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รู้ทันโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัวกับการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

รวย โลภ เหนียว
ใ

นสหรัฐอเมริกา เราอาจเห็นอภิมหาเศรษฐีบริจาคเงินก้อนโตอย่าง 
เหลือเชื่อ เช่น มอร์ท ซักเคอร์แมน (Mort Zuckerman) บริจาคให้กับ

มหาวิทยาลัยโคลัมเบียถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ก่อตั้ง
สถาบันวิจัยสมองและพฤติกรรม (ซึ่งก็ใช้ช่ือสถาบันตามช่ือของเขา) ยังมี
รายชื่อคนรวยๆ อีกยาวเหยียดที่บริจาคเงินก้อนโตในแบบนี้ 
 แต่ยังมีคนแคลงใจว่าอันที่จริงแล้ว อเมริกันชนรวยๆ นี่ใจดีใจป�้า
จริงหรือพวกเขารวยแล้วก็เลยใจดีเกินกว่าคนจนจริงหรือ 
 และเมื่อท�าวิจัยออกมาก็พบว่า ผลลัพธ์มันตรงกันข้ามเลยทีเดียว
น่ันคือ คนอเมริกันที่ติดอันดับ 20 เปอร์เซ็นต์ แรกของคนรวยสุดๆ นั้น
บริจาคเงินรวมแล้วเพียง 1.3 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของพวกเขาเท่านั้น
ในขณะที่คนจนติดดิน 20 เปอร์เซ็นต์ล่างสุดในสังคมยังบริจาคถึง
3.2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ทั้งๆ ที่พวกเขามักไม่ได้เอาเรื่องการบริจาคนี้
ไปช่วยเรื่องหักภาษีแบบเดียวกับคนรวยๆ ด้วยซ�้าไป
 ความแตกต่างดังกล่าวมีนัยส�าคัญมาก เม่ือค�านึงว่าประเทศสหรัฐฯ 
เองก็อยู่ในกลุ่มที่มี “ช่องว่างทางฐานะ” สูงสุดประเทศหนึ่ง ดังเห็นได้จาก
รายงานใน The Wall Street Journal ที่ว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์ (ราว 14,000 
ครอบครัว) สะสมความม่ังค่ังไว้มากถึง 22.2เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ
ในขณะที่ 90 เปอร์เซ็นต์ ล่างสุดของประชากร (ราว 133 ล้านครัวเรือน)
มีสินทรัพย์รวมกันได้เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเท่านั้นเอง  
 งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน The Chronicle of Philanthropy
ระบุว่า ผลการทดลองเม่ือเร็วๆ นี้สอดคล้องดีกับผลก่อนหน้านี้ที่แสดงว่า 
คนที่อาศัยอยู่ในแถบที่รายได้น้อยกว่า (ระบุจากรหัสไปรษณีย์) บริจาคเงิน 
เพ่ือสาธารณะกุศล เมื่อคิดเทียบสัดส่วนเทียบกับรายได้แล้ว เป็นจ�านวน
มากกว่าคนในบริเวณที่มีรายได้สูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ 
 นอกจากนี้ ในแถบที่มีคนหลายฐานะอยู่ปะปนกันอยู่ คนที่รายได้ดี
หน่อย คือ ได้ราวมากกว่า 2 แสนดอลลาร์ต่อครอบครัวต่อปี กลับดูจะใจบุญ
บริจาคมากกว่าคนที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน แต่อยู่ในบริเวณที่มีแต่พวกรายได้
เท่าๆ กันเท่านั้น กล่าวคือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่จนกว่าจึงมีผลด้วย
 คนจนกับคนรวยก็มีวิธีการ
บริจาคเงินที่แตกต่างกันอย่าง
น่าสนใจอีกด้วย 
 ชาวสหรัฐฯ ที่ฐานะ
ไม่ดีมีแนวโน้มจะบริจาคให้กับ
องค์กรทางศาสนาหรือ
หน่วยงานบริการสังคมมากกว่า
อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่พวก
มีฐานะหน่อย ก็มักจะบริจาค
ให้กับสถาบันการศึกษาอย่าง
โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร
ศิลปะ หรือไม่ก็พิพิธภัณฑ์ต่างๆ 
มากกว่า
 จากเงินบริจาค 50 อันดับ
แรกที่มากที่สุดนั้น มีอยู่ 34 ก้อน
ที่มอบให้แก่สถาบันการศึกษา
ชั้นน�าของโลกอย่าง มหาวิทยาลัย 
ฮาร์เวิร์ด โคลัมเบีย หรือเบิร์กเลย์ ฯลฯ ขณะที่อีก 9 ก้อนใหญ่ไปยัง
พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานด้านศิลปะ ที่เหลือจึงเป็นเงินบริจาคให้หน่วยงาน
ด้านการแพทย์และอื่นๆ 
 แต่ไม่มีแม้แต่รายเดียวใน 50 อันดับแรกที่บริจาคให้กับองค์กร
ด้านบริการสังคมหรือการกุศลที่ดูแลผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เช่น Feeding 
America หรืออื่นๆ 
 จึงดูราวกับคนที่ฐานะดีกว่าชอบที่จะบริจาคเพื่อปูทางหรือส่งเสริม
ฐานะของตนและคนในครอบครัว หรือสร้างเครือข่ายกับคนในระดับ
เดียวกันหรือสูงกว่าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น    
 นอกจากเรื่องของความใจดีเอื้อเฟื้อเผ่ือแล้ว งานวิจัยในปี 2012
(Paul Piff, PNAS, 109 (11), 4086-4091) ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า
คนที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะเลือกตัดสินใจท�าสิ่งต่างๆ
อย่างผิดท�านองคลองธรรมบ่อยครั้งมากกว่าด้วย 
 พวกเขาออกแบบการทดลองและเก็บข้อมูลต่างรูปแบบกันถึง 7 แบบ 
แต่ต่างก็ให้ผลลัพธ์ไปท�านองเดียวกันว่า คนที่ฐานะดีกว่ามีแนวโน้ม
จะท�าผิดจริยธรรมมากกว่าไปด้วย 
 โดยส่วนหนึ่งอาจมาจากทัศนคติที่พวกเขามีต่อเรื่องความร�่ารวย
และความละโมบนั่นเอง นักจิตวิทยาที่เป็นผู้วิจัยหลักคือ พอล พิฟฟ์
ให้ความเห็นไว้ว่า คนรวยชาวอเมริกันเหล่านี้มีแนวโน้มจะสนใจเรื่องของ
ตัวเองมากกว่าเรื่องของคนอื่นๆ ในสังคม แต่ก็มีข้อสังเกตว่าในการทดลองนั้น
หากคนเหล่านี้ได้ชมวิดีโอเรื่องราวที่น่าสงสารของเด็กๆ ที่ยากจน กลุ่มที่
รวยกว่าเหล่านี้ก็อาจจะมีความปรารถนาจะแบ่งปันมากขึ้นได้
 ตัวอย่างการทดลองที่น่าสนใจก็เช่น ในการทดลองชุดหนึ่งที่ตั้งให้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ “ตาย” แบบสุ่ม ในระหว่างการแข่งขันที่ผู้เข้าทดลองอาจ
จะชนะได้เงินสด ผลที่ได้คือผู้เข้าร่วมการทดลองที่ฐานะดีกว่า มักจะรายงาน
คะแนนที่ได้สูงเกินกว่าจริง บางครั้งถึงกับระบุค่าที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ�้าไป
 การทดลองหนึ่งที่ใช้การจับภาพนิสัยการใช้ถนน ก็พบว่าคนรวยแสดง
ความก้าวร้าวผ่านการขับรถหรูของพวกเขามากกว่า นอกจากนี้ยังใส่ใจคนขับ
รายอื่นและคนเดินเท้าน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด อันที่จริงคนอเมริกันราว
คร่ึงหนึ่งที่ขับรถเมอร์ซีเดส เบนซ์นั้น ไม่สนใจระมัดระวังคนเดินเท้าขณะ
ก�าลังข้ามทางม้าลายด้วยซ�้าไป
 ในอีกการทดลองหนึ่งพบว่า คนรวยกว่ามีความถี่ในการโกหก
มากกว่าอีกด้วย
 การมีเงินมากกว่าจึงไม่ได้ท�าให้รู้สึกเพียงพอ กลับท�าให้ละโมบโลภ
มากยิ่งขึ้นไปอีก ในค�าให้สัมภาษณ์พวกคนรวยเหล่านี้ระบุชัดเจนว่า พวกเขา
เห็นว่าเรื่องความโลภไม่ได้ผิดศีลธรรม ในหนังสือช่ือ The Steal ของ
ราเชล ชเตอร์ (Rachel Shteir) ที่อ้างถึงปรากฏการณ์ ขโมยจริยธรรม 
(ethical stealing) ชี้ว่า ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยนั้นคนรู้สึกผิดน้อยลง
ที่จะขโมยของจากห้างหรือร้านค้า เพราะเห็นตัวอย่างคนดังหรือคนรวย
ที่ถูกจับได้ว่าขโมยของเช่นกัน
 อันที่จริงแล้วมีการศึกษาครั้งหนึ่งที่ระบุว่า คนอเมริกันที่รายได้ 70,000 
เหรียญต่อปี ขโมยของในห้างมากกว่าพวกที่มีรายได้ 20,000 เหรียญต่อปีถึง
ราว 30 เปอร์เซ็นต์
 ประมวลจากทั้งหมดข้างต้น จึงพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานอย่างเป็น
รูปธรรมว่า ค�าพูดที่ว่า “ฉันรวยอยู่แล้ว จะโกงไปอีกท�าไม” น้ัน
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความจริง...แต่อย่างใด!

•• รู้โรค…รักษ์โลก ลดร้อน จัดกิจกรรมโดย
ศูนย์การเรียนรู ้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน 
ด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพือ่ให้รูท้นัโรค
ภัยด้วยสมุนไพรใกล้ตัว พร้อมกิจกรรมการสาธิต 
การปรุงอาหารต้านโรคยอดฮิตของวัยท�างาน และ 
ร่วมกจิกรรมรกัษ์โลก ลดร้อน กบัการปลกูสมนุไพร
ไม้มงคล ทุกวนัเสาร์ - อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
เวลา 08:30 - 16:00 น.ในวันที่11 - 13 พฤษภาคม 
2556 พบกับ กิจกรรม รู้โรค (วัยท�างาน)…รักษา
ง่ายๆ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว “ไมเกรน, นิ้วล็อค, 
ปวดกล้ามเนือ้และข้อ” ร่วมเรยีนรูก้ารท�าน�า้มนันวด 
และการสาธิตท่าบริหาร การนวดรักษาไมเกรน 
นิ้วล็อค นวดง่ายๆ ท�าได้ด้วยตัวเอง
 วันที่ 18 - 19  พฤษภาคม รู้โรค (วัยท�างาน)….รักษาง่ายๆ ด้วยตัวเอง “ริดสีดวง
ทวาร, ทางเดินปัสสาวะอักเสบ” ร่วมเรียนรู้การใช้สมุนไพรรักษาริดสีดวงด้วยตนเอง 
และการสาธติการท�าชาสมนุไพรแก้ขดัเบา เคลยีทางเดนิปัสสาวะ และวนัที ่24 - 26 พฤษภาคม 
2556 พบกับกิจกรรม ล้างพิษ...ง่ายๆ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว...กับราชายาล้างพิษ การสาธิต
การล้างพษิด้วยรางจดื หญ้าดอกขาวลดการอยากบหุรี ่ลดการอยากอาหาร และข้าวดูดสารพษิ 
มิตรแท้ทางเดินอาหาร ยาแก้เมาและยาระบายร�าข้าว สอบถามได้ที่ 0 3721 1088 ต่อ 3333 
หรือ 08 7582 0597 ••

 •• ส่วนอีกกิจกรรมส�านักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค และส�านักบริหารกิจการ 
ต่างประเทศ จัดงาน Organic and Natural Expo 2013 งานแสดงสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี/
ธรรมชาติ โดยรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์/
ธรรมชาติอย่างครบวงจร รวมทั้งขยายตลาดผู้บริโภค สินค้าและบริการอินทรีย์ ตลอดจน
สร้างความรูค้วามเข้าใจในสนิค้าอนิทรย์ีให้แก่ประชาชนในวงกว้างในวนัที ่9-12 พฤษภาคม 
2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
 โดยวนัที ่10 พฤษภาคม 2556 มกีจิกรรม
เสวนา Organic Symposium เวลา 
10.00-10.40 น.น�าเสนอ มุมมอง กลยุทธ์ 
วเิคราะห์ เจาะลกึตลาดโลกและตลาดหลกั 
โดย Mr. Andre Leu, President of 
IFOAM, เวลา 10.40-12.30 น.เสวนาเรื่อง
โอกาสของเกษตรอินทรย์ีไทย โดยสทิธพิร 
บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ (ตลาดใน
ประเทศ), ปรญิญา พรศริวิฒันา บ. รงัสติฟาร์ม 
(ประสบการณ์การผลติ),สวุรรณา หลัง่น�า้สงัข์ 
บ. สังคมสุขภาพ (การจ�าหน่าย/กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค), สนธิ์ ชมดี บ. เขาค้อทะเลภู 
(ประสบการณ์ส่งออก เช่น ผลิตภัณฑ์สปา ฯลฯ) และวิฑูรย์ ปัญญากุล นายกสมาคม 
การค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (มาตรฐาน+โอกาสส่งออก) และเวลา 13.30-15.00 น.มีเสวนา
ห้อง 1 เรื่อง “ท�าเกษตรอินทรีย์ จะเริ่มอย่างไรดี” ผู้ร่วมเสวนา วัลลภ พิชญ์พงศา (สมาคม 
TOTA) และพีรโชติ จรัญวงศ์ (สมาคม TOTA) ส่วน ห้อง 2 เรื่อง“ชวนคิด Organic 
Policy เพือ่ความยัง่ยนื” ผูร่้วมเสวนา สกส. และทมีงาน (ตดิตามความคบืหน้า สกส.) ฯลฯ 
ดูรายละเอียดที่เวป www.organicnaturalexpo.com ••

ถ้าเรารอไม่ได้ กต้็องกู้หนี ้
ถ้าเรารอได้ จะท�าให้
เรารู้จกัพอ ความอยาก
ความวุ่นวายทัง้หลาย
จะเร่ิมหายไป วถิเีกษตร
มันขัดเกลาเราตรงนี ้
ผมจงึไม่มีหนีส้ิน
เพราะหนีมั้นเป็นทกุข์

ฝากเงนิ...ไว้กบัต้นไม้

‘ธรีเดช ค�าบญุช’ู
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• เพญ็ลกัษณ์ ภกัดีเจริญ

สํ
าหรบัเกษตรกรคนนี ้ธรีเดช ค�าบญุชู 
ซึ่งหลายคนรู้จักเขาในบล็อก www.
baansuan.wordpress.com แม้

เขาจะเรียกตัวเองว่า คนท�าสวน ไม่ได้เรียก 
ตวัเองว่า เกษตรกร แต่เขาเลอืกท่ีจะท�าการเกษตร 
ด้วยตวัเองเมือ่ราวๆ 10 ปีทีแ่ล้วในเมอืงล�าพนู
บนพืน้ทีไ่ม่เลก็ไม่ใหญ่ 5 ไร่ 
 เขาบอกว่า ถงึทีส่ดุแล้ว ถ้าไม่ถอยซะก่อน 
กพ็ึง่พาตวัเองได้ 
 “ผมก็พอเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ได้ร�่ารวย 
เรื่องการเกษตรผมอยู่ตัวแล้ว เลี้ยงตัวเองได้
เหมอืนบ�าเหนจ็บ�านาญแล้วครบั ผมกท็�าสวน
เหมือนท่ัวไป ท่ีส�าคัญคือ ความคิด เทคนิค
ปรบัใช้ได้ ถ้าใจแขง็แรง กส็ูไ้ด้ ผมกแ็ค่พยายาม
ปลูกต้นไม้ไปเร่ือยๆ ไม่ได้คาดหวังอะไร 
เราไม่ได้อยากมอีะไรแล้ว คนทีส่นใจ กแ็ลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็กันได้” ธรีเดช เล่าถึงจุดยนืในฐานะ 
คนสวนทีพ่ึง่พาตวัเองได้  
 เขาเริม่จากการท�าเกษตรสารเคม ีจากนัน้ 
ก็เหมือนที่หลายคนประสบปัญหา ทั้งเรื่อง 
สุขภาพและสารพิษ รวมถึงท�าให้หน้าดินเสีย 
เขาจึงปรับเป็นเกษตรธรรมชาติ และลองมา
เกอืบทกุวธิทีีป่ราชญ์หรอืผูรู้แ้นะน�า 

 หากย้อนถึงความผกูพันกับวถีิแห่งเกษตร 
หลังจาก ธีรเดช เรียนจบด้านภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขาก็ตามอาจารย์ไป
ท�างานบนดอยแม่สลองของมลูนธิพิฒันาชมุชน
ในเขตภเูขา ของครเูตอืนใจ ดเีทศน์ ทีจ่งัหวดั
เชียงราย เขาใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา ช่วยท�า
แผนทีแ่ละการอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม ปลกูป่า 
ปลกูต้นไม้ให้ชมุชน และเรยีนรูก้บัชาวบ้าน
 “ผมท�างานอยูบ่นดอย 5-6 ปี และลงมาอยู่
บนพ้ืนราบ เพราะเป็นจังหวะทีพ่่อแม่เกษยีณ” 
ธีรเดช เล่าชีวิตบนดอย ซึ่งเขาได้เรียนรู้วิถี
เกษตรกรและการใช้ทีด่นิของคนบนทีร่าบสงู 
 “ผมได้เห็นพวกเขาใช้ชีวิต มีชาวบ้าน 
บางส่วนท�าวนเกษตร เกษตรธรรมชาต ิไม่จ�าเป็น 
ต้องปลูกกระหล�่าปลีเหมือนชาวเขาคนอื่น 
พวกเขากอ็ยูไ่ด้ ผมก็คิดว่า ถ้าผมท�าแบบนัน้ 
กค็งอยู่ได้ เรากม็าปรับใช้กบัชีวิตปัจจบัุน” ธีรเดช 
เล่าถงึ จดุมุง่หมายในการท�าสวน ในช่วงแรกๆ 
โดยมีงานฟรีแลนด์เลี้ยงชีพ บางช่วงก็ท�างาน
ส�ารวจป่าให้ปตท. 
 “การลงมือ คือ สิ่งส�าคัญ” นั่นคือสิ่งที ่
ธรีเดช เหน็ และน�ามาปรบัใช้กบัชวีติตวัเอง
 การเกษตรที่ธีรเดชท�าในช่วงแรก ก็
เหมอืนทีช่าวบ้านท�า คอื ปลกูล�าใย ในรปูแบบ

เกษตรเชงิเดีย่ว ใช้ยาใช้ปุย๋ แต่เมือ่ยิง่ท�า กไ็ม่ได้ 
ดขีึน้ ทัง้ร่างกายและปัญหาค่าใช้จ่าย จงึหนัมา
ปลกูพชืให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ และปลกู
ไว้กนิ โดยใช้วธิกีารธรรมชาติ
 “ผมท�าเกษตรเคมอียู ่3 ปี กร็ูส้กึไม่ไหวแล้ว 
ตอนนัน้ผมรบัจ้างท�างานทกุอย่าง ไม่มรีปูแบบ
อะไร พอปรบัมาสูร่ะบบเกษตรธรรมชาต ิกว่า
จะอยูต่วัใช้เวลา 5-7 ปี แต่ถ้าถามว่า ล�าบากไหม 
ผมคงผ่านเรือ่งพวกนีม้าตัง้แต่สมยัเรยีน ผมก็
อยู่กับดนิ ทราย ป่าและใช้ชวีติบนดอยมาตลอด 
เรื่องล�าบากคงไม่ล�าบาก เพราะสิ่งแวดล้อม 
พาเรามาแบบนีแ้ล้ว คนบนดอยกใ็ช้ชวิีตแบบ
พออยู ่พอกนิ ไม่เหมอืนชวีติในเมอืง บรโิภค
เกนิ โดยไม่จ�าเป็น คนบนดอยไม่มเีงนิกอ็ยูไ่ด้”
 เมื่อเลือกวิถีเช่นนี้แล้ว สิ่งเดียวที่ธีรเดช
หวัน่ไหวคอื เสยีงจากคนรอบข้าง เสมอืนหนึง่ว่า 
เขาจะใช้ชีวิตแบบนี้หรือ ท�าไมไม่ท�าแบบนั้น 
แบบน้ี ซ่ึงเป็นเรื่องปกติส�าหรับการใช้ชีวิต 
ทีต่่างจากคนทัว่ไป ธรีเดช จงึวางแนวทางว่า 
อยากกินอะไร ก็ปลูกอย่างนั้น แต่ปัญหาดิน
เสือ่มโทรม ต้องใช้เวลานานในการปรับหน้าดนิ 
 “ตอนน้ีกต้็องท�าไปเรือ่ยๆ ในช่วง 10 ปี 
หน้าดินเพิ่มขึ้นมาแค่สิบเซนติเมตร นี่คือ 
ปัญหาความล�าบากทางกายภาพ ผมต้องใช ้

เวลาปรับดินนานมากผมเลือกปลูกพืชยืนต้น 
เก็บขายได้ตลอด เลือกพืชให้เหมาะกับ 
สภาพพืน้ที ่ท�าให้เหมอืนป่ากว่าจะเลีย้งตวัเอง 
ได้เกือบ 10 ปี ตอนน้ีมีผลผลิตเก็บล�าใย 
และผกัหวานขายได้”
 ทุกวันนี้พืชหลัก ๆ  ในสวนมีล�าใยกับ 
ผกัหวานป่า เขาบอกว่า ไม่มหีนีส้นิ ไม่มเีงนิออม 
เพราะฝากเงนิทัง้หมดไว้กบัต้นไม้และผนืดนิ 
เก็บดอกผลอย่างเดียว เป็นบ�านาญในบ้ันปลาย
ชีวิตได้ด้วย ลดต้นทุนด้วยการพึง่ตวัเอง ท�าปุ๋ย 
ใช้เอง 
 “ผมประมาณตนเองว่า ท�าได้แค่ไหน กท็�า 
แค่นั้น (ถ้าจ�าเป็น)ท�าอะไรได้ท�า ไม่เกี่ยงงาน 
ไม่จ�าเป็นต้องจบัจอบจบัเสยีมอย่างเดยีวทัง้ชวีติ 
ปรับวิถีเกษตรให้เข้ากับชีวิตปัจจุบัน เป็น
เกษตรกรทีห่วัใจ ชวีติจะสขุสงบตามอตัภาพ 
เพราะช่วงแรกผมก็เรียกตัวเองว่าเกษตรกร 
แต่เมื่อสวนเลี้ยงตัวเองได้ ก็ไม่ต้องใช้เวลา 
กบัมนัเยอะ เพราะผมกเ็อาความรูข้องหลายๆ 
คนมาปรบัใช้ ไม่มใีครถกูหรอืผดิ อย่างการท�า
น�า้หมกั ท�าปุย๋เอง กค่็อนข้างได้ผล องค์ความรู้
บางอย่างกใ็ช้ได้ในพืน้ทีน่ัน้ช่วงเวลานัน้ เราต้อง
มาปรับใช้ในพื้นที่ของเรา จนได้สูตรของเรา” 
ธรีเดช เล่า แล้วบอกว่า ความรูข้องเขา คงแนะน�า
ใครไม่ได้หรอก เพราะแต่ละพืน้ทีไ่ม่เหมอืนกนั 
 “ผมมองว่า แนวคดิน่าจะส�าคญักว่าเทคนคิ 
ในช่วง 4-5 ปีทีเ่ริม่ท�าการเกษตร ผมมเีรือ่งเล่า
และเขยีนเยอะ แต่พออยูต่วั สวนเลีย้งตวัเองได้ 
ผมกไ็ม่รูจ้ะเขยีนอะไร  ผมมองว่า อาชพีนีส้�าคญั
ในแง่การเป็นผูส้ร้าง เวลาแลกเปลีย่นกบัคนที่

สนใจการเกษตร ผมจะไม่บอกว่า ควรปลกูต้นนัน้ 
ต้นนี้ แต่ผมจะบอกว่า เราควรจะปลูกให้ม ี
ความสขุ ปลกูแบบผูใ้ห้ ปลกูแจกไปก่อน แล้ว
จะกลบัมาในรปูแบบอืน่ อย่างผมเอาผกัหวาน
ไปฝากป้าข้างบ้านในเมอืงกนิ กม็คีนโน้นคนนี ้
สั่งผักหวาน จนผักหวานไม่พอขาย เราต่าง 
มนี�า้ใจให้กนั แต่บงัเอญิได้ขายเป็นเงิน กเ็ป็น
เรือ่งทีด่”ี
 ส�าหรบัเขาแล้วสงัคมเกษตรในเมอืงเหนอืก็
ง่ายๆ บางครัง้เลอืกทีจ่ะให้ โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 
ในฐานะเพื่อนบ้าน และมีการแลกเปลี่ยน 
เมล็ดพันธุ์ เขายกตัวอย่างมีครอบครัวหน่ึง 
ออกจากงานประจ�าไปท�าสวนอยูจ่งัหวดัเพชรบรุี 
กส็านสมัพนัธ์แลกเปลีย่นกนั 
 “อย่างไม้ป่าตกในสวน กข็ึน้เองได้ ไม่ต้อง
ดแูล ถ้าเป็นชวีติไม่ปรงุแต่งจะแขง็แรง ธรรมชาติ
ก็สอนเรา ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายไป แต่ถ้าอยู่ได้ก็ 
แขง็แรง อย่างผมมเีมลด็ไม้ยนืต้น ไม้ป่า ผมก็
คอยเกบ็ไว้ ใครอยากได้ ผมกส่็งไปให้ เขากส่็ง

ไม้พืน้ถิน่มาให้เราลองปลกู” ธรีเดช เล่า เพราะ
การอยูใ่นวถิเีกษตร สิง่ทีต้่องท�าคอื ปรบัเรือ่ง
จติใจ ถ้าเรามคีวามอยากน้อยลง การปลกูผกั 
เลีย้งสตัว์ เลีย้งปลากเ็ลีย้งตวัเองได้ 
 “ถ้าเราคดิว่า มพีอกิน ก็อยู่ได้แล้ว ทีเ่หลือ
เอาไปขาย เพื่อซื้อสิ่งของจ�าเป็น เราก็ได้เห็น 
ผลจรงิ แค่เราปรบัความเคยชนินดิหน่อย ไม่ยาก 
อะไร อยูท่ีจ่ติใจ อย่างไม้ดอก ผมกไ็ม่ได้ปลกู
อะไร แม่ผมก็ปลูกไว้เล็กๆน้อยๆ แต่ตอนนี้ 
แม่จากไปแล้ว ไม้ดอกกก็ลายเป็นความสนุทรย์ี 
อย่างหน่ึงในชวีติ ผมชอบไม้ใบมากกว่า ชวีติ
คงหยาบเกินไป” น่ันเป็นความง่ายๆ ท่ีเขาเล่า
ให้ฟัง และวถิแีห่งเกษตร ท�าให้เขารูจ้กัค�าว่า รอ 
กว่าต้นไม้หนึง่ต้นจะเตบิโต ระหว่างทีร่อ เขา
รูส้กึว่า ความอยากค่อยๆ ลดลง 
 “ถ้าเรารอไม่ได้ ก็ต้องกู้หนี้ ถ้าเรารอได้ 
จะท�าให้เรารู้จักพอ ความอยากความวุ่นวาย
ทั้งหลายจะเริ่มหายไป วิถีเกษตรมันขัดเกลา
เราตรงนี ้ ผมจงึไม่มหีนีส้นิ เพราะหนีม้นัเป็น
ทกุข์ ต้นไม้ทีเ่ร่งปลกู กเ็หมอืนยาโด๊บ ถ้าเรา
ปล่อยให้มนัเตบิโตไปตามธรรมชาต ิ รากกจ็ะ
หยัง่ลกึลงไปเรือ่ยๆ ไม่ต้องดแูลมาก มนัแขง็แรง 
ตามธรรมชาต ิมแีมลงกดักนิกไ็ม่ตาย มนัสอนเรา 
ท�าให้เราเหน็ว่า แขง็แกร่งข้างใน” 
 นักเรียนรู้เช่นเขา ยกตัวอย่างเรื่องการ
ปลกูผกัหวานป่า ปลกูค่อนข้างยาก แต่ราคาสงู 
กิโลกรัมละร้อยสองร้อยบาท แล้วท�าไมคน 
ไม่ปลูกกันทั้งประเทศ เพราะผักหวานป่า 
กว่าจะเติบโตเก็บกินได้ต้องใช้เวลานานและ
ดแูลเยอะ ใช้สารเคมไีม่ได้ 
 “สองสามปีแรกปลกูแค่ไหนกโ็ตแค่นัน้ แต่
พอปีทีส่าม ถ้าตดิแล้ว ถงึจะโต ถ้าคนทีใ่จเรว็
ด่วนได้ ปลกูผกัหวานไม่ได้”
 หากย้อนถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นชาวสวน 
ธรีเดช บอกว่า เหน็ตวัอย่างทีท่�าส�าเรจ็ ทัง้คน 
บนดอยและปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีทุกคนจะพดูเหมอืน
กนัว่า เราต้องปรับความคดิและจติใจ จะละโมบ
โลภมากไม่ได้ ต้องปรบัทีห่วัใจ เพราะปราชญ์
ทีส่อนเหมอืนกนัหมด แต่เทคนคิอาจต่างกนั
 “ตอนนีก้เ็ริม่ศกึษาเรือ่งศาสนามากขึน้ 
เริม่มาจากแม่ป่วย และจากไปเมือ่ปลายปีทีแ่ล้ว 
มมุมองทีจ่ะอยูต่่อไปได้ คอื เรือ่งความไม่โลภ 
ลดความอยาก กม็าจากศาสนา”

พบสินค้าออแกนิคในงานนี้

จึงดูราวกับคนที่
ฐานะดีกว่าชอบที่จะ
บริจาคเพื่อปูทาง
หรือส่งเสริมฐานะ
ของตนและคน
ในครอบครัว หรือ
สร้างเครือข่ายกับคน
ในระดับเดียวกัน
หรือสูงกว่าให้แข็งแกร่ง
ยิ่งขึน้
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