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          ชวงที่ผมเปนครูอยูที่กรุงเทพฯ 

          ผมตองผูกเนคไท ผมทําในสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเลยเพื่อเงินอยางเดียว ทําอยูประมาณ ๑๑ เดือน 

ชีวิตไมมีความสุขเหมือนอยูที่อังกฤษ คือทํางานอะไรก็ไดขอใหมีเงิน แตไมมีความสุข แลวก็เอาเงิน

ไปใชในสิ่งที่ไมถูกตอง ไปเที่ยว ไปกินเหลา ไปสูบบุหรี่ ยาเสพติดทุกชนิดผมเอาหมดตั้งแตสมัยเรียน

มัธยม แมแตอยูกรงุเทพฯ ก็ยังทําอยู ถึงไดเงินเยอะ แตไมรูวาจะเอาไปทําอะไร เพราะเงินไมชวยใหเรา

มีความสุข หันเหชีวิตสูแนวทางที่วาดหวังไว ผมเจอภรรยา เธอมาจากจังหวัดขอนแกน อยูกรุงเทพฯ 

ไมนานก็มีลูก ผมเริ่มคิดหนัก แตกอนอยูคนเดียวไมมีปญหา มีความสุขหรือไมมีก็คนเดียว ไมยาก

หรอก เมื่อมีเมียมีลูกมันตองรับผิดชอบผูอื่นดวย จะไปนั่งกินเหลาเฉยๆ ไมไดหรอก คิดวาทําอยางไร 

ใหเมียกับลูกอยูได ผมรูแนๆ ถาผมอยูในสังคมเมืองและทํางานแบบนี้ ผมจะเปนคนแยมาก จะกิน

เหลา สูบบุหรี่ ติดยา เที่ยวอยางเดียว จึงตัดสินใจตัดตัวเองออกจากสังคมเมืองไปอยูบานนอก 

          แฟนผม มาจากหมูบานเล็กๆ ในจังหวัดขอนแกน ชวงปใหมผมไปเที่ยวบานของแมยายเห็นวา 

เปนธรรมชาติดี ตองเขาใจวาคนอังกฤษอยูบานนอกไมไดเพราะชนบทมีพื้นที่นิดเดียว พวกขุนนางยึด

หมด คนยากจน จึงอยูชนบทไมได ตองไปอยูในเมืองที่สกปรก แออัด คนอังกฤษที่ยังรวยไมถึงขั้น 

เชนพอของผม มีเงินเยอะ แตก็ยังรวยไมถึงขั้น เพราะยังอยูในเมือง วัดจากคนที่อยูกลางเมืองใหญๆ จะ

เปนคนจนที่สุดที่อยูชานเมือง จะเปนพวกครู ขาราชการ อะไรแบบนั้น เปนผูจัดการก็ยังอยูในเมือง 

สวนคนที่จะไดอยูบานนอก จะตองเปนคนรวยถึงขั้นจริงๆ เปนพวกขนุนางใหญโต  

        มันเปนเรื่องแปลก ผมมาอยูที่ขอนแกน เห็นแตละคนมีที่ดินเยอะมาก ชาวบานธรรมดาคนเดียวมี

ถึง ๕๐ ไร ๒๐๐ กวาไร ก็มีพอแมผมมีแคครึ่งไรเทานั้นเอง แตอยูบานนอกที่นี่ โอโฮ..มีเยอะมาก

สะอาดดวย อากาศก็ดี ตอนแรกไดกลิ่น ผมก็วากลิ่นอะไร ออ มันกลิ่นธรรมชาติ ผมไมเคยดมมากอน 

โอสุดยอดเลยบานนอก คนอื่นวาฝรั่งมันบา เพราะเขาไมคิดวา ทําไมฝรั่งอยากไปอยูบานนอก 

เขาคิดวาฝรั่งมีแตคนรวย ฝรั่งไมมีคนยากจน เขาไมรูจริงๆ วาฝรั่งสวนมากลําบาก บานก็ไมมี ที่ดินก็

ไมมี เปนขี้ขาเขาหมด ลูกก็ไมมีอนาคต 
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          ปญหาของระบบทุนนิยมคือเรื่องเงิน เงินถูกจํากัดเปนกอนเล็กๆ คนรวยกวาดเงินไป

เยอะ จนเหลือนิดเดียว มันแบงกันไมลงตัว ทําใหมีคนจนเยอะ ถามีคนรวย ๑ คน จะมีคนจน 

เปนรอยเลย ระบบทุนนิยมจึงอยูได ปญหาของคนยากจนคือ ทํายังไงจะมีชีวิตที่ดี เราจะหลุด

พนจากความยากจนได ตองหาสิ่งที่ไมใชเงิน อันนี้เปนจุดเดนของประเทศไทย ชาวบาน

ธรรมดาอาจจะไมมีเงินเยอะ แตเขาสามารถจะหาหลายสิ่งหลายอยาง ที่มีคุณคามากกวาเงิน

ตั้งเยอะ แคอยากหาคําตอบใหชีวิต 

          ผมตกลงกับแฟนวาเราจะไปอยูบานนอก ผมจะไมรับจางสอนภาษาอังกฤษ เขาก็ตกลง 

แตปญหาคือ ผมทําเกษตรไมเปน ชวงแรกก็ลําบาก ตองกลับมาแบกอิฐเหมือนเดิม วันละ

รอยยี่สิบบาท โอโฮ...เหนื่อย เพราะที่อังกฤษ ถึงจะแดดรอน แตอากาศเย็นเดินไมได ตองวิ่ง 

ก็อุนได แตขอนแกนชวงนั้น เปนเดือน ๔ อากาศรอนมาก ๔๐ กวาองศา บางครั้งผมเปนลม 

เขาเอาน้ํามาสาด โอย.! ฝรั่งมันบา ทําไมไมกลับบาน คิดผดิหรือเปลา ทําไมตองมาลําบาก

ขนาดนี้ เขาคิดวาผมเปนฆาตกร ไปฆาคนที่อังกฤษแลวกลับบานไมได หนีคดีมา ความจริง

ไมใช ผมก็แคอยากหาคําตอบในชีวิตบางเรื่องเทานั้น อยากหาความสุขที่เปนแบบยั่งยืนสัก

หนอย  

          บางครั้งก็คิดหนีไปที่อื่นเหมือนกัน แตผมไมรูวา ถาอยูที่นี่ไมไดจะไปอยูที่ไหน คิดวา 

เราตองหาคําตอบใหได ปญหาอาจจะอยูที่ตัวของผมเอง แตในภาพรวมที่นี่ดี สิ่งแวดลอมดี 

สะอาด ถาเรามีลูก เราอยากใหลูกของเราอยูในที่สะอาด อาหารธรรมชาติฟรีๆ ก็มีเยอะมาก 

ในภาคอีสาน เห็ดแดง หนอไม ไขมดแดง ดอกกระเจียว ผักอีหรอก แมงคับแมงคาม  

ขี้กะปอมเยอะ แตบางคนก็ไมกินนะ บางคนก็กิน ซึ่งมันดีมากเพราะวา 

๑.สะอาด อาหารธรรมชาติ ไมมีใครไปใสปุยเคมี 

 ๒.ไมไดซื้อ ไมไดใชเงิน ขอใหขยันเดินไปเก็บ  

          สมัยกอน ที่อังกฤษ ผมจะเดินแบกอิฐทั้งวัน เมื่อไดเงินแลว ก็เอาเงินเกือบทั้งหมดไป

ซื้ออาหารในราน ฝรั่งสวนมากทํางานหนักทุกวัน แตเงินที่เขาไดมันเพียงพอที่จะซื้ออาหาร

กินเทานั้น ไมมีเงินเหลือ ฝากธนาคาร นิยามความรวยกับความจนมันเปนเรื่องแปลกนะที่

ประเทศไทย คนยากจนมีหนี้สินเยอะ ที่อังกฤษมีแตคนรวยที่มีหนี้สิน คนจนไมมีหนี้ เพราะ

เขาไมใหคนจนยืมเงิน เนื่องจากกลัวจะไมมีปญญาใชคืน จึงไมมีสิทธิ์มีหนี้สิน 

          แตคนรวยยืมเงินได คําวารวยกับคําวาจน มันคืออะไรกันแน ? ที่ขอนแกนเขาวาผมบาบาง 

ฝรั่งยากจนบาง ฝรั่งตกอับบาง ฝรั่งขี้นก ฝรั่งไมมีเงิน แตผมบอกวา ไมใช ผมรวยนะ เขาถามวารวย

ไดยังไง ผมบอกวา 

๑. ผมมีบาน ผมทําบานเล็กๆ เปนกระทอมนอยๆ เอาหญามามุงหลังคา ชาวบานเรียกวา เถียงนา ไม

ใชบานหรอก ผมบอกวาใช มันบานของผมไมใชบานเจานาย ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาท อยูได

ครับ มันกันแดดกันฝนได แคนั้นผมก็รวยแลว 

๒. มีที่ดิน แค ๖ ไรเทานั้นเอง ที่นั่นเขาบอกวากระจอก มีนิดเดียวแตสําหรับฝรั่ง มันเยอะมาก จริงๆ 

ผมคิดวา มันเปนเรื่องสําคัญ เปนพื้นฐานของชีวิต เราตองมีที่อยูอาศัยเปนของเราไมใชของเจานาย 

เพราะวาถามันเปนของเจานาย เราตองไปหาเงินใหเขา ถาเราไมมีเงินเขาก็ไลเราออก เราไมมีที่อยู

นะ เพราะฉะนั้น ตองมีบานเปนของตัวเองไวกอนซึ่งผมก็มีบาน คิดวาลูกของผม จะตองมีบานแนๆ 

ดวย 

           เรื่องเกษตรผมทําไมเกง แตที่ทําไดงายคือ ปลูกตนไม ไมประดู ไมสะเดา ไมยาง ปลูกไวให

ลูกสรางบาน ประเทศไทยอุดมสมบูรณ ตนไมโตเร็วมาก แค ๒๕-๓๐ ป ตัดไดแลว ไมเหมือน

อังกฤษ ๒๐๐ ปไดเทานี้เอง เพราะอากาศเย็น เปนเรื่องแปลก ที่คนไทยจะบน โอย..มันรอนๆ ผมวา

กลับเปนเรื่องดี แสงแดดเยอะ จะทําการเกษตรได ตลอดเวลา ๑ ป ทําไดทุกวัน แตคนไทยจะบน

รอนๆ ไมเอาๆ อยากเปนคนผิวขาวดีกวา แตคนอังกฤษ เขาถือคนผิวขาวเปนคนจน เพราะวาไมมี

ปญญาจะไปเมืองนอก ซึ่งกลับกันเลย แมแตพอของผม เขาก็ยังมีเครื่องอาบแดดเพื่อใหผิวเปนสี

แทน ใหดูเปนแบบคนมีสตางค แตคนไทย กลับอยากมีผิวขาว วิธีคิดธรรมดาที่ไมธรรมดาของ   

มารติน วีลเลอร 

          ผมมีลูก ๓ คน ชาย ๒ หญิง ๑ สิ่งสําคัญที่สุด ๒ เรื่องในชีวิตของเราคือ 

๑.ตองมีบาน เปนของตัวเองใหได จึงจะถือวา ชีวิตประสบความสําเร็จ 

๒.ตองมีงานทําทุกวัน ไมไดจํากัดวา ตองเปนงานอะไร แตขอให มีงานทําทุกวัน ชีวิตจึงจะไมสูญ

เปลา 

          วิธีเดียวที่รับประกันไดวา ลูกมีงานทํา คือการมีที่ทํากินใหเขา และเราตองชวยใหเขาทําเปน 
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