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๑. ประชาสังคมอาเซียน

การรวมกลุมของประเทศสมาชิก “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
๑๐ ประเทศสกู ารเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป ๒๕๕๘ กำลังไดรบั
ความสนใจจากทัว่ โลก เพราะจุดประกายความหวังและความกลัวตอการเกิดภูมทิ ศั นใหมๆ เมือ่
ประเทศสมาชิกตางเรงเตรียมความพรอมในดานตางๆ การเรงเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนทำใหระบบความสัมพันธของผคู นกวา ๒๔๐ ลานคนอาจมีลกั ษณะแปลกแยก
และเปลีย่ นแปลงเร็ว ความซับซอนของประวัตศิ าสตรทถี่ กู เก็บงำและระบบการเมืองการปกครอง
ทีแ่ ตกตางกันอยางสิน้ เชิง ยิง่ เรงใหเกิดการแสวงหาความมัง่ คัง่ จากตลาดการคาชายแดน ตลาด
แรงงานตางดาว ตลาดคามนุษย และบอนการพนัน เรงการกอบโกยทรัพยากรในหวงโซอาหาร
และพลังงานจากแมน้ำโขง อีกทัง้ การแสวงหาความรแู ละความเปนสมัยใหมจากรายการโทรทัศน
ของไทยยังเรงใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ ของคนโดยบะหมีก่ งึ่ สำเร็จรูป เครือ่ งดืม่ ชูกำลัง
รวมทัง้ ธุรกิจความงามและผิวพรรณของไทยกลายเปนสินคาทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางสูงในชนชัน้
แรงงานไปจนถึงผูมีอันจะกิน
ในชวงเวลาแหงการเปลีย่ นผานอยางรีบเรงกลับพบวา การเพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แขงขัน การเตรียมความพรอมเพือ่ รับมือกับสิง่ ทาทายทางเศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหม
กลายเปนจุดรวมความสนใจ ขณะที่ประชาสังคมและทรัพยากรอีกมากที่รอการพัฒนาใหเปน
ปจจัยในการขับเคลือ่ นเสาหลักทางดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Sociocultural Community) กลับถูกมองขาม เมือ่ ประชาคมอาเซียนดำรงอยทู า มกลางความหลาก
หลายทัง้ ทางดานเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม แลวจะเดินไปสจู ดุ หมายปลายทางคือ
“ความเปนหนึง่ เดียวกัน” ไดอยางไร
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การขับเคลือ่ นเสาหลักทางดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจึงตองทำใหเกิด
การแลกเปลีย่ นความรแู ละวิถชี วี ติ ระหวางกัน ซึง่ รูปแบบทีพ่ อจะเปนไดนนั้ คือวิถชี วี ติ แหงความ
พอเพียง เพราะการสัง่ สมอริยทรัพยในรูปของความรแู ละคุณธรรมแหงความพอเพียงไดหยัง่ ราก
ลึกลงไปในสังคม ยังมีการผลิตซ้ำและคุณคาจากความพอเพียงทีซ่ อ นอยใู นพืน้ ทีเ่ ฉพาะอีกมากมาย
ทีย่ งั ไมเคยถูกกลาวถึงในวงวิชาการกระแสหลักมากอน
โลกทัศนแหงการดำรงชีวติ ของคนอาเซียนสวนใหญ โดยเฉพาะในกลมุ ประเทศเพือ่ นบาน
อันประกอบดวยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม (CLMV) ทีม่ ศี กั ยภาพสูงนัน้ มีรปู
แบบเฉพาะตัว (ปจจัตตลักษณะ) ในการสรางความรแู ละความจริงจากการพึง่ พาตนเอง โดยมี
วิถกี ารดำรงชีวติ อยางพอเพียงเปนจุดรวมทีม่ คี วามสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียงตองการทำความ
เขาใจกับคุณคาใหมๆ ทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจของคนทีอ่ ยใู นพรมแดนทีก่ วางออกไป
ความพยายามในการสรางเอกภาพทามกลางความหลากหลายทำใหเกิดการคนหาและ
คนพบแนวคิดเชิงปรัชญาทีถ่ กู เก็บงำไว ทีจ่ ะชวยสรางความหมายใหมเพือ่ เปนทางเลือกทีแ่ ตกตาง
เพราะมุมมองทีห่ ลากหลายไดชว ยสรางความเขาใจพุทธปรัชญาทีใ่ ชเปนพืน้ ฐานในการทำความ
เขาใจแนวคิดตางๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดึงคนใหเขาสูโลกของธรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
บทความชิน้ นีจ้ งึ บอกเลาชีวติ ผานวิถกี ารดำเนินชีวติ จิตใจทีเ่ บิกบาน และบริการของ
ระบบนิเวศในประเทศตางๆ ซึ่งพิสูจนความเปนสากลของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั แสดงใหเห็นการเตรียมรับมือเพือ่ เผชิญกับภาวะความแหงแลง
ดวยปรัชญาทีซ่ อ นอยใู นสวนครัวของชาวลาว การสรางความมัน่ คงทางดานพลังงานดวยการผลิต
ไฟน้ำของชนเผาทีเ่ มียนมาร การแพทยทางเลือกของครูขะแมร หมอผีทเี่ ปนทีพ่ งึ่ พาของคนกัมพูชา
ตลาดน้ำเจอโหนยไกรงั ของเวียดนามและการฟน เมืองเกาดวยพุทธศิลปกรรมปูนปน ของไทย
การคนหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศสมาชิกจึงเปนสิง่ ทีอ่ าเซียนภิวตั น
ตองการเพือ่ สรางทางเลือกใหมๆ ทำใหคนมนสิการ (พิจารณาอยางรอบคอบเปนเหตุเปนผล)
คุณธรรมตางๆ มาสตู นเองได ขณะเดียวกันก็สรางสังคมแหงพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุธรรม
ที่จะทำใหคนผูกพันและเอื้อเฟอเผื่อแผกัน กระบวนการแสวงหาความรูเพื่อคนหาและตีความ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ มีความหมายแตกตางกันไปในแตละประเทศ จะเปนฐานสำคัญ
ในการขับเคลือ่ นประชาสังคมอาเซียนตอไป
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๒. กัมพูชา : การแพทยทางเลือกของครูขะแมร
บทเรียนสำคัญที่ควรตองบันทึกไวในประวัติศาสตรเศรษฐกิจวา ชวงที่มีการพัฒนา
ประเทศ การแพทยและสาธารณสุขอยใู นภาวะสุญญากาศนัน้ ครูขะแมร หรือ “หมอผี” มีสว น
ในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจพอเพียงดวยการใหบริการทางการแพทยทางเลือก ซึง่ เปนองค
ความรเู ดิม (Traditional Knowledge) และการดูแลกันบนฐานแหงศรัทธาและความเชือ่ ทำให
คนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สมุนไพร การสวดมนต การบริกรรมคาถาและของขลังตางๆ ทำใหคนเกิด
ความนอมจิตไปในความดับ (นิโรเธ อธิมตุ ตฺ ตา) เห็นวาสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงมีปกติแตกสลาย
ไป คนจึงไมหวัน่ ไหวในทิฏฐิตา งๆ (นานาทิฏฐ สี ุ น กมฺปติ) ทีเ่ ห็นผิดวาชีวติ นีเ้ ทีย่ ง จิตทีน่ อ มไป
ในทางดับมีอานิสงสทำใหคนปราศจากความกลัว และมีความดับเปนความสุข
การเผชิญกับวิกฤตสุขภาพจิตแบบเฉียบพลัน (Acute Mental Health Problem) ทำให
รอยแผลจากสงครามและการฆาลางเผาพันธยุ งั คงปรากฏอยใู นสีหนาและจิตวิญญาณของชาว
กัมพูชาทุกคน การฆาลางเผาพันธไุ มไดฆา คนกวา ๒ ลาน หรือ ๑ ใน ๓ ของประเทศเทานัน้ แต
ยังฆาผคู นอีกหลายลานทีร่ อดชีวติ มาไดดว ยภาพหลอนและความหวาดกลัว เพราะชีวติ ถูกซ้ำเติม
ดวยระเบิดทีถ่ ลมบานเมืองจนยอยยับ ระเบิดกวา ๓ ลานตันถลมพืน้ ทีต่ า งๆ กวา ๑๐๐,๐๐๐ แหง
ทำใหกมั พูชากลายเปนประเทศทีถ่ กู ระเบิดถลมมากทีส่ ดุ แหงหนึง่ ของโลก ปญหาความขัดแยงกวา
๒ ทศวรรษ และปญหาความยากจนเรือ้ รังทีเ่ กิดขึน้ ขังผคู นราว ๒ ลานคนใหอยใู นโลกแหง
ความเจ็บปวด (Trauma) และโรคประสาทแบบวิตกกังวลทีเ่ รียกวา บัคสะบัท (Baksabat) หมาย
ถึงความขยาดหวาดกลัวจนไมรสู กึ รสู มกับชีวติ (Psychological Courage) อีกตอไป
สงครามไมไดคราชีวติ ผคู นไปอยางเดียว แตยงั ทำใหหมอและศาสตรทางการแพทยสญ
ู
หายไปเกือบหมด หลังสงคราม หมอทีช่ ำนาญการหลายคนหันไปทำงานใหกบั องคกรเอกชนหรือ
ประกอบอาชีพอืน่ ทีม่ รี ายไดดกี วาการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลก็มอี ยนู อ ย
มีเฉพาะในเมืองใหญเทานั้น ตองใชเวลาเดินทางเปนวันๆ คนสวนใหญจึงเขาไมถึงบริการ
ทางการแพทย สถิตกิ ารฆาตัวตายในกัมพูชาจึงสูง จนเปนประเทศทีม่ กี ารฆาตัวตายมากทีส่ ดุ
แหงหนึ่งของโลก ขณะที่มีคลินิกเกิดขึ้นหลายแหงตามเมืองเล็กๆ และในชนบท หมอคลินิก
(Village Doctor) และครูขะแมรจงึ เปนสองทางเลือกทีเ่ หลืออยสู ำหรับคนในชนบททีเ่ ปนคนสวน
ใหญของประเทศ
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ครูขะแมรเปนวิธีการรักษารูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของคนใน
ทองถิน่ ไดดว ยการดูแลรักษาหลากหลายรูปแบบ ในระหวางทีป่ ระเทศอยใู นชวงการพัฒนาทาง
การแพทยและสาธารณสุขใหไดมาตรฐานกลับพบวา การแพทยทางเลือกของครูขะแมรมคี วาม
ปลอดภัยมากกวาการแพทยสมัยใหม (ตามคลินกิ )
เมืองโสตงเปนเมืองเล็กๆ ของจังหวัดกัมปงทมอยหู า งจากเสียมราฐตองใชเวลาเดินทาง
เกือบครึง่ วัน ผปู ว ยสวนใหญปว ยเปนโรคระบบทางเดินอาหารและระบบยอยอาหาร เพราะขาด
สุขลักษณะในการกินอาหารทีด่ ี คนยังนิยมกินอาหารตามวัฒนธรรมการปรุงอาหารและการกิน
อาหารแบบดัง้ เดิมทีไ่ มสะอาด การขาดความรเู รือ่ งสุขอนามัยทีด่ ที ำใหผคู นเจ็บปวยไดงา ย กัมพูชา
เผชิญปญหาทางการแพทยครัง้ สำคัญเมือ่ มีการตรวจพบการแพรระบาดอยางหนักของเชือ้ HIV
ทีเ่ มืองโรคา (Rhoka) จังหวัดพะตะบอง เนือ่ งจากหมอทีค่ ลินกิ ชุมชนใชหลอดฉีดยา (Syringe)
ซ้ำจนทำใหมผี ปู ว ยติดเชือ้ กวา ๒๐๐ คนแมกระทัง่ เด็กเล็กและพระทีช่ ราภาพ สวนมากหมอทีห่ นั
มาเปดคลินกิ นัน้ เคยเปนอาสาสมัครทางการแพทยหรือแพทยสนามมากอน เคยไดรบั การฝกอบรม
ทางการแพทยขนั้ พืน้ ฐานเพือ่ คอยชวยเหลือแพทยผเู ชีย่ วชาญ และดูแลผปู ว ย
สงครามและความขัดแยงทำใหมแี พทยสนามเกิดขึน้ มากมาย คอยชวยงานตามคายอพยพ
ตางๆ ตลอดแนวชายแดนไทย - กัมพูชามานานหลายสิบป เมือ่ สงครามสงบก็หนั มาเปดคลินกิ
เพือ่ รักษาผปู ว ย วิธกี ารรักษาสวนใหญมกั ใหน้ำเกลือเปนหลัก ตามคลินกิ ทีก่ มั พูชามักพบเห็นเด็ก
ออนมีสายน้ำเกลือหอยอยทู แี่ ขน คนทำงานหอยน้ำเกลือขับรถมอเตอรไซดหรือออกไปทำงานตาม
ปกติ
ครูขะแมรใชวธิ กี ารรักษาทีต่ า งออกไปเพราะเห็นวาการรักษาโรคตองรักษาทัง้ โรคทาง
กายและโรคทางใจ การรักษาจึงมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายทัง้ การกินน้ำสมุนไพร การบริกรรมคาถา
และการสวดมนตเพือ่ ตามติดจิตไมใหมชี อ งวาง ทำสังขารทัง้ หลายใหเปนอารมณ กระทัง่ เห็นความ
ดับในการรักษานัน้ ครูขะแมรใชพนื้ ทีร่ อบบานเปนสถานพยาบาล (ดังรูปที่ ๑) มีเสือ่ และหลังคา
พลาสติกคอยกันน้ำคางใหผทู มี่ าพักรักษาตัว ผปู ว ยสามารถนำญาติมาชวยดูแลได รวมถึงการ
หุงหาอาหารรับประทานกันไดจนกวาจะหายเปนปกติ บางคนมาอยูนานถึงครึ่งป
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หมอพรพาท วัย ๔๗ ป เปนครูขะแมร
จากภู มิ ล ะลวดที่ ค นกั ม พู ช านั บ ถื อ กั น มาก
ปจจุบนั มาอาศัยอยใู นหมบู า นรอนไอรี่ ไกลจาก
ตัวเมืองโสตง จังหวัดกัมปงทม หมอพรพาทเคย
รับราชการทหารในสมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
สมัยเขมรแดง และชวงทีก่ มั พูชารบกับเวียดนาม
โดยทำหนาทีเ่ ปนแพทยสนาม จนมีเพือ่ นลมปวย
ดวยอาการแปลกๆ หมอทหารหาสาเหตุไมได
ในคืนหนึง่ หมอพรพาทฝนเห็นนักซักจัง (ฤๅษี)
รูปที่ ๑ สถานพักฟน บริเวณลานดินรอบบานครูขะแมร
มาบอกวาเปนอาการทีเ่ กิดจากการละเมิดผีปา
ผีปา เลยทำรายเอา นักซักจังจึงไดบอกวิธกี ารรักษาโรคให หมอพรพาทจึงทดลองรักษา โดยเอา
กระดูกหมาดำมาแชน้ำ แลวสวดคาถาทีจ่ ำไดจากความฝน ปรากฏวาอาการของเพือ่ นคอยๆ ดีขนึ้
ตามลำดับ
หมอพรพาทตัดสินใจเดินทางไปเรียนวิชาจากนักซักจังทีอ่ ยตู ามภูเขาตางๆ พนมกูเลน
จะชำนาญเรือ่ งการรักษาโรคทีเ่ กิดจากคุณไสย พนมตะแบงจะชำนาญเรือ่ งสมุนไพร พนมประสูติ
ชำนาญเรือ่ งพยากรณโชคชะตา สวนเขาพระวิหารชำนาญเรือ่ งญาณสมาธิ หลังจากนัน้ ไดเดิน
ทางไปรักษาคนทัว่ ประเทศเปนเวลากวา ๑๑ ปแลว เพราะเห็นวาเกิดมาชาตินจี้ ะตองทำบุญใน
การชวยเหลือผอู นื่ ใหพน ทุกข และการทีไ่ ดเรียนวิธรี กั ษาคนเปนการสงเคราะหคนอืน่ โดยไมเรียก
รองคารักษาใดๆ ทัง้ สิน้ เปนทานบารมีอยางหนึง่ บานหมอพรพาทอยหู า งจากถนนใหญเพียงแค
๑๐ กิโลเมตร แตในฤดูฝนตองใชเวลาเดินทางนาน ๓-๔ ชัว่ โมง เพราะถนนเปนดินโคลนเละ
และลื่น บางชวงอยูในระหวางการทำถนน บางชวงถนนเสียหายหนัก ทำใหไมสะดวกในการ
เดินทางไปมา จึงตองปดบริการ แตหมอยังคงรักษาผปู ว ยโดยเดินทางไปหาผปู ว ยถึงบาน
ของขลังทีใ่ ชในการรักษาไดแก หินฟาผา กระดูกหมาดำตายเอง กะลาตาเดียวและลูก
ตาลทีต่ นั และแก และทีส่ ำคัญคือการรักษาสัจจะ เพราะซักหรือสัจ ก็คอื สัจจะ ฤๅษีในความหมาย
ของคนกัมพูชาคือผรู กั ษาสัจจะ
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ครูขะแมรเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สืบทอดองคความรูทางการแพทยทางเลือกมาจาก
สังคมโบราณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูขะแมรในเรือ่ งการสรางทานบารมีโดยการ
รักษาสงเคราะหผอู นื่ โดยไมเรียกรองคารักษาใดๆ นัน้ ชวยรักษาความรเู หลานีเ้ อาไว สำหรับชาว
กัมพูชาแลว การบริกรรมคาถาไมไดถกู มองวาเปนเรือ่ งงมงาย แตเปนประเพณีมขุ ปาฐะ (Oral
Tradition) แสดงถึงวัฒนธรรมทีเ่ คยรงุ เรืองและยัง่ ยืนทีส่ บื ทอดกันมาของอาณาจักรเขมร ของ
ขลังและสมุนไพรคือวัตถุทางวัฒนธรรมโบราณของกัมพูชาทีค่ นสวนใหญรสู กึ คนุ เคย โดยเฉพาะ
ลูกตาล สัญลักษณของคนกัมพูชา
วิธกี ารรักษาพอหมอจะใหผปู ว ย
ดื่ ม น้ำ แช ก ระดู ก หมาดำ วิ ธี ทำก็ นำ
กระดูกหมาดำมาแชในน้ำมนตและกำกับ
ดวยคาถาเพราะกระดูกหมาดำ เปนตัว
ละลายโรคทีเ่ กิดจากคุณไสย ชวยไลของ
ที่เปนคุณไสยออกไปจากรางกาย จาก
นัน้ นำหินฟาผามาวางตรงจุดทีค่ ดิ วามีสงิ่
ไมดอี ยู หินฟาผามีลกั ษณะคลายหินใน
รูปที่ ๒ การตรวจรักษาของครูขะแมร
แมน้ำ ในลำธารน้ำตก แตมีสีดำสนิท
เพราะโดนฟาผา ความเย็นของหินฟาผายังชวยทำใหอาการเจ็บปวดทุเลาลง หินฟาฝายังชวย
ไลน้ำออกจากตัวผูปวยเหมือนกับการไลสิ่งไมดีออกจากรางกาย ในการรักษาผูปวยจะดื่มยา
สมุนไพรควบคไู ปดวย รายทีอ่ าการหนักหมอจะเคีย้ วขนของลูกตาลตันทีแ่ กจดั โดยกินไปพรอมกับ
หมากพลูทใี่ ชบชู าครู แลวสวดคาถากำกับกอนนำไปทาหรือพอกในบริเวณทีม่ อี าการ
ของขลังและเครือ่ งรางยังเปนอุบายในการทำใจใหอาจหาญ (มโนสมุตเฺ ตชนตาย) เชือ่
วามีอำนาจของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ อยคมุ ครองตามความเชือ่ ของศาสนาพราหมณซงึ่ เปนศาสนาเกาแก
ของกัมพูชา ขณะทีก่ ารรักษาศีล ๕ และการสวดมนตชว ยสรางสมดุลชีวติ เปนเงือ่ นไขสำคัญ
แหงความอยรู อดทีท่ ำใหคนปราศจากความกลัว และมีความดับเปนความสุข (ดังรูปที่ ๒) สวน
ญาติทตี่ ดิ ตามมาดูแลจะตองพกยันตทหี่ มอพรพาทใหตดิ ตัวอยเู สมอ เพือ่ ปองกันสิง่ ไมดเี ขาตัว และ
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จะตองรักษาศีล ๕ เหมือนผปู ว ย งดเวนการกินเนือ้ สัตว หันมากินผักใหมากขึน้ การกินเนือ้ สัตว
เทากับทำบาปเพิม่ ขึน้ แมเมือ่ หายแลวก็ยงั ตองรักษาศีลตอไปอีก หมอเชือ่ วา การรักษาจะได
ผลหรือไมนนั้ ขึน้ อยกู บั การปฏิบตั ติ วั ผปู ว ยและการทำตามคำแนะนำของหมออยางเครงครัด
หมอพรพาทใหผปู ว ยและญาติมาพักรักษาตัวไดทบี่ า นทีล่ อ มไวดว ยสายสิญจนเพือ่ กำหนด
เขต ผปู ว ยหามออกนอกสายสิญจน โดยเฉพาะผปู ว ยทีโ่ ดนคุณไสย เพราะดวงจะตก หรืออาจ
จะมีวิญญาณของเจากรรมนายเวรจองจะเอาชีวิต จึงตองใหอยูแตในบริเวณที่กำหนดเทานั้น
เศรษฐกิจพอเพียงของครูขะแมรสรางวัฒนธรรมแหงการแบงปนเพือ่ เปนทางออกใหกบั ผทู อี่ ยใู น
โลกแหงความเจ็บปวด หรือ บัคสะบัท (Baksabat) ทีพ่ บความขยาดหวาดกลัวจนไมรสู กึ รสู ม
กับชีวติ อีกตอไป
การรักษาไมมรี าคา หมอจะไมเรียกรองเงินทองในการรักษา ยกเวนเงินเล็กนอยเพือ่ บูชา
ครูในครัง้ แรก ดังนัน้ คาตอบแทนจึงแลวแตผปู ว ยหรือญาติจะให เงินทีไ่ ดมาจะแบงไปทำบุญที่
วัดทุกวันพระ และไปสรางวัดสรางพระ ทำบุญอุทศิ สวนบุญสวนกุศลใหกบั วิญญาณทีถ่ กู ขับไล
ออกไป บางสวนนำไปชวยงานสาธารณประโยชน เชน รวมทำถนนเขาหมบู า นและชวยเหลือ
สังคม โดยเฉพาะคนยากจน เพราะการไปรักษาคนตางหมบู า น โดยเฉพาะหมบู า นทีอ่ ยไู กลนัน้
ชาวบานไมมแี มกระทัง่ เงินคาครู หมอก็จะใชเงินทีไ่ ดรบั จากการรักษาผปู ว ยรายอืน่ มาเปนคาครู
นอกจากหมอจะตองเดินทางไปรักษาผปู ว ยตามสถานทีต่ า งๆ แลว ชวง ๒-๓ ปทผี่ า น
มายังใหคำแนะนำแกผปู ว ยทางโทรศัพท เพราะการเดินทางใชเวลานานหลายวัน การแนะนำทาง
โทรศัพทจะชวยแนะนำญาติในการชวยดูแลผปู ว ยไปพลางๆ ระหวางทีห่ มอกำลังเดินทางไป ทำให
สามารถติดตามอาการไดอยางใกลชดิ เปนระยะๆ การใหคำปรึกษาผานทางโทรศัพทยงั ทำให
สามารถรักษาไดตลอด ๒๔ ชัว่ โมง โดยไมมวี นั หยุด ทำใหเขาถึงผปู ว ยไดมากขึน้ ดวย ไมวา ผู
ปวยอยไู กลแคไหน หมอพรพาทก็จะเดินทางไปรักษาโดยไมเคยปฏิเสธผปู ว ยเพราะถือวาเปนความ
สุขและไดบญ
ุ
ชาวกัมพูชาตางพากันมาใหพอ หมอพรพาทรักษาโรค เพราะศรัทธาและเชือ่ มัน่ ในตัวหมอ
พรพาท โดยเห็นวา หมอสามารถรักษาหรือแกอาการเจ็บปวยของตนเองได บางครัง้ ผปู ว ยทีไ่ ป
รักษากับแพทยแผนปจจุบนั แลวอาการไมดขี นึ้ ก็หนั มารักษาดวยวิธขี องแพทยทางเลือกของหมอ
พรพาท
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วัฒนธรรมแหงการแบงปนเปนวิธีคิดนอกกรอบของการดูแลรักษาที่นอกจากจะทำให
คนสามารถดำรงชีวติ อยไู ด (Subsistence Health Care) ยังทำใหครูขะแมรเปนสวนหนึง่ ใน
การพัฒนาประเทศโดยมีเศรษฐกิจภาคเล็กๆ ทีเ่ ติบโตขึน้ มาโดยไมใชเงิน แตใชระบบการดูแลโดย
ญาติพี่นองและคนใกลชิด คนยากไรและคนจนในชนบทที่เปนประชากรสวนใหญของประเทศ
สามารถเขาถึงบริการทางการแพทยของแพทยทางเลือก และเปนผทู ไี่ ดรบั ประโยชนโดยตรง
ในเมือ่ องคความรทู างการแพทยมคี วามหลากหลาย และแพทยทางเลือกเปนฐานสำคัญ
ในการดำเนินชีวติ ของคนกัมพูชา ดังนัน้ การจะทำใหคนมีชวี ติ ทีด่ ี ระบบเศรษฐกิจจึงตองสราง
ความหลากหลายในการดูแลรักษา เพือ่ เพิม่ ทางเลือก (Choices) ใหกบั คนในสังคม

๓. สปป.ลาว : การเตรียมรับมือกับภาวะภัยแลง
นอกพืน้ ทีท่ นุ นิยมแหงสังคมสินคาและวิชาชีพ ผักสวนครัวคือศูนยกลางทางเศรษฐกิจการ
มีสว นรวม ผักสวนครัวแสดงภาพลักษณทสี่ ะทอนวิธคี ดิ และการดำรงชีวติ ของคนแบบตรงไปตรง
มา บนพืน้ ฐานแนวคิดการเลือกอยางสมเหตุสมผลเพือ่ เก็บรักษาอาหารไวในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ลงตัว (Rational Food Storage) ทีน่ อกจากจะทำใหชนบทของลาวมีอาหารและโภชนเภสัชกิน
ตลอดฤดูแลงอันยาวนานถึง ๖ เดือนแลว ยังทำใหคนประจักษในศิลปะการปรุงดินใหอรอยขึน้
มาเอง (Self-emergence) ภูมนิ เิ วศยอย (Eco-subregion) หนาบานจึงรอดพนเงือ้ มมือของตลาด
และภัยธรรมชาติมาได
อาหารทำใหโลกหมุนไป อาหารค้ำจุนชีวิตของคนและในกรณีของผักสวนครัวลาวคือ
เครือ่ งค้ำจุนสังคมทองถิน่ โดยผักสวนครัวเปนวิธกี ารเก็บรักษาอาหารสด (กวฬิงการาหาร หรือ
อาหารทีเ่ ปนวัตถุ) รูปแบบหนึง่ ทีฝ่ ากไวบนแปลงดินเล็กๆ หนาบาน เพือ่ สรางความมัน่ คงทาง
อาหารในระยะยาว ผักสวนครัวจึงเปนสัญลักษณแหงชัยชนะในการปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ น
แปลงทางธรรมชาติ เปนพืน้ ทีส่ ขุ ภาพและขณะเดียวกันก็เปนบันทึกความทรงจำรวมของคนทัง้
ชุมชน
โลกทัศนในการดำรงชีพดวยสวนครัวเล็กๆ แสดงถึงพลังทางเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ อี ยมู าก
มาย ทัง้ การปลูก การกิน และการแลกเปลีย่ นทีส่ ามารถปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลง ความ
สามารถในการปรับตัวทำใหเศรษฐกิจพอเพียงของลาวไดเปรียบกวาประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน แม
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ตองเผชิญกับพายุโซนรอนไหหมาและพายุฝนุ นกเตน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ สรางความเสียหายถึง
๑ ใน ๓ ของ GDP แตเศรษฐกิจของลาวก็ยงั คงเติบโตในระดับทีส่ งู
เนือ่ งจากผักเปนสินคาทีเ่ ปนทีต่ อ งการของคนทุกกลมุ ดังนัน้ การปลูกผักสวนครัวใหงาม
ถือเปนความรับผิดชอบทางสังคมของชาวลาวทีช่ ว ยทำใหคนพนจากทุกขเนือ่ งดวยการแสวงหา
อาหารเลีย้ งชีวติ (อาหารปริเยฏฐทิ กุ ขฺ )ํ และเปนทีพ่ งึ่ พาของคนสวนใหญ
การปลูกพืชสวนครัวเปนศิลปะอยางหนึง่ ทีช่ ว ยจัดการความเสีย่ งโดยใหผกั สวนครัวเขา
ไปอยใู นหลายพืน้ ทีข่ องบาน สวนครัวของชาวลาวจึงมีหลายรูปแบบดวยกัน การปรับตัวยังชวย
ทำใหเกิดความตอเนือ่ งในการตอยอดภูมปิ ญ
 ญาเรือ่ งฝนุ (ปยุ ) ฝนุ คือขีค้ วายแหงคานา เศษใบไม
ใบหญา ดินออนริมบึงทีเ่ กิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตวนบั พันป หรือแมกระทัง่ ขุยขีก่ ะเดือน
(ขีไ้ สเดือน)
สวนครัวเปนพืน้ ทีส่ เี ขียวผืนเดียวทีเ่ หลือรอดทามกลางความแหงแลงรอบตัว ผักสวนครัว
จึงเปนอาหารหลักและเปนโภชนเภสัชในระบบอาหารทีม่ คี วามสำคัญตอสุขภาพของคนทัง้ ครอบ
ครัว ผักสวนครัวยังเปนศูนยรวมแหงความสนใจของคนในชุมชน ทีส่ รางคุณคาสือ่ กลางทำใหสงั คม
มีความหมาย เพราะผักทีป่ ลูกนอกจากจะเอาไวกนิ กันในครอบครัวแลว ยังสามารถแบงปนให
กับคนทัง้ ชุมชน การเขาไปทำความรจู กั กับสวนครัวของเพือ่ นบานแสดงถึงความเปนกัลยาณมิตร
ทีจ่ ริงใจ ความสำคัญของผักสวนครัวในแงของการเปลีย่ นเพือ่ นใหเปนมิตรมีอปุ การะมาก มิตร
รวมสุขรวมทุกข มิตรแนะประโยชนและมิตรมีน้ำใจ ยังเปนสิง่ ทีส่ งั คมสินคามองผานเลยไป
มีวธิ มี ากมายในการสรางมิตรภาพจากสวนครัว รูปแบบทีง่ า ยทีส่ ดุ คือการแบงปนผักสวน
ครัวทีป่ ลูกไว แตสงิ่ ทีช่ ว ยใหสวนครัวยังดำรงอยไู ดคอื การแบงปนทรัพยากรในการผลิต เชน ขี้
ควาย ทีเ่ ด็กๆ ไปเก็บมาจากทองนา และเมล็ดพันธหุ รือผักทีข่ อมาจากแปลงผักของบานอืน่ ทัง้
เมล็ดบวบ ตนตะไคร เมล็ดผักกาด หรือผักทีป่ ลูกโดยไมใชเมล็ด เชน สะระแหน เมือ่ คนสามารถ
เดินไปขอเมล็ดพันธจุ ากเพือ่ นบานไดทำใหตลาดไมมคี วามหมายและทำใหทกุ บานมีผกั สวนครัว
ไวกนิ ไดตลอดปไมมขี าด ความเปนสาธารณะ (Green Commons) ของผักสวนครัวทีท่ กุ คนสามารถ
เขาถึงไดทำใหเกิดการผสมขามพันธุ เพือ่ ใหไดสายพันธทุ แี่ ข็งแรงขึน้ ผักสวนครัวจึงเปนอาหาร
หลักที่อยูในโภชนาการของคนลาว
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กัลยาณมิตรทำใหการคนหาผักจากบานอืน่ เปนสวนหนึง่ ของพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร
เพือ่ ใหคนหันมาดูแลกัน ยินดีในการรวมทุกขรว มสุข บอกกลาวใหกนั ฟงในสิง่ ทีไ่ มเคยรู และคอย
แนะนำใหตงั้ อยใู นความดีเพือ่ ชวยรักษาทรัพย (ผักสวนครัว) นัน้ ไว กลไกการบอกเลาทำใหการ
สรางสรรคและอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชในทองถิน่ มีความเขมแข็ง การแบงปนกันกินยังชวยสราง
ศักดิศ์ รี และความภูมใิ จใหกบั เจาของสวน
เมือ่ ผักสวนครัวถูกมองวาเปนยา
อายุวฒ
ั นะ (Wellness) ดังนัน้ สวนครัวจึง
เปนการผจญภัยเล็กๆ เพราะพื้นที่สวน
ใหญของสปป.ลาวเปนดินปนทรายทีห่ นา
ดินนั้นเต็มไปดวยหินนำนอ (หินลูกรัง
เล็กๆ) ดินขาดคุณสมบัตใิ นการกักเก็บน้ำ
ทำใหหนาดินไมมคี วามชมุ ชืน้ ในฤดูแลง
จึงไมสามารถปลูกพืชอะไรได ขณะทีห่ นา
ฝนก็ตองเผชิญกับปญหาน้ำหลาก มวล
น้ำจำนวนมหาศาลจะพัดหินและทราย
มากมายจากภูเขาซึง่ มีพนื้ ทีถ่ งึ ๓ ใน ๔
รูปที่ ๓ สวนครัวริมตลิง่ แมน้ำโขงของลาว
ของประเทศไปลงแมน้ำโขง ทำใหแมน้ำ
มีเกาะอยมู ากมายถึง ๔,๐๐๐ เกาะ ในทุกปจะมีเกาะใหมๆ เกิดขึน้ ขณะทีม่ บี างเกาะคอยๆ จมหาย
ไป คนในเมืองปากเซตองปรับตัวใหเขากับนิเวศแหงความไมแนนอนนี้ ปริศนาความอยรู อดของ
ผักสวนครัวจึงตองอาศัยทั้งภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง เชน การทำสวนครัวริมตลิ่ง
แมน้ำโขง (รูปที่ ๓) ทำไดเฉพาะฤดูแลงในชวง ๒-๓ เดือนเมือ่ แมน้ำโขงแหงลง
ฮีตคองเปนวัฒนธรรมทีเ่ ขมแข็งทีท่ ำใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงอยใู นการใช
ชีวติ ประจำวันของคนลาว โดยเชือ่ มโยงกับพระพุทธศาสนาและความเชือ่ ตางๆ เพือ่ ใหคนอยรู ว ม
กันอยางมีความสุขและทำใหคนบริสทุ ธิด์ ว ยปญญา (ปฺญาย ปริสชุ ฌ
ฺ ติ) โดยเห็นวาธรรมชาติ
ไมไดโหดรายเพราะ “โลกธรรม” ทัง้ ปวงตางมีทงั้ สุขและทุกขปะปนกันไป ดังนัน้ คนตองปรับ
ตัวใหเขากับวัฏจักรน้ำและดิน และเงือ่ นไขใหมๆ ของธรรมชาติ
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ผักสวนครัวกลายเปนแหลงอาหารที่มีความสำคัญในชวงหนาแลงและเปนตลาดสดใน
บาน เพราะการเดินทางไปซือ้ ทำใหเสียเวลาทอผาและมีคา ใชจา ยสูง ความหลากหลายของผัก
ในสวนครัวทำใหอาหารจากตลาดกลายเปนสิง่ ทีอ่ ยนู อกเหนือความจำเปน
แมสวนครัวจะเปนภูมนิ เิ วศเล็กๆ แตกลับมีพลังบางอยางทีค่ รอบงำมนุษย เมือ่ ผักถูกนำมา
ใชเปนของฝากของตอนทำใหสวนครัวกลายเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพและการตอนรับ ภูมทิ ศั น
ในการปลูกผักสวนครัวไวหนาบานยังใหคณ
ุ คาดานสุนทรียภาพทำใหบา นเปนทีส่ ปั ปายะแกคนทัว่
ไป ลึกลงไปในแปลงผักสีเขียวแหงเดียวทีเ่ หลือรอดในหนาแลง คือการทำอินทรียใ หแกกลา (มี
ศรัทธา เปนตน) ดวยการทำใหตอ เนือ่ งกันไป ผักสวนครัวจึงสะทอนใหเห็นวิธคี ดิ และการดำรง
ชีวติ ของคนในครอบครัวนัน้ ๆ
ฝนทีต่ กลงมาอยางหนักทำใหมนี ้ำขังในแปลงผักสวนครัว ผักจะเนาเปอ ยและไดรบั ความ
เสียหาย โดยเฉพาะผักหอมหอ (สะระแหน) ใบจะแหวงและคอยๆ เนาเปอ ยตายไปทีล่ ะสวน สวน
ผักหอมบัว่ (ตนหอม) จะเปอ ยและตายทันที น้ำทวมทำใหมหี นอนขึน้ มาอาศัยอยทู ตี่ น ผัก และ
จะกินผักในสวนจนเสียหายทัง้ หมด ไมสามารถนำมาประกอบอาหารได ผักสวนครัวเปนสิง่ จำเปน
เอาไวกนิ คกู บั อาหารกินมือของคนลาว (Finger Food) การเก็บผักสวนครัวตองเก็บในชวงเวลา
ทีโ่ ตเต็มที่
แมการปลูกผักสวนครัวจะไมไดใชสารเคมีในการบำรุงผักหรือใชยาฆาแมลงกำจัดศัตรูพชื
แตชว งตนฤดูฝน ฝนทีต่ กลงมาใหมๆ มักมีสารพิษหรือสารเคมีเจือปนมาดวยจากการฉีดยาฆา
แมลงในแปลงนาขางบาน ทำใหน้ำฝนไมสะอาด เมือ่ ฝนตกลงมาในปริมาณมากๆ น้ำฝนทีท่ ว ม
ขังในแปลงผักจะทำใหผกั เนาเปอ ย เสียหาย ไมสามารถนำมาประกอบอาหารกินได ชาวลาวมี
ภูมปิ ญ
 ญาในการรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวเล็กๆ แหงนีโ้ ดยการปรับภูมทิ ศั นสวนครัว
การออกแบบภูมิทัศนสวนครัวอยูบนพื้นฐานความเขาใจในสังขตลักษณะของสิ่งที่เปน
สังขารนัน่ คือ มีความเกิดขึน้ ปรากฏ (อุปปฺ าโท ปฺญายติ) ก็มคี วามเสือ่ มไปปรากฏ (วโย ปฺญายติ)
และเมื่อตั้งอยูก็ตองมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ (ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ ปฺญายติ)
ดังนัน้ คนจึงตองรจู กั ปรับตัวใหอยกู บั ความแปรปรวนเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดใหได
เมือ่ ถึงฤดูฝน สวนครัวทีป่ ลูกในพืน้ ทีน่ า ใกลบอ ปลาขอนทีม่ นี ้ำเหลือไวรดผักตองรือ้ ออก
เพือ่ ปรับพืน้ ทีส่ ำหรับปลูกขาว โดยยายมาไวทบี่ า นเพือ่ ใหครอบครัวมีอาหาร (ผัก) ไวรบั ประทาน
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อยางตอเนือ่ ง สวนครัวสวนหนึง่ ปลูกไวบนดิน บางสวนถูกยกขึน้ ไวบนทีส่ งู เปนสวนครัวกะละมัง
หรือสวนครัวนัง่ ราน ซึง่ จะมีความสำคัญหากสวนครัวบนดินไดรบั ความเสียหายจากน้ำหลากทวม
หรือสัตวทเี่ ขามาทำลายแปลงผักโดยเฉพาะเปดและไก
บานของผสู งู อายุทอี่ ยคู นเดียวมักจะทำสวนครัวนัง่ รานเอาไวอยางไมพถิ พี ถิ นั โดยการ
ยกพืน้ ไมเสาตนเดียวสูงจากดินประมาณ ๑ เมตร แคพน น้ำทีจ่ ะหลากทวมหมบู า นในชวงเวลา
ใดๆ เพือ่ วางกระบะสวนครัว (ดังรูปที่ ๔) บานทีม่ คี นแข็งแรงจะไปหาเขงมาปลูกผัก
การปลูกผักในเขงและในถุงปยุ ใชลอ ศัตรูพชื ทีจ่ ะอพยพหนีขนึ้ มาหาอาหารกินทีแ่ ปลงผัก
สวนครัวในฤดูการทำนา การกำจัดศัตรูพชื ในแปลงผักสวนครัวตองลอปลวกดวยเขง ปลวกจะกิน
ไม ไ ผ ที่ เ ข ง แทนที่ จ ะมากิ น ผั ก
สวนครัว นอกจากเขง ถุงปุยก็
สามารถลอปลวกได โดยไมตอ ง
ใช ส ารเคมี ทำให ผั ก มี ร สชาติ
เฉพาะตัวทีอ่ รอยขึน้ (Signature
Taste) เข ง และถุ ง ปุ ย ได จ าก
บอขยะของเมืองจำปาสักไมไกล
จากหมูบาน ชวยลดปญหาขยะ
รูปที่ ๔ สวนครัวนัง่ ราน
ในเมือง
การขยายตัวของหมบู า นและกลายเปนเมือง (Urbanization) ทำใหบางครอบครัวกำลัง
สรางบานใหม บานที่กำลังกอสรางสวนใหญเปนบาน ๒ ชั้นเพื่อหนีน้ำทวม โดยจะสรางจาก
ลางขึน้ บน คือวางเสาเข็มและยกพืน้ ใหสงู ประมาณ ๑.๕ เมตร เนือ่ งจากการกอสรางใชเวลา
นาน เพราะลูกหลานตองไปทำงานหาเงินทีป่ ระเทศไทยแลวสงเงินมาให ทำใหพนื้ ทีว่ า งดานลาง
ในเขตทีเ่ ปนตัวบานทีอ่ ยใู นระหวางการกอสรางสามารถนำมาใชปลูกผักสวนครัวไวกนิ ได เพือ่ ใช
พืน้ ทีใ่ หเกิดประโยชนสงู สุด ดีกวาปลอยทิง้ ไว ผักยังไดรบั แสงเพียงพอทำใหผกั งามดี
ในชวงฤดูฝน น้ำหลากทีไ่ หลเขาทวมชุมชนตองรีบระบายออกจากสวนครัว หลุมเปนสวน
สำคัญของระบบการระบายน้ำทวมหลากอยางรวดเร็ว หลุมเกิดขึน้ โดยไมตงั้ ใจ จากการขุดเอา
ดินมาใสกระถาง ใสเขง และใสกระสอบเพื่อปลูกพริกและมะเขือเทศ ซึ่งเปนพืชที่ตองการ
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การบำรุงเปนพิเศษ การขุดดินทำใหเกิดหลุมลึกถึง ๘๐ เซนติเมตร หลุมทีต่ อ เขากับรองระบาย
น้ำจะชวยระบายน้ำทีไ่ หลมาทวมขังในสวนโดยน้ำจะไหลมาลงทีห่ ลุมกอนจะระบายออกไปลงที่
ถนนหนาบาน น้ำฝนตกมาตามธรรมชาติถา ไหลไปเขาบานใครถือวาเปนน้ำสะอาด หลุมยังใช
ผสมปยุ หรือ “ฝนุ ” ในฤดูแลงไดอกี ดวย
คนลาวตอยอดภูมปิ ญ
 ญาโดยการนำฝนุ มาเผากับแกลบดวยไฟออนๆ พอใหแมลงทีห่ ลบ
อยใู นนัน้ ตาย การทำฝนุ ตองหมัน่ รดดวยน้ำปสสาวะทีค่ นทัง้ ครอบครัวชวยกันรวบรวม น้ำปสสาวะ
ดองในกระบอกไมไผเปน “แมฝนุ ” ชัน้ ดี ทำใหผกั งามผลไมลกู ใหญและชวยเรงตนออนของใบ
ยาสูบใหโตเร็ว โดยไมตอ งใชสารเรง ทัง้ ยังชวยรักษาครอบครัวเอาไวไมใหลม สลาย ฝนุ ทีด่ จี งึ
ตองอยไู มไกลบาน
ฝนุ ทีค่ นลาวนิยมทำกันมี ๓ แบบดวยกัน
แบบที่ ๑ ฝนุ ขีค้ วายแหงเพือ่ เพิม่ หนาดิน
ขีค้ วายแหงจากทงุ นาจะชวยสรางหนาดินทีถ่ กู น้ำพัดพาไปในชวงฤดูฝนและชวยปรับองค
ประกอบของดินใหเหมาะกับการเพาะปลูก นำฝนุ ขีค้ วายมาเทลงหลุมในปริมาณทีพ่ อเหมาะกับ
ขนาดของแปลงผักและชนิดของผัก ไมมากเกินพอดี หลุมจะชวยผสมฝนุ ทำใหฝนุ ไมฟงุ ไปทีอ่ นื่
จากนัน้ เทน้ำลงไป น้ำชวยทำใหขคี้ วายเปอ ย ไมเปนกอนแข็ง ใชเสียม จอบหรือพลัว่ สับใหละเอียด
แลวตักไปใสในแปลงผัก ฝนุ ขีค้ วายจะชวยเพิม่ ความชืน้ ใหกบั ดิน เมือ่ รดน้ำลงไป น้ำจะไมไหล
ไปทีอ่ นื่ เพราะมีขคี้ วายคอยซับน้ำเอาไว ทำใหดนิ ชมุ ชืน้ อยตู ลอด ผักทีป่ ลูกจึงงามดี
แบบที่ ๒ ฝนุ ขีค้ วายผสมแกลบใชเปนปยุ บำรุงดิน
นำแกลบมาเทกองรวมกันประมาณ ๑ ถุงปยุ แหวกตรงกลางเพือ่ ใสเศษใบไมเปนชนวน
ในการเผา แลวจุดไฟ ไฟจะไหมจากดานบนลงมา แกลบทีเ่ ผาจะชวยเพิม่ ปยุ ในดิน และเปนปยุ
ทีด่ กี วาแบบไมเผา เพราะสามารถยอยธาตุอาหารทีอ่ ยใู นแกลบลงสดู นิ ไดงา ยกวา ยนระยะเวลา
ในการยอยสลาย ทำใหพชื นำไปใชไดทนั ที
การเผาตองคอยดูใหไฟไหมครึง่ ไมไหมครึง่ เมือ่ เผาไดทแี่ ลวใหแบงตรงกลางกองออกดวย
พลัว่ และจอบ เทขีค้ วายแหงลงไปแลวกลบดวยแกลบทีเ่ ผา ทิง้ ไว ๒-๓ ชัว่ โมง เพือ่ อบขีค้ วาย
ใหแมลงทีอ่ ยดู า นในตาย กระทัง่ ขีค้ วายอยใู นสภาพทีถ่ กู เผาแบบกึง่ ไหมกงึ่ ไมไหม จากนัน้ นำแกลบ
และขีค้ วายทีเ่ ผาแลวไปเทลงหลุม แลวเทน้ำตามลงไปเพือ่ ใหขคี้ วายเปอ ยยยุ แตกออกเปนกอน
เล็กๆ สับดวยเสียมเพือ่ คลุกเคลาใหเขากัน แลวตักไปใสในแปลงผัก
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แบบที่ ๓ ฝนุ ขีค้ วายผสมแกลบและน้ำปสสาวะ เพือ่ ทำหัวปยุ ธรรมชาติใชแทนยาเรง
ผักสวนครัวเปนแหลงอาหารที่สำคัญในชวงหนาแลง ผักจึงตองเติบโตไวเพื่อใหเพียง
พอกับความตองการ ปยุ ทีเ่ หลือจากการทำปยุ ขีค้ วายในแบบที่ ๒ ใหนำมาเติมน้ำปสสาวะลงไป
เพือ่ ทำหัวปยุ ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืช น้ำปสสาวะนัน้ รวบรวมมาจากคนในครอบครัว โดย
เปนความรับผิดชอบรวมกันในการปสสาวะใหไดมาเอาไวใชเพือ่ สรางอาหารเลีย้ งคนทัง้ ครอบครัว
นำปสสาวะมาเทลงในหลุมแลวทิง้ ไว ๒ - ๓ คืน ระหวางนีก้ ใ็ หเติมปสสาวะทีเ่ ก็บไดในแตละคืน
มาผสม ใชพลัว่ จอบหรือเสียมสับกอนขีค้ วายและคลุกเคลาใหเขากับน้ำปสสาวะ จากนัน้ ตักไป
ใสในแปลงผัก
การเติมปสสาวะทำใหคนในครอบครัวเขามามีสว นรวมในการผลิตอาหารทุกขัน้ ตอน โดย
มีความเห็นพองตองกัน (ทิฏฐิสามัญญตา) เปนไปเพือ่ การออกจากทุกขเนือ่ งดวยการแสวงหา
อาหารเลี้ยงชีวิต (อาหารปริเยฏฐิทุกฺขํ) ถาครอบครัวตองการผักที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มี
ประโยชนมากก็ตองชวยกันปลูกผัก แปลงผักสวนครัวจึงชวยสรางความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว
สวนครัวเปนการสรางความมัน่ คงทางอาหารทีส่ บื ทอดกันมาอยางตอเนือ่ ง และการแตก
ออกในลักษณะของนวัตกรรมในครอบครัว (Household Invention) ในการทำปยุ โดยเกิดขึน้
ควบคกู นั ไป แสดงถึงความไมหยุดนิง่ ตายตัวขององคความรู
การสรางนวัตกรรมในครอบครัวทีท่ กุ คนรวมกันผลิตขึน้ มาทำใหเกิดฐานการผลิตขนาด
ใหญ สามารถเคลือ่ นตัวเขาสพู นื้ ทีเ่ ศรษฐกิจหลักอยางทรงพลัง ฝนุ กลายเปนสินคาออกทีส่ ำคัญ
และเปนทีต่ อ งการของทุกประเทศในอาเซียน แมแตไทยยังตองนำเขาฝนุ จากลาวเพิม่ ขึน้ ถึง ๑๐
เทา ในชวง ๒-๓ ปทผี่ า นมา หรือผักแมน้ำโขง เศรษฐกิจชุมชนทีม่ สี ว นแบงทางการตลาดสูง
ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ โรงแรมและรานอาหารใชเปนจุดขายเพือ่ ดึงดูดนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาลาวปละ
๓ ลานคน (เทากับประชากรลาวครึง่ ประเทศ) ผักบางสวนถูกสงมาขายถึงกรุงเทพฯ
พรมแดนเศรษฐกิจพอเพียงของลาวแผออกไปจนกวางใหญไพศาลดวยปรัชญาเรื่อง
“ความเปนพีเ่ ปนนอง” ผญากลาวไววา “แกวบขดั สามปกลายเปนแห พีน่ อ งบมาแวะ สามปกลาย
เปนคนอืน่ ” ทำใหทกุ คนมีสว นรวมสรางสรรคระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการแบงปน
ผลผลิตและเมล็ดพันธภุ ายในหมบู า นทำใหเกิดคลังเมล็ดพันธจุ ำนวนมากไวปลูกซอมหากมีแมลง
มาทำลายหรือน้ำทวมเสียหาย
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การหยิบยืน่ ของใหกนั เพือ่ สรางฮักแพงกันทำใหผกั สวนครัวกลายเปนพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีม่ ี
ขนาดเล็กทีส่ ดุ สามารถสรางวัฒนธรรมแหงความบันเทิงในชีวติ ประจำวันใหกบั คนชนบท การ
วิ่งหาผักนอกจากจะแสดงถึงความผูกพันกันอยางลึกซึ้งแลว ยังสรางความทรงจำโดยคนตอง
จดจำวาบานหลังไหนปลูกผักอะไรไว การกินสมโฮมกันชวยสรางรสนิยมสาธารณะวาดวยการ
กินอยใู หสอดคลองกับสังคมนิเวศอยางลาวและชวยสงผานองคความรทู างดานโภชนาการและ
ฝมือในการทำอาหาร ประเพณีทองถิ่นในการกินสมโฮมกันยังทำหนาที่ปกปองความทรง
จำสาธารณะในการปลูกผักสวนครัวและการทำปุยเอาไว
พืชผักทีป่ ลูกไดกน็ ำมา “กินสมโฮมกัน” (กินสมตำดวยกัน) ในชวงบายของทุกวัน ทำให
คนรับรคู วามเปนไปตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเปนพีเ่ ปนนองยังรวมถึงธรรมชาติรอบ
ตัว เชน การนำเขงไมจากบอขยะมาครอบผักสวนครัวเพือ่ เปนอาหารใหแมลงศัตรูพชื ทีห่ นียาฆา
แมลงจากแปลงนารอบบาน แทนการใชยาฆาแมลง การพึงสำรวจระวังในสัตวทงั้ หลายทำให
อยรู ว มกันอยางมีความสุข
คนลาวทุกคนรจู กั เศรษฐกิจพอเพียงจากการเสด็จมาเยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกยองใหเปนความรชู นั้ สูงของสามัญชน เศรษฐกิจพอเพียงของ
ลาวประกาศความยิง่ ใหญดว ยการเกือ้ หนุนเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางตอเนือ่ งตลอดชวง
หาปทผี่ า นมาจากการตอยอดภูมปิ ญ
 ญาและปรัชญา “ความเปนพีน่ อ ง” เพือ่ “คืนความสุขให
แกชมุ ชน”

๔. เมียนมาร : การสรางไฟฟาพลังน้ำของชนเผา
หากคนใชชวี ติ ในแบบทีจ่ รี งั ยัง่ ยืนกวานีจ้ ะพบวาเพือ่ นเปนสวนหนึง่ ของความมัง่ คัง่ ทีแ่ ท
จริง อยใู นรูปของการหมุนเวียนทีไ่ มมวี นั สิน้ สุด ไฟน้ำเปนปรัชญาของสังคมพอประมาณทีท่ ำให
“บาน” มีเพือ่ นไวคอยหวงใยดูแลชวยเหลือกัน ทัง้ ยังชวยรักษาความหลากหลายของชาติพนั ธุ
(Ethnic Diversity) เอาไว เพือ่ นเปนสวนสำคัญทีท่ ำใหชวี ติ เติบโตขึน้ และในกรณีของไฟน้ำ เพือ่ น
บานทำใหทรัพยากรธรรมชาติใกลตวั ถูกนำมาใชใหเกิดประโยชน กระทัง่ หมบู า นของชนเผาทีอ่ ยู
บนภูเขาสูงมีชวี ติ ชีวาขึน้ มา (Livable Village)
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ยุคตืน่ พลังงาน (Energy Rush) เปลีย่ นรัฐทีโ่ ดดเดีย่ วตนเองใหกลายเปนวาทีม่ หาอำนาจ
ใหมของอาเซียนในชือ่ ทีร่ จู กั กันวา “เดอะนิวเมียนมาร” กาซธรรมชาติ น้ำมันและพลังน้ำทำให
การดำเนินนโยบายโดดเดีย่ วทางเศรษฐกิจและการเมืองภายใตกฎอัยการศึกกวา ๕๐ ปทนี่ ำไป
สสู งครามกลางเมืองอันยืดเยือ้ ยาวนานทีส่ ดุ ในโลกถึง ๑๕ ป กำลังจะกลายเปนเพียงความหลัง
การลงทุนในธุรกิจน้ำมันและกาซธรรมชาติของประเทศเพือ่ นบานทีบ่ ริโภคพลังงานมากทีส่ ดุ ของ
โลกอยางจีนกำลังสรางรายไดเขาประเทศจำนวนมหาศาลและชวยถวงดุลอำนาจของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ และอินเดียเอาไว
เบือ้ งหลังประตูทถี่ กู ปดตายจากสังคมโลกภายนอกมานานกวา ๖๐ ปนนั้ ประชากรกวา
๒ ใน ๓ ยังไมมไี ฟฟาใช สวนผทู มี่ ไี ฟฟาไวใชกต็ อ งเผชิญกับสถานการณไฟฟาดับรายวันหรือดับ
วันละหลายครัง้ คนทัว่ โลกมองวา เมียนมารขาดโครงสรางพืน้ ฐานและโรงไฟฟา แตชาวไทใหญ
ทีเ่ ชียงตุงเห็นวา เปนการจงใจทีแ่ ฝงนัยแหงอำนาจและการควบคุม ดังนัน้ การผลิตไฟฟาไวใช
เองจาก “ฉาง” หรือ “โลงผลิตไฟฟาพลังน้ำ (Village Hydros)” (รูปที่ ๕) ในแงหนึง่ จึงเปนการ
แสวงหาความหลุดพนโดยใชความเพียร อีกมุมหนึง่ คือการประกาศอิสรภาพของรัฐฉานทีไ่ มยอม
จำนนตอขอจำกัดใดๆ
เชียงตุงคืออาณาจักรขนาดใหญ
ของปาพรหมจรรยบนภูเขาสูง หมูบาน
เล็กๆ มากมายซอนตัวอยรู มิ ลำธารภูเขา
ขางทางของถนนสายหลักสเู ชียงตุง สาย
น้ำไหลผานแองที่เกิดจากแกง (RifflePool Sequence) ในลำธารภูเขาอัน
คดเคีย้ วของเชียงตุงคือความมหัศจรรยที่
ทำให เ มี ย นมาร ไ ด เ ปรี ย บประเทศอื่ น
รูปที่ ๕ ฉางเพือ่ ผลิตไฟน้ำ
เพราะเต็มไปดวยพลังงานมากมายและ
หินแมน้ำขนาดใหญ ปาทีอ่ ดุ มสมบูรณทำใหเชียงตุงมีน้ำสะอาดจำนวนมหาศาลไวใชไดตลอดทัง้
ป น้ำทำใหหมบู า นวันซันเชือ่ มตอกับโลกภายนอกไดอกี ครัง้
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อางน้ำ (Pool)
หมบู า นวันซันของชนเผาอาขาทีน่ บั ถือศาสนาคริสต เปนหมบู า นขนาดเล็ก ประมาณ ๒๓
หลังคาเรือนมีประชากรประมาณ ๑๐๐ คนอาศัยน้ำจากลำธารยางขางทีไ่ หลมาจากยอดดอยเหม
ย ลำธารภูเขาคือทรัพยากรทีม่ ไี มจำกัด ลำธารมีทงั้ แกง อางน้ำ หินและพลังงานมากมาย น้ำ
ในลำธารนำมาใชในการบริโภคและผลิตไฟน้ำไวใชในครัวเรือน
น้ำจะหมุนมอเตอรเพือ่ ปน ไฟฟาแลวสงตามสายไปใหตเู ย็น ไฟสองสวาง หรือใชดโู ทรทัศน
เพียงไมกี่ชั่วโมง แตจะใชพรอมกันไมได เพราะกำลังการผลิตมีจำกัด เพียง ๑,๕๐๐ วัตต
(๑.๕ KW) จึงใชไดกบั เครือ่ งไฟฟาเพียงไมกชี่ นิด มอเตอรปน ไฟขนาดเล็กนัน้ ซือ้ มาจากประเทศ
จีน ราคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ จาด (๔,๕๐๐ บาท) มีอายุการใชงานประมาณ ๑-๓ ป
การดึงพลังงานมาใชตองอาศัยศิลปะในการเบี่ยงทางน้ำและยกน้ำจากลำธาร โดย
หมัน่ ประกอบความเพียร เพราะการปรับแองน้ำเพือ่ ใหมนี ้ำไหลไปเขาฉางปน ไฟเปนงานทีห่ นัก
และตองคอยดูแลเอาใจใส ทางน้ำประดิษฐและการปรับแตงอางน้ำ (Pool) ชวยแบงปน
(ทานสํวภิ าโค) พลังงานทีม่ ากับน้ำในลำธารใหกบั ทุกบาน
การเบีย่ งน้ำจากลำธารสแู องน้ำเปนรูปตัววี (V Shape) เปนภูมปิ ญ
 ญาของชาวเชียง
ตุง ทางน้ำเขาทีม่ ขี นาดกวางและทางน้ำออกทีเ่ ล็กและแคบจะชวยเพิม่ แรงดันน้ำ ชาวอาขาเรียน
รทู จี่ ะใชการเรียงหิน การปูพนื้ ดวยทราย การใชฟางขาว และการวางฉางปน ไฟในทิศทางทีเ่ หมาะ
สมเพือ่ ชวยเบีย่ งน้ำ วิธกี ารนีเ้ รียกวา “เม หมา หงี่ แน เหนหญา” หรือการทำพืน้ ทีใ่ หไมเสมอ
กันเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ทำใหน้ำไหลเร็วขึ้นเพื่อปนมอเตอรอยูต่ำกวาลงไป ๓-๔ ฟุตที่ดานลาง
นอกจากฟางขาวแลว ชาวบานยังใชประโยชนจากซังขาวโพดโดยนำมาวางระหวางหินเพือ่ กัน้
น้ำในการเบีย่ งน้ำใหเขาอางไปทีฉ่ าง ฉางทำใหมกี ารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource
Efficiency)
การยกน้ำ ใช หิ น ลำธารที่ มี ข นาดต า งๆ มาเรี ย งซ อ นกั น หิ น ที่ ถู ก นำมาใช ม ากคื อ
“ฮะโหลยอ” เปนหินขนาดกลางเพือ่ อุดรูรวั่ ของน้ำและ “ฮะโหลโลมะ” หรือหินขนาดใหญเพือ่
ยกระดับน้ำในอางใหสงู ขึน้ ชัน้ ลางสุดตองใชหนิ ทีม่ ขี นาดใหญพอๆ กันเรียงเปนฐาน แลวนำเศษ
ฟางขาวทีเ่ หลือจากการทำนามาวางบนหินเหลานัน้ กอนทีจ่ ะวางทับดวยหินทีม่ ขี นาดเล็กกวาลง
ไป การกอกำแพงหินขึน้ ไป ๒-๓ ชัน้ จะชวยยกน้ำใหสงู ขึน้ (ดูรปู ที่ ๖)
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หิ น บางก อ นหนั ก
เกือบสิบกิโลกรัม การยกหินเรียง
ในนิเวศน้ำไหลทีเ่ ย็นเฉียบในหนา
หนาวไมใชเรือ่ งงาย เปนความรู
ที่ผูปฏิบัติพึงเห็นชัดดวยตนเอง
(สนฺ ทิ ฏ ฐิ โ ก) เป น การเรี ย นรู ที่
จะสรางทีพ่ งึ่ ของตน (นาถกรโณ)
โดยอาศัย “สิปปะ” หรือความ
รอบรูศิลปะในมงคลสูตรที่เกิด
จากการหมั่ น สั ง เกตความเร็ ว
รูปที่ ๖ การยกน้ำดวยหินและฟางขาว เพือ่ ปรับแตงอางน้ำ
ของกระแสน้ำ และระดับน้ำที่
เปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา ตองมีความรเู รือ่ งการควบคุมน้ำทีเ่ ปนองคความรสู ำคัญของวิศวกรรม
แมน้ำแบบพืน้ บานของชาวไทใหญ ตองรจู กั ใชเทาเพือ่ ทำความรจู กั กับกรวดและพลวัตของโลก
ใตน้ำ และรจู กั ใชมอื จัดวางหินโดยรักษาระดับน้ำใหสอดคลองสัมพันธกบั ฉางกวา ๑๑ โลงของ
เพือ่ นบานทีอ่ ยรู ายรอบ ฉางจึงชวยสรางสันติภาพในการดำรงชีวติ ใหอยใู น “สีลสามฺญตา” หรือ
กติกามรรยาทของสังคม
ผทู มี่ าวางมอเตอรกอ นจะไดรบั สิทธิใ์ นการเลือกทำเลกอน ผทู มี่ าทีหลังจะตองตรวจดูจน
แนใจวาในพืน้ ทีน่ นั้ มีน้ำพอและมีความแรงของน้ำพอทีจ่ ะวางมอเตอรใหม ถาแรงน้ำไมพอหรือ
พืน้ ทีเ่ ต็ม ผทู มี่ าทีหลังจะตองไปเลือกหาทำเลการวางมอเตอรปน ไฟฟาทีอ่ นื่ ทีไ่ กลกวาเดิม หรือ
ตองสรางอางน้ำขึน้ มาใหม ทุกคนใหความเคารพกติกาทีว่ างไว
การออกแบบอางเก็บน้ำนัน้ จะตองเลือกชวงทีล่ ำน้ำกวางและลึกพอทีจ่ ะสรางได จากนัน้
ขนหินแมน้ำไปกัน้ ทำฝายชะลอน้ำเพือ่ เบีย่ งน้ำ การออกแบบอางน้ำในแงหนึง่ จึงเปนการออกแบบ
หมบู า นใหมชี วี ติ ชีวาขึน้ มา โดยเปนหมบู า นทีค่ อยหวงใยดูแลกัน มีการออกแบบทีด่ ี ทีท่ กุ คนเขา
มามีสว นรวม และมีวสิ ยั ทัศนในการดำรงชีวติ
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ฉาง
ฉางคือโลงผลิตไฟฟาจากลำธารภูเขา เปนกลไกทีม่ ชี วี ติ ในระแวกบาน (Neighbourhoodscaled Livable Machine) ทำใหคนสามารถเขาถึงไฟฟาไดในระยะทางที่ใชเวลาเดินทาง
ไมถงึ ๓ นาที ความสามารถในการผลิตไฟฟาไวใชเองทำใหคนรสู กึ เปนเจาของและตองการมี
สวนรวม การไปฉางจึงเปนการไปดูแลและไปพักผอนเพือ่ ชืน่ ชมสิง่ ทีผ่ คู นภูมใิ จจนกลายเปนกิจวัตร
ประจำวัน
แทบทุกครอบครัวจะมีเครือ่ งผลิตไฟฟาพลังน้ำไวประจำบานแสดงถึงความสัมพันธของ
คนในหมบู า นและระหวางหมบู า นใกลเคียงแมในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารผสมของชาติพนั ธุ (Ethnic Mix)
อยางเชียงตุง เพราะการผลิตไฟตองใชน้ำจำนวนมากจากลำธารยางขา น้ำในลำธารเปนของ
สาธารณะทีไ่ หลผานหลายหมบู า น โดยหมบู า นอาขาทีน่ บั ถือศาสนาคริสตนนั้ อยตู น น้ำ ติดกัน
เปนหมบู า นของชาวไทเขิน และดานลางลงไปทางปลายน้ำเปนหมบู า นของชาวไทใหญทนี่ บั ถือ
ศาสนาพุทธ
ไฟน้ำนอกจากจะชวยรักษาความหลากหลายของชาติพนั ธุ (Ethnic Diversity) เอาไว
ไดแลว ยังทำใหเกิดการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมไดดว ยเชนกัน ทีน่ มี่ วี ดั ของศาสนาพุทธอยตู ดิ
กับโบสถของศาสนาคริสตโดยมีแครวั้ ไมกนั แตละหมบู า นไมเคยทะเลาะกันเพราะทุกคนเห็นวา
ธรรมชาติไมมศี าสนา ไมไดเปนของศาสนาใดศาสนาหนึง่ น้ำและพลังงานก็ไมไดเปนของใครคนใด
คนหนึง่ ทุกศาสนาจึงสามารถใชธรรมชาติรว มกันได และเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของทุก
ศาสนา
ในชวงฤดูทเี่ ชียงตุงแลงทีส่ ดุ ระหวางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถนุ ายน น้ำในลำน้ำ
ยางขาจะลดลง ไมพอปน ไฟ ผทู มี่ าทีห่ ลังตองยกฉางขึน้ ไปเก็บไวทบี่ า น เพือ่ ใหมนี ้ำไหลไปยังฉาง
ของผทู มี่ าติดตัง้ รายแรกๆ การเก็บฉางขึน้ ไวแสดงถึงเคารพในสิทธิก์ ารเขาถึงไฟน้ำ ครอบครัว
ทีไ่ มมไี ฟฟาจะหันไปใชพลังงานดัง้ เดิมคือเทียนขีผ้ งึ้ ในฤดูฝนทีม่ นี ้ำมากก็จะตองมาเก็บมอเตอร
ขึน้ ไปไวบนบานเชนกัน เพือ่ ไมใหมวลน้ำทีไ่ หลหลากมาทำมอเตอรใหพงั เสียหาย
ฉางทำจากไมโดยนำมาตอเปนโลงขนาด ๕๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร เปนการลดทอนขนาด
และรูปแบบใหการผลิตไฟฟาอยใู นขนาดความเปนมนุษย (Human Scale) โลงไฟฟาตองวาง
ไวใหสงู กวาลำธารถึง ๑๕๐ เซนติเมตรเพือ่ ใหมแี รงดันพอทีจ่ ะหมุนมอเตอร ในฉางวางทอพีวซี ี
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ยาว ๘๐ เซนติเมตรโดยฝงไวที่พื้นน้ำดานลาง น้ำที่ไหลมาเขาทางดานหนาของฉางจะไหลไป
ลงทีท่ อ พีวซี ี ทอจะดูดน้ำลงไปเกิดเปนระบบน้ำวนทีช่ ว ยหมุนใบพัดของมอเตอรปน ไฟทีด่ า นลาง
เพือ่ ผลิตไฟน้ำ กอนจะไหลออกไปลงลำธารทีอ่ ยดู า นลางถัดไป ฉางจึงเปนระบบการผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กทีไ่ มกอ ใหเกิดมลพิษและเปนเทคโนโลยีทมี่ ผี ลกระทบต่ำ (Low Impact Technology)
การผลิตไฟน้ำจึงตองหมัน่ ดูแลสมดุลน้ำอยตู ลอดเวลาเพือ่ รักษาระดับน้ำในฉางใหสงู ๑
ฟุต วิธกี ารดูแลตองใชการบังคับน้ำ ชวงทีแ่ องน้ำลดระดับ ตองนำหินแมน้ำมาทำฝายแมวชัว่
คราวเพือ่ ทดน้ำใหสงู ขึน้ เมือ่ น้ำขึน้ ในชวงเย็นก็ตอ งรือ้ ฝายออกแลวยกหินไปวางไวทพี่ นื้ น้ำหนา
ฉางเพื่อกั้นไมใหระดับน้ำในฉางสูงเกินไป
ขนาดของมอเตอรทหี่ มบู า นวันซันใชมขี นาด ๒ กิโลวัตต สำหรับการดูโทรทัศนและเปด
ไฟสองสวาง ๖ ดวง ถาจะใชตเู ย็นตองใชมอเตอรขนาด ๓ กิโลวัตต แตไมมคี นใชกนั ขนาดของ
มอเตอรปน ไฟแสดงถึงลักษณะของสังคมพอประมาณ (Moderation Society) ของชาวอาขา
มอเตอรปน ไฟน้ำนัน้ จะตองปน ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ในชวงเวลาทีม่ นี ้ำแรง มอเตอรจะทำ
งานหนักทำใหอายุการใชงานสั้นลง อายุของมอเตอรขึ้นอยูกับการดูแลรักษา ตองคอยดูแล
ทำความสะอาดดวยการหยอดน้ำมันมะพราวทีม่ อเตอรสปั ดาหละ ๒ - ๓ ครัง้ เพือ่ ยืดอายุการ
ใชงาน นอกจากนีย้ งั ตองหมัน่ มาคอยดูแลรักษามอเตอรและระบบฉางทุกวัน เปนหนาทีท่ ที่ กุ คนใน
ทุกครอบครัวตองชวยกัน ผทู ดี่ แู ลตองมีความรคู วามเขาใจระบบการทำงานของฉางและสามารถ
แกปญ
 หาเบือ้ งตนได
การเอาใจใสดแู ลฉางทำใหคนในชุมชนกลายเปนคนทีต่ นื่ ตัวกับการเรียนรใู หมๆ (Active
Residents) โดยมีความเพียรเปนเครือ่ งตืน่ และทำใหฉางขางลำธารภูเขากลายเปนพืน้ ทีท่ คี่ นมา
พบปะกัน เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารตางๆ ทักษะและวิธกี ารในการดูแล การปรับแตงอาง
น้ำประดิษฐและการสรางฝายยายฝายหนาฉางเพือ่ ทดน้ำ จนถึงการแบงปนเครือ่ งใชไมสอยและ
การให คำแนะนำแก ผู ที่ มี ป ระสบการณ น อ ยกว า (Mentoring) เครื อ ข า ยเพื่ อ นบ า น
(Neighbornets) ทีเ่ กิดขึน้ เปนทรัพยากรทีส่ ำคัญทางวัฒนธรรมทีท่ ำใหคนเรียนรจู ริยธรรมราย
วัน (Everyday Ethic)
หมอไฟทีต่ ดิ ไวตามบานจะแสดงการทำงานของฉางวา สามารถจายไฟไดเปนปกติหรือ
ไม โดยดูคกู บั หลอดไฟ ชาวบานจะเปดไฟไวหนึง่ ดวงเสมอ ถาไฟยังสวางแสดงวามอเตอรปน ไฟ
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ทำงานไดปกติ แตถา ไฟหรีห่ รือดับลงแสดงวา มีปญ
 หาบางอยางเกิดขึน้ ทีม่ อเตอรปน ไฟ ปญหา
สวนใหญเกิดจากการทีม่ เี ศษไม เศษขยะพวกถุงพลาสติก ขวด M 150 ทีน่ กั ทองเทีย่ วทิง้ ลงลำ
น้ำ อาจเปนปลาหรืองูเขาไปปดทางน้ำ หรือเขาไปติดในมอเตอร ผทู พ่ี บปญหาตองรีบไปตรวจ
สอบทีม่ อเตอรทนั ที บางครัง้ เพือ่ นบานทีม่ าตรวจดูฉางของตนพบปญหา ก็จะไปบอกบานทีเ่ ปน
เจาของฉางทีม่ ปี ญ
 หาหรือญาติพนี่ อ งของบานนัน้ ใหรบี มาแกไข การชวยกันดูแลฉางเปนการพึง่
พาอาศัยกัน โดยไมตอ งอาศัยกฎเกณฑ
ถามอเตอรตวั ใดตัวหนึง่ ไดรบั ความเสียหายจะทำใหมอเตอรปน ไฟทีอ่ ยรู อบๆ เสียหายไป
ดวย มอเตอรทเี่ สียนัน้ สวนใหญใบพัดทีใ่ ชปน ไฟจะคางทำใหน้ำไหลผานมอเตอรไมสะดวก เกิด
เปนคลืน่ ไปกระแทกมอเตอรของฉางอันอืน่ ๆ ทำใหฉางทัง้ ระบบลม
นอกจากการดูแลรักษาฉางแลวยังตองชวยกันรักษาลำน้ำยางขาใหบริสทุ ธิไ์ วเสมอ ถา
ลำน้ำยางขาไมบริสทุ ธิ์ ก็จะมีเศษขยะตางๆ ไปติดทีฉ่ าง ทำใหไมสามารถปน ไฟฟาได ชาวบาน
จึงปลูกจิตสำนักรักและหวงธรรมชาติใหกบั เยาวชน โดยใหเยาวชนมีสว นรวมตัง้ แตการทำฉาง
ไฟ การดูแลความสะอาดลำธาร ปลูกจิตสำนึกใหรกั ปาตัง้ แตเด็กๆ โดยเห็นวา การดูแลรักษา
ปานัน้ เปนหนาทีข่ องทุกคนในหมบู า น ตองชวยกันอนุรกั ษและเพิม่ พืน้ ปา หรือคงพืน้ ทีป่ า ไว
ไมใหลดลง เพือ่ ใหปา ไมทเี่ ปนตนกำเนิดของทุกชีวติ คงความสมบูรณและเอือ้ ประโยชนให
แกสงั คมตอไป การชวยกันรักษาระบบนิเวศโดยไมทำลายธรรมชาติยงั ชวยสรางฐานการผลิต
ไฟน้ำของเมืองทีม่ ขี นาดใหญอยใู นตัวเมืองเชียงตุง
ไฟน้ำทำใหหมบู า นมีชวี ติ ชีวา ทีห่ มายถึงการรับรขู า วสารจากโลกภายนอก เทคโนโลยี
ใหมๆ และมุมมองใหมๆ จากรายการโทรทัศนของประเทศไทยและประเทศจีน คนสวนใหญชอบ
ดูรายการจากไทย ผนู ำหาขาวสารใหมๆ ไปบอกเลาใหลกู บานไดฟง การตืน่ ตัวกับความรใู หมๆ
ทำใหการแลกเปลีย่ นขาวสารขอมูลกลายเปนเครือ่ งมือสำคัญในการปกครอง ทีช่ ว ยสรางภาพ
ลักษณแหงความทันสมัยและภาวะผนู ำทีด่ ี แมจะมีเครือ่ งใชไฟฟาภายในบานเพียงไมกชี่ นิดแค
หลอดไฟฟาสองสวางไมเกิน ๖ ดวงและโทรทัศนกเ็ พียงพอทีจ่ ะทำใหการอยใู นโลกไรพรมแดน
มีความสุขขึน้
ชาวอาขาเห็นวา เพราะกรรมกำหนดมาแคนี้ เลยตองเปนแบบนี้ แตกภ็ มู ใิ จทีส่ ามารถผลิต
ไฟฟาไวใชภายในครัวเรือนไดเอง โดยไมตอ งเสียคาใชจา ย ทำใหไมตอ งพึง่ รัฐบาล แตถา รัฐบาลเขา
มาดูแลก็ยนิ ดีรบั
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ลุงอาทุอาศัยอยกู บั ภรรยาโดยมีชวี ติ ทีเ่ รียบงาย และพอใจในสิง่ ทีต่ วั เองมี ลุงอาทุเห็น
วา ไฟฟาไมไดเปนสิง่ ทีต่ อ งการและขาดไมได เปนเพียงสิง่ ทีม่ าเพิม่ เติม ถามีไฟฟาแลวมีหนี้ แสง
สวางทีไ่ ดมาก็ไมตา งจากความมืดทีม่ อี ยใู นปจจุบนั นัน่ เอง ถาไมมหี นีแ้ ตมแี สงสวางอยทู จี่ ติ ใจดีกวา
เพราะธรรมชาติไดสรางพระจันทรไวใหในตอนกลางคืน และสรางพระอาทิตยใหในตอนกลางวัน
เพือ่ บอกวาถึงเวลาทีอ่ อกมาหากินแลว ชีวติ ลุงอาทุกไ็ มตา งจากนกทีอ่ ยใู นปาใหญ เมือ่ ถึงเวลา
ก็ออกไปหากิน ลุงอาทุจงึ ไมเคยคิดอิจฉาใคร แมจะไมมไี ฟน้ำไวใช

๕. เวียดนาม : ตลาดน้ำโบราณเจอโหนยไกรงั
สิ่งที่เดินทางขามกาลเวลาจากอดีตอันรุงเรืองมาถึงปจจุบันคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีซ่ กุ ซอนอยใู นวิถชี วี ติ คน อันเปนเนือ้ ในของระบบเศรษฐกิจ ทำใหคนสามารถดำรงอยู
ทามกลางความเปลีย่ นแปลงตางๆ ได ตลาดน้ำโบราณเจอโหนยไกรงั (Cho Noi Cai Rang)
เมืองเกิง่ เทอ ประเทศเวียดนาม คือความสำเร็จของการสรางสรรคระบบเศรษฐกิจแบบแรงนิยม
(Labor Economy) ทีเ่ จริญรงุ เรืองมาตัง้ แตครัง้ อดีตกาลจวบจนถึงปจจุบนั ความมีประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจแบบแรงงานนิยมตางจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยเปนเรือ่ งของการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การเชือ่ มโยงคนตางๆ เขาดวยกันเพือ่ สรางความสามัคคี เห็นคุณคาของน้ำใจ
มากกวากำไร การคาขายอยางยุตธิ รรมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวยความสงบสุข ระบบ
เศรษฐกิจแบบแรงงานนิยม จึงมิไดมงุ แสวงหาทรัพยสนิ เพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ (Wealth
Accumulation) เปนหลัก แตเปนการสรางสรรคนวัตกรรมอยางกระตือรือรน โดยตอง
ทำงานอยางสอดคลองกันกับผอู นื่ และสิง่ แวดลอม เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
เจอโหนยไกรงั ตลาดคาสงทีม่ ชี อื่ เสียงของประเทศเวียดนามแสดงภาพลักษณของสังคม
นักการคา (Trader Society) ทีม่ ชี วี ติ ชีวา ในรูปแบบความสัมพันธทเี่ ปนหนึง่ เดียวในโลก เพราะ
โยงใยกันตัง้ แตนกั คาขนาดใหญไปถึงขนาดเล็ก จากตลาดน้ำไปจนถึงเรือกสวนไรนากินอาณา
บริเวณกวา ๗ จังหวัด ทีเ่ ปนหัวเมืองใหญของเวียดนามใต เรือไมโบราณกวา ๓๐๐ ลำ ลอยลำ
อยกู ลางแมน้ำใหญทตี่ ลาดน้ำเจอโหนยไกรงั ทำจากไม “ไกซาว” (Cay Sao) หรือไมตะเคียน
ทอง (ดังรูปที่ ๗) ไมเนือ้ ดีทแี่ ข็งแรงทนทาน ขนาด ๒ ตันพอๆ กับรถบรรทุกมีอายุรว มหนึง่ รอย
ป ในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ระหวางเรือใหญมเี รือลำเล็กลำนอยอีกกวา ๖๐๐ ลำแลนไปมา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมอาเซียน

53

รูปที่ ๗ เรือฃาสงสับปะรดทำจากไมไกซาว อายุรว มรอยป

ตลาดแหงนีเ้ กิดจากความมหัศจรรยของระบบนิเวศปากแมน้ำโขง แหลงรวมแมน้ำลำ
คลองรอยสายทีม่ คี วามยาวพาดผานภูมนิ เิ วศอันหลากหลาย กอนไหลออกสทู ะเลลึก แมน้ำลำ
คลองทำใหขาว ผักและผลไมจากสวนตางๆ ถูกลำเลียงลงเรือลำเล็ก รอนแรมมาหลายรอย
กิโลเมตรเพือ่ นำมาขายตอยังตลาดเจอโหนยไกรงั และนำขาวของอีกมากมายกลับไปใหชมุ ชนชาว
สวนทีอ่ ยรู มิ สายน้ำเหลานัน้ ความหลากหลายของสินคาทัง้ ขาว แตงโม ลำไย สับปะรด มัน
สำปะหลัง ฟกทอง สมโอ มันแกว ปลา เนือ้ ควาย กงุ เปด มะมวง กาแฟ ขนมจีนขาวแกง และ
อืน่ ๆ อีกมากมายนัน้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณของพืน้ ทีบ่ ริเวณสามเหลีย่ มปากแมน้ำโขง
เนือ่ งจากอุปสงคมวลรวมสูงขึน้ เพราะจำนวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว และในชวง
ปพ.ศ. ๒๔๙๓ เมือ่ สิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ผคู นในประเทศเพือ่ นบานใกลเคียงเริม่ เสาะแสวง
หาขาวของหลากหลายเพือ่ พัฒนาความเปนอยใู หดขี นึ้ ในขณะเดียวกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พืน้ ทีเ่ ล็กๆ กลางแมน้ำไดโยงใยผคู นใหเขามาสพู นื้ ทีเ่ ศรษฐกิจมากขึน้
ทักษะในการเดินเรือเปนเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวทีใ่ ชในการดำเนินธุรกรรมการคาที่
ตลาดน้ำเจอโหนยไกรงั และชวยทำใหตน ทุนของสินคาต่ำลงอยางมาก ทักษะและความชำนาญ
ในการเดินเรือกลายเปนขอไดเปรียบ (Advantage) ดึงดูดใหผคู า จำนวนมากเขามาสตู ลาดการ
คา สามารถทำกำไรและอยรู อดไดในภาวะทีม่ กี ารแขงขันสมบูรณ (Competitive Advantage)
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ผคู นในพืน้ ทีป่ ากแมน้ำโขงเปนนักเดินเรือทีเ่ กงของโลก เพราะชำนาญการเดินเรือทัง้ ใน
ทะเลและในแมน้ำลำคลองขนาดใหญ คนเวียดนามอาศัยเสนทางเรือเปนเสนทางหลักในการ
คมนาคมขนสงมาหลายชัว่ อายุคน เพราะถนนสายหลักเพิง่ สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ความ
สามารถในการเดินเรือเปนทักษะชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานของเด็กๆ ทีต่ อ งเรียนรู เพราะชวยทำใหอยรู อด
ไดในระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ น้ำและสามเหลีย่ มปากแมน้ำโขง
ถาเดินทางทางเรือจากสะพานไกรังก็สามารถไปถึงประเทศจีน ประเทศกัมพูชาและ
ประเทศไทย ตลาดเจอโหนยไกรงั จึงเปนตลาดทีม่ คี วามสำคัญ เปนตลาดน้ำขนาดใหญ ๑ ใน ๖
แหงทีส่ ง ออกสินคาเกษตรไปตางประเทศโดยทางเรือ
นางเหวง แทวง จิน (Nguyen Thien Trinh) แมคา สับปะรด วัยกลางคน อาศัยพืน้ ที่
เล็กๆ ในเรือ คาขายสับปะรดมากวา ๒๐ ป ตัง้ แตเปนผผู กู ขาดรายเดียว (Monopoly) จนกระทัง่
ตลาดเรือสับปะรดมีการแขงขันทีร่ นุ แรง มีเรือคาสับปะรดมากกวา ๓๐ ลำเขามาสพู นื้ ทีก่ ารคา
สับปะรดที่นี่ราคาไมแพงเพราะไปเหมามาจากสวนที่เมืองเกียงยาง (Kien Giang) เมือง
เกษตรกรรมทีม่ ชี อื่ เสียงอยหู า งออกไปรวม ๑๐๐ กิโลเมตร
ทุกสัปดาหนางเหวง แทวง จินตองแลนเรือลองตามลำน้ำนี้ไป สับปะรดสดจากสวน
ลูกละ ๒-๓ บาท เมือ่ นำมาขายตอในราคา ๕ บาท ไดกำไรลูกละ ๒-๓ บาท คาใชจา ยในการซือ้
มาขายไปก็มแี คคา น้ำมันเทีย่ วละ ๘๐๐ บาท และจาย “เถวยหยาเนือก (Thue Nha Nuoc)”
หรือภาษีการคาใหกบั ทางราชการ (Government Tax)๑ สัปดาหละ ๑๐ บาท การนำของมา
ขายแตละเทีย่ วจะไดกำไรประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท
ในปจจุบนั การแขงขันทีร่ นุ แรงทำใหการคาเริม่ ประสบกับปญหาการขาดทุน แมตอนนี้
จะเหลือเรือสับปะรดอยเู พียง ๑๐-๑๕ ลำ แตการแขงขันก็ยงั คงรุนแรง บางครัง้ ตองแบกรับภาวะ
การขาดทุนมากถึง ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท พอๆ กับเงินเดือนของขาราชการทีเ่ วียดนาม เพราะ
สับปะรดลูกเล็กๆ ไมมคี นตองการ นางเหวงจึงตองยอมตัดราคาลงมาเกือบครึง่ เพือ่ ใหขายไดหมด
๑

เถวยหยาเนือก (Thue Nha Nuoc) จะนำไปเปนคาใชจายของรัฐในการพัฒนาประเทศ เปนตนวา สราง
สะพาน ถนนหนทาง โรงเรียน โรงพยาบาล จายเปนเงินเดือนของขาราชการ รวมทัง้ พัฒนาทีอ่ ยอู าศัยใหกบั คนจนและ
ผพู กิ ารทีเ่ ขามารับใชประเทศชาติในชวงสงคราม และเบีย้ ยังชีพของผสู งู อายุ
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กลยุทธในการหัน่ ราคาเปนเรือ่ งธรรมดาของคนเวียดนาม สวนหนึง่ เปนเพราะยังไมมกี าร
กำหนดราคากลางและการรวบรวมดัชนีราคาสินคาบริโภค (Consumer Price Index – CPI)
ในอีกแงหนึง่ สะทอนวิธคี ดิ ในเรือ่ งความเต็มใจอุทศิ เพือ่ คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม (Willingness to Sacrifice Cultural and Social Values) ทีเ่ ห็นความสำคัญของการชวยเหลือสังคม
และประเทศชาติมากกวาการแสวงหาผลประโยชนสว นตน
แนวคิดในการกระจายรายไดเพือ่ ชวยเหลือคนจนมีมาตัง้ แตศตวรรษที่ ๗ เมือ่ กษัตริยข อง
เวียดนามไดยดึ ครองเมืองตางๆ พบวา หัวเมืองเหลานัน้ ยังมีคนจนอยจู ำนวนมาก จึงมีพระราช
ดำริใหนำทรัพยสมบัตแิ ละขาวของทีย่ ดึ มาไดจากคนรวยไปแจกจายชวยเหลือคนยากจน การชวย
เหลือคนจนจึงเปนสิง่ ทีส่ งั คมเวียดนามใหความสำคัญมาจนถึงปจจุบนั
ในชวงของรัฐบาลคอมมิวนิสต (พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง ๒๕๕๓) อำนาจทางเศรษฐกิจตกเปน
ของรัฐบาล รัฐบาลมีสทิ ธิเ์ หนือทรัพยสนิ ทุกประเภท สินคาทุกชนิดจะแจกจายหรือซือ้ ขายโดย
รัฐบาลเทานัน้ เพือ่ แบงปนสินคาใหกบั ทุกคนไดมขี องกินของใชเหมือนๆ กันดวยการแจกคูปอง
การแบงปนสินคาจะลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน ทำใหคนจนอยรู อดได
สินคาพืน้ ฐานทีท่ กุ คนจะไดรบั เชน ขาว หนังสือ ปากกา สวนสินคาทีม่ รี าคาแพงตอง
ซือ้ หากันเอง เชน น้ำมัน รองเทา เสือ้ ผาและผลไมทมี่ รี าคาแพง การซือ้ ขายตองใชคปู องทีร่ ฐั บาล
แจกใหทกุ เดือน และมาซือ้ จากหนวยงานรัฐบาลทีอ่ ยใู นทองถิน่ ในเรือ่ งการผลิต รัฐบาลอนุญาต
ใหคนสามารถจับจองทีด่ นิ หรือทีน่ าไดเองตามกำลังความสามารถ ตอมาจึงมีการกระจายอำนาจ
ทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนไดเขามามีบทบาทในการดำเนินเศรษฐกิจในทองถิ่นของตน
ดังนัน้ แนวคิดในเรือ่ งการแบงปนสินคาจึงเปนพืน้ ฐานในการดำเนินเศรษฐกิจของคน ที่
ถูกปลูกฝงดวยระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตมานานกวาครึง่ ศตวรรษ ทำใหคนเกิดสำนึกในการ
แบงกันกินแบงกันใช การลดราคาสินคาแบบหัน่ ราคาเพือ่ ขายใหคนอืน่ ไดมขี องไวกนิ จึงเปนเรือ่ ง
ธรรมดาของคนเวียดนาม แทนการปลอยใหเนาเสียและทิง้ ไป สำหรับนางเหวง เห็นวาบุญคือ
ประโยชนทสี่ งั คมจะไดรบั ดังนัน้ การทำบุญคือการชวยเหลือสังคม
นางเล ที ทู (Le Thi Thu) แมคา แตงโม วัย ๕๓ ปกเ็ ขามาคาขายทีต่ ลาดน้ำเจอโหนย
ไกรงั ๔ ปแลวหลังจากแบกรับภาระคาจางคนงานชวยยกมันขายใน “จากายัง” ตลาดสดบนบกที่
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อยใู กลๆ ไมไหว แมจะขายไดราคาดีกวาขายทีต่ ลาดน้ำ แตนางเล ที ทู กับสามีและลูกสาวก็เลือก
ทีจ่ ะมาอาศัยสายน้ำทำมาหากินและอาศัยกินนอนอยใู นเรือนี้
แตงโมเปนสินคายอดนิยม แตงโมจากอำเภอไกรงั อยหู า งออกไป ๒๐ กิโลเมตรนัน้ สด
และอรอย ตองหมั่นไปเอาบอยๆ ทุกวันหรือสองวันเพราะแตงโมมีอายุสั้น เก็บไวไดไมเกิน
๓ วัน ถาเลย ๕ วันจะเนาเสีย แลนเรือไปเอาแตงโมจากสวนแตละครัง้ เสียคาน้ำมัน ๔๐๐-๘๐๐
บาท ไปแตละครัง้ ตองบรรทุกมาเต็มลำ ประมาณ ๑๐ ตัน หรืออยางนอยก็ ๑๐๐-๕๐๐ กิโลกรัม
จึงจะคุมคาน้ำมัน
นางเล ที ทู อธิบายวา การตัง้ ราคาตองตัง้ ใหหลากหลายเพือ่ ตอรองกัน ราคาถือเปน
ความลับ ไมมกี ารแพรงพรายบอกกัน แตงโมงมีราคาดีกวาสับปะรด ตกกิโลกรัมละ ๖,๐๐๐ –
๗,๐๐๐ ดอง ประมาณ ๑๐ บาท กำไรขึน้ อยกู บั ความไวในการคาขาย ถาขายไดไวก็ไดกำไร
เยอะ ความไวในการขายคือการปรับลดราคาอยางรวดเร็วเพือ่ ขายใหหมด บางครัง้ ตองลดราคา
ลงครึง่ หนึง่ (๕๐%) แมจะลดราคาลงแตกย็ งั ไดกำไร เฉลีย่ ตอหนึง่ เทีย่ วจะไดกำไรประมาณ ๓,๐๐๐
บาท
ในชวงเขาพรรษาหนาฝน มีคนซือ้ นอยลง เพราะการเดินทางไมสะดวกเหมือนทางรถ
และแตงโมจะเสียงายกวา ทำใหตอ งยอมขายราคาถูก จาก ๗,๐๐๐ ดองเหลือเพียง ๔,๐๐๐ –
๕,๐๐๐ ดอง ถาของทีซ่ อื้ ไปไมดกี ส็ ามารถนำมาคืนได นางเล ที ทูตอ งแบกรับภาวะการขาดทุน
ประมาณ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาทตอเทีย่ ว หรือบางครัง้ ก็สงู ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ดองตอเทีย่ ว ถาไป
เอาของมาขาย ๕ เทีย่ วจะตองขาดทุนอยางนอย ๑ เทีย่ วเสมอ นางเล ที ทู อธิบายวา การยอม
ขาดทุนก็เปนการรักษาอุปสงคของผบู ริโภคเอาไวใหเติบโตตอไปไดในระยะยาว
แมวัฎจักรธุรกิจการคาขายแตงโม (Business Cycle) ในชวงตกต่ำจะยาวนานถึง
๓ เดือน แตกม็ ชี ว งขาขึน้ ทีน่ านกวาถึง ๗ เดือนคือ ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน เพราะ
ไมมฝี นและเปนชวงทีม่ เี ทศกาลงานบุญหลายครัง้ ทำใหขายดี
นางเล ที ทูเสียคาภาษีการคาใหทางการตอเทีย่ วประมาณ ๒๐,๐๐๐ ดองหรือ ๑๕ บาท
โดยเสียทุก ๒-๓ วัน วิธคี ดิ ภาษีดจู ากน้ำหนักเรือทีจ่ ม ถาเรือจมลงไปในน้ำมากแสดงวาเพิง่ ไป
รับสินคามา ทุกเชาจะมีเรือมาคอยตรวจวาลำไหนตองจายภาษีใหทางการในราคาเทาไหร เรือ
แตละลำมีการทำปายทะเบียนเรือแสดงจังหวัดทีม่ าและหมายเลขเพือ่ งายตอการตรวจสอบอยาง
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เชน KG ก็มาจากจังหวัดเกียงยาง เรือขายแตงโมมีความสามารถในการทำกำไร (Profitability) มากกวาสินคาอืน่ ๆ และมีสว นแบงทางการตลาด (Market Share) สูงทำใหตอ งเสียภาษี
แพงกวาผคู า รายอืน่
เคล็ดลับสำคัญในการทำมาคาขายคือตองบูชาผีน้ำหรือเจาทีน่ ้ำทุก ๘ ค่ำหรือ ๑๕ ค่ำ
โดยซือ้ ผลไมมาบูชาทีด่ า นหัวเรือเพือ่ ใหชว ยคาขายไดดี ถาไมมผี ลไมกใ็ หใชกาแฟเวียดนามทีม่ ชี อื่
เสียงโดงดังไปทัว่ โลกมาบูชา ดวงวิญญาณทัง้ หมดทีอ่ ยใู นน้ำจะมาคมุ ครองเรือและชวยเรียกคนให
มาซือ้ สินคา กลยุทธทสี่ ำคัญคือการตัดราคาขายแขงกัน โดยทีผ่ ขู ายรายอืน่ ไมรู เพือ่ ใหของขาย
ไดปริมาณมากๆ และขายหมดไวขึน้ ถาลดราคาลงมากอนก็จะขายไดมากขึน้
นางหยอ ที ฮัง (Yo Thi Hang) แมคา ขายมันสำปะหลัง วัย ๔๑ ป จากจังหวัดซกตรัง
ก็เขามาคาขายทีต่ ลาดแหงนีก้ วา ๑๒ ปแลว เพราะตลาดน้ำแบบนีม้ อี ยทู เี่ ดียวทีส่ ะดวกในการ
เดินทางและเปนตลาดทีใ่ หญ มีชอื่ เสียงไปทัว่ โลก การคาขายทีต่ ลาดน้ำเจอโหนยไกรงั จึงเปน
ความภูมิใจที่ไดเขามาสูธุรกรรมทางการคา แมจะเปนภาคเศรษฐกิจเล็กๆ แตหวงโซอุปทาน
(Supply Chain) ขนาดใหญไดเชือ่ มโยงคนในพืน้ ที่ ๗ จังหวัด ๔ ประเทศ (ไทย กัมพูชา สปป.
ลาว และจีน) เขาไวดว ยกัน
มันสำปะหลังเปนอาหารสำหรับคนจนทีเ่ ปนทีน่ ยิ ม เรือคาปลีกมากมายมาซือ้ มันตอเพือ่
นำไปขายที่จังหวัดหยินลอม ซื้อขายแตละครั้งประมาณ ๑-๒ ตันหรือ ๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
กำไรขึ้นอยูกับจำนวนผูขายและการมาถึงพื้นที่การคากอนผูคารายอื่น การคามันที่ตลาด
เจอโหนยไกรงั มีการแขงขันทีร่ นุ แรง มีเรือคาสงมันสำปะหลังมากกวา ๑๐ ลำในแตละเทีย่ วจะ
เสียภาษีการคาทางน้ำใหกบั ทางการเทีย่ วละ ๓๐ บาท โดยดูจากขนาดเรือ ถาเรือมีขนาดใหญ
ก็จะเสียภาษีมากกวา
วิธกี ารขายมันตองคอยสังเกตตลาด ถามีคนขายนอยตองรีบขึน้ ราคา แตถา มีคนขายเยอะ
ตองลดราคาเพือ่ ใหขายไดไว ดังนัน้ การกำหนดราคาจึงขึน้ อยกู บั จำนวนผขู ายในตลาด นางหยอ
ที ฮัง จึงตองนำแตงโมมาขายสลับกัน แตงโมเปนสินคาทีท่ ำกำไรไดมาก แตถา ขาดทุนก็ขาด
ทุนมากเชนกัน การกระจายความเสีย่ งดวยการขายสินคาทีห่ ลากหลายคือความพอดีและพอเพียง
ในสายตาของนางหยอ ที ฮัง
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ปญหาสำคัญของการคาขายทีต่ ลาดน้ำคือ ลูกคานอยลงมากทำใหคา ขายไดยากขึน้ สวน
หนึง่ เปนเพราะวา คนสามารถเดินทางโดยรถยนตเพือ่ ไปซือ้ สินคาไดถงึ แหลงเพาะปลูก การคาด
เดาความตองการของตลาดจึงทำไดยากขึน้ ดังนัน้ การขึน้ ลงของราคาแมเพียงเล็กนอยจึงเปน
สัญญาณทีส่ ำคัญในการตัดสินใจของผขู าย ถาสินคาใดทีม่ รี าคาดีกวา ระหวางมันกับแตงโม นาง
หยอ ที ฮังก็จะนำสินคานัน้ มาขาย
การคาขายทางเรือตองอาศัยความชำนาญและความเกงเฉพาะตัว ตองมีเทคนิคในการ
เรียกลูกคาโดยเอามันปกเรียงไปบนไมไวทหี่ วั เรือเพือ่ แสดงใหเห็นวามันทีน่ มี่ ขี นาดใหญและนากิน
กวา รวมทัง้ การหมัน่ หาลูกคาประจำ
การอาศัยอยใู นเรือตองดูแลเรือ่ งการกินอยใู หดี เพราะคาครองชีพในการหาอยหู ากินตาม
น้ำนีม้ รี าคาแพงกวาบนบก แตไมมคี า ใชจา ยอืน่ ๆ เพราะไมมสี ถานบันเทิงใหตอ งเสียเงิน ทำให
มีเงินเหลือเก็บมากกวาอยบู นบก เพียงแคตอ งมีความอดทนเพราะไปไหนไมได ตองอยกู บั ที่ ไม
ไดอยสู บายเหมือนบานบนบก
นางหยอ ถี่ มิน (Yo Thi Minh) แม
คาปลีกฟกทอง วัย ๖๕ ป (รูปที่ ๘) มาคาขาย
ทีต่ ลาดเจอโหนยไกรงั นีน้ านกวา ๒๐ ปแลว
โดยลองเรือมาซือ้ ฟกทองทีต่ ลาดเจอโหนยไก
รั ง เพื่ อ นำไปขายต อ ที่ เ มื อ งเกี ย งยางอยู
หางออกไปอีก ๑๐๐ กิโลเมตร ทุก ๑-๒ วัน
นางหยอ ถี่ มินไมไดทำการคาเพียงอยางเดียว
แตยังชวยกระจายสินคาเพื่อใหคนสวนใหญ
รูปที่ ๘ การคาของกลุมผูสูงอายุที่ชวยเพิ่มผลิตภาพ
ของประเทศไดรบั สินคาอยางพอเพียง เรือเร
ทางเศรษฐกิจ
ขายสินคาตามหมบู า นยังชวยเพิม่ ผลิตภาพทางเศรษฐกิจ (Productivity) ใหกบั สังคมไดอกี ทาง
ดวยเทคนิคการจัดซือ้ และการบริหารสินคาคงคลังแบบทันเวลา (Just-in-Time Logistics) เพราะ
ความสามารถและความชำนาญในการเดินเรือ อีกทัง้ อาชีพคาขายยังเหมาะสำหรับคนในวัยชรา
ทีไ่ มมงี านอืน่ ทำ การทำการคาของกลมุ ผสู งู อายุจงึ ชวยเพิม่ ผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ผลิตภาพทางเศรษฐกิจเปนฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป
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ราคาฟกทองถุงละ ๓๕,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ดอง (ประมาณ ๖๐ บาท) การซือ้ แตละครัง้ ประมาณ
๕ ตัน จะไดรายไดตอ เทีย่ ว ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเปนกำไรตอเทีย่ วประมาณ ๓,๐๐๐ บาท พอเพียง
สำหรับเลีย้ งชีวติ แตละเดือนแมจะไมมเี งินเหลือเก็บ
นางหยอ ถี่ มินอาศัยวิธกี ารขายแบบพิเศษคือการเขาถึงกลมุ ลูกคาในพืน้ ทีห่ า งไกล การ
เดินทางไกลทำใหมผี ขู ายรายเดียว การไปขายในแตละครัง้ จึงขายดีและขายไดหมด สวนใหญ
ไปถึงอำเภอเหวนเถิง (Vinh Thuan) อยหู า งออกไป ๑๕๐ กิโลเมตร การเดินทางไปกลับใช
เวลาประมาณ ๒ วัน ซึง่ เร็วกวาปกติ ทัง้ นีเ้ ปนเพราะความชำนาญในการเดินเรือทีส่ งั่ สมมาตลอด
ชีวติ การรจู กั การตัดเสนทางลัดสคู ลองตางๆ ชวยยนระยะทาง ความชำนาญชวยเพือ่ ประสิทธิ
ภาพและความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ
ราคาขายก็เปนราคาทีก่ ำหนดเอง โดยคิดราคาแบบเหมาจายซึง่ ถูกกวาราคาตลาดโดย
ทัว่ ไป การกำหนดราคายังขึน้ อยกู บั ความสามารถในการตอรองกับผซู อื้ นางหยอ ถี่ มินชอบ
การคาขายเพราะไดกำไรดี เพียงแตตอ งมีความขยันและอดทน และไมมกี ารแจกแถมใหลกู คา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคอยกำกับการครองชีวติ อันประเสริฐ (พรหมจรรย) ทำให
คนยึดเอาการงานเปนศาสนา เผยศักยภาพของสังคมนักการคาทีย่ งิ่ ใหญมาแตโบราณ ผสาน
กับอุดมการณสงั คมนิยมทีม่ งุ ทำประโยชนเพือ่ สังคมและความสันโดษทีเ่ ปนทรัพยอยางยิง่
พรหมจรรยของสังคมนักการคาชวยพัฒนาเทคโนโลยีในตัวคนขึน้ มา ทัง้ ทักษะการคาและ
การเดินเรือจนเลื่องลือกันวา ผูคนในพื้นที่ปากแมน้ำโขงเปนนักเดินเรือที่เกงที่สุดของโลก มี
ตลาดน้ำขนาดใหญเกิดขึ้นมากมายและกลายเปนยานการคาสำคัญ อาทิ ตลาดน้ำโบราณ
เจอโหนยไกรงั เรือโบราณทำจากไมไกซาว (ไมตะเคียน) สามารถแลนไปขายสินคาเกษตรราคา
ถูกไดไกลถึงตางประเทศเพราะความสามารถในการเดินเรือและการตัดเสนทางลัดเลาะสคู ลอง
ตางๆ เพือ่ ยนระยะทาง
ความสามารถในการหาพืชผักราคาถูกตามเรือกสวนไรนาภายในรัศมี ๑๕๐ กิโลเมตรได
อยางรวดเร็ว แลวขายใหหมดภายในสองหรือสามวันทำใหตลาดมีประสิทธิภาพ ตนทุนการคา
ที่ต่ำทำใหตลาดน้ำเจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน
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๖. ไทย : พุทธศิลปกรรมปูนปน

ศิลปะบนพืน้ ฐานความเปนมนุษยของสลาตเุ จา (พระชาง) ไดทำใหพทุ ธศิลปนา นกลาย
เปนความพอเพียงทีอ่ ยใู นบริบทศิลปะรวมสมัย โดยการผสมผสานศิลปะชางสกุลนานกับศิลปะ
แบบใหม และเคลือ่ นเขาไปอยใู นวาทะกรรมระดับโลก เมือ่ ใดทีศ่ ลิ ปะถูกมองวาเปนสิง่ ทีอ่ ยนู อก
เหนือความจำเปนของชีวติ แลว ไมวา ระบบเศรษฐกิจจะมีพลังสรางสรรคสงิ่ ตางๆ ขึน้ มาไดมาก
แคไหน ก็ไมอาจสรางคุณคาทีท่ ำใหคนมีชวี ติ อยอู ยางประณีตและงดงามได เพราะศิลปะสามารถ
ขัดเกลาจิตใจคน ทำคนใหเงียบสงบทางจิตวิญญาณ โดยทำใหจติ ใหมอี ารมณเดียว (สมถพละ)
ไมฟงุ ซานหวัน่ ไหว ขณะทีพ่ ทุ ธศิลปทำไดมากกวานัน้
พุทธศิลปเปนมากกวาการแสดงออกซึง่ สุนทรียภาพทีช่ ว ยสรางความเขาใจในทางธรรม
พลังอำนาจลึกลับชวยขับเคลือ่ นชีวติ ตางๆ ใหมาอยบู นวิถที างทีถ่ กู ตองสายเดียวกัน เพือ่ เชือ่ ม
โยงผคู นเขาไวดว ยกัน การสรางสรรคพทุ ธศิลปจงึ เปนการสรางมรดกแหงความทรงจำอันพรอม
พรัง่ ไปดวยความงามทีท่ กุ คนรวมเปนเจาของ เปนจุดเริม่ ตนของการสรางสังคมทีด่ ี เพราะสังคม
ทีม่ ศี นู ยกลางจะสามารถสนองตอบตอความตองการรูปแบบตางๆ ของคนได นำไปสกู ารผลิต
ุ คาทางวัตถุเทานัน้ แตยงั หยัง่
ทีเ่ กิดขึน้ ภายใตความสัมพันธทางสังคมทีเ่ หมาะสม ทีไ่ มไดใหคณ
ลึกลงไปถึงจิตใจอันละเอียดออนของความเปนมนุษย ความอยรู อดของพุทธศิลปจงึ ทำใหสงั คม
นัน้ อยรู อด จินตนาการสรางซ้ำ (Re-imagination) ของสลาตเุ จา (พระชาง) ทำใหเห็นวา ศิลปะ
ชางสกุลนานชวยฟน เมืองได
สลาตเุ จาและการเขาถึงรากเหงาความเปนมนุษยดว ยพุทธศิลปนา น
นานเปนเมืองทีม่ งั่ คัง่ ไปดวยพุทธศิลปทงั้ ทางดานวัตถุและวัฒนธรรม เปนตนแบบของ
พระพุทธรูปในยุคสุโขทัยทีอ่ ยเู หนือกาลเวลา (อกาลิโก) ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เมือ่ ยูเนสโก (UNESCO)
ไดเขามาดำเนินโครงการอนุรักษศิลปะสกุลนานเพื่อทำใหนานเปนเมืองมรดกโลกคูไปกับเมือง
หลวงพระบางของลาว พุทธศิลปเมืองนานก็เขาไปสวู าทะกรรมระดับโลก แสดงถึงความสำเร็จ
ของชางสกุลนานโบราณ (Artistic Achievement) และทีส่ ำคัญคือทำใหเกิดการรือ้ ฟน กลับไป
หารากเหงาของตัวเองอีกครัง้ แมศลิ ปะจะดำเนินไปดวยตัวเองอยตู ลอดเวลา แตกย็ งั ขาดการ
ขับเคลือ่ นในระดับเมืองทีเ่ ปนภาพใหญ การทีย่ เู นสโก (UNESCO) เขามาทำใหเกิดการรวมกลมุ
ของพระสงฆ โดยตัง้ เปน “กลมุ พุทธศิลปะเมืองนาน” ทีม่ แี นวคิดในการฟน ฟูศลิ ปะนานใหสบื
สานตอไปได
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สังคมรจู กั “สลาตเุ จา” หรือพระสงฆนอ ยมาก ทัง้ ๆ ทีใ่ นปจจุบนั พระสงฆมบี ทบาทสำคัญ
ในการปฏิวตั พิ ทุ ธศิลปดว ยศิลปะรวมสมัยและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง วัดแสงดาวคือผนู ำใน
การฟนพุทธศิลปเมืองนาน วัดแสงดาวตั้งอยูที่อำเภอภูเพียง โดยการนำของพระมหาธนพล
ธมฺมพโล ผชู ว ยเจาอาวาสวัดแสงดาว เปนพระสงฆผมู อี ดุ มการณทขี่ บั เคลือ่ นเรือ่ งการฟน ฟูศลิ ปะ
เมืองนานและสรางความยั่งยืน หัวใจสำคัญของการทำงานคือการเขาถึงรากเหงาที่แทจริงที่
จะทำใหงานมีความลมุ ลึก มีทมี่ าทีไ่ ป ทำใหความรวมสมัยเปนเรือ่ งทีค่ นทัว่ ไปเขาใจไดและยัง่ ยืน
พุทธศิลปเปนงานรวมสมัยแตไมไรจุดยืนโดยการยอมรับทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนความ
นากลัวใหเปนความทาทาย พระชางของกลมุ พุทธศิลปะเมืองนานเห็นวา พุทธศิลปของชางสกุล
นานนัน้ มีรากเหงามาจากนาน ความกลัวในการผสมผสานศิลปะจะทำใหพทุ ธศิลปเปนของทีต่ าย
ไปกับตัวคน
สิ่งที่ทำใหพุทธศิลปเมืองนานควรคาแกเปนมรดกแหงความทรงจำของโลกก็คือความ
หลากหลายทีส่ ะกดลมหายใจของผทู ไี่ ดมาพบเห็น ศิลปะนานจึงแสดงถึงประสบการณการผาน
สิง่ ตางๆ มามากมายดวยการผสมผสานศิลปะจากหลายๆ ทีค่ วามแข็งแกรงของประสบการณ
และความหลากหลายทำใหศิลปะนานโดดเดนและมีจิตวิญญาณที่ไมเหมือนใคร พระพุทธรูป
จะถูกออกแบบหรือปน ดวยใบหนาทีย่ มิ้ เสมอ พระยิม้ ทำใหใจยิม้ ไปดวย รอยยิม้ แสดงถึงสังคมนาน
ทีม่ แี ตความสงบสุข รอยยิม้ ยังทำใหศลิ ปะดูมชี วี ติ ชีวา การปน ความสุขในงานพุทธศิลปตอกย้ำ
ความเปนตัวตนของชางสกุลนาน
เนือ่ งจากทองคำเปลวมีราคาแพงแผนละ ๗ บาท จึงตองใชสที องแทน สีทองทีใ่ ชขวด
ขนาด ๖๐ มิลลิลติ ร ราคาขวดละ ๑๒๐ บาท หากนำมาผสมกับน้ำมันสนก็ใชทาไดมาก ทากอน
ปดทองคำเปลว หรือทีเ่ รียกกันวา “ลงรักปดทอง” หากไมทำลักษณะนีท้ องคำเปลวก็อยไู มได
นาน การจะรักษาของเกา ตองคำนึงถึงตนทุนดวย ตองหาวิธปี รับไปตามยุคสมัยเพือ่ ใหศลิ ปะ
เดินหนาตอไปได นอกจากงานปน แลวกลมุ พุทธศิลปะเมืองนานยังแกะสลักพระพุทธเจาไมและ
ู ไมพยุง ไมโพธิ์ ไมขนุน หรือไมรกั ทีส่ ามารถ
ทำเครือ่ งดนตรี ไมทใี่ ชเปนไมมงคล เชน ไมสกั ไมคณ
นำมาแกะไดงา ย เจาภาพจะใหคา จางแกะแกสลาเด็กเพือ่ เปนทุนเลาเรียน
ความงามของอาคารศิลปะนานนัน้ โดดเดนไมเหมือนทีอ่ นื่ เพราะใชปนู ผสมไม เพือ่ แสดง
ถึงความงามของธรรมชาติ (ดังรูปที่ ๙) ขนาดของโบสถวหิ ารแสดงถึงดุลยภาพความเปนมนุษย

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

62

รูปที่ ๙ ปูนปน โดยสลาตจุ า ว

ทำใหเห็นถึงการอยกู นั อยางเสมอภาคและเอือ้ อาทร ปูนยึดติดกับไมตอ งใชเทคนิคพิเศษในการ
ผสมปูนและทีส่ ำคัญคือ “การตำปูน” ปูนปน ของชางสกุลนานจึงตองเอาไปตำในครกกระเดือ่ ง
เพือ่ ใหปนู ละเอียดนาน ๒-๓ ชัว่ โมง การปน ปูนจะชวยใหคนตกผลึกทางความคิด จนเกิดมุมมอง
ทีล่ กึ ลงไปถึงความหลากหลายทีเ่ กีย่ วของสัมพันธกนั สลานานเดิมนัน้ เปนชางศิลปรบั ใชอยใู น
ราชสำนัก การใชปนู ปน ผสมไมแสดงใหเห็นถึงรสนิยมความหรูหราสวยงาม ทำใหเห็นวานาน
มีความมัง่ คัง่ ร่ำรวย เพราะงานปูนปน ติดไมทำไดยาก สลาจะตองมีสมาธิและความพยายามอยาง
มากในทุกขัน้ ตอน
การผสมปูนจะใชปนู ขาวหรือปูนภูเขา ๗% ทรายละเอียด ๒% ทรายสวนใหญไดมา
จากขนทรายเขาวัดในประเพณีสงกรานตไมตอ งซือ้ หาเพราะมีอยมู าก และใชน้ำมันละหงุ หรือน้ำ
มันตังอิว๋ ๑% นำทัง้ สามอยางมาผสมกันแลวปน ติดบนไมทที่ ายางรักไวเพือ่ รักษาไมไมใหปลวก
กินหรือเปนเชือ้ ราไดงา ย
การซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเปนเงือ่ นไขหนึง่ ของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมนุษยไมไดสามารถ
ผลิตสินคาทุกอยางไดเอง ตองซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน การซื้อยางรักมาแมจะมีราคาสูงก็เปน
เศรษฐกิจพอเพียง เนือ่ งจากกระบวนการผลิตยางรักหรือน้ำมันละหงุ นัน้ เปนกระบวนการผลิต
แบบชุมชน ผลิตแบบวิถธี รรมชาติแบบดัง้ เดิม การกรีดยางรักไมไดไปตัดตนรักทิง้ เพียงแคกรีด
ทีผ่ วิ แลวนำหมุดไปตอกใหน้ำยางรักหยดลงในกระบอก แลวนำไปเคีย่ วในกระทะ น้ำมันละหงุ
ก็เชนเดียวกัน มีการผลิตแบบวิถธี รรมชาติ
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การทำเองใชเองในบานในชุมชนเปนความพอเพียงเฉพาะตัว แตไมไดเปนระบบเศรษฐกิจ
เพราะระบบดังกลาวตองมีการแลกเปลีย่ นหมุนเวียนกัน การทีจ่ ะอนุรกั ษงานศิลปะไวตอ งอาศัย
สิง่ ใหมๆ เขามาผสมผสานสิง่ เกาบาง เพราะสิง่ เกาๆ ทีเ่ คยใชนนั้ อาจจะไมมหี รือหายากขึน้ มี
ราคาแพง การจะอนุรกั ษนนั้ จำเปนจะตองคำนึงถึงตนทุนดวย วัตถุดบิ ดัง้ เดิมทีเ่ คยใชหากมีราคา
แพงมาก การนำมาใชถอื วาไมอยบู นความพอเพียง
การประยุกตหรือผสมผสานสิง่ ใหมเขาไปหมายถึงการเปดรับสิง่ ใหมๆ เพือ่ รักษาสิง่ เกาๆ
ใหคงอยไู ด พอเพียงจึงไมไดหมายถึงเอาแตของเกาๆ เพียงอยางเดียว ถานำของใหมมาผสมผสาน
แลวเกิดผลดีกค็ วรจะพิจารณา ไมควรยึดติด แตใหรจู กั ประยุกตใชใหเหมาะสมกับตัวงาน กับพืน้ ที่
กับผูใช
การปนปูนติดไมนั้นจะตองปนในขณะที่ยางรักที่ทายังไมแหงสนิทดี เพราะถาแหงแลว
ปูนทีป่ น จะไมตดิ เนือ้ ไม ตองทาไปติดไป ถาปูนไมไดผสมน้ำมันละหงุ ตองใชตะปูตวั เล็ก (หรือ
ตะปูทใี่ ชทำกระทง) ตอกลงไปบนตัวลายทีป่ น นัน้ ดวย เพือ่ ใหปนู ยึดติดกับเนือ้ ไมเพิม่ ความคงทน
เพราะกาวมีความเหนียวและความคงทนนอยกวาน้ำมันละหงุ อยไู ดไมเกิน ๓๐ ป
พุทธศิลปนา นคือภาพสะทอนของสังคม ทีร่ อื้ สรางความหมายใหมในเรือ่ งความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของวัด วิหารและพุทธศิลปตา งๆ ใหมาอยทู กี่ ารชวยกันสรางขึน้ มา เศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ งึ่ ตัว
เองไดตอ งทำใหชมุ ชนไดรบั ประโยชนดว ยเชนกัน ความพอเพียงไมไดหมายถึงการประหยัดไดมาก
เพียงอยางเดียว แตเปนการสรางพลังทำใหผอู นื่ ซึง่ มีความคิดเหมือนกันชวยกันรักษาสวนรวมให
อยดู กี นิ ดีพอสมควร การฟน พุทธศิลปนา นทำใหชมุ ชนเห็นวา “การใหดกี วารับ ใหแลวสุขใจ
มากกวารับ”
พุทธศิลปเปนการสรางมรดกแหงความทรงจำอันพรอมพรัง่ ไปดวยความงามทีท่ กุ คนรวม
เปนเจาของ การเชือ่ มโยงผคู นเขาไวดว ยกันกลายเปนจุดเริม่ ตนของการสรางสังคมทีด่ ี ทำให
ศิลปะและสังคมเกิดการผสานความกลมกลืน การแพรกระจายทางวัฒนธรรมและการยอมรับ
ทางวัฒนธรรม ทำใหเกิดบริบทใหม เปนบริบทรวมสมัยทีม่ คี วามหลากหลายในมิตติ า งๆ รวม
ทัง้ การรือ้ สราง การโหยหาอดีต ทีผ่ สานกลมกลืนอยางมีเอกภาพ
สังคมทีม่ ศี นู ยกลางจะสามารถสนองตอบตอความตองการรูปแบบตางๆ ของคนได นำไป
ุ คาทางวัตถุเทานัน้ แต
สกู ารผลิตทีเ่ กิดขึน้ ภายใตความสัมพันธทางสังคมทีเ่ หมาะสม ทีไ่ มไดใหคณ
ยังหยัง่ ลึกลงไปถึงจิตใจอันละเอียดออนของความเปนมนุษย ความอยรู อดของพุทธศิลปะจึงทำให
สังคมนัน้ อยรู อด
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งานปนปูนแตละชิ้นนั้นไมจำเปนตองปนใหเหมือนกัน เพราะชางแตละคนมีความคิด
จินตนาการไมเหมือนกัน แตกต็ อ งใหไปในทิศทางเดียวกัน จะไปกะเกณฑไมไดมาก งานกอสราง
แตละงานตองอาศัยชุมชนจึงจะทำไดสำเร็จ โดยใหชมุ ชนมีสว นรวมในงานนัน้ ดวย คนจึงจะรสู กึ
วาเปนเจาของงาน ทำใหเกิดความรสู กึ หวงแหนศิลปะหรืออาคารสถานทีท่ สี่ รางขึน้ มา
การนำเงินมาบริจาคเพือ่ แสดงความเปนเจาของในงานนัน้ ๆ แตไมไดมารวมทำหรือใส
ใจในงานเปนเพียงพิธกี รรม ทีไ่ มไดผลในการยึดโยงจิตใจ ในการสรางพุทธศิลปของวัดแสงดาว
นัน้ ไมไดใชเงินเปนตัวตัง้ แมไมมเี งินก็ไมเปนไรขอใหมาชวยกัน คนในชุมชนสวนใหญกท็ ำนาทำ
ไรและรับจาง การกอสรางของวัดจึงตองใชเวลานาน ไมมกี ารเขียนหรือจารึกชือ่ คนบริจาคไว
ทีถ่ าวรวัตถุ เพราะพุทธศิลปทสี่ รางขึน้ ไมไดมเี จาของเพียงคนเดียว คนอืน่ ก็มสี ว นรวม ทางวัด
ตองการใหคนรสู กึ วาทุกสิง่ ทุกอยางนัน้ ทุกคนเปนเจาของรวมกัน
วัดตองอาศัยบานและบานก็ตองอาศัยวัด จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได แตการที่จะให
ชาวบานเกิดศรัทธานัน้ วัดจะตองทำใหเห็นกอน โดยพระสงฆจะตองเปนผทู ปี่ ระพฤติดปี ฏิบตั ิ
ชอบกอน การทำงานของ “กลมุ พุทธศิลปะเมืองนาน” เริม่ จากจุดเล็กๆ โดยการไปชวยแกะสลัก
หรือซอมพระพุทธรูปใหกบั วัดตางๆ ในเมืองนาน อาศัยความรแู ละใจรักทีม่ ตี อ พุทธศิลป งานที่
ทำเปนงานรับใชพระพุทธศาสนา เพือ่ ใหพระพุทธศาสนาดำรงอยไู ดผา นงานศิลปะ
การทำงานในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไมไดทำเองคนเดียว หัวใจของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดหมายถึงการกินอยไู ดเฉพาะตัว เพราะเปนความเห็นแกตวั แตจะตอง
ใหทกุ คนมีสว นรวมในงานนัน้ การรวมแรงรวมใจจะนำไปสกู ระบวนการทีช่ ว ยลดตนทุนไดเอง
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเปนตัวนำทำใหเกิดการแสวงหาความรวมมือและการสราง
เครือขายการจัดการตองทำควบคไู ปกับหลักรัฐศาสตร สอดคลองกับสถานการณทเี่ กิดขึน้ เนือ่ ง
จากพระสงฆใชไดแตพระคุณ ไมสามารถใชพระเดชได การใชพระเดชจึงเปนกระบวนการทาง
สังคมทีค่ นในชุมชนตองจัดการกันเอง
เปาหมายสูงสุดของการเปนสลาชุมชนคือการไดชว ยเหลือคน การสอนชวยสรางคนสราง
งาน สรางคนคือไดมอี าชีพไปตอยอดการประกอบอาชีพ สรางงานคือการทำใหศลิ ปะแบบนาน
เผยแพรไป พุทธศิลปะเมืองนานจึงไมตาย ชางสกุลนานมีลกั ษณะทีพ่ เิ ศษกวาชางทัว่ ไปคือมีจติ
อาสา ตองการชวยเหลือผอู นื่ ทีด่ อ ยโอกาส

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมอาเซียน

65

พระสงฆจะตองใชความสามารถในเรือ่ งทีถ่ นัดอยางเต็มที่ จะตองมีจติ สำนึกในการรับใช
พระพุทธศาสนาและสังคมใหมาก วัดเองก็ควรเปดโอกาสใหพระสงฆไดแสดงความสามารถได
อยางเต็มที่ โดยไมมขี อ จำกัด ในขณะเดียวกัน วัดก็ตอ งหาชองทางในการติดตอประสานความ
รวมมือกับชุมชนโดยตรง เริม่ จากการเดินเขาไปหาชุมชนโดยอาศัยญาติโยม หรือผนู ำชุมชน อาศัย
สือ่ สมัยใหมในการติดตอ เชน สือ่ สังคมออนไลน มีการนัดประชุมกันกับชุมชนในวาระตางๆ เพือ่
ใหชุมชนไดรับรูวาวัดไดทำอะไรไปบาง
ในกระบวนการสรางมีทงั้ ผทู เี่ ห็นดวยและผทู ไี่ มเห็นดวย สำหรับผทู ไี่ มเห็นดวยตองปลอย
ไป ตองรักษาน้ำดีไว ไมเสียเวลาบำบัดน้ำเสีย เพราะถึงเวลาน้ำดีจะไลน้ำเสียเอง ดังนัน้ ความ
พอเพียงจึงไมไดหมายถึงการประหยัดไดมากเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางพลังทำใหผอู นื่ ซึง่
มีความคิดเหมือนกันชวยกันรักษาสวนรวมใหอยดู กี นิ ดีพอสมควร ซึง่ นาจะไดผลกวาตางคนตาง
ทำ
ชุมชนแสงดาวพัฒนา ๕ มีชา งปูนปน เกงๆ ๕-๗ คน เพิม่ ขึน้ จากเดิมทีเ่ คยมีแค ๑-๒ คน
ซึง่ อายุมากแลว ปูนปน ทำใหเกิดการแลกเปลีย่ นแรงงานระหวางชุมชนแสงดาวพัฒนา ๕ กับ
ชุมชนอืน่ ๆ คนในชุมชนจะไปชวยชุมชนอืน่ ๆ ในตางอำเภอ ทีต่ อ งการชางทำปูนปน โดยใชเทคนิค
ของวัดแสงดาว การแลกเปลีย่ นแรงงานไดประโยชนมากกวาตัวเงิน เพราะการชวยงานชุมชน
อื่นเปนการชวยกันเผยแพรงานศิลปะออกไปในตัว เปนการประชาสัมพันธงานไดอีกทาง ยิ่ง
ทำมากก็ยงิ่ มีการตอยอดมาก

๗. ปรัชญาภิปราย

จากกรณีศกึ ษาใน ๕ ประเทศพบวา ประชาสังคมอาเซียนคือกลมุ คนทีห่ ลากหลายทีก่ ำลัง
สรางการเปลีย่ นแปลงแบบปฏิวตั ใิ นชวงการเขาสปู ระชาคมอาเซียน ทัง้ พระสงฆ ผสู งู อายุ ชนกลมุ
นอย คนจนในชนบท จนถึงครูขะแมร หรือ หมอผีทเี่ ปนผนู ำทางการแพทยทางเลือก ทีท่ ำให
คนเขาสโู ลกแหงธรรมและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจควบคกู นั ไปไดจริง
ภูมทิ ศั นแหงความพอเพียงไมไดแยกตัวอยอู ยางโดดเดีย่ วจากระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก
แตกลับกลายเปนเสาหลักค้ำจุนเศรษฐกิจชุมชนและคนชายขอบ พระสงฆของไทยมีบทบาทสำคัญ
ในการปฏิวตั พิ ทุ ธศิลปดว ยการสรางศิลปะรวมสมัยและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ฟน เมือง
ขณะทีก่ ลมุ ผสู งู อายุของเวียดนามขับเคลือ่ นธุรกรรมทางการคาทีต่ ลาดน้ำเจอโหนยไกรงั ตลาด
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ทีม่ หี ว งโซอปุ ทาน (Supply Chain) ขนาดใหญทเี่ ชือ่ มโยงคนในพืน้ ที่ ๗ จังหวัด ๔ ประเทศ
(ไทย กัมพูชา สปป.ลาว และจีน) เขาดวยกัน ชนกลุมนอยของเมียนมารขับเคลื่อนสังคม
พอประมาณและความหลากหลายของชาติพนั ธใุ นโลกไรพรมแดนโดยการผลิตไฟน้ำไวใชภายใน
ครัวเรือน ทีน่ ำไปสกู ารรักษาปาและระบบนิเวศของประเทศ ชาวชนบทของสปป.ลาวสรางนวัต
กรรมในครอบครัวทีท่ กุ คนรวมกันผลิตขึน้ มา กระทัง่ ทำใหผกั สวนครัวกลายเปนฐานการผลิตขนาด
ใหญ สามารถเคลือ่ นตัวเขาสพู นื้ ทีเ่ ศรษฐกิจหลักไดอยางทรงพลัง ขณะทีค่ รูขะแมรขบั เคลือ่ น
เศรษฐกิจพอเพียงดวยการใหบริการทางการแพทยทางเลือกซึง่ เปนองคความรเู ดิม (Traditional
Knowledge) ทีเ่ นนการดูแลกันบนฐานแหงศรัทธาและความเชือ่ เพือ่ ทำใหคนชายขอบมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้
การเปลีย่ นผานภูมทิ ศั นทางการเมืองและสังคมไมไดทำใหอตั ลักษณและปฏิบตั กิ ารของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนแปลงไป แตทำใหคนมีศักยภาพมากขึ้นในการรื้อสรางสังคมและขับ
เคลือ่ นโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ในกรณีของพุทธศิลปกรรมปูนปน ของนาน ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องวัด วิหารและพุทธศิลป
ตางๆ ถูกรือ้ สรางความหมายใหมในแงทคี่ นตางชวยกันสรางขึน้ มา ทำใหเกิดการขับเคลือ่ นโครง
สรางทางเศรษฐกิจ ผานจิตอาสาของสลาชุมชนและการมีสว นรวมของชุมชน วัดเขามามีบทบาท
สำคัญทำใหคนทีม่ คี วามคิดเห็นไปในทางเดียวกันมาชวยกันรักษาสวนรวมใหอยดู กี นิ ดีพอสมควร
การทีช่ มุ ชนเขามามีสว นรวมทำใหเกิดสำนึกแหงการรวมเปนเจาของซึง่ ชวยลดตนทุน สามารถ
ใชกระบวนการชุมชนในการบริหารจัดการ เกิดเปนจริยธรรมของการหวงใยดูแลกันในชุมชน
ในกรณีของเวียดนาม โครงสรางทางเศรษฐกิจพอเพียงถูกขับเคลือ่ นโดยกลมุ ผสู งู อายุ
ทีม่ คี วามสามารถและความชำนาญในการเดินเรือ เทคนิคการจัดซือ้ และการบริหารสินคาคงคลัง
แบบทันเวลาในการกระจายสินคาเพือ่ ใหคนสวนใหญของประเทศไดรบั สินคาอยางพอเพียง โดย
ใชเรือเรขายไปตามหมบู า นตางๆ ทำใหผลิตภาพทางเศรษฐกิจเพิม่ สูงขึน้ สิง่ ทีน่ า สนใจคือ ความ
สามารถในการทำการคาทำใหคนในวัยชราที่ไมมีงานทำไมกลายเปนคนชายขอบ
ในกรณีของเมียนมาร การขับเคลือ่ นโครงสรางทางเศรษฐกิจเกีย่ วโยงใกลชดิ กับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักษาลำน้ำยางขาใหบริสุทธิ์ไวเสมอ การดูแลความ
สะอาดลำธาร ปลูกจิตสำนึกใหเด็กและชุมชนชวยกันอนุรกั ษและเพิม่ พืน้ ทีป่ า เพราะเปนตนกำเนิด
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ของทุกชีวติ ใหคงความสมบูรณและเอือ้ ประโยชนใหแกสงั คม ในแงหนึง่ ไดรอื้ สรางสังคม โดยทำให
เกิดเครือขายเพือ่ นบาน (Neighbornets) ในการเอาใจใสดแู ลฉาง เครือขายเพือ่ นบานกลายเปน
ทรัพยากรทีส่ ำคัญทางวัฒนธรรมทีท่ ำใหคนเรียนรจู ริยธรรมรายวัน และทำใหคนในชุมชนตืน่ ตัว
กับการเรียนรใู หมๆ โดยมีความเพียรเปนเครือ่ งตืน่
ในกรณีของกัมพูชา ระบบเศรษฐกิจไดสรางความหลากหลายในการดูแลรักษาเพือ่ เพิม่
ทางเลือก (Choices) ใหกบั คนชายขอบซึง่ เปนคนสวนใหญในสังคม
การศึกษาพบวา สังคมทีม่ ศี นู ยกลางจะสามารถสนองตอบตอความตองการรูปแบบตางๆ
ของคนได และสามารถขับเคลือ่ นสังคมสบู ริบทใหมๆ เชน การฟน ฟูศลิ ปะเมืองนานและการสราง
ความยัง่ ยืนเพือ่ เปนเมืองมรดกโลก
คนมีแรงจูงใจและตอบสนองตอคุณคาใหมๆ ทีท่ ำใหสงั คมอยดู มี สี ขุ โดยแรงจูงใจทีส่ ำคัญ
ไดแก ความภูมใิ จทีไ่ ดเขามาสพู นื้ ทีค่ า ขายทีต่ ลาดน้ำโบราณของผสู งู อายุทเี่ วียดนามแมวา จะเปน
ภาคเศรษฐกิจเล็กๆ ตามอุดมการณสงั คมนิยมทีม่ งุ ทำประโยชนเพือ่ สังคม หรือการครองความ
สันโดษทีค่ นเวียดนามเห็นวาเปนทรัพยอยางยิง่ การกลับไปหารากเหงาของตนเองก็เปนแรงจูง
ใจทีส่ ำคัญในการฟน พุทธศิลปของนาน เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในกรณีของชาวอาขาทีเ่ มียนมาร
การแสวงหาความหลุดพนโดยใชความเพียรในการผลิตไฟน้ำจาก “ฉาง” และการหาความรใู หมๆ
คือแรงจูงใจที่สำคัญ เพราะการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลกลายเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ปกครองทีช่ ว ยสรางภาพลักษณแหงความทันสมัยและภาวะผนู ำทีด่ ขี องชนเผา
ุ คา
การผลิตจะตองเกิดขึน้ ภายใตความสัมพันธทางสังคมทีเ่ หมาะสม โดยไมไดใหคณ
ทางวัตถุเทานัน้ แตยงั หยัง่ ลึกลงไปถึงจิตใจอันละเอียดออนของความเปนมนุษย ทำใหเห็นวา การ
ใหดกี วารับ ใหแลวสุขใจมากกวารับ ชาวอาขาเห็นวาความมัง่ คัง่ ทีแ่ ทจริงคือเพือ่ นและการรักษา
ความหลากหลายของชาติพนั ธุ ทัง้ นีเ้ พราะธรรมชาติไมมศี าสนา ไมไดเปนของศาสนาใดศาสนา
หนึง่ น้ำและพลังงานก็ไมไดเปนของใครคนใดคนหนึง่ ทุกศาสนาจึงสามารถใชธรรมชาติรว มกัน
ได ชาวเวียดนามเห็นวา การสรางสรรคนวัตกรรมอยางกระตือรือรน นั้นตองทำงานอยาง
สอดคลองกันกับผอู นื่ และสิง่ แวดลอม
สปป.ลาว อธิบายความสัมพันธทางสังคมผานการสรางคุณคาสือ่ กลางจากผักสวนครัว
ทีท่ ำใหสงั คมมีความหมาย โดยเปนคุณคาในการอยรู ว มกันอยางมีความสุข และทำใหคนบริสทุ ธิ์
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ดวยปญญา (ปฺญาย ปริสชุ ฌ
ฺ ติ) ธรรมชาติไมไดโหดรายเพราะ “โลกธรรม” ทัง้ ปวงตางมีทงั้
สุขและทุกขปะปนกันไป
ในกรณีของครูขะแมร คุณคาเปนเรือ่ งการสรางทานบารมีโดยการรักษาสงเคราะหผู
อืน่ โดยไมเรียกรองคารักษาใดๆ ไดชว ยรักษาความรเู หลานีเ้ อาไวดว ยการสืบทอดประเพณีมขุ ปาฐะ
(Oral Tradition) ซึง่ เปนวัฒนธรรมทีเ่ คยรงุ เรืองและยัง่ ยืนทีส่ บื ทอดกันมาของอาณาจักรเขมร
เศรษฐกิจพอเพียงเนนกระบวนการผลิตแบบชุมชน เปนการผลิตแบบวิถธี รรมชาติแบบ
ดัง้ เดิม มีการประยุกตหรือผสมผสานสิง่ ใหมเขาไป เปดรับสิง่ ใหมๆ เพือ่ รักษาสิง่ เกาๆ ใหคงอยู
ได เหมาะสมกับงาน พืน้ ที่ และผใู ช เศรษฐกิจพอเพียงตองชวยสรางสันติภาพในการดำรงชีวติ
ใหอยูใน “สีลสามฺญตา” หรือกติกามรรยาทของสังคม ตลอดจนการพึงสำรวจระวังในสัตว
ทั้งหลายทำใหอยูรวมกันอยางมีความสุข มีการตอยอดภูมิปญญาโดยใชความเปนพี่เปนนอง
เศรษฐกิจชุมชนยังเนนการสรางความมัน่ คงทางอาหาร โดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวทีส่ บื ทอด
กันมาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหมกี ารแตกออกในลักษณะของนวัตกรรมในครอบครัว เชน การทำปยุ
ทีเ่ กิดขึน้ ควบคกู นั ไป
เทคโนโลยีในตัวคนเปนหัวใจสำคัญของการผลิตแบบชุมชน ในรูปของความสามารถใน
การเดินเรือและการตัดเสนทางลัดเลาะสคู ลองตางๆ เพือ่ ยนระยะทางทำใหตลาดน้ำโบราณมี
ประสิทธิภาพ
ในกรณีของชาวอาขาทีเ่ มียนมาร ความรทู ผี่ ปู ฏิบตั พิ งึ เห็นชัดดวยตนเอง (สนฺทฏิ ฐิโก)
เปนการเรียนรทู จี่ ะสรางทีพ่ งึ่ ของตน (นาถกรโณ) โดยอาศัย “สิปปะ” หรือความรอบรศู ลิ ปะใน
มงคลสูตรทีเ่ กิดจากการหมัน่ สังเกตความเร็วของกระแสน้ำ และระดับน้ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยตู ลอด
เวลา ตองมีความรเู รือ่ งการควบคุมน้ำทีเ่ ปนองคความรสู ำคัญของวิศวกรรมแมน้ำแบบพืน้ บาน
ของชาวไทใหญ รวมไปถึงการปรับภูมทิ ศั นผกั สวนครัวทำใหคนอยกู บั ความแปรปรวนเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดนัน้ ได โดยคนในครอบครัวเขามามีสว นรวมในการผลิตอาหารทุกขัน้ ตอน
ในกรณีของกัมพูชา เทคโนโลยีในตัวคนคือองคความรเู รือ่ งสมุนไพร การสวดมนต การ
บริกรรมคาถาและของขลังตางๆ ทำใหคนเกิดความนอมจิตไปในความดับ (นิโรเธ อธิมตุ ตฺ ตา)
เห็นวาสังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงมีปกติแตกสลายไป คนจึงไมหวัน่ ไหวในทิฏฐิตา งๆ (นานาทิฏฐสี ุ
น กมฺปติ) ทีเ่ ห็นผิดวาชีวติ นีเ้ ทีย่ ง จิตทีน่ อ มไปในทางดับมีอานิสงสทำใหคนปราศจากความกลัว
และมีความดับเปนความสุข

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมอาเซียน
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิบายความพอดีและพอเพียงในมิตทิ หี่ ลากหลาย กรณี
ของเวียดนามคือการกระจายความเสีย่ งดวยการขายสินคาทีห่ ลากหลาย โดยยอมขาดทุนเพือ่
รักษาอุปสงคของผบู ริโภคเอาไวใหเติบโตตอไปไดในระยะยาว ความพอดีคอื บุญหรือประโยชน
ทีส่ งั คมจะไดรบั ดังนัน้ การทำบุญคือการชวยเหลือสังคม ขณะทีช่ นเผาอาขาของเมียนมารเห็น
วาความพอเพียงถูกกำหนดมาโดยกรรม การดำรงชีวติ อยใู นวิถแี บบพอเพียงจึงเปนการเขาใจหลัก
ธรรมและความภูมใิ จทีส่ ามารถผลิตไฟน้ำไวใชไดเอง
ประชาสังคมแสดงพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตรในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของ
กัลยาณมิตร การคนหาผักจากเพือ่ นบานทีท่ ำใหคนหันมาดูแลกัน ยินดีในการรวมทุกขรว มสุข
บอกกลาวใหกันฟงในสิ่งที่ไมเคยรู และคอยแนะนำใหตั้งอยูในความดีเพื่อชวยรักษาทรัพย
(ผักสวนครัว) นัน้ ไว กลไกการบอกเลาทำใหการสรางสรรคและอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชในทองถิน่
มีความเขมแข็ง การแบงปนกันกินยังชวยสรางศักดิศ์ รี และความภูมใิ จใหกบั เจาของสวนครัว
การทำความเขาใจแบบสมัยนิยมทำใหเห็นถึงรากกำเนิดของเศรษฐกิจพอเพียงในมิตทิ ี่
ลึกซึง้ และพิสจู นความเปนสากลของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยหู วั รัชกาลปจจุบนั ทีจ่ ะทำใหภาคประชาสังคมของอาเซียนมีอสิ รภาพอยางแทจริงในการสราง
สรรคสงั คมแหงพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุธรรม เพือ่ การรวมกันเปนหนึง่ เดียวของประชาคม
อาเซียน
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