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สนั่น ชูสกุล

Home away from home

เครือขายสังคม
ที่ถักทอจากรานเหลาของ

ยาสุโนริ 
มัทสุโอะ

ทีห่วัมมุถนนนชิกิชุ ิซากาเอะ ใกลสถานีรถไฟฟาเกกิว 
กุริฮามา ตําบลกุริฮามา เมืองโยโกสุกะ จังหวัดคานากาวะ 
เปนทีต่ัง้ของรานเหลาเลก็ ๆ  ชือ่ ฮยิะกุ เนง โน โมร ิ- Hyaku 
nen no mori  แปลวา “ปาไมอายุรอยป”1 หนารานมีปาย
ไมเขียนตัวอกัษรไทยวา “รานแกว รานเหลาญ่ีปุน” เปนราน
เล็ก ๆ  เพียงมีลูกคา ๑๕ คนก็เต็มรานแลว แตในน้ันมีสาระ
ที่ไมธรรมดาใหคนหา

รานเหลาเปนสถานท่ีสงัสรรคของคนญ่ีปุนยามเลิกจาก
การงานอนัคร่ําเครยีด เปนทีล่ะลายพฤติกรรมของเพือ่นรวม
งานและของเจานาย-ลูกนอง นอกเหนือจากความสัมพันธ
อยางเปนทางการอันแข็งกระดางในองคกรสมัยใหม เปนที่
เหมาะสําหรับนัดพบปะพูดคุยของมิตรสหายเพ่ือกระชับ
มิตรภาพ แตที่รานปาไมอายุรอยป เปนมากกวานั้น

๑  แกวไดแรงบนัดาลใจในการตัง้ชือ่รานวา “ปาไมอายรุอยป”จากการ
ทํางานสงเสริมแปลงเกษตรแปลงรวมของชาวบานยานาง โนนแต 
ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล เกิดขอคิดวาเม่ือปลูกผักในพื้นที่แลวควร
ปลูกไมยืนตนดวย เพราะปาไมนั้นนั้นจะอายุยืนยาวเปนประโยชน
จนถึงรุนลูกรุนหลาน
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The owner of the shop, Yatsunori Matsuo, is a 44-year-old Japanese man. His Thai name is 
“Kaew”. He worked and lived for 5 years in the Northeast and has been keepingin contact with 
Thai friends through the last 20 years. He speaks Thai fl uently and duly assimilates Esan mentality. 
His shop is therefore decorated with sticky rice baskets,bamboo fi sh traps, indigo-dyed loincloths 
and fabrics with Esan patterns, one traditional lute and oneEsanreed mouth-organ. A lot of uten-
sils in his shop were brought from Thailand.



64 นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค

เจาของรานแหงนี้คือ ยาสุโนริ มัทสุโอะ ชาย
ญี่ปุนอายุ ๔๔ ป เขามีชื่อภาษาไทยวา “แกว” ดวย
เขามาทาํงานและใชชวีติอยูทีภ่าคอสีานถึง ๕ ป และ
ในระหวาง ๒๐ ปที่ผานมาเขาไดคลุกคลีและไปมา
หาสู กับเพื่อนคนไทยตลอดมา พูดภาษาไทยได
คลองแคลว ซึมซับเอาบุคลิกแบบคนอีสานไวอยาง
กลมกลืน เคร่ืองประดับรานของเขาจึงมกีระติบขาว 
ไซดกัปลา ผาขาวมายอมครามและผาลายอสีาน พณิ
และแคนอยางละตัว ภาชนะในรานก็มีไมนอยที่เขา
ขนไปจากเมืองไทย

ผมรูจกักบัแกวทีภ่าคอีสานประเทศไทย เมือ่เขา
มาทํางานใหกับองคกรพัฒนาเอกชนช่ือ เจวีซี2  
ระหวางป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ กอนหนาน้ันเขามี
ประสบการณมากมายเกี่ยวกับเมืองไทย ตั้งแตเปน
นกัศกึษาอยูเขากท็าํงานพิเศษในรานอาหาร เกบ็เงนิ
มาเที่ยวเมืองไทยถึง ๒ ครั้งในป ๒๕๓๔-๒๕๓๕  มี
เพือ่นเปนคนไทยหลายคน เรียนภาษาไทยจากเพือ่น 
จบการศึกษาแลวเขาทํางานบริษทัโฆษณาอยูปหนึง่
กอนลาออก แลวเสนอขอมาเปนอาสาสมัครใหกับ

๒  องคการ เจวีซี (JVC : Japan International Volunteer 
Center) ตั้ ง ข้ึนโดยชาวญี่ปุ น ท่ีทํางาน อาศัยอยู  ใน
ประเทศไทย เพื่อชวยเหลือผูอพยพจากสงครามในอินโดจีน 
โดยเฉพาะ ผูอพยพจากกัมพูชาในป ๒๕๒๒ จากการชวย
เหลือผูอพยพ ขยายงานไปสูงานพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในหลาย
พื้นที่ ตอมา เจวีซี ไดตั้งสํานักงานใหญที่โตเกียวและขยาย
งานไปยังหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชียและอัฟริกา 

องคการ เจวีซี โดยใชเงินของตัวเอง ทํางานอยูที่
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  ปหนึ่งเต็ม ๆ  
(๒๕๓๗)  จากนั้นก็กลับญี่ปุน ทํางานอยูในแวดวง
เอน็จโีอ ระหวางป ๒๕๔๐-๒๕๔๓ เขาเปนเจาหนาที่ 
เจวซี ีอยูทีโ่ตเกยีว รบัผิดชอบการสนบัสนุนงานของ 
เจวีซี ในประเทศไทย กอนมาอยูภาคอีสานอีก ๔ ป 

ทีภ่าคอสีานเขามาตัง้สาํนกังานทีข่อนแกน และ
ทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนและองคกร
ชุมชนที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนในหลายพ้ืนที่  แกวมี
บทบาทสําคัญสนับสนุนการจัดต้ังตลาดอาหารทอง
ถิ่น หรือตลาดนัดสีเขียวข้ึนเปนแหงแรก  ๆ  ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะที่อําเภอเมืองพล ขอนแกน 
ที่ตั้งขึ้นในป ๒๕๔๕ 

เขายังรวมกับ เสนห วิชัยวงศ ประธานคณะ
กรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.
อพช.อีสาน) ในขณะนั้น แปลหนังสือประสบการณ
การพัฒนาในประเทศญ่ีปุ นและจัดพิมพ  ใน
ประเทศไทยชื่อ “เศษอาหาร ฟนดิน ฟนชีวิต” ซึ่ง
เขียนโดย คานโนะ โยชิฮิเดะ นักเคล่ือนไหวสังคม
คนสาํคญัของญีปุ่น   ขณะเดยีวกนั เขาเขยีนหนังสือ
ประสบการณการเคล่ือนไหวอันเข มข นของ
ประชาชนอีสานในทศวรรษกอน พิมพจําหนายใน
ประเทศญี่ปุ น (๒๕๔๗)  เขายังมีบทบาทสําคัญ
ขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนญ่ีปุนและภาค
ประชาชนจากหลายประเทศในเอเชีย ในนามของ
องคกร เอเฟค (AFEC : Asian Farmer Exchange 
Center) ในปจจุบันเขายังดํารงตําแหนงเปน
เลขาธิการของ เอเฟค และชวยประสานงานใหกับ
กิจกรรมตาง ๆ  อีกหลายองคกร โดยงานเหลาน้ีเขา
ทําโดยใจอาสา

บทบาทแทจริงของเขา ๘ ปมาแลวก็คือเปน
เจาของรานเหลาช่ือ ปาไมอายุรอยป แหงนี้ อาชีพ
เล็ก ๆ  ที่เขาเลือกสําหรับหารายไดเลี้ยงครอบครัว   
เขานําประสบการณการทําอาหารและทําราน
อาหารที่เรียนรู ตั้งแตครั้งเปนนักศึกษา และใช
ประสบการณการจดัการทาํงานมาใชในรานของเขา
อยางเต็มที่ และเขาก็ยังพกเอาแนวคิดที่กาวหนา
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จากการทาํงานกับชมุชนในฐานะเอน็จีโอคนหน่ึง มา
ปะทะสังสรรคกับลูกคาของเขาตลอดเวลา 

เขาบอกกับผมวาคนที่มาเมาที่นี่จะไดเมาอยาง
มีประโยชน และเทาที่ผมอยูคลุกคลีกับเขาตลอด ๓ 
เดือนที่อยูญี่ปุน มันเปนเชนน้ันจริง ๆ  จนไมเกินเลย
นกัท่ีผมจะกลาวไดวา คนท่ีมาด่ืมกินท่ีรานปาไมอายุ
รอยป แหงนี้ ขณะที่ดื่มสาเก เหลากลั่น นํ้าชา นํ้า
หวาน และอาหารญี่ปุนเต็มแบบฉบับแลว เขายังได
ดื่มกินเอาแนวความคิดท่ีกาวหนา ความยุติธรรม 
และความยั่งยืนของโลกเขาไปพรอมกันดวย

อาหารเกือบทุกอยางในรานของเขา เจาะจงใช
พืชผักจากแปลงเกษตรอินทรียซึ่งเขาซ้ือตรงจาก
ฟารมของเกษตรกรที่คบหาเปนเพื่อนสนิท กุงหอย
ปูปลาเขาขับรถไปซ้ือจากชาวประมงขนาดเล็กและ
สหกรณการประมงท่ีฝงทะเลตําบลนากาอ ิสัปดาห
ละ ๓ คร้ัง เคร่ืองด่ืมทุกชนิดมีที่มาจากเครือขาย
ชุมชนที่มีความสัมพันธกันมากอนในขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมในรอบ ๔๐ ปที่ผานมา  
เหลาสาเก ๔ ยี่หอที่เขาแนะนํากับผมมีที่มาอัน

นาทึ่งอยางยิ่ง เหลาอิชิโช มังโป (Ichi cho man 
pou) จากจังหวัดฟูกูโอกะ เกาะคิวชู เปนผลผลิต
จากการทํานาขาวอินทรียของชาวนากลุมหนึ่ง นํา
ขาวไปฝากโรงเหลาของเพื่อนบานผลิตเปนเหลา  
เหลามาโฮโตะ (Mahoto)  จากกลุมชาวนานักตอสู
กรณีสนามบินนาริตะ จังหวัดชิบะ ที่มีประวัติการ
ตอสูอยางเขมขนตลอด ๔๐ กวาปทีผ่านมา ปจจบุนั
เขาก็ยงัรวมตัวเปนสหกรณชือ่ วนัแพ็ค (One Pack) 
ขาวจากนาอนิทรยีของพวกเขาถกูสงไปผลติเหลาใน
โรงงานที่จังหวัดไซตะมะ เหลาโอกาวะ โน ชิเซน ชู 
(Ogawa no shizen shu)  จากกลุมเกษตรอินทรีย
เมืองโอกาวะ จังหวัดไซตะมะ ซึ่งมีเกษตรกรช่ือดัง
คือ คาเนโกะ มิซาโตะ เปนอาจารยใหญดานเกษตร
อินทรียที่มีสานุศิษยมากมาย และยังมีเหลาสาเกโย
มิกาเอรุ (Yomigaeru) จากเมืองนากาอิ ปจจุบัน

มหกรรมเหลาพื้นบานที่แกวรวมกับเครือขายรานอาหารจัดขึ้นที่เมือง โยโกสุกะ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
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เจาของโรงเหลาที่อพยพหนีภัยกัมมันตรังสีจากโรง
ไฟฟานิวเคลียรฟูกุชิมะ ไปใชขาวพันธุพื้นบานผลิต
เหลาสาเกคุณภาพดีอยูที่เมืองนากาอิ  เครื่องดื่ม   
อื่น ๆ  เชนเบียร ก็เนนเบียรยี่หอเล็ก ๆ  ที่ผานการ   
คัดเลือกคุณภาพอยางดีเครื่องดื่มจําพวก นํ้าสมนํ้า
หวานก็มาจากสหกรณชีวิต สหกรณที่ผู บริโภค
ประสานกับกลุ มเกษตรกรผู ทําเกษตรอินทรีย
โดยตรง

เรื่องเหลานี้เปนเร่ืองสําคัญที่แกวและเพ่ือน
เจาของรานเหลารานอาหารในจังหวัดคานากาวะ 
กวา ๑๐ ราน รวมท้ังเอเยนตขายเหลาท่ีเนนเรื่อง
เหลาพื้นบาน พวกเขารวมตัวกันเปนเครือขาย พา
กันแลกเปล่ียน คนควาเร่ืองเหลากันอยางแตกฉาน 
จากจุดเรื่องการคนหาและสงเสริมเอกลักษณของ
เหลาพื้นบานพ้ืนเมืองญี่ปุน เขามีแงมุมการคิดเรื่อง 
“สิทธิ” ในเรื่องนี้อยางนาสนใจ เขามีเวทีพูดคุย
เสวนากันเดือนละคร้ังมิไดขาด และจัดกิจกรรม 
“มหกรรมเหลาพ้ืนบาน” ขึ้นปละครั้ง เชิญเจาของ
โรงเหลาพ้ืนบาน รานคา ลูกคา มาพบปะ ดื่ม ชิม 
แลกเปล่ียนประสบการณ วิพากษวิจารณ และ
กระชับความสัมพันธ (ผมมีโอกาสรวมงานน้ีเมื่อวัน

ที่ ๒๒ มิถุนายน ที่ผานมาดวย เปนงานที่สนุกและ
นารักจริง ๆ )

เม่ือ ๑๐ กวาปกอน ขณะทีแ่กวทาํงานอยูทีภ่าค
อสีาน เขาไดซมึซบับรรยากาศการตอสูเรือ่งเหลาพืน้
เมืองในเมืองไทย ของเครือขายเหลาพื้นบานแหง
ประเทศไทย (คลท.) และพบคําตอบวาเหลาพืน้เมอืง
ในไทยกับญี่ปุนก็อยูในชะตากรรมเดียวกัน คือคน
ทองถิ่นที่ตมเหลาเพื่อกิน  เหลาเพื่อพิธีกรรมตาม
ความเชือ่ของทองถิน่ (พธิกีรรมในศาลเจาลทัธชินิโต 
และทุกพิธีกรรมไหวผีไหวเจาในทองถ่ินไทยมีเหลา
เปนเครื่องเซนเคร่ืองบวงสรวงเหมือนกัน) เพื่อแลก
เปลีย่นและขายกันเองเปนเศรษฐกิจของชุมชนทอง
ถิ่น เป นเหลาที่ผลิตจากขาวและผลไม ดวย
กระบวนการท่ีปลอดภัย ตางถูกกีดกันและทําลาย
จากกฎหมายของรัฐและการลงทุนขนาดใหญของ
อุตสาหกรรมเหลาที่ผูกขาด

ที่รานเหลา รานอาหาร “ปาไมอายุรอยป” 
เกือบทุกการเสิรฟ เขาตองแนะนําวาอาหาร เคร่ือง
ดื่ม เดินทางมาจากที่ไหน ลูกคาตางมีภาพของราน
แหงนี้วาเปนที่ที่มีเหลาพื้นบานคุณภาพจากหลาก
หลายแหลง และลวนเปนแหลงผลิตรายยอย คนที่
สนใจลึกลงไปก็จะรูจักถึงการตอสูการเคล่ือนไหว
ของกลุ มเกษตรกรและขบวนการทางสังคมท่ี
เก่ียวของ ที่เจาของรานยินดีพูดคุยแลกเปล่ียนกับ
พวกเขาอยูตลอดเวลา

ลูกคารานนี้มาจากหลากหลายอาชีพ เปน
ลกูจาง เจาของกิจการ หมอ ครอูาจารย นกัวชิาการ 
เกษตรกร ทนายความ คนทํางานเอ็นจีโอ ผู ใช
แรงงาน แกวตอนรบัลูกคาของเขาดวยอธัยาศัยไมตรี
ตามแบบฉบบัคนญีปุ่นทีอ่อนนอมถอมตวั ลกูคาทีม่า
ดื่มกินทั้งหลาย เทาที่ผมสังเกตก็มักจะอยูในกริยา
มารยาททีส่งบเรยีบรอยพอสมควร (ไมเหมอืนวงกนิ
เหลาในบางที่บางแหง) ลูกคาจํานวนมากมายที่มา
คนเดียวและมาพบเพื่อนผูกมิตรกันที่นี่ โดยเจาของ
รานจะสนทนาพาทีกับลูกคาของเขาทุกคน และ
จงใจแนะนําใหลกูคารูจกัซึง่กนัและกัน สาํหรับเร่ือง
นี้เขามีเปาหมายท่ีแนนอน เขามักจะถายรูปรวมกับ

เหลาสาเกท่ีมาจากเครือขายเกษตรอินทรียจากหลายพ้ืนที่
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วันหยุด แกวชวนลูกคาไปเยี่ยมและสังสรรคที่ฟารมของเกษตรกร เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ลูกคาของเขาเปนกลุม ๆ  แลวโพสตลงหนาเฟซบุค
ของเขา และหนาเพจของราน  การสนทนาในหนา
กระดานเฟซบุคก็จะดําเนินไปมากกวาการสนทนา
ในราน การไดรูจักรูใจกันของกลุมคนที่มีประสบ 
การณรวมสามารถกอตัวเปนอะไรไดตามที่คนผู
เกี่ยวของมีเจตนา

วันอาทิตยที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนวัน
หยุด แกวชวนลูกคา ๑๐ กวาคน รวมทั้งผมดวย ไป
เยี่ยมฟารมเกษตรของ คัทสุมิ นากาชิมา เกษตรกร
ที่สงผักใหรานของเขาเปนประจํา บรรดาลูกคาราน
เหลาที่ทํางานบริษัทและอยูในเมืองทั้งหลาย นอย
นักที่จะเคยรูจัก เขาใจวาอาหารท่ีเขากินอยูทุกวัน
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นั้นมีที่มาอยางไร ลูกคานําอาหารและเคร่ืองด่ืมมา
สมทบในงาน นากาชิมาเจาของฟารมน้ันเล้ียงไกเอา
ไวคอกหน่ึง เขามอบใหผูมาเย่ียมคนละตัวเพ่ือใหทกุ
คนไดลงมือเชือดไก ถอนขน ชําแหละและนํามา
ประกอบอาหารดวยมือตัวเอง คลายวาแกวอยาก
เห็นลูกคาของเขากาวผานความรูสึกบางอยางที่ผู
บริโภคทั่วไปไมเคยเขาใจ  พวกเขายังไดเรียนรูเรื่อง
การงานอ่ืน ๆ  ที่เกิดขึ้นในฟารมที่ผลิตอาหารปอน
คนเมืองอยูทุกวัน พวกเขากินดื่มกันเมามาย เลน
ดนตรี รองเพลง และแนะนําตัวเอง แลกเปลี่ยน
ทัศนะกัน ความสนิทชิดเช้ือเกิดข้ึนมากไปกวาการ
เปนผูซื้อกับผูขายผูบริการ นี่คือความสัมพันธที่ถูก
ถักทอจากเจาของรานเหลาเล็ก ๆ  แหงนั้น

ลูกคาสวนใหญรูวาแกวเคยอยูที่ประเทศไทย 
และประเทศไทย(ของเรา)นี้ก็นับเปนดินแดนที่แสน

วิเศษของคนญี่ปุนทีเดียว ที่พัก อาหาร ราคาถูก 
บรรยากาศสงบ อากาศสบาย ผูคนเปนมิตรและมี
อธัยาศยัคลายคลึงคนญีปุ่น เปรยีบเทยีบกบัการเดนิ
ทางจากโตเกียวไปเที่ยวเกาะคิวชู เกาะโอกินาวา 
แลว มาเมืองไทยยังมีคาใชจายนอยกวากัน มี
อุปสรรคบางก็คือเรื่องภาษาพูด  ในเดือนสิงหาคม
ซึ่งเปนฤดูรอนของญี่ปุนและมีวันหยุดหลายวัน เขา
จึงเลือกมาเท่ียวเมืองไทยท่ีอากาศกําลังเย็นสบาย 
บรรดาลูกคารานแกวและเครือขายอื่น ๆ  ของเขา
ตางก็ใฝฝนอยากมาเท่ียวเมืองไทย จึงเหมาะเจาะที่
เขาจะขอรองใหแกวเปนผูนําพามาเท่ียวเมืองไทย 
เมือ่สองปกอนจึงเกิดการตกลงระหวางคนท่ีอยากมา
เมืองไทย พรอมใจกันจายคาเชาในวันที่เขาตองปด
รานใหกับแกวและพากันมาเท่ียวเมืองไทย

ที่เมืองไทย พวกเขาพากันไปเย่ียมเครือขาย

พิณ แคน จากแดนอีสาน ในรานเหลาญี่ปุน
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ชุมชนที่แกวเคยทํางานดวย เชน ตลาดนัดสีเขียวที่
เมอืงพล ขอนแกน  เยีย่ม บาํรงุ คะโยธา ผูนาํชมุชน
ทีก่าฬสินธุ ซึง่เคยไปมาหาสูและเปนเพ่ือนสนิทของ
ผูนาํภาคประชาชนญ่ีปุนหลายคน พบปะพูดคยุแลก
เปล่ียนกับองคกรภาคประชาชนในภาคอีสานอีก
หลายแหง ระหวางเสนทางก็ไดเยี่ยมชมสถานท่ี
สําคัญตาง ๆ  

ในรอบ ๒๐ กวาปที่ผานมา ผูชายญ่ีปุนชื่อแกว
ไดพบและนําพาตัวเองเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับ
ขบวนการเคล่ือนไหวสังคมที่สําคัญหลายอยาง โดย
เฉพาะการเคล่ือนไหวของประชาชนภาคอีสาน 
ประเทศไทยในชวงที่มีการเคล่ือนไหวเขมขน ทั้ง
เรื่องที่ดิน ปาไม เรื่องเข่ือน เรื่องเหลาพื้นบาน การ
ตอสู ของเกษตรกรรายยอยท้ังภาคการตอตาน
นโยบายรัฐ และการสรางทางเลือกเกษตรกรรม
ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันเขาก็ไดเขาไป
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของชาวนาญี่ปุนและ
องค กรชาวนาในระดับภูมิภาค ที่มีพื้น ท่ีการ
เคล่ือนไหวในหลายประเทศ เช น ญี่ปุ น ไทย 
ฟลิปปนส และมีการกอตั้งองคกรเครือขายชาวนา
ชื่อ เอเฟค (AFEC : Asian Farmer Exchange 
Center) ทีเ่ชือ่มรอยขบวนการชาวนาเพ่ือตอสูอยาง
เป นคู ขนานกับองคกรโลกบาลอยาง APEC, 
WTO,TPP ฯลฯ 

เขาไดมโีอกาสเดินทางไปพบปะกับองคกรภาค
ประชาชนทั่วญี่ปุ น และองคกรชาวนาในหลาย
ประเทศ ดวยบทบาทการเปนลามพัฒนาไปสูการ
เปนผูประสานงาน ประสบการณนีต้ดิตวัเขามาอยาง
แกะไมออก  

กบัองคการ เจวซี ีนัน้เขายังคงมสีายสมัพนัธอนั
เหนียวแนนกับคนทํางานทั้งเกาทั้งใหม สวน เอเฟค 
ที่เขาเปนเลขาธิการอยูในปจจุบันไดเปนเครือขายท่ี
เช่ือมรอยนักคิด นักเขียน นักเคลื่อนไหว ที่แตกตัว
แยกยายกันไปสรางพื้นที่การตอสู การคิดคนรูป
ธรรมของตนเองอยูทั่วประเทศญ่ีปุนและประเทศ
เครือขายอ่ืน ๆ  เขามีจดหมายขาวและโซเช่ียลมีเดีย
ในการติดตอประสานกันอยางตอเน่ือง โดยจัดใหมี

การประชุมใหญปละครั้ง
การเดินทางไปเยือนญีปุ่นของผม ระหวางเดือน

พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการสนบัสนุนของ
โครงการปญญาชนสาธารณะแหงเอเชีย (Asian 
Public Intellectual) มีองคกร AFEC รับเปน
องคกรเจาภาพ (Host) โดยมีแกวเปนคนชวย
ประสานงาน แนนอนวาผมเดินทางเขาไปรวมสวน
ของรานปาไมอายรุอยป และเดนิไปตามแผนท่ีทีแ่กว
เปนคนเขียนให เขาออกแบบใหผมไดพบปะกับนัก
คิด นักวิชาการ นักเคล่ือนไหว ที่รานของเขา แลว
ใหผมเดินทางไปพบปะผูคนและองคกรตาง ๆ  ใน
เครือขายของเขา ที่จังหวัดอิบารากิ จังหวัดนิกาตะ 
จังหวัดยามากะตะ จังหวัดชิบะ จังหวัดฟูกุชิมะ ใน
จังหวัดคานากาวะ และมหานครโตเกียว ผูที่ผมได
ไปแลกเปลี่ยน ไดรวมทํางานดวยและสัมภาษณ ใน
ระยะ ๓ เดือนนั้นนับได ๑๐๐ กวาคน นี่เปนเคร่ือง
บอกความกวางขวางของวงสัมพันธของคนชื่อแกว
ไดเปนอยางดี

การเดินทางเยือนญี่ปุ นของผมก็กลายเปน
เงื่อนไขเปนสีสันหน่ึงบนเร่ืองท่ีเขากําลังทําอยูดวย
เชนกัน เชน การใหผมไดแลกเปล่ียนประสบการณ
และทัศนะตาง ๆ  เก่ียวกับสังคม การเมืองไทย กับ
เพื่อนญี่ปุน โดยที่เขาคอยเปนลามใหขณะประกอบ
อาหารอยูหลังเคานเตอร  พิณอีสานที่ประกอบอยู
ในรานของเขาถูกผมหยิบขึ้นมาเลนเปนคร้ังแรก 
และถูกขอรองใหเลนเกือบทุกครั้งที่เหยียบยาง
เขาไปในราน ชวนเพ่ือนญี่ปุนเอากีตารมาเลนแจม
และรองเพลงดวยกนั บางวนัเขาโทรชวนเพือ่นทีอ่ยู
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ไกลไมไดพบกันมาแรมปมารวมสนทนาด่ืมกินกัน 
ลูกคาประจําของเขาสวนใหญกลายเปนเพ่ือนของ
ผมไปดวย จนวันสุดทายเขาจัดงานเล้ียงสงผมโดย
ทกุคนรวมกันจาย  ผมบอกกับแกววาในการเดินทาง
มาญี่ปุน ไมมีใครไดรับโอกาสและโชคดีเทาผมอีก
แลว

เขาเห็นดวยกับผมเมื่อผมกลาวกับเขาวา ราน
ปาไมอายุรอยป ของเขาเปนตนกําเนดิของ “ชมุชน” 
ชนิดหนึ่งขึ้นมา เปนชุมชนเล็ก ๆ  ที่คนจํานวนหนึ่ง
ไดเขามาผูกพัน  มีการเชื่อมโยงไปสูชุมชนอื่น ๆ  
อยางกวางขวาง เปนเครอืขายทางสงัคมทีเ่ก้ือกลูตอ
กนั  การดํารงอยูของชุมชนเชนนีแ้ยกไมออกจากการ
ดํารงอยูของกลุมเกษตรอินทรียรายยอยในชนบท 
แยกไมออกจากกลุมผลิตเหลาพื้นบาน ชาวประมง
ขนาดเลก็ แยกไมออกกบัขบวนการตอตานโรงไฟฟา
นวิเคลยีรทีจ่ะสรางความเส่ียงความเสียหายแกนเิวศ

และชุมชนชาวญ่ีปุน และแยกไมออกจากขบวนการ
เคล่ือนไหวเพ่ือความเปนธรรมในสังคมในทุกเร่ืองท่ี
สมาชิกทุกคนของสังคมแหงนี้เผชิญกันอยู  

และลึกที่สุด ชุมชนแหงนี้กําลังทําหนาที่ “เติม
เตม็”ทางจิตวิญญาณใหกนัในสังคมท่ีววิฒันาการไป
สู ความยุ งยากข้ึนทุกวัน อยางท่ีสังคมทุนนิยม
อุตสาหกรรม สังคมบริโภคนิยมแหงญ่ีปุ นกําลัง
ดําเนินไป

พื้นที่ที่ทําหนาที่เชนน้ี คงมีอยูมากมายทุกมุม
โลก ทัง้ทีด่าํเนินไปอยางเปนธรรมชาติและพืน้ทีท่ี่
ถูกจัดวางอยางมีเปาหมายอยางราน ตนไมอายุ
รอยป ของชายญี่ปุนชื่อ “แกว” - ยาสุโนริ มัทสุ
โอะ คนนี้.


