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ยอมรับความลมเหลว

ดินเค็ม

ภาคตะวันอ
อกเฉียงเห

นือ

คิดนอกกรอบ

จิตอาสา

ทำบัญชีเกษตร

	 ก่อนหน้านี้หมู่บ้านต้องประสบกับปัญหาดินเค็มจนไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได	้
แต่ทุกวันนี้พื้นที่ดินเค็มได้แปรเปล่ียนเป็นพื้นที่สีเขียวที่	ให้ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่คุ้มค่า	ด้วยความมุ่งมั่นของชาวบ้านในพื้นที่และค�าแนะน�าจากนักวิชาการ	ท�าให ้
ชาวบ้านรู้จักคิดแก้ไขปัญหา
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เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย	 
คิดนอกกรอบ	มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล 

หลักการทางวิทยาศาสตร์	และภมูิปัญญาท้องถิ่น	สามารถน�า 
องค์ความรู้และแนวทางบริหารจัดการทางปัญญาไปใช้แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างถกูต้อง	เป็นระบบ	มีคุณธรรม	พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

ที่พึ่งพาตนเองได้	รวมทั้งเกิดการขยายเครอืข่ายองค์ความรู้ 
ดังกล่าวไปทัว่ประเทศ	น�าไปสูส่งัคมแห่งความสุขย่ังยนืต่อไป
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เปลี่ยนชีวิต
คิดนอกกรอบ

บทที่
1
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ที่หมู่บ้านน�้าใสชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 
ทั้งการปลกูข้าวและท�าสวนผลไม้	ครอบครัวของผู้ใหญ่ทองมา 
เป็นครอบครัวหนึ่งที่ท�านาปลกูข้าว	แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

เกิดปัญหาภัยแล้งซ�้าซาก	ท�าให้ข้าวในนาไม่ได้ผลผลิตตามที่หวัง	 
ลกูบ้านคนอื่น	ๆ	ก็พบเจอกับปัญหาเดียวกัน
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ท�ายังไงได ้
ก็บ้านเรามันเป็นแบบนี้	 
ต้องท�ากันต่อไปละนะ	 
เราไม่มีทางเลือกแล้ว		

ปีนี้ก็เหมอืนเดิมนะผู้ใหญ่	 
ท�าไปก็มีแต่ขาดทุน	 
แถมเป็นหนี้สินอีก

“มีสิครับ  !” 
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ว่าแล้วเรามาเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีคิด
ด้วยการคิดนอกกรอบกันดีกว่า	

ใครอยากฝึกยกมอืขึ้น

สวัสดีครับลุงผู้ใหญ่	ผมว่ายังมีทางออกนะครับ	 
แต่ก่อนอื่นทุกคนต้องเปลี่ยนวิธีคิดซะก่อน	หมายถึง 
ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิม	ๆ	นั้นไม่ได้ผล	 
เราก็ต้องคิดหาวิธีใหม่	ๆ	ที่มีความแตกต่างให้ได้ครับ	

	 เสียงของดอกเตอร์ป๋องดังมาจากด้านหลัง	 
ทุกคนหันไปมองด้วยความสงสัย

ชาวบ้านทุกคนรวมถึงผู้ใหญ่ทองมาพร้อมใจกัน
ยกมอืด้วยความตื่นเต้น	ดอกเตอร์ป๋องเดินแจก
กระดาษและปากกาจนครบทุกคนพร้อมอธิบาย
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ในกระดาษแผ่นนี้จะจับคู่สิ่งของสองชิ้น
เอาไว้เป็นคู่	ๆ	ขอให้ทุกคนเขียนลงไปในช่องสุดท้าย

ว่าถ้าของสองสิ่งน�ามาจับคู่กัน	 
จะท�าให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้บ้าง	? 
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ลองคิดดวู่าเมื่อน�าของสองสิ่งนี้มาจับคู่กัน	 
จะเกิดประโยชน์หรอืเกี่ยวข้องกันอย่างไร	?
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เห็นไหมว่า	ของบางอย่างดเูหมือนจะไม่เข้ากัน	 
แต่ถ้าเราติดอยู่กับความคิดเดิม	ๆ	ก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร	ขอเพียงเรากล้าคิดนอกกรอบ

และมีความแตกต่าง	ก็จะเกิดสิ่งใหม่	ๆ	ที่อาจจะมี
ประโยชน์อย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยทีเดียว

ไม้แขวนเสื้อ	+	รูปถ่าย	=	 
เอารปูถ่ายสวย	ๆ	ไปหนีบติดไว้ที่ไม้แขวนเสื้อ	 

แล้วน�าไปแขวนตกแต่งบ้านก็ดเูก๋ไก๋ไม่น้อยเลยนะ

ปากกา	+	กระติบข้าวเหนยีว	=	 
ใครจะรู้ว่าน�ากระติบข้าวเหนียว 
มาเป็นที่	ใส่ปากกาแล้ววางไว ้
บนโต๊ะท�างานก็เก๋ไปอีกแบบ

ผ้าเช็ดหน้า	+	ตะหลิว	=	
ผ้าเช็ดหน้าไม่จ�าเป็นต้องไว้ส�าหรับเช็ดหน้า 
อย่างเดียว	เราเอามาใช้เช็ดท�าความสะอาด 

อุปกรณ์เครื่องครัวก็ได้

เสื่อ	+	ต้นมะม่วง	= 
ต้นกล้าของมะม่วงอาจจะไม่ชอบแดดแรง	 

เสื่อที่เราใช้นั่งอยู่ทุกวันเอาไปคลุมบังแดดก็ได้นะ

รองเท้าผ้าใบ	+	แปรงสีฟัน	=	 
บางทีคราบสกปรกบน 

รองเท้าผ้าใบก็	ใช้แปรงสีฟันที ่
ไม่	ใช้แล้วขัดออกง่ายกว่าเยอะเลย

กระป๋องน�้าอัดลม	+	ดอกกุหลาบ	=	
ดอกกุหลาบสวย	ๆ	ถ้าเอาไปปักในกระป๋องน�้าอัดลม

ที่	ใส่น�้าแทนแจกัน	แค่นี้ก็อยู่ให้ความสดชื่น 
ไปได้อีกหลายวันเลย

จริง	ๆ	แล้วเราไม่จ�าเป็นต้องคิดตามนี้นะครับ	 
สามารถคิดให้แตกต่างได้	ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคน	

ไม่มีถูกผิดแน่นอนครับ
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ไหนใครอยากฟัง

เรื่องปลาทองบ้างเอ่ย	?
เรื่องปลาทองเป็นยังไง เหรอครับ	?	เล่าเลยครับ ผมอยากรู้แล้ว

มีอ่างปลาทองอยู่	1	ใบ	 
ที่มีปลาทองอยู่ในนั้น	1	ตัว	

ปัญหามีอยู่ว่าอ่างใบนี้ก�าลังร่ัว	
สมมติให้เราทุกคนเป็นปลาทอง
ตัวนั้น	ถามว่าเราจะเลือกเป็น

ปลาทองประเภทไหน	?

รู้ว่าอ่างรั่ว	รู้ว่าจะไปอยู่อ่างใบไหน
และรู้วิธีที่จะกระโดดไปอ่างใบใหม่

ไม่รู้เลยว่าอ่างรั่ว รู้ว่าอ่างรั่ว	แต่ไม่รู้ว่า 
จะย้ายไปอยู่อ่างใบใหม่ที่ไหน

รู้ว่าอ่างรั่ว	และรู้ว่าจะไปอยู่อ่างใบไหน	 
แต่ไม่รู้ว่าจะกระโดดไปได้อย่างไร

ประเภทที่	1

ประเภทที่	3
ประเภทที่	4

ประเภทที่	2
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ไม่เป็นไรครับ	พรุ่งนี้เช้าอยากให้ทุกคนไป 
ที่บ้านผู้ใหญ่ทองมากันสักหน่อย	ผมจะอธิบาย

เรื่องเกษตรกรต้นแบบให้ฟังครับ

ชีวิตของเราก็เหมอืนกันนะครับ	ถ้ารู้ว่ามีปัญหา	
ก็ต้องคิดแก้ปัญหา	และหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น	 

เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปให้ได้ครับ

เข้าใจแล้วครับดอกเตอร ์
ขอบคุณมาก	ๆ	เลยครับ

ทางออกของปลาทอง
ทางที่จะท�าให้ปลาทองตัวนี้รอดก็คือ เราต้องเป็นปลาทองประเภทที่ 4 ครับ คือต้องรู้ตัวเอง 

ก่อนว่าอ่างรั่วมีปัญหาแล้วต้องมองหาอ่างใบใหม่ จากนั้นต้องหาวิธีที่จะกระโดดไปให้ได้ครับ



17	 เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส	ที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่ทองมา	ชาวบ้าน 
มารวมตัวกันตามเวลานัดหมาย	ดอกเตอร์ป๋องกล่าวทักทาย 
ทุกคนพร้อมกับเริ่มอธิบายในเรื่องที่สัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน

วันนี้ผมจะอธิบายเรื่อง
เกษตรกรต้นแบบให้ฟังครับ

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้คนเรามีความแตกต่างกัน	คอื	บุคลิกภาพ	ซึ่งมีทั้งหมด	4	ลักษณะ	 
ท�าให้สามารถแบ่งเกษตรกรออกเป็น	4	ลักษณะด้วยกัน	วันนี้ผมมีเกษตรกร	4	คน 

ที่จะมาแนะน�าให้ทุกคนรู้จักครับ

เกษตรกร	4	ลักษณะ

คุณกล้าท้าทาย
เป็นคนกล้าตัดสินใจ เข้มแข็ง
มุ่งมั่น ชอบการแข่งขัน  
มีข้อเรียกร้องสูง เป็นอิสระ
มั่นใจในตัวเอง ดุดัน ชอบใช้อ�านาจ 
และเอาตัวเองเป็นหลัก

ปัญญา

คนรอบข้าง
และสิ่งแวดล้อม

คุณธรรม

คุณพอเพียง	
เป็นคนชัดเจน ถูกต้อง  

ท�าตามกฎ มีเหตุผล ระมัดระวัง  
ท�าอะไรเป็นทางการและ 

มีหลักการเสมอ ยึดติดกับ 
รายละเอียด และไม่ชอบความเสี่ยง ตัวเอง

คุณหวานเย็น
เป็นคนที่สงบนิ่ง ระมัดระวัง มีความอดทนสูง

และเป็นผู้ฟังที่ดีถ่อมตน เชื่อถือได้แต่ไม่รับแนวคิดใหม่
และไม่ชอบแสดงออก ดื้อเงียบ

ไม่แสวงหาการเปลี่ยนแปลง

คุณแจ่มใส
เป็นคนชอบเข้าสังคม ช่างคุย เปิดเผย 
กระตือรือร้น มีพลังชักจูงใจผู้อื่น ร่าเริง
โวยวายเสียงดัง ไม่ค่อยระมัดระวัง 
ตื่นเต้นรีบร้อน และไม่สนใจเรื่องเวลา
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เกษตรกรต้นแบบ 
เป็นยังไงคะดอกเตอร์	?

มาครับ	ผมจะอธิบายให้ฟัง	การเลอืกสรรคน 
ที่เราเรียกว่า	“เกษตรกรต้นแบบ”	ซึ่งมีคุณสมบัต ิ
ที่เหมาะสม	เพื่อเป็นผู้น�าของชุมชนในการแก้ปัญหา 

ให้เป็นไปอย่างได้ผลและมีความยั่งยนืครับ

เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย	รู้จักเกษตรกรทั้ง	4	คนแล้ว	ตอนนี้
อยากให้ทุกคนคิดตามว่าบุคลิกของตัวเองเป็นเหมอืนใคร
ใน	4	คนนี้	เมื่อเรารู้ตัวว่าเป็นแบบไหนแล้ว	ต้องยอมรับใน

สิ่งที่เราเป็นเสียก่อน	เพื่อคิดพัฒนาตัวเองต่อไปครับ

คราวนี้
ก็ได้เวลาตามหา 
เกษตรกรต้นแบบ 

กันแล้วครับ

	 ทันทีที่ได้ยินค�าว่าเกษตรกรต้นแบบ	
ทุกคนต่างหันมองหน้ากันด้วยความสงสัย	
แม่บุญเติมรีบยกมอืถามพร้อมเอามือเกาหัว
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ปรับแต่งและ 
ต่อยอดองค์ความรู ้

ให้เข้ากับ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

แล้วเราจะมีกระบวนการ
สรรหาเกษตรกร

ต้นแบบยังไงครับ	?

นี่คือกระบวนการสรรหา
เกษตรกรต้นแบบที่ดีครับ

สรรหาคน 
ที่มีความรู ้

ความสามารถ
เพื่อเป็น

ต้นแบบให้กับ
คนในชุมชน

กระบวนการสรรหาเกษตรกรต้นแบบ

ค้นหาศักยภาพ
ของเกษตรกร และ
เปิดโอกาสให้ได้

ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ที่ค้นคว้าและ
ทดสอบมาแล้ว
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การมีเกษตรกรต้นแบบจะท�าให้เรามีผู้น�า 
ในการแก้ปัญหาที่	ไว้วางใจได้	ช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจให้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรค
ต่าง	ๆ	แต่ที่ส�าคัญอย่าลมืว่าตัวเราเองต้องฝึก
การคิดอย่างสร้างสรรค์	เพื่อค้นหาสิ่งใหม่	ๆ	

อยู่เสมอด้วยนะครับ

	 ถึงตอนนี้สีหน้าของชาวบ้านหมู่บ้านน�้าใส
ทุกคนมีความสดชื่นและเบิกบาน	ผู้	ใหญ่ทองมา
ยกมอืไหว้ขอบคุณดอกเตอร์ป๋องก่อนที่ทุกคนจะ 
แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข	

 กล้าคิดนอกกรอบ	สร้างโอกาสสู่ความส�าเร็จ
	ยอมรับความจริง	วิ่งหาทางออกที่หลากหลายด้วยเหตุผลและคุณธรรม
	ค้นหาเกษตรกรต้นแบบ	สู่ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง

เป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชน

มีเหตุผล

เป็นนักคิด มีจิตอาสา

มีความ 
เป็นผู้น�า

อ่านออก
เขียนได้



ชีวิตออกแบบได้บทที่
2
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ขี้วัวกองหน้าบ้านหลายวัน
แล้วเหม็นมาก	แม่ ให้เอาไป

ทิ้งครับดอกเตอร์	

ทิ้งท�าไมล่ะครับ	ถึงจะเหม็น	แต่มันก็เป็นปุ๋ยชั้นดี
เลยนะ	ของทุกอย่างบนโลกนี้มีคุณค่าในตัวเอง 

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแบบไหนนะ

	 ที่หน้าบ้านของแม่บุญเติม	เจ้าหมึกลกูชายจอมซนก�าลังลากถุงที่
ใส่ขี้วัวไปทิ้ง	เพราะทนกลิ่นเหม็นไม่ไหว	เป็นจังหวะเดียวกับที่	 
ดอกเตอร์ป๋องเดินผ่านมา	จึงถามด้วยความสงสัย
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แม่บุญเติมลองออกแบบ
แผนชีวิตของตัวเอง 
ดจูากกระดาษแผ่นนี้

นะครับ

แม้แต่ขี้วัวก็ยังมีคุณค่า 
หรอืคะดอกเตอร์	?

การที่เราจะน�าพาตัวเองไปสู่
ชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย	

จ�าเป็นที่เราจะต้องค้นหาคุณค่า
ของชีวิตให้เจอเสียก่อนครับ	
เพื่อเอาคุณค่าเหล่านี้ไปเลือก

ท�าในส่ิงทีตั่วเองรักและอยากท�า	
ด้วยการออกแบบแผนชีวิตของ

ตัวเองครับ
	 ดอกเตอร์ป๋องอธิบายพร้อมหยิบกระดาษ	1	ใบ	ออกมา
จากกระเป๋ายื่นส่งให้แม่บุญเติม	เจ้าหมึกรีบชะโงกหน้ามาด ู
ด้วยความอยากรู้อยากเห็น
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กิจกรรม	ออกแบบแผนชีวิตของตัวเองด้วยกระดาษ 8 ช่อง นี้

เมื่อออกแบบแผนชีวิตของเราได้แล้ว	อย่าลมืมุง่มัน่ท�าตามแผน 
ทีต่วัเองวางไว้ด้วยนะครับ	แล้ววันหนึ่งแม่บุญเติมก็จะ

ประสบความส�าเร็จ	และมีชีวิตที่สุขสบายอย่างที่ตั้งใจได้ครับ

ช่องที่	3
คดิและเขยีนว่ามอีะไรเป็น 
อปุสรรคต่อทางเลอืกท่ีเราวงไว้บ้าง
ช่องที่	4
คิดและเขียนว่าเราจะผ่าน 
อุปสรรคนั้นไปเพื่อให้ 
ประสบความส�าเร็จได้อย่างไร

ช่องที่	1 
เขยีนความตัง้ใจหรอืเป้าหมายสูงสุดของเรา  
หรอืสิง่ทีใ่นชวิีตนีเ้ราอยากท�าให้ส�าเรจ็ 
ช่องที่	2
เขียนอธิบายว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายมี 
ทางเลือกอย่างไรบ้างทีจ่ะท�าให้เราส�าเรจ็ โดยเขยีน 
เป็นล�าดับ 1, 2, 3, 4 แล้ววงกลมทางเลือกที่คิด
ว่าจะเป็นทางเลือกที่ท�าให้เราส�าเร็จมากที่สุด

ช่องที่	5-8  
ใส่อายขุองเราโดยเพ่ิมจากปัจจุบนั
ช่องละ 10 ปี เช่น อาย ุ30 ก็ใส่ 40, 
50, 60, 70 ฯลฯ พร้อมกบัเขยีน 
ด้วยว่า ในแต่ละช่องนัน้จะท�าอะไร 
อย่างไร เพือ่ไปให้ถงึฝันทีต่ัง้ไว้

คุณจะวางแผนชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตทุก	ๆ 	10	ปี	ข้างหน้าอย่างไร

	1. เป้าหมายสูงสุดในชีวิต

	5. เป้าหมายเมื่อถึงอายุ	40	ปี

	2. ทางเลอืกเพือ่บรรลเุป้าหมาย

	6. เป้าหมายเมื่อถึงอายุ	50	ปี

	3.	 อุปสรรคต่อทางเลือก

	7. เป้าหมายเมื่อถึงอายุ	60	ปี

	4. วธิทีีจ่ะผ่านอปุสรรค

	8. เป้าหมายเมื่อถึงอายุ	70	ปี
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	ก็ที่บ้านปลกูแต่มะม่วง 
นี่คะ	ไม่รู้จะเอาอะไรมาขาย

ถ้ามีมะม่วงเหมือนกัน	เราต้องสร้างความแตกต่างให้ได ้
นะครับ	ถึงจะขายได้	เช่น	ท�าเป็นมะม่วงกวน	ข้าวเหนียว

มะม่วง	หรอืมะม่วงน�้าปลาหวาน	หรอืไม่ก็คิดหาสินค้าใหม่	ๆ 	 
มาขายครับ	อยากมีรายได้ที่ดี	ต้องท�าในสิ่งที่ตวัเองถนดั	

ลงทนุน้อย	แต่ก�าไรสงู	โดยใช้สตูรส�าเร็จเคล็ดลับ 
ที่ว่า	ง่าย	ไว	ใหม่	ใหญ่	มีความสุข 
ยั่งยนืตามแบบทดสอบนี้เลยครับ

	สวัสดีครับแม่สมใจ	 
ผมเห็นเอามะม่วงมาขาย 
เหมือนกันหมดจะขายได้

เหรอครับ	?

	 เมื่อเดินมาถึงตลาดสดยามเช้าของหมู่บ้านที่ชาวบ้าน
ต่างน�าพชืผักผลไม้ของตนเองมาขาย	ดอกเตอร์ป๋องสังเกต
เห็นว่า	ชาวบ้านหลายคนขายมะม่วงเหมอืน	ๆ 	กนั	รวมถงึ
แม่สมใจ	เมยีของผูใ้หญ่ทองมาด้วย	ดอกเตอร์ป๋องจึงเดิน
เข้าไปทักทาย
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แบบทดสอบ
เริม่จากส�ารวจความเป็นไปได้ในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลผลิตทาง 
การเกษตรในครวัเรอืน จากนัน้บนัทกึคะแนนตามปัจจยัทีก่�าหนดให้ต่อไปนี้
ล�าดับคะแนน (คะแนน 1 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 5 = มาก)

ขายอะไรดี ง่าย ไว ใหม่ ใหญ่ มีความสุข ยั่งยนื รวม

ท�านา 1 1 1 1 5 3 12

ท�าปุ๋ยอินทรีย์ 5 3 3 3 3 5 22 

ปลกูเห็ด

ท�าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ

ค้าขาย

ปลกูผัก
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เมื่อลองรวมคะแนนดูก็จะรู้
ว่าเราควรท�าหรอืขายอะไร
ที่จะท�าให้เรามีทั้งรายได้ที่ดี	
และมีความสุขที่ยั่งยนืครับ

ขอบคุณมากเลยค่ะ 
ดอกเตอร์ป๋อง

การจะค้นหาเส้นทางความส�าเร็จ
ของชีวิต	ก็เหมอืนเปิดประตทูี ่
ถกูล็อคไว้	เราต้องหาลกูกุญแจ 
ที่ตรงล็อคกับแม่กุญแจตัวนั้น 

เพื่อไขและเปิดออก
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“ต้องท�าทุกอย่างในปัจจุบันให้ดีที่สุดและต้องเป๊ะ”	เหมอืน 
ไขความส�าเร็จของชีวิตให้ออกแล้วเดินไปข้างหน้า	กล้าคิด 
นอกกรอบอย่างมีเหตุและผล	จากนั้นเพิ่มมลูค่าให้สินค้า 

โดยท�าสิ่งที่ใหม่และแตกต่างครับ

	 แม่สมใจย้ิมอย่างมคีวามหวัง	ดอกเตอร์ป๋องกล่าวลาแม่สมใจ	
ก่อนจะเดินไปแวะทักทายชาวบ้านในตลาดอย่างเป็นกันเอง	 
ท�าให้บรรยากาศยามเช้าดสูดใสและสดชื่นมากขึ้น

 ทุกชีวิตมีคุณค่า	ต้องมองหาและน�ามาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
 สร้างความใหม่และความแตกต่างอย่างชาญฉลาด	เพื่อสร้างโอกาสที่มากขึ้น



1
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ค�าตอบของ
เหตุและผล3

บทที่
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	 เช้าวันนีอ้ากาศดี	ผูใ้หญ่ทองมานดัลกูบ้านมาฟังดอกเตอร์ป๋องอธบิาย
ให้ความรูเ้ก่ียวกับการท�าเกษตรเพิม่เติม	เจ้าหมกึรีบจงูมอืแม่บุญเติมว่ิงแจ้น
มาแต่ไกล	หวังว่าจะมาฟังเรื่องสนุก	ๆ	และเล่นเกมของดอกเตอร์ป๋อง

รีบ	ๆ	หน่อยแม่	 
เดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขา

โอ๊ย	!	ช้า	ๆ	หน่อย 
เจ้าหมึก	แม่แก่แล้ว

ถ้าปีนี้เราปลกูข้าวได้ผลผลิตน้อย 
	ปีหน้าเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ได ้
ผลผลิตเต็มที่ยังไงดีครับ	?

ก็ปลกูเหมอืนเดิมแหละครับ	ปีนี้อาจจะ 
น�้าน้อยเลยได้น้อย	ปีหน้าอาจจะน�้า
มาก	เดี๋ยวก็ได้ข้าวเยอะ	ๆ	เองครับ
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แบบนี้แสดงว่าเราใช้		“ความรู้สึกและ
อารมณ์”	มากกว่า	“เหตุและผล”	นะครับ	
ท�าให้เรายังท�าเกษตรด้วยวิธีเดิม	ๆ	 
ซึ่งมักจะได้ผลแบบเดิม	ๆ	นั่นเอง

วันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นครับ	 
เพื่อวัดกันว่าเราเป็นคนที่ใช้	 

“ความรู้สึกและอารมณ์”	หรอื	“เหตุและผล”	 
ในการตัดสินใจมากกว่ากัน

ในแต่ละค�าต่อไปนี้	 
ให้ทุกคนบอกตามสีที่เห็นครับ

กิจกรรม
จากข้อความด้านล่างนี้ลองบอกตามสีที่เราเห็น

เหลือง ฟ้า ชมพู น�้าตาล ม่วง

แดง เขียว น�้าเงิน ส้ม ด�า
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ผลลัพธ์
หากเอ่ยได้คล่อง	ไม่ติดขัด	
แสดงว่าเราเป็นคนใช้	
“ความรู้สึกและอารมณ์”	
มากกว่า	“เหตุและผล”

หากเอ่ยไม่คล่อง	ติดขัด
เป็นระยะ	ๆ 	แสดงว่าเรา
เป็นคนที่ใช้	“เหตุและผล”	
มากกว่า	“ความรู้สึกและ
อารมณ์”

	 หลังจากทุกคนผลัดกันอ่านจนครบ	ดอกเตอร์ป๋องสังเกตว่า 
ชาวบ้านส่วนใหญ่อ่านแบบติด	ๆ	ขัด	ๆ	รวมถึงเจ้าหมึกที่วนมาอ่านอยู่
หลายรอบก็ยังไม่ถกูเสียที	จึงได้สรุปแบบทดสอบนี้	ให้ชาวบ้านฟัง

จากกิจกรรมนี้จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เลอืกที่จะ
อ่านตามตัวหนังสอืมากกว่าเอ่ยตามสีที่เห็น	นั่นคอืใช้	

“เหตุและผล”	มากกว่า	“ความรู้สึกและอารมณ์”		แต่ในชีวิตจริง
ท�าไมเราถึงใช้	“อารมณ์”	มากกว่า	“เหตุผล”		ในการแก้ปัญหา	 
ซึ่งเป็นต้นเหตุให้วนเวียนอยู่กับผลลัพธ์แบบเดิม	ๆ	ครับ

การได้มาซึ่งเหตุและผล	
เกิดจากการใช้ประสาท
สัมผัส	เพื่อให้ได้ข้อมูล	
และน�าข้อมูลที่	ได้ไป

ตัดสินใจ
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มีเกมอีกไหมครับดอกเตอร์ 

ผมชอบเล่น	สนุกดี
มีครับ	อยากให้ทุกคนลองมองรปูนี้
แล้วบอกผมว่าเห็นอะไรบ้าง	?

แบบทดสอบ
จากรูปเหล่านี้
เราเห็นเป็นอะไรบ้าง

ผลลัพธ ์จะเห็นได้ว่าในรูปใบเดียวกัน	แต่ละคนอาจ
แปลความหมายได้แตกต่างกัน	เหตุและผลของแต่ละคน
ย่อมแตกต่างกันด้วย	เพราะเราตัดสินใจจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา	
ดังนั้น	เหตุผลจะถูกต้องได้จ�าเป็นต้องใช้สติ	และมีการฝึกฝนความคิด

2

3

1

*	ภาพประกอบจากศิลปิน	1.	Donald	L.	Rust	2.	Salvador	Dali	3.	William	Ely	Hill
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เส้นทางกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

การใช
้ประสา

ทสัมผัส
อยากรู้อยาก

เห็น

	เชื่อมโยงเหตุและผล

ช่างซักช่า
งถาม	

การจัดกล
ุ่ม

เปรียบเทียบ 
ความเหมือนความต่าง

วิเคราะห์สังเคราะห์	
การจัดล�าดับความส�าคัญ		การวางแผน

ความคิดสร้างสรรค์
ประดิษฐ์

ความคิด
เชิงนวัต

กรรม

การคิดแบบมีกล
ยุทธ์

นอกจากนี้	เราต้องควบคุม 
เรื่องการฝึกจิตให้เข้มแข็งด้วยนะครับ	
เพื่อที่เราจะได้เอาชนะใจตัวเองให้ได้	
ถอืเป็นการสร้างภมูิคุ้มกันให้เราได้ 

อีกทางหนึ่งครับ
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	 ดอกเตอร์ป๋องเห็นชาวบ้านก�าลังสนใจ	จึงชวนชาวบ้านให้
ฟังนิทานที่เตรียมมา	เจ้าหมึกดตูื่นเต้นเป็นพิเศษ	ยกมือชูจน 
สุดแขนทั้งสองข้าง มีใครอยากฟังนิทาน

บ้างครับ	?

นิทานที่ผมจะเล่าวันนี้เป็นเรื่อง
สงครามจิตขาวและจิตด�าครับ

	 มีเมอืงอยู่สองเมืองชื่อเมืองจิตขาวและเมอืงจิตด�า	อยู่มาวันหนึ่ง	
เจ้าเมืองจิตด�าที่มีความโลภ	ความลุ่มหลงมัวเมา	และเต็มไปด้วยกิเลส	
อยากครอบครองเมอืงของจิตขาว	ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีณุธรรม	มคีวามคดิดี	
และสร้างสรรค์	แต่ด้วยพละก�าลังของเจ้าเมอืงจิตด�าที่มีมากและเข้มแข็ง
กว่า	จึงยกไพร่พลเดินทางมาโจมตีเมอืงจิตขาวอย่างเต็มที่

แบบนี้เมอืงจิตขาวก็ต้อง
แพ้แหง	ๆ 	เลยสิครับ
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ยังครับ	เพราะเจ้าเมอืงจิตขาวฉลาดมากครับ	เมื่อรู้ว่าไพร่พลของตัวเองอ่อนแอกว่า	 
ถ้ายกทัพมาตีกันซึ่ง	ๆ	หน้าก็ต้องแพ้แน่นอน	เจ้าเมอืงจิตขาวจึงใช้ความคิดวางแผน
ลวงกองทัพจิตด�าให้หลงเข้าไปในจุดที่ตัวเองได้เปรียบ	จากนั้นจึงค่อย	ๆ	ซุ่มโจมตี

กองทัพจิตด�าแบบไม่รู้ตัว	จนสุดท้ายก็พ่ายแพ้กลับไปครับ	

ในจิตใจคนเราก็เหมอืนกันครับ	มีทั้งจิตขาวและ 
จิตด�า	การเอาชนะจิตด�าให้ได้ต้องใช้สงครามกองโจร	 

จิตขาวต้องใช้วิธีตะล่อมไปทีละนิด	สร้างตัวเองให้เข้มแข็ง	
จนสามารถเอาชนะจิตด�าได้	ในการแก้ปัญหาชีวิตก ็

เช่นกัน	ถ้าเรายังแก้ปัญหาด้วยวิธเีดิม	ๆ	คอื	ตามใจจิตด�า	 
เราก็ไม่สามารถค้นพบทางออกที่ดีที่จะน�าไปสู ่

ความสุขได้ครับ

ดอกเตอร์ป๋องเล่าแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะ	 
							ต่อไปนี้พวกเราต้องเอาชนะจิตด�า 
																			ในตัวเองให้ได้	แล้วจะมี
																		ทางออกที่ดีแน่นอน

	 ทุกคนพร้อมใจกันชกู�าป้ันข้ึนมาด้วยความมัน่ใจ 
ดอกเตอร์ป๋องยนืยิ้มอย่างมีความสุข	เมื่อเริ่มเห็น 
ชาวบ้านมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
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	 ระหว่างทางเดินกลับบ้าน	ลุงบุญมีตั้งใจจะเดินไป
ส�ารวจดแูปลงนาข้าวของตัวเอง	ลุงบุญมีเป็นคนติดบุหรี่	
แต่ก็มีความตั้งใจว่าจะเลิกบุหรี่อยู่หลายครั้ง	ระหว่างที ่
ลุงบุญมีจะเดินไปที่แปลงนา	ก็เกิดความสับสนขึ้นใน 
ความคิดของตัวเอง

วันนี้อากาศดีนะ	
ระหว่างเดินสบูสักมวน

ก่อนท�านาดีกว่า

เมื่อเดินมาถึงแปลงนาแล้วก็เกิดความสับสนขึ้นอีก

เดินมาถึงแล้ว
สบูเลย

ลุงบุญมีตัดสินใจเดินรอบแปลงนาจนครบ	 
1	รอบ	จึงมานั่งพักใต้ต้นไม้ริมคันนา

เดี๋ยวก่อน	เดินตรวจ
รอบแปลงนาสักรอบ

ค่อยสบูก็ได้

เดินไปให้ถึง 
แปลงนาแล้ว 
ค่อยสบูก็ได้
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เดินครบรอบแล้ว	
สบูเลย

นี่ก็	ใกล้เที่ยงแล้ว
กินข้าวให้เสร็จก่อน
ค่อยสบูหลังอาหารแล้วกัน

	 ลงุบุญมหียิบกระติบข้าวมากินข้าวกลางวันจนอิม่ 
ก็มีความคิดสับสนข้ึนมาอีก

กินข้าวอิ่มแล้ว	 
สบูเลยดีกว่า

เดินย่อยตรวจ 
แปลงนาอีกสักรอบ	 
กลับมาค่อยสบูละกัน

	 สุดท้ายลุงบุญมีเดินส�ารวจแปลงนาอีกรอบ	
ก่อนจะเดินกลับบ้าน	เมื่อกลับมาเหนื่อยก ็
ล้มตัวลงงบียาว	สรุปว่าต้ังแต่เช้าจนถึงเย็นก็ไม่ได้ 
สบูบุหรี่สักมวน	ด้วยการใช้จิตขาวต่อรอง	 
ตัดทอนก�าลังของจิตด�าไปเรื่อย	ๆ 
จนเอาชนะได้

แบบนี้นี่เองที่เป็นการเอาชนะ 
จิตด�าจนส�าเร็จ	เหมอืนที่ 

ดอกเตอร์ป๋องพดูเอาไว้เลยจริง	ๆ

 ใช้เหตุและผลในทุกการตัดสินใจ	ไม่วู่วามจนเสียการใหญ่ด้วยอารมณ์
 ชนะใจตัวเองด้วยคุณธรรม	ต่อกรกับจิตด�าด้วยจิตขาว
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วิธีคิด พลิกชีวิต4
บทที่
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	 วันนี้ดอกเตอร์ป๋องตื่นแต่เช้า	เพราะนัดหมายกับผู้ใหญ่ทองมาว่าจะออกไปเดิน
เยี่ยมลูกบ้านในหมู่บ้าน	ระหว่างทางก็แวะทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง	พร้อมกับ
ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบไปตามประสา

ชาวบ้านที่นี่ก็อยู่กันแบบนี้แหละครับ	 
ขยันท�ามาหากินกัน	แต่ก็ยังยากจนครับ

ผมว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการใช้ชีวิตครับ	ก่อนลงมอืท�าอะไร	เราต้องคิด
ไตร่ตรองให้รอบคอบ	ดีกว่าการใช้ก�าลังกายอย่างเดียวครับ	เช่น	เราเคยท�านา

ขาดทุนไร่ละ	2,000	บาท	ถ้าขยันท�า	10	ไร่	ก็จะขาดทุน	20,000	บาท	เลยครับ	
มาท�างานโดยใช้ความคิดกันดีกว่า	เริ่มจากการตั้งค�าถามหาสาเหตุของปัญหา	และ
มาเป็นนักสืบเพื่อค้นหาค�าตอบในการแก้ไขให้ตรงจุดครับ	หรอืเราอาจเรียกมันแบบ

นักวิชาการว่าวิจัย	ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และจะเกิดสิ่งใหม ่
ที่แตกต่างให้พวกเรา



41

ครับ		การวิจัยเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยให ้
แก้ปัญหาง่ายข้ึน	และหาค�าตอบให้กับปัญหานัน้ละครับ	
จริง	ๆ	พวกเราก็เคยท�ากัน	เช่น	เรากินอาหารแล้ว 

ท้องเสยี	ก็พยายามหาสาเหตุว่ากินอะไรเข้าไปบ้าง	คนที ่
กินพร้อมกับเราเขาท้องเสียเหมอืนเราไหม	ถ้าคนทัง้บ้าน 

กินด้วยกัน	ทุกคนท้องเสียเหมอืนกันหมด	ก็พอ 
คาดการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่ากับข้าวจานนั้น
แน่เลย	นีก็่เป็นวิธคีดิใช้เหตุและผลในการหาค�าตอบครับ	
เพื่อจะได้แก้ไขไม่	ให้เกิดอีก	โดยเริ่มจากการหาข้อมลู	

คาดการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าอะไรเป็นสาเหตุ	และ
ท�าการทดลองหรอืพิสูจน์หาค�าตอบ	ถ้าจะให้แม่นย�า
ต้องลองท�าหลาย	ๆ	ครั้งว่าได้ผลเหมอืนกันไหม

การวิจัยมันดีอย่างนั้นเลย 
เหรอดอกเตอร์	แล้วเขาท�ากัน 

ยังไงครับ	?
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การท�าวิจัยจะท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
อันจะน�ามาซึ่งการเกิดสิ่งใหม่	ๆ	ที่แตกต่าง	

ท�าให้ทุกปัญหามีทางออก	เราต้องหมั่นฝึกฝน
ทักษะเหล่านี้ด้วยนะครับ

นี่ครับผู้	ใหญ่	เพียงเรา 
จดสิ่งที่เราได้จากการสังเกต 
อย่างละเอียด	ช่างเปรียบเทียบ	 

ช่างสงสัย	ก็จะท�าให้
เราเกิดค�าถาม

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตารางบันทึกข้อมูล

หัวข้อ ลักษณะ
กิจกรรม ผลที่ได้ สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง
สิ่งที่ต้อง 

พัฒนาต่อยอด

1.

2.

3.

4.

5.

สังเกต	

(ประสาทสัมผัส)

เพื่อให้ได้ข้อมูล 

หรือการค้นหาปัญหา

การคิดวิเ
คราะห์

การตั้งค�า
ถาม

การเชื่อม
โยง

การบันทึก
ข้อมูล แล้วเราจะเริ่มต้น 

บันทึกข้อมูลกันได
้อย่างไร 

ล่ะครับดอกเตอร์ป๋อ
ง	?
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	 หลังจากคุยกับผู้ใหญ่ทองมา 
ดอกเตอร์ป๋องหันไปชวนชาวบ้านที่อยู่
แถวนั้น	พร้อมกับนัดหมายให้มาเจอกัน 
ที่บ้านผู้ใหญ่ทองมาในวันพรุ่งนี้เช้า

พรุ่งนี้เช้าขอเชิญทุกคนไปที่บ้านผู้ใหญ่หน่อยนะครับ	
ผมจะเลี้ยงกาแฟคนละแก้ว	แล้วเจอกันนะครับ

เอาละครับ	วันนี้ตามสัญญาว่าผมจะเลี้ยงกาแฟ 
ทุกคน	แต่ก่อนอื่นอยากให้พวกเรามาลองชิมกาแฟ 
ในสูตรที่ผมชงไว้แก้วนี้ก่อน	จากนั้นให้ทุกคนเดิน
ไปชงกาแฟมาให้ผม	1	แก้ว	แต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ได้

รสชาติเหมอืนกับที่ผมชงไว้เลยนะครับ

แล้วแบบนี้จะรู้ได้อย่างไร 
ว่าดอกเตอร์ป๋องใส่อะไรไปบ้างคะ	?   

ถ้าไม่รู้ก็คงจะชงออกมา 
ให้เหมอืนไม่ได้หรอกค่ะ

ได้สิครับ	ลองด	ู 
เอ้า	!	ทุกคน 
เริ่มเลยครับ

	 เช้าวันนี้ทุกคนมาตามค�านัดหมาย
ของดอกเตอร์ป๋อง	รวมถึงเจ้าหมึกก็ตาม
แม่บุญเติมมาด้วย	ถึงจะกินกาแฟไม่เป็น	
แต่ก็แอบคิดในใจว่าต้องมีอะไรสนุก	ๆ	
ให้ท�าแน่	ๆ



44

จะไหวเหรอครับ
ดอกเตอร์	ชิมหมดนี่

ตาสว่างยันเช้าแน่	ฮ่า	ๆ 	ๆ 	ๆ 	

	 ทันทีที่สิ้นเสียงดอกเตอร์ป๋อง	ชาวบ้านทุกคนก็ทยอยลุกกันมาชิมกาแฟที่ดอกเตอร์ป๋อง 
ชงไว้	จากนั้นจึงไปที่	โต๊ะชงกาแฟที่ผู้ใหญ่ทองมาเตรียมไว้	เจ้าหมึกลุกไปช่วยแม่บุญเติม 
ตักส่วนผสมอย่างสนุกสนาน	ผ่านไปประมาณ	20	นาที	ทุกคนน�ากาแฟของตัวเองไป 
วางเรียงไว้ 	ให้ดอกเตอร์ป๋องชิมหลายแก้ว	จนผู้ใหญ่ทองมาแซว

ไหวสิครับผู้ใหญ่	แต่ผู้ใหญ ่
ต้องช่วยผมชิมด้วยนะครับ

ผมชิมหมดแล้ว	ก็อร่อยดีนะครับ	แต่ไม่ม ี
แก้วไหนที่รสชาติเหมอืนของผมเลยสักแก้ว

แล้วเราชงให้เหมอืน 
ได้ด้วยเหรอคะ	?	เพราะไม่รู้
เลยว่าใส่ส่วนผสมไปเท่าไร

	 ดอกเตอร์ป๋องหยิบกาแฟมาชิมทีละแก้วอย่างใจเย็น 
จนครบทุกแก้ว	โดยมีเจ้าหมึกตามลุ้นอยู่ไม่ห่าง
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ตั้งค�าถามกับสิ่งที่เราคิดและ
วิเคราะห์ว่ากาแฟที่มีรสชาติและ
กลิ่นแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ด้วยประสาทสัมผัส	 
ทั้งจากการชิมและ 

การดมกลิ่นกาแฟเพื่อ
ให้รู้รสชาติ

คิดและวิเคราะห์จากกลิ่นและรสชาติ
กาแฟที่เราชิมว่ารสชาติและกลิ่นเป็น

ไปในทิศทางไหน

3.	ตั้งค�าถาม

2.	วิเคราะห์

1.	สังเกต
ท�าได้ครับ	แต่ต้องคิดและท�าอย่าง 
มีกระบวนการ	คอืต้องเริ่มจาก	 
สังเกต	วิเคราะห์	ตั้งค�าถาม	 

เชื่อมโยง	และบันทึกข้อมลูครับ

ใช้ประสบการณ์เชื่อมโยงว่ากลิ่นและรสชาติของกาแฟแก้วนี ้
น่าจะมส่ีวนผสมอะไรบ้าง	ในปริมาณเท่าไร	ออกแบบสตูรกาแฟ 
จากการคิดเชื่อมโยงกับแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าควรจะใส่อะไร
บ้างเท่าไร	เราก็จะเพิ่มโอกาสของความส�าเร็จในการชงกาแฟ

แล้วครับ	จริง	ๆ	แล้วก็คอืการคาดเดาอย่างมีเหตุมีผล	 
มีหลักการ	ท�าให้โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จสูงข้ึน	 
นี่ละครับ	การแก้ปัญหาที่เริ่มจากการคิดก่อนไงครับ

ทดลองชงกาแฟจากส่วนผสมต่าง	ๆ	 
พร้อมชิมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติ
และกลิ่นที่	ได	้ในแต่ละครั้งเพื่อเปรียบเทียบ

4.	เชื่อมโยง

5.	บันทึกข้อมูล
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	 วันนี้ชาวบ้านที่หมู่บ้านน�้าใสดูมีความสุขเป็นพิเศษ	เพราะนอกจากจะได้มาดื่มกาแฟ
พร้อมหน้ากันในตอนเช้าแล้ว	ยังได้เรียนรูก้ระบวนการวิจัย	การคดิส่ิงใหม่ทีแ่ตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์	และประโยชน์ของการเป็นคนช่างสังเกตและการจดบันทึก	ส่วนเจ้าหมึกก็ได้							
	 	 กินปาท่องโก๋เป็นของแถม

แหม	กลิ่นกาแฟมันหอมยั่วยวน
ใจเหลอืเกินนะครับ	ตอนนี้เชิญ
ทุกคนดื่มกาแฟได้เลย	ผมเตรียม
ปาท่องโก๋เอาไว้ให้ด้วย	และลอง
คิดว่าเรามีปัญหาอะไรกับชีวิต

กับการท�าเกษตรของเราบ้าง	เช่น	
ท�าไมเป็นหนี้	ท�าไมยากจน 
ท�าไมป่วย	ท�าไมลกูต้องไป

ท�างานต่างถิ่นครับ

เพียงเท่านี้เราก็จะได้กาแฟ 
ที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเหมอืนแก้ว

ที่ผมชงเอาไว้ได้ไม่ยากครับ

 	 หาค�าตอบด้วยการวิจัย	จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่าง
 	 เปลี่ยนวิธีคิด	เริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยสมองและปัญญามากกว่าใช้เรี่ยวแรง
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ตลาดธรรมชาติ5
บทที่
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	 ช่วงนี้เจ้าหมึกดจูะติดดอกเตอร์ป๋องเป็นพิเศษ	เพราะหวังว่าดอกเตอร์จะมีอะไรสนุก	ๆ	
มาให้เล่นอีก	วันนี้เจ้าหมึกเลยไปวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านผู้ใหญ่ทองมาแต่เช้า	พอเจอ 
ดอกเตอร์ป๋องก็รีบวิ่งเข้าไปทักด้วยความสนิทสนม	พร้อมกับชวนไปเที่ยวที่บ้าน

สวัสดีครับดอกเตอร์	 
วันนี้ไปเที่ยวบ้านผม

ไหมครับ	?

โอ้โห	!	หนหูมึกมาชวนถึงที่เลย	แบบนี ้
ปฏิเสธไม่ได้แล้ว	แต่วันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยนะ	 

ชื่ออาจารย์รี่	ส่วนนี่ชื่อหนหูมึกครับ

เจ้าหมึกรีบยกมอื
ไหว้แบบเขิน	ๆ	 
ก่อนจะหันไป 
ยิ้มให้ดอกเตอร์ป๋อง

สวัสดีครับหมึก	
วันนี้ขออาจารย์
ไปเที่ยวที่บ้าน
ด้วยคนนะ



49	 เจ้าหมึกกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจ	จากนั้นจึงรีบวิ่งน�า 
ดอกเตอร์ป๋องกับอาจารย์รี่เพื่อพาไปบ้าน	ไม่นานก็มาถึง	มีแม่บุญเติม
นั่งอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้าน

สวัสดีค่ะดอกเตอร์	มากับเจ้าหมึก
ได้ยังไงคะเนี่ย	? 

หนหูมึกชวนมาเที่ยวน่ะครับ	 
ผมเลยชวนอาจารย์รี่มาด้วย	เห็นว่ามีความรู้เรื่อง
การตลาดธรรมชาติ	เผื่อจะมาให้ความรู้ชาวบ้านใน

ชุมชนได้	ว่าแต่นี่ก�าลังท�าอะไรอยู่เหรอครับ	?
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	สวัสดีค่ะ	ก�าลังสานตะกร้าจากไม้ไผ่
อยู่ค่ะ	ตัดมาจากหลังบ้าน	จะเอาไปขาย
ในตลาด	ช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้หรอกค่ะ	
เพราะคนไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว	แต่ว่า
ก็ต้องท�า	เพราะเป็นอาชีพที่ปู่ย่าตายาย

ของเราสบืทอดกันมา

ถ้าเรารู้ว่าขายไม่ได้	หรอืไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	
เราก็ไม่จ�าเป็นต้องขายก็ได้ครับแม่บุญเติม		ยิ่งท�าก็จะ 
ขาดทุนมากขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการผลิต	การขาย	
และไม่มเีวลาพอไปท�างานอืน่	ๆ	ทีส่ร้างรายได้นะครับ	

เราต้องท�าให้เกิดตลาดธรรมชาติ	ซึ่งเป็นตลาด 
ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายที่พึงพอใจในสินค้าหรอืบรกิาร 
จากเรา	โดยเฉพาะแม่เองก็มคีวามสุขในการท�าสินค้า	
หรอืให้บริการด้วยความช�านาญที่แม่มี	ใช่ไหมครับ	
แต่ถ้ายังจะท�าสินค้าเดิม	ก็ต้องพัฒนาสร้างของใหม่	

ที่เรียกว่านวัตกรรมร่วมสมัยครับแม่บุญเติม
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	เอ...	การตลาดธรรมชาติ
เป็นยังไงเหรอครับ	? 
ผมก็อยากรู้เหมือนกัน		

ตลาดธรรมชาติ	ในเบื้องต้นก็คือ	การที่เราจะเอาอะไร
ไปขายนั้น	ควรเริ่มจากความต้องการของคนซื้อ 

นะครับ	ไม่ใช่ความต้องการของตัวเองเพียงอย่างเดียว
ว่าอยากจะขายอะไร	หรอืไม่ใช่ท�าเพราะเป็นอาชีพที่

สบืทอดกันมา	โดยเรามิได้มีปรับปรุงหรอืพัฒนาสินค้า
และบริการให้มีคุณค่า		แต่ก็ควรด�ารงความเป็น 

ตัวตนของผลิตภัณฑ์หรอืภูมิความรู้ท้องถิ่นที่เรียกว่า
เอกลักษณ์ให้คงอยู่และมีมลูค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง	
เกิดประโยชน์ในการใช้ให้สงูขึ้นตามล�าดับของเวลาที่
เปลี่ยนไปครับ	นอกจากนั้น	เรายังต้องพัฒนารปูแบบ
ความสะดวกส�าหรับลกูค้าของเราด้วย	ทั้งในเรื่อง 
ของราคาที่เหมาะสมจงูใจลกูค้า	เพื่อให้ซื้อสินค้า 

มาใช้หรอืทดลองบริการ	สถานที่จ�าหน่าย	
การส่งเสริมการขาย	ที่ส�าคัญคอืต้องมีความรับผิดชอบ

ในทุกกระบวนการหรอืทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
เลยนะครับ
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ฟังดนู่าสนใจนะคะ	
แต่อาจารย์ช่วยอธิบาย 

ให้ฟังมากกว่านี้
หน่อยได้ไหมคะ	?

ได้ครับ	แม่บุญเติม 
ลองนึกภาพดตูามนี้นะครับ

  ขายสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ 
  เช่น ตลาดต้องการพืชผักมีประโยชน์
  ปลอดสารพิษ แทนการใช้สารเคมี
  พัฒนาสินค้าเดิมที่มีอยู่ เช่น เปลี่ยนจาก
  การปลูกข้าวหอมมะลิเป็นข้าวหอมมะลินิล
  ยกเลิกสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ
  ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างสินค้าใหม่  
  เช่น การแปรรูปสินค้าจากกล้วยผลเป็น
  กล้วยเคลือบหลากรส

  ตั้งราคาให้เป็นที่พอใจทั้งของผู้ขาย
  และผู้ซื้อในลักษณะที่ได้ก�าไรปกติ 
  ไม่ใช่ก�าไรสูงสุดเท่าที่จะท�าได้
  ไม่ตั้งหรือกดราคาต�่าสุดทั้งในเชิงต้นทุน
  ปัจจัยการผลิตที่เป็นวัตถุดิบ หรือแรงงาน

สินค้า	+	ลูกค้า ราคา	+	ต้นทุน
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  ต้องมีความรักในอาชีพที่ท�า พร้อมส่งเสริมการใช้  
  แรงงานท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมเอกลักษณ์  
  เฉพาะในบ้านเกิดของตน
  มีความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน 
  ทั้งเรื่องคุณภาพสินค้า การบริการที่ดี

  เลือกสถานที่จ�าหน่ายที่เป็นแหล่ง   
  ชุมชน สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ
  ไม่ไกลจากแหล่งผลิต เพื่อลดต้นทุน  
  การขนส่ง
  ในอนาคตอาจมีร้านค้า Online 
  ให้ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่าย
  และรวดเร็วขึ้น น�าเทคโนโลยีมา   
  ประยุกต์ใช้

  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ผู้บริโภคอย่าง   
  ชัดเจน เช่น การท�าฉลากติดที่ตัวสินค้า 
  ติดราคาเสมอ
  รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อน�าเสนอสินค้า   
  ชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ฝึกวิธีการ   
  ใหม่ ๆ ในการจ�าหน่าย
  ช่วยกันบอกเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับสินค้า  
  ให้เกิดความแพร่หลายและสร้างเครือข่าย 
  ทางธรรมชาติ คือใจที่รักกัน ช่วยเหลือกัน   
  ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

สถานที่จ�าหน่าย	+	ความสะดวก

ส่งเสริมการขาย	+	การสื่อสาร	

คน	+	ความรักและความรับผิดชอบ
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แบบนี้คอืตัวอย่างแนวคิดที่เป็นรากฐานเบื้องต้น
ของการตลาดสมดุลครบวงจรครับ	และจะพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยนื	เมื่อเราน�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ด้วย

หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ด้วยเหรอคะ	?

ส�าคัญมากเลยครับ 
แม่บุญเติม	เริ่มจาก

•	ความพอประมาณ 

 เราต้องท�าธุรกิจโดยยึดหลักความพอดี ไม่เบียดเบียนธุรกิจ

ของคนอื่น สินค้าที่ขายก็ต้องไม่มีมากชนิดจนเกินไป แต่ต้อง

ช�านาญในสินค้าที่ค�านวณถึงต้นทุนและราคาที่มีรายรับของ 

ก�าไรปกต ิและพร้อมทีจ่ะขยายเมือ่เวลาทีท่นุและบุคลากรสมบรูณ์ 

ด้วยการตอบตนเองได้อย่างมีเหตุผลครับ

•	ความมีเหตุผล 

 เราต้องเห็นคุณค่าและให้ความใส่ใจในการบริหารความสัมพันธ์

กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเกษตรกรด้วยกันเอง ตลาดที่ท�า 

การค้าขาย หรือพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนผู้บริโภค โดยสามารถ 

น�าเสนอบริการที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มด้วยครับ
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•		การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 เกษตรกรต้องวางเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ ทั้งการผลิต การตลาด และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

พร้อมตั้งรับการแก้ไขในผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง โดยค�านึงถึง 

การด�ารงชีวิตประจ�าวันของตนเองและครอบครัว สวัสดิภาพพื้นฐาน 

เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงโอกาสของการลงทุนทางด้านอื่น ๆ ควรศึกษา

หาความรู้ด้วยตัวเอง และสถานการณ์เกินคาดคิดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

เหตุสุดวิสัยจากภายนอกมากระทบ เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง

•	ฐานความรู้

 ต้องน�าหลักความรู้และวิชาการที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการวางแผนและ 

การบริหารจัดการตนเอง ครอบครวั อย่างรูจ้รงิ คอืผ่านการตรวจสอบอย่าง

ชัดเจน และพร้อมปฏิบัติจริง รวมถึงถ่ายทอดต่อไปอีกข้ันตอนหนึ่ง ด้วย

ความรู้ลึก กว้าง มีสติ เช่น การฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้น�าของการปรับความคิด 

และการปฏิบัติ พร้อมสร้างเครือข่ายต่อเนื่องแบบทวีคูณให้มีทักษะใน 

การท�างานประกอบอาชีพ และมีอิสระทางความคิดทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัสังคม

•	ฐานคุณธรรม

 เราต้องด�าเนินการผลิตและใช้ชีวิตประจ�าวันภายใต้หลักธรรม มีคุณธรรม 

และจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร มีเมตตากรุณา 

รอบคอบ ระมดัระวงั เพือ่ให้สมดุลในทกุส่วน ต้ังแต่การผลิต การตลาด 

จนกระทั่งส่งมอบให้ผู ้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

เป็นธรรมอย่างเป็นขั้นตอนด้วยครับ
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	 เจ้าหมกึรีบกระโดดตัวลอยด้วยความดี	ใจ	ก่อนจะว่ิงตามแม่ 
เข้าไปที่ครัวหลังบ้าน	เช้านี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่ครอบครัวเล็ก	ๆ	
ของแม่บุญเติมดมูีความสุข	และเต็มไปด้วยความหวังว่าจะมี
	 																																		ชีวิตที่ดีขึ้นในอีกไม่นาน

ฟังที่อาจารย์พดูมาก็พอจะมีความหวังแล้วละค่ะ	
แต่อาจจะต้องไปท�าการบ้านทบทวนซะหน่อย	โดยเอา
หลักเหล่านี้ไปวิเคราะห์และวางแผนว่าจะท�ามาค้าขาย
อะไรกันต่อไปดี	ขอบคุณอาจารย์กับดอกเตอร์มากค่ะ

	 ถึงตอนนี้เจ้าหมึกก็ยังยนืท�า 
คิ้วขมวดอยู่ด้วยความสงสัย	 
จนสุดท้ายก็เร่ิมตัดบทสนทนา
เพราะท้องเริ่มร้องจนเสียงดัง

แม่ครับ	หิวข้าวแล้วครับ	 
วันนี้เราชวนดอกเตอร์ป๋องกับ

อาจารย์รี่กินข้าวที่บ้านด้วยนะครับ

อ้าว	มัวแต่คุยเพลินเลย	วันนี้เชิญ
ดอกเตอร์กับอาจารย์กินข้าว

ที่บ้านด้วยกันนะคะ	เดี๋ยวจะท�า
อาหารพื้นบ้านให้กิน

สุดฝีมอืเลยค่ะ

 สร้างตลาดธรรมชาติ	สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
	 ทั้งคนขายและคนซื้อ

 ท�างานด้วยความรัก	ซื่อสัตย์	และรับผิดชอบในทุกขั้นตอน	
	 เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณค่า
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บนเส้นทางแห่ง
ความสมดุล6

บทที่
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	 วันนี้เป็นวันหยุด	แม่สมใจและแม่บุญเติมน�าของมาขายที่สถานีรถไฟแต่เช้า	 
แม่สมใจหาบเอามะม่วงน�้าปลาหวานที่บรรจุไว้ในถุงอย่างดีมาขาย	ส่วนแม่บุญเติม 
ก็มานั่งเป็นเพื่อนคุย	ในขณะเดียวกันก็มาคอยสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม 
ของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟด้วยว่าต้องการจะซื้ออะไร

	 ประมาณช่วงสาย	ๆ	แม่สมใจก็ขายของจนหมด	และก�าลังจะเตรียมตัวกลับ	
ระหว่างนั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาทักด้วยความคุ้นเคย

สวัสดีค่ะ	
แม่สมใจ	แม่บุญเติม สวัสดีค่ะ	

อาจารย์ตู่ ใช่ไหมคะ ?
สวัสดีค่ะ	ไปยังไง 

มายังไงถึงมาที่นี่ได้คะ	?
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	 คนที่หมู่บ้านน�้าใสรู้จักอาจารย์ตู่ดี	เพราะเมื่อก่อนอาจารย์ตู่และเพื่อน	ๆ	 
เคยมาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน	เพื่อศึกษาและท�าวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชน

งัน้เด๋ียวเราเดินไปด้วยกันเลยค่ะ	
แม่ก�าลังจะกลับบ้านพอดีกลับมาเยี่ยมแม่	ๆ	

นี่แหละค่ะ	คิดถึง	
และก็จะแวะมาหา 

ดอกเตอร์ป๋องด้วยค่ะ

	 แม่สมใจและแม่บุญเติมเตรียมเก็บข้าวของเพือ่เดินทางกลับ	
แต่หลังจากที่ยกหาบขึ้นบ่า	แม่สมใจก็รู้สึกว่าเดินล�าบาก	
เพราะเหมอืนว่าในกระจาดด้านหลัง
								จะหนกักว่าท�าให้ทรงตัวยาก

ที่แม่สมใจหาบของไปไม่ได้	เพราะใส่ของ 
ทั้งสองข้างเอาไว้ไม่เท่ากันยังไงล่ะคะ	 
มันเลยไม่สมดุลกัน	ชีวิตของเรา 

ก็เหมอืนกันนะคะ	ถ้าเราอยากมีความสุข 
อย่างยั่งยนื	ต้องเริ่มจากการใช้ชีวิต

ให้สมดุลก่อนค่ะ

	แล้วเราต้องท�ายังไงถึงจะสร้างสมดุล
ชีวิตได้คะ	ท�ายากหรอืเปล่า	?
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ไม่ยากหรอกค่ะ	แค่เราน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร์ของพระราชามาใช้	ก็สามารถปรับชีวิต

ให้สมดุลได้แล้วค่ะ

พอเพียงก็แปลว่าต้อง
เก็บเงินเอาไว้เยอะ	ๆ	อย่าเอาไป
ซื้อโน่นซื้อนี่	ให้มันมาก	แบบนี้

ถกูหรอืเปล่าคะ	?

ไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะ	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ไม่ได้สอนให้เราหยุดซื้อ	หยุดใช้	หรอืตระหนี่ถี่เหนียว	 
แต่ให้เรารู้จักประมาณตัวเองด้วยเหตุและผล	ว่าอะไรที ่
เราท�าได้โดยที่ไม่เดอืดร้อนทั้งตัวเองและคนอื่น	ซึ่งถ้าเรา
จะดูว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 

มีหลักคิดที่เรียกว่า	3	ห่วง	2	เงื่อนไขค่ะ	ได้แก่

มีเหตุผล

ใช้เหตุผลตัดสินใจทุกเรื่อง	
และมีสติ

พอประมาณ

ไม่มากและน้อยจนเกินไป	
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ภูมิคุ้มกัน

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	

ที่ส�าคัญคือต้องอยู่ 
บนพื้นฐานของ	“ความรู้”	 

และ	“คุณธรรม”	ด้วยนะคะ
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ว่าแต่เราน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่านี้ 
ไป ใช้กับใครได้บ้างล่ะ	แม่เป็น

ชาวนาชาวสวนใช้ได้หรอืเปล่า	?
ดอูย่างกระเป๋าใบนีสิ้คะ	เราคดิพจิารณาแล้ว 
ว่าเราจ�าเป็นต้องใช้	จึงไปหาซือ้มาในราคา 
ทีเ่หมาะสมกับเรา		“พอเพยีง”	จึงอาจจะม ี
ของหรหูราก็ได้		แต่ต้องเหมาะสมกับรายได้ 
ของเราและไม่เบียดเบียนผูอ้ืน่	หรอืเรียกว่า	 

“พอเพยีงตามอตัภาพ”

	 สายแล้วแต่แดดไม่ร้อนมาก	ทัง้สามคนเดินคยุกันมาเรือ่ย	ๆ	เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ทีด่เูหมอืนแม่สมใจและแม่บุญเติมจะสนใจเป็นพเิศษ	ไม่นานนกัก็มาถึงบ้านผูใ้หญ่ทองมา	มผีูใ้หญ่ทองมา	 
ดอกเตอร์ป๋อง	และอาจารย์รี่นั่งจิบกาแฟพร้อมพดูคุยกันอย่างออกรส

สวัสดีค่ะ
ทุกคน

อ้าว	อาจารย์ตู่มาแล้ว
เหรอครับ	ก�าลังบ่นถึง

อยู่พอดี

ยินดีต้อนรับครับ	เที่ยงนี ้
กินข้าวกลางวันด้วยกันครับ	 
เดี๋ยวให้แม่สมใจท�าสุดฝีมอืเลย
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	 เช้าวันใหม่อากาศก�าลังเย็นสบาย	แม่สมใจพาอาจารย์ตู่ไปเดินดสูวนมะม่วง 
ที่ปลกูเอาไว้ไม่ไกลจากบ้าน	พร้อมกับสดูอากาศบริสุทธิ์ของชนบทยามเช้าจนเต็มปอด

ปีนี้ท�านาด้วย
หรอืเปล่าคะ	? ปีนี้ยังคิดหนักอยู่เลยค่ะ	แม่มีที่นาอยู่	30	ไร่	 

ตั้งใจว่าจะปลกูข้าว	แต่ติดที่เงินไม่พอที่จะลงทุน	 
ทั้งค่าเมล็ดพันธุ์	ค่าปุ๋ย	ค่ายา	ค่าจ้างแรงงาน	ก็เลยคิด 

จะกู้เงินมาก่อน	ลูกชายที่เรียนอยู่ที่กรุงเทพฯ	 
ก็โทรมาขอเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถอืใหม่ด้วย 
	แล้วนี่พ่อของผู้ใหญ่แกก็เป็นเบาหวาน	

ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก	ค่าใช้จ่ายเยอะแบบนี ้
เลยไม่รู้จะจัดการยังไงค่ะ
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ใจเย็น	ๆ	นะคะแม่สมใจ	ค่อย	ๆ	คิดนะ	 
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ	ถ้าเราน�า 
แนวคิดเรื่องความสมดุลโดยใช ้

หลักเศรษฐกิจพอเพียง	3	ห่วง	2	เงื่อนไข 
มาพิจารณา	ก็จะพบทางออกที่ดีที่สุดค่ะ

• ที่นา 30 ไร่ มีขนาดใหญ่เกินไป 
มีเงินลงทุนพอไหม ท�าไหวหรือเปล่า 

• ถ้าเงินไม่พอ ต้องกู้ยืม ต้องเสีย 
ดอกเบี้ยเพิ่มอีก คุ้มหรือเปล่า

• ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงและอันตราย  
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ท�าได้จากเศษพืช

 และวัสดุท้องถิ่นประหยัดกว่า

• หาวิธีอื่นโดยยึดหลักที่ว่า ง่าย  
ไว ใหม่ ใหญ่ ความสุข ยั่งยืน 

 เช่น ปล่อยที่นาให้คนอื่นเช่าแทน

หลักเหตุผล

หลักพอประมาณ

• โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ของลูก
 ยังไม่ใช่เรื่องจ�าเป็น หากเครื่องเดิม
 ยังใช้งานได้อยู่ ไม่จ�าเป็นต้องซื้อ
 เพื่อเพิ่มหนี้สิน
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ความรู้	+	คุณธรรม

ความรู้
• ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือตลาดว่าต้องการอะไร แล้วผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
• ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเกี่ยวกับการท�านา ปลูกพืช หรือท�าเกษตรรูปแบบอื่น ๆ 
• หาวิธีประหยัดต้นทุน เช่น การใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนการพึ่งพาปุ๋ยเคมี

คุณธรรม
• ประกอบอาชีพโดยไม่ เบียดเบียนผู้อื่น
• ขายของในราคาที่ยุติธรรมและมีคุณภาพ
• มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เช่น ไม่โกงตาชั่ง
 ไม่ผสมสิ่งของแปลกปลอมเจือปน

หลักภูมิคุ้มกัน

• ดูสาเหตุที่พ่อป่วยว่าเกิดจากอะไร แล้วหาทางป้องกัน  
เช่น เป็นโรคเบาหวาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทาน  
อาหารรสหวาน ออกก�าลังกายเป็นประจ�า 

• สอนลูกให้รู้จักใช้เงินอย่างมีเหตุผลตามความจ�าเป็น  
ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
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	โอ้โห	!	ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ	แค่เราน�า
หลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการแก้
ปัญหาก็จะเจอทางออกมากมายเลย	
แบบนี้สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ	
ไว้เย็นนี้แม่จะลองปรึกษาผู้ใหญ่

ดอูีกทีหนึ่งค่ะ

	 ระหว่างที่แม่สมใจและอาจารย์ตู่ก�าลังยนืคุยกันอยู่	ดอกเตอร์ป๋อง 
และอาจารย์รี่ก็เดินเข้ามาที่สวนมะม่วงพอดี

อ้าว	!	มาอยู่กันที่นี่เอง
เหรอครับ	ก�าลังว่า 
จะชวนอาจารย์ตู ่
ไปหาอะไรกินกัน 
ในตลาดเลยครับ

ตามสบายเลยนะคะ	เดี๋ยวแม่ขอตัว
ตัดแต่งกิ่งมะม่วงหน่อย		ว่าจะตอนกิ่ง
มะม่วงเอาไว้ขายด้วยค่ะ	เห็นว่ามีคน
ถามหากันเยอะว่าอยากจะได้ไปปลกู

โอ้โห !	ดีมากเลยครับ	
นอกจากขายลกูมะม่วง
แล้วยังขายกิ่งมะม่วงเพิ่ม

มูลค่าได้ด้วยครับ
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ดทูี่นี่เปลี่ยนไปนะคะ	ทุกคนเรียนรู้ที่จะสร้าง
ความแตกต่าง	สร้างมลูค่าเพิ่มให้เกิดรายได้ที่

ย่ังยนืบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง	เห็นแบบนี้ 
แล้วมีความสุขจังเลยค่ะ

ดอกเตอร์ป๋อง	อาจารย์รี่	และอาจารย์ตู่ขอตัวแม่สมใจ 
เพื่อเดินไปที่ตลาดเช้าของหมู่บ้าน	ในขณะที่แม่สมใจดมูีความสุข 

อยู่กับการตัดแต่งกิ่งมะม่วงในยามเช้า	พลางก็คิดไปว่า	ต้นมะม่วงเอง
ก็ต้องการความสมดุล	เพราะเมื่อไรที่ปล่อยให้กิ่งก้านโน้มเอียงไป
ข้างหนึ่งโดยไม่ตัดแต่งให้เสมอกัน	มะม่วงต้นนั้นก็มีโอกาส 

โค่นล้มได้ง่าย	และรากที่แข็งแรงก็คงไม่ต่างกับการม ี
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานให้คนเราสามารถหยัดยนื 

อยู่ได้อย่างมั่นคง	และพร้อมที่จะเติบโตต่อไป

 สร้างสมดุลแห่งชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา	ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าด้วยความพอเพียง
 ทุกปัญหามีทางออก	คิดแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอนด้วยหลักของเหตุผล	พอประมาณ	

	 ภูมิคุ้มกัน	และความรู้คู่คุณธรรม
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ความสุขสร้างได้7
บทที่
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	 เช้าวันนีท้ีบ้่านผูใ้หญ่ทองมาดคูกึคกัเป็นพเิศษ	เนื่องจากพรุ่งนีจ้ะมกีารจัดงานของดีประจ�าอ�าเภอ	
คนในหมูบ้่านจึงมารวมตัวกันทีบ้่านผูใ้หญ่		เพือ่เตรียมข้าวของต่าง	ๆ 	รวมถึงสินค้าในท้องถ่ินเพือ่น�าไป
ขายในตัวอ�าเภอ	ดอกเตอร์ป๋องและอาจารย์ร่ีก็ตืน่เช้าเป็นพเิศษ	เพือ่ช่วยผู	้ใหญ่ทองมาและแม่สมใจเตรียม
พื้นที่หน้าบ้าน	พร้อมกับมารอทักทายชาวบ้านด้วยความสดชื่น

บรรยากาศเช้านี้ดอูบอุ่น
จังเลยนะครับผู้ใหญ่	?

เห็นแบบนี้แล้วก็มีความสุขครับดอกเตอร์	
นานแล้วที่ไม่ได้เห็นชาวบ้านมารวมตัวกัน
แบบนี้	เพราะที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างอยู่	 
ไม่ได้พึ่งพาอาศัยกันเหมือนเดี๋ยวนี้ครับ
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สวัสดีครับดอกเตอร์	 
ตามมาครับ	ผมมีอะไรให้ดู

ใจเย็น	ๆ	ครับหนหูมึก	
จะพาไปไหนครับเนี่ย	?

สวัสดีครับแม่บุญเติม	
ท�าอะไรอยู่ครับ ?	น่าสนใจจังเลย

ก�าลังเตรียมเห็ดฟางไปขายค่ะ		จัดใส่
ตะกร้าไม้ไผ่สานเอาไว้จะได้ดสูวย	ๆ

	 ไม่ทันไรเจ้าหมึกก็รีบวิ่งตรงมาหาดอกเตอร์ป๋องด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม	
พร้อมกับจงูมือดอกเตอร์ป๋องไปหาแม่บุญเติมที่นั่งอยู่ไม่ไกล
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โอ้โห ! เยี่ยมไปเลยครับ	ปลกูเห็ดปลอดสารพิษ	 
ให้ผลผลิตไว	แถมรู้จักพัฒนาเอาตะกร้าสานมาเป็น 

แพคเกจจิ้ง	ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้ด้วย

	 เสร็จจากการทักทายแม่บุญเติม	ทั้งดอกเตอร์ป๋องและอาจารย์รี ่
ก็เดินชมผลงานของชาวบ้าน	พร้อมกับทักทายอย่างเป็นกันเอง
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อ้าว !	อาจารย์ตู่มาอยู่ที่นี่เอง	 
ท�าอะไรกันอยู่ครับ	? ก�าลังเตรียมกิ่งมะม่วงตอนไปขายค่ะ	แล้วก็มี

มะม่วงกวนกับมะม่วงน�้าปลาหวานด้วย	 
ช่วงนี้รายจ่ายเยอะค่ะ	ต้องท�าบัญชีครัวเรอืน
ด้วย	เพื่อดวู่าอะไรที่เราจ�าเป็นต้องจ่ายจริง	ๆ	
หรอืต้องหารายได้เพิ่มจากทางไหนได้บ้าง

ดีแล้วค่ะแม่สมใจ
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	 ระหว่างที่คุยกันอยู่	ลุงบุญมีเข็นรถเข็นผ่านมาพอดี	บนรถมีกระสอบหลายใบ 
วางเรียงรายกันอยู่	ดอกเตอร์ป๋องหันไปถามด้วยความสงสัย

โอ้โห !	เข็นอะไรมา 
เยอะเลยครับ	? 

ผมเห็นขี้วัวกับขี้	ไก่ที่เลี้ยงไว้มันเยอะครับ	เลยเอามาท�าปุ๋ยหมักใส ่
กระสอบไปขาย	ตั้งใจจะให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องประโยชน์ของ 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่	ได้จากธรรมชาติด้วยครับ	ตอนนี้ผมเลิกบุหรี่	ได้
แล้วด้วยนะครับ	ไม่ซื้อบุหรี่ก็มีเงินเหลอืเก็บเยอะขึ้นด้วย	 

ขอบคุณดอกเตอร์มากครับ

ดีจังเลยครับ	ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราด้วยครับ	รู้จักคิดนอกกรอบ	
ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	หาความแตกต่างให้เจอ	แล้ว

ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เหมอืนที่ลุงบุญมีท�าได้ครับ
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นี่ครับ	ผมมีสมุดจดบันทึก 
ด้วย	เวลาท�าอะไรผมจะคอย
สังเกตและจดบันทึกไว้	ในนี้	 

สักวันหนึ่งผมจะสร้าง
นวัตกรรมให้	ได้ครับ

โอ้	ดีเลยครับ	อย่าลมืว่าการสังเกต	คิดวิเคราะห์	
ตั้งค�าถาม	เชื่อมโยง	และบันทึกข้อมลู	จะเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	ที่เราเรียกว่า	“นวัตกรรม”		ได้ครับ

ไงเจ้าหมึก	มาป่วนอะไรตรงนี ้?  
ต้องขอบคุณดอกเตอร์ป๋อง	อาจารย์รี่	และอาจารย์ตู ่
	มาก	ๆ	นะครับ	ที่มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านของเรา
ไม่เป็นไรครับผู้	ใหญ่	อย่าลมืว่า 

สิ่งส�าคัญคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิต 
ให้ได้ครับ	ไม่มากหรอืน้อยจนเกินไป	 
โดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชา 

เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ใช้ชีวิต
อย่างมีเหตุผล	มีความพอประมาณ	และ
ต้องสร้างภมูิคุ้มกันให้ได้	และอย่าลมืที่จะ
แสวงหาความรู้	คู่กับการมีคุณธรรม 

น�าชีวิตด้วยนะครับ

	 ระหว่างที่ทุกคนก�าลังคุยกันอยู่	หมึกก็รู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมด้วย	จึงรีบยกสมุดเล่มเล็ก	ๆ	 
ที่ถอืมาในมือให้ทุกคนดู
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ถ้าชีวิตเรามีความสมดุลแล้ว	เวลาจะคิดหรอื
จะลงมือท�าอะไร	ก็จะเกิดประโยชน์ที่ยั่งยนื

ตามมาครับ	เมื่อมีความยั่งยนืแล้ว	เราก็ไม่ต้อง
ดิ้นรนหรอืเดือดร้อนอะไรมากมาย	ชีวิตก็มี

ความสุขครับ

	 เช้าวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่หมู่บ้านน�้าใสเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานด้วยรอยยิ้ม 
ของผู้คนในชุมชน	จากหมู่บ้านเล็ก	ๆ	ที่	ไร้ความหวัง	กลายเป็นหมู่บ้านแห่งความสร้างสรรค ์
และการเรียนรู้ที่	ไม่มีวันจบสิ้น	สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ทุกคนในชุมชนมองเห็นภาพใหญ่ของชุมชน	 
และเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน	จงึมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องจนเกดิเป็นความ	“สมดลุและยัง่ยนื”	 
อย่างแท้จริง	และสิ่งดี	ๆ	เหล่านี้จะถกูแบ่งปันไปสู่สังคมรอบข้างต่อไป






