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มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	จัำดตัิ�งข่�นเม่�อปี	๒๕๑๖	มีวัติถุประสังค์ีเพ่�อกระตุ้ินเต่ิอน

และสันับสันุนให้่บุคีคีลมีคีวามเสีัยสัละเพ่�อสัังคีม	มีอุดมคีติิ	เป็นผูู้้นำาในทัาง

ทีั�ถูกต้ิอง	ติามแบบอย่างของคีรูโกมล	คีีมทัอง	ผูู้้สูัญเสีัยชีวิติเม่�อปี	๒๕๑๔	

ขณะอุทิัศตินเป็นคีรูอยูใ่นถิ�นทุัรกันดาร



คำานุำา

 กิจำกรรมสัำาคัีญกิจำกรรมห่น่�งของมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ค่ีอการจำดัปาฐกถาประจำำา
ปีในวันห่ร่อช่วงใกล้วันถ่งแก่กรรมของโกมล	 คีีมทัอง	 ค่ีอ	 วันทีั�	 ๒๒	 กุมภาพันธ์ิ	 โดย
สัามารถจัำดมาได้อย่างต่ิอเน่�องเก่อบทุักปี	เว้นเพียงปีเดียว	ค่ีอห่ลังโศกนาฏกรรมสัยาม	
๖	ตุิลาคีม	๒๕๑๙	เริ�มจำาก	พ.ศ.	๒๕๑7	โดยปฐมปาฐก	ค่ีอท่ัานอาจำารยป๋์วย	อ่�งภากรณ์	
นับถ่ง	พ.ศ.	๒๕๖๓	จัำดข่�นรวม	๔๖	คีรั�ง	ส่ัวนให่ญ่เป็นปาฐกถาเดี�ยว	มี	๓	คีรั�งทีั�จัำดให้่มี
ปาฐก	๒	คีน	และคีรั�งห่น่�งทีั�มีปาฐกถ่ง	๓	คีน	จ่ำงมีปาฐกในอดีติรวม	๕๑	คีน	
	 การจัำดปาฐกถาแต่ิละคีรั�ง	คีณะกรรมการจำะพิถีพิถันในการคัีดเล่อกปาฐก	โดย
มุ่งคัีดเล่อกบุคีคีลทีั�คีณะกรรมการเห็่นว่าได้แสัดงออกถ่งการยด่มั�นในอุดมคีติิเพ่�อสัังคีม	
ทัั�งนี�เพ่�อส่ับทัอดจิำติวิญญาณของโกมล	คีีมทัอง	ทีั�อุทิัศตินเพ่�ออุดมคีติิอย่างมุ่งมั�นจำนต้ิอง
สัละชีวิติไปในวัยห่นุ่ม	เม่�ออยู่ในวัยเบญจำเพสั
	 ในโอกาสั	๕0	ปี	มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีณะกรรมการเห็่นพ้องกันทีั�จำะติิดติาม
คีวามคิีดและอุดมคีติิของปาฐกทัั�งห่มดของปาฐกถาโกมลคีีมทัอง	"เพ่�อเป็นสัะพานเช่�อม
การเรียนรู้ของบรรดาปาฐกในอดีติอันเป็นเสัม่อนตัิวแทันของอุดมคีติิทีั�จัำบต้ิองได้สู่ัคีน
รุ่นห่ลัง"	ซ่�งน่ายนิดีอยา่งยิ�งทีั�ปาฐกแทับทุักท่ัานให้่คีวามร่วมม่ออยา่งดียิ�ง	โดยแต่ิละท่ัาน
พยายามรำาล่กถ่งคีวามรู้ส่ักและคีวามเพียรพยายามในการเติรียมปาฐกถาเม่�อคีรั�งได้รับ
เชิญให้่เป็นปาฐก	 รวมทัั�งคีวามคิีด	 คีวามรู้ส่ัก	 และการทัำางานส่ับต่ิอมาห่ลังการแสัดง



ปาฐกถา	ทัำาให้่ห่นังส่ัอเล่มนี�เป็นเห่ม่อน	"เชิงอรรถ"	ห่ร่อ	"อรรถกถา"	ห่ร่อ	"เบ่�องห่ลัง
การถ่ายทัำา"	 ของปาฐกถาแต่ิละคีรั�ง	 รวมทัั�งเร่�องราวในชีวิติของปาฐกแต่ิละคีนติราบ
จำนถ่งปัจำจุำบัน	 โดยการแสัดงออกอย่างลุ่มล่กและละเอียดลออ	 ทัำาให่้เข้าใจำคีวามคีิด	
อุดมคีติิ	อุดมการณ์	ปัญห่า	การแกปั้ญห่า	ทัั�งในการทัำางาน	และปัญห่าชีวิติทัั�งด้านนอก
ด้านในของปาฐกเก่อบทุักท่ัานได้เป็นอย่างดี
	 ปาฐกห่ลายท่ัานพูดชัดเจำนว่า	 การได้มาเป็นปาฐกของปาฐกถาโกมลคีีมทัอง	
เป็นเสัม่อนการประกาศอุดมคีติิและอุดมการณ์ของตินต่ิอสัาธิารณชน	จำนกลายเป็นการ
ผูู้กมัดทีั�จำะย่ดเส้ันทัางชีวิติติามอุดมคีติินั�นต่ิอไป	 ซ่�งน่ายินดีทีั�แต่ิละท่ัานสัามารถสัร้าง
คุีณค่ีาให้่แก่ทัั�งชีวิติและสัังคีมส่ับต่ิอมาอย่างยาวนาน
	 ปาฐกห่ลายท่ัานได้	"ถอดบทัเรียน"	ทัั�งการทัำางานและชวิีติออกมาอยา่งดี	เช่น	
คุีณภินันทัน์	โชติิรสัเศรณ	ีทีั�ต่ิอสู้ัอยา่งมียทุัธิศาสัติร	์ยุทัธิวิธีิ	และอยา่งยน่ห่ยดั	ต่ิอสู้ัเร่�อง
เข่�อนนำ�าโจำน	จำนได้ออกมาเปน็	พ.ร.บ.สิั�งแวดล้อม	ต่ิอสู้ัเร่�องท่ัอก๊าซจำนได้กติิกาเร่�องการ
ประเมินผู้ลกระทับสิั�งแวดล้อม	 (Environment	 Impact	Assessment:	EIA)	และใช้
ยทุัธิวิธีิอยา่งมห่าติมะ	คีานธิ	ีในการบกุเข้าไปในเขติทัห่ารโดยให่ฝ่้่าย	"แม่บ้าน"	เป็นแนว
ห่น้า	ส่ัวนพ่อบ้านเป็นแนวห่ลังเป็นต้ิน;	สัรรพสิัทัธิิ�	คุีมพ์ประพันธ์ิ	วิเคีราะห์่บทับาทัของ
มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ทัั�งในอดีติ	ปัจำจุำบัน	และอนาคีติ	ได้อยา่งลุ่มล่ก	น่ารับฟััง;	นายแพทัย์
สุัวิทัย์	วิบุลผู้ลประเสัริฐ	เล่าถ่งบทับาทัการทัำางานในฐานะแพทัย์ชนบทัได้อย่างชัดเจำน
เป็นรูปธิรรมอย่างยิ�ง;	นายแพทัย์สุัภัทัร	ฮาสุัวรรณกิจำ	รำาพ่งถ่งชีวิติการต่ิอสู้ัทีั�ยังไม่	"สุัด
ทัางฝั่น"	อย่างน่าคิีด	ฯลฯ	และปาฐกคีรั�งทีั�	๔๖	ค่ีอ	คุีณเพ็ญโฉม	แซ่ตัิ�ง	ได้เล่าถ่งเส้ัน
ทัางการทัำางาน	และการเติิบโติทัางคีวามคิีดไว้อย่างน่าศ่กษ์า	ฯลฯ	
	 สัำาห่รับปาฐกบางทัา่นทีั�เสีัยชีวิติไปแลว้	ห่ร่อทีั�น่าจำะยงัมีชีวิติอยูแ่ต่ิติิดติามห่า
ตัิวไม่ได้	ห่ร่อทีั�ชราภาพและป่วยห่นักจำนไม่สัามารถให้่สััมภาษ์ณ์ได้แล้ว	ห่นังส่ัอเล่มนี�ได้
เล่อกแนวคิีดสัำาคัีญในปาฐกถาของท่ัาน	รวมทัั�งบทัปาฐกถาของแต่ิละท่ัานมาเสันอไว้ใน
ห่นังส่ัอเล่มนี�แล้วในรูปของคิีวอาร์โค้ีด	ต้ิองขอขอบคุีณห่อจำดห่มายเห่ตุิสัาธิารณสุัขแห่่ง
ชาติิ	ทีั�เอ่�อเฟ้ั�อให้่ใช้อุปกรณ์เพ่�อการนี�	จำนสัำาเร็จำลุล่วง
	 ขอขอบคุีณคุีณสัันติิสุัข	โสัภณสิัริ	คุีณวรพงษ์์	เวชมาลีนนท์ั	และทีัมงาน	ทีั�มี
วิริยภาพอันแรงกล้าบนพ่�นฐานของคีวามรู้	 คีวามสัามารถระดับเอติทััคีคีะ	 ในการทัำา
ห่นังส่ัอ	 ตัิ�งแต่ิการกำาห่นดแนวคิีด	 การตัิ�งคีำาถาม	 และถอดคีวามออกมาเป็นห่นังส่ัอทีั�



ทัรงคุีณค่ีายิ�งนี�	
	 ห่วังว่า	ตามรอยอุดมคติ โกมล คีมทอง	เล่มนี�	จำะเป็นประดุจำติะเกียงรั�วทีั�แม้
จำะไม่สัว่างมากมายนัก	 แต่ิก็สัามารถต้ิานทัานแรงลมโดยใช้พลังงานน้อย	 ทีั�จำะส่ังทัอด
อุดมคีติิให้่แก่ผูู้้คีนในสัังคีมจำนสัามารถห่ล่อห่ลอมเป็นอุดมการณ์เพ่�อสัร้างสัรรค์ีสัังคีม
ไทัยให้่เป็นสัังคีมอุดมสัันติิประชาธิรรมอย่างแท้ัจำริงส่ับไป

นุายแพิทย์วิช้่ย โช่ควิว้ฒนุ
ประธิานุม้ลนิุธิิโกมลคีมทอง

22 กุมภาพ้ินุธ์ิ 2564



ถ้�อยแถ้ลงกองบรรณาธิิการ

 

	 เน่�องในวาระคีรบรอบ	๕0	 ปีมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 และมรณกรรมแห่่งผูู้้เป็น

เจ้ำาของนามมูลนิธิิ	 วันทีั�	 ๒๒	 กุมภาพันธ์ิ	 พ.ศ.๒๕๖๔	 คีณะกรรมการมูลนิธิิฯ	 ได้จัำด

กิจำกรรมต่ิางๆ	เพ่�อรำาล่กถ่งคีรูโกมล	คีีมทัอง	ในวาระสัำาคัีญดังกล่าว	เท่ัาทีั�สัถานการณ์

โรคีระบาดโคีวิด-๑๙	จำะอำานวยให้่	และกิจำกรรมห่น่�งซ่�งจำะขาดเสีัยมิได้	ค่ีอการจัำดพิมพ์

ห่นังส่ัอจำำานวน	๓	เล่ม	ภายใต้ิ	"โคีรงการส่ับสัานอุดมคีติิแห่่งคีนห่นุ่มสัาวในก่�งศติวรรษ์

ห่น้า"	ได้แก่

	 (๑)	 โกมล คีมทอง	 ซ่�งเป็นห่นังส่ัออนุสัรณ์ในงานสัังสัการสัรีระอดีติคีรูให่ญ่

โรงเรียนเห่ม่องห้่วยในเขา	บ้านส้ัอง	สุัราษ์ฎร์ธิานี

	 (๒)	ตามรอยอุดมคติ โกมล คีมทอง: รวมทัศนะและบทบาทของปาฐกมูลนิธิิ

โกมลคีมทอง	และรวมปาฐกถาประจำำาปีมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	(ในรูปของห่นังส่ัออิเล็กทัรอนิกส์ั 

QRCODE)

	 (๓)	ความใฝ่่ฝั่นของอิฐก้อนแรก	ฉบับการ์ตูิน

	 กล่าวสัำาห่รับห่นังส่ัอ	ตามรอยอุดมคติ โกมล คีมทอง	ได้รับคีวามร่วมม่ออยา่ง

ดีจำากบรรดาท่ัานปาฐกมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ทัั�งการให้่สััมภาษ์ณ์และการเขียนเรียบเรียง

ให้่กองบรรณาธิิการเป็นอย่างดี	 นับเป็นบันท่ักประวัติิศาสัติร์อุดมคีติิร่วมสัมัยอันทัรง



คุีณค่ีาในวาระคีรบรอบ	๕0	ปีแห่่งการจำากไปของคีรูโกมล	คีีมทัอง	ผูู้้ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นต้ินแบบอุดมคีติิของคีนห่นุ่มสัาวแห่่งยุคีสัมัย	จ่ำงขอขอบพระคุีณท่ัานปาฐกมูลนิธิิ

โกมลคีีมทัอง	มา	ณ	โอกาสันี�

 อน่�ง	เน่�องในงานปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ประจำำาปี	๒๕๖๔	อันเป็นวาระ

รำาล่ก	๕0	ปี	คีรูโกมล	คีีมทัอง	ได้มีการแสัดงปาฐกถาสัำาคัีญ	เร่�อง	"ผูู้้แพ้ของสัังคีม	จุำดบอด

การเยียวยา"	โดย	ทิัชา	ณ	นคีร	(ป้ามล)	ผูู้้อำานวยการศูนย์ฝึ่กและอบรมเด็กและเยาวชน

บ้านกาญจำนาภิเษ์ก	กองบรรณาธิิการจ่ำงได้คัีดถ้อยคีำาบางติอนของปาฐกอาวุโสัท่ัานนี�มา

ลงไว้ในห่นังส่ัอเล่มนี�ด้วย	 เพ่�อคีวามสัมบูรณ์ในการรวบรวมการแสัดงปาฐกถาประจำำาปี

มูลนิธิิโกมลคีีมทัองในวาระก่�งศติวรรษ์	 พร้อมกันนั�นในท้ัายเล่ม	 ยังได้บันท่ักบทัเพลง	

"รำาล่กคีรูโกมล	 คีีมทัอง"	 ซ่�งเคียบรรเลงคีรั�งแรกโดยวงประกายดาว	ณ	คีณะคีรุศาสัติร์ 

จุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	 ในปี	๒๕๒๒	และได้บรรเลงอีกคีรั�งโดยวงสัามัญชนในวาระ	

๕0	 ปีมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ณ	 ห่อศิลปวัฒนธิรรมแห่่งกรุงเทัพมห่านคีร	 ซ่�งมีผูู้้เข้าร่วม

รำาล่กอย่างอบอุ่น

	 ท้ัายทีั�สุัดนี�	ขอกราบขอบพระคุีณนายแพทัย์วิชัย	โชคีวิวัฒน	ประธิานมูลนิธิิ

โกมลคีีมทัอง	ทีั�กรุณาทัำาห่น้าทีั�เป็นบรรณาธิิการพสูิัจำน์อักษ์รกติิติิมศักดิ�	ช่วยติรวจำทัาน

แก้ไขคีำาผิู้ดอย่างละเอียดถี�ถ้วน	 แม้ท่ัานจำะกำาลังอยู่ในช่วงระยะรักษ์าสัายติาและมี

ภารกิจำประจำำาล้นม่ออยูแ่ล้วก็ติาม

ส้ำนุติสุำข้ โสำภณสิำริ

บรรณาธิิการ
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ป๋วย อ๊�งภากรณ์

"เสัรีภาพเป็นเน่�อดิน	อากาศ	และปุ๋ย	ทีั�จำะทัำาให้่พฤกษ์ชาติิแห่่งคีวามคีดิเจำริญ

เติิบให่ญ่ข่�นได้	และเม่�อคีวามคิีดนำาไปสู่ัอุดมคีติิ	อุดมคีติิจำะเกิดข่�นได้	ก็ต่ิอเม่�อบุคีคีลใน

สัังคีมสัามารถใช้คีวามคิีดอย่างเสัรี	ปราศจำากพนัธินาการของจำารีติประเพณ	ีห่ร่ออีกนัย

ห่น่�ง	 เราต้ิองสันับสันุนให้่มนุษ์ย์แต่ิละคีนใช้คีวามคีิดอย่างมีเสัรีภาพชนิดทีั�ไม่ต้ิองพ่ง

ห่วาดห่วั�นว่าจำะเป็นคีวามคิีดนอกลู่นอกทัาง	 นั�นแห่ละจ่ำงจำะเป็นการสันับสันุนอุดมคีติิ

ให้่ถ่อกำาเนิดได้	 แม่นำ�าลำาห้่วยยังเปลี�ยนแนวเดินได้	 สัมองมนุษ์ย์อันประเสัริฐจำะแห่วก

แนวบ้างมิได้ห่ร่อ	ในเม่�อไม่เป็นพิษ์ไม่เป็นภัยต่ิอสัังคีม"

"อุดมคติ"

จาก อุดมคติ นุ. ๑8

ป๋วย	อ่�งภากรณ์
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

อุดมคติ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑	ประจำำาปี	๒๕๑7
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เสำนุ่ห์ จามริก

"ช่วงเวลาห่ลังจำากปฏิวัติิตุิลาคีม	 เท่ัากับเป็นเคีร่�องทัดสัอบคีรั�งสัำาคัีญยิ�งใน

ประวัติิศาสัติร์ของสัังคีมไทัยว่า	 เราจำะมีพลังปัญญาสัามารถห่ร่อไม่เพียงใด	 ในอันทีั�จำะ

ผู่้อนคีลายปัญห่าวิกฤติการณ์เปลี�ยนแปลงของบ้านเม่องให้่เป็นไปโดยสัันติิวิธีิ	สัามารถ

ห่ลีกเลี�ยงชะติากรรมสังคีรามกลางเม่องอย่างเช่นทีั�ประเทัศเพ่�อนบ้านข้างเคีียงของเรา

ประสับอยู่ในเวลานี�	 ซ่�งไม่มีทัางทีั�จำะคีาดกันได้ว่าจำะจำบสิั�นกันอย่างไร	 และจำะมีอะไรทีั�

เป็นคุีณค่ีาเห่ล่อไว้ให้่แก่เราและลูกห่ลานต่ิอๆ	 ไปบ้าง	 คีวามพยายามทีั�จำะต้ิานเพ่�อคีง

สัถานภาพเก่าๆ	 รังแต่ิจำะเร่งให้่บ้านเม่องเบนเข้าสู่ัทิัศทัางของคีวามรุนแรง	 ซ่�งคีงมีไม่กี�

คีนทีั�ต้ิองการเช่นนั�น	ทัางเล่อกทีั�สัอดคีลอ้งกับสัภาพคีวามเปน็จำริงติามห่ลกัเห่ตุิและผู้ล	

เสัน่ห์่	จำามริก
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ติามคีวามเข้าใจำของผู้ม	ยังมองไม่เห็่นลู่ทัางอ่�นใดนอกจำากการยอมรับเอาห่ลักการของ

สิัทัธิิเสัรีภาพเข้ามาในระบบชีวิติของสัังคีมไทัย	ซ่�งห่มายคีวามว่าจำะต้ิองมีการปรับเปลี�ยน

โคีรงสัร้างอำานาจำ	และระบบคีวามสััมพันธ์ิต่ิางๆ	ทัางเศรษ์ฐกิจำ	สัังคีม	และการเม่อง"

 "หล้กการ สิำทธิิ เสำรีภาพิ หล้งการปฏิิว้ติ ตุลาคม 25๑6" 

จาก อุดมคติ นุ. 69

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

หล้กการ สิำทธิิ เสำรีภาพิ หล้งการปฏิิว้ติ ตุลาคม 25๑6
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๒	ประจำำาปี	๒๕๑๘
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ศ.นุพิ.ประเวศ วะสีำ

"แม้พระพุทัธิองค์ีจำะไม่ได้ติระห่นักถ่งปัญห่าปัจำจุำบันห่ลายอยา่ง	เช่น	ไม่ได้ติรัสั

เร่�องนายทุันและกรรมกร	 ซ่�งก็เพราะสัมัยนั�นมันไม่มีปัญห่าชนิดนี�	 เวลา	 ๒,๕00	 กว่าปี

ไม่ใช่เล็กน้อย	ตัิ�งแต่ิกรุงสุัโขทััยจำนถ่งปัจำจุำบันซ่�งดูนานห่นักห่นาก็เพิ�ง	๘00	กว่าปีเท่ัานั�น

เอง	แต่ิห่ลักธิรรมทีั�ทัรงให้่ไว้	ถ้าเข้าใจำและประยุกต์ิใช้ถูกต้ิอง	ก็จำะใช้ได้เสัมอ	เป็นอกาลิโก 

จำริงๆ	เช่น	

๑.	สัรรพสิั�งทัั�งห่ลายไม่เทีั�ยง	เปลี�ยนแปลงติลอดเวลา	(อนิจำจำำ)	

๒.	เปลี�ยนไปอย่างไร	ก็เปลี�ยนไปติามเห่ตุิปัจำจัำย	(อิทััปปัจำจำยติา)	

๓.	เพราะฉะนั�นจำะย่ดมั�นถ่อมั�นไม่ได้	(สัพฺเพ	ธิมฺมา	นาลำ	อภินิเวสัาย)	จำะต้ิอง

ศ.นพ.ประเวศ	วะสีั
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คิีดและทัำาให้่สัอดคีล้องกับคีวามเปลี�ยนแปลง	จำะยด่มั�นถ่อมั�นไม่ได้

แค่ีนี�ก็จำะห่มดปัญห่า	ห่มดช่องว่าง	เม่�อมีอะไรให่ม่เกิดข่�น	เราก็ยอมรับว่ามัน

เกิดข่�นเช่นนั�นจำริงๆ	 เพราะมีเห่ตุิปัจำจัำยให้่มันเกิด	 เราจำะต้ิองดัดแปลงทัรรศนะและวิธีิ

การให้่สัอดคีล้องกับคีวามเปลี�ยนแปลงติลอดเวลา	นี�ค่ีอสัภาวะธิรรมชาติิ	ห่ร่อธิรรมะ

ทีั�มันเกิดเร่�องข่�นก็เพราะในเม่�อทุักสิั�งทุักอย่างมันเปลี�ยนไปติลอดเวลา	แต่ิจิำติ

ของคีนไม่ยอมเปลี�ยนไปด้วย	 ช่องว่างมันก็เกิดข่�น	 และเป็นการขัดกับกระแสัของ

ธิรรมชาติิ	ปัญห่าต่ิางๆ	ก็เกิดติามมา

สัังคีมกเ็ช่นเดียวกับสิั�งทัั�งห่ลายทีั�เปลี�ยนแปลงติลอดเวลา	ชาวพทุัธิทีั�แท้ัไม่คีวร

มีคีวามทุักข์ใจำ	 ห่ดหู่่	 รำาคีาญ	 ห่ร่อซ่มเศร้าต่ิอสิั�งใดๆ	 เพราะถ้าเป็นเช่นนั�น	 ย่อม

ห่มายคีวามว่าเกิดคีวามขัดแย้งระห่ว่างคีวามรู้ส่ักของตินเอง	 (อัติติวิสััย)	 กับ	สัภาวะทีั�

เป็นจำริง	(ภววิสััย)	ข่�นแล้ว	ชาวพุุทธมีีปกติิทำาอััติติวิสััยให้้สัอัดคล้้อังกับภววิสััย 

แต่ิทัั�งนี�ไม่ได้ห่มายคีวามถ่งคีวามเฉยไม่สันใจำทีั�จำะทัำาอะไร	 ชาวพุทัธินิยม

การกระทัำา	 (กรรม)	 ไม่นิยมคีวามเกียจำคีร้านห่ร่อการอธิิษ์ฐานขอ	 ห่ร่อการคีิดเอาเอง	

ห่ร่อการพูดจำาเพียงเพ่�อสันองคีวามสันุกทัางปากและทัางหู่	 ห่ลักแห่่งการกระทัำาห่ร่อ

การปฏิบัติิเป็นแนวทัางทีั�สัำาคัีญของชาวพุทัธิ

การกระทัำาห่ร่อปฏิบัติิอะไร	 กระทัำาห่ร่อ	ปฏิิบัติิเห้ตุิที�สัอัดคล้้อังกับผล้	 ทีั�

ต้ิองการ	โดยนัยแห่่งอิทััปปัจำจำยติา

ในการเข้าเกี�ยวข้องห่ร่อเข้าไปทัำาอะไร	 ในทัางพุทัธิเราไม่อยากกำากับว่า	 เรา

จำะต้ิองเข้ากระทัำาด้วย	ความีโกรธ ความีโล้ภ และ ความีห้ล้ง น้อยทีั�สุัด

แต่ิก็มิได้ห่มายคีวามว่า	 เราคีวรรอให้่บริสุัทัธิิ�ปราศจำากกิเลสัโดยสิั�นเชิง	 เป็น

พระอรห่นัต์ิเสีัยก่อนทีั�จำะลงม่อทัำาอะไรๆ	แม้พระพุทัธิองคีก็์ติรัสัว่าบุคีคีลบรรลธุิรรมได้	

๕	 วิธีิ	 (เบญจำวิมุติิ)	และห่น่�งในเบญจำวิมุติิก็ค่ีอ	การบรรลุธิรรมขณะทีั�กำาลังแสัดงธิรรม	

(ลงม่อปฏิบัติิ)	การทีั�เราต้ิองลงม่อปฏิบัติิอะไร	เราจำำาเป็นต้ิองใช้สัติิปัญญาเต็ิมทีั�	และถ้า

เราทัำาไปแล้วปรากฏว่ายังได้ผู้ลไม่ดี	ก็จำะปรากฏให้่ตัิวเราเองและผูู้้อ่�นทัราบว่ายังได้ผู้ล

ไม่ดี	เปิดโอกาสัให้่เราปรับปรุงตัิวเองให้่ดีข่�นอีก	ถ้าอยูเ่ฉยๆ	แล้วน่กเอาว่าเราดีแล้ว	กิเลสั

น้อยแล้ว	อาจำไม่เป็นคีวามจำริงติามทีั�เราน่กก็ได้	ต่ิอเม่�อเราลงม่อทัำาอะไรเข้า	จ่ำงปรากฏ

ว่าเรายังมี	 คีวามโกรธิ	 คีวามโลภ	 คีวามห่ลง	 อยู่อีกมากก็ได้	 การลงม่อกระทัำาจ่ำงเป็น
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เคีร่�องม่อสัำาคัีญอย่างห่น่�งในการลดกิเลสั	 การพยายามช่วยเห่ล่อส่ัวนรวมให้่มากทีั�สุัด

เพ่�อลดอัติติาของตัิวเองลงไปเร่�อยๆ	 ก็เป็นรูปธิรรมของการปฏิบัติิทีั�เข้าใจำง่ายและมี

ประโยชน์ยิ�ง"

"พิระสำงฆ์์และพุิทธิศาสำนิุกจะก้�ช่าติได�อย่างไร"

จาก อุดมคติเพ่ื่�อสัังคม นุ. ๑๓9-๑42

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

พิระสำงฆ์์และพุิทธิศาสำนิุกจะก้�ช่าติได�อย่างไร
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๓	ประจำำาปี	๒๕๑๙

ศ.นพ.ประเวศ	วะสีั
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พิระคร้สำาครส้ำงวรกิจ๑

(ชุ่บ กล่อมจิตต์)

"พระสังฆ์เรานั�นขายพระธิรรมกินกันก็รวยพอกินอยูแ่ล้ว	ยังไม่พอ	ยังคิีดขาย

สัมเด็จำพ่อเรากินกันอีก	วัดบางวัด	พระบางองค์ีทีั�เขาทัำาการค้ีาขายกันเป็นลำ�าเป็นสัันนั�น	

จำะต้ิองถ่งจุำดจำบเป็นแน่	 ถ้าคีณะสังฆ์ผูู้้ปกคีรองไม่แก้ไขปรับปรุงเสีัยแต่ิเดี�ยวนี�แล้ว	

ศาสันาก็คีงจำะมัวห่มอง	 เงินทัองทีั�ชาวบ้านบริจำาคีมาเพ่�อสัร้างวัดสัร้างกุฏิกลับเอามา

ลงทุันค้ีาขายแข่งขันกับชาวบ้านอีก	แล้วพระจำะเอาคีวามเคีารพบูชาทีั�ไห่นมาจำากชาวบ้าน 

พระพุทัธิองคี์เองเคียติรัสัว่าพระพุทัธิศาสันานั�นไม่มีใคีรทัำาลายได้	 นอกจำากลูกติถาคีติ

เท่ัานั�นทีั�จำะทัำาลายกันเอง"

 "การปฏิิร้ปชี่วิตช่าวบ�านุที�ยกกระบ้ตร" 

จาก อุดมคติ นุ. ๑๐2-๑๐๓

๑	ต่ิอมาท่ัานได้ลาสิักขา	และใช้ช่�อคีฤหั่สัถ์ว่า	นายชุบ	กล่อมจิำติต์ิ	(ปัจำจุำบันเสีัยชีวิติแล้ว)
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

การปฏิิร้ปชี่วิตช่าวบ�านุที�ยกกระบ้ตร

ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๔	ประจำำาปี	๒๕๒๑
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สุำล้กษณ์ ศิวร้กษ์

 

ความหมายข้องอุดมคติในุท้ศนุะข้องอาจารย์

คุีณคีงจำำาได้	เม่�อเราเริ�มจัำดปาฐกถาโกมลคีีมทัอง	เราเชิญ	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์	เป็นปาฐก

คีนแรก	แล้วท่ัานพูดเร่�องอุดมคีติิ	เป็นปาฐกถาทีั�สัำาคัีญมาก	ผู้มว่าคีวรจำะเอามาพิมพ์ซำ�า

และคีวรจำะให้่คีนมาออกคีวามเห็่นต่ิางๆ	ทีั�แติกต่ิางไปจำาก	อ.ป๋วย	

สัำาห่รับผู้ม	อดุมคีติิค่ีอเป้าห่มายสูังสุัดในชวิีติทีั�เราพยายามจำะไปให่ถ่้ง	สัำาห่รบั

พุทัธิศาสันิกชน	 อุดมคีติิสูังสุัดของเราค่ีอพระนิพพาน	 ห่มายคีวามว่าเราจำะทัำาอย่างไร

เพ่�อลดคีวามเห็่นแก่ตัิวลงได้เร่�อยๆ	ติราบใดทีั�เรายังมีตัิวตินอยู่	ก็พยายามทัำาประโยชน์

เพ่�อพหู่ชนให้่มากรวมสัรรพสััติว์ต่ิางๆ	ด้วย	
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อุดมคติข้องคร้โกมลคีมทองตามที�อาจารย์เข้�าใจคืออะไร และย้งสำามารถ้จะเป็นุต�นุ

แบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�ไหม

ได้เลย	 เพราะโกมลเป็นนักเรียนคีณะคีรุศาสัติร์ทีั�เรียนดี	 นิสััยดี	 เข้าใคีรเข้าได้	 คีรูบา

อาจำารย์ก็รัก	 เม่�อเขาจำบ	 คีรูบาอาจำารย์ชวนเขามาเป็นอาจำารย์ทีั�คีณะคีรุศาสัติร์เลย	

เพราะเขามีคีวามสัามารถทัางคีวามรู้และเข้ากับใคีรต่ิอใคีรได้	แต่ิเขาก็เล่อกทีั�จำะไปเป็น

คีรูบ้านนอก	เกี�ยวข้องกับผู้มโดยติรง	เพราะผู้มเป็นคีนส่ังเขาไป	

เวลานั�นทีั�บ้านส้ัอง	 คุีณอุดม	 เย็นฤดี	 ไปเข้าหุ้่นกับเพ่�อนนักห่นังส่ัอพิมพ์ฝ่รั�ง	

ทัำาเห่ม่องทีั�นั�น	 มีคีนห่น่�งทีั�คุีณอุดมใกล้ชิดสันิทัสันมมาก	 เขาถ่อตัิวว่าเป็นลูกเลี�ยงของ	

แดน	 เบอริแกน	 ซ่�งเป็นนักห่นังส่ัอพิมพ์	 เจ้ำาของ	บางกอักเวิล้ด์ ซ่�งมีช่�อเสีัยงมากสัมัย

เม่�อ	๕0-๖0	ปีก่อน	เขาลงไปดูแลเห่ม่องแร่ให้่คุีณอุดม	และคิีดตัิ�งโรงเรียนเพ่�อจำะสัอน

คีนแถวนั�น	เขาเขียนจำดห่มายมาห่าผู้มว่า	มีใคีรอาสัาสัมัคีรไปสัอนระยะสัั�นๆ	ไห่ม	ติอน

นั�นผู้มไปไม่ได้	เพราะต้ิองไปญี�ปุ่น	โกมลเลยอาสัาไปแทันผู้ม	คีล้ายๆ	ค่ีายฤดูร้อน	แล้ว

ติิดใจำ	 เขามาบอกผู้มว่า	 เขาไม่อยากจำะเป็นอาจำารย์มห่าวิทัยาลัยแล้ว	 อยากจำะเป็นคีรู

บ้านนอก	เพราะเห่น็ว่าเด็กบ้านนอกมโีอกาสัเรียนน้อย	และเดก็ทีั�นั�นเดินไปโรงเรียนไกล

มาก	เขาเลยไปสัอนทีั�นั�น	

เป็นอุดมคีติิของเขาก็ว่าได้	เพราะเขาฝั่นว่าจำะสัอนเด็กพวกนี�ได้ไม่แพ้มาเรียน

ทีั�กรุงเทัพฯ	 และคีวามคีิดเขาก็แปลกแห่วกแนว	 เขาเห็่นว่าคีวรจำะเรียนวัฒนธิรรม

พ่�นบ้าน	โรงเรียนทัั�วๆ	ไปสัอนเฉพาะสิั�งทีั�อยูใ่นห่ลักสูัติรเท่ัานั�นเอง	แต่ิโกมลสัอนนอก

ห่ลักสูัติร	 เช่น	แถวนั�นมีห่นังติะลุง	 มีโนห์่รา	 เขาก็เอาคีนเห่ล่านี�มาสัอนทีั�โรงเรียนด้วย	

และเขาเองก็เรียนรู้ด้วย	เขาต่ิ�นเต้ินมากเลยว่า	วัฒนธิรรมพ่�นบ้านสัำาคัีญ

ผู้มเลยให้่กำาลังใจำเขา	 เอาโนห์่รามาเล่นทีั�กรุงเทัพฯ	 ทีั�สัยามสัมาคีม	 ให้่คีน

กรุงเทัพฯ	ดู	โกมลเขาฝั่กใฝ่่เร่�องพวกนี�มาก	แต่ิติอนนั�น	แถวนั�นมีคีอมมิวนิสัต์ิมากมาย	

ผู้มก็เต่ิอนโกมลว่า	เอาโนห์่รามาเล่นแล้ว	ก็กลับมาอยูกั่บเราเถอะ	ถ้าไม่อยากจำะทัำางาน

ในมห่าวิทัยาลัย	ผู้มก็มีงานการ	มีกิจำกรรมต่ิางๆ	ให้่ทัำา

ติอนนั�น	มูลนิธิิเสัฐียรโกเศศ-นาคีะประทีัป	ตัิ�งแล้ว	มีกิจำกรรมห่ลายอยา่ง	เขา

บอกว่าขอกลับลงไปก่อน	ติอนทีั�เขาลงไปคีรั�งห่ลัง	 เขาเป็นแฟันกับรัตินา	สักุลไทัย	 ซ่�ง

เป็นผูู้้ห่ญิงทีั�ฉลาดมาก	เธิอเป็นอาจำารย์คีณะอักษ์รศาสัติร์	แต่ิลาออก	เลยลงไปด้วยกัน	

สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์
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เขาไปสัวนโมกข์ด้วย	แล้วไปต่ิอทีั�บ้านส้ัอง	เขาบอกผู้มมาว่า	"อาจำารย์	คีอมมิวนิสัต์ิเขา

จำะเต่ิอน	๓	คีรั�งก่อนจำะฆ่าใคีร"	ติอนทีั�เขาไปถูกฆ่า	ผู้มไม่รู้ว่าเขาถูกเต่ิอนกี�คีรั�ง	เพราะ

เข้าไปในถิ�นทีั�คีอมมิวนิสัต์ิไม่อยากให้่ใคีรไป	มีคีนนำาทัางอีกคีนห่น่�ง	ไปถูกยิงติายทัั�ง	๓	

คีนเลย	เป็นเร่�องน่าเศร้าเสีัยใจำมาก	

ถ้าถามผู้ม โกมลเข้าต�องการอุทิศชี่วิตเพืิ�อสำร�างโรงเรียนุนุอกระบบ	 และ

พยายามทัำา	แต่ิไปติายเสีัยก่อน

นุ้บต้�งแต่คร้โกมลเสีำยชี่วติเมื�อ 5๐ ปีที�แล�ว ส้ำงคมไทยเปลี�ยนุไปจากสำม้ยข้องคร้โกมล

มาก อาจารย์คิดว่าอุดมคติแบบที�คร้โกมลทำา ย้งเหมาะสำมก้บปัจจุบ้นุหรือไม่

อุดมคีติิเป็นสิั�งสัำาคัีญทีั�สุัด	 มนุษ์ย์ถ้าไม่มีอุดมคีติิเสีัยแล้ว	 โดยเฉพาะในปัจำจุำบัน	 จำะถูก

กล่นโดยทุันนิยมบริโภคีนิยม	อยากจำะรวยมากข่�น	อยากจำะมีเงินเด่อนแพงๆ	โลภจำริติ

เป็นเจ้ำาเร่อน	 มิฉะนั�นก็มักให่ญ่ใฝ่่สูังทัางการเม่อง	 ไปเป็นเนติิบริกร	 ตัิ�งพรรคีการเม่อง

ต่ิางๆ	ห่วังอำานาจำเป็นเจ้ำาเร่อน	

มนุษ์ยเ์รามี	๓	อยา่งทีั�พระพุทัธิเจ้ำาสัอนว่า	เป็นรากเห่ง้าให้่มนุษ์ยเ์สีัยคีน	เรียก

ว่าโลภะ	โทัสัะ	โมห่ะ	

โลภะเป็นเร่�องของคีวามอยากรวย	 คีนห่นุ่มคีนสัาวโลภะกับราคีะไปด้วยกัน	

อยากจำะวุ่นในทัางกาม	ถ้าไม่มีอุดมคีติิ	จำะวุ่นวายทัั�งในเร่�องกามารมณ์	มิฉะนั�นก็อยาก

รำ�าอยากรวย	ห่ร่ออยากมีอำานาจำวาสันาบรรดาศักดิ�ต่ิางๆ	และทีั�ร้ายไปกว่านั�นค่ีอ	เร่�อง

ห่ลง	ห่ลงตัิวเอง	น่กว่าตัิวเองมีศักยภาพสัารพัด	คีรูบาอาจำารย์ห่ลายคีนห่ลงตัิวเอง	คิีด

ว่าเป็น	ศ.	ดีกว่า	รศ.	ดีกว่า	ผู้ศ.	แย่งกันเป็นคีณบดี	อธิิการบดี	คีวามห่ลงทัั�งนั�น

ถ้าเรารู้จัำกเท่ัาทัันคีวามห่ลงแล้ว	ชีวิติของเราคีวรจำะลดคีวามโลภ	โกรธิ	ห่ลง	

นี�ค่ีอการมองทัางด้านลบ

ส่ัวนในทัางบวกค่ีอ	 การเพิ�มในสิั�งทีั�ไม่ใช่คีวามโลภ	 การให่้ทัาน	 ติรงข้ามกับ

โลภจำริติ	มนุษ์ยเ์ราให้่สิั�งทีั�ไม่ต้ิองการกอ่น	ทีัห่ลังเราให่สิ้ั�งทีั�เรารักใคีร่	แม้กระทัั�งช่�อเสีัยง

เกียรติิยศเราก็ให้่ได้	

ติรงข้ามกับคีวามโกรธิ	เราก็ต้ิองเปลี�ยนเป็นคีวามรัก	คีวามเมติติากรุณา	มนุษ์ย์

เราต้ิองฝึ่กให้่มีเมติติากรุณาให้่มาก	 มนุษ์ย์ส่ัวนให่ญ่ไม่มีเมติติากรุณาแม้กับตัิวเอง	 เรา
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ใช้ตัิวเองมากเกินไปเพ่�อช่�อเสีัยงเกียรติิยศ	 อันติรายมาก	 จำะต้ิองรู้จัำกรักตัิวเองด้วย	 รัก

เพ่�อนฝู่งพี�น้อง

โกมลเป็นคีนซ่�งมีศักยภาพพอทีั�จำะเป็นอาจำารย์มห่าวิทัยาลัย	 แล้วปฏิเสัธิ

ติำาแห่น่งซ่�งมีทัั�งเกียรติิและคีวามมั�นคีงในชีวิติ	 ออกไปเป็นคีรูบ้านนอก	 นี�ค่ีออุดมคีติิทีั�

สัำาคัีญเลย	ถ้าคีนสัมัยนี�มีคีวามคิีดแบบนี�	บ้านเม่องจำะดีข่�น	ทีั�ผู้มปล่�มมากค่ีอ	เวลานี�เด็ก

รุ่นให่ม	่ไม่เฉพาะนสิิัตินักศ่กษ์า	แม้นักเรียนทีั�ถูกคีรอบงำาโดยระบบการศ่กษ์าให้่แห่ย	ให้่

เดินในระบบ	 ก็ออกมากล้าท้ัาทัายอำานาจำรัฐ	 เม่�อเด็กเห่ล่านี�ออกมาทั้าทัายอำานาจำรัฐ

แล้ว	 เขาจำะเห็่นเลยว่า	 สิั�งซ่�งสัังคีมยกย่องไม่ว่าอำานาจำก็ดี	 เงินติราก็ดี	 ไม่ใช่ของดีของ

วิเศษ์	ถ้าเด็กเห่ล่านี�เข้าใจำ	เขาจำะเดินจำากจุำดนี�ไปสู่ัอุดมคีติิได้	แต่ิไม่ใช่ของง่าย	เขาอาจำ

จำะผิู้ดพลาดก็ได้	 เขาอาจำจำะออกไปประท้ัวงเพ่�อห่วังช่�อเสีัยงก็ได้	 แต่ิถ้าเด็กเห่ล่านี�มี

จิำติสัำาน่ก	เขาก็จำะออกมาต่ิอต้ิานรัฐไม่ใช่เพ่�อตัิวเอง	แต่ิเพ่�อประโยชน์ของส่ัวนให่ญ่	แล้ว

เขาก็จำะมีโอกาสัเดินทัางไปสู่ัอุดมคีติิ

อาจารย์ทำางานุเพืิ�อส้ำงคมมามากมาย ท้�งงานุคิดงานุเขี้ยนุที�ต่อต�านุเผู้ด็จการ ส่ำงเสำริม

คนุรุ่นุใหม่ ร้กษาประเพิณีว้ฒนุธิรรม อยากให�อาจารย์พ้ิดถ๊้งความสำำาเร็จและความ

ล�มเหลวที�ผู่้านุมาข้องตนุเองว่ามีอะไรบ�าง

คีวามล้มเห่ลวทีั�สัำาคัีญของผู้มก็ค่ีอ	 สิั�งทีั�ผู้มอุทิัศชีวิติต่ิอสู้ัมาทัั�งห่มด	 ไม่ติำ�ากว่า	 ๖0	ปี	

เม่องไทัยยังเป็นเผู้ด็จำการอยู่	ยังไม่เป็นประชาธิิปไติย	การเรียนการสัอนก็ยังเป็นระบบ

เผู้ด็จำการ	ไม่มคีีวามล่กซ่�งกว้างขวางโดยทัั�วไป	ผู้มเห็่นว่าผู้มได้รบัคีวามล้มเห่ลว	แม้เพียง

ผู้มอยากให้่ลอกแม่นำ�าเจ้ำาพระยาซ่�งเต็ิมไปด้วยมลพิษ์	ถ้าลอกแม่นำ�าเจ้ำาพระยาให้่สัะอาด	

จำะมีคุีณประโยชน์กับทัั�งห่มด	ไม่เฉพาะการไปอาบไปวา่ย	กุ้งห่อยปูปลากลับค่ีนมา	เม่�อ

สัมัยผู้มเด็กๆ	แม่นำ�าเจ้ำาพระยาสัะอาดมาก	สัมัยนี�เรายังอาจำใช้แม่นำ�าลำาคีลองโยงใยกับ

การจำราจำรทัางบก	ลดการจำราจำรติิดขดัได้มากมาย	เพียงห่วังเท่ัานี�	ผู้มก็ล้มเห่ลว	ไม่สัำาเร็จำ

ขณะเดียวกัน	คีวามสัำาเร็จำของผู้ม	ผู้มถ่อว่าผู้มสัามารถคีบกับคีนรุ่นให่ม่	และ

ห่ลายคีนเป็นคีนมีอุดมคีติิ	อยา่งเช่น	สัันติิสุัข	โสัภณสิัริ	เขาอุทิัศชีวิติเพ่�อพหู่ชนเลย	เพราะ

เขาเป็นคีนฉลาด	คีนเก่ง	ถ้าต้ิองการเป็นรัฐมนติรีห่ร่อรำ�ารวย	เขาก็ทัำาได้	แต่ิเขาไม่ทัำา	

สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์
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ห่ร่อพิภพ	ธิงไชย	ทีั�อุทิัศชีวิติเพ่�อบ้านเพ่�อเม่อง	ถูกจัำบเข้าคุีกเข้าติาราง	เขากับ

รัชนี	ธิงไชย	เมียของเขาร่วมกันทัำาสิั�งทีั�โกมลห่วังได้สัำาเร็จำ	ค่ีอโรงเรียนห่มู่บ้านเด็ก	เพราะ

โกมลติ้องการโรงเรียนนอกระบบ	 อาจำจำะมีอิทัธิิพลจำากผู้มเพียงเล็กน้อยทีั�เขามีผู้มเป็น

เพ่�อน	เป็นกัลยาณมิติร	ให้่กำาลังใจำเขาเท่ัานั�นเอง	ผู้มถ่อว่าเป็นคีวามสัำาเร็จำของผู้ม	เพราะ

เขาเป็นเพ่�อนของผู้ม	

วิชัย	โชคีวิวัฒน	อีกคีนห่น่�ง	อุทััย	ดุลยเกษ์ม,	เทัพศิริ	สุัขโสัภา	รุ่นต่ิอมาก็มี

ประชา	หุ่ติานุวัติร	และรุ่นล่าสุัดค่ีอเนติิวิทัย	์ทีั�เป็นกัลยาณมิติรกับผู้ม	ผู้มเก่�อกูลเขา	เขา

เก่�อกูลผู้ม	ผู้มเรียนจำากเขา	เขาเรียนจำากผู้ม

ผู้มยังมีกัลยาณมิติรแม้ทีั�พม่า	 ทีั�ลาว	 ทีั�เขมร	 เก่อบจำะเรียกว่าทัั�วโลกเลย	 มี

เพ่�อนทีั�ทิัเบติ	อินเดีย	ชวา	ไม่ใช่เพ่�อนธิรรมดา	แต่ิเป็นกัลยาณมิติรทีั�ตัิกเต่ิอนกันได้	รัก

ใคีร่กัน	ผู้มมีคีวามภูมิใจำมาก	ถ่อว่าเป็นคีวามสัำาเร็จำของผู้ม

อาจารย์ให�คุณค่าก้บความเป็นุเพืิ�อนุ ความเป็นุก้ลยาณมิตรส้ำงมาก ไม่ได�พ้ิดถ๊้งเรื�อง

งานุทางสำติปัญญาหรือเรื�องอื�นุๆ ที�เคยทำามาเลย

เพ่�อนบางคีนมีคีวามสัามารถทัางสัติิปัญญา	 บางคีนมีคีวามสัามารถในทัางการบ้าน

การเม่อง	อย่างเช่นท่ัานอับดุลเราะห์่มัน	 วาฮิด	 เป็นถ่งประธิานาธิิบดีอินโดนีเซีย	ห่ร่อ	

สัวามีอัคีนิเวศ	ซ่�งเพิ�งติายจำากไป	เป็นพระในลัทัธิิพราห่มณ์	เขาต่ิอสู้ัเพ่�อคีนเล็กคีนน้อย	

แรงงานข้ามชาติิ	 และคีนทีั�ถูกรังแกต่ิางๆ	ห่ร่อ	 โลกมิติร	 ทีั�เป็นคีนอังกฤษ์	แต่ิมาอุทิัศ

ชีวิติเพ่�อพุทัธิศาสันิกชนส่ัวนให่ญ่ทีั�เป็นคีนจัำณฑูาลในอินเดีย	

ห่ร่อภิกษุ์ณีเฉาเห่ว่ยทีั�ไต้ิห่วัน	ท่ัานอุทิัศชีวิติทัั�งห่มดเพ่�อเปลี�ยนแปลงสัังคีมให้่

ดีข่�น	คีนมักจำะรู้จัำกฉ่อจีำ�มากกว่า	เพราะทัำาเร่�องทัาน	เร่�องสัังคีมสังเคีราะห์่	ซ่�งเป็นของดี

และคีนจำะเห็่นด้วยง่ายกว่า	แต่ิภิกษุ์ณีเฉาเห่ว่ยต้ิองการจำะเปลี�ยนแปลงสัังคีม	ผู้มถ่อว่านี�

ค่ีอการเอาศีลมาประยุกต์ิใช้	 ให้่มนุษ์ย์มีคีวามเทั่าเทีัยมกัน	 ลดช่องว่างระห่ว่างคีนจำน

คีนรวย	ต่ิอสู้ักับรัฐทีั�ทัำาผิู้ด	ทีั�ไต้ิห่วัน	ท่ัานต่ิอสู้ัจำนรัฐบาลไม่สัามารถจำะมีลอติเติอรี�ได้	ไม่

สัามารถจำะมีนิวเคีลียร์ได้	 และท่ัานเข้าร่วมไม่เฉพาะกับพุทัธิศาสันิกชน	 แต่ิร่วมกับชาว

คีริสัต์ิด้วย	ผู้มเห็่นว่ามนุษ์ยที์ั�รวมพลังกันแล้ว	สัามารถจำะทัำาอะไรก็ได้	ลดคีวามเห็่นแก่ตัิว

ได้มากเท่ัาไห่ร่	เห็่นสัังคีมได้ชัดเท่ัาไห่ร่	ก็จำะนำาอุดมคีติิไปประยุกต์ิใช้ได้เต็ิมทีั�มากเท่ัานั�น
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อาจารย์มีวิธีิจ้ดการก้บความล�มเหลวหรือปัญหาอุปสำรรคต่างๆ ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้ว

และในุเรื�องการทำางานุอย่างไร

ศาสันาพทุัธิช่วยผู้มมาก	ต้ิองรู้จัำกภาวนา	รู้จัำกพิจำารณาเอาคีวามลม้เห่ลวมาเป็นคีรูสัอน	

ให้่เราไม่ห่มดกำาลังใจำ	ยกตัิวอย่าง	 เม่�อโกมลติาย	ผู้มสัะดุ้ง	สัลบเลย	 ลูกศิษ์ย์ทีั�รักทีั�สุัด

ติายไปขนาดนี�	แต่ิแล้วก็ได้สัติิมาว่า	เขาติายแล้ว	เราจำะรักษ์าวิถีชีวิติของเขาได้อย่างไร	

ไม่ใช่ผู้มเป็นคีนคิีด	แต่ิห่ลายๆ	คีนให้่ผู้มช่วยคิีดว่า	เราจำะตัิ�งมูลนิธิิโกมลคีีมทัองเพ่�อรักษ์า

วิถีชีวิติของโกมลได้อย่างไร

อะไรทีั�เผู้ชิญ	 ผู้มพยายามพลิกจำากมุมลบให้่เป็นบวกแทับทุักเร่�อง	 ซ่�งพุทัธิ

ศาสันามีอิทัธิิพลกับผู้มมาก	เพราะฝึ่กให้่ผู้มมีสัติิ	มีวิจำารณญาณ	ให้่รู้จัำกคีวามบกพร่อง

ของติวัเอง	เรียกว่าโยนิโสัมนสักิาร	ติอ้งล้วงล่กลงไปในติวัเอง	วา่อัติติาเราให่ญข่นาดไห่น	

เอาอัติติามาล้อเล่น	อย่าไปเอาจำริงเอาจัำงกับอัติติา	

สิำ�งที�ทำาให�เรามีความทุกข์้ หลายเรื�องเป็นุเพิราะว่าอ้ตตาข้องเราเอง ว่าเราล�มเหลว

ไม่ได� 

ใช่	 เป็นเพราะว่าเราไปมุ่งทีั�ตัิวเรา	 ต้ิองเข้าใจำอิทััปปัจำจำยติา	 มันเป็นเช่นนั�นเอง	 แต่ิต้ิอง

วางสัติิให้่ถูกด้วย	 เพราะถ้าบอกว่าเป็นเช่นนั�นเอง	 แล้วไม่เอาไห่น	ปล่อยไป	 ถ่อว่าผิู้ด	

เข้าใจำว่าเป็นเช่นนั�นเอง	แล้วต้ิองดูว่าจำะปรับปรุงให้่ดีข่�นได้อย่างไร

นุอกจากเรื�องก้ลยาณมิตร งานุที�อาจารย์ภ้มิใจที�สุำดคืออะไร

งานทีั�ผู้มภูมิใจำค่ีอ	ห่น่วยงานทีั�ผู้มเกี�ยวข้อง	ยกตัิวอย่างเช่น	มูลนิธิิเสัฐียรโกเศศ- 

นาคีะประทีัป	 ผู้มเป็นตัิวตัิ�งตัิวตีิตัิ�งข่�นเพ่�ออุดห่นุนศิลปิน	 อุดห่นุนนักเขียน	 ภายห่ลัง

ขยายไปจำนกระทัั�งทัำาเร่�องการศ่กษ์านอกระบบ	 จำนกระทัั�งเรามาตัิ�งเสัมสิักขาลัย	 ซ่�ง

เป็นการศ่กษ์านอกระบบทัั�งในประเทัศและนอกประเทัศ	ผู้มถ่อว่าเป็นคีวามสัำาเร็จำมาก	

สัามารถไปทัำางานในพม่าถ่ง	๒0	ปี	ในขณะทีั�พม่าเป็นเผู้ด็จำการร้ายแรง	เราเป็นห่น่วย

งานเดียวทีั�พม่ายอมรับให้่เข้าไปทัำา	ได้รับคีวามสัำาเร็จำมากยิ�งกว่าในเม่องไทัยเสีัยอีก	

เราไปทัำางานทีั�ลาวร่วมกับพระลาว	ทัา่นบอกวา่จำะไมส่่ังพระมาเรียนเม่องไทัย

อีกแล้ว	เพราะจำบจำากมห่าจุำฬาฯ	กลับไปแล้วก็ส่ัก	ห่ร่อไม่ก็ดูถูกลาว	

สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์
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เสีัยดายว่ามูลนิธิิโกมลคีีมทัองทีั�ผู้มเป็นผูู้้ร่วมก่อตัิ�ง	ติอนนี�ทัำาท่ัาร่อแร่จำะติาย

เอา	 แม้จำะรักษ์าอุดมคีติิไว้ก็ยาก	 ห่นังส่ัอทีั�พิมพ์ออกมาก็กะปริบกะปรอย	 ไม่มีอะไรทีั�

ท้ัาทัาย	 แสัดงคีวามกล้าห่าญเลย	 ผู้มเสันอให้่เชิญเนติิวิทัย์	 (โชติิภัทัร์ไพศาล)	 มาเป็น

ปาฐก	ก็กลัว	เปรียบเทีัยบได้ชัดเลย	เม่�อมูลนิธิิโกมลคีีมทัองคีรบรอบ	๔0	ปี	ผู้มแสัดง

ปาฐกถาเต่ิอนแล้วว่า	 คีวรจำะเดินไปข้างห่น้า	คีวรจำะเข้มแข็ง	 ไม่จำำาเป็นต้ิองน้อยห่น้า

มูลนิธิิเสัฐียรโกเศศ-นาคีะประทีัป	แต่ิก็ทัำาท่ัาจำะไปไม่รอด	เพราะเห่ตุิว่ากรรมการมูลนิธิิ

แต่ิละคีนมีของเล่นของติัวเองทัั�งนั�น	 วิชัยเป็นคีนน่ารักมากและเป็นประธิานไม่รู้กี�แห่่ง

ต่ิอกี�แห่่ง	มูลนิธิิจำะต้ิองมีอย่างน้อยใคีรสัักคีนห่น่�งซ่�งอุทิัศชีวิติให้่โดยติรง	และห่าคีนมา

ร่วมงานให้่ชัดเจำน

จำากมูลนิธิิเสัฐียรโกเศศ-นาคีะประทีัป	 ผู้มขยายงานไปนานาชาติิ	 ตัิ�ง	

International	Network	of	Engaged	Buddhism	(INEB)	มา	๓๕	ปีแล้ว	เราสัามารถ

ปลุกพุทัธิศาสันิกชนในโลกจำำานวนน้อย	 ให้่พุทัธิศาสันาไม่จำำาเป็นจำะต้ิองภาวนาเพ่�อเอา

ตัิวรอดอย่างเดียว	แต่ิเพ่�อประโยชน์ของสัังคีม	ทัำางานเพ่�อสัังคีม	ผู้มได้อิทัธิิพลจำากท่ัาน

ติิช	นัทั	ฮันห์่	และ	ทัะไลลามะ	ผู้มมีคีวามพอใจำมาก

เราสัามารถตัิ�งอาศรมวงศ์สันิทัข่�นมา	 เพ่�อให้่คีนไปพักฟ้ั�น	 ผู้มพอใจำว่า	 เป็น

ห่น่วยงานทีั�คีวามสัำาเร็จำ	ไม่ได้มาจำากผู้มคีนเดียว	แต่ิมาจำากการทัำางานร่วมกัน	ไม่ใช่ของ

ง่าย	กว่าจำะเข็นอาศรมวงศ์สันิทัให้่รอด	ทุักอย่างยากห่มด

ห่ร่อแม้แต่ิผู้มทัำาอัคีฟัอด	(ACFOD)	ระห่ว่างเพ่�อนศาสันิกต่ิางๆ	ร่วมกัน	แต่ิ

เป็นคีวามล้มเห่ลว	เห่ตุิว่าผู้มไม่สัามารถห่ากัลยาณมิติรได้	แล้วทีัห่ลังมีคีนโกงด้วย	กิน

กันสัารพัดเลย	เป็นห่น่วยงานทีั�ผู้มล้มเห่ลวอย่างชัดเจำน

หนุ่วยงานุต่างๆ ที�อาจารย์ร้�ส๊ำกภ้มิใจและบอกว่าประสำบความสำำาเร็จ อาจารย์ก็คิด

ว่าเป็นุเพิราะมีก้ลยาณมิตรมาช่่วยสำนุ้บสำนุุนุ

INEB	ผู้มเป็นคีนก่อตัิ�งร่วมกับคีนอ่�น	แต่ิผู้มเป็นผูู้้บริห่ารงาน	แล้วทีัห่ลังผู้มได้	ห่รรษ์า	

เนาวรัติน์	จำากศรีลังกา	มาบริห่ารงานแทัน	เขาเป็นคีนรุ่นเดียวกับพิภพ	ธิงไชย	อีกคีน

ห่น่�งค่ีอ	สัมบูรณ์	จ่ำงเปรมปรีดิ�	มีคีวามสัามารถมาก	เป็นคีนอ่อนน้อมถ่อมตัิว	ทัั�งๆ	ทีั�ไม่

ได้เรียนเม่องนอก	แต่ิภาษ์าอังกฤษ์ใช้ได้	สัามารถติิดต่ิอกับทัั�วโลก	
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งานทุักแห่่งจำะสัำาเร็จำต้ิองมีกัลยาณมิติรร่วม	ติอนทัำาอัคีฟัอด	ผู้มห่ากัลยาณมิติร

ไม่ได้	มีกัลยาณมิติรบางคีน	แต่ิบางคีนเป็นคีอมมิวนิสัต์ิ	บางคีนพยายามแทังผู้มลับห่ลัง	

ทีั�ล้มเห่ลวเป็นเพราะเห่ตุินี�

อาจารย์พ้ิดว่าพุิทธิศาสำนุามีอิทธิิพิลก้บอาจารย์มาก ในุการหาความสำมดุลระหว่าง

การพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุเพืิ�อส้ำงคม อยากจะให�ลงรายละเอียดอีกนิุดหนุ๊�ง 

นุอกจากการนุำามาใช่�เวลาเผู้ชิ่ญก้บปัญหาแล�ว อาจารย์ต�องมีเวลาภาวนุาเป็นุกิจว้ตร

ประจำาว้นุหรือเปล่า

ผู้มเปน็คีนแบบโบราณ	ผู้มสัวดมนติไ์ห่ว้พระประจำำาวัน	แล้วก่อนนอนผู้มจำะเจำริญอภิณห่-

ปัจำจำเวกขณ์	 เรามีคีวามแก่เป็นธิรรมดา	 เจ็ำบเป็นธิรรมดา	 คีวามติายเป็นธิรรมดา	

พลัดพรากจำากสิั�งทีั�รักเป็นธิรรมดา	 ช่วยผู้มเป็นส่ัวนตัิว	 เต่ิอนอยู่เสัมอไม่ให้่ห่ลงติัวเอง	

ติอนนี�ผู้มอายุ	๘๘	แล้ว	ยิ�งเห็่นว่าคีวามติายใกล้เข้ามาทุักทีัแล้ว	แต่ิยังมีปีติิปราโมทัย์ว่า

โรคีภัยไข้เจ็ำบแทับจำะไม่มีเลย	แต่ิไม่ได้ประมาทั	เพราะเรารักษ์าร่างกายเราดี	ออกกำาลัง

กายถูกต้ิอง	กินอาห่ารถูกต้ิอง	ไปห่าห่มอติามกาลเวลา	ใช้ทัั�งห่มอนวด	ห่มอยาอายรุเวทั	

ห่มอฝ่รั�งมาช่วย	มีคีนช่วยผู้มเยอะในเร่�องดูแลสุัขภาพ	พร้อมกันนั�นคีวามคิีดคีวามอ่าน

มีเท่ัาไห่ร่	อุดห่นุนเพ่�อประโยชน์ของประชาชนให้่มากเท่ัานั�น	และผู้มพร้อมทีั�จำะเก่�อกูล

กัลยาณมิติร	ถ้าเขาขอให้่ช่วยทัางไห่น	ผู้มก็จำะช่วยเท่ัาทีั�สัติิปัญญาจำะช่วยได้	

อาจารย์อยากจะฝากอะไรถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวที�อยากจะดำาเนุินุชี่วิตจากอุดมคติอย่าง

ย้�งยืนุในุส้ำงคมที�มีการเปลี�ยนุแปลงอย่างรวดเร็วบ�างคร้บ

ถ่งสัังคีมจำะเปลี�ยนแปลงรวดเร็ว	 แต่ิสิั�งทีั�ไม่เปลี�ยนค่ีอมนุษ์ย์จำะต้ิองงอกงามด้วยตัิวเอง	

ทีั�ท่ัานบอกว่า	ห้น่ึ่�ง	ร่างกายจำะต้ิองงอกงาม	จำะต้ิองเจำริญ	แต่ิต้ิองไม่เกินเห่ตุิ	พวกนักกีฬา

บางทีัเกินเห่ตุิเพราะต้ิองการช่�อเสีัยง	ร่างกายพังห่มด	ร่างกายต้ิองเจำริญ	แต่ิต้ิองให้่สัมดุล	

สัอัง	คีวามคิีดคีวามอ่านต้ิองเจำริญให้่สัมคีวร	รู้จัำกใช้คีวามคิีดคีวามอ่านให้่ถูก

ต้ิองดีงาม	เพราะระบบการศ่กษ์าส่ัวนมากล้างสัมองเราให้่อยากเป็นขุนนาง	

และสิั�งสัำาคัีญทีั�สุัดค่ีอ	ต้ิองเจำริญลมห่ายใจำ	๓	นาทีั	๕	นาทีัก็ได้	ให้่รู้จัำกว่าติอน

นี�เรากำาลังห่ายใจำเอาคีวามเคีรียดเข้าไป	คีวามงกเข้าไป	คีวามเงี�ยนเข้าไป	ต้ิองฝึ่กห่ายใจำ

สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์
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จำนกระทัั�งเราเปลี�ยนคีวามโลภให้่เป็นทัาน	เปลี�ยนคีวามเกลียดให้่เป็นคีวามเมติติากรุณา	

ถ้าเราเป็นพุทัธิศาสันิกชน	อาศัยพุทัธิคุีณเข้ามาช่วย	แต่ิถ้าเราไม่ถ่อพุทัธิก็ไม่จำำาเป็น	แต่ิ

ต้ิองรู้จัำกลมห่ายใจำ	ผู้มคิีดว่านี�เป็นหั่วใจำของมนุษ์ย์

ผู้มพูดเสัมอว่าคีนรุ่นให่ม่เขาน่ารัก	 คีวามคิีดคีวามอ่านก็ดี	 แต่ิผู้มเต่ิอนเขาว่า	

การต่ิอสู้ัต่ิางๆ	ให้่มีเวลาเดินลมห่ายใจำ	อยา่ไปเกลียดประยุทัธ์ิ	อยา่ไปเห็่นเขาเป็นศัติรู	เขา

เป็นคีนน่าสังสัารมากกว่า	จำะช่วยให้่เราลดคีวามเคีรียดลงไปด้วย	ยกตัิวอย่างทัะไลลามะ	

ท่ัานประกาศตัิวเองว่าเป็นพระธิรรมดา	แล้วท่ัานสัอนว่า	จีำนเข้าไปยด่คีรองทิัเบติตัิ�ง	๖0	

ปีมาแล้ว	 เผู้าวัดไปไม่รู้กี�ร้อยแห่่ง	แต่ิละแห่่งมีพระเป็นพันเป็นห่ม่�น	ชำาเราสัามเณรี	 เอา

พระไปทัรมาน	 แต่ิท่ัานสัอนติลอดเวลาว่าให้่เรารักจีำน	 เพราะคีวามรักเท่ัานั�นเป็นคีำา

ติอบ	ผู้มเห็่นว่านี�เป็นเร่�องสัำาคัีญมาก

คีวามเกลยีดมีวิธีิเดียวทีั�จำะชว่ยได้	ค่ีอการภาวนา	มองว่าถ้าเราเปน็เขา	เราจำะ

เป็นอย่างไร	ถ้าเราเป็นเขาคีงทัำาแบบเดียวกัน	คีงจำะด่าแม่เขาลับห่ลังเห่ม่อนกัน	อย่าไป

น่กว่าเราดีกว่าเขา	ล่กๆ	แล้วเราก็มีคีวามชั�วในตัิวเรา	เราพยายามปรบัตัิวเราให้่ดีข่�น	แต่ิ

ไม่ได้แปลว่าเราดีกว่าเขา	คีนทีั�โจำมตีิเราต่ิางๆ	เขาก็เห่ม่อนกับเรา	ทัำาอย่างไรเราจำะช่วย

เขาได้	

การภาวนาต้ิองเริ�มจำากรักตัิวเองก่อน	อย่าห่ลงตัิวเอง	แล้วก็รักเพ่�อนๆ	ทีั�อยู่

รอบๆ	ตัิว	เรียกว่าเมติติา	ส่ัวนกรุณาค่ีอรักคีนทีั�เด่อดร้อนมากกว่าเรา	ไม่ใช่เอาผู้้าห่่มไป

ให้่เขา	 แต่ิไปรู้ส่ักว่าเขาเด่อดร้อนอย่างไร	 ร่วมเด่อดร้อนกับเขา	 ติอนทีั�ต่ิอสู้ักันเร่�องท่ัอ

ก๊าซไทัย-พม่า	ผู้มเห็่นว่าชาวเม่องกาญจำน์เขาเด่อดร้อน	ผู้มก็ไปเด่อดร้อนกับเขา	ไปถูก

จัำบร่วมกับเขา	มุทิัติาค่ีอไม่เกลียดคีนทีั�เกลียดเรา	ทัำาร้ายเรา	เป็นเร่�องสัำาคัีญมาก	เพราะ

คีนทีั�เกลียดเราโดยเฉพาะคีนทีั�ยิ�งให่ญ่กว่าเรามีไม่ใช่น้อย	 ติ้องพยายามให้่เกียรติิคีน

เห่ล่านี�	ส่ัวนอุเบกขาค่ีอจิำติของเรามั�นคีง	

พระพุทัธิเจ้ำาบอกว่า	 คีนจำะเป็นผูู้้ให่ญ่ได้ต้ิองมีพรห่มวิห่าร	 ๔	 ถ้าคีนไม่มี

พรห่มวิห่าร	ต่ิอให้่อายุ	๘0-๙0	ก็ไม่ใช่ผูู้้ให่ญ่

ในุฐานุะที�อาจารย์เป็นุประธิานุผู้้�ก่อต้�งม้ลนิุธิิโกมลฯ มา 5๐ ปีแล�ว อาจารย์คิดว่า

ม้ลนิุธิิควรจะปร้บเปลี�ยนุวิธีิการบริหารจ้ดการหรือทิศทางการทำางานุอย่างไรบ�าง 
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เพืิ�อให�ก�าวไปข้�างหนุ�าได�

ปัญห่าของมูลนิธิิโกมลค่ีอกรรมการแต่ิละคีนเห็่นมูลนิธิิเป็นของเล่น	พิภพ	ธิงไชย	มีมูลนิธิิ

เด็กเป็นของเล่น	ห่มอวิชัย	โชคีวิวัฒน	มีของเล่นเยอะแยะ	ไม่มีใคีรมาอุทิัศตัิวให้่	

ทุักมูลนิธิิไม่เฉพาะโกมลคีีมทัองทีั�ล้มเห่ลว	 มูลนิธิิปรีดีฯ	 ก็ล้มเห่ลว	 เพราะ

กรรมการแติ่ละคีนไม่กล้าตัิดสิันใจำ	 การทัำามูลนิธิิไม่ใช่ของง่ายๆ	 แต่ิสัำาห่รับผู้ม	 ติ้องมี

อย่างน้อยสัักคีนห่น่�งอุทิัศตัิวเพ่�อมูลนิธิิ	นอนนั�งคิีดว่าจำะเดินห่น้าไปได้อย่างไร	ทัำาอะไร

ผิู้ดพลาดบ้าง	พิมพ์ห่นังส่ัอออกมาใช้ได้ไห่ม	จำะแก้ไขอย่างไร	ติอนนี�นอกจำากทัำาห่นังส่ัอ

แล้ว	จำะทัำาวิดีโอขายได้ไห่ม	ถ่งจำะไปได้	

ต้ิองมีใคีรสัักคีนห่ร่ออย่างน้อยคีณะอนุกรรมการสััก	 ๔-๕	 คีนประชุมกันทุัก

เด่อน	วางแผู้นทัำาอะไรกัน

องค์กรที�มีจุดมุ่งหมายทางด�านุอุดมคติ ส่ำวนุหนุ๊�งกรรมการอาจจะไม่สำนุใจเงินุทอง

มากนุ้ก แต่สิำ�งที�เข้าแตกต่างก้นุเป็นุเรื�องความคิดความอ่านุหรือวิธีิการทำางานุ เลย

ไม่ง่ายที�จะรวมต้วก้นุในุเรื�องความคิด

มูลนิธิิเด็กเก่อบจำะเรียกว่าพิภพกับรัชนี	ธิงไชย	สัองคีนเท่ัานั�นทีั�บริห่าร	ถ่งจำะมีกรรมการ

เยอะแยะไปห่มด	แต่ิไม่มายุ่งเกี�ยวเลย	ประชุมกันปีละ	๓-๔	ห่น	พิภพกับรัชนีอุทิัศชีวิติ

ให้่ห่มด	 จำนกระทัั�งฝ่รั�งเห็่นคุีณงามคีวามดี	 มาทัำาภาพยนติร์ให้่	 และเร่�องเด็กห่าเงินได้

ง่ายกว่างานของโกมลทีั�มุ่งเปลี�ยนแปลงสัังคีม	คีนไม่ให้่เงินเพราะกลัว

ปัญหาข้องม้ลนิุธิิโกมลคีมทองคือ ถ้�ามีคนุอุทิศชี่วิตในุล้กษณะนุ้�นุ อาจกลายเป็นุรวม

ศ้นุย์ที�บุคคล ถ้�ามีคนุหนุ๊�งไปผู้้กข้าด คนุอื�นุๆ จะไม่เข้�ามาร่วม ทำาให�ต�องอาศ้ยความ

สำามารถ้ข้องคนุคนุนุ้�นุตลอดเวลา จนุกระท้�งแก่เฒ่า จะหาผู้้�สืำบต่อได�ยาก

ผู้มยังย่นยันว่า	 ถ้าได้คีนห่น่�งเอาคีนห่น่�ง	 แต่ิถ้าคีนคีนนั�นต้ิองการคีนช่วย	 ก็ห่า

อนุกรรมการมา	แต่ิต้ิองมีห่น่�งคีนเป็นตัิวกุญแจำ	ติอนต่ิ�นต้ิองคิีด	ติอนห่ลบัต้ิองฝั่นถ่งงาน

มูลนิธิิ	ติอนผู้มทัำามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ผู้มเป็นคีนคิีดปาฐกถา	เป็นคีนคิีดเร่�องพิมพ์ห่นังส่ัอ	

เป็นคีนคิีดเร่�องให้่รางวัลประจำำาปี	 ปัจำจุำบันก็ยังทัำาเห่ม่อนทีั�ผู้มคิีด	 ไม่ได้มีอะไร

เปลี�ยนแปลงเลย	ผู้มถ่งบอกว่าลงร่อง	เคียทัำาอย่างไรก็เป็นแบบนั�น	ต้ิองมีการปรับปรุง

สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์
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เปลี�ยนแปลงไปเร่�อยๆ	ว่ามูลนิธิิโกมลฯ	จำะเดินไปข้างห่น้าอย่างไร	จุำดมุ่งห่มายต้ิองมั�นคีง

แน่วแน่	ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ต้ิองคัีดเล่อกคีนทีั�ย่ดมั�นในทัางอุดมคีติิมาพูด	แล้ว

คีนทีั�ได้เป็นปาฐกจำะภูมิใจำมาก

ผู้มทัำาปาฐกถาเสัมพริ�งพวงแก้ว	ผู้มจำะเอาคีนทีั�แห่วกแนว	เราสัามารถเอาคีน

จำากแอฟัริกาใต้ิทีั�ม่อขาดติาบอดมาพูด	 มาปาฐกถาทีั�เม่องไทัยแล้วไปทีั�พม่าต่ิอ	 ปีห่น้า

เราจำะเอาเมียของ	 สัมบัติิ	 สัมพอน	 (นักพัฒนาชาวลาว	 เจ้ำาของรางวัลแมกไซไซ	 ปี	

พ.ศ.๒๕๔๘)	 ทีั�ห่ายไปจำากลาวมาพูด	 ภรรยาของเขาเป็นผูู้้ห่ญิงชาวสิังคีโปร์	 เก่งกล้า

สัามารถมาก	ห่ร่อภิกษุ์ณีเฉาเห่ว่ย	 เราก็เคียเชิญมาพูด	 ต้ิองคิีดให้่แปลกออกไปเร่�อยๆ	

ถ่งจำะไปรอด

อาจารย์มีข้�อเสำนุออะไรที�งานุปาฐกถ้าม้ลนิุธิิโกมลคีมทองควรจะต�องทำาแหวกแนุว

ออกไปให�สำมสำม้ยบ�างคร้บ

เวลาเติรียมงาน	คุีณคีวรจำะคุียกบัคีนรุ่นให่ม่	เชิญเนติิวิทัยม์าคุียดว้ย	เชิญกษิ์ดิศ	(อนันทั-

นาธิร)	 มาคุียด้วย	 ว่าพวกเขามีคีวามคิีดคีวามอ่านอย่างไร	 ห่ร่อกลุ่มทีั�กำาลังประท้ัวง

รัฐบาล	คีวรจำะเชิญสัักคีนสัองคีนมาคุียด้วย	ถ้าเขาอยากจำะทัำา	จำะทัำาอย่างไร	แม้กระทัั�ง

คีนในพรรคีอนาคีติให่ม่บางคีน	ห่ร่อไอติิม	(พริษ์ฐ์	วัชรสิันธุิ)	คีวรจำะเชิญมา	ผู้มอายุ	๘0	

กว่า	 ไม่มีอะไรให่ม่แล้ว	 เราจำะได้คีวามคิีดมา	และอาจำจำะห่าเงินห่าทัองได้ด้วย	 ไปด้วย

กันห่มดเลย
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

พุิทธิศาสำนิุกช่นุควรทำาอย่างไรในุสำถ้านุการณ์ปัจจุบ้นุ 
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๕	ประจำำาปี	๒๕๒๒

สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

มองไปข้�างหล้ง แลไปข้�างหนุ�า
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๓7	ประจำำาปี	๒๕๕๔
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สำมเด็จพิระพุิทธิโฆ์ษาจารย์
(ป.อ.ปยุตฺโต)

ต้�งม้ลนิุธิิโกมลคีมทอง

ให�เป็นุต�นุทุนุสำร�างทร้พิย์ข้องอารยช่นุ

	 เวลาผู่้านกาลล่วงไปในคีวามรู้ส่ักว่ารวดเร็วมาก	คุีณคีรูโกมล	คีีมทัอง	สิั�นชีพ

จำากไปแล้วคีร่�งศติวรรษ์	คีนรุ่นใกล้เคีียงคีรูโกมลทีั�จำะจำดจำำาเร่�องราวของคีรูโกมลได้	คีง

เห่ล่ออยู่น้อยนัก	ในวงกว้างออกไป	ถ้าไม่มีใคีรพูดเต่ิอนคีวามระล่กไว้	ก็คีงจำะเป็นเร่�อง

ราวทีั�เล่อนห่ายถูกล่มห่มดไป	 แต่ิเวลานี�ยังมีมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 ช่วยทัำาห่น้าทีั�เป็น
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อนุสัรณ์	ซ่�งคีอยชวนระล่กยำ�าเต่ิอนคีวามคิีดน่กไว้	ไม่ให้่เร่�องราวของคีรูโกมลห่ายไปจำาก

คีวามทัรงจำำาของสัังคีม	

	 ทัำาไมจ่ำงต้ิองมีคีนห่ร่อมีอะไรๆ	 ไว้บอกยำ�าทัวนคีวามระล่กนั�น	 ก็เพราะเรา

ต้ิองการให้่สัังคีมนี�เจำริญงอกงาม	ให้่เป็นสัังคีมทีั�ดีมีคีนทีั�มีคุีณภาพ	เม่�อมีคีนอยา่งคีรูโกมล

ทีั�มีคีวามดีงามและได้ทัำาคุีณประโยชน์ไว้	 เราก็อยากให่้มีคีนทีั�มีคีวามดีงามและทัำาคุีณ

ประโยชน์อย่างนั�นไว้มากๆ	เราจ่ำงเอาเร่�องของเขามาบอกเลา่ให้่คีนทัั�งห่ลายได้รู้เห็่นเป็น

ตัิวอย่างห่ร่อเป็นแบบอย่างไว้	 เพ่�อเป็นคีติิให้่คีนรุ่นต่ิอๆไป	 ได้รู้เข้าใจำคุีณค่ีา	 และมอง

เห็่นวิถีทัางทีั�จำะดำาเนินได้ชัดง่ายฉับไว	แล้วจำะได้มีโอกาสัมากข่�นทีั�จำะส่ับต่ิอขยายแง่มุม

ของคีวามดี	ให้่ทัำาได้มากมายกว้างให่ญ่ยาวไกลยิ�งข่�นไป		

	 การระล่กน่กถ่งพูดถ่งคีนดทีีั�ได้ทัำาคุีณประโยชนไ์ว้	มิใช่เพียงแค่ีให้่เป็นตัิวอยา่ง

เท่ัานั�น	 แต่ิเป็นการรักษ์าห่ลักทีั�ย่ดถ่อทีั�ตัิ�งตัิวของสัังคีม	 ค่ีอสัังคีมจำะมั�นคีงดำารงอยู่ได้

ด้วยคีวามดีงามคีวามจำริงคีวามถูกต้ิองและคุีณประโยชน์	 ทีั�เรียกว่าธิรรม	 คีนดีก็ค่ีอคีน

ทีั�มีธิรรม	 ตัิ�งอยู่ในธิรรม	 รักษ์าธิรรมไว้	 เขาจ่ำงเป็นส่ั�อค่ีอเป็นตัิวแสัดงออกของธิรรม	

เห่ม่อนเป็นตัิวแทันของธิรรม	เม่�อสัังคีมยกย่องเชิดชูคีนดีคีนมีธิรรม	ก็ค่ีอสัังคีมยังนับถ่อ

ธิรรม	 ยังนิยมนับถ่อเห่็นคีวามสัำาคัีญของธิรรม	 ยังมุ่งเอาธิรรมเป็นห่ลัก	 เอาธิรรมเอา

คีวามจำริงคีวามถูกต้ิองคีวามดีงามคุีณค่ีาประโยชน์สุัขทีั�แท้ั	เป็นเกณฑ์ูตัิดสิัน	

	 ดังนั�น	 จ่ำงมีห่ลักการขั�นต้ินของแต่ิละคีนในสัังคีมว่า	ไม่พ่งเสัวนาคีนพาล	แต่ิ

พ่งเสัวนาบัณฑิูติค่ีอผูู้้ดำาเนินชีวิติด้วยปัญญา	ทีั�เข้าถ่งธิรรม	โดยรู้จัำกคีวามจำริง	คีวามถูก

ต้ิองคีวามดีงาม	 และเป็นห่ลักการพ่�นฐานของสัังคีมว่า	 พ่งยกย่องเชิดชูคีนดีคีนมีธิรรม	

ทีั�คีำาพระเรียกว่า	 	 บูชาคีนทีั�คีวรบูชา	 ค่ีอคีนทีั�น่านิยมน่าช่�นชมนับถ่อด้วยธิรรมทีั�เขามี

จำริงทัำาจำริง	เพ่�อว่าธิรรม	ค่ีอคีวามจำรงิคีวามถูกต้ิองคีวามดีงามและประโยชน์สุัขทีั�แท้ัทัั�ว

ถ่งกัน	จำะได้ข่�นมาเป็นให่ญ่ในสัังคีม

	 มีห่ลักคีวามจำริงว่า	กาลเวลากล่นกินสัรรพสััติว์	พร้อมไปกับกินตัิวมันเอง	คีน

จ่ำงคีวรมีชีวิติอยู่อย่างไม่ประมาทั	โดยรู้จัำกใช้เวลา	 รู้จัำกกินเวลา	คีนทีั�ไม่ประมาทันั�นจำะ

บริโภคีเวลาไม่เสีัยเปล่า	 แต่ิบริโภคีเวลาแล้ว	 ย่อยออกมาเป็นปัญญา	 เป็นคีวามดีงาม	

และงานสัร้างสัรรค์ีทัำาคุีณประโยชน์มากมาย	 เป็นคีวามเจำริญงอกงามแห่่งชีวิติของติน	

และประโยชน์สุัขของคีนอ่�นๆ	แก่สัังคีม	แก่ทัั�งโลก	

สัมเด็จำพระพุทัธิโฆษ์าจำารย์	(ป.อ.ปยุตฺิโติ)
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	 พระบอกพระสัอนมานานนกัห่นาวา่	คีนทัำาพิธีิบูชาต่ิางๆ	เป็นประจำำาทุักวันใช้

ทัรัพย์มากมายเป็นพันๆ	 ตัิ�งร้อยปี	 ก็ไม่มีคีวามห่มาย	 ไร้ประโยชน์	 การเชิดชูบูชาคีนทีั�

ศ่กษ์าพัฒนาฝึ่กอบรมตินดีแล้ว	แม้แค่ีห่นห่น่�งคีรั�งเดียว	ก็ประเสัริฐลำ�าเลิศดีกว่า	

	 แล้วก็บอกก็สัอนด้วยว่า	บุคีคีลใด	ดำาเนินชีวิติดีงามสุัจำริติ	มีคีวามคิีด	ถ่งจำะมี

ชีวิติอยูเ่พียงวันเดียว	ชีวิติของเขากป็ระเสัริฐกว่าชีวิติของคีนทีั�ประพฤติิชั�วร้าย	ไม่มีคีวาม

คิีด	ทีั�เป็นอยู่ตัิ�งร้อยปี

	 มูลนิธิิโกมลคีีมทัองบอกเล่าเร่�องราวคีวามดีงามการทัำาประโยชน์ของคุีณคีรู

โกมล	 คีีมทัอง	 ทีั�ไปทัำางานการศ่กษ์าสัอนเด็กๆ	 ในถิ�นห่่างไกลแถบชนบทัในห่มู่บ้านทีั�

ยากจำะมีใคีรได้ยินห่ร่อรู้จัำกทีั�จำะพูดถ่งห่ร่อน่กถ่ง	 พูดสัั�นๆ	 ว่า	 เขามีคีวามดีงามมีคีวาม

เสีัยสัละไปทัำางานบำาเพ็ญประโยชน์แก่ชาวบ้าน	แก่ประชาชน	คุีณสัมบัติิต่ิางๆ	มีปัญญา

เป็นข้อให่ญ่	และคีวามดีงาม	คีวามสุัจำริติชอบธิรรม	คีวามรู้คีวามสัามารถ	การเสีัยสัละ

ทัำาคุีณประโยชน	์ตัิ�งแต่ิศรัทัธิาทีั�เช่�อถ่อมั�นใจำมุ่งแนว่ไปในงานการศ่กษ์า	อยา่งทีั�เรียกกัน

ว่ามีอุดมคีติินั�น	ทัางพระเรียกว่าเป็นทัรัพยอั์นประเสัรฐิ	เป็นทัรัพยสิ์ันเป็นทุันในตัิวของ

คีนทีั�เป็นอารยชนแท้ัจำริง	 เป็นทัรัพย์เป็นทุันแห่่งคุีณสัมบัติิคีวามดีงามคีวามสัามารถทีั�

ทัำาให้่คีนเป็นอารยชนทีั�แท้ัจำริง	เรียกสัั�นๆ	ว่าเป็นอริยทัรัพย์

	 คุีณคีรูโกมล	 คีีมทัอง	 เม่�อมีทุันทัรัพย์ของอารยชน	 ก็เอามาเพียรพยายามใช้

ทัำางานช่วยเด็กช่วยชาวถิ�นชาวบ้านให้่สัร้างให้่มีให้่ใช้อริยทัรัพย์	 เพิ�มพูนคีวามรำ�ารวย

ธิรรมรวยปัญญารวยคีวามดีงามคีวามสัามารถและสัร้างสัรรคี์ทัำาคุีณประโยชน์ให้่

มากมายกว้างขวางยิ�งข่�น	

	 แม้ว่าคุีณคีรูโกมล	คีีมทัอง	จำะได้ล่วงลับจำากไปก่อนถ่งวัยถ่งเวลาทีั�คีวรจำะห่วงั	

ทัำาให้่ต้ิองสิั�นสุัดห่ยุดงานการศ่กษ์าสัร้างคีนให้่มีทุันทัรัพย์แห่่งปัญญาคีวามดีงามคีวาม

สัามารถทีั�จำะสัร้างสัรรค์ีทัำาคุีณประโยชน์ทัั�งห่ลาย	 ต้ิองละเลิกห่ยุดงานนั�นไปแล้ว	 แต่ิ

ท่ัานผูู้้ทีั�รู้เข้าใจำมองเห็่นคีวามสัำาคัีญ	ก็ได้ชวนกันตัิ�งมูลนิธิิโกมลคีีมทัองข่�นมา	ซ่�งน่าจำะมี

คีวามห่มายว่าได้รวบรวมคุีณธิรรมคีวามดีงามสัติิปัญญาคีวามสัามารถศรัทัธิามั�นใน

อุดมคีติิทีั�จำะอุทัศิกำาลังชีวติิให้่แก่การทัำางานการศ่กษ์า	การสัร้างสัรรค์ีคีณุประโยชน์ทีั�ได้

บำาเพ็ญไว้	ทีั�เรียกว่าเป็นอริยทัรัพย์	ค่ีอทุันทีั�จำะสัร้างอารยชน	ของคีรูโกมล	คีีมทัอง	นั�น	

ประมวลเอามาตัิ�งเป็นมูลนิธิิ	ค่ีอเป็นขุมทัรัพย์ต้ินทุัน	ทีั�จำะใช้สัร้างอารยชนส่ับต่ิอไป
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 เม่�อได้ตัิ�งมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 เป็นขุมทัรัพย์ทีั�เก็บรักษ์าต้ินทุันแห่่งอริยคุีณ

อารยธิรรมข่�นมาแล้ว	มูลนิธิิโกมลคีีมทัองนั�นก็ทัำาห่น้าทีั�บอกเล่าเผู้ยแพร่เร่�องราวของทุัน

ทัรัพย์อารยชนนั�น	ให้่คีนมากมายรู้เข้าใจำ	เฉพาะอย่างยิ�งบรรดาเยาวชน	ให้่พากันสัร้าง

ชวนกันใช้ทุันอารยธิรรมนั�นต่ิอๆ	 ไป	 ให้่มูลนิธิิทีั�เป็นขุมทัรัพย์ต้ินทุันของโกมล	 คีีมทัอง 

เพิ�มพูนกำาลังมากข่�น	 และเป็นแรงขับดันส่ังเสัริมให้่สัังคีมมั�งคัี�งมั�นคีงไพบูลย์ด้วย

ประชาชนทีั�มีคุีณภาพ	 ผูู้้มีศรัทัธิาในการทัำางานสัร้างสัรรคี์พร้อมด้วยสัติิปัญญาคีวามดี

งามคีวามสัามารถคีวามเข้มแข็งคีวามเสีัยสัละทีั�จำะบำาเพ็ญคุีณประโยชน์	 เป็นทุันของ

อารยชนส่ับต่ิอไป

	 มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	เป็นขุมทัรัพย์เพ่�อสัร้างอารยชน	ย่นยงมาได้	๕0	ปี	คีรบ

คีร่�งศติวรรษ์ในบัดนี�	 ถ่อได้ว่ามีคีวามมั�นคีง	 คีวรห่วังว่าจำะมีกำาลังเข้มแข็งมุ่งแน่วไปใน

การสัร้างอริยทัรัพย์ให้่แก่คีนทีั�จำะได้เป็นอารยชนยน่ยาวส่ับไป			

สำมเด็จพิระพุิทธิโฆ์ษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

๑ ก้นุยายนุ 256๓

สัมเด็จำพระพุทัธิโฆษ์าจำารย์	(ป.อ.ปยุตฺิโติ)

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ช่าวพุิทธิก้บช่ะตากรรมข้องส้ำงคม
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๖	ประจำำาปี	๒๕๒๓
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ประช่า หุตานุุว้ตร 

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องท่านุคืออย่างไร

อุดมคีติิห่มายถ่ง	ห่นทัางอันอุดม	เป็นทัั�งเป้าห่มายและวิธีิการ	 อุดมในทีั�นี�ห่มายถ่ง	ไป

ให้่พ้นการถ่อเอา	กิน	กาม	เกียรติิ	ห่ร่อ	ทัรัพย์	อำานาจำ	ช่�อเสีัยง	กามสุัข	เป็นเป้าห่มาย

สูังสุัดของชีวิติ	เป้าห่มายสูังสุัดของชีวิติย่อมอยู่ทีั�คีวามเป็นมนุษ์ย์ทีั�สัมบูรณ์ยิ�งๆ	ข่�นไป	

โดยโลภ	โกรธิ	ห่ลง	ลดลงติามลำาดับ	ปัญญา	กรุณา	และคีวามเอ่�อเฟ้ั�อ	พอกพนู	งอกงาม

ข่�นติามลำาดับ

ห่นทัางสู่ัเป้าห่มายดังกล่าวค่ีอการค้ีนให้่พบศักยภาพทีั�ตินมีอยูแ่ละนำาออกมา

รับใช้เพ่�อนมนุษ์ย์ติามทีั�ตินถนัดอย่างกว้างขวางทีั�สุัดเท่ัาทีั�ตินทัำาได้
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ความหมายข้อง "อุดมคติข้องโกมล คีมทอง" ตามที�ท่านุเข้�าใจคืออย่างไร

ผู้มเข้าใจำว่าเป็นคีวามห่มายอันเดียวกับทีั�กล่าวมาแล้ว	รวมถ่งการค้ีนให้่พบศักยภาพอัน

มีอยู่ในติน	 และนำาศักยภาพนั�นออกมารับใช้เพ่�อนมนุษ์ย์และสัรรพสััติว์	 ให้่กว้างขวาง

ทีั�สุัด	 คีวบคู่ีกับการฝึ่กฝ่นขัดเกลาตินเอง	 ผู้มได้รับแรงดลใจำจำากโกมลติรงนี�เป็นเร่�อง

สัำาคัีญทีั�สุัด

แรงบ้นุดาลใจที�ท่านุได�ร้บจากอุดมคติข้องโกมล คีมทอง

ผู้มอ่านห่นังส่ัอรวมข้อเขียนของโกมล	 คีีมทัอง	 อันเป็นห่นังส่ัอทีั�แจำกในงานศพของเขา	

เม่�อปี	 พ.ศ.๒๕๑๔	 ผู้มเรียนอยู่ชั�นมัธิยมศ่กษ์าปีทีั�	 ๕	 เร่�องราวชีวิติของโกมลทีั�ได้จำาก

ห่นังส่ัอเลม่ดังกล่าว	ทัำาให่ผู้้มรู้ว่า	โลกของคีนห่นุ่มสัาวทีั�ต่ิางออกไปจำากโลกกระแสัห่ลกั

ทีั�ผู้มรู้จัำกนั�นมีอยู่จำริง	 เป็นโลกของคีนห่นุ่มสัาวทีั�แสัวงห่าห่นทัางชีวิติอันอุดม	 โลกของ

นักแสัวงห่าทีั�คิีด	 อ่าน	 เขียน	 พูดทัำาเพ่�อสัังคีมทีั�ดีกว่า	 มีอิสัรเสัรีทีั�จำะคิีดอย่างวิพากษ์์

วิจำารณ์	 ต่ิอทุักสิั�งทีั�ตินพบเห็่น	กล้าท้ัาทัายค่ีานิยมทีั�ไร้แก่นสัารของสัังคีมสัมัยนั�น	 เช่น	

ตัิวโกมลเองทีั�กล้าทิั�งติำาแห่น่งอาจำารย์มห่าวิทัยาลัย	ไปเป็นคีรูบ้านนอกทีั�ห่่างไกล	และ

โกมลเองก็ใคีร่คีรวญตินเองติลอดเวลา	 ด้วยคีวามอ่อนน้อมถ่อมติน	 กล้ามองเห็่นและ

เล่าให้่คีนอ่�นฟัังถ่งจุำดอ่อน	จุำดบกพร่องของติน	

ความภาคภ้มิใจข้องท่านุที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมลคีมทอง

ผู้มไม่ได้ภาคีภูมิใจำอะไรมากมายนัก	รู้ส่ักขอบคุีณทีั�ได้รับเกียรติิให้่นำาประสับการณ์	การ

แสัวงห่าของตินเองมาแบ่งปันให้่คีนร่วมสัมัยได้รู้	โดยเฉพาะคุีณค่ีาของสัมาธิิภาวนา	ทีั�

คีนร่วมสัมัยยคุีนั�นยังไม่รู้จัำก	และโยงการภาวนาเข้ากับการทัำางานเพ่�อเปลี�ยนแปลงสัังคีม	

ซ่�งเป็นโลกสัองโลกทีั�ดูเห่ม่อนจำะแยกขาดจำากกันโดยสิั�นเชิง	อยา่งน้อยก็ในยุคีนั�น	แต่ิผู้ม

ได้เผู้อิญทัดลองห่นทัางนี�	เพราะเห่ตุิปัจำจัำยต่ิางๆ	ของการแสัวงห่าพาไปพบ

อุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติข้องโกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่าชี่วิต

ควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�

หรือไม่ อย่างไร

ประชา	หุ่ติานุวัติร
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ไม่ว่ายุคีไห่น	สัมัยไห่น	มนุษ์ย์ย่อมต้ิองขัดเกลาตินเอง	รู้จัำกตินเอง	ถ้าปรารถนาทีั�จำะดำารง

ชีวิติทีั�ดีงาม	ยิ�งถ้าคิีดจำะทัำางานเพ่�อสัังคีมด้วยแล้ว	สิั�งนี�ยอ่มยิ�งจำำาเป็น	เพราะถ้าไม่รู้เท่ัาทััน

ตินเอง	เราอาจำทัำาร้ายตินและคีนอ่�น	ในนามของคุีณงามคีวามดี	ในนามของอุดมคีติิ	การ

ทัำางานเพ่�อสัังคีม	 อาจำจำะทัำาให้่เรายกตินเห่น่อคีนอ่�น	 เราอาจำจำะย่ดมั�นคีวามคิีดเห็่นของ

ตินเอง	 โดยไม่รู้จัำกฟัังคีนอ่�น	 เราอาจำจำะชิงดีชิงเด่นในองค์ีกร	 เพราะเราอยากเป็นหั่วห่น้า	

"ชิงการนำา"	ทัั�งโดยรู้ตัิวและไม่รู้ตัิว	ขณะเดียวกันถ้าเรามัวแต่ิภาวนาโดยไม่สันใจำทุักข์ของ

สัังคีม	การภาวนาก็อาจำพาเราห่นีโลก	ห่นีคีวามจำริง	และห่าคีวามสุัขสับายส่ัวนตัิว	อย่าง

เห็่นแก่ตัิวอีกแบบห่น่�งได้	

กรุณาบรรยายเรื�องราว บทบาททางส้ำงคม งานุ ปัญหา อุปสำรรค ความล�มเหลวและ

ความสำำาเร็จ ที�ท่านุและองค์กรข้องท่านุได�ดำาเนิุนุการ หรือได�ร้บประสำบการณ์มา 

ต้�งแต่อดีตจนุถ๊้งปัจจุบ้นุ

บทับาทัห่ลกัของผู้มในคีร่�งห่ลังแห่่งชวิีติเปน็เร่�องจัำดกระบวนการเรียนรู้	(งานกระบวนกร)	

คีวบคู่ีกับงานเขียนงานแปล	และงานสััมภาษ์ณ์

คีวามสัำาเร็จำห่ลกัค่ีอผู้มทัำางานเห่ลา่นี�ด้วยคีวามรกัและคีวามสัขุ	เก่อบไม่มีงาน

ทีั�ฝ้่นใจำทัำา

คีวามสัำาเร็จำอีกอย่างค่ีอรักษ์าเน่�อ	 รักษ์าตัิว	 ไม่ขายตัิวให้่กับเงินและอำานาจำ	

พอใจำกับชีวิติติามมีติามได้

คีวามล้มเห่ลวค่ีอผู้มสันุกกับงานมากเกินไป	จำนล่มดูแลสุัขภาพ	สัมัยห่นุ่มๆ	มี

คีวามเคีรียดด้วย	(แต่ิไม่รู้ตัิว)	เพราะเพ่�อนร่วมงานไม่ได้ดังใจำ	แก่แล้วก็ลดคีวามคีาดห่วัง

ลง	เป็นติามอายุทีั�มากข่�น	

คีวามล้มเห่ลวอีกอย่างห่น่�งค่ีอมีสัติิสััมปชัญญะน้อยเกินไปในขณะทัำางาน	

เพราะจำมกับงานมากเกินไป	

อีกอย่างห่น่�ง	บางคีรั�งอาจำจำะมุ่งคีวามสัำาเร็จำของงานมากเกินไป	ล่มดูแลผูู้้คีน

รอบๆ	ตัิว	

คีวามล้มเห่ลวอีกอยา่งห่น่�งค่ีอเร่�องง้อคีนไม่ค่ีอยเป็น	มีมานะแรงกล้า	โดยเฉพาะ

เม่�อตินเองเช่�อว่าตัิวไม่ผู้ิด	 จำะไม่ยอมลงให้่กับคีนทีั�มากล่าวโทัษ์	 อย่างไม่เป็นธิรรม	 มี
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ลักษ์ณะยอมหั่กไม่ยอมงอ	บางคีรั�งก็มากเกินไป	ทัำาให้่งานไม่อาจำขยายไปอย่างกว้างขวาง

ท่านุมีวิธีิจ้ดการอย่างไร เมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้ว ก้บ

เพืิ�อนุร่วมงานุ และการทำางานุ

ถ้าเป็นปัญห่าทีั�เกิดจำากคีวามผิู้ดพลาดของตินเอง	 ฝึ่กทีั�จำะยอมรับติามเป็นจำริง	รวมทัั�ง

ผู้ลกระทับทีั�จำะเกิดข่�นกับติน	 เช่น	 ถูกลงโทัษ์ทัางใดทัางห่น่�งด้วยคีวามจำริงใจำ	 แต่ิไม่ให้่

จิำติจำมลงเปน็คีวามทัอ้ถอย	ฝึ่กทัำาใจำกลางๆ	เห็่นคีวามผู้ดิพลาดนั�นเป็นส่ัวนห่น่�งของชวิีติ	

เป็นของธิรรมดา	ตัิ�งใจำทีั�จำะปรบัปรุงแก้ไขติามกำาลังอินทัรียอ์ย่างจำริงจัำง	แม้นิสััยบางอยา่ง

แก้ยาก	ก็ไม่เลิกพยายามแก้

ถ้าเป็นปัญห่าทีั�สัาเห่ตุิเป็นปัจำจัำยภายนอก	ก็ดูว่าสัาเห่ตุิของปัญห่านั�นๆ	อยูใ่น

วิสััยทีั�เราจำะแก้ไขได้ห่ร่อไม่	ถ้าจำะแก้	ต้ิองอาศัยเห่ตุิปัจำจัำยอะไรบ้าง	ถ้าแก้ด้วยตินเองได้	

ก็แก้ไปเลย	ถ้าแก้ด้วยตินเองไม่ได้	ก็ขอคีวามช่วยเห่ล่อจำากคีนทีั�สัมคีวร	เห่มาะสัม	ถ้า

แก้ด้วยตินเองไม่ได้	ห่าคีวามช่วยเห่ล่อแล้ว	ก็ยงัแก้ไม่ได้	ก็ยอมรับสัภาพว่าแก้ไม่ได้	และ

อยู่กับมัน	ถ้าจำำาเป็น	ห่ร่อหั่นไปทัำาเร่�องอ่�นแทัน	ถ้าเล่อกได้

ถ้าเป็นปัญห่าระห่วา่งเขาคีวาย	ค่ีออยากไดทั้ั�งสัองอยา่ง	แต่ิเล่อกไดอ้ยา่งเดียว	

ถ้าเล่อกสิั�งห่น่�ง	 ต้ิองเสีัยอีกสิั�งห่น่�ง	 ก็ต้ิองยอมเสีัยสิั�งทีั�ต้ิองเสีัยและตัิดสิันใจำเล่อก	 โดย

ไม่ลังเล	ถ้าใจำยงัลังเลอยู	่ก็ต้ิองเต่ิอนตัิวเอง	ว่าชีวิติคีนเรานั�น	ต้ิองกล้าเล่อก	เม่�อเจำอทัาง

เล่อกทีั�ทัารุณ	

ถ้าเป็นอุปสัรรคีทีั�พอแก้ได้	แต่ิต้ิองใช้คีวามพยายามมาก	กต้็ิองทุ่ัมเทัอยา่งเต็ิม

ทีั�	ทัำาสุัดคีวามสัามารถ	ล้มแล้วก็ลุกข่�นมาทัำาอีก	ล้มก็ลุกอีก	ไม่ยอมพ่ายแพ้	ไม่ว่ากรณี

ใดๆ	เห่ม่อนห่มา	ทีั�กัดแล้วไม่ยอมปล่อย	ไม่ได้ด้วยวิธีินี�	ก็ห่าวิธีิให่ม่	

ฟัังเสีัยงเพ่�อนทีั�ดีอยูเ่สัมอ	ฟัังเพ่�อนในชุมชน	ฟัังเสีัยงนินทัาว่าร้าย	พยายาม

ฝึ่กไม่ถ่อเป็นเร่�องส่ัวนตัิว	 ถ้าคีำาติิ	คีำานินทัา	จำริงเราก็แก้ไข	 ถ้าไม่จำริงก็ปล่อยมันไป	ไม่

เอามาทัำาให้่ใจำเศร้าห่มอง	แม้จำะชอบคีำาสัรรเสัริญ	เห่ม่อนปุถุชนทัั�วไป	แต่ิก็เต่ิอนตัิวเอง

อยู่เสัมอ	ว่าคีำานินทัานั�น	มีค่ีากว่าคีำาสัรรเสัริญ	

กับเพ่�อนร่วมงานต้ิองระวังค่ีอคีำาพูด	ถ้าต้ิองเต่ิอน	อยา่ให้่เสีัยกำาลังใจำ	พยายาม

เคีร่งคีรัด	 ติิดติามใกล้ชัด	 ก่อนงานจำะเริ�ม	 เพ่�อให้่เติรียมให่้ดีทีั�สุัด	 เม่�องานผู้่านไปแล้ว	

ประชา	หุ่ติานุวัติร
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พยายามติำาห่นิตัิวคีนให้่น้อยทีั�สุัด	แต่ิวิจำารณ์ตัิวงานได้	การทัำางานทุักคีรั�ง	พยายามถอด

บทัเรียนทุักคีรั�ง	เพ่�อให้่ทุักคีนเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ท่านุภาคภ้มิใจที�สุำด

ยังไม่ได้ทัำา

ท่านุแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร

จัำดโคีรงสัร้างชีวิติประจำำาวัน	ให้่มีเวลาสัำาห่รับการภาวนาและใคีรค่ีรวญติวัเอง	ฟัังธิรรมะ	

อ่านธิรรมะ	คีวบคู่ีกับการรับรู้และใคีร่คีรวญ	และลงม่อทัำางานเพ่�อสัังคีม	โดยเฉพาะรับ

รู้เร่�องคีวามทุักข์และคีวามอยุติิธิรรมในสัังคีมอยู่เสัมอ	 ถ้ามีโอกาสัก็ลงไปสััมผัู้สั	 ไป

เยี�ยมเยียน	พร้อมทัั�งยินดีกับคีวามสัำาเร็จำทีั�เกิดข่�นในการปรับปรุงสัังคีมให้่ดีข่�นทีั�คีนอ่�น

ทัำาโดยตินเองไมไ่ด้เกี�ยวข้อง	ไม่ถ่อสัาคีนทีั�ไม่ยอมลงให่	้ถ่อว่าทุักคีนต้ิองการเปน็ตัิวของ

ตัิวเอง	และห่าเวลาทัำางานศิลปะ	วาดรูปบ้าง	เขียนบทักวีบ้าง	เทีั�ยวบ้าง	ทัำาอาห่ารบ้าง	

สัมัยลูกเล็ก	ก็มีคีวามสุัขทีั�ได้ดูแลลูกอย่างจำริงจัำง	โดยลดงานลงอย่างมากมาย

สิำ�งที�ท่านุอยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่างย้�งยืนุ

และเป็นุจริงในุโลกปัจจุบ้นุและอนุาคตที�มีความเปลี�ยนุแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

คาดเดาได�ยาก

วัยห่นุ่มสัาว	เต็ิมไปด้วยพลังชีวิติ	พลังทัางกามารมณ์ก็มีมากมายติามธิรรมชาติิ	พยายาม

ใช้พลังนี�อย่างฉลาด	อย่าให้่ทัำาร้ายตินและคีนอ่�น	กามสุัขชั�วขณะของติน	อาจำนำาคีวาม

ทุักข์สัาหั่สัให้่กับคีนทีั�เกี�ยวข้องด้วย	 และต้ิองระวังในทัางกลับกันด้วย	 ค่ีอคีวามสัุขชั�ว

ขณะของคีนอ่�น	อาจำจำะทัำาให้่เราทุักข์ไปติลอดชีวิติไปด้วย	ไม่ว่าชายห่ร่อห่ญิง	ห่ร่อเพศ

ทีั�สัาม	ต้ิองใช้พลังทัางเพศอยา่งมีสัติิปัญญาให่ม้ากทีั�สุัด	และต้ิองไม่ล่มว่า	เร่�องนี�ตีิคีวาม

ผิู้ดได้เสัมอ	ไม่ว่าเราห่ร่อเขา	พยายามติรงไปติรงมาให้่มากทีั�สุัดในเร่�องนี�	ถ้าตัิวเองมีปม	

มีปัญห่าเร่�องนี�	ต้ิองพยายามรู้เท่ัาทัันและห่าทัางเยียวยารักษ์าอย่างจำริงจัำง	มิฉะนั�นเรา

อาจำทัำาร้ายคีนอ่�นได้	โดยก่�งตัิ�งใจำ	ก่�งไม่ตัิ�งใจำ	แล้วกรรมจำะติามทััน	เราก็จำะไม่มีคีวามสุัข
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ในเร่�องชีวิติคู่ีได้	

ต้ิองศ่กษ์าห่าคีวามรู้เร่�องคีวามเป็นไปของโลกและสัังคีมติลอดเวลา	 เร่�องนี�

ไม่มีวันเรียนจำบ	อ่อนน้อมถ่อมตินอยูเ่สัมอในเร่�องสัังคีม	อย่ามองสัังคีมด้วยทัฤษ์ฎีเดียว	

พยายามเรียนรู้ทีั�จำะมองจำากห่ลายๆทัฤษ์ฎี	 ในประสับการณ์ของผู้ม	 ทุักทัฤษ์ฎีมีส่ัวน

เสีั�ยวของคีวามเป็นจำริงอยู่ทัั�งสิั�น	มากบ้างน้อยบ้าง	

เร่�องรู้จัำกตินเอง	 ก็เป็นเร่�องไม่จำบสิั�น	 ชีวิติของเราเอง	 เป็นห่นังส่ัอทีั�อ่านยาก

ทีั�สุัด	ห้่ามอวดว่าตินรู้จัำกตินดีแล้วเด็ดขาด	ติราบใดทีั�เรายังเป็นปุถุชน	จัำดโคีรงสัร้างการ

ใช้เวลาของชีวิติให้่ดี	 ให้่มีปริมาณเวลาพอเพียงสัำาห่รับการเรียนรู้จัำกตินเอง	 โดยเฉพาะ

เม่�อยังอยู่ในวัยห่นุ่มสัาว	เพราะเป็นวัยทีั�ยังมีกำาลังวังชา	การรู้จัำกตินเองต้ิองใช้พลังมาก	

ถ้าไม่เรียนแต่ิวัยห่นุ่มสัาว	แก่แล้วเรียนยาก	

วิชาสัำาคัีญทีั�สุัดทีั�ต้ิองเรียนในวัยห่นุ่มสัาวค่ีอวิชาแสัวงห่าคีวามรู้	 เพราะเป็น

วิชาทีั�เราต้ิองใช้ติลอดชีวิติ	เพราะตัิวคีวามรู้เองเปลี�ยนแปลงอยู่ติลอดเวลา	และรวดเร็ว	

หั่วใจำของการแสัวงห่าคีวามรู้ค่ีอการจัำบประเด็นให้่แม่น	ตีิประเด็นให้่แติก	ไม่ว่า

คีวามรู้ด้านในห่ร่อคีวามรู้ด้านนอก	 การจัำบประเด็นต้ิองอาศัยการฝึ่กฝ่นแล้ว	 ฝึ่กฝ่นอีก	

เรียนติลอดชีวิติ

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ภาวนุาก้บการร้บใช่�ส้ำงคม
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	7	ประจำำาปี	๒๕๒๔

ประชา	หุ่ติานุวัติร
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ร้ช่นีุ ธิงไช่ย

พีิ�แอ๊วนิุยามคำาว่าอุดมคติสำำาหร้บต้วเองคืออะไร

อุดมคีติิในคีวามห่มายของพี�แอ๊ว	คีงเห่ม่อนกับว่าเราอยากเห็่นชีวิติของคีนทีั�ทุักข์ยากได้

รับคีวามสัุขห่ร่อได้รับชีวิติทีั�ดีเท่ัากับคีนอ่�น	 มีกิน	 มีทีั�อยู่	 มีการทัำามาห่ากินทีั�ทัำาให่้เขา

รู้ส่ักมีคีวามมั�นคีง	 ยกตัิวอย่างพี�แอ๊วเป็นผูู้้ห่ญิงธิรรมดาทีั�อยากจำะมีคีรอบคีรัวทีั�มั�นคีง	

ค่ีอไม่เลิกรากับสัามี	 มีลูกทีั�น่ารัก	 ลูกจำะเป็นอะไรก็แล้วแต่ิ	ขออย่าเป็นภาระของสัังคีม	

แล้วไม่เป็นภาระกับเราย่นยาวนัก	 เรามีทีั�พักอาศัย	 ไม่ต้ิองเร่ร่อน	 มีอาชีพเลี�ยงตัิวเอง

เลี�ยงคีรอบคีรัวได้	โดยทีั�เราและคีรอบคีรัวไม่เด่อดร้อน	ลูกไม่เด่อดร้อน	และอาจำจำะเผู้่�อ

แผู่้ไปถ่งพ่อแม่พี�น้องทีั�ลำาบากกว่าเรา		
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ทัำาให้่ช่วงห่น่�งเราคิีดว่าพอจำบจำากปริญญา	พี�เปี�ยก	(พิภพ	ธิงไชย)	ไปทัำางาน

เอ็นจีำโอ	เรามองว่าการทัำางานเอ็นจีำโอ	คีวามมั�นคีงไม่มี	แต่ิมีคีวามห่มายต่ิอสัังคีม	เลย

ไม่ได้ห้่ามพี�เปี�ยก	แต่ิว่าตัิวเองจำะต้ิองทัำาให้่ฝั่นเป็นจำริง	 เลยคิีดจำะรับราชการ	 เพราะดู

มั�นคีง	 แล้วเราเป็นห่ลักให้่กับลูกได้ด้วย	 พี�เปี�ยกบอกว่าแกเลี�ยงตัิวเองได้	 แต่ิขอให้่ลูก

เป็นคีนดี	พี�แอ๊วเลยคิีดแค่ีคีวามมั�นคีง	ค่ีอรับราชการ	แต่ิพอไปอยู่แล้วพบว่าไม่ใช่	เลย

คิีดจำะห่าอาชีพให่ม่	 พี�แอ๊วเห็่นคีวามไม่ยุติิธิรรมในระบบราชการ	 เรารู้ส่ักว่าเป็นระบบ

การคีรอบงำาด้วย	 แม้กระทัั�งปัจำจุำบัน	 พี�แอ๊วเห็่นคีนในกระทัรวงศ่กษ์าทีั�มีคีวามคิีด

ก้าวห่น้า	แต่ิไม่สัามารถจำะใช้คีวามคีดิทีั�ก้าวห่น้าได้	เลยคิีดว่าราชการเปน็แค่ีคีวามมั�นคีง

เร่�องฐานะ	แต่ิไม่ใช่คีำาติอบเร่�องคีวามมั�นคีงของจิำติใจำ	

 

พีิ�เคยพ้ิดว่า พีิ�เหมือนุก้บคร้โกมลที�เรียนุมาทางคร้ เราต้�งใจเข้�าไปเรียนุหรืออย่างไร

ติอนแรกไมไ่ด้ตัิ�งใจำ	แต่ิชอบอยูก่บัเด็ก	พี�แอ๊วชอบเลน่เป็นคีรูสัอนน้อง	สัอนเดก็ข้างบ้าน	

แต่ิไม่คิีดว่าจำะเป็นคีรูได้ห่ร่อไม่	แต่ิว่าสัอบได้	พอเรียนเข้ามาแล้ว	ได้ฝึ่กสัอน	เราเริ�มคิีด

ว่ามันเป็นชีวิติของเรา	เราถนัดทัางด้านนี�แล้วล่ะ

 

พีิ�เกิดร้กความเป็นุคร้ในุระหว่างที�เรียนุอย่้หรือว่าจบแล�ว

ระห่ว่างทีั�เรียนอยู่ค่ีะ	ติอนปีสัองของโรงเรียนฝึ่กหั่ดคีรูธินบุรี	ค่ีอ	ม.7-ม.๘	ของติอนนั�น	

แล้วมาต่ิอบ้านสัมเด็จำฯ	เราเจำอคีรูทีั�เรารักห่ลายคีน	เลยรู้ส่ักว่าใช่	จำริงๆ	คีรูในฝั่นของพี�

แอ๊วมีตัิ�งแต่ิประถม	 ถ่งขนาดเรียกคีรูว่าแม่	 แล้วเรามีห่ลายๆ	 อย่างทีั�ทัำาติามคีรูคีนนั�น

ด้วย

 

ได�ร้�จ้กพีิ�เปี�ยกที�บ�านุสำมเด็จฯ แล�วใช่่ไหมคร้บ

มารู้จัำกพี�เปี�ยกห่ลังจำากเรียนไปได้ห่น่�งเทัอมทีั�บ้านสัมเด็จำฯ	สันใจำพี�เปี�ยกติอนเล่อกนายก

องค์ีการนักศ่กษ์า	พี�เปี�ยกมีข้อเสันอทีั�แปลกกว่าคีนอ่�น	และเราถูกใจำ	เรากินใจำเร่�องการ

มองระบบการศ่กษ์า	แต่ิว่าไม่แรงเท่ัากับติอนอยูป่ระสัานมิติร 

 

ได�พ้ิดคุยก้นุบ�างไหมคร้บ หรือฟัังเข้าเฉยๆ 

รัชนี	ธิงไชย
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ฟัังเขาเฉยๆ	ค่ีะ	แต่ิพี�ชอบทีั�เขามีคีวามกล้าห่าญในการลุกข่�นมาประท้ัวงอาจำารย	์เพราะ

อาจำารย์สัอนจิำติวิทัยาแกสัอนน่าเบ่�ออยู่แล้ว	 ยังให้่เอาทีั�เราจำดจำากแกสัอนมาทัำาเป็น

รายงานอีก	แล้วพี�เปี�ยกทัำากิจำกรรม	เราเลยต้ิองทัำารายงานสัองฉบับ	ค่ีอของเราและของ

พี�เปี�ยก แมก้ระทัั�งเรียนคีณิติศาสัติรบ์างวิชาก็เรียนให้่กับพี�เปี�ยก	ทัำาแบบฝึ่กหั่ดให้่พี�เปี�ยก	

แต่ิพี�เปี�ยกกลับได้คีะแนนมากกว่าเรา

 

แกบอกว่าคร้คณิตศาสำตร์จะเอาแกตก

ใช่ๆ	 เพราะแกไม่ค่ีอยเข้าเรียน	 ออกไปทัำากิจำกรรมติลอดเพราะเป็นนายกองค์ีการฯ	 พี�

แอ๊วรู้ส่ักว่า	 คีรูคีณิติศาสัติร์คีงมองว่าพี�เปี�ยกไม่ให้่เกียรติิแก	 เลยห่มายติาพี�เปี�ยกไว้	 พี�

เปี�ยกพยายามอธิิบายให้่อาจำารย์ฟัังว่าอะไรทีั�คีวรอะไรทีั�ไม่คีวร	 แล้วเป็นการอธิิบายใน

ห้่อง	พี�แอ๊วว่าเป็นการหั่กห่น้าคีรูอยูพ่อสัมคีวร	แต่ิพวกเราพอใจำ	จำริงๆ	แล้วพวกเราไม่

ชอบ	แต่ิเราไม่กล้าลุกข่�นมาพูดเห่ม่อนพี�เปี�ยก	

 

ช่่วงบ�านุสำมเด็จฯ พีิ�ได�ร่วมกิจกรรมอะไรไหมคร้บ 

เป็นการผิู้วเผิู้นมาติลอด	เราสันใจำฟััง	แต่ิไปร่วมไม่ได้เต็ิมทีั�	

 

จากบ�านุสำมเด็จฯ มาเรียนุต่อที�ประสำานุมิตร 

ติอนนั�นแต่ิงงานกันแล้ว	มีลูกแล้ว		พี�เปี�ยกแกสัอนห่นังส่ัออยูที่ั�โรงเรียนพิพัฒนา	ใกล้ไป

ทัางชลบุรีและบางนา	พอแกลาออกมาทัำางานโกมล	เลยย้ายมาอยูป่ระสัานมิติร

 

พีิ�เลยเรียนุไปตอนุที�มีครอบคร้ว

ใช่	เรียนไปด้วย	แล้วจ้ำางคีนมาเลี�ยง	เพราะเราต้ิองสัอนห่นังส่ัอแล้วไปเรียนกลางค่ีน	พี�

สัอนทีั�โรงเรียนราชการุญมูลนิธิิ	เป็นเด็กค่ีอนข้างยากจำนของมุสัลิม	อยู่ติรงข้ามท่ัาพระ

อาทิัติย์	ห่ลังวัดดุสิัติาราม	สัอนอยู่สัามปี	แล้วอยากอยูใ่กล้ลูก	เลยย้ายไปอยู่สัติรีบูรณ-

วิทัย์ทีั�สีั�แยกบางพลัด	เพราะว่าบ้านแม่อยูติ่ิดแม่นำ�าห่ลังโรงเรียนสัติรีบูรณวิทัย์	เวลาพัก

เราแอบไปเยี�ยมลูกได้
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ติอนนั�นพี�เปี�ยกเริ�มเคีล่�อนไห่วทัางการเม่องบ้างแล้ว	 ติอนเรียนบ้านสัมเด็จำฯ	

อยู่ห้่องเดียวกันด้วย	แต่ิประสัานมิติรเรียนคีนละเอก	เลยไม่ได้เจำอกัน	

สัมัยเป็นนักเรียนระดับมัธิยม	 ได้คีรูภาษ์าอังกฤษ์ดี	 เลยผูู้กพันกับวิชานี�	 พอ

จิำติใจำเราผูู้กพันกับคีรู	วิชานั�นจำะสัำาคัีญกับตัิวเราไปด้วย	และนำาเอาไปใช้ได้ด้วย	ได้คีวาม

คิีดมากับตัิวเองว่า	 ถ้าเราเป็นคีรู	ทัำาอย่างไรให้่เด็กผูู้กพันกับเรา	แต่ิเราพบว่าเขารักเรา	

ไม่ใช่รักเพราะเราเอาใจำเขา	 แต่ิรักเพราะเราทัำาตัิวเป็นแบบอย่าง	 แล้วเขาพอใจำในแบบ

อย่างนั�นๆ	

 

พิอจบแล�วพิี�ย้งถ้ือหล้กความม้�นุคงเป็นุพิื�นุฐานุที�จะด้แลครอบคร้วเหมือนุเดิมไหม 

พอจำบประสัานมิติร	พี�สัอบบรรจุำเลย	วชิาคีณิติศาสัติร์ขาดคีนอยูแ่ล้ว	เลยได้งา่ย	เรารู้ส่ัก

ว่า	รับราชการแล้วเรามีเวลาอยูกั่บลูก	เพราะว่าคีรูให่ญ่เห็่นใจำ	เลยให้่บ้านพักในโรงเรียน

ศรีวิชัยวิทัยา	ติรงข้ามราชภัฏนคีรปฐม	อยู่ทีั�นี�เก่อบ	๖	ปี 

 

อย่้ในุกระแสำหล้กนุานุพิอสำมควร

รวม	๑๑	ปี	เลยเห็่นคีวามทุักข์ของเด็ก	เพราะว่าเราฟัังเด็ก	พี�แอ๊วรู้ส่ักสันุกกับการนั�งคุีย

และฟัังเด็ก	ติอนแรกอยูร่าชการุญมูลนิธิิ	แล้วมาอยู่สัติรีบูรณวิทัย์	แล้วมาสัอบบรรจุำอยู่

โรงเรียนศรีวิชัยวิทัยา	

  

พีิ�ได�เป็นุคร้ประจำาช้่�นุบ�างไหมคร้บ

เป็นค่ีะ	แล้วยงัเป็นหั่วห่น้าฝ่่ายวิชาการด้วย	จำะดูแลเร่�องการเข้าสัอนของคีรู	เร่�องติาราง

สัอน	เร่�องการสัอบ	และเร่�องห่นังส่ัอทีั�ใช้สัอนด้วย	เราเลยหั่นมาสันใจำพฤติิกรรมเด็กด้วย	

เราเจำอเด็กทีั�มีพฤติิกรรมแปลกๆ	น่าสันใจำห่ลายอย่าง	และมักจำะนั�งจัำบกลุ่มคุียกันติอน

เย็น	เราศ่กษ์าเร่�องราวของเด็ก	ไปเยี�ยมบ้านเด็ก	แล้วมาคุียกัน	บวกกับวิชาทีั�สัอน	ติอน

แรกพี�แอ๊วคิีดว่าวิชาคีณิติศาสัติร์ไม่ค่ีอยมีคีวามสัำาคัีญเท่ัาไห่ร่	 ไม่ค่ีอยได้สันใจำ	 เราจำะ

แทัรก	เช่น	อาห่ารเป็นพิษ์บ้าง	อะไรบ้างเข้าไปในวิชา	คีรูให่ญ่จำะมาเต่ิอนอยูเ่ร่�อยว่าต้ิอง

สัอนคีณิติ	เลยบอกว่าถ้าเด็กสุัขภาพไม่ดี	เด็กจำะเรียนได้อย่างไร	แล้วเด็กเรายากจำนอยู่

แล้ว	เด็กบางคีนมาเรียนสัามวัน	แต่ิลาสัองวันไปขี�สัามล้อห่าเงินมาเรียน	เรามาคิีดว่าน่า

รัชนี	ธิงไชย
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จำะคิีดถ่งเร่�องสุัขภาพ	ทีั�คิีดติอนนั�นค่ีอเร่�องอาห่ารเป็นพิษ์	คีรูให่ญ่จำะว่าอย่างไรเร่�องของ

แก	แต่ิเราสัอนของเราไป	ติอนนั�นแกได้ข่าวเร่�องพี�เปี�ยกไปเคีล่�อนไห่ว	๑๔	ตุิลา	๑๖	พอ	

นักศ่กษ์าชนะ	และแกเป็นน้าของคุีณขรรค์ีชัย	บุนปาน	แกฮ่กเหิ่มเห่ม่อนกันทีั�นักศ่กษ์า

ประชาชนชนะ	แกพูดถ่งคีวามเป็นญาติิของแกนนำา	แล้วพอจำะเข้าปี	๒๕๑๘-๒๕๑๙	แก

เริ�มจัำบติาดูพี�เปี�ยก	เปลี�ยนไปเลย	แกจำะคีอยถามว่าพิภพไปไห่น	พี�แอ๊วกลัวแกจำะว่า	ก็

บอกว่าทัำาเร่�องห่นังส่ัอก็ต้ิองไปขายห่นังส่ัอสิั	 

	 พอ	๖	 ตุิลา	๒๕๑๙	แกยิ�งสัอบถามให่ญ่	 เพราะกลางค่ีนเราเผู้าห่นังส่ัอด้วย	

เผู้าห่นังส่ัอจิำติร	ภูมิศักดิ�	ไปเยอะ	มีคีรอบคีรัวของเพ่�อนคีรูเขามาอยูก่ลางค่ีนด้วยเพราะ

ต้ิองเติรียมอาห่ารสัำาห่รับทัำาขาย	เขาจำะเห็่นคีวามผิู้ดปกติิ	คีอยถามอยูเ่ร่�อยๆ	เราบอก

ว่ามายุ่งอะไรกับชีวิติฉัน	

 

ทำาไมถ๊้งลาออกจากราช่การคร้บ

เพราะว่าไม่ชอบระบบราชการค่ีะ	รู้ส่ักกดดันเฉยๆ	ค่ีอพี�แอ๊วมองดูว่าระบบราชการ	ห้น่ึ่�ง 

เล่นพรรคีเล่นพวก	สัอัง	บางคีนไม่ได้ทัำาอะไรเลย	แต่ิได้สัองขั�น	เพราะเขียนบรรยายว่า

ตัิวเองทัำางานเยอะ	คีนทัำางานหั่วปักหั่วปำา	รักเด็กดูแลเด็ก	แต่ิไม่มีเวลาเขียน	ไม่ค่ีอยได้	

และโรงเรียนมีสัามฝ่่าย	ปกคีรอง	ธุิรการ	วิชาการ	พี�แอ๊วอยูฝ่่่ายวิชาการ	ดูแลคีรู	๒๔	คีน	

เด็กพันกว่าคีน	ปกคีรอง	๓	คีน	ธุิรการ	๓	คีน	เขาจำะเวียนให้่ปีละคีนในสัามฝ่่าย	พี�แอ๊ว

ต้ิองรอ	๔	ปีถ่งจำะได้สัองขั�นมา	แต่ิฝ่่ายอ่�นสัามปีได้สัองขั�นแล้ว	ระบบไม่ยุติิธิรรม	

 

แต่พีิ�ได�สำองข้้�นุ

ผู้อ.ยอมรับว่าเราทัำางานเก่ง	และแกได้สัองขั�นจำากผู้ลงานของเรา	แต่ิเราไม่เคียประท้ัวง

แก	เราขอให้่แกอยา่เป็นอุปสัรรคีในการทัำางานของเรา	เพราะพี�แอ๊วไปเจำอเด็กติิดยา	ห่า

ไปทัั�วจำนได้วิทัยากรมา	เราอยากจัำดงานเล็กๆ	ให้่กับเด็ก	แต่ิคีรูให่ญ่อยากจำะจัำดให่ญ่ให้่

เด็กทัั�งจัำงห่วัดมาเข้าร่วม	 ได้ผู้ลงานไป	 เด็กพี�แอ๊วต้ิองมาเสิัร์ฟันำ�า	 เลยไม่ได้อยู่ฟัังว่า

ยาเสัพติิดมีโทัษ์อย่างไร	พี�แอ๊วโกรธิ 

 

เลยออกเพิราะทนุไม่ได�
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ใช่ค่ีะ	 พี�แอ๊วเล่อกคีวามยุติิธิรรมมากกว่า	 ติอนห่ลังพี�เริ�มเรียนรู้ว่าไม่ใช่แต่ิเรา	 เด็กๆ	 ก็

ต้ิองการคีวามยุติิธิรรม	เด็กทีั�ห่มู่บ้านเด็ก	ถ่งเขาไม่มีพ่อแม่	เขาก็ต้ิองการคีวามยุติิธิรรม

โดยธิรรมชาติิ

 

พิอออกมาจากโรงเรียนุศรีวิช้่ยฯ แล�ว ไปต่ออย่างไรคร้บ

พี�แอ๊วลาออกปี	 ๒๑	 พี�เปี�ยกเขาพูดว่าถ้าผู้มเป็นคีรูให่ญ่คุีณนะ	 ผู้มจำะทัำาโรงเรียนให้่ดัง

เลย	ถามว่าทัำาอย่างไร	แกเลยเอาห่นังส่ัอ	Summer Hill	ให้่อ่านจำากทีั�คุีณสัันติิสุัขสัรุป

ใน	ปาจารยสัาร รู้ส่ักฝั่นเฟ้ั�องนะ	โรงเรียนแบบนั�น	และคิีดว่าขณะทีั�เราสััมพันธ์ิกับเด็ก

มีปัญห่า	เด็กทีั�เป็นลูกเลี�ยงของคีนอ่�น	เด็กมาปร่กษ์ากับเรา	และทัา้ยทีั�สุัดเขาไปเจำอเพ่�อน

ผูู้้ห่ญิงซ่�งมีชีวิติเห่ม่อนกัน	ปร่กษ์าไปปร่กษ์ามาเกิดได้เสีัยกัน	เด็กผูู้้ห่ญิงท้ัอง	เราเลยต้ิอง

ปิดบัง	ให้่ผูู้้ห่ญิงชิงลาออกจำากโรงเรียนก่อน	แล้วห่างานให้่	ช่วยกันดูแลเด็กผูู้้ห่ญิง	แล้ว

ให้่เด็กผูู้้ชายเรียนให้่จำบ	 ติอนนั�นเราช่วยแบบนี�	 เลยคิีดว่าถ้าเราได้โรงเรียนซัมเมอร์ฮิล 

จำะดีกว่าโรงเรียนเดิม	 เพราะว่าโรงเรียนในระบบเดิม	 เด็กมาคุียแล้วคิีดว่าสับายใจำแล้ว

พอกลับไปก็เจำอสิั�งแวดล้อมแบบเดิม	เด็กต้ิองกลับมาระบายคีวามทุักข์อีก	เราคิีดว่าคีง

ไม่ใช่	ต้ิองจัำดสิั�งแวดล้อมให่ม่	ย้ายเด็กไปเลย	เราอยากได้โรงเรียนแบบนี�	แต่ิคิีดไม่ออก

ว่าจำะจัำดอย่างไร	พอพี�เปี�ยกบอกว่าอยากทัำาโรงเรียนแบบซัมเมอร์ฮิล	เลยลาออก	

 

แล�วเอารายได�ที�ไหนุคร้บ

ติอนนั�น	แติร์	เด	ซอมม์	(Terre	des	Hommes)	สันับสันุนเงินทุันในปีแรกๆ	เพราะ	พี�

เปี�ยกทัำางานทีั�โกมลคีีมทัอง	ร่วมกับศิริพร	สัโคีรบาเนคี	เลยรู้จัำกคุีณวอลเติอร์	สัโคีรบาเนคี	

แล้วคุีณศิริพรเขาออกมาทัำางานบ้านทัานติะวันก่อน	คุีณวอลเติอร์ฟัังไอเดียพี�เปี�ยกแล้ว	

บอกว่าโรงเรียนในประเทัศไทัยมีพอสัำาห่รับเด็ก	แต่ิโรงเรียนแนวคิีดให่ม่ไม่มี	เขาเลยเข้า

มาสันับสันุนให้่เราทัำาโรงเรียน

 

วอลเตอร์เข้าร้�เรื�องซ้ัมเมอร์ฮิิลไหมคร้บ

เขาบอกกับพี�เปี�ยกว่าซัมเมอร์ฮิลไม่เป็นทีั�นิยมในเยอรมัน	 คุีณวอลเติอร์คีงไม่เคียได้ยิน

คีำาว่า	Free	school	ในอเมริกา	เขาเป็นคีนเยอรมัน	เป็นแนววอลดอร์ฟั	เราไม่ได้สันใจำ

รัชนี	ธิงไชย
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วอลดอร์ฟั	แต่ิติอนห่ลังมาศ่กษ์าก็ชอบเห่ม่อนกัน

 

วอลเตอร์เข้าไม่ให�เครดิตซ้ัมเมอร์ฮิิลมากนุ้ก แต่เราช่อบเพิราะเราเห็นุแนุวคิด

ใช่	ชอบใจำตัิ�งแต่ิติอนแรกเลย	ค่ีออ่านดูแล้วว่าเป้าห่มายของโรงเรียนค่ีอคีวามสัขุของเด็ก	

เราอยู่กับเด็กทุักข์เยอะแยะติลอด	๑๑	ปี	 เลยอยากเห็่นโรงเรียนทีั�ทัำาให้่เด็กมีคีวามสุัข	

แต่ิในคีวามเป็นจำริงแล้ว	เด็กมีคีวามสุัข	คีรูไม่มีคีวามสุัขเลย	เพราะคีรูรู้ส่ักว่าใช้อำานาจำ

ไม่ได้		๑๑	ปีทีั�ผู่้านมา	พี�พบแต่ิคีรูใช้อำานาจำทัั�งนั�นเลย 

 

แล�วการใช่�อำานุาจ คร้เข้ามีความสุำข้หรือคร้บ

พี�ว่าไม่	เพราะเป็นระบบทีั�เขาบังคัีบให้่เด็กทัำาอย่างทีั�เขาต้ิองการ	บางทีัเด็กทัำาติามทีั�คีรู

สัั�งอย่างนั�นๆ	 กับอีกแบบห่น่�งค่ีอ	 ต่ิอต้ิาน	 ไม่ทัำา	 อีกแบบห่น่�งค่ีอ	 เฉยเชิด	ทัำาไม่รู้ไม่ชี�		

การบังคัีบให้่เด็กทัำาโน่นทัำานี�	ผูู้้ให่ญ่จำะเคีรียดกว่า	แล้วสัำาคัีญทีั�สุัดค่ีอเด็กไปตัิ�งฉายาคีรู	

พี�แอ๊วอยู่บ้านพักคีรู	กลางวันข่�นบนบ้าน	เราจำะประห่ยัดโดยการกินข้าวทีั�บ้าน	เด็กอยู่

ใต้ิถุนบ้านเรา	คุียกันเร่�องคีรูคีนนั�นช่�อนี�ช่�อนั�น	ยิ�งเกลียดเท่ัาไห่ร่ช่�อยิ�งแสับไปเลย 

ตอนุอย่้โรงเรียนุกระแสำหล้ก เข้าต้�งฉายาให�เราไหมคร้บ

พี�แอ๊วไม่ได้ยิน	แต่ิได้ยินว่าเด็กๆ	 ตัิ�งให้่กับคีรูคีนอ่�น	 ส่ัวนให่ญ่มักจำะตัิ�งฉายาให้่กับคีรูทีั�

เป็นเผู้ด็จำการ	ใช้คีำาห่ยาบคีายต่ิอห่น้าเด็ก	เด็กจำะมาว่าลับห่ลัง	แต่ิพี�แอ๊วจำะดูแลเด็กทีั�มา

สัาย	พบว่าคีรูให่ญ่เคียตีิ	 พี�แอ๊วไปประท้ัวง	 เพราะว่าพี�ไปติลาดแต่ิเช้า	 จำะเจำอเด็กขาย

ของก่อนมาเรียน	พอมาเรียนจำะเห่ง่�อท่ัวมตัิว	คีรูให่ญ่ตีิเพราะมาเข้าแถวไม่ทััน	เราบอก

ว่าเด็กต้ิองห่าเงินมาเรียน	แกว่าเราติามใจำเด็ก	บ้านพักพี�แอ๊วอยูใ่กล้ประตูิห่ลัง	เลยบอก

ว่าพวกเธิออยู่ข้างนอก	ไม่ต้ิองมาเข้าแถว	พอเข้าแถวเสัร็จำแม่มาไขให้่	ไม่ต้ิองถูกตีิห่น้า

แถว	ยน่ติากแดดไม่พอ	ยงัมาถูกตีิประจำานอีก	เรารู้ส่ักว่าคีวามยากจำนนั�นทัารุณแล้ว	แต่ิ

ยังถูกคีรูทัารุณอีก	ห่ลายห่นพี�แอ๊วทัะเลาะกับเพ่�อนคีรู	เด็กจำะมาถามเราว่า	เขาสัอบติก

ได้อย่างไร	 ถ้าเป็นวิชาเรขาคีณิติทีั�พี�แอ๊วสัอน	 พี�แอ๊วจำะเอาข้อสัอบมาคีลี�ให้่ดูว่าเธิอ

บกพร่องติรงไห่น	 ขาดติรงไห่น	 ดีติรงไห่น	พวกคีรูต่ิอว่าพี�แอ๊วเอาคีวามลับราชการมา

เปิดเผู้ย	พี�แอ๊วบอกว่าข้อสัอบทีั�เด็กอยากรู้ว่าเขาบกพร่องติรงไห่น	ไม่เข้าใจำติรงไห่น	เรา
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เปิดเผู้ยเลย	เด็กจำะได้เรียนดีข่�น	เขาห่าว่าพี�แอ๊วติามใจำเด็ก	รู้ส่ักว่าคีรูพวกนี�ใจำร้าย เลย

เป็นสัาเห่ตุิห่น่�งทีั�ทัำาให้่ตัิดสิันใจำลาออก

พิอมีความเห็นุสำอดคล�องก้นุเรื�องทำาซ้ัมเมอร์ฮิิลแล�วทำาอย่างไรต่อ

พี�แอ๊วกับพี�เปี�ยกนั�งคุียกันบ่อย	พี�เปี�ยกไม่อยากให้่พี�แอ๊วลาออก	อยากให้่ทัน	แต่ิพี�แอ๊ว

บอกว่าทันไม่ไห่วกับระบบทีั�เราเห็่นติำาติาว่าสัร้างคีวามทุักข์ให้่แก่เด็ก	 พี�เปี�ยกบอกว่า

แล้วยุติิธิรรมกับลูกเราไห่ม	เพราะลูกได้อยูใ่นระบบ	เรียนห่นังส่ัอดี	คีรูรัก	ถ้าเอาลูกมา

อยู่ในป่า	แล้วเรายังไม่รู้ว่าโรงเรียนจำะสัำาเร็จำห่ร่อไม่	จำะเป็นการทัำาร้ายลูกห่ร่อเปล่า	ถ้า

แติร์	เด	ซอมม์	ไม่ช่วยแล้ว	โรงเรียนจำะไปได้ห่ร่อไม่	แกเลยวางเป้าว่าจำะทัำาแค่ี	๕	ปี	

พอดี	 ตุ๊ิก	 สุัดารัติน์	 เขาพาเพ่�อนช่�อปิแอร์มา	 ทัำาให้่เราได้เงินสันับสันุนจำาก	

Partage	 ฝ่รั�งเศสั	 แล้วติอนทีั�แติร์	 เด	 ซอมม์	 รณรงคี์ห่าทุันให้่เรา	 เราเจำอกับองค์ีกร	

Leben	จำากเยอรมนั	เขามาดูโรงเรียนแล้วพอใจำ	เลยได้เงินจำากเยอรมันอีกส่ัวนห่น่�ง	แล้ว

ได้จำากอเมริกา	คุีณห่มี�	คุีณห่นิง	กับคุีณกีรติิ	ชนา	ทีั�เขียนห่นังส่ัอ	ทางสัายที�สัามี	แล้ว

คุีณกมล	กมลติระกูล	ประธิานมูลนิธิิไทัย-อเมริกัน	รณรงค์ีห่าทุันกับคีนไทัยให้่เราด้วย	

พอเราดูงานซัมเมอร์ฮิลกับพี�อทัุัย	(ดุลยเกษ์ม)	แล้วมาดูงานวอลดอร์ฟัทีั�เยอรมัน	เราเดิน

ทัางไปอเมริกาต่ิอ	คุีณกมลเลยเอาพี�เปี�ยกออกรายการ	Voice	of	America	ทัำาให้่คีน

เริ�มรู้จัำก	 แล้วให้่ทุันผู่้านทัางมูลนิธิิไทัย-อเมริกัน	 พี�เปี�ยกพยายามห่าศัพท์ัคีำาว่า	

Alternative	ถามคุีณประชา	(หุ่ติานุวัติร)	คุีณสัันติิสุัข	(โสัภณสิัริ)	เลยใช้ว่าโรงเรียนทัาง

เล่อก	มีคีนไทัยถามวา่โรงเรียนทัางเล่อกค่ีออะไร	เราพยายามจำะอธิิบายเทัยีบกับในระบบ	

ให้่เห็่นก่อนว่าจุำดอ่อนในระบบค่ีออะไร	แล้วทัางเล่อกค่ีออะไร	เพราะพี�แอ๊วเริ�มแสัวงห่า	

โดยอ่านศ่กษ์าปรัชญาการศ่กษ์าแนวคิีดต่ิางๆ	

ยังจำำาได้ว่าคุีณห่มอนิวัติ	 โฮ้แต้ิกิม	 ให้่พี�แอ๊วไปพูดทีั�สัวนโมกข์	 ได้พูดจุำดอ่อน

โรงเรียนในระบบของรัฐก่อนพูดการศ่กษ์าทัางเล่อก		แล้วคุีณห่มอบัญชา	(พงษ์์พานิช)	บอก

ว่า	"พีุ�แอ๊ัวพูุดภาษามีนุึ่ษย์ได้ไห้มี ไม่ีต้ิอังพูุดภาษาต่ิางดาว เพุราะจะทำาให้้ผมีเข้้าใจเร่�อัง

ทางเล่้อักง่ายข่้�นึ่"	พี�แอ๊วคิีดว่าติอนนั�นทุักคีนมองเห็่นว่าในระบบดีอยู่แล้ว	ถ้าเราไปพูด

เปรียบเทีัยบว่าในระบบเสีัยอย่างไร	เขาจำะรับไม่ได้ 

 

รัชนี	ธิงไชย
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พ้ิดเรื�องซ้ัมเมอร์ฮิิลด�วยไหมคร้บ

ใช่ค่ีะ	 พูดเร่�องซัมเมอร์ฮิล	 เปรียบเทีัยบกับการศ่กษ์าในระบบ	 แม้กระทัั�งท่ัานโพธิิ�ก็ไม่

ชอบทีั�พี�แอ๊วพูด	เลยต้ิองกลับมานอนคิีดถ่งสิั�งทีั�ห่มอพูดเต่ิอนสัติิว่า	เราต้ิองพูดอย่างไร	

นำาเสันออย่างไร	 ทัำาให้่เขามองว่าทัางเล่อกดีติรงไห่น	 และมีจุำดอ่อนติรงไห่น	 ติอนห่ลัง

เลยไม่พูดถ่งการศ่กษ์าในระบบแล้ว	เพราะทุักคีนเริ�มเห็่นจุำดอ่อนแล้ว	เลยนำาเสันอให่ม่

ว่าเราทัำาให้่เด็กมีคีวามสุัขอยา่งไร	แล้วปัญห่าเด็กในสัังคีมไทัยค่ีออะไร	เราเคีลียร์ปัญห่า

ทัางจิำติใจำของเด็กทีั�เป็นเห่ย่�อทัางสัังคีมก่อน	แล้วถ่งจำะพูดเร่�องระบบการศ่กษ์าทัางเล่อก	

ทัำาให้่คีนเริ�มยอมรับได้	บวกกับเริ�มมีโฮมสักูลของคุีณห่มอโชติิช่วง	ชุติินธิร	ซ่�งเพิ�งกลับ

จำากอเมริกา	 เลยต้ิองมาอธิิบายคีำาว่าโฮมสักูล	 เราต้ิองเป็นตัิวตัิ�งตัิวตีิอธิิบายอยู่เร่�อยๆ	

เลยเลิกวิจำารณ์การศ่กษ์าในระบบ	ทัำาให้่รู้ส่ักว่าเราได้มิติรเพิ�มข่�น

 

ช่่วงไปด้งานุที�ซ้ัมเมอร์ฮิิล ประท้บใจอะไรบ�างคร้บ และได�สำนิุทก้บ Ena (Wood) 

ภรรยาข้องนีุลไหมคร้บ

พี�อุทััยคุียกับ	Ena	พี�แอ๊วฟัังแต่ิไม่ได้คุีย	มีคีำาถามจำะถามพี�อุทััย	พี�แอ๊วว่า	Ena	ค่ีอแม่	แก

เล่าแบบแม่	 ไม่ใช่นักคิีดทัางการศ่กษ์า	 เวลาพี�อุทััยถามเร่�องการเติิบโติของซัมเมอร์ฮิล

จำะเป็นอย่างไรต่ิอไป	จำะพัฒนาไปได้อย่างไร	Ena	ติอบไม่ได้	 เราเลยคิีดว่าห่าจำากคีนทีั�

เรารู้จัำกทีั�มีคีวามรู้ทัั�วไปของเราดีกว่า

 

พิอได�เห็นุข้องจริง เด็กมีความสุำข้ไหม

ดูมีคีวามสุัข	แต่ิเขาไมมี่ระเบียบแบบโรงเรียนในระบบของเราห่รอก	บางทัคีีรูพูดผิู้ด	เขา

บอกคีรูพูดผิู้ดต่ิอห่น้าสัาธิารณะเลย	แล้วคีรูอธิิบายให่ม่	ต่ิอมาพี�แอ๊วได้เจำอกับโรงเรียน

ทัามารากิ	 และ	 Sudbury	 school	 จำากออสัเติรเลีย	 เขามาเยี�ยมห่มู่บ้านเด็กก่อนไป

ประชมุ	IDEC	(International	Democratic	Education	Conference)	เห็่นคีวามอสิัระ

ของเด็กทีั�กล้าแสัดงออก	 แต่ิเด็กของเรายังไม่กล้าพูดกล้าแสัดงออก	 เขาได้เล่นติาม

ธิรรมชาติิ	แต่ิยงัไม่เห็่นคีวามคิีดทีั�จำะมาย้อนแย้งคีรู	เลยมาคิีดว่าเป็นเพราะคีรูเราเองยัง

ไม่สัามารถให้่อิสัระกับเด็กทีั�จำะมาย้อนแย้งได้อย่างเต็ิมทีั�
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พีิ�เคยได�เห็นุสำภาเด็กข้องซ้ัมเมอร์ฮิิลไหมคร้บ

สัภาเขาดีมาก	 พิจำารณาทุักเร่�อง	 แม้กระทัั�งเราเป็นแขกจำะเข้าไปเยี�ยมชม	 Ena	 ยังจัำด

ประชุมสัภาฉุกเฉินว่ามีแขกมาจำากไทัย	จำะให้่เข้าไห่ม

เด็กทำาก้นุเอง 

ใช่ค่ีะ	เด็กบางคีนออกมาสััมภาษ์ณ์เราเองเลย	เขาอยากรู้เร่�องของเรา	พี�อุทััยจำะอธิิบาย

ให้่ฟััง	 เขาไม่ให้่เราไปนั�งฟัังสัภาของเขา	 เขาถ่อว่าสัภาเป็นเร่�องส่ัวนตัิว	แรกๆ	ห่มู่บ้าน

เด็กก็ทัำาอย่างนั�น	ไม่ให้่แขกเข้ามาฟััง	เพราะเป็นปัญห่าภายในทีั�ไม่อยากจำะเปิดเผู้ย	แต่ิ

ติอนห่ลังเราโอเคี	เพราะเด็กยอม	

 

ที�เริ�มก่อต้�งโรงเรียนุหม่้บ�านุเด็ก พีิ�ได�ร้บการสำนุ้บสำนุุนุอย่างไรจากใครคร้บ

คีรั�งแรกเราอยูที่ั�ไทัรโยคี	ริมแม่นำ�าแคีวน้อย	พี�แอ๊วชอบ	เป็นทีั�ไม่ให่ญ่	เราเห็่นเด็กทัั�งห่มด	

เป็นทีั�สัำานักงานปฏิรูปการเกษ์ติร	ซ่�งเพ่�อน	อ.ประเวศ	(วะสีั)	แนะนำา	เลยคุียกับกำานัน	

ผูู้้ช่วยกำานัน	ท่ัานก็มาจัำบจำองไว้ให้่	แล้วพอคุียว่าเราตัิ�งใจำจำะรับเด็กยากจำน	ชาวบ้านเลย

ให้่ทีั�อีก	๑0	ไร่	เราได้	๒๕	ไร่ติามสิัทัธิิของปฏิรูปทีั�ดิน	แล้วชาวบ้านให้่อีก	๑0	ไร่	รวม

เป็น	๓๕	ไร่	พี�แอ๊วเริ�มเดินเร่�องไปคุียกับพี�อมร	หั่วห่น้าสัำานักปฏิรูปทีั�ดินจัำงห่วัดกาญจำนบรีุ	

ทัำาให้่แกมาสันับสันุนเรา	 เรามีเงินน้อยเลยต้ิองสัร้างบ้าน	 ข้างฝ่าโรงเรียนเป็นไม้ไผู่้	แต่ิ

พ่�นห้่องเป็นปูน	ห่ลังคีากระเบ่�อง	ถ้าจัำงห่วัดไปติรวจำจำะไม่ผู่้าน	แต่ิพี�แอ๊วไปคุียกับศ่กษ์า

จัำงห่วัด	ท่ัานเป็นคีนใจำบุญ	พอรู้ว่าเราจำะช่วยเห่ล่อเด็กยากจำน	ท่ัานเลยมาติรวจำเองแล้ว

ให้่ผู่้าน	ญาติิของ	อ.ประเวศท่ัานก็มาช่วยคุีย	อ.ประสัาน	 (ต่ิางใจำ)	 ก็ไปชวนคุีณนิทััศน์	

ถนอมทัรัพย์	 นายกเทัศมนติรีเม่องกาญจำนบุรี	 มาเป็นผูู้้จัำดการโรงเรียน	 เราได้คีนช่วย

เห่ล่อเยอะ	 พี�แอ๊วเลยมาเดินเร่�องต่ิอทีั�กระทัรวงศ่กษ์า	 เม่�อปี	 ๒๕๒๒	 เพราะรัฐมนติรี

ต้ิองเป็นคีนอนุมัติิการตัิ�งโรงเรียน	เอาเร่�องมาส่ังให้่กับเจ้ำาห่น้าทีั�ระดับล่างก็โดนเก็บเร่�อง

ไว้อีก	อ.ประเวศมาติามกับอาจำารย์ทีั�เป็นอธิิบดีกรมการศ่กษ์านอกโรงเรียน	เป็นคีนหั่ว

ก้าวห่น้า	 ช่วยด่งเร่�องจำากเจ้ำาห่น้าทีั�	 จำนกระทัั�งเร่�องผู่้านไปถ่งคุีณห่มอบุญสัม	 มาร์ติิน	

อนุมัติิผู่้าน	แล้วกลับมาสัอนห่นังส่ัอได้	

 

รัชนี	ธิงไชย
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ถ๊้งแม�เราจะทำาโรงเรียนุทางเลือก แต่เวลาต้�งโรงเรียนุก็ต�องใช่�ระบบระเบียบราช่การ

เหมือนุโรงเรียนุกระแสำหล้กท้�วไป แล�วเข้าข้อด้หล้กส้ำตรเราไหม

เราต้ิองใช้ห่ลักสูัติรของกระทัรวงค่ีะ	ติอนเราย่�นเร่�อง	ไม่สัามารถบอกได้เลยว่าอยากจัำด

แบบนี�	ปี	๒๕๒๒	คีอมมิวนิสัต์ิยังไม่จำางห่าย	เราจำะพูดเร่�องเสัรีภาพ	เร่�องคีวามเป็นตัิว

ของตัิวเองไม่ได้ เราต้ิองนำาเสันอเด็กยากจำน	 การแก้ปัญห่าจิำติวิทัยา	 การแก้ไขปัญห่า

สัังคีม	มีคีรั�งห่น่�งพี�แอ๊วห่ลุดปากไปพูดกับอาจำารย์ให่ญ่โรงเรียนคีริสัต์ิ	เขามีจำดห่มายเวียน

ห้่ามสันับสันุนห่มู่บ้านเด็กเลย	เพราะเป็นโรงเรียนคีอมมิวนิสัต์ิ	เขาบอกว่าพี�แอ๊วพูดเร่�อง

เสัรีภาพเห่ม่อนกับ	อ.ชลธิิรา	สััติยาวัฒนา	ในป่า	และบ้านเราเป็นกระท่ัอมไม้ไผู่้	อาคีาร

เรียนเป็นไม้ไผู่้	มีบราเดอรค์ีนห่น่�งรักเรา	เลยมากระซบิบอกว่าคีรูแอ๊ว	คีราวห่ลงัอยา่พูด	

ถ้าพูดเม่�อไห่ร่จำะเด่อดร้อน

 

พีิ�พ้ิดอะไรบ�างคร้บ

เราบอกว่าปรัชญาของซัมเมอร์ฮิล	พูดถ่งเร่�องคีวามสุัขของเด็ก	ต้ิองมีบรรยากาศเสัรีภาพ	

ติอนห่ลังต้ิองเปลี�ยนจำากเสัรีภาพเป็นให้่โอกาสัเด็กแสัดงออก เพราะคีำาว่าเสัรีภาพเป็น

คีำาต้ิองห้่าม		

	 ถ่งเราพูดในการเสัวนาโรงเรียนห่มู่บ้านเด็ก	แต่ิการเม่องวิ�งเข้ามาห่าเราจำนได้	

เลยระวัง	 แล้วติอนห่ลังมีมูลนิธิิทีั�มีพลเอกทัห่ารเป็นประธิาน	 รองประธิาน	 กรรมการ	

ล้วนแต่ิเมียนายพัน	แล้วบ้านคีรูห่ยุยเป็นกระท่ัอมทีั�อยู่กับเด็กเล็กๆ	แกเอาซอมาวางคู่ี

กัน	แล้วเอามีดเป็นเคีียวเกี�ยวต้ินไม้มาประดับมุม	คุีณห่ญิงมาชี�เลยว่า	นี�ค้ีอนเคีียว	คีรู

ให่ญ่เป็นคีอมมิวนิสัต์ิเห่รอ	 เราบอกคุีณห่ญิงว่าท่ัานดูให่ม่นะคีะ	 มันเป็นซอกับมีดห่วด

ห่ญ้า	 เอาไม้ออกเลยดูเห่ม่อนเคีียว	 ติอนห่ลังไปบอกให้่ห่ยุยเอาออก	 ไม่อย่างนั�นเด่อด

ร้อนกันทัั�งโรงเรียน	

เราเลยต้ิองระวัง	ติอนห่ลังไปเล่าให้่	อ.ประเวศ	อ.ประสัาน	คุีณนิทััศน์ฟััง	คุีณ

นิทััศน์บอกว่า	เขามาถามผู้มไปแล้วว่า	โรงเรียนเป็นคีอมมิวนิสัต์ิห่ร่อเปล่า	แล้วไปถาม	

อ.ประเวศว่า	โรงเรียนรับเงิน	KGB	ห่ร่อเปล่า	อ.ประเวศติอบว่า	CIA	ให้่ผู้มก็เอา	

 

คุณนิุท้ศน์ุทำาอะไรเกี�ยวก้บการศ๊กษาหรือคร้บ
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ในยุคีนั�นเทัศบาลยังไม่มีห่น่วยงานด้านการศ่กษ์า	แต่ิท่ัานเป็นนายกเทัศมนติรี	๔	สัมัย	

ได้รับรางวัลจำากกระทัรวงมห่าดไทัยทุักสัมัย	พี�เปี�ยกพยายามเอาคีนในระบบราชการมา

เป็นร่มให้่มากทีั�สุัด	 เราตัิ�งมูลนิธิิเพ่�อเป็นร่มให้่กับห่มู่บ้านเด็ก	 ต้ิองพยายามด่งผูู้้ห่ลัก

ผูู้้ให่ญ่ในจัำงห่วัดกาญจำนบุรีมาห่ลายคีน	แกให้่พี�แอ๊วเดินสัายคุียกับข้าราชการผูู้้ให่ญ่	 มี

อยูค่ีรั�งห่น่�งทีั�ศูนยพิ์ทัักษ์์สิัทัธิิเด็กกับกรมประชาสังเคีราะห่มี์ปัญห่าเร่�องเดก็	กรมฯ	เลย

มีจำดห่มายไปถ่งจัำงห่วัด	 ตัิ�งแต่ิผูู้้ว่าฯ	 ไล่ลงมาเลย	 ให้่สัอบสัวนโรงเรียนห่มู่บ้านเด็กว่า

ทัำางานไมต่ิรงเปา้ห่มาย	พี�แอ๊วเลยไปห่าผูู้ว่้าฯ	ศ่กษ์าอำาเภอบอกวา่	"แอัว๊ติอับมีาให้้ดี ผมี

จะแก้ภาษาให้้ว่าโรงเรียนึ่คุณถููก เพุราะคุณทำาถููกอัยูแ่ล้้ว"	พี�แอ๊วติอบมาเป็นลายลักษ์ณ์

อักษ์ร	แล้วศ่กษ์าอำาเภอเขาเขียนให่ม่ให้่เป็นภาษ์าราชการ	สัง่ให้่ผูู้้ว่าฯ	โชคีดีทีั�รองอธิิบดี

กรมประชาสังเคีราะห์่มาเทีั�ยวโรงเรียนแล้วเซ็นเยี�ยมดีมากเลย	พี�เลยถ่ายเอกสัารแนบ

ไปด้วย	 ทัำาให้่เร่�องเงียบโดยไว	 เราติอบไปแต่ิเพียงว่าเราทัำาอะไร	 และเป้าห่มายเรา

อยู่ทีั�ไห่น	ติามระเบียบเรียบๆ	

 

ซ้ัมเมอร์ฮิิลคงไม่ได�เจอปัญหาอำานุาจนิุยมอย่างเมืองไทย 

เจำอค่ีะ	 ผูู้้ติรวจำราชการของอังกฤษ์พยายามจำะล้ม	 ติอนปี	 ๒000	 ไปประชุม	 IDEC	

(International	Democratic	Education	Conference)	คีรูเขาเล่าให้่ฟัังว่าถูกผูู้้ติรวจำ

ราชการกระทัรวงพยายามเล่นงานจำะปิดซัมเมอร์ฮิลให้่ได้	 เด็กเข้าประชุมกัน	 เขาออก

ระเบียบว่าจำะต้ิองมาติรวจำทุักปี	เด็กขอให้่	๕	ปีมาติรวจำห่นห่น่�ง	แต่ิผูู้้ติรวจำฯ	ไม่ยอม	เลย

เอาข่�นศาล	มีการพิจำารณาในศาล	เด็กเห็่นว่าการพิจำารณาไม่เข้าใจำซัมเมอร์ฮิล	เลยขอ

ประชุมสัภาในศาล	 โดยประธิานนักเรียนนั�งเก้าอี�ผูู้้พิพากษ์า	 ส่ัวนผูู้้พิพากษ์านั�งดู	 เด็ก

อภิปรายกันจำนกระทัั�งเสัร็จำเรียบร้อยแล้วเป็นมติิออกมาให่กั้บผูู้้พิพากษ์า	ผูู้้พิพากษ์าเลย

บอกว่าซัมเมอร์ฮิลสัอนมากกว่าการมีอาชีพ	 แต่ิสัอนคีวามเป็นประชาธิิปไติยและสัอน

ให้่เด็กคิีด	ทีั�ถามจำากห่ลายๆ	คีนและห่ลายๆ	ประเทัศ	เขาพยายามจำะปิด	Free	school	

เพราะว่าเด็กทีั�มีเสัรีภาพและมีคีวามเป็นตัิวของตัิวเอง	 ปกคีรองยาก	 ถ่งจำะบอกว่า

ก้าวห่น้าอย่างไร	 แต่ิยังมีอำานาจำนิยม	 เขาอยากจำะปกคีรองประชาชนทีั�ว่าง่าย	และพอ

ไปอเมริกา	คีรูให่ญ่โรงเรียนทัางเล่อกแห่่งแรกของอเมริกาเป็นผูู้้ห่ญิง	แกอ่านกฎห่มาย

แล้วว่าคีวามเองเลย	ตัิ�งแต่ิศาลชั�นต้ินไปจำนถ่งศาลฎีกา	แล้วชนะ	ผูู้้ติรวจำราชการฯ	บอก

รัชนี	ธิงไชย
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ว่าถ้าแกออกจำากโรงเรียนเม่�อไห่ร่	เขาจำะปิดโรงเรียน	เธิอติอบว่าถ้าอย่างนั�นฉันไม่ออก	

ฉันจำะติายอยูที่ั�นี�	เขาเลยไม่กล้ามายุง่	โรงเรียนแนวนี�จำะมีคีนคุีกคีาม	คีนทัำาโรงเรียนทัาง

เล่อกทีั�ออกนอกกรอบ	ต้ิองเป็นนักสู้ั	

 

ซ้ัมเมอร์ฮิิลและวอลดอร์ฟั มอนุเตสำซัอรี แตกต่างหรือเหมือนุก้นุอย่างไรคร้บ

ของซัมเมอร์ฮิล	ถ่งแม้ว่าจำะให้่เสัรีภาพ	แต่ินีล	(A.S.	Neil,	ผูู้้ก่อตัิ�งโรงเรียน	SummerHill)	

ใช้จิำติวิทัยาในการสัร้างคีวามเป็นตัิวของตัิวเองของเด็กด้วย	แล้วนีลพูดว่าซัมเมอร์ฮิลเป็น

โรงเรียนประชาธิิปไติย	วอลดอร์ฟัไม่ได้พูดเร่�องเสัรีภาพ	แต่ิมีเร่�องสัมอง	เร่�องคีวามเป็น

มนุษ์ยข์องเด็ก	ถ้าดูจำากจำอห์่น	ทัอมป์สััน	ซ่�งเป็นลูกศิษ์ยว์อลดอร์ฟัทีั�เขียนเร่�อง	Natural 

Childhood

  

วอลดอร์ฟัไม่พ้ิดถ๊้งเรื�องประช่าธิิปไตยเลย

ไม่เห็่นเลย	มอนเติสัซอรีก็ไม่ได้พูด	แต่ิมอนเติสัซอรีให้่อิสัระในการเล่อกกิจำกรรม	มอนเติสัซอรี 

คิีดเร่�องพัฒนาการสัมอง	 เร่�องการพัฒนาอายตินะ	 ประสัาทัสััมผัู้สัทัั�งห้่า	 และคิีดเร่�อง

บุคีลิกภาพ	ถ้าบุคีลิกภาพดี	สุัขภาพจำะดี	เขาจำะมีรายละเอียดในการเดิน	ในการยกของ	

เร่�องการเคีล่�อนไห่วจำะคีำาน่งถ่งบุคีลิกภาพดี

ข้ณะที�นีุลเห็นุเด็กอภิปรายแล�วด้ดนิุ�ว เข้าก็ไม่ว่าอะไร

เขาให้่อิสัรภาพ	ไม่ได้สันใจำ	แต่ิเราไม่เจำอว่ามอนเติสัซอรีคิีดอย่างไร	รู้แต่ิเพียงว่ามอนเติสั

ซอรจีำะให่เ้ด็กลดปญัห่าทัางจำติิใจำด้วย	เพราะวา่พ่อแม่ติายกะทัันห่นั	คิีดว่าเป็นจิำติวิทัยา

เห่ม่อนกัน	 เราเอามาแปลให่ม่	 เร่�องจิำติซ่มซับในคีวามคิีดของมอนเติสัซอรี	 พี�แอ๊วชอบ

ใช้คีำาว่า	คีวามรักจำะสัร้างคีวามมหั่ศจำรรย์ทัางสัมอง	เด็กทีั�ได้สััมผัู้สัคีวามรัก	ทัั�งสัายติา

ทัั�งร่างกาย	ทัำาให้่สัมองเด็กพัฒนาได้ดี 

 

พีิ�เอาความร้กมาจากมอนุเตสำซัอรีหรือว่าเอามาจากพุิทธิด�วย

เอาจำากพุทัธิมากกว่า	พรห่มวิห่าร	๔	ถ้าเราไม่สััมผัู้สัด้วยคีวามรักคีวามเข้าใจำ	เด็กไม่รู้ว่านั�น

ค่ีอเมติติา แต่ิพี�เอาซัมเมอร์ฮิลมาเทีัยบด้วย	เช่น	 เสัรีภาพต้ิองมีสิัทัธิิและห่น้าทีั�	 เสัมอภาคี 
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มีคีวามยุติิธิรรม	และภราดรภาพค่ีอพรห่มวิห่าร	๔	เพราะเราไม่ใช่พ่อแม่แท้ัๆ	

นีุลเนุ�นุภราดรภาพิไหมคร้บ

คิีดว่าเน้นเห่ม่อนกัน	เพราะเขาทัำาเป็นตัิวอยา่ง	เขาให้่โอกาสัเด็ก	เข้าใจำเด็ก	พยายามทัำา

จิำติวิเคีราะห์่	คุียกับเด็ก	ล้วงปมของเด็กออกมาเพ่�อมาแก้ไข	และมีคีวามอดทันทีั�เด็กจำะ

ทัำาอะไรกับเขาก็ได้	แต่ิถ่งแม้นีลไม่ใช้คีำาว่าพ่อ	แต่ิเด็กรักนีลเห่ม่อนพ่อ	เขาพูดแบบฝ่รั�ง	

สััมพันธ์ิกันแบบฝ่รั�ง	แต่ิดูวิธีิเขียนของนีลมีคีวามเมติติาอยูใ่นนั�น

 

พีิ�สำามารถ้เชื่�อมโยงก้บโกมล คีมทอง ได�ไหมคร้บ เพิราะถ๊้งไม่ได�ทำาโรงเรียนุชุ่มช่นุ 

แต่โรงเรียนุชุ่มช่นุก็เป็นุโรงเรียนุทางเลือกอย่างหนุ๊�ง ที�ใช่�หล้กส้ำตรข้องชุ่มช่นุ เอา

คนุในุชุ่มช่นุมาเป็นุคร้ใหญ่

ถ้าคุีณโกมลยงัมีชีวิติอยูเ่ธิอก็คีงดีใจำทีั�แนวคิีดของการศ่กษ์าแพร่ห่ลาย	พ.ร.บ.การศ่กษ์า

แห่่งชาติิปี	๒๕๔๒	มาติรา	๑๒	องค์ีกรเอกชนกับองค์ีกรชุมชนจัำดตัิ�งโรงเรียนได้	ติอนนี�

สัเนพ่องเขาก็จัำดตัิ�ง	และใช้วิถีของปกาเกอะญอเป็นห่ลักสูัติร	ทัางราชการก็รับ	ห้่วยพ่าน

ก็จัำดตัิ�งแล้ว	และมีห่ลายแห่่งทีั�ทัำาห่ลักสูัติรชุมชน	โรงเรียนอุ่นรักระดับมัธิยมก็ทัำาเห่ม่อน

ห่มู่บ้านเดก็	แต่ิโรงเรียนห่มู่บ้านเดก็จำดทัะเบยีนเปน็โรงเรียนสังเคีราะห่	์ห่ลายอยา่งต้ิอง

ทัำาติามกฎกระทัรวงโรงเรียนเอกชน	เช่น	คีรูให่ญ่ต้ิองมีวุฒิคีรู	คีรูน้อยก็ต้ิองมีวุฒิคีรู	มี

ใบประกอบวิชาชีพ	แต่ิเราจัำดเป็นทัางเล่อก	และเป็นชุมชน

 

เข้าเปิดเลยว่าสำามารถ้เอาคนุในุท�องที�มาเป็นุคร้ได�ด�วย

ใช่ค่ีะ	 พี�แอ๊วไปยุทีั�โรงเรียนเลาขวัญราษ์ฎร์บำารุงและโรงเรียนเขานางสัางหั่ว	 ว่าต้ิองจำด

ทัะเบียนเป็นโรงเรียนชุมชน		ผูู้้ให่ญ่สัามารถเป็นคีรูให่ญ่	จำบ	ม.๖	แล้วก็เป็นได้	สัามารถ

รับเด็กทีั�ถูกทิั�งในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	 

เข้าทำาหล้กส้ำตรชุ่มช่นุอย่างไรคร้บ แทนุที�จะใช่�หล้กส้ำตรส่ำวนุกลาง 

วิธีิการทัำาแบบเรียนค่ีอคุีณมีเป้าห่มายอยา่งไร	ต้ิองจัำดโร้ดแมปทีั�จำะนำาไปสู่ัเป้าห่มายนั�นๆ	

และประเมินผู้ล	เขาขอดูแค่ีสัามตัิวในทุักเร่�องทีั�ทัำา	

รัชนี	ธิงไชย
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ถ้าไปต่ิออีก	เปิดได้ถ่ง	ม.๖	เลย	แต่ิถา้ไปต่ิอในระบบโดยเข้ากับโรงเรียนประจำำา

จัำงห่วัดห่ร่อประจำำาอำาเภอ	เอาวุฒิไปต่ิอได้	แต่ิจำะลำาบากห่น่อยติรงทีั�ไม่ใช่ห่ลักสูัติรเดียว

กับกระทัรวง	ปีแรกเด็กจำะเห่น่�อย	เห่ม่อนห่มู่บ้านเด็ก	จำบ	ม.๓	ไปเข้าสัารพัดช่าง	เด็ก

เรียนคีนละเร่�องกันเลย	พี�แอ๊วเลยต้ิองประนีประนอม	เอามาติรฐานของกระทัรวงศ่กษ์า

มาดู	ว่าเราจำะทัำาอย่างไรให้่ไม่ห่่างจำากมาติรฐานของเขา	ไม่ให้่ผูู้้ปกคีรองปฏิเสัธิเรา	คิีด

ว่าคีรูโกมลคีงมีคีวามคิีดทีั�ยังไม่มีอะไรรองรับ	 เธิอเลยทัำาในบางส่ัวนทีั�ทัำาได้	 อย่างเช่น

การแต่ิงตัิวเด็ก	เด็กยากจำน	ไม่จำำาเป็นต้ิองเป๊ะเห่ม่อนในระบบ	

ถ้าเราสัอนให้่เด็กคิีดวิเคีราะห์่เป็น	 คิีดเป็นเห่ตุิเป็นผู้ล	 คิีดแก้ปัญห่าเป็น	 คิีด

สัร้างสัรรคี	์ถ่งแมเ้ด็กจำะพบเน่�อห่าแปลกแคีไ่ห่นก็ไม่ลำาบากสัำาห่รบัเขาในการห่าคีำาติอบ	

แต่ิคีรูของเรายังไปไม่ถ่ง

 

พีิ�นุ้บเป็นุห้วหอกโรงเรียนุทางเลือก ไม่ได�ทำาเฉพิาะหม่้บ�านุเด็ก แต่ไปผู้ล้กด้นุเรื�อง

กฎหมายด�วย อย่าง พิ.ร.บ.การศ๊กษาแห่งช่าติ 2542 พีิ�มีบทบาทอย่างไร

แค่ีรวมตัิวกับกลุ่มการศ่กษ์าทัางเล่อกด้วยกัน	ว่าเราอยากจำะได้อะไรใน	พ.ร.บ.	ก็มาเขียน

กัน	และส่ังไปให้่กับกรรมาธิิการ	ติอนห่ลังพี�เปี�ยกผู้ลักดันให้่	อ.ธีิรนาถ	กาญจำนาอักษ์ร	

เข้าไปเป็นคีณะกรรมาธิิการ	จำริงๆ	แล้วพลเอกชวลิติอยากจำะได้พี�เปี�ยก	แต่ิเขาไม่อยาก

จำะให้่คีนเห็่นภาพอิงกับพรรคีการเม่อง	เขาไปฟััดกับคุีณรุ่ง	แก้วแดง	ทีั�เป็นกรรมการใน

อนุกรรมการนี�	 คุีณรุ่ง	 แก้วแดง	 เป็นคีนบอกไม่ให้่เอาการศ่กษ์าทัางเล่อกบัญญัติิไว้ใน	

พ.ร.บ. พี�เปี�ยกจำะใช้แต่ิ	Alternative	อย่างเดียว	เขาไม่เอาเลย	ติอนร่าง	พ.ร.บ.	พี�แอ๊ว

วิ�งไปอภิปรายทุักเวทีั	ให้่คีนรู้จัำกคีำาว่าการศ่กษ์าทัางเล่อก

กลายเป็นุการศ๊กษาตามอ้ธิยาศ้ย

ใช่ๆ	 แต่ิอธิิบายว่านอกระบบค่ีออะไรทีั�เห่มาะกับการศ่กษ์าทัางเล่อก	 และอัธิยาศัยค่ีอ

อะไรทีั�เห่มาะกับโฮมสักูล	 เลยทัำาให่้คีนสัับสันว่าอัธิยาศัยค่ีอพวกฝ่ึกอาชีพ	 แต่ิเราบอก

ว่าไม่ใช่	เป็นระบบการศ่กษ์าทีั�มีห่ลักสูัติรทีั�คีรบวงจำร	แต่ิเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางจำริง	โดย

ทัั�วไปโรงเรียนยังเป็นศูนย์กลาง	 กระทัรวงยังเป็นศูนย์กลาง	 แต่ิโฮมสักูล	 เด็กเป็นศูนย์

กลางจำรงิๆ	พ่อแม่จำะมองดลููกว่าถนัดเร่�องอะไร	แล้วเสัริมให้่เด็กมีทัักษ์ะทีั�จำะอยูใ่นสัังคีม
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และส่ั�อสัารกับคีนต่ิางๆ	ได้	

 

พีิ�ประเมินุความพ๊ิงพิอใจ ความสำำาเร็จข้องต้วเองแค่ไหนุ

คีวามสัำาเร็จำค่ีอคีนเริ�มเห็่นตัิวอย่างของห่มู่บ้านเด็ก	 แต่ิเด็กของพี�แอ๊วไม่จำำาเป็นต้ิอง

ประสับคีวามสัำาเร็จำในกระแสัห่ลัก	แต่ิเขามีคีรอบคีรัวอบอุ่น	เลี�ยงตัิวเองได้	คีนมองเห็่น

ว่าเราทัำาอะไรนอกกรอบได้	 แล้วทัำาให้่ห่ลายคีนประกาศตัิวทีั�จำะทัำานอกกรอบ	 เลยเกิด

ทัางเล่อกข่�นมาเร่�อยๆ	เป็นนอกกรอบทีั�กฎห่มายรับรอง	สิั�งทีั�เราทัำาไม่ผิู้ดกฎห่มาย	ไม่ใช่

โรงเรียนเถ่�อนแล้ว	

 

พีิ�จะผู้ล้กด้นุอะไรต่อเพืิ�อไปส่้ำเป้าหมายให�เด็กมีความสุำข้ได�อย่างแท�จริง

ยังคิีดเห่ม่อนปี	๕0	 เราผู้ลักดันให้่มีคีำาว่าการศ่กษ์าทัางเล่อกในรัฐธิรรมนูญ	แล้วลง

รายละเอียดไปเลย	 มีโรงเรียนทัางเล่อก	 มีโฮมสักูล	 แล้วรัฐต้ิองสันับสันุนงบประมาณ

และให้่ประชาชนทัำาได้ 

 

ต่อไปการศ๊กษากระแสำหล้ก แม�แต่แบงก์ก็โละคนุงานุออก ระบบราช่การร้บคนุนุ�อย

ลง คนุเลยเห็นุว่าต�องมีการศ๊กษาแบบใหม่ที�เด็กสำามารถ้คิดสำร�างสำรรค์อย่้ในุต้วเอง

พ่อแม่ต้ิองเข้าใจำว่าถ้าคุีณจำะสัอนลูก	แค่ี	ม.๖	 ก็สัอนได้แล้ว	ติามกฎกระทัรวง	แต่ิคุีณ

สัอนอย่างไรให้่นอกกรอบ	และให้่ลูกได้คุีณสัมบัติิติามทัักษ์ะในศติวรรษ์ทีั�	๒๑	ค่ีอมี	EF	

(Executive	Function	ห่มายถ่งทัักษ์ะการคิีดทีั�เห่น่อกว่า	IQ)	ด้วย	คิีดยด่ห่ยุน่	คิีดนอก

กรอบได้ด้วย	 และมีคีวามขยัน	 คีวามอดทัน	 มีวินัยในตัิวเอง	 เป็นคุีณสัมบัติิทีั�ต่ิอไป	

Startup	 ทัำาได้	 นีลเป็นคีนคิีดแห่วกแนว	 แต่ิพ่อเขาเป็นคีรูให่ญ่	 มองว่าพี�ชายของนีล

ฉลาด	เพราะทัำาได้ในระบบเป๊ะๆ	แต่ินีลปฏิเสัธิระบบ	พ่อเลยห่าว่าโง่	เขาใช้ไม้เรียวตีิ	ใช้

เข็มขัดตีินีล

 

แต่ก่อนุคร้ที�ใช่�อำานุาจนุิยม เด็กต้�งฉายาล้บหล้งเพิราะต่อต�านุโดยตรงไม่ได� แต่

ปัจจุบ้นุเด็กต้�งกลุ่มนุ้กเรียนุเลว เลิกเรียนุแล�วไปกระทรวงก้นุ เข้าต่อต�านุ เป่านุกหวีด 

ผู้้กโบว์ ไฮิปาร์กก้นุหนุ�ากระทรวงศ๊กษา ไม่ต�องปิดบ้ง พีิ�เห็นุอย่างไรคร้บ

รัชนี	ธิงไชย
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สัังคีมเริ�มเปิดและเด็กสันใจำปัญห่าสัังคีม	 สันใจำอนาคีติตัิวเองแต่ิเกี�ยวกับสัังคีมด้วย	 ฟััง

จำากห่ลายคีน	เขามองเห็่นว่าถ้าอนาคีติสัังคีมม่ดมน	อนาคีติเขาม่ดมนด้วย	การจำะทัำาให้่

จำบในรุ่นเขา	ค่ีอทัำาให้่อนาคีติสัังคีมสัว่าง	มีทัางไปมากข่�น	เขาจำะต้ิองผู้ลักดันผูู้้ให่ญ่และ

ตัิวเองให้่มีคีวามกล้าห่าญทัางจำริยธิรรมมากข่�น	กล้าพูดในสิั�งทีั�	ตัิวเองต้ิองการ	แต่ิไม่ใช่	

hate	speech	จำะทัำาให้่คีนเข้าใจำคีวามคิีดของเขามากข่�น

 

พีิ�คิดว่าเด็กจะช่่วยก้นุปฏิิร้ปการศ๊กษาที�ทำาให�เข้าไม่มีความสุำข้ในุรุ่นุข้องเข้าได�ไหม 

พีิ�มีข้�อเสำนุอให�ก้บการปฏิิร้ปการศ๊กษาไหม

คิีดว่าสิั�งทีั�เด็กเห็่น	 เขารู้ส่ักว่าไม่ต้ิองการให้่ผูู้้ให่ญ่กดให้่เขาเช่�อและเดินติามไปเร่�อยๆ	

อย่างเซ่�องๆ	 เขาต้ิองการมีอิสัระในการคิีด	 และทัำาสิั�งทีั�ไม่ได้ทัำาให้่ใคีรเสีัยห่าย	 ทัำาให้่

สัังคีมก้าวห่น้าได้	 ระบบการศ่กษ์าเกี�ยวกับสัมอง	 วิธีิคิีด	 อดน่กถ่งพุทัธิไม่ได้ว่า	 ถ้ามี

มิจำฉาทิัฐิ	 ไม่ว่าคุีณจำะจัำดอะไรอย่างไรก็ล้มเห่ลววันยังคีำ�า	 แต่ิถ้ามีสััมมาทิัฐิ	 ต้ิองตีิคีวาม

ให้่แติกว่าสััมมาทิัฐิค่ีออะไร	ยงัน่กถ่ง	EF	คีวามคีดิยด่ห่ยุน่	เอาคีวามจำำาทีั�เราได้จำากคีวาม

จำริงออกมาใช้	จำะเป็นฐานง่ายๆ	ให้่กับวิธีิคิีดของเด็กรุ่นให่ม่		

 

พีิ�สำร�างสำมดุลชี่วิตก้บการทำางานุอย่างไรคร้บ 

เราต้ิองห่าคีวามสัุขเล็กๆ	 น้อยๆ	 ในงานห่นักให้่ได้	 ไม่รู้คิีดอย่างทั่านอาจำารย์พุทัธิทัาสั

ห่ร่อเปล่าว่า	ทัำาอะไรได้แค่ีไห่นแค่ีนั�น	อยา่ไปคิีดให่ญ่เกินตัิว	เม่�อก่อนพี�แอ๊วคิีดให่ญ่	เลย

เคีรียด	แต่ิช่วงห่ลัง	ในเม่�อเรามีคีนมาอย่างนี�	เราจัำดคีนให้่ถูกทีั�ถูกทัาง	พี�แอ๊วห่มายถ่งคีรู	

เจ้ำาห่น้าทีั�ด้วยกัน	ใคีรทัำางานเก่ง	แต่ิมีวิธีิคิีดอยูใ่นระบบ	ให้่ทัำางานติามกระทัรวงศ่กษ์า

เลย	แต่ิใคีรคิีดนอกกรอบ	เราจำะสัร้างให้่คีนนี�เป็นหั่วห่อก	แล้วการศ่กษ์าจำะได้เขยิบ	จำะ

ได้มีแรงผู้ลักต่ิอสัังคีมต่ิอไป	

พี�อยากเปน็ชาวสัวนขดุดิน	นั�งดูต้ินไม้บ้าง	เลยคิีดว่าพอเราแบง่งาน	แบ่งกลุ่ม

คีนได้ชัดเจำนแล้ว	เขาจำะได้ทัำางานติามทีั�ถนัด	แล้วเรามองดูคีวามสัำาเร็จำ	มีเด็กในห่มู่บ้าน

เด็กคีนห่น่�ง	 กล้าเถียงสััสัดีกับใคีรต่ิอใคีร	 แล้วงานสัำาเร็จำลุล่วง	 เจ้ำาตัิวพออกพอใจำ	พอ

สััสัดีเห็่น	 จำะรีบทัำาให้่ทัันทีัเลย	 เรามีคีนทีั�เริ�มกล้า	 และทัำาให้่คีนในระบบเห็่นว่ามีอะไร

บ้างทีั�เขาจำะต้ิองช่วย	ถ้าห่ากทัำาและผู้ลักดันต่ิอไป	อาจำจำะขยายได้ 
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เด็กที�ว่าเป็นุเด็กในุหม่้บ�านุเด็ก

ใช่ค่ีะ	 แม่ภูมิใจำ	ติอนแรกแม่กลัว	 เป็นห่่วง	 เพราะเด็กไม่ได้จำบนักสัังคีมสังเคีราะห์่	 แต่ิ

ทัำางานสัังคีมสังเคีราะห์่ได้	และกล้าพูด	มีห่ลักการ	ทัำามา	๔-๕	ปีแล้ว	เริ�มชัดเจำนในงาน	

และทัำางานไวด้วย	 อีกคีนห่น่�งมาจำากข้างนอก	 จำบวิทัยาศาสัติร์จำากราชภัฏ	 แต่ิสันใจำ

ระบบ	Coding	อยากเป็นนักเขียนโปรแกรม	เขาไปอบรม	Coding	แล้วมาทัำาระบบเก็บ

ข้อมูลทีั�ใช้คีอมพวิเติอรข์องเกษ์ติรกร	พี�เปี�ยกเลยทัำาเป็นศูนยวิ์ทัยาศาสัติรก์ารเกษ์ติร	มี

คีวามห่วังว่าต่ิอไปเราจำะเก็บข้อมูลได้ห่มด	บอกกับคีนในละแวกได้ว่า	เด่อนนี�ปลูกนี�จำะ

ได้กำาไร	อยา่ไปปลูกอันนี�	ขาดทุันมาแล้ว	ต้ิองแปลงศูนยใ์ห้่เป็นวิชาสัอนเด็กด้วย	เป็นการ

เติรียมฐานเด็กให้่เรียนรู้เร่�องวิทัยาศาสัติร์	 การแก้ปัญห่าแมลง	 การแก้ปัญห่าดิน	 ด้วย

คีวามรู้และกระบวนการทัางวิทัยาศาสัติร์	

 

พีิ�เป็นุเหมือนุคนุที�คร้โกมลบอกว่าต�องกล�าเป็นุอิฐก�อนุแรกที�ถ้มลงไป คนุถ๊้งจะเห็นุ

อิฐก�อนุต่อมา พีิ�จะฝากฝังถ๊้งอิฐก�อนุต่อไปอย่างไร

ขอให้่คีนทัำางานรู้ส่ักมีคีวามสุัขกับงาน	เพราะเราจำะเห็่นงานเป็นขั�นติอนและเติิบโติ	กับ

การเล่อกคีนเข้ามาเป็นทีัมทัำางาน	ถ้ามีทีัมทัำางานแบบรู้ใจำกัน	เราจำะมีคีวามสุัขมาก	เขา

จำะเป็นอิฐต่ิอไปของเราด้วย	เพราะว่ามาทัำากับเราและมีคีวามสุัขกับเรา	และเขาเห็่นผู้ล

งานของตัิวเอง	เขาจำะมีคีวามสุัข	ต่ิอไปเราจำะนั�งบนยอดเขามองดู

รัชนี	ธิงไชย

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

อารมณ์ ความร้ก และเสำรีภาพิ ข้องเด็ก
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๘	ประจำำาปี	๒๕๒๕
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นุพิ.วิช้่ย โช่ควิว้ฒนุ

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องท่านุคืออย่างไร

คีำานี�	พจำนานุกรมฉบับราชบัณฑิูติยสัถาน	พ.ศ.๒๕๕๔	ให้่คีวามห่มายว่า	"จินึ่ตินึ่าการที�

ถู่อัว่าเป็นึ่มีาติรฐานึ่แห่้งความีดี ความีงามี แล้ะความีจริง ทางใดทางห้น่ึ่�งที�มีนุึ่ษย์ถู่อัว่า

เป็นึ่เป้าห้มีายแห่้งชีวิติข้อังตินึ่"

อีกคีำาห่น่�งทีั�คีวรพิจำารณาคีวบคู่ีกันไปค่ีอคีำาว่า	 อุดมการณ์	 ซ่�งพจำนานุกรมฯ	

ให้่คีวามห่มายว่า	 "ห้ลั้กการที�วางระเบียบไว้เป็นึ่แนึ่วปฏิิบัติิเพุ่�อัให้้บรรลุ้เป้าห้มีายที�

กำาห้นึ่ดไว้"
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คีำานี�	 อ.ป๋วยกล่าวถ่งไว้ค่ีอนข้างชัดเจำน	พร้อมยกตัิวอย่างรูปธิรรมไว้ด้วย	 ใน

ปาฐกถาโกมลคีีมทัองคีรั�งแรก	ผู้มเห็่นด้วยติามคีำาอธิิบายนั�น

ความหมายข้อง "อุดมคติข้องโกมล คีมทอง" ตามที�ท่านุเข้�าใจคืออย่างไร

ผู้มเข้าใจำว่า	เรามองเร่�องนี�คีล้ายๆ	กัน	โดยเช่�อในเร่�องคีวามดีเป็นห่ลัก	สัมัยนั�น	อ.สุัลักษ์ณ์ 

พูดถ่ง	 summum	bonum	 ค่ีอ	 สิั�งสูังสุัดในคีวามเช่�อของชาวคีริสัต์ิ	 ค่ีอเร่�อง	 คีวามดี	

คีวามงาม	 และคีวามจำริง	 ซ่�งพวกเราตัิ�งต้ินและให้่คีวามสัำาคัีญสูังกับเร่�องคีวามดีเป็น

อันดับแรก	ติามทีั�พุทัธิศาสันาเน้น	ต่ิอมาเราจ่ำงขยายขอบเขติออกไปเร่�องคีวามงาม	โดย

ศ่กษ์าจำากงานจิำติรกรรมและบทักวีของท่ัานอังคีาร	 กัลยาณพงศ์	 รวมทัั�งการไปศ่กษ์า

งานศิลปะต่ิางๆ	เช่น	ทีั�ห่อไติรวัดระฆัง	และทีั�อยุธิยา	เป็นต้ิน	เม่�อโกมลออกไปทัำางานก็

สันใจำเร่�องการรำามโนห์่รา	โดยนำามาแสัดงทีั�สัยามสัมาคีมฯ	ส่ัวนเร่�องคีวามจำริง	การทีั�เรา

ร่วมในชมรมปริทััศน์เสัวนา	ก็มีจุำดเน้นเร่�องการแสัวงห่าคีวามจำริง

แรงบ้นุดาลใจที�ท่านุได�ร้บจากอุดมคติข้องโกมลคีมทอง

เราเป็นคีนร่วมสัมัยกัน	และทัำากิจำกรรมรว่มกัน	โดยอายโุกมลแกเ่ด่อนกวา่ผู้ม	โกมลเกดิ

มิถุนายน	๒๔๘๙	ผู้มเกิดมีนาคีม	๒๔๙0	แต่ิผู้มเรียนห่นังส่ัอเร็วกว่า	จ่ำงเข้ามห่าวิทัยาลัย

ก่อนโกมลสัองรุ่น	 แต่ิเราเป็นพวกทีั�ไม่ถ่อเร่�องอาวุโสั	 (seniority)	 ซ่�งเป็นเร่�องให่ญ่ใน

จุำฬาฯ	 สัมัยนั�น	 เราทัำางานร่วมกันในชมรมปริทััศน์เสัวนา	 โดยผู้มเป็นประธิานคีนแรก	

โกมลเป็นประธิานคีนทีั�สัอง	 เราทัำา	 สัังคมีศาสัติร์ปริทัศน์ึ่ ฉบับนิึ่สิัตินัึ่กศ่กษา	 ด้วยกัน	

ร่วมสััมมนากันห่ลายคีรั�ง	 และต่ิางกันเป็นสัาราณียกร	 ทัำาห่นังส่ัอรับน้องให่ม่	 "แห่วก

ขนบ"	คีล้ายๆ	กัน	โดยผู้มทัำาออกมาก่อน	เราต่ิางเป็นตัิวของตัิวเองสูัง	ดูได้จำากบทัสันทันา

ทีั�ตีิพิมพ์ใน	 สัังคมีศาสัติร์ปริทัศน์ึ่ ฉบับนิึ่สิัตินัึ่กศ่กษา	 และเช่�อว่าต่ิางเคีารพนับถ่อกัน

และเป็นแรงบันดาลใจำซ่�งกันและกัน	

ความภาคภ้มิใจข้องท่านุที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาโกมล คีมทอง

จำริงๆ	แล้ว	ติอนทีั�ได้รับทัาบทัามให่เ้ป็นปาฐก	แสัดงปาฐกถาประจำำาปีโกมลคีีมทัอง	มคีีวาม

ห่นักใจำ	เพราะน่กถ่งปาฐกคีนแรกๆ	ซ่�งเป็น	"รุ่นให่ญ่"	ห่ลายท่ัาน	เช่น	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์, 

นพ.วิชัย	โชคีวิวัฒน
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อ.สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์	ช่วงนั�นเป็นช่วง	"วิกฤติศรัทัธิา"	ในห่มู่คีนห่นุ่มสัาวด้วย	ข้อสัำาคัีญใน

คีวามเห่น็ของผู้ม	การแสัดงปาฐกถาโกมลคีีมทัองไมเ่พียงเป็นการเสันอคีวามคีดิเท่ัานั�น	

แต่ิค่ีอการประกาศตัิวทีั�จำะมุ่งมั�น	แน่วแน่ในอุดมคีติิ	อุดมการณ์	ไปจำนติลอดชีวิติด้วย

	 อย่างไรก็ดี	ก็เป็นคีวามภาคีภูมิใจำทีั�ได้รับเล่อก	เห่ม่อนติอนทีั�ได้รับเล่อกให้่เป็น

ประธิานชมรมแพทัย์ชนบทั	 ซ่�งค่ีอการต้ิองรับภาระอันห่นักห่นาสัาหั่สั	 นอกเห่น่อจำาก

งานในห่น้าทีั�ซ่�งก็ห่นักแทับจำะเกินกำาลังอยูแ่ล้ว	การรับห่น้าทีั�เป็นประธิานชมรมแพทัย์

ชนบทัจำะต้ิองทุ่ัมเทัแรงกายแรงใจำและสัติิปัญญามาก	 การทัาบทัามให้่เป็นปาฐกของ

ปาฐกถาโกมลคีีมทัอง	ให้่เวลาล่วงห่น้ากว่าคีร่�งปี	และให้่เล่อกหั่วข้อปาฐกถาเองด้วย	จ่ำง

เป็น	"งานให่ญ่"	งานห่น่�ง	ทีั�ต้ิองใช้เวลา	คีวามคิีด	และการเติรียมตัิวมากพอสัมคีวร

อุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติข้องโกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่าชี่วิต

ควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�

หรือไม่อย่างไร

ได้แน่นอน	อันทีั�จำริงแล้ว	การแสัวงห่าคุีณค่ีาของชีวิติกับการทัำางานทัางสัังคีมเป็นเร่�อง

เดียวกัน	เป็นการเรียนรู้จำากการปฏบัิติิ	ติามห่ลักไติรสิักขา	ค่ีอ	ทัาน	ศีล	ภาวนา	สัำาห่รับ	

ฆราวาสั	และ	ศีล	สัมาธิิ	ปัญญา	สัำาห่รับนักบวช

กรุณาบรรยายเรื�องราว บทบาททางส้ำงคม งานุ ปัญหา อุปสำรรค ความล�มเหลวและ

ความสำำาเร็จ ที�ท่านุและองค์กรข้องท่านุได�ดำาเนิุนุการ หรือได�ร้บประสำบการณ์มา

ต้�งแต่อดีตจนุถ๊้งปัจจุบ้นุ

งานห่ลักของผู้มค่ีอการมุ่งลดคีวามเห่ล่�อมลำ�า	และสัร้างคีวามเป็นธิรรมในระบบบริการ

สัาธิารณสัขุ	โดยร่วมในขบวนการแพทัยช์นบทั	เริ�มจำากการทัำางานในชมรมแพทัยช์นบทั	

มูลนิธิิแพทัย์ชนบทั	แพทัยสัภา	คีวบคู่ีกับการขับเคีล่�อนในระบบราชการตัิ�งแต่ิเป็น

ผูู้้อำานวยการโรงพยาบาลเล็กๆ	ในชนบทั	จำนเป็นเลขาธิิการคีณะกรรมการอาห่ารและยา 

และอธิิบดีกรมพัฒนาการแพทัยแ์ผู้นไทัย	ขณะเดียวกันได้ร่วมในขบวนการทัางสัังคีมอ่�นๆ	

เช่น	ขบวนการประชาธิิปไติย	การทัำางานเร่�องเด็ก	และผูู้้สูังอายุ	เป็นต้ิน
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ท่านุมีวิธีิจ้ดการอย่างไร เมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้ว ก้บ

เพืิ�อนุร่วมงานุ และการทำางานุ

ในการทัำางานย่ดห่ลักอิทัธิิบาทั	๔	ค่ีอ	ฉันทัะ	วิริยะ	จิำติติะ	วิมังสัา	ในการทัำางานร่วมกับ

ผูู้้อ่�น	ย่ดห่ลักสัังคีห่วัติถุ	๔	ค่ีอ	ทัาน	ปิยวาจำา	อัติถจำริยา	และสัมานัติติติา	ในการต่ิอสู้ั

ต่ิางๆ	ยด่คีติิติามพระราชนิพนธ์ิของพระบาทัสัมเด็จำพระจุำลจำอมเกล้าเจ้ำาอยูหั่่วบทัห่น่�ง	

ค่ีอ	

	 						คีวามรู้คู่ีเปรียบด้วย	 กำาลัง	กายเฮย

	 สุัจำริติค่ีอเกราะบัง	 	 ศาสัติร์พร้อง

	 ปัญญาประดุจำดัง	 	 อาวุธิ

	 กุมสัติิต่ิางโล่ป้อง	 	 อาจำแกล้วกลางสันาม

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ท่านุภาคภ้มิใจที�สุำด

๑.	 การผู้ลักดันให้่มีการสัร้างโรงพยาบาลชุมชนจำนคีรบทุักอำาเภอ	 และพัฒนาระบบ

บริการสัาธิารณสุัขในชนบทั	จำนเป็นทีั�พ่�งของประชาชนทัั�วประเทัศได้พอสัมคีวร

๒.	 การร่วมสัร้างห่ลักประกันสุัขภาพถ้วนห่น้า	และการปฏิรูประบบสัาธิารณสุัข

เร่�องอ่�นๆ	ห่ลายเร่�อง	เช่น	การรณรงคีเ์ร่�องบุห่รี�	การรณรงคีแ์ก้ไขปัญห่าเอดสั	์การ

ขับเคีล่�อนงานสัร้างเสัริมสุัขภาพ	 การร่วมทัำาเร่�องการใช้สิัทัธิิเห่น่อสิัทัธิิบัติรยา	

ห่ร่อซีแอลยา

๓.	 การต่ิอสู้ัเร่�องทุัจำริติยา	 ๑,๔00	 ล้าน	 จำนรัฐมนติรีสัาธิารณสัุขต้ิองออกจำาก

ติำาแห่น่งและถูกลงโทัษ์จำำาคุีก

๔.	 การขัดขวางการทุัจำริติโคีรงการไทัยเข้มแข็งในกระทัรวงสัาธิารณสุัข	 จำน

รัฐมนติรีและรัฐมนติรีช่วยว่าการกระทัรวงสัาธิารณสุัขต้ิองพ้นจำากติำาแห่น่ง	และ

ทัำาให้่การจัำดซ่�อจัำดจ้ำางต่ิางๆ	ได้ของคุีณภาพดี	ราคีาสัมคีวร

ท่านุแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร

นพ.วิชัย	โชคีวิวัฒน
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๑.	รักษ์าสุัขภาพ

๒.	 รู้จัำกบริห่ารเวลา

๓.	 แยกเร่�องทีั�เป็นสัาระ	และอสัาระ

๔.	 ย่ดห่ลักมัชฌิิมปฏิปทัา

สิำ�งที�ท่านุอยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่างย้�งยืนุ 

และเป็นุจริงในุโลกปัจจุบ้นุและอนุาคตที�มีความเปลี�ยนุแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

คาดเดาได�ยาก

๑. อุดมคีติิ-อุดมการณ์	เป็นสิั�งดีงาม	ทัำาให้่ชีวิติมีคุีณค่ีา	มีคีวามห่มาย	และมีเป้าห่มาย	

ทุักคีนจ่ำงต้ิองมีอุดมคีติิ-อุดมการณ์	และมุ่งมั�นพยายามเพ่�อบรรลุถ่งให้่ได้	

๒.	 ต้ิองระล่กเสัมอว่าชีวิตินั�นย่นยาวเห่ม่อนการวิ�งมาราธิอน	 ต้ิองเรียนรู้	 มีสัติิ	

อย่าเผู้ลอวิ�งแบบวิ�งร้อยเมติร	จำะสัะดุด	เห่น่�อยล้า	และอาจำถ่งขั�นห่มดไฟั

๓.	 ต้ิองรู้จัำกแยกเร่�องว่าอะไรเป็นสัาระ	อะไรเป็นอสัาระ	ภาษ์าทีั�นักต่ิอสู้ัรุ่นก่อน

เรียกว่ารู้จัำกแยกเร่�องห่ลัก-เร่�องรอง	ภาษ์าวิชาการเรียกว่า	เร่�องสัำาคัีญ-ไม่สัำาคัีญ	

แล้วจัำดลำาดับคีวามสัำาคัีญ	รวมทัั�งให้่คีวามสัำาคัีญอย่างเห่มาะสัม	

๔.	 ต้ิองเรียนรู้กุศโลบายในการแก้ปัญห่า	 ต้ิองรู้ว่าเส้ันติรง	 ค่ีอเส้ันทีั�สัั�นทีั�สุัด

ระห่ว่างจุำดห่น่�งไปอีกจุำดห่น่�ง	 แต่ิการเคีล่�อนวัติถุเป็นเส้ันติรง	 จำะต้ิองใช้แรงมาก

ทีั�สุัด	ค่ีอ	เป็นอนันต์ิ	(infinity)	

๕.	 ต้ิองแสัวงห่ามิติร	และลดศัติรู	 ถ่อห่ลักนิยายกำาลังภายในข้อห่น่�งค่ีอ	 "มีีมิีติร

ห้้าร้อัยคนึ่ก็ยังน้ึ่อัยเกินึ่ไป มีีศัติรูคนึ่ห้น่ึ่�งก็มีากเกินึ่ไป" แล้ะอีักข้้อัห้น่ึ่�งค่อั "นึ่ก

ไม่ีมีีข้นึ่ คนึ่ไม่ีมีีเพุ่�อันึ่ บินึ่ข่้�นึ่สูังไม่ีได้" 

๖.	 การเดินทัางเพ่�อบรรลุอุดมคีติิ-อุดมการณ์	 ต้ิองเผู้ชิญปัญห่าอุปสัรรคีเสัมอ	

ต้ิองต่ิอสู้ัอย่างสันุกสันานเพลิดเพลิน	มีสัติิ	และไม่เคีรียด
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

คนุหนุุ่มสำาวก้บศร้ทธิาต่ออนุาคต
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๙	ประจำำาปี	๒๕๒๖

นพ.วิชัย	โชคีวิวัฒน
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พิระไพิศาล วิสำาโล

อุดมคติในุความหมายอย่างกว�างๆ คืออะไร และอุดมคติที�หลวงพีิ�ดำาเนิุนุมาตลอด

คืออะไรคร้บ 

อุดมคีติิในคีวามเข้าใจำของอาติมาค่ีอคุีณธิรรมห่ร่อคุีณค่ีาทีั�เรายด่ถ่อเป็นเคีร่�องชี�นำากำากับ

การดำาเนินชีวิติ	 เป็นสิั�งทีั�เรามุ่งมั�นจำะทัำาห่ร่อเข้าถ่ง	 อุดมคีติิอาจำเป็นคุีณธิรรมทีั�เราย่ด

เป็นธิรรมประจำำาใจำ	ห่ร่อเป็นจุำดห่มายอันสูังส่ังทีั�เราอยากจำะไปให้่ถ่ง

ส่ัวนตัิว	อุดมคีติิทีั�ยด่ถ่อก็ค่ีอการขัดเกลาจิำติใจำของตัิวเองให้่มีคีวามเห็่นแก่ตัิว

น้อยลงไปเร่�อยๆ	มีคีวามยด่ติิดถ่อมั�นในตัิวกูของกูน้อยลงไปเร่�อยๆ	เพ่�อจำะได้เข้าถ่งคีวาม

สังบเย็น	ในขณะเดียวกันก็อยากจำะบำาเพ็ญตินให้่เป็นประโยชน์กับผูู้้อ่�น	รวมทัั�งกับสัังคีม	
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ถ้ามีคีวามสัามารถก็อยากจำะทัำาประโยชน์ให้่กับทัั�งโลกเลย	แต่ินั�นเป็นอุดมคีติิทีั�ยังไปไม่ถ่ง	

ถ้าพูดถ่งจุำดห่มายสูังสุัดของชีวิติก็ไม่ต่ิางจำากอุดมคีติิของชาวพุทัธิทัั�วไปค่ีอ		

คีวามรู้แจ้ำงในสััจำธิรรม	จำนถ่งทีั�สุัดแห่่งทุักข์		บรรลุถ่งสิั�งทีั�เรียกว่านิพพาน

ย�อนุไปสำม้ยที�หลวงพีิ�ได�ร้บเชิ่ญเป็นุปาฐกในุพิรรษาหนุ๊�ง ท่านุเคยพ้ิดเกริ�นุในุปาฐกถ้า

แล�วว่าเหมือนุไม่พิร�อม แต่อยากจะถ้ามเพิิ�มเติม ตอนุที�ท่านุได�ร้บเชิ่ญเคยเรียนุร้�อะไร

เกี�ยวก้บข้�อม้ลที�พิอจะเป็นุแรงบ้นุดาลใจข้องโกมล คีมทอง บ�างไหม และเราได�กล้บ

ไปทบทวนุสิำ�งที�เราพ้ิดในุว้นุนุ้�นุ

โกมล	คีีมทัอง	มีอิทัธิิพลกับชีวิติของอาติมามาก	ตัิ�งแต่ิสัมัยยงัเป็นนักเรียน	โกมล	คีีมทัอง 

ติายเม่�อปี	๒๕๑๔		อาติมามารู้จำกัมูลนิธิิโกมลฯ	และรับรู้เร่�องราวของโกมลเม่�อปี	๒๕๑๕		

ติอนนั�นจำำาได้ว่า	 มีการจัำดนิทัรรศการโกมล	 คีีมทัอง	 เล็กๆ	 ทีั�ร้านศ่กษิ์ติสัยาม	 เม่�อปี	

๒๕๑๕		จ่ำงไปทีั�ร้านศ่กษิ์ติสัยาม	และซ่�อห่นังส่ัอของโกมลมาเล่มห่น่�ง	อ่านแล้วประทัับ

ใจำในอุดมคีติิของโกมล	คีีมทัอง	ค่ีอการเสีัยสัละ	การอุทิัศตินเพ่�อช่วยเห่ล่อผูู้้ทีั�ยากไร้	นี�

เป็นสิั�งทีั�เด่นชัด	เพราะเป็นแรงผู้ลักดันให้่เขาไปเป็นคีรูทีั�สุัราษ์ฎร์และเสีัยชีวิติทีั�นั�น	ใน

ขณะทีั�อายุแค่ี	 ๒๕	 ปี	 แต่ิไม่ใช่แค่ีคีวามติายของเขาทีั�สัร้างคีวามสัะเท่ัอนใจำและให้่แรง

บันดาลใจำกับเรา	 จำดห่มายของเขา	 มีเน่�อห่าสัาระทีั�สััมผัู้สัใจำของอาติมาได้ไม่น้อย	 โดย

เฉพาะเร่�องของชีวิติทีั�เรียบง่าย	โกมล	คีีมทัอง	ทัำาให้่อาติมาเห็่นชัดเลยว่า	ชีวิติของคีน

เราไม่จำำาเป็นต้ิองห่รูห่ราฟู่ัฟ่ัา	ไม่ต้ิองรำ�ารวย	เป็นชีวิติทีั�เรียบง่าย	อยูกั่บธิรรมชาติิ	มีเวลา

ว่างอ่านห่นังส่ัอ	และได้อยูท่่ัามกลางมิติรสัห่าย	อาติมาชอบจำดห่มายฉบบัห่น่�งของโกมล

ทีั�พูดถ่งคีวามใฝ่่ฝั่นในชีวิติของเขา	 จำำาคีำาพูดไม่ได้แล้ว	 แต่ิเน่�อห่าสัาระค่ีอการมีชีวิติทีั�

เรียบง่าย	 ค่ีอมีคีวามสุัขทีั�ไม่ต้ิองรำ�ารวยห่ร่อเสัพบริโภคีอะไรมากมาย	 แค่ีได้อยู่กับ

ธิรรมชาติิ	อยู่กับผูู้้คีน	ได้สันทันาเร่�องทีั�เป็นสัาระ	ได้เขียนได้อ่านสิั�งประเท่ัองสัติิปัญญา

ติรงนี�ทัำาให้่อาติมาคิีดชัดข่�นเกี�ยวกับจุำดห่มายของชีวิติ	โดยเฉพาะทีั�โกมลบอก

ว่าการเอาตัิวรอดในสัังคีมไม่ใช่เร่�องยาก	แต่ิการทัำาให้่ชีวิติมีคุีณค่ีายากกว่า	อาติมาคิีดว่า

จำริงนะ	โดยเฉพาะถ้าคุีณจำบอัสัสััมชัญห่ร่อจำบมห่าวิทัยาลัยมา	การเอาตัิวรอดในสัังคีมนี�

ไม่ยากเลย	 	 ในขณะทีั�ห่ลายคีนในรุ่นนั�นคิีดว่าถ้าเราไม่มีการศ่กษ์าสูังๆ	 ห่ร่อมีเงินเด่อน

มากๆ	จำะอยู่อย่างไร	คีำาถามพวกนี�ไม่มารบกวนจิำติใจำอาติมาเลย	นี�เป็นแง่คิีดทีั�ประทัับใจำ 

พระไพศาล	วิสัาโล
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ก่อตัิวเป็นอุดมคีติิจำากการได้อ่านจำดห่มายของโกมล	คีีมทัอง	ซ่�งมีพลังมากกว่าบทัคีวาม

ของเขาอีก

ยิ�งมาได้รับรู้ถ่งสิั�งทีั�เขาทัำามาตัิ�งแต่ิเป็นนักศ่กษ์าจำนเรียนจำบ	 มันเป็นแรง

บันดาลใจำให้่อาติมาในการทัำางานเพ่�อสัังคีม	 อันทีั�จำริง	 โกมลไม่ได้มีมิติิเร่�องศาสันามาก	

แต่ิการทีั�เขารู้ว่า	 ชีวิติทีั�ดีค่ีอชีวิติทีั�เรียบง่าย	 ไม่ต้ิองทัะเยอทัะยานมาก	 ชีวิติทีั�แสัวงห่า

คุีณค่ีาทีั�เป็นสัาระ	แค่ีนี�ก็มีคีวามห่มายสัำาห่รับเด็กมัธิยมอย่างอาติมาแล้ว	

ติอนห่ลังก็เลยมาคีลุกคีลีใกล้ชิดกับมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	จำนกระทัั�งจัำบผู้ลัดจัำบผู้ลู

มาทัำา	ปาจารยสัาร ติอนอายุ	๑๘	ปี	อุดมคีติิของชีวิติอาติมาได้รับการก่อรูปก่อร่างห่ร่อ

ได้อิทัธิิพลจำากโกมล	คีีมทัอง	ไม่น้อย	

จำะว่าไปแล้วชีวิตินักเขียนของอาติมาได้ประโยชน์ห่ร่อได้อานิสังส์ัจำากมูลนิธิิ

โกมลคีีมทัองมาก	 เพราะห่นังส่ัอเล่มแรกของอาติมาพิมพ์โดยมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 และ

ชีวติินักเขียนของอาติมาเริ�มต้ินเป็นเร่�องเป็นราวก็ทีั�	ปาจารยสัาร	ซ่�งมูลนิธิิโกมล	คีีมทัอง	

สันับสันุนอยู่		รวมทัั�งห่นังส่ัอเล่มอ่�นๆ	ทีั�ติามมาก็พิมพ์โดยมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	เรียกว่า

ชีวิตินักเขียนของอาติมาลงห่ลักปักฐานได้เพราะมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง		พูดได้ว่าชีวิติส่ัวน

ตัิวของอาติมาก็ดี	 ชีวิตินักเขียนก็ดี	 ห่ร่อชีวิตินักกิจำกรรมก็ดี	 ได้รับอิทัธิิพลจำากอุดมคีติิ

ของโกมล	คีีมทัอง	มาก

ผู้มอยากจะเชื่�อมโยงระหว่างหลวงพีิ�ก้บ อ.ป๋วยนิุดหนุ๊�ง ในุเชิ่งศาสำนุา อ.ป๋วยท่านุ

ถื้อว่าเป็นุปฏิิบ้ตินิุยมด�วยซัำ�า แต่สิำ�งหนุ๊�งที�ผู้มร้�ส๊ำกสำะเทือนุใจไม่ใช่่เพิราะท่านุเป็นุปฐม

ปาฐกแล�วพ้ิดเรื�องอุดมคติอย่างเดียว แต่ท่านุยอมที�จะเป็นุรองประธิานุม้ลนิุธิิโกมล

คีมทองตลอด จนุชี่วิตหาไม่ ท่านุร้�ส๊ำกอย่างไร

ห่ลัง	๖	ตุิลา	๑๙	อ.ป๋วยลี�ภัยไปอยู่อังกฤษ์	ท่ัานแทับจำะไม่มีคีวามสััมพันธ์ิใดกับองค์ีกร

ทัั�งห่ลายในเม่องไทัย	นอกจำากเป็นประธิานมูลนิธิิมิติรไทัย	แต่ิมูลนิธิิอ่�นทัั�งห่ลายทัั�งปวง

ในเม่องไทัย	อ.ป๋วยลาออกห่มด	แต่ิมูลนิธิิเดียวทีั�ท่ัานยงัเป็นกรรมการอยูค่่ีอมูลนิธิิโกมล

คีีมทัอง	ส่ัวนห่น่�งเพราะมูลนิธิิโกมลคีีมทัองเป็นสััญลักษ์ณ์ของการพยายามทัวนกระแสั

สัังคีมและการเม่องทีั�ยำ�าแย่และเลวร้าย
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อ.ป๋วยเป็นุนุ้กเศรษฐศาสำตร์ แต่โกมลไม่สำนุใจเศรษฐศาสำตร์เลย และโกมลก็ไม่ได�

สำนุใจมิติในุเชิ่งประเทศโดยรวม แต่สำนุใจเรื�องการพ้ิฒนุาเด็ก การทำางานุในุชุ่มช่นุ 

แต่ อ.ป๋วยกล้บให�คุณค่า ย�อนุหล้งกล้บไปอีกที ตอนุที�เราอายุนุ�อยช่่วงที�มาแสำดง

ปาฐกถ้า มาถ๊้งตอนุนีุ�อุดมคติข้องโกมล คีมทอง ที�ย้งเป็นุแรงบ้นุดาลใจมีข้นุาดไหนุ

อาติมายังเช่�ออยู่เร่�องของชีวิติทีั�เรียบง่าย	 แต่ิว่าอิทัธิิพลของพุทัธิศาสันาทัำาให้่อุดมคีติิ

ของตินห่ยั�งล่กไปกว่านั�น	 ค่ีอมีมิติิด้านจิำติใจำ	 ได้แก่การเป็นอิสัระจำากคีวามทุักข์	 เป็น

อิสัรภาพในทัางจิำติใจำ	ไม่ใช่แค่ีมีชีวิติทีั�เรียบง่ายสัันโดษ์เท่ัานั�น	สิั�งทีั�ได้พูดในปาฐกถาโกมล	

คีีมทัอง	ค่ีอสิั�งทีั�อาติมาเช่�อ	เร่�องธิรรมะ	๔	ข้อทีั�เป็นรากฐานของชีวิติ	รู้ส่ักว่าโชคีดีทีั�เรา

ได้มาเห็่นติรงนี�ชัดเจำน	เร่�องอธิิษ์ฐานธิรรม	๔	ประการ	 ตัิ�งแต่ิสัมัยทีั�ยังเป็นห่นุ่ม	ธิรรม

เห่ล่านี�ได้เป็นรากฐานให้่กับชีวิติ	อาติมายงัเช่�อในสิั�งเห่ล่านี�อยู	่และถ่อว่าเป็นรากฐานทีั�

สัำาคัีญของการดำาเนินชีวิติ	ไม่ว่าในฐานะของปัจำเจำกบุคีคีลห่ร่อคีนทีั�ทัำางานเพ่�อสัังคีม

จะพ้ิดถ๊้งเรื�องกิจกรรมที�ท่านุทำามาก่อนุจะบวช่ และเป็นุกิจกรรมร�อนุ เพิราะทำาเกี�ยว

ก้บเรื�องเหตุการณ์บ�านุเมืองในุช่่วงวิกฤต และช่ีวิตข้องหลวงพีิ�เองเข้�าไปเกี�ยวข้�อง

ก้บ 6 ตุลาคมที�มีวิกฤตรุนุแรง แล�วได�มาบวช่เหมือนุก้บเป็นุการพ้ิกใจ แล�วใช่�ชี่วิต

อย่้ในุสำมณเพิศยาวนุานุ สิำ�งที�ท่านุได�เขี้ยนุไว� เป็นุลางบอกเลยว่าพิอเราแสำวงหา

รากฐานุข้องชี่วิตในุเรื�องข้องการภาวนุา เหมือนุก้บมีการตกผู้ล๊ก ซ๊ั�งถ้�าเป็นุคนุที�กล้บ

ไปอ่านุแล�วไม่ร้�จ้กท่านุเลย อาจจะไม่คิดว่าเป็นุคนุอายุนุ�อย เพิราะคิดได�ข้นุาดนีุ� แล�ว

เรียบเรียงเป็นุระบบข๊้�นุมา ท่านุได�กล้บไปทบทวนุอกีคร้�งและต่อยอดจากตรงนุ้�นุไหม

กลับไปอ่านก็ขนลุกว่าคิีดได้อย่างไร	ไม่ค่ีอยกล้ากลับไปอ่านให่ม่	เขียนได้อย่างไร	อหั่งการ

เห่ล่อเกิน	แต่ิบางประเด็น	เช่น	ข้อสุัดท้ัายเร่�องการกลับไปสู่ัรากเห่ง้าของสัังคีมไทัย	อาจำ

จำะเปลี�ยนแปลงไปบ้าง	แต่ิยังไม่ทิั�งห่ลักการเดิมๆ

เราพ้ิดถ๊้งกิจกรรมที�ทำามาโดยตลอด เพิราะงานุข้องผู้มคอืการมาตามรอยข้องอุดมคติ

และด�านุอุดมการณ์ค่้ข้นุานุก้นุไป ด�านุหนุ๊�งเราทำากิจกรรม แต่ข้องท่านุจะช้่ดกว่าคนุ

อื�นุ ระหว่างที�เราทำากิจกรรมภายนุอกที�เรียกว่าอุดมการณ์ที�เรามุ่งม้�นุ เช่่นุ เรื�องสิำทธิิ

มนุุษยช่นุ สำม้ย 6 ตุลาคม จนุทำาให�เกิดอาการผิู้ดหว้งแล�วมาบวช่ แม�แต่อย่้ในุสำมณ

พระไพศาล	วิสัาโล
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เพิศ ก็ย้งมีกิจกรรมอย่้ เพิราะไม่ได�ภาวนุาก้บต้วเองในุป่าตลอด กิจกรรมที�เราทำาก้บ

สำมดุลชี่วิตด�านุในุ ต้�งแต่บวช่มาพิอจะแบง่เป็นุช่่วงๆ ได�ไหม ในุการเลอืกทำากิจกรรม

แต่ละอย่างๆ และสำะท�อนุด�านุในุข้องชี่วิตด�วย

สิับปีแรกทีั�บวชเป็นพระ	 งานของอาติมาจำะห่นักไปทัางด้านสัังคีม	 การอบรมด้านสัันติิ

วิธีิ	การขับเคีล่�อนทีั�อยูเ่บ่�องห่ลังงานต่ิางๆ	อยา่งเช่นเร่�องการอนุรักษ์์ป่า	การสัร้างคีวาม

เป็นธิรรมทัางสัังคีม	 รวมทัั�งการผู้ลักดันแนวคิีดเร่�องนิเวศวิทัยา	 ประเด็นห่ลังนั�นได้

อิทัธิิพลจำากห่นังส่ัอเร่�อง	 จุดเปลี้�ยนึ่แห่้งศติวรรษ	ซ่�งอาติมาเป็นผูู้้ร่วมแปลคีนห่น่�ง	พอ

แปลแล้วก็ได้คีวามคิีดงอกเงย	 จ่ำงนำาประเด็นมาเขียนขยายต่ิอจำนเกิดห่นังส่ัอเร่�อง	 แล้

ข้อับฟ้้าเขี้ยว	ติอนนั�นงานอาติมาจำะห่นักไปทัางด้านการขับเคีล่�อนสัังคีมให้่เป็นไปในทัาง

ทีั�ดีงาม	ทัั�งยุติิธิรรม	เก่�อกูลต่ิอสิั�งแวดล้อม	โดยอาศัยสัันติิวิธีิเป็นตัิวผู้ลักดัน	

สิับปีต่ิอมา	 งานของอาติมาจำะเน้นห่นักไปทีั�การปฏิรูปพระพุทัธิศาสันา	 เกิด

ห่นังส่ัอ	 พุุทธศาสันึ่าไทยในึ่อันึ่าคติ ติอนนั�นมีเร่�องธิรรมกายเกิดข่�นเป็นข่าวโด่งดัง		

อาติมาจ่ำงผู้ลักดันให้่เกิดเคีร่อข่ายพุทัธิิกาข่�นมา	 ติอนนั�นมีคีวามห่วังว่าจำะปฏิรูปพุทัธิ

ศาสันาได้	แต่ิพอเวลาผู่้านไปไม่กี�ปี	ก็รู้ส่ักว่าอุปสัรรคีเยอะ	ปฏิรูปยาก	

สิับปีต่ิอมาก็เน้นห่นักไปทีั�การเติรียมตัิวติาย	มีการอบรมเผู้ชิญคีวามติายอย่าง

สังบ	ติอนห่ลังก็ห่นักไปทัางด้านธิรรมะมากข่�น	

ช่วง	๑0	 ปีแรกอาติมาไม่ค่ีอยมีห่นังส่ัอธิรรมะออกมา	 เพราะรู้ส่ักว่าอินทัรีย์

ยังไม่แก่กล้า	และกลัวว่าถ้าพูดเร่�องธิรรมะ	คีนเขาจำะน่กว่าเราบรรลุธิรรมแล้ว		ห่นังส่ัอ

ธิรรมะเล่มแรกทีั�ออกมาค่ีอ	สุัข้ใจในึ่นึ่าคร	ซ่�งเขียนให้่โคีรงการสัมุนไพรเพ่�อการพ่�งตินเอง	

ทัศวรรษ์ทีั�สัอง	งานด้านธิรรมะ	ด้านศาสันา	ก็เริ�มมีมากข่�น	

ปี	๒๕๓๖-๒๕๔7		งานทีั�สันใจำเป็นเร่�องการปฏิรูปพระพุทัธิศาสันา	ติอนห่ลัง

มาจัำบงานอบรมด้านเผู้ชิญคีวามติายอยา่งสังบ	รู้ส่ักว่ามาทัำางานด้านนี�แล้วขับเคีล่�อนได้

ดีกว่า	เพราะคีนเรากลัวติาย	จ่ำงง่ายทีั�จำะชวนให้่มาสันใจำเร่�องธิรรมะ	ระยะห่ลังๆ	จำะเป็น

งานธิรรมะมากข่�น	จำนกระทัั�งงานสัังคีมค่ีอยๆ	ลดลง	แต่ิก็ยังพอมีอยูเ่ร่�อยๆ	อย่างงาน

อนุรักษ์์ธิรรมชาติิ	งานสัันติิวิธีิต่ิางๆ



73|
ไม่ว่าเราจะทำาเรื�องธิรรมะล�วนุๆ อย่างการเตรียมต้วตาย แต่จะโยงไปส่้ำมิติทางด�านุ

ส้ำงคมและสิำทธิิในุเรื�องการต้ดสิำนุใจเกี�ยวก้บภาวะสุำดท�ายข้องต้วเอง ซ๊ั�งไม่ใช่่เรื�องง่าย 

แต่ภาพิข้�างนุอกย้งมองท่านุในุทางการเมืองอย่้ บางพิวกจะเรียกท่านุว่าเป็นุสำลิ�มท้�ง

ที�สำอนุแต่เรื�องธิรรมะล�วนุๆ ถ๊้งที�สุำดแล�ว กระแสำอย่างนีุ�ย้งมีล้กษณะดุเดือดอย่้ เรื�อง 

อหิงสำธิรรมก้บเรื�องส้ำนุติวิธีิมีนุ�อยเกินุไปหรือเปล่าในุปัจจุบ้นุจนุเหมือนุไม่มีพิล้ง หรือ

เพีิยงแต่ว่าไม่มีใครหยิบเอาทร้พิย์ทางปัญญาหรือสำติในุเรื�องอหิงสำธิรรมในุส้ำงคมไทย

มาใช่�ได�อย่างช่าญฉลาดแบบคานุธิีหรือพิลพิรรค ที�หยิบฉวยว้ฒนุธิรรมเดิมมาใช่�

เป็นุกระบวนุการทางส้ำงคมที�ทำาให�เกิดการประสำานุไมตร ีท่านุย้งให�ความใสำใ่จในุเรื�อง

ด้งกล่าวไหม 

ยงัใส่ัใจำอยู	่แต่ิรู้ส่ักว่าทัำาอะไรได้น้อยลง	เพราะติอนนี�แวดวงสัันติิวิธีิก็แติกกันเพราะแบ่ง

กันเป็นเห่ล่องกับแดง	ทัำาให้่ภาคีประชาสัังคีมอ่อนแรงลง		คีวามสันใจำในเร่�องการเม่อง

และการแสัดงคีวามคิีดเห็่นจำะน้อยลง	เพราะรู้ส่ักว่าเดี�ยวนี�ผูู้้คีนไม่ฟัังกันแล้ว		ฟัังแต่ิสิั�ง

ทีั�ถูกใจำ	เวลาอาติมาพูด	คีนทีั�ถูกใจำก็ไม่ฟัังเห่ตุิผู้ลของอาติมา	แต่ิเอาคีำาพูดของอาติมาไป

เป็นประโยชน์กับฝ่่ายติน	รวมทัั�งข่มอีกฝ่่ายห่น่�ง

ท่านุคิดอย่างไรก้บบทบาทข้องท่านุในุทศวรรษที� 4 

ยงัอยากจำะทัำาเร่�องมิติิด้านในติอ่ไป	แต่ิทัำาอยา่งไรให่มี้มิติิทัางสัังคีมดว้ย	เพราะถา้เราทัำา

แต่ิเร่�องด้านในโดยไม่โยงกับสัังคีมภายนอก	จำะไม่ค่ีอยได้ผู้ลเท่ัาไห่ร่	

ในุช่่วง 4 ทศวรรษข้องการทำากิจกรรมก้บการภาวนุา มีงานุอะไรที�ท่านุร้�ส๊ำกว่ามี

ผู้ลกระทบต่อส้ำงคมพิอสำมควร

ในภาพรวม	สิั�งทีั�รู้ส่ักว่าเป็นเน่�อเป็นห่นังบ้าง	ค่ีอการทัำาให้่คีนสันใจำมิติิด้านจิำติวิญญาณ	

มิติิด้านใน	 แต่ิก่อนผูู้้คีนไม่ค่ีอยสันใจำ	 แม้แต่ิคีนทัำางานเพ่�อสัังคีมก็สันใจำแติ่การ

เปลี�ยนแปลงภายนอก		แต่ิระยะห่ลังผูู้้คีนหั่นมาสันใจำมิติิด้านในมากข่�น		ส่ัวนคีนทีั�สันใจำ

มิติิด้านในก็หั่นมาทัำาอะไรเพ่�อสัังคีมมากข่�นด้วย 
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แล�วคนุรุ่นุใหม่ที�อาจจะออกไปทางส้ำงคม เช่่นุ เนุติวิทย์ หรือไผู่้ ดาวดินุ ได�พ้ิดคุยก้นุ

ล๊กซ๊ั�งไหม 

ยังไปไม่ถ่งคีนเห่ล่านี�	 ไม่ค่ีอยได้มีการเช่�อมโยงกันเท่ัาไห่ร่	 อาจำเป็นเร่�องวัยด้วย	 เพราะ

อาติมาเกี�ยวข้องกับคีนวัย	๓0	 ข่�นไป	 นักศ่กษ์าปัจำจุำบันห่ร่อทีั�เพิ�งจำบไม่ค่ีอยได้ส่ั�อสัาร

กันเท่ัาไห่ร่

เข้าอาจจะไม่ได�เข้�าหาเราด�วย

เราไม่ได้มีกิจำกรรมทีั�ทัำาร่วมกัน	แต่ิก่อนอาติมาทัำางานเพ่�อสัังคีมคีอ่นข้างมาก	ทัำาให่รู้้จัำก

กับคีนรุ่นให่ม่ทีั�เป็นนักกิจำกรรม		 ถ้าอาติมาไม่ได้ทัำางานเพ่�อสัังคีม	 ก็ไม่มีโอกาสัทีั�จำะได้

สััมพันธ์ิกับคีนกลุ่มนี�มากนัก

ท่านุมีอะไรจะฝากเป็นุข้�อคิดจากฝ่ายสำงฆ์์ให�ก้บคนุรุ่นุใหม่ในุสำถ้านุการณ์ที�มีความ

ข้้ดแย�งระหว่างรุ่นุ และในุช่่วงที�มีล้กษณะเป็นุ Social Spring คือแต่ก่อนุคนุหนุุ่ม

สำาวเข้าอย่้ในุโลกโซัเชี่ยล แต่พิอเข้ามาเจอก้นุในุโลกจริง ทำาให�เข้าเห็นุพิล้ง ท่านุมี

อะไรที�จะเตือนุสำติให�เข้าสำร�างสำรรค์ไปข้�างหนุ�าว่า ส้ำงคมที�เราปรารถ้นุาจะอย่้ร่วมก้นุ

เป็นุอย่างไร

อุดมการณ์จำะสัูงส่ังอย่างไรก็ติาม	 ติ้องมีอุดมคีติิเป็นตัิวกำากับ	 อุดมการณ์เป็นเร่�องของ

การเม่องและสัังคีม	 อุดมคีติิเป็นเร่�องของชีวิติ	 ถ่งแม้จำะมีอุดมการณ์สูังส่ังห่ร่อแรงกล้า

อยา่งไร	แต่ิถ้าขาดอุดมคีติิเป็นพ่�นฐาน	ก็เกิดปัญห่าได้	เห่ม่อนพวกทีั�ต้ิองการเปลี�ยนแปลง

สัังคีมติามแนวทัางสัังคีมนิยม	คีอมมิวนิสัต์ิ	มีอุดมการณ์สูังส่ัง	ยอมติายเพ่�ออุดมการณ์	

แต่ิสิั�งทีั�เกิดข่�นค่ีอ	สัร้างรัฐทัรราชข่�นมา	อย่างเลนิน	สัติาลิน	 เห่มา	พลพติ	คีนเห่ล่านี�

ล้วนมีอุดมการณ์	แต่ิไม่เห็่นคีวามสัำาคัีญของอุดมคีติิ	พร้อมจำะทัำาทุักอยา่งเพ่�อให้่ประสับ

คีวามสัำาเร็จำ	ถ่อคีติิว่าถ้าเป้าห่มายดีแล้ว	จำะใช้วิธีิการอะไรก็ได้	อย่างทีั�เรียก	the	end	

justifies	the	means		แต่ิอาติมาคิีดว่าอุดมคีติิสัำาคัีญ	ช่วยกำากับไม่ให้่อุดมการณ์นอก

ลู่นอกทัาง

อาติมาเห็่นว่าอุดมคีติิของคีรูโกมลน่าจำะยังส่ั�อกับคีนรุ่นให่ม่ได้	คีำาถามค่ีอทัำา

อย่างไรให้่คีนรุ่นให่ม่ได้สััมผัู้สักับอุดมคีติิของโกมล	 คีีมทัอง	 เพราะเป็นอุดมคีติิทีั�เข้าใจำ
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ง่าย	และน่าจำะด่งดูดคีนรุ่นให่ม่ได้ไม่นอ้ยกว่าสัมัยทีั�อาติมาเป็นนักเรียน	ติอนอาติมาอายุ	

๑๕	ปี	รู้ส่ักว่าอุดมคีติิของโกมลเยี�ยมเลย		อาติมาคิีดว่าคีนรุ่นให่ม่ในเวลานี�	ถ่งจำะคีนละ

ยุคีกับอาติมา	แต่ิวัยใกล้ๆ	กัน	น่าจำะรู้ส่ักได้ถ่งเสัน่ห์่ของอุดมคีติิโกมล	คีีมทัอง	จ่ำงคิีดว่า

อุดมการณ์จำะก้าวห่น้าอย่างไรก็ติาม	อย่าทิั�งอุดมคีติิทีั�ล่กซ่�ง

แล�วในุแง่ข้องคนุทำางานุม้ลนิุธิิโกมลฯ ท่านุมีอะไรที�จะแนุะนุำาแนุวทางการเผู้ยแพิร่

อุดมคติที�ย้งมีค่า มีเสำนุ่ห์ไปในุกลุ่มคนุรุ่นุใหม่ ว่าควรจะมีร้ปแบบไหนุ อย่างไรบ�าง

ต้ิองทัำาคีวามเข้าใจำคีนรุ่นให่ม่ให้่มากข่�น	อาติมายังรู้จัำกเขาน้อย	ถ้าเรามีโอกาสัคีวรเปิด

ใจำรับฟัังเขา	ให้่เขาได้แสัดงคีวามคีดิเห็่นเกี�ยวกับอุดมคีติิของโกมล	วา่เขารู้ส่ักอะไร	บางทัี

เราอาจำจำะรู้ว่าอุดมคีติิของโกมลมีสิั�งทีั�ช่วยด่งดูดคีนรุ่นให่ม่ได้อย่างไรบ้าง

พระไพศาล	วิสัาโล

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

แสำวงหารากฐานุข้องชี่วิตในุโลกแห่งกิจกรรม
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑0	ประจำำาปี	๒๕๒7
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เตือนุใจ ดีเทศน์ุ

เท่าที�คุณเตือนุใจได�ศ๊กษาอุดมคติข้องคร้โกมล คีมทอง ความหมายข้องอุดมคติในุ

ท้ศนุะหรือวิถี้ชี่วิตข้องคุณเตือนุใจที�ปฏิิบ้ติอย่้ มีล้กษณะอย่างไร 

ติอนได้รับเชิญให้่มาเป็นปาฐกเม่�อปี	 ๒๕๒๘	 ติอนนั�นรู้ส่ักว่าเราทัำางานธิรรมดาๆ	 ใน

ห่มู่บ้าน	 ไม่ได้คิีดเร่�องอุดมคีติิอะไร	 แต่ิคิีดว่าทัำาติามทีั�องค์ีพระสััมมาสััมพุทัธิเจ้ำาท่ัาน

แสัดงธิรรมไว้ว่า	ชีวิติของเราจำะติอ้งเปน็ประโยชนต่์ิอเพ่�อนมนษุ์ยแ์ละสัรรพสััติว์ให้่มาก

ทีั�สุัด	เราอ่านทีั�ท่ัานพุทัธิทัาสัเขียนเร่�องทัำางานทุักชนิดด้วยจิำติว่าง	ค่ีอทัำางานแล้วไม่ติิด

ดี	อยู่เห่น่อดีเห่น่อชั�ว	 เห่น่อคีวามช่�นชมสัรรเสัริญทัั�งห่ลาย	แต่ิพอได้รับเชิญเป็นปาฐก	

ติอนนั�นคุียกับคุีณสุัจำติิรา	สุัดเดียวไกร	(โย่ง)	ซ่�งเป็นกรรมการผูู้้กอ่ตัิ�งมูลนิธิิพฒันาชุมชน
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ในเขติภูเขา	และเป็นทีั�ปร่กษ์าทีั�ใกล้ชิด	ว่าจำะไห่วห่ร่อ	เพราะว่าเราอยู่ในห่มู่บ้าน	เป็น

บัณฑิูติอาสัาตัิ�งแต่ิปี	๒๕๑7	ทัำางานกับพี�น้องชาติิพันธ์ุิต่ิางๆ	เราจำะมีคีวามสัามารถอะไร

ทีั�จำะไปเป็นปาฐกได้	 คุีณสุัจิำติราก็ให้่กำาลังใจำว่า	 ไห่นๆ	 ผูู้้เชิญก็เชิญมาแล้ว	 ก็รับคีำาเชิญ	

และได้เรียนรู้ว่าพี�โกมล	คีีมทัอง	ท่ัานเป็นนักกิจำกรรมทีั�ภาคีใต้ิ	แล้วคีำาว่าอุดมคีติิ	มาจำาก

ท่ัาน	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์	ด้วย	ได้เรียนรู้จำากห่นังส่ัอ	อุัดมีคติิ	ของท่ัานอาจำารย์ป๋วย	แล้ว

ก็อุดมคีติิของพี�โกมล	 และคุีณรัตินา	 สักุลไทัย	 ซ่�งคีนอาจำจำะไม่ค่ีอยพูดถ่ง	 เสีัยดายทีั�พี�

โกมลเสีัยชีวิติเม่�ออายุน้อยเกินไป	ทีั�จำริงพี�น่าจำะทัำาประโยชน์ได้มากกว่านี�	และวันทีั�มา

พูดมีการเติรียมประเด็นทีั�จำะพูด	คิีดว่าการทัำางานต้ิองมีคีวามสุัข	ไม่ใช่ทัำางานแล้วคิีดว่า

ตัิวเองเสีัยสัละ	แต่ิเป็นการทัำางานทีั�เรารักและมีคีวามสุัข	เลยใช้ช่�อว่าทัำางานในห่มู่บ้าน

ด้วยหั่วใจำทีั�เบิกบาน

อยากจะให�คุณเตือนุใจเท�าความต้�งแต่สำม้ยทำาค่ายช่าวเข้า ในุช่่วงวิกฤตข้องบ�านุ

เมือง แล�วตอนุนุ้�นุนุ้กศ๊กษาเหมือนุอย่้บนุหอคอยงาช่�างจริงๆ แต่คุณเตือนุใจก็ก�าว

ลงมาจากหอคอย

ติอนทีั�เข้าเรียนจุำฬาฯ	ปี	๑๓	อยากเป็นทูัติ	เพราะว่าติอนเรียนมัธิยม	เราไปทัำางานติอน

ปิดเทัอมทีั�บริษั์ทันำ�าอบไทัยแห่่งห่น่�งช่�อสุัคีนธิรสัห่ร่ออะไรสัักอย่าง	 แล้วลูกสัาวของ

เจ้ำาของเรียนรัฐศาสัติร์การต่ิางประเทัศและการทูัติ	 ก็ประทัับใจำว่าจำะต้ิองเข้าคีณะ

รัฐศาสัติร์จำุฬาฯ	 ให้่ได้	 เอาพี�เขาเป็นแรงบันดาลใจำ	 แต่ิว่าเราเรียนวิทัยาศาสัติร์ติอน	

ม.ปลาย	 จ่ำงเข้าเรียนภาคีวิชาการติ่างประเทัศและการทัูติไม่ได้	 เพราะติ้องเรียนเอก

ฝ่รั�งเศสั	แต่ิก็สัอบรัฐศาสัติร์ได้	

พอเรียนปีห่น่�ง	ก็ตัิ�งใจำว่าจำะทัำากิจำกรรมเพ่�อสัังคีมให้่มากทีั�สุัด	เพราะเราไม่ได้

ตัิ�งใจำจำะมาเรียนเอาทัฤษ์ฎีอย่างเดียว	แต่ิอยากจำะรู้บริบทัของประเทัศ

เรียนุจบ ม.ปลายจากโรงเรียนุไหนุคร้บ

สัติรีวัดอัปสัรสัวรรค์ี	 เรียนโรงเรียนวัดติลอด	ประถม	๖-7	เรียนทีั�โรงเรียนวัดนาคีปรก	

มัธิยมทีั�โรงเรียนวัดอัปสัรสัวรรคี	์อยูฝั่่�งธินบรีุ	ติอนมธัิยมปลายก็เริ�มทัำากิจำกรรมแลว้	เป็น

ประธิานนกัเรียน	ทัำากิจำกรรมกบัโรงเรียนสัวนกหุ่ลาบ	กบัโรงเรียนวัดนวลนรดศิ	จัำดงาน

เต่ิอนใจำ	ดีเทัศน์
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สัังคีมนิทัรรศน์	 เขียนเรียงคีวามประกวด	 ประกวดมารยาทั	 ค่ีอคีรูบาอาจำารย์ท่ัานส่ัง

เสัริม	 พอติอนเข้าจุำฬาฯ	 ติอนนั�นมีชมรมเยอะมาก	 เช่น	 ชมรมรัฐศ่กษ์า	 ชมรมบริการ

โลหิ่ติและสัังคีมสังเคีราะห์่	ชมรมศ่กษ์าพุทัธิศาสัติร์และประเพณี	ชมรมวรรณศิลป์	ชมรม

กีฬา	เราคิีดว่าจุำฬาฯ	เปิดกว้างให้่นิสิัติยคุีนั�นทัำากิจำกรรมสัังคีม	แล้วก็มีค่ีายพัฒนาชนบทั	

เราก็ไปสัองค่ีาย	เรียกว่าค่ีายอาสัาสัมัคีรสัโมสัรนิสิัติจุำฬาฯ	(สั.จำ.ม.)	มีนิสิัติค่ีายละ	๖0	

คีน	กับค่ีายอาสัาพัฒนาชาวไทัยภูเขา

เป็นุค่ายเดียวก้บคร้โกมลเคยไปด�วย

น่าจำะอย่างนั�น	ก็ไปทีั�บ้านเห่ล่า	อำาเภอลอง	จัำงห่วัดแพร่	เป็นค่ีายแรก	ทีั�ทัำาฝ่ายนำ�าล้น

เด่อนเมษ์ายน	๒0	วัน	ก็เห็่นชาวบ้านสัามัคีคีีกันมาก	เอาเกวียนเทีัยมวัว	ขนหิ่นมาทัำา

ฝ่าย	แต่ิเราเป็นคีนทีั�ถูกเลี�ยงมาดีเกิน	ถูกแดดแล้วปวดหั่ว	เลยชอบฝ่่ายประชาสััมพันธ์ิ	

ไปเยี�ยม	ไปพบปะพูดคุียกับชาวบ้าน	จำากทีั�ไม่ค่ีอยได้พูด	พูดไม่เก่ง	เลยต้ิองพูดมากข่�น

เพราะจำะได้ทัำาคีวามรู้จัำกสันิทัสันม	

		 พอวันทีั�	๑-๓๑	พฤษ์ภาคีม	๒๕๑๔	ไปค่ีายชาวเขา	ต้ิองเดินข่�นดอย	๔	ชั�วโมง	

ห่ายใจำไมทั่ัน	เป็นค่ีายทีั�บ้านรุ่ง	ติำาบลปา่แป๋	อำาเภอแม่แติง	จัำงห่วัดเชียงให่ม่	เป็นห่มู่บ้าน

ชาวลีซอ	ปัจำจุำบันเรียกลีซู	ติามทีั�เขาเรียกตัิวเอง	ประทัับใจำ	เขาฉลาด	เขามาอยูใ่นทีั�ทีั�มี

ลำาธิารนำ�าใสั	มีป่าอุดมสัมบูรณ์	ไม่ต้ิองพ่�งภายนอก	ไม่มีเงินสัักบาทัก็อยูไ่ด้	ปลูกข้าวเอง	

ปลูกผัู้กกิน	ห่าปลาจำากลำาห้่วยในป่า	ใช้ฟ้ันทีั�ห่าจำากป่าเป็นเช่�อเพลิง	ใช้ไม้เกี�ยะให้่แสัง

สัว่าง	 ชีวิติของเขาน่าสันใจำศ่กษ์าเรียนรู้	 ติอนนั�นคีนไทัยยังไม่ค่ีอยรู้จัำกชาวเขา	 แต่ิ

พระเจ้ำาอยู่หั่ว	(รัชกาลทีั�	๙)	ท่ัานทัำาโคีรงการห่ลวงพัฒนาชาวเขาแล้ว

อีกปีห่น่�ง	 มีห่นูระบาดในพ่�นทีั�ลุ่มนำ�าสัาละวิน	 ห่ม่อมเจ้ำาภีศเดช	 รัชนี	 องค์ี

อำานวยการโคีรงการห่ลวง	 ท่ัานมาขอนิสิัติชายไปทัำาโคีรงการปราบห่นู	 เอายาเบ่�อไป

คีลุกอาห่ารให้่ห่นูกิน	เราก็ถามท่ัานว่านิสิัติห่ญิงไปได้ไห่มเพคีะ	ท่ัานบอกไม่ได้	นิสิัติห่ญิง

ไม่คีวรไปในพ่�นทีั�ทีั�ยากลำาบากเกินไป

แล�วท่านุร้�ไหมคุณเตือนุใจเป็นุล้กข้องพิลโท หม่อมหลวงข้าบ กุญช่ร

รู้ติอนห่ลังค่ีะ	ขอเล่าต่ิอเร่�องการไปค่ีายชาวเขาคีรั�งแรก	บ้านห่ลักค่ีอลีซอ	แล้วก็มีบ้าน
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บริวารค่ีอบ้านทีั�อยู่ใกล้เคีียงกันเดินไปประมาณสัองชั�วโมง	มีม้ง	กะเห่รี�ยง	ลาหู่่	ก็รู้จัำก

ห่ลายเผู่้า	แล้วเราชอบมาก	เลยไปค่ีายทุักคีรั�ง	พอปีสัองก็ไปค่ีายกลางปีทีั�บ้านมูเซอแดง	

ขุนห้่วยแม่ข้อน	 อำาเภอเชียงดาว	 จัำงห่วัดเชียงให่ม่	 แล้วปลายปีสัอง	 ก็ไปบ้านป่ากลาง	

เป็นทีั�ทีั�มีการสู้ัรบทีั�จัำงห่วัดน่าน	ทัางการย้ายชาวม้ง	ลัวะ	ขมุ	ถิ�น	ลงมาจำากพ่�นทีั�สู้ัรบบน

ดอยมาอยู่บ้านป่ากลาง	 รุ่นพี�เขาไปตัิ�งค่ีายคีรั�งแรกเม่�อปี	๒๕๑0	ซ่�งมีชาวเขาป่วยติาย

เพราะว่าอากาศเปลี�ยน	 เคียอยูบ่นดอยสูัง	อากาศเย็น	แล้วถูกย้ายมาอยู่พ่�นทีั�ราบ	 ซ่�ง

อากาศร้อน	แต่ิพอรุ่นเราไป	พ.ศ.๒๕๑๔	เขาเริ�มปรับตัิวได้แล้ว

เป็นุค่ายอพิยพิใช่่ไหมคร้บ

ใช่	ปีสัามไม่มีค่ีายกลางปี	ก็ไปหั่วปอน	บ้านกะเห่รี�ยงทีั�	อำาเภอขุนยวม	จัำงห่วัดแม่ฮ่องสัอน	

แล้วติอนเรียนปีสีั�	คีนอ่�นเลิกไปค่ีายแล้ว	เพ่�อนๆ	เขาจำะสัอบทุันฟูัลไบรต์ิ	ทุันคิีง	บางคีน

คิีดจำะทัำางานกระทัรวงต่ิางประเทัศ	ทัำางานธินาคีาร	ห่ร่อสัอบเป็นนายอำาเภอ	แต่ิเรายัง

ไปค่ีายทีั�ปางสัา	 เราคิีดว่าจำะต้ิองไปให้่ถ่งปีสุัดท้ัาย	แต่ิว่าปีสัามก็เริ�มคิีดแล้ว	 ว่าชีวิติจำะ

ไปทัางไห่น	ค่ีอปีห่น่�งเรียนวิชาพ่�นฐานทัั�วไป	กฎห่มายทัั�วไป	ห่ลักรัฐศาสัติร์	นิเวศวิทัยา	

ประชากรศาสัติร์	 สัังคีมวิทัยาเม่อง	 ชนบทั	พอไปค่ีายชาวเขาแล้วรู้เลยว่า	 เราจำะต้ิอง

เรียนสัังคีมวทิัยา	เพราะจำะไดเ้ข้าใจำเพ่�อนมนุษ์ยแ์ละเคีารพในวฒันธิรรมทีั�เป็นอัติลักษ์ณ์

ของเขาเอง	 ได้เรียนกับอาจำารย์ทีั�ดีมาก	 ค่ีอ	ศ.พัทัยา	สัายหู่	ศ.ประเสัริฐ	แย้มกลิ�นฟุ้ัง	

อ.วิศิษ์ฐ์	ประจำวบเห่มาะ	ดร.จัำ�ก	อัมโย่	สัอนเร่�องชาวเขาและชนกลุ่มน้อย	เราเลยสัอบ

วิชาชาวเขาและชนกลุ่มน้อยได้คีะแนนเยอะกว่าใคีร	เพราะเราได้สััมผัู้สัด้วยตัิวเองแล้ว	

พอปีสัาม	ก็คิีดว่าข้าราชการเราไม่อยากทัำา	ธุิรกิจำก็ไม่อยากเป็น	จำะทัำาอย่างไร 

เลิกคิดเป็นุท้ตแล�ว

ก็เป็นทูัติบนดอยไง	 ยิ�งยากกว่า	 เพราะเป็นทูัติทีั�ไม่มีคีนรู้ภาษ์าเขาด้วย	 เลยตัิ�งใจำเรียน

ภาษ์าชาวเขา	เวลาไปค่ีายห่น่�งเด่อนจำะเรียนภาษ์าพูดกับเขา	ชาวบ้านรักเรา	เพราะว่า

เราพยายามส่ั�อสัารด้วยภาษ์าของเขา	ช่�นชมเคีารพภูมิปัญญาของเขา	

การเรียนุช่่วงนุ้�นุเป็นุอย่างไรคร้บ 

เต่ิอนใจำ	ดีเทัศน์
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ปีแรกอยากได้เห่รียญทัอง	พอไปค่ีายนี�เลิกเลย	ไม่อยากคิีด	ปีห่น่�งได้ท็ัอปห่ลายวิชา	พอ

ติอนนี�เราคิีดว่า	เอาไปทัำาไมเห่รียญทัอง	แต่ิในทีั�สุัดก็ได้เกียรติินิยมอันดับสัอง

 

เป็นุที�ชื่�นุช่มข้องคุณพ่ิอคุณแม่

ใช่ๆ	แล้วรุ่นพี�ชาวค่ีายเขาบอกว่ามีโคีรงการบัณฑิูติอาสัาสัมัคีรของ	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์	

ก็คิีดว่าเรามาทัางนี�แน่นอน	เพราะว่าไม่อยากทัำางานเพ่�อประโยชน์ตินเอง	ค่ีอช่วงทีั�เรา

เป็นนิสิัตินักศ่กษ์า	มีสัถานการณ์ทีั�บ่มเพาะให้่เรามีจิำติรับใช้สัังคีม	มีเพลงเพ่�อชีวิติเช่นว่า	

จำะเป็นเม็ดทัราย	จำะถมทัางเพ่�อมวลชน	ถ้าเราเป็นดอกกุห่ลาบไม่ได้เราก็เป็นดอกห่ญ้า	

ถ้าเราเป็นเพชรไม่ได้เราก็เป็นทัราย	 อะไรแบบนี�	 ค่ีอเราไม่ได้คิีดว่าต้ิองยิ�งให่ญ่	 แต่ิทัำา

ติามธิรรมดาธิรรมชาติิ	เป็นเทีัยนดวงเล็กๆ	ในห่มู่บ้านทีั�เขาอยากจำะได้คีรู	

คิีดว่าช่วงชีวิติทีั�มีคีวามสุัขทีั�สุัดค่ีอช่วงทีั�เป็นอาสัาสัมัคีร	เพราะเราไม่ได้คิีดถ่ง

ประโยชน์ส่ัวนตัิวเลย	ตัิ�งแต่ิต่ิ�นจำนถ่งเข้านอน	ชีวิติเราจำะเป็นประโยชน์ต่ิอชาวบ้านให้่ได้

มากทีั�สุัด	

ทุักวันเราจำะได้แรงบันดาลใจำในการทัำางานจำากการอ่านห่นังส่ัอ	เช่น	ห่นังส่ัอ

ธิรรมะท่ัานพุทัธิทัาสั	ห่นังส่ัอดีๆ	ทีั�มูลนิธิิโกมลคีีมทัองส่ังข่�นไปให้่	

ช่วง	๖	 ตุิลา	๑๙	 เป็นช่วงทีั�เด่อดร้อนมาก	 เพราะเราจำะร้องเพลงสัอนเด็กๆ	

และนักศ่กษ์าผูู้้ให่ญ่ด้วยเพลงของน้าห่งา	คีาราวาน	เช่น	เพลงเปิบข้าว	เพลงคีนกับคีวาย	

เพลงของจิำระนันท์ั	ดอกไม้จำะบาน	เราไม่รู้ว่าติอนกลางค่ีนมีคีนมาแอบดู	แอบฟัังเราสัอน

ห่นังส่ัอ	เขาบอกว่าอำาเภอส่ังมา	แอบดูว่าเราทัำางานทีั�สัร้างปัญห่าต่ิอคีวามมั�นคีงห่ร่อไม่	

พอมีเห่ตุิการณ์	๖	ตุิลา	ลูกศิษ์ย์	อ.ป๋วย	ถูกเพ่งเล็ง	แต่ิว่าโชคีดีทีั�	อ.ป๋วยไม่ได้มาเยี�ยมทีั�

ห่มู่บ้าน	เพราะเพ่�อนทีั�	อ.ป๋วยไปเยี�ยม	โดนเอาตัิวไปเข้าโรงเรียน	๓	เด่อน

พี�อ๊อด	(ธินูชัย	ดีเทัศน์)	เป็นเพ่�อนบัณฑิูติอาสัารุ่นเดียวกัน	เขาช่วยคีรู	ติชด.

สัอนทีั�ห่มู่บ้านชายแดน	เราอยู่ติรงกลางของสัายนำ�าแม่จัำน	แต่ิพี�อ๊อดเป็นบัณฑิูติอาสัาปี

เดียว	แล้วไปสัอบกรมประชาสังเคีราะห์่	แต่ิเราคิีดว่าปีเดียวยังทัำาอะไรไม่ได้เท่ัาไห่ร่	เลย

ขออยู่ต่ิอเป็นปีทีั�สัองและปีทีั�สัาม

แล�วตอนุนุ้�นุช่อบก้นุหรือย้งคร้บ



81|
ชอบกันตัิ�งแต่ิติอนปลายปี	เพราะว่าได้ไปเยี�ยมห่มู่บ้านทีั�พี�อ๊อดทัำางานอยู่	เดินทัางด้วย

กัน	ได้เรียนรู้เร่�องจิำติใจำอาสัาสัมัคีรด้วยกัน	ติอนนั�นบัณฑิูติอาสัารุ่นเดียวกันจำะมีสัองขั�ว	

ซ้าย-ขวา	 เราก็น่กว่า	 ไปแบ่งกันทัำาไมซ้าย-ขวา	 ทัุกคีนเป็นคีนไทัยเห่ม่อนกัน	 พอ

เห่ตุิการณ์	๖	ตุิลา	กรมประชาสังเคีราะห์่ขอให้่บัณฑิูติอาสัาออกจำากพ่�นทีั�	ติอนนั�นรู้ส่ัก

ผิู้ดห่วังมาก

ตอนุนุ้�นุพีิ�อ๊อดร้บราช่การแล�ว

ใช่	แต่ิยงัไม่ได้แต่ิงงานกัน	พี�อ๊อดช่วยเอาห่นังส่ัอต้ิองห้่ามไปฝั่งดิน	พอติำารวจำมาค้ีนบ้าน

บนดอยทีั�บ้านปางสัาก็ไม่เจำออะไร	ชาวบ้านเขาบอกว่า	ปลัดอำาเภอบอกว่าติำารวจำจำะมา

จัำบคีรูแดง	 ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจำว่าทัำาไมต้ิองจัำบคีรูแดง	 ก็มีเพ่�อนไปขอทุันสัถานทูัติ

นิวซีแลนด์มาสันับสันุนการตัิ�งยุง้ฉางสัห่กรณ์	แล้วให้่ชาวบ้านทีั�มีข้าวเห่ล่อกินให้่สัห่กรณ์

ยม่	คีนทีั�ข้าวไม่พอกินก็มายม่ไป	แล้วคิีดดอกเบี�ยกันในห่มู่บ้าน	เขาบอกว่านี�สัะสัมเสับียง	

ทีันี�ติอนทีั�เราเป็นบัณฑิูติอาสัาปีทีั�	 ๒	 และปีทีั�	 ๓	 ท่ัานศาสัติราจำารย์	 ม.ร.ว.	

อคิีน	รพีพัฒน์	ทัำาวิจัำยเร่�องเทัคีโนโลยีพ่�นบ้าน	และมาทัำาทีั�พ่�นทีั�ปางสัา	เราเป็นผูู้้ช่วยนัก

วิจัำย	 ท่ัานเห็่นว่าคีนปางสัาร่วมม่อดีมากโดยไม่ต้ิองใช้สัติางค์ี	 อย่างเวลาสัอนห่นังส่ัอ	

นักเรียนออกค่ีานำ�ามันก๊าด	 ซ่�อติะเกียงเจ้ำาพายุ	 นักเรียนมาจุำดติะเกียง	 เพราะเราทัำาไม่

เป็น	และทัำานาขั�นบันได	ปลูกถั�วเห่ล่องห่ลังทัำานา	ปลูกสัวนผัู้ก	ท่ัานภีศเดชมาฟัังรายงาน

วิจัำยของ	ศ.ม.ร.ว.อคิีน	รพีพัฒน์	ท่ัานเลยมาดูของจำริงทีั�บ้านปางสัา	ติอนห่ลังพอมีเวทีัทีั�

มห่าวิทัยาลัยแม่ฟ้ัาห่ลวงเร่�องศาสัติร์พระราชา	นิทัานพระราชา	ท่ัานเลยมาเปิดเผู้ยว่า	

ท่ัานเป็นห่นี�เราติอนทีั�เราจำะขอไปโคีรงการปราบห่นู	 แล้วท่ัานไม่ให้่ไป	พอท่ัานรู้ว่าเรา

มาอยู่บนดอย	ท่ัานเลยมาเยี�ยม	

แล้วท่ัานทูัลเชิญพระเจ้ำาอยู่หั่วเสัด็จำเยี�ยม	เราต่ิ�นเต้ินมาก	ท่ัานบอกล่วงห่น้า

แค่ีสัองวันเอง	เสัด็จำมาทัั�ง	๔	พระองค์ีเลย	ในห่ลวง	พระราชินี	สัมเด็จำพระเทัพฯ	เจ้ำาฟ้ัา

จุำฬาภรณ์	แล้วท่ัานเสัด็จำอีกสัองปี	๒๕๒๒,	๒๕๒๓	และ	๒๕๒๔	ท่ัานให้่กรมชลประทัาน

มาทัำาฝ่าย	และพระราชทัานทีั�นา	ทีั�ทีั�ชาวบ้านมีคีวามขัดแย้งกัน	เพราะจำะได้แบ่งพ่�นทีั�

กัน	ห่มู่บ้านห่น่�งมีทีั�ตัิ�ง	๒00-๓00	ไร่	แล้วไม่ยอมให้่บ้านอ่�น	ท่ัานก็เป็นผูู้้พิพากษ์าไกล่

เกลี�ยเลย	ไม่น่กว่าท่ัานจำะทัำาขนาดนี�	ท่ัานมาถ่งห่น่วยพัฒนาและสังเคีราะห์่ชาวเขาบ้าน

เต่ิอนใจำ	ดีเทัศน์
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ปางสัา	ติอน	๕	โมง	ท่ัานก็ประชุมผูู้้นำาห่มู่บ้าน	โดยพี�อ๊อดเป็นหั่วห่น้าห่น่วยพัฒนาและ

สังเคีราะห์่ชาวเขาบ้านปางสัาอยู่ร่วมประชุมด้วย	จำนกระทัั�งเก่อบม่ด	ถ่งจำะเสัด็จำข่�นมา

บนโรงเรียน

ยุคนุ้�นุผู้้�ก่อการร�ายเยอะหรือย้งคร้บ

บนนั�นไม่มี	เพราะว่ามีกองพลก๊กมินตัิ�ง	ทีั�ดอยแม่สัลอง	อยู่คีนละขั�ว 

พิระบาทสำมเด็จพิระเจ�าอย่้ห้วร้บส้ำ�งอะไรก้บคุณเตือนุใจ

ท่ัานรับสัั�งกับพี�อ๊อด	สัว่นให่ญพี่�อ๊อดจำะเดนิถวายรายงานกบัในห่ลวง	เราจำะเดนิกับพระ

ราชินี	พระเทัพฯ	และเจ้ำาฟ้ัาจุำฬาภรณ์	เราทัำาเอกสัารถวายรายงาน	ท่ัานบอกไม่ต้ิองทัำา

เปเปอร์	 เสีัยเวลา	 มีอะไรเล่าให้่ฟัังเลย	 แล้วท่ัานก็ชมว่าทัำางานได้ดีโดยไม่ต้ิองใช้งบ

ประมาณ	เป็นตัิวอย่างทีั�ดี	พอปีถัดไปท่ัานก็มาดูสัวนผัู้ก	มาดูสัห่กรณ์	แล้วเข้าไปเยี�ยม

บ้านผูู้้เฒ่า	ทีั�มีรูปในห่นังส่ัอ	แม่ีจันึ่สัายนึ่ำ�าที�ผันึ่เปลี้�ยนึ่ 

พอ	พ.ศ.๒๕๒๓,	๒๕๒๔	ท่ัานเสัด็จำมาอีก	มาดูฝ่ายนำ�าล้นทีั�กรมชลประทัาน

ทัำาใน	พ.ศ.๒๕๒๔	เป็นปีสุัดท้ัายทีั�เสัด็จำดอย	เพราะวา่มีการสู้ัรบระห่ว่างขุนส่ัากับว้าแดง	

ห่น่วยคีวามมั�นคีงเห็่นสัถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจำ	การทีั�พระเจ้ำาอยู่หั่วเสัด็จำบนดอยแล้ว

พี�ได้ถวายรายงาน	ทัำาให้่ทััศนะของข้าราชการเปลี�ยนจำากทีั�ว่าเราเป็น	ผู้กคี.	เป็นลูกศิษ์ย์	

อ.ป๋วย	แล้วก็รู้ว่าเป็นราชสักุล	กุญชร	ณ	อยุธิยา	เลยทัำางานสัะดวกข่�น	

พอเกิดเห่ตุิการณ์	๖	ตุิลา	แล้วกรมประชาสังเคีราะห่มี์ห่นังส่ัอให้่ออกจำากพ่�นทีั�	

เราไม่ออก	แต่ิเปลี�ยนหั่วโขนมาเป็นลูกจ้ำางกองการศ่กษ์าผูู้้ให่ญ่	ดร.เอกวิทัย์	ณ	ถลาง	

เป็นอธิิบดีกรมสัามัญศ่กษ์า	ดร.โกวิทั	วรพิพัฒน์	เป็นผูู้้อำานวยการกองการศ่กษ์าผูู้้ให่ญ่	

เรามีผูู้้ให่ญ่เมติติา	ยังทัำางานได้มาถ่งบัดนี�	ทัำางาน	กศน.	ถ่งปี	๒๕๒7	แล้วก็คิีดว่าคีวร

จำะตัิ�งมูลนิธิิเพ่�อให้่ทัำางานได้ต่ิอเน่�อง

ม้ลนิุธิิเป็นุชื่�อในุปัจจุบ้นุ

ใช่	ติอนแรกเป็นมูลนิธิิพัฒนาชุมชนในเขติภูเขา	ติามโคีรงการศูนย์การศ่กษ์าเพ่�อชุมชน

ในเขติภูเขา	 (ศศช.)	ติอนห่ลังเปลี�ยนเป็นแม่ฟ้ัาห่ลวง	 เอาช่�อสัมเด็จำย่ามา	ดร.เอกวิทัย์	



83|
ณ	ถลาง	กรุณารับเป็นประธิานคีนแรก	ต่ิอมาก็เป็น	ศ.อำาไพ	สุัจำริติกุล	คีณบดีคีรุศาสัติร์	

จุำฬาฯ	 ซ่�งเราเอาแบบเรียนของท่ัานมาใช้สัอนเด็ก	และเอาแบบเรียน	กศน.	มาใช้สัอน

ผูู้้ให่ญ่	ปัจำจุำบัน	ดร.กฤษ์ณพงษ์์	กีรติิกร	กรุณาเป็นประธิานมาได้เก่อบ	๓0	ปีแล้ว

พิอต้�งม้ลนิุธิิได�แล�ว มีความเปลี�ยนุแปลงในุแงบ่ทบาทและวธีิิคิดในุการทำางานุอยา่งไร

ติอนตัิ�งมูลนิธิิ	เรามีข้าราชการผูู้้ให่ญ่เป็นกรรมการ	มี	อ.เอกวิทัย์	ณ	ถลาง	เป็นประธิาน	

อ.สุันทัร	สุันันท์ัชัย	รองอธิิบดีกรมการศ่กษ์านอกโรงเรียนเป็นรองประธิาน	ทัำาให้่ห่น่วย

งานราชการไว้ใจำ	ถ่งอนุญาติให้่ตัิ�งมูลนิธิิได้	เพราะเอ็นจีำโอยากทีั�จำะตัิ�งได้	และเราถ่อว่า

ศักยภาพของเราค่ีอรับฟัังทุักฝ่่าย	ประสัานงานได้ทุักฝ่่าย	 เราอ่อนน้อมถ่อมติน	 เราไม่

สุัดขั�ว	

พอตัิ�งมูลนิธิิ	 พชภ.	 เรามีการประสัานกับห่น่วยงานราชการได้ดี	 ค่ีอแต่ิก่อน

ชาวบ้านเขากลัวเจ้ำาห่น้าทีั�ทุักระดับ	พอเห็่นเจ้ำาห่น้าทีั�ก็วิ�งห่นีห่มด	ไม่ได้ทัำาผิู้ดอะไรแต่ิ

วิ�งห่นี	เลยเชิญนายอำาเภอมาประชุมกับชาวบ้าน	เชิญทัห่าร	ช่�อพันเอกพิชาญเมธิ	ม่วง-

มณี	ติอนนั�นยังเป็นพันเอกพิเศษ์	เป็นผูู้้อำานวยการโคีรงการพัฒนาเพ่�อคีวามมั�นคีงพ่�นทีั�

แม่ฟ้ัาห่ลวง	แม่จัำน	เข้ามาคุียกับชาวบ้าน	ชาวบ้านก็รู้ส่ักว่า	เขาเป็นคีนทีั�ดูแลป่าต้ินนำ�า

ลำาธิาร	เราปลูกฝั่งมากเลยนะว่า	เราอยูใ่นประเทัศไทัย	เราต้ิองกตัิญญููต่ิอประเทัศ	และ

พระเจ้ำาอยูหั่่วท่ัานพูดติลอดว่าให้่คีนทีั�อยูต้่ินนำ�าลำาธิารดแูลรักษ์าป่าต้ินนำ�า	เพ่�อทีั�คีนกลาง

นำ�ากับปลายนำ�าจำะได้ประโยชน์	ท่ัานจ่ำงได้ตัิ�งโคีรงการห่ลวงพฒันาชาวเขา	ส่ังเสัริมให้่ชาว

เขาปลกูพ่ชเม่องห่นาว	เลี�ยงสััติว์เม่องห่นาว	จำะไดไ้ม่แยง่ติลาดกบัเกษ์ติรกรพ่�นราบ	เดี�ยว

นี�มีพ่ชอาห่ารเป็นพันๆ	 ชนิดทีั�ปลูกบนดอยได้แล้ว	 รวมทัั�งดอกไม้ด้วย	 ถ่อว่าเป็นสัาย

พระเนติรทีั�ยาวไกลของพระบาทัสัมเด็จำพระเจ้ำาอยู่หั่วและห่ม่อมเจ้ำาภีศเดช	รัชนี	

แล้วก็ตัิ�งศูนย์ประสัานงานองค์ีกรเอกชนพัฒนาชาวไทัยภูเขา	(ศอข.)	ค่ีอรวม

มูลนิธิิห่ร่อสัมาคีมต่ิางๆ	 ทีั�ทัำางานกับชาวเขามาประสัานงานกับกองทััพภาคีสัาม	 ศูนย์

การศ่กษ์านอกโรงเรียน	ผูู้้ว่าราชการจัำงห่วัด	นายอำาเภอ	ถ่อว่าเราต้ิองเปิดใจำรับฟัังซ่�งกัน

และกัน	และร่วมดำาเนินการ	ก่อให้่เกิดคีวามร่วมม่อและคีวามเข้าใจำทีั�ดี	จำากเม่�อก่อนทีั�

อาจำจำะเข้าใจำว่าเอ็นจีำโอเป็นคีอมมิวนิสัต์ิ	แต่ิพอตัิ�งศูนย์ประสัานงานฯ	ห่ร่อ	ศอข.	ทัำาให้่

มีคีวามร่วมม่อกันอย่างดี

เต่ิอนใจำ	ดีเทัศน์
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ตอนุนุ้�นุเข้�าใจว่าเป็นุยุคคอมมิวนิุสำต์ เป็นุอุปสำรรคไหม โดยเฉพิาะเผู่้าม�งจะเป็นุม�ง

แดงเยอะ

ผูู้้นำาม้งนี�แห่ละเข้ามาอยูใ่น	ศอข.	และร่วมม่อกัน	มีพี�คีนห่น่�งช่�อ	พี�ต๋ิา	ณรงค์ี	กิติติิยังกุล	

เป็นโฆษ์กม้งของสัถานีวิทัยุกระจำายเสีัยงแห่่งประเทัศไทัย	 จัำงห่วัดเชียงให่ม่	 เป็นคีน

ประสัานพี�น้องม้งทีั�เข้าป่าให้่กลับใจำมาชว่ยราชการ	ถ่อว่าพี�ต๋ิาเป็นคีนสัำาคัีญมากทีั�ก่อให้่

เกิดคีวามร่วมม่อร่วมใจำ	จำากนโยบาย	๖๖/๒๓	ในสัมัยพลเอกเปรม	แล้วนักศ่กษ์าทีั�เข้า

ป่ากลับออกมา

ช่่วงต้�งม้ลนิุธิิมีอุปสำรรคไหม หรือช่่วงห้วเลี�ยวห้วต่อที�ต�องเปลี�ยนุวิธีิคิดและการ

ทำางานุเพืิ�อให�สำอดคล�อง

เริ�มสัำารวจำพ่�นทีั�ในปี	๒๕๒๘	 เพราะทัำาให้่ชาวเขาร่วมม่อรักษ์าป่า	และทัำาเกษ์ติรยั�งย่น	

แต่ิปี	๒๕๓๔	ได้รางวัลคีนดีศรีสัังคีม	ของมูลนิธิิห่มู่บ้าน	อ.เสัรี	พงศ์พิศ	กับคุีณสัมบูรณ์	

วรพงษ์์	มูลนิธิิห่นังส่ัอพิมพ์ไทัยรัฐ	ซ่�งท่ัาน	ศ.สััญญา	ธิรรมศักดิ�	เป็นผูู้้มอบรางวัล	เป็น

อีกจุำดเปลี�ยนห่น่�ง	เพราะว่าทัำาให้่ได้รู้จัำกกับคีนดีศรีสัังคีมในพ่�นทีั�ภาคีเห่น่อ	ภาคีอีสัาน	

ภาคีใต้ิ	ได้ไปรู้จัำกพ่อชุบ	ยอดแก้ว	ทีั�สังขลา	พ่อบัวศรี	ศรีสูัง	ทีั�อยู่อีสัาน	แล้วพระทีั�ท่ัาน

ได้รางวัล	ทัำาให้่เห็่นว่า	ชนบทัมีศักยภาพ	ผูู้้นำาชุมชนทีั�เป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นคีนทีั�น่า

เคีารพบูชา	ก็พาชาวบ้าน	ผูู้้นำาชาวเขา	ไปดูงาน	แล้วได้รู้จัำกพี�พิศิษ์ฐ์	ชาญเสันาะ	มูลนิธิิ

บูรณะชนบทัด้วย	 ค่ีอใคีรทัำาอะไรดีๆ	 ก็จำะพาชาวบ้านไปเรียนรู้	 ไปศ่กษ์าดูงาน	

พ.ศ.๒๕๓๕	ได้รางวัล	The	Global	500	Award	ปีนั�น	ไปรับรางวัลทีั�บราซิล	มีคีนไทัย

ได้สัองคีน	แต่ิอีกคีนห่น่�งไม่ไปรับรางวัล	เราไปคีนเดียว	

ตอนุเข้าเสำนุอชื่�อ มีกระบวนุการอย่างไร

คุีณห่ญิงอัมพร	มีศุข	ท่ัานจัำดประชุมทีั�กรุงเทัพฯ	เร่�อง	Women	and	the	Environment	

แล้วท่ัานก็เห็่นว่าเราสันใจำมาก	 ติอนนั�นท่ัานเป็นอธิิบดีกรมวิชาการ	 พอมีประชุมเร่�อง	

Women	and	the	Environment	ระดับโลก	ทีั�ไมอามี	อเมริกา	ท่ัานก็ให้่เราไป	เราก็ไป

พูดเร่�องงานชาวเขา	 ๕	นาทีั	 ว่าทัำาไมจ่ำงไปทัำาบนดอย	 แล้วชาวบ้าน	 คีนชาติิพันธ์ุิเขามี

ศักยภาพอะไร	เราไปห่นุนเสัริมเขาอยา่งไร	เป็นเห่ตุิให้่ได้รางวัล	The	Global	500 Award 
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คุณหญิงอ้มพิรร้�จ้กคุณเตือนุใจได�อย่างไร 

เพราะว่าเราทัำางานกรมการศ่กษ์านอกโรงเรียน	ท่ัานก็รู้จัำกกับ	อ.เอกวิทัย	์อ.โกวิทันี�แห่ละ 

แต่ท่านุไม่ได�เข้�ามายุ่งเกี�ยวแต่แรก เพีิยงแต่เฝ้ามองคุณเตือนุใจอย่้เฉยๆ 

ใช่	แต่ิติอนประชมุทีั�กรุงเทัพฯ	ทัา่นเห็่นเราไปนั�งข้างห่น้าเวทีัและตัิ�งใจำฟัังวิทัยากรพดู	ท่ัาน

เห็่นว่าเราทัำางานจำริง	พอไปรับรางวัลทีั�ริโอเดอจำาเนโร	ประเทัศบราซิล	เจ้ำาฟ้ัาจุำฬาภรณ์

เป็นผูู้้แทันของพระเจ้ำาอยูหั่่วประทัานรางวัล	เราติกใจำมาก	เราไม่รู้มาก่อน	แต่ิงตัิวซำาเห่มา

มาก	นุ่งผู้้าซิ�น	แล้วใส่ัเส่ั�อแจ็ำกเก็ติลายชาวเขา	รองเท้ัาก็ไม่ได้เติรียม	ยม่เพ่�อนใส่ั	คีนก็

เต็ิมห้่องประชุม	เวทีัให่ญ่มาก	

เจ�าฟ้ัาจุฬาภรณ์ท่านุไปเป็นุประธิานุที�บราซิัลเลย

ใช่	ปี	๒๕๓๕	เป็นคีรั�งแรกทีั�องค์ีการสัห่ประชาชาติิพูดเร่�อง	Sustainable	Development	

แล้วเป็นปีแรกทีั�ประกาศให้่เป็น	International	Indigenous	and	Tribal	Year	ปีสัากล

ของชนเผู่้าพ่�นเม่องโลก	เราก็ไปประชุมด้วย	และต่ิ�นติาต่ิ�นใจำมาก 

ในุเมืองไทยมีต้วแทนุกี�คนุ

มีคุีณประเสัริฐ	 ติระการศุภกร	 ติอนนี�เขายังทัำาอยู่ทีั�ศูนย์รวมการศ่กษ์าเพ่�อชนเผู้่าทีั�

เชียงให่ม่	 (IMPECT)	 ก็ไปเห็่นชนเผู่้ามาจำากทัั�วโลกเลย	 จำากเอสักิโม	 จำากแอฟัริกาใส่ั

ห่มวกประดับด้วยขนนก เป็นแรงบันดาลใจำ	 เราได้ไปรู้จัำกผูู้้ชายอเมริกันช่�อเดวิด	 เขา

แต่ิงงานกับผูู้้ห่ญิงชนพ่�นเม่องทีั�อเมซอน	 เขาชวนไปบ้าน	 เลยไปกับอาจำารย์ผูู้้ห่ญิงทีั�

ธิรรมศาสัติร์	ช่�อสิันิทัธ์ิ	สิัทัธิิรักษ์์	ไปกับเขา	7	วัน	บินจำากริโอเดอจำาเนโรไปมาเนาส์ั	ได้

ไปเห็่นชีวิติของชนพ่�นเม่องทีั�อยู่ในแม่นำ�าอเมซอน	 อัศจำรรย์มาก แต่ิไม่ได้ติิดต่ิอกันเลย

ห่ลังจำากนั�น	

อีกเร่�องห่น่�ง	พี�เป็น	Ashoka	Fellow	เม่�อปี	๒๕๓๒	พอเราได้	The	Global	

500	Award	แล้ว	Ashoka	ก็เสันอให้่เราได้รับรางวัล	Goldman	Environmental	Prize	

ทีั�เรียกตัิวเองว่าเป็น	Nobel	Prize	 ด้านสิั�งแวดล้อม	เราได้ปี	๒๕๓7	ในฐานะตัิวแทัน

ทัวีปเอเชีย	จัำดงานให่ญ่มาก	สัามทีั�เลย	ซานฟัรานซิสัโก	นิวยอร์ก	วอชิงดัน	ดี.ซี.	แล้ว

เต่ิอนใจำ	ดีเทัศน์
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เขาให้่	 BBC	 มาทัำาข่าวเราทีั�เม่องไทัย	 ห่ลังจำากนั�นได้ไปดูงานต่ิางประเทัศเยอะมาก	

ประมาณ	 ๕0	 กว่าประเทัศ	 เพราะองค์ีกรรู้จัำกเรามากข่�น	 เขาก็เชิญไป	 ทัำาให้่เข้าใจำ

สัถานการณ์ด้านสิั�งแวดล้อมและมนุษ์ยชนระดับสัากล

Goldman Environmental Prize มีว้ตถุ้ประสำงค์อย่างไรคร้บ

เขาให้่รางวัลคีนทีั�ทัำางานด้านสิั�งแวดล้อมกับรากห่ญ้า	 (grassroots)	 เป็นรางวัลทีั�มี

คุีณูปการมาก	แล้ว	มร.ริชาร์ด	โกลด์แมน	(Richard	Goldman)	กับมาดามโรด้า	ฮาสั	

โกลด์แมน	(Madam	Rhoda	Haas	Goldman)	ก็นับถ่อเห่ม่อนกับเป็นพ่อแม่	ห่ลังจำาก

นั�นก็ได้สััมพันธ์ิกับองค์ีกรระดับต่ิางชาติิมากข่�น	 ได้ไปพบกับผูู้้รับรางวัลจำากทัวีปต่ิางๆ	

และได้เห็่นว่าส่ัวนห่น่�งเขามาทัำางานการเม่อง	ยกระดับตัิวเองมาทัำางานการเม่อง

มีใครเป็นุระด้บนุายกไหมคร้บ

ไม่มีค่ีะ	แต่ิเป็น	สั.ว.	เป็น	สั.สั.	เป็นรัฐมนติรี	เราเลยได้แรงบันดาลใจำ	พอมีการเล่อกตัิ�ง	

สั.ว.	คีรั�งแรกเลยสัมัคีร	ติอนนั�นดีว่าจัำงห่วัดเชียงรายมี	สั.ว.	ได้	๔	คีน	ประชากรสัามแสัน

คีนต่ิอ	สั.ว.	ห่น่�งคีน	เราได้ทีั�สัาม	เลยได้เป็น	สั.ว.เชียงราย	ทัำาให้่ชีวิติเปลี�ยน	ได้สััมพันธ์ิ

กับเคีร่อข่ายภาคีประชาสัังคีมมากข่�น

เป็นุ สำ.ว. ปีไหนุคร้บ

ปี	๒๕๔๓-๒๕๔๙ รุ่นนั�นเอ็นจีำโอเข้าไปห่ลายคีน	พอห่มดจำาก	สั.ว.	ก็มาเป็นสัมาชิกสัภา

นิติิบัญญัติิแห่่งชาติิ	(สันช.)

	 เป็น	สันช.	ก็มีประโยชน์มาก	เพราะเป็นสัภาทีั�เสันอกฎห่มายได้และกลั�นกรอง

กฎห่มายจำบในสัภาด้วย	 มีกฎห่มายผู่้านเข้ามาเยอะมาก	 มีเร่�อง	 พ.ร.บ.การทัะเบียน

ราษ์ฎร	 กับ	พ.ร.บ.สััญชาติิ	 ช่วยให้่คีนได้สััญชาติิมาเป็นแสันแล้วนะ	 ตัิ�งแต่ิประกาศใช้

เม่�อปี	 ๕๑	 ทัำาให่้แก้ปัญห่าคีนไร้รัฐ	 ค่ีอจำดทัะเบียนเกิดให้่เด็กทุักคีนทีั�เกิดจำริงใน

ประเทัศไทัย	 เป็นการยกเว้นข้อสังวนของอนุสััญญาว่าด้วยสิัทัธิิเด็ก	 แต่ิไม่ใช่เราทัำาคีน

เดียว	มีห่ลายฝ่่ายช่วยกัน	แต่ิเราเป็นผูู้้เสันอ	แล้ว	พ.ร.บ.สััญชาติิ	ก็แก้ไขห่ลายเร่�อง	โดย

เฉพาะคีนทีั�ถูกถอนสััญชาติิแล้วให้่ได้ค่ีนสััญชาติิ
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เรามีบทบาทท้�งในุส่ำวนุที�เป็นุเอ็นุจีโอ และในุส่ำวนุที�เป็นุข้�าราช่การการเมือง 

ใช่	การเสันอกฎห่มายสัองฉบับนี�ทัำาให้่รู้ขั�นติอนการเสันอกฎห่มายดีข่�น

พ้ิดได�ว่าถ้�าคุณเตือนุใจไม่อย่้ตรงจุดนุ้�นุ อาจจะผู้ล้กด้นุยาก

ใช่ค่ีะ 

ผู้ลงานุอะไรที�คุณเตือนุใจภาคภ้มิใจที�สุำดคืออะไรคร้บ

ค่ีอการเสันอ	 พ.ร.บ.การทัะเบียนราษ์ฎร	 และพ.ร.บ.สััญชาติิค่ีะ	 ทีั�ได้ร่วมกับทุักฝ่่าย	

ตัิ�งแต่ินักวิชาการ	ข้าราชการกระทัรวงมห่าดไทัย	ฝ่่ายสัภาคีวามมั�นคีง	แล้วประชาชน

ทีั�เป็นผูู้้ได้รับผู้ลกระทับจำากปัญห่าเร่�องการไร้สััญชาติิ	 ซ่�งทัำาให้่ได้รับเสันอช่�อเข้ารับ

รางวัล	Nansen	 Refugee	 Award	 ของ	UNHCR	 สัำานักงานข้าห่ลวงให่ญ่ผูู้้ลี�ภัยแห่่ง

สัห่ประชาชาติิ	 เขาเสันอ	 ๔	 ทัวีป	 ของเราในนามเอเชียแปซิฟัิก	 และเป็นคีรั�งแรกทีั�	

UNHCR	เสันอประเด็นคีนไร้รัฐไร้สััญชาติิ	เราถูกเสันอช่�อเพราะทัำางานด้านนี�มา	๔0	ปี	

แต่ิคีนทีั�ได้รางวัลนี�มาจำากแอฟัริกา	 เป็นแพทัย์ทีั�ไปช่วยกบฏทีั�มาอยู่ในค่ีายผูู้้ลี�ภัย	 ตัิ�ง

คีลินิกเคีล่�อนทีั�ไปติามสันามรบเลย	

คุณเตือนุใจมีอะไรจะฝากให�ก้บคนุรุ่นุหล้งที�ต�องการจะเดินุตามรอยทางอดุมคติคร้บ

คิีดว่าธิรรมะเป็นเร่�องสัำาคัีญทีั�สุัด	ถ้าเราไม่มีธิรรมะกำากับจิำติใจำ	เราจำะห่ลงไปในโลกธิรรม

แปด	แต่ิการได้เจำริญสัติิ	เจำริญสัมาธิิ	ปัญญา	ทัาน	ศีล	ภาวนา	ทัำาให้่ชีวิติของเรามีรากฐาน

ทีั�ชัดเจำนและเข้าถ่งไติรลักษ์ณ์	

	 พยายามทีั�จำะปล่อยวางและลดคีวามย่ดมั�นถ่อมั�นในตัิวติน	 แล้วตัิ�งใจำทีั�จำะ

ปฏิบัติิธิรรมเพ่�อให้่การเกิดชาติินี�เป็นการเกิดคีรั�งสุัดท้ัาย	 ห่ลักธิรรมะของพระพุทัธิ

ศาสันาช่วยให้่เกิดปัญญา	ในยามทีั�ทุักข์ทีั�สุัด	เราก็จำะคีลายจำากคีวามทุักข์ได้	เพราะคีวาม

ไม่ย่ดติิดในชีวิติ	ในเน่�อตัิวร่างกายห่ร่อตัิวตินของเรา	อีกอย่างห่น่�ง	คีวามมีกัลยาณมิติร

ผูู้้ประเสัรฐิ	ช่วยให้่ชีวิติสัมบูรณ์ได้	เพราะว่ากัลยาณมิติรจำะช่วยเก่�อกูลให้่เกิดคีวามสัำาเร็จำ	

เต่ิอนใจำ	ดีเทัศน์
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ทำางานุในุหม่้บ�านุด�วยห้วใจอ้นุเบิกบานุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๑๑	ประจำำาปี	๒๕๒๘
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วิบ้ลย์ เข็้มเฉลิม

 

 "วนเกษ์ติรเป็นวิธีิทัำาการเกษ์ติรทีั�คีำาน่งถ่งระบบนิเวศเป็นสัำาคัีญ	 ในขณะทีั�มุ่ง

ผู้ลิติปัจำจัำยสีั�ทีั�จำำาเป็นต่ิอการดำารงชีวิตินั�น	เราก็คีำาน่งถ่งระบบคีวามสััมพันธ์ิของชีวิติต่ิางๆ	

ในธิรรมชาติิด้วย	 วนเกษ์ติรจำะเป็นตัิวฟ้ั�นฟูัระบบนิเวศได้อย่างสัำาคัีญ	 แม้ว่ามันจำะไม่ใช่

ป่าทีั�มีคีวามอุดมสัมบูรณ์เห่ม่อนกับป่าทีั�เกิดข่�นเองติามธิรรมชาติิก็ติาม	แต่ิเราก็พยายาม

เลียนแบบป่าธิรรมชาติิในแงข่องการสัรา้งระบบชวิีติต่ิางๆ	ให้่เก่�อกูลและอิงอาศัยกันและ

กันอยา่งสัมดุล	มนุษ์ยเ์ราสัามารถได้ปัจำจัำยสีั�อันเป็นพ่�นฐานในการดำารงชีวิติจำากวนเกษ์ติร 

โดยไม่ทัำาให้่ธิรรมชาติิต้ิองเสีัยสัมดุล	ติรงนี�มีผู้ลต่ิอจิำติใจำของมนุษ์ยด้์วย	จำากการทีั�ได้อยู่

ใกล้ชิดกับธิรรมชาติิ	 มีพ่ชและสััติว์ต่ิางๆ	 อาศัยอยู่ร่วมกัน	 ไม่เบียดเบียนกัน	 อันนี�จำะ

วิบูล้ย์ เข็้มีเฉลิ้มี
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ทัำาให้่จิำติใจำเราอ่อนโยนมากข่�น	ละเอียดอ่อนข่�น	ปัญห่าสิั�งแวดล้อมทีั�เราวิติกกันก็จำะลด

ลงไปด้วย"

 จาก สัายพื่านชีีวิต นุ. 52

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

สำายพิานุชี่วิต
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๒	ประจำำาปี	๒๕๒๙
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นุพิ.สุำวิทย์ วิบุลผู้ลประเสำริฐ

ตอนุที�ได�ร้บเป็นุปาฐกโกมลคีมทอง ย้งจำาความร้�ส๊ำกได�ไหมคร้บว่าเราร้�ส๊ำกอย่างไรที�

ได�ร้บการค้ดเลือกเป็นุปาฐกแสำดงปาฐกถ้าโกมลคีมทองประจำาปี และมีความเข้�าใจ

เกี�ยวก้บอุดมคติแค่ไหนุเพีิยงไรคร้บ

ผู้มเป็นคีนง่ายๆ	นะ	ผู้มคิีดแค่ีว่า	เราต้ิองทัำาห่น้าทีั�นี�ให้่ดีทีั�สุัด	เพราะว่าคีรูโกมลกับพวก

ผู้มให้่คุีณค่ีาสูังสุัดแก่สิั�งเดียวกัน	ค่ีอถ่อกิจำประโยชน์สัาธิารณะเป็นกิจำทีั�ห่น่�ง	ประโยชน์

ส่ัวนตินเปน็กิจำทีั�สัอง	ค่ีอต้ิองทัำางานโดยถ่อประโยชนส์ัาธิารณะ	เพ่�อประโยชนค์ีนอ่�น	นี�

ค่ีอคุีณค่ีาทีั�เราให้่ไว้เป็นคุีณค่ีาสูังสุัด	ห่มอสังวน	(นิติยารัมภ์พงศ์)	เห่ม่อนกันเลย	สุัพจำน์	

(อัศวพันธ์ุิธินกุล)	ก็เห่ม่อนกันเลย	พูดง่ายๆ	ว่าเป็นพวกร่วมอุดมคีติิกับคีรูโกมล

นพ.สุัวิทัย์	วิบุลผู้ลประเสัริฐ
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เชื่�อว่าก่อนุหนุ�าที�จะมาทำางานุเชิ่งอุดมคติ คุณหมอคงมแีรงบ้นุดาลใจจากแหลง่อื�นุๆ 

มาด�วย แรงบ้นุดาลใจที�ทำาให�เราได�ก�าวมาในุหนุทางข้องอุดมคติ เกิดจากอะไรคร้บ 

ไม่ใช่จำากคีรูโกมลแน่ๆ	เพราะว่าผู้มไม่ค่ีอยรู้จัำกเท่ัาไห่ร่นะ	ค่ีอผู้มเช่�อว่ามีปัจำจัำยสัำาคัีญๆ	

๒-๓	อย่าง	อย่างทีั�ห่น่�ง	เราได้เห็่นตัิวอย่าง	ค่ีอผู้มเป็นนักศ่กษ์าแพทัย์ทีั�เรียนดี	พวกคีรู

อาจำารย์เขาก็อยากให้่ผู้มเป็นอาจำารย์อยู่ในโรงเรียนแพทัย์	 ส่ับทัอดเจำตินารมณ์เขา	แต่ิ

บังเอิญปีห่น่�ง	ผู้มได้ไปทัำางานในชนบทัทีั�อำาเภอบ้านไผู่้	แล้วไปเจำอห่มอคีนห่น่�ง	ช่�อห่มอ

ไพจิำติร	 ปวะบุติร	 ไปอยู่สัถานีอนามัยชั�นห่น่�ง	 เห็่นเขาทัำางานดูแลประชาชน	 ออกไป

เยี�ยมเยียนประชาชน	งานทีั�เขาทัำามีประโยชน์มาก	ชาวบ้านรักเขามาก	แล้วช่วยเห่ล่อ

ชาวบ้านได้เยอะ	เราก็รู้ส่ักว่า	นี�ล่ะใช่	ทัางทีั�ฉันอยากเดิน	เพราะว่าติอนเข้าเรียนให่ม่ๆ	

ตัิ�งใจำจำะเป็นห่มอผู่้าตัิดสัมอง	มันโก้ดี	แต่ิพอจำบปีห่น่�ง	ปิดเทัอมแล้วไปเห็่นงานคุีณห่มอ

ไพจิำติร	ทีั�บ้านไผู่้	มันรู้ส่ักประทัับใจำ	ค่ีอท่ัานเป็น	role	model	

ห่ลังจำากนั�นก็เกิดเห่ตุิการณ์	๑๔	ตุิลา	เป็นช่วงทีั�นักศ่กษ์ามีการเคีล่�อนไห่วทัาง

สัังคีมสูัง	 นักศ่กษ์าถูกเรียกร้องให้่ทัำาประโยชน์เพ่�อสัังคีมเยอะ	 มีการเดินขบวนต่ิอต้ิาน

สิันค้ีาญี�ปุ่น	ต่ิอต้ิานเผู้ด็จำการทัห่ารจำนถ่ง	๑๔	ตุิลา	เพราะฉะนั�นคีนในรุ่นผู้มจำะมีคีวาม

รู้ส่ักว่าต้ิองไปรับใช้สัังคีม	รับใช้ประชาชน	มันเป็นกระแสัสัังคีม	

จำนกระทัั�งห่ลัง	๑๔	ตุิลา	ปิดเทัอม	ไม่มีอะไรทัำา	ก็มีกัลยาณมิติรแนะนำาให้่ไป

บวชทีั�สัวนโมกข์	ชมรมพุทัธิฯ	มหิ่ดลพาไปบวชทีั�สัวนโมกข์	เราก็ไป	ก็ได้ประสับการณ์

ชีวิติอีกอย่างห่น่�ง	 ทัำาให้่รู้ส่ักว่า	 ชีวิติเราไม่คีวรจำะต้ิองไปคิีดเอาเงินเอาทัองห่ร่อเอา

ติำาแห่น่งห่น้าทีั�ห่ร่อเอาลาภยศมาก	 ทัำาประโยชน์ให้่ชาวบ้านดีกว่า	 ห่ลายๆ	 กรณีมัน

ติอกยำ�า 

แสำดงว่าเราแสำวงหาวิถี้ชี่วิตในุอุดมคติไปด�วย ข้ณะเดียวก้นุเราก็แสำวงหาชี่วิตด�านุ

ในุไปด�วย

ค่ีออย่างนี�	 ต้ิองให้่ชัดเลยนะ	 ผู้มไม่ได้เป็นนักแสัวงห่าอุดมคีติิเลยนะ	 อุดมคีติิมันมา

แสัวงห่าผู้มเอง

แล�วตอนุที�เราไปเยี�ยมคุณหมอไพิจิตร
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ติอนนั�นมันปิดเทัอมปีห่น่�ง	ไม่มีอะไรทัำา	แล้วก็มีโฆษ์ณาว่าให้่นักศ่กษ์าไปเก็บข้อมูลเร่�อง

วางแผู้นคีรอบคีรัวทีั�ต่ิางจัำงห่วัด	มีเบี�ยเลี�ยงให้่มีอะไรต่ิางๆ	ให้่	เราไม่มีอะไรทัำานี�	อยูเ่ฉยๆ	

ได้ไปต่ิางจัำงห่วัดก็ดีเห่ม่อนกัน	เพราะสัมัยก่อนไปต่ิางจัำงห่วัดไม่ได้ง่ายนะ	ไปแล้วเราก็ได้

เห็่นไง	เร่�องอุดมคีติิวิ�งมาห่าผู้มเอง	ไม่ใช่ผู้มเทีั�ยวแสัวงห่า

ถ้�าอุดมคติเป็นุพิระเจ�า ก็คือพิระเจ�าเลือกเรา เราเป็นุ chosen people

มันเป็นอย่างนั�น	 ผู้มไปบวชทีั�สัวนโมกข์ก็ไม่ใช่เพราะว่าผู้มต้ิองการมุ่งไปแสัวงห่าอะไร

เลยนะ	พอดปิีดเทัอมไมมี่อะไรทัำา	ก็ไปเดินเล่นอยูใ่ต้ิต่ิกฟิัสิักส์ั	ปร่กษ์ากบัพรรคีพวก	คีณุ

ห่มอนิรนัดร์	พิทัักษ์์วัชระ	นี�แห่ละเป็นคีนบอกผู้ม	เอ็งไม่มอีะไรทัำาเอ็งก็ไปบวชสิั	ผู้มบอก

บ้าห่ร่อเปล่า	 บวชทัำาไม	 ผู้มไม่จำำาเป็นต้ิองบวชอะไรเลย	 เราก็ทัำาคีวามดีได้	 เขาบอกว่า

บวชมันได้เรียนรู้เยอะ	 แล้วเขาก็ให้่ห่นังส่ัอผู้มมาเล่มห่น่�งไปอ่าน	 ห่นังส่ัอ	 คู่ม่ีอัมีนุึ่ษย์ 

อ่านแล้วเป็นเร่�องทีั�เราไม่เคียรู้	 ก็เลยไปดูโฆษ์ณาอีกทีัห่น่�ง	 มัน	๘00	บาทัเอง	ได้บวช

เป็นพระ	ได้เรียนรู้ทัางพระว่าเขาทัำาอะไร	แล้วเรายงัได้ข่�นรถไฟัไปเทีั�ยวสัวนโมกข์	๘00	

นี�ถูกมาก	ก็เลยไปไง	ไปแล้วเราเป็นคีนสันใจำเรียนอยูแ่ล้ว	เราก็เรียนรู้	โอ้โฮเฮ้ย	ได้คีวาม

รู้ให่ม่	ได้ปัญญาให่ม่เกิดข่�น	เพราะอาจำารย์พุทัธิทัาสัท่ัาน	simplify	เร่�องยากๆ	ในพุทัธิ

ศาสันาเป็นภาษ์าง่ายๆ	ไง	แล้วทุักอย่างมันเป็นวิทัยาศาสัติร์	มันเห่มาะกับพวกเรา	ผู้ม

ก็ไม่ได้ไปแสัวงห่าท่ัานนะ	ท่ัานมาแสัวงห่าผู้มเอง	เพราะว่าโผู้ล่มาติรงชมรมพุทัธิ

ตอนุนุ้�นุบวช่อย่้ถ๊้งพิรรษาไหมคร้บ สำามเดือนุ

ไม่ห่รอกคีรับ	บวชปิดเทัอม	๓๕	วัน 

ได�ฟัังจากเทปหลายคร้�งไหมคร้บ ตอนุบวช่ ๓5 ว้นุ

ตีิสีั�ต้ิองต่ิ�นมา	อาบนำ�าอาบท่ัานะ	ห่่มจีำวรเสัร็จำก็ไปสัวดมนต์ิทัำาวัติรเช้าทีั�ลานหิ่นโค้ีง	สัวดมนต์ิ

ทัำาวัติรเช้าเสัร็จำก็ตีิห้่าเศษ์ๆ	ทั่านก็จำะมาเทัศน์ทุักวัน	 ท่ัานเทัศน์เป็นซีรีส์ัช่�อ	 "มหิ่ดลธิรรม" 

เป็นเล่ม	พอท่ัานเริ�มเทัศน์ได้สัักสิับนาทีั	ผู้มก็เริ�มห่ลับ	ผู้มฟัังท่ัานไม่รู้เร่�อง	ผู้มก็ง่วงแห่ละ	

จำนถ่งตีิห้่าคีร่�งท่ัานก็เลิกเทัศน์	พอเลิกเทัศน์เราก็ต่ิ�น	แล้วก็เดินออกไปบิณฑูบาติ	จำะมี

พระนำาไป	 ทุักเช้าต้ิองไปบิณฑูบาติ	 ไม่อย่างนั�นจำะกินอะไร	 เดินเท้ัาเปล่านะ	 ติอนนั�น

นพ.สุัวิทัย์	วิบุลผู้ลประเสัริฐ
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ถนนสัายเอเชียกำาลังเกรดดนิอยู	่เราต้ิองเดนิไปนะ	ผู้มจำะไปสัายเข้าป่ายาง	ไป-กลบัราวๆ	

สัักสิับกิโลได้กระมัง	กลับมาก็เจ็ำดโมงกว่าแปดโมง	แล้วเดินเข้าไปในห่มู่บ้าน	พระทีั�นำา

ไปเขาจำะรู้วันนี�บ้านจำะไห่นบิณฑูบาติ	คีล้ายๆ	มีเวรกัน	

พอไปถ่งเราก็ประทัับใจำมาก	ชาวบ้านเขาให้่ลูกเขามายน่เรียงคิีวกัน	พ่อแม่อยู่

บนบ้าน	ให้่ลูกสัามคีนมายน่เรียงคิีวกัน	แล้วคีนห่น่�งก็ตัิกข้าวใส่ั	อีกคีนก็ใส่ัปลาแห้่งชิ�น

ห่น่�ง	อีกคีนห่น่�งก็นำากราบพระ	เสัร็จำแล้วก็ไปบ้านต่ิอไป	เดินไป-กลับสิับกิโล	ได้ข้าวไม่

เกินสัามบ้านห่รอก	กลับมา	แม่ชีทีั�วัดเขาก็รู้ว่าได้ข้าวไม่พอกินห่รอก	เขาก็หุ่งข้าวแล้วก็

ต้ิมแกงขนุนอ่อน	ซ่�งเริ�มตัิ�งแต่ิกินไม่ได้จำนกินอร่อย	เปลี�ยนวิถีชีวิติ	

แล้วก็มีอีกพวกห่น่�งเขาไปสัายในเม่อง	พวกนั�นจำะได้ขนมนมเนยมาเยอะแยะ	

เขาก็จำะเอาไปเฉพาะทีั�ต้ิองการ	แล้วทีั�เห่ล่อเขาวางไว้	เราเป็นสัายอดอยาก	ก็ไปขอเขา

เพิ�มมา	ฉันม่�อเดียว	แล้วก็ไปล้างบาติรอะไรต่ิางๆ	เสัร็จำเรียบร้อย	ก็ได้เวลากวาดลานวัด	

กวาดแถวๆ	กุฏิ	ทัำาคีวามสัะอาดอะไรเรียบร้อยเสัร็จำ	ก็นั�งทัำาสัมาธิิศ่กษ์าธิรรมะไป 

การอบรมธิรรมะยุคนุ้�นุมีใครอบรม หรือมีพิระที�เป็นุต้วแทนุไหมคร้บ 

ท่ัานอาจำารย์ท่ัานเทัศน์ทุักเช้า	เสัร็จำแล้วพอเราฉันอาห่ารเสัร็จำ	ปรับปรุงทัำาคีวามสัะอาด

บ้านช่องเสัร็จำเรียบร้อย	เราก็จำะเดินไปทีั�โรงมห่รสัพทัางวิญญาณ	ติรงนั�นก็จำะมีพระ

พี�เลี�ยงคีอยแนะนำาว่า	ภาพนี�แปลว่าอะไร	แล้วให้่เรารู้จัำกปฏิจำจำสัมุปบาทั	เราเรียนรู้จำาก

ทัางนั�น 

ตอนุนุ้�นุ อ.โกวิท เข้มานุ้นุทะ ย้งบวช่อย่้ไหมคร้บ

ห่ลวงพี�โกวิทัอยู่คีรับ 

ท่านุได�มาเทศน์ุบ�างไหม

ไม่เลย	ท่ัานจำะอยูกุ่ฏิ	ไม่ค่ีอยลงมาให้่เราเห็่นห่รอก	แต่ิรู้ว่ามีพระอยูช่่�อห่ลวงพี�โกวิทั	พอ

เราอยู่ไปสัักอาทิัติย์สัองอาทิัติย์	 เราก็ชักจำะแก่กล้ามั�นอกมั�นใจำมากข่�น	 ก็ลองไปนอน

กลางลานทีั�พ่�นเลย	 แทันทีั�จำะนอนในบ้าน	 ก็ปูเส่ั�อกับห่มอนใบห่น่�ง	 แล้วนอนกลางพ่�น

สันามห่ญ้าห่น้าโรงมห่รสัพทัางวิญญาณเลยนะ	พอถ่งกลางค่ีนมันนอนไม่ห่ลับ	กลัวงูกลัว
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เงี�ยวกลัวโน่นกลัวนี�ไง	ค่ีอกลัวติาย	ไม่มีอะไรห่รอก	เราก็เลยได้เรียนว่า	กูยังไม่แน่จำริงนี�

ห่ว่า	ยังกลัวติายอยู	่ก็ไปฝึ่กให่ม่	ฝึ่กไปอีกอาทิัติย์ห่น่�งถ่งมั�นใจำข่�น	คีราวนี�ข่�นเขาเลย	บน

เขามันมีกุฏิ	เขาเรียกกุฏิเสัม็ดแดง	เอาไว้ปลีกวิเวก	เราก็เอาวะ	ลองข่�นไปนอนสัักค่ีนดู	

ข่�นไปนี�	โอ้โฮ	ยิ�งกว่าข้างล่างอีก	เพราะว่ากลัวเส่ัอกลัวอะไรมาเล่นงาน	มีเสีัยงกร็อบ

แกร็บๆ	ก็สัะดุ้งนอนไม่ห่ลับ	เพราะยังกลัวติาย	อันนั�นก็เป็นประสับการณ์ทีั�ดี	

แต่ิว่าไปอยู่ทีั�โน่น	เวลาออกไป	ชาวบ้านเขานิมนต์ิไปบ้านเขานี�นะ	เราสัวดไม่

เป็นห่รอก	อยู่	๓๕	วันก็ยังสัวดไม่เป็น	สัวดได้แต่ิทัำาวัติรเช้า	เย็น	ทีั�เห่ล่อค่ีอพระรุ่นพี�เขา

เป็นคีนสัวด	แล้วก็อาทิัติยห์่น่�งเขาจำะมีตัิกบาติรเทัโวทีัห่น่�ง	วันนั�นอาห่ารการกินจำะอุดม

สัมบูรณ์ห่น่อย	 แต่ิทีั�นั�นเขาฉัน	 เรียกว่าฉันธุิดงค์ี	 ของห่วานของคีาวใส่ัเข้าไปในบาติร

เดียวกันห่มดเลย	เพ่�อเป็นการกินเพ่�ออยู่	 ไม่ได้กินเพ่�อเอารสัชาติิ	ผู้มไปเจำอทีัห่น่�ง	 เขา

เอานมมาให้่	เราก็เอานมเทัใส่ัเข้าไปผู้สัมอาห่าร	โอ้โฮ	เข็ดจำนติาย	กินไม่ได้เลย	กลิ�นมัน

ไม่ไปด้วยกัน	ไม่ว่าจำะทัำาสัมาธิิอยา่งไรก็กินไม่ลง	ก็เอาส่ัวนทีั�ไม่โดนนมกิน	ก็พอไปได้	พอ

รอดไปม่�อห่น่�ง	 ทีั�นั�นมีข้อดีค่ีอติอนเย็น	ติอนทัำาวัติรเย็นเขาจำะมีเลี�ยงนำ�าปานะ	 ก็ค่ีอนำ�า

ผู้ลไม้นั�นแห่ละ	พอรอดติายไป	ทีั�นั�นจำะมีห่ลวงน้าอยู่รูปห่น่�งติรงโรงปั�น	ท่ัานจำะเป็นคีน

ปั�นปูนปั�น	ห่ลวงน้าไสัว	ทัำาปูนปั�นอยู่	เราก็ไปคุียกับท่ัาน	ท่ัานก็จำะสัอนนิทัานสัอนอะไร

ต่ิางๆ	ให้่เรา

ตอนุนุ้�นุปีอะไรคร้บ

ปีสีั�

เรียนุอย่้ แล�วก็มีเหตุการณ์ ๑4 ตุลา แล�วม้นุคาบเกี�ยวถ๊้ง 6 ตุลาด�วยไหมคร้บ

๖	 ตุิลา	 ผู้มไปอินเทิัร์นทีั�อุบลฯ	 ก็รอดตัิวไป	 ไม่อย่างนั�นผู้มก็อาจำจำะอยู่ในธิรรมศาสัติร์

นั�นแห่ละ	ผู้มอยู่ทีั�อุบลฯ	 เป็นแพทัย์ฝึ่กหั่ด	 และก็เป็นหั่วห่น้าแพทัย์ฝึ่กหั่ดด้วย	 ก็มีตัิว

ร้ายๆ	ห่ลายตัิว	ห่มอศิริวัฒน์	 (ทิัพย์ธิราดล)	ห่มอวิพุธิ	 (พูลเจำริญ)	ห่มออะไรห่ลายคีน	

แล้วช่วง	๖	ตุิลา	มนัก็ห่ายไปไง	มนัห่ายไปรว่มขบวนอะไรเขาห่ร่อเปล่าไม่รู้	เราก็ประชมุ

อินเทิัร์นด้วยกัน	 เราก็บอก	 เดี�ยวติำารวจำต้ิองมาบุกห่ออินเทิัร์นแน่เลย	 เพราะเรามีตัิว

ร้ายๆ	ห่ลายตัิว	เราก็เลยเข้าไปห้่องพักพวกนี�	ปรากฏมีห่นังส่ัอเห่มา	ห่นังส่ัอซ้ายจัำดเยอะ

นพ.สุัวิทัย์	วิบุลผู้ลประเสัริฐ
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แยะ	 เราก็ขนใส่ักล่องเอาไปไว้ห่ลังคีาห่ออินเทิัร์น	 วันรุ่งข่�นมีติำารวจำสัันติิบาลเข้าจำริงๆ	

แต่ิว่าเราเก็บห่มดแล้ว 

ตอนุนุ้�นุม้นุเป็นุกระแสำเลยใช่่ไหมคร้บ ระด้บท็อปๆ ทางความคิดก็ต�องอ่านุหนุ้งสืำอ

ที�เกี�ยวข้�องก้บส้ำงคมนิุยมก�าวหนุ�า

ผู้มเป็นคีนอ่านห่นังส่ัอพวกนี�น้อยนะ	 ผู้มเป็นนักฟัังนักปฏิบัติิ	 และก็คีนทีั�ลากจูำงผู้มไป	

อย่างเช่นพี�จิำ�ม	 วีระศักดิ�	 จำงสู่ัวิวัฒน์วงศ์	 เขาอยู่ปีสีั�	 ผู้มอยู่ปีห่น่�ง	 เขาก็มายุพวกผู้ม

ประมาณสิับกว่าคีน	บอกว่าอยา่ไปเข้าพิธีิกระบวนการรับน้อง	มันมาว้ากเราด่าเรา	ไม่มี

เห่ตุิมีผู้ล	ไม่ต้ิองไปเข้า	เราก็เช่�อเขา	ไม่เข้า	รุ่นพี�เรียกเราไป	เราก็ไม่ไป	มันก็มาห่าถ่งทีั�

เลย	 เราก็บอกว่าไม่อยากเข้า	 มันก็พยายามติะล่อม	ผู้มบอกไม่เอา	 ค่ีอถ้าเผู่้�อว่าเข้าไป

แล้วเล่นกันอย่างไม่มีเห่ตุิมีผู้ลอย่างนี�	ผู้มไม่เข้าห่รอก	เราเป็นวิญญููชน	ปัญญาชน	ต้ิอง

พูดกันด้วยเห่ตุิด้วยผู้ล	 รับน้องทัำาไมต้ิองมาด่าเสีัยๆ	 ห่ายๆ	 ไม่มีใคีรทัำาผิู้ดสัักคีน	 ท้ัาย

ทีั�สุัดเขาก็ทัำาอะไรเราไม่ได้ 

พีิ�จิ�มเข้าอย่้เบื�องหล้งใช่่ไหมคร้บ

อยูเ่บ่�องห่ลังสัำาคัีญเลย	แล้วก็ไม่ใช่คีนเดียวไง	มีพวกห่ลายคีน	ติอนนั�นมีพี�จำำารัสั	สัรพิพัฒน์	

ด้วย	แต่ิพี�จำำารัสันี�	รุ่นพี�ผู้มนะ	รุ่นผู้มมีประมาณสัักสับิคีนทีั�ไม่เอาด้วยนะ	จำำาช่�อไม่ได้แล้ว	

พี�เห่วง	 (โติจิำราการ)	 ก็มาด้วย	 พี�เห่วงก็รุ่นพี�ผู้มปีห่น่�ง	พวกมาว้ากน้อง	 พี�เห่วงก็ไม่เอา	

พอปีถัดไป	ปีสัอง	พวกผู้มก็ต้ิองรับน้องใช่ไห่ม	เราก็ติกลงกันได้ว่าเราไม่มีการว้าก	น้อง

เข้ามาเราก็ร้องเพลง	และมอบดอกกุห่ลาบแดง	พูดดีๆ	กับรุ่นน้อง 

มหิดลคงไม่มีระบบโซัต้สำรุนุแรงเหมือนุก้บมหาวิทยาล้ยอื�นุ

ติอนผู้มเข้าไปรุนแรงนะ	ผู้มเข้าไปดูเชียร์ทีั	โอ้โฮ	มันว้ากอะไรกไ็ม่รู้	แล้วถ้าลองไปศริิราช

สิั	ห่นักเลย 

พิอออกไปเป็นุแพิทย์ช่นุบทแล�ว ชี่วิตแพิทย์ช่นุบทเป็นุอย่างไรบ�างคร้บ ร้�ส๊ำกว่าจะมี

คนุทาบทามให�ไปเรียนุต่อเมืองนุอกด�วยใช่่ไหมคร้บ
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ค่ีออย่างนี�	 ติอนนั�นผู้มเป็นแพทัย์ฝึ่กหั่ดอยู่อุบลฯ	 แล้วก็มีทุันอานันทัมหิ่ดลสัาขา

แพทัยศาสัติร์	เขารับเฉพาะทีั�ห่น่�งของรุ่นของแติล่ะโรงเรียนแพทัย	์เขาก็เชิญไปสััมภาษ์ณ์	

ผู้มก็อยู่ทีั�อุบลฯ	ติอนนั�นเป็นแพทัย์ฝึ่กหั่ด	เราไม่รู้เร่�องอะไรเลย	อยู่ดีๆ	ติกเย็นวันห่น่�ง	

เลขานุการคีณะแพทัย์รามาฯ	 เขาก็โทัรศัพท์ัไปทีั�อุบลฯ	 แล้วบอก	 คุีณห่มอพรุ่งนี�มา

สััมภาษ์ณ์นะ	 ผู้มบอกสััมภาษ์ณ์อะไร	 สััมภาษ์ณ์ทุันอานันทัมหิ่ดล	 ผู้มก็อ้าว	 ผู้มไม่ได้

สัมัคีรสัักห่น่อย	ทัางโน้นก็บอกว่าทุันนี�เขาไม่ให้่สัมัคีร	เขาเอาเฉพาะทีั�ห่น่�งของแต่ิละรุ่น

ไปสััมภาษ์ณ์	ผู้มบอก	ค่ีนนี�ผู้มอยูเ่วร	ผู้มไปได้ไงล่ะ	ถ้าคุีณห่มอไม่มาก็สัละสิัทัธิิ�	แต่ิว่า

เราส่ังได้คีนเดียวค่ีอคุีณห่มอเท่ัานั�น	 ผู้มก็ฝ่ากเวรเพ่�อน	 แล้วแต่ิงชุดอินเทิัร์นนั�งรถทััวร์

มาเลย	ติอนเช้าก็นั�งรถเมล์ไปทีั�สัภากาชาด	เขาสััมภาษ์ณ์กันทีั�นั�น	ก็ไปล้างห่น้าแปรงฟััน

อยูห่่น้าห้่องสััมภาษ์ณ์นั�นแห่ละ	เสัร็จำแล้วผู้มก็ไปรอสััมภาษ์ณ์	เราก็แต่ิงตัิวซอมซ่อทีั�สุัด	

คีนอ่�นเขามาผูู้กไทัใส่ัสูัทักันห่มด	เราใส่ัเส่ั�ออินเทิัร์นมาคีนเดียว	ไม่ได้เปลี�ยนเลย	เช้ามา

เข้าห้่องเลย	 เสัร็จำแล้วก็สััมภาษ์ณ์ไง	 อ.ประเวศ	 (วะสัี)	 ก็อยู่ด้วยนะ	 ซ่�งผู้มไม่รู้จัำก	

อ.ประเวศห่รอกติอนนั�น

พิบท่านุคร้�งแรกเลยใช่่ไหมคร้บ

ใช่ๆ	แล้วผู้มไม่รู้ว่าคีนนี�ช่�อ	อ.ประเวศ	ติอนนั�นปี	๒๕๑๙	ผู้มอินเทิัร์นอยู่ 

ตอนุนุ้�นุ 6 ตุลา ย้งไม่เกิดใช่่ไหมคร้บ

จำำาไม่ได้ว่าก่อนห่ร่อห่ลังนะ	 เสัร็จำแล้วกรรมการเขาก็ถามเกี�ยวกับตัิวเราว่าเป็นอย่างไร	

เสัร็จำแล้วอาจำารย์คีนห่น่�งก็ถามว่า	แล้วถ้าคุีณห่มอได้ทุันนี�	คุีณห่มอจำะไปเรียนอะไร	ผู้ม

บอกจำะไปเรียนเวชศาสัติร์ชุมชน	ไปเรียนสัาธิารณสุัข	เขาถามว่า	ถ้าจำบแล้ว	ทุันนี�ให้่ถ่ง

ปริญญาเอกนะ	คีณุจำบแล้วชีวิติคุีณจำะไปทัำาอะไรต่ิอ	ผู้มก็บอก	ผู้มก็กลับไปอยูบ้่านนอก

สิั	ผู้มจำะอยูบ้่านนอก	อยูโ่รงพยาบาลอำาเภอบ้านนอก	เขาบอกว่า	ทุันนี�เขาให้่สัำาห่รับคีน

ทีั�จำบมาแล้ว	 ต้ิองมาเป็นอาจำารย์ในโรงเรียนแพทัย์นะ	 ถ้าคุีณไม่กลับมาเป็นอาจำารย์

โรงเรียนแพทัย์	เราให้่ทุันนี�ไม่ได้นะ	แล้วคุีณว่าไง	ผู้มก็ติอบว่า	ไม่ให้่ก็ไม่เป็นไรคีรับ	แต่ิ

ผู้มจำะไปอยูบ้่านนอก	ติอนนั�นคิีดอย่างเดียว	กูไม่อยูโ่รงเรียนแพทัยแ์น่ละ	ไม่คิีดจำะไปอยู่

เม่องนอก	ไม่คิีดจำะกลับมาเรียนด้วย	คิีดว่าเราเรียนพอแล้ว	7	ปีพอแล้ว	เราจำะไปแสัวงห่า
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คีวามรู้ด้วยตัิวเอง

ตอนุนุ้�นุ อ.ประเวศพ้ิดว่าอย่างไรบ�างหรือเปล่าคร้บ

จำำาไม่ได้	แต่ิว่าอาจำารย์มาบอกทีัห่ลังว่า	ผู้มจำำาคุีณห่มอได้ตัิ�งแต่ิวันนั�น	เพราะเป็นคีนเดียว

ทีั�ปฏิเสัธิทุัน	 แล้วก็คีอยติิดติามดูว่าคุีณห่มอเป็นอย่างไร	 เราก็ไม่รู้ห่รอกว่าอาจำารย์เฝ่้า

สัังเกติเฝ้่าติามอยู่

แล�วตอนุนุ้�นุเราคิดอย่างไรคร้บ เพิราะทุนุอานุ้นุทมหิดล แม�เราจะเป็นุนุ้กเรียนุแพิทย์

อย่้ แต่ใครๆ ก็ร้�กิตติศ้พิท์ว่าเป็นุทุนุที�มีความสำำาค้ญ 

ต้ิองเข้าใจำนะ	สัมัยนั�นอยู่ระห่ว่าง	๑๔	ตุิลา	กับ	๖	ตุิลา	ไอ้เร่�องพวกนี�เราไม่มีการคุียกัน

เลยนะ	มันคุียกันแต่ิเร่�องสัังคีม	คุียกันแต่ิเร่�องช่วยชาวบ้านอยา่งไรต่ิางๆ	ติอนนั�นผู้มเป็น

ประธิานชมรมนิเวศวิทัยาด้วย	พอจำบปีสีั�ปั�บก็ตัิ�งใจำแล้ว	จำะไปอยู่ต่ิางจัำงห่วัดแน่นอน	ไม่

กลับมาเรียนอีกแล้ว	เพราะฉะนั�น	ปี	๕	ปี	๖	ซ่�งจำะเรียนกับคีนไข้	ผู้มไม่ทัำากิจำกรรมอะไร

เลย	ผู้มเรียนอย่างเดียว	และก็ฝึ่กงาน	ติกเย็นผู้มอยู่ห้่องฉุกเฉิน	ผู้มกินนอนอยู่นั�นเลย

แห่ละ	เพราะติรงนั�นค่ีอจุำดสัำาคัีญทีั�ห่มอจำะได้เรียนมากทีั�สุัดโดยมีคีนไข้สัดๆ	ให่ม่ๆ	เข้า

มา	จำนกระทัั�งอินเทิัร์น	ก็เล่อกไปอยู่ต่ิางจัำงห่วัด	เพราะจำะได้ฝึ่กทัำาเยอะ

เราต้�งใจเป็นุหมอเต็มที� โดยไม่ได�คิดจะเป็นุผู้้�บริหารหรือเป็นุอาจารย์เลย

ไม่เคียคิีดเลย	ติอนนั�นคิีดอย่างเดียว	จำะไปอยู่บ้านนอก 

อ้นุนุ้�นุเป็นุกระแสำข้องกลุ่มเราท้�งหมดในุรุ่นุนุ้�นุ

ก็เป็นแพทัย์ใช้ทุันด้วยไง	แล้วก็เป็นกระแสัด้วย	แล้วบังเอิญเราก็มี	role	model	ค่ีอพี�

ไพจิำติร	แล้วก็มี	role	model	เร่�องไปบวชสัวนโมกข์ด้วย	ได้รู้ว่า	ชีวิติไม่ได้มีแค่ีลาภยศ	

ชีวิติมีเร่�องดีๆ	ทีั�เราจำะทัำาให้่สัังคีมได้อีกแยะ		

ความคิดที�จะเป็นุศ้ลยแพิทย์ด�านุสำมองก็หมดไปเลย

เลิกเลย	จุำดสัำาคัีญของห่มอเก่อบจำะเรียกว่าทุักคีน	พอไปอยูต่ิา่งจัำงห่วัด	มันต้ิองไปใช้ทุัน
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สัามปี	ก็อยู่อุบลฯ	ปีห่น่�ง	แล้วก็ไปอยู่ทีั�บ้านกรวด	บุรีรัมย์	นอนฟัังเสีัยงป้นให่ญ่อยู่สัอง

ปี	พอคีรบ	เพ่�อนเราเก่อบห่มด	๙๕%	เข้ามาเรียนต่ิอห่มด	เห่ล่อทัำางานต่ิออยู่ไม่กี�คีน 

แสำดงว่ากระแสำหล้กก็ย้งเป็นุพิวกที�ต�องการเลื�อนุข้้�นุ 

กระแสัทัางสัาขาแพทัย์มันต้ิองเรียนต่ิอแพทัย์เฉพาะทัางไง	ห่มอ	GP	(เวชปฏิบัติิทัั�วไป)	

ไม่ได้มีอนาคีติในเชิงการเป็นคีรูบาอาจำารย์	ได้รับ	recognition	ห่ร่อได้เงินได้ทัองไง	ติอน

นั�นสัำาคัีญทีั�สุัด	 ติอนปลายปีทีั�สัาม	 จำะไปไม่ไป	 จำะไปไม่ไป	 เป็นจุำดทีั�ต้ิองตัิดสิันใจำห่นัก

ทีั�สุัด	แต่ิท้ัายทีั�สุัดเราก็ยน่ห่ยัด	กูไม่ไปละ	กูจำะอยู่บ้านนอกละ 

เราจำาช่่วงที�ข้้ดแย�งก้บต้วเอง หรือคุยก้บต้วเองได�ไหมคร้บ ตอนุนุ้�นุต่อส้ำ�ทางความ

คิดเยอะไหมคร้บ

ไม่ค่ีอยเยอะเท่ัาไห่ร่นะ	อยา่งทีั�ผู้มบอก	ผู้มไม่ใช่นักอุดมการณ์ห่ร่ออุดมคีติิ	ไม่ใช่ไม่มีนะ	

เราคิีดง่ายๆ	สัั�นๆ	เอาวา่	ชีวิติเรามาขนาดนี�นะ	บา้นผู้มมาจำากคีรอบคีรวัทีั�เส่ั�อผู่้นห่มอน

ใบมาจำากเม่องจีำน	แล้วก็หั่วห่กก้นขวิดมาตัิ�งแต่ิเด็ก	ไม่ได้มาจำากคีรอบคีรัวรำ�ารวย	ได้มี

โอกาสัเรียนจำนจำบแพทัย์อย่างนี�	 ชีวิติเราก็ต้ิองทัำาประโยชน์แล้วล่ะ	 ก็คิีดแค่ีนั�น	 ไม่คิีด

อะไรมาก	แค่ีคิีดว่าเราจำะมาอยู่	ตัิ�งใจำมาแล้วก็ไปเลย	แต่ิมันก็อดห่วั�นไห่วไม่ได้นะ	แต่ิว่า

คีวามคิีดห่ลักมันยังย่ด	 ผู้มว่าได้	 influence	 จำากอาจำารย์พุทัธิทัาสัเยอะ	ทัำาให้่รู้ส่ักว่า

ชีวิติเรามันทัำาประโยชน์ให้่ชาวบ้านดีกว่า	แล้วติอนนั�นมันทัำาประโยชน์ให้่ชาวบ้านจำริงๆ	

นะ	อยูโ่รงพยาบาลอำาเภอ	๑0	เตีิยงคีนเดียว	ทัำาผู่้าตัิด	ทัำาโน่นทัำานี�	ฝึ่กอยูอุ่บลฯ	ปีเดียว	

แล้วมาอยู่โรงพยาบาล	 ๑0	 เตีิยงสัองปีทีั�บ้านกรวด	 ชายแดนเขมรเลย	 ช่วงนั�นค่ีอยุคี	

killing	 field	นะ	 เขมรแดงบุกนะ	แล้วพวกชาวบ้านก็ต้ิองห่นีติายข้ามมาฝั่�งไทัย	แล้ว

ทัห่ารไทัยก็ไปวางกับระเบิดไว้ริมชายแดน	 เพ่�อไม่ให้่ทัห่ารเขมรบุกเข้ามา	ชาวบ้านห่นี

ติายเข้ามาก็โดนกับระเบิด	 โรงพยาบาลผู้มเห่ม่อนโรงพยาบาลสันาม	 ส่ัวนให่ญ่ขาขาด	

เรียกว่าห่ลับติาก็ตัิดขาได้	 ก็มันมาทุักวัน	แล้วเราต้ิองทัำาทุักอย่างคีนเดียว	 เป็นทัั�งห่มอ

ผู่้าตัิด	เป็นทัั�งห่มอสูัติิ	เป็นทัั�งห่มอศัลย์	เป็นทัั�งห่มอเด็ก	ห่มอ	Med		(อายุรกรรม)	ห่มอ

ดมยาเสัร็จำ	สัมัยนั�นทัำาได้เยอะ	(ห่มอจำบให่ม่)	สัมัยนี�ทัำาอะไรไม่ค่ีอยเป็นห่รอกนอกจำาก

ติรวจำคีนไข้
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สำม้ยนีุ�ม้นุเป็นุเรื�องข้�อกฎหมายด�วยคร้บ เคยมีเคสำหมอ GP ไปทำาส้ำติแล�วแม่ก้บเด็ก

ตาย ก็โดนุฟ้ัองว่าไม่ใช่่หมอเฉพิาะทาง ไปทำาได�ไง

จำริงๆ	 โดยกฎห่มายไม่ผิู้ดนะ	 ค่ีอห่มอโดยทัั�วไปก็ต้ิองทัำาคีลอดได้	 แต่ิว่าต้ิองรู้ไงว่าเกิน

คีวามสัามารถแล้วต้ิองส่ังต่ิอ	 (refer)	ผู้มก็มี	ติอนอยู่ทีั�ฮอด	 (อ.ฮอด	 เชียงให่ม่)	 ก็มีแม่

ท้ัองแรกมา	 เสัร็จำแล้วน้องคีนห่น่�งเขาก็อยู่เวร	 แล้วเด็กคีลอดมาปั�บ	 แม่ติกเล่อดห่นัก	

ช็อก	ก็โทัรศัพท์ัติาม	ผู้มวิ�งลงมาก็ไม่ทัันแล้ว	 ค่ีอน้องเขาติกใจำไง	 ถ้าผู่้านประสับการณ์

อย่างเรา	เรารู้จัำกวิธีิห้่ามเล่อดว่าห้่ามเล่อดไว้ก่อนได้	ก็รอดไง	แต่ิว่าเด็กไม่ติาย	แม่ติาย	

เร่�องพวกนี�เกิดติลอดแห่ละสัมัยโน้น	 โดนฟ้ัองบ้างเห่ม่อนกัน	 แต่ิเราทัำางานกับชุมชนดี	

พวกทีั�ปร่กษ์าโรงพยาบาล	ผูู้้มีบารมีทัั�งห่ลายเขาช่วยเรา	เพราะเห็่นว่าพวกเราไปอยูโ่รง

พยาบาล	ทัำาแต่ิงานไม่มีคีลินิกส่ัวนตัิว	มาห่าได้เลยติลอด	๒๔	ชั�วโมง	เขาจำะห่าห่มออย่าง

นี�ได้ทีั�ไห่น	เขาก็ไปจัำดการคุียกับชาวบ้าน	พักเดียวก็สังบ 

แสำดงว่าตลอดชี่วิตที�เป็นุแพิทย์ ไม่ได�ทำาคลินิุกส่ำวนุต้วเลยเหรอคร้บ

เคียทัำาอยูปี่สัองปตีิอนผู้มอยูเ่ม่องพล	ขอนแก่น	มีห่มออยู	่๓	คีน	แล้วน้องคีนทีั�มาสุัดท้ัาย

ก็อยากทัำาคีลินิก	ทีันี�ถ้าเผู่้�อเขาทัำาคีลินิก	มันก็จำะวุ่นวายกับโรงพยาบาล	เลยเรียกมาคุีย

ว่าเราสัามคีนเปิดคีลินิกเดียวดีกว่า	แล้วไม่ต้ิองห่าเงินมากห่รอก	ผู้ลัดวันกันไปทัำา	ติอน

เช้า	๘	โมง	ปิดคีลินิกเลยนะ	ไม่อย่างนั�นเดี�ยวมาทัำางานไม่ทััน	ส่ัวนอีกสัองคีนก็มาแต่ิเช้า	

มาดคูีนไข้นอกคีนไข้ในแติเ่ช้าเลย	สัามคีนเปดิคีลินิกเดียว	เปิดได้สัักปีกว่าสัองปผีู้มกย็า้ย

ไป	ได้เงินไม่เยอะห่รอก	แต่ิทัำาเพ่�อป้องกันไม่ให้่มีปัญห่ากับห่มอด้วยกัน

คุณหมอช่่วยลำาด้บไทม์ไลน์ุข้องช่ีวิตแพิทย์ช่นุบทเป็นุอย่างไรคร้บ แล�วมีความเย�า

ยวนุไหมว่าเราด้กดานุอย่้แต่บ�านุนุอก อยากจะเข้�ากระทรวงหรืออยากไปเรียนุต่อ

เฉพิาะทาง

ไม่มีเลยๆ	ทัำางานมันสันุกนะ	มันมันส์ัไง	ส้ัวมตัิน	ห่ลังคีารั�ว	นำ�าประปาไม่ไห่ล	ไฟัดับ	ทุัก

อย่างนี�ห่มอทัั�งนั�นนะ	นำ�าไม่ไห่ลเพราะใช้นำ�าบาดาล	เคีร่�องสูับนำ�าพัง	ห่มอทัั�งนั�น	จำะไป

ห่าช่างทีั�ไห่น	อยู่บ้านนอก	ไฟัฟ้ัามีตัิ�งแต่ิ	๖	โมงเย็นถ่ง	๕	ทุ่ัม	ผู่้าต่ิงผู่้าตัิดนี�ใช้ไฟัฉายนะ	

เวลาจำะดูดเล่อดก็ใช้ปั�มแบบเท้ัาเห่ยียบ



101|
เราอย่้บ�านุนุอกไม่เคยคิดถ๊้งแสำงสีำที�จากมาเลย 

ทีัวีไม่มีดูนะ	ฟัังแต่ิวิทัยุ	แล้วเราสัติางค์ีน้อยนี�ติอนนั�น	เราก็ผูู้กปิ�นโติข้างๆ	โรงพยาบาล	

เด่อนละ	๖00	บาทั	ให้่เขามาส่ังสัองม่�อ	ส่ังแต่ิม่�อเช้ากับม่�อเยน็	ติอนเช้าเราก็กินนิดเดียว	

เห่ล่อไว้กินติอนเทีั�ยง	 แล้วติอนเย็นอีกม่�อห่น่�ง	 แค่ีนั�นแห่ละ	 ไม่มีเคีร่�องอำานวยคีวาม

สัะดวกใดๆ	ทัั�งสิั�น	เตีิยงก็ไม่มี	ปูเส่ั�อนอน	อยูอ่ย่างนั�นสัองปี 

แล�วเราเข้�ากระทรวงมาเพิราะเหตุใดคร้บ

ติอนนั�นผู้มอยู่บา้นกรวด	ป	ี๒๕๒0	ไปรว่มก่อตัิ�งแพทัยช์นบทักบัพี�มานิติย	์ประพันธ์ิศิลป์ 

ก็เป็นตัิ�งแต่ิผูู้้ช่วยเลขาฯ	ชมรม	จำนกระทัั�งเป็นประธิานชมรม	พวกผูู้้ให่ญ่ในกระทัรวงก็

รู้จัำกผู้มห่มดไง	พออยูไ่ด้	๘	ปี	๔	โรงพยาบาล	ปลัดกระทัรวงก็บอก	เฮ้ย	อยู่บ้านนอก

นานแล้ว	เข้ามาอยูก่ระทัรวงบ้าง	จำะได้เรียนรู้เร่�องส่ัวนกลาง	กระทัรวงเขาต้ิองการคีน	

ติอนนั�นเราเริ�มแก่แล้วไง	อายุ	๓๒	แล้ว	เขาก็เลยให้่ผูู้้อำานวยการกองแผู้นงานฯ	พี�ห่มอ

ดำารงค์ี	บุญย่น	โทัรไปเรียกตัิวเข้ากระทัรวง

ปล้ดกระทรวงสำาธิารณสุำข้ในุตอนุนุ้�นุคือใครคร้บ

อ.อมร	(นนทัสุัติ)	คีรับ		แล้วติอนนั�นเราก็เริ�มรู้ส่ักว่าอยู่โรงพยาบาลไม่ไห่วแล้ว	มันเห่น่�อย	

อยู่เวรก็ไม่ได้นอน	เราก็เอาวะ	เข้าก็เข้าวะ	ค่ีอเข้ามาอยูก่รุงเทัพฯ	อยู่สัามปี	สัอบชิงทุัน

ได้ไปเม่องนอกปีห่น่�ง	จำริงๆ	อยูก่รุงเทัพฯ	สัองปี	อยูเ่ม่องนอกปีห่น่�ง	แล้วก็พอดีเมียได้

ทุันเรียนเอกซเรย์	แล้วกลับไปอยู่โรงพยาบาลขอนแก่น	ผู้มก็เลยขอปลัดกระทัรวงท่ัาน

ให่ม่	บอกว่าอาจำารยค์ีรับ	ผู้มขอไปอยูข่อนแก่นกับเมีย	ก็เลยไปเป็นผูู้้อำานวยการวิทัยาลัย

การสัาธิารณสุัขขอนแก่นไง	อยูไ่ด้สัามปี	พี�ห่มอมรกติ	(กรเกษ์ม)	ก็โทัรศัพท์ัไปเรียกตัิว

มาชว่ยงานทัา่นทีั�สัำานักงานคีณะกรรมการอาห่ารและยา	ห่ลงัจำากนั�นก็ไม่ได้กลับไปต่ิาง

จัำงห่วัดอีกเลย	สัรุปแล้วอยู่ต่ิางจัำงห่วัดทัั�งห่มด	๑๒	ปี 

งานุหล้กๆ ที�เราภาคภ้มิใจ หรืองานุที�เราเข้�าไปมีบทบาทจนุส่ำงผู้ลให�เกิดการ

เปลี�ยนุแปลงในุเชิ่งโครงสำร�างเรื�องการแพิทย์การสำาธิารณสุำข้คืออะไรคร้บ

มีสัามงานนะ	ให่ญ่ๆ	ทีั�น่กได้นะ	ห้น่ึ่�ง	การทัำางานทีั�โรงพยาบาลอำาเภอ	ผู้มทัำาอยู่	๔	โรง

นพ.สุัวิทัย์	วิบุลผู้ลประเสัริฐ
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พยาบาลนะ	ทุักแห่่งเราเปลี�ยนแปลงเยอะ	ปรับปรุงพัฒนาจำนเป็นโมเดลในสัมัยนั�นนะ	

อันทีั�สัอังค่ีอการตัิ�งชมรมแพทัย์ชนบทั	ผู้มเป็นสัมาชิกก่อตัิ�งเลยนะ	อันทีั�สัามี	การทีั�มา

ร่วมกับห่มอสังวนทัำาบัติรทัองนี�แห่ละ	มันเป็น	Big	change	นะ	อย่างอ่�นยังมีอีกเยอะ	

แต่ิว่าสัามอย่างนี�พอแล้ว

ข้อลงรายละเอียดนิุดหนุ๊�ง คำาว่าโรงพิยาบาลอำาเภอ ตอนุนุ้�นุย้งไม่ใช่�คำาว่าชุ่มช่นุใช่่

ไหมคร้บ โรงพิยาบาลอำาเภอม้นุเปน็ุล้กษณะไหนุ จนุกระท้�งเราอย่้มา 4 โรงพิยาบาล

ที�กลายเป็นุโมเดลการเปลี�ยนุแปลงที�สำำาค้ญคืออะไรคร้บ

ค่ีอยคุีนั�นมันเป็นยคุีสัาธิารณสุัขมูลฐาน	โรงพยาบาลอำาเภอยุคีนั�นเรียกว่าศูนยก์ารแพทัย์

และอนามัยชนบทั	ผู้มไปอยู่ปีแรก	ช่�อเริ�มเปลี�ยนเป็นโรงพยาบาลอำาเภอ	ชาวบ้านเด่อด

ร้อนมากในเร่�องคีวามเจ็ำบป่วย	 เราก็ต้ิองขยายศักยภาพในเร่�องการรักษ์าพยาบาลเพ่�อ

แก้ปัญห่าให้่ชาวบ้าน	ขณะเดียวกันเราก็ออกไปชุมชน	ออกไปทัำาส้ัวมทัำาโอ่ง	อะไรพวก

นี�	สิั�งเห่ล่านี�เราได้เรียนรู้มห่าศาลเลย	แล้วเราได้นำาพาบริการไปถ่งชาวบ้าน	

อย่างไปอยู่ทีั�ฮอด	(อ.ฮอด	จำ.เชียงให่ม่)	เราไม่เคียรู้จัำกว่าประชาชนทีั�อยู่เม่อง

ไทัย	มีพวกทีั�ไม่มีเลขสิับสัามห่ลัก	ไม่มีบัติรประชาชน	ไม่มีอะไรทัั�งนั�น	พวกคีนไร้รัฐเรา

ไม่เคียรู้จัำกห่รอก	จำนกระทัั�งเราไปอยูจ่ำริงๆ	เฮ้ย	ทัำาไมห่มู่บ้านกะเห่รี�ยงห่ลังโรงพยาบาล

ผู้มเลย	ห่่างจำากบ้านผู้มไปแค่ี	๒0-๓0	เมติร	ทัำาไมไม่มาห่าห่มอ	คีลอดก็ไม่ยอมมา	พอดี

มีคีนไข้มาคีลอดแล้วมันติิด	 คีลอดไม่ออกแล้วก็มา	 ทัำาคีลอดให้่เสัร็จำเรียบร้อย	 ถามว่า

ทัำาไมไม่มาฝ่ากท้ัอง	เขาบอกไม่มีสัติางค์ี	ไม่มีสัติางค์ีเดี�ยวจัำดการออกบัติรผูู้้มีรายได้น้อย

ให้่	 วันห่ลังมารักษ์าฟัรี	 เขาบอกว่าออกบัติรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีบัติรประชาชน	 อ้าว	

แล้วคุีณอยูเ่ม่องไทัยไดไ้ง	ไม่มีบัติรประชาชน	อยูที่ั�ไห่น	อยูห่่มู่บ้านห่ลังโรงพยาบาล	อา้ว	

ฉิบห่าย	ห่ลังโรงพยาบาลกูนี�เอง	 วันรุ่งข่�นก็เลยส่ังหั่วห่น้าพยาบาลฝ่่ายส่ังเสัริมไป	 	 ไป

เซอร์เวย์ห่น่อยสิั	ห่มู่บ้านนี�เป็นอย่างไร	มีกี�คีนไม่มีบัติรประชาชน	เขาก็ห่ายไปสัักชั�วโมง

กระมัง	กลับมาบอก	คุีณห่มอ	ไม่มีทัั�งห่มู่บ้านเลยค่ีะ	ติายเลยเว้ย	ถ้าอย่างนั�นคุีณไปทัำา

เซอร์เวย์	mapping	ผูู้้คีนต่ิางๆ	ให้่เรียบร้อยนะ	ทัำาแผู้นทีั�ต่ิางๆ	ให้่เรียบร้อย	แล้วก็ไป

ออกบัติรผูู้้มีรายได้น้อย	ให้่ทุักคีน		จำะได้รักษ์าฟัรี	เขาบอก	ออกไม่ได้ค่ีะ	เพราะว่ามัน

ไม่มีเลขสิับสัามห่ลัก	ไม่มีบัติรประชาชน	ผู้มบอกว่า	ออกไปเลย	เดี�ยวผู้มเซ็นเอง	ทัำาบัติร



103|
เฉพาะของโรงพยาบาล	เขาบอกอย่างนี�ไม่ได้นะ	เดี�ยวผิู้ดกฎห่มาย	นายอำาเภอเขาว่าเอา	

ผู้มบอกวา่นี�มันอำานาจำผู้ม	ให้่มารักษ์าทีั�โรงพยาบาลผู้มเทัา่นั�น	บัติรนี�ไปรักษ์าทีั�อ่�นไม่ได้	

อย่างน้อยก็จำะไม่มาห่าผู้ม	ติอนอาการแย่ๆ	แล้ว	ก็เลยออกบัติรให้่ทัั�งห่มู่บ้าน	ติอนนั�น

น่าจำะมีประมาณสััก	๖00-700	คีนนะ	ห่มู่บ้านกะเห่รี�ยงห่มู่บ้านให่ญ่ห่ลังโรงพยาบาล

เลย	

เสัร็จำแลว้ผู้มอยูส่ัามป	ีปรากฏวา่ผู้มออกบตัิรไปเก่อบคีร่�งอำาเภอ	ผู้มถ่งไดรู้้ว่า	

คีนไทัยทีั�อยูใ่นอำาเภอทีั�เราอยูค่ีร่�งห่น่�งไม่มีบัติรประชาชน	เขาเรียกเป็นคีนไร้รัฐ	ติอนนั�น

ยงัไม่รู้จัำกคีำาว่าคีนไร้รัฐด้วย	แล้วผู้มไปถามพวกอำาเภอ	ทัำาไมพวกนี�เขาไม่มีบัติรประชาชน

ล่ะ	คุีณห่มอ	มันติกสัำารวจำ	ติกสัำารวจำอย่างไร	ก็ติอนทีั�อังกฤษ์มันขีดเส้ันพม่า-ไทัย	พวก

นี�ก็อยู่ฝั่�งไทัย	พี�น้องก็อยู่ฝั่�งพม่า	เสัร็จำแล้วรัฐบาลไทัยก็ออก	พ.ร.บ.ทัะเบียนราษ์ฎร์มา	

ก็บอกให้่พวกนี�ไปข่�นทัะเบียนเป็นคีนไทัย	พวกนี�มันรู้เร่�องทีั�ไห่น	ภาษ์าไทัยยังไม่รู้เร่�อง	

ประกาศก็ไม่รู้เร่�อง	ก็ไม่ได้ไปข่�นทัะเบียนคีนไทัยติามกฎห่มาย	พอพ้นเกณฑ์ูระยะเวลา

คีรบ	มันก็ไม่มีสิัทัธิิ�ข่�นทัะเบียนเป็นคีนไทัยแล้วสิั	แล้วไปอยู่ฝั่�งพม่า	พม่าก็ไม่เอา	อยู่ฝั่�ง

ไทัย	ไทัยก็บอกไม่ใช่	พวกนี�ค่ีอกะเห่รี�ยง	และชาวเขา	และไทัยให่ญ่	คีนไทัยมีแบบนี�บ้าง

แต่ิน้อยมาก	ส่ัวนให่ญ่ค่ีอกะเห่รี�ยง	ลัวะ	อย่างนี� 

แล�วเราทำาผิู้ดระเบียบ

ไม่รู้ผิู้ดห่ร่อไม่ผิู้ดนะ	เพราะผู้มถ่อว่าคีนเห่ล่านี�ผู้มไม่ได้ออกบัติรให้่เขาไปรักษ์าทีั�ไห่นก็ได้	

ผู้มออกบตัิรของโรงพยาบาลผู้ม	เจ็ำบไข้ได้ป่วยแล้วให้่มารักษ์าทีั�ผู้ม	แล้วผู้มรักษ์าให้่ฟัรี 

แต่หล้งจากนุ้�นุที�เราเข้�าไปส่้ำระด้บที�ต�องทำานุโยบาย ตอนุเข้�ากระทรวง คุณหมอได�

เข้�าไปอย่้ในุสำำานุ้กปล้ดฯ เลยใช่่ไหมคร้บ เราไม่ได�อย่้กรมอนุาม้ยด�วยซัำ�าไป 

ติอนห่ลงัพอห่มอกอ้ง	(พงษ์ธิร	พอกเพิ�มดี)	มาเคีล่�อนไห่วเร่�องคีนไร้รัฐให้่มีสิัทัธิิ�บัติรทัอง	

ผู้มซัพพอร์ติเต็ิมทีั�เลย	เพราะว่าเรามีประสับการณ์	Firsthand	information	เลย	พวก

นี�เด่อดร้อนมากนะ

อยากให�พ้ิดถ๊้งเรื�องช่มรมแพิทย์ช่นุบท

นพ.สุัวิทัย์	วิบุลผู้ลประเสัริฐ
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ค่ีออย่างนี�	 ชมรมแพทัย์ชนบทัตัิ�งต่ิอเน่�องมาจำากสัห่พันธ์ิแพทัย์ชนบทั	พอเปิดสัห่พันธ์ิ

แพทัย์ชนบทัปี	๑๙	พอเกิดเห่ตุิ	๖	ตุิลา	๑๙	พวกสัห่พันธ์ิอะไรพวกนี�ต้ิองเลิกห่มด	แต่ิ

ว่าปัญห่าของพวกห่มอทีั�จัำดไปใช้ทุันอยูโ่รงพยาบาลอำาเภอมันยังอยู่	 ก็เลยรวมตัิวกันว่า	

มันต้ิองช่วยกันเป็น	 Self-help	 group	 มาช่วยกันแก้ปัญห่า	 แก้ไขระเบียบ	 แก้ไขข้อ

ขัดข้องต่ิางๆ	จัำดอบรมด้านบริห่ารให้่ห่มอทีั�มาอยูโ่รงพยาบาลอำาเภอให้่บริห่ารเป็น	ไม่

ถูกต้ิมไม่ถูกห่ลอก	ไม่ทัำาอะไรผิู้ด	เพราะฉะนั�นก็เกิดขบวนการแพทัย์ชนบทัข่�นมา	แล้ว

ก็ตัิ�งเป็นชมรมข่�นมา	ติอนนั�นไม่มีเร่�องการมงการเม่อง	เร่�องการติอ่สู้ัอะไรไมมี่ห่รอก	มนั

เป็นจิำติวิญญาณของแพทัยช์นบทัจำรงิๆ	ค่ีอทัำางาน	พยายามให่พ้วกติวัเองสัามารถทัำางาน

เพ่�อประโยชน์ของชาวบ้านในชนบทัให้่มากทีั�สุัด	มีแค่ีนั�นแห่ละ	

ติอนห่ลงัมันก็เปลี�ยนแปลงไปไง	เปลี�ยนแปลงไปเกี�ยวข้องกับเร่�องอำานาจำ	เร่�อง

การทุัจำริติต่ิางๆ	เข้ามาทัางการเม่องมากข่�น	กลายเป็น	Pressure	group	ไป	แต่ิก็ต้ิอง

กลับมาสู่ัอดุมคีติิเดมิค่ีอ	ทัำาประโยชนเ์พ่�อสัาธิารณะ	ไม่ใช่ประโยชนเ์พ่�อห่มอชนบทัดว้ย

กันเอง	แพทัย์ชนบทัมันเกิดปี	๒0-๒๑	นะ	มูลนิธิิเข้าใจำว่าเกิดปี	๒๕	พอเราทัำางานๆ	ไป	

เราก็เริ�มรู้ส่ักว่า	แพทัย์ชนบทัของเรามันดี	แต่ิมันเป็นขบวนการทีั�ไม่เป็น	Legal	มันต้ิอง

มี	Legal	body	backup	ก็เลยปร่กษ์าอาจำารย์ผูู้้ให่ญ่	อาจำารย์ห่มอเสัม	(พริ�งพวงแก้ว)	

อาจำารย์ห่มอไพโรจำน์	 (นิงสัานนท์ั)	 ท่ัานก็บอก	 ตัิ�งมูลนิธิิมา	 อาจำารย์ห่มอเสัมก็เป็น

ประธิานมลูนิธิิคีนแรกเลย	ก็มีมูลนิธิิซ่�งเป็นตัิวบารม	ีเป็นตัิวสัะสัมทันุสัังคีม	สัะสัมบารมี	

ส่ัวนชมรมแพทัย์ชนบทัก็เอาไว้เคีล่�อนไห่ว 

คำาถ้ามสุำดท�ายคือ สิำ�งที�เราอยากจะฝากฝังไว�ให�แพิทย์หนุุ่มสำาวรุ่นุใหม่และคนุรุ่นุใหม่

ท้�วไปเกี�ยวก้บการดำาเนิุนุชี่วิต

ไม่มีอะไรเลย	ยด่คีำาสัอนของพระบิดาแห่่งการแพทัย์ไทัยไว้แล้วสับาย	ค่ีอ	เอาประโยชน์

ส่ัวนรวมเป็นกิจำทีั�ห่น่�ง	ประโยชน์ส่ัวนตินเป็นกิจำทีั�สัอง	แค่ีนั�นชีวิติก็สับายแล้ว	เป็นห่มอ

อย่างไรๆ	ก็ไม่อดติายอยู่แล้ว	พอมีพอกินก็พอแล้ว	จำะเอาอะไรนักห่นา	เป็นข้าราชการ	

เจ็ำบไข้ได้ป่วยก็มีสัวัสัดิการอยู่	ห่มอโรงพยาบาลให่ญ่ๆ	ก็เพ่�อนกันทัั�งนั�น	พ่�งพาอาศัยกัน

ได้อยู่แล้ว	ทัำาไมจำะต้ิองไปมีเงินรวยเป็นร้อยล้านห่ลายร้อยล้านทัำาไม	เกษี์ยณแล้วมีเงิน

สัักสิับล้านก็เห่ล่อเฟ้ัอแล้ว	กินเงินเด่อนอยา่งเดียว	ผู้มก็กินเงินเด่อนอยา่งเดียวมาติลอด	
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ก็มีเงินเก็บราวๆ	สิับล้าน	พอแล้ว	เห่ล่อเฟ้ัอ

 แพิทย์รุ่นุหล้งพิอจบไป เข้าบอกว่าม้นุมีข้�อจำาก้ด เวลาอย่้โรงพิยาบาลร้ฐม้นุลำาบาก 

เข้าก็ไปอย่้ก้บเอกช่นุ ซ๊ั�งเราก็ทราบก้นุว่าโรงพิยาบาลเอกช่นุเป็นุเรื�องธุิรกิจก้นุหมด

แล�ว ถ้�าคิดแบบคุณหมอสุำวิทย์ก็ไม่มีปัญหาเรื�องการข้าดแคลนุแพิทย์ในุภาคร้ฐ แต่

ในุเวลานีุ�ม้นุมี

ติอนนี�ผู้มว่าปัญห่าขาดแคีลนแพทัย์ในภาคีรัฐนะ	เทีัยบกับยุคีผู้มมันน้อยลงไปมากมาย

มห่าศาล	เดี�ยวนี�เราผู้ลิติแพทัยปี์ละ	๓,๕00	คีนนะ	แล้วมีคีนไทัยเกิดปีห่น่�งน้อยลงเร่�อยๆ	

ประชากรเพิ�มปีละแสันกว่าคีน	อีก	๒-๓	ปี	ประชากรจำะเพิ�มเป็น	0	เพราะฉะนั�นแพทัย์

ต่ิอประชากรขณะนี�ดีกว่าเม่�อสัมัยผู้มอยูเ่ป็นร้อยเป็นพันเท่ัา	ติอนนี�มีปัญห่าติรงทีั�ว่าเรา

ไปทัางเฉพาะทัางมากเข้าๆ	 ค่ีอมันไม่ใช่ห่มอห่น่�งคีนต่ิอคีนไข้ห่น่�งคีน	 มันเป็นห่มอห่น่�ง

คีนติ่อติากี�คู่ี	 ห่มอห่น่�งคีนต่ิอหั่วใจำกี�ดวง	 อะไรอย่างนี�	 มันไม่ใช่เป็นห่มอห่น่�งคีนต่ิอคีน

ทัั�งคีน	ก็เลยทัำาให้่ขาดแคีลนพวก	Primary	care	(ระบบบริการปฐมภูมิ)	พวก	GP	แพทัย์

ทัั�วไปนะ	ไอ้โรคีเบาห่วาน	คีวามดัน	ห่มอ	GP	รักษ์าได้	๙0-๙๕%	ต้ิองมาห่าห่มอเฉพาะ

ทัางไม่เท่ัาไห่ร่ห่รอก	 แต่ิว่าค่ีานิยมของคีนไง	 เขาก็อยากได้สิั�งทีั�ดีทีั�สุัด	 เขาคิีดว่าห่มอ

เฉพาะทัางรักษ์าได้ดีกว่า

เราถ่งตัิ�งโคีรงการผู้ลิติแพทัย์เพิ�มเพ่�อชาวชนบทั	ทีั�เอาคีนต่ิางจัำงห่วัดมาเรียน

ในโรงพยาบาลติา่งจัำงห่วัด	เสัรจ็ำแลว้กลับไปบา้นทัำางาน	เสัรจ็ำแลว้มันจำะอยูไ่ด้	เพราะมนั

กลับบ้าน	ทัำามาตัิ�งแต่ิปี	๒๕๓๘	สัมัย	ดร.อาทิัติย	์อุไรรัติน์	(เป็นรัฐมนติรีว่าการกระทัรวง

สัาธิารณสุัข)	 ทัำามาจำนมาถ่งทุักวันนี�	 ๑	 ใน	 ๓	 ของแพทัย์ทีั�ผู้ลิติในประเทัศไทัยอยูใ่น

โคีรงการนี�	ผู้มเป็นคีนริเริ�มโคีรงการนี�	 ค่ีอคีนทีั�ทัำาเร่�องนี�ด้วยกันมีอยู่สัองคีนค่ีอ	ผู้มกับ

ห่มออำาพล	จิำนดาวัฒนะ	ให่ม่ๆ	โรงเรียนแพทัย์ก็ต่ิอต้ิานกันห่นักเลย	แต่ิว่าเราไปเจำรจำา

มาได้	๓	แสันบาทัต่ิอคีนต่ิอปี	นักศ่กษ์าห่น่�งคีนเราจ่ำาย	๓	แสันบาทัต่ิอคีนต่ิอปีนะ	๖	ปี

ได้	 ๑	 ล้าน	 ๘	 แสันนะ	 คีราวนี�หั่วกระไดบ้านไม่แห้่งเลย	 พวกโรงเรียนแพทัย์และโรง

พยาบาลอยากจำะเข้ามา	ได้เงินเยอะนี�	ทุักวันนี�ผู้ลิติปีละประมาณ	๑,๒00-๑,๓00	คีน

แล�วเข้ากลายเป็นุหมอเฉพิาะทางก็ไม่ห�าม

นพ.สุัวิทัย์	วิบุลผู้ลประเสัริฐ
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ก็มี	 ไม่ห้่ามๆ	 เราก็พยายามสัร้างห่มอเฉพาะทัาง	 Family	medicine	 ข่�นมา	GP	 มัน

ค่ีอยๆ	ดีข่�นนะ	เพราะว่าเขามาจำากชนบทั	เขาก็กลับไปชนบทั	อยู่ได้นานข่�น	ค่ีอเราไม่

คีาดห่วงัว่าห่มอคีนห่น่�งจำะไปอยูโ่รงพยาบาลอำาเภอติลอดชวิีติเขานะ	สัมมติุิว่ามีห่มอคีน

ห่น่�งจำบมาแล้วไปอยูโ่รงพยาบาลอำาเภอสััก	๕	ปีนะ	ปีห่น่�งเราใส่ัเข้าไปประมาณสัามพัน

คีนนะ	๕	ปีประมาณ	๑	ห่ม่�น	๕	พันคีน	เยอะนะ	เดี�ยวนี�ไปดูสิั	โรงพยาบาลอำาเภอทีั�มี

ห่มอติำ�ากว่าสัองคีนแทับจำะไม่มีแล้ว	 ขนาดประชากรห่ม่�นคีนก็มีห่มอสัองคีนแล้ว	 สัมัย

ผู้มนี�ดูแลสัามอำาเภอ	ประชากรสัองแสัน	มีห่มอคีนเดียว 

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

จากวิกฤตการณ์ ส่้ำมิติใหม่ข้องสำาธิารณสุำข้ไทย
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๓	ประจำำาปี	๒๕๓0
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นุพิ.สำงวนุ นิุตยาร้มภ์พิงศ์

"สุัขภาพทีั�ดีนั�นเป็นสิัทัธิิมนุษ์ยชน	(Human	Right)	 ทีั�มนุษ์ย์ทุักผูู้้ทุักนามใน

โลกทีั�เกิดข่�นมาแล้วจำะต้ิองมี	 มนุษ์ย์ทุักคีนจำะติ้องมีคีวามเทั่าเทีัยมกันในโอกาสัทีั�จำะ

สัามารถไปถ่ง	ห่ร่อบรรลุสุัขภาพทีั�ดีได้เห่ม่อนกันโดยไม่เล่อกชั�นวรรณะ	โดยเฉพาะคีน

ยากจำนในชนบทั	ในสัลมั	ชนกลุ่มน้อย	และกลุ่มอ่�นๆ	ทีั�มีโอกาสัดอ้ยกว่ากลุ่มบุคีคีลอ่�นๆ	

ในสัังคีม	มนุษ์ยทุ์ักคีนคีวรจำะไดรั้บห่ลักประกัน	ทัั�งในแง่ของการได้รับบริการสัาธิารณสัขุ

ทีั�เท่ัาเทีัยมกัน	และการได้รับปัจำจัำยอ่�นๆ	ทีั�มีผู้ลต่ิอสุัขภาพ	เช่น	อาห่าร	การศ่กษ์า	เป็นต้ิน	

ภาระห่น้าทีั�นี�นอกจำากจำะเป็นภาระห่น้าทีั�ของรัฐบาลทีั�จำะต้ิองให้่การดูแลเอาใจำใส่ัแล้ว	

ยังเป็นภาระห่น้าทีั�ของกลุ่มชนได้เปรียบอ่�นๆ	 ในสัังคีม	 ทีั�จำะผู้ลักดันให้่เกิดคีวามเทั่า

นพ.สังวน	นิติยารัมภ์พงศ์
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เทีัยมกันนี�"

"มิติใหม่ข้องสำาธิารณสุำข้ไทย"

จาก จากวิกฤตการณ์์ สูั�มิติใหม�ของสัาธิารณ์สุัขไทย นุ. 2๑-22

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

จากวิกฤตการณ์ ส่้ำมิติใหม่ข้องสำาธิารณสุำข้ไทย
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๓	ประจำำาปี	๒๕๓0
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ภก.สุำพิจน์ุ อ้ศวพ้ินุธ์ุิธินุกุล

"ในบรรดาประสับการณทั์ั�งห่ลายทีั�มนุษ์ยค์ีวรจำะผู้า่นพบนั�น	การไดใ้ช้สัมุนไพร

กับตัิวเองและได้ผู้ลนั�น	เป็นประสับการณ์ห่น่�งทีั�คีวรจำะผู่้านพบอย่างยิ�ง	เพราะจำะทัำาให้่

มองต้ินไม้ในอีกแง่มุมห่น่�ง	 สัมุนไพรห่ร่อต้ินไม้ยานั�นเป็นสิั�งทีั�ธิรรมชาติิสัร้างข่�นมา	 ใน

ปัจำจุำบันนี�มนุษ์ย์มักจำะล่มกันไปว่าเรานั�นต้ิองพ่�งธิรรมชาติิ	 และไม่รู้ว่าธิรรมชาติิมีพลัง

และอำานาจำต่ิอชีวิติเราอย่างไร	 เพราะมนุษ์ย์ได้สัร้างวิทัยาการจำนคุียได้ว่าสัามารถพิชิติ

ธิรรมชาติิได้	 คีวามเช่�อมั�นในวิทัยาการ	 ทัำาให้่เกิดการดูถูกดูแคีลนว่าธิรรมชาติิติำ�าต้ิอย

กว่าเรา	ยาเม็ดทีั�เลิศด้วยนำ�าม่อมนุษ์ยเ์ท่ัานั�นจ่ำงจำะรักษ์าโรคีได้	ต้ินไม้ใบห่ญ้าติำ�าต้ิอยเกิน

ไปทีั�จำะรักษ์าโรคีร้ายของมนุษ์ยไ์ด้	เพราะในทัางชีววิทัยา	เราได้รับการสัั�งสัอนมาว่า	พ่ช

ภก.สุัพจำน์	อัศวพันธ์ุิธินกุล
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เป็นสิั�งมีชีวิติชั�นติำ�า	มีวิวัฒนาการน้อยกว่าสััติว์	และสััติว์น้อยกว่าคีน

ผูู้้ทีั�เจ็ำบป่วยแล้วได้ลองใช้สัมุนไพรห่ายนั�น	 จำะรู้ส่ักฉงนปนแปลกใจำปนท่ั�งว่า	

เออต้ินไม้ก็ก็รักษ์าโรคีได้เห่ม่อนกันแฮะ	ยิ�งบางคีนทีั�โรคีห่ายได้อย่างรวดเร็ว	ยิ�งอดรู้ส่ัก

อัศจำรรย์ไม่ได้ว่า	ทัำาไมต้ินไม้จ่ำงมีพลังรักษ์าโรคีได้มากปานนี�

การใช้สัมุนไพรรักษ์าโรคีห่าย	 เป็นการเปิดประตูิไปสู่ัทััศนะให่ม่ในการมอง

ธิรรมชาติิ	เป็นการไดรู้้ได้เห็่นสิั�งทีั�ยงัไม่เคียรู้เคียเห็่น	สิั�งแรกทีั�ได้รู้ค่ีอต้ินไม้มีคีวามผู้กูพัน

กับเรามาก	มากจำนสัามารถขจัำดปัดเป่าโรคีร้ายในกายเราได้	 สิั�งทีั�สัองทีั�ได้รู้ค่ีอ	 รู้ว่าเรา

นั�น	ต้ิองพ่�งพาธิรรมชาติิ	ไม่ใช่เฉพาะในเร่�องคีวามเจ็ำบป่วย	แต่ิในเร่�องการดำารงชีวิติด้วย"

"สำมุนุไพิร: สืำบสำายธิารบรรพิช่นุส่้ำคนุรุ่นุใหม่"

จาก จากวิกฤตการณ์์ สูั�มิติใหม�ของสัาธิารณ์สุัขไทย นุ. 45

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

จากวิกฤตการณ์ ส่้ำมิติใหม่ข้องสำาธิารณสุำข้ไทย
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๓	ประจำำาปี	๒๕๓0
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ศิริช้่ย นุฤมิตรเรข้การ

	 "ถ้ามองไปติามคีวามคีดิของศาสันา	โดยเฉพาะในทัางพทุัธิศาสันานั�น	เราคีวร

จำะเห็่นว่าชีวิติของคีนเรานั�น	เป็นแต่ิเพียงช่วงห่น่�งระยะห่น่�งของการเดินทัางทีั�ยาวไกล

มากของเรา	 การเดินทัางของจิำติวิญญาณทีั�คีวรจำะเคีล่�อนข่�นไปสู่ัระดับทีั�สูังข่�นไป	 เรา

คีวรจำะถ่อว่าชีวิตินี�เป็นเพียงสัถานีห่น่�งของการเดินทัางระห่ว่างอบายภูมิไปสู่ัระดับคีวาม

ห่ลุดพ้นติามห่ลักศาสันา	ไม่ว่าจำะเป็นพุทัธิศาสันาห่ร่อศาสันาอ่�น	ผู้มก็แน่ใจำว่าจำะต้ิองมี

จุำดมุ่งห่มายถ่งระดับทีั�สูังข่�นไป"	

จาก อยู�ภููธิร ย้อนมองกรุง และ ข้าวประดับดิน นุ. 27 

ศิริชัย	นฤมิติรเรขการ
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

อย่้ภ้ธิร ย�อนุมองกรุง และ ข้�าวประด้บดินุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๔	ประจำำาปี	๒๕๓๑
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เดช่า ศิริภ้ทร

ความหมายข้องอุดมคติในุท้ศนุะข้องคุณเดช่าที�ใช่�เป็นุแรงข้้บเคลื�อนุในุช่ีวิตคือ

อย่างไร

ผู้มคิีดว่ามาจำากคีำา	"อุติติมะ"	สัำาห่รับคีนไทัยอุดมแปลว่ามีเยอะ	แต่ิว่า	"อุติติมะ"	น่าจำะ

แปลว่าสูังส่ัง	 คีำาว่าอุดมคีติิ	 คีงไม่เห่ม่อนเม่องไทัยให่ญ่อุดม	 แต่ิเป็นอุติติมคีติิ	 ค่ีอเป็น

คีวามมุ่งห่วัง	คีวามเช่�อทีั�สูังส่ัง	เห่ม่อนกับเป้าห่มายทีั�สูังสุัดของชีวิติ	

ต�องเป็นุเรื�องที�เป็นุประโยช่น์ุก้บส่ำวนุรวมหรือไม่

ผู้มคิีดว่าต้ิองเป็นเร่�องทีั�ดีงาม	อย่างเราห่วังเอาเปรียบคีนอ่�นคีงไม่ใช่เร่�องสูังส่ัง

เดชา	ศิริภัทัร
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หว้งเป็นุเศรษฐีแสำนุล�านุ เป็นุอุดมคติไหมคร้บ

ไม่เป็นห่รอก	 นั�นค่ีอคีวามโลภ	 เป็นกิเลสั	 กิเลสัเป็นอุดมคีติิไม่ได้ห่รอก	 เป็นคีวาม

ทัะเยอทัะยาน	เป็นเร่�องติำ�าต้ิอย	ไม่ใช่เร่�องสูังส่ัง	เร่�องสูังส่ังต้ิองเป็นเร่�องทีั�คีวามดี	คีวาม

งาม	คีวามจำริง	ไม่ใช่เร่�องตัิวกูของกู	เห็่นแก่ตัิว	อยากรำ�าอยากรวย	อยากมีอยากเป็น	

คุณเดช่าคิดว่าอุดมคติข้องโกมลคีมทองใช่�ในุยุคนีุ�ได�ไหม

ใช้ได้ทุักยุคีคีรับ	ตัิ�งแต่ิ	อ.ป๋วย	(อ่�งภากรณ์)	ผู้มคิีดว่าอุดมคีติิของ	อ.ป๋วยยังมีอิทัธิิพลต่ิอ

รุ่นห่ลังๆ	อยู่	ท่ัานพูดเร่�อง	"จากครรภ์มีารดาสู่ัเชิงติะกอันึ่"	มีเป้าห่มายติลอดทัาง	เพ่�อ

ให้่คีนมีโอกาสัและชีวิติทีั�ดีตัิ�งแต่ิเกิดในท้ัองจำนกระทัั�งติาย	ค่ีอคีนส่ัวนให่ญ่มีโอกาสัน้อย	

ลำาบาก	 ทัำาอย่างไรให้่คีนทีั�มีโอกาสัส่ัวนน้อยมีอุดมคีติิไปทัำาให้่คีนทีั�ด้อยโอกาสัมีชีวิติดี

ข่�น	 อย่างน้อยไม่ทุักข์ในปัจำจุำบัน	 คีนทีั�ด้อยโอกาสัคีงจำะต้ิองพ่�งตัิวเองให้่ได้ก่อนทีั�จำะไป

ช่วยคีนอ่�น	 ผู้มคิีดว่าอุดมคีติิน่าจำะเป็นของคีนทีั�มีโอกาสัเพ่�อจำะทัำาให้่คีนด้อยโอกาสัมี

โอกาสัมากข่�นห่ร่อมีชีวิติคีวามเป็นอยู่ทีั�ดีข่�น

คีรูโกมลก็เป็นคีนทีั�มีโอกาสั	 แกมองว่าคีนส่ัวนให่ญ่ด้อยโอกาสั	 แกก็อุทิัศตัิว

เองลงไปเพ่�อจำะยกระดับคีนชั�นล่างข่�นมา	แกลงไปถ่งใต้ิสุัด	เสีั�ยงทุักอย่างเพ่�อจำะให้่การ

ศ่กษ์ากับคีนทีั�ด้อยโอกาสัในเห่ม่องแร่ทีั�คีนไม่ไปกัน	

วิธีิข้องคร้โมกล เช่่นุ ออกไปทำาโรงเรียนุในุแบบข้องต้วเอง ให�ชุ่มช่นุออกแบบข้อง

ต้วเอง และกล้บไปหารากเหง�าว้ฒนุธิรรม ไปหาเพิลงพืิ�นุบ�านุ มโนุห์รา และ

ว้ฒนุธิรรมพืิ�นุบ�านุข้องถิ้�นุนุ้�นุๆ คนุรุ่นุใหม่จะกล้บไปถ๊้งข้นุาดนุ้�นุได�ไหมคร้บ

คีนรุ่นให่ม่ต้ิองกลับไปห่ารากเห่ง้าตัิวเอง	ต้ิองรู้รากเห่ง้าของตัิวเราเองก่อน	เม่�อเราภูมิใจำ	

เราเห็่นคุีณค่ีา	เราก็จำะเคีารพรากเห่ง้าของคีนอ่�นด้วย	ถ้าคีนรุ่นให่ม่ไม่รู้จัำกรากเห่ง้าของ

ตัิวเอง	เขาก็คีงไม่สันใจำรากเห่ง้าของคีนอ่�นห่รอก	คีงจำะไปทัำาเร่�องอ่�น	ทัำาติามกระแสั	ผู้ม

คิีดว่าเป็นจุำดอ่อนของคีนรุ่นให่ม่	ค่ีอรู้ทัั�วโลกแต่ิไม่รู้รากเห่ง้าตัิวเอง	ก็จำะไปติามกระแสั

ของต่ิางชาติิมากกว่าจำะทัำาติามสิั�งทีั�เราเป็นจำริงๆ	เห่ม่อนไม่รู้จัำกตัิวเองนั�นแห่ละ	แต่ิไป

รู้จัำกคีนอ่�นแล้วทัำาติามคีนอ่�น	เอาของคีนอ่�นมาเป็นของตัิวเอง	เพราะติอนนี�ข่าวสัารทัั�ว

โลกเข้าถ่งง่าย	 เขาห่าได้ในส่ั�อ	 แต่ิการค้ีนห่ารากเห่ง้าของตัิวเองต้ิองลงไปท้ัองถิ�นด้วย
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ตัิวเองถ่งจำะได	้เขาไม่ค่ีอยลง	ถ่งไม่ค่ีอยได้	เขาไปติิดอยู่ในข่าวสัารทีั�มีมากมาย	เลยไม่ลง

ไปห่าข่าวสัารทีั�ยากๆ	แต่ิเอาติามส่ั�อซ่�งมีแต่ิรากเห่ง้าของคีนอ่�น	ของต่ิางชาติิ

คีรูโกมลจำะต่ิางกัน	คีรูเคีารพในคุีณค่ีาของรากเห่ง้า	แต่ิคีนรุ่นให่ม่ไม่ค่ีอยรู้จัำก

รากเห่ง้าแม้แต่ิของตัิวเองด้วยซำ�า	รากเห่ง้าของคีนอ่�นก็คีงไม่รู้ห่รอก	จำะเอาประชาธิิปไติย

ไปให้่อย่างเดียว	 ไม่ได้ภูมิใจำในคีวามเป็นท้ัองถิ�นของเขา	 โดยเฉพาะคีนกลุ่มน้อยต่ิางๆ	

ผู้มคิีดว่าคีนรุ่นให่ม่ไม่ค่ีอยมี

ในุยุคนุ้�นุคนุไม่เข้�าใจว่า ทำาไมคร้โกมลต�องทำางานุหามรุ่งหามคำ�าเพืิ�อจะฟ้ั�นุสิำ�งที�หาย

ไปแล�วในุท�องถิ้�นุ เช่่นุ มโนุห์ราหรือคตินิุทานุพืิ�นุบ�านุ ที�ไปถ้้กยิง ส่ำวนุหนุ๊�งนุอกจาก

จะไปเยี�ยมล้กศิษย์แล�ว ย้งไปเก็บข้�อม้ลเรื�องเพิลงบอก นิุทานุพืิ�นุบ�านุเพืิ�อรวบรวม

มาทำาเป็นุหล้กส้ำตร ให�นุ้กเรียนุได�เรียนุร้�เรื�องราวข้องต้วเอง แทนุที�จะท่องอาข้ยานุ

จากกรุงเทพิฯ เวลาไปค่ายที�ไหนุ คร้โกมลจะค�นุคว�าตำานุานุและประว้ติข้องหม่้บ�านุ 

แล�วเอามาเขี้ยนุในุแงใ่ห�คุณค่า ท่านุบอกวา่ถ้�าคนุไมเ่คารพิรากเหง�าข้องต้วเอง เปน็ุ

ไปไมไ่ด�ที�จะเคารพิประเทศไทย ต�องเคารพิท�องถิ้�นุก่อนุ ไม่ร้�ว่าจะมีวิธีิการฟ้ั�นุอุดมคติ

นีุ�ข๊้�นุมาได�หรือเปล่า อยากให�บรรยายว่าเป้าหมายส้ำงสุำดข้องคุณเดช่าคืออะไร 

กิจกรรมที�เราทำาอาจจะเปลี�ยนุไปเรื�อยๆ ตามช่่วงอายุ ช่่วงเหตุการณ์ แต่อุดมคติที�

เราไม่เคยเปลี�ยนุแปลงคืออะไรคร้บ

คีนเราข่�นอยูกั่บสิั�งแวดล้อมเยอะ	พุทัธิศาสันาเลยบอกให้่เราคีบบัณฑิูติอย่าไปคีบคีนพาล	

จำริงๆ	ผู้มอยู่ในคีรอบคีรัวของนายทุัน	เป็นลูกคีร่�งจีำน	เจ้ำาของทีั�ดินให่ญ่	เจ้ำาของกิจำการ

โรงสีั	ได้เปรียบสัังคีมเยอะ	ผู้มก็ไม่ได้แติกต่ิางจำากคีนอ่�นทีั�ได้เปรียบค่ีอ	เรียนสูัง	พอจำบ

แล้วเล่อกได้ว่าจำะเป็นข้าราชการ	พอเบ่�อก็ออกไปทัำาธุิรกิจำทีั�บ้าน	คิีดว่าจำะไต่ิเต้ิาข่�นไป

เร่�อยๆ	โดยเฉพาะเร่�องการเม่อง	ซ่�งมีโอกาสัดี	

ช่วงเปลี�ยนค่ีอแม่ผู้มเสีัย	 แม่เป็นคีนธัิมมะธัิมโม	 แล้วเห็่นผู้มเลี�ยงสััติว์	 ท่ัาน

กลัวจำะบาป	 ก็แนะนำาให้่เลิกเลี�ยง	ผู้มก็ไม่เช่�อเพราะผู้มเรียนเร่�องสััติว์มา	แกเห็่นผู้มไม่

เช่�อเร่�องบุญและบาป	เลยขอให้่ผู้มบวชเพราะผู้มแต่ิงงานมีลูกแล้ว	แต่ิยังไม่ได้บวช	ผู้ม

ก็ไม่บวช	ผู้มคิีดว่าอ่านเอาดีกว่า	ผู้มอ่านงานของท่ัานอาจำารย์พุทัธิทัาสั	ของคีนนั�นคีน

นี�	ผู้มเข้าใจำ	พระแถวบ้านไม่มีคีวามรู้ห่รอก	บวชไปก็ไม่ได้อะไรข่�นมา

เดชา	ศิริภัทัร
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จำนกระทัั�งแม่ผู้มเสีัย	ผู้มเสีัยใจำว่าแม่ไม่เคียขออะไรเลย	แต่ิท่ัานขอสัองอย่าง	

ผู้มไม่เคียให้่	 ผู้มคิีดว่าการให้่แม่ได้บุญ	 คีงจำะต้ิองไปบวชให้่ท่ัาน	 เลยตัิดสิันใจำทัำาให้่แม่

เป็นคีรั�งสุัดท้ัาย	แต่ิผู้มอ่านห่นังส่ัอของท่ัานพุทัธิทัาสั	 ถ้าจำะไม่ให้่เสีัยเวลา	 ต้ิองไปบวช

กับท่ัาน	 ผู้มเลยไปขอบวชกับท่ัานเม่�อปี	 ๒๕๑๙	 ท่ัานบอกว่าเต็ิมแล้ว	 ต้ิองบวชปี	 ๒0	

และต้ิองบวชทีั�วัดชลประทัานก่อน	ผู้มเลยไปสัมัคีรกับท่ัานปัญญานันทัะตัิ�งแต่ิปี	๑๙	ได้

บวชปี	๒0	แล้วให้่ท่ัานคัีดไปอยู่สัวนโมกข์	๑	พรรษ์า	

ผู้มไปเปลี�ยนเพราะท่ัานพุทัธิทัาสั	ค่ีอผู้มเอาจำริง	ผู้มอยากได้บุญใช่ไห่ม	ก็ทัำา

เต็ิมทีั�เลย	ไม่ติิดต่ิอกับใคีร	กินม่�อเดียว	นอนห่มอนไม	้ผู้มทัำาทุักอย่างเพ่�อให้่ได้บุญเยอะๆ	

ผู้มเปลี�ยนเพราะผู้มไปปฏิบัติิ	แล้วผู้มรู้ว่าชีวิติแบบนั�นมีคีวามสุัขกว่าทีั�ผู้มมีแบบเก่าเยอะ	

เป็นเร่�องทีั�ประสับกับตัิวเอง	 จำนกระทัั�งผู้มไม่อยากจำะส่ัก	 แต่ิท่ัานพุทัธิทัาสับอกว่าไม่

จำำาเป็นต้ิองบวช	 ให้่การทัำางานเป็นการปฏิบัติิธิรรมก็ได้	 ค่ีอไม่เบียดเบียนกัน	 เป็น

ประโยชน์ตินประโยชน์ท่ัาน	ผู้มเช่�อท่ัาน	ก็ลองห่างานแบบนั�นจำนกระทัั�งมาทัำางานพัฒนา

ชนบทั	

ผู้มคิีดว่าจำะปฏิบัติิธิรรมโดยไม่ต้ิองบวช	 เพราะติอนอยู่สัวนโมกข์ผู้มมีคีวาม

สุัขมาก	ผู้มอยากมีคีวามสุัขแบบนั�น	ซ่�งท่ัานบอกว่าเกิดจำากการประพฤติิธิรรม	ผู้มอยาก

พิสูัจำน์ว่าจำริงไห่ม	แล้วก็จำริง	เพราะทัำางานแบบปฏบัิติิธิรรมมาถ่งติอนนี�ก็	๔0-๕0	ปแีล้ว	

ผู้มมีคีวามสุัขจำริงๆ	ต้ิองยกว่าท่ัานพุทัธิทัาสัเปลี�ยนชีวิติผู้ม	

อุดมคีติิของผู้มค่ีอการประพฤติิธิรรมเพ่�อคีวามสุัขทีั�แท้ัจำริง	เลยต่ิอเน่�องมาถ่ง

ประโยชน์ตินประโยชน์ท่ัานเป็นผู้ลพลอยได้	 ผู้มตัิ�งเป้ากับตัิวเองก่อน	 บังเอิญว่างานทีั�

ผู้มทัำาเป็นประโยชน์ต่ิอผู้มเองและคีนอ่�นด้วย	ผู้มคิีดง่ายๆ	ว่าเราอยากมีคีวามสุัขแท้ัจำริง	

สุัข	ข.ไข่	ต้ิองเกิดจำากการลดตัิวตินลง	ลดอัติติาลง	งานทีั�ไม่เบียดเบียนเป็นประโยชน์ติน

ประโยชน์ท่ัาน	มีคีวามสุัขจำากการปฏบัิติิธิรรมโดยไมต้่ิองบวช	มันสัำาเร็จำด้วยและมีคีวาม

สุัขด้วย	คีนอ่�นได้ผู้ลจำากงานของเราด้วย	ทัำาทีัเดียวได้ทุักอย่างเลย	ท่ัานพุทัธิทัาสับอก

ว่าจำะทัำาอย่างเดียวให้่ได้ห่ลายอย่าง	 เห่ม่อนกับกระสุันนัดเดียวได้นกห่ลายตัิว	 อย่าไป

ทัำาอะไรแล้วได้อย่างเดียว	ไม่คุ้ีม	

อ่านุธิรรมะข้องท่านุพุิทธิทาสำมาแล�ว ท่านุสำอนุว่าการทำางานุคือการปฏิิบ้ติธิรรม แต่
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ถ้�าไม่ได�ไปบวช่ ๑ พิรรษาที�สำวนุโมกข์้ จะเปลี�ยนุไหมคร้บ

ไม่รู้ห่รอก	 ก่อนบวชผู้มไม่เช่�อว่าการปฏิบัติิธิรรมจำะมีคีวามสุัข	 การกินน้อยใช้น้อยแต่ิ

พอดี	เทีัยบกับทีั�ผู้มมีเยอะๆ	จำะสุัขได้อย่างไร	ผู้มไม่เช่�อ	พอไปอยู่สัวนโมกข์	ผู้มกินม่�อ

เดียว	นอนห่มอนไม้	ไม่ติิดต่ิอกับใคีร	ผู้มมีคีวามสุัขแบบบอกไม่ถูกเลย	มีคีวามสุัขจำริงๆ	

สุัข	ข.ไข่	แต่ิก่อนผู้มสุัก	ก.ไก่	ผู้มเพิ�งเข้าใจำว่าสุัข	ข.ไข่	เป็นแบบนี�เอง	สุัขสังบ	เป็นสุัข

ทีั�แท้ัจำริงทีั�ไม่ต้ิองพ่�งวัติถุ	 และห่าได้ทุักคีน	 ไม่จำำาเป็นจำะต้ิองไปแย่งชิงคีนอ่�นเห่ม่อนสุัก	

ก.ไก่	ทีั�เราได้มา	คีนอ่�นก็ทุักข์	มันไม่กระจำาย	แต่ิสุัข	ข.ไข่	สุัขแค่ีพอดี	แล้วมีประโยชน์

ตินประโยชน์ท่ัาน	สุัขได้ทุักคีน	

พอส่ักแล้วผู้มทัำาต่ิอจำนถ่งปัจำจุำบัน	ผู้มเห็่นว่าจำริง	ผู้มก็ไม่เปลี�ยน	ถ้าไม่จำริงผู้ม

เปลี�ยนแล้ว	ผู้มต้ิองพิสูัจำน์ก่อนเพราะผู้มไม่เช่�อห่รอก	ท่ัานสัอนเร่�องกาลามสูัติร	บอกว่า

ไม่ต้ิองเช่�อ	ไปพิสูัจำน์เอา	บอกว่าถ้าไม่ทัำาติามอย่ามาอ้อนเรียกอาจำารย์	ผู้มทัำาติามท่ัาน

สัอน	พิสูัจำน์แล้วว่ามันจำริง	ผู้มก็เรียกท่ัานว่าอาจำารย์อยู่

ติอนทีั�ผู้มไปบวช	ผู้มออกจำากราชการแล้ว	ไปทัำาธุิรกิจำแล้ว	เล่นการเม่องด้วย

ซำ�า	ผู้มเล่อกได้คีรับ	ถ้าไม่บวชผู้มก็จำะเล่นการเม่อง	ทัำาธุิรกิจำของผู้มไป	พอดีไปบวชแล้ว

ผู้มเปลี�ยนไป	ถ้าไม่เปลี�ยน	ผู้มกลับมาได้คีรับ	ทัำาธุิรกิจำทัำาการเม่องได้	แต่ิผู้มไม่เอาอยา่ง

เก่าแล้ว	ผู้มไปเปลี�ยนชีวิติทีั�สัวนโมกข์

พิอเปลี�ยนุชี่วิตที�สำวนุโมกข์้ คุณเดช่าก็มาทำางานุด�านุการพ้ิฒนุาเอกช่นุ ทำาไมเราจ๊ง

เลือกทำาประเด็นุด�านุพ้ิฒนุาช่นุบทที�เชื่�อมโยงก้บเรื�องการเกษตร

จำริงๆ	ผู้มจำบเกษ์ติร	แล้วไปได้งานทีั�สัมาคีมเทัคีโนโลยีทีั�เห่มาะสัม	เพราะผู้มอ่านห่นังส่ัอ

ของชูมัคีเกอร์เร่�อง	Small is Beautiful	 เร่�อง	 เศรษฐศาสัติร์เชิงพุุทธ	 บอกว่าต้ิองใช้

เทัคีโนโลยทีีั�เห่มาะสัม	ผู้มเลยไปทัำางานนี�	แต่ิทัำาด้านเกษ์ติร	ไปอยูอี่สัาน	๕	ปี	พบปราชญ์

ชาวบ้านตัิ�งห่ลายคีน	 ผู้มไปเป็นลูกศิษ์ย์ท่ัาน	 ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้ัองถิ�นเยอะแยะเลย	

ผู้มถ่งเคีารพภูมิปัญญาท้ัองถิ�น	เพราะแต่ิละท้ัองถิ�นมีภูมิปัญญาซ่�งเห่มาะกับสัถานทีั�นั�นๆ	

เพราะสัภาพไมเ่ห่ม่อนกัน	ไปทีั�ไห่นก็ต้ิองใช้ภูมิปัญญาของทีั�นั�น	ไม่สัามารถจำะเอาของทีั�

อ่�นมาใช้ได้

เดชา	ศิริภัทัร
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ผู้มอยูข่อนแกน่กับสุัรินทัร์	ทีั�สุัรินทัร์ผู้มไปเจำอทัา่นมห่าอยู	่สันุทัรธัิย	ท่ัานเป็น

ปราชญ์	จำบเปรียญ	๓	แล้วกลับไปเป็นเกษ์ติรกร	ใช้ธิรรมะทัำาเกษ์ติร	ล่กซ่�งมาก	ผู้มไป

เรียนรู้จำากท่ัานมห่าศาลเลย	ท่ัานทัำาเกษ์ติรผู้สัมผู้สัานซ่�งไม่มีในติำารา	ดีกว่าเกษ์ติรแผู้น

ให่ม่ทีั�ผู้มเรียนมาเยอะ	ผู้มเข้าใจำเลยว่า	จำริงๆ	แล้วภูมิปัญญาพวกนี�	ดีกว่าทีั�เรียนมาจำาก

ต่ิางประเทัศ	เอาตัิวรอดได้แน่ๆ	แต่ิทัำาติามต่ิางประเทัศแล้วล้มเห่ลวห่มด	

คุณเดช่าทำาให�เรื�องการเคารพิภ้มิปัญญาท�องถิ้�นุหรือกล้บไปหารากเหง�ากลายเป็นุ

ระเบียบวาระสำำาค้ญข้องคนุที�จะทำางานุองค์กรพ้ิฒนุาเอกช่นุ แต่ปัจจุบ้นุไม่ค่อยมีใคร

พ้ิดถ๊้งเรื�องเทคโนุโลยีที�เหมาะสำม แต่ไปไกลถ๊้งข้นุาด AI ซ๊ั�งข้าดจากรากข้องเดิม คุณ

เดช่าจะถ่้ายทอดหรือทำาให�คนุมาเคารพิภ้มิปัญญาด้�งเดิมข้องแต่ละพืิ�นุที�ได�อย่างไร 

จะเชื่�อมเก่าต่อใหม่อย่างไรคร้บ

จำริงๆ	ก่อนผู้มใช้ภูมิปัญญาเดิม	เช่น	จำะทัำาเร่�องกัญชารักษ์าโรคี	ผู้มทัำาติามฝ่รั�งมาก่อน	

พิสูัจำน์แบบฝ่รั�งซ่�งมีจุำดตัิน	มีข้อจำำากัดเยอะ	รักษ์าโรคีไม่ได้	ผู้มเลยกลับไปห่าภูมิปัญญา

เดิม	เพราะผู้มรู้ว่าปัญญามี	๓	ระดับ	ฝ่รั�งเป็นแค่ีระดับกลางค่ีอจิำนติามยปัญญา	ค่ีอใช้

สัมองคิีดเอา	 ผู้มก็ไปห่าปัญญาระดับสูังค่ีอภาวนามยปัญญา	 ไปห่าพระทีั�ท่ัานได้ฌิาน	

ผู้มไปทัดสัอบว่าท่ัานจำะรู้เกี�ยวกับเร่�องกัญชาไห่ม	 ท่ัานรู้	 ท่ัานติอบได้	 จำนกระทัั�งผู้มได้

ติำารับนำ�ามันมา	ผู้มรักษ์าคีนเป็นมะเร็งแล้วห่าย	อัลไซเมอร์ผู้มก็ห่าย	ม่อสัั�นก็ห่าย	ปัจำจุำบัน

ผู้มให้่กระทัรวงสัาธิารณสุัขไปรักษ์าคีนห่ลายห่ม่�นคีน	ดีข่�น	๘0	กว่าเปอร์เซ็นต์ิ	 ดีกว่า

สูัติรฝ่รั�งเยอะแยะ	เป็นการด่งเอาภูมิปัญญาดั�งเดิมมาใช้กับปัจำจุำบันได้	

เรารู้ว่าท่ัานมีปัญญา	แต่ิเราต้ิองไปถามว่าอยากจำะรู้อะไร	เสัร็จำแล้วก็มาพิสูัจำน์

ติามห่ลักกาลามสูัติรว่าจำริงไห่ม	ถ้าจำริงก็เอามาเผู้ยแพร่	ถ้าไม่จำริงก็บอกว่าไม่จำริง	นี�ค่ีอ

ตัิวอย่างง่ายๆ	ว่าเราต้ิองเอาภูมิปัญญาดั�งเดิมมาประยุกต์ิใช้ให้่เห่มาะกับยุคีสัมัย	เห่มาะ

กับปัญห่าทีั�เกิดในปัจำจุำบัน	 ถ้าคีนรุ่นให่ม่เรียนรู้แบบนี�	 เราสัามารถเอาภูมิปัญญามาแก้

ปัญห่าในปัจำจุำบันได้	

คุีณไม่มีทัางเอาดิจิำทััลมาแก้ได้ห่รอก	 เพราะมันเป็นอจิำนไติย	ไม่มีทัางคิีดเอา

ได้	ต้ิองใช้ฌิานห่ร่อใช้ปญัญาระดับฝึ่กจิำติทีั�บริสัทุัธิิ�แล้ว	ปัญห่าในปัจำจุำบนัยิ�งเป็นอจิำนไติย	

ซับซ้อน	รวดเร็ว	รุนแรงข่�นทุักทีั	ถ่งเราใช้	AI	ก็ต้ิองมีข้อมูล	มีโปรแกรม	อย่างไรก็ต้ิอง
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อยู่ในกรอบ	มีขอบเขติ	แต่ิภาวนามยปัญญาไม่มีขอบเขติ	เราต้ิองใช้ปัญญาระดับนี�แล้ว	

แต่ิต้ิองใช้แบบพิสูัจำน์	ไม่ใช่ใช้แบบงมงาย	นี�เป็นประสับการณ์ส่ัวนตัิว

คุณเดช่าพิยายามใช่�ภาวนุามยปัญญา แต่เราก็ย้งใช่�เทคโนุโลยีที�เหมาะสำม แม�การ

ผู้ลิตนุำ�าม้นุก้ญช่า

ใช่คีรับ	 เราเล่อกทีั�เห่มาะสัม	 ทีั�ง่าย	 ทีั�ถูก	และปลอดภัย	 เล็กๆ	 ไม่ผูู้กขาด	 ไม่อันติราย	

และมีประสิัทัธิิภาพสูังด้วย	ผู้มทัำาคีรบเลย	 ไม่อย่างนั�นมันจำะผูู้กขาด	 เพราะเราทัำาเป็น

อยู่คีนเดียว	คีนอ่�นทัำาไม่ได้	ติอนนี�ผู้มเผู้ยแพร่ไปมห่าศาลแล้ว

ทุกว้นุนีุ�เวลาพ้ิดถ๊้งเดช่าคอืนุำ�าม้นุก้ญช่า แตมี่คนุจำานุวนุหนุ๊�งในุแวดวงที�ร้�ว่า อ.เดช่า

เคยทำาเรื�องข้�าว อยากจะให�ลำาด้บว่า เริ�มแรกม้ลนิุธิิข้�าวข้ว้ญจ้บเรื�องข้�าวโดยเฉพิาะ

เป็นุเพิราะอะไรคร้บ

พอออกจำากธุิรกิจำคีรอบคีรัว	ไปทัำากับสัมาคีมเทัคีโนโลยีทีั�เห่มาะสัม	อยู่อีสัาน	๕	ปี	ไป

สัอนให้่เขาทัำาเกษ์ติรผู้สัมผู้สัาน	เลี�ยงปลาในนาข้าว	อย่าไปทัำานาเชิงเดี�ยว	ไม่ต้ิองใช้ปุ๋ย

ใช้ยาเคีมี	เรียนจำากต่ิางประเทัศดว้ย	เรียนจำากภูมิปัญญาท้ัองถิ�นด้วย	แล้วผู้มมีคีวามสัขุ

และมีประโยชน์	ผู้มจำะทัำาติลอดชีวิติ	ต้ิองกลับมาทัำาบ้านเรา	เพราะทีั�อ่�นอยู่ไม่ได้ติลอด

ชีวิติ	 เราต้ิองมีองค์ีกรของเราเอง	 ถ้าเป็นลูกจ้ำางก็ไม่แน่นอนห่รอก	 ผู้มเลยกลับมาตัิ�ง

องค์ีกรทีั�สุัพรรณบุรี	

ทีัแรกผู้มคิีดว่าจำะทัำาเกษ์ติรทัั�วไป	แต่ิพอมาอยู่สุัพรรณฯ	แล้ว	พบว่าชาวนาทีั�

นี�มีปัญห่ารุนแรงและเยอะมาก	 เพราะเป็นชาวนาสัมัยให่ม่	 พ่�งติลาด	 พ่�งปุ๋ย	 พ่�งยา

เทัคีโนโลยี	ห่นี�สิันเยอะ	สุัขภาพไม่ค่ีอยดี	นาก็ขายไป	เราก็จัำบเร่�องข้าว	เพราะเป็นเร่�อง

ให่ญ่ของทีั�นี�	ผู้มก็พัฒนาเทัคีโนโลยีทีั�เห่มาะสัมเพ่�อให้่ชาวนาอยูร่อด	จำนกระทัั�งได้เทัคีนิคี

มา	แล้วห่าชาวนาตัิวอย่าง	ซ่�งก็ประสับคีวามสัำาเร็จำ	คุีณชัยพร	พรห่มพันธ์ุิ	ได้เกษ์ติรกร

ดีเด่นปี	๓๘	ติอนนี�เป็นปราชญ์แผู่้นดินไปแล้ว	

แต่ิ	๓0	กว่าปีทีั�ทัำามา	เราพบว่าถ่งเราจำะทัำาให้่ติาย	ก็ขยายผู้ลได้น้อย	เพราะ

ปัจำจัำยภายนอกไม่เอ่�อ	โดยเฉพาะรัฐบาล	กับเอกชน	ห่ร่อข้าราชการไม่เอาด้วยเลย	เพราะ

จำบเกษ์ติรแผู้นให่ม่มาทัั�งนั�น	แล้วใช้เคีร่�องม่อทีั�เราสู้ัไม่ได้	เขารู้ว่าชาวนาส่ัวนให่ญ่ทัำานา

เดชา	ศิริภัทัร
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ติามทีั�เขาบอกทัั�งทีั�ขาดทุันเพราะว่ามันล้างสัมอง	 ถ้าเราดูคีวามสัำาเร็จำของการลดการ

บริโภคีบุห่รี�	เขาจำะใช้	๓	มาติรการค่ีอ	๑.	ห้่ามโฆษ์ณา	๒.	เก็บภาษี์แพงๆ		๓.	เอาภาษี์

มาตัิ�ง	สัสัสั.	เพ่�อให้่เห็่นพิษ์ภัยของบุห่รี�	และบอกว่าสุัขภาพทีั�ดีคีวรจำะเป็นอะไร	

เราเช่�อว่า	ถ้าเราทัำาแบบนั�นกับเกษ์ติรค่ีอ	๑.	ห้่ามโฆษ์ณาปุ๋ยเคีมี	ยาฆ่าแมลง	

๒.	เก็บภาษี์แพงๆ	ติอนนี�ภาษี์ไม่เก็บเลย	๓.	เอาภาษี์ส่ัวนห่น่�งมาตัิ�งเป็นกองทุันเกษ์ติร

อินทัรีย์	บอกว่าเกษ์ติรเคีมีล้มเห่ลวอย่างไร	เราก็จำะเปลี�ยนเป็นเกษ์ติรอินทัรีย์ได้	เราทัำา

มาตัิ�งกี�สิับปี	 รัฐบาลไม่เอาเลยสัักข้อเดียว	 ภาษี์ก็ไม่เก็บ	 โฆษ์ณาก็ปล่อยเสัรี	 กองทัุน

เกษ์ติรอินทัรีย์ก็ไม่มี	นี�ค่ีอสิั�งแวดล้อมทีั�เรายังเอาชนะไม่ได้	ถ่งยังขยายตัิวได้ไม่มาก	แต่ิ

ผู้มยังทัำาอยู่	ไม่ได้เลิก	ค่ีอเราไม่แพ้	แต่ิยังขยายตัิวไม่ได้

เราเช่�อว่าอนาคีติต้ิองเปลี�ยนแน่	 เราเห่ม่อนกับเช่�อโรคี	เข้าไปในร่างกายแล้ว	

กำาลังฟัักตัิวอยู่	 ติอนนี�ร่างกายยังมีภูมิคุ้ีมกันเยอะ	 แต่ิเรายังอยู่	 ถ้าร่างกายอ่อนแอเม่�อ

ไห่ร่	เราขยายแน่ๆ	รอให้่เกษ์ติรแผู้นให่ม่ซ่�งจำะต้ิองล่มสัลายลงสัักวันห่น่�งแน่ๆ	เรามีแต่ิ

ขยายอย่างเดียว	 เพียงแต่ิยังขยายช้าอยู่	 แต่ิไม่เป็นไร	 ผู้มรอได้	 ผู้มไม่เห็่นก็ลูกผู้มเห็่น

ห่ลานผู้มเห็่น	 ธิรรมะชนะอธิรรมแน่ๆ	 จำะช้าห่ร่อเร็วข่�นอยู่กับปัจำจัำยภายนอกซ่�งเรา

คีวบคุีมไม่ได้	แต่ิเรารอได้	

นุ่าสำนุใจที�ว่า พิอได�ประสำบการณ์เรื�องเกษตรผู้สำมผู้สำานุจากอีสำานุซ๊ั�งเป็นุพืิ�นุที�เหมาะ

ในุการทำาเกษตรแบบด้ดแปลงเลก็ๆ แตข่้องทางสำพุิรรณเป็นุเกษตรเคมแีละเป็นุแปลง

ข้นุาดใหญ ่เพิราะที�ดินุข้องช่าวบ�านุถ้้กซืั�อและรวมเป็นุแปลงใหญ ่คุณเดช่าประเมินุ

ได�ไหมคร้บว่าสิำ�งที�ทำา มีผู้ลกระทบอย่างไรในุจ้งหว้ดสุำพิรรณเกี�ยวก้บวิถี้ชี่วิตเรื�องข้�าว 

คนุกล้บมาหาแม่โพิสำพิก้นุมากนุ�อยแค่ไหนุ

จำริงๆ	 เราประเมินว่าองค์ีกรเราเล็ก	คีนน้อย	 เงินน้อย	แต่ิอาศัยทีั�ทัำายาว	ทัำาอ่ด	ทัำาไม่

เลิก	เราห่วังได้อยา่งเดียวค่ีอคุีณภาพ	ห่วงัปริมาณไมไ่ด้	เราต้ิองเติรยีมทุักอยา่งให้่พร้อม	

ใคีรจำะเอาไปใช้ห่ร่อไม่อีกเร่�องห่น่�ง	

	 ๑.	 เราพัฒนาพันธ์ุิข้าวให้่พร้อม	พันธ์ุิข้าวแบบไห่นทีั�จำะปลูกโดยไม่ต้ิองใช้ปุ๋ย

ใช้ยา	 คุีณภาพก็ดี	 ทันทัานโรคีแมลง	 ปรับตัิวกับโลกร้อนได้	 และเห่มาะสัำาห่รับคีนทีั�มี

สุัขภาพดี	ไม่ใช่ปลูกเพ่�อเอาไปเลี�ยงสััติว์	
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๒.	วิธีิปลูกแบบไม่ต้ิองใช้ปุ๋ยเคีมี	ไม่ต้ิองใช้ยาฆ่าแมลง	ยาฆ่าห่ญ้า	แล้วผู้ลผู้ลิติ

ดีด้วยคุีณภาพสูังด้วย	เราพัฒนาเทัคีนิคีห่มดแล้ว	การปลูกข้าวเราไม่ได้เน้นแบบเอาไป

ขายจำนรำ�ารวย	 เราคิีดว่าข้าวเป็นปัจำจัำย	๔	 เพ่�อดำารงชีพให้่มีคุีณภาพก่อน	 ไม่ใช่ว่าปลูก

ข้าวคุีณภาพแย่ๆ	 แล้วไม่กิน	 เอาไปขาย	 แล้วซ่�อข้าวคีนอ่�นกิน	 ไม่กล้ากินข้าวทีั�ตัิวเอง

ปลูก	แต่ิไม่รู้ว่าข้าวในติลาดก็คุีณภาพเห่ม่อนกันนั�นแห่ละ	เราคีวรจำะปลูกข้าวดีๆ	ไว้กิน	

แล้วข้าวทีั�เราขายเห่ม่อนข้าวทีั�เรากิน	 คีนซ่�อได้กินของดีเห่ม่อนเรา	 แล้วราคีาไม่ถูกกด	

ทัำาเองขายเอง	แล้วรู้จัำกผูู้้บริโภคี	ไม่ต้ิองขายเยอะ	แล้วเราทัำาอย่างอ่�นด้วย	ไม่ใช่ทัำาแต่ิ

ข้าวอยา่งเดียว	เกษ์ติรในอนาคีติต้ิองไปทัางนี�	ไม่อยา่งนั�นไม่รอด	เกษ์ติรเชิงเดี�ยวอยา่งไร

ก็ไม่รอด	 เกษ์ติรทีั�คุีณภาพแย่และเกษ์ติรทีั�ลงทุันมากก็ไม่รอด	 ติอนนี�กำาลังอยู่ใน

กระบวนการล่มสัลายทีั�ไม่รู้ว่าจำะห่มดเม่�อไห่ร่	แต่ิจำะเร็วข่�นๆ	เพราะชาวนาไม่มีนาแล้ว	

ห่นี�สิันก็เยอะ	ติลาดก็แย่	

ยิ�งโคีวิด-๑๙	เกิด	จำะเปลี�ยนโฉมห่น้าไปห่มด	ห่ลังโคีวิดจำะไม่มีทัางเห่ม่อนเดิม	

แม้แต่ิเศรษ์ฐียังมาปลูกผัู้กกินเอง	โคีกห่นองนาทีั�ไม่มีใคีรสันใจำ	ติอนนี�เป็นเป้าห่ลักของ

รัฐบาลทีั�ให้่เงินมาทัำาทุักติำาบล	ติำาบลละสัองราย	เพราะโคีกห่นองนาเป็นการพ่�งตัิวเอง

ทัางด้านอาห่าร	ด้านนำ�า	มีการใช้ทัรัพยากรอย่างคุ้ีมค่ีา	ชัดเจำนว่าเกษ์ติรแบบนี�มาแน่ๆ	

อาจำไม่ทัันใจำเราก็ไม่เป็นไร	แต่ิเราทัำาให้่เต็ิมทีั�ก่อน	คีนอ่�นจำะเป็นอย่างไรเรารอได้	เห่ม่อน

ชูมัคีเกอร์บอกว่าแค่ีสัร้างเร่อแล้วกางใบไว้	 ลมมาเม่�อไห่ร่แกไปเลย	 แต่ิถ้ารอจำนลมมา

แล้วค่ีอยสัร้างเร่อ	ไม่ทัันห่รอกคีรับ	ผู้มสัร้างเร่อมา	๓0	ปีแล้ว

นุอกจากคำาพ้ิดข้องช้่ม้คเกอรแ์ล�ว ผู้มย้งนุ๊กถ๊้งเรือไททานุคิที�ยิ�งใหญม่าก แตป่ระมาท 

ไม่มีเรือช้่ชี่พิอย่างเพีิยงพิอ อ�างว่าถ๊้งอย่างไรก็ไม่จม พิอจมแล�วคนุตายเป็นุส่ำวนุใหญ่

เพิราะมีช้่ชี่พินุ�อย ข้องคุณเดช่าเหมือนุทำาเรือไว� ทำานุำาร่อง แล�วทำาพ้ินุธ์ุิข้�าวไว� ทำา

วิธีิการปล้กโดยไม่ใช่�ปุ๋ย ใช่�ยาฆ่์าแมลง สำารเคมี แล�วมีเกษตรกรต้วอย่าง ซ๊ั�งจะต�อง

ร้กษาไว� เพืิ�อรอวาระที�กระแสำลมจะมา แต่ทำาไมอย่้ดีๆ ม้ลนิุธิิข้�าวข้ว้ญถ๊้งมาทำาเรื�อง

ก้ญช่าข้ว้ญแทนุ 

จำริงๆ	ผู้มไม่ได้เปลี�ยน	ข้าวขวัญยังทัำาเร่�องข้าวเห่ม่อนเดิม	แต่ิกัญชาเป็นเร่�องส่ัวนตัิวของ

ผู้ม	ไม่ได้เกี�ยวกับองค์ีกร	ผู้มเปน็ห่มอ	แต่ิผู้มเปน็ประธิานมลูนิธิิข้าวขวัญด้วย	คีนเลยสัับสัน 
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เร่�องกัญชาผู้มทัำาเฉพาะส่ัวนตัิวของผู้ม	 มีทีัมงานต่ิางห่าก	 ไม่ได้อยู่ในมูลนิธิิ

ข้าวขวัญ	เพราะกระทัรวงสัาธิารณสัขุตัิ�งให้่ผู้มเปน็ห่มอแลว้	ผู้มติอ้งใช้ให้่คุ้ีม	เพราะห่มอ

พ่�นบ้านสุัพรรณมีคีนเดียว	คีนมาห่าผู้มเยอะแยะ	ผู้มก็ต้ิองทัำาห่น้าทีั�	ติามจำรรยาบรรณ

ของห่มอ	ไม่ใช่เป็นห่มอเล่นๆ	ยิ�งรัฐบาลตัิ�งให้่เป็นห่มอพ่�นบ้านยิ�งห่นักให่ญ่	เราไม่ได้เรียน	

แต่ิเขาศรัทัธิามาก	ห่วังมาก	เราอย่าให้่เขาห่มดศรัทัธิา	เป็นภาระทีั�ห่นักพอสัมคีวร	แต่ิ

ผู้มคิีดว่าไม่เป็นไร	ได้บุญ	แล้วทีัมงานข้าวขวัญเขาทัำากันเองได้	เพราะทัำามา	๓0	กว่าปี

แล้ว	ผู้มเลยมารับเร่�องกัญชาโดยใช้ทีัมงานอีกกลุ่มห่น่�ง

ทำาไมคุณเดช่าถ๊้งเปลี�ยนุจากข้�าวมาเป็นุก้ญช่าโดยที�อาจจะไม่ได�มีความร้�ล๊กมาก่อนุ 

เป็นเพราะแม่เห่ม่อนกัน	 แม่ผูู้กพันกับผู้มมาก	 พอแม่เสีัยเพราะเป็นมะเร็ง	 แล้วห่มอ

ปัจำจุำบันรักษ์าไม่ได้	เราส่ังไปทีั�	รพ.วิชัยยุทัธิ	ซ่�งดีทีั�สุัดในสัมัยนั�น	แต่ิไม่รอด	ผู้มย้อนไป

ดูพบว่าคุีณติาผู้มก็เป็นมะเร็งติาย	คุีณลุงพี�ชายของแม่ผู้มก็เป็นมะเร็งติาย	แม่เป็นมะเร็ง

ติาย	น้าชายผู้มสัามคีนเปน็มะเร็งติายทุักคีน	ติระกลูแม่ผู้มมีคุีณยายรอดอยูค่ีนเดยีว	ผู้ม

คิีดว่าตัิวเองน่าจำะมีโอกาสัเป็นมะเร็งเยอะ	ถ้าเป็นมะเร็งแล้วรักษ์าแบบคุีณแม่	ผู้มคีงไม่

รอด	ผู้มไปดูข้อมูลคีีโมของอเมริกา	 ผูู้้ป่วยมะเร็งทีั�รอด	๕	ปี	มี	๒.๑%	ออสัเติรเลีย	มี	

๒.7%	การรักษ์ามะเร็งแบบปัจำจุำบันห่ายไม่ถ่ง	๓%	ผู้มไม่เอาห่รอก

แล้วผู้มไปค้ีนข้อมูลทัั�วโลกว่าอะไรทีั�รักษ์ามะเร็งได้	 ผู้มเห็่นว่ากัญชารักษ์าได้

จำริง	อย่างอ่�นไม่น่าเช่�อ	ผู้มเลยรักษ์าดู	ผู้มเอาคีนไข้มารักษ์าแบบฝ่รั�ง	แต่ิไม่ห่าย	ผู้มเลย

ไปถามพระแล้วก็รักษ์าติามแบบท่ัาน	ปรากฏว่าห่าย	นี�ค่ีอจุำดเปลี�ยน	พอห่ายแล้วผู้มก็

เช่�อพระ	ผู้มก็มาทัดลองกับตัิวเองบ้าง	ผู้มไม่ได้เป็นมะเร็ง	แต่ิเป็นอัลไซเมอร์	เป็นพาร์กินสััน	

ติาผู้มก็แย	่แต่ิห่ายห่มดเลยคีรับ	ผู้มเลยเห็่นว่ามีประโยชน์	และจำะค้ีนคีว้าต่ิอ	ผู้มเลยทัำา

ยาให้่พระไปเเจำกมาห่ลายปี	๘,000	คีน	แล้วเก็บข้อมูลห่มดจำนมาโดนจัำบ	

คุณเดช่าทำาเรื�องข้�าวปี 25๓2 คือทำามาแล�ว ๓๑ ปี แต่คนุร้�จ้กแค่ในุแวดวงคนุ

สุำพิรรณหรือคนุที�ทำาเรื�องเกษตรทางเลือก แต่คุณเดช่าทำาก้ญช่าเมื�อปี 2555 แล�ว

โดนุจ้บเมื�อปี 2562 จนุด้งไปท้�วประเทศ ข้�อสำำาค้ญคือไม่ได�แค่คนุร้�จ้กอย่างเดียว 

แต่สำามารถ้ไปกระทบถ๊้งทางราช่การที�ยอมร้บ จากที�เคยเป็นุหมอเถื้�อนุ ก็มาต้�งเป็นุ
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หมอภ้มิปัญญา หมอพืิ�นุบ�านุ เป็นุอย่างไรคร้บ

พอโดนจัำบแล้วคีนเซฟัผู้มทัั�งประเทัศ	เร่�องก็เข้าไป	คีรม.	อ.ยักษ์์	วิวัฒน์	ศัลยกำาธิร	ท่ัาน

ไปพูดใน	คีรม.ว่า	ถ้าไม่จัำดการให้่	ท่ัานจำะลาออกมายน่ข้างผู้มชนกับรัฐบาลเลย	พลเอก

ประยทุัธ์ิท่ัานรู้จัำก	อ.ยกัษ์์ดี	เพราะเปน็เด็กวัดนวลนรดศิด้วยกัน	เลยบอกวา่อยา่ไปทัำาให่้

เป็นเร่�องให่ญ	่แล้วสัั�งให้่	พล.อ.อ.ประจำณิ	จัำ�นติอง	ทีั�คุีม	ปปสั.	จำดัการเร่�องผู้มให่เ้รียบร้อย	

ให้่ผู้มทัำาโดยไม่ผิู้ดกฎห่มาย	เพราะผู้มไม่เลิกทัำาห่รอก	เขาเลยต้ิองตัิ�งให้่ผู้มเป็นห่มอ	

เมื�อคุณเดช่าเป็นุหมอพืิ�นุบ�านุได�ปีกว่าๆ มีผู้ลกระทบต่อกระทรวงสำาธิารณสำุข้ถ๊้ง

ข้นุาดว่ายอมผู้ลิตนุำ�าม้นุก้ญช่าที�เป็นุส้ำตรข้องหมอเดช่าแจกไปท้�วประเทศ เรื�องเป็นุ

มาอย่างไรคร้บ

กฎห่มายมันซับซ้อนเพราะเป็นยาเสัพติิด	 ผู้มต้ิองเป็นห่มอก่อนซ่�งเป็นแล้ว	 แต่ิยังแจำก

ไม่ได้	 ผู้ลิติไม่ได้	 ต้ิองอบรมก่อนก็อบรมแล้ว	 แต่ิสูัติรทีั�พระบอกผู้มมายังผิู้ดกฎห่มาย	

เพราะไม่ได้ข่�นติำารับ	ผู้มต้ิองส่ังไปข่�นติำารับก่อน	เขาก็พยายามยับยั�งกันตัิ�ง	๓	คีณะ	ไป

เดินแล้วก็ยังไม่ยอม	จำนสุัดท้ัายก็ล่าไปถ่งสิังห่าคีมกว่าจำะข่�นติำารับได้	ระห่ว่างนั�นคีนไข้

มารอขอยาผู้ม	๔0,๙00	คีน	ทุักจัำงห่วัดเลย	พอถ่งสิังห่าคีมติายไปแล้ว	๓0-๔0	คีน	ผู้ม

ไปเช็คีแลว้ว่าถ่งผู้มจำะทัำาได	้แต่ิผู้มไมมี่สิัทัธิิ�ปลูก	ต้ิองไปขอ	ปปสั.	ซ่�งเขากไ็ม่ให้่	ต้ิองผู่้าน

ข้าราชการ	ต้ิองไปติรวจำอะไรก่อน	ถ้ารอผู้ม	คีนไข้ติายห่มดแน่	ผู้มเลยไปขอท่ัานอนุทิัน	

(ชาญวีรกุล)	รมติ.สัาธิารณสุัข	ว่าให้่เอาคีนไข้ผู้มไปรักษ์าด้วย	แล้วผู้มก็ยกติำารับให้่	เพราะ

ผู้มทัำาไม่ได้	ผู้มปลูกไม่ได้	

แล�วกฎหมายใหม่ที�บอกว่าปลดล็อกเป็นุอย่างไรคร้บ คนุย้งไม่ค่อยร้�

ปลดล็อกค่ีอ	 ๑.อนุญาติให่้คีนไข้ปลูกได้	 ๒.อนุญาติให่้ห่มอทีั�ใช้กัญชาปลูกได้	 ๓.ให้่

ประชาชนปลูกเพ่�อการค้ีา	แต่ิต้ิองไปร่วมกับผูู้้ผู้ลิติ	๓	 ข้อนี�	 เขาประชาพิจำารณ์ไปแล้ว	

ผู่้านกรรมาธิิการไปแล้ว	ติอนนี�ผู่้าน	คีรม.แล้ว	แต่ิไปติิดกฤษ์ฎีกากับสัภาอีก	๓	วาระ	ยัง

ไม่ผู่้านเป็นกฎห่มาย	ต้ิองรอไปอกี	ผู้มเลยให่เ้ขาไปแจำก	เขาบอกวา่แจำกไมไ่ด้	ต้ิองทัำาวิจัำย	

พอวิจำยัแล้วก็ไปตัิดสิัทัธิิในการห่ยอดติา	ห่ยอดหู่	คีนเป็นโรคีไติ	เป็นตัิบ	คีนท้ัอง	คีนเป็น

โรคีจิำติ	ห้่ามใช้กับเด็กด้วย	อายุไม่เกิน	๒0	ก็ใช้ไม่ได้	ซ่�งเราทัำาอะไรไม่ได้	เพราะต้ิองผู่้าน

เดชา	ศิริภัทัร



124 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
คีณะกรรมการจำริยธิรรมการทัดลองในมนุษ์ย์ก่อน	ถ่งขนาดนั�นยังแจำกไปห่ลายห่ม่�นคีน

แล้ว	ถ้าทัดสัอบเกินห่ม่�นคีนติิดต่ิอกัน	๓	เด่อน	แล้วผู้ลลัพธ์ิดีมากกว่า	๖0%		จำะยกไป

เป็นยาห่ลักได้	 ติอนนี�ข้อมูลภายในบอกว่า	๑๖,000	คีนแรก	 ผู่้าน	๓	 เด่อนและผู่้าน	

๖0%	ไปเยอะแลว้	โอกาสัทีั�จำะเปน็ยาห่ลกัของชาติิห่ลังจำากเสัรจ็ำโคีรงการเด่อนกนัยายน

มีมาก	พอเป็นยาห่ลักแล้วโอกาสัทีั�จำะเข้า	๓0	บาทัมีเยอะ	นี�เป็นเป้าห่มายของเรา	

เท่าที�ผู้มทราบ ๑.นุำ�าม้นุเดช่าตาม พิ.ร.บ.คุ�มครองภ้มิปัญญา เป็นุตำาร้บยาข้องช่าติ

ไปแล�ว มาข้อจากหลวงได�เลย ไม่ต�องจ่ายค่าลิข้สิำทธิิ�สิำทธิิบ้ตรให�ก้บหมอเดช่า 2. 

ก่อนุหนุ�าที�คุณเดช่าจะเคลื�อนุไหว มีกระแสำการแก�กฎหมายยาเสำพิติดให�โทษ โดย

อ�างว่าทำาเพืิ�อการแพิทย์ แต่ล็อกไว� 5 ปีว่าห�ามประช่าช่นุ หมอไทยใช่� เพืิ�อจะเปิด

ทางให�ยาสิำทธิิบ้ตรจากต่างประเทศราคาแพิง คือ 5 ซีัซีั ข้ายก้นุเป็นุพ้ินุบาท กะว่า

ถ้�ายาสำิทธิิบ้ตรจากต่างประเทศเข้�ามาไม่ว่าจะญี�ปุ่นุ อเมริกา ยุโรป จะมีล้กษณะ

ผู้้กข้าด คนุอื�นุทำาไม่ได� หมอแผู้นุปัจจุบ้นุถ๊้งจะใช่�ได�ควบค่้ก้บคีโม นีุ�คือสิำ�งที�เข้าวาง

ไว� ไม่ใช่่ว่าเข้าจะไม่พ้ิฒนุา แต่เข้าไม่หว้งจะให�ประช่าช่นุท้�วไปเข้�าถ๊้งได� นุอกจาก

ต�องจ่ายเงินุเพิราะสิำทธิิบ้ตร เรื�องนีุ�เดิมทีอย่้ในุเป้าหมายข้องคุณเดช่าไหมหรือบ้งเอิญ

จ้งหวะไปเป็นุก�างข้วางคอเข้าพิอดี

ผู้มตัิ�งเป้าไว้แล้วว่าจำะต้ิองดันนำ�ามันของผู้มให้่เข้าถ่งประชาชนให้่ได้	เพราะผู้มดูองค์ีการ

เภสััชฯ	แบบฝ่รั�ง	 มีงบ	๑00	กว่าล้าน	 ซ่�อเม็ดกัญชาจำากต่ิางประเทัศมาเม็ดละ	๘00	

บาทั	โรงเร่อน	๑00	ต้ินก็ต้ิองใช้เงิน	๑0	ล้าน	เคีร่�องสักัดก็	๑0	กว่าล้านบาทั	ทัำามา	๑	

ล้านขวดเสีัยไป	๑00	ล้านบาทั

ตัิวเลขวงใน	สูัติร	THC,	CBD,	THC+CBD ๓	สูัติรบรรเทัาได้	๔	อาการเอง	

ไม่ใช่รักษ์าโรคีนะ	แล้วก็ต้ิองใช้ยาฝ่รั�งจำนไม่มีเห่ล่อแล้ว	เขาแจำกไปตัิ�งแต่ิสิังห่าคีมจำนถ่ง

ปัจำจุำบันไม่ถ่ง	๒,000	คีน	แล้วยาล้านขวดเด่อนกันยายนจำะห่มดอายแุล้ว	เขาต้ิองทัำาลาย

ทิั�ง	เงินร้อยล้านจำะห่มดไปภายในกันยายนโดยทีั�รักษ์าคีนไม่ถ่ง	๒,000	คีนเอง	ต้ิองไป

ติามว่าคุีณใช้งบประมาณภาษี์ของเราแบบนี�ได้อย่างไร	ไม่คุ้ีมค่ีา	

เพิราะเข้าไปจำาก้ดแค่ 4 อาการ
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ฝ่รั�งมีงานวิจัำยแค่ีนั�น	ก็ต้ิองทัำาติามนั�น	เพราะองค์ีกรเภสััชไม่ได้วิจัำย	เขาก็รักษ์าติามฝ่รั�ง	

ถ้าผู้มไม่มีตัิวเปรียบเทีัยบ	เขาก็จำะใช้แบบนี�ต่ิอไปเพราะไม่มีทัางเล่อก	แต่ิของผู้ม	กรม

การแพทัย์แผู้นไทัยเจีำยดเงินมาล้านกว่าบาทั	แล้วไปขอ	ปปสั.มา	๑	ตัิน	ใช้ไปแค่ี	๒00-

๓00	 กิโลเอง	 เอานำ�ามันมะพร้าวมาต้ิมแจำกไปตัิ�ง	 ๖-7	ห่ม่�นคีนแล้ว	 เห็่นชัดเลยว่าใช้

แบบแพทัย์แผู้นไทัยถูกกว่า	ดีกว่า	ปลอดภัยกว่า	ได้ผู้ลมากกว่า	และไม่ต้ิองไปซ่�อสิัทัธิิ

บัติรใคีรแม้แต่ิบาทัเดียว

คุณเดช่าเริ�มศ๊กษาเรื�องก้ญช่าเมื�อปี 2555 ต้�งเป้าที�จะทำากี�ปีเพืิ�อให�เกิดผู้ลก้บสุำข้ภาพิ

ข้องคนุไทย ในุการต่อส้ำ�ก้บโรคมะเร็งและเหยื�อข้องการแพิทย์สำม้ยใหม่ที�หากินุก้บการ

ร้กษามะเร็ง

สัำาห่รับคีนป่วย	เราทัำาติลอด	เราจำะเปิดสัำานักงานภายในปี	๒๕๖๓	ทีั�สุัพรรณฯ	และไม่

เกินปี	๖๕	จำะเปิดโรงพยาบาลทีั�ด่านช้าง	บนพ่�นทีั�	๕0	ไร่	เพ่�อศ่กษ์าวิจัำยเร่�องโรคีต่ิางๆ	

คีวบคู่ีกับทีั�รัฐบาลเอาไปแจำก

๒.	ทัำาวิจัำยเร่�องการใช้นำ�ามันเดชาเพ่�อฟ้ั�นฟูัสุัขภาพคีนสูังวัยทีั�มีอายุ	๖๕	ปีข่�น

ไป	เราจำะทัำาห่ม่�นคีนในเวลา	๑	ปี	เริ�มตัิ�งแต่ิเด่อนกุมภาพันธ์ิทีั�ผู่้านมา	เราเช่�อว่าจำะฟ้ั�น

ได้	อย่างผู้มติอนนี�อายุ	7๒	แล้วไม่มีสัักโรคี	สัมองก็ดี	ม่อก็ดี	หู่ก็ดี	ติาก็ดี	ร่างกายก็ดี	ผู้ม

จำะฟ้ั�นฟูัคีนสูังอายุให้่รัฐบาลดูก่อน	๑	ปี	ถ้าดีจำริง	ผู้มจำะให้่รัฐบาลเอาไปวิจัำยซำ�า	แล้วถ้า

ดีจำริงแบบทีั�ผู้มคีาดไว้	ผู้มจำะเอาคีนแก่เข้า	๓0	บาทั	เพราะทัั�งโลกยังฟ้ั�นอัลไซเมอร์	ฟ้ั�น

พาร์กินสััน	ฟ้ั�นติา	ฟ้ั�นหู่	ไม่ได้เลย	แต่ิของเราราคีาถูกมาก	ใช้แค่ีเงินวันละบาทัเดียว	คีน

แก่จำะไม่เป็นภาระของสัังคีม	แต่ิทัำางานให้่กับสัังคีมฟัรีๆ	อีก	๑0	ปี	ดีขนาดไห่น	

กลุ่มเป้าห่มายทีั�	๓	ค่ีอ	เด็ก	ผู้มลองแล้วคีรับ	ห่ลวงปู่ท่ัานบอกว่าถ้าให้่แม่กิน

ตัิ�งแต่ิท้ัอง	เด็กคีลอดมาจำะไม่ผิู้ดปกติิ	แล้วถ้าให้่กินต่ิอไปอีกสัองปี	เด็กจำะเป็นอัจำฉริยะ

โดยไม่ต้ิองเข้าโรงเรียน	เพราะสัมองจำะอัจำฉริยะไปเอง	ซ่�งจำริง	เราต้ิองวิจัำยให้่เขาดู	เพราะ

เด็กเป็นกำาลังของชาติิ	ถ้าเราสัร้างเด็กแบบนั�นได้	ประเทัศไทัยจำะเจำริญ	แต่ิติอนนี�กุมาร

แพทัย์รวมหั่วกันต่ิอต้ิานว่าห้่ามใช้กับเด็กเด็ดขาด

แพิทยสำภาทกุด�านุตอ่ต�านุหมด ยกเว�นุเวช่ศาสำตรค์รอบคร้วที�ยอมใช่�ก้ญช่า แตไ่ม่ว่า

เดชา	ศิริภัทัร
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กุมารแพิทย์ ศ้ลยแพิทย์ ด�านุสำมอง เข้าห�ามใช่�ยาก้ญช่าหมด

ผู้มเปน็ห่มอพ่�นบ้าน	ผู้มจำะใช้	แล้วผู้มจำะวิจัำยเร่�องเด็กให้่ดูเลยว่าเด็กเป็นอัจำฉริยะ	ซ่�งใคีร

ก็ทัำาไม่ได้	แต่ิวิธีินี�ทัำาได้

จริงๆ ตำาร้บยาก้ญช่ามีจาร๊กไว�เลยว่า เข้าจะใช่�ก้บเด็กเพืิ�อให�สำมองดีความจำาดี เพีิยง

แต่เวลาเรามาข๊้�นุทะเบียนุ อย.เข้าจะห�ามเรื�องใช่�ก้บเด็กและผู้้�หญิงท�องอย่้แล�ว แต่

ข้องคุณเดช่าครบหมดเลย 

ห่มอต้ิองเป็นคีนจ่ำายเอง	มารับทีั�โรงพยาบาลเรา	ขายทัั�วไปไม่ได้

คุณเดช่าจะทำาเรื�องก้ญช่าไปจนุสุำดหรือมีกรอบเวลานุานุแค่ไหนุ ทำาจนุม้�นุคงแล�ว มี

องค์กรที�ด้แลเรื�องก้ญช่า แล�วไปทำาอย่างอื�นุไหมคร้บ

คีงต้ิองตัิ�งมูลนิธิิสัำาห่รับดูแลเร่�องกัญชา	พอมีโรงพยาบาลแล้วต้ิองมีมูลนิธิิห่น่�งดูแลเร่�อง

การรักษ์าพยาบาล	ทีั�จำริงแล้ว	เป้าห่มายห่ลังจำากการรักษ์าค่ีอเร่�องเศรษ์ฐกิจำ	ผู้มเคียพดู

มาห่ลายห่นแล้วว่าการท่ัองเทีั�ยวในอนาคีติจำะเปลี�ยนไปห่ลังโคีวิด-๑๙	 ติ้องเป็นการ

ท่ัองเทีั�ยวเชิงสุัขภาพ	ห่มายถ่งว่าโรคี	NCD	ทีั�รักษ์าไม่ได้	มาเม่องไทัยเลย	มาเทีั�ยวบ้าน

เรา	เช่น	เป็นโรคีไมเกรน	มาเม่องไทัย	พักในรีสัอรท์ัทีั�เรารับรองวา่	ถ้าคุีณมาพัก	คุีณเสีัย

ค่ีาใช้จ่ำายธิรรมดา	แต่ิเรารักษ์าให้่คุีณฟัรีสัองเด่อนจำนห่าย	 เพราะเราจ่ำายแค่ีวันละบาทั

เอง	สัองเด่อน	๖0	บาทั	คุีณไม่ต้ิองจ่ำาย	แต่ิคุีณกินอาห่ารทีั�นี�	พักทีั�นี�	 คุีณห่ายกลับไป

เลย	 จำะเป็นการด่งนักท่ัองเทีั�ยวเชิงสุัขภาพเข้ามาอย่างไม่จำำากัด	 สัมมุติิไมเกรนเรารู้ว่า

ต้ิองใช้เวลารักษ์าสัองเด่อน	ถ้าเบาห่วานเราคิีดว่าสััก	๓	เด่อน	ถ้าเป็นโรคีซ่มเศร้าอยู่สััก	

๕	เด่อน	มะเร็ง	๖	เด่อน

เราให้่ชาวบ้านได้ค่ีาทีั�พัก	ค่ีาอาห่าร	เราเพียงแต่ิรับรองว่าโรงพยาบาลเราดูแล

ให้่ฟัรี	เพ่�อชาวบา้นจำะไดเ้ศรษ์ฐกจิำจำากการทัอ่งเทีั�ยวเชิงสุัขภาพ	ชาวบา้นเขาไดค่้ีาทีั�พัก

กับอาห่ารวันละ	๔00	บาทั	นี�แห่ละรีสัอร์ทัยุคีให่ม่ทีั�ไม่ต้ิองไปอยูใ่นโรงแรม	แต่ิอยู่กับ

ชาวบ้านแล้วคุีณจำะห่ายจำากโรคีภัย	ซ่�งเป็นไปได้	เพราะคีนญี�ปุ่นทีั�เป็นมะเร็ง	เขาเคียอยู่

เม่องไทัย	เราให้่ยาแล้วเขาห่ายกลับไป	เขาพาเพ่�อนญี�ปุ่นมาอีก	๔-๕	คีน	เขาบอกว่า	ถ้า

เราเปิดประเทัศเม่�อไห่ร่	 เขาจำะมาอยู่จำนห่ายแล้วค่ีอยกลับบ้าน	 จ่ำายเฉพาะค่ีาทีั�พักค่ีา
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อาห่าร	เราไม่ได้คิีดค่ีายา	ทัำาไมเขาถ่งจำะไม่มาล่ะ	เพราะได้รักษ์าฟัรีๆ	เราส่ังเสัริมให้่ทัำา

ทุักจัำงห่วัดเลยคีรับ	เพราะคีนไข้เยอะ	เราจำะรับรองให้่ห่มอพ่�นบ้านห่ร่อแพทัย์แผู้นไทัย	

เพราะเราไม่ได้สังวนลิขสิัทัธิิ�	

ติอนนี�คีนป่วยมาเม่องไทัยได้แล้ว	แต่ิจำะไปทีั�โรงพยาบาล	ไม่ได้ไปทีั�ชาวบ้าน	

ให้่มาทีั�ชาวบ้าน	ไม่ต้ิองไปทีั�โรงพยาบาลซ่�งรักษ์าโรคี	NCD	ทัั�งห่ลายไม่ห่ายห่รอก	

โปรแกรมสุัดท้ัายซ่�งจำะได้บุญด้วยค่ีอ	 รับคีนก่อนติาย	 ฝ่รั�งวัยเกษี์ยณแล้วจำะ

ไปอยูบ้่านพักคีนชรา	เพราะเขามีบำานาญ	แต่ิอยูแ่บบลำาบากมากเพราะคีนแก่ในประเทัศ

พัฒนาแล้วมีเงินจำำากัด	อาห่ารก็แย่	 ทีั�พักก็แย่	คีนดูแลก็แย่	มาอยู่เม่องไทัย	 เราก็สัร้าง

ทีั�พัก	ห่มู่บ้านไห่นก็สัร้างได้	 ห่มู่บ้านญี�ปุ่นให้่คีนญี�ปุ่นมาอยู่เป็นชุมชน	แล้วเราคิีดค่ีาทีั�

พัก	ค่ีาอาห่าร	ค่ีาดูแล	ค่ีาพยาบาล	แล้วให้่ยาฟัรีด้วย	อยูส่ับายจำนติาย	พอติายแล้วก็เอา

คีนให่ม่เข้ามา	 เขาเอาศพกลับไป	 เป็นการช่วยคีนแก่ด้วย	 เราได้เงินด้วย	 เพราะเขาอยู่

บ้านเขาทุักข์มาก	 แต่ิอยู่บ้านเราสับาย	 อนาคีติเราจำะให้่ชาวบ้านทัำาแบบนี�	 เราเป็นทีั�

ปร่กษ์าให้่	ชาวบ้านปลูกแล้วเราทัำายาให้่	ยากทีั�ไห่น	

สัองอย่างนี�จำะทัำาให้่เศรษ์ฐกิจำยั�งย่น	เพราะคีนป่วยกับคีนแก่ต้ิองมาเม่องไทัย

แน่ๆ	คีนแก่มาอยูจ่ำนติายไปเลย	คีนป่วยก็มาอยูจ่ำนห่ายแล้วกลับไป	คีนป่วยให่ม่ก็เข้ามา	

ช่วงห่ลังโคีวิดต้ิองเอาสุัขภาพเป็นตัิวด่ง	แล้วเอากัญชาเป็นตัิวเสัริม	ชาวบ้านก็มีทีั�พัก	มี

อาห่าร	แทันทีั�จำะสัง่กัญชาออก	ให้่คีนพวกนี�กินเสีัย	ก็ได้มูลค่ีาเพิ�ม	แรงงานกไ็ปดูแลพวก

นี�	ทุักห่มู่บ้านทัำารีสัอร์ทัเองได้ห่มด	ผู้มคิีดว่าจำะทัำาให้่เกิดข่�นให้่ได้	ไม่อย่างนั�นชาวบ้าน	

ไม่รู้จำะไปทัำาอะไรห่ลังโคีวิด

สิำ�งที�จะเป็นุจริงอย่างหนุ๊�งคือเวลาจะปล้กก้ญช่า ต�องปลอดยาฆ่์าแมลง แผู่้นุดินุที�

ปล้กก้ญช่าต�องเป็นุแผู่้นุดินุที�บริสุำทธิิ� ใช่�ยาฆ่์าแมลงไม่ได� ก้ญช่าที�มียาฆ่์าแมลงเข้า

ก็ไม่เอาไปทำายา

ต้ิองเป็นอินทัรีย์ทัั�งห่มด	ปลูกเองทัำาเองแล้วแจำกฟัรีอีก

เมื�อก่อนุบอกว่าเกษตรอินุทรีย์ทำาไม่ได�หรอกเพิราะลงทุนุส้ำงและได�ผู้ลนุ�อย ที�เข้าต่อ

ต�านุก้นุทุกว้นุนีุ� ข้นุาดแบนุไปแล�วย้งบอกว่าจะกล้บไปหาเคมี เรื�องก้ญช่าอาจจะเป็นุ
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ต้วหนุ๊�งที�ทำาให�เกษตรอินุทรีย์เป็นุจริงได�

ติอนนี�เรากำาลังพัฒนาพันธ์ุิกัญชาเพ่�อจำะได้ไม่ต้ิองปลูกในโรงเร่อน	 ไม่ต้ิองใช้ปุ๋ยใช้ยา	

คุีณภาพก็ดี	ทันทัานโรคีแมลง	เราทัำาเห่ม่อนข้าวแต่ิทัำาง่ายกว่าข้าวอีก	แต่ิกัญชาอย่างไร

ก็ห้่ามใช้ยาอยู่แล้ว	 เพราะถ้ามียาเคีมี	 จำะเอามาทัำายาไม่ได้	 แต่ิถ้าเป็นพันธ์ุิจำากต่ิาง

ประเทัศยงัใช้ยาคีรับ	โรงเร่อนใช้ทัั�งนั�นแห่ละ	ไปติรวจำได้เลย	ใช้ยาฆ่ารา	เพราะเช่�อเยอะ

เมื�อองค์การเภส้ำช่ฯ และรพิ.อภ้ยภ้เบศรเอามาใช่� ก็ต�องทำาเหมือนุต่างประเทศ

ทัำานั�นแห่ละ	เพราะพันธ์ุิเขาไม่ทันทัาน	วงในเขารู้ทัั�งนั�นแห่ละ	ของเราทันทัานแล้วปลูก

กลางแจ้ำง	เราคัีดพันธ์ุิทีั�เห่มาะกับบ้านเรา	

คุณเดช่ามีล้กษณะพิิเศษกว่านุ้กอุดมคติคนุอื�นุ ที�เวลาแสำวงหาด�านุในุ อาจจะไปทาง

สำมาธิิภาวนุา แต่คุณเดช่าห้นุไปทางด�านุจิตวิญญาณ เหมือนุก้บเวลาทำาเรื�องข้�าว

ข้ว้ญ จะมีพิระแม่โพิสำพิซ๊ั�งเป็นุความเชื่�อด้�งเดิมว่า ข้�าวเป็นุข้องท่านุ ท่านุช่่วยหล่อ

เลี�ยงเรา เป็นุแม่ข้องแผู่้นุดินุ ส่ำวนุเรื�องก้ญช่าก็มีเทพิอย่้ ซ๊ั�งคุณเดช่าใช่�ความเชื่�อเหล่า

นีุ�ในุการดำาเนิุนุชี่วิตและข้้บเคลื�อนุองค์กรด�วย เป็นุอย่างไรคร้บ

ทีัแรกเราไม่เช่�อห่รอกเร่�องแม่โพสัพ	 เราทัำาเพราะเป็นประเพณีดั�งเดิม	 เป็นสััญลักษ์ณ์	

เป็นขวัญกำาลังใจำ	 และต่ิอมาๆ	 เม่�อมีประสับการณ์มากข่�น	 เราพบว่ามีจำริง	 โดยเฉพาะ

ติอนเชิญคุีณโดโรธิ	ีแม็คีเคีลน	จำากชมุชนฟันิด์ฮอร์นมาเม่องไทัย	แกติิดติอ่ให้่ดูเลย	แล้ว

แกบอกด้วยว่าแม่โพสัพบอกว่าอย่างไร	ลูกศิษ์ย์ท่ัาน	คุีณเอียด	(นิพัทัธ์ิพร	เพ็งแก้ว)	ก็

ติิดต่ิอได้	เราพิสูัจำน์แล้วว่าจำริง	ห่ลวงพ่อห่ลวงปู่ทีั�ท่ัานติิดต่ิอได้ก็บอกว่าจำริง	เราเช่�อเลย

ว่าจำริงเพราะเรามีประสับการณ์มานานแล้ว	 เร่�องกัญชา	 ห่ลวงปู่ทั่านบอกว่ามีเทัวดา

ประจำำาช่�อแม่เมรัย	 ติอนแรกเราไม่เช่�อก่อน	 แต่ิติอนห่ลังเราเช่�อจำากประสับการณ์ว่ามี

จำริง	เร่�องเทัวดาในพุทัธิศาสันาก็ว่าจำริง	เราไม่ได้ปฏิเสัธิ	แต่ิต้ิองพิสูัจำน์ก่อน	

พอจำริงแล้วเราก็ปฏิบัติิต่ิอท่ัานติามสัมคีวร	เราเห็่นว่าเป็นสิั�งศักดิ�สิัทัธิิ�	เราเอา

มาใช้ในทัางทีั�ดีห่มด	เราไม่ทัำาเร่�องไม่ดี	ห่ร่อทัำาแบบโลภ	โกรธิ	ห่ลง	เราไม่เอาไปขาย	เรา

ให้่เป็นทัานเพราะเทัวดาท่ัานจำะได้บุญด้วย	สัอดคีล้องกับวิถีรากเห่ง้าของเรา	เร่�องพวก

นี�เป็นรากทีั�ล่กกว่าการทัำาแบบวทิัยาศาสัติรห์่ร่อวัติถุธิรรมดา	ถา้เราเช่�อเร่�องเทัวดา	เช่�อ
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เร่�องคีวามดคีีวามงาม	เร่�องบุญกุศล	เร่�องธิรรมะ	มนัจำะไปพรอ้มกันในติวั	เราต้ิองด่งพุทัธิ

ศาสันาเข้ามาให้่ได้	 เพราะเราเช่�อเร่�องกรรม	 เร่�องธิรรมะ	 เร่�องคีวามดีงาม	 จำะทัำาอะไร

ต้ิองเอากรอบของเราเป็นตัิวตัิ�ง	 แล้วเอาเร่�องนั�นๆ	 มาเข้ากรอบเรา	 ไม่ใช่ทัำาโดยไม่มี

รากเห่ง้า	 ไม่มีกรอบ	 ไม่มีคีวามเช่�อ	 มันไม่จำริงห่รอก	ทัำาฝ้่นคีวามเช่�อคีวามศรัทัธิาห่ร่อ

เป้าห่มายของเราไม่ได้	

ทัำาข้าวกับทัำากัญชาเป็นเป้าเดียวกัน	 เร่�องห่น่�งเป็นอาห่าร	 เร่�องห่น่�งเป็นยา

รักษ์าโรคี	เป็นปัจำจัำย	๔	ซ่�งจำำาเป็นทัั�งคู่ี	และทัำาสัองอย่างติามคีวามจำำาเป็น	ทัำาให้่ดีงาม	ดี

ต่ิอผูู้้ปลูก	ดีต่ิอผูู้้บริโภคี	ดีต่ิอสิั�งแวดล้อม	ดีต่ิอโลก	ดีต่ิอทุักอย่าง

ส้ำงคมไทยเชื่�อเรื�องสิำ�งศ้กดิ�สิำทธิิ�อย่้แล�ว เพีิยงแต่สำม้ยนีุ�เอาสิำ�งศ้กดิ�สิำทธิิ�ไปใช่�เพืิ�อสำนุอง

ความโลภ เช่่นุ ทำาพุิทธิพิาณิช่ย์ เทวพิาณิช่ย์ แต่เราทำาเพืิ�อเป็นุพุิทธิเมตตา ไม่คิด

เงินุคิดทอง ไม่เป็นุไปเพืิ�อความโลภ เราด๊งความเชื่�อเก่ามาทำาเพืิ�อทุกคนุ กระบวนุการ

ข้องคุณเดช่าเลยกว�างข้วาง คำาถ้ามสุำดท�ายคือว่าพิวกเรากำาล้งจะเป็นุรุ่นุที�ส้ำญสิำ�นุต่อ

ไป คุณเดช่ามีอะไรที�จะฝากฝังคนุหนุุ่มสำาว คนุรุ่นุใหม่ที�จะต�องดำาเนิุนุชี่วิตและ

อุดมคติที�เป็นุไปได�ในุโลกยุคปัจจุบ้นุ ที�คุณเดช่าบอกว่ามีความเร็ว ความแรง การ

เปลี�ยนุแปลงที�กะท้นุห้นุแบบคาดไม่ถ๊้ง 

ง่ายๆ	อย่างเดียวค่ีอ	คุีณอย่าเป็นสัวะ	เพราะสัวะลอยติามกระแสั	ยิ�งกระแสัเร็วยิ�งเป็น

สัวะง่าย	 สัมมุติิคุีณเป็นไม้ย่นต้ิน	 ถ้าไม่มีกระแสัมา	 คุีณก็ย่นธิรรมดา	 แต่ิถ้ากระแสัลม

กระแสันำ�ามา	ถ้ารากไม่ล่กคุีณจำะลอยติามกระแสัไป	คีณุเป็นสัวะทัันทีั	เดี�ยวนี�กระแสัมัน

แรง	กระแสัโน้นก็มากระแสันี�ก็มา	อย่างเร่�องกัญชา	ถ้าคุีณไม่มีราก	จำะไปทัางขาย	แต่ิ

ผู้มมีรากล่ก	ผู้มมีธิรรมะ	ผู้มมีทัานศีลภาวนา	มีเทัวดา	รากผู้มล่ก	ผู้มไม่ลอยติามกระแสั

ทีั�เขาว่าห่รอก	

ผู้มยด่ธิรรมะ	ยด่อาจำารย์ของผู้ม	ยด่เทัวดา	เพราะกระแสัมันแรง	ถ้าไม่ยด่	พอ

ผู้มมีช่�อเสีัยง	มันด่งผู้มไปแล้ว	ช่�อเสีัยงเป็นเร่�องอันติราย	แต่ิผู้มมีห่ลัก	ผู้มไม่กลัว	ผู้มใช้

ช่�อเสีัยงทัำาติามทีั�อยากจำะทัำา	 ไม่ใช่ปล่อยให้่ช่�อเสีัยงด่งผู้มไปติามกระแสั	 ผู้มไม่ได้ติาม

กระแสั	ผู้มเอากระแสัมาใช้งาน

 

เดชา	ศิริภัทัร
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น่ากลัวทีั�คีนรุ่นให่ม่เขาไม่มีราก	จำะติามกระแสัง่าย	จำะเป็นสัวะง่ายๆ	เพราะ

กระแสัมันมาแรงจำากทุักทิัศทุักทัาง	แล้วเร็วข่�นๆ	ปัญญาคุีณไม่ทัันห่รอก	ถ้าคุีณรากไม่

ล่กก่อน	คุีณไห่ลไปกับเขาได้แน่ๆ	ซ่�งเป็นเร่�องน่ากลัว	เพราะรุ่นเรากระแสัไม่แรง	สัมัยนี�

กระแสัมาเร็วมาแรงมากๆ	คุีณจำะไปทัันได้อย่างไร	เพราะคุีณไม่รู้ว่าอะไรจำริงอะไรมายา	

AI	เก่งกว่าเราตัิ�งเยอะ	ห่ลอกเราได้ง่ายมาก	ถ้าคุีณไม่มีห่ลักย่ด	คุีณเป็นสัวะแน่ๆ	ถ้าไม่

อยากเป็นสัวะ	คุีณต้ิองรีบห่ารากห่ร่อห่าห่ลักยด่ให้่แน่นๆ	

เรามีวิธีิบ่มเพิาะรากแก�วข้องชี่วิตเราลงให�ล๊กได�อย่างไรคร้บ

คุีณต้ิองพิสูัจำน์คีรับ	แบบกาลามสูัติร	คุีณต้ิองฟัังให้่เยอะๆ	ดูเยอะๆ	ห่าข้อมูลเยอะๆ	แต่ิ

คุีณอยา่เพิ�งเช่�อและอยา่เพิ�งปฏิเสัธิ	ห่ลักง่ายๆ	ค่ีอคุีณดูว่าน่าเช่�อไห่ม	ถ้าน่าเช่�อ	ถ้าพิสูัจำน์

แล้วว่าจำริง	 มีประโยชน์ห่ร่อเปล่า	 ถ้าน่าเช่�อ	 พิสูัจำน์ว่าจำริง	แล้วมีประโยชน์	 คุีณพิสูัจำน์

เลยคีรับ

ห่ลวงปู่บอกว่าเป็นอย่างนี�ๆ	นะ	น่าเช่�อ	เพราะผู้มถามในใจำแล้วท่ัานรู้	แต่ิถ้า

จำริง	 มีประโยชน์ไห่ม	 ท่ัานบอกว่ากินแล้วสัมองผู้มจำะดีเห่ม่อนเดิม	 มันมีประโยชน์	ผู้ม

ลองเลย	แล้วผู้มก็ห่าย	คีนรุ่นให่ม่มีข้อมูลเยอะ	คุีณก็ดูข้อมูลเยอะๆ	แต่ิอย่าเพิ�งไปเช่�อ	

ดูว่าข้อมูลไห่นน่าจำะจำริง	แล้วถ้าจำริงและมีประโยชน์	คุีณไปพิสูัจำน์ก่อน	พิสูัจำน์แล้วค่ีอย

เช่�อ	อย่างนี�คุีณไม่มีทัางพลาด	กาลามสูัติรใช้ได้จำริง

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

อย่้ภ้ธิร ย�อนุมองกรุง และ ข้�าวประด้บดินุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๔	ประจำำาปี	๒๕๓๑
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สำรรพิสิำทธิิ� คุมพ์ิประพ้ินุธ์ิ

นิุยามข้องอุดมคติตามความเข้�าใจข้องพีิ� และอุดมคติข้องพีิ�ต้�งแต่เริ�มจนุกระท้�งทุก

ว้นุนีุ�คืออะไร

ด้านห่ลักค่ีอทัำาเพ่�อส่ัวนรวมและเราสัามารถจำะอยูอ่ย่างมีคีวามสุัขด้วย	พูดง่ายๆ	ว่าถ้า

เราเน้นคีวามสุัขตัิวเอง	มันไม่ยั�งย่นคีรับ	มันต้ิองเป็นคีวามสุัขของส่ัวนรวม	สัมมุติิว่าเรา

ทัำาเพ่�อผูู้้อ่�น	มันจำะทัำาให้่เกิดคีวามสุัขทีั�ยั�งยน่	เพราะฉะนั�นอุดมคีติิก็ค่ีอการกระทัำาทีั�ให้่

สัังคีมเปลี�ยนแปลง	ทีั�ทัำาให้่คุีณภาพชีวิติของคีนในสัังคีมดีข่�น	ไม่ใช่เฉพาะตัิวเรา	นี�เป็น

อุดมคีติิในติอนนั�น

สัรรพสัทิธิิ� คมุพป์ระพนัิธิ์
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แต่ิติอนนี�อาจำจำะพัฒนาข่�นไปอีกห่น่อย	ในแง่ว่าทัำาให้่สัังคีมอยู่ดีมีสุัขทัั�วๆ	ไป	

แต่ิเราก็พูดถ่งประเด็นทีั�เป็นปัญห่า	เช่น	คีวามเห่ล่�อมลำ�าทุักด้าน	การทีั�ทุักคีนติกอยูใ่น

สัภาวะทีั�ยากลำาบาก	จำะจัำดระบบเข้าไปดูแลอุ้มชูช่วยเห่ล่ออย่างไรให้่เขามีคุีณภาพชีวิติ

เท่ัาเทีัยมคีนอ่�น	

เรียกว่าจำะต้ิองแปรอุดมคีติิไปเป็นอุดมการณ์	 อุดมการณ์ก็ต้ิองมีเป้าห่มาย

ชัดเจำน	อยา่งทีั�ผู้มพูดให้่คุีณฟััง	ผู้มมองวา่	SDGs	(Sustainable	Development	Goals)	

๑7	 ข้อ	 มันเป็นเป้าห่มายเชิงอุดมการณ์	 ต้ิองมีกลไกห่ร่อการกระทัำาให่้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงไปสู่ัเป้าห่มาย	ติอนทีั�ผู้มไปทัำางานทีั�มูลนิธิิโกมลฯ	ผู้มยังไม่ได้มีคีวามสัลับ

ซับซ้อนเท่ัานี�	 อุดมการณ์ขั�นต้ินของผู้มค่ีอ	 ทัำาอย่างไรให้่ห่นุ่มสัาวใฝ่่ใจำในการศ่กษ์า

ห่าคีวามรู้	 และเสีัยสัละเพ่�อส่ัวนรวม	 ก็เป็นติามวัติถุประสังค์ีของมูลนิธิิ	 อุดมการณ์ทีั�

เข้าไปทัำางานเลยสัอดคีล้องกัน	เพราะว่าก่อนห่น้านั�นมีเห่ตุิการณ์	๑๔	ตุิลา	๑๖	ขณะ

นั�นผู้มทัำางานอยูที่ั�ธินาคีารกรุงศรีอยธุิยา	พอไปร่วมเห่ตุิการณ์	๑๔	ตุิลา	ก็เลยลาออกมา

ทัำางานกับ	อ.สุัลักษ์ณ์ทีั�มูลนิธิิโกมลฯ

พีิ�เป็นุคนุรุ่นุใกล�ๆ ก้บคร้โกมล คีมทอง พีิ�มีโอกาสำได�ร้�จ้กหรือศ๊กษาความคิด ชี่วิต

ข้องคร้โกมล หรือได�แรงบ้นุดาลใจจากอุดมคติข้องคร้โกมล คีมทอง บ�างไหมคร้บ

พูดกันติรงๆ	นะ	ผู้มกับคุีณโกมล	คีีมทัอง	ไปกันคีนละแนว	คุีณโกมลเขาทัำางานกับคีน

โดยติรง	ทัำางานกบัชาวบ้าน	ทัำางานกบัชุมชน	ฝึ่กเด็กนักเรียน	แต่ิผู้มจำะทัำางานการเม่อง

มากกว่า	 ก่อนห่น้าทีั�จำะมาทัำากับมูลนิธิิโกมลฯ	 ผู้มศ่กษ์าประเด็นคีวามขัดแย้งทัางการ

เม่อง	และเห็่นคีวามขัดแย้งทีั�สัำาคัีญมาก	ค่ีอการทีั�มีคีนจำำานวนน้อยสัามารถเข้าไปคีรอบ

คีรอง	 เข้าไปใช้ประโยชน์	 เข้าไปแย่งชิงทัรัพยากรจำากคีนห่มู่มาก	 คีวามเห่ล่�อมลำ�าทัาง

ด้านเศรษ์ฐกิจำ	สัังคีม	วัฒนธิรรม	ทุักๆ	ด้าน	เลยโยงไปถ่งเร่�องของการเม่อง	ซ่�งในขณะ

ทีั�ยังไม่ได้เกิดเห่ตุิการณ์	 ๑๔	 ตุิลา	 เป็นการเม่องทีั�เข้มข้นกว่าระบบปัจำจุำบันเยอะ	 ค่ีอ

รัฐบาลทัห่ารเป็นคีนกำาห่นดรายละเอียดทัั�งห่มดในการขับเคีล่�อนประเทัศ	โดยนโยบาย

ทัางทัห่ารของเราอยูใ่ต้ินโยบายทัางทัห่ารของสัห่รัฐอเมริกา	

ในช่วงนั�นจ่ำงมีการต่ิอสู้ั	จำริงๆ	แล้วในแวดวงของคุีณโกมลเองก็มีการต่ิอสู้ั	ยก

ตัิวอยา่ง	อ.สุัลักษ์ณ์จัำดเสัวนาสัังคีมศาสัติร์ปริทััศน์	ทีั�มองเห็่นปัญห่าว่าอเมริกันมีบทับาทั
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มีอิทัธิิพลต่ิอสัังคีมไทัยคี่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะการเม่องการทัห่าร	 พูดง่ายๆ	 ว่า

สัห่รฐัอเมรกิาขณะนั�น	จำะสันบัสันุนรัฐบาลทัห่ารเติม็ทีั�	เพ่�อใช้ประเทัศไทัยเปน็เม่องห่น้า

ด่านสัำาห่รับปะทัะกับฟัากคีอมมิวนิสัต์ิ	สัังคีมนิยม	การเม่องในช่วงนั�นก็เป็นการเม่องทีั�

ทัำาให้่รัฐบาลค่ีอนข้างเป็นเผู้ด็จำการมาก	 ไม่เปิดโอกาสัให้่ประชาชนได้มีส่ัวนร่วมในการ

เสันอคีวามเห็่นเกี�ยวกับบ้านเม่อง	 โดยเฉพาะนโยบายต่ิางประเทัศและคีวามสััมพันธ์ิ

ระห่วา่งประเทัศ	ทัำาให่เ้ราเห่ม่อนกับเป็นลูกสัมุนของอเมรกัินไปปะทัะกบัจีำน	กับรัสัเซีย	

กับเวียดนาม	กับประเทัศเพ่�อนบ้าน	จำะสัังเกติเห็่นว่าเราเป็นฐานทััพสัำาคัีญในการรับม่อ

กับการรุกของฝ่่ายเคีร่อข่ายสัห่ภาพโซเวียติ	

ทัำาให้่เราต้ิองลุกข่�นมาเรียกร้องสิัทัธิิเสัรีภาพในการแสัดงคีวามคิีดเห็่น	อยาก

จำะมีส่ัวนร่วมในการกำาห่นดนโยบาย	 ยุทัธิศาสัติร์	 และคีวามเป็นไปของบ้านเม่อง	

การกระจำายทัรัพยากร	การแก้ไขคีวามเห่ล่�อมลำ�า	คีวามไม่เป็นธิรรมออกไป	ซ่�งเป็นคีนละ

แบบกับคีรูโกมล	เขามีจิำติใจำดี	เขาเสีัยสัละ	เขาจำบคีรุศาสัติร์ด้วยคีะแนนค่ีอนข้างสูัง	แต่ิ

ไปเป็นคีรูประชาบาล	ซ่�งในยุคีนั�นห่าไม่ได้เลย	เขาเป็นคีนแรก	และต่ิอมามีคีนเดินติาม

รอยอีกห่ลายคีน	มีบางคีนทีั�ผู้มรู้จัำก	ค่ีอสุัรชัย	พิพัฒน์ศิริศักดิ�	ทีั�ไปเป็นคีรูทีั�สุัโขทััย 

ทำาไมพีิ�จ๊งได�ร้บเลือกเป็นุปาฐกโกมลคีมทอง ตอนุนุ้�นุพีิ�ร้�ส๊ำกอย่างไรบ�างคร้บ

จำริงๆ	 แล้วการได้รับเล่อกเป็นปาฐก	 เกิดข่�นภายห่ลังช่วงทีั�ผู้มทัำางานกับมูลนิธิิโกมลฯ	

และออกจำากมูลนิธิิโกมลฯ	มาทัำางานกับมูลนิธิิเด็ก	มูลนิธิิอะไรต่ิออะไรอีกห่ลายแห่่ง	ผู้ม

พบประเด็นห่น่�ง	 ว่าการเปลี�ยนแปลงทีั�แท้ัจำริงต้ิองอยู่ทีั�ประชาชน	ระดับชุมชนท้ัองถิ�น	

พูดง่ายๆ	 ค่ีอชาวบ้านต้ิองมีบทับาทัมีส่ัวนร่วมในการกำาห่นดชะติาชีวิติตัิวเอง	 ซ่�งติอน

นั�นทัางคุีณรสันา	โติสิัติระกูล	เขาไปแปลห่นังส่ัอเล่มห่น่�งช่�อ	คำาติอับอัยูที่�ห้มู่ีบ้านึ่	ปรากฏ

ว่าระบบการเม่องสัังคีมในช่วงนั�น	ไม่เอ่�อให้่ประชาชนมีส่ัวนร่วมเลย	อย่างมากเขาอาจำ

จำะไปห่ยอ่นบัติรเล่อกตัิ�ง	ไม่ว่าจำะเล่อกตัิ�งอะไร	แล้วกลับไปนอนรอจำนกว่าจำะมีการเล่อก

ตัิ�งรอบให่ม่	เราเลยมองเห็่นว่าอย่างนี�ไม่ได้นะ	มันต้ิองมีการเม่องนอกสัภา	ค่ีอการเม่อง

ภาคีประชาชน	 ซ่�งจำะเกิดข่�นได้ประชาชนต้ิองมีคีวามต่ิ�นรู้	 รู้เท่ัาทัันและสัามารถรับม่อ

กับปัญห่าต่ิางๆ	ด้วยตินเอง	
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นี�เป็นทีั�มาของคีวามคิีดทีั�ผู้มไปพูดเร่�องประเด็นสิัทัธิิเสัรีภาพ	 ค่ีอมองเห็่นว่า	

จำริงๆ	แล้วกระบวนการเปลี�ยนแปลงทัางสัังคีม	 วัฒนธิรรมอะไรต่ิางๆ	 เน่�อห่าทีั�แท้ัจำริง

ค่ีอประชาชน	ไม่ใช่กลุ่มผูู้้นำา	ผู้มมีคีวามเช่�อถ่อในเร่�องผูู้้นำาทัางการเม่องน้อยลงไปเยอะ	

ห่ลังเห่ตุิการณ์	๑๔	ตุิลา	และ	๖	ตุิลา	ผู้มเห็่นเลยว่าผูู้้นำาทัางการเม่อง	ไม่ว่าจำะของพรรคี

ไห่นก็ติาม	 ในทีั�สุัดแล้วเขาไม่ได้ทัำาเพ่�อประชาชน	 เขาจำะทัำาเพ่�อกลุ่มเขาเอง	 ตัิวเขาเอง	

สัมัคีรพรรคีพวก	 เพ่�อให้่เขามีอำานาจำรัฐ	 แต่ิเขาจำะไม่ไปแก้ไข	 ซ่�งติรงกับคีำาของลอร์ด

แอกตัิน	(Lord	Acton)	ทีั�บอกว่า	Power	tends	to	corrupt	and	absolute	power	

corrupts	absolutely.	ติอนนั�นผู้มยังไม่ทัันเห็่นเท่ัาไรนะ	แต่ิพอมาช่วงรัฐบาลทัักษิ์ณ

นี�จำะเห็่นชัด	เพราะคุีณทัักษิ์ณมาจำากการเล่อกตัิ�ง	แต่ิเขามี	absolute	power	เพราะ

ฉะนั�นเขาก	็corrupts	absolutely	ระบบการเม่องทีั�เป็นประชาธิิปไติยจำริงๆ	ไม่สัามารถ

ข่�นต่ิอผูู้้นำาทัางการเม่องห่ร่อชนชั�นนำา	ต้ิองข่�นอยู่กับการเม่องภาคีประชาชน	

ระยะห่ลงับังเอิญผู้มไดไ้ปเป็นกรรมการสัทิัธิิเด็กของสัห่ประชาชาติิ	ได้เรียนรู้

เกี�ยวกับกฎห่มายระห่ว่างประเทัศ	 ซ่�งมีกฎห่มายทีั�สัำาคัีญมาก	 ค่ีอกติิกาสัากลว่าด้วย

สิัทัธิิพลเม่องและสิัทัธิิทัางการเม่อง	 ซ่�งสิัทัธิิทัางการเม่อง	 เขาบอกว่าประชาชนต้ิองมี

ส่ัวนร่วมสัองแบบ	ค่ีอ	ห้น่ึ่�ง	แบบโดยอ้อมผู่้านผูู้้แทันโดยระบบเล่อกตัิ�ง	กับ	สัอัง	แบบ

ทัางติรง	ซ่�งส่ัวนห่ลัง	ประเทัศจำำานวนมากไม่ค่ีอยสันใจำ	แต่ิในบางประเทัศอย่างในยุโรป	

เช่น	สัวิติเซอร์แลนด์	เป็นสัมาพันธ์ิ	ประชาชนจำะมีส่ัวนร่วมในการกำาห่นดนโยบายของ

แต่ิละรัฐ	 และรัฐบาลสัมาพันธ์ิเป็นแค่ีคีนกำากับดูแล	 นี�เป็นรูปแบบทีั�จำะทัำาให่้ระบอบ

ประชาธิิปไติยเป็นจำริง	

อันทีั�สัองทีั�สัำาคัีญ	 ค่ีอการเน้นทีั�ตัิวผูู้้นำาห่ร่อบุคีลาธิิษ์ฐานซ่�งเป็นระบบทีั�ข่�นต่ิอ

ผูู้้นำา	 เป็นระบบคิีดทีั�เก่าแก่ห่ลายพันปี	 ตัิ�งแต่ิสัมัยอริสัโติเติิล	 สัมัยเพลโติ	 ทีั�เขาพูดถ่ง	

Philosopher	King	ค่ีอระบบทีั�เราเช่�อมั�นในผูู้้นำา	ประเทัศไทัยปลูกฝั่งมาให้่ข่�นต่ิอผูู้้นำา	ข่�น

ต่ิอชนชั�นนำามาติลอด	และการเปลี�ยนแปลงติรงนี�	 ไม่สัามารถเปลี�ยนแปลงโดยการเม่อง

ภาคีการเล่อกตัิ�ง	 แต่ิต้ิองเปลี�ยนแปลงโดยการเม่องภาคีประชาชน	 นั�นห่มายถ่งว่า

ประชาชนมีคีวามต่ิ�นรู้และเข้าไปมีส่ัวนร่วมในการบริห่ารรัฐกิจำห่ร่อสัามารถกำาห่นดชะติา

ชีวิติของตินเอง	โดยไม่จำำาเป็นต้ิองรอให้่ใคีรมามอบให้่ห่ร่อกระทัำาให้่	ปรากฏชัดอยู่ในข้อ	๑ 

ของกติิกาสัากลทัั�งสัองฉบับค่ีอ	 กติิการะห่ว่างประเทัศว่าด้วยสิัทัธิิพลเม่องและสิัทัธิิ
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ทัางการเม่อง	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights:	 ICCPR)	

และกติิการะห่ว่างประเทัศว่าด้วยสิัทัธิิทัางเศรษ์ฐกิจำ	สัังคีม	และวัฒนธิรรม	(International	

Convenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights:	ICESCR)	กล่าวค่ีอ

๑.	 ประชาชนทัั�งปวงมีสิัทัธิิในการกำาห่นดเจำติจำำานงของตินเอง	โดยอาศัยสิัทัธิินั�น	

ประชาชนจำะกำาห่นดสัถานะทัางการเม่องของตินอยา่งเสัรี	รวมทัั�งดำาเนินการอยา่ง

เสัรีในการพัฒนาเศรษ์ฐกิจำ	สัังคีม	และวัฒนธิรรมของติน

๒.	 เพ่�อจุำดมุ่งห่มายของติน	 ประชาชนทัั�งปวงอาจำจัำดการโภคีทัรัพย์และ

ทัรัพยากรธิรรมชาติิของตินได้อย่างเสัรี	โดยไม่กระทับต่ิอพันธิกรณีใดๆ	อันเกิด

จำากคีวามร่วมม่อทัางเศรษ์ฐกิจำระห่ว่างประเทัศ	ซ่�งตัิ�งอยูบ่นพ่�นฐานของห่ลักการ

แห่่งผู้ลประโยชน์ซ่�งกันและกันและกฎห่มายระห่ว่างประเทัศ	ประชาชนจำะไมถู่ก

ลิดรอนจำากวิถีทัางแห่่งการยังชีพของตินไม่ว่าในกรณีใดๆ	

ผู้มยกตัิวอย่างง่ายๆ	คีวามคิีดผู้มชัดเจำนกว่าเดิมเยอะ	แต่ิไม่พ้นห่ลักการทีั�วาง

ไว้	เม่�อคีราวทีั�ผู้มไปแสัดงปาฐกถา	ผู้มมองกวา้งๆ	แค่ีว่า	ชาวบ้านจำะต้ิองมีห่น่วยงานเช่น

องค์ีกรเอกชนทีั�มีคีวามเชี�ยวชาญและคีวามสัามารถเข้าไปช่วยเห่ล่อพัฒนาเขาได้	 เพ่�อ

ทัำาให้่เขาต่ิ�นรู้	และมีส่ัวนร่วมในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงได้จำริง	แล้วนักวิชาการคีวรจำะ

ต้ิองเข้าไปช่วย	แต่ิปัจำจุำบันจำะเห็่นได้ชัดเลยว่า	ประชาชนจัำบห่ลักนี�ได้ปุ๊บ	แทันทีั�เขาจำะ

รอให้่คีนอ่�นเข้าไปห่า	เขาไปด่งเข้ามาเลย	ผู้มยกตัิวอย่างประมงพ่�นบ้าน	ห่ร่อพวกทีั�ทัำา

เร่�องของอนรัุกษ์์พะยนู	อนุรักษ์์ป่าห่ญ้าใต้ิทัะเล	พวกเขาสัามารถระดมเอาคีวามรู้คีวาม

เชี�ยวชาญจำากคีนอ่�นเข้าไปใช้ในการต่ิอสู้ั	กำาห่นดนโยบายซ่�งเป็นจุำดสัำาคัีญมาก	

คุีณจำะเห่็นว่าประมงพ่�นบ้านเขาประสับคีวามสัำาเร็จำอย่างให่ญ่ห่ลวง	 ทีั�ห่ยุด

การประมงล้างผู้ลาญได้	ติอนนี�ภาคีการเม่องพยายามเป็นสัะพาน	จำะด่งเอากลุ่มประมง

ทัำาลายล้างกลับมาทัำาเห่ม่อนเดิม	 แต่ิคีงไม่สัำาเร็จำ	 เพราะว่าประมงพ่�นบ้านเขาไม่ได้ทัำา

ติามลำาพัง	เขาสัร้างเคีร่อข่ายกับองค์ีกรอนุรักษ์์ทัรัพยากรทัั�งระดับประเทัศ	ระดับท้ัองถิ�น 

ระดับโลก

ก่อนทีั�ผู้มจำะไปแสัดงปาฐกถาห่ร่อห่ลังจำากนั�นมาระยะห่น่�ง	 จำะมีแค่ีสัองซีก	

ซีกห่น่�งค่ีอรัฐบาล	ซีกห่น่�งค่ีอฝั่�งติรงข้าม	แต่ิปัจำจุำบันไม่ใช่	มันมีห่ลายองค์ีประกอบ	เช่น	

กลุ่มชาวบ้านเริ�มต่ิ�นรู้	และลุกข่�นมาบริห่ารจัำดการ	พูดติรงๆ	ว่าคีวามเปลี�ยนแปลงติรง
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นี�ไม่ได้เกิดจำากตัิวชาวบ้านไปเสีัยทัั�งห่มด	ต้ิองให้่เคีรดิติในห่ลวงรัชกาลทีั�	๙	การทีั�ท่ัาน

ทัรงทัำาโคีรงการห่ลวง	 โคีรงการพระราชดำาริ	 ทัำาให้่ชาวบ้านสัามารถสัร้างเคีร่อข่าย

ระห่ว่างกันเอง	 ประชาชนทีั�อยู่กับโคีรงการพระราชดำาริทัั�งห่ลาย	 เขาสัามารถติิดต่ิอ

ส่ั�อสัาร	แลกเปลี�ยน	พูดคุีย	และสัร้างเคีร่อข่ายเช่�อมโยงกันข่�นมา

พีิ�มองบทบาทข้องม้ลนิุธิิโกมลคีมทองอย่างไร

มูลนิธิิโกมลฯ	สัร้างคุีณูปการอย่างให่ญ่ห่ลวงมากต่ิอสัังคีมไทัย	 ค่ีอทัำาให้่คีนใฝ่่ใจำศ่กษ์า

เรียนรู้ในเร่�องต่ิางๆ	คีนทีั�ไปกระจำายติามจุำดต่ิางๆ	และเป็นผูู้้เชี�ยวชาญต่ิางๆ	มีรากเห่ง้า

รากฐานมาจำากมูลนิธิิโกมลฯ	ไม่ว่าจำะเร่�องสิั�งแวดล้อม	เร่�องเด็ก	แต่ิก่อนนี�มูลนิธิิโกมลฯ	

เป็นผูู้้ประสัานงานในการทัำาโคีรงการ	๕	ปี	มีทัั�งกลุ่มเทัคีโนโลยีทีั�เห่มาะสัม	กลุ่มศ่กษ์า

ปัญห่ายา	ห่มอชาวบ้าน	เร่�องของศาสันาก็มีกลุ่มพระผูู้้นำาชุมชน	ทุักอยา่งมีการประสัาน

เคีร่อข่าย	มูลนิธิิโกมลฯ	ไม่ได้เป็นผูู้้ชี�นำาโคีรงการอะไร	แต่ิเป็นเห่ม่อนคีนทีั�คีอยช่วยเห่ล่อ/

ประสัานให้่เกิดการทัำางาน	

ติอนทีั�ผู้มเข้าไปทัำางานให่ม่ๆ	ก็เพิ�งรู้จัำกคีรูประทีัป	(อ่�งทัรงธิรรม	ฮาติะ)	ทีั�ติอนนั�น

ยงัเป็นคีรูน้อยๆ	อยู	่และพยายามจำะสัร้างโรงเรียนในคีลองเติย	ซ่�งมูลนิธิิโกมลฯ	ก็มีส่ัวน

ช่วย	 ห่ร่อโคีรงการพระผูู้้นำาชุมชน	 ทัำาให้่เกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างมห่าศาลในเคีร่อข่าย

พุทัธิศาสันิกชน	ค่ีอเดิมเราอยูแ่บบนิกายเถรวาทั	จำะไม่สันใจำชาวบ้านเลย	ในขณะทีั�นกิาย

มห่ายานเขาสันใจำชาวบ้านมาก	 ต้ิองบรรลุธิรรมไปพร้อมกัน	พระโพธิิสััติว์บอกว่าถ้าไม่

ลงนรก	 แล้วจำะช่วยให้่คีนบรรลุธิรรมทัั�งห่มดไม่ได้	 เลยเรียกตัิวเองว่ามห่ายาน	 ติ้องไป

พร้อมกันทัั�งกลุ่ม	ซ่�งทัำาให้่ศาสันาพุทัธิในไทัยปรับตัิวเข้ามาสู่ัประชาชนมากข่�น	จำากเดิม

ทีั�คีล้ายๆ	จำะเป็นศูนย์กลางระดมทุันทัำานั�นทัำานี�	ทัำาบุญ	ทัำาพิธีิกรรมทัางศาสันาเป็นห่ลัก	

ห่ร่ออาจำจำะสัอนศาสันาบ้าง	 แต่ิระยะห่ลังมีการสัอนศาสันาคีวบคู่ีไปกับเร่�องของการ

พัฒนาชีวิติคีวามเป็นอยูพ่ร้อมๆ	กัน	อย่างพระไพศาล	วิสัาโล	ถ่อว่าเป็นผูู้้ทีั�เด่นทีั�สุัดใน

รุ่นของท่ัาน	ท่ัานจำะส่ับทัอดพระพุทัธิศาสันาได้อย่างดีเลิศ	เพราะท่ัานอยู่กับชุมชน	อยู่

กับชีวิติของคีน	 สิั�งทีั�ท่ัานเทัศน์อยู่ในชีวิติประจำำาวันของคีน	 ไม่ใช่ไปนั�งฟัังแล้วง่วงห่าว

ห่ลับ	การเทัศน์ของท่ัานเป็นยาทีั�ติรงกับโรคี	พอได้รับปุ๊บมันติอบสันองทัันทีัเลย	ติรงนี�

ไม่ได้เกิดข่�นเพราะว่าไปศ่กษ์าพระธิรรม	ถ้าไปศ่กษ์าพระธิรรมคัีมภีร์อย่างเดียว	อาจำจำะ
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เป็นเลิศ	เป็นปราชญ์ของโลกเลย	แต่ิสิั�งทีั�สัอน	ไม่สัามารถจำะติอบสันองชีวิติประจำำาวัน

ของคีน	

คีวามเปลี�ยนแปลงติรงนี�	ไม่ใช่คีวามเปลี�ยนแปลงทีั�มูลนิธิิโกมลฯ	ไปทัำาเอง	แต่ิ

มูลนิธิิโกมลฯ	ไปส่ังเสัริม	ไปช่วยเห่ล่อให้่เกิดข่�น	พระอาจำารย์นาน	(สุัทฺัธิสีัโล)	ทีั�สุัรินทัร์	

ก็ทัำาให้่เกิดเคีร่อข่ายให่ญ่	 พระอาจำารย์คีำาเขียน	 (สุัวณฺโณ)	 ก็ไปสัร้างเคีร่อข่ายทีั�ชัยภูมิ	

และพระอาจำารย์บัญญัติิ	(อนุตฺิติโร)	ก็เป็นพระสัายสัวนโมกข์	ไปทัำางานพัฒนาชุมชนทีั�

วัดป่าธิรรมดา	นคีรราชสีัมา	แล้วมูลนิธิิโกมลฯ	ก็ไปร่วมกับทัาง	อ.ป๋วย	(อ่�งภากรณ์)	และ

ใคีรต่ิอใคีร	ทัำาโคีรงการพัฒนาลุ่มแม่นำ�าแม่กลอง	มีพระคีรูสัาคีรสัังวรกิจำ	ซ่�งท่ัานก็ยอด

เยี�ยมเห่ม่อนกัน	 เสีัยดายว่าท่ัานส่ักไปเสีัยก่อน	 ผู้ลงานของท่ัานเห่ล่านี�สัามารถนำามา

พัฒนาคุีณภาพชีวิติผูู้้คีนได้	

ปัญห่าทีั�เห่ล่ออยู่	 ก็มีแค่ีการกระจำายการถ่อคีรองทีั�ดินทัำากิน	การมีแห่ล่งนำ�า

ของตัิวเอง	 ติรงนี�ทัางภาคีราชการก็มีการปรับตัิวนะ	 แต่ิก่อนนี�คีุณเข้าไปทัำาอะไรในป่า

ไม่ได้เลย	ติอนนี�คุีณเข้าไปในป่าสังวนทีั�เส่ั�อมสัภาพได้	โดยไปทัำากินเป็นทีั�ดิน	สัปก.	ถ้า

ไม่มีใคีรฉวยประโยชนจ์ำากจุำดนี�	ชาวบ้านจำะเข้าถ่งทัรัพยากรจำริงๆ	บ้านเม่องจำะอยูร่่มเย็น

เป็นสุัข	

อีกประเด็นห่น่�งทีั�มูลนิธิิโกมลฯ	 อาจำจำะยังไปไม่ถ่ง	 ค่ีอการต่ิอสู้ัทัางด้าน

ยุทัธิศาสัติร์นโยบาย	 เร่�องแผู้นงานระดับชาติิ	 สัมมุติิว่าคุีณไปตัิ�งเขติเศรษ์ฐกิจำพิเศษ์	

มูลนิธิิโกมลฯ	ไปไม่ถ่งแล้ว	ต้ิองอาศัยเคีร่อข่ายทีั�มูลนิธิิโกมลฯ	กระตุ้ินให้่เกิดการขยาย

ตัิวเติิบโติ	เข้าไปดำาเนินการ	เช่น	คุีณมีสิัทัธิิอะไรจำะไปด่งทีั�ดินจำากม่อชาวบ้าน	ไม่ว่าจำะ

เป็นทีั�ดินของเขาเองห่ร่อทีั�ดินของห่ลวง	เอามาให้่กลุ่มทุันไปทัำากำาไร	ทัั�งทีั�กลุ่มทุันไม่ได้

เด่อดร้อนอะไร	เขามีแต่ิเข้าไปเพ่�อทัำาเงินมากข่�น	แต่ิชาวบ้านทีั�ถ่อทัรัพยากรทีั�ดินพวกนี�	

เขามีทีั�ดินเพ่�อทัำาให้่เขามีชีวิติอยู	่พูดห่ยาบๆ	คุีณจำะเส่ัอกไปเอาทัรัพยากรจำากม่อเขาไป

ให้่กลุ่มทุัน	ด้วยเห่ตุิผู้ลว่าเพ่�อพัฒนาเศรษ์ฐกิจำ	แล้วคุีณจำะพัฒนาเพ่�อใคีร	

โยงมาถ่งเร่�องของ	Sustainable	Development	เห็่นชัดเลยว่า	เขติเศรษ์ฐกิจำ

พิเศษ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งนิคีมอุติสัาห่กรรมทีั�จำะไปตัิ�งทีั�อำาเภอจำะนะ	 สังขลา	 ค่ีอตัิว

ทัำาลาย	Sustainable	Development	Goals	โดยติรง	การขุดคีลองไทัย	ท่ัาเร่อนำ�าล่ก	

โคีรงการอัปรียทั์ั�งห่ลาย	ค่ีอการทัำาลายทัรัพยากรธิรรมชาติิทีั�อยูใ่นม่อของประชาชน	จำะ
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ยิ�งทัำาให้่เกิดคีวามเห่ล่�อมลำ�า	มูลนิธิิโกมลฯ	ยังไปไม่ถ่ง	แต่ิผู้มไม่ได้เรียกร้องให้่ไปนะ	สิั�ง

ทีั�มูลนิธิิโกมลฯ	ทัำาอยูใ่นปัจำจุำบัน	ผู้มคิีดว่ายอดเยี�ยมมากอยูแ่ล้ว	เพียงแต่ิระยะห่ลัง	รัศมี

อาจำจำะลดลงไปบ้าง	เพราะการเติิบโติของเคีร่อข่ายต่ิางๆ	ลำ�าห่น้ามูลนิธิิโกมลฯ	ไปแล้ว	

มูลนิธิิโกมลฯ	จำะต้ิองปรับตัิวให่ม่	ทีั�ผู้า่นมาเราไปเน้นเร่�องอุดมคีติิทีั�ลอยๆ	พูด

กันติรงๆ	 ถ้าคุีณจำะดำารงตินอยูแ่ละมีคีวามสัำาคัีญต่ิอสัังคีม	 คุีณต้ิองแปรเปลี�ยนอุดมคีติิ

ให้่เป็นอุดมการณที์ั�ชัดเจำน	พูดง่ายๆ	วา่สิั�งทีั�คุีณเสันอ	ไม่ใช่เร่�องนพลกัษ์ณ์ห่ร่ออะไรอยา่ง

นี�ไม่ได้แล้ว	แต่ิคุีณต้ิองไปทัำาเร่�องของคีวามเช่�อทัางศาสันาทีั�มีส่ัวนทัำาให้่เกิดการพัฒนา

คุีณภาพชีวิติของคีน	เอาแนวทัางติามคีำาสัอนของพระไพศาล	วิสัาโล	มาเผู้ยแพร่	

อีกอยา่งห่น่�งทีั�ล่มไม่ได้เลย	คุีณต้ิองเอาคีวามคิีด	เอางานกิจำกรรมของฉ่อจีำ�มา

ร่วมเผู้ยแพร่คีวบคู่ีกับแนวทีั�พระไพศาล	วิสัาโล	รวมทัั�งพระรูปอ่�นๆ	ทัำาอยูด้่วย	เช่น	พระ

ทีั�มาแทันพระอาจำารย์นาน	ห่ร่อพระพยอม	กลฺยาโณ	แม้แต่ิพระอลงกติ	ติิกฺขปญฺูโญ	ทีั�

วัดพระบาทันำ�าพุ	 ก็ต้ิองด่งเข้ามา	 เพราะท่ัานเป็นพระรูปแรกๆ	 ทีั�เข้าไปอุ้มชูช่วยเห่ล่อ

คีนทีั�ใกล้จำะติายเพราะติิดเช่�อ	HIV	มูลนิธิิโกมลฯ	จำะต้ิองระดมเร่�องพวกนี�ออกมา	ไม่ใช่

ไปนำาเสันอคีวามคิีดลอยๆ	เห่ม่อนสัมัยอดีติแล้ว	

เพราะปัจำจุำบัน	คุีณจำะเห็่นเด็กนักเรียนนักศ่กษ์าคีนรุ่นให่มอ่อกมาเคีล่�อนไห่ว	

เขาไม่ได้เคีล่�อนไห่วเชิงอุดมคีติินะ	 แต่ิเขามีอุดมการณ์	 ค่ีอข้ามพ้นคีำาว่าอุดมคีติิไปแล้ว	

เพียงแต่ิวา่อุดมการณ์กบัอุดมคีติิทีั�เขามีอยู	่อาจำจำะไม่คีอ่ยสัอดคีล้องกับบริบทัของสัังคีม

ไทัยเท่ัาไห่ร่	จำะต้ิองมีคีนทีั�ไปแนะนำาอุ้มชูให้่เขาไปถูกทัาง	เพราะวิธีิการทีั�เขาทัำาอยู	่ไม่ใช่

วิธีิการทีั�จำะนำาไปสู่ัการเปลี�ยนแปลงห่ร่อปฏิรูปได้จำริง 

อยากให�พีิ�บรรยายเสำ�นุทางการทำางานุจากอุดมคติข้องพีิ�ส่้ำอุดมการณ์ทางส้ำงคมเป็นุ

ลำาด้บมาคร้บ 

ก่อนทีั�จำะมามูลนิธิิเด็ก	ผู้มทัำางานกับมูลนิธิิโกมลฯ	พักห่น่�ง	พบว่ามีประเด็นอ่�นทีั�ชักจูำง

ใจำให้่ผู้มไปทัำางานต่ิางจำากเดิม	ค่ีอติอนนั�นมูลนิธิิโกมลฯ	เริ�มเติิบโติ	มีเคีร่อข่ายเยอะแล้ว	

มองเห็่นคีวามสัำาเร็จำ	แม้ว่าจำะไม่ใช่ผู้ลงานของมูลนิธิิโกมลฯ	โดยติรง	แต่ิต้ิองถ่อว่าเป็น

ผู้ลลัพธ์ิห่ร่อเป็นผู้ลสัะเท่ัอนทีั�มูลนิธิิโกมลฯ	สัร้างข่�น
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ช่วงนั�นเป็นช่วงทีั�มีการนิรโทัษ์กรรมทัางการเม่อง	ติามนโยบาย	๖๖/๒๓	ราวๆ	

ปี	๒๕๒๔-๒๕๒๕	มีการเปลี�ยนแปลงทีั�ทัำาให้่เกิดปัญห่าการละเมิดสิัทัธิิมนุษ์ยชนทีั�ร้าย

แรง	ก่อนห่น้านั�นมันมีอยูแ่ล้ว	แต่ิยงัไม่ชัดเจำน	มาชัดเจำนในช่วงก่อนประกาศใช้	๖๖/๒๓	

ช่วงนั�นผู้มทัำางานกับ	กศสั.	 (กลุ่มประสัานงานศาสันาเพ่�อสัังคีม)	 เป็นหั่วห่น้าฝ่่ายสิัทัธิิ

มนุษ์ยชน	 แล้วไปทัำางานกับองคี์กรสิัทัธิิมนุษ์ยชนอ่�นๆ	 ด้วย	 เรียกว่าคีณะกรรมการ

ประสัานงานองค์ีกรสิัทัธิิมนุษ์ยชนในประเทัศไทัย	(กปสั.)	

ต่ิอมาอีกระยะห่น่�ง	 ผู้มก็มากับทัำางานมูลนิธิิเด็ก	 ผู้มพบว่า	 ในบรรดาการ

ละเมิดสิัทัธิิมนุษ์ยชนทัั�งห่ลาย	เด็กนี�ห่นักทีั�สุัดเลย	ระยะห่ลังผู้มพบว่าคีนแก่กับคีนพิการ

ก็อยู่ในสัภาพเช่นเดียวกัน	แต่ิช่วงนั�นเด็กจำะโดนห่นักทีั�สุัด	ไม่ว่าจำะเด็กชนชั�นไห่น	เลย

ทัำาให้่ผู้มมาติิดอยู่กับศูนย์พิทัักษ์์สิัทัธิิเด็ก	ใช้แนวคิีดในเร่�องของการเรียกร้องสิัทัธิิให้่แก่

เด็ก	 ค่ีอเดิมคีนทัำางานเร่�องเด็ก	 มีแต่ิการให่้คีวามช่วยเห่ล่อ	 แต่ิไม่ได้ต่ิอสู้ัในเชิงของ	

Advocacy	เวลาผู้มมาทัำา	ผู้มจำะไปเริ�มต้ินทีั�	Advocacy	ก่อน	

ศูนย์พิทัักษ์์สิัทัธิิเด็กเกิดก่อนทีั�ผู้มจำะเข้าไป	เดิมเขาทัำาอยูส่ัองเร่�อง	เร่�องทีั�ห่น่�ง

ค่ีอแรงงานเด็กห่ร่อแรงงานทัาสัเด็ก	เร่�องทีั�สัองค่ีอโสัเภณีเด็ก	บังคัีบให้่เด็กค้ีาประเวณี

ในซ่อง	 พอเข้าไป	 ผู้มเริ�มขยายการทัำางานคุ้ีมคีรองเด็กในประเด็นล่วงเกินทัางเพศเด็ก

ในคีรอบคีรัว	การล่วงเกินทัางเพศเด็กในโรงเรียน	ซ่�งไม่มีคีนไปช่วยเห่ล่อเลย	แล้วไปดู

ว่ากฎห่มายทีั�เกี�ยวข้องกับเร่�องนี�มีอะไรบ้าง	ปรากฏว่ามีประมวลกฎห่มายอาญา	ซ่�งไม่

ได้คุ้ีมคีรองเดก็เลย	เป็นเร่�องของการจัำบผูู้้กระทัำาคีวามผู้ดิมารับโทัษ์ทัางอาญาเฉยๆ	ผู้ม

เลยมองว่าต้ิองมีกฎห่มาย	Child	Protection	Act	เห่ม่อนประเทัศอ่�น	ก็ไปศ่กษ์าดูว่า

ประเทัศไห่นมีอะไรบ้าง	เม่�อมีโอกาสัได้ไปดูงานต่ิางประเทัศ	ก็ไปติิดติามสัะสัมกฎห่มาย

คุ้ีมคีรองเด็กประเทัศนั�นประเทัศนี�มา	

ผู้มไปดูอนุสััญญาว่าด้วยสิัทัธิิเด็ก	มีข้อ	๑๘,	๑๙	ในอนุสััญญา	ไม่ได้พูดแค่ีว่า

รัฐคีวรมีบทับาทัอย่างไรเท่ัานั�น	 แต่ิพูดว่าบุคีคีลผูู้้มีห่น้าทีั�รับผิู้ดชอบในการเลี�ยงดูและ

พัฒนาเด็ก	กลุ่มแรกค่ีอบิดามารดา	ผูู้้ปกคีรอง	รวมทัั�งบุคีคีลแวดล้อมอ่�น	ข้อ	๕	อ้างถ่ง

กลุ่มทีั�สัองค่ีอชุมชน	คีำาแนะนำาทัั�วไปทีั�	๑๓	(ปี	พ.ศ.๒๕๕๔)	สัทิัธิิของเด็กทีั�จำะได้รับคีวาม

ปลอดภัยจำากการใช้คีวามรุนแรงในรูปแบบทัั�งปวง	โยงถ่งกลุ่มทีั�สัามค่ีอสัถาบันการศ่กษ์า

เป็นเน่�อห่าห่ลักของอนุสััญญา	 ผู้มเลยมองว่ากฎห่มายทีั�จำะคุ้ีมคีรองเด็กต้ิองทัำาให่้เรา
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สัามารถเข้าไปแก้ปัญห่าในคีรอบคีรัว	ชุมชน	และสัถานศ่กษ์า	ถ้าคีรอบคีรัว	ชุมชน	และ

สัถานศ่กษ์า	ปฏิบัติิต่ิอเด็กไม่ดี	จำะไปแก้ปัญห่าอย่างไร	ไปดูแลอย่างไรเป็นห่ลัก	

แต่ิว่าโดยแนวคิีดของคีนส่ัวนให่ญ่ในประเทัศ	จำะคิีดว่าต้ิองเข้าไปแทัรกแซง	

เข้าไปจัำดการ	เข้าไปเล่นงาน	เข้าไปลงโทัษ์	แล้วจำบอยูแ่ค่ีนั�น	ผู้มเลยศ่กษ์าไปล่กกว่า

นั�น	พอดีผู้มได้เป็นสัมาชิกของสัมาคีมนานาชาติิเพ่�อป้องกันการทัารุณกรรมและการ

ทัอดทิั�งเด็ก	ห่ร่อ	ISPCAN	(International	Society	for	Prevention	of	Child	Abuse	

and	Neglect)	 ซ่�งมีผูู้้ประกอบวิชาชีพทัั�วโลกเป็นสัมาชิกประมาณ	7-๘	 พันคีน	 และ

ระยะห่ลังผู้มได้เป็นกรรมการบริห่ารและเป็นประธิาน	 ติ่อมาผู้มไปเป็นกรรมการสัิทัธิิ

เด็ก	ทัำาให้่คีวามคิีดเร่�องสิัทัธิิเด็กติกผู้ล่กว่า	มีอะไรต้ิองทัำาบ้าง	ไม่ได้มีเฉพาะการเข้าไป

ให้่การช่วยเห่ล่อคุ้ีมคีรองเด็กทีั�ถูกปฏิบัติิโดยมิชอบเท่ัานั�น	โดยประเด็นในเร่�องสิัทัธิิเด็ก

มีรายละเอียดล่กกว่านั�นเยอะ	 และทีั�สัำาคัีญค่ีออนุสััญญาฯ	 มีปรัชญาห่ร่อแนวคีิดเกี�ยว

กับเร่�องการพัฒนาเด็ก	 ค่ีอเด็กต้ิองเติิบโติในสัภาพแวดล้อมของคีรอบคีรัวทีั�มีคีวามรัก

คีวามเข้าใจำและคีวามผู้าสุัก	เด็กจำะต้ิองได้รับคีวามคุ้ีมคีรองตัิ�งแต่ิก่อนเกิดและห่ลังเกิด	

โดยมีกฎห่มายทีั�คุ้ีมคีรองอยา่งเห่มาะสัม	แนวคิีดเห่ล่านี�ทัำาให้่เกิดการพัฒนาองคีาพยพ

ต่ิางๆ	ของสัังคีมไปในการช่วยเห่ล่อสันับสันุนให้่สัังคีมแวดล้อมเด็กทัั�งทีั�คีรอบคีรัว	ชุมชน	

สัถานศ่กษ์า	ห่ร่อสัถานทีั�จ้ำางงานเด็ก	ให้่เกิดคีวามสัามารถพัฒนาและคุ้ีมคีรองเด็กเป็น

ห่ลักก่อน	ไม่ใช่รัฐบาล	

แต่ิว่าปัญห่าค่ีอคีนในห่ลายๆ	 สัังคีมจำะไม่เข้าใจำในประเด็นนี�	 เขาจำะเข้าใจำ

ว่าการคุ้ีมคีรองเด็กห่มายถ่งว่า	 ถ้าเกิดเร่�องแล้ว	 รัฐเข้าไปแทัรกแซง	 ด่งเด็กออกมา

คุ้ีมคีรอง	ส่ังพ่อแม่/ผูู้้กระทัำาผิู้ดเข้าคุีกไป	แล้วก็จำบ	โดยไม่ได้คีำาน่งถ่งว่า	แล้วอนาคีติเด็ก

จำะอยูกั่บใคีร	เด็กจำะไปอยูที่ั�ไห่นอยา่งไร	ชวิีติเขาจำะเปน็อยา่งไร	แล้วคีวามเปน็คีรอบคีรวั

ของเขาจำะถูกทัำาลายไปเลยห่ร่ออย่างไร	 เพราะว่าสัมาชิกคีรอบคีรัวส่ัวนให่ญ่จำะไม่

ต้ิองการให้่ลงโทัษ์ทัางอาญาต่ิอผูู้้กระทัำานะ	 เม่�อเด็กไปเป็นพยานให้่คีนเห่ล่านี�เข้าคุีก	

สัมาชกิคีรอบคีรวัก็จำะติดัคีวามสััมพนัธ์ิกับเด็ก	แล้วเด็กจำะมปัีญห่าห่ลายเร่�องซ้อนกันอยู่	

นอกจำากถูกกระทัำาแล้ว	ยังมีปัญห่าทีั�บุคีคีลแวดล้อมในคีรอบคีรัวมีปฏิกิริยาเป็นลบกับ

เขาด้วย	รวมไปถ่งเร่�อง	Separation	anxiety	ค่ีอเกิดคีวามวิติกกังวลเกี�ยวกับการแยก

ออกจำากสัภาพแวดล้อมในคีรอบคีรัวของตัิวเอง	 ถ่งแม้ว่าสัภาพแวดล้อมในคีรอบคีรัว
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ของติวัเองจำะเปน็พิษ์เป็นภัย	แต่ิก็เป็นสัังคีมแวดลอ้มทีั�เขารู้จัำกตัิ�งแต่ิแรกเกิด	และอยูม่า

กี�ปีแล้ว	อยู่ดีๆ	ก็ถูกแยกออกมาเลยอย่างเด็ดขาด	ผู้ลกระทับจ่ำงร้ายแรงมาก	

ระยะห่ลังเม่�อผู้มเริ�มเข้าใจำประเด็น	 จำะไม่เน้นเร่�องการลงโทัษ์ทัางอาญา	 แต่ิ

ไม่ได้ห่มายคีวามว่าไม่ลงโทัษ์นะ	 กลไกทัางอาญาคุีณก็ว่าไป	 แต่ิสิั�งทีั�เราจำะต้ิองทัำาค่ีอ

บำาบัดฟ้ั�นฟูัเด็ก	 คีรอบคีรัว	 และฟ้ั�นฟูัคีวามสััมพันธ์ิระห่ว่างเด็กกับคีรอบคีรัว	 ระห่ว่าง

เด็กและชุมชน	คุีณอย่าล่มว่าในชุมชนมีห่ลายแบบทีั�เป็นลบต่ิอเด็กคีนละแง่	บางชุมชน

รังเกียจำว่าเด็กเป็นเมียน้อยของพ่อ	ห่ร่อมีเพศสััมพันธ์ิกับพ่อ	บางชุมชนกลายเป็นว่าเด็ก

คีนนี�มีมลทิัน	เด็กจำะต้ิองมีปัญห่าบางอยา่งทีั�ทัำาให่ผูู้้้ปกคีรองห่ร่อพ่อแม่ไปมีเพศสััมพนัธ์ิ

กับเขา	นี�เป็นปัญห่าทีั�แก้ยาก	เพราะไม่ใช่แค่ีชุมชน	แต่ิยังข่�นอยู่กับโรงเรียนด้วย	ค่ีอถ้า

มีคีนรู้เร่�องพวกนี�	 เขาจำะถูกรังแก	 ล้อเลียน	สัรุปค่ีอปัญห่าของเด็กมีคีวามสัลับซับซ้อน

กว่าทีั�รัฐกำาลังทัำาอยู่	

ประเดน็ห่ลักในระยะห่ลงั	ผู้มพยายามจำะชี�ให้่เห็่นถ่งโคีรงสัรา้ง	กลไกการทัำางาน

ของรัฐ	ซ่�งแบ่งออกเป็น	๔	มาติรการ	มีาติรการที�ห้น่ึ่�ง	ค่ีอ	มาติรการทัางกฎห่มาย	ซ่�งไม่ใช่

เฉพาะกฎห่มายอาญา	ต้ิองมีกฎห่มายคุ้ีมคีรองเด็ก	กฎห่มายคุ้ีมคีรองพยาน	กฎห่มายว่า

ด้วยศาลเยาวชนและคีรอบคีรัว	 ฯลฯ	 นอกจำากนั�นยังต้ิองมีองค์ีกรทีั�รับผิู้ดชอบติาม

กฎห่มาย	ทีั�จำะส่ังต่ิอคีวามรับผิู้ดชอบระห่ว่างกัน	เห่ม่อน	ป.วิ.อาญา	(ประมวลกฎห่มาย

วิธีิพิจำารณาคีวามอาญา)	 ก็จำะมีพนักงานอัยการ	 มีติำารวจำ	 มีศาล	 มีราชทััณฑ์ู	 มีคุีม

ประพฤติิ	ทีั�มีคีวามรับผิู้ดชอบส่ังต่ิอกัน	แต่ิกฎห่มายเกี�ยวกับเด็ก	เกี�ยวกับทัางสัังคีม	ไม่มี

ติรงนี�เลย	มีแต่ิพนักงานเจ้ำาห่น้าทีั�ลอยๆ	มาติรการกฎห่มายของเรายังมีปัญห่าอีกเยอะ	

สัอัง	มาติรการทัางบริห่าร	ผู้มเห็่นเลยว่าห่น่วยงานของรัฐ	ไม่ว่าจำะกระทัรวง

ทับวงกรมไห่น	ยกเว้นกระทัรวงสัาธิารณสุัข	เขาจำะตัิ�งงบทัำาแผู้นงบประมาณโดยไม่คีำาน่ง

ว่าจำริงๆ	 แล้ว	 คีวามต้ิองการทีั�ประชาชนจำะรับบริการจำากพวกเขาค่ีออะไร	 มีใคีรบ้าง	

ทีั�ไห่น	เขาจำะตัิ�งโคีรงการงบประมาณลอยๆ	แล้วอีกตัิวอย่าง	เช่น	กระทัรวงการพัฒนา

สัังคีมและคีวามมั�นคีงของมนุษ์ย	์เขาจำะตัิ�งงบประมาณว่า	ปีห่น่�งเขาจำะจ่ำายเงินให้่คีนนั�น

คีนนี�เท่ัาไห่ร่	แต่ิไม่ได้รู้เลยว่าปัญห่าของประชาชนมีอะไรบ้าง	ยกตัิวอย่างเช่น	ทุักวันนี�

เราจำะเห็่นว่ามีสัามีภรรยา	ส่ัวนให่ญ่จำะเป็นฝ่่ายผูู้้ชายมักไปทัำาร้ายคีนรัก	ไปฆ่าผูู้้ห่ญิง	มี

ผูู้้ห่ญิงไปฆ่าผูู้้ชายเห่ม่อนกัน	แต่ิน้อยมาก	ปัญห่าทีั�ต้ิองตัิ�งคีำาถามค่ีอ	คีนทีั�ไปฆ่าอาจำจำะ

สัรรพสัทิธิิ� คมุพป์ระพนัิธิ์
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มีปัญห่าสุัขภาพจิำติ	 ต้ิองโยงไปถ่งกรมสุัขภาพจิำติ	 คุีณมีพระราชบัญญัติิสุัขภาพจิำติ	 แต่ิ

คุีณมีพนักงานเจ้ำาห่น้าทีั�ห่ร่อกลไกในการจำำาแนกคีัดกรองคีนทีั�มีปัญห่าสุัขภาพจิำติทีั�

คีรอบคีลุมกลุ่มเป้าห่มายอยา่งทัั�วถ่งไห่ม	แล้วกระทัรวงการพัฒนาสัังคีมและคีวามมั�นคีง

ของมนุษ์ย์จำะประสัานส่ังต่ิอคีวามรับผิู้ดชอบไปให้่กรมสุัขภาพจิำติได้อย่างไร

สิั�งทีั�ผู้มทัำาขณะนี�	 ต่ิอยอดมาจำากสัมัยทีั�ผู้มเป็นผูู้้บริห่ารองค์ีกรด้านสิัทัธิิเด็ก	

ค่ีอทัำาอย่างไรให่้สัังคีมเห่็นว่า	 ไม่ใช่แค่ีมาติรการทัางกฎห่มาย	 มาติรการทัางบริห่าร	

รัฐบาลเองก็มีปัญห่า	

สัามี	มาติรการทัางสัังคีม	ยิ�งมีปัญห่าให่ญ่เลย	ค่ีอเร่�องเด็กไม่ค่ีอยมีมาติรการ

ทัางสัังคีม	ห่มายถ่งการให้่คีวามช่วยเห่ล่อทัางสัังคีมต่ิางๆ	เช่น	Social	Protection	ต่ิางๆ	

ต้ิองเป็นการให่ค้ีวามชว่ยเห่ล่อเพ่�อทัำาให่สั้ังคีมเกดิคีวามติระห่นกัรู้ว่า	จำะปกปอ้งคุ้ีมคีรอง

เด็ก	จำะพัฒนาเด็กอยา่งไร	ทีั�จำะทัำาให้่เขาได้รับประโยชน์สูังสุัด	ไม่ใช่ไปช่วยเพราะเด็กถูก

ทัำานั�นทัำานี�	 เอาเงินไป	 แต่ิคุีณต้ิองเข้าไปทัำาให้่เด็กมีห่ลักประกันว่าจำะไม่ถูกกระทัำาซำ�า	

และต้ิองไปปรับเปลี�ยนพฤติิกรรมคีนแวดล้อม	ไม่ให้่มีพฤติิกรรมทีั�ไปกระทัำาซำ�า	มี	Early	

Intervention	 ค่ีอป้องกันแทัรกแซงเสัียก่อนทีั�จำะเกิดปัญห่า	 เรียกว่า	 Secondary	

Prevention	 แล้วยังต้ิองมีการป้องกันแบบทัั�วไปห่ร่อแบบปฐมภูมิ	 ห่ร่อ	 Primary	

Prevention	 โดยจำะทัำาอย่างไรทีั�จำะให้่พ่อแม่ผูู้้ปกคีรองรู้ว่าตัิวเองไม่มีทัักษ์ะ	แล้วคีวร

จำะมีใคีรไปฝึ่กทัักษ์ะในการเลี�ยงลูกให้่เขา	 กลไกของรัฐทีั�สัามารถให้่บริการเช่นนี�อยู่ทีั�ไห่น	

จำะเห็่นเลยว่ามาติรการเห่ล่านี�รัฐบาลไม่ได้จัำดให้่มี

สุัดท้ายค่อั	มาติรการทัางการศ่กษ์า	ทีั�ผู้มพูดมาทัั�งห่มด	จำำาเป็นต้ิองเกี�ยวโยง

กับมาติรการทัางการศ่กษ์าด้วย	 ค่ีอทัำาอย่างไรให้่เขารู้ว่า	 เขาคีวรจำะทัำาอะไรเพ่�อ

ประโยชน์สูังสุัดของเด็กและของคีรอบคีรัว	เพ่�อชีวิติทีั�มีคีวามรักคีวามเข้าใจำคีวามผู้าสุัก

ในคีรอบคีรัว	เขาจำะต้ิองทัำาอะไรกันบ้าง	คีนในคีรอบคีรัวจำะต้ิองทัำาอะไรกันบ้าง	เด็กคีวร

จำะทัำาอะไรบ้าง	ชุมชนคีวรจำะทัำาอะไรบ้าง	สัังคีมให่ญ่รอบๆ	คีวรจำะทัำาอะไรบ้าง	รัฐบาล

คีวรจำะทัำาอะไรบ้าง	กลไกรัฐสัภา	ศาลคีวรจำะทัำาอะไรบ้าง	ไม่อยา่งนั�นศาลอาจำจำะพิพากษ์า

คีดีไม่สัอดคีล้องกับประโยชน์สูังสุัดของคู่ีคีวาม	 เพราะว่าศาลปัจำจุำบันพิพากษ์าติามตัิว

บทักฎห่มาย	ตีิคีวามติามติวับทักฎห่มาย	แต่ิศาลไมส่ัามารถพพิากษ์าเพ่�อสัร้างคีวามเปน็

ธิรรมในสัังคีมได้อย่างแท้ัจำริง	ไม่สัามารถพิพากษ์าให้่เกิดประโยชน์สูังสุัดแก่คู่ีคีวาม
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เน่�องจำากกระบวนการให้่การศ่กษ์าต่ิอทุักฝ่่าย	 รวมทัั�งต่ิอผูู้้พิพากษ์าอ่อนแอ

มาก	แล้วสิั�งทีั�สัอนกนั	ส่ัวนให่ญ่จำะเปน็เร่�องห่ลักวิชาการ	แต่ิไม่ได้สัอนเทัคีนคิีห่ร่อทัักษ์ะ

ในการแกไ้ข	ป้องกันปัญห่า	อยา่งเช่นผูู้้พิพากษ์าจำะต้ิองได้รับการสัอนว่า	เร่�องประโยชน์

สูังสุัดของคู่ีคีวาม	คีวามยติุิธิรรม	คีวามเปน็ธิรรม	กบัตัิวบทักฎห่มาย	เกี�ยวข้องกันอยา่งไร	

ทุักวันนี�เขาไปสัอนว่าคุีณจำะต้ิองพิพากษ์าอย่างไร	 ถ้ามีนี�	 ต้ิองอย่างนี�	 ฎีกาเขาว่าอย่าง

นี�ๆ	ถ้าจำะไปพิพากษ์า	ต้ิองยด่แนวของศาลฎีกาไว้	ติามคีวามเป็นจำริงแล้วนี�ไม่ใช่วิถีทัาง

ของศาลในสัังคีมปจัำจุำบันทีั�มีคีวามสัลบัซับซ้อน	โดยเฉพาะอยา่งยิ�งศาลจำะติอ้งเรียนรู้ว่า

ตินไม่ใช่ผูู้้กำาห่นดชีวิติของใคีรเห่ม่อนในอดีติ	 แต่ิน่าจำะเป็นผูู้้ประสัานคีวามร่วมม่อจำาก

ทุักฝ่่ายโดยอาศัยอำานาจำติามกฎห่มาย	ทีั�จำะให้่ผูู้้ประกอบวิชาชีพทัั�งห่ลายและผูู้้เกี�ยวข้อง

ทัั�งห่มดมาร่วมม่อกันแก้ไขและป้องกันปัญห่า	

ในอนาคีติ	 ชีวิติของคีนจำะถูกกำาห่นดโดย	Artificial	 Intelligence	มากกว่า

เดิมเยอะ	ทุักวันนี�เราถูกกำาห่นดอยูแ่ล้ว	แต่ิเราไม่รู้ตัิว	ยกตัิวอย่างเช่น	ถ้าคุีณสันใจำเร่�อง

อะไร	ค้ีนเข้าไปในอินเทัอร์เนตินิดเดียว	จำะมีส่ั�อโฆษ์ณาต่ิางๆ	เข้ามามะรุมมะตุ้ิมคุีณเลย	

สัมมุติิว่าคุีณอยากไปเทีั�ยวกระบี�	 คุีณค้ีนห่าคีำาว่ากระบี�	 ส่ั�อโฆษ์ณาต่ิางๆ	 ก็จำะผุู้ดข่�นทีั�

ห่น้าจำอคีอมพิวเติอร์ของคุีณ	อโกด้า	(เสันอให้่เช่าทีั�พัก)	รถเช่านั�นนี�เข้ามาห่มดเลย	คุีณ

ถูกคีรอบงำาโดยกระแสัส่ั�อซ่�งไม่ใช่คีนทัำาข่�นนะ	แต่ิเป็นโปรแกรมคีอมพิวเติอร์	แล้วคุีณก็

ต้ิองเล่อกไปติามนั�น	เพราะเป็นแห่ล่งข้อมูลทีั�ดีทีั�สุัดเท่ัาทีั�คุีณจำะค้ีนห่าได้	

ในอนาคีติ	 ผู้มจำะบอกว่าผูู้้พิพากษ์าไม่สัามารถเป็นผูู้้พิพากษ์าแบบปัจำจุำบัน	

คุีณต้ิองมีสัติิปัญญาเห่น่อกว่า	AI	ห่มายคีวามว่า	สัติิปัญญาด้านทัั�วๆ	ไปคุีณสู้ั	AI	ไม่ได้

แน่นอน	มีอย่างเดียวทีั�คุีณจำะสู้ัได้ค่ีอสัติิปัญญาด้านจิำติวิญญาณ	ซ่�ง	AI	 ไม่มี	 เพราะถูก

สัร้างโดยคีน	แต่ิสัติิปัญญาด้านจิำติวิญญาณเกิดจำากการฝึ่กฝ่น	เรียนรู้	ได้ข้อสัรุปของคีน	

ผู้มจำะยกตัิวอย่าง	เช่น	ถ้าเอาคีวามสัามารถคิีดห่ร่อสัติิปัญญาของพระไพศาล	วิสัาโล	มา

ใส่ัให้่ผูู้พิ้พากษ์าทุักคีน	ผู้มบอกได้เลยวา่	สัังคีมจำะอยู่เยน็เป็นสุัขทีั�สัดุ	เพราะว่าคีำาพิพากษ์า

จำะไม่ข่�นอยู่กับตัิวบทักฎห่มายทีั�แข็งตัิว	 ไม่สัอดคีล้องกับประโยชน์สูังสุัดของคู่ีคีวาม	 แต่ิ	

คีวามฉลาดทัางจิำติวิญญาณ	คีวามห่ยั�งรู้ในเร่�องแบบนี�สัามารถจำะช่วยห่าทัางออก

ทีั�เห่มาะสัมได้
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จำริงๆ	แล้วกระบวนการการต่ิอสู้ัของมูลนิธิิโกมลฯ	ในขณะนี�	มีคีวามสัลับซับ

ซ้อนกว่าเดิมเยอะ	อย่าไปติิดยด่กับเร่�องนพลักษ์ณ์	เร่�องคีวามคิีดของท่ัานนั�นท่ัานนี�	แต่ิ

คุีณต้ิองประมวลคีวามรู้คีวามเข้าใจำ	คีวามเติิบให่ญ่ของพระบางรูป	อยา่งทีั�ผู้มยกตัิวอย่าง

มา	ไม่ใช่มีพระไพศาลรูปเดียว	ยังมีพระบางรูปอีก	ผู้มจำะบอกว่าสุัดยอดของสิัทัธิิมนุษ์ยชน 

สิัทัธิิเด็ก	 ค่ีอคีนในสัังคีมห่ร่อเด็กกับผูู้้ให่ญ่อยู่ร่วมกันอย่างสัันติิสุัข	 ถ่งเวลานั�นคุีณไม่

จำำาเป็นต้ิองร้องเพลง	Imagine	ของจำอห์่น	เลนนอน	ห่รอก	มันมาเองโดยปริยาย

พีิ�มีบทบาททางส้ำงคมมายาวนุานุ มีผู้ลงานุทางส้ำงคมที�พีิ�ทำาแล�วร้�ส๊ำกพิอใจ แล�วอยาก

จะนุำาเสำนุอต่อไป

ระบบคุ้ีมคีรองเด็กทีั�แท้ัจำริง	ผู้มยังคิีดและทัำาอยู	่ยังไม่เกิด	แต่ิก็มีห่น่อ	เราเพียงแต่ิฟูัมฟััก

ให้่ห่น่อพวกนี�เติิบโติกลายเป็นต้ินไม้มีร่มเงา	 กลายเป็นระบบคุ้ีมคีรองเด็กทีั�คีรอบคีลุม

เด็กทัั�งประเทัศ	ผู้มไม่ได้ห่มายถ่งเด็กไทัยเท่ัานั�น	แต่ิค่ีอเด็กทุักคีนทีั�อยู่ในประเทัศนี�จำะ

ต้ิองได้รับการดูแลคุ้ีมคีรองเสัมอภาคีกัน

ม้ลนิุธิิโกมลฯ จะเนุ�นุเรื�องข้องการเติบโตชี่วิตจากด�านุในุไม่นุ�อยไปกว่าบทบาทที�เรา

จะออกไปทางส้ำงคม ในุส่ำวนุข้องพีิ� การแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิต

ด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม ให�นุำ�าหนุ้กอย่างไรคร้บ

ทีั�จำริงเป็นเร่�องเดียวกัน	นี�ค่ีอจุำดอ่อนของมูลนิธิิโกมลฯ	ทีั�ต้ิองปรับ	มูลนิธิิโกมลฯ	พูดถ่ง

ชีวิติด้านในก็เพียงแต่ิชีวิติด้านใน	ชีวิติด้านในกับด้านนอกต้ิองเป็นเร่�องเดียวกัน	เพราะ

การละตัิวติน	ละอหั่งการ	ละมมังการ	เกิดจำากการทัำาเพ่�อผูู้้อ่�น	การทัำาเพ่�อผูู้้อ่�น	เราจำะ

ไม่ได้คิีดถ่งตัิวเอง	 ไม่ได้คิีดถ่งกิเลสัตัิณห่าของตัิวเอง	 เท่ัากับเป็นการสัละกิเลสัตัิณห่าทีั�

อยู่ในตัิวแล้ว	 นี�เป็นห่ลักคิีดสัำาคัีญ	 และผู้มคิีดว่ามห่ายานมาถูกทัาง	 แต่ิปัญห่าของเรา

ค่ีอ	 เรายังคิีดว่ามห่ายานเป็นพวกผิู้ดเพี�ยนไป	 เพราะไปเอารูปแบบมห่ายานบางกลุ่มทีั�

มีพระโพธิิสััติว์เยอะแยะไปห่มด	เป็นเทัพเต็ิมไปห่มดซ่�งทีั�จำริงแล้วไม่ใช่ศาสันาพุทัธิ	แต่ิ

ศาสันาพุทัธิต้ิองเป็นแบบทีั�พระพุทัธิเจ้ำาเป็นแบบอย่าง	 จำำาได้ไห่มว่ามีพระภิกษุ์ป่วย	 มี

นำ�าเห่ล่องนำ�าห่นองไห่ล	 มีใบติองรองรับ	 ไม่มีใคีรไปดูแล	 พระพุทัธิเจ้ำากับพระอานนท์ั

เข้าไปช่วยกันอาบนำ�า	เปลี�ยนผู้้า	ไปดูแล	ถามว่าชาวพุทัธิในไทัยเคียคิีดถ่งประเด็นนี�ไห่ม	
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แม้แต่ิพระพุทัธิเจ้ำาท่ัานยังทัำาเพ่�อผูู้้อ่�น	แล้วพวกเราล่ะ	ถ้าไม่ทัำาเพ่�อผูู้้อ่�น	รับรองว่าการ

เล่�อนชั�นทัางจิำติวิญญาณเกิดข่�นไม่ได้ห่รอกคุีณ	ถ้าสัมมุติิว่าคุีณต้ิองการเล่�อนชั�นทัางจิำติ

วิญญาณอย่างทีั�ท่ัานอาจำารย์พุทัธิทัาสัพูด	แล้วดูจำากภายในตัิวเองอย่างเดียวจำะช่วยไม่

ค่ีอยได้	จำะติิดล็อกอยูอ่ย่างนั�น	แต่ิถ้าไปทัำาเพ่�อผูู้้อ่�น	ล็อกอันนี�จำะถูกคีลายออก	ถ้าคุีณ

เคียอ่านห่นังส่ัอกำาลังภายใน	 มันจำะมีจุำดปิดสักัดพลังภายในอยู่	 ทัำาให้่พลังไม่สัามารถ

เคีล่�อนไปได	้นี�ค่ีอการคีดิถ่งแติตั่ิวเอง	แม้เป็นการคีดิถ่งตัิวเองในแงดี่	ค่ีอต้ิองการจำะบรรลุ

อรห่ันต์ิก็ติาม	 ผู้มคีิดว่าถ้าเผู่้�อเอาคีำาสัอนของพระไพศาลมาร่วมกับทีั�ท่ัานอาจำารย์

พุทัธิทัาสัไปนำาเอาคีำาสัอนของท่ัานเว่ยห่ล่างมาเผู้ยแผู่้	ทีั�ท่ัานแนะว่าอย่าไปแสัวงห่าแดน

สัวรรค์ี	 เพราะว่ายิ�งแสัวงห่า	 ยิ�งไม่มีทัางเจำอ	 การเอาแต่ิการบำาเพ็ญการทัำาสัมาธิิเพ่�อ

พัฒนาตัิวเอง	คุีณไม่มีทัางบรรลุอรหั่นต์ิเพราะมันเป็นการเสัริมสัร้างตัิวตินของติน	(แม้

ในทัางดี)	 แต่ิเม่�อคุีณไปทัำาให้่คีนอ่�น	 โอกาสัจำะบรรลุอรหั่นต์ิมีสูังมากเพราะติอนทีั�คุีณ

ทัำาให้่คีนอ่�น	 คุีณมีจิำติว่างนะ	 ไม่ได้ห่มายคีวามว่าไม่มีอะไรเลย	 ในทีั�นี�ห่มายถ่งว่างจำาก

คีวามเป็นตัิวตินของติน	ถ้ามูลนิธิิโกมลฯ	ทัำาอย่างนี�	รับรองว่าไปโลด 

ปัญหาข้องบ�านุเมืองข้ณะนีุ� มีวิกฤตเรื�องข้องประช่าธิิปไตย เรื�องสิำทธิิเสำรีภาพิ พีิ�จะ

มีอะไรถ๊้งหนุุ่มสำาวไหมคร้บ

เร่�องแรก	 การติ่อสู้ัในปัจำจุำบันเพ่�อเปลี�ยนผูู้้มีอำานาจำ	 ไม่ได้ต่ิอสู้ัเพ่�อการเปลี�ยนแปลง

โคีรงสัร้างสัังคีมนะ	 ต้ิองเข้าใจำจุำดนี�ก่อน	 ไปเอาผูู้้มีอำานาจำกลุ่มให่ม่มาแทัน	 ซ่�งเราไม่มี

ห่ลักประกันว่าจำะเกิด	Power	tends	to	corrupt	อีกห่ร่อเปล่า	แต่ิอีกอย่างห่น่�งทีั�สัำาคัีญ

มาก	ทีั�เขาไม่ติระห่นักรู้เลยค่ีอ	รัฐธิรรมนูญเห่ม่อนกระดาษ์	คุีณจำะเขียนอย่างไรก็ได้	แต่ิ

ก็ไม่ได้เกิดการเปลี�ยนแปลงอะไร	 รัฐธิรรมนูญปัจำจุำบันเขาเปิดช่องทัางให่้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงได้	แต่ิก็ไม่มีใคีรไปทัำาเลย	เช่น	มาติรา	๔๓	(๓)	บอกว่าประชาชนห่ร่อชุมชน

สัามารถเข้าช่�อเสันอให้่ห่น่วยงานของรัฐมีนโยบาย	ให้่ทัำานั�นทัำานี�	ห่ร่อคัีดค้ีานไม่ให้่ทัำา

เร่�องทีั�กระทับติอ่ผู้ลประโยชนข์องประชาชน	แม้ว่าการใช้สิัทัธิิทีั�ว่าต้ิองมีกฎห่มายรองรบั	

แต่ิก็ไม่เป็นปัญห่าเพราะว่ามาติรา	๒๕	วรรคี	๒	บอกว่าการใช้สิัทัธิิใดๆ	ติามรัฐธิรรมนูญ	

แม้จำะต้ิองมีกฎห่มายรองรับ	แต่ิห่ากยังไม่มีกฎห่มายรองรับ	ให้่ใช้สิัทัธิิติามเจำตินารมณ์

ในรัฐธิรรมนูญได้	สัำาคัีญมากเพราะมันช่วยปลดล็อกทีั�รัฐบาลและรัฐสัภาอาจำไม่ได้บัญญัติิ
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กฎห่มายออกมา	จ่ำงไม่สัามารถใช้สิัทัธิิได้แบบรัฐธิรรมนูญฉบับก่อนๆ	

ถ้าเขายงัมาใช้การชมุนุม	ผู้ลลพัธ์ิค่ีอไมเ่กิดการเปลี�ยนแปลงห่รอก	คีณุเปลี�ยน

ได้แต่ิผูู้้นำา	แต่ิถ้าใช้วิธีิการติามมาติรา	๔๓	(๓)	มีโอกาสัเปลี�ยนแปลงได้	คุีณเข้าช่�อกันย่�น

ข้อเรียกร้องไปให้่มาเจำรจำา	ถ้าไม่มีใคีรมาเจำรจำาด้วย	คุีณก็ไปย่�นศาลปกคีรอง	เพราะว่า

นี�เป็นเร่�องเกี�ยวกับการปกคีรอง	 ต้ิองย่�นคีำาร้องไปทีั�ศาลปกคีรองเพ่�อให้่มีห่มายเรียก

ห่น่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ีกรณีในศาล	 แล้วศาลก็ไกล่เกลี�ยประนีประนอมเกี�ยวกับ

ข้อเรียกร้องของผูู้้ร้องเป็นประเด็นๆ	ไป	อย่างนี�ทัำาได้	

ห่ร่อถ้าคุีณไม่อยากไปศาล	วุ่นวาย	ก็ไปห่าคีนกลาง	ห่ร่อห่น่วยงานทีั�เป็นกลาง	

ทีั�สัามารถจำะเชิญคู่ีกรณีเข้ามาเจำรจำาไกล่เกลี�ยประนีประนอมกัน	 ถ้าเป็นสัมัยก่อน	

ในห่ลวง	รัชกาลทีั�	๙	ท่ัานจำะติรัสัเรียกคู่ีกรณีไปไกล่เกลี�ยด้วยพระองค์ีเองเลย	พระองค์ี

ไม่รอให้่คีนไปขอพระองคี	์เม่�อเกิดวิกฤติิการณ์ข่�นมา	เพราะพระองค์ีท่ัานในฐานะประมุข

แห่่งรัฐ	ทัรงสัามารถทัำาได้	 นี�ค่ีอสิั�งทีั�เด็กรุ่นให่ม่ต้ิองเรียนรู้ว่า	 สัถาบันพระมห่ากษั์ติริย์

แติกต่ิางจำากประธิานาธิิบดทีีั�เป็นประมุขแห่่งรัฐ	ค่ีอประธิานาธิิบดไีม่สัามารถจำะเปน็ศูนย์

รวมทัางจิำติใจำได้	เพราะมาจำากการเล่อกตัิ�ง	ห่มายถ่งว่ามีคีนทีั�ไม่ได้เล่อกเขาอยู่	

อย่างทีั�สัองค่ีอ	 ประธิานาธิิบดีจำากการเล่อกตัิ�งไม่สัามารถจำะไกล่เกลี�ย

ประนปีระนอมได	้แต่ิว่าสัถาบันพระมห่ากษ์ตัิริยส์ัามารถไกลเ่กลี�ยประนีประนอมไดต้้ิอง

มีเง่�อนไขนะ	ค่ีอบุคีคีลทีั�ดำารงติำาแห่น่งพระมห่ากษั์ติริย์ต้ิองมีทัศพิธิราชธิรรม	ถ้าคุีณไม่

มีทัศพิธิราชธิรรม	คีณุไม่สัามารถปฏิบัติิห่น้าทีั�ในติำาแห่น่งพระมห่ากษ์ตัิริยไ์ด้เห่ม่อนกับ

ทีั�รัชกาลทีั�	๙	ได้ทัรงปฏิบัติิมาแล้ว	ถ้าใคีรไม่มีวัติรปฏิบัติิห่ร่อพระจำริยวัติรเห่ม่อนรัชกาล

ทีั�	๙	อย่าไปห่วังว่าจำะเป็นทีั�นิยม	ห่ร่อเกิดคีวามยอมรับและคีวามจำงรักภักดีได้	

สัถาบันพระมห่ากษั์ติริยไ์ม่จำำาเป็นต้ิองปฏิรูปอย่างนั�นอย่างนี�	ทีั�คุีณเขียนมาไร้

สัาระทัั�งนั�น	แต่ิว่าปฏิรูปจำริงๆ	ค่ีอทัำาให้่พระมห่ากษั์ติริยมี์ทัศพิธิราชธิรรม	และเป็นศูนย์

รวมของจำติิใจำไดจ้ำริง	พระมห่ากษ์ตัิริยต้์ิองทัำาเพ่�อผูู้้อ่�น	ค่ีอใน	๑0	รัชกาล	ในห่ลวงรชักาล

ทีั�	 ๙	 จำะได้รับการยกย่องเชิดชูจำากคีนไทัยสูังสุัด	 ท่ัานเสัด็จำลงชุมชน	 ลงไปช่วยเห่ล่อ

ประชาชน	 จ่ำงเป็นศูนย์รวมได้อย่างแท้ัจำริง	 ไม่ใช่เป็นศูนย์รวมเพราะติำาแห่น่ง	 แต่ิเป็น

ศูนย์รวมจำากพระจำริยวัติร	 ท่ัานทัรงรับใช้สัังคีม	ทัำาเพ่�อสัังคีม	 และนำาไปสู่ัสัถานะทีั�อยู่

เห่น่อคีวามขัดแย้งทัั�งปวง	สัามารถจำะแก้ไขคีวามขัดแย้งโดยไม่เกิดผู้ลร้ายใดๆ	ทัางการ
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เม่องติามมา	 ผู้มอยากปิดท้ัายด้วยเน่�อเพลง	 ในึ่ห้ล้วงข้อังแผ่นึ่ดินึ่	 ทีั�ผู้มคีิดว่าผูู้้แต่ิงได้

สัะท้ัอนคีวามรู้ส่ักน่กคิีดของคีนไทัยส่ัวนให่ญ่ทีั�มีต่ิอในห่ลวงรัชกาทีั�	๙	ในฐานะพระมห่า

กษั์ติริย์ได้อย่างชัดเจำน

"มอง	เห็่นพระเจ้ำาอยู่หั่ว	ท่ัามกลางคีนม่ดมัว	เห่ม่อนเห็่นแสังทัองส่ัอง	ใจำ	ต่ิ�น

ตัินเพียงได้มอง	พนมม่อทัั�งสัอง	ก้มลงกราบด้วยหั่วใจำ

มอง	พระผูู้้ทัรงเมติติา	เฝ้่าดูแลประชา	ทัั�วอาณาใกล้ไกล	เม่�อยามอ่อนล้า	ห่มด

ห่วัง	พระองค์ีอยู่เป็นห่ลักนำาหั่วใจำ	ย่ดเห่นี�ยวอยูภ่ายในว่าวันพรุ่งนี�ยังมีห่วัง

ในห่ลวงของแผู่้นดิน	ห่ล่อรวมให้่เม็ดดินทัรายกลายเป็นแผู่้นดินทีั�ยิ�งให่ญ่	ห่ยด

นำ�าห่ยาดเห่ง่�อพระองค์ีห่ยดลงทีั�ไห่น	ทุักข์ร้อนจำะพลันสัลายทุักข์ภัยจำะไม่อาจำแผู้้วพาน

ในห่ลวงของแผู่้นดิน	ทัรงเป็นทีั�รักและทีั�พ่�งพิงให้่เราแสันนาน	ตัิ�งแต่ิเล็ก	จำน

โติจำำาได้ทุักอย่าง	ใต้ิร่มพระบริบาล	สุัขสัราญด้วยคีวามร่มเย็น

ในห่ลวงของแผู่้นดิน	ทัรงเป็นทีั�รักและทีั�พ่�งพิงให้่เราแสันนาน	ตัิ�งแต่ิเล็ก	จำน

โติจำำาได้ทุักอย่าง	ใต้ิร่มพระบริบาล	สุัขสัราญด้วยคีวามร่มเย็น	

แผู่้นดินนี�ค่ีอบ้าน	ค่ีอแดนสัวรรค์ี	แสันสุัขใจำ	มีทุักอย่างทีั�ดีเพราะใคีร	ฉันจำะไม่ล่ม

ในห่ลวงของแผู่้นดิน…"

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ส่้ำเสำรีภาพิ: การได�มาซ๊ั�งสิำทธิิเสำรีภาพิและประช่าธิิปไตยในุสำถ้านุการณ์ปัจจุบ้นุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๑๕	ประจำำาปี	๒๕๓๒

สัรรพสัทิธิิ� คมุพป์ระพนัิธิ์
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นุพิ.บ้ญช่า พิงษ์พิานิุช่

ความหมายข้อง “อุดมคติข้องโกมล คีมทอง” ตามที�คุณหมอเข้�าใจเข้�าใจคืออย่างไร

ในคีวามเห็่นของผู้ม	อุดมคีติิมีคีวามห่มายได้ห่ลากห่ลาย	ไม่จำำาเป็นต้ิ	องมีแบบเดียว	และ

ไม่ได้ห่มายถ่งการอุทัิศตินเสีัยสัละยิ�งให่ญ่อะไร	 ขอเพียงทัำาในสิั�งทีั�มีคีุณค่ีากับตัิวเองก็

ถ่อได้ว่าเป็นอุดมคีติิ	เช่น	การทัำางานห่าเงินเลี�ยงดูพ่อแม่ด้วยคีวามกตัิญญูู	เป็นต้ิน	

อธิิบาย “อุดมคติข้องโกมล คีมทอง” ตามที�คุณหมอเข้�าใจ

จำริงๆ	แล้วติอนเป็นนักเรียน	ผู้มเคียอ่านเร่�องราวของคีรูโกมล	คีีมทัอง	จำากห่นังส่ัอทีั�ระล่ก

งานศพ	 ผู้มมีญาติิทีั�มีศักดิ�เป็นน้า	 เป็นศิษ์ย์เก่าจุำฬาฯ	 ก็ไม่ทัราบว่าได้ห่นังส่ัอทีั�ระล่กมา
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จำากไห่น	 ผู้มจ่ำงได้อ่านเร่�องของคีรูโกมลมาตัิ�งแต่ิยังเด็ก	 เท่ัาทีั�จำำาได้ค่ีอว่าคีรูโกมลเป็น

บัณฑิูติทีั�เสีัยสัละมาก	เม่�อจำบคีรุศาสัติร์	จุำฬาฯ	ก็ออกไปเป็นคีรูสัอนเด็กทีั�โรงเรียนเห่ม่อง

ห้่วยในเขา	บ้านส้ัอง	 สุัราษ์ฎร์ธิานี	ให้่ชาวบ้านมีส่ัวนร่วม	และยังพยายามฟ้ั�นฟูัมโนห์่รา

ซ่�งเป็นศิลปวัฒนธิรรมท้ัองถิ�น	 ให้่ชาวบ้านกลับมาภูมิใจำในวัฒนธิรรมของตินเอง	 โดยนำา

ไปแสัดงถ่งกรุงเทัพฯ	ติอนนั�นบัณฑิูติจำบให่ม่แล้วไปอยู่ชนบทัไม่ค่ีอยมี	จ่ำงรู้ส่ักว่าอย่างนี�ก็

มีด้วย	แต่ิน่าเสีัยดายทีั�เสีัยชีวิติเร็วไป	จำนผู้มเรียนจำบมัธิยมแล้วเข้ามห่าวิทัยาลัย	 ก็สันใจำ

กิจำการของมูลนิธิิโกมลคีีมทัองติลอดมา	แบบว่าสัมัคีรเป็นสัมาชิกจำดห่มายข่าว	เก็บเอกสัาร

ต่ิางๆ	ไว้เพราะชอบห่ลายอย่าง	ทัั�งเน่�อห่า	รูปแบบและวิธีิการต่ิางๆ	ทีั�มูลนิธิิทัำาออกมา

ความภาคภ้มิใจข้องคุณหมอที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมลคีมทอง

คร้�งที� ๑6 ปี 25๓๓ 

แน่นอนคีรับ	 คีนทีั�ได้รับเกียรติิเป็นผูู้้แสัดงปาฐกถาโกมลคีีมทัองทุักคีนย่อมรู้ส่ักภูมิใจำ

เป็นธิรรมดา	เพราะปาฐกในอดีติล้วนเป็นผูู้้มีช่�อเสีัยงทัั�งนั�น	อยา่งเช่น	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์ 

ปาฐกคีนแรก	อ.ประเวศ	วะสีั	ห่ร่อสัมเด็จำพระพุทัธิโฆษ์าจำารย์	(ป.อ.	ปยุตฺิโติ)	เป็นต้ิน	

ติอนทีั�ผู้มแสัดงปาฐกถาโกมลคีีมทัอง	ปี	๒๕๓๓	ผู้มอายุได้	๓๓	ปีแล้ว	แม้จำะอายุน้อย

กว่าท่ัานผูู้้อาวุโสัเห่ล่านั�นมาก	ทีั�รู้ส่ักมากๆ	ก็ติรงทีั�มูลนิธิินี�เน้นคีนรุ่นให่ม่	ไล่เลี�ยกันนั�น	

ผู้มรับการคีัดเล่อกเข้ารับพระราชทัานรางวัลนักอนุรักษ์์มรดกไทัยดีเด่นรุ่นแรกจำาก

สัมเด็จำพระกนิษ์ฐาธิิราชเจ้ำา	กรมสัมเด็จำพระเทัพรัตินราชสุัดา	สัยามบรมราชกุมารี	คีรั�ง

นั�นผู้มเข้ารับพระราชทัานพร้อมกับรุ่นให่ญ่อย่าง	อ.เฟ้ั�อ	ห่ริพิทัักษ์์	ม.ร.ว.ค่ีกฤทัธิิ�	ปราโมช	

เคียมีคีนมาชวนลงเล่นการเม่องทั้องถิ�นและสั่วนกลาง	 แต่ิผู้มไม่เห็่นว่าเป็นเส้ันทัางของ

ผู้ม	 การทัำางานเล็กๆ	 อยู่บ้านนอกแล้วได้รับเล่อกเป็นปาฐกโกมลคีีมทัองก็นับว่าได้รับ

เกียรติิว่าเป็นผูู้้มีอุดมคีติิ	ซ่�งผู้มเองนั�นติระห่นกัมาติลอดวา่	ต้ิองรักษ์าเกยีรติินี�ไว้เห่ม่อน

ทีั�ได้รับพระราชทัานรางวัลนักอนุรักษ์์มรดกไทัยดีเด่น

คุณหมอคิดว่าอุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิตตามอย่างโกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่า

ชี่วิตควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งพิอเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวยุค

ปัจจุบ้นุได�ไหมคร้บ

นพ.บัญชา	พงษ์์พานิช
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ห่นุ่มสัาวยุคีนี�ไม่จำำาเป็นต้ิองมีอุดมคีติิเป็นแบบคีรูโกมล	แต่ิห่ลักการแสัวงห่าคุีณค่ีาชีวิติ

คีวบคู่ีไปกับการทัำางานทัางสัังคีมนั�น	มีคีวามสัำาคัีญและจำำาเป็นต่ิอการเติิมเต็ิมชีวิติและ

ยังใช้ได้อยู่ทุักสัมัย	สัำาห่รับผู้มนั�นเร่�องอุดมคีติิทีั�ให้่คีวามห่มายว่าค่ีอคุีณค่ีาของชีวิติ	จ่ำง

มีมิติิของจิำติใจำมาก	 ผู้มเองทีั�หั่นมาสันใจำศ่กษ์าพุทัธิศาสันาก็เพราะเรามีปัญห่าว่าตัิวเรา

ไม่เป็นดังใจำเรา	ผู้มจำบแพทัย์	 รู้ส่ักว่าตัิวเองทัำางานเสีัยสัละรักษ์าคีนไข้	ใคีรเจ็ำบป่วยเรา

ตัิ�งใจำรักษ์าให้่ห่มด	 แต่ิเม่�อพบว่าคีนไข้ไม่ทัำาติามห่มอสัั�ง	 เราก็ไม่พอใจำ	 ห่ร่อเพ่�อนร่วม

งานไม่ตัิ�งใจำทัำางาน	ไม่ได้ดังใจำเรา	เราก็ไม่พอใจำ	แล้วก็เคีรียด	คีวามจำริงปัญห่ามันไม่ได้

อยู่ทีั�คีนอ่�นไม่เป็นดังใจำเรา	แต่ิปัญห่าอยู่ทีั�ตัิวเราเองมากกว่า

คีวามจำริงติอนเรียนแพทัย์	 ผู้มก็เรียนวิชาจิำติวิทัยามาบ้าง	 เอาไว้ใช้แก้ปัญห่า

จิำติใจำคีนไข้	แต่ิพอเราเคีรียด	มีปัญห่ากับจิำติใจำของตัิวเอง	กลับจัำดการแก้ปัญห่าไม่ได้	ผู้ม

ก็แสัวงห่าคีำาติอบดา้นจิำติใจำจำากศาสันาทักุศาสันา	ไม่เฉพาะจำากพทุัธิเทัา่นั�น	ติอนแรกก็

อ่านงานของท่ัานอาจำารยพ์ทุัธิทัาสัด้วยนะ	แต่ิติอนนั�นอ่านแล้วไม่รู้เร่�อง	เพราะอุปสัรรคี

ด้านภาษ์าธิรรมะยงัไม่เข้าใจำ	สัำาห่รบัผู้มนั�น	ทุักวันนี�เห็่นว่าศาสันาค่ีอสิั�งทีั�ติอบโจำทัยชี์วิติ

ได้แทับทุักมิติิ	และศาสันาต้ิองไม่ใช่มีแต่ิคีวามเช่�ออย่างเดียว	แต่ิต้ิองมีเห่ตุิมีผู้ล	มีคีวาม

เป็นวิทัยาศาสัติร์ด้วย	แรกๆ	ผู้มห่าห่นังส่ัอธิรรมะมาอ่านแต่ิก็ไม่ได้คีำาติอบ	ไปสัวนโมกข์

ก็เข้าไม่ถ่งพอได้รู้เร่�อง	คิีดจำะเปลี�ยนศาสันา	ผู้มก็คุียกับเพ่�อนเร่�องนี�	เขาก็บอกว่าไห่นๆ	

คิีดจำะเปลี�ยนศาสันาอยูแ่ล้ว	ถ้าอยากรู้จัำกพุทัธิศาสันาจำริงๆ	ก็ไปบวชเลย	ไม่ใช่แค่ีอ่าน

ห่นังส่ัออย่างเดียว	ผู้มก็เลยตัิดสิันใจำบวชเลย	

ติอนนั�นผู้มรับราชการอยู่กองวัณโรคี	 กรมคีวบคุีมโรคีติิดต่ิอ	 กระทัรวง

สัาธิารณสุัข	ทีั�นคีรศรีธิรรมราช	ขอลาบวชได้ไม่เกิน	๑๒0	วัน	บ้านผู้มอยูปั่กษ์์ใต้ิ	ติอน

นั�นวัดสัวนโมกข์	 จัำงห่วัดสุัราษ์ฎร์ธิานี	 มีช่�อเสีัยง	 ผู้มก็ไปขอบวชทีั�นั�น	 ท่ัานอาจำารย์

พุทัธิทัาสับอกว่าสัวนโมกข์ไม่รับบวช	ให้่ไปบวชมาจำากเม่องนคีร	บวชอยู่	๔	เด่อน	ถ่อ

เป็นการแปลงเพศทีั�สัำาคัีญมาก	 จำากเพศฆราวาสัไปสู่ัสัมณเพศ	 ทั่านอาจำารย์พุทัธิทัาสั

ท่ัานทัำาให้่เราเข้าใจำพุทัธิศาสันา	ซ่�งผู้มพบว่าประกอบด้วยห่ลักคีำาสัอนแบบวิทัยาศาสัติร์

จิำติวิเคีราะห์่	มีทัั�งบทัวิเคีราะห์่ด้านจิำติใจำและมีแนวทัางปฏิบัติิด้วย	ท่ัานอาจำารย์สัอนว่า

ปัญห่าของคีนเราทุักคีนค่ีอการยด่มั�นในตัิวกูของกู	และบอกคีวามจำริงธิรรมดาว่า	ทุักสิั�ง

เป็นอนัติติาห่ามีตัิวมีตินไม่	 คีวามจำริงมีสัองอย่าง	 ค่ีอคีวามจำริงแท้ัและคีวามจำริงสัมมุติิ	
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เราต้ิองเข้าใจำคีวามจำริงทัั�งสัองอย่าง	เราต้ิองยอมรับคีวามจำริงสัมมุติิ

แต่ิทัำาอยา่งไรไม่ให้่ยด่มั�นเป็นตัิวตินของเราจำนเกิดคีวามทุักข์	ติอนบวชผู้มอายุ	

๒๘	 แล้ว	 สัวนโมกข์ช่วยติอบโจำทัย์ชีวิติผู้มได้	 จ่ำงอยากจำะทัำาอะไรในแนวทัางทีั�เราชอบ	

ค่ีอในเร่�องของศาสันา	ศิลปะ	วัฒนธิรรม	การอนุรักษ์์สิั�งทีั�ดีงาม	ผู้มรับราชการอยู่	๑0	ปี

ก็ลาออกไปช่วยสัร้างมห่าวิทัยาลัยให้่บ้านเกิดอีก	๑0	ปี	ผู้มได้ก่อตัิ�งกลุ่มนาคีร-บวรรัติน์ 

เม่�อปี	๒๕๒๙	เพ่�อให้่ชีวิติกับงานสัอดคีล้องกัน	เห่ม่อนกับการดำาเนินชีวิติติามอุดมคีติิของ

คีรูโกมล	คีงเป็นกิจำกรรมนี�เองทัำาให้่ผู้มได้รับเชิญให้่แสัดงปาฐกถาโกมลคีีมทัอง	ติอนนั�น

ผู้มไม่รู้ว่าจำะพูดเร่�องอะไรดี	ก็เลยตัิ�งหั่วข้อติามคีวามคิีดอ่านและทัำาอยู่	ว่า	“ก็เพราะรัก...

แผู่้นดินเกิด:	คีนรุ่นให่ม่กับแรงบันดาลใจำในการทัำางาน”	

ช่่วยเล่าบทบาททางส้ำงคมและงานุที�คุณหมอก้บเพืิ�อนุร่วมงานุได�ดำาเนิุนุการมา ตลอด

จนุความสำำาเร็จ และบทเรียนุจากประสำบการณ์ที�ผู่้านุมา

คีวามจำริงผู้มได้รับอิทัธิิพลทัางคีวามคิีดเร่�องสัังคีมมาตัิ�งแต่ิสัมัยเรียนแพทัย์ทีั�

มห่าวิทัยาลัยเชียงให่ม่ในปี	 ๒๕๑๘	 ยุคีนั�นมีการต่ิ�นตัิวของนักศ่กษ์าสัูงมาก	 ห่ลัง

เห่ตุิการณ์	๑๔	ตุิลา	๒๕๑๖	รุ่นพี�แพทัย์	มช.ก็จัำดกิจำกรรมติิดอาวุธิทัางปัญญาแก่น้องๆ	

เช่น	งานรับน้อง	ก็พาน้องๆ	ไปทัำานา	ผู้มจำำาได้ว่าไปดำานาทีั�อำาเภอสัันป่าติอง	พี�ๆ 	ต้ิองการ

ให้่เราสััมผัู้สัคีวามลำาบากของชาวไร่ชาวนา	เข้าใจำปัญห่าของประชาชน	พาพวกเราออก

ค่ีายสัำารวจำชุมชน	 คี่ายเรียนรู้ต่ิางๆ	 สัุดท้ัายผู้มก็ลงล่กเร่�องกิจำกรรมจำนไม่ค่ีอยได้เรียน	

จำากปีแรกๆ	ทีั�ผู้มเรียนดีมาก	จำนได้เป็นฝ่่ายวิชาการของชั�นปี	ช่วยติิวเพ่�อนๆ	แต่ิพอข่�น

ปี	๔	ได้ไปทัำาค่ีาย	พอช.	(พัฒนาอนามัยชนบทั)	ได้ประจัำกษ์์ชัดปัญห่าคีวามไม่รู้	ยากจำน	

ทันทุักข์ของผูู้้คีนในชนบทั	ติรงนี�คีงเห่ม่อนโกมล	คีีมทัอง	ทีั�เติิบโติมากับงานค่ีายนิสิัติ-

นักศ่กษ์า	 เป้าห่มายการเรียนของผู้มก็เปลี�ยนไป	 จำากคีนบ้าเรียนทีั�มีแนวโน้มจำะเน้น

ตัิวเอง	กลายเป็นเด็กกิจำกรรมทีั�คิีดเอาเองว่าเพ่�อคีนอ่�น	โดยผู้มก็สัอบผู่้านทุักชั�นปี	ผู่้าน

ทุักวิชา	 ปีรองสุัดท้ัายก็ได้รับเล่อกเป็นนายกสัโมสัรคีณะแพทัยศาสัติร์	 มห่าวิทัยาลัย

เชียงให่ม่	พวกเราอยากพาน้องๆ	ทัำาค่ีาย	แต่ิห่ลัง	๖	ตุิลา	๒๕๑๙	รัฐบาลไม่ให้่นักศ่กษ์า

ออกคีา่ยชนบทัมาสัองปแีล้ว	พวกเราไปห่าร่อกับอาจำารยที์ั�ปร่กษ์าสัองทัา่น	ค่ีออาจำารย์

ห่มอผู้จำญ	วงษ์์ติระห่ง่าน	กับอาจำารย์ห่มอเกษ์ม	วัฒนชัย	เร่�องขอทัำาค่ีายอาสัา	ท่ัานทัั�ง

นพ.บัญชา	พงษ์์พานิช
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สัองก็สันับสันุน	มีอาจำารย์ห่มออาวุธิ	ศรีสุักรี	คีณบดีอนุมัติิ	เราจัำดค่ีายพานักศ่กษ์า	มช.	

ไม่เพียงเฉพาะ	๕	คีณะสัวนดอก	ออกค่ีายกันติลอดปี	รวมทัั�งช่วงปิดภาคีเรียนสุัดท้ัาย

ก่อนจำบ	 แม้ติอนออกฝึ่กงานปีสุัดท้ัายก่อนจำบแพทัย์	 ผู้มก็เล่อกลองไปเป็นห่มอทีั�โรง

พยาบาลปาย	แม่ฮ่องสัอน	 ซ่�งติอนนั�นยังเป็นพ่�นทีั�กันดารมาก	และเม่�อผู้มจำบแล้วก็ได้

ไปทัำางานเป็นแพทัย์ฝึ่กหั่ดในภาคีอีสัานทีั�สุัรินทัร์	 ทีั�นั�นให้่ผู้มเป็นแพทัย์ฝึ่กหั่ดดีเด่น

ประจำำาปี	๒๕๒๕	

ติอนนั�นผู้มมีคีวามตัิ�งใจำเป็นแพทัย์ทีั�ดีติามวิชาชีพทีั�รำ�าเรียนมา	 ย่ดมั�นในพระ

ราชปณิธิานของสัมเด็จำพระราชบิดาทีั�ว่า	 “ขอให้่ถ่อประโยชน์ส่ัวนตินเป็นทีั�สัอง	

ประโยชนข์องเพ่�อนมนษุ์ยเ์ป็นกิจำทีั�ห่น่�ง”	รฐับาลมนีโยบายให่บั้ณฑิูติแพทัยอ์อกไปเปน็

แพทัยใ์นชนบทั	ผู้มจ่ำงเริ�มรับราชการเปน็แพทัยใ์นสัังกัดกรมคีวบคุีมโรคีติิดต่ิอ	กระทัรวง

สัาธิารณสัขุ	เป็นแพทัยป์ระจำำาศูนยค์ีวบคีมุและปอ้งกันวัณโรคี	เขติ	๑๑	ทีั�นคีรศรธีิรรมราช

บ้านเกิด	ทัำาห่น้าทีั�คีวบคุีมวัณโรคีในพ่�นทีั�	7	จัำงห่วัดภาคีใต้ิติอนบน	เราก็ทุ่ัมเทัทัำางาน

การรับราชการเต็ิมทีั�	 แต่ิก็เกิดคีวามเคีรียด	 เพราะทัำาอะไรไม่ได้ดังใจำเรา	 เลยขอลาไป

บวชทีั�สัวนโมกข์	 ทีัแรกก็คิีดว่าถ้าอยู่สัวนโมกข์เด่อนห่น่�งแล้วไม่ได้อะไร	 ก็จำะไปศ่กษ์า

ธิรรมะต่ิอทีั�อ่�น	เช่นทีั�วัดห่นองป่าพง	จัำงห่วัดอุบลฯ	กับห่ลวงพ่อชา	ห่ร่อทีั�วัดป่าบ้านติาด	

จัำงห่วัดอุดรฯ	กับห่ลวงติามห่าบัว	แต่ิพออยู่ทีั�สัวนโมกข์	ได้ฟัังคีำาสัอนของท่ัานอาจำารย์

พุทัธิทัาสัโดยติรงก็พบว่าทีั�นี�แห่ละเห่มาะกับเรา	ไม่ไปทีั�อ่�นแล้ว	ก็บวชอยู่ทีั�นี�จำนคีรบ	๔	

เด่อน	ชีวิติก็เปลี�ยน	ส่ักแล้วกลับไปทัำางานต่ิอทีั�เดิม	ก่อนทีั�จำะโอนมาเป็นแพทัย์และ

ผูู้้อำานวยการกองสัาธิารณสุัข	 เทัศบาลเม่องนคีรศรีธิรรมราช	 และร่วมกับพรรคีพวก

ก่อตัิ�งสัวนสัร้างสัรรค์ี	นาคีร-บวรรัติน์	ตัิ�งติามช่�อของขุนบวรรัตินารักษ์์	บรรพบุรุษ์ฝ่่าย

คุีณแม่	กับเพ่�อนนักเขียนกลุ่มนาคีร	ทัำากิจำกรรมการพัฒนาสัังคีมและชุมชน	การศ่กษ์า

เรียนรู้	ศิลปวัฒนธิรรม	วรรณกรรม	ประวัติิศาสัติร์	โบราณคีดี	สิั�งแวดล้อม	เราชูคีำาขวัญ

เก่าแก่ของเม่องนคีรทีั�ว่า	 “ถ้าคีนดีอยู่ในห่มู่บ้านของชนเห่ล่าใด	 คีวามสุัขและผู้ลจัำกมี

แก่ชนเห่ล่านั�น”	ข้อคีวามนี�มาจำากศิลาจำาร่กทีั�หุ่บเขาช่องคีอย	อำาเภอจุำฬาภรณ์	ห่ลังรับ

ราชการเป็นห่มอมา	๑0	ปี	พอดีมีการจัำดตัิ�งมห่าวิทัยาลัยวลัยลักษ์ณ์ทีั�บ้านเกิด	ผู้มได้มี

โอกาสัเข้าไปร่วมดำาเนินการบุกเบิกก่อตัิ�งมห่าวิทัยาลัยในบ้านเกิด	เป็นบุคีลากรคีนแรก

จำนสัร้างเสัร็จำและเปิดรับนักศ่กษ์าได้	อยู่	๑0	ปีก็ลาออกอีก	คีราวนี�อยากเป็นอิสัระ	มี
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คีวามคีล่องตัิวทีั�จำะทัำาอะไรก็ได้ทีั�เราคิีดว่าคีวรทัำาให้่ได้ดี	 ให้่เป็นประโยชน์	 โดยไม่เอา

ห่น้าทีั�การงานและเงินเด่อนมาเป็นกรอบ	 ด้วยการตัิดสิันใจำเลิกทัั�งอาชีพห่มอ	 เลิกเป็น

ลูกจ้ำางรัฐ	ห่ร่อกินเงินเด่อนประจำำาขององค์ีกรใดๆ	ออกไปเป็นบุคีคีลทีั�เรียกว่า	“อาสัา

สัมัคีรอิสัระสัาธิารณประโยชน”์	อิสัระแบบเนน้งาน	ไม่เน้นเอาเงินเป็นตัิวตัิ�ง	เน้นทัำางาน

ทีั�เรารัก	ตัิ�งแต่ิปี	๒๕๔๕	เป็นต้ินมา	ตัิ�งแต่ิการเข้าร่วมพัฒนาสัังคีมชุมชนเป็นสุัขทัั�วทัั�ง

ภาคีใต้ิ	ขณะทีั�ไม่ห่่างจำากงานการศาสันา	ทัั�งเพ่�อพัฒนาชีวิติจิำติใจำตัิวเอง	และชักนำาคีน

อ่�นๆ	ด้วยเห็่นว่าเป็นเร่�องสัำาคัีญมาก

คีวามจำริงในทัางการแพทัย	์ก็มีเร่�องการดูแลสัภาพจิำติใจำคีนไข้ด้วย	แต่ิคีวามรู้ด้าน

นี�พัฒนาและมีการเรียนการสัอนน้อยมาก	ติอนผู้มบวชทีั�สัวนโมกข์กับท่ัานอาจำารย์พุทัธิทัาสั

นั�น	จ่ำงได้เห็่นว่าสิั�งทีั�พระพุทัธิเจ้ำาสัอน	ค่ีอสุัดยอดจิำติวิเคีราะห์่	เป็นบทัวิเคีราะห์่จิำติทีั�ล่ก

ซ่�งเห่ล่อเกิน	 แติกฉานชัดเจำน	 ถ้ามนุษ์ย์เรียนรู้สิั�งเห่ล่านี�ได้	 ก็จำะเป็นกระบวนการจิำติ

พิทัักษ์์รักษ์าและบำาบัดไปในติัว	 รับรองว่าจำะไม่เกิดทุักข์	 ผู้มเช่�อว่าเราสัามารถนำาสิั�งทีั�

พระพุทัธิเจ้ำาสัอนมาใช้ดูแลจิำติของเราเอง	ให้่มีสุัขภาพจิำติทีั�ดี	และนำาไปสู่ัสุัขภาพกายทีั�

ดีได้ด้วย	 แถมมีพลังทัำาอะไรได้สัารพัด	 บทับาทัห่ลักของผู้มในติอนนี�ก็ค่ีอทัำางานให้่กับ

ห่อจำดห่มายเห่ตุิพุทัธิทัาสั	อินทัปัญโญ	เพ่�อส่ับสัานและเผู้ยแพร่สิั�งทีั�ท่ัานอาจำารย์ทัำาไว้	อัน

ทีั�จำริงเร่�องก่อตัิ�งห่อจำดห่มายเห่ติุฯ	 เป็นสิั�งทีั�ผู้มเคียเสันอทั่านอาจำารย์พุทัธิทัาสัติอนทีั�บวช

อยู่กับท่ัานแล้ว	 จำนกระทัั�งท่ัานอาจำารย์ละสัังขารในปี	 ๒๕๓๖	 ท่ัานอาจำารย์โพธิิ�ก็ให้่เก็บ

สิั�งของต่ิางๆ	ของท่ัานอาจำารยไ์ว้ทัั�งห่มด	ผู้มเองก็ไม่ได้คิีดเร่�องการทัำาห่อจำดห่มายเห่ตุิฯ	อีก	

ผู้มเป็นห่มอจำรจัำดช่วยงานสัร้างเสัริมสุัขภาพภาคีประชาชนในทุักพ่�นทีั�ทัั�วภาคีใต้ิ	 ติอน

เกิดส่ันามิปี	๒๕๔7	เราก็ไปช่วยเขา	บังเอิญไปเจำอลูกปัดโบราณก็สันใจำ	ติอนท่ัานนายก

อานันท์ั	 ปันยารชุน	 เป็นประธิานกรรมการสัมานฉันท์ักรณีปัญห่า	๓	 จัำงห่วัดชายแดน

ภาคีใต้ิ	ท่ัานก็ชวนผู้มให้่ไปช่วยงานสัมานฉันท์ัด้วย	จำนถ่งปี	๒๕๔๙	ทีั�คีรบ	๑00	ปีท่ัาน

อาจำารย์พุทัธิทัาสั	ทัางสัวนโมกข์	คีณะธิรรมทัาน	และท่ัานอาจำารย์โพธิิ�จ่ำงได้มอบห่มาย

ให้่ทัำาห่อจำดห่มายเห่ติุพุทัธิทัาสั	 อินทัปัญโญ	 มีผูู้้ห่ลักผูู้้ให่ญ่ห่ลายท่ัานสันับสันุน	 อย่าง	

อ.ประเวศ	วะสีั	ก็บอกว่าถ้าผู้มทัำาท่ัานก็จำะช่วยเต็ิมทีั�	ท่ัาน	อ.ดร.เสันาะ	อูนากูล	บอกว่า

เอาด้วย	อาจำารย์ห่มอเกษ์ม	วัฒนชัย	ก็เอาด้วย	ติอนแรกก็คิีดจำะทัำาทีั�สัวนโมกข์ไชยา	แต่ิ

ติอนห่ลังติกลงเปลี�ยนไปทัำาทีั�กรุงเทัพฯ	 เห่ติุมาจำากพี�ชายผู้ม	 คุีณบรรยง	 พงษ์์พานิช	

นพ.บัญชา	พงษ์์พานิช
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ต้ิองการลงไปดูว่าผู้มไปทัำาอะไรทีั�สุัราษ์ฎร์ฯ	พอมาเห็่นห่นังส่ัอ	ต้ินฉบับสิั�งของต่ิางๆ	ซ่�ง

เป็นผู้ลงานทีั�ท่ัานอาจำารย์พุทัธิทัาสัสัร้างไว้	 ก็บอกว่านี�เป็น	Wealth	of	Nation	 เป็น

สัมบัติิของชาติิ	เสันอให้่ตัิ�งห่อจำดห่มายเห่ตุิทีั�กรุงเทัพฯ	เพ่�อให้่ประชาชนทัั�วไปเข้าถ่ง

ได้ง่าย	และไม่ใช่ทัำาแต่ิงานด้านจำดห่มายเห่ตุิและเผู้ยแพร่ผู้ลงานของพุทัธิทัาสัเท่ัานั�น	

แต่ิเราต้ิองการทัำาทีั�นี�ให้่เป็นพ่�นทีั�ทัางปัญญาทีั�เป็นกำาลังแห่่งการห่ลุดพ้นเห่ม่อนกับ

สัวนโมกข์เดิมทีั�ไชยา	ช่�อห่อจำดห่มายเห่ตุิพุทัธิทัาสัจ่ำงเรียกอีกอย่างห่น่�งว่า	“สัวนโมกข์

กรุงเทัพ”	 ทีั�ทุักวันนี�เราปรับต่ิอให้่เป็น	 Co	 Dhamma	 Space	 และเป็น	 Spiritual	

Edutainment	&	Fitness	สัำาห่รับผูู้้คีนทุักกลุ่ม	เพศ	วัย	ทีั�ทุักวันนี�ก็	๑0	ปีแล้ว	ยังมี

พัฒนาการต่ิอเน่�องอีกห่ลากห่ลายอย่าง	 รวมทัั�งการเป็นห่น่วยประสัานและพ่�นทีั�กลาง

ของการขบัเคีล่�อนขบวนงานธิรรมของไทัยในห่ลายภาคีสัว่น	โดยเฉพาะการรบัใช้ถวาย

งานพระและประสัานกับภาคีีพี�น้อง	 ติลอดจำนองค์ีกรทัางพระพุทัธิศาสันาต่ิางๆ	 ทัั�งใน

และต่ิางประเทัศติามแนวทัางปณิธิาน	๓	ประการของท่ัานอาจำารย์พุทัธิทัาสั	ในการนำา

พาเพ่�อนมนุษ์ย์เข้าสู่ัหั่วใจำของศาสันา	 แล้วมาร่วมม่อกันระห่ว่างศาสันิกในการนำาพา

เพ่�อนมนุษ์ย์ให้่รอดพ้นจำากอำานาจำวัติถุนิยมและบรรลุซ่�งสัันติิสุัขด้วยกัน

อีกงานห่น่�งทีั�เกิดข่�นอย่างเห่ล่อเช่�อค่ีอ	 การส่ับค้ีนประวัติิศาสัติร์ผู่้านรอย

ลูกปัดทีั�ผู้มพบเห็่นระห่ว่างลงไปช่วยงานทีั�สัวนโมกข์ไชยา	และไปขับเคีล่�อนช่วยเห่ล่อผูู้้

ประสับภยัส่ันามิทีั�ชายฝั่�งอันดามัน	ห่ลังเห่ตุิการณ์ส่ันามิเม่�อปี	๒๕๔7	ในนามเคีร่อข่าย

คีวามร่วมม่อฟ้ั�นฟูัชุมชนชายฝั่�งอันดามัน	(Save	Andaman	Network	–	SAN)	แล้วพบ

ว่าชาวบ้านมีการพบ	เก็บ	ห่า	และขายลูกปัดโบราณกันมาต่ิอเน่�องห่ลายสิับปี	มีห่ลายชิ�นทีั�

อาจำบอกประวัติิศาสัติร์ของบ้านเม่องได้	ได้รับแนะนำาจำากท่ัานอาจำารยสุ์ัธิิวงศ์	พงศ์ไพบูลย ์

อ.ศรศัีกร	วัลลิโภดม	และ	อ.ภธูิร	ภูมะธิน	วา่ห่ากสันใจำและเอาจำรงิ	ให้่รวบรวมไว้ประกอบ

การศ่กษ์าค้ีนคีว้า	และได้ทุ่ัมเทัทัำาการศ่กษ์าค้ีนคีว้าติลอดจำนประสัานกับนักวิชาการทัั�ง

ไทัยและนานาชาติิ	 จำนออกมาเป็นการพบร่องรอยห่ลักฐานของการเป็นสัถานีการค้ีา	

การผู้ลิติ	 แลกเปลี�ยนทีั�สัำาคัีญ	 ติลอดจำนการตัิ�งถิ�นฐานบนคีาบสัมุทัรและแผู่้นดินไทัย	

ย้อนไปได้ถ่ง	๒,000	กว่าปีถ่งสัมัยพุทัธิกาล	นำามาสู่ัการศ่กษ์าค้ีนคีว้าว่าด้วยเร่�องช่วง

หั่วเลี�ยวหั่วต่ิอทัางประวัติิศาสัติร์	 และแรกเริ�มประวัติิศาสัติร์ของทัั�งประเทัศไทัยและ

ดินแดนเอเชียติะวันออกเฉียงใต้ิในช่�อสุัวรรณภูมิ	 ทีั�พระเจ้ำาอยู่หั่วรัชกาลทีั�	 ๙	 ทัรงเล็ง
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เห็่นและให่้คีวามสัำาคัีญมาก	 ทัั�งในพระราชนิพนธ์ิพระมห่าชนก	 และการพระราชทัาน

ช่�อสันามบิน

ผู้ลงานุที�คุณหมอภ้มิใจที�สุำด

ก็ไม่มีผู้ลงานอะไรทีั�รู้ส่ักเป็นคีวามภูมิใจำเป็นพิเศษ์	 ค่ีอทัำาอะไรก็ทัำาเพราะรัก	 ชอบและ

เห็่นว่ามีคุีณค่ีา	ทัั�งต่ิอตินเอง	คีรอบคีรัว	ชุมชนและสัังคีมในระดับต่ิางๆ	กันไป	การได้

เกิดมาเป็นมนุษ์ย์	ได้พบพระพุทัธิศาสันา	และได้ทัำาอะไรต่ิออะไรติามทีั�ตัิวเองรัก	ชอบ	

แล้วเกิดประโยชน์	ก็พลอยสุัขใจำ	ดีใจำว่าไม่เสีัยชาติิเกิด	ไม่ได้เป็นคีนมีชีวิติเปล่า	ตัิ�งแต่ิ

เด็กแล้ว	ติอนสัอบได้ผู้ลดีข่�นๆ	ติามลำาดับ	เล่นกีฬาได้ไม่เลวนักแม้ไม่ได้ดีเด่น	ทัำากิจำกรรม

นักเรียนเป็นเร่�องเป็นราว	เป็นนักศ่กษ์าก็ผู่้านการเรียน	เล่น	และผู้จำญมาสัารพัดจำนจำบ

แพทัย์ได้ก็พอใจำไม่น้อย	 ทัั�งๆ	 ทีั�เคียถอดใจำด้วยซำ�า	 คีรั�นจำบมาทัำางานเป็นห่มอจำนเก่อบ

เพี�ยน	 ก็ยังได้พบพระพุทัธิศาสันาว่าสุัดยอด	ประคีองชีวิติจิำติใจำดำารงมาด้วยดีน่าพอใจำ	

ถ่งทุักวันนี�สับายดี	มีอุปสัรรคีปัญห่าก็ผู่้านมาได้ดี	ทัำางานทีั�โรคีปอดห่ร่อทีั�เทัศบาลก็ได้

ริเริ�มทัำาอะไรไว้มากมาย	มห่าวิทัยาลัยวลัยลักษ์ณ์ก็ผู่้านนานาอุปสัรรคีจำนสัร้างได้เสัร็จำ

และอยู่มาถ่งทุักวันนี�	นาคีร-บวรรัติน์ทีั�ทัำาคู่ีเคีียงกันมาเก่อบ	๓0	ปีแล้วต้ิองห่ยุดพัก	ก็

มากเกินแล้ว	การพัฒนาชีวิติชุมชนเป็นสุัขทัั�วภาคีใต้ิ	การฟ้ั�นฟูัชีวิติชุมชนผูู้้ประสับภัย

ส่ันามิ	ก็ช่วยให้่ห่ลายพันชีวิติคีรอบคีรัวผู่้านการล่มสัลายมาได้	สัวนโมกข์กรุงเทัพก็เกิด

ข่�นและพัฒนาไม่ห่ยุดมา	๑0	ปีแล้ว	ลูกปัดทีั�เห่ม่อนผู้มไปติกห่ลุมนั�น	ก็กลายเป็นการ

พลิกห่น้าประวัติิศาสัติร์และโบราณคีดีไม่เพียงของไทัยและทัั�งภูมิภาคี	 โดยอาจำจำะ

กระทับทัั�งโลกดว้ยซำ�า	ทีั�สัำาคัีญค่ีอทัั�งห่มดนี�	ผู้มนับเป็นการทัำาด้วยรักแผู่้นดินเกิด	ซ่�งผู้ม

ให้่คีวามห่มายว่านับได้ตัิ�งแต่ิทีั�ติำาบลเกิด	 เม่องเกิด	 จัำงห่วัดเกิด	 ภาคีเกิด	 ประเทัศเกิด	

ภูมิภาคีอาณาบริเวณ	จำนแม้ทัวีปและโลก	 เลยไปถ่งภพภูมิทีั�เกิดก็ยังน่าจำะได้คีรับ	 เอา

ว่าพอใจำ	ติอบตัิวเองได้ว่าชาติินี�เกิดมาไม่เสีัยทีัแล้วคีรับ	ถ่งติอนนี�ถ้าติามห่ลักการแพทัย์	

พยากรณ์ชีพแรกเกิดของคีนเกิด	พ.ศ.๒๕00	ก็อยู่ทีั�ราวๆ	๕๕	ปี	ผู้มก็เกินอายุทีั�คีวรอยู่

มาจำะ	๑0	ปีแล้ว	ก็ได้เวลากลับบ้านเกิดไปทัำาอะไรๆ	ทีั�คีวรทัำา	ค้ีางไว้	และพอทัำาไห่ว	ทีั�

บ้านเกิดเม่องนอนคีรับ

นพ.บัญชา	พงษ์์พานิช
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คุณหมอมีคำาฝากฝังอะไรถ๊้งคนุรุ่นุใหม่ในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่างย้�งยืนุ

ในุโลกปัจจุบ้นุ

ในฐานะคีนรุ่นให่ม่เม่�อก่อน	ทีั�ผู่้านการแสัวงห่าและลงม่อทัำาๆ	มาเร่�อยๆ	และได้เรียนรู้

แลกเปลี�ยนทัดลองทัำามาสัารพัดกว่า	๖0	ปีทีั�มีการเปลี�ยนแปลงประดังเข้ามามากมาย	

โดยมีห่ลายกรณีศ่กษ์าทีั�ได้เรียนรู้และนำามาใช้	 กรณีของคีรูโกมล	 คีีมทัอง	 กับงานของ

มูลนิธิิโกมลคีีมทัองมีส่ัวนด้วยมาก	ก็เลยอยากฝ่ากทัั�งมูลนิธิิและคีนรุ่นให่ม่	ติลอดจำนใคีร

ก็ได้ว่า	 เรื�องโอกาสำและการกล�าลองเป็นุเรื�องสำำาค้ญ	 เม่�อติอนทีั�ลาส่ักจำากสัวนโมกข์	

ท่ัานอาจำารย์พุทัธิทัาสัก็มอบธิรรมะมาห่ลายอย่าง	แต่ิทีั�ชอบมากๆ	จำนถ่อเป็นหล้กดำาเนุนิุ

ชี่วิตที�ตรงตามอุดมคติข้องต้วเองและใช่�เรื�อยมาก็คือ ธิรรมะสีำ�เกลอ สำติ ปัญญา 

ส้ำมปช้่ญญะ และสำมาธิิ	จำำาง่ายๆ	สัำาห่รับผู้มค่ีอ	มี	“สัติิ”	ระล่กรู้อยู่เสัมอในแต่ิละขณะ	

แล้วรู้จัำกไปด่งเอาคีวามรู้ห่ร่อห่น่วยคีวามจำำาทีั�ถูกต้ิอง	ค่ีอ	“ปัญญา”	ทัั�งทีั�มีอยูใ่นตัิวห่ร่อ

ทีั�ไห่นๆ	มาอยูกั่บเน่�อกับตัิวเป็น	“สััมปชัญญะ”	เคีร่�องใช้ได้อยา่งติรงเร่�อง	ทัันเวลา	และ

ได้ผู้ล	มีกำาลังตัิ�งมั�น	“สัมาธิิ”	จำนสัำาเร็จำกิจำห่ร่อการนั�นๆ	ไม่ว่าจำะเร่�องของการด้แลและ

พ้ิฒนุาชี่วิต จิตใจ ตลอดจนุกิจการหนุ�าที�การงานุใดๆ ไม่ว่าจะในุระด้บไหนุๆ	 ดังทีั�

ท่ัานอาจำารย์สุัลักษ์ณ์กล่าวเกริ�นนำาในคีรั�งทีั�ผู้มปาฐกถาว่า	Think Globally Act 

Locally Live Ecologically	คีรับผู้ม		

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ก็เพิราะร้ก...แผู่้นุดินุเกิด: คนุรุ่นุใหม่ก้บแรงบ้นุดาลใจในุการทำางานุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๖	ประจำำาปี	๒๕๓๓
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รสำนุา โตสิำตระก้ล

 

คำาว่าอุดมคติข้องคร้โกมลคีมทองในุความเข้�าใจข้องพีิ�คืออะไร

ถ้าดูในเชิงรูปธิรรม	เข้าใจำว่าคีรูโกมล	คีีมทัอง	ต้ิองการจำะฟ้ั�นฟูัวัฒนธิรรมของชุมชนผู่้าน

กระบวนการศ่กษ์า	 โดยย่ดโยงกับห่ลักการทัางพุทัธิศาสันาในการสัร้างเสัริมให้่คีนเกิด

คีวามรู้คีวามเข้าใจำในคุีณค่ีาของท้ัองถิ�น	และการศ่กษ์าไม่ใช่เพียงเพ่�อการมีชีวิติรอด	แต่ิ

คีวรจำะขัดเกลาคีนให้่อุทิัศตัิวทัำางานเพ่�อส่ัวนรวม	 ชีวิติของคีรูโกมลก็อุทิัศให้่กับการ

ทัำางานด้านการศ่กษ์าให้่กับเด็กทีั�อยูใ่นพ่�นทีั�ห่่างไกล

เม่�อ	๕0	ปีทีั�แล้ว	คีวามแติกต่ิางระห่ว่างเม่องกับชนบทัมีมากกว่าปัจำจุำบัน	การ

ทีั�คีรูโกมลทัำาโรงเรียนชุมชน	 เพราะต้ิองการให้่การศ่กษ์าลงไปสู่ันักเรียนทีั�ยากจำนทีั�สุัด	

รสันา	โติสิัติระกูล
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คีรูโกมลไม่เช่�อในระบบการศ่กษ์าทีั�ต้ิองเป็นคีนเม่องมาให้่คีวามรู้	 แต่ิเห็่นว่าการศ่กษ์า

คีวรเป็นเร่�องทีั�คีนในชุมชนถ่ายทัอดกันเองได้	 อย่างเช่นการไปเชิญคีรูเฉย	 ชาวบ้าน

ธิรรมดาคีนห่น่�งมาเป็นคีรูในโรงเรียนชุมชน	ห่ร่อการฟ้ั�นฟูัมโนห์่ราเพ่�อให้่คีนในท้ัองถิ�น

เกิดคีวามภาคีภูมิใจำในวัฒนธิรรมของตัิวเอง

ถ้าดูจำากจำดห่มายและงานเขียนของคีรูโกมล	จำะเห็่นว่าคีรูโกมลต้ิองการเข้าถ่ง

สิั�งทีั�มีคุีณค่ีาในจิำติใจำ	นอกจำากการฝึ่กฝ่นขัดเกลาไม่ให้่เห็่นแก่ตัิว	ไม่ใช่ห่วังมีใบปริญญา

แล้วมุ่งไต่ิเต้ิาเอาดีทัางสัังคีม	อุดมคีติิของคีรูโกมลค่ีอการกลับไปรับใช้คีนยากไร้ทีั�สุัดใน

สัังคีม	 ซ่�งเป็นสิั�งทีั�สัะท้ัอนออกมาในปฐมปาฐกถาของ	 อ.ป๋วย	 (อ่�งภากรณ์)	 ทีั�พูดว่า

อุดมคีติิของแต่ิละคีนอาจำจำะแติกต่ิางกันได้	แต่ิต้ิองยด่โยงอยู่กับคีวามดี	คีวามจำริง	และ

คีวามงาม	ซ่�งในแง่ของคีรูโกมล	ค่ีอการมุ่งไปในเร่�องของการศ่กษ์า

พี�เป็นคีนรุ่นห่ลังคีรูโกมล	 ปฐมปาฐกถาว่าด้วยอุดมคีติิของ	 อ.ป๋วยเป็นแรง

บันดาลใจำของตัิวเองและคีนในรุ่นของพี�	 ทัำาให้่เราได้เห็่นกว้างข่�นว่าอุดมคีติิไม่จำำาเป็น

ต้ิองทัำาเห่ม่อนกัน	เพียงแต่ิติรวจำสัอบว่าสิั�งทีั�เราทัำาอยูเ่ช่�อมโยงกับคีวามจำริง	คีวามดี	และ

คีวามงาม	ห่ร่อไม่

 

แล�วอุดมคติข้องพีิ�คืออะไร เริ�มมีมาต้�งแต่เมื�อไร

อุดมคีติิของพี�เป็นการก่อรูปข่�นมาตัิ�งแต่ิสัมัยทีั�เรียนมห่าวิทัยาลัย	 มาจำากสิั�งทีั�เราอ่าน	

และมาจำากกิจำกรรมทีั�ทัำาร่วมกับเพ่�อนๆ	ทีั�รู้จัำกกันในมห่าวิทัยาลัย

 

พีิ�ทำากิจกรรมมาต้�งแต่เรียนุม้ธิยม แต่ย้งไม่ร้�ส๊ำกว่ามีอุดมคติ

สัมัยมัธิยมอาจำจำะไม่ได้มีคีวามชัดเจำนเร่�องอุดมคีติิ	ยังเป็นไปติามกระแสั	เพราะกระแสั

คีวามติ่�นตัิวของนักเรียนนักศ่กษ์าเกิดข่�นมาในช่วง	 ๑๔	 ติุลา	 ๑๖	 แต่ิห่ลังจำากเข้า

มห่าวิทัยาลัยแล้ว	คีวามคิีดเชิงอุดมคีติิจำะก่อรูปชัดเจำนข่�น	นอกเห่น่อจำากคีวามคิีดทีั�จุำด

ประกายจำากปฐมปาฐกถาของ	อ.ปว๋ยแลว้	การทีั�พี�ได้อยูใ่นทัมีสัาราณยีกรของ	ปาจารยสัาร 

ทัำาให้่มีโอกาสัอ่านห่นังส่ัอทีั�ห่ลากห่ลาย	ซ่�งเป็นคีวามคิีดให่ม่ๆ	ทีั�มีอิทัธิิพลในการก่อรูป

อุดมคีติิของตัิวเอง
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อ.ป๋วยกล่าวปฐมปาฐกถาเม่�อปี	 ๒๕๑7	 ซ่�งเป็นยุคีทีั�แนวคีวามคิีดฝ่่ายซ้าย

กำาลังเฟ้ั�องฟูัในมห่าวิทัยาลัย	 ติอนเข้ามห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์	 พี�เป็นสัมาชิกในกลุ่ม

พลังธิรรม	 ซ่�งเป็นพรรคีการเม่องของนักศ่กษ์า	 แล้วต่ิอมาย้ายไปอยู่ชมรมพุทัธิศาสัติร์

และประเพณี	ติอนนั�นเพ่�อนฝ่่ายซ้ายถามว่า	เพี�ยนไปห่ร่อเปล่า	ไปทัำาอะไรในชมรมพุทัธิฯ	

จำำาได้	ติอบเขาไปว่า	"กำาลังแสัวงห่า"	เพ่�อนสัวนกลับมาว่า	"เขาพบคีำาติอบกันห่มดแล้ว	

เธิอเพิ�งจำะมาแสัวงห่าห่ร่อ!?"	ยุคีนั�นฝ่่ายซ้ายมองว่าศาสันาเป็นยาเสัพติิดห่ร่อสิั�งมอมเมา	

 	 พี�เริ�มสันใจำพุทัธิศาสันา	ส่ัวนห่น่�งมาจำากได้เห็่นนิทัรรศการ	"ผู่้าตัิดพุทัธิศาสันา"	

ทีั�องค์ีการนักศ่กษ์ามห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์	(อมธิ.)	เป็นผูู้้จัำด	ติอนทีั�พี�เห็่นข้อคีวามใน

นิทัรรศการ	 "ตัิวกู	 ของกู"	 เป็นคีรั�งแรก	 รู้ส่ักสัะดุ้งในใจำ	 เกิดคีำาถามและคีวามสันใจำว่า	

ห่มายถ่งอะไร	 ทัำาไมคีำาพูดรุนแรงขนาดนี�	 จ่ำงติิดติามอ่านห่นังส่ัอของอาจำารย์พุทัธิทัาสั	

และเริ�มสันใจำเข้าไปในชมรมพุทัธิฯ

 	 พอมาอยูช่มรมพุทัธิฯ	ทัำาให้่ได้ไปสัวนโมกข์	และเริ�มสันใจำการพัฒนาคุีณภาพ

ทัางจิำติใจำ	ส่ัวนเร่�องสัังคีม	การได้อ่านห่นังส่ัอของมห่าติมะ	คีานธีิ	ทัำาให้่สันใจำการต่ิอสู้ั

เพ่�อเอกราชของอินเดีย	 และในการต่ิอสู้ัเพ่�อเอกราช	 คีานธีิให้่คีวามสัำาคัีญกับการพ่�ง

ตินเองในเร่�องปัจำจัำย	๔	คีานธีิกล่าวว่า	การมีเอกราช	แต่ิพ่�งตัิวเองไม่ได้	จำะมีประโยชน์

อะไร	 ถ้าเส่ั�อผู้้าทีั�คีนอินเดียใส่ั	 ยังต้ิองนำาเข้าจำากอังกฤษ์	 มีทัะเลแติ่ทัำาเกล่อไม่ได้	

มห่าติมะ	คีานธีิ	เคียรณรงค์ีให้่คีนอินเดียเผู้าเส่ั�อผู้้าทีั�นำาเข้าจำากอังกฤษ์	แล้วเปลี�ยนมา

ทัอผู้้าใช้เอง	 และรณรงค์ีให้่ชาวอินเดียทัำาสััติยาเคีราะห์่เกล่อ	 (Salt	March)	 ด้วยการ

เดินเท้ัา	 ๔00	 กิโลเมติรไปทัำาเกล่อทีั�ชายทัะเล	 ทัั�งทีั�อังกฤษ์ห้่ามคีนอินเดียทัำาเกล่อใช้

เองในประเทัศ	 ทัำาให้่มีอังกฤษ์จัำบคีนอินเดียเข้าคุีก	 พี�ได้รู้จัำกเร่�องสัันติิวิธีิและการต่ิอสู้ั

แบบสััติยาเคีราะห์่ของคีานธีิ

มห่าติมะ	คีานธีิ	มีอิทัธิิพลในการก่อรูปอุดมคีติิทัางสัังคีมของพี�	ทัั�งเร่�องเอกราช

และการพ่�งตินเองของสัังคีมในปัจำจัำยพ่�นฐาน	 และการพัฒนาคุีณภาพทัางจิำติใจำให้่ลด

คีวามเห็่นแก่ตัิว	และทัำาประโยชน์ส่ัวนรวม	เป็นสิั�งทีั�ต้ิองพัฒนาไปพร้อมๆ	กัน

การไปสัวนโมกข์ทัำาให้่พี�ได้รู้จัำก	อ.โกวิทั	เขมานันทัะ	ต่ิอมาท่ัานไปทัำาอาศรม

ทีั�ห่าดทัรายแก้ว	 จำ.สังขลา	ติอนนั�นเกิดคีวามสันใจำเร่�องอาศรม	 เพราะสันใจำสิั�งทีั�คีานธีิ

ทัำาอาศรมเพ่�อกิจำกรรมพ่�งตินเอง	ถ่งกับพักเรียนเพ่�อลงไปทัดลองอยูอ่าศรมทีั�ห่าดทัราย
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แก้ว	แม้ว่าอาศรมห่าดทัรายแก้วจำะไม่ใช่อาศรมพ่�งตินเองแบบคีานธีิ	แต่ิก็ทัำาให้่มีโอกาสัไป

รู้จัำกชีวิติชาวบ้านในชนบทั	 และได้ไปทัดลองอยู่กับชาวบ้าน	 และหั่ดทัำานาทีั�บ้านสัามบ่อ	

อ.ระโนด	จำ.สังขลา

การลาเรียนไปอยูส่ังขลาทัำาให่พี้�ไม่ได้อยูร่่วมในเห่ติกุารณสั์ังห่ารโห่ดนกัศ่กษ์า

ในธิรรมศาสัติร์	ห่ลังเห่ตุิการณ์	๖	ตุิลา	นักศ่กษ์าทีั�อยู่ต่ิางจัำงห่วัดถูกฝ่่ายบ้านเม่องไล่ให้่

กลับถิ�นฐานตัิวเอง	พี�ก็ต้ิองกลับมากรุงเทัพฯ	

ห่ลังเห่ติุการณ์	 ๖	 ตุิลา	 ๑๙	 พี�ไม่ได้กลับไปเรียน	 เพราะบรรยากาศใน

มห่าวิทัยาลัยไม่น่าเรียน	คีนยังรู้ส่ักเศร้าจำากเห่ตุิการณ์สัังห่ารห่มู่นักศ่กษ์า	พี�เลยไปทัำางาน

เป็นอาสัาสัมัคีรในโคีรงการอบรมพระสัังฆาธิิการทีั�ริเริ�มโดย	อ.สุัลักษ์ณ์	และ	อ.ประเวศ	

วะสีั	อยู่พักห่น่�ง	งานอบรมถวายคีวามรู้พระสัังฆาธิิการจำากห่ลายจัำงห่วัด	ทัำาให้่พี�ได้รู้จัำก

กับห่ลวงพ่อคีำาเขียน	(สุัวณฺโณ)	ซ่�งต่ิอมาได้ไปฝึ่กกรรมฐานกับท่ัาน	

ห่ลังจำากเห่ตุิการณ์บ้านเม่องสังบแล้ว	อาจำารย์ทีั�ธิรรมศาสัติร์มาติามนักศ่กษ์า

กลับไปเรียน	พี�กลับมาเรียนต่ิอราวกลางป	ี๒๕๒0	แต่ิเปลี�ยนจำากคีณะเศรษ์ฐศาสัติรม์า

เรียนคีณะวารสัารศาสัติร์	และจำบปี	๒๕๒๒	

ปี	๒๕๑๘	พระไพศาลเป็นนักศ่กษ์า	ปี	๑	ทีั�ธิรรมศาสัติร์	และได้มาอยูใ่นทีัม

สัาราณียกรของ	ปาจารยสัาร	ด้วยกัน	เราเคียลงติามรอยคีรูโกมล	คีีมทัอง	ทีั�บ้านส้ัอง	

อ.เวียงสัระ	 และต่ิอไป	อ.พรุพี	 จำ.สุัราษ์ฎร์ธิานี	 ได้มีโอกาสัไปพบและสััมภาษ์ณ์คีรูเฉย	

สัมัยนั�นทีั�	อ.พรุพียังเป็นเขติสีัชมพู	เราไปนอนค้ีางทีั�วัด	กลางค่ีนยังได้ยินเสีัยงป้น	เสีัยง

ระเบิดอยู่

พีิ�ทำางานุโครงการสำมุนุไพิรเพืิ�อการพ๊ิ�งตนุเองตอนุปีไหนุ

พี�มาเริ�มงานกับสุัพจำน์	อัศวพันธ์ุิธินกุล	ทัำาโคีรงการสัมนุไพรฯ	ห่ลงัเรียนจำบติอนป	ี๒๕๒๒	

ติอนนั�นสุัพจำน์ขอให้่มาช่วยเริ�มก่อตัิ�งโคีรงการสัมุนไพรฯ	 กัน	ติอนนั�นได้รับทุันเริ�มแรก

จำาก	อ.สุัลักษ์ณ์เป็นผูู้้ห่าทุันให้่ในนามมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ทีั�อยากสันับสันุนคีนห่นุ่มสัาว

ทีั�ต้ิองการทัำางานติามอุดมคีติิของตินเอง	 ก่อนห่น้านั�นสุัพจำน์เคียได้ทุันสันับสันุนจำาก	

อ.สุัลักษ์ณ์	และมูลนิธิิโกมลฯ	ห่ลังเรียนจำบเภสััชฯ	ทีั�มหิ่ดล	ไปเรียนรู้เร่�องสัมุนไพรทีั�

วัดป่าธิรรมดา	บ้านค่ีมมะอุของพระอาจำารย์บัญญัติิ	ทีั�	อ.บัวให่ญ่	จำ.นคีรราชสีัมา	๑	ปี	
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เม่�อมาเริ�มงาน	สุัพจำน์เสันอให้่ไปทัำาสัวนสัมุนไพรชุมชนทีั�	อ.บ้านค่ีาย	จำ.ระยอง	พี�จ่ำงลอง

ไปอยูใ่นพ่�นทีั�นั�น	กิจำกรรมห่ลักค่ีอการถางห่ญ้า	ทัำาแปลงปลูกสัมุนไพร	วันๆ	ห่มดไปกับ

การขุดดินและปลูกสัมุนไพร	น่าจำะใช้เวลาอยู่ทีั�บ้านค่ีายประมาณ	๖	เด่อน	ห่ลังจำากนั�น

สุัพจำน์กับพี�เริ�มเห็่นว่าไม่ใช่ทัางทีั�เห่มาะกับคีวามถนัดของพวกเรา	เลยกลับกรุงเทัพฯ	มา

วางแผู้นให่ม	่และเพ่�อให้่เห่มาะกับศักยภาพของเรา	เลยคิีดว่าการเก็บข้อมูลประสับการณ์

การใช้สัมุนไพรจำากชาวบ้าน	และทัำาเอกสัารเผู้ยแพร่คีวามรู้เกี�ยวกับสัมุนไพรน่าจำะเห่มาะ

กับคีวามรู้และทัักษ์ะของพวกเรามากกว่า	 กลุ่มเป้าห่มายแรกค่ีอกลุ่มพระสัังฆาธิิการ 

ประมาณ	๒00	ท่ัาน	ทีั�พี�มีรายช่�อจำากการไปช่วยงานอบรมถวายคีวามรู้	เราเช่�อว่าพระ

เป็นผูู้้นำาชุมชน	ถ้าท่ัานสันับสันุนสัมุนไพร	ชาวบ้านจำะทัำาติาม	นี�เป็นงานให่ม่ทีั�ทัดลอง

ทัำา

เราเริ�มไปเก็บข้อมูลการใช้สัมุนไพรทีั�บ้านผูู้้ให่ญ่วิบูลย์	เข็มเฉลิม	อ.ห้่วยหิ่น	

จำ.ฉะเชิงเทัรา	 แนวทัางค่ีอเก็บข้อมูลสัมุนไพรจำากประสับการณ์ใช้จำริงของชาวบ้าน	

และนำามาเขียนเผู้ยแพร่ผู่้าน	จดห้มีายข่้าวสัมุีนึ่ไพุร ภายห่ลังจำดห่มายข่าวทีั�ติอนเริ�ม

ต้ินเป็นเพียงเอกสัารโรเนียว	มีคีนนิยมมากข่�น	เลยพัฒนามาจัำดพิมพ์จำากโรงพิมพ์เป็น

รูปเล่ม	จำนทัำาเป็นวารสัาร	๔	สีัซ่�งมีทัั�งข้อมูลประสับการณ์ใช้จำริง	ข้อมูลทัางวิทัยาศาสัติร์	

และการใช้สัมุนไพรชนิดนั�นๆ	ในต่ิางประเทัศ	ข้อมูลประสับการณ์จำริงทีั�เราสััมภาษ์ณ์

และตีิพิมพ์	ต่ิอมากลายเป็นข้อมูลชั�นปฐมภูมิทีั�สัำาคัีญ	อ.นันทัวัน	บุณยะประภัศร	คีณะ

เภสััชศาสัติร	์มหิ่ดล	นำาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในห่นงัส่ัอวิชาการเกี�ยวกับสัมุนไพร	และ

เรายังสัามารถผู้ลักดันสัมุนไพร	๕	ชนิด	ได้แก่	ขมิ�นชัน	ฟ้ัาทัะลายโจำร	ห่ญ้าห่นวดแมว	

ไพล	และชุมเห็่ดเทัศ	เข้าไปอยูใ่นบัญชียาห่ลักแห่่งชาติิเม่�อปี	๒๕๔๒	

โคีรงการสัมุนไพรฯ	อยู่ภายใต้ิร่มมูลนิธิิโกมลคีีมทัองมาอย่างยาวนาน	ตัิ�งแต่ิ

เริ�มก่อตัิ�งเม่�อปี	๒๕๒๒	ได้รับทุันคีรั�งแรกเปน็ทุันตัิ�งต้ิน	๒00,000	บาทั	ต่ิอมาโคีรงการ

เริ�มห่าทุันเอง	พี�มีห่น้าทีั�เขียนโคีรงการขอทุันจำากต่ิางประเทัศ	

ตัิ�งแต่ิเป็นนักศ่กษ์า	พี�และเพ่�อนๆ	ในกลุ่มลูกศิษ์ย	์อ.สุัลักษ์ณ์	รู้จัำกและคุ้ีนเคีย

กับท่ัานเจ้ำาคุีณพระราชวรมุนี	(ประยุทัธ์ิ	ปยุตฺิโติ	–	สัมณศักดิ�ในปัจำจุำบันค่ีอ	สัมเด็จำพระ

พุทัธิโฆษ์าจำารย์)	สัมัยนั�นท่ัานยังพักอยู่วัดพระพิเรนทัร์	แถววรจัำกร	พี�และเพ่�อนบางคีน

มักห่าเวลานำาอาห่ารเพลไปถวายท่ัานทีั�วัด	และใช้โอกาสัสันทันาธิรรมะกับท่ัานอยูบ่่อยๆ	
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สัมัยนั�นยังไม่มีญาติิโยมไปห่าท่ัานมาก	พวกเราเลยมีโอกาสัสันทันา	 ขอคีวามรู้ธิรรมะ

จำากท่ัาน	และยังมีโอกาสัปร่กษ์าท่ัานเร่�องอ่�นๆ	อย่างเช่น	พี�เคียนำาต้ินฉบับโคีรงการขอ

ทุันทีั�มีคีนช่วยแปลเป็นภาษ์าอังกฤษ์ไปให้่ท่ัานช่วยอ่าน	 ท่ัานสุัภาพมาก	 ท่ัานอ่านแล้ว

บอกว่าอาติมาขอเขียนแก้ไขให้่ให่ม่	 (หั่วเราะ)	 ปรากฏว่าท่ัานแปลให้่ให่ม่ทัั�งฉบับจำาก

โคีรงการขอทัุนภาษ์าไทัย	 และเขียนด้วยลายม่อทัั�งฉบับด้วยภาษ์าอังกฤษ์ทีั�สัละสัลวย	

เอกสัารชิ�นนั�นถ่อเป็นประวัติิศาสัติร์การขอทุันคีรั�งแรกของโคีรงการสัมุนไพรเพ่�อการพ่�ง

ตินเองเลย	พี�นำาเอกสัารลายม่อท่ัานไปเคีล่อบด้วยพลาสัติิกเอาไว้อย่างดี	ห่ลังจำากนั�นพี�

ก็อาศัยเค้ีาโคีรงการเขียนของท่ัานเป็นแนวในการเขียนขอทุันของโคีรงการสัมุนไพรฯ	

ต่ิอมา

การทัำางานในโคีรงการสัมนุไพรฯ	สัองปแีรก	เป็นเร่�องยากลำาบากมาก	เห่ม่อน

เข็นคีรกข่�นภูเขา	อยากจำะลาออก	แต่ิติิดทีั�เคียให้่สััญญาว่าจำะอยูช่่วยกันให้่ได้อย่างน้อย	

สัองปี	ไปๆ	มาๆ	พี�ทัำางานอยู่กับโคีรงการสัมุนไพรฯ	นานถ่ง	๑๖	ปี	ก่อนจำะจำดทัะเบียน

เป็นมูลนิธิิสุัขภาพไทัยเม่�อปี	๒๕๓๘	เป็นการแยกตัิวออกจำากร่มของมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง

พี�ได้มีโอกาสัแปลห่นังส่ัอตัิ�งแต่ิสัมัยยังเป็นนักศ่กษ์า	 และเม่�อทัำางานใน

โคีรงการสัมุนไพรฯ	 ก็ยังแปลห่นังส่ัอปีละเล่ม	 ห่นังส่ัอทีั�มีอิทัธิิพลต่ิอพี�อีกเล่มห่น่�งค่ีอ	

ปฏิิวัติิยุคสัมัียด้วยฟ้างเส้ันึ่เดียว	เขียนโดยชาวนาญี�ปุ่นช่�อ	มาซาโนบุ	ฟูักูโอกะ	ห่ลังจำาก

แปลห่นังส่ัอเล่มนี�แล้ว	 พี�อยากไปพบผูู้้เขียน	 จ่ำงสัมัคีรไปเป็นผูู้้รับการอบรมทีั�สัถาบัน	

Asian	Rural	Institute	(ARI)	ฝึ่กงานเกษ์ติรอินทัรีย์ทีั�ญี�ปุ่น	๙	เด่อน	และได้ไปฝึ่กงาน

ทีั�ไร่ของลุงฟูักูโอกะ	๑	เด่อน	จำากนั�นพี�ได้ขอทุันต่ิอจำาก	Nansan	University	และ	Asia	

21	Foundation	อยู่ญี�ปุ่น	และไปฝึ่กงานเกษ์ติรธิรรมชาติิทีั�ไร่ฟูักูโอกะต่ิออีก	รวมเวลา

อยู่ในญี�ปุ่น	๑	ปี	๖	เด่อนในระห่ว่างปี	๒๕๓๑-๒๕๓๒

ห่ลังจำากขอทุันต่ิางประเทัศมาราว	๑๒	ปี	พี�คิีดว่าไม่มีทัางทีั�องค์ีกรต่ิางประเทัศ

จำะให้่เงินช่วยเราติลอดไป	ต้ิองคิีดเร่�องการพ่�งตินเอง	ห่ลังกลับจำากญี�ปุ่น	พี�กลับมาทัำางาน

ทีั�โคีรงการสัมุนไพรฯ	 ต่ิอ	 และโคีรงการสัมุนไพรฯ	 ได้ริเริ�มตัิ�งชมรมเพ่�อนธิรรมชาติิ	 และ

เริ�มเปลี�ยนมาทัำางานกับคีนในชนบทัคีวบคู่ีกับผูู้้บริโภคีในเม่อง	เริ�มจำากการขายข้าวกล้อง

ปลอดสัารเคีมีให้่กับผูู้้บริโภคีในเม่อง	 ซ่�งจำะช่วยลดการใช้สัารเคีมีอันติราย	 และเพ่�อให้่ผูู้้

บริโภคีมีอาห่ารปลอดภัยบริโภคี	โดยเช่�อว่าการเช่�อมโยงระห่ว่างผูู้้ผู้ลิติและผูู้้ซ่�อจำะช่วยลด
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สัารเคีมีมีพิษ์ลง	ช่วยให้่สิั�งแวดล้อมดีข่�น	ชีวิติของเกษ์ติรกรและผูู้้บริโภคีย่อมจำะดีข่�นด้วย 

โคีรงการสัมุนไพรฯ	เคียประสับคีวามสัำาเร็จำทีั�ทัำาให้่ชาวบ้านลดการใช้ยา	ลด

การซ่�อยานอกชมุชน	ห่นัมาปลกูสัมุนไพร	มกีารทัำากลอ่งบรรจำยุาสัมุนไพรสัามญัประจำำา

บ้านเป็นตัิวอย่างให้่ชาวบ้านเห็่น	 สัอนปั�นลูกกลอนทัำาขมิ�นชัน	 และพิมพ์จุำลสัารยา

สัมุนไพรแต่ิละชนิดทีั�นอกจำากข้อมูลประสับการณ์การใช้และข้อมูลทัางวิทัยาศาสัติรแ์ล้ว	

ยงับอกสูัติรวิธีิทัำาเพ่�อให้่คีนอ่านทัำาใช้เองได้	แต่ิภายห่ลังชาวบ้านเห็่นว่าปลูกสัมุนไพรใช้

แค่ีปีละคีรั�งสัองคีรั�ง	เป็นเร่�องเสีัยเวลา	สู้ัไปห่างานทัำาแล้วเอาเงินมาซ่�อยาดีกว่า	เราจ่ำง

คิีดวิธีิให้่ชาวบ้านปลูกสัมุนไพรและขายมีรายได้	 จำะได้ช่วยกันปลูกและอนุรักษ์์พันธ์ุิ

สัมุนไพร	เม่�อจำำาเป็นก็มีของใช้รักษ์าตัิวเองได้

ชมรมเพ่�อนธิรรมชาติินอกจำากทัำาเร่�องขายข้าวปลอดสัารเคีมีและขายยา

สัมุนไพรแล้ว	ยังมีกิจำกรรมจัำดทััวร์พาผูู้้บริโภคีไปพบชาวนาทีั�ปลูกข้าว	ไปเยี�ยมโรงสีัข้าว

ของชาวนาทีั�กุดชุม	จำ.ยโสัธิร	ชมรมเพ่�อนธิรรมชาติิเป็นกลุ่มแรกทีั�ขายข้าวกล้องขนาด

บรรจุำ	๕	กิโลกรัมให้่ผูู้้บริโภคี	และยังทัำาชาชงสัมุนไพรต่ิางๆ	เช่น	ชาห่ญ้าห่นวดแมว	ชา

ห่ญ้าดอกขาว	ชากระเจีำ�ยบ	ทัำาสัมนุไพรลกูกลอน	เช่น	ขมิ�นชัน	ฟ้ัาทัะลายโจำร	และยาธิาติุ

เปล่อกอบเชย	เป็นจุำดเริ�มต้ินทีั�โคีรงการสัมุนไพรฯ	ได้ทัำากิจำกรรมห่ารายได้	เป็นวิสัาห่กิจำ

เพ่�อสัังคีมในยคุีแรกๆ	ต่ิอมาเม่�อตัิ�งมูลนิธิิสุัขภาพไทัย	เราเริ�มขออนุญาติจัำดตัิ�งโรงงานยา

แผู้นโบราณขนาดเล็กติามกฎห่มายเพ่�อผู้ลิติยาสัมุนไพร	และข่�นทัะเบียนยาสัมุนไพรตัิว

เดี�ยวและติำารับยาไว้ห่ลายติำารับ	

กิจำกรรมห่ารายได้ของโคีรงการสัมุนไพรฯ	สัามารถห่าได้รายได้ปีละห่ลายล้าน

บาทั	อาจำเรียกได้ว่าเป็นเอ็นจีำโอยุคีแรกๆ	ทีั�สัามารถห่ารายได้เป็นเงินกองทุันในการทัำา

กิจำกรรมสัังคีมเก่อบ	๑0	ล้านบาทัจำากการค้ีาขาย	นอกเห่น่อจำากการขอทุันจำากองค์ีกร

ต่ิางประเทัศ	

จากเรื�องสำมุนุไพิร พีิ�มาเกี�ยวข้�องก้บเรื�องคอร์ร้ปช้่�นุ เรื�องธิรรมาภิบาลในุระบบ

พิล้งงานุได�อย่างไร

พี�เข้ามาเกี�ยวข้องกับเร่�องการต่ิอต้ิานคีอร์รัปชัน	เร่�องแรกค่ีอคีดีทุัจำริติยา	เม่�อปี	๒๕๔๑	

เป็นการเข้ามาโดยอุบัติิเห่ตุิ	ค่ีอคุีณพิภพ	ธิงไชย	มาชวนว่าบรรดาห่มอจำะแถลงข่าวกัน	
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ให้่ช่วยนัดคุีณเดช	(พุ่มคีชา)	ซ่�งเป็นประธิานกรรมการประสัานงานองคีก์รพัฒนาเอกชน	

(กป.อพช.)	ไปเป็นประธิานแถลงข่าว	แต่ิคุีณเดชไปผิู้ดทีั�	ทัำาให้่พี�ต้ิองแถลงข่าวแทัน	กลาย

เป็นว่าเร่�องมาอยูใ่นม่อ	ต้ิองทัำาต่ิอเน่�อง	ส่ัวนห่น่�งมาจำากนิสััยส่ัวนตัิวทีั�ทัำาอะไรแล้วต้ิอง

ไปให้่ถ่งทีั�สุัด	ทัำาให้่เกาะติิดเร่�องทุัจำริติยานานถ่ง	๕-๖	ปี	และเป็นผูู้้ร้องว่าอดีติรัฐมนติรี

สัาธิารณสุัขรำ�ารวยผิู้ดปกติิต่ิอ	 ป.ป.ช.	 และคีดีมีมูลจำนศาลฎีกาแผู้นกคีดีอาญาผูู้้ดำารง

ติำาแห่น่งทัางการเม่องพิพากษ์าให้่ย่ดทัรัพย์	๒๓๓.๘7	ล้านบาทั	และมีคุีณเดช	พุ่มคีชา	

ในฐานะตัิวแทัน	๓0	องค์ีกรเป็นผูู้้ร้องต่ิอ	ป.ป.ช.	 และถ่อว่าพวกเราเป็นผูู้้ร้องและผูู้้ชี�

เบาะแสัทีั�ทัำาให้่	ปปช.สัามารถตัิ�งคีดีติรวจำสัอบได้	จำนยด่ทัรัพย์ให้่ติกเป็นของแผู่้นดินใน

ทีั�สุัด	 และในเงินทีั�รำ�ารวยผิู้ดปกติิ	 พบว่าเงิน	 ๕	 ล้านบาทัมีทีั�มาจำากการรับสิันบนจำาก

บริษั์ทัยา	 เพ่�อเอ่�อประโยชน์ให้่บริษั์ทัยานั�นขายยาราคีาแพงโดยไม่มีเพดานราคีากลาง

ยา	ซ่�งต่ิอมาถูกศาลฎีกาแผู้นกคีดีอาญาผูู้้ดำารงติำาแห่น่งทัางการเม่องตัิดสิันจำำาคุีก	๑๕	ปี

จำากเร่�องคีอร์รัปชั�นในวงการสัาธิารณสุัข	 พี�มาเกี�ยวข้องเร่�องคีอร์รัปชั�นใน

วงการรัฐวิสัาห่กิจำ	 ติอนทีั�รัฐบาลจำะแปรรูปการไฟัฟั้าฝ่่ายผู้ลิติ	 (กฟัผู้.)	 เม่�อปี	 ๒๕๔๘	

โดยทีั�รัฐธิรรมนูญปี	 ๒๕๔0	 มีการจัำดตัิ�งศาลปกคีรองทีั�ประชาชนสัามารถฟ้ัองให้่เพิก

ถอนพระราชกฤษ์ฎีกาทีั�ออกโดยรัฐบาลทีั�ไม่ชอบด้วยกฎห่มายและกระทับสัิทัธิิของ

ประชาชน	 กรณี	 กฟัผู้.เป็นการฟ้ัองเพิกถอนกฎห่มายของฝ่่ายบริห่ารคีดีแรกต่ิอศาล

ปกคีรอง	จำนสัามารถห่ยุดยั�งการแปรรูป	กฟัผู้.ได้	

ห่ลังจำากนั�นในป	ี๒๕๔๙	พวกเรากไ็ด้ฟ้ัองเพกิถอนการแปรรปู	ปติทั.	แต่ิกรณี	

ปติทั.เป็นมห่ากาพย์ทีั�ยาวนานมาก	 จำนบัดนี�ข้อพิพาทัเร่�องการค่ีนทัรัพย์สิันทีั�เป็น

สัาธิารณสัมบัติิของแผู่้นดินไม่คีรบถ้วน	ยังอยูใ่นศาลปกคีรองสูังสุัด

 	 ห่ลังจำากนั�นพี�ลงสัมัคีรรับเล่อกตัิ�งติามรัฐธิรรมนูญ	๒๕๔0	และได้รับเล่อกเป็น	

สั.ว.กรุงเทัพ	๑	ใน	๑๘	คีนเม่�อปี	๒๕๔๙	แต่ิปรากฏว่าเกิดรัฐประห่าร	๑๙	กันยายน	

๒๕๔๙	 จ่ำงไม่ได้ปฏิบัติิห่น้าทีั�	 ห่ลังจำากมีรัฐธิรรมนูญปี	 ๒๕๕0	 และให้่มีการเล่อกตัิ�ง

สัมาชิกวุฒิสัภาจัำงห่วัดละ	๑	คีนในปี	๒๕๕๑	และพี�ได้รับเล่อกเป็น	สั.ว.ของกรุงเทัพฯ

 

แล�วจากงานุต่างๆ เหล่านีุ� งานุไหนุที�ร้�ส๊ำกภาคภ้มิใจที�สุำด

ห่ลายคีนบอกว่า	รสันาทัำาแค่ีเร่�องการติรวจำสัอบทุัจำริติยา	๑,๔00	ล้าน	เร่�องสักัดกั�นการ
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แปรรูป	กฟัผู้.	ประสับคีวามสัำาเร็จำ	 ชีวิติเธิอเต็ิมอิ�มแล้ว	ไม่ต้ิองทัำาอย่างอ่�นอีกแล้ว	แต่ิ

งานทีั�พี�พอใจำทีั�สุัดค่ีองานแปลห่นังส่ัอ	 โดยเฉพาะห่นังส่ัอ	ปฏิิวัติิยุคสัมัียด้วยฟ้างเส้ันึ่

เดียว ของมาซาโนบุ	ฟูักูโอกะ	เป็นห่นังส่ัอทีั�ภาคีภูมิใจำมาก	ห่ลังจำากแปลเสัร็จำในปี	๒๕๒๙	

และพิมพ์คีรั�งแรกปี	๒๕๓0	พี�ได้ไปงานอบรมเกษ์ติรอินทัรียใ์นญี�ปุ่น	๙	เด่อน	และได้ไป

พบลงุฟูัและฝึ่กงานในไร่ของลุงฟูัราวๆ	๖	เด่อน	เป็นช่วงชีวิติทีั�เรารู้ส่ักว่าคีวามคิีดคีวาม

เข้าใจำภายในเติิบโติมากข่�น	

การแปลห่นังส่ัอเป็นการทัำางานกับภายในของตัิวเราเอง	ห่นังส่ัอเล่มนี�ได้สัร้าง

แรงบันดาลใจำให้่กับคีนห่นุ่มสัาวในทัศวรรษ์	๒๕๓0	อยา่งมาก	และทัำาให้่เกิดการต่ิ�นตัิว

เร่�องแนวคิีดเกษ์ติรธิรรมชาติิ	 ห่ลังจำากนั�นลุงฟูัได้รับเชิญมาประเทัศไทัย	 ยิ�งทัำาให้่เกิด

คีวามต่ิ�นตัิวมากข่�น	จำนถ่งปีนี�ห่นังส่ัอเล่มนี�ก็ยงัเป็นห่นังส่ัอทีั�ไม่ล้าสัมัย	เพราะไม่ใช่เร่�อง

เกี�ยวกับเกษ์ติรเท่ัานั�น	ดังข้อคีวามประโยคีห่น่�งของฟูักูโอกะทีั�ว่า	"เกษติรกรรมีไม่ีใช่เร่�อัง

การเพุาะปลู้กพุ่ชผล้ แต่ิค่อัการบ่มีเพุาะความีสัมีบูรณ์แห่้งความีเป็นึ่มีนุึ่ษย์"

ม้ลนิุธิิโกมลคีมทองก่อต้�งมา 5๐ ปีแล�ว บริบททางส้ำงคมไม่เหมือนุก้บในุปัจจุบ้นุ 

อุดมคติข้องโกมลคีมทองย้งใช่�ก้บคนุรุ่นุใหม่ได�ไหม และถ้�าเข้าอยากจะใช่�ชี่วิตอย่าง

มีอุดมคติในุส้ำงคมปัจจุบ้นุ จะมีคำาแนุะนุำาอย่างไร

อุดมคีติิไม่มีวันล้าสัมัย	เพราะอุดมคีติิต้ิองประกอบด้วยคีวามจำริง	คีวามดี	และคีวามงาม	

การศ่กษ์าของคีรโูกมลไมต่่ิางจำากสิั�งทีั�ลุงฟูัพูดถ่งคีวามห่มายของเกษ์ติรกรรม	วา่ค่ีอการ

บ่มเพาะคีวามสัมบูรณ์แห่่งคีวามเป็นมนุษ์ย์	

คีวามสัมบูรณ์แห่่งคีวามเป็นมนุษ์ย์ในคีวามเข้าใจำของพี�ค่ีอ	 คีนทีั�สัามารถเข้า

ถ่งคีวามสุัขง่ายๆ	ได้	และทีั�สัำาคัีญมีสัำาน่กในการทัำาเพ่�อส่ัวนรวม	เพราะเราเป็นอันห่น่�ง

อันเดียวกับโลกทีั�โอบอุ้มเราอยู	่ชีวิติของเราประกอบด้วยธิาตุิดิน	นำ�า	ลม	ไฟั	ซ่�งเป็นธิาตุิ

เดียวกับสัรรพสิั�ง	 การศ่กษ์าต้ิองช่วยให้่เรามีสัำาน่กถ่งคีวามเป็นห่น่�งเดียวกันนี�	 ธิาตุิดิน

ในร่างกายเราข่�นอยูกั่บธิาตุิดินในระบบนิเวศ	ทีั�มาในรูปของอาห่ารทีั�เราบริโภคี	ในนำ�าทีั�

เราด่�ม	ในอากาศทีั�เราห่ายใจำ	ดังนั�นการทัำาให้่เกิดสัารปนเป้�อนในดิน	นำ�า	อากาศ	ด้วย

คีวามโลภเพราะเห่็นผิู้ดว่าธิรรมชาติิค่ีอกำาไรทีั�ทุักคีนสัามารถแสัวงห่าและทัำาลาย	 เป็น

คีวามคิีดทีั�ไม่สััมพันธ์ิกับคีวามจำริง	และการบริโภคีทีั�เกินขีดจำำากัดทัำาให้่เกิดมลพิษ์ในดิน	
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ในนำ�า	และมลพิษ์ในอากาศ	รวมถ่งภาวะโลกร้อน	ค่ีอการทัำาลายสุัขภาพ	และชีวิติของ

เราทุักคีน	 การศ่กษ์าเพ่�อคีวามสัมบูรณ์แห่่งคีวามเป็นมนุษ์ย์	 ค่ีอการศ่กษ์าทีั�ช่วยให้่เรา

เห็่นถ่งคีวามจำริงทีั�ว่า	 เรากับโลกค่ีออันห่น่�งอันเดียวกัน	 และคีวามงาม	 คีวามดีทีั�เช่�อม

โยงกับคีวามจำริง	ทัำาให้่เราอุทิัศตัิวในการปกปักรักษ์าส่ัวนรวม	เฉกเช่นเดียวกับการดูแล

รักษ์าชีวิติและสุัขภาพของตัิวเราเอง

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

อุดมคติข้องสำาม้ญช่นุ บนุทางเปลี�ยนุแห่งยุคสำม้ย
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๑7	ประจำำาปี	๒๕๓๔
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โสำภณ สุำภาพิงษ์

"สัติิสัำาคัีญมาก	สัติิทีั�แจ่ำมใสั	อยู่กับคีวามจำริง	ถ่งจำะยังชีวิติทีั�ดีได้	สัติิจำะทัำาให้่

เข้าใจำ	ห่ลายๆ	คีรั�งเราต้ิองยา้ยสัังคีมอยูเ่ห่ม่อนกัน	ถ้าสิั�งทีั�เราอยูนั่�นมันไม่สัามารถรักษ์า

สิั�งนั�นไว้ได้	อย่าไปทัำาร้ายตัิวเอง	กระเถิบมันสัักนิดห่น่�งจำากสัังคีมทีั�ไม่ดีนั�น	จุำดนี�สัำาคัีญ	

อยู่ให้่มันพอดี	นั�นค่ีอคีำาว่าพอ	พอทีั�เห่มาะกับชีวิติเรา"

จาก จะยังชีีวิตที�ดีได้หร่อ นุ. 24

โสัภณ	สุัภาพงษ์์
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

จะย้งชี่วิตที�ดีได�หรือ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๑๘	ประจำำาปี	๒๕๓๕



169|

ผู่้อง เซ่ังกิ�ง

อุดมคติข้องอาจารย์มีความหมายอย่างไร และอาจารย์มุ่งอุดมคติอะไร

เราว่าเราไม่ค่ีอยมีอะไรได้เด่นชัดนะ	การขับเคีล่�อนชีวิติว่ามันมีคีวามปรารถนาอะไรบาง

อย่าง	 ติอนแรกไม่ได้มีอะไรอย่างนั�น	 มาเรียนห่นังส่ัอเป็นลูกชาวบ้านธิรรมดานี�แห่ละ	

ไม่มีห่รอก	อุดมคีติิอะไร	เพียงแต่ิว่าชีวิติมันถูกขับเคีล่�อนไป	ก็มาเป็นขั�นเป็นติอนนะ	มัน

ค่ีอยๆ	เพิ�มข่�น	ค่ีอยๆ	เป็นข่�นมาเอง	

เดิมทีัเดียวอยากเป็นช่างเขียนห่น้าโรงห่นัง	เราอยากจำะเก่งแค่ีเปี�ยก	โปสัเติอร์	

นี�ค่ีออุดมคีติิ	มันไม่ได้ไกลนะ	มันอยาก	คีวามอยากมันจำากไห่นไปไห่น	เราก็ไม่รู้	สัำาห่รับ

คีนอ่�นอาจำจำะมี	 แต่ิเราไม่มีนะ	 เรามาเป็นสัเติ็ป	 แล้วพอมาเรียน	 ติอนแรกก็อยากเข้า

ผู่้อง	เซ่งกิ�ง
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เพาะช่าง	 เพราะอยากได้แค่ีงานฝี่ม่อ	 เรายังไม่รู้เลยว่าศิลปะค่ีออะไร	 แต่ิรู้ว่าช่างเขียน	

มันเขียนแล้วเห่ม่อนไม่เห่ม่อน	ปาดสีัสัวยไม่สัวย

 

อย่้ดีๆ ทำาไมอาจารย์มาช่อบวิช่าทางด�านุช่่าง

เราชอบเร่�องราวอยูแ่ล้ว	แต่ิก่อนนี�ดูห่นังอเมริกัน	ทีั�มันปราบอินเดียนแดงบ้าง	ไปรบทีั�

นั�นทีั�นี�ทีั�	มีเฮลิคีอปเติอร์	ก็ชอบคีวามทัันสัมัย	จำำาเร่�องแล้วเอาไปเล่าให้่เพ่�อนในห้่องฟััง	

เพ่�อนในห้่องเขาไม่ค่ีอยได้ดูห่นังญี�ปุ่น	เราเป็นเด็กเม่อง	เราดูห่นังญี�ปุ่นได้	ทีั�จำริงค่ีอห่นัง

ฝ่รั�ง	แต่ิก่อนถ้าเป็นห่นังฉาย	คีนปักษ์์ใต้ิเขาเรียกห่นังญี�ปุ่นห่มดเลย	 เราเอาเร่�องไปเล่า

ให้่เพ่�อน	ทีันี�เล่าแล้วมันไม่เห็่นภาพ	เลยต้ิองสัเก็ติช์ให้่ดู	คีร่าวๆ	มาก	ไม่ได้สัเก็ติช์เห่ม่อน	

มันสัเก็ติช์คีวามในใจำของเราออกไปในสัมุด	มาเป็นชุดเลย	แบน	(ธีิรพล	นิยม)	เขาเป็น

เคีร่อข่ายทีั�มารับฟัังการสัเก็ติช์และเล่าเร่�องจำากเราตัิ�งแต่ิเด็กๆ	เขาบอก	ถ้าไม่มีพี�	ผู้มก็

ไม่ได้เป็นสัถาปนิก	พี�เป็นแรงบันดาลใจำ	แล้วติอนห่ลังๆ	พอโติข่�นๆ	ไปเห็่นช่างห่น้าโรงห่นัง 

ก็อยากไปทัำาอยา่งเขาเท่ัานั�นเอง	ไม่ได้มีอะไร	ติอนนั�นเรียนอยูก็่ได้เงินเด่อนเลยนะ	รู้ส่ัก

เขาให้่	๖00	ห่ร่อ	๘00	จำำาตัิวเลขไม่ได้แล้ว	ค่ีอไปช่วยๆ	เขา	ในทีั�สุัดเขาก็รับไปทัำางาน	

โดยไม่ได้บอกแม่

 

ตอนุนุ้�นุเรียนุเพิาะช่่างหรือศิลปากรคร้บ

ไม่ๆ	ติอนนั�นยงัอยูค่ีณะราษ์ฎร์บำารุงอยูเ่ลย	ม.ศ.๑-ม.ศ.๒	แล้วไปทัำาจำนกระทัั�งว่าอาจำารย์

คีนห่น่�งแกไปติาม	มันเกิดข่าวล่อว่าผู่้องเขาไม่เรียนแล้ว	เขาไปอยู่ห่น้าโรงห่นังแล้ว	เรา

ไปนั�งตีิสัเกล	ลงสัเกลในกระดานให้่เขา	กำาลังจำะร่างรูป	เห็่นรองเท้ัาขาวๆ	ตีินขาวๆ	เงย

ข่�นมา	อ้าว	อ.ถนิม	เทัพาหุ่ดี	อาจำารย์ถามว่า	ผู่้อง	เธิอมาอยู่นี�แล้วเห่รอ	ก็บอกว่า	ไม่ได้

อยู่คีรับอาจำารย์	 ผู้มมาฝึ่กงาน	 เธิอยังเรียนอยู่ใช่ไห่ม	 คีรูอยากให้่เธิอไปสัอบเข้าจุำฬาฯ	

เป็นสัถาปนิก	เธิอต้ิองเรียนให้่จำบ	ม.ศ.๓	อย่าทิั�งกลางคัีนแบบนี�นะ	แต่ิเขาไม่รู้ห่รอกว่า	

ในทีั�สุัดเราจำะมาทัางวาดเขียน	ไม่ไปทัางสัถาปนิก	แต่ิติอนนั�นมันยังไม่แบ่งไม่แยกอะไร	

ทีั�สันใจำจิำติรกรรมไทัยเพราะว่ามีคีรูบาอาจำารยค์ีนห่น่�ง	เป็นลูกศิษ์ย	์อ.จิำติร	บัวบุศย์	แล้ว

เขาไปทัำาวัดยะลาธิรรมาราม	ไปเขียนลายไทัย	เราไปดูเขาได้เป็นวันๆ	เขาทัำาคีนเดียว	ก็

เลยแยกกันระห่ว่างห่น้าโรงห่นังกับคีนนี�	เขาช่�อ	คีรูเอี�ยม	อมรสัถิติย์
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อาจารย์อย่้สำงข้ลา

เราอยูย่ะลา	ค่ีอเราเกิดสังขลา	แต่ิสังขลามันเม่องเศรษ์ฐกิจำกำาลังติกติอนนั�น	คีรอบคีรัว

เราลำาบาก	 แม่เราห่าเลี�ยงลูกห้่าคีน	 แกไม่ไห่ว	 และพี�สัาวไปแต่ิงงานกับพนักงานการ

ไฟัฟ้ัาทีั�ยะลา	 เขาไปขนฟ้ันข่�นลงรถไฟั	 เป็นคีนงานของการรถไฟั	 แล้วพอเขาอยู่ยะลา	

เขาบอกว่ายะลาเม่องเศรษ์ฐกิจำดี	 ให้่แม่พาน้องไปอยู่ยะลา	 จำนกระทัั�งเราได้ไปเรียนทีั�

โน่น	 แต่ิวัดยะลาธิรรมารามเป็นแห่ล่งศิลปะสัำาคัีญนะ	 เพราะว่า	 อ.เอี�ยมคีนนี�แกไปทัำา	

ทัำาไมแกเก่งขนาดนี�	 แกเป็นคีนปั�นพระทัักษิ์ณมิ�งมงคีล	 และไปปั�นพระองค์ีให่ญ่ๆ	 ใน

มาเลเซีย	แกทัำาโคีรงสัร้างได้และปั�นได้	เห่ม่อนกับเขาเขียนแบบสัถาปัติย์เป็น	สัามารถ

จำะข่�นรูปให่ญ่ๆ	ได้	เขียนลายไทัยก็สุัดยอด	เราเห็่นเขาทัำา	เห็่นพฤติิกรรมของช่าง	เราก็

อยากเป็นช่างบ้าง	

แล้วเรามาสัอบเข้าเพาะช่าง	 เราสัอบเข้าไม่ได้	 แต่ิสัาเห่ติุทีั�มาเข้าศิลปากร	

เพราะถ้าเกิดเราสัอบเข้าเพาะช่าง	 เราอาจำจำะไม่ได้เรียนศิลปากรก็ได้	 เราอาจำจำะจำบ

เพาะช่างแล้วไปเป็นช่างเขียนต่ิางจัำงห่วัดเลยนะ	 แต่ิเราเข้าเพาะช่างไม่ได้	 แล้วไปเรียน

อาชีวศิลป์อยู่ปีห่น่�ง	 แล้วก็สัอบเพาะช่างให่ม่	 ในระห่ว่างรอ	 มีงานแสัดงศิลปหั่ติถกรรม

นักเรียนทีั�โรงเรียนเติรียมอุดมศ่กษ์า	เป็นงานระดับประเทัศ	เราไปดู	เฮ้ย	ช่างศิลป์มีลายไทัย 

ด้วย	แต่ิเพาะช่างไม่เห็่นว่าจำะเอาลายไทัยมาแสัดงเท่ัาไห่ร่	 เฮ้ย	 กูไปเข้าช่างศิลป์ดีกว่า	

เลยไปเทีั�ยวส่ับว่าช่างศิลป์เขาเข้ากันอย่างไร	ติอนจำะเข้าเพาะช่าง	ไปกวดวิชา	กวดเท่ัา

ไห่ร่ก็สัอบไม่ได้	พอมาจำะเข้าช่างศิลป์	ไปส่ับห่าอย่างไรไม่รู้	มีคีนมาฝ่ากว่าทีั�ช่างศิลป์เขา

ให้่กวดวิชากันเอง	ไม่เก็บเงินด้วยซำ�าไป	ถ่อกระดานแล้วก็เข้าไปกวดกับเขา	ก็ได้ไปกวด

และเข้าช่างศิลป์ได้เลย

พอเข้าช่างศิลป์ได้	 มันก็เปลี�ยนทัางเราเลย	 เพราะคีนสัอนทีั�ช่างศิลป์ค่ีอ

อาจำารยที์ั�ส่ัวนมากจำบจำากศิลปากรทัั�งนั�น	ไม่มีเพาะช่างผู้สัมเลย	ช่างศิลป์มีสัามปี	เพาะ

ช่างเขาก็เรียนวาดและได้วิชาคีรูไปสัอน	 ช่างศิลป์ก็ต้ิองไปฝ่ึกสัอนถ้าเรียนไปถ่งปีสัาม	

แต่ิถ้าเรียนปีสัองแลว้ได้	ม.ศ.๕	เข้าศิลปากรเลย	ก็ไม่ต้ิองไปฝ่กึสัอน	ไม่ได้ต่ิอโดยติรงนะ	

ต้ิองไปสัอบ	แต่ิสัอบปั�บได้เลย	ไม่ต้ิองรออีก	ค่ีอมันฝึ่กวิชามาติรงกัน	วิชาของเรเนซองส์ั 

วิชาเขียนเส้ันแบบลีโอนาโด	ดาวินชี	เขียนเส้ันแบบไมเคิีล	แองเจำโล	ราฟัาเอล	มันจำะมี

สัไติล์	ถ้าทัำาถ่งขั�นนี�ได้	เข้าได้แน่นอน	คีรูเขาเล็งให้่แล้ว		
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แสำดงว่ายุคนุ้�นุ คร้เพิาะช่่างก้บคร้ช่่างศิลป์มาจากคนุละที�ก้นุเลย

คีนละทีั�	เขาบอกวา่ถ้าอยูเ่พาะชา่งไมมี่คีวามคีดิสัร้างสัรรคี	์แต่ิถ้าศิลปากรมนัจำะมคีีวาม

คิีดสัร้างสัรรค์ี	 เขาแยกกันมาตัิ�งแต่ิโน่นแล้ว	 และคีนทีั�เข้าศิลปากรไม่ได้เลยรังเกียจำ

ศิลปากร	ห่าวา่เป็นอยา่งโน้นอยา่งนี�	นินทัาว่าร้ายทัั�ง	อ.ศิลป์	ทัั�งระบบการเรียนการสัอน

 

ผู้มนุ๊กว่า อ.เฟ้ั�อ หริพิิท้กษ์ ท่านุสำอนุเพิาะช่่างด�วย

แกไม่ค่ีอยได้สัอนเพาะช่างนะ	แต่ิ	อ.ชลูด	 (นิ�มเสัมอ)	อ.ถวัลย์	 (ดัชนี)	ห่ร่อใคีรต่ิอใคีร	

เรียนเพาะช่างมาก่อนแล้วมาเข้าศิลปากร	แล้วกลายมาเป็นลูกศิษ์ย	์อ.ศิลป์	ก็มาเซ็ติวิชา

ให่ม่ทัางนี�	เพาะช่างจำริงๆ	เขาก็ดีนะ	เขารักษ์าคีวามเป็นช่างของไทัย	แต่ิมันไม่สัามารถ

จำะดำารงในสัายได้	เพราะว่าถ้าคุีณรักษ์าแต่ิช่าง	ไม่เห็่นคีวามเคีล่�อนไห่วให่ม่ๆ	เขาเรียก

ว่าสัร้างแรงบันดาลใจำไม่ได้	นี�เป็นคีำาสัำาคัีญมากนะ	การศ่กษ์าไทัยสัร้างแรงบันดาลใจำไม่

ได้	ถ่งเจ๊ำงอยู่	การศ่กษ์าต้ิองสัร้างแรงบันดาลใจำให้่ได้	ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจำมันก็ทัรุดเลย	

เห่ม่อนลมห่ายใจำมีอยูแ่ต่ิติายซาก	ไม่มีอะไรให่ม่	ไม่มีมูฟัเมนต์ิ	ไม่มีอะไรทีั�จำะสัว่างรุ่งเร่อง

ได้เลย	ศิลปากรเขาทัำาสัำาเร็จำในยุคีของ	อ.ศิลป์มาจำนถ่ง	อ.ชลูด	แต่ิติอนนี�	อ.ชลูดจำากไป

แล้ว	เราไม่รู้ว่าจำะยังดำารงอันนี�ได้อยู่ห่ร่อเปล่า 

ในุช่่วงที�เข้�าศิลปากร ตอนุนุ้�นุก็ช้่ดเจนุแล�วว่าเสำ�นุทางไปย้งศิลปากร

พอไปศิลปากรแล้ว	มันก็เลยช่างห่น้าโรงห่นังไป	ล่มคีวามเป็นช่างห่น้าโรงห่นังเลย	ฟัังคีำา

วิจำารณ์ของ	อ.ชลูดนี�กูอยากเป็นอาร์ติิสัต์ิเลย	 กูจำะเป็นตัิวของตัิวเองแล้ว	 กูจำะเป็นติิสัต์ิ 

กูจำะไม่ไปเป็นช่างของคีนนั�นคีนนี�	เปลี�ยนทัางเลย	เพราะศิลปากรสัร้างแรงบันดาลใจำได้

สัำาเร็จำ 

 

โกมล คีมทอง ก็พ้ิดเหมือนุอาจารย์ว่า ตอนุนุ้�นุเข้าไม่ร้�ว่าอุดมคติคืออะไรหรอก แต่

เข้าร้�ว่าเข้าต�องเป็นุคร้ ไม่เป็นุอย่างอื�นุ

เราก็จำะเป็นติิสัต์ิ	พอเจำอเส้ันทัางถูก	อุดมคีติิก็เกิด 

อาจารย์เป็นุคร้ด�วย
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ตัิ�งแต่ิเรียนช่างศิลป์	 เราถูกส่ังไปฝึ่กเป็นคีรูศิลป์ฝึ่กสัอนทีั�โรงเรียนสัติรีแสังศ่กษ์า	 เป็น

โรงเรียนมัธิยมแถวพรานนก	แต่ิติอนนี�ยุบไปแล้วนะ	เราไปเป็นนักเรียนฝึ่กสัอน	ถ่งเวลา

ฝึ่กสัอนต้ิองมีคีรูไปนิเทัศว่าเราสัอนได้ห่ร่อไม่ได้อย่างไร	จำะผู่้านวิชาคีรูไห่ม	

	 ติอนนั�นอายุ	๑๘	เราเป็นเด็กปักษ์์ใต้ิ	แห่ลงมาก	 (พูดมาก)	พอแห่ลงมาก	 ก็

เก็บคีวามรู้เป็น	เพราะว่าถ้าไม่เก็บคีวามรู้	จำะเอาอะไรมาแห่ลง	เลยเป็นคีรูมาติลอดจำนถ่ง

เดี�ยวนี�	แล้วเดี�ยวนี�อุดมคีติิค่ีออะไร	นี�ชี�ขาดเลยนะ	คีวามเป็นศิลปินศิลปะทีั�อยู่ในตัิวเรา	

ทีั�มาฟัักมาปรุงมาแต่ิงในตัิวเรา	 อยากเป็นคีนผู้ลิติสิันค้ีาท่ัองเทีั�ยวให้่กับประเทัศไทัย	

ศิลปะต้ิองกินได้ไง	ศิลปะแค่ีดูเราไม่เอาแล้ว	เขาทัำาจำนเฝ้่อแล้ว	มันกลายเป็นศิลปะของ

อุติสัาห่กรรม	แต่ิศิลปะกินได้มันจำะห่วนกลบัไปสู่ัทัอ้งไร่ท้ัองนา	ห่วนกลบัไปสู่ัสััมมาอาชพี	

ห่วนกลับไปสู่ัโปรเจ็ำกต์ิทีั�เขาลงไปอยู่กับพ่�นทีั�	พอว่างจำากการเกษ์ติร	เรากลับไปเช่�อคีานธีิ

ทีั�บอกว่า	 มนุษ์ย์ทีั�จำะพ่�งตัิวเองสัมบูรณ์แบบ	 ต้ิองมีปอดสัองข้าง	 ข้างห่น่�งค่ีอเกษ์ติรกร	

ข้างห่น่�งค่ีอหั่ติถกร	 เพิ�งแปลให่ม่ๆ	นะ	แต่ิก่อนเขาเรียก	Artisan	 หั่ติถกรรมท้ัองถิ�น	

อ.ฉัติร์ทิัพย์	นาถสุัภา	แกแปลให้่ให่ม่ว่า	"หั่ติถกร"	หั่ติถกรรมพ่�นบ้าน	มันถูกอาร์ติิสัต์ิ

เห่ยยีบ	ถูกศิลปากรเห่ยียบ	แต่ิพอหั่ติถกร	สัำาคัีญนะ	เพราะว่าม่อนี�แห่ละสัำาคัีญทีั�สัดุ	ถ้า

คุีณใช้ม่อดีๆ	มันกระตุ้ินสัมองนะ	เกษ์ติรกรม่อเขาก็กระตุ้ินสัมองนะ	หั่ติถกรม่อก็กระตุ้ิน

สัมองนะ	 ตัิวเดียวกันห่ร่อเปล่า	 ตัิวเดียวกันนะ	 แต่ิมีคีวามสัามารถกระตุ้ินสัมองได้ยก

กำาลังสัอง

ตัิวอย่างทีั�เห็่นชัดค่ีอบาห่ลี	บาห่ลีไปทัำาสัวนทัำานา	ก็ใช้ม่อ	ไม่ค่ีอยใช้เคีร่�องจัำกร	

พอกลับไปถ่งบ้าน	 เห่ง่�อยังไม่แห้่ง	 นั�งเฉาะไม้	 กลายเป็นงานช่างฝี่ม่อ	 ไม่ติ้องไปห่า

เคีร่�องม่อมาก	ไม่ต้ิองมีสัตูิดิโออะไร	แค่ีนุ่งผู้้าถุงนั�งยองๆ	ได้งานมาแล้วห่น่�งชิ�น	เอากับ

มันสิั	แล้วขาย	นี�ไงศิลปะกินได้	เราถ่งต้ิองมาเช่�อนักปราชญ์ของโลก	ไม่ใช่นักปราชญ์ของ

อินเดีย	ว่ามนุษ์ย์ทีั�จำะพ่�งตินเองได้ต้ิองมีปอดสัองข้างทีั�สัมบูรณ์เท่ัากัน	ค่ีอเกษ์ติรกรกับ

หั่ติถกร	 อ.ฉัติรทิัพย์	 นาถสุัภา	 เป็นคีนแปล	 Artisan	 ว่าหั่ติถกร	 เราไม่ได้กราบแกนะ	

กราบช่�อแก	เพราะว่าเราเอาคีำานี�มาประกาศได้	ต่ิอไปคีนจำะฟัังว่าทีั�คีานธีิพูดแบบนี�	รุ่น

รสันา	(โติสิัติระกูล)	ทีั�บอกว่าคีำาติอบอยู่ทีั�ห่มู่บ้าน	แกไปปอดข้างเดียว	(หั่วเราะ)	

	 อันนี�เป็นคีวามสัำาคัีญมากนะ	แต่ิศิลปะในประเทัศไทัยก็ติามอนันี�ไม่ทัันนะ	ถ้า

ไปฟ้ั�นฟูัพ่�นบ้าน	ให้่พ่�นบ้านเกิดเอง	ค่ีอถ้าคุีณไปคีรอบเขามาก	มันไม่เกิดห่รอก	เห่ม่อน
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เห็่ดเพาะกับเห็่ดเกิดเองติามธิรรมชาติิ	 คุีณต้ิองไปเลี�ยงธิรรมชาติิจำนเห็่ดเกิดเอง	แล้วก็

จำะเกิดเห็่ดติลอดเห่ม่อนกันนะ	แต่ิเม่�อไห่ร่ทีั�คุีณไปทัำาลายธิรรมชาติิ	เห็่ดมันก็ไม่งอก	ไม่มี

เห็่ดในพ่�นดินเพราะวา่เราไมไ่ด้ทัำานุบำารุงป่าให้่เห็่ดมันเกิดได้	ศิลปะของชาวบา้นต้ิองทัำา

เห่ม่อนเห็่ดเกิดในป่า	ไม่ใช่เห็่ดเพาะ	สัร้างให้่ชาวบ้านเขาทัำาเอง	

การศ่กษ์าของไทัยทัั�งห่มดทีั�เป็นการศ่กษ์าสัมัยให่ม่	ไปทัำาลายศิลปะพ่�นบ้าน

ห่มดเลย	อันนี�ต้ิองมาให่ค้ีวามเคีารพกบั	อ.ป๋วย	อ.ป๋วยบอกวา่ให้่ลงไปห่าชาวบา้น	เพราะ

ว่าเราลาออกจำากศิลปากรแล้วไปอยูกั่บชาวบ้าน	เราถ่งเข้าใจำอันนี�	และโกมลเขาก็เห่ม่อน

เราติรงนี�	เขากลับไปห่าชาวบ้านเห่ม่อนกัน	บังเอิญเขาไปถูกฆ่าติายเสีัยก่อน	ไม่อยา่งนั�น

เขาก็เพาะอุดมคีติิของเขาออกมา	 เขาทัำางานเพ่�อชุมชนไง	 ส่ัวนศิลปะทีั�เราจำะทัำาต่ิอไป	

มันเกี�ยวกับอาชีพศิลปะกินได้	ไม่ใช่ศิลปะแค่ีดู	อันนี�แห่ละค่ีอมันจำะกลับไปห่าพ่�นบ้าน 

 

ก่อนุจะไปถ๊้งศิลปะกินุได� สำม้ยที�เป็นุอาจารย์ในุมหาวิทยาล้ยศิลปากร เป็นุอย่างไร

คร้บ

ติอนนั�นมันมีห่อศิลป์	พีระศรี	ให่ม่ๆ	เขาแย่งชิงรางวัลกัน	เราก็เป็นนักแย่งชิงเห่ม่อนกัน	

ก็อยากเป็นติิสัต์ิ	แต่ิไปเป็นแล้วมาฆ่ากันเอง	ตัิดแข้งตัิดขากันเอง	ไม่สันุก	เฮ้ย	อันนี�ไม่ใช่

ทัาง	เราศ่กษ์าพุทัธิอยูด้่วย	ลานอโศกในวัดมห่าธิาตุิเราก็ไปฟัังประจำำา	ค่ีอเรารู้ส่ักไม่ติรง

ข่�นมาเองว่า	จำะมาเป็นติิสัต์ิ	ต้ิองมาโรมรันพันตูิกัน	ต้ิองสู้ักัน	ต้ิองแข่งกัน	ต้ิองตัิดแข้ง

ตัิดขากัน	ไม่ใช่ทัาง	พอดีไปศ่กษ์าประวัติิของห่ม่อมเจ้ำาสิัทัธิิพรด้วย	เลยไปลองทัำานาดู	

อยากเป็นห่ม่อมเจ้ำาสิัทัธิิพรเห่ม่อนกันใช่ไห่ม	ออกจำากติรงนี�เลยไง  

	 เราออกจำากมห่าวทิัยาลัย	ก่อนจำะไปก็มาเจำอกับพวกสัันติิสุัขติอนออกจำากป่า	

เราเข้าไปอยูใ่นกระบวนการนั�นด้วย	แล้วเราก็ถอยไปอยูข่อนแก่น	ไปกับไอ้ยกัษ์์	(อภิชาติิ	

ทัองอยู)่	เราก็เลยไปรู้ว่าชาวบ้านเขามีพฤติิกรรมอย่างไร	เห่ม่อนระล่กชาติิ	ยอ้นกลับไป

ทีั�สังขลา	ทัำาไมเขาทัำาเร่อพนมพระ	ไม่เห็่นต้ิองมาจ้ำางช่างห่ลวงเลย	แล้วทัำาไมเด็กๆ	ไป

อยู่กันเต็ิม	มันก็เรียนไปด้วยในตัิว	ทัำาไปเรียนไป	ปีนี�มันทัำาช่วย	ปีห่น้ามันทัำาช่วย	พอปี

โน้นมันเป็นนายช่าง	ทัำาเองเลย	แล้วก็เอาเด็กอ่�นมาช่วยอีก	พ่�นบ้านมันไม่ห่มดห่รอกนะ	

ฆ่าเท่ัาไห่ร่ปราบเท่ัาไห่ร่ก็ไม่ห่มด	เห่ม่อนยาสัมุนไพร	ปราบเท่ัาไห่ร่ฆ่าเท่ัาไห่ร่ก็ไม่ห่มด

ห่รอก	ศิลปะพ่�นบ้านก็ไม่ห่มด
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แม�อาจารย์จบจากสำถ้าบ้นุ แต่อาจารย์อยากไปช่่วยหล่อเลี�ยงศิลปะพืิ�นุบ�านุ

ใช่	 เพราะทัำาไมรู้ไห่ม	 ล่าสุัดเราไปเทีั�ยวรัสัเซีย	แล้วไปเห็่นรัสัเซียทัำาศิลปะเกี�ยวกับการ

ท่ัองเทีั�ยว	แต่ิเป็นของทัอ้งถิ�น	เราไปเห่น็แล้วศรัทัธิามาก	และเรารู้ส่ักสัะทัอ้นใจำว่าทัำาไม

เม่องไทัยไม่ทัำา	 เขาค้ีาขายกันเป็นลำ�าเป็นสััน	 เขาไม่เห็่นต้ิองกระมิดกระเมี�ยนว่าศิลปะ

มันขายไม่ได้	ห่ร่อศิลปะมันต้ิองไปอยูใ่นห่อศิลป์	ถ้าติามสัายของศาสันาเชน	ศิลปะแค่ีดู

เขาไม่เอานะ	 เขาเอาศิลปะทีั�อยู่ในชีวิติประจำำาวัน	 เอาศิลปะใช้สัอย	 เพราะฉะนั�น	

Souvenir	ก็โอเคี	พวกศิลปะกินได้มาจำากนี�ด้วยสัายห่น่�ง	กับเราไปเห็่นรัสัเซียมา	

แล้วก็ญี�ปุ่น	 เขาไม่ได้บอกคีวามงามแบบนี�	 เขาไม่ได้สันใจำสุันทัรียศาสัติร์นะ	

เขาสันใจำคีวามมีระเบียบ	 คีวามมีระเบียบค่ีอศิลปะ	 ค่ีออะไรรู้ไห่ม	 มันค่ีอขงจ่ำ�อ	 คีวาม

เป็นขงจ่ำ�อมันเป็นศิลปะ	คีวามเป็นเต๋ิามันเป็นศิลปะ	ถ้าคุีณไม่รู้จัำกเต๋ิา	คุีณยงัไม่ถ่งศิลปะ	

ยงัเป็นงานฝี่ม่ออยู่	สัำาคัีญมากเลย	แต่ิศิลปินเม่องไทัยมี	อ.โชคีชัย	ตัิกโพธิิ�	คีนเดียวทีั�เป็น

คีรูบาอาจำารย์	ทัักว่าให้่มันเป็นเองสิัอาจำารย์	ทัำาไมจำะไปรักษ์าแต่ิฝี่ม่อ	ให้่มันเป็นเองด้วย	

ศิลปะมันมีคีวามเป็นไปเอง	ถ้าเราไปบังคัีบมากๆ	ก็เป็นช่างฝี่ม่อห่มด	พอเป็นไปเองมัน

มีอารมณ์	มีคีวามรู้ส่ัก	มีคีวามเป็นธิรรมชาติิซ่อนอยูใ่นนั�น

 

พิออาจารย์ทำางานุมาได�ส้ำกพ้ิกหนุ๊�ง แล�วอาจารย์ก็ออกมา แล�วได�ร้บเชิ่ญเป็นุผู้้�แสำดง

ปาฐกถ้าโกมลคีมทอง อาจารย์ร้�ส๊ำกอย่างไรคร้บ 

เราก็ดีใจำ	เพราะว่ามูลนิธิิโกมลฯ	เป็นมูลนิธิิของคีนสัมัยให่ม่	มีกำาลังวังชา	และเราก็อยาก

ประกาศแนวคิีดของเรา	ทีั�ว่าเราลงไปอยู่	แต่ิว่าจำริงๆ	เราอยู่ไม่ติลอด	เราก็ถูกเชิญมาอยู่

ทีั�นี�	กลับมาเป็นคีรูบาอาจำารย์แบบนี�	แต่ิเราได้ไปเรียนรู้ทีั�นั�นเยอะมาก	บ้านโสักกระห่นวน 

เราไปเรียนรู้กับพ่อให่ญ่สีัโห่	ไปเรียนรู้กับพ่อให่ญ่แห่ล่	ไปเรียนรู้กับใคีรต่ิอใคีร	ไปเรียน

รู้วิชาพ่�นบ้านทีั�ไม่ปรากฏในติำาราเรียน	ในโรงเรียนเลย	ซ่�งเรางงมาก	นี�ไงทีั�	อ.ป๋วยพูดว่า

คีนชั�นกลางติอ้งกลับไปชนบทั	ไปศ่กษ์าชนบทั	จำะไดเ้ข้าใจำว่าเขาคิีดอยา่งไร	ถา้จำะพาเขา

ทัำา	ทัำาอะไรอย่างไร	อย่างนี�เป็นคีวามสัำาคัีญนะ	จำนเดี�ยวนี�มันล้มห่มดแล้ว	 เห่ม่อนเดิม	

แต่ิเดี�ยวนี�มันจำะมีทัางเบี�ยงนะ	ติรงทีั�ว่าพวก	อ.ยักษ์์	(วิวัฒน์	ศัลยกำาธิร)	โจำน	จัำนได	มา

รับให้่คีนไปทัำาโคีรงการโคีกห่นองนา	นี�ค่ีอการกลบัไปทีั�ชนบทั	แต่ิไม่ใช่กลับไปเข้าห่มู่บ้าน	

มันไปตัิ�งบ้านของมันเองได้ถ้ามีทีั�ดิน	ไปขุดห่นอง	ไปเพิ�มโคีก	ทัำานา	ปลูกต้ินไม้	และสิั�ง
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สัำาคัีญของคีนทัำาโคีกห่นองนา	จำะมีแผู้งโซล่าเซลล์	ค่ีอเล่นม่อถ่อ	มีตู้ิเย็น	มีพัดลมได้	อัน

นี�ติอบสันองชนชั�นกลางทีั�จำะลงไป	แล้วก็ขายของได้ด้วย	อันนี�มารอบให่ม่นะ	เราจำะไป

เสัริมติรงนี�	เพราะเรามีลูกศิษ์ยอ์ยู	่เราสัอนศิลปะเขาไว้	แล้วพอเขาไปอยู่ติรงไห่น	เราจำะ

ไปเสัริมว่า	ทัำาอะไรทีั�เป็นศิลปะด้วยสิั	เป็นหั่ติถกรรมด้วยสิั	คุีณทัำาเกษ์ติรด้วยนะ	เป็น

หั่ติถกรรมด้วย	แม้กระทัั�งออกแบบโลโกของร้าน	ออกแบบให้่เฉียบนะ	ศิลปะจำะเข้าไป

แบบนี� 

 

ในุยุคที�อาจารย์ไปอย่้ก้บช่าวบ�านุที�ข้อนุแก่นุ เวลาช่าวบ�านุทำาอะไรข๊้�นุมาอย่างหนุ๊�ง 

อาจารย์จะช่่วยไปแลกเปลี�ยนุ

ก็ช่วยวิจำารณ์ช่วยแลกเปลี�ยน	ช่วยเร่�องติลาดด้วย

 

แล�วได�ผู้ลอย่างไรบ�างคร้บ

มันได้ผู้ลติอนเราอยูน่ะ	เราไม่อยูช่าวบ้านก็กลับไปเป็นเห่ม่อนเดิม	เห่ม่อนเราไปโยนหิ่น

ใส่ัแห่นทีั�มันเขียวเต็ิมพ่�นทีั�	 โยนปุ๋งมันก็แห่วก	พอชนชั�นกลางห่ายไป	 มันก็เห่ม่อนเดิม	

แต่ิรอบให่ม่ทีั�เรากำาลังทัำาอยู	่เราจำะไปทัำาจำากเขาเลย	ให้่เกิดจำากเขา	ไม่ใช่เราไปบอกแล้ว	

เขาต้ิองบอกตัิวเองให้่ข่�นมาทัำา	

เริ�มมีแล้วนะ	 เพราะว่าเราเอาเทัคีนิคีเดิมไปไง	 เราอ้างคีรูบาอาจำารย์	 อ้างว่า	

อ.เลิศ	พ่วงพระเดช	ให้่วิชานี�เราไว้	ไอ้เม็ดมะขามดินสัอพอง	ติอนนี�พาทีั�ห่อศิลป์สังขลา

ทัำาคีรามและเขียนบนพ่�นด้วยเม็ดมะขามดินสัอพองนะ	 เริ�มเป็นฐานตัิ�งแล้ว	 แต่ิทีั�น่าน	

เริ�มจำากเราไปแลกเปลี�ยนว่า	 ถ้าเรามีพ่�นเม็ดมะขามดินสัอพอง	 แล้วไปศ่กษ์างานของ

ห่นานบัวผัู้น	แล้วเอามาเขียน	เราคิีดว่าต่ิอไปมันจำะก้าวห่น้า	เขียนให่ม่ๆ	ออกมาได้	และ

จำะให้่มีโปรดักต์ิของท้ัองถิ�นทีั�เป็นของเขาเองข่�นมา	เราไม่ต้ิองไปคีรอบงำา	ให้่มีอัติลักษ์ณ์

ของเขาเอง

เราจำะอาศัยโรงเรียนเณร	ซ่�งมีคีรูบาอาจำารยอ์ยูที่ั�นั�นด้วย	ช่�อพระอาร์ม	อยูวั่ด

เจำดีย์	แต่ิมาสัอนเณรอยู่ทีั�วัดพระธิาตุิช้างคีำ�า	ติรงข้ามวัดภูมินทัร์	ท่ัานมาฝึ่กกับเรา	เร่�อง

เม็ดมะขามดินสัอพอง	เดี�ยวนี�เม่องน่าน	เณรกับพระกลุ่มห่น่�งเก็บและเอาเม็ดมะขามมา

ใช้เป็นแล้ว	เร่�องนี�เราว่าเป็นเร่�องสัำาคัีญ	เพราะเราเช่�อว่าอชันติาใช้เม็ดมะขามดินสัอพอง	
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ไม่ใช่เฟัรสัโก	(จิำติรกรรมฝ่าผู้นังปูนเปียก:	Fresco)	เราไปดูแล้ว	ผู้นังหิ่นต้ิองรองพ่�นด้วย

ปูนก่อน	 ห่ร่อไม่ก็รองพ่�นด้วยอะไรกับขี�วัวสัักอย่าง	 แล้วมาฉาบด้วยเม็ดมะขามดินสัอ

พอง	เราไปทัำาทีั�วัดภูเขาทัอง	อ.แก้งคีร้อ	จำ.ชัยภูมิ	ต่ิอไปมันจำะเป็นตัิวอย่าง	แต่ิจำริงๆ	ทีั�

เขาทัำาสัำาเร็จำแล้วค่ีอวัดอัมพวันเจำติิยาราม	ลูกศิษ์ย์เรา	ค่ีอ	อ.สัมปอง	อัคีรวงษ์์	เขาเขียน

สัไติล์รัชกาลทีั�	๒	เป็นพ่�นเม็ดมะขามดินสัอพองทีั�เราได้สัอนเขาไว้

 

อาจารย์มีหล้กฐานุอะไรว่าที�อช้่นุตาใช่�เม็ดมะข้าม

เรามีห่ลักฐานจำากสัายติา	เรายงัไม่มีเคีร่�องม่อวิทัยาศาสัติร์ไปจัำบ	แต่ิเราว่าติาเราไม่พลาด	

มันไม่ใช่เฟัรสัโก	(Fresco)	เราไม่เช่�อฝ่รั�ง	ฝ่รั�งมันเข้าไปก่อน	เลยเซ็ติวิชาการก่อนว่าเป็น

เฟัรสัโก

 

อาจารย์คิดว่าทางเอเชี่ยไม่มีเฟัรสำโกมาก่อนุ

มันคีนละสัายกัน	อันนั�นสัายคีริสัต์ิ	อันนี�สัายพุทัธิ	เราต้ิองแยกให้่ชัด	ไม่อย่างนั�นเราจำะ

ห่ลงเอง

 

แต่ป้นุปั�นุก็มีมานุานุแล�วไม่ใช่่หรือคร้บ

ปูนโขลกมันก็เห่ม่อนกับจิำติรกรรมนี�แห่ละ	มันก็ทัำาเองไง	ใช้คีวามเห่นียวของปูน	มันเป็น

มาจำากอินเดีย	 แล้วไปเป็นทีั�อินโดนีเซีย	 เป็นไปทัั�ว	 สุัโขทััยเราก็ใช้ปูนปั�นทัั�งนั�น	 แต่ิคีน

เพชรบุรีอาศัยคีวามได้เปรียบ	 เขาเรียกปูนเพชร	 เอาไปเติิมคีำาว่าบุรี	 เลยกลายเป็นปูน

เพชรบุรี	ปูนเพชรค่ีอปูนแข็ง	ศรีสััชนาลัยก็ปูนเพชร	จำากอยุธิยาก็ปูนเพชร	สังขลาก็ปูน

เพชร	ไปดูเขาตัิงกวนทีั�สังขลา	เขาปั�นปูน	ใช้ปูนห่ล่อปูนฉาบห่ร่อเปล่า	ปูนเพชรทัั�งนั�น	

อีสัานปูนเพชรเยอะแยะ	แต่ิพอถูกเติิมบุรี	 เรียบร้อยเลย	กลายเป็นของเพชรบุรี	 เห่มา

วิชาชุดห่น่�งไปเป็นของตัิวเองเลย	

อย่างเรานี�ก็เสีัยค่ีาโง่ห่ลายคีรั�ง	 เจ้ำาอาวาสัวัดวังบอกว่างานนี�	 เป็นงานฝี่ม่อ

พระอาจำารยแ์ดง	วัดห่งส์ั	พระทีั�พัทัลุงท่ัานบอกว่าพอเขียนวัดพระแก้วเสัร็จำ	พระอาจำารย์

แดงก็ไปขออนุญาติรัชกาลทีั�	๔	ให้่มาเขียนทีั�นี�	น่กในใจำว่าท่ัานโม้แล้ว	เราไม่เห็่นเลยว่า

พระอาจำารย์แดงจำะไปเขียนติรงไห่นของวัดพระแก้ว	 พอพานักเรียนรุ่งอรุณเข้าไปใน
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โบสัถ์	 เห็่นปั�บ	 ต้ิองมีสัักเกาะสัองเกาะในรูปเขียน	 ของพระอาจำารย์แดงเป๊ะเลย	 เป็น

สัไติล์เกาะของท่ัาน	หิ่นยกข่�นอย่างนี�	มีเงานำ�าอย่างนี�	เป็นลายเซ็นของท่ัานเลย	เราวาบ

ในใจำ	ยกม่อข่�นไห่ว้	ขออภยัพระทีั�ในใจำเราไปวา่ท่ัานไม่รู้จำริง	ปรากฏว่าท่ัานรู้จำริงกว่าเรา	

ต้ิองอ่อนน้อมให้่ท่ัานเลยนะ	ท่ัานเป็นเพ่�อนกับพระปัญญานันทัภิกขุ	แต่ิติอนนี�มรณภาพ

ไปแล้ว

พระอาจำารยแ์ดงท่ัานเขียนสัองวัด	ค่ีอ	วัดวัง	กับวัดวิห่ารเบิก	พัทัลุง	วัดวิห่ารเบิก

เขียนพอๆ	กับคีรูสัองท่ัานทีั�เขียนสัมัยรัชกาลทีั�	๓	เลย	เขียนพอๆ	กับคีงแป๊ะกับ	อ.ทัองอยู ่

พระอาจำารย์แดงโคีติรเก่งเลย	แล้วในโบสัถ์ของวัดพระแก้ว	 เป็นเกาะ	 ไปดูทีั�วัดวัง	 วัด

วิห่ารเบิก	ท่ัานจำะเขียนเกาะไว้ทัางใต้ิๆ	รูป	เพราะท่ัานเป็นคีนพัทัลุง	ในเม่องก็เห่ม่อน

เกาะ	แต่ิก่อนเป็นทัะเลเป็นเกาะทัั�งนั�น	เขาอกทัะลุก็ค่ีอเกาะเดิมนั�นแห่ละ

 

อาจารย์มาเป็นุคร้อาศรมศิลป์นุานุหรือย้งคร้บ

เป็นมาตัิ�งแต่ิปี	๔7	ค่ีอเราบรรจำตุิำาแห่นง่กินเงินเด่อนของอาศรมศลิป์ก็จำริง	แต่ิแกให้่มานั�ง

ในรุ่งอรุณ	เป็นหั่วห่น้าเด็กอยู่ในเร่อนศิลป์	แล้ววางห่ลักสูัติรร่วมกับ	อ.อ๋อย	(ประภาภัทัร 

นิยม)	เราไม่ได้วางเอง	อยา่งจำริยศิลป์นี�ค่ีอเปลี�ยนทัางศิลปะในประเทัศไทัยเลยนะ	ไม่ใช่	

Visual	Art	แต่ิเป็นจำริยศิลป์	(Ethic	Art)	เป็นคีำาให่ม่	อ.อ๋อยแกเอาคีำาว่า	Ethic	มาจำาก

ท่ัานธิรรมาจำารย์ฉ่อจีำ�	ไต้ิห่วัน	มาแปลไทัยเป็น	"จำริยศิลป์"	แต่ิเราก็ไม่ได้เลียนแบบ	เรา

มีชุดวิชาเรา	แต่ิว่าใช้ภาษ์าให้่ติรงกัน

ศิลปะแบบจริยศิลป์คืออะไร

ศิลปะกับจำรรยาของมนุษ์ยค่์ีอพฤติิกรรม	เราไม่แยกศิลปะออกจำากมนุษ์ย	์มนุษ์ยมี์ศิลปะ

ทุักคีน	เพราะมนุษ์ย์มีจำรรยาทัางศิลป์อยูแ่ล้ว	ถ้าบอกว่าจำริยธิรรม	มันคิีดยาก	แต่ิบอก

ธิรรมจำรรยา	ธิรรมจำรยิา	คีนไทัยเข้าใจำเลย	จำริยศิลป์ค่ีออันเดียวกันนี�แห่ละ	จำรยิะกับศิลป์

มาบวกกัน 

 

แล�วหล้กส้ำตรจริยศิลป์มีอะไรบ�างที�เราจะสำอนุเด็ก

ประกอบด้วยคีวามรู้ส่ักตัิวไง	ทัำาไปแล้วคุีณรู้ส่ักตัิวห่ร่อเปล่า	 คุีณเห็่นคีวามคิีดของคุีณ
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ไห่ม	คุีณเห็่นคีวามรู้ส่ักไห่ม	คุีณเห็่นคีวามน่กไห่ม	โดยมากคีวามรู้ส่ักน่กคิีดเราจำะใช้เป็น

ชุดเลย	เลยไม่ได้อะไรสัักอยา่ง	เราก็มาแยกสิัว่าคีวามคิีด	คีวามรู้ส่ัก	คีวามน่ก	คีวามรู้ส่ัก

ค่ีอปัจำจุำบัน	คีวามน่กค่ีออดีติ	คีวามคิีดค่ีออนาคีติ	แยกให้่ละเอียดขนาดนี�	คีรูภาษ์าไทัย

เขามาเสัริมสัร้างให้่นะ	 เขาบอกว่าถ้าอาจำารย์ใช้คีวามรู้ส่ักน่กคิีด	 มันปนกันไปห่มด	

เห่ม่อนกินข้าวยำา	 ก็แยกห่มวดออก	 แยกนำ�าบูดูออก	 แยกข้าวออก	 ลองเปลี�ยนสัิ	 เป็น

คีวามรู้ส่ัก	คีวามน่ก	คีวามคิีด	มันจำะเห็่นเลย สััก	ป.๓	ก็สัอนวิชาพวกนี�ได้แล้วนะ 

 

เวลาพ้ิดถ๊้งความร้�ส๊ำก อาจารย์จะสำอนุเด็กอย่างไร

เราก็ให้่เขาทัำา	Contour	 (วาดเส้ันแบบสััมผัู้สั)	 ทีั�ไม่ดูม่อ	 เวลาฟััง	อ.ผู่้องบอก	 ไม่ดูม่อ	

คุีณรู้ส่ักอย่างไร	มันก็จำะบอกว่าเคีรียด	ไม่น่าจำะทัำาได้	อะไรต่ิางๆ	อ้าว	ทัำาไปแล้วเป็นไง	

ทัำาแล้วมันทัำาได้	เพราะเราบอกแลว้ว่าให้่วางใจำให้่สับายๆ	อยา่ไปติิดกรอบเดมิ	ต้ิองสัร้าง

กรอบให่ม่	แขวนคีวามจำำาได้ห่มายรู้ไว้ก่อน	คีวามสัวยไม่เอา	คีวามถูกต้ิองไม่เอา	สัเกลก็

ไม่เอา	อะไรก็ไม่เอา	มาอยู่กับเราให้่ใจำเทีั�ยงแล้วเขียนไปติามทีั�ติาเห็่น	นี�ค่ีอจัำดการคีวาม

รู้ไง	มาแยกกันดูสิั	ก่อนทัำา	ขณะทัำา	ห่ลังทัำา	ใช้คีวามรู้ส่ักน่กคิีดติามสัเต็ิปนี�อย่างไร	แล้ว

วันนี�ทีั�มาเรียน	ได้อะไร	จำะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร	เข้าไปในวิถีชีวิติตัิวเองไห่ม	ห่ร่อยัง

ไม่เข้าก็ไม่เป็นไร	ไม่ผิู้ดอะไร 

 

ผู้ลผู้ลิตข้องเด็กที�จบออกมาแล�วเป็นุอย่างไรคร้บ

ยิ�งนับรุ่น	เราก็ยิ�งเคีี�ยวกรำาตัิวเองมา	แล้วก็มีประสับการณ์นะ	อ่านเด็กออกไวข่�น	ว่าติอน

นี�เด็กเคีรียดอยู่นะ	ติอนนี�มันยังไม่เอา	ติอนนี�มันยังท้ัอถอย	ติอนนี�มันยังอ่ดอัด	 เราจำะ

ชักนำาเขาอย่างไร	 เราจำะวางห่มากอย่างไรให้่เขาไปสู่ัทัางทีั�พอจำะไปได้	 ทัำาได้	 เกิด

ประโยชน์กับเขาได้ 

 

แล�วเด็กที�จบไป เข้าเอาวิช่าทางศิลป์ไปใช่�ไหม

เราว่ามันใช้สัารพัด	 เราถ่งบอกว่าศิลปะอย่าแยกออกมาว่าอันนี�เป็นผู้ลงาน	 อันนี�เป็น

บันท่ัก	อันนี�เป็นจิำติใจำ	เป็นคีวามรู้ส่ัก	มันเป็นพฤติิกรรมของคีนทัั�งห่มด	ทัั�งคีวามคิีดคีำาน่ง	

ทุักคีนมีศิลปะห่มดแห่ละ	 แล้วก็จำะน่กออกว่าแง่มุมของเขาค่ีออะไร	 อยากจำะเป็นผูู้้
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ประกอบการชงกาแฟั	มันจำะชงได้ไง	โรยข้างบนให้่เป็นรูปอะไรอย่างไร	มันก็จำะมีดีไซน์	

มันก็จำะมั�นใจำข่�นว่า	กูเรียนกับอาจำารย์มา	รู้แล้วมันเป็นอย่างนั�นอย่างนี�	ห่ร่อจำะไปย้อม

ผู้้า	จำะผู้ลิติสีัอยา่งไร	ย้อมแล้วจำะเป็นอย่างไร	เขาจำะรู้ข่�นมาเองโดยทีั�ไม่ต้ิองมีใคีรไปกำากับ	

มันจำะรู้อยู่ข้างใน	 แล้วคีวามรู้นี�มันพัฒนาได้ถ้าเขาไปทัำามากๆ	 จำริงๆ	 ศิลปะค่ีอการทัำา

มาก	แล้วมันจำะเกิดทัักษ์ะ	ก็จำะสัรุปประเด็นของมันเอง	เพราะเขาเคียถูกจัำดการคีวามรู้	

เขาเป็นนักจัำดการคีวามรู้ตัิวเองได้แล้ว	ทีั�เขาบอกว่าเรียนติลอดชีวิติศ่กษ์าติลอดชีวิติค่ีอ

อันนี�	ค่ีอจำริยศิลป์ทีั�เรียนจำากเรา	ค่ีอถ้าคุีณเรียนจำบห่ลักสูัติรนี�	คุีณเรียนติลอดชีวิติแล้ว

นะ	ศิลปะไม่ห่ลุดจำากตัิวคุีณแล้วล่ะ 

 

วิช่านีุ�ถื้อว่าเริ�มต�นุในุรุ่งอรุณ เป็นุข้องใหม่ในุแวดวงการศ๊กษาข้องไทยเลย

ใช่

 

สำถ้าบ้นุอื�นุลอกเลียนุแบบเราไปใช่�ไหม แล�วถ้�ามีคนุอยากจะทำาและอยากให�เราไป

ช่่วยวางรากฐานุ เราจะไปทำาไหม

ไป	เพราะเราเผู้ยแพร่อยูแ่ล้ว	ติอนนี�ก็มีเคีร่อข่ายของเราเอง	แต่ิทีั�เราจำะทัำาให้่	เราก็ไป

เซ็ติห่ลายคีรั�งแล้ว	 แต่ิคีวามเข้าใจำยังไม่ค่ีอยติรงกัน	 นอกจำากว่าลูกศิษ์ย์เราไปก่อ	 แล้ว

เอาเราไปสัวมอีกทีั	มันจำะสัำาเร็จำ

 

มีล้กศิษย์ที�เราสำอนุแล�วเอาไปทำาไหมคร้บ

ทีั�ขอนแก่น	มีสัำานักอยู่	ของทัรงวิทัย์	แล้วทีั�ปากช่องกำาลังจำะเกิด	ติอนนี�กำาลังห่าบริวาร

อยู่	เคีร่อข่ายมีแล้ว	ต่ิอไปมันจำะกระจำาย	วันนี�มันยังไม่ค่ีอยเห็่นห่รอก	แต่ิมันจำะเห็่นข่�น

มาเร่�อยๆ	ดอกเห็่ดมันจำะผุู้ดข่�นมา	เราเติรียมดินไว้ดีแล้ว	ปลูกป่าแล้ว	อีกห่น่อยมันจำะ

เกิด	เราเช่�อมั�นอย่างนั�น	เพราะว่าโชคีชัยเขาศ่กษ์าศิลปะทีั�เกี�ยวข้องกับพุทัธิศาสันา	เขา

ค้ีนคีว้าอะไรได้เขาโยนมาให้่ทีั�นี�ห่มดเลย	เอาทีั�นี�เป็นตัิวยน่ยนัทัฤษ์ฎี	เป็นภาคีปฏิบัติิ	เขา

บอกว่าเขาได้อะไร	เขาบอกเราห่มด	แล้วเราเอาไปใช้ได้	เขาจำะไม่บอกว่าลิขสิัทัธิิ�เป็นของ

เขา	มันต้ิองแบ่งปันใช่ไห่มล่ะ	ไม่ใช่มาห่วงค่ีาลิขสิัทัธิิ�กันอยู	่มนุษ์ยย์ิ�งพัฒนา	เขาก็จำะต้ิอง

ดีข่�น	คีรูก็ดีข่�นด้วย	ลูกศิษ์ย์ก็สับายข่�นด้วย 
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สิำ�งที�อาจารย์ภาคภ้มิใจที�สุำดในุการทำางานุอย่้ข้ณะนีุ�

ได้เป็นคีรูสัอนวิชาจำริยศิลป์นี�แห่ละ	 แล้วสุัดท้ัายค่ีอจำะติ้องไปผู้ลิติสิันค้ีาท่ัองเทีั�ยวของ

เม่องไทัยให้่สัำาเร็จำ	เริ�มแล้ว	เราไปกับวัดบันดาลใจำ	ไม่อย่างนั�นเราพูดคีำานี�ไม่ได้	ถ้าเราไม่

ได้ไปเป็นวิทัยากรไปฝึ่กอบรมเร่�องจำริยศิลป์ให้่กับพระบ้าง	บุคีคีลทัั�วไปบ้าง	ค่ีอพอไปทัำา

อย่างนี�มันเห็่นเส้ันทัาง	 มันเห็่นปล่องห่ร่อทัางทีั�จำะแติกออกไป	 นี�เราไปทัำาทีั�วัดอุโมงค์ี	

จำะกลายเป็นแห่ล่งโปรดักชั�น	งานศิลปะท้ัองถิ�นเพ่�อการท่ัองเทีั�ยว	แล้วทีั�วัดวังติะวันติก	

ห่มอบัญชาอยู่ทีั�นคีรศรีธิรรมราช	ถ้าเราไปซำ�าอีกทีั	ก็ไปขอให้่เกิดการผู้ลิติได้	เราเคียไป

อบรมเณร	ท่ัานก็บอกว่าเณรท่ัานทัำาไม่ได้ห่รอก	ท่ัานก็มาท่ั�งเรานะ	วิชา	อ.ผู่้องค่ีอวิชา

อะไร	เณรแต่ิก่อนนะ	ถ้าให้่ใคีรมาเป็นวิทัยากร	แป๊บเดียวไปฉันข้าวห่มดแล้ว	นี�ไม่ยอม

ฉันข้าวแล้ว	อยู่กับงานทีั�อาจำารย์ให้่ไปเลย	แต่ิสัองวันแรกเราก็บอกท่ัานนะ	อาจำารย์ๆ	ผู้ม

รบกับเณรแล้ว	"รบเลยๆ"	(เสีัยงหั่วเราะ)	คีำาว่า	รบ	ภาษ์าใต้ิ	แปลว่าทัะเลาะกัน	เณร

อายุ	๑๓-๑๕	สันุกนะอยู่กับเณร	แต่ิรบกันด้วยนะ	เณรบางทีัก็เป็นคีนห่ยาบๆ	อยู่	แต่ิ

ถ้ามาอยู่กับเรา	 บดสีัใส่ันำ�าอะไรนี�	 เราสัอนห่มดทุักอย่าง	 จำริงๆ	พระพุทัธิเจ้ำาก็สัอนทุัก

อยา่ง	ขี�เยี�ยวอะไร	สัอนละเอียดมาก	แล้วคีนไทัยเคียมีสิั�งทีั�ทัำาให้่เขาละเอียดอยูแ่ล้ว	บดสีั	

เราไปทิั�งห่มดเลย	ไปซ่�อสีัห่ลอด	เห่ล่อเท่ัาไห่ร่ก็ช่าง	ไม่มีจำริยศิลป์เลย 

 

อาจารย์โยงเรื�องสิำ�งแวดล�อมเรื�องอะไรไหม

ทัั�งห่มด	ก็ไปสัอนให้่ปลูกคีราม	ไปสัอนให้่เก็บหิ่นเก็บดิน	เขาจำะเห็่นเลยว่าในธิรรมชาติิ

มีสิั�งเห่ล่านี�	เราพาเณรทีั�น่านไปเก็บหิ่น	เพราะว่าเราไปบอกพระอาร์ม	ทีั�นี�มีแห่ล่งดินทีั�

เป็นสีัๆ	ไห่ม	มีภูเขาลูกห่น่�ง	จำะมีหิ่นผุู้ๆ	เป็นสีัต่ิางๆ	เราไปเก็บกับอาจำารย์	ก็พาเณรไป

เก็บ	 เณรก็ไปเก็บๆ	ประกวดประชันกัน	ขนเอามาดูกัน	 ฉันได้สีันั�นฉันได้สีันี�	มาฝ่นกัน	

ให้่มาพูดสัะท้ัอนติอนจัำดการคีวามรู้ในห้่องเรียน	 อาติมาไม่เคียคิีดเลยว่าในท้ัองถิ�นเรา

จำะมีสีัมากขนาดนี�	จำะเห็่นว่าทัรัพยากรท้ัองถิ�น	สัภาพภูมินิเวศ	คีรอบคีลุมชีวิติเราด้วย	

ไม่ใช่ชวีติิเราแยกไปต่ิางห่ากแล้วเราไปซ่�อของมาใช้โดยทีั�เราไม่ได้ไปสััมพันธ์ิกนั	ซ่�งทัำาให้่

คีนห่ยาบ	ทัำาให้่คีนไม่ติิดดิน	ไม่แนบแน่นกัน

 

วิช่านีุ�จะมีผู้ลสำะเทือนุถ๊้งในุศิลปากรไหม
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ศิลปากรนี�ก็ยังยากอยู่นิดห่น่�ง แต่ิก็มีคีรูจำากทีั�อ่�นมาสััมมนากัน	มาขอแลกเปลี�ยนคีวาม

รู้บ้างแล้ว เพียงแติ่ศิลปากรยังไม่ด่งไปเป็นวิชาเรียน	 ค่ีอมันยาก	 เพราะว่าของเขาเป็น

ระบบอุติสัาห่กรรม	ค่ีอยคุีสัมัยนี�	ฝ่รั�งเองก็บอกแล้วว่าโพสัต์ิโมเดิร์น	ค่ีอห่ลังอุติสัาห่กรรม	

แต่ิมนัไม่ยอมเคีล่�อนไป	มันยงัแช่อยู	่แต่ิของเราเป็นโพสัต์ิโมเดิรน์นะ	ไม่ใช่กลับไปสู่ัอดีติ	

แต่ิดูว่าปัจำจุำบันเห่ล่ออะไรอยู่	ก็เก็บมาทัำา	ประยุกต์ิเข้ามา 

แต่ิอีกสัักพัก	 ถ้าเขาไม่เก็ติ	อยู่ไม่ได้แล้ว	 เพราะว่าห่ลังโคีวิด-๑๙	 ถ้าการ

ท่ัองเทีั�ยวกลับมานะ	เราจำะจัำดการให้่มีแผู้งเห่ม่อนญี�ปุ่นห่ร่อรัสัเซีย	แต่ิละวัดแต่ิละศาล

เจ้ำา	 เราไปเห็่นมาว่าทัำาไมคีนไทัยแพ้ในทัางผู้ลิติศิลปะพวกนี�เห่รอ	แพ้ญี�ปุ่น	 แพ้รัสัเซีย	

แพ้อิติาลี	แพ้บาห่ลีเห่รอ	ไม่ได้แพ้เลย	ยิ�งสัมัยก่อน	ถ้าเป็นสัมัยอยุธิยาเรานำาด้วยซำ�าไป	

แต่ิเรามาแพ้เพราะว่ารัฐพาการศ่กษ์าเปลี�ยนทัาง	ไปปราบปรามทีั�มีอยู	่ดอกเห็่ดเดิมแห้่ง

ห่มดเลย	ดอกเห็่ดให่ม่ก็ไม่เกิดมาดีๆ	มันห่มดแล้วไม่มีใคีรไปต่ิอ

 

ว้นุก่อนุ ดร.เดช่ร้ตน์ุ สุำข้กำาเนุดิ อาจารยเ์ศรษฐศาสำตร ์ม.เกษตรฯ มางานุที�ว้ดนุางนุอง 

เข้าเดินุแถ้วนุ้�นุแล�วบอกว่า ม้นุสำวยมาก ทำาเป็นุที�ท่องเที�ยวโดยไม่ต�องลงทุนุมากได�

เลย เข้าเดินุมาต้�งหลายว้ด ม้นุเดินุถ๊้งก้นุหมด เป็นุแนุวคิดว่าล้กษณะภ้มิส้ำงคมข้อง

แต่ละที�อย่าให�เหมือนุในุกรุงเทพิฯ ก้นุหมด เข้าร้�ส๊ำกว่าตรงนุ้�นุเป็นุที�ที�ดีที�แปลก ไม่

เหมือนุเดินุอย่้ในุเมือง เข้าส้ำมผู้้สำได�เพิราะเคยไปอย่้ยุโรปมา ม้นุเป็นุศิลปะเพืิ�อการ

ท่องเที�ยวได�

เราก็มีในวิชาจำริยศิลป์นะ	 มีวิชาทีั�เราเอามาจำาก	 อ.เฟ้ั�อ	 แต่ิเน่�อห่าเราเปลี�ยนห่มดแล้ว	

เขาเรียก	Thai	Research	วิจัำยศิลปะไทัยของคีณะจิำติรกรรม	ก่อนทีั�จำะแยกไปศิลปะไทัย

เป็นงานให่ญ่ๆ	เป็นงานเป็นทีัมอาจำารยข์องตัิวเอง	ค่ีอต้ิองมี	Thai	Research	ก่อน	ตัิ�งแต่ิ

ปี	๑-๓	

เราเอามาทีั�นี�	 ตัิ�งช่�อวิชาว่าคัีดลอกลายคีรู	 แล้วไปติามวัด	 ไปชี�ให้่เห็่นพวกนี�	

แล้วเราอธิิบายประวัติิศาสัติร์	สุันทัรียศาสัติร์	คีวามงาม	คีวามเคีล่�อนตัิวของคีวามงาม	

อิทัธิิพลต่ิางๆ	ทีั�มันไห่ลมา	ถา้ไปอธิิบายโดยใช้คีำาพูดอยา่งเดียว	มันไม่เข้าตัิวนักเรียน	พอ

ไปคัีดปั�บ	มันเข้าไปเลย	ดำารงอยู	่เวลาจัำดการคีวามรู้มนัก็ออกมาเดี�ยวนั�นเลย	ปฏิบัติิแล้ว

เข้าไปเลย	มันจำะบรรลุเลยว่า	นี�ไง	คัีดลอกลายคีรูของอาจำารย์	เพราะมีนักรู้ของฝ่รั�งคีน



183|ผู่้อง	เซ่งกิ�ง

ห่น่�ง	เขาบอกวา่เสีัยใจำ	ภัณฑูกรคีนห่น่�งทีั�อุบลราชธิาน	ีแต่ิก่อนเขาไมไ่ด้มาเปน็คีนนั�งเฝ้่า

พิพิธิภัณฑ์ูนะ	 ไม่รู้เขาจ้ำางมาทัำาอะไร	แต่ิเขามีห่น้าทีั�ไปเทีั�ยวคัีดเทีั�ยวลอก	 เข้าไปอยูใ่น

ซอกหิ่น	 ไปเขียนลายของพวกมนุษ์ย์ยุคีหิ่นทีั�ทัำาไว้	 ค่ีอถ้าเอาคีนไปดูจำากหิ่นเลย	 อาจำ

เข้าใจำยากและไม่ซาบซ่�ง	แต่ิพอคีนนี�ไปคัีดแล้วเอามาเผู้ยแพร่	ทัำาให้่คีนทีั�เห็่นงานคัีดลอก

ของเขา	เข้าถ่งงานชิ�นนั�นได้	และคีวามซาบซ่�งในงานชิ�นนั�นๆ	ด้วย	เพราะผูู้้คัีดลอกเป็น

คีนยุคีเดียวกันกับเรา	ก็เลยเอามาเผู้ยแพร่ให่ม่ได้	

การคัีดลอกลายคีรู	พอเอาเด็กนักเรียนไปคัีด	แล้วนักเรียนอีกคีนห่น่�งมาเห็่น	

มันสัวยขนาดนี�เลยเห่รอ	 มันเห็่นสัวยข่�นมาเลย	 แต่ิไปดูทีั�นั�นมันไม่แน่ใจำว่าสัวยไม่สัวย

ขนาดไห่น	แต่ิพอมีจิำติใจำอีกจิำติใจำห่น่�งมารับไปนะ	แล้วเอามาให้่ดูให่ม่	กลายเป็นรับได้

ไปเลย	มันต้ิองผู่้านจิำติวิญญาณ	ค่ีอฝี่ม่อแล้วมาสู่ัจิำติวิญญาณให่ม่ 

 

มีเด็กกลุ่มหนุ๊�งพ้ิดถ๊้งการปฏิิร้ปการศ๊กษาให�ห�องเรียนุนุ่าอย่้ เพิราะเข้าไม่อยากเข้�า

ห�องเรียนุเลย มีอะไรที�จะเชื่�อมโยงก้บกระแสำส้ำงคมระด้บนุ้กเรียนุ ทำาอย่างไรที�จะ

สืำ�อสำารให�เข้าเข้�าใจสิำ�งที�เราทำาอย่้ เข้าสำนุใจจะเข้�ามาไหม หรือมาแลกเปลี�ยนุก้นุว่ามี

คุณค่านีุ�อย่้ 

คีวามคิีดเขาร่วมอยูน่ะ	ถ้าเราฟััง	แต่ิเราก็ไม่ได้ชัดกับเขา	เราไปสััมภาษ์ณ์ผู่้านพ่อมาว่า

ลูกเป็นอย่างไร	เขาบอก	ไปทัางนู้นๆ	ไปทัางเดียวกับพวกนู้นแห่ละ	มันเป็นรุ่นเดียวกัน	

เราคิีดว่าการศ่กษ์าเราห่ายไปในเร่�องของการมองเห็่นตัิวเองทีั�ชัดเจำน	 มันยาก	 เลยตัิด

เร่�องนี�ไป	ยังเป็นเร่�องวัติถุ	เป็นเทัคีโนโลยีอยู่	ไม่กลับมาสู่ัจิำติใจำห่ร่ออะไรเป็นของตัิวเอง	

เราอยูใ่นบรรยากาศ	อยูใ่นการกินอยู	่อยูใ่นวิถีแบบนี�	เราเห็่นคีวามสัำาคัีญของมันแค่ีไห่น	

ถ้าเราไม่ให้่คีวามสัำาคัีญ	ก็ไม่เห็่นห่รอก	ก็อยู่กับวัติถุไปทุักวันๆ	ถูกแบ่งแยกออกไป	ไม่

เห็่นองค์ีรวมเลย	

การศ่กษ์าต้ิองเอาองค์ีรวมกลับมา	ถ้าไม่เอากลับมาก็จำะแยกส่ัวนไปพูด	ซ่�งเขา

ก็จำะพูดดังข่�นเร่�อยๆ	แล้วคีำาพูดห่ร่อห่ลักคิีดของเขาก็ไม่ได้ผิู้ด	เพียงแต่ิมันแยกไปพูดไง	

ผูู้้ให่ญ่ทันได้ห่ร่อเปล่า	เวลาเด็กแยกไปพูด	เราไม่ไปโอบให้่เขามาอยูใ่นองค์ีรวมด้วยกัน	

นี�ค่ีอคีวามผิู้ดพลาดทีั�เราไม่ทัำาเร่�องนี�	จำริงๆ	ต้ิองเปลี�ยน	จำาก	Passive	Learning	เป็น	

Active	Learning	แทันทีั�จำะอยู่เฉยๆ	ผิู้ดถูกเราไม่รู้	แต่ิต้ิองลุยกันก่อน	เขาเองก็ต้ิองลุย
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กันก่อน	แล้วพอลุยไปๆ	ถ้าเขาเกิดฉันทัะ	เขาจำะเป็นตัิวของตัิวเอง	เขาจำะเห็่นตัิวของตัิว

เอง	ว่าทัำาไมเรามองอันนี�เปลี�ยนไป	แต่ิก่อนเขามองอีกแบบ	เดี�ยวนี�มองอีกแบบ	เขาก็รับ

ข้อมูลให่ม่ๆ	เข้าไป	รับโดยทีั�เขาสัร้างข่�นมาเองด้วย	ไม่ใช่ว่าเราไปคีรอบงำา	เราบอกห่ลัก

การบางอย่างแล้วให้่เขาปฏิบัติิ	 แล้วปฏิเวธิจำะเกิดข่�นเอง	 โดยมากเราเอาเห่ตุิ	 แต่ิไม่ได้

เอาผู้ล	 ทีั�นี�เขาเอาผู้ลข่�นมาก่อน	 เห่ม่อนพระพุทัธิเจ้ำาทีั�บอกจำากผู้ลแล้วไปห่าเห่ตุิ	 การ

ศ่กษ์าเราต้ิองปฏิรูปแบบนี�	เอาผู้ลข่�นมาเลย	แล้วบอกสิัว่าเกิดผู้ลแบบนี�	เห่ตุิมาจำากไห่น	

ต้ิองสัวนกัน 

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ท่ามกลางลมหายใจข้องช่นุบท
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๑๙	ประจำำาปี	๒๕๓๖



185|

สุำนุทรี เซ่ังกิ�ง

 

ห้วใจข้องโกมลก็คือเรื�องอุดมคติ จะถ้ามความหมายข้องอุดมคติในุชี่วิตที�สุำนุทรีเชื่�อ

และย๊ดม้�นุอย่้คืออะไร

ถ้าพูดถ่งใจำคีวามให่ญ่เลย	 จำะเป็นเร่�องการเปลี�ยนแปลงสัังคีมให้่คีนส่ัวนให่ญ่ได้มีชีวิติ

คีวามเป็นอยู่ทีั�ดีและมีคีวามเท่ัาเทีัยม	 ลดคีวามเห่ล่�อมลำ�า	 แต่ิว่าในแต่ิละช่วงของชีวิติ

อาจำจำะต่ิางกัน	อย่างช่วงเริ�มคิีดว่าตัิวเองมีอุดมการณ์	 อุดมคีติิ	 ก็ติอนช่วงเรียนห่นังส่ัอ	

ตัิ�งแต่ิ	ม.ศ.ปลาย	และมห่าวิทัยาลัย	แต่ิอาจำจำะแค่ีตัิ�งเป้าว่าเราจำะไม่เรียนอย่างเดียว	ไม่

ได้เรียนเพ่�อจำะได้งานดีๆ		เงินเด่อนสูังๆ		แต่ิเราจำะเรียนเพ่�อเอาคีวามรู้ห่ร่อสิั�งทีั�ได้เรียน

รู้จำากสัถาบันการศ่กษ์าไปรับใช้ประชาชน	 เลยเริ�มทัำากิจำกรรมทีั�คิีดว่าจำะเป็นประโยชน์

สุันทัรี	เซ่งกิ�ง
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กับสัังคีม	ติอนอยูมั่ธิยมเป็นกิจำกรรมก่�งวิชาการทีั�ชมรมภาษ์าไทัยของโรงเรียนสัติรีวิทัยา	

และพอมาอยูธ่ิรรมศาสัติร	์ยิ�งชัด	เพราะธิรรมศาสัติรบ่์มเพาะอดุมการณ	์	การเรียนต้ิอง

เพ่�อรับใช้ประชาชนตัิ�งแต่ิเข้ามาเป็นเพ่�อนให่ม่ปีห่น่�ง	เม่�อปี	๑๙	

สีั�ปีในธิรรมศาสัติร์ทัำากิจำกรรมมาติลอด	มีติอนปี	๑๙	ทีั�กิจำกรรมนักศ่กษ์าชะงัก

ไปนิดห่น่�งช่วง	๖	ตุิลา	ติอนปีห่น่�งมาอยูที่ั�ชมรมรัฐศาสัติร์ศ่กษ์า	ปีห่น่�งเป็นช่วงทีั�ถนอม-

ประภาสัพยายามจำะกลบัมาประเทัศไทัย	เลยเห่ม่อนกับว่าขบวนการนกัศ่กษ์าติอ้งยน่ยนั

เร่�องประชาธิิปไติยและสู้ักับเผู้ด็จำการทัห่ารอีกรอบห่น่�ง	 กิจำกรรมสั่วนให่ญ่จำะเป็น

ประเภทัออกค่ีายชนบทัห่ร่อไปคุียกับกรรมกร	เรียกว่าเคีาะประตูิ	ไปคุียกับชาวบ้านว่า

ด้วยเร่�องประชาธิิปไติย	เร่�องไล่เผู้ด็จำการ	พอห่ลัง	๖	ตุิลา	กิจำกรรมเดียวทีั�เขาให้่ทัำาค่ีอ

กรรมการคีณะ	เราก็ไปทัำาติรงนั�น	ห่ลังจำากนั�นมาอยู่ทีั�ค่ีายอาสัาติลอด	๔	ปีทีั�เรียน	ช่วง

ทีั�อยู่ค่ีายอาสัานี�แห่ละทีั�เป็นช่วงเปลี�ยนแปลงชีวิติค่ีอนข้างมาก	 จำากทีั�พูดลอยๆ	 เป็น

นามธิรรมว่าเรียนไปเพ่�อรับใช้ประชาชน	 เพ่�อเปลี�ยนแปลงสัังคีม	 ติอนไปอยู่ค่ีายอาสัา

พัฒนาจำะเห็่นภาพเห็่นปัญห่าชนบทัเยอะ	 เลยตัิ�งใจำว่าห่ลังจำากจำบเราจำะไปทัำางานใน

ชนบทั	

เราไปเป็นกรรมการชมรมค่ีายอาสัาพัฒนาชนบทั	เลยมีโอกาสัออกค่ีายเยอะ

มาก	คีรั�งห่น่�งทีั�ประทัับใจำมาก	ค่ีอติอนไปทีั�แคีวระบมสีัยดั	อ.สันามชัยเขติ	จำ.ฉะเชิงเทัรา	

ติอนทีั�เราไปมีนักพัฒนาค่ีอพี�เกษ์ม	เพชรนทีั	เป็นสัายบูรณะชนบทัเก่า	อยูที่ั�นั�น	และอีก

คีรั�งห่น่�ง	ไปออกค่ีายทีั�จัำงห่วัดสุัรินทัร์	อำาเภอขุนห่าญ	คีนสุัรินทัร์ยากจำนมาก	ถ้าเทีัยบ

กับสันามชัยเขติ	เห็่นคีวามลำาบากของชาวบ้าน	เห็่นคีวามแห้่งแล้ง	และขณะเดียวกัน	มี

รุ่นพี�ธิรรมศาสัติร์คีนห่น่�งไปทัำางานอยู่ในพ่�นทีั�	 พี�นรินทัร์	 มานะเกษ์ติรินทัร์	 เป็น

ข้าราชการอยู่สัำานักงานปฏิรูปทีั�ดิน	เขาเป็นคีนจัำดแจำงอำานวยคีวามสัะดวกให้่พวกเราทีั�

ไปออกค่ีาย	 ประทัับใจำสัองค่ีายนี�มากๆ	 เป็นค่ีายทีั�อยู่กันเป็นเด่อน	 ติอนช่วงปิดเทัอม

ให่ญ่	 รูปธิรรมของการทัำางานเพ่�อส่ัวนรวมเพ่�อสัังคีมเริ�มชัดเจำนข่�น	 ค่ีอเราอยากทัำางาน

อยู่ในชนบทั 

 

ถื้อว่าเป็นุผู้ลผู้ลิตข้องงานุค่าย คล�ายๆ ก้บคร้โกมล คีมทอง

ติอนเป็นนักศ่กษ์า	ไม่ได้มีโอกาสัศ่กษ์าชีวิติ	ประวัติิ	และผู้ลงาน	ของคีรูโกมล	คีีมทัอง	
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จำนกระทัั�งมาทัำางานพัฒนาแล้ว	 ติอนเป็นอาสัาสัมัคีรของมูลนิธิิอาสัาสัมัคีรเพ่�อสัังคีม	

ทัำาให้่รู้จัำกองค์ีกรทีั�ทัำางานด้านการพัฒนามากข่�น	ถ่งมารู้จัำกมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ประวัติิ	

ชีวิติ	และอุดมคีติิของคุีณคีรูโกมล	คีีมทัอง	ประทัับใจำมาก	รู้ส่ักว่าเป็นแบบอย่างของคีน

รุ่นให่ม่ทีั�ทัำางานและอุทิัศตินเองเพ่�อส่ัวนรวม	ยอมไปลำาบากสัอนเด็กในชนบทั	เป็นคีน

ห่น่�งทีั�เป็นต้ินแบบ 

 

คิดว่าส่ำวนุไหนุข้องคร้โกมลที�เราร้�ส๊ำกประท้บใจมากที�สุำด

จำริงๆ	แล้วคีนเรียนห่นังส่ัอมีทัางเล่อกมากกว่าคีนอ่�นๆ	ในสัังคีม	และยิ�งสัถาบันการศ่กษ์า

ของคีรูโกมลน่าจำะเล่อกอะไรได้เยอะ	 แต่ิในทีั�สุัดตัิดสิันใจำเล่อกไปทัำางานในชนบทั	 ไป

สัอนเด็กๆ	ในชนบทั	เป็นสิั�งทีั�ประทัับใจำมาก	เขาไม่ได้เล่อกบนฐานประโยชน์ของตัิวเอง	

แต่ิเขามองว่าจำะทัำาประโยชน์ให้่สัังคีมได้	ณ	จุำดไห่น	

 

ตอนุได�ร้บเลือกเป็นุปาฐก ร้�ส๊ำกอย่างไรบ�างคร้บ

ติอนนั�นเป็นช่วงทีั�มีคีนออกไปใช้ชีวิติในชนบทัห่ลายรูปแบบ	ยังมีคีนทีั�ไปเป็นคีรู	ไปสัอน

ในชนบทั	 มีคีนห่นุ่มสัาวไปทัำางานในชนบทัผู่้านห่น่วยงานต่ิางๆ	ห่ร่อผู่้านบัณฑิูติอาสัา	

ในสัังคีมยังมีคีนทีั�ทัำางานเพ่�อส่ัวนรวมห่ร่อเพ่�อรับใช้อุดมคีติิของตัิวเองอีกจำำานวนมาก	

ติอนทีั�ได้รับเล่อกยังน่กว่าถ่งคิีวเราแล้วเห่รอ	รู้ส่ักว่ายังมีคีนอ่�น	ติอนนั�นอายุเราไม่เยอะ

เท่ัาไห่ร่	เพิ�งมีลูกอาย	ุ๒-๓	ขวบ	ด้านห่น่�งอาจำจำะเปน็เพราะวา่	อ.ผู่้องเป็นคีนทีั�ในแวดวง

รู้จัำก	เพิ�งจำะออกจำากงานสัอนทีั�ศิลปากร	แล้วไปอยูช่นบทั	ไปทัำาสัวนทัำานา	คิีดว่ามูลนิธิิ

โกมลฯ	 สันใจำการใช้ชีวิติและการตัิดสิันใจำของ	 อ.ผู่้องนั�นแห่ละ	 แต่ิเน่�องจำากเป็น

คีรอบคีรัว	เลยพ่วงกันไป	เป็นคีรั�งแรกทีั�ปาฐกโกมลฯ	เป็นคีรอบคีรัว	

เราเห็่นว่านักอุดมคีติิต้ิองการการห่นุนช่วยของห่ลายอย่าง	 โดยเฉพาะ

คีรอบคีรวั	ใกล้ชิดทีั�สุัดค่ีอคู่ีชีวิติ	ไม่มีนักอุดมคีติิคีนไห่นห่รอกทีั�คู่ีชีวิติไม่เห็่นด้วย	ไม่เดิน

แนวทัางคีลา้ย	ๆ 	กันแล้วจำะทัำางานได	้คู่ีชีวิติมีส่ัวนสัำาคัีญกับการติดัสิันใจำทัำางานเพ่�อส่ัวน

รวม	คีรอบคีรัว	พี�น้อง	เพ่�อนฝู่งรอบข้าง	นักอุดมคีติิเดี�ยวๆ	ก่อการเปลี�ยนแปลงอะไรไม่

สัำาเร็จำ
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เราถ่อเป็นเกียรติิมาก	 เป็นเกียรติิประวัติิของชีวิติทีั�ได้เป็นปาฐกของโกมลฯ	

เพราะว่ามูลนิธิิโกมลฯ	เป็นสััญลักษ์ณ์อุดมคีติิของคีนห่นุ่มสัาว	ในเชิงสัถาบัน	เท่ัากับว่า

สิั�งทีั�เราทัำาได้รับการยอมรับจำากแวดวงว่าเราใช้ชีวิติแบบอุดมคีติิ

อยากให�เล่าถ๊้งประสำบการณ์ข้องคุณสุำนุทรีที�ได�ทำางานุมา รวมถ๊้งการพ้ิฒนุาตนุเอง

จากภายในุ และเผู้ชิ่ญอุปสำรรคที�ผู่้านุมาอย่างไร

ของเราอาจำจำะไม่ได้บากบั�นมาก	คีล้ายๆ	กับว่างานค่ีอยๆ	สัอนเราด้วย	ติอนแรกคิีดแค่ี

ว่าจำะไปชนบทั	ติอนเราเล่อกโคีรงการสัมคัีรงานผู้า่นโคีรงการอาสัาสัมคัีรเพ่�อสัังคีม	เล่อก

ไปอยูโ่คีรงการของโรงพยาบาลราษี์ไศล	ทีั�	จำ.ศรีสัะเกษ์	คุีณห่มอสังวน	(นิติยารัมภ์พงศ์)	

เป็นคีนสััมภาษ์ณ์อาสัาสัมัคีร	พอไปทัำางานคีล้ายกบัว่าเป็นโจำทัย์ให้่เราคิีดเร่�องให่ม่ๆ		ให้่

ได้พยายามพฒันาต่ิอไป	อยา่งเราไปทัำางานแรกๆ	เราเห็่นว่าผูู้้ห่ญิงไม่ค่ีอยมีบทับาทั	เวลา

วงประชุมในชนบทั	โดยเฉพาะในอีสัาน	การตัิดสิันใจำค่ีอนข้างจำะอยู่กับผูู้้นำาชาย	ผูู้้ห่ญิง

เห่ม่อนกับว่าเป็นคีนเสัริม	 ห่ลายคีรั�งไม่ได้มีบทับาทั	 นี�เป็นโจำทัย์แรกทีั�เราเจำอ	 เราเริ�ม

สันใจำทีั�จำะทัำางานในลักษ์ณะของการรวมกลุ่มผูู้้ห่ญิง	 เราจำะพัฒนาศักยภาพของผูู้้ห่ญิง	

เป็นประเด็นทีั�ยังติิดตัิวมาจำนถ่งทุักวันนี�	 ค่ีอมักจำะมองเสัมอว่าในกิจำกรรมต่ิางๆ	 เปิด

โอกาสั	เปิดพ่�นทีั�ให้่ผูู้้ห่ญิงห่ร่อยัง	 ผูู้้ห่ญิงมีส่ัวนร่วมไห่ม	ผูู้้ห่ญิงได้มีการตัิดสิันใจำกับเขา

ด้วยไห่ม	 ในทีั�สัุดเม่�อดำาเนินการกิจำกรรมนั�นๆ	 แล้ว	 ผูู้้ห่ญิงได้ประโยชน์ด้วยห่ร่อเปล่า	

ห่ร่อว่าเป็นภาระของผูู้ห้่ญิง	งานทัำาให่เ้ราห่าคีวามรู้คีวามเข้าใจำเกี�ยวกับเร่�องคีวามเสัมอ

ภาคีห่ญิง-ชาย	คีวามเสัมอภาคีระห่ว่างเพศอยูต่ิลอด	ถ่อว่างานเป็นตัิวสัอนเรา	จำากทีั�ไป

แบบว่างเปล่า	แค่ีคิีดว่าจำะไปชนบทั	ติอนห่ลังๆ	อีกประเด็นทีั�สันใจำมากข่�นค่ีอเร่�องของ

แรงงาน	 ไต่ิประเด็นมาจำากเร่�องงานผูู้้ห่ญิงเห่ม่อนเดิม	 ค่ีอมีห่ลายคีนทีั�ทัำาเร่�องแรงงาน

มาก่อน	เขาอธิิบายให้่ฟัังว่าคีวามจำริงงานทีั�ผูู้ห้่ญิงกำาลังทัำาอยูใ่นชนบทั	พอเสัร็จำจำากงาน

แล้วไปห่าอาชีพเสัริมอ่�นมาทัำา	 ถ้าเอาคีวามคีิดเร่�องแรงงานมาจำับ	 คีนกลุ่มนี�ถ่อว่าเป็น

แรงงานนอกระบบ	 ใช้แรงงานในการเลี�ยงชีพ	 เพียงแต่ิไม่ได้ไปออฟัฟิัศ	 ไปโรงงาน	 ค่ีอ

ส่ัวนห่น่�งเราเห็่นว่าผูู้้ห่ญิงมีภาระบางอย่าง	ภาระเร่�องลูก	เร่�องการดูแลสุัขภาพผูู้้สูังอายุ	

พ่อแม่ทีั�แก่เฒ่าลง	เลยไปโรงงานไมไ่ด้	ต้ิองนั�งอยูบ้่าน	นอกจำากทัำางานบ้านแล้วก็ห่างาน

อ่�นมาทัำาเพ่�อเพิ�มรายได้	มีสัองประเด็นทีั�เราสันใจำเป็นพิเศษ์	
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สิั�งทีั�เราภูมิใจำเป็นเร่�องเห็่นคีวามก้าวห่น้าของงาน	จำะภูมิใจำมากเวลาเห็่นผูู้้นำา

ทีั�เราทัำางานด้วยเขาโติข่�น	 งานพัฒนาเป็นงานเก็บเล็กผู้สัมน้อย	 ไม่สัามารถสัร้างคีวาม

เปลี�ยนแปลงแบบพลิกฝ่่าม่อ	แต่ิทุักคีรั�งเราเห็่นคีวามงอกงาม	แม้กระทัั�งเร่�องเล็กๆ	เห็่น

ผูู้้นำากล้ามากข่�น	 เราน่กย้อนห่ลังไปว่าคีนนี�เม่�อก่อนแม้กระทัั�งจัำบไมค์ีพูดยังไม่กล้าเลย	

เดี�ยวนี�คีวามคิีดเขาเป็นระบบ	กล้าพูดกล้าเรียกร้องสิัทัธิิ�	 นี�ค่ีอคีวามภูมิใจำของเรา	 ผูู้้นำา

ห่ญิงโติยากมากถ้าเทีัยบกับผูู้้นำาผูู้้ชาย	โดยลักษ์ณะพ่�นฐานของเขาไม่ใช่จำะลุกข่�นมาพูด

โน่นพูดนี�	โผู้งผู้างอะไรอยูแ่ล้ว	เวลาเห็่นคีวามเติิบโติของผูู้้นำาผูู้้ห่ญิงแต่ิละคีน	โดยเฉพาะ

ทีั�อยู่ใกล้ๆ	กันและทัำางานด้วยกันยาวๆ	จำะเป็นคีวามภูมิใจำมาก	

คีวามภูมิใจำทีั�สัองค่ีอคีวามเป็นซีเนียร์ของเรา	ถ้าสัามารถช่วยน้องๆ	คีนรุ่นห่ลัง

ได้	 เวลาใคีรขอให่้ไปเป็นกรรมการ	 ใคีรขอให่้ไปช่วย	 มักจำะไม่ปฏิเสัธิ	 เพราะคีิดว่าถ้า

ประสับการณ์ของเราจำะช่วยวงห่ร่อช่วยขบวนได้	ก็อยากทัำา	แต่ิจุำดทีั�ใคีร่คีรวญมากๆ		มี

อยู	่๒-๓	เร่�อง	รู้ส่ักว่ายิ�งอายุมากข่�นยิ�งต้ิองใคีร่คีรวญ	ค่ีอห่น่�ง	เราไปสักัด	ห่ร่อว่าไปขวาง	

ไปบล็อกคีวามเติิบโติห่ร่อการแสัดงคีวามคิีดเห็่นของคีนรุ่นให่ม่ๆ	 ห่ร่อเปล่า	 แทันทีั�ไป

เป็นตัิวเอ่�อ	แต่ิเราไปเป็นตัิวทีั�ทัำาให้่น้องๆ	เขาไม่กล้าห่ร่อเปล่า	และเป็นประชาธิิปไติย

ห่ร่อเปล่า	เป็นเร่�องทีั�เรากังวล	แต่ิก็ไม่ได้แปลว่าเราทัำาได้ดีแล้วนะ	เพราะบางทีัคีนอายุ

เยอะ	 จำะอดรู้ส่ักไม่ได้ว่าเร่�องนี�เรารู้	 เร่�องนี�เคียทัำามาแล้ว	 เร่�องนี�มีประสับการณ์	 เราก็

พยายามจำะไม่ให้่ตัิวเองมีท่ัาทีัอย่างนั�นมากจำนเกินไป	พยายามจำะบอกตัิวเองว่าอย่าไป

ใช้ท่ัาทีัแบบนั�น	 เพราะจำะทัำาให้่คีนรุ่นให่ม่ๆ	 ไม่เติิบโติ	 โดยเฉพาะช่วงนี�ทีั�สัังคีมมีคีวาม

เคีล่�อนไห่วของคีนรุ่นให่ม่	 ข้อดีเบติเกี�ยวกับบทับาทัของคีนห่นุ่มสัาวเยอะ	 ถามตัิวเอง

มากว่า	 เราเป็นฝ่่ายสันับสันุนคีนห่นุ่มสัาว	 ห่ร่อเป็นฝ่่ายทีั�ติำาห่นิคีนห่นุ่มสัาว	พยายาม

จำะทับทัวนถ่งสัมัยทีั�ตัิวเองเคียเป็นห่นุ่มสัาวมาก่อน	 เคียแรงมาก่อน	 เม่�อก่อนถ่งขั�น

ปวารณาว่าจำะเป็นคีอมมิวนิสัต์ิด้วยซำ�า	 เราก็พยายามจำะมองคีนห่นุ่มสัาวทุักวันนี�อย่าง

เข้าใจำเขา	ให้่โอกาสัเขา	และเขาจำะเป็นเจ้ำาของโลก	เจ้ำาของสัังคีม	เจ้ำาของวันพรุ่งนี�	เรา

ต้ิองให้่เขาลองผิู้ด	ลองถูก	และให้่โอกาสั	ถ่งบางคีรั�งเขาอาจำจำะแรงไปบ้าง	แต่ิโลกเป็น

ของเขา	คีนรุ่นเราต้ิองรับฟัังเขาให้่มากๆ

  

คนุรุ่นุใหม่ในุองค์กรข้องเรามีใครโดดเด่นุบ�างไหม
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ให่ม่เอี�ยมอาจำจำะไม่มี	 แต่ิเรามีคีนรุ่น	 น้องๆ	 รุ่น	 ๓0-๔0	 เราอยู่ในส่ัวนทีั�พยายามจำะ

สันับสันุนให้่เขาข่�นมาเป็นคีนตัิดสิันใจำ	 เป็นต้ินว่าให้่มาเป็นกรรมการองค์ีกร	 ให้่เป็น

กรรมการ	กป.อพช.	(คีณะกรรมการประสัานงานองค์ีกรพัฒนาเอกชน)	คีนรุ่นเราเป็นทีั�

ปร่กษ์าห่ร่อร่วมเป็นกรรมการกับน้องๆ	ก็พอแล้ว	แต่ิไม่คีวรจำะเป็นเลขาฯ	เป็นประธิาน

อีกแล้ว	คีวรจำะให่ค้ีนรุ่นห่นุ่มสัาวในขบวนเปน็	เราต้ิองยอมรบัว่าคีนรุ่นเกา่อยา่งพวกเรา	

ประสับการณ์ห่ร่อวิธีิคิีดอาจำจำะไม่ทัันยุคี	ทัันสัมัยแล้ว	ต้ิองให้่คีนรุ่นให่ม่ได้ตัิดสิันใจำ	ได้

มีบทับาทั

 

พิวกซีัเนีุยร์ในุกลุ่มเราเห็นุด�วยไหมที�จะปล่อยมือให�คนุรุ่นุใหม่

ยังกำ�าก่�ง	สัังคีมไทัยมีระบบให้่เกียรติิกัน	ระบบอาวุโสัค่ีอนข้างสูัง	บางทีัแม้กระทัั�งน้องๆ	

ก็ยังต้ิองการคีนทีั�มีบารมี	 อยากได้คีนทีั�มีช่�อเสีัยง	 มีบารมีมาก่อน	 จ่ำงไม่ถ่งกับเห็่นพ้อง

เป็นสิั�งเดียวกัน	 เป็นเร่�องทีั�ต้ิองการการถกเถียงในทุักคีรั�งทีั�มีการกำาห่นดตัิวแทัน	ห่ร่อ

จำะเล่อกกรรมการ	จำะมีข้อดีเบติระห่ว่างคีนห่นุ่มสัาวกับคีนมีประสับการณ์	มีบารมี	เป็น

ทีั�รู้จัำก

 

แต่ในุองคก์รด�านุแรงงานุนุอกระบบที�ทำาอย่้ เราอยากจะด้นุผู้้�หญงิที�เป็นุผู้้�นุำารุ่นุใหม่

ข๊้�นุมา

เน่�องจำากว่าแรงงานนอกระบบ	๘0%	 เป็นผูู้้ห่ญิง	 แทับจำะถ่อว่าเป็นขบวนห่ร่อองค์ีกร

ของผูู้้ห่ญิงได้เลย	การจำะทัำาให้่ทุักคีนในขบวนติระห่นักว่าเม่�อเป็นองค์ีกรของผูู้้ห่ญิง	ต้ิอง

ให้่โอกาสัผูู้้ห่ญิง	ต้ิองทัำาให้่พี�น้องผูู้้ชายทีั�เข้ามาอยูใ่นขบวนเห็่นจุำดนี�ร่วมกัน	

 

ในุทางกฎหมาย เราช่่วยเข้าได�ถ๊้งข้้�นุไหนุแล�ว

ทีั�ภมูใิจำมากๆ	ค่ีอ	มีพระราชบัญญัติิคุ้ีมคีรองเป็นการเฉพาะ	เม่�อก่อนจำะมีพระราชบัญญัติิ

คุ้ีมคีรองแรงงานฉบบัให่ญ่ฉบับเดียว	ห่ลังๆ	เราสู้ักันจำนถ่งขั�นมีพระราชบญัญัติิคุ้ีมคีรอง

ผูู้้รับงานไปทัำาทีั�บ้าน	เช่น	งานเอาเส่ั�อโห่ลไปเยบ็ทีั�บ้าน	นั�งทัำาดอกไมป้ระดษิ์ฐ์	ประกอบ

อวนอยู่ทีั�บ้าน	 ค่ีอการเอางานจำากโรงงานบางขั�นติอนมาทัำาทีั�บ้าน	 และรับค่ีาจ้ำางค่ีา

ติอบแทันรายชิ�น	เม่�อก่อนไม่มกีฎห่มาย	การจ้ำางข่�นอยูกั่บนายจำา้งและผูู้้รบังานจำะติกลง
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กัน	โดยปกติิแรงงานจำะเสีัยเปรียบโดยติลอด	ไม่ได้ค่ีาจ้ำางขั�นติำ�า	ทัำาทัั�งวันบางทีัไม่ได้ร้อย

บาทั	ต้ิองสู้ัด้วยการผู้ลักดันกฎห่มาย	นับเป็นผู้ลสัำาเร็จำของขบวนแรงงานนอกระบบ

พิระราช่บ้ญญ้ติชื่�อเต็มว่าอะไรคร้บ

พระราชบญัญัติิคุ้ีมคีรองผูู้รั้บงานไปทัำาทีั�บ้าน	พ.ศ.๒๕๕๓	เน่�อห่าระบุชัดเจำนว่าผูู้้รับงาน

ไปทัำาทีั�บ้านต้ิองได้รับค่ีาจ้ำางขั�นติำ�า	 และในแง่คีวามปลอดภัย	 ผูู้้จ้ำางงานต้ิองเติรียม

อุปกรณ์ป้องกันคีวามปลอดภยัให้่ผูู้้รับงาน	และถา้พิสูัจำน์ได้ว่าการเจ็ำบป่วย	บาดเจ็ำบ	ล้ม

ติาย	พิการ	เน่�องมาจำากการทัำางาน	นายจ้ำางต้ิองจ่ำายเงินชดเชยเช่นเดียวกับกองทุันเงิน

ชดเชยของแรงงานในระบบ	 แต่ิในทัางปฏิบัติิยังมีปัญห่าอยู่	 เพราะผูู้้รับงานไม่กล้าต่ิอ

รอง	ถ่งรู้ว่าไม่ได้รับค่ีาจ้ำางขั�นติำ�าติามกฎห่มาย	แต่ิกลัวว่าถ้าไปต่ิอรองเขาจำะไม่จ้ำาง	แต่ิ

ว่ากฎห่มายมีแล้ว	 การบ้านของเราส่ัวนห่น่�งค่ีอพาพี�น้องให้่พิจำารณาและใช้สิัทัธิิ�ติาม

กฎห่มาย	

เร่�องทีั�สัองค่ีอเร่�องประกันสัังคีม	เม่�อก่อนประกันสัังคีมมีเฉพาะสัำาห่รับแรงงาน

ในระบบ	ค่ีอจำะมี	ห่น่�ง	แรงงานในระบบ	สัอง	คีนทีั�ออกมาจำากโรงงานและยังส่ังประกัน

สัังคีมต่ิอเน่�องจำากการเป็นคีนงาน	เรากับพี�น้องมาช่วยกันผู้ลักดันจำนกระทัั�งเกิดประกัน

สัังคีมของแรงงานนอกระบบ	ค่ีอว่าถ่งจำะเป็นแรงงานนอกระบบ	ไม่มีนายจ้ำาง	แต่ิเข้าสู่ั

ประกันสัังคีมได้	ในระบบจำะร่วมกันจ่ำายสัามส่ัวน	รัฐบาล	นายจ้ำาง	และลูกจ้ำาง	เพ่�อจัำด

สัวัสัดิการให้่กับคีนงาน	 แต่ิแรงงานนอกระบบทีั�เป็นมาติรา	๔0	 ของกฎห่มายประกัน

สัังคีม	ค่ีอรัฐร่วมจ่ำาย	ไม่ใช่แรงงานนอกระบบจ่ำายฝ่่ายเดียว	แต่ิว่าไม่มีนายจ้ำางร่วมจ่ำาย	

ประเด็นค่ีอ	ส่ัวนมากคีนรบังานมาทัำาทีั�บ้าน	รับจำากห่ลายเจ้ำา	ถ่งทีั�สุัด	กระทัรวงแรงงาน

เลยอ้างได้ว่าไม่สัามารถระบุนายจ้ำางได้อย่างชัดเจำน	นายจ้ำางคีนไห่นรับผิู้ดชอบ	เลยเป็น

สัองฝ่่ายระห่ว่างผูู้้รับงานกับรัฐบาลร่วมกันจ่ำาย	และสิัทัธิิประโยชน์เก่อบจำะเท่ัากับของ

แรงงานในระบบ	

นี�เป็นคีวามสัำาเร็จำของการเข้ามาช่วยกันกับพี�น้องแรงงานนอกระบบผู้ลักดัน

เร่�องสิัทัธิิและการคุ้ีมคีรองแรงงานนอกระบบ

ในุปัจจุบ้นุมีข้บวนุการประช่าธิิปไตยเกิดข๊้�นุ คณะราษฎร 256๓ เราคิดว่าต้วเรามี 
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contribution ไหม หรอืเรามีความหว้งไหมว่าคณะราษฎรรุ่นุใหมจ่ะนุำาพิาประเทศ

ไปอย่างไร

เราดีใจำมากทีั�เห็่นเยาวชนคีนรุ่นให่ม่ออกมาเคีล่�อนไห่ว	 เพราะมีอยู่ช่วงห่น่�งทีั�นักศ่กษ์า

จำะเงียบมาก	ห่ลายคีรั�งทีั�เราถามว่านักศ่กษ์าทัำาอะไรกันอยู่	 เขาคิีดเร่�องสัังคีมเร่�องส่ัวน

รวมกันบ้างไห่ม	ห่ร่อเขาคิีดถ่งแต่ิเร่�องตัิวเขาเอง	ติอนทีั�นักศ่กษ์าเขาออกมา	จำริงๆ	เรา

ว่าสัังคีมต้ิองดีใจำนะว่านักศ่กษ์าไม่ใช่คิีดแต่ิเร่�องตัิวเองห่ร่อไม่ได้สันใจำสัังคีม	อย่างน้อย

ชี�ให้่เห็่นว่ามีคีนรุ่นให่ม่จำำานวนห่น่�งทีั�สันใจำปัญห่าประเทัศชาติิสันใจำปัญห่าสัังคีม	 เป็น

คีวามห่วังว่าเม่�อคีนรุ่นเราห่มดแรงจำะทัำางานเปลี�ยนแปลงสัังคีม	ยังจำะมีคีนอ่�นทัำาต่ิอ	เรา

ว่าเป็นเร่�องน่ายินดีจำริงๆ	

ประเดน็ทีั�เขาเรียกร้องอยูห่่ลายเร่�องเป็นประเด็นร่วม	ประเด็นปากท้ัอง	ประเด็น

ผู้ลประโยชน์ประชาชน	 การเรียกร้องให้่แก้รัฐธิรรมนูญ	 แม้กระทัั�งการเรียกร้องให้่คุีณ

ประยทุัธ์ิ	นายกรัฐมนติรีลาออก	น่าจำะถูกต้ิองแล้ว	ถ้าเราจำะเริ�มกันให่ม่	ถ้าแก้รัฐธิรรมนูญ	

ถ้าจำะไปสู่ัระบบประชาธิิปไติยทีั�แท้ัจำริง	ห่น่�ง	แก้รัฐธิรรมนูญ	แล้วสัองต้ิองเอาคีนทีั�เข้ามา

แบบไม่ถูกต้ิองออกไป	เพราะวิธีิเข้ามาของคุีณประยุทัธ์ิ	ถ้าเอาห่ลักประชาธิิปไติยมันก็ไม่

ได้	ไม่มีใคีรเล่อกแกเป็นนายกฯ	ถ่งแม้เขาจำะเล่อกพรรคีพลังประชารัฐ	พลังประชารัฐไม่

ได้บอกดว้ยซำ�าว่าถ้าเล่อกเขาแลว้เท่ัากับจำะไดคุ้ีณประยทุัธ์ิเป็นนายกฯ	เห่ม่อนกบัวิธีิการ

ได้นายกฯ	 ของประเทัศไทัยติอนนี�เป็นทัางอ้อมมากเลย	 เวลาทีั�คีนรุ่นให่ม่เขาใช้คีำาว่า

ประชาธิิปไติยสัมบูรณ์	เราว่าคุีณประยุทัธ์ิคีวรจำะถอยออกไป	ข้อเสันอเร่�องแก้รัฐธิรรมนูญ	

เร่�องให้่คุีณประยทุัธ์ิลาออก	สัมเห่ตุิผู้ลนะ	และสัอดคีล้องกับขบวนภาคีประชาชน	ขบวน

เอ็นจีำโอ

เพียงแติว่่าอาจำจำะมข้ีอเรียกร้องทีั�มากไปกวา่นั�นซ่�งทัำาให่มี้ปัญห่ากบัประชาชน

จำำานวนห่น่�ง	ค่ีอเร่�องการปฏิรูปสัถาบันพระมห่ากษั์ติริย์	ซ่�งจำริงๆ	เราว่าไม่มีสัถาบันไห่น

ทีั�ไม่ต้ิองทับทัวนห่ร่อไม่ต้ิองเปลี�ยนแปลงห่รอก	 ข้อเสันอในเชิงให้่ทับทัวนและดูว่าจำะ

ปรับอย่างไร	 อาจำจำะเป็นทัางออกให้่สัถาบันยังอยู่ต่ิอไปได้ด้วยซำ�า	 ถ้าพวกเราไม่ใจำร้อน

และตีิตินไปก่อนไข้ว่าค่ีอการล้มล้างสัถาบัน	คีนรุ่นให่ม่พูดกันเร่�องการปฏิรูป	เรามองว่า

ถ้าพูดกันด้วยเห่ตุิและผู้ล	อะไรค่ีอคีวามเห่มาะสัม	แค่ีไห่นพอดี	ยังอยู่ในวิสััยทีั�รับฟัังได้

สัำาห่รับเรา	 เราไม่มองว่าข้อเสันอของคีนรุ่นให่ม่เกินเลย	 เรากลับมองว่าเป็นคีวามกล้า
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ห่าญด้วยซำ�าทีั�เขาคิีดแล้วกล้าพูด	 ค่ีอบางทีัคีนอย่างเราคิีดห่ลายเร่�องแต่ิไม่กล้าพูดออก

มา	อาจำจำะเพราะเราเริ�มแก่แล้ว	ไม่ห้่าว	ไม่ได้กล้าเท่ัาสัมัยเม่�อเราอายุ	๑7-๑๘	ทีั�ประกาศ

ตัิวว่าเป็นคีอมมิวนิสัต์ิ	แต่ิว่าคีวามกล้าเป็นคุีณสัมบัติิของคีนห่นุ่มสัาว	เขากล้าพูดในสิั�ง

ทีั�คีนอีกจำำานวนมากไม่กล้าพูด	พวกเราต้ิองเชียร์เขาด้วยซำ�า	คีวรจำะให้่คีนห่นุ่มสัาวมีกำาลัง

ใจำ	 ชมเชยเขาในคีวามกล้าห่าญ	 แต่ิทีั�พูดไม่ได้โปรไปเสัียทัั�งห่มด	 บางเร่�องห่วาดเสัียว

เห่ม่อนกันว่าจำะกระตุ้ินให้่เกิดคีวามรุนแรง	เป็นต้ินว่าพูดจำาด่าทัอ	สัร้างคีวามเกลียดชัง	

(hate	speech)	ไม่ได้พดูด้วยเห่ตุิผู้ล	ห่ร่อว่ากิจำกรรมบางอย่างทีั�ยั�วยใุห้่เกิดคีวามรุนแรง	

ซ่�งเราไม่อยากเห็่น	อยากให้่ค่ีอยพูดค่ีอยจำาปร่กษ์าห่าร่อ	เป็นการต่ิอสู้ัแบบสัันติิวิธีิ	

 

ตอนุนีุ�ในุหม่้เอ็นุจีโอรุ่นุซีัเนีุยร์เห็นุอย่างหนุ๊�ง รุ่นุที�กลางๆ เห็นุอย่างหนุ๊�ง เหมือนุก้บ

โต�ตอบก้นุดีเบตก้นุทางโซัเชี่ยลมีเดียแล�ว

ทุักวงเลย	ในกลุ่มไลนข์องเพ่�อน	ๆ 	แม้กระทัั�งในห่มู่คีนทีั�ทัำางานมารุ่นเดยีวกัน	เป็นอาสัา

สัมัคีร	มอสั.	มาด้วยกัน	แต่ิว่าปัจำจุำบันเขาไม่ได้ทัำางานแล้ว	 เขาถอยออกมาแล้ว	 มีบาง

คีนติำาห่นิเด็กๆ	ติำาห่นิเยาวชนคีนห่นุ่มคีนสัาวทีั�ออกมาเคีล่�อนไห่ว	เพราะเขามองวา่บ้าน

เม่องกำาลังลำาบาก	เศรษ์ฐกิจำไม่ดี	ห่ลังโคีวิด	การเคีล่�อนไห่วจำะยิ�งทัำาให้่เศรษ์ฐกิจำมีปัญห่า	

พูดกันแบบนั�นเยอะ	 รวมทัั�งคีนทีั�รักสัถาบันและรู้ส่ักว่าการเคีล่�อนไห่วเป็นการคุีกคีาม

สัถาบัน	ก็มีอีกจำำานวนมาก 

 

เราจะมีเวทีคุยก้นุได�ไหมเพืิ�อจะหาแนุวทาง

ขบวนคีนวงในห่น่อย	พยายามจำะมีวงอยู่	แต่ิว่าไม่ง่ายเลย	คีวามต่ิาง	ไม่ได้เพิ�งเริ�มห่รอก	

แต่ิเริ�มมาก่อนห่น้านี�แล้ว	ตัิ�งแต่ิสัมัยเส่ั�อเห่ล่อง	เส่ั�อแดงกัน	พี�น้องเอ็นจีำโอมีทัั�งสัองสีัอยู่	

และมีคีวามเห็่นทีั�ต่ิางกัน	ติอนนี�เป็นอีกคีรั�งห่น่�ง	และมีน้องๆ	คีนรุ่นให่ม่ทีั�ตัิ�งคีำาถามกับ

พวกรุ่นเกา่ๆ	ห่ลายคีน	ว่าพี�ทัำาอะไรกนั	ทัำาไมไม่สันับสันุนการผู้ลกัดันประชาธิิปไติยของ

คีนรุ่นให่ม่	ไม่ใช่เร่�องง่ายๆ	ในทีั�สุัดคีนส่ัวนมากก็เล่อกวิธีิทีั�จำะยังไม่พูดกันมากกว่า

อยากฝากอะไรให�คนุรุ่นุใหม่ที�กำาล้งเคลื�อนุไหวอย่้

ประการแรกอยากเห็่นการยน่ยันเร่�องสัันติิวิธีิ	ไม่ก้าวร้าว	ไม่ใช้	hate	speech	ซ่�งจำริงๆ	
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พวกเขาส่ัวนให่ญ่ทัำาได้นะ	แต่ิเราจำะรักษ์าห่ลักนี�อย่างไร	ไม่อย่างนั�น	มันทัำาลายคีวามน่า

เช่�อถ่อของขบวนเขาด้วย	 และมีโอกาสัทีั�จำะยั�วยุให้่เกิดคีวามรุนแรง	 เราว่าต้ิองย่ดห่ลัก

ไม่ใช้คีวามรนุแรงให่มั้�น	ไม่พูดจำาห่ยาบคีายไมด่่าทัอ	เราเห็่นแกนๆ	เขาจำำานวนมากรกัษ์า

ได้	แต่ิบางทีัมันมีอารมณ์	ห่ร่อว่าระดับมวลชนทีั�ห่ลักเร่�องนี�จำะไม่มั�น		ประการที�สัอังค่ีอ

การกำาห่นดการเคีล่�อนไห่วทีั�พอดี	บางคีรั�งก็กังวลว่ามันจำะมากไปห่ร่อจำะน้อยไป	แค่ีไห่น

ทีั�พอดี	ลำ�าห่น้ามวลชนแต่ิพองาม	ถ้ามากไปก็กลัวว่ามวลชนคีนส่ัวนให่ญ่จำะรับไม่ได้	จำะ

สัะท้ัอนเป็นด้านลบกลับมาทีั�ขบวน	 ส่ัวนเร่�องคีวามกล้าห่าญ	 คีวามย่นห่ยัด	 เป็นสิั�งทีั�

ช่�นชมเขามากๆ

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ท่ามกลางลมหายใจข้องช่นุบท
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๑๙	ประจำำาปี	๒๕๓๖
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พิิศิษฐ์ ช่าญเสำนุาะ

"การทีั�จำะทัำาให้่เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายระดับรัฐบาลนั�น	ทัำาได้ยากมาก	

แต่ิสัามารถทัำาให้่เกิดการเปลี�ยนแปลงระดบัจัำงห่วัดได้	ห่ากชาวบา้นมีคีวามพรอ้มเพรียง

กัน	สัร้างผู้ลงานให้่ปรากฏ	เป็นแบบอย่างทีั�ดีห่ร่อเป็น	"ทัางเล่อก"	ได้	การเปลี�ยนแปลง

ระดับจัำงห่วัดต่ิางๆ	น่าจำะเป็นแรงผู้ลักดันให้่เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลได้	

โดยเฉพาะนโยบายการจัำดการทัรัพยการชายฝั่�งให้่เกิดการพัฒนาทีั�ยั�งย่น"

จาก คนกู้ทะเล นุ. 5๐

พิศิษ์ฐ์	ชาญเสันาะ
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

คนุก้�ทะเล
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๒0	ประจำำาปี	๒๕๓7
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ทองดี โพิธิิยอง

  

ความหมายข้องอุดมคติในุท้ศนุะข้องแม่ทองดี 

การจิำนตินาการ	มโนภาพ	คีวามน่กคิีด	ทีั�จำะทัำาคีวามดีเพ่�อตินเองและผูู้้อ่�น	คีวามทุักข์

ยากคีวามเด่อดร้อนของเพ่�อนบ้าน	 ของผูู้้คีน	 เปรียบเสัม่อนเป็นคีวามเด่อดร้อนของ

ตินเอง	 มองเห็่นถ่งคุีณค่ีาของคีวามเป็นคีน	 ทัำาให้่เกิดกระบวนการพัฒนาคีน	 คีวามรู้	

ทัรัพยากร	การสัร้างผูู้้นำา	ผูู้้ติาม	ติามแนวคิีดทีั�เป็นอิสัระ	ไม่เบียดเบียนใคีร	ไม่สัร้างคีวาม

เด่อดร้อนให้่ผูู้้อ่�น	

ความหมายข้องอุดมคติข้องคร้โกมล คีมทอง ตามที�แม่ทองดีเข้�าใจ

ทัองดี	โพธิิยอง
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อุดมคีติิของคีรูโกมล	คีีมทัอง	มีคุีณค่ีา	ของคีวามเป็นคีน	ทีั�มีการดำารงชีวิติ	เปี�ยมไปด้วย

การเสีัยสัละ	 บำาเพ็ญประโยชน์ให้่กับส่ัวนรวมมากกว่าประโยชน์ส่ัวนตัิว	 เติิมเต็ิมด้วย

พลังของการจัำบจุำด	 จ่ำอไฟั	 ใส่ัเช่�อ	 แห่่งการเก่�อกูล	 มีคีวามติระห่นัก	 ในภาระห่น้าทีั�	 ทีั�

ตินเองรับผิู้ดชอบ	เป็นผูู้้มีคีวามรู้	คีวามรอบรู้	เท่ัาทััน	กับสัภาพสัังคีม	มีวิธีิคิีด	มีจุำดมุ่ง

ห่มายทีั�แน่วแน่ในการทัำางาน	ไม่เห็่นแก่ตัิว	ไม่เห็่นแก่ได้	เป็นผูู้้ให้่มากกว่าผูู้้รับ	มีคีวาม

มุ่งมั�นศรัทัธิาในวิชาชีพคีรู

แรงบ้นุดาลใจที�ได�ร้บจากอุดมคติข้องคร้โกมล คีมทอง 

แนวคีิดแนวทัางทีั�จำะทัำาให่้ตินเองเข้มแข็ง	 สัามารถแก้ไขปัญห่าของตินเอง	 คีรอบคีรัว	

ชุมชน	พ่�งตินเองได้ในระดับห่น่�ง	มีคีวามเช่�อมั�นในตัิวเอง	มีคีวามสุัขกับการทัำางาน	ติรง

กับคีำาทีั�ว่า	งานห่นักไม่เคียฆ่าคีน	คีนคุีณภาพค่ีอคุีณภาพของการศ่กษ์า	ทัำาให้่เกิดพลัง

ใจำ	พลังคีวามคีดิ	ทีั�จำะทัำางานเพ่�อส่ัวนรวมโดยไมเ่ห็่นแก่คีวามเห่น่�อยยากติามแบบอยา่ง

ของคีรูโกมล	 คีีมทัอง	 ทีั�มีชีวิติ	 มีจิำติวิญญาณในการอุทิัศติน	ทัำางานให้่สัังคีม	 จำะอยูใ่น

คีวามทัรงจำำาของเราติลอดไป

ความภาคภ้มิใจข้องแม่ทองดีที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมลคีมทอง

แม่ทัองดีมีคีวามภาคีภูมิใจำเป็นอย่างยิ�ง	ทีั�ได้รับเกียรติิอย่างสูังสุัดในชีวิติของผูู้้ห่ญิงชาว

บ้านคีนห่น่�ง	ทีั�ได้มาพูดถ่งประสับการณ์ในการทัำางาน	ทัั�งส่ัวนตัิว	คีรอบคีรัว	และชุมชน	

ได้มีโอกาสัแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับผูู้้ทีั�เคียแสัดงปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัองในแต่ิละปีทีั�

ผู่้านมา	ก่อให้่เกิดแรงบันดาลใจำทีั�จำะทัำางานเพ่�อพัฒนาตินเอง	คีรอบคีรัว	ชุมชน	ทัำาให้่

เข้าใจำถ่งคีวามห่ลากห่ลาย	ตัิ�งแต่ิชุมชนถ่งระดับประเทัศ	เพ่�อลดคีวามเห่ล่�อมลำ�า	คีวาม

มีอคีติิ	ลดช่องว่างทัางคีวามคิีด	คีวามเช่�อ	ช่องว่างระห่ว่างวัย	การศ่กษ์า	อาชีพ	การเม่อง

การปกคีรอง	การเข้าถ่งสิัทัธิิ�ต่ิางๆ	ทีั�พ่�งจำะได้รับของประชาชนคีนฐานราก

อุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิต ตามอุดมคติข้องคร้โกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่าชี่วิต 

ควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�

หรือไม่อย่างไร
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เป็นได้อย่างดี	เช่น	การนำาองค์ีคีวามรู้ให่ม่ๆ	ด้านเทัคีโนโลยีสัารสันเทัศ	มาพัฒนา

	 ด้านการศ่กษ์า การเรียนการสัอน	ทีั�ยด่ผูู้้เรียนเป็นศูนย์กลาง	พี�สัอนน้อง	พ่อ

สัอนลูก	ผูู้้เรียนผูู้้สัอนมีคีวามสุัข	เกิดสัติิ	เกิดปัญญา	ในการพัฒนาคีน

	 ด้านอาชีพทัางการเกษ์ติร	คีนรุ่นให่ม่เป็นเกษ์ติรอัจำฉริยะ	ใช้เคีร่�องม่อในการ

ประกอบอาชีพ	 สัร้างพลังงานทัดแทัน	 ประดิษ์ฐ์คิีดค้ีนพันธ์ุิพ่ชพันธ์ุิสััติว์	 การพัฒนา

ทัรัพยากร	 ดิน	 นำ�า ป่า	 การติลาดนำาการผู้ลิติ	 การผู้ลิติ	 การแปรรูป	 การติลาดทีั�ใช้

กระบวนการต้ินนำ�า	กลางนำ�า	และปลายนำ�า	การสัร้างคุีณค่ีาสู่ัมูลค่ีา	ทัำาให้่เกิดกลุ่ม	เคีร่อข่าย	

เกษ์ติรกรรุ่นให่ม่ทีั�เข้มแข็งนำาไปสู่ัการพ่�งตินเองได้

ด้านสุัขภาพ	 คีนรุ่นให่ม่นำาคีวามรู้	 ไปพัฒนาสุัขภาวะของคีนในชุมชน	 การ

ประกอบอาชีพในการเป็นผูู้้ดูแลผูู้้สูังอายุ	 บริบาลผูู้้ป่วยติิดเตีิยง	 ผูู้้พิการ	 เป็นผูู้้ดูแลใน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	การพัฒนาพ่ชสัมุนไพรพ่�นบ้าน	เพ่�อใช้ในการรักษ์าสุัขภาพ

เบ่�องต้ิน	การสัร้างทีัมสัห่วิชาชีพ	เพ่�อปกป้องคุ้ีมคีรองผูู้้ทีั�อยู่ในสัภาวะเสีั�ยงด้านสิั�งเสัพ

ติิด	อบายมุข	ผูู้้ถูกละเมิดทัางเพศ	ผูู้้ถูกทัำาร้าย	ถูกทัารุณกรรมในชุมชนของตินเอง

ด้านการเม่อง	คีนรุ่นให่ม่มีส่ัวนร่วมในทัางสัร้างสัรรค์ีการเม่องให่ม่	มีผูู้้บริห่าร

ทีั�มีวิสััยทััศน์กว้าง	มองทัะลุมิติิในการพัฒนาห่ลายด้าน	คีรอบคีลุม	ใช้งบประมาณในการ

พัฒนาอยา่งคุ้ีมค่ีา	มีคีวามยั�งยน่	มีสัภาทีั�ประชาชนส่ังตัิวแทันเข้าไปเป็นผูู้้ดแูลผู้ลประโยชน์	

มีทีัมงานทีั�รักษ์าผู้ลประโยชน์ของส่ัวนรวมมากกว่าประโยชน์ส่ัวนติน

ด้านการปกคีรอง	คีนรุ่นให่ม่นำาคีวามรู้มาพัฒนาดูแลทุักข์สุัขของคีนในชุมชน	

ในการลงสัมัคีรในติำาแห่น่งผูู้้นำา	เช่น	ผูู้้ให่ญ่บ้าน	กำานัน	ผูู้้นำากลุ่ม	ผูู้้นำาเคีร่อข่าย	จิำติอาสัา	

ผูู้้ทัำางานพัฒนาสัังคีมในชุมชนได้ผูู้้นำาทีั�มีคีวามเป็นกลาง	 มีรากฐานของประชาธิิปไติย	

ไม่แบ่งแยกเช่�อชาติิศาสันา	ประเพณีวัฒนธิรรมทีั�อยูร่่วมกันได้	ทัำาให้่เกิดแนวทัางในการ

พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง	โดยใช้คีวามรู้ภูมิปัญญาเดิมของชุมชนเป็นฐานนำาเอาคีวามรู้สัมัย

ให่ม่มาติิดติา	ต่ิอยอด	ใช้ทุันทัางสัังคีม	ในการพัฒนา	ร่วมคิีด	ร่วมทัำา	ร่วมติิดติามติรวจำ

สัอบ	 ผูู้้นำามีคุีณธิรรม	 ผูู้้ติามมีคุีณธิรรม	 มีจิำติสัำาน่ก	 เสีัยสัละ 	 โปร่งใสั	 มีการวิเคีราะห์่

ปัญห่าร่วมกัน	ปรับวิธีิคิีดให้่รู้จัำกตินเอง	ชุมชน	กำาห่นดทิัศทัาง	ยุทัธิศาสัติร์การทัำางาน	

เพ่�อให้่เท่ัาทัันกับการเปลี�ยนแปลงของสัถานการณ์ปัจำจุำบัน	 การเช่�อมโยงเป็นเคีร่อข่าย	

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ใช้ส่ั�อทีั�สัร้างสัรรค์ีรูปแบบต่ิางๆ	เป็นเคีร่�องม่อในการขยายผู้ล

ทัองดี	โพธิิยอง
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ให้่คีนรุ่นต่ิอไป

ด้านการศ่กษ์างานศิลป์	คีนรุ่นให่ม่นำาคีวามรู้มาพัฒนางานหั่ติถกรรม	การทัำา

ลวดลายผู้้าทัอ	การจัำกสัาน	การแกะสัลัก	การทัำาเคีร่�องเงิน	เคีร่�องเขิน	เคีร่�องถม	เคีร่�อง

ทัอง	การพัฒนาจิำติรกรรม	งานเขียน	นักออกแบบ	สัถาปนิก	งานคีห่กรรมอาห่ารขนม

ของชุมชน	การพัฒนาศิลปะการแสัดง	ลิเก	ดนติรี	ฟ้ัอนรำา	ของแต่ิละภูมิภาคี	การปรับ

ประยุกต์ิระห่ว่างเก่าให่ม่	 ก่อเกิดผู้ลิติภัณฑ์ูชุมชน	 มีเอกลักษ์ณ์	 อัติลักษ์ณ์ร่วมสัมัย	

เป็นการสัร้างงานสัร้างรายได้ให้่กับคีน	กลุ่ม	เคีร่อข่ายในชุมชน

แม่ทองดีมีวิธีิจ้ดการเมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาอุปสำรรค ด�านุส่ำวนุต้วก้บเพืิ�อนุร่วมงานุและ

การทำางานุ

ด�านุการด้แลสำมาช่ิกข้องครอบคร้ว ซ่�งเป็นคีรอบคีรัวทีั�มีฐานะปานกลาง	 การศ่กษ์า

ของลูกห่ลาน	 จำะให้่เรียนโรงเรียนในชุมชนใกล้บ้าน	 ลูกห่ลานจำะเรียนรู้ถ่งวิถีชีวิติของ

คีนในชุมชน	ประเพณี	วัฒนธิรรมของท้ัองถิ�น	รู้จัำกเพ่�อนบ้าน	ปลูกฝั่งให้่มีคีวามรักและ

ผูู้กพันกับท้ัองถิ�น	การศ่กษ์าทีั�ลงทุันน้อย	ลูกห่ลานได้กำาไรทัางสัังคีมมาก

	 ด้านอาชีพ	 เป็นลูกห่ลานของเกษ์ติรกรโดยกำาเนิด	 เก็บเกี�ยวคีวามรู้การ

ประกอบอาชีพจำากปู่ย่าติายายพ่อแม่ญาติิพี�น้อง	 เช่น	 การเป็นเกษ์ติรกร	 ค้ีาขายรับจ้ำาง	

ห่มอพ่�นบ้าน

	 ด้านสัมุนไพร	ได้นำาคีวามรู้ประสับการณ์มาพัฒนา	แก้ไขปัญห่าด้านการผู้ลิติ	

เก็บเมล็ดพันธ์ุิพ่ชผัู้กใช้ทัำาพันธ์ุิเอง	ทัำาปุ๋ยใช้เอง	ไม่ใช้เคีมีในการเกษ์ติร	เป็นระบบอินทัรีย์	

ทัำาแบบห่ลากห่ลายผู้สัมผู้สัานมีกินมีใช้ทุักฤดูกาล	ผู้ลผู้ลิตินำามาแปรรูปเป็นอาห่าร	เป็น

สัมุนไพรเพ่�อสุัขภาพ	 ใช้สัอย	 รักษ์าระบบนิเวศ	 สัร้างรายได้	 ลดค่ีาใช้จ่ำายในคีรัวเร่อน	

สัร้างคุีณค่ีาสู่ัมูลค่ีาในรูปแบบต่ิางๆ

 ด�านุการมีส่ำวนุร่วมข้องสำมาชิ่กครอบคร้ว

การแก้ไขข้อขัดแย้งในคีรอบคีรัวพ่อแม่ลูกห่ลาน	 ให้่ทุักคีนมีส่ัวนร่วมในการ

วางแผู้นพัฒนาคีรอบคีรัว	สัมาชิกมีสิัทัธิิ�มีเสีัยงในวางแผู้นชีวิติ	คีวามรัก	ไม่กีดกันเร่�อง

เพศ	 เช่�อชาติิ	 ศาสันา	 การเรียนการศ่กษ์า	 การประกอบอาชีพ	 การเม่องการปกคีรอง	

ตัิ�งแต่ิท้ัองทีั�ท้ัองถิ�นถ่งระดับชาติิ	 ถ่อเป็นสิัทัธิิส่ัวนบุคีคีล	 จำะไม่ละเมิดซ่�งกันและกัน	
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สัมาชิกในคีรอบคีรัวถ่อเสีัยงข้างมากเป็นมติิ

เอกสัาร	ภายใต้ิธิรรมนูญห่ร่อข้อติกลงร่วมของคีรอบคีรัว

 	 ๑.	สัามีภรรยารักและเข้าใจำกันให้่เกียรติิซ่�งกันและกัน

๒.	ลูกห่ลานมีปญัห่าต้ิองปร่กษ์าพ่อแม่	ฟัังคีำาทีั�พอ่แม่สัอนแล้วให้่ไปวิเคีราะห์่

สัังเคีราะห์่ก่อนนำาไปปฏิบัติิ

๓.	ทัำาตินให้่เป็นประโยชน์ต่ิอตินเอง	คีรอบคีรัว	ชุมชน

๔.	ต้ิองมีคุีณธิรรม	๔	ประการ	สััจำจำะ	ทัมะ	ขนัติิ	จำาคีะ	ในการอยูร่ว่มกันอยา่ง

มีคีวามสุัข	พร้อมทัั�งปัจำจัำย	๔	ทีั�เอ่�อเฟ้ั�อต่ิอการดำารงชีวิติประจำำาวัน

การจ้ดการปัญหาก้บเพืิ�อนุร่วมงานุและการทำางานุ

การทัำางานเป็นทีัมแบ่งบทับาทัห่น้าทีั�ในการทัำางานติามคีวามสัามารถให่้

ชัดเจำน	ให้่ทุักคีนได้แสัดงคีวามคิีดเห็่นและมีส่ัวนร่วมในการแก้ไขปัญห่าร่วมกัน	ใช้ห่ลัก

การเติิบโติร่วมกัน	 มีส่ัวนร่วมในการเป็นเจ้ำาของ	 แก้ปัญห่าจำากจุำดเล็กๆ	 ไปห่าจุำดให่ญ่	

ใช้สัติิ	 มีคีวามรอบคีอบ	ไม่วู่วาม	ใช้คีวามเป็นกลาง	ไม่เอนเอียงอยู่ข้างฝ่่ายใดฝ่่ายห่น่�ง	

ใช้เห่ตุิผู้ลในการตัิดสิันใจำแก้ไขปัญห่าทีั�เกิดข่�น

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�แม่ทองดีภาคภ้มิใจ

การสัร้างคีน	คีนไดไ้ปสัร้างงานและสัรา้งคีน	คีนสัรา้งกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพ	ด้าน

รายได้	นำาสู่ัการพ่�งตินเอง	คีนสัร้างกลุ่ม	คีนสัร้างเคีร่อข่าย

สัร้างคีน	ได้คีรู	ก.	คีรู	ข.	คีรู	ก.	๒0	รุ่น	ได้	๓๕	คีน	๒๕๔0-๒๕๖0	คีรู	ข.	ได้	

๓๕0	คีน

คีนสัร้างกลุ่ม	เกษ์ติรอินทัรีย์	กลุ่มแปรรูปอาห่าร	ขนมสัมุนไพร	กลุ่มวิสัาห่กิจำ

ชุมชน	สัวัสัดิการชุมชน	กลุ่มออมทัรัพย์	เคีรดิติยูเนี�ยน

คีนสัร้างเคีร่อข่าย	 เคีร่อข่ายศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน	 เคีร่อข่ายกลุ่มชาติิพันธ์ุิ	

เคีร่อข่ายลุ่มนำ�า	 เคีร่อข่ายสัติรี	 เคีร่อข่ายเด็กเยาวชน	 เคีร่อข่ายผูู้้สูังอายุ	 เคีร่อข่าย

เกษ์ติรกรผูู้้ปลูกลำาไย	ปลูกข้าว	เคีร่อข่ายเกษ์ติรอินทัรีย์

การแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม
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คีวามสัมดุลของการพัฒนาชีวิติ	เช่น	การมีคีรอบคีรัวทีั�อบอุ่น	ใช้คีวามรักคีวามเข้าใจำเป็น

บรรทััดฐาน	ไม่สัร้างกรอบ	ไม่เล่อกปฏิบัติิ	พ่อบ้านเป็นผูู้้ทีั�เคียบวชเรียนมาก่อน	ได้นำา

คีวามรู้	คุีณธิรรมจำริยธิรรม	ไม่ด่�มเห่ล้า	ไม่สูับบุห่รี�	ไม่เล่นการพนัน	เติิมเต็ิมให้่แม่ทัองดี

ด้วยการแปลอักษ์รล้านนา	ตัิวเม่อง	มาเป็นภาษ์าไทัย	จำากติำารายาสัมุนไพรพ่�นบ้านล้านนา 

ให้่แม่ทัองดีได้ศ่กษ์าค้ีนคีว้า	และอนุรักษ์์พันธ์ุิพ่ชสัมุนไพร	นำามาเพาะพันธ์ุิขยายต่ิอ	และ

นำามาแปรรปู	เป็นอาห่าร	เป็นสัมุนไพรดแูลสุัขภาพของคีนในคีรอบคีรวั	ก่อนทีั�จำะแนะนำา

ให้่คีรอบคีรัวอ่�นทีั�อยู่ในชุมชนได้ประโยชน์ต่ิอไป

	 การสัร้างอาชีพมีรายได้ในคีรอบคีรัว	 เป็นสิั�งสัำาคัีญสัำาห่รับคีนทีั�จำะไปทัำางาน

เพ่�อสัังคีม	 ต้ิองมีอยู่มีกินมีใช้ติามอัติภาพ	 วางแผู้นในการประกอบอาชีพเกษ์ติรกรรม	

ต้ิองปลูกพ่ชใช้นำ�าน้อย	พ่ชอายุยน่ห่ลายปี	ผู้ลิติปุ๋ยอินทัรียใ์ช้เอง	ใช้แรงงานในคีรอบคีรัว	

และใช้วิธีิการลงแขกช่วยเห่ล่อซ่�งกันและกัน	คีวามสัมดุลของรายรับรายจ่ำายคีรอบคีรัว

เป็นสิั�งสัำาคัีญ	 ทีั�จำะทัำาให่้เราอยู่รอด	 การทัำาบัญชีคีรัวเร่อน	 ต้ินทุันการประกอบอาชีพ	

การออมทัรัพย์	การออมดิน	การออมนำ�า	การออมต้ินไม้	การออมสุัขภาพ	การออมวิชา

คีวามรู้ประสับการณ์เม่�อคีรอบคีรัวมีคีวามพร้อมทีั�จำะทัำางานเพ่�อส่ัวนรวม	 แม่ทัองดีให้่

พ่อบ้านไปเป็นผูู้้ช่วยผูู้้ให่ญ่บ้าน	ผูู้้ช่วยกำานัน	เป็นลูกเส่ัอชาวบ้าน	เป็นไทัยอาสัาป้องกัน

ชาติิ	 อาสัาสัมัคีรสัาธิารณสุัขห่มู่บ้าน	 อสัม.	 ส่ัวนลูก	๓	 คีน	 ก็ให้่ไปเป็นกรรมการกลุ่ม

เยาวชนทุักคีน	ได้นำาคีวามรู้จำากการเข้าร่วมกิจำกรรมต่ิางๆ	มาช่วยกันพัฒนาคีรอบคีรัว	

ทัำาให้่คีรอบคีรัวไม่มีการแติกแยก	 ทัั�งงานส่ัวนตัิวและส่ัวนรวม	 ทัำาคีวบคู่ีกันไปให้่เกิด

คีวามสัมดุล 	ทัำางานอย่างมีคีวามสุัข

	 บางคีรั�งชาวบ้านมาขอคีวามช่วยเห่ล่อ	สิั�งทีั�เราให้่	๑.	คีวามรู้	๒.	เมล็ดพันธ์ุิ	

๓.	พ่ชผัู้ก	๔.	พันธ์ุิพ่ช	กล้าไม้สัมุนไพร	๕.	ติำาราอาห่ารขนม	สัมุนไพร	การทัำาปุ๋ยอินทัรีย์

สูัติรต่ิางๆ	๖.	การไปเป็นวิทัยากรให้่คีวามรู้ในด้านต่ิางๆ	ทีั�ขอมา	เช่น	กลุ่ม	เคีร่อข่ายรัฐ	

เอกชน	 มูลนิธิิ	 ชุมชน	 แม่ทัองดีได้อุทิัศตินทัำางานให้่กับส่ัวนรวมคีวบคู่ีกับทัำางาน

คีรอบคีรัวตัิ�งแต่ิวันทีั�	๑๙	กรกฎาคีม	พ.ศ.๒๕๒๔	จำนถ่งปัจำจุำบัน	ในรูปแบบจิำติอาสัา	มี

เพ่�อนมีพี�น้องเคีร่อข่ายแทับทุักจัำงห่วัด	ได้เข้าร่วมกิจำกรรมกันอยูเ่สัมอ	ทัำาให้่แม่ทัองดีมี

คีวามสัุขมาก	 จำนเกิดแรงบันดาลใจำตัิ�งศูนย์เรียนรู้สัานสััมพันธ์ิเพ่�อการพัฒนาเศรษ์ฐกิจำ

พอเพียง	โดยทีัมวิทัยากรชาวบา้นในแติล่ะอาชพี	มาให่ค้ีวามรู้แก่ผูู้้เข้าอบรม	โดยมีห่น่วย
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งานของรัฐ	 เอกชน	 มูลนิธิิ	 โรงเรียน	 มห่าวิทัยาลัย	 กลุ่มเคีร่อข่าย	 เทัศบาล	 และต่ิาง

ประเทัศ	ตัิ�งแต่ิวันทีั�	๙	กันยายน	พ.ศ.๒๕๔๓	จำนถ่งปัจำจุำบัน	โดยใช้บ้านของตินเองเป็น

สัถานทีั�ตัิ�งศูนย์เรียนรู้

สิำ�งที�แม่ทองดีอยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาว ในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่าง

ย้�งยืนุและเป็นุจริงในุโลกปัจจุบ้นุและอนุาคต ที�มีความเปลี�ยนุแปลงไปอย่างรวดเร็ว

และคาดเดาได�ยาก

๑.	 การมีทัักษ์ะการเรียนรู้ติลอดชีวิติ	 โลกปัจำจุำบันกำาลังเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	

คีวามรู้รูปแบบเดิมอาจำจำะไม่เท่ัาทัันกับบริบทัของโลกให่ม่	แม่ทัองดีอยากให้่คีนห่นุ่มสัาว

มีการเรียนรู้ด้วยตินเองเป็นทัักษ์ะทีั�สัำาคัีญสัำาห่รับอนาคีติ	 มีทัักษ์ะในการต่ิอยอดจำาก

คีวามรู้เดิม	เรียนรู้เร่�องให่ม่ๆ	ให้่สัามารถเท่ัากับการเปลี�ยนแปลงทีั�กำาลังเกิดข่�น	จำะต้ิอง

มีภูมิคุ้ีมกันทีั�ดี	เพราะโลกยุคีให่ม่จำะมีคีวามห่ลากห่ลายมากข่�น

	 ๒.	 ทัักษ์ะการวางแผู้นด้านรายได้รายจ่ำายเป็นเร่�องสัำาคัีญ	 อยากให้่คีนห่นุ่ม

สัาวมีทัักษ์ะการวางแผู้นใช้จ่ำายอย่างมีวินัย

	 ๓.	ทัักษ์ะการอยูร่่วมกันทัางสัังคีม	ในโลกยคุีให่ม่	คีนให้่คีวามสัำาคัีญกับตินเอง

มากข่�น	คีวามเอ่�ออาทัรต่ิอกัน	การดูแล	การแบ่งปัน	อยากให้่คีนห่นุ่มสัาวมีศักยภาพ	มี

คุีณธิรรม	จำะช่วยให้่สัังคีมมีภูมิต้ิานทัาน	ทัำาให้่ทุักคีนอยู่ร่วมกันได้	ก้าวไปข้างห่น้าด้วย

กันในการเปลี�ยนแปลงของโลกในอนาคีติ

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

แม่หญิงพ้ิฒนุา
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๒๑	ประจำำาปี	๒๕๓๘
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สุำรินุทร์ กิจนิุตย์ชี่ว์

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องคุณคร้

อุดมคีติิ	ค่ีอสิั�งทีั�ผูู้้คีนยด่มั�นเป็นห่ลักชีวิติ	และงาน	สู่ัจุำดห่มายของผูู้้นั�น	เน่�องจำากเป็นคีติิ

ทีั�อุดม	สิั�งนั�นจ่ำงเป็นสิั�งดีงาม	คีวามจำริงทีั�มีคุีณค่ีาคีวามห่มายของคีวามเป็นมนุษ์ย์ 

ความหมายข้อง "อุดมคติข้องโกมล คีมทอง ตามที�คุณคร้เข้�าใจ

อุดมคีติิของโกมล	 คีีมทัอง	 ค่ีอสัำาน่กของมนุษ์ย์ทีั�อุทิัศตินให่้ส่ัวนรวม	 สัร้างสัังคีมแห่่ง

คีวามเป็นธิรรม	 ผู่้านบทับาทัของคีรูทีั�ทัำาห่น้าทีั�เพ่�อเด็กด้อยโอกาสัทัางสัังคีม	 ด้วยจำิติ

วิญญาณแห่่งคีวามรักเพ่�อนมนุษ์ย์
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แรงบ้นุดาลใจที�คุณคร้ได�ร้บจากอุดมคติข้องโกมล คีมทอง 

แรงบันดาลใจำทีั�ข้าพเจ้ำาได้รับ	ค่ีออุดมคีติิของคีวามเป็นคีรู	เพ่�อเด็กและชุมชน	แม้เร่�อง

นี�จำะไม่ง่าย	เพราะมีข้อจำำากัดของตินเอง	และบทับาทัของคีรูในระบบ	ก็จำะทัำาและต้ิอง

ทัำาให้่ได้	เป็นคีวามท้ัาทัาย

คุณคร้ร้�ส๊ำกอย่างไร เมื�อได�ร้บเลือกให�เป็นุปาฐกม้ลนิุธิิโกมลคีมทอง

คีวามภาคีภูมิใจำทีั�ได้รับเล่อกเป็นผูู้้แสัดงปาฐกถาประจำำาปี	ค่ีอศักดิ�ศรีของคีรูตัิวเล็กๆ	ทีั�

มูลนิธิิให้่โอกาสัและพ่�นทีั�ทัางสัังคีม	 ได้เปิดเผู้ยติัวตินและจิำติวิญญาณของคีวามเป็นคีรู	

ให้่สัาธิารณชนรับรู้

อุดมคติข้องโกมลคีมทอง ย้งเป็นุแบบอย่างข้องคนุหนุุ่มสำาวยุคนีุ�ได�หรือไม่

อุดมคีติิของโกมล	 คีีมทัอง	 ยังเป็นต้ินแบบสัำาห่รับคีนในวัยห่นุ่มสัาวปัจำจุำบันได้	 ถ้าเขา

เป็นผูู้้แสัวงห่าคีณุค่ีาและคีวามห่มายของชวิีติ	และเม่�อพบแล้วก็ปรับแบบแผู้นชีวิติและ

การทัำางานให่้สัอดคีล้องกับสัถานการณ์ทีั�เปลี�ยนแปลงไป	 แต่ิย่ดโยงสัาระสัำาคัีญของ

อุดมคีติิแห่่งตินไว้ 

กรุณาเล่าบทบาททางส้ำงคม ปัญหา อุปสำรรค และความสำำาเร็จ ข้องคุณคร้ที�ผู่้านุมา

จนุถ๊้งปัจจุบ้นุ

บทับาทัทัางสัังคีมทีั�ทัำางานภายใต้ิโคีรงสัร้างเชิงอำานาจำรวมศูนย์ก็ทัำาห่ลายอย่าง	 มีทัั�ง

อุปสัรรคี	ปัญห่า	คีวามล้มเห่ลวและคีวามสัำาเร็จำ	ดังนี�

• ในฐานะผูู้้บริห่ารโรงเรียนของภาคีรัฐ	มุ่งสัร้างโรงเรียนชุมชน	ถ้าเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็กในชนบทัจำะทัำาได้สัำาเร็จำ	 แต่ิถ้าเป็นโรงเรียนในเม่องจำะทัำาไม่สัำาเร็จำ	

เพราะมีแรงเสีัยดทัานเชิงนโยบายของทัางราชการและค่ีานิยมคีนเม่อง	ส่ัวน

การจัำดการเรียนการสัอนติามห่ลักสูัติร	 เพ่�อติอบโจำทัย์ของผูู้้เรียนและชุมชน	

ทัำาได้ในโรงเรียนชนบทั	แต่ิโรงเรียนในเม่องมีขนาดให่ญ่ทัำายากมาก	คีรูจำะมุ่ง

ถ่ายทัอดคีวามรู้คีวามจำำาเป็นห่ลัก	ไม่ให้่คีวามสัำาคัีญกับการเรียนรู้จำากกิจำกรรม 
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• ปี	พ.ศ.๒๕๒๓	ได้นำาโรงเรียนเข้าไปมบีทับาทัพฒันาเกษ์ติรกรรมยั�งยน่ในชุมชน	

มีเคีร่อข่าย	 ๓๕	 ราย	 ประสับคีวามสัำาเร็จำ	 พอถ่งปี	 พ.ศ.๒๕๒๘	 โรงงาน

อุติสัาห่กรรมให่ญ่ห่ลายโรงเข้าไปตัิ�งติำาแห่น่งงานในชุมชน	 ทัำาให้่ภาคี

เกษ์ติรกรรมลดคีวามสัำาคัีญลง	ปัจำจุำบันเห่ล่อไม่ถ่ง	๑๒	ราย

• ปี	พ.ศ.๒๕๒๘	มโีรงงานอุติสัาห่กรรมขนาดให่ญเ่ข้าไปตัิ�งดำาเนินงานในชุมชน	

เกิดข้อพิพาทัรุนแรง	โรงเรียนเข้าไปมีบทับาทัเช่�อมประสัานให่ทั้ั�งสัองฝ่่ายเปิด

การเจำรจำากนั	ยติุิลงดว้ยดี	โดยชุมชนยอมรบัว่าโรงงานเปน็องคีาพยพห่น่�งของ

ติน	 และโรงงานก็ถ่อว่าตินเองเป็นส่ัวนห่น่�งของชุมชน	 จำะไม่สัร้างคีวามเสีัย

ห่ายต่ิอกัน	แต่ิจำะช่วยเห่ล่อเก่�อกูลให้่อยู่ร่วมกันด้วยดี

• ปี	 พ.ศ.๒๕๓๒	 โดยบทับาทัของคีรูได้ชักชวนให้่ชุมชนก่อตัิ�งกลุ่มออมทัรัพย์	

เพ่�อเป็นทุันให้่แก่ธุิรกิจำรายย่อย	 ดำาเนินการรองรับผูู้้ใช้แรงงานในโรงงาน

อุติสัาห่กรรม	ช่วงต้ินดำาเนินการไปด้วยดี	แต่ิพอถ่งปี	พ.ศ.๒๕๔0	เศรษ์ฐกิจำ

ได้รับผู้ลกระทับจำากต้ิมยำากุ้ง	จ่ำงประสับคีวามห่ายนะต้ิองยุติิกิจำการ

• ตัิ�งแต่ิปี	พ.ศ.๒๕๓๕	 เป็นต้ินมา	 ทัั�งโรงเรียนและชุมชนเป็นต้ินแบบของศูนย์

เรียนรู้	 ด้านการจัำดการศ่กษ์าและด้านเศรษ์ฐกิจำพอเพียง	 มีผูู้้คีนห่น่วยงาน

ต่ิางๆ	 เข้าไปศ่กษ์าดูงานจำำานวนมาก	 ส่ังผู้ลการเปลี�ยนแปลงเชิงนโยบายใน

ระดับพ่�นทีั�	ระดับห่น่วยงานและภาคีรัฐ 

• ตัิ�งแต่ิปี	 พ.ศ.๒๕๔๒	 โดยชีวิติส่ัวนตัิวได้เข้าไปมีส่ัวนร่วมกับห่น่วยงานและ

องค์ีกรสัาธิารณประโยชน์ห่ลายองค์ีกร	เพ่�อสัร้างคีวามเข้มแข็งของชุมชนและ

ท้ัองถิ�นในประเด็นต่ิางๆ	เช่น	พอช.	สัช.	สัสัสั.	และอปทั.	เป็นต้ิน	รวมทัั�งเป็น

ผูู้้นำาทัำาการเปลี�ยนแปลงบ้านเกิดของตินเองทีั�อยุธิยา

คุณคร้มีวิธีิจ้ดการอย่างไร เมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้วก้บ

เพืิ�อนุร่วมงานุ และการทำางานุ

ในชีวิติการทัำางาน	เม่�อเผู้ชิญกับปัญห่าและอุปสัรรคี	คีรั�งในชีวิติส่ัวนตัิว	ห่น้าทีั�การงาน

กับเพ่�อนร่วมงาน	รวมทัั�งภาคีส่ัวนอ่�นทีั�เราเข้าไปเกี�ยวข้อง	ข้าพเจ้ำาทัำาดังนี�
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• ระดับคีรอบคีรัว	ได้ปรับชีวิติตินเองกับคีรอบคีรัวให้่สัมดุล	เม่�อเกิดคีวามขัดแย้ง

ก็ปรับคีวามเข้าใจำให้่ติรงกัน	 สัร้างบรรยากาศของคีวามรักคีวามอบอุ่น	 พ่�ง

ตินเองได้โดยยด่ห่ลักเศรษ์ฐกิจำพอเพียง	ตินเองใช้ชีวิติสัมถะเรียบง่าย

• ระดับองค์ีกรกับเพ่�อนร่วมงาน	 พยายามสัร้างวัฒนธิรรมองค์ีกรให้่เป็นห่น่�ง

เดียว	 เม่�อเกิดปัญห่าคีวามขัดแย้งในการทัำางาน	 ก็ปรับคีวามเข้าใจำด้วยท่ัาทีั

ของกัลยาณมิติร	จำะใช้อำานาจำในฐานะผูู้้บริห่ารเม่�อจำำาเป็น	มีกิจำกรรมร่วมกัน

บ่อยๆ	

	 เล่อกใช้คีนให้่เห่มาะสัมกับงาน	 และส่ังเสัริมให้่เขาประสับคีวาม

สัำาเร็จำ	ยกย่องเขาด้วยคีวามจำริงใจำ	ชี�เป้าว่าคีวามสัำาเร็จำของเขา	ค่ีอคีวามสัำาเร็จำ

ของนักเรียน

• ระดับห่น่วยงานทีั�เกี�ยวข้อง	 มีปัญห่าในระดับโคีรงสัร้างเชิงอำานาจำ	 เช่น	

สัำานักงานเขติการศ่กษ์า	 ระดับกรมและกระทัรวง	 ก็เข้าชี�แจำงทัำาคีวามเข้าใจำ

ด้วยคีวามอ่อนน้อมถ่อมติน	ว่างานทีั�ทัำาอยูใ่นกรอบนโยบาย	เป็นแต่ิรูปแบบ

ปรับให้่สัอดคีล้องกับชุมชนในพ่�นทีั�	 มิได้สัร้างคีวามเสีัยห่าย	 แต่ิเสัริมส่ังทีั�ให้่

สัำาเร็จำและในการทัำางานต้ิองให้่ประสับคีวามสัำาเร็จำ	คีนข้างบนจ่ำงจำะยอมรับ

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�คุณคร้ภาคภ้มิใจที�สุำด

ผู้ลงานทีั�ข้าพเจ้ำาภูมิใจำมี	๔	เร่�อง

• ปีการศ่กษ์า	๒๕๒๕	โรงเรียนทีั�ทัำาการอยู่ได้รับรางวลัพระราชทัานดเีด่น	ด้าน

การจัำดการศ่กษ์าเพ่�อนักเรียน	และงานพัฒนาชุมชนท้ัองถิ�น

• พ.ศ.๒๕๓๙	รัฐมนติรีกระทัรวงมห่าดไทัยสัมัยนั�น	นำาข้าราชการระดับสูังของ

กระทัรวงมาเป็นคีณะ	เข้าไปศ่กษ์าดูงานเศรษ์ฐกิจำพอเพียงด้านเกษ์ติรทัฤษ์ฎี

ให่ม่	เพ่�อนำาไปขยายผู้ลเชิงนโยบาย

• พ.ศ.๒๕๔0	รัฐมนติรีกระทัรวงศ่กษ์าธิิการสัมัยนั�น	นำาข้าราชการระดับสูังของ

กระทัรวง	 ไปศ่กษ์าดูงานการจัำดการศ่กษ์าทีั�สัอดคีล้องกับสัภาพการ

เปลี�ยนแปลงด้านเศรษ์ฐกิจำและสัังคีม	เพ่�อนำาสัาระสัำาคัีญไปเป็นส่ัวนห่น่�งของ

การปฏิรูปการศ่กษ์าติาม	พ.ร.บ.การศ่กษ์าแห่่งชาติิ	พ.ศ.๒๕๔๒
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• ข้ าพเจ้ำา เ ป็นตัิวแทันของชาวบ้าน	 ทีั� เข้ า ไปมี ส่ัวน ร่วมกับองค์ีกร

สัาธิารณประโยชน์	 กำาห่นดทัิศทัางแผู้นพัฒนาเพ่�อติอบโจำทัย์ของชุมชน

ฐานราก	 ฟ้ั�นฟูัคีวามเข้มแข็งของชุมชนท้ัองถิ�น	 ให้่คีนเล็กคีนน้อย	 คีนด้อย

โอกาสัมีคุีณภาพชีวิติดีข่�น

คุณคร้แสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร

การแสัวงห่าคีวามสัมดุลระห่ว่างชีวิติด้านในกับการพัฒนาสัังคีมนั�น	ข้าพเจ้ำาปฏิบัติิดังนี�

• ชีวิติตินเองยด่ห่ลักธิรรมคีำาสัอนพระพทุัธิศาสันาเปน็ทีั�พ่�งทัางใจำ	ไปปฏิบัติิธิรรม

ทีั�สัวนโมกข์	 สุัราษ์ฎร์ธิานี	 ไปศ่กษ์าธิรรมทีั�วัดห่นองป่าพง	 อุบลราชธิานี	และ

จำากพระสังฆ์ทีั�ปฏิบัติิดีปฏิบัติิชอบ	นำามาปรับใช้ในห่น้าทีั�การงาน	ได้คีวามคิีด

ทีั�ชัดเจำนจำากพระมห่าประยุทัธ์ิ	ปยุตฺิโติ	ในยุคีนั�น	ประเด็นชีวิติทีั�คีวรเป็นและ

จุำดห่มายทีั�คีวรไป แต่ิก็มิได้ปฏิเสัธิห่ลักธิรรมของศาสันาอ่�น	เช่น	จำงรักเพ่�อน

มนุษ์ย์จำากคีริสัต์ิศาสันา	และสัันติิจำงมีแด่ท่ัานจำากศาสันาอิสัลาม

• ด้านการพัฒนาสัังคีมนั�น	ข้าพเจ้ำามองว่าชีวิติไม่ได้แยกส่ัวนออกมาจำากสัังคีม	

แต่ิสััมพันธ์ิเช่�อมโยงเป็นสิั�งเดียวกัน	ถ้าสัังคีมไม่ดีชีวิติเราจำะดีได้อย่างไร	ถ้าเรา

ต้ิองการให้่ชีวิติเราดี	ดาวก็ต้ิองมีส่ัวนร่วมสัร้างสัังคีมทีั�ดี

แต่ิเริ�มต้ินจำากคีรอบคีรัวก่อน	 ชุมชนห่มู่บ้าน	 ชุมชนท้ัองถิ�น	 แล้ว

ขยายผู้ลสู่ัสัังคีมวงกว้าง	ระยะทัางห่ม่�นลี�แต่ิทุักก้าวทีั�ยา่งค่ีอคีวามสัำาเร็จำ	แรง

ต้ิานแรงเสัยีดทัานสัรา้งคีวามแกรง่ให้่ชีวิติ	ปัญห่ากับคีวามสัำาเร็จำอยูที่ั�เดียวกัน

• เคีร่�องม่อและกลไกสัำาคัีญในการพัฒนาสัังคีมไทัยให้่เกิดการเปลี�ยนแปลง	คีำา

ติอบอยูที่ั�คีนในวัยห่นุ่มสัาว	ข้าพเจ้ำามุ่งให้่คีวามสัำาคัีญและสัร้างเขาให้่เป็นผูู้้นำา	

นำาการเปลี�ยนแปลง	ไม่ว่าเขาจำะอยู่ในชุมชน	ในองค์ีกรและห่น่วยงานต่ิางๆ

ใช้ห่ลักการ	เข้าใจำเขา	เข้าใจำเรา	ทัำาเราให่เ้ป็นเขา	กระตุ้ินจุำดประกาย

ทัางคีวามคิีดให้่เขาต่ิ�นรู้	รู้จัำกตินเองแล้วพัฒนาตินเองไปสู่ัทิัศทัางทีั�เขากำาห่นด	

ในจำำานวน	๙	คีน	๑0	คีน	สัำาเร็จำ	๑	คีนก็พอใจำแล้ว	มีคีวามสุัขมีคีวามห่วังกับ

คีนวัยนี�
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สิำ�งที�คุณคร้ต�องการฝากฝังแก่คนุหนุุ่มสำาวในุยุคนีุ�

สิั�งทีั�ฝ่ากถ่งคีนห่นุ่มสัาวในการดำาเนินชีวิติติามอุดมคีติิอย่างยั�งยน่	และเป็นจำริงได้ในโลก

ปัจำจุำบันและอนาคีตินั�น

• จำงรู้จัำกตินเอง	เป็นผูู้้แสัวงห่าคีำาติอบให้่แก่ชีวิติตินเอง	มนุษ์ยทุ์ักคีนมีขุมทัรัพย์

ในติน	 ถ้าปลดปล่อยพลังติรงนี�ออกมาศักยภาพของเราจำะปรากฏ	จำงเช่�อมั�น

ตินเอง	จำะทัำาให้่เราไม่อยูใ่นเกมทีั�ผูู้้อ่�นกำาห่นดให่เ้ดิน	แต่ิเราจำะกำาห่นดเส้ันทัาง

ของเราทีั�เป็นไทั

• คีวรศ่กษ์าเรียนรู้จำากผูู้้มีอุดมคีติิแบบคีรูโกมล	คีีมทัอง	ซ่�งปัจำจุำบันมีอยู่ห่ลาก

ห่ลายในชมุชนและสัังคีม	เป็นการจำดุประกายคีวามคีดิและวธีิิคิีดให่ม	่และนำา

มาปรับใช้ในโลกยุคีให่ม่	เราจำะมีกำาลังใจำในการเผู้ชิญชีวิติในโลกกว้าง

• การรับใช้สัังคีมชุมชน	ทัำาประโยชน์ให้่แก่คีนเล็กคีนน้อย	คีนด้อยโอกาสั	ทัำาให้่

ชีวิติเรามีคุีณค่ีา	มีคีวามห่มายและมีคีวามสุัข	เพราะคีวามจำริงของชีวิติอยูต่ิรง

นี�

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

คร้ข้องแผู่้นุดินุ: สำร�างสำรรค์การเรียนุร้� กอบก้�ชุ่มช่นุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๒๒	ประจำำาปี	๒๕๓๙
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วนิุดา ต้นุติวิทยาพิิท้กษ์

"ดิฉันเคียคุียกับชาวบา้นทีั�อยูใ่นอทุัยานแห่่งชาติิจัำงห่วัดอุบลราชธิาน	ีเขาบอก

ว่าอยากจำะรักษ์าป่า	 แต่ินายทุันลำาเลียงไม้ผู่้านห่น้าบ้านเขา	 เขาไม่รู้จำะจัำดการอย่างไร	

เพราะรัฐไม่ได้ออกกฎห่มายให่้เขามีอำานาจำจำัดการคีนเห่ล่านี�	 นายทุันเข้าไปตัิดไม้เป็น

เวลาห่ลายสิับปีจำนกระทัั�งไม้ห่มด	รัฐบาลไปประกาศว่าเป็นเขติอุทัยานแห่่งชาติิ	เพ่�อทีั�

จำะปลกูป่าให้่สัมบูรณ์	แต่ิเอาชาวบ้านออกจำากพ่�นทีั�	โดยอ้างว่าชาวบ้านจำะตัิดไม้ทัำาลาย

ป่า

คีนชนบทัเป็นคีนทีั�สัามารถดูแลทัรัพยากรได้	 เพราะป่าไม้	 ภูเขา	 แม่นำ�า	 ค่ีอ

ชีวิติของเขา	ถ้าไม่มีป่าไม้	เขาก็อยูไ่ม่ได้	จำะเอาป่าทีั�ไห่นห่าสัมุนไพร	จำะเอาป่าทีั�ไห่นห่า
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เก็บเห็่ดห่ร่อห่น่อไม้	 สิั�งเห่ล่านี�ไม่สัามารถผู้ลิติจำากโรงงาน	 แต่ิเกิดข่�นจำากคีวามอุดม

สัมบูรณ์ของธิรรมชาติิ	ถ้าเขาไม่สัามารถรักษ์าป่าได้ด้วยตัิวเขาเอง	เขาก็อยู่ไม่ได้

แม่นำ�าก็เช่นเดียวกัน	พี�น้องชาวปากมูลส่ัวนให่ญ่เป็นชาวประมงริมนำ�า	ห่ากิน

ติามธิรรมชาติิ	 ไม่ได้ละโมบโลภมาก	 เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจัำบปลามากเกินไป	 ลูกห่ลาน

เขาจำะไม่มีกิน	 เขาก็จัำบเพียงพอสัมคีวร	พอเอาไว้ใช้สัอย	 เพ่�อให้่ลูกห่ลานได้มีปลาทีั�จำะ

จัำบ	ในชนบทัทีั�อ่�นก็เช่นเดียวกัน

ดิฉันคิีดว่าผูู้้คีนในชนบทัเห่ล่านี�จำะเป็นกำาลังในการรักษ์าธิรรมชาติิ	แต่ิทีั�ผู่้าน

มา	รัฐเป็นผูู้้จัำดการทัำาเองทัั�งห่มด	รัฐเป็นผูู้้รวมศูนยก์ารจัำดการทัรัพยากร	โดยกระทัรวง

เกษ์ติรและสัห่กรณ์	 รัฐจัำดการป่าไม้โดยกรมป่าไม้	 จัำดการนำ�าโดยกรมชลประทัาน	 แต่ิ

การจัำดการทัรัพยากรนำ�า	ทัรัพยากรป่าไม้ล้มเห่ลวมาติลอดเวลาเก่อบ	๑00	ปี	ก็เพราะ

ว่าเราไม่เคียให้่ผูู้้คีนทีั�อยูใ่นพ่�นทีั�นั�นจำริงๆ	ได้มีส่ัวนร่วมกำาห่นดวา่มีคีวามเห่มาะสัมเพยีง

ไห่น	ทีั�จำะสัร้างเข่�อน	ทีั�จำะตัิดไม้ทัำาลายป่า"

"...	อยากจำะเรียนให้่ท่ัานทัั�งห่ลายได้ทัราบว่า	คีวามยากจำนนั�นไม่ได้เกิดข่�นจำาก

คีวามเป็นธิรรมชาติิของมันเอง	แต่ิคีวามยากจำนเกิดจำากคีวามไม่เป็นธิรรม	การจัำดสัรร

ทีั�ไม่เป็นธิรรม	 ขาดการแบ่งปันให้่กันและกัน	 ดิฉันคิีดว่าคีนยากจำนทัั�งห่ลายค่ีอพลังทีั�

ยิ�งให่ญ่ของสัังคีม	ท่ัานทีั�เป็นพ่อค้ีา	ท่ัานทีั�เป็นนายทุัน	ท่ัานผู้ลิติให้่ใคีรบริโภคี	ถ้าไม่ใช่

คีนจำน	ท่ัานจำะผู้ลิติให้่ใคีรซ่�อ	ถ้าไม่ใช่คีนจำน	คีนจำนเปน็คีนทีั�มีอำานาจำซ่�อมากทีั�สุัด	แต่ิใน

ขณะเดียวกันเป็นคีนทีั�อำานาจำอ่อนแอทีั�สุัดเห่ม่อนกัน

ดิฉันคิีดว่าสัังคีมจำะอยูอ่ยา่งมีคีวามสุัข	ด้วยการทีั�เราพยายามช่วยเห่ล่อคีนจำน

เห่ล่านี�	 ไม่ด้วยทัางใดก็ทัางห่น่�ง	 เราจำำาเป็นต้ิองติอบแทันเขา	 ในขณะทีั�เราไม่ต้ิองปลูก

ข้าว	ถ้าเราไม่ช่วยชาวนา	ลูกห่ลานของเราในอนาคีติอาจำจำะไม่มีข้าวกิน	ในขณะทีั�เราไม่

ต้ิองทัอผู้้า	เราก็ต้ิองช่วยคีนงาน	เพราะว่าคีนงานค่ีอคีนทีั�จำะผู้ลิติ	ทัอผู้้าให้่เรา"

"...	 ท่ัานทัั�งห่ลาย	 คีวามสุัขของเราก็ค่ีอการช่วยเห่ล่อเก่�อกูลกัน	 เพ่�อสัร้าง

สัันติิภาพให้่เกิดข่�นในสัังคีม	เราอยูไ่ม่ได้ถ้าข้างบ้านเราไฟักำาลังลุกไห่ม้	เราต้ิองดับไฟัของ

เพ่�อนบ้านก่อนทีั�ไฟัจำะมาถ่งเรา	เช่นเดียวกันค่ีะ	ถ้าเราช่วยคีนจำนก็ค่ีอการช่วยดับไฟั"

"...	รัฐบาลนั�นไม่ฟัังเสีัยงของคีนจำนห่รอกค่ีะ	รัฐบาลฟัังเสีัยงของท่ัาน	ท่ัานค่ีอ

ผูู้้ทีั�เขาห่วาดกลัว	แต่ิถ้าพลังของคีนจำนมีพลังของท่ัานสันับสันุน	รัฐจำะหั่นมาฟัังค่ีะ	ดังนั�น
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การช่วยพี�น้องทีั�ยากจำนจำากการพัฒนาของรัฐ	ไม่ใช่ยากจำนจำากบุญทัำากรรมแต่ิง	ค่ีอการ

ช่วยเห่ล่อพวกท่ัานทัั�งห่ลายเองในอนาคีติด้วย"

จาก ทำาไมต้องชี�วยคนจน? นุ. ๑9-24

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ทำาไมต�องช่่วยคนุจนุ?
งานปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๒๓	ประจำำาปี	๒๕๔0
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นุ๊กถ๊้งคร้โกมล ย�อนุมองภายในุตนุ

ทีั�จำริงผู้มรู้จำกัมูลนิธิิโกมลคีีมทัองกอ่นรู้จัำกเร่�องราวของคีรโูกมล	เพราะสันใจำอ่านห่นังส่ัอ

ทีั�มูลนิธิิตีิพิมพ์เกี�ยวกับเร่�องแนวคิีดและเร่�องทัางสัังคีมทีั�น่าสันใจำจำำานวนมาก	 แต่ิจำะว่า

ไปแล้วสิั�งทีั�ผู้มสันใจำติอนนั�นเป็นเร่�องเกี�ยวกับเศรษ์ฐกิจำ	 การเม่อง	 รวมทัั�งพวกห่นังส่ัอ

ห่ร่อข้อมูลจำำาเพาะทีั�เกี�ยวข้องกับเร่�องฐานทัรพัยากรชวีภาพ	เกษ์ติรกรรม	และนโยบาย	

ทีั�เกี�ยวข้องกับงานทีั�ทัำามากกว่า	

วิฑููรย์	เลี�ยนจำำารูญ
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มารู้จัำกชีวิติของคีรูโกมล	ก็เม่�อเข้ามาร่วมงานปาฐกถาเม่�อปี	๒๕๓๑	ซ่�งปีนั�น

พี�เดชา	ศิริภัทัร	ซ่�งเป็นพี�ทีั�ทัำางานด้วยกันทีั�สัมาคีมเทัคีโนโลยีทีั�เห่มาะสัม	ได้รับการคัีด

เล่อกให่เ้ป็นปาฐก	รวมทัั�งเม่�อผู้มเองไดรั้บการติิดติอ่ให้่ไปแสัดงปาฐกถาเองเม่�อปี	๒๕๔๑	

ทุักคีรั�งทีั�ได้อ่านและได้รับฟัังแล้ว	อดท่ั�งไม่ได้กับเร่�องราวและคีวามคิีดของคีรู

โกมล	ซ่�งมีชีวิติอยู่ก่อนห่น้าผู้มกว่ารอบนักษั์ติร	

บางทีัการตัิ�งคีำาถามเกี�ยวกับ	 ชีวิติการเรียน/กิจำกรรมในมห่าวิทัยาลัย	 การ

ศ่กษ์าและสัังคีมในภาพรวม	 และคีวามเอาจำริงจัำงในการใช้ชีวิติเพ่�อรักษ์าและบำารุง

อุดมคีติิของติน	แบบทีั�คีรูโกมลมีนั�น	ดำารงมาอย่างเข้มข้นแล้ว	ตัิ�งแต่ิคีนก่อนรุ่นผู้ม	และ

คีงเป็นเช่นนี�ต่ิอไปสัำาห่รับคีนรุ่นห่ลัง?

โดยส่ัวนตัิว	ผู้มคิีดว่า	เร่�องราวทีั�มีพลังของคีรูโกมล	คีีมทัอง	ทีั�น่าสันใจำไม่ใช่

เฉพาะประเด็นเกี�ยวกับการตัิ�งคีำาถามห่ร่อการแสัวงห่าคีำาติอบเกี�ยวกับเร่�องการศ่กษ์า	

แต่ิเป็นบันท่ักและคีำาบอกเล่าเร่�องชีวิติ	คีวามรู้ส่ัก	โดยเฉพาะอย่างยิ�งการต่ิอสู้ัภายในใจำ

ตินเอง	ระห่ว่างด้านทีั�เป็นการรักษ์าอุดมคีติิ	กับ	ในอีกด้านทีั�เป็นเร่�องช่�อเสีัยงและการ

ประสับผู้ลสัำาเร็จำในทัางโลก	 และสิั�งทีั�ทัำาให้่คีรูกลายเป็นติำานาน	 ค่ีอสิั�งทีั�คีรูโกมลเล่อก	

ค่ีอการรักษ์าอุดมคีติิเอาไว้	 โดยการเอาตัิวเองไปอยู่ในสัถานทีั�และการงานทีั�ทัำาให้่

สัามารถห่ล่อเลี�ยงสิั�งนั�นไว้ได้จำนวาระสุัดท้ัาย

ห่ากจำะเรียนรู้อะไรจำากเร่�องอุดมคีติิจำากคีรูโกมล	 ผู้มคิีดว่าการตัิดสิันใจำเกี�ยว

กับการงานทีั�งานนั�นเอ่�อเฟ้ั�อและการอยู่ท่ัามกลางกัลยาณมิติร	น่าจำะเป็นเง่�อนไขทีั�สัำาคัีญ

ทีั�สัดุทีั�ทัำาให้่เราสัามารถรักษ์า	ห่ล่อเลี�ยง	ห่ร่อ	แม้แต่ิทัำาให้่ห่น่ออ่อนของอุดมคีติินั�นเติิบโติ

งอกงามข่�นได้

สัำาห่รับผู้ม	ช่วงชีวิติในมห่าวิทัยาลัย	ซ่�งมิใช่การเรียนในห้่องเรียน	แต่ิเป็นการ

ทัำากิจำกรรม	ได้อ่านห่นังส่ัอ	ได้ออกค่ีาย	ได้ถกเถียงทัางคีวามคิีด	และได้แสัดงออก	ค่ีอ

การเริ�มต้ินห่น่ออ่อนของอุดมคีติิ	 ซ่�งห่มายถ่งการมีเป้าห่มายชีวิติว่าไม่คีวรเป็นไปเพ่�อ

ตินเองเท่ัานั�น	แต่ิคีวรเป็นไปเพ่�อประโยชน์ต่ิอคีนส่ัวนให่ญ่	

สิั�งทีั�ผู้มได้เรียนรู้เกี�ยวกับอุดมคีติิค่ีอ	 อุดมคีติินั�นสัามารถเติิบโติและงอกงาม

ข่�นได้
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ติอนสัมยัเรียนนั�น	ผู้มได้อิทัธิิพลทัางคีวามคีดิแบบฝ่่ายซ้ายทีั�บ่มเพาะเร่�องการ

ทัำางานและใช้ชีวิติเพ่�อคีนส่ัวนให่ญ่	ทัำางานเพ่�อคีวามเป็นธิรรมทัางสัังคีม	คีวามคิีดเช่นนี�

มีคุีณมาก	 เพราะมันสัร้างอุดมคีติิในการทัำางานเพ่�อคีนอ่�นๆ	 ในขณะทีั�คีนในวัยเดียวกัน

เป็นจำำานวนมากมีเป้าห่มายทีั�มุ่งห่วังคีวามสัำาเร็จำส่ัวนตินเทั่านั�น	 แต่ิอุดมคีติิแบบนั�นดู

เห่ม่อนจำะไม่เพียงพอแล้วในโลกยุคีให่ม่	ทีั�โลกเผู้ชิญห่น้ากับปัญห่าท้ัาทัายด้านสิั�งแวดล้อม 

สุัขภาพ	วัฒนธิรรม	และอ่�นๆ

ผู้มคิีดว่าตัิวเองโชคีดี	 ทีั�มีโอกาสัและเล่อกโอกาสันั�นในการทัำางานกับองค์ีกร

สัาธิารณประโยชน์ทีั�ไม่แสัวงห่ากำาไร	แวดล้อมไปด้วยเพ่�อนฝู่ง	มิติรสัห่าย	จำากองค์ีกรทีั�

ห่ลากห่ลาย	ได้เรียนรู้จำากการทัำางานกับชาวไร่ชาวนา	ชุมชนชนบทั	และเม่อง	ได้พบเจำอ

แลกเปลี�ยนและร่วมทัำางานกับเพ่�อนจำากห่ลากห่ลายวัฒนธิรรมจำากทัั�วโลก	 สิั�งนี�เป็น

บรรยากาศสัำาคัีญทีั�ทัำาให้่ทัั�งคีวามคิีด	และอุดมคีติิของเรางอกงามข่�น

เม่�อปี	๒๕๔๑	ติอนทีั�ได้รับการติิดต่ิอให้่ไปแสัดงปาฐกถาโกมลคีีมทัอง	ติอน

นั�นผู้มคิีดว่าภาพฝั่นของสัังคีมทีั�อยากเห็่น	 และการวางตินเองอยู่ในติำาแห่น่งไห่นของ

ประเทัศห่ร่อบนโลกเริ�มแจ่ำมชัดแล้ว	 แต่ิก็สัองจิำติสัองใจำว่าจำะติอบรับห่ร่อไม่	 ด้วย

มาติรฐานของปาฐกคีนก่อนๆ	 ก็สูังเห่ล่อเกิน	 ตัิ�งคีำาถามกับตัิวเองว่า	 ผูู้้ทีั�ได้รับเชิญให้่

แสัดงปาฐกถานั�น	 ไม่ใช่เพียงแสัดงว่าได้อุทิัศตินทัำางานอย่างใดอย่างห่น่�งจำนเป็นทีั�

ประจัำกษ์์เท่ัานั�น	แต่ิคีวรมีคีวามเข้มแข็งภายในทีั�จำะรักษ์าอุดมคีติินั�นต่ิอไปอีกติราบนาน

เท่ัานาน	ได้ห่ร่อไม่ด้วย

ติอนนั�นผู้มอายุได้	๓๘	ปี	จำนบัดนี�	อายุคีรบ	๖0	ปีบริบูรณ์แล้ว	สัำารวจำตินเอง

แล้วยังไม่มีสัักแวบห่น่�งของคีวามคิีดทีั�จำะล้มเลิกในงานทีั�ทัำา	 คีงพอทีั�จำะทัำาให้่มูลนิธิิฯ	

ไม่รู้ส่ักผิู้ดห่วังได้บ้างกระมัง	 สิั�งทีั�เห่ล่อในชีวิติน่าจำะเป็นการเอ่�อเฟ้ั�อให้่คีนรุ่นให่ม่ได้

ส่ับทัอด	สัร้างสัรรค์ีงานดังกล่าวนั�นต่ิอไปมากกว่า

บรรณาธิิการและผูู้้ประสัานงานให้่เขียนเร่�องนี�	บอกให้่ระบุว่ามีอะไรบ้างทีั�เป็น

งานสัำาคัีญทีั�ได้ทัำามาบ้าง	คิีดว่าจำะมีดังนี�	

เร่�องแรกเป็นการผู้ลักดันเร่�องเกษ์ติรกรรมเชิงนิเวศระห่ว่างปี	๒๕๒7-๒๕๓0	

ร่วมกับเพ่�อนพี�น้องในขบวนการเกษ์ติรกรรมทัางเล่อก	บัดนี�แนวคีดินี�ได้ตัิ�งมั�นพอสัมคีวร	

ขนาดสัภาผูู้้แทันราษ์ฎรถ่งกับลงมติิด้วยเสีัยง	๔๒๓	ต่ิอ	0	เสันอรัฐบาลให้่ตัิ�งเป้าห่มาย



216 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
เปลี�ยนพ่�นทีั�เกษ์ติรกรรมประเทัศให้่เป็นเกษ์ติรยั�งยน่	๑00%	ในปี	๒๕7๓	จำะทัำาได้ห่ร่อ

ไม่เป็นอีกเร่�องห่น่�ง

เร่�องทีั�สัอง	ค่ีอการร่วมกับเคีร่อข่ายสิัทัธิิภูมิปัญญาไทัย	และนักวิชาการ	ผู้ลัก

ดันกฎห่มายคุ้ีมคีรองพันธ์ุิพ่ช	 ทีั�มีสัาระสัำาคัีญในการคุ้ีมคีรองสัิทัธิิเกษ์ติรกร	 การแบ่ง

ปันผู้ลประโยชน์จำากทัรัพยากรชีวภาพ	 เพ่�อสักัดกั�นพวกโจำรสัลัดชีวภาพ	 และปกป้อง

สิัทัธิิในการเก็บรักษ์าพันธ์ุิพ่ชไปปลูกต่ิอซ่�งเป็นรากฐานของอธิิปไติยทัางอาห่าร	กฎห่มาย

นี�ออกมาในปี	 ๒๕๔๒	 และบัดนี�กฎห่มายฉบับนี�ของประเทัศไทัย	 เป็นห่น่�งในแม่แบบ

กฎห่มายของโลกทีั�	UNEP	แนะนำาให้่ประเทัศอ่�นนำาไปปรับใช้	ภายใต้ิโลกการค้ีายุคีให่ม่	

ทีั�บรรษั์ทัข้ามชาติิต้ิองการบีบบังคัีบให้่เราต้ิองยอมรับกฎห่มายสิัทัธิิบัติรสิั�งมีชีวิติในรูป

แบบต่ิางๆ	

และเร่�องทีั�สัามค่ีอ	การทัำางานร่วมกับคีนจำำานวนมาก	ผู้ลักดันให้่มีการยกเลิก

สัารพิษ์ร้ายแรง	เช่น	พาราคีวอติ	และคีลอร์ไพริฟัอสั	ซ่�งมียอดขายปีละนับห่ม่�นล้านบาทั	

จำนเป็นผู้ลสัำาเร็จำโดยเบ่�องต้ิน	แต่ิพวกบรรษั์ทัเห่ล่านี�ก็พร้อมทีั�จำะทัำาทุักอย่างเพ่�อด่งมัน

กลับมาใช้อีก

ห่ากคีรูโกมลถูกเต่ิอนว่าสิั�งทีั�ทัำาอาจำนำาอันติรายมาสู่ัตินเองได้	 ติอนแรกก็น่ก

ว่าจำะไม่มี	

แต่ิก็ในช่วง	๓-๔	 ปีมานี�	 ก็มีเร่�องทีั�จำะประมาทัไม่ได้เห่ม่อนกัน	 เพราะห่ลาย

อย่างทีั�พวกเราทัำา	 ไปขัดผู้ลประโยชน์ห่ร่อไปลดทัอนผู้ลกำาไรของพวกบรรษ์ัทัให่ญ่ๆ	

ตัิวอย่างเช่น	 พวกสัมาคีมของบริษั์ทัอาห่ารสััติว์	 สัารเคีมี	 เมล็ดพันธ์ุิ	 และปุ๋ยเคีมี	 ทัำา

จำดห่มายลงช่�อกันเป็นห่างว่าว	ถ่งนายกรัฐมนติรีเพ่�อสัั�งให้่ไบโอไทัยยุติิบทับาทั	เคียถูก

ผูู้้บริห่ารของสัมาคีมของบรรษั์ทัข้ามชาติิข่มขู่ผู้า่นส่ั�อสัังคีมออนไลน์บอกว่าระวังจำะติาย

สัักวัน	 คีนขายเคีมีเกษ์ติรข่มขู่จำะทัำาร้าย	 สัมาคีมทีั�ได้รับทุันสันับสันุนจำากสัารพิษ์แจ้ำง

คีวามดำาเนินคีดีว่าห่มิ�นประมาทั	 แต่ิติำารวจำคีงเห่็นว่าเป็นเร่�องกล่าวห่าลอยๆ	 จ่ำงไม่ได้

ดำาเนินการอะไรต่ิอ	 อดีติอธิิบดีคีนห่น่�ง	 และรัฐมนติรีคีนห่น่�งขู่ผู่้านส่ั�อว่าจำะฟ้ัองศาล

ดำาเนินคีดีในข้อห่าทัำาให้่เส่ั�อมเสีัยช่�อเสีัยง	แต่ิรอจำนบัดนี�ก็ยังไม่ได้รับห่มายเรียก	ฯลฯ	

พี�น้องเต่ิอนว่าอย่าได้ประมาทั	 ผู้มเองและเพ่�อนๆ	 ก็ไม่ได้ตัิ�งอยู่ในคีวาม

ประมาทั	จำะว่าไปแล้ว	งานของพวกเราก็ยงัมีคีวามเสีั�ยงน้อยกว่าพี�น้องทีั�ทัำางานปกป้อง
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ทัรัพยากรและสิั�งแวดล้อมในชุมชนชนบทั	ซ่�งห่ลายคีนต้ิองสูัญเสีัยชีวิติ	แบบเดียวกับคีรู

โกมล	และคีรูรัตินา	

งานการเคีล่�อนไห่วในยุคีให่ม่นี�	 ไม่ได้เป็นงานทีั�จำะสัำาเร็จำได้ด้วยใคีรคีนใดคีน

ห่น่�ง	 งานทีั�ผู้มยกตัิวอย่างให้่ฟัังว่าเป็นคีวามสัำาเร็จำโน้นนี�นั�น	 เบ่�องห่ลังมีผูู้้คีนเกี�ยวข้อง

จำำานวนมาก	ทัำางานกันเป็นเคีร่อข่าย	 มีตัิวละคีรห่ลายคีนทีั�มีบทับาทัสัำาคัีญแทับทัั�งสิั�น	

การข่มขู่คุีกคีามใคีรคีนใดคีนห่น่�ง	ไม่มีทัางทีั�พวกเขาจำะห่ยุดยั�งการต่ิอสู้ัเห่ล่านั�นได้

แต่ิถ้าถามว่า	อะไรค่ีอสิั�งทีั�คุีกคีามบั�นทัอนการทัำางานของพวกเราห่ร่อผู้มเอง

ได้มากทีั�สุัด	ผู้มคิีดว่า	"เร่�องภายใน"	ค่ีอสิั�งสัำาคัีญทีั�สุัด

ติอนเยาว์วัยนั�น	ผู้มไม่ชอบคีำานี�เป็นทีั�สุัด	รู้ส่ักว่าการคุียกนัเร่�อง	"ภายใน"	เป็น

เร่�องเสีัยเวลา	 เป็นเร่�องของคีนทีั�ขาดวุฒิภาวะในทัางจำิติใจำ	 ห่ากเรามีจุำดมุ่งห่มายเพ่�อผูู้้

อ่�นเพ่�อคีนส่ัวนให่ญ่แล้ว	เร่�องภายในเป็นเร่�องทีั�ละเลยมองข้ามไปเสีัยก็ได้	แต่ิสิั�งนี�กลับ

ทัำาให้่ผู้มเรียนรู้บางอย่าง	 และไม่น่าเช่�อทีั�มันกลายเป็นเคีร่�องห่ล่อเลี�ยง	 ห่ร่อกลายเป็น

ส่ัวนห่น่�งในอุดมคีติิซ่�งผู้มเคียคิีดว่ามันมีเพียงพอและแจ่ำมชัดแล้ว	

คีรั�งแรกนั�นเกิดข่�นในวัยห่นุ่ม	ผู้มพยายามปกปอ้งเพ่�อนร่วมงานผูู้ห้่น่�ง	แต่ิด้วย

คีำาพูดและพฤติิกรรมบางอย่าง	กลับกลายเป็นว่าเพ่�อนร่วมงานผูู้้นั�นและคีนอ่�นๆ	กลับ

ไม่เห็่นด้วยกับสิั�งทีั�ทัำา	ผู้มเกิดคีวามทุักข์ในใจำมากทีั�สุัดในชีวิติ	สิั�งทีั�ผู้มทัำาดีกลายเป็นสิั�ง

ทีั�ให้่ผู้ลติรงกันข้าม	นอนไม่ห่ลับห่ลายวัน	ห่มกมุ่นอยูใ่นคีวามทุักข์นั�น	แล้วอยู่ๆ 	ประโยคี

ห่น่�งก็ผุู้ดโพล่งข่�นมาในใจำ	รู้ส่ักโปร่งโล่งไปทัั�งตัิว	ติอนนี�คีวามทุักข์ประเภทัทีั�เห็่นว่า	สิั�ง

ทีั�ตัิวเองทัำานั�นถูก	สิั�งทีั�ตินเองยด่ถ่อนั�นดีกว่าคีนอ่�นๆ	จำางคีลายไปไม่เห่ม่อนเดิมอีกแล้ว	

สิั�งทีั�เรียกว่า	"คีวามดี"	"คีวามสัำาเร็จำ"	ติามเกณฑ์ูของเราและห่มู่คีณะ	เป็นสิั�ง

ทีั�อยูภ่ายใต้ิบริบทัทัางสัังคีม	วัฒนธิรรม	และยุคีสัมัย	เวลาทีั�ผู่้านพ้นไป	ค่ีอเคีร่�องชี�วัดว่า	

สิั�งนั�นดี	 และสัำาเร็จำ	 มากน้อยเพียงใด	 อันนี�เป็นสิั�งห่น่�งทีั�ผู้มคิีดว่า	 คีวามเข้าใจำ	 "เร่�อง

ภายใน"	นี�จำะสัามารถทัำาให้่เราทัำางานไปได้ต่ิอไป	

คีรั�งทีั�สัอง	อาจำจำะเป็นสิั�งทีั�เรียกว่าเป็นวัฏจัำกรห่น่�งของชีวิติมนุษ์ยค์ีนห่น่�งก็ได้	

ค่ีออยู่ๆ	มันมีคีวามรู้ส่ักคีล้ายๆ	กับอารมณ์ขุ่นมัวฉาบคีลุมอยูใ่นใจำ	ไม่พอใจำสิั�งรอบข้าง	

ห่งุดห่งิดกับเพ่�อนๆ	ร่วมงานโดยไม่มีสัาเห่ตุิ	ไม่มีคีวามสุัขกับงาน	แต่ิก็ไม่ได้มีสัาเห่ตุิมา

จำากงาน	 เป็นอย่างนี�อยู่นาน	 จำนตัิ�งคีำาถามกับตัิวเองว่า	 เราพูด	 เราคิีด	 เราเช่�อมาโดย
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ติลอดว่า	งานทีั�เราทัำาเป็นสิั�งทีั�เรารัก	การทัำางานของเราเป็นคีวามสุัขโดยไม่จำำาเป็นต้ิอง

ไปแสัวงห่าคีวามสุัขแบบอ่�นๆ	แต่ิอยู่ๆ 	มันรู้ส่ักไม่มีคีวามสุัขได้อย่างไร?

ผู้มทัำาติามคีำาแนะนำาจำากกัลยาณมิติรว่าให้่ทัดลองสัังเกติอารมณ์ของตัิวเอง	

จ่ำงตัิดสิันใจำแบ่งเวลามาทัดลองใช้วิธีิเดินไปเดินมา	คีอยสัังเกติว่าคีวามขุ่นมัวนั�นเกิดข่�น

มาได้อย่างไร	ทัำาต่ิอเน่�องเร่�อยๆ	ทัำาจำนสันุกกับมัน	จำนบัดนี�เข้าใจำแล้วว่า	ชีวิตินี�นอกจำาก

มีคีวามคิีดแล้วยังมีสิั�งทีั�เรียกว่าจิำติใจำด้วย	 และคีวามเข้มแข็งของคีนคีนห่น่�งทีั�จำะรักษ์า

อุดมคีติิไว้ได้	ต้ิองมีคีวามเข้มแข็งทัางจิำติใจำทีั�สัามารถรู้เท่ัาทัันคีวามคิีดตินเองได้ไปพร้อม

กัน

เม่�อไห่ร่ทีั�คีวามขุ่นมัวมันมีกำาลังมาคีรอบงำาได้	 ก็ย้อนระล่กเอาวิธีิเฝ้่าสัังเกติ

มันมาใช้	ถ้าเอาไม่อยู่	ก็พอรู้วิธีิว่าจำะจัำดการมันได้อย่างไร

ติามคีวามเข้าใจำของผู้ม	สัำาห่รับบางคีนทีั�มีเป้าห่มายชัดเจำนในเร่�องทัางสัังคีม	

มีคีวามคิีดแน่วแน่	 และมีจิำติใจำเข้มแข็งเพียงพอ	พวกเขาสัามารถบรรลุเป้าห่มายนั�นได้	

จำนวาระสัุดท้ัายของชีวิติ	 และมีคีวามสัุขได้กับสิั�งทีั�ได้ทัำานั�น	 ไม่ว่าเราจำะนิยาม	 "คีวาม

เข้มแข็งทัางจิำติใจำ"	เห่ม่อนกันห่ร่อแติกต่ิางกันก็ติาม

สัำาห่รับผู้ม	 อุดมคีติิของผู้มทีั�นิยามว่า	 ค่ีอการทัำางานและใช้ชีวิติเพ่�อผูู้้อ่�นนั�น	

ขณะนี�มันมีเป้าห่มายเป็นเร่�อง	"ภายใน"	ของตินเองด้วย	

ติอนนี�ผู้มมีคีวามสุัขมากกว่าติอนช่วงวัยห่นุ่ม	มีคีวามสุัขทีั�สิั�งทีั�ทัำาซ่�งไม่คิีดว่า

จำะเกิดข่�นได้	ได้เกิดข่�น	ห่ลายอย่างไม่เกิดข่�น	แต่ิแลเห็่นแล้วว่ามันจำะเกิดข่�นแน่ๆ	เม่�อ

เวลามาถ่ง	มีคีวามพอใจำทีั�ได้เห็่นได้บทัเรียนสิั�งทีั�ยังทัำาไม่สัำาเร็จำ	และรู้ว่าไม่สัำาเร็จำเพราะ

อะไร	และทีั�สัำาคัีญค่ีอได้มีโอกาสัเฝ้่าสัังเกติการเปลี�ยนแปลงภายในท่ัามกลางการทัำางาน

ซ่�งมีเร่�องต้ิองถกเถียง	โต้ิแย้ง	และต่ิอสู้ักันในทัางนโยบาย	

บันท่ักนี�เขียนข่�นในโอกาสั	๕0	 ปี	 มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ยังมีเวลาเห่ล่ออยู่อีก

สัักพักทีั�จำะคีอยดูว่า	ตัิวเองจำะยงัคีงห่ล่อเลี�ยงและรักษ์าอุดมคีติินี�ให้่มันยงัอยูแ่ละเติิบโติ

ไปจำนวันสุัดท้ัายมาถ่ง	แบบเดียวกับคีรูโกมลได้ห่ร่อไม่

วิฑู้รย์ เลี�ยนุจำาร้ญ

๑2 พิฤศจิกายนุ 256๓
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พิระคร้สุำภาจารว้ฒน์ุ
(สีำหา สุำภาจาโร)

  

	 "สิั�งทีั�เป็นแรงจูำงใจำเบ่�องต้ินของอาติมาก่อนทีั�จำะพัฒนาร่วมกับชาวบ้านใน

ชนบทัค่ีอ	อาติมาเป็นพระบ้านนอก	ได้เห็่นชาวบ้านได้รับคีวามทุักข์มาก	เห็่นปัญห่าทีั�

เกิดข่�นกับชาวบ้าน	เพราะอาติมาเองอยูใ่นชุมชน	จ่ำงมองเห็่นชุมชนว่าเป็นอย่างไร	อาติมา

รู้ห่มด	 ปัญห่าของชาวบ้านมีอะไรบ้าง	 พอจำะสัรุปให้่ทั่านทัั�งห่ลายได้ฟััง	 ปัญห่าเร่�อง

สุัขภาพ	 โรคีภัยไข้เจ็ำบ	 ปัญห่าเร่�องปากท้ัอง	 เร่�องห่นี�สิันห่ร่อเร่�องการคีรองชีพต่ิางๆ	

นอกจำากนั�นปัญห่าในชนบทัทีั�สัำาคัีญทีั�อาติมาเห็่นค่ีอ	 ชาวบ้านชนบทัเขาจำะมองตินเอง

ว่ามีจุำดอ่อนจุำดด้อย	ไม่รู้เท่ัาทัันสัังคีมในเม่อง	สัังคีมทีั�เจำริญแล้ว	ถ้าเขามองตินเองอย่าง

นั�น	ชุนชนชนบทัอาจำเป็นเคีร่�องม่อของคีนรวยห่ร่อคีนทีั�เป็นนายทุัน	รัฐห่ร่ออะไรก็แล้ว
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แต่ิ	และถ้าพระสังฆ์ไม่เข้าไปช่วยแล้วจำะทัำาอย่างไร	อาติมาเห่น็ปัญห่าอย่างนี�	แล้วก็เห็่น

ชาวบ้านได้รับคีวามทุักข์ยาก	 เขาพยายามจำะห่าทัางออก	 แต่ิเขาห่าทัางออกไม่ถูกต้ิอง	

บางคีนทุักข์ยากเป็นห่นี�เป็นสิัน	แล้วห่าทัางแก้ไขปัญห่านั�นด้วยการไปกินเห่ล้าเมาสุัรา	

ห่ร่อบางทีัอยากรวยทัางลัดเล่นการพนัน	อันนี�ห่าทัางออกไม่ถูกต้ิองติามองค์ีสัมเด็จำพระ

สััมมาสััมพุทัธิเจ้ำา	 ถ้าพูดถ่งเร่�องทุักข์ต้ิองน่กถ่งสัมุทััย	ถ้าถ่งสัมุทััยค่ีอเห่ตุิแห่่งทุักข์แล้ว	

พระพุทัธิเจ้ำาสัอนว่าให้่เดินทัางอริยมรรคีจ่ำงจำะถ่งนิโรธิ	ค่ีอคีวามดับทุักข์

เม่�อเห็่นปัญห่าอย่างนี�แล้ว	พระสังฆ์จำะมองดูดายไม่ได้	อาติมาติระห่นักว่าพระ

สังฆ์เป็นศูนย์รวมจิำติใจำของชุมชน	เป็นทีั�พ่�งทัางใจำของชุมชน	ถ้าพระสังฆ์เข้าไปร่วมพัฒนา

แก้ไขปัญห่าก็จำะมีส่ัวนช่วยได้	 และด้วยเห่ตุิทีั�ทุันเดิมทัางพุทัธิศาสันามีอยู่	 พระพุทัธิ

ศาสันาห่ยั�งล่กลงในสัังคีมไทัยมานานพอสัมคีวร	 และมีอิทัธิิพลต่ิอวัฒนธิรรมวิถีชีวิติ

คีวามเป็นอยู่ของคีนไทัย	พระสังฆ์เป็นทีั�เคีารพนับถ่อของชุมชนมานาน	 ถ่งแม้ว่าพระ

สังฆ์องค์ีเจ้ำาทุักวันนี�จำะเป็นอย่างไร	การประพฤติิปฏิบัติิไม่เห่มาะสัมต่ิอสัมณเพศ	แต่ิใน

อีสัาน	ชุมชนยงัคีงเคีารพกราบไห่วพ้ระสังฆอ์ยู	่ฉะนั�นถ้าพระสังฆเ์ข้าไปร่วมพัฒนาชุมชน

มันจำะมีส่ัวนช่วยได้มาก	แต่ิว่าพระสังฆ์ทีั�จำะไปร่วมพัฒนาชุมชนนั�น	ต้ิองเจำริญรอยติาม

องค์ีสัมเด็จำพระสััมมาสััมพุทัธิเจ้ำาของเรา"

จาก บทบาทพื่ระสังฆ์์ในชีนบท ท�ามกลางภูาวะวิกฤต นุ. 8-9

 

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

บทบาทพิระสำงฆ์์ในุช่นุบท ท่ามกลางภาวะวิกฤต
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๒๕	ประจำำาปี	๒๕๓๖
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สุำรสีำห์ โกศลนุาวินุ

อุดมคติในุท้ศนุะข้องท่านุคืออะไร

การอยูกั่บคีวามเป็นมนุษ์ยที์ั�แติกต่ิางห่ลากห่ลายอยา่งสังบสุัข	มีคีวามเข้าใจำกันดี	อยูกั่น

อย่างมีคีวามสุัข	ขัดแย้งกันในเร่�องเห่ตุิผู้ลได้	แต่ิไม่ใช้คีวามรุนแรง

ท่านุมีนิุยามข้องความรุนุแรงว่าคืออะไร

การใช้ไม่ว่าจำะเป็นเร่�องการพูดจำา	การใช้ภาษ์าทีั�ทัำาให้่อีกฝ่่ายเจ็ำบใจำ	ไม่ได้ใช้อาวุธิเพียง

อย่างเดียว	แต่ิห่มายถ่งการเสีัยดสีั	การทัำาให้่คีนอ่�นเสีัยห่น้า	เห่ยียดห่ยาม	เห็่นคีนอ่�นโง่	

เราฉลาดกว่า	เก่งกว่า	มีคุีณภาพดีกว่า	ทัั�งทีั�อีกคีนเป็นเพ่�อนมนุษ์ย์ซ่�งเขามีศักยภาพ	มี
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คีวามสัามารถไมเ่ห่ม่อนกับเรา	แต่ิเราเอาตัิวเองเป็นห่ลัก	เลยเห่ยยีดคีนอ่�นว่าไม่มีคีวาม

สัามารถเท่ัาเรา	เก่งน้อยกว่าเรา	ทัำาให้่เกิดการแข่งขันกัน	ทัำาให้่เกิดคีวามขัดแย้ง	เพราะ

เราแข่งอะไรกันสัักอย่าง	ห่ร่อสัถานการณ์ทัำาให้่คีนต้ิองไปแข่งกัน

แล�วการอดอาหารต่อส้ำ�ประท�วง ถื้อว่าการอดอาหารในุล้กษณะแบบนีุ�รุนุแรงไหม

รุนแรงในแง่ของการประท้ัวง	แต่ิถ้ามีผู้ลในทัางเปลี�ยนแปลงโคีรงสัร้างทัางสัังคีม	ถ้าคุ้ีม

กันก็โอเคี	แต่ิถ้าอดอาห่ารแลว้ไม่ได้ประโยชน์อะไร	จำะอดไปเพ่�ออะไร	เร่�องข้อมูลข่าวสัาร

เป็นห่ลัก	 การใช้อำานาจำรัฐต้ิองอยู่ในกำากับของประชาชนใช่ไห่มคีรับ	 เม่�อเราเป็น

ประชาชน	เราจำะกำากับรัฐ	ต้ิองดูข้อมูลเยอะๆ	ต้ิองมีเป้าห่มาย	เราไม่ได้ว่าคีนประท้ัวง	

แต่ิดูว่าเขามีประเด็นทีั�เสันออย่างไร	อย่างน้อยเราต้ิองรับฟัังเขา	

ในุฐานุะที�ท่านุเป็นุประธิานุม้ลนิุธิิเสำฐียรโกเศศ-นุาคะประทปี มีความใกล�ช่ดิก้บม้ลนิุธิิ

โกมลคีมทองอย่้แล�ว อุดมคติข้องโกมล คีมทอง ตามที�ท่านุได�ศ๊กษาและเข้�าใจเป็นุ

อย่างไร

อุดมคีติิห่ร่อสิั�งทีั�มุ่งห่วังให้่สัังคีมดีข่�น	โดยเฉพาะของคุีณโกมลน่าจำะเป็นเร่�องระบบการ

ศ่กษ์า	ท่ัานอุทิัศตัิวให้่กับโรงเรียนทีั�ไปสัอนจำนกระทัั�งเกิดเห่ตุิฆาติกรรม	น่าเสีัยดายคีน

ทีั�มีอุดมคีติิแรงกล้าทีั�จำะช่วยสัังคีม	ช่วยเด็ก	แต่ิติายไปเสีัยก่อน

อุดมคติข้องโกมล คีมทอง สำอดคล�องก้บอุดมคติข้องท่านุไหม

สัอดคีลอ้งคีรับ	เรามีคีวามมุ่งห่วังทีั�จำะทัำาสิั�งดีๆ	ไม่ไปทัำาร้ายคีน	ไม่ไปทัำาให่ค้ีนเกดิคีวาม

ไม่เข้าใจำกัน	ในสัถานการณ์นั�นเราไม่รู้ว่ามีการเข้าใจำผิู้ดกันอย่างไร	เป็นเร่�องการต่ิอสู้ัใน

ช่วงนั�น	ผู้มถ่งบอกว่าข้อมูลเป็นเร่�องสัำาคัีญ	การจำะตัิดสิันใคีรก็ติามโดยใช้ข้อมูลอาจำจำะ

มีปัญห่า	ต้ิองติรวจำสัอบให้่เข้มข้นห่น่อย

แรงบ้นุดาลใจในุฐานุะที�ท่านุเป็นุปาฐกคนุหนุ๊�ง

แรงบันดาลใจำในชว่งนั�นเป็นเร่�องของรฐัธิรรมนญูปี	๔0	ผู้มเปน็อัยการอยู	่ผู้มรู้ส่ักว่ามัน

ท้ัาทัายดี	มีกฎห่มายอยูม่าติราห่น่�ง	ค่ีอมาติรา	๕๙	ห่มายถ่งการเปิดโอกาสัให้่ประชาชน
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สัามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสัารทีั�อยู่ในคีวามคีรอบคีรองของราชการทีั�พ่งจำะรู้ได้	 ส่ัวนรัฐ

มีห่น้าทีั�เก็บรักษ์าไว้เท่ัานั�นเอง	แต่ิไม่ใช่เป็นเจ้ำาของข้อมูล	เจ้ำาของข้อมูลค่ีอประชาชน

ทำาให�ท่านุเหมือนุก้บต�องลดตำาแหนุ่งต้วเองในุสำำานุ้กงานุอ้ยการส้ำงสุำดลงมาเป็นุผู้้�

อำานุวยการสำำานุ้กงานุ 

ในสัายงานกฎห่มาย	 เขาถ่อว่าอัยการน่าจำะมีบทับาทัในการรักษ์าคีวามยุติิธิรรมได้

มากกว่า	 ห่ร่อมีผู้ลกระทับต่ิอการติรวจำสัอบ	 กระบวนการสัอบสัวน	 เป็นส่ัวนห่น่�งของ

กระบวนการยติุิธิรรมทัางอาญา	ผู้มเองอยูกั่บการติรวจำสัอบสัำานวนทีั�ติำารวจำส่ังมาให้่	เรา

ก็ไม่รู้ว่าเร่�องจำริงห่ร่อเปล่า	 เพราะเรานั�งอยู่แต่ิทีั�โต๊ิะทัำางาน	 ติอนทีั�มีปัญห่าการในเร่�อง

คีดีกระทิังแดง	 (วรยุทัธิ	 อยู่วิทัยา	 ทัายาทัเจ้ำาของบริษั์ทัเคีร่�องด่�มกระทิังแดงติกเป็นผูู้้

ต้ิองห่าขับรถชนติำารวจำถ่งแก่คีวามติาย	แล้วห่นีคีดีไปต่ิางประเทัศ	๘	ปี	และล่าสุัด	อัยการ

มีคีำาสัั�งไม่ฟ้ัอง	จำนสัรา้งคีวามไมพ่อใจำแก่ประชาชน)	สัว่นให่ญ่ติำารวจำบอกอะไรข่�นมา	เขา

ใส่ัอะไรข่�นมา	ห่ร่อด่งอะไรออกไปห่ร่อเปล่า	เราต้ิองอยู่กับเร่�องข้อมูลทัั�งนั�นเลย	ผู้มเลย

สันใจำว่า	 ทัำาอย่างไรเรามองพ้นออกไปจำากสัำานวนการสัอบสัวนแต่ิละเร่�อง	 ค่ีอกลาย

เป็นการสัอบสัวนให่ญ่ๆ	ของประเทัศไทัยในบริบทัของรัฐธิรรมนูญค่ีอ	ข้อมูลข่าวสัารทีั�

เป็นคีวามลับ	สัมัยกอ่นเราจำะไปติิดต่ิอทีั�อำาเภอ	จำะเป็นคีวามลับห่มด	สัามารถทีั�จำะติรวจำ

สัอบได้จำากกรณีต่ิางๆ	 ค่ีอจำะมีเง่�อนไขทัางกฎห่มายทีั�จำะให้่ดูได้แค่ีไห่นอย่างไร	 อะไรทีั�

ไปกระทับกับคีวามมั�นคีงของรัฐห่ร่อสิัทัธิิส่ัวนตัิว	คีวามเป็นอยูส่่ัวนตัิวของปัจำเจำกบุคีคีล

แต่ิละคีน	 จำะติ้องมีการติรวจำสัอบห่ร่อมีเง่�อนไขขั�นติอนว่าอย่างไรบ้างในการได้มาซ่�ง

ข้อมูลเห่ล่านั�น

ท่านุมีความร้�ส๊ำกภาคภ้มิใจหรือไม่ที�ได�ร้บเลือกให�เป็นุปาฐกท่านุหนุ๊�งข้องม้ลนิุธิิโกมล

คีมทอง

เป็นเกียรติิอยา่งสูังสุัด	ต่ิ�นเต้ินมากวา่	ทัำาไมคีณะกรรมการมลูนิธิิทีั�ประชุมกันถ่งเล่อกผู้ม

ให้่เป็นปาฐก	 เพราะผู้มเป็นราชการ	 จำะถูกมองว่ารับใช้ระบบราชการโดยไม่สันใจำภาคี

ประชาชน	 คีนส่ัวนให่ญ่จำะคิีดว่าเรามุ่งห่วังรับราชการเพ่�อมีติำาแห่น่งสูังๆ	 เพ่�อเป็น

เกียรติิยศ	ผู้มว่าพวกนั�นมันเป็นอดีติ	แต่ิในปัจำจุำบันเป็นเร่�องสัมมุติิทัั�งห่มด	แต่ิทัำาอยา่งไร
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เราจำะทัำาให้่สัังคีมเป็นอุดมคีติิอย่างทีั�เราคิีดห่มายกันไว้ได้ 

โดยเฉพาะตัิวอย่างทีั�เราทัำาเป็นเร่�องข้อมูลข่าวสัาร	 เน่�องจำากช่วงนั�น	 ผู้มมี

บทับาทัทีั�ส่ั�อลงข่าวอยู่บ้าง	 คีณะกรรมการฯ	 ก็คีงเล่อกให้่ผู้มไปช่วยอธิิบายว่าเราจำะ

คีวบคุีมได้อย่างไร	 แต่ิในทัางปฏิบัติิเราพยายามจำะทัำาตัิวอย่างให้่เห็่นว่า	 การบังคัีบใช้

กฎห่มายเราสัามารถจำะทัำาได้มากน้อยแค่ีไห่น	มีอุปสัรรคีปัญห่าอย่างไร	เสัร็จำแล้ว	ห่ลัง

จำากทีั�ผู้มพน้จำากติำาแห่น่งนั�นมา	กมี็คีวามติอ่เน่�อง	ส่ัวนจำะค่ีบห่น้ามากนอ้ยแค่ีไห่นก็แล้ว

แต่ิสัถานการณ์	ซ่�งเป็นเร่�องแต่ิละบุคีคีล	ผู้มจำะไม่ไปพูดติรงนั�น

ในุท้ศนุะข้องท่านุ อุดมคติการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติข้องโกมล คีมทอง เมื�อ 5๐ ปี

ที�แล�ว ในุการที�เข้าแสำวงหาคุณค่าชี่วิตควบค่้ไปก้บการทำางานุเพืิ�อส้ำงคมพิร�อมๆ ก้นุ 

ตอนุนีุ�คิดว่าย้งนุ่าจะเป็นุต�นุแบบในุการดำาเนิุนุชี่วิตข้องคนุหนุุ่มสำาวในุยุคปัจจุบ้นุได�

ไหมคร้บ

ได้คีรับ	เป็นตัิวแบบ	จำรงิๆ	กจิำกรรมทีั�มูลนิธิิโกมลคีีมทัองทัำาอยู่	โดยเฉพาะการเชิญปาฐก	

เราได้เผู้ยแพร่กิจำกรรมของแติ่ละคีนทีั�ไปทัำางานมาว่า	 เขาทัำาติามอุดมคีติิของ	 อ.โกมล	

คีีมทัอง	มากนอ้ยแคีไ่ห่น	ห่ร่อเขามปีระเดน็อะไรทีั�แห่ลมคีมในสัถานการณข์ณะนั�น	และ

ได้เข้าไปเกี�ยวข้องกับสัังคีมอย่างไรบ้าง	ห่ร่อเกี�ยวข้องกับในเชิงอุดมคีติิอย่างไรบ้าง	ผู้ม

ว่ามีประโยชน์มาก

ปัจจุบ้นุคนุหนุุ่มสำาวตามที�ท่านุได�เห็นุ ที�เข้ามีความเคลื�อนุไหวในุทางส้ำงคมการเมือง

หรือเรียกร�องสำิทธิิหลายๆ อย่าง ยกต้วอย่างเช่่นุในุระด้บนุ้กเรียนุที�เรียกร�องว่า 

ข้อกระทรวงศ๊กษาให�เข้าสำามารถ้ไว�ทรงผู้มได�ตามต�องการ ไม่ใช่่มาบ้งค้บก้นุ หรือ

คนุที�ต�องการจะข้�ามเพิศว่า ให�เข้าแต่งต้วตามเพิศวิถี้ข้องเข้าได�ไหม ก็เป็นุความมุ่ง

หมายหรืออุดมคติข้องเข้า ไม่แนุ่ใจว่าอุดมคติข้องโกมล คีมทอง จะล�าสำม้ยหรือเปล่า

ก้บคนุรุ่นุใหม่

ติอบได้เลยว่าไม่ล้าสัมัย	 อย่างทีั�เนติิวิทัย์	 (โชติิภัทัร์ไพศาล)	 ทัำาแต่ิแรก	 ห่ร่อการจำุด

ประเด็น	ยกตัิวอย่างเร่�องทัรงผู้มเป็นเร่�องสิัทัธิิมนุษ์ยชนส่ัวนห่น่�ง	เร่�องระเบียบวินัย	ซ่�ง

ในแต่ิละส่ัวนต้ิองไปดู	อยา่งการฝึ่กทัห่ารอาจำมีคีวามจำำาเป็นในการตัิดผู้มสัั�น	กฎระเบียบ
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ในห่น่วยงานเขาเขียนเง่�อนไขไว้ชัดเจำน	เป็นคีวามจำำาเป็นในการฝึ่กระเบียบวินัยของเขา	

แต่ิว่าด้วยเห่ติุผู้ลของการศ่กษ์า	 ในเม่�อเด็กเขามีคีวามรู้ส่ักต้ิองจำะเป็นอิสัระในการทัำา

อะไรทีั�เห็่นว่าเห่มาะสัม	เขามีสิัทัธิิ�จำะเสันอได้	คีวามกล้าห่าญทีั�เขาเสันอเป็นสิั�งทีั�ดีและ

เป็นไปติามอุดมคีติิของโกมล	คีีมทัอง	ทีั�ได้เดินห่น้าไปก่อนแล้ว	๕0	ปี	แล้วเด็กยุคีให่ม่	

ส่ัวนห่น่�งก็มีพัฒนาการทีั�คีลี�คีลายมาในระดับห่น่�ง	จำะเป็นการเดินขบวนห่ร่อเดินชุมนุม	

ผู้มถ่อว่าเป็นสิัทัธิิติามระบอบประชาธิิปไติยและติามรัฐธิรรมนูญด้วย	 แต่ิต้ิองดูเง่�อนไข

ของกฎห่มายให่้ชัดเจำน	 เวลาจำะทัำาอะไรก็ติาม	 มันมีกฎระเบียบกลไกติ่างๆ	 พยายาม

ทัำาให้่ถูกต้ิองก็แล้วกัน	 อย่าไปฝ่่าฝ้่น	 แต่ิห่ลายสิั�งอาจำจำะต้ิองมีการฝ่่าฝ้่นเพ่�อทีั�จำะเสันอ

สิั�งให่ม่	 ห่ร่อสิั�งทีั�เป็นอุดมติิของคีุณ	 แต่ิคุีณก็ต้ิองไปพิสูัจำน์ตัิวเองว่าการทีั�คุีณเสันอสิั�ง

เห่ล่านั�น	 ยอมทีั�จำะขัดข่นห่ร่อด่�อแพ่งต่ิอกฎห่มาย	 คุีณก็ต้ิองยอมรับการตัิดสิันของ

กระบวนการต่ิางๆ	ซ่�งในทีั�สุัดถ้าออกมาในรูปทีั�เป็นประโยชน์ต่ิอประชาชน	มันก็ไม่เสีัย

ห่าย	ถ่อว่าคุีณเป็นก้อนแรกทีั�ได้ล่วงห่น้าไปก่อนทัำาให้่คีนต่ิ�นตัิว	ผู้มคิีดว่าเขาเสีัยสัละทีั�

ยกประเด็นนี�ข่�นมา	โดยเฉพาะคีนรุ่นให่ม่	เขาเข้าใจำเร่�องราวมากข่�นกว่าสัมัยเม่�อ	๕0	ปี

ก่อน

ท่านุใช่�คำาว่าอิฐก�อนุแรก เป็นุวาทะข้องโกมล คีมทอง ที�บอกว่า ต�องมีคนุยอมต้วเป็นุ

ก�อนุแรกในุแต่ละที�

ต้ิองยอมเสีัยสัละกันไป	 อย่างอาจำารย์บอกให้่ทุักคีนอยู่ในระเบียบวินัยไม่ต้ิองฝ้่นอะไร

เลย	 เป็นไปไม่ได้	 เพราะกฎระเบียบต้ิองแก้ไขเปลี�ยนแปลงได้	 ยุคีสัมัยเปลี�ยนแปลงไป

ติลอดเวลา	เราต้ิองเรียนรู้และต้ิองเข้าใจำคีวามเห็่นของคีนทีั�ไม่เห็่นเห่ม่อนกับเราด้วย	เรา

ต้ิองยอมรับคีวามแติกต่ิางโดยไม่รู้ส่ักรังเกียจำ	ห่ร่อรู้ส่ักว่าเป็นคีนละพวก	ห่ร่อคีนไห่นทีั�

คิีดไม่เห่ม่อนเรา	 เราก็ไปด่าประณามเขา	สัมมุติิเราเป็นนักวิชาการ	 เราก็เสันอวิชาการ

ของเราไป	 แต่ิอย่าไปดูห่มิ�นดูแคีลนคีนทีั�เขาไม่รู้เร่�องห่ร่อคิีดไม่เห่ม่อนกับเรา	 เป็น

ประเด็นทีั�สัำาคัีญมาก	 เป็นท่ัาทีัทีั�ทัำาให้่คีนอยู่ด้วยกันได้มากกว่าทีั�เราจำะชี�ห่น้าว่าอีกคีน

ห่น่�งคิีดไม่เห่ม่อนเรา	คีวรจำะออกไปจำากโลกนี�	ห่ร่อไปอยู่ทีั�อ่�น	เป็นสัถานการณ์แบ่งฝั่ก

แบ่งฝ่่ายทีั�เกิดข่�นในสัังคีมไทัยชว่ง	๑0-๒0	ปีทีั�ผู้า่นมา	เกิดคีวามขัดแยง้แล้วแติกหั่กกัน

ไปข้างห่น่�ง	คีนรุ่นให่ม่ต้ิองพยายามนำาเสันอ	และฝ่่ายภาคีรัฐทีั�จำะดูแลคีวามมั�นคีง	ก็ต้ิอง
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ดูด้วยว่า	เขานำาเสันอในสิั�งทีั�เป็นประโยชน์ห่ร่อไม่

ในุแง่ข้องผู้มที�ร้�จ้กท่านุ ผู้มถื้อว่าท่านุเป็นุอิฐก�อนุแรกเหมือนุก้นุในุหนุ่วยงานุร้ฐที�อย่้ 

ต้�งแต่ดำารงหนุ�าที�เป็นุอ้ยการ ก็ไม่เหมือนุช่าวบ�านุเข้า คือม้กจะลงไปช่่วยช่าวบ�านุ 

และเป็นุก�อนุแรกจริงๆ ข้องหนุ่วยงานุที�เรียกว่าสำำานุ้กงานุคณะกรรมการข้�อม้ล

ข่้าวสำารข้องราช่การ ช่่วยเลา่เรื�องงานุ ความสำำาเร็จ ความล�มเหลวที�ทำามา จนุกระท้�ง

ถ๊้งปัจจุบ้นุที�มาดำารงตำาแหนุ่งเป็นุประธิานุข้องม้ลนิุธิิเสำฐียรโกเศศ-นุาคะประทีป ซ๊ั�ง

เป็นุเอ็นุจีโอสำำาค้ญ ท้�งที�อย่้ในุภาคร้ฐ และมีนุ�อยมากที�คนุจากภาคร้ฐจะเข้�ามาเป็นุ

ประธิานุองค์กรพ้ิฒนุาเอกช่นุ  

ช่วงทีั�เข้าไปทัำางานในสัำานักงานคีณะกรรมการข้อมูลสัารของราชการ	เขามีการคัีดเล่อก

ข้าราชการในระดับทีั�จำะมาเป็นผูู้้อำานวยการได้	ผู้มก็ไปย่�นใบสัมัคีร	เขียนคีวามเห็่นวิสััย

ทััศน์ไปให้่เขาเล่อก	และสัอบสััมภาษ์ณ์กันติามปกติิ	เม่�อผู่้านมาได้แล้ว	เวลาไปทัำางาน	

ระบบราชการ	พอเป็นองค์ีกรตัิ�งให่ม่	ก็เป็นห้่องเล็กๆ	ไม่สัะดวกเท่ัาไห่ร่	ผู้มก็พยายาม

ห่าโต๊ิะและเก้าอี�ทีั�ธิรรมศาสัติร์	สัำานักบริการสัังคีมเขาต้ิองการจำะโละเก้าอี�พอดี	เพราะ

ต้ิองซ่�อของให่ม่	ผู้มเลยได้จัำงห่วะขอเขาไว้	แต่ิสัำานักนายกฯ	บอกว่าเอามาจำากไห่น	ขัด

ระเบียบห่ร่อเปล่า	ไปเอาของบริจำาคีมา	ผู้มก็ค่ีนไปเท่ัานั�นเอง	ผู้มไม่มีทีั�นั�ง	ไม่มีงบ	เพราะ

เขาไม่น่กว่าสัำานักงานจำะตัิ�งในช่วงนั�นกระมัง	 เขาอาจำจำะไม่ได้เติรียมเงินไว้	 เพราะ

รัฐธิรรมนูญออกมาได้ไม่นาน	

พอคัีดเล่อกได้	เราก็ไปนั�งทัำางานเป็นคีนแรก	ผู้มก็ไปจัำดแจำงของผู้ม	ไปห่าผูู้้มี

จิำติศรทััธิามาติกแติง่ห้่องให้่เป็นเร่�องเป็นราว	และมห้ี่องสัำาคัีญ	ค่ีอผู้มทัำาให่เ้ป็นทีั�พบปะ

กับนักข่าว	ซ่�งปกติิสัำานักนายกรัฐมนติรี	กว่าจำะผู่้านแต่ิละด่านได้ยาก	แต่ินักข่าวต้ิองไป

ทัำาข่าวอยูแ่ล้วทีั�ทัำาเนียบ	ดังนั�นผู้มก็จำะคุียกับนักข่าวเก่อบทุักวัน	ทุักเช้า	ประมาณก่อน

เทีั�ยง	เราจำะคุียกันว่า	วันนี�มีข่าวอะไรของราชการทีั�นักข่าวเขาจำะสันใจำบ้าง	จำะถามกัน	

แลกเปลี�ยนกัน	ทัำาเป็นเร่�องปกติิ	ซ่�งเป็นวัฒนธิรรมให่ม่	ปกติิทัำาเนียบจำะเป็นองค์ีกรล่กลับ

ห่น่อย	เพราะเป็นเร่�องอำานาจำของนายกรัฐมนติรี	เขาคีงไม่ให้่ใคีรไปจุ้ำนจ้ำานมาก	แต่ิใน

เม่�อนักข่าวอยูแ่ล้วติรงนั�น	มันก็สัะดวกสัำาห่รับเราทีั�จำะคุียกับนักข่าวว่าเขาสังสััยประเด็น

ไห่น	 แล้วข้อมูลเห่ล่านั�นคีวรจำะให้่ห่น่วยงานไห่นขอ	 ติอนนั�นผู้มเดินไปพบนักข่าวทุัก
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สัำานัก	ไปอธิิบาย	พ.ร.บ.ฉบบันี�ว่าจำะเป็นประโยชนต่์ิอประชาชน	ถา้นักข่าวจำะใช้	พ.ร.บ.นี�	

จำะใช้ด้วยวิธีิไห่น	ผู้มเดินสัายพบห่นังส่ัอพิมพ์ทุักฉบับเพ่�อให้่เกิดการใช้	ซ่�งได้ผู้ล	มีคีนมา

ขอเยอะแยะ	แล้วเราทัำางานเต็ิมทีั�	ติอนนั�นรู้ส่ักค่ีกคัีกมาก	ใน	Nation มีคีอลัมน์เร่�อง

ข้อมูลข่าวสัารโดยเฉพาะ

ถ้�าเทียบก้นุ ตำาแหนุ่งที�พีิ�จากมาข้องอ้ยการก้บที�นีุ�ระด้บเดียวก้นุไหม

ติอนนั�นผู้มเป็นระดับอัยการจัำงห่วัด	 ปัจำจุำบันเขาเทีัยบกับอธิิบดี	แต่ิผู้มมาเป็นผูู้้อำานวย

การสัำานัก	เป็นผูู้้บริห่ารชั�นต้ิน	แล้วลดเงินเด่อนมาด้วย	แต่ิเราคิีดว่าอยากจำะทัำาเร่�องทีั�

ยังไม่เห็่นในเม่องไทัย	และผู้มไปศ่กษ์าข้อมูลต่ิางๆ	 รู้ส่ักว่ามันท้ัาทัาย	น่าจำะสัอดคีล้อง

กับอุดมคีติิทีั�เราคิีดอยูไ่ด้ดีกว่า	เพราะอัยการมีคีนเก่งๆ	ทัำางานเยอะอยู่แล้ว	เราก็ทัำามา

พอสัมคีวร	วิธีิการทัำางานของเราก็ค่ีอทัำาอะไรทีั�บริการประชาชนให้่เร็วข่�น	ให้่ดีทีั�สุัด

มีกรณีไหนุที�สำะเทือนุส้ำงคมไทยและก้บต้วท่านุเองมาก

ในช่วงนั�นค่ีอเร่�องทุัจำริติยา	กับเร่�องการเปิดเผู้ยผู้ลสัอบนักเรียนโรงเรียนสัาธิิติเกษ์ติร	มี

ห่ลายเร่�องคีรับ	 เห่ม่อนกับเราเป็นคีนสัร้างคีวามปั�นป่วนให้่กับสัังคีม	 อย่างกรณีทุัจำริติ

ยา	เดิม	ป.ป.ช.	(คีณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุัจำริติแห่่งชาติิ)	บอกว่าไม่มี

มูล	แล้ว	ป.ป.ช.ก็เป็นองค์ีกรทีั�เป็นคีวามลับ	คุีณจำะไปดูข้อมูลอะไรไม่ได้	ติามกฎห่มาย

เขาจำะห้่ามดู	พอเราบอกว่าต้ิองเปิดข้อมูลตัิวนี�	เพราะคุีณบอกว่าไม่มีข้อมูลทีั�จำะไปเอาผิู้ด

คุีณรักเกียรติิ	(สุัขธินะ	–	อดีติรัฐมนติรีว่าการกระทัรวงสัาธิารณสุัข	ระห่ว่าง	๑๔	พ.ย.	

๒๕๔0	–	๑๕	ก.ย.	๒๕๔๑)	ได้	พอเปิดข้อมูลข่�นมา	ก็ลง	มีติิชนึ่	การส่ับสัวนว่าไม่มีห่ลัก

ฐาน	 อ้างว่าห่ลักฐานข้อมูล	 เขาไม่ผิู้ด	 ทีันี�พยานคีนทีั�รู้เร่�อง	 ทีั�เขาไม่ได้แสัดง	 เขาก็ส่ัง

จำดห่มายส่ังข้อมูลเข้ามา	 และมีการขอให่้เปิดเผู้ยต่ิางๆ	 ซ่�งติอนนั�นเราก็เปิดเผู้ยเพราะ

ถ่อว่าจำบแล้ว	

ติอนนั�น	ป.ป.ช.	ค่ีอนข้างจำะไม่พอใจำทีั�เราไปเปิดข้อมูล	เพราะเขาเกรงว่าพยาน

จำะได้รับอันติราย	ทีั�ไห่นได้พยานมากันเต็ิม	เข้ามาให้่การว่าคีวามจำริงเป็นอย่างนั�นๆ	นะ	

ในทีั�สุัดก็มีการทับทัวนให่ม่	 ป.ป.ช.ก็ทับทัวนแล้วเอาข้อมูลเห่ล่านั�นมาชี�มูลให่ม่	 และ

ดำาเนินคีดี	สัามารถจำะลงโทัษ์คุีณรักเกียรติิได้
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นี�เป็นตัิวอย่างว่าข้อมูล	บางคีรั�งไม่เท่ัากัน	เห่ม่อนกับคีดีกระทิังแดง	ข้อมูลไม่

เท่ัากัน	ติำารวจำส่ังข้อมูลมา	แล้วทัางอัยการก็สัั�งสัอบ	แล้วมาอีกข้อมูลห่น่�ง	เป็นเร่�องของ

การไม่เท่ัากันของข้อมูล	เร่�องข้อมูลจ่ำงเป็นเร่�องสัำาคัีญ

อย่างสำำานุ้กงานุข้�อม้ลพิวกนีุ� เราสำามารถ้ล�วงเข้�าไปถ๊้งในุร้ฐสำภาไหมคร้บ

มีห่มดคีรบั	เพราะในสัภาจำะมรีายงานการประชมุ	นอกจำากเขาบอกวา่ยกเว้นการประชมุ

ลับ	ซ่�งส่ัวนให่ญ่จำะลับไปห่มด	แต่ิถ้าประชาชนเห็่นว่าเกี�ยวเน่�องและสัำาคัีญ	สัามารถไป

ขอได้	ซ่�งมีกฎห่มายปกคีรองสััมพันธ์ิกันอยู่	กฎห่มายคีวามผิู้ดทัางละเมิดของเจ้ำาห่น้าทีั�	

ซ่�งถ้าโยงสััมพันธ์ิกันได้	ก็สัามารถจำะขอได้	ไม่ใช่ว่าปกปิดทัั�งห่มด	มีข้อยกเว้นอยู่

ในุยุคข้อง สำนุช่. มีคณะกรรมการกฎหมายชุ่ดหนุ๊�งไปร้บเรื�องร�องเรียนุความเป็นุธิรรม

จากค่้กรณี คือทางครอบคร้วข้องคุณบอสำเข้าไปข้อความเป็นุธิรรมจากกรรมาธิิการข้อง 

สำนุช่. แล�ว สำนุช่.ข้อให�มีการสำอบด้พิยานุหล้กฐานุใหม่ จ๊งเป็นุที�มาข้องความเร็วลดลง 

แล�วเข้าก็พิลิกสำำานุวนุได�หมดเลย แต่พิอจะข้อด้ข้�อม้ลข่้าวสำาร เข้าไม่ให�ด้

เราต้ิองใช้	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสัาร	ในสัมัยก่อนก็มีเร่�องนี�เข้าไป	โดยเฉพาะการขอข้อมูลทีั�

สัภา	ต้ิองไปดูรายละเอียดเง่�อนไขของกฎห่มายด้วย

เราทำาตามข้้�นุตอนุอย่างที�ท่านุบอกคือ ไปข้อที�ร้ฐสำภาก่อนุ ถ้�าไม่ได�ถ๊้งค่อยไปข้อที�

สำำานุ้กงานุคณะกรรมการข้�อม้ลข่้าวสำารข้องราช่การ

พวกนี�ช้า	 สัมัยก่อนผู้มเป็นผูู้้อำานวยการ	 ผู้มจำะประสัานงานกับห่น่วยงานให้่	 ได้คุียกับ

กรมกองนั�น	เขาจำะมาขอข้อมูลนี�นะ	ช่วยอำานวยคีวามสัะดวกว่าถ้าไม่ให้่เพราะอะไร	ให้่

รีบทัำาห่น่อย	เพราะถ้าทิั�งช่วงไปนานๆ	ก็แย่	เราต้ิองเร่งให้่เร็ว	แล้วการวินิจำฉัยก็เร็ว	อยู่

ทีั�สัำานักงานจำะต้ิองเคีล่�อนไห่วรวดเร็วห่น่อย	ถ้าสัำานักงานทัำางานแบบเร่�อยๆ	เฉ่�อยๆ	เป็น

กิจำวัติรมากๆ	คีนกเ็บ่�อห่น่าย	เพราะรู้ส่ักขั�นติอนเยอะ	รู้ส่ักว่าอะไรกนันักห่นา	นอกจำาก

เขาต้ิองปะทัะกับแรงเสีัยดทัาน	คีนทีั�ไปขอข้อมูลต้ิองปะทัะกับเจ้ำาห่น้าทีั�ของรัฐทีั�ไม่อยาก

ให้่เปิดเผู้ยข้อมูล	มาจำากทััศนคีติิของคีนด้วย



230 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
เนืุ�องจากผู้ลงานุโดดเด่นุข้องท่านุตอนุที�อย่้ในุสำำานุ้กงานุคณะกรรมการ ทำาให�ได�ร้บ

เลือกเป็นุกรรมการสิำทธิิมนุุษยช่นุแห่งช่าติด�วยคะแนุนุส้ำงสุำด 

ติอนนั�นผู้มมีข่าวบ่อยๆ	พอถ่งเวลาเขาเปิดรับคีณะกรรมการสิัทัธิิฯ	เลยลองย่�นใบสัมัคีร

ว่า	ข้าราชการแบบทีั�เราเคียทัำางานมา	จำะมีผู้ลให้่เขาเล่อกไปทัำางานด้านสิัทัธิิมนุษ์ยชน

ห่ร่อไม่	ปรากฏว่าได้ผู่้านระบบคัีดเล่อกมาอย่างเข้มข้นจำากทุักภาคีส่ัวน	ผู้มถ่อว่าได้รับ

เกียรติิมาก

แล�วตอนุที�เป็นุกรรมการสิำทธิิมนุุษยช่นุ งานุที�ท่านุร้�ส๊ำกประท้บใจที�สำุดคืออะไรคร้บ

และมีอุปสำรรคหรือปัญหาอะไร

เร่�องทัางภาคีใต้ิค่ีอ	การไปถอนฟ้ัองคีดีติากใบ	อัยการสัั�งฟ้ัองไปแล้ว	แต่ิปัญห่ามีคีวาม

ซับซ้อน	 ถ้าส่ับพยานไป	ประชาชนทีั�ญาติิเขาติายไปแล้วบ้าง	 ทีั�ไปประท้ัวงแล้วมีกรณี

ติากใบ	เม่�อปี	๒๕๔7	(๒๕	ติ.คี.)	ห่ลังจำากการปล้นป้น	(๔	ม.คี.	๒๕๔7	-	เห่ตุิการณ์ทีั�

มีกลุ่มคีนร้ายปล้นป้นจำากกองพันพัฒนาทีั�	 ๔	 ค่ีายกรมห่ลวงนราธิิวาสัราชนคีรินทัร์	

ติ.ปิเห่ล็ง	 อ.เจำาะไอร้อง	 จำ.นราธิิวาสั)	 เน่�องจำากว่าผูู้้ทีั�เป็นญาติิของผูู้้ติายซ่�งอยู่ในการ

ชุมนุม	และถูกดำาเนินคีดีอยู่	๓0	กว่าคีน	เราก็ประสัานงานช่วยเขา	ประสัานกับกองทััพ

บกให้่เยียวยาเห่ย่�อผูู้้รับเคีราะห์่	 ซ่�งกระทัรวงกลาโห่มติอนนั�นก็ดีมาก	 เอาเงินไปใช้ให้่

กับผูู้้ติาย	และเราก็ประสัานงานกับทัางอัยการ	

ถื้อว่าเป็นุเหตุการณ์ใหญ่ที�กระทบและเป็นุข่้าวไปท้�วโลก

ติอนนั�นท่ัานนายกฯ	สุัรยุทัธ์ิ	(พลเอกสุัรยุทัธ์ิ	จุำลานนท์ั)	ไปพบชาวบ้านและขอโทัษ์กับ

เห่ตุิการณ์ทีั�เกิดข่�น	เป็นคีรั�งแรกทีั�มีการขอโทัษ์

ตอนุทำาช่่วงนุ้�นุมีอุปสำรรคอะไรไหมคร้บ เพิราะเป็นุเรื�องเกี�ยวก้บความม้�นุคง

คีงมีบ้าง	แต่ิเราก็แก้ไขกันไป	ไม่ได้ร้ายแรง	เพียงแต่ิเราทัำาคีวามเข้าใจำกับคีนให้่เข้าใจำกัน	

ไม่ถ่อว่าเป็นอุปสัรรคี	ในชีวิติการทัำางานของผู้ม	ไม่รู้ส่ักว่ามีอุปสัรรคี	เรารู้ส่ักว่าอุปสัรรคี

เป็นภาระของเราทีั�เกี�ยวข้องกับเร่�องการทัำางาน	 ถ่อว่าเป็นประสับการณ์	 เจำออุปสัรรคี

เราก็แก้ปัญห่าไป	เราทัำาให้่คีนเข้าใจำกัน	ผู้มต้ิองลงพ่�นทีั�ต่ิางจัำงห่วัดค่ีอนข้างเยอะ	อย่าง
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น้อยเราก็คิีดว่าเขาเป็นคีนทีั�ถูกเข้าใจำผิู้ด	เราก็ต้ิองพยายามส่ั�อสัารกับทัางฝ่่ายรัฐด้วยให้่

เข้าใจำกัน

ห่ลังจำากนั�นก็จำะมีกรณีเร่�อง	 7	 ตุิลาคีม	 (กลุ่มพันธิมิติรประชาชนเพ่�อ

ประชาธิิปไติยปิดล้อมอาคีารรัฐสัภาในวันทีั�	๖	ตุิลาคีม	พ.ศ.๒๕๕๑	เพ่�อกดดันไม่ให้่คีณะ

รัฐมนติรีแถลงนโยบายต่ิอทีั�ประชุมรัฐสัภา	จำนเกิดเห่ตุิการณ์วุ่นวายในวันทีั�	7	ตุิลาคีม)	

ติอนนั�นมีคีวามขัดแย้งทีั�ห่น้ารัฐสัภา	ผู้มสัอบ	7	วันเสัร็จำ	เสันอกรรมการ	เล่อดยงัไม่แห้่ง

เลย	ผู้มติรวจำสัอบเสัร็จำเรียบร้อย	แล้วส่ังให้่	ปปช.ดำาเนินการต่ิอไป	สัำาห่รับเจ้ำาห่น้าทีั�ทีั�

เกี�ยวข้องว่าคีนไห่นไม่ปฏิบัติิติามกฎห่มาย	ติอนนั�นเราก็ชี�ประเด็นเยอะอยู	่ผู้มคิีดว่าเป็น

งานชิ�นให่ญ่ทีั�เราประสับคีวามสัำาเร็จำ	อยา่งน้อยรัฐก็ระมัดระวังมากข่�นในเร่�องการชุมนุม

ต่ิางๆ

ไม่อย่างนุ้�นุท้�งทหารและตำารวจอาจจะปราบปรามส่ำงเดช่

สุัดท้ัาย	เขาเอาห่ลักการสัากลมาใช้	ซ่�งถ่อว่าดี	ผู้มก็ไม่มีผู้ลกระทับ	ไม่มีใคีรมาว่ากล่าว

อะไร	 รอดติัวมาได้ก็ถ่อว่าโชคีดีไป	 เป็นธิรรมดาทีั�จำะมีคีนเห่็นด้วยไม่เห็่นด้วย	 อาจำจำะ

ประณามเรา	ห่าว่าเราเอียงข้างฝั่�งโน้นฝั่�งนี�ก็แล้วแต่ิ	แต่ิเราพยายามให้่ข้อเท็ัจำจำริง	ดูจำาก

เห่ตุิการณ์ทีั�เกิดข่�น	ไม่ได้ดูว่าใคีรเป็นคีนทัำาห่ร่อก่อเห่ตุิ	แต่ิเห่ตุิทีั�เกิดในสัถานการณ์ขณะ

นั�น	มาจำากติรงไห่น	และค่ีอยๆ	ส่ับสัาวไปทีัละจุำดๆ	

ตอนุนีุ�ท่านุมาเป็นุพิลเมืองเต็มต้วและมีบทบาทในุภาคพิลเมือง ม้ลนิุธิิเสำฐียรโกเศศ-

นุาคะประทีปมีกระบวนุการทำางานุในุยุคข้องท่านุอย่างไรบ�าง

ทุักฝ่่ายก็ทัำางานกันอย่างดี	เช่น	INEB	(เคีร่อข่ายพุทัธิศาสันิกสััมพันธ์ิเพ่�อสัังคีม)	เพ่�อเอา

ศาสันามาแกปั้ญห่าสัังคีม	มลูนิธิิจำะมีองค์ีกรเคีร่อข่ายทัั�วโลก	ทัำางานอยา่งเป็นมรรคีเปน็

ผู้ลมาก	เสันอประเด็นต่ิางๆ	เช่น	เร่�องโลกร้อนเราเสันอ	UN	ตัิ�งแต่ิเม่�อ	๒0	ปีทีั�แล้ว	และ

อีกห่ลายเร่�องทีั�เป็นเร่�องระห่ว่างประเทัศ	เช่น	เร่�องในพม่า	เราก็ประสัานงานกับเอ็นจีำโอ	

ในพม่า	เพ่�อให้่เขามีคีวามเข้มแข็งและเข้าใจำโลกในฐานะทีั�เป็นจำริงมากข่�น

และเรายังมีงานอ่�นๆ	 ทีั�ทัำา	 เช่น	 ป๋วยเสัวนาคีาร	 ห่ร่ออาศรมวงศ์สันิทั	 ซ่�ง

เป็นการทัดลองใช้ชีวิติของคีนรุ่นให่ม่	ห่ร่อคีนทีั�อยากจำะเรียนรู้จัำกตัิวเองมากๆ	ก็จำะเข้าไป
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ทีั�อาศรม	มีห่ลายกิจำกรรมคีรับ

เสัมสิักขาลัย	จำะขยายไปทัั�งเสัมฯ	พม่า	เขมร	ลาว	และทีั�กรุงเทัพฯ	ค่ีออบรม

ด้านใน	ด้านจิำติวิญญาณของคีนให้่มคีีวามติระห่นักรู้ดว้ยติวัเอง	รู้จัำกตัิวเองมากข่�น	แทันทีั�

จำะรู้จัำกคีนอ่�นและไปประณามคีนอ่�น	เราก็รู้จัำกตัิวเองและเข้าใจำคีนอ่�น	ห่ร่อร่วมกับทัาง

มหิ่ดลเปิดจิำติติปัญญาศ่กษ์า	

มีห่ลายภารกิจำทีั�อยู่ภายใต้ิร่มเงาของมูลนิธิิ

มูลนิธิิโกมลคีีมทัองก็มาจำากมูลนิธิิเสัฐียรโกเศศฯ	 สั่วนห่น่�งและมีคีวามเช่�อม

โยงกันติลอดเวลา

อยากให�ค้ดกรองมาว่า อะไรคือผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ภาคภ้มิใจที�สุำดเอาส้ำกผู้ลงานุหนุ๊�ง

ติอบได้ไม่ค่ีอยชัดเจำน	เพราะผู้มไม่ใช่ผูู้้นำามากมาย	เป็นคีนเล็กๆ	ไม่น่าจำะมีอะไร	

ภาคภ้มิใจคือทำาอย่างสำมควรที�เราจะทำาก้บเพืิ�อนุมนุุษย์ ช่่วยเหลือเท่าที�เรามีกำาล้ง 

อย่างกรณีข้องตากใบ กรณีสำำานุ้กงานุคณะกรรมการข้�อม้ลข่้าวสำารที�อย่้เบื�องหล้ง 

ความสำำาเร็จในุการเอาร้ฐมนุตรีมาติดคุกได�

เป็นเร่�องขององค์ีกรพัฒนาเอกชน	 เขาเป็นคีนรวบรวมข้อมูลทีั�เราดำาเนินงานเสันอไป

คีรับ	น่าจำะเป็นทัาง	๓0	องค์ีกรพัฒนาเอกชน	ทีั�มีรสันา	โติสิัติระกูล	เป็นผูู้้ประสัานงาน	

และเร่�อง	7	ตุิลา	เราไม่ได้คิีดว่าเร่�องไห่นสัำาคัีญ	กว่าเร่�องไห่น	เราคิีดว่าทุักเร่�องสัำาคัีญ

ห่มด	 เราพยายามทัำาให้่ดีทีั�สุัด	 เราทัำาทุักวันให้่เป็นปกติิ	และถ่อว่าทุักอย่างสัำาคัีญห่มด	

จำะบอกว่าเฉพาะเร่�องนี�สัำาคัีญกว่าเร่�องนี�	 ติอบไม่ค่ีอยได้	 เพียงแต่ิเร่�องให่ญ่ก็ทัำาให้่เป็น

ไปติามเห่ตุิการณ์	เร่�องไห่นจำบได้ก็ให้่จำบ	ผู้มพยายามทัำาให้่คีนเข้าใจำกัน	แล้วห่าทัางให้่

เขายุติิคีวามขัดแย้ง	 ห่ร่ออยู่ด้วยกันอย่างเป็นธิรรมเท่ัาทีั�จำะทัำาได้	 ไม่อยากให้่คีนมา

ขัดแย้งกันมาก

ติอนผู้มทัำาห่น้าทีั�อยู่ใน	 กสัม.	 (คีณะกรรมการสิัทัธิิมนุษ์ยชนแห่่งชาติิ)	 ผู้ม

มีห่น้าทีั�ติรวจำสัอบกระบวนการยุติิธิรรมด้วย	เกี�ยวกับเร่�องติำารวจำ	อัยการ	ศาล	เวลามี

คีนมาร้องเรียน	ผู้มจำะประสัานงาน
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กรณีอื�อฉาวในุปัจจุบ้นุ เรื�องบอสำ (วรยุทธิ อย่้วิทยา) ท่านุนุ่าจะถ้นุ้ดที�สุำด

ผู้มใช้ประสับการณ์งานทีั�ทัำางานในศาลเด็กและอัยการด้วยมาทัำางานทีั�กรรมการสิัทัธิิ

มนุษ์ยชน	ห่ลายเร่�องเป็นประสับการณ์ทีั�เราสัะสัมมาแล้วเอาไปใช้

ติอนนั�นนอกจำากกรณี	7	ตุิลาคีมแล้ว	ในเชียงให่ม่ยังมีเร่�องขยายถนน	ผู้มก็

ประสัานงานกับผัู้งเม่องไม่ให้่เขาไปขยายถนน	เราก็ไปคุียกับชาวบ้าน	พอให้่เขาเข้าใจำ

ข้อกฎห่มายและเข้าใจำสิัทัธิิ�ของเขา	 แล้วเราเป็นผูู้้ประสัานงานเอาข้อมูลไปคุียกับทัาง 

ผูู้้ว่าราชการจัำงห่วัดกับกรมผัู้งเม่อง	 ไม่ให้่เกิดการขยายถนนทีั�จำะทัำาให้่วัฒนธิรรมและ

เม่องเก่าเสีัยอัติลักษ์ณ์ของเชียงให่ม่ไป	ผู้มเป็นผูู้้ประสัานงานให้่	ให้่ชาวบ้านเขาร้องเรียน

มา	แต่ิผู้มไม่ได้เป็นเจ้ำาภาพ	ผู้มไม่ค่ีอยชอบเป็นเจ้ำาของเร่�อง	แต่ิเราเป็นผูู้้ประสัานงาน

ทัำาให่เ้ร่�องไปถ่งผูู้้ทีั�ได้รับผู้ลกระทับ	ให้่เขารู้ส่ักมีคีวามภาคีภมิูใจำว่า	เขาช่วยตัิวเองได	้ไม่

ต้ิองผู่้านนายห่น้าห่ร่อคีนอ่�น	 เพียงแต่ิเราเป็นผูู้้ประคัีบประคีองห่ร่อเอาข้อมูลไปย่�นให้่

เขาว่า	ข้อกฎห่มายมีอย่างนี�	จำะประสัานงานกับห่น่วยงานใดบ้าง	จำะแก้อย่างไร

ห่ลายเร่�องต้ิองไปเปิดติำาราดู	ได้รวบรวมไว้พอสัมคีวร	แต่ิเราไม่รู้ส่ักว่าอันไห่น

ให่ญ่กว่าห่ร่อว่าเป็นเร่�องสัำาคัีญ	ทุักอยา่งมีเห่ตุิการณ์ทีั�เกิดแติกต่ิางกัน	เราก็ทัำางานติาม

ภารกิจำทีั�อยู่ติรงห่น้า	 จำบแล้วก็จำบ	ทัำาให้่เราสังบจิำติใจำ	 ไม่ต้ิองไปว้าวุ่นกับเร่�องทีั�ไม่เป็น

เร่�อง	ห่ร่อไปสัร้างคีวามขัดแย้งต่ิอไป

ในุว้ยที�เราเกษียณอายุมานุานุพิอสำมควร เราได�แสำวงหาความสำมดุลระหว่างการ

พ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุข้องเรา ก้บบทบาททางส้ำงคมที�เราย้งมีอย่้อย่างไรบ�างคร้บ

ช่วงนี�เราก็ให้่คีำาแนะนำากับคีนรุ่นให่ม่ๆ	ทีั�เข้ามาปร่กษ์าห่าร่อกัน	ทัำาตัิวให้่เป็นประโยชน์	

ติอนนี�เป็นกรรมการอำานวยการของคีณะนิติิศาสัติร์	 มห่าวิทัยาลัยเชียงให่ม่	 และทีั�

ขอนแก่น	สัอนเร่�องสิัทัธิิมนุษ์ยชนด้วย	ทีั�จุำฬาฯ	เราก็เป็นกรรมการสัอบวิทัยานิพนธ์ิเร่�อง

สิัทัธิิมนุษ์ยชน	ห่ลังจำากพ้นติำาแห่น่ง	ผู้มก็ไปอยู่ทีั�	ADB	(ธินาคีารพัฒนาเอเชีย)	ห่ลายปี	

เขาเชิญไปร่วมเป็นกรรมการอิสัระ	เกี�ยวกับเร่�องข้อมูลข่าวสัาร	สัมัยก่อนธินาคีารเอาเงิน

ไปให้่กับการพัฒนาโดยไม่ได้ฟัังเสีัยงภาคีประชาชน	พอเขาตัิ�งเราข่�นมาแล้ว	 เป็นช่อง

ทัางทีั�ประชาชนจำะมาร้องเรียนโคีรงการทีั�มีผู้ลกระทับ	 เราเป็นกรรมการก็เสันอว่ามี

ชาวบ้านร้องเรียนมา	เช่น	ทัางรถไฟัผู่้านห่มู่บ้านเขา	เขาเสีัยห่าย	สัภาพแวดล้อมของเขา
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เปลี�ยนไป	ผู้มทัำาอยู่พักห่น่�ง	ช่วงนั�นเป็นบทับาทัทีั�ผู้มไม่ได้ไปบอกกับใคีร

เพียงแต่ิเราไปทัำาทุักเร่�องไม่ได้	 แต่ิระห่ว่างนี�ถ้ามีคีนมาปร่กษ์าเร่�องข้อ

กฎห่มาย	เราก็ให้่คีำาแนะนำาติลอด	ทุักวันนี�ก็ยงัมีคีนมาปร่กษ์าห่าร่อ	เราก็ช่วยกันไปติาม

สัถานการณ์	ไม่มีอะไรมาก	เราก็ใช้ชีวิติแบบเรียบง่าย

ท่านุมีโครงการเกี�ยวก้บการปฏิิบ้ติธิรรมที�เชี่ยงใหม่ไหม

ลูกชาย	(ถนอมสิังห์่	โกศลนาวิน)	ตัิ�งมูลนิธิิห่ยดธิรรม	มีการฝึ่กอบรมคีล้ายๆ	กับอาศรม

วงศ์สันิทั	คิีดว่ามีประโยชน์	มีคีนมาเข้ามาฝึ่กอบรมเป็นระยะๆ	สับายๆ	แต่ิไม่ได้เป็นเร่�อง

เป็นราวทีั�ให่ญ่โติมาก	เพียงแต่ิให้่อิสัระเขามาพบกัน	ให้่ใช้สัถานทีั�	ให้่คีนเข้ามาทัำาคีวาม

เข้าใจำตัิวเอง

จะมอีะไรฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวในุเรื�องการใช่�ชี่วิตให�มีอุดมคติที�ย้�งยืนุในุส้ำงคมปัจจุบ้นุ

ที�เปลี�ยนุแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาได�ยาก

เราต้ิองต่ิ�นตัิวต่ิอสัภาพสัังคีมทีั�เปลี�ยนแปลงไปติลอดเวลา	สัว่นเราจำะมีบทับาทัมากน้อย

แค่ีไห่น	 เราต้ิองพิจำารณากำาลังตัิวเองด้วยว่าเราทัำาอะไรได้มากน้อยแคี่ไห่น	 ในเง่�อนไข

อะไร

เคยเตือนุล้กช่ายบ�างไหมคร้บ

ส่ัวนห่น่�งเขาอาจำจำะไปบวชอยูน่านพอสัมคีวร	๑๒	ปี	น่าจำะได้ซ่มซับบรรยากาศของทัาง

ศาสันามาดว้ย	ซ่�งผู้มไมไ่ปรบกวนห่ร่อทัำาให่เ้ขาไดรั้บอิทัธิิพลจำากเรา	ปล่อยให้่เขาทัำาใน

สิั�งทีั�เขามีคีวามสุัข

รุ่นุข้องเราถื้อว่าเป็นุรุ่นุเบบี�บ้ม ซ๊ั�งจะเป็นุรุ่นุที�ส้ำญหายต่อไป

เราต้ิองเข้าใจำสััจำธิรรมข้อนี�และดำารงอยูแ่บบเป็นมิติรสัห่ายกับเพ่�อนทีั�เข้าใจำกันจำริงๆ	ผู้ม

อยู่มูลนิธิิมานานแล้ว	ปร่กษ์า	อ.สุัลักษ์ณ์ว่าอยากจำะถอยออกมา	แต่ิอาจำารย์ขอให้่ช่วย

ต่ิอ	ผู้ม	7๓	ปีแล้ว	คีวรจำะยติุิติำาแห่น่งพวกนี�แล้ว	เพราะเราไม่อยากติิดยด่อะไรมากมาย	

อยากทัำางานสับายๆ	อยูข่องผู้มปกติิแบบคีนทีั�ไม่มีช่�อเสีัยงอะไรมากมาย
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	 ผู้มยังไม่คิีดว่ามีอะไรโดดเด่นมาก	 คิีดว่าเป็นเร่�องคีวรจำะต้ิองทัำาปกติิเม่�อมี

ภารกิจำ	เราอยากจำะให้่ดีกว่านี�	แต่ิทัำาเท่ัาทีั�ทัำาได้

นีุ�คือสิำ�งที�สำอดคล�องก้บโกมล คีมทอง พ้ิดไว� คำาว่าอุดมคติข้องแกไม่ใช่่ข้องพิิเศษอะไร

ทุกคนุเมื�อมีชี่วิตเป็นุมนุุษย์ควรจะต�องดำาเนิุนุชี่วิตแบบนีุ�อย่้แล�ว เพีิยงแต่คนุส่ำวนุ

ใหญ่พิอไม่ทำา พิอมีคนุทำาข๊้�นุมาในุเรื�องความจริง ความดี ความงาม ก็เลยถ้้กกล่าว

หาว่าเป็นุนุ้กอุดมคติที�กินุไม่ได� ที� อ.ป๋วยท่านุฟัังแล�วข้้ดใจว่า อุดมคติกินุไม่ได� กลาย

เป็นุข้องต�องห�าม ไม่ใช่่เป็นุเรื�องที�ใครควรจะทำา แต่ อ.ป๋วยและโกมล คีมทอง คิดว่า

เป็นุเรื�องที�ต�องทำาอย่้แล�ว ปัญหาส้ำงคมก็จะไม่เกิดมากมายข้นุาดนีุ�

เป็นเร่�องการติิดทีั�คีำาศัพท์ัมากกว่า	อยา่งคีำาว่าสิัทัธิิมนุษ์ยชนห่ร่ออุดมคีติิ	คีนก็คิีดว่าเป็น

คีำาให่ญ่	สูัง	คีนเข้าไม่ถ่ง	แต่ิถ้าเผู่้�อเราเข้าใจำว่า	เราจำะปฏิบัติิชีวิติให้่เรียบง่าย	สัมกับคีวาม

เป็นมนุษ์ย์	ค่ีอไม่ขัดแย้งกัน	มองโลกไปติามคีวามเป็นจำริง	รู้จัำกว่าคีวามงามเป็นอย่างไร	

คีวามดีเป็นอย่างไร	ถ้าคุีณจำะตีิคีวาม	คุีณอาจำจำะเห็่นไม่เห่ม่อนกัน	แต่ิจำะมีห่ลักเดียว	โดย

เฉพาะในทัางศาสันา	จำะเห็่นประเด็นทีั�ชัดเจำนข่�น	ก็ต้ิองมีแนวของเรา

วิถี้ปกติธิรรมดานีุ�แหละคืออุดมคติที�คนุได�ลงล๊กไป

ถ้าไปมองเร่�องศัพท์ับัญญัติิมากๆ	 เลยดูเป็นเร่�องให่ญ่	 สิัทัธิิมนุษ์ยชนค่ีอเร่�องคีวามเป็น

มนุษ์ยเ์ท่ัานั�นเอง	เราเข้าใจำคีวามเพ่�อนมนุษ์ย์	เราเคีารพคีวามเป็นเพ่�อน	เป็นมนุษ์ยข์อง

เขา	 ในตัิวตินของเขา	 แต่ิพอสิัทัธิิมนุษ์ยชนเอาไปเป็นเคีร่�องม่อว่ามนุษ์ย์	 ว่าคุีณละเมิด

สิัทัธิิ�	นั�นอาจำจำะเป็นภารกิจำห่น่�งของนักต่ิอสู้ัเพ่�อสิัทัธิิมนุษ์ยชน	แต่ิบางคีรั�งก็สัร้างคีวาม

ขัดแย้ง	 แต่ิว่าถ้าเป็นภารกิจำของการต่ิอสู้ัและจำำาเป็นในเง่�อนไขของการต่ิอสู้ั	 เร่�องสิัทัธิิ

มนุษ์ยชนก็ต้ิองเดินไปติามเส้ันทัางนั�น	แต่ิโดยห่ลักทัั�วไป	สิัทัธิิมนุษ์ยชนก็ค่ีอคีวามเป็น

มนุษ์ย์	 เราเห็่นคีวามเป็นมนุษ์ยชนเท่ัานั�นเอง	แต่ิส่ัวนให่ญ่ยังไม่เข้าถ่งจุำดนั�น	 เราก็ต้ิอง

ต่ิอสู้ักันเพ่�อไปให้่ถ่งจุำดนั�น	ซ่�งมีรายละเอียดเยอะอยู่

ผู้มเป็นคีนธิรรมดาทีั�ไม่ค่ีอยมีเน่�อห่าสัาระเท่ัาไห่ร่	 แต่ิได้รับเกียรติิจำากมูลนิธิิ

โกมลคีีมทัองให้่เป็นปาฐก	 ถ่อว่าเป็นเกียรติิยศอันสูังส่ัง	 ในส่ัวนการทัำางานถ่อว่าเป็น

ภารกิจำติามปกติิทีั�เราต้ิองทัำาให้่ชีวิติเป็นไปติามวัติถุประสังค์ีของภารกิจำนั�น	 เม่�อเสัร็จำ
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แล้วเราก็ต้ิองผู่้านไป	เพียงแต่ิชอบห่ร่อไม่	เราต้ิองไปพิจำารณาว่า	บางเร่�องเราอาจำจำะมี

ข้อบกพร่อง	ก็เป็นบทัเรียนสัำาห่รับการทัำางานต่ิอไป

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

การใช่�อำานุาจร้ฐโดยการกำาก้บข้องประช่าช่นุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๒๖	ประจำำาปี	๒๕๔๓
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ศ.นุพิ.เสำม พิริ�งพิวงแก�ว

"อุดมคีติิ	-	"อุดม"	แปลว่า	"ชั�นสูัง"	ประถม	มัธิยม	และอุดม	อุดมแปลว่าชั�น

สูังสุัด	คีติิแปลว่าอะไร	"คีติิ"	แปลว่า	"ทัาง"	แปลว่า	"ห่ลักการ"	ในการทีั�จำะนำาชีวิติของ

เราไปพบกับสิั�งทีั�เราปรารถนา	โดยทีั�เราไม่ต้ิองการได้รับส่ัวนห่น่�งส่ัวนใดเลย	โดยการทีั�

เรามีอุดมการณ์อยา่งมีอิสัระ	อิสัระในชีวิติของเรา	ดังทีั�เราเห็่นสัมเด็จำพระสััมมาสััมพุทัธิ

เจ้ำาเป็นพระอรหั่นต์ิ	 ได้เห็่นพระศิวะ	 ซ่�งเป็นเจ้ำานายสูังสุัดในศาสันาพราห่มณ์	 อย่างทีั�

อาจำารย์ประเวศท่ัานพูดเม่�อสัักคีรู่	กระผู้มมีโอกาสัได้เป็นอิสัระ	อิสัระจำากกิเลสัตัิณห่า

ทัั�งห่ลาย	เม่�อใดทีั�เราได้ถ่งระยะนั�น	นั�นจำะเป็นระยะทีั�เรามีคีวามสุัขทีั�สุัดในชีวิติ

ศ.นพ.เสัม	พริ�งพวงแก้ว
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"ผู้มดีใจำทีั�มีบุคีคีลอย่างคีรูโกมล	 คีีมทัอง	 "โกมล"	แปลว่าอะไร	 โกมลแปลว่า	

"ดอกบัว"	โกมลแปลว่า	"คีวามอ่อนน้อม"	เพราะฉะนั�นการทีั�บิดามารดาให้่เด็กคีนนี�ช่�อ

ว่าโกมลนั�น	จ่ำงไม่ใช่อยูดี่ๆ	ก็ตัิ�งช่�อ	มันต้ิองมีเบ่�องห่ลังอยา่งมห่าศาลทีั�จำะผู้ลักดัน	ยน่ยนั	

ให้่เห็่นว่าเด็กคีนนี�จำะเป็นดวงใจำของชาติิต่ิอไปข้างห่น้า	..."

"...	 คีรูโกมล	 คีีมทัอง	 มีคุีณลักษ์ณะห้่าประการ	 ซ่�งเป็นห่น้าทีั�ทีั�เราทัั�งห่ลาย

ต้ิองสัรรเสัริญและเข้าใจำเป็นอย่างยิ�ง	ลักษ์ณะห้่าประการนี�มาจำากธิรรมของสัมเด็จำพระ

สััมมาสััมพุทัธิเจ้ำา	 ค่ีอมาจำากคีำาว่า	 "สัาราณียธิรรม"	 ซ่�งท่ัานได้รับการยกย่องจำาก

ประชาชนจำนกระทัั�งในปจัำจุำบันนี�	ว่าท่ัานเปน็บุคีคีลผูู้ค้ีวรแกก่ารรำาล่กถ่ง	ท่ัานเปน็บุคีคีล

ผูู้้คีวรคีำาน่งถ่งเป็นอันดับแรก	ฉะนั�นประการแรกท่ัานจ่ำงเป็น	"สัาราณียะ"	ค่ีอบุคีคีลผูู้้

คีวรระล่กถ่ง	ประการทีั�สัอง	ท่ัานเป็นบุคีคีลผูู้้เป็นทีั�รักของสัังคีม	ค่ีอเปน็	"ปิยกร"	ประการ

ทีั�สัาม	ท่ัานเป็นบุคีคีลผูู้้ได้รับคีวามเคีารพนับถ่อ	ท่ัานเป็นคีรู	ท่ัานได้รับคีวามนับถ่อ	เรา

เรียกว่าท่ัานมี	"คุีรุกร"	ค่ีอบุคีคีลผูู้้ได้รับการนับถ่อ	being	respectable	ประการต่ิอไป	

ท่ัานเป็นบุคีคีลผูู้้ให้่คีวามสังเคีราะห่์ต่ิอสัังคีม	 ดังทีั�เห็่นได้ว่าท่ัานเป็นคีรูอยู่ทีั�จัำงห่วัด

สุัราษ์ฎร์ธิาน	ีและประการสัดุท้ัาย	ท่ัานเป็นบุคีคีลผูู้้นำามาซ่�งคีวามสัามคัีคีี	คีวามสัามคัีคีี

ซ่�งเป็นเร่�องทีั�ให่ญ่ยิ�งมาก	บ้านเม่องเราทีั�ได้รับคีวามทุักข์ยากในปัจำจุำบันนี�	เพราะเราขาด

คีวามสัามัคีคีี	ทัำาไมเราขาดคีวามสัามัคีคีี	เพราะเราเห็่นแก่ตัิว

...นอกจำากนั�นแล้ว	ท่ัานยงัเป็นผูู้้มีคีวามกตัิญญููกติเวทีัต่ิอสัมเด็จำพระสััมมาสััม

พุทัธิเจ้ำาเป็นอยา่งยิ�ง	ท่ัานมีคีวามกตัิญญูู	มีคีวามสัำาน่ก	และมีคีวามกติเวทีัทีั�จำะแสัดงออก

ต่ิอผูู้้มีพระคุีณด้วยการกระทัำา	ไม่ใช่ด้วยอามิสับูชา	แต่ิด้วยปฏิบัติิบูชา	ติามทีั�สัมเดจ็ำพระ

สััมมาสััมพุทัธิเจ้ำาได้สัอนให้่พวกเราได้รู้	๓	ประการ	ประการทีั�ห่น่�งก็ค่ีอ	ต้ิองเสัริมสัร้าง

สิั�งดีงาม	ทีั�เราเรียกว่า	"กุศลกรรมสิับประการ"	อันเน่�องมาจำากการกระทัำาทัางกายสัาม

ประการ	การกระทัำาทัางวาจำาสีั�ประการ	และทัางใจำอีกสัามประการ	และในเวลาเดียวกัน	

ท่ัานก็สัอนให้่เราลด	 "อกุศลกรรมสิับประการ"	 ซ่�งติรงกันข้ามกับทีั�เราพูดมาเม่�อสัักคีรู่	

ประการทีั�สัาม	พระพุทัธิเจ้ำาได้สัอนให้่เราสัำาน่กว่า	ในโลกนี�ไม่มีใคีรอีกแล้วทีั�จำะช่วยเรา

ได้นอกจำากตัิวเราเอง	พระองค์ีทัรงสัอนว่า	ตินนั�นเป็นทีั�พ่�งแห่่งติน	ไม่มีอะไรในโลกอีก

แล้วทีั�จำะช่วยเราได้นอกจำากตัิวเราเอง"
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"คีรูโกมลได้ทัำาห่น้าทีั�อยา่งดีทีั�สุัดแล้ว	ถ้าใคีรยงัว่าคีรูโกมลไม่ดี	ไม่ใช่คีวามผิู้ด

ของคีรโูกมล	เขาทัำาอยา่งดีทีั�สุัดแล้ว	เพราะฉะนั�นจำงถามติวัท่ัานเองวา่	ท่ัานได้ทัำาห่นา้ทีั�

อย่างดีทีั�สุัดแล้วห่ร่อยัง	 ผู้มภูมิใจำทีั�มาย่นต่ิอห่น้าท่ัานทัั�งห่ลาย	 กระผู้มแน่ใจำว่าท่ัานจำะ

ถ่ออุดมการณ์นี�ไว้ชั�วชีวิติของท่ัาน	 และสุัดท้ัายกระผู้มขอกราบเรียนท่ัานทัั�งห่ลายอีก

คีรั�งห่น่�งว่า	เม่�อแสังทัองส่ัองฟ้ัาอำาไพ	ประชาชนต้ิองเป็นให่ญ่ในแผู่้นดิน"

จาก ส่ับสัายธิารตำานานนักอุดมคติ: ผ่�านหัวใจปู่สูั�นักอุดมคติแห�งสัามัญชีน
นุ. 6-7, 2๓

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

สืำบสำายธิารตำานุานุนุ้กอุดมคติ: ผู่้านุห้วใจป่้ส่้ำนุ้กอุดมคติแห่งสำาม้ญช่นุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๒7	ประจำำาปี	๒๕๔๔
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สำมบุญ สีำคำาดอกแค

คีรั�งห่น่�ง	ในวันทีั�	๒๒	กุมภาพันธ์ิ	พ.ศ.๒๕๔๕	ณ	ห้่องประชุมมห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์	

สัภาเคีร่อข่ายกลุ่มผูู้้ป่วยจำากการทัำางานและสิั�งแวดล้อมแห่่งประเทัศไทัย	 ได้รับเกียรติิ

จำากมูลนิธิิโกมลคีีมทัองให้่กล่าวปาฐกถาประจำำาปีโกมลคีีมทัอง	 และได้รับเกียรติิจำาก	

รศ.ดร.วรวิทัย	์เจำริญเลิศ	เป็นผูู้้กล่าวแนะนำาตัิว	ในวันนั�นต้ิองรวบรวมคีวามกล้าเป็นทีั�สุัด

ในการข่�นไปพูด	แต่ิทีั�เบาใจำอยา่งห่น่�งค่ีอ	เร่�องทีั�พูดเป็นเร่�องทีั�เราทัำางานอยู	่ทีั�สุัดวันงาน

จำริง	การพูดผู่้านไปด้วยดี	และยังมีการพิมพ์ห่นังส่ัอออกมาให้่ได้เก็บไว้	ทัำาให้่เรามีคีวาม

มั�นใจำในการทัำางานมากข่�น	ทีั�ได้ส่ั�อสัารสัาธิารณะในวงกว้าง	เพราะปกติิการทัำางาน	การ

สู้ัเร่�องสิัทัธิิให้่ผูู้้ป่วยจำากการทัำางานในเวลา	ย่อมมีผูู้้เสีัยผู้ลประโยชน์ไม่พอใจำ	ทัั�งกองทุัน	
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นายทุันต่ิางๆ	 จ่ำงน่กขอบคุีณมูลนิธิิโกมลคีีมทัองทีั�มีส่ัวนสัร้างคีวามมั�นใจำในการทัำางาน

สัำาห่รับสัภาเคีร่อข่ายกลุ่มผูู้้ป่วยฯ	และสัมาชิกผูู้้ป่วยทุักคีน	

ไม่น่าเช่�อว่าเวลาผู่้านไปจำนวาระ	๕0	ปีมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ก็ได้รับการประสัาน

มาจำากคุีณสัันติิสุัข	โสัภณสิัริ	บรรณาธิิการจัำดทัำาห่นังส่ัอ	โคีรงการส่ับสัานอุดมคีติิแห่่ง

คีนห่นุ่มสัาวในก่�งศติวรรษ์ห่น้า	 ให้่เขียนบทัคีวาม	 เพ่�อทัำาห่นังส่ัอสััมภาษ์ณ์ปาฐกของ

มูลนิธิิฯ	และเติรียมจัำดกิจำกรรมต่ิางๆ	ในการกระตุ้ินเต่ิอนและสัร้างเสัริมแรงบันดาลใจำ

ให้่คีนรุ่นให่ม่	ได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ถ่งคุีณค่ีาและการดำาเนินวิถีชีวิติอยา่งมีอุดมคีติิในยคุี

ปัจำจุำบัน	 เพ่�อจำะเป็นสัะพานเช่�อมการเรียนรู้ของบรรดาปาฐกในอดีติ	 อันเป็นเสัม่อน

ตัิวแทันของอุดมคีติิทีั�จัำบต้ิองได้จำริงไปสู่ัคีนรุ่นให่ม่	 ซ่�งก็ไม่ง่ายอีกนั�นแห่ละสัำาห่รับคีน

ทัำางานและเป็นนักปฏิบัติิ	ผูู้้ป่วยเร่�อรัง	(ปอดเส่ั�อมถาวรมานานบวกด้วยโรคีอ่�นๆ	ทีั�เป็น

ผู้ลพลอยได้ติามมาอีกสัารพัดโรคี)	 ทีั�ต้ิองกินยาพักผู่้อนนอนติามเวลา	 บวกกับเวลา

ภารกิจำประจำำาวันทีั�มีอยู่	 แต่ิด้วยคีวามตัิ�งใจำของผูู้้ประสัานงานโทัรมายำ�าจำากเด่อน

สิังห่าคีมจำนถ่งตุิลาคีม	รู้ส่ักผิู้ดมาก	เห่ม่อนเราบกพรอ่งต่ิอห่น้าทีั�	จ่ำงไดเ้วลาเริ�มเขียนเอา

ติอนขีดเวลาจำำากัดเสีัยแล้ว	แต่ิยังดีทีั�ผูู้้ประสัานได้ตัิ�งคีำาถามมาให้่ถ่ง	๑0	ข้อด้วยกัน	จ่ำง

เป็นข้อดี	ทีั�ทัำาให้่เราเริ�มตัิ�งต้ินลงม่อเขียนติามทีั�ตัิ�งประเด็นคีำาถาม	ซ่�งจำะติรงประเด็นห่ร่อ

ไม่ติรงก็สุัดแท้ัแต่ิผูู้้จัำดทัำาห่นังส่ัอจำะกรุณาปรับปรุงตัิดต่ิอให้่	ต้ิองขออภัยจำริงๆ	เป็นงาน

ยากไม่ถนัดนักกับคีำาถามทีั�ให้่มาทัั�งห่มด

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องท่านุคืออย่างไร 

อุดมคีติิในคีวามคิีดเห็่นของเราค่ีอ	 ทีัแรกเราไม่รู้ห่รอกว่ามันจำะเป็นอุดมคีติิของเรา

ห่ร่อไม่	 แต่ิเรามีคีำาถามทีั�ต้ิองการคีำาติอบอย่างยิ�งว่า	 ทัำาไมงานด้านสุัขภาพคีวาม

ปลอดภัยในการทัำางาน	การเข้าถ่งสิัทัธิิติามกฎห่มายของคีนงานจ่ำงไม่เกิด	ทัำาไมห่มอ	

แพทัย์	โรงพยาบาล	ห่ร่อคีลินิกทีั�วินิจำฉัยโรคีจำากการทัำางาน	ถ่งไม่มีในติอนนั�น	ทัั�งๆ	ทีั�

มีคีนงานห่ลายสิับล้านคีน	 ทัำาไมนโยบายรัฐถ่งไม่มี	 ทัำาไมคีนงานมาร้องเรียนเราเยอะ	

ทัำาไมถ่งมีคีดีมากมาย	ทัำาไมถ่งมีการปฏิเสัธิโรคีของคีนงาน	ทัำาไมนายจ้ำางถ่งปฏิเสัธิสิัทัธิิ

ของคีนงาน	ทัำาไมนายจ้ำางไม่ดูแลสัภาพการทัำางานให้่ปลอดภัย	ทัำาไมมีคีดีคีนป่วยข่�นสู่ั

ศาลเป็นร้อยคีดี	ทัำาไมคีนงานไม่รู้จัำกว่าตินเองป่วยเป็นโรคีจำากการทัำางาน	เราคิีดว่าเร่�อง
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เห่ล่านี�จำำาเป็นมากสัำาห่รับเราและแรงงาน	แล้วเราก็ชั�งใจำว่า	เรามีคีวามสัามารถทีั�จำะทัำา

เร่�องสัำาคัีญอยา่งนี�ไห่ม	แม้ว่าเราจำะมลูีกเล็กมีคีรอบคีรวัต้ิองดูแลเห่ม่อนคีนอ่�นๆ	แต่ิงาน

ทีั�เราทัำายงัไม่มีใคีรทัำา	ถ้าเราไม่ทัำางานนี�แล้วใคีรจำะทัำา	ตัิวเราในฐานะผูู้้ป่วยจำากงานทีั�รับ

ผู้ลกระทับโดยติรงจ่ำงตัิดสิันใจำว่า	 เร่�องการดูแลคีรอบคีรัวดูแลลูก	 คีนในสัังคีมต่ิางก็ทัำา

กันอยูแ่ล้ว	ห่ากจำะขาดเราสัักคีนทีั�ดูแลคีรอบคีรวัได้ไม่ดี	แต่ิก็ยงัมีคีนอ่�น	มีคีรอบคีรัวอ่�น

ทีั�เขาดูแลลูกดีดูแลคีรอบคีรัวดี	 ไม่ใช่เราไม่รักลูกเรา	 แต่ิเราคิีดว่าทุักคีนเกิดมาเพราะ

กรรมกำาห่นดอยู่แล้ว	 เราจ่ำงเกิดคีวามมุ่งมั�นทีั�จำะทัำาในสิั�งนี�เพ่�อให้่ไปสู่ัเป้าห่มายคีวาม

สัำาเร็จำ	แล้วเราก็ปฏิญาณกับตินเองว่า	แม้เจำอปัญห่าอุปสัรรคีใดๆ	เราจำะไม่ถอย	เราคิีด

ว่ามันเป็นปัญห่าให่ญ่ทีั�ถูกห่มักห่มมเอาไว้ในคีวามม่ดมานมนานแล้วในบ้านเม่อง	 ใน

สัังคีมของเรา	เราจำะต้ิองเริ�มทัำามันให้่ได้ด้วยตัิวของเราเอง	โดยเฉพาะเราเป็นผูู้้ป่วยจำาก

การทัำางาน	 จ่ำงจำำาเป็นต้ิองทัำาแบบห่ลีกเลี�ยงไม่ได้	 เพราะถ้าเราไม่ทัำาติอนนี�แล้ว	ใคีรจำะ

ทัำาติอนไห่น	แรงงานค่ีอมนุษ์ย์	 เขาคีวรมีสิัทัธิิ	คีวามเสัมอภาคีทัางด้านสุัขภาพค่ีอสิัทัธิิ

มนุษ์ยชน

ความหมายข้อง "อุดมคติข้องโกมล คีมทอง" ตามที�ท่านุเข้�าใจคืออย่างไร 

ท่ัานโกมล	คีีมทัอง	มีอุดมคีติิของท่ัาน	ทีั�ต้ิองการจำะใช้ชีวิติเป็นคีรูไปจำนติลอดชั�วชีวิติ	ใน

ถิ�นทุัรกันดารทีั�มีคีวามยากลำาบาก	ทีั�การศ่กษ์ายงัเข้าไปไม่ถ่ง	คีวามมุมานะมุ่งมั�นโดยไม่

ได้มองถ่งอนาคีติทีั�ต้ิองแสัวงห่าคีวามมั�งมีทัางเศรษ์ฐกิจำ	 เพ่�อให้่ตินเองมีทีั�สับาย	 ย่อม

ทัำาได้	แต่ิท่ัานไม่ได้มองถ่งผู้ลประโยชน์ติรงนั�น	เป็นปณิธิานอันแน่วแน่ของท่ัาน

แรงบ้นุดาลใจที�ท่านุได�ร้บจากอุดมคติข้องโกมล คีมทอง 

เราซ่�งเกิดมาเป็นมนุษ์ย์คีนห่น่�งในสัังคีมห่น่�งโดยเฉพาะสัังคีมแรงงาน	 เราสัามารถใช้

โอกาสัทัำาคีวามดีในสัังคีมทีั�เราอยู่	แม้จำะเป็นสัังคีมชนชั�นแรงงานทีั�มักด้อยโอกาสั	ขาด

การมีส่ัวนร่วม	ขาดคีวามสัำาคัีญในระดับชนชั�น	ซ่�งไม่คีวรจำะเป็น	สิั�งทีั�เราทัำาต้ิองเจำอคีวาม

ทุักข์ยาก	เจำออุปสัรรคีต่ิางๆ	นานา	ถูกไล่ออกจำากงาน	ถูกฟ้ัองร้องให้่เส่ั�อมเสีัย	ถูกทัักท้ัวง

ให้่เลิกทัำา	ต้ิองยน่อยูบ่นคีวามขลาดกลัว	ไม่มั�นใจำในการทัำางานของตัิวเอง	ว่าสิั�งทีั�เราทัำา

นั�นถูกห่ร่อผิู้ด	 ห่ร่อกำาลังทัำาร้ายตัิวเอง	 ทัำาร้ายคีรอบคีรัว	 ทัำาลายอนาคีติ	ทัำาลายชีวิติ	
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คีวามมั�นคีงในการทัำางานอยู	่ทัำาลายช่�อเสีัยงของนายจ้ำาง	ของบรษัิ์ทัจำริงอยา่งทีั�เขาฟ้ัอง

เราห่ร่อเปล่า	แต่ิสิั�งทีั�ได้รับจำากโกมล	คีีมทัอง	เป็นแรงบันดาลใจำ	มันเห่ม่อนเราได้หั่วใจำ

ดวงให่ม่	 หั่วใจำทีั�มุ่งมั�นในการทัำาห่น้าทีั�ของเรา	 สิั�งทีั�เราทัำาทุักวันนี�มันถูกต้ิองแล้ว	 มันดี

แล้ว	 มันเป็นเกียรติิแล้ว	 เพราะคีนงานคีวรต้ิองมีสิัทัธิิ	สัวัสัดิการและสัวัสัดิภาพในการ

ทัำางานด้วยคีวามเสัมอภาคี	เป็นธิรรม	และเท่ัาเทีัยม	ถ่งจำะถูกต้ิองในสัังคีม

ความภาคภ้มิใจข้องท่านุที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมลคีมทอง

เป็นคีรั�งแรกทีั�ผูู้้ห่ญิงคีนห่น่�งซ่�งมีฐานะเป็นคีนงาน	คีนป่วยจำากการทัำางานคีนห่น่�ง	ได้รับ

เกียรติิเป็นปาฐกของโกมลคีีมทัอง	 ได้พูดได้เปิดเผู้ยคีวามจำริงของชีวิติแรงงานในด้าน

คีวามทุักข์คีวามยากลำาบากในการใช้ชีวิติ	แรงงานถูกปฏิเสัธิการเจ็ำบป่วย	 ถูกฟ้ัองห่มิ�น

ประมาทั	 เม่�อพูดถ่งเร่�องราวการเจ็ำบป่วยของตินเองและเพ่�อนๆ	 จำนรู้ส่ักมีปมด้อย	 แต่ิ

แล้ววันห่น่�งได้รับเกียรติิคัีดเล่อกจำากมูลนิธิิโกมลคีีมทัองให้่สิัทัธิิไปพูดให้่สัังคีมได้รับรู้	

"เร่�องสิัทัธิิผูู้้ป่วยจำากการทัำางาน"	ซ่�งเป็นสิัทัธิิอันพ่งมีพ่งได้ขั�นพ่�นฐานติามกฎห่มาย	ไม่ใช่

พวกชอบเรียกร้อง	 ไม่ใช่พวกม็อบข้างถนนติามทีั�ถูกคีนบางคีนประณามติราห่น้าไว้	

เห่ม่อนตินเองได้รับคีวามเป็นไทั	และเป็นคีวามมั�นใจำทีั�ห่าไม่ได้ว่า...สิั�งทีั�ทัำานั�น	เป็นสิั�งทีั�

ถูกต้ิอง	จ่ำงเป็นคีวามยินดีภาคีภูมิใจำ	และคิีดว่าเราต้ิองทัำาต่ิอไปอย่างไม่ลังเล

อุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติข้องโกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่าชี่วิต

ควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�

หรือไม่ อย่างไร 

เป็นแบบอยา่งต้ินแบบของคีนห่นุ่มสัาวในปจัำจุำบันเป็นอยา่งยิ�ง	เพราะชวิีติห่น่�งทีั�เกิดข่�น

มาในโลกใบนี�	 อย่างน้อยๆ	 คีนทีั�ใช้ชีวิติแบบสัะเปะสัะปะห่ายใจำทิั�งไปวันๆ	 ก็จำะได้จุำด

ประกายคีวามคีิดบ้างว่า	 การเกิดมาบนโลกมนุษ์ย์นี�มันแสันยาก	 เม่�อเกิดมาแล้วจำะทัำา

อะไรให้่เกิดคีวามดีข่�นในสัังคีมทีั�ตินเองอยู่ข่�นมาบ้าง	อะไรทีั�สัังคีมยังขาด	อะไรทีั�สัังคีม

ยังไม่มี	คีนตัิวเล็กตัิวน้อยอย่างตัิวเรานี�แห่ละ	ถ้าลองได้ทัำามุ่งมั�นแล้ว	เราก็ย่อมเป็นคีน

ห่น่�งทีั�สัามารถทัำาสิั�งนั�นได้เพ่�อสัังคีมของเรา	ชีวิติคีนเรามันสัั�น	ไม่นานก็ต้ิองจำากไป	แต่ิ

คีวามดีสิั�งทีั�เราทัำานั�นจำะลุกโชนโชติิช่วงอยูไ่ม่มีวันดับไปแน่นอนอย่างท่ัานโกมล	คีีมทัอง
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กรุณาบรรยายเรื�องราว บทบาททางส้ำงคม งานุ ปัญหา อุปสำรรค ความล�มเหลวและ

ความสำำาเร็จ ที�ท่านุและองค์กรข้องท่านุได�ดำาเนิุนุการ หรือได�ร้บประสำบการณ์มา 

ต้�งแต่อดีตจนุถ๊้งปัจจุบ้นุ 

แรกเริ�มจำากการเรียกร้องสิัทัธิิ	รวมกลุ่ม	จัำดตัิ�งองค์ีกรผูู้้ถกูผู้ลกระทับจำากการทัำางานและ

มลพิษ์	 การคุ้ีมคีรองสัิทัธิิแรงงานทัางด้านสุัขภาพคีวามปลอดภัยในการทัำางาน	 ขยาย

คีวามช่วยเห่ล่อไปทุักพ่�นทีั�	ขยายไปยังชุมชน	ต่ิอสู้ัดำาเนินคีดี	ทัำางานสัร้างเคีร่อข่ายและ

สัร้างแกนนำาทัางด้านสุัขภาพ	 งานข้อมูลงานวิชาการ	 งานวิจัำยทีั�เกี�ยวข้อง	 การประชุม

จัำดสััมมนา	ฝ่กึอบรมให่ค้ีวามรู้	และการณรงคีเ์คีล่�อนไห่วผู้ลกัดันนโยบาย	แม้แต่ิกฎห่มาย

ต่ิางๆ	การเข้าช่�อเสันอกฎห่มาย	รวมทัั�งกฎห่มายรัฐธิรรมนูญ	ปี	๕0	ทีั�บรรจุำเร่�องของ

แรงงานในมาติรา	๔๔	 เป็นคีรั�งแรกในเม่องไทัย	ผู้ลจำากการทัำางานต่ิอเน่�องห่ลายสิับปี

จำนเป็นทีั�รู้จัำกของสัังคีมของผูู้้ใช้แรงงานและต่ิางประเทัศ

ท่านุมีวิธีิจ้ดการอย่างไร เมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้ว ก้บ

เพืิ�อนุร่วมงานุ และการทำางานุ 

วิธีิการจัำดการปัญห่า	อันดับแรกค่ีอต้ิองจัำดการจิำติใจำอารมณ์ของตินเอง	ให้่เข้มแข็งและ

เป็นปกติิทีั�สุัด	 ไม่ว่าเราจำะเผู้ชิญกับปัญห่าเล็กให่ญ่	 ด้วยการพ่�งธิรรมะ	 ฝึ่กสัมาธิิเป็น

ประจำำา	 อันดับทีั�สัอง	 ทับทัวนปัญห่านั�นๆ	 ว่ามาจำากเห่ตุิ	 ผู้ล	 อะไร	 มีเห่ตุิผู้ลอันใดจำะ

ลบล้างแก้ไขได้บ้าง	ผู้ลทีั�แก้ดีห่ร่อเลวลง	อันดับทีั�สัาม	ผู้ลทีั�เป็นอยู่ร้อน	เร่งด่วน	มีผู้ล	

กระทับมากน้อยเพียงใด	เราแก้ไขเองได้ไห่ม	ใคีรช่วยได้	จัำดการแก้ปัญห่าทีั�แก้ไขได้ก่อน

โดยการรับฟััง	พูดคุีย	ทัำาคีวามเข้าใจำ	ห่าเห่ตุิผู้ล	ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ห่าตัิวช่วย	ห่ร่อปล่อยไป	

ให้่เวลาเป็นตัิวคีลี�คีลายปัญห่า	แต่ิถ้าปัญห่านั�นปล่อยไม่ได้	อาจำเป็นผู้ลเสีัยมากมายก็พูด

ติรงๆ	ว่าเขาต้ิองการอย่างไร	มีวิธีิไห่น	แต่ิต้ิองดูคีนว่า	คีนนั�นพูดได้ไห่ม	ถ้าพูดไม่ได้ก็นิ�ง

ห่ร่อเลี�ยงไปแก้ไขทัางอ้อม

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ท่านุภาคภ้มิใจที�สุำด 

พอใจำทีั�สุัดของทุักเร่�องทีั�สัำาเร็จำ	 เพราะเร่�องสุัขภาพเป็นเร่�องทีั�ไม่เคียมี	 ดังนั�นทุักเร่�องทีั�

ทัำา	จ่ำงเป็นเร่�องทีั�สัำาคัีญทีั�สุัด	เพราะมันจำะเป็นการพอกพูนกำาลังใจำของเราไปเร่�อยๆ
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ท่านุแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร 

ไม่ต้ิองแสัวงห่าคีวามสัมดุลระห่ว่างการพัฒนาชีวิติในการพัฒนาสัังคีมอะไร	เพียงแค่ีใจำ

เราเป็นสุัขทีั�ได้ทัำางานในสิั�งทีั�เรารัก	เราก็มีคีวามสุัขกับการทัำางานทีั�ทัำานั�นๆ	แล้ว	เราจ่ำง

ไม่ได้กลัวงานมากงานล้นม่อ

สิำ�งที�ท่านุอยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่างย้�งยืนุ

และเป็นุจริงในุโลกปัจจุบ้นุและอนุาคต ที�มีความเปลี�ยนุแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

คาดเดาได�ยาก

กาลเวลาผู่้านไปและมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 การดำาเนินชีวิติของพวกเรานั�นๆ	

อาจำพบเจำอปัญห่าอุปสัรรคีอ่�นๆ	 อีกมากมายติามยุคีสัมัย	 ดังนั�นในการดำาเนินชีวิติ	 เรา

ทุักคีนคีำาน่งไว้ว่า	 ตัิวเราเองนี�มีคีวามสัำาคัีญอย่างยิ�งในการมองปัญห่าและร่วมกันเป็น

กลไกในการจำัดการปัญห่าแบบไม่นิ�งดูดาย	 เพ่�อเป้าห่มายสัังคีมทีั�ร่มเย็น	 เป็นสุัข	 และ

ยั�งย่นต่ิอไป

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ส้ำ�เพืิ�อสิำทธิิข้องผู้้�ป่วยจากการทำางานุ:

แสำวงหาความช่อบธิรรมจากอำานุาจและทุนุนิุยม
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๒๘	ประจำำาปี	๒๕๔๕
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บรรจง นุะแสำ

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องท่านุคืออย่างไร 

อุดมคีติิในคีวามรู้ส่ักของผู้มมันเป็นคีำาทีั�อหั่งการเกินไปห่ากเรากอดคีำาว่าเราเป็นคีนมี

อุดมคีติิ	 สัำาห่รับผู้มน่าจำะห่มายถ่งการติกผู้ล่กทัางคีวามคิีดทีั�ติอบคีำาถามของตัิวเองได้	

ว่าเราเกิดมาเพ่�ออะไรและจำะต้ิองทัำาอย่างไรเพ่�อติอบสันองคีวามคิีดทีั�ติกผู้ล่กในเร่�อง

นั�นๆ	โดยมีเป้าห่มายทีั�เช่�อมโยงกับคีวามใฝ่่ฝั่นในห่ลายๆ	มิติิ	เช่น	การประกอบอาชีพ/

วิถีชีวิติและเช่�อมโยงกับเป้าห่มายของสัังคีมทีั�ดีงามทีั�ปราศจำากการกดขี�ขูดรีดการเอารัด

เอาเปรียบกัน	 ระห่ว่างมนุษ์ย์ด้วยกัน	ห่ร่อมนุษ์ย์กับสิั�งแวดล้อมทีั�เก่�อกูลซ่�งกันและกัน	

ซ่�งแน่นอนว่าการจำะติกผู้ล่กเช่นนั�นได้ต้ิองผู่้านแรงเสีัยดทัานของกระแสัสัังคีมในห่ลาย
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ระดับ	 รวมถ่งภายในตัิวเราเอง	 การมีอุดมคีติิได้จ่ำงต้ิองอาศัยเคีร่�องม่อห่ลายอย่างเพ่�อ

ปลดปล่อยพันธินาการนั�นๆ	โดยสัรุปผู้มพบว่า	"ศาสันา"	เป็นเคีร่�องม่อสัำาคัีญทีั�จำะทัำาให้่

คีนเราบรรลุเป้าห่มายทีั�เรียกว่าอุดมคีติิในเร่�องนั�นๆ	ได้

ความหมายข้อง "อุดมคติข้องโกมล คีมทอง" ตามที�ท่านุเข้�าใจคืออย่างไร 

ผู้มอ่านจำดห่มายของคีรูโกมล	(ทีั�มีการพิมพ์เผู้ยแพร่ในห่ลายส่ั�อ)	ห่ลายๆ	รอบติอนเรียน

มัธิยม	ถ้าคิีดติอนนี�ก็เห่ม่อนดูห่นัง	ครูบ้านึ่นึ่อัก	ทีั�ปิยะ	ติระกูลราษ์ฎร์	เป็นพระเอกแล้ว

ส่ังผู้ลให้่เราอยากเป็นคีรูติามบ้านนอก	 เพราะรู้ส่ักชีวิติมีคุีณค่ีา/มีคีวามสัวยงามของการ

ใช้ชีวิติ	ทีั�ได้ช่วยเห่ล่อเด็กๆ	ทีั�ด้อยโอกาสัในชนบทั	ผู้มก็คิีดว่าอุดมคีติิของคีรูโกมล	คีีมทัอง	

ก็น่าจำะไปในทัำานองนั�น	ค่ีออยากใช้ชีวิติเพ่�อเด็กเยาวชนทีั�ด้อยโอกาสัแล้วขยายไปสู่ัมิติิ

อ่�นๆ	 เช่น	 ศาสันาและวัฒนธิรรมทีั�มีโอกาสัไปพบเห็่น	 (เห่ม่อนทีั�เขาเอามโนห์่ราข่�นไป

แสัดงทีั�กรุงเทัพฯ)	ส่ัวนจำะมีมิติิทัางการเม่องด้วยห่ร่อไม่ผู้มจำำาไม่ได้	แต่ิการเสีัยชีวิติของ

คีรูโกมลค่ีอผู้ลพวงของคีวามขัดแย้งทัางการเม่องในสัังคีมไทัยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

แน่นอน	ส่ัวนจำะเป็นคีวามเข้าใจำผิู้ด/อุบัติิเห่ตุิของเห่ตุิการณ์	ไม่อาจำคีาดเดาได้

แรงบ้นุดาลใจที�ท่านุได�ร้บจากอุดมคติข้องโกมล คีมทอง 

ผู้มคีิดว่าคีนเราได้ทัำาในสิั�งทีั�ตัิวเองรักค่ีอคีวามสัุขทีั�ล่กทีั�สุัดของชีวิติ	 บางคีนรอจำังห่วะ

ของชีวิติ/บางคีนล่�นไห่ลไปติามกระแสัจำนไม่สัามารถรักษ์าคีวามตัิ�งใจำดั�งเดิมไว้ได้	 สิั�งทีั�

ได้จำากคีรูโกมลค่ีอลงม่อทัำาเลยไม่ต้ิองรอจัำงห่วะ	 เช่น	 ผู้มมีเพ่�อนเป็นพยาบาล	 เรียน

พยาบาลเพราะคีรอบคีรัวอยากให้่เป็นพยาบาล	แต่ิล่กๆ	แล้วคีวามสุัขของเขาค่ีออยาก

เป็นช่างเสัริมสัวย	๑0	ปีผู่้านไป	ผู้มก็พบเพ่�อนมีคีวามสุัขจำากการเปิดร้านเสัริมสัวย	เขา

ใช้เวลา	๑0	ปี	รอจัำงห่วะของชีวิติเพ่�อทัำาฝั่นของตัิวเองให้่เป็นจำริง	ซ่�งห่ลายๆ	คีนทัำาไม่

ได้	ไม่อาจำรักษ์าคีวามสุัขทีั�ฝั่งล่กทีั�สุัดของชีวิติเอาไว้ได้

ความภาคภ้มิใจข้องท่านุที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมล คีมทอง

ในปีทีั�ผู้มได้รับเล่อกให้่เป็นผูู้้แสัดงปาฐกถาประจำำาปีโกมลคีีมทัอง	เป็นปีทีั�ผู้มและน้องๆ	

ทีั�ทัำางานพัฒนาและชาวบ้านในอำาเภอจำะนะกำาลังต่ิอสู้ักับโคีรงการขนาดให่ญ่ของรัฐ	
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(โคีรงการท่ัอส่ังก๊าซและโรงแยกก๊าซไทัย-มาเลย์)	ต้ิองเคีล่�อนไห่วติลอดเวลา	ถูกทุับตีิ/

โดนคีดี	ถูกจัำบข่�นโรงข่�นศาล	ผู้มคิีดว่าการได้รับเล่อกให้่เป็นผูู้้แสัดงปาฐกถาคีงเป็นคีวาม

เมติติาของผูู้ใ้ห่ญที่ั�เป็นกรรมการมลูนิธิิฯ	ในปีนั�น	เพ่�อจำะให่ก้ำาลังใจำในการทัำางาน	กรู้็ส่ัก

ขอบคุีณมากกว่าภาคีภูมิใจำ	เพราะในภาวะเช่นนั�น	ผู้ลกระทับต่ิอตัิวเองและคีรอบคีรัวมี

สูัง	 การได้รับโอกาสัปรากฏติัวต่ิอสัาธิารณะ	 จ่ำงเป็นทัั�งคีวามปลอดภัยและสัร้างคีวาม

อบอุ่นให้่กับชีวิติตัิวเองและคีรอบคีรัว	 ทัำาให้่สัามารถมีชีวิติย่นยาว	 ได้ทัำาอะไรในสิั�งทีั�

อยากทัำามาจำนถ่งปัจำจุำบัน

อุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติข้องโกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่าชี่วิต

ควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�

หรือไม่ อย่างไร

สัังคีมปัจำจุำบันเปลี�ยนไปมาก	คีนห่นุ่มสัาวมีภาพให่ญ่ของสัังคีมทีั�เขาอยากขับเคีล่�อนเพ่�อ

การเปลี�ยนแปลงทีั�แห่ลมคีมและกว้างขวาง	 โดยมีปัจำจัำยของข้อมูลข่าวสัารทีั�เช่�อมถ่ง/

เข้าถ่งได้ง่าย/ฉับไว	 อุดมคีติิเชิงปัจำเจำกทีั�จำะทัำาอะไรติามคีวามใฝ่่ฝั่นเฉพาะตัิวมีน้อยลง	

การแสัวงห่าคุีณค่ีาของชีวิติสัำาห่รับคีนห่นุ่มสัาวในมิติิยอ่ย/เฉพาะด้านเห่ม่อนอย่างทีั�คีรู

โกมลได้มีปฏิบัติิการในติอนนั�น	 จ่ำงมีคีวามห่มายน้อยสัำาห่รับคีนห่นุ่มสัาวในยุคีปัจำจุำบัน	

ซ่�งผู้มเห็่นด้วยว่าปัจำจัำยของสัถานการณ์ในปัจำจุำบันสัำาห่รับคีนห่นุ่มสัาวทีั�มีอุดมคีติิ	 คีวร

มุ่งไปในทัิศทัางนั�น	 เพราะมีปัจำจัำยเอ่�อต่ิอคีวามสัำาเร็จำสัำาห่รับยุคีของพวกเขาในการแก้

ปัญห่าให่ญ่ๆ	ค่ีอปัญห่าเชิงโคีรงสัร้างทีั�ห่มักห่มมมาเนิ�นนาน

กรุณาบรรยายเรื�องราว บทบาททางส้ำงคม งานุ ปัญหา อุปสำรรค ความล�มเหลวและ

ความสำำาเร็จ ที�ท่านุและองค์กรข้องท่านุได�ดำาเนิุนุการ หรือได�ร้บประสำบการณ์มา 

ต้�งแต่อดีตจนุถ๊้งปัจจุบ้นุ

ผู้มเองก็จัำบปัญห่าประเด็นย่อยของสัังคีม	ค่ีอปัญห่าของทัรัพยากรทัะเลทีั�สััมพันธ์ิกับพี�

น้องประมงพ่�นบ้าน	จำรงิๆ	แล้วปัญห่านี�ก็เช่�อมโยงกบัปัญห่าเชิงโคีรงสัรา้ง	ไม่ว่าเกี�ยวข้อง

กับนโยบาย/กฎห่มายทีั�ล้าห่ลังมาเนิ�นนาน	งานทีั�ทัำาจ่ำงประสับกบัแรงเสีัยดทัานในห่ลาย

ระดับทีั�ไร้คีวามชอบธิรรมและติกอยูใ่นอิทัธิิพลของการเม่องในระบบเก่า	 ทีั�เต็ิมไปด้วย
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อำานาจำอิทัธิิพลเถ่�อน/ระบบอุปถัมภ์	 ไม่เป็นประชาธิิปไติย	 คีวามสัำาเร็จำทีั�พอจำะมีก็ค่ีอ

ทัำาให้่เสีัยงของพี�น้องชาวประมงพ่�นบ้านได้เป็นทีั�รับรู้ของผูู้้คีนในสัังคีมมากข่�น	มีพี�น้อง

ทีั�เป็นชาวบ้านสัามารถลุกกันข่�นมาบริห่ารจัำดการทัรัพยากรทัะเลห่น้าชุมชนของตัิวเอง

ได้บ้างในบางพ่�นทีั�	พี�น้องสัามารถบอกปัญห่าและเสันอทัางออกสัำาห่รับอาชีพของพวก

เขาได้ชัดเจำน	และปัญห่าทัรัพยากรทัะเลได้รับการพูดถ่ง/ได้รับคีวามสันใจำในสัังคีมเพิ�ม

ข่�น	ก็ไม่ได้ถ่อว่าประสับคีวามสัำาเร็จำอะไรมากมาย

ท่านุมีวิธีิจ้ดการอย่างไร เมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้ว ก้บ

เพืิ�อนุร่วมงานุ และการทำางานุ

ผู้มอาจำจำะโชคีดีทีั�มีคีรอบคีรัวดีทีั�เข้าใจำและมีเป้าห่มายของชีวิติทีั�ไม่แติกต่ิางกันมาก	 มี

ปัจำจัำยบวกทีั�เป็นลูกของเกษ์ติรกรทีั�บรรพบุรุษ์พอจำะมีผู่้นดินติกทัอดมาให้่ใช้เพ่�อการ

ยงัชีพได้สับายๆ	(มีทีั�นาทีั�พอจำะมีข้าวกินติลอดปี/มีสัวนนิดห่น่อย)	เม่�อปัญห่าทัางคีวาม

คิีดร่วมกันน้อย	 ปัญห่าทัางเศรษ์ฐกิจำไม่รุมเร้าบีบรัดให้่จำำาเป็นต้ิองติะเกียกติะกายเพ่�อ

การดำารงอยู่	 ก็ทัำาให้่มีโอกาสัได้ทัำาในสิั�งทีั�อยากทัำาได้สัะดวกข่�น	 การทัำางานกับทีัมงาน

ผู้มเช่�อในพลังของการมีส่ัวนร่วมในทุักมิติิ	 ใช้คีวามสััมพันธ์ิเชิงชีวิติคีวบคู่ีไปกับคีวาม

สััมพันธ์ิทัางคีวามคิีดให้่สัมดุลกัน	ปัญห่าห่นักแค่ีไห่น/ให่ญ่แค่ีไห่นก็ร่วมกันฝ่่าไปได้

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ท่านุภาคภ้มิใจที�สุำด 

ทัำาให้่ปัญห่าทัรัพยากรทัะเลอันเป็นแห่ล่งอาห่ารโปรตีินทีั�สัำาคัีญของมนุษ์ยชาติิได้รับ

คีวามสันใจำมากข่�นในสัังคีมไทัย	 และมีพี�น้องประมงพ่�นบ้านห่ลายสิับคีนสัามารถเป็น

ตัิวแทัน/เป็นปากเสีัยงของพี�น้องชาวประมงพ่�นบ้านได้อย่างเต็ิมภาคีภูมิในทุักเน่�อห่าทีั�

เกี�ยวข้องกับวิถีชีวิติของพวกเขา

ท่านุแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร

ผู้มสันใจำมิติิด้านในของชีวิติเป็นช่วงๆ	ตัิ�งแต่ิการอ่าน	ทัดลองลงม่อปฏิบัติินิดๆ	ห่น่อยๆ	

แต่ิกไ็ด้สัร้างคีวามเช่�อมั�นในการใช้ห่ลักคีำาสัอนและการปฏิบติัิเพ่�อให้่มโีอกาสัสััมผัู้สัคีวาม
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รู้ส่ักติามคีำาสัอนได้บ้างบางช่วงบางเวลา	ทัำาให้่มี	"เคีร่�องม่อ"	ทีั�คีอยประคัีบประคีองให้่

มิติิภายในพอจำะมีทัางออก	ยามชีวติิต้ิองเผู้ชิญกับวิกฤติในแต่ิละเร่�องราว/แต่ิละช่วงของ

ชีวิติ

สิำ�งที�ท่านุอยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่างย้�งยืนุ

และเป็นุจริงในุโลกปัจจุบ้นุและอนุาคต ที�มีความเปลี�ยนุแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

คาดเดาได�ยาก

ผู้มมองว่าสัังคีมไทัยโห่ดร้ายสัำาห่รับคีนห่นุ่มสัาวในยุคีปัจำจุำบัน	 ทีั�ปล่อยให้่ปัญห่าต่ิางๆ	

ทัับถมห่มักห่มมมาเนิ�นนาน	 คีนรุ่นเก่าก็มีคีำาอธิิบาย/คีำาแก้ตัิวได้อยู่	 แต่ิผู้มก็ยังมองว่า

คีนรุ่นเก่าไม่ได้ทุ่ัมเทักับการสัร้างสัังคีมให่ม่อย่างกว้างขวางมากพอทีั�จำะปรับเปลี�ยนให้่

สัังคีมดีข่�นๆ	ในแติล่ะด้าน	ปัญห่าทุักๆ	ด้านไม่ว่าสัังคีม	เศรษ์ฐกจิำ	การเม่อง	ยงัยำ�าอยูกั่บ

ทีั�และทีั�ร้ายไปกว่านั�นค่ีอ	 คีวามร่อยห่รอยลงของทัรัพยากรอันเป็นของสั่วนรวม	 (ถูก

กักตุิน/กว้านเอาไปเป็นของปัจำเจำก/กลุ่มคีนไม่มากนัก)	 และโอกาสัของคีนห่นุ่มสัาวใน

การใช้ชีวิติให้่สังบสุัขแคีบลงทุักวันๆ	

	 ผู้มจ่ำงเข้าใจำและเห็่นใจำคีนห่นุ่มสัาวในยุคีนี�อยา่งจำริงใจำ	และให้่กำาลังใจำพวกเขา

อย่างเต็ิมทีั�ในการขับเคีล่�อนเพ่�อการสัร้างสัังคีมทีั�ดีงามข่�นมา	 ซ่�งแน่นอนว่าผู้มจำะไม่นิ�ง

เฉยต่ิอการลงม่อลงแรงของพวกเขาแน่นอน

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

งานุพ้ิฒนุาคือการปลดปล่อย 
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๒๙	ประจำำาปี	๒๕๔๖
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"คร้โกมล คีมทอง" ย้งไม่ตาย เพิราะมีการสำร�าง "สำะพิานุ" อย่างต่อเนืุ�อง

สำะพิานุเชื่�อมอุดมคติ

ผู้มได้อ่านจำดห่มาย	"ขอบทัคีวามเน่�องในวาระคีรบรอบ	๕0	ปี	มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง"	อยู่

ห่ลายรอบ	ในทีั�สุัดก็ได้ข้อสัรุปทีั�ชัดเจำนติามตัิวห่นังส่ัอในจำดห่มายดังกล่าวนั�นว่า	"เพืิ�อ

จะเป็นุสำะพิานุเชื่�อมการเรียนุร้�ข้องบรรดาปาฐกในุอดีต อ้นุเป็นุเสำมือนุต้วแทนุข้อง

อุดมคติที�จ้บต�องได�จริงไปส่้ำคนุรุ่นุหล้ง" พร้อมกับยกตัิวอยา่งด้วยคีำาถามทีั�ค่ีอนข้างยาก

อีก	๑0	ข้อ	ผู้มขอแสัดงคีวามคิีดเห็่นเรียงลำาดับต่ิอไปนี�

ผู้ศ.ประสัาทั	มีแต้ิม
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ความหมายข้องอุดมคติ

ในคีวามเข้าใจำของผู้มห่ลังจำากได้เปิดพจำนานุกรมห่ลายฉบับแล้ว	 จ่ำงสัรุปว่า	 อุดมคติ 

(ideal)	ห่มายถ่ง	"ห่ลักการ	คีวามคิีด	ห่ร่อมาติรฐานแห่่งคีวามดี	คีวามงาม	และคีวาม

จำริง	ทีั�มนุษ์ยแ์ต่ิละคีนเช่�อว่ามีคีวามสัมบรูณ์แบบและพยายามย่ดถ่อเปน็แนวทัางปฏบัิติิ

เพ่�อให้่บรรลุสู่ัเป้าห่มายแห่่งชีวิติของติน"	

อุดมคติข้องโกมล คีมทอง

ผู้มเองเกิดห่ลังคีรูโกมล	คีีมทัอง	ประมาณ	๔	ปี	เรียนติามติรงว่า	ก่อนทีั�คีรูจำะเสีัยชีวิติ

ผู้มไม่เคียได้ยนิช่�อเสีัยงของท่ัานมาก่อนเลย	ทัั�งๆ	ทีั�ท่ัานก็มีช่�อเสีัยงในบรรดานักกิจำกรรม

เพ่�อสัังคีมในคีณะคีรุศาสัติร์	 จุำฬาฯ	แต่ิห่ลังจำากทีั�ท่ัานได้เสีัยชีวิติแล้ว	ห่นังส่ัอพิมพ์ทุัก

ฉบับได้เผู้ยแพร่ประวัติิและผู้ลงานทีั�แสัดงถ่งคีวามเสัียสัละอย่างสูังส่ังของคีรูโกมลให้่

กระจำายไปทัั�วไประเทัศ	สัามารถสัร้างแรงบันดาลใจำให้่กบัคีนรุ่นให่ม่จำำานวนมากรวมทัั�ง

ตัิวผู้มเองด้วย

ผู้มจำำาได้แม่นว่า	 ติอนทีั�ผู้มใกล้จำะสัำาเร็จำการศ่กษ์าปริญญาติรี	 ผู้มได้รับแรง

บันดาลใจำจำากคีรูโกมลค่ีอนข้างมาก	จ่ำงได้พูดผู่้านวงเสัวนาแห่่งห่น่�ง	ว่าจำะไปเป็นคีรูใน

ชนบทั	อาจำารย์อาวุโสัทีั�ผู้มเคีารพมากท่ัานห่น่�งแซวว่า	"ไปซิ	แล้วผู้มจำะตัิ�งมูลนิธิิให้่"	ทีั�

ผู้มจำำาได้แม่นก็เพราะคีำาแซวประโยคีนี�แห่ละคีรับ

	 คีนในรุ่นปัจำจุำบันคีงจำะไม่เข้าใจำว่าการไปเป็นคีรูในชนบทัของประเทัศเราใน

สัมัยเม่�อ	๕0	ปีทีั�แล้วนั�น	มันเป็นการเสีัยสัละอะไรห่นักห่นากันเชียว	ประเด็นนี�ขอมอบ

ให้่เป็นการบ้านของคีนรุ่นให่ม่ก็แล้วกัน

	 อีกประเด็นห่น่�งซ่�งผู้มคิีดว่าน่าจำะเป็นประโยชน์อย่างมากติ่อการเคีล่�อนไห่ว

เพ่�อสัังคีม	เพ่�ออนาคีติของคีนรุ่นให่ม่	ของนักเรียน	นิสิัติ	นักศ่กษ์าในขณะนี�	 ก็ค่ีอ	คีำา

วิพากษ์์ของท่ัานพุทัธิทัาสัภิกขุซ่�งคีรูโกมลได้แวะเวียนไปห่าท่ัานอยู่ห่ลายคีรั�ง	 ก่อนจำะ

เดินทัางลงพ่�นทีั�ทัำางานในชนบทัของจัำงห่วัดสุัราษ์ฎร์ธิานี	

 ในการบรรยายธิรรมเม่�อปี	๒๕๓๔	ในโอกาสัคีรบรอบ	๒0	ปีการเสีัยชีวิติของคีรู

โกมล	คีีมทัอง	ของท่ัานพุทัธิทัาสัภิกขุ	เร่�อง	"คีนห่นุ่มสัาวกับอุดมคีติิเพ่�อสัังคีม	ข้อคิีดจำาก

ชีวิติคีรูโกมล	คีีมทัอง"	ดังคีวามติอนห่น่�งว่า	"การบำาเพ็ุญประโยชน์ึ่แก่ผู้อ่ั�นึ่ด้วยการเสีัยสัล้ะ
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ความีสุัข้ แม้ีกระทั�งชีวิติก็ต้ิอังเสีัยสัล้ะ อัย่างนีึ่�เป็นึ่อุัดมีคติิข้อัง “โพื่ธิิสััตว์” โดยเฉพุาะ

อัย่างยิ�งในึ่ฝ่่ายมีห้ายานึ่ที�นิึ่ยมีเรียกกันึ่ว่า “อุดมคติของโพื่ธิิสััตว์” (Bodhisattava 

Ideal) ยอัมีเสีัยสัล้ะเพุ่�อัประโยชน์ึ่แก่ผู้อ่ั�นึ่แม้ีแต่ิชีวิติข้อังตัิว แต่ิแล้้วก็สัังเกติเห็้นึ่อัยู่ว่า 

คุณ์โกมลมอุีดมคติของโพื่ธิิสััตวเ์ต็มที�ในสั�วนที�เป็นวิชีาความรู้และความเสัยีสัละ แต่ิ

ยงัข้าดอุัดมีคติิข้อังโพุธสัิัติว์อีักอัยา่งห้น่ึ่�งก็ค่อั “ความถููกต้องตามกาลเทศะ” ที�ที�จะไป

พูุด เวล้าที�จะไปพูุด มัีนึ่ถููกต้ิอังเพีุยงพุอัห้ร่อัเปล่้า ข้้อันีึ่�รู้ส่ักว่าชอับกล้ การที�เข้้าไปพูุด

ในึ่ป่า ไปพูุดกับคนึ่ในึ่ป่าในึ่เข้า ไปทำางานึ่กับคนึ่ที�ยังล้้าห้ลั้งด้วยอุัดมีคติิที�สูังเกินึ่ไป มัีนึ่

ก็ไม่ีสัำาเร็จประโยชน์ึ่ จะมีาตัิ�งต้ินึ่สัอันึ่ ก ข้ ก กา กับคนึ่เห้ล่้านัึ่�นึ่ มัีนึ่ก็ยังห่้างไกล้จาก

ความีสัำาเร็จ ในึ่ที�สุัดผล้ก็อัอักมีาเป็นึ่ความีติาย”

เร่�องกาลเทัศะ	ผู้มเห็่นด้วยกับท่ัานพุทัธิทัาสัภิกขุคีรับ

การต้�งคำาถ้ามคือ "การสำร�างสำะพิานุ" ให�ความคิดเดินุ

เม่�อผู้มได้รับเกียรติิจำากมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 ให้่เป็นปาฐกประจำำาปี	๒๕๔7	 ซ่�งผู้มถ่อว่า

เป็นเกียรติิสูังสุัดทีั�ผู้มไดรั้บ	ผู้มจ่ำงไดศ่้กษ์าประวติัิและคีวามคีดิของคีรโูกมลค่ีอนข้างมาก	

ติอนนั�นผู้มอายุ	๔๖	ปีแล้ว	ผู้มไม่มีคีวามสังสััยใดๆ	ต่ิอคีวามกล้าห่าญและคีวามเสีัยสัละ

เพ่�อสัังคีมของคีรูโกมล	แต่ิสิั�งทีั�ผู้มรู้ส่ักท่ั�งมากก็ค่ีอ	คีรูโกมลเป็นนักตัิ�งคีำาถาม	ในฐานะ

อาจำารย์คีณิติศาสัติร์	ผู้มถ่อว่าการตัิ�งคีำาถามค่ีอหั่วใจำของการเรียนรู้	เป็นสิั�งทีั�ทัำาให้่เกิด

คีวามคีิด	 และติัวคีวามคิีดนี�แห่ละทีั�นำาไปสู่ัอุดมคีติิทีั�เราย่ดเป็นห่ลักการในการดำาเนิน

ชีวิติ

	 บรรณาธิิการจัำดทัำาห่นังส่ัอเล่มนี�ได้ตัิ�งวัติถุประสังค์ีไว้ว่า	"เพืิ�อจะเป็นุสำะพิานุ

เชื่�อม"	ผู้มเข้าใจำว่าการตัิ�งคีำาถามกับเร่�องใดก็ติาม	ก็ค่ีอการสัร้างสัะพานเพ่�อให้่ตัิวคีวาม

คิีดมันเดินไปสู่ัคีำาติอบห่ร่อคีวามรู้	คีำาถามค่ีอสัะพานในเชิงนามธิรรม

เม่�อปี	 ๒๕๑๑	 คีรูโกมลได้ตัิ�งคีำาถามกับคีณะคีรุศาสัติร์ซ่�งเป็นกลไกสัำาคัีญใน

การผู้ลิติบุคีคีลากรป้อนวงการศ่กษ์าของชาติิว่า	 “ไฉนจึงยัดเยียดให้กันแค�ความรู้ 

ความคิดที�สัำาคัญกว�าไม�ได้ให้ การปลูกฝั่งให้รักและหยิ�งต�ออาชีีพื่ไม�มี การสัร้าง

อุดมคติแก�นิสิัตไม�มี ด้วยเหตนีุ�เม่�อจบออกไปแต�ละรุ�น จึงได้คนทำางานครเูป็น ๖๐% 

เท�านั�น อีก ๔๐% ถููกกล่นหายเข้าแดนสันธิยา”
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การคีิดค่ีอกิจำกรรมทัางสัติิปัญญาเพ่�อทีั�จำะช่วยในการทัำาคีวามเข้าใจำห่ร่อแก้

ปัญห่าต่ิางๆ	 ได้	 และยานพาห่นะทีั�ทัำาให้่คีวามคิีดเกิดข่�นก็ค่ีอคีำาถามห่ร่อการสัร้าง	

"สำะพิานุ"นั�นเอง

ศาสัติราจำารย์สุัทััศน์	 ยกส้ัาน	 ผูู้้ได้รับรางวัลนักวิทัยาศาสัติร์ดีเด่นของมูลนิธิิ

ส่ังเสัริมวิทัยาศาสัติร์และเทัคีโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	ประจำำาปี	๒๕๓0	เคียเล่าผู่้าน

บทัคีวามของทัา่นว่า	ประเทัศเกาห่ลใีต้ิสัามารถพฒันาประเทัศในดา้นเทัคีโนโลยไีด้อยา่ง

รวดเร็วก็เพราะคีำาถามทีั�ให้่เด็กๆ	ติอบ	ค่ีอ	"ตดคนุสำามารถ้ติดไฟัได�ไหม?"	ซ่�งเป็นคีำาถาม

ทีั�โดนใจำเด็กๆ	ทีั�อยูใ่นวัยอยากรู้และชอบทัะล่�ง	ส่ังผู้มให้่เด็กๆ	ต้ิองค้ีนคีว้าทัั�งวิชาชีววิทัยา

และวิชาเคีมีด้วยคีวามสันุกสันาน

เด็กอนุบาลวัย	 ๓	 ขวบคีนห่น่�ง	 (ซ่�งเป็นญาติิผู้มเอง)	 เคียตัิ�งคีำาถามเม่�อไป

โรงเรียนได้ไม่กี�สััปดาห์่ว่า	 "แม่ๆ โรงเรียนุนีุ�ทำาไมต�องไปบ่อยนุ้ก"	 ผู้มว่าคีำาถามนี�ได้

สัะท้ัอนถ่งระบบการศ่กษ์าไทัยในเชิงลบได้ดีมาก	(ห่ากเรานำามาคิีด)

น่าเสีัยดายทีั�คีำาถามของคีรูโกมลเม่�อปี	๒๕๑๑	ห่ร่อเม่�อกว่า	๕0	ปีก่อนไม่ได้

รับการพิจำารณาเพ่�อพัฒนาจำนนำาไปเป็นยุทัธิศาสัติร์ด้านการศ่กษ์าของชาติิ	ผู้ลสััมฤทัธิิ�

ด้านการศ่กษ์าของไทัยจ่ำงอยูใ่นอันดับท้ัายๆ	ของติารางจัำดอันดับโลก

"สำะพิานุ" คือห้วใจข้องการพ้ิฒนุา

ทีั�กล่าวมาแลว้คีำาว่า	"สัะพาน"	มสีัองคีวามห่มาย	ค่ีอ	(๑)	เป็นตัิวเช่�อมให่อุ้ดมคีติิของคีน

รุ่นห่น่�งไปสู่ัคีนอีกรุ่นห่น่�ง	และ	(๒)	ค่ีอคีำาถามทีั�ช่วยทัำาให้่คีวามคิีดของคีนเดินไปได้อยา่ง

ต่ิอเน่�องและไม่สิั�นสุัด	ดังทีั�	เรอเน	เดส์ัการ์ติส์ั	(Rene	Descartes)	นักคีณิติศาสัติร์	นัก

ปรัชญาชาวฝ่รั�งเศสักล่าวว่า

 "ฉ้นุคิด ด้งนุ้�นุ จ๊งมีฉ้นุอย่้ (I think, therefore I am.)"

ในทีั�นี�ผู้มจำะขอกล่าวเพิ�มเติิมในอีกคีวามห่มายห่น่�งซ่�งถ่อว่าเป็นหั่วใจำของการ

พัฒนา	นั�นค่ีอการสัร้างเคีร่อข่าย	(Network)	ซ่�งในทีั�นี�ก็ค่ีอ	"สำะพิานุ"	ในคีวามห่มาย

ของบรรณาธิิการนั�นเอง

นักอนาคีติศ่กษ์าบางคีน	Gerd	Leonhard	กล่าวว่า	ชี่วิตคนุไม่สำามารถ้ข้าด

ออกซิัเจนุได�ฉ้นุใด งานุพ้ิฒนุาก็ไม่สำามารถ้ข้าดการเชื่�อมต่อองค์กรเครือข่้ายได�ฉ้นุนุ้�นุ
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Annie	Leonard	นักกิจำกรรมด้านการพัฒนาทีั�ยั�งยน่ชาวอเมริกัน	ได้ให้่ข้อคิีด

ว่า	ในการสัร้างการเปลี�ยนแปลง	จำะต้ิองประกอบด้วย	๓	ส่ัวน	ค่ีอ	 (๑)	คีวามคิีดให่ญ่	

(Big	 Idea)	 (๒)	 ต้ิองรู้จัำกสัร้างให้่มีเรา	 ค่ีอการเปลี�ยน	 I	 ให้่เป็น	We)	และ	 (๓)	 ต้ิองมี

กิจำกรรมให้่ปฏิบัติิ	และในบรรดากิจำกรรมต่ิางๆ	ต้ิองมีการสัร้างเคีร่อข่ายรวมอยู่เป็น	๑	

ใน	 ๖	 กิจำกรรมสัำาคัีญ	 ท่ัานทีั�สันใจำในประเด็นนี�ลองห่าชมได้จำาก	 https://www.

youtube.com/watch?v=oIQdYXCKUv0

ในจำดห่มายของบรรณาธิิการ	ได้ขอร้องให้่ปาฐกกล่าวว่า	"กรุณาบรรยายเร่�อง

ราว	บทับาทัทัางสัังคีม	งาน	ปัญห่า	อุปสัรรคี	คีวามล้มเห่ลวและคีวามสัำาเร็จำทีั�ท่ัานและ

องค์ีกรของท่ัานได้ดำาเนินการห่ร่อได้รับประสับการณ์มา	ตัิ�งแต่ิอดีติจำนถ่งปัจำจุำบัน"

ผู้มขอสัารภาพวา่	สัาเห่ติคุีวามลม้เห่ลวในอดตีิของผู้มเองค่ีอ	การไมถ่นัดห่ร่อ

ไม่ได้ให้่คีวามสัำาคัีญทีั�มากพอตัิ�งแต่ิเริ�มต้ินกับ	"การสัร้างสัะพาน"

แม้ผู้มเองจำะมีส่ัวนร่วมในการจำัดตัิ�งกลุ่มองค์ีกร	 เช่น	 "กลุ่มศ่กษ์าการใช้

ทัรัพยากรธิรรมชาติิอย่างยั�งย่น"	 และ	 "วิทัยาลัยวันศุกร์"	 (ซ่�งมีกิจำกรรมอย่างต่ิอเน่�อง

นานกว่า	๑๒	ปี)	แต่ิก็ต้ิองเลิกกิจำกรรมไปอย่างน่าเสีัยดายมาก

"อาจารย์เป็นุคนุมีความร้� อาจารย์อย่าเอาแต่นุอนุ"

เม่�อประมาณปี	 ๒๕๔๔	 ในขณะทีั�ผู้มลงพ่�นทีั�เพ่�อรับฟัังคีวามคีิดเห็่นของชาวบ้านลาน

ห่อยเสีัยบ	อำาเภอจำะนะ	จัำงห่วัดสังขลา	ซ่�งคัีดค้ีานโคีรงการก่อสัร้างท่ัอส่ังก๊าซธิรรมชาติิ

และโรงแยกก๊าซธิรรมชาติิชาติิไทัย-มาเลเซีย	 ชาวบ้านซ่�งเป็นห่ญิงชราคีนห่น่�งพูดด้วย

เสีัยงอันดังฟัังชัดว่า	

"พิวกฉ้นุเป็นุช่าวบ�านุ พิวกฉ้นุไม่มีความร้� อาจารย์เป็นุคนุมีความร้� 

อาจารย์อย่าเอาแต่นุอนุ ช่่วยหาความร้�มาให�พิวกฉ้นุ แล�วพิวกฉ้นุจะคิดเอง"

โปรดสัังเกตินะคีรบัว่า	ห่ญงิชราชาวบา้นท่ัานนี�สัามารถจำำาแนกคีวามแติกติา่ง

ระห่ว่าง	"คีวามรู้"	กับ	"คีวามคิีด"	ซ่�งเป็นเร่�องทีั�คีรูโกมลคีาดห่วังให้่มีการปฏิรูปการศ่กษ์า

ไทัย	

การได้รับเกียรติิให้่เป็นปาฐกมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	และการทีั�ได้รับขอร้องจำาก

ชาวบ้านดังกล่าว	ผู้มถ่อว่าเป็นคีำาเต่ิอนทีั�มีพลังมาก	ทัำาให้่ผู้มต้ิองศ่กษ์าค้ีนคีว้าและเผู้ย
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แพร่คีวามรู้	 คีวามคิีดออกสู่ัสัังคีมอย่างต่ิอเน่�อง	 แทับทุักคีรั�งทีั�ผู้มค้ีนคีว้าเพ่�อเขียน

บทัคีวาม	เสีัยงของชาวบ้านท่ัานนั�นยังคีงดังก้องอยูใ่นหู่ผู้มเสัมอจำนถ่งทุักวันนี�

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ภาคภ้มิใจ

โดยพ่�นฐานการศ่กษ์า	 ผู้มเรียนมาทัางคีณิติศาสัติร์และคีณิติศาสัติร์ประยุกต์ิ	 ซ่�งโดย

ธิรรมชาติิของวิชาจำะสัอนให้่คีนคิีด	คิีดล่ก	คิีดรอบด้าน	และคิีดอย่างบูรณาการ	คิีดอย่าง

มีเป้าห่มายและสัามารถนำาไปปฏิบัติิได้อย่างสัร้างสัรรค์ี

และเน่�องจำากในโลกสัมัยให่ม่ทีั�ต้ิองใช้คีวามรู้ทัางวิทัยาศาสัติร์และเทัคีโนโลยี

ค่ีอนข้างมาก	ทัำาให้่ผู้มสัามารถใช้คีวามรู้ทัางคีณิติศาสัติร์ไปทัำาคีวามเข้าใจำเร่�องต่ิางๆ	ได้

โดยไม่ลำาบากมากนัก	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเร่�องพลังงาน

ผู้มเจำาะล่กเร่�องพลังงานมากกว่าเร่�องใดๆ	 เพราะพิล้งงานุฟัอสำซิัลเป็น

พลังงานผูู้กขาดทีั�ก่อมลพิษ์และก่อปัญห่าสุัขภาพและสิั�งแวดล้อมไปทัั�วโลก	 ในขณะทีั�

พิล้งงานุหมุนุเวียนุ	โดยเฉพาะอย่างยิ�งพลังงานแสังอาทิัติย์ซ่�งนอกจำากจำะไม่ก่อปัญห่า

ดังกล่าวแล้ว	ยังสัามารถกระจำายไปทุักห่ลังคีาบ้านอยา่งทัั�วถ่ง	ราคีาก็ถูกลงอยา่งรวดเร็ว	

สัามารถลดคีวามเห่ล่�อมลำ�าซ่�งเป็นปัญห่าสัำาคัีญมากๆ	ของประเทัศเราได้

สิั�งทีั�ผู้มรู้ส่ักภูมิใจำมากก็ค่ีอ	การเล่อกประเด็นการเคีล่�อนไห่วทัางสัังคีมในเร่�อง

พลังงานห่มุนเวียน	เพราะเม่�อคิีดกันให้่ล่กๆ	แล้ว	นอกจำากจำะเป็นเร่�องในเชิงอุดมคติ	ค่ีอ

สัามารถแก้ปัญห่าสัำาคัีญของโลก	 เช่น	 ปัญห่าโลกร้อน	 คีวามสัมดุลของธิรรมชาติิ	 ลด

คีวามเห่ล่�อมลำ�าทัางสัังคีมแล้ว	ยงัเป็นเร่�องทีั�แต่ิละคีนสัามารถนำาไปปฏิบัติิได้จำริงอีกด้วย	

นั�นค่ีอ	การร่วมกันจัำดตัิ�ง	"กองทุนุแสำงอาทิตย์"	โดยมูลนิธิิเพ่�อผูู้้บริโภคีและ

องคีก์รทีั�ทัำางานทัางสัังคีมกลุ่มอ่�นๆ	อกีประมาณ	๑0	องคีก์ร	เราร่วมรณรงคีข์อรับบริจำาคี

จำากประชาชน	เพ่�อนำาเงินไปติิดตัิ�งโซล่าเซลล์ให้่กับโรงพยาบาล	7	แห่่ง	เพ่�อชวนให้่โรง

พยาบาลเริ�มต้ินคิีดพ่�งตินเองในด้านพลังงาน	 ขณะนี�กำาลังขยายโคีรงการไปยังโรงเรียน	

แม้จำะอยู่ในวงแคีบๆ	แต่ิมั�นใจำว่าจำะกลายเป็น	"สำะพิานุ"	เพ่�อให้่เกิดการขยายตัิวอย่าง

รวดเร็วในอนาคีติ

การกระทัำาดังกล่าว	 เราห่วังว่าจำะเกิดเป็นกระแสัสัังคีมเพ่�อร่วมผู้ลักดันให้่

รัฐบาลใช้นโยบาย	 "Net Metering"	 ในภาคีการผู้ลิติไฟัฟ้ัา	 ซ่�งมีค่ีาไฟัฟ้ัาทัั�งประเทัศ
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ปีละ	7	แสันล้านบาทั

แม้ว่าขณะนี�จำะยังไม่สัำาเร็จำ	เพราะรัฐบาลยังคีงปกป้องผู้ลประโยชน์ของกลุ่ม

ทุันพลังงานด้วยเห่ตุิผู้ลทีั�ล้าห่ลังและติกยุคีไปแล้ว	แต่ิมันค่ีอคีวามท้ัาทัายทีั�คีนรุ่นเราจำะ

ต้ิองดำาเนินการต่ิอไป	เพ่�อประโยชน์ของมนุษ์ยชาติิรุ่นห่ลัง	เพ่�อให้่เป็นไปติามข้�อตกลง

ปารีสำ เม่�อปี	๒0๑๕

สิำ�งที�อยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาว

ขณะนี�ทัั�วโลกรวมทัั�งประเทัศไทัยกำาลังประสับกับวิกฤติโคีวิด-๑๙	 รุนแรงอย่างไม่เคีย

ปรากฏมาก่อนในประวัติิศาสัติร์	ส่ังผู้ลให้่คีนติกงานจำำานวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับ

บัณฑิูติให่ม่กว่า	๕	แสันคีนอาจำจำะติกงานอย่างถาวร	ถ้าเราใช้วิธีิการตัิ�งคีำาถามแบบทีั�คีรู

โกมล	คีีมทัอง	ใช้	ลักษ์ณะคีำาถามทีั�น่าจำะเป็น	เช่น

แม้นักวิทัยาศาสัติร์ยังไม่ได้ข้อสัรุปทีั�ชัดเจำนเกี�ยวกับต้ินติอห่ร่อสัาเห่ตุิของ

ไวรัสัคีรั�งนี�	แต่ิก็มีคีวามเช่�อในเบ่�องต้ินว่า	เป็นไวรัสัทีั�แพร่จำากสััติว์มาสู่ัคีน	มีคีวามเป็น

ไปได้ทัั�งสััติว์ป่าและสััติว์เลี�ยง	 อันเน่�องมาจำากธิรรมชาติิเสีัยสัมดุล	 คีำาถามง่ายๆ	 ก็ค่ีอ	

จำะมีไวรัสัตัิวอ่�นๆ	ห่ลุดและแพร่ออกมาอีกไห่ม	มีคีวามรุนแรงกว่านี�ไห่ม	ถ้าเทีัยบวิกฤติ

โคีวิด-๑๙	 กับวิกฤติโลกร้อนทีั�กำาลังเพิ�มข่�นทุักขณะ	 อย่างไห่นน่าจำะมีคีวามรุนแรง

มากกว่ากัน

ในเร่�องคีนติกงาน	 ถ้าเปลี�ยนจำากการใช้พลังงานฟัอสัซิลมาเป็นพลังงาน

ห่มุนเวียน	เปลี�ยนภาชนะใส่ัอาห่ารจำากผู้ลิติภัณฑ์ูปิโติรเคีมีมาเป็นผู้ลิติภัณฑ์ูจำากพ่ช	จำะ

สัามารถจ้ำางงานเพิ�มข่�นกี�แสันกี�ล้านติำาแห่น่ง

 ว้คซีันุที�แท�จริงในุการป้องก้นุโควิด-๑9 รวมท้�งต้วใหม่ๆ ที�จะตามด�วย จ๊ง

อย่้ที�การร้�จ้กต้�งคำาถ้าม การสำร�างอุดมคติที�เสีำยสำละเพืิ�อการอย่้ร่วมก้นุอย่างย้�งยืนุข้อง

มนุุษย์ สิำ�งมีชี่วิตอื�นุๆ และข้องโลกท้�งใบ 
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

การจ้ดการความร้�เพืิ�อความอย่้รอดข้องมนุุษยช่าติ: จากสำงข้ลาถ๊้งนิุวยอร์ก
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๓0	ประจำำาปี	๒๕๔7
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ภินุ้นุทน์ุ โช่ติรสำเศรณี

 

คุณภินุ้นุทน์ุมาจากครอบคร้วช่นุช้่�นุกลาง แต่ต่อส้ำ�เรื�องเขื้�อนุนุำ�าโจนุ เรื�องทุ่งใหญ่

นุเรศวร เรื�องท่อก๊าซัไทย-พิม่า อะไรเป็นุต้วจุดประกายให�ลุกข๊้�นุมาต่อส้ำ�เพืิ�อผู้ล

ประโยช่น์ุส่ำวนุรวมมากกว่าเรื�องการทำามาค�าข้ายและผู้ลประโยช่น์ุข้องครอบคร้ว

เร่�องเข่�อนนำ�าโจำน	จุำดเริ�มต้ินค่ีอเรารู้ส่ักว่า	เราอยูเ่ม่องกาญจำน์ฯ	แล้วมีต้ินไม้เยอะ	อากาศ

สับาย	ไม่ร้อนมากนัก	มีฝ่นติกชุก	แต่ิห่ลังจำากสัร้างเข่�อนศรีนคีรินทัร์เสัร็จำ	ต่ิอมาก็สัร้าง

เข่�อนวชิราลงกรณ์	 และเข่�อนเขาแห่ลมอีกแห่่ง	 เรารู้ส่ักเลยว่าเม่องกาญจำน์ฯ	 ร้อนข่�น

เยอะมาก	นอกจำากนี�ยงัมีคีวามเสีั�ยงเร่�องแผู่้นดินไห่วเข้ามาเกี�ยวข้องด้วย	พอเขาจำะสัร้าง

เข่�อนนำ�าโจำน	คีวามรู้ส่ักของเราค่ีอคีงจำะปล่อยไปไม่ได้	 มันมากไปแล้วสัำาห่รับพ่�นทีั�ทีั�ไม่

ภินันทัน์	โชติิรสัเศรณี
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ปลอดภัยเพราะมีรอยเล่�อนแผู่้นดินไห่ว	 สัมัยก่อนเราเคียเรียนว่าประเทัศไทัยไม่มี

แผู่้นดินไห่วแล้ว	มันไม่จำริง	แดร็กคูีลามันกำาลังค่ีนชีพ	เช่น	เข่�อนวชิราลงกรณ์มีนำ�าห่นัก

ของนำ�าทีั�จุำอยู่ถ่ง	๘,๘00	ล้านตัิน	 ส่ัวนเข่�อนเจ้ำาเณร	ห่ร่อเข่�อนศรีนคีรินทัร์ก็มีนำ�าห่นัก

ของนำ�าทีั�จุำอยู่ถ่ง	 ๑๘,000	 ล้านตัิน	 นำ�าห่นักของนำ�าขนาดนี�อาจำมีคีวามเสีั�ยงทีั�จำะทัำาให้่

แผู่้นดินเคีล่�อนตัิว	เราเลยออกมาสู้ั

	 ห่น่�ง	ค่ีอกลัวแผู่้นดินไห่ว	กลัวนำ�ามันจำะทัะลักมา	เพราะเราอยูใ่ต้ิเข่�อน	เราก็

ห่่วงทุักคีนนะคีะ	สัอง	ค่ีอถ้าคุีณสัร้างอีกเข่�อนห่น่�ง	คุีณก็จำะตัิดไม้ทัำาลายป่าอีกเป็นแสันๆ	

ไร่	ต้ินไม้ก็จำะห่มดไป	ทีัแรกเราก็ออกมาคัีดค้ีานนิดๆ	ห่น่อยๆ	แต่ิพอเราออกไปแล้ว	มี

คีนสันับสันุนให้่ต่ิอสู้ัเยอะ	เราก็เลยต้ิองสู้ัต่ิอ	ห่ลังจำากนั�นพอมีเร่�องอะไรในด้านสัังคีมและ

สิั�งแวดล้อม	คีนเขาก็ชวนภินันทัน์ไป	อีกเร่�องห่น่�งทีั�ภูมิใจำมาก	ค่ีอเร่�องคีลิตีิ�	กลุ่มสัติรีเป็น

คีนพาชาวบ้านไปติรวจำเล่อดเป็นคีนแรกเลย	 เพ่�อจำะห่าติะกั�วในเล่อดของชาวบ้าน	 ซ่�ง

สัำาคัีญมากสัำาห่รับการต่ิอสู้ัในชั�นศาลในลำาดับต่ิอมา

 

ตอนุคุณภินุ้นุทน์ุตื�นุต้วเรื�องเขื้�อนุนุำ�าโจนุ ปีอะไรคร้บ

ปี	๒๕๒๙	คีวามจำริงเข่�อนนำ�าโจำนเริ�มตัิ�งแต่ิปี	๒๕๒๕	เร่�อยมา	แต่ิว่าเป็นแค่ีเสีัยงเล่าล่อ	

พอปี	๒๕๒๙	พบว่าเริ�มมีการนำาคีนงาน	กฟัผู้.	เข้าไปดำาเนินการต่ิางๆ	เราก็เลยรู้ว่าเอา

จำริงแล้ว	แต่ิทีั�สู้ัจำนยกเลิกก็ประมาณปี	๒๕๓0 

 

ใครเป็นุคนุให�ข้�อม้ลเรื�องรอยเลื�อนุ คุณภินุ้นุทน์ุได�มาจากไหนุ 

มีอาจำารย์คีนห่น่�ง	ช่�อ	ดร.ปริญญา	นุติาลัย	เป็นผูู้้เชี�ยวชาญด้านแผู่้นดินไห่ว	อยู่สัถาบัน	

AIT	คีนนี�เก่งมาก	

 

ไม่ได�มีเอ็นุจีโอเข้�าไปในุพืิ�นุที�เลย

สัมัยนั�นดิฉันยงัไม่รู้จัำกเอ็นจีำโอเลยค่ีะ ถ้าจำะเรียกว่าเป็นเอ็นจีำโอจำากกรุงเทัพฯ	ทีั�มาช่วย

ก็อาจำเป็น	คุีณวิฑููรย์	เพิ�มพงศาเจำริญ	ทีั�สัำาคัีญอีกส่ัวน	ค่ีอ	คุีณวีรวัธิน์	(ธีิรประสัาธิน์)	ซ่�ง

เป็นหั่วห่น้าเขติรักษ์าพันธ์ุิสััติว์ป่าทุ่ังให่ญ่นเรศวร	ในขณะนั�น	ก็เป็นคีนให้่ข้อเท็ัจำจำริงของ

ป่า	ทุ่ังให่ญ่ฯ	ว่ามีลักษ์ณะทัางธิรรมชาติิอย่างไร	มีอะไรเกิดข่�นบ้าง
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คุณภินุ้นุทน์ุฟัอร์มกลุ่มข้องพ่ิอค�าอย่างไรคร้บ

ดิฉันคีงไม่ใช่แกนนำา	 ค่ีอพอเรากลัว	 เราก็ออกรถประกาศปลุกให้่คีนต่ิ�นไงคีะ	 มีบุญส่ัง	

(จัำนทัร์ส่ัองรัศมี)	 เป็นตัิวเอกในการพูดว่าเข่�อนมันอันติราย	 มันไม่ดีอย่างไร	 ชาวบ้านก็

ฟััง	ทุักคีนรู้ว่าเราไม่เคียร้อนขนาดนี�	แสัดงว่าต้ินไม้ถูกตัิดไปเยอะ	เวลานัดเจำอกันทีั�ศาล

เจ้ำาพ่อห่ลักเม่อง	ทุักคีนก็ไปกันห่มด	จำากติอนแรกทีั�คีนมากันน้อย 

 

ต้�งเป็นุกลุ่มเคลื�อนุไหวหรือเปล่าคร้บ

สัมัยนั�นมีกลุ่มสัติรีกาญจำนบุรี	 และกลุ่มอนุรักษ์์ทัรัพยากรธิรรมชาติิและสิั�งแวดล้อม

กาญจำนบุรี	ประธิานกลุ่มอนุรักษ์์เขาเป็น	สั.จำ.	แล้วเป็นทันายคีวามด้วย	ติอนนี�เสีัยชีวิติ

ไปแล้ว	นั�นเป็นหั่วห่อกเลย	

 

บทบาทข้องคุณภินุ้นุทน์ุตรงจุดนุ้�นุคือ

ดิฉันอยู่ฝ่่ายดูแลนักศ่กษ์า	เพราะมีนักศ่กษ์ามาช่วยเยอะ		ดิฉันอยู่แผู้นกอาห่าร	ก็ไปห่า

ทีั�พักทีั�วัดถาวรวราราม	และจ้ำางเขาทัำาอาห่ารเป็นห่ม้อๆ	ไปเลี�ยง	แล้วเอานิทัรรศการไป

แสัดงติามโรงเรียนต่ิางๆ	โดยนักศ่กษ์าเป็นคีนช่วย	เราเป็นคีนขับรถพาไป 

 

แล�วช่่วงรณรงค์ คุณภินุ้นุทน์ุได�ทำาค�าข้ายบ�างไหมคร้บ

ติอนนั�นดิฉันออกไปกับรถคัีนห่น่�ง	 พานักศ่กษ์าไปช่วยกัน	 สัำาห่รับพ่อบ้านก็ขายของทีั�

ร้านไป	ไม่ได้ให้่ไปด้วย

 

กลุ่มผู้้�หญิงท้�งนุ้�นุเลยใช่่ไหมคร้บ

ผูู้้ห่ญิงเป็นส่ัวนให่ญ่	ติอนนั�นลูกเพิ�งจำะสิับเอ็ดขวบคีนห่น่�ง	เก้าขวบคีนห่น่�ง	ห่กขวบคีน

ห่น่�ง	ห่น่�งขวบคีนห่น่�ง	ยังเล็กอยู่ค่ีะ

 

แล�วข้้ดแย�งก้บล้กๆ ไหมคร้บว่าแม่หายไปไหนุ

ไม่ห่รอกค่ีะ	 ค่ีอดิฉันโดนปลูกฝั่งมาว่า	 แผู่้นดินไทัยมีบุญคุีณกับคีนจีำน	 เพราะอาก๋งมา

จำากเม่องจีำน	 อ่านห่นังส่ัอไทัยไม่ออก	 แต่ิอยู่เม่องไทัยไม่กี�ปี	 ก็ได้การแต่ิงตัิ�งเป็นผูู้้ให่ญ่
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บ้าน	บ้านม่วงสัามสิับ	ติำาบลห้่วยขวาง	อำาเภอกำาแพงแสัน	จัำงห่วัดนคีรปฐม	แม้อาก๋งจำะ

ทัักท้ัวงว่าเป็นผูู้้ให่ญ่บ้านไม่ได้	 เพราะอ่านห่นังส่ัอไทัยไม่ออก	แต่ินายอำาเภอบอกว่าไม่

เป็นไร	 จำะตัิ�งคีนอ่านห่นังส่ัอออกมาช่วยเพราะเห็่นคีวามสัามารถของอาก๋ง	 ห่ลายปีทีั�

อาก๋งช่วยเห่ล่อราชการด้วยการเป็นผูู้้ให่ญ่บ้าน	ก็ทัำางานอย่างซ่�อสััติย	์ทัำาให้่มีคีนนับถ่อ

มาก	ชาวบ้านเช่�อฟััง	ไม่มีคีนเกเรในห่มู่บ้าน	อาก๋งก็เป็นผูู้้ให่ญ่บ้านจำนเกษี์ยณ	เราก็ถูก

ปลูกฝั่งมาว่า	ยอมเป็นทีั�พ่�งของเขา	แต่ิอย่าพยายามไปพ่�งเขา	สัายเล่อดมีส่ัวนนะคีะ	ถ้า

คุีณสัันติิสัุขไปส่ับดู	 รับรองว่าบรรพบุรุษ์คุีณสัันติิสัุขต้ิองเป็นผูู้้นำา	 ไม่ว่าฝ่่ายไห่นต้ิองมี	

ไม่อย่างนั�นบางคีนโดนกระตุ้ินแล้วกระตุ้ินอีก	แต่ิไม่รู้ส่ักอะไรเลย	ยีนมีส่ัวนค่ีะ	ถ้าไม่มี

ยีนตัิวนี�	มันปลุกไม่ข่�น

 

กฟัผู้. เป็นุองค์กรร้ฐที�ใหญ่มาก เข้าให�ข้�อม้ลโจมตีกลุ่มเราไหมคร้บ

เขาโจำมตีิค่ีะ	ติอนนั�นภาคีรัฐเข้าข้างเขาห่มดเลย	ผูู้้ว่าฯ	เข้าข้างเขา	ยังมีแม่ทััพภาคีสัาม

ทีั�เป็นคีนเม่องกาญจำน์ฯ	ก็เข้าข้างเขา	บางทีัมาแจำกใบปลิวโจำมตีิเรา	เราก็ไม่รู้จัำกเขา	น่ก

ว่าเขาห่วังดี	 จำะมาช่วยเรา	 ก็ไปสัวัสัดี	 ทีั�ไห่นได้แจำกข้อมูลด่าเรา	 กระแนะกระแห่นเรา	

บอกว่าให้่เอาไปต้ิมกิน	เราก็ขอบคุีณค่ีะ	เพราะไม่รู้ไง	พอเอามาอ่าน	ถ่งรู้ว่าด่าเรานี�นา	

ติอนนั�นแรงมากนะ	แต่ิเน่�องจำากชาวบ้านในพ่�นทีั�ทุักคีนเห็่นด้วยกับการไม่เอาเข่�อน	เขา

เลยทัำาอะไรเราไม่ได้ สัมัยก่อนปิดป้ายไม่ใช่ปิดสัามบ้านห้่าบ้านนะ	ปิดห่มดทัั�งติลาดเลย	

ทุักคีนข่�นป้ายผู้้าห่น้าบ้านห่มดเลยว่าไม่เอาเข่�อน	

คำาข้ว้ญต่อต�านุเขื้�อนุนุำ�าโจนุช่่วงนุ้�นุคืออะไรคร้บ

อย่างบ้านดิฉันเอง	เขียนว่าชาวกาญจำน์ฯ	ผู้วา	รัฐตัิ�งระเบิดเวลาให้่	แล้วก็วาดรูประเบิด	

เห่ม่อนกับเข่�อนพร้อมทีั�จำะแติก	เขียนห่น้าบ้านตัิวให่ญ่มากเลย	

 

ไม่มีช่าวบ�านุเชื่�อข้�อม้ลภาคร้ฐ

ไม่เช่�อ	รัฐเพียงแต่ิบอกว่าให้่เราเสีัยสัละ	แต่ิเราสัละมาเยอะแล้ว	เพราะมีห่ลายเข่�อนแล้ว	

อย่างเข่�อนท่ัาม่วง	ติอนนี�เปลี�ยนเป็นเข่�อนแม่กลอง	แล้วเข่�อนเขาแห่ลม	ติอนนี�เปลี�ยน

เป็นเข่�อนวชิราลงกรณ์	เข่�อนศรีนคีรินทัร์	แล้วก็เข่�อนท่ัาทุ่ังนา	ค่ีอเรามี	๔	เข่�อนแล้ว	เรา
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รู้ส่ักว่าเม่องกาญจำน์ฯ	เสีัยสัละมากเกินพอแล้ว	แต่ิจำริงๆ	เขามีโคีรงการจำะสัร้างเข่�อนทีั�

เม่องกาญจำน์ฯ	๑๒	เข่�อน	เขาจำะสัร้างถ่งทุ่ังให่ญ่ฯ	เข่�อนนำ�าโจำนอยู่กลางทุ่ังให่ญ่ฯ	เลย 

 

เข้ายกธิงข้าว ยุติก่อสำร�างเขื้�อนุนุำ�าโจนุตอนุไหนุคร้บ

พลเอกเปรม	ติิณสูัลานนท์ั	ท่ัานบอกว่าขอให้่ยุติิไว้ก่อน	แต่ิเราบอกว่าไม่ได้	ต้ิองยกเลิก	

ก็มีบางคีนบอกว่าเห่น่�อยเว้ยๆ	 พอแล้ว	 แค่ีนี�ก่อน	 ค่ีอยว่ากัน	 แม้แต่ิประธิานคีนทีั�เป็น

ทันายคีวาม	บอกว่าถ้าไม่มีภินันทัน์มาดันห่ลัง	เราล้มแล้วนะ	ไม่ไห่ว	เห่น่�อยมาก	เพราะ

ต้ิองออกประท้ัวงทุักวันเลย	 พอพลเอกเปรมประกาศยุติิโคีรงการไว้ก่อน	 ทุักคีนก็บอก	

เฮ้ยๆๆ	ติอนนี�เห่น่�อยแล้ว	พักก่อนๆ	แต่ิจำริงๆ	ก็เป็นเร่�องเทัคีนิคี	ถ้าเขายอมยุติิไว้ก่อนก็

แปลวา่เขาคีงไมส่ัร้างแล้ว	ก็ไม่สัร้างมาจำนบดันี�	แต่ิว่าเม่�อติอนทีั�คุีณบรรห่าร	(ศิลปอาชา)	

เป็นนายก	คุีณบรรห่ารยังพูดถ่งว่า	ถ้าอยากให้่นำ�าเยอะ	จำะต้ิองสัร้างเข่�อนนำ�าโจำน	โอ้โฮ	

คีนเม่องกาญจำน์ฯ	ฮ่อข่�นมาพร้อมกันจำนคุีณบรรห่ารต้ิองถอยกรูดเลย 

 

ทุกว้นุนีุ� โครงการเขื้�อนุนุำ�าโจนุเพีิยงแค่หยุดไว�ก่อนุ ย้งไม่มีการยกเลิกโครงการ

ทัำาไม่ได้แล้ว	 เพราะว่าทุ่ังให่ญ่นเรศวรเป็นมรดกโลกไปแล้วเม่�อปี	 ๒๕๓๕	 เข่�อนมันอยู่

กลางทุ่ังให่ญ่ฯ	เลย	

 

จากนุำ�าโจนุก็เป็นุเรื�องทุ่งใหญ่นุเรศวร

ทุ่ังให่ญ่นเรศวรกับเข่�อนนำ�าโจำนเป็นเร่�องเดียวกันนะคีะ	ค่ีอเข่�อนนำ�าโจำนจำะไปสัร้างในทุ่ัง

ให่ญ่ฯ	พอเราค้ีานสัำาเร็จำ	ทุ่ังให่ญ่นเรศวรเลยได้เป็นมรดกโลก	ในห่นังส่ัอของ	UNESCO	

บอกเลยว่า	คีวามสัำาเร็จำของทุ่ังให่ญ่นเรศวร	อยูที่ั�ประชาชนให้่คีวามร่วมม่อและช่วยกัน

รักษ์า	

เกี�ยวก้บเรื�องคลิตี� คุณภินุ้นุทน์ุเข้�าไปเกี�ยวข้�องอย่างไรคร้บ

ห่ลังจำากเราสู้ัเร่�องทุ่ังให่ญ่ฯ	สัำาเร็จำ	สู้ัเร่�องเข่�อนนำ�าโจำนสัำาเร็จำ	เรารู้ส่ักผูู้กพันกับทุ่ังให่ญ่ฯ	

จำะไปเยี�ยมทุ่ังให่ญ่ฯ	บ่อย	ถ่งห่น้าแล้งเราจำะเข้าทุ่ังให่ญ่ฯ	มันต้ิองผู่้านบ้านคีลิตีิ�	บางคีรั�ง

เราก็แวะห่มู่บา้น	ก็เลยเห็่นว่า	ชาวบา้นห่น้าเห่ล่องๆ	บวมๆ	บางคีนกห็่น้าดำาผิู้ดปกติิ	เรา
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ก็ไปคุีย	 ไปถามเขา	 ทีั�แท้ัเป็นเพราะโรงงานติะกั�วปล่อยนำ�าลงห้่วยคีลิตีิ�	 ไม่ได้บำาบัดเลย	

แล้วชาวบ้านเขาก็ไปด่�มนำ�า	ชาวบา้นเล่าให้่เราฟัังว่าวัวในห่มู่บ้านมีประมาณ	๖0	กว่าตัิว	

ติายห่มดเลย	เพราะลงไปยำ�านำ�า	แล้วนำ�าขุ่น	ติะกอนก็ข่�นมา	วัวก็กินติะกอนติะกั�วเข้าไป	

ติายไปทีัละตัิวสัองตัิวจำนเก่อบห่มดห่มู่บ้าน	เราสังสััยว่าเกิดอะไรข่�น	มีการคิีดกันว่าทัำา

อย่างไรถ่งจำะรู้	 เลยพาชาวบ้านไปติรวจำร่างกายทีั�โรงพยาบาล	 จำริงๆ	 เราต้ิองขอบคุีณ

ชาวบ้านคีลิตีิ�นะคีะทีั�เขายอมให้่เราพาไปติรวจำร่างกาย	 พอไปติรวจำ	 เราก็เจำอติะกั�วใน

เล่อดสูังเกินปกติิเป็นร้อยเป็นพันเท่ัา	 เราเลยพามารักษ์าทีั�กรุงเทัพฯ	 ห่ายไปห่ลายคีน

แล้ว

 

ตอนุที�คุณภินุ้นุทน์ุประสำบเหตุ โรงงานุย้งไม่ปิดใช่่ไหมคร้บ

ยังไม่ปิดค่ีะ	 โรงงานมาปิดทีัห่ลัง	 ติอนห่มอสุัรพงษ์์	 ส่ับวงศ์ลี	 เป็นรัฐมนติรีกระทัรวง

สัาธิารณสุัข	รู้ส่ักว่าจำะเป็นกลุ่มห่มอให้่คีวามเห็่นว่าคีงต้ิองปิด	

 

เท่าที�ทราบ ตอนุนุ้�นุสำาธิารณสุำข้จ้งหว้ดกาญจนุบุรีไปเข้�าข้�างโรงงานุ อ�างว่าตรวจ

ร่างกายแล�วพิิส้ำจน์ุไม่ได�ว่าตะก้�วมาจากโรงงานุ 

ใช่	เขาบอกว่าในพ่�นทีั�มันมีติะกั�วเยอะอยูแ่ล้ว	ชาวบ้านไปกินนำ�าทีั�ไห่นก็มีติะกั�ว	ไม่เกี�ยว

กับโรงงาน	สัาธิารณสุัขจัำงห่วัดติอนนั�นช่�อห่มอสุัรพงษ์์	ตัินธินศรีกุล	เคียเป็น	สั.ว.	พวก

นี�เป็นข้าราชการเก่า	 เข้าข้างภาคีรัฐติลอด	ไม่เคียเข้าข้างชาวบ้านห่รอก	ห่ลังจำากทีั�เรา

พาชาวบ้านไปติรวจำแล้ว	ปรากฏว่าติะกั�วในเล่อดเยอะ	เราก็ไปห่าสัภาทันายคีวาม	คุีณ

สุัรพงษ์์	กองจัำนท่ัก	 ก็เป็นหั่วห่อก	พาไปเจำอทันาย	 เอาชาวบ้านออกมาให้่ข้อมูล	 เวลา

ออกมา	เม่�อก่อนถนนห่นทัางไม่ดี	ต้ิองค้ีางค่ีนสัองสัามวันทีั�ไร่ของบุญส่ัง	ต้ิองทัำาอาห่าร

เลี�ยง	มาร้อยคีนก็ต้ิองเลี�ยงร้อยคีน	ดูแลกันจำนกระทัั�งชนะ	ได้รับเงินชดเชยไปสิับกว่าคีน	

ติอนนั�นบริษ์ัทัติะกั�วปิดเป็นคีวามลับไม่ให้่นักข่าวรู้	 แต่ิว่างวดห่ลังทีั�ติ้องจ่ำายชดเชยให้่

ชาวบ้านอีก	๑๕0	คีน	ชาวบ้านยังไม่ได้	 เพราะว่าเขาอ้างว่าบริษั์ทัล้มละลาย ทัั�งทีั�จำริง

เขามีเงินเยอะ	แต่ิเล่นแร่แปรธิาตุิห่มดแล้ว	 ทุักวันนี�ชาวบ้านจ่ำงยังลำาบาก	 เวลาข่�นศาล	

เราก็ไปกับชาวบ้านติลอด	ห่ลังออกจำากศาล	เราก็พาไปเลี�ยงข้าวกลางวัน	เราช่วยเท่ัาทีั�

ช่วยได้	เพราะว่าเป็นคีดีทีั�เขาลำาบากในการต่ิอสู้ั	เราก็ช่วยให้่กำาลังใจำ	เขาก็ดีใจำ	ขอบคุีณ
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เรา	เราก็ดีใจำ

 

ทุนุท�องถิ้�นุสำำาค้ญนุะคร้บ ทำาให�มีกำาล้งทร้พิย์ในุการช่่วยเหลือเข้า

สัำาคัีญนะ	ติอนเข่�อนนำ�าโจำน	เราไม่เคียขอเงินใคีร	เขาบอกเอ็นจีำโอต้ิองขอเงิน	แต่ิเราไม่

เคียขอ	เราใช้เงินในกระเป๋าตัิวเองซ่�อโน่นซ่�อนี�	ไปนู่นไปนี�	เราให้่ติลอด	เพราะว่าเราพร้อม

จำะให้่	ดิฉันไม่น่กว่าตัิวเองจำะมาถ่งจุำดนี�	บอกติรงๆ	ว่า	ห่ลังจำากทีั�ได้เป็นปาฐกของมูลนิธิิ

โกมลฯ	 ดิฉันภาวนาไว้ว่า	 ถ้ายังมีแรงอยู่จำะติ้องไปร่วมงานทัุกปี	 ช่วยงานได้มากน้อยก็

ต้ิองช่วย	เพราะถ่อว่ามูลนิธิิให้่เกียรติิเรา	เราต้ิองรักษ์าเกยีรติิเอาไว้	เห่ม่อนพวกคีณุมาตีิ

ติราเรา	 เราไม่กล้าห่ยุดงานเพ่�อสัังคีมเลย	 ไม่ใช่ว่าพอได้รับโล่แล้วก็เงียบเลยนะ	 สัม

ประสังค์ีแล้วใช่ไห่ม	เร่�องนี�มันบีบใจำเรามากเลย	กลายเป็นผูู้กมัดเราไปในตัิว	แล้วเรามา

จำากคีรอบคีรวัชาวไร่	แต่ิไม่ได้ยากจำนนะ	อาก๋งอาม่าเรามีทีั�ดินปลูกผัู้ก	มีกินมีใช้	สัามีเรา

ก็ดีมาก	แล้วลูกก็เรียนดีติามทีั�เราอยากจำะให้่เรียน	การค้ีาก็พอมี	เรามีคีวามรู้ส่ักว่าชีวิติ

คีน	ถ้ามันมีอะไรดเีกินไป	มนัไม่ยั�งยน่นะ	เขาเรียกว่าห่มดบญุไง	เดี�ยวคุีณก็จำะปว่ย	เดี�ยว

สัามีก็จำะป่วย	 เดี�ยวลูกก็จำะติาย	 เราก็ห่่วงติรงนี�เห่ม่อนกัน	 ค่ีอคีนอย่างเราจำะมีบุญถ่ง

ขนาดว่าในชีวิติไม่เจำอเร่�องร้ายๆ	 เลยเห่รอ	 ดิฉันเลยต้ิองเอาคีวามดีนี�ไปช่วยคีนอ่�นต่ิอ	

เช่น	เอาเงินไปช่วยสัังคีม	ไปช่วยเห่ล่อคีนติกทุักข์ได้ยาก	เพ่�อห่วังว่าผู้ลบุญจำะเก่�อห่นุน

ให้่คีรอบคีรัวอยู่อย่างมีคีวามสุัข	 แต่ิมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ิห่รอกนะ	 เราลุกข่�นมาต่ิอสู้ั

จำนพาตัิวเองไปสู่ัเร่�องร้ายๆ	เช่น	ถูกติำารวจำจัำบห่ลายคีรั�ง	ซ่�งก็ถูกสัามีบ่นติลอด

 

เรื�องท่อก๊าซัคุณภินุ้นุทน์ุถ้้กจ้บไหม

ดิฉันถูกจัำบติอนต่ิอสู้ัเร่�องสัารพิษ์	ไปบุกทีั�ของทัห่าร	เราต้ิองการห่าว่าเขาเอาสัารพิษ์จำาก

เห่ตุิไฟัไห่ม้ทีั�ท่ัาเร่อคีลองเติยไปทิั�งไว้ติรงไห่นในทีั�ทัห่าร	ถ่งเวลาต่ิอสู้ัจำะได้สู้ัถูกว่าเขาเอา

สัารพิษ์ไปทิั�งทีั�ติรงไห่น	เราก็ไปปีนเขาแล้วส่ัองกล้องดู	เขาก็ให้่ติำารวจำมาจัำบเราติรงปาก

ทัาง	แล้วเอาเราไปนั�งโรงพักเป็นวันเลย	เราก็บอกว่าจำะให้่เราเข้าห้่องขังก็บอกมาเลย	จำะ

ได้จำบๆ	เราจำะได้ประกันตัิวแล้วกลับบ้าน	เขาก็ให้่เรานั�งรอ	ไม่ยอมทัำาอะไร	จำนกระทัั�ง

ม่ดถ่งปล่อยตัิว	กว่าจำะกลับบ้านได้เทีั�ยงค่ีน	ต้ิองบอกลูกว่า	แม่โดนจัำบ	แต่ิอย่าบอกป๊า

นะ	ถ้าป๊ารู้ป๊าจำะไม่ให้่แม่ไปไห่น	ลูกบอกว่าแม่ไม่ต้ิองห่่วง	ถูกจัำบเร่�องนี�แม่บอกได้		ไม่
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ต้ิองอายใคีร	

 

ตอนุที�คุณภินุ้นุทน์ุต่อส้ำ�เรื�องท่อก๊าซัร่วมก้บ อ.สุำล้กษณ์ คุณภินุ้นุทน์ุมีส่ำวนุอย่างไร

คร้บ

ดิฉันนอนเฝ้่าป่าอยู	่7๒	ค่ีน	แล้วพวกคุีณพิภพ	(ธิงไชย)	ไปย่�นข้อเสันอกับคุีณชวน	ห่ลีกภัย 

ทีั�เป็นนายกฯ	ว่าให้่จัำดเวทีัประชาพิจำารณ์ทีั�จุำฬาฯ	๓	วัน	โดยให้่ฟัังคีวามทัั�งสัองฝั่�ง	แล้ว

ให้่ถ่ายทัอดออกวิทัยุโทัรทััศน์	 เพ่�อให้่คีนทัั�งประเทัศตัิดสิันว่าใคีรผิู้ดใคีรถูก	 ปรากฏว่า

คุีณห่ญิงสุัพัติรา	มาศดิติถ์	เป็นคีนคุีมเร่�องทีัวี	แกรับปากแล้ว	แต่ิแกเบี�ยว	เลยไม่มีการ

ออกทีัวี	การทัำาประชาพิจำารณ์ก็มีทัั�งสัองฝั่�งมาให้่ข้อมูล	ฝั่�งเขาพูด	ฝั่�งเราพูด	เสัร็จำแล้ว

ก็สัรุป	โดยมีคุีณอานันท์ั	ปันยารชุน	เป็นประธิาน	สัรุปว่าไม่คุ้ีมทีั�จำะสัร้าง	เพราะเราต้ิอง

เสีัยป่า	จำริงๆ	ก็เป็นเพราะเขาไม่ยอมสัร้างท่ัอก๊าซติามแนวลงถนนทีั�มีอยู่แล้วไง	เขาจำะ

สัร้างเข้าป่า	ไปตัิดต้ินไม้ในป่า	พอมีรถเข้าไปสัร้างท่ัอก๊าซ	ป่าก็ถูกทัำาลาย	มีชาวบ้านบาง

ส่ัวนมายด่จำนติอนนี�เป็นสัวนส้ัมไปห่มดแล้ว	เรารู้ล่วงห่น้าว่าป่าจำะห่มด	เราก็ไม่ยอม	เลย

นอนเฝ้่าป่าขวางเส้ันทัางสัร้างท่ัอก๊าซอยู่	7๒	ค่ีน	พอคุีณชวนรับปากว่าจำะจัำดเวทีัอย่าง

นี�ให้่	พวกเราถ่งยอมสัลายตัิว	

ติอนสู้ัเร่�องเข่�อนนำ�าโจำน	เราได้กฎห่มายสิั�งแวดล้อมปี	๒๕๓๕	เม่�อก่อนไม่เคีย

มี	พอเรามาสู้ัเร่�องท่ัอก๊าซ	เราก็ได้เร่�อง	EIA	รายงานผู้ลกระทับต่ิอสิั�งแวดล้อม	ทีั�จำะต้ิอง

เปิดเผู้ย	ประชาชนมีสิัทัธิิดู	เม่�อก่อนไม่มีนะ	เราก็ทัำาสัำาเร็จำ	เราก็เปิดให้่คีนรู้	เพราะเรารู้

ว่า	ปติทั.ทัำาผิู้ดเยอะ	ท่ัอก๊าซใน	EIA	บอกว่าจำะต้ิองห่นาห่น่�งนิ�ว	เท่ัากับ	๒๕	มิลฯ	ทีั�ส่ัง

มาทัำาห่นาแค่ี	๑7	มิลฯ	เอง	ดิฉันเลยไม่ยอม	ถ่ายรูปไปบอกว่ามันไม่ติรง	พอให้่ข้อมูล

การทัำาประชาพิจำารณ์เสัร็จำ	เราก็ต้ิองออกจำากป่าเม่�อวันทีั�	๕	มีนาคีม	๒๕๔๓	แล้วค่ีน

นั�น	อ.สุัลักษ์ณ์เข้าไปนอนต่ิอ	และถูกจัำบติอนเช้าวันทีั�	๖

การต่อส้ำ�เรื�องท่อก๊าซั มีผู้ลส้ำมฤทธิิ�อย่างไรบ�างคร้บ เพิราะเข้าสำร�างสำำาเร็จ

เร่�องท่ัอก๊าซ	 เราสู้ัเพ่�อรักษ์าป่าไม่สัำาเร็จำ	 เราเสีัยพ่�นทีั�ป่า	 ติอนนี�เป็นไร่ส้ัมไปห่มดแล้ว	

นักการเม่อง	 ห่ร่อว่าข้าราชการทีั�รู้เร่�องทีั�ดิน	 ก็เอาพรรคีพวก	 เอาพี�น้องไปจำองไว้ก่อน	

ถ่อคีรองโดยไม่ต้ิองมีเอกสัารสิัทัธิิ�	พอต่ิอมามีใบ	ภ.บ.ทั.	เขาเรียกว่าใบคีรอบคีรองทีั�ดิน	
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เร่�องอย่างนี�	สังสัารชาวบ้านนะ	เวลาอยูใ่นม่อชาวบ้าน	ก็เป็น	ภ.บ.ทั.	ราคีาห่ลักห่ม่�น	ไม่

แพง	 แต่ิพอชาวบ้านไปขายให้่นายทุัน	 นายทุันก็ไปยัดเงินเจ้ำาห่น้าทีั�	 กลายเป็น	 นสั.๓	

ห่ร่อใบปิดโฉนด	ขายได้เป็นห่ลายๆ	แสัน	 เวลานี�ยังเป็นอย่างนี�อยู่	ชายแดนเรามีเยอะ

เลย	แต่ิเราทัำาทุักเร่�องไม่ไห่ว	เราก็เจำาะบางเร่�องทีั�รู้ส่ักทันไม่ไห่วจำริงๆ	แต่ิบางทีัเราต้ิอง

ทัำาเป็นเมินห่น้าห่นี	ทัำาเป็นไม่รู้เร่�องไปเห่ม่อนกัน	

 

องค์กรที�คุณภินุ้นุทน์ุส้ำงก้ดอย่้ ความเข้�มแข็้งเป็นุอย่างไรบ�างคร้บ และความมุ่งหว้ง

ที�พิอทำาได�ตามกำาล้ง คือเรื�องอะไรบ�างคร้บ

ติอนนี�เรากำาลังสู้ัให้่ห่ยดุระเบิดภูเขา	เวลาคุีณจำะเข้าเม่องกาญจำน์ฯ	ทัางซ้ายม่อจำะมีการ

ระเบิดภูเขาอยู่	๒-๓	แห่่ง	เขามีสััมปทัาน	เราสู้ัเขาไม่ได้	เพราะเขาจำะบอกว่าได้รับสิัทัธิิ

ติามกฎห่มาย	เราก็ต้ิองรอจำนห่มดสััมปทัาน	คุีณสันั�น	ขจำรประศาสัน์	ติอนเป็นรัฐมนติรี

กระทัรวงอุติสัาห่กรรม	มอบสััมปทัานให้่เขา	๒๕	ปี คุีณสันั�นติายไปแล้ว	แต่ิวา่การระเบิด

ภูเขาลูกนี�ยังอยู่จำนกระทัั�งห่มดอายุเม่�อวันทีั�	๓๑	พฤษ์ภาคีม	๖๓	นี�เอง	เขาห่ยุดระเบิด

มาตัิ�งแต่ิวันทีั�	๑	กรกฎาคีมแล้ว	ดิฉันก็คีอยเฝ้่าดูอยู่	ถ้าเขาระเบิดอีกเม่�อไห่ร่เราก็จำะลุย	

เรานัดกับชาวบ้าน	 นัดกับคีนเม่องกาญจำน์ฯ	 ไว้แล้วว่า	 เราทัำาลายภูเขามามากพอแล้ว	

คุีณจำะมาระเบิดห่น้าบ้าน-ห่ลังบ้านเราไม่ได้แล้ว	ฝุ่่นมันฟุ้ังไปทัั�ว	เราไม่เห็่นด้วยทีั�จำะมา

ระเบิดเท่ัอกเขาทีั�สัร้างคีวามสัวยงามให้่กับจัำงห่วัด	ให้่กับประเทัศ	คุีณต้ิองไปเอาเขาลูก

โดดๆ	ไม่ใช่มาเอากลางเม่องอยา่งนี�	ดิฉันสู้ัมาตัิ�งแต่ิยี�สิับปีทีั�แล้ว	ติอนนั�นไม่สัำาเร็จำ	เพราะ

เขาบอกว่ามีสััมปทัาน	ติอนนี�ห่มดสััมปทัานแล้ว	เราสู้ัได้	เราไม่ยอมแล้ว	ทุักวันนี�เราย่น

กรานไม่ให้่ต่ิอ	ถ้าแอบต่ิอเม่�อไห่ร่ก็จำะออกไปต่ิอยกับมัน

 

เราทำาโดยกลุ่มก�อนุพิล้งข้องคนุเมืองกาญจน์ุฯ 

เรียกว่าพลังบริสุัทัธิิ�	ไม่มีอะไรแอบแฝ่ง	ชาวติลาดไม่มีผู้ลประโยชน์อะไรเลย	ไม่ต้ิองมา

ห่วังประโยชน์จำากการทัำาแล้วใคีรจำะได้จำะเสีัย	 มันมีแต่ิได้	 เพราะเราสู้ัให้่จำังห่วัดเรา

สัวยงาม	

 

แล�วฝ่ายปกครองเข้าได�ร้บบทเรียนุอะไรบ�างไหม ในุการร่วมมือก้บภาคประช่าช่นุ
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เมืองกาญจน์ุฯ 

ผูู้้ว่าฯ	คีนปัจำจุำบันนี�ดีนะ	เม่�อสัองปีทีั�ผู่้านมา	โรงงานกระดาษ์เก่าซ่�งเป็นโรงงานเก่าแห่่ง

แรกในประเทัศไทัย	พระยาพห่ลพลพยุห่เสันาเป็นคีนเอางบมาสัร้าง	ติอนแรกมีนายทุัน

ในกลุ่มเคีร่อเนชั�นจำะมาประมูล	 ทีั�ตัิ�ง	๖๓	 ไร่	 สัวยงาม	 ติิดเม่องเลย	 เราเลยสู้ั	 คีนเม่อง	

กาญจำน์ฯ	ระดม	๘	ห่ม่�นรายช่�อ	ผูู้้ว่าฯ	นำาด้วย	กลุ่มเราด้วย	อ.เนาวรัติน์	พงษ์์ไพบูลย์	

เป็นหั่วห่อกให่ญ่	 ออกไปสู้ัจำนกระทัั�งกรมธินารักษ์์ไม่เปิดประมูลแล้ว	 เราบอกว่าอยาก

ให้่เป็นพ่�นทีั�ทีั�เป็นปอดของคีนเม่องกาญจำน์ฯ	 เป็นสัวนสัาธิารณะ	 เป็นโรงงานแห่่งแรก

ของประเทัศไทัยทีั�ยน่สัง่าในชุมชน	อ.เนาวรัติน์เสันอให้่ทัำาเป็นพิพิธิภัณฑ์ูกาญจำนบุรี	แต่ิ

ยังมีเร่�องอีกนิดห่น่อยค่ีอ	 เราได้ทัราบข้อมูลมาว่า	 มีคีวามพยายามของนายทุันทีั�จำะใช้

เส้ันสัาย	และการติิดสิันบน	เพ่�อให้่ได้สิัทัธิิในการนำาโรงงานดาษ์เก่าแห่่งนี�มาทัำากิจำการ

รีสัอร์ทัส่ัวนตัิว	ติอนนี�เราเองก็เฝ้่าระวังอยู่ว่า	ถ้าวันใดทีั�ติกเป็นของนายทุัน	เราไม่ยอม	

อย่างไรต้ิองให้่เป็นของสัาธิารณะ	กำาลังติิดติามเร่�องราว	แต่ิถ้าเขาคิีดจำะให้่เป็นของคีน

อ่�นเม่�อไห่ร่	เราก็ไม่ยอม

ถื้อว่าคุณภินุ้นุทน์ุเป็นุกลุ่มทุนุท�องถิ้�นุที�มาเป็นุเอ็นุจีโอด�วยต้วเองเลย

ต้ิองยอมรับว่าเราเป็นคีนเล็กคีนน้อย	จำริงๆ	แล้วยังมีอีกกลุ่มห่น่�งนะคีะทีั�ยังไม่ได้พูดถ่ง	

กลุ่มอนุรักษ์์กาญจำน์ฯ	ค่ีอติอนสู้ัเร่�องเข่�อนนำ�าโจำน	เราใช้กลุ่มสัติรีกาญจำนบุรี	แต่ิห่ลังจำาก

เร่�องเข่�อนนำ�าโจำนจำบ	มีเร่�องขนสัารพิษ์จำากคีลองเติยมาทิั�งทีั�เม่องกาญจำน์ฯ	เป็นเร่�องให่ญ่

มาก	แล้วสู้ักบัทัห่าร	ติอนนั�นดิฉนัเป็นรองประธิานกลุ่มสัติรีฯ	พอเราจำะใช้ช่�อกลุ่มสัติรีฯ	

สู้ั	พวกพ่อบ้านกลัวกันน่าดูเลย	ไปสู้ักับทัห่ารไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี�อย่างนั�น	ทัำาให้่อดีติ

ประธิานกลุ่มในขณะนั�นไม่ยอมให้่ใช้ช่�อกลุ่มสัติรีฯ	ในการต่ิอสู้ัเร่�องสัารพิษ์	ดิฉันเลยต้ิอง

ออกมาตัิ�งกลุ่มเอง	ช่�อกลุ่มอนุรักษ์์กาญจำนฯ์	ทุักวันนี�ก็ยงัมีอยู	่เราสู้ัเพ่�อคัีดค้ีานเร่�องสัาร

พิษ์ทีั�มาทิั�งในเม่องกาญจำน์ฯ	จำนสัำาเร็จำนะคีะ	สุัดท้ัายมีการขุดข่�นมาติามห่ลักวิชาการ	ใช้

งบไปน่าจำะเป็นสิับล้านบาทั	เวลาเราไปสู้ั	บอกเฉพาะคุีณสัันติิสุัขนะ	พวกผูู้้ชายบอกให้่

ผูู้้ห่ญิงไป	เพราะทัห่ารไม่ทัำาร้ายผูู้้ห่ญิงห่รอก	ผูู้้ชายไม่ออกห่น้าเร่�องสัารพิษ์เลย	ผูู้้ห่ญิง

ทัำาล้วนๆ	 เลยนะคีะ	 ดิฉันต้ิองสู้ัทุักวิถีทัางเลย	 เพ่�อจำะให้่เขาจัำดการ	 เพราะว่าบ้านเรา

เป็นต้ินนำ�า	และติรงทีั�ฝั่งสัารพิษ์	อยูใ่กล้ลำาติะเพิน	ถ้าเกิดสัารพิษ์มันไห่ลลงลำาติะเพิน	ก็
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ไห่ลต่ิอถ่งแม่นำ�าแคีวให่ญ่	 แคีวน้อย	 และก็จำะมาถ่งเราทุักคีน	 เราบอกว่าไม่ได้	 ต้ิองขุด

ข่�นๆ	สุัดท้ัายก็สู้ัจำนสัำาเร็จำ	

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

เมื�อกลุ่มสำตรีเมืองกาญจน์ุ  หาญกล�าปกป้องสิำ�งแวดล�อม
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๓๑	ประจำำาปี	๒๕๔๘
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โซัรยา จามจุรี

 

	 "ถ้าถามว่าดิฉันในฐานะตัิวแทันของคีนทีั�นั�นอยากจำะสัะท้ัอนอะไร	 อยากจำะ

ร้องขออะไร	ดิฉันอยากจำะให้่รัฐบาลขอโทัษ์และแสัดงคีวามรับผิู้ดชอบต่ิอคีวามผิู้ดพลาด

ทีั�ได้กระทัำาลงไป	 ดิฉันคิีดว่าคีำาขอโทัษ์จำะเป็นสิั�งทีั�ช่วยเยียวยาคีวามรู้ส่ัก	 เยียวยา

บาดแผู้ลของคีรอบคีรับทีั�ได้รับผู้ลกระทับจำากเห่ตุิการณ์ติากใบได้ไม่มากก็น้อย	เพราะ

เร่�องอย่างนี�ท่ัานก็ต้ิองเห็่นใจำและต้ิองเข้าใจำว่ามันยากเห่ล่อเกินทีั�จำะทัำาใจำได้	 และห่าก

เป็นไปได้	ดิฉันอยากจำะให้่รัฐบาลขอโทัษ์ในคีวามผิู้ดพลาดของรัฐบาลในอดีติด้วย	เพราะ

ดังทีั�ดิฉันได้เรียนท่ัานตัิ�งแต่ิต้ินว่า	 ผูู้้คีนทีั�นั�นมีบาดแผู้ลตัิ�งแต่ิอดีติ	 เป็นบาดแผู้ลทัาง

ประวัติิศาสัติร์	เขามีคีวามขมข่�น	มีคีวามคัีบแค้ีนสัั�งสัมยาวนานเร่�อรัง	เป็นแผู้ลเป็นทีั�เกิด



271|โซรยา	จำามจุำรี

จำากการถูกกระทัำาซำ�าแล้วซำ�าเล่า	และในอดีติก็ไม่เคียมีการเยยีวยาช่วยเห่ล่อแต่ิอยา่งใด	

จ่ำงมีผูู้้คีนเจ็ำบปวด	มีผูู้้คีนคัีบแค้ีนขมข่�นเต็ิมไปห่มดในพ่�นทีั�	ช่วงเวลาทีั�ผู่้านมาเป็นร้อยปี

นั�น	ผูู้้คีนทีั�ถูกกระทัำาไม่ได้รับการเยียวยาบาดแผู้ลเห่ล่านั�นเลย	มันจ่ำงเห่ม่อนระเบิดเวลา

ทีั�รอวันปะทุั	ทีั�ผู่้านมามันก็ปะทุับ้างแต่ิอาจำจำะไม่มาก	แต่ิคีรั�งนี�ปี	พ.ศ.๒๕๔7	มันปะทุั

รุนแรงและยาวนานยงัไม่จำบ	ดิฉันอยากจำะบอกในสิั�งซ่�งคุีณนารีได้บอกดิฉันเสัมอในฐานะ

ทีั�ทัำางานสัันติิวิธีิว่า	การเยียวยาเป็นงานทีั�ช่วยป้องกันไม่ให้่คีวามรุนแรงเกิดข่�นในอนาคีติ	

มันเป็นงานสัันติิวิธีิอยา่งห่น่�ง	มันเป็นงานทีั�เราช่วยกันกอบกู้ทุ่ันระเบิดซ่�งมีอยูเ่ยอะแยะ

เต็ิมไปห่มดในพ่�นทีั�จัำงห่วัดชายแดนภายใติ้	 ของผูู้้คีนทีั�คัีบแค้ีน	 ของผูู้้คีนทีั�ขมข่�น	 ของ

ผูู้้คีนทีั�ถูกกระทัำาซำ�าแล้วซำ�าเล่า	และไม่มีการเยยีวยาก่อนห่น้านี�แต่ิอยา่งใด	ฉะนั�นจ่ำงถ่อว่า

การเยียวยาเป็นงานทีั�มีคีวามสัำาคัีญ	มีคุีณค่ีา	และมีคีวามห่มาย"

จาก เยียวยาบาดแผ่ลค่นวันอันโหดร้าย ด้วยศรัทธิา อาทร และห�วงใย
นุ. 5๑-52

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

เยียวยาบาดแผู้ลคืนุว้นุอ้นุโหดร�าย ด�วยศร้ทธิา อาทร และห่วงใย
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๓๒	ประจำำาปี	๒๕๔๙
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ประมวล เพ็ิงจ้นุทร์

เนืุ�องจากโกมล คีมทอง มุ่งเนุ�นุเรื�องอุดมคติ อุดมคติในุความคิดข้องอาจารย์หมาย

ถ๊้งอะไรคร้บ

อุดมคีติิค่ีอจิำนตินาการเกี�ยวกับคีวามจำริง	 คีวามดี	 คีวามงาม	 และจิำนตินาการนั�นจำะ

กำาห่นดวิถีทีั�เข้าไปสู่ัคีวามห่มายแห่่งตัิวคีวามจำริง	คีวามดี	คีวามงาม	ซ่�งเป็นโคีรงสัร้างทีั�

ทัำาให้่เกิดพลังในชีวิติของเรา	 เพราะตัิวคีวามคิีดว่าอะไรค่ีอคีวามจำริง	 อะไรค่ีอคีวามดี	

อะไรค่ีอคีวามงาม	จำะเป็นโคีรงสัร้างคีวามห่มายของชีวิติ	แล้วทัำาให้่เกิดกรอบของวิถีว่า

จำะต้ิองดำาเนินชีวิติไปห่ร่อดำารงชีวิติอยูใ่ห้่สัอดคีล้องสััมพันธ์ิกับคีวามจำริง	คีวามดี	คีวาม

งามนั�น	และชีวิติของเราก็จำะต้ิองดำาเนินไปสู่ัคีวามจำริง	คีวามดี	คีวามงามดังกล่าวนั�น	นี�
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ค่ีอคีวามห่มายของอุดมคีติิในใจำผู้ม

อุดมคติข้องโกมล คีมทอง คือการเป็นุคร้ที�ดี โดยเฉพิาะก้บเด็กที�ด�อยโอกาสำ อุดมคติ

ข้องอาจารย์คืออะไรคร้บ

คีวามจำรงิค่ีอกรอบให่รู้้ว่า	เราอยูภ่ายใต้ิคีวามห่มายนี�	คีวามดีค่ีอวิถีไปสู่ัคีวามจำรงิ	คีวาม

ดีนั�นต้ิองมีมิติิของคีวามงาม	ซ่�งเป็นจิำนตินาการทีั�ทัำาให้่เรามีพลัง	แม้ว่าวิถีทีั�ดำาเนินไปจำะ

ยุ่งยากลำาบาก	แต่ิถ้ามีคีวามงามในใจำ	เราก็มีคีวามเต็ิมใจำยินดีพอใจำทีั�จำะดำาเนินไป	

ผู้มดำารงชีวิติอยูใ่นกรอบนี�	แต่ิถ้าจำะอธิิบายในฐานะทีั�ผู่้านวัยมามากแล้ว	ผู้ม

มีคีวามรู้ส่ักว่าคีวามจำรงิทีั�มีคีวามห่มายสัำาคัีญ	ค่ีอการทีั�เราไดสั้ัมผัู้สัรู้ชีวิติของเรา	ซ่�งเป็น

ส่ัวนห่น่�งของธิรรมชาติิ	และคีวามเปน็ธิรรมชาติิทีั�เป็นเช่นนี�มีมาก่อนจำะมีตัิวเรา	และจำะ

เป็นเช่นนี�ติ่อไปแม้เราจำะไม่มีอยู่แล้ว	 การมีชีวิติของเรา	 เป็นเพียงแค่ีส่ัวนห่น่�งของ

ธิรรมชาติิทีั�ยิ�งให่ญ่	คีวามห่มายทีั�ยิ�งให่ญ่ค่ีอการได้สััมผัู้สัรู้คีวามเป็นธิรรมชาติิทีั�ยิ�งให่ญ่

นั�น	มีคีวามสุัขทีั�ได้เป็นส่ัวนห่น่�งของธิรรมชาติินั�น	แล้วมีคีวามสุัขทีั�จำะไดส้ัลายละลายตัิว

เรากลับไปเป็นธิรรมชาติินั�น	 บังเอิญว่าเราเป็นพุทัธิ	 เลยใช้ภาษ์าพุทัธิ	 ถ้าเป็นภาษ์าใน

ศาสันาทีั�นับถ่อพระเจ้ำา	จำะง่ายห่น่อย	ว่าเราค่ีอส่ัวนห่น่�งของพระองค์ี	มาจำากพระองค์ี

และกลับค่ีนสู่ัพระองค์ี	ภาษ์าพุทัธิก็ค่ีอเราเป็นส่ัวนห่น่�งธิรรมชาติิ	มาจำากธิรรมชาติิ	และ

กลับค่ีนไปสู่ัธิรรมชาติิ

ตัิวอุดมคีติิก็ค่ีอ	การกำาห่นดวิถีทีั�จำะกลับค่ีนสู่ัธิรรมชาติิ	ด้วยคีวามรู้ส่ักว่าได้มี

ชีวิติอยูป่ฏิบัติิกิจำสัำาเร็จำ	ทัำาห่น้าทีั�ได้สัมบูรณ์	แล้วกลับไปเป็นส่ัวนห่น่�งของธิรรมชาติิอีก	

ไม่มีอะไรมากไปกว่านั�น

คล�ายๆ บทกวีเซันุที�บอกว่า เสีำยงข้ลุ่ยกล้บคืนุส่้ำป่า 

นั�นค่ีอบทักวีทีั�ทัำาให้่เรามองเห็่นสิั�งทีั�เป็นคีวามห่มายได้ชัด	เพราะคีวามห่มายทีั�ว่านี�เป็น

นามธิรรมสูังมาก	 ต้ิองอาศัยกวีห่ร่ออาศัยผูู้้มีศิลปะในการส่ั�อสัารอุปมาอุปไมย	 เห่ม่อน

บทักวีทีั�บอกว่าประดุจำดังเสีัยงขลุ่ยทีั�กลับค่ีนสู่ัธิรรมชาติิ

ตอนุที�อาจารย์แสำดงปาฐกถ้า ได�ศ๊กษาเรื�องราวชี่วิตข้องโกมล คีมทองมาบ�างไหมคร้บ
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ในปีทีั�คุีณคีรูโกมลเสีัยชีวิตินั�น	เป็นปีเดียวกับทีั�ผู้มอยูใ่นเห่ตุิการณ์ทีั�รุนแรง	ค่ีอสัมัยเป็น

ห่นุ่ม	 ประกอบอาชีพเป็นกรรมกรรับจ้ำางในพ่�นทีั�อำาเภอบ้านนา	 บ้านนาสัาร	 บ้านส้ัอง	

พระแสัง	ผู้มเป็นกรรมกรไปกับรถทีั�รับซ่�อผู้ลผู้ลิติทัางการเกษ์ติร	นายหั่วทีั�ผู้มสัังกัดเป็น

คีนมีอิทัธิิพล	จำะไปรับซ่�อผู้ลผู้ลิติทัางการเกษ์ติรเพ่�อส่ังมาขายทีั�กรุงเทัพฯ	ผู้มไปกับรถ

เพ่�อจำะรับสิันค้ีาทีั�ซ่�อไว้ข่�นรถบรรทุักแล้วมาข่�นรถตู้ิรถไฟั	แต่ิติอนนั�นผู้มไม่รู้จัำกคีรูโกมล

นะคีรับ	เพราะเราเปน็เพียงแค่ีเด็กห่นุ่มชาวบา้นทีั�ทัำางานเปน็กรรมกร	การปะทัะกนัของ

ผูู้้ก่อการร้ายกับเจ้ำาห่น้าทีั�รัฐมีเป็นปกติิ	 ปี	 ๒๕๑๔	 นั�น	 ต้ินปีมีเพ่�อนผู้มเสีัยชีวิติใน

เห่ตุิการณ์รุนแรงทีั�เขาคีงเข้าใจำว่าเราเป็นผูู้้ก่อการร้ายห่ร่อเปล่าไม่แน่ใจำนะคีรับ	

	 เม่�อเกิดเห่ตุิร้าย	 เขาจำะเคีลียร์พ่�นทีั�	 เพราะว่าติอนนั�นการปะทัะกันเป็นเร่�อง

ปกติิ	 เห่ม่อนสัามจัำงห่วัดชายแดนใต้ิของไทัยในปัจำจุำบัน	แล้วถ้าใคีรอยู่ในเง่�อนไขเป็นทีั�

ต้ิองสังสััยว่าอาจำจำะเป็นแนวร่วมห่ร่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ิ	เขามีสิัทัธิิ�ทีั�จำะทัำาอะไรก็ได้	ติอน

นั�นเราก็ยงัไม่มีคีวามรู้เร่�องการบ้านการเม่องมากเท่ัาไห่ร่	ติอนทีั�เกิดเห่ตุิการณ์นี�	ผู้มอายุ	

๑7	ปี

ผู้มเข้าใจำว่าเขาคีงคิีดว่าพวกเราเป็นฝ่่ายคีอมมิวนิสัต์ิ	เลยมีการยงิเพ่�อนผู้มเสีัย

ชีวิติ	รู้ส่ักห่ดหู่่และกลัวมาก	เลยไม่มีอารมณ์ทีั�จำะอยูท่ัำางานต่ิอ	กลับบ้านทีั�สัมุยและอยาก

บวช	บังเอิญว่าช่วงทีั�ผู้มเป็นกรรมกรอยู่	มีบุญทีั�ได้อ่านงานของท่ัานอาจำารย์พุทัธิทัาสั

ติอนนั�นอาจำารยพ์ทุัธิทัาสัมีห่นังส่ัอทีั�ทัา่นแปลและรวมเล่มช่�อ	สูัติรข้อังเว่ยห้ล้า่ง 

และในประวัติิชีวิติของท่ัานอาจำารย์เว่ยห่ล่าง	 ท่ัานเล่าถ่งชีวิติส่ัวนตัิวท่ัานว่า	 ท่ัานเป็น

กรรมกร	 ต้ิองตัิดฟ้ันไปขายเพ่�อห่าเงินมาเลี�ยงแม่	ผู้มเองก็จำบแค่ี	ป.๔	 ในคีวามรู้ส่ักว่า

ท่ัานอาจำารย์เว่ยห่ล่างไม่มีคีวามรู้ห่นังส่ัอ	 แต่ิสัามารถบรรลุธิรรมมาเป็นผูู้้นำาทัางจิำติ

วิญญาณได	้และคีวามรู้ส่ักทีั�ซาบซ่�งในคีติิแบบนั�น	เป็นเห่ติหุ่น่�งทีั�ทัำาให่ผู้้มบวชและอยาก

จำะศ่กษ์าปรัชญาปารมิติาสูัติร	 เพราะว่าทีั�ท่ัานอาจำารย์เว่ยห่ล่างได้ฟัังค่ีอบทัสัวด

วัชรปรัชญาปารมิติาสูัติร	และบทัสัวดนั�นผู้มก็ติามห่าจำนกระทัั�งได้มาอ่านเม่�อบวชแล้ว	

อ่านฉบับทีั�	อ.เสัถียร	โพธิินันทัะ	แปล	เป็นส่ัวนห่น่�งในปรัชญาปารมิติาฉบับวัชรสูัติร	ซ่�ง

เป็นบทัสัวดทีั�เผู้ยแพร่ในประเทัศจีำนสัมัยนั�น	บทัสัวดนี�ทัำาให้่ท่ัานอาจำารย์เว่ยห่ล่างเกิด

สัภาวะต่ิ�นรู้ข่�นมา	และต่ิอมาท่ัานได้เป็นสัังฆปรินายกองค์ีทีั�	๖
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ช่่วงแรกๆ ที�ได�ยินุชื่�อโกมลคือตอนุไหนุคร้บ

ติอนทีั�ผู้มมาบวชเณรทีั�สัมุย	 ได้อ่านและรู้ว่าคุีณคีรูโกมลเสีัยชีวิติในในพ่�นทีั�ทีั�ผู้มเคียอยู่	

ติอนนั�นมีคีวามรู้ส่ักว่า	 คุีณคีรูโกมลจำบชีวิติเพ่�อพวกเรา	แม้คุีณคีรูโกมลไม่ได้มาเป็นคีรู

สัอนผู้ม	 แต่ิท่ัานได้สัละชีวิติเพ่�อพวกเรา	 คีวามรู้ส่ักว่าชีวิติของท่ัานจำบลงเพ่�อพวกเรา	

เป็นคีวามรู้ส่ักผูู้กพัน	ท่ัานมาเสีัยชีวิติทีั�สุัราษ์ฎร์ธิานี	ถ่อว่าเป็นบ้านของผู้ม	ท่ัานเป็นคีน

ต่ิางถิ�น	 ในคีวามคิีดของผู้มนั�น	 คีนทีั�จำบจำากสัถาบันการศ่กษ์าชั�น	 ๑	 ของประเทัศไทัย	

สัามารถเล่อกจำะเป็นคีรูทีั�ไห่นก็ได้	 แต่ิคุีณคีรูคีนนี�เล่อกทีั�จำะมาเป็นคีรูในดินแดนทีั�

ทุัรกันดารเสีั�ยงภัย	และต้ิองจำบชีวิติลง	คีวามรู้ส่ักว่าชีวิติของคีรูโกมลจำบลงเพ่�อพวกเรา	

เลยติราติร่งอยู่ในใจำว่า	เขามาเสีัยชีวิติเพ่�อพี�น้องญาติิมิติรของเราทัั�งห่มด	เลยเป็นคีวาม

รู้ส่ักทีั�ดี	ต่ิอมาก็สันใจำทีั�จำะอ่านเร่�องคีวามคิีด	ประสับการณ์ชีวิติของท่ัาน	อ่านจำดห่มาย

ของท่ัานทีั�มีถ่งคีนโน้นคีนนี�	อ่านในสัมัยทีั�อยูใ่นวัยห่นุ่ม	ปัจำจุำบันเล่อนๆ	ไปบ้างแล้ว	แต่ิ

ติอนนั�นอะไรทีั�เกี�ยวกับคีรูโกมล	ห่ามาอ่านห่มดเลย	

อยากให�อาจารย์เล่าประสำบการณ์ชี่วิตข้องตนุเองในุการค�นุหาความจริงและมี

ปฏิิส้ำมพ้ินุธ์ิก้บส้ำงคม

ผู้มไปอินเดียติอนอายุ	๒๒	ปี	ติอนเกิดเห่ตุิการณ์	๖	ตุิลาคีม	ปี	๑๙	คีล้ายๆ	กับติอนทีั�

เจำอคีวามรนุแรงทีั�สุัราษ์ฎรธ์ิาน	ีการติายของผูู้ค้ีนในเม่อง	คีวามรนุแรงทีั�เกิดข่�น	ผู้มรู้ส่ัก

สัะเท่ัอนใจำ	 ผู้มเป็นพระภิกษุ์ได้พรรษ์าทีั�	 ๒	 แล้วเกิดคีวามรู้ส่ักว่า	 ผู้้ากาสัาวพัสัติร์คีง

สัามารถคุ้ีมคีรองกายผู้มได้	แต่ิคุ้ีมคีรองใจำผู้มไม่ได้แล้ว	มันมีคีวามรู้ส่ักแย่กับเห่ตุิการณ์

มาก	และผู้มตัิ�งใจำว่าจำะลาสิักขา	แต่ิผู้มมีคีวามเคีารพพระภิกษุ์ทีั�เป็นคีรูบาอาจำารย์	ผู้ม

ข่�นไปลาท่ัาน	 ท่ัานไม่เห็่นด้วยทีั�ผู้มจำะลาสิักขา	 ผู้มบอกท่ัานว่าไม่ปรารถนาจำะกลับมา

อยู่ทีั�กรุงเทัพฯ	 อีกแล้ว	 เพราะว่ามันไม่ใช่พ่�นทีั�ทีั�คีวรจำะต้ิองกลับไปอยู่	 สุัดท้ัายจ่ำงเป็น

เห่ตุิทัำาให้่ท่ัานเสันอให้่ผู้มไปเรียนห่นังส่ัอทีั�อินเดีย	จ่ำงทัำาให้่ในปี	๒๕๒0	ผู้มเดินทัางไป

อินเดีย	แล้วผู้มไปอยูอิ่นเดียนาน	ท่ัานทีั�ผู้มเคีารพเป็นพระทีั�พิเศษ์มาก	ท่ัานเป็นคีนอีสัาน	

แต่ิวันทีั�ผู้มจำะบวชเป็นพระภิกษุ์	ท่ัานขอทีั�จำะมาร่วมงานบวชผู้ม	และท่ัานรับเป็นเห่ม่อน

ผูู้้ดูแลผู้ม	ท่ัานเป็นพระทีั�ผู้มเคีารพมาก	ท่ัานไม่พบปะผูู้้คีนเลย	ท่ัานมีเมติติากับผู้มมาก	

ผู้มยังจำำาภาพเห่ตุิการณ์ติอนทีั�ข่�นไปลาท่ัาน	แล้วท่ัานบอกว่าผู้มยังลาสิักขาไม่ได้	ขอให้่
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ศ่กษ์าพระพุทัธิศาสันาต่ิอไป	 ผู้มติอบว่าผู้มไม่รู้จำะศ่กษ์าอย่างไรแล้ว	 ผู้มไม่ประสังค์ีจำะ

มาอยู่ทีั�กรุงเทัพฯ	อีกแล้ว	ผู้มเล่าเร่�อง	อ.กรุณา	กุศลาสััย	ให้่ท่ัานฟััง	ท่ัานบอกว่าอย่าง

นั�นขอให้่ผู้มทัำาอยา่งท่ัานอาจำารยก์รุณา	ท่ัานจำะรับภาระค่ีาใช้จ่ำายทัั�งห่มดให้่ผู้ม	ผู้มเลย

ได้เดินทัางไปอินเดียด้วยคีวามอุปถัมภ์ของท่ัาน	เม่�อผู้มอายุคีรบ	๒๕	ปี	ท่ัานให้่กลับมา

เม่องไทัย	บอกว่า	๒๕	ปีเป็นเบญจำเพสั	คีวรจำะต้ิองประกอบพิธีิกรรมเพ่�อเปลี�ยนผู่้านวัย	

ทัำาให้่ผู้มได้คุียกับท่ัานในแนวล่กอีกคีรั�งห่น่�ง	การคุียกันนั�นทัำาให้่ผู้มมีคีวามรู้ส่ักทีั�แปลก

มาก	ท่ัานบอกว่าถ้าผู้มจำะลาสิักขาก็ได้แล้ว	เพราะผู้มเป็นพระแล้ว	

	 ติอนทีั�ผู้มเป็นพระไปอยู่อินเดีย	 อาจำจำะทัำาให่้ผู้มได้เรียนรู้บางอย่างมากข่�น	

ทัำาให้่จิำติของผู้มนิ�งสังบข่�น	ผู้มบวชเป็นพระจำริงๆ	ติอนทีั�ไปอยู่อินเดีย	เพราะติอนทีั�อยู่

เม่องไทัย	ผู้มเป็นพระเพราะคีนอ่�นทัำาให้่ผู้มเป็นพระ	ทีั�เม่องไทัยพอเราห่่มผู้้าเห่ล่อง	คีน

อ่�นก็กราบไห่ว้เราโดยทีั�ไม่ไม่มีคีวามคิีดเป็นอย่างอ่�น	เราจ่ำงต้ิองสัังวรระวังและรู้ส่ักตัิวว่า

ต้ิองเป็นพระให้่ได้	 แต่ิพอไปอยู่อินเดีย	 ผู้้าเห่ล่องแทันทีั�จำะได้รับคีวามเคีารพกราบไห่ว้	

มันไม่ใช่	 วันไห่นทีั�เราโกนผู้มห่ัวโล้น	 เขาเอาม่อมาลูบหั่วเราเล่น	 เป็นคีวามรู้ส่ักทีั�สัั�น

สัะเท่ัอน	โดยเฉพาะช่วงทีั�เพ่�อนแกล้งด้วยการขโมยผู้้านุ่งของเราไป	แล้วเราต้ิองเป็น

ชีเปล่อย	เราโกรธิแค้ีนมาก

เวลาอาบนำ�า	 ต้ิองพาดผู้้าไว้ทีั�ประตูิห้่องนำ�าเพ่�อให้่รู้ว่าห้่องนี�เราย่ดคีรองแล้ว	

อย่าเปิดประตูิเข้ามา	 เพราะห้่องนำ�าไม่มีกลอนแน่นห่นา	 แล้วมีคีนด่งผู้้าไป	 ผู้มบอกว่า

ของผู้ม	ผู้มอยู่ในห้่องนำ�า	ปรากฏว่าเขาด่งเอาไปเลย	ทัำาให้่รู้ส่ักแย่ทีั�เพ่�อนแกล้ง	ต้ิองวิ�ง

เป็นชีเปล่อยกลับห้่อง	 แต่ิปรากฏว่ามีคีนแกล้งด้วยการเอากุญแจำเข้าไปล็อกห้่องไว้อีก	

คีวามรู้ส่ักติอนทีั�โกรธิสุัดๆ	เราเกิดสัำาน่กข่�นมาได้ว่า	เขาขโมยผู้้าไปได้	แต่ิเขาขโมยคีวาม

เป็นภิกษุ์จำากใจำเราไม่ได้	 เราต้ิองรักษ์าพระทีั�อยู่ในใจำไว้ให้่ได้	 คีวามรู้ส่ักแบบนี�ค่ีอพิธีิ

อุปสัมบทัทีั�แท้ัจำริง	 ติอนได้รับการสัวดญัติติิจำตุิติถกรรมในโบสัถ์เป็นเพียงแคี่พิธีิกรรม	

แต่ิว่าการทีั�ต้ิองเผู้ชิญกับเห่ตุิการณ์แบบนี�	 มันเป็นการได้รับการอุปสัมบทัให่้เป็นพระ	

ผู้มเอาเร่�องนี�มาเล่าให้่ห่ลวงพ่อท่ัานฟััง	ท่ัานยิ�มให้่ผู้มแล้วบอกว่าลูกเป็นพระแล้ว	ต่ิอไป

นี�จำะต้ิองการอยู่เป็นพระ	คีรองผู้้าจีำวรต่ิอไปห่ร่อจำะลาสิักขา	ขอให้่ตัิดสิันใจำเอาเอง	ผู้ม

กลับไปอินเดียอีก	แต่ิว่าต่ิอมาผู้มกลับมาลาสิักขาด้วยคีวามรู้ส่ักทีั�ดีกับคีำาพูดของท่ัาน	
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เม่�อจำบการศ่กษ์า	 ผู้มกลับมาสู่ัประเทัศไทัยเป็นอุบาสักแล้ว	 คุีณคีรูโกมลทิั�ง

รอยคีวามห่มายบางอย่างไว้ในใจำผู้ม	ผู้มอยากเป็นคีรู	 เม่�อผู้มกลับจำากอินเดียติอนอายุ	

๓๓	สิั�งแรกทีั�ผู้มทัำาค่ีอไปทีั�กระทัรวงศ่กษ์าธิิการเพ่�อสัอบถามเร่�องการจำะสัอบบรรจุำเป็น

ข้าราชการคีรูในโรงเรียน	ด้วยคีวามห่วังว่าถ้าผู้มได้เป็นคีรู	ผู้มจำะไปเป็นคีรูแบบคีรูโกมล	

แต่ิสิั�งทีั�แปลกมากค่ีอ	กระทัรวงศ่กษ์าธิิการถามผู้มเร่�องประวัติิการศ่กษ์า	ผู้มเอาเอกสัาร

ทีั�ผู้มเรียนจำบมาให้่เขาดู	ผู้มไม่มีการศ่กษ์าในสัายคีรุศาสัติร์และศ่กษ์าศาสัติร์เลย	เพราะ

เรียนสัายปรัชญา	 เขาจ่ำงแนะนำาให่้ผู้มไปสัอบวิชาชีพคีรูให้่ได้	 ๑๕	ห่น่วยกิติ	 แล้วจำะมี

สิัทัธิิบรรจุำเป็นคีรูได้	 เขาเสันอแนะให้่ผู้มไปขอรายละเอียดว่าจำะสัอบอย่างไร	 ทีั�ไห่นได้

บ้าง	ทีั�สัำานักงานคีณะกรรมการข้าราชการคีรู	(กคี.)	ผู้มไปสัอบถามแล้ว	เขาเสันอว่าให้่

ไปสัมัคีรเรียนวิทัยาลัยคีรู	 จำะมีการเปิดให้่บุคีคีลภายนอกเข้าไปสัมัคีรเรียนเพ่�อสัอบให่้

ได้	๑๕	ห่น่วยกิติ	เป็นกระบวนวิชาชีพคีรู	แล้วผู้มจำะสัามารถสัมัคีรเป็นคีรูได้	แต่ิขอโทัษ์

เถอะ	ผู้มจำบกลับมาอยูก่รุงเทัพฯ	ให่ม่ๆ	อย่าว่าแต่ิจำะจ่ำายเงินค่ีาสัมัคีรสัอบเลย	เงินทีั�จำะ

กินอาห่ารแติ่ละม่�อก็ยากเย็น	 ผู้มเลยไม่ได้สัอบเป็นคีรู	 แต่ิสุัดท้ัายผู้มไปเป็นคีรูทีั�

มห่าวิทัยาลัย	 เพราะมห่าวิทัยาลัยไม่ได้มีระเบียบอย่างนี�	 มีคีวามตัิ�งใจำว่าจำะเป็นคีรูทีั�ดี

ให้่ได้	นี�ค่ีอสิั�งทีั�ได้รับแรงบันดาลใจำจำากคีรูโกมลและส่ัวนอ่�นๆ	ด้วย

ตอนุอาจารย์ใช่�ชี่วิตเป็นุคร้บาอาจารย์ มีกิจกรรมอะไรที�เราต้�งใจจริงๆ ในุการที�จะ

แลกเปลี�ยนุและถ่้ายทอดให�ก้บล้กศิษย์ล้กหา

ผู้มเล่าให้่เขาฟัังเก่อบทุักรุ่นเลย	 ผู้มบอกว่าผู้มมีจิำติปรารถนาจำะเป็นคีรู	 นี�ค่ีอสิั�งเดียวทีั�

ผู้มจำะทัำาให่ดี้ทีั�สุัด	ขอให่พ้วกเราทักุคีนไดโ้ปรดชว่ยผู้มดว้ย	ค่ีอขอให่เ้รามาชว่ยกันทัำาให่้

ผู้มได้เป็นคีรูทีั�ดี	ผู้มคีงเป็นคีรูทีั�ดีไม่ได้ถ้าไม่ได้รับคีวามร่วมม่อทีั�ดีจำากศิษ์ย์	ขอให้่เรามา

ร่วมกันเรียนรู้เพ่�อทีั�จำะได้ให้่ผู้มทัำาห่น้าทีั�เป็นคีรู	ทีั�สัำาคัีญผู้มบอกว่าผู้มได้รับอิทัธิิพลจำาก

จำากคีรูในอินเดีย	 วันห่น่�งเม่�อผู้มสันทันากับคีรูถ่งเร่�องว่าเม่�อไห่ร่เราจำะจำบการศ่กษ์าทีั�

สัมบูรณ์	ท่ัานบอกว่าถ้าเม่�อไห่ร่คุีณติระห่นักรู้ได้ว่า	ห่น้าทีั�ของคุีณค่ีออะไร	คุีณติอบตัิว

เองได้ว่าคุีณเกิดมาเพ่�อเป็นอะไรห่ร่อทัำาอะไร	นั�นแห่ละแสัดงว่าคุีณจำบการศ่กษ์า	วันนั�น

ผู้มติอบคีรูของผู้มว่าผู้มเกิดมาเพ่�อจำะเป็นคีรู	 ท่ัานบอกว่าถ้าอย่างนั�นคุีณเข้าถ่งธิรรมะ

อันเป็นเป้าห่มายของชวิีติช่วงพรห่มจำารแีล้ว	ผู้มเลยไมมี่ทัางเปน็อยา่งอ่�น	นอกจำากเปน็
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คีรูเท่ัานั�น	 นี�ค่ีอเห่ตุิผู้ลว่าเม่�อผู้มเป็นคีรูในสัังกัดกระทัรวงศ่กษ์าธิิการไม่ได้	 เลยมาเป็น

คีรูสัังกัดทับวงมห่าวิทัยาลัย	ผู้มจ่ำงบอกคีวามรู้ส่ักนี�ให้่ศิษ์ย์รุ่นแรกๆ	ฟััง	 ต่ิอมาผู้มสัอน

นานเข้าๆ	ก็อาจำจำะไม่ได้บอกละเอียด	แต่ิสิั�งทีั�ผู้มแสัดงออกค่ีอ	ผู้มเกิดมาเป็นคีรู	และมี

คีวามสัขุดีทีั�จำะไดเ้ป็นคีรู	คีวามรู้ส่ักแบบนี�ทัำาให้่ผู้มอยูกั่บนักศ่กษ์าเห่ล่านั�นอยา่งมีคีวาม

สุัข	และก็มีคีวามสุัข	เพลิดเพลินมาจำนกระทัั�งมาถ่งวันห่น่�งแล้ว	เริ�มมีเร่�องราวทีั�เกิดข่�น

ในสัถาบันการศ่กษ์า	 ช่วงนั�นมีนโยบายของรัฐทีั�จำะทัำาให้่มห่าวิทัยาลัยของรัฐกลายเป็น

มห่าวิทัยาลัยในกำากับของรัฐ	ทีั�ไม่ใช่ส่ัวนราชการ	

ปี	๒๕๔0	เกิดวิกฤติเศรษ์ฐกิจำต้ิมยำากุ้ง	แล้วไอเอ็มเอฟัเป็นผูู้้เข้ามาช่วยฟ้ั�นฟูั

เศรษ์ฐกิจำ	 แต่ิในการช่วย	 เขามีเง่�อนไขว่าประเทัศไทัยมีพันธิกิจำทีั�จำะติ้องทัำาให่้เกิดการ

ค้ีาเสัรี	 ไม่มีการผูู้กขาด	และห่น่�งในบัญชีรายช่�อสิันค้ีาประเภทับริการทีั�จำะต้ิองเปิดเสัรี

ค่ีอการศ่กษ์าระดับอุดมศ่กษ์า	 ในสัมัยนั�นเริ�มมีมห่าวิทัยาลัยของต่ิางชาติิเข้ามาตัิ�งและ

มีมห่าวิทัยาลัยเอกชนในประเทัศไทัย	 เขาถ่อว่าไม่เป็นธิรรมทีั�ยังมีมห่าวิทัยาลัยของรัฐ

ซ่�งเข้าไปสู่ัติลาดการค้ีาด้านวิชาการ	เลยเกิดนโยบายของรัฐทีั�จำะทัำาให้่มห่าวิทัยาลัยของ

รัฐมาเป็นมห่าวิทัยาลัยในกำากับของรัฐเพ่�อเข้าสู่ัการแข่งขันด้านบริการวิชาการ	 ผู้มเอง

ไม่เห็่นด้วยกับนโยบายนี�	ไม่ได้ห่มายถ่งว่ามห่าวิทัยาลัยจำะเปน็อยา่งนั�นไม่ได้	แต่ิผู้มมอง

ว่าวิชาชีพทีั�ผู้มสัอนอยู่	ไม่ใช่สิันค้ีา	ผู้มมาเปน็คีรูด้วยคีวามรู้ส่ักว่า	ผู้มมหี่น้าทีั�เป็นคีรู	ค่ีอ

มอบคีวามรู้ให้่กับศิษ์ยด้์วยคีวามเมติติาเอ่�ออาทัร	ผู้มไมมี่คีวามประสังคีจ์ำะเข้ามาสู่ัติลาด

วิชา	 ผู้มมีคีวามสัุขทีั�จำะได้อยู่ในเทัวาลัยของการเรียนรู้	 แต่ิไม่ปรารถนาอยู่ในติลาด

วิชาการ

เทัวาลัยค่ีอพ่�นทีั�ศักดิ�สิัทัธิิ�ทีั�คีรูมอบคีวามรู้ให้่ศิษ์ย์ด้วยคีวามรักคีวามเมติติา	

ศิษ์ย์รับคีวามรู้ไปด้วยคีวามเคีารพในวิชาและตัิวคีรู	ส่ัวนติลาดวิชาการค่ีอติลาดซ่�อขาย

ระห่ว่างผูู้้ขายกับผูู้้ซ่�อ	ต่ิางต่ิอรองราคีากัน	ไม่มีอะไรเป็นสิั�งทีั�จำะต้ิองเคีารพ	น่กถ่งภาพ

ทีั�เราเข้ามาในติลาด	สิั�งทีั�เราต้ิองการค่ีอสิันค้ีาทีั�มีคุีณภาพในราคีาถูก	ถ้าเราซ่�อสิันค้ีาตัิว

ใดได้ในราคีาถูกเท่ัาไห่ร่	 เราก็ถ่อว่าประสับคีวามสัำาเร็จำ	 ส่ัวนผูู้้ขายถ้าขายสิันค้ีาตัิวใด

ราคีากำาไรสูังสุัดค่ีอคีวามสัำาเร็จำของผูู้้ขาย	 สัภาวะแบบนี�	 คีวามสััมพันธ์ิระห่ว่างผูู้้ให้่กับ

ผูู้้รับไม่ได้มีสัายสััมพันธ์ิในคีวามห่มายของสิั�งทีั�เป็นคีวามผูู้กพัน	 แต่ิในเทัวาลัยของการ

เรียนรู้	เป็นคีวามผูู้กพัน	และคีวามรู้ทีั�ได้รับมามีคีวามศักดิ�สิัทัธิิ�	
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จำากจุำดเริ�มต้ินเม่�อปี	๒๕๔0	คุีกรุ่นมาเร่�อยจำนกระทัั�งปี	๒๕๔7	มีนโยบายของ

รัฐว่ารัฐบาลจำะเสันอพระราชบัญญัติิของมห่าวิทัยาลัยแติล่ะแห่่งเข้าสู่ัสัภาได้ทัันทีั	ถ้าใน

มห่าวิทัยาลัยไม่มีการโต้ิเถียงกันแล้ว	มห่าวิทัยาลัยของผู้มจ่ำงพยายามทีั�จำะไม่ให้่มีข้อโต้ิ

แย้งปรากฏทัางส่ั�อ	วิธีิการจัำดการของมห่าวิทัยาลัยค่ีอ	ห้่ามไม่ให้่ผู้มพูดกับส่ั�อ	วันห่น่�ง	

นักศ่กษ์าจัำดกิจำกรรมแล้วเชิญผู้มไปพูด	ผู้มรับปากเพราะพูดกับนักศ่กษ์าคีงไม่ผู้ดิ	เพราะ

มห่าวิทัยาลัยแค่ีห้่ามไม่ให้่ผู้มพูดกับส่ั�อ	 ผู้มยังจำำาบรรยากาศได้ดีเลยนะคีรับ	 เป็นเวลา

เย็น	พลบคีำ�าแล้วนักศ่กษ์าจำะทัำากิจำกรรมเพราะอยู่ห่อพักกัน	ผู้มไปทีั�นั�น	ปรากฏกว่าไฟั

ทีั�	อมช.ม่ด	ผู้มไปจำอดรถแล้วมีนักศ่กษ์าคีนห่น่�งวิ�งเข้ามายกม่อไห่ว้	บอกว่าขอโทัษ์ด้วย

คีรับอาจำารย์	 พวกเราไม่ได้รับอนุญาติให่้จัำดกิจำกรรมคีรั�งนี�	 ผู้มบอกว่าผู้มติ่างห่ากติ้อง

ขอโทัษ์คุีณ	เพราะผู้มรู้อยูแ่ล้วว่าถ้าคุีณเชิญคีนอ่�นมาพูด	เขาคีงไม่ห้่ามคุีณห่รอก	ขณะ

ทีั�ผู้มกำาลังย่นคุียกันนักศ่กษ์า	 เจ้ำาห่น้าทีั�กองกิจำการนักศ่กษ์าซ่�งเป็นผูู้้ดูแลสัถานทีั�	 เข้า

มาแล้วยกม่อไห่ว้ผู้ม	 ขอโทัษ์ด้วยคีรับอาจำารย์	 น้องๆ	 ทีั�จัำดกิจำกรรมเขาทัำาเร่�องไปแล้ว	

แต่ิยังไม่ได้รับการอนุมัติิลงมา	 ผู้มจ่ำงไม่สัามารถเปิดไฟัให้่ใช้ห้่องได้	 ผู้มบอกว่าขอโทัษ์

คุีณด้วยทีั�ทัำาให้่คุีณลำาบากใจำ	จำริงๆ	 มันเป็นปัญห่าของผู้มเอง	ผู้มคีวรจำะรู้ตัิวดี	 ไม่คีวร

จำะรับมาพูดทีั�นี�	ติอนนั�นเป็นคีวามรู้ส่ักเจ็ำบปวดมาก	ผู้มกลับมาทีั�รถแล้วขับรถกลับบ้าน	

รู้ส่ักว่าคีงได้เวลาแล้วทีั�ผู้มจำะต้ิองออกจำากทีั�นี�	เพราะว่าผู้มไม่เป็นทีั�ต้ิองการของเขาแล้ว	

ปลายปีนั�น	 ผู้มเลยประกาศว่าผู้มจำะขอยุติิบทับาทัห่น้าทีั�คีรูเพียงแค่ีนี�	 ผู้มต้ิองสัอน

ห่นังส่ัออีกเทัอมในปีการศ่กษ์า	 ๒๕๔๘	 เพราะว่าเป็นติารางสัอนทีั�ถูกประกาศไปแล้ว	

ผู้มเลยทัำาห่น้าทีั�เป็นคีรูได้ในเทัอมทีั�	๑	ของปีการศ่กษ์า	๒๕๔๘	และเป็นการสัอนห่นังส่ัอ

ในห้่องเรียนเป็นคีรั�งสุัดท้ัาย

แล�วอาจารย์ไม่ได�วางแผู้นุไว�เลยว่าต่อไปจะไปทำาอะไร

ผู้มวางไว้แล้วคีรับ	 ผู้มถ่อว่านี�เป็นโอกาสัเห่มาะสัำาห่รับผู้มแล้ว	 เพราะช่วงทีั�ผู่้านมา	 ผู้ม

ศ่กษ์าสัั�งสัมบ่มเพาะคีวามรู้มา	คีวามรู้ทีั�ผู้มมีเป็นเพียงแค่ีสุัติมยปัญญากับจิำนติามยปัญญา 

โดยเฉพาะเม่�อผู้มศ่กษ์าปรัชญาปารมิติาสูัติรทุักๆ	 สูัติร	 ผู้มพบว่าคีวามห่มายทีั�ยิ�งให่ญ่

ของคีวามรู้แจ้ำงไม่ได้อยูที่ั�คีวามรู้เชิงคีวามคิีดและคีวามรู้จำากคีวามจำำา	แต่ิอยูที่ั�การภาวนา	

นี�จ่ำงเป็นโอกาสัทีั�เห่มาะสัำาห่รับผู้มแล้วทีั�จำะได้ออกจำากอาชีพคีรู	 และทีั�สัำาคัีญอายุผู้ม
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คีรบ	๕0	ปีด้วยในปี	๒๕๔7	แสัดงว่าผู้มได้เวลาทีั�จำะเปลี�ยนผู่้านจำากวัยคีฤหั่สัถ์ไปสู่ัวัย

วานปรัสัถ์	 เพราะฉะนั�นผู้มเลยถ่อว่าเป็นโอกาสัทีั�ธิรรมชาติิจัำดสัรรให้่ผู้มแล้ว	 ถ้าไม่มี

ปัญห่าเร่�องมห่าวิทัยาลัยออกนอกระบบ	ผู้มคีงยังมีพันธิะผูู้กพันอยู่กับลูกศิษ์ย์	อาจำจำะ

ช้าไปอีก	ธิรรมชาติิช่างงดงาม	ผู้มเลยถ่อโอกาสัลาออกจำากราชการเพ่�อจำะไดเ้ริ�มต้ินชีวิติ

ของการภาวนา	

ได�คุยก้บแม่บ�านุว่าอย่างไรบ�าง

ผู้มบอกภรรยาผู้มตัิ�งแต่ิต้ินว่าผู้มจำะไม่ทัำาสิั�งใดทีั�เธิอยงัไม่อนุญาติ	ติอนแรกทีั�รู้เธิอติกใจำ	

ออกจำากราชการเธิอไม่ว่า	แต่ิการออกเดินทัางเธิอรู้ส่ักรับไม่ไห่ว	ผู้มเลยบอกว่าผู้มยังไม่

ออกจำากบ้าน	ถ้าไม่ได้รับพรจำากเธิอ	ผู้มบอกว่าเม่�อผู้มเป็นลูกของแม่	ผู้มจำะไม่ออกจำาก

บ้านถ้าไม่ได้ขออนุญาติแม่	 ปัจำจุำบันนี�แม่จำากผู้มไปแล้ว	 ขอให้่เธิอได้ทัำาห่น้าทีั�นี�	 เป็นผูู้้

อนุญาติผู้ม	 ถ้าห่ากยังไม่มีคีวามรู้ส่ักดีทีั�จำะให้่ผู้มออกจำากบ้านผู้มก็จำะไม่ออกไป	 ผู้มใช้

ภาษ์าของคีนทีั�เป็นพระมาก่อน	ว่าผู้มสัามารถอดทันรอคีอยได้	กี�ภพกี�ชาติิผู้มก็รอคีอย

ได้	เพราะสิั�งทีั�จำะทัำานี�	ไม่ใช่สิั�งทีั�จำะเกิดข่�นได้ง่ายๆ	ต้ิองใช้เวลานาน	เพราะฉะนั�นผู้มรอ

คีอยได้ไม่มีปัญห่า	แต่ิปรากฏว่าเธิอไม่ได้ให้่ผู้มรอนาน	ผู้มประกาศเร่�องนี�ปี	 ๔7	พอปี	

๔๘	เธิอก็บอกว่าเริ�มใช้ชีวิติให่ม่ได้เลย

วันเกิดผู้มในวันทีั�	๒๓	ตุิลาคีม	๒๕๔๘	ภรรยามอบลูกประคีำาให้่ผู้ม	ผู้มบอก

ว่านี�เป็นของขวัญทีั�ลำ�าค่ีาทีั�สัุดของผู้ม	 เพราะลูกประคีำาค่ีออุปกรณ์ในการเจำริญภาวนา	

นี�เป็นสิั�งมงคีลทีั�ผู้มได้รับ	ผู้มจำะใช้สิั�งนี�เพ่�อการภาวนา	เท่ัากับเธิออนุญาติ	และผู้มก็เลย

บอกวา่การภาวนาคีวรจำะไดอ้อกไปสู่ัการเผู้ชญิ	ผู้มไมต้่ิองการจำะไปนั�งภาวนาอยูใ่นทีั�วัด

ทีั�มีบรรยากาศเงียบสังบ	ผู้มต้ิองการภาวนาในคีวามห่มายของการออกไปสู่ัโลกกว้าง	สิั�ง

ทีั�เป็นปัญห่า	เช่น	คีวามกลัว	ไม่ได้อยู่ทีั�โลกข้างนอก	แต่ิอยูใ่นใจำผู้มเอง	ผู้มไม่คีวรจำะวิ�ง

ห่นีสิั�งเห่ล่านี�ต่ิอไปอีกแล้ว	

ช่่วงที�เราบวช่ตามประเพิณี บวช่ตามร้ปแบบ ก้บการอาจารย์ต�องออกไปเป็นุวานุปร้สำถ์้ 

ออกจากเรือนุ โดยได�ร้บอนุุญาตจากภรรยา อาจารย์มีความร้�ส๊ำกอย่างไรคร้บเปรียบ

เทียบก้บตอนุที�บวช่ในุร้ปแบบ
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ติอนผู้มอยู่ในอินเดีย	 ผู้มศ่กษ์าพุทัธิศาสันาสัายทิัเบติ	 วัชรยาน	 อ่านห่นังส่ัอของท่ัาน

อาจำารย์มิลาเรปะ	 ท่ัานเห่ล่านี�อยู่ในสัายโยคีี	 คีรูของท่ัานมิลาเรปะค่ีอท่ัานมารปะ	 ซ่�ง

เป็นลูกศิษ์ยข์องท่ัานนาโรปะ	ผู้มมาอา่นคัีมภีร์ของท่ัานเห่ล่านี�	ผู้มมีคีวามรู้ส่ักว่าภรรยา

ค่ีอพระฑูากิน	ีโยคีีต้ิองมีพระฑูากิน	ีค่ีอคีนซ่�งจำะเปิดเผู้ยให้่รู้ว่าเรากำาลังดำาเนินไปผิู้ดทัาง

ห่ร่อไม่	วันใดภรรยาไม่พอใจำกับสิั�งทีั�เราทัำา	แสัดงว่าเรากำาลังไปในทัางทีั�สุ่ัมเสีั�ยง	คีวาม

รู้ส่ักแบบนี�ทัำาให้่ผู้มวางใจำภรรยาผู้มมาก	คีำาพูดห่ร่อการแสัดงออกของเธิอจำะเปน็เคีร่�อง

เต่ิอนให้่เรารู้	 คีวามห่มายแบบนี�อธิิบายกับสัังคีมพุทัธิเถรวาทัยากมาก	 ติอนทีั�ผู้มออก

จำากราชการ	มีข่าวเล่าล่อกันว่าผู้มจำะออกจำาริก	พระเถระทีั�จัำงห่วัดเชียงให่ม่	พอท่ัานรู้

ข่าว	ท่ัานให้่ลูกศิษ์ยม์าติามผู้มไปพบ	แล้วบอกว่าบวชเลย	ห่ลวงพ่อจำะจัำดการให้่	ผู้มเลย

ต้ิองชี�แจำงวา่ห่ลวงพอ่คีรับ	ผู้มออกมาสู่ัชวิีติแบบนี�	ไม่ต้ิองการทีั�จำะให่มี้เคีร่�องปกปอ้งคุ้ีม

คีรองใดๆ	 อีกแล้ว	 ติำาแห่น่งทัางสัังคีมซ่�งเป็นคีรูบาอาจำารย์	 ผู้มก็จำะไม่พกติิดตัิวไปอีก

แล้ว	 อย่าให้่ต้ิองมีผู้้าไติรจีำวรซ่�งเป็นธิงชัยพระอรหั่นต์ิมาคีลุมกายผู้มเลย	 ผู้มอยากจำะ

เป็นมนุษ์ยค์ีนห่น่�งทีั�ไม่มีอาภรณ์ทัางสัังคีมอีกแล้ว	จำะออกไปเผู้ชิญกับชะติากรรมทัั�งห่มด

ทัั�งปวงด้วยจำิติทีั�เปิดรับทุักสิั�งทีั�จำะได้เรียนรู้	 ถ้าผู้มมีผู้้าไติรจีำวรห่่มกาย	 คีงมีอุบาสัก

อุบาสิักาคุ้ีมคีรองชีวิติผู้มยิ�งกว่าประคัีบประคีองคีนในคีรอบคีรัวของเขา	 ผู้มอยากจำะ

ออกไปเผู้ชิญกับสัภาพการณ์ต่ิางๆ	 เพ่�อจำะติรวจำสัอบจิำติใจำของตินเองว่ายังมีคีวามห่วั�น

ไห่วห่วาดกลัวอยู่ห่ร่อไม่	ผู้มต้ิองการจำะสัลายคีวามห่วาดกลัวนั�น	

คือเราบวช่แบบไม่ห่มจีวร เหมือนุสำม้ยพุิทธิกาลที�คนุย้งไม่ร้�จ้กพิระ การที�เราออกไป

แสำวงหาโดยปราศจากร้ปแบบ อาจารย์ร้�ส๊ำกอย่างไรคร้บ

เริ�มต้ินจำากการทีั�ผู้มใช้รหั่สัคีวามห่มายของวัยติามคีติิของชาวอินเดียว่า	 ผู้มจำะเปลี�ยน

ผู่้านจำากวันคีฤหั่สัถ์ทีั�แปลว่าอยูใ่นบ้าน	ไปสู่ัวานปรัสัถ์ทีั�แปลว่าวัยทีั�อยูใ่นป่า	คีวามห่มาย

ของผู้มค่ีอการอยูใ่นบ้าน	 เราดัดแปลงโลกใบนี�ให้่ติอบสันองคีวามต้ิองการของเรา	 เม่�อ

เราเปลี�ยนไปสู่ัวัยวานปรัสัถ์ค่ีอไปอยู่ในป่า	 เราต้ิองปรับเปลี�ยนใจำของเราเพ่�อให้่อยู่กับ

โลกธิรรมชาติิได้	 พูดติรงๆ	 ว่าทีั�ผู่้านมาทัั�งห่มด	 ผู้มใช้พลังชีวิติของผู้มเพ่�อจำะดัดแปลง

โลกให้่เห่มาะสัมกับคีวามรู้ส่ัก	คีวามต้ิองการของผู้มเอง	แต่ิห่ลังจำากนี�ไป	ผู้มจำะคีวบคุีม

จิำติใจำของผู้มเองให่อ้ยูกั่บธิรรมชาติิรอบตัิว	ไม่ใช่ดัดแปลงธิรรมชาติิข้างนอก	แต่ิดัดแปลง
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สัภาวธิรรมภายในใจำผู้มเองให้่อยูไ่ด้	คีวามห่มายค่ีอถ้าเราอยูที่ั�บ้าน	เรารู้ส่ักปลอดภัย	แต่ิ

ถ้าเราออกจำากบ้าน	เราจำะไม่มีทีั�ของเราเองแล้ว	คีนทีั�เราเผู้ชิญห่น้าไม่ใช่คีนทีั�รักเราและ

ปกป้องเราแล้ว	 คีวามห่มายแบบนี�ทัำาให้่ผู้มกำาห่นดกฎเกณฑ์ูว่าผู้มจำะเปลี�ยนสัภาพให้่

ห่มด	อดีติทีั�เราเคียมีชีวิติมั�นคีงเม่�อเรามีเงินจัำบจ่ำายใช้สัอย	 ต่ิอไปนี�ผู้มจำะไม่มีเงินติิดตัิว

แล้ว	 เพราะสิั�งทีั�จำะเกิดข่�นต่ิอไปนี�ค่ีอห่น้าทีั�ทีั�ผู้มจำะต้ิองดูแลใจำของผู้มให้่อยู่กับสิั�งเห่ล่า

นั�นโดยไม่เกิดคีวามห่วั�นไห่วและขุ่นมัว	 กิจำของผู้มทัันทีัทีั�ออกจำากบ้านไป	 ไม่ได้อยู่กับ

เร่�องข้างนอก	 แต่ิผู้มอยู่กับเร่�องภายในใจำของผู้ม	 อยู่กับเร่�องของการดูแลจิำติใจำของผู้ม	

สิั�งทีั�เป็นหั่วใจำสัำาคัีญค่ีอการเจำริญภาวนา	 ผู้มเข้าใจำว่าว่านี�ค่ีอสิั�งทีั�ผู้มปรารถนามานาน

นักห่นาแล้วทีั�ต้ิองการเจำริญภาวนา	เพราะผู้มได้ศ่กษ์าปรัชญาปารมิติาสูัติรมามากและ

คิีดว่า	ได้เวลาแล้วทีั�ต้ิองปฏิบัติิ	ผู้มเลยน้อมนำาปรัชญาปารมิติาห่ฤทััยสูัติรมาเป็นตัิวแบบ

ของการเจำริญภาวนา

แน่นอนติอนออกจำากบ้านให่ม่ๆ	 มันก็ทัำายาก	แต่ิก็ทัำาไปเร่�อยๆ	คีวามยากก็

ค่ีอยๆ	ลดลงๆ	สิั�งทีั�เคียเป็นปัญห่าจำริงๆ	มันก็เป็นปัญห่าอยู่นั�นแห่ละ	แต่ิผู้มจำะไม่รู้ส่ัก

เป็นปัญห่าแล้ว	ติอนแรกๆ	เรายังรู้ส่ักไม่เป็นปกติิ	เม่�อมีชาวบ้านเขามาปฏิบัติิกับเราใน

คีวามห่มายบางอย่าง	เช่น	เขาไล่	เขาไปแจ้ำงติำารวจำให้่มาจัำบ	แต่ิพอเราอยู่ไปๆ	เราเริ�มมี

คีวามรู้ส่ักทีั�ดีข่�นเร่�อยๆๆๆ	 จำนสุัดท้ัายสิั�งทีั�เป็นปรากฏการณ์ข้างนอกไม่ใช่เป็นปัญห่า

แล้ว	จำะถูกห่าว่าบ้า	ว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นปัญห่าแล้ว	

เราไม่ได้มกีจิำทีั�จำะไปดัดแปลงโลกใบนี�ให้่เห่มาะสัมติามใจำปรารถนา	แต่ิเราดูแล

ใจำของเราให้่อยู่กับธิรรมชาติิรอบตัิวเราได้	 โดยทีั�เราไม่มีปัญห่าอะไร	 นี�เป็นสิั�งทีั�เกิดข่�น

ขณะเดินทัาง

ข้ณะเดินุทาง อาจารย์เคยโกรธิส้ำกนิุดไหมคร้บที�โดนุปฏิิบ้ติแบบนีุ�

ติอนนั�นไม่เกิดคีรับ	เพราะผู้มเจำริญภาวนา	ค่ีอผู้มใช้ห่ลักของปรัชญาปารมิติาห่ฤทััยสูัติร	

ซ่�งเป็นบทัทีั�ผู้มตัิ�งไว้แล้วผู้มภาวนาในคีวามห่มายแบบนี�	ผู้มอยูก่บัสัภาวะของการเจำริญ

สัติิให้่รู้อยูซ่่�งสัภาวะภายในใจำ	ไม่ว่าจำะเปน็เวทันา	สััญญา	สัังขาร	ผู้มมคีีวามรู้ส่ักอันห่น่�ง

ทีั�มหั่ศจำรรย์มาก	 เม่�อติอนผู้มเดินทัางไปจำนถ่งจัำงห่วัดชัยนาทั	 แล้วด้วยคีวามบังเอิญทีั�

แสันงดงาม	ค่ีอพระอาจำารย์ทีั�ผู้มไปพบท่ัานมอบห่นังส่ัองานของห่ลวงปู่มั�น	ภูรทัิัติโติ	ซ่�ง
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เป็นงานทีั�มีคีวามผูู้กพันกับชีวิติผู้มมาก	 เน่�องจำากเม่�อผู้มบวชเป็นพระภิกษุ์แล้ว	 ห่ลวง

พ่อท่ัานทีั�เป็นผูู้้ดูแลผู้ม	ท่ัานมักจำะยกคีำาพูดของห่ลวงปู่มั�นมาถามผู้มเสัมอ	โดยเฉพาะ

ข้อคีวามใน	 ขั้นึ่ธวิมุีติิสัมีังคีธรรมี	 ซ่�งเป็นงานนิพนธ์ิของห่ลวงปู่มั�น	 ผู้มก็ติอบไปในเชิง

ปริยติัิ	เชิงคีวามคิีดของผู้ม	แต่ิบางถ้อยคีำาของห่ลวงปู่มั�นผู้มก็ไม่เข้าใจำนะ	ผู้มก็บอกห่ลวง

พ่อว่าข้อคีวามนี�ผู้มก็ไม่สัามารถเข้าใจำได้	 ผู้มจำะขอเวลาศ่กษ์าต่ิอ	 ห่ลวงพ่อมักจำะกล่าว

ยำ�าอยูเ่สัมอบอกวา่ช่วยศ่กษ์าให่ล้ะเอยีดนะ	พ่ออยากรู้คีวามห่มายของขอ้คีวามนี�	คีำาพูด

ของท่ัานเป็นเชิงขอผู้ม	ผู้มจ่ำงกลับมาอ่านมาศ่กษ์า	ขั้นึ่ธวิมุีติิสัมัีงคีธรรมี, มุีติโติทัย	ของ

ห่ลวงปู่มั�นเพ่�อจำะติอบห่ลวงพ่อซ่�งเป็นผูู้้มีพระคุีณกับผู้มให้่ได้	 จำริงๆ	 ท่ัานทัดสัอบผู้ม

มากกว่า	ผู้มรู้แล้วในติอนห่ลัง	แต่ิวันทีั�ผู้มไปทีั�จัำงห่วัดชัยนาทัและอาจำารย์มอบห่นังส่ัอ

เล่มนี�ให้่ผู้ม	ผู้มเริ�มต้ินจำากการอ่าน	 มุีติโติทัย	ไม่เคียมีปรากฏการณ์นี�มาก่อนเลย	อ่าน

ห่นังส่ัอแล้วเกิดปีติิ	ผู้มอ่านไปถ่งข้อทีั�ว่าด้วยมูลการของสัังสัารวัฏ	ติอนอ่านไปถ่งข้อนี�	

ผู้มอ่านต่ิอไม่ได้	 เพราะนำ�าติาไห่ลจำนมองไม่เห็่นตัิวห่นังส่ัอทีั�อยู่ข้างห่น้า	 ตัิวผู้มสัั�นมาก	

ผู้มกลับไปค่ีนห่นังส่ัอให้่พระอาจำารย์แล้วกราบท่ัานเพ่�อจำะลา	 ท่ัานขอให้่ผู้มพักต่ิอ	ผู้ม

มาอ่าน	ขั้นึ่ธวิมุีติิสัมัีงคีธรรมี	แปลกมากเลย	ผู้มกลับพบว่าเข้าใจำ	ไม่ใช่เข้าใจำห่นังส่ัอ	แต่ิ

เข้าใจำคีวามห่มายในใจำผู้มเอง

เม่�อก่อนติอนทีั�ใช้คีวามคิีดอ่านงานนิพนธ์ิของห่ลวงปู่มั�น	คีวามคิีดทัำาให้่เราไม่

เข้าใจำ	แต่ิวันห่น่�งเม่�อเจำริญภาวนา	ผู้มอ่าน	ขั้นึ่ธวิมุีติิสัมัีงคีธรรมี ของห่ลวงปู่มั�นแล้วรู้ส่ัก

มหั่ศจำรรย์	ทีั�สัามารถห่ยั�งเห็่นคีวามห่มายภายในใจำตินเอง	

เม่�อผู้มอ่านห่นังส่ัอ	สูัติรข้อังเว่ยห้ล่้าง	ทีั�	อ.พุทัธิทัาสัแปลเป็นไทัยว่าจิำติเดิมแท้ั	

ผู้มเดินทัางติามห่าจิำติเดิมแท้ัมาเป็นเวลานาน	 แต่ิพอมาอ่านงานของห่ลวงปู่มั�น	 ท่ัานใช้

คีำาว่าจิำติต้ิน	ต้ินจิำติสัลับไปสัลับมา	รู้ส่ักมหั่ศจำรรย์มากทีั�พระภิกษุ์รูปห่น่�งในประเทัศไทัย

ทีั�เรารู้จัำกมานานแล้ว	ได้แสัดงคีวามห่มายของจิำติเดิมแท้ัได้อย่างแจ่ำมชัดห่มดจำด

	 ผู้มภาวนาในห่ลักของปรัชญาปารมิติาห่ฤทััยสูัติรว่าด้วยขันธ์ิ	๕	และใน	ขั้นึ่ธ-

วิมุีติิสัมัีงคีธรรมี พูดเร่�องเดียวกัน	แต่ิด้วยภาษ์าสัำานวนของห่ลวงปู่มั�น	เช่น	รู้เองใช่เพลง

คิีดและจิำติต้ินพ้นสัอง	มันแจ่ำมแจ้ำงชัดเจำนมาก

ติอนนั�นผู้มรู้ส่ักดีมากๆ	และรู้ได้ถ่งคีวามห่มายทีั�การเดนิทัางภาวนากอ่ให้่เกิด

พลังรู้แจ้ำงอย่างมหั่ศจำรรย์	 เป็นเร่�องทีั�ทีั�ยิ�งให่ญ่มาก	 แต่ิก็ไม่ได้อยู่ในเง่�อนไขทีั�จำะนำามา
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พูดคุียส่ั�อสัารอะไรกันเป็นสัาธิารณะ	 ต่ิอมาภายห่ลังเม่�อมีคีนมาขอให้่ผู้มเขียนอธิิบาย

คีวามห่มายนี�	 ผู้มเลยเอางานของห่ลวงปู่มั�นไปอยู่ในติ้นฉบับห่นังส่ัอของผู้มด้วย	 เพ่�อ

จำะยน่ยนัให้่รู้ว่าเม่�อผู้มได้อ่าน	ขั้นึ่ธวิมุีติิสัมัีงคีธรรมี	เห่ม่อนอ่านสิั�งทีั�ปรากฏอยูใ่นใจำผู้ม

เอง	จ่ำงทัำาให้่รู้ส่ักได้เลยว่างานของห่ลวงปู่เป็นงานทีั�มหั่ศจำรรย์มาก	ผู้มสัาธิยายปรัชญา

ปารมิติาห่ฤทััยสูัติร	 เป็นการสัาธิยายพระสัูติรติามคีติิมห่ายาน	 แต่ิพออ่าน	 ขั้นึ่ธวิมุีติิ-

สัมัีงคีธรรมี เห่ม่อนสัาธิยายงานของพ่อแม่คีรูอาจำารย์ทีั�สัร้างสัรรค์ีสิั�งนี�ข่�นเพ่�อลูกห่ลาน

ในสัังคีมไทัย

ผู้มพูดเร่�องปรัชญาปารมิติาในฉบับทีั�ผู้มกำาลังทัำาอยู่	 จำะลงรายละเอียดของ

ขั้นึ่ธวิมุีติิสัมัีงคีธรรมี	 โดยยกคีำาของห่ลวงปู่มั�นมาย่นยันสิั�งทีั�พูดถ่ง	 ทีั�บอกว่าจิำติต้ินไม่มี

สัอง	เป็นเร่�องทีั�มหั่ศจำรรยม์าก	เพราะในคีวามห่มายของปรัชญาปารมิติาห่ฤทััยสูัติร	เรา

สัถาปนาจิำติของเราให้่อยู่ศูนยติาวิห่ารธิรรม	 ซ่�งจำะไม่มีการคิีดบวกลบให้่เป็นสัองแล้ว	

คีวามห่มายนี�ปรากฏชัดเลยเม่�อเราเจำริญภาวนา

 

แสำดงว่าจริงๆ แล�วอาจารย์อาจจะออกจากอาชี่พิคร้โดยภาระหนุ�าที� แต่ย้งเป็นุคร้

ทางจิตวิญญาณอย่้ อาจารย์ได�ร้บการตอบร้บก้บส้ำงคมอย่างไรคร้บ

ประเมินยาก	เพราะผู้มเป็นคีนทีั�ไม่มีคีวามสััมพันธ์ิกับโลกข้างนอก	เม่�อคีรู่ผู้มไปสัั�งกาแฟั	

แล้วพนักงานขายบอกว่าถ้าสัมัคีรเป็นสัมาชิกซ่�งไม่ต้ิองเสีัยค่ีาสัมาชิก	จำะลดไปเลย	๑0%	

ผู้มเลยสัมัคีร	โดยมอบบัติรประจำำาตัิวประชาชนไป	เม่�อเธิอขอห่มายเลขโทัรศัพท์ัผู้ม	ผู้ม

บอกว่าไม่มีโทัรศัพท์ั	เธิอบอกว่าถ้าไม่มีโทัรศัพท์ั	เป็นสัมาชิกไม่ได้	ผู้มบอกว่านับจำากนี�

ไป	คีนทีั�ไม่มีโทัรศัพท์ัคีงห่ายากลงเร่�อยๆ	ขอน้องโปรดระล่กไว้ด้วยว่า	มีลูกค้ีาคีนห่น่�งทีั�

ไม่มีโทัรศัพท์ัม่อถ่อมานั�งกินกาแฟัทีั�ร้านนี�	คีวามห่มายค่ีอถ้าไม่มีโทัรศัพท์ัม่อถ่อค่ีอไม่มี

ตัิวติน	ผู้มรู้ส่ักดีมากทีั�ไม่มีตัิวติน	แต่ิคีวามห่มายทีั�ผู้มพูดถ่งค่ีอ	ผู้มไม่ได้มีคีวามสััมพันธ์ิ

กับโลกภายนอกเลย	ชว่งห่ลังผู้มพูดกับทุักคีนเวลาเขาเชิญชวนผู้มไปทัำาอะไร	ผู้มบอกว่า

ผู้มไม่มีอะไรจำะพูดแล้ว	ขอให้่ผู้มได้อยูอ่ยา่งนี�ของผู้มเถิด	อยา่ให้่ผู้มต้ิองพูดอะไรเลย	ผู้ม

ไม่มีถ้อยคีำาจำะสัำาแดงคีวามคิีดใดๆ	อีกแล้ว

อาจารย์ผู่้านุเหตุการณ์เมื�ออายุ ๑7 เรื�องความร้�ส๊ำกไม่ปลอดภ้ยและความข้้ดแย�งในุ
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ส้ำงคมการเมืองข้องไทยมาตลอด อีกไม่กี�ว้นุข้�างหนุ�า ๑9 ก้นุยายนุ นุ�องๆ คนุรุ่นุใหม่

เข้าร้�ส๊ำกว่า ๑9 ก้นุยายนุเมื�อปี 2549 เป็นุจุดเริ�มต�นุยุคข้องเข้า เข้าเติบโตมาเจอ

การร้ฐประหาร และเข้าไม่ต�องการอีก เลยเอาเป็นุหมุดหมายในุการปฏิิเสำธิและต่อ

ต�านุ มีข่้าวลือมากมายว่าจะมีการจ้บกุม ล่าสุำดนุ�องคนุจ้ดงานุพ้ิดว่าเข้าจะฝาก

บาดแผู้ลให�เผู้ด็จการ อาจารย์คิดว่าสิำ�งที�อาจารย์แสำวงหาและพิบก้บความสุำข้ที�เกิด

จากความสำงบ ความเข้�าใจ เราจะสืำ�อสำารให�ก้บนุ�องที�แสำวงหาเสำรีภาพิ เสำมอภาค 

และภราดรภาพิ สิำ�งที�อาจารย์แสำดงท้�งชี่วิตเรื�องส้ำนุติภาวะจะช่่วยเข้าได�ในุภาวะที�เข้า

เรียกร�อง

เราต้ิองเข้าใจำสิั�งทีั�เป็นธิรรมชาติิของมนุษ์ย์ก่อนนะ	 เพราะผู้มเองก็ผู่้านคีวามรุนแรงมา	

และเคียมีคีวามรู้ส่ักทัางการเม่องทีั�รุนแรงมาก่อน	 แม้กระทัั�งติอนทีั�บวชเป็นพระภิกษุ์	

ยังจำำาได้ว่าติอนทีั�เป็นพระภิกษุ์อยูใ่นกรุงเทัพฯ	วันทีั�เกิดเห่ตุิการณ์	๖	ตุิลาคีม	ปี	๑๙	มี

เพ่�อนพระภิกษุ์บางรูปเข้าป่าไปเลย	เขามาชวนผู้มด้วยนะ	ผู้มบอกว่าผู้มมีคีรูบาอาจำารย์	

ขออนุญาติไปกราบลาคีรูบาอาจำารย์ก่อน	 นั�นเป็นเร่�องราวทีั�ผู่้านไปแล้วไม่ต้ิองการจำะ

ร่�อฟ้ั�น	แต่ินี�เป็นเร่�องปกติิธิรรมดาทีั�มักจำะเกิดข่�นอยูเ่สัมอ	เม่�อมีเห่ตุิการณ์การเม่องและ

สัังคีมทีั�มีการเปลี�ยนแปลง	 ผู้มถ่อว่าเป็นเร่�องปกติิ	 และเป็นธิรรมชาติิธิรรมดาทีั�มนุษ์ย์

ห่นุ่มสัาวทีั�เขาจำะต้ิองมีพลังของคีวามคิีด	 เม่�อคีรู่เราพูดถ่งอุดมการณ์	 ผู้มจ่ำงบอกว่ามัน

เป็นจิำนตินาการทีั�ว่าด้วยคีวามจำริง	คีวามดี	คีวามงาม	ส่ัวนให่ญ่ในวัยห่นุ่ม	สิั�งทีั�เป็นตัิวนำา

พาเรามักจำะเป็นเร่�องคีวามจำริงทัางสัังคีม	 แล้วติามมาด้วยสิั�งทีั�ถูกตัิดสิันว่าเป็นคีวามดี	

แต่ิเรามักจำะขาดมิติิของคีวามงาม

ผู้มเองเม่�อผู่้านชีวิติมามากๆ	เข้า	คีวามจำริงทีั�เป็นข้อเท็ัจำจำริงของโลกและสัังคีม

จำะลดลง	 เพราะข้อเท็ัจำจำริงข้างนอกเป็นติถติา	 เป็นอย่างนี�มานานแล้ว	 แต่ิคีวามจำริง

ภายในใจำของเรา	ต้ิองมีมิติิของคีวามงามสััมพันธ์ิอยูกั่บคีวามจำริงและคีวามดี	มาถ่งวันนี�	

ผู้มทัำาได้เพียงแค่ีมีคีวามเห็่นใจำคีนห่นุ่มสัาว	เพราะว่านี�ค่ีอธิรรมชาติิธิรรมดาทีั�จำะมีพลัง

ของคีวามคีดิ	แสัวงห่าคีวามห่มายของคีวามดใีนสัังคีม	เป็นเร่�องปกติิมาก	ติอ้งเข้าใจำและ

เห็่นใจำ	 ทัำาอย่างไรจำะให่้สิั�งทีั�เป็นคีวามงาม	 ถูกผู้สัมเจ่ำอปนอยู่ในทุักการกระทัำา	 เพราะ

เม่�อใดทีั�เราปล่อยให่้มีข้อเท็ัจำจำริงมาก	 จำะเกิดคีวามคีับแค้ีนมีคีวามแห่้งแล้ง	 เพราะข้อ

เท็ัจำจำริงเป็นเง่�อนไขบบีคัี�นเราติลอดเวลา	เราเกดิข่�นมาแลว้ก็แก่	แล้วก็เจ็ำบ	แล้วก็ติาย	นี�
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เป็นข้อเท็ัจำจำริงทีั�บีบคัี�นเราอยูแ่ล้ว	 แต่ิเราสัามารถจำะทัำาข้อเท็ัจำจำริงให้่ไม่บีบคัี�นได้	 เม่�อ

เรามีจิำนตินาการทีั�งดงามและทัำาให้่สัามารถอยู่กับข้อเท็ัจำจำริงต่ิางๆ	ได้	

สิั�งทีั�เป็นปัจำจัำยสัำาคัีญสัำาห่รับผู้ม	ถ้าจำะบอกค่ีอขอให้่ใคีร่คีรวญ	ทัำาคีวามดี	ทีั�มี

คีวามจำริงกับคีวามงามทีั�บาลานซ์กันให้่ได้	ทัำาให้่เกิดถ่วงดุลกัน	ระห่ว่างข้อเท็ัจำจำริงกับมิติิ

คีวามงดงาม	คีวามห่มายดังกล่าวมีอยูเ่ห่น่อถ้อยคีำาทีั�จำะพูด	เพราะถ้าเป็นถ้อยคีำาจำะต้ิอง

ประกอบด้วยคีวามคิีดเชิงเห่ตุิผู้ล	แล้วถ้าคีวามคิีดเชิงเห่ตุิผู้ลไปเกี�ยวแขวนอยู่กับข้อเท็ัจำ

จำริง	จำะเต็ิมไปด้วยคีวามคัีบแค้ีน	ต้ิองเห็่นใจำและเข้าใจำ	เราต้ิองเห็่นใจำคีนห่นุ่มสัาว	เพราะ

เราเคียเป็นคีนห่นุ่มสัาว	อยา่ไปคีาดห่วังว่าคีนห่นุ่มสัาวจำะต้ิองเห็่นใจำคีนแก่	เพราะเขาไม่

เคียแก่เห่ม่อนเรา	 เราเคียห่นุ่มมาก่อน	 ต้ิองเห็่นใจำคีนห่นุ่มสัาวและเข้าใจำเขา	 ประคัีบ

ประคีองเขา	อย่าไปติำาห่นิติิโทัษ์เขามาก

	 แม้แต่ิในวงการพระ	ซ่�งปกติิในวงการพระจำะมีการปรารภกันอยูเ่สัมอว่าอย่า

ใช้คีวามคิีดทีั�มีโทัสัะเป็นตัิวนำา	เราพูดได้	แต่ิพออยูใ่นเห่ตุิการณ์นั�นบางทีัก็ยาก	ผู้มเลย

เข้าใจำเพราะเราเคียผู่้านคีวามเป็นเช่นนั�นมาแล้ว	 จ่ำงพูดอยู่เสัมอว่าแม้ในติอนทีั�ผู้มเป็น

พระภิกษุ์อยู	่ก็ยงัมีคีวามรุนแรง	โดยอ้างว่าเรามีคีวามปรารถนาดีต่ิอองค์ีกรสังฆ์	แต่ิเม่�อ

ผู่้านมาแลว้	จ่ำงพบวา่เราไมส่ัามารถทัำาอะไรไดม้ากไปกวา่นั�นห่รอก	แล้วพอมาถ่งวันห่น่�ง	

ก็มีคีวามรู้ส่ักว่าจำริงๆ	 แล้วสิั�งทีั�เป็นแก่นแกนของกระบวนการขับเคีล่�อนจำนเกิดการ

เปลี�ยนแปลง	มติิิของคีวามสังบเยน็และเมติติาธิรรมจำำาเปน็และสัำาคัีญ	แต่ิจำะทัำาอยา่งไร

เป็นเร่�องค่ีอนข้างยาก	เพราะว่าเมติติาธิรรมไม่ใช่เร่�องคีวามคิีด	แต่ิต้ิองเป็นคีวามรู้ส่ักทีั�

ล่กอยู่ภายใน	ต้ิองค่ีอยๆ	บ่มเพาะ	แต่ิในช่วงวัยห่นุ่ม	เราต้ิองบ่มเพาะคีวามคิีดเพราะจำะ

นำาไปสู่ัการรู้โลกกว้าง	 จัำดการสัังคีมได้	 ผู้มจ่ำงบอกว่านี�ค่ีอวัยคีฤหั่สัถ์ทีั�เราต้ิองดัดแปลง

โลก	ไม่มีปัญห่าอะไร	ผู้มพูดในฐานะทีั�ผู่้านวัยนั�นมา	เป็นสิั�งทีั�เกิดข่�นและเข้าใจำได้	เป็น

ธิรรมดาธิรรมชาติิของสัังคีมมาทุักยุคีทุักสัมัย	

ว่าโดยอาศรม 4 ที�อาจารย์ไล่ลำาด้บมาถ๊้งวานุปร้สำถ์้ อาจารย์ได�ออกเดินุทางแล�ว 

ตอนุนีุ�ถ๊้งข้้�นุส้ำนุยาสีำหรือย้งคร้บ

ผู้มไม่สัามารถติอบได้	 ผู้มพยายามใคีร่คีรวญคีวามห่มายของสัันยาสีัว่าผู้มมีคีวามรู้ส่ัก

เช่นนั�นห่ร่อยัง	 สัันยาสีัมีคีวามห่มายว่าไม่ได้อยากมีชีวิติอยู่จำนเกิดคีวามกลัวติาย	 และ



287|ประมวล	เพ็งจัำนทัร์

ไม่ได้กลัวติายจำนเห่น่�อยห่น่ายกับชีวิติทีั�เป็นอยู	่ผู้มพยายามเอาขอ้คีวามนี�มาทับทัวนอยู่

เสัมอว่า	 อยากมีชีวิติอยู่จำนกลัวติายไห่ม	ห่ร่ออยากติายจำนเห่น่�อยห่น่ายกับชีวิติทีั�เป็น

อยู่ไห่ม	 ดุลยภาพเป็นหั่วใจำสัำาคัีญของคีวามเป็นสัันยาสีั	 ผู้มรู้ส่ักว่าคีำาพูดนี�ไพเราะ	 ผู้ม

ท่ัองจำำาไว้ในสัมัยทีั�ยังเป็นพระเป็นนักศ่กษ์าอยูใ่นประเทัศอินเดีย	แต่ิติอนทีั�ท่ัองจำำาติอน

ต้ิน	เป็นแค่ีคีวามคิีดทีั�ว่าไพเราะเพ่�อเติรียมตัิวไปสัอบ	แต่ิวันนี�ไม่ได้สัอบเพ่�อเอาคีะแนน

จำากคีรูแล้ว	แต่ิกำาลังสัอบใจำตัิวเองว่าเราได้มาถ่งจุำดๆ	ห่น่�งทีั�ไม่ได้เอียงไปสู่ัคีวามอยากมี

ชีวิติอยูจ่ำนเกิดคีวามกลัวติาย	และไมไ่ด้อยากติายจำนเบ่�อห่น่ายกับชีวิติทีั�เป็นอยู	่ดุลยภาพ

ติรงนี�สัำาคัีญ	และผู้มพยายามประคัีบประคีองคีวามห่มายนี�ให้่อยู่ในใจำผู้มคีรับ

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

การเดินุทางส่้ำความเป็นุมนุุษย์ที�แท�
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๓๓	ประจำำาปี	๒๕๕0
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อวยพิร เขื้�อนุแก�ว

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องท่านุคืออย่างไร

อุดมคีติิค่ีอการดำารงอยูใ่นเน่�อในตัิว	ในจิำติใจำ	และในจิำติวิญญาณของสิั�งทีั�เราให้่คุีณค่ีา	มี

คีวามรัก	 คีวามเช่�อมั�น	 และคีวามศรัทัธิาอย่างแน่วแน่และมั�นคีง	 สิั�งนี�เป็นทัั�งรากฐาน	

คีวามฝ่ัน	 แรงบันดาลใจำ	 แนวทัางและเป้าห่มายปลายทัางของการใช้ชีวิติในสัังคีมและ

ในโลก	ต่ิอจำากนั�นวิธีิคิีด	คีำาพูด	และการลงม่อกระทัำาการใดๆ	ทัั�งทีั�เกี�ยวข้องกับการงาน	

คีวามสััมพันธ์ิกับผูู้้อ่�นและสัรรพชีวิติอ่�นๆ	 การเรียนรู้และการใช้ชีวิติในแต่ิละวัน	 ก็จำะ

เป็นไปภายใต้ิอำานาจำและอิทัธิิพลของสิั�งนี�
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ความหมายข้อง "อุดมคติข้องโกมล คีมทอง" ตามที�ท่านุเข้�าใจคืออย่างไร และแรง

บ้นุดาลใจที�ท่านุได�ร้บจากอุดมคติข้องโกมล คีมทอง

เร่�องราวของคีรูโกมลทัำาให้่เห็่นคีวามใฝ่่รู้	คีวามเพียรพยายาม	การใคีร่คีรวญทับทัวนชีวิติ

ตัิวเองกับสิั�งทีั�เป็นไปในกระแสัสัังคีมสัมัยเขา	และคีวามมุ่งมั�นเพ่�อทัำาให้่คีวามศรัทัธิา	คีวาม

ฝั่น	 คีวามเช่�อมั�น	 คุีณค่ีาและคีวามฝั่นของตัิวเอง	 สัามารถนำาไปสู่ัการกระทัำาทีั�เกิดผู้ลให้่

เราประจัำกษ์์	เขาเป็นตัิวอยา่งทีั�ให้่แรงบันดาลใจำของบคุีคีลทีั�คีวามคิีดและการกระทัำาทีั�ไป

พ้นเร่�องประโยชน์ส่ัวนติน	ห่ลอมรวมเป็นเน่�อเดียวกัน	 ค่ีอการสัวนกระแสัสัังคีมทีั�ห่ล่อ

ห่ลอมให่ห้่นุ่มสัาวชนชนชั�นกลางแสัวงห่าสิั�งต่ิางๆ	ให้่กับตัิวเอง	ไม่ว่าจำะเป็นเร่�องช่�อเสีัยง	

การยอมรับ	คีวามก้าวห่น้า	คีวามปลอดภัย	และคีวามมั�นคีงของชีวิติ

ความภาคภ้มิใจข้องท่านุที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมล คีมทอง

การก่อตัิ�งมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 เป็นตัิวอย่างทีั�ดียิ�งของกลุ่มคีนผูู้้ก่อตัิ�งเพ่�อแสัดงออกถ่ง

การเห็่นคุีณค่ีาของบุคีคีลแบบคีรูโกมลทีั�เล่อกทัำางานและอุทิัศตินชีวิติ	เพ่�อให้่การศ่กษ์า

แก่กลุ่มคีนทีั�ถูกละเลยจำากระบบบริการของรัฐ	และการเพิกเฉยของกลุ่มคีนผูู้้มีอำานาจำ

และอภิสิัทัธิิ�ในสัังคีมไทัย	การทีั�มูลนิธิิเชิญชวนให้่บุคีคีลทีั�ใช้ชีวิติทัำานองเดียวกับคีรูโกมล

มาแบ่งปันประสับการณ์	ช่วยทัำาให้่ผูู้้คีนได้เห็่นว่า	สัังคีมไทัยเรายังห่่างไกลจำากอุดมคีติิ

ของคีรูโกมล	ทีั�ต้ิองการเห็่นคีวามเท่ัาเทีัยมและคีวามเป็นธิรรมในเร่�องโอกาสั	สิัทัธิิ	การ

มีคุีณภาพชวิีติทีั�ดีและคีวามมั�งคีงของทักุผูู้้คีนในสัังคีมนี�	เม่�อได้รับเชิญให้่เป็นปาฐกของ

มูลนิธิิเพ่�อแบ่งปันประสับการณชี์วิติและการทัำางานเพ่�อผูู้้ห่ญิงและชนกลุ่มน้อย	ถ่อเปน็

เกียรติิและเป็นการให้่กำาลังใจำในการทัำางานของชีวิติทีั�เห่ล่ออยู่

อุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติข้องโกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่าชี่วิต

ควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�

หรือไม่ อย่างไร

การอุทิัศชีวิติเพ่�อทัำางานให้่สัังคีมมีคีวามเท่ัาเทีัยม	มั�งคีงและมีคุีณภาพชีวิติทีั�ดีถ้วนห่น้า	

อยูใ่นสิั�งแวดล้อมทีั�ปลอดภัยและยั�งยน่	ดังทีั�คีรูโกมลและคีนอ่�นๆ	ทัำามาจำะยังคีงเป็นต้ิน

แบบและแรงบนัดาลใจำให่ค้ีนไทัยรุ่นให่มท่ัำาต่ิอ	การส่ั�อสัารและเทัคีโนโลยสีัมัยให่ม่ทัำาให่้
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พวกเขาได้เรียนรู้ชีวิติทัางเล่อก	 ไม่เฉพาะแติ่จำากคีนรุ่นเก่าในเม่องไทัย	 แต่ิพวกเขาได้

เห็่นทัั�งภาพ	 เร่�องราว	 และเสีัยงของกลุ่มคีนรุ่นให่ม่ทัั�วโลกทีั�ออกมาต่ิอสู้ัเรียกร้องการ

เปลี�ยนแปลงในสัังคีม	 ไม่ว่าจำะเป็นเร่�องการเม่องการปกคีรองในระบบประชาธิิปไติย	

การเรียกต้ิองต่ิอสู้ัเพ่�อคีวามเทัา่เทีัยมทัางสัทิัธิิ	เสัรภีาพในเร่�องเพศและเพศวถีิ	ชาติิพันธ์ุิ	

วัย	ชนชั�น	สัภาพร่างกาย	สีัผิู้ว	การเยียวยาและปกป้องสิั�งแวดล้อม	คีนรุ่นให่ม่เป็นจำำานวน

มากในประเทัศไทัยและทัั�วโลกปฏิเสัธิวัฒนธิรรมอำานาจำนิยม	 การใช้คีวามรุนแรงไม่ว่า

จำะเกิดข่�นทีั�บ้าน	ทีั�โรงเรียน	ห่ร่อจำากเจ้ำาห่น้าทีั�ของรัฐ	การแสัวงห่าประโยชน์ของนายทุัน

จำากระบบเศรษ์ฐกิจำทุันนิยม	 การฉ้อฉลคีอร์รัปชั�นของผูู้้นำาในระบบห่ร่อสัถาบันต่ิางๆ	

ของรัฐและชาติิ	คีนรุ่นให่ม่ปฏิเสัธิระบบเพศและเพศวิถีแบบชายเป็นให่ญ่	มีคีนรุ่นให่ม่

จำำานวนเพิ�มข่�นเร่�อยๆ	ทีั�ตัิดสิันใจำกลับบ้านเกิดทีั�พ่อแม่พวกเขาจำำาต้ิองจำากมา	เน่�องจำาก

คีวามยากจำนเม่�อ	 ๓0-๔0	 ปีทีั�แล้ว	 เพราะเช่�อว่าเม่องห่ลวงจำะให้่โอกาสั	 คีวามมั�นคีง	

และชีวิติทีั�ดีข่�น	แม้ห่นุ่มสัาวทีั�เกิดและเติิบโติในเม่องห่ลวงก็อพยพออกไปใช้ชีวิติในต่ิาง

จัำงห่วัดทีั�พวกเขาสัามารถเล่อกและออกแบบชีวิติได้เอง	 คีวามสุัขและคีวามสัำาเร็จำใน

คีวามห่มายของคีนรุ่นให่ม่จำำานวนไม่น้อยได้เปลี�ยนไปแล้ว	ไม่ใช่คีวามรำ�ารวย	การได้เล่�อน

ติำาแห่น่งและคีวามก้าวห่น้า	 คีวามมั�นคีงทีั�อาจำจำะได้มา	 แต่ิต้ิองผู่้านคีวามเคีรียด	 การ

แข่งขัน	คีวามเร็ว	คีวามเห่งาและโดดเดี�ยว	คีวามสิั�นห่วัง	ทีั�ยังไม่นับรวมปัญห่าสุัขภาพ

ทีั�คีนห่นุ่มสัาวมีอาการเจ็ำบป่วยเสีัยแล้ว

กรุณาบรรยายเรื�องราว บทบาททางส้ำงคม งานุ ปัญหา อุปสำรรค ความล�มเหลวและ

ความสำำาเร็จ ที�ท่านุและองค์กรข้องท่านุได�ดำาเนิุนุการ หรือได�ร้บประสำบการณ์มา 

ต้�งแต่อดีตจนุถ๊้งปัจจุบ้นุ

กว่ายี�สิับปีทีั�ผู่้านมา	เราทัำางานเร่�องคีวามไม่เป็นธิรรมของกลุ่มคีนอัติลักษ์ณ์ชายขอบ	ซ่�ง

เป็นผูู้้ทีั�ได้รับคีวามรุนแรงและคีวามไม่เป็นธิรรมทัั�งจำากระบบและนโยบายของรัฐ	

วัฒนธิรรมประเพณีและคีรอบคีรัว	เราให้่การศ่กษ์าอบรมเร่�องกระบวนช่วยเห่ล่อเยยีวยา

กลุ่มคีนดังกล่าวทีั�รวมถ่ง	กลุ่มผูู้้ห่ญิง	เยาวชนและเด็ก	กลุ่มคีนข้ามเพศและคีนรักเพศ

เดียวกัน	 ผูู้้อยู่กับเอชไอวี	 ชนกลุ่มน้อยทัางชาติิพันธุ์ิ	 และผูู้้อพยพลี�ภัยเน่�องจำาก

สัถานการณ์การเม่องและสังคีราม	วิธีิการทัำางานในเร่�องเห่ล่านี�	เราทัำาผู่้านกระบวนการ
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จัำดฝึ่กอบรมทีั�ใช้รูปแบบการเรียนรู้ผู่้านประสับการณชี์วิติจำรงิบนฐานจำติิวิญญาณ	เราจัำด

กระบวนการอบรมแนวนี�ให้่ทัั�งแก่กลุ่มผูู้้เจำอปญัห่าโดยติรง	เจ้ำาห่น้าทีั�องค์ีกรเอกชนและ

ผูู้้นำาชุมชนทีั�ทัำางานกับกลุ่มดังกล่าวมา	และรวมทัั�งเจ้ำาห่น้าทีั�รัฐทีั�รับผิู้ดชอบงานบริการ

ของศูนย์พ่�งได้	(One	Stop	Crisis	Center)	ในโรงพยาบาล	เช่น	พยาบาล	นักจิำติวิทัยา

และนักสัังคีมสังเคีราะห์่	และรวมถ่งเจ้ำาห่น้าทีั�รัฐในกระบวนการยุติิธิรรม	เช่น	ติำารวจำทีั�

เป็นเจ้ำาพนักงานสัอบสัวน	 และใน	๒๕๖๓	 นี�เป็นปีแรกทีั�เราเริ�มทัำางานอบรมในหั่วข้อ

และรูปแบบนี�กับคีรู	เพ่�อสัร้างคีวามเข้าใจำเร่�องคีวามรุนแรง	การสัร้างวัฒนธิรรมอำานาจำ

ร่วม	คีวามเท่ัาเทีัยมและคุีณค่ีาของคีวามแติกต่ิางห่ลากห่ลายในโรงเรียนและห้่องเรียน

ห่ลักสูัติรการอบรมทีั�เราจัำดสัอนใช้ระยะเวลาประมาณ	๓-๒๑	 วัน	 ข่�นอยู่กับ

ปัญห่าและคีวามต้ิองการของผูู้้เรียน	จำากการทัำางานอบรมแนวนี�ต่ิอเน่�องมาห่ลายปี	เรา

เห็่นคีวามเปลี�ยนแปลงในวิธีิคิีดและวิธีิการทัำางานของเจ้ำาห่น้าทีั�	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน

ด้านองค์ีคีวามรู้	การวิเคีราะห์่เชิงอำานาจำและการนำาเอาโคีรงสัร้างคีวามไม่เป็นธิรรมใน

สัังคีม	มาทัำาคีวามเข้าใจำปัญห่าคีวามรุนแรงต่ิอกลุ่มประชากรอัติลักษ์ณ์ชายขอบทีั�พวก

เขาให้่บริการ	การมีทัักษ์ะช่วยเห่ล่อเยียวยาทีั�มีคีวามเป็นม่ออาชีพ	และการมีเคีร่อข่าย

คีนทัำางานทีั�มีแนวทัางและองคี์คีวามรู้เดียวกัน	 เพ่�อเปลี�ยนการทัำางานจำากรูปแบบการ

สัังคีมสังเคีราะห์่มาเป็นการทัำางานแนวฟ้ั�นฟูัอำานาจำศักยภาพ	และสัร้างคีวามเป็นธิรรม

ให้่เกิดข่�นในระบบบริการของรัฐและชุมชน

ตัิ�งแต่ิปี	 ๒๕๕7	 เป็นต้ินมากระทัรวงสัาธิารณสุัขโดยสัำานักงานบริห่าร

สัาธิารณสุัข	ได้จัำดสัรรงบประมาณเป็นประจำำาทุักปี	 ให้่ศูนย์เราจัำดฝึ่กอบรมเจ้ำาห่น้าทีั�

ทีั�ทัำางานในศูนย์พ่�งได้ในโรงพยาบาลประจำำาจำังห่วัดและโรงพยาบาลประจำำาอำาเภอทัั�ว

ประเทัศ	มาเข้ารับการอบรมห่ลักสูัติร	7	วัน	เร่�องคีวามรุนแรงและกระบวนการช่วย

เห่ล่อเยียวยาและสัร้างคีวามเป็นธิรรมให้่กับกลุ่มผูู้้ประสับปัญห่า	 เป็นจำำานวน	๕	 รุ่น	

รุ่นละประมาณ	๒๖	 ท่ัาน	 ถ่อว่าเป็นผู้ลสัำาเร็จำทีั�เราภูมิใจำห่ลังจำากทัำางานเร่�องนี�มานาน	

จำนทัำาให้่เจ้ำาห่น้าทีั�รัฐในระดับนโยบายรับเอาห่ลักสูัติรและแนวทัางการทัำางานของเรา	

ไปเปน็แผู้นงานทีั�เจ้ำาห่น้าทีั�รัฐจัำดสัรรงบประมาณมาให่กั้บงานอบรมเร่�องนี�แก่เจ้ำาห่น้าทีั�

ทัั�วประเทัศ
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นอกจำากนี�แล้ว	 ศูนย์เรายังคีงจำัดฝึ่กอบรมเจ้ำาห่น้าทีั�พัฒนาเอกชน	นักศ่กษ์า

และอาจำารย์มห่าวิทัยาลัย	 ผูู้้นำาชุมชน	 ในหั่วข้อเร่�องการสัร้างคีวามเป็นธิรรมทัางเพศ	

คีวามรุนแรง	 และการเยียวผูู้้ถูกกระทัำารุนแรง	 ปฏิบัติิการสัันติิวิธีิเพ่�อคีวามเป็นธิรรม	

กระบวนการจัำดอบรมเพ่�อคีวามเป็นธิรรม	ภาวะผูู้้นำาและการสัร้างทีัมงานเพ่�อสัร้างคีวาม

เป็นธิรรม	 ซ่�งห่ลักสูัติรเห่ล่านี�เราจัำดสัอนให้่แก่กลุ่มและองค์ีกรต่ิางๆ	 ในภูมิภาคีเอเชีย

ติลอดมา

ท่านุมีวิธีิจ้ดการอย่างไร เมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้ว ก้บ

เพืิ�อนุร่วมงานุ และการทำางานุ

เม่�อเจำอปัญห่าอุปสัรรคีใดห่ากเป็นเร่�องห่นักช่วงแรก	จำะระบายและปร่กษ์ากับเพ่�อนร่วม

งานและเพ่�อนใกล้ชดิ	จำากนั�นจำะใช้เวลาอยูก่บัตัิวเอง	อยูก่บัคีวามเงียบ	ไปเดินทุ่ังนา	ทัำา

สัวนและฝึ่กโยคีะต่ิอเน่�อง	พอรับรู้ว่าจิำติใจำโปร่งเบาข่�น	ก็พิจำารณาดูอีกว่าเห่ตุิการณ์นั�น

เกิดจำากเห่ตุิปัจำจัำยอะไรบ้าง	 ห่ากเป็นเห่ตุิปัจำจัำยใดทีั�สัามารถเปลี�ยนแปลงได้ก็ลงม่อทัำา

เลย	ห่ากเห่ตุิปัจำจัำยใดเกินขีดคีวามสัามารถส่ัวนตัิวและไม่สัามารถห่าแห่ล่งอำานาจำอ่�นใด

มาช่วยปรับเปลี�ยน	ก็จำะวางใจำไม่ไปฝ้่นห่าทัางแก้ไข	ห่ลักสัำาคัีญทีั�ใช้ในการแก้ปัญห่าค่ีอ	

ใช้คีวามเมติติากรุณาและคีวามเข้าใจำทีั�เกิดจำากการวิเคีราะห์่เร่�องอำานาจำ	และโคีรงสัร้าง

สัังคีมทัำาให้่เข้าใจำพฤติิกรรมคีน	ห่ร่อปัญห่าต่ิางๆ	ได้เร็วและชัดเจำน	

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ท่านุภาคภ้มิใจที�สุำด

ผู้ลงานทีั�ภูมิใจำค่ีอยี�สิับกว่าปีทีั�ผู่้านมา	เราสัร้างศูนย์อบรมได้สัองแห่่งโดยไม่ได้รับเงินทุัน

สันับสันุนจำากแห่ล่งใด	 แต่ิละศูนย์มีอาคีารดินเป็นส่ัวนให่ญ่ทีั�เราสัร้างกันเอง	 ใช้งบ

ประมาณน้อย	ใช้วัสัดุจำากธิรรมชาติิให้่มาก	และได้ฝึ่กฝ่นทัักษ์ะงานก่อสัร้างทีั�เราถูกบอก

ถูกสัอนกันว่าเป็นงานห่นักและเป็นงานของผูู้้ชาย	 ในการสัร้างอาคีารแต่ิละคีรั�ง	 เราจัำด

อบรมสัอนการสัร้างบ้านดินให้่กลุ่มผูู้้ห่ญิงจำากห่ลายประเทัศทัั�วโลกมาเรียนรู้และช่วยเรา

สัร้างอาคีารทุักห่ลัง	บ้านทีั�อยูอ่าศัยเราก็สัร้างข่�นเอง	ออกแบบเองจำนเป็นบ้านทีั�สัวยงาม	

และอยู่สับายในราคีาทีั�ไม่แพง	 อีกสิั�งห่น่�งทีั�ภูมิใจำค่ีอการทีั�เรานำาเอาองค์ีคีวามรู้ทีั�ไป

รำ�าเรียนมาเร่�องสัันติิภาพและคีวามเป็นธิรรมจำากอาจำารย์ห่ลายแขนง	 มาผู้นวกเข้ากับ
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ประสับการณ์ชีวิติและการทัำางานด้านนี�มานานห่ลายปี	มาห่ลอมรวมเป็นกระบวนการ

เรียนรู้เร่�องคีวามไมเ่ป็นธิรรมฐานจำติิวิญญาณแนวสัติรนิียม	ทีั�กลายเป็นห่ลักสูัติรและรูป

แบบการฝ่กึอบรมเฉพาะของศนูยเ์รา	รูปแบบการอบรมแนวนี�ของเราไดรั้บการติอ้นรับ

จำากกลุ่มคีนทีั�ทัำางานสัังคีมทัั�งในเม่องไทัยและติ่างประเทัศ	 ทัีมเราจัำดอบรมห่ลักสูัติร

เห่ล่านี�ติลอดปีทัั�งทีั�ศูนย์เราเองและออกไปสัอนในต่ิางประเทัศ

ท่านุแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร

การทัำางานด้านในและการทัำางานด้านนอกติ้องใช้ฐานเดียวกัน	 ค่ีอใช้ปัญญาและเมติติา

เป็นกรอบในการเดินทัาง	ค่ีอการใช้หั่วคิีดวิเคีราะห์่และใช้หั่วใจำเปิดรับรู้อารมณ์คีวามรู้ส่ัก

สุัขทุักข์คีวบคู่ีกันไป	 ปัญญามาจำากการใช้หั่วในการวิเคีราะห์่อย่างเป็นเห่ตุิเป็นผู้ล	 โดย

เฉพาะการใช้เร่�องอำานาจำและโคีรงสัร้างสัังคีมมาวิเคีราะห์่สัถานการณ์ต่ิางๆ	 เพราะไม่มี

เร่�องใดเลยทีั�ไม่เกี�ยวข้องกับการใช้อำานาจำและไม่มีปัญห่าใดเลยทีั�ไม่ได้เป็นผู้ลมาจำากระบบ

ในสัังคีมทีั�ไม่เป็นธิรรม	 ในฐานะคีนสันใจำธิรรมะ	 นี�ค่ีอวิธีิทีั�เราประยุกต์ิเอาอริยสััจำ	๔	มา

ทัำาคีวามเข้าใจำ	เรายังใช้คีำาสัอนเร่�องพรห่มวิห่าร	๔	มาเป็นกรอบในการทัำางาน	และใช้

ชีวิติทีั�เราได้รับอิทัธิิพลจำากการประยุกต์ิคีำาสัอนนี�ของท่ัานติิช	นัทั	ฮันห์่	เช่น	เราต้ิองรัก

และเมติติากรุณาตัิวเองพอๆ	กับการรักและเมติติากรุณาผูู้้อ่�น	ไม่อย่างนั�นเราจำะมีภาวะ

ห่มดไฟัและเจ็ำบป่วยจำากการทัำางานเพ่�อสัังคีม	 เราต้ิองสัร้างคีวามเบิกบานยินดีให้่ชีวิติ

ตัิวเองเป็นประจำำาทุักวัน	 เราห่มั�นฝึ่กละวางเร่�องคีวามคีาดห่วังไม่ว่าจำากตัิวเองห่ร่อคีน

รอบข้าง	 และเต่ิอนตัิวเองเสัมอว่าการทัำางานเร่�องคีวามเป็นธิรรม	 การเปลี�ยนแปลง

โคีรงสัร้างสัังคีม	การเปลี�ยนแปลงทััศนคีติิของผูู้้คีนเป็นการเปลี�ยนแปลงวัฒนธิรรมของ

มนุษ์ยชาติิซ่�งเป็นงานทีั�ยาก	ต้ิองใช้เวลานาน	ด้วยเห่ตุินี�เราจำะทัำาด้วยคีวามเพยีรไปเร่�อยๆ		

และการทีั�เราทัำางานโดยไม่เคียขอเงินทุันจำากแห่ล่งใดเลยมาติลอด	เราจ่ำงทัำางานได้โดย

ไม่มีคีวามกดดัน	การมีอิสัรภาพในการทัำางานเป็นสิั�งสัำาคัีญมากสัำาห่รับเรา

	 เร่�องจำริยธิรรมก็เป็นเร่�องห่น่�งทีั�สัำาคัีญมาก	 เพราะการทัำางานเร่�องสัังคีมค่ีอ

การทัำางานเพ่�อสัร้างห่ร่อฟ้ั�นฟูัจำริยธิรรมทัางสัังคีม	(คีวามเป็นธิรรม	คีวามเท่ัาเทีัยม	คีวาม

เสัมอภาคี)	 ห่ากในชีวิติส่ัวนตัิวประจำำาวันเรามีจำริยธิรรมเดียวกันแล้ว	 ชีวิติก็ไม่สัับสัน
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วุ่นวาย	เพราะไม่ห่ลงและไม่ห่ลอกตัิวเอง

สิำ�งที�ท่านุอยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่างย้�งยืนุ

และเป็นุจริงในุโลกปัจจุบ้นุและอนุาคต ที�มีความเปลี�ยนุแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

คาดเดาได�ยาก

เม่�อค้ีนพบอุดมคีติิทีั�ใฝ่่ห่าแล้ว	เม่�อค้ีนพบตัิวเองแล้ว	ให้่ห่าเพ่�อน	ให้่ห่ากัลยาณมิติร	ห่า

ชุมชนเพ่�อพบเจำอกับคีนทีั�คิีด	ให้่คุีณค่ีา	เช่�อมั�น	และสันใจำเร่�องทัำานองเดียวกัน	พวกเขา

อาจำจำะลงม่อทัำามาก่อนเรา	ห่ร่อกำาลังทัำาอยู่	อย่าทัำาอะไรเองเพราะจำะเห่น่�อย	โดดเดี�ยว	

ท้ัอแท้ัและล้มเลิกไปในทีั�สุัด	ห่ร่อไม่ก็เดินห่ลงทัาง	ห่มั�นทับทัวนตัิวเองบ่อยๆ	ว่าทัำางาน

นี�เพ่�อตัิวเอง	ห่ร่อเพ่�ออะไรกันแน่	ใช้เวลาอยูกั่บธิรรมชาติิและอยูกั่บตัิวเองให้่มาก	เพราะ

มันจำะสัอนให้่เราฟัังเสีัยงข้างใน	เช่น	ให้่เราพัก	ให้่เราห่ยุด	เปลี�ยนแปลงวิธีิการ	เปลี�ยน

เร่�องเปลี�ยนงานจำนเจำอสิั�งทีั�เรารักจำริงๆ	อาจำารย์เคีวกเกอร์จำอร์ช	เลกี�	ทีั�ฝึ่กฝ่นเรามา	บอก

เราว่า	ให้่รักตัิวเอง	รักสิั�งทีั�ทัำา	และรักผูู้้คีนทีั�เราทัำางานด้วย	การทัำางานเพ่�อสัังคีมต้ิองห่า

เร่�องหั่วเราะให้่เราเบิกบานได้ทุักวัน	ให้่ใช้คีวามฝั่น	คีวามคิีดสัร้างสัรรค์ี	จิำนตินาการและ

ใช้ร่างกายให้่มากกว่าใช้หั่วคิีด	 เช่น	 ก่อนคิีดห่ร่อทัำาเร่�องให่ญ่ห่ร่อเจำอปัญห่าห่นักให้่ไป

ขุดดิน	ปลูกผัู้ก	ทัำาสัวน	ซ่อมบ้าน	สัร้างบ้าน	ทัำางานศิลปะ	ย่ดเห่ยียดโยคีะ	เต้ินรำา	แต่ิง

บทักลอน	ร้องเพลง	เล่นเคีร่�องดนติรี	เล่นกับเด็กๆ		ห่ร่ออย่างน้อยก็ทัำากับข้าวกินเอง	

เม่�อจิำติใจำสัดใสั	โปร่ง	โล่ง	เบิกบานและชัดแจ้ำงแล้ว	ไม่ว่างานให่ญ่ห่ร่อปัญห่าห่นัก	เราก็

จำะผู่้านไปได้ด้วยสัภาวะจิำติใจำเช่นนี�
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

วิถี้ทางจิตวิญญาณ ส่้ำการทำางานุเพืิ�อผู้้�หญิงและช่นุกลุ่มนุ�อย
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๓๔	ประจำำาปี	๒๕๕๑
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นุพิ.สุำภ้ทร ฮิาสุำวรรณกิจ

อุดมคติ ความกล�า ความกล้ว กรงทอง และการกดท้บที�ย้งก�าวไม่ข้�าม

อุดมคีติิของผู้มค่ีออะไร	อุดมคีติิในทััศนะของผู้มค่ีออะไรเป็นคีำาถามทีั�ติอบยากทีัเดียว

อุดมคีติิของผู้มค่ีออะไร	 คีำาถามนี�ดูจำะมีคีวามเล่�อนไห่ลของคีำาติอบอยู่พอ

สัมคีวร	 ข่�นกับว่าคีำาถามนี�ถูกถามภายใต้ิช่วงเวลาใด	 สัถานการณ์ใด	 ห่ร่ออารมณ์และ

คีวามสันใจำแบบไห่นในช่วงเวลานั�นๆ	อุดมคีติิสัำาห่รับผู้ม	จ่ำงมีคีวามเป็น	dynamic	เม่�อ

ชีวิติเคีล่�อนผู่้านกาลเวลาและประสับการณ	์ผู่้านการห่ลอ่ห่ลอม	ผู้า่นการถกเถยีง	อุดมคีติิ

ก็ย่อมเล่�อนไห่ลไปติามกาลเวลา
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ผู้มคิีดว่าอุดมคีติิต้ิองมีคีวามสัอดคีล้องกับตัิวติน	 วิถีชีวิติ	 อาชีพ	 บริบทัทีั�

แวดล้อมเราด้วย	ห่ากมีคีวามสัอดคีล้อง	เราก็จำะสัามารถนำาอุดมคีติิทีั�มีนั�นไปช่วยสัร้าง

สัังคีมอุดมคีติิติามทีั�เราคิีดฝั่นได้ง่าย	แต่ิอุดมคีติินั�นแยกไม่ขาดจำากคีวามกล้าและคีวาม

กลัวทีั�มีในตัิวของคีนคีนนั�น

อุดมคติจาก ๓ ชุ่ดประสำบการณ์

อุดมคีติิทีั�มีในตัิวตินของผู้ม	 จำนกลายมาเป็นตัิวตินของผู้มในวันนี�	 สัั�งสัมจำาก	 ๓	 ชุด

ประสับการณ์	

ชุดประสับการณ์แรกมาจำากช่วงทีั�ผู้มเป็นนักศ่กษ์า	ผู้มเป็นลูกพ่อค้ีาในติลาด

ห่าดให่ญ่	ในช่วงชีวิติประถมมัธิยม	โลกของผู้มเล็กและแคีบ	ผู้มอยูใ่นโลกของเด็กเรียน	

ขยนัเรียน	อ่านห่นังส่ัอเอง	จำนสัอบไดค้ีณะแพทัยจุ์ำฬาฯ	ทีั�ซ่�งชีวิติแห่่งการแสัวงห่าไดเ้ริ�ม

ต้ินข่�นด้วยการออกค่ีายอาสัาพัฒนาชนบทั

จำากชีวิติเด็กในเม่องทีั�มีมุมมองทีั�คัีบแคีบ	โลกทััศน์ผู้มเปลี�ยนไปจำากค่ีายอาสัา	

เราออกค่ีายกันทุักปิดเทัอม	ไปอยู่ในชนบทัเปน็สััปดาห์่	เห็่นท้ัองไร่ท้ัองนาอันไพศาลของ

ภาคีอีสัาน	เถียงนาน้อยบนทุ่ังข้าวสีัเขียวกับดวงอาทิัติย์สีัแดงฉานในยามเย็นอันงดงาม	

ผู้มเรียนรู้ถ่งกลิ�นโคีลนสัาบคีวาย	ผู้มไปดำานา	ขี�คีวาย	เก็บฟ้ัน	เก็บผัู้กจัำบปลามาทัำาอาห่าร	

เรียนรู้ชีวิติชนบทัทีั�ขาดแคีลนแติ่งดงาม	 ผูู้้คีนมีนำ�าใจำ	 คีวามทัรงจำำาแห่่งคีวามเห่ล่�อมลำ�า

ยากไร้ยังติิดติร่งในคีวามทัรงจำำาของผู้ม	 ยามคีำ�าค่ีนในห่น้าห่นาวทีั�สัายลมพัดผู่้านทัะลุ

ฝ่าบ้านไม้ไผู่้ขัดแติะและกรีดเข้าไปในผู้้าห่่มผู่้นบางทีั�เราห่่มคีลุม	ห่นาวจำนนอนไม่ได้	ต้ิอง

ต่ิ�นมาผิู้งไฟัคีลายห่นาวร่วมกับชาวบ้าน	 ฟัังชาวบ้านเล่าเร่�องชีวิติทีั�ยากลำาบากและ

เห่ล่�อมลำ�ากันจำนสัว่าง	

ในขณะทีั�ผู้มเรียนรู้ภาพคีวามขาดแคีลนลำาบากยากแค้ีนในชนบทัห่่างไกล	ผู้ม

อ่านห่นังส่ัอแนวคิีดด้านสัังคีม	ผู้มไปฟัังเสัวนาวิชาการต่ิางคีณะ	ผู้มได้เรียนรู้ว่า	คีวาม

ไม่เป็นธิรรมและคีวามเห่ล่�อมลำ�าทีั�เป็นอยู่เกิดจำากปัญห่าเชิงโคีรงสัร้าง	 ไม่ใช่เพราะคีน

ชนบทัไม่ขยัน	เขาทัำางานโดยไม่มีวันห่ยุดพักผู่้อน	แต่ิชีวิติทัั�งชีวิติยากทีั�จำะล่มติาอ้าปาก	

ทัั�งนี�เพราะโคีรงสัร้างของสัังคีมไทัย	โคีรงสัร้างทัางเศรษ์ฐกิจำ	ล้วนเอาเปรียบสูับกินส่ัวน

เกินเข้าสู่ัเม่องและชนชั�นนำา	ทิั�งขว้างคีนจำนคีนชนบทั	สัวสััดิการทัางสัังคีมทีั�มีให้่น้อยนิด
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และระบบการสัังคีมสังเคีราะห์่จำากภาคีรัฐมีเพียงให้่พออยูร่อด	ยากทีั�จำะติะกายข่�นมาสู่ั

ชีวิติแห่่งคีวามห่วังได้	สิั�งเดียวทีั�ห่วังได้จ่ำงเป็น	"ห่วยใต้ิดิน"

ชุดประสับการณนี์�เป็นชุดประสับการณที์ั�สัำาคัีญทีั�สุัดในชีวิติผู้ม	เพราะเปน็จุำด

เริ�มต้ินของการเปลี�ยนแปลงตัิวตินของผู้มเอง	เป็นการเปลี�ยนแปลงอย่างล่กอย่างไม่น่า

เช่�อ	ผู้มฝ่นัเห็่นการสัรา้งสัังคีมทีั�มีการดูแลคีนชนบทัให่ดี้กว่านี�	อุดมคีติิในการสัรา้งสัังคีม

ทีั�เท่ัาเทีัยมกว่านี�ได้เกิดข่�นในตัิวผู้ม	ในฐานะทีั�ผู้มเป็นนักศ่กษ์าแพทัย์	ชุดประสับการณ์

นี�ทัำาให้่ผู้มตัิ�งใจำว่า	จำบแล้วผู้มจำะไปอยูใ่นชนบทั	เล่อกโรงพยาบาลชุมชนไกลๆ	สัักแห่่ง	

เป็นห่มอชนบทัดูแลชาวบ้าน	สัร้างโลกเล็กๆ	ทีั�ผู้มทัำาได้ด้วยตินเองข่�นมา

ชุดประสับการณ์ทีั�	๒	เป็นช่วงทีั�ผู้มยังเป็นนักศ่กษ์าอยู่ปี	๔	มีการรัฐประห่าร	

รสัช.	โดยพลเอกสุัจิำนดา	คีราประยรู	ในปี	๒๕๓๔	ในขณะนั�นผู้มและเพ่�อนร่วมอุดมการณ์

ในนาม	 "ทีัมจุำฬาฟ้ัาให่ม่"	 ได้สัมัคีรเข้าบริห่ารองคี์การสัโมสัรนิสิัติจุำฬาลงกรณ์

มห่าวิทัยาลัย	(อบจำ.)	และชนะการเล่อกตัิ�ง	การทีั�พวกผู้มทีัมจุำฬาฟ้ัาให่ม่ได้ฉันทัมติิจำาก

การเล่อกตัิ�ง	 เราห่วังเปลี�ยนแปลงโลกเล็กๆ	 ของเราค่ีอจุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	 ให้่

กิจำกรรมมห่าวิทัยาลัยสัร้างคีน	สัร้างนิสิัติจุำฬาฯ	ให้่เป็นขบถต่ิอชนชั�นของตินเอง	แต่ิเรา

พบว่า	 โคีรงสัร้างอำานาจำในจุำฬาฯ	 นั�นแข็งมาก	 โดยเฉพาะวัฒนธิรรมศักดินาของคีวาม

เป็นจุำฬาฯ	อัติติาอนัสูังส่ังของคีวามเปน็จุำฬาฯ	รวมทัั�งวาทักรรมทีั�ห่่างไกลคีวามจำรงิอยา่ง

เช่น	"เกียรติิภูมิจุำฬาฯ	ค่ีอเกียรติิแห่่งการรับใช้ประชาชน"	สิั�งสัำาคัีญทีั�ผู้มและเพ่�อนจุำฬา

ฟ้ัาให่ม่ค้ีนพบค่ีอ	"เราแทับจำะทัำาอะไรไม่ได้เลยในฐานะ	อบจำ.	กลับไปทัำาค่ีายอาสัายังจำะ

มีประโยชน์กว่า"

แต่ิในขณะนั�นมีการรัฐประห่าร	 ผู้มและเพ่�อนๆ	 ได้เข้าร่วมกิจำกรรมทีั�นำาโดย

สัห่พันธ์ินิสิัตินักศ่กษ์าแห่่งประเทัศไทัย	(สันนทั.)	อยา่งแข็งขัน	เพ่�อเรียกร้องประชาธิิปไติย	

ต่ิอมาผู้มได้รับภารกิจำเป็นเลขา	สันนทั.ห่ลังเห่ตุิการณ์พฤษ์ภาทัมิฬ	ช่วงสัองปีนั�นจ่ำงเป็น

อีกชุดประสับการณ์	ทีั�ผู้มได้มีโอกาสัเรียนรู้กับการปะทัะกับอำานาจำรัฐอำานาจำป้นโดยติรง	

เราทัำากิจำกรรมรณรงค์ีต่ิอเน่�อง	"สัามัคีคีีทุักพี�น้อง	เรียกร้องประชาธิิปไติย"	ไล่เผู้ด็จำการ

สุัจิำนดาออกไป	เรียกร้องการแก้ไขรัฐธิรรมนูญ	ห่ลังเลิกเรียนเรากวนแป้งเปียก	ด่กๆ	เรา

ข่�นห่ลังรถกระบะไปติิดโปสัเติอรไ์ล่สุัจิำนดาติามปา้ยรถเมลทั์ั�วกรุง	เราชุมนุมนอนบนถนน

ราชดำาเนิน	 ประชาธิิปไติยทีั�ได้มาด้วยการถูกล้อมปราบด้วยกระสุันจำริง	 วีรชนเด่อน
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พฤษ์ภาล้มติาย

ชุดประสับการณ์นี�ทัำาให้่ผู้มติระห่นักชัดว่า	ปัญห่าชนบทัยากไร้	ปัญห่าสัังคีม

ไทัยทีั�ห่มักห่มม	 เกิดจำากปัญห่าเชิงโคีรงสัร้าง	 และปัญห่าให่ญ่ค่ีอโคีรงสัร้างอำานาจำ	

โคีรงสัรา้งศักดินาทีั�ยงัห่นาแนน่ในสัังคีมชนชั�นนำา	ทีั�ปกคีรองประเทัศในลกัษ์ณะกลุ่มผู้ล

ประโยชน์ทีั�เอ่�อสัร้างคีวามมั�งคัี�งให้่กับชนชั�นตินเอง	การสัรา้งคีวามเท่ัาเทีัยมกันในสัังคีม	

การลดคีวามเห่ล่�อมลำ�าในชนบทั	คีงไม่สัามารถใช้ชุดคิีด	"เร่งรัดพัฒนาชนบทัแบบ	ถนน

ดี	นำ�าไห่ล	ไฟัสัว่าง	มีงานทัำา"	ได้อีกต่ิอไป	คีงต้ิองต่ิอสู้ัเพ่�อเปลี�ยนแปลงโคีรงสัร้างสัังคีม

ไทัย	และสัร้างสัังคีมทีั�มีคีวามเห่ล่�อมลำ�าน้อยข่�นมา

ห่ลังจำากผู้มเรียนจำบในปี	๒๕๓7	ผู้มเล่อกกลับบ้านทีั�สังขลา	ไปเป็นแพทัย์ทีั�

โรงพยาบาลสัะบ้าย้อย	ไกลสุัดกู่ของโรงพยาบาลชุมชนในจัำงห่วัด	อำาเภอเชิงเขาสัันกาลา

คีีรีติิดชายแดนมาเลเซียและจัำงห่วัดยะลา	 ทีั�นั�นผู้มเริ�มชีวิติจำริง	 ทัั�งโรงพยาบาลมีห่มอ

สัองคีน	คีนไข้วันละกว่าร้อยคีน	การส่ังต่ิอต้ิองไปทีั�โรงพยาบาลยะลาใช้เวลาเป็นชั�วโมง	

ผู้มและเพ่�อนทัำาห่น้าทีั�แพทัย์เต็ิมกำาลัง	 ดูแลคีนไข้	 บริห่ารโรงพยาบาล	 พัฒนางาน

สัาธิารณสัขุ	ออกห่นว่ยแพทัย	์เยี�ยมสัถานอีนามยั	ออกเยี�ยมบ้านผูู้้ป่วย	สันุกกับการเปน็

แพทัย์ชนบทัดังทีั�ตัิ�งใจำ	

จำวบจำนผู้มย้ายมาทีั�โรงพยาบาลจำะนะในปี	 ๒๕๔๒	 ทีั�นี�ผู้มได้เรียนรู้ชุด

ประสับการณ์ทีั�	๓	เป็นชุดประสับการณ์ให่ญ่	และไม่เพียงแต่ิการได้เรียนรู้อยูว่งนอก	แต่ิ

ผู้มเข้าร่วมเป็นคีนวงในของขบวนการสิั�งแวดล้อมภาคีใต้ิในฐานะตัิวละคีรสัำาคัีญ	ในช่วง

ปี	๒๕๔๓	เป็นต้ินมา	อำาเภอจำะนะไดมี้สัถานการณก์ารเคีล่�อนไห่วของมวลชนขนานให่ญ่	

เพ่�อคัีดค้ีานโคีรงการท่ัอส่ังก๊าซและโรงแยกก๊าซไทัย-มาเลเซีย	 และนิคีมอุติสัาห่กรรม

ให่ญ่ทีั�จำะติามมา	 ในคีรั�งนั�นพี�น้องชาวบ้านจำะนะได้ทัำาการต่ิอสู้ักับอำานาจำรัฐอำานาจำทุัน

โดยติรง	การคัีดค้ีานยกระดับการต่ิอสู้ัเป็นเสัม่อนค่ีายบางระจัำน	ปกป้องพ่�นทีั�	ปกป้อง

ชุมชน	แต่ิก็ถูกกระทัำาจำากอำานาจำรัฐอยา่งห่นัก	ทีั�สัำาคัีญค่ีอการสัลายการชุมนุมของขบวน

จำะนะในปี	๒๕๔๕	ติามมาด้วยการดำาเนินคีดี	การนำากองกำาลังฝ่่ายคีวามมั�นคีงเข้ามาตัิ�ง

ค่ีายทีั�มีกำาลังกว่า	๕00	คีนลงมาคุีมพ่�นทีั�เพ่�อให้่สัามารถก่อสัร้างโรงแยกก๊าซได้	ร่วมกับ

อำานาจำทันุในการจำา่ยเงนิจำำานวนมากเพ่�อซ่�อผูู้้นำา	ซ่�อชาวบา้น	ชาวบา้นส่ัวนห่น่�งจำำายอม

ต้ิองรับเงิน	ภายใต้ิแรงกดดันทีั�เห็่นว่าโรงงานไดถู้กสัร้างข่�นอยา่งทีั�ไม่อาจำคัีดค้ีานได้สัำาเร็จำ	
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แม้จำะสัร้างโรงแยกกา๊ซไทัย-มาเลเซียได้สัำาเร็จำ	ติามมาดว้ยโรงไฟัฟัา้จำะนะเพ่�อนำาก๊าซมา

ใช้เป็นเช่�อเพลิง	แต่ินิคีมอุติสัาห่กรรมทีั�จำะติามมานั�นห่ยุดชะงักไปกว่า	๑๕	ปี

ห่ลังจำากนั�นในปี	๒๕๕๓	ก็เริ�มมีโคีรงการ	landbridge	สังขลา-สัตูิลทีั�จำะมีการ

สัร้างท่ัาเร่อนำ�าล่กปากบาราคู่ีกบัท่ัาเร่อนำ�าล่กจำะนะ	ซ่�งเช่�อมด้วยรถไฟัรางคู่ี	เป็นสัะพาน

ขนสัง่สิันค้ีาข้ามคีาบสัมทุัร	และมีนิคีมอตุิสัาห่กรรมสัองฟัากฝั่�ง	ผู้มเข้าร่วมกระบวนการ

ชาวบ้านในการคัีดค้ีานโคีรงการเช่นเดิม	ต่ิอมาในปี	๒๕๕7	เริ�มมีการผู้ลักดันโคีรงการ

ก่อสัร้างโรงไฟัฟ้ัาถ่านหิ่นเทัพา	 ผู้มเข้าร่วมขบวนการชุมชนอย่างแข็งขัน	 เพราะเรามี

คีวามฝ่ันและอุดมคีติิของการพัฒนาทีั�ยั�งย่น	 ไม่ใช่การพัฒนาแบบคีอนกรีตินิยมและ

อุติสัาห่กรรมทีั�ทัำาลายฐานทัรัพยากรชุมชน	 ผู้มอ่านทัำาคีวามเข้าใจำข้อมูล	 ผู้มบอกเล่า

ข้อมูลให้่ชุมชน	ร่วมทัำากิจำกรรมรณรงค์ีทัั�งในพ่�นทีั�และทีั�เม่องห่ลวง	เช่�อมประสัานผูู้้คีน

โดยเฉพาะนักวิชาการห่ร่อองคี์กรนอกชุมชนให้่เข้ามาร่วมขับเคีล่�อนเป็นเคีร่อข่าย	 ซ่�ง

แน่นอนว่าภาคีรฐัก็ติอบโติข้บวนชาวบา้นในห่ลายรูปแบบ	เช่น	การสัลายการเดนิไปย่�น

ห่นังส่ัอถ่งนายกรัฐมนติรีของกลุ่มคัีดค้ีานโรงไฟัฟ้ัาถ่านหิ่นเทัพา	การจัำบดำาเนินคีดีแกน

นำาทัั�งกรณีโรงไฟัฟ้ัาถ่านหิ่นและท่ัาเร่อนำ�าล่กปากบารา	

ชุดประสับการณ์ทีั�	 ๓	 นี�	 ผู้มสัรุปกับตัิวเองว่า	 รัฐไม่เคียสันใจำเสีัยงของภาคี

ประชาชน	ไม่เคียตัิ�งใจำสัร้างการมีส่ัวนร่วมจำริง	ผู้ลักดันโคีรงการติามแนวคิีดของกลุ่มทุัน

และชนชั�นนำาโดยทัำาทุักห่นทัางให้่สัำาเร็จำ	 องคีาพยพของราชการค่ีอกระทัรวงกรมกอง

นั�นล้วนรับใช้นาย	ไม่กล้าห่าญพอทีั�จำะยน่ข้างคีวามถูกต้ิอง	ห่ร่อยน่ติรงกลางก็ยงัไม่กล้า	

การสู้ัทีัละโคีรงการคีงไม่ไห่ว	การปกป้องพ่�นทีั�จำากการเขม่อบของรัฐและทุันนั�นยากเยน็

ข่�นทุักปี	เราอาจำต้ิองเปลี�ยนคีวามคิีดให่ม่	นั�นค่ีอ	ต้ิองเปลี�ยนแปลงโคีรงสัร้างอำานาจำใน

สัังคีมไทัย	ต้ิองสันับสันุนการเปลี�ยนแปลงเชิงโคีรงสัร้างทัางการเม่อง	ต้ิองสันับสันุนให้่

มีพรรคีการเม่องทีั�เป็นของภาคีประชาชน	 ต้ิองแก้รัฐธิรรมนูญให้่ลดทัอนอำานาจำส่ัวน

กลาง	ติอ้งปฏรูิประบบราชการและกระจำายอำานาจำจำนถ่งขั�นยบุราชการสัว่นภูมิภาคี	เพ่�อ

ให้่เกิดการกระจำายอำานาจำทีั�แท้ัจำริง	 อาจำต้ิองรวมกลุ่มจัำงห่วัดเพ่�อให้่เกิดกลไกการ

ปกคีรองให่ม่ทีั�คีนในพ่�นทีั�มีอำานาจำในการร่วมตัิดสิันอนาคีติของเขาอย่างแท้ัจำริง	

แนวคิีดเร่�องการเปลี�ยนแปลงให่ญ่เชิงโคีรงสัร้างทีั�เกิดข่�นในตัิวผู้มและขบวน

ภาคีใต้ิทีั�ผู้มร่วมขับเคีล่�อนยาวนาน	มาพร้อมกับกระแสัการเม่องให่ม่ห่ลังการรัฐประห่าร	



301|นพ.สุัภัทัร	ฮาสุัวรรณกิจำ

คีสัช.ทีั�มีการเกิดข่�นของพรรคีอนาคีติให่ม่	มีการเกิดข่�นของขบวนนักศ่กษ์าทีั�ออกมาไล่

รัฐบาลพลเอกประยทุัธ์ิ	จัำนทัร์โอชา	รวมถ่งกระแสัขอ้เรียกร้องของคีณะราษ์ฎรและกลุ่ม

ปลดแอกทีั�มุ่งสัร้างสัังคีมให่ม่ทีั�เท่ัาเทีัยมกัน

ความกล�า ความกล้ว และกรงทอง

ติลอด	๒๖	ปีห่ลังจำบการศ่กษ์าจำากเม่องห่ลวงแล้วมุ่งสู่ัชนบทั	สิั�งห่น่�งทีั�ลงตัิวในชีวิติของ

ผู้มค่ีอ	 ผู้มได้สัร้างกรงทัองทีั�เป็น	 safe	 zone	 ของผู้มข่�นมา	 ในฐานะผูู้้อำานวยการโรง

พยาบาลและเป็นแพทัย์ในโรงพยาบาลชุมชน	 มีขอบเขติอำาเภอทีั�เราดูแลอย่างแข็งขัน	

ได้ติรวจำคีนไข้	ได้ช่วยให้่ผูู้้ป่วยห่ายป่วย	ห่ายจำากคีวามทุักข์	ได้ช่วยผูู้้คีนในห่ลายๆ	ด้าน	

ทัำาให้่แม้ผู้มซ่�งเป็นข้าราชการจำะเคีล่�อนไห่วร่วมกับชาวบ้านในการคีดัค้ีานโคีรงการของ

รัฐ	แต่ิผู้มก็มีภูมิคุ้ีมกันจำากการถูกกระทัำาจำากอำานาจำรัฐ	ถูกตัิ�งกรรมการสัอบสัวน	ถูกตัิกเต่ิอน 

ถูกขอให้่มีการสัั�งยา้ยออกนอกพ่�นทีั�	แต่ิผู้มก็ยงัได้รับการปกป้องจำากชุมชนและเคีร่อข่าย	

การสู้ัรบก็ยอ่มมีบาดแผู้ลถูกองคีาพยพของภาคีรฐัราชการกระทัำาบ้าง	แต่ิยงัรอดพ้นจำาก

การถูกย้ายห่ร่อไล่ออกจำนถ่งทุักวันนี�

ผู้มพบว่า	ในโลกทีั�เป็นกรงทัองทีั�ผู้มสัร้างไว้	ผู้มสัามารถเคีล่�อนไห่วในประเด็น

สิั�งแวดล้อม	 ประเด็นคีวามไม่เป็นธิรรมในชุมชนได้อย่างค่ีอนข้างจำะมีอิสัระในการ

แสัดงออก	 เป็นคีวามกล้าของข้าราชการเล็กๆ	 ทีั�สัังคีมเห็่น	 เป็นคีวามกล้าทีั�ห่ลายคีน

ช่�นชม	 ผู้มเองก็ย่ดติิดกับภาพลักษ์ณ์และอัติติาติรงจำุดนี�	 ย่ดมั�นถ่อมั�นและพ่งพอใจำมา

ติลอด	๒๕	ปีทีั�สัองของชีวิติ	คีวามลงตัิวในพ่�นทีั�ปลอดภัยของผู้มนั�นรวมถ่งชีวิติส่ัวนตัิว

ด้วย	 ทีั�ทัำางานกับบ้านทีั�ใกล้กัน	 สัามารถได้ดูแลลูกและคีรอบคีรัวได้สัะดวก	 รายได้ใน

ฐานะแพทัยที์ั�รับเงินเด่อนโดยไมไ่ด้เปิดคีลินิกก็สูังพอทีั�จำะดแูลคีรอบคีรวัอยา่งไม่ขัดสัน	

สัถานะทัางสัังคีมเคีร่อข่ายเพ่�อนฝู่งทีั�ลงตัิว	นี�ค่ีอกรงทัองทีั�สัวยงามและกว้างขวาง	นี�ค่ีอ	

safe	zone	ทีั�ผู้มสัามารถแสัดงออกติามอุดมคีติิทีั�ผู้มมีได้

แต่ิในวันนี�ทีั�ผู้มอายุ	 ๕0	 ปีแล้ว	 คีำาถามต่ิางๆ	 เริ�มเกิดข่�นในตัิวผู้ม	 ผู้มอยู่ใน

กรอบแห่่งการเคีล่�อนไห่วร่วมกับชาวบ้านในการปกป้องฐานทัรัพยากรและสิัทัธิิชุมชน

มา	๒๕	ปีแล้ว	 เป็นช่วงเวลาทีั�ยาวนาน	 ผู้มเริ�มมีคีำาถามกับตัิวเอง	 เป็นคีำาถามกับการ

เคีล่�อนไห่วของผู้มเอง	โดยเฉพาะคีำาถามทีั�ว่า	"เราค้ีานทีัละโคีรงการแบบนี�	จำะไห่วไห่ม	
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ค้ีานมา	 ๒๕	 ปีแล้วนะ	 คีร่�งชีวิติแล้ว	 จำะเป็นแบบนี�ไปเร่�อยๆ	 ห่ร่อ"	 ผู้มเริ�มรับรู้และ

ติระห่นักอยู่ภายในว่า	 นี�ค่ีอคีำาถามต่ิอกรงทัองทีั�ผู้มสัร้างมันข่�นมา	 ทีั�เป็น	 safe	 zone	

พ่�นทีั�ปลอดภัยของผู้มเอง	 เป็นคีวามกล้าทีั�คีนอ่�นเห็่น	 เป็นคีวามกล้าทีั�ข้าราชการน้อย

คีนจำะทัำาได้	แต่ิผู้มรับรู้ว่า	ผู้มเริ�มอ่ดอัดกับกรงทัองของผู้ม	ผู้มเริ�มอยากจำะโบยบินออก

จำากกรง	ไปแสัวงห่า	ไปทัำาสิั�งให่ม่ทีั�อาจำเป็นชิ�นงานสุัดท้ัายของชีวิติ	แต่ิคีวามรู้ส่ักทีั�ผู้ม

อยากจำะออกเดินทัางแสัวงห่าอีกคีรั�ง	 ผู้มกลับพบว่า	 "ผู้มมีคีวามกลัวทีั�ซ่อนเงียบมา

ยาวนาน	ปรากฏตัิวให้่ผู้มรับรู้บ่อยคีรั�ง"	 และคีวามกลัวนี�เอง	สัามารถสัยบผู้มให้่อยูใ่น

กรงทัองของผู้มต่ิอไป

วันนี�ผู้มติระห่นักชัดว่า	"คีวามกล้าค่ีอฐานของวัยห่นุ่มสัาว	กับคีวามกลัวทีั�เป็น

ฐานของวัยกลางคีน"

ผู้มพบว่าอุดมคีติิ	๓	ชุดประสับการณ์ทีั�ผู้มสัั�งสัมมา	ร่วมกับสัถานการณ์เป็นผูู้้

อำานวยการโรงพยาบาลจำะนะทีั�ผู้มสัร้างกรงทัองอันปลอดภัยสัำาห่รับตินเองข่�นมา	 เริ�ม

อิ�มตัิว	ผู้มติระห่นักจำากการเกิดคีำาถามจำากเสีัยงภายใน	และปรากฏการณ์ทัางสัังคีมสัอง

ปรากฏการณ์สัำาคัีญ	 ทัำาให้่ผู้มเกิดคีำาถามต่ิอบทับาทัในกรงทัองของผู้มมากข่�นอย่าง

ชัดเจำน	นั�นค่ีอ

ห้น่ึ่�ง	 การประเดประดังของโคีรงการพัฒนาแบบทัำาลายชุมชนจำากรัฐผู้นวก

ทุัน	ทีั�โห่มเข้ามาราวกับห่่าฝ่นในช่วงห่ลัง	มาเร็วและห่ลายโคีรงการจำนค้ีานไม่ทััน	และ

ห่ากเป็นเช่นนี�	ชุมชนชนบทั	สิั�งแวดล้อม	ทัรัพยากรธิรรมชาติิ	และวิถีชุมชนอันงดงาม	

จำะถูกทัำาลายลงอย่างรวดเร็ว	"เราจำะค้ีานทีัละโคีรงการแบบนี�	จำะไห่วไห่ม"	ห่ร่อผู้มคีวร

จำะลุกออกจำากกรง	ไปสู้ัเพ่�อให้่เกิดการเปลี�ยนแปลงเชิงโคีรงสัร้างในระดับบน

สัอัง การเกิดข่�นของขบวนการนักศ่กษ์าในนามคีณะราษ์ฎรห่ร่อคีณะปลดแอก	

ซ่�งยกระดับการเคีล่�อนไห่วมาเรียกร้องให้่เกิดการเปลี�ยนแปลงเชิงโคีรงสัร้าง	 เรียกร้องให้่

นายกประยุทัธ์ิลาออก	แก้ไขรัฐธิรรมนูญ	ปฏิรูปสัถาบันกษั์ติริย์	ซ่�งสัามข้อเรียกร้องนี�	ค่ีอ

ข้อเรียกร้องการเปลี�ยนแปลงเชิงโคีรงสัร้างทีั�ผู้มเคียใฝ่่ฝั่นในยามทีั�ผู้มอยู่ในขบวนการ

นักศ่กษ์านั�นเอง	เพียงแต่ิเม่�อผู้มมาใช้ชีวิติเป็นห่มอชนบทั	การได้ร่วมต่ิอสู้ัเชิงโคีรงสัร้างก็

ห่่างไกลติัวผู้มไปนาน	 ผู้มกลายเป็นห่มอเอ็นจีำโอทีั�ถนัดการทัำางานฐานรากและการสัร้าง

ชุมชนขบถ
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สัองปรากฏการณ์นี�	 เร่งเร้าให้่ผู้มต้ิองคีรุ่นคิีด	ผู้มรับรู้ว่า	ห่ากผู้มขยับตินเอง

ก้าวพ้นจำากประเด็นการต่ิอสู้ัเคีียงข้างชาวบ้านเร่�องสิั�งแวดล้อม	มาสู้ักับโคีรงสัร้างอำานาจำ

รัฐ	 ผู้มจำะต้ิองเจำอกับแรงกระแทักทีั�ห่นักมาก	 จำะกระทับพ่�นทีั�ปลอดภัยของผู้มอย่าง

แน่นอน	การถูกสัอบวินัย	การถูกปลดจำากติำาแห่่งผูู้้อำานวยการ	การถูกย้าย	ห่ร่อแม้แต่ิ

การถกูให้่ออกไล่ออกจำากราชการกจ็ำะมโีอกาสัเกดิข่�นสูังมาก	โดยเฉพาะในชว่งเวลานี�

สัังคีมได้แบ่งเป็นสัองขั�วทีั�ห่นักกว่าเดิม	 ไม่ใช่แค่ีเห่ล่อง-แดง	 แต่ิค่ีอการแบ่งฝ่่ายจำน

เห่ล่อเพียงพ่�นทีั�ให้่คีนเล่อกย่นเพียงแค่ีสัองพ่�นทีั�ค่ีอเอากับไม่เอาสัถาบัน	 การเปลี�ยน

บทับาทัของผู้มอาจำจำะกระทับต่ิอคีวามชอบธิรรมของผู้มเองในขบวนการเคีล่�อนไห่ว

ของชาวบ้านทีั�ผู้มเป็นส่ัวนห่น่�งของขบวนด้วย	

ในช่วงการเคีล่�อนไห่วของขบวนนักศ่กษ์าในคีรั�งนี�ทีั�ผู้มไปเข้าร่วม	 ผู้มถูกตัิ�ง

คีณะกรรมการส่ับสัวนข้อเท็ัจำจำริงแล้วสัองคีรั�งติิดๆ	 กัน	 จำากกรณีทีั�ไปร่วมชุมนุมเวทีั

ธิรรมศาสัติร์จำะไม่ทันในวันทีั�	๑0	สิังห่าคีม	๒๕๖๓	และกรณีทีั�ผู้มไปร่วมแสัดงออกวาง

ห่รีดห่น้าค่ีายเสันาณรงค์ีในวันทีั�	 ๑๕	 ตุิลาคีม	๒๕๖๓	 เพ่�อเรียกร้องให้่ปล่อยเพ่�อนเรา	

ยกเลิก	พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	และไม่เอารัฐประห่าร	 ซ่�งชัดเจำนว่า	 นี�ค่ีอเส้ันทัางทีั�ผูู้้มีอำานาจำไม่

อนุญาติให้่ผู้มก้าวข้ามมา	 จำะเคีล่�อนเร่�องสิั�งแวดล้อมนั�นไม่ว่า	 แต่ิการขยับมาช่วย

ขบวนการนกัศ่กษ์าในการเรียกร้องการเปลี�ยนแปลงเชิงโคีรงสัร้างนั�น	ในฐานะทีั�ผู้มเป็น

ข้าราชการ	ผูู้้มีอำานาจำของรัฐไทัยเขายอมรับไม่ได้

การกดท้บที�ผู้มย้งก�าวไม่ข้�าม

การเดินบนเส้ันทัางอุดมคีติิ	 บางคีรั�งก็ไม่ใช่เร่�องทีั�สัวยห่รู	 บางคีรั�งเราก็ติิดกับดักทีั�เรา

วางไว้เอง	กบัดักแห่่งอตัิติาและสัรรเสัรญิทีั�พันธินาการเราไว้ไม่ให้่เดินไปขา้งห่นา้	อุดมคีติิ	

คีวามกล้า	คีวามกลัว	ค่ีอสิั�งทีั�เกิดข่�นในโลกแห่่งคีวามเป็นจำริง	และผู้มพบว่า	ผู้มเป็นคีน

วัยกลางคีนแล้ว	 คีวามกล้าห่าญของผู้มลดลงและมีบริบทัเง่�อนไขแวดล้อมจำำานวนมาก	

ไม่เห่ม่อนในวัยห่นุ่มสัาวจำริงๆ	

ผู้มชอบอ่านประวัติิศาสัติร์	 ผู้มช่�นชมอย่างยิ�งต่ิอวิถีอันกล้าห่าญและอุดมคีติิ

ของ	อ.ปรีดี	พนมยงค์ี,	คีรูโกมล	คีีมทัอง,	เห่มาเจ๋ำอตุิง,	วลาดีเมียร์	เลนิน,	มห่าติมะ	คีานธีิ, 

เนลสััน	แมนเดลลา,	ดร.ซุนยัติเซน,	 จิำติร	ภูมิศักดิ�,	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์	รวมทัั�งอานนท์ั	
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นำาภา	 ทีั�มีคีวามกล้าห่าญในการเดินอย่างเช่�อมั�นและอุทิัศตินบนเส้ันทัางอุดมคีติิทีั�ติน

เช่�อ	พร้อมแลกด้วยชีวิติเพ่�อสัร้างการเปลี�ยนแปลง	

สัำาห่รับผู้มเอง	ณ	วันนี�	คีวามกลัวยังคีรอบงำาผู้ม	คีวามกลัวยังกดทัับอุดมคีติิใน

ตัิวผู้ม	บางคีรั�งอุดมคีติิทีั�สัั�งสัมมา	อาจำมพีลังไม่พอในการแห่วกติวัตินของผู้มออกจำากกรง

ทัองทีั�ผู้มสัรา้งไว้อย่างแน่นห่นา	ผู้มอาจำเปน็เพียงผูู้้เฝ้่ามองการเปลี�ยนแปลง	คีอยเชียร์อยู่

ในกรงทัอง	มบีทับาทันิดห่น่อยพอให้่ได้ห่ล่อเลี�ยงตัิวตินให้่สัังคีมช่�นชม	แต่ิไม่กล้าพอทีั�จำะ

ทัำาในสิั�งทีั�ใฝ่่ฝั่น	 ร่วมอย่างแข็งขันเพ่�อสัร้างการเปลี�ยนแปลง	สัร้างสัังคีมอุดมคีติิทีั�คีนทุัก

คีนเท่ัากัน	 สัร้างรัฐสัวัสัดิการทีั�เอ่�อให้่คีนทุักคีนมีคีุณภาพชีวิติทีั�ดี	 สัร้างรัฐไทัยทีั�มีการ	

กระจำายอำานาจำอย่างชัดแจ้ำงทีั�รัฐส่ัวนกลางไม่อาจำมีอำานาจำเห่น่อประชาชนในท้ัองถิ�นได้ 

ผู้มมีโลกแห่่งอุดมคีติิและตัิวตินทีั�สัวยห่รูทีั�ผู้มสัร้างไว้เป็นกรงทัอง	ผู้มเองอายุ

ล่วงเลยเข้าสู่ัวัยกลางคีน	จำริงๆ	แล้วผู้มอาจำจำะไม่พร้อมในการออกเดินทัางแสัวงห่าอีก

คีรั�ง	ผู้มอาจำไม่พร้อมในการเดินออกจำากกรงทีั�อบอุ่น	ออกมาเผู้ชิญลมฝ่นและพายุให่ญ่	

พบกับคีวามเปียกปอน	ห่นาวเห่น็บ	คีวามผัู้นแปรไม่แน่นอน	และอาจำต้ิองสูัญเสีัยตัิวติน

เดิมๆ	 ทีั�ผู้มมีมา	 รวมทัั�งสูัญเสีัยคีวามมั�นคีงด้านรายได้ทีั�ห่ล่อเลี�ยงคีรอบคีรัว	 ห่ร่อว่า

อุดมคีติิทีั�ผู้มเคียมีและเคียใฝ่่ฝั่นไว้	จำะถูกเก็บไว้ในลิ�นชัก	รอเวลาให่อุ้ดมคีติิทีั�มีอยูค่่ีอยๆ	

จำางห่ายไปติามกาลเวลา	การออกแสัวงห่าอกีคีรั�ง	การเดินติามคีวามฝั่นและอุดมคีติิอีก

คีรั�ง	มันไม่ได้ง่ายเห่ม่อนเม่�อวัยห่นุ่มสัาว	

แต่ิผู้มเองก็ยงัมีคีวามฝั่นอยูล่่กๆ	ยงัมีคีวามฝั่นว่า	สัักวันห่น่�ง	เสีัยงปี�กลองและ

มวลชนทีั�ดังกระห่่�มในสัายลมแห่่งการเปลี�ยนแปลง	 จำะดังก้องเข้ามากระแทักในหั่วใจำ

ของผู้ม	จำนอุดมคีติิทีั�ซ่อนตัิวนิ�งเงียบอยูใ่ต้ิคีวามกลัว	จำะลุกต่ิ�นข่�นมา	และเร่งเร้าให้่ผู้ม

ได้ก้าวผู่้านเส้ันเขติแดนแห่่งคีวามกลัวทีั�ผู้มขีดมันไว้เอง	สู่ัเส้ันทัางการแสัวงห่าคีรั�งให่ญ่

เป็นคีรั�งสุัดท้ัายของชีวิติ	แต่ินั�นอาจำเป็นเพียงคีวามฝั่นทีั�ไม่ง่ายทีั�จำะเกิดข่�นจำริง	ห่ร่ออาจำ

จำะเป็นจำริงทีั�ผู้มไม่อาจำคีาดเดา

นี�ค่ีอ	อุดมคีติิ	คีวามกล้า	และคีวามกลัว	ของผู้มในโลกแห่่งคีวามเป็นจำริง	นี�

ค่ีอคีวามคิีด	คีวามในใจำของผู้ม	ณ	เวลานี�	ทีั�ขอบันท่ักไว้	

สุำภ้ทร ฮิาสุำวรรณกิจ

9 พิฤศจิกายนุ 256๓
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

อุดมคติที�ย้งมีต้วตนุ: คนุเล็กๆ คือความหว้งท่ามกลางการเปลี�ยนุแปลง
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๓๕	ประจำำาปี	๒๕๕๑
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ธ้ิมมนุ้นุทาภิกษุณี

อุดมคติ

ห่มายถ่งเป้าห่มายทีั�นำาทัางคีวามคิีด	และการกระทัำา	เป็นไปเพ่�อคีวามก้าวห่น้าในส่ัวน

ตินและสัังคีม

งานุ ปัญหาอุปสำรรค ความสำำาเร็จ

ในการประดิษ์ฐานภิกษุ์ณีสังฆ์นั�น	 ได้เรียนรู้จำากงานของนรินทัร์กล่ง	 ทีั�พยายามบวช

ลูกสัาว	ค่ีอ	สัาระ	และ	จำงดี	(พ.ศ.๒๔7๑)	แต่ิขาดคีวามพร้อม	ขาดคีวามเข้าใจำในเร่�อง

พระวินัย	ทัำาให้่การบวชเป็นไปอย่างลับๆ	ไม่มีคีวามสัง่างามทีั�จำะเปิดเผู้ย	แม้อุปัชฌิาย์	
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และขั�นติอนการบวช

ทัำาให่้เรียนรู้ว่า	 การอุปสัมบทัเป็นเร่�องของการส่ับพระศาสันาติ้องกล้าห่าญ	

โปร่งใสั	 ไม่มีเห่ลี�ยมมุมทีั�จำะปิดบังต่ิอสัายติาของผูู้้ติรวจำสัอบ	 ไม่ว่าในปัจำจุำบัน	 ห่ร่อ	

อนาคีติ

	 ในคีวามผู้ิดพลาดคีรั�งนั�น	 ทัำาให่้เรียนรู้ว่า	 การศ่กษ์าพระธิรรมวินัยต้ิองให้่

ชัดเจำน	สัามารถติอบข้อซักถามของคีณะสังฆ์ได้	

	 ย่นห่ยัดทีั�พระพุทัธิองค์ีทัรงมอบพระศาสันาไว้โดยให้่มีธิรรมวินัยเป็นห่ลักใน

การทีั�จำะห่ยั�งรากและส่ับพระศาสันา

	 แม้คีณะสังฆ์ทีั�มีอำานาจำในการติัดสิันใจำบริห่ารคีณะสังฆ์ในปัจำจุำบัน	 ก็ต้ิองไม่

เห่น่อพระพุทัธิประสังค์ี	

		 เรียนรู้จำากอดีติว่า	ห่ากไม่แน่ใจำ	อยา่ก้าวห่น้าด้วยคีวามมุทัะลุ	เพราะเห่ตุิการณ์

คีรั�งนรินทัร์กล่ง	พ.ศ.๒๔7๑	ยังเป็นอุปสัรรคีต่ิอการขับเคีล่�อนของภิกษุ์ณีสังฆ์ในปัจำจุำบัน	

แม้เห่ตุิการณ์ผู่้านมากว่า	๙0	ปีแล้วก็ติาม

การเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค

ติามปกติิวิสััย	เม่�อต้ิองเผู้ชิญกับอุปสัรรคี	ห่ร่อปัญห่า	ค่ีอมันไม่เป็นไปดังใจำเรา	ทีั�เราคีาด

คิีด	ทีั�เราอยากให้่เป็น	ย่อมมีคีวามห่วั�นไห่วทัางอารมณ์	การปฏิบัติิค่ีอ	นิ�งๆ	ทิั�งช่วงให้่

นำ�านิ�ง	 ทัั�งอารมณ์และสัถานการณ์รอบข้าง	 เม่�อนำ�านิ�งลง	 เราจำะเห็่นปัญห่าทีั�ไม่มีตัิวเรา

ชัดเจำนข่�น	จำะรู้ว่า	เราจำะทัำาอะไรได้	ห่ากเราทัำาไม่ได้	 เราจำะออกปากคีนอ่�นช่วยได้ไห่ม	

การยอมรับว่า	 เราทัำาเองไม่ได้	 เป็นคีวามอ่อนน้อมถ่อมติน	 ทีั�จำะคีลี�คีลายปัญห่าได้ดี	

บางทีัการจัำดการกับปัญห่าค่ีอ	 ไม่ต้ิองเข้าไปเกี�ยวข้อง	 เวลาจำะขับเคีล่�อนปัญห่าไปโดย

ธิรรมชาติิ	ยอมรับว่าบางทีัตัิวเองไม่สัามารถก็ได้	

ผู้ลงานุที�ภ้มิใจ

การรับใช้พระศาสันาโดยมีคีำาสัอนเปน็ศูนยก์ลางการขบัเคีล่�อน	คีลี�คีลายจำากคีวามเปน็

ตัิวเรา
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การเป็นตัิวแทันของชาวพุทัธิบนเวทัีโลก	 เช่นนี�	 มอนเทัอเรย์	 เม็กซิโก	 เป็น

ตัิวแทันชาวพุทัธิเพียง	๑	ใน	๒	อีกรูปห่น่�งเป็นพระภิกษุ์ฝ่่ายมห่ายาน	ท่ัามกลางผูู้้ฟัังทีั�

ต้ิองซ่�อบัติรเข้ามาร่วมในติลาดศาสันา	๘,000	คีน		

	 การได้มีโอกาสัเป็นเพียง	๑	ใน	๒	ของชาวพุทัธิจำากประเทัศไทัยทีั�บรรยายบน

เวทีัโลกในการประชุม	Parliament	of	World	Religions	คี.ศ.๑๙๙๓	คีรั�งแรก	 เม่�อ	

๑00	ปีก่อน	ทีั�นคีรชิคีาโก	สัห่รัฐอเมริกา

	 เป็นห่น่�งในผูู้้นำาทัางศาสันาบนเวทีัผูู้้นำาชาวพุทัธิทีั�ราชคีฤห์่	 ประเทัศอินเดีย	

โดยมีองค์ีทัะไลลามะเป็นประธิานร่วมกับบรรดามห่านายกของศรีลังกาและพระเถระ	

พ.ศ.๒๕๖0

	 ล่าสุัด	เป็น	๑	ในผูู้้บรรยาย	๑๔	รูป/คีนบนเวทีัวิสัาขะเสัม่อนจำริงทีั�พุทัธิคียา	

พ.ศ.๒๕๖๓

สำมดุลข้องชี่วิต

ลำาพังชีวิติส่ัวนติน	จำะติายวันไห่นก็ได้	 การเติรียมตัิวติาย	 จ่ำงเป็นการปฏิบัติิทีั�อยู่กับตัิว

เสัมอ	ค่ีออยู่กับลมห่ายใจำ	ติระห่นักด้วยคีวามไม่ประมาทัว่า	ลมห่ายใจำออกแล้ว	ก็อาจำ

จำะไม่มีลมห่ายใจำเข้านะ	ถ้าไม่มีลมห่ายใจำเข้าแล้ว	ก็โอเคี	ไปได้	ห่มดภาระห่น้าทีั�

	 แต่ิเม่�อยังมีลงห่ายใจำอยู่	ชีวิติจ่ำงต้ิองทัำาประโยชน์สูังสุัดให้่แก่ผูู้้อ่�น	

ในคีวามสัามารถและคีวามถนดัของเราเองกเ็ป็นผูู้้สัอนนั�นแห่ละ	มข้ีอมูลใดทีั�รู้เฉพาะติน

ก็พยายามบันท่ักโดยการเขียน	โดยการถ่ายทัอด	ทุักวันนี�	สัอนภิกษุ์ณีสัังฆะทุักวัน	สัอน

ทีั�วัติรทัรงธิรรมฯ	ภิกษุ์ณีอาราม	อัดเทัป	แล้วส่ังไปแชร์กับภิกษุ์ณีทีั�อารามอ่�นๆ	ด้วย

ฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาว

ห่ากพุทัธิบริษั์ทั	เป็นบริษั์ทัในคีวามห่มายของชาวโลก	ก็ต้ิองนับว่าล้มเห่ลว	เพราะเป็น

บริษั์ทัทีั�ไม่ได้มีผู้ลิติผู้ลมานาน	สิันค้ีาเด่นของบริษั์ทันี�	ค่ีอ	พระนิพพาน	ยังไม่สัามารถมี

ผู้ลผู้ลิติออกสู่ัติลาด	บริษั์ทันี�เจ๊ำงแน่ๆ	

	 เราแต่ิละคีน	ต้ิองเป็น	salesperson	ทัำาห่น้าทีั�ประชาสััมพันธ์ิขายสิันค้ีายี�ห้่อ

นี�	ค่ีอพระนิพพาน	ให้่ปรากฏแก่ชาวโลก	
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	 ชาวพุทัธิจำะต้ิองหั่นมาพิจำารณาว่า	เม่�อประกาศตินเป็นชาวพุทัธิ	อย่าถามว่า	

แล้วจำะได้อะไร	

	 ต้ิองถามห่าคีวามรับผิู้ดชอบ	ว่าเราต้ิองทัำาอะไร	เราต้ิองศ่กษ์าคีำาสัอน	พิจำารณา

ตินเองว่า	เรารู้อะไรเกี�ยวกับคีำาสัอนของพระพุทัธิเจ้ำาบ้าง

	 ทีั�เราทัำาอยู่นั�นใช่ห่ร่อไม่	

	 เม่�อศ่กษ์าคีำาสัอนแล้วนำาไปปฏิบัติิ	 ศาสันาพุทัธิไม่เน้นพระไติรปิฎกในตู้ิ	 แต่ิ

เน้นพระพุทัธิศาสันาทีั�อยูใ่นเล่อดเน่�อของเรา	ทีั�เราปฏิบัติิได้จำริง

	 และเราต้ิองสัามารถปกป้องคีำาสัอนทีั�เป็นของแท้ัของจำริงได้

	 พุทัธิศาสันาไม่ต้ิองอยู่ในตัิวบทักฎห่มาย	 แต่ิคีวรอยู่ในคีรรลองชีวิติของเรา

จำริงๆ	พระพุทัธิเจ้ำาศรัทัธิาเราทุักคีน	ไม่เกี�ยงว่าเป็นพระห่ร่อฆราวาสั	พระพุทัธิศาสันา

อยู่ในม่อของเรา	อยูใ่นคีวามรับผิู้ดชอบของเรา

	 คีนห่นุ่มคีนสัาวค่ีออนาคีติของพระพุทัธิศาสันา	 อย่าทัำาให้่ศรัทัธิาของ

พระพุทัธิเจ้ำาเป็นห่มัน	

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

บนุเสำ�นุทางการพ้ิฒนุาจิตวิญญาณ การหล่อหลอม และการกำาหนุดเสำ�นุทางชี่วิต
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๓๖	ประจำำาปี	๒๕๕๓
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สุำมิตรช้่ย ห้ตถ้สำาร

คำาถ้ามแรกก็คือว่าเรื�องนิุยามข้องคำาว่าอุดมคติข้องทนุายแย�เป็นุอย่างไร เมื�อเทียบ

ก้บอุดมคติข้องโกมล คีมทอง 

นิยามคีำาว่าอุดมคีติิในคีวามห่มายของผู้ม	ผู้มคิีดว่ามันจำะเกี�ยวข้องกับเร่�องตัิวเรา	เร่�อง

จิำนตินาการของเราต่ิองาน	ต่ิอสัังคีม	ต่ิอสิั�งทีั�เราทัำา	สัะท้ัอนให้่เห็่นว่าเราต้ิองการทีั�จำะ

เปลี�ยนแปลงบางสิั�งบางอย่างให้่สัังคีมดีข่�น	อุดมคีติิมันมีภาพฝั่น	มีจิำนตินาการในสิั�งทีั�

เราอยากเห่น็ว่าสัังคีมทีั�เราอยากบรรลไุปสู่ัการเปลี�ยนแปลงค่ีออะไร	และมจิีำนตินาการ

ไปในสิั�งนั�น	 กับตัิวเน่�อตัิวแก่นของงานทีั�เราพยายามจำะทัำา	 ย่ดโยงกับตัิวภาพฝ่ันนั�น

อย่างไร	 อันนี�เป็นนิยามของคีำาว่าอุดมคีติิในคีวามห่มายของผู้ม	 แต่ิว่าทัำางานมาสััก	



311|สุัมิติรชัย	หั่ติถสัาร

๑0-๒0	 ปี	 ตัิวอุดมคีติิจำะค่ีอยๆ	 พัฒนากลายเป็นอุดมการณ์บางอย่างของการทัำางาน	

ผู้มว่าอุดมการณ์มันจำะเรียกร้องการทัำางานห่ร่อเรียกร้องการกระทัำาของเรามากกว่า	แต่ิ

อุดมคีติิเห่ม่อนกับเป็นตัิวช่วยเรากำาห่นดทิัศทัางว่าเราอยากไปทีั�ไห่น	 แต่ิว่าอุดมการณ์

มันเรียกร้องแนวทัางการปฏิบัติิ	 ห่ร่อว่าค้ีนคีว้าคีวามรู้ห่ร่อวิธีิการปฏิบัติิ	 เพราะฉะนั�น

ตัิวอุดมการณ์กับตัิวอุดมคีติิ	ผู้มคิีดว่ามันคู่ีกันและไปด้วยกันทัั�งสัองอย่าง

เราให�ความหมายว่าอุดมการณ์ก้บอุดมคติว่าต�องควบค่้ก้นุไปอย่างไร

ค่ีออุดมคีติิผู้มว่าเป็นเร่�องภายใน	เป็น	being	เป็นเร่�องทีั�เราเป็น	เรานิยามว่าเราเป็นอะไร	

เราอยากเป็นอะไร	และจำากสิั�งทีั�เราเป็น	เรามองไปข้างนอก	เห็่นสัังคีมข้างนอกทีั�เราอยาก

เห็่น	 อยากเอาสิั�งทีั�เราเป็นไปเปลี�ยนแปลงบางอย่าง	 อุดมคีติิมันจำะไปเช่�อมกับตัิว

อุดมการณ์ทีั�เราเล่อก	 สัมมุติิว่าอย่างผู้ม	 ประเด็นการเปลี�ยนแปลงเร่�องกระบวนการ

ยุติิธิรรม	เร่�องคีวามเป็นธิรรมในสัังคีม	มันห่ยิบเอาอุดมคีติิไปใช้ล้วนๆ	ไม่ได้	ต้ิองไปห่ยิบ

เอาอุดมการณ์บางอยา่งทีั�มีรูปธิรรมการทัำางานทีั�ชัดเจำน	ซ่�งอาจำจำะเป็นอุดมการณ์ของคีน

อ่�นก็ได้	 ไม่ใช่ของผู้มคีนเดียว	 เพียงแต่ิว่าเราอาจำจำะส่ับทัอดเจำตินารมณ์	 อุดมการณ์บาง

อย่างของคีนทีั�เราศรัทัธิา	อย่างเช่นทีั�ผู้มปาฐกถา	ผู้มพูดถ่งมห่าติมะ	คีานธีิ	ผู้มคิีดว่าอัน

นี�ค่ีออุดมการณ์อย่างห่น่�ง	อุดมคีติิจำะอยู่กับเราไปติลอด	แต่ิอุดมการณ์จำะ	shift	ไปติาม

สิั�งทีั�ผู้มทัำาก็ได้	

ทุกว้นุนีุ�นุอกจากทดลองแล�ว ได�พิบความจริงอะไรเกี�ยวก้บความยุติธิรรมบ�าง เท่าที�

ทำาเรื�องสิำทธิิมนุุษยช่นุหรือสิำทธิิชุ่มช่นุมา

ถ้าถ่งติรงนี�	 ผู้มคิีดว่าอุดมคีติิยังอยู่ในตัิวเรา	 มันอาจำจำะปรับเปลี�ยนไปติามวัยติาม

ประสับการณ์ของเรา	แต่ิว่าคีวามฝั่นทีั�อยากเห็่นสัังคีมมีคีวามเป็นธิรรม	ยังเป็นอุดมคีติิ

ทีั�เรายด่ถ่อและยด่มั�นอยู	่เพราะไม่อย่างนั�นเราคีงดำารงตินอยูกั่บงานทีั�เราทัำาติอนนี�ไม่ได้

แน่ๆ	ติรงนี�กจ็ำะห่ล่อเลี�ยงตัิวเราเองอยู	่และเราจำะกลับไปทับทัวนเป็นระยะๆ	ในระห่ว่าง

ทีั�เราทัำางาน	แต่ิตัิวอุดมการณ์ผู้มคิีดว่ามัน	shift	ไปติามสัถานการณ์คีวามเปลี�ยนแปลง

ของสัังคีมด้วย	 อย่างเร่�องกระบวนการคีวามยุติิธิรรม	 ทีั�ผู้มโฟักัสัเร่�องคีวามยุติิธิรรม

เพราะเราเป็นนักกฎห่มาย	 เราทัำางานเร่�องกฎห่มาย	 เราก็พยายามทีั�จำะเปลี�ยนแปลง
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โคีรงสัรา้งกระบวนการยติุิธิรรมให่ส้ัร้างคีวามเป็นธิรรมมากข่�น	แต่ิว่าติลอดเวลาทีั�ผู่้านมา	

เราเห็่นว่าภาพของกระบวนยุติิธิรรมยังมีปัญห่าอีกเยอะมากทีั�เราจำะต้ิองเข้าไปช่วยเท่ัาทีั�

ทัำาได้	 ในพ่�นทีั�ทีั�เราสัามารถทัำาได้	 ไม่ว่าจำะเป็นปัญห่าเร่�องคีวามยุติิธิรรมของชาวบ้านใน

พ่�นทีั�ต่ิางๆ	ห่ร่อเร่�องเกี�ยวกับทีั�ดินป่าไม้ทีั�ผู้มทัำางานอยู่ก็ติาม 

คนุช่อบพ้ิดก้นุหนุาห้ว่ากฎหมายเอาไว�ใช่�ต้ดสิำนุลงโทษคนุจนุ ไม่ได�ลงโทษคนุรวย 

แต่โดยท้�วไปก็บอกว่าไม่ร้�แหละ ก็ทำาตามกฎหมาย ทำาผิู้ดกฎหมายก็คือผิู้ด คิดว่า

กฎหมายโดยต้วม้นุเองมีความยุติธิรรมไหม เกี�ยวก้บประเด็นุที�ทำาอย่้ ไม่ว่าจะเป็นุ

สิำทธิิมนุุษยช่นุหรือการปกป้องสิำทธิิชุ่มช่นุที�จะดำารงอย่้ในุพืิ�นุที�ข้องเข้า

ผู้มคิีดว่าประเด็นเร่�องกฎห่มายกับคีวามเป็นธิรรมมันไม่ได้ไปด้วยกัน	เพราะกฎห่มายทีั�

ออกโดยรัฐก็เป็นปัญห่าตัิ�งแต่ิกระบวนการออกกฎห่มายทีั�การมีส่ัวนร่วมของประชาชน

น้อย	 และกฎห่มายมุ่งไปแก้ปัญห่าของรัฐมากกว่าแก้ปัญห่าของประชาชน	 โดยเฉพาะ

เร่�องปัญห่าทีั�ดินป่าไม้	 จำะเห็่นภาพชัดว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ในเขติป่าทัั�วประเทัศสิับ

ล้านคีน	 แต่ิว่ากฎห่มายกลับมุ่งไปทีั�จำะทัวงค่ีนพ่�นทีั�เห่ล่านั�นกลับมาเป็นของรัฐ	 โดยไม่

ได้คีำาน่งถ่งว่าราษ์ฎรทีั�อาศัยอยูจ่ำำานวนมากได้รับคีวามเด่อดร้อน	๕-๖	ปีทีั�ผู่้านมา	ตัิ�งแต่ิ	

คีสัช.เข้ามา	 จำะเห็่นรูปธิรรมชัดมากว่า	 รัฐใช้อำานาจำติามกฎห่มายเป็นเคีร่�องม่อในการ

จัำดการกับคีนทีั�อยู่ในเขติป่า	 และเป็นปัญห่าทีั�ทัำาให้่เขาได้รับคีวามเด่อดร้อน	 ผู้มคิีดว่า

ตัิวกฎห่มายเองต้ิองเปลี�ยนปรับปรุงด้วย	 ไม่ใช่ว่ามีกฎห่มายแล้วคีวามเป็นธิรรมจำะเกิด	

อันนี�ไม่จำริงเลย 

กฎหมายพิอออกโดยฝา่ยนิุติบ้ญญ้ติ แล�วศาลก็ต�องตีความกฎหมายมาใช่�ตามนุ้�นุ ถ้�า

เราไปสำ้�ก้บเข้าโดยใช่�เครื�องมือนีุ� อย่างไรประช่าช่นุกเ็ป็นุฝ่ายเสำยีเปรยีบ คุณสุำมิตรช้่ย 

มีความคิดที�จะผู้ล้กด้นุกฎหมายตรงนีุ�ข๊้�นุมาใหม่ไหมคร้บ

ต้ิองยอมรับว่ากฎห่มายมีทีั�มา	โดยเฉพาะกฎห่มายส่ัวนให่ญ่แล้วออกโดยรัฐบาลทีั�ไม่เป็น

ประชาธิิปไติย	เช่น	กฎห่มายเกี�ยวกับทัรัพยากร	ค่ีอต้ิองดูทีั�มาของกฎห่มายด้วยว่า	ถ้า

กฎห่มายไม่ได้ออกติามระบอบประชาธิิปไติย	 ไม่ได้มาจำากผูู้้แทันราษ์ฎร	 ผูู้้แทันของ

ประชาชน	แต่ิออกโดยรัฐทีั�ไม่ได้มาจำากประชาชน	มีแนวโน้มทีั�ไม่เอ่�อต่ิอห่ร่อเป็นธิรรม
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ต่ิอประชาชน	โดยเฉพาะในช่วง	คีสัช.ทีั�ผู่้านมา	เราจำะเห็่นชัดว่ากฎห่มายทีั�ออกมา	จำำากัด

สิัทัธิิเสัรีภาพประชาชนมากข่�น	และก็เป็นปัญห่าทีั�ทัำาให้่เกิดคีวามไม่เป็นธิรรมในสัภาพ

สัังคีมทีั�เป็นอยู่ในปัจำจุำบัน	 ถ้าจำะแก้ก็ต้ิองกลับไปแก้ตัิ�งแต่ิต้ินทัาง	 ค่ีอว่าทัำาอย่างไรให้่

กฎห่มายผู่้านกระบวนการประชาธิิปไติยและสัามารถทีั�จำะให้่ประโยชน์ได้มากกว่านี�

ออกแบบกฎห่มายทีั�สัอดคีล้องกับสัภาพคีวามเป็นจำริงของสัังคีมและเอ่�อให้่เกิดคีวาม

เป็นธิรรมมากกว่าทีั�รัฐต้ิองการอย่างเดียว

ในุทางปฏิิบ้ติ เวลาเกิดปัญหาข๊้�นุ เช่่นุ กรณีช่าวบ�านุถ้้กข้้บไล่ถ้้กทวงคืนุผืู้นุป่า 

ประสำบการณ์การต่อส้ำ�ข้องเรา ถ๊้งแม�เราจะร้�ว่าการใช่�กฎหมายที�มีอย่้เป็นุเครื�องมือ

อาจจะเสีำยเปรียบก็จริง แต่เราใช่�การต่อส้ำ�จุดประเด็นุข๊้�นุมาบ�างหรือเปล่าเพืิ�อให�

ประช่าช่นุได�เห็นุ และเพืิ�อที�จะแก�กฎหมายหรือนุำาไปส่้ำกฎหมายที�ต�องผู่้านุกระบวนุ

ประช่าธิิปไตย 

เราทัำามาติลอดคีรับ	 อย่างช่วงทีั�เขาทัวงค่ีนผู่้นป่า	 เราก็พยายามรวบรวมคีดีทีั�มีปัญห่า	

กรณีทีั�ถูกรัฐขับไล่ออกจำากพ่�นทีั�	นำาเสันอต่ิอศาล	ผู่้านส่ั�อบ้าง	จัำดเวทีัวิชาการบ้าง	มีการ

ทัำาร่วมกับเคีร่อข่ายและองค์ีกรร่วมกันทุักปีทีั�ธิรรมศาสัติร์	 เราทัำางานร่วมกับห่ลายๆ	

องคี์กรในการผู้ลักดันในเชิงนโยบายเพ่�อแก้ไขทัั�งตัิวนโยบาย	 ห่ร่อเรียกร้องให้่ห่ยุดการ

ดำาเนินคีดีกับชาวบ้านเพ่�อรอการแก้ไขนโยบายและกฎห่มาย	 โดยเฉพาะร่วมกับ

ขบวนการประชาชนเพ่�อสัังคีมทีั�เป็นธิรรมห่ร่อ	P-move	ทีั�พยายามผู้ลักดันกับรัฐบาล	

ติอนนี�ก็พยายามทัำางานกับกรรมาธิิการของสัภาผูู้แ้ทันราษ์ฎรห่ลายคีณะ	ทีั�พยายามจำะ

เอาปัญห่านี�เสันอเข้าไปสู่ัสัภานิติิบัญญัติิ	 เพ่�อทีั�จำะดูว่ากฎห่มายห่ร่ออะไรต่ิางๆ	 ไม่

สัอดคีล้องกับปัญห่าทีั�เกิดข่�น	 เขาจำะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการผู้ลักดันให้่มีการแก้

กฎห่มายในสัภาต่ิอไป

ต้วตุ๊กตาที�ยื�นุไปก้บสำภา ทำาต้�งแต่ปีไหนุคร้บ

ตัิ�งแต่ิ	คีสัช.เข้ามาคีรับ 

แล�วมี สำ.สำ. คนุไหนุพิรรคไหนุที�เข้าร่วมมือก้บเราในุเรื�องนีุ�
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ถ้าห่ลังเล่อกตัิ�งปีทีั�แล้ว	พรรคีอนาคีติให่มที่ั�ถูกยบุไปแล้ว	พรรคีกา้วไกล	เราก็ทัำางานรว่ม

กับเขา	 เพราะว่าเขาลงมาสััมพันธ์ิกับเรา	 และมีตัิวแทันอีกห่ลายองค์ีกรทีั�เข้าไปเป็น

กรรมาธิิการด้วย	 เข้าไปเป็นทีั�ปร่กษ์ากรรมาธิิการ	และสั.สั.บางคีนก็เป็นกลุ่มชาติิพันธ์ุิ	

เราก็ทัำางานร่วมกันอยู่

ทางคุณสุำมิตรช้่ยเข้�าไปอย่้ในุกรรมาธิิการเหล่านีุ�ด�วยไหมคร้บ

ผู้มเป็นทีั�ปร่กษ์ากรรมาธิิการชุดห่น่�งคีรับ	 เกี�ยวกับปัญห่าเร่�องสิัทัธิิมนุษ์ยชนของกลุ่ม

ชาติิพันธ์ุิ 

ด้แนุวโนุ�มการผู้ล้กด้นุในุสำภา ก็ถื้อว่าเป็นุพิรรคข้นุาดกลาง มีแรงเสีำยดทานุหรือแรง

ต�านุไหมคร้บ หรือว่า สำ.สำ.พิรรคอื�นุในุสำภานิุติบ้ญญ้ติเข้าก็เห็นุด�วย

ผู้มคิีดว่าช่วงนี�เป็นช่วงทีั�มีการรับฟัังคีวามเห็่นจำากกรรมาธิิการเยอะมาก	 ลงพ่�นทีั�เยอะ	

บทัสัรปุติอนท้ัายผู้มเข้าใจำว่าต้ิองรอดูอีก	ห่ลังจำากนี�เม่�อกรรมาธิิการทักุชุดมีข้อสัรุปจำาก

ปัญห่าทีั�ลงรับฟัังทัั�งห่มดแล้ว	จำะมีข้อเสันอในรายงานของกรรมาธิิการแต่ิละชุดเข้าสู่ัสัภา

อย่างไรและก็เข้าสู่ัรัฐบาลอย่างไร	ติอนนี�เป็นช่วงเวลาทีั�กำาลังทัำาข้อเสันอกันอยู่คีรับ

ลองสำรุปประเด็นุที�เป็นุข้�อเสำนุอใจกลางอย่างส้ำ�นุๆ ว่าแต่เดิมเป็นุอย่างไร ที�ไม่มีความ

เป็นุธิรรม และที�เราเสำนุอเข้�าไปคืออะไรคร้บ

เราพยายามจำะเสันอว่าราษ์ฎรทีั�อาศัยอยู่ในเขติป่าทัั�วประเทัศติอนนี�เป็นชุมชนทีั�อยู่

ดั�งเดิมในพ่�นทีั�	 อยู่กันมานาน	๕0-๖0	 ปี	 ค่ีอเขาคีวรจำะมีสิัทัธิิติามรัฐธิรรมนูญในการ

จัำดการทีั�ดินและทัรัพยากรของตัิวเองได้	 ซ่�งรัฐธิรรมนูญรับรองสิัทัธิิไว้อยู่แล้ว	 เพียงแต่ิ

ว่าตัิวกฎห่มายทีั�ใช้บังคัีบอยู่ในปัจำจุำบันไม่ได้สัอดคีล้องกับรัฐธิรรมนูญ	 ข้อเสันอของเรา

ค่ีอว่าให้่รบัรองสิัทัธิิมนุษ์ยชน	ให้่เขาสัามารถจัำดการทีั�ดนิและทัรัพยากรได้สัอดคีล้องกับ

วิถีชีวิติการดำารงชีพ	อันนี�เป็นข้อเสันอให่ญ่ๆ	ส่ัวนกฎห่มายต่ิางๆ	ทีั�ขัดแย้งอยู่ติอนนี�	ก็

เอามาดูว่าเป็นไปได้แค่ีไห่นทีั�จำะถอนสัภาพป่าออก	 และให้่ชุมชนจัำดการได้โดยมี

กระบวนการเข้าไปกำากับดูแลของรัฐ 
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จะถ๊้งข้้�นุที�ช่าวบ�านุถ้้กไล่ที�โดยร้ฐบาลทหาร คสำช่.ตอนุนุ้�นุ จะได�มีสิำทธิิกล้บคืนุมาทำา

มาหากินุไหมคร้บ

นี�ค่ีอเป้าให่ญ่เลยคีรับ	ค่ีอประเด็นของคีนทีั�เคียถูกดำาเนินคีดีทัั�งห่ลายแห่ล่	เราก็เสันอว่า

เขาคีวรจำะมีสัิทัธิิในการเข้ามาสู่ักระบวนการแก้ไขปัญห่าด้วย	 ไม่ใช่ผู้ลักเขาออกไป	 ถ่ง

แม้ว่าเขาจำะโดนดำาเนินคีดีไปแล้วก็ติาม	แต่ิว่าเขาก็ยังอยู่ในชุมชนเห่ล่านั�น	เพราะฉะนั�น

เขาคีวรจำะมีสิัทัธิิเข้ามามีส่ัวนร่วมในการทัำางานด้วย	ติอนนี�รัฐบาลก็ยอมรับและก็สัำารวจำ

ข้อมูลทัั�งห่มดเข้ามาดูกันว่า	ติกลงแลว้จำะแก้ปัญห่าทัั�งห่มดไปพรอ้มๆ	กันอยา่งไร	ก็มีการ

เจำรจำากันอยูห่่ลายคีรั�งกับห่น่วยงานของกรมอุทัยาน	กรมป่าไม้ของกระทัรวงทัรัพยฯ์	คีรับ

ประเมินุได�ไหมว่าประช่าช่นุที�เดือดร�อนุจากการถ้้กทวงคืนุผืู้นุป่ามีส้ำกเท่าไหร่ ภ้มิภาค

ไหนุมากที�สุำดคร้บ

รู้แต่ิว่ามีราษ์ฎรทีั�อาศัยอยู่ในเขติป่าอนุรักษ์์ทัั�งห่มดรวมกับป่าสังวนด้วย	 ประมาณสิับ

ล้านคีนทัั�วประเทัศ ภาคีเห่น่อกับอีสัานน่าจำะเยอะสุัด	เพราะว่าเป็นพ่�นทีั�ป่าเยอะ

เรามีเครือข่้ายที�สำามารถ้ทำางานุสืำ�อสำารร้บร้�ก้นุโดย ก้บประช่าช่นุที�ได�ร้บผู้ลกระทบ

ท้�งสิำบล�านุคนุไหมคร้บ

ผู้มอาจำจำะติอบไม่ได้ว่าคีนทัั�งสิับล้านคีนรู้เร่�องทัั�งห่มดห่ร่อไม่	 แต่ิว่ามีเคีร่อข่ายภาคี

ประชาชนทัั�งสีั�ภาคีขับเคีล่�อนเร่�องนี�อยู	่ภาคีใต้ิก็มีเคีร่อข่ายปฏิรูปทีั�ดินภาคีใต้ิ	ภาคีอีสัาน

ก็มี	ภาคีเห่น่อก็มี	ก็ทัำางานร่วมกันเป็นเคีร่อข่ายให่ญ่ในร่มของขบวนการประชาชนเพ่�อ

สัังคีมทีั�เป็นธิรรม	ห่ร่อ	P-move	 เราก็เคีล่�อนกับรัฐบาล	แล้วรัฐบาลก็ตัิ�งกรรมการข่�น

มาชุดห่น่�งทีั�จำะศ่กษ์าปัญห่าทัั�งห่มด	และจำะเข้าสู่ักระบวนการพิจำารณากับรัฐบาลในการ

ห่าทัางออกร่วมกัน

คุณสุำมิตรช้่ยย้งทำาศ้นุย์พิิท้กษ์และฟ้ั�นุฟ้ัสิำทธิิชุ่มช่นุท�องถิ้�นุอย่้ใช่่ไหมคร้บ

ทัำาอยู่คีรับ	เป็น	ผู้อ.ศูนย์ฯ	คีรับ 

ข้อต้วเลข้ว่าที�ช่าวบ�านุถ้้กดำาเนิุนุคดีจากการไล่ที� มีอย่้เท่าไหร่ และระหว่างที�แนุวทาง
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กฎหมายใหม่ย้งไม่ออกมา มีทางไหมที�เราจะนิุรโทษให�เข้าไม่เดือดร�อนุจาก

กระบวนุการที�ไม่ยุติธิรรม

ข้อเสันอทีั�เรามีต่ิอรัฐบาลค่ีอว่า	 ถ้ายังไม่ได้ถูกดำาเนินคีดีก็ให้่ยุติิเร่�องไว้	 และถ้าอยู่ใน

ระห่ว่างการดำาเนินคีดีก็ให้่ชะลอการดำาเนินคีดีไว้	ห่ร่อถ้าดำาเนินคีดีไปแล้วก็งดการบังคัีบ

คีดีไว้	 ไม่ผู้ลักดันเขาออก	 ให้่เขาอยู่ชั�วคีราวจำนกว่าจำะมีการแก้ไขปัญห่า	 แต่ิว่าตัิวเลข

ทัั�งห่มดผู้มเข้าใจำว่าตัิ�งแต่ิปี	๕7	เป็นต้ินมา	ราวๆ	๘	ห่ม่�นคีดี	และพ่�นทีั�ทีั�ถูกยด่ไปแล้ว

ประมาณสััก	๘	แสันไร่	อันนี�ค่ีอตัิวเลขทีั�กรมอุทัยาน	กรมป่าไม้รายงานออกมา 

ตอนุนีุ�คนุที�กำาล้งถ้้กฟ้ัองเข้าระง้บไว�หรือย้งคร้บ

ห่ลายพ่�นทีั�ก็ชะลอไว้คีรับ	เร่�องก็คีาอยูใ่นชั�นกระบวนการของติำารวจำบ้าง	ชั�นอัยการบ้าง	

และเอาเข้ามาสู่ักระบวนการห่าทัางออกร่วมกัน 

ถื้อว่าเป็นุผู้ลงานุข้องกลุ่มเครือข่้าย P-move ได�ผู้ลนุะคร้บ

แต่ิยังไม่ทัั�วถ่งคีรับ	เฉพาะพ่�นทีั�ทีั�เราสัามารถทัำางานและเช่�อมโยงกับชาวบ้านได้	เรายัง

ไม่สัามารถการันตีิห่ร่อเคีลมได้ว่าเราทัำางานกับคีนสิับล้านคีน	เพราะว่ามันให่ญ่มาก	แต่ิ

ว่าพ่�นทีั�ทัำางานอาจำจำะเป็นแนวทัางให้่รฐับาลไปทัำางานในพ่�นทีั�อ่�นๆ	ได้	สิั�งทีั�เราพยายาม

จำะผู้ลักดันก็ค่ีอเปลี�ยนตัิวโคีรงสัร้างนโยบายให้่เอ่�อต่ิอการแก้ไขปัญห่ามากข่�น 

ในุระหวา่งที�โครงสำร�างใหญข่้องประเทศย้งไมเ่ปลี�ยนุ ร้ฐธิรรมนุ้ญย้งเปน็ุแบบมพีิรรค 

สำ.ว. 25๐ คนุ หรอืว่าประช่าธิิปไตยย้งไมเ่ต็มใบ แตเ่รามคีวามจำาเปน็ุต�องข้้บเคลื�อนุ

เรื�องสิำทธิิชุ่มช่นุ สิำทธิิมนุุษยช่นุ เราย้งสำามารถ้ทำาอะไรไปได�ส้ำกแค่ไหนุคร้บ

ห่ลังจำากมีการเล่อกตัิ�งแล้ว	 ผู้มคิีดว่าพอมีสัภาผูู้้แทันราษ์ฎร	 เรามีคีวามห่วังกับนักการ

เม่องรุ่นให่ม่ๆ	วิธีิคิีดให่ม่ๆ	และก็พยายามมีข้อเสันอให่ม่ๆ	ในการแก้ปัญห่าจำากคีนรุ่น

ให่ม่	 ผู้มคิีดว่าจำะเป็นคีวามห่วังในอนาคีติ	 โดยเฉพาะเด็กรุ่นให่ม่ๆ	 ต่ิ�นตัิวเร่�องสิัทัธิิ

เสัรีภาพ	ประชาธิิปไติย	เขาเริ�มมองเห็่นปัญห่าคีวามเห่ล่�อมลำ�าต่ิางๆ	ผู้มคิีดว่าในอนาคีติ	

คีนรุ่นให่ม่จำะเป็นปัจำจัำยสัำาคัีญในการสัร้างการเปลี�ยนแปลง	 ซ่�งเราช่วยกันทัำางานและ

พยายามสัร้างคีนรุ่นให่ม่ข่�นมา	 ทัั�งในฝั่�งเอ็นจีำโอและฝั่�งนักกฎห่มาย	 รวมทัั�งชาวบ้านทีั�
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เราพยายามอบรมห่ร่อให้่คีวามรู้ 

ถ้�าหากวา่มีการแก�ร้ฐธิรรมนุ้ญตามความเหน็ุข้องคณุสุำมิตรช้่ย หรือมีการยุบสำภาและ

มีร้ฐธิรรมนุ้ญฉบ้บใหม่แบบปี 254๐ คิดว่าเรื�องสิำทธิิข้องชุ่มช่นุ สิำทธิิมนุุษยช่นุต่างๆ 

หรือกระบวนุการทางกฎหมายจะมีความเป็นุธิรรมมากข๊้�นุไหมคร้บ

แน่นอนคีรับ	ค่ีอรัฐธิรรมนูญฉบับนี�เป็นรัฐธิรรมนูญทีั�ให้่อำานาจำรัฐมาก	ถ้าเราสัังเกติ	จำะ

เห็่นว่าอะไรก็แล้วแต่ิทีั�เป็นเร่�องสิัทัธิิเสัรีภาพของประชาชน	จำะไปติิดล็อกเร่�องคีวามมั�นคีง

ก็ดี	เร่�องคีวามสังบเรียบร้อยก็ดี	รัฐจำะมีอำานาจำเห่น่อสิัทัธิิเสัรีภาพของประชาชนทัันทั	ีถ้า

เราคีีย์คีำาว่าคีวามมั�นคีงเข้าไปในรัฐธิรรมนูญ	 จำะเยอะมาก	 เพราะฉะนั�นสิั�งเห่ล่านี�มัน

ขวางอยู	่อำานาจำของรัฐมีมากจำนทัำาให้่สิัทัธิิเสัรีภาพของประชาชนในการแสัดงออก	แสัดง

คีวามคิีดเห็่น	ห่ร่อเสันอทัางออกในฝั่�งของประชาชน	มีพ่�นทีั�น้อย	และไม่ได้รับการติอบ

สันองเท่ัาทีั�คีวร	แต่ิว่าเรายงัไม่ห่มดห่วัง	เราก็พยายามทัำาไปเร่�อยๆ	แต่ิว่าทิัศทัางทีั�จำะนำา

ไปสู่ัการแก้ไขรัฐธิรรมนูญ	ถ้าเป็นไปได้	นำามาสู่ัการตัิ�ง	สัสัร.แก้ไขรัฐธิรรมนูญให่ม่เห่ม่อน

ติอนทีั�เราทัำารัฐธิรรมนูญ	๔0	ผู้มคิีดว่าติรงนี�จำะเป็นพ่�นทีั�ให่ญ่มากทีั�จำะทัำาให้่ผูู้้คีนเข้าไป

มีส่ัวนร่วมในการออกแบบรัฐธิรรมนูญให้่สัอดคีล้องกับคีวามเป็นจำริงมากข่�น	และแก้ไข

ปัญห่าทีั�ห่มักห่มมมายาวนาน	รัฐธิรรมนูญจำะเป็นคีำาติอบได้ในระดับห่น่�งทีั�จำะนำาไปสู่ัการ

แก้ปัญห่าโคีรงสัร้างทีั�ไม่เป็นธิรรมในปัจำจุำบัน

ในุกระบวนุการข้อง P-move เอง ถ้�าด้จากข้�างนุอกก็เหมือนุว่าเราย้งจำาก้ดการ

เคลื�อนุไหวในุพืิ�นุที�ข้องเรา ในุประเด็นุเรื�องการมีสำทิธิิทำากินุในุที�ที�เราเคยอย่้มาด้�งเดิม 

และเสำนุอกฎหมายที�ดินุ 4 Laws for Poor เราจะยกระด้บถ๊้งข้นุาดเรียกร�องให�มีการ

แก�ร้ฐธิรรมนุ้ญและมีการเลือกต้�งใหม่ภายใต�ร้ฐธิรรมนุ้ญที�มีความก�าวหนุ�าไหมคร้บ

เราเข้าไปร่วมขบวนการนี�แต่ิแรกอยู่แล้วคีรับ	 P-move	 เป็นองค์ีกรห่น่�งทีั�เข้าไปร่วม

ขบวนการจำดัการทีั�จำะให่มี้การแกไ้ขรัฐธิรรมนญูร่วมกันในนาม	People	Go	ซ่�งเราเคีล่�อน

มาห่ลายคีรั�ง	 แต่ิว่าคีรั�งนี�เข้าใจำว่าจำะร่วมกับอีกห่ลายองค์ีกรรณรงค์ีเร่�องการแก้ไข

รัฐธิรรมนูญ	ไม่ว่าจำะเป็น	iLaw	สัมาคีมนักกฎห่มายสิัทัธิิฯ	ทีั�กำาลังทัำาแคีมเปญเร่�อง	๕	

ห่ม่�นรายช่�อเสันอ 
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แสำดงว่าทุกกลุ่มมีประเด็นุร่วมเป็นุอ้นุหนุ๊�งอ้นุเดียวก้นุเลยใช่่ไหมคร้บ ไม่ใช่่มีข้�อเสำนุอ

ที�แตกต่างก้นุ

ธิงให่ญ่ค่ีอแก้รัฐธิรรมนูญแน่ๆ	ทีั�จำะนำาไปสู่ัการร่างรัฐธิรรมนูญฉบับให่ม่	แต่ิว่าประเด็น

ย่อยข่�นอยู่กับแต่ิละเคีร่อข่ายทีั�ทัำาเร่�องนั�นๆ	ไปคิีดกันเอาเองว่าถ้าเป็นเร่�องทีั�ดิน	จำะนำา

ไปสู่ัการแกรั้ฐธิรรมนญูอยา่งไร	เร่�องสุัขภาพจำะทัำาอยา่งไร	แต่ิละเคีร่อข่ายไปทัำาการบา้น

ของตัิวเองทีั�จำะนำาข้อเสันอเข้าสู่ักระบวนการแก้รัฐธิรรมนูญในประเด็นนั�น	อย่างผู้มทัำา

เร่�องสิัทัธิิชุมชน	ผู้มก็มองว่าเราจำะทัำาอย่างไรให้่สิัทัธิิชุมชนในรัฐธิรรมนูญฉบับให่ม่ทีั�จำะ

เกิดข่�น	สัามารถนำาไปสู่ัการสัร้างกฎห่มายลูกห่ร่อกฎห่มายทีั�จำะนำาไปสู่ัการเปลี�ยนแปลง

ได้ในอนาคีติ

ประเด็นุที�มีคนุเข้าเสำนุออย่้เสำมอว่า ที�ดนิุเป็นุทร้พิยากรที�มจีำาก้ด ม้นุงอกไม่ได� เพิราะ

ฉะนุ้�นุบางที�เหมาะที�จะทำาเรื�องโฉนุดชุ่มช่นุ ข้องเรามีเรื�องนีุ�บ�างไหมคร้บ

อันนี�เป็นข้อเสันอของเราแต่ิแรกอยูแ่ล้วคีรับ

ตอนุนีุ�ม้นุก�าวหนุ�าไปถ๊้งไหนุแล�วคร้บ

ไม่ก้าวห่น้าเพราะรัฐบาลคุีณประยุทัธ์ิไม่เอาเร่�องนี�คีรับ	 เขาไปออกเป็นนโยบาย	 คีทัช.	

(คีณะกรรมการนโยบายทีั�ดินแห่่งชาติิ)	 ว่าเป็นแปลงรวมของเขาคีรับ	 ซ่�งแนวคิีดห่ลัก

แติกต่ิางจำากโฉนดชุมชน	ทัำาให้่การขับเคีล่�อนเร่�องโฉนดชุมชนยังไปต่ิอไม่ได้	แต่ิเราพยาม

ผู้ลักดันเร่�องนี�กับสัภาห่ร่อพรรคีการเม่องให่ม่ๆ	ต่ิอไป

เรื�องโฉนุดชุ่มช่นุ ประช่าช่นุเอาด�วยเลยใช่่ไหมคร้บ

ติอนทีั�เราผู้ลักดันเร่�องกฎห่มาย	๔	ฉบับ	4	Laws	for	Poor	เราสัามารถล่ารายช่�อ	๕	

ห่ม่�นได้แล้ว	แต่ิว่าไม่สัามารถเสันอต่ิอรัฐบาล	ต่ิอสัภาได้	เพราะมีการยุบสัภาเพราะเกิด

ปฏิวัติิ	คีสัช.	อันนี�เราจำะเอากลับมาเคีล่�อนต่ิอ

ผู้ลงานุด�านุส้ำงคมที�คุณสุำมิตรช้่ยทำามาและร้�ส๊ำกว่าส่ำงผู้ลสำะเทือนุต่อการเปลี�ยนุส้ำงคม

มากที�สุำดคืออะไร  
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ผู้มอาจำจำะติอบชัดเจำนไม่ได้เพราะว่ามันยังไปไม่ถ่งเป้าห่มาย	เรายังคีงอยู่ระห่ว่างทัางทีั�

เราต้ิองการสัร้างการเปลี�ยนแปลง	 ถ้าถามว่าคีวามสัำาเร็จำของผู้มค่ีออะไร	 ผู้มคิีดว่าการ

สัร้างการต่ิ�นตัิวให้่กับคีนรุ่นให่ม่	สัร้างคีนรุ่นให่ม่ข่�นมาทีั�จำะติระห่นักเร่�องนี�มากข่�น	เข้าใจำ

เร่�องทีั�ดิน	 เข้าใจำเร่�องคีวามเห่ล่�อมลำ�าในทีั�ดินมากข่�น	 ผู้มคิีดว่าเป็นคีวามสัำาเร็จำเล็กๆ	

ระห่ว่างการเดินไปสู่ัเป้าห่มายให่ญ่

สิำ�งที�เราทำามาจนุตกผู้ล๊กและมีประสำบการณ์ยาวนุานุ เรามีเรื�องที�จะเป็นุข้�อเสำนุอแนุะ

หรือฝากฝังถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวหรือข้บวนุการข้องคนุหนุุ่มสำาวในุยุคปัจจุบ้นุ ที�เข้าจะ

สำามารถ้ดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติที�ย้�งยืนุได�ด�วย เหมือนุก้บเป็นุ being ข้องเข้า และ

สำามารถ้สำร�างอุดมการณที์�สำอดคล�องก้บความเปน็ุจรงิในุยุคที�ม้นุเปลี�ยนุแปลงมากๆ 

อย่างนีุ� 

ผู้มท่ั�งกับเขาเลยคีรับ	คีนรุ่นให่ม่เติิบโติทัางคีวามคิีดมาก	ห่ลายเร่�องเขาก้าวห่น้ากว่าเรา

ด้วยซำ�า	และมีข้อเสันอ	มีคีวามกล้าห่าญในการเคีล่�อนไห่วและแสัดงออกในสิั�งทีั�ตัิวเอง

คิีดและอยากไปถ่ง	สิั�งทีั�ฝ่ากเขาก็ค่ีอว่าให้่ห่ล่อเลี�ยงพลังของตัิวเองเอาไว้ให้่ได้นานทีั�สุัด

เท่ัาทีั�จำะทัำาได	้อุดมคีติิทีั�เขาคีดิทีั�เขาฝ่นั	ต้ิองกลบัไปทับทัวนมนั	ห่ลอ่เลี�ยงมันไว้ให้่มีพลัง

อยูเ่สัมอๆ	ถ่งจำะสัามารถเดนิไปในเสัน้ทัางระยะยาวได	้และถ่งแมมั้นจำะไปไมถ่่งทีั�ห่มาย

ได้ง่าย	ผู้มว่าอย่างน้อยถ้าอุดมการณ์-อุดมคีติิของเขายังอยู่ในตัิว	เขาก็จำะห่าห่นทัางไป

สู่ัเส้ันทัางนั�นได้	ผู้มคิีดว่าสัำาห่รับคีนรุ่นให่ม่	อุดมคีติิดูเห่ม่อนจำะเป็นสิั�งจัำบต้ิองยาก	แต่ิ

ก็มีคีวามสัำาคัีญ	ทัำาให่ตั้ิวตินของคีณุชัดเจำนข่�น	คุีณก็จำะสัามารถห่าห่นทัางในการเดนิไป

สู่ัเส้ันทัางนั�นได้	 แต่ิถ้าคุีณไม่ชัด	 คุีณไม่ได้ห่ล่อเลี�ยงมันไว้	 สุัดท้ัายมันก็จำะห่ายไป	 แล้ว

คุีณก็จำะถูกกล่นไปกับสัังคีม	ไม่สัามารถทีั�จำะย่นห่ยัดอยู่กับตัิวตินของคุีณเองได้

ในุองค์กรข้องคุณสุำมิตรช้่ย มีพืิ�นุที�ให�นุ้กศ๊กษารุ่นุใหม่ ต้�งแต่ปี ๑-4 ที�ย้งอย่้ในุร้�ว

มหาวิทยาล้ยเข้�ามาด้งานุร่วมกิจกรรมก้บเราไหมคร้บ เพืิ�อว่าต่อไปข้�างหนุ�า เข้าอาจ

จะมาร่วมในุข้บวนุการสิำทธิิชุ่มช่นุหรือสิำทธิิมนุุษยช่นุก้บเรา โดยเฉพิาะนุ้กศ๊กษาที�มา

ทางนิุติศาสำตร์

ผู้มรับอาสัาสัมัคีรทุักปี	และก็รับนักศ่กษ์าฝึ่กงานจำากมห่าวิทัยาลัยทุักปี	เข้ามาและก็พา
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ไปเรียนรู้ปัญห่าของชุมชนต่ิางๆ	 เราทัำามาติลอดอยู่แล้ว	 เฉลี�ยจำากมห่าวิทัยาลัยส่ังมา

ประมาณ	๕-7	คีนต่ิอปี 

ทำาแบบมีข้�อตกลง MOU ก้บทางมหาวิทยาล้ยเลย

ใช่คีรับ	มีมห่าวิทัยาลัยราชภัฏเชียงให่ม่	ค่ีอห่ลายมห่าวิทัยาลัยก็มีช่�อศูนย์ฯ	อยู่ในลิสัต์ิ

ให้่นักศ่กษ์าทีั�จำะฝึ่กงาน	ทีั�อยากลงชุมชนต่ิางๆ	เป็นคีนเล่อก	แล้วคีอนเน็กต์ิกับเราว่าจำะ

รับได้แค่ีไห่นอย่างไร	เราทัำามาทุักปีอยูแ่ล้วคีรับ

แล�วมหาวิทยาล้ยเข้�ามาเสำริมศ้กยภาพิเราด�วยไหมคร้บ เช่่นุเข้�ามาสำนุ้บสำนุุนุบางด�านุ

เพืิ�อให�เราเปิดร้บนุ้กศ๊กษาฝึกงานุได�มากข๊้�นุ 

ก็คุียกันเป็นระยะๆ	คีรับ	แล้วผู้มทัำางานร่วมกับ	มอสั.	(มูลนิธิิอาสัาสัมัคีรเพ่�อสัังคีม)	ทีั�

ทัำาโคีรงการอาสัาสัมัคีรนักสิัทัธิิมนุษ์ยชน	 เราก็รับทุักปี	 ปีนี�เรารับน้องมาฝ่ึกงาน	๑	 ปี

เต็ิมๆ	กับเรา 

ด้แล�วแนุวโนุ�มนุ้กศ๊กษาที�สำม้ครเข้�ามาเรียนุร้�กระบวนุการนีุ� เมื�อเข้าเรียนุจบแล�ว จะ

มาร่วมผู้ล้กด้นุก้บเราต่อไหม หรืออาจจะมีองค์กรข้องเข้าเอง

อาจำารย์รู้จัำกศูนย์ทันายคีวามเพ่�อสิัทัธิิมนุษ์ยชนไห่มคีรับ	 นั�นค่ีอผู้ลผู้ลิติของโคีรงการ

อาสัาสัมัคีรนักสิัทัธิิมนุษ์ยชน	 มอสั.	 เด็กรุ่นให่ม่ในนั�นเป็นนักกฎห่มายสิัทัธิิฯ	 ทีั�ผู่้าน

กระบวนการของ	มอสั.มาเก่อบทัั�งนั�น

 

เป็นุองค์กรที� อ.จอนุ อ๊�งภากรณ์ จ้ดต้�งใช่่ไหมคร้บ

iLaw	ก็ส่ัวนห่น่�ง	สัมาคีมนกักฎห่มายเพ่�อสิัทัธิิมนุษ์ยชนก็ส่ัวนห่น่�ง	สัมาคีมฯ	ค่ีอผู้ลผู้ลิติ

จำากกระบวนการผู้ลิตินักกฎห่มายสิัทัธิิของ	มอสั.	ร่วมกับเคีร่อข่ายของพวกเราทีั�ทัำามา	

๑7	รุ่นแล้วคีรับ
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ข้�าพิเจ�าทดลองความยุติธิรรม:

ท่ามกลางวาทกรรม มายาคติ และจินุตภาพิในุส้ำงคมไทย
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๓๘	ประจำำาปี	๒๕๕๕
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เพีิยรพิร ดีเทศน์ุ 

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องท่านุคืออย่างไร

อุดมคีติิ	 ค่ีอ	 อยากเห็่นสัังคีมและโลก	 ทีั�มีคีวามเสัมอภาคีและเป็นธิรรม	 ผูู้้คีนในสัังคีม

ดำารงชีพได้อย่างมีเกียรติิและศักดิ�ศรี	ไม่มีคีวามเห่ล่�อมลำ�ามากเกินไปนัก	ธิรรมชาติิได้รับ

การปกป้องรักษ์า	เพ่�อส่ับทัอดไปยังรุ่นต่ิอๆ	ไป

ความภาคภ้มิใจข้องท่านุที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมล คีมทอง

แรกทีัเดียวรู้ส่ักแปลกใจำทีั�ได้รับเชิญ	เน่�องจำากเวลานั�นอายุงานเพียงราวๆ	สิับปี	ยังรู้ส่ัก

ว่าไม่ได้อาวุโสัมากนัก	เม่�อได้เติรียมตัิวเขียนห่นังส่ัอเพ่�อประกอบการแสัดงปาฐกถา	ได้
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ทับทัวนชีวิติทีั�สััมพันธ์ิกับการงานทีั�ได้ทัำามาโดยติลอด	ก็รู้ส่ักภูมิใจำทีั�ได้รับโอกาสัในการ

ถ่ายทัอดประเด็นการทัำางานของตินเอง	ซ่�งเป็นเร่�องธิรรมภิบาลสิั�งแวดล้อมข้ามพรมแดน	

เป็นประเด็นทีั�เกี�ยวข้องกับรัฐ	 ห่น่วยงานรัฐ	 บริษั์ทั	 และตัิวละคีรต่ิางๆ	 นอกเห่น่อ

ประเทัศไทัย	ซ่�งห่ากสัามารถทัำาให้่สัังคีมไทัยรับรู้ประเด็นเห่ล่านี�	ก็น่าจำะช่วยนำาไปสู่ัการ

แก้ไขปัญห่าได้

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ท่านุภาคภ้มิใจที�สุำด

การทัำางานร่วมกับชุมชน	ชาวบ้าน	กลุ่มชาติิพันธ์ุิ	เพ่�อนๆ	นักกิจำกรรมทัางสัังคีม	เอ็นจีำโอ 

ทันายคีวาม	นักวิชาการ	นักข่าว	ฯลฯ	ขับเคีล่�อนงานอนุรักษ์์แม่นำ�าสัายสัำาคัีญในภูมิภาคี	

ค่ีอแม่นำ�าโขงและแม่นำ�าสัาละวิน

สัำาห่รับแม่นำ�าโขง	แม้จำะเริ�มงานในยุคีทีั�มีเข่�อนกั�นในจีำนเพียงสัองเข่�อนแรก	จำน

ปัจำจุำบันจีำนสัร้างเข่�อนกั�นแม่นำ�าโขงติอนบน	ในมณฑูลยูนนานไปแล้ว	๑๑	เข่�อน	แต่ิการ

ทัำางานติิดติามผู้ลกระทับทีั�เกิดข่�นต่ิอชุมชนและระบบนิเวศแม่นำ�าโขงอย่างใกล้ชิด	ทัำาให้่

เราสัามารถสั่�อสัารกับสัาธิารณะ	 จำนเร่�องปัญห่าแม่นำ�าโขงเป็นประเด็นระดับนานาชาติิ	

แผู้นการสัร้าง	๑๑	เข่�อนบนแม่นำ�าโขงติอนล่าง	ในลาว	บริเวณพรมแดนไทัยลาว	และใน

กัมพูชา	ก็เกิดข่�นได้ยากข่�น	ผู้ลกระทับจำากเข่�อนไซยะบุรีก็มีการเผู้ยแพร่ในวงกว้าง	ชุมชน	

ชาวบ้านผูู้้ได้รับผู้ลกระทับเองสัามารถเข้าถ่งข้อมูลมากยิ�งข่�นและส่ั�อสัารได้ด้วยตินเอง	

โคีรงการระเบิดแก่งแม่นำ�าโขง	 (โคีรงการปรับปรุงร่องนำ�าเพ่�อการเดินเร่อ

พาณิชยแ์ม่นำ�าล้านช้าง	แม่นำ�าโขง)	ทีั�จีำนจำะเปิดแม่นำ�าเพ่�อเดินเร่อจำากจีำนติอนใต้ิ	ผู่้านพม่า	

พรมแดนไทัยลาว	 ลงไปจำนถ่งห่ลวงพระบาง	 ชุมชนริมโขงได้ตัิ�งคีำาถามมาโดยติลอดว่า

โคีรงการนี�จำะสัรา้งประโยชนแ์ก่ใคีร	ธิรุกิจำขนาดให่ญใ่ช่ห่ร่อไม่	ประเทัศติน้นำ�าใช่ห่ร่อไม่	

ในขณะทีั�ชุมชน	คีนตัิวเล็กตัิวน้อย	และระบบนิเวศแม่นำ�าโขง	ต้ิองแบกรับภาระ	โดยการ

รณรงค์ีทัั�งห่มดใช้เห่ตุิผู้ล	ใช้ข้อมูลข้อเท็ัจำจำริงจำากพ่�นทีั�	และการทัำางานส่ั�อสัาร	ต่ิอเน่�อง

ติลอดระยะเวลาเก่อบ	๒0	ปี	จำนโคีรงการดังกล่าวถูกระงับโดยมติิคีณะรัฐมนติรีเม่�อต้ิน

ปี	๒๕๖๓

ลุ่มนำ�าสัาละวิน	 เราได้ทัำางานลงชุมชนต่ิอเน่�องตัิ�งแต่ิช่วงแรกของการทัำางาน	

ทัั�งทีั�พรมแดนไทัยพม่า	จำ.แม่ฮ่องสัอน	จำ.ติาก	ในพม่า	รัฐฉาน	รัฐกะเห่รี�ยง	และรัฐมอญ	
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รวมถ่งในจีำน	ทัำาให้่สัามารถทัำางานเช่�อมเคีร่อข่ายในลุ่มนำ�านานาชาติิแห่่งนี�ได้	

คีวามภูมิใจำเป็นการเฉพาะของแม่นำ�าสัาละวิน	 ค่ีอแม่นำ�ายังคีงไห่ลอิสัระเป็น

สัายท้ัายๆ	ของโลก	ยังมีชุมชนทีั�พร้อมจำะลุกข่�นสู้ัเพ่�อสิัทัธิิและทัรัพยากรธิรรมชาติิอย่าง

เข้มแข็งติลอดลุ่มนำ�า

ท่านุแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร

จำะเป็นเร่�องทีั�ยากมากห่ากเรามองว่างานค่ีองาน	แยกออกจำากชีวิติจำริงๆ	ของเรา	โชคีดี

ทีั�ชีวิติกับงานของเราเป็นเร่�องเดียวกัน

จำำาได้ว่าเคียคุียกับแอคีติิวิสัต์ิรุ่นแรกๆ	 แกบอกว่าห่ากจำะทัำาอาชีพนี�แล้ว	 มัน

ไม่ใช่เพียงอาชีพ	แต่ิเป็นวิถีชีวิติ	ห่ลับเราก็คิีดถ่งเร่�องงาน	 ต่ิ�นก็คิีดเร่�องนี�เป็นอย่างแรก	

เรารู้ส่ักเด่อดร้อนทีั�เห็่นห่ร่อรับทัราบว่ามีโคีรงการเข่�อนห่ร่อโคีรงการทีั�จำะทัำาลายระบบ

นิเวศ	ห่ร่อจำะละเมิดสิัทัธิิของชุมชนท้ัองถิ�น	ข้อมูลเป็นเท็ัจำ	ห่ร่อขาดการมีส่ัวนร่วม

ช่วงแรกของการทัำางาน	อายยุี�สิับต้ินๆ	เคียร้องไห่เ้สีัยใจำมากเม่�อทัราบวา่จำะมี

การเดินห่น้าสัร้างเข่�อนกั�นแม่นำ�าสัาละวิน	 แต่ิทุักวันนี�จำะพยายามเอาใจำออกจำากคีวาม

รู้ส่ักทุักข์	 ค่ีอเด่อดเน่�อร้อนใจำกับคีวามไม่เป็นธิรรม	 แต่ิไม่ทุักข์กับมัน	 แปรคีวามทุักข์

เป็นการคิีดห่าวิธีิการทีั�จำะสัร้างคีวามเป็นธิรรมให้่เกิดข่�นได้	

เช่�อว่าสิั�งทีั�เราทัำาได้สัร้างการเรียนรู้ของสัังคีม	 ในวันห่น่�งงานจำะพิสูัจำน์เองว่า

สิั�งทีั�เราทัำาเป็นเร่�องจำริง	แม้วันนี�เข่�อนสัร้างไปได้	สัร้างคีวามเสีัยห่ายมากมาย	แต่ิเช่�อว่า

วันห่น่�งข้างห่น้าจำะต้ิองมีการแก้ไข	วันห่น่�งต้ิองมีมาติรฐานห่ร่อกฎห่มายทีั�ไม่ให้่เร่�องแบบ

นี�เกิดข่�นอีก	ในอนาคีติรุ่นลูกรุ่นห่ลานอาจำจำะร่�อเข่�อน	ให้่อิสัระแก่สัายนำ�า	และใช้แห่ล่ง

พลังงานทัางเล่อกอ่�นๆ	

โชคีดีของชีวิติค่ีอพ่�นทีั�ทัำางานล้วนแล้วแต่ิสัวยงาม	แม่นำ�า	 ลำาธิาร	 ป่าเขา	 ซ่�ง

เราอยากรกัษ์ามนัให้่คีงอยู	่ผูู้้คีน	ชมุชนทีั�เราสััมพันธ์ิด้วยก็ล้วนแติเ่ป็นคีนด	ีมีใจำรักคีวาม

เป็นธิรรม	 มีจำิติใจำสัาธิารณะ	 สัองสัิ�งนี�ทัำาให่้การทัำางานแม้ว่าจำะยากห่ร่ออาจำมองไม่

เห็่นวันทีั�จำะทัำาสัำาเร็จำ	แต่ิก็ไม่เห่น่�อยมากจำนเกินไปนัก	
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

เขื้�อนุข้�ามพิรมแดนุ: ทุนุข้�ามช่าติ คำาถ้ามถ๊้งธิรรมาภิบาลในุอุษาคเนุย์
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๓๙	ประจำำาปี	๒๕๕๖
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ปฏิิมา ต้�งปร้ช่ญาก้ล และ สำมพิงค์ สำระแก�ว

 

ความหมายอุดมคติข้องเราคืออะไร ความมุ่งม้�นุคืออะไร

ปฏิิมา: อุดมคีติิในแง่การทัำางาน	ถ้าพูดถ่งมูลนิธิิโกมลฯ	ค่ีอเร่�องของคีนรุ่นให่ม่ทีั�จำะทัำา

อะไรเพ่�อสัังคีม	ส่ัวนของเรา	อุดมคีติิพูดถ่งเร่�องโอกาสั	พอเราคิีดว่าเรามีโอกาสั	เราก็น่า

จำะสัร้างโอกาสัให้่คีนอ่�นได้	 และชีวิติทีั�มีอยู่ในวันนี�	 ตัิ�งแต่ิต่ิ�นเช้าข่�นมา	 เราสัามารถจำะ

เล่อกสิั�งทีั�ดีห่ร่อสิั�งทีั�ไม่ดีได้	แต่ิยงัมีห่ลายคีนทีั�ขาดโอกาสั	เราก็คิีดว่าชีวิติอาจำจำะมีคุีณค่ีา

มีคีวามห่มายถ้าเราได้ทัำาสิั�งนั�น	มันเป็นนิยามการใช้ชีวิติของพวกเรา	

ในแง่ของการทัำาเพ่�อคีนอ่�น	โดยเส้ันทัางชีวิติเอง	พอเคียป่วยห่นักคีรั�งห่น่�งแล้ว

รอดชีวิติมาได้	เราก็คิีดว่าลมห่ายใจำทีั�เห่ล่ออยู่	คีวรจำะทัำาอะไรทีั�เป็นประโยชน์มากกว่า

การไปคิีดฟุ้ังซ่านคิีดปรุงแต่ิง	เลยเริ�มต้ินมาทัำางานเพ่�อช่วยเห่ล่อผูู้้อ่�นทีั�เขาเปราะบาง
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ตอนุนุ้�นุเราเลือกจะมาทำาเรื�องแรงงานุข้�ามช่าติเลยหรือเปล่า

ปฏิิมา: ตัิ�งแต่ิสัมัยเราเด็กๆ	 คิีดเร่�องโอกาสัและคีวามไม่เท่ัากัน	 เห็่นคีวามไม่เท่ัาเทีัยม

กัน	พอโติข่�น	เรียนมห่าวิทัยาลัย	ก็ยงัมองเร่�องทิัศทัางของคีวามไมเ่ท่ัาเทีัยมกันในสัังคีม	

เราจำะทัำางานทุักประเด็นถ้ามันมีคีวามไม่เท่ัาเทีัยมกัน	มาเริ�มสันใจำเร่�องของแรงงานข้าม

ชาติิ	 ก็เพราะเราเห็่นคีวามไม่เท่ัาเทีัยมกัน	 ค่ีอเขาโดนซ้อม	 ถูกทัำาร้าย	 ถูกทุับตีิต่ิอห่น้า	

และติอนนั�นเราทัำาอะไรไม่ได้	 เราก็คิีดว่า	 เราน่าจำะทัำาเร่�องนี�	และพอดีมาเจำอพี�สัมพงค์ี

เขาทัำางานกับกลุ่มแรงงานพวกนี�พอดี 

 

เราได�คิดตอนุที�เราป่วย

ปฏิิมา:	ค่ีะ	เป็นมะเร็งเม่�อปี	๔0	ติอนนั�นอายุ	๒๒	จำบมาปุ๊บก็ป่วยเลย	มันก็ได้คิีดเร่�อง

ชีวิติให่ม่อีกคีรั�งห่น่�ง	 ประเด็นแรกเราทัำาเร่�องสัมัชชาคีนจำน	 ทัำางานกับกลุ่มชาวบ้านทีั�

อีสัาน	เพราะเรียนพัฒนาชุมชน	มห่าวิทัยาลัยมห่าสัารคีาม	แต่ิห่ลังจำากผู่้าตัิดมะเร็งแล้ว	

ก็มาทัำางานเป็นอาสัาสัมัคีรของเสัมสิักขาลัยอยู่ปีห่น่�ง

  

แรงด๊งด้ดที�มาทำาเรื�องนีุ�เพิราะเราแสำวงหาเองหรือมีคนุมาช่วนุ

ปฏิิมา: ติอนนั�นทัำางานกองทุันเพ่�อการลงทุันทัางสัังคีม	(กองทุัน	SIF)	อยู่ภาคีติะวันติก	

จำะมีสัมุทัรสัาคีร	สัมุทัรสังคีราม	พี�ตุ่ินอยูที่ั�สัมุทัรสัาคีร	ทัำากับแรงงานข้ามชาติิมาก่อน	ก็

มาเจำอกันโดยบังเอิญ	พอพี�เขาออกจำากองค์ีกรรักษ์์ไทัย	แล้วจำะตัิ�งมูลนิธิิกันเอง	เราก็เลย

เน้นทัำางานด้านนี�

สำมพิงค์: ติอนแรกคีล้ายๆ	 เป็นคีณะบุคีคีล	 แต่ิใช้ช่�อว่าเคีร่อข่ายส่ังเสัริมคุีณภาพชีวิติ

แรงงาน	เม่�อปี	๔7	พอปี	๕๑	ก็จำดทัะเบียนเป็นนิติิบุคีคีล	ใช้คีำาว่ามูลนิธิิข่�นห่น้า	เคีร่อข่าย

ต่ิอท้ัาย เป็นกุศโลบายว่าตัิ�งข่�นมาก่อน	 ยังไม่ได้มีภาคีี แล้วค่ีอยๆ	ห่าเคีร่อข่ายห่ลายๆ	

รูปแบบ	 เช่น	 เคีร่อข่ายต่ิอต้ิานการคี้ามนุษ์ย์ในประเทัศไทัย	 เคีร่อข่ายองคี์กรพัฒนา

เอกชนด้านแรงงาน	องค์ีกรไห่นทัำาด้านแรงงาน	เราจำะไปห่าเขา	ไปถามว่าคุีณมีวิสััยทััศน์

มีวัติถุประสังค์ีอย่างนี�ๆ 	ทัำาประเด็นไห่นเป็นห่ลัก	เข้าไปคุียกับห่ลายองค์ีกร	ทัั�งทัางภาคี

เห่น่อ	กรุงเทัพฯ	เสัร็จำแล้วก็ชวนมาประชุมว่า	เรามาทัำาเคีร่อข่ายกันดีกว่า	ก็มีเคีร่อข่าย

ด้านแรงงานงอกข่�นมาจำนถ่งปัจำจุำบัน



328 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
ไม่จำาเป็นุต�องเป็นุแรงงานุข้�ามช่าติ

สำมพิงค์: ใช่	เป็นองค์ีกรในไทัยทีั�ทัำาเร่�องแรงงาน	เร่�องเด็กข้ามชาติิ 

 

แต่ย้งเนุ�นุเรื�องเด็กข้�ามช่าติ ไม่ใช่่แรงงานุคนุไทย 

สำมพิงค์: เราไม่ได้ปฏิเสัธิทัำางานเร่�องแรงงานคีนไทัย	 แต่ิบังเอิญว่าแรงงานข้ามชาติิมี

ปัญห่าเยอะ	 เร่�องแรงงานคีนไทัยทีั�เราทัำาแล้วมีช่�อเสีัยงค่ีอการช่วยลูกเร่ออินโดนีเซียทีั�

เป็นข่าวนานห่ลายปี	เป็นมห่ากาพย์ซ่�งเปลี�ยนแปลงโลก

  

เรื�องแรงงานุไทยอาจจะมีองค์กรอื�นุทำาอย่้เยอะ แต่คนุที�จ้บเรื�องแรงงานุข้�ามช่าติ ก่อนุ

หนุ�านุ้�นุไม่มีเลยใช่่ไหมคร้บ

สำมพิงค์: ไม่มีคีรับ	แรกๆ	มูลนิธิิรักษ์์ไทัยเขาทัำาประเดน็เร่�องสุัขภาพ	เร่�องป้องกันพวก	HIV	

กับกลุ่มประมง	กลุ่มแรงงานข้ามชาติิ	แต่ิว่าพอเกิดปัญห่าเร่�องการละเมิดสิัทัธิิ	ไม่มีใคีรทัำา	

เวลาเรารับเคีสั	เช่น	ละเมิด	ข่มข่น	อุบัติิเห่ตุิ	ติาย	บางทีัองค์ีกรไม่ติอบสันอง	แต่ิก่อนผู้ม

อยู่องค์ีกร	CARE	(CARE	International	in	Thailand)	บุกเบิกงานแรงงานข้ามชาติิให้่	

CARE	มาตัิ�งแต่ิปี	๔0	ชว่งนั�นผู้มเปน็ผูู้้ประสัานงาน	SIF	จำงัห่วัดด้วย	อ้อนก็เป็นผูู้้ประสัาน

งาน	SIF	ภาคีติะวันติก	เขามาดีลกับผู้ม	พอปี	๔7	วิสััยทััศน์ส่ัวนตัิวก็บอกว่าถ้าจำะเดิน

ทัางนี�	 ทัำาเองดีกว่า	 ผู้มเลยขยับออกมาตัิ�งกลุ่ม	 ห่าเงินเอง	 เป็นมูลนิธิิรักษ์์ไทัย	 โดยมี	

CARE	เป็นองค์ีกรแม่	พี�เลี�ยง	

 

มีประว้ติศาสำตร์ไหมคร้บว่า แรงงานุข้�ามช่าติเริ�มมาต้�งแต่ปีไหนุ

สำมพิงค์: คีำาบอกเล่าค่ีอว่า	ห่ลังพายุเกย์	ปี	๒๕๓๒	คีนไทัยเริ�มห่ายไปจำากภาคีประมง	

เพราะติายบ้าง	 กลัวบ้าง	 เลยเอาแรงงานข้ามชาติิมาทัดแทันตัิ�งแต่ิปี	 ๓7-๓๘	 เป็น

นโยบายปีต่ิอปี	อะไรอย่างนี�

 	 สัมัยก่อน	 พวกนายห่น้าจำะไปลักลอบพาแรงงานมา	 ผู่้านการออเดอร์จำากผูู้้

ประกอบการ	 บางโรงงานนี�เจ้ำาของโรงงานไปพม่าเองเลย	 ไปติามห่มู่บ้านเลย	 ไปเชิญ

ชวนมาเองเลย ไปเห่ม่อนไปเทีั�ยว	แล้วห่าวิธีิลักลอบเข้ามา	ติอนนั�นใคีรเข้ามาในไทัย	ถ้า

ไม่ถูกจัำบก็รอดเข้ามาในโรงงาน	เช่น	แกะกุ้ง	ก็สัร้างห้่องพักในโรงงาน	ไม่ต้ิองไปไห่น 
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ไม่มีใบอะไรเข้�ามาเลย

ปฏิิมา: ไม่มีค่ีะ	มันก็เข้าล็อกว่าเป็นผูู้้ห่ลบห่นเีข้าเม่อง	บวกกบัอคีติิทัางชาติิพันธ์ุิ	ทุักคีน

จำะพูดถ่งเร่�องของการถูกเผู้าบ้านเผู้าเม่อง	 มาชดใช้กรรม	 เป็นข้ออ้างทีั�เราจำะแสัวง

ประโยชน์จำากเขา	 เอาเปรียบเขา	 เห่ม่อนติอนห่นังเร่�อง	 ติำานึ่านึ่สัมีเด็จพุระนึ่เรศวร

มีห้าราช	เข้าโรง	คีนดูออกมาโรงห่นัง	เจำอพม่าก็ไปติบหั่วเขา	ตีิเขาเลย

สำมพิงค:์ เห่ม่อนละคีรไทัยไง	สัรา้งคีวามเกลยีดชัง	ค่ีอเวลาคีนไทัยจำะละเมดิผูู้้ห่ญิงพม่า	

เขาบอกว่านี�ค่ีอการตีิเม่องค่ีน	เป็นข้ออ้างทีั�แสัวงประโยชน์จำากเขา

ปฏิิมา: ไม่ใช่แค่ีคีนไทัยทัั�วไป	แต่ินายจ้ำางด้วย	ห่ร่อเจ้ำาห่น้าทีั�ของรัฐด้วย	

สำมพิงค์: สัมัยก่อน	ส่ั�อเองยังเนกาทีัฟัเลย	จำนทัำาให้่เรามีการเวิร์กช็อปกับนักข่าว	เพ่�อให้่

รับรู้ว่าคุีณเขียนข่าวอยา่งนั�นไม่ได้แล้วนะ	เช่น	นายจ้ำางไทัยถูกปาดคีอโดยพม่า	เขียนโดย

โห่ดร้าย	พอเห็่นภาพนั�นก็เห่มารวม	เกิดอคีติิ		ติอนห่ลังเราร่วมกับทัางสัมาคีมห่นังส่ัอพิมพ์

มาจัำดเวิร์กช็อปในพ่�นทีั�	 พาไปเยี�ยมชุมชนพี�น้องแรงงาน	 จำนทัำาให้่ผูู้้ส่ั�อข่าวเขียนข่าวได้

โอเคี	เวลาเขามปีระเดน็	อยา่งน้อยเขาจำะโทัรมาคียุกับเรา	ห่ร่อจำรงิๆ	นกัข่าวก็ติามผู้มใน

เฟัซบุ๊กบ้าง	ติามมาทัำาข่าวในประเด็นทีั�เขาสันใจำ	ห่ร่อพอเราเริ�มรู้จัำกนักข่าวเยอะ	เราก็

โทัรไปว่ามีประเด็นน่าสันใจำนะ	มาทัำาข่าวเลย	ไปๆ	มาๆ	ติอนห่ลังเราก็กลายเป็นผูู้้กำากับ

นักข่าวอีกทีัห่น่�ง

 

ตอนุเริ�มต�นุ กิจกรรมร้ปธิรรมคืออะไร

สำมพิงค์: ติอนแรกเริ�ม	เราจัำบประเด็นเร่�องเด็กข้ามชาติิ	เด็กพม่าในชุมชน	ห่ร่ออยู่ติาม

ข้างล้งบ้าง	เราก็เอาเด็กทีั�ไม่ได้เรียนห่นังส่ัอมาเปิดศูนย์การเรียน	ซ่�งกฎห่มายก่อนปี	๔๘	

ไม่รองรับ	

ติอนนั�นเด็กๆ	อยู่ในชุมชนเยอะ	แล้วไม่ได้เรียน	เพราะไม่มีใบอะไรเลย แล้วก็

โดนกวดจำับ	 เลยทัำาให่้เด็กส่ัวนห่น่�งไปอยู่ในโรงงาน	 ไปอยู่ในล้ง	 นายจ้ำางก็อาศัยว่าได้

แรงงานส่ัวนเกินในคีรอบคีรัว	แบบว่าพ่อแม่และมีลูกอยูข่นาบข้างแกะกุ้ง	โรงงานบอก

ว่าดีกว่าอยู่ข้างนอก	อย่างน้อยก็เห่มารวมพ่อแม่	 ได้เงินเยอะ	 เราถามเด็กทีั�มาเรียนว่า	

แกะกุ้งแล้วได้เงินไห่ม	เขาไม่รู้	ค่ีอเขาชั�งเป็นกิโลแล้วให้่ค่ีาติอบแทัน	เช่น	กุ้งไซส์ัเล็กแกะ

ยาก	กโิลละ	๑๒	บาทั	ไซส์ัให่ญ่แต่ิแกะงา่ย	กิโลละ	๕	บาทั	นายจ้ำางเขารู้ส่ักว่ามันเห่ม่อน



330 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
เป็นวัฒนธิรรม	แต่ิต่ิางประเทัศไม่ได้มองอย่างนั�น	งานเราก็ค่ีอเอาเด็กออกมาจำากภาพ

ติรงนั�นให้่ได้	เพ่�อมาเรียนกับเราแบบนอกระบบกอ่นทีั�จำะรองรบั	ติอนห่ลังเราก็พยายาม

ผู้ลักดันเร่�องนี�ให้่รัฐบาลยอมรับผู่้านห่ลายช่องทัาง	เช่น	ผู่้านกรรมาธิิการสัภาบ้าง	ผู่้าน

สัภาทันายคีวามบ้าง	ห่ลายภาคีส่ัวนร่วมกัน	จำนเกิดมติิ	คีรม.	๕	กรกฎาคีม	ปี	๔๘	ให้่

เด็กๆ	ได้เรียนทุักคีน	แต่ิช่วงนั�นโรงเรียนก็ยังไม่ได้แฮปปี�	เพราะโรงเรียนยังเนกาทีัฟัอยู่	

 

เด็กเกิดในุไทยหรือ

สำมพิงค์: เกิดข้างนอกห่ร่อในไทัย	จำะมีบัติรไม่มีบัติร	เรียนได้ห่มด	แต่ิบางโรงเรียนก็ไม่

รับ	เพราะอ้างว่าไม่ใช่คีนไทัย	ห่ร่อโรงเรียนในท้ัองถิ�น	เทัศบาล	ก็ไม่รับ	แต่ิผู้มอาศัยว่า

เรามีศนูยที์ั�นี�	เด็กเรียนห้่องนี�แห่ละ	ติอนปี	๔๘	มีเด็กมาเรียนประมาณ	๑๘0	คีน	เป็นการ

เติรียมคีวามพร้อมเพ่�อให้่เขาเข้าโรงเรียนในระบบได้ เช่น	 เข้าแถวอย่างไร	 เข้าห้่องนำ�า

อยา่งไร	สัวัสัดี สัวดมนต์ิ	ร้องเพลงชาติิไทัย	เข้าแถวติรงนี�แห่ละคีรับ	พอรถผู่้านมา	พวก

คีนรวยก็จำะจำอดดูว่าอะไร

	 จำริงๆ	เรามีภาพประวัติิศาสัติร์	ผู้มมีคีวามฝั่นทีั�อยากจำะทัำาแต่ิยังไม่สัำาเร็จำ	ค่ีอ

พิพิธิภัณฑ์ูแรงงานข้ามชาติิในประเทัศไทัย	เพราะว่าเรามีข้อมูลทัลายโรงงานเยอะแยะ

มากมาย	ภาพบุกเร่อ	ภาพล็อกประตูิ	มีดดาบ	ภาพเราไปพังประตูิ	มีห่มดเลย

 

เราเริ�มต�นุจากการให�การศ๊กษาก้บเด็ก ซ๊ั�งส่ำวนุใหญ่เป็นุพิม่า เราทำาไปกี�รุ่นุ กำาล้งข้อง

เรามาจากไหนุ

สำมพิงค์:	ปี	๔7	เราทัำาศูนยที์ั�นี�	ปี	๔๘-๔๙	เริ�มไปทัำาทีั�แม่กลองด้วย	ราชบุรีด้วย ได้กำาลัง

จำากพวกน้องๆ	 ทีั�มีหั่วใจำดวงเดียวกัน	 พวกจำิติอาสัาบ้าง	 ส่ัวนให่ญ่ทีัมงานผู้มมาจำาก

นักศ่กษ์าฝึ่กงาน	เพราะเขารู้งานแล้ว	ก็ทัำาต่ิอเลย

ตอนุที�เราเริ�มทำาเรื�องเหล่านีุ� แสำดงว่าเราต�องร้�กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย

แรงงานุ กฎหมายเรื�องค�ามนุุษย์อย่างดี เราไปเรียนุจากไหนุคร้บ

สำมพิงค์: 	ติอนทีั�เราตัิ�งองค์ีกร	มีแค่ีกฎห่มายค้ีาห่ญิงและเด็ก	แต่ิพอเรามาทัำาแล้ว	เราก็

ผู้ลักดันให้่เกิดเร่�องของค้ีามนุษ์ยด้์านแรงงานด้วย	กฎห่มายคุ้ีมคีรองแรงงานเราก็ศ่กษ์า
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เอา	 ใช้ประสับการณ์	 ทีัมงานเราส่ัวนห่น่�งไม่ได้เป็นนักกฎห่มาย	 ติอนห่ลังอาจำจำะมีนัก

กฎห่มาย	มีทันายคีวามเข้ามาร่วม	แต่ิพวกเราสัั�งสัมจำากปฏิบัติิการล้วนๆ	องค์ีกรเราเป็น

องค์ีกรปฏิบัติิการฐานรากทีั�พยายามทัำาเคีสัเข้าสู่ันโยบาย

 

แล�วเรามีความข้้ดแย�งก้บพิวกเจ�าข้องแรงงานุเถื้�อนุเยอะไหม มีคุกคามไหม

ปฏิิมา: เวลาไปบุกจัำบ	เขาก็มาขู่ทีั�ออฟัฟิัศ	ส่ังติำารวจำมาถ่ายรูป	มาขู่เป็นปกติินั�นแห่ละ	

ติำารวจำเป็นพวกเขา	ห่ร่อล่าสุัด	นายจ้ำางใช้ให้่ติำารวจำซ้อมคีนงาน	เราต้ิองไปเคีลียร์ทีั�โรง

พัก	นายจ้ำางก็ขับรถขนคีนมาประมาณร้อยคีนล้อมไว้	เขายกมาทัั�งสัะพานปลา	ทัั�งสัมาคีม

ประมงของเขาเลย	รอเคีลียร์	เพราะว่าทัำาให้่เขาสูัญเสีัยประโยชน์ 

	 จำริงๆ	เราไมไ่ด้ไล่บี�เขาขนาดวา่ต้ิองเปน็คู่ีติรงขา้ม	เราใช้มาติรการทัางสัังคีมทีั�

เป็นประเด็นสัากลเปลี�ยนเขาห่ร่อเปลี�ยนรัฐบาล	สัมมุติิถ้าเราติามจีำ�ว่าเห่ย่�อคีนนี�ต้ิองได้

รับคีวามเป็นธิรรมห่ร่อทัำาคีดีเพ่�อให้่เขาติิดคุีก	 มันก็ไปไม่ถ่งห่รอก	 เพราะว่าเจ้ำาห่น้าทีั�

ของรัฐก็เรียกรับจำากเขามาก่อนแล้ว	อย่างไรคีดีมันก็ไม่สุัด	เราก็คิีดว่าอันนี�ไม่ใช่

 

เรื�องแบบนีุ�เราอาจจะไปปะทะเข้าตรงๆ ไม่ได� เราเคยทำาเรื�องราวเป็นุภาคภาษา

อ้งกฤษออกไปข้�างนุอกให�เห็นุว่า กระบวนุการค�ามนุุษย์ในุภาคการประมงข้องเรา

เป็นุอย่างไรบ�างไหม

ปฏิิมา: เราทัำางานกบัส่ั�อให่ญ่	ส่ั�อ	AP,	CNN,	BBC	แต่ิว่าจำะมีเพ่�อนทีั�เขามาทัำาเปน็สัารคีดี

คีวามยาว	๙0	นาทีั	เขาติามงาน	LPN	มา	๓	ปี	แล้วก็ออกเป็นสัารคีดี	จำะเล่าเร่�องราว

ทัั�งห่มดเป็นภาษ์าอังกฤษ์	 เขาพูดถ่งว่าทัาสัยุคีให่ม่มีอยู่จำริง	 และเล่าเร่�องใช้เสีัยงเป็น

ภาษ์าไทัย	อินโดนีเซีย	พม่า	และมีซับไติเติิลเป็นภาษ์าอังกฤษ์	เป็นห่นังสัารคีดีทีั�ฉายไป

ทัั�วโลก 

 

แล�วมีผู้ลกระทบอะไรก้บทางราช่การไทยที�ด้แลเรื�องนีุ�อย่างไรบ�างไหม

ปฏิิมา: นายกประยุทัธ์ิมาทีั�นี�ค่ีะ

สำมพิงค์: นายกประยุทัธ์ิมาเยี�ยมเราทีั�นี�เม่�อปี	๖0	ท่ัานมาสััญจำรมห่าชัย	ทัั�ง	คีรม.	เลย	

มาพบกับพี�น้องแรงงานประมาณร้อยกว่าคีน	 ไม่เชิงห่าเสีัยง	แต่ินัยค่ีอว่าเราเจำอปัญห่า
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ค้ีามนุษ์ย์	เขาอยากใช้การมีส่ัวนร่วมยกระดับ	เราก็ถ่อโอกาสัเสันอนโยบาย	

แล�วเข้าเปลี�ยนุกฎหมายให�การค�ามนุุษย์กลายเป็นุแรงงานุปกต ิมีการคุ�มครอง มีการ

ให�ค่าแรงตามกฎหมายไทยหรือเปล่า

ปฏิิมา: จำริงๆ	เร่�องประมงไม่เปลี�ยนเลยนะ	พอมีผู่้าตัิดให่ญ่	กฎห่มายเร่�องประมงเปลี�ยน

ให่ม่ห่มดเลย	แต่ิเป้าห่มายเราค่ีอว่าการบังคัีบใช้กฎห่มายต้ิองเป็นจำริง	ค่ีอมีกฎห่มาย	แต่ิ

ไม่มีการบังคัีบใช้

	 ค่ีอเม่�อปี	๖0	เริ�มมีการแก้ไขและเปลี�ยน	เดิมทีัไม่มีกฎห่มายคุ้ีมคีรองลูกเร่อ

ประมง	ก็เริ�มมีข่�นมา	ห่ร่อช่วงแรกๆ	ทีั�เราทัำา	ไม่มีกฎห่มายเกี�ยวกับเร่�องการค้ีามนุษ์ย์

ด้านแรงงาน	ก็เริ�มมีกฎห่มายข่�นมา	พอปี	๕๘	จำริงๆ	แล้วไทัยจำะถูกจัำดในลำาดับทีั�ดีข่�น	

แต่ิเราคุียกับสัห่รัฐว่าจำริงๆ	มันไม่ได้ดีข่�น 

ทุักปีตัิวแทันสัห่รัฐอเมริกาในประเทัศไทัยจำะมาสัำารวจำข้อมูล	 มาอัปเดติ

สัถานการณ์	มาฟัังข้อเสันอจำากเราไปประกอบรายงาน	ไม่ว่าจำะเป็นสัถานการณ์แรงงานเด็ก

กับการค้ีามนุษ์ยใ์นประเทัศไทัย	กระทัรวงแรงงานกับกระทัรวงต่ิางประเทัศของอเมริกา

จำะมาทีั�นี�เพ่�ออัปเดติว่าเราคิีดอย่างไร	แล้วเขาก็ไปอัปเดติจำากภาคีรัฐ	เพ่�อจำะชั�งนำ�าห่นัก	

สัห่ภาพยโุรปก็เข้ามาถาม	รฐับาลเลยต้ิองเล่อกว่าคีวรจำะทัำางานกับเรามากกวา่ตีิติราเรา	

 โดยเป้าห่มายจำริงๆ	ค่ีอ	ห่น่�ง	กฎห่มายทีั�ออกไว้ต้ิองถูกบังคัีบใช้	สัอง	เราคิีด

ว่าคีวรจำะสัร้างกระบวนการห่ร่อคีวามติระห่นักรู้กับผูู้้บริโภคี	 คุีณแน่ใจำได้อย่างไรว่า

อาห่ารทัะเลทีั�คุีณกินไม่ได้ถูกจัำบมาด้วยทัาสั	 เราคิีดเร่�องซัพพลายเชน	 การติรวจำสัอบ

ย้อนกลับ	สัายพานการผู้ลิติทุักขั�นติอนคีวรไม่เอาเปรียบแรงงาน

 

อะไรสำำาค้ญที�สุำดที�เราอยากจะให�บ้งค้บใช่�คุ�มครองแรงงานุข้�ามช่าติ

ปฏิิมา: จำริงๆ	 กฎห่มายการคุ้ีมคีรองลูกเร่อประมงออกมาเยอะมาก	 เร่�องต้ิองจ่ำายเงิน

เด่อนทุักเด่อน	แต่ิติอนนี�ก็ยังไม่ได้จ่ำาย	ต้ิองจ่ำายเงินผู่้านบัติรเอทีัเอ็ม	เราอยากให้่มีการ

ติรวจำสัอบเพ่�อให้่เขาได้รับค่ีาติอบแทันจำริงๆ	ห่ร่อเร่�องการค้ีามนุษ์ย์	เป็นแรงงานบังคัีบ	

มีคีดีตัิวอย่างมากกว่านี�	แต่ิค้ีามนุษ์ยมี์โทัษ์ห่นัก	พอพวกนายจ้ำางรู้ว่าจำะเป็นการค้ีามนุษ์ย์	

เขาวิ�งเต้ิน	เป็นสิับล้านเขาก็จ่ำาย	
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สำมพิงค์: เขายอมจ่ำายให้่ทันายสีัเทัาเพ่�อจำะรักษ์าศักดิ�ศรีของตัิวเอง	แต่ิแรงงานไม่ได้สััก

บาทั

 

ที�เราทำานีุ� พิม่าเห็นุไหม ทางการพิม่าเข้ามาร่วมมือก้บเราหรือเปล่า เข้าให�สำนุ้บสำนุุนุ

ทุนุไหม

ปฏิิมา: เห็่นค่ีะ

สำมพิงค์: ช่วงก่อนทีั�อองซานซูจีำจำะข่�นมามีอำานาจำ	 แทับจำะไม่เห็่นหั่วพวกเขาเลย	ติอน

ห่ลังอองซานซูจีำข่�นมาแล้วบอกว่าต้ิองคุ้ีมคีรองแรงงานนะ	 เจ้ำาห่น้าทีั�เริ�มกระเต่ิ�อง	 มา

พบมาห่าเรา	 มีเคีสัก็ประสัานง่ายข่�น	 ติอนนี�แค่ีโทัรศัพท์ัก็รับเร่�องแล้ว	 แต่ิเขาไม่มีงบ

ประมาณ	เวลามีเคีสัยังต้ิองส่ังให้่เราเลย	ต้ิองไปด้วยกัน	ห่ร่อต้ิองเชิญเขาไป	เราต้ิองออก

ค่ีารถให้่เขา

 

แรงงานุที�เราทำางานุด�วย หล้กๆ คือแรงงานุพิม่า แล�วรองลงมาคือ

สำมพิงค์: กัมพูชาและลาว	ในแรงงานร้อยคีน	เป็นแรงงานพม่าประมาณ	70	แรงงาน

กัมพูชาสััก	๒0	ลาว	๑0 บังคีลาเทัศไม่มี	เวียดนามโผู้ล่มานิดห่น่�ง	โรฮิงญาโผู้ล่มานิด

ห่น่�ง	 ช่วงโคีวิด-๑๙	 เราช่วยเห่ล่อพี�น้องแรงงานได้เยอะ	 ขนาดว่าบางห่น่วยงานบาง	

เอ็นจีำโอ	 มีมาติรการ	 มีนโยบายไม่ให้่เจ้ำาห่น้าทีั�ออกพ่�นทีั�นู่นนี�	 แต่ิเราไม่สันเลย	 เรา

พยายามห่าว่าติรงไห่นเด่อดร้อน	ลำาบาก	ไม่มีกิน	เราก็รับบริจำาคีข้าวของ	ช่วยได้ห่ลาย

พันคีรอบคีรัว	สัองห่ม่�นกว่าคีน	นนทับุรี	สัมุทัรสัาคีร	สัมุทัรสังคีราม	ปทุัมธิานี	ติราด	

ระยอง	ชลบุรี	สัมุทัรปราการ	แม่สัอด	เชียงให่ม่	กรุงเทัพฯ	ด้วยค่ีะ	ติรงราชเทัวี	ทีั�เขา

เป็นลูกจ้ำางในห้่าง	แล้วพอห้่างปิด	เขาไม่ให้่เงินเด่อนไม่ให้่อะไร	เราก็ทัำาถุงยังชีพเฉพาะของ

แห้่งให้่เขา

แรงงานุพิม่าที�เข้�ามาในุไทยท้�งหมด มีแรงงานุท้�งถ้้กฎหมายก้บผิู้ดกฎหมายเท่าไหร่ 

อย่้ในุภาคประมงเทา่ไหร่ และที�เข้�ามาผิู้ดกฎหมาย ส่ำวนุใหญ่อย่้ภาคประมงหรอืเปล่า 

ถ๊้งได�เป็นุประเด็นุร�อนุแรงมากในุภาคประมง

สำมพิงค์:	แต่ิก่อนก็บอกว่าแรงงานในภาคีประมง	ลงเร่อ	 มีเป็นเร่อนแสัน	 ก่อนทีั�จำะจัำด
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ระบบ	IUU	fishing	(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing	ห่ร่อ	การทัำา

ประมงทีั�ผิู้ดกฎห่มาย	ขาดการรายงาน	และไร้การคีวบคุีม)	เพราะว่าเร่อผีู้เยอะ	เร่อผีู้

คีนผีู้เพียบเลย	แต่ิพอจัำดระเบียบก็ลดลงมา	เต็ิมทีั�ไม่เกิน	๖	ห่ม่�นทัั�วประเทัศ	สััดส่ัวน

ไม่เกิน	๕%	ของทัั�งห่มด	ค่ีอมันลดลงเร่�อยๆ	จำาก	๓-๔	ล้าน	ไล่ลงมา	จำนถ่งติอนนี�ใน

ระบบมี	๒	ล้าน	๖	แสันคีน	แล้วติอนนี�เจำอโคีวิด	น่าจำะห่ายไปเยอะ	เต็ิมทีั�ไม่เกินล้านกว่า	

แต่ิเราคิีดว่าแรงงานทีั�ลักลอบดำาดินอยู่	 ไม่น่าจำะติำ�ากว่า	 ๔-๕	 ล้านคีน ก็มี

นายจ้ำางปกติิ	 อยู่ติามซอกติามซอยติามภาคีเกษ์ติร	 มีการลักลอบอยู่แล้ว	 ง่ายๆ	 ว่า

แรงงานข้ามชาติิเป็นทีั�ห่ากินของเจ้ำาห่น้าทีั�ติำารวจำในพ่�นทีั�นั�นๆ	แห่ละ	ค่ีอคุ้ีมคีรองนอก

ระบบไง	บางแห่่งผูู้้ให่ญ่บ้านเป็นคีนเก็บ	แล้วก็ส่ังต่ิอให้่แล้วแต่ิใคีร	เลยไม่มีทัางจัำดการ

ได้ห่มด	เป็นห่ม้อข้าวดีๆ	นี�แห่ละ

	 ถ้าจัำดให้่เป็นระบบให้่ดี	 จัำดการให้่ง่ายข่�น	 เขาไม่อยากทัำาไง	 เช่น	แรงงานทุัก

คีนมีแค่ีบัติรเดียว	ติรวจำไดทุ้ักทีั�	ไม่มี	เดี�ยวมีบัติรโน้นบัติรนี�	เง่�อนไขจำดทัะเบยีน	แจ้ำงย้าย

เข้าย้ายออก	เป็นเงินทัั�งนั�นเลย	ค่ีอถ้ามีระบบเอกสัารเยอะเท่ัาไห่ร่	มันเปิดช่องห่ากิน	

การแก�ปัญหาในุที�นีุ�ก็ร้�หมดอย่้แล�ว แต่ไม่ทำา

ปฏิิมา: ค่ีะ	 เม่�อเช้าทีั�ปร่กษ์านายกโทัรมาถามว่าอยากจำะทัำางานกับติำารวจำแบบไห่น	

ห่มายถ่งว่าเขากำาลังจำะปฏิรูประบบติำารวจำ	 เราก็บอกว่าไปว่า	 จำริงๆ	 ช่วงห่ลังอาจำจำะดี

ข่�นในแง่ของคีวามร่วมม่อ	แต่ิในแง่ของการมีส่ัวนร่วมอาจำจำะยังน้อยอยู่	เพราะว่าคีำาว่า

ดุลพินิจำของติำารวจำ	ทัำาให้่เขาเป็นผูู้้เดียวทีั�ตัิดสิันใจำได้	น่าจำะเปลี�ยน	แบบว่าองค์ีกรภาคี

ประชาสัังคีมน่าจำะเข้ามามีส่ัวนร่วมติรงนี�ด้วย 

สำมพิงค์: พวก	DSI	(กรมสัอบสัวนคีดีพิเศษ์)	เปิดใจำ	ทัห่ารเปิดใจำ	กอ.รมน.ทีั�ทัำาเร่�อง

ต่ิางด้าวเปิดใจำ	แต่ิพออยูใ่นวงติำารวจำ	 วงประชุมล่าสุัด	 เขาเชิญระดับรองผูู้้บังคัีบการ	

ผูู้้บังคัีบการจัำงห่วัด	มาวางแผู้นทีั�จำะติรวจำติรา	เขาเชิญผู้มไปด้วย	พอดีสัำานักงานติำารวจำ

แห่่งชาติิเชิญผู้มเปน็ทีั�ปร่กษ์า	ศพดสั.	(ศูนยพิ์ทัักษ์์เด็ก	สัติร	ีคีรอบคีรวั	และป้องกันปราบ

ปรามการค้ีามนุษ์ย์)	พอเวลาเราพูด	ทุักคีนจำะนั�งเงียบ	เขาจำะไม่เปิดปากตัิวเอง	เขาก็รู้	

แต่ิยิ�งรู้จำากกูเท่ัาไห่ร่เดี�ยวกูแย่	กูลำาบาก	เขายังไม่เปิดใจำ	ยกเว้นห่น่วยเซ็นเติอร์กลางทีั�

ตัิ�งข่�นมา	เขายอมทัำางานกับเรา	แต่ิถ้าแต่ิละจัำงห่วัด	เป็นพ่�นทีั�แสัวงห่าประโยชน์อยู่แล้ว	
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กินกันอยูแ่ล้ว	สัมุทัรสัาคีรทีั�เราอยูถ่่อว่าเปลี�ยนแปลงไม่น้อย	จำากเดิมทีั�กินกันแบบสันั�น

ห่วั�นไห่ว	มาเจำอเราออกรายงานเร่�องนายห่น้าค้ีามนุษ์ย์	ต่ิ�นกันให่ญ่เลยในมห่าชัย	

 

นุอกจากแรงงานุภาคประมง แรงงานุข้�ามช่าติในุภาคอื�นุที�สำำาค้ญมีอะไรบ�าง

ปฏิิมา: ก่อสัร้าง	เกษ์ติร	บริการ	โรงงาน	พวกทัอผู้้า 

สำมพิงค์: พวกโรงงานทัอผู้้า	 (Garment)	 เรายังเข้าได้ไม่มาก	 แต่ิถ้าเข้ามากต้ิองแถว

แม่สัอด	แถวนคีรปฐม	แถวอ้อมน้อย	กลุ่มทีั�เราเข้าได้เยอะค่ีอพวก	Processing	พวก

แปรรูป	พวกประมง	พวกก่อสัร้าง	และโรงงานทัั�วไป	ติอนห่ลงัเริ�มเข้าถ่งเร่�องแม่บ้าน	แม่

บ้านในกรุงเทัพฯ	เริ�มเข้าถ่งได้เยอะ	เรามีกลุ่มเคีร่อข่ายแม่บ้านอยู่

 

เครือข่้ายที�ร่วมก้บเราอย่้ มีชื่�ออะไรบ�าง อย่างกลุ่มแม่บ�านุเป็นุกลุ่มข้องเข้าหรือเป็นุ

คนุข้องเราลงไปประสำานุ

สำมพิงค์: เป็นการรวมตัิวของกลุ่มแรงงานเขาเอง	อาจำจำะมีช่�อเรียกห่ลายช่�อ	 เช่น	อาจำ

จำะมีกลุ่ม	MBG	ค่ีอ	Myanmar	Born	Gurkha	เป็นกลุ่มชาวเมียนมากุรข่า	กุรข่าค่ีอเช่�อ

สัายเนปาลทีั�มาอยู่ในพม่า	 จำะมีกลุ่มก้อนทีั�สัามารถรวมติัวกันได้ห่ลายจัำงห่วัด	 เราเป็น

ตัิวกลางเช่�อม	ส่ัวนกลุ่มทีั�ผู้มสัร้างข่�นมาอีกกลุ่มห่น่�ง	ค่ีอ	Myanmar	Migrant	Labour	

Group	ใช้เป็นศูนย์กลางทีั�จำะรวมกลุ่มมอญ	กลุ่มกะเห่รี�ยง	ฯลฯ	มาเจำอกัน

 

มอญก้บพิม่าจะเข้�าก้นุได�เหรอ

สำมพิงค์: ทีั�นี�ไม่มีปัญห่า	 ทุักอย่างก็ทัำางานด้วยกัน	 เป้าห่มายค่ีอปากท้ัอง	 เขาไม่มา

ทัะเลาะกัน	บางทีัก็แต่ิงงานด้วยกัน	กลุ่มรุ่นห่ลังก็ผู้สัมกันแล้ว	ไม่มีคีวามขัดแย้ง	ถ้าเป็น

รุ่นเก่าอาจำจำะมีแนวอนุรักษ์์นิยมห่น่อย	 

 

เรามีคนุรุ่นุใหม่ที�มีความร้�ความเข้�าใจ ที�จะพ้ิฒนุางานุ ที�จะสืำบทอดงานุไหม 

ปฏิิมา: ต้ิองยอมรับว่ายุคีแรกเป็นยุคีทีั�สัร้างมาแล้วพร้อมปิด	๒๔	ชั�วโมง	เพราะเราไป

กระทับกับกลุ่มทุันให่ญ่	เป็นยุคีแบบวัยรุ่นห้่าว	ในแง่ของการส่ังไม้ต่ิอ	เราเลยมีชุดคีวาม

เช่�อว่า	Learning	by	Doing	อาจำจำะทัำาให้่มีตัิวติายตัิวแทันได้	เราใช้เวลา	๑๕	ปี	ปรากฏ
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ว่าไม่ใช่	กลายเป็นว่าเราสัองคีนเป็นผูู้้นำา	แล้วเขาแค่ีเดินติาม	แต่ิเขาไม่ได้อินห่ร่อสัร้าง

พ่�นทีั�ตัิวเอง	 เพ่�อห่วังให้่ตัิวเองมีทัักษ์ะบางอย่าง	 เพราะงานทีั�นี�เป็นงานเฉพาะห่น้ามา

ติลอด	ได้คุียกับกรรมการของเราว่า	จำริงๆ	เราต้ิองสัร้างระบบทีั�เป็นทัางการ	ลูกทุ่ังแบบ

เดิมไม่ได้แล้ว	ต้ิองมี	Lessons	Learned	ห่ร่อมีไกด์ไลน์เพ่�อให้่น้องทัำางานต่ิอยอดจำาก

เราได้	สุัดท้ัายค่ีอคีำาว่าเคีร่อข่ายของเรา	ห่ร่อว่าคีนทัำางานของเราไมต้่ิองเป็นฟูัลไทัม์แล้ว	

เราจำะมีจิำติอาสัาห่ลากห่ลายมากทีั�พร้อมเข้ามาช่วยสันับสันุน	บทับาทัของ	LPN	คีวรจำะ

เป็นการออร์กาไนซ์กลุ่มเห่ล่านี�ให้่เข้ามาทัำาอะไรบางอย่าง	 เปลี�ยนแปลง	สัร้างทััศนคีติิ

ให่ม่ๆ	เกี�ยวกับการมองเพ่�อนแรงงานข้ามชาติิ	ห่ร่อสัร้างนวัติกรรมให่ม่ๆ	ในอนาคีติ	

ติอนนี�เรามีทีัมงานอยู่	๙	คีน	จำากเดิมมี	๓0	คีน	ก่อนห่น้านั�นเป็นฟูัลไทัม์	เรา

พยายามเอาน้องทีั�ฝึ่กงานมาทัำางาน	และให้่เวลาเขาทัำางาน	ให้่เขามีพ่�นทีั�	๓	ปี	๕	ปี	๑0	

ปี	 ๑๒	 ปี	 พอวันห่น่�งเราบอกว่า	 พวกเราอาจำจำะติ้องโติได้แล้วนะ	 จำะติ้องมี	 Lessons	

Learned	ของตัิวเอง	คุีณทัำามา	๕	ปี	๑0	ปี	๑๒	ปี	มีอะไรบ้าง	เขียนเร่�องราวออกมาได้

ไห่ม	 น้องไม่มี	 คุียกัน	สัรุปแล้วเขาไม่มีแพสัชั�น	 เขาแค่ีเดินติามเรา	แต่ิดีทีั�ได้รู้เร่�องการ

สัร้างระบบด้วย เพิ�งเริ�มเม่�อปีทีั�แล้วเอง	เดิมเป็นลูกทุ่ังและทุักคีนเข้าใจำว่า	LPN	เงินเยอะ

มาก	 จำริงๆ	 ทีั�เงินเยอะเพราะว่าเราทุ่ัมสุัดตัิว	 มีแรงมีเงินเท่ัาไห่ร่เราลงห่มด	 เงินค่ีา

ติอบแทันเราไม่เอา	เอาเงินทัั�งห่มดทีั�ตัิวเองมีไปจ่ำายให้่ลูกน้อง	ซ่�งมันไม่ยั�งย่น 

 

สิำ�งที�ย้�งยืนุคือเราต�องการให�เข้ามีแพิสำช้่�นุในุการทำางานุ

ปฏิิมา:	 ไม่ต้ิองเป็นแพสัชั�นทีั�เห่ม่อนเราก็ได้	 แค่ีไอเดียห่ร่ออะไรของคีนรุ่นให่ม่ทีั�จำะไป

สัร้างต่ิอก็ได้	แต่ิกลายเป็นว่า	เจำนวายกับการสัร้างกระบวนการคิีดของเขาไม่ไปด้วยกัน	

แต่ิเขาอาจำจำะมีคีวามสันใจำด้านอ่�นๆ	นะ	ห่ร่อยังไม่ชัดเจำนกับตัิวเอง	แต่ิมีน้องคีนห่น่�งทีั�

ยงัอยูกั่นมาตัิ�งแต่ิต้ิน	เป็นคีนทีั�ห่น่วยงานภาคีรัฐจำะเรียกห่า	ต้ิองปร่กษ์าเขา ติอนนี�มีคีน

ให่ม่เข้ามา	แล้วเรากำาลังสัร้างภายใต้ิระบบ 

สำมพิงค์: ยุคีเราก่อตัิ�งเป็นยุคีอุดมการณ์	ทัำางานแบบทุ่ัมสุัดตัิว	ค่ีอเพ่�อสัังคีม	แทับไม่ได้

ดูแลตัิวเอง	 ถ้าไม่นอนค่ีอคิีดเร่�องงานเป็นส่ัวนให่ญ่	 เราพยายามทีั�จำะเอาเด็กรุ่นห่ลังมา	

สัร้างอุดมการณ์เชิงสัังคีมร่วมกัน	อันนี�เป้าห่มายให่ญ่นะ	เร่�องเงินเด่อนแทับจำะไมพู่ดถ่ง

เลย	 คีนทีั�จำะมาทัำางานกับเรามีห่ลายคีวามท้ัาทัายมาก	 อยากทัำางานใช่ไห่ม	 ไม่จำบ	
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ปริญญาติรีก็มี	ห่ร่อถ้าจำบมาไม่เคียอยูใ่นสัายนี�เลย	ถ้าอยากทัำา	ฝึ่กงานก่อนดีไห่ม	ไม่มี

เงินเด่อนให้่	แต่ิมีข้าวกินนะ	เราจำะได้วัดว่าคุีณชอบจำริงห่ร่อเปล่า	ถ้าไม่ชอบจำะได้ไป	มี

คีนมาเห่ม่อนกัน	

ห่ร่อท้ัาทัายกลุ่มพวกเด็กฝึ่กงานทีั�จำบฝึ่ก	เราก็จำะเห็่นแวว	มา	๑0	อาจำจำะเห็่น	

๓	ถ้ามีโคีรงการสันบัสันุนก็มาเลย	ไม่ต้ิองสััมภาษ์ณแ์ล้ว	ทัำางานเลย	ติอนนั�นมีการประชมุ	

มีการใส่ัคีวามคิีดเร่�องสัังคีมเยอะ	ก็ดูแลไว้ได้	๕-๖	ปี	ทัำางานมีคีวามสุัข	งานของเราไม่

เป็นเวลำ�าเวลา	 บอกทัุกคีนว่าพร้อมเรียกทุักเม่�อ	 เทีั�ยงค่ีนมีเคีสัต้ิองไป	 ทัุกคีนรู้ส่ักสันุก	

สัมัยแรกๆ	ต่ิ�นเช้าตีิห้่า	ผู้มต้ิองไปส่ังเด็ก	เป็นคีนขับรถ	พอมาติรงนี�ก็เป็นผูู้้อำานวยการ	

ติอนเย็นก็ไปคีนขับรถต่ิอ	เป็นอยู่ห่ลายปี	แต่ิว่าเราสันุก	แล้วสัร้างผู้ลงานมาเร่�อย	สัร้าง

นวัติกรรมมาเร่�อย	เด็กเข้าเรียนมาเร่�อย	พอมาติอนห่ลังจำะได้พวกเจำนวายเข้าไป	เขาจำะ

คิีดเร่�องเงินแล้ว	คิีดเร่�องเสีัยเวลากูแล้ว	คิีดเร่�องเอาเปรียบกูนี�ห่ว่า

 

เข้าไม่ได�เห็นุเราเป็นุต�นุแบบว่าทำางานุ 24 ช้่�วโมง

สำมพิงค์: ค่ีอเรารับมาทีัห่ลัง	เขาจำะจำำาลองเร่�องการเป็นบริษั์ทัว่าต้ิองอย่างนี�	ฉันต้ิองได้

วันห่ยุดเท่ัานั�นเท่ัานี�		สัมัยก่อนค่ีอใคีรอยากห่ยุด	ห่ยุดไปเลย	ทัำางานจำนถ่งตีิสัามตีิสีั�	คัีด

แยกเห่ย่�อผูู้้เสีัยห่าย	กลับมาเราก็พักผู่้อนเลย	ต่ิ�นนอนติอนบ่ายเลย	แต่ิรุ่นห่ลังไม่ได้คิีด

อยา่งนี�	มันคิีดว่าน่าจำะมีโอทีัห่ร่อเปล่า	แต่ิว่าเราไม่ได้ทัำาติามเขาห่รอก	พวกนี�สุัดท้ัายอยู่

ไม่ได้	เพราะว่าเราก็เรียกร้องเร่�องคุีณภาพงาน	พอไม่ได้	เขาก็ดีดตัิวเองออกไป	เราค่ีอย

ปั�นรุ่นให่ม่	ไอเดียของเราค่ีอ	ต้ินเด่อน	เราจำะเอาจิำติวิญญาณคีนรุ่นเก่ากับคีนรุ่นให่ม่มา

เจำอกัน	มาคุียกัน	มาถกแถลงกันว่าเราจำะไปข้างห่น้าอย่างไร	พวกเราทัำางานทีั�ยากซ่�งคีน

อ่�นไม่ทัำา	 ข้อได้เปรียบของ	LPN	ค่ีอจำะทัำางานในเชิงปฏิบัติิการ	Rescue,	Operation	

กับห่น่วยงานติำารวจำ	เจำอข้อขัดแย้ง	ภาคีรัฐ	ภาคีธุิรกิจำ	ซ่�งมีคีนทัำาน้อยมากเลย	ของเรา

เป็นพวกทัำางานได้ห่มด	เย็นได้ร้อนได้	ปะทัะได้	จำนห่น่วยงานภาคีรัฐยอมรับ	จ่ำงมาร่วม

งานกบัเรา	เจ้ำาห่น้าทีั�รัฐจำำานวนไมน้่อยทีั�มา	Work	Case	กับเรา	ได้ติำาแห่นง่ห่น้าทีั�สูังข่�น

เร็วมาก	เพราะใช้เคีสัเป็นตัิววิ�ง	จำนทัำาให่ต้ิำารวจำห่ลายคีนบอกว่า	มีเคีสัไห่มชว่งนี�	เพราะ

ได้ผู้ลงาน	ห่ร่อเขาบอกว่า	ถ้าไม่มีเคีสัอินโดนีเซีย	ประมงไม่เปลี�ยน	พอมีเคีสัอินโดนีเซีย	

+	IUU	fishing	+	Tier	3	ของ	TIP	Report	อเมรกิา	(Trafficking	in	Person	Report:	รายงาน
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การค้ีามนุษ์ยข์องกระทัรวงการต่ิางประเทัศสัห่รัฐอเมริกา)	รวมกัน	๓	เร่�องให่ญ่ๆ	ทัำาให้่

เปลี�ยน

 

ตอนุที�มี IUU พิวกประมงมากดด้นุทางเราบ�างไหม

ปฏิิมา: เขาก็โพสัต์ิด่าติลอด 

สำมพิงค:์ ติอนเคีสัอนิโดนเีซีย	ก็โพสัติด่์าเราอยู่เห่ม่อนกัน	พวกนายห่น้า	ไต๋ิเร่อทีั�ไม่ชอบ

เรา	ก็ด่าเรา	

ปฏิิมา: เขาว่าเรารับเงินฝ่รั�งมา	

สำมพิงค์: ทัำาลายเศรษ์ฐกิจำ	ทัำาลายประมง 

ปฏิิมา: จำริงๆ	เราไม่ได้เงินจำากใคีรเลย	เราเอาเงินส่ัวนตัิวไป 

สำมพิงค์: พวกประมงพ่�นบ้านทัำางานดว้ยกันอยูแ่ล้ว	ส่ัวนพวกประมงพาณชิย์อยู่ต่ิอห่น้า

เราก็พูดดี	แต่ิพูดในกลุ่มของพวกเขาเองกพู็ดว่าเราไมดี่	พวกประมงสัว่นห่น่�งก็ไม่ได้ชอบ

เรานะ	แต่ิเราไม่สันใจำ	ไม่ชอบก็ยิ�งดี

เราทำางานุตามอุดมคติอย่างนีุ� บางคร้�งท�อไหม

ปฏิิมา: ไม่ท้ัอค่ีะ	เพราะว่าเราเล่อกทีั�จำะใช้ชีวิติแบบนี�	จำริงๆ	มีเห่ตุิการณ์ทีั�เลวร้ายกว่า

อีกนะ	เห่ย่�อทีั�เราช่วยมา	เราดูแลเขา	วันห่น่�งเขามาทัำาร้ายเห่ย่�อในบ้านเราอีก	แต่ิเราก็

คิีดว่า	เราทัำางานกบัมนุษ์ย	์แล้วมนุษ์ยก็์มีการเปลี�ยนแปลงข่�นลงเป็นปกติิ	เราเปลี�ยนเขา

ทัั�งห่มดไม่ได้	แต่ิว่าติอนทีั�เขาแย่	เขากำาลังจำะติาย	ถ้าเราเห็่น	เราต้ิองช่วย	ไม่ได้ท้ัอ	แต่ิ

เราคีวรระวังให้่มากข่�นห่ร่อทัำาให้่ดีกว่านี�	ส่ัวนเร่�องทีัมงาน	นั�นค่ีอโอกาสัทีั�เขาจำะไปมอง

ห่าอะไรให่ม่ๆ	ทีั�สัอดคีล้องกับชีวิติเขา	ส่ัวนเราคีวรทีั�จำะบอกเล่าเร่�องราวของการให้่	การ

แบ่งปัน		ให้่คีนเขาคิีดว่ายังมีอีกมุมของการเก่�อกูลกัน	คีนเล็กคีนน้อยก็ทัำาได้ทัั�งนั�น	แค่ี

นี�ก็น่าอยู่แล้ว

 

ต่อไปเราจะช้่กจ้งคนุเจนุวายให�มาอุทิศต้วทำางานุอย่างไรให�มีความย้�งยืนุ ผู้ลงานุมี

คุณภาพิ และคุณภาพิชี่วิตข้องเข้าดีด�วยได�อย่างไร

สำมพิงค์: แม้ว่าจำะคิีด	แต่ิห้่ามท้ัอ	ท้ัอไม่ได้	เพราะว่าปัญห่ารออยูข้่างห่น้า	บางทีัแรงงาน
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มา	ก็ต้ิองทัำา	ต้ิองรับ	ต้ิองสู้ัเพ่�อเขา	สัอง	เน่�องจำากเราเป็นผูู้้ร่วมก่อตัิ�ง	ทิั�งไม่ได้	ถ้าทิั�งมัน

จำะห่ายไป	แต่ิเราคิีดเสัมอว่า	เราจำะสัร้างนวัติกรรมการแก้ไขปัญห่าแบบให่ม่ๆ	ทีั�คีนอ่�น

ไม่คิีดอย่างไรบ้าง	เราสััมผัู้สักับเพ่�อนๆ	เอ็นจีำโอห่ลายองค์ีกรนะ	องค์ีกรไห่นทีั�คิีดค้ีนอะไร

ให่ม่ๆ	ไม่ได้ก็ติายไป	ห่ายไป	ห่าเงินไม่เก่งก็ไป	ห่ร่อบางองค์ีกรไม่ทัำางานกับรัฐ	ไม่ทัำางาน

กับภาคีธุิรกิจำ	แต่ิเราไม่ใช่	เพราะปญัห่าทุักอยา่ง	ถ้าห่น่วยงานเห่ล่านี�ไม่มาร่วมก็คีงแกไ้ม่

ได้	เราจำะดันข้างเดียวก็ไม่ได้	เราต้ิองเอาคีวามพิเศษ์ของเขามา	เห่ม่อน	คีสัช.มาบริห่าร 

เราต้ิองห่าคีวามพิเศษ์ของเขามาทัำางานให่้ได้	 แม้ว่าอีกทัางห่น่�งเราไม่ได้เห็่นด้วยกับ

ประยุทัธ์ิทัั�งห่มด	แต่ิว่าผู้มต้ิองเอาอะไรสัักอย่างมาทัำางานให้่ได้	อย่างผู้มเอาทีัมงานคุีณ

มาทัำางานกับผู้มเพ่�อจำะประสัานให้่ได้	เขาเลยมีทัมีทีั�ปร่กษ์านายกฯ	มาห่า	มานัดพบ	มา

พูดคุีย	มาใช้ช่องทัางนี�ในการ	Advocate	รัฐบาลผู่้านปากของพวกทีั�ปร่กษ์า	จำดห่มาย

น้อยทีั�ผู้มส่ังก็ถ่งนายกฯ	ไม่ต้ิองไปเดินประท้ัวงอะไรมาก	ค่ีอวิธีิ	Advocate	เริ�มเปลี�ยน	

บางทีัเขาก็ติอบมาว่านายกฯ	ได้อ่านแล้วนะ	ได้ไม่ได้อยา่งน้อยก็ถ่งม่อ	แต่ิก่อนเร่�องของ

คีวามขัดแย้ง	 เช่น	 เปิดศูนย์ลูกเร่อประมงอยู่ทีั�สัะพานปลา	พวกเจ้ำาของเร่อมาโวยวาย	

มาต่ิอต้ิาน	ทัำาไมดูแต่ิแรงงาน	ไม่ดูแลนายจ้ำาง	ด่าพวกเราให้่ไปดูแลเขาด้วย	ปรากฏเป็น

ข่าว	 เป็นเห่ม่อนนักเลงเห่ม่อนชาวบ้านอะไรแบบนี�	 ซ่�งผู้มก็เอาอยู่	 ผู้มบอกว่าผู้มให้่คีำา

แนะนำาทุักคีน 

 ห้่ามท้ัอ	ท้ัอไม่ได้ห่รอก	เรายังมีลูกมีห่ลาน	และสิั�งทีั�เราปลูกสัร้างไว้	ติอนนี�เรา

มีศูนย์พัฒนาและฟ้ั�นฟูัเยียวยาผูู้้ประสับปัญห่า	 และศูนย์ฝึ่กอบรม	 ทีั�ลาดห่ลุมแก้ว	

ปทุัมธิานี	ให้่คีนทีั�เป็นเห่ย่�อไปอยู่	และจัำดประชุมอบรมสััมมนาวงย่อยได้ 

 

อบรมเรื�องอะไร

สำมพิงค์: การป้องกันปัญห่าซำ�า	ไทัยออนไลน์	ห่ร่อปลูกผัู้กปลูกห่ญ้าไป

ปฏิิมา: ถ้าเป็นในส่ัวนของเด็ก	 เราทัำาเร่�องทัักษ์ะชีวิติเขา	 ให้่เขาโติอย่างมีคุีณภาพ	 ถ้า

เป็นคีนโติ	บางคีนเขาสัญูเสีัยแขนขา	แล้วช่วงรอเงนิชดเชยก็อาจำจำะเพิ�มทัางเล่อกให่เ้ขา

ว่า	 ถ้ามีม่อข้างเดียวทัำาอะไรได้	 แต่ิพอติิดโคีวิด-๑๙	 เลยยังเปิดอย่างเป็นทัางการไม่ได้	

ถ้าเปิดเป็นทัางการ	เราจำะประสัานกบัศูนยฝึ์่กฝี่ม่อแรงงานให่เ้ข้ามาสัอนเขา	กบัอีกส่ัวน

ห่น่�งค่ีอลูกเร่อประมง	 คีนทีั�ติิดอยู่นานทีั�สุัดค่ีอ	 ๓๒	 ปี	 ถ่งได้กลับบ้าน	 เขาปรับตัิวกับ
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คีรอบคีรัวไม่ได้เลย	ถ่อเป็นคีนไร้บ้าน	มี	trauma	(ปมบาดแผู้ลในใจำ)	รุนแรง	พูดคีนเดียว	

ใช้ชีวิติไม่ได้	จำะเป็นอีกอย่างห่น่�งค่ีอทีั�ปลอดภัยของเขาช่วงห่น่�ง	แต่ิช่วงแรก	ทีั�	LPN	เรา

มีเด็กอยู่	 แล้วพอเป็นลูกเร่อประมง	 เขามีปัญห่าอีกอย่างห่น่�ง	 เลยไปสัร้างศูนย์ติรงนั�น	

เพ่�อให้่ลูกเร่อทีั�เราเอากลับมาไปอยู่ทีั�โน่น	อย่างน้อยมีทีั�ปลอดภัยก่อน	มีคีนทีั�เข้าใจำเขา	

ถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติิทีั�เกิดอุบัติิเห่ตุิจำากการทัำางาน	 ห่ร่อบางคีนห่นีมา	 รอดชีวิติมา	

เราจำะทัำาข้อมูลเพ่�อไปช่วยคีนอ่�นต่ิอ	แล้วระห่ว่างนั�นเราจำะสัอนเร่�องวิถีของการปลูกผัู้ก	

ห่ร่อติามคีวามสันใจำของเขา	พวกคีอมพิวเติอร์	ซ่อมอะไรต่ิออะไร 

 

พิวกที�มี trauma เราทำางานุร่วมก้บนุ้กจิตวิทยา หรือเราด้แลเอง

ปฏิิมา: ต้ิองมีการให้่คีำาปร่กษ์า	 ช่วงแรกเราพยายามทัำาเองแล้วตัิน	 บางคีนต้ิองส่ังโรง

พยาบาล	ต้ิองกินยา	เพราะเขาจำะห่ลอน	เห่ม่อนถูกทุับตีิให้่ทัำางานทุักวัน	กลางค่ีนก็ผู้วา	

กลัวคีนจำะมาฆ่า 

 

ต�องมีจิตแพิทย์มาช่่วยไหม

ปฏิิมา: ต้ิองคุีณห่มอเลยค่ีะ	ถ้าเป็นแบบนั�น	และอีกอย่างห่น่�งค่ีอ	เราเสัริมเอาเร่�องของ

ศิลปะบำาบัดเข้ามาอยูใ่นโปรแกรม	แต่ิว่าจำริงๆ	ม่ดแปดด้านเห่ม่อนกัน	แล้วเราจำะดูแล

เขาอย่างไร	ถ้าไม่ต้ิองอยูใ่นโรงพยาบาลติลอด

 

แล�วจะส่ำงเข้าไปสำถ้านุบำาบ้ดจิตอย่างเช่่นุศรีธ้ิญญา มีไหม

ปฏิิมา: ใช่ 

สำมพิงค์: ถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติิ	ถูกส่ังต่ิอมาจำากโรงพยาบาล	เราก็ห่าทัางส่ังกลับบ้าน	

ถ้าเป็นเด็ก	 เราจำะประเมินเคีสัว่าอยู่กับเราได้ห่ร่อไม่ได้	 แต่ิเราจำะใช้การประสัานงาน

ระห่ว่างรัฐต่ิอรัฐ	 ในการเดินทัางกลับ	 จำะมีห่น่วยงานส่ังต่ิอมาทีั�เราไม่น้อย	 โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลของรฐั	จำำาห่นา่ยเคีสัออกมา	ติิดเตีิยงบ้าง	รักษ์าห่ายแลว้เขาไมมี่ญาติิพี�น้อง	

ผู้มก็ช่วยประสัานต่ิอ	ค่ีอระบบของเขาสิั�นสุัดทีั�โรงพยาบาล	ระบบสัังคีมสังเคีราะห์่ก็สิั�น

สุัด	ต้ิองมาต่ิอทีั�เรา	 
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พิวกแรงงานุพิม่า ช่นุกลุ่มนุ�อย หรือลาว เข้�ามาแล�วเป็นุผู้้�หญิงถ้้กข้าย เราเจอไหม

ปฏิิมา: มีค่ีะ	ค่ีอจำริงๆ	ไปช่วยองค์ีกรเพ่�อนทีั�เป็นมูลนิธิิพิทัักษ์์สัติรี	เราจำะช่วยเขาเวลา	

Rescue	เพราะเขาไม่มีคีน แต่ิว่าถ้าเป็นเด็ก	เด็กอาจำจำะถูกคุีกคีาม	ถูกทัำาร้ายจำากคีนใน

คีรอบคีรัว	แล้วอยู่กับคีรอบคีรัวไม่ได้	จำะอยู่กับเรา	ทัางการไทัยเขาจำะดูแลได้สัามเด่อน

แล้วผู้ลักดันเลย	ค่ีอไม่รู้ไปไห่น	ต้ิองอยู่กับเรานี�แห่ละ	จำนกว่าเขาจำะพ่�งตัิวเองได้ 

 

แล�วเราเอาศ้นุย์อะไรไปร้บเด็กที�กล้บบ�านุเข้�าครอบคร้วไม่ได� กล้บประเทศยิ�งไปก้นุใหญ่

ปฏิิมา: เลี�ยงเลย	กลายเป็นลูกเราเลย	๑๕	คีน 

สำมพิงค:์ อีกไม่เกิน	๑๕	นาทีัจำะมาเจำอ	จำะมาอยูที่ั�นี�	ทีั�เลี�ยงอุปถัมภ์อยูสิ่ับกว่าคีน	เห่ม่อน

เราเป็นพ่อแม่	 วาดห่วังอย่างทีั�อาจำารยว่์า	 จำะส่ังต่ิอส่ังไม้อย่างไรถ้าไม่มีเราสัองคีนห่ร่อ

ว่าทีัมงาน	จำะอย่างไร	เราค่ีอยๆ	เล็ง	ค่ีอยๆ	ปั�นคีน	ปั�นคีนทีั�มีหั่วใจำ	มีอุดมการณ์ห่น่อย	

ค่ีอยๆ	บ่ม	ค่ีอถ้าใช่ก็ใช่	แต่ิว่าจำะมีเง่�อนไขของคีนทีั�เขามีเป้าห่มายอยูแ่ล้ว	บวกกับคีวาม

คีาดห่วังคีรอบคีรัว	บางคีนอยากให้่ลูกเป็นคีรู	อยากให้่เป็นทัห่าร	เขาก็จำะไปของเขา	แต่ิ

ไม่ทิั�งทีั�นี�	พอมีอะไรพิเศษ์	คีล้ายๆ	 เป็นศิษ์ย์เก่า	แต่ิเรามองอยู่ว่า	สัมมุติิว่าเราเกษี์ยณ	

ต้ิองมีคีนมาดูแลต่ิอ	ต้ิองอาศัยการปั�นแล้ว	แต่ิจำะปั�น	จำะใส่ัอุดมการณ์	ใส่ัแนวคิีดของคีน

รุ่นให่ม่อย่างไร	คีนรุ่นให่ม่แนวคิีดดีนะ	แต่ิไม่อดทันแค่ีนั�นแห่ละ	ถ้าเด็กสัมัยให่ม่ทีั�ผู่้าน

การฝึ่กงาน	ห่วัดี	แต่ิสุัดท้ัายเขาจำะไปธิรุกิจำ	จำะมาอดทันอยา่งเราไมไ่ด้	ของเราติอ้งคีวาม

อดทันสูัง	ใฝ่่เรียนรู้	พร้อมเผู้ชิญปัญห่า	เร่�องเงินทัองไว้ทีัห่ลัง	อาศัยว่าทัำาแล้วมีคีวามสุัข	

ได้ช่วยคีน	เห็่นห่ลายๆ	คีนทีั�เราปั�น	ได้ดีนะ	พวกแรงงาน	ส่ังเข้าเรียนในระบบโรงเรียน	

บางคีนจำบปริญญาติรีไปแล้วได้งานดีๆ	ก็มี 

ปฏิิมา: ถ้ารูปธิรรม	เห่ม่อนเด็กผูู้้ห่ญิงคีนห่น่�ง	เคียถูกทัำาร้ายมาก่อน	เขาก็อิน	รู้ว่าเวลา

เด็กถูกทัำาร้ายเป็นอย่างไร	 เวลาทีั�เขาเจำอเด็กคีนอ่�นๆ	 เขาก็อยากจำะสัอนห่ร่อบอกน้อง	

ตัิ�งแต่ิอยูกั่บเรา	เขาน่าจำะดูแลน้องได้	๒00-๓00	คีน	ติอนนี�เป็นเด็กพม่าทีั�ไปสัอนภาษ์า

ไทัยให้่กับเด็กกัมพูชา	แล้วเวลาทีั�เขาส่ั�อสัารกับเรา	ค่ีอคีำามันล่กกว่าสัต๊ิาฟัเพราะเขาเคีย

เผู้ชิญปัญห่า	 คีำาทีั�เขาออกมามันติกผู้ล่กมากกว่าคีนทีั�เรียนจำบปริญญาติรี	 แต่ิว่าไม่เคีย

อยูกั่บคีวามทุักข์แบบนี�	เด็กทีั�อยูกั่บทุักข์เขาคีลิกได้เร็วกว่า	ก็เรียนไปด้วยทัำางานไปด้วย

สำมพิงค์: ส่ัวนห่น่�งจำะปั�นเป็นทีัมงานต่ิอ	เพราะเขาจำะอินเนอร์ดีกว่าคีนทัั�วไป	ถ้าคีนทัั�วไป



342 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
เขาจำะมีแผู้น	 เคียมีนักกฎห่มายมาทัำางานกับเราด้วยสัองคีน	 สัุดท้ัายเขาจำะไปทัางเนติิ

บัณฑิูติ	ไปอัยการของเขา 

ปฏิิมา: จิำติอาสัาแบบนี�มีห่ลายพันคีน	ถ้าเรายกหู่คุียแล้วเขาพร้อมมาช่วย	กลายเป็นว่า

เคีร่อข่ายทีั�เป็นสัายสััมพันธ์ิแบบนี�	 LPN	 ไม่ห่ายไปแน่	แต่ิจำะเป็นกลุ่มคีนทีั�เข้าใจำว่าเรา

ทัำาอะไร	และเขาเคียเป็นส่ัวนห่น่�ง

สิำ�งที�เราพิบคำาตอบคือ เจนุแซัดเจนุวายเราพิบจากเหยื�อที�เข้าอย่้ก้บเรา เหมือนุก้บ

เป็นุคนุในุ เห็นุการทำางานุข้องเรา แพิสำช้่�นุข้องเข้ามีเต็มเปี�ยมเพิราะเข้าเป็นุผู้้�ถ้้ก

กระทำา มาเป็นุผู้้�ปฏิิบ้ติการ แต่งามนุะ คนุที�เคยเป็นุศ้ตร้ในุประว้ติศาสำตร์ พิม่า เข้มร 

ไทย มาทำางานุด�วยก้นุ ประว้ติศาสำตร์ภาคประช่าช่นุมีแต่เรื�องแบบนีุ� ไม่ใช่่เรื�องการ

รบราฆ่์าฟัันุ

สำมพิงค์: ติอนห่ลัง	 ทัางออกให่ม่ห่ร่อยุทัธิศาสัติร์ค่ีอเราต้ิองสัร้างเคีร่อข่ายให้่มากทีั�สุัด	

ตัิ�งแต่ิระดับรากห่ญ้า	เห่ม่อนคีนไทัยก็มีเคีร่อข่าย	อสัม.ใช่ไห่ม	ของผู้มจำะมีเคีร่อข่ายอาสัา

สัมัคีรแรงงานเก่อบทุักจัำงห่วัด	เคีร่อข่ายระห่ว่างประเทัศแถบอาเซียนก็มี	กับเอ็นจีำโอด้วย

กันเองในอินโดนีเซีย	กัมพูชา	ลาว	เมียนมา 

ปฏิิมา: เคีร่อข่ายเราค่ีอคีนทีั�เราเคียช่วยเขา	เราช่วยคีนน่าจำะเป็นห่ม่�นคีน	แล้วคีนพวก

นี�เขากลับไปบ้านเขาแลว้	ถ้าพูดถ่ง	LPN	เขารู้จัำก	พอเราไปในห่มู่บา้นนี�	จำะมีคีนทีั�เราเคีย

ช่วยเขา	เขาจำะต่ิอให้่	เห่ม่อนเป็น	Watchdog	ให้่ในต้ินทัาง เขาโทัรมาห่าเราเอง	

สำมพิงค์: ผู้มไปญี�ปุ่น	ไปโติเกียว	ผู้มไปไลฟ์ัสัดว่าอยูโ่ติเกียว	ชาวพม่าโผู้ล่มา	พี�อยู่ติรง

ไห่น	ผู้มจำะไปห่า	แต่ิก่อนมาเรียนห่นังส่ัอกับศูนย์การเรียนทีั�นี�	เป็นอาสัาสัมัคีรเรา	ติอน

ห่ลังเขาไปทัำางานญี�ปุ่น	มานัดเจำอผู้ม	เลี�ยงข้าว	พอไปชเวดากอง	ผู้มไลฟ์ัสัด	มีทัักมา	พี�

อยู่ไห่น	อยู่ข้างบน	ผู้มข่�นมาห่า	ผู้มกำาลังจำะไปเกาห่ลีใต้ิ	ผู้มกำาลังเรียนภาษ์าเกาห่ลีอยู่	

แต่ิก่อนอยูที่ั�นี�เป็นอาสัาสัมคัีรเรา	อาสัาสัมคัีรเรากระจำายอยูทั่ั�วไป	ห่ลายคีนรบัเร่�องร้อง

ทุักข์	 บางคีนเก่งกว่าเจ้ำาห่น้าทีั�ผู้มด้วย	 เขาแค่ีโทัรมารายงาน	บอกว่าผู้มไปช่วยทีั�นี�นะ	

ได้ค่ีานู่นนี�มา	๓-๔	ห่ม่�นบาทั	จัำดการเรียบร้อยแล้ว	จำบ	เราไม่ต้ิองทัำาเอง 

 

ระบบทุนุนิุยมจะต�องแข่้งข้้นุ วิธีิทำาให�ต�นุทุนุตำ�าคือกดแรงงานุ สำาเหตุข้องการค�า
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มนุุษย์ในุภาคแรงงานุไม่มีทางหมดไปได�เลย มีกลุ่มทุนุสำม้ยใหม่ที�มาคุยก้บเราว่าเข้า

ต�องการให�ระบบแรงงานุโปร่งใสำบ�างไหม

ปฏิิมา: ถ้าเป็นนักธุิรกิจำวัย	๓0	จำะคิีดแบบนี�	 เขาต้ิองการคีวามยั�งย่นของการทัำาธุิรกิจำ	

อยากจำะทัำาธุิรกิจำแบบรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคีม	แต่ิยงัไม่ได้ผู้นวกเร่�อง	Human	Rights	เข้าไป

มากนะ	แต่ิว่าเขาเริ�มคุียกับเราได้	ค่ีอคีนทีั�เคียล้อมเรา	จำะทัำาร้ายเรา	พอคุียกบัคีนรุ่นให่ม่

แล้วเขาบอกว่า	เราเป็นเพ่�อนกัน	ช่วยกัน	คีนอายุ	๕0	ข่�นไปคุียไม่รู้เร่�อง	แต่ิคีนอายุ	๓0	

เขาเข้าใจำว่าโลกกว้างกว่านั�น	 ไม่ใช่ว่าเราปิดและทัำาร้ายใคีรแล้วคีนไม่รู้	 จำริงๆ	 เราคีวร

ประกอบธุิรกิจำแบบรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคีม	ทัำาให้่ถูกต้ิอง	ทัำาคีรั�งเดียวแล้วได้ยาว	และอีก

อยา่งห่น่�ง	ในส่ัวนเสีัยงของคีนงาน	ก่อนห่น้านั�นเขากลัวมาก	ไม่กล้าแจ้ำง	ติอนนี�เขารู้แล้ว

ว่าเขาแจ้ำงใคีรได้	เสีัยงของเขามีคีนได้ยิน	สิัทัธิิของเขาเกิดข่�นแล้ว	แล้วเขาจำะแจ้ำงเข้ามา	

สำมพิงค์: ติอนห่ลงัเวลาผู้มจำดัเวทีัเปิดฟ้ัาส่ัองโลก	ฟัังเสีัยงพี�น้องแรงงาน	ผู้มกลบัหั่วกลับ

ห่างเลย	ค่ีอเอาห่น่วยงานภาคีรัฐไปร่วม	ฟัังเสีัยงพี�น้องแรงงานก่อน	ฟัังเขาบ่นก่อน	เขา

เล่าปัญห่าให้่ฟัังก่อน	เอาพี�น้องแรงงานมาพูดประมาณสัองชั�วโมง	อีกห่น่�งชั�วโมงห่น่วย

งานภาคีรัฐติอบคีำาถามเขาให้่ได้	แล้วแก้ติรงนั�นด้วย	

ปกติิเวลาจำดัเวทีัจำะมหี่น่วยงานรฐัจำะพูด	คีนอ่�นนั�งฟััง	เสีัยเวลา	แต่ินี�มีแอ็คีชั�น

เลย	ผู้มเลยวางแผู้นว่าทุักจัำงห่วัดจำะมีเวทีัอย่างนี�ออกไป	เพิ�งจัำดทีั�แม่สัอดไปก่อนโคีวิด-

๑๙	แรงงานเขามีคีวามสุัขมาก	 เพราะเขาไม่เคียมีเวทีัอย่างนี�	พอมีประเด็นทีั�เกี�ยวข้อง

กับการจัำดห่างาน	จัำดห่างานติอบ	แล้วชี�ทัางเลย	

แต่ิว่าเร่�องทีั�ท้ัาทัายองค์ีกรเราค่ีอเราจำะต้ิองมีกองทุัน	 มีเงินห่น้าตัิกต่ิอปีเท่ัา

ไห่ร่จ่ำงจำะอยู่ได้	เพราะว่าทุันต่ิางประเทัศก็ลดลง	และทุันต่ิางประเทัศบางองค์ีกรคีวาม

คิีดไปด้วยกันไม่ได้	 เราก็ถอนค่ีนบ้าง	 ค่ีอเขาจำะเอาแต่ิรายงานสัวย	แต่ิไม่สันใจำอิมแพ็คี	

เขาไม่ฟัังการทัำางานของเรา	ไม่สันใจำเน่�อห่า	ไม่สันใจำการเคีล่�อนไห่ว	อารมณ์คีวามรู้ส่ัก

ผูู้้คีน	ค่ีอองค์ีกรต่ิางประเทัศบางแห่่งเขาคิีดว่าเขาฉลาด	เขาคิีดเห่น่อกว่าเรา	จำริงๆ	เร่�อง

นี�เราคิีดมาตัิ�งแต่ิ	๔-๕	ปีทีั�แล้ว	คุีณจำะมาบังคัีบให้่เราทัำาเห่ม่อนเดิม	ไม่เอา	เราทัำาผู่้าน

มาแล้ว 

 

แต่ย้งมีบ�างใช่่ไหมที�เข้�าใจ
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ปฏิิมา: มีค่ีะ	จำริงๆ	 เราต้ิองสัะท้ัอนแห่ล่งทุันด้วย	 ถ้าเราคิีดการพ่�งตินเอง	คีวามยั�งย่น

ของเรา	คีวรจำะมาจำากจุำดยน่ของเรา 

สำมพิงค์: งบประมาณในไทัยห่ายาก	เราห่าวิธีิห่างบประมาณจำากภาคีธิรุกิจำทีั�เขามีใจำ	ทัำา

ในเชิง	Business	 and	Human	Rights	และพร้อมจำะทัำางานกับเรา	 มี	 Thai	Union	

Group	ทีั�ขายปลากระป๋องทัั�วโลก	พวกสัมาคีมอาห่ารแช่แข็งไทัย	ห่ร่อ	Unicord	ห่ร่อ	

CPS	 เขามาลิงก์กับเราเพราะถูกขีดเส้ันจำากผูู้้ซ่�อว่าคุีณต้ิองทัำางานกับ	 Third	 Party	

เห่ม่อนกับแสัติมป์ให้่กับเขากลายๆ	 จำะมีเม็ดเงินให้่เรามาจัำดการบางเร่�องได้	 แต่ิว่าเรา

เน้นเร่�องคุีณภาพชีวิติแรงงาน	เราไม่ได้มองว่าจำะไปเป็นเบี�ยล่างเขา	แต่ิว่าต้ิองมี	TOR	มี	

MOU	 ด้วยกันทีั�ไม่มีใคีรเห่น่อใคีร	การันตีิว่าทัำางานด้วยกันได้	และคีนทัั�วไป	 ถ้าอยาก

จำะมาสันับสันุน	เรายินดี 

 

ท�องถิ้�นุที�นีุ�เข้�าใจงานุที�เราทำาเกี�ยวก้บแรงงานุข้�ามช่าติไหม

สำมพิงค์: บางผูู้้ว่าฯ	 ไม่เข้าใจำผู้มก็ไม่ยุง่	 ถ้าผูู้้ว่าฯ	 เข้าใจำผู้มก็ยุ่งห่น่อย	อย่างผูู้้ว่าฯ	 คีน

ปัจำจุำบันโอเคี	พอมาจัำงห่วัดไม่ถ่งสิับวัน	โทัรห่าผู้ม	ชวนผู้มไปคุีย	ชวนลงชุมชนแรงงาน

ต่ิางด้าวเลย	แกมีหั่วใจำเปิดกว้าง แต่ิผูู้้ว่าฯ	บางคีนเขาก็ไม่อยากจำะยุง่กับเรา	

ล่าสุัด	เรากำาลังคิีดพ่�งตินเองห่ลายเร่�องอยู่	ทีั�ลาดห่ลุมแก้วเราทัำาพ่�นทีั�เกษ์ติร

แล้ว	 ปลูกผัู้กปลูกเห็่ดเอง	 ค่ีอไม่อดอยากห่รอก	 อีกอย่างห่น่�งค่ีอจำะตัิ�ง	 SE	 (Social	

Enterprise:	 วิสัาห่กิจำเพ่�อสัังคีม)	 ข่�นมา	 กำาลังคุียกันว่าจำะจำดทัะเบียนในนามบริษั์ทั	

LPNSE	 เราจำะใช้คีวามแข็งแรงของเราในเร่�องของงานวิชาการกับปฏิบัติิการ	 เร่�องของ

มาติรฐานต่ิางๆ	เกี�ยวกับโรงงาน	ลูกค้ีาค่ีอโรงงาน	บริษั์ทัทีั�มีแรงงานต่ิางด้าว	เราให้่เขา

รู้ว่า	เขาต้ิองมีมาติรฐานอะไรบ้าง	เราจำะมีเมนูเซอร์วิสัให้่	แต่ิเราคิีดเงินเป็นเร่�องเป็นราว	

ถ้าเชิญเราไปเป็นวิทัยากร	เราไม่กล้าคิีดราคีา	เพราะเราเป็นมูลนิธิิ	แล้วแต่ิคุีณจำะให้่	แต่ิ

เป็น	 SE	 จำะดีไปอย่าง	 เพราะภาคีธุิรกิจำเขาสัามารถได้ประโยชน์ในเร่�องภาษี์ลดห่ย่อน	

ส่ัวนเราทัำากำาไรในเชิงธุิรกิจำและปันผู้ลมาทีั�	 LPN	 ต้ิองตัิ�งแยกจำากมูลนิธิิ	 กำาลังจำะจำด

ทัะเบียน	 วางเซอร์วิสั	 จำะคีลอดออกมาให้่ได้ภายในสิั�นปีนี�	 เราจำะเอากำาไรจำากบริษั์ทัทีั�

ได้ประโยชน์จำากแรงงานข้ามชาติิ	เอามาให้่เรา	แล้วเราจำะไปคีล้ายๆ	กับแสัติมป์ให้่คุีณ	

ห่ร่อมีห่ลักสูัติรเช่นว่า	 มาติรฐานแรงงานไทัย	 คุีณต้ิองรู้อะไรบ้าง	 เราจำะไปอบรมให่้
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พนักงานทัั�งทีั�เป็นเมียนมาและพนักงานบริษั์ทั เช่น	สัอนภาษ์าห่ร่อจัำดอบรมแรงงานก่อน

ทีั�จำะเข้าทัำางานในโรงงาน

ถ้าทัำาสัำาเร็จำ	 จำะเป็นรายแรกของประเทัศไทัยทีั�ไม่ได้ผู้ลิติของขาย	 แต่ิเอา

องค์ีคีวามรู้ไปขาย เราจำะมีชุดบริห่ารจัำดการ	มีชุดองค์ีคีวามรู้	โชคีดีผู้มมีทีัมงานรุ่นพี�ทีั�

เป็นเลขาสัมาพันธ์ิ	SE	อยู่แล้ว	เขามีประสับการณ์	มีฮาร์ดแวร์	ซอฟัต์ิแวร์	มีฮาวทูั	มี

คีอนเน็กชั�นพร้อมอยู่	เป็นเร่�องทีั�ท้ัาทัายสัำาห่รับเรา

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

กะเทาะพืิ�นุที�เปราะบาง แรงงานุข้�ามช่าติบนุเสำ�นุทางสิำทธิิมนุุษยช่นุ
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๔0	ประจำำาปี	๒๕๕7
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สุำวิทย์ กุหลาบวงษ์

ความหมายข้อง "อุดมคติ" ในุท้ศนุะข้องท่านุคืออย่างไร

การเล่อกใช้ชีวิติทีั�เรียบง่ายและทัำางานทีั�เป็นประโยชน์ต่ิอตัิวเองและผูู้้อ่�น	 โดยเฉพาะ

การทัำางานกับชุมชนชาวบ้านทีั�ได้รับผู้ลกระทับจำากนโยบายการพัฒนาของรัฐและ

เอกชน	 ด้วยวิธีิการลงไปอยู่ร่วมกับชุมชน	 เรียนรู้ปัญห่าและค้ีนห่าศักยภาพของชุมชน

เพ่�อพัฒนายกระดับเพ่�อนำาไปสู่ัการแก้ไขปัญห่าด้วยตัิวของชุมชนเอง

ความหมายข้อง "อุดมคติข้องโกมล คีมทอง" ตามที�ท่านุเข้�าใจคืออย่างไร

ผู้มว่าเราต้ิองไปเรียนรู้วิถีชีวิติชาวบ้านในชนบทัห่ร่อผูู้้ด้อยโอกาสัในสัังคีม	คีน้ห่าสัาเห่ตุิ
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ว่าเขามีปัญห่าอะไรทีั�ต้ิองการแก้ไขเพ่�อให้่มีชีวิติทีั�ดีข่�น	และร่วมทัำางานกับชุมชนในพ่�นทีั�

โดยการค้ีนห่าศักยภาพของผูู้้นำาชุมชน	และตัิวเราเองต้ิองอ่อนน้อมถ่อมติน	พร้อมทีั�จำะ

เรียนรู้สิั�งให่ม่ๆ	

แรงบ้นุดาลใจที�ท่านุได�ร้บจากอุดมคติข้องโกมล คีมทอง

คีรูโกมล	คีีมทัอง	เป็นผูู้้อุทิัศตัิวทัำางานเพ่�อคีนยากจำน	และคีนด้อยโอกาสัในสัังคีม	จำาก

การศ่กษ์าและอ่านประวัติิคีรูโกมล	 คีีมทัอง	 รวมทัั�งการมาร่วมรับฟัังปาฐกถาประจำำาปี

โกมล	คีีมทัอง	ห่ลายคีรั�งทีั�ผู่้านมา	ทัำาให้่ผู้มเกิดแรงบันดาลใจำทีั�จำะทัำางานทัางสัังคีม	และ

เป็นส่ัวนห่น่�งทีั�ทัำาให้่ผู้มยังย่นยันทีั�จำะทัำางานกับชุมชนในชนบทัจำนถ่งปัจำจุำบันคีรับ

ความภาคภ้มิใจข้องท่านุที�ได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมลคีมทอง

ผู้มได้นำาเสันอปัญห่าการพัฒนาทีั�ชุมชนไม่มีสิัทัธิิทีั�จำะเล่อกการดำาเนินชีวิติของพี�น้องใน

ภาคีอีสัาน	แม้ว่ารัฐธิรรมนูญจำะเขียนไว้ให้่ชุมชนมีส่ัวนร่วมกับรัฐเพ่�อกำาห่นดทิัศทัางการ

พัฒนา	แต่ิในคีวามเป็นจำริงแล้วไม่เป็นเช่นนั�น	ชุมชนไม่มีสิัทัธิิทีั�จำะมีส่ัวนร่วมในการตัิดสิัน

ใจำ	ยิ�งในยุคีทีั�ประเทัศไทัยปกคีรองด้วยระบบอำานาจำนิยมและทัห่าร	ทัำาให้่รัฐราชการไม่

ฟัังเสีัยงชาวบ้าน	 การมีส่ัวนร่วมทีั�เขียนไว้ในรัฐธิรรมนูญ	 เป็นเพียงตัิวห่นังส่ัอทีั�สัวยห่รู

และกระบวนการมีส่ัวนร่วมเป็นเพียงพิธีิกรรมเท่ัานั�น

อุดมคติและการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติข้องโกมล คีมทอง ที�แสำวงหาคุณค่าชี่วิต

ควบค่้ไปก้บการทำางานุทางส้ำงคม ย้งเป็นุต�นุแบบสำำาหร้บคนุหนุุ่มสำาวในุปัจจุบ้นุได�

หรือไม่ อย่างไร

ในส่ัวนตัิวของผู้มเองแล้ว	 การดำาเนินชีวิติติามแนวทัางของคีรูโกมล	 คีีมทัอง	 ยังเป็น

แนวทัางทีั�ส่ังเสัริมคุีณค่ีาให้่กับชีวิติ	จิำติใจำ	ในเวลาทีั�ระล่กถ่ง	แต่ิสัำาห่รับคีนห่นุ่มสัาวใน

ปัจำจุำบัน	เขาอาจำจำะมีบุคีคีลทีั�สันใจำและส่ังเสัริมคุีณค่ีาให้่เขา	มีอุดมคีติิติามยุคีสัมัย	เรา

เองทีั�ได้รับแรงบันดาลใจำจำาก	 คีรูโกมล	 คีีมทัอง	 ก็ต้ิองทัำาห่น้าทีั�พูด	 เขียนงานเผู้ยแพร่	

และทัำาตัิวเป็นแบบอย่าง	ให้่อุดมคีติิของคีรูโกมล	คีีมทัอง	ส่ับทัอดต่ิอไป	
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กรุณาบรรยายเรื�องราว บทบาททางส้ำงคม งานุ ปัญหา อุปสำรรค ความล�มเหลวและ

ความสำำาเร็จ ที�ท่านุและองค์กรข้องท่านุได�ดำาเนิุนุการ หรือได�ร้บประสำบการณ์มา 

ต้�งแต่อดีตจนุถ๊้งปัจจุบ้นุ

ปัจำจุำบันผู้มยังทัำางานในพ่�นทีั�	ชุมชนชนบทัภาคีอีสัาน	โดยงานทีั�ทัำาจำะเป็นการเสัริมสัร้าง

คีวามเข้มแข็งให้่กับองคี์กรชุมชนในการปกป้องทัรัพยากรและสิั�งแวดล้อมท้ัองถิ�น	 ใน

ประเด็น	 เข่�อน	 เห่ม่องแร่	 โรงไฟัฟ้ัาชีวมวล	 ป่าชุมชน	 คัีดค้ีานอุติสัาห่กรรมอ้อยและ

นำ�าติาล	 การเคีล่�อนไห่วคี้านการก่อสัร้างเข่�อนกั�นแม่นำ�าโขง	 และยังทัำางานจัำดตัิ�งกลุ่ม

นักศ่กษ์าในมห่าวิทัยาลัย	รวมทัั�งการจัำดกลุ่มศ่กษ์ากับนักกิจำกรรมรุ่นให่ม่ภาคีอีสัาน

	 การทัำางานในระยะเวลาทีั�ยาวนานนั�น	 ย่อมมีปัญห่า	 อุปสัรรคี	 แน่นอนสิั�งทีั�

ท้ัาทัายเราเองค่ีอ	เราจำะแก้ปัญห่าด้วยเคีร่�องม่ออะไรและมหี่ลักคิีดอะไร	จำากการสัะสัม

ประสับการณ์และติกผู้ล่กคีวามคิีดของเราเอง	สัำาห่รับผู้มเองแล้วการทัำางานต้ิองเผู้ชิญ

กับปัญห่าอยูทุ่ักวัน	โดยเฉพาะงานเคีล่�อนไห่วของภาคีประชาชน	(Social	Movement)	

จำะต้ิองคิีดกลยุทัธ์ิแก้ไขการห่าทัางออก	ทีั�จำะไม่ให้่ชุมชนห่ร่อแกนนำาถูกฝ่่ายรัฐห่ร่อฝ่่าย

คีวามมั�นคีงบล็อกการเคีล่�อนไห่วของประชาชนบนฐานทีั�เราจำะไม่ทัำาผิู้ดกฎห่มาย	 โดย

การให้่คีวามรู้กับประชาชน	เช่น	การฝึ่กอบรมข้อกฎห่มาย	ในเร่�อง	สิัทัธิิของชุมชนติาม

รัฐธิรรมนูญ	 กฎห่มายการชุมนุมสัาธิารณะ	 เป็นต้ิน	 ห่ร่อในกรณีแกนนำาชาวบ้านถูก

ดำาเนินคีดีคีวาม	 เราจำะต้ิองสัร้างขวัญกำาลังใจำในการต่ิอสู้ัให้่กับแกนนำาและสัมาชิกคีน

อ่�นๆ	ให้่มีพลังทีั�จำะย่นห่ยัดต่ิอสู้ัต่ิอไป

	 คีวามล้มเห่ลวทีั�ผู่้านมาค่ีอ	 ปัญห่าการทัำางานทีั�เราเองไม่ลงรายละเอียดห่ร่อ

ประกบแกนนำาชาวบ้านได้ติลอดเวลา	 จ่ำงทัำาให้่แกนนำาถูกฝ่่ายติรงข้ามเข้ามาเสันอผู้ล

ประโยชน์	เงินทัองให้่	ทัำาให้่แกนนำาเปลี�ยนใจำไปทัำางานให้่กับบริษั์ทัสััมปทัานเห่ม่องแร่

โปแติช	จัำงห่วัดอุดรธิานี	ซ่�งในติอนนั�นทัำาให้่กลุ่มชาวบ้านขาดผูู้้นำาไประยะห่น่�ง	แต่ิเรา

เองก็สัามารถจำัดการสัร้างแนวทัางการเคีล่�อนให่ม่	 โดยปรับโคีรงสัร้างการทัำางานของ

ชาวบ้านไปเป็นระบบคีณะกรรมการ	มีการออกแบบการเคีล่�อนไห่วร่วมและไม่ติิดยด่ตัิว

บุคีคีลเพ่�อไม่ให้่เกิดการนำาเดี�ยวทีั�จำะเป็นเป้าโดนโจำมตีิได้ง่าย	 ปัญห่าติรงนี�ทัำาให้่ผู้มเอง

ขณะนั�นต้ิองคิีดค้ีนศ่กษ์าเกี�ยวกับการบริห่ารกลุ่มองค์ีกรชาวบ้านทีั�ล่กซ่�งมากข่�น	 และ

สัรุปบทัเรียนตัิวเองพอสัมคีวร	ถ้ามองด้านบวก	ทัำาให้่เราเติิบโติทัางคีวามคิีดอีกขั�นห่น่�ง
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ในส่ัวนคีวามสัำาเร็จำนั�น	 กลางปี	 พ.ศ.๒๕๔๓	 เคีร่อข่ายทัรัพยากรธิรรมชาติิ

และสิั�งแวดล้อมภาคีอีสัาน	 ได้จัำดประชุมประจำำาปีทีั�สัำานักงาน	 กป.อพช.ภาคีอีสัาน	

จัำงห่วัดขอนแก่น	และในการประชุมได้มีการพูดคุียสัถานการณ์ปัญห่าทีั�ประชาชนเด่อด

ร้อน	ทีั�ประชุมได้ห่ยิบยกกรณีเห่ม่องแร่โปแติช	จำ.อุดรธิานี	ข่�นมาปร่กษ์าห่าร่อ	และทีั�

ประชุมมีมติิสันับสันุนการเคีล่�อนไห่วเปิดพ่�นทีั�การทัำางานและให้่มีการลงพ่�นทีั�ไปให้่

คีวามรู้ชาวบ้านทีั�จัำงห่วัดอุดรธิานี	 ผู้มจ่ำงขออาสัารับภารกิจำนี�ไปทัำางานกับชุมชน	 ซ่�ง

ประเด็นดังกล่าวนี�เป็นเร่�องให่ม่ของการทัำางานในภาคีอีสัาน	และองค์ีคีวามรู้เร่�องเห่ม่อง

แร่	เรามีน้อยมากในเวลานั�น	แต่ิเป็นสิั�งเราเรียนรู้ได้	ในช่วงนั�นผู้มจำะต้ิองเข้าไปฝั่งตัิวใน

พ่�นทีั�และจัำดตัิ�งองค์ีกรชาวบ้านให้่ได้นั�นค่ีอภารกิจำทีั�ต้ิองทัำา	 ในขณะนั�นพ่�นทีั�ทัางการ

เม่องเรามี	สั.ว.ทีั�มาจำากการเล่อกตัิ�ง	และกำาลังทีั�จำะมีการแก้ไข	พ.ร.บ.แร่	พ.ศ.๒๕๑0	

ให้่มีการทัำาเห่ม่องแร่ใต้ิดินได้ในระดับคีวามล่กเกิน	 ๑00	 เมติร	 ซ่�งเปิดโอกาสัให้่เรา

สัามารถพาชาวบา้นมาเรียนรู้การแกไ้ขกฎห่มายแร่ในชั�นกรรมธิิการรว่ม	สั.ว.	และ	สั.สั.	

ทัำาให่เ้กิดกระแสัการคีดัค้ีานเห่ม่องแร่โปแติซและชาวบา้นในพ่�นทีั�เริ�มต่ิ�นตัิวมากข่�น	และ

เกาะกลุ่มกันพูดคุียปัญห่าในพ่�นทีั�	 ในทีั�สุัดก็ได้ตัิ�งเป็นกลุ่มอนุรักษ์์สิั�งแวดล้อมอุดรธิานี

ข่�นมา	ซ่�งเป็นวิธีิการสัร้างกระบวนการทัำางานในขณะนั�น

กรณีนี�ถ่อว่าเป็นสิั�งทีั�ท้ัาทัายสัำาห่รับผู้มมาก	 ต้ิองลงพ่�นไปทีั�ทัำางานทัั�งๆ	 ทีั�ยัง

ไม่รู้จัำกใคีร	และต้ิองลงไปจัำดตัิ�งองค์ีกรชาวบ้าน	แน่นอนว่าการทัำางานทีั�ต้ิองเริ�มต้ินจำาก

ศูนยจ่์ำงเป็นสิั�งต้ิองอาศัยคีวามตัิ�งใจำและการเกาะติิดพ่�นทีั�	ตัิวผู้มเองได้ลงไปฝั่งตัิวในพ่�นทีั�	

ไปอาศัยในชุมชนเป็นระยะเวลา	๘	ปี	เพ่�อทัำางานใกล้ชิดกับชาวบ้าน	ปร่กษ์าห่าร่อการ

เคีล่�อนไห่วและวิเคีราะห์่สัถานการณ์อ่�นๆ	 ร่วมกับชาวบ้าน	 ในปัจำจุำบันนี�	 พ.ศ.๒๕๖๓	

เรายังสัามารถยันในพ่�นทีั�ได้	 และบริษั์ทัทีั�ขอสััมปทัานยังไม่สัามารถได้สััมปทัานเห่ม่อง

แร่โปแติช	และเราเองไดท้ัำางานรว่มกับเพ่�อนๆ	นักกิจำกรรมทัางสัังคีมเพ่�อพัฒนาประเด็น

เห่ม่องแร่	เป็นเคีร่อข่ายทีั�คัีดค้ีานเห่ม่องแร่กระจำายไปทัั�วประเทัศจำนถ่งปัจำจุำบัน	

	 ในส่ัวนของประสับการณ์ตัิ�งแต่ิอดีติจำนถ่งปัจำจุำบัน	 ผู้มเองทัำางานติิดติาม

นโยบายการพัฒนาของรัฐและเอกชนทีั�ส่ังผู้ลกระทับติ่อวิถีชีวิติของประชาชน	 ใน

ประเดน็การแยง่ชิงฐานทัรพัยากร	และการทัำางานจำดักลุ่มศ่กษ์ากบัคีนห่นุ่มสัาวห่ร่อนัก

กิจำกรรมรุ่นให่ม่	ผู้มคิีดว่าเร่�องการอ่าน	การสัร้างวินัยในการทัำางาน	การแบ่งเวลา	การ
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ค้ีนคีว้าข้อมูลทีั�สันใจำ	และการลงชุมชนเกาะติิดพ่�นทีั�	เกาะติิดมวลชน	เกาะติิดฝ่่ายติรง

ข้าม	เป็นเร่�องทีั�เราต้ิองทัำา	เพราะงานแบบเรานั�น	เราต้ิองเท่ัาทัันสัถานการณ์	อันนี�เป็น

พ่�นฐานของคีนทัำางานสันาม	การทัำางานจำดัตัิ�งองคีก์รชาวบา้นเพ่�อทัำาการเคีล่�อนไห่วติอ่

ต้ิานโคีรงการพัฒนาทีั�ส่ังผู้ลกระทับกับชาวบ้านนั�น	 สัำาห่รับผู้มเองนั�นมีคีวามถนัดเป็น

ส่ัวนตัิว	เพราะตัิ�งแต่ิเริ�มทัำางานเปน็อาสัาสัมคัีร	มูลนิธิิอาสัาสัมคัีรเพ่�อสัังคีม	(มอสั.)	จำนถ่ง

ปัจำจุำบัน	ก็ทัำางานในระดับพ่�นทีั�มาโดยติลอด

ท่านุมีวิธีิจ้ดการอย่างไร เมื�อเผู้ชิ่ญก้บปัญหาและอุปสำรรค ท้�งในุชี่วิตส่ำวนุต้ว ก้บ

เพืิ�อนุร่วมงานุ และการทำางานุ

การทัำางานอยา่งผู้มเองทีั�ทัำางานในสันาม	บางคีรั�งต้ิองแบกรับภาระปัญห่าของชาวบ้าน

ไว้บนบ่า	มันไม่ใช่แค่ีงานเท่ัานั�น	มันมีเร่�องราวของชีวิติด้านอ่�นๆ	ของชาวบ้านด้วย	เช่น	

ชาวบ้านถูกโกงค่ีาประกันชีวิติก็มาปร่กษ์า	ทุักข์ใจำเร่�องบริษั์ทัจำะมายด่รถ	ห่ร่อการห่าทีั�

เรียนต่ิอของลูกห่ลาน	ปัญห่าการเกิด	แก่	เจ็ำบ	ติาย	ต่ิางๆ	ทีั�ชาวบ้านมาปร่กษ์า	ชาวบ้าน

ทุักข์เราก็ทุักข์	ชาวบ้านสุัขเราก็ดีใจำ	นี�เป็นคีวามรู้ส่ักจำริงๆ	ในการทัำางานกับชุมชน	แต่ิ

ไม่ใช่ว่าเราจำะแก้ไขปัญห่าของชาวบ้านได้ทุักเร่�อง	ห่ลายเร่�องเราก็ส่ังต่ิอการช่วยเห่ล่อให้่

กับองค์ีกรทีั�เกี�ยวข้องไป	 เช่น	 การห่าทุันการศ่กษ์าให้่กับลูกห่ลานชาวบ้าน	 ปัญห่าลูก

ห่ลานชาวบ้านติิดเช่�อ	HIV	แล้วจำะทัำาอย่างไรต่ิอไป

เร่�องของอารมณร้์อน	มุทัะล	ุคีวามรู้ส่ักต้ิองสู้ัให้่ชนะ	ในการทัำางานเคีล่�อนไห่ว	

เริ�มลดลงพออายมุากข่�น	แต่ิกลับเป็นว่าผู้มเข้าใจำสัถานการณ์ปัญห่ามากข่�น	คิีดรอบคีอบ

มากข่�น	แต่ิเร่�องของคีรอบคีรัวจำะต้ิองจัำดแบ่งเวลาให้่ถูก	เพราะผู้มกับภรรยาจำะต้ิองดูแล

ลูกสัองคีน	 ทีั�กำาลังเรียนห่นังส่ัอ	 ภรรยาผู้มจำะดูแลเป็นห่ลักเร่�องรายละเอียดในชีวิติ

ประจำำาวัน	 การจัำดการเร่�องการเรียนห่นังส่ัอของลูกทัั�งสัองคีน	 คีรอบคีรัวเราเป็น

คีรอบคีรัวเดี�ยว	 เน่�องจำากผู้มและภรรยาเป็นคีนมาจำากจัำงห่วัดอ่�น	 เราจ่ำงไม่มีญาติิทีั�จำะ

พ่�งพา	ดังนั�นเราจ่ำงมีญาติิเป็นชาวบ้านทีั�เราทัำางานด้วย	แต่ิด้วยคีวามจำำาเป็นในด้านการ

ศ่กษ์าของลูก	เราจ่ำงย้ายออกจำากบ้านเช่าในห่มู่บ้านทีั�เป็นพ่�นทีั�ทัำางานเห่ม่องแร่โปแติช	

จัำงห่วัดอุดรธิานี	มาอยู่ใน	อำาเภอท่ัาบ่อ	จัำงห่วัดห่นองคีาย	เป็นอำาเภอทีั�อยู่ติิดแม่นำ�าโขง	

การยา้ยมาอยูที่ั�นี�ทัำาให้่ชีวิติมีคีวามลงติวัมากยิ�งข่�น	พ่อแม่ลูกได้อยูพ่ร้อมห่น้า	จำากทีั�เม่�อ
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ก่อนเราต่ิางคีนต่ิางทัำางานคีนละทีั�	ลูกสัองคีนจ้ำางชาวบ้านในห่มู่บ้านเลี�ยงโดยอยูกิ่นนอน

กับชาวบ้าน	กว่าเราจำะได้พบกันก็ต้ิองวันว่างของพ่อแม่	การมาอยู่ทีั�นี�	ผู้มซ่�อทีั�ดินปลูก

บ้านใกล้โรงเรียน	เราจำะได้ไม่ต้ิองไปรับส่ังลูกไปโรงเรียน	คีนทัำางานแบบพวกเราจำะต้ิอง

จัำดการชีวิติให้่ลงตัิว	แต่ิไม่ต้ิองสัมบูรณ์แบบ	แค่ีปรับตัิวติามสัภาพและเง่�อนไขของชีวิติ

ในขณะนั�น	

ผู้ลงานุทางส้ำงคมที�ท่านุภาคภ้มิใจที�สุำด

การทัำางานทัางสัังคีมทีั�ผู้มรู้ส่ักภูมิใจำทีั�สุัดค่ีอ	 การทีั�เราเองตัิดสิันใจำทีั�เล่อกจำะทัำางานกับ

ชาวบ้านในชนบทัภาคีอีสัาน	โดยเฉพาะการทัำางานจัำดตัิ�งองค์ีกรชาวบ้าน	และทีั�ผู่้านมา

ผู้มได้ทัำางานจัำดตัิ�งองค์ีกรชาวบ้านกว่า	๑๕	องค์ีกร	และในห่ลายองค์ีกร	ชาวบ้านสัามารถ

ทีั�จำะเคีล่�อนไห่วเพ่�อปกป้องทัรัพยากรของชุมชนและสัามารถสัร้างเคีร่อข่ายเพ่�อแลก

เปลี�ยนประสับการณ์การต่ิอสู้ั

ท่านุแสำวงหาความสำมดุลระหว่างการพ้ิฒนุาชี่วิตด�านุในุก้บการทำางานุพ้ิฒนุาส้ำงคม

อย่างไร

การทัำางานกับชาวบ้านบางทีัเราก็คิีดติามสัถานการณ์ปัญห่าทีั�ชาวบ้านถูกกระทัำาและ

ห่าทัางออกไม่ได้	 เราก็ทุักข์	 บางคีรั�งคิีดทัั�งวันจำะแก้ปัญห่าอย่างไร	 สิั�งทีั�จำะคีลี�คีลาย

สัำาห่รับผู้มค่ีอ	การทัำางานในสัวน	เช่น	รดนำ�าต้ินไม้	ดายห่ญ้า	ใส่ัปุ๋ย	พอเห่น่�อยเห่ง่�อออก

ก็นั�งพัก	 บางทีัก็อยู่นิ�งๆ	 ดูการเติิบโติของต้ินไม้ทีั�ปลูก	 ในช่วงนั�นบางทีัก็จำะมีคีวามคิีด

อะไรให่ม่ๆ	 เข้ามา	 สิั�งทีั�คัี�งค้ีางในใจำก็จำะคีลี�คีลายลง	 ห่ากเป็นในช่วงห่นุ่มๆ	 ก็ขับรถ

มอเติอร์ไซค์ีเพ่�อปลดปล่อยอารมณ์	 และจำบลงด้วยการอ่านห่นังส่ัอ	 (ประมาณ	๕-๖	

ชั�วโมง)	 และก็คิีดอะไรให่ม่ๆ	 ออก	ห่ร่อห่าช่องทัางในการทัำางานต่ิอไปได้	 คีล้ายๆ	ทัำา

สัมาธิิด้วยวิธีิของเราเอง	ซ่�งการห่าทัางออกก็เป็นไปติามช่วงวัย	

	 เร่�องสุัขภาพ	เป็นสิั�งสัำาคัีญของคีนทัำางานอยา่งพวกเรา	เพราะการทัำางานของ

เราไม่ค่ีอยเป็นเวลา	การกิน	การนอน	ห่ร่อการพักผู่้อน	บางทีัก็ไม่ค่ีอยมีวันห่ยุด	การจัำด

สัมดุลด้านสุัขภาพจำำาเป็นต้ิองดูแลตัิวเอง	ติามจัำงห่วะโอกาสัของชีวิติแต่ิละคีน
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สิำ�งที�ท่านุอยากจะฝากถ๊้งคนุหนุุ่มสำาวในุเรื�องการดำาเนิุนุชี่วิตตามอุดมคติอย่างย้�งยืนุ

และเป็นุจริงในุโลกปัจจุบ้นุและอนุาคต ที�มีความเปลี�ยนุแปลงไปอย่างรวดเร็วและ

คาดเดาได�ยาก

การเรียนรู้ทัำาได้ติลอดเวลาและการเรียนรู้จำากของจำริงเพ่�อสัะสัมประสับการณ์เป็นสิั�งทีั�

ท้ัาทัายในยคุีปัจำจุำบัน	วันนี�โลกเปลี�ยนแปลงไปติามเห่ติปัุจำจัำย	แต่ิคีนยากจำนยงัถูกเอารดั

เอาเปรียบอยูต่ิลอดเวลา	ในประเทัศทีั�ผูู้้นำาไร้วุฒิภาวะทัางปัญญา	และปัญห่าของสัังคีม

ไทัยในเวลานี�	คีนจำนยิ�งจำนลง	คีนรวยยิ�งรวยข่�น	กฎห่มายถูกใช้ไม่เท่ัาเทีัยมกัน	นี�ค่ีอคีวาม

จำริง	 เราจำะช่วยกันอย่างไร	 เราอาจำจำะต้ิองร่วมม่อกันกับคีนห่ลายรุ่นและคีวามคีิดทีั�มี

คีวามห่ลากห่ลาย	 เพ่�อช่วยกันผู้ลักดันแก้ไขปัญห่านี�ให้่ได้	 ผู้มคิีดว่านี�ค่ีอคีวามท้ัาทัาย

ของสัถานการณ์ปัจำจุำบัน	

ปัจำจุำบันประเทัศเรามีรัฐธิรรมนูญ	พ.ศ.๒๕๖0	 ทีั�ไม่ได้รับรองสิัทัธิิเสัรีภาพของ

ประชาชน	และสัทิัธิิชุมชนทีั�เป็นรูปธิรรม	ในรฐัธิรรมนญู	พ.ศ.๒๕๖0	เขียนยทุัธิศาสัติรช์าติิ	

๒0	ปี	เอาไว้จำนทัำาให้่อนาคีติของคีนรุ่นต่ิอไปอีก	๒0	ปีข้างห่น้า	ถูกกำาห่นดทิัศทัางการพ้ฒ

นาติามเส้ันทัางของเผู้ด็จำการทัห่าร	รวมทัั�งรูปแบบการปกคีรองทีั�คีรอบงำาด้วยอำานาจำนิยม

ทีั�ล้าห่ลัง	ซ่�งไม่เป็นธิรรมนกัต่ิอลูกห่ลานของเรา	เราต้ิองช่วยกันลุกข่�นมาตัิ�งคีำาถาม	ทัวงถาม

คีวามเป็นธิรรมทัางสัังคีม	ห่ร่อให้่การศ่กษ์ากับสัังคีม	และสันับสันุนคีนห่นุ่มสัาวให้่มอีดุมคีติิ

ทีั�จำะทัำางานเพ่�อรับใช้สัังคีม	อันจำะทัำาให้่คีวามฝั่นของคีรูโกมล	คีีมทัอง	ส่ับสัานต่ิอไป

สุำวิทย์ กุหลาบวงษ์ 

๓๑ กรกฎาคม 256๓
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

เมื�อคนุจนุถ้้กบ้งค้บให�ยอมร้บการพ้ิฒนุา
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๔๑	ประจำำาปี	๒๕๕๘
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ช่าญวิทย์ อร่ามฤทธิิ�

อุดมคติ คือชี่วิต

ผู้มต่ิ�นตัิวทัางการเม่องปี	๒๕๑๖	ขณะเรียนปี	๑	คีณะนิติิศาสัติร์	จุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	

แล้วได้ร่วมทัำากิจำกรรมเคีล่�อนไห่วกับนักเรียนนักศ่กษ์าประชาชนในเร่�องประชาธิิปไติย

และคีวามเป็นธิรรมในสัังคีม	จำนได้เข้าป่าภาคีเห่น่อ	ร่วมงานกับพรรคีคีอมมิวนิสัต์ิแห่่ง

ประเทัศไทัย	๔	ปีคีร่�ง	(กรกฎาคีม	๒๕๑๙	ถ่ง	มกราคีม	๒๕๒๔)	เม่�อออกจำากป่า	ขอ	

กลับเข้าเรียนต่ิอแล้ว	พระประชา	ปสันฺนธิมฺโม	ได้พาไปของานทัำากับ	อ.สุัลักษ์ณ์	ศิวรักษ์์	

อาจำารย์ให้่ไปทัำางานทีั�มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 ซ่�งพี�เขียว	 สัรรพสิัทัธิิ�	 คุีมพ์ประพันธ์ิ	 มอบ
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ห่น้าทีั�ให้่ผู้มเป็นผูู้้ประสัานงานมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 เริ�มงาน	๑	 เมษ์ายน	๒๕๒๔	ได้รับ

เงินเด่อน	๓,000	บาทั

เม่�อเคีล่�อนไห่วในเม่องก่อนเข้าป่า	 ผู้มได้ทัราบข่าวของ	 อ.สัุลักษ์ณ์และพี�น้อง

สัายอหิ่งสัา-สัันติิวิธีิอยู่บ้าง	แต่ิไม่มากนัก	และไม่อยูใ่นสัายติาผู้ม	เน่�องจำากขณะนั�นผู้มเช่�อ

มั�นว่า	 "อำานาจำรัฐเกิดจำากกระบอกป้น"	 และติ้อง	 "ย่ดอำานาจำรัฐด้วยกำาลังอาวุธิ"	 ผู้ม

สัมาทัานลัทัธิิคีอมมิวนิสัต์ิ	 โดยได้ติระห่นักในภายห่ลังว่าผู้มยัง	 "รู้"	 ลัทัธิิมาร์กซ์-เลนิน 

คีวามคิีดเห่มาเจ๋ำอติง	ไม่มาก	ไม่ล่กซ่�ง

แม้เพียงสัองปีกว่าของการเคีล่�อนไห่วในเม่อง	ปี	๒๕๑๖-๒๕๑๙	ด้วยเป็นช่วง

กระแสัสูัง	ทัั�งถูกติอบโต้ิ	ถูกใส่ัร้ายป้ายสีั	ถูกข่มขู่คุีกคีาม	บางคีนถูกจัำบกุมคุีมขัง	จำนถ่ง

ถูกเข่นฆ่าสัังห่าร	ทัำาให้่ผูู้้เคีล่�อนไห่วต้ิองยกระดับการต่ิ�นตัิว	รู้เท่ัาทััน	สัรุปบทัเรียนและ

ปรับปรุงการทัำางาน	รวมทัั�งต้ิองฝึ่กฝ่นดัดแปลงตัิวเองอยา่งจำริงจัำง	พร้อมๆ	กับการซ่มซับ

คีวามทุักข์ยากเด่อนร้อนของพี�น้องคีนธิรรมดาสัามัญผูู้้ได้รับคีวามอยุติิธิรรม	 กรรมกร

ชาวนาคีนยากคีนจำนทัั�งในเม่องและชนบทั	ทัำาให้่ผู้มได้รับการบ่มเพาะจิำติใจำให้่รักคีวาม

เป็นธิรรม	พร้อมๆ	กับรักประชาชน	ผู้มได้ข้อสัรุปว่า	การเม่องค่ีอบ่อเกิดแห่่งปัญห่าให่ญ่

ในสัังคีม	และมีแต่ิต้ิองต่ิอสู้ัจ่ำงจำะได้รับคีวามเป็นธิรรม	การสู้ัคีนเดียวแบบปัจำเจำก	ห่าก

ไม่รวมกลุ่มจัำดตัิ�งให้่เข้มแข็งก็ยากจำะได้รับผู้ล

คีนวัยห่นุ่มสัาวโดยธิรรมชาติิ	สันใจำใฝ่่รู้	ว่องไวต่ิอเร่�องให่ม่	ทัั�งอยากลองอยาก

พิสูัจำน์	 ในสัถานการณ์ทีั�กระแสัการต่ิ�นตัิวทัางการเม่องสูัง	 ยิ�งรับรู้ได้ฉับไว	 การเป็นนัก

กิจำกรรมนั�นมีโอกาสัฝึ่กฝ่นได้กว้างขวางมากกว่าการอยูเ่พียงในห้่องเรียน	แต่ิทุักยุคีทุัก

สัมัย	 นักกิจำกรรมก็เป็นคีนส่ัวนน้อยในแต่ิละสัถานศ่กษ์า	 รวมถ่งห่ลังเห่ตุิการณ์	 ๑๔	

ตุิลาคีม	๒๕๑๖	ด้วย

อีกอย่างทีั�สัำาคัีญ	 ห่นุ่มสัาวทีั�เรียนห่นังส่ัอส่ัวนให่ญ่ยังไม่มีงานทัำา	 ยังไม่มีผู้ล

ประโยชน์ในห่น้าทีั�การงาน	ยังไม่ถูกกล่นกลายห่ลอมรวมไปกับการยอมรับวิถีคีวามคิีด

คีวามเคียชินในระบบทีั�เป็นมา	ทัั�งยังมีคีวามเช่�อมีคีวามห่วังกับการเปลี�ยนแปลง	ในภาวะ

เช่นนี�โดยส่ัวนให่ญ่จำะมีพ่�นฐานจิำติใจำรักคีวามเป็นธิรรม	เม่�อมีเร่�องราวห่นักๆ	ให้่รับรู้	ทัั�ง

มีเง่�อนไขให้่แสัดงออกด้วยคีวามต่ิงเคีรียดจำริงจัำง	 จ่ำงประทัับในใจำเป็นจิำติสัำาน่กทีั�ห่นัก

แน่น



356 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
ผู้มยงัได้ข้อสัรุปว่า	ตัิวตินต้ิองไม่เห็่นแก่ตัิว	ไม่คิีดถ่งแต่ิตัิวเอง	โดยไม่ใส่ัใจำสัังคีม	

ยิ�งต้ิองไม่เอาเปรียบผูู้้อ่�น	ต้ิองไม่ร่วมอยูใ่นชนชั�นผูู้้กดขี�ขูดรีด	เพราะคีนเราต้ิองอยู่ร่วม

กันในสัังคีม	คีวรมีอิสัระอยู่ร่วมกันโดยแลกเปลี�ยนพ่�งพากัน	ห่ากติิดกับดักตัิวติน	วีรชน

เอกชน	มักให่ญ่ใฝ่่สูัง	นั�นค่ีอคีวามล้มเห่ลวของชีวิติ

ผู้มเขียนไว้ในวันอายคุีรบ	๖0	ปี	ซ่�งต่ิอมาตีิพิมพ์เป็นบทัรำาพ่งในห่นังส่ัอ เส้ันึ่ทาง

เพุล้งชีวิติ ความีคิด ความีใฝ่่ฝั่นึ่	ว่า	ช่วงชีวิติทีั�ดีทีั�สุัดของผู้ม	ค่ีอ	๔	ปีคีร่�งทีั�อยู่ในเขติป่า

เขา…

ผู้มมีคีวามรักให้่ชาวบ้านประชาชนทัั�งทีั�เป็นนามธิรรมและรูปธิรรม	เริ�มตัิ�งแต่ิ

ปี	๒๕๑๖…

ผู้มอยากเห่็นสัังคีมให่ม่ห่ร่ออย่างน้อยสัังคีมทีั�ดีกว่า	 ผู้มจำะพยายามทัำาใน

ทิัศทัางทีั�ผู้มคิีดว่าใช่ต่ิอไปติามกำาลังคีวามสัามารถ	…

ผู้มยังได้ขยายคีวาม	ชีวิติทีั�ดีทีั�สุัดของผู้ม	ไว้ในติอนทีั�	๑	ว่า	…	สััมผัู้สัได้ด้วย

ใจำเรา	สััมผัู้สักับคีนห่ลายๆ	คีนทีั�มาอยูร่วมกัน	เป็นคีนประเภทัทีั�ในเม่องไม่ได้พบบ่อย…

นอกเห่น่อจำากได้อยู่กับคีนดีจำำานวนมากแล้ว	 ยังมีเป้าห่มายทีั�ดีของชีวิติด้วย	

ค่ีอ	สัังคีมทีั�เป็นธิรรมและเท่ัาเทีัยม…

และ…	เร่�องดีดีมีมากมาย	งานคีวามคิีด	งานการเม่อง	งานจัำดตัิ�ง	งานวัฒนธิรรม	

งานการศ่กษ์าอำานาจำรัฐให่ม่ซ่�งอาจำจำะเรียกได้ว่านำาร่อง	 เร่�องคีวามรักทัางชนชั�น	 คีนดี

เร่�องดี	จำะไม่ห่ยบิยกข่�นมาพิจำารณาบา้งเลยห่ร่อ	บางอยา่งอาจำแยกแยะเอามาประยกุต์ิ

ใช้ได้บ้างนะ	ถ้าตีิขลุมว่า	เชย	ล้าสัมัย	ดักดาน	เป็นผูู้้แพ้ติกยุคี	ทัั�งห่มดเลยห่ร่อ	แต่ิผู้ม

ย่นยันว่า	 อดีติเม่�อสีั�สัิบกว่าปีทีั�แล้ว	 ค่ีอพ่�นฐานสัำาคัีญ	 ให้่ผู้มยังพยายามคิีด	 พยายาม

ตัิ�งใจำ	พยายามทัำาเพ่�อสัังคีมทีั�ดีกว่า	เพ่�อพี�น้องชาวบ้านอันเป็นทีั�รัก

ผู้มออกจำากป่าด้วยเร่�องส่ัวนตัิวเร่�องลูก	 ในจำังห่วะทีั�เขติงานกำาลังต่ิงเคีรียด	

ฐานทีั�มั�นใกล้แติก	และเม่�อมาสันทันากับมิติรสัห่ายในเม่องห่ลายคีน	ก็ได้ข้อสัรุปว่า	ผู้ม

คีวรกลับไปเรียนห่นังส่ัอให้่จำบ	และห่างานทัำาในเม่อง	ขณะนั�นผู้มอายุ	๒7	ปี	จำบชีวิติ	

นักปฎิวัติิ

ในขณะทัำางานประสัานงานทีั�มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	 พร้อมๆ	 กับการเรียน

นิติิศาสัติร์ห่ลักสูัติรปริญญาติรีในวิชาทีั�เห่ล่ออีกเก่อบคีร่�ง	เปิดโอกาสัให้่ผู้มได้พิจำารณา



357|ชาญวิทัย์	อร่ามฤทัธิิ�

ตินเองและสัังคีมในยุคีนั�นไปพร้อมๆ	กัน	เป็นช่วงเวลาทีั�คีนออกจำากป่าห่ลายต่ิอห่ลาย

คีนสัรุปว่าเป็นช่วง	 "แปลกแยก"	 แม้ผู้มจำะไม่ยอมรับว่าตินเองเป็น	 "สิั�งชำารุดทัาง

ประวัติิศาสัติร์"	ดั�งทีั�อดีติผูู้้นำานักศ่กษ์าท่ัานห่น่�งสัรุปไว้	แต่ิผู้มก็ยอมรับว่าช่วงนั�นอยูย่าก

ทัำาใจำยาก

มิติรทีั�คีบห่าให่ม่ๆ	ในช่วงนั�น	รวมทัั�งคีวามคิีดทีั�ค่ีอนข้างให่ม่สัำาห่รับผู้ม	ค่ีอยๆ	

กล่อมเกลาให้่ผู้มค่ีอยๆ	ปรับเปลี�ยนคีวามคิีดวิธีิการห่ลายอย่าง	แต่ิจัำบคีวามรู้ส่ักตัิวเอง

ได้ว่าไม่ได้บั�นทัอนอุดมคีติิทีั�ผู้มมี	 ทีั�ผู้มสัั�งสัมมา	 กลับยิ�งสั่งเสัริมเติิมแติ่งในบางมุมบาง

ด้านมากข่�นด้วยซำ�า	 แม้ผู้มจำะไม่ได้คิีดค้ีนสัร้างงานให่ม่อันใดในขณะเป็นผูู้้ประสัานงาน	

แต่ิต่ิอเน่�องมาผู้มก็ได้ร่วมเป็นกรรมการและกรรมการเห่รัญญิกมูลนิธิิโกมลคีีมทัองอีก

ห่ลายปี	ซ่�งให้่อะไรผู้มเยอะมาก	โดยเฉพาะเม่�อได้ร่วมประชมุร่วมรับฟัังคีวามคีดิเห็่นกับ

กรรมการห่ลายท่ัาน

ผู้มไม่ได้	"รู้จัำก"	อุดมคีติิของพี�โกมล	คีีมทัอง	จำากเจ้ำาตัิว	เพราะไม่เคียพบมา

ก่อนพี�เค้ีาเสีัยชีวิติ	ทัั�งไม่ได้ซาบซ่�งจำากการอ่านห่นังส่ัอถ่งเร่�องราวของพี�โกมล	แต่ิผู้มรับ

รู้ผู่้านคีวามคิีดคีวามรู้ส่ักของกรรมการมูลนิธิิโกมลคีีมทัองห่ลายๆ	ท่ัาน	โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งจำากการส่ังเสัริมสันับสันุนอุดมคีติิคีนห่นุ่มสัาว	 ซ่�งผู้มถ่อว่าผู้มเองก็เป็นคีนห่น่�งทีั�ได้

รับการส่ังเสัริมด้วยเช่นกัน	 อุดมคีติิของใคีรคีนใดคีนห่น่�ง	 ไม่ใช่เร่�องทีั�จำะมาลอกเลียน

แบบกัน	 จ่ำงไม่ใช่เร่�องทัันสัมัยห่ร่อล้าสัมัย	 เพราะแต่ิละคีนมีชีวิติคีวามคิีดพัฒนาการทีั�

แติกต่ิางกัน	 อยู่ในยุคีสัมัยของติน	 แต่ิทัางเดินสัายให่ญ่เป็นทัางเดียวกันได้	 ค่ีอการ

สัร้างสัรรค์ีสัังคีม	 ดังนั�นไม่ว่าคีนรุ่นให่ม่ในปัจำจุำบันห่ร่ออนาคีติจำะรู้จัำกพี�โกมล	 คีีมทัอง	

ห่ร่อไม่	แต่ิอุดมคีติิจำะนำามาซ่�งคีวามรักคีวามเข้าใจำและมิติรภาพทีั�มีต่ิอกัน	ต่ิอสัังคีม

เม่�อผู้มจำบปริญญาติรีนิติิศาสัติร์บัณฑิูติจำากจุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	ผู้มลาออก

จำากผูู้้ประสัานงานมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ไปเป็นทันายคีวาม	ช่วงชีวิติยุคีนั�นต่ิอเน่�องกับการ

เคีล่�อนไห่วของการเม่องภาคีประชาชน	ผู้มได้เข้าร่วมการเคีล่�อนไห่วกับเคีร่อข่ายประชาชน

ต่ิางๆ	 ตัิ�งแต่ิก่อนเห่ติุการณ์พฤษ์ภาคีม	 ๒๕๓๕	 และต่ิอมา	 ได้ร่วมเป็นกรรมการคีณะ

กรรมการรณรงค์ีเพ่�อประชาธิิปไติย	ได้เป็นเจ้ำาห่น้าทีั�ฝ่่ายอาสัาสัมัคีรมูลนิธิิอาสัาสัมัคีรเพ่�อ

สัังคีม	 เป็นสัมาชิกกลุ่มเพ่�อนประชาชน	 และเป็นกรรมการอีกห่ลายมูลนิธิิทัั�งทีั�ทัำางาน

กับคีนจำนเม่องและเกษ์ติรกรในชนบทั	 ยิ�งได้ติอกยำ�าคีวามคิีดจิำติใจำ	 และสัั�งสัมเพิ�มพูน
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อุดมคีติิในใจำผู้ม

อีกทัั�งการทีั�ได้เป็นอนุกรรมการในคีณะกรรมการสัิทัธิิมนุษ์ยชนแห่่งชาติิ

ทัำางานติรวจำสัอบการละเมิดสิัทัธิิชุมชนและทัรัพยากรอยู่	๑0	ปี	(จำากช่วงห่ลังของ

กรรมการชดุแรก	ติอ่ด้วยติลอดชว่งกรรมการชดุสัอง)	รวมทัั�งการไดจั้ำดรายการวทิัยุ

ทีั�สัะท้ัอนประเด็นประชาธิิปไติยและสัังคีม	ตัิ�งแต่ิปี	๒๕๓๘	ต่ิอเน่�องถ่งปัจำจุำบัน	ยิ�ง

ยน่ยนัเส้ันทัางการทัำางานทีั�มีพ่�นฐานของอดุมคีติิในทัศิทัางทีั�พัฒนามาตัิ�งแต่ิต้ิน	ผู้ม

จ่ำงได้ขอแนบ	"ประสับการณ์	๑0	ปี	อนุกรรมการสิัทัธิิ�"	และ	"สิัทัธิิชุมชนค่ีอทัางออก

ของสัังคีมปัจำจุำบัน"	 ทีั�ผู้มเขียน	 ไว้ในภาคีผู้นวกห่นังส่ัอปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	

ปี	๒๕๕๙ พีุ�น้ึ่อังปกป้อังชุมีชนึ่: ห้วังเป็นึ่ธรรมี ประชาธิปไติยข้อังจริง	ทีั�มูลนิธิิได้จัำดพิมพ์

ข่�น

ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	ปี	๒๕๕๙	ทีั�ผู้มเป็นปาฐก	ค่ีอการนำาเสันอเร่�องราว

คีวามทุักข์และคีวามไม่เป็นธิรรมทีั�พี�น้องประชาชนทัั�งประเทัศได้รับ	 จำากทิัศทัางการ

พัฒนาของรัฐและทุัน	ทัำาลายชีวิติทัำาลายชุมชน	ทัำาลายสิั�งแวดล้อมและทัรัพยากรธิรรมชาติิ	

ประสัานกบัยคุีสัมยัขณะทีั�การปกคีรองทัั�งประเทัศมาจำากการยด่อำานาจำและเปน็เผู้ดจ็ำการ

ต่ิอเน่�องห่ลายปี

จำากคีนเคียจัำบป้นลุกข่�นสู้ั	สู่ัผูู้้ประสัานงานมูลนิธิิทีั�จัำดงานห่ลักแต่ิละปีค่ีองาน

ปาฐกถาประจำำาปีของมลูนิธิิ	สู่ัปาฐกในอกี	๓๕	ปต่ีิอมา	ค่ีอคีวามยนิดี	และคีวามตัิ�งใจำให่้

เกิดประโยชน์ให้่ได้แก่สัังคีมอย่างแท้ัจำริง

ผู้มยิ�งติระห่นักถ่งว่า	"อุดมคีติิ	ค่ีอชีวิติ"	ภายห่ลังจำากผู้มปาฐกถามูลนิธิิโกมล

คีีมทัอง	ได้เพียงสัามเด่อนเศษ์	ค่ีอเม่�อต้ินเด่อนมิถุนายน	๒๕๕๙	เส้ันเล่อดในสัมองผู้ม

ตีิบ	เป็นอัมพฤกษ์์ซีกซ้ายทัั�งแขนขา	พร้อมกับคีวามดันเล่อดสูัง	มีปัญห่าไขมันและนำ�าติาล

ในเล่อด	 ห่ลังจำากรักษ์าตัิวเป็นเด่อนแล้ว	 ผู้มพบว่าห่ากไม่มีเป้าห่มายในชีวิติ	 ไม่ตัิ�งใจำ

เปลี�ยนพฤติิกรรม	ไม่คีวบคุีมอาห่าร	ไม่คีวบคุีมการใช้ชีวิติ	ไม่ออกกำาลังกาย	ก็อาจำกลาย

เป็นคีนป่วยเร่�อรัง	บางคีนไม่อยากกินยา	ไร้เรี�ยวแรง	ไม่อยากมีชีวิติ	เป็นโรคีฃ่ึมเศร้า	มี

แต่ิย่ดมั�นเป้าห่มายชีวิติ	เห็่นคุีณค่ีาชีวิติ	ตัิ�งใจำทัำาแม้ห่นักเห่น่�อยกว่าก่อนๆ	อย่างมีวินัย	

ไม่สิั�นห่วัง	ผู้มจ่ำงยิ�งได้ข้อสัรุปว่า	อุดมคีติิ	ค่ีอชีวิติ
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ช่วงสัองสัามปีห่ลังนี�	ผู้มมีโอกาสัได้ร่วมเป็นทันายคีวามให้่พี�น้องประชาขนใน

คีดีทีั�เกี�ยวโยงต่ิอเน่�อง	 จำากปัญห่าทิัศทัางการพัฒนาทีั�มีผู้ลกระทับต่ิอชุมชน	 เช่น	 ร่วม

เป็นทันายคีวามให่ป้ระมงพ่�นบ้าน	ประมงเร่อเลก็ทีั�จัำงห่วัดระยองฟัอ้งบริษั์ทัทีั�ทัำานำ�ามัน

ดิบรั�วลงทัะเล,	 ร่วมเป็นทันายคีวามให้่พี�น้องทีั�เดินทัางไปห่วังย่�นห่นังส่ัอให้่นายก

รัฐมนติรยีกเลิกโคีรงการโรงไฟัฟัา้ถ่านหิ่นทีั�อำาเภอเทัพา	จำงัห่วัดสังขลา	แต่ิกลับถูกจัำบกุม

ดำาเนินคีดีเป็นจำำาเลย	รวมทัั�งเป็นทันายโจำทัก์ฟ้ัองกลับ,	 ร่วมเป็นทันายคีวามให้่พี�น้องผูู้้

คัีดค้ีานโคีรงการท่ัาเร่อนำ�าล่กท่ัาเร่ออุติสัาห่กรรมทีั�ปากบารา	 จัำงห่วัดสัตูิล	 ทีั�ถูกข้อห่า

บุกรุกขัดขวางการประชุมรับฟัังคีวามคิีดเห็่น	 เป็นต้ิน	 ซ่�งทัำาให้่ผู้มได้ย้อนกลับมาใช้

วิชาชีพทีั�รำ�าเรียนมา	 ประสัานกับภาคีประชาชนในทัิศทัางเพ่�อการพัฒนาทีั�ยั�งย่นได้อีก

ด้วย

ผู้มเขียนงานชิ�นนี�ในช่วงเวลาทีั�มีการเคีล่�อนไห่วคีรั�งให่ญ่ต่ิอเน่�องของคีนรุ่นให่ม่	

ทีั�ด้านห่น่�งน่ายนิดีทีั�คีนรุ่นให่ม่คิีดถ่งสัังคีม	และห่วังการปฏิรูป	แต่ิอีกด้านห่น่�ง	กลายเป็น

ช่วงเวลาทีั�คีนในสัังคีมมีคีวามขัดแย้ง	 มีคีวามเห่็นต่ิางกันสูังมาก	 ทัั�งห่่วงกังวลว่าจำะเกิด

คีวามรุนแรงเกิดการนองเล่อดห่ร่อไม่	นับเป็นอีกช่วงเวลาทีั�สัำาคัีญทีั�ท้ัาทัายคีนห่นุ่มสัาว

คีนรุ่นให่ม่และคีนทีั�ห่วังให้่สัังคีมเปลี�ยนแปลงไปสู่ัสิั�งทีั�ดีกว่า	จำะร่วมกันผู้ลักดันสัังคีมไป

ยังทิัศทัางใดได้	และพลังทีั�ต่ิอต้ิานจำะปรับเปลี�ยนพัฒนาเป็นคุีณเป็นโทัษ์ไปเป็นเช่นไร

ผู้มอยากจำะเรียนนำาเสันอเพ่�อการแลกเปลี�ยนว่า	การส่ังเสัริมสันับสันุนอุดมคีติิ

ของคีนห่นุ่มสัาว	ยังคีงเป็นเร่�องให่ญ่เร่�องสัำาคัีญทีั�เราท่ัานคีวรจำะดำาเนินการต่ิอเน่�องต่ิอ

ไปอยา่งจำริงจัำง	พร้อมกับสัรุปบทัเรียน	ปรับปรุงคีวามคิีดจิำติใจำและการดำาเนินการให้่เกิด

ประโยชน์สูังสุัดแก่คีนพ่�นฐานคีนส่ัวนให่ญ่ในสัังคีมอย่างแท้ัจำริง	 อีกทัั�งยกระดับการแก้

ปัญห่าคีวามขัดแย้งในห่มู่ประชาชน	 ให้่ลดคีวามรุนแรง	 ลดคีวามสัูญเสีัย	 เพ่�อการ

เปลี�ยนแปลงไปสู่ัสัังคีมทีั�ดีกว่า	ให้่เกิดข่�นได้เป็นจำริง
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

พีิ�นุ�องปกป้องชุ่มช่นุ: หว้งเป็นุธิรรม ประช่าธิิปไตยข้องจริง
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั�	๔๒	ประจำำาปี	๒๕๕๙



361|

พิะตีตาแยะ ยอดฉ้ตรมิ�งบุญ

ตอนุนีุ�พ่ิอทำากิจกรรมอะไรอย่้บ�างคร้บ

ช่วงนี�มีโคีรงการโรงเรียนวิถีชีวิติทีั�เพิ�งผู่้านไป	เราเข้ากับเคีร่อข่ายมูลนิธิิรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณย้งเข้�าไปทำากิจกรรมก้บพ่ิอพิะตีไหมคร้บ

ไม่เข้าไป	๔	ปี	แล้ว	(ตัิ�งแต่ิปี	๕๙)	โรงเรียนโจ๊ำะมาโลล่อห่ล่า	โรงเรียนวิถีชีวิติ	ช่วงนั�นเรา

อยู่กับรุ่งอรุณ	ผู่้านไป	๕	ปี	เดี�ยวนี�พะตีิก็ทัำาต่ิอ	พะตีิดูแลการศ่กษ์าเอง	พะตีิสันใจำเร่�อง

การศ่กษ์า	 เร่�องนโยบาย	 เราจำะสัร้างเด็กทีั�จำบโจ๊ำะมาโลล่อห่ล่าข่�นมาทัดแทันพะตีิ	 เรา

ทัำางานไปทัำางานมา	ไม่มีตัิวแทันทีั�จำะข่�นมา	พอจำบก็จำบกันเลย	ไม่มีใคีรสัานต่ิอ

พะตีิติาแยะ	ยอดฉัติรมิ�งบุญ
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ตอนุนีุ�พิะตีมีใครช่่วยงานุอย่้คร้บ

มีลูกสัะใภ้ช่�อ	เด่อน	กับลูกชายคีนเล็กช่�อ	คูีกรุง	ช่วยทัำาเร่�องศ่กษ์าอยู่	เขามีเว็บไซต์ิ

 

ส่ำวนุใหญ่ตอนุนีุ�ก็ย้งทำาเรื�องโรงเรียนุใช่่ไหมคร้บ

ใช่	 แล้วบางทีัก็ไปห่าชาวบ้าน	 แล้วก็นโยบายผูู้กพันชาวบ้าน	 คีวามเห่ล่�อมลำ�ามันเยอะ

เกินไป	เวลามีอะไร	ก็รวมทัั�วประเทัศ	แล้วเราจำะแก้ไขคีวามเห่ล่�อมลำ�าเร่�องการศ่กษ์า	เรา

อยู่กับป่า	 แล้วก็นโยบายเกี�ยวกับป่านั�นแห่ละ	 จำริงๆ	 แล้วเราเคีล่�อนไห่วเร่�องนโยบาย

ของรัฐทีั�อยู่ดินนำ�าป่า	เราอยู่พ่�นทีั�ดี	พ่�นทีั�ป่าด้วย	ทัำาไปทัำามา	ก็คิีดว่าถ้ามันมีการศ่กษ์า	

เลยสัร้างมาเป็นโรงเรียนเม่�อปี	 ๕๓	 มาติรงกับมติิศาล	 สิังห่าคีม	 ปี	 ๕๓	 และมีมติิของ

กระทัรวงวัฒนธิรรม	กระทัรวงทัรัพยากร	ออก	มติิ	คีรม.	เราก็ทัำางานและไม่มีห่น่วยงาน

รัฐมาสันับสันุน	เราก็ทัำาไปเร่�อยๆ	ทีั�ไห่นดีทีั�ไห่นไม่ดี	เราดูกันเองเลย

ช่่วงโควิด-๑9 ป่าไม�ฟ้ั�นุต้วดีข๊้�นุไหมคร้บ เรื�องอนุุร้กษ์ป่า

อนุรักษ์์ป่ามีเป็นช่วงๆ	นโยบายมาเป็นช่วงๆ	และเวลาห่น้าร้อน	ภาคีเห่น่อจำะมีแต่ิห่มอก

คีวันไฟัป่า	เราก็ต่ิอสู้ักับเร่�องไฟัป่า	เชียงให่ม่กับแม่ฮ่องสัอนมีห่มอกคีวันไฟัป่า	เราก็ไป

เจำรจำากบัห่น่วยงานรฐั	แล้วก็ไปเจำรจำากบัชาวบา้นว่าช่วงนี�เขาห้่ามเผู้าอยา่งโน้นอยา่งนี� 

ช่่วงโควิด-๑9 เข้าย้งเผู้าอย่้เหรอคร้บ

ช่วงเดียวกันเลย	เขาไม่ให้่เผู้าเลย	เขาใช้	พรบ.ฉุกเฉินบังคัีบใช้กับพวกเรา	คีนทีั�อยูกั่บป่า	

เราก็แก้ไขกันไปแก้ไขกันมา	 ก็อะลุ้มอล่วยกันไปมาอย่างนั�นแห่ละ	บางคีรั�งเราก็ไม่รู้ว่า

ทัางออกอย่างไร	 เราก็ทัำางานกับสัห่ภาพเกษ์ติรกรภาคีเห่น่อ	 (สักน.)	 ด้วย	 เราก็เป็นพี�

เลี�ยงเป็นทีั�ปร่กษ์าเขา	 ถ้ามีปัญห่าเราก็เข้าไปคุียกับเขา	 เจ้ำาห่น้าทีั�ก็ติิดติามนโยบายว่า

มาอย่างโน้นอย่างนี�	บางคีรั�งเราก็ลงไปทีั�กระทัรวงทัรัพยากรฯ

ตอนุนีุ�พิะตีได�ไปช่่วยเรื�องนุโยบายข้องกระทรวงทร้พิยากรฯ บ�างไหมคร้บ

ใช่ๆ	ว่าทีั�ไห่นทีั�สัอดคีล้องกับชุมชน	จำะได้ไปพูดเยอะห่น่อย	บางทีัไปดูพ่�นทีั�	ไม่สัอดคีล้อง	

อย่างทีั�แม่ฮ่องสัอน	พอเราจำะไปช่วยเขา	 เราต้ิองไปดูพ่�นทีั�ก่อน	 อีกอย่างห่น่�ง	 ปีนี�ก็ไป
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ห่ลายทีั�	ไปทีั�ภูเห่ม็น	อุทััยธิานี	มีเร่�องป่า	เร่�องพ่�นทีั�ทัำากิน	ทีั�อยูอ่าศัย	แล้วก็ไปแม่ฮ่องสัอน	

เพราะปัญห่าเดียวกันนั�นแห่ละ	

นุอกจากงานุพิะตีแล�ว มีงานุเครือข่้ายไหมคร้บ แล�วเครือข่้ายที�ทำางานุร่วมก้นุย้งเข้�ม

แข็้งอย่้ไหมคร้บ ท้�งเรื�องการศ๊กษาและเรื�องการด้แลไฟัป่า

จำริงๆ	พะตีิสัร้างเคีร่อข่ายเยอะมากเลยนะ	เคีร่อข่ายมูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	พะตีิไปพูดคีรั�ง

ห่น่�งแล้วนะ	แล้วก็มีเคีร่อข่ายการศ่กษ์าทัางเล่อก	แล้วก็มีกลุ่มอ่�นๆ	อยู่ทีั�กรุงเทัพฯ	คีน

กรุงเทัพฯ	ก็มาศ่กษ์าเรียนรู้	ปกติิเยอะอยูน่ะ	 	แต่ิปีนี�จำะมีคีนมาอยู่กับป่าปีละสัองคีรั�ง	

แล้วจำะมีศูนยจิ์ำติติปัญญา	มห่าวิทัยาลัยมหิ่ดล	มาเรียนรู้ธิรรมชาติิ	และเสัมสิักขาลัยของ

อาจำารย์	สั.ศิวรักษ์์	เขาจำะจัำดกระบวนการเห่ล่านี�	และทีั�เชียงราย	ณัฐฬสั	วังวิญญูู	มาทัำา

ธิรรมชาติิบำาบัด	ต่ิอไปนี�พะตีิอยากจำะทัำากับผูู้้ส่ั�อข่าว	และลูกเขยของคุีณเต่ิอนใจำ	ดีเทัศน์	

เขาจำะเอาเพ่�อนเอาฝู่งมา	เราจำะห่าเคีร่อข่ายให้่คีนมารู้จัำกป่าเยอะๆ	ได้อยูกั่บตัิวเองเยอะ

ห่น่อย	และช่วงนาทีั�เห่มาะสัมๆ	บางคีนนาทัำาไม่ได้เลย	โดนบีบบังคัีบไม่ให้่ทัำาแล้ว	กำาลัง

ทัำาสิั�งเห่ล่านี�	

อีกอย่างห่น่�ง	เราอยูใ่นป่า	เราไปดูนโยบายกับป่าไม้	มันเป็นชั�น	๑	ชั�น	๒	ชั�น	

๓	ชั�น	๔	ชั�น	๕	อย่างชั�น	๑	ชั�น	๒	ชุมชนอยู่ไม่ได้	ทัำาไมมติิเป็นอย่างนั�น	เราอยู่มา	๒00-

๓00	ปีแล้ว	เราอยูไ่ด้	ถ้านโยบายปรับให้่เราอยูไ่ม่ได้	มันออกมาจำากไห่น	คีวามผิู้ดออก

มาทีั�ไห่น	เราอยากให้่เอาเด็กไปศ่กษ์าด้วย	

จำริงๆ	คีราวนั�นเราไปพูดสัองเวทีั	นักศ่กษ์าธิรรมศาสัติร์และมหิ่ดล	และผู่้าน

ไป	 ๑-๒	 วัน	 พะตีิไปพูดทีั�	 มช.	 เร่�องการศ่กษ์า	 และเด็กๆ	 นักศ่กษ์าเดี�ยวนี�เขาสันใจำ	

แสัวงห่าเร่�องในป่า	ในธิรรมชาติิ	ว่าคีวามเช่�อเป็นอยา่งไร	ประวัติิศาสัติร์เป็นอยา่งไร	และ

ไปพูดทีั�ราชภัฏเชียงให่ม่ด้วย 

สิำ�งที�ทำามาแล�วท้�งหมดและต้�งใจจะทำา พิะตีมีอะไรที�อยากจะนุำาเสำนุอบ�างคร้บ

มติิ	คีรม.	ออกมาอย่างนี�ว่า	อยู่กับชุมชนก็อยูไ่ม่ได้	อยู่กับอำานาจำรัฐก็อยู่ไม่ได้ห่รอก	มัน

น่าจำะเข้าใจำกัน	น่าจำะช่วยกัน	แต่ิมันไม่ได้เปิดโอกาสัให่ป้ระชาชน	ให้่ชุมชนเท่ัาไห่ร่	ห่น่วย

งานรัฐก็ทัำางานยาก	ชาวบ้านก็ทัำางานยาก	จำริงๆ	คีวามร่วมม่อเห่ล่านี�	ถ้าห่น่วยงานรัฐ
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เข้าใจำ	จำะแก้ปัญห่าได้เยอะเลย	เดี�ยวนี�มันมีคีวามขัดแย้งกัน	คีวามเห่ล่�อมลำ�า	เรามีห่น้า

ทีั�	มีนโยบายอย่างนี�ลงมาใส่ัชุมชน	ปัญห่าก็ไม่ได้แก้ไข	กฎห่มายมันติิด	ทุักอย่างจำะยาก	

ถ้าแก้ติรงนี�ได้จำะดีข่�นเยอะ	 อีกอย่างห่น่�ง	 ทัรัพยากรไม่ใช่ของใคีรของมัน	 สิั�งแวดล้อม

ไม่ใช่ของใคีรของมัน	แต่ิเป็นของประเทัศชาติิ	 เราอยูใ่นป่าเราก็ดูแลป่าติรงนี�ให้่	 เรายัง

ไม่ได้งบประมาณ	เราไม่ได้เงินอะไร	เราก็ดูแลเต็ิมทีั�	ก็บ้านเราด้วย	

อีกอย่างห่น่�ง	นโยบายห่มอกคีวัน	โลกร้อน	ไม่ใช่ว่าโยนให้่คีนใดคีนห่น่�ง	โยน

ให้่เจ้ำาห่น้าทีั�ป่าไม้	มันทัำาไม่ไห่วอยูแ่ล้ว	เวลามันไห่ม้	ไห่ม้ทัั�วห่มด	จำะให้่ห่น่วยเห่ล่านั�น

ไปดับ	แล้วก็โยนให้่ชาวบ้านไปดับ	ไม่ใช่แล้ว	เร่�องปัญห่าห่มอกคีวัน	โลกร้อน	เจ้ำาห่น้าทีั�

ต่ิางๆ	 โรงพยาบาล	 เวลาเราอยู่ทีั�นี�	 เราโดนด่าจำากโรงพยาบาลเยอะนะ	 บอกว่าเผู้าป่า	

เป็นพิษ์เป็นภัย	เป็นโรคีอย่างนี�	คีนป่วยเยอะ	บางทีัไปคุียทีั�โรงพยาบาล	เราไม่ต้ิองโทัษ์

กัน	 เวลาเห็่นไฟัออกมา	 เจ้ำาห่น้าทีั�โรงพยาบาลก็ไปดับช่วยกัน	 แพลบเดียวก็ห่ายแล้ว	

และนักศ่กษ์าด้วย	นักศ่กษ์ามห่าวิทัยาลัยต่ิางๆ	เวลาไฟัเกิดข่�นก็ไปช่วยเขาดับ	แล้วก็ไป

เรียนรู้ด้วย	 อันนี�จำะดีมากเลย	 ขณะทีั�เจ้ำาห่น้าทีั�ติำารวจำเจ้ำาห่น้าทีั�ทัห่ารไปดับได้ทัั�งห่มด	

เร่�องนี�ไม่ผิู้ดกฎห่มาย	 เราไปช่วยกันจำะดีกว่า	 จำะได้แก้ไขปัญห่าห่มอกคีวัน	 โลกร้อนได้

ระดับห่น่�ง

เดี�ยวนี�เขาบอกว่าจำะปลูกป่าป้องกันไฟั	อันนี�จำะไปคุียว่าปลูกป่าป้องกันไฟั	ไม่

ต้ิองทัำา	 เสีัยงบประมาณเปล่าๆ	 ปลูกแล้วไม่ดูแล	 ใคีรจำะไปดูแล	 ไฟัมาก็เรียบร้อย	 ป่า

ธิรรมชาติิเยอะแยะมากมาย	 ไม่ต้ิองปลูก	 ดูแลเขา	 พ่�นทีั�ไห่นไห่ม้ก็ปล่อยให้่มันไห่ม้ไป	

ทีั�ไห่นไม่ไห่ม้	มันมีขอบเขติของธิรรมชาติิอยู	่ป่าเบญจำพรรณมันต้ิองมีไฟัอยูแ่ล้ว	ไฟัไห่ม้

ทุักปี	และก็ไม้เมล็ด	ผู้ลไม้เมล็ด	ต้ินไม้เมล็ด	มันชอบไฟันะ	ไฟัไห่ม้แล้วเมล็ดพวกนี�มัน

ข่�นเลยนะ	แล้วพอมันไห่ม้ทุักปีๆ	 ต้ินไม้ก็แข็งแรง	 ต้ินไม้ไม่ติาย	 ถ้าเราป้องกันไม่ให้่มัน

ไห่ม้	ถ้า	๕	ปี	มันไห่ม้คีรั�งห่น่�งเราไม่ไห่ว	ต้ินไม้เขตินั�นติายห่มด	แห้่งห่มด	เขาจัำดการไฟั

ไม่ถูก	เขาจำะเอาชนะไฟั	ไม่ได้แล้วอย่างนี�

ปกติช่าวไทยภ้เข้าม้กถ้้กกล่าวหาว่าเป็นุคนุที�เผู้าป่า ความคิดแบบนีุ�ข้องคนุไทย

พืิ�นุราบย้งมีอย่้ไหม

มันก็เป็นอย่างนั�นมาในข้อสัอบการศ่กษ์าอยู่นานแล้ว	 เขาจำะบอกว่าชาวเขาทัำาไร่
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เล่�อนลอย	เผู้าป่า	อันนี�มันมีอยูใ่นสัมองทุักคีนอยูแ่ล้ว	ในชุมชนเขาไม่รู้ว่าบอกอย่างนั�น	

จำริงๆ	ไม่ใช่อย่างนั�น	มีอาจำารย์คีนห่น่�งเขาบอกว่าช่วงใบไม้แห้่ง	พ่�นราบจำะเกิดก่อนช่วง

กุมภาฯ	ของเราจำะมาราวๆ	เมษ์าฯ	ไฟัจำะลุกลามติิดได้	จำริงๆ	เราไม่คีวรโทัษ์กัน	เราคีวร

ช่วยกัน	 เราปฏิเสัธิไม่ให้่ไห่ม้	 เป็นไปไม่ได้ห่รอก	 เวลาไห่ม้มันเอาไม่อยู่	 มันมีพ่�นทีั�ห่น่�ง	

เขาปิดไว้ประมาณ	๒0	กว่าปีแล้ว	ไฟัไม่เข้าเลย	ทีันี�มันแล้ง	๕	เด่อน	ปีนี�ป่าติรงนั�นไป

ห่มดแล้ว	ต้ินไม้ให่ญ่ๆ	ติรงนั�นไปห่มดแล้ว	ติายห่มด	เผู้าห่มด	จำริงๆ	ภูมิปัญญาชาวบ้าน

มีอยู่	ห่น้าแล้งปลายเด่อนมีนา-เมษ์า	 ภูเขาจำะไห่ม้ห่มด	พอเด่อนพฤษ์ภา	ฝ่นลงก็กลับ

มาอย่างเดิม	แล้วเวลามันไห่ม้จำริงๆ	มันเอาไม่อยู่	มันจำะลามเข้าทีั�ป่าดิบช่�นด้วยนะ

ป่าที�เหลืออย่้ในุพืิ�นุที�ข้องพิะตี ย้งสำามารถ้เปน็ุแหล่งอาหาร แหล่งทำามาหากินุได�เพีิยง

พิอไหมคร้บ

จำริงๆ	ทุันนิยมไม่เข้ามา	เราอยูเ่พียงพอนะ	เดี�ยวนี�ชุมชนทีั�พัฒนาและถนนเข้าไปถ่ง	ไป

แจำกจ่ำายเยอะ	 ก็เขาจำะแสัวงห่าเงินทัอง	 ดูแล้วทีั�ดินป่าดีๆ	 ไปห่าเห็่ดห่าห่น่อไม่มี	 มันก็

สูัญไปห่มด	อยา่งบ้านพะติ	ีมันมีอยูใ่นติวั	ช่วงห่น้าฝ่นก็กินห่น่อกินเห็่ด	มีอาห่ารปา่	แล้ว

เราทัำาไร่ห่มุนเวียน	มันมีอาห่าร	ผัู้กกาด	ฟัักทัอง	มีห่มด	อีกอย่างห่น่�ง	ทัางการเขาบอก

ว่าไม่ให้่ทัำาไร่ห่มุนเวียน	ทัำาแค่ีสัองปี	ป่าไม่เห่ล่อแล้ว	ชาวบ้านไม่มีกำาลังใจำทีั�จำะดูแลป่า

แล้วนะ	 จำะปล่อยให้่เจ้ำาห่น้าทีั�ดูแล	 เราเป็นห่่วง	 เขามีงบประมาณก็ดูแลได้	 เวลางบ

ประมาณห่มด	 เขาจำะดูแลไม่ดูแลไม่รู้นะ	แต่ิชาวบ้าน	 มีงบไม่มีงบ	แต่ิบ้านของแก	แก

ต้ิองดูแลให้่ดี	เราไม่ได้สันใจำเร่�องงบประมาณ	เราสันใจำเร่�องป่า	เร่�องต้ินไม้	

อีกอยา่งห่น่�ง	บางคีนเขาไมเ่ข้าใจำเราจำรงิๆ	นะ	เราอยูป่า่	ถามวา่มาอยูกี่�วัน	มา

อยู่กี�ปี	มาอยู่เท่ัาไห่ร่	เราบอกว่าติอบไม่ได้	เราอยูม่า	๔-๕	ชั�วคีนแล้ว	เราอยู่แล้วเราจำะ

แบ่งป่า	แบ่งพ่�นทีั�เป็นส่ัวนๆ	พ่�นทีั�อยูอ่าศัย	บ้านพะตีิมีอยู่	๒๘	ไร่	 วัดจำาก	GPS	เวลา

ชุมชนเยอะข่�นมา	 ก็จำะได้ขยายได้	และพ่�นทีั�สัวนข้างๆ	 บ้าน	สัวนกล้วยสัวนผู้ลไม้ของ

ชุมชนมีอยู่	๘0	กว่าไร่

การปล้กข้�าวโพิดมีผู้ลอย่างไรก้บพืิ�นุที� ม้นุทำาลายดินุจริงไหมคร้บ

จำริงๆ	ปลูกข้าวโพดทัำาลายดิน	เราบอกไม่ถูกนะ	มันมีคีนมาส่ังเสัริม	ไม่ใช่แค่ีทัำาลายดิน	
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แต่ิทัำาลายป่าด้วย	เพราะพ่ชดูดแร่ธิาตุิไป	ทัำาให้่พ่�นทีั�ติรงนั�นทัำาอย่างอ่�นไม่ได้แล้ว	แต่ิก็

ต้ิองทัำาเพราะอยากได้เงินมาห่มุนเวียนในห่มู่บ้าน 

พิะตีมีโครงการไหมคร้บที�ต�องการปล้กพืิช่แบบอินุทรีย์ ไม่ต�องใช่�สำารเคมีเยอะ

พ่ชอินทัรีย์เราปลูกเพ่�อกิน	กินไม่ห่มดจำะเอาไปขายก็แล้วแต่ิ	เขาต้ิองมีโคีรงการสัองรูป

แบบ	ระยะยาวกับระยะสัั�น	เราทัำาระยะยาว	เราไม่ทัำาโคีรงการระยะสัั�น	มันไม่ไห่ว 

พ่ิอมีความหว้งอย่างไรก้บเยาวช่นุรุ่นุใหม่ในุพืิ�นุที�ข้องพิ่อ ในุการถ่้ายทอดและปล้ก

ฝังให�สืำบต่อความคิดและกิจกรรมข้องพ่ิอต่อไปเพืิ�อสำร�างความย้�งยืนุให�ก้บผืู้นุป่า

จำริงๆ	เยาวชนมีเยอะแยะมากมาย	เขาไปเรียนคีร่�งๆ	กลางๆ	กลับมาอยู่บ้าน	ไม่มีงานทัำา	

ไม่มีคีวามคิีดอะไร	จำะไปทัำางานข้างนอกก็ไปไม่รอด	กลับมาอยู่บ้าน	มาอยู่กับวิถีชีวิติทีั�ไม่

ต้ิองการเงินเท่ัาไห่ร่	ก็อยูไ่ด้	แต่ิปัจำจุำบันต้ิองมีเงินมีทัอง	พ่อคิีดว่าจำะต้ิองมีงานของเยาวชน	

จัำดเวทีัเยาวชน	มีอาจำารย์	นักวิชาการ	เอาคีวามรู้เห่ล่านี�มาใส่ัให้่เยาวชน	ถ้ามีโคีรงการนี�	

เราจำะทัำาต่ิอเน่�องไปสัักปีห่น่�งก็จำะได้แล้ว	เขาจำะรู้ตัิวแล้วว่าเขาไปไม่ไห่ว	เขาจำะได้อนุรักษ์์

พ่�นทีั�บ้านเกิดเม่องนอนของเขา	จำริงๆ	 ไปเรียนไม่มีติารางสัอนว่าคุีณต้ิองกลับมาอนุรักษ์์

บ้านตัิวเองนะ	ไปเรียนเขาจำะบอกว่าเรียนจำบแล้วไปทัำางาน	ส่ัวนมากไม่ได้จำบสูัง	ไม่ค่ีอย

มีใคีรย้ายถิ�นฐาน	ก็ยังห่วังอยู่ว่าจำะมีคีนมาสัานต่ิอ	โดยมากจำะเป็นอย่างนี�

แล้วอีกอย่างห่น่�งทีั�อยากฝ่ากไว้	 ค่ีอเร่�องการศ่กษ์า	 ต้ิองห่ลากห่ลายห่น่อย	

ไม่ใช่เอาแต่ิข้างนอก	เพราะยังมีภาษ์าเป็นของตัิวเอง	การแต่ิงกาย	ดนติรีเป็นของตัิวเอง	

ห่ร่อการละเล่น	ชุมชนติรงไห่นการศ่กษ์าดีๆ	ต้ิองไปสันับสันุนเขา	ชุมชนไห่นการศ่กษ์า

ไม่ดีก็ต้ิองไปอุดห่นุนเขา 

ตอนุนีุ�เด็กๆ ที�ไปเรียนุข้�างนุอก แล�วกล้บมาช่่วยเหลือเยอะไหมคร้บ

เรากำาลังฝึ่กเด็กรุ่นให่ม่ข่�นมาอยูชุ่ดห่น่�ง	กำาลังฝึ่กว่าไปไห่น	ทีั�ไห่นมีอะไรเราก็พาเขาไปดู	

คีงค่ีอยๆ	ได้ไป	และพะตีิดูแล้วว่า	เวลาเยาวชนรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็อันติรายเร่�องยา

เสัพติิด	มีเยอะอยู่นะ	ถ้าเราไม่ดูแล 
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ปัญหายาเสำพิติดในุพืิ�นุที�ย้งมีเยอะอย่้ไหมคร้บ

มีเยอะทัั�วประเทัศไทัย	ดูทีั�ไห่นก็มีห่มดแห่ละ

เฉพิาะพืิ�นุที�ข้องพิะตีเอง มีโครงการด้แลไม่ให�มียาเสำพิติดในุพืิ�นุที�ข้องเราไหมคร้บ

ไม่มีเลย	เราเพิ�งขอห่น่วยงานรัฐ	ผูู้้ให่ญ่บ้าน	ผูู้้ช่วยผูู้้ให่ญ่บ้านลงไป	ไม่ถ่งจิำติใจำเยาวชน	

เวลาเขามีโคีรงการจำริงๆ	ลงไปแต่ิละจัำงห่วัด	แต่ิละชุมชนน่าจำะดีกว่านะ	อยากจำะพ่�งรัฐ

เห่ม่อนกัน	แต่ิยังไม่มีเข้ามา	ส่ัวนมากจำะเป็นผูู้้ให่ญ่ในห่มู่บ้านนี�แห่ละ	โดยเฉพาะผูู้้ห่ญิง

ทีั�คีอยดูแลสัั�งสัอน	เพราะจิำติใจำจำะเข้มแข็งกว่า 

พิะตีย้งมีความหว้งไหมคร้บว่างานุที�ทำาจะส่ำงผู้ลดีให�ก้บพืิ�นุที�ที�ทำาอย่้

พะตีิก็คุียก็อธิิบาย	สัำาห่รับคีนทีั�ไม่เข้าใจำเขาน่าจำะเข้าใจำเยอะข่�น	ติอนนี�เราอยากจำะสัร้าง

แกนนำาทีั�เจำรจำาได้	พูดคุียได้	อยากจำะสัร้างสิั�งเห่ล่านี�มากกว่า	พอคุียไม่เป็น	เวลาเขาเอา

อะไรมาให้่ก็รับห่มด	เป็นห่่วงอนาคีติ	และแยกแยะสิั�งเห่ล่านั�นออกมาให้่ได้	เรากำาลังทัำา

อยู่	 ถ้าได้ตัิวอย่างสัักทีั�ห่น่�ง	แล้วขยายไปทีั�อ่�น	มันจำะดีข่�น	เม่�อก่อนปี	๓๘	ปี	๔0	ช่วง

สัมัชชาคีนจำน	 เยาวชนห่มู่บ้านเข้มแข็งมาก	 มีอะไรก็คุียกัน	 มีกลุ่มผูู้้ให่ญ่	กลุ่มเยาวชน	

ช่วงห่ลังๆ	 รัฐบาลทัักษิ์ณก็เฮโลกองทุันห่มู่บ้านละล้าน	 ทัำาให้่เยาวชนทีั�ดีๆ	 ไปเป็น

กรรมการเงินล้าน	ช่วงห่ลังๆ	ก็ไม่มีโอกาสัเข้ามากลุ่มเราแล้ว	

ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

ป่า: ต�นุกำาเนิุดแห่งชี่วิต
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๔๓	ประจำำาปี	๒๕๖0
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กษิดิศ อนุ้นุทนุาธิร

การสืำบสำานุ ร้กษา และต่อยอดอุดมคติข้องโกมล คีมทอง

โกมล	คีีมทัอง	อาจำจำะเป็นช่�อซ่�งมีคีนรู้จัำกน้อยลงเร่�อยๆ	ติามกาลสัมัย	แต่ิก็ใช่ว่า	โกมล

จำะถูกล่มไปเสีัยสิั�นเชิง	 ห่ากในยุคีสัมัยแห่่งการแสัวงห่าคีวามรู้อย่างกว้างขวางของ

เยาวชนคีนรุ่นให่ม่	เร่�องราวของโกมลจำะคีงรอการเผู้ยแพร	่เพ่�อให้่ชีวิติ	งาน	ข้อคิีด	และ

อุดมคีติิของเขา	ได้รับการส่ับสัาน	รักษ์า	และต่ิอยอดจำากคีนในปัจำจุำบันส่ับไป	ทัั�งนี�ไม่ใช่

เพ่�อให้่โกมลมีเกียรติิยศช่�อเสีัยงให่้คีนมาแซ่ซ้องสัรรเสัริญ	 แต่ิเพ่�อให้่โกมลทีั�เสีัยชีพไป	

ไม่เสีัยสิั�น	และเป็นประโยชน์ต่ิอปัจำจุำบันและอนาคีติต่ิางห่าก
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ความหมายข้องอุดมคติ

ผู้มชอบสิั�งทีั�	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์	กล่าวถ่งอุดมคีติิในปฐมปาฐกถาของมลูนิธิิโกมลคีีมทัอง	

เม่�อปี	พ.ศ.๒๕๑7	โดยให้่ลักษ์ณะของอุดมคีติิไว้	๔	ประการ	ค่ีอ	(๑)	เป็นห่ลักการทีั�เรา

ยด่มั�นประจำำาใจำและนำาไปปฏบัิติิ		(๒)	เป็นห่ลักการทีั�ต้ิองตัิ�งมั�นอยูบ่นรากฐานแห่่งธิรรม

เพ่�อเก่�อกูลมห่าชน		(๓)	เป็นห่ลักการทีั�ต้ิองคีอยทัะนุถนอมให้่แข็งแรงอยูเ่สัมอด้วยคีวาม

ไม่ประมาทั	 และ	 (๔)	 เป็นห่ลักการทีั�อยู่ในใจำของแต่ิละคีน	 และอุดมคีติิของแต่ิละคีน

อาจำแติกต่ิางกันได้	ไม่ใช่อุดมการณ์ซ่�งบังคัีบให้่คีนในสัังคีมเห็่นเห่ม่อนกันอย่างใดอย่าง

ห่น่�ง๑

ผู้มเห็่นว่าโกมล	 คีีมทัอง	 เป็นแบบนั�น	 ห่มายคีวามว่าเป็นคีนซ่�งมีอุดมคีติิใน

คีวามห่มายทีั�	อ.ป๋วยให้่นิยามไว้

อุดมคติข้องโกมล คีมทอง

คีรุศาสัติรบัณฑิูติอย่างโกมลเคียกล่าวถ่งอุดมคีติิไว้ว่า	"อุัดมีคติิเคยคิดว่ามีี ค่อัจะเป็นึ่ครู

ที�ดี แล้ะจุดห้มีายค่อัการใช้ชีวิติเป็นึ่ครู เม่ี�อัเช่นึ่นีึ่�ก็น่ึ่าที�จะทำาให้้ถู่งอุัดมีคติิ"๒

โกมลก็ได้ถ่อคีติิเช่นนี�ย่ดมั�นประจำำาใจำและนำาไปปฏิบัติิ	 ดังเช่นทีั�เขากล่าวว่า	

“ตินึ่ควรมีีสิั�งย่ดมัี�นึ่ แล้ะเช่�อัในึ่ห้ลั้กการข้อังตินึ่ยิ�งกว่าจะพัุดพุาไปติามีล้มี  ผมีมัี�นึ่ใจในึ่

ตัิวเอังข่้�นึ่อีักมีากเม่ี�อัหั้นึ่กลั้บมีาเต่ิอันึ่ตินึ่เอังได้ว่า กำาลั้งต่ิอัสู้ั แล้ะคู่ต่ิอัสู้ัค่อัตัิวเอัง แพุ้

ตัิวเอังแล้้วจะชนึ่ะอัะไรอีักได้  ชนึ่ะตัิวเอังได้เท่านัึ่�นึ่จ่งจะประเสัริฐสุัด แล้ะมีีคุณค่า  นีึ่�

ก็เต่ิอันึ่ตัิวเอังไปเร่�อัยๆ แล้ะหั้นึ่มีาเล่้นึ่งานึ่ตัิวเอังอัยู่ติล้อัดเวล้า”3

โดยทีั�อุดมคีติิของโกมลนั�นตัิ�งมั�นอยู่บนรากฐานแห่่งธิรรมเพ่�อเก่�อกูลมห่าชน	

ดังทีั�เขาชี�บทับาทัของบัณฑิูติต่ิอสัังคีมไว้ว่า	 "สัำาห้รับผู้เป็นึ่บัณฑิิติแล้้ว มิีพุ่งเล้ยจะติามี

สัังคมีไปเห้ม่ีอันึ่เศษสัวะล้อัยติามีนึ่ำ�า บัณฑิิติพุ่งอัยูเ่ห้น่ึ่อัสัังคมีนัึ่�นึ่ แล้ะนึ่ำาสัังคมีนัึ่�นึ่ไปในึ่

๑	ป๋วย	อ่�งภากรณ์,	“อุดมคีติิ,”	ใน	ทัศนึ่ะทางการเม่ีอัง (กรุงเทัพฯ:	มห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์,	๒๕๕๙),	น.	๑๑๒-๑๑๓.

๒	โกมล	คีีมทัอง,	“คีวามว่างเปล่า,”	ใน	โกมีล้ฅนึ่ห้นุ่ึ่มี รวมีข้้อัเขี้ยนึ่แห่้งความีบันึ่ดาล้ใจ	(กรุงเทัพฯ:	มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง,	

๒๕๔0),	น.	๖๙.

๓	โกมล	คีีมทัอง,	“จำดห่มายถ่ง	อุทััย	ดุลยเกษ์ม	ลงวันทีั�	๓0	พฤษ์ภาคีม	๒๕๑๓,”	ใน	โกมีล้ คีมีทอัง	(ห่นังส่ัอทีั�ระล่กใน

งานสัังสัการศพ	นายโกมล	 คีีมทัอง	 อดีติคีรูให่ญ่โรงเรียนเห่ม่องห้่วยในเขา	 บ้านส้ัอง	 สุัราษ์ฎร์ธิานี	ณ	ฌิาปนสัถาน	 วัด

ประยุรวงศาวาสั	วันทีั�	๑	มิถุนายน	๒๕๑๔),		น.	๑๘๓-๑๘๔.
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ทางที�ถููกที�ควรมีากกว่า"๔

	 ซ่�งการศ่กษ์านั�น	 เป็นประเด็นห่ลักทีั�โกมลให่้คีวามสัำาคัีญ	 เพ่�อทัำาให่้เยาวชน

เห็่นว่า	คีวามห่วงัของสัังคีมอยูใ่นกำาม่อของพวกเขา	ค่ีอ	"มีอังที�การศ่กษาวา่จะทำาอัยา่งไร 

เราจะยั�วยุเยาวชนึ่รุ่นึ่ต่ิอัไปให้้สัำาคัญตัิวเอังให้้สูังไว้ ให้้เห็้นึ่ตัิวเอังมีีคุณค่า มีีประโยชน์ึ่แก่

ประเทศชาติิ กำาลั้งเป็นึ่ความีห้วัง ความีต้ิอังการข้อังสัังคมี ทำาอัย่างไรจ่งจะให้้เข้าเช่�อั

ฝั่งใจได้ว่า ตัิวเข้าเอังเป็นึ่ส่ัวนึ่สัำาคัญยิ�งให้ญ่ข้อังสัังคมี จะข้าดไม่ีได้ แล้ะทุกคนึ่กำาลั้งเพุ่ง

มีามีอังที�เข้า ฝ่ากความีห้วังไว้กับเข้า"๕

	 โดยสัรุป	ในมุมมองของผู้ม	อุดมคีติิของโกมล	คีีมทัอง	ค่ีอการอุทิัศตินให้่กับ

การศ่กษ์า	 ใช้ชีวิติเป็นคีรูทีั�ดี	 เพ่�อปลุกให้่เยาวชนเป็นพลังเป็นคีวามห่วังของสัังคีม	 ให้่

บัณฑิูติเปน็ผูู้้นำาของสัังคีมได	้โดยทีั�ยด่มั�นในห่ลกัการของตินยิ�งกว่าจำะไห่ลไปติามกระแสั		

ห่ร่อถ่งทีั�สุัดก็ค่ีอ	การอุทิัศเพ่�อคีนอ่�น	เพ่�อสัังคีม	ยิ�งกว่าเพ่�อตินเอง

แรงบ้นุดาลใจจากโกมล คีมทอง

ผู้มรู้จัำกโกมล	คีีมทัอง	ผู่้านการอ่านห่นังส่ัอเป็นส่ัวนให่ญ่	แต่ิก็เพิ�งได้มาอ่านจำริงจัำงเม่�อ

จำะต้ิองมาปาฐกถาโกมลคีีมทัองนี�เอง	ผู้มเห็่นว่า	ชีวิติของโกมลท้ัาทัายคีวามคิีดของเรา

มากว่า	เราจำะมีอุดมคีติิบ้างไห่ม	จำะมีอุดมคีติิในเร่�องใด	และจำะทัำาอะไรได้บ้าง	

โดยทีั�เม่�อใช้ชีวิติต่ิอไปเร่�อยๆ	ถ้อยคีำาห่ร่อเร่�องราวของโกมลกจ็ำะคีอยเห่น็ห่ลัก

ให้่ได้พิจำารณาติวัเองว่า	"อันึ่าคติอัันึ่สัดใสัข้อังผมีจะวดักันึ่ด้วยมีาติรฐานึ่ข้อังสัังคมีแบบ

พุ่�นึ่ๆ อัย่างนีึ่�มิีได้แน่ึ่ เพุราะสิั�งที�เราเห็้นึ่ดีว่าเห็้นึ่ว่าควร เห็้นึ่ว่ามีีคุณค่า มิีใช่สิั�งที�สัังคมี

เข้ายอัมีรับกันึ่อัยู่  การมีียศมีีติำาแห้นึ่่งเป็นึ่ชั�นึ่เอัก ชั�นึ่พิุเศษ ห้ร่อัเป็นึ่อัธิบดี นัึ่�นึ่ไมี่ใช่

ความีภาคภูมิีใจอัะไรในึ่ชีวิติ  แต่ิการที�ได้ทำาอัะไรไว้ให้้แก่สัังคมีบ้างอัย่างที�เราเห็้นึ่ว่าดี

ว่าควร นัึ่�นึ่ต่ิางห้ากค่อัสิั�งที�ควรภาคภูมิีใจ แล้ะทางข้อังอันึ่าคติที�สัดใสัค่อัการล้ดความี

ห้ล้งผิด ความีมัีวเมีาในึ่กิเล้สัเห้ล่้านีึ่�อัอักให้้มีากที�สุัด เห็้นึ่อัะไรในึ่สัภาพุที�เป็นึ่จริงติามี

นัึ่�นึ่"๖

๔	โกมล	คีีมทัอง,	“เดินติามสัังคีมสุันัขกัด,”	ใน	โกมีล้ฅนึ่ห้นุ่ึ่มี รวมีข้้อัเขี้ยนึ่แห่้งความีบันึ่ดาล้ใจ,	น.	๑0๙.

๕	โกมล	คีีมทัอง,	“ผูู้้น้อยค่ีอยก้มประนมกร,”	ใน	โกมีล้ คีมีทอัง,	น.	๓๙๖.	

๖	โกมล	คีีมทัอง,	“จำดห่มายถ่ง	อุทััย	ดุลยเกษ์ม	ลงวันทีั�	๑๖	มิถุนายน	๒๕๑๓,”	ใน	โกมีล้ คีมีทอัง,	น.	๑๘๖.
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โกมล คีมทอง ในุยุคปัจจุบ้นุ

ถ้าพูดอยา่งไม่เกรงใจำ	ผู้มเห็่นว่า	โกมล	คีีมทัอง	แทับจำะไม่เป็นทีั�รู้จัำกในแวดวงคีนรุ่นให่ม่

เอาเลย	จำนอาจำจำะกล่าวได้ว่าน้อยคีนนักทีั�จำะเห็่นโกมลเป็นต้ินแบบของชีวิติคีนห่นุ่มสัาว

	 แต่ินี�ไม่ได้ห่มายคีวามว่า	โกมลจำะเป็นแรงบันดาลใจำให้่คีนรุ่นให่ม่อีกไม่ได้	ผู้ม

เห็่นว่า	ถ้าเร่�องราว	ชีวิติ	งาน	และข้อเขียนของเขาได้รับการนำาเสันอให้่เข้ากับยุคีสัมัย	

มีการตีิพิมพ์งานของเขาให่ก้ลับมาสู่ัติลาดห่นงัส่ัออีกคีรั�ง	(ด้วยการพมิพ์อยา่งมีคุีณภาพ)	

ก็จำะทัำาให่เ้ร่�องราวของโกมลกลบัมาเปน็ประโยชนต่์ิอปัจำจุำบันและอนาคีติได	้	ห่าไมแ่ล้ว	

ก็เป็นการยากทีั�เร่�องราวของโกมลจำะยังประโยชน์ต่ิอมห่าชนได้อย่างทีั�พ่งจำะเป็น

การงานุข้องผู้ม

ห่ลังสัำาเร็จำการศ่กษ์านิติิศาสัติรบัณฑิูติแล้ว	ผู้มไม่ได้ทัำางานทัางด้านกฎห่มายเลย	ห่าก

บังเอิญให้่ได้มาทัำางานทัางด้านห่นังส่ัอและการจัำดกิจำกรรมรำาล่กถ่งบุคีคีลกับเร่�องราวใน

อดีติมากกว่า	กล่าวค่ีอเม่�อเรียนจำบ	ก็เป็นสัาราณียกร	ปาจารยสัาร ภายใต้ิฉายามูลนิธิิ

เสัฐียรโกเศศ-นาคีะประทีัป	 (๒๕๕7-๒๕๕๙)	 แม้จำะไม่เป็นกระแสั	 ไม่ได้มีคีนอ่านมาก

นัก	แต่ิก็พอใจำทีั�ได้นำาเสันอเร่�องราวของบุคีคีลในทัางประวัติิศาสัติร์ทีั�ตินเองสันใจำ	โดย

ห่วังว่าจำะเป็นการเช่�อเชิญให้่ผูู้้อ่านมาสันใจำด้วยได้

	 ห่ลังจำากนั�น	 ก็ได้รับติำาแห่น่งเป็นผูู้้จัำดการโคีรงการ	 ๑00	 ปีชาติกาล	

ศาสัติราจำารย์	ดร.ป๋วย	อ่�งภากรณ์	มห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์	ประมาณสัองปี	(๒๕๕๘-

๒๕๖0)	ซ่�งกล่าวได้ว่า	เป็นช่วงเวลาทีั�ได้ทัำางานทัางสัังคีมทีั�ภูมิใจำทีั�สุัด	แม้การจัำดกิจำกรรม

ต่ิางๆ	เพ่�อเฉลิมฉลองวาระทีั�	อ.ป๋วยได้รับยกย่องจำาก	UNESCO	จำะมีห่ลากห่ลายมาก	

ทัั�งงานปาฐกถา-เสัวนาวิชาการ	การจัำดทัำาปฏิทิัน	การแสัดงดนติรีไทัย-สัากล-ละคีรเวทีั	

ฯลฯ	แต่ิทีั�คิีดว่าเป็นงานแห่่งชีวิติของตินเอง	ค่ีอการจัำดพิมพ์รวมงานนิพนธ์ิสัมบูรณ์ของ	

อ.ป๋วยออกมา	ทัั�งติำาราวิชาการ	๓	เร่�อง	และรวมบทัคีวามในด้านต่ิางๆ	7	เล่ม	เพราะ

นับเป็นคีรั�งแรกทีั�มีการชำาระงานของ	อ.ป๋วยได้มากถ่งเพียงนี�

	 แม้ถ่งทีั�สุัดแล้ว	ในภายห่ลังจำะพบว่ามีงานบางชิ�นทีั�เพิ�งมาเจำอทีัห่ลัง	จ่ำงไม่ได้

รวมไว้บ้าง	แต่ิก็ภูมิใจำว่า	แต่ินี�ไปถ้ามีคีนสันใจำเร่�อง	อ.ป๋วย	อย่างน้อยเขาจำะได้ประโยชน์

จำากงานทีั�เราทัำาไว้	 	 ห่ร่อพูดให้่ห่มั�นไส้ัค่ีอ	 ผู้มเป็นคีนชุบชีวิติ	 อ.ป๋วยให้่มาโลดแล่นใน
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บรรณพิภพได้อีกคีรั�งห่น่�ง

	 ผู้มเห็่นว่างานทีั�ทัำาเช่นนี�เป็นธิรรมดาทีั�จำะไม่มีใคีรมาเห็่นค่ีา	 แต่ิตินเองก็ได้

ทัำาตัิวเป็นอิฐอีกก้อนห่น่�งทีั�ถมทัางลงไปให้่คีนทีั�อยากเข้าถ่งคีวามคิีดและงานของ	 อ.ป๋วย	

ได้เดินทัางแสัวงห่าโดยสัะดวกข่�นแล้ว

	 ส่ัวนงานล่าสุัด	 ค่ีอการเป็นผูู้้จัำดการโคีรงการระดมทุันจัำดสัร้าง	 "สัวนป๋วย"	

มห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์	(๒๕๖๑-๒๕๖๓)

 นอกจำากนี�ตัิ�งแต่ิปี	พ.ศ.๒๕๕๖	ผู้มยังเป็นกรรมการมูลนิธิิเสัฐียรโกเศศ- 

นาคีะประทีัป	 และมูลนิธิิปรีดี	 พนมยงค์ี	 กับล่าสุัดในปีนี�	 เพิ�งรับเป็นกรรมการมูลนิธิิ

โคีรงการติำาราสัังคีมศาสัติร์และมนุษ์ยศาสัติร์อีกแห่่งห่น่�ง	 แม้อาจำจำะไม่ได้ทัำาอะไรมาก	

แต่ิก็พอใจำว่าได้ทัำาตัิวเป็นประโยชน์บ้าง	ต่ิอองค์ีกรทีั�ผู้มเห็่นว่ามีคุีณค่ีาต่ิอสัังคีม

การได�ร้บเลือกเป็นุผู้้�แสำดงปาฐกถ้าประจำาปีโกมลคีมทอง

ผู้มก็แปลกใจำอยู่เห่ม่อนกันทีั�ได้รับเชิญให้่มาแสัดงปาฐกถาซ่�งมีคีวามห่มายต่ิอชีวิติผู้ม

มาก	 เน่�องจำากการแสัดงปาฐกถาโกมลฯ	 ในปี	 ๒๕๕๔	 เป็นคีรั�งแรกทีั�ผู้มได้มาพบกับ	

อ.สุัลกัษ์ณ์	ศิวรักษ์์	ผูู้้ซ่�งในเวลาต่ิอมา	ทัำาให้่ผู้มมีเส้ันทัางชีวติิอยา่งทีั�ตินเองสัามารถเล่อก

เดินได้

	 ส่ัวนการแสัดงปาฐกถาของผู้มนั�น	ก็พอใจำทีั�ได้ส่ับสัาน	รักษ์า	และต่ิอยอดปฐม

ปาฐกถาของ	อ.ป๋วยทีั�กล่าวถ่งเร่�องอุดมคีติิอันเป็นแก่นแกนชีวิติของโกมล	คีีมทัอง	ได้

เป็นอย่างดี		แต่ิก็ต้ิองยอมรับว่าเป็นปาฐกถาทีั�เป็นประโยชน์อยู่น้อย	เพราะไม่สัามารถ

ส่ั�ออะไรออกไปสู่ัมห่าชนไดม้ากนัก	มีคีนฟัังจำำานวนน้อย	แม้ห่นังส่ัอทีั�เรียบเรียงปาฐกถา

มาตีิพิมพ์	ก็น่าจำะขายแทับไม่ได้เอาเลย

การแสำวงหาความสำมดุลชี่วิต

ในประเด็นเร่�องการแสัวงห่าคีวามสัมดุลระห่ว่างการพัฒนาชีวิติด้านในกับการทัำางาน

พัฒนาสัังคีมนั�น	 เป็นประเด็นทีั�ติอบยากอยู่พอสัมคีวร	 เน่�องจำากยังไม่มีข้อสัรุปอะไรทีั�

ชัดเจำนนัก	ทัั�งนี�เพราะอยูบ่นเส้ันทัางของการแสัวงห่าเช่นกัน
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	 แน่นอนว่าการทัำางานในดา้นทีั�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาสัังคีม	ไม่ใช่งานทีั�รำ�ารวย	

ไม่ใช่งานทีั�ได้เกียรติิยศช่�อเสีัยงอย่างทีั�ค่ีานิยมในสัังคีมให้่ค่ีา	แต่ิการทัำางานเห่ล่านี�เสัริม

สัร้างคีวามสุัขคีวามพอใจำให้่กับชีวิติด้านในได้มากพอสัมคีวร	กล่าวค่ีอ	ถ่งจำะเป็นคุีณค่ีา

ทีั�คีนอ่�นไม่เห็่น	แต่ิเราเห็่นเอง	ถ่งจำะเห่น่�อยยากติรากติรำาแต่ิก็เป็นคีวามภูมิใจำทีั�ได้ทัำาไว้	

ข้อดีอย่างห่น่�ง	ค่ีอ	การทัำางานแบบนี�เรามักจำะเป็นฝ่่ายทีั�เล่อกงานได้

	 แต่ิก็ปฏิเสัธิไม่ได้ว่า	บางคีรั�งเราก็รู้ส่ักผิู้ดบ้างเห่ม่อนกัน	ถ้าเราเล่อกเดินติาม

สัังคีมกระแสัห่ลัก	ทัำางานอย่างทีั�เขาทัำากัน	เราคีงมีฐานะดีกว่านี�	พ่อแม่คีงจำะสับายกว่า

นี�	แต่ิเคีราะห์่ดีทีั�ทีั�บ้านไม่เคียเรียกร้องอะไรเลย	ไม่เคียว่าอะไรเลยทีั�มาทัำางานอะไรแบบ

นี�	และยังเป็นห่่วงด้วยซำ�าไปว่าจำะใช้ชีวิติแบบนี�ได้ติลอดรอดฝั่�งไห่ม

อุดมคติในุยุคปัจจุบ้นุ

ยากทีั�จำะฝ่ากอะไรถ่งคีนห่นุ่มสัาวในเร่�องการดำาเนินชีวิติติามอุดมคีติิอย่างยั�งยน่และเป็น

จำริงในโลกปัจำจุำบันและอนาคีติได้	 เน่�องจำากเห่็นว่าคีนรุ่นห่ลังเขามีอุดมคีติิ	 ย่ดมั�นใน

อุดมคีติิ	และแสัดงออกเพ่�อแสัวงห่าอุดมคีติิได้ดีกว่าตินเองแล้วด้วยซำ�าไป

 ผู้มขอจำบด้วยเร่�องเล่าจำากห้่องเรียนในวิชาห่น่�งทีั�ผู้มได้รับเชิญไปเป็นอาจำารย์

พิเศษ์ในคีณะนิติิศาสัติร์	มห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์	ศูนยร์งัสิัติ	เม่�อวันเสัาร์ทีั�	๑7	ตุิลาคีม	

๒๕๖๓		บ่ายวันนั�น	นักศ่กษ์าห่ญิงคีนห่น่�งซ่�งท่ัาทัางเรียบร้อย	บอกกับผู้มตัิ�งแต่ิต้ินคีาบ

ว่า	วันนี�จำะขอเรียนประมาณ	๑	ชั�วโมง	เพ่�อไปทัำาธุิระ	เม่�อถามว่า	ธุิระอะไร	เธิอติอบทัันทีั

ว่า	"ไปม็อบค่ีะ	เม่�อวานห่นูก็ไป	ทีั�เขาสัลายการชุมนุมทีั�แยกปทุัมวัน"

 ไม่เพียงเท่ัานั�น	เธิอยังเล่าให้่ฟัังอีกว่า	เม่�อเกิดเสีัยงดังจำากการสัลายการชุมนุม	

ติอนนั�นเธิออยู่ในห้่างมาบุญคีรอง	 นั�งกินอาห่ารรอเพ่�อน	 	 เธิอเห่็นใกล้ๆ	 กันนั�น	 มีเด็ก

ประถม	๓	คีนร้องไห้่อยูแ่ถวนั�นด้วยคีวามกลัว	จ่ำงพาเดินออกจำากทีั�นั�นห่นีมาทัางสัามยา่น 

ระห่ว่างทัางเธิอถามเด็กว่า	รอผูู้้ปกคีรองมารบักลับบ้านห่ร่อ	เอาโทัรศัพท์ัโทัรห่าพ่อแม่

ไห่ม		คีำาติอบของเดก็ประถมเห่ล่านั�นทัำาให้่ผู้มสัะอ่กไปเลย	เด็กๆ	ติอบนักศ่กษ์าของผู้ม

ว่า	พวกเขาแอบพ่อแม่มาชุมนุม

ก่อนนักศ่กษ์าจำะเดนิออกจำากห่อ้งไป	ในฐานะผูู้้บรรยาย	ผู้มจ่ำงได้บอกกับเธิอ

ไปเพียงว่า	จำะส่ังเน่�อห่าทีั�สัอนไปให้่ทีัห่ลัง	ขอให้่ปลอดภัยและได้ในสิั�งทีั�ฝั่น
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

มีอุดมการณ์ไปทำาไมก้นุ... ข้�อคิดจากชี่วิตโกมล คีมทอง
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๔๔	ประจำำาปี	๒๕๕๘
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พิิภพิ ธิงไช่ย
  

อุดมคติในุความหมายข้องพีิ�คืออะไร เมื�อเทียบก้บอุดมคติข้องโกมล คีมทอง

แรงขับของผู้มไม่ใช่แรงขับเร่�องอุดมคีติิ	เป็นแรงขับของการเอารัดเอาเปรียบ	คีวาม

อยติุิธิรรม	ผู้มเริ�มรู้ส่ักถ่งแรงขับนี�ติอนอายุ	๑๖-๑7	ปี	แล้วพอมาได้อ่านห่นังส่ัอของฝ่่าย

ก้าวห่น้า	สัะท้ัอนเร่�องการเอารัดเอาเปรียบ	ทัำาให้่เกิดคีวามรู้ส่ักเร่�องนี�ชัดข่�น	บอกไม่ถูก

ว่าเรามีอุดมคีติิห่ร่อเปล่า	แต่ิรู้ส่ักว่าผู้มจำะสััมผัู้สักับคีวามไม่ยุติิธิรรมแล้วมีปฏิกิริยาเร็ว	

เห่ม่อนทีั�เช	กูวาร่า	บอกว่า	ถ้าคุีณตัิวสัั�นต่ิอคีวามเอารัดเอาเปรียบ	ใช่	ผู้มมีอันนั�น	พอ

ผู้มข่�นไปสัถานทีั�ราชการ	 พอผู้มไปสััมผู้ัสัท่ัาทัางแบบอำานาจำ	 แต่ิก่อนผู้มจำะติัวสัั�นเลย	

แล้วจำะแสัดงออกด้วยคีำาพูดทีั�ไม่เห่มาะสัม	แรงๆ	เป็นเห่ตุิทีั�ผู้มให้่แอ๊ว	(รัชนี	ธิงไชย)	มา

พิภพ	ธิงไชย
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เป็นคีรูให่ญ่	เพ่�อติิดต่ิอกับราชการ	ผู้มไปติิดต่ิอกับราชการไม่ได้	ผู้มจำะมีปฏิกิริยาทัันทีั

เลยกับท่ัาทีัของระบบราชการซ่�งเป็นท่ัาทีัทีั�เอารัดเอาเปรียบ	ถ่งแม้ไม่เคียรับราชการ	แต่ิ

ผู้มอยู่ในแวดวงราชการนะ	 พี�น้องของผู้มรับราชการ	 บ้านผู้มอยู่ห่ลังอำาเภอ	 เลยเห็่น

สัภาพพวกนี�	แล้วทีั�ผู้มรู้ส่ักรุนแรงค่ีอ	ศ่กษ์าธิิการอำาเภอทีั�มาติรวจำโรงเรียนติอนผู้มเป็น

คีรูโรงเรียนของติา	แล้วมาแสัดงอำานาจำ	ผู้มจำะรู้ส่ักอ่อนไห่ว	มีปฏิกิริยาทัันทีั	

ติอนผู้มเข้าป่า	 ผู้มไม่ได้สัมาทัานพรรคีคีอมมิวนิสัต์ิ	 แต่ิผู้มรู้ส่ักว่าสัห่ายทีั�อยู่

ในป่า	ก่อน	๖	ตุิลา	๑๙	เขาถูกเอารัดเอาเปรียบ	เขาเล่าชีวิติทีั�ถูกติำารวจำทัห่ารเล่นงาน

อยา่งไร	พอเขาชวนให่ผู้้มไปอยู	่ผู้มกไ็ปเลย	ไม่ได้มีอุดมคีติิคีอมมิวนิสัต์ิ	แต่ิเม่�อสััมผัู้สักับ

การเอารัดเอาเปรียบ	ผู้มจำะทันไม่ได้

	 คีวามจำริงผู้มจำะเข้าป่า	 เติรียมแผู้นไว้ห่มดแล้ว	 ติอนนั�น	 อ.สุัลักษ์ณ์มาให้่ผู้ม

เป็นผูู้้จัำดการรา้นและสัายส่ังสัยามปรทัิัศน์	พอผู้มจำะเข้าไป	อ.ประเวศ	(วะสั)ี	แนะนำาผู้ม

ให้่ไปกับมณฑูล	(ต่ิางใจำ)	อ.ประเวศอุติส่ัาห์่มารับผู้มทีั�สัยามปริทััศน์เพ่�อไปเจำอกับมณฑูล	

มณฑูลรู้จัำกกับ	 อ.ประเวศเพราะแม่ของห่มอประสัาน	 (ต่ิางใจำ)	 รับมาเป็นลูกบุญธิรรม	

เลยชวน	 อ.ประเวศกับห่มอประสัานไปเทีั�ยวป่า	 แล้ว	 อ.ประเวศมาชวนผู้มไปด้วย	 ไป

ทััวร์ป่าพรรคีคีอมมิวนิสัต์ิทีั�ติรังกันห่ลายคีน	ห่ลายทีั�	ก่อนเห่ตุิการณ์	๖	ตุิลา	๑๙	

	 ผู้มจัำบไม่ค่ีอยได้ว่าตัิวเองมีอุดมคีติิอย่างไร	แต่ิถ้าให้่วิเคีราะห์่	ผู้มไปตัิ�งโรงเรียน

ห่มู่บ้านเด็ก	ผู่้านการอ่าน	ซััมีเมีอัร์ฮิิล้ แล้วถูกจำริติ	แล้วโยงกับเด็กยากจำน	ซัมเมอร์ฮิล	

ไม่โยงกับเด็กยากจำน	แต่ิผู้มถูกเง่�อนไขขององคีก์ารแติร์	เดอ	ซอมม์	ว่าจำะให้่ทุันได้ต้ิอง

รับเด็กยากจำน	 เลยเกิดการฟัอร์มตัิวการทัำางานกับเด็กยากจำนมา	 ๔0	 ปี	 กลายเป็น

เล่อดเน่�อของพวกเราเอง	 จำะบอกว่าเราทัำางานเพ่�อเด็กยากจำนไม่ใช่	 ติามอุดมคีติิเรา

ทัำางานเร่�องการศ่กษ์า	ซ่�งค่ีอยๆ	ฟัอร์มข่�นมาผู่้านการอ่านงานของไอวาน	อิลลิช	งาน

ของเปาโล	แฟัร์	แต่ิไม่ได้เป็นแรงทีั�จำะทัำาโรงเรียน	เพราะติอนทีั�ผู้มเริ�มทัำาโรงเรียนสัมัย

ปี	๑๖-๑7	ไปเป็นคีรูในโรงเรียนของติา	เป็นโรงเรียนเอกชนธิรรมดา	แต่ิการคิีดมาเปน็

โรงเรียนซัมเมอร์ฮิล	มาจำากการอ่านห่นังส่ัอ	

	 ต่ิอมาพอมาคีลุกคีลีกับเด็กยากจำน	มาคีลุกคีลีกับคีนจำน	ทุักคีนทีั�เกี�ยวข้องกับ

ผู้มถูกกดขี�ทัั�งนั�น	เป็นพ่�นฐานของจิำติใจำทีั�ทันไม่ได้กับคีวามเอารัดเอาเปรียบ
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พีิ�จะต่างจากปาฐกคนุอื�นุ เพิราะมีบทบาทสำำาค้ญมาก่อนุหนุ�าและเป็นุรุ่นุพีิ�ข้องโกมล 

คีมทอง นิุดๆ จากการฟัอร์มความคิดเรื�องโรงเรียนุที�ปลดปล่อยให�เด็กมีอิสำรภาพิ มี

ความเจริญเติบโตอย่างไม่ถ้้กครอบงำาโดยค่านิุยมข้องส้ำงคม ก่อนุจะข้ยายไปส่้ำเรื�อง

บ�านุเมือง ความเป็นุธิรรมข้องส้ำงคม จนุกระท้�งมาเป็นุแกนุนุำา อยากให�พีิ�ทบทวนุต้ว

เองท้�งหมด

การทีั�ผู้มไปเกี�ยวข้องกับขบวนการประชาชน	 เกิดในสัมัยผู้มเป็นกรรมการของ	 คีรป.	

(คีณะกรรมการรณรงค์ีเพ่�อประชาธิิปไติย)	 ทัำาให้่เข้าไปเกี�ยวกับขบวนการประชาชนทีั�

ถูกอำานาจำรัฐเล่นงาน	ผู้มอยู่	คีรป.ถ่งสิับปี	เป็นรองประธิาน	๑	ปี	เลขาฯ	๒	ปี	๒	สัมัย	

๔	ปี	และมาเป็นประธิานอีก

	 คุีณห่ญิงอัมพร	มีศุข	 ถ่งกับคิีดว่า	อ.ประเวศส่ังผู้มไปเป็นกรรมการ	คีรป.	พี�

สัมบูรณ์	วรพงษ์์	ก็สังสััยว่า	ผู้มเป็นเลขาฯ	มูลนิธิิเด็กแล้ว	ไปยุ่งอะไรกับ	คีรป.	แกเห็่น

ด้วยกับการทัำาโรงเรียน	แต่ิไม่เห็่นด้วยการไปติอ่ต้ิานทัักษิ์ณ	ต่ิอต้ิานพรรคีประชาธิิปัติย์	

แม้แต่ิไปต่ิอต้ิานท่ัอก๊าซไทัย-พม่า	ผู้มเคียพูดกับเจีำ�ยบ	 (ชาญวิทัย์	อร่ามฤทัธิิ�)	 ว่าผู้มไม่

เคียกำาห่นดวิถีชีวิติตัิวเองเลย	ถูกคีนอ่�นกำาห่นดทัั�งนั�น

	 เร่�องโรงเรียนผู้มมีคีวามตัิ�งใจำจำะทัำา	 แต่ิไม่ได้อยากจำะทัำาแบบซัมเมอร์ฮิล

เน่�องจำากมีประสับการณ์เป็นคีรูคีรั�งแรกทีั�โรงเรียนของติา	แล้วกลายเป็นโรงเรียนของลุง	

แล้วไปใกล้ชิดของพี�เล็ก	กล้าห่าญ	ติระกูลแสัง	ซ่�งมาเป็นผูู้้จัำดการโรงเรียน	ผู้มสันุกกับ

การทัำากิจำกรรมโรงเรียน	การเรียนการสัอน	ว่าไปแล้ว	มีคีวามอยากทัำาโรงเรียน	แต่ิไม่ใช่

โรงเรียนในอุดมคีติิ	

ตอนุที�อย่้วิทยาล้ยคร้บ�านุสำมเด็จเจ�าพิระยา มหาวิทยาล้ยประสำานุมิตร พีิ�ย้งไม่มีความ

คิดจะทำาโรงเรียนุ แต่ร้�ว่าเป็นุผู้้�นุำานุ้กเรียนุนุ้กศ๊กษา

ติอนอยูบ้่านสัมเด็จำฯ	ผู้มอยากจำะเป็นประธิานปี	๑	แล้วเป็นจำนได้	เป็นหั่วห่น้าห้่อง	และ

ประธิานปี	๑	พอข่�นปี	๒	ก็ไปเป็นประธิานชุมนุมปาฐกถาและโต้ิวาทีั	พอข่�นปี	๓	ก็คิีด

จำะสัมัคีรผูู้้นำาองค์ีการ	คีวามอยากจำะเป็นผูู้้นำามีอยูใ่นช่วงนั�น

อยากจะเป็นุผู้้�นุำาเพิราะอยากจะเปลี�ยนุอะไร

พิภพ	ธิงไชย
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อยากจำะทัำาติามใจำเรา	 อยากจำะทัำากิจำกรรมทีั�มีคีวามห่มาย	 มีคีวามขัดแย้งกับคีรูใน

โรงเรียน	 ผู้มทัะเลาะกับคีรู	 ผู้มรู้ส่ักว่าเขาไม่ยุติิธิรรมเร่�องการให่้คีะแนน	 ผู้มลุกข่�น

ประท้ัวงเลย	เพ่�อนๆ	นักศ่กษ์าติกใจำกันให่ญ่	เพราะกลัวคีรูให้่	0	ผู้มท้ัาทัายคีรูเยอะ	แต่ิ

คีรูไม่สัามารถเอาผู้มติิด	E	ได้	เพราะผู้มสัอบได	้ติอนผู้มเปน็นายกองคีก์ารนักศ่กษ์า	เขา

คิีดว่าผู้มไม่ค่ีอยเข้าห้่องเรียน	ซ่�งเป็นเร่�องจำริง	ผู้มชอบห่ลบออกไปทัำากิจำกรรม	เข้าเรียน

สัักนิดห่น่อย	อาจำารย์ทีั�สัอนแคีลคูีลสััจำะเอาผู้มติิด	E	ให้่ได้	เพราะแกเอานายกองค์ีการฯ	

คีนก่อนติิด	E	ได้	จัำบผู้มไปนั�งข้างห่น้า	เพ่�อไม่ให้่ลอกข้อสัอบเพ่�อน	แต่ิผู้มเติรียมตัิวไป	

ท่ัองสูัติรแคีลคูีลัสัทัั�งห่มด	 ค่ีอวิชาคีณิติศาสัติร์ง่ายสัำาห่รับผู้ม	 เอาสูัติรมาจัำบโจำทัย์	 ผู้ล	

ออกมาว่าผู้มไม่ติก	

	 วิธีิเรียนของผู้มติอนเป็นนักกิจำกรรมค่ีอเรียนเพ่�อไม่ให้่ติก	ไม่ใช่เรียนให้่เป็นทีั�	

๑	แต่ิติอนปี	๑	ปี	๒	ผู้มเรียนได้เกรด	๓	ได้คัีดเล่อกเป็นนักเรียนเรียนดี	ไปต่ิอ	ปกศ.สูัง

โดยไม่ต้ิองสัอบ	อาจำารย์บางคีนถ่งกับมาขอให้่ผู้มอย่าเป็นนายกองค์ีการฯ	เลย	ให้่เรียน

เพ่�อจำะได้คัีดเล่อกไปเรียนต่ิอทีั�ประสัานมิติร	แต่ิผู้มรู้ว่าผู้มเรียนไม่ได้	เพราะไม่มีเงิน	ทุัน

ค่ีอได้สิัทัธิิไปเรียน	แล้วติอนนั�นพี�ชายผู้มเป็นคีนส่ังเรียน	คุีณคิีดดูสิั	ผู้มต้ิองกลับบ้านทุัก

อาทิัติย์เพ่�อไปรับเงินจำากแม่	๕0	บาทั	แล้วต้ิองกินข้าวแค่ีสัองม่�อ	ไม่มีเงินจำริงๆ	การทีั�

ผู้มเรียนบ้านสัมเด็จำฯ	จำนรอด	๔	ปี	โดยไม่มีเงิน	ถ่อว่าฟัลุกอยูแ่ล้ว	ผู้มเห็่นเส้ันทัางชีวิติ

แล้วว่า	จำะต้ิองไปทัำางาน	

ตอนุเรียนุบ�านุสำมเด็จฯ พีิ�ร้�จ้ก อ.สุำล้กษณ์แล�ว

มารู้จัำก	อ.สุัลักษ์ณ์ติอนปี	๒๕0๙	ติอนนั�นอยู่ปี	๓	 นิรันดร์	ประดิษ์ฐกุล	 เป็นประธิาน

สัำานักกลางนักเรียนคีริสัเตีิยน	ไปเจำอ	อ.สุัลักษ์ณ์แล้วติกใจำ	ว่ามีคีนอย่างนี�ด้วย	พอกลับ

มาถ่งบ้าน	 เขาบอกผู้มว่าล่�อต้ิองไปพบ	 อ.สุัลักษ์ณ์	 แล้วพอจัำดสััมมนาทีั�สัำานักกลาง

นักเรียนคีริสัเตีิยน	เขาจัำบผู้มไปอยูใ่นกลุ่มของ	อ.สุัลักษ์ณ์เลย	เพ่�อให้่เจำอกับอาจำารย์ซ่�ง

เป็นทีั�ปร่กษ์ากลุ่ม

ตอนุที�เจอ อ.สุำล้กษณ์ นุ้กคิดที�ลุ่มล๊กในุทางศาสำนุา ปร้ช่ญาตะว้นุตก อาจารย์พ้ิด

เสำมอว่าแม�พีิ�เป็นุนุ้กเรียนุในุ แต่มีอะไรที�ดีกว่ากลุ่มนุ้กเรียนุนุอก เหมือนุก้บฟัังแกร้�
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เรื�อง แล�วแกจะแนุะนุำาให�อ่านุหนุ้งสืำอหลายๆ เรื�อง มีผู้ลก้บพีิ�อย่างไรบ�าง

อิทัธิิพลของ	อ.สุัลักษ์ณ์เป็นเร่�องรูปแบบ	 ให้่เราไปพบปะสัังสัรรค์ีกัน	สันทันากัน	 สิั�งทีั�	

อ.สุัลักษ์ณ์ถ่ายทัอดให้่เราค่ีอเร่�องเจ้ำานาย	ประวัติิศาสัติร์	ปรัชญา	ผู้มซ่�อห่นังส่ัอทุักเล่ม

ทีั�	 อ.สุัลักษ์ณ์พิมพ์ในนามสัมาคีมสัังคีมศาสัติร์	 แต่ิคีวามคิีดเกี�ยวกับเร่�อง	 อ.ปรีดีและ	

รัชกาลทีั�	 ๘	 ของ	 อ.สุัลักษ์ณ์กับผู้มไม่ติรงกันเลย	 เพราะแกคิีดว่า	 อ.ปรีดีเกี�ยวข้องกับ

กรณีสัวรรคีติ	แล้วเขียนลงในวารสัาร	สัยามีสัมัีย	เคียเถียงกันทีั�บ้านแกว่าอาจำารย์เขียน

ได้อย่างไร	

	 พอแกรวมกลุ่มธิรรมปริทััศน์	แล้วค่ีอยมาเปลี�ยนเป็นปริทััศน์เสัวนา	ติอนนั�น

ผู้มอยู	่ปี	๔	บ้านสัมเด็จำฯ	อาจำารยไ์ปติิดต่ิอท่ัานเจ้ำาอาวาสัวัดบวรนิเวศ	(ต่ิอมาค่ีอสัมเด็จำ

พระญาณสัังวร	สัมเด็จำพระสัังฆราช	สักลมห่าสัังฆปริณายก)	ขอใช้โบสัถ์วัดรังษี์สุัทัธิาวาสั	

ให้่ผู้มไปดแูลกิจำกรรมวนัเสัารกั์บสุัชาติิ	สัวัสัดิ�ศรี	ทีั�เป็นบรรณาธิิการ	สัังคมีศาสัติรป์ริทัศน์ึ่

พีิ�เป็นุคนุในุกลุ่มเสำวนุารุ่นุแรกที� อ.สุำล้กษณ์จ้ดต้�ง และได�ประโยช่น์ุจากกระบวนุการ

ที�เอานุ้กคิดในุรุ่นุนุ้�นุมาเจอก้นุ 

สััมมนาทีั�สัำานักกลางนักเรียนคีริสัเตีิยนมีสัองคีรั�ง	โกมล	คีีมทัอง	น่าจำะมารอบสัอง	ผู้ม

สันิทักับไพฑููรย	์สิันลารัติน์	อ.สัลัุกษ์ณ์วางให่เ้ป็นผูู้้ส่ับทัอดมลูนิธิิเสัฐียรโกเศศเลย	เพราะ

ชอบเขียนบทัคีวาม	ติอนนั�นเขาเป็นนักกิจำกรรมทีั�ก้าวห่น้า	แต่ิไพฑููรยเ์ป็นคีนแปลก	ไม่มี

เซนส์ัทัางการเม่องเลย	 ไพฑููรย์กับวิชัย	 โชคีวิวัฒน	 สันิทักับผู้มมาก	 มาเจำอกันทีั�สัำานัก

กลางนกัเรียนคีริสัเติยีน	ติอนนั�นจำอมพลถนอมห่า้มการสััมมนา	ชมุนุมทัางการเม่องเกนิ	

๕	คีนไม่ได้	แต่ิไม่รู้ว่าทัำาอย่างไร	สัำานักกลางนักเรียนคีริสัเตีิยนถ่งจัำดสััมมนาได้	เขาเชิญ	

อ.สััญญา	ธิรรมศักดิ�	มาเป็นประธิานเร่�องปัญห่าการพัฒนากับจำริยธิรรม	เชิญ	อ.ห่มวก	

ไชยลังกา	ในฐานะชาวคีริสัต์ิ	เชิญ	อ.สััญญา	ธิรรมศักดิ�	ในฐานะพุทัธิ	และเชิญธิานินทัร์	

กรัยวิเชียร	มาพูดในฐานะนักกฎห่มาย	เชิญ	อ.ป๋วย	อ่�งภากรณ์	มาพูดในฐานะสัามัญชน	

แล้วแบ่งกลุ่มกัน	 อ.สุัลักษ์ณ์ไม่ใช่คีนพูด	 แต่ิเป็นคีนอยู่เบ่�องห่ลังการจัำดงานร่วมกับ	

อ.โกศล	ศรีสัังข์

พีิ�เอาหนุ้งสืำอข้อง เอ.เอสำ.นีุล มาอ่านุได�อย่างไร
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วันห่น่�งไปสััมมนากันทีั�โคีราชกับ	อ.สุัลักษ์ณ์	รังสัรรค์ี	ธินะพรพันธ์ุิ	จำะอยูก่ลุ่มเดียวกับ

ผู้ม	เป็นประธิานกลุ่ม	เลยสันิทักัน	รังสัรรค์ีเอาห่นังส่ัอ	SummerHill ไปอ่าน	ผู้มน่าจำะ

จำบจำากบ้านสัมเด็จำฯ	แล้ว	พอรังสัรรค์ีอ่านแล้วแปลให้่ฟััง	ผู้มสัะกิดใจำเลย	ไปขอให้่สัันติิ	

เล็กสุัขุม	แปลบางอยา่งเพ่�อให้่ผู้มไปทัำารายงานทีั�ประสัานมิติร	ติอนห่ลังผู้มเจำอกับธัิญญา 

ผู้ลอนันต์ิ	ผู้มบอกว่าห่าคีนแปลห่นังส่ัอ	SummerHill ให้่ห่น่อย	แปลเล่มแรก	ผู้มใช้ช่�อ	

เรียนึ่ติามีสับายที�ซััมีเมีอัร์ฮิิล้ นักศ่กษ์าชอบมาก	 ผู้มไปเอามาจำากคีำาวิจำารณ์ทีั�

ห่นังส่ัอพิมพ์เขียนถ่งโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลว่าเป็นโรงเรียนติามสับาย	 แม้เม่�อผู้มเข้าป่า	

นักศ่กษ์าในป่ายังพูดถ่งห่นังส่ัอเล่มนี�เลย	พอผู้มประกาศตัิ�งโรงเรียนห่มู่บ้านเด็ก	คีนฮ่อ

ฮากันมาก	ลงไปช่วยกันให่ญ่เลย

	 ติอนนั�นเราถูกกดขี�จำากระบบโรงเรียน	 แล้วคุีณอย่าล่มว่า	 ๑๔	 ตุิลา	 ๑๖	 มี

ศูนย์กลางนักเรียนแห่่งประเทัศไทัย	 ในโรงเรียนต่ิางๆ	 มีการแอนตีิ�คีรู	 เถียงคีรูกัน	 พอ

เจำอห่นังส่ัอเล่มนี�แล้วชอบกันให่ญ่	

ติอนนั�นผู้มทัำาห่นังส่ัอ	ปาจารยสัาร	เล่ม	๓	เร่�องจุำดจำบของระบบโรงเรียน	เผู้า

แบบเรียน	คีรั�งแรกผู้มประทัับใจำ	จูำเลียสั	ไนเยอเร	ทีั�เสักสัรรค์ี	ประเสัริฐกุล	ถอดคีวาม

มา	แล้วผู้มเอามาลงใน	ปาจารยสัาร	เร่�องการศ่กษ์าเพ่�อคีวามอยู่รอดของชาติิ	แล้วเริ�ม

แรงข่�นเร่�อยๆ	 รังสัรรคี์	 ธินะพรพันธุ์ิ	 ทีั�เรียนอังกฤษ์ก็เขียนบทัคีวามสั่งมาให่้เร่�อยๆ	

บทัคีวามใน	ปาจารยสัาร	จำะสัะท้ัอนวิธีิคิีดของผู้ม	นิวัติ	กองเพียร	จัำดเล่ม	สัันติิ	เล็กสุัขุม	

เขียนรูปประกอบและการตู์ิน	และจำะมกีารเอาภาพศลิปะมาติพิีมพ์ด้วย	น่าจำะไดอิ้ทัธิิพล

มาจำาก	สัังคมีศาสัติร์ปริทัศน์ึ่

ติอนนั�นผู้มเรียนอยูป่ระสัานมิติร	พอจำบปี	๒๕๑7	ก็มาอยูมู่ลนิธิิเสัฐียรโกเศศ-

นาคีะประทีัป	แล้วไปเป็นอนุกรรมการมูลนิธิิฯ	ร่วมกับ	นิวัติ	กองเพียร,	อนันต์ิ	วิริยะพินิจำ 

ถ้าจำะดูคีวามคิีดและอุดมคีติิของผู้ม	คีงจำะต้ิองดูจำากเส้ันทัางห่นังส่ัอว่าทัำาไม

ผู้มจ่ำงเล่อกเร่�องต่ิางๆ	มาลง	 เพราะการเล่อกเร่�องมาตีิพิมพ์เป็นอุดมคีติิอุดมการณ์ของ

บรรณาธิิการ	ผู้มมีคีวามเป็นบรรณาธิิการมากกว่าเป็นคีรู	

ผู้มเริ�มต้ินเป็นบรรณาธิิการฉบับแรกค่ีอ	 สัังคมีศาสัติร์ปริทัศน์ึ่ ฉบับนิึ่สิัติ

นัึ่กศ่กษา เล่ม	๒	แล้วผู้มเป็นคีนไปขอให้่	อ.สุัลักษ์ณ์ตัิ�งมา	๒-๓	ช่�อ	สุัดท้ัายเล่อกคีำาว่า	

ปาจารยสัาร คีรูของคีรู	
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	 คีรูเป็นแค่ีผูู้้สัอนห่นังส่ัอ	 แต่ิบรรณาธิิการจำะเอาคีวามคิีดและอุดมการณ์ของ

เราทัั�งห่มดไปอยู่ในห่นังส่ัอ	ไม่ว่าในรูปบทับรรณาธิิการ	สัาราณียกร	ห่ร่อการเล่อกเร่�อง

มาลง	เห่ม่อน	อ.สุัลักษ์ณ์ติอนเป็นบรรณาธิิการ	สัังคมีศาสัติร์ปริทัศน์ึ่	ทีั�เอาคีวามคิีดของ

แกทัั�งห่มดไปใสั่ในห่นังส่ัอ	 ไม่ได้ห่มายถ่งข้อเขียนเท่ัานั�น	 แต่ิค่ีอการเล่อกว่าทัำาไมเอา

เร่�องไห่นมาลง	จำะมาจำากคีวามคิีดของตัิวเอง	เห่ม่อนคีนเขียนในห่นังส่ัอเล่มทีั�เอาคีวาม

คิีดของตัิวเองใส่ัลงไป	

	 ย้อนกลับไปทีั�คีำาถามแรกว่า	อุดมคีติิของผู้มค่ีออะไร	อ่านได้จำากร่องรอยการ

เป็นบรรณาธิิการ	

แล้วผู้มไปเป็นบรรณาธิิการ	ครูไทย อีก	แต่ิผู้มรู้จัำกการศ่กษ์าผูู้้ให่ญ่จำาก	อ.สุัลักษ์ณ์ 

ทีั�ไปรู้จัำก	อ.สัมาน	แสังมะลิ	อ.โกวิทั	วรพิพัฒน์	ไปขอให้่ทัำาห่นังส่ัอ	ชาวบ้านึ่	ผู้มเลยเป็น

บรรณาธิิการห่นังส่ัอ	ชาวบ้านึ่	ให้่การศ่กษ์าผูู้้ให่ญ่ซ่�อไปแจำกติามทีั�อ่านห่นังส่ัอห่มู่บ้าน	

	 ผู้มถ่อว่าชีวิติผู้มเป็นชีวิติบรรณาธิิการ	

การเป็นุบรรณาธิิการมีผู้ลต่อบทบาทข้องพีิ�อย่างไร ไม่ว่าการต้�งหม่้บ�านุเด็ก ไปทำางานุ 

ครป. หรือเป็นุแกนุนุำาพ้ินุธิมิตร

อย่างแรกค่ีอวิพากษ์์วิจำารณ์ระบบการศ่กษ์าไทัย	 แล้วแสัวงห่าทัางออกของระบบการ

ศ่กษ์าไทัย	คีวามคิีดของเปาโล	แฟัร์	จ่ำงเข้ามา	ไอวาน	อิลลิช	จ่ำงเข้ามา	และต่ิอมาสุัดท้ัาย

เป็น	เอ.เอสั.นีล	ซ่�งเป็นบทัสัรุปของชีวิติว่าถ้าจำะทัำาโรงเรียน	ต้ิองทัำาแบบนี�	

แล�วพีิ�คิดไหมว่าพีิ�มีบทบาทสำำาค้ญในุการทำาการศ๊กษาแบบอ้ธิยาศ้ยด�วย

คีำาว่าติามอัธิยาศัยมีคีวามเป็นมา	 ค่ีอผู้มพูดกับรัฐมนติรีช่วยกระทัรวงศ่กษ์าจำากพรรคี

ประชาธิิปัติย์ติอนร่างรัฐธิรรมนูญ	 ๒๕๔0	บอกให่้เอาคีำาว่าการศ่กษ์าทัางเล่อกเข้าไป	

แกไม่เข้าใจำ	 ติอนนั�นสัมเด็จำพระเทัพฯ	 ใช้คีำาว่าการศ่กษ์าติามอัธิยาศัย	 การศ่กษ์าติาม

อัธิยาศัยเลยเข้าไปอยู่ในรัฐธิรรมนูญ	๒๕๔0	 ผู้มทัำาสัำาเร็จำ	 ค่ีอเอาคีำาว่าการศ่กษ์าทัาง

เล่อกไปอยูใ่นรัฐธิรรมนูญ	๒๕๕0	ผู้า่นทัางห่มอชชัูย	ศุภวงศ์	แล้วเอาคีวามคีดิเร่�องคูีปอง

การศ่กษ์าไปใส่ัไว้ในรัฐธิรรมนูญฉบับบวรศักดิ�	อุวรรณโน	ก่อนปี	๒๕๖0	ถ้ารัฐธิรรมนูญ

ฉบับบวรศักดิ�ออกมา	 จำะเกิดการศ่กษ์าถ้วนห่น้าเห่ม่อนสัาธิารณสุัขถ้วนห่น้า	 ค่ีอผูู้้
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ปกคีรองสัามารถเล่อกการศ่กษ์าให่ลู้กได้	อยากจำะไปเรียนกับใคีรก็ได้	เรียนโรงเรียนไห่น

ก็ได้	ไม่ใช่งบประมาณไปอยู่ทีั�คีรู

การศ๊กษาทางเลือกก้บการศ๊กษาตามอ้ธิยาศ้ยต่างก้นุอย่างไร

การศ่กษ์าติามอัธิยาศัยผู้มฟัังดูแล้วค่ีอการศ่กษ์าแบบติามใจำ	 ผู้มพยายามเคีลมว่าเจ้ำา

ชายสิัทัธัิติถะใช้การศ่กษ์าทัางเล่อกเป็นคีนแรก	พระเจ้ำาสุัทัโธิทันะใช้การศ่กษ์าโฮมสักูล

ห่ร่อพาเลซสักูล	 เจ้ำาชายสิัทัธัิติถะศ่กษ์าในพระราชวัง	 สู้ัไปสู้ัมาจ่ำงได้โฮมสักูลด้วย	 เดิม

กระทัรวงศ่กษ์าไมย่อม	จำะคิีดเห่ม่อนกระทัรวงสัาธิารณสัขุติอน	อ.ประเวศทัำาเร่�อง	ห้มีอั

ชาวบ้านึ่	ว่าชาวบ้านจำะไปรู้เร่�องได้อย่างไร	จำะรักษ์าตัิวเองได้อย่างไร	วิธีิคิีดคีล้ายๆ	กัน

ว่า	ประชาชนทัั�วไปจำะจัำดการศ่กษ์าเองได้อย่างไร	ติอนนี�ผู้มกำาลังสู้ัว่า	คีนเรียนเอกชน

ใช้คูีปองการศ่กษ์าได้

จากงานุบรรณาธิิการมาเป็นุงานุเชิ่งปฏิิบ้ติการ แต่งานุใหญ่คือหม่้บ�านุเด็ก 

โกมลเป็นคีนทีั�ตัิ�งใจำเป็นคีรูโรงเรียนชุมชน	แต่ิชีวิติเขาสัั�น	เราไม่รู้ว่าถ้าเขามีชีวิติอยู	่คีวาม

คิีดทัางการศ่กษ์าของเขาจำะพัฒนาไปอย่างไร	 และเขาเป็นคีนสันใจำเร่�องศิลปะพ่�นบ้าน	

เลยไปห่นุนเร่�องมโนห์่รา	ถ่อว่าเป็นคีนบุกเบิก	และต่ิอมามูลนิธิิโกมลฯ	ห่นุนให้่สุัรชัยไป

ทัำาโรงเรียนชุมชนแบบโกมลทีั�สัโุขทััย	แต่ิผู้มไม่มีคีวามเช่�อมต่ิอกับโรงเรียนชุมชนของโกมล

เลย	จำริงๆ	แล้วโรงเรียนห่มู่บ้านเด็กต้ิองเป็นของมูลนิธิิโกมลฯ	แต่ิติอนนั�นโกมลฯ	ถูกกล่าว

ห่าว่าแดง	ผู้มเลยคิีดตัิ�งมูลนิธิิเด็กข่�นมา	ติอนสัำารวจำสัถานทีั�	ผู้มทัำางานอยู่โกมลฯ	นะ	เรา

มาพบทีัห่ลัง	เราพูดเร่�องเสัรีภาพ	การปกคีรองตัิวเอง	แต่ิพอมาเป็นแอ๊ว	เลยมีคีำาว่าคีวาม

รักเข้ามา	กลายเป็นหั่วใจำของโรงเรียนห่มู่บ้านเด็ก	นีลไม่พูดถ่งเร่�องคีวามรัก	แต่ิแอ๊วสัร้าง

เร่�องคีวามรัก	คีวามเป็นแม่	เด็กพวกนี�ขาดพ่อขาดแม่	เพราะเป็นเด็กยากจำน	ไม่เห่ม่อน

เด็กชั�นกลางของนีล	สิั�งทีั�แอ๊วทัำาในโรงเรียนห่มู่บ้านเด็ก	ค่ีอเติิมคีวามรักเข้ามา	เติิมคีำา

ว่าคีวามสุัขเข้ามา	คีวามฝั่นของห่มู่บ้านเด็กกลายเป็นเสัรีภาพ	คีวามรัก	คีวามสุัข	และ

การปกคีรองตัิวเอง	คีวามรักเข้ามาเติิมเสัรีภาพ	พอมีคีวามรักกลายเป็นมีคีวามสุัข	เรา

ต้ิองทัำาโรงเรียนเพ่�อคีวามสุัขด้วย
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พิอเริ�มหม่้บ�านุเด็กภายใต�ม้ลนิุธิิโกมลฯ และเคล็ดไทยสำนุ้บสำนุุนุ แล�วพีิ�เริ�มต�นุม้ลนิุธิิ

เด็กและไปหากรรมการผู้้�ใหญ่มาสำนุ้บสำนุุนุ

พอผู้มรู้ส่ักว่าโรงเรียนห่มู่บ้านเด็กจำะต้ิองมีเจ้ำาของ	 แต่ิวอลเติอร์ไม่สันใจำ	 จำะให้่ผู้มเป็น

เจ้ำาของ	 แต่ิผู้มไม่รู้ส่ักอยากเป็นเจ้ำาของ	 เลยไปชวนศิริพร	 (สัโคีรบาเนคี)	 ทีั�ทัำาบ้าน

ทัานติะวัน	ชวนเทัพศิริ	(สุัขโสัภา)	ทีั�ทัำาศูนย์ศิลปะสัำาห่รับเด็ก	ซ่�งได้ทุันจำากแติร์	เดอ	ซอมม์ 

เห่ม่อนกัน	เราเห็่นว่าศิลปะจำะมาเกี�ยวกับพัฒนาการเด็กด้วย	เลยฟัอร์มเป็นมูลนิธิิ	แล้ว

ผู้มคุียกับ	อ.ประเวศ	ซ่�งท่ัานเห็่นด้วย	ผู้มเลยเอา	ซััมีเมีอัร์ฮิิล้	ให้่	อ.ประเวศอ่าน	

พีิ�เป็นุคนุช่อบต�นุฉบ้บ พีิ�เคยบอกว่าเวลาคุณแปลหนุ้งสืำอ ห�ามเก็บความ ต�องแปล

ต�นุฉบ้บให�หมด แต่พีิ�เป็นุนุ้กปฏิิบ้ติ เอาความคิดที�เป็นุต�นุฉบ้บมาแปลงใหม่ ไม่ใช่่

นีุล แต่ก็เป็นุนีุล พีิ�เอามาผู้สำมผู้สำานุ ไม่ใช่่แค่เสำรีภาพิ แต่มีเรื�องความร้ก ภราดรภาพิ 

มีความสุำข้ จากตะว้นุตกมาเป็นุตะว้นุออกแบบพิิภพิ

อย่างแรก	ผู้มคุียกับแอ๊ว	(คีรูรัชนี	ธิงไชย)	เสัมอว่าเราไม่เก่งเท่ัานีล	เราไม่มีคีวามรู้เร่�อง

จิำติวิเคีราะห์่เท่ัานีล	 การใช้คีวามรัก	 คีวามเมติติา	 คีวามเป็นแม่	 จำะแก้ปมเร่�องจิำติ

วิเคีราะห์่แบบฝ่รั�งไปได้	สัอง	เราจัำดสิั�งแวดล้อม	ผู้มตัิ�งใจำใช้นำ�าเป็นตัิวบำาบัด	ผู้มมีเง่�อนไข

ว่าใคีรจำะให้่ทีั�ดินผู้ม	ต้ิองมีแม่นำ�า	เป็นการบำาบัดอย่างห่น่�ง	สัาม	ให้่คีรูทุักคีนมีคีวามเป็น

พ่อแม่	การสัร้างโรงเรียนของผู้ม	จำะสัร้างเป็นบ้าน	ไม่ใช่อาคีารเรียน	สีั�	ผู้มเอาคีวามคิีด

ของฟูักูโอกะ	 (มาซาโนบุ	 ฟูักูโอกะ	 ผูู้้เขียน	ปฏิิวัติิยุคสัมัียด้วยฟ้างเส้ันึ่เดียว)	 เข้ามาใช้	

ผู้มเคียเขียนว่าฟูักูโอกะคีล้ายๆ	 กับนีลอย่างห่น่�งค่ีอ	 ให้่เสัรีภาพกับต้ินไม้	 แล้วนำาเร่�อง

ทัางพุทัธิเข้ามา	คีนทัำางานห่มู่บ้านเด็กอย่างน้อยต้ิองถ่อศีล	๕	และใช้คีำาว่ากัลยาณมิติร	

เราไม่เก่งเท่ัานีล	 เลยใช้สิั�งแวดล้อมเป็นตัิวช่วย	 ให้่คีรูทัำาห่น้าทีั�กัลยาณมิติร	 คีรูอาจำทัำา

ห่น้าทีั�แม่เห่ม่อนแอ๊วไม่ได้	แต่ิติอ้งทัำาให้่ใกล้เคีียง	มาช่วยเติิมช่องว่างเร่�องคีวามถนัดของ

เราเกี�ยวกับจิำติวิเคีราะห์่	

ถ้�าใครเอาความคิดข้องนีุลมาจ้บหม่้บ�านุเด็ก เข้าจะไม่เข้�าใจ เพิราะนีุลไม่เรียกต้วเอง

เป็นุพ่ิอเป็นุแม่ ไม่เอาศาสำนุาเข้�ามาเกี�ยว เป็นุเรื�องอธิิบายยาก แต่พีิ�ข๊้�นุต�นุทุกคร้�งว่า

หม่้บ�านุเด็กมีรากความคิดหรือแรงบ้นุดาลใจจากนีุล เรามีเสำรีภาพิอย่้ เป็นุเรื�องสำำาค้ญ 
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Freedom ต�อง Work ถ๊้งจะเป็นุแบบนีุล

ผู้มให้่เกียรติินีล	และผู้มเช่�อเร่�องเสัรีภาพ	จุำดอ่อนของนีลค่ีอไม่สันใจำกระบวนการเรียน

รู้	แต่ิผู้มสันใจำกระบวนการเรียนรู้	นีลเป็นคีนสันใจำเร่�องการอ่านห่นังส่ัอ	แต่ิเขาไม่สันใจำ

ให้่เด็กอ่านห่นังส่ัอ	ห้่องสัมุดของนีลมีชั�นห่นังส่ัอแค่ีนิดเดียว	นีลไม่เคียพูด	แต่ิผู้มรู้ส่ัก

ว่าเขาไม่เห็่นคีวามจำำาเป็นในการบังคัีบให้่เด็กอ่านห่นังส่ัอ	 เขาเป็นนักอ่านนะ	 แต่ิเขา

ถ่อว่าถ้าเด็กมีเสัรีภาพแล้ว	เด็กสันใจำอะไร	จำะมุ่งไปทัางนั�น	เขามีเวิร์กช็อป	งานช่างให้่

เด็กทัำา	และนีลแม่นเร่�องสิัทัธิิส่ัวนบุคีคีล	สัังเกติถ้อยคีำาทีั�เขาโต้ิติอบกับเด็ก	เวลาเด็กทัำา

กระจำกแติก	ห่ร่อเวลาคีรบูอกวา่นี�ค่ีอโรงเรียนเสัรภีาพไมใ่ช่ห่ร่อ	ฉันอยากจำะติ่�นเม่�อไห่ร่

ก็ได้	 นีลบอกว่าแต่ิคุีณมีห่น้าทีั�นะ	 เขาจำะไม่เอาห่น้าทีั�ไปบังคัีบเด็ก	 แต่ิบังคัีบคีรูว่าต้ิอง

สัอนห่นังส่ัอ	 และคีรูจำะต้ิองไม่บังคัีบเด็กให้่เข้าห้่องเรียน	 ผู้มบอกคีรูทีั�โรงเรียนห่มู่บ้าน

เด็กว่า	 คุีณสัอนห่นังส่ัอให้่ดีและให้่สันุก	 เด็กจำะเข้าเรียนเอง	 การทีั�เด็กไม่เข้าห้่องเรียน	

เพราะมีปมเกี�ยวกับเร่�องการเลี�ยงดูมา	ต้ิองใช้เวลา	แต่ิเราพิสูัจำน์แล้วนะว่า	พอสัอนสันุก	

เด็กจำะอยากเข้าห้่องเรียน	ติอนนี�ผู้มใช้กระบวนการสัอนในทีั�นาด้วย	เพราะมีเร่�องเกษ์ติร	

 กลับมาเร่�องฟูักูโอกะทีั�ให้่เสัรีภาพกับต้ินไม้	 ผู้มบอกกับคีรูทีั�ห่มู่บ้านเด็กว่า	

ฟูักูโอกะกับนีลมีคีวามเห่ม่อนกันอย่างห่น่�งค่ีอคีวามเป็นนักสัังเกติ	 ฟูักูโอกะเป็นนัก

กีฏวิทัยา	เขาสัังเกติต้ินไม้	สัังเกติแมลง	นีลก็สัังเกติเด็กว่ามีพฤติิกรรมพวกนี�เพราะอะไร	

แต่ิเขาใช้เสัรีภาพเพ่�อให้่เด็กปรับตัิว	ฟูักูโอกะก็ให้่ต้ินไม้จัำดการเอง	ถ้าเห่มาะกับดินมันก็

เติิบโติ	ถ้าไม่เห่มาะก็ไม่โติ	แต่ิติอนห่ลังคีวามคิีดของฟูักูโอกะทีั�เราเอามาใช้	อาจำจำะต้ิอง

ตัิดแต่ิงกิ�งบ้าง	เห่ม่อนของนีลทีั�อาจำจำะต้ิองติกแต่ิงบ้าง	นีลใช้วิธีิเรียนเป็นส่ัวนตัิว	พอใช้

เสัรภีาพและสัภาโรงเรียนแล้ว	นีลพบว่าเด็กบางคีนไมเ่ข้าสัภาโรงเรียน	แต่ิกลับแก้ปัญห่า

ตัิวเองได้	แต่ิเด็กบางคีนปัญห่าล่กมากจำนสัภาโรงเรียนแก้ปญัห่าไม่ได้	นีลบอกให้่ส่ังมาพบ	

เรียนเป็นส่ัวนตัิวแล้วใช้จิำติวิเคีราะห่์บำาบัด	 เราเอาคีวามคีิดพวกนี�มาจำากคีวามเป็นจำริง

ของชีวิติ

พิอจะพ้ิดได�ไหมว่าพีิ�เป็นุคนุบุกเบิกร้ปธิรรมข้องการศ๊กษาทางเลือก โรงเรียนุแบบ

ใหม่ในุส้ำงคมไทย

การศ่กษ์าทัางเล่อกเป็นเร่�องการเม่อง	ผู้มต้ิองการสู้ักับอำานาจำรัฐทีั�ใช้การศ่กษ์าคีรอบงำา
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เด็กและเป็นโรงเรียนแบบเดียวกันห่มด	 แต่ิผู้มไม่สัามารถเปลี�ยนกระทัรวงศ่กษ์าธิิการ

ได้	 เลยต้ิองให้่มีทัางเล่อก	 ค่ีอมีโรงเรียนทีั�แติกต่ิางกว่าโรงเรียนกระแสัห่ลัก	 โรงเรียน

ห่มู่บ้านเด็กเป็นตัิวอย่าง	 แล้วผู้มไปเริ�มต้ินทีั�โฮมสักูล	 จำนติอนนี�เกิดโรงเรียนทัางเล่อก

เยอะแยะ	ผู้มเคียพูดกับนายกฯ	อานันท์ั	(ปันยารชุน)	ทีั�เปลี�ยนกฎของโรงเรียนเอกชน

ให้่เปิดโรงเรียนนานาชาติิได้อย่างเป็นอิสัระ	 แต่ิเดิมรัฐบาลให้่เปิดโรงเรียนนานาชาติิได้

จำำากัด	เฉพาะลูกทูัติ	นายกฯ	อานันท์ัเช่�อว่าการจำะปฏิรูปการศ่กษ์า	ต้ิองกดดันจำากข้าง

นอก	 ให้่มีโรงเรียนนานาชาติิเยอะๆ	 ผู้มเลยพูดกับนายกฯ	 อานันท์ัว่า	 ทัำาไมไปเปิดกับ

คีนรวย	ไม่เปิดกับคีนจำนบ้าง	ท่ัานบอกว่าผู้มเป็นนายกฯ	ระยะสัั�น	ไม่มีเวลาทัำาเร่�องพวก

นี�มาก	เอาเพียงแค่ีนี�ก่อน	ดร.รุ่ง	แก้วแดง	พูดกับผู้มว่าเป็นคีนไปแก้ระเบียบนี�ให้่	ทัำาให้่

โรงเรียนนานาชาติิเกิดข่�นมากมาย	โรงเรียนนานาชาติิค่ีอโรงเรียนทัางเล่อก	แต่ิเป็นของ

คีนรวย	รัฐบาลให้่ห่ลักสูัติรกระแสัห่ลักแค่ี	๒0%	เท่ัานั�นเอง	นอกนั�นเป็นห่ลักสูัติรของ

โรงเรียนเอง	ทัำาไมถ่งไมท่ัำากับโรงเรียนทัางเล่อกละ่	โรงเรียนทัางเล่อกเลยต้ิองไปดดัแปลง

ห่ลักสูัติร	เห่ม่อนโรงเรียนอัสัสััมชัญ	กระทัรวงบังคัีบให้่มีชั�วโมงศิลปะ	ชั�วโมงพละ	เขาก็

เปลี�ยนเป็นชั�วโมงคีณิติศาสัติร์	 ภาษ์าอังกฤษ์	 ติอนนี�ผู้มไม่ได้ติามว่า	 คีำาว่าห่ลักสูัติร

โรงเรียนทัางเล่อกเคีล่�อนไปอย่างไร	

 วัติถุประสังค์ีของผู้มค่ีอต้ิองการลดอำานาจำการจัำดการศ่กษ์าของรัฐ	และผู้ม

อยากให้่ทุักคีนได้	ติอนนี�เกิดโรงเรียนทัางเล่อกข่�นเยอะแยะ	ประกาศว่าใช้พุทัธิ	 นีโอ	

ฮิวแมนนิสัต์ิ	วอลดอร์ฟั	ผู้มได้คีวามคิีดจำาก	อ.ป๋วย	ผู้มเคียฟัังจำอน	(อ่�งภากรณ์)	บอกว่า	

ติอนเขาเป็นเด็ก	พ่อพาเขาไปดูโรงเรียน	ให้่เขาเล่อก	เขาเล่อกประเด็นเดียวค่ีอโรงเรียน

ไห่นไม่ตีินักเรียน	 ประเทัศอังกฤษ์สัมัยนั�นยังใช้เข็มขัดตีิก้นนักเรียนอยู่	 เขาเล่อกไปอยู่

โรงเรียนไห่น	 อ.ป๋วยย้ายบ้านไปอยู่ใกล้โรงเรียน	 ยอมลำาบากนั�งรถไฟัมาทัำางานใน

ลอนดอน	ผู้มได้คีวามคิีดว่า	ต้ิองมีโรงเรียนห่ลายแบบเพ่�อให้่เด็กเล่อกติามใจำเขา

โรงเรียนุทางเลือกต�องเป็นุระบบท้�วไปที�ให�เลือกได� แม�จะใช่�ชื่�อโรงเรียนุทางเลือก 

ต้ิองประกาศปรัชญา	เช่น	โรงเรียนอมาติยกุล	ใช้นีโอฮิวแมนนิสัต์ิ	รุ่งอรุณประกาศว่าใช้

พุทัธิ	ห่มู่บ้านเด็กประกาศว่าใช้ซัมเมอร์ฮิลและพุทัธิ	ติอนนี�ผู้มมาสู้ัขั�นทีั�สัองค่ีอให้่มีคูีปอง

การศ่กษ์า	เพราะเด็กทีั�ไปเรียนรุ่งอรุณต้ิองจ่ำายเงินเองห่มด	ถ้าไปเรียนโรงเรียนรัฐ	รัฐบาล
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จ่ำายให้่ห่มด	ผู้มเลยเอาคีวามคิีดของของรังสัรรค์ี	(ธินะพรพันธุ์ิ)	เร่�องคูีปองการศ่กษ์า	ไป

ให้่	นพ.ชูชัยใส่ัในรัฐธิรรมนูญฉบับ	๒๕๕0	และฉบับบวรศักดิ�	แต่ิไม่สัำาเร็จำ	รัฐธิรรมนูญ

ถูกล้มไปก่อน	 จำะให้่ทัำาแบบสุัขภาพถ้วนห่น้า	 เป็นการศ่กษ์าถ้วนห่น้า	 รัฐบาลออกให้่

ห่มด	ไปเรียนโรงเรียนไห่นก็ได้	รัฐบาลเป็นคีนจ่ำาย

โรงเรียนุที�จ้ดหล้กส้ำตรเอง ถ้�าเป็นุโรงเรียนุนุานุาช่าติข้องคนุรวยไม่มีปัญหาเพิราะไป

ต่อเมืองนุอกได� แต่พิอเป็นุโรงเรียนุในุประเทศ เวลาเข้�ามหาวิทยาล้ยทำาอย่างไร ต�อง

ทำามหาวิทยาล้ยทางเลือกด�วยไหม

เห่ม่อนคีวามคิีดของนีล	ค่ีอถ้าเด็กอยากจำะเรียนมห่าวิทัยาลัย	ต้ิองรู้ว่าจำะเรียนวิชาอะไร

เพ่�อสัอบเข้า	เราต้ิองสู้ัเร่�องนี�	ผู้มใช้วิธีิสู้ัให้่เกิดการเขียนกฎห่มายรัฐธิรรมนูญ	แล้วเขียน

กฎห่มายลูกติามมา	ให้่กระจำายอำานาจำทัางการศ่กษ์า	กระจำายทีั�ตัิวเด็ก	ไม่ใช่แค่ีจัำงห่วัด	

คีวามคีดิเร่�องนี�ของผู้มกับสันธิิ	(ลิ�มทัองกุล)	ติรงกัน	แต่ิไม่ติรงกนัในรายละเอยีด	แต่ิต้ิอง

แก้ไขเยอะ	เพราะมห่าวิทัยาลัยเป็นตัิวกำาห่นดทิัศทัางของโรงเรียนด้วย	เด็กส่ัวนให่ญ่ยงั

พุ่งไปทีั�สัอบเข้ามห่าวิทัยาลัย	เราทัำางานแบบคีนไม่มีอำานาจำ	ต้ิองแก้ไปเป็นเร่�องๆ	ก่อน	

แล้วสุัดท้ัายจำะไปแก้ทัั�งระบบ

	 ผู้มรู้ว่าการศ่กษ์าจำะแกโ้ดดๆ	ไม่ได้	แต่ิในฐานะทีั�ผู้มทัำาเร่�องการศ่กษ์า	ผู้มติอ้ง

เสันออย่างนี�	 นักเรียนนักศ่กษ์าอาจำจำะคิีดว่าเรียนเพ่�อให้่มีงานทัำา	 ระบบราชการเป็น

ระบบให่ญ่ทีั�สุัด	เพราะรวมศูนยอ์ำานาจำ	ต้ิองเพิ�มเร่�องการกระจำายอำานาจำและปฏิรูปทีั�ดิน

ให้่คีนสัามารถมีทีั�ดิน	ผู้มพิสูัจำน์แล้วว่ามีทีั�ดิน	๕	ไร่ก็อยูไ่ด้	แต่ิมีปัญห่าอีกเร่�องห่น่�ง	ค่ีอ

ค่ีาใช้จ่ำายของคีนจำนมีอะไรบ้าง	ห่น่�ง	ค่ีารักษ์าโรคี	ติอนนี�การสัาธิารณสุัขของเราดีแล้ว	

สัอง	ค่ีาเล่าเรียน	ถ้าเราสัามารถให้่เรียนฟัรีทัั�วห่น้า	จำะลดค่ีาใช้จ่ำายได้เยอะเลย	สัาม	ทีั�

อยู่อาศัย	ถ้าทัำาให้่ถูกได้	เราพิสูัจำน์แล้ว	คีนในสัลัมต้ิองการแค่ี	๑๑	ติารางวา	๑0	ติาราง

ปลูกบ้าน	อีก	๑	ติารางวาเป็นถนน

กระแสำลมเวลานีุ� เด็กปฏิิเสำธิการศ๊กษากระแสำหล้ก ไม่ว่าโรงเรียนุหรือมหาวิทยาล้ย 

สิำ�งที�เข้าต�องการคือความร้�ที�จะไปทำามาหากินุ เนืุ�องจากไม่สำามารถ้พ๊ิ�งระบบราช่การ 

ซ๊ั�งลดจำานุวนุคนุลงไปเยอะ ระบบธิรุกิจปลดคนุออก เข้าคิดว่าไปเสีำยเวลาเรียนุหลาย
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ปีไม่ไหว ใช่�เงินุเท่าไหร่ แทบไม่มีความหมายเลย กระแสำที�ปฏิิเสำธิกระแสำหล้กส้ำงมาก 

แต่เราเตรียมระบบทางเลือกไม่ท้นุ ทุกคนุเลยไปแสำวงหาด�วยต้วเอง หลายคนุเรียนุ

ออนุไลน์ุจนุช่ำานุาญ เช่่นุ เรียนุทำาอาหารแล�วไปต้�งร�านุค�าเล็กๆ ข้องต้วเอง เป็นุต�นุ 

พีิ�จะเตรียมต้วอย่างไร

การศ่กษ์าทัางเล่อกมีจุำดอ่อนติรงทีั�เป็นของชนชั�นนำา	 ชนชั�นกลาง	 เราไม่สัามารถทัำาไป

ในระดับคีนจำน	ถ้าทัำาได้	จำะแก้ปัญห่าได้	ค่ีอเด็กทีั�เรียนการศ่กษ์าทัางเล่อกของคีนจำนใน

ห่มู่บ้าน	 ไม่จำำาเป็นต้ิองไปเรียนมห่าวิทัยาลัย	 แต่ิเรียนเพ่�อประกอบอาชีพในชุมชนเลย	

แต่ิลูกคีนจำนยังถูกบังคัีบให้่เรียนกระแสัห่ลักไปเร่�อยๆ	ต้ิองแก้เร่�องนี�

ผู้มได้บทัเรียนจำากโคีรงการพระดาบสั	เขาไปร่วมม่อกับวิทัยาลัยเกษ์ติรต่ิางๆ	

ซ่�งมีคีนเรียนน้อยแล้ว	 ผู้มส่ังเด็กห่มู่บ้านเด็กไปเรียนทีั�วิทัยาลัยเกษ์ติรกาญจำนบุรี	 ๑0	

คีน	ผู้มกำาลังพิสูัจำน์เร่�องเสัรีภาพ	ปรากฏวา่เด็กยอมรับวินัยแบบพระดาบสั	นา่สันใจำ	แต่ิ

ส่ัวนให่ญ่เป็นเด็กพิเศษ์	เรียนช้า	

ทัางแก้ค่ีอต้ิองทัำาให่้การศ่กษ์าทัางเล่อกลงไปถ่งระดับชุมชน	 ทัำาให่้เขาเอา

ห่ลักสูัติรอาชีพในชุมชนมาเป็นส่ัวนห่น่�งของการเรียนได้	 สัอง	 ต้ิองแก้เร่�องคูีปองการ

ศ่กษ์า	รัฐต้ิองจ่ำายการศ่กษ์าให้่เด็กทุักระดับ	ทุักประเภทั	คีนจำนจำะไปจัำดการศ่กษ์าของ

ตัิวเองได้เพราะมีคีน	 สัาม	 สันับสันุนให้่	 อบติ.ทัำาโรงเรียนทัางเล่อก	 แต่ิปัญห่าค่ีอส่ัวน

กลางไปตัิดงบประมาณของ	 อบติ.	 จำากเดิมทีัรัฐธิรรมนูญจำะให้่	 ๓๕%	 แต่ิปัจำจุำบันลด

เห่ล่อประมาณ	๒0%	กว่าๆ	การกระจำายอำานาจำและกระจำายเงินต้ิองทัำาไปพร้อมๆ	กัน	

	 ผู้มเคียทัำาแผู้นให่้มห่าวิทัยาลัยราชภัฏจำอมบ่งทีั�ผู้มเป็นกรรมการเม่�อห่ลายปี

ก่อน	ยกตัิวอยา่งคีณะเกษ์ติรฯ	มแีค่ีห้่องแลบ็พอ	แต่ิให้่ไปเรียนกับชาวบา้นทีั�เลี�ยงไกเ่ก่ง	

ราชภัฏทัำาห่น้าทีั�ห้่องแล็บให้่	 ทัำาให้่ราชภัฏเป็นมห่าวิทัยาลัยของชุมชนจำริงๆ	 เป็นองค์ี

คีวามรู้ของชุมชน	สันับสันุนการศ่กษ์าทัางเล่อกในโรงเรียนชุมชน	ต้ิองทัำาเยอะมาก	และ

ผู้มไม่ได้มีอำานาจำมาก	เลยทัำาเร่�องแนวคิีดก่อน	ค่ีอ	ห่น่�ง	ให้่เกิดการศ่กษ์าทัางเล่อกก่อน	

สัอง	ให้่มีการกระจำายงบประมาณไปถ่งเด็ก	สัาม	ปฏิรูปทีั�ดิน	สีั�	ทัำาปุ๋ยอินทัรีย์	ต้ิองทัำา

ห่ลายเร่�อง	แต่ิผู้มทัำาเฉพาะเร่�องการศ่กษ์า	แต่ิผู้มรู้ว่าต้ิองทัำาเร่�องอ่�นด้วยถ่งจำะขับเคีล่�อน

ไปได้	ไม่อยา่งนั�นเด็กจำะเจำอว่าให้่เรียนการศ่กษ์าทัางเล่อกแล้ว	ไม่ให้่ไปต่ิอมห่าวิทัยาลัย	

แล้วจำะทัำาอย่างไร	จำะไปทัำางานอะไร
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	 ผู้มรู้มาติลอดว่าการศ่กษ์าทัางเล่อกอยู่ในระดับชนชั�นกลางยกเว้นโรงเรียน

ห่มู่บ้านเด็กทีั�เด็กจำนมาก	พอผู้มให้่เด็กไปฝึ่กงาน	ผู้มใช้วิธีิให้่ไปทัำางานกับโรงงานเล็กๆ	

พอทัำาดี	เจ้ำาของโรงงานจำะรบัและให้่ทุันอีก	มีเด็กคีนห่น่�งติอนนี�ไปสัร้างอู่ทัำาแอรร์ถยนต์ิ

ได้แล้ว	โดยเจ้ำาของให้่สิันเช่�อ	ต้ิองร่วมม่อกับเถ้าแก่ให้่เด็กไปฝึ่กงาน	แล้วรัฐบาลอาจำจำะ

ให้่ทุันเบ่�องต้ินไปทัำากิจำการเล็กๆ

บทบาทหล้กข้องพีิ�นุ้บจากนีุ�ไปคืออะไร

ทัำาเร่�องการศ่กษ์า	โรงเรียนห่มู่บ้านเด็กกับเร่�องการเกษ์ติรให่มี้ประสิัทัธิิภาพ	จุำดมุ่งห่มาย

ค่ีอห่ลาน	เพราะติอนมีลูก	เรายังไม่มีคีวามพร้อม	ปัจำจุำบันเราพร้อมทีั�สุัด	ผู้มจำะเอาห่ลาน

เป็นห่ลัก	 สันใจำเร่�องสัมอง	 ดนติรี	 เร่�องการพัฒนาเด็กทัั�งห่มด	 ไม่ใช่แค่ีเร่�องการศ่กษ์า	

และสิั�งทีั�ผู้มขาดค่ีอ	 ผู้มอยากจำะอ่านห่นังส่ัอ	 เพราะมีห่นังส่ัอดีๆ	 เยอะ	 และจำะเขียน

ห่นังส่ัอ	มีห่นังส่ัอสัองเร่�องทีั�ผู้มจำะทัดลอง	ค่ีอ	เร่�อง	ซััมีเมีอัร์ฮิิล้	และ	เร่�อง	เลี้�ยงลู้กแบบ

ยิวจนึ่เป็นึ่อััจฉริยะ	กับปรับปรุงคุีณภาพของคีรูโรงเรียนห่มู่บ้านเด็ก	พยายามเอาคีวาม

รู้ทัางวิทัยาศาสัติร์เข้าไปกับเกษ์ติร	สิั�งทีั�เม่องไทัยขาดค่ีอเรามีเกษ์ติรจัำงห่วัด	แต่ิไม่มีนัก

วิทัยาศาสัติร์จำงัห่วัด	ทัำาให้่การใช้คีวามรู้ทัางวิทัยาศาสัติร์กบัการเกษ์ติรขาดไป	ผู้มกำาลัง

ทัดลองทีั�ห่มู่บ้านเด็ก	เอาคีรูวิทัยาศาสัติร์มาตัิ�งศูนย์วิทัยาศาสัติร์การเกษ์ติร	แล้วจัำดการ

เรียนการสัอนทัางวิทัยาศาสัติร์ให่ม่ให้่เช่�อมโยงกับท้ัองนาและแปลงผัู้ก	จำะเปลี�ยนแปลง

ระบบโรงเรียนในชุมชนให่้ทัำาการเกษ์ติรด้วย	 และให่้เด็กเรียนเร่�องใกล้ตัิวไปห่าไกลติัว	

เรียนเร่�องนกเร่�องต้ินไม้ในชุมชน	

พีิ�อยากจะฝากฝังอะไรก้บคนุรุ่นุใหม่ที�จะนุำาพิาส้ำงคมให�รอด 

ห่น่�ง	สิั�งทีั�เราคีวรจำะติามให้่ได้ค่ีอคีวามคิีดของคีนรุ่นให่ม่	สัอง	เรารู้ว่าระบบการเรียนรู้

ของคีนรุ่นให่ม่กับรุ่นเราคีนละเร่�อง	เม่�อก่อนเราต้ิองไปห่าห่นังส่ัอ	ติอนนี�กดกูเกิลแล้วรู้

เลย	สัาม	ผู้มจำะฝึ่กให้่เด็กขายของออนไลน์ได้	ติอนนี�เด็กทีั�ห่มู่บ้านเด็กสัามคีนเก่งมาก	

จัำดการเส่ั�อผู้้าบริจำาคีขายทัางออนไลน์โดยไม่ต้ิองเรียนมห่าวิทัยาลัย	 เราสันับสันุน

ทัรัพยากรให้่
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แต่ิการศ่กษ์าต้ิองปลดปล่อยติวัเองด้วย	การใช้เสัรีภาพ	จิำติวิทัยา	ให้่แต่ิละคีน

เป็นอิสัระ	แต่ิการทัำามาห่ากินเป็นอีกเร่�องห่น่�ง	การสันับสันุนทุันกับเด็กต้ิองเข้ามา

ความคิดข้องคนุรุ่นุใหม่ไปทางไหนุเท่าที�พีิ�เข้�าใจ

ผู้มยังไม่ชัด	 เรารู้ว่าเขาต่ิอต้ิานเผู้ด็จำการ	 ต่ิอต้ิานสัถาบันไม่แน่ใจำว่ามีมากเท่ัาไห่ร่	ห่ร่อ

ต่ิอต้ิานบุคีคีลยังจำำาแนกไม่ได้	ต้ิองดูต่ิอไป	สัอง	จำะเกิดการปรับตัิว	ไม่มีอะไรอยูนิ่�ง	เห่ม่อน

เราถูกต่ิอต้ิาน	มีอยู่สัองอย่าง	 ค่ีอชนเลยห่ร่อปรับตัิว	ผู้มคิีดว่าสัถาบันต้ิองคิีดเร่�องนี�ว่า

จำะปรับตัิวอย่างไร	 เด็กรุ่นให่ม่ผู้มยังไม่ชัดว่าจำะก่อรูปประชาธิิปไติยอย่างไร	 ยังไม่เห็่น

รายละเอียด	เพียงแต่ิต้ิองการให้่ร่างรัฐธิรรมนูญ	แต่ิยังไม่คิีดว่าจำะร่างอย่างไร	คิีดเพียง

บางมาติราว่าต้ิองแก้ห่มวด	๑	ห่มวด	๒	 ด้วย	 ยังไม่ได้พูดเร่�องกระจำายอำานาจำ	 ปัญห่า

ของคีนจำนเลย	คีรั�งห่ลังสุัดมีการพูดเร่�องเพศ	ต้ิองติิดติามไป

	 ยกตัิวอยา่งเช่น	กรณีเด็กชู	๓	นิ�วแล้วบอกว่าโรงเรียนไม่เป็นพ่�นทีั�ทัางการเม่อง	

ผู้มคีดิว่าเด็กต่ิอต้ิานให้่เกิดการจำดัคีวามสััมพนัธ์ิให่ม่ระห่ว่างคีรูกับเด็ก	เพราะติอนนี�เป็น

คีวามสััมพันธ์ิเชิงอำานาจำ	คีรูมีอำานาจำ	สัอง	ต่ิอไปจำะต้ิองให้่เขียนห่ลักสูัติรเองได้	ผู้มเคีย

เสันอว่ามีห่ลักสูัติรแกนกลางมีอยู่	เช่น	รู้ภาษ์าไทัย	คีณิติศาสัติร์	ประวัติิศาสัติร์พ่�นฐาน

คีวรมีแค่ีไห่น	ผู้มเสันอให้่เป็น	๓	ส่ัวน	ห่น่�ง	ห่ลักสูัติรแกนกลางรัฐ	ของเด็ก	ของชุมชน	

ส่ัวนละ	๓0%	 ชุมชนอยากให้่เด็กเรียนอะไรเกี�ยวกับชุมชน	 เด็กอยากเรียนอะไร	 แล้ว

สััดส่ัวนเปลี�ยนไปเร่�อยๆ	 เป็นห่ลักสูัติรของเด็ก	๕0%	 เพราะเด็กโติข่�น	 เด็กจำะต่ิอต้ิาน

จำนถ่งข่�นกำาห่นดห่ลักสูัติรเองได้บางส่ัวน

	 ทีั�คีรูบอกว่าโรงเรียนห้่ามมีพ่�นทีั�ทัางการเม่อง	 ผู้มบอกว่าคุีณรู้ห่ร่อเปล่าว่า

โรงเรียนเป็นพ่�นทีั�การเม่องมาติลอดอยูแ่ล้ว	 ไม่ว่าคีอมมิวนิสัต์ิ	 เสัรีประชาธิิปไติย	 ผู่้าน

ห่ลักสูัติร	เด็กมัธิยมรุ่นนี�ไวกว่ามัธิยมติอนยุคี	๑๔	ตุิลา	เราประมาทัเร่�องการเรียนรู้ทัาง

ออนไลน์ไม่ได้เลย

	 โลกจำะเปลี�ยน	เราติามไม่ทััน	เห่ม่อนเราติามว่าโคีวิดจำะเกิดการเปลี�ยนแปลง	

จำะเกิดการจัำดคีวามสััมพันธ์ิของมนุษ์ย์ให่ม่	 มนุษ์ย์กับสัังคีมให่ม่	 แล้วพอมีเร่�องเด็กเข้า

มา	 จำะทัำาให้่เกิดการจัำดคีวามสััมพันธ์ิให่ม่	 โรงเรียนในอุดมคีติิค่ีอการจัำดคีวามสััมพันธ์ิ

ระห่ว่างคีรูกับเด็กให่ม่
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ไฟัล์	PDF	ห่นังส่ัอ

คำาให�การช่าวกรุงสำยามใหม่
ปาฐกถามูลนิธิิโกมลคีีมทัอง	คีรั�งทีั� ๔๕	ประจำำาปี	๒๕๖๒
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เพ็ิญโฉม แซ่ัต้�ง

คุณเพ็ิญโฉมเป็นุปาฐกคนุท�ายสุำดข้องงานุโกมลคีมทอง ในุวาระครบรอบ 49 ปี 

คำาถ้ามแรกคือว่าความหมายข้องอุดมคติในุท้ศนุะข้องคุณเพ็ิญโฉมคืออย่างไร ไม่

จำาเป็นุต�องเหมือนุโกมล คีมทอง ก็ได�

ไม่แน่ใจำจำะเรียกว่าเป็นอุดมคีติิห่ร่อเปล่านะคีะ	 อาจำจำะเป็นพัฒนาการทัางคีวามคิีด

ของเรา	 ค่ีอตัิ�งแต่ิสัมัยเรียนห่นังส่ัออยู่ทีั�โรงเรียนศรีอยุธิยา	 (ศ.อ.)	 เน่�องจำากทีั�บ้าน

ฐานะไม่ค่ีอยดี	พ่อกับแม่ต้ิองเลี�ยงลูกห่ลายคีน	เราจ่ำงขอทุันการศ่กษ์าทีั�โรงเรียนมีไว้

ให้่สัำาห่รับเด็กนักเรียนทีั�เรียนดีแต่ิมีฐานะยากจำน	แล้วก็ได้รับทุันนี�จำนกระทัั�งเรียนจำบ

ชั�นมัธิยมศ่กษ์าปีทีั�	๕	จ่ำงคิีดว่าเราเรียนสัำาเร็จำด้วยเงินภาษี์ของประชาชน	ก็อยากค่ีนทุัน

เพ็ญโฉม	แซ่ตัิ�ง
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ให้่แก่สัังคีมบ้าง	อย่างทีั�สัองค่ีอ	ในสัมัยทีั�เรียนอยู่มัธิยมศ่กษ์าปีทีั�	๕	ได้ฟััง	อ.ศิริพรรณ	

อรรถวิน	 ซ่�งเป็นอาจำารย์ประจำำาชั�นเล่าถ่งชีวิติสัมัยเป็นนักศ่กษ์าและการทัำากิจำกรรมทีั�

มห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์	ก็รู้ส่ักสันุกไปด้วยและคิีดว่าห่ากเราสัอบเข้ามห่าวิทัยาลัยได้	

เราจำะทัำากิจำกรรมเพ่�อสัังคีมบ้าง		

เม่�อสัอบเข้าคีณะศิลปศาสัติร์	มห่าวิทัยาลัยธิรรมศาสัติร์ได้	ก็เล่อกเรียนสัาขา

ภาษ์าอังกฤษ์	ในปีแรก	เพ่�อนก็ชวนกันไปดูการทัำากิจำกรรมของชมรมต่ิางๆ	จำนได้ไปร่วม

กิจำกรรมค่ีายอาสัาพัฒนาชนบทั	พอข่�นปีสัองเราก็ทัำากิจำกรรมมากข่�น	ค่ีอเป็นกรรมการ

ของชมรมศ่กษ์าและพัฒนาสัลัม	 ซ่�งเป็นห่น่�งในห้่าชมรมบำาเพ็ญประโยชน์	 และในปี

สุัดท้ัายเราก็ไปช่วยกิจำกรรมรณรงคี์ทัางการเม่องขององคี์การนักศ่กษ์ามห่าวิทัยาลัย

ธิรรมศาสัติร์	(อมธิ.)	บ้าง	เช่น	ช่วยจัำดงาน	๑๔	ตุิลา	และกิจำกรรมรณรงค์ีต่ิอต้ิานการ

เอาเปรียบทัางการค้ีาของสัห่รัฐอเมริกา	 ซ่�งในช่วงนั�นสัห่รัฐอเมริกาห่าทัางออกให่้กับ

ปัญห่าเศรษ์ฐกิจำติกติำ�าในประเทัศติัวเองด้วยการเอากฎห่มายทัางการค้ีามาเป็นอาวุธิ	

เช่น	มีการออกกฎห่มายจำำากัดการนำาเข้าสิั�งทัอ	ทีั�เรียกว่า	เจำนกินส์ับิลล์	และการใช้ฟัาร์ม

แอ็กต์ิทีั�ส่ังผู้ลกระทับทัำาให้่ราคีาข้าวในติลาดโลกติกติำ�าและส่ังกระทับกับชาวนาไทัยใน

สัมัยนั�นมาก

การคีลุกคีลีกับกิจำกรรมทัางสัังคีมในช่วงเรียนทีั�ธิรรมศาสัติร์	ทัำาให้่เราได้เปิด

โลกทััศนไ์ด้เห็่นอะไรมากกวา่ในวัยเด็ก	อันนี�เป็นส่ัวนห่น่�งทีั�ห่ล่อห่ลอมคีวามคีดิอ่านของ

เรา	และทัำาให้่เราคิีดว่าจำะทัำางานเพ่�อสัังคีมต่ิอไปเม่�อเรียนจำบแล้ว		เพียงแต่ิว่าติอนนั�น

ยังน่กไม่ออกว่าเราจำะทัำาอะไรได้บ้าง	 แค่ีรู้ส่ักว่าเราอยากทัำาอะไรทีั�ไม่ใช่การทัำางานกับ

บริษั์ทัธุิรกิจำและไม่ใช่การรับราชการ	เคียคุียกับแม่ก่อนจำะเรียนจำบว่าอยากเป็นคีรูสัอน

ห่นังส่ัอแต่ิแม่ไม่ค่ีอยเห็่นด้วยเพราะอาชีพคีรูต้ิองทัำางานเห่น่�อยลำาบากและรายได้ก็ไม่

มาก	 	 	 เม่�อเรียนจำบช่วงแรกๆ	 จ่ำงไม่มีงานทัำา	 ก็รับจ้ำางสัอนพิเศษ์ภาษ์าอังกฤษ์ไปก่อน	

แล้วก็ไปทัำางานช่วงสัั�นๆ	ทีั�ร้านจิำวเวลรี�และผู้้าไห่มทีั�ขายเฉพาะชาวต่ิางชาติิ	

ระห่ว่างนั�นทัราบว่า	คีปอสั.	 (คีณะกรรมการประสัานงานองค์ีกรเอกชนเพ่�อ

การสัาธิารณสุัขมูลฐาน)	เปิดรับสัมัคีรเจ้ำาห่น้าทีั�ข้อมูลทีั�ใช้ภาษ์าอังกฤษ์ได้	เราไปสัมัคีร

และเขาก็รับแล้ว	 แต่ิสุัดท้ัายก็ไม่ได้ทัำางานทีั�นี�เพราะมาทัราบภายห่ลังว่าโคีรงการไม่ได้

รับทุัน	ผูู้้ประสัานงานของ	คีปอสั.ก็เลยเสันอให้่เราไปเป็นผูู้้ช่วยของ	อ.สัำาลี	ใจำดี	ซ่�งติอน
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นั�นกำาลังทัำาโคีรงการวิจัำยผู้ลกระทับจำากนโยบายการคุ้ีมคีรองสัทิัธิิบัติรยาทีั�อเมริกาผู้ลัก

ดัน	เราก็ติอบรับและมาทัำางานกับ	อ.สัำาลี	ในปี	พ.ศ.๒๕๓0

งานุแรกคือได�เป็นุผู้้�ช่่วยนุ้กวิจ้ย

ใช่ค่ีะ	เราเริ�มต้ินชีวิติการงานด้วยการเป็นผูู้้ช่วยวิจัำยของ	อ.สัำาลี	ใจำดี	ทีั�คีณะเภสััชศาสัติร์	

จุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	ในปี	พ.ศ.๒๕๓0		และทัราบต่ิอมาว่าอาจำารยเ์ป็นผูู้้ก่อตัิ�งกลุ่ม

ศ่กษ์าปัญห่ายา	 (กศย.)	 ในสัมัยนั�น	 กศย.เป็นองค์ีกรพัฒนาเอกชนทีั�ทัำางานศ่กษ์าและ

ผู้ลักดันนโยบายเร่�องการจัำดทัำาบัญชียาห่ลักของประเทัศ	 ให้่คีวามรู้แก่ประชาชนเร่�อง

การใช้ยาทีั�เห่มาะสัม	โดยเฉพาะการเลิกใช้ยาชุดยาซอง	และการต่ิอสู้ักับปัญห่าการทุ่ัม

ระบายยาอันติรายและยาไม่ได้มาติรฐานจำากประเทัศอุติสัาห่กรรมมายังประเทัศกำาลัง

พัฒนา	 การช่วยงาน	 อ.สัำาลี	 ทัำาให้่เราเข้าใจำเร่�องสิัทัธิิบัติรยาและการเอารัดเอาเปรียบ

ประเทัศกำาลังพัฒนาของกลุ่มอุติสัาห่กรรมยาขนาดให่ญ่	โดยเฉพาะสัห่รัฐอเมริกา	รวม

ถ่งเห่ตุิผู้ลของการคัีดค้ีานลิขสิัทัธิิ�คีอมพิวเติอร์ทีั�สัห่รัฐอเมริกากดดันให้่ทุักประเทัศออก

กฎห่มายคุ้ีมคีรอง

เราทัำางานนี�	7	เด่อนก็จำบโคีรงการ	ก็ยังไม่รู้ว่าจำะไปทัำาอะไรต่ิอ	จ่ำงลองสัมัคีร

งานเป็นผูู้้แปลเอกสัารทีั�บริษั์ทัญี�ปุ่นแห่่งห่น่�งซ่�งอยู่ทีั�จัำงห่วัดสัมุทัรปราการ	 และได้เข้า

มาทัำางานทีั�นี�โดยมีห่น้าทีั�แปลคู่ีม่อภาษ์าอังกฤษ์เป็นภาษ์าไทัยสัำาห่รับให้่ช่างนำาไปใช้	

ติอนแรกตัิ�งใจำว่าจำะทัำางานทีั�นี�สัักพักเพ่�อเป็นประสับการณ์และมีเงินเด่อนให้่ทีั�บ้านด้วย	

แต่ิเม่�อทัำาไปได้สัักสัองสััปดาห์่	พี�จิำ�วห่ร่อคุีณเพียงพร	พนัสัอำาพน	ทีั�กลุ่มศ่กษ์าปัญห่ายา

ก็โทัรมาชวนไปร่วมงานโคีรงการศูนย์ข้อมูลยาและสุัขภาพ	 (Drug	 Information	 for	

Action:	DIAC)	ซ่�งเป็นโคีรงการให่มข่องกลุ่มศ่กษ์าปญัห่ายา	พอดเีป็นจัำงห่วะทีั�เรากำาลัง

คิีดว่าอยากจำะลาออกเน่�องจำากมีคีวามรู้ส่ักเกิดข่�นห่ลายอย่าง	ในบริษั์ทัทีั�เราทัำางานอยู่	

ทัำาให้่เรารู้ส่ักถ่งการแบ่งชนชั�นและเช่�อชาติิ	ระห่ว่างนายจ้ำางชาวญี�ปุ่นกับลูกจ้ำางคีนไทัย	

และเห็่นคีวามลำาบากของลูกจ้ำางรายวันทีั�ต้ิองยน่ทัำางานต่ิอเน่�องห่ลายชั�วโมงในโรงงาน

ทีั�ร้อนอบอ้าว	และเสีัยงดัง	การเดินทัางไปทัำางานในเม่องอุติสัาห่กรรมอยา่งสัมุทัรปราการ

ก็ทัำาให้่มองเห็่นชีวิติคีนในด้านต่ิางๆ	อีกมาก	ทัั�งคีนทีั�ยากจำน	ต้ิองดิ�นรน	และอดทันใน

การทัำามาห่ากิน	 ซ่�งมีสัภาพลำาบากกว่าเรามาก	 ใบห่น้าคีนงานทีั�ห่มองคีลำ�า	 ชีวิติทีั�กรำา
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งานห่นักแต่ิยังคีงลำาบากทัั�งปีทัั�งชาติิ	สิั�งเห่ล่านี�มันก็รบกวนจิำติใจำของเราด้วย	ทัำาให้่คิีด

วนเวียนว่าเราอยากทัำางานอะไรก็ได้ทีั�เป็นประโยชน์ต่ิอคีนทีั�ขาดโอกาสัห่ร่ออยูใ่นฐานะ

ลำาบาก	ขอเล่อกยน่อยูข้่างคีนเห่ลา่นี�ดีกว่า	อันนี�เป็นแรงผู้ลกัทีั�ทัำาให่เ้ราติดัสิันใจำติอบรบั

มาทัำางานทีั�กลุ่มศ่กษ์าปัญห่ายา	และลาออกจำากบริษั์ทันั�นทัั�งทีั�ทัำางานได้เพียง	๓	สััปดาห์่	

และเงินเด่อนให่ม่กน้็อยกว่าทีั�บริษั์ทัญี�ปุ่นมาก บริษ์ทัักำาห่นดไว้	๔,๕00	บาทัค่ีะ	สัำาห่รับ

งานให่ม่ทีั�โคีรงการศูนย์ข้อมูลยาและสุัขภาพ		เราได้รับ	๓,700	บาทัติลอดโคีรงการ	ซ่�ง

มีอายุสัองปี	งานส่ัวนทีั�เรารับผิู้ดชอบค่ีอ	เป็นเจ้ำาห่น้าทีั�ข้อมูลและร่วมผู้ลิติจำดห่มายข่าว

เกี�ยวกับเร่�องยาและสุัขภาพให้่บุคีลากรทัางสัาธิารณสุัขทัั�งในกรุงเทัพฯ	และต่ิางจัำงห่วัด	

เม่�อโคีรงการศูนย์ข้อมูลยาฯ	จำบลง	ก็ได้ไปทัำางานต่ิอทีั�โคีรงการคีอมพิวเติอร์

และสัารสันเทัศ	เราได้เงินเด่อน	๔,000	บาทั	แต่ิวันห่น่�งก็มีคีนจำากบริษั์ทัเอกชนแห่่ง

ห่น่�งในติลาดห่ลักทัรัพย์โทัรมาชวนเราไปทัำางาน	 เน่�องจำากเขาต้ิองการคีนทีั�ใช้ภาษ์า

อังกฤษ์ได้	 และก็เสันอเงินเด่อนให่้เรา	 ๒๕,000	บาทั	 ในติอนนั�นก็สูังมากเม่�อเปรียบ

เทีัยบกับเงินเด่อนทีั�ได้รับอยู	่โคีรงการคีอมพิวเติอร์ฯ	เป็นองค์ีกรพัฒนาเอกชนแห่่งห่น่�ง

ทีั�ก่อตัิ�งโดยพี�ยงชัย	 เจิำดอำาไพ	 เพ่�อสันับสันุนคีวามรู้ในการใช้โปรแกรมคีอมพิวเติอร์ให้่

คีนทัำางานเอ็นจีำโอ	 มีการจัำดฝึ่กอบรมการใช้โปรแกรมต่ิางๆ	 และให่้คีำาปร่กษ์าเกี�ยวกับ

การใช้คีอมพิวเติอร์	 รวมถ่งศ่กษ์าเร่�องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคีอมพิวเติอร์เพ่�อ

แนะนำาเอ็นจีำโอทีั�ต้ิองการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่�อให้่งานข้อมูลมีประสิัทัธิิภาพมากข่�น	ใน

สัมัยนั�นเป็นช่วงแรกทีั�มีการใช้คีอมพิวเติอร์ทัำางานกัน	 คีนจำำานวนมากจ่ำงยังใช้

คีอมพิวเติอร์ไม่เป็นและต้ิองการคีำาปร่กษ์าด้านเทัคีนิคีมาก	เราเองก็ได้รู้จัำกและได้ศ่กษ์า

เรียนรู้การใช้โปรแกรมคีอมพิวเติอร์ต่ิางๆ	จำากทีั�นี�ด้วย	นอกจำากนี�ยงัได้รับมอบห่มายให้่

ช่วยงานอีกสัองเร่�องค่ีอ	ช่วยดูแล	Bulletin	Board	System	(BBS)	ซ่�งเป็นช่องทัางการ

ส่ั�อสัารทัางอีเมล์ยุคีแรก	 ติอนนั�นก็มีเอ็นจีำโอไทัยและองค์ีกรต่ิางประเทัศไม่กี�องค์ีกรทีั�

เป็นสัมาชิกของทีั�นี�	 และอีกเร่�องห่น่�งค่ีอการศ่กษ์าติิดติามประเด็นเร่�องสิัทัธิิบุคีคีลและ

การเข้าถ่งข้อมูลราชการของประชาชน	ซ่�งติอนนั�นถ่อเป็นเร่�องให่ม่ของสัังคีมไทัย	

ในระห่ว่างทีั�เราทัำางานอยูที่ั�โคีรงการคีอมพิวเติอร์ฯ	เม่�อเด่อนกุมภาพันธ์ิ		พ.ศ.	

๒๕๓๔	ก็เกิดเห่ตุิการณ์รัฐประห่ารรัฐบาลของพลเอกชาติิชาย	ชุณห่ะวัณ	ห่ลังจำากนั�น

เพียงเด่อนเดียวก็เกิดเห่ตุิการณ์คีลังเก็บสัารเคีมีทีั�ท่ัาเร่อคีลองเติยระเบิดคีรั�งรุนแรง	 มี
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ผูู้้ได้รับบาดเจ็ำบจำากสัารเคีมีและคีวันพิษ์จำำานวนมาก	แต่ิการท่ัาเร่อแห่่งประเทัศไทัยกลับ

ปกปิดข้อมูลเกี�ยวกับชนิดและปริมาณของสัารเคีมี	 ทัำาให้่เป็นอุปสัรรคีให่ญ่ในการดูแล

รักษ์าผูู้้ป่วยทัั�งในระห่ว่างเกิดเห่ตุิการณ์	และการห่าผูู้้รับผิู้ดชอบต่ิอคีวามเจ็ำบป่วยเร่�อรัง

ภายห่ลังเห่ตุิการณ์ของผูู้้เป็นเจ้ำาของสัารเคีมี	 นอกจำากนี�รัฐบาลทัห่ารในสัมัยนั�นสัั�งให้่

กำาจัำดกากเคีมีและดินปนเป้�อนปริมาณมห่าศาลห่ลังไฟัไห่ม้ดว้ยการใช้รถทัห่ารขนไปฝั่ง

กลบนับร้อยเทีั�ยวทีั�เชิงเขาในจัำงห่วัดกาญจำนบุรี	โดยไม่มีการจัำดการให้่ถูกต้ิอง	จำนทัำาให้่

ชาวบ้านจำำานวนมากได้รับอันติรายจำากการรั�วไห่ลของกากเคีมี	

องค์ีกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการทีั�เข้ามาช่วยเห่ล่อผูู้้ประสับภัยคีรั�งนั�น	มี

มูลนิธิิดวงประทีับเป็นห่น่วยงานห่ลักทีั�ให้่คีวามช่วยเห่ล่อชาวชุมชนจำากสัลัมทีั�ถูกไฟัไห่ม้

ห่ลายพันคีน	 ในส่ัวนของเราทีั�กำาลังศ่กษ์าประเด็นสิัทัธิิการเข้าถ่งข้อมูลของประชาชน	

จ่ำงเริ�มการรณรงคีใ์ห้่รัฐบาลและการทัา่เร่อเปดิเผู้ยข้อมูลสัารเคีมทีีั�ระเบิดและการชดเชย

เยียวยาผูู้้ได้รับผู้ลกระทับให่้มีคีวามเป็นธิรรม	 โดยร่วมกับมูลนิธิิดวงประทัีป	 คีปอสั.	

โคีรงการฟ้ั�นฟูัชีวิติและธิรรมชาติิ	 และศูนย์ศ่กษ์าและพัฒนาสัังคีม	 จำุฬาลงกรณ์

มห่าวิทัยาลัย	 จัำดเวทีัสัาธิารณะเพ่�อรวบรวมข้อเท็ัจำจำริง	 ข้อเรียกร้องและข้อเสันอแนะ

จำากประชาชนทีั�เด่อดร้อน	ห่ลังจำากเวทีัสัาธิารณะผู่้านไป	ก็มีการสัรุปงานและได้จัำดตัิ�ง

คีณะกรรมการรณรงค์ีป้องกันภัยสัารพิษ์เคีมี	 (คีปสั.)	 ข่�นมาเพ่�อติิดติามการแก้ปัญห่า

ของรัฐบาลในเร่�องนี�อย่างต่ิอเน่�อง

ส่ัวนเราก็ทัำางานประจำำาของเราติามเดิม	รวมเวลาทีั�ทัำางานทีั�นี�ก็ประมาณสัอง

ปีเศษ์	แล้วก็ไปห่าประสับการณ์งานทัางสัังคีมอย่างอ่�น	 งานให่ม่ทีั�ทัำาเป็นเร่�องเกี�ยวกับ

ปัญห่าโสัเภณีเด็ก	ในช่วงนั�นปัญห่าการล่อลวงเด็กเข้ามาขายบริการทัางเพศในธุิรกิจำการ

ท่ัองเทีั�ยวมีคีวามรุนแรงมากข่�น	โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่ัองเทีั�ยวต่ิางชาติิทีั�เข้ามาเทีั�ยวใน

แถบเอเชีย	 จ่ำงเกิดการรวมตัิวของกลุ่มคีนทีั�ทัำางานด้านนี�และมีการตัิ�งองค์ีกรระห่ว่าง

ประเทัศองค์ีกรให่ม่ข่�นมาช่�อ	ECPAT	(End	Child	Prostitution	in	Asian	Tourism)	

ทีั�กรุงเทัพฯ	 เพ่�อทัำางานติิดติามและผู้ลักดันให้่มีการแก้ปัญห่าร่วมกัน	 เราก็ได้เข้ามา

ทัำางานอยู่ทีั�นี�ช่วงห่น่�ง		ก่อนทีั�จำะเปลี�ยนไปทัำางานทีั�ห่นังส่ัอพิมพ์	ผู้จัดการ	ฝ่่ายข่าวต่ิาง

ประเทัศ	อยู่ทีั�นี�ประมาณสัามปีกว่าได้ค่ีะ
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จำนกระทัั�งปี	๒๕๔0	ก็เกิดคีวามเปลี�ยนแปลงกับเราอีกคีรั�งห่น่�ง	 ช่วงนั�นเป็น

ช่วงทีั�รัฐบาลในประเทัศอตุิสัาห่กรรมให่ค้ีวามสัำาคัีญกับปัญห่าสิั�งแวดล้อมระดับโลกมาก

ข่�น	ซ่�งเป็นผู้ลต่ิอเน่�องมาจำากการประชุมสุัดยอดสิั�งแวดล้อมโลก	ห่ร่อ	Earth	Summit	

ทีั�เกิดข่�นในปี	๒๕๓๕		ซ่�งมีข้อติกลงร่วมกันว่ารัฐบาลประเทัศอุติสัาห่กรรมคีวรจัำดสัรร

งบประมาณจำำานวนห่น่�งมาสันับสันุนประเทัศกำาลังพัฒนาเพ่�อแก้ปัญห่าสิั�งแวดล้อม	

รัฐบาลเดนมารก์ก็ได้ตัิ�งห่น่วยงานคีวามรว่มม่อเพ่�อการพัฒนาและสิั�งแวดล้อมเดนมารก์	

(DANCED)	 ข่�นมา	และ	DANCED	 มีทุันจำำานวนห่น่�งสัำาห่รับสันับสันุนภาคีรัฐบาลและ

ภาคีประชาสัังคีมในประเทัศไทัยในการทัำางานคุ้ีมคีรองสิั�งแวดล้อม	อันนี�เป็นจุำดเริ�มต้ิน

ทีั�ทัำาให้่คุีณสัารี	(อ๋องสัมห่วัง)	และคีณะกรรมการของ	คีปสั.	คีนอ่�นๆ	ผู้ลักดันให้่	คีปสั.	

ทัำาโคีรงการเพ่�อขอทุัน	DANCED	เพ่�อขยายไปสู่ัการสันับสันุนชุมชนทีั�ได้รับกระทับจำาก

พิษ์ภัยของสัารเคีมีให้่กว้างขวางมากข่�น	 และได้ชักชวนเราให้่กลับมาทัำางานเป็นผูู้้

ประสัานงานของ	คีปสั.	ติอนนั�นเราก็ลังเลไม่แน่ใจำแต่ิก็มองเห็่นคีวามสัำาคัีญของเร่�องนี�	

สุัดท้ัายก็ตัิดสิันใจำลาออกจำากงานห่นังส่ัอพิมพ์	ผู้จัดการ	และเข้ามาทัำางานทีั�	คีปสั.	

ก่อนตัิดสิันใจำลาออกจำากห่นังส่ัอพิมพ์	 ผู้จัดการ	 ก็มีทีั�มาว่าเราทัราบข่าวใน

ห่นังส่ัอพิมพ์เร่�องพี�ภินันทัน์	ซ่�งเป็นแกนนำากลุ่มอนุรักษ์์เม่องกาญจำน์ปิดทัางเข้าป่าเพ่�อ

คัีดค้ีานโคีรงการท่ัอส่ังก๊าซไทัย-พม่า	 ซ่�งโคีรงการนี�จำะต้ิองทัำาลายป่าเป็นบริเวณกว้าง	

ทัางกลุ่มอนุรักษ์์เม่องกาญจำน์จ่ำงออกมาคัีดค้ีานเต็ิมทีั�	 เรารู้จัำกกับพี�ภินันทัน์มาก่อนใน

สัมัยทีั�ทัำาเร่�องกากสัารเคีมีจำากท่ัาเร่อคีลองเติย	 ทัำาให้่เรารู้ส่ักตัิวว่ามัวแต่ิทัำาข่าวต่ิาง

ประเทัศอยู่เก่อบสีั�ปี	 รู้แต่ิข่าวการเม่องต่ิางประเทัศ	 แต่ิกลับไม่รู้ปัญห่าทีั�เกิดข่�นใน

ประเทัศตัิวเองเลย	และรู้ส่ักอยากไปให้่กำาลังใจำพี�ภินันทัน์ค่ีะ	 นั�นเป็นจุำดเริ�มต้ินทีั�ทัำาให้่

เราย้อนกลับมาศ่กษ์าเร่�องราวทีั�เกิดข่�นและรู้ถ่งปัญห่าโคีรงการทั่อส่ังก๊าซไทัย-พม่า	

บทับาทัของ	ปติทั.	 รู้เร่�องมลพิษ์ในพ่�นทีั�มาบติาพุด	 การคัีดค้ีานโคีรงการก่อสัร้างนิคีม

อุติสัาห่กรรมห่ลายแห่่ง	เพราะชาวบ้านไม่ต้ิองการโรงงานอุติสัาห่กรรมเพราะกลัวมลพิษ์

และคีวามเด่อดร้อนทีั�จำะติามมาในวันข้างห่น้า

 

การทำาเรื�องนีุ�คล�ายๆ ก้บเป็นุเสำ�นุทางที�เราก็ไปพิบเจอโดยบ้งเอิญจนุกระท้�งกลายเป็นุ

งานุหล้กเราใช่่ไหมคร้บ
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ใช่ค่ีะ	โดยบังเอิญมาก	เพราะติอนนั�นเราบอกกับคุีณสัารีว่า	เราไม่แน่ใจำว่าเราจำะถนัดทัำา

เร่�องนี�ห่ร่อเปล่า	 และไม่แน่ใจำว่าเราสันใจำเร่�องสิั�งแวดล้อมในแง่มุมห่ร่อในประเด็นไห่น

เพราะเร่�องสิั�งแวดล้อมก็มีห่ลากห่ลายประเด็นมาก	 แต่ิก็คิีดว่าเราเคียริเริ�มงานรณรงค์ี

เร่�องสัารเคีมแีละสิัทัธิิการเข้าถ่งข้อมูลของประชาชนไว้ก่อน	ก็น่าจำะเข้ามาสัานติอ่	ติอน

นั�นคิีดแค่ีว่าจำะทัำางานนี�สััก	๑	ปีเพ่�อห่าทุันให้่	คีปสั.มีเงินทัำางาน	เม่�อมีทุันแล้วจำะได้จ้ำาง

เจ้ำาห่น้าทีั�เพิ�มเติิมเข้ามาทัำางานต่ิอไป		

ในการขอทุันจำาก	DANCED	จำะต้ิองมีช่�อองค์ีกร	 จ่ำงขอคีำาแนะนำาจำากเพ่�อน

และปร่กษ์ากันเร่�องทิัศทัางงานและกิจำกรรมทีั�น่าจำะทัำาต่ิอไป	ซ่�งทัำาให้่ตัิดสิันใจำเปลี�ยน

จำากช่�อ	คีปสั.	แล้วตัิ�งเป็นช่�อให่ม่ไปเลยค่ีอ	กลุ่มศ่กษ์าและรณรงค์ีมลภาวะอุติสัาห่กรรม	

จำะได้ใช้เป็นช่�อองค์ีกรในการทัำางาน	 และตัิ�งช่�อโคีรงการว่า	 Industrial	 Pollution	

Watch	 เพ่�อทัำางานติิดติามและเฝ้่าระวังปัญห่ามลพิษ์อุติสัาห่กรรม	 รวมถ่งขยายงาน

ไปสู่ัการศ่กษ์าติิดติามนโยบายการพัฒนาอุติสัาห่กรรมและผู้ลกระทับทีั�อาจำจำะเกิดข่�น

จำากนโยบายเห่ล่านี�	 และทัำางานวิจัำยเพ่�อสันับสันุนการเคีล่�อนไห่วขององค์ีกรและของ

ชาวบ้านทีั�ประสับปัญห่าด้วย

เราได�ร้บอุดมคติและได�ร้บแรงบ้นุดาลใจจากอุดมคติข้องโกมล คีมทอง บ�างไหมคร้บ 

หรือว่าช่่วงนุ้�นุไม่ร้�จ้กชื่�อโกมลเลย

เราทัราบว่าท่ัานเป็นนักต่ิอสู้ัทีั�มีอุดมการณ์สูังและอุทิัศตัิวเองให้่กับการทัำางาน	 ให้่กับ

เด็กนักเรียนและสัังคีมไทัย		 เคียอ่านประวัติิและผู้ลงานของคีรูโกมลค่ีะ	 มีคีวามช่�นชม

และรู้ส่ักว่าคีรูโกมลเสีัยสัละมาก	น่านับถ่อ	เม่�อติอนเรียนทีั�ธิรรมศาสัติรก็์จำะมีนักคิีดนัก

เขียนเยอะมาก	 มีนักปรัชญาและศิลปินเยอะทีัเดียว	 ในติอนนั�นก็มีคีวามรู้ส่ักว่า	 ทัำาไม

คีนทีั�ต่ิอสู้ัเพ่�อสัังคีม	คีนทีั�ทัำางานเพ่�อประโยชน์ของคีนส่ัวนร่วม	ทัำาไมจ่ำงมีชีวิติทีั�ลำาบาก

มาก	และน่าเศร้าใจำด้วย	สัมัยนั�นเรายังไม่ค่ีอยรู้เร่�องอะไรมากนัก	ยังไม่รู้จัำกตัิวเองดีพอ	

ยังเป็นช่วงทีั�เราค้ีนห่าตัิวเองเห่ม่อนกัน	 จ่ำงยังไม่รู้ว่าเราจำะทัำางานแบบคีรูโกมลห่ร่อถ่อ

ท่ัานเป็นแบบอย่างไห่ม	 คิีดแค่ีว่าอยากจำะทัำาตัิวให้่เป็นประโยชน์ต่ิอสัังคีมเช่นเดียวกับ

คีรูโกมลและอีกห่ลายคีนค่ีะ
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ถ้�าตอนุนุ้�นุเราอยากเป็นุคร้และคุณแม่ไม่ห�ามไว� เราอาจจะเปน็ุคร้ไปแล�วใช่่ไหมคร้บ

ใช่ค่ีะ	 เราเคียคิีดภาพไว้เห่ม่อนกันค่ีะว่าเราจำะเป็นคีรูเม่�อเรียนจำบ	อยากเป็นคีรูไปสัอน

ทีั�ชนบทัด้วย	 นี�ค่ีอทีั�เราคิีดไว้นะคีะ	 เราอยากไปทัำางานพัฒนาในชนบทัค่ีะ	อยากจำะไป

สัอนเด็กชนบทั	อันนี�ค่ีอสิั�งทีั�คิีดว่าอยากทัำามากทีั�สุัด

พิอช่่วงหล้งเรามาเป็นุเอ็นุจีโอแล�ว คุณแม่ร้�จ้กอาชี่พิข้องเราไหมคร้บ

แม่ไม่รู้จัำกเลยค่ีะ	แล้วก็เราจำะรู้ส่ักผิู้ดอยู่ล่กๆ	ด้วย	ค่ีอเรารู้ส่ักสัับสันในตัิวเองระดับห่น่�ง

ว่าเราคีวรห่างานทัำาทีั�เงินเด่อนสังู	ห่ร่อว่าห่างานทีั�เราอยากจำะทัำาจำรงิๆ		บางทัก็ีรู้ส่ักว่า

เราอาจำจำะโชคีไม่ดีติรงทีั�เกิดในคีรอบคีรัวคีนจีำน	 ฐานะไม่ค่ีอยดี	 และก็เป็นลูกคีนทีั�ห้่า

ของคีรอบคีรัว	แต่ิเป็นคีนแรกทีั�ได้เรียนระดับมห่าวิทัยาลัย	พี�สีั�คีนแรกไม่ได้เรียนกันสูัง

มากนักเพราะพ่อกับแม่ไม่มเีงินส่ังให้่เรียน	ถ้าเปรียบเทีัยบกันเรามีโอกาสัได้เรียนดีกว่า

พี�ๆ 		แล้วก็ได้เรียนระดับมห่าวิทัยาลัย	แต่ิเม่�อได้เรียนสูัง	เราจ่ำงเป็นทีั�คีาดห่วังของทีั�บ้าน

ว่าเราจำะต้ิองทัำางานดีมีเงินเด่อนสูัง	แต่ิงตัิวดีเห่ม่อนห่ลายๆ	คีรอบคีรัว	เราเองก็คิีดแบบ

นี�บ้างในบางคีรั�ง	 การได้เข้าเรียนในมห่าวิทัยาลัยทัำาให้่คีวามคิีดของเราเปลี�ยนไปห่มด

เลย	 และทัำาให้่เราคิีดว่าเราจำะทัำาอย่างไรกับทีั�บ้านดี	 ห่มายถ่งแม่กับพ่อ	 เพ่�อไม่ให้่เขา

คีาดห่วงักับเราเร่�องเงินเด่อนสังูๆ	เพ่�อเราจำะไดท้ัำาในสิั�งทีั�เราอยากทัำาค่ีะ	เม่�อติอนทีั�เข้าไป

ทัำางานในบริษั์ทัญี�ปุ่นนั�นเราก็ยอมประนีประนอมระดับห่น่�ง	 ค่ีอลองทัำางานในบริษั์ทั

เอกชนดูว่าเราจำะทัำาได้ไห่ม	แต่ิก็พิสูัจำน์แล้วว่าเราทัำาไม่ได้	เราผู่้านการสัมัคีรเข้าไปได้	แต่ิ

ว่าเราไม่สัามารถฝ้่นใจำทัำางานแบบนั�นได้	

เราต�องแบ่งเงินุจำานุวนุหนุ๊�งให�ก้บคุณแม่และทางบ�านุ

ใช่ค่ีะ	เราได้เงินเด่อนมาเท่ัาไห่ร่	เช่น	ห่ากได้	๔,000	บาทั	เราก็เก็บไว้เป็นค่ีาใช้จ่ำายส่ัวน

ตัิวห่น่�งพันบาทั	นอกนั�นเราส่ังให้่แม่ทัั�งห่มด	ส่ัวนเราก็ใช้จ่ำายให้่ประห่ยัดและรับทัำางาน

พิเศษ์บ้าง

	 จำริงๆ	 แม่ก็ไม่คี่อยพอใจำห่รอก	 ท่ัานก็อยากเห็่นเราทัำางานเงินเด่อนสูัง	 ไม่

ลำาบากและได้แต่ิงสัวย	แม่เคียไปไห่ว้คีนทัรงเจ้ำาทีั�ท่ัานนับถ่อและสัอบถามว่าเม่�อไห่ร่เรา

จำะได้งานดีๆ		อะไรทัำานองนี�นะคีะ		อันทีั�จำริงต้ิองยอมรับว่าการพยากรณ์ของคีนทัรงเจ้ำา



399|เพ็ญโฉม	แซ่ตัิ�ง

ก็ช่วยเราระดับห่น่�ง	เพราะคีำาติอบทีั�แม่ได้มาก็ทัำาให้่ท่ัานสับายใจำ	ทัำานองว่าไม่ต้ิองห่่วง

ลูกคีนนี�ห่รอก	ให้่ไปห่่วงคีนอ่�น	เพราะวันห่น่�งเราจำะได้งานทีั�ดี	มีช่�อเสีัยง	และยังได้สัอน

คีนอีกมากมาย	ได้ไปบรรยายถ่งต่ิางประเทัศ	อะไรทัำานองนี�ค่ีะ	ห่ลังจำากนั�นแม่ก็ไม่ห่่วง

เราอีกเลยว่าเราจำะทัำางานอะไร	เพราะทัา่นก็มั�นใจำว่าเราจำะพ่�งพาได	้อันนี�ก็ถ่อว่าเป็นการ

ช่วยเห่ล่อเรานะ		ทีั�จำริงเม่�อติอนเรียนจำบให่ม่ๆ	เราเคียขอแม่ไว้สัองเร่�องค่ีะ	เร่�องทีั�ห่น่�งก็

ค่ีอ	เราขอทีั�จำะไม่ทัำางานในบริษั์ทัธุิรกิจำและแม่ไม่ต้ิองคีาดห่วังให้่เราแต่ิงตัิวสัวยๆ	มีเงิน

เด่อนสูังๆ		แต่ิเรารับปากว่าเราจำะให้่เงินเด่อนทีั�ได้มาแก่แม่ให้่มากทีั�สุัดเท่ัาทีั�เราจำะทัำาได้	

และจำะไม่ทัำาตัิวเป็นภาระให้่กับใคีรในบ้าน	 ขอให้่แม่อย่าคีาดห่วังกับเราเร่�องอาชีพการ

งาน	 เร่�องทีั�สัองค่ีอเราขออย่ากดดันให้่เราต้ิองแต่ิงงาน	 ห่ร่อถามว่าจำะแต่ิงงานเม่�อไห่ร่	

เรารู้ว่าห่ากทุ่ัมเทัทัำางาน	เราน่าจำะต้ิองตัิดปัญห่าเร่�องมีแฟันมีคีรอบคีรัวเพ่�อไม่ให้่มีภาระ	

ส่ัวนห่น่�งอาจำจำะเป็นเพราะเราเห็่นชีวิติคีรอบคีรัวของห่ลายคีนแล้ว	 เรารู้ส่ักว่ามีคีวาม

วุ่นวายห่ลายอย่างและชวนปวดหั่ว	 เอาแบบอยู่สับายๆ	 ดีกว่า	 ไม่ต้ิองห่่วงไม่ต้ิองกังวล	

แม่ก็รับปากติามทีั�เราขอแบบไมค่่ีอยเต็ิมใจำนักค่ีะ	อันนี�เรายงัรู้ส่ักขอบคุีณแม่มาจำนทักุวัน

นี�	ทีั�แม่ไม่แย้งเราเลย	ไม่ถาม	ไม่คีาดห่วังห่ร่อกดดัน	ใคีรถามเกี�ยวกับเร่�องเห่ล่านี�	แม่ก็

จำะติอบเขาไปว่า	เป็นเร่�องของเราทีั�จำะเล่อกเอง	

อ้นุนีุ�พ้ิดถ๊้งเรื�องความข้้ดแย�ง ลองด้ว่าในุร้ปแบบข้องคร้โกมลมีอย่้อ้นุหนุ๊�ง ก็คือเรา

จะต่อส้ำ�ระหว่างอุดมคติข้องเข้าที�จะทำางานุ ก้บต่อส้ำ�ทางด�านุจิตใจ เข้าพิยายามที�จะ

ละความอยากความต�องการอะไรตา่งๆ หรอืแม�แต่เวลาทำางานุก้บเพืิ�อนุร่วมงานุ คร้

โกมลจะมีปัญหาเหมือนุก้บเข้าจะเป็นุคนุต้�งใจทำางานุ และเพืิ�อนุๆ ก็อาจจะไม่ได�ด้�ง

ใจ เข้าต�องต่อส้ำ�ก้บเรื�องเหล่านีุ�ตลอดเวลา แล�วเรามีไหม

อาจำจำะมีบ้างนะคีะ	อยา่งช่วงทีั�ทัำางานเอ็นจีำโอ	เราจำะรู้ส่ักสัองส่ัวน	ส่ัวนห่น่�งก็ค่ีอว่าบางทีั

เอ็นจีำโอเห่ม่อนกับจำะไม่เคีร่งคีรัดกับวินัยในการทัำางาน	บางคีรั�งก็ทัำางานเร่�อยๆ	ไปบ้าง	

จำนเรารู้ส่ักว่าทัำาไมห่ย่อนยานกันมาก	 เราก็ไม่ค่ีอยชอบ	 ห่ร่อมีเร่�องการห่วงแห่นพ่�นทีั�

ทัำางาน	พ่�นทีั�ของข้า-ใคีรอยา่แติะ	ห่ร่อมีคีวามเปน็พรรคีพวกมาก		ทีั�จำริงเร่�องพรรคีพวก

ก็มีกันทุักวงการ	 เราไม่ค่ีอยชอบเร่�องพวกนี�	 นี�ก็เป็นส่ัวนห่น่�งทีั�ทัำาให้่เราเกิดเบ่�อห่น่าย

งานและเลิกทัำางานเอ็นจีำโอไปช่วงห่น่�ง	แล้วหั่นไปทัำางานห่นังส่ัอพิมพ์
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ปัญห่าแบบของคีรโูกมล	ก็มีเกิดกับเราห่ลังจำากทีั�เราตัิ�งกลุ่มศ่กษ์าและรณรงคี์

มลภาวะอุติสัาห่กรรมข่�นมาแล้วและต่ิอมาก็เป็นมูลนิธิิบูรณะนิเวศ	 ต้ิองยอมรับว่าเจ้ำา

ห่น้าทีั�เก่อบทุักคีนทีั�เข้ามาทัำางานกับเราเป็นคีนจิำติใจำดี	มีฝ่ม่ีอในระดับห่น่�งและค่ีอนข้าง

ทุ่ัมเทั	แม้จำะเห่น่�อยห่ร่อเสีั�ยงในบางทีัก็ไม่บ่นกัน	แต่ิปัญห่ามลพิษ์อุติสัาห่กรรมมีคีวาม

ซับซ้อนและห่ลายกรณีก็เกินคีวามรู้คีวามสัามารถของเราทุักคีนทีั�มีอยู	่บางเร่�องก็น่กไม่

ออกว่าจำะต่ิอสู้ัอยา่งไร	จำนทัำาให้่เราคีาดห่วังจำากตัิวเองและทีัมงานว่าจำะต้ิองทุ่ัมเทัทัำางาน

เชิงเน่�อห่าให้่เข้มข้นและลงล่กกว่าทีั�ทัำากันอยู	่และต้ิองช่วยกันขับเคีล่�อนรณรงค์ี	ทีัมงาน

ของเราทัำางานเน่�อห่าได้ดีแต่ิว่าไม่ถนัดการรณรงค์ี	ตัิวเองก็ไม่ได้เชี�ยวชาญการขับเคีล่�อน

มากนัก	เราจ่ำงมีคีวามคีาดห่วังทัั�งกับตัิวเองและกับคีนทัำางานโดยไม่รู้ตัิว	จำนทัำาให้่เราเป็น

คีนฉุนเฉียวง่ายและมีคีวามเคีรียดติลอดเวลา	 เพราะมีห่ลายเร่�องไม่ได้ดั�งใจำ	 แต่ิก็ต้ิอง

ยอมรับว่าแต่ิละคีนยอ่มมีคีวามคิีดเป็นของตัิวเอง	จำะให้่ทุักคีนคิีดและทัำาเห่ม่อนอยา่งทีั�

ใจำเราต้ิองการไม่ได้

ตอนุต้�งองค์กรที�เป็นุข้องเราเอง มีอุปสำรรคอะไรไหมคร้บ มีการต้ดสิำนุใจไหม เพิราะ

เป็นุเรื�องใหญ่แล�วว่าเราจะต�องปักหล้ก

ทีั�จำริงก่อนทัำาก็คิีดเยอะเห่ม่อนกันค่ีะ	พอคุีณสัารีชวนให้่กลับเข้ามาทัำางานเดิมทีั�เคียทัำา

กันไว้	เล่าเร่�องราวให้่ฟััง	เช่น	ติอนนี�ทัางพ่�นทีั�อีสัานเขาลุกข่�นมาคัีดค้ีานโคีรงการก่อสัร้าง

นิคีมอุติสัาห่กรรม	 เขาไม่ต้ิองการให้่มีนิคีมอุติสัาห่กรรม	 ทัางภาคีใต้ิทีั�จัำงห่วัดสุัราษ์ฎร์	

ชาวบ้านก็คัีดค้ีานการสัร้างนิคีมอุติสัาห่กรรม	 ภาคีติะวันออก	 ชาวบ้านก็คัีดค้ีานการ

สัร้างห่ลุมฝั่งกลบขยะอุติสัาห่กรรมใกล้แห่ล่งนำ�าสัาธิารณะ	 ติอนนี�รัฐบาลมีนโยบาย

ต้ิองการกระจำายการลงทุันอุติสัาห่กรรมไปทุักภูมิภาคี	แล้วมีการละเมิดสิัทัธิิชาวบ้าน	มี

การข่มขู่ชาวบ้าน	 ปัญห่าสิั�งแวดล้อมเดิมทีั�มีอยู่ก็ไม่แก้ไขให้่ดีข่�น	 ทิั�งให้่เป็นคีวามเด่อด

ร้อนของชาวบ้านอยู่อย่างนั�น	 มีห่ลายกรณีเลยทีั�ชาวบ้านต้ิองการคีวามช่วยเห่ล่อและ

อยากให้่มาช่วยกันทัำางาน

เม่�อเราฟัังแล้วก็รู้ส่ักว่า	 ปัญห่าเห่ล่านั�นเป็นเร่�องให่ญ่และยาก	 เราไม่เคียทัำา

มาก่อน	ข้อสัำาคัีญค่ีอเราไม่เคียรับผิู้ดชอบงานทัั�งห่มดด้วยตัิวเราเอง	ทีั�ผู่้านมาเราอาจำจำะ

เคียเจำอเร่�องทีั�เสีั�ยงอันติรายมาบ้าง	 แต่ิทัั�งห่มดทัั�งมวลเราไม่ต้ิองรับผิู้ดชอบด้วยตัิวเอง	
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ไม่ต้ิองคิีดงานและห่าทุันเอง	 และไม่ต้ิองตัิ�งเป้าห่มายการรณรงค์ีด้วยตัิวเราเอง	 ห่าก

รับปากเข้ามาทัำาแล้ว	 นั�นค่ีอเราเป็นผูู้้รับผิู้ดชอบงานทัั�งห่มด	 รวมถ่งเป้าห่มายของการ

ต่ิอสู้ัด้วย	ก็เลยทัำาให้่ลังเลและคิีดห่นักว่าจำะทัำาดีห่ร่อไม่	และตัิวเราพร้อมทีั�จำะเผู้ชิญกับ

ปัญห่าเด่อดร้อนทีั�อาจำจำะเกิดข่�นกับเราจำากงานทีั�ทัำาไห่ม	

แต่ิเม่�อทับทัวนสิั�งเห่ล่านี�แล้ว	ห่น่�งค่ีอ	คีวามสัามารถของเรา	จำะทัำาได้ไห่ม	ซ่�ง

สุัดท้ัายก็ติอบติัวเองว่าเราเช่�อว่าเราทัำาได้	 อย่างทีั�สัองค่ีอ	 งานเห่ล่านั�นต้ิองทัำาอย่างไร	

ห่มายถ่งรูปแบบของงาน	วิธีิทัำางาน	วิธีิการรณรงค์ี		เราเข้าใจำไห่มว่าจำะต้ิองทัำาอย่างไร	

ก็ติอบตัิวเองว่ารู้ว่าจำะต้ิองทัำาอย่างไร	 อย่างทีั�สัามค่ีอ	 ถ้ามันมีคีวามเสีั�ยง	 เช่น	 ถูกข่มขู่	

ถูกฟ้ัองห่มิ�นประมาทั	และอ่�นๆ	เรารับได้ไห่ม	สุัดท้ัายเราก็ติอบว่ารับได้	ห่มายถ่งว่าถ้า

วันห่น่�งเราจำะต้ิองเผู้ชิญห่น้าต่ิอคีวามรุนแรงบางอย่างทีั�อาจำจำะเป็นอันติรายต่ิอชีวิติ	เรา

คิีดว่าเราเข้าใจำและคีิดว่าเม่�อตัิดสิันใจำทัำาแล้วก็ต้ิองพร้อมทีั�จำะเผู้ชิญกับอุปสัรรคีและ

ปัญห่าต่ิางๆ	 รวมถ่งติอบคีำาถามต่ิอตัิวเองอีกบางข้อ	 เม่�อติอบคีำาถามเห่ล่านี�ได้ชัดเจำน

แล้ว	ก็ตัิดสิันใจำทัำาเลย	ไม่ลังเลอีก	ไม่มีการคิีดวนเวียนว่าจำะทัำาดีห่ร่อไม่ทัำาดีนะ

กรณีการต่ิอสู้ัของชาวบ้านอำาเภอจำะนะทีั�คัีดค้ีานโคีรงการท่ัอส่ังก๊าซและโรง

แยกก๊าซไทัย-มาเลเซีย	 ชาวบ้านถูกทัำาให้่แติกแยก	 ถูกกระทัำารุนแรง	 ถูกติำารวจำปราบ

จำลาจำลปราบปรามอย่างห่นัก	 ไล่ตีิจำนห่ลายคีนบาดเจ็ำบห่นัก	 มีห่ลายคีนถูกจัำบกุมและ

ดำาเนินคีดี	เห่ตุิการณ์ทีั�เกิดข่�นกับชาวบ้านจำะนะในปี	พ.ศ.๒๕๔๕	เป็นเร่�องทีั�สัะเท่ัอนใจำ

มาก	ทีั�ผู่้านมาเราก็ทัำางานอยูเ่บ่�องห่ลัง	คีอยค้ีนคีว้าห่าข้อมูล	ทัำาข้อมูลสันับสันุนให้่ชาว

บ้านมีคีวามรู้เพ่�อจำะได้เข้าใจำสัถานการณ์และตัิดสิันใจำด้วยตัิวเองให้่ดี	 ทัำางานร่วมกับ	

ชาวบ้านนานห่ลายปี	 เราก็รู้ส่ักว่าการทีั�ชาวบ้านเจำอวิกฤติการณ์แบบนั�นมันสัั�นคีลอน

คีวามรู้ส่ักเรา	ทัำาให้่เราต้ิองทับทัวนจำริงจัำงว่าสิั�งทีั�เราทัำามีประโยชน์กับชาวบ้านจำริงไห่ม	

ช่วยอะไรเขาไดไ้ห่ม	ห่ร่อคีวรจำะแสัวงห่าวธีิิการอ่�นๆ	เพิ�มเติิม	นี�ค่ีอคีำาถามให่ญที่ั�เกิดข่�น

กับตัิวเอง	เราคิีดวนเวียนและถกเถียงกับตัิวเองห่นักมากในช่วงนั�น

เราใช่�อะไรเป็นุเกณฑ์ูคร้บว่าม้นุเกิดประโยช่น์ุก้บช่าวบ�านุจริงไหม

เรารู้ส่ักว่าเราไมส่ัามารถชว่ยชาวบา้นแกปั้ญห่าคีวามเด่อดรอ้นจำากมลพษิ์ได้เลย	ปัญห่า

มลพิษ์ทีั�เกิดข่�นในแต่ิละพ่�นทีั�ไม่มีพ่�นทีั�ไห่นทีั�จำะไปแก้ไขมันได้เลย	 ไม่สัามารถกดดันให้่
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รัฐบาลและโรงงานผูู้้ก่อมลพิษ์รับผิู้ดชอบได้เลย	ค่ีอเราทัำาไม่ได้เลย	ห่ร่อแม้แต่ิการทัำาให้่

ชาวบ้านได้รับการปกป้องสิัทัธิิและปลอดภัยจำากการคุีกคีามข่มขู่ก็ทัำาได้ยากมาก

งานทีั�ทัำาอาจำจำะดูมีคีวามสัำาเร็จำบ้าง	 ค่ีอการห่ยุดโคีรงการบ่อบำาบัดนำ�าเสีัยทีั�

คีลองด่าน	จัำงห่วัดสัมุทัรปราการ	ซ่�งเป็นผู้ลจำากการทัำางานข้อมูลร่วมกันอย่างห่นักของ

ชาวบา้นกับคีนทีั�ไม่เปิดเผู้ยตัิวอีกจำำานวนไมน้่อย	ในการเปดิโปงการทัจุำริติเก่อบสัามห่ม่�น

ล้าน	แต่ิคีวามจำริงแล้ว	การห่ยุดโคีรงการได้	ก็ไม่ส่ังผู้ลให้่มีการดำาเนินคีดีติามกฎห่มาย

กับนักการเม่องและผูู้้ทีั�เกี�ยวข้องกับการทุัจำริติ	เวลาล่วงเลยไปสิับกว่าปีแล้วก็ไม่สัามารถ

นำาตัิวผูู้้กระทัำาผิู้ดและผูู้้สัมคีบคิีดมารับโทัษ์ติามกฎห่มายได้	 ทัั�งทีั�บางคีดีศาลได้ตัิดสิัน

ลงโทัษ์ไปแล้วก็ติาม	 และสิั�งทีั�แย่มากค่ีอ	 ประเทัศเราเสีัยงบประมาณแผู่้นดินร่วมสัาม

ห่ม่�นล้านให้่กับการโกงกินของนักการเม่อง	 ข้าราชการและผูู้้เชี�ยวชาญห่ลายราย	 และ

ทุักวันนี�ปัญห่านำ�าเสีัยจำากโรงงานอุติสัาห่กรรมในจำังห่วัดสัมุทัรปราการ	 ซ่�งเป็นห่น่�งใน

ต้ินเห่ตุิสัำาคัีญของปัญห่าคุีณภาพนำ�าในแม่นำ�าเจ้ำาพระยาเส่ั�อมโทัรมเน่าเสีัย	 ก็ยังคีงไม่มี

การจัำดการ	ปัญห่านำ�าเสีัยก็ยังคีงถูกปล่อยปละละเลย	มันเห่ม่อนเราทัำาได้แค่ีนั�น	แค่ียุติิ

โคีรงการโดยปัญห่าทีั�แท้ัจำริงและปัญห่าพ่�นฐานเร่�องสิั�งแวดล้อมก็ยังคีงอยู่อย่างนั�นต่ิอ

ไป	

อย่างกรณีชาวบ้านอำาเภอจำะนะก็เช่นกัน	 โคีรงการก็เดินห่น้าต่ิอไปจำนสัำาเร็จำ	

ชาวบ้านบาดเจ็ำบ	 ถูกจัำบกุม	 คีรอบคีรัวแติกแยก	 ทุักวันนี�ชาวบ้านก็แบกคีวามทุักข์อยู่	

ห่ลายคีนบอกว่าอากาศทีั�จำะนะเสีัยแล้ว	 นำ�าใช้ก็เริ�มมีปัญห่าแล้ว	 ห่ร่อกรณีการคัีดค้ีาน

นิคีมอตุิสัาห่กรรมไทัย-สังิคีโปร์ทีั�รัฐบาลต้ิองการให่เ้กิดนิคีมอตุิสัาห่กรรมอเิล็กทัรอนิกส์ั

ทีั�ให่ญ่ทีั�สุัดของประเทัศไทัย	 แต่ิพ่�นทีั�ตัิ�งนิคีมฯ	 อยู่บนทีั�ลุ่มเป็นพ่�นทีั�รับนำ�าขนาดให่ญ่

ทีั�สุัดของภาคีติะวันออก	 นักวิชาการและนักผัู้งเม่องต่ิางทัราบดีว่าห่ากตัิ�งนิคีม

อุติสัาห่กรรมบนพ่�นทีั�นี�	ต่ิอไปจำะกระทับแห่ล่งนำ�าสัำาคัีญของภาคีติะวันออกและอ่างเก็บ

นำ�าห่นองปลาไห่ล	 ซ่�งเป็นแห่ล่งนำ�าสัำาคัีญสัำาห่รับทุักภาคีส่ัวนจำะปนเป้�อนสัารอันติราย	

แล้วจำะแก้ไขไม่ได้	การต่ิอสู้ัด้วยกันสัามารถห่ยุดโคีรงการนิคีมอุติสัาห่กรรมไทัย-สิังคีโปร์

ได้ก็จำริง	 แต่ิสุัดท้ัายผู่้านไปไม่กี�ปีพ่�นทีั�เดียวกันนี�ก็เกิดนิคีมอุติสัาห่กรรมอ่�นข่�นมาแทัน	

และชาวบ้านก็ท้ัอแท้ัทีั�จำะต่ิอสู้ัแล้ว	 ทัั�งทีั�พ่�นทีั�นี�	 เคียมีร่างประกาศให้่เป็นพ่�นทีั�เพ่�อการ

คุ้ีมคีรองสิั�งแวดล้อม	 แต่ิสัุดท้ัายก็ไม่มีการประกาศจำากกระทัรวงทัรัพยากรธิรรมชาติิ
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และสิั�งแวดล้อมออกมา	ติอนนี�กม็โีรงงานและนิคีมอุติสัาห่กรรมเกิดข่�นมากมาย	รัฐบาล

ไทัยไม่ให้่คีวามสัำาคัีญกับการคัีดเล่อกพ่�นทีั�ทีั�เราจำะติ้องรักษ์าไว้ให้่ลูกห่ลานในอนาคีติ	

นักลงทุันต้ิองการพ่�นทีั�ไห่น	ห่ร่อนักการเม่องกว้านซ่�อพ่�นทีั�ไห่นไว้แล้ว	นั�นค่ีอการกำาห่นด

พ่�นทีั�สัำาห่รับการลงทุัน	 โดยไม่สันใจำว่าในอนาคีติจำะเสีัยห่ายอย่างไรบ้าง	 และชาวบ้าน

ในห่ลายพ่�นทีั�ก็ต่ิอสู้ัไม่ไห่ว	ซำ�ายังเสีั�ยงต่ิอการถูกคุีกคีาม	การกลั�นแกล้ง	และการดำาเนิน

คีดีด้วย

แล�วได�ปร๊กษาก้บทีมงานุไหมคร้บ

ไม่ได้ปร่กษ์าใคีรจำริงจัำงค่ีะ	 คิีดไปคิีดมาอยู่คีนเดียว	 ก็มีบ้างทีั�เปรยๆ	 ออกมากับน้องทีั�

ทัำางานด้วยกัน	เราถกเถียงกับตัิวเองเยอะ	คิีดวนไปวนมาอยูค่ีนเดียว	ใจำห่น่�งก็อยากเลิก

ทัำาไปเลยดีกว่า	 แต่ิอีกใจำห่น่�งก็ด่งกลับมาว่าทัำาต่ิอเถอะ	 ถ้าเราไม่ทัำาก็ดูไม่มีใคีรอยาก

จำะทัำา	 คุียกับตัิวเองวนไปวนมาอย่างนี�บ่อยๆ	 จำนวันห่น่�งขณะทีั�เดินทัางไปทัำางานและ

กำาลังคิีดเร่�องนี�อยู	่ระห่ว่างเดินผู่้านซอยทีั�เป็นทัางเข้าวัดห่ลวงพ่อโอภาสีั	ก็รู้ส่ักว่าในหั่ว

ของเราสัว่างวาบข่�นมา	แล้วเห่ม่อนได้คีำาติอบในสิั�งทีั�เราถามตัิวเองอยู่บ่อยๆ		นั�นค่ีอไม่

ต้ิองคิีดมากว่าเราจำะไปเปลี�ยนแปลงอะไรในโลกได้	แม้แต่ิพระพุทัธิองค์ีท่ัานก็ยงัเปลี�ยน

โลกไม่ได้เลย	แต่ิให้่เราทัำาให้่ดีทีั�สุัดในสิั�งทีั�ทัำาอยู	่แล้วก็ไม่ต้ิองไปคิีดว่าสิั�งทีั�เราทัำาผิู้ดห่ร่อ

ถูกด้วย	เราทัำาอะไรก็ให้่ทัำาแบบนั�นต่ิอไป	ให้่ทัำาเท่ัาทีั�เราสัามารถทัำาได้ก็พอ

เลยทำาให�สำามารถ้ที�จะพิลิกกล้บจากความท�อที�จะเลิกงานุ แต่พิอเกิดอาการวาบ 

โอภาสีำแปลว่าสำว่างวาบ คงหมายถ๊้งปัญญา เราก็ตกผู้ล๊กว่าเราจะเดินุหนุ�าต่อ

ค่ีะ	อันนี�เป็นเห่ตุิการณ์ห่น่�งทีั�เราจำำาได้ดีเพราะเป็นวันทีั�เราห่มดคีวามสังสััยและห่ายลังเล	

สิั�งทีั�เราคีรุ่นคิีดนานเป็นเด่อนๆ	เราก็ได้คีำาติอบเลยว่าไม่ต้ิองคิีดอะไรมาก	ทัำาในสิั�งทีั�เรา

ทัำาได้	และทัำาต่ิอไป	 ไม่ต้ิองไปเปลี�ยนแปลงโลก	 เพราะไม่มีใคีรเปลี�ยนแปลงโลกได้	 ไม่

ต้ิองไปคิีดว่าสิั�งทีั�เราทัำาถูกห่ร่อผิู้ด	ถ้าเราเช่�อมั�นว่าเราทัำาสิั�งทีั�ดกีใ็ห้่เช่�อต่ิอไปว่าเราทัำาสิั�ง

ทีั�ดีสิั�งทีั�ถูก	 และก็ทัำาเท่ัาทีั�เราทัำาได้	 ชัดเจำนเลยค่ีะ	 แล้วในใจำของเราก็เห็่นเป็นภาพ

พระพุทัธิเจ้ำา	เราอาจำจำะน่กคิีดไปเอง	แต่ินั�นก็ทัำาให่ห้่มดคีวามลงัเลสังสััยและเห่ล่อเพยีง

คีำาถามเดียวค่ีอ	จำะทัำาอย่างไรต่ิอไป
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แรงบ้นุดาลใจในุการก่อต้�งม้ลนิุธิิบ้รณะนิุเวศ

จำากนั�นไม่นาน	อ.สุัริชัย	ห่วันแก้ว	ซ่�งท่ัานดูแลโคีรงการปัญญาชนสัาธิารณะเอเชีย	ห่ร่อ

เรียกสัั�นๆ	ว่า	API	(Asian	Public	Intellectuals	Fellowship	Program)	อยู่	พอดีพบ

กันในงานงานห่น่�ง	อาจำารย์ก็ชวนว่า	อยากให้่เราสัมัคีรขอทุันนี�	อาจำารย์เคียชวนมาห่ลาย

ทีัแล้วและถามวา่เม่�อไห่ร่จำะสัมัคีรมาสัักทั	ีพอดปีีนั�นเป็นช่วงทีั�เรารู้ส่ักเห่น่�อยและทัอ้อยู่

แล้ว	 จ่ำงคิีดว่าห่ากได้พักและไปห่าประสับการณ์ให่ม่ๆ	 บ้างก็น่าจำะดีเลยย่�นใบสัมัคีรไป

และก็สัอบผู่้านในปี	๒๕๔๘	และในปี	๒๕๔๙	ก็ได้รับทุันไปศ่กษ์าประสับการณ์การต่ิอสู้ั

กับปัญห่ามลพิษ์อุติสัาห่กรรมของประชาชนญี�ปุ่น	เขาให้่ทุันเราไป	๑	ปี	แต่ิเราขอไปแค่ี	

๔	เด่อนเท่ัานั�น

เราไปศ่กษ์าเกี�ยวกับขบวนการเคีล่�อนไห่วของภาคีประชาชนญี�ปุ่นเร่�องโรคี

มินามาติะค่ีะ	ทัำาให้่ได้มีโอกาสัพูดคุียและสััมภาษ์ณ์ถ่งเร่�องราวและคีวามคิีดของผูู้้ป่วย

โรคีมินามาติะห่ลายราย	รวมถ่งคีรู	ผูู้้นำาแรงงานนักวิชาการด้านต่ิางๆ	นักกฎห่มาย	คีน

ทัำางานด้านเอ็นจีำโอทีั�ห่ลากห่ลาย	 และอาจำารย์ในห่ลายมห่าวิทัยาลัย	 ซ่�งแต่ิละคีนก็มี

บทับาทัสันับสันุนประชาชนกันทัั�งนั�น	 ย้อนไปเม่�อประมาณ	๖0-70	 ปีก่อน	ประเทัศ

ญี�ปุ่นมีปัญห่ามลพิษ์อุติสัาห่กรรมห่ลายแห่่ง	แต่ิละกรณีล้วนมีคีวามรุนแรงห่นักมากทัั�ง

ปัญห่าทีั�เกิดข่�นกับชุมชนและสิั�งแวดล้อม	ทัำาให้่คีนญี�ปุ่นจำำานวนไม่น้อยลุกข่�นต่ิอสู้ัเร่�อง

สิั�งแวดล้อมและเพ่�อผูู้้ป่วยโรคีทีั�เกิดจำากมลพิษ์

	ทีั�สัำาคัีญมากค่ีอ	เราได้พบและได้สััมภาษ์ณ์นายแพทัย์ฮาราดะ	มาซาซูมิ	ผูู้้ค้ีน

พบสัาเห่ตุิการถ่ายทัอดสัารปรอทัจำากแม่สู่ัลูก	ได้ร่วมทัานข้าวและได้ไปพบภรรยาและ

เยี�ยมบ้านของคุีณห่มอด้วย	คุีณห่มอฮาราดะอุทิัศตัิวเองในการต่ิอสู้ัเพ่�อคีวามเป็นธิรรม

แก่ผูู้้ป่วยโรคีมินามาติะ	ซ่�งทัำาให้่ท่ัานได้รับผู้ลกระทับอยา่งห่นักค่ีอ	รัฐบาลไม่ยอมอนุมัติิ

ติำาแห่น่งศาสัติราจำารย์ให้่ท่ัานเป็นเวลานานห่ลายปี	เพราะสัาเห่ตุิทีั�ท่ัานต่ิอสู้ัเพ่�อผูู้้ป่วย	

เราก็โชคีดีมาก	เพราะในปีทีั�เราได้รับทุัน	API	เป็นปีทีั�ท่ัานเพิ�งจำะตัิ�งศูนยวิ์จัำยเปิดมินามาติะ

ศ่กษ์า	(Open	Research	Center	for	Minamata	Studies)	เป็นปีแรก	ศูนย์นี�อยู่ภาย

ใต้ิมห่าวิทัยาลัยคุีมาโมโติกักกุเอ็ง	 (Kumamoto	Gakuen	University)	 เราจ่ำงเป็นนัก

วิจัำยคีนแรกทีั�ศูนย์วิจัำยแห่่งนี�รับเข้าทัำางานภายใต้ิทุันจำากโคีรงการ	API	ดีใจำมากทีั�ได้พบ

กับคุีณห่มอผูู้้นี�	 ก่อนทีั�คุีณห่มอจำะให้่สััมภาษ์ณ์แก่เรา	 ท่ัานมีเง่�อนไขว่าต้ิองฟัังบรรยาย
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เร่�องโรคีมินามาติะให่้จำบก่อน	 และระห่ว่างนั�นท่ัานก็เดินไปห่้องห้่องห่น่�ง	 นำากล่อง

กระดาษ์แข็งขนาดเล็กออกมาห่ลายกล่องให้่เราเปิดออกดูค่ีะ	 ในกล่องแต่ิละกล่องค่ีอ

ชิ�นส่ัวนสัายรกทีั�แห้่งสันิทัของทัารกแต่ิละรายทีั�คุีณห่มอเก็บไว้	และท่ัานอธิิบายว่า	นี�ค่ีอ

สัาเห่ติทีุั�ทัำาให่ท้ัารกในห่มู่บา้นต่ิางๆ	รอบอา่วมินามาติะทีั�เกิดในยคุี	คี.ศ.๑๙๕๕-๑๙๕๖	

เป็นทัารกพิการตัิ�งแต่ิอยูใ่นท้ัองของแม่	และชี�ให้่ดูสัารปรอทัในชิ�นรกแห้่งๆ	นั�นว่านี�ค่ีอ

สัาเห่ตุิทีั�ร้ายกาจำทีั�ท่ัานค้ีนพบเป็นคีนแรก	 ด้วยการลุยเข้าไปในห่มู่บ้านต่ิางๆ	 เพ่�อ

สัอบสัวนห่าสัาเห่ตุิว่า	 ทัำาไมจ่ำงมีเด็กจำำานวนมากทีั�เกิดในเวลาไล่เลี�ยกันมีสัภาพพิการ

คีล้ายกัน

นอกจำากเม่องมินามาติะแล้ว	 ช่วงสีั�เด่อนนั�น	 เราได้ขอให้่เจ้ำาภาพอีกคีนห่น่�ง

ค่ีอ	คุีณโยอิจิำ	ทัานิ	จำาก	Minamata	Disease	Victims	Solidarity	Network	Asia	และ	

คุีณโดอิ	โติชิยูกิ	จำากองค์ีกร	Mekong	Watch	 ช่วยเราติิดต่ิอกลุ่มต่ิางๆ	ในญี�ปุ่นทีั�ทัำา

เร่�องสิั�งแวดล้อม	ทัำาให้่เราได้ไปพูดคุียและสััมภาษ์ณ์คีนอีกจำำานวนมากในจัำงห่วัดฟูักูโอกะ	

ทีั�ชาวบ้านกำาลังต่ิอสู้ัคัีดค้ีานบ่อขยะขนาดให่ญ่มากบนภูเขา	 ดูเห่ม่องถ่านหิ่นทีั�ปิดไป

แล้วกว่า	๓0	ปี	แต่ิยังต้ิองบำาบัดนำ�าปนเป้�อนในปัจำจุำบันค่ีะ	แล้วก็ได้ไปดูพ่�นทีั�คิีติะคิีวชู	

ซ่�งในอดีติเป็นเม่องทีั�มีปัญห่ามลพิษ์อากาศห่นักมาก	เพราะเป็นเขติพัฒนาอุติสัาห่กรรม

ห่นัก	เช่น	เห่ล็ก	ปูนซีเมนต์ิ	โรงไฟัฟ้ัาถ่านหิ่น	โรงงานเคีมีและอ่�นๆ	ทีั�นี�ก็มีกลุ่มแม่บ้าน

ทีั�รวมตัิวกันต่ิอสู้ัจำนเป็นจุำดเริ�มต้ินทีั�ทัำาให้่รัฐบาลต้ิองแก้ปัญห่าค่ีะ	แล้วก็มีอีกห่ลายพ่�นทีั�

ทีั�เราได้ไปติามดูปัญห่าในอดีติและคีวามเปลี�ยนแปลงทีั�เกิดข่�นในปัจำจุำบัน

การไดสั้ัมภาษ์ณแ์ละพูดคุียกับนักวิชาการห่ลายคีน	ทัำาให่เ้รารู้เร่�องและเข้าใจำ

ขบวนการต่ิอสู้ัในญี�ปุ่นมากข่�นค่ีะ	 และมีอาจำารย์ท่ัานห่น่�งทีั�ให้่เราสััมภาษ์ณ์ค่ีอ	

ศาสัติราจำารย์ชิเกะฮารุ	 นาคีาจิำ	 ซ่�งเชี�ยวชาญด้านวิศวกรรมเห่ม่องแร่และด้านสัารพิษ์	

เล่าให้่ฟัังว่า	นอกจำากสัอนห่นงัส่ัอในมห่าวทิัยาลัยทีั�เกียวโติแล้ว	อาจำารยย์งัเป็นผูู้้อำานวย

การขององค์ีกรพัฒนาเอกชนทีั�ช่�อ	EML	(Environmental	Monitoring	Laboratory)	

ซ่�งตัิ�งข่�นมาตัิ�งแต่ิปี	พ.ศ.๒๕๓๑	โดยนักวิชาการทีั�ออกมาช่วยเห่ล่อชาวบ้านในพ่�นทีั�ทีั�มี

ปัญห่าสิั�งแวดล้อม	 เช่น	 เก็บตัิวอย่างสิั�งแวดล้อมมาวิเคีราะห์่และทัำาวิจัำยเชิงปฏิบัติิการ

เพ่�อช่วยชาวบ้านติิดติามติรวจำสัอบสิั�งแวดล้อม	ห่ร่อช่วยต่ิอสู้ัทัางคีดีให้่กับชาวบ้านด้วย

การพิสูัจำน์ปัญห่าในสิั�งแวดล้อม	 แล้วยังเป็นประธิานเคีร่อข่ายเฝ้่าระวังสัารพิษ์	 (Toxic	
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Watch	Network)	ด้วย	ฟัังอาจำารย์เล่าถ่งงาน	ก็ทัำาให้่เราคิีดออกเลยว่า	เออ,	เราอยาก

ตัิ�งองค์ีกรแบบนี�มาช่วยชาวบ้านในเม่องไทัยบ้าง	 เราได้แนวทัางให่ม่ทีั�จำะทัำางานต่ิอไป

และเกดิคีวามรู้ส่ักว่าจำะต้ิองเปลี�ยนการทัำางานในรปูของกลุ่มศ่กษ์าและรณรงคีม์ลภาวะ

อุติสัาห่กรรม	เป็นมูลนิธิิห่ร่อสัถาบันทีั�ทัำาให้่องค์ีกรของเราน่าเช่�อถ่อมากข่�น	การอยู่ใน

รูป	 "กลุ่ม"	 มันขยายแนวร่วมทัางวิชาการไม่ได้เลย	ห่าทุันก็ลำาบากด้วย	ทัำาอะไรก็ยาก	

เราก็เลยตัิ�งเป็นมูลนิธิิข่�นมา	 และก็ประยุกต์ิแนวคีวามคิีดเร่�องของวิทัยาศาสัติร์ภาคี

พลเม่องเข้ามาในกระบวนการทัำางานของเราค่ีะ	คีล้ายงานของ	อ.นาคีาจิำ	แต่ิจำนปัญญา

ว่าเราไม่มีคีวามรู้คีวามเชี�ยวชาญแบบอาจำารย์	 จ่ำงต้ิองห่าทีัมงานทีั�จำะมาเติิมในส่ัวนนี�	

แล้วก็ทัำาโคีรงการวิทัยาศาสัติร์ภาคีพลเม่องเป็นคีรั�งแรกในปี	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 เราคิีด

ว่าการต่ิอสู้ักับปัญห่ามลพิษ์จำะต้ิองใช้คีวามรู้ทัางวิทัยาศาสัติร์และข้อมูลทีั�น่าเช่�อถ่อเข้า

มาสันับสันุนชาวบ้าน	 เราอยากเปลี�ยนห่ร่อเพิ�มวิธีิการต่ิอสู้ัให้่ชาวบ้านทีั�นอกเห่น่อไป

จำากการเดินประท้ัวงบนท้ัองถนน	 และเอาข้อมูลทีั�เราศ่กษ์าวิจัำยมาใช้ในการต่ิอสู้ักับ

ปัญห่ามลพิษ์	 โดยเฉพาะผูู้้ก่อมลพิษ์ห่ร่อคีวามเพิกเฉยในการแก้ปัญห่าของห่น่วยงาน

ราชการ	 งานในแนวนี�จ่ำงเป็นแนวทัางทีั�เราทัำามาจำนถ่งทุักวันนี�	 แต่ิอย่างทีั�ว่า	 เราก็ยังมี

ปัญห่าเร่�องกำาลังคีน	เร่�องคีวามคิีดของคีน	ซ่�งก็ยากมากทีั�จำะห่าคีนมาร่วมคิีดแบบเดียว

กับเราห่ร่อว่าสันใจำทีั�จำะเข้ามาทัำางานอย่างต่ิอเน่�อง	 แล้วก็ยังขาดคีวามรู้และเคีร่�องม่อ

อีกมากทีั�จำะต่ิอสู้ักับปัญห่านี�

เราได�เพืิ�อนุมิตรไหมคร้บจากการที�เราไปแลกเปลี�ยนุความคิดก้บกลุ่มหรือองค์กรที�

เข้าตอ่ส้ำ�เรื�องมลภาวะในุญี�ปุ่นุก้บข้องประเทศไทย อีกอ้นุหนุ๊�งคือว่าเราได�ร้บการตอบ

ร้บจากมวลช่นุไหมที�จะเป็นุการหล่อเลี�ยงกำาล้งใจที�จะทำางานุต่อ 

ต้ิองยอมรับว่า	 ตัิวเองโชคีดีมากเม่�อติอนไปญี�ปุ่น	 เพราะเราได้พบคีนทีั�จิำติใจำดีและมีจิำติ

สัาธิารณะห่ลายสิับคีน	แต่ิละคีนเป็นอาจำารย์	นักกฎห่มาย	ส่ั�อมวลชนและเอ็นจีำโอ	ห่ลาย

คีนเปน็ผูู้้ให่ญ่ทีั�น่านับถ่อมากและเรายงัคีงนับถ่อมาจำนทุักวันนี�	จำนเราอยากให่เ้ม่องไทัย

มีผูู้้ให่ญที่ั�ทุ่ัมเทัทัำางานต่ิอสู้ักับปัญห่ามลพษิ์และผูู้ป่้วยจำากมลพษิ์เห่ม่อนทีั�ญี�ปุ่น	ซ่�งก็ยงั

มีน้อยมากในเม่องไทัย
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และโชคีดีอีกอย่างค่ีอ	ช่วงทีั�เราไปศ่กษ์าค่ีอตัิ�งแต่ิเด่อนมีนาคีม	พ.ศ.๒๕๔๙	พอ

เข้าสู่ัเด่อนเมษ์ายนและพฤษ์ภาคีม	ก็เริ�มมีกิจำกรรมภาคีประชาชนเกี�ยวกับโรคีมินามาติะ 

ต่ิอเน่�องห่ลายเวทีัค่ีะ	เพราะว่าวันทีั�	๑	พฤษ์ภาคีมของปีนั�นเป็นวันคีรบรอบ	๕0	ปีของ

โรคีมินามาติะ	 ซ่�งนับจำากวันทีั�รัฐบาลญี�ปุ่นประกาศยอมรับว่าเกิดโรคีมินามาติะอย่าง

เป็นทัางการคีรั�งแรก	 ก่อนห่น้านี�รัฐบาลปฏิเสัธิอยู่ห่ลายปีและพยายามบ่ายเบี�ยงการ

ยอมรับว่าโรคีนี�เกิดจำากนำ�าเสีัยจำากโรงงานอุติสัาห่กรรมของบริษั์ทัชิสัโสัะทีั�มีสัารปรอทั

ปนเป้�อนและปล่อยลงสู่ัอ่าวมินามาติะ

ในเม่องมินามาติะปีนั�น	 จ่ำงมีกิจำกรรมค่ีกคัีกมาก	มีการรวมตัิวของผูู้้ป่วยโรคี

มินามาติะคีรั�งให่ญ่	รวมถ่งมีนักวิชาการ	ส่ั�อมวลชน	เอ็นจีำโอและอีกห่ลายคีนทีั�เคียเป็น

ส่ัวนห่น่�งของประวัติิศาสัติร์การต่ิอสู้ัในเร่�องนี�	 มารวมตัิวกันทีั�เม่องมินามาติะ	 รวมถ่ง

คุีณ	Aileen	Smith	ห่น่�งในสัองช่างภาพอาชีพทีั�มีช่�อเสีัยงโด่งดังและเป็นผูู้้จำดัทัำาห่นังส่ัอ

ภาพประวัติิศาสัติร์การต่ิอสู้ัของประชาชนและผูู้้ป่วยโรคีมินามาติะ	 ทีั�ทัำาให้่คีนทัั�วโลก

ได้รู้จัำกถ่งคีวามน่ากลัวและโศกนาฏกรรมของผูู้้คีนห่ลายห่ม่�นชีวิติทีั�ปว่ยดว้ยโรคีนี�	แล้ว

ก็มีการจัำดงาน	๕0	ปีโรคีมินามาติะในกรุงโติเกียวอีกห่น่�งคีรั�ง	รวมถ่งการเดินทัางของ

กลุ่มผูู้้ป่วยโรคีมินามาติะเพ่�อไปย่�นห่นังส่ัอเรียกร้องคีวามเป็นธิรรมต่ิอบริษั์ทัชิสัโสัะ

สัำานักงานให่ญ่ในเม่องโติเกียวด้วย

	ตัิวเองในฐานะนกัวิจัำยไทัยและเปน็เอ็นจีำโอทีั�ทัำาเร่�องมลพิษ์อุติสัาห่กรรม	กไ็ด้

รับเชิญไปพูดติามเวทัต่ีิางๆ		ยอมรับเลยว่าเป็นการรับทุันทีั�เห่น่�อยมาก	เพราะเขารณรงคี์

เร่�องนี�อีกคีรั�งและเชิญเราไปพูดห่ลายเวทีั		รวมถ่งเขาก็สันใจำปัญห่าในประเทัศไทัยมาก

ด้วย	 ก็เป็นโอกาสัดีทีั�เราได้สัะท้ัอนปัญห่าของประเทัศไทัยให้่คีนอ่�นได้รับรู้	 นักลงทุัน

ญี�ปุ่นก็มีส่ัวนอย่างมากทีั�ทัำาให้่เกิดปัญห่ามลพิษ์ในบ้านเราเช่นกัน

ได�ทำาเป็นุรายงานุออกมาไหมคร้บ

ได้ทัำาค่ีะ	 นอกจำากรายงานทีั�เราต้ิองส่ังโคีรงการ	 API	 และแห่ล่งทุันค่ีอ	 มูลนิธิินิปปอน

แล้ว	ก็ได้เขียนเป็นบทัคีวามชิ�นให่ญ่เร่�อง	"มินามาติะ	เร่�องราวทีั�มากกว่าโรคีร้าย"	เพ่�อ

บอกเล่าเร่�องราวมากมายห่ลายมิติิทีั�เกิดข่�นกับผูู้้คีนทัั�งผูู้้ป่วยและกลุ่มผูู้้สันับสันุนผูู้้ป่วย

จำากการระบาดของโรคีนี�	และมีบทัสััมภาษ์ณ์บุคีคีลสัำาคัีญๆ	ทีั�ทัำางานต่ิอเน่�องในเร่�องนี�
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นานกว่า	๕0	ปี	เช่น	คุีณห่มอฮาระดะ	คุีณทัานิ	และคุีณชิโนบุ	ซ่�งเป็นผูู้้ป่วยทีั�ก้าวข่�นมา

เป็นแกนนำาการต่ิอสู้ัแม้ว่าร่างกายจำะพิการจำนช่วยเห่ล่อตัิวเองได้น้อยมาก	งานชิ�นนี�เคีย

ตีิพิมพ์ในนิติยสัาร	โล้กสีัเขี้ยว	ปีทีั�	๑๕	ฉบับทีั�	๖	มกราคีม	-	กุมภาพันธ์ิ	๒๕๕0	ในฐานะ

เร่�องเด่นประจำำาฉบับช่�อ	 "เปิดบันท่ัก	๕0	ปี	 'มินามาติะ'"	 ซ่�งเก่อบทัั�งเล่มของนิติยสัาร

โล้กสีัเขี้ยว	 เป็นเร่�องราวในแง่มุมต่ิางๆ	 เกี�ยวกับโรคีมินามาติะและขบวนการภาคี

ประชาชนในการติอ่สู้ัเพ่�อคีวามเปน็ธิรรม	การติอ่สู้ันี�เองเป็นจุำดเริ�มต้ินทีั�นำาไปสู่ัการปฏิรูป

การจัำดการสิั�งแวดล้อมและคีวบคุีมมลพิษ์ในประเทัศญี�ปุ่น	รวมถ่งการเปลี�ยนแปลงนโยบาย

ส่ังเสัริมการลงทุันของญี�ปุ่น	ทีั�นำาไปสู่ัการย้ายฐานอุติสัาห่กรรมทีั�มีมลพิษ์สูังห่ลายอย่าง

ไปลงทุันในประเทัศกำาลังพัฒนาทีั�มีกฎห่มายสิั�งแวดล้อมอ่อนกว่า	ประเทัศไทัยก็เป็นห่น่�ง

ในประเทัศกลุ่มนี�ด้วยค่ีะ

เม่�อกลับมาเม่องไทัย	เราก็ได้ใช้คีวามรู้จำากญี�ปุ่นเยอะมาก	อนัดับแรกทีั�ทัำาค่ีอ	

การเดินเร่�องเพ่�อตัิ�งมูลนิธิิบูรณะนิเวศ	และผู้สัานเอาแนวงานบางอย่างของญี�ปุ่นมาใช้

กับมูลนิธิินี�	อยา่งทีั�สัองก็ค่ีอ	เราก็มาขยายผู้ลเร่�องโรคีมินามาติะกับมลพิษ์อุติสัาห่กรรม

ทีั�เกิดข่�นทีั�มาบติาพุดนะคีะ	 และก็มีการพูดคุียรวมถ่งนำาเสันอในเวทีัสัาธิารณะห่ลาย

คีรั�ง	ในปี	๒๕๕๒	คีณะอาจำารย์ทีั�ดูแลศูนย์วิจัำยเปิดมินามาติะศ่กษ์าได้มาเม่องไทัยและ

ไปสัำารวจำพ่�นทีั�รอบๆ	นิคีมอุติสัาห่กรรมมาบติาพุด	และปี	๒๕๕๓	ก็ได้ทัำา	MOU	กับ

มูลนิธิิของเรา	เพ่�อแลกเปลี�ยนคีวามรู้ทัางวิชาการและพัฒนาคีวามร่วมม่อในการทัำางาน

ระห่ว่างสัองสัถาบันเป็นเวลา	๔	ปีค่ีะ	ทัางศูนย์ฯ	ก็ได้พานักศ่กษ์าจำากมห่าวิทัยาลัย

คุีมาโมโติกักกุเอ็งมาดูงานทีั�เม่องไทัยห่ลายคีรั�งด้วยกัน	

ในปี	๒๕๕๙	เรากับ	อ.สุัริชัย	ห่วันแก้ว	ในนามของจุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	

และศูนย์วิจัำยเปิดมินามาติะศ่กษ์าก็ได้ร่วมกันจัำดงานสััมมนาวิชาการเพ่�อรำาล่กเห่ตุิการณ์

และโรคีมินามาติะ	๖0	ป	ีทีั�จุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	ในการจำดังานคีรั�งนี�	เราก็ทัำาห่นังส่ัอ

ข่�นมาอีกเล่มห่น่�งค่ีะช่�อ	 มิีนึ่ามีาติะ: โศกนึ่าฏิกรรมีแล้ะการต่ิอัสู้ัสู่ัการเปลี้�ยนึ่แปล้ง

ประวัติิศาสัติร์สิั�งแวดล้้อัมีแล้ะอุัติสัาห้กรรมี	 ซ่�งเป็นการรวบรวมงานทีั�เราเขียนและ

สััมภาษ์ณ์	รวมถ่งภาพประวัติิศาสัติร์จำำานวนมากเกี�ยวกับเร่�องนี�

งานุรณรงค์ต�านุสำารพิิษในุประเทศไทย
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ชาวบ้านห่ลายพ่�นทีั�สันใจำฟัังและศ่กษ์าเร่�องโรคีมินามาติะกันมากค่ีะ	 เขากลัวและไม่

ต้ิองการให้่เกิดโรคีนี�กับท้ัองถิ�นของเขา	 เพราะปัญห่ามลพิษ์ทีั�เกิดข่�นในบ้านเรารุนแรง

มากข่�น	จำนห่ลายคีนตัิ�งคีำาถาม	เช่น	มาบติาพุดจำะกลายเป็นมินามาติะแห่่งทีั�สัองห่ร่อไม่	

เป็นต้ิน	นอกจำากนี�เรากับศูนย์วิจัำยฯ	ก็ได้พาลุงน้อย	ในนามตัิวแทันชาวบ้านมาบติาพุด

ไปร่วมงานสััมมนาทีั�เม่องคุีมาโมโติและพบปะกับผูู้้ป่วยโรคีมินามาติะด้วยค่ีะ

ในสัว่นงานของเราเอง	เม่�อตัิ�งมูลนิธิิข่�นมาแลว้	ก็เริ�มขยายแนวงานวทิัยาศาสัติร์

พลเม่องออกไป	เริ�มจำากการเข้าโคีรงการวิเคีราะห์่สัารติะกั�วในสีัทัาอาคีารร่วมกับเคีร่อข่าย

ต่ิอต้ิานสัารพิษ์ระห่ว่างประเทัศในปี	๒๕๕๒	ซ่�งเป็นการสันับสันุนขององค์ีการอนามัยโลก

และโคีรงการสิั�งแวดล้อมแห่่งสัห่ประชาชาติิทีั�เริ�มผู้ลักดันให้่ทุักประเทัศเพิกถอนสัาร

ติะกั�วจำากการเป็นส่ัวนผู้สัมของสีันำ�ามันทีั�ใช้ทัาบ้าน	 เพ่�อป้องกันไม่ให้่เด็กเล็กได้รับ

อันติรายจำากพิษ์ติะกั�ว	ต่ิอมาเราเริ�มห่าทุันทัำาโคีรงการวิจัำยเชิงปฏิบัติิการ	ซ่�งต้ิองมีการ

เก็บตัิวอย่างสิั�งแวดล้อมไปวิเคีราะห์่ห่าสัารปนเป้�อนในดิน	 ในนำ�าและข้าวเปล่อก	 เพ่�อ

สันับสันุนชาวบ้านในจัำงห่วัดเลยทีั�กำาลังคัีดค้ีานการขยายเห่ม่องทัองคีำา		พร้อมกันนั�นก็

ห่าทุันซ่�อเคีร่�องม่อเคีร่�องทัดสัอบโลห่ะห่นักในตัิวอย่างสิั�งแวดล้อมและในผู้ลิติภัณฑ์ู

ต่ิางๆ	เรียกว่า	Portable	X	ray	Fluorescence	ห่ร่อเคีร่�อง	XRF	ซ่�งโชคีดีทีั�ทัางองค์ีกร

ทุัน	SSNC	ของสัวเีดนให่ทุ้ันสันับสันุนเราเพ่�อซ่�อเคีร่�องม่อนี�	นี�เป็นเคีร่�องม่อวิทัยาศาสัติร์

อย่างแรกทีั�เรามีเป็นของตัิวเอง	 ปัจำจุำบันเรามีเคีร่�องม่อมากข่�น	 เช่น	 เคีร่�องม่อทัดสัอบ

ดัชนีคุีณภาพสิั�งแวดล้อมภาคีสันาม	 เคีร่�องเก็บตัิวอย่างนำ�า	 เคีร่�องเก็บติะกอนท้ัองนำ�า	

อุปกรณ์นิรภัยส่ัวนบุคีคีล	 เคีร่�องติรวจำวัดคุีณภาพอากาศเบ่�องต้ินทีั�สัามารถวัดค่ีาฝุ่่น

ละอองขนาดเล็กกว่า	๑	ไมคีรอน	สัารอินทัรียร์ะเห่ยง่ายและกลิ�น	เป็นต้ิน	เราได้ใช้เคีร่�อง

ม่อเห่ล่านี�เก็บตัิวอย่างสิั�งแวดล้อมค่ีะ	เช่น	ทีั�ติำาบลเขาห่ลวง	อำาเภอวังสัะพุง	จัำงห่วัดเลย	

ในพ่�นทีั�นาข้าวและลำาห้่วย	ซ่�งได้รับผู้ลกระทับจำากการทัำาเห่ม่องทัองคีำา	แล้วส่ังไปติรวจำ

วิเคีราะห่ที์ั�ห้่องแล็บ	ในกรณนีี�ก็มีการศ่กษ์าวิจัำยข้อมูลทีั�เกี�ยวข้องอ่�นๆ	เพิ�มเติิมดว้ย	รวม

ถ่งจัำดงานสััมมนา	 เพ่�อเอาผู้ลการศ่กษ์าของเรามานำาเสันอติ่อสัาธิารณะ	 ก่อนทีั�จำะ

รวบรวมข้อมูลทัั�งห่มดเป็นรายงานและจัำดพิมพ์เป็นห่นังส่ัอเล่มให่ญ่	 ช่�อ ข้้อัเท็จแล้ะ

ความีจรงิ เห้ม่ีอังทอังคำา จังห้วัดเล้ย	เม่�อชาวบา้นทีั�วังสัะพงุฟ้ัองคีดเีพ่�อเรียกค่ีาเสีัยห่าย

ด้านสิั�งแวดล้อมและสุัขภาพจำากบริษั์ทัทุ่ังคีำา	จำำากัด	และขอให้่มีการฟ้ั�นฟูัพ่�นทีั�ปนเป้�อน
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มลพิษ์ด้วย	ห่นังส่ัอเล่มนี�ก็ได้ใช้เป็นห่ลักฐานในชั�นศาล	ทีั�ชาวบ้านเช่�อว่ามีส่ัวนทัำาให้่พวก

เขาชนะคีดีด้วย	ก่อนห่น้านี�พวกเขาได้ใช้ห่นังส่ัอเล่มนี�ศ่กษ์าห่าคีวามรู้กันเองและขยาย

แนวร่วมให้่มากข่�น	เขาว่ามันเป็นเห่ม่อนคัีมภีร์ของพวกเขา

มีชาวบ้านในพ่�นทีั�อ่�นๆ	ทีั�เราได้ใช้ทีัมงานฝ่่ายเทัคีนิคีและวิชาการไปช่วยเห่ล่อ

ห่ร่อสันับสันุนการแสัวงห่าข้อมูลสิั�งแวดล้อมทีั�มีปัญห่าและนำาข้อมูลเห่ล่านั�นมาใช้

ประโยชนใ์นการเจำรจำากบัผูู้้ก่อมลพิษ์	ห่ร่อการกระตุ้ินในห่ลายงานภาคีรฐัเข้ามาดูปัญห่า

และดำาเนินการให้่มีการแก้ปัญห่า	เช่น	ในพ่�นทีั�ท่ัาตูิม	จัำงห่วัดปราจีำนบุรี	ติำาบลเชียงราก

ให่ญ่	จัำงห่วัดปทุัมธิานี	ติำาบลท่ัาถ่าน	จัำงห่วัดฉะเชิงเทัรา	เป็นต้ิน	เม่�องานของเราทัำาให้่

ชาวบ้านได้ประโยชน์	ชาวบ้านได้พ่�งพา	เราก็มีกำาลังใจำมากข่�นนะคีะ	และอยากผู้ลักดัน

งานต่ิอเน่�องต่ิอไป	

ติอนนี�เราก็ช่วยชาวบ้านฟ้ัองอีกคีดีห่น่�งนะคีะ	 ทีั�ติำาบลนำ�าพุ	 จัำงห่วัดราชบุรี	

ชาวบ้านและห้่วยนำ�าพุได้รับคีวามเสีัยห่ายจำากกิจำการรีไซเคิีลและการฝั่งกลบขยะ

อุติสัาห่กรรมอันติราย	ชาวบ้านเคียต่ิอสู้ัเรียกร้องให้่ห่น่วยงานรัฐทีั�มีอำานาจำห่น้าทีั�	เช่น	

อุติสัาห่กรรมจัำงห่วัด	เข้ามาจัำดการปัญห่าตัิ�งแต่ิปี	พ.ศ.๒๕๔๔	จำนปัจำจุำบันคีวามเสีัยห่าย

รุนแรงมากข่�น	สัวนลำาไยเสีัยห่ายและล้มติาย	ห่ลายห่มู่บ้านเด่อดร้อน	เราเข้าไปศ่กษ์า

ปัญห่านี�	 วิเคีราะห์่ข้อมูล	 รวบรวมคีวามเสัียห่ายทัางสิั�งแวดล้อมเพ่�อให้่ชาวบ้านและ

ทันายคีวามใช้เป็นห่ลักฐานประกอบการฟ้ัองคีดีในการเรียกค่ีาเสีัยห่ายและให้่บริษั์ทั

แวกซ์	 กาเบ็จำ	 เซ็นเติอร์	 ฟ้ั�นฟูัสัภาพแวดล้อมให้่ปลอดภัย	 ศาลยอมรับให้่คีดีนี�เป็นคีดี

แบบกลุ่ม	ซ่�งเป็นคีดีมลพิษ์คีดแีรกของประเทัศทีั�เป็นการฟ้ัองคีดีแบบกลุ่ม	(class	action	

case)	ซ่�งศาลนัดตัิดสิันคีดีในวันทีั�	๒๔	ธัินวาคีม	๒๕๖๓	ต้ิองติิดติามกันต่ิอไปว่าผู้ลการ

ฟ้ัองจำะเป็นอย่างไร

เราดีใจำทีั�งานเชิงวิทัยาศาสัติร์ทีั�ตัิ�งใจำทัำาข่�นมามีส่ัวนในการสันับสันุนชาวบ้าน

ทีั�เด่อดร้อน	อาจำจำะเป็นงานทีั�ยากและต้ิองอาศัยคีวามร่วมม่อจำากนักวิชาการ	นักเทัคีนิคี

และการทัำางานรว่มกับชาวบ้านด้วย	มีองค์ีประกอบของการทัำางานเยอะ	งานสั่�อสัารกับ

สัาธิารณะผู้่านส่ั�อมวลชนและช่องทัางสั่�อของเราเองก็สัำาคัีญมาก	 การติรวจำวิเคีระห่์

ตัิวอย่างสิั�งแวดล้อมก็มีราคีาแพง	มีค่ีาใช้จ่ำายมากทีัเดียว	ทัั�งห่มดนี�เป็นงานทีั�ต้ิองค่ีอยๆ	

ขยับไป
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เข้�าใจว่าเวลาศาลพิิจารณา จะด้จากฐานุความร้�หรืองานุวิจ้ยที�เอามาสำ้�ก้นุในุศาล

ใช่่ไหมคร้บ ยกต้วอย่างเช่่นุที�สำระบุรี มีโรงงานุบำาบ้ด แล�วก็ปล่อยสำารพิิษลงมาไร่นุา

เข้า แล�วทางจ้งหว้ดก็บอกว่าสำารพิิษไม่ได�มาจากโรงงานุนีุ� ต�องพิิส้ำจน์ุก้นุ แล�ว

ปรากฏิว่าประสำบปัญหาคือทางราช่การ ไม่ว่าจะกรมโรงงานุอุตสำาหกรรมก็ดี 

สำาธิารณสำุข้จ้งหว้ดก็ดี หรือแม�แต่สำำานุ้กงานุอนุาม้ยจ้งหว้ด ม้กจะเข้�าข้�างกลุ่มทุนุ 

แล�วให�ช่าวบ�านุพิิส้ำจน์ุเอาเองว่าสำารพิิษมาจากไหนุ เจอแบบนีุ�บ�างไหมคร้บ

เจำอค่ีะ	กรณีของสัระบุรีทีั�ชาวบ้านฟ้ัองคีดีบริษั์ทัเบติเติอร์	เวิลด์	กรีน	จำำากัด	(มห่าชน)	

(Better	World	Green)	เราก็เคียไปเก็บตัิวอยา่งนำ�ามาติรวจำวิเคีราะห์่เช่นกัน	ผู้ลกระทับ 

ทีั�เกิดข่�นจำากการประกอบกิจำการฝั่งกลบกากอุติสัาห่กรรมอันติรายกว้างขวางรวม	๓	

ติำาบลค่ีอ	กุดนกเปล้า	ห่นองปลาไห่ล	และห้่วยแห้่ง	ติอนนี�คีดียังอยูใ่นศาลและศาลได้

แต่ิงตัิ�งให้่เราเป็นพยานผูู้้เชี�ยวชาญให้่ชาวบ้านทีั�เป็นโจำกท์ัฟ้ัองคีดีค่ีะ	 กรณีนี�เป็น

ตัิวอย่างทีั�ดีทีั�สัะท้ัอนให้่เห็่นถ่งอิทัธิิพลของบริษั์ทัทีั�อยู่เห่น่อห่ลายสิั�งห่ลายอย่าง	และ

บทับาทั	 ทัับซ้อนของกรมโรงงานอุติสัาห่กรรมทีั�คีวบอำานาจำห่น้าทีั�ในการออกใบ

อนุญาติให้่ตัิ�งโรงงาน	ขณะเดียวกันก็มีอำานาจำห่น้าทีั�กำากับดูแลการคีวบคุีมมลพิษ์และ

การจำัดการสิั�งแวดล้อมของโรงงานด้วย	 กรมโรงงานอุติสัาห่กรรมมีอำานาจำสัั�งการให่้

โรงงานแก้ปัญห่าสิั�งแวดล้อม	ติรวจำสัอบว่าโรงงานทัำาถูกต้ิองติามกฎห่มายห่ร่อไม่	และ

มีอำานาจำสัั�งปิดโรงงานห่ากพบว่าโรงงานทัำาผิู้ดซำ�าซ้อน	แต่ิผู้ลทีั�ปรากฏออกมาติรงกันข้าม

และเป็นฝ่่ายคุ้ีมคีรองผูู้้กระทัำาผิู้ดซะเอง	อดีติรองอธิิบดีกรมโรงงานฯ	ยังไปทัำางานเป็น

ทีั�ปร่กษ์าให้่บริษั์ทัอีกด้วย	ส่ัวนห่น่วยงานด้านสิั�งแวดล้อมและสุัขภาพก็ไม่มีคีวามกล้าห่าญ

และทุ่ัมเทัเพียงพอทีั�จำะพสูิัจำน์และชี�ชัดว่า	มลพษิ์จำากโรงงานสัง่ผู้ลกระทับติอ่สิั�งแวดลอ้ม

และชาวบ้านอย่างไร	

ไม่เพียงแต่ิทีั�สัระบุรีเท่ัานั�น	ในประเทัศไทัยปัญห่ามลพิษ์ทีั�เกิดข่�นในทุักพ่�นทีั�

มีลักษ์ณะแบบเดียวกับทีั�สัระบุรีนี�	 ชาวบ้านจ่ำงพ่�งห่น่วยงานรัฐไม่ได้เลย	 ห่ร่อว่าพ่�งได้

น้อยมาก	 กลุ่มทุันห่ร่อผูู้้ประกอบกิจำการมีอิทัธิิพลต่ิอข้าราชการอย่างมาก	 ข้าราชการ

เองจำะขยับทัำาอะไรก็เกรงว่าทัางบริษั์ทัจำะฟ้ัองกลับ	 ห่ร่อไม่ก็กลัวว่าเข้มงวดกับเขามาก

จำะกระทับการลงทุันของประเทัศบ้าง	เคียไปร่วมประชุมในเวทีัการเจำรจำาเพ่�อแก้ปัญห่า
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มลพิษ์ห่ลายเร่�องเห่ม่อนกันค่ีะ	 ข้าราชการส่ัวนให่ญ่มักนั�งก้มห่น้า	 ไม่กล้าแสัดงคีวาม

เห็่น	 ไม่เสันอทัางออก	 แล้วอย่างนี�จำะให้่ชาวบ้านศรัทัธิาภาคีรัฐได้อย่างไร	 และจำะไม่

คัีดค้ีานโคีรงการอุติสัาห่กรรมได้อย่างไร

งานุไหนุที�เราภาคภ้มิใจมากที�สุำด หมายถ๊้งงานุที�เราประสำบความสำำาเร็จ และก็เป็นุต�นุ

แบบที�เราจะทำาต่อไป

คีวามภาคีภูมิใจำก็น่าจำะเป็นการพัฒนาแนวงานวิทัยาศาสัติร์พลเม่องข่�นมาแล้วได้ใช้

สันับสันุนการติอ่สู้ัของชาวบา้น	เช่น	กรณกีารฟัอ้งคีดเีห่ม่องทัองคีำาจัำงห่วัดเลย	กรณกีาร

ติรวจำสัอบสัารปรอทัในปลาทีั�ติำาบลท่ัาตูิม	 จัำงห่วัดปราจำีนบุรี	 ทีั�ทัำาให่้ทุักห่น่วยงานทีั�

เกี�ยวข้องต้ิองเข้ามาติรวจำสัอบปญัห่าพ่�นทีั�ท่ัาตูิม	ซ่�งชาวบ้านร้องเรียนปัญห่ามลพษิ์นาน

เป็นสิับปี	ภาคีรัฐทัั�งส่ัวนกลางและสัว่นท้ัองถิ�นไม่เข้ามาเห่ลยีวแลคีวามทักุข์ของเขาเลย	

ห่ร่อย้อนไปในอดีติทีั�เราและกลุ่มกรีนพีซสัามารถพิสูัจำน์ได้ว่า	 ในอากาศทีั�ชาวบ้าน

มาบติาพุดต้ิองสูัดดมเข้าไปทุักวัน	มีสัารก่อมะเร็งและมลพิษ์อ่�นๆ	เจำอปนอยูสู่ังกว่าของ

ประเทัศอเมริกาห่ลายรอ้ยเท่ัา	จำนทัำาให้่ภาคีรัฐปฏิเสัธิข้อค้ีนพบของเราไม่ได้	พอไปติรวจำ

วัดอย่างจำริงจัำงบ้างก็พบการปนเป้�อนแบบเดียวกัน	 ทัำาให้่เขาออกประกาศเร่�องค่ีา

มาติรฐานในการเฝ้่าระวังสัารอินทัรียร์ะเห่ยง่ายออกมาใช้เป็นคีรั�งแรกของประเทัศไทัย	

อันนี�ก็เป็นสิั�งทีั�พวกเราภูมิใจำ	 แต่ิสิั�งสัำาคัีญทีั�คิีดว่าเป็นคีวามสัำาเร็จำมากกว่าค่ีอ	 บทับาทั

และงานทีั�เราทัำากลายเป็นเคีร่�องกระตุ้ินห่น่วยงานภาคีรัฐให้่แข็งขันมากข่�น	ต้ิองทัำางาน

มากข่�นเพ่�อไม่ให้่ล้าห่ลังกว่าภาคีประชาชน	อันนี�ค่ีอสิั�งทีั�เราภูมิใจำ

 มีการออกประกาศเกี�ยวกับการเฝ้่าระวังสัารอินทัรีย์ระเห่ยง่ายสัองฉบับค่ีะ	

ฉบับแรกเป็นประกาศคีณะกรรมการสิั�งแวดล้อมแห่่งชาติิ	เร่�อง	กำาห่นดมาติรฐานค่ีาสัาร

อินทัรียร์ะเห่ยง่ายในบรรยากาศโดยทัั�วไปในเวลา	๑	ปี	ซ่�งประกาศเม่�อกันยายน	๒๕๕0	

ห่ลังจำากทีั�พวกเราแถลงข่าวการติรวจำพบสัารอินทัรีย์ระเห่ยง่ายทีั�เป็นสัารก่อมะเร็งใน

อากาศของพ่�นทีั�มาบติาพดุเม่�อตุิลาคีม	๒๕๔๘	และอกีฉบับห่น่�งเป็นประกาศกรมคีวบคีมุ

มลพิษ์	เร่�องกำาห่นดค่ีาเฝ้่าระวังสัำาห่รับสัารอินทัรียร์ะเห่ยง่ายในบรรยากาศทัั�วไปในเวลา	

๒๔	ชั�วโมง		สัำาห่รับสัารก่อมะเร็งและทีั�ไม่ใช่สัารก่อมะเร็ง	ฉบับนี�ประกาศเม่�อมกราคีม	

๒๕๕๒	ค่ีะ
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ในส่ัวนของกระทัรวงอุติสัาห่กรรม	 ก็มีการผู้ลักดันให้่สัำานักงานมาติรฐาน

ผู้ลิติภัณฑ์ูอุติสัาห่กรรม	(สัมอ.)	ประกาศห้่ามไม่ให้่ใช้สัารติะกั�วเป็นส่ัวนผู้สัมในผู้ลิติภัณฑ์ู

สีันำ�ามันทีั�ใช้ทัาอาคีารบ้านเร่อนต่ิางๆ	 เม่�อปี	 ๒๕๕๙	 อันนี�เป็นการรณรงค์ีเพ่�อคีวาม

ปลอดภัยทัางสุัขภาพของเด็กเล็กเป็นการเฉพาะ	 ทีั�จำริงเขามีร่างประกาศมานานอยู่

เห่ม่อนกัน	 แต่ิเกรงใจำภาคีอุติสัาห่กรรมมากเกินไป	 ห่น่วยงานรัฐกับภาคีอุติสัาห่กรรม

เขากลมกล่นกันดี	 บางทีัก็ทัำาตัิวเป็นลูกน้องของโรงงานด้วย	 การรณรงค์ีของภาคี

ประชาชนก็เป็นตัิวกระตุ้ินและทัำาให้่ภาคีรัฐมีเห่ตุิผู้ลทีั�จำะนำามาประกอบการประกาศ

เป็นกฎห่มายได้	 งานวิจัำยของเราเคียติรวจำพบว่าผู้ลิติภัณฑ์ูสีันำ�ามันสัำาห่รับทัาอาคีารทีั�

ผู้ลิติในประเทัศมีสัารติะกั�วสูังมากอย่างน่าติกใจำ	 ปกติิไม่คีวรเกิน	 ๑00	 พีพีเอ็ม	

ผู้ลิติภัณฑ์ูห่ลายยี�ห้่อทีั�ติรวจำเจำอ	มีติะกั�วผู้สัมอยู่ห่ลายพันพีพีเอ็ม	สูังเป็นห่ม่�นพีพีเอ็มก็

มีค่ีะ	

ตอนุนีุ�งานุเราก็วางรากฐานุได�ระด้บหนุ๊�ง เราแสำวงหาความสำมดุลระหว่างคุณค่าชี่วิต

ภายในุก้บกิจกรรมที�เราทำาก้บส้ำงคมอย่างไรบ�างคร้บ 

การทัำางานแบบนี�	 ห่ากเราไม่มีเคีร่�องย่ดเห่นี�ยวจิำติใจำ	 เราไม่น่าจำะอยู่มาได้จำนทุักวันนี�

เห่ม่อนกันค่ีะ	 มันเห่น่�อย	 เคีรียด	 ต้ิองคิีดงานติลอดเวลา	 เห่ม่อนต้ิองต่ิอสู้ักับห่ลายสิั�ง

ห่ลายอย่าง	รวมถ่งต้ิองต่ิอสู้ักับตัิวเองด้วย	คีวามจำริงตัิวเองก็อยากไปปฏิบัติิธิรรมในวัด

ห่ร่อสัถานทีั�สังบทีั�เขาไปกันบ้าง	แต่ิเราไม่ค่ีอยมีเวลา	เน่�องจำากปัญห่ามลพิษ์มีกรณีร้อน

ห่ร่อเร่�องทีั�เราไม่คีาดคิีดเกิดข่�นเยอะ	และก็เรามีกันไม่กี�คีน	งบประมาณก็จำำากัดมาก	มี

เร่�องให้่คิีดและเคีรียดเก่อบติลอดเวลา	ห่ากห่ลบไปปฏิบัติิธิรรมแล้วใจำไม่สังบ	ก็รู้ส่ักว่า

อย่าไปดีกว่า	

เม่�อติอนทีั�ได้ทุัน	 API	 ก็ห่่วงงานและกังวลห่ลายอย่าง	 เราก็ไม่เคียไปอยู่ต่ิาง

ประเทัศนานๆ	คีนเดียวด้วย	ก็กลัวเห่ม่อนกัน	ทัำาให้่เกิดคีวามคิีดข่�นมาว่าเรากำาลังจำะไป

ปฏิบัติิธิรรมกแ็ล้วกัน	ซ่�งก็น่าแปลกวา่เม่�อคิีดได้แบบนี�	ใจำก็สับายเลย	โล่งๆ	ไม่กังวล	และ

นี�ก็ทัำาให้่คิีดต่ิอไปว่า	เม่�อไม่มีเวลาปลีกไปปฏิบัติิทีั�ไห่น	ก็ถ่อว่าการทัำางานค่ีอการปฏิบัติิ

ธิรรมอยา่งห่น่�ง	เพราะฉะนั�นเราขอปฏิบัติิธิรรมผู่้านการทัำางานในชวิีติประจำำาวันของเรา	

ผู่้านงานทีั�เราทัำา	เป็นการเพิ�มพูนคีวามดี	เพิ�มคีวามอดทัน	ฝึ่กตัิวเองให้่มีคีวามสุัข	มีจิำติ
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ทีั�นิ�งสังบท่ัามกลางปัญห่าห่ลายๆ	อย่าง	

คีำาถามก่อนห่น้านี�ทีั�ว่า	 คีรูโกมลมักโกรธิเม่�อเพ่�อนร่วมอุดมการณ์ไม่ได้ดังใจำ		

เราก็ล่มไปวา่เราก็มีภาวะคีลา้ยกันอยูบ้่าง	เราไม่คิีดเคีี�ยวเข็ญเร่�องอุดมการณกั์บใคีร	แต่ิ

เราค่ีอนข้างคีาดห่วังเร่�องคุีณภาพของงานกับคีนค่ีะ	บ่อยคีรั�งทีั�เราฉุนเฉียวห่ร่อโกรธิข่�น

มาเม่�องานไม่ได้ดั�งใจำ	ใจำร้อนบ้าง	ดุดันบ้าง	เราจำะรู้ส่ักตัิวว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี�แล้ว

ก็มีเสีัยใจำอยู่บ่อยๆ	เวลาทีั�เป็นแบบนี�	ปกติิเราจำะไห่ว้พระทีั�บ้าน	ก็เลยตัิ�งจิำติอธิิษ์ฐานว่า

ขอให้่เราสัามารถระงับคีวามโกรธิได้	ดับโทัสัะให้่ได้	ไม่ใส่ัอารมณ์กับใคีร	ห่ากเราระงับ

โกรธิไม่ได้ก็คีงไม่มีใคีรอยากทัำางานกับเราห่รอก	 ปกติิเราเป็นคีนอารมณ์ร้อน	 ใจำร้อน	

และขี�โมโห่	จ่ำงเป็นเร่�องทีั�จำะต้ิองฝึ่กตัิวเองให้่ได้	ซ่�งทุักวันนี�ถ่อว่าเราทัำาได้ค่ีอนข้างดี	ค่ีอ

ถ้าโกรธิปั�บก็จำะดับได้เร็ว	ไม่เอาคีวามโกรธิห่ร่อใส่ัอารมณ์กับใคีร	ห่ลายเร่�องทีั�เคียโกรธิ

ง่ายเดี�ยวนี�ก็ไม่โกรธิแล้ว	 อันนี�เป็นเร่�องทีั�เรารู้ส่ักว่าเราต้ิองสัะสัางติัวเราเอง	 กิเลสับาง

อยา่งก็ค่ีอยๆ	ทัำาให้่เบาบางลง		ฝึ่กสัมาธิิก็ใช้เวลาฝึ่กเท่ัาทีั�เรามี	เช่น	เวลาก่อนนอน	ห่ร่อ

อย่างติอนเช้าก็จำะฟัังธิรรมะไปในระห่ว่างทัำาอาห่ารเช้าค่ีะ

ช่่วงนีุ�บทบาทข้องเยาวช่นุคนุรุ่นุใหม่มีมาก โดยเฉพิาะทางการเมือง การทำางานุลง

ล๊กแบบเอ็นุจีโอที�เราทำาอาจจะย้งไม่ถ๊้งข้้�นุ อาจจะมีคนุจำานุวนุหนุ๊�งที�จะมาดำาเนิุนุ

ชี่วิตในุล้กษณะทำางานุเพืิ�อส้ำงคมแบบเรา เรามีอะไรฝากฝังถ๊้งคนุรุ่นุหล้งไหม

บ่อยคีรั�งทีั�เรารู้ส่ักว่าคีนรุ่นปู่ย่าติายายและรุ่นพ่อแม่ของเราเขาลำาบากมากเลยในการ

สัร้างชีวิติและเลี�ยงดูคีรอบคีรัว	 รุ่นของเราอยู่กำ�าก่�งระห่ว่างคีวามลำาบากในวัยเด็กกับ

คีวามสัะดวกสับายในปจัำจุำบัน	คีนรุ่นให่ม่อาจำจำะสัะดวกสับายกวา่คีนรุ่นของเรา	มีโอกาสั

ในการเรียนรู้โลกกว้างและเทัคีโนโลยีมากกว่าคีนรุ่นก่อนๆ	 รวมถ่งคีนในรุ่นของเราเอง

ด้วย	พวกเขามีคีวามคิีดอ่านเป็นของตัิวเอง	มีคีวามสัามารถ	รักอิสัระ	และมีคีวามเป็น

ปัจำเจำกบุคีคีลสูังมาก	 ซ่�งเป็นสิั�งทีั�ดี	 แต่ิก็มีข้อต้ิองระมัดระวัง	 เพราะเร่�องชีวิติมีคีวาม

ละเอียดอ่อนมาก	แม้แต่ิชีวิติตัิวเราเองบางทีัเรายังไม่เข้าใจำตัิวเองเลย	จ่ำงอยากให้่คีนรุ่น

ให่ม่ระมัดระวังการดำาเนินชีวิติ	การใช้ชีวิติ	และทัำาคีวามเข้าใจำในตัิวเองและคีนรอบข้าง

ให้่มาก	คีำาน่งถ่งคีนรอบข้างห่ร่อคีนอ่�นในสัังคีม
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	 คีนในรุ่นก่อนเติิบโติข่�นมาทัา่มกลางคีวามยากลำาบากและการมอุีปสัรรคีเยอะ

ก็ยิ�งห่ล่อห่ลอมคีนให้่มีจิำติใจำแข็งแกร่ง	 การเติิบโติท่ัามกลางคีวามสัะดวกสับายห่ร่อฝ่่า

ปัญห่าอุปสัรรคีน้อย	ก็อาจำจำะทัำาให้่ชีวิติมีคีวามเปราะบางสูัง

ทุักวันนี�ปัญห่ามลพิษ์	สัารเคีมีในอาห่าร	และคีวามเส่ั�อมโทัรมของสิั�งแวดล้อม	

ทัั�งอากาศ	ดิน	และนำ�า	ล้วนเป็นภัยทีั�ส่ังผู้ลอันติรายต่ิอพัฒนาการทัางร่างกาย	จิำติใจำ	และ

สัมองของคีนรุ่นให่ม่ตัิ�งแต่ิอยูใ่นท้ัองแม่	จำนกระทัั�งเติิบโติข่�นและในการดำาเนินชีวิติแต่ิละ

วัน	สิั�งแวดล้อมมีผู้ลต่ิอชีวิติของเราในทักุวินาทีั	คีวามเจ็ำบป่วยทีั�มีสัาเห่ติจุำากสิั�งแวดล้อม

และมลพิษ์เป็นสิั�งทีั�พิสูัจำน์ยาก	 แต่ิก็มีการพิสูัจำน์ให้่เห็่นคีวามเช่�อมโยงเห่ล่านี�มากข่�น

เร่�อยๆ	ห่ากสิั�งแวดล้อมเสีัยห่าย	ชีวิติของเรา	คีนทีั�เรารัก	และสััติว์ต่ิางๆ	ก็อยูไ่ม่ได้เช่น

กัน	 จ่ำงอยากฝ่ากการดูแลสิั�งแวดล้อมและการต่ิอสู้ักับปัญห่ามลพิษ์เพ่�อให้่ประเทัศไทัย

สัามารถรักษ์าธิรรมชาติิทีั�ดีและรักษ์าสิั�งแวดล้อมให้่ปลอดภัยสัำาห่รับทุักคีน	ไว้ในม่อของ

คีนรุ่นให่ม่	และเช่�อว่าคีนรุ่นให่ม่จำะทัำาได้ดีกว่า

เพ็ิญโฉม แซ่ัต้�ง

ผู้้�แสำดงปาฐกถ้าม้ลนิุธิิโกมลคีมทอง ประจำาปี 256๓ คร้�งที� 46

ห้วข้�อ "มลพิิษทางอุตสำาหกรรม: ปัญหาที�มากกว่าสิำ�งแวดล�อม-สุำข้ภาพิ"
(กำาลังอยูใ่นระห่ว่างการจัำดทัำาเป็นห่นังส่ัอเล่ม)
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ทิช่า ณ นุคร

เคียมีคีำาถามจำากผูู้้สัำาเร็จำการศ่กษ์าดูงานท่ัานห่น่�ง	 ซ่�งจำบมาจำากมห่าวิทัยาลัยคีอร์เนล	

เป็นนักกฎห่มาย	ท่ัานมาทีั�บ้านกาญจำนาภิเษ์กห่ลายคีรั�ง	และห่น่�งในคีรั�งนั�น	ท่ัานก็มา

ถามป้าว่า	"อะไรคือปัจจ้ยความสำำาเร็จข้องบ�านุกาญจนุาฯ"	 ป้าก็บอกว่า	ไม่รู้ว่าติอบ

ถูกห่ร่อผิู้ดนะ	แต่ิป้าเห็่นว่า	"ปัจจ้ยความสำำาเร็จก็คือ ที�นีุ�มีความเป็นุร้ฐนุ�อยมากหรือ

ไม่มีเลย เท่านุ้�นุเอง"

ทิช่า ณ นุคร (ป้ามล) ผู้้�อำานุวยการบ�านุกาญจนุาภิเษก
ความตอนุหนุ๊�งในุการแสำดงปาฐกถ้า ห้วข้�อ "ผู้้�แพิ�ข้องส้ำงคม จุดบอดการเยียวยา"

เนืุ�องในุวาระครบรอบ 5๐ ปี ม้ลนิุธิิโกมลคีมทอง ประจำาปี 2564
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ความสำงบ อดทนุ ร่วมมือ มายาแห่งอำานุาจ

	 ติลอดเวลาทีั�ผู่้านมา...

	 คีวามสังบไม่ใช่เพราะเช่�อฟััง

	 คีวามอดทันไม่ใช่เพราะเข้มแข็ง

	 คีวามร่วมม่อไม่ใช่เพราะร่วมใจำ

	 แต่ิ...ทุักอย่างดำาเนินไปติามท่ัาทีัและอำานาจำ

	 ทีั�มีอยู่จำริงในม่อในเท้ัาของผูู้้คุีม

	 คีวามจำริงค่ีอ...

	 เขาจำะสุัภาพเม่�อคุีณให้่เกียรติิเขา

	 เขาจำะสังบอดทัน	เม่�อคุีณอดกลั�นกับเขา

	 เขาจำะเช่�อฟัังศรัทัธิา	เม่�อคุีณชี�แนะอย่างจำริงใจำ

	 ทีั�สัำาคัีญอีกอย่างห่น่�งค่ีอ...

  เม่�อเขาหิ่ว	เขาห่วังจำะได้อาห่ารเพ่�ออิ�มท้ัอง

  เม่�อเขากระห่าย	เขาห่วังจำะได้ด่�มนำ�าเย็นๆ	เพ่�อดับกระห่าย

  เม่�อเขาผิู้ด	เขาห่วังจำะได้คีำาชี�แนะและให้่กำาลังใจำ

  เม่�อเขาทัำาถูก	เขาห่วังจำะได้คีำาชมและรอยยิ�ม



418 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
	 แต่ิถ้าคุีณเพียรพยายามทีั�จำะ...

	 ให้่อาห่ารเม่�อเขากระห่ายนำ�า

	 ให้่คีวามเย็นชา	เม่�อเขาโห่ยห่าคีวามอบอุ่น

	 ให้่บทัลงโทัษ์โดยไม่มีคีวามรักเป็นทุัน	เป็นฐาน

	 และยังทัำาให้่คีวามติระห่นักในคุีณค่ีาแห่่งคีวามเป็นมนุษ์ย์

	 ติลอดจำนแสังสัว่างแห่่งคีวามห่วังของเขา	ดับมอดลง

	 ก็ไม่มีข้อสังสััยสัำาห่รับการลุกข่�นสู้ัแบบ...คีนจำนติรอก

	 ในวันทีั�	๑๘	มีนาคีม	๒๕๔๓	ณ	บ้านทีั�ช่�อว่า...กรุณา

จดหมายจาก ทิช่า ณ นุคร
ถ๊้งสุำท้ศน์ุ เงินุหมื�นุ อดีตร้ฐมนุตรีว่าการกระทรวงยุติธิรรม
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419|

รำาล๊กคร้โกมล คีมทอง

	 	 โอ้เทีัยนน้อย	ด้อยแรง	แสังถูกดับ

	 ดาวล่วงลับ	จำากไป	ใจำห่วนห่า

	 โอ้โกมล	คีีมทัอง	ของประชา

	 สู้ัอุติส่ัาห์่	ดั�นด้นไป	ไกลเม่องกรุง

	 	 ด้วยสัำาน่ก	คีวามเป็นคีรู	ผูู้้ยังกิจำ

	 แม้แรงนิด	แต่ิจิำติ	ตัิ�งมั�นสูัง

	 สัอนเด็กน้อย	ด้วยใจำ	ทีั�ภาคีภูมิ

	 เพ่�อจำรุง	การศ่กษ์า	ประชาไทั

รำาล่กคีรูโกมล	คีีมทัอง



420 ตามรอยอุดมคต ิโกมล คีมทอง|
	 	 คีนห่นุ่มสัาว	ชาวคีรู	ผูู้้ใสัสัด

	 ท่ัานกำาห่นด	อนาคีติ	ไว้เพียงไห่น

	 เทีัยนน้อยน้อย	ห่ลายร้อยดวง	ย่อมส่ัองไกล

	 เพ่�อชาวไทัย	พ้นเงาม่ด	สิั�นทุักข์ติรม

	 	 มาเถิดห่นา	ผู้องเรามา	ร่วมจิำติมั�น

	 ร่วมฝ่่าฟััน	อุปสัรรคี	อันข่�นขม

	 ร่วมจุำดเทีัยน	อันสัว่างไสัว	ในสัังคีม

	 โต้ิแรงลม	พายุร้าย	ด้วยใจำศรัทัธิา

	 	 เห่ม่อนเทีัยนน้อย	ด้อยแรง	แสังถูกดับ

	 หั่วใจำนับ	ร้อยพันดวง	ยังห่่วงห่า

	 โอ้โกมล	คีีมทัอง	ของประชา

	 ผูู้้นำาพา	ประทีัปธิรรม	ส่ัองคีวามดี

ผู้้�ประพ้ินุธ์ิ: นุายแพิทย์วราวุธิ สุำรพิฤกษ์
แสัดงคีรั�งแรกเน่�องในงานรำาล่กคีรูโกมล	คีีมทัอง	โดยวงประกายดาว

ณ	คีณะคีรุศาสัติร์	จุำฬาลงกรณ์มห่าวิทัยาลัย	กุมภาพันธ์ิ	๒๕๒๒

คีรั�งทีั�	๒	เน่�องในวาระคีรบรอบ	๕0	ปี	มูลนิธิิโกมลคีีมทัอง

บรรเลงโดยวงสัามัญชน	วันทีั�	๒๑	กุมภาพันธ์ิ	๒๕๖๔

ณ	ห่อศิลปวัฒนธิรรมแห่่งกรุงเทัพมห่านคีร
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