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 เย็นวันศุกร์
 ลงุอ๋อย  ...จนกระทัง่คดิอะไรขึน้มาในวนัหนึง่ แล้วเปลีย่น การเปลีย่นแปลง

ก็ทำาให้แกมีแนวทาง มีการสร้างอาชีพตามแนววิธีที่แกคิด จนกระทั่งก็เอา

ตัวรอดมาได้ แนวคิดของพ่อคำาเดื่องก็คือ พยายามให้เกษตรกรมีฐาน มีวิธี

คิดต่างจากวิธีคิดแบบเดิมที่เป็นวิธีคิดที่มีปัญหา ก็เลยเป็นศูนย์ที่จะทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เกษตรกรที่เป็นอยู่ทั่วๆ ไปคิดแบบ หา

รายได้ ทำาขาย ถ้างั้นเดี๋ยวลองสัมผัสพ่อเขาดู ยุทธศาสตร์สำาคัญของแกใน

การทำากิจกรรมคือเคารพความหลากหลายของความคิด แล้วเกษตรกรที่มี

ปัญหาหรือใครก็ตามแต่ที่สนใจในเรื่องของวิถีใช้คำาว่าเกษตรประณีตแล้วก็

เป็นคนทีเ่คยได้เจอกบัปราชญ์ญีปุ่น่คนหนึง่ ชือ่ฟกูโูอกะทีเ่ขยีนหนงัสอืปฏวิตัิ

ยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว เท่าที่ลุงรู้จักก็มีอยู่สองอย่างที่ลุงเห็นว่าเด่นๆ คือ 

เคารพความหลากหลาย แล้วกใ็ห้ความสำาคญักบัความคดิ คอื เปลีย่นแนวคดิ

จากฐานความคิดเดิมๆ ที่ถูกการพัฒนากล่อมเรามา พ่อคำาเดื่องมีวิสัยทัศน์

ว่า ในปี พ.ศ.2560 จะผลิตเกษตรกรวิถีคิดแบบละเมียด 1 ล้านคนทั้งภาค

อสีาน และปัจจบุนัพ่อคำาเดือ่งกจ็ะมงีบประมาณจากกระทรวงทำาศนูย์เรยีนรู้

 เดิมทีก็ได้เวลาช่วงคำา่ เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อคำาเดื่องก็จะไม่อยู่ 

แต่เหน็ว่าโอกาสจะเป็นของเราพรุง่นี ้พ่อคำาเดือ่งจะเปลีย่นไปตอนเยน็ ตอน

เช้ากอ็าจจะได้พาเราเดนิด ูอธบิายทีไ่ด้ทำามาแล้ว วธิคีดิอะไรต่างๆ กเ็ดีย๋ววนั

นีล้งุคดิเดีย๋วพบกนัเป็นเบือ้งต้นก่อน แล้วกอ็ยากให้พวกเราแนะนำาตวัเองนะ

ว่าเรามาจากไหน แต่ละคนเรยีนอะไรอยู ่กใ็ห้พ่อคำาเดือ่งได้รูจ้กั ส่วนหลงัจาก

นัน้เรากเ็ดีย๋วกใ็ห้เราซกัถามหรอืว่า พ่อคำาเดือ่งจะพดูคยุอะไรในประเดน็ของ

พ่อคำาเดื่อง เปิดเผยตัวแล้วใช่มั้ย (หัวเราะกัน) พ่อคำาเดื่องเชิญด้านหน้าเลย

ครับ

 ทุกคน  สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ 

 ลุงอ๋อย  เพิ่งเดินทางออกจากประเทศลาวเมื่อตอนบ่ายๆ เที่ยงๆ ไป 5 วัน 

ไปที่จำาปาสัก สี่พันดอน เดี๋ยวผมจะให้เด็กๆ แนะนำาตัวกันก่อน พ่อคำาเดื่อง

จะได้รู้ว่ามาจากที่ไหนกัน แต่ละคนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาจาก

หลายมหาวทิยาลยัแล้วกห็ลายคณะ ทีเ่รยีนกนั เดีย๋วพวกเราแนะนำาตวัให้พ่อ

คำาเดื่องรู้จักที่มากันนิดนึง แล้วหลังจากนั้นเราค่อยรุมพ่อคำาเดื่อง (หัวเราะ) 

เอ้าเริ่มจากตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกัน 

 บับเบิ้ล  ชื่อบับเบิ้ลค่ะ เรียนเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ 

 จิ๋ง  ชื่อจิ๋งค่ะ เรียนนิติศาสตร์ รามคำาแหงค่ะ

 เต่า  ชื่อเต่าครับ เรียนพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล โดย (หัวเราะกัน)

 เก่ง  ชื่อเก่งครับ เรียนชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ม.มหิดล ครับ

 กี้  ชื่อกี้ค่ะ อยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นิว  ชื่อนิว เรียนทันตะ จุฬาฯ ค่ะ

 หยิน  ชื่อหยิน เรียนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหิดลค่ะ

 ฟีน  ชื่อฟีนครับ เรียนวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ

 ฟาง  ชื่อฟางค่ะ เรียนวิศวะ ไฟฟ้า จุฬาฯ ค่ะ

 แอน  ชื่อแอนค่ะ เรียนสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหิดลค่ะ

 เน็ด  ชื่อเน็ดค่ะ เรียนเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ค่ะ

 แก้ว  แก้ว เรียน ICT ศิลปากรค่ะ

 แม้ว  แม้วค่ะ เรียนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หัวเราะ)

 ป่าน  ป่านค่ะ เรียนการโรงแรม ม.ศิลปากร ค่ะ

 พี่แบด  แบดค่ะ เป็นหนึ่งในทีมกระต่ายฯ ค่ะ

 พี่จ๋า  ชื่อจ๋าค่ะ จากมูลนิธิกระต่ายฯ ค่ะ

 พี่ฝ้าย  ชื่อฝ้ายค่ะ เป็นพี่เลี้ยงค่ะ

 ครูป่าน  ชื่อป่านครับ ตามเขามาครับ (หัวเราะกัน)

 พี่ซัง  ชื่อซังค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มูลนิธิฯ 

 พี่ปัด  ชื่อปัดค่ะ เป็นพี่เลี้ยงค่ะ

 พี่หนิง  ชื่อหนิงค่ะ เป็นผู้จัดการโครงการนี้ ส่วนคนนั้นชื่อแอมค่ะ ถ่าย

วิดีโออยู่

(มาซาโนบุ ฟูกุโอกะ)



วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสยินดีอย่าง

ยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับพวกเรา ก็คาบ

เกี่ยวกันไปกันมาว่าจะว่างไม่ว่าง พอดีมี

งานอยู่หลายงาน พอดีทางเราจะมาก็เลยตัด

งาน เมื่อวานก็กลับมาถึงนี่ 4-5 ทุ่ม ตอนนี้แปลก

มากเลย จะได้บรรยายระหว่าง 4 ทุม่ ถงึ ต ี1-2 อยูเ่รือ่ย 

(หัวเราะกัน) เพราะต้องปรับไปตามคนที่มา

 เอ้อ ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผู้

มาหลากหลายมากๆ เลย หลายมหาวทิยาลยัด้วย แต่ละ

มหาวิทยาลัย ก็คนละภาควิชาด้วย มีซำ้ากันอยู่แค่ 2 คน

แค่นัน้เอง นอกนัน้ไม่ซำา้เลย คอืว่าหลากหลายมาก แต่ก็

คงหลากหลายยงัไง กค็ง...สิง่ทีไ่ม่หลากหลายกค็อืคนเรา

เนอะ มชีวีติมตีวัคนมสีิง่แวดล้อมอยูร่อบข้าง เป็นมนษุย์ 

จะหลากหลายยงัไงมนักค็อืคนไปตัง้เอา ตัง้ว่าชือ่ว่าอย่าง

นี ้เน้นไปตรงเรยีกชือ่ว่าอย่างนี ้กเ็ลยเยอะไป เฉพาะโลก

เรากถ้็ามมีนษุย์ดาวองัคารมาปนอกี อาจจะหลากหลาย

วิชากว่านี้ก็ได้เนอะ วิชาที่เราไม่เคยรู้ว่ามี

พ่อ
ค�ำเ
ดื่อ
ง
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 ชีวิตหลังค�ำขวัญ “งำนคือเงิน 
เงินคืองำน บันดำลสุข”
 สำาหรบัทีต่รงนี ้เราเพิง่ทำามา 14 ปี แต่ก่อนกท็ำาอยูท่ีท่างทศิตะวนั

ตกของหมู่บ้าน ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาทำาแบบที่เราเห็นอยู่นี่นะ พื้นที่แถวนี้แต่

ก่อนเป็นป่าดงดบิ เหมอืนป่าเขาใหญ่ จะเหมอืนเมอืงลาวซกัทีก่ไ็ด้ ทีลุ่ม่ๆ ที่

ต้นไม้สูงๆ ใหญ่ๆ เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว

 บ้านเดิมอยู่ร้อยเอ็ด แล้วพ่อแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ เป็นเด็กคนแรกที่

ย้ายมาตรงหมู่บ้านนี้ เรียกว่ายังแบเบาะอยู่ เกิดได้ 7 วันก็มา ก็มาอยู่ มี 2-3 

ครอบครัวมาอยู่กันกลางป่า มีช้างป่าแล้วมันดุมากเลย จริงๆ ช้างป่ามันไม่

อยากให้คนอยูด้่วยนะ แต่ก่อนถ้าทำากระท่อมไว้ กลางคนืจะมาเหยยีบ มคีรก

มีอะไรมันก็จะทุบ มีต้นกล้วยก็จะถอน มีอะไรก็ตามที่คุณทำาไว้ แต่คนมันก็

ทนน่าดูเหมือนกัน มีคนเอาลูกมานอนแล้วแขวนเปลไว้ แล้วช้างก็เหยียบ 

เพราะฉะนั้นเวลามานอนแขวนเปลจะต้องต้นไม้สูง ต้นไม้ใหญ่ ผมอาจจะ

เป็นคนแรกที่ได้นอนสูงที่สุดเลย คือต้องพ้นช้างขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ แล้ว

ทนีีว้ธิกีารกค็อืพยายามจะเอาไม้มาทำาเป็น เขาเรยีกเหมอืนกรอ กค็อืผ่าครึง่ 

เวลาช้างมากจ็ะได้ยนิเสยีงคนนูน้กเ็คาะๆๆ เคาะไปเคาะมา ช้างกถ็อยออกๆ 

แล้วก็เผาป่าให้กว้าง เพื่อไล่ช้างป่าเข้าไปเขาใหญ่ คนก็ยึดพื้นที่ไป

 แล้วเนื่องจากแต่ก่อนเป็นครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวใหญ่ พ่อ

แม่ลูกอยู่ด้วยกัน 8 คน กินข้าวที ทั้งลูกทั้งหลานรวมกันหมด  ลูกหลานก็

โตไล่กันมา ใช้ตะเกียงนำ้ามันก๊าด เป็นกระบอกๆ ไม่รู้เรารู้จักมั้ย ขี้ไต้ คือเอา

นำา้มนัมาคลกุกบัไม้แล้วจดุนานๆ แล้วแดงลงแดงลง กเ็อาไม้ใส่ ลกุใหม่ แล้ว

เดก็กจ็ะเล่น เล่นไฟ เวลาตะเกยีงวางตรงไหน แสงจะวบัๆ เดก็กจ็ะคลานไป 

คนนั้นก็จะเลื่อนไป เด็กก็คลานไป เลื่อนต่อ จนกินข้าวเสร็จ ก็แปลก เอ๊ะ 

ตอนนั้นยังไม่เคยคิดอะไร ก็เลื่อนไป กลัวเด็กจับไฟไง น้องคนสุดท้อง ผม

ก็เลย พอย้ายไปย้ายมา พามาถึงผม เด็กคลานมา ผมทำาเป็นไม่เห็น คือทุก

คนจะรู้หน้าที่ไง น้องเล็กก็เลยจับไฟ ร้องกรี๊ดขึ้น เงียบ หลังจากนั้นมาไม่

จับอีกเลย ผมลองผลักเข้าไปดู ถอยออก ผลักไปดู ถอยออก ผลักไปดู ถอย

ออก เป็นไฟอ่ะ เออ จริงๆ แล้ว คนนี่ มันต้องเจอก่อนถึงจะรู้ ตอนหลังไม่

จับอีกเลย โอ๊ย หลอกให้เราย้ายอยู่ตั้งไม่รู้กี่เดือน ย้ายไปย้ายมา ให้จับครั้ง

เดียวตั้งแต่วันแรกซะก็หมดเรื่อง แต่ไฟแสงตะเกียงมันก็ไม่ร้อนมาก แค่เด็ก

ตกใจ แล้วลกูแต่ละคนกจ็ะชอบไม่เหมอืนกนั เวลากนิข้าวโพด ลกูคนนีช้อบ

ฝักใหญ่ๆ เนือ้หวานๆ คนนีช้อบมนัๆ คนนีช้อบแบบกะท ิคนนีช้อบเหนยีวๆ 

ฝักยาวๆ ก็จะเลือกกันไปคนละอันๆ สำาหรับลูก 8 คนหาไว้ 8 อย่าง พวก

แตงโมกเ็หมอืนกนั คนนีช้อบแบบแดงเข้มๆ คนนีช้อบผวิขาวๆ คนนีช้อบผวิ

ชมพู คนนี้ชอบผิวเหลืองข้างใน ก็จะเลือกพันธุ์ ก็จะเอาขึ้นไว้ข้างบน เตาไฟ

อยู่ข้างล่าง ควันก็ขึ้นข้างบน

 อยู่ในป่าดงดิบ เป็นเด็กก็เกิดในป่า ไม่มีเพื่อนเล่น เวลาเล่นก็เล่น

ไล่จับสัตว์ ดักนู่นดักนี่ ดักสัตว์ อยู่ครอบครัวใหญ่มาระยะหนึ่งมา จนถึงช่วง 

รูส้กึจะช่วงจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ มกีารประกาศขึน้มาตรงนัน้ว่า “งานคอื

เงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” มีการประกาศออกมา ตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมา ก็

ชวนให้ชาวบ้านไปปลูกพืชเศรษฐกิจ สมัยนั้นเป็นผู้ใหญ่ลี จำาได้มั้ย ก็ให้ชาว

บ้านปลูกพืชขาย เพราะเขาบอกว่าถ้าไม่มีเงิน มันไม่มีความสุข ต้องมีเงิน

เท่านั้นมันถึงจะมีความสุข ผมก็งงเหมือนกันว่า เอ...ทำาไม แล้วจะไปหาเงิน

ที่ไหน เพราะว่าในป่าก็มีแต่หมูป่า คือสมมติว่าตอนนั้นมีเงินขึ้นมาจริงๆ ถ้า

อยากกินไอศกรีมก็คงยาก เพราะต้องเดินทางไปกินที่บุรีรัมย์ ต้องไป 2 วัน 

2 คืน ถึงจะกลับมา ก็คงจะไม่อยากกินแล้ว

 แต่พอประกาศเรื่องเงินขึ้นมาก็เกิดการถางป่าปลูกพืชขึ้นเลย

 ตอนแรกกม็ปีอ ปลกูปอขึน้มา ปอกเ็ป็นพชืนำาเข้า จรงิๆ แล้วไม่ใช่

พชืในประเทศไทย ราคาตอนแรกแพง ขายกนักโิลละ 7 บาท ตอนนัน้ทองคำา

บาทละ 99 บาท ปอกิโลละ 7 บาท ถ้าใครปลูกปอ 1 ไร่ จะซื้อทองคำาหนัก

ได้ 8 บาท ปอไร่หนึ่งให้เด็กอายุ 7-8 ขวบทำาก็ได้ หลังตั้ง ธกส.ขึ้นมา มีการ

ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกปอ แล้วก็มีเงินกู้ให้ด้วย ก็ปลูกกันทั้งประเทศเลย 

ปรากฏว่าจากปอ 7 บาท ลงมาเหลือ 2 บาท แล้วปีหลังมาอีกเหลือ 25 

สตางค์ เงินที่กู้ติดหนี้เลย ชาวบ้านติดหนี้เลย
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 ก็มีการเปลี่ยนพืชใหม่

 หลงัจากนัน้กม็าปลกูมนัสำาปะหลงั ปลกูแรกๆ กม็นัสำาปะหลงักโิล

ละ 1 บาท 25 สตางค์ สมัย 2506 หัวก็ใหญ่นะ มันสำาปะหลังหัวขนาดยก 2 

คนไม่ขึน้ หลงัจากนัน้กห็วัเลก็ลงเลก็ลง จนสดุท้ายเหลอื 25 สตางค์ ขาดทนุ

อีก 

 แล้ว ธกส. ก็เปิดบัญชีใหม่ ตอนแรกให้กู้สั้นหลัก ต่อมาให้กู้สั้น

อื่น ต่อมาให้กู้ปานกลาง ปานกลางก็ส่งเสริมให้ปลูกอ้อย แต่ราคา 900 กว่า

บาท เมื่อปี 2508 แล้วอ้อยก็ลดลงๆ เหลือ 320 บาท ขาดทุนอีก ชีวิตก็วนๆ 

เวียนๆ อยู่อย่างนี้

 ครอบครวัเลยกลำยเป็นหนี ้ครอบครวั
ที่เคยอบอุ่น ไม่ใช่แล้ว ทุกคนต้องรีบออกไป
ท�ำงำน กนิข้ำว คนนีก้นิก่อน ไปก่อน ท�ำก่อน 
คือ ระบบข้ำวพงข้ำวโพดไปหมด ขยำยพันธุ์
ไม่ได้ เพรำะถ้ำไม่ปลูกปีเดียวมันสูญพันธุ์เลย
นะ เอำไปปลูกปีอื่นปลูกก็ไม่งอก งอกก็อ่อน 
สดุท้ำยกม็ ีsuper sweet นัน่ล่ะอย่ำงเดยีว 
จบ แตงโมก็มี sugar baby มำก็จบ
 ตอนเป็นหนีก้โ็ตขึน้มาเป็นหนุม่ แต่เป็นหนีก้ไ็ม่ใช่ว่าเป็นหนีแ้ล้วจบ

เลยนะ เพราะเป็นหนี้เขาก็หลอกให้เราไปปั่นหนี้ ไปหมุนหนี้ เขาบอกว่าถ้า

คุณรักษา การคืนเงินได้ คุณจะมีเครดิต ฉะนั้นวิธีไหนก็ได้ให้มีเงินเข้าบัญชี

ได้ ก็ไปยืมจากตรงนู้นมาใส่ตรงนี้ ยืมคนนี้มาโปะคนนี้ โปะไปโปะมามันก็มี

เครดิต มีเครดิตก็คือคืนเงินได้ก็จะกู้ได้มากขึ้นๆ พอมากถึงระดับหนึ่งเขาก็

ให้กูต่้อไม่ได้ กต้็องหาอะไรไปคำ้าประกนั กไ็ด้โฉนดน้องสาวไปคำ้าประกนั คำ้า

ไปคำ้ามา พอมันไปชนเพดานก็กู้ต่อไม่ได้ สุดท้ายก็เจ๊ง พอเจ๊งก็ไม่รู้จะไปยัง

ไง คือมันไม่สามารถจะดำาเนินการต่อก็ จน เครียด กินเหล้า เป็นคนเจอเอง 

ก็เลยทำาโฆษณาให้ สสส.เลย แล้วก็เป็นอย่างนั้นกันทั้งหมู่บ้าน พอหลังจาก

เริ่มมีปัญหาทีนี้ก็กินเหล้า กินเหล้าไปกินเหล้ามา สูบบุหรี่ ติดเหล้า เรียกว่า

ขี้เหล้า แล้วพอติดเหล้าเสร็จ ตอนที่เรากำาลังเครดิตดีขึ้นๆ ไปไหนคนก็เรียก

ว่าเถ้าแก่ มคีนงานเป็น 100-200 คน เรากม็หีน้าทีส่ัง่งาน สัง่รถ สัง่อะไร แต่

พอเจ๊ง ไม่มีเงินต่อ ก็กินเหล้าติดเหล้า
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 เลิก “จน เครียด กินเหล้ำ”
 ตอนที่กำาลังขาขึ้น น้องสาวก็ไปบวชชี น้องสาวอายุ 13 ปี พอ 6-7 

ปี เขากลับมา ตอนเขาไปบวชเราเป็นคนเดินกางร่มให้ เป็นคนถือร่มให้ เป็น

คนถอืขวดนำ้าเดนิตาม แต่พอน้องกลบัมา เราเป็นคนขีเ้หล้านอนอยูข้่างถนน 

เขาเลยแปลกใจ ถามว่าเกดิอะไรขึน้ กอ็ธบิายว่าเกดิเรือ่งนี ้นี ้นี ้ทำาตรงนีแ้ล้ว

เจ๊ง เขากบ็อกพีเ่ลกิเหล้าเลกิบหุรีก่่อน ก่อนจะทำาอย่างอืน่ พอจะมาเลกิเหล้า

เลิกบุหรี่ มันเลิกไม่ได้ มันติดแล้ว เลิกยาก นึกจะเลิกยังไงวะ มันติดไปแล้ว 

พอกินข้าวเสร็จก็อยากสูบบุหรี่ เขาก็เอาเทปพระพยอมมาให้ฟัง แต่ก่อน 

พระพยอมท่านเทศน์ดุเดือดมากเลย หลายคนฟังแล้วก็เลิกได้เยอะเลย เรา

ก็เปิดเทปฟัง จะเลิกยังไงน้อ พระเทศน์ไม่เห็นเกี่ยวกันก็เปิดขึ้น ตอนแรกก็

เปิดไม่ดัง

 “โอ๊ย โยม มันจะยากอะไร อ้าปากมันก็ร่วงแล้ว”

 หา อะไรนะ ก็เปิดใหม่

 “โอ๊ย เลิกบุหรี่มันจะยากอะไร อ้าปากมันก็ร่วงแล้ว”

 คือว่าอ้าปากมันก็ร่วงออก ไม่เห็นยากอะไรเลย ผลปรากฏว่าอ้า

ปากมันก็ร่วงออกจริงๆ แต่มือก็จับมาสูบต่อ อ้าเมื่อไหร่ก็ร่วงแล้วก็หยิบมา

สูบต่อ มันก็เลิกไม่ได้ แสดงว่าพระพยอมไม่เคยเลิกบุหรี่ คิดว่าอ้าปากเสร็จ

ก็ได้เลย มันไม่ง่ายขนาดนั้น ถ้าง่ายขนาดนั้นคนเลิกหมดตั้งนานแล้ว แต่

ขณะทีเ่ราพยายามต่อสู ้ผมได้รูว่้าสภาวะจติใจของคนเราถ้ามนัเริม่การต่อสู้ 

มันเริ่มเก็บสะสมคะแนนนะ เหมือนเราสอบ มันเริ่มทำาคะแนนแล้ว เริ่มทำา

กระบวนการทางจิตใจแล้ว เลิกไม่ได้เหรอ เอายาสีฟันไปแปรง เพราะว่า

ปฏกิริยิาของนำ้าลายของเราถ้าโดนยาสฟัีนเข้าไปแปรงฟันจะไม่อยากสบูอกี 

พอเราจะอยากอีกเราก็แปรงอีก ก็ลองดู ตื่นเช้ามาปกติก็ต้องพกแปรงสีฟัน 

เข้าห้องนำา้แปรงฟัน พอแปรงออกมากท็ำางานไปประมาณซกั 2 ชัว่โมง อยาก

สบูบหุรีก่เ็ข้าห้องนำา้แปรงอกีรอบ ทนีีไ้ม่ถงึ 2 ชัว่โมงแล้ว ชัว่โมงเดยีวกอ็ยาก

อีกแล้ว ก็เข้าห้องนำ้าแปรงฟันอีกที ทีนี้พอออกมา 20 นาที มันอยากอีกแล้ว 

เข้าห้องนำ้าแปรงอีก ออกมาอีกประมาณ 5 นาที ยังไม่พ้นห้องนำ้า มันอยาก

อีกแล้ว เอ้า หันหลังไปแปรงอีก ตอนนี้ปากก็ปวดสิ ข้างในเริ่มแสบ ปวดๆ 

หมุบหมับๆ พองขึ้นไปถึงหัวเลย ร้อน แดง ทีนี้เอาแปรงออกไม่ได้แล้ว มัน

อยากตลอด จนสุดท้ายต้องกินนำ้าข้าวต้ม ตอนเย็นมากินนำ้าข้าวต้ม 4-5-6 

กว่าจะยุบ พอเลย เลิกไม่ได้ อยากบุหรี่ก็อยากอยู่ ปากก็เจ็บ ไปคนละเรื่อง

เลย มันไม่ใช่ที่เดียวกัน

 ผมมำทบทวนทีหลัง คือเรำไม่รู้ว่ำตัว
อยำกคือสภำวะจิตใจที่เรำอยำก แต่เรำจะมำ
บังคับร่ำงกำย อย่ำงเช่น มืออย่ำคำบบุหรี่ 
เอำมีดมำตัดออก อย่ำงนี้นะ เรำไปท�ำกัน
คนละเรื่อง คือไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่เรำไม่มี
ปัญญำเนอะ ไม่รู้เรื่อง แล้วตอนหลัง เอำ
หนงัสอืธรรมะไปด ูในหนงัสอืธรรมะเรยีกหลกั
อริยสัจ 4 พระพุทธเจ้ำบอกว่ำให้รู ้หลัก
อริยสัจ 4 ท่ำนตรัสรู้ด้วยหลักนี้แหละ คือ 
รู้ทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ รู้วิธีดับทุกข์ รู้ว่ำต้อง
อยู่เหนือทุกข์
 แล้วมันจะเลิกยังไง รู้ทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ รู้วิธีดับทุกข์ รู้ที่จะอยู่

เหนอืทกุข์ มนัไม่เหน็เกีย่วกนัเลย กบัแค่อ้าปากมนัร่วงยงัค่อยยงัชัว่หน่อย ไอ้

แปรงฟันนีก่ย็งัใกล้มอืกนัหน่อย แต่รูท้กุข์ รูเ้หตแุห่งทกุข์รูส้กึมนัไกลกนัมาก

เลย แต่ขณะทีเ่ราคดิ คดิเลกิบหุรีบ่่อยๆ นีม่นัเป็นอะไร เรายงัไม่ค่อยรู ้จรงิๆ 
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เป็นสภาวะจติทีเ่ริม่ทำางานต่อเนือ่ง พอเริม่รูท้กุข์ รูเ้หตแุห่งทกุข์ รูว้ธิดีบัทกุข์ 

รู้ที่จะอยู่เหนือทุกข์ มันเริ่มท่องข้างใน แสดงว่าเหมือนกลไกมันทำางานแล้ว 

พอวนอยู่ที่เดิม จะเลิกยังไงวะ รู้ทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยแต่

พอต่อเนือ่ง พระท่านเรยีกสมาธ ิแต่เราไม่รูว่้าคำาว่าสมาธคิอือะไร สมาธแิปล

ว่าเสมอๆๆ ยิ่งขึ้น เรียกว่าสมาธิ อย่างเช่นพระท่านใช้ว่า พุทโธ พุทโธ หรือ 

ธัมโม ธัมโม หรือสังโฆ ก็แล้วแต่ ยุบหนอ พองหนอ แล้วแต่ คือต้องการให้

จติอยูใ่นทีเ่ดมิ อย่าให้มนั เอ ยบุหนอ พองหนอ อ้อ รถดงั ยบุหนอ พองหนอ 

ถ้าไปมันไม่เป็นสมาธิ ต้องอยู่กับที่ แต่ขณะที่รู้ทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ ก็อยู่กับ

ที่เหมือนกัน ก็เป็นสมาธิ แล้วพอถึงที่สุดเราอยู่นิ่งๆ กับที่ วนๆ เรื่อยๆ มัน

นิ่ง พอนิ่งปุ๊บ ที่พระท่านว่ามันสว่าง มันทำาให้เรารู้อะไรๆ ในตัวเอง

 สิ่งที่ผมรู้ตัวเองในวันนั้น พอมันนิ่งปุ๊บ เราเห็นสองคนในตัวเรา มี

ใครเคยเห็นมั้ย มีตัวเรา 2 คน (ป่าน : เคยเห็น) เคยเห็นเหมือนกัน อ้อ น้อย

มากเลย คนอื่นๆ ล่ะ ไม่ค่อยเห็นเลย แต่ถ้านิ่งปุ๊บ มีสมาธิเมื่อไหร่ จะเห็น 

พระท่านเรยีกว่าตวัดำากบัตวัขาว หรอืว่าตวัดกีบัตวัชัว่กไ็ด้ แล้วแต่จะเรยีกชือ่

มนั แต่ติต่๊างว่ามนัมสีองตวั ตอนแรกๆ ผมไม่รูว่้าสองตวันีไ่ม่รูว่้าตวัไหนคอืตวั

เรา มันมีตัวปลอมกับตัวจริงอยู่ ตัวปลอมจะทำาท่าเหมือนตัวจริง มันเข้ามา

อยู่เหมือนปูอะไรนะ ที่อยู่ในหอยน่ะ (เสียงกระซิบ : ปูเสฉวน) เออ ปูเสฉวน 

ใช่มั้ย มันจะเหมือนมันเป็นเจ้าของหอย จริงๆ แล้วไม่ใช่ อันนี้ก็เหมือนกัน 

มนัเหมอืน เหมอืนมนัเป็นเราอ่ะ จรงิๆ แล้วไม่ใช่ ไอ้ตวัดำาน่ะ ทีเ่รยีกว่าตวัดำา 

แล้วพอเริ่มเห็นสองตัวปุ๊บ มันพูดเลยนะ ได้ยินเสียงชัดเลยนะ พอนิ่งถึงจะ

เห็นชัด ไอ้ตัวดำา มันว่า “ฮึ่ย เลิกทำาไมบุหรี่” เหมือนได้ยินเสียงอย่างนี้เข้า

มาเลย เลิกทำาไม ไอ้ตัวขาวมันก็พูดขึ้น “หมอบอกไม่ดี” “เฮ้ย อย่าไปเชื่อ

หมอเลย” เสียงตัวดำานี่ เสียงดังชัดเลย “อย่าไปเชื่อหมอเลย เห็นมั้ยคนนั้น

อายุ 30 ปียังตายเลย บุหรี่ไม่สูบ แต่คนนั้นอายุ 80 ปี บุหรี่ก็สูบ เหล้าก็กิน

ไม่เห็นตายเลย อย่าไปเชื่อหมอ” ไอ้ตัวดำามันฉลาดมาก จะไปหาข้อมูลเร็ว 

เร็วก็คอมพิวเตอร์ มันเสิร์ชนิดเดียวข้อมูลมาเลย ข้อมูลมาอ้าง ถ้าเป็นละคร

ทีวีก็เหมือนตัวโกง นางร้ายฉลาดกว่า ไอ้ตัวขาวจะเหมือนนางเอก บื้อๆ ไม่

เต็มบาทหน่อย (หัวเราะกัน) เหมือนไม่ทันเกมน่ะ ไอ้ตัวขาวจะเป็นอย่างนั้น 

ตัวนางเอกมีเหตุผล สุดท้ายก็ยอม แล้วพอได้สูบปุ๊บ ไอ้ตัวดำาจะแข็งแรงขึ้น

นะ เหมือนป๊อบอายได้กินผักโขม คือ แข็งแรงขึ้นทันทีเลย พอได้ปุ๊บ กล้าม

ขึ้นเลย แต่เชื่อมั้ยว่าถ้าตัวดำาแข็งขึ้นปุ๊บ ตัวขาวจะผอมลงทันทีเลย เพราะ

สองตัวนี้มันจะถ่ายอาหารกัน คือ ถ้าตัวไหนได้ ตัวนั้นจะแข็ง แต่ส่วนมาก

ตัวดำาจะเก่งกว่า แล้วทีนี้พอเลิกบุหรี่ ตอนกลางคืนมา มันก็จะกลายร่าง ทั้ง

สองตัวนะ ทั้งตัวดำาตัวขาวกลายร่าง ไม่ต่อสู้กันเรื่องบุหรี่ละ ตอนนอน ตัว

หนึ่งก็นอนข้างหนึ่ง อีกตัวหนึ่งก็นอนอีกข้างหนึ่ง แต่เราก็รู้ทุกข์ รู้เหตุทุกข์ 

อย่างนี้ คือ ใจมันเตรียมไว้แล้วไง แล้วทีนี้ที่บ้านนอก เวลาจะไปทำานาตอน

เร่งๆ ช่วงเดือนสิงหาฝนตกพรำาๆ ตอนเช้าชาวบ้านก็จะเอาวัวควายไปไถนา 

ฝนตำาพรำาๆ เสียงวัวควายก็ยำ่าโคลน ฉึกฉักๆ ไป ทุกคนก็ต้องรีบลุก รีบไป

เหมือนกันไง

 ไอ้ขาวลุกก่อนเลย “เฮ่ยๆ ไปๆๆ เขาลุกแล้ว เขาไปนานแล้ว”

 แต่ไอ้ดำาพูดว่ายังไงรู้มั้ย “เหอ...นอนต่ออีกนิดเดียว เดี๋ยวฝนหยุด

แล้วค่อยไปก็ได้” ไอ้ดำามันจะฉลาด

 ไอ้ขาวว่า “น่า ไป เดี๋ยวจะไม่ทัน”

 “เฮ้อ...ไม่เป็นไรหรอก ควายมันเดินช้ากว่าควายเรา” คือจะมี

เหตผุลหมดเลย พดูเมือ่ไหร่มเีหตผุลเมือ่นัน้ สดุท้ายนอนต่อเลย ไอ้ดำากอ้็วน

ขึ้น เวลาไปทำานา ไอ้ดำาบอกเลย “แดดร้อนแล้ว เข้าร่มเหอะ”

 สุดท้ายลากไอ้ขาวเข้าไปเหลือตัวนิดเดียว ไม่เคยเห็นเลยเหรอ 

นักศึกษาก็น่าจะมีนะ หรือเพราะว่ามันไม่กล้าอยู่กับนักศึกษาหรือเปล่า ตัว

ดำาตวัขาว ถ้านกัศกึษามนัจะอยูอ่ย่างนี ้ผมสมมตนิะ แต่ผมไม่เคยเป็นหรอก 

พอตกเย็นปุ๊บ เราก็จะเอ...เย็นนี้เราจะดูหนังสือ สมมติว่าตัวเรานะคิดว่าจะ

ดูหนังสือ ไอ้ดำามันบอกว่ายังไง “เฮ้ย ไม่ต้องดูหรอก ละครมาพอดี ดนตรี

มาเดี๋ยวไปดนตรีดีกว่า ครูบอกว่า ดูหนังสือดูตอนดึกๆ ดีกว่า สมาธิดี ตอน

คำ่าๆ ไม่ต้องดูก็ได้ ตอนดึกๆ นี่ดูแป๊บเดียวก็จำาได้เลย” ไอ้ดำาจะบอกอย่าง

นี้ ไอ้ขาวก็ “เหรอๆ ไปก็ไป” พอไปเสร็จแล้วก็มานอนต่อ พอดึกๆ มาอีก 

ไอ้ขาวลุกขึ้นก่อน “ไหน บอกว่าจะดูหนังสือดึกๆ อ่ะ” “เฮ้อ เดี๋ยวไปดูที่

โรงเรียนก็ได้” มันจะต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่เคยเห็นเลยเหรอ เคยเห็นมั้ย 
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(หลายเสียง : เคย) เออ ชักเคยเยอะขึ้นแล้ว เริ่มเห็นไอ้ดำา แล้วไอ้ไหนชนะ

บ่อยฮะ (หลายเสียง : ตัวดำา) (หัวเราะกัน) ทีนี้รู้เลย แล้วเมื่อไอ้ดำาชนะบ่อย 

แล้วตัวไหนจะแข็งแรงกว่า (หลายเสียง : ตัวดำา)

 ผมรู้เลยว่าไอ้ตัวดำานี่ชนะขาด แต่มีวันหนึ่ง วันนั้นบุหรี่เหลืออยู่ 3 

มวน ไปทำานา ถ้า 3 มวน มันจะไม่ถึงคำ่า เอ...จะทำายังไง ไอ้ดำามันก็บอกว่า 

“เอ้า จุดบุหรี่” 

 ไอ้ขาว “ไม่ได้หรอก ไม่งั้นมันจะไม่ถึงคำ่า”

 “น่า เอาซะหน่อย เดี๋ยวคนมาก็ค่อยขอเขาก็ได้ ไม่เป็นไรหรอก”

 “มันจะไม่ถึงคำ่า” ไอ้ขาวเสียงแรงขึ้น พอไอ้ขาวเสียงแรงขึ้น ไอ้

ดำาเขาก็อ่อนแรงเหมือนกันนะ คือคนเหมือนกัน ถ้าใครพูดดังๆ ถ้าคนอื่น

ดังขึ้น อีกคนก็อ่อนลงโดยธรรมชาติ เป็นอย่างนั้น พอไอ้ขาวดังขึ้น ไอ้ดำาก็

ยอมก็ยอม พอไอ้ดำายอมปุ๊บ แค่นั้นแหละบอกว่า “ยังไม่สูบก็ได้ เดี๋ยวค่อย

สูบก็ได้” ไอ้ขาวอ้วนเลยนะ แข็งแรงขึ้นมาเลย สุดท้ายก็เลยรู้ว่า มันต้องกิน

อาหาร สองตัวนี้มันกินอาหารเหมือนกัน ต้องทำาให้ตัวหนึ่งได้กินบ่อยๆ ถ้า

ได้กินบ่อยๆ จะแข็งแรงขึ้นๆ

 ตอนนี้ก็จับทางได้ จะทำาอะไรก็ตาม ผมจะฝืนทุกเรื่องเลย ตั้งแต่

ตอนเช้า พอนอนปุ๊บ ถ้าจะลุกปุ๊บ ไอ้ดำาบอกว่า “นอนต่ออีกนิดเดียว” เรา

จะเด้งดึ๋งขึ้นมาเลย คือกลับทางเลย เอาให้ไอ้ดำาสู้เราไม่ได้ เจตนาจะสู้ไอ้

ดำาโดยเฉพาะเลยนะ อย่างเวลาหาบกล้าไป หาบกล้าไป เราดำานาอยู่ตรงนี้ 

หาบกล้าไป หาบกล้ามา มันหนักมากเลย เดินลุยโคลนเละตุ้มเป๊ะ ใจมันไป

ถึงก่อนเลยนะ อยากจะวาง พอมาถึงเราไม่วาง เดินเลยไปอีกสิบยี่สิบก้าว 

เลยค่อยเดินกลับคืนมามาวาง คือเอาให้ไอ้ดำามันยอม เวลากินข้าวเหมือน

กัน ถ้ากับข้าวมา มีเท่านี้แหละ หลายๆ คน ตรงนี้เป็นปลา อันนี้เป็นไก่ อัน

นี้เป็นไข่ อะไรอย่างนี้ ถ้ามันอยากกินปลา เราจิ้มนำ้าพริกกินเลย ถ้ามันยัง

อยากปลาอีก จิ้มนำ้าพริกกิน ถ้ามันอยากปลาอีก จิ้มนำ้าพริกจนอิ่ม เลิก ไม่

กิน ทำาไปทำามาผลปรากฏว่าไอ้ดำาผอมล๊ง ผอมลง ถึงจุดสุดท้ายเนี่ย ระเบิด 

ที่เรียกว่าเป็นระเบิดก็คือ ไม่รู้อีท่าไหน

 พอไอ้ดำาถึงจุดสิ้นสุดแห่งทุกข์ มันเหมือนพลิกแผ่นดินกลับเลย 

ภาษาอีสานเรียกปิ้นบึ้บเลย มันพลิกกลับเลย เหมือนเราจะเป็นลม วิ๊วๆๆ 

มันก็กลับทาง พอกลับทางปุ๊บ มันทำาให้โลกของเรากรอ เหมือนเราดูวิดีโอ

แต่เป็นการกรอกลับด้วยชีวิตของเราตั้งแต่สมัยเด็กมา ไม่ใช่กรอกลับอันอื่น 

กรอกลับชีวิตของเรา เด็กๆ อยู่ในป่า เห็นหมดเลย ตั้งแต่เราเป็นเด็กๆ เข้า

โรงเรียนเป็นยังไงมายังไง อุดมสมบูรณ์ยังไง สบายยังไง แล้วก็มาเห็นส่วน

ปัจจบุนัทีม่นัเป็นทกุข์ยงัไง ลำาบากยงัไง มนัเหน็เหมอืนยกขึน้มาเปรยีบเทยีบ

เลย พอมองไปตรงไหน กม็แีต่คนผดิหมดเลย ทนีีอ้ะไรกผ็ดิมองเหน็อะไรมนั

ผิดหมด เอ...ทำาไมโลกเรามันเป็นอย่างนี้ เราบ้าอยู่คนเดียว ทีนี้เราบ้าอยู่คน

เดยีว ทำาไม ทำาไมเราทำานาจะต้องไถนาด้วย เอ...ทำาไมเขาเอาปุย๋เคมมีาใส่นา 

เอ๊ะ ทำาไมเป็นอย่างนี้ ก็กรอกลับไป แต่เดิมไม่ได้ใส่นะ มันก็งาม จนสุดท้าย

ก็เลย มิน่า เกษตรกรชาวบ้านถึงได้เจ๊งทั้งหมด เพราะว่ามันคิดอย่างนี้นี่เอง 

ก็เราพลิกวิธีคิดใหม่ กลับใหม่ ตอนแรก พอกลับใหม่ จะหาเงินใช้หนี้ ธกส. 

ล่ะทีนี้ พอคิดว่าจะหาเงินใช้หนี้ ธกส. ก็เริ่มรู้ว่า ตอนกู้ ธกส. ทีแรก เรากู้นิด

เดียว แล้วมันก็ค่อยพอกขึ้นๆ ฉะนั้นการใช้หนี้ ธกส. ต้องใช้นิดเดียว คือใช้

ยังไงก็ได้

 ถ้ำปลูกพริก 1 ต้น ได้ 1 บำท ใช้หนี้ 
ธกส.เลย สมมติว่ำมีเงินอยู่แสนหนึ่ง ถ้ำใช้
หนี ้1 บำทนี ่เงนิแสนหำยเลยนะ มนัจะกลำย
เป็นเงินหมื่น ถ้ำเป็นหนี้หมื่น ใช้บำทเดียว 
เป็นเงิน 9 พันเลย มันจะท�ำให้มีก�ำลังใจมำก
ขึ้นๆ สุดท้ำยก็เริ่มจับ จะท�ำอะไรก็ได้มันมีผล
ผลิตน่ะ ท�ำลงไป ไม่ใช่เงินอย่ำงเดียว อะไร
ก็ได้ที่ท�ำ สุดท้ำยกลำยเป็นคนลืมเรื่องเวลำ 
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กลำงคืนถ้ำเดือนหงำยก็ออกไปท�ำงำนเลย 
มันลืม รู้แต่ว่ำ ท�ำไอ้นี่ใช้หนี้ ธกส. มันอยำก
อิสระ อยำกจะเป็นเหมือนเด็กๆ อยำกจะอยู่
กับป่ำ อยำกจะอยู่สบำยๆ ไม่มีใครมำบังคับ
อะไร อยำกเป็นไท
 สุดท้ายใช้หนี้หมด
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 เริ่มต้นวิถีเกษตรธรรมชำติ
 พอหนี้หมด วันที่พลิกคิดอีกทีก็คือ ผมปลูกพริกเอาไว้ ปลูกพริก

เอาไว้ 3-4 ไร่ แล้วก็เอาฟางข้าวไปคลุม แล้วเม็ดข้าวก็งอกขึ้นจากฟางข้าว 

หลังจากนั้นเสร็จ ข้าวก็ออกรวงได้ ก็เริ่ม เอ...ทำาไมชาวนาต้องไถนา ก็เกิด

คำาถามว่า เอ...ระหว่างคนกับข้าว อันไหนน่าจะเกิดก่อนในโลก อันไหนน่า

จะเกิดก่อนกันฮะ (เสียงตอบ : ข้าว) ข้าวเกิดก่อนคนเนาะ ถ้าคนเกิดก่อน 

แล้วมาปลกูข้าว กว่าจะได้กนิกต็ายก่อนเนาะ แสดงว่าข้าวเกดิก่อน แล้วใคร

ไปไถครับ ถ้ามันเกิดก่อนเรา แล้วใครไปไถ แล้วใครเป็นคนดำา (เสียงตอบ : 

มันขึ้นเอง) มันขึ้นเอง ก็แสดงว่าข้าวมันขึ้นเองได้ แล้วใครล่ะไปคิดขึ้นมา ก็

แสดงว่าเป็นคนคิดขึ้นมา แล้วเขาเกิดก่อนคนมั้ย มันเป็นเองอยู่แล้ว ก็เลย

ทำาให้สนใจในเรื่องธรรมชาติขึ้นมา เอ...ธรรมชาติมันทำาได้ แล้วเราทำานาอยู่

แล้ว เราก็รู้ว่าข้าวงอกเองได้ด้วยธรรมชาติของมัน

 เชื่อมั้ยข้าวเปลือกเอามาแช่นำา้วางไว้ในร่ม นี่งอกเลย เอาไว้ตรง

ไหนก็งอก เพราะฉะนั้นหว่านข้าวลงไปในดิน งอกแน่นอน ก็เริ่มหว่านข้าว

โดยไม่ไถ หว่านข้าวลงไปในหญ้า แรกๆ ก็หว่านทดลองนิดๆ หน่อยๆ หลัง

จากนั้นก็หว่านเยอะขึ้นๆ จนได้ 5 ไร่ 10 ไร่ 20 ไร่ หลังจากนั้นคนก็เริ่มมา

ดูงาน คนก็มาดู ว่ามันมีผีบ้าทำานา ทำานาแบบหว่านหญ้า หว่านข้าวลงไปใน

หญ้าโดยไม่ไถ ชาวบ้านเหน็เวลาหอบฟาง กเ็รยีกผบ้ีาหอบฟาง เขางงว่าทำาไม

ผมไม่ไถพรวนดนิ ผมกพ็ยายามอธบิายนะว่า ทีไ่ม่ไถพรวนดนิเพราะว่าในดนิ

มันจะมีโพรงอากาศเยอะแยะไปหมด รากไม้ที่มันเน่าเป็นโพรงอากาศหมด 

แล้วเวลาฝนตกลงมาก็จะซึมลงไป แล้วมีอากาศมีอะไรในดิน แล้วก็ไส้เดือน

ก็วางไข่ในดิน เวลาเราไถไปไข่ไส้เดือนก็แตกออก ไม่ฟักตัว แล้วดินก็ไม่ดี 

ไส้เดือนเอาดินไม่ดีถ่ายออกมาเป็นดินดีเลย มันมีโรงงานปุ๋ยโดยธรรมชาติ

อยู่แล้ว คนไม่รู้เรื่องก็อธิบาย ไม่ไถเพราะเป็นอย่างนี้

 จนมีอยู่ปีหนึ่ง 2529 หรือ 30 ประมาณนี้ สมัยนั้นมีมูลนิธิโกมล

คมีทอง คณุรสนา โตสติระกลู ชวนให้ไปทีก่รงุเทพฯ คอื เขามารูจ้กัผมว่าผม
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ทำาอย่างนี้ เขาบอกว่ามีคนหนึ่งมาจากญี่ปุ่น ชื่อ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ตอน

นั้นรู้สึกอายุ 60-70 ปีแล้ว มาจากญี่ปุ่น ทำานาเหมือนคุณนี่แหละ ไม่ไถ

พรวนดินเหมือนกัน แกทำามา 50 ปีแล้ว ที่ญี่ปุ่น แล้วตอนนี้ที่ญี่ปุ่น  ถ้าวัด

ไร่ต่อไร่ข้าวแกเยอะสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทำามาแล้ว 50 ปี ไปมั้ย ก็ไปดู 

เขามารับรางวัลที่ช่อง 11 ผมไปนั่งฟังแกพูด เขาก็มีล่ามแปล แล้วฟูกูโอกะ

เนี่ย บอกว่าถ้าใครเชิญไปที่ประเทศไหน ถ้าไปประเทศไหนก็ตาม ต้องมีคน

เกษตรธรรมชาติ ทำานา ทำาอะไรก็ได้ที่ใช้ธรรมชาติให้แกได้ไปดู แกถึงจะไป 

สุดท้ายพวกนี้ก็ต่อรอง มาประเทศไทยจะพามาดูผม ก็เลยให้ผมเหมือนไป

ต้อนรับด้วย หลังจากนั้นเสร็จก็พามา ทั้งคณะมา รถประมาณซัก 20 คัน 

สือ่มวลชนหนงัสือพมิพ์อะไรหลงัแกรบัรางวลัเสรจ็ ทวีีทกุช่อง หนงัสอืพิมพ์

ทุกฉบับ ทั้งพวกต่างประเทศด้วย ก็มาดูนาผมที่หมู่บ้านผมอีกวัน พอมาถึง

ฟูกูโอกะบอกว่าถูกต้องแล้วทำาอย่างนี้ ก็อธิบายให้ฟัง แล้วฟูกูโอกะก็ว่าใน 

4 ข้อของแก ในการทำาเกษตรกรรมธรรมชาติ คือ ไม่ไถพรวนดิน ไม่ใช้ยา

ฆ่าแมลง ไม่กำาจัดวัชพืช และไม่ใช่สารเคมี 4 ข้อ จริงๆ แล้วเกษตรกรรม

ธรรมชาติก็คือ เราใช้ธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือแล้ว เราขออยู่กับธรรมชาติ

ไม่ใช่เป็นเจ้าธรรมชาต ิแต่มาขออยูด้่วย เหมอืนนกขออยูก่บัต้นไม้น่ะ ขออยู่

ขออาศัยอยู่ด้วย สุดท้ายคนก็ไม่เข้าใจ หลังจากฟูกูโอกะไป บางคนที่สนใจ

ก็ถาม “หว่านข้าวกี่กิโลกรัมต่อไร่ เออ เอานำ้าเข้ากี่เซน แล้วผลผลิตเป็นยัง

ไง” คอืวนอยูอ่ย่างนี ้จบัปากกาขึน้มาจะจดลกูเดยีว ถามเราทีผ่มไม่ไถเพราะ

ว่าถ้าไม่ไถเพราะว่าไม่สนใจแล้ว จะสนใจอยูแ่ต่เรือ่งข้อๆ 4 ข้อของฟกูโูอกะ 

เอ...เราจะทำาไงให้มันหลุด

 หลังจากนั้นมีคณะมาดูงาน มีคณะมาดูงาน 2-3 คณะ ที่ทำาให้ผม

ฉุกคิด พวกหนึ่งมาดูงานจากอุดรราชธานีมาดูนาผม มาดูว่าข้าวของผม คือ

ประมาณนี้ ประมาณเมตรครึ่ง พวกจากอุดรฯ มาก็มาลงรถซัก 20 กว่าคน

มาดู บอกว่าไม่ทำาหรอกอย่างนี้ ข้าวไม่สวย บ้านเราท่วมหัว มาทำาอย่างนี้ 

สู้บ้านเราไม่ได้ แล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลย กลับออกไปยังไม่พ้นนานะ อีกพวก

หนึง่มาจากศรสีะเกษเข้ามาพอด ีนาแปลงเดมิ พอมาถงึข้าวกเ็ท่าเดมินะ ไอ้

พวกมาจากศรีสะเกษ “วู้...มันก็ได้สิ ดินเขาดี ดูสิข้าวสวยขนาดนี้ บ้านเรา

แค่นี้ ทำาไม่ได้หรอก” แล้วก็กลับไป ไล่ๆ กันไปทั้ง 2 คณะ พวกหนึ่งว่างาม

เกินไปทำาไม่ได้ พวกหนึ่งก็ขี้เหร่ ทำาไม่ได้ แล้วจริงๆ ข้าวเรามันขี้เหร่หรือ

ว่างามก็ไม่รู้ เพราะว่ามากันคนละที่ แล้วมีคนหนึ่งเขาก็ว่า “เอ...ที่ของคุณ

คำาเดื่องก็ดีนะ มันเป็นที่ดอนน่ะ แต่ผมอยู่ยโสธรอยู่แถวลำานำ้าชีเนี่ย มันลุ่ม

นำ้าท่วม จะทำาได้มั้ยล่ะ” เกษตรธรรมชาติน่ะ ผมว่า “ที่ลุ่มเนี่ยจะทำาได้ง่าย 

เพราะว่าทำาเกษตรกรรมธรรมชาติที่ลุ่มจะมีนำ้า ต้นไม้ก็จะโตเร็ว อะไรต่างๆ 

ก็โตเร็ว ฟื้นได้เร็วกว่า” อันนี้ก็พูดไป เขาก็ “เหรอๆ” แล้วก็กลับไป พอกลับ

ไปเสร็จ “ตายล่ะหว่า เรายังไม่ได้ทำาอ่ะ” คือผมยังไม่ได้ทำาแต่บอกเขาว่ามัน

ทำาได้ง่าย พดูเป็นตเุป็นตะ เหมอืนเราได้ทำาน่ะ เรามสุานีห่ว่า ตกกะใจ ทำาไม

เราโกหกเขา เรายังไม่ได้ทำา เราบอกว่าน่าจะ ทำาไมเราลืมแค่บอกว่า “น่าจะ

ได้ดี” ถ้าเราบอกว่า “น่าจะ” ซะ ก็จะไม่คาใจ คาใจอยู่ 2-3 ปี บ้านอยู่ที่ไหน

ก็ไม่รู้ ไอ้คนนี้ แล้วถ้าไปทำาพลาดมา ก็จะมาว่าเราเป็นคนโกหกอะไรอย่างนี้ 

คาใจอยู่

 จนสดุท้าย ผมไปขายนา 50 ไร่ จากชยัภมูจิะมาซือ้ทีน่าแปลงหนึง่

ที่หมู่บ้าน มาซื้อที่ดิน 50 ไร่ ไร่ละ 35,000 มัดจำาเขาไว้แสนนึง แล้วพอกลับ

ไปขายที ่คอืทางนูน้เขากม็ดัจำาไว้ก่อนเหมอืนกนั พอจะเอาเงนิมาจ่ายเขาเตม็

ที่ เขาบอกว่าลูกเขาไม่ขาย ขอคืนเงินมัดจำา ตายละหว่า เอาไง คืนเงินมัดจำา

ได้ไง แล้วเงนิขายนามาจะไปซือ้ทีไ่หน เอ้าคนืกค็นื พอดมีเีพือ่นคนหนึง่บอก

ว่า มีคนจะขายที่นา 50 ไร่ เขาขายไร่เท่าไหร่ ไร่ละ 1,200 บาท อะไรวะ ไร่

ละ 1,200 บาท มันเป็นอะไร ที่ดินมีหลักฐานมั้ย ที่โฉนดอะไรไร่ละ 1,200 

บาท นำ้าท่วม เป็นที่นำ้าท่วม แล้วมันท่วมยังไง โอ้ ท่วมสูงมากหน้าฝน ตอน

นั้นเป็นเดือนสิงหานะ คือระดับนำ้าอยู่คราบสีฟ้าที่เรามองเห็น (เป็นรอยนำ้า

ท่วมอยู่ที่เสาของศาลาที่นั่งคุยกัน สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ 1.50 เมตร) 

ต้นเสา เลยพัดลมขึ้นไปนิดนึง นั่นคือระดับนำ้าท่วมทุกปี ตั้งแต่ซื้อมา 14 ปี 

มีปีนี้ที่ไม่ท่วม ขึ้นมาถึงตรงนั้นนิดหน่อยก็ลดลง อุตส่าห์เก็บของแล้วมันไม่

ท่วม รู้สึกเสียใจอยู่ (หัวเราะกัน) ขนของกันหลายวันเลย กว่าจะยกขึ้นมา

อย่างนี้ แต่มันไม่ท่วม ตอนที่มาซื้ออยู่ระดับตรงนี้ ผมก็ไม่รู้ว่า ทำาไมที่ดินไร่

ละ 1,200 บาท ทำาไมถูกจัง เอ้าก็นำ้าท่วม ท่วมอะไรมันจะท่วมอะไรกันนัก
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กันหนา ไร่ละ 1,200 บาท ก็เลยจะมาซื้อกัน ต้องขี่เรือไปนะ ขี่เรือก็ขี่เรือ 

ตั้งแต่ทางที่เราเข้ามาตั้งแต่วัด ตรงเมรุเผาศพ เรือจอดอยู่ตรงนั้น เราว่าต้อง

ขีเ่รอืไปนะ ผมกน็ัง่กลางเรอื เจ้าของนานัง่อยูห่วัเรอืผมนัง่ท้ายเรอื เขากแ็จว

เรือมา จนถึงป่าไผ่ตรงที่เราเข้ามา ประตูริมห้วย เจ้าของนาก็บอก จอดตรง

นี้ๆ จอดทำาไมวะ พอจอดปุ๊บ เจ้าของนาก็โดดตูมลงไปในนำ้าเลย เราก็ โดด

ไปทำาไมวะ เราก็นั่งรอ นานซัก 4-5 นาที พึ่บขึ้นมา “นี่ๆ อยู่ตรงนี้แหละ”

 “อะไรอยู่ตรงนั้น”

 “แดน แดน”

 “แดนอะไร”

 “เขตแดนนา”

 “นาอะไร”

 “นาทีเ่รามาดไูง กพ็ามาด ูนีไ่งล่ะ เขตแดนอยูต่รงนี”้ (หวัเราะกนั)

 อะไรวะ “แล้วตรงนั้นมันเป็นอะไร”

 “เป็นคนันา” คอืว่าเป็นคนันาทีน่ำา้ท่วมแล้วยงัไม่ละลาย ดนิเหนยีว

ยงัเป็นรปูรอยอยู ่เพราะแต่ก่อนมนัไม่มนีำ้า แต่ก่อนมนัไม่มฝีายนะ เป็นคนันา

เดียว พอเขาทำาทำานบกั้นนำ้า นำ้าขึ้นมันท่วม ก็เอาไม้ไปปัก ไม้ 3.50 เมตร 

ปักปุ๊บลงไป หายมิดเลย โผล่ประมาณ 50 ซม. ทีนี้ก็เอาไม้ไผ่ 4 เมตรมาใส่

เรือมาอีก แจวไปก็ดำา แจวไปก็ดำา ปักๆๆๆ รอบทั้งหมด 50 ไร่ แกก็บอกจะ

ขายหมด 50 ไร่ แล้วผมเนื่องจากวิธีคิดมันเปลี่ยนใหม่แล้ว ไม่ได้คิดแบบปิด

ประตูเลย แล้วถามว่า “หน้าแล้งมันเป็นยังไง”

 “โอ้ หน้าแล้งนี่นำ้าจะลดลงไปหมดเลย หน้าแล้งบางปีมองเห็น

เขตแดนเลยนะ” หน้าแล้งมีนา-เมษาน่ะ เห็นเขตแดนเลย แต่หน้าฝนเป็น

อย่างนี้ทุกปี

 “เออ แล้วถ้าหน้าแล้งเราขดุ ถ้ามองเหน็คนันาแล้วเราขดุๆๆ รอบ

ได้มั้ย”

 “ได้ๆ” เราก็ลองโทรศัพท์ไปหาพวกรถแบ็คโฮ เพื่อนๆ กัน “ถ้า

จ้างเอารถแบค็โฮขดุเนีย่ ชวิดนิหนึง่ หมายถงึลกูบาศก์เมตรหนึง่ กว้างเมตร

ยาวเมตรจะคิดชิวเท่าไหร่” สมัยก่อน ประมาณ 14 ปีที่แล้ว “เอาชิวละ 5 

บาท” ตอนนัน้นำ้ามนัลติรละ 5 บาท คอืนำ้ามนัลติรละ 5 บาท ชวิดนิก ็5 บาท 

ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท เพราะฉะนั้นนำ้ามัน 20 บาท ก็ 20 ถ้านำ้ามัน 30 

ก็ชิวละ 30 ประมาณนี้ คือชิวดินกับนำ้ามันจะสัมพันธ์กันของรถแบ็คโฮ ถ้า

ตอนนี้ 26 ก็ ชิวดินละ 26 ผมก็คิดว่า ที่ดิน 1 ไร่ 1,200 บาท 1,600 ตาราง

เมตร ถ้าเราขุดคงไม่ขุดถึง 1 ไร่ เราก็น่าจะขุดแค่ครึ่งหนึ่ง เพราะว่าครึ่งหนึ่ง

จะต้องมาปลูกเป็นคันคู อีกครึ่งหนึ่งก็ลึกลงไป อีกข้างทำาสูงขึ้นก็จะโผล่นำ้า

ขึ้นมา อีกข้างก็ลึกลงไป ถ้าครึ่งไร่ 2 งาน ก็จะเหลือ 800 ตารางเมตร คูณ

ด้วย 5 บาท คือ 4,000 บาท กับดิน 1,200 บาท รวมกันแล้ว เท่ากับ 5,200 

บาท โห มันดีนะ 5,200 ได้ที่ดินมีโฉนด ได้คันคูพร้อมบ่อด้วย ตัดสินใจซื้อ

เลย คิดได้อย่างนั้น ซื้อเลย คือมันเป็นภาพที่เราคิดออกมา พอจ่ายเงินเสร็จ

ปุบ๊ ไอ้เจ้าของนาเต้นตะครบุกองเงนิเลย ตะครบุเงนิเสรจ็ปุบ๊ “ขายแล้วห้าม

เอาคืนนะ ขายแล้วห้ามเอาคืนนะ” แล้วก็ขี่รถเครื่อง แอ๊นนนนนน ไปเลย 

(หัวเราะกัน) เงียบ มันกลัวเอาคืนแฮะ เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้คนนี้ขายนา

ไป 10-20 ครั้งแล้ว เวลาจะขายที จะขายหน้าแล้ง พอมาเห็นคันนาใหม่ๆ 

จะรีบชวนคนมาซื้อเลย แล้วก็เอาโฉนดมาให้ ว่าซื้อนามั้ย ไร่ละ 1,200 บาท 

50 ไร่ คนที่ไม่รู้ บ้านอื่นผ่านมา เอ...มันที่มีโฉนดน่าจะซื้อ พอซื้อปุ๊บ เดี๋ยว

ก่อน ไปหาเงินก่อน “ไม่ๆ ไม่ต้องหา มัดจำาก่อนซัก 2,000” แกจะเอาเงิน

มัดจำาไว้ก่อนเลย พอมัดจำาเสร็จพวกซื้อนาเข้าไปหมู่บ้าน ชาวบ้านก็มักจะ

บอกถามกันว่า ไปไหนมา ชาวบ้านเขาจะถามกัน บ้านนอก ไปนู้นไปนี่ ไป

ซื้อที่นา นาใคร นาคนนั้น “อู๊ย...ไปซื้อทำามั้ย นานั้นนำ้าท่วม” พอหน้าฝนมา

ก็อย่างที่เห็นกัน อันนี้ก็ทิ้งเงินมัดจำาไป ทีนี้ก็ไปขายใหม่ ขายต่อเรื่อยๆ เขา

ขายกนิเงนิมดัจำาเลีย้งลกูเลีย้งเมยีมานานแล้วไอ้คนนี ้(หวัเราะกนั) พอมาถงึ

ผมผมจ่ายเงินสดเลย ดีใจใหญ่

 หลังจากนั้น ซื้อไปได้ประมาณซักชั่วโมงเดียว เสียงแต๊ดๆๆ มา 

เสียงใครวะ เสียงได้ยินมาไกลๆ เอ๊ะ เสียงเมียเรา ลืมนึกถึง เออ เมียเรา ถึง

เพิ่งตกใจเพราะว่าเราไปซื้อที่นานี่ลืมบอกเมีย แต่ขายนาเมียมา (หัวเราะ

กัน) แต่พอซื้อลืมบอก ไปคิดสะระตะกับเรื่องพวกนี้หมด เลยลืมบอก พอ

มาถึง เสียงเมียบ่น “ไหน ไอ้ตัวดีมันอยู่ไหน” “ทำาไมอ่ะ” “ก็จะไปซื้อที่นา 
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นานำ้าท่วม ตาแตกหรือไง ไม่ดูเลยหรือไง” “ก็ไปดูอยู่” “เขาบอกว่านาแถว

นี้นำ้าท่วมนะ” “ใช่ นำ้าท่วม” เราก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง ก็มันก็ท่วมจริงๆ “นำ้า

ท่วมลึกมากรู้มั้ย” “ใช่ รู้ไปดูแล้ว ลึกมาก” (หัวเราะกัน) ไม่รู้จะตอบยังไง ก็

พดูไปหมดเลย สดุท้าย “ไปเอาเงนิคนืมาเดีย๋วนี ้นำา้ลกึอย่างนีไ้ม่เอาหรอก” 

“เอาคืนได้ไง มันไปแล้ว ขี่รถไปถึงไหนก็ไม่รู้” สุดท้าย “ไปดู” “ไปดูอะไร” 

“ไปดูนา” “ไปดูยังไงนานำ้าท่วม” “นำ้าท่วมก็ไปดู” “ไปดูยังไงมันไม่เห็นนา 

นำา้ท่วม” “นำ้าท่วมกไ็ปด”ู ผมเพิง่รูว่้าผูห้ญงินีย่ิง่ห้ามยิง่ย ุ(หวัเราะกนั) บอก

ว่าดูไม่เห็นก็จะดู แปลกมาก คือไม่เห็นก็จะดู ดูยังไงมันไม่เห็น ถึงไม่เห็นก็

จะดู ก็เริ่ม “เอ้าดูก็ไปดู” ขี่เรือมา พาขี่เรือมา แจวมาถึง ก็เป็นนำ้าทั้งหมด

น่ะ เราก็ชี้ให้ดู “นู้น เสาที่ถุงพลาสติกมัดๆ น่ะ นู้นก็หนึ่ง นู้นก็หนึ่ง ชี้เลย ไป

ทางนู้น ไอ้ถุงพลาสติกปลิวๆ อยู่นู้น” ชี้มา ชี้มาถึงหน้าเมีย เมียไม่มองตาม

มอืเราเลย นัง่ตากลมดกิมองมาหวัเรอือย่างเดยีว ไม่มองไปตามไม้ทีเ่ราชีน้ิว้

เลย เพิง่รูว่้าเมยีตวัเองเป็นดาราหนงักว็นันัน้ แต่ก่อนไม่รูว่้าเขาเป็นดารา นัง่

อยู่เฉยๆ นำ้าตาไหลพรากๆ (หัวเราะกัน) ไม่สะอื้นเลย นำ้าตาไหลพรากๆ เขา

คงหมดอาลัยตายอยากในชีวิต “เป็นอะไร” ถามยังไงก็ไม่พูด ตากลมดิกไม่

กระดกุกระดกิเลย โยกทำาเหมอืนเรอืจะล่มกไ็ม่กระดกุกระดกิ นัง่แขง็ทือ่ เรา

ก็อธิบายให้ฟังว่า เอาอย่างนี้ ที่นาแปลงนี้ เป็นอย่างนี้ ก็อธิบาย “ซื้อไร่ละ

พันสองหน้าแล้งไม่ท่วม ก็จะเอาแบ็คโฮมาขุดอย่างนี้ ทำาอย่างนี้” ไม่รู้ไม่ฟัง 

สุดท้าย “เนี่ยเห็นมั้ย จะขุดตรงนี้จะทำาเป็นเกาะ แล้วมีต้นไม้ขึ้น โห เขียว

ครืม้ ขึน้ตรงนี ้ขึน้ตรงนี”้ ชีไ้ป ชีอ้ย่างทีป่่ามนัขึน้ตอนนี ้เขากม็องตามมอืเรา 

ตรงนีท้ีเ่หน็ คอืเรารูแ้ล้วตอนนัน้ ถ้าทำาอย่างนีจ้ะเป็นอย่างนี ้คอืเราเหน็แล้ว 

แต่เขาไม่เห็น เราเป็นคนจินตนาการ แต่เขาเห็นแต่นำ้า เขาก็มองตามมือ เรา

ก็ “เนี่ย ปลา เห็นมั้ย ตรงนี้จะปลูกอันนี้ ตรงนี้จะเป็นทางเดิน ตรงนี้จะเป็น

ศาลา” คือพูดเป็นตุเป็นตะเลยนะ เราชี้บนหัวเรือ เขาก็มองตามมือ แต่ไม่

เห็นอะไรหรอก เพราะมันอยู่ในหัวเรา

 แล้วหลังจากนั้นมา 3-4 ปี เขาถึงได้รู้ “อ๋อ ไอ้ที่พูดอยู่บนเรือปีนั้น 

ใช่มั้ย” ตั้ง 4 ปีกว่าจะรู้เรื่อง (หัวเราะกัน) ก็เลยค่อยๆ ทำาไปเรื่อยๆ ก็เลย

ได้ทำาที่ดินแปลงนี้ อันนี้คือที่มาของที่ดินแปลงนี้ ทั้งหมด 50 ไร่ ก็ปลูก เริ่ม

แรก จากปลูกต้นไม้ ก็ปลูกพืชล้มลุกไปด้วย ปลูกมะเขือ กล้วย ไม้ยืนต้นไป

ด้วย จนสุดท้าย ตรงนี้ก็เกือบเต็มแล้ว แล้วทีนี้ก็ซื้อที่ดินแปลงใหม่ก็ค่อยๆ 

ทำาออกไป ก็ปลูกทุกวันนะ ปลูกต้นไม้วันหนึ่ง จะปลูกให้ได้วันละ 40-50 

ต้น แต่แปลงนี้ปลูกไม้ยางนาไปหมื่นกว่าต้น หมื่นห้าพันต้น ไม้อื่นอีก

 คำาถาม  ปลูกในที่ดินนี้เหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ปลูกในที่ดินนี้แหละ ปลูกหมด นี่คือที่เป็นมาทั้งหมด
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 วำงแผนส่งไม้ต่อ
 พ่อคำาเดื่อง  หลังจากนั้นก็มาห่วง เอ...ลูกเราจะทำายังไง ก็เริ่มเห็น พอมอง

เรือ่งการศกึษากเ็ริม่ เอ...การศกึษาทำาไมคนเหมอืน ภาษาอสีาน เหมอืนเอา

ไปโผดเลย ส่งไปเรียนเหมือนเอาไปโผด ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ ภาษา

อีสาน “เอาไปโผด” ภาษาไทยอะไร

 ลุงอ๋อย  มันเหมือนเอาไปปล่อย ปล่อยทิ้ง

 พ่อคำาเดื่อง  นั่นแหละ เหมือนเวลาเราเอาเด็กไปเข้าโรงเรียน เข้าไปปุ๊บมัน

จะหายจ้อยเลย เหมอืนแต่ก่อนถ้าเรา ลกูหมามนัจะเยอะ นกึออกมัย้ ลกูหมา

มันจะเยอะ ใต้ถุนบ้าน วิธีการก็คือ เขาเอาใส่ตะกร้า ใส่อะไรก็ได้ ไปไกลๆๆ 

แล้วกว็างไว้ แล้วเรากว็ิง่หนเีลย คล้ายๆ อย่างนัน้น่ะ อนันีก้เ็หมอืนกนั ส่งไป

เล่าเรยีนกจ็ะหายไปเลย ลกูใครกต็าม หายไปหมดเลย นากห็ายตาม เอ...แล้ว

ลูกเรามันจะเป็นอย่างเขาหรือเปล่า ลูกก็เรียนไปๆ จนถึง ม.6 แล้ว ลูกชาย

คนโต สุดท้ายตั้งแต่ ม.5 ก็เลยเอาออกจากโรงเรียนมา ผมเอาลูกออกจาก

โรงเรียนทุกคนเลย คนโตเอาออก ม.2 คนที่สองแอบเรียนจนถึงจบปริญญา

ตรี ก็เพิ่งออกมาเป็นแม่ครัวอยู่นี่ เป็นครูอยู่ 2 ปี แล้วลาออกมา แล้วคนที่

สามนี่ออก ม.6 อันนี้เอานาแลกออก คือถ้าออกจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ 50 ไร่ 

แต่ถ้าเรียนต่อก็ยกให้เหมือนกัน แต่ขายแล้ว ไปสอบแข่งขันเอาเอง เพราะ

เราดูตามสถิติแต่ก่อน มันจะสมัครประมาณ 2,000 คน เขาจะเอาประมาณ

ซัก 500 คน หรือยังไง ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่ก่อนนั้นอีก มีข่าวว่าถ้าใคร

เรียนในมหาวิทยาลัย ในวิชาที่ตรงๆ บริษัทต่างๆ ไปจองตัวไว้เลย ไม่ต้องว่า

ต้องไปสอบแข่งขัน จองตัวพอจบปุ๊บเอาไปเลย ตอนหลังมา 2,000 คน เอา 

500 คน ตอนหลังมา 10,000 คน เอา 1,000 คน ตอนหลังมา แสนคนเอา

ห้าร้อย สอบ พพ.6 เมื่อ 4-5 เดือนที่แล้ว 40,000 คน เอา 162 คน คิดดู 

(พี่หนิง : สอบราชการ) อือ แล้วก็เร็วๆ นี้ สอบอีก 4 แสนคนเอา 360 คน 

แต่เอาไปก่อน 125 คน เอ...ถ้าลูกเราจบนี่ อาจสงสัย 2 ล้านคน มันเอาคน

เดียวหรือเปล่าไม่รู้ (หัวเราะกัน) ก็เลยคิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นออกมาเลยดี

กว่า ไม่ต้องไปสอบแข่งกัน ก็เอาเขาออกมา อยากให้เขามารักสิ่งที่เราทำา ให้

เขาได้มาทำากับมือ แล้วค่อยรักษาไม่ยาก ถ้าเขารักษาไว้ได้ก็จะอยู่ต่อไปได้

 ทีผ่่านมา ชวีติของคนเราพอถงึระดบัหนึง่เหมอืนต้องส่งไม้ต่อให้ลกู

น่ะ เราก็มาดูว่าอาชีพทุกอาชีพ เขามีการส่งต่อกันได้หมดเลย อย่างเช่น ถ้า

คนนี้เป็นคนขับเครื่องบิน ก็จะพยายามสอนลูกให้สุดท้ายเป้าหมายก็อยาก

ให้ลกูขบัเครือ่งบนิ คนนีเ้ป็นอะไรกต็ามกอ็ยากให้ลกูเป็นอย่างนัน้ คนนีเ้ป็น

หมอก็อยากให้ลูกเป็นหมอ อะไรอย่างนี้ มีอาชีพเดียวที่ไม่เหมือนอาชีพอื่น

ก็คือ อาชีพเกษตรกรรม ไม่อยากให้ลูกทำาอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่น

ก็ไม่อยากให้เป็นอาชีพเกษตรกรรม ก็เลยลดลงๆ เอ...ทำาไมเกษตรกรรม

มันลดลงๆ คนทำาอาหารลดลงแต่คนกินก็กินเท่าเดิม ไม่ใช่เท่าเดิมมันเพิ่ม

ขึ้น แล้วมันจะจ๊ะเอ๋กันตรงไหนน้อ พอจะนึกออกมั้ย คนกินเพิ่มขึ้นๆ คน

ทำาน้อยลงๆ สุดท้ายจะจ๊ะเอ๋กันตรงไหน มันจะเป็นยังไงตรงที่มันจ๊ะเอ๋กัน 

จ๊ะเอ๋อยู่ตรงความอดอยากใช่มั้ย พอนึกได้อย่างนี้ เอ...มันไม่ใช่แล้วนี่หว่า 

งั้นเราต้องไปรออยู่ตรงนั้นเลย ตรงที่จะไปจ๊ะเอ๋กัน ก็มาเตรียมการไว้เลยก็

ยกพื้นที่ให้ แรกๆ เขาก็ไปแอบเรียน รู้สึกจะไปสมัครของ มสธ. เอาไว้ แต่

เขาไม่ได้บอกเรา วนัดคีนืดเีหน็ไปรษณย์ีเอาหนงัสอืมาส่ง หนาประมาณนีน้ะ

ฮะ (สูงไม้บรรทัดกว่าๆ) ดูเป็นเหมือนพวกหนังสือของ มสธ. เราก็เอาซุกไว้

ใต้เตียง ประมาณอีก 5 วัน เขามาอีก 5 เล่ม ก็ซุกไว้อีก เป็น 10 เล่ม อีก 5 

วัน มาอีก 5 เล่มก็ซุกไว้อีก พอสิ้นเดือนมีกระดาษขาวๆ มาด้วยว่าสรุปแล้ว

ให้ส่งรายงาน เป็น 12 เล่ม พอดี มา 4 ชุด คราวนี้พอเจอแม็คมา (ลูกชาย

คนเลก็พ่อคำาเดือ่ง) เอาหนงัสอืเขามากองๆ ไว้ เนีย่เขาบอกให้สรปุส่งวนัพรุง่

นี้ (หัวเราะกัน) สุดท้ายมันโยนทิ้งเลย ก็แก้ไปได้หมัดหนึ่ง

 หลังจากนั้นก็เอายังไงอีก มันก็เริ่มอลหม่านอีกแล้ว ทีนี้ผมก็เอา

อย่างนี้ดีกว่า รีบเผด็จศึกเลย เพราะช้าไม่ได้แล้ว คือรบมันต้องรีบเร็วอ่ะ 

เวลาคนเชญิไปบรรยายทีไ่หน ผมบอกว่าผมไปบรรยายไม่ได้นะงานนี ้เพราะ

ว่าตอนนีผ้มเอาลกูออกจากโรงเรยีนแล้ว ผมถ้าไปไหนต้องเอาลกูไปด้วย ถ้า

เอาลูกไปด้วยต้องจ่ายค่าเดินทางให้ลูกผมด้วยผมถึงจะไปได้ ถ้าตรงไหน

ประเทศไหนก็ตามถ้าเชิญไปบรรยายขี่เครื่องบินก็ต้องจ่ายตั๋วเครื่องบินมา

ด้วย “เอาน่าพ่อ มาเลย ส่งชือ่มาเดีย๋วเราส่งตัว๋เครือ่งบนิไปให้” ตอนนัน้รูส้กึ
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ไปบรรยายที่เชียงใหม่ เราก็พาลูกไปด้วย ก็ขึ้นเครื่องบุรีรัมย์ไปลงกรุงเทพฯ 

จากกรงุเทพฯ ไปเชยีงใหม่ เรากเ็ริม่ล้างสมองตัง้แต่ขึน้เครือ่งแล้ว พอเครือ่ง

ขึ้นจากแลนดิ้งขึ้นไปกำาลังจะตรงแล้ว พอขึ้นปุ๊บมันจะตรงปุ๊บเราก็เอาละ 

“เฮ้ย หลังจากเข็มขัดแสงมันหยุดแล้ว ถึงลุกไปเข้าห้องนำ้าไปอะไรนะ” เรา

กบ็อกลกูเรา มนักจ็ุป๊ากชีไ้ปทัว่ไปเลย “เฮ้ย ไม่ต้องกลวัใครทัง้นัน้ (เสยีงดงั) 

ฟังพ่อพดูคนเดยีว” คอืเรามเีจตนาให้พวกนัน้ฟังด้วยไง (หวัเราะกนั) “ฟังพ่อ

นี่ สอนนี่ฟังไม่ฟัง ฟังหรือเปล่า พวกนี้เขาเรียกแอร์โฮสเตส จะเอาข้าวกล่อง

มาแจก ถ้าเป็นใกล้เที่ยงหรือคำ่า เขาจะมีข้าวกล่องมาแจก จริงๆ ไม่ใช่ข้าว

หรอก มันเป็นขนมอยู่ข้างในน่ะ ถ้าเป็นของเอื้องหลวงก็จะสีชมพู สีม่วงๆ 

รูปเรืองหงส์ ดอกไม้สีแดงๆ ชมพูมั่ง ถ้าของภูเก็ตแอร์ไลน์ก็จะเหมือนต้น

มะพร้าวเอนๆ อยู่ เป็นทะเล ถ้ามีนกแอร์ก็จะเหมือนหัวนกปากเหลืองๆ” 

ก็อธิบายให้เขาฟัง คือเจตนาจะพูดดังๆ ให้ทั้งลำาฟังนะ (หัวเราะกัน) “แล้ว

พวกนี้เขาจะเอาข้าวมาแจก ไม่ใช่ข้าวนะเป็นกล่องเป็นขนมปัง แต่ขนมปัง

จะไม่เหมือนบ้านเรากิน ไม่ใช่แผ่นใหญ่ๆ หนาๆ มันจะแผ่นบางๆ เลย แล้ว

เวลาบีบไป มันจะนิ่มๆ เหมือนมันบูดมันเน่านี่แหละ แต่มันกินได้ แล้วถ้ายิ่ง

กินเข้าไปมันยิ่งเหมือนเน่ามากเลย เปรี้ยวๆ หน่อยนึง บางทีก็เปรี้ยวๆ บาง

เจ้าก็แล้วแต่ (หัวเราะกัน) แต่กินแล้วไม่เป็นไร พ่อกินแล้วท้องไม่เสียหรอก 

เคยกินอยู่หลายครั้งแล้วไม่เสียหรอก” ก็พูดเสียงดังๆ “แล้วก็จะมีเนื้อหมู 

จริงๆ แล้วไม่ใช่เนื้อหมูเป็นเศษหมูแต่เขากลัวพวกนี้รู้ ก็เลยไปปั่นๆ แล้วมา

อัดเป็นแผ่นใหม่ ตัดสี่เหลี่ยมให้มันสวยๆ (หัวเราะกัน) แล้วก็ผักกาดหอม

เขาก็จะใส่ไว้ใบหนึ่ง จริงๆ แล้วไม่ใช่ใบหนึ่งนะ ใบหนึ่งนี่มันปาดให้กินแปด

คน (หัวเราะกัน) แล้วก็มะเขือเทศก็จะปาด ตัดเป็นชิ้นๆ ให้กินแปดคน ขอ

สองชิ้นก็ไม่ได้นะ พวกนี้มันหวงจะตาย (หัวเราะกัน) ต้องแบ่งให้กินแปดคน 

แล้วแก้วนำ้าเตี้ยมากนะ ถ้ากินติดคอตายยังขอไม่ได้นะ มันขายลูกเดียวเลย

นำ้ากลมเดียว มันขายลูกเดียวเลย” สุดท้ายมันเปิด “แหยะ” แล้วก็ปิดเอา

ไว้ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ไอ้แม็คไม่เคยกินอาหารบนเครื่องบินเลย คือ

เราหลอกมันจนขี้เดียด (หัวเราะกัน) คือทำาจนเห็นแล้วมันจะอ้วกแตกเลย 

มนัมองเหน็อะไรมนัคลืน่ไส้เลย เรามาหลอกมนั ไม่ใช่หลอกหรอกล้างสมอง

มันจนขี้เดียด ภาษาอีสานเรียกขี้เดียดภาษาไทย รังเกียจก็ไม่ใช่นะ มันเห็น

แล้วมันจะอ้วก คือเราทำาพูดให้มันเห็นภาพไว้ไง แล้วพอตอนเช้า “เมื่อวาน 

มะเขอืเทศต้องกนิแปดคนลกูนงึ เราทำาปุย๋หมกัได้ตัง้รถเขน็หนึง่ เหน็มัย้ เรา

ทำาปุ๋ยหมัก แล้วพวกนี้กินกัน 8 ปี บนเครื่อง แสดงว่ามันกระจอกมากเลย” 

นั่นคือตั้งแต่เขามารับช่วง ก็เป็นคนหนุ่มที่อยู่ในนี้ได้

 ทีนี้ก็หลอกต่อ (หัวเราะกัน) ว่าเอาอย่างนี้นะ ตอนนี้ไม่ต้องไปจีบ

สาวที่ไหนแล้ว ถ้าอยากมีเมียไม่ยาก เดี๋ยวจะสอนให้ (หัวเราะกัน) ไปปลูก

ไม้ยางนาเพิ่มอีก พ่อปลูกไว้ 15,000 ต้น ไปปลูกอีก 15,000 ต้น ตะเคียน

ทองปลูกแล้ว 9,000 ต้น ไปปลูกอีก 9,000 ต้น ปลาดุกพ่อปล่อยไว้ ยังไม่

เท่าไหร่เลย ไปปล่อยมาเพิ่มซัก 10,000 ตัวให้ได้ แล้วเลี้ยงให้ตัวโตให้ได้ซัก

ตัวละ 100 กิโลก่อน ตอนนี้มันเพิ่ง 22 24 27 สูงสุด แล้วปลาแรดก็เพิ่ง 4-5 

กิโล แล้วก็เลี้ยง 10,000 ตัว ให้มันได้ตัวละ 100 กิโล แล้วต้นไม้ก็ปลูกพวก

นี้ให้หมด แล้วหลังจากนั้น ก็เอาเปลมาแขวนเลย ซัก 500 อัน แขวนให้หมด 

รอบนาเลย อยากแขวนเลยแขวนหมด แล้วก็ล้างรถดีๆ ก็เก็บเงินออม แล้ว

ก็ออกไปจีบสาวเลย ไปไม่ต้องพูดอะไรเลย ชวนเลย ไปอยู่กับพี่มั้ย ตอนนี้

แขวนเปลไว้แล้ว 500 อัน ไปถึงนอนเลย กินได้เลย ไม่ต้องทำาอะไรเลยชาติ

นี้ ถ้าคนนี้ไม่เอาก็ชวนคนใหม่ (หัวเราะกัน) คิดว่า 60 ล้านคน มันต้องมีคน

มานอนกนิซกัคน (หวัเราะกนั) ถ้าไม่มกีอ็ยูต่่อไปกแ็ล้วกนั แต่ตอนนีป้ลาเพิง่

จะ 20 กว่ากิโลเอง ไปไหนไม่ได้แล้ว ยังไม่ได้ถึง 100 กิโล เพราะฉะนั้นต้อง

เร่งมือ พูดวันนั้นก็ติดตลก มีนักศึกษาแพทย์จาก มข. ปี 4 เขาจะต้องมาที่

นี่ เป็นภาคปฏิบัติ บอก “พ่อ บอกหนูไม่ต้องรอ 100 กิโลเลย ซัก 70 กิโล

ไปบอกหนูเลย หนูจะมานอนกินเอง แขวนเปลไว้ให้” ก็เลย ทำาให้เขาเห็น

น่ะว่าจริงๆ แล้วสามารถอยู่ได้ในชนบท แบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจ

หรอก ถ้ามสีิง่แวดล้อมด ีถ้าทรพัยากรธรรมชาตมิพีอ ได้ เขาอยากอยูบ้่านไม้

สัก เขาก็มีบ้านไม้สักอยู่ ไม้มะค่าโมงก็ได้ ก็คือทำาเอง เรียกว่าการพึ่งตนเอง

เป็นหลัก คือถ้าเรามีอาชีพอย่างนี้ ถ้าเราจะไปหาเงิน จะแพ้อาชีพอื่น ต้อง

อยูก่นัคนละแบบ คอืถ้าเราไปอยูใ่นระบบนัน้ เราต้องตามระบบนัน้ แล้วภาค

เกษตรจะมีเงินไม่ได้ เพราะว่าจะมีคนเอาเปรียบอยู่เยอะเลย ตั้งแต่รถไถนา 

นำ้ามัน โรงสี อะไรแล้วแต่มันจะคนที่อยู่ข้างบน ไอ้พวกนี้จะเป็นเหมือนเบี้ย

เฉยๆ แต่ถ้าทำาแล้วต่างคนต่างอยู ่เรารอด ถ้าเรามสีุม่เหลก็ขนาดใหญ่ขงัเรา
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เอาไว้ที่อีสาน แล้วก็สุ่มเหล็กขนาดใหญ่ขังพวกคนกรุงเทพฯ ไว้ที่กรุงเทพฯ 

10 ปีไปเปิดดู ใครตายครับ

 เสียงตอบ  กรุงเทพฯ

 พ่อคำาเดื่อง  ทำาไมตายครับ

 เสียงตอบ  ไม่มีอาหารกิน

 พ่อคำาเดื่อง  เอ้ารัฐบาลก็อยู่ในนั้นนะ

 เสียงตอบ  ช่วยอะไรได้

 พ่อคำาเดื่อง  เอ้า มหาวิทยาลัยก็อยู่ในนั้นนะ เครื่องพิมพ์เงินก็อยู่ในนั้นนะ 

คอมพิวเตอร์ก็อยู่ในนั้นนะ

 เสียงตอบ  มันกินไม่ได้ค่ะ

 พ่อคำาเดื่อง  อ๋อ มันกินไม่ได้ แค่ไม่กินข้าวก็ตายแล้ว เอ๊ะ ทำาไมตายง่าย

จัง คือถ้าขังไว้เนี่ย ทางนู้นตายหมดเลย แต่ถ้าเปิดมาเมื่อไหร่ พวกนั้นก็จะ

มาช่วยพวกนี้ตลอดเลยเหมือนกัน เราก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้น

สรุปคือเราจะต้องเห็นสัจธรรมให้ได้ อย่างเช่น ถ้าเราลองต่างคนต่างคิดไว้

ว่าถ้าชนบทก็พึ่งตนเองได้ มันจะทำาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้น เพราะว่าชีวิตไม่

ได้เกี่ยวกันอย่างที่เราเข้าใจ อย่างเช่น เวลาคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจยำ่าแย่

แล้ว เออ เศรษฐกิจแย่ ผมก็พยายามดูหน่อไม้ที่มันขึ้น เอ...มันก็เหมือนเดิม 

มนักข็ึน้ทกุวนั วนันีเ้ท่านี ้ผมเอาไม้ปักไว้ เขาบอกเศรษฐกจิแย่ ไม่เหน็ไปเกีย่ว

กันเลย มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ ต้นไม้อะไรต่างๆ ก็ออกลูกมาเรื่อยๆ ไม่สนคำาว่า

เศรษฐกจิแย่ มนักไ็ปของมนั มนัไม่ไปด้วยกนัฮะ ทีไ่ปด้วยกนักค็อืเราเอาชวีติ

ไปเกี่ยวก้อยไปด้วย ชีวิตเลยไปด้วยกัน แต่ถ้าชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่ง ชีวิตมัน

กต่็างคนต่างไป ต้นไม้กโ็ตขึน้เรือ่ยๆ ไม่เหน็เกีย่วว่าเศรษฐกจิทรดุต้นไม้ทรดุ

ตาม เออ ถ้าเศรษฐกิจแย่แล้วต้นไม้ผอมลงๆ แล้วเล็กลงเนี่ย ผมจะกลัวเลย 

หน่อไม้ก็หดลงๆ ไม่ขึ้นข้างบน ถ้าเศรษฐกิจแย่ น่าจะตกใจกว่าคนอีก แต่นี่

ไม่เกี่ยวกันเลย ก็เลยรู้ว่าในชนบทจะต้องมาฟื้นธรรมชาติแล้วก็ให้เขาดูแล

รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ินัน่คอืสิง่ทีท่ำามาแล้วกพ็ยายามจะให้ลกูมาสานต่อ

 ทนีีเ้ดีย๋วจะให้เราถามด ูสงสยัอะไร จะได้ตรงตามกบัสิง่ทีเ่ราอยาก

จะรู้

 รำยได้ของพ่อค�ำเดื่อง
 ลุงอ๋อย  ใครมีอะไรถามมั้ย เอาเลยลูก (เงียบกันไป)

 พ่อคำาเดื่อง  มีมั้ย

 แอน  ตอนนี้รายได้หลักมาจากไหนคะ

 พ่อคำาเดื่อง  รายได้ อยากฝากให้เรารู้ก่อนว่าเรื่องรายได้ ภาษาทั้งคำามัน

เป็นเนื้อหาของฝั่งที่พูดเมื่อกี้ ฝั่งระบบทุน รายได้พวกนั้น เขาจะพูดถึงเรื่อง

เงินอย่างเดียว เขาไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะ รายได้ก็คือเงิน สมมติว่าคนนี้มี

เงินเดือน 10,000 บาท เขาจะติ๊ต่างว่านั่นคือรายได้ของเขา ใช่มั้ย คนส่วน

มากจะเป็นคล้ายๆ อย่างนั้นใช่มั้ย ถ้ามีเงินเดือน 10,000 บาท ก็ว่ามีรายได้ 

10,000 บาท เขาจะตอบอย่างนี้เลย แหมแต่เงิน 10,000 ไปจ่ายหมดแล้ว 

เขากย็งับอกว่าเขามรีายได้ 10,000 บาท ใช่มัย้ คอืจ่ายไปหมดแล้ว กบ็อกว่า

ตัวเองมีรายได้หมื่นนึง เข้าใจคำาว่า “ได้” ได้หมายถึงมีอยู่นะ ถ้าหายนี่ไม่ได้

นะ ได้แล้วหายแล้ว ไม่ได้ ทุกวันหาย เงินเดือนยังบอกว่ารายได้เลยอ่ะ คน

เราระบบคิดมันเพี้ยนไป รายได้ก็คือเป็นเงิน

 แต่รายได้ของผมไม่เป็นเงิน เพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ฝั่งโน้น ราย

ได้เนี่ยได้มาไม่มีหาย น้อยมากที่จะหายได้มา อย่างเช่น พอเราปลูกต้นไม้ไป 

ต้นไม้โตขึน้ๆ นกึออกมัย้ได้ต้นไม้โตขึน้ทกุวนั ไปไหนกไ็ด้เพราะมนัได้โตขึน้ๆ 

แล้วจะได้ไปจนแก่ตายอีก ก็คือได้ ได้ ไปเรื่อยๆ หน่อไม้ก็เพิ่มขึ้น ปลาก็โต

ขึ้น ทุกอย่างโตขึ้น ใบไม้ร่วงลงดิน ดินดีขึ้น ได้ทุกอย่าง ไม่ได้เป็นเงิน แต่ถ้า

จะมาแลกเป็นเงนิกไ็ด้ แต่เราจะไม่รบีแลกเป็นเงนิ ถ้าแลกเป็นเงนิปุบ๊ มนัไม่

โต เงนิเนีย่ไม่โต เวลาเอาไว้ 10-20 วนักไ็ม่โต กเ็ท่าเดมิ แต่ถ้าตดัหน่อไม้ขาย 

10 บาทปุ๊บ ถ้าเป็นเหรียญ 10 บาทปั๊บ มันจะเท่าเดิมเลย แต่ถ้าเป็นหน่อไม้

ขึ้นจะกลายเป็นลำา จะได้ 50 บาท ถ้าเอามาทำาไม้จิ้มฟันจะได้ 1,000 บาท 

แต่ถ้าเป็นเงนิเนีย่ เหรยีญเท่าเดมิ ฉะนัน้เราจะไม่แลกเป็นเงนิง่ายๆ นอกจาก

อยากจะแลก คือจำาเป็นที่จะต้องใช้เงินเท่านั้น ถึงจะมาเอามาแลก วันนี้จะ

ใช้ค่อยแลก หรือใช้เงิน 2 วันข้างหน้า วันนี้จะยังไม่แลก จะไปแลกวันพรุ่ง

นี้ เอาปลาขึ้นมาแลก เพราะว่าไปหน่อยนึงมันก็โตขึ้นหน่อย ก็จะยังไม่แลก 
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แล้วก็จะแลกสิ่งที่จำาเป็นเท่านั้น ก็พยายามที่จะคิด แล้วให้มันเป็นรายได้ที่

มนัสะสมไปเรือ่ยๆ สะสมไปเรือ่ยๆ กค็อืต้องการให้มนัมทีรพัยากรธรรมชาติ

ให้มันเยอะที่สุด คิดว่าให้มันเยอะกว่าคนทั้งจังหวัดบุรีรัมย์พูดง่ายๆ ว่าให้มี

ต้นไม้เยอะที่สุดแต่ว่าไม่มีเงินนะ คือถ้ามีเงินปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้เลย จะ

เปลีย่นเป็นธรรมชาตเิลย เพราะพอเปลีย่นปุ๊บมนัโตขึน้เรือ่ยๆ ฉะนั้นรายได้

จึงไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเข้าใจ

 แต่ถ้าว่าได้เงินจากไหนไปใช้ ถามว่าเราจะใช้อะไร ค่าไฟฟ้าวัน

ที่เท่าไหร่มันจะออก เดือนนี้จะต้องเอาอะไรออกไป ก็จะไปขายเพื่อใช้ค่า

ไฟฟ้าไป ค่าโทรศัพท์วันที่เท่านี้ๆ ออก ก็ออกเฉพาะตอนนี้ จะพยายามให้

มนัเยอะขึน้ๆ มนักเ็ลยกลายเป็นเยอะขึน้จรงิๆ อะไรต่างๆ กเ็ยอะขึน้ เพราะ

เปลี่ยนหมุนเวียนให้เยอะขึ้น คือตอนนี้เป็นชีวิตระหว่างลงทุน ที่ผ่านมาผม

ว่าน่ากลัวมาก เรากลายเป็นเราไปถอนทุนมา โลกที่เกิดมาอุดมสมบูรณ์ แต่

ผลปรากฏว่าเราไปลำ้าเส้นไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติล่วงเวลา จนขนาดบาง

คนไม่ได้ทำาอะไรให้โลกเลยนะ มีแต่เอามาใช้ จริงๆ คิดแล้วไม่มีสิทธิใช้ด้วย

ซำ้าไป อย่างเช่นต้นไม้บางต้น 200 ปี เราก็ไปตัดมา ตัดมาเลยนะ อาจจะ

เขยีนกฎหมาย เขยีนกระดาษขึน้มาว่าถกูต้องตามกฎหมายแล้วประทบัตรา

ราชการเลย แล้วเราก็จะใช้อย่างนี้ ทุกๆ วัน ใช้นำ้ามันอายุล้านปีคนเราอายุ

เท่าไหร่แก่ตาย ประมาณ...

 เสียงตอบ  80

 พ่อคำาเดื่อง  80 ปี ไปใช้ของล้านปี ลองนึกออกมาครับ ว่าถ้าไปหาเงินเนี่ย 

เรามขีองแค่นี ้เราไปใช้ล้านปี ขาดทนุตัง้แต่คดิแล้ว แต่ทกุวนันีย้งัถอืว่าไม่ผดิ 

จะผิดก็ต่อเมื่อคนที่จะเกิดหลังเราแล้วหมด แล้วมันรู้ว่าใครใช้ก่อนมัน ตรง

นัน้ถงึจะผดิ คดิว่าจะผดิมัย้ คนทีจ่ะเกดิมา 50 ปีข้างหน้า “แต่ก่อนนีเ้ขาบอก

ว่านำ้ามันเยอะมาก เขาเอามาใช้กัน แล้วคนรุ่นไหนใช้” “รุ่นตั้งแต่ปีนี้ถึงปีนี้

แหละ 2-3 รุ่นนี่แหละ เขาใช้หมดเลย” “แล้วเขาเอาไปทำาอะไร” “เอาใส่

รถยนต์ขี่ไปเที่ยวคาราโอเกะ” คนรุ่นนั้นจะว่ายังไง ถ้าผมเป็นคนรุ่นนั้นผม

เอากระดูกบรรพบุรุษลงชักโครกหมดเลย ทุกคนเลย (หัวเราะกัน) เราไปลำ้า

เส้นธรรมชาติค่อนข้างน่ากลัวมาก ผมเลยพยายาม ชาตินี้เราไม่มีอะไร เรา

ทำาลายก็จะใส่คืนไป เพื่อเป็นอนาคตให้ลูกหลานข้างหน้า เราอยู่ได้แน่นอน

แล้ว จะไม่ทำางานจะนอนกนิกไ็ด้แล้วตอนนี ้แม้แต่ลกูจะนอนกนิตัง้แต่วนัพรุง่

นีไ้ปจนแก่ตายกไ็ด้แล้ว ทีท่ำาไว้แต่ไม่รวยนะ แต่นอนกนิได้ อย่าไปใช้จ่ายอะไร 

ไม่มปัีญหาแล้ว คอืมทีรพัย์ทีจ่ะพอใช้ตวัเอง แต่กจ็ะไม่ผลาญไม่พลาดแค่นัน้

เอง ถ้าสมมติว่าผมมีหลานพันคน ผมมีบ้านมั้ย มีแน่นอน เพราะไม้มันเกิด

พันหลังแน่นอน ที่ผมทำาเอาไว้ ถ้ามีเงินเขาหลอกเอาไปแป๊บเดียว คือเราไม่

เก่งพอทีจ่ะรกัษาเงนิไว้ได้ คอืภมูปัิญญาเราไม่พอ เพราะเรายงัไม่แลกเป็นเงนิ 

เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำาอยู่ ถ้าถามว่า เรื่องใช้จ่ายนี่ ไม่ใช่ปัญหาแล้ว ลืมไป

หมดแล้ว ลมืมาหลายปีแล้วว่า เอ๊ะ ถงึวนันีจ้ะเอาเงนิทีไ่หนมาใช้ ลมืไปหมด

แล้ว มาเกือบ 10 ปีแล้ว เวลาไปบรรยายที่ไหนเขาก็เลี้ยงข้าว เขาก็มีค่าใช้

จ่ายให้ ก็เลยไม่ได้กินไม่ได้ใช้อะไรเลยปัจจุบัน เวลาพวกเรามาก็กินกับพวก

เรายังเงี้ยะ ก็ไปไปเรื่อย มันเป็นหลายปีแล้ว เลยลืมเลยเรื่องเงิน (เงียบกัน

ไป) งงมั้ย เข้าใจเนอะ รายได้คนละแบบกัน ได้แล้วได้เลย 100 ปีก็ไม่หาย 

ได้แล้วก็ได้อันนั้นไปเลย ต้นไม้ก็ได้ อะไรก็ได้ ได้ได้อยู่เลย
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 แก้สิ่งที่ควรแก้ แก้ที่ต้นเหตุ
 คำาถาม  แล้วถ้าเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ อย่างเช่น นำ้าท่วม

 พ่อคำาเดื่อง  เออ ตรงนี้มีคนถามบ่อย ถ้าโลกนำ้าท่วมทั้งหมด สิ่งที่ทำาอยู่เนี่ย 

มันจะแก้ยังไง เออ...เราก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงเนอะ เราก็ยังไม่รู้ เพราะใหญ่

เกินเราน่ะ ตอนนี้มีวิธีเดียวคือพยายามปลูกต้นไม้ให้เยอะที่สุด พอมันเยอะ

ขึ้นๆ ก็ส่งเสริมชาวบ้านปลูก แถวนี้เยอะขึ้น แต่ก็เยอะอยู่ที่เดียวน่ะ ฝนมา

เมื่อไหร่ก็ตกอยู่แต่ที่นี่ เพราะฉะนั้นโอกาสจะท่วมก็คงมีเยอะอยู่ เพราะมัน

เริ่มดูตกผิดปกติปีนี้ ถ้าที่ไหนไม่ตกที่นี่ต้องตก คือถ้าครึ้มมาพอระดับจะตก

ค่อยๆ ทีน่ีจ่ะตกแรงกว่า เป็นอย่างนี ้พอทีอ่ืน่หยดุมนักห็ยดุ เพราะความชืน้

สูง มีนำ้ามีต้นไม้ แต่ถ้ามันท่วมโลกจริงๆ ก็คงไม่ต้องแก้กันล่ะเนาะ (หัวเราะ

กัน) ท่วมทั้งโลกนี่ หิมะพังลงมา จะไปแบกจะไปผลักยังไงก็คงยาก ตอนนี้

พยายามทำาได้คอืพยายามปลกูต้นไม้ ปลกูต้นไม้ให้เยอะทีส่ดุเพราะต้นไม้จะ

ไปบรูณาการทกุเรือ่ง ลดโลกร้อน ไปเป็นอาหาร ไปเป็นพลงังาน ไปเป็นกรอง

อากาศ ร่มเงา หลายอย่าง คอืพยายามทำาอะไรทีท่ำาเรือ่งเดยีวแล้วแก้ปัญหา

หลายอย่าง แต่ทกุวนันี ้คนเราทำาทกุอย่างแต่แก้ไม่ได้ซกัอย่าง ทำาหลายอย่าง

มากแต่แก้ไม่ได้ อย่างเช่น ยกตัวอย่างง่ายๆ เดี๋ยวพูดถ้าไม่ยกตัวอย่างเราจะ

งง หลักพุทธศาสนาบอกว่าให้ไปแก้ที่ต้นเหตุ อะไรก็ตาม อย่าไปแก้ปัญหา

เพราะปัญหามันแก้ไม่ได้ ปัญหาสลัมอย่างนี้แก้ไม่ได้ ปัญหามลพิษแก้ไม่ได้ 

ปัญหาคนแออัดแก้ไม่ได้ ปัญหารถติดแก้ไม่ได้ ทุกปัญหาในกรุงเทพฯ แก้ไม่

ได้ เพราะมันเป็นปัญหา แต่ต้นเหตุมันแก้ได้ คือเป็นปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ ถ้า

ต้นเหตุแก้ได้ อย่างเช่น ระเบิดที่ภาคใต้อย่างนี้ แก้ไม่ได้ ระเบิดมันระเบิดไป

แล้วแก้ไม่ได้ แต่จะทำายังไงไม่ให้มาวางระเบิดอีก ยังแก้ได้อยู่ อย่างปัญหา

กรุงเทพฯ เอาซักปัญหาหนึ่ง ปัญหาอะไรนะที่ตื่นขึ้นมา ปัญหายาก คาอก

คาใจประเทศ คนในกรุงเทพฯ ปัญหาอะไรฮะ

 เสียงตอบ  รถติด จราจร

 พ่อคำาเดื่อง  อือ ปัญหาจราจร ปัญหารถติด แล้วถามว่าปัญหารถติด เคย

แก้ได้มั้ย 

 เสียงตอบ  ไม่ได้

 พ่อคำาเดื่อง  ไม่ได้ เขาแก้มั้ย แก้ ผมลำาดับเรื่องนี้มา ผมดูมาตั้ง 50 ปีแล้ว 

เรื่องรถติดที่กรุงเทพฯ ผมสงสัยมานานแล้ว ตอนแรกรถติดที่กรุงเทพฯ เขา

ไปเตรียมจราจรมาไว้เยอะมากเลย ให้จราจรไป แต่ก่อนเขาเรียกว่าจราจร

ไปรำา สมัยสุรพล สมบัติเจริญน่ะ จราจรไปเป่านกหวีด ปิ๊ดๆๆ ให้ทางนี้รถ

ไป ทางนี้รถหยุด ปิ๊ดๆๆ สุดท้ายโลกพัฒนาไป ก็เริ่มเจริญ มีคนไปดูงานต่าง

ประเทศมา บอกว่า “โว้ย วิธีอย่างนี้แก้ไม่ได้หรอก เอาตำารวจมาแก้ ไม่พอ 

เทคโนโลยีไปไกลแล้ว ตอนนี้เขาเอาไฟเขียวไฟแดงมาใส่” ก็เอาไฟเขียวไฟ

แดงมาใส่ ไฟเขียวไฟแดง ไม่ใช่ทำาเองนะ ตอนแรกๆ ไปดูงานต่างประเทศ

มา ไม่ใช่อัตตาหิ อัตโนนาโถ (หัวเราะกัน) ไปดูงานต่างประเทศมา พอเอา

มาใส่ ดีใจใหญ่เลย วิธีการทำายังไงฮะ ตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่งฮะ ตบมือกัน 

โอ้โห ตอนนี้ตำารวจไม่ต้องมาตากแดด ตำารวจทำาท่าเต๊ะเลย ตำารวจดีใจมาก

เลย ไม่ต้องไปยืนตากแดด มีไฟเขียวไฟแดงทำาแทน ต่อไปเราจะได้สบายใจ 

รถจะโล่งแล้ว ไม่มีรถติด เพราะเรามีไฟเขียวไฟแดง (หัวเราะกัน) ณ วันนั้น

พดูอย่างนีจ้รงิๆ รูส้กึอย่างนัน้จรงิๆ ฮะ ถามว่ามไีฟเขยีวไฟแดงแล้วรถตดิมัย้

ฮะ ติดฮะ พอติดอีก ก็ไปดูอีก ไกลกว่าเก่า พวกใหม่มา “ไม่ใช่แค่ไฟเขียวไฟ

แดง ตอนนีเ้ขาให้รถข้ามกนั มดุลงไปตรงนี ้ตรงนีข้้ามตรงนี ้ตรงนีข้้ามตรงนี้ 

ไปเลีย้วกลบัตรงนี ้มนัวิง่ได้ ไม่ต้องไปตดิไฟเขยีวไฟแดง” อนันัน้กไ็ปดเูขามา 

ก็ไม่ได้อัตตาหิ อัตโนนาโถ เหมือนกัน ไปดูเขามา แล้วก็ไปจ้างเขามาทำาอีก

นะ ไอ้ลอดไปลอดมา แล้วมันติดมั้ยฮะ ติดเหมือนเดิมฮะ อันนี้เขาก็ปล่อย

ลูกโป่ง ตบมือกันอีกนะ ดีใจอีก ติดเหมือนเดิม ไม่นานติดเหมือนเดิม อีก

พวกหนึ่งก็ไปดูอีก “อู้ เขาไม่ทำากันแล้ว เขาทำาทางด่วน คือออกมาจากนอก

เมือง ขึ้นไปข้ามทะลุเลย ทางนี้ขึ้นข้ามตรงนี้เลย ผลปรากฏว่าข้างล่างวิ่งจะ

ไม่ตดิเลย เพราะพวกนัน้ไป” พอทางด่วนลงไปตรงไหน ตรงนัน้กเ็กดิหมูบ้่าน

จดัสรรขึน้มา เกดิเป็นหมูบ้่านจดัสรรขึน้มา พอมทีางด่วนแล้วรถตดิอกีมัย้ฮะ

กรุงเทพฯ ติดเหมือนเดิม อีกพวกหนึ่งทำาไง อู้ย ไม่ใช่ๆ ทางด่วนไม่พอ เจาะ

รูๆ มุดรูๆ โผล่ขึ้นไปเจอเพื่อน เป็นไง ติดมั้ย ติดฮะ แล้วผ่านมาสองพรรค

การเมืองใหญ่ๆ หาเสียงแข่งกัน พรรคหนึ่งบอกว่าพรรคเราจะแก้ปัญหารถ
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ติดด้วยมีรถมุดใต้ดินสีแดง สีเหลือง กับสีม่วง อีกพวกหนึ่งว่า ของผมก็มี

เหมือนกัน สีชมพูและสีแดงและสีนำ้าเงิน เอ ถ้ามันเจาะ 6 รูนี่ มันไปโผล่ขึ้น

ไปเจอเพื่อน คิดว่า มันยังจะติดอยู่อีกมั้ยฮะ (เสียงตอบ : ติด) ติดเหมือนเดิม 

แสดงว่าเป็นปัญหาทีแ่ก้ไม่ได้ แต่วนัดคีนืดวีนัที ่13-14-15 เมษายน ทกุปีฮะ 

ผมไปสังเกตดู รถในกรุงเทพฯ โล่งเลยฮะ ไปตรงไหน โหย โล่งไปหมดเลย 

ยิ่งวันที่ 15-16-17 มันหยุดต่อยาวยิ่งโล่งใหญ่เลย โล่งมั้ยฮะ

 เสียงตอบ  โล่ง

 พ่อคำาเดื่อง  แล้วทำาไมรถไม่ติดในกรุงเทพฯ ฮะ ตอนนั้น

 เสียงตอบ  สงกรานต์อยู่ คนต่างจังหวัดกลับบ้าน

 พ่อคำาเดื่อง  โอ๋ คนกลับต่างจังหวัด รถก็เลยไม่ติดที่กรุงเทพฯ มีคนแก้มั้ย

ครับ ที่กรุงเทพฯ มีคนแก้เรื่องรถติดมั้ย มีมั้ย วงเล็บแค่ คนกลับบ้านรถก็ไม่

ตดิแล้ว แค่คนกลบับ้าน รถกไ็ม่ตดิแล้ว แล้วไปมดุร ูหา...อะไรกไ็ม่รู ้(หวัเราะ

กัน) แล้วฟังนะ พอคนกลับบ้าน รถไม่ติด รัฐบาลจ่ายตังค์มั้ย ไม่ต้องจ่าย 

แล้วคนกลับบ้าน แออัดที่กรุงเทพฯ ลดลงมั้ย ลดลง สลัมคนในสลัมลดลง

มั้ย ลดลง มลภาวะลดลงมั้ย ลดลง ทุกอย่างลดลงหมด ไม่มีแก้ซักอัน ขยะ

กล็ดลง ทกุอย่างลดลงหมด แล้วทนีีไ้อ้ครอบครวัทีแ่ตกกระสานซ่านเซน็จาก

บ้านไปกรุงเทพฯ คิดถึงกัน พ่อแม่ลูกได้กลับมาเจอกัน อบอุ่นมั้ย ไม่ต้องมี

กระทรวงพฒันาสงัคม มนักอ็บอุน่เพราะอยูบ้่านด้วยกนั อย่างนีค้อือนัเดยีว

นะ ปัญหาคือคนทะลักเข้าไปอยู่ตรงกลาง ก็ไปเกิดปัญหาสลัม เแออัด วิ่ง

ราว เกิดปัญหาผิดลูกผิดเมีย เพราะมันจากบ้านไป เกิดปัญหาทุกอย่างเลย 

แค่เรื่องเดียว คนเข้าไปอออยู่กัน พอคนกลับบ้าน ทุกอย่างคลายหมดเลย 

นี่แหละ ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้ แต่ต้นเหตุเราต้องรู้ให้ได้ว่าต้นเหตุ

มาจากไหน ไม่ใช่จะไปมุดรูๆ มุดรูปุ๊บเกิดการก่อวินาศกรรมขึ้นมา ก็จะไป

ซื้อกล้องวงจรปิดติดถี่เข้า (หัวเราะกัน) พอถี่เข้าเกิดปัญหาอะไรฮะ ก็จะมี

การตรวจสอบว่ากินหัวคิวเรื่องกล้องวงจรปิด ฟ้องกันอีก ติดบนถนนเสร็จ

ไปติดคุกอีก ต่อไปเรื่อยๆ ไม่จบ พอเรื่องไฟแล้วก็ไปเรื่อยเลย มีเรื่องต่อไป

เรือ่ย ต่อจากเรือ่งนีเ้ยอะแยะ ไอ้ซือ้หวัรถมาเป็นของดขีองจรงิไม่จรงิ เหมอืน 

CTX แล้วก็ไปเรื่อยเลย ไม่จบ เพราะว่าไปเรื่องปัญหามีแต่ปัญหาบานปลาย

 ฉะนัน้อะไรกต็ามถ้าเราจะแก้ เราต้องดแูต่ละเรือ่งไปว่าจะทำาทีต้่น

เหตุ เหมือนผมพูดว่าต้นไม้จะเป็นคล้ายๆ กับคนกลับบ้าน เรื่องเดียวมันจะ

ไปคลายหลายปม เราต้องเลือกอีกเฉพาะเป็นเรื่องๆ หัวใจสำาคัญ แต่ถ้าผม

อายหุมืน่ปี ผมจะสำารองไปเป็นมลูนธิแิก้ปัญหาสลมัซกั 10 ปี ไปดปัูญหาแก้

เรื่องโรคเอดส์ซัก 10 ปี ไปแก้ปัญหาเรื่องผังเมืองซัก 50 ปี ก็จะไปเรื่อยๆ  

ถ้าอายุหมื่นปีเนาะ (หัวเราะกัน) แต่อายุน้อยขนาดนี้คงไม่ไปเล่นหลายๆ 

เรื่องอย่างนั้นหรอก ก็คงเลือกเฉพาะที่จำาเป็นจริงๆ จะต้องเลือกใช้เฉพาะ

จำาเป็น เพราะว่าต้องนับอายุลง เพราะตอนนี้เราเดินไปใกล้โลงศพเรื่อยๆ ก็

ต้องเลอืกทำาทีส่ดุทีส่ดุของทีส่ดุ ต้องเลอืกเค้นจรงิๆ เพราะตอนนีเ้ขาบอกว่า

ผู้ชายอายุเท่าไหร่นะ ถัวเฉลี่ยประเทศไทย

 เน็ด  ประมาณ 70

 พ่อคำาเดื่อง 

 70 ตอนนี้ผมก็ 57 แล้ว 58-59-
60 กเ็หลอือกี 13 ปี สมมตถ้ิำถงึเกณฑ์ อกี 
13 ปี 13 ปี แต่ละวัน ก็มีกลำงคืนครึ่งหนึ่ง 
กลำงวันครึ่งหนึ่งนะ อย่ำงเรำท�ำงำนก็ได้แค่
กลำงวัน ก็จะเหลือ 6 ปีครึ่ง อำยุจริงๆ ที่
จะใช้ 6 ปีครึ่ง ถ้ำไปกินข้ำว 3 มื้อ มื้อละ 
30 นำที ก็หำยอีกวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง ปี
หนึ่งก็ 365 วัน ก็ 365 ชั่วโมงบวกอีก 
182.5 ชั่วโมง โอ้ เหลือน้อย ถ้ำเข้ำห้อง
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น�้ำนำนๆ หน่อยนึง ไม่ไหวเลย (หัวเรำะกัน) 
ไม่เหลืออำยุไว้ท�ำงำน มันน้อยลงมำกเลยทีนี้ 
ต้องรีบ ใช่มั้ย
 เพราะฉะนั้นจะต้องจริงๆ จะต้องรู้ว่าเรามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ 

คงจะไปคิดเยอะๆ อย่างนั้นไม่ได้ เลยไม่อยากคิดตามอะไรหลายเรื่องหลาย

ราว ไม่เป็น แค่เลือกทำาซักเรื่องหนึ่ง หลักๆ ให้สำาเร็จซะจะได้ต่อเนื่อง เชิญ

ครับ ยุให้ถามหลายเรื่องเลย ยุซ้าย ยุขวา (หัวเราะ) แหม...คนกลับบ้าน รถ

กไ็ม่ตดิแล้วเนาะ ทำาไมมนัง่ายอย่างนี ้ทแีก้กลบัแก้ยาก แต่กย็งัตดิอยูเ่หมอืน

เดิม เงินก็เสีย
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 ตัวชี้วัดว่ำเศรษฐกิจพอเพียงมัน
พอดีที่ตรงไหน
 พ่อคำาเดื่อง  เหนื่อยเนาะ

 เสียงพูด  มีใครอยากรู้อะไร

 พี่หนิง  เงียบเชียบ

 พ่อคำาเดื่อง  งั้นก็พักผ่อน เพราะว่าเดินทางนานเหลือเกิน คงอย่างนี้นะว่า 

สิ่งที่ผมทำามา ผมจะสรุปตรงนี้ให้เห็นก่อนว่า ทำาไมทำา แล้วจะมีตัวชี้วัดมั้ย 

เมื่อวานก็ไปคุยกันที่ มสธ. วันก่อนไปที่ มสธ.ที่กรุงเทพฯ เขาออกรายการ

ช่อง 9 เขาบอกว่า ไปคุยกันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้พู๊ด พูดกันเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง พูดกันเยอะมากเลย ผมว่าใครจะพูดยังไงก็หาว่าคนนี้

พูดไม่ถูก (หัวเราะ) คือต่างคนก็หาว่าคนนี้พูดไม่ถูก ผมบอกว่าถูกไม่ถูกไม่

เอา ผมไปเอาตัวชี้วัดดีกว่า ถ้าทำาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำาเร็จเนี่ย มันจะ

วัดได้ยังไง ส่วนของผมผมจะวัดได้ออกมาจะมีประมาณ 6-7 ตัว 8 ตัวชี้วัด 

ถ้าทำาสำาเร็จ จะต้องมีอย่างนี้

1

 ทำาอาชีพอะไรก็ตาม ถ้าท�าไปหนี้สินต้องลดลงแล้วก็หมด อันนี้

ถูกต้อง คือทำาแล้วหนี้สินต้องลดลงแล้วก็หมด แต่ถ้าทำาไปหนี้สินมากขึ้นผิด 

หรือใครว่าไม่ผิดก็ตามก็เชิญ

2

 ท�าไปงานต้องเบาลง ไม่ใช่ทำาไปงานหนักขึ้น ไม่ใช่หนี้สินลดลง

งานหนักขึ้น หนี้สินลดลงก็ไม่ใช่ คืองานต้องเบาลง อันแรกหนี้สินลดลงแล้ว

ก็หมด อันที่สองงานทำาไปงานเบาลงหรือทำาก็ได้ไม่ทำาก็ได้ อยู่เฉยก็ได้ ก็คือ

ถึงด้วยหลักนั้น

3

 อนัทีส่ามถ้าเปน็เกษตรกรรม ท�าไปดินต้องดขีึ้น อุดมสมบรูณ์ขึน้ 

ดินต้องดีขึ้น ถ้าทำาไปแล้วดินเสื่อมไปอย่างปัจจุบันนี้ ผิด เพราะถ้าเสื่อมไป 
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อนาคตไม่มีอ่ะ เพราะว่าดินคืออนาคต

4

 อันที่สี่ ท�าไปแล้วต้องเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

ขณะทีเ่ราทำาไปแล้วเกดิอย่างเช่น ในนำา้กม็จีำานวนปลาหรอืชนดิของปลาเพิม่

ขึน้ บนบกกเ็หมอืนกนั ชนดิของนกของแมลงของต้นไม้เพิม่ขึน้ ทกุอย่างเพิม่

ขึ้นหมด ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น

5

 อันที่ห้า ก็คือมีตัวช่วย มีตัวช่วยเพิ่มขึ้น เหมือนรายการในทีวีน่ะ 

กำาลังจะถึงที่สุดก็จะมีตัวช่วย อย่างเช่นเวลาผมพูดอย่างนี้ หน่อไม้มันก็โผล่

เขยิบขึ้นๆ ต้นไม้ก็โตขึ้นๆ จริงๆ ต้นไม้ไม่นอนนะ ถ้าเราไปวัดดู มันจะโต

ขึน้ แล้วผมไปไหนมนักโ็ตขึน้ มนัช่วยผม ไม่ว่าผมจะไปอยูต่รงไหนกต็าม จะ

ทำางานไม่ทำางานมนักโ็ตขึน้ๆ ใบไม้กด็ขีึน้ ทกุอย่างมนัเจรญิขึน้ ธรรมชาตมินั

เจริญขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำา เขาเรียกมีตัวช่วย

6

 อันที่หก ก็คือมีสวัสดิการ มีสวัสดิการได้ อย่างเช่น เราอยากมี

บ้าน ก็มีไม้ทำาบ้าน เราอยากมีฟืน ก็มีไม้ฟืน มีถ่านมีอะไรต่างๆ มี มีอาหาร

การกิน มีสวัสดิการน่ะ จะเป็นอย่างไรต่อไป ถึงลูกถึงหลานก็ยังมีอาหารใน

ตรงนี้ มีพอ มีพอแน่นอน ข้าวปลาอาหารต่างๆ พอ พอเลี้ยงไป มีสวัสดิการ

ของตัวเอง แม้แต่ตายก็จะมีไม้เผา ไม้หาม ไม้ทำาโลง มีหมดทุกอย่าง

7

 แล้วก็อันที่เจ็ด คือ สามารถมอบสิ่งที่เราท�าเนี่ยให้ลูกต่อได้ ให้

ลูกหลานต่อได้ เหมือนเราวิ่งมาๆ ตอนนี้จะถึงปลายทาง เหมือนเราวิ่ง เรา

ยื่นไม้ให้ลูกได้ ลูกก็ต่อไม้ได้

8

 แล้วอันที่แปด ตายไปลูกหลานกราบไหว้ได้ สมมติผมตายไปอีก 

20 ปีข้างหน้า ไม้ยางนา ต้นประมาณ 40 ปี ก็จะประมาณ 2 คนโอบ พอ

นึกออกเนาะ ไม้ยางนาขนาด 2 คนโอบอายุ 40 ปี 15,000 ต้น ตะเคียน

ทอง 2 คนโอบ อายุ 40 ปี 9,000 ต้น แล้วถ้าลูกหลานเกิดมาเห็นไม้พวกนี้

ทำา เขาถามไว้ใครทำาเอาไว้ โอ้ พ่อประสานคนนี้ทำาไว้ ลูกหลานกราบไหว้ได้

มั้ย ได้ อู้ คิดได้ไง ทำาไว้ให้เรา กราบไหว้ได้ เอ้าไอ้ลูกหลานรุ่นนี้นะ 40 ปีนะ 

ถ้าผ่านไป 100 ปีข้างหน้า ต้นยางนาอายุ 100 ปี 15,000 ต้น อายุ 100 ปี 

ตะเคียนทอง 9,000 ต้นเดิมนี่ล่ะ แต่มันอายุ 100 ปี ใช่มะ พอผ่านไป 100 

ปี แล้วเป็นเหลนลงไปเลย แล้วพวกนั้นจะกราบไหว้ได้มั้ย กราบไหว้ได้อีก

 ถ้ำเป็นคนมำ คือตัวเองก็อยู่ได้ ลูก
หลำนก็อยู่ได้ ลูกหลำนยังมีอนำคตเพรำะ
ฝีมือของเรำ จึงจะสมควรว่ำชำติหนึ่งเกิด
มำ แล้วก็ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นผิดเป็นภัย
ต่อทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและก็มี
ประโยชน์ต่ออนำคตลูกหลำนด้วย ผมว่ำแค่
นี้ก็น่ำจะพอแล้ว
 แต่บางคนยังไม่ถึงลูกหลานเลย ไล่ดะเลย อะไรก็ยังไม่เอา โดน

ไล่ ไม่ไหว อย่างนี้ลูกหลานไม่ได้กราบไหว้ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำาตรงนี้ได้ 

ก็จะภาคภูมิใจ อย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเดินทางสู่ความตายแล้ว ทุก

คนต้องขอร่องรอยระหว่างก้าวเดินย่างก้าวของเรามันต้องจารึกอะไรเป็น

ประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจบ้าง บรรพบุรุษของเขาได้ทำาอะไร

ไว้ให้โลกนี้ แค่นี้ก็น่าจะพอสำาหรับชีวิตหนึ่ง ถ้าใครทำาได้มากกว่านั้นก็แล้ว

แต่ แต่ผมก็หวังแค่นี้ เป็นคนมักน้อย สันโดษ (หัวเราะ) ถึงเลือกมาทำาเรื่อง

นี้ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คง ตื่นเช้ามากระฉับกระเฉงแล้วค่อยคุยกันดีกว่านะ

 ลุงอ๋อย  เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้พ่อคำาเดื่องพา เมื่อกี้อ้างอิงอะไรก็มองไม่เห็นว่า

ทำาอะไรไว้บ้าง ที่ว่าดำานำ้าลงไปแล้วเอาดินขึ้นมาให้ดู

 พ่อคำาเดื่อง  พรุ่งนี้มองเห็นเหมือนกัน ก็ตอนนี้มันมืดๆ อยู่ ไม่เป็นไร พรุ่ง
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นี้เช้าจะพาเดินดูตรงที่ทำาว่าทำายังไง ก็จะทำาให้เราเห็น อาจจะเห็นว่าชนบท 

อีสานภาพที่เราเคยเห็นอีสานแตกระแหง อาจจะเปลี่ยนไปได้บ้าง เออ มัน

ฟื้นได้ด้วยวิธีคิดของคนนะ ไม่จำาเป็นต้องเป็นอย่างนั้นตลอดก็ได้ เพราะ

ฉะนั้นก็คงพักแค่นี้ เราจะได้พักผ่อนเพราะเดินทางกันมายาวเหลือเกิน ก็

ต้องกราบขออภัยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปที่ชลบุรีก็เลย ตัวเองไม่มี

เวลามากนัก อาจจะเลยคุยกลางคืนให้มันเยอะก่อนแล้วก็ ก็ขออภัยเนาะ 

ครับ สวัสดีครับ

 ทุกคน  ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ

 ลุงอ๋อย  ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องเรียนเชิญพ่อคำาเดื่องอีกนิดนึงนะครับ ดู

 พี่หนิง  ซักกี่โมงดี

 ลุงอ๋อย  พวกเราซักกี่โมง 9 โมง 8 โมง

 พี่หนิง  6 โมงเช้า

 เก่ง  6 โมงทานข้าว

 ลุงอ๋อย  ลุงว่าซักประมาณ 8 โมงก็แล้วกัน กำาลังดีนะ คือไม่ร้อน แสงกำาลัง

สวยเลย จริงๆ อยู่นี่เดี๋ยวเราจะนอนด้วยอากาศดีๆ ก็จะหลับเต็มที่

 พ่อคำาเดื่อง   ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอ่ะ

 พี่หนิง   ชั่วโมงหนึ่ง งั้นเราเดินตอน 7 โมงมั้ย แล้วกินข้าว 8 โมง พอดีหนู

นัดอาหารไว้ 8 โมง

 ลุงอ๋อย  อ๋อ

 พี่หนิง  ดีมั้ยคะ เดินตอนเช้า

 ลุงอ๋อย  เนาะ เอางั้นแล้วกัน

 เก่ง  ผมว่าไม่ตื่น

 พ่อคำาเดื่อง  เอา 7 โมงครึ่งเนาะ มาเดินซัก 30 นาที

 ลุงอ๋อย  รอบๆ นี้นะ ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพนำ้าอากาศ งั้น

เดี๋ยวก็วันนี้ก็คงรบกวนพ่อคำาเดื่องเท่านี้ก่อน
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 เดินดูสวนพ่อค�ำเดื่อง
 พ่อคำาเดื่อง  น่าจะมาครบแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับทางนี้ไปเลย

 คือการเดินนี่ บางทีเดินดูเฉยๆ ก็จะดูเฉยๆ มันจะเหมือนเวลาเรา

ดบูอลแล้วไม่มคีนพากย์ นกึออกมัย้ กจ็ะเงยีบไปเลย มนักเ็ตะเหมอืนเดมินะ 

แต่มนัดจูะสนกุไปอกีแบบหนึง่ เหมอืนชกมวยแล้วคนไม่พดูว่าชกซ้ายชกขวา 

มนักเ็ฉยๆ ดตู้นไม้กเ็หมอืนกนั แต่ถ้าเราดเูรากจ็ะเหน็ต้นไม้อย่างนี ้แต่ถ้าเรา

อยู่ไปแล้วฟังไปด้วยคุยไปด้วยมันก็จะเห็นต่างกัน

 อย่างเช่นว่า นี่คือ ต้นตะเคียนทอง ตะเคียนทองไม่มีนางตะเคียน

หรอกนะ ถ้าพวกเราไปนึกถึงต้นตะเคียนทอง อำาเภอนี้คืออำาเภอแคนดง ก็

คือเป็นดงตะเคียน ต้นแคน ภาษาอีสาน ต้นตะเคียน ภาษาไทย (เสียงตอบ  

: อ๋อ) อนัเดยีวกนั แต่ก่อนไม้ตะเคยีนทองต้นโตมากเลย ขนาดล้มพาดลำาห้วย 

ล้มไปจะทำาเป็นสะพาน ขี่เกวียนข้าม นึกภาพออกมั้ย ต้นไม้แล้วมีวัวเทียม

เกวียนเดินอยู่บนขอนไม้ข้างริมๆ ตรงกลางลากเดินได้เลย นึกภาพพวกนี้

นึกออกยากอยู่ เกวียนขนาดไหนล่ะ บางคนอาจจะไม่เคยเห็นตะเคียน อย่า

ไปยุ่งเลย ขนาดนั้น ต้นนี้น่ะโตมาก ต้นนี้อยู่มา 12 ปี (ต้นตะเคียนริมโรง

อาหาร) ใช้เวลาขุดปลูก 3 นาที (หัวเราะกัน) ต้นนี้ก็ 3 นาที (ต้นตะเคียน

ข้างๆ) ปลูกพร้อมกัน นี่ขี้เหล็ก อันนี้ไม้ยาง อันนี้ไม้ตะเคียนทอง อันนี้ตอน

แรกไม้ขี้เหล็กเคยปลูกตรงนี้ แต่ต้นตะเคียนทองเริ่มจะโตกว่าเพื่อน ไม้พวก

นี้ถ้าเป็นต้นแบบเดิม สมัยก่อน 3-4-5 คนโอบ ต้นหนึ่งหลายล้านบาท (เดิน

กันไปตามทาง) อันนี้ผมก็ปลูกใหม่ ปลูกใหม่ 4 ปี ปลูกแทรกไว้ เพราะว่า

ถ้าเผื่อคนรุ่นหนึ่งไปตัดรุ่นนั้น รุ่นหลังมาจะได้ใช้รุ่นนี้ คือ เราแซมไว้ก่อน 

คือ เขายังไม่เกิดเราก็เตรียมการไว้เลยว่าใครรุ่นไหนจะใช้ยังไงก็จะโตไม่เท่า

กนั เพือ่ให้เขาได้เวลาตดัจะได้ไม่ตดัแบบเขวีย้งเหมอืนรุน่กเฬวรากทีผ่่านมา 

ไม่อยากด่าเลย (หัวเราะกัน) ไม่อยากด่าตัวเองเลย แล้วต้องคิดอย่างนี้ แล้ว

เวลาปลกูให้ปลกูไปกบัไม้อืน่ มนัจะชะลดู เหน็ต้นขีเ้หลก็รมิถนนมัย้ มแีต่พุม่

เต็มไปหมด เพราะฉะนั้นวิธีทำาไม้ยาว ก็คือเราปลูกกับไม้อื่น มันจะชะลูดไป

เลย ทำาให้เนือ้ไม้ยาวขึน้ เคยเหน็แตกๆ แล้วมนัเป็นแบบนัน้มัย้ เป็นแบบนัน้
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เพราะว่าคนยังไม่เอาความรู้เข้าไปจัดการมัน

 พี่จ๋า  ไม้นี้ใช้ได้มั้ยคะ

 พ่อคำาเดื่อง   ได้สิ ใช้ได้ สวยมาก ไม้ขี้เหล็ก เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านพี่กอล์ฟ

 ป่าน  กินใบและใช้ไม้ได้ด้วยเหรอคะ

 พ่อคำาเดือ่ง  ได้ มคีนถามว่าพ่อปลกูไม้อะไรบ้าง กป็ลกูสารพดั อย่างไม้ยนืต้น

ปลูกไม้อะไร ปลูกไม้ขี้เหล็ก ทำาบ้าน แล้วผักล่ะ ก็ปลูกผัก ปลูกอะไร ปลูก

ขี้เหล็ก (หัวเราะกัน) แล้วผักยืนต้นล่ะ ก็ผักขี้เหล็ก ยืนต้น แล้วก็สมุนไพรก็

ขี้เหล็ก เพราะว่าเวลากินแล้วมันคลายเครียด ทำาให้นอนหลับ แกงขี้เหล็ก

เนี่ย แล้วไม้ดอกล่ะ ไม้ดอกไม้ประดับ ก็ปลูกขี้เหล็ก ดอกเหลืองอร่ามเลย 

จริงๆ คนไปแยกพืชจนอธิบายไม่ถูก อย่างพวกสะเดา กินได้ สมุนไพร ไม้

ยืนต้น มันอยู่ในนั้นหมด แต่ไม่รู้ใครไปพูดคำาว่าสมุนไพรออกมาก่อน ก็เลย

กลายเป็นเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลย (หัวเราะกัน) (เดินต่อ)

 บับเบิ้ล  ใครเรียน plant น่ะ (หัวเราะ)

 พ่อคำาเดือ่ง  กต้็องการอธบิายขีเ้หลก็ให้มนัตลกน่ะ ไม่งัน้มนัไม่คดิ แล้วเวลา

ปลูกต้นไม้ ผมจะปลูกทึบไปก่อน จะปลูกแถวนู้นก่อน แล้วค่อยมาปลูกแถว

ข้างใน ตรงนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่เรารู้แล้วก็คนทั่วไปเอาไปใช้

 เวลาปลูกต้นไม้ เราจะปลูกพวกต้นก้ามปู ฉำาฉาไปก่อน เพราะ

ฉำาฉาใบของมันเป็นธาตุอาหารสูง มันเป็นพืชตระกูลถั่ว แล้วมันโตเร็ว ไม้

ฉำาฉาลงมากิ่งมันมาพวกเดียวกับถั่วเหลือง แป๊บเดียวโตเร็ว ใบก็ร่วงเร็ว 

ปลูกเร็ว ถ้าปลูกพร้อมกัน พวกฉำาฉาจะออกมาก่อนเพื่อน เหมือนเราถ้า

ย้ายไปอยูบ้่านใหม่ เราต้องยกไปทัง้ครอบครวั หมายถงึสร้างป่าต้องสร้างทัง้

ครอบครัว ต้นก้ามปู ฉำาฉาจะเป็นเหมือนแม่บ้าน พอไปปุ๊บ จะสับมะละกอ 

ตำาให้ครอบครัวกินเลย ไอ้พวกนี้จะเป็นเหมือนลูกบ้าง (ต้นขี้เหล็ก) พ่อบ้าง 

(ต้นตะเคียนทอง) พวกนี้ปลูกไปกว่าใบจะร่วงคืน มันไม่ได้เลี้ยงตัวเองน่ะ 

ต้องไปกินคนอื่นก่อน หมายถึงว่าอาศัยคนอื่นก่อน แต่ระยะยาวพวกนี้จะ

โตแข็งแรง เพราะฉะนั้นเราก็จะปลูก

 แล้วอันที่สองนี่ ชาวบ้านทั่วประเทศไทย เวลาปลูกพืชปุ๊บจะมี

ปัญหาเรื่องหญ้า เคยได้ยินมั้ย พอตัดป่าปลูกพืชเขาว่าจะไม่มีปัญหาเรื่อง

หญ้า ที่ไหนเลย เจอตลอด แล้วเขาทำายังไงวิธีเวลาเจอปัญหาเรื่องหญ้า เรา

เคยมีข้อมูลมั้ย (เสียงตอบ : ก็ถางหญ้า) อ่อ ถากหญ้า ไม่ถาก ก็จ้างคนถาก 

ไม่จ้างคนถากก็ใช้ยาฆ่าหญ้า มีทำาอยู่ 3 อย่าง แต่ที่ตรงนี้จะไม่ทำาซักอย่าง 

ถากกไ็ม่ถาก คดิว่าถากหญ้ามัย้ ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ามัย้ ด ูแล้วทำาไมถงึไม่มหีญ้า 

เออ ต้นไม้มันบัง คือ หญ้าชอบแสง ถ้ามีแสงปุ๊บมันจะขึ้นมาปกป้อง คือ ถ้า

โลกร้อนเมื่อไหร่ ตายทั้งคนทั้งสัตว์ แต่หญ้าเป็นหน่วยกล้าตาย เป็นหน่วย

ซีล เป็นหน่วยพิเศษ ทีมหน่วยรบพิเศษ ป่าดงดิบจะอยู่ล้านปีมาแล้วก็ตาม 

ไม่มีหญ้าซักเส้น ต้นตัดวันไหน หญ้าขึ้นวันนั้น สองวันหญ้าขึ้นมาเลย มัน

มาปกป้องโลก หลังจากหญ้าขึ้นเสร็จก็จะเกิดต้นสาบเสือ ต้นอะไรที่มันสูง

ขึ้นมา แล้วหญ้าก็ไปพัก พอเกิดตากับยาย สาบเสือก็ไปพัก จริงๆ แล้วมันไม่

ได้พกัไม่ได้หาย มนัอยูใ่นนี ้(ชีไ้ปทีด่นิ) ตดัวนัไหนขึน้มาทนัทเีลยนะ มนัซ่อน

อยูใ่นนี ้จะร้อยปีพนัปีกซ่็อนอยูใ่นนี ้ทนีีเ้พือ่ไม่รบกบัหญ้าเรากไ็ปทำาให้หญ้า

หลงทาง ก็คือมันทึบมันนึกว่าโลกยังดีๆ อยู่ มันก็เลยไม่ขึ้นมา (หัวเราะกัน) 

เอ้า ก็มันยังดีๆ มันก็ไม่ขึ้นมา มาปลูกก็ตาย หญ้าตรงนี้ รดนำ้าก็ตาย เพราะ

เราทำาให้มันไม่น่างอก ไม่น่าอยู่ ไม่น่าเกิด ก็โดยใช้เครื่องมือธรรมชาติ

 เรำมีหน้ำที่เอำมือใส่กระเป๋ำ แล้วก็ให้
ธรรมชำติท�ำงำน คือ ผมขี้เกียจ ก็เลย
พยำยำมคดิอะไรทีจ่ะไม่ต้องมำท�ำน่ะ (หวัเรำะ
กัน) ขณะที่พูดกับเรำก็ให้ต้นไม้มันโตฟรีๆ 
เลยนะ แล้วก็ยังออกค่ำแรงให้เรำอีก
 (พ่อคำาเดื่องนั่งลงข้างต้นไม้ แล้วคุ้ยดิน) แล้วขณะที่มันลงมาไม่ใช่

แค่มันลงมาเฉยๆ เอาใบไม้ลงมาเฉยๆ แล้วสัตว์พวกนี้จะมีนำ้าตาลนะ แล้ว

จะมาทำาให้จุลินทรีย์ย่อยได้ง่าย แล้วใบนี้ลงมาอย่างนี้มันก็เอามาด้วย แล้ว

ดินที่ไม่ดีก็ตาม ถ้าใบไม้สะสมมากๆ เข้า ก็จะดีเอง ดินก็คือจะเป็นเหมือน
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กับกระถางก็ได้ ถ้าเอาอันนี้ไปไว้ในกระถางก็ปลูกต้นไม้ได้ ฉะนั้นมันสร้าง

มาใหม่ข้างบนได้ ไม่มีคำาว่าดินดีไม่ดี ดินยังไงก็ได้ เอาขุดไปใส่กระถางปลูก

ได้เหมือนเดิม ดินคงไม่มีแย่กว่ากระถางหรอกนะ ในโลกนี้ คือมันเป็นข้อ

จำากัดของความคิดของเราน่ะ ที่ผ่านมา จึงเกิดกรมพัฒนาที่ดิน เกิดกรมป่า

ไม้มา เกิดกรมต่างๆ มา ปลูกไปปลูกมาป่าหมดเลย กรมพัฒนาที่ดินก็ที่ดิน

เสียทั้งประเทศเลย (หัวเราะกัน) ไม่รู้จะว่ายังไง ปลูกมาตั้งร้อยปีนะ ถามว่า

ตอนทีต่ัง้กรมป่าไม้มา 100 ปี ทีผ่่านมาจนถงึวนันี ้เราคดิว่าป่าไม้ช่วงไหนจะ

เยอะกว่ากัน (เสียงตอบ : แต่ก่อน) อ๋อ ช่วงสร้างใหม่ๆ เยอะกว่า ก็แสดงว่า

ตั้งมาแล้วน้อยลง ไม่ต้องน้อยลงนะ ตั้งมาร้อยปีแล้วยังเท่าเดิมยังถือว่าแย่

เลยนะ ถ้ามี 2 ต้น แล้วใช้เงินปีละ 5-6 หมื่นล้านบาท นี่ถือว่าแย่แล้ว มี 2 

ต้นเท่าเดิม แล้วถ้าน้อยลงอีกนี่ แปลว่าอะไร พอแปลออกมั้ย แปลว่าอะไร 

(หัวเราะกัน) นี่มันคือความล้มเหลวของประเทศไทยแทบทุกเรื่องนะ กระ

ทรวงเกษตรฯ ตั้งมานานแล้ว ตอนนี้เกษตรกรลดลงๆ เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 

แปลว่าอะไร (เดินต่อ)

 นี่เป็นต้นตะเคียนทองที่ปลูกไว้ เวลำ
ปลูกทุกวัน กำรเรียนรู้จะไม่ใช่เรียนรู้แบบเชิง
จินตนำกำร แต่ของผมจะเป็นกำรท�ำใหม่กับ
จนิตนำกำร ต้นนีต้้นตะเคยีนทองปลกูมำเข้ำ
ปีที่ 2 แล้ว แล้วอีก 12 ปีข้ำงหน้ำมันจะ
เท่ำกบัต้นนัน้ต้นทีเ่รำด ู(ต้นตะเคยีนทองแรก) 
แล้วเวลำเห็นต้นนี้ ต้องเห็นเหมือนต้นนั้น ก็
คือมองไปอีก 12 ปีข้ำงหน้ำให้ได้ นึกให้ออก

 เหมือนวัดๆ หนึ่งเขาว่า มองเห็นมันใสเลย มองให้มันเห็นเลยอ่ะ 

ว่า 12 ปีข้างหน้า ต้นนี้ต้องเท่าต้นนั้น ผมตายมันก็ต้องเท่า แล้วภาพตรงนี้

เมื่อเท่าต้นนั้น ภาพตรงนี้จะออกมาเป็นยังไง นั่นคือสิ่งที่เราต้องทะลุไปให้

ถึง ไม่งั้นเห็นต้นไม้เล็กๆ แล้วจะไม่อยากปลูกกัน มันไม่มีอะไรจูงใจ เพราะ

ฉะนัน้ เวลามองอะไรต้องให้รูว่้าเมือ่เป็นอย่างนีม้นัต้องเป็นอย่างนัน้แน่นอน 

เหมือนอิทัปปจยตาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เหมือนที่ผมบอกเมื่อวานนี้ว่าทำา

ไปๆ ดินมันต้องดีขึ้นๆ เกษตรกรดีขึ้น อันนี้ใบไม้ลงมา (ชี้ให้ดูที่โคนต้นไม้) 

แล้วเชื่อมั้ยว่าใบไม้ลงมา 50 ไร่ ผมไม่ได้เอามือมาจับเลย ให้มันลงมาเอง นี่

ใบทีผ่่านมาปีนี ้(หยบิใบไม้ทีท่บัถมอยูช่ัน้บนสดุของพืน้) มนัยงัไม่ผมุาก (คุย้

ลงไปอกีหน่อย) อนันีเ้ป็นปีทีแ่ล้ว ใบมนัจะต่างกนั (สใีบไม้เริม่นำ้าตาลเข้ม ใบ

เลก็ยุย่) มนัจะเริม่ๆ ย่อยละ เนีย่จะต่างกนั เริม่ต่างกนั แล้วพอลงไปข้างล่าง

ก็จะยุ่ยลงไปอีก (คุ้ยลึกลงไปอีก) ก็จะต่างไปอีก ก็จะละเอียดลงไปอีก (เป็น

เศษใบไม้ ไม่รู้ใบอะไร สีเข้มเกือบดำา) พอลงไปอีกข้างล่างก็จะมีละเอียดลง

ไป ก็จะเป็นชั้นดินแล้ว แล้วก็จะมี เห็นมะ มันจะเป็นชั้นๆ อยู่ โดยที่ชั้นๆ 

พวกนีเ้ราไม่ต้องมาทำาเลย ให้ธรรมชาตทิำางานเองของมนั นานเข้าต้นไม้กโ็ต

ขึน้ ใบไม้กเ็ยอะขึน้ ดนิกด็ขีึน้ แต่ทกุวนัทัง้ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนีเ้ลย ทำา

ไปยิ่งแย่ลงๆ ทั้งประเทศเลย แล้วก็บ่นว่าปุ๋ยนำาเข้าแพง ซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไร

กบัการนำาปุย๋เข้ามา มนัเป็นเรือ่งทีไ่ม่เป็นเรือ่งทัง้นัน้เลย ตรงนีต้้องเอาปุย๋มา

ใส่มั้ย (เสียงตอบ : ไม่ต้อง) ถ้าขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาใส่ แล้วไม่ต้องไปพูดว่า

จะใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์แล้วก็จะถามว่าจะเอาวัตถุอินทรีย์ที่ไหน ไม่ต้องเอาวัตถุ

อินทรีย์ที่ไหนก็อยู่ที่นี่ ทุกอย่างมันอยู่ที่นี่หมด แต่มันอยู่ที่นี่ ในหัวเรานี่ มัน

ต้องผ่าหัวออกมามั้ง ดูท่า ประเทศไทยเนี่ย (หัวเราะกัน) มันอยู่ในหัวแล้ว

มันไม่ออก (เดินต่อ)

 อนันีจ้ะเป็นพวกตะเคยีนทองทีโ่ตมาหน่อยแล้ว แล้วกแ็ซมต้นใหม่

ขึน้ไว้ปลกูใหม่ กระถนิเทพา เป็นผกัติว้ ผกัเสมด็ (เดนิต่อ) นีล่่ะ เอาต้นไม้มา

ลงที่บอกไว้ เพราะว่ามันจะทำางานแบบดึงเอาหลายเรื่องเข้าหากัน ทำาเรื่อง

เดียวแล้วมันไปแก้หลายเรื่อง แล้วมันอยู่ในวิสัยที่ชาวบ้านเราทำาได้ เพราะ

ว่ามีต้นกล้าอยู่ มีแผ่นดินอยู่ สามารถฝังได้
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 ทีอ่สีำนนีจ่ะไม่เหมอืนประเทศลำว จะไม่
เหมือนภำคอื่น เพรำะทรัพยำกรธรรมชำติ
มนัหมด เรำสงัเกตมัย้ เวลำขีร่ถในอสีำนแทบ
จะไม่มต้ีนไม้เลย มนัไม่มต้ีนทนุ ต้นทนุมนัหำย 
ฉะนั้นอีสำนจ�ำเป็นจะต้องมีต้นทุนขึ้นมำ
 แต่ก่อนก็มีเหมือนที่อื่นน่ะนะ แต่ก็ตัดไปหมด ตอนแรกรัฐตัดขาย 

ตอนหลังสัมปทานมา ชาวบ้านตัดทำาบ้าน ตัดขายบ้างเหมือนกัน แต่พวก

เศษเลก็เศษน้อย สดุท้ายกม็าเผา มาเผาแล้วมาปลกูพชืเชงิเดีย่ว คนปลกูพชื

เชิงเดี่ยวหมด แล้วก็ทำาพืชแบบต้องไปเร่งมากขึ้น อย่างยูคาลิปตัส ผมปลูก

ตะเคียนทอง 9,500 กว่าต้น เป็นรุ่นนี้ ก็ปลูกไปทุกคันน่ะ (เดินต่อ) ต้นนี้ก็ 

12 ปี ยังไม่ถึงหรอก แต่ใกล้แล้วอีก 3 เดือนก็ถึง 12 ปี ปลูกแทรกกับไม้ยาง

นา (หยุดดู)

 ถ้ำเรำเอำไว้อีก 10-20 ปีข้ำงหน้ำ 
ก็ได้บ้ำนหนึ่งหลังละ เรำโดยที่ไม่ต้องมำท�ำ
อะไร คือ แค่ฝังอย่ำงเดียวเนี่ยได้บ้ำนหนึ่ง
หลังเลย ท�ำงำน 3 นำที หลำนได้บ้ำนหนึ่ง
หลัง ท�ำง่ำยมำกเลย
 ไม่ต้องไปอยู่บ้านเอื้ออาทรผู้น่าสงสารต่อไป (หัวเราะกัน) และไม่

ต้องอาศัยฝาเฌอร่า

 ป่าน  แล้วเพาะเมล็ดเองหรือเปล่าคะ

 พ่อคำาเดื่อง  เพาะเอง มีแปลงเพาะชำาอยู่ทางนู้น ต้นไม้เพาะเองทั้งหมด  

 พี่หนิง  เพาะเหมือนเมล็ดทั่วไปหรือเปล่าคะ เก็บเมล็ดมาแช่นำ้าให้มันแตก

 พ่อคำาเดื่อง  อือ แช่นำ้าให้มันงอก แล้วก็ไปลง เหมือนกันกับยางนา บ้านเรา

มนัดตีรงทีอ่ยูใ่นเขตร้อนชืน้ ถ้าปลกูต้นไม้จะโตเรว็กว่าไม้ต่างประเทศ เดีย๋ว

เดินไป ผมจะพาไปดูต้นไม้ เราเคยได้ยิน “ไม้มะฮอกกานี” มั้ย 

 เสียงตอบ  เคย

 พ่อคำาเดื่อง  ไม้มะฮอกกานี ที่ต่างประเทศถือว่าเป็นไม้ที่แพงใช่มั้ย อันนี้ไม้

ประดู่ (ชี้ต้นประดู่) อันนี้ไม้ยาง (เดินต่อ) ตอนแรกผมไม่ได้ปลูกอย่างนี้เลย 

ตอนแรกเราปลกูไปพร้อมกนักบักล้วย เราปลกูไปพร้อมกนักบัผกับุง้ พอตอน

หลังมา คืออย่างนี้ เรื่องเวลาทำาการเกษตร ทำาแล้วมันต้องเสร็จ 

 ทกุวนันี ้ท�ำกำรเกษตรมนัท�ำแล้วท�ำอกี 
ต้องมำท�ำอกีอย่ำงเก่ำ จรงิๆ มนัต้องท�ำแล้ว
เสร็จเลย ไม่ต้องกลับมำท�ำอีก แล้วก็ไม่เก็บ
ผลผลิต ทุกวันนี้มันท�ำแล้วมันท�ำใหม่ อย่ำง
เช่น ท�ำข้ำวเกีย่วข้ำว ปักด�ำเกบ็แล้วกไ็ปขำย 
แล้วกม็ำปลกูใหม่ แล้วกม็ำมำท�ำอกีทีเ่ดมิ ทนีี้
งำนจะหนักเข้ำๆ แก่ๆ ไปก็หนักเข้ำๆ เวลำ
ปลูกต้นไม้เรำจะปลูกถี่ ใบไม้ลงมำเยอะเลย 
เห็นมั้ย อันนี้รำกไม้ แล้วดินพวกนี้มันจะไม่
แน่น มันไม่จ�ำเป็นต้องมำไถพรวนดิน โดย
ธรรมชำตมินัจะพรวนโดยตวัของมนัเอง มนั
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นิม่กว่ำทีเ่รำไถอกี แล้วมนัจะถำวรเลย ส�ำคญั
คือเรำไม่ต้องมำท�ำ เขำเรียกว่ำกำรท�ำกำร
เกษตรกรรมแบบไม่ท�ำ เขำเรียกว่ำ อกรรม 
ก็คือแบบไม่ท�ำ ให้ธรรมชำติท�ำงำนแทนเรำ 
เรำมีหน้ำที่มำดู กับอ�ำนวยควำมสะดวกให้
ธรรมชำติท�ำงำนได้ง่ำยขึ้น อย่ำไปขวำงทำง
เขำ
 พี่หนิง  หลักสำาคัญคือปลูกต้นไม้ใหญ่ แล้วก็มีปลูกอะไรพวกนี้ด้วยเหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ๆ คือพอเราฝังต้นไม้อย่างเดียว ไอ้พวกนี้เอามาใส่เก็บ ดิน

ดีอะไรต่างๆ มันมาทำาเสร็จหมด แล้วกิ่งฟืนที่จะให้ไม้ฟืนที่จะทำาบ้าน ผล

ทุกอย่างมันทำาหมด คือเราจะทำาแค่ฝัง แต่ทุกวันนี้เขาทำาทุกอย่าง ทั้งขุด 

ปลูก ตอน ฮอร์โมน ทำาจนคนเบื่ออาชีพเกษตรกรรมไปเลย ทำาจนไม่หยุด

ไม่หย่อน นี่ผมปลูกต้นไม้อย่างไม้ยาง ไม้กระถินเทพา แล้วกระถินเทพาต้น

นี้ทำาบ้านได้ละ

 พี่หนิง  กระถินเทพาก็เป็นไม้เนื้อแข็งด้วยเหรอคะ

 พ่อคำาเดือ่ง  เนือ้แขง็ขนาดประมาณประดู ่พอพวกนีอ้ายถุงึ เราตดัไปได้แล้ว 

ไม้ยางนานี่อยู่เป็น 100 ปี พวกนี้อยู่ไม่เกิน 30-40 ปี ข้างในมันจะเริ่มโพรง

 พี่หนิง  อ๋อ ก็คือตัวอายุของต้นไม้เอง ก็อยู่ได้เท่านั้นแหละ ไม่มากไปกว่านี้

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ๆ เราก็เลยปลูกไม้สองอายุไว้ด้วยกัน

 เสียงตอบ  อ๋อ

 พ่อคำาเดื่อง  ต้องตัดออก พอเป็นไม้คนละชนิด ใบไม้ก็ต่างกัน ก็ทำาให้ใน

การแลกอาหารกันสมบูรณ์ขึ้น

 พี่หนิง  ธรรมชาติไม่เหมือนกัน ก็ไม่แย่งกัน

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ พืชอาหารมันคนละแบบ ไอ้ที่ว่าแย่งกัน เขาก็โกหกเรา 

 พี่หนิง  ที่มีหนาม ไม้อะไรคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ผักติ้ว มีใครเคยเห็นมั้ย ใครนะอยู่คณะวนฯ เกษตรฯ

 เสียงตอบ  พฤษศาสตร์ค่ะ

 พ่อคำาเดื่อง  ที่เกี่ยวกับต้นไม้ เคยได้ยินมั้ย พวกนี้เขาจะสอนกันว่า เวลา

ปลูกต้นไม้อย่าไปปลูกใกล้กัน เพราะถ้าปลูกใกล้กันมันจะไม่โต

 เต่า  เคยได้ยินจากนักศึกษาเรียนภูมิสถาปัตย์

 พ่อคำาเดื่อง  เออ ถ้าปลูกใกล้กันมันจะไม่โต เคยได้ยินมั้ย

 เสียงตอบ  เคย

 พ่อคำาเดื่อง  แล้วต้นนี้ใกล้กันมั้ย

 ป่าน  ใกล้มาก (หัวเราะ)

 พ่อคำาเดื่อง  แล้วมันโตมั้ย

 เสียงตอบ  โตมาก

 พ่อคำาเดื่อง  เออ ถ้าเขาพูดอันนั้น เราจะเชื่ออันนั้น แต่เห็นอันนี้ก็เลยเชื่อ

อันนี้ 

 พี่หนิง  อือ (หัวเราะ) ความจริงอยู่ตรงนี้

 พ่อคำาเดื่อง  เราก็จะเห็นว่าอยู่

 พี่หนิง  นี่สองต้นนี้มันต้นแบบเดียวกันหรือเปล่าคะ

 พ่อคำาเดื่อง  3 ต้นฮะ

 พี่หนิง  3 ต้นนี้ ต้นเดียวกันเลย

 พ่อคำาเดื่อง   ต้นนี้กระถินเทพา เขาบอกว่าปลูกใกล้กันมันไม่โต แล้วก็ยัง

มีอีกนะ คำาหนึ่งเขาบอกว่า เพราะว่าถ้าปลูกใกล้กันรากมันจะไปทำาอะไร

 เสียงตอบ  แย่งอาหารกัน

 พ่อคำาเดื่อง  แย่งอาหารกัน ทีนี้เรามาดูกัน สิ่งที่เขาบอก เราต้องดูเลยนะ 

แต่ก่อนเขาบอกอะไรผมจะไม่ดู (คุ้ยที่โคนต้นไม้ 3 ต้นบริเวณนั้น) เรารู้มั้ย

ว่ารากต้นไหนเป็นรากของต้นไหนรู้มั้ย

 เสียงตอบ  ไม่รู้

 พ่อคำาเดื่อง  แล้วทีนี้ เวลาดู ผมก็เอาเสื่อ เอาอะไรมาดู แล้วลองช่วยดูสิ 
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พวกเราสายตาดีๆ มีมั้ยฮะ ดูเงียบๆ เลย มองดูตรงนี้ เห็นมั้ยๆ เห็นอะไรฮะ

 พี่หนิง  ก็เห็นดิน เห็นใบไม้ เห็นรากมัน

 พ่อคำาเดื่อง  ที่เขาบอกว่าปลูกใกล้กัน มันแย่งกัน

 เน็ด  เห็นรากมันพันกัน

 พ่อคำาเดื่อง  มันแย่งมั้ยฮะ

 เสียงตอบ  ไม่ มันก็สานกันไปเรื่อย

 พ่อคำาเดื่อง  มีใครเห็นมันแย่งมั้ย (หัวเราะกัน)

 เสียงตอบ  ไม่เห็นเลยค่ะ อ๋อ

 พ่อคำาเดื่อง  แสดงว่ามันโกหกมั้ย ไม่เห็นแย่งกัน แสดงว่าโกหก (หัวเราะ

กัน) หรือว่ามันเห็นว่ามีคนเยอะ มันอายเลยไม่แย่ง

 จริงๆ แล้ว ธรรมชาติไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอก เขาบอกว่ารากไม้หา

อาหารมาเลีย้งลำาต้น นัน่คอืเขาเรยีนแบบครึง่ท่อน แต่เขาไม่มองว่าใบไม้หล่น

ลงมามาเป็นอาหาร มันเป็นวงกลมแล้วอาหารอยู่ตรงนี้แล้วไปตรงนี้ เขาก็

มองแค่ว่ารากไม้หาอาหารมาเลี้ยงลำาต้น ก็เลยบอกว่ารากไม้จะแย่งกัน แต่

เขาลืมมองว่าใบไม้ที่ลงมา มันไม่ได้แย่งกันเพราะว่ามันเป็นวง เหมือนท่อ

ยางสายนำา้ทีเ่ป็นวงกลม ระบบธรรมชาตเิป็นวงกลม ไม่ได้เป็นท่อนๆ แต่การ

เรียน เราก็เรียนแต่ที่ราก ตัดเป็นท่อนๆ เป็นใบๆ ไม่ได้มองวงกลม สุดท้าย

ก็เลยกลายเป็นตู่เอา แค่นี้เอง เพราะเราไปปลูกในที่ที่ไม่มีใบไม้ ไปปลูกพืช

เดี่ยวในที่แจ้งๆ ไม่คืน ก็ไปเรียนแค่นี้เลยหลุดโลกไปเลย

 พี่หนิง  ก็เหมือนพอมันโต เอาอาหารขึ้นไป ใบไม้ก็โตขึ้นก็ลงมานี่ ก็เป็น

อาหารให้ต้นใหม่ได้อีก

 พ่อคำาเดื่อง  แล้วพอต้นโต ใบไม้ก็เยอะ ตรงนี้ก็เยอะ ก็เป็นวงกลม วงกลม

ก็โตไปพร้อมกันทั้งวงกลม แต่ทุกวันนี้เราไปปลูกแบบที่มันไถโล่ง ไม่มีอะไร

เลยนึกออกมั้ย แล้วก็ต้นไม้ก็ปลูก

 พี่หนิง  กวาดเอาใบไม้ออกด้วย

 พ่อคำาเดื่อง  (หัวเราะ) เออ แล้วทีนี้พอมันขึ้นไม่งาม แล้วก็เอาอาหารไปให้

มนักนิ พอรากเยอะ กค็ดิว่ามนัแย่ง คอื สมมตฐิานไปตามเรือ่งน่ะ แต่ไม่มอง

ว่าถ้าปลกูอกีแบบหนึง่ ไม่ได้เป็นแบบนัน้เสมอไป แต่เขาพดูอธบิายคล้ายกบั

ว่าทั้งโลกต้องเป็นอย่างนั้นหมด ใช่มั้ยฮะ แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ ถ้าปลูกแบบ

นี้ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง

 พี่หนิง  แล้วอย่างอันนี้ เริ่มต้นคือปลูก 3 ต้นนี้เลยเหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ปลูก 3 ต้นเลย ลองดู เขาบอกว่าปลูกใกล้กันไม่โต อยากดู คือ 

ถ้าเขาบอกอะไร เราจะลองก่อน แล้วยงัมพีวกนัน้เขาเถยีงนะว่า ปลกูใกล้กนั 

แล้วโตอาจเป็นเพราะว่าต้นไม้เป็นชนิดเดียวกัน เป็นพืชตระกูลถั่วด้วย ถ้า

เป็นไม้ชนิดอื่นอาจจะไม่โตก็ได้ ผมก็เลยแอบมาปลูกต้นนี้ (หัวเราะกัน) (พา

เดินต่อมา) เป็นไม้ชนิดอื่นอีก เอามาปลูกบังไว้ เผื่อมันหลุดตรงนั้นมาจะได้

ด่ากันตรงนี้ (หัวเราะกัน) ต้นนี้ไม้ตะเคียนทอง ต้นนี้ไม้กระถินเทพา เป็นไม้

คนละชนิดใช่มั้ย ตรงนั้นไม้ชนิดเดียวกัน ตรงนี้ไม้คนละชนิด แล้วใกล้กันมั้ย

 เสียงตอบ  ใกล้

 พ่อคำาเดื่อง  ผมก็ว่าผมปลูกใกล้นี่ ปลูกใกล้กันแล้วโตมั้ย

 เสียงตอบ  โต๊ โต

 พ่อคำาเดือ่ง  แล้วพอถงึตรงนีม้นัจะเงยีบเลยนะ รายไหนรายนัน้ เอามานอ็ค

ไว้ตรงนี้ อันหนึ่ง (หัวเราะกัน)

 พี่หนิง  อายุเท่ากันหรือเปล่าคะ

 พ่อคำาเดื่อง  เท่ากันฮะ แต่ต้นนี้จะต้องตัดก่อน ต้นนั้นก็อยู่ต่อ ฉะนั้นความ

ห่างที่เขาว่า เราต้องคิดใหม่เยอะเลย ตอนหลังมา พูดอะไรเสร็จต้องทดลอง

เลย ไม่รีรอแล้ว (เดินต่อ) เพราะฉะนั้นเวลาปลูก เราก็จะปลูกไม้หลาก

หลายฮะ อย่างเช่น ตรงนี้จะเป็นพวกกันเกรา ดอกมันปลา ที่เราไปถามดู

ที่สวนจตุจักร ต้นนี้ประมาณ 15,000 บาท ประมาณนี้ ที่ล้อมไป เป็นไม้

มงคล ผมปลูกไปแล้ว 2,000 กว่าต้น แปลงนี้ มีไม้มงคลเยอะกว่าเพื่อน แต่

ปลูกก็ต้นกล้า 5 บาท มาปลูก แต่ถ้าขายนี่ขาย 15,000 บาท แต่ผมไม่ขาย

หรอก เพราะผมปลูกอยากให้มันหอม 2,000 กว่าต้น ถ้าอยากรวยก็ลอง

คิดต้นละ 15,000 บาท เหมือนเขาบ้าง ก็รวยแล้ว แต่ไม่มีเงินน่ะ (หัวเราะ

กัน) คือ คิดอีกแบบหนึ่ง

 พี่หนิง  ถ้าอยากรวยก็คิดว่ามีเนาะ 15,000 ต้น ต้นละ 15,000 บาท

 พ่อคำาเดื่อง   อือ ผมมีต้นโตกว่า 20,000 ต้น (หัวเราะกัน) คือคิดอย่างนี้ แต่
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ไม่เอาเป็นเงินนะ คิดเหมือนว่าเรามีอันเดียวกันเหมือนกับคนที่รวย

 พี่หนิง  เป็นต้นไม้มีดอกหอมอย่างนี้เหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ๆ เป็นไม้ดอกหอม จริงๆ แล้ว ที่ 50 ไร่ ปลูก 2-3 ต้น ก็พอ

นะ มันหอมพอแล้ว แต่ผมก็ปลูกให้เยอะๆ เลย

 พี่จ๋า  ออกดอกช่วงไหนคะ

 พ่อคำาเดื่อง  เมษาต่อพฤษภา พวกนี้เป็นผักติ้ว ต้นหนามๆ ใช้ฝักเพาะกล้า 

เปรี้ยวๆ น่ะ (เดินต่อ) ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บเพาะ ผักติ้วเป็นเม็ดๆ ถ้าไปเพาะ

กล้าก็จะแกะข้างนอกเป็นกักเป็นเปลือก ข้างในเป็นเมล็ด (พ่อเด็ดลงมาดู) 

เมด็ข้างในจะเป็นเหมอืนปีกแมงเม่าน่ะ มนัจะเป็นเหมอืนปีกแมงเม่าอยูข้่าง

ใน เหมือนมั้ย ถ้าเราแกะดีๆ ผมทดลองซัก 1,000 เม็ด เรามาแกะดู ถัวๆ 

แล้ว จะประมาณ 40-60 เม็ด แต่ละต้นๆ แต่ละเม็ดๆ น่ะ คือ ถ้าเราเพาะ

กล้าได้ประมาณซัก 30-40 กล้า เพาะต้นกล้า ต้นกล้าหนึ่งตอนนี้เขาก็ขาย 

40 บาท ฝักหนึ่งก็อยู่ประมาณ 200-300 บาท ถ้าเพาะกล้านะ

 แก้ว  เก็บเป็นเม็ดอย่างนี้ก็ 200-300 แล้วเหรอ

 พ่อคำาเดื่อง  เม็ดหนึ่งก็คือเป็นต้นหนึ่งไง ต้นหนึ่งก็ 10 บาท

 พี่จ๋า  เก็บใส่กระเป๋าเลย

 พ่อคำาเดื่อง  ที่ผ่านมา เราทำางานแบบไปถอนต้นทุนมา แต่ตอนนี้ที่อีสาน

กำาลังวางแผนว่าเราจะลงทุน หมายถึงพอทำาปุ๊บนี่ เป็นทุนแล้วนะเนี่ย เป็น

ทุนไม่ใช่ว่าตัดต้นไม้มาขายนะ ถ้าตัดต้นไม้ไปขายก็เหมือนเราถอนทุน ทีนี้

เป็นทุนไว้ให้ลูกหลาน สิ่งที่ลูกหลานมาทำาต่อ ก็คือ เอาขิง เอากระชาย เอา

ดีปรี มาปลูกต่อ แล้วก็มาเก็บเม็ดไม้เพาะกล้าขาย คือเอาดอกผลของมัน

มาดำารงชีวิต ไม่ใช่มาถอนต้นทุนออกไปเหมือนเดิม แต่ก่อนจะตัดมาขาย 

เอาต้นทุนมาใช้ ก็เลยทำางานแบบเหมือนคนรับจ้าง คือทำารอบเดียวแล้วก็ 

คือจะหลายรอบก็ตาม ปลูกป่า 50 ปี ไปตัดมาขายใหม่ ก็เหมือนถอนทุน 

ถอนทุนแล้วลงทุน คิดแบบนั้นไม่ได้แล้ว รุ่นหลังมาควรจะเก็บดอกผลของ

มัน คนรุ่นหลังมา รุ่นหลังจากเราไปอีก ก็เก็บดอกผลของรุ่นเราทำาไว้ ควร

จะเป็นอย่างนั้นทั้งโลก แต่โลกปัจจุบัน มันไปถอนทุน บางทีทุนยังไม่ลง ยัง

ไปเอามาฟรีๆ  เลย แล้วกว่็า อู.้..คนนีด้มีาก เจ๋งๆ ไปเอามาได้เยอะกว่าเพือ่น 

โดยไม่ต้องทำางานเหนื่อยเหมือนเพื่อน เจ๋งมากเลย โลกก็เลยเจ๊งไปตามเลย 

ตามความเจ๋งของคน

 ถ้าต่อไปถ้ามปัีญหาเรือ่งฟืนเรือ่งถ่าน เรากจ็ะมกีิง่ไม้ใช้ของเราเอง 

แก๊สมนัจะขึน้ถงัละหมืน่ ไม่ใช่เราต้องไปเดอืดร้อนกบัระบบ เราอยูไ่ด้ นำา้มนั

จะแพงอะไร ไม่ได้ไปกบัมนั เพราะว่าพวกนีย้งัอยู ่แล้วนี ่เหด็กเ็ริม่ออก (เดนิ

ต่อ) นี่กระถินณรงค์บางต้น พันธุ์นี้โตมากเลย จะเอาไปทำาปรับปรุงพันธุ์อีก

อยู่ โตเร็วกว่าเพื่อน ปลูกพร้อมกันนะ แต่โตเร็วกว่าเพื่อน แต่มันไม่ค่อยตรง 

ก็เลยต้องไปปรับปรุงพันธุ์อีกนาน

 คิดว่าถ้าผมจะหาใบไม้มาโปรยในนา 50 ไร่นี่ จะไปหาที่ไหน ใน

ป่า ถ้าไปเอาในป่าสงวนมากจ็ะผดิกฎหมายนะ ไปเอาคนอืน่เขากไ็ม่ให้ แล้ว

การไปเอาหาต้องขนขึ้นรถมา แล้วค่าใช้จ่ายยังไง แล้วยังเอามาโปรยอีก 50 

ไร่ นี่คิดว่ายากมั้ย เป็นงานเยอะมั้ย เป็นงานเยอะมากเลย แต่ที่ทำาอยู่นี่ เรา

ไม่ได้ทำาต่อ ดินก็ดีขึ้น ใบไม้ก็ลงทุกปี ลงไปเรื่อยๆ ผมถึงว่า อีสานต่อไปต้อง

ทำาเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งหลกัก่อน ต่อไปค่อยมองเรือ่งแปรรปู เรือ่งระยะทีส่อง แต่

ตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มต้น ครั้งที่ 1 เลย ไปปลูกอ้อย ปลูกมันแล้ว แล้วก็ไม่มี

เงินก็ไปกู้มาลงทุน แล้วก็หวังว่าจะรวย นึกออกมั้ย ไปกู้เงินมาลงทุน แล้ว

หวังว่าจะรวย เป็นหนี้ก่อนน่ะ แล้วมันจะรวยตรงไหน คนรวยมันต้องหมด

หนี้ก่อนใช่มั้ย แล้วค่อยไปรวย

 แปลงนี้ (ที่เดินอยู่) ยาวไปทางนู้นก็เป็นป่าที่เราเห็น เป็นป่าไป

อีก เป็นป่าแล้วก็มีนา แล้วก็เป็นป่าไปอีก ผมไปปลูกเป็นรอบๆ อย่างนี้ ส่วน

แปลงนี้ ประมาณ 7 ไร่ เพื่อจะเดินรอบ ได้ทั้งวัน แต่เดินแค่ 7 ไร่ก็นึกออก 

นึกออกเนอะ ภาพทางนู้นก็จะเป็นคันคล้ายๆ กัน เหมือนๆ กัน ที่มองเห็น

เป็นป่า

 เต่า  ตรงกลางนี่คือเป็นบ่อ หรืออะไรครับ (ชี้ไปที่นำ้าข้างคันเดิน)

 พ่อคำาเดื่อง  เป็นนาข้าวได้ แต่ต้องเป็นข้าวขึ้นนำ้า ถ้าเกิดปลูก ต้องเป็นข้าว

ที่เกี่ยวในนำ้า แต่ตรงริมนี่ จะขุดขึ้นมา ขุดขึ้นมาทำาเป็นคู เวลาปลาอยู่ อยู่ใน

นู้นกินหญ้าตรงนู้น พอนำ้างวดลงมา จะลงมาในล่อง ก็จับได้ง่าย แต่ตอนนี้

เราจะไม่ทำาข้าวขาย เพราะราคาข้าวไม่รู้ราคา ตั้งแต่ผมเกิดมาผมเห็นข้าว
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ราคานี้เลย กิโลละ 5 บาท ปี พ.ศ.2502 ก็กิโลละ 5 บาท ตั้งแต่นำ้ามันลิตร

ละ 50 สตางค์ ข้าวกิโลละ 5 บาท เกิดมาก็เห็นข้าวกิโลละ 5 บาท พร้อมกับ

ค่าเงินพวกนี้ ก็เลยยังไม่ได้ทำา ตอนนี้ยังไม่ทำาเรื่องข้าว (เดินต่อ) อันนี้ก็เป็น

พวกไม้พลวง ไม้เหียง แต่ปลูกไว้น้อย แต่ก่อนยังเสียดายอยู่เลย ว่าถ้าปลูก

ซัก 200-300 ต้น ก็จะดี (เดินต่อ) อันนี้เป็นไผ่ที่ตามภูเขา เอามาปลูก เป็น

ไผ่รวก คือแทนที่เราจะไปภูเขา เราก็มาเก็บในนาของเราเลย มาปลูกๆ แล้ว

เก็บตรงนี้ (เดินต่อ) นี่ไม้ฟืนจากต้นไม้ พอต้นไม้โตขึ้น ไม้ฟืนมาก็จะเยอะขึ้น 

ใช้เลื่อยที่มีมอเตอร์ตัดๆ แล้วก็ผ่าๆ ก็ก่อฟืนได้

 นี่อายุ 12 ปีแล้วต้นนี้ (ชี้ไปที่ต้นยางนา) ต้นยางนา 12 ปี นี่ก็ 12 

ปี จากต้นนี้ไปเป็นยางนาที่ปลูก 13 ปี ต้นนี้ 13 ปีแล้ว (เดินต่อ) ดูความ

สูงของมัน 13 ปี นี่ก็ใช้เวลาขุดปลูก 3 นาทีเหมือนกัน ก็จะได้บ้านแล้วแต่

ก็หลังเล็กเกินไป ปลูกไว้นานกว่านี้ก็จะหลังโตกว่า  ช่วงก่อนพวกเรามา มี

เห็ดมีรา พอใบไม้ร่วงลงมา เห็ดเผาะกลมๆ กับเห็ดแดงๆ เขาเรียกว่าเห็ดนำ้า

หมาก สีแดงๆ แล้วเราจะเห็นว่ากิ่งมันก็ออก คือมันคืนน่ะ คืนให้ สามารถ

ที่จะดำารงชีวิตอยู่ได้แล้ว ไม่ต้องมีอะไร แล้วก็ต้นนี้ ถ้าอายุ 20 ปี อายุ 20 

ปี พ่อเอาขวานฟันลงไป ฟันเอียงๆ ฟันเป็นหลุมๆ คือฟันขว้านลงไปให้เป็น

หลุมหน่อยๆ นำ้ามันจะออกมา ถ้าอายุ 20 ปี เขาจะฟัน 2 หลุม คือฟันเยอะ

ไม่ได้มันจะตัดเส้นอาหารมัน ตัด 2 หลุม แล้วจะให้นำ้ามันหลุมละครึ่งลิตร

ต่อวัน 24 ชั่วโมงจะให้นำ้ามันครึ่งลิตร แล้วนำ้ามันพวกนี้สามารถกรองแล้ว

เติมรถ เติมเครื่องยนต์สูบเดียวได้เลย

 พี่หนิง  นี่ต้นอะไรคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ต้นยาง แต่ก่อนเราก็ขายให้จีนนะ ขายนำ้ามันพวกนี้ให้กับ

ประเทศจีน ลิตรละ 5 บาท พอจีนไปเจอนำ้ามันลิตรละ 50 สตางค์ของซาอุฯ 

เลกิใช้นำ้ามนัยางเราเลย เครือ่งยนต์สมยัก่อน เพราะว่าพ่อปลกูกค็ดิเอาไว้ว่า

เอ๊ะ ต่อไปนำ้ามันยางนาเนี่ย ได้ต้นละ 1 ลิตร ต้น 20 ปี ได้ต้นละ 1 ลิตร เรา

ปลกูไว้ทัง้หมด 15,000 ต้น ตอนนัน้เรากจ็ะมนีำ้ามนัวนัละ 15,000 ลติร 20 ปี

ข้างหน้า แล้วกม็ข้ีอมลูว่า 20 ปีข้างหน้า นำา้มนัในโลกจะหมดพอด ีวนันัน้เรา

กจ็ะกลายเป็นมนีำา้มนัคนเดยีวในโลกเลย 20 ปีข้างหน้า ทนีีก้ป็วดหวักบัเรือ่ง

ตัง้ราคานำ้ามนัว่า จะตัง้ยงัไง (หวัเราะ) อนันีย้งัไม่เจาะเลย ยงัคดิยากแล้วอ่ะ 

 พี่หนิง  ลูกมันแบบที่มีปีกหมุนๆ

 พ่อคำาเดือ่ง  ออื มปีีกหมนุๆ แล้วบ่อนำ้ามนัมันเกดิเองด้วยนะ ปลวิๆ ไปตาม

ลม ทีนี้งอกเองเลย บ่อนำ้ามันชนิดนี้ แล้วอยากมีบ่อนำ้ามันเราใช้เวลา 20 ปี 

แต่ของซาอุดิอาระเบียมันใช้เวลากี่ปีฮะ

 เสียงตอบ  ล้านปี

 พ่อคำาเดื่อง  มันใช้เวลาล้านปี เราใช้เวลา 20 ปี ต่างกันตั้งเยอะเลย แล้ว

ของเราโรงกลั่นใช้ผ้าขาวผืนเดียว 8 บาท ของเขาโรงกลั่น 8 หมื่นล้านบาท 

โห ต่างกันลิบลับเลย (หัวเราะกัน) มีที่ในหลวงทำาวิจัยมาแล้วอยู่ชุดหนึ่ง ไม่

รู้แม็คเอาให้มั้ย เขียนไว้ว่า ยางนามีค่าดั่งทองคำา คือ เอาเฉพาะเรื่องมูลค่า

นะ เยอะมาก

 เวลาปลกูต้นไม้ จะปลกูตดิกนั มะพร้าวกบัต้นตะเคยีนทอง พอต่อ

ไปมะพร้าวตาย ตะเคยีนทองกอ็ยูต่่อ ใช่มัย้ มะพร้าวมนักอ็อกลกูได้ เวลาเขา

ถามว่าปลกูตะเคยีนทองแล้วจะกนิอะไร เราบอกว่า กนิมะพร้าว คอืเราจะพดู

ได้ (หัวเราะกัน) ต้องหาวิธี บางคนมันพูดแบบยังไงไม่รู้ ทีนี้พอมะพร้าวตาย 

รากมะพร้าวกลายเป็นอาหารของพวกนี ้พวกนีอ้ยูต่่อได้ งัน้เราปลกูพร้อมกนั

ไปเลย ไม่ใช่ว่า รอปลกูทลีะอย่างสองอย่าง (เดนิต่อ) แล้วสิง่ทีส่ำาคญัพอเราๆ 

มาปลกู แต่ก่อนหายไปแล้วเรามาสร้างได้ รูส้กึภาคภมูใิจว่าตวัเองได้เหมอืน

องคุลีมาลน่ะ ได้สำานึกบาปแล้วไถ่บาปของตัวเองเอาไว้ (หัวเราะกัน) อย่าง

น้อยๆ ลกูหลานมาเจอเข้ากย็งั เออ กย็งัดนีะทีม่นัไหวตวัทนั (หวัเราะ) ไม่งัน้

โดนเอาลงชกัโครกเหมอืนเพือ่นเลย ตาคำาเดือ่งเนีย่ อาจจะยกเว้นไว้คนหนึง่

ก็ได้ เพราะทุกวันนี้คนมันมองแต่เรื่องตัวเอง มองไม่ถึงหรอก คนรุ่นหลังจะ

ใช้อะไร มนัมองไม่ได้ เพราะมนัไปมองเรือ่งแย่ง ไปมองเรือ่งผลประโยชน์จน

ไม่เหลือหรอ (เดินต่อ) อ้อ แม็คมันไม่เอากิ่งไผ่ออกเลยน๊อ ต้องให้เอากิ่งไผ่

ออก มันมีหนาม เดินอ้อมทางนี้หน่อยครับ

 พี่จ๋า  พ่อปล่อยปลาทุกบ่อเลยหรือเปล่าคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ปล่อยทุกบ่อ แต่ทางนี้จะเป็นปลาใหญ่ พวกปลาบึก ปลาแรด 

ปลาจาระเม็ด ปลาจีน ปลาที่มันใหญ่ได้เรื่อยๆ ส่วนทุกบ่อทางนี้จะเป็นปลา
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สลิด ปลาทั่วไป ปลานิล ปลาตะเพียน ต้นนี้อายุ 14 ปี ปลูกก่อนเพื่อน โต 

กว่าเพื่อนเลย หรือไม่ก็มันโตกว่าเพื่อนตลอด

 เสียงถาม  ต้นอะไรคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ต้นยางนา ต้นนี้ทำาบ้านได้แล้วหลังหนึ่งละ ถ้าไปอีกซัก 4-5 ปี

ข้างหน้า ก็จะได้ 2-3 หลัง ได้ไปเรื่อยๆ เหมือนสารภีไปเชียงใหม่ (ถนนที่มี

ต้นยางนา 2 ข้างทาง) โอบ 2-3 คนไม่มิด ก็จะได้หมู่บ้านจัดสรร 1 หมู่บ้าน 

ก็ไปเรื่อยๆ (หัวเราะกัน)

 พี่หนิง  จริงๆ กิ่งอย่างนี้ เราปีนขึ้นไปเรื่อยๆ ได้มั้ย

 พ่อคำาเดื่อง  ได้ๆ แต่มันก็จะค่อยๆ ร่อนลงมา เห็นมั้ย พอต้นโตขึ้นการคืน

มาให้แผ่นดินก็คืนมากขึ้น ฟืนเนี่ยแค่ต้นเดียว หนึ่งครอบครัวอยู่ได้แล้ว จะ

ไม่มีพลังงาน ไม่มีแก๊ส ไม่มีอะไรเลย อันนี้คือพลังงานทดแทนขนานแท้เลย 

หมดมาแล้วก็ทำาต่อ เป็นพลังงานทดแทน

 เสียงถาม  ต้นยางนานี้กี่ปีคะ

 พ่อคำาเดื่อง  เสียดาย ถ้าหมื่นกว่าต้นเป็นรุ่นนี้ทั้งหมด ป่านนี้ได้สบายแล้ว

 พี่หนิง  แล้วยางนานี่อายุเท่าไหร่เหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  200-300 ปี แต่ไม่เป็นไรคนรุ่นใหม่ปลูกต่อก็ต่อไปเรื่อยๆ แต่

ถ้ามันเกินอายุคนแล้วก็ดี แต่คนปัจจุบัน ไม่สำานึกเวลาเราชวนปลูกต้นไม้ก็ 

เฮ้อ ปลูกไปก็กลัวตัวเองตายก่อน เอ้า ตายมันไม่เกี่ยวกันเลยกับปลูกต้นไม้ 

เพราะว่ากลัวไม่ได้ตัด พอปลูกปุ๊บจะตัดปั๊บเลยนะ แต่พอไปตัดต้นไม้ที่มัน

อยู่ในโลก ไม่ถามเลยนะว่า เอ๊ะ ไม้ต้นนี้เป็นของคนรุ่นไหนวะ รุ่นที่จะเกิด

มาอีก 500 ปีข้างหน้าหรือเปล่า ไม่ถาม พอตัวเองปลูกปุ๊บนี่ จะตามไปเอา

อีก คือ จะเอาลูกเดียวน่ะ

 จิ๋ง  แล้วอย่างนี้ต้องรดนำ้าหรือเปล่าคะ

 พ่อคำาเดือ่ง  ตอนแรกๆ กร็ดนดิหน่อย ถ้าเราปลกูหน้าฝน วธิกีารไม่ต้องรดนำ้า 

ตอนแรกวางแผนให้ดี พอถึงเดือนพฤษภา เราก็ไปชวนเทวดามา แล้วก็เซ็น 

MOU ร่วมกันก่อนว่า ผมจะรดนำ้าเท่าไหร่แล้วคุณจะมารดเท่าไหร่ ก็ต้องให้

เทวดารดมากว่า ก็คือ ฤดูฝน อยู่ข้างหน้า ให้ฝนมาช่วย เราก็จะได้ทำางาน

น้อยลง ถ้าวางแผนไม่ดี ปลูกปลายฝนเลย ก็จะลำาบาก

 พี่หนิง  อันนี้คือที่ที่บอกว่า 50 ไร่แล้วเป็นบึงนำ้าหมดเลย

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ มีนำ้า

 พี่หนิง  แล้วเราขุดลึกแค่ไหน

 พ่อคำาเดื่อง  ลึก ตรงนี้รู้สึกจะ 3 เมตร

 พี่หนิง  3 เมตรกว่า ลึกเนอะ

 พ่อคำาเดือ่ง  3 เมตร 4 เมตรกม็นีะ แต่ถ้าตรงไหนเราต้องการดนิเยอะกข็ดุลง

ไปลกึหน่อยนงึ เดีย๋วเราไปดฝ่ัูงโน้นเป็นแปลงใหม่จะได้เหน็ตอนเริม่ต้นใหม่ๆ

 พี่หนิง  อันนี้เท่าไหร่นะคะ กี่ปีแล้ว

 พ่อคำาเดื่อง  อันนี้ 14 ปี ฝั่งนี้ 14 ปี

 พี่จ๋า  ตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ป่ะคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ตั้งแรกเริ่มเลย 14 ปี

 พี่หนิง  ตั้งแต่ซื้อที่เลย

 พ่อคำาเดื่อง  อือ แต่แปลงนู้นเพิ่งทำามา 3-4 ปี

 พี่หนิง  นี่ต้นอะไรคะ มีหนามเชียว

 พ่อคำาเดื่อง  หวาย

 พี่หนิง  โอ้ หวายยาวขนาดนี้เลย

 พ่อคำาเดื่อง  โอ้ย แต่ก่อนมันจะขึ้นไปถึงนั่น  นี่มันยาวแล้วขึ้นไปตามต้นไม้ 

ขึน้ๆๆ ยาวไปเลย ถ้าคนไม่รูจ้ะไม่รูน้ะเนีย่ เหน็ต้นผกัชะอมมัย้ ทีม่นัขึน้ไปนะ

 พี่หนิง  อ้อ นี่ชะอมเหรอ ที่เรากินเหรอ สูงขนาดนี้ได้เลย

 พ่อคำาเดื่อง  อือ ก็ถึงว่า ไอ้คนจะไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไง โธ่ (เดินต่อ)

 พี่จ๋า  หน่อไม้ก็เยอะนะคะ

 พ่อคำาเดื่อง  อื้อ ก็ปลูกไผ่ไว้รอบๆ ไว้หมด บางทีก็เอาพวกหน่อไม้ขาย 

แปรรูปมัน ตรงนี้เป็นไม้สักที่เรามาไว้จะทำาบ้าน ต่อไปจะทำาเหมือนบ้าน 

knocked down ก็เอาไม้สักพวกนี้ทำาประกบๆ เรียงทำา ตรงนี้เป็นไม้สัก

 เสียงถาม  กี่ปีคะ

 พ่อคำาเดือ่ง  ต้นนี ้13 ปี ผมจะปลกูทำาเป็นบ้าน ใช้ไม้สกัทำา ไม่งัน้เวลาอธบิาย

เรื่องปลูกต้นไม้แล้วมองไม่ค่อยเห็น มันลอยเกินไป (เดินต่อ)

 พี่จ๋า  อันนี้เป็นสักใช่มั้ยคะ

(Memoran-
dum of Un-

derstanding / 
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ)
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 พ่อคำาเดือ่ง  อนันีเ้ป็นสกักบัไม้หลายชนดิ ทัง้เพกา ไม้สกั ไม้ยาง ไม้ตะเคยีน 

มะฮอกกานี มะกรูด จำาปาป่า ชมพู่ สีเสียด มะค่าโมง ประดู่ชิงชัน จะปลูก

ทกุอย่าง พยายามปลกูหลายๆ อย่างไว้ ตรงนีก้เ็หมอืนกนั เอ้า รอเพือ่นก่อน

 เก่ง  ชิงชันอันไหนครับ

 พ่อคำาเดื่อง  ต้นนี้ชิงชัน

 เก่ง  ปลูกนานยังครับ

 พ่อคำาเดื่อง  ได้ 3-4 เดือนแล้ว อันนี้สีเสียด ไม้ยางนา อันนี้เป็นกรอย

 พี่หนิง  นี่เหรอคะ กรอย หัวกรอยที่เอาทำาคลุกมะพร้าว

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ๆ นี่ตะเคียนทอง ชมพู่ ต้นนี้เป็นจำาปาป่า

 เสียงตอบ  ใหญ่มากเลย

 พี่หนิง  จำาปาป่า ดอกไม้เหรอคะ

 พี่จ๋า  หอมมั้ยคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ไม่ใช่ดอกไม้ เป็นไม้ที่เขาเอาไปทำาเสา โชว์ที่มีค่าของพวกคน

จีนน่ะ จำาปา ที่เราปลูกอย่างนี้เพราะต้องการให้มันควบคู่หญ้าด้วยได้เร็ว 

ถ้าอย่างนี้เราจะรบอยู่กับหญ้าประมาณปีเดียว ที่หญ้ามันขึ้นมารบกันอยู่ปี

เดยีว แล้วหลงัจากนัน้ควบคมุเสรจ็ เรากไ็ม่ต้องรบแล้ว แล้วทนีีพ้อไม่มหีญ้า 

ดินก็จะไม่ดีเพราะไม่มีวัตถุอินทรีย์ใส่ ใบไม้ก็ลงมาพอดี ให้มันต่อได้จังหวะ 

เราวางแผนให้ใบไม้จะลงต่อหญ้ายังไง ก็วางแผนเอาไว้ก่อน ก่อนที่จะมาทำา

 พี่หนิง  ต้นนี้ต้นสักหรือเปล่าคะ

 พ่อคำาเดือ่ง  นีต้่นสกั นัน่เพกา ต้นนีม้ะรมุ มะกรดู ตะเคยีนทอง อนันีเ้ป็นไม้

หนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพาไปดู อันนี้เวลาโตขึ้นมา ฉัตรหนึ่งนะ จากตรงนี้ถึงตรงนี้ 

และจากตรงนีม้าถงึตรงนี ้และจากตรงนีม้าถงึตรงนี ้แล้วจากตรงนีม้าถงึตรง

นี้ แล้วจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ แล้วนี่เป็นฉัตรหนึ่ง ฉัตรหนึ่งประมาณฟุตหนึ่ง 

อันนี้เป็นไม้มะฮอกกานี ไม้มะฮอกกานีนี่เป็นไม้ที่แพงสำาหรับต่างประเทศ 

อย่างที่อเมริกาจะแพงมาก ทางตะวันออกกลางจะแพงมาก เพราะเป็นไม้

มงคล เขาถือว่าเป็นไม้มงคลของฝรั่ง จำาได้มั้ยตอนที่อเมริกาไปบุกอิรัก เอา

กองทพับกุเข้าไป วนัที ่3-4 เขาไปถงึรงัของซดัดมั ไปถงึบ้านซดัดมั ไปเอารถ

ถงัไปชนบ้านออก แล้วกไ็ปเจอไม้มะฮอกกาน ีเขาเอาไปทำาเฟอร์นเิจอร์ ไอ้ซดั

ดมั เฟอร์นเิจอร์ในบ้านนีเ่ป็นไม้มะฮอกกานทีัง้นัน้เลย แล้วตอนเยน็จอร์จ บชุ 

กม็าประกาศทีท่ำาเนยีบขาว มาถ่ายทอดทัว่โลกว่า เหน็มัย้ ถงึว่าเราบกุเข้าไป

ถงึรงัซดัดมัแล้วยงัไม่เจออาวธุชวีภาพ ยงัไม่เจออนันีก้จ็รงิ แต่เหน็ชดัเจนแล้ว

ว่าซดัดมัไปโกงบ้านโกงเมอืงมาแน่นอน ไม่งัน้จะไม่มเีฟอร์นเิจอร์มะฮอกกานี

เต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้เด็ดขาด (หัวเราะกัน) มันบอกว่าซัดดัมต้องไปโกง

มา เราก็ เอ๊ะ ไม้มะฮอกกานีคืออะไร สุดท้ายถึงได้รู้ว่าไม้มะฮอกกานีถ้าเรา

ปลูกที่ต่างประเทศใช้เวลาโต 200-300 ปี ถึงจะได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 

นิ้ว แล้วถึงจะมาทำาเฟอร์นิเจอร์ได้ แล้วทีนี้ต่างประเทศเขาเอามาขายให้

เรา เขาเอามาทำาด้ามปืนไรเฟิล ปืน 11 มม. ปืน 11 มม. ใช้แค่ 2 นิ้ว ด้าม

ปืน ถ้าเป็นไม้พยุง ไม้ชิงชัน ราคา 35,000 บาท ถ้าเป็น 11 มม. แต่ถ้าเป็น

มะฮอกกานีจะเป็น 40,000 คือต่างกันอยู่ 5,000 เฉพาะด้ามเล็กๆ แล้วทีนี้

ต่างประเทศอยากได้แต่ไม่มีวิธีการได้ ก็คือ เอาใบไปกลั่นต้ม เป็นสี แล้วมา

ทาไม้อื่น พอได้อยู่ คือถือเป็นทามงคล เขาว่าสีมะฮอกกาเป็นสีมงคล แค่

เอาใบไปต้มก็เอา เจอซัดดัมเข้าอย่างนี้ จอร์ช บุช ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มาก

เลย พอมาปลูกบ้านเรา ผมปลูกเดือนเศษๆ นี่ขึ้นมา

 เสียงตอบ  โอ้โห เดือนเศษ (ต้นเท่าอก) แล้วผมปลูก 4 เดือน นี่ท่วมหัว

เลย ดูสิ เดี๋ยวจะพาไปดู แล้วผมปลูกมาเป็น 10 ปี ที่บ้านพี่กอล์ฟ เราจะไป

เห็นไปดู โตบะเริ่มบะเร่อ เท่ากับมันปลูก 200 ปี แล้วทีนี้ จะตัดละ 10 ปี 

จะเริ่มตัด จะไปเลื่อยทำาคอกหมู (หัวเราะกัน) กับเล้าไก่ แล้วจะให้โอบามา

มาดู (หัวเราะกัน) เพราะนี่คือสิ่งที่เราเหนือกว่า คือภูมิประเทศเรา ก็ถ้าเรา

เอาไปทำาเล้าหมูหนักกว่าซัดดัมอีก (หัวเราะกัน)

 เสียงถาม  อันนี้มะรุมหรือเปล่าครับ

 พ่อคำาเดื่อง   เออ มะรุม มาดูทางนี้ฮะ นี่ไม้ทางใต้ที่เราเอาปลูกดูนะ ก็ขึ้น

ได้ เป็นผักเหลียง อันนี้เป็นหนำาเลี้ยบของจีนก็ขึ้นได้ พยายามขุดขึ้นทางนู้น

ขุดขึ้นทางนี้ เพราะเวลารดนำ้าจะได้ทำาได้ง่าย (ขุดคู)

 จิ๋ง  อย่างนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องต้นไม้เยอะมั้ยคะ

 พ่อคำาเดื่อง  อ๋อ ต้องใช้ฮะ แต่ถ้าคนอยู่กับต้นไม้ก็จะรู้อยู่แล้ว

 พี่หนิง  ทำาไมกล้วยออกลูกเป็นมะละกอล่ะ (หัวเราะกัน)
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 พ่อคำาเดื่อง  มะละกอมันร่วงลงมาจากต้นมัน นี่ต้นมะกรูด นี่ปลูกกล้วย ต้น

ตูม มะกรูด มะละกอ กล้วย นี่น้อยหน่า น้อยหน่าปลูกมาปีหนึ่งแล้วปลูก

พร้อมกับกล้วย น้อยหน่าเพิ่งได้ต้นเท่านี้ มะกรูดได้ต้นเท่านั้น แต่กล้วยมา

ได้สองเครือ

 พี่หนิง  ต้นตูมคืออะไรคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ต้นมะตูม นำ้ามะตูมน่ะ

 พี่หนิง  อ๋อ

 พ่อคำาเดื่อง   แล้วนี่เป็นไม้สะตอ สิ่งที่เห็นก็คือเราปลูกตรงนี้ เราปลูกกล้วย

ลงไปเลย พอปลูกกล้วยเสร็จปุ๊บ นำ้ามันก็จะมีในราก ทำาให้พวกไม้พวกนี้ชุ่ม

ชืน่ แต่สิง่ทีเ่ราได้ เราได้กล้วยมาก่อน ถ้าเราดแูล กไ็ด้กล้วยมาสองเครอืแล้ว 

แล้วทนีีส้มมตุว่ิาเราไปใช้ทีต่รงนีท้ำานา 1 ตารางเมตร กว้างเมตร กจ็ะได้ข้าว

ประมาณ 1 ปีก็จะได้ข้าวประมาณ 1 กิโล 1 ตารางเมตรเท่านี้

 เต่า  5 บาท

 พ่อคำาเดื่อง  กิโล 5 บาท พอปลูกปุ๊บ กล้วยของเราแค่เครือก็เกินแล้ว ปี

ที่สองไม่ต้องมาทำาอีก หน่อพวกนี้ออกมาเกินแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำา

ลงไปในหลุมพรางทีม่ันทำาเอาไว้เดด็ขาด แต่ระยะยาวคือพวกนี้โตขึน้ โตขึ้น 

ตรงนี้ก็เป็นป่าไม้แทน เป็นเหมือนที่เราเห็น พวกกล้วยก็ไม่มี ป่าที่เราเห็นก็

มีกล้วยมาก่อนนำาหน้าอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจะนึกไม่ออก

 พี่หนิง  มีกล้วย มะกรูด มะละกอ น้อยหน่า

 พ่อคำาเดื่อง  อยากปลูกอะไร ก็ปลูกลงไปเลย

 พี่หนิง  นี่อะไรนะ

 พ่อคำาเดื่อง  สะตอ

 พี่หนิง  อ้อ กินได้หมดเลย

 พ่อคำาเดื่อง  ตอนแรกเราก็ปลูกสะตอ ไม่ได้ ไปเอามาจากสงขลา ผมปลูก

ในแปลงนี่ 10 ปีก็ไม่ออกฝัก แต่พอดีพ่อผาย สร้อยสระกลางแกเอามาปลูก

ก่อนนั้น 14 ปีออกฝัก พอออกฝักเสร็จ ปลูกไว้อีก 10 กว่าต้น ออกฝักแค่ 2 

ต้น นอกนั้นไม่ออก เราก็เก็บเมล็ดตรงนั้นมาปลูก บ้านอาสุวลี ที่บ้านป่ามัน 

พอปลกูมา 5 ปี กอ็อกฝัก คอื เอาลกูจากทีม่อียูใ่นอสีานเองมาปลกู 5 ปีออก

ฝัก เมื่อปีที่แล้ว แล้วผมก็เอาเมล็ดพันธุ์ปีที่แล้วมาปลูก อันนี้อายุ 4 เดือน 

 ทุกคน  หา นี่เหรอ 4 เดือน (สูงท่วมหัว)

 พ่อคำาเดื่อง  4 เดือน ปลูกต้นๆ ฝน

 ทุกคน  อื้อหือ

 เก่ง  สะตอก็เป็นไม้ใหญ่น่ะ

 พ่อคำาเดื่อง  เนี่ย มันต้องเอาไม้คำ้า มันเอนแล้วมันจะโค่น ก็คือชีวิตมันมา

ปรับ จริงๆ แล้วเป็นไม้ภาคใต้ พอมาปรับอยู่อีสาน ปรับจากลูกๆๆ เอาที่

อีสาน สุดท้ายมันปรับตัวได้ เหมือนกิ้งก่า

 พี่หนิง  ลูกหลาน อันนี้เหลนแล้ว

 พ่อคำาเดื่อง  เออ เหมือนกิ้งก่า มันไม่เหมือนไดโนเสาร์ (หัวเราะกัน) 

ไดโนเสาร์มันปรับตัวไม่ได้ แต่ต้นนี้มันปรับได้ เพราะฉะนั้นพืชทุกชนิดมัน

ปรับตัวของมันอยู่ แต่เราไม่เคยเอารอบของลูกมาปลูก ก็เลยกลายเป็นว่า

ปลูกทุเรียนไม่ได้ ปลูกอะไรไม่ได้ ผมก็จะลองเอาทุเรียน เอาแบบเมล็ดพันธุ์

จากต้นมาปลูกต่อๆๆๆ ได้ แล้วดูตรงต้นสิ จะไม่ต่างจากทางใต้ เห็นมั้ย จะ

เหมือนๆ กัน ดูดีๆ สวยกว่าด้วยซำ้าไป

 แล้วถำมว่ำผมต้องดูแลดีมั้ย ดูตรงนี้
ก็ได้ (เดินต่อ) ดินที่ผมปลูกคือขุดปลูกเฉยๆ 
ไม่ได้ใส่อะไรนะ คอืไม่ได้บ�ำรงุอะไร เพือ่ดวู่ำมนั
ขึน้ได้ ถ้ำเป็นอย่ำงนีก้แ็สดงว่ำอสีำนสำมำรถ
ท�ำอะไรได้อีกเยอะเลย ตำมสมมติฐำนที่เรำ
เห็น ดูๆ ต้นนี้ ดูมันขึ้น ก็แสดงว่ำมีโอกำสที่
จะไม่เป็นอสีำนแห้งแล้งให้เดก็กนิดนิอย่ำงภำพ 
มันสำมำรถที่จะปรับเปลี่ยนได้อยู่
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 เก่ง  ใบโคตรใหญ่ ใหญ่มาก

 พ่อคำาเดื่อง  อันนี้ก็พร้อมกัน 4 เดือน พร้อมกันกับต้นนี้ นี่ลำาดวน เพกา ไม้

ดอก ต้นก้านเหลือง ก้านเหลืองเนื้อไม้จะเหลืองๆ แบบใบมัน เหมือนเต้าหู้

เหลอืงน่ะ เวลาเลือ่ยออกมาจะดเูหมอืนไม่มเีซน็ไม้เนือ้ไม้ทีเ่ป็นเซน็ๆ เหมอืน

แป้ง ดเูป็นเหมอืนแป้ง แล้วทนีีเ้นือ้ไม้พวกนีย้ดืหยุน่สงู แต่ก่อนเขาไปทำาหน้า

ไม้ที่ยิงสัตว์ หน้าไม้ใหญ่ๆ ที่ยิงสัตว์ เวลาเขาจะดักสัตว์เขาดึงหน้าไม้ใหญ่ๆ 

มา แล้วดึงสายมาแล้วก็ เกาะ รั้งมันไว้ แล้วมีกลไก แล้วมีที่ดึงเชือกไปข้าง

หน้าเพื่อให้ผ่านทางด่านสัตว์ เวลาหมูป่าเดินมาปุ๊บ มันก็จะยิง เขาก็จะไม่

ทำาอะไร ทุกวันเขาก็จะไปดู ถ้ามันไม่ยิงก็แล้วไป 6-7 วันน่ะ น้าวโก่งอย่างนี้ 

เวลาสดุท้ายมนัไม่ม ีเขาจะย้ายใหม่ปุบ๊ เขากจ็ะปลดออกมา ตรงเหมอืนเดมิ 

ไม้ชนดินี ้ตรงเหมอืนเดมิ มนัจะไม่เอนตาม จะทำายงัไงให้เอนไม่มเีอน เป็นไม้

ที่พิเศษมาก แล้วเป็นไม้ชอบริมนำ้า ขึ้นมาแล้วทรงสวย ผมกำาลังเพาะกล้าไว้ 

300 ต้น เพิง่เพาะกล้าได้ แต่ก่อนนีเ้อารากมาชำาไว้ 2 ต้น แล้วเป็นไม้ชอบรมินำา้

 พี่จ๋า  มันจะโตขนาดไหนคะ

 พ่อคำาเดื่อง   ก็เป็นไม้ขนาดเล็กกว่าไม้ยางนา ขนาดพวกตะกูยักษ์นี่แหละ 

ประมาณซักคนสองคนโอบ

 พี่หนิง  แล้วตรงนี้กำาลังขุดถมหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  อ้อ ใช่ ตรงนี้เราจะขุดเอาดินอีก กลบลงไปตรงที่แล้วก็จะปลูก

ป่า ทำาเป็นป่า แล้วกข็ดุเป็นป่า แล้วกท็ำาเป็นนำา้ทำาเป็นอะไรไป เพราะทีม่นัตำา่ 

คือ ถ้าเราไปตรงนั้นจะถึงประมาณหน้าอกน่ะ ไอ้ตรงบึงบัวอยู่น่ะ นำ้ามันลึก

มาก คือที่ดินคือเขาทิ้งเลย คือ เขาทำานาก็ไม่ได้ ทำาอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ เรา

ก็ซื้อ ไปซื้อในสิ่งที่เขาทำาอะไรไม่ได้

 พี่หนิง  ก็ไม่แพงด้วย

 พ่อคำาเดื่อง  มันดีตรงที่มันไม่แพง แต่ทำาอะไรไม่ได้มันก็ไม่แพงน่ะ ก็ตรงกัน

พอดี อันนี้เขาเรียกขี้กา ที่เขาไปเชื่อมไปอะไร ทำาแถวลูกเชื่อมที่แถวกำาแพง

อะไรนะ ที่นครปฐมน่ะ กิโลละ 200-300 แหนะ

 พี่หนิง  เป็นพวกผลไม้เชื่อมๆ

 พ่อคำาเดื่อง  เวลาเราทำาอะไร เราก็พยายามจะทดลองไปด้วย แล้วก็สังเกต

สังกาไปด้วย

 พี่จ๋า  แล้วขยายพันธุ์ยังไงคะ

 พ่อคำาเดื่อง  เพาะกล้า เดินไปดูทางนู้นหน่อยนึง ไป (เดินต่อ)

 พี่จ๋า  ไม่น่าเชื่อเลยสะตอ

 พ่อคำาเดื่อง  ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน ผม คือถ้าไม่ได้เอาลูกมันปลูกเนี่ย คือถ้า

ไปขนเม็ดจากทางนู้นมาปลูก เราก็จะท้อว่ามันทำาไม่ได้หรอก ผมลองแล้ว 

นานมาก

 พี่จ๋า  ที่บ้านหนู ก็ตั้งหลายปีกว่ามันจะออก 

 เก่ง  โอ้ พริก

 พ่อคำาเดื่อง  พริกก็จะเป็นพริก เราจะไปบี้ๆ ตามป่า ให้มันงอกเองเลย ไม่

ต้องไปนั่น ต้นไหนรอดก็รอด มันแข็งแรงมันก็รอด ไม่แข็งแรงมันก็ตาย 

 พี่หนิง  ตามกลไกธรรมชาติ

 พ่อคำาเดื่อง  เออ ให้กลไกธรรมชาติทำา คือ ถ้ายังไม่ขึ้นก็แสดงว่า ความอุดม

สมบูรณ์ยังไม่พร้อม ไม่พอ ก็ทำาให้เรารู้นะว่า เราก็ไม่ได้ทำางานหนัก เราก็ทำา

บี้ๆ เดินไป ถ้างอกก็แปลว่าเริ่มดี

 พี่จ๋า  เป็นการเทสต์ไปด้วย

 พ่อคำาเดื่อง  คือมันเป็นการตรวจสอบไปด้วย

 พี่หนิง  ดอกอย่างนี้ที่เมืองลาว เขากินได้

 พ่อคำาเดือ่ง  อ๋อ กนิได้ ทีน่ีก่ก็นิฮะ ขมๆ เป็นดอกเพกา แต่ฝักกก็นิ ดอกกก็นิ

 พี่จ๋า  ฝักเอาไปเผา

 พ่อคำาเดื่อง  จะย่างก็ได้ ฝักก็ย่าง เผา ให้มัน

 พี่หนิง  น้องเขาบอกว่าให้เอาไส้ออก เอาเครื่องเทศใส่ แล้วก็เอาไปนึ่ง กิน

กับนำ้าพริก น้องที่ประเทศลาวบอก

 พ่อคำาเดื่อง  ฟังก็น่าอร่อยดี (หัวเราะกัน) อันนี้จะเป็นไผ่ไม่เหมือนทางนู้น 

ไผ่หม่าจู ไผ่หม่าจูนี่จะเป็นไผ่ ผมชอบมันเพราะว่าข้อมันตรง มันไม่ได้โป่ง

ขึ้นมา ถ้าเราจะไปตัดทำาเตียงทำาอะไรๆ จะทำาได้สวยเพราะว่ามันเรียบ คือ

ตรงข้อมันเรียบน่ะ
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 พี่จ๋า  ใช่ๆ สวยมากเลยเนอะ

 พ่อคำาเดื่อง  แล้วหน่อมันหวานแบบหวานมากเลย

 พี่หนิง  ต้มสดไปกินกับนำ้าพริก

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ๆ ไม่ค่อยมีเซ็น

 พี่หนิง  ไม่มีเสี้ยนอะไรอย่างนี้เหรอ ใช้หน่อปลูกเหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  เราอาจจะตอน จะตัด เขามีวิธีหนึ่งก็ตัด ตอน

 พี่หนิง  งง เราปลูกไผ่ไม่เป็น

 พ่อคำาเดื่อง  ตัดเป็นข้ออย่างนี้ก็ได้ แล้วขังนำ้าเอาไว้มันก็จะรอด ขังนำ้าเอา

ไว้ในข้อก็ได้

 พี่หนิง  อ๋อเหรอ

 พ่อคำาเดื่อง   แต่ถ้าเอาเป็นเหง้า จะยากเลย เหง้าหนึ่งกว่าจะเอาออกได้ โอ้

โห ป�้ากันเป็นหลายชั่วโมง

 พี่หนิง  ถ้าตอนแบบนี้ได้ ไผ่เรา เราเข้าใจว่าต้องตอนกับไม้ กับต้นไม้เฉยๆ

 พ่อคำาเดื่อง  เดินไปทางนี้หน่อยหนึ่งก็จะกลับแล้ว

 พี่หนิง  เด็กๆ มานี่เร็ว ย่างไวๆ เด้อ

 พ่อคำาเดื่อง  อันนี้เป็นไผ่หวานจากจังหวัดเลยที่ผมเอามาลง เพิ่งลงเมื่อ

อาทิตย์ที่แล้ว

 พี่จ๋า  หน่อมันเล็กๆ

 พ่อคำาเดื่อง  อือ ไม่ใหญ่มาก แต่มันก็กินได้เลย กินดิบก็ได้ ไม่มีไซยาไนด์ 

ไม่ต้องต้ม ไม่ต้องขม ไม่มีอะไร

 พี่หนิง  อ๋อ ไม่มีไซยาไนด์หรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  อือ ชนิดนี้ไม่มี ไผ่ป่าจะมีเยอะกว่าเพื่อน ขมปี๋เลย

 พี่หนิง  ไซยาไนด์กินเยอะๆ ก็ไม่ดี

 พ่อคำาเดื่อง  ก็คือต้องใส่หญ้านาง ใส่หญ้านางก็จะลด ชาวบ้านถึงได้แกง

ใส่ย่านางไง

 พี่หนิง  แต่เราไม่ชอบกินย่านาง เห็นดำาๆ ไง เลยไม่ชอบ

 พ่อคำาเดื่อง  แต่เฉาก๊วยมันดำา ก็กินได้ (หัวเราะกัน)

 พี่หนิง  เออ เนาะ ทำาไมหญ้านางไม่กินกัน

 พ่อคำาเดื่อง  คือ เราจะเอามาชำาๆ แจกให้สมาชิก อันนี้เป็นม่านบาหลี อัน

นี้หลวงพ่อพยอมให้ เป็นดอกโสมอะไรแดงๆ อันนี้เป็นไม้ต่างชาติที่ทดลอง

ปลูกก็ขึ้นได้อีกอันหนึ่ง แต่ว่าต่อไปจะขยายพันธุ์จะเริ่มปลูกได้เยอะขึ้น เอ้า 

ใครจำาได้ต้นอะไรเนี่ย

 พี่หนิง  มะฮอกกานี

 พ่อคำาเดื่อง  ไม่ใช่ ใบไม้ใช่

 พี่หนิง  เอ้าเหรอ มั่ว

 พ่อคำาเดื่อง   เป็นไม้ที่ญี่ปุ่น พวกเราจะชอบกินมันอยู่

 พี่จ๋า  เกาลัด

 พ่อคำาเดื่อง  เกาลัด ใช่

 เต่า  ที่ลูกเป็นหนามๆ

 พ่อคำาเดื่อง  อือ หนามๆ ที่ปังคุงเหยียบๆ แล้วมันตำาตีน (หัวเราะกัน)

 พี่หนิง  เอ้า ข้างหลังมาเร็วๆ

 พ่อคำาเดื่อง  แล้วดูสวยมั้ย ก็เหมือนกับต้นสะตอ สีมันได้เลย ฝักจะออกไม่

ออก ลกูออกไม่ออก ไม่ได้สนใจเลยอ่ะ พอขึน้มาเรากไ็ด้ทดลอง ทดลองแล้ว

เดีย๋วจะลองต่ออกีซกัรอบหนึง่ แต่ถ้าขึน้ขนาดนีไ้ด้กโ็อเคว่า แสดงว่าพชืทีม่นั

มาไม่ได้เพราะว่าตอนที่โลกย้ายเปลือกโลกเนี่ย มันไปหากันไม่ได้ แล้วมันก็

ข้ามทะเลมาไม่ได้ แล้วปลิวมาไม่ถึง แต่ถ้าคนย้ายก็ไม่เป็นไร ย้ายก็ทดลอง 

 พี่จ๋า  ไปเอาพันธุ์มาได้ยังไงคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ก็ตอนนี้มันมีขายที่จตุจักรแล้ว (หัวเราะกัน)

 พี่หนิง  แล้วอย่างนี้ เราเอาพืชต่างถิ่นมาปลูกมันจะทำาร้ายกันมั้ย เหมือน

สัตว์อะไรบ้างอย่าง เช่น สัตว์จากอเมริกามาอยู่ประเทศไทย แล้วมันจะมา

ทำาร้ายสัตว์ในพื้นถิ่น ยังงี้ แล้วต้นไม้มันเป็นเหมือนกันมั้ย

 พ่อคำาเดื่อง  ต้นไม้ผมว่าไม่น่าจะเป็น แต่สัตว์มันเป็นอยู่ อย่างเช่น ปลา

อะไรที่ไล่กินปลาอื่น มันก็ไล่กินปลาอื่นนะ ต้นไม้มันไปไม่ได้ มันอยู่กับที่ 

มันคงไม่มีปัญหามาก แต่มีอย่างยูคาลิปตัส ก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะ ยูคาลิปตัส

ปัญหาก็คือ เราไปปลูกยูคาลิปตัสถี่ๆ กันหมดเลย แต่ถ้าปลูกต้นเดียว มัน

จะไม่มีปัญหาเลย ปลูกห่างๆ กัน ต้นนี้นิด ต้นนั้นหน่อย เราก็เอามาใช้งาน
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ได้ มันอยู่ที่การจัดการ แม้กับต้นไม้ก็ตาม ผมว่าลองดู ไม่น่าจะมีปัญหาเท่า

ไหร่ (เดินต่อ) ตรงนี้ก็ปลูกไปพร้อมกันหมดเลย ทั้งมะกรูด มะนาว มะพร้าว 

ส้มโอ ก็ปลูกกันหมด

 พี่จ๋า  อันนี้สักด้วยหรือเปล่าคะ

 พ่อคำาเดือ่ง  ออื สกั ตรงนีจ้ำาปาป่า ตรงนัน้มะฮอกกาน ีตรงนัน้ไผ่ข้าวหลาม

ที่บ้องเล็กๆ ที่เขาเคาะกัน อันนี้ผักติ้ว อันนี้ผักเสม็ด

 พี่จ๋า  กินยอดหรือเปล่า

 พ่อคำาเดื่อง  อือ ผักเสม็ด ผักเม็ก

 พี่หนิง  กินได้เลยหรอคะ ใบเสม็ด

 พ่อคำาเดื่อง  กินได้เลย กินกับนำ้าพริก ลาบเป็ด ลาบไก่

 พี่หนิง  รสชาติเหมือนชมพู่อ่ะ

 พ่อคำาเดื่อง  มันจะเปรี้ยวนิดหน่อย แล้วก็มันๆ หน่อยนึง

 นิว  ที่ใส่ในอาหารเวียดนาม

 พี่หนิง  มันจะรสชาติเหมือนชมพู่

 พี่จ๋า  อือ หอมชมพู่เลย

 พ่อคำาเดื่อง  อยากให้มาดูมะฮอกกานี อันนี้ 3 เดือน ยังไม่ถึง 3 เดือนเลย 

เหลืออีก 10 วัน 2 เดือน 20 วัน มะฮอกกานี ดูๆ ฉัตรแต่ละฉัตรนี่ มันจะ

ขึ้น 7 วัน แก่แล้วก็ต่อ 7 แล้วก็ต่อ ผมก็เลยมาแทรกต้นใหม่ๆ ไว้ ต้นเล็กๆ ไว้

 เก่ง  ต้นเบ่อเร่อเลย

 พ่อคำาเดื่อง  ตอนนี้ผมจะเริ่มอย่างนี้ ปลูกต้นหลุมหนึ่งจะปลูก 3 ต้นละ จะ

ปลูก 3-4 ต้นไปละ เพราะเราเริ่มรู้ว่า ไม้ตรงนี้มันตัดก่อน ต้นไหนตัดหลัง 

ก็ปลูกเข้าไป

 พี่หนิง  อันนี้อะไรบ้างคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ไม้ยาง มะฮอกกานี ตะเคียน คือถ้าจะแซมอีก ก็แซมน้อยหน่า

ลงได้อีก แต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาพอ ก็เลยยังไมได้ลง

 พี่หนิง  หลุมหนึ่งทำาได้ตั้ง 5 ต้นเนอะ

 พ่อคำาเดื่อง  ถ้าทำาอย่างนี้ ก็จะมีที่ดินทำา ดำาเนินการไปเรื่อยๆ ทีนี้ก็จะทำา

ว่า แปลงนี้ ก็จะทำาเป็นทางเดิน แปลงละยาวๆ คือพอเราแก่เฒ่า เราก็จะ

เดินตามนี้ อากาศดีๆ วางแผนตอนแก่ (หัวเราะกัน) แก่ต้องอยู่ในอากาศที่

มันดี ไม่ใช่ว่าแก่แล้วไปสูดความทุกข์ที่กรุงเทพฯ หรือไม่ก็หลบเข้าห้องแอร์ 

ข้างๆ นี่จะเป็นลำาห้วย ก็จะเหมือนกันกับทางโน้น (เดินต่อ)

 พี่จ๋า  อุ้ย นี่ลูกสวยๆ ทั้งนั้นเลย อะไรอ่ะ

 พ่อคำาเดื่อง  เสาวรส

 พี่จ๋า  นำ้าเสาวรสน่ะหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  อ้อๆ

 พี่จ๋า  เขาเอาอะไรไปทำาคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ก็ลูกมันนี่แหละ นี่ยังแก่ไม่เต็มที่นะ

 พี่จ๋า  มันจะใหญ่กว่านี้เหรอคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ใหญ่กว่านั้นหน่อยนึง แต่สีมันจะเข้มขึ้น อันนี้มันเป็นพันธุ์ที่มา

จากสวนจติรลดา หวานมากไม่ค่อยเปรีย้วเหมอืนพนัธุส์ขีาวๆ เหลอืงๆ (เดนิ

ต่อ) นี่ก็จะเห็นถึงการวางแผน (เดินต่อ) อันนี้ผักตบชวา ขึ้นมาแล้ว นำ้ามัน

ขึ้นๆ จริงๆ แล้วมันลึกมากนะ นำ้านี่จะลึกไปซัก 4 เมตร 5 เมตร เราก็จะเอา

พวกนีข้ึน้มาทำาปุย๋หมกั แต่ตรงนีก้ว็างแผนเอาไว้ ถ้าเผือ่ลกูหลานเกดิมา เขา

จะมาปลูกบ้านตรงนี้ได้ เพราะที่อื่นมีแต่ต้นไม้

 คือที่ผ่ำนมำ เรำท�ำอะไรไม่ได้วำงแผน 
ตอนนี้จะวำงแผนไว้ก่อน ถ้ำว่ำเผื่อลูกหลำน
มำเขำจะท�ำบ้ำน เหมอืนเรำลอ็กไว้เลยว่ำต้อง
ท�ำตรงนี้ เพรำะอะไร เพรำะที่ตรงนี้ จะมอง
เห็นริมห้วยไป แล้วโค้งนู้นด้วยน�้ำ ด้ำนนี้มัน
จะมห้ีวยโค้งพอด ีเป็นมมุโค้งเหมอืนบ้ำนหลงั
นัน้ มนัจะท�ำให้ได้เหน็ทศันยีภำพของน�ำ้ แล้ว
ลม ลมวิ่งตำมน�้ำมำ จะเข้ำบ้ำนได้
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 เก่ง  โอ้โห

 พ่อคำาเดื่อง   ทีนี้ ถ้าเราลอง นึกออกมั้ย ถ้าเราเอาตรงนี้ขึ้นมาทำาปุ๋ยหมัก 

แล้วตรงนีเ้วลาดวงอาทติย์ลง มนัจะลงตรงตะวนัตก แล้วเงาของดวงอาทติย์

ทอด ตอนเช้าถ้าเดอืนขึน้เนีย่ นอนตรงนีจ้ะเป็นแสง แล้วตอนนี ้หิง่ห้อยกำาลงั

จะเริ่มเยอะแล้ว เมื่อคืนเราก็เริ่มเห็นแล้ว ที่ตรงห้วยตรงนี้ ถึงฤดูจริงๆ จะ

เยอะใกล้เคียงกับอัมพวา

 ทุกคน  โห

 พ่อคำาเดื่อง  แต่ตรงนี้ว่าจะทำาบ้านเล็กๆ ไว้ เวลาคนมาจะได้มีที่พักนอน มา

เยี่ยมเยียน ถ้าทำาตรงนี้ ลูกหลานมาถ้าเกิด

 พูดก็พูดเถอะ ถ้ำผมตำยไปนะ วันนี้ 
ลูกหลำนเขำก็จะมำท�ำบ้ำนตรงนี้ เพรำะอะไร 
เพรำะเรำขนวสัดมุำกองไว้ตรงนีแ้ล้ว (หวัเรำะ
กัน) มันก็คงไม่ไปตัดต้นไม้แล้วไปปลูกบ้ำนที่
ต้นไม้ คงไม่โง่ขนำดนั้น มันก็คงท�ำที่โล่งๆ นี่
มันเหมำะ เดี๋ยวมันก็คิดออก คือเหมือนเรำ
สำนตะกร้ำ สำนอะไรไว้อย่ำงหนึ่งน่ะ ในชีวิต
เรำมันท�ำไม่ส�ำเร็จหรอก แต่เรำก็จะท�ำขึ้น
โครงไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลัง รุ่นหลำน เหลน 
โหลน มันคิดออกง่ำยขึ้นน่ะ แต่รุ่นที่ผ่ำนมำ
ท�ำจน รุ่นหลัง มัน เอ๊ะ! กูจะไปอีท่ำไหนวะ 

มันท�ำอะไรไว้ มันคิดไม่ออกเลย ทั้งประเทศ 
โครงสร้ำงประเทศอะไรกน็กึไม่ออก โครงสร้ำง
อะไรกค็ดิไม่ออก เพรำะว่ำมนัเป็นกำรท�ำลำย
แบบแย่มำก
 พี่หนิง  เราเชื่อผู้นำา

 พ่อคำาเดื่อง  เราก็เลยจะเป็นผู้นำาดีกว่า (หัวเราะ) อันแรกก็นำาครอบครัว

ก่อนเนาะ

 พี่หนิง  ก็เขาให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เราก็ตัดหมดเลย

 พ่อคำาเดื่อง  ถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกำาหนดไว้เป็นทิศทาง ปรับชีวิตทำาเป็น

ทิศทาง ที่ผ่านๆ มา มันจะไปเอาอะไรเอามาให้เยอะมากที่สุด มันก็เลยเป็น

ทรพัย์สมบตัโิลก ไม่พอให้คน แล้วไม่พอกไ็ม่หยดุนะ กไ็ปเรือ่ยๆ ยงัไม่พอนะ 

นำา้มนัจะหมด โอ๊ย แพงมากๆ พอไปเจอบ่อนำ้ามนัใต้ดนิ ดใีจใหญ่เลย เหมอืน

เงินจะหมดแล้ว แล้วไปเจออีกยี่สิบสตางค์อยู่ในกระเป๋า ก็อยู่ในใต้โลกของ

เรา อยู่ใต้แผ่นดินของประเทศไทย ดีใจใหญ่เลย หวังว่าจะรวยต่อ แทนที่

จะ โอ้ ต้องให้คน 500 ปี เขาใช้นะ อันนี้คนพันปีเขาใช้นะ อันนี้คนหมื่นปี

ใช้ แทนที่จะเตรียมการ ไม่ได้เตรียมเลย ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็กรรมเวรของ

รุ่นหลังนั่นแหละ ผมก็ใกล้แก่ตายแล้ว ผมไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ แต่พวกเราต้อง

แบกภาระ เพราะไอ้พวกวิธีคิดแบบนี้น่ะน่ากลัวมากเลย

 พี่หนิง  แต่มันไม่มีทิศไม่มีทางจริงนะคะ

 พ่อคำาเดื่อง  ใช่ ไม่มีๆ แล้วจะมีไอ้พวกเจริญๆ ไอ้พวกเจริญตาม ก็รอฟังแค่

นัน้แหละ แล้วแต่จะพาไป กเ็หมอืนเรอืไร้หางเสอืเลยนะ ตอนนีเ้รือ่งอะไรต่อ

เรื่องอะไร ธรรมชาติก็ตาม คนอยู่ร่วมกันก็ตาม ไม่มีว่าจะอยู่ยังไงว่าจะดีขึ้น 

ก็ไม่เห็น ธรรมชาติยังไงจะดีขึ้น ก็ไม่เห็น ทุกอย่างแทบจะไม่เห็นทางออก

เลย หวังว่าพวกเราน่าจะไปแก้วิกฤติได้ อะไรที่มันเละตุ้มเป๊ะ เพราะเราจะ

ต้องอยู่ต่อ แล้วต้องยื่นไม้ต่อคนรุ่นหลัง



 ก็ฝำกเอำไว้ คงจะได้ หลังจำกเห็นลำว 
แล้วเรำก็เห็นอีสำน แล้วภำพคนอีสำนแก่ๆ 
ใส่งอบ ถือเคียวถือเสียม กำงเกงขำดๆ ดิน
แตกระแหง แต่ตอนนี้เรำจะลบภำพตรงนั้น
แล้ว เรำจะไม่เป็นอย่ำงภำพนั้น แต่ก็ยังเป็น
อยู่นะ แต่ส่วนที่ทำงเรำมำคุยกัน ก็พยำยำม
จะวำงแผนจนให้ไม่เป็น มันจะเปลี่ยนใหม่ คือ 
เรำจะฉีกต�ำรำใบนั้นทิ้ง อีสำนมันก็สำมำรถ
จะเปลี่ยนได้ โดยหัวเรำ โดยควำมคิด โดย
ปัญญำของภูมิปัญญำของอีสำนเองนะ
 เราไปกลับไปทานข้าว แล้วจะได้ไปต่อทางโน้น (ทางพี่กอล์ฟ 

ลูกชายพ่อคำาเดื่อง)

 ลุงอ๋อย  เดินกลับทางเดิมใช่มั้ยครับ



รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก


