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๑. ประชาสงัคมอาเซยีน
การรวมกลุมของประเทศสมาชิก “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต”

๑๐ ประเทศสกูารเปนประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ภายในป ๒๕๕๘ กำลงัไดรบั
ความสนใจจากท่ัวโลก เพราะจุดประกายความหวังและความกลัวตอการเกิดภมูทิศันใหมๆ  เมือ่
ประเทศสมาชกิตางเรงเตรยีมความพรอมในดานตางๆ การเรงเตรยีมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนทำใหระบบความสัมพนัธของผคูนกวา ๒๔๐ ลานคนอาจมีลกัษณะแปลกแยก
และเปล่ียนแปลงเร็ว ความซับซอนของประวัตศิาสตรทีถ่กูเก็บงำและระบบการเมืองการปกครอง
ทีแ่ตกตางกนัอยางสิน้เชงิ ยิง่เรงใหเกดิการแสวงหาความมัง่คัง่จากตลาดการคาชายแดน ตลาด
แรงงานตางดาว ตลาดคามนษุย และบอนการพนนั เรงการกอบโกยทรพัยากรในหวงโซอาหาร
และพลงังานจากแมน้ำโขง อกีทัง้การแสวงหาความรแูละความเปนสมยัใหมจากรายการโทรทศัน
ของไทยยงัเรงใหเกดิการเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติของคนโดยบะหมีก่ึง่สำเรจ็รปู เครือ่งดืม่ชกูำลงั
รวมทัง้ธรุกจิความงามและผวิพรรณของไทยกลายเปนสินคาทีไ่ดรบัความนิยมอยางสูงในชนชัน้
แรงงานไปจนถึงผูมีอันจะกิน

ในชวงเวลาแหงการเปล่ียนผานอยางรีบเรงกลับพบวา การเพ่ิมขดีความสามารถทางการ
แขงขนั การเตรียมความพรอมเพือ่รบัมอืกบัส่ิงทาทายทางเศรษฐกจิและภัยคกุคามรปูแบบใหม
กลายเปนจุดรวมความสนใจ ขณะที่ประชาสังคมและทรัพยากรอีกมากที่รอการพัฒนาใหเปน
ปจจัยในการขบัเคลือ่นเสาหลกัทางดานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-
cultural Community) กลบัถกูมองขาม เมือ่ประชาคมอาเซียนดำรงอยทูามกลางความหลาก
หลายท้ังทางดานเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม แลวจะเดินไปสจูดุหมายปลายทางคือ
“ความเปนหน่ึงเดียวกัน” ไดอยางไร

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคประชาสงัคมอาเซยีน
(Philosophy of Sufficiency Economy in ASEAN Civil Society)
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การขับเคล่ือนเสาหลักทางดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจึงตองทำใหเกดิ
การแลกเปล่ียนความรแูละวิถชีวีติระหวางกัน ซึง่รปูแบบท่ีพอจะเปนไดนัน้คอืวถิชีวีติแหงความ
พอเพยีง เพราะการสัง่สมอรยิทรพัยในรปูของความรแูละคณุธรรมแหงความพอเพยีงไดหยัง่ราก
ลกึลงไปในสังคม ยงัมกีารผลิตซ้ำและคุณคาจากความพอเพียงท่ีซอนอยใูนพ้ืนทีเ่ฉพาะอีกมากมาย
ทีย่งัไมเคยถูกกลาวถึงในวงวิชาการกระแสหลักมากอน

โลกทัศนแหงการดำรงชีวติของคนอาเซียนสวนใหญ โดยเฉพาะในกลมุประเทศเพ่ือนบาน
อนัประกอบดวยกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมาร และเวียดนาม (CLMV) ทีม่ศีกัยภาพสูงน้ันมีรปู
แบบเฉพาะตวั (ปจจตัตลกัษณะ) ในการสรางความรแูละความจรงิจากการพึง่พาตนเอง โดยมี
วถิกีารดำรงชวีติอยางพอเพยีงเปนจดุรวมทีม่คีวามสำคญั เศรษฐกจิพอเพยีงตองการทำความ
เขาใจกบัคณุคาใหมๆ  ทีม่ผีลตอการตดัสนิใจของคนทีอ่ยใูนพรมแดนทีก่วางออกไป

ความพยายามในการสรางเอกภาพทามกลางความหลากหลายทำใหเกดิการคนหาและ
คนพบแนวคดิเชงิปรชัญาทีถ่กูเกบ็งำไว ทีจ่ะชวยสรางความหมายใหมเพือ่เปนทางเลอืกทีแ่ตกตาง
เพราะมมุมองท่ีหลากหลายไดชวยสรางความเขาใจพทุธปรชัญาทีใ่ชเปนพืน้ฐานในการทำความ
เขาใจแนวคิดตางๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดึงคนใหเขาสูโลกของธรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจ

บทความช้ินนีจ้งึบอกเลาชวีติผานวิถกีารดำเนนิชวีติ จติใจท่ีเบกิบาน และบริการของ
ระบบนิเวศในประเทศตางๆ ซึ่งพิสูจนความเปนสากลของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั แสดงใหเหน็การเตรียมรับมอืเพ่ือเผชิญกบัภาวะความแหงแลง
ดวยปรัชญาท่ีซอนอยใูนสวนครัวของชาวลาว การสรางความม่ันคงทางดานพลังงานดวยการผลิต
ไฟน้ำของชนเผาทีเ่มยีนมาร การแพทยทางเลือกของครูขะแมร หมอผีทีเ่ปนทีพ่ึง่พาของคนกัมพชูา
ตลาดน้ำเจอโหนยไกรงัของเวียดนามและการฟนเมอืงเกาดวยพทุธศลิปกรรมปูนปนของไทย

การคนหาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของประเทศสมาชกิจงึเปนสิง่ทีอ่าเซยีนภวิตัน
ตองการเพ่ือสรางทางเลือกใหมๆ  ทำใหคนมนสิการ (พจิารณาอยางรอบคอบเปนเหตุเปนผล)
คณุธรรมตางๆ มาสตูนเองได ขณะเดยีวกนักส็รางสงัคมแหงพรหมวหิารธรรมและสงัคหวตัถธุรรม
ที่จะทำใหคนผูกพันและเอื้อเฟอเผื่อแผกัน กระบวนการแสวงหาความรูเพื่อคนหาและตีความ
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมคีวามหมายแตกตางกันไปในแตละประเทศ จะเปนฐานสำคัญ
ในการขับเคล่ือนประชาสังคมอาเซียนตอไป
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๒. กมัพชูา : การแพทยทางเลือกของครูขะแมร
บทเรียนสำคัญที่ควรตองบันทึกไวในประวัติศาสตรเศรษฐกิจวา ชวงที่มีการพัฒนา

ประเทศ การแพทยและสาธารณสุขอยใูนภาวะสุญญากาศน้ัน ครขูะแมร หรอื “หมอผ”ี มสีวน
ในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจพอเพียงดวยการใหบรกิารทางการแพทยทางเลือก ซึง่เปนองค
ความรเูดมิ (Traditional Knowledge) และการดูแลกันบนฐานแหงศรทัธาและความเช่ือ ทำให
คนมคีณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ สมนุไพร การสวดมนต การบริกรรมคาถาและของขลังตางๆ ทำใหคนเกิด
ความนอมจติไปในความดับ  (นโิรเธ อธมิตุตฺตา) เหน็วาสงัขารท้ังหลายท้ังปวงมีปกตแิตกสลาย
ไป คนจงึไมหวัน่ไหวในทฏิฐติางๆ  (นานาทฏิฐสี ุน กมปฺต)ิ ทีเ่หน็ผิดวาชวีติน้ีเทีย่ง จติทีน่อมไป
ในทางดบัมอีานสิงสทำใหคนปราศจากความกลวั และมคีวามดบัเปนความสุข

การเผชญิกบัวกิฤตสขุภาพจิตแบบเฉยีบพลัน (Acute Mental Health Problem) ทำให
รอยแผลจากสงครามและการฆาลางเผาพนัธยุงัคงปรากฏอยใูนสหีนาและจติวญิญาณของชาว
กมัพชูาทกุคน การฆาลางเผาพนัธไุมไดฆาคนกวา ๒ ลาน หรอื ๑ ใน ๓ ของประเทศเทาน้ัน แต
ยงัฆาผคูนอกีหลายลานทีร่อดชวีติมาไดดวยภาพหลอนและความหวาดกลวั เพราะชวีติถกูซ้ำเตมิ
ดวยระเบดิทีถ่ลมบานเมอืงจนยอยยบั ระเบดิกวา ๓ ลานตนัถลมพืน้ทีต่างๆ กวา ๑๐๐,๐๐๐ แหง
ทำใหกมัพชูากลายเปนประเทศทีถ่กูระเบดิถลมมากทีส่ดุแหงหนึง่ของโลก ปญหาความขดัแยงกวา
๒ ทศวรรษ และปญหาความยากจนเรือ้รงัทีเ่กดิข้ึน ขงัผคูนราว ๒ ลานคนใหอยใูนโลกแหง
ความเจบ็ปวด (Trauma) และโรคประสาทแบบวติกกงัวลทีเ่รยีกวา บคัสะบทั (Baksabat) หมาย
ถงึความขยาดหวาดกลวัจนไมรสูกึรสูมกบัชวีติ (Psychological Courage) อกีตอไป

สงครามไมไดคราชวีติผคูนไปอยางเดยีว แตยงัทำใหหมอและศาสตรทางการแพทยสญู
หายไปเกอืบหมด หลงัสงคราม หมอทีช่ำนาญการหลายคนหนัไปทำงานใหกบัองคกรเอกชนหรอื
ประกอบอาชพีอ่ืนทีม่รีายไดดกีวาการทำงานในโรงพยาบาลของรฐั และโรงพยาบาลกม็อียนูอย
มีเฉพาะในเมืองใหญเทานั้น ตองใชเวลาเดินทางเปนวันๆ คนสวนใหญจึงเขาไมถึงบริการ
ทางการแพทย สถติกิารฆาตวัตายในกมัพชูาจงึสูง จนเปนประเทศทีม่กีารฆาตวัตายมากท่ีสดุ
แหงหนึ่งของโลก ขณะที่มีคลินิกเกิดขึ้นหลายแหงตามเมืองเล็กๆ และในชนบท หมอคลินิก
(Village Doctor) และครขูะแมรจงึเปนสองทางเลอืกทีเ่หลืออยสูำหรบัคนในชนบททีเ่ปนคนสวน
ใหญของประเทศ
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ครูขะแมรเปนวิธีการรักษารูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของคนใน
ทองถ่ินไดดวยการดูแลรักษาหลากหลายรูปแบบ ในระหวางท่ีประเทศอยใูนชวงการพัฒนาทาง
การแพทยและสาธารณสุขใหไดมาตรฐานกลับพบวา การแพทยทางเลือกของครูขะแมรมคีวาม
ปลอดภัยมากกวาการแพทยสมยัใหม (ตามคลินกิ)

เมอืงโสตงเปนเมอืงเลก็ๆ ของจังหวดักมัปงทมอยหูางจากเสยีมราฐตองใชเวลาเดนิทาง
เกอืบคร่ึงวนั ผปูวยสวนใหญปวยเปนโรคระบบทางเดินอาหารและระบบยอยอาหาร เพราะขาด
สขุลกัษณะในการกินอาหารทีด่ ีคนยงันยิมกนิอาหารตามวัฒนธรรมการปรุงอาหารและการกิน
อาหารแบบด้ังเดมิทีไ่มสะอาด การขาดความรเูรือ่งสขุอนามัยทีด่ทีำใหผคูนเจบ็ปวยไดงาย กมัพชูา
เผชิญปญหาทางการแพทยครัง้สำคัญเม่ือมกีารตรวจพบการแพรระบาดอยางหนักของเช้ือ HIV
ทีเ่มอืงโรคา (Rhoka) จงัหวัดพะตะบอง เนือ่งจากหมอท่ีคลนิกิชมุชนใชหลอดฉีดยา (Syringe)
ซ้ำจนทำใหมผีปูวยตดิเชือ้กวา ๒๐๐ คนแมกระทัง่เดก็เลก็และพระทีช่ราภาพ สวนมากหมอทีห่นั
มาเปดคลนิกินัน้เคยเปนอาสาสมัครทางการแพทยหรอืแพทยสนามมากอน เคยไดรบัการฝกอบรม
ทางการแพทยขัน้พืน้ฐานเพ่ือคอยชวยเหลือแพทยผเูชีย่วชาญ และดแูลผปูวย

สงครามและความขัดแยงทำใหมแีพทยสนามเกิดขึน้มากมาย คอยชวยงานตามคายอพยพ
ตางๆ ตลอดแนวชายแดนไทย - กมัพชูามานานหลายสบิป เมือ่สงครามสงบกห็นัมาเปดคลนิิก
เพือ่รกัษาผปูวย วธิกีารรกัษาสวนใหญมกัใหน้ำเกลอืเปนหลัก ตามคลินกิทีก่มัพชูามกัพบเห็นเดก็
ออนมีสายน้ำเกลือหอยอยทูีแ่ขน คนทำงานหอยน้ำเกลือขบัรถมอเตอรไซดหรอืออกไปทำงานตาม
ปกติ

ครขูะแมรใชวธิกีารรกัษาทีต่างออกไปเพราะเหน็วาการรกัษาโรคตองรกัษาทัง้โรคทาง
กายและโรคทางใจ การรักษาจึงมวีธิกีารท่ีหลากหลายท้ังการกินน้ำสมนุไพร การบริกรรมคาถา
และการสวดมนตเพือ่ตามตดิจติไมใหมชีองวาง ทำสังขารทัง้หลายใหเปนอารมณ กระทัง่เหน็ความ
ดบัในการรกัษานัน้ ครขูะแมรใชพืน้ทีร่อบบานเปนสถานพยาบาล (ดงัรปูที ่๑) มเีส่ือและหลงัคา
พลาสตกิคอยกนัน้ำคางใหผทูีม่าพกัรกัษาตวั ผปูวยสามารถนำญาติมาชวยดแูลได รวมถึงการ
หุงหาอาหารรับประทานกันไดจนกวาจะหายเปนปกติ บางคนมาอยูนานถึงครึ่งป
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ผปีาเลยทำรายเอา นกัซกัจงัจึงไดบอกวธิกีารรกัษาโรคให หมอพรพาทจงึทดลองรกัษา โดยเอา
กระดกูหมาดำมาแชน้ำ แลวสวดคาถาทีจ่ำไดจากความฝน ปรากฏวาอาการของเพือ่นคอยๆ ดขีึน้
ตามลำดบั

หมอพรพาทตัดสนิใจเดินทางไปเรียนวิชาจากนักซกัจงัทีอ่ยตูามภูเขาตางๆ พนมกูเลน
จะชำนาญเรือ่งการรักษาโรคทีเ่กดิจากคณุไสย พนมตะแบงจะชำนาญเรือ่งสมนุไพร พนมประสตูิ
ชำนาญเรือ่งพยากรณโชคชะตา สวนเขาพระวหิารชำนาญเรือ่งญาณสมาธ ิหลงัจากนัน้ไดเดนิ
ทางไปรกัษาคนทัว่ประเทศเปนเวลากวา ๑๑ ปแลว เพราะเหน็วาเกดิมาชาตนิีจ้ะตองทำบญุใน
การชวยเหลือผอูืน่ใหพนทกุข และการท่ีไดเรยีนวิธรีกัษาคนเปนการสงเคราะหคนอ่ืนโดยไมเรยีก
รองคารกัษาใดๆ ทัง้สิน้เปนทานบารมอียางหนึง่ บานหมอพรพาทอยหูางจากถนนใหญเพยีงแค
๑๐ กโิลเมตร แตในฤดูฝนตองใชเวลาเดินทางนาน ๓-๔ ชัว่โมง เพราะถนนเปนดนิโคลนเละ
และลื่น บางชวงอยูในระหวางการทำถนน บางชวงถนนเสียหายหนัก ทำใหไมสะดวกในการ
เดนิทางไปมา จงึตองปดบรกิาร แตหมอยงัคงรกัษาผปูวยโดยเดนิทางไปหาผปูวยถงึบาน

ของขลังทีใ่ชในการรักษาไดแก  หนิฟาผา กระดูกหมาดำตายเอง กะลาตาเดียวและลูก
ตาลทีต่นัและแก และทีส่ำคญัคอืการรกัษาสจัจะ เพราะซกัหรอืสัจ กค็อืสัจจะ ฤๅษใีนความหมาย
ของคนกมัพชูาคอืผรูกัษาสจัจะ

รปูที ่๑ สถานพกัฟนบรเิวณลานดนิรอบบานครขูะแมร

หมอพรพาท วยั ๔๗ ป เปนครูขะแมร
จากภูมิละลวดท่ีคนกัมพูชานับถือกันมาก
ปจจบุนัมาอาศยัอยใูนหมบูานรอนไอรี ่ไกลจาก
ตวัเมอืงโสตง จงัหวดักมัปงทม หมอพรพาทเคย
รบัราชการทหารในสมยัสมเดจ็พระนโรดมสหีนุ
สมยัเขมรแดง และชวงทีก่มัพชูารบกบัเวยีดนาม
โดยทำหนาทีเ่ปนแพทยสนาม จนมเีพือ่นลมปวย
ดวยอาการแปลกๆ หมอทหารหาสาเหตุไมได
ในคนืหนึง่ หมอพรพาทฝนเหน็นกัซกัจงั (ฤๅษ)ี
มาบอกวาเปนอาการทีเ่กดิจากการละเมดิผปีา
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ครูขะแมรเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดองคความรูทางการแพทยทางเลือกมาจาก
สงัคมโบราณ ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูขะแมรในเร่ืองการสรางทานบารมีโดยการ
รกัษาสงเคราะหผอูืน่โดยไมเรยีกรองคารกัษาใดๆ นัน้ชวยรักษาความรเูหลานีเ้อาไว สำหรับชาว
กมัพชูาแลว การบริกรรมคาถาไมไดถกูมองวาเปนเรือ่งงมงาย แตเปนประเพณีมขุปาฐะ (Oral
Tradition) แสดงถึงวฒันธรรมท่ีเคยรงุเรืองและย่ังยนืทีส่บืทอดกันมาของอาณาจักรเขมร ของ
ขลงัและสมนุไพรคือวตัถุทางวัฒนธรรมโบราณของกัมพชูาทีค่นสวนใหญรสูกึคนุเคย โดยเฉพาะ
ลกูตาล สญัลกัษณของคนกัมพชูา 

วธิกีารรักษาพอหมอจะใหผปูวย
ดื่มน้ำแชกระดูกหมาดำ วิธีทำก็นำ
กระดูกหมาดำมาแชในน้ำมนตและกำกับ
ดวยคาถาเพราะกระดกูหมาดำ เปนตวั
ละลายโรคทีเ่กดิจากคณุไสย ชวยไลของ
ที่เปนคุณไสยออกไปจากรางกาย จาก
นัน้นำหินฟาผามาวางตรงจุดทีค่ดิวามสีิง่
ไมดอีย ู หนิฟาผามลีกัษณะคลายหนิใน
แมน้ำ ในลำธารน้ำตก แตมีสีดำสนิท
เพราะโดนฟาผา ความเยน็ของหนิฟาผายงัชวยทำใหอาการเจบ็ปวดทเุลาลง หนิฟาฝายงัชวย
ไลน้ำออกจากตัวผูปวยเหมือนกับการไลสิ่งไมดีออกจากรางกาย ในการรักษาผูปวยจะดื่มยา
สมนุไพรควบคไูปดวย รายทีอ่าการหนกัหมอจะเคีย้วขนของลกูตาลตนัทีแ่กจดัโดยกนิไปพรอมกบั
หมากพลูทีใ่ชบชูาครู แลวสวดคาถากำกับกอนนำไปทาหรอืพอกในบรเิวณทีม่อีาการ

ของขลังและเคร่ืองรางยังเปนอบุายในการทำใจใหอาจหาญ (มโนสมุตเฺตชนตาย) เชือ่
วามอีำนาจของส่ิงศักดิส์ทิธ์ิคอยคมุครองตามความเช่ือของศาสนาพราหมณซึง่เปนศาสนาเกาแก
ของกัมพชูา ขณะทีก่ารรกัษาศลี ๕ และการสวดมนตชวยสรางสมดลุชวีติ เปนเงือ่นไขสำคญั
แหงความอยรูอดท่ีทำใหคนปราศจากความกลัว และมีความดับเปนความสุข (ดงัรปูที ่๒) สวน
ญาติทีต่ดิตามมาดูแลจะตองพกยันตทีห่มอพรพาทใหตดิตวัอยเูสมอ เพือ่ปองกนัส่ิงไมดเีขาตวั และ

รปูที ่๒ การตรวจรกัษาของครขูะแมร
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จะตองรักษาศลี ๕ เหมอืนผปูวย งดเวนการกนิเน้ือสตัว หนัมากนิผกัใหมากขึน้ การกนิเน้ือสตัว
เทากบัทำบาปเพิม่ขึน้ แมเมือ่หายแลวกย็งัตองรักษาศีลตอไปอีก หมอเช่ือวา การรักษาจะได
ผลหรือไมนัน้ขึน้อยกูบัการปฏิบตัติวัผปูวยและการทำตามคำแนะนำของหมออยางเครงครดั

หมอพรพาทใหผปูวยและญาตมิาพกัรกัษาตวัไดทีบ่านทีล่อมไวดวยสายสญิจนเพือ่กำหนด
เขต ผปูวยหามออกนอกสายสิญจน โดยเฉพาะผปูวยทีโ่ดนคณุไสย เพราะดวงจะตก หรอือาจ
จะมีวิญญาณของเจากรรมนายเวรจองจะเอาชีวิต จึงตองใหอยูแตในบริเวณที่กำหนดเทานั้น
เศรษฐกจิพอเพยีงของครขูะแมรสรางวฒันธรรมแหงการแบงปนเพือ่เปนทางออกใหกบัผทูีอ่ยใูน
โลกแหงความเจ็บปวด หรอื บคัสะบัท (Baksabat) ทีพ่บความขยาดหวาดกลัวจนไมรสูกึรสูม
กบัชีวติอกีตอไป

การรกัษาไมมรีาคา หมอจะไมเรยีกรองเงนิทองในการรกัษา ยกเวนเงนิเลก็นอยเพือ่บชูา
ครใูนครัง้แรก ดงันัน้คาตอบแทนจงึแลวแตผปูวยหรอืญาตจิะให เงนิทีไ่ดมาจะแบงไปทำบญุที่
วดัทุกวันพระ และไปสรางวดัสรางพระ ทำบญุอุทศิสวนบุญสวนกุศลใหกบัวญิญาณทีถ่กูขบัไล
ออกไป บางสวนนำไปชวยงานสาธารณประโยชน เชน รวมทำถนนเขาหมบูานและชวยเหลอื
สงัคม โดยเฉพาะคนยากจน เพราะการไปรักษาคนตางหมบูาน โดยเฉพาะหมบูานทีอ่ยไูกลนัน้
ชาวบานไมมแีมกระท่ังเงนิคาคร ูหมอก็จะใชเงนิทีไ่ดรบัจากการรักษาผปูวยรายอ่ืนมาเปนคาครู

นอกจากหมอจะตองเดนิทางไปรกัษาผปูวยตามสถานท่ีตางๆ แลว ชวง ๒-๓ ปทีผ่าน
มายงัใหคำแนะนำแกผปูวยทางโทรศพัท เพราะการเดนิทางใชเวลานานหลายวนั การแนะนำทาง
โทรศัพทจะชวยแนะนำญาติในการชวยดแูลผปูวยไปพลางๆ ระหวางทีห่มอกำลังเดนิทางไป ทำให
สามารถตดิตามอาการไดอยางใกลชดิเปนระยะๆ  การใหคำปรกึษาผานทางโทรศพัทยงัทำให
สามารถรักษาไดตลอด  ๒๔ ชัว่โมง โดยไมมวีนัหยดุ ทำใหเขาถงึผปูวยไดมากข้ึนดวย ไมวาผู
ปวยอยไูกลแคไหน หมอพรพาทก็จะเดนิทางไปรักษาโดยไมเคยปฏเิสธผปูวยเพราะถือวาเปนความ
สขุและไดบญุ

ชาวกัมพชูาตางพากนัมาใหพอหมอพรพาทรักษาโรค เพราะศรัทธาและเช่ือมัน่ในตวัหมอ
พรพาท โดยเหน็วา หมอสามารถรกัษาหรอืแกอาการเจบ็ปวยของตนเองได บางครัง้ผปูวยทีไ่ป
รกัษากับแพทยแผนปจจบุนัแลวอาการไมดขีึน้ กห็นัมารักษาดวยวิธขีองแพทยทางเลือกของหมอ
พรพาท
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วัฒนธรรมแหงการแบงปนเปนวิธีคิดนอกกรอบของการดูแลรักษาท่ีนอกจากจะทำให
คนสามารถดำรงชีวติอยไูด (Subsistence Health Care) ยงัทำใหครขูะแมรเปนสวนหน่ึงใน
การพัฒนาประเทศโดยมีเศรษฐกิจภาคเล็กๆ ทีเ่ตบิโตข้ึนมาโดยไมใชเงิน แตใชระบบการดูแลโดย
ญาติพี่นองและคนใกลชิด คนยากไรและคนจนในชนบทที่เปนประชากรสวนใหญของประเทศ
สามารถเขาถงึบริการทางการแพทยของแพทยทางเลือก และเปนผทูีไ่ดรบัประโยชนโดยตรง

ในเม่ือองคความรทูางการแพทยมคีวามหลากหลาย และแพทยทางเลือกเปนฐานสำคัญ
ในการดำเนนิชวีติของคนกัมพชูา ดงันัน้ การจะทำใหคนมชีวีติทีด่ ีระบบเศรษฐกิจจงึตองสราง
ความหลากหลายในการดแูลรกัษา เพ่ือเพิม่ทางเลอืก (Choices) ใหกบัคนในสงัคม

๓. สปป.ลาว : การเตรยีมรบัมอืกบัภาวะภยัแลง
นอกพืน้ทีท่นุนยิมแหงสงัคมสนิคาและวชิาชพี ผกัสวนครวัคอืศนูยกลางทางเศรษฐกจิการ

มสีวนรวม ผกัสวนครัวแสดงภาพลกัษณทีส่ะทอนวธิคีดิและการดำรงชวีติของคนแบบตรงไปตรง
มา บนพ้ืนฐานแนวคิดการเลือกอยางสมเหตุสมผลเพ่ือเก็บรกัษาอาหารไวในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ลงตวั (Rational Food Storage) ทีน่อกจากจะทำใหชนบทของลาวมอีาหารและโภชนเภสชักนิ
ตลอดฤดูแลงอนัยาวนานถงึ ๖ เดอืนแลว ยงัทำใหคนประจกัษในศลิปะการปรงุดนิใหอรอยข้ึน
มาเอง (Self-emergence) ภมูนิเิวศยอย (Eco-subregion) หนาบานจงึรอดพนเงือ้มมอืของตลาด
และภยัธรรมชาตมิาได

อาหารทำใหโลกหมุนไป อาหารค้ำจุนชีวิตของคนและในกรณีของผักสวนครัวลาวคือ
เครือ่งค้ำจนุสงัคมทองถิน่ โดยผกัสวนครวัเปนวธิกีารเกบ็รกัษาอาหารสด (กวฬงิการาหาร หรอื
อาหารทีเ่ปนวตัถ)ุ รปูแบบหนึง่ทีฝ่ากไวบนแปลงดนิเลก็ๆ หนาบาน เพือ่สรางความม่ันคงทาง
อาหารในระยะยาว ผกัสวนครวัจงึเปนสญัลกัษณแหงชยัชนะในการปรับตวัใหเขากบัการเปลีย่น
แปลงทางธรรมชาต ิเปนพืน้ทีส่ขุภาพและขณะเดยีวกนักเ็ปนบนัทกึความทรงจำรวมของคนทัง้
ชมุชน

โลกทัศนในการดำรงชีพดวยสวนครัวเลก็ๆ แสดงถึงพลังทางเศรษฐกิจพอเพียงทีม่อียมูาก
มาย ทัง้การปลูก การกิน และการแลกเปล่ียนท่ีสามารถปรับตวัใหเขากบัการเปล่ียนแปลง ความ
สามารถในการปรบัตวัทำใหเศรษฐกิจพอเพยีงของลาวไดเปรยีบกวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซยีน แม
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ตองเผชญิกบัพายโุซนรอนไหหมาและพายฝุนุนกเตน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ สรางความเสยีหายถงึ
๑ ใน ๓ ของ GDP แตเศรษฐกจิของลาวก็ยงัคงเตบิโตในระดบัทีส่งู

เนือ่งจากผักเปนสนิคาทีเ่ปนทีต่องการของคนทุกกลมุ ดงัน้ันการปลูกผกัสวนครัวใหงาม
ถอืเปนความรับผดิชอบทางสังคมของชาวลาวท่ีชวยทำใหคนพนจากทุกขเนือ่งดวยการแสวงหา
อาหารเล้ียงชวีติ (อาหารปริเยฏฐทิกุขฺ)ํ และเปนทีพ่ึง่พาของคนสวนใหญ

การปลกูพชืสวนครวัเปนศลิปะอยางหน่ึงทีช่วยจดัการความเสีย่งโดยใหผกัสวนครวัเขา
ไปอยใูนหลายพืน้ทีข่องบาน สวนครวัของชาวลาวจงึมหีลายรปูแบบดวยกนั การปรบัตวัยงัชวย
ทำใหเกิดความตอเน่ืองในการตอยอดภูมปิญญาเร่ืองฝนุ (ปยุ) ฝนุคอืขีค้วายแหงคานา เศษใบไม
ใบหญา ดนิออนรมิบงึทีเ่กดิจากการทบัถมของซากพชืซากสตัวนบัพนัป หรอืแมกระทัง่ขยุขีก่ะเดอืน
(ขีไ้สเดอืน)

สวนครวัเปนพืน้ทีส่เีขยีวผนืเดยีวทีเ่หลือรอดทามกลางความแหงแลงรอบตวั ผกัสวนครวั
จงึเปนอาหารหลักและเปนโภชนเภสัชในระบบอาหารท่ีมคีวามสำคัญตอสขุภาพของคนท้ังครอบ
ครวั ผกัสวนครวัยงัเปนศนูยรวมแหงความสนใจของคนในชุมชน ทีส่รางคณุคาส่ือกลางทำใหสงัคม
มคีวามหมาย เพราะผกัทีป่ลกูนอกจากจะเอาไวกนิกนัในครอบครัวแลว ยงัสามารถแบงปนให
กบัคนทัง้ชมุชน การเขาไปทำความรจูกักบัสวนครวัของเพือ่นบานแสดงถงึความเปนกลัยาณมติร
ทีจ่รงิใจ ความสำคัญของผักสวนครัวในแงของการเปล่ียนเพ่ือนใหเปนมติรมีอปุการะมาก มติร
รวมสุขรวมทกุข มติรแนะประโยชนและมิตรมนี้ำใจ ยงัเปนส่ิงทีส่งัคมสินคามองผานเลยไป

มวีธิมีากมายในการสรางมิตรภาพจากสวนครัว รปูแบบท่ีงายท่ีสดุคอืการแบงปนผักสวน
ครวัท่ีปลกูไว แตสิง่ทีช่วยใหสวนครวัยงัดำรงอยไูดคอืการแบงปนทรพัยากรในการผลติ เชน ขี้
ควาย ทีเ่ดก็ๆ ไปเกบ็มาจากทองนา และเมลด็พนัธหุรอืผกัทีข่อมาจากแปลงผกัของบานอืน่ ทัง้
เมล็ดบวบ ตนตะไคร เมล็ดผกักาด หรอืผักทีป่ลูกโดยไมใชเมล็ด เชน สะระแหน เมือ่คนสามารถ
เดินไปขอเมล็ดพนัธจุากเพ่ือนบานไดทำใหตลาดไมมคีวามหมายและทำใหทกุบานมีผกัสวนครัว
ไวกนิไดตลอดปไมมขีาด ความเปนสาธารณะ (Green Commons) ของผกัสวนครวัทีท่กุคนสามารถ
เขาถึงไดทำใหเกดิการผสมขามพันธ ุเพือ่ใหไดสายพันธทุีแ่ขง็แรงข้ึน ผกัสวนครัวจงึเปนอาหาร
หลักที่อยูในโภชนาการของคนลาว
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กลัยาณมติรทำใหการคนหาผกัจากบานอืน่เปนสวนหนึง่ของพฤตกิรรมทางเศรษฐศาสตร
เพือ่ใหคนหันมาดูแลกัน ยนิดใีนการรวมทุกขรวมสุข บอกกลาวใหกนัฟงในส่ิงทีไ่มเคยร ูและคอย
แนะนำใหตัง้อยใูนความดเีพือ่ชวยรกัษาทรพัย (ผกัสวนครวั) นัน้ไว กลไกการบอกเลาทำใหการ
สรางสรรคและอนุรกัษพนัธกุรรมพืชในทองถิน่มคีวามเขมแข็ง การแบงปนกนักนิยงัชวยสราง
ศกัด์ิศร ีและความภมูใิจใหกบัเจาของสวน

เมือ่ผกัสวนครวัถกูมองวาเปนยา
อายวุฒันะ (Wellness) ดงันัน้สวนครวัจงึ
เปนการผจญภัยเล็กๆ เพราะพื้นที่สวน
ใหญของสปป.ลาวเปนดนิปนทรายทีห่นา
ดินน้ันเต็มไปดวยหินนำนอ (หินลูกรัง
เลก็ๆ) ดนิขาดคณุสมบตัใินการกกัเกบ็น้ำ
ทำใหหนาดนิไมมคีวามชมุชืน้ ในฤดแูลง
จงึไมสามารถปลูกพชือะไรได ขณะท่ีหนา
ฝนก็ตองเผชิญกับปญหาน้ำหลาก มวล
น้ำจำนวนมหาศาลจะพัดหินและทราย
มากมายจากภูเขาซึง่มพีืน้ทีถ่งึ ๓ ใน ๔
ของประเทศไปลงแมน้ำโขง ทำใหแมน้ำ

มเีกาะอยมูากมายถึง ๔,๐๐๐ เกาะ ในทุกปจะมีเกาะใหมๆ  เกดิขึน้ขณะท่ีมบีางเกาะคอยๆ จมหาย
ไป คนในเมอืงปากเซตองปรบัตวัใหเขากบันิเวศแหงความไมแนนอนน้ี ปรศินาความอยรูอดของ
ผักสวนครัวจึงตองอาศัยทั้งภูมิปญญาและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง เชน การทำสวนครัวริมตล่ิง
แมน้ำโขง (รปูที ่๓) ทำไดเฉพาะฤดูแลงในชวง ๒-๓ เดอืนเมือ่แมน้ำโขงแหงลง

ฮตีคองเปนวฒันธรรมท่ีเขมแข็งทีท่ำใหปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงอยใูนการใช
ชวีติประจำวนัของคนลาว โดยเชือ่มโยงกบัพระพทุธศาสนาและความเชือ่ตางๆ เพือ่ใหคนอยรูวม
กนัอยางมคีวามสขุและทำใหคนบรสิทุธิด์วยปญญา (ปญฺาย ปรสิชุฌฺต)ิ โดยเห็นวาธรรมชาติ
ไมไดโหดรายเพราะ “โลกธรรม” ทัง้ปวงตางมทีัง้สุขและทุกขปะปนกันไป ดงัน้ัน คนตองปรับ
ตวัใหเขากบัวฏัจกัรน้ำและดิน และเง่ือนไขใหมๆ  ของธรรมชาติ

รปูที ่๓ สวนครัวรมิตล่ิงแมน้ำโขงของลาว
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ผักสวนครัวกลายเปนแหลงอาหารที่มีความสำคัญในชวงหนาแลงและเปนตลาดสดใน
บาน เพราะการเดนิทางไปซือ้ทำใหเสียเวลาทอผาและมคีาใชจายสงู ความหลากหลายของผกั
ในสวนครวัทำใหอาหารจากตลาดกลายเปนส่ิงทีอ่ยนูอกเหนอืความจำเปน

แมสวนครวัจะเปนภมูนิเิวศเลก็ๆ แตกลบัมพีลงับางอยางท่ีครอบงำมนุษย เมือ่ผกัถกูนำมา
ใชเปนของฝากของตอนทำใหสวนครวักลายเปนสัญลักษณแหงมติรภาพและการตอนรบั ภมูทิศัน
ในการปลกูผกัสวนครัวไวหนาบานยงัใหคณุคาดานสุนทรยีภาพทำใหบานเปนทีส่ปัปายะแกคนทัว่
ไป ลกึลงไปในแปลงผักสเีขยีวแหงเดียวทีเ่หลือรอดในหนาแลง คอืการทำอนิทรยีใหแกกลา (มี
ศรทัธา เปนตน) ดวยการทำใหตอเนือ่งกนัไป ผกัสวนครวัจงึสะทอนใหเหน็วธิคีดิและการดำรง
ชวีติของคนในครอบครวันัน้ๆ

ฝนทีต่กลงมาอยางหนักทำใหมนี้ำขงัในแปลงผักสวนครัว ผกัจะเนาเปอยและไดรบัความ
เสยีหาย โดยเฉพาะผักหอมหอ (สะระแหน) ใบจะแหวงและคอยๆ เนาเปอยตายไปท่ีละสวน สวน
ผกัหอมบ่ัว (ตนหอม) จะเปอยและตายทันท ีน้ำทวมทำใหมหีนอนข้ึนมาอาศัยอยทูีต่นผัก และ
จะกนิผกัในสวนจนเสียหายทัง้หมด ไมสามารถนำมาประกอบอาหารได ผกัสวนครัวเปนส่ิงจำเปน
เอาไวกนิคกูบัอาหารกินมอืของคนลาว (Finger Food) การเก็บผักสวนครัวตองเกบ็ในชวงเวลา
ทีโ่ตเตม็ที่

แมการปลูกผกัสวนครัวจะไมไดใชสารเคมีในการบำรุงผกัหรือใชยาฆาแมลงกำจัดศตัรพูชื
แตชวงตนฤดูฝน ฝนท่ีตกลงมาใหมๆ  มกัมสีารพิษหรือสารเคมีเจอืปนมาดวยจากการฉีดยาฆา
แมลงในแปลงนาขางบาน ทำใหน้ำฝนไมสะอาด เมือ่ฝนตกลงมาในปรมิาณมากๆ น้ำฝนทีท่วม
ขงัในแปลงผกัจะทำใหผกัเนาเปอย เสยีหาย ไมสามารถนำมาประกอบอาหารกนิได ชาวลาวมี
ภมูปิญญาในการรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวเลก็ๆ แหงน้ีโดยการปรับภมูทิศันสวนครัว

การออกแบบภูมิทัศนสวนครัวอยูบนพื้นฐานความเขาใจในสังขตลักษณะของส่ิงที่เปน
สงัขารนัน่คอื มคีวามเกดิขึน้ปรากฏ (อปุปฺาโท ปญฺายต)ิ กม็คีวามเสือ่มไปปรากฏ (วโย ปญฺายต)ิ
และเมื่อตั้งอยูก็ตองมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ (ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ ปฺญายติ)
ดงันัน้ คนจงึตองรจูกัปรบัตัวใหอยกูบัความแปรปรวนเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดใหได

เมือ่ถึงฤดูฝน สวนครวัทีป่ลกูในพ้ืนทีน่า ใกลบอปลาขอนทีม่นี้ำเหลอืไวรดผกัตองรือ้ออก
เพือ่ปรบัพืน้ทีส่ำหรับปลกูขาว โดยยายมาไวทีบ่านเพือ่ใหครอบครวัมอีาหาร (ผกั) ไวรบัประทาน
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อยางตอเน่ือง สวนครัวสวนหน่ึงปลูกไวบนดิน บางสวนถูกยกข้ึนไวบนท่ีสงู เปนสวนครัวกะละมัง
หรอืสวนครัวนัง่ราน ซึง่จะมีความสำคัญหากสวนครัวบนดินไดรบัความเสียหายจากน้ำหลากทวม
หรอืสตัวทีเ่ขามาทำลายแปลงผกัโดยเฉพาะเปดและไก

บานของผสูงูอายทุีอ่ยคูนเดยีวมกัจะทำสวนครวัน่ังรานเอาไวอยางไมพถิพีถินั โดยการ
ยกพืน้ไมเสาตนเดยีวสงูจากดินประมาณ ๑ เมตร แคพนน้ำทีจ่ะหลากทวมหมบูานในชวงเวลา
ใดๆ เพือ่วางกระบะสวนครัว (ดงัรปูที ่๔) บานท่ีมคีนแข็งแรงจะไปหาเขงมาปลูกผกั

การปลูกผกัในเขงและในถุงปยุใชลอศตัรพูชืทีจ่ะอพยพหนีขึน้มาหาอาหารกินทีแ่ปลงผัก
สวนครวัในฤดกูารทำนา การกำจดัศตัรพูชืในแปลงผักสวนครัวตองลอปลวกดวยเขง ปลวกจะกิน
ไมไผที่ เขงแทนท่ีจะมากินผัก
สวนครัว นอกจากเขง ถุงปุยก็
สามารถลอปลวกได โดยไมตอง
ใชสารเคมี ทำใหผักมีรสชาติ
เฉพาะตวัทีอ่รอยขึน้ (Signature
Taste) เขงและถุงปุยไดจาก
บอขยะของเมืองจำปาสกัไมไกล
จากหมูบาน ชวยลดปญหาขยะ
ในเมือง

การขยายตวัของหมบูานและกลายเปนเมอืง (Urbanization) ทำใหบางครอบครวักำลงั
สรางบานใหม บานที่กำลังกอสรางสวนใหญเปนบาน ๒ ชั้นเพื่อหนีน้ำทวม โดยจะสรางจาก
ลางข้ึนบน คอืวางเสาเข็มและยกพ้ืนใหสงูประมาณ ๑.๕ เมตร เนือ่งจากการกอสรางใชเวลา
นาน เพราะลูกหลานตองไปทำงานหาเงินทีป่ระเทศไทยแลวสงเงินมาให ทำใหพืน้ทีว่างดานลาง
ในเขตทีเ่ปนตวับานทีอ่ยใูนระหวางการกอสรางสามารถนำมาใชปลกูผกัสวนครวัไวกนิได เพือ่ใช
พืน้ทีใ่หเกดิประโยชนสงูสดุ ดกีวาปลอยทิง้ไว ผกัยงัไดรบัแสงเพยีงพอทำใหผกังามดี

ในชวงฤดฝูน น้ำหลากทีไ่หลเขาทวมชมุชนตองรบีระบายออกจากสวนครวั หลมุเปนสวน
สำคญัของระบบการระบายน้ำทวมหลากอยางรวดเร็ว หลุมเกิดขึน้โดยไมตัง้ใจ จากการขดุเอา
ดินมาใสกระถาง ใสเขง และใสกระสอบเพ่ือปลูกพริกและมะเขือเทศ ซึ่งเปนพืชที่ตองการ

รปูท่ี ๔ สวนครวันัง่ราน
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การบำรุงเปนพเิศษ การขดุดนิทำใหเกดิหลุมลึกถงึ ๘๐ เซนตเิมตร หลมุทีต่อเขากบัรองระบาย
น้ำจะชวยระบายน้ำทีไ่หลมาทวมขังในสวนโดยน้ำจะไหลมาลงท่ีหลมุกอนจะระบายออกไปลงท่ี
ถนนหนาบาน น้ำฝนตกมาตามธรรมชาติถาไหลไปเขาบานใครถือวาเปนน้ำสะอาด หลมุยงัใช
ผสมปยุ หรอื “ฝนุ” ในฤดแูลงไดอกีดวย

คนลาวตอยอดภมูปิญญาโดยการนำฝนุมาเผากบัแกลบดวยไฟออนๆ พอใหแมลงทีห่ลบ
อยใูนน้ันตาย การทำฝนุตองหม่ันรดดวยน้ำปสสาวะท่ีคนท้ังครอบครัวชวยกันรวบรวม น้ำปสสาวะ
ดองในกระบอกไมไผเปน “แมฝนุ” ชัน้ด ีทำใหผกังามผลไมลกูใหญและชวยเรงตนออนของใบ
ยาสบูใหโตเร็ว โดยไมตองใชสารเรง ทัง้ยงัชวยรักษาครอบครัวเอาไวไมใหลมสลาย ฝนุทีด่จีงึ
ตองอยไูมไกลบาน

ฝนุทีค่นลาวนยิมทำกนัม ี๓ แบบดวยกนั
แบบที ่๑ ฝนุขีค้วายแหงเพือ่เพิม่หนาดนิ
ขีค้วายแหงจากทงุนาจะชวยสรางหนาดนิทีถ่กูน้ำพดัพาไปในชวงฤดฝูนและชวยปรบัองค

ประกอบของดินใหเหมาะกับการเพาะปลูก นำฝนุขีค้วายมาเทลงหลุมในปริมาณท่ีพอเหมาะกับ
ขนาดของแปลงผักและชนิดของผัก ไมมากเกินพอดี หลมุจะชวยผสมฝนุทำใหฝนุไมฟงุไปท่ีอืน่
จากนัน้เทน้ำลงไป น้ำชวยทำใหขีค้วายเปอย ไมเปนกอนแขง็ ใชเสียม จอบหรือพลัว่สบัใหละเอยีด
แลวตกัไปใสในแปลงผัก ฝนุขีค้วายจะชวยเพ่ิมความช้ืนใหกบัดนิ เมือ่รดน้ำลงไป น้ำจะไมไหล
ไปทีอ่ืน่เพราะมขีีค้วายคอยซบัน้ำเอาไว ทำใหดนิชมุชืน้อยตูลอด ผกัทีป่ลกูจงึงามดี

แบบท่ี  ๒ ฝนุขีค้วายผสมแกลบใชเปนปยุบำรงุดนิ
นำแกลบมาเทกองรวมกนัประมาณ ๑ ถงุปยุ แหวกตรงกลางเพือ่ใสเศษใบไมเปนชนวน

ในการเผา แลวจดุไฟ ไฟจะไหมจากดานบนลงมา แกลบทีเ่ผาจะชวยเพิม่ปยุในดนิ และเปนปยุ
ทีด่กีวาแบบไมเผา เพราะสามารถยอยธาตอุาหารทีอ่ยใูนแกลบลงสดูนิไดงายกวา ยนระยะเวลา
ในการยอยสลาย ทำใหพชืนำไปใชไดทนัที

การเผาตองคอยดใูหไฟไหมคร่ึงไมไหมครึง่ เมือ่เผาไดทีแ่ลวใหแบงตรงกลางกองออกดวย
พลัว่และจอบ เทข้ีควายแหงลงไปแลวกลบดวยแกลบท่ีเผา ทิง้ไว ๒-๓ ชัว่โมง เพือ่อบข้ีควาย
ใหแมลงทีอ่ยดูานในตาย กระทัง่ขีค้วายอยใูนสภาพทีถ่กูเผาแบบกึง่ไหมกึง่ไมไหม จากนัน้นำแกลบ
และข้ีควายท่ีเผาแลวไปเทลงหลุม แลวเทน้ำตามลงไปเพ่ือใหขีค้วายเปอยยยุแตกออกเปนกอน
เลก็ๆ สบัดวยเสยีมเพือ่คลกุเคลาใหเขากนั แลวตกัไปใสในแปลงผกั
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แบบท่ี ๓ ฝนุขีค้วายผสมแกลบและน้ำปสสาวะ เพือ่ทำหวัปยุธรรมชาติใชแทนยาเรง
ผักสวนครัวเปนแหลงอาหารที่สำคัญในชวงหนาแลง ผักจึงตองเติบโตไวเพื่อใหเพียง

พอกบัความตองการ ปยุทีเ่หลอืจากการทำปยุขีค้วายในแบบที ่๒ ใหนำมาเตมิน้ำปสสาวะลงไป
เพือ่ทำหวัปยุชวยเรงการเจรญิเตบิโตของพชื น้ำปสสาวะนัน้รวบรวมมาจากคนในครอบครวั โดย
เปนความรบัผดิชอบรวมกันในการปสสาวะใหไดมาเอาไวใชเพือ่สรางอาหารเลีย้งคนท้ังครอบครวั
นำปสสาวะมาเทลงในหลมุแลวทิง้ไว ๒ - ๓ คนื ระหวางนีก้ใ็หเตมิปสสาวะทีเ่กบ็ไดในแตละคนื
มาผสม ใชพลัว่ จอบหรือเสยีมสบักอนขีค้วายและคลุกเคลาใหเขากบัน้ำปสสาวะ จากนัน้ตกัไป
ใสในแปลงผัก

การเตมิปสสาวะทำใหคนในครอบครวัเขามามสีวนรวมในการผลติอาหารทกุขัน้ตอน โดย
มคีวามเห็นพองตองกนั (ทฏิฐสิามญัญตา) เปนไปเพือ่การออกจากทุกขเนือ่งดวยการแสวงหา
อาหารเล้ียงชีวิต (อาหารปริเยฏฐ ิทุกฺขํ) ถาครอบครัวตองการผักที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มี
ประโยชนมากก็ตองชวยกันปลูกผัก แปลงผักสวนครัวจึงชวยสรางความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว

สวนครวัเปนการสรางความมัน่คงทางอาหารทีส่บืทอดกนัมาอยางตอเน่ือง และการแตก
ออกในลกัษณะของนวตักรรมในครอบครวั (Household Invention) ในการทำปยุโดยเกดิขึน้
ควบคกูนัไป แสดงถงึความไมหยดุนิง่ตายตวัขององคความรู

การสรางนวัตกรรมในครอบครวัทีท่กุคนรวมกนัผลติขึน้มาทำใหเกดิฐานการผลติขนาด
ใหญ สามารถเคลือ่นตวัเขาสพูืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัอยางทรงพลงั ฝนุกลายเปนสนิคาออกทีส่ำคญั
และเปนท่ีตองการของทกุประเทศในอาเซยีน แมแตไทยยงัตองนำเขาฝนุจากลาวเพิม่ขึน้ถงึ ๑๐
เทา ในชวง ๒-๓ ปทีผ่านมา หรอืผกัแมน้ำโขง เศรษฐกจิชมุชนทีม่สีวนแบงทางการตลาดสงู
ขึน้เรือ่ยๆ เมือ่โรงแรมและรานอาหารใชเปนจดุขายเพือ่ดงึดดูนกัทองเทีย่วทีเ่ดนิทางมาลาวปละ
๓ ลานคน (เทากบัประชากรลาวครึง่ประเทศ) ผกับางสวนถูกสงมาขายถงึกรงุเทพฯ

พรมแดนเศรษฐกิจพอเพียงของลาวแผออกไปจนกวางใหญไพศาลดวยปรัชญาเรื่อง
“ความเปนพีเ่ปนนอง” ผญากลาวไววา “แกวบขดั สามปกลายเปนแห พีน่องบมาแวะ สามปกลาย
เปนคนอ่ืน” ทำใหทกุคนมีสวนรวมสรางสรรคระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการแบงปน
ผลผลิตและเมล็ดพนัธภุายในหมบูานทำใหเกิดคลังเมล็ดพนัธจุำนวนมากไวปลกูซอมหากมีแมลง
มาทำลายหรอืน้ำทวมเสียหาย
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การหยิบยืน่ของใหกนัเพือ่สรางฮักแพงกันทำใหผกัสวนครัวกลายเปนพืน้ทีเ่ศรษฐกิจทีม่ี
ขนาดเลก็ทีส่ดุ สามารถสรางวฒันธรรมแหงความบนัเทงิในชวีติประจำวนัใหกบัคนชนบท การ
วิ่งหาผักนอกจากจะแสดงถึงความผูกพันกันอยางลึกซึ้งแลว ยังสรางความทรงจำโดยคนตอง
จดจำวาบานหลงัไหนปลกูผกัอะไรไว การกนิสมโฮมกนัชวยสรางรสนยิมสาธารณะวาดวยการ
กนิอยใูหสอดคลองกบัสงัคมนเิวศอยางลาวและชวยสงผานองคความรทูางดานโภชนาการและ
ฝมือในการทำอาหาร ประเพณีทองถิ่นในการกินสมโฮมกันยังทำหนาที่ปกปองความทรง
จำสาธารณะในการปลูกผักสวนครัวและการทำปุยเอาไว

พชืผกัทีป่ลกูไดกน็ำมา “กินสมโฮมกัน” (กนิสมตำดวยกัน) ในชวงบายของทุกวนั ทำให
คนรบัรคูวามเปนไปตางๆ ทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเปนพีเ่ปนนองยงัรวมถงึธรรมชาตริอบ
ตวั เชน การนำเขงไมจากบอขยะมาครอบผกัสวนครวัเพือ่เปนอาหารใหแมลงศตัรพูชืทีห่นยีาฆา
แมลงจากแปลงนารอบบาน แทนการใชยาฆาแมลง การพงึสำรวจระวงัในสตัวทัง้หลายทำให
อยรูวมกนัอยางมคีวามสขุ

คนลาวทกุคนรจูกัเศรษฐกจิพอเพยีงจากการเสดจ็มาเยอืนของสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและยกยองใหเปนความรชูัน้สงูของสามญัชน เศรษฐกจิพอเพยีงของ
ลาวประกาศความย่ิงใหญดวยการเก้ือหนนุเศรษฐกิจของประเทศใหเตบิโตอยางตอเนือ่งตลอดชวง
หาปทีผ่านมาจากการตอยอดภมูปิญญาและปรัชญา “ความเปนพีน่อง” เพือ่ “คนืความสุขให
แกชมุชน”

๔. เมยีนมาร : การสรางไฟฟาพลังน้ำของชนเผา
หากคนใชชวีติในแบบทีจ่รีงัยัง่ยนืกวาน้ีจะพบวาเพือ่นเปนสวนหนึง่ของความมัง่คัง่ทีแ่ท

จรงิ อยใูนรปูของการหมนุเวยีนทีไ่มมวีนัสิน้สดุ ไฟน้ำเปนปรชัญาของสงัคมพอประมาณทีท่ำให
“บาน” มเีพือ่นไวคอยหวงใยดูแลชวยเหลือกนั ทัง้ยงัชวยรักษาความหลากหลายของชาติพนัธุ
(Ethnic Diversity) เอาไว เพือ่นเปนสวนสำคัญทีท่ำใหชวีติเติบโตข้ึน และในกรณีของไฟน้ำ เพือ่น
บานทำใหทรพัยากรธรรมชาติใกลตวัถกูนำมาใชใหเกดิประโยชน กระทัง่หมบูานของชนเผาทีอ่ยู
บนภเูขาสงูมชีวีติชวีาขึน้มา (Livable Village)
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ยคุตืน่พลงังาน (Energy Rush) เปล่ียนรฐัทีโ่ดดเดีย่วตนเองใหกลายเปนวาทีม่หาอำนาจ
ใหมของอาเซียนในช่ือทีร่จูกักนัวา “เดอะนิวเมียนมาร” กาซธรรมชาติ น้ำมนัและพลังน้ำทำให
การดำเนนินโยบายโดดเด่ียวทางเศรษฐกิจและการเมืองภายใตกฎอัยการศึกกวา ๕๐ ปทีน่ำไป
สสูงครามกลางเมอืงอนัยืดเย้ือยาวนานทีสุ่ดในโลกถงึ ๑๕ ป กำลงัจะกลายเปนเพยีงความหลงั
การลงทุนในธุรกจิน้ำมนัและกาซธรรมชาติของประเทศเพ่ือนบานท่ีบรโิภคพลังงานมากท่ีสดุของ
โลกอยางจีนกำลังสรางรายไดเขาประเทศจำนวนมหาศาลและชวยถวงดลุอำนาจของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ญีป่นุและอนิเดยีเอาไว

เบือ้งหลังประตูทีถ่กูปดตายจากสังคมโลกภายนอกมานานกวา ๖๐ ปนัน้ ประชากรกวา
๒ ใน ๓ ยงัไมมไีฟฟาใช สวนผทูีม่ไีฟฟาไวใชกต็องเผชิญกบัสถานการณไฟฟาดบัรายวันหรอืดบั
วนัละหลายคร้ัง คนทัว่โลกมองวา เมยีนมารขาดโครงสรางพืน้ฐานและโรงไฟฟา แตชาวไทใหญ
ทีเ่ชยีงตงุเหน็วา เปนการจงใจท่ีแฝงนยัแหงอำนาจและการควบคุม ดงัน้ัน การผลิตไฟฟาไวใช
เองจาก “ฉาง” หรอื “โลงผลติไฟฟาพลงัน้ำ (Village Hydros)” (รปูที ่๕) ในแงหนึง่จงึเปนการ
แสวงหาความหลดุพนโดยใชความเพยีร อกีมมุหนึง่คอืการประกาศอสิรภาพของรฐัฉานทีไ่มยอม
จำนนตอขอจำกัดใดๆ

เชยีงตงุคอือาณาจกัรขนาดใหญ
ของปาพรหมจรรยบนภูเขาสูง หมูบาน
เล็กๆ มากมายซอนตัวอยรูมิลำธารภเูขา
ขางทางของถนนสายหลักสเูชยีงตงุ สาย
น้ำไหลผานแองท่ีเกิดจากแกง (Riffle-
Pool Sequence) ในลำธารภูเขาอัน
คดเค้ียวของเชียงตุงคอืความมหัศจรรยที่
ทำใหเมียนมารไดเปรียบประเทศอื่น
เพราะเต็มไปดวยพลังงานมากมายและ

หนิแมน้ำขนาดใหญ ปาทีอ่ดุมสมบรูณทำใหเชยีงตงุมนี้ำสะอาดจำนวนมหาศาลไวใชไดตลอดท้ัง
ป น้ำทำใหหมบูานวนัซนัเชือ่มตอกบัโลกภายนอกไดอกีครัง้

รปูที ่๕ ฉางเพือ่ผลติไฟน้ำ
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อางน้ำ (Pool)
หมบูานวันซนัของชนเผาอาขาทีน่บัถอืศาสนาคริสต เปนหมบูานขนาดเล็ก ประมาณ ๒๓

หลงัคาเรอืนมปีระชากรประมาณ ๑๐๐ คนอาศยัน้ำจากลำธารยางขางทีไ่หลมาจากยอดดอยเหม
ย ลำธารภเูขาคือทรพัยากรทีม่ไีมจำกดั ลำธารมทีัง้แกง อางน้ำ หนิและพลังงานมากมาย น้ำ
ในลำธารนำมาใชในการบริโภคและผลิตไฟน้ำไวใชในครัวเรือน

น้ำจะหมนุมอเตอรเพือ่ปนไฟฟาแลวสงตามสายไปใหตเูยน็ ไฟสองสวาง หรอืใชดโูทรทศัน
เพียงไมกี่ชั่วโมง แตจะใชพรอมกันไมได เพราะกำลังการผลิตมีจำกัด เพียง ๑,๕๐๐ วัตต
(๑.๕ KW) จงึใชไดกบัเคร่ืองไฟฟาเพียงไมกีช่นดิ มอเตอรปนไฟขนาดเล็กนัน้ซือ้มาจากประเทศ
จนี ราคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ จาด (๔,๕๐๐ บาท) มอีายกุารใชงานประมาณ ๑-๓ ป

การดึงพลังงานมาใชตองอาศัยศิลปะในการเบ่ียงทางน้ำและยกน้ำจากลำธาร โดย
หมัน่ประกอบความเพียร เพราะการปรับแองน้ำเพือ่ใหมนี้ำไหลไปเขาฉางปนไฟเปนงานท่ีหนกั
และตองคอยดูแลเอาใจใส ทางน้ำประดิษฐและการปรับแตงอางน้ำ (Pool) ชวยแบงปน
(ทานสวํภิาโค) พลงังานทีม่ากบัน้ำในลำธารใหกบัทกุบาน

การเบีย่งน้ำจากลำธารสแูองน้ำเปนรปูตวัว ี (V Shape) เปนภูมปิญญาของชาวเชยีง
ตงุ ทางน้ำเขาทีม่ขีนาดกวางและทางน้ำออกทีเ่ลก็และแคบจะชวยเพิม่แรงดนัน้ำ ชาวอาขาเรยีน
รทูีจ่ะใชการเรียงหิน การปูพืน้ดวยทราย การใชฟางขาว และการวางฉางปนไฟในทิศทางท่ีเหมาะ
สมเพือ่ชวยเบีย่งน้ำ วธิกีารนีเ้รยีกวา “เม หมา หงี ่แน เหนหญา” หรอืการทำพืน้ทีใ่หไมเสมอ
กันเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ทำใหน้ำไหลเร็วขึ้นเพื่อปนมอเตอรอยูต่ำกวาลงไป ๓-๔ ฟุตที่ดานลาง
นอกจากฟางขาวแลว ชาวบานยงัใชประโยชนจากซงัขาวโพดโดยนำมาวางระหวางหนิเพือ่กัน้
น้ำในการเบีย่งน้ำใหเขาอางไปทีฉ่าง ฉางทำใหมกีารใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธิภาพ (Resource
Efficiency)

การยกน้ำใชหินลำธารที่มีขนาดตางๆ มาเรียงซอนกัน หินที่ถูกนำมาใชมากคือ
“ฮะโหลยอ” เปนหนิขนาดกลางเพือ่อดุรรูัว่ของน้ำและ “ฮะโหลโลมะ” หรอืหนิขนาดใหญเพือ่
ยกระดับน้ำในอางใหสงูขึน้ ชัน้ลางสดุตองใชหนิทีม่ขีนาดใหญพอๆ กนัเรยีงเปนฐาน แลวนำเศษ
ฟางขาวทีเ่หลอืจากการทำนามาวางบนหนิเหลาน้ันกอนทีจ่ะวางทบัดวยหนิทีม่ขีนาดเลก็กวาลง
ไป การกอกำแพงหนิขึน้ไป ๒-๓ ชัน้จะชวยยกน้ำใหสงูข้ึน (ดรูปูที ่๖)
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เปลีย่นแปลงอยตูลอดเวลา ตองมคีวามรเูรือ่งการควบคมุน้ำทีเ่ปนองคความรสูำคญัของวศิวกรรม
แมน้ำแบบพืน้บานของชาวไทใหญ ตองรจูกัใชเทาเพือ่ทำความรจูกักบักรวดและพลวตัของโลก
ใตน้ำ และรจูกัใชมอืจดัวางหนิโดยรกัษาระดบัน้ำใหสอดคลองสัมพนัธกบัฉางกวา ๑๑ โลงของ
เพือ่นบานทีอ่ยรูายรอบ ฉางจงึชวยสรางสนัตภิาพในการดำรงชวีติใหอยใูน “สลีสามญฺตา” หรอื
กตกิามรรยาทของสังคม

ผทูีม่าวางมอเตอรกอนจะไดรบัสทิธ์ิในการเลือกทำเลกอน ผทูีม่าทหีลังจะตองตรวจดูจน
แนใจวาในพืน้ทีน่ัน้มนี้ำพอและมคีวามแรงของน้ำพอทีจ่ะวางมอเตอรใหม ถาแรงน้ำไมพอหรอื
พืน้ทีเ่ตม็ ผทูีม่าทหีลงัจะตองไปเลือกหาทำเลการวางมอเตอรปนไฟฟาทีอ่ืน่ทีไ่กลกวาเดมิ หรอื
ตองสรางอางน้ำขึน้มาใหม ทกุคนใหความเคารพกตกิาทีว่างไว

การออกแบบอางเกบ็น้ำนัน้จะตองเลือกชวงทีล่ำน้ำกวางและลกึพอท่ีจะสรางได จากน้ัน
ขนหนิแมน้ำไปกัน้ทำฝายชะลอน้ำเพือ่เบีย่งน้ำ การออกแบบอางน้ำในแงหน่ึงจงึเปนการออกแบบ
หมบูานใหมชีวีติชวีาขึน้มา โดยเปนหมบูานทีค่อยหวงใยดแูลกนั มกีารออกแบบทีด่ ีทีท่กุคนเขา
มามสีวนรวม และมีวสิยัทศันในการดำรงชวีติ

หินบางกอนหนัก
เกือบสบิกโิลกรมั การยกหนิเรยีง
ในนเิวศน้ำไหลทีเ่ยน็เฉยีบในหนา
หนาวไมใชเรือ่งงาย เปนความรู
ที่ผูปฏิบัติพึงเห็นชัดดวยตนเอง
(สนฺทิฏฐิโก) เปนการเรียนรูที่
จะสรางท่ีพึง่ของตน (นาถกรโณ)
โดยอาศัย “สิปปะ” หรือความ
รอบรูศิลปะในมงคลสูตรที่เกิด
จากการหมั่นสังเกตความเร็ว
ของกระแสน้ำ และระดับน้ำที่ รปูที ่๖ การยกน้ำดวยหนิและฟางขาว เพือ่ปรบัแตงอางน้ำ
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ฉาง
ฉางคอืโลงผลติไฟฟาจากลำธารภเูขา เปนกลไกทีม่ชีวีติในระแวกบาน (Neighbourhood-

scaled Livable Machine)  ทำใหคนสามารถเขาถึงไฟฟาไดในระยะทางท่ีใชเวลาเดินทาง
ไมถงึ ๓ นาท ีความสามารถในการผลติไฟฟาไวใชเองทำใหคนรสูกึเปนเจาของและตองการมี
สวนรวม การไปฉางจงึเปนการไปดแูลและไปพกัผอนเพือ่ชืน่ชมสิง่ทีผ่คูนภมูใิจจนกลายเปนกจิวตัร
ประจำวัน

แทบทุกครอบครัวจะมีเคร่ืองผลิตไฟฟาพลังน้ำไวประจำบานแสดงถึงความสัมพนัธของ
คนในหมบูานและระหวางหมบูานใกลเคยีงแมในพ้ืนทีท่ีม่กีารผสมของชาตพินัธ ุ(Ethnic Mix)
อยางเชียงตุง เพราะการผลิตไฟตองใชน้ำจำนวนมากจากลำธารยางขา น้ำในลำธารเปนของ
สาธารณะท่ีไหลผานหลายหมบูาน โดยหมบูานอาขาทีน่บัถอืศาสนาคริสตนัน้อยตูนน้ำ ตดิกัน
เปนหมบูานของชาวไทเขนิ และดานลางลงไปทางปลายน้ำเปนหมบูานของชาวไทใหญทีน่บัถอื
ศาสนาพุทธ

ไฟน้ำนอกจากจะชวยรักษาความหลากหลายของชาติพนัธ ุ(Ethnic Diversity) เอาไว
ไดแลว ยงัทำใหเกิดการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมไดดวยเชนกนั ทีน่ีม่วีดัของศาสนาพุทธอยตูดิ
กบัโบสถของศาสนาครสิตโดยมแีครัว้ไมกนั แตละหมบูานไมเคยทะเลาะกนัเพราะทกุคนเหน็วา
ธรรมชาตไิมมศีาสนา ไมไดเปนของศาสนาใดศาสนาหน่ึง น้ำและพลงังานกไ็มไดเปนของใครคนใด
คนหนึง่ ทกุศาสนาจงึสามารถใชธรรมชาตริวมกันได และเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของทุก
ศาสนา

ในชวงฤดูทีเ่ชยีงตุงแลงทีส่ดุระหวางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถนุายน น้ำในลำน้ำ
ยางขาจะลดลง ไมพอปนไฟ ผทูีม่าท่ีหลังตองยกฉางข้ึนไปเก็บไวทีบ่าน เพือ่ใหมนี้ำไหลไปยังฉาง
ของผทูีม่าตดิตัง้รายแรกๆ การเก็บฉางข้ึนไวแสดงถึงเคารพในสิทธิก์ารเขาถงึไฟน้ำ ครอบครัว
ทีไ่มมไีฟฟาจะหันไปใชพลงังานด้ังเดิมคอืเทียนข้ีผึง้ ในฤดูฝนท่ีมนี้ำมากก็จะตองมาเก็บมอเตอร
ขึน้ไปไวบนบานเชนกนั เพ่ือไมใหมวลน้ำทีไ่หลหลากมาทำมอเตอรใหพงัเสียหาย

ฉางทำจากไมโดยนำมาตอเปนโลงขนาด ๕๐ x ๒๕๐ เซนตเิมตร เปนการลดทอนขนาด
และรปูแบบใหการผลิตไฟฟาอยใูนขนาดความเปนมนุษย (Human Scale) โลงไฟฟาตองวาง
ไวใหสงูกวาลำธารถงึ ๑๕๐ เซนตเิมตรเพือ่ใหมแีรงดนัพอทีจ่ะหมนุมอเตอร ในฉางวางทอพวีซีี
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ยาว ๘๐ เซนติเมตรโดยฝงไวที่พื้นน้ำดานลาง น้ำที่ไหลมาเขาทางดานหนาของฉางจะไหลไป
ลงทีท่อพวีซี ีทอจะดดูน้ำลงไปเกดิเปนระบบน้ำวนทีช่วยหมนุใบพดัของมอเตอรปนไฟทีด่านลาง
เพือ่ผลติไฟน้ำ กอนจะไหลออกไปลงลำธารทีอ่ยดูานลางถัดไป ฉางจึงเปนระบบการผลิตไฟฟา
ขนาดเลก็ทีไ่มกอใหเกดิมลพษิและเปนเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบต่ำ (Low Impact Technology)

การผลิตไฟน้ำจงึตองหม่ันดแูลสมดุลน้ำอยตูลอดเวลาเพ่ือรกัษาระดับน้ำในฉางใหสงู ๑
ฟตุ วธิกีารดแูลตองใชการบงัคบัน้ำ ชวงทีแ่องน้ำลดระดบั ตองนำหนิแมน้ำมาทำฝายแมวชัว่
คราวเพือ่ทดน้ำใหสงูขึน้ เมือ่น้ำขึน้ในชวงเยน็กต็องรือ้ฝายออกแลวยกหนิไปวางไวทีพ่ืน้น้ำหนา
ฉางเพื่อกั้นไมใหระดับน้ำในฉางสูงเกินไป

ขนาดของมอเตอรทีห่มบูานวนัซนัใชมขีนาด ๒ กโิลวตัต สำหรบัการดูโทรทัศนและเปด
ไฟสองสวาง ๖  ดวง ถาจะใชตเูย็นตองใชมอเตอรขนาด ๓ กโิลวัตต แตไมมคีนใชกนั ขนาดของ
มอเตอรปนไฟแสดงถงึลกัษณะของสงัคมพอประมาณ (Moderation Society) ของชาวอาขา

มอเตอรปนไฟน้ำนัน้จะตองปนตลอด ๒๔ ชัว่โมง ในชวงเวลาท่ีมนี้ำแรง มอเตอรจะทำ
งานหนักทำใหอายุการใชงานส้ันลง อายุของมอเตอรขึ้นอยูกับการดูแลรักษา ตองคอยดูแล
ทำความสะอาดดวยการหยอดน้ำมนัมะพราวทีม่อเตอรสปัดาหละ ๒ - ๓ ครัง้ เพือ่ยดือายกุาร
ใชงาน นอกจากนีย้งัตองหมัน่มาคอยดูแลรกัษามอเตอรและระบบฉางทกุวนั เปนหนาทีท่ีท่กุคนใน
ทกุครอบครัวตองชวยกัน ผทูีด่แูลตองมีความรคูวามเขาใจระบบการทำงานของฉางและสามารถ
แกปญหาเบ้ืองตนได

การเอาใจใสดแูลฉางทำใหคนในชมุชนกลายเปนคนทีต่ืน่ตวักบัการเรยีนรใูหมๆ  (Active
Residents) โดยมีความเพียรเปนเคร่ืองต่ืน และทำใหฉางขางลำธารภูเขากลายเปนพืน้ทีท่ีค่นมา
พบปะกนั เพือ่แลกเปลีย่นขอมลูขาวสารตางๆ ทกัษะและวธิกีารในการดแูล การปรบัแตงอาง
น้ำประดษิฐและการสรางฝายยายฝายหนาฉางเพือ่ทดน้ำ จนถงึการแบงปนเครือ่งใชไมสอยและ
การใหคำแนะนำแกผูที่มีประสบการณนอยกวา (Mentoring) เครือขายเพื่อนบาน
(Neighbornets) ทีเ่กดิขึน้เปนทรัพยากรท่ีสำคญัทางวัฒนธรรมท่ีทำใหคนเรียนรจูรยิธรรมราย
วนั (Everyday Ethic)

หมอไฟท่ีตดิไวตามบานจะแสดงการทำงานของฉางวา สามารถจายไฟไดเปนปกติหรอื
ไม โดยดูคกูบัหลอดไฟ ชาวบานจะเปดไฟไวหน่ึงดวงเสมอ ถาไฟยังสวางแสดงวามอเตอรปนไฟ
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ทำงานไดปกติ แตถาไฟหร่ีหรอืดบัลงแสดงวา มปีญหาบางอยางเกิดขึน้ทีม่อเตอรปนไฟ ปญหา
สวนใหญเกิดจากการท่ีมเีศษไม เศษขยะพวกถุงพลาสติก ขวด M 150 ทีน่กัทองเท่ียวท้ิงลงลำ
น้ำ อาจเปนปลาหรอืงเูขาไปปดทางน้ำ หรอืเขาไปตดิในมอเตอร ผทูีพ่บปญหาตองรบีไปตรวจ
สอบทีม่อเตอรทนัท ีบางครัง้เพือ่นบานทีม่าตรวจดฉูางของตนพบปญหา กจ็ะไปบอกบานทีเ่ปน
เจาของฉางทีม่ปีญหาหรอืญาตพิีน่องของบานน้ันใหรบีมาแกไข การชวยกนัดแูลฉางเปนการพึง่
พาอาศยักนั โดยไมตองอาศยักฎเกณฑ

ถามอเตอรตวัใดตัวหน่ึงไดรบัความเสียหายจะทำใหมอเตอรปนไฟท่ีอยรูอบๆ เสียหายไป
ดวย มอเตอรทีเ่สยีนัน้สวนใหญใบพดัทีใ่ชปนไฟจะคางทำใหน้ำไหลผานมอเตอรไมสะดวก เกดิ
เปนคลืน่ไปกระแทกมอเตอรของฉางอนัอืน่ๆ ทำใหฉางทัง้ระบบลม

นอกจากการดูแลรักษาฉางแลวยงัตองชวยกันรกัษาลำน้ำยางขาใหบรสิทุธ์ิไวเสมอ ถา
ลำน้ำยางขาไมบรสิทุธ์ิ กจ็ะมีเศษขยะตางๆ ไปติดทีฉ่าง ทำใหไมสามารถปนไฟฟาได ชาวบาน
จงึปลกูจติสำนกัรกัและหวงธรรมชาตใิหกบัเยาวชน  โดยใหเยาวชนมสีวนรวมตัง้แตการทำฉาง
ไฟ การดแูลความสะอาดลำธาร ปลกูจติสำนกึใหรกัปาตัง้แตเดก็ๆ โดยเหน็วา การดแูลรกัษา
ปานัน้เปนหนาท่ีของทุกคนในหมบูาน ตองชวยกันอนุรกัษและเพ่ิมพืน้ปา หรอืคงพ้ืนทีป่าไว
ไมใหลดลง เพือ่ใหปาไมทีเ่ปนตนกำเนดิของทกุชวีติคงความสมบูรณและเอือ้ประโยชนให
แกสงัคมตอไป การชวยกันรกัษาระบบนิเวศโดยไมทำลายธรรมชาติยงัชวยสรางฐานการผลิต
ไฟน้ำของเมอืงทีม่ขีนาดใหญอยใูนตวัเมอืงเชยีงตงุ

ไฟน้ำทำใหหมบูานมชีวีติชวีา ทีห่มายถึงการรับรขูาวสารจากโลกภายนอก เทคโนโลยี
ใหมๆ  และมุมมองใหมๆ  จากรายการโทรทศันของประเทศไทยและประเทศจนี คนสวนใหญชอบ
ดรูายการจากไทย ผนูำหาขาวสารใหมๆ  ไปบอกเลาใหลกูบานไดฟง การต่ืนตวักบัความรใูหมๆ
ทำใหการแลกเปลีย่นขาวสารขอมลูกลายเปนเครือ่งมอืสำคญัในการปกครอง ทีช่วยสรางภาพ
ลกัษณแหงความทนัสมยัและภาวะผนูำทีด่ ีแมจะมเีครือ่งใชไฟฟาภายในบานเพยีงไมกีช่นดิแค
หลอดไฟฟาสองสวางไมเกิน ๖ ดวงและโทรทศันกเ็พยีงพอทีจ่ะทำใหการอยใูนโลกไรพรมแดน
มคีวามสขุขึน้

ชาวอาขาเหน็วา เพราะกรรมกำหนดมาแคนี ้เลยตองเปนแบบนี ้แตกภ็มูใิจทีส่ามารถผลิต
ไฟฟาไวใชภายในครวัเรอืนไดเอง โดยไมตองเสยีคาใชจาย ทำใหไมตองพึง่รฐับาล แตถารฐับาลเขา
มาดแูลกย็นิดรีบั
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ลงุอาทอุาศยัอยกูบัภรรยาโดยมชีวีติทีเ่รยีบงาย และพอใจในสิง่ทีต่วัเองม ีลงุอาทเุหน็
วา ไฟฟาไมไดเปนสิง่ทีต่องการและขาดไมได เปนเพยีงสิง่ทีม่าเพิม่เตมิ ถามไีฟฟาแลวมหีน้ี แสง
สวางทีไ่ดมากไ็มตางจากความมดืทีม่อียใูนปจจบุนันัน่เอง ถาไมมหีน้ีแตมแีสงสวางอยทูีจ่ติใจดกีวา
เพราะธรรมชาติไดสรางพระจันทรไวใหในตอนกลางคนื และสรางพระอาทติยใหในตอนกลางวนั
เพือ่บอกวาถงึเวลาท่ีออกมาหากินแลว ชวีติลุงอาทกุไ็มตางจากนกท่ีอยใูนปาใหญ เมือ่ถงึเวลา
กอ็อกไปหากนิ ลงุอาทจุงึไมเคยคดิอจิฉาใคร แมจะไมมไีฟน้ำไวใช

๕. เวยีดนาม : ตลาดน้ำโบราณเจอโหนยไกรงั
สิ่งที่เดินทางขามกาลเวลาจากอดีตอันรุงเรืองมาถึงปจจุบันคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทีซ่กุซอนอยใูนวถิชีวีติคน อนัเปนเน้ือในของระบบเศรษฐกิจ ทำใหคนสามารถดำรงอยู
ทามกลางความเปล่ียนแปลงตางๆ ได ตลาดน้ำโบราณเจอโหนยไกรงั (Cho Noi Cai Rang)
เมอืงเกิง่เทอ ประเทศเวยีดนาม คอืความสำเรจ็ของการสรางสรรคระบบเศรษฐกิจแบบแรงนิยม
(Labor Economy) ทีเ่จรญิรงุเรอืงมาต้ังแตครัง้อดตีกาลจวบจนถึงปจจบุนั ความมีประสิทธภิาพ
ของระบบเศรษฐกิจแบบแรงงานนิยมตางจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม โดยเปนเรือ่งของการ
พฒันาคณุภาพชวีติ การเชือ่มโยงคนตางๆ เขาดวยกนัเพือ่สรางความสามคัค ีเหน็คณุคาของน้ำใจ
มากกวากำไร การคาขายอยางยตุธิรรมและดำเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิดวยความสงบสขุ ระบบ
เศรษฐกิจแบบแรงงานนิยม จงึมไิดมงุแสวงหาทรัพยสนิเพือ่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Wealth
Accumulation) เปนหลัก แตเปนการสรางสรรคนวัตกรรมอยางกระตือรือรน โดยตอง
ทำงานอยางสอดคลองกนักบัผอูืน่และสิง่แวดลอม เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

เจอโหนยไกรงัตลาดคาสงทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศเวยีดนามแสดงภาพลกัษณของสงัคม
นกัการคา (Trader Society) ทีม่ชีวีติชวีา ในรปูแบบความสมัพนัธทีเ่ปนหนึง่เดยีวในโลก เพราะ
โยงใยกันตัง้แตนกัคาขนาดใหญไปถงึขนาดเล็ก จากตลาดน้ำไปจนถึงเรอืกสวนไรนากินอาณา
บรเิวณกวา ๗ จงัหวดั ทีเ่ปนหวัเมอืงใหญของเวียดนามใต เรอืไมโบราณกวา ๓๐๐ ลำ ลอยลำ
อยกูลางแมน้ำใหญทีต่ลาดน้ำเจอโหนยไกรงั ทำจากไม “ไกซาว” (Cay Sao) หรอืไมตะเคียน
ทอง (ดงัรปูที ่๗) ไมเนือ้ดทีีแ่ขง็แรงทนทาน ขนาด ๒ ตนัพอๆ กบัรถบรรทุกมอีายุรวมหน่ึงรอย
ป ในพ้ืนท่ีเลก็ๆ ระหวางเรอืใหญมเีรอืลำเลก็ลำนอยอีกกวา ๖๐๐ ลำแลนไปมา
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ตลาดแหงนีเ้กิดจากความมหัศจรรยของระบบนิเวศปากแมน้ำโขง แหลงรวมแมน้ำลำ
คลองรอยสายทีม่คีวามยาวพาดผานภมูนิเิวศอนัหลากหลาย กอนไหลออกสทูะเลลกึ แมน้ำลำ
คลองทำใหขาว ผักและผลไมจากสวนตางๆ ถูกลำเลียงลงเรือลำเล็ก รอนแรมมาหลายรอย
กโิลเมตรเพ่ือนำมาขายตอยงัตลาดเจอโหนยไกรงั และนำขาวของอีกมากมายกลบัไปใหชมุชนชาว
สวนท่ีอยรูมิสายน้ำเหลานัน้ ความหลากหลายของสินคาทัง้ขาว แตงโม ลำไย สบัปะรด มนั
สำปะหลงั ฟกทอง สมโอ มนัแกว ปลา เนือ้ควาย กงุ เปด มะมวง กาแฟ ขนมจนีขาวแกง และ
อืน่ๆ อกีมากมายน้ันแสดงถึงความอุดมสมบรูณของพืน้ทีบ่รเิวณสามเหล่ียมปากแมน้ำโขง

เนือ่งจากอุปสงคมวลรวมสูงขึน้เพราะจำนวนประชากรท่ีเพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว และในชวง
ปพ.ศ. ๒๔๙๓ เมือ่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่๒ ผคูนในประเทศเพือ่นบานใกลเคยีงเริม่เสาะแสวง
หาขาวของหลากหลายเพ่ือพัฒนาความเปนอยใูหดขีึน้ ในขณะเดียวกนักจิกรรมทางเศรษฐกิจใน
พืน้ทีเ่ลก็ๆ กลางแมน้ำไดโยงใยผคูนใหเขามาสพูืน้ทีเ่ศรษฐกจิมากขึน้

ทกัษะในการเดนิเรอืเปนเทคโนโลยีเพยีงอยางเดยีวท่ีใชในการดำเนนิธรุกรรมการคาท่ี
ตลาดน้ำเจอโหนยไกรงั และชวยทำใหตนทนุของสินคาต่ำลงอยางมาก ทกัษะและความชำนาญ
ในการเดินเรือกลายเปนขอไดเปรียบ (Advantage) ดงึดดูใหผคูาจำนวนมากเขามาสตูลาดการ
คา สามารถทำกำไรและอยรูอดไดในภาวะทีม่กีารแขงขนัสมบรูณ (Competitive Advantage)

รปูที ่๗ เรอืฃาสงสบัปะรดทำจากไมไกซาว อายุรวมรอยป
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ผคูนในพ้ืนทีป่ากแมน้ำโขงเปนนกัเดินเรือทีเ่กงของโลก เพราะชำนาญการเดินเรือทัง้ใน
ทะเลและในแมน้ำลำคลองขนาดใหญ คนเวียดนามอาศัยเสนทางเรือเปนเสนทางหลักในการ
คมนาคมขนสงมาหลายช่ัวอายคุน เพราะถนนสายหลักเพิง่สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ความ
สามารถในการเดินเรือเปนทกัษะชวีติขัน้พืน้ฐานของเดก็ๆ ทีต่องเรยีนร ูเพราะชวยทำใหอยรูอด
ไดในระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน้ำและสามเหลีย่มปากแมน้ำโขง

ถาเดินทางทางเรือจากสะพานไกรังก็สามารถไปถึงประเทศจีน ประเทศกัมพูชาและ
ประเทศไทย ตลาดเจอโหนยไกรงัจงึเปนตลาดทีม่คีวามสำคญั เปนตลาดน้ำขนาดใหญ ๑ ใน ๖
แหงทีส่งออกสินคาเกษตรไปตางประเทศโดยทางเรือ

นางเหวง แทวง จนิ (Nguyen Thien Trinh) แมคาสับปะรด วยักลางคน อาศยัพืน้ที่
เลก็ๆ ในเรอื คาขายสบัปะรดมากวา ๒๐ ป ตัง้แตเปนผผูกูขาดรายเดยีว (Monopoly) จนกระทัง่
ตลาดเรือสบัปะรดมีการแขงขนัทีร่นุแรง มเีรอืคาสับปะรดมากกวา ๓๐ ลำเขามาสพูืน้ทีก่ารคา
สับปะรดที่นี่ราคาไมแพงเพราะไปเหมามาจากสวนท่ีเมืองเกียงยาง (Kien Giang) เมือง
เกษตรกรรมท่ีมชีือ่เสยีงอยหูางออกไปรวม ๑๐๐ กโิลเมตร

ทุกสัปดาหนางเหวง แทวง จินตองแลนเรือลองตามลำน้ำนี้ไป สับปะรดสดจากสวน
ลกูละ ๒-๓ บาท เมือ่นำมาขายตอในราคา ๕ บาท ไดกำไรลกูละ ๒-๓ บาท คาใชจายในการซ้ือ
มาขายไปก็มแีคคาน้ำมนัเท่ียวละ ๘๐๐ บาท และจาย “เถวยหยาเนือก (Thue Nha Nuoc)”
หรอืภาษกีารคาใหกบัทางราชการ (Government Tax)๑ สปัดาหละ ๑๐ บาท การนำของมา
ขายแตละเทีย่วจะไดกำไรประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท

ในปจจบุนัการแขงขนัทีร่นุแรงทำใหการคาเริม่ประสบกบัปญหาการขาดทนุ แมตอนนี้
จะเหลอืเรอืสบัปะรดอยเูพยีง ๑๐-๑๕ ลำ แตการแขงขนักย็งัคงรุนแรง บางคร้ังตองแบกรับภาวะ
การขาดทนุมากถงึ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท พอๆ กบัเงนิเดอืนของขาราชการทีเ่วยีดนาม เพราะ
สบัปะรดลกูเลก็ๆ ไมมคีนตองการ นางเหวงจงึตองยอมตดัราคาลงมาเกอืบครึง่เพือ่ใหขายไดหมด

๑ เถวยหยาเนือก (Thue Nha Nuoc) จะนำไปเปนคาใชจายของรัฐในการพัฒนาประเทศ เปนตนวา สราง
สะพาน ถนนหนทาง โรงเรยีน โรงพยาบาล จายเปนเงนิเดอืนของขาราชการ รวมทัง้พฒันาทีอ่ยอูาศัยใหกบัคนจนและ
ผพูกิารทีเ่ขามารับใชประเทศชาตใินชวงสงคราม และเบีย้ยงัชพีของผสูงูอายุ
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กลยทุธในการหัน่ราคาเปนเรือ่งธรรมดาของคนเวยีดนาม สวนหนึง่เปนเพราะยงัไมมกีาร
กำหนดราคากลางและการรวบรวมดชันรีาคาสนิคาบรโิภค (Consumer Price Index – CPI)
ในอกีแงหนึง่สะทอนวธิคีดิในเรือ่งความเตม็ใจอทุศิเพือ่คุณคาทางสงัคมและวฒันธรรม (Willing-
ness to Sacrifice Cultural and Social Values) ทีเ่หน็ความสำคัญของการชวยเหลอืสงัคม
และประเทศชาตมิากกวาการแสวงหาผลประโยชนสวนตน

แนวคิดในการกระจายรายไดเพือ่ชวยเหลือคนจนมีมาตัง้แตศตวรรษท่ี ๗ เมือ่กษัตรยิของ
เวยีดนามไดยดึครองเมืองตางๆ พบวา หวัเมืองเหลานัน้ยงัมคีนจนอยจูำนวนมาก จงึมพีระราช
ดำรใิหนำทรัพยสมบัตแิละขาวของท่ียดึมาไดจากคนรวยไปแจกจายชวยเหลือคนยากจน การชวย
เหลอืคนจนจึงเปนสิง่ทีส่งัคมเวยีดนามใหความสำคญัมาจนถึงปจจบุนั

ในชวงของรัฐบาลคอมมิวนสิต (พ.ศ. ๒๔๙๗ ถงึ ๒๕๕๓) อำนาจทางเศรษฐกิจตกเปน
ของรฐับาล รฐับาลมสีทิธ์ิเหนอืทรพัยสนิทกุประเภท สนิคาทกุชนดิจะแจกจายหรอืซือ้ขายโดย
รฐับาลเทานัน้ เพือ่แบงปนสนิคาใหกบัทกุคนไดมขีองกินของใชเหมือนๆ กนัดวยการแจกคูปอง
การแบงปนสนิคาจะลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน ทำใหคนจนอยรูอดได

สนิคาพ้ืนฐานท่ีทกุคนจะไดรบั เชน ขาว หนงัสือ ปากกา สวนสินคาทีม่รีาคาแพงตอง
ซือ้หากันเอง เชน น้ำมนั รองเทา เสือ้ผาและผลไมทีม่รีาคาแพง การซ้ือขายตองใชคปูองท่ีรฐับาล
แจกใหทกุเดือน และมาซ้ือจากหนวยงานรัฐบาลท่ีอยใูนทองถ่ิน ในเร่ืองการผลิต รฐับาลอนุญาต
ใหคนสามารถจับจองท่ีดนิหรือทีน่าไดเองตามกำลังความสามารถ ตอมาจึงมกีารกระจายอำนาจ
ทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนไดเขามามีบทบาทในการดำเนินเศรษฐกิจในทองถ่ินของตน

ดงันัน้ แนวคิดในเร่ืองการแบงปนสนิคาจงึเปนพืน้ฐานในการดำเนินเศรษฐกิจของคน ที่
ถกูปลูกฝงดวยระบบเศรษฐกจิแบบคอมมวินสิตมานานกวาครึง่ศตวรรษ ทำใหคนเกดิสำนกึในการ
แบงกนักนิแบงกนัใช การลดราคาสนิคาแบบหัน่ราคาเพือ่ขายใหคนอืน่ไดมขีองไวกนิจงึเปนเรือ่ง
ธรรมดาของคนเวียดนาม แทนการปลอยใหเนาเสียและท้ิงไป สำหรบันางเหวง เหน็วาบญุคอื
ประโยชนทีส่งัคมจะไดรบั ดงันัน้การทำบญุคอืการชวยเหลอืสงัคม

นางเล ท ีท ู(Le Thi Thu) แมคาแตงโม วยั ๕๓ ปกเ็ขามาคาขายทีต่ลาดน้ำเจอโหนย
ไกรงั ๔ ปแลวหลังจากแบกรับภาระคาจางคนงานชวยยกมันขายใน “จากายงั” ตลาดสดบนบกท่ี
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อยใูกลๆ  ไมไหว แมจะขายไดราคาดีกวาขายท่ีตลาดน้ำ แตนางเล ท ีท ูกบัสามีและลูกสาวก็เลือก
ทีจ่ะมาอาศัยสายน้ำทำมาหากนิและอาศัยกินนอนอยใูนเรือนี้

แตงโมเปนสนิคายอดนยิม แตงโมจากอำเภอไกรงัอยหูางออกไป ๒๐ กโิลเมตรน้ันสด
และอรอย ตองหม่ันไปเอาบอยๆ ทุกวันหรือสองวันเพราะแตงโมมีอายุสั้น เก็บไวไดไมเกิน
๓ วนั ถาเลย ๕ วนัจะเนาเสีย แลนเรือไปเอาแตงโมจากสวนแตละคร้ังเสียคาน้ำมนั ๔๐๐-๘๐๐
บาท ไปแตละครัง้ตองบรรทกุมาเต็มลำ ประมาณ ๑๐ ตนั หรอือยางนอยก ็๑๐๐-๕๐๐ กโิลกรมั
จึงจะคุมคาน้ำมัน

นางเล ท ีท ูอธบิายวา การต้ังราคาตองต้ังใหหลากหลายเพ่ือตอรองกัน ราคาถือเปน
ความลบั ไมมกีารแพรงพรายบอกกนั แตงโมงมีราคาดกีวาสับปะรด ตกกโิลกรมัละ ๖,๐๐๐ –
๗,๐๐๐ ดอง ประมาณ ๑๐ บาท กำไรขึน้อยกัูบความไวในการคาขาย ถาขายไดไวกไ็ดกำไร
เยอะ ความไวในการขายคือการปรับลดราคาอยางรวดเร็วเพ่ือขายใหหมด บางคร้ังตองลดราคา
ลงครึง่หนึง่ (๕๐%) แมจะลดราคาลงแตกย็งัไดกำไร เฉลีย่ตอหนึง่เทีย่วจะไดกำไรประมาณ ๓,๐๐๐
บาท

ในชวงเขาพรรษาหนาฝน มคีนซือ้นอยลง เพราะการเดนิทางไมสะดวกเหมอืนทางรถ
และแตงโมจะเสียงายกวา ทำใหตองยอมขายราคาถูก จาก ๗,๐๐๐ ดองเหลือเพยีง ๔,๐๐๐ –
๕,๐๐๐ ดอง ถาของท่ีซือ้ไปไมดกีส็ามารถนำมาคืนได นางเล ท ีทตูองแบกรับภาวะการขาดทุน
ประมาณ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาทตอเทีย่ว หรอืบางครัง้กส็งูถงึ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ดองตอเทีย่ว ถาไป
เอาของมาขาย ๕ เทีย่วจะตองขาดทุนอยางนอย ๑ เทีย่วเสมอ นางเล ท ีท ูอธบิายวา การยอม
ขาดทนุก็เปนการรกัษาอปุสงคของผบูรโิภคเอาไวใหเตบิโตตอไปไดในระยะยาว

แมวัฎจักรธุรกิจการคาขายแตงโม (Business Cycle) ในชวงตกต่ำจะยาวนานถึง
๓ เดอืน แตกม็ชีวงขาขึน้ทีน่านกวาถงึ ๗ เดอืนคอื ระหวางเดอืนตลุาคมถงึเดอืนเมษายน เพราะ
ไมมฝีนและเปนชวงทีม่เีทศกาลงานบุญหลายคร้ังทำใหขายดี

นางเล ท ีทเูสยีคาภาษกีารคาใหทางการตอเทีย่วประมาณ ๒๐,๐๐๐ ดองหรอื ๑๕ บาท
โดยเสียทกุ ๒-๓ วนั วธิคีดิภาษดีจูากน้ำหนกัเรอืทีจ่ม ถาเรอืจมลงไปในน้ำมากแสดงวาเพิง่ไป
รบัสนิคามา ทกุเชาจะมเีรอืมาคอยตรวจวาลำไหนตองจายภาษีใหทางการในราคาเทาไหร เรอื
แตละลำมีการทำปายทะเบียนเรือแสดงจังหวัดทีม่าและหมายเลขเพ่ืองายตอการตรวจสอบอยาง
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เชน KG กม็าจากจังหวัดเกียงยาง เรอืขายแตงโมมีความสามารถในการทำกำไร (Profitabil-
ity) มากกวาสนิคาอ่ืนๆ และมสีวนแบงทางการตลาด (Market Share) สงูทำใหตองเสยีภาษี
แพงกวาผคูารายอ่ืน

เคล็ดลบัสำคญัในการทำมาคาขายคือตองบูชาผนี้ำหรือเจาทีน่้ำทกุ ๘ ค่ำหรือ ๑๕ ค่ำ
โดยซ้ือผลไมมาบูชาทีด่านหวัเรอืเพือ่ใหชวยคาขายไดด ีถาไมมผีลไมกใ็หใชกาแฟเวียดนามท่ีมชีือ่
เสยีงโดงดงัไปท่ัวโลกมาบูชา ดวงวิญญาณท้ังหมดท่ีอยใูนน้ำจะมาคมุครองเรือและชวยเรียกคนให
มาซือ้สนิคา กลยทุธทีส่ำคญัคือการตดัราคาขายแขงกนั โดยทีผ่ขูายรายอืน่ไมร ูเพือ่ใหของขาย
ไดปรมิาณมากๆ และขายหมดไวข้ึน ถาลดราคาลงมากอนก็จะขายไดมากข้ึน

นางหยอ ท ีฮงั (Yo Thi Hang) แมคาขายมนัสำปะหลงั วยั ๔๑ ป จากจงัหวัดซกตรงั
กเ็ขามาคาขายท่ีตลาดแหงนีก้วา ๑๒ ปแลว เพราะตลาดน้ำแบบนีม้อียทูีเ่ดยีวท่ีสะดวกในการ
เดนิทางและเปนตลาดท่ีใหญ มชีือ่เสียงไปท่ัวโลก การคาขายท่ีตลาดน้ำเจอโหนยไกรงัจงึเปน
ความภูมิใจที่ไดเขามาสูธุรกรรมทางการคา แมจะเปนภาคเศรษฐกิจเล็กๆ แตหวงโซอุปทาน
(Supply Chain) ขนาดใหญไดเชือ่มโยงคนในพืน้ที ่๗ จงัหวัด ๔ ประเทศ (ไทย กมัพชูา สปป.
ลาว และจนี) เขาไวดวยกนั

มนัสำปะหลงัเปนอาหารสำหรบัคนจนทีเ่ปนทีน่ยิม เรอืคาปลกีมากมายมาซือ้มนัตอเพือ่
นำไปขายที่จังหวัดหยินลอม ซื้อขายแตละครั้งประมาณ ๑-๒ ตันหรือ ๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
กำไรขึ้นอยูกับจำนวนผูขายและการมาถึงพื้นท่ีการคากอนผูคารายอ่ืน การคามันท่ีตลาด
เจอโหนยไกรงัมกีารแขงขนัทีร่นุแรง มเีรอืคาสงมนัสำปะหลงัมากกวา ๑๐ ลำในแตละเท่ียวจะ
เสยีภาษกีารคาทางน้ำใหกบัทางการเทีย่วละ ๓๐ บาท โดยดูจากขนาดเรอื ถาเรอืมขีนาดใหญ
กจ็ะเสียภาษีมากกวา

วธิกีารขายมนัตองคอยสงัเกตตลาด ถามคีนขายนอยตองรบีขึน้ราคา แตถามคีนขายเยอะ
ตองลดราคาเพือ่ใหขายไดไว ดงันัน้การกำหนดราคาจงึข้ึนอยกูบัจำนวนผขูายในตลาด นางหยอ
ท ีฮงั จงึตองนำแตงโมมาขายสลับกนั แตงโมเปนสินคาทีท่ำกำไรไดมาก แตถาขาดทนุกข็าด
ทนุมากเชนกนั การกระจายความเส่ียงดวยการขายสินคาทีห่ลากหลายคือความพอดีและพอเพยีง
ในสายตาของนางหยอ ท ีฮงั
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ปญหาสำคญัของการคาขายทีต่ลาดน้ำคอื ลกูคานอยลงมากทำใหคาขายไดยากขึน้ สวน
หนึง่เปนเพราะวา คนสามารถเดินทางโดยรถยนตเพือ่ไปซ้ือสนิคาไดถงึแหลงเพาะปลูก การคาด
เดาความตองการของตลาดจงึทำไดยากข้ึน ดงัน้ันการขึน้ลงของราคาแมเพยีงเล็กนอยจงึเปน
สญัญาณท่ีสำคญัในการตัดสนิใจของผขูาย ถาสนิคาใดทีม่รีาคาดีกวา ระหวางมนักบัแตงโม นาง
หยอ ท ีฮงักจ็ะนำสนิคานัน้มาขาย

การคาขายทางเรอืตองอาศยัความชำนาญและความเกงเฉพาะตวั ตองมเีทคนิคในการ
เรยีกลูกคาโดยเอามันปกเรียงไปบนไมไวทีห่วัเรือเพือ่แสดงใหเหน็วามนัทีน่ีม่ขีนาดใหญและนากนิ
กวา รวมท้ังการหม่ันหาลกูคาประจำ

การอาศยัอยใูนเรอืตองดแูลเรือ่งการกนิอยใูหด ีเพราะคาครองชพีในการหาอยหูากนิตาม
น้ำนีม้รีาคาแพงกวาบนบก แตไมมคีาใชจายอ่ืนๆ เพราะไมมสีถานบันเทิงใหตองเสียเงิน ทำให
มีเงนิเหลือเก็บมากกวาอยบูนบก เพียงแคตองมีความอดทนเพราะไปไหนไมได ตองอยกูบัที ่ไม
ไดอยสูบายเหมอืนบานบนบก

นางหยอ ถี ่มนิ (Yo Thi Minh) แม
คาปลกีฟกทอง วยั ๖๕ ป (รปูที ่๘) มาคาขาย
ทีต่ลาดเจอโหนยไกรงันีน้านกวา ๒๐ ปแลว
โดยลองเรอืมาซือ้ฟกทองทีต่ลาดเจอโหนยไก
รังเพื่อนำไปขายตอที่ เมืองเกียงยางอยู
หางออกไปอกี ๑๐๐ กโิลเมตร ทกุ ๑-๒ วนั
นางหยอ ถี ่มนิไมไดทำการคาเพยีงอยางเดยีว
แตยังชวยกระจายสินคาเพ่ือใหคนสวนใหญ
ของประเทศไดรบัสนิคาอยางพอเพียง เรอืเร
ขายสนิคาตามหมบูานยงัชวยเพิม่ผลติภาพทางเศรษฐกจิ (Productivity) ใหกบัสังคมไดอกีทาง
ดวยเทคนคิการจัดซือ้และการบริหารสนิคาคงคลังแบบทนัเวลา (Just-in-Time Logistics) เพราะ
ความสามารถและความชำนาญในการเดนิเรือ อกีทัง้อาชพีคาขายยงัเหมาะสำหรบัคนในวยัชรา
ทีไ่มมงีานอ่ืนทำ การทำการคาของกลมุผสูงูอายจุงึชวยเพิม่ผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ผลติภาพทางเศรษฐกจิเปนฐานสำคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศตอไป

รูปที่ ๘ การคาของกลุมผูสูงอายุที่ชวยเพิ่มผลิตภาพ
ทางเศรษฐกิจ
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ราคาฟกทองถุงละ ๓๕,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ดอง (ประมาณ ๖๐ บาท) การซ้ือแตละคร้ังประมาณ
๕ ตนั จะไดรายไดตอเทีย่ว ๑๐,๐๐๐ บาท คดิเปนกำไรตอเทีย่วประมาณ ๓,๐๐๐ บาท พอเพยีง
สำหรบัเลีย้งชวีติแตละเดือนแมจะไมมเีงนิเหลือเกบ็

นางหยอ ถี ่มินอาศยัวธิกีารขายแบบพเิศษคอืการเขาถงึกลมุลกูคาในพืน้ทีห่างไกล การ
เดนิทางไกลทำใหมผีขูายรายเดยีว การไปขายในแตละครัง้จงึขายดแีละขายไดหมด สวนใหญ
ไปถงึอำเภอเหวนเถิง (Vinh Thuan) อยหูางออกไป ๑๕๐ กโิลเมตร การเดนิทางไปกลบัใช
เวลาประมาณ ๒ วนั ซึง่เรว็กวาปกติ ทัง้นีเ้ปนเพราะความชำนาญในการเดนิเรอืทีส่ัง่สมมาตลอด
ชวีติ การรจูกัการตดัเสนทางลดัสคูลองตางๆ ชวยยนระยะทาง ความชำนาญชวยเพือ่ประสทิธิ
ภาพและความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ

ราคาขายก็เปนราคาท่ีกำหนดเอง โดยคิดราคาแบบเหมาจายซ่ึงถกูกวาราคาตลาดโดย
ทัว่ไป การกำหนดราคายังขึน้อยกูบัความสามารถในการตอรองกับผซูือ้ นางหยอ ถี ่มนิชอบ
การคาขายเพราะไดกำไรด ีเพยีงแตตองมคีวามขยนัและอดทน และไมมกีารแจกแถมใหลกูคา

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงคอยกำกับการครองชีวติอนัประเสริฐ (พรหมจรรย) ทำให
คนยึดเอาการงานเปนศาสนา เผยศักยภาพของสังคมนักการคาทีย่ิง่ใหญมาแตโบราณ ผสาน
กบัอดุมการณสงัคมนยิมทีม่งุทำประโยชนเพือ่สังคมและความสนัโดษทีเ่ปนทรพัยอยางยิง่

พรหมจรรยของสงัคมนกัการคาชวยพฒันาเทคโนโลยใีนตวัคนขึน้มา ทัง้ทกัษะการคาและ
การเดินเรือจนเลื่องลือกันวา ผูคนในพื้นที่ปากแมน้ำโขงเปนนักเดินเรือที่เกงที่สุดของโลก มี
ตลาดน้ำขนาดใหญเกิดขึ้นมากมายและกลายเปนยานการคาสำคัญ อาทิ ตลาดน้ำโบราณ
เจอโหนยไกรงั เรอืโบราณทำจากไมไกซาว (ไมตะเคยีน) สามารถแลนไปขายสนิคาเกษตรราคา
ถกูไดไกลถงึตางประเทศเพราะความสามารถในการเดนิเรอืและการตดัเสนทางลดัเลาะสคูลอง
ตางๆ เพือ่ยนระยะทาง

ความสามารถในการหาพชืผกัราคาถกูตามเรอืกสวนไรนาภายในรศัม ี๑๕๐ กโิลเมตรได
อยางรวดเรว็ แลวขายใหหมดภายในสองหรอืสามวนัทำใหตลาดมีประสทิธภิาพ ตนทนุการคา
ที่ต่ำทำใหตลาดน้ำเจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต60

๖. ไทย : พทุธศลิปกรรมปนูปน
ศลิปะบนพืน้ฐานความเปนมนษุยของสลาตเุจา (พระชาง) ไดทำใหพทุธศลิปนานกลาย

เปนความพอเพยีงทีอ่ยใูนบรบิทศลิปะรวมสมยั โดยการผสมผสานศลิปะชางสกลุนานกบัศลิปะ
แบบใหม และเคลือ่นเขาไปอยใูนวาทะกรรมระดบัโลก เมือ่ใดทีศ่ลิปะถกูมองวาเปนสิง่ทีอ่ยนูอก
เหนอืความจำเปนของชวีติแลว ไมวาระบบเศรษฐกจิจะมพีลงัสรางสรรคสิง่ตางๆ ขึน้มาไดมาก
แคไหน กไ็มอาจสรางคณุคาทีท่ำใหคนมชีวีติอยอูยางประณตีและงดงามได เพราะศลิปะสามารถ
ขดัเกลาจติใจคน ทำคนใหเงยีบสงบทางจติวญิญาณ โดยทำใหจติใหมอีารมณเดยีว (สมถพละ)
ไมฟงุซานหวัน่ไหว ขณะทีพ่ทุธศิลปทำไดมากกวาน้ัน

พทุธศลิปเปนมากกวาการแสดงออกซ่ึงสุนทรยีภาพทีช่วยสรางความเขาใจในทางธรรม
พลงัอำนาจลกึลบัชวยขับเคล่ือนชีวติตางๆ ใหมาอยบูนวิถทีางท่ีถกูตองสายเดียวกัน เพือ่เช่ือม
โยงผคูนเขาไวดวยกนั การสรางสรรคพทุธศลิปจงึเปนการสรางมรดกแหงความทรงจำอนัพรอม
พร่ังไปดวยความงามท่ีทกุคนรวมเปนเจาของ เปนจดุเร่ิมตนของการสรางสังคมท่ีด ีเพราะสังคม
ทีม่ศีนูยกลางจะสามารถสนองตอบตอความตองการรปูแบบตางๆ ของคนได นำไปสกูารผลติ
ทีเ่กดิขึน้ภายใตความสมัพนัธทางสังคมท่ีเหมาะสม ทีไ่มไดใหคณุคาทางวัตถเุทาน้ัน แตยงัหยัง่
ลกึลงไปถึงจติใจอนัละเอยีดออนของความเปนมนษุย ความอยรูอดของพุทธศลิปจงึทำใหสงัคม
นัน้อยรูอด จนิตนาการสรางซ้ำ (Re-imagination) ของสลาตเุจา (พระชาง) ทำใหเหน็วา ศลิปะ
ชางสกลุนานชวยฟนเมืองได

สลาตเุจาและการเขาถงึรากเหงาความเปนมนษุยดวยพทุธศลิปนาน
นานเปนเมืองท่ีมัง่คัง่ไปดวยพุทธศิลปทัง้ทางดานวัตถแุละวัฒนธรรม เปนตนแบบของ

พระพุทธรูปในยุคสโุขทัยทีอ่ยเูหนือกาลเวลา (อกาลิโก) ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เมือ่ยเูนสโก (UNESCO)
ไดเขามาดำเนินโครงการอนุรักษศิลปะสกุลนานเพื่อทำใหนานเปนเมืองมรดกโลกคูไปกับเมือง
หลวงพระบางของลาว พทุธศิลปเมอืงนานกเ็ขาไปสวูาทะกรรมระดับโลก แสดงถึงความสำเร็จ
ของชางสกุลนานโบราณ (Artistic Achievement) และท่ีสำคญัคือทำใหเกิดการร้ือฟนกลับไป
หารากเหงาของตวัเองอกีครัง้  แมศลิปะจะดำเนนิไปดวยตวัเองอยตูลอดเวลา แตกย็งัขาดการ
ขบัเคลือ่นในระดบัเมอืงทีเ่ปนภาพใหญ การทีย่เูนสโก (UNESCO) เขามาทำใหเกดิการรวมกลมุ
ของพระสงฆ โดยตัง้เปน “กลมุพทุธศลิปะเมอืงนาน” ทีม่แีนวคดิในการฟนฟศูลิปะนานใหสบื
สานตอไปได
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สงัคมรจูกั “สลาตเุจา” หรอืพระสงฆนอยมาก ทัง้ๆ ทีใ่นปจจบุนัพระสงฆมบีทบาทสำคัญ
ในการปฏวิตัพิทุธศลิปดวยศิลปะรวมสมยัและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง วดัแสงดาวคอืผนูำใน
การฟนพุทธศิลปเมืองนาน วัดแสงดาวตั้งอยูท่ีอำเภอภูเพียง โดยการนำของพระมหาธนพล
ธมมฺพโล ผชูวยเจาอาวาสวัดแสงดาว เปนพระสงฆผมูอีดุมการณทีข่บัเคลือ่นเรือ่งการฟนฟศูลิปะ
เมืองนานและสรางความยั่งยืน หัวใจสำคัญของการทำงานคือการเขาถึงรากเหงาที่แทจริงที่
จะทำใหงานมีความลมุลกึ มทีีม่าท่ีไป ทำใหความรวมสมัยเปนเร่ืองท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและย่ังยนื

พุทธศิลปเปนงานรวมสมัยแตไมไรจุดยืนโดยการยอมรับทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนความ
นากลวัใหเปนความทาทาย พระชางของกลมุพุทธศลิปะเมอืงนานเหน็วา พทุธศลิปของชางสกลุ
นานนัน้มรีากเหงามาจากนาน ความกลวัในการผสมผสานศลิปะจะทำใหพทุธศลิปเปนของทีต่าย
ไปกับตวัคน

สิ่งที่ทำใหพุทธศิลปเมืองนานควรคาแกเปนมรดกแหงความทรงจำของโลกก็คือความ
หลากหลายท่ีสะกดลมหายใจของผทูีไ่ดมาพบเหน็ ศลิปะนานจงึแสดงถึงประสบการณการผาน
สิง่ตางๆ มามากมายดวยการผสมผสานศลิปะจากหลายๆ ทีค่วามแข็งแกรงของประสบการณ
และความหลากหลายทำใหศิลปะนานโดดเดนและมีจิตวิญญาณที่ไมเหมือนใคร พระพุทธรูป
จะถูกออกแบบหรือปนดวยใบหนาทีย่ิม้เสมอ พระย้ิมทำใหใจย้ิมไปดวย รอยย้ิมแสดงถึงสงัคมนาน
ทีม่แีตความสงบสุข รอยย้ิมยงัทำใหศลิปะดูมชีวีติชวีา การปนความสุขในงานพุทธศิลปตอกย้ำ
ความเปนตวัตนของชางสกุลนาน

เนือ่งจากทองคำเปลวมรีาคาแพงแผนละ ๗ บาท จงึตองใชสทีองแทน สทีองทีใ่ชขวด
ขนาด ๖๐ มลิลลิติร ราคาขวดละ ๑๒๐ บาท หากนำมาผสมกับน้ำมนัสนก็ใชทาไดมาก ทากอน
ปดทองคำเปลว หรอืทีเ่รยีกกนัวา “ลงรกัปดทอง” หากไมทำลกัษณะนีท้องคำเปลวกอ็ยไูมได
นาน การจะรักษาของเกา ตองคำนงึถงึตนทนุดวย ตองหาวิธปีรบัไปตามยุคสมัยเพ่ือใหศลิปะ
เดนิหนาตอไปได นอกจากงานปนแลวกลมุพทุธศิลปะเมืองนานยังแกะสลักพระพุทธเจาไมและ
ทำเครือ่งดนตร ีไมทีใ่ชเปนไมมงคล เชน ไมสกั ไมคณู ไมพยงุ ไมโพธิ ์ไมขนนุ หรอืไมรกัทีส่ามารถ
นำมาแกะไดงาย เจาภาพจะใหคาจางแกะแกสลาเดก็เพือ่เปนทนุเลาเรยีน

ความงามของอาคารศลิปะนานนัน้โดดเดนไมเหมอืนทีอ่ืน่เพราะใชปนูผสมไม เพือ่แสดง
ถงึความงามของธรรมชาต ิ(ดงัรปูที ่๙) ขนาดของโบสถวหิารแสดงถงึดลุยภาพความเปนมนษุย
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ทำใหเหน็ถงึการอยกูนัอยางเสมอภาคและเอ้ืออาทร ปนูยดึตดิกบัไมตองใชเทคนิคพเิศษในการ
ผสมปูนและทีส่ำคญัคอื “การตำปนู” ปนูปนของชางสกุลนานจึงตองเอาไปตำในครกกระเดือ่ง
เพือ่ใหปนูละเอยีดนาน ๒-๓ ชัว่โมง การปนปนูจะชวยใหคนตกผลกึทางความคดิ จนเกดิมมุมอง
ทีล่กึลงไปถงึความหลากหลายท่ีเกีย่วของสมัพนัธกนั สลานานเดมิน้ันเปนชางศลิปรบัใชอยใูน
ราชสำนกั การใชปนูปนผสมไมแสดงใหเหน็ถงึรสนยิมความหรหูราสวยงาม ทำใหเหน็วานาน
มคีวามมัง่คัง่ร่ำรวย เพราะงานปนูปนตดิไมทำไดยาก สลาจะตองมสีมาธแิละความพยายามอยาง
มากในทกุขัน้ตอน

การผสมปูนจะใชปนูขาวหรือปนูภูเขา ๗%  ทรายละเอียด ๒% ทรายสวนใหญไดมา
จากขนทรายเขาวดัในประเพณสีงกรานตไมตองซือ้หาเพราะมอียมูาก และใชน้ำมนัละหงุหรอืน้ำ
มนัตงัอ๋ิว ๑% นำทัง้สามอยางมาผสมกนัแลวปนตดิบนไมทีท่ายางรกัไวเพือ่รกัษาไมไมใหปลวก
กนิหรอืเปนเชือ้ราไดงาย

การซือ้ขายแลกเปลีย่นเปนเงือ่นไขหนึง่ของเศรษฐกจิพอเพยีง เพราะมนษุยไมไดสามารถ
ผลิตสินคาทุกอยางไดเอง ตองซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน การซื้อยางรักมาแมจะมีราคาสูงก็เปน
เศรษฐกิจพอเพียง เนือ่งจากกระบวนการผลิตยางรักหรอืน้ำมนัละหงุน้ันเปนกระบวนการผลิต
แบบชุมชน ผลติแบบวถิธีรรมชาตแิบบดัง้เดมิ การกรดียางรักไมไดไปตดัตนรกัทิง้เพยีงแคกรดี
ทีผ่วิ แลวนำหมดุไปตอกใหน้ำยางรกัหยดลงในกระบอก แลวนำไปเคีย่วในกระทะ น้ำมนัละหงุ
กเ็ชนเดยีวกนั มกีารผลติแบบวถิธีรรมชาติ

รปูที ่๙ ปนูปนโดยสลาตจุาว
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การทำเองใชเองในบานในชมุชนเปนความพอเพยีงเฉพาะตวั แตไมไดเปนระบบเศรษฐกจิ
เพราะระบบดังกลาวตองมกีารแลกเปล่ียนหมุนเวยีนกนั การท่ีจะอนุรกัษงานศิลปะไวตองอาศัย
สิง่ใหมๆ  เขามาผสมผสานสิง่เกาบาง เพราะสิง่เกาๆ ทีเ่คยใชนัน้อาจจะไมมหีรอืหายากขึน้ มี
ราคาแพง การจะอนรุกัษนัน้จำเปนจะตองคำนงึถงึตนทนุดวย วตัถดุบิดัง้เดมิทีเ่คยใชหากมรีาคา
แพงมาก การนำมาใชถอืวาไมอยบูนความพอเพียง

การประยุกตหรอืผสมผสานส่ิงใหมเขาไปหมายถึงการเปดรบัสิง่ใหมๆ  เพือ่รกัษาส่ิงเกาๆ
ใหคงอยไูด พอเพยีงจงึไมไดหมายถงึเอาแตของเกาๆ เพยีงอยางเดยีว ถานำของใหมมาผสมผสาน
แลวเกดิผลดกีค็วรจะพจิารณา ไมควรยดึตดิ แตใหรจูกัประยกุตใชใหเหมาะสมกบัตวังาน กบัพืน้ที่
กับผูใช

การปนปูนติดไมนั้นจะตองปนในขณะที่ยางรักที่ทายังไมแหงสนิทดี เพราะถาแหงแลว
ปนูทีป่นจะไมตดิเน้ือไม ตองทาไปติดไป ถาปนูไมไดผสมน้ำมนัละหงุ ตองใชตะปูตวัเล็ก (หรอื
ตะปูทีใ่ชทำกระทง) ตอกลงไปบนตัวลายทีป่นนัน้ดวย เพือ่ใหปนูยดึตดิกบัเน้ือไมเพิม่ความคงทน
เพราะกาวมคีวามเหนยีวและความคงทนนอยกวาน้ำมนัละหงุอยไูดไมเกนิ ๓๐ ป

พทุธศลิปนานคือภาพสะทอนของสงัคม ทีร่ือ้สรางความหมายใหมในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ์
ของวัด วหิารและพุทธศิลปตางๆ ใหมาอยทูีก่ารชวยกันสรางข้ึนมา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพึง่ตวั
เองไดตองทำใหชมุชนไดรบัประโยชนดวยเชนกนั ความพอเพียงไมไดหมายถึงการประหยัดไดมาก
เพยีงอยางเดยีว แตเปนการสรางพลงัทำใหผอูืน่ซึง่มคีวามคดิเหมอืนกนัชวยกนัรกัษาสวนรวมให
อยดูกีนิดพีอสมควร  การฟนพทุธศลิปนานทำใหชมุชนเห็นวา “การใหดกีวารบั ใหแลวสุขใจ
มากกวารบั”

พทุธศิลปเปนการสรางมรดกแหงความทรงจำอันพรอมพร่ังไปดวยความงามท่ีทกุคนรวม
เปนเจาของ การเช่ือมโยงผคูนเขาไวดวยกันกลายเปนจดุเร่ิมตนของการสรางสังคมท่ีด ีทำให
ศลิปะและสงัคมเกดิการผสานความกลมกลืน การแพรกระจายทางวฒันธรรมและการยอมรับ
ทางวัฒนธรรม ทำใหเกิดบริบทใหม เปนบริบทรวมสมัยทีม่คีวามหลากหลายในมิตติางๆ รวม
ทัง้การรือ้สราง การโหยหาอดตี ทีผ่สานกลมกลนือยางมเีอกภาพ

สงัคมทีม่ศีนูยกลางจะสามารถสนองตอบตอความตองการรูปแบบตางๆ ของคนได นำไป
สกูารผลิตทีเ่กดิขึน้ภายใตความสัมพันธทางสังคมท่ีเหมาะสม ทีไ่มไดใหคณุคาทางวัตถเุทานัน้ แต
ยงัหยัง่ลกึลงไปถึงจติใจอันละเอียดออนของความเปนมนุษย ความอยรูอดของพุทธศลิปะจึงทำให
สงัคมน้ันอยรูอด
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งานปนปูนแตละชิ้นนั้นไมจำเปนตองปนใหเหมือนกัน เพราะชางแตละคนมีความคิด
จนิตนาการไมเหมอืนกนั แตกต็องใหไปในทศิทางเดยีวกนั จะไปกะเกณฑไมไดมาก งานกอสราง
แตละงานตองอาศยัชมุชนจงึจะทำไดสำเรจ็ โดยใหชมุชนมสีวนรวมในงานนัน้ดวย คนจงึจะรสูกึ
วาเปนเจาของงาน ทำใหเกิดความรสูกึหวงแหนศิลปะหรืออาคารสถานท่ีทีส่รางข้ึนมา

การนำเงนิมาบรจิาคเพือ่แสดงความเปนเจาของในงานน้ันๆ แตไมไดมารวมทำหรอืใส
ใจในงานเปนเพยีงพิธกีรรม ทีไ่มไดผลในการยดึโยงจติใจ ในการสรางพทุธศลิปของวดัแสงดาว
นัน้ ไมไดใชเงนิเปนตวัตัง้ แมไมมเีงนิกไ็มเปนไรขอใหมาชวยกนั คนในชุมชนสวนใหญกท็ำนาทำ
ไรและรบัจาง การกอสรางของวดัจงึตองใชเวลานาน ไมมกีารเขยีนหรอืจารกึชือ่คนบริจาคไว
ทีถ่าวรวัตถ ุเพราะพุทธศิลปทีส่รางข้ึนไมไดมเีจาของเพียงคนเดียว คนอ่ืนกม็สีวนรวม ทางวัด
ตองการใหคนรสูกึวาทกุสิง่ทกุอยางนัน้ทกุคนเปนเจาของรวมกนั

วัดตองอาศัยบานและบานก็ตองอาศัยวัด จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได แตการที่จะให
ชาวบานเกิดศรทัธาน้ัน วดัจะตองทำใหเหน็กอน โดยพระสงฆจะตองเปนผทูีป่ระพฤติดปีฏบิตัิ
ชอบกอน การทำงานของ “กลมุพทุธศิลปะเมืองนาน” เริม่จากจุดเล็กๆ โดยการไปชวยแกะสลัก
หรอืซอมพระพทุธรปูใหกบัวดัตางๆ ในเมอืงนาน อาศัยความรแูละใจรกัทีม่ตีอพทุธศลิป งานที่
ทำเปนงานรบัใชพระพทุธศาสนา เพ่ือใหพระพทุธศาสนาดำรงอยไูดผานงานศิลปะ

การทำงานในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงน้ันไมไดทำเองคนเดียว หัวใจของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดหมายถึงการกินอยไูดเฉพาะตัว เพราะเปนความเห็นแกตวั แตจะตอง
ใหทกุคนมสีวนรวมในงานนัน้ การรวมแรงรวมใจจะนำไปสกูระบวนการทีช่วยลดตนทนุไดเอง

ศรทัธาทางพระพทุธศาสนาเปนตวันำทำใหเกดิการแสวงหาความรวมมอืและการสราง
เครอืขายการจดัการตองทำควบคไูปกบัหลกัรฐัศาสตร สอดคลองกบัสถานการณทีเ่กดิข้ึน เนือ่ง
จากพระสงฆใชไดแตพระคณุ ไมสามารถใชพระเดชได การใชพระเดชจงึเปนกระบวนการทาง
สงัคมท่ีคนในชุมชนตองจดัการกันเอง

เปาหมายสงูสดุของการเปนสลาชุมชนคอืการไดชวยเหลอืคน การสอนชวยสรางคนสราง
งาน สรางคนคอืไดมอีาชพีไปตอยอดการประกอบอาชีพ สรางงานคือการทำใหศลิปะแบบนาน
เผยแพรไป พทุธศลิปะเมอืงนานจงึไมตาย ชางสกลุนานมลีกัษณะทีพ่เิศษกวาชางทัว่ไปคอืมจีติ
อาสา ตองการชวยเหลือผอูืน่ทีด่อยโอกาส
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พระสงฆจะตองใชความสามารถในเร่ืองท่ีถนดัอยางเต็มที ่จะตองมีจติสำนึกในการรับใช
พระพุทธศาสนาและสังคมใหมาก วดัเองก็ควรเปดโอกาสใหพระสงฆไดแสดงความสามารถได
อยางเตม็ที ่โดยไมมขีอจำกดั ในขณะเดยีวกนั วดักต็องหาชองทางในการตดิตอประสานความ
รวมมอืกบัชมุชนโดยตรง เริม่จากการเดนิเขาไปหาชมุชนโดยอาศัยญาตโิยม หรอืผนูำชุมชน อาศยั
สือ่สมยัใหมในการติดตอ เชน สือ่สงัคมออนไลน มกีารนัดประชุมกนักบัชมุชนในวาระตางๆ  เพือ่
ใหชุมชนไดรับรูวาวัดไดทำอะไรไปบาง

ในกระบวนการสรางมทีัง้ผทูีเ่หน็ดวยและผทูีไ่มเหน็ดวย สำหรบัผทูีไ่มเหน็ดวยตองปลอย
ไป ตองรกัษาน้ำดไีว ไมเสยีเวลาบำบดัน้ำเสยี เพราะถงึเวลาน้ำดจีะไลน้ำเสยีเอง ดงัน้ันความ
พอเพยีงจงึไมไดหมายถึงการประหยัดไดมากเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางพลงัทำใหผอูืน่ซึง่
มคีวามคิดเหมอืนกนัชวยกนัรกัษาสวนรวมใหอยดูกีนิดพีอสมควร ซึง่นาจะไดผลกวาตางคนตาง
ทำ

ชมุชนแสงดาวพฒันา ๕ มชีางปูนปนเกงๆ ๕-๗ คน เพ่ิมขึน้จากเดมิทีเ่คยมแีค ๑-๒ คน
ซึง่อายุมากแลว ปูนปนทำใหเกิดการแลกเปล่ียนแรงงานระหวางชุมชนแสงดาวพัฒนา ๕ กบั
ชมุชนอ่ืนๆ คนในชุมชนจะไปชวยชมุชนอ่ืนๆ ในตางอำเภอ ทีต่องการชางทำปูนปนโดยใชเทคนิค
ของวดัแสงดาว การแลกเปลีย่นแรงงานไดประโยชนมากกวาตวัเงนิ เพราะการชวยงานชมุชน
อื่นเปนการชวยกันเผยแพรงานศิลปะออกไปในตัว เปนการประชาสัมพันธงานไดอีกทาง ยิ่ง
ทำมากกย็ิง่มีการตอยอดมาก

๗. ปรชัญาภิปราย
จากกรณีศกึษาใน ๕ ประเทศพบวา ประชาสังคมอาเซียนคอืกลมุคนทีห่ลากหลายท่ีกำลงั

สรางการเปลีย่นแปลงแบบปฏิวตัใินชวงการเขาสปูระชาคมอาเซยีน ทัง้พระสงฆ ผสูงูอาย ุชนกลมุ
นอย คนจนในชนบท จนถงึครขูะแมร หรอื หมอผีทีเ่ปนผนูำทางการแพทยทางเลือก ทีท่ำให
คนเขาสโูลกแหงธรรมและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจควบคกูนัไปไดจรงิ

ภมูทิศันแหงความพอเพียงไมไดแยกตัวอยอูยางโดดเด่ียวจากระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก
แตกลบักลายเปนเสาหลกัค้ำจนุเศรษฐกจิชมุชนและคนชายขอบ พระสงฆของไทยมบีทบาทสำคญั
ในการปฏวิตัพิทุธศลิปดวยการสรางศลิปะรวมสมยัและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ฟนเมอืง
ขณะทีก่ลมุผสูงูอายขุองเวยีดนามขบัเคลือ่นธรุกรรมทางการคาทีต่ลาดน้ำเจอโหนยไกรงั ตลาด
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ทีม่หีวงโซอปุทาน (Supply Chain) ขนาดใหญทีเ่ชือ่มโยงคนในพืน้ที ่๗ จงัหวดั ๔ ประเทศ
(ไทย กัมพูชา สปป.ลาว และจีน) เขาดวยกัน ชนกลุมนอยของเมียนมารขับเคล่ือนสังคม
พอประมาณและความหลากหลายของชาติพนัธใุนโลกไรพรมแดนโดยการผลิตไฟน้ำไวใชภายใน
ครวัเรอืน ทีน่ำไปสกูารรักษาปาและระบบนิเวศของประเทศ ชาวชนบทของสปป.ลาวสรางนวตั
กรรมในครอบครัวทีท่กุคนรวมกันผลิตขึน้มา กระท่ังทำใหผกัสวนครัวกลายเปนฐานการผลิตขนาด
ใหญ สามารถเคลือ่นตวัเขาสพูืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัไดอยางทรงพลงั ขณะทีค่รขูะแมรขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจพอเพียงดวยการใหบรกิารทางการแพทยทางเลือกซึง่เปนองคความรเูดมิ (Traditional
Knowledge) ทีเ่นนการดูแลกันบนฐานแหงศรัทธาและความเชือ่ เพือ่ทำใหคนชายขอบมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้

การเปล่ียนผานภูมทิศันทางการเมืองและสังคมไมไดทำใหอตัลกัษณและปฏิบตักิารของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนแปลงไป แตทำใหคนมีศักยภาพมากขึ้นในการรื้อสรางสังคมและขับ
เคล่ือนโครงสรางทางเศรษฐกิจ

ในกรณีของพุทธศลิปกรรมปนูปนของนาน ความศกัดิส์ทิธิข์องวดั วหิารและพทุธศลิป
ตางๆ ถกูรือ้สรางความหมายใหมในแงทีค่นตางชวยกนัสรางขึน้มา ทำใหเกดิการขบัเคลือ่นโครง
สรางทางเศรษฐกิจ ผานจติอาสาของสลาชมุชนและการมีสวนรวมของชุมชน วดัเขามามีบทบาท
สำคญัทำใหคนท่ีมคีวามคิดเห็นไปในทางเดียวกันมาชวยกันรกัษาสวนรวมใหอยดูกีนิดพีอสมควร
การท่ีชมุชนเขามามีสวนรวมทำใหเกดิสำนกึแหงการรวมเปนเจาของซ่ึงชวยลดตนทนุ สามารถ
ใชกระบวนการชมุชนในการบรหิารจดัการ เกดิเปนจรยิธรรมของการหวงใยดแูลกนัในชมุชน

ในกรณีของเวียดนาม โครงสรางทางเศรษฐกิจพอเพียงถกูขบัเคลือ่นโดยกลมุผสูงูอายุ
ทีม่คีวามสามารถและความชำนาญในการเดินเรือ เทคนคิการจดัซือ้และการบริหารสนิคาคงคลงั
แบบทนัเวลาในการกระจายสนิคาเพือ่ใหคนสวนใหญของประเทศไดรบัสนิคาอยางพอเพยีง โดย
ใชเรอืเรขายไปตามหมบูานตางๆ ทำใหผลิตภาพทางเศรษฐกิจเพิม่สงูขึน้ สิง่ทีน่าสนใจคือ ความ
สามารถในการทำการคาทำใหคนในวัยชราท่ีไมมีงานทำไมกลายเปนคนชายขอบ

ในกรณขีองเมยีนมาร การขบัเคลือ่นโครงสรางทางเศรษฐกจิเกีย่วโยงใกลชดิกบัการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักษาลำน้ำยางขาใหบริสุทธ์ิไวเสมอ การดูแลความ
สะอาดลำธาร ปลกูจติสำนกึใหเดก็และชมุชนชวยกนัอนุรกัษและเพ่ิมพืน้ทีป่า เพราะเปนตนกำเนิด
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ของทุกชวีติใหคงความสมบูรณและเอ้ือประโยชนใหแกสงัคม ในแงหน่ึงไดรือ้สรางสังคม โดยทำให
เกดิเครอืขายเพือ่นบาน (Neighbornets) ในการเอาใจใสดแูลฉาง เครอืขายเพือ่นบานกลายเปน
ทรพัยากรทีส่ำคญัทางวฒันธรรมทีท่ำใหคนเรยีนรจูรยิธรรมรายวนั และทำใหคนในชมุชนตืน่ตวั
กบัการเรียนรใูหมๆ  โดยมีความเพียรเปนเคร่ืองต่ืน

ในกรณีของกมัพชูา ระบบเศรษฐกจิไดสรางความหลากหลายในการดูแลรกัษาเพือ่เพิม่
ทางเลอืก (Choices) ใหกบัคนชายขอบซึง่เปนคนสวนใหญในสงัคม

การศึกษาพบวา สงัคมท่ีมศีนูยกลางจะสามารถสนองตอบตอความตองการรูปแบบตางๆ
ของคนได และสามารถขับเคล่ือนสังคมสบูรบิทใหมๆ  เชน การฟนฟศูลิปะเมืองนานและการสราง
ความย่ังยนืเพ่ือเปนเมืองมรดกโลก

คนมแีรงจูงใจและตอบสนองตอคณุคาใหมๆ  ทีท่ำใหสงัคมอยดูมีสีขุ โดยแรงจูงใจท่ีสำคญั
ไดแก ความภูมใิจทีไ่ดเขามาสพูืน้ทีค่าขายท่ีตลาดน้ำโบราณของผสูงูอายท่ีุเวยีดนามแมวาจะเปน
ภาคเศรษฐกิจเลก็ๆ ตามอุดมการณสงัคมนิยมท่ีมงุทำประโยชนเพือ่สงัคม หรอืการครองความ
สนัโดษทีค่นเวยีดนามเหน็วาเปนทรพัยอยางยิง่ การกลับไปหารากเหงาของตนเองกเ็ปนแรงจงู
ใจทีส่ำคญัในการฟนพทุธศลิปของนาน เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ในกรณขีองชาวอาขาทีเ่มยีนมาร
การแสวงหาความหลุดพนโดยใชความเพียรในการผลิตไฟน้ำจาก “ฉาง” และการหาความรใูหมๆ
คือแรงจูงใจที่สำคัญ เพราะการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลกลายเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ปกครองทีช่วยสรางภาพลกัษณแหงความทนัสมยัและภาวะผนูำทีด่ขีองชนเผา

การผลติจะตองเกดิขึน้ภายใตความสัมพนัธทางสังคมทีเ่หมาะสม  โดยไมไดใหคณุคา
ทางวัตถเุทานัน้ แตยงัหย่ังลกึลงไปถึงจติใจอันละเอียดออนของความเปนมนุษย ทำใหเหน็วา การ
ใหดกีวารบั ใหแลวสขุใจมากกวารบั ชาวอาขาเห็นวาความม่ังคัง่ทีแ่ทจรงิคอืเพ่ือนและการรักษา
ความหลากหลายของชาตพินัธ ุทัง้นีเ้พราะธรรมชาตไิมมศีาสนา ไมไดเปนของศาสนาใดศาสนา
หนึง่ น้ำและพลังงานก็ไมไดเปนของใครคนใดคนหน่ึง ทกุศาสนาจึงสามารถใชธรรมชาติรวมกนั
ได ชาวเวียดนามเห็นวา การสรางสรรคนวัตกรรมอยางกระตือรือรน นั้นตองทำงานอยาง
สอดคลองกนักบัผอูืน่และส่ิงแวดลอม

สปป.ลาว อธิบายความสมัพนัธทางสังคมผานการสรางคณุคาสือ่กลางจากผกัสวนครวั
ทีท่ำใหสงัคมมคีวามหมาย โดยเปนคุณคาในการอยรูวมกนัอยางมคีวามสขุ และทำใหคนบรสิทุธิ์
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ดวยปญญา (ปฺญาย ปรสิชุฌฺต)ิ ธรรมชาตไิมไดโหดรายเพราะ “โลกธรรม” ทัง้ปวงตางมทีัง้
สขุและทกุขปะปนกนัไป

ในกรณขีองครขูะแมร คณุคาเปนเรือ่งการสรางทานบารมโีดยการรกัษาสงเคราะหผู
อืน่โดยไมเรยีกรองคารกัษาใดๆ ไดชวยรกัษาความรเูหลาน้ีเอาไวดวยการสบืทอดประเพณมีขุปาฐะ
(Oral Tradition) ซึง่เปนวฒันธรรมทีเ่คยรงุเรอืงและยัง่ยนืทีส่บืทอดกนัมาของอาณาจกัรเขมร

เศรษฐกิจพอเพียงเนนกระบวนการผลิตแบบชมุชน เปนการผลิตแบบวถิธีรรมชาติแบบ
ดัง้เดิม มกีารประยุกตหรอืผสมผสานส่ิงใหมเขาไป เปดรบัสิง่ใหมๆ  เพือ่รกัษาส่ิงเกาๆ ใหคงอยู
ได เหมาะสมกบังาน พืน้ที ่และผใูช เศรษฐกิจพอเพยีงตองชวยสรางสันตภิาพในการดำรงชีวติ
ใหอยูใน “สีลสามฺญตา” หรอืกตกิามรรยาทของสงัคม ตลอดจนการพงึสำรวจระวงัในสตัว
ทั้งหลายทำใหอยูรวมกันอยางมีความสุข มีการตอยอดภูมิปญญาโดยใชความเปนพี่เปนนอง
เศรษฐกจิชุมชนยงัเนนการสรางความม่ันคงทางอาหาร โดยเฉพาะการปลกูผักสวนครวัทีส่บืทอด
กนัมาอยางตอเน่ือง เพือ่ใหมกีารแตกออกในลักษณะของนวัตกรรมในครอบครัว เชน การทำปยุ
ทีเ่กดิขึน้ควบคกูนัไป

เทคโนโลยีในตัวคนเปนหวัใจสำคญัของการผลติแบบชมุชน ในรปูของความสามารถใน
การเดินเรือและการตัดเสนทางลัดเลาะสคูลองตางๆ เพือ่ยนระยะทางทำใหตลาดน้ำโบราณมี
ประสิทธิภาพ

ในกรณีของชาวอาขาทีเ่มยีนมาร ความรทูีผ่ปูฏบิตัพิงึเหน็ชดัดวยตนเอง (สนฺทฏิฐิโก)
เปนการเรียนรทูีจ่ะสรางท่ีพึง่ของตน (นาถกรโณ) โดยอาศัย “สปิปะ” หรอืความรอบรศูลิปะใน
มงคลสตูรทีเ่กิดจากการหมัน่สงัเกตความเรว็ของกระแสน้ำ และระดบัน้ำทีเ่ปลีย่นแปลงอยตูลอด
เวลา ตองมคีวามรเูรือ่งการควบคุมน้ำทีเ่ปนองคความรสูำคญัของวิศวกรรมแมน้ำแบบพ้ืนบาน
ของชาวไทใหญ รวมไปถึงการปรับภมูทิศันผกัสวนครัวทำใหคนอยกูบัความแปรปรวนเปล่ียนแปลง
ทีเ่กดิขึน้ตลอดน้ันได โดยคนในครอบครัวเขามามีสวนรวมในการผลิตอาหารทุกขัน้ตอน

ในกรณีของกัมพชูา เทคโนโลยีในตัวคนคือองคความรเูรือ่งสมุนไพร การสวดมนต การ
บรกิรรมคาถาและของขลงัตางๆ ทำใหคนเกดิความนอมจติไปในความดบั (นโิรเธ อธมิตุตฺตา)
เหน็วาสงัขารทัง้หลายทัง้ปวงมปีกตแิตกสลายไป คนจึงไมหวัน่ไหวในทิฏฐิตางๆ  (นานาทิฏฐีสุ
น กมปฺต)ิ ทีเ่หน็ผดิวาชวีตินีเ้ทีย่ง จติทีน่อมไปในทางดบัมอีานสิงสทำใหคนปราศจากความกลวั
และมีความดับเปนความสุข
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอธบิายความพอดแีละพอเพยีงในมติทิีห่ลากหลาย กรณี
ของเวียดนามคือการกระจายความเส่ียงดวยการขายสินคาทีห่ลากหลาย โดยยอมขาดทุนเพือ่
รกัษาอปุสงคของผบูรโิภคเอาไวใหเตบิโตตอไปไดในระยะยาว ความพอดคีอืบญุหรอืประโยชน
ทีส่งัคมจะไดรบั ดงันัน้การทำบญุคอืการชวยเหลือสงัคม ขณะทีช่นเผาอาขาของเมยีนมารเหน็
วาความพอเพียงถูกกำหนดมาโดยกรรม การดำรงชีวติอยใูนวิถแีบบพอเพียงจึงเปนการเขาใจหลัก
ธรรมและความภูมใิจท่ีสามารถผลิตไฟน้ำไวใชไดเอง

ประชาสังคมแสดงพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตรในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของ
กลัยาณมิตร การคนหาผักจากเพ่ือนบานท่ีทำใหคนหันมาดูแลกัน ยนิดใีนการรวมทุกขรวมสุข
บอกกลาวใหกันฟงในสิ่งที่ไมเคยรู และคอยแนะนำใหตั้งอยูในความดีเพื่อชวยรักษาทรัพย
(ผกัสวนครัว) นัน้ไว กลไกการบอกเลาทำใหการสรางสรรคและอนุรกัษพนัธกุรรมพืชในทองถ่ิน
มคีวามเขมแขง็ การแบงปนกนักนิยังชวยสรางศกัดิศ์ร ีและความภูมใิจใหกบัเจาของสวนครัว

การทำความเขาใจแบบสมยันยิมทำใหเหน็ถงึรากกำเนดิของเศรษฐกจิพอเพยีงในมติทิี่
ลกึซึง้และพสิจูนความเปนสากลของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยหูวั รชักาลปจจบุนัทีจ่ะทำใหภาคประชาสังคมของอาเซียนมอีสิรภาพอยางแทจรงิในการสราง
สรรคสงัคมแหงพรหมวหิารธรรมและสังคหวตัถธุรรม เพือ่การรวมกนัเปนหน่ึงเดยีวของประชาคม
อาเซยีน

๖๘/๑
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