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สนั่น ชูสกุล

เครือขายสังคม
ที่ถักทอจากรานเหลาของ

ยาสุโนริ
มัทสุโอะ

ทีห่ วั มุมถนนนิชกิ ชุ ิ ซากาเอะ ใกลสถานีรถไฟฟาเกกิว

กุริฮามา ตําบลกุริฮามา เมืองโยโกสุกะ จังหวัดคานากาวะ
เปนทีต่ งั้ ของรานเหลาเล็ก ๆ ชือ่ ฮิยะกุ เนง โน โมริ - Hyaku
nen no mori แปลวา “ปาไมอายุรอยป”1 หนารานมีปาย
ไมเขียนตัวอักษรไทยวา “รานแกว รานเหลาญีป่ นุ ” เปนราน
เล็ก ๆ เพียงมีลูกคา ๑๕ คนก็เต็มรานแลว แตในนั้นมีสาระ
ที่ไมธรรมดาใหคนหา
รานเหลาเปนสถานทีส่ งั สรรคของคนญีป่ นุ ยามเลิกจาก
การงานอันครํา่ เครียด เปนทีล่ ะลายพฤติกรรมของเพือ่ นรวม
งานและของเจานาย-ลูกนอง นอกเหนือจากความสัมพันธ
อยางเปนทางการอันแข็งกระดางในองคกรสมัยใหม เปนที่
เหมาะสําหรับนัดพบปะพูดคุยของมิตรสหายเพื่อกระชับ
มิตรภาพ แตที่รานปาไมอายุรอยป เปนมากกวานั้น
๑

แกวไดแรงบันดาลใจในการตัง้ ชือ่ รานวา “ปาไมอายุรอ ยป”จากการ
ทํางานสงเสริมแปลงเกษตรแปลงรวมของชาวบานยานาง โนนแต
ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล เกิดขอคิดวาเมื่อปลูกผักในพื้นที่แลวควร
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 fluently and duly assimilates Esan mentality.
His shop is therefore decorated with sticky rice baskets,bamboo fish traps, indigo-dyed loincloths
and fabrics with Esan patterns, one traditional lute and oneEsanreed mouth-organ. A lot of utensils in his shop were brought from Thailand.
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เจาของรานแหงนี้คือ ยาสุโนริ มัทสุโอะ ชาย
ญี่ปุนอายุ ๔๔ ป เขามีชื่อภาษาไทยวา “แกว” ดวย
เขามาทํางานและใชชวี ติ อยูท ภี่ าคอีสานถึง ๕ ป และ
ในระหวาง ๒๐ ปที่ผานมาเขาไดคลุกคลีและไปมา
หาสู  กั บ เพื่ อ นคนไทยตลอดมา พู ด ภาษาไทยได
คลองแคลว ซึมซับเอาบุคลิกแบบคนอีสานไวอยาง
กลมกลืน เครือ่ งประดับรานของเขาจึงมีกระติบขาว
ไซดักปลา ผาขาวมายอมครามและผาลายอีสาน พิณ
และแคนอยางละตัว ภาชนะในรานก็มีไมนอยที่เขา
ขนไปจากเมืองไทย
ผมรูจ กั กับแกวทีภ่ าคอีสานประเทศไทย เมือ่ เขา
มาทํ า งานให กั บ องค ก รพั ฒ นาเอกชนชื่ อ เจวี ซี 2
ระหวางป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ กอนหนานั้นเขามี
ประสบการณมากมายเกี่ยวกับเมืองไทย ตั้งแตเปน
นักศึกษาอยูเ ขาก็ทาํ งานพิเศษในรานอาหาร เก็บเงิน
มาเที่ยวเมืองไทยถึง ๒ ครั้งในป ๒๕๓๔-๒๕๓๕ มี
เพือ่ นเปนคนไทยหลายคน เรียนภาษาไทยจากเพือ่ น
จบการศึกษาแลวเขาทํางานบริษทั โฆษณาอยูป ห นึง่
กอนลาออก แลวเสนอขอมาเปนอาสาสมัครใหกับ
๒

องคการ เจวีซี (JVC : Japan International Volunteer
Center) ตั้ ง ขึ้ น โดยชาวญี่ ปุ  น ที่ ทํ า งาน อาศั ย อยู  ใ น
ประเทศไทย เพื่อชวยเหลือผูอพยพจากสงครามในอินโดจีน
โดยเฉพาะ ผูอพยพจากกัมพูชาในป ๒๕๒๒ จากการชวย
เหลือผูอพยพ ขยายงานไปสูงานพัฒนาดานอื่น ๆในหลาย
พื้นที่ ตอมา เจวีซี ไดตั้งสํานักงานใหญท่ีโตเกียวและขยาย
งานไปยังหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชียและอัฟริกา
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องคการ เจวีซี โดยใชเงินของตัวเอง ทํางานอยูที่
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ปหนึ่งเต็ม ๆ
(๒๕๓๗) จากนั้นก็กลับญี่ปุน ทํางานอยูในแวดวง
เอ็นจีโอ ระหวางป ๒๕๔๐-๒๕๔๓ เขาเปนเจาหนาที่
เจวีซี อยูท โี่ ตเกียว รับผิดชอบการสนับสนุนงานของ
เจวีซี ในประเทศไทย กอนมาอยูภาคอีสานอีก ๔ ป
ทีภ่ าคอีสานเขามาตัง้ สํานักงานทีข่ อนแกน และ
ทํ า งานร ว มกั บ องค ก รพั ฒ นาเอกชนและองค ก ร
ชุมชนที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนในหลายพื้นที่ แกวมี
บทบาทสําคัญสนับสนุนการจัดตัง้ ตลาดอาหารทอง
ถิ่ น หรื อ ตลาดนั ด สี เขี ย วขึ้ น เป น แห ง แรก ๆ ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะที่อําเภอเมืองพล ขอนแกน
ที่ตั้งขึ้นในป ๒๕๔๕
เขายังรวมกับ เสนห วิชัยวงศ ประธานคณะ
กรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.
อพช.อีสาน) ในขณะนั้น แปลหนังสือประสบการณ
การพั ฒ นาในประเทศญี่ ปุ  น และจั ด พิ ม พ ใ น
ประเทศไทยชื่อ “เศษอาหาร ฟนดิน ฟนชีวิต” ซึ่ง
เขียนโดย คานโนะ โยชิฮิเดะ นักเคลื่อนไหวสังคม
คนสําคัญของญีป่ นุ ขณะเดียวกัน เขาเขียนหนังสือ
ประสบการณ ก ารเคลื่ อ นไหวอั น เข ม ข น ของ
ประชาชนอีสานในทศวรรษกอน พิมพจําหนายใน
ประเทศญี่ปุน (๒๕๔๗) เขายังมีบทบาทสําคัญ
ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนญี่ปุนและภาค
ประชาชนจากหลายประเทศในเอเชีย ในนามของ
องคกร เอเฟค (AFEC : Asian Farmer Exchange
Center) ในป จ จุ บั น เขายั ง ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
เลขาธิการของ เอเฟค และชวยประสานงานใหกับ
กิจกรรมตาง ๆ อีกหลายองคกร โดยงานเหลานี้เขา
ทําโดยใจอาสา
บทบาทแทจริงของเขา ๘ ปมาแลวก็คือเปน
เจาของรานเหลาชื่อ ปาไมอายุรอยป แหงนี้ อาชีพ
เล็ก ๆ ที่เขาเลือกสําหรับหารายไดเลี้ยงครอบครัว
เขานํ า ประสบการณ ก ารทํ า อาหารและทํ า ร า น
อาหารที่ เรี ย นรู  ตั้ ง แต ค รั้ ง เป น นั ก ศึ ก ษา และใช
ประสบการณการจัดการทํางานมาใชในรานของเขา
อยางเต็มที่ และเขาก็ยังพกเอาแนวคิดที่กาวหนา

มหกรรมเหลาพื้นบานที่แกวรวมกับเครือขายรานอาหารจัดขึ้นที่เมือง โยโกสุกะ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

จากการทํางานกับชุมชนในฐานะเอ็นจีโอคนหนึง่ มา
ปะทะสังสรรคกับลูกคาของเขาตลอดเวลา
เขาบอกกับผมวาคนที่มาเมาที่นี่จะไดเมาอยาง
มีประโยชน และเทาที่ผมอยูคลุกคลีกับเขาตลอด ๓
เดือนที่อยูญี่ปุน มันเปนเชนนั้นจริง ๆ จนไมเกินเลย
นักทีผ่ มจะกลาวไดวา คนทีม่ าดืม่ กินทีร่ า นปาไมอายุ
รอยป แหงนี้ ขณะที่ดื่มสาเก เหลากลั่น นํ้าชา นํ้า
หวาน และอาหารญี่ปุนเต็มแบบฉบับแลว เขายังได
ดื่มกินเอาแนวความคิดที่กาวหนา ความยุติธรรม
และความยั่งยืนของโลกเขาไปพรอมกันดวย
อาหารเกือบทุกอยางในรานของเขา เจาะจงใช
พืชผักจากแปลงเกษตรอินทรียซึ่งเขาซื้อตรงจาก
ฟารมของเกษตรกรที่คบหาเปนเพื่อนสนิท กุงหอย
ปูปลาเขาขับรถไปซื้อจากชาวประมงขนาดเล็กและ
สหกรณการประมงที่ฝงทะเลตําบลนากาอิ สัปดาห
ละ ๓ ครั้ง เครื่องดื่มทุกชนิดมีที่มาจากเครือขาย
ชุ ม ชนที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น มาก อ นในขบวนการ

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
ตอสูอ ยางเขมขนตลอด ๔๐ กวาปทผี่ า นมา ปจจุบนั
เขาก็ยงั รวมตัวเปนสหกรณชอื่ วันแพ็ค (One Pack)
ขาวจากนาอินทรียข องพวกเขาถูกสงไปผลิตเหลาใน
โรงงานที่จังหวัดไซตะมะ เหลาโอกาวะ โน ชิเซน ชู
(Ogawa no shizen shu) จากกลุมเกษตรอินทรีย
เมืองโอกาวะ จังหวัดไซตะมะ ซึ่งมีเกษตรกรชื่อดัง
คือ คาเนโกะ มิซาโตะ เปนอาจารยใหญดานเกษตร
อินทรียที่มีสานุศิษยมากมาย และยังมีเหลาสาเกโย
มิกาเอรุ (Yomigaeru) จากเมืองนากาอิ ปจจุบัน
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เหลาสาเกที่มาจากเครือขายเกษตรอินทรียจากหลายพื้นที่

เจาของโรงเหลาที่อพยพหนีภัยกัมมันตรังสีจากโรง
ไฟฟานิวเคลียรฟูกุชิมะ ไปใชขาวพันธุพื้นบานผลิต
เหลาสาเกคุณภาพดีอยูที่เมืองนากาอิ เครื่องดื่ม
อื่น ๆ เชนเบียร ก็เนนเบียรยี่หอเล็ก ๆ ที่ผานการ
คัดเลือกคุณภาพอยางดีเครื่องดื่มจําพวก นํ้าสมนํ้า
หวานก็ ม าจากสหกรณ ชี วิ ต สหกรณ ที่ ผู  บ ริ โ ภค
ประสานกั บ กลุ  ม เกษตรกรผู  ทํ า เกษตรอิ น ทรี ย 
โดยตรง
เรื่องเหลานี้เปนเรื่องสําคัญที่แกวและเพื่อน
เจาของรานเหลารานอาหารในจังหวัดคานากาวะ
กวา ๑๐ ราน รวมทั้งเอเยนตขายเหลาที่เนนเรื่อง
เหลาพื้นบาน พวกเขารวมตัวกันเปนเครือขาย พา
กันแลกเปลี่ยน คนควาเรื่องเหลากันอยางแตกฉาน
จากจุดเรื่องการคนหาและสงเสริมเอกลักษณของ
เหลาพื้นบานพื้นเมืองญี่ปุน เขามีแงมุมการคิดเรื่อง
“สิทธิ” ในเรื่องนี้อยางนาสนใจ เขามีเวทีพูดคุย
เสวนากันเดือนละครั้งมิไดขาด และจัดกิจกรรม
“มหกรรมเหลาพื้นบาน” ขึ้นปละครั้ง เชิญเจาของ
โรงเหลาพื้นบาน รานคา ลูกคา มาพบปะ ดื่ม ชิม
แลกเปลี่ยนประสบการณ วิพากษวิจารณ และ
กระชับความสัมพันธ (ผมมีโอกาสรวมงานนี้เมื่อวัน
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ที่ ๒๒ มิถุนายน ที่ผานมาดวย เปนงานที่สนุกและ
นารักจริง ๆ)
เมือ่ ๑๐ กวาปกอ น ขณะทีแ่ กวทํางานอยูท ภี่ าค
อีสาน เขาไดซมึ ซับบรรยากาศการตอสูเ รือ่ งเหลาพืน้
เมืองในเมืองไทย ของเครือขายเหลาพื้นบานแหง
ประเทศไทย (คลท.) และพบคําตอบวาเหลาพืน้ เมือง
ในไทยกับญี่ปุนก็อยูในชะตากรรมเดียวกัน คือคน
ทองถิ่นที่ตมเหลาเพื่อกิน เหลาเพื่อพิธีกรรมตาม
ความเชือ่ ของทองถิน่ (พิธกี รรมในศาลเจาลัทธิชนิ โต
และทุกพิธีกรรมไหวผีไหวเจาในทองถิ่นไทยมีเหลา
เปนเครื่องเซนเครื่องบวงสรวงเหมือนกัน) เพื่อแลก
เปลีย่ นและขายกันเองเปนเศรษฐกิจของชุมชนทอง
ถิ่ น เป น เหล า ที่ ผ ลิ ต จากข า วและผลไม ด ว ย
กระบวนการที่ปลอดภัย ตางถูกกีดกันและทําลาย
จากกฎหมายของรัฐและการลงทุนขนาดใหญของ
อุตสาหกรรมเหลาที่ผูกขาด
ที่รานเหลา รานอาหาร “ปาไมอายุรอยป”
เกือบทุกการเสิรฟ เขาตองแนะนําวาอาหาร เครื่อง
ดื่ม เดินทางมาจากที่ไหน ลูกคาตางมีภาพของราน
แหงนี้วาเปนที่ที่มีเหลาพื้นบานคุณภาพจากหลาก
หลายแหลง และลวนเปนแหลงผลิตรายยอย คนที่
สนใจลึกลงไปก็จะรูจักถึงการตอสูการเคลื่อนไหว
ของกลุ  ม เกษตรกรและขบวนการทางสั ง คมที่
เกี่ยวของ ที่เจาของรานยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
พวกเขาอยูตลอดเวลา
ลู ก ค า ร า นนี้ ม าจากหลากหลายอาชี พ เป น
ลูกจาง เจาของกิจการ หมอ ครูอาจารย นักวิชาการ
เกษตรกร ทนายความ คนทํา งานเอ็ น จี โ อ ผู ใช
แรงงาน แกวตอนรับลูกคาของเขาดวยอัธยาศัยไมตรี
ตามแบบฉบับคนญีป่ นุ ทีอ่ อ นนอมถอมตัว ลูกคาทีม่ า
ดื่มกินทั้งหลาย เทาที่ผมสังเกตก็มักจะอยูในกริยา
มารยาททีส่ งบเรียบรอยพอสมควร (ไมเหมือนวงกิน
เหลาในบางที่บางแหง) ลูกคาจํานวนมากมายที่มา
คนเดียวและมาพบเพื่อนผูกมิตรกันที่นี่ โดยเจาของ
รานจะสนทนาพาทีกับลูกคาของเขาทุกคน และ
จงใจแนะนําใหลกู คารูจ กั ซึง่ กันและกัน สําหรับเรือ่ ง
นี้เขามีเปาหมายที่แนนอน เขามักจะถายรูปรวมกับ

วันหยุด แกวชวนลูกคาไปเยี่ยมและสังสรรคที่ฟารมของเกษตรกร เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ลูกคาของเขาเปนกลุม ๆ แลวโพสตลงหนาเฟซบุค
ของเขา และหนาเพจของราน การสนทนาในหนา
กระดานเฟซบุคก็จะดําเนินไปมากกวาการสนทนา
ในราน การไดรูจักรูใจกันของกลุมคนที่มีประสบ
การณรวมสามารถกอตัวเปนอะไรไดตามที่คนผู
เกี่ยวของมีเจตนา

วันอาทิตยที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเปนวัน
หยุด แกวชวนลูกคา ๑๐ กวาคน รวมทั้งผมดวย ไป
เยี่ยมฟารมเกษตรของ คัทสุมิ นากาชิมา เกษตรกร
ที่สงผักใหรานของเขาเปนประจํา บรรดาลูกคาราน
เหลาที่ทํางานบริษัทและอยูในเมืองทั้งหลาย นอย
นักที่จะเคยรูจัก เขาใจวาอาหารที่เขากินอยูทุกวัน
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พิณ แคน จากแดนอีสาน ในรานเหลาญี่ปุน

นั้นมีที่มาอยางไร ลูกคานําอาหารและเครื่องดื่มมา
สมทบในงาน นากาชิมาเจาของฟารมนัน้ เลีย้ งไกเอา
ไวคอกหนึง่ เขามอบใหผมู าเยีย่ มคนละตัวเพือ่ ใหทกุ
คนไดลงมือเชือดไก ถอนขน ชําแหละและนํามา
ประกอบอาหารดวยมือตัวเอง คลายวาแกวอยาก
เห็นลูกคาของเขากาวผานความรูสึกบางอยางที่ผู
บริโภคทั่วไปไมเคยเขาใจ พวกเขายังไดเรียนรูเรื่อง
การงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในฟารมที่ผลิตอาหารปอน
คนเมืองอยูทุกวัน พวกเขากินดื่มกันเมามาย เลน
ดนตรี รองเพลง และแนะนําตัวเอง แลกเปลี่ยน
ทัศนะกัน ความสนิทชิดเชื้อเกิดขึ้นมากไปกวาการ
เปนผูซื้อกับผูขายผูบริการ นี่คือความสัมพันธที่ถูก
ถักทอจากเจาของรานเหลาเล็ก ๆ แหงนั้น
ลูกคาสวนใหญรูวาแกวเคยอยูที่ประเทศไทย
และประเทศไทย(ของเรา)นี้ก็นับเปนดินแดนที่แสน
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วิเศษของคนญี่ปุนทีเดียว ที่พัก อาหาร ราคาถูก
บรรยากาศสงบ อากาศสบาย ผูคนเปนมิตรและมี
อัธยาศัยคลายคลึงคนญีป่ นุ เปรียบเทียบกับการเดิน
ทางจากโตเกียวไปเที่ยวเกาะคิวชู เกาะโอกินาวา
แล ว มาเมื อ งไทยยั ง มี ค  า ใช จ  า ยน อ ยกว า กั น มี
อุปสรรคบางก็คือเรื่องภาษาพูด ในเดือนสิงหาคม
ซึ่งเปนฤดูรอนของญี่ปุนและมีวันหยุดหลายวัน เขา
จึงเลือกมาเที่ยวเมืองไทยที่อากาศกําลังเย็นสบาย
บรรดาลูกคารานแกวและเครือขายอื่น ๆ ของเขา
ตางก็ใฝฝนอยากมาเที่ยวเมืองไทย จึงเหมาะเจาะที่
เขาจะขอรองใหแกวเปนผูนําพามาเที่ยวเมืองไทย
เมือ่ สองปกอ นจึงเกิดการตกลงระหวางคนทีอ่ ยากมา
เมืองไทย พรอมใจกันจายคาเชาในวันที่เขาตองปด
รานใหกับแกวและพากันมาเที่ยวเมืองไทย
ที่เมืองไทย พวกเขาพากันไปเยี่ยมเครือขาย

ชุมชนที่แกวเคยทํางานดวย เชน ตลาดนัดสีเขียวที่
เมืองพล ขอนแกน เยีย่ ม บํารุง คะโยธา ผูน าํ ชุมชน
ทีก่ าฬสินธุ ซึง่ เคยไปมาหาสูแ ละเปนเพือ่ นสนิทของ
ผูน าํ ภาคประชาชนญีป่ นุ หลายคน พบปะพูดคุยแลก
เปลี่ยนกับองคกรภาคประชาชนในภาคอีสานอีก
หลายแหง ระหวางเสนทางก็ไดเยี่ยมชมสถานที่
สําคัญตาง ๆ
ในรอบ ๒๐ กวาปที่ผานมา ผูชายญี่ปุนชื่อแกว
ไดพบและนําพาตัวเองเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวสังคมที่สําคัญหลายอยาง โดย
เฉพาะการเคลื่ อ นไหวของประชาชนภาคอี ส าน
ประเทศไทยในชวงที่มีการเคลื่อนไหวเขมขน ทั้ง
เรื่องที่ดิน ปาไม เรื่องเขื่อน เรื่องเหลาพื้นบาน การ
ต อ สู  ข องเกษตรกรรายย อ ยทั้ ง ภาคการต อ ต า น
นโยบายรัฐ และการสรางทางเลือกเกษตรกรรม
ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันเขาก็ไดเขาไป
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของชาวนาญี่ปุนและ
องค ก รชาวนาในระดั บ ภู มิ ภ าค ที่ มี พื้ น ที่ ก าร
เคลื่ อ นไหวในหลายประเทศ เช น ญี่ ปุ  น ไทย
ฟลิปปนส และมีการกอตั้งองคกรเครือขายชาวนา
ชื่อ เอเฟค (AFEC : Asian Farmer Exchange
Center) ทีเ่ ชือ่ มรอยขบวนการชาวนาเพือ่ ตอสูอ ยาง
เป น คู  ข นานกั บ องค ก รโลกบาลอย า ง APEC,
WTO,TPP ฯลฯ
เขาไดมโี อกาสเดินทางไปพบปะกับองคกรภาค
ประชาชนทั่ ว ญี่ ปุ  น และองค ก รชาวนาในหลาย
ประเทศ ดวยบทบาทการเปนลามพัฒนาไปสูการ
เปนผูป ระสานงาน ประสบการณนตี้ ดิ ตัวเขามาอยาง
แกะไมออก
กับองคการ เจวีซี นัน้ เขายังคงมีสายสัมพันธอนั
เหนียวแนนกับคนทํางานทั้งเกาทั้งใหม สวน เอเฟค
ที่เขาเปนเลขาธิการอยูในปจจุบันไดเปนเครือขายที่
เชื่อมรอยนักคิด นักเขียน นักเคลื่อนไหว ที่แตกตัว
แยกยายกันไปสรางพื้นที่การตอสู การคิดคนรูป
ธรรมของตนเองอยูทั่วประเทศญี่ปุนและประเทศ
เครือขายอื่น ๆ เขามีจดหมายขาวและโซเชี่ยลมีเดีย
ในการติดตอประสานกันอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมี

การประชุมใหญปละครั้ง
การเดินทางไปเยือนญีป่ นุ ของผม ระหวางเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการสนับสนุนของ
โครงการปญญาชนสาธารณะแหงเอเชีย (Asian
Public Intellectual) มีองคกร AFEC รับเปน
องค ก รเจ า ภาพ (Host) โดยมี แ ก ว เป น คนช ว ย
ประสานงาน แนนอนวาผมเดินทางเขาไปรวมสวน
ของรานปาไมอายุรอ ยป และเดินไปตามแผนทีท่ แี่ กว
เปนคนเขียนให เขาออกแบบใหผมไดพบปะกับนัก
คิด นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว ที่รานของเขา แลว
ใหผมเดินทางไปพบปะผูคนและองคกรตาง ๆ ใน
เครือขายของเขา ที่จังหวัดอิบารากิ จังหวัดนิกาตะ
จังหวัดยามากะตะ จังหวัดชิบะ จังหวัดฟูกุชิมะ ใน
จังหวัดคานากาวะ และมหานครโตเกียว ผูที่ผมได
ไปแลกเปลี่ยน ไดรวมทํางานดวยและสัมภาษณ ใน
ระยะ ๓ เดือนนั้นนับได ๑๐๐ กวาคน นี่เปนเครื่อง
บอกความกวางขวางของวงสัมพันธของคนชื่อแกว
ไดเปนอยางดี
การเดิ น ทางเยื อ นญี่ ปุ  น ของผมก็ ก ลายเป น
เงื่อนไขเปนสีสันหนึ่งบนเรื่องที่เขากําลังทําอยูดวย
เชนกัน เชน การใหผมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
และทัศนะตาง ๆ เกี่ยวกับสังคม การเมืองไทย กับ
เพื่อนญี่ปุน โดยที่เขาคอยเปนลามใหขณะประกอบ
อาหารอยูหลังเคานเตอร พิณอีสานที่ประกอบอยู
ในรานของเขาถูกผมหยิบขึ้นมาเลนเปนครั้งแรก
และถู ก ขอร อ งให เ ล น เกื อ บทุ ก ครั้ ง ที่ เ หยี ย บย า ง
เขาไปในราน ชวนเพื่อนญี่ปุนเอากีตารมาเลนแจม
และรองเพลงดวยกัน บางวันเขาโทรชวนเพือ่ นทีอ่ ยู
ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒๙ | กันยายน ๒๕๕๗ 69

ไกลไมไดพบกันมาแรมปมารวมสนทนาดื่มกินกัน
ลูกคาประจําของเขาสวนใหญกลายเปนเพื่อนของ
ผมไปดวย จนวันสุดทายเขาจัดงานเลี้ยงสงผมโดย
ทุกคนรวมกันจาย ผมบอกกับแกววาในการเดินทาง
มาญี่ปุน ไมมีใครไดรับโอกาสและโชคดีเทาผมอีก
แลว
เขาเห็นดวยกับผมเมื่อผมกลาวกับเขาวา ราน
ปาไมอายุรอ ยป ของเขาเปนตนกําเนิดของ “ชุมชน”
ชนิดหนึ่งขึ้นมา เปนชุมชนเล็ก ๆ ที่คนจํานวนหนึ่ง
ไดเขามาผูกพัน มีการเชื่อมโยงไปสูชุมชนอื่น ๆ
อยางกวางขวาง เปนเครือขายทางสังคมทีเ่ กือ้ กูลตอ
กัน การดํารงอยูข องชุมชนเชนนีแ้ ยกไมออกจากการ
ดํารงอยูของกลุมเกษตรอินทรียรายยอยในชนบท
แยกไมออกจากกลุมผลิตเหลาพื้นบาน ชาวประมง
ขนาดเล็ก แยกไมออกกับขบวนการตอตานโรงไฟฟา
นิวเคลียรทจี่ ะสรางความเสีย่ งความเสียหายแกนเิ วศ
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และชุมชนชาวญีป่ นุ และแยกไมออกจากขบวนการ
เคลือ่ นไหวเพือ่ ความเปนธรรมในสังคมในทุกเรือ่ งที่
สมาชิกทุกคนของสังคมแหงนี้เผชิญกันอยู
และลึกที่สุด ชุมชนแหงนี้กําลังทําหนาที่ “เติม
เต็ม”ทางจิตวิญญาณใหกนั ในสังคมทีว่ วิ ฒ
ั นาการไป
สู  ค วามยุ  ง ยากขึ้ น ทุ ก วั น อย า งที่ สั ง คมทุ น นิ ย ม
อุตสาหกรรม สังคมบริโภคนิยมแหงญี่ปุนกําลัง
ดําเนินไป
พื้นที่ที่ทําหนาที่เชนนี้ คงมีอยูมากมายทุกมุม
โลก ทัง้ ทีด่ าํ เนินไปอยางเปนธรรมชาติและพืน้ ทีท่ ี่
ถูกจัดวางอยางมีเปาหมายอยางราน ตนไมอายุ
รอยป ของชายญี่ปุนชื่อ “แกว” - ยาสุโนริ มัทสุ
โอะ คนนี้.

