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มีรายได้น้อย...
ก็มีความสุขได้

ห

นังสือ “ความสุขทีส่ ร้างได้” เป็นเรือ่ งเล่าประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลทีม่ รี ายได้นอ้ ย ในการแสวงหาความสุข
เรื่องราวของเขาเหล่านั้นได้บอกว่าแท้จริงแล้วความสุข
ของคนเรานัน้ เกิดขึน้ ได้หลายทาง ไม่วา่ เราจะเกิดมามีฐานะ
อย่างไร เราสามารถสร้างความสุขขึน้ มาด้วยตนเองได้ และ
เมื่อพิจารณาประเด็นความสุขของผู้มีรายได้น้อยทั้งชาย
และหญิง หลากหลายอายุ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 15 ท่านที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้คณะผู้จัดท�ำฟัง
ท�ำให้เราทราบว่าความสุขทีเ่ กิดขึน้ ได้นนั้ มาจากภาวะสุขภาพ
จิ ต ของแต่ ล ะบุ ค คล เมื่ อ น� ำ ความสุ ข มาเชื่ อ มโยงกั บ
แบบสอบถามวัดสุขภาพจิตฉบับสัน้ ของกรมสุขภาพจิต โดย
นายแพทย์อภิชัย มงคลและคณะ (2552) ที่แบ่งเป็น
4 มิติ คือ สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพ
ของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุนสรุปได้ ดังนี้
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มิตปิ จั จัยสนับสนุนจัดเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเกิด
ความสุขมากที่สุด ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว เมื่อป่วยหนักเชื่อว่าครอบครัวจะ
ดูแลเป็นอย่างดี และในครอบครัวสมาชิกมีความรักและผูกพัน
ต่อกัน กลุ่มตัวอย่าง 7 ใน 15 คน กล่าวถึงการที่ได้อยู่กับ
ครอบครัวทีอ่ บอุน่ และมีความรักให้แก่กนั หรืออยูก่ บั คนทีเ่ รารัก
หรือสนิทสนม คุน้ เคยนัน้ ท�ำให้ตนเองมีความสุข ดังกลุม่ ตัวอย่าง
ในการสัมภาษณ์ เช่น ลุงอุดม ที่กล่าวว่า ครอบครัวของตนมี
ความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดี หากมีเรือ่ งไม่เข้าใจหรือข้องใจอะไร
ก็สามารถซักถามได้ และกล่าวเพิ่มเติมว่า “คนเราต้องมีสัจจะ
กับตัวเอง อยูก่ นั อย่างเข้าใจ” ยิง่ ไปกว่านัน้ ลุงอุดมบอกว่าไม่ชอบ
ค�ำหยาบ “เมื่อไม่ชอบอะไร เราจะไม่ท�ำกับใครอย่างนั้น” และ
การสั่งสอนลูกสาวทั้งสองคนของตน ลุงอุดมบอกว่า “สองคนนี่
พ่อคนเดียวกันใช่ไหม พ่อรักเท่ากัน แล้วเวลามีอะไรให้คุยกัน
คนอื่นเค้าจะรักเราไหม ทีนี้เวลาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกัน
ตลอด เค้าจะเป็นห่วงเป็นใยกัน” ดังนั้นในครอบครัวจึงอยู่กัน
อย่างอบอุ่นและเข้าใจ สอดคล้องกับเรื่องราวในครอบครัวของ
หน่อย ที่บอกว่า สนิทกัน คุยได้ทุกเรื่อง แต่เวลามีเรื่องอะไรๆ
จะคุยกับแม่มากกว่า คุยแล้วสบายใจ เช่นเดียวกับครอบครัว
พี่สุภาภรณ์ ครอบครัวของธนัท และครอบครัวอาศักดิ์ที่บอกว่า
รักใคร่และอบอุน่ ดี มีความใกล้ชดิ ผูกพันกันเป็นอย่างดี สมาชิก

ความสุขที่สร้างได้ Happiness that can be created 7

ทุกคนในบ้านสามารถทีจ่ ะพูดคุยกันได้ทกุ เรือ่ ง สิง่ เหล่านีส้ ะท้อน
มิตสิ ขุ ภาพจิตในปัจจัยสนับสนุนทีก่ อ่ ให้เกิดความสุข อันมาจาก
ครอบครัวอบอุ่นเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ส่วนมิติด้านสมรรถภาพของจิตใจเป็นเหตุผลที่ท�ำให้เกิด
ความสุขรองลงมา ได้แก่ ความสามารถท�ำใจยอมรับกับปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ หรือยอมรับสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ และพื้นฐานจิตใจที่
เป็นคนเข้มแข็งและอารมณ์ดี ดังกรณีอาศักดิก์ ล่าวว่า “ความสุข
คือ การยอมรับในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ เราไม่ไปอิจฉาใครเค้า
เหมือนกับว่าชีวิตเราเป็นอย่างงี้แล้ว เราเรียนมาน้อย หาเงิน
ได้นอ้ ย แต่เราไม่ไปวุน่ วายกับคนอืน่ มันก็ไม่มปี ญ
ั หา ไม่ทะเลาะ
เบาะแว้งกัน มีความเข้าใจในครอบครัวของเราดี” จากประสบการณ์
เหล่านี้จึงกล่าวได้ว่า มิติของสุขภาพจิตในด้านสมรรถภาพของ
จิตใจนั้นเกิดจากการท�ำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์แง่ลบหรือกระทบกับจิตใจ เมือ่ ยอมรับได้ ใจของเรา
ก็มีความสุขได้เช่นกัน
มิติคุณภาพจิตใจ ที่ประกอบด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
เมือ่ ผูอ้ นื่ มีทกุ ข์ ความรูส้ กึ เป็นสุขในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีม่ ปี ญ
ั หา
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส มักมาพร้อมกับมิติ
สภาพจิตใจ คือความรู้สึกภูมิใจในตนเองเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ดังกรณีตัวอย่างในการสัมภาษณ์ เช่น พี่วาส กล่าวว่าความสุข
ของตนเองคือ การได้ท�ำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมที่ตนเองท�ำ
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อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีมีความสุขมากกว่าการมีเงินทอง
ตลอดระยะเวลากว่า 7-8 ปีมาแล้วทีพ่ วี่ าสได้พสิ จู น์ความเชือ่ นัน้
ด้วยการผันตัวเองเข้าร่วมเป็นหัวหน้าแกนน� ำเครือข่ายสลัม
4 ภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยโดยการเข้าร่วมเจรจา
ต่อรองกับรัฐบาลเพือ่ ขอผ่อนผันการถูกไล่รอื้ ทีอ่ ยู่ และยังส่งเสริม
เรือ่ งอาชีพของคนในชุมชน โดยการก่อตัง้ กลุม่ ซาเล้งหาของเก่าขึน้
เพื่อให้คนในชุมชนแห่งนี้มีรายได้ พี่วาสได้น�ำประสบการณ์จาก
อาชีพที่ท�ำจนช�ำนาญแล้วมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและยัง
ท�ำหน้าที่ผู้ประสานไปยังบริษัทต่างๆ เพื่อมารับขยะไปรีไซเคิล
เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน จนได้รบั การยกย่องจากคนใน
ชุมชนว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีความเสียสละมากที่สุดคนหนึ่ง
เพราะว่าพี่วาสท�ำโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ท�ำให้
ทุกวันของพี่วาสมีความหมายมากยิ่งขึ้น
มิติสภาพจิตใจเป็นมิติด้านสุดท้ายที่กล่าวถึงในที่นี้ของ
มิติสุขภาพจิต พบว่า สภาพจิตใจมองได้สองแง่คือ ในแง่บวก
ได้แก่ ความรูส้ กึ พึงพอใจในชีวติ ความรูส้ กึ สบายใจ ความพอใจ
ในชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ ไม่เปรียบเทียบกับผูท้ อี่ ยูใ่ นสถานภาพที่
สูงกว่า หรือเปรียบเทียบกับคนทีด่ อ้ ยกว่า ล�ำบากกว่า หรือจนกว่า
จะท�ำให้ใจสบายขึ้น ในแง่ลบได้แก่ ความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้
กั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ความรู ้ สึ ก ผิ ด หวั ง ในตนเอง
ความรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้
เคยประสบกับสภาพจิตใจดังกล่าวมาก่อน แต่พยายามปรับและ
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มองโลกในทิศทางทีย่ อมรับและสร้างก�ำลังใจให้ตนเอง ความสุข
ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน อีกทั้งประเด็นส�ำคัญที่เกิดขึ้นจาก
การสัมภาษณ์ แม้วา่ ตัวอย่างในการสัมภาษณ์ดงั กล่าวจะไม่มใี คร
กล่าวขึ้นมาตรงๆ ว่า ศาสนาเป็นสิ่งส� ำคัญที่ท�ำให้ตนเองมี
ความสุข แต่จากค�ำบอกเล่าในเรื่อง ความพอเพียง และการ
ยอมรับต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและกระทบจิตใจ สิ่งเหล่านี้ล้วน
สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาทัง้ สิน้ ทีม่ นุษย์เราพึงปฏิบตั ใิ นการ
ด�ำเนินชีวิต จิตใจจึงพึงมีความสุข ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผล
ต่อความสุขนอกจากมิติของสุขภาพจิตนั้นก็มีแตกต่างกัน เช่น
การมีบ้านของตนเอง การไม่เจ็บไข้ได้ป่วย และการไม่มีหนี้สิน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะของผูบ้ อกเล่า เช่น เพศชายจะมองถึงครอบครัวเป็น
สิง่ ส�ำคัญและการทีต่ นเองสามารถเป็นผูน้ ำ� ครอบครัวได้ สอดคล้อง
เพศหญิง มองว่าครอบครัวและลูกเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ตนเองมี
ความสุข ต้องการให้ลกู ได้เรียนสูงๆ จะได้ไม่ลำ� บากเหมือนตนเอง
แม้ว่าด้านอายุจะมองต้นเหตุของความสุขต่างกัน โดยคนที่มี
อายุ น ้ อ ยก็ จ ะมี ค วามสุ ข จากเรื่ อ งราวของตนเองมากกว่ า
อย่างเช่นการได้อยู่กับเพื่อนและมีเพื่อนคอยพูดคุยสารทุกข์สุข
ดิบก็ทำ� ให้มคี วามสุขแล้ว ส่วนคนทีม่ อี ายุมากก็จะมีความสุขจาก
บุคคลที่อยู่ในครอบครัวเป็นส�ำคัญ
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ด้านสถานภาพสมรส คนที่สมรสแล้วและมีลูกจะมองว่า
ความสุขของตนเองมาจากการทีไ่ ด้อยูก่ บั ลูกหรือเห็นลูกๆ มีความ
สุขและความส�ำเร็จ และการทีไ่ ด้อยูใ่ นครอบครัวทีอ่ บอุน่ คนโสด
หรือหย่าร้าง มองความสุขคล้ายคลึงกัน แม้ว่าตนเองจะไม่ได้มี
คูส่ มรส แต่มบี ดิ า มารดา หรือบุตร เป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัว
ก็ก่อให้เกิดความสุขเช่นเดียวกัน
แม้ว่าอาชีพของพวกเขาจะแตกต่างกัน แต่มีรายได้ระดับ
เดียวกัน เมื่อพิจารณาจากค�ำบอกเล่าของเขาแล้วจะเห็นได้ว่า
ต้นเหตุส�ำคัญที่ส่งผลต่อการมีความสุขคือ ครอบครัว เนือ่ งจาก
ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมเบื้องต้นที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
คนรายได้นอ้ ยเหล่านีจ้ งึ มองว่าครอบครัวอบอุน่ เป็นต้นเหตุสำ� คัญ
ที่ท�ำให้พวกเขาเหล่านี้มีความสุข
คณะผู้จัดท� ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “ความสุขที่
สร้างได้” เล่มนี้ จะให้ประโยชน์สำ� หรับท่านผูอ้ า่ น ด้วยความเชือ่
ว่า คนทุกคนย่อมพบเจอเรือ่ งราวทัง้ สุขและทุกข์ แต่ในทีส่ ดุ แล้ว
ความคิดของตนเองเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยน�ำพาจิตใจของตนเอง
ไปในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีคิด ที่ว่า “เมื่อเราคิด
สุข ใจก็เป็นสุข คิดทุกข์ ใจก็เป็นทุกข์” และนั่นเป็นค�ำตอบว่า
ท�ำไมความสุขจึงสร้างได้
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The little income...
can be happy.

T

his book, entitled “Happiness that can be Created”,
is story telling about how each individual of the
low-income seeks to attain their happiness. It tells that
we can be happy, no matter of what status we were
born upon. It is that we can create happiness by
ourselves. Through life stories of 15 low-income –males
and females of different ages in Bangkok Metropolitan
area, it is evident that happiness emerges from each
of their own mental health. Questionnaires, prepared
and carried out by Aphichai Mongkol and others (2007)
had been used to link mental health to its four
dimensions, namely mental state, mental capacity,
mental quality and supporting factors.
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The dimension on supporting factors is found
to cause happiness most. This dimension are the
feeling secured and safe when being in the family, the
belief that the family will take good care when
severely sick and, the love and concern among family
members. Seven in fifteen persons we interviewed said
about living in warm family and love among each
other and being with their beloved people made them
happy. One of our samples, Uncle Udom, said that his
family had well understanding among each other. If
there was anything not clear they could talk among
themselves. He added that “we must be truthful in
ourselves, live together with understanding”. Moreover,
Uncle Udom told that he disliked rude words. “What
we don’t like, we must not do that to others”. The way
he taught his two daughters: “You two have the same
father, don’t you? I love you equally. When you have
something in mind, do talk. Will other people love you
this much? Now they go everywhere together. They are
concerned to each other”. Therefore, their family had
been living warmly and understandingly to each other.
This is similar to Noi’s family. They were close and able
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to talk to each other in every matter. She preferred
to talk with her mother. “Talk with Mom, I feel relax”,
she said. Similar to Sister Supaporn’s, Thanut’s, and
Uncle Sak’s families, they were living with love and
understanding. Family members could talk to each
other in every matter. The story telling reflects a warm
family as a key factor that bring happiness.
Second to warm family that leads to happiness
is the dimension on mental capacity, this dimension
includes the ability to come to terms in accepting
problem that is difficult to solve and mental background
of strong and good emotion. As Uncle Sak said,
“Happiness is accepting what and who we are. We do
not envy others. Our life is already in this way. We have
little education, little income, but we do not bother
others. So we do not have problem, not to mention any
quarrel. We have good understanding in our family”.
It can be said from these experiences that the
dimension on mental capacity derives from ability to
come to terms in accepting the emerging situation,
even a negative one. If we can accept negative
situation, we can be happy.
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The dimension on mental quality is composed of
sympathy, happy feeling in helping people, helping
others in need. This dimension occurs at the same time
as feeling self-esteem when helping others. Pi Was’
telling is one of the examples. She said she got her
happiness from continuous activities in helping her
community for several years. “It gives me happiness
more than having money”, she said. For 7-8 years that
Pi Was has been proving her belief by becoming a
core leader of slum dwellers network in 4 regions.
She is helping displaced people by participating
in negotiation with authorities concerned. She is also
promoting people’s participation in the community by
founding a group of garbage collectors, in order to raise
their income. Pi Was teaches other people about
her experiences. She also coordinates with several
companies to get experiences. She the wastes for
recycling. She has been appreciated by the community
which counts her as one of the most nice-hearted and
sacrificial persons. Doing social activities without
expectation of any returned benefit makes Pi Was’ life
a meaningful one.
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The last dimension of mental health to be
mentioned is the mental state. It is found that mental
state can be viewed from two perspectives. The positive
mental state includes satisfaction in life and relaxation.
If we are satisfied with what we have, not comparing
ourselves with those people of higher status or
comparing with those more suffering or poorer, we
would be happier. The negative mental state arises
from the feeling of tiring in daily life, disappointment
in oneself and feeling that life is full of suffer. We found
that some sample persons used to have these negative
experiences. But they tried to adjust their attitudes and
boost up their spiritual power. Then, the happiness can
be created as well.
Another issue emerged from our interviews which
is not directly mentioned is the religion as a key factor
of happiness. The telling on sufficiency and acceptance
of various things that affect their minds is along the
line with the Buddhist principles. Human should perform
one’s daily life with ease and joy.
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Other factors apart from the above-mentioned
mental dimensions that bring about happiness include,
for instance, having one’s own house, no sickness and
no debt.
Different determinants of happiness are varied
according to respondents’ characteristics. Males view
family and their ability to lead the family as key factors
of happiness. Females view family and their children
making them happy. They want their children to get
high education to have better life than what they
currently have. People at different ages see the cause
of happiness differently. Younger people are happy by
their own such as being close with their friends. Older
people's happiness come from good relationship among
family members.
Concerning the marital status, married couples
view that their happiness come from staying with their
children or seeing them being successful and happy,
and having warm families. For single or separated
persons, although they do not have couples, but their
parents or children as part of the family can give them
happiness.
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การด�ำรงชีวติ ของป้าจรูญศรี ส่วนใหญ่จะอยูก่ บั สามีทบี่ า้ น
ส่วนลูกชายต้องออกไปท�ำงานต่างจังหวัดบ่อยๆ สามีของป้าจรูญศรี
มีอายุแก่กว่า 12 ปี ชีวิตความเป็นอยู่ของป้าจรูญศรีบอกว่า
อยู่กันแบบเรียบง่าย เวลาว่างๆ ก็คุยกันกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้
กัน และคอยช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาในหมูบ่ า้ นและในซอยของ
ตัวเอง ป้าจรูญศรีบอกว่ามีอะไรก็พงึ่ พากัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ใครไม่อยูบ่ า้ นก็จะช่วยกันดูแล กิจกรรมทีท่ ำ� เพือ่ ส่วนรวมก็มบี า้ ง
อย่างเช่นเวลาที่มีงานบุญ หรือเพื่อนบ้านมีงานก็จะไปช่วยกัน

พอท�ำใจได้แล้ว...ก็รู้สึกดีขึ้น
การที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ย่อมน�ำความเสียใจ
ให้แก่ผใู้ กล้ชดิ ส�ำหรับป้าจรูญศรีได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวความเสียใจ
ที่เคยเกิดขึ้นให้ฟังเกี่ยวกับลูกสาวคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ
หลายปีก่อน
“ตอนที่ ลู ก สาวคนโตเสี ย ชี วิ ต อายุ ป ระมาณ 5 ขวบ
ตอนนั้นเสียใจมาก คือ ลูกเราเลี้ยงมาเล็กๆ แล้วมาเสียชีวิต”
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สาเหตุการเสียชีวติ ป้าจรูญศรีบอกว่า เป็นเนือ้ งอกทีส่ มอง
ขนาดก้อนเท่าเมล็ดถัว่ เขียว ไปรักษาตัวอยูท่ โี่ รงพยาบาลประสาท
มาเป็นเดือน พอกลับมาบ้านได้ 2 สัปดาห์ก็เสียชีวิต กว่าที่
ป้าจรูญศรีจะท�ำใจได้ก็นานหลายปี ป้าบอกว่าบางทีแค่ได้กลิ่น
แป้งเด็ก ก็จะคิดถึงลูกสาวขึ้นมาทันที หรือเวลาทีน่ งั่ เย็บผ้าอยู่
แล้วเกิดคิดถึงลูกสาวขึน้ มา ก็จะร้องไห้จนฟุบไปเลย
ป้าจรูญศรีเล่าว่า ตอนนั้นต้องใช้วิธีไปท�ำบุญ ไหว้พระ
ถวายสังฆทาน ท�ำทาน ทีว่ ดั เป็นประจ�ำกับสามี เพือ่ ความสบายใจ
พอเราท�ำใจได้แล้ว เราก็จะรู้สึกดีขึ้น ป้าจรูญศรียังบอกว่าสามี
เป็นคนดีมาก คอยดูแลประคับประคองจิตใจมาตลอด

ความภูมิใจ คือ
มีลูกดี ไม่เคยท�ำให้พ่อแม่เสียใจ
สิ่งที่ท�ำให้ตัวเองภูมิใจมากที่สุดของป้าจรูญศรี คือ การมี
ลูกที่ดี ไม่เคยท�ำความเดือดร้อนและความเสียใจให้กับพ่อแม่
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สิ่ ง นี้ ถื อ เป็นความโชคดีที่ความสัมพัน ธ์ ใ นครอบครั ว ดี
ลูกสองคนพี่น้องไม่เคยทะเลาะเบาะแว้ง รักใคร่กลมเกลียวกัน
ดูแลและห่วงใยกัน ป้าจรูญศรียงั บอกอีกว่าลูกจะชอบเข้ามากอด
อย่างลูกชายคนเล็กอายุ 30 กว่าปีแล้ว เวลาจะไปไหนมาไหน
ต้องมากอดมาหอมป้าตลอด และบอกรักป้าเป็นประจ�ำ ท�ำให้ปา้
มีความรูส้ กึ อบอุน่ ใจทีล่ กู ๆ มีความรักให้แก่ปา้

ปฏิบัติตามหลักศาสนา...
ซื่อสัตย์ ไม่คดโกงใคร
ป้าจรูญศรีเล่าว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาทีช่ ว่ ยยึดเหนีย่ ว
จิตใจ ถ้ามีเวลาว่างก็ชอบนั่งอ่านหนังสือธรรมะของพระคุณเจ้า
ทุกองค์ แต่ที่ยึดถือมากที่สุด คือของหลวงพ่อจรัล จะปฏิบัติ
ตามค�ำสอนของหลวงพ่อ เพราะท่านจะสอนให้เราไม่ลุ่มหลงไป
กับกิเลส ตัณหา และสิ่งที่ป้าจรูญศรียึดมั่น ถือมั่นอยู่ในใจ คือ
ความซือ่ สัตย์ ไม่คดโกงใคร ไม่ตอ้ งการและไม่อยากได้ของคนอืน่
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ป้าจรูญศรียังบอกอีกว่า คนที่รำ�่ รวยเป็นเศรษฐีพันล้าน
เวลาอยู่ มีแต่ความโลภ คดโกง พอตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สกั คน
ส่วนคนที่จนมากๆ อยากเอาอะไรไป ก็เอาไปไม่ได้เหมือนกัน
ทุกวันนี้ป้าจรูญศรีบอกว่าไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ทั้งที่ในบ้าน
ไม่มีรถ ไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรมากมาย แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
ส�ำหรับชีวิต เมื่อก่อนป้าจรูญศรีใส่บาตรทุกวัน แต่เดี๋ยวนี้จะใส่
บ้าง เว้นบ้างตามโอกาสและความสะดวก พอตกเย็นจะสวดมนต์
ไหว้พระ อธิษฐานขอพรให้คุ้มครองลูกและคุ้มครองทุกคนที่อยู่
ในโลกใบนี้

ความสุข คือ การมองโลกในแง่ดี
มีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
เมือ่ ถามว่าความสุขคืออะไร ป้าจรูญศรีบอกว่า ตัวเองเป็น
คนทีม่ องโลกในแง่ดี จะมองทุกคนเป็นคนดีหมด เพราะฉะนัน้ ป้า
จะไม่เคยไปว่าอะไรใคร จะคิดว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นนับถือเรา
ยกย่องเรา เราก็ต้องนับถือคนอื่นก่อน ตัวเราเองอยากมีเกียรติ
เราต้องให้เกียรติคนอืน่ ป้าจรูญศรีบอกว่าครอบครัวของป้าอบอุน่
มีความเข้าใจกันดีภายในบ้าน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ญาติพนี่ อ้ งรักใคร่กนั เวลาทีล่ กู กลับมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา
ป้าจรูญศรีบอกว่ามีความสุขทีส่ ดุ และสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา
ดี เช่น เพื่อนบ้านดี ก็ท�ำให้มีความสุขได้เช่นกัน
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ทุ ก วั น นี้ ป ้ า จรู ญ ศรี บ อกว่ า ตั ว เองมี ค วามสุ ข ในชี วิ ต
เพียงพอแล้ว ไม่มีอะไรจะสุขมากไปกว่านี้แล้ว เราอยากท�ำบุญ
เราก็ได้ท�ำ แล้วอีกอย่างหนึ่งลูกก็โตหมดแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร
ให้ ต ้ อ งห่ ว ง เมื่ อ ถามถึ ง คะแนนความสุ ข ของตั ว เอง 0-10
ป้าจรูญศรีบอกว่า ให้ 9 เพราะว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์อะไร
แต่จะไม่สขุ นิดหนึง่ ก็เป็นเรือ่ งการเจ็บไข้ได้ปว่ ย ซึง่ เป็นเรือ่ งธรรมดา
พอคุมอยู่แล้วเราก็ไม่มีปัญหาอะไร

แนวคิดในการด�ำรงชีวิต...
“ช่วยกันตอนเป็นดีกว่าเห็นกันตอนตาย”
ป้าจรูญศรีบอกว่า จะยึดถือความคิดทีว่ า่ ทุกคนไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นพี่น้องกันแต่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
“ช่วยเหลือกันตอนเป็นดีกว่าเห็นกันตอนตาย เวลาเค้า
ทุกข์ยากหรือขาดอะไร ก็จะช่วยเหลือ ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ เรา
ให้ได้ เราให้ไปเลย ถ้าไปช่วยตอนตาย ไม่มีความหมายและ
ประโยชน์อะไร ช่วยแล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน หรือช่วยอะไร
ใครไม่ได้ก็ไม่ควรไปซ�้ำเติม”
ป้าจรูญศรีบอกว่าจะใช้ค�ำ 3 ค�ำ คือ ค�ำว่า “ขอโทษค่ะ
สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ”
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ป้าจรูญศรียกตัวอย่างให้ฟังว่า เวลาป้าไปซื้อของที่ตลาด
ทั้งๆ ที่เราเอาเงินไปให้แม่ค้า พอแม่ค้าส่งของให้เราพูดว่า
“ขอบคุณค่ะ” พอแม่ค้าเห็นเราครั้งต่อไปก็จะดีกับเราและขาย
ของให้ในราคาถูก อย่างค�ำว่า “ขอโทษ” ถึงแม้วา่ จะเป็นเด็ก ถ้า
ป้าผิด ป้ายังขอโทษเลย กับสามีป้าก็เหมือนกัน ตอนนั้นที่ป้า
เป็นความดันโลหิตสูง จะรู้สึกหงุดหงิด แล้ววันนั้นสามีของป้า
พูดอะไรก็ไม่รู้ ป้าก็ชี้หน้าว่าไปเลย ออกไปไกลๆ สามีของป้า
ก็เดินก้มหน้าออกไป แล้วพอกลับมา ถึงเวลากินข้าวก็ไม่พดู ซึม
ต่างคนต่างเฉย แล้วป้าเองก็ไม่รสู้ กึ ว่าตัวเองผิด เพราะด้วยความ
ที่เราโมโห จากนั้นไม่นาน สามีป้ามาพูดว่า ในชีวิตไม่เคยมีใคร
มาชี้หน้าเลย ป้าได้ยินอย่างนั้น ป้ากราบสามีเลย บอกว่า
“ขอโทษนะ ขอโทษจริงๆ เราอยูก่ นั มาตัง้ กีป่ แี ล้ว รูใ้ ช่ไหม
ว่าป้าไม่มีนิสัยแบบนี้”
พอป้าพูด “ขอโทษ” ทุกอย่างก็จบ
นอกจากนี้ป้าจรูญศรีบอกว่า ได้ข้อคิด แนวคิดมากมาย
จากสามี เพราะว่าสามีจะคอยสอน คอยบอก สามีของป้าจะพูด
อยู่เสมอว่า
“เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ไปอีก 100 ปี ท�ำไปเถอะความดี ท�ำ
โดยไม่ตอ้ งหวังผลตอบแทน วันนีใ้ ครไม่เห็นวันหน้าเค้าก็ตอ้ งเห็น”
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เหมือนกับใช้จิตวิทยาในการสอนเรา เช่น บางทีเวลาที่
ป้าท�ำไม่ดี เค้าก็จะไม่ว่าอะไร แต่จะยกตัวอย่างสิ่งดีๆ ให้เราฟัง
พอเราลองท�ำดู มันก็ดีจริงอย่างที่เขาบอก

วิธีจัดการกับความทุกข์...
“ปัญหาทุกปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม”
ท้ายที่สุดป้าจรูญศรี ได้ฝากแง่คิดส� ำหรับคนที่ท้อแท้
มีปัญหาหรือไม่มีความสุขในชีวิตว่า
“ปั ญ หาทุ ก ปั ญ หามี ไ ว้ แ ก้ ไม่ ไ ด้ มี ไ ว้ ก ลุ ้ ม เราต้ อ งแก้
ให้ตรงจุด อย่าไปกลุม้ กับมัน ถ้ากลุม้ มันก็จะวนอยูต่ รงนัน้ เหมือน
พายเรือในอ่าง”
คนเราทุกคนมีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา
เป็นของธรรมดา ถ้าคนไม่เคยรู้สึกทุกข์ก็จะไม่รู้สึกว่าสุขเป็น
อย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อรู้สาเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์แล้วก็ตัดมัน
ออกไป
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นอกจากนี้ป้าจรูญศรียังฝากแง่คิดในการเลี้ยงดูลูกหลาน
ว่า
1) อย่าไปเปรียบเทียบลูกเรากับคนอื่นและอย่าไปดุด่า
ลูกหลาน เพราะคนโบราณเค้าถือว่าค�ำพูดของพ่อแม่เหมือน
ปากกินพริกกินเกลือ ถ้าด่าหรือแช่งลูกทุกวัน บางทีลกู ไม่ได้อยาก
เป็นเหมือนที่เราด่า เราแช่งหรอก แต่พอพูดทุกวันก็ท�ำอย่าง
ที่พ่อแม่พูดซะเลย
2) ถ้ากลัวพ่อแล้วอย่ากลัวแม่ ถ้ากลัวแม่แล้วอย่ากลัว
พ่อ ถ้ากลัวทัง้ พ่อทัง้ แม่ แล้วลูกจะไปพึง่ ใคร เราต้องให้ลกู มีความ
ใกล้ชิดหรือไว้ใจพ่อแม่คนใดคนหนึ่ง เพราะไม่อย่างนั้นก็ต้อง
ไปพึ่งคนอื่น ถ้าเจอคนดี ก็ดีไป แต่ถ้าเจอคนไม่ดีก็เป็นปัญหา
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ประสบการณ์ชีวิตของพี่เรียม...
ไว้ใจคนอื่นมากเกินไป
การที่ไว้ใจคนอื่นมากเกินไป ท�ำให้พี่เรียมเป็นหนี้จาก
การร่วมท�ำธุรกิจอูร่ แี พร์รถยนต์กบั เพือ่ นเมือ่ 7 ปีทแี่ ล้ว พีเ่ รียม
ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ให้ฟงั ว่า ได้เอาบ้านไปจ�ำนองไว้ เพือ่
เอาเงินมาลงทุน โดยไปเช่าร้านอยูแ่ ถวศรีนครินทร์ ข้างหน้าร้าน
ตอนนั้นยังเป็นที่โล่งๆ อยู่ พี่เรียมมองว่าท�ำเลตรงนี้ดี พอเปิด
ร้านแล้ว ในช่วงแรกกิจการทีท่ �ำเป็นไปด้วยดีและมีลกู ค้ามากกว่า
ร้านทีท่ ำ� ธุรกิจเหมือนกับตัวเอง หลังจากนัน้ ร้านทีท่ ำ� ธุรกิจเหมือน
กับเราก็เลยเอาป้ายมาปิดบังหน้าร้าน ท�ำให้ลกู ค้าไม่เห็นหน้าร้าน
พี่เรียมยังบอกอีกว่าด้วยความที่ร้านตัวเองเพิ่งเปิดใหม่ ลูกค้า
ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไร ถ้าลูกค้าไม่เห็นหน้าร้าน ก็ไม่เข้า แล้วอีก
อย่างค่าเช่าก็ขึ้น ท�ำไปแล้วก็ไม่เหลืออะไร แถมบางทียังติดลบ
พี่เรียมกับเพื่อนท�ำอู่รีแพร์รถยนต์อยู่ประมาณครึ่งปีจึงตัดสินใจ
เลิกท�ำธุรกิจ พี่เรียมบอกว่ารู้สึกใจหายเหมือนกัน พี่เรียมคิดว่า
ถ้าตัวเองมีเงินทุนมากกว่านี้ ธุรกิจนีอ้ าจจะไปรุง่ โดยท�ำป้ายอัน
ใหญ่ๆ ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเห็นร้านของตัวเองได้ แต่เนือ่ งจากทุนมีนอ้ ย
แล้วธุรกิจมันเล็ก ถ้าสู้ท�ำไปต่อมันก็คงจะยิ่งแย่กว่าเดิม ซึ่งหนี้
จากการท�ำธุรกิจครัง้ นัน้ เป็นเงิน 650,000 บาท ในปีแรกเพือ่ น
ยังคงช่วยรับผิดชอบหนี้ตรงนี้อยู่ แต่หลังจากนั้นก็หนีหายไป
ทิ้งให้พี่เรียมต้องรับผิดชอบคนเดียว
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หลังจากที่เลิกท�ำธุรกิจ พี่เรียมก็ว่างงานอยู่สักพักหนึ่ง
พอเพื่อนชวนไปท�ำงาน พี่เรียมคิดว่าที่ไหนๆ ตัวเองก็ต้องไปท�ำ
เพราะว่าต้องหาเงินมาใช้หนี้ พีเ่ รียมเริม่ ท�ำงานเป็นพนักงานขาย
โทรศัพท์มือถืออยู่ที่พัทยาได้ 2-3 ปี แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บิ๊กซี
สาขา ชลบุรี ซึง่ ท�ำงานเป็นพนักงานขายโทรศัพท์เหมือนกัน ท�ำได้
สักพักหนึ่งก็ตัดสินใจกลับมาอยู่กรุงเทพฯ เพราะท�ำงานที่บิ๊กซี
ส่วนใหญ่ต้องท�ำงานอยู่ในกะดึก เลิกงานก็เที่ยงคืน อีกอย่าง
พี่เรียมบอกว่าไม่มีรถประจ�ำทางเหมือนในกรุงเทพฯ เราต้องมี
รถของตัวเอง ไม่อย่างนั้นก็ล�ำบาก เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน
ที่กรุงเทพฯ ดีกว่า
ทุกวันนี้พี่เรียมมีอาชีพท�ำขนมกลีบล�ำดวนขาย มีรายได้
ประมาณ วันละ 200 บาท ขายทุกวัน ถ้าใกล้วันปีใหม่ก็จะ
มีรายได้มากกว่าปกติ เพราะว่ามีคนสัง่ เยอะ แต่วา่ ช่วงนีพ้ เี่ รียม
บอกว่าเงียบๆ ก็ไม่คอ่ ยได้ขายเท่าไร เวลาว่างๆ จะถักผ้าพันคอ
ไหมพรม เป็นการหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง หรือเวลาที่ชุมชน
มีกิจกรรมก็จะเชิญให้พี่เรียมเป็นวิทยากรสอนเด็กๆ ในชุมชน
เรื่องการถักผ้าพันคอไหมพรมด้วย ครอบครัวอาศัยพี่ชายกับ
พี่เรียมที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาเลี้ยงครอบครัว ถึงแม้ว่า
พีเ่ รียมจะมีรายได้นอ้ ยและมีหนีใ้ ห้ตอ้ งรับผิดชอบ แต่พเี่ รียมเอง
ก็ไม่เคยคิดมาก หรือเครียดอีกทั้งยังให้ก�ำลังใจว่า
“ชีวิตคนเรามันไม่สิ้นหวัง ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่”
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ถึงแม้วา่ ทุกวันนีพ้ เี่ รียมต้องรับผิดชอบใช้หนีเ้ พียงคนเดียว
แต่พี่เรียมก็ไม่เคยคิดที่จะโกรธหรือโทษเพื่อนเลย กลับโทษว่า
เป็นความผิดของตัวเองมากกว่าทีไ่ ว้ใจคนอืน่ มากเกินไป เหตุการณ์
ตรงนีพ้ เี่ รียมบอกว่าเหมือนกับตัวเองได้ประสบการณ์ ซือ้ ใจคนๆ
หนึ่ง เราได้เรียนรู้คนๆ หนึ่งว่านิสัยเป็นยังไง
“เราเห็นเค้าดี นิสัยก็โอเค แต่บางทีเรื่องเงินมันไม่เข้าใคร
ออกใครอยู่แล้ว เหมือนกับว่าเราเห็นหน้า แต่มองหน้าไม่รู้ใจ
ทัง้ ทีพ่ เี่ องก็รจู้ กั กับเพือ่ นมาหลายปีกอ่ นทีจ่ ะมาท�ำธุรกิจร่วมกัน”

ก�ำลังใจส�ำคัญมาจากครอบครัวและตนเอง
พี่เรียมบอกว่าสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ตัวเองไม่รู้สึกเครียดหรือ
เสียใจมากนัก ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะได้ก�ำลังใจส�ำคัญ
มาจากครอบครัว ซึง่ คนในครอบครัวไม่มใี ครซ�้ำเติม ทัง้ ทีพ่ เี่ รียม
เอาบ้านไปจ�ำนองเพื่อเอาเงินมาท�ำธุรกิจ อีกทั้งพี่เรียมคิดว่าถ้า
ตัวเองมัวแต่มานั่งเสียใจ หรือเครียดก็ไม่ท�ำให้อะไรดีขึ้น ตัวเรา
เองต้องท�ำให้สขุ ภาพจิตดี ชีวติ ยังต้องด�ำเนินต่อไปเรือ่ ยๆ พีเ่ รียม
ยังบอกว่า
“อย่าไปคิดว่าตัวเองแย่ ยังมีคนอืน่ ทีเ่ ค้ายังแย่กว่าเราเยอะ”
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ความภูมิใจ...เพราะมีครอบครัวที่อบอุ่น
และได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม
เมื่อถามถึงความภูมิใจที่เกิดขึ้นในชีวิต คืออะไร พี่เรียม
บอกว่าตัวเองมีครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวดี ไม่มีใครซ�ำ้ เติม
ไม่เคยมีปญ
ั หาครอบครัวหรือทะเลาะกัน พีน่ อ้ งรักกัน ยิง่ อยูไ่ กล
ยิง่ รูส้ กึ รักกัน พีเ่ รียมบอกว่าจะสนิทกับแม่ทสี่ ดุ แม่เปรียบเสมือน
เป็นเพื่อน เป็นพี่ เวลามีเรื่องอะไรก็มักจะมาเล่าให้แม่ฟัง แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีๆ แต่เรื่องที่ท�ำให้แม่ไม่สบายใจก็ไม่อยาก
เล่าให้ฟงั เพราะพีเ่ รียมบอกว่าไม่อยากให้แม่มคี วามทุกข์ไปด้วย
นอกจากนี้พี่เรียมกับแม่ก็ยังท�ำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
อยู่บ่อยๆ ของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. (อาสาสมัคร) พี่เรียม
บอกว่าเวลาทีเ่ ราได้ชว่ ยคนโน้น คนนี้ หรือท�ำกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์
แก่สังคม ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ช่วยในรูปของก�ำลังทรัพย์ แต่
ได้ช่วยในรูปของก�ำลังกายและก�ำลังใจ ท�ำแล้วรู้สึกสบายใจและ
ภูมิใจที่ตัวเองได้ช่วยคนอื่น
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ท�ำใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น...
ท�ำให้ไม่เครียด
การด�ำรงชีวิตทุกวันนี้ พี่เรียมบอกว่ามันก็ต้องมีสุขบ้าง
ทุกข์บ้าง ช่วงที่ทุกข์ก็คือตอนที่ถึงเวลาที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้
แล้วเงินไม่พอ ท�ำให้พี่เรียมรู้สึกเครียดว่าจะท�ำอย่างไรให้พอ
แต่พี่เรียมเองก็มีวิธีแก้ปัญหาโดยพยายามหาอะไรท�ำให้มากขึ้น
พี่เรียมบอกว่าถ้าเราท�ำใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ไม่ต้อง
กังวลอะไร อีกทั้งพี่เรียมยังบอกอีกว่า
“พีไ่ ม่คอ่ ยคิดมากหรอก ไม่รจู้ ะเครียดและคิดมากไปท�ำไม
คิดไปเงินมันก็ไม่ได้งอกเงยหรือลอยมาอยู่ตรงหน้า มันอยู่ที่เรา
จะต้องท�ำตัวแบบไหนถึงจะมีรายได้เข้ามา อย่าไปคิดมาก อยูไ่ ป
พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เช้าแล้ว ถ้ายิ่งเครียด ตัวเองจะยิ่งรู้สึกแย่ คนอื่น
เค้ามีหนีเ้ ป็นล้านเค้ายังไม่เป็นอะไรเลย เราแค่นี้ บางคนล้มละลาย
มีแต่ตวั เค้ายังอยูไ่ ด้ ยังมีคนทีเ่ ค้าแย่กว่าเรา เรายังดีกว่า หาอะไร
ท�ำดีกว่า สู้ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด วันหน้าค่อยเริ่มใหม่ พรุ่งนี้ก็เป็น
อย่างหนึ่งแล้ว คนเราทุกคนมันก็มีล้มได้ ท้อได้ แต่ห้ามถอย”
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ความสุข คือ การได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น
เมื่อถามว่าความสุขของเรียมคืออะไร พี่เรียมบอกว่า
การได้อยูใ่ นครอบครัวทีอ่ บอุน่ พีน่ อ้ งรักกัน ช่วยเหลือกัน ท�ำให้
เรามีความสุข และยังบอกอีกว่าเวลาที่เลี้ยงหลาน ท�ำให้ชีวิต
มีความสุขได้เหมือนกัน นอกจากนี้เมื่อถามถึงคะแนนความสุข
0-10 ของพี่เรียมในทุกวันนี้ พี่เรียมบอกว่า
“พี่ให้ 7 นะ เพราะคิดว่าคนอื่นคงมีความสุขมากกว่าเรา
อย่าไปคิดว่าเรามีมากกว่าคนอื่น”
แต่ถา้ ถามว่ามีโอกาสทีจ่ ะเพิม่ คะแนนความสุขตรงนีไ้ ด้ไหม
พี่เรียมบอกว่า ถ้าหนี้ส่วนนี้มันหายไปก็มีโอกาสที่จะเพิ่มได้
เหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ใช้ไปเหลือ 350,000 บาท แล้ว

ศาสนาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจและท�ำให้มีสติ
พีเ่ รียมบอกว่าศาสนาเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยยึดเหนีย่ วจิตใจ ส�ำหรับ
พี่เรียมแล้วเวลาที่มีตัวเองมีความทุกข์หรือความสุขก็จะเข้าหา
พระเจ้า พี่เรียมบอกว่า
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“ถ้ า เราทุ ก ข์ เราสุ ข เราก็ อ ยู ่ กั บ ศาสนา เวลาทุ ก ข์
เหมือนเราก็ไปขอพรกับพระเจ้า เวลาสุขเราก็ขอบคุณพระเจ้า
ถ้าคนไม่มีศาสนาก็จะหันไปพึ่งอย่างอื่น ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจหรือใครไม่ได้ศึกษา ไม่ได้เรียนรู้ ก็จะไม่รู้ว่ามันดียังไง”
ส่ ว นการละหมาด ท� ำ ให้ จิ ต ใจเราจดจ่ อ อยู ่ กั บ ตรงนี้
เวลาละหมาดจะมีบทท่อง เค้าเรียกว่า ดูอา มีค�ำสอน ค�ำอ่าน
เหมือนค�ำขอพร ซึง่ เหมือนกับการไหว้พระของศาสนาพุทธ ท�ำให้
จิตใจเราสงบ แล้วในชุมชนทีพ่ เี่ รียมอยูจ่ ะมีเสียงตามสายมาจาก
มัสยิด บ้านไหนที่ติดตั้งล�ำโพงก็จะได้ยินเสียงสวดทุก 5 เวลา
ที่มีการละหมาด แต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่อยากฟังก็สามารถปิดได้
ซึ่งที่บ้าน แม่ของพี่เรียมก็จะเปิดฟังตลอด ซึ่งพี่เรียมบอกว่าฟัง
รูเ้ รีอ่ งบ้าง ไม่รเู้ รือ่ งบ้าง มันก็เป็นเหมือนภาษาบาลี แปลออกบ้าง
ไม่ออกบ้าง แต่สว่ นมากจะไม่คอ่ ยออก แล้วเมือ่ ถึงเวลาละหมาด
เราก็จะรู้ได้โดยไม่ต้องมานั่งเปิดปฎิทินว่าถึงเวลาละหมาดแล้ว
อีกทั้งยังบอกว่าศาสนาท�ำให้มีสติด้วย เพราะว่าเมื่อก่อนบ้าน
ของพีเ่ รียมเคยโดนไฟไหม้ เมือ่ 16 ปีทแี่ ล้ว เหตุการณ์ในวันนัน้
พี่เรียมเล่าให้ฟังว่า
“ทีบ่ า้ นพีจ่ ะมีกระเป๋าเอกสารเก็บไว้ แม่พนี่ กึ ไม่ออกหรอก
แต่พี่วิ่งไปหยิบกระเป๋าเอกสารก่อน แม่บอกว่า โห! นี่มีสติมาก
เลย เค้าเองยังคิดไม่ออก พอแม่เห็น แม่กข็ นึ้ ไปเอาสร้อย แหวน
ที่ใส่กล่องไว้โกยลงมามั่ง ตอนนั้นพี่อายุยังไม่ถึง 20 เลย”
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ปัจจุบันนี้ธนัทท�ำอาชีพบริการรับซักรีดเสื้อผ้า ซึ่งเปิด
บริการมาได้ปีกว่าๆ ธนัทบอกว่าท�ำกันเองสองคนกับภรรยา
ไม่ได้มีลูกจ้าง ธนัทยังบอกอีกว่าถ้ามีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ ลูกค้า
บอกต่อๆ กันก็พออยู่ได้ ซึ่งธนัทบอกว่าตัวเองต้องท�ำให้ดีที่สุด
เพราะว่าแถวนี้มีการแข่งขันกันสูง ทั้งซักและรีด มีแบบหยอด
เหรียญหลายเจ้าตามคอนโดฯ ซึ่งธนัทบอกว่าตัวเองจะตั้งราคา
สูงกว่าคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าถ้าตั้งราคาสูงกว่าคนอื่นก็จะไม่มี
คนมาใช้บริการ พยายามปรับราคาให้เท่าๆ กัน และเน้นที่การ
บริการ โดยไปรับไปส่งให้ถึงที่ เมื่อก่อนตอนที่เปิดบริการใหม่ๆ
ตอนนั้นธนัทบอกว่ายังท�ำอยู่ที่เซียร์ รังสิต เป็นพนักงานขาย
กล้องวงจรปิด ซึ่งระยะทางจากบ้านไปท�ำงานค่อนข้างไกล พอ
มีลูกก็เลยต้องประหยัดค่าใช้จ่าย เลยลาออกมาท�ำตรงนี้เต็มตัว
ในช่วงแรกที่ท�ำก็รับเฉพาะซักผ้า รายได้ที่เข้ามาก็ประมาณพัน
สองพัน แต่พอเข้ามาท�ำเต็มตัว โดยเปิดรับรีดผ้าด้วย ก็มีลูกค้า
เยอะขึ้น รายได้ประมาณ 6,000-7,000 บาท ก็พออยู่ได้
นอกจากนัน้ ธนัทยังเปิดขายน�้ำปัน่ หน้าบ้านด้วย เพือ่ เป็นรายได้
เสริมให้เงินหมุนเวียนเข้ามาทุกวัน
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ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว...
อยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของธนัทบอกว่า ทุกวันนี้
อยูก่ นั ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ค่อนข้างจะรูใ้ จกันทุกอย่าง ส่วนหนึง่
ธนัทบอกว่าอยู่ด้วยกันมาก่อนประมาณ 3 ปี มาถึงตอนนี้ก็
5 ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมา ในบางครั้งอาจจะมีทะเลาะกันบ้าง
ในเรื่องรายได้ที่เข้ามาไม่พอเพียงหรือช่วงที่ลูกค้าน้อย แต่ธนัท
บอกว่าภรรยาจะใจเย็นกว่า เพราะฉะนั้นเวลาที่ธนัทบอกว่า
มีปัญหาอะไรหรือช่วงที่ตัวเองเครียดๆ จะไปเล่าหรือปรึกษากับ
ภรรยา เหมือนกับเราได้คลายเครียดไปในตัว มีคนรับฟัง หรือ
บางทีตัวเองก็นั่งนิ่งๆ สักพักหนึ่งให้อารมณ์มันผ่อนคลาย เพื่อ
ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น ธนัทบอกว่าภรรยาจะช่วยพูดปลอบใจว่า
“ช่างมันเถอะค้าขายก็เป็นอย่างนี้”
หรื อ บอกว่ า “ใจเย็ น ๆ ก็ อ ยู ่ กั น อย่ า งนี้ ล ะ เอาพอดี
พอมีกินแค่นั้น”
คือภรรยาจะพูดเพือ่ ไม่ให้คดิ มาก แต่ธนัทบอกว่าทีต่ วั เอง
คิดมากตรงทีว่ า่ อนาคตของลูกจะส่งเสียอย่างไรเท่านัน้ เอง เพราะ
ว่ารายได้ที่เข้ามาคือพอใช้จ่าย แต่ว่ามันไม่มีเก็บ
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เคยรู้สึกเสียใจมากที่พ่อแม่แยกทางกัน
เรือ่ งราวเกีย่ วกับการแยกทางของสามีภรรยา ย่อมกระทบ
ต่อบุคคลทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวหรือผูใ้ กล้ชดิ ส�ำหรับธนัทแล้ว ยอมรับ
ว่าครั้งหนึ่งเคยรู้สึกเสียใจมากที่พ่อแม่แยกทางกัน ธนัทบอกว่า
ตอนนั้นรู้สึกเครียดและคิดมากอยู่เหมือนกัน น้อยใจที่ท�ำไม
ครอบครัวเราไม่เหมือนครอบครัวอืน่ ทีม่ คี วามสุขอยูก่ นั พร้อมหน้า
พร้อมตา แต่ส�ำหรับตัวเองแล้วต้องอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีพี่น้อง
ก็ได้แต่อาที่คอยส่งเสีย เลี้ยงดู และคอยปลอบใจว่าเรื่องที่
เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เค้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ ความคิด
ไม่ตรงกัน ก็ต้องแยกทางกันไป เหมือนกับว่าเป็นสัจจะชีวิต
มาถึงตอนนี้ที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ธนัทบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้
คิดมากอะไร ก็เข้าใจผู้ใหญ่มากขึ้น

ความภูมิใจ...มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูก
พร้อมทั้งสามารถมีอาชีพเป็นของตนเอง
ธนัทบอกว่า การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูก พร้อมทั้ง
มีอาชีพเป็นของตนเอง คือ เปิดร้านให้บริการซักรีดเสือ้ ผ้า ถือว่า
เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของตนเอง เพราะสามารถยึ ด อาชี พ นี้
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้
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ความสุข คือ การได้อยู่กับครอบครัว
และมีความมั่นคงทางอาชีพ
ความสุขของธนัททุกวันนี้ คือ
“การได้อยู่กับครอบครัว ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน”
นอกจากนัน้ ธนัทยังบอกอีกว่า “ถ้ามีความมัน่ คงทางอาชีพ
มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ และมีลูกค้าเข้ามาประจ�ำตรงนี้ก็ถือว่า
โอเคแล้ว เราไม่คิดอะไรก็มีความสุข”

สบายใจที่ตอนนี้ไม่เป็นหนี้ใคร
ถ้าถามว่าทุกวันนี้มีความสุขในชีวิตเพียงพอหรือยัง ธนัท
บอกว่า มีความสุขในระดับหนึ่ง ตอนนี้สิ่งที่คาดหวังคืออยากมี
รถยนต์ไว้สำ� หรับเดินทางเวลากลับบ้านต่างจังหวัด เพราะว่าบ้าน
ก็มีแล้ว และเมื่อถามถึงคะแนนความสุข 0-10 ของธนัททุกวัน
นี้บอกว่า
“ผมให้ 6 คือ ไม่ถงึ กับขัดสนอะไรมาก ผ่านครึง่ มาหน่อย
เอาสัก 6 ส่วนที่เหลือ 4 ผมอยากจะให้มีเงินเก็บพอที่จะส่งลูก
เรียนได้ คือ ตอนนี้ทุกอย่างมุ่งไปที่ลูก แล้วอีกอย่างตอนนี้มี
รายได้เข้ามาถึงแม้วา่ จะไม่ได้มาก แต่ไม่ถงึ กับขัดสน และสบายใจ
ที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้ใครแล้ว”
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ธนั ท บอกว่ า คนที่ มี ห นี้ กั บ คนไม่ มี ห นี้ จ ะมี ค วามรู ้ สึ ก ที่
แตกต่างกัน คนที่มีหนี้ คือ เค้าจะหมกมุ่นอยู่กับการหาเงิน
ธนัทยกตัวอย่างให้ฟังว่า
“มีแม่ค้าคนหนึ่งเค้ามีตั๋วจ�ำน�ำเป็นปึกๆ เลย เป็นแชมป์
ตั๋วจ�ำน�ำ คือ ทั้งวันเค้าหาแต่เงิน มาจ่ายค่าโน่นค่านี่ ผมไม่รู้ว่า
เค้าจะมีความสุขหรือเปล่า แต่วา่ คนทีไ่ ม่มหี นี้ ไม่ตอ้ งดิน้ รนอะไร
มาก เอาแค่หาเงินเลี้ยงตัว แล้วก็เก็บหอมรอมริบไว้บ้าง”

ไม่ขวนขวายอะไรที่มันเกินตัว
เกินความสามารถ
แง่คิดส�ำหรับการด�ำรงชีวิตให้มีความสุข ธนัทบอกว่า
“ไม่ ข วนขวายอะไรที่มันเกินตัว คือ ถ้ า อยากได้ อ ะไร
ถ้ามันไม่เกินความสามารถเราๆ ก็ท�ำไป แต่ถ้าลองวิเคราะห์
ดูแล้วว่ามันเกินก�ำลังตัวเรา ก็อย่าไปขวนขวายมัน ให้พอดีใน
สิ่งที่เราสามารถท�ำได้ เพราะไม่อย่างนั้นเราจะเครียด”
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ท้ายที่สุดธนัทได้ฝากว่าคติในการใช้ชีวิต
“ถ้าเผื่อใครที่รู้สึกท้อแท้อะไรอยู่ ส�ำหรับผมเป็นประเภท
ที่ท�ำอะไรให้ดีที่สุด ได้แค่ไหนก็แค่นั้น คือ เราท�ำเต็มที่แล้ว
ผลมันจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่ท�ำ นั่นคือ
ดีที่สุดแล้ว”
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ทุกวันนี้อาศักดิ์ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เขาบอกว่า
งานสมัยนีม้ นั หายาก และด้วยความทีอ่ าศักดิบ์ อกว่าตัวเองเรียน
มาน้อยจบแค่ ป.6 ซึง่ ในตอนนัน้ โอกาสทีอ่ าศักดิจ์ ะได้เรียนหนังสือ
นัน้ มีไม่มากนัก พ่อของอาศักดิเ์ องก็มภี รรยาใหม่ จึงไม่มเี วลามา
สนใจ และอีกอย่างอาศักดิ์บอกว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่ค่อยจะ
กินเส้นกัน อาศักดิ์จึงต้องออกจากบ้านและเลี้ยงชีวิตตัวเองมา
ตัง้ แต่เล็กแต่นอ้ ย เพราะแม่แท้ๆ ก็เสียชีวติ ตัง้ แต่อาศักดิย์ งั เล็กๆ
การด�ำเนินชีวติ ทุกวันนี้ อาศักดิต์ อ้ งประสบกับเรือ่ งเครียด
ที่ เ ข้ า มาในชี วิ ต บ้ า ง ส่ ว นหนึ่ ง ก็ ม าจากเรื่ อ งรายได้ ที่ เ ข้ า มา
ไม่ต่อเนื่อง อายุของอาศักดิ์ก็มากแล้ว จะไปท�ำงานหนักๆ ก็ไม่
ไหว อีกทั้งยังมีโรคประจ�ำตัว คือ โรคไต ที่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆ
ซึง่ อาศักดิก์ พ็ ยายามไม่กนิ อาหารทีม่ รี สเค็มๆ ครอบครัวจึงเหมือน
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สร้างก�ำลังใจให้มีชีวิตอยู่ บางครั้งอาจจะมีบ้าง
ที่อาศักดิ์คิดอยากจะไปท�ำงานที่อื่น แต่พอคิดถึงภรรยากับลูก
ก็ทำ� ให้มคี วามรูส้ กึ ว่าไม่อยากไป เพราะว่าถ้าไปท�ำงานทีอ่ นื่ นานๆ
หรือเป็นเดือน ก็จะรู้ว่าการใช้จ่ายในบ้านจะเดือดร้อน ทุกคน
จะล�ำบาก อยู่รวมกันช่วยกันหา ใครมีรายได้เข้ามาก็ช่วยกัน
จุนเจือครอบครัว
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รายได้ของอาศักดิ์มาจากการรับจ้างทั่วๆ ไป
“เค้ามาจ้างให้ท�ำอะไรเราก็ท�ำ รายได้ไม่แน่นอนบางวันก็
ไม่ได้เลย แต่ถา้ ไปท�ำงานจะได้คา่ แรงวันละ 200 หรือ 250 บาท
บ้างแล้วแต่งาน”
งานรับจ้างในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมี อาศัยว่าช่วงนี้มีคนมาจ้าง
ให้รอ้ ยดอกมะลิ ถุงหนึง่ ก็ประมาณ 1 กิโลกรัม ได้ถงุ ละ 30 บาท
วันหนึ่งจะท�ำได้ประมาณ 5-6 ถุง ก็มีรายได้พอประทังชีวิต
ในแต่ละมื้อ แต่ละวัน ซึ่งบางวันก็มีบ้างที่ไม่มีรายได้เข้ามาเลย
อาศักดิ์จ�ำเป็นต้องออกไปเก็บขวดพลาสติกขาย อาศักดิ์ยังบอก
ว่า
“ถ้าจะให้ไปขายของ เงินทุนเราก็ไม่ค่อยมี ค้าขายนี่
เราต้องลงทุน พอลงทุนถ้าบางวันขายดี ทุนก็ยังอยู่ ก�ำไรก็ยัง
พอเอาไว้กิน เราก็อยู่ได้ แต่ถ้าขาดทุนก็เข้าเนื้อไม่เหลืออะไร
เลยไม่ได้ค้าขาย แล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ถนัดทางนี้ด้วย”
ส่วนภรรยาของอาศักดิเ์ ป็นโรคหัวใจ ท�ำงานหนักไม่คอ่ ยได้
เพราะจะเหนื่อยง่าย ก็ได้ลูกชายที่เวลามีงานรับจ้างก็จะไป
ด้วยกันกับอาศักดิ์
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การท�ำใจยอมรับกับเหตุการณ์...
ลูกสาวเสียชีวิต
คนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมา ย่อมต้องพบกับความผิดหวัง
ความเสียใจมากบ้าง น้อยบ้าง แต่สำ� หรับอาศักดิแ์ ล้วเหตุการณ์
ที่ ท� ำ ให้ อ าศั ก ดิ์ เ สี ย ใจที่ สุ ด ในชี วิ ต และเมื่ อ นึ ก ถึ ง เรื่ อ งนี้ ที ไ ร
อาศักดิเ์ องอดไม่ได้ทนี่ ำ�้ ตาคลอเบ้าทุกที คือ การทีต่ อ้ งเสียลูกสาว
คนโตไปจากการจมน�้ำ ซึ่งในตอนนั้นลูกของอาศักดิ์มีอายุได้
9 ขวบ อาศักดิ์ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ฟังว่า
“ผมอยูท่ บี่ า้ นซักผ้าอยู่ แฟนผมก็พาลูกออกไปเล่นทีท่ า่ น�้ำ
เค้าเห็นผู้ใหญ่เยอะ แฟนก็ไปฝากลูกไว้ แต่คนแถวนั้นเค้าไม่ได้
สนใจ เพราะนั่งกินเหล้ากันอยู่ เราจะไปโทษใครได้ เราฝากเค้า
ไว้แบบนี้ แล้วเราก็เสียของทีร่ กั ของเราไป แล้วเราก็เสียใจ เพราะ
ว่าไว้ใจคนอืน่ มากไป มันเหมือนน�้ำตาตกใน มันพูดอะไรไม่ออก”
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เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ อาศักดิย์ อมรับว่ากว่าจะท�ำใจได้กน็ าน
หลายปี ส่วนภรรยาของอาศักดิ์นั้นแทบจะเสียสติเลย เพราะ
คิดมาก กว่าจะผ่านเหตุการณ์ทเี่ ศร้าสะเทือนใจ สองสามีภรรยา
ต้องช่วยกันประคับประคองจิตใจ ให้ก�ำลังใจและปลอบใจซึ่งกัน
และกัน อาศักดิ์จะหมั่นบอกกับภรรยาว่า “ลูกที่เสียไป ถ้าเป็น
ของเราเค้าก็ต้องอยู่กับเรา” เพราะลูกสาวของอาตอนเด็กๆ ก็
เคยเฉียดตายจากการจมน�ำ้ มาครัง้ หนึง่ แล้ว ซึง่ ตอนนัน้ บ้านของ
อาศักดิ์น�้ำท่วมมาก เพราะยังไม่ได้สร้างเขื่อนระบายน�้ำ ลูกสาว
ของอาศักดิค์ ลานตกลงไปใต้ถนุ บ้าน แล้วน�ำ้ ในตอนนัน้ ก็ไหลแรง
มาก ลูกสาวอาศักดิ์ตะกุยตะกายอยู่สองสามครั้ง พอครั้งที่สาม
ภรรยาของอาศักดิก์ ด็ งึ ขาขึน้ มาได้ หลังจากทีน่ ำ�้ แห้ง อาศักดิม์ อง
ไปใต้ถุนบ้าน ปรากฏว่ามันเป็นที่โล่งๆ ซึ่งอาศักดิ์ก็ยังสงสัยอยู่
ว่าท�ำไมลูกสาวถึงไม่ไหลไปตามน�ำ้ หลังจากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ อา
ศักดิไ์ ด้ไปหาพระให้ชว่ ยตรวจดวงชะตาลูกสาวให้ พระบอกว่าเขา
จะไปตั้งแต่เล็กๆ แล้ว แต่ทางเขาคงขออยู่ต่อ คงจะสัญญากับ
ทางนั้นไว้ ขนาดลูกพี่ลูกน้องของเขาพาไปเล่นน�้ำที่สวนสยาม
ก็ยังจมน�้ำเลย อาศักดิ์กับภรรยาก็ช่วยกันเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้
มาจนได้ 9 ขวบ อาศักดิ์คิดว่า “เค้าคงท�ำบุญกับเรามาแค่นี้”
บางครั้งทุกวันนี้อาศักดิ์ก็ยังคงคิดถึงลูกสาวอยู่ เวลาที่คิดถึง
ก็หยิบรูปลูกสาวมานัง่ ดู มองรูปลูกสาวก็ยงั มีความรูส้ กึ ว่าลูกสาว
ยังไม่ได้ไปไหน ยังอยู่กับอาศักดิ์
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อุทาหรณ์ส�ำหรับคนอื่น...การจมน�้ำตาย
อาศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเสียลูกสาวไปมันก็มี
ส่วนที่เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกัน เพราะว่าบางคนแถวนี้ไม่ค่อย
เอาใส่ใจดูแลลูกหลาน อาจจะป็นเพราะว่าลูกหลานเยอะ เมื่อ
ไม่กี่เดือนมานี้ก็มีจมน�้ำไปอีกคนหนึ่ง ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ อายุ
เพิ่งได้สี่ห้าขวบเท่านั้น เป็นคนแถวบ้านของอาศักดิ์ ทิ้งลูกไว้ให้
เล่นคนเดียว เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองก็ควรจะดูแลบุตรหลาน
ให้ดี ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเสียคนที่รักไปเหมือนกับอาศักดิ์

ความภูมิใจที่มี...มีชีวิตอยู่ในศีลธรรม
พอเพียงในสิ่งที่มีอยู่
ความภูมิใจทุกวันนี้ของอาศักดิ์ คือ การที่ตัวเองมีชีวิต
อยู่ในศีลธรรม พอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ไปอิจฉาใคร และไม่
เบียดเบียนใคร
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ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวของอาศักดิ์นับได้ว่ามี
ความใกล้ชดิ ผูกพันกันเป็นอย่างดี สมาชิกทุกคนในบ้านสามารถ
ทีจ่ ะพูดคุยกันได้ทกุ เรือ่ ง อีกทัง้ ลูกๆ ทุกคน ก็ไม่ตอ้ งสอน ไม่ตอ้ ง
บอกอะไรมากมาย เพียงแค่มองหน้ากันก็เข้าใจได้ในทันที เวลา
ทีอ่ าศักดิม์ ปี ญ
ั หาก็จะมาปรึกษากับภรรยาคูใ่ จ เรือ่ งทะเลาะเบาะ
แว้งภายในบ้านจึงไม่ค่อยมี ประกอบกับความที่อาศักดิ์เป็น
คนใจเย็นอยู่แล้ว เวลาที่ทะเลาะกับภรรยา อาศักดิ์บอกว่า
“ทะเลาะไปก็เท่านัน้ เจ็บตัวกันเปล่าๆ ไม่คอ่ ยทะเลาะเบาะ
แว้งกัน อยู่แบบรู้ใจกัน รู้ๆ กันอยู่ว่ามันเป็นอย่างงี้นะ แต่ถ้า
เค้าเป็นไฟ เราก็เป็นน�้ำ ถ้าเค้าว่าผมแรงๆ ผมก็ออกไปข้างนอก
พอเย็นๆ พอค่อยยังชั่วนิดนึงแล้วค่อยเข้ามา แต่ถ้ามันยังแรง
อยู่อีก ก็มืดโน่นแหละถึงค่อยเข้าบ้าน แล้วเค้าก็จะไม่ว่าอะไร
เราแล้ว”
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หลักศาสนาที่ยึดถือในการด�ำเนินชีวิต
หลักศาสนาทีอ่ าศักดิย์ ดึ ถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ
คือ การไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ไปอิจฉาใคร และอยูต่ ามอัตภาพ
ที่ตนเองมีอยู่ ส่วนเรื่องการสวดมนต์หรือใส่บาตร อาจจะมีท�ำ
บ้างตามโอกาส เมือ่ ก่อนอาจจะมีสวดมนต์บา้ ง แต่เดีย๋ วนีอ้ าศักดิ์
ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ท�ำ เพราะเด็กเยอะ อีกอย่างตัวเองก็ไม่มี
ห้องส่วนตัว

ความสุข คือ
การยอมรับในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่
เมื่อถามถึงเรื่องความสุข อาศักดิ์บอกว่า
“ความสุ ข คื อ การยอมรั บ ในสภาพที่ ต นเองเป็ น อยู ่
เราไม่ไปอิจฉาใครเค้า เหมือนกับว่าชีวิตเราเป็นอย่างงี้แล้ว
เราเรียนมาน้อย หาเงินได้น้อย แต่เราไม่ไปวุ่นวายกับคนอื่น
มันก็ไม่มปี ญ
ั หา ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน มีความเข้าใจในครอบครัว
ของเราดี”
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แต่ในบางครั้งอาศักดิ์เองก็ยอมรับว่าลูกๆ ก็มีบ่นน้อยใจ
เหมือนกัน ซึ่งครั้งที่แย่ที่สุด คือ ไม่มีอะไรกินเลย อาศักดิ์เอง
ต้องพยายามปลอบใจลูก
“บอกว่าวันนีเ้ รามีนอ้ ย ถ้าไม่กนิ จะเป็นอะไรมัย๊ ผมแกล้ง
ถามเค้านะ ลูกสาวบอกไม่เป็นไร”
แต่ด้วยความที่เป็นพ่อ ทนเห็นลูกกับภรรยาไม่มีกินไม่ได้
ก็ต้องออกไปหาหยิบยืมใครมาบ้างเหมือนกัน เพื่อให้พอกิน
ในมื้อนั้นและสามารถที่จะหามาคืนได้

ชีวติ มีความสุขได้ตอ้ งมาจากสภาพจิตใจตนเอง...
การมองโลกในแง่ดี และภรรยาเข้าใจกัน
ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ส�ำคัญที่ท�ำให้อาศักดิ์มีความสุขได้
ทุกวันนี้มาจากสภาพจิตใจของตัวเอง มองโลกทุกอย่างในแง่ดี
เมื่อถามต่อไปว่ามองโลกทุกอย่างในแง่ดีของอาศักดิ์ คือ อะไร
อาศักดิ์ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่า
“บ้านโน้นเค้ากินหมู กินเป็ด ของเรากินแค่ผกั ก็ไม่เป็นไร
แค่ทกุ วันนี้ มื้อนี้ กินอิ่ม นอนหลับ เรามีก็กิน พูดตามสภาพมี
ก็กนิ ไม่มเี ราก็อด มีนอ้ ยกินน้อยหน่อยแค่นนั้ เอง ผมก็พอใจแล้ว”
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ประกอบกับทีอ่ าศักดิเ์ ป็นคนทีไ่ ม่คดิ อะไรมาก กินอยูง่ า่ ยๆ
หาความสุขได้จากสิ่งที่ตนเองมี ไม่คิดเพ้อฝัน ไม่อยากได้อะไรที่
มันไกลตัว ส่วนหนึง่ ก็มาจากครอบครัวทีม่ คี วามเข้าใจ คือ ภรรยา
มีความเข้าใจในตัวของอาศักดิ์ว่ามาจากสภาพไหน อาศักดิ์
เล่าว่า
“ผมอยูท่ นี่ ี่ (ชุมชนวัดดุสติ าราม) มาแต่เล็กแต่นอ้ ย ตัง้ แต่
เกิดมา แล้วภรรยาผมก็เป็นคนที่นี่ อยู่ตั้งแต่แถวนี้ยังเป็นสวน
ยังไม่สร้างสะพาน (สะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้า) เลย เราค่อนข้าง
ที่จะเข้าใจชีวิต ต่อสู้กันมาทุกอย่าง เหมือนเป็นคู่ชีวิต แต่ผม
อาจจะพาเค้ามาล�ำบากมากกว่า”

ไม่มีหนี้...ไม่ต้องกังวลใจ
เมื่อถามถึงคะแนนความสุขของตัวเอง 0-10 ในทุกวันนี้
อาศักดิ์บอกว่า
“ถ้าจะให้คะแนนเต็ม 10 มันคงเป็นไปไม่ได้หรอก ตัวเอง
ก็ มี ส ่ ว นลบในตัวเองบ้างเหมือนกัน คือ ผมให้ ต ามอั ต ภาพ
ของผม ผมให้ประมาณ 7 แล้วผมเองก็ไม่มีหนี้อะไรให้คิดมาก
กังวลใจ”
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แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มคะแนนความสุขได้ไหม
อาศักดิ์บอกว่ามีโอกาสได้เหมือนกัน จากการที่ทุกคนในบ้าน
ช่วยกันท�ำงาน ถ้าทุกคนท�ำงานก็มีรายได้ แล้วทุกคนเอาเงินมา
รวมกัน ช่วยกันในบ้าน ก็จะมีโอกาสทางด้านต่างๆ ดีขึ้น

แง่คิดในการด�ำเนินชีวิต...
มีเงินน้อย ใช้น้อย ไม่เบียดเบียนใคร
ท้ายที่สุดนี้อาศักดิ์ได้ฝากแง่คิดในการด� ำเนินชีวิตให้มี
ความสุขว่า
“ตั ว เองจะต้ อ งรู ้ ตั ว เองว่ า เป็ น ยั ง ไง การเป็ น อยู ่ ยั ง ไง
รายได้เรามีน้อย เราก็ใช้พอประมาณ ไม่ใช่มีร้อยใช้หมดร้อย
ใช้เท่าที่เรามี เราใช้จ่ายไป เราต้องรู้นะ ไม่ใช่ว่ามีแล้วใช้ๆ อย่าง
เดียว มันไม่ใช่อย่างนั้น แล้วอย่าไปเบียดเบียนใคร ผมอาจจะ
เปรียบเทียบไม่ถกู แต่อยากจะบอกว่าชีวติ คนเราไม่ได้อยูเ่ พือ่ กิน
อะไรท�ำนองนั้น อยู่เพื่อประทังชีวิตไป มันอาจจะมีสักวันที่เรา
ลืมตาอ้าปากได้เหมือนกับคนอื่น แต่จะไปนั่งรอฝันหวานแบบ
ลมๆ แล้งๆ ก็ไม่ได้ ท�ำงานอะไรเท่าที่เรามีแค่นั้น”
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รู้สึกเสียใจมาก
เพราะกลัวจะสูญเสียความทรงจ�ำไป
น้าแมวได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ฟังว่า ครั้งหนึ่ง
เมือ่ ประมาณ 13 ปีมาแล้ว เคยประสบอุบตั เิ หตุรถมอเตอร์ไซด์
ชนสลบไปพอตืน่ ขึน้ มาก็จำ� อะไรไม่ได้ ตอนนัน้ น้าแมวบอกว่ารูส้ กึ
เสียใจมาก เพราะกลัวจะสูญเสียความทรงจ�ำไป น้าแมวเล่าถึง
เหตุการณ์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุให้ฟังว่า
“น้าเดินอยูบ่ นฟุตบาทแล้วมีเด็กวัยรุน่ ขับรถชอปเปอร์คนั
ใหญ่หนีรถติดจากบนถนนขึ้นมาบนฟุตบาท แล้วตอนที่ชนน้า
รูส้ กึ เหมือนมีอะไรหนักๆ มาโดนข้างหลังแล้วมารูส้ กึ ตัวอีกทีตอน
อยูโ่ รงพยาบาลมิชชัน่ น้าถูกรถชนตรงฝัง่ ตรงข้ามกับโรงพยาบาล
มิชชั่น เพื่อนน้าเล่าให้ฟังว่า น้าถูกรถชนเข้าไปเต็มๆ แล้วไป
กระแทกกับพืน้ ฟุตบาท เลือดเต็มไปหมดเลย สลบไป 4 ชัว่ โมง
คนอื่นก็คิดว่าน้าตายแล้ว แต่ถ้าวันนั้นน้าไปถึงโรงพยาบาลช้า
อีกประมาณ 20 นาที น้าก็อาจจะตายก็ได้”

64 ความสุขที่สร้างได้ Happiness that can be created

ผลของอุบตั เิ หตุครัง้ นัน้ มีผลกระทบกระเทือนทีต่ า เพราะ
ว่าจอประสาทตามันหลุด ต้องให้หมอยิงแสงเลเซอร์เชื่อมให้
ติดกัน ส่วนความทรงจ�ำก็จะหลงๆ ลืมๆ ถ้าวันไหนกินยาพวก
ยานอนหลับ พอตืน่ มากลางดึก น้าจะมึนงงและจะต้องนัง่ ทบทวน
อยู่ตั้งนานว่าตัวเองอยู่ที่ไหน
“กว่าน้าจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ก็อาศัยก�ำลังใจจาก
ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนที่คอยให้ก�ำลังใจ อีกทั้งยังมี
โรคภูมิแพ้ที่เป็นมาตั้งแต่อายุ 21 ปี จะแพ้อากาศ แพ้ฝุ่น
แพ้กลิ่นที่มันแรงๆ จะมีอาการคันจมูก น�้ำตาไหลต้องกินยาแก้
แพ้ทุกวันเกือบสามสิบปีมาแล้ว”

หลานเรียนจบปริญญาตรี
คือ ความภาคภูมิใจ
ความภูมิใจของคนแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน แต่ส�ำหรับ
น้าแมวบอกว่า การทีห่ ลาน (ลูกของน้องชาย) เรียนจบปริญญา
ตรีทมี่ หาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตถือเป็นความภูมใิ จทีส่ ดุ ตัง้ แต่เกิด
มาจนกระทั่งอายุ 50 เพราะส่วนหนึ่งมาจากการที่ตนเองได้มี
ส่วนร่วมส่งเสียหลานให้ได้เรียนจนจบปริญญาตรี
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“ครอบครัวของน้าเป็นครอบครัวที่หาเช้ากินค�่ำ ไม่ได้มี
ฐานะร�่ำรวยอะไร ก็มีหลานชายคนนี้เป็นคนแรกของวงศ์ตระกูล
ทีเ่ รียนจบปริญญาตรี เงินทีต่ อ้ งส่งเสียให้หลานในแต่ละเดือนนัน้
มาจากน�้ำพักน�้ำแรงของน้าเอง ต้องเสียสละความสุขส่วนตัว
ทุกอย่าง ขนาดที่ว่าบางวันต้องยอมกินข้าวกับผักต้มใส่ผงชูรส
บางทีต้องไปขอผักที่แม่ค้าขายผักไม่เอาแล้วมาต้มกิน อาทิตย์
หนึง่ จะได้กนิ ไข่บา้ งแค่ฟองสองฟอง ต้องกิน เพือ่ ให้มสี ารอาหาร
ในร่างกายบ้าง”
น้าแมวยังบอกอีกว่าที่ต้องท�ำถึงขนาดนี้ก็เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ส่วนหลานชายก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย
วิธีการเช่ามอเตอร์ไซด์มาวิ่งรับจ้าง เพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง
ขนาดทีฝ่ นตกฟ้าร้องอย่างไรก็หยุดไม่ได้ น้าแมวบอกว่าถึงแม้วา่
หลานชายจะสอบชิงทุนได้ แต่การเรียนนัน้ มันต้องมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่
นอกจากค่าเทอม เช่น ค่ากิจกรรมต่างๆ ตัวเองก็ตอ้ งเก็บค่าใช้จา่ ย
ส่วนนีไ้ ว้ให้หลานชาย ซึง่ น้าแมวบอกว่าหลานชายไม่เคยรูเ้ ลยว่า
น้าแมวต้องใช้ชวี ติ แบบนี้ เพือ่ เก็บเงินส่งเสียให้หลานเรียนจนจบ
ปริญญาตรี จนบางทีน้าแมวก็รู้สึกสลดใจตัวเองเหมือนกันว่า
ท�ำไมชีวติ จึงเป็นแบบนี้ แต่ถา้ มาคิดอีกทีนอ้ งชายแท้ๆ ทีเ่ ป็นพ่อ
ของหลานชายก็มีค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ ตนเองก็ต้องช่วยเหลือ ถ้า
เราไม่ช่วย หลานก็อาจจะเรียนไม่จบก็เลยต้องช่วยเหลือกันไป
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น้าแมวเล่าให้ฟังว่าวันที่หลานชายรับปริญญาเมื่อปีที่แล้ว เป็น
วันที่น้าแมวภูมิใจมากๆ หลานชายได้เข้ามากราบเท้าและกอด
บอกว่า
“ผมเรียนจบและได้ท�ำงานแล้ว ผมจะดูแลลุงเอง จะให้ลงุ
เดือนละ 1,000 บาท”
แต่น้าแมวบอกว่าตนเองก็ไม่ได้รับเงินของหลานหรอก
อยากให้หลานเก็บเอาไว้ใช้มากกว่า

กตัญญูและซื่อสัตย์เป็นแนวทางที่ยึดถือ
หลักธรรมหรือแนวทางทีน่ า้ แมวใช้ยดึ ถือในการด�ำรงชีวติ
ทุกวันนี้ คือ ความกตัญญูและความซื่อสัตย์
“น้าเป็นคนทีก่ ลัวบาป เห็นคนทีเ่ ค้าล�ำบากกว่าทีเ่ ดินเร่รอ่ น
ขอทาน บางคนก็พิการแขนขาขาด ตาบอด ท�ำไมคนเราเกิดมา
มีความแตกต่างกัน น้าก็เลยกลัวบาปบุญมากๆ เลย ไม่อยาก
ไปคดโกงหรือไปท�ำอะไรที่มันผิดศีลธรรมไง และอีกอย่างเหล้า
น้าก็ไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ น้าพยายามท�ำใจให้เป็นกลาง อะไรที่มัน
ปล่อยวางได้ก็ปล่อย ท�ำจิตใจให้สงบ ทุกวันนี้น้าก็ท�ำแต่งานๆ”
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ความสุข คือ อยากให้คนในบ้านรักใคร่กัน
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีหนี้สิน
น้าแมวบอกว่า การที่ตนเองท�ำงานทุกวันนี้ไม่เคยหา
ประโยชน์ให้ตนเอง ท�ำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุข เพราะ
ฉะนั้นความสุขของน้าแมว คือ การได้เห็นคนในบ้านรักใคร่
กลมเกลียวกัน
“อยากให้คนในบ้านรักใคร่กัน สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่เป็นหนี้สินคนอื่น”
บางครั้งหลานขอเงินไม่มีให้ต้องไปยืมเขามา ต้องเสีย
ดอกเบี้ยให้ร้อยละ 20 บ้าง ร้อยละ 30 บ้าง ซึ่งบางครั้งต้อง
เสนอดอกเบี้ยให้สูงๆ เพราะกลัวเขาจะไม่ให้ยืม และตัวเองต้อง
รับผิดชอบผ่อนใช้หนี้ ขนาดที่ว่าตนเองต้องยอมกินข้าวเปล่าๆ
ใส่น�้ำร้อน น้าแมวบอกว่าพอช่วงนั้นผ่านไปก็เหมือนยกภูเขา
ออกจากอก ทุกวันนี้นอนหลับสบายดี เพราะไม่มีหนี้สิน
เมื่อถามถึงคะแนนความสุขตัวเองตั้งแต่ 0-10 น้าแมว
บอกว่าให้ 8 เพราะว่ามีความสุขมากจากทีห่ ลานก็เรียนจบแล้ว
ส่วนแม่ของน้าแมวก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และตัวเองก็ไม่มี
หนีส้ นิ อะไร น้าแมวยังบอกอีกว่าขอเพียงถ้าน้าได้กลับไปท�ำงาน
เป็นลูกจ้างท�ำสวนท�ำไร่ที่ต่างจังหวัด
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“น้าแมวคิดว่าตนเองน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ต้องทนกับ
ควันรถ มลพิษต่างๆ ซึง่ น้าแมวตัง้ ใจว่าอีกประมาณสองปีสามปี
จะปลดระวางตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดก็คงมีความสุขที่สุดแล้ว”

สร้างก�ำลังใจให้ตนเอง
ก�ำลังใจใดไม่ส�ำคัญเท่ากับก�ำลังใจจากตัวเอง น้าแมวก็
เช่นเดียวกันที่คิดว่า
“การที่เรามองคนอื่นที่เค้าแย่กว่าเรา ท�ำให้เรารู้สึกมี
ก�ำลังใจ เพราะว่าคนที่แย่กว่าเราที่เค้าเป็นขอทาน ใส่เสื้อผ้า
สกปรก คนที่เก็บของเก่าขาย เค้ายังแย่กว่าเรา เรายังดีกว่ามี
เงินเดือนกิน มีเครดิตจะไปยืมเงินใครเค้าก็ให้ เลยมีกำ� ลังใจสูข้ นึ้
มาแต่ถ้าเราไปท้อแท้ แสดงว่าเราก็มีจิตใจที่แย่กว่าพวกเค้าอีก”
“ท้ายที่สุดนี้คนเราจะยากดีมีจนแค่ไหน ขอให้ทุกวันนี้
เรายืนหยัดด้วยตนเอง และพร้อมที่จะสู้ชีวิต อนาคตที่หวังไว้
ข้างหน้าก็คงจะเป็นจริงอย่างที่ตนเองตั้งใจ”
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เสียใจมากที่แม่ไม่เข้าใจและไม่เชื่อตนเอง
ขวัญได้เล่าเรื่องราวของตนเองให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำให้
ตนเองเสียใจมากที่สุดในชีวิต จากการที่แม่ไม่เข้าใจและไม่เชื่อ
ตัวเอง ขวัญบอกว่าพ่อของเธอเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ขวัญมีอายุ
ได้ 7 ขวบ หลังจากที่พ่อเสียชีวิต แม่ก็มีสามีใหม่ ในตอนแรก
พ่อเลีย้ งก็เลีย้ งดูเป็นอย่างดี แต่พอตัวเองเริม่ โตเป็นสาว พ่อเลีย้ ง
ก็มพี ฤติกรรมเปลีย่ นไป ชอบเข้ามาทีห่ อ้ งตนเองแล้วก็มาลวนลาม
ลูบคล�ำ ตอนนั้นขวัญบอกว่าด้วยความที่เราเป็นเด็ก ท�ำให้รู้สึก
กลัว พอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟัง แม่กลับบอกว่าพ่อเลี้ยงไม่ได้
คิดอะไร เพราะว่าเลีย้ งเรามาตัง้ แต่เด็ก อาจจะเป็นการแสดงออก
ของพ่อที่รักลูก ขวัญบอกว่าตอนนั้นก็ได้แต่ปรึกษาน้าและเล่า
ให้น้าที่อยู่ต่างจังหวัดฟัง ส่วนน้าพอฟังแล้วก็จะไปพูดให้แม่ฟัง
อีกที แต่แม่กไ็ ม่เชือ่ ท�ำให้ตนเองตัดสินใจออกจากบ้านมาอยูก่ บั
เพื่อน โดยที่ไม่ได้บอกแม่ แต่พอแม่รู้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร กลับบอก
ว่าถ้าเก่งเอาตัวรอดได้กอ็ อกไป ขวัญบอกว่าต้องมาต่อสูช้ วี ติ ด้วย
ตัวเองตั้งแต่อายุ 17 ปี บางครั้งก็ต้องอดมื้อกินมื้ออยู่พักหนึ่ง
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ภูมิใจในตนเองที่สามารถต่อสู้
ฟันฝ่ามาได้จนถึงทุกวันนี้
ตัง้ แต่ออกจากบ้านมาขวัญบอกว่า ตัวเองต้องอดทน ต่อสู้
และดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอด จนกระทั่งอายุ 19 ปี จึงมาเจอ
สามีและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ก็ได้สามีที่คอยช่วยคิด ช่วยตัดสินใจ
และช่วยเหลืออะไรหลายๆ อย่าง ซึ่งขวัญบอกว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจของตัวเองที่สามารถต่อสู้ ฟันฝ่ามาได้จนถึงทุกวันนี้

ความสุข คือ การได้อยู่กับลูกและไม่มีหนี้
ความสุขของคนบางคน คือ การได้อยู่กับคนที่เรารัก
ส�ำหรับขวัญบอกว่าความสุขในตอนนีน้ า่ จะเป็นการทีไ่ ด้อยูก่ บั ลูก
เพราะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่รับลูกมาอยู่ด้วย ตนเองรู้สึกว่า
มีความสุขมาก ขวัญบอกว่าอยากมีชีวิตครอบครัวที่พร้อมหน้า
พร้อมตา เพราะว่าตนเองไม่เคยได้อยูก่ บั พ่อแม่ ตาและยายเป็น
คนดูแล เลี้ยงดูมาโดยตลอด ไม่เคยได้เห็นหน้าแม่เพิ่งมาได้เจอ
แม่ตอนโต ส่วนตอนทีพ่ อ่ เสียตนเองก็ยงั เล็กอยู่ อายุได้ประมาณ
7 ขวบ ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร พอตนเองมีลูกก็เลยอยากใช้ชีวิต
อยู่กับลูก แต่ว่าตอนนี้ตนเองยังไม่พร้อมก็ต้องฝากน้าที่อยู่
ต่างจังหวัดเลี้ยงให้ก่อน
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“ช่วงที่เราไปรับลูกมาอยู่ด้วย เค้าก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรา
สักเท่าไร แต่พอวันทีต่ อ้ งเอาลูกไปส่งทีบ่ า้ นต่างจังหวัดเค้าก็รอ้ งไห้
ไม่อยากกลับ ลูกคนโตก็มีบ่นน้อยใจเหมือนกัน แต่ก็บอกว่า
ให้ลูกอดทนไปก่อนให้พ่อกับแม่ท�ำงานเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้
จะไปรับมาอยู่ด้วยกัน”
ถ้าให้คะแนนความสุขของตนเองตอนนี้ ขวัญบอกว่า ให้
5 เพราะว่าตอนนีต้ นเองยังมีเรือ่ งทีต่ อ้ งคิดอยูห่ ลายเรือ่ งทัง้ เรือ่ ง
ลู ก และชี วิ ต คู ่ ไม่ รู ้ ว ่ า วั น ข้ า งหน้ า สามี จ ะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เหมือนเดิมหรือเปลีย่ นแปลงไปหรือเปล่า ขวัญยังบอกอีกว่าต้อง
รอดูสิ้นปีนี้ ถ้ามีอะไรดีขึ้น มีเงินเก็บมากขึ้น แล้วสามารถรับลูก
ขึน้ มาอยูด่ ว้ ย ตนเองคิดว่าความสุขก็นา่ จะเต็ม 10 แล้ว เพราะ
ว่าลูกคนโตก็ถึงเวลาที่ต้องเรียนหนังสือแล้ว ซึ่งโตพอที่น่าจะ
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเวลาที่ตนเองไปท�ำงาน และที่ส�ำคัญ
ขวัญบอกว่า
“การที่เราไม่มีหนี้ทุกวันนี้ ท�ำให้เราไม่ต้องมาทุกข์ใจเรื่อง
หนีส้ นิ ชีวติ ก็มคี วามสุขดีไม่ตอ้ งคิดมากว่าเวลาเงินเดือนออกมา
ต้องเอาไปจ่ายหนี้ตรงโน้นตรงนี้ เพราะชีวิตตนเองไม่ต้องการ
เป็นแบบนั้น ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่กิน ดีกว่ามีกินแต่ต้องเป็นหนี้”
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การที่มีรายได้น้อยไม่จ�ำเป็น
ต้องมีความทุกข์เสมอไป
ขอเพียงแต่เรามองคนอื่นที่ล�ำบากกว่า
ขวัญบอกว่าการด�ำเนินชีวติ ให้มคี วามสุข คือ ต้องไม่เครียด
ไม่ต้องคิดอะไรมาก ถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาเราก็เก็บมาทบทวนว่า
เป็นอย่างไร แล้วก็ปล่อยให้มนั ผ่านไป คนเราต้องรูจ้ กั ปล่อยวาง
ขวัญยังบอกอีกว่าวิธีการจัดการความเครียดของตนเอง คือ
การปล่อยวาง บางครั้งเราต้องเดินออกมาจากปัญหาบ้าง ถ้ามี
ปัญหาเยอะๆ หรือเครียดๆ ก็เดินหนีมันสักพัก
“การที่มีรายได้น้อยไม่จ�ำเป็นต้องมีความทุกข์เสมอไป
ขอเพียงแต่เรามองคนอื่นที่ลำ� บากกว่าเรา คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
ต้องอาศัยนอนตามข้างถนน ตามสวนสาธารณะ ซึง่ เราก็ยงั ถือว่า
ดีกว่าคนเหล่านั้น เพราะพวกเค้าไม่มีอะไรเลยยังสามารถอยู่ได้
เราจะได้มีก�ำลังใจ แล้วก็ควรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วย”
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ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัว หน่อยบอกว่า สนิทกัน
คุยได้ทุกเรื่อง แต่จะคุยกับแม่มากกว่า หน่อยบอกว่าตัวเอง
ค่อนข้างกลัวพ่อมากกว่าแม่ จะไม่คอ่ ยกล้าคุยกับพ่อ แต่สำ� หรับ
แม่แล้ว สามารถคุยเล่น เวลามีเรือ่ งอะไรๆ จะคุยกับแม่มากกว่า
คุยแล้วสบายใจ

อาชีพพนักงานขายของ (สาวเชียร์เบียร์)
ปัจจุบันหน่อยมีอาชีพเป็นพนักงานเชียร์เบียร์ตามร้าน
อาหาร แห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ เหตุทหี่ น่อยต้องเลือกอาชีพนีเ้ พราะ
ตอนจบปริญญาตรีมาใหม่ๆ ยังไม่มงี านท�ำ เพือ่ นทีท่ ำ� อาชีพนีอ้ ยู่
จึงชวนมาท�ำงาน เพราะว่าตัวเองอยูว่ า่ งๆ ก็ไม่รจู้ ะท�ำอะไร ก็คดิ
ว่าจะลองท�ำไปก่อนในระหว่างที่รอสมัครงาน ซึ่งตอนนี้หน่อย
ท�ำมาได้เดือนกว่าๆ แล้ว รายได้วันละ 280 บาท และมีรายได้
เพิ่มจากค่าฝาเบียร์อีกฝาละ 3 บาท หน่อยเล่าว่าบางวันก็
ขายได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง เพราะว่าลูกค้าบางคนก็นำ� เครือ่ งดืม่ มาเอง
หน่อยก็จะขายไม่ได้ นอกจากหน่อยจะเป็นพนักงานเชียร์เบียร์
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แล้วหน่อยยังท�ำหน้าที่ช่วยต้อนรับและดูแลลูกค้าหน้าร้าน ซึ่ง
บางครัง้ ลูกค้าบางคนก็ชว่ ย โดยเข้ามาถามว่าขายอะไร พอบอก
ไป ลูกค้าบางคนไม่อยากกิน แต่ช่วยซื้อ หน่อยยังบอกอีกว่า
เจ้าของร้านจะช่วยเวลาทีข่ ายไม่ได้ หน่อยคิดว่าส่วนหนึง่ มาจาก
ถ้าเราท�ำดีกับคนอื่น คนอื่นก็คงจะท� ำดีกับเรา เราช่วยเขา
เขาก็ช่วยเรา
เมื่อถามหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรกับอาชีพนี้ หน่อยบอกว่า
ส�ำหรับตัวเองไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าเป็นอาชีพสุจริตท�ำแล้วมี
รายได้ แล้วอีกอย่างตนเองก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลย แต่คนอื่นเขา
อาจจะมองไม่ดี อย่างแม่ ก็บอกว่าจริงๆ แล้วคนที่เรียนไม่จบ
ก็ท�ำอาชีพตรงนี้ได้ อย่างหน่อยน่าจะหางานอื่นท� ำมากกว่า
แต่หน่อยก็บอกแม่วา่ ก�ำลังหาอยู่ แค่ทำ� อาชีพนีไ้ ปพลางๆ ก่อน
ถ้าตนเองหางานใหม่ได้กจ็ ะเลิก ไม่ได้ยดึ ติดว่าจะท�ำอาชีพนีน้ าน
เมือ่ ตนเองเรียนจบแล้ว อยากจะหางานอืน่ ท�ำมากกว่า โดยเฉพาะ
อาชีพกลางคืนก็คงไม่เหมาะกับตนเอง
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เสียใจมากที่สุด
มาจากเรื่องผลการเรียนติด F
เมื่อถามถึงเรื่องราวที่ท�ำให้หน่อยเสียใจมากที่สุด หน่อย
เล่าว่าตอน เรียนอยู่ปี 1 ผลการเรียนตกต�่ำได้เกรด F สองวิชา
สาเหตุมาจากทีห่ น่อยออกจากบ้านมาหางานท�ำ ตอนนัน้ หน่อย
คิดว่าตนเองโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่อยากขอเงินพ่อแม่ ประกอบ
กับเพื่อนชวนไปท�ำงาน จึงไปท�ำงานในผับ เป็นแคชเชียร์ ด้วย
ความทีอ่ อกจากบ้านมาแล้ว หน่อยต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยของ
ตนเองทุกอย่าง ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าหอพัก ท�ำให้หน่อย
ต้องท�ำงานทุกวันที่ผับ หน่อยบอกว่ากว่าผับจะปิดก็ดึก ท�ำให้
ไม่มเี วลาพักผ่อน หน่อยจึงไม่คอ่ ยได้ไปเรียนหรือไปเรียนแล้วไม่รู้
เรื่อง บางครั้ง นั่งหลับ จึงเป็นสาเหตุให้ผลการเรียนตกต�่ำและ
ติด F ในที่สุด ซึ่งหน่อยยอมรับว่าท�ำใจไม่ได้ เสียใจ เพราะไม่
เคยติด F มาก่อน ตอนแรกหน่อยก็ปดิ บังกับทางบ้านว่าผลการ
เรียนไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่หน่อยไม่รู้ว่าทางมหาลัยฯ ได้ส่งผล
การเรียนไปทีบ่ า้ น หน่อยบอกว่าด้วยความทีแ่ ม่เป็นคนต่างจังหวัด
ไม่ค่อยรู้หนังสือ แม่ก็ถามหน่อยว่า D นี่หมายความว่าอะไร
หน่อยก็บอกว่า 1 แล้ว C คือ อะไร หน่อยก็บอกว่า 2 แล้ว
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A คืออะไร หน่อยก็ตอบว่า A ก็คือ 4 แล้ว F มันคืออะไร
หน่อยก็บอกว่าติด 0 ไง แม่หน่อยก็พูดว่า อ้าว! อย่างงี้ก็ติด
สองตัวเลยซิ หน่อยบอกว่าในตอนนั้นตัวเองก็อึ้งไป แต่ก็แก้ตัว
กับแม่ไปว่าแก้หมดแล้ว ซึง่ ในตอนแรกหน่อยกลัวว่าทางบ้านจะ
ดุด่า แต่ตนเองทนไม่ไหวเลยต้องโทรกลับไปหาที่บ้าน ซึ่งทาง
บ้านไม่ว่าอะไร แม่บอกว่า ไม่เป็นไร ไม่ไหวก็กลับมา พอพูด
อย่างงี้ก็ท�ำให้โล่งใจ หน่อยจึงเลิกท�ำงานกลับไปอยู่บ้าน แล้วไป
เรียนทุกวัน ตัง้ ใจฟังอาจารย์และกลับมาท�ำการบ้านเอง ซึง่ เมือ่
ก่อนหน่อยบอกว่าไม่ได้ท�ำเองลอกเพื่อนตลอด

เพราะความดื้อรั้นของตนเอง...
ถ้าเชื่อพ่อแม่ก็คงจบไปนานแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น หน่อยเล่าว่า
“เพราะความดือ้ รัน้ และไม่เชือ่ ฟังพ่อแม่ทตี่ อ้ งการออกจาก
บ้าน เพื่อมาท�ำงาน ทั้งที่พ่อแม่ก็เตือนและไม่เห็นด้วย”
หน่อยคิดว่า “ถ้าเชื่อฟังพ่อแม่ตนเองก็คงเรียนจบไปนาน
แล้ว”
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ความภูมิใจที่เรียนจบ...
ท�ำให้พ่อแม่มีความสุข ยิ้มได้
เรื่องเรียนจบเป็นสิ่งที่หน่อยภาคภูมิใจที่สุดที่ท�ำให้พ่อแม่
มีความสุข ยิม้ ได้ หน่อยเล่าให้ฟงั ว่าวันทีร่ วู้ า่ ตนเองเรียนจบ ตอน
นั้นอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งแม่ของหน่อยก็จะคอยเฝ้าถามว่าเมื่อไหร่
จะจบสักที นานแล้ว เพือ่ นๆ ก็จบกันหมดแล้ว ส่วนตาและยาย
ก็คอยถามถึงเหมือนกันว่าปีนี้จะจบหรือเปล่า หน่อยเข้าไปเช็ค
ผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ตจึงได้ทราบว่าตนเองจบการศึกษา
แล้ว ยายก็ถามย�้ำว่าจบจริงๆ เหรอ หน่อยก็ต้องยืนยันกับ
ทุ ก คนว่ า จบจริ ง ๆ ทุ ก คนก็ ยิ้ ม ดี ใ จ เพราะหน่ อ ยบอกว่ า
คนต่างจังหวัดเวลาให้ลูกหลานมาเรียนที่กรุงเทพฯ ก็อยากให้
จบปริญญาตรี

นิสัยร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี...ท�ำให้ไม่เครียด
หน่อยบอกว่า ตนเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียด นิสัยร่าเริง
มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่ายเลยท�ำให้ไม่ค่อยมีเรื่องเครียด
แต่ถ้าเครียดๆ หน่อยบอกว่านั่งคนเดียว เดี๋ยวสักพักก็หายไป
หน่อยยังบอกอีกว่าเหมือนกับตอนนี้ ตัวเองยังใช้ชีวิตเหมือน
เด็กๆ คือ ไม่ได้คิดอะไรมากมาย จะมีเครียดเรื่องงานบ้างนิด
หน่อยตรงที่ตัวเองขายไม่ได้ตามยอดที่บริษัทตั้งไว้
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ความสุข คือ การได้อยู่กับเพื่อน
และมีเพื่อนคอยพูดคุยสารทุกข์สุกดิบ
ความสุขของหน่อย คือ การได้อยู่กับเพื่อน มีเพื่อนคอย
พูดคุยสารทุกข์สกุ ดิบ ประกอบกับทีห่ น่อยบอกว่าตนเองเป็นคน
มีเพือ่ นเยอะ ขาดเพือ่ นไม่ได้ คือ ต้องมีเพือ่ น เหมือนกับตนเอง
ไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัว ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน จึง
ท�ำให้ติดเพื่อน เมื่อถามถึงคะแนนความสุขของหน่อยในตอนนี้
หน่อยบอกว่าให้ 4 เพราะเป็นช่วงที่หน่อยเองยังค้นหาตนเอง
อยู่ ยังไม่พอใจกับการใช้ชีวิตและการงาน หน่อยเองมีความฝัน
ว่า อยากท�ำงานเป็นเลขานุการและอยากมีบริษทั เป็นของตัวเอง
ถ้าถามว่าคะแนนความสุขของหน่อยมีโอกาสเพิ่มได้ไหม หน่อย
ตอบด้วยน�้ำเสียงที่หนักแน่นว่าจะต้องเพิ่มอยู่แล้ว เพราะว่า
ตนเองจะไม่หยุดอยูแ่ ค่นี้ แต่ตอนนีย้ งั คงต้องท�ำงานตรงนีไ้ ปก่อน
แต่หน่อยบอกว่าถ้ามีเวลาก็จะไปสมัครงานทิง้ ไว้ เพือ่ สร้างอนาคต
ให้กับตนเองให้ดีกว่านี้
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ต้องไม่ใฝ่ฝันอะไรในสิ่งที่ตัวเองท�ำไม่ได้
ถ้าใฝ่ฝันในสิ่งที่สูงเกินไป ตัวเองก็จะเป็นทุกข์
การด�ำรงชีวิตให้มีความสุขหน่อยบอกว่า
“ไม่ต้องใฝ่ฝันอะไรในสิ่งที่ตัวเองท�ำไม่ได้ ถ้าใฝ่ฝันในสิ่งที่
สูงเกินไป ตัวเองก็จะเป็นทุกข์ ให้คดิ ว่าก�ำลังตัวเองมีแค่นี้ คิดแค่
ทีท่ ำ� ได้ เราก็จะมีความสุขแล้ว ถ้าเราคิดอยากจะได้อะไรมากมาย
ที่เกินก�ำลังของเราหรือเราไม่รู้จักพอ เราจะเป็นทุกข์ มันเกิด
กิเลส คือ อยากจะได้อะไรต้องได้ ก็จะเครียดว่าท�ำไมตัวเอง
ถึงไม่ได้ ท�ำไมถึงไม่มี อย่าไปอิจฉาคนอื่น เพราะว่าเห็นคนอื่น
มีแล้วเราอยากมีบา้ ง ให้คดิ ว่าสักวันเราก็ตอ้ งมีเหมือนคนอืน่ เค้า
ถ้าเรารูจ้ กั เก็บ รูจ้ กั ท�ำงาน รูจ้ กั ท�ำมาหากิน เราก็ตอ้ งมีเหมือนกัน
อย่าไปคิดว่า ท�ำไมพ่อแม่ของเราถึงไม่รวย ท�ำไมถึงไม่พร้อม
เหมือนคนอื่นเค้า เราก็อย่าไปท้อ เพราะว่าสักวันเราต้องได้มา
ถ้าเราเป็นคนขยัน ถ้าเราไม่หยุดตัวเองแค่ตรงนี้ เราจะก้าวๆ ต่อ
ไปเรื่อยๆ เราก็ต้องได้เหมือนคนอื่นเค้า บางครั้งเราอาจจะได้
มากกว่าคนที่เค้ามีอยู่ก็ได้ ถ้าเรารู้จักท�ำงาน”
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หน่อยบอกว่าจะคอยบอกเพือ่ นเสมอเวลาทีเ่ พือ่ นบอกว่า
อยากได้โน่นอยากได้นี่เหมือนคนอื่น
“ช่างเค้าเหอะ เค้ามีก็ช่างเค้า เดี๋ยวสักวันเราก็ต้องมี ถ้า
เราขยัน ตั้งใจท�ำงาน”
และส�ำหรับหน่อยแล้วมองว่า “ความใฝ่ฝนั คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้
เราต้องสู้ แล้วต้องท�ำให้ไปถึงจุดที่เราฝันไว้”

ความสุขที่สร้างได้ Happiness that can be created 85

ลุงอุดมบอกว่าสมัยนัน้ ต้องท�ำทุกอย่างทีไ่ ด้เงิน ท�ำกระทัง่
ล้างส้วม ท�ำงานเป็นยามอยู่ 2 ปี เย็บกระสอบอยู่ 2 ปี จาก
นัน้ มาเป็นคนงานโรงน�ำ้ แข็งอยู่ 2 ปี ลุงอุดมต้องอดทนเป็นเวลา
6 ปี กว่าจะได้มาท�ำงานไปรษณีย์ ไปท�ำงานไปรษณียค์ รัง้ แรก ได้
เงินเดือน 1,400 บาท ต้องเสียค่าเช่าบ้านเดือนละ 800 บาท
หลังจากเลิกท�ำงานแล้วก็ไปรับหนังสือพิมพ์มาพับถุงขาย ได้ราย
ได้วนั ละ 3 บาท ทุกวันนีล้ งุ อุดมบอกว่าไม่มรี ายได้ อาศัยลูกสาว
ท�ำงานทั้ง 2 คน คนโตจะให้เดือนละ 4,000 บาท ส่วนลูกสาว
คนเล็กให้แม่เดือนละ 5,000 บาท แต่วา่ ตอนนีล้ กู สาวมีครอบครัว
แล้ว เขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง แต่ลุงอุดมบอกว่าอาศัยว่ามีรายได้
ของ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ให้เดือนละ 600 แล้วถ้า
วันที่ตัวเองเข้าไปอยู่ประจ�ำที่ศูนย์ก็จะได้วันละ 140 บาท เบี้ย
ผู้สูงอายุให้อีกเดือนละ 500 บาท รายได้เท่านี้ก็ถือว่าพออยู่ได้
ลุงอุดมยังบอกอีกว่าในส่วนที่ท�ำเพื่อสังคมบางอย่างเขาก็ให้
ตอบแทนบ้าง บางครั้งไปประชุมกับสภาพัฒนาสังคม ก็ได้ของ
กลับมาบ้าง เช่น เสื้อผ้า หรือค่ารถ
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ความสัมพันธ์ในครอบครัว...
มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของลุงอุดมนัน้ นับว่ามีความเข้า
อกเข้าใจเป็นอย่างดี ส่วนหนึง่ มาจากทีล่ งุ อุดมได้ท�ำหน้าทีต่ วั อย่าง
ของสามีทดี่ ี ลุงบอกว่าตัง้ แต่แต่งงานกับภรรยาเมือ่ ปี 2519 ไม่
เคยมีเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้งกันเลย ลุงอุดมบอกว่าตัวเองท�ำงาน
ไปรษณีย์ มันจะมีเรือ่ งเกีย่ วกับชาวบ้านหลายอย่าง ลุงก็จะบอก
กับภรรยาเสมอว่า ถ้าไม่เข้าใจอะไรให้ถาม ถามแล้วจะบอก
“คนเราต้องมีสัจจะกับตัวเอง อยู่กันอย่างเข้าใจ”
แล้วอีกอย่างลุงบอกว่าไม่ชอบค�ำหยาบ เมื่อไม่ชอบอะไร
เราจะไม่ให้ใครอย่างนั้น อย่างพูดมึง กู ลุงบอกว่าไม่เคยพูดกับ
ครอบครัวและลูกเลย เพราะลุงไม่ชอบ ตัง้ แต่จ�ำความได้ลงุ บอก
ว่าพ่อของลุงไม่เคยดุด่าแม้แต่ค�ำเดียวให้เจ็บใจ ไม่เคยตี ไม่เคย
ท�ำร้ายร่างกาย เป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆ ลุงบอกว่า ถือว่าเป็น
บุญของตัวเองตรงนี้ อีกอย่างภรรยาของลุงไม่เคยไปยุง่ เกีย่ วเรือ่ ง
เงินเดือน ไม่เคยถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงเวลาที่เงินเดือน
ออก ลุงจะเอาให้ภรรยา แล้วลุงบอกว่าให้แล้วก็ไม่เคยไปขอใช้
เพราะว่าตัวเองแบ่งไว้พอใช้แล้ว อย่างเรือ่ งกระเป๋าสตางค์ ภรรยา
ของลุงเคยค้นอยูค่ รัง้ หนึง่ พอลุงบอก ไม่ตอ้ งยุง่ กับกระเป๋าสตางค์
ไม่รู้อะไรให้ถาม ภรรยาลุงก็ไม่เคยท�ำอีกเลย
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ส่วนลูกสาวทั้ง 2 คน ก็เช่นกันจะไม่ใช้ค�ำหยาบ ไม้เรียว
จะมีแค่ “ค�ำพูด” พูดให้เข้าใจ เวลาที่ลูกสาวทะเลาะกัน ลุงจะ
เรียกเข้ามาพร้อมกันทั้ง 2 คนเลย มานั่งคนละข้างแล้วบอกว่า
“สองคนนี่ พ่อคนเดียวกันใช่ไหม พ่อรักเท่ากัน แล้วเวลา
มีอะไรให้คยุ กัน คนอืน่ เค้าจะรักเราไหม ทีนเี้ วลาไปไหนมาไหนก็
จะไปด้วยกันตลอด เค้าจะเป็นห่วงเป็นใยกัน”
สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างลุงอุดมบอกว่าจะแคร์ความรูส้ กึ ของคนใน
ครอบครัว ลุงจะถือคติว่า
“อันไหนที่ครอบครัวรู้แล้วเค้าไม่สบายใจ อย่าให้รู้ ถ้าไม่
ให้รู้ เรื่องนั้นมันใหญ่โตไหม มันจะมีอะไรต่อไปไหม มันต้องดู
เรื่องไหนควรที่จะให้เค้ารู้ เรื่องไหนควรที่จะไม่ให้เค้ารู้ ถ้ารู้แล้ว
ไม่สบายใจ ครอบครัวก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้รู้”

เสียใจผู้บังคับบัญชาบางที มองไม่เห็น
ความส�ำคัญ มีการเล่นพรรคเล่นพวก
ลุงอุดมเล่าว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องความเสียใจใน
ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองนั้นไม่ค่อยมี จะมีแต่เรื่องงานที่เคย
ท�ำ คือ ผู้บังคับบัญชาบางทีมองไม่เห็นความส�ำคัญ มีการเล่น
พรรคเล่นพวก
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“เสียใจอยู่ตรงนี้ว่า ในการปกครองบริหารในหมู่คณะไม่มี
ความเป็นธรรมเท่าไร พูดตรงๆ เลยนะ ถ้าคนตั้งใจท�ำงานจริงๆ
บ้านเมืองจะเจริญกว่านีอ้ กี ไม่ตอ้ งเล่นพรรคเล่นพวกมากเกินไป
เดีย๋ วนีเ้ สียใจอยูอ่ ย่างหนึง่ ว่าเวลาทีเ่ ราจะท�ำประโยชน์ให้กบั บ้าน
เมืองมันน้อยลงทุกทีๆ มันหาความร่วมมือไม่ค่อยได้”
ลุงอุดมจะคิดว่าเวลาที่มีปัญหาเรื่องระบบการท�ำงาน ถ้า
ตัวเองท�ำให้ถกู ต้อง แล้วคิดว่าตัวเองท�ำถูกต้องแล้ว “ก็ท�ำต่อไป
ไม่ต้องกลัวอะไร”
ลุงบอกว่าที่ลุงพูดออกมาแบบนี้ เพราะว่าลุงเคยทะเลาะ
กับผู้บังคับบัญชามาแล้ว
“ลุงท้าผูบ้ งั คับบัญชาว่า ถ้าผมท�ำไม่ดี คุณย้ายผมไปให้พน้
หน้าคุณเลย เพราะว่าบางเรือ่ งถ้าผมท�ำผิดแต่วา่ คนนัง่ ข้างๆ ท�ำ
ไม่ผิด เรื่องเดียวกันนี่ คุณก็ท�ำเรื่องย้ายผมเลย อยู่ไหนผมก็รับ
เงินหน่วยงานนัน้ ลุงบอกผูบ้ งั คับบัญชาอย่างนี้ ทีนเี้ ค้าก็ทำ� อะไร
ไม่ได้ เพราะว่างานที่เราท�ำไม่ใช่ว่าเป็นรูปของบริษัท มันเป็นรูป
ขององค์กร หัวหน้าผู้บังคับบัญชาสูงกว่าเค้าก็เห็นอยู่ว่า อย่าง
ที่ลุงบอกเมื่อกี้ว่าถ้าคิดว่าเราท�ำถูกแล้ว ไม่ต้องกลัว ท�ำเลย"
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กิจกรรมยามว่าง คือ
อุทิศตนให้กับการช่วยเหลือสังคม
ทุกวันนี้ลุงอุดมมีกิจกรรมยามว่าง คือ อุทิศตนให้กับการ
ช่วยเหลือสังคม ลุงอุดมบอกว่าช่วยทุกอย่างทีใ่ ห้ชว่ ย แต่หน้าที่
หลัก คือ ช่วยศูนย์สาธารณสุข ท�ำหน้าที่รณรงค์ลูกน�้ำ ยุงลาย
ดูแล ป้องกัน ใครเป็นอะไร เวลามีไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกระบาด
ก็จะมาช่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ว่าพิษภัยมา
อย่างไร ป้องกันอย่างไร ส่วน อพปร. (อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน) ก็มไี ปอบรมเกีย่ วกับบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไฟ
ไหม้ ลูกเสือชาวบ้าน ลุงอุดมยังบอกอีกว่า
“ตั้งใจท�ำทุกอย่างที่ช่วยเหลือสังคม เพื่อตอบแทนสังคม
ที่ตัวเองอยู่และแผ่นดินที่ตัวเองเกิดให้มากที่สุด”
ลุงอุดมเล่าว่าเมือ่ ก่อนเคยเป็นประธานหมูบ่ า้ นมาสองสาม
สมัย แต่ตอนนีไ้ ม่ได้เป็นแล้ว แต่วา่ เป็นกรรมการอยูใ่ นทีม ซึง่ ลุง
บอกว่าถือเป็นความภูมใิ จทีส่ ดุ ทีต่ วั เองคิดท�ำอะไร เพือ่ นบ้านก็
จะให้ความช่วยเหลือเพราะว่าตัวเองมีความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และ
มีหลายๆ อย่างที่เคยได้ท�ำให้กับชุมชนนี้ ลุงอุดมยกตัวอย่างถึง
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สิง่ ทีล่ งุ เคยท�ำให้ฟงั ว่า ศูนย์สขุ ภาพทีใ่ นชุมชน ลุงเป็นคนหาเงิน
สร้างเอง 80,000 บาท โดยไม่มีเงินหลวงเลย ลุงบอกว่าใช้วิธี
นี้ อย่างกระเบื้องนี่ ขอบ้านนี้ตารางเมตรหนึ่งได้ไหม บานเกล็ด
ทีเ่ ป็นหน้าต่างบานละ 300 บาท นาย ก.บ้านหนึง่ นาย ข.บ้าน
หนึง่ ลุงขอแบบนี้ เขาก็ตกลง มาช่วยเพือ่ ให้มนั เกิดทีท่ �ำการของ
สังคม เพื่อทุกคนจะได้ใช้ต่อไป แล้วอย่างป้ายโซนตอนที่ช่าง
เข้ามาท�ำทีศ่ นู ย์ในชุมชน ลุงก็ไปขอเขาให้มาช่วยท�ำหน่อย เพราะ
ว่าใครเข้ามาก็อ่านจะได้รู้เลยว่านี่โซน 3 ไม่ต้องไปถามที่อื่น
แล้ววิหารหลวงพ่อโสธรในชุมชน ลุงเอาพระประธานมาตั้งไว้
ชาวบ้ า นเห็นก็เข้ามากราบไหว้ มีเจ้ า ภาพมาสร้ า งวิ ห ารให้
พระประดิษฐาน 40,000 บาท คนทีส่ ร้างเขาก็ให้ลกู น้องก่อสร้าง
ให้เลย เหล็กอะไรเขาก็ให้หมด แล้วบนลานปูนนั่น เขาก็จ้าง
เหมารถ มาเทปูนให้เลย ซึ่งลุงบอกว่า
“ท� ำ เพื่ อ ชุ ม ชนแล้ ว ภู มิ ใ จ อย่ า งที่ ลุ ง บอกตอนแรกว่ า
ไปขอร้องให้เค้าช่วยอะไร เค้าช่วยเต็มที่เลย โดยไม่ต้องขอว่า
คุณต้องให้ แล้วที่ท�ำตรงนั้นได้เพราะว่าท�ำทุกอย่างเราไม่หวัง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรได้ 50-50 หรือว่าได้เกิน 50 ก็ดีแล้ว”
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ความภูมิใจ คือ ภูมิใจในตนเอง
เพราะคิดหรือตั้งใจท�ำอะไรก็ท�ำได้ส�ำเร็จ
ส่วนความภูมใิ จทีม่ สี ำ� หรับลุงอุดม บอกว่า ภูมใิ จในตนเอง
เพราะสิง่ ทีต่ วั เองคิดหรือตัง้ ใจท�ำอะไรก็ทำ� ได้สำ� เร็จ คือ 1) เมือ่
เราท�ำงาน มีความสามารถพอที่จะพึ่งตัวเองได้ ตั้งแต่ออกโรง
เรียนตอน ป.4 ไม่เคยท�ำให้พ่อแม่เดือดร้อน ไม่เคยขอเงินท่าน
มาใช้ มีแต่ตวั เองหาให้ 2) ตัง้ ใจอยากท�ำทอดกฐินและสร้างพระ
ประธานที่วัดต่างจังหวัด ก็ได้ท�ำแล้ว 3) อันสุดท้าย อยากบวช
ถวายเป็นพระราชกุศล ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ก็ได้บวชแล้วเมื่อ
เดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา แต่ลงุ อุดมบอกว่าตัวเองเรียนหนังสือไม่
เก่งก็เสียใจอยู่ เมือ่ ก่อนคือไปหาหลวงพ่อทีเ่ ป็นพระอุปชั ฌาย์ไป
กับลูกสาว ท่านก็บอกว่า
“พ่อหนูเก่งทุกอย่าง แต่เสียอย่างเดียวเรียนหนังสือสูเ้ พือ่ น
ไม่ได้”
เลยสอบอะไรก็ไม่ติด ลุงบอกว่าลงมากรุงเทพฯ ไปสอบ
ต�ำรวจทางหลวงก็ไม่ได้ ต�ำรวจทางหลวงเขาไม่เอา ไปสอบเป็น
พัสดีคุมนักโทษก็ไม่เอา เพราะลุงใจไม่ถึง คือ ประเภทชกต่อย
ตัวเองจะไม่เอา แต่ว่าก็พออ่านออกเขียนได้
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หลักศาสนาในการด�ำเนินชีวิต...
แค่ปฏิบัติศีล 5 ข้อ
การด�ำเนินชีวิตของลุงอุดมทุกวันนี้ ลุงบอกว่า “ใช้หลัก
ศาสนาน�ำทางในการด�ำเนินชีวติ ไม่วา่ จะเป็นการประกอบอาชีพ
หรือว่าท�ำงานต่างๆ ก็แล้วแต่”
ลุ ง อุ ด มบอกว่ า ศาสนาทุ ก ศาสนาสอนให้ ค นเป็ น คนดี
อย่ า งศาสนาพุ ท ธที่ ว ่ า เป็ น ภาษาบาลี “ธมฺ โ ม หเว รกฺ ข ติ ”
แปลว่า คนประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ลุงอุดมบอกว่าแค่เรา
ปฎิบตั ศิ ลี 5 ข้อแค่นกี้ เ็ จริญได้ แล้วอีกอย่างหนึง่ ลุงอุดมบอกว่า
ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ขโมยหรือว่าเอาของใคร ลุงจะคิดว่าตรงนัน้
เมื่อไม่ใช่ของเรา เราไม่เอาของเขา ถ้าเราไปเอาของเขา โดยที่
เขาไม่อนุญาตมันก็เท่ากับว่าเป็นหนี้เขาอยู่ตลอด เขาต้องมา
เอาคืนสักวันหนึ่ง ลุงอุดมบอกว่า
“จะไม่เคยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือตัวเอง จะอ้างแต่
คุณความดีที่ตัวเองท�ำมาที่เราไม่เคยเบียดเบียนใคร ขอให้เดิน
กันคนละทาง ทางใครทางมัน จะไปบอกว่าคุณพระคุณเจ้าให้ชว่ ย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย ไม่มี ลุงจะไม่คิดอย่างนั้น อะไรก็ช่วยเรา
ไม่ได้ ถ้าเราไม่ท�ำตัวเราด้วยตัวเอง เราต้องพยายามชนะใจ
ตัวเองให้ได้ เพราะว่าชัยชนะคนอื่นมันไม่ยากหรอก ถ้าคุณชนะ
ตัวเองแล้วคุณชนะคนอื่นได้”
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วิธีจัดการความทุกข์ที่เกิดขึ้น...
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
อยู่เงียบๆ สักพัก
ลุงอุดมแนะน�ำวิธีจัดการกับความทุกข์หรือความเสียใจที่
เกิดขึ้นง่ายๆ ลุงอุดมบอกว่า
“สมมุติว่าเราท�ำงานให้ชุมชน มีหลายๆ เรื่องที่ไม่พอใจ
ไม่ชอบ ตัวเองจะนิง่ แล้วเดินหนีไปสักพักหนึง่ เงียบสักพักหนึง่
ก็จะท�ำให้รู้สึกดีขึ้น แต่อย่าไปโวยวายกับคนอื่น เดินหนีแล้วไป
สงบสติอารมณ์ตัวเอง”
ลุงยังบอกอีกว่าส�ำหรับตัวเองไม่ใช่ไม่เคยร้องไห้ ถ้าเสียใจ
สุดๆ แล้วอยากร้องไห้ก็ร้องไปเลย ร้องอยู่คนเดียว สักพักหนึ่ง
มันก็จะหายไปเอง
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ความสุข คือ ท�ำชีวติ ให้สบายๆ
อย่าไปตามคนทีเ่ ค้ารวยกว่าเรา
ลุงอุดมบอกว่าความสุขทุกวันนี้ของตัวเอง คือ
“การท�ำชีวิตให้สบายๆ อย่าไปตามคนที่เค้ารวยกว่าเรา
ถ้ามองคนทีด่ อ้ ยกว่าเราแล้วเค้ายังอยูไ่ ด้สบาย เราก็อยูไ่ ด้สบาย
อยู่แล้ว ไม่ต้องไปดิ้นรนมาก”
ลุงอุดมเล่าให้ฟงั ว่าตัวเองงดสูบบุหรีต่ งั้ แต่ปี 2518 ตัง้ แต่
นั้นมาก็ไม่สูบบุหรี่เลย เครื่องดื่มของมึนเมา มีดื่มบ้างตามงาน
สังคม ไปงานบวช งานแต่ง กินบ้างแก้วสองแก้ว แต่จะให้ซอื้ มา
นั่งกินที่บ้านนี่ไม่เคย ไม่เคยมีเมาเข้าบ้าน และไม่เคยมีเมาให้
ใครเห็น ลุงบอกว่ามีหลักทีล่ งุ ใช้ คือ กินแบบพอเพียง เรามีนอ้ ย
ถึงแม้ว่าอันนี้เราอยากจะกิน แต่ยามไม่มีเงินเราต้องอดไว้ก่อน
เราถึงจะอยูไ่ ด้ แล้วอีกอย่างลุงบอกว่าทีต่ วั เองมีความสุข เพราะ
ไม่มีหนี้สินและมีบ้านอยู่ตรงนี้
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ส�ำหรับคนที่บอกว่าไม่มีความสุข ลุงอุดมบอกว่าเขาต้อง
ดูตวั เองว่าต้องการอะไร เกินความสามารถของตัวเองหรือเปล่า
คนเราต้องดู ไม่ใช่วา่ อยากได้สงิ่ โน้นสิง่ นี้ แต่ตอ้ งดูตวั เองว่าสมควร
ทีจ่ ะได้ของตรงนัน้ ไหม แล้วถ้าสมมุตวิ า่ ได้จริงๆ แล้วรักษาได้ไหม
ในสิง่ ทีต่ วั เองอยากได้ แล้วสิง่ ทีต่ วั เองอยากได้แล้วเป็นประโยชน์
ในสิ่งนั้นไหม ลุงถึงบอกว่าเวลาที่เราอยากกินอาหารที่มันอเร็ด
อร่อย แล้วเมือ่ เราไม่ได้กนิ นีม่ นั เป็นอะไรไหม ถ้าไม่กนิ อย่างทีเ่ รา
คิด กินอย่างอืน่ ได้ไหม อยูไ่ ด้ไหม “มันก็อยูไ่ ด้คณ
ุ บอกว่าคุณไม่มี
ความสุขในการด�ำรงชีวิต คุณมองดูตัวเองหรือเปล่า มันจ�ำเป็น
ส�ำหรับเราขนาดไหน”
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บางทีบางอย่างสังคมคืนให้เรา...
ขอให้คุณมีความจริงใจของตัวเอง
เมื่อถามถึงคะแนนความสุขของลุงอุดม 0-10 ลุงอุดม
บอกว่า
“ส�ำหรับตัวเองคงไม่เต็ม 10 หรอก ได้ 7-8 ก็ยงั ดีเพราะ
ว่าบางอย่างทีต่ วั เองคิดว่าน่าจะเป็นไปตามทีค่ ดิ แต่มนั ไม่ใช่ แล้ว
อีกอย่างฝรัง่ เค้าบอกว่า คุณไปท�ำมาแล้ว แต่คณ
ุ อย่าไปให้คะแนน
ตัวเอง 100% ไม่มีอะไรเต็ม 100 หรอก อย่างบางคนบอกว่า
โอ้ย! ฉันเอา 1,000% ไม่มีทางหรอก ลุงคิดว่าไม่ให้เต็ม เพราะ
ว่าอะไรก็แล้วแต่ มันจะไม่มีเต็ม 100%”
แต่ลุงอุดมก็พอใจกับคะแนน 7-8 เหตุผลที่ลุงคิดอย่างนี้
เพราะ “ปี 2550 ลุงท�ำงานอยูท่ ที่ ำ� งาน นักการเมือง สก.วิสทุ ธิ์
โทร.ไปหาลุ ง ที่ ท� ำ งานไปรษณี ย ์ ถามว่ า ลุ ง ท�ำ ต� ำ แหน่ ง อะไร
ใครเป็นหัวหน้า คุยไปคุยมา ก็ถามว่าตกลงคุณไปเที่ยวฮ่องกง
กับผมไหม มีพาสปอร์ตไหม ลุงบอกว่า ไม่มี ท่านบอกไม่มี
ไปท�ำซะ ลุงถึงดีใจตรงที่ว่าเราท�ำตรงนี้มีคนมองเห็น เขาให้ลุง
ไปเที่ยวที่ฮ่องกง ไปนอนที่ฮ่องกงคืนหนึ่ง แล้วก็ไปนอนที่เมือง
เซินเจิ้นประเทศจีนคืนหนึ่ง โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร
ตรงนี้ไง ลุงถึงภูมิใจ ที่ได้ท�ำงานกับสังคม บางทีบางอย่างสังคม
คืนให้เรา ขอให้คณ
ุ มีความจริงใจของตัวเอง ความจริงใจของเรา
มันจะช่วยเราได้”
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ซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นดีที่สุด...
ตัง้ ตัวเองให้อยูใ่ นสัจจะ เมือ่ พูดแล้วต้องท�ำให้ได้
ก่อนจากกันลุงอุดมได้ฝากแง่คิดในการด�ำเนินชีวิตให้มี
ความสุขว่า
“ให้ซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นดีที่สุด เพราะว่าตัวเราเองจะรู้
ว่าอันไหนมันถูก มันผิด อันไหนมันถูก มันควร อันไหนเราท�ำ
แล้วมันเกิดประโยชน์กับเรา หรือว่ากับครอบครัว เพื่อนฝูงหรือ
ว่าหมู่คณะ ถ้าคนที่อยู่ในวัยก�ำลังเรียนอยู่ ก็ให้ข้อคิดว่าอะไร
ก็แล้วแต่ เมือ่ เราตัง้ ปฏิธานไว้แล้ว ต้องมีความซือ่ สัตย์กบั ตัวเอง
ตั้งตัวเองให้อยู่ในสัจจะ เมื่อพูดแล้วต้องท�ำให้ได้ หลักด�ำรงชีวิต
ให้พจิ ารณาว่าอันไหนมันได้มาง่ายมันก็เสียไปง่าย ให้คดิ อย่างนัน้
เลย เมื่อเราท�ำได้อย่างนั้นชีวิตเราก็จะมีความสุข"
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ประสบการณ์ชีวิตของกอล์ฟ...
การมีลูกในวัยเรียน
กอล์ฟเล่าให้ฟังว่า ในขณะนั้นตัวเองเรียนอยู่ ม.5 ส่วน
แฟนเรียนอยู่ชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดียวกัน ช่วงที่แฟนตั้งครรภ์
นัน้ กอล์ฟยอมรับว่ารูส้ กึ เครียดและกังวลใจในหลายๆ เรือ่ ง กลัว
ว่าทางบ้านจะรู้ กังวลเรื่องที่จะต้องออกจากโรงเรียนและรู้สึก
เหมือนเป็นภาระ เพราะว่าตัวเองยังเรียนหนังสืออยู่ ยังไม่ได้
ท�ำงาน ตัวเองยังต้องพึง่ พ่อแม่อยู่ แล้วถ้าลูกออกมาจะเลีย้ งยังไง
กอล์ฟกับแฟนต้องปิดบังพ่อแม่นานอยูห่ ลายเดือนจนท้องเริม่ ใหญ่
พอพ่อแม่แฟนรูเ้ รือ่ งก็โทรให้พอ่ แม่กอล์ฟมาเจรจา กอล์ฟบอกว่า
พอผู้ใหญ่รู้เรื่องและตกลงกันได้ ก็ค่อยรู้สึกสบายใจ ซึ่งตอนนั้น
แฟนกอล์ฟต้องพักการเรียนระหว่างเทอมไปปีหนึง่ กอล์ฟบอกว่า
อาจารย์ฝ่ายปกครองก็เรียกเข้าไปคุยและแนะน�ำให้แต่งงาน
เป็นพิธี ถ้าคลอดลูกแล้วจะกลับไปเรียนหนังสือต่อก็เรียนได้
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ประสบการณ์ชีวิตของกอล์ฟ...
การมีลูกในวัยเรียน
พอจบ ม.6 กอล์ฟก็ต้องออกมาหางานท�ำ เพื่อแบ่งเบา
ภาระทางครอบครัว ปัจจุบันนี้กอล์ฟท�ำงานเป็นพนักงานอยู่ที่
เบอร์เกอร์คิง มีหน้าที่ท�ำส่วนผสมของเบอร์เกอร์และห่อเบอร์
เกอร์สง่ ไปขายลูกค้าหน้าร้าน รายได้วนั ละ 280 บาท ท�ำทุกวัน
วันละ 8 ชั่วโมง กอล์ฟบอกว่าถ้าวันไหนทางร้านต้องการให้ท�ำ
ล่วงเวลาก็จะท�ำเพิ่มเป็น 12 ชั่วโมง ซึ่งท�ำโอทีจะได้ชั่วโมงละ
52 บาท ถ้าวันไหนต้องการหยุดก็สามารถลาหยุดได้ กอล์ฟบอก
ว่าท�ำงานทุกวันนี้ เพือ่ เก็บเงินไว้ใช้ในครอบครัวส่วนหนึง่ อีกส่วน
หนึ่งเอาไว้ให้แม่ เพื่อดูแลลูก

เสียใจที่สุด...ท�ำให้แม่ต้องร้องไห้และผิดหวัง
เมือ่ ถามถึงสิง่ ทีท่ ำ� ให้เสียใจมากทีส่ ดุ ในชีวติ คืออะไร กอล์ฟ
บอกว่า เรื่องที่ตัวเองมีลูก เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ท�ำให้แม่ต้อง
ร้องไห้และผิดหวังมาก เนือ่ งจากแม่บอกว่าส่งเสียให้เรียนหนังสือ
แต่กลับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
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บทเรียนส�ำหรับตัวเอง
และอุทาหรณ์ส�ำหรับคนอื่น
กอล์ฟบอกว่าสิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ ให้บทเรียนแก่ตวั เองและเป็น
อุทาหรณ์ส�ำหรับคนอื่นได้ กอล์ฟบอกว่า
“ถ้าวัยอย่างเรามีลูกในวัยเรียนก็อาจจะเสียการเรียนได้
มีแล้ว ชีวิตอาจจะล�ำบาก เพราะว่าอนาคตเราอาจจะต้องหยุด
อยู่แค่นี้”
กอล์ฟบอกว่า ทั้งๆ ที่ตอนเรียนก็เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
การป้องกันการตั้งครรภ์ แต่ตัวเองคิดว่ามันไม่มีอะไร เลยไม่ได้
ใส่ใจ เพราะคิดว่าไม่น่าจะตั้งครรภ์

การมีลูกท�ำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
มีความคิดมากขึ้น
กอล์ฟบอกว่าการทีต่ วั เองมีลกู “ท�ำให้เราเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้
ต้องเป็นผู้น�ำครอบครัว แล้วก็ต้องท�ำงาน มีความคิดมากขึ้น”
อย่างเช่น เวลาเงินเดือนออก ควรใช้จา่ ยอย่างไร ซึง่ กอล์ฟบอกว่า
แตกต่างจากสมัยก่อนตอนที่ยังขอเงินพ่อแม่ใช้
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“ในตอนนั้นอยากกินอะไรก็กิน อยากเล่นเกมส์ก็เล่น ใช้
เงินไปวันๆ แต่ตอนนี้ต้องคิดแล้ว เอาล่ะ ถ้าเกิดอยากกิน แล้ว
ตังค์มันจะพอใช้ไหมเดือนนี้ ก็ต้องคิดให้รอบคอบ”
เมื่อถามว่าอายุแค่นี้คิดว่าเป็นภาระหนักไปส�ำหรับตัวเอง
ไหม กอล์ฟยอมรับว่าค่อนข้างหนัก แต่ไม่เคยท้อแท้ เพราะถ้า
เกิดตัวเองรูส้ กึ ท้อแท้ขนึ้ มาไม่อยากท�ำงานก็จะไม่มกี นิ กอล์ฟคิด
ว่าต้องท�ำ ต้องสู้ต่อไปเพื่อวันข้างหน้า ซึ่งกอล์ฟบอกว่าอาจจะ
มีบ้างที่เครียดเวลาที่เงินไม่พอใช้ ซึ่งบางวันอาจจะมีอดข้าวบ้าง
เพื่อประหยัดให้เงินพอใช้ ท�ำให้ทุกวันนี้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวในการ
ด�ำเนินชีวิตของกอล์ฟ คือ ครอบครัว เพราะกอล์ฟคิดว่าตัวเอง
เป็นที่พึ่งของครอบครัว ถ้าตัวเองไม่ท�ำงาน ครอบครัวก็ไปต่อ
ไม่ได้

ลูก คือ ความภูมิใจในชีวิต
แม้วา่ กอล์ฟจะบอกว่าการมีลกู นัน้ ท�ำให้กอล์ฟเสียใจทีส่ ดุ
จากการที่ท�ำให้แม่ต้องร้องไห้และผิดหวัง แต่กอล์ฟบอกว่าการ
มีลูกเป็นสิ่งที่ท�ำให้ภาคภูมิใจในชีวิตได้เหมือนกัน กอล์ฟบอกว่า
“เมือ่ มีลกู แล้วก็เหมือนมีคนมาสืบทอดนามสกุล ตอนนัน้
ตัวเองอาจจะพลาดไปแล้ว แต่ในเมื่อเค้าเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยง
เค้าให้ดีที่สุด ก็เป็นเรื่องภูมิใจอย่างหนึ่งครับ”
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ความสุข คือ การได้เห็นหน้าลูกและเล่นกับลูก
ความสุขของกอล์ฟทุกวันนีเ้ กิดจากการได้เห็นหน้าลูกและ
เล่นกับลูก เวลาเห็นลูกหัวเราะ ยิ่งท�ำให้กอล์ฟมีความสุขและ
ผ่อนคลายหลังจากเวลาเลิกท�ำงาน ซึ่งกอล์ฟบอกว่าตัวเองได้มี
โอกาสช่วยเลีย้ งลูกเหมือนกัน ถึงแม้วา่ การเลีย้ งลูกจะเหนือ่ ยสัก
เพียงไร และเมือ่ ถามถึงคะแนนความสุขของกอล์ฟในตอนนี้ กอล์ฟ
บอกว่า
“ผมให้ 6 ถึง 7 ก�้ำๆ กึ่งๆ เพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันไม่
ค่อยจะมี ส่วนใหญ่ก็ท�ำแต่งาน แล้วก็ต้องหาเงินอยู่คนเดียว”
เมือ่ ถามต่อว่าคะแนนความสุขตรงนีม้ โี อกาสจะเพิม่ ได้ไหม
กอล์ฟบอกว่ามีโอกาสเพิ่มได้จากการที่กอล์ฟและภรรยาท�ำงาน
ด้วยกันทั้งคู่ แล้วมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่ง
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การจัดการกับปัญหาและความเครียด...
นั่งคิดไปเรื่อยๆ อยู่เฉยๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง
เวลาเกิดปัญหาหรือว่ามีความเครียด กอล์ฟยอมรับว่าตัว
เองไม่ได้ปรึกษาอะไรใครเท่าไร อาจจะมีคุยกับแฟนบ้าง แต่ไม่
มาก กอล์ฟบอกว่าชอบนั่งคิดคนเดียว คิดไปเรื่อยๆ อยู่เฉยๆ
เดีย๋ วมันก็ผา่ นไปเอง และได้รบั ค�ำยืนยันจากแฟนของกอล์ฟบอก
ว่า
“เวลาทีม่ ปี ญ
ั หาอะไรทีบ่ า้ น หนูจะเป็นคนใจร้อน แต่กอล์ฟ
จะเป็นคนนิ่งๆ เค้าก็จะบอกว่าใครพูดอะไรก็ไม่ต้องไปใส่ใจ ถ้า
เราไม่ได้ทำ� อะไรผิด ท�ำหูทวนลมไป ซึง่ บางครัง้ เค้านิง่ เกินจนไม่รู้
ว่าคิดอะไรอยู่”
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อนาคตและความหวัง
อนาคตข้างหน้ากอล์ฟบอกว่าอยากจะกลับไปเรียนหนังสือ
อยากเรียนด้านบัญชี เหตุผลที่กอล์ฟบอกว่าอยากกลับไปเรียน
เพราะว่าอยากได้วุฒิการศึกษา เวลาไปสมัครงานอาจจะได้งาน
ทีด่ กี ว่านี้ แต่คงต้องเรียนทีม่ หาวิทยาลัยรามค�ำแหง เพือ่ จะได้มี
เวลาเรียนด้วย ท�ำงานไปด้วย แล้วถ้ามีโอกาสก็อยากให้แฟน
กลับไปเรียนต่อด้วย แต่ตอ้ งให้ลกู โตและเข้าโรงเรียนก่อน เพือ่ มี
เวลาไปเรียน และสิง่ สุดท้ายกอล์ฟบอกว่าอยากจะมีบา้ นสักหลัง
หนึง่ ไว้อยูด่ ว้ ยกันเป็นครอบครัว ซึง่ ตอนนีก้ อล์ฟต้องอยูบ่ า้ นแฟน
เนื่องจากบ้านของตัวเองคับแคบ ไม่สะดวก กอล์ฟบอกว่าถ้ามี
บ้านเป็นของตัวเองแล้ว ก็ไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่น ซึ่งบางทีรู้สึก
อึดอัด จะท�ำอะไรก็ไม่สะดวกจึงอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง
นอกจากนี้กอล์ฟยังฝากแง่คิดในการด�ำเนินชีวิตว่า
“ถ้าเกิดเจออุปสรรคอะไร ก็สู้ ท้อแท้ได้แต่อย่าสิน้ หวังครับ
เพราะว่าสักวันนึงอาจจะเป็นของเรา หมายความว่าความพยายาม
อยู่ที่ไหนความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น”
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บ้านคือความสุข
พีม่ ล หญิงหม้ายวัย 45 ปี ทีก่ ว่าจะมีวนั ทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใส
มีความสุขอย่างทุกวันนี้ หลายคนอาจไม่เชือ่ ว่า เกือบตลอดชีวติ
ที่ ผ ่ า นมาของพี่ ม ลได้ ผ ่ า นมรสุ ม ชี วิ ต มาอย่ า งสาหั ส สากรรจ์
จนแทบไม่เชื่อว่าพี่มลจะผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้ แต่ทุกครั้ง
ทีน่ กึ ย้อนถึงเรือ่ งราวในอดีตทีไร กลับท�ำให้พมี่ ลยิง่ เกิดความภูมใิ จ
และรูส้ กึ เป็นสุขทุกครัง้ เพราะนัน่ คือ ความภูมใิ จทีส่ ดุ ในชีวติ คือ
การต่อสูจ้ นได้มาซึง่ บ้านน้อยหลังนี้ และการได้ท�ำหน้าทีใ่ นชุมชน
เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนที่ก�ำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
“เป็นความภาคภูมใิ จเลยละ รูส้ กึ ว่าพอได้บา้ นแล้ว หลายๆ
เรือ่ งมันก็คอ่ ยๆ ตามมา ความสุขอืน่ ๆ มันก็คอ่ ยๆ ขยับมาเรือ่ ยๆ
ตอนนัน้ พีก่ ต็ วั นิดเดียว พีก่ ต็ อ้ งหากินนะ เหนือ่ ยนะ ความเหนือ่ ย
ตอนนั้นกับตอนนี้ รู้สึกได้เลยละ”
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พี่มลเมื่อครั้งในอดีต...คนใต้สะพาน
หลังคาบ้านราคาเป็นสิบล้าน
พื้นเพเดิมของพี่มลนั้นเป็นคนบ้านนา จังหวัดนครนายก
ย้ายมาอยูแ่ ถวสะพานใหม่กบั พ่อเมือ่ ตอนอายุ 12 ขวบ แม่เสีย
ชีวติ ตัง้ แต่พมี่ ลยังจ�ำความไม่ได้ ซึง่ พีม่ ลมารูใ้ นภายหลังว่าแม่กนิ
ยาฆ่าตัวตายจากค�ำบอกเล่าของญาติๆ ด้วยความทีค่ รอบครัวมี
ฐานะยากจน พี่มลจึงมีโอกาสได้เรียนแค่ชั้น ป.2 พออ่านออก
เขียนได้ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและย้ายตามพ่อไปเรือ่ ยๆ
เนือ่ งจากพ่อมีอาชีพหาปลาขาย จึงมักจะมีทอี่ ยูไ่ ม่เป็นหลักแหล่ง
ต้องย้ายไปหาปลาตามแหล่งที่มีปลาชุกชุมด้วยเรือล�ำเล็กๆ ที่
พ่อกับแม่ชว่ ยกันต่อขึน้ มา ชีวติ ของพีม่ ลจึงมักจะอยูใ่ นเรือมากกว่า
บ้าน
การย้ายบ้านบ่อยๆ นีเ้ องท�ำให้พมี่ ลรูส้ กึ ว่าถูกตัดขาดจาก
สังคม ไม่มเี พือ่ นเล่น ไม่รจู้ กั ใคร และไม่ได้ใช้ชวี ติ ในวัยเด็กอย่าง
ที่ตัวเองต้องการ ในตอนนั้นเองพี่มลจึงฉุกคิดได้ว่า หากมีบ้าน
เป็นหลักแหล่งเหมือนคนอื่นเขา คงไม่ต้องย้ายไปที่ไหนอีกและ
คงจะมีเพือ่ นๆ เยอะแยะมากมายมาวิง่ เล่นด้วยกัน จึงเกิดความ
ฝันว่า สักวันหนึง่ จะต้องมีบา้ นเป็นของตนเองให้ได้เพือ่ ทีล่ กู ๆ จะ
ได้ไม่ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับตนเอง แต่ความยากจนนี้เองเป็น
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อุปสรรคส�ำคัญที่อาจท�ำให้ความฝันเป็นจริงได้ยาก แต่ในขณะ
เดียวกัน ความยากจนก็กลับเป็นแรงผลักดันให้พี่มล เป็นคนที่
มีจติ ใจเข้มแข็ง สามารถต่อสูก้ บั อุปสรรคนานัปการได้โดยไม่ยอ่ ท้อ
และเหน็ดเหนื่อย
การย้ายบ้านของพี่มลยังคงมีอยู่เรื่อยๆ จนท้ายที่สุดก็ได้
มาอยูท่ สี่ ะพานใหม่กบั พ่อ มาอาศัยทีว่ า่ งและทีร่ กร้างในกรุงเทพฯ
ปลูกกระต๊อบหลักเล็กๆ ให้พออาศัยหลบแดดหลบฝน หรือหลับ
นอนได้ แต่เมือ่ เจ้าของทีม่ าพบก็จะให้รอื้ ทันที พีม่ ลกับพ่อจึงต้อง
ไปอาศัยอยูใ่ ต้สะพาน อย่างน้อยก็ยงั เป็นทีข่ องรัฐพอจะตกลงกัน
ได้งา่ ยกว่าเอกชน ถึงกระนัน้ พีม่ ลมักพูดเปรยๆ แบบติดตลกกับ
พ่อและคนทีอ่ าศัยอยูใ่ ต้สะพานอยูบ่ อ่ ยๆ ด้วยความภาคภูมใิ จว่า
“อย่างน้อยเราก็มีหลังคาบ้านราคาเป็นสิบล้านเลยนะ”

ชีวิตต้องสู้ของพี่มล...
แกนน�ำเครือข่ายสลัม 4 ภาค
คนในชุมชนสะพานใหม่แห่งนี้ หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ
ประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว เราคงไม่ได้เห็นชีวิตของผู้คนที่นี้อยู่กัน
อย่างมีความสุขเช่นทุกวันนี้ นัน่ ก็เป็นเพราะว่า คนในชุมชนแห่ง
นีเ้ ป็นอดีตของ คนใต้สะพาน มีชวี ติ ทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั การถูกเวนคืน
ที่ดิน และการถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัยจากรัฐบาล ท�ำให้หลายชีวิต
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ต้องระเหเร่รอน ไปตามที่ต่างๆ ในสลัมหรือชุมชนแออัด เวลามี
ปัญหาการถูกไล่รื้อที่ มักจะมีผู้นำ� จ�ำนวนหนึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีใน
การปกป้องชุมชนและเจราจาต่อรองกับฝ่ายเจ้าของทีแ่ ละน�ำมา
ซึ่งการหยุดการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น การหยุดชะลอการไล่รื้อ
การเสนอนโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หากั บ รั ฐ บาล การแสวงหา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ทชี่ าวบ้านเป็นผูเ้ ลือก พีม่ ล คือหนึง่ ในแกนน�ำนัน้
คนในชุมชนต่างรู้จักดีในฐานะของแกนน�ำเครือข่ายสลัม 4 ภาค
นักต่อสู้เพื่อชุมชนและการมีจิตอาสา เริ่มจากการที่พี่มลเป็น
คนขยัน และชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด ต่อมาจึง
สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครชาวบ้าน ของมูลนิธิเพื่อสังคมเมื่อ
ปี 2545 จนได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค บทบาท
หน้าทีข่ องพีม่ ล คือ หากมีสมาชิกคนใดได้รบั ความเดือดร้อนจาก
การถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัยพี่มลจะเป็นตัวแทนเข้าเจรจาต่อรองและ
เป็นตัวตั้งตัวตี ร่วมกับแกนน�ำคนอื่นๆ แม้การต่อสู้ของคนใต้
สะพานนัน้ จะต้องเผชิญหน้ากับทางการอยูบ่ อ่ ยครัง้ ตัง้ แต่ระดับ
เขตจนถึงรัฐบาลแต่เพื่อสิทธิและความอยู่รอด ท�ำให้พี่มลไม่มี
ทางเลือก จ�ำต้องเดินหน้าเรียกร้องต่อไป
“คนใต้สะพานก็คือคน เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เกิดบน
ผืนแผ่นดินไทย แต่คนหาของเก่าอย่างเรา สภาพมันดูซ่อมซ่อ
คนทัว่ ไปเขาไม่อยากจะคบหาด้วย แต่เราก็ประกอบอาชีพสุจริต
ไม่ได้ลักเล็กขโมยน้อย ไม่ได้ท�ำความเดือดร้อนให้ใคร” นี่คือ
แนวคิดที่ท�ำให้พี่มลยังคงยืนหยัดต่อสู้ได้โดยไม่ย่อท้อ
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การต่อสู้กินระยะเวลายาวนานถึง 7 ปีในขณะเดียวกัน
พีม่ ลต้องต่อสูก้ บั ปัญหาชีวติ มากมายทีเ่ ข้ามารุมเร้าอยูต่ ลอดเวลา
โดยเฉพาะปั ญ หาครอบครั ว จนในท้ า ยที่ สุ ด ต้ อ งจบลงด้ ว ย
การหย่ า ร้ า ง เสมือนถูกมรสุมลูกใหญ่ถาโถมเข้ า อย่ า งหนั ก
ทั้งความเครียดและความวิตกกังวลต่างๆ นานาเกิดขึ้นในจิตใจ
ของพีม่ ลอยูต่ ลอดเวลา กลัวไปหมดทุกอย่าง โดยเฉพาะเรือ่ งลูก
พีม่ ลยอมรับว่า กลัวว่าตัวเองจะเลีย้ งลูกไม่ได้ กลัวว่าลูกจะต้อง
ขาดพ่อ ไม่มพี อ่ เหมือนคนอืน่ ๆ แต่ความเข้มแข็งรวมทัง้ ได้นำ�้ ใจ
จากเพื่อนบ้านที่คอยให้ก�ำลังใจอยู่ตลอดเวลาท�ำให้พี่มลผ่าน
ช่วงเวลานั้นมาได้ แม้จะยากเย็นแต่พี่มลก็กัดฟันสู้ทน ยืนด้วย
ล�ำแข้งของตัวเองอย่างเข้มแข็ง
“ชีวติ พีไ่ ม่เคยมีความสุขเลยนะ ตอนทีอ่ ยูก่ บั พ่อเด็กๆ ต้อง
ท�ำงานเหนือ่ ย ล�ำบาก ไหนจะเลีย้ งลูก แล้วไปหาของเก่า ไปหา
คนเดียว แฟนมันไม่คอ่ ยช่วย บางครัง้ ก็รอ้ งไห้บา้ ง อะไรบ้าง บ่นบ้าง
บางทีท้อบ้าง แต่ช่วงนั้นพี่จะอึดอัด ทรมานมาก เคยน้อยใจ
เหมือนกันเนอะ ชีวติ ไม่เคยมีความสุข เลยตัดสินใจเลิกกับแฟนเลย
เพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งทรมาน ยิ่งทุกข์”
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บ้านใหม่ ชีวิตใหม่
กาลเวลาผ่านไปการต่อสู้ของพี่มลก็สิ้นสุดลง เมื่อการ
เจรจาประสบความส�ำเร็จลงด้วยดี พี่มลและครอบครัว จึงได้
ย้ายมาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ในฐานะของผู้เช่าที่ดิน และปลูกบ้าน
หลังเล็กๆ ด้วยเงิน 4 หมื่นบาท จากการกู้ยืมเพื่อนบ้าน แม้
บ้านหลังใหม่นี้จะไม่ได้ใหญ่โตนัก แต่มันก็คือ น�้ำพักน�้ำแรงที่พี่
มลต่อสู้มาอย่างยาวนาน
พี่มลในวันนี้ อาศัยอยู่ที่แขวงคลองถนน เขตสายไหม
มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย ลูกชาย
ลูกสะใภ้และหลานชายตัวน้อยๆ วัย 4 เดือนเศษ ก�ำลังน่ารัก
น่าชัง ส่วนลูกสาวเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และก�ำลัง
จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามค� ำแหง
ในปีหน้า
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พี่มลในวันฟ้าหลังฝน...อยู่ในชุมชนที่มี
ความเข้าอกเข้าใจและความเอื้ออาทรต่อกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�้ำใจต่อคนจนด้วยกัน
ฟ้ า หลั ง ฝนนั้ น สวยงามเสมอ ชี วิ ต ของพี่ ม ลก็ เ ช่ น กั น
ทุกวันนี้พี่มลยังคงท�ำงานเก็บของเก่าขายและรับจ้างเล็กน้อยๆ
มีรายได้วันละไม่กี่ร้อยบาท เก็บอดออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินและ
น�ำเงินบางส่วนทยอยส่งให้เจ้าหนี้อยู่เรื่อยๆ ตามก�ำลังทรัพย์ที่
พี่ ม ลสามารถแบ่ ง จ่ า ยให้ ไ ด้ ปั จ จุ บั น พี่ ม ลมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ใน
บ้านหลังใหม่ อยูใ่ นชุมชนทีม่ คี วามเข้าอกเข้าใจและความเอือ้ อาทร
ต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�้ำใจต่อคนจนด้วยกัน ท�ำให้ทุกวันนี้
พี่มลมีชีวิตอย่างมีความสุข แม้จะยังมีหนี้สินจากการปลูกบ้าน
อยู่บ้างก็ตาม แต่ความขยัน ประหยัดและอดออมโดยพี่มลจะ
เลือกซือ้ เฉพาะสิง่ ทีจ่ �ำเป็น นอกจากนี้ พีม่ ลยังปลูกผักไว้กนิ เอง
ท�ำให้พี่มลและครอบครัวไม่เดือดร้อน
“การด�ำเนินชีวิตพี่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีอะไรพี่ก็ใช้
ไอ้นนั่ มีอะไรพีก่ ก็ นิ ไอ้นนั่ พีจ่ ะไม่คอ่ ยฟุง้ เฟ้อ เสือ้ ผ้าพีก่ ไ็ ม่คอ่ ยซือ้
คิดดูถ้าเราใช้ชีวิตหมดไปกับเรื่องแบบนี้ ครอบครัวเราจะอยู่กัน
อย่างไร ก็อยู่กันแบบสมถะ มีก็กิน แต่ว่าไอ้เรื่องอดนะมันคง
ไม่อดหรอก แต่ว่าเรื่องการกินเราไม่ได้กินแบบฟุ้งเฟ้อเท่าไร
ขอแค่ไม่เจ็บไม่ป่วย มีครอบครัวที่ดี พี่ก็มีความสุขแล้ว”
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เคล็ดลับ พิชิตความเครียด...หากิจกรรมท�ำ
เมื่อถามถึงวิธีการรับมือกับปัญหาเมื่อมีสิ่งต่างๆ เข้ามา
รุมเร้าจนท�ำให้เกิดความเครียด พี่มลจะแก้ปัญหาด้วยการหา
กิจกรรมท�ำ โดยไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะหมด
ไปกับการปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ และพูดคุยกับเพื่อนบ้านในยาม
ว่าง และไม่ท�ำสิ่งที่ผิดศีลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคิดว่าหากท�ำ
ไปแล้วความเครียดจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้า
“เวลาเครียดๆ ก็ไม่ไปไหน อยู่กับบ้าน หรือไปปลูกต้นไม้
ปลูกผักไปเรือ่ ยเปือ่ ย ไปนัง่ ดูผกั ไปดูมนั โตก็รสู้ กึ ว่ามันดีขนึ้ เวลา
พี่เครียดแล้วพี่หาทางไปไม่ได้นี่ ส่วนใหญ่พี่จะไปอยู่ตามสวน
สาธารณะ ไปนั่งเพื่อให้มันรู้สึกสงบ สงบสติอารมณ์ เดี๋ยวความ
ทุกข์มันก็หายไปเอง ไม่ต้องไปคิดมากให้ปวดหัว เพราะคิดไปก็
ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา หาอะไรท�ำ เดี๋ยวมันก็ลืมไปเอง”
เคล็ดลับสุขภาพจิตดีของพี่มล คือ การไม่ยึดติดกับสิ่งใด
มากจนเกินไป ทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดี การคิดท�ำในสิ่งที่
เกิดผลดีต่อสุขภาพจิตของตนเอง และเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหา
จนหาทางออกไม่ได้พี่มลจะเลือกปรึกษาผู้รู้จนน�ำมาซึ่งการแก้
ปัญหาที่ถูกต้อง
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“ความสุข มันมีได้เรื่อยๆ ก็ชีวิตเรามันอิ่มตัวเรื่อยๆ พอ
อิ่มตัวมันก็ไม่มีทุกข์อะไร ก็อยู่ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เรื่องโน้นเรื่องนี้
มีความสุขไป เฮฮา ปาร์ตี้ คือ วันทีเ่ รามีความสุขมีได้ทกุ วัน กับ
เพือ่ นๆ กับลูกอยูก่ นิ ข้าวด้วยกัน ก็หยอกกันบ้างอะไรกันบ้าง อัน
นี้คือความสุข”
แม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่การรู้จักวิธีการสร้างก�ำลังใจ
ให้ตนเอง การปล่อยวางต่อเรือ่ งรบกวนต่างๆ ได้ทำ� ให้เห็นว่า สิง่
ที่อยู่รอบๆ ตัว แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายคนอาจมอง
ข้าม แต่กลับท�ำให้มีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้การมี
สุขภาพจิตดี ท�ำให้ไม่ย่อท้อหรือหมดหวังในชีวิต แต่กลับกลาย
พลังที่ยิ่งใหญ่ที่ท�ำให้วันนี้ของพี่มลมีความหมายมากยิ่งขึ้น
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พี่เล็ก เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�ำเนิด เป็นลูกคนที่สองใน
จ�ำนวนลูกทั้งหมด 9 คน ครอบครัวพี่เล็กมีอาชีพท�ำนา ฐานะ
ไม่ได้ร�่ำรวยนักเนื่องจากพ่อแม่มีลูกเยอะท�ำให้รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย ด้วยความยากจนพี่เล็กจึงไม่ได้เรียนหนังสือ แต่พี่เล็ก
ก็สามารถอ่านหนังสือออก แต่ไม่สามารถเขียนได้ พี่เล็กเป็น
คนช่างสังเกตจึงอาศัยครูพักลักจ�ำ ท�ำให้พออ่านหนังสือได้บ้าง
ปัจจุบันพี่เล็กอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด
9 คน นับว่าเป็นครอบครับทีม่ ขี นาดใหญ่พอสมควร พีเ่ ล็กอยูก่ บั
แม่ สามี พีน่ อ้ ง ลูก หลาน แม่ของพีเ่ ล็กปัจจุบนั มีอายุ 75 ปีแล้ว
แม้จะมีอาการเจ็บป่วยตามประสาคนมีอายุอยู่บ้าง แต่ก็ยังดู
แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นภาระ
ของใคร ซึ่งบางครั้งก็ยังมาช่วยงานในบ้านอยู่เรื่อยๆ ส่วนสามี
ของพีเ่ ล็กป่วยเป็นอัมพฤกษ์ เดินไปไหนมาไหนไม่คอ่ ยได้มาเกือบ
5-6 ปีแล้ว พีเ่ ล็กจึงต้องคอยดูแลอยูต่ ลอดเวลา โดยทีพ่ เี่ ล็กเอง
ไม่เคยคิดว่าการดูแลสามีที่ป่วยเป็นภาระแต่อย่างใด เพราะอยู่
ด้วยกันมานานกว่า 40 ปีแล้ว ถือเป็นคู่ทุกข์คู่ยากที่น่าชื่นชม
ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้คู่ชีวิตที่ดีขนาดนี้ หน้าที่ของพี่เล็กตั้งแต่
เช้าจรดเย็นก็คือ ดูแลเรื่องการหุงหาอาหารของคนในบ้าน ดูแล
แม่และสามี งานในบ้านทัง้ หมด รวมถึงการจัดการภาระทัง้ หมด
ภายในบ้านด้วย และถ้าหากมีใครมาจ้างท�ำอะไรที่สามารถท�ำที่
บ้านได้ พีเ่ ล็กจะรับท�ำทัง้ หมด เพือ่ เป็นการหารายได้ชว่ ยครอบครัว
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อีกทางหนึ่ง เช่น รับจ้างซักผ้า ผูกโบว์ ส่วนงานหลักๆ ของ
พี่เล็ก คือ รับจ้าง “ร้อยมาลัย” ได้ค่าจ้างพวงละ 50 สตางค์
หรือ 1 บาท แล้วแต่ขนาดของพวงมาลัย ซึ่งพี่เล็กจะสามารถ
ท�ำได้เฉพาะวันพระกับวันโกนเท่านั้นส่วนวันอื่นๆ พี่เล็กต้องไป
รับจ้างท�ำอย่างอืน่ หรือบางวันหากไม่มใี ครมาจ้างก็จะไม่มรี ายได้

เป็นสุขใจ เมื่อช่วยเหลือคนในชุมชน
แม้จะมีภาระหน้าทีใ่ นบ้านล้นมือเพียงไรก็ตาม แต่พเี่ ล็กก็
ยังแบ่งเวลามาท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมของชุมชนอยูเ่ รือ่ ยๆ หากใคร
ไหว้วานให้ช่วยเหลืออะไรที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง พี่เล็กจะไปช่วย
ทุ ก เรื่ อ งอย่ า งเต็ ม ใจ พี่ เ ล็ ก จึ ง เป็ น ที่ รั ก ใคร่ ข องคนในชุ ม ชน
โดยเฉพาะ โครงการปลูกผักไร้สารพิษของคนในชุมชน ซึ่งเป็น
โครงการหนึง่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นการลดรายจ่ายให้กบั คนในชุมชน
โดยทุกคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้สามารถมาเก็บผักที่แปลงนี้ไปกิน
ได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ตัวพีเ่ ล็กนัน้ ชอบการปลูกผักหรือ
ต้นไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พี่เล็กถูกปลูกฝังให้รักการปลูกต้นไม้
ตั้งแต่เล็กๆ จึงมักจะใช้ช่วงเวลาว่างจากงานบ้านมาท�ำสวนผัก
รดน�้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย อยู่บ่อยๆ ถือได้ว่าเป็นงานอดิเรก
อย่างหนึ่งที่ท�ำแล้วมีความสุข ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูค้ น
ในชุมชนอีกด้วย
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“เวลาว่างจากงานบ้านก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนๆ เขาท�ำอะไร
ก็ไปช่วยกันท�ำ ก็ช่วยกันอย่างนี้ประจ�ำ อย่างแปลงผักที่นี่ว่างๆ
พี่ ก็ ม ารดน�้ ำ พรวนดิ น ประจ� ำ ท� ำ ไปมั น ก็ เ พลิ น ดี แค่ นี้ ก็ มี
ความสุขแล้ว ไม่ต้องไปหาไกลหรอกความสุขน่ะ มันก็อยู่รอบๆ
ตัวเรานี่แหละ”

ครอบครัวที่ดี...สุขภาพจิตดี
เคล็ดลับความสุขของพี่เล็กนั้น คือ การมีครอบครัวที่ดี
นับเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ทีท่ ำ� ให้พเี่ ล็กเป็นผูท้ มี่ สี ขุ ภาพจิตดีอยู่
จนทุกวันนี้ นัน่ ก็คอื การได้อยูใ่ นบ้านทีอ่ บอุน่ สมาชิกในครอบครัว
รักใคร่กลมเกลียวกัน แม้จะขัดสนเรื่องเงินทองอยู่บ้าง แต่นั่น
ไม่ใช่ปญ
ั หาใหญ่ส�ำหรับครอบครัวของพีเ่ ล็ก สมาชิกในครอบครัว
ที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานและไม่เคยแยกจากกัน ต่างคอย
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันและกันมาตลอด โดยไม่ทอดทิ้งกัน
ท�ำให้ทุกคนมีความสนิทสนม มีความเข้าอกเข้าใจต่อกันด้วยดี
บ้านของพีเ่ ล็กจึงเป็นบ้านทีเ่ ต็มไปด้วยความสุขและความอบอุน่
อยู่ตลอดเวลา
“คือ จะรักใคร่กลมเกลียวกันดี ไม่มเี รือ่ งทะเลาะเบาะแว้ง
กัน ก็คอื ว่าถ้าเค้าท�ำผิดนิดๆ หน่อยๆ เราก็จะไม่พดู อะไรอย่างนี้
แต่กไ็ ม่มใี ครท�ำผิด คือน้องก็คอื น้อง ลูกก็คอื ลูกอย่างนีเ้ ลย บางที
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ลูกชาย ไปท�ำงานข้างนอกมา เวลากลับมาบ้านพอมาถึงบ้าน
เครียดๆ เค้าก็ยิ้มได้อยู่ใกล้แม่ ได้คุยกันกับแม่อะไรอย่างนี้”

ความภาคภูมิใจที่สุด...ลูกเป็นเด็กดี
สิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของพี่เล็กก็คือ ลูกชาย
ของพีเ่ ล็กทัง้ สองคนเป็นเด็กดี ไม่เกเร ช่วยงานในบ้านทุกอย่าง ไม่
เคยท�ำเรือ่ งเดือดร้อนให้กับผู้เป็นพ่อแม่ ท�ำให้พี่เล็กรู้สึกสบายใจ
และภูมิใจ ทุกวันนี้ แม้รายได้จะน้อยแต่พี่เล็กก็ยอมเป็นหนี้ส่ง
เสียให้ลูกชายคนเล็กได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี ปัจจุบัน
ได้เข้าท�ำงาน กับบริษทั ทัวร์แห่งหนึง่ ครอบครัวของพีเ่ ล็กจึงเป็น
เสมือนครอบครัวตัวอย่างของการอบรมสั่งสอนลูก ซึ่งพี่เล็กมัก
จะให้ค�ำแนะน�ำกับครอบครัวที่ก�ำลังประสบปัญหานี้อยู่เสมอ
เพราะพีเ่ ล็กเชือ่ ว่าพืน้ ฐานของครอบครัวเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับคน
ทุกคนที่ท�ำให้มีก�ำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง
แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดก็ตาม
“จะแนะน�ำอย่างที่ตัวเองท�ำมา จะสอนเขา จะบอกเขา
เรื่องการเลี้ยงลูก เรื่องครอบครัวก็ปล่อยวางบ้าง อะไรอย่างนี้
เขาโตแล้วให้เค้าตัดสินใจของเขาเองอะไรอย่างนี้ เราเป็นแค่ทพี่ งึ่
ให้เขาก็พอ ให้เขาเห็นอย่างทีเ่ ราล�ำบากมา เขาก็รบั รู้ ช่วยเหลือ
เราตลอด เพราะรู้ว่าแม่ล�ำบาก”
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สุขภาพดี เริ่มที่ใจ เป็นคนอารมณ์ดี
เมื่อสุขภาพจิตดี สุขภาพกายย่อมดีไปด้วย ดังค�ำกล่าว
ที่ว่า สุขภาพดี เริ่มที่ใจ ท่าทางที่ยิ้มแจ่มใสของพี่เล็ก แม้อายุ
จะเริ่มมากแล้ว แต่ก็ยังไม่เคยเจ็บป่วยหนักๆ ด้วยโรคใดๆ เลย
มีเพียงก็แต่ เจ็บตามเนือ้ ตามตัว หรือปวดหลัง ซึง่ เป็นผลมาจาก
การท�ำงาน โดยเฉพาะการร้อยมาลัย ที่ต้องนั่งท�ำนานๆ
“ความสุขของตัวเอง คือ เป็นคนทีอ่ ารมณ์ดมี าก เป็นคนที่
พูดออกมาเลย ไม่ค่อยเก็บไว้ข้างในก็จะไม่ค่อยเครียด”
“พี่เขาเป็นคนไม่เครียด อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับ
ทุกคนในชุมชนได้ดี” คือ ค�ำกล่าวของชาวบ้านในละแวกนั้นเมื่อ
พูดถึงพีเ่ ล็ก เหตุใดท�ำไมพีเ่ ล็กจึงถูกกล่าวถึงเช่นนี้ พีเ่ ล็กเท่านัน้
ที่จะให้ค�ำตอบเราได้ดี
แม้ความรู้จะน้อย แต่ด้วยคุณสมบัติที่งดงามเหล่านี้จึง
ท�ำให้การใช้ชวี ติ ของพีเ่ ล็กเต็มไปด้วยความสุข ทัง้ การได้ชว่ ยเหลือ
ครอบครัวและสังคม รวมถึงบทบาทของการเป็นผู้น�ำครอบครัว
ที่ดี เคล็ดลับเหล่านี้พี่เล็กจึงอยากฝากให้กับทุกคนได้ลองน�ำไป
ปฎิบัติแล้วจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยแม้แต่น้อย
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ชีวิตของสุภาภรณ์...เครียดไปก็เท่านั้น
แต่จะหาวิธีแก้ปัญหา
พีส่ ภุ าภรณ์บอกว่าบางเดือนรายได้ไม่คอ่ ยพอกับค่าใช้จา่ ย
เพราะว่าวันทีเ่ ราต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหรือจ่ายหนีส้ นิ ทีเ่ ราหยิบยืม
มามักจะไม่ตรงกับวันที่ตนเองได้รับเงินเดือน ท�ำให้รู้สึกเครียด
บ้างในบางครั้ง แต่ส�ำหรับพี่สุภาภรณ์บอกว่าตนเองจะไม่ค่อย
เครียดเท่าไร แต่สามีจะเครียดมากกว่า เพราะคิดว่าเครียดไปก็
เท่านั้น แต่จะหาวิธีแก้ปัญหา อย่างเช่น การผัดผ่อนค่าเช่าบ้าน
ซึ่งเจ้าของบ้านจะเก็บตอนสิ้นเดือน แต่เงินเดือนออกวันที่ 10
ก็อาศัยวิธีไปคุยกับเจ้าของบ้านว่าอาจจะจ่ายช้าหน่อย ตรงไหน
ทีผ่ ดั ผ่อนได้กจ็ ะผัดผ่อนไปก่อน ตรงไหนทีผ่ ดั ผ่อนไม่ได้กต็ อ้ งจ่าย
ในส่วนนั้นก่อน

สัมพันธภาพในครอบครัว...รักใคร่และอบอุ่นดี
เมื่ อ ถามถึ ง สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ว่ า เป็ น อย่ า งไร
พีส่ ภุ าภรณ์บอกว่า อบอุน่ และรักใคร่กนั ดี แต่กม็ บี า้ งทีท่ ะเลาะกัน
ตามประสาลิ้นกับฟัน ส�ำหรับกิจกรรมยามว่างของครอบครัว
มักจะไปเที่ยวที่พุทธมณฑลเป็นประจ�ำ เพื่อพาลูกๆ ไปนั่งเล่น
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พักผ่อนหย่อนใจและหาซื้ออะไรเข้าไปกิน จะมีเดินห้างบ้าง แต่
ก็นานๆ ครัง้ หรือช่วงไหนทีต่ รงกับเงินเดือนออกก็จะพาครอบครัว
ไปกินข้าวนอกบ้านสักครั้งหนึ่ง

เสียใจที่สุด...ไม่ยอมเรียนหนังสือ
พี่สุภาภรณ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ท�ำให้ตนเองรู้สึกเสียใจ
และเสียดาย คือ เรื่องการเรียนหนังสือ พี่สุภาภรณ์เล่าให้ฟังว่า
ตอนสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตนเองไม่อยากเรียนหนังสือ ก็เลย
หนีเรียน คิดว่าตนเองหัวสมองไม่ค่อยดี เรียนไม่ค่อยเก่ง ท�ำให้
ไม่ชอบเรียน แล้วอีกอย่างทางบ้านก็มฐี านะยากจนและตนเองมี
พี่น้องหลายคน ซึ่งพี่สุภาภรณ์บอกว่าพ่อแม่พอที่จะส่งเสียให้
เรียนได้ แต่ตนเองเลือกที่จะไม่เรียนหนังสือเอง ท�ำให้วุฒิการ
ศึกษาสูงสุดแค่เพียงมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนั้นจึงตัดสินใจ
เข้ากรุงเทพฯ มาหางานท�ำในโรงงาน ซึง่ ทุกวันนีพ้ สี่ ภุ าภรณ์บอก
ว่ายังคิดอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่ตนเองไม่ยอมเรียน ท� ำให้เวลา
ท�ำงานก็ลำ� บาก ในขณะทีเ่ พือ่ นแต่ละคนได้ทำ� งานดีๆ เกือบทัง้ นัน้
แต่ตนเองต้องมาท�ำงานเป็นพนักงานท�ำความสะอาด พีส่ ภุ าภรณ์
ยังบอกอีกว่า เคยคิดที่จะกลับไปเรียนกศน. แต่พอมีครอบครัว
ก็เลยไม่ได้กลับไปเรียน
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ตนเองเคยพลาดมาแล้ว...
อยากให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นพี่สุภาภรณ์บอกว่าเป็นอุทาหรณ์ได้ดี
ส�ำหรับตนเองในการอบรมลูกสาวคนโต เพราะตอนนีล้ กู สาวก�ำลัง
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งไม่ค่อยสนใจการเรียนและไม่
ยอมเรียนหนังสือ เนื่องจากติดเพื่อน พี่สุภาภรณ์บอกว่าตนเอง
จะพร�่ำบอกลูกสาวตลอดเวลาที่โทรศัพท์มาหาว่า “ถ้าไม่เรียน
หนังสือจะเสียดายมากๆ ตอนนี้ถ้ามัวแต่เที่ยว อนาคตข้างหน้า
ต่อไปจะรู้สึกเสียดายทีหลัง” เพราะคนส่วนมากถ้าหนีเรียนแล้ว
ใจมันจะไม่อยากเรียนจะให้กลับไปเรียนก็ยาก ถ้าเรียนก็ตอ้ งเรียน
ต่อไปเลย ถ้าประเภทหยุดเรียนก่อนสักปี ส่วนมากก็จะเลยตาม
เลย บางคนไปมีครอบครัวก็จะไม่เรียนแล้ว แต่ถา้ ยังไม่มคี รอบครัว
ก็อาจจะกลับมาเรียนได้
นอกจากนี้พี่สุภาภรณ์คิดว่า ในสมัยนี้การที่เราเรียนสูงๆ
ท�ำให้เรามีความรู้แล้วยังท�ำให้มีหน้าที่การงานดี และเราก็จะมี
โอกาสที่ดีตามมา เวลาไปสมัครงานก็สามารถเลือกงานได้ดีกว่า
อยู่ในสังคมดีๆ และมีเงินเดือนสูงๆ พี่สุภาภรณ์ยังบอกอีกว่า
“ตั้งใจจะสนับสนุนลูกๆ ให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่ท�ำได้ เพราะว่า
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ตนเองเคยพลาดมาแล้ว อยากให้ลูกเรียนสูงๆ จะได้มีทางเลือก
ที่ดีกว่า” ตนเองจะยกตัวอย่างให้ลูกฟังว่า ถ้าไม่เรียนหนังสือ
ไม่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษา เราเลือกอะไรไม่ได้มาก มีงานอะไรเราก็ตอ้ งท�ำ
อย่างตนเองก็ต้องมาท�ำงานเป็นแม่บ้าน

ความภูมิใจ คือ
การมีลูกและช่วยส่งเสียครอบครัว
ส�ำหรับชีวิตคู่ เมื่อมีครอบครัวแล้ว ผู้หญิงบางคนก็ใฝ่ฝัน
ที่จะมีลูก เพื่อมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ พี่สุภาภรณ์
ก็เช่นกันที่บอกว่า ส�ำหรับผู้หญิงแล้วการที่เราตั้งครรภ์ อุ้มท้อง
ตลอดระยะเวลา 9 เดือนพอถึงเวลาที่เราคลอดลูกออกมาแล้ว
ถือว่าเป็นความภูมิใจ เพราะลูกถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา
ส่วนความภูมิใจในตนเองอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่ตนเองได้ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ เพราะช่วงแรกๆ ทีต่ นเองท�ำงานหลัง
จากทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ ทางบ้านก็ไม่คอ่ ยมีเงิน อาศัยว่าตนเอง
เป็นคนที่คอยส่งเสียค่าใช้จ่ายให้ทางบ้าน เพราะว่าตอนนั้นมี
ตนเองคนเดียวที่ท�ำงาน ส่วนพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด ช่วงเวลาที่
ไม่ได้ท�ำไร่ ท�ำนา ก็ไม่มีรายได้อะไร ซึ่งตนเองก็จะเป็นคนส่งเงิน
ไปให้พ่อแม่ เพื่อใช้จ่ายและให้น้องๆ ได้เรียนหนังสือ
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ความสุขของตนเอง คือ เห็นลูกๆ มีความสุข
มีกิน มีใช้ และไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ถ้าถามว่าความสุขของพี่สุภาภรณ์ คือ อะไร พี่สุภาภรณ์
บอกว่า
“แค่เห็นลูกๆ มีความสุข มีกิน มีใช้ และไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ก็มีความสุขแล้ว”
เมื่อถามต่อไปอีกว่าถ้าจะให้คะแนนความสุขของตนเอง
0-10 ในตอนนี้ให้เท่าไร พี่สุภาภรณ์บอกว่า ให้ 6 เพราะชีวิตมี
ความสุขดี แต่ติดตรงที่ตอนนี้ยังมีหนี้นอกระบบอยู่ ถ้าหนี้ตรง
ส่วนนีห้ ายไปและมีบา้ นเป็นของตนเองสักหลังหนึง่ ก็คดิ ว่าตนเอง
จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้
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การด�ำเนินชีวิตให้มีความสุข...อย่าไปคิดมาก
เครียดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ต้องสู้
การด�ำรงชีวิตทุกวันนี้จะด�ำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
ส�ำหรับพี่สุภาภรณ์บอกว่า ตนเองพยายามจะจัดการหนี้สินที่มี
ให้หมดไป เพราะเรื่องอื่นๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร จะมีก็แต่เรื่องหนี้
สินเท่านั้นที่เป็นปัญหา แต่ส�ำหรับคนอื่นๆ พี่สุภาภรณ์ให้แง่คิด
ในการด�ำเนินชีวติ ว่า การทีเ่ ราท้อแท้หรือเครียดไปก็ไม่มปี ระโยชน์
อะไร ต้องสู้ ต้องคิดหาทางออก โดยใช้สติ ใจเย็นๆ คิดไปแก้ไป
มีเพือ่ นก็ปรึกษาเพือ่ น หรือหาคนทีเ่ ราไว้ใจและปรึกษาได้ ระบาย
ให้ฟงั เผือ่ ทีเ่ ขาจะช่วยได้ เวลาทีเ่ กิดปัญหาอะไร พีส่ ภุ าภรณ์บอก
ว่าตนเองไม่ค่อยเครียดสักเท่าไร
“เพราะจะคิดอะไรทุกอย่างแบบปลงๆ คือ อะไรจะเกิด
ก็ให้มันเกิด อันไหนที่แก้ไขได้ ก็แก้ไขกันไป”
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การช่วยเหลือผู้อื่นคือความสุข
พี่วาส ชายวัย 42 ปี แห่งชุมชนพิมาน เขตพระรามสอง
เป็นอีกคนหนึง่ ทีค่ ดิ เช่นนัน้ แม้วา่ ในอดีตพีว่ าสจะเคยคิดว่า เงิน
เท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ ความสุขได้ แต่การได้ทำ� งานเพือ่ ช่วยเหลือ
สังคมที่พี่วาสท�ำต่อเนื่องมาตลอดหลายปี พี่วาสกลับพบว่ามี
ความสุขมากกว่าการมีเงินทอง เวลากว่า 7-8 ปีมาแล้วทีพ่ วี่ าส
ได้พสิ จู น์ความเชือ่ นัน้ ด้วยการผันตัวเองเข้าร่วมเป็นหัวหน้าแกน
น�ำเครือข่ายสลัม 4 ภาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยโดยการ
เข้าร่วมเจรจาต่อรองกับรัฐบาล เพือ่ ขอผ่อนผันการถูกไล่รอื้ ทีอ่ ยู่
และยังส่งเสริมเรื่องอาชีพของคนในชุมชน โดยการก่อตั้งกลุ่ม
ซาเล้งหาของเก่าขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนแห่งนี้มีรายได้ พี่วาส
ได้นำ� ประสบการณ์จากอาชีพทีท่ ำ� จนช�ำนาญแล้วน�ำมาถ่ายทอด
ให้กับคนในชุมชนและยังท�ำหน้าที่ผู้ประสานไปยังบริษัทต่างๆ
เพื่อมารับขยะไปรีไซเคิลเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
จนได้รับการยกย่องจากคนในชุมชนแห่งนี้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดี
และมีความเสียสละมากที่สุดคนหนึ่ง เพราะว่าพี่วาสท�ำโดย
ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทัง้ สิน้ ท�ำให้ทกุ วันของพีว่ าสมีความหมาย
มากยิ่งขึ้น
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“พวกซาเล้ง หากินกับของเก่ารายได้น้อย เราไม่มีหลัก
อะไรจะไปค�ำ้ ประกันได้ นอกจากเราต้องเชือ่ ในกลุม่ เรา งานทีท่ �ำนี้
เป็นการช่วยเหลือ แค่เราได้ช่วยเหลือเราก็มีความสุข ถ้าเรา
ดีกับคนอื่น ช่วยเหลือผู้อื่น เขาก็ตอบแทนเราด้วยการที่เขาจะ
ท�ำดีกับเรา แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว ผมถือว่าคนทุกคนเป็น
พี่น้องกันหมด แม้จะไม่รู้จักกัน ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ แม้ว่าเรา
จะมาตัวคนเดียว เราก็มาหาพี่น้องเอาข้างหน้าได้”

กว่าจะเป็นวันนี้ของพี่วาส...
จากอีสานสู่กรุงเทพฯ
พี่วาสนั้น เดิมเป็นคนอ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อ 20 ปีก่อน เพราะความ
แห้งแล้งและความยากจนได้ผลักดันให้พวี่ าสตัดสินใจทิง้ บ้านเกิด
เมืองนอน เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อหางานท�ำ ด้วยความหวัง
ทีเ่ ต็มเปีย่ มว่า สักวันหนึง่ ชีวติ จะเปลีย่ นแปลงไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่า ทัง้ ๆ
ที่ไม่เคยมากรุงเทพฯแม้แต่ครั้งเดียว ไม่มีเพื่อน ไม่รู้จักใคร
มีเพียงกระเป๋าใบเดียวกับใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ไม่กี่ชุดและเงินติดตัว
800 บาท จากการเก็บหอมรอมริบ อาศัยนอนตามวัดและออก
หางานท�ำไปเรือ่ ยๆ การได้มาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร เมืองศิวไิ ลซ์
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ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ หลายคนตั ด สิ น ใจ
ทิง้ ถิน่ ฐานบ้านเกิดเมืองนอนหนีความแห้งแล้งและความยากจน
เข้ามาหางานท�ำในกรุงเทพฯ
“หน้าฝนน�้ำก็ท่วม หน้าแล้งก็แล้งมาก หากินล� ำบาก
ไม่ รู ้ จ ะท� ำ อะไร มาอยู ่ ก รุ ง เทพฯเผื่ อ ว่ า อะไรๆ มั น จะดี ขึ้ น
เห็นหลายคนมาแล้วมีเงินส่งกลับบ้าน ก็เลยคิดว่าอยากมา
หางานท�ำในกรุงเทพฯ บ้าง”
บางครัง้ เราอาจมองได้วา่ การเดินทางเพือ่ เริม่ ต้นใหม่เปรียบ
เสมือนการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งซึ่งก็คงจะไม่ผิด หลายคนประสบ
ความส�ำเร็จตามความมุ่งหวัง มีบ้าน มีรถ มีอาชีพการงานที่
มั่นคง ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ เมื่อกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดก็
มักจะได้รับการยอมรับนับหน้าถือตาจากผู้คนในหมู่บ้าน ความ
ส�ำเร็จเหล่านีไ้ ด้กลายมาเป็นแรงกระตุน้ ให้ใครหลายคนฝันอยาก
ไปหางานท�ำในกรุงเทพฯ จึงไม่น่าแปลกใจที่กรุงเทพฯ จะแออัด
ไปด้วยผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศที่ต่างมุ่งมาแสวงหาความ
ส�ำเร็จของชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม เหรียญย่อมมี 2 ด้าน เมื่อมี
ผู้สมหวังย่อมมีผู้ผิดหวัง หลายคนประสบปัญหาตกงานหรือ
ไม่ได้งานอย่างทีม่ งุ่ หวัง ท�ำให้มชี วี ติ อยูด่ ว้ ยความล�ำบากยากจน
ในที่สุดต้องเดินทางกลับบ้านมือเปล่า ไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่อีก
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ครั้งในถิ่นฐานบ้านเกิดที่จากมา แต่..พี่วาสไม่ได้คิดเหมือนเช่น
ทุกคน พี่วาสยังคงเชื่อว่าในกรุงเทพฯยังมีโอกาสดีๆ ที่รอคอย
ความส�ำเร็จให้เก็บเกี่ยว
“มาแรกๆ ก็ไม่รู้จักใคร ที่ไหนมีป้ายติดรับสมัครงานก็ไป
สมัคร เขาให้ท�ำอะไรก็ท�ำ มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนใบเดียว
แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนไทย เขาก็รับไว้ ตอนนั้นอายุยังน้อย
16-17 ปี เพือ่ นทีเ่ คยท�ำงานอยูด่ ว้ ยกันนีก่ ค็ นอีสานทัง้ นัน้ ไม่มี
คนกรุงเทพฯหรอก ส่วนใหญ่ไม่ไหวก็กลับบ้านกันหมดแล้ว”
แม้จะความรู้น้อยจบเพียงชั้นประถม 6 แต่เพราะความ
ยากจนท�ำให้พี่วาสเป็นคนเข้มแข็งและมีความอดทนเป็นเลิศถึง
กับปฎิญาณกับตัวเองว่าจะไม่ยอมกลับบ้านไปมือเปล่าเพื่อไป
ต่อสูก้ บั ความยากจนอีก พีว่ าสยังคงตัง้ หน้าตัง้ ตาขยันท�ำงานโดย
ไม่เกี่ยงงาน ขอเพียงมีผู้ว่าจ้างพี่วาสก็พร้อมจะท�ำ
“เราจบแค่ ป.6 ความรูไ้ ม่ถงึ เราก็เลือกงานไม่ได้ มาแรกๆ
ก็ท�ำเกี่ยวกับลากอวน หาปลา พวกตังเก เพราะว่าคนอีสาน
ไม่เป็นงานอื่น เขาให้ลงเรือ ให้ท�ำอะไรก็ท�ำ บางทีจากลูกเรือ
ก็ไปเป็นลูกจ้างคนจีน ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรงี้ ได้เดือนละ
600–700 บาท จากนัน้ ก็มาท�ำก่อสร้างได้คา่ จ้างวันละ 80-90
บาท ท�ำมาเกือบหมดแล้ว”
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จุดเริ่มต้นของความสุข...
คนอีสานด้วยกันช่วยเหลือกัน
การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯตัวคนเดียวนี้เองท�ำให้พี่วาสได้
เรียนรู้อะไรมากมาย หลายครั้งที่ประสบปัญหาก็มักได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ ทุกคนต่างเต็มใจช่วย
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ท�ำให้ผ่านพ้นวิกฤตินั้นไปได้ การอยู่
ด้วยกันอย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัยมีความเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน
โดยเฉพาะคนอีสานด้วยกันท�ำให้ทกุ คนทีน่ อี่ ยูด่ ว้ ยกันอย่างพีน่ อ้ ง
จากสิ่งเล็กๆ นี้เองท�ำให้พี่วาสเข้าใจได้ในทันทีว่า ความสุขไม่ได้
ขึ้นอยู่กับเงินทอง แต่ความสุขคือ สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ทั้งที่ท�ำงาน หรือสังคมรอบข้าง นอกจากนี้ พี่วาส
ได้ค้นพบว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์สามารถ
สร้างความสุขให้แก่ตนเองได้
“ใครมีปญ
ั หาอะไรทีเ่ ราช่วยได้เราก็ชว่ ย ท�ำแบบนีม้ าตลอด
ท�ำให้เค้าเสร็จเราก็ถือว่าเราได้ท�ำบุญไปในตัว ไม่ต้องไปหวังสิ่ง
ตอบแทนอะไร”
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ด้วยความที่พี่วาสเป็นคนขยันและอัธยาศัยดี เป็นกันเอง
กับทุกคน ใบหน้าทีเ่ ปือ้ นรอยยิม้ อยูต่ ลอดเวลาแสดงถึงความเป็น
มิตรกับทุกคน จึงท�ำให้พี่วาสมีเพื่อนเยอะ นอกจากพี่วาสจะ
ท�ำงานก่อสร้างในช่วงกลางวันแล้ว ในช่วงกลางคืนพีว่ าสจะออก
ไปเก็บของเก่ามาขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง และยึดเป็น
อาชีพนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
“ก่อสร้าง แล้วก็มาเก็บของเก่า รายได้มันน้อย วันหนึ่งก็
80 บาท 90 บาท ผมก็เลยเก็บของเก่าไปขาย พอขายไปขาย
มาก็รายได้ดีหน่อย ผมก็มีรถเข็นคันหนึ่ง ท�ำไปท�ำมาจนไม่มีที่
จะอยู่ เพราะอาชีพนี้บ้านเช่าเขาไม่ให้เช่าเขารังเกียจ เพราะมัน
สกปรก กลัวว่าจะไปลักเล็กขโมยน้อย”

ผู้น�ำชุมชน...ผู้น�ำครอบครัว...ผู้น�ำความสุข
ความเป็นผู้น�ำท�ำให้พี่วาสมีความอดทน รู้จักวางเฉย ไม่
ใจร้อน เพราะ บางทีมปี ญ
ั หาเข้ามาพร้อมๆ กันหลายเรือ่ งหงุดหงิด
ไปก็ไม่ได้ประโยชน์ จึงต้องอารมณ์ดี
“คนเขามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อน หวังให้เราเป็นที่พึ่ง
ถ้าเราไปร้อนใส่มนั จะได้ประโยชน์อะไร ช่วยกันหาทางแก้ไข ค่อยๆ
พูดค่อยๆ คิด เดี๋ยวมันก็มีทางออกเอง ผมเป็นผู้น�ำถ้าไม่เป็น
แบบอย่างที่ดี ในอนาคตผู้น�ำก็ไม่ต่างอะไรกับคนทั่วๆ ไป”
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แต่เมื่อใดก็ตามที่มีความเครียดพี่วาสก็มักจะไปหาเพื่อน
คุยในชุมชน ได้ไปเยีย่ มเยียนเพือ่ นบ้านเพือ่ ถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบ
เพียงเท่านี้พี่วาสก็มีความสุขแล้ว
“เวลาผมเครียดๆ แค่ผมได้เห็นคนในชุมชนนี้ ผมก็แทบ
หายเครียดได้ในทันที ครอบครัวอืน่ แย่กว่าผมมีเยอะแยะ บางที
ลูกเขาเป็นอัมพฤกษ์ต้องนอนอย่างเดียวท�ำอะไรไม่ได้ บางคน
พิการบ้าง อะไรบ้าง ท�ำให้ปัญหาเราดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร
อยากจะเข้าไปช่วยเขาด้วยซ�้ำ”
ทุกวันนีพ้ วี่ าสอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวทีม่ สี มาชิกทัง้ หมด 8
คนในบ้านหลังเล็กๆ ที่สร้างขึ้นจากเศษวัสดุของเหลือใช้ พี่วาส
อยู่กับ ภรรยา ลูกชาย 4 คน ลูกสาว 2 คน ในจ�ำนวนลูกทั้ง
6 คนนี้ได้เข้าเรียน 2 คน ในบ้านพี่วาสไม่มีเครื่องอ�ำนวยความ
สะดวกใดๆ แต่ทกุ คนอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข มีความเข้าใจ
ซึง่ กันและกัน ซึง่ พีว่ าสได้จากครอบครัวเป็นก�ำลังใจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แต่เพื่อครอบครัวแล้วพี่วาสยอมได้
ทุกอย่าง
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“ตอนนี้มีความสุขดี เพราะว่าเราก็ได้อยู่กับลูกกับเมีย ได้
อยูก่ บั ครอบครัว มันก็อบอุน่ ตืน่ เช้ามาก็ไปโรงเรียน พ่อแม่กอ็ ยู่
พร้อมหน้าพร้อมตากัน กินข้าวด้วยกัน เห็นหน้ากันก็มคี วามสุข
แล้ว ถึงเราจะจนยังไง เราก็ได้อยูเ่ ป็นกลุม่ เป็นก้อน คนในชุมชน
ที่นี่ก็เป็นพี่น้องกันทั้งชุมชน เพราะเราต้องสร้างจากครอบครัว
เราให้มีความสุข ผมก็บอกชาวบ้าน ก่อนจะเป็นผู้น�ำเราต้องไม่
ทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวเรา เราถึงจะเป็นผู้น�ำได้”
การใช้ชีวิตของพี่วาสแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะครอบครัว
ธรรมดาหรือครอบครัวทีม่ ฐี านะก็ไม่สำ� คัญเท่ากับการอยูด่ ว้ ยกัน
ด้วยความรักความเข้าใจซึง่ กันและกัน ในขณะเดียวกันความยาก
ล�ำบากไม่น่ากลัวเท่าใด ตราบใดที่ยังมีความหมายและรู้สึกว่า
เป็นความท้าทายที่มีคุณค่า ย่อมน�ำมาซึ่งความสุข
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พี่ไร หญิงวัย 42 ปีบ้านเดิมเป็นคนอ�ำเภอวังหิน จังหวัด
ศรีษะเกษโดยก�ำเนิด พี่ไรเป็นลูกคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด
5 คน ครอบครัวพี่ไรมีอาชีพท�ำนา พี่ไรจึงได้ช่วยพ่อแม่ท�ำนา
ตัง้ แต่ยงั เล็กๆ จนเรียนจบชัน้ ป.6 และไม่ได้เรียนต่อเพราะฐานะ
ทางบ้านไม่ค่อยดี จึงต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยที่บ้านท�ำนา
จนเมื่ออายุได้ 20 ปี จึงได้แต่งงาน และย้ายตามสามีมาอยู่ที่
กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีลูกด้วยกันทั้งหมด 4 คน เป็นผู้ชาย 2 คน
ผูห้ ญิง 2 คน ฐานะทางครอบครัวในช่วงแรกๆ ทีม่ าอยูใ่ นกรุงเทพฯ
ค่อนข้างมีกนิ มีใช้ ไม่ขดั สนเรือ่ งเงินทอง เพราะสามีมรี ายได้จาก
การรับจ้างขับเรือ มีรายได้วันละ 3-4 พันบาท ส่วนตัวพี่ไรได้
มาท�ำงานในโรงงานแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ ในต�ำแหน่งหัวหน้าคนงาน
ได้เงินค่าจ้างวันละ 350 บาท สองปีต่อมา ความสูญเสีย
เริ่มเกิดกับครอบครัวพี่ไร เมื่อพ่อสามีได้เสียชีวิต ท�ำให้พี่ไรต้อง
ออกจากโรงงานเพื่อมาท�ำหน้าที่ดูแลลูกๆ จึงเหลือเพียงผู้เป็น
สามีคนเดียวที่เป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว ในเวลาต่อมา
ไม่นานนัก ได้มกี ารตัดถนนผ่านคลองทีส่ ามีพไี่ รขับเรือส่งของอยู่
ท�ำให้อาชีพขับเรือของผูเ้ ป็นสามีตอ้ งยุตลิ ง รายได้ทเี่ คยมีเข้ามา
จุนเจือในครอบครัวก็เริ่มหดหายลงไป ในขณะที่รายจ่ายก็สูงขึ้น
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ตามจ�ำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในเวลาไม่กี่ปี พี่ไรจึงต้องไปรับจ้าง
ซักผ้า ท�ำความสะอาดบ้านในเวลากลางวัน และเริ่มหาเก็บของ
เก่าขายในเวลากลางคืน เพือ่ หารายได้เลีย้ งครอบครัว กว่า 13 ปี
มาแล้ว ที่พี่ไรท�ำงานนี้โดยไม่เคยจะหยุดแม้จะป่วยหรือฝนจะ
ตกหนักขนาดไหน ทุกวันนีพ้ ไี่ รจะออกจากบ้าน 4 ทุม่ และกลับ
ถึงบ้านตีสามตีสี่ทุกวัน คืนไหนหาของเก่าได้เยอะพี่ไรจะมีความ
สุขมากเพราะนั่นคือ ค่าอาหารของคนทั้งบ้านในวันรุ่งขึ้น ส่วน
ในตอนกลางวันก็จะไปรับจ้างเป็นแม่บ้านท�ำความสะอาดทั้งใน
บ้านและหอพัก ในขณะที่ผู้เป็นสามีไม่ค่อยได้ช่วยแบ่งเบาภาระ
มากนักเนือ่ งจากเริม่ อายุมากแล้ว หูตาเริม่ ไม่ดแี ละมีโรคประจ�ำ
ตัวรุมเร้า ภาระจึงตกหนักทีพ่ ไี่ รเพียงผูเ้ ดียว ในขณะทีล่ กู ๆ ก็เริม่
โตขึ้นและต้องเข้าโรงเรียนในช่วงไล่เลี่ยกัน จึงท�ำให้มีค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นกว่าเดิมมาก
“เมื่อก่อนมีคนมาจ้างท�ำอะไรท�ำหมด ซักผ้า กวาดบ้าน
เดี๋ยวนี้งานหายากไม่มีแล้ว หากินล�ำบากเขาใช้เครื่องกันหมด
เก็บของเก่าก็เริ่มหายากแล้ว เพราะมีคนเริ่มมาหากันเยอะขึ้น
เพราะเศรษฐกิจไม่ดี”
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ครอบครัวแย่ สุขภาพจิตแย่...
ภาระหน้าที่มากจนเกินไป
ท�ำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว
ด้วยความที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่มากจนเกินไป ท�ำให้
พีไ่ รไม่คอ่ ยมีเวลาให้กบั ครอบครัวมากนัก สมาชิกในบ้านไม่คอ่ ย
ได้พูดคุยกัน ครอบครัวของพี่ไรจึงมีสภาพต่างคนต่างอยู่ ส่งผล
ให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวพีไ่ รไม่คอ่ ยดีนกั ขณะที่
ลูกๆ ก็ไม่ค่อยสามัคคีกัน มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เรื่อยๆ
ท�ำให้พี่ไรเกิดความเครียด เมื่อกลับมาบ้าน
“เช้าตื่นมาก็ไปท�ำงานไม่ค่อยได้พูดคุยกัน บางทีเห็นลูกๆ
ทะเลาะกัน คนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้ เราก็ต้อง
หนีออกมาข้างนอก มาหาอะไรท�ำ เพราะมันเครียด ไม่อยากอยู่
บ้าน บางทีนั่งร้องไห้คนเดียว ไม่รู้ว่าจะคุยกับเขายังไงให้เข้าใจ
ออกมาแล้วสบายใจหน่อยหนึ่ง ถ้าอยู่จะเครียดมาก เวลาพัก
ก็ไม่ค่อยจะมียังจะมีเรื่องเครียดอีก วันไหนลูกๆ สามัคคีกัน
วันนั้นคือวันที่มีความสุข”
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พี่ไรเล่าให้ฟังว่าเคยเครียดมากเพราะรายได้ไม่พอกับราย
จ่าย อีกทั้งยังมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้กิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ เคยตัดสินใจคิดฆ่าตัวตายมาแล้วเพราะอารมณ์
เพียงชั่ววูบ
“พี่เคยเครียดมากขนาดจะเดินให้รถชนให้ตายไปเลย แต่
โชคดีว่ามีคนมาเห็น ดึงพี่ไว้บอกว่าพี่บ้าหรือเปล่ารถมาท�ำไมไม่
หลบ ไม่งั้นป่านนี้พี่คงตายไปแล้ว มานั่งคิดอีกที ถ้าวันนั้นเรา
ตายไปจริงๆ ลูกๆ เราจะเป็นยังไง ยังโกรธตัวเองอยูท่ กุ วันนี้ ตอน
นี้ไม่คิดแล้ว ต่อให้เครียดยังไงก็จะไม่ท�ำอีกเพราะนึกถึงลูก”

ความสุขของแม่ คือ ลูกมีการศึกษาสูงๆ
การได้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของลูกถือเป็นความสุข
อย่างหนึ่งของผู้เป็นแม่ทุกคน ส�ำหรับพี่ไรแล้วก็เช่นเดียวกัน
ความหวังเพียงหนึง่ เดียวทีเ่ ป็นแรงใจให้สตู้ อ่ ไปในทุกๆ วันของพี่
ไร คือต้องการเห็นลูกๆ ทุกคนเป็นคนดี มีอนาคตทีด่ ี เป็นความ
ฝันอันสูงสุด แม้รายได้จะน้อยแต่ความยากจนสอนให้พี่ไรเห็น
ความส�ำคัญของการศึกษา พี่ไรจะบอกสอนลูกเสมอว่าให้ตั้งใจ
เรียน เพราะถ้าไม่ตั้งเรียนต่อไปในอนาคตจะล�ำบาก โดยให้ดูตัว
เองเป็นแบบอย่าง
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“บอกลูกทุกวัน บอกตลอดว่าแม่อยากให้ลกู ๆ ตัง้ ใจเรียน
จะได้ไม่ลำ� บาก ดูแม่สลิ ำ� บากเพราะไม่ได้เรียนมาสูง แม่จะพยายาม
ส่งเสียให้เรียนทุกคนจนกว่าแม่จะส่งไม่ไหว ก็บอกเขาทุกวัน
อยากให้เขาได้เรียนสูงๆ”

ตามรอยแม่ คือ ความภาคภูมิใจ
สิ่งที่ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตของพี่ไร คือ การได้
ท�ำหน้าที่ของผู้น�ำครอบครัว และเป็นเสาหลักของบ้าน แม้จะ
เป็ น เพี ย งผู ้ ห ญิ ง ตั ว เล็ ก ๆ และในบางครั้ ง รู ้ สึ ก ท้ อ แท้ แ ละ
เหน็ดเหนือ่ ย แต่พไี่ รคิดเสมอว่า ลูกคือรางวัลชีวติ ทีต่ อ้ งรักษาไว้
ให้ดที สี่ ดุ ซึง่ สิง่ เหล่านีพ้ ไี่ รได้รบั การปลูกฝังจากผูเ้ ป็นแม่มาเกือบ
ตลอดชีวติ ของพีไ่ รทีถ่ กู พร�่ำสอนเสมอว่า “คนเป็นแม่เราต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับลูก ผู้หญิงทุกคนเป็นแม่ได้ แต่แม่ที่ดีต้องไม่
ทิง้ ลูก ไม่ทงิ้ ครอบครัว” แม่ของพีไ่ รจึงเป็นแบบอย่างในการด�ำเนิน
ชีวติ ทัง้ ความคิดและการกระท�ำและยังเป็นต้นฉบับของการด�ำเนิน
ชีวิตท�ำให้พี่ไรเข้าใจค�ำว่าแม่ อย่างถ่องแท้มาจนทุกวันนี้
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“อยากให้ลกู ๆ ทุกคนไม่อดยาก อยูด่ กี นิ ดี ทุกวันนีเ้ ครียด
กลัวลูกไม่มจี ะกิน ใครจ้างให้ทำ� งานอะไรพีท่ ำ� หมด ภาระเราเยอะ
เช้ามาก็ตอ้ งเตรียมไว้ให้ลกู ไปโรงเรียนทุกวัน เย็นมาก็คา่ กับข้าว
ดูเหมือนคนไม่มคี วามสุขในชีวติ เลย แต่คนเป็นแม่ยงั ไงก็ตอ้ งทน
แม่พี่ก็เป็นแบบนี้ คนจนมันก็แบบนี้แหละหาเช้ากินค�่ำ”

กิจกรรมแก้เครียด
ในช่วงเวลาว่างๆ ของพี่ไร หากไม่มีใครมาจ้างท�ำความ
สะอาดบ้านหรือหอพัก พี่ไรก็จะอยู่บ้าน เก็บกวาดบ้าน ซักผ้า
ซึ่งพี่ไรบอกว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง เพราะเป็นหน้าที่ของแม่
บ้าน
“ว่างๆ ก็เก็บกวาดบ้าน ซักผ้า บ้านเราเองไม่ค่อยมีเวลา
ได้เก็บหรอก ไปเก็บแต่บา้ นคนอืน่ มันชินนะ ท�ำไปเรือ่ ยๆ ก็เพลิน
ดี ไม่ต้องคิดอะไรฟุ้งซ่าน”
กิจกรรมของพีไ่ รทีท่ ำ� ยามว่างอีกอย่างทีพ่ ไี่ รบอกว่า “ชอบ
มาก” นั่นก็คือ ปลูกต้นไม้ และพืชผักสวนครัวเอาไว้กินเองเพื่อ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และหากมีเพื่อนบ้านมาขอ พี่ไรก็จะ
ให้ดว้ ยความเต็มใจ หรือถ้าใครมาขอซือ้ พีไ่ รก็จะขายและยังแถม
ให้อีก
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“พี่ชอบปลูกต้นไม้ ผักสวนครัวปลูกไว้เยอะเลย ที่บ้าน
ไม่เคยซื้อกินหรอก มีหมดทุกอย่าง ใครจะเอาอะไรมาที่บ้านพี่
ได้หมด บางทีคนมาขอพี่ก็ให้ ไม่เคยหวง แบ่งๆ กันไป”
เมื่อถามถึงการจัดการกับความเครียดหากเกิดปัญหาจน
หาทางออกไม่ได้ พีไ่ รก็จะหันไปพึง่ ธรรมมะ โดยเชือ่ ว่าการท�ำบุญ
ต่อผูด้ อ้ ยโอกาสผลบุญนัน้ จะช่วยส่งผลให้ความทุกข์ทมี่ ไี ด้บรรเทา
เบาบางลง ซึ่งพี่ไรเชื่อมาเสมอว่าการท�ำบุญ ถ้าเรายิ่งให้เราก็
ยิ่งได้
“พอเครียดมากๆ ก็จะ สวดมนต์ไหว้พระ ท�ำบุญท�ำทาน
ให้ผู้พิการ พี่ชอบท�ำบุญกับคนเป็น บางทีเห็นคนพิการท�ำอะไร
ไม่ได้ พี่ยังคิดว่าเรายังโชคดีกว่า เพราะเรามีแขนมีขา แต่คน
พิการท�ำอะไรก็ไม่ได้ บุญนะยิ่งท�ำก็ยิ่งได้ ไม่มีสูญเปล่าหรอก”
เพราะพลังแห่งความรักที่มีต่อลูก ชีวิตของพี่ไรผู้เป็นแม่
จะยังคงด�ำเนินต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อน�ำความสุขมาสู่ลูก
ผูเ้ ป็นดังแก้วตาดวงใจ และหากในอนาคตจะเกิดอะไรร้ายแรงขึน้
ในชีวิตก็คงไม่เสียใจ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ท�ำหน้าที่
อย่างดีที่สุดแล้ว
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พี่อารีย์ หญิงวัย 40 ปี ในวันนี้เพิ่งผ่านมรสุมชีวิตมา
อย่างสดๆ ร้อนๆ เมื่อน้องชายญาติคนเดียวของเธอ ได้ให้เธอ
ออกจากบ้าน พร้อมกับลูกชายของเธออีก 2 คน วัย 17 ปี และ
15 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานและก�ำลังอยู่ในวัยเรียนทั้งคู่ รวมถึง
อาอีกหนึ่งคนซึ่งชรามากแล้ว ท�ำให้ทั้งสี่ชีวิตต้องระเหเร่ร่อนไป
หาทีอ่ ยูใ่ หม่ ในขณะทีอ่ าชีพขายส้มต�ำทีเ่ พิง่ เริม่ ได้ 3 เดือนกว่าๆ
ของเธออยู ่ ใ นช่ ว งขาดทุ น เนื่ อ งจากของขึ้ น ราคา จึ ง ท� ำ ให้ มี
รายจ่ายเพิ่ม ซ�้ำร้ายร่างกายของเธอเองก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงจาก
อุบตั เิ หตุรถชนเมือ่ ปี 2548 ในขณะเธอก�ำลังเดินขายพวงมาลัย
ท�ำให้ขาหักต้องใส่เหล็กดามไว้ เดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวก
เหมื อ นเมื่ อ ก่ อ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ รคภู มิ แ พ้ ซึ่ ง เป็ น โรคประจ�ำ ตั ว
มักจะแพ้อากาศ ท�ำให้ไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยๆ

เข้าใจชีวิต พิชิตทุกข์
ในท่ามกลางวิกฤตินี้เองเธอได้พบสิ่งดีๆ ที่ไม่เคยคาดคิด
มาก่อนในชีวิต นั่นคือการได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านใน
เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยให้เธอกับครอบครัวเข้าไปอยูใ่ นห้องทีเ่ คยให้
ผู้อื่นเช่าอยู่ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีผู้เช่าและไม่มีการเก็บมัดจ�ำล่วง
หน้ า เพื่ อ นบ้ า นที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ บอกแต่ เ พี ย งว่ า ไว้ มี เ งิ น
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ค่อยน�ำมาจ่ายหรือทยอยจ่ายก็ได้ และตลอดเวลาที่ให้อยู่ก็ไม่มี
การเร่งรัดใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งๆ ที่เธอเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า
จะได้รบั การช่วยเหลือจากเพือ่ นบ้านคนนี้ แม้จะรูจ้ กั กันแค่เพียง
ผิวเผินก็ตาม ในช่วงทีส่ ถานการณ์กำ� ลังตึงเครียดลูกชายของเธอ
ทั้ง 2 คนได้เข้ามาคอยช่วยเหลืองานของเธอทุกอย่าง มากกว่า
ปกติ โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จะมาช่วยแม่ขายของ คอยจัด
เตรียมข้าวของทุกอย่างและอยู่กับเธอตลอดทั้งวันโดยไม่ไปไหน
จนกว่าจะเลิกขายของและกลับบ้านด้วยกัน ท�ำให้แบ่งเบาภาระ
ของเธอได้มากทีเดียว ส่วนตัวเธอเองนั้นได้พบว่า มรสุมครั้งนี้
ได้ท�ำให้เธอมีกำ� ลังใจที่เข้มแข็งมากกว่าแต่ก่อน เข้าใจตัวเองได้
ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะเรือ่ งของอารมณ์ หลักการง่ายๆ ทีเ่ ธอใช้อยู่
เป็นประจ�ำ คือ การพยายามตัดความโกรธให้เหลือน้อยที่สุด
เมื่อรู้ตัวว่าก�ำลังโกรธหรือก�ำลังจะโกรธ รวมทั้งการไม่คาดหวัง
จากผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นความลดความกดดันให้กบั ตัวเอง ปรากฎว่าชีวติ
ดีขนึ้ กว่าเดิม เธอเชือ่ ว่าหากไม่เกิดเหตุการณ์นี้ เธอก็คงยังไม่พบ
สัจธรรมข้อนี้
“ตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรแล้ว มีความสุขดี ออกมาอยู่อย่างนี้
ก็สบายดี ถ้ายังอยู่ที่บ้านโน้นก็จะเครียด ตอนแรกก็กังวล เป็น
ห่วงลูกกับอา เพราะว่าเขาจะหาเรื่องทะเลาะตลอด ไม่ลูกเรา
ก็อา บางทีก็ท�ำร้ายร่างกายลูกเรา คือเขาไม่อยากให้เราอยู่
เราขายของอย่างนี้ เราก็ไม่อยากทะเลาะ”
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วิธีรับมือกับความเครียด...
การให้อภัยและปล่อยวาง คิดว่าเป็นกรรมเก่า
พี่อารีย์ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นท�ำให้เธอเสียใจมากที่สุดใน
ชีวติ ซึง่ ไม่คดิ ว่าน้องชายทีเ่ ธอเองก็ยงั เคยเลีย้ งดูเมือ่ ตอนยังเด็ก
จะท�ำกันได้ถึงเพียงนี้ นอกจากเรื่องของครอบครัวแล้ว เรื่อง
สุขภาพก็เช่นกัน นับเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชวี ติ ของเธออย่างมาก
แต่ในทีส่ ดุ พีอ่ ารียก์ ค็ น้ พบว่า “ยิง่ คิดก็ยงิ่ เครียด” ท�ำให้เสียสุขภาพ
จิตและไม่ท�ำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น ทางออกเพียงทางเดียว
ที่จะท�ำให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ นั่นก็คือ การให้อภัยและ
ปล่อยวาง โดยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรรมเก่าที่
เคยสร้างไว้ และเชื่อว่าการไม่อาฆาตพยาบาทจะท�ำให้กรรมนั้น
สิ้ น สุ ด ลงในชาติ นี้ และการให้ นั้ น มี ห ลายอย่ า ง ให้ ค วามรู ้
รอยยิ้มหรือแม้แต่การให้อภัย ซึ่งถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
“มันคงเป็นกรรมเก่าของเราเอง เราอาจจะท�ำบุญไว้ไม่ดี
ก็ไม่ได้เอามาใส่ใจอะไร ก็ท�ำใจไว้แล้วถ้ามัวแต่โกรธ เราเองนั่น
แหละที่จะแย่ ปล่อยๆ มันไป คิดอย่างนี้แล้วก็สบายใจ อะไรจะ
เกิดมันก็ต้องเกิด ไม่วันนี้ก็วันหน้า”
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การสร้างสุข...
ปรับจิตใจอารมณ์ให้คงที่ ท�ำกิจกรรม
การสร้างความสุขให้กับตนเองนอกจากจะต้องปรับเรื่อง
ของจิตใจและอารมณ์ให้คงทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอแล้ว การหากิจกรรม
อย่างอื่นท�ำโดยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ก็เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดความเครียดได้ กิจกรรมที่ทำ� ได้เกือบจะ
ตลอดเวลาของพี่อารีย์ทั้งระหว่างนั่งรถไปซื้อของ ระหว่างรอ
ลูกค้า หรือระหว่างดูทีวี ก่อนเข้านอน ก็สามารถท�ำได้เช่นกัน
คือ การถักโครเช เป็นรูปต่างๆ มากมาย ซึง่ พีอ่ ารียม์ คี วามชอบ
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไปเรียนรู้ด้วยตัวเองจากหนังสือและฝึก
ท�ำจนช�ำนาญ นอกจากจะเป็นการช่วยไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้ว การ
สร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
อีกทางหนึ่งด้วย
“เวลาไปขายส้มต�ำ ช่วงไม่มีคนมาซื้อพี่ก็จะเอาพวกนี้
ขึ้นมาถัก หรือบางทีรอรถก็เอามาถัก ถักเป็นหมวก เป็นกิ๊บ
ทีต่ ดิ ผมอะไรอย่างนี้ ตอนแรกก็ทำ� เพราะความชอบ มีคนมาเจอ
แล้วมาขอซื้อ ก็เลยท�ำเป็นอาชีพใครอยากได้รูปอะไรก็มาสั่ง
ถ้าเขาไม่ชอบเราก็เก็บเอาไว้เอง”

ความสุขที่สร้างได้ Happiness that can be created 165

ลูก คือ ก�ำลังใจที่ส�ำคัญ
แม้ปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจจะเข้ามาในคราวเดียว
พร้อมๆ กัน แต่สิ่งหนึ่งท�ำให้พี่อารีย์ยังยืนหยัดอยู่ได้ก็ด้วยจิตใจ
ที่เข้มแข็ง นั่นก็คือ การรู้จักท�ำใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
แม้จะร้ายแรงเพียงใดก็ตาม โดยได้ก�ำลังใจจากลูกๆ ซึง่ เป็นสิ่งที่
ส�ำคัญที่สุด
“บางทีมันก็มีเครียดบ้างแต่ก็ทนได้ พออยู่กับลูกแล้วก็
สบายใจ เขาน่ารักไม่เกเร บอกกับเขาตลอดว่า หนูไม่ตอ้ งเป็นที่
หนึ่ง ขอให้หนูเป็นคนดีก็พอ ถ้าหนูเป็นคนไม่ดี แม่ก็จะล�ำบาก”
“เขาไม่เครียดหรอก เขามีลูกดี ขยัน ไปท�ำงานมาก็เอา
เงินมาให้แม่ทุกอาทิตย์” ผู้เป็นอากล่าวเสริม
พีอ่ ารียแ์ นะน�ำว่า การเลีย้ งลูกต้องเข้าใจธรรมชาติของลูก
เข้าใจความเป็นตัวตนของเขา พยายามคุยกับลูกให้ได้ทุกเรื่อง
“ในบางครั้งเราต้องท�ำตัวเป็นเหมือนเพื่อนเขา คุยกันให้
ได้ทกุ เรือ่ ง เพราะลูกเราก็จะโตขึน้ ตามวัยไปเรือ่ ยๆ เขาจะเปลีย่ น
ไปตามวัย บางทียังแอบถามเขาเรื่องแฟน เขาก็บอกนะ เขาไม่
ปิดเราหรอก คุยกันได้ทุกเรื่อง”
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คิดบวก ชีวิตจึงมีสุข
การคิดเชิงบวกด้วยการมองปัญหาอย่างเข้าใจจนสามารถ
เปลีย่ นสิง่ ทีเ่ ลวร้ายให้กลายเป็นพลังได้ เป็นหลักคิดและหลักการ
ปฎิบัติซึ่งจะช่วยให้ผู้ฝึกฝนมีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถก้าวพ้น
ห้วงทุกข์ได้แม้กายจะเหนื่อยแต่จิตยังมีพลัง ทุกวันนี้พี่อารีย์ได้
ก�ำลังใจทีด่ จี ากคนรอบข้าง อยูใ่ นครอบครัวทีเ่ ข้าใจซึง่ กันและกัน
แม้จะยังมีหนี้สินอยู่บ้างก็ตาม พี่อารีย์เชื่อว่าหากมีก�ำลังใจที่ดี
จะสามารถสร้างความสุขให้กบั ตนเองได้อยูต่ ลอดเวลา ความสุข
ของพี่อารีย์นั้นจึงไม่ใช่การมีบ้านหลังใหญ่โต มีรถขับ หรือมี
เงินเก็บมากมาย ความสุขของพี่อารีย์ คือ การมีความอบอุ่น
ในครอบครัว เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว
“พี่คิดนะ เราก็อยู่เท่านี้ของเราไม่เคยคิดว่าจะมีบ้าน
หลังใหญ่ มีรถขับ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในหัวสมอง พี่ขอแค่มีรถ
เข็นไว้ขายส้มต�ำ อยูก่ บั ลูกอยูก่ บั คนทีเ่ รารัก พอใจในสิง่ ทีเ่ ราเป็น
อยู่มันก็เป็นความสุขแล้ว ถ้าเราดิ้นรนมากไปก็เป็นทุกข์ ไม่มี
แต่ต้องหา มันก็ไม่มีความสุข ขอแค่ขายของแล้วคนมาซื้อกินมี
ความสุขก็พอแล้ว บางทีคิดนะ คนเขาเสียตังค์มาซื้อแล้วเขา
จะได้กินดีไหม มันจะคุ้มกับเงินที่เขาเสียไปไหม”
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ด้วยความคิดที่มีจุดยืนและเข้าใจตัวตนของตัวเองเช่นนี้
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงเรือ่ งราวในอดีตทีเ่ ลว
ร้ายให้กลายเป็นดีได้ นี่คือจุดเริ่มต้นที่พร้อมจะพิสูจน์ให้เห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้นสามารถเริ่มได้ที่ใจเราเอง
และยังเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างได้อีกด้วย
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ประชากรตัวอย่าง และแนวค�ำถาม
ประชากรตัวอย่าง
การศึกษาเรื่องความสุขของผู้มีรายได้น้อย ทีมวิจัยได้ลง
พืน้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครเพื่อค้นหากลุ่มประชากรตัวอย่างที่
มีรายได้นอ้ ย โดยก�ำหนดให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลต้องมีรายได้ของครัวเรือน
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งทีมวิจัยได้ใช้วิธีการค�ำนวณ
รายได้จากฐานข้อมูลโครงการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนปี 2552 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยแบ่ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครออกเป็น
5 กลุ่มให้มีสัดส่วนของประชากรเท่าๆ กัน (ควินไตล์) พบว่า
กลุม่ ทีม่ รี ายได้นอ้ ยทีส่ ดุ คิดเป็นประมาณ 15,000 บาท นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ
อาชีพ เขตที่อยู่อาศัย (การกระจายตัวของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร) การค้นหากลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย
เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์คนรู้จักที่มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด
และจากค�ำบอกเล่าต่อๆ กันมาของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์และค�ำบอกเล่า
ของผู้น�ำชุมชน ซึ่งในส่วนนี้ทีมวิจัยได้ใช้การเชื่อมโยงเครือข่าย
จากโครงการส�ำรวจที่สถาบันฯได้ด�ำเนินการลงพื้นเก็บข้อมูลใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีผเู้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 15 ราย
ดังนี้
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คุณลักษณะของผู้บอกเล่า
รายได้
สถานภาพ ครัวเรือน เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย
สมรส ต่อเดือน
(บาท)

ชือ่

เพศ

อายุ

อาชีพ

กอล์ฟ

ชาย

18

พนักงานบริษทั
เอกชน

สมรส

8,400

ลาดกระบัง

หน่อย

หญิง

23

พนักงานขายของ

โสด

7,200

หนองแขม

ธนัท

ชาย

28

บริการ
รับซักรีดเสือ้ ผ้า

สมรส

7,000

ห้วยขวาง

ขวัญ

หญิง

30

พนักงานนวด
แผนไทย

สมรส

9,000

บางพลัด

สุภาภรณ์

หญิง

32

พนักงาน
ท�ำความสะอาด

สมรส

6,000

ภาษีเจริญ

พีเ่ รียม

หญิง

36

ค้าขาย

โสด

6,000

บางคอแหลม

พีอ่ ารีย์

หญิง

40

ค้าขาย

หย่า

9,000

ทวีวฒ
ั นา

พีว่ าส

ชาย

41

เก็บของเก่า

สมรส

13,000

พระราม 2

พีไ่ ร

หญิง

42

รับจ้าง
ท�ำความสะอาด

สมรส

8,400

ทวีวฒ
ั นา

พีเ่ ล็ก

หญิง

45

รับจ้างร้อยมาลัย

สมรส

7,000

สายไหม

พีม่ ล

หญิง

45

เก็บของเก่า

หม้าย

8,000

สายไหม

อาศักดิ์

ชาย

49

รับจ้าง

สมรส

6,000

บางกอกน้อย

น้าแมว

ชาย

50

ลูกจ้าง

โสด

7,500

ดุสติ

ลุงอุดม

ชาย

65

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

สมรส

5,100

ลาดกระบัง

ป้าจรูญศรี หญิง

69

รับจ้างเย็บผ้า

สมรส

4,500

ลาดกระบัง
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แนวค�ำถาม
1. ค�ำถามทั่วไป
1) อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส การมีบุตร
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
2) สุขภาพกายเป็นอย่างไร
3) กิจกรรมยามว่างมีหรือไม่ ท�ำอะไร
2. ความเสียใจที่เกิดขึ้นในชีวิต
1) ความเสียใจที่เกิดขึ้นในชีวิตมีบ่อยหรือไม่ มีอะไรบ้าง
อะไรคือความเสียใจที่สุด
2) เมือ่ เสียใจแล้ว มีวธิ แี ก้ไขหรือ ลดความเสียใจหรือไม่
อย่างไร
3) มีบคุ คลใดช่วยประคับประคองจิตใจหรือไม่ แล้วบุคคล
นั้นช่วยอย่างไร
4) เหตุการณ์ที่เสียใจนี้ เป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านหรือไม่
และท่านได้ถ่ายทอดให้ใครทราบบ้างหรือไม่ อย่างไร
5) ท่านมีแนวคิดในการสอนบุคคลทีท่ า่ นถ่ายทอดหรือไม่
อย่างไร
3. ความภูมิใจที่เกิดขึ้นในชีวิต
1) ท่ า นเกิ ด ความภู มิ ใ จในชี วิ ต บ่ อ ยครั้ ง หรื อ ไม่ เช่ น
เหตุการณ์อะไร และเหตุการณ์ที่ท่านภูมิใจในชีวิตมากที่สุดคือ
อะไร อย่างไร
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2) เหตุการณ์ที่ท่านภาคภูมิใจนั้น ท่านได้ถ่ายทอดให้
บุคคลใดรับทราบบ้างหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านมีแนวคิดในการสอนบุคคลทีท่ า่ นถ่ายทอดหรือไม่
อย่างไร
4. การด�ำเนินชีวิต
1) ท่านมีสงิ่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วในการด�ำเนินชีวติ หรือ
ไม่ คืออะไร (เช่น ศาสนา ครอบครัว การเห็นประโยชน์ของผู้
อื่น การมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นต้น)
2) ศาสนา
ก. ในเรื่องศาสนา ท่านคิดว่าท่านปฏิบัติตนตามหลัก
พื้นฐานของค�ำสอนของศาสนาได้ครบถ้วนหรือไม่
อย่างไร
ข. ท่านใช้หลักศาสนาทีท่ า่ นปฏิบตั ิ ถ่ายทอดให้บคุ คล
อื่นหรือไม่ ใครที่ท่านถ่ายทอดให้ และถ่ายทอด
อย่างไร
3) ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ก. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ในครอบครั ว ท่ า นเป็ น
อย่างไร (เช่น มีปัญหาครอบครัวหรือไม่ ความ
บ่อยในการพบปะพูดคุยกัน/รับประทานอาหารร่วม
กัน/ท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เป็นต้น)
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ข. เมื่อท่านมีปัญหาครอบครัว ท่านมีวิธีแก้ไขปัญหา
หรือไม่ อย่างไร
ค. ท่านคิดว่า สมาชิกคนใดในครอบครัวของท่าน เป็น
ผู ้ ที่ ยึ ด เหนี่ ย วความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว และ
สมาชิกท่านนั้น สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัว
อย่างไร หากเกิดปัญหาครอบครัว
ง. ในครอบครัวของท่านเคยท�ำกิจกรรมร่วมกันหรือ
ไม่ อย่างไร
จ. ท่านคิดว่า การท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
สามารถท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
หรือไม่ อย่างไร
4) การมีสว่ นร่วมในชุมชน หรือการท�ำประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่
ก. ท่ า นมี กิ จ กรรมท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม/ผู ้ อื่ น
บ้างหรือไม่ อย่างไร
ข. ถ้ า มี กิ จ กรรมที่ ท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม/ผู ้ อื่ น
ท่านภูมิใจหรือไม่ และกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไร
5. ในปัจจุบันนี้ ท่านคิดว่า ท่านมีความสุขในชีวิตเพียง
พอแล้วหรือยัง เพราะอะไร
6. ขอทราบความคิดเห็นของท่านในการด�ำรงชีวติ อย่าง
มีความสุข
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เอกสารอ้างอิง
อภิชัย มงคล, ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ทวี ตั้งเสรี, วัชนี
หัตถพนม, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, และ วรวรรณ จุฑา. (2552).
การพั ฒ นาและทดสอบดั ช นี ชี้ วั ด สุ ข ภาพจิ ต คนไทย
(version 2007). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
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