
 
ยายครับ ยายยังขาดอะไรในชีว ิตครับ 

ยายตอบอยางภาคภูมิใจ "ยังขาดความทุกข "   

 

……..ชอบประโยคน้ีจงั…….. 
 

 พิธีกร :  เดินไปวัดลําบาก เหนื่อยไหม 

 ยายย้ิม : เหนื่อยกพ็ัก แลวเดินตอ   

            *ทางไปสวรรคมันรก ทางไปนรกมันเรียบ*  

            เห็นพระกห็ายเหนื่อย 

 

 

ยายยิ้ม หญิงรางเล็ก หลังงุม ใบหนาเปอนรอยยิ้มสมช่ือ 

อาศัยในบานไมที่เกอืบเสร็จทามกลางปาเขา 

จ.พิษณุโลก อยูลําพังอยางเดียวดาย หางไกลผูคนและเงียบสงัด 

 

เมื่อ 20 ป กอน ยายมีบานอยูที่อาํเภอพรหมพิราม พรอมลูกหลาน 

ตอนนั้นลูกชายคนเล็ก ต้ังใจจะมาบุกเบิกทํามาหากนิบริเวณที่อยูปจจุบัน 

แตดวยปจจัยหลายอยาง ทั้งความไกล ไขปา และความยากลําบาก 

สงผลใหลูกชายของยาย เลือกที่จะไปขับรถแทกซ่ีใน กทม. 

 

และไมวาดวยเหตุผลใดๆ และการไมอยากเปนภาระลูกหลาน หรืออื่นๆ 

ยายยิ้มจึงตัดสินคร้ังสําคัญ อาศัยอยูที่บานในปาผืนน้ัน เปนตนมา 

ลูกหลานขอรองใหยายกลับมาอยูบาน แตยายไมกลับ 

ลูกหลานจึงไดแตมาเย่ียมยายเปนระยะรวมถึงการนําเสื้อผาผาหม 

ขาวสารอาหารแหงมาใหยาย ลูกชายคนที่ยังอยูในอําเภอพรหมพิรามบอกวา 

แมเขาจะบอกวา "ไมตองเอามาใหมากนะ" ในชีวิตเขา 

แมเขาไมเคยอยากไดอะไรเลย 

เคยถามเขากบ็อกวา เขาพอแลว สมัยยังเด็กบานเราจนกนัมาก 

พอกต็ายตอนที่เรายังเล็ก ๆ แตแมคนเดียวกห็าเลี้ยงลูกได 

มานึกดู แกตองทํางานหนักมาก แมถึงเนนสอน 

"ใหเขมแข็ง หนักเอาเบาสู ไมเลือกงาน" 

 

 

 



ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมาทามกลางขุนเขา ยายไมมีนาฬิกา 

แตทุกเวลาลวนมีคุณคา การมีชีวิตอยูของยายหมดไปกับการปลูกตนไม 

ทําฝายเล็ก ๆ ที่ยายไดอาศัยในยามหนาแลง และยังเปนสายธาร 

หลอเลี้ยงบรรดาสัตว และตนไม บนผืนแผนดินนี้ 

และตั้งใจถวายในหลวงและพระราชินี ยายรักในหลวงและพระราชินีมาก 

กจิวัตรประจําวัน ตื่นแตเชา จุดธูปไหวพระ เกบ็มุง 

กระยองกระแยงมาจุดฟนหุงขาว 

ตักขาวสุกแรกเก็บไว ตักขาวกินกับนํ้าพริก หรือ ปลาแหงที่เก็บไว 

ลงมากวาดลานบาน ซักผา หาบน้ําที่ลําหวย ออกไปหาฟนหาไม มาเกบ็ไว 

กอนจะคดขาวใสกลอง น้ําพริก ใสยาม สวมเสื้อผาที่ขาดว่ิน 

ใชพราแทนไมเทาเวลาเดิน 

ขามหวย ขามหนอง เขาไปในปาลึก ผานฝายเล็กๆ หรือคันนาที่ยายทําไว 11 ฝาย 

เปนคันดินที่ยายใช "จอบกับใจ" คอยๆขุดขึ้นมา 

กลายเปนแองนํ้าเล็กๆกกัเก็บนํ้า 

พอใหสัตวเล็กไดมาอาศัย ตนไมชุม ชื่น 

ระหวางน้ันก็เอาขาวมาโปรยใหสัตว 

ในแองดินกนิ ทําคันดินนี้เสร็จ ก็เขาไปลึกเรื่อยๆ ทําที่ละฝาย ทีละฝาย 

เวลาแตละวันผานไปเทาไหรไมรู เหนื่อยกพ็ัก ค่ําก็เดินกลับบาน 

ชีวิตยาย เปนไปอยางเรียบงาย 

 

ทุก ๆ วันพระ ยายจะเดินลงมาจากเขา ดวยระยะทางเกอืบ 8 กโิลเมตร 

บวกกบัวัยชราของยาย จึงทําใหยายใชเวลาใน การเดินทางกวา 3 ชั่วโมง 

แตกไ็มไดทําใหศรัทธาของยายเสื่อมถอยลง ลําพังคนหนุมสาว 

จะใหเดินข้ึนลงเขา สัก 7-8 กโิลเมตร ยังเลนเอาเหงื่อตก 

แตสําหรับยายยิ้ม ถือเปนกจิวัตรสมํ่าเสมอทุกวันโกน วันพระ 

เพราะไมวาฝนจะตก ฟาจะรอง ยายก็ตองไปถึงวัดไมเคยขาด 

 

ระยะทางไกลที่เต็มไปดวยหลมโคลน ถนนเปนรอง ขรุขระ ยายยิ้ม 

จะออกเดินเทาจากบานต้ังแตเชามืด เหน่ือยก็พัก ถึงวัดก่ีโมงไมรู 

รูแตเมื่อถึงวัดกเ็ปลี่ยนชุดชาว สวดมนต ปฏิบัติธรรม ทําความสะอาดวัด 

ทําบุญ เม่ือกลับจากวัด แกกจ็ะมานับวันหลังจากนั้นไปถึงวันโกนวันพระอกีที 

กอนที่เดินกลับบานในปา ยายเลือกใชชีวิตเพียงลําพัง 

และใชชีวิตอยางโดดเดี่ยวอยางมีความสุขอกีครั้ง 

 

เราขาดในสิ่งที่ยายยิ้มมี น่ันคือ ความพอเพียง ความศรัทธา ความไมโลภ 

เรามีในสิ่งที่ยายขาด นั่นคือ ความทุกข 



 

พิธีกร : ขาวสารอาหารแหงเอามาจากไหน 

ยายยิ้ม : ลูกหลานเขาเอามาให เขาเอามาใหกต็องกนิ 

          เขาจะไดบุญและกต็องกนิอยางประหยัดๆ ไมฟุมเฟอย 

 

พิธีกร : ฝนตกเปยกไหม 

ยายยิ้ม : กห็ลบๆเอา ไมลําบาก อยาคิดวามันลําบาก 

 

พิธีกร : เสื้อผา ขาดแลวยังใสอยู 

ยายยิ้ม : ลูกหลานเขาเอามาให ใสไวเขาจะไดบุญ 

 

พิธีกร : ลูกหลานอยากใหไปอยูดวยกนั 

ยายยิ้ม : ไมใชวาจะไมพึ่ง แตใหหมดคากอนคอยพึ่ง 

ปวยไมสบายไมมีแรงคอยพึ่งเขา 

 

พิธีกร : ทําฝายไปใหใคร 

ยายยิ้ม : ใหในหลวงพระราชินี ทานเปนถึงเจาแผนดินยังทํางาน 

เรากต็องทําใหทานบาง.. 

           สวนส่ิงที่ทําในหลวงไมเห็นผีสางเทวดากเ็ห็น 

 

พิธีกร : ไดประโยชนอะไรจากฝาย 

ยายยิ้ม : ในหลวงบอกมีฝายมีน้ํา มีปา 

มีปลาเล็กเปนอาหารนกอีกทีรวมถึงไดใชยามหนาแลง 

 

พิธีกร : กลัวลมไหมเวลาเดินไปไหน 

ยายยิ้ม : กลัวแตกต็องทํา ทําแลวมีความสุข 

 

พิธีกร : เหน่ือยไหมที่ทํามา 

ยายยิ้ม : เหนื่อย แตทําแลวมีความสุข 

 

พิธีกร : เดินไปวัดลําบาก เหนื่อยไหม 

ยายยิ้ม : เหนื่อยกพ็ัก แลวเดินตอ "ทางไปสวรรคมันรก ทางไปนรกมันเรียบ"  

             เห็นพระก็หายเหนื่อย 

 

พิธีกร : สรุปวาทุกอยางอยูที่ใจ 

ยายยิ้ม : คนอ่ืนวาลําบากแตถาเราคิดวามันเปนสวรรคมันก็ไมลําบาก 



 

พิธีกร : ยายมาทําบุญทุกวันพระไหม 

ชาวบาน : ยายมาประจําแหละ ยายแกชอบทําบุญ ไดเบี้ยเดือน 500 แกยังทําบุญหมดเลย 

 

พระ (กางมุงใหยายนอนในศาลาวัด) : ไมบาปหรอกยาย ชวยๆกัน ดูแลกนั 

ยาย (น่ังยิ้มดวยความจํานน) 

ยาย เอาเงินที่เกบ็ๆรวมถึงเงนิที่ชาวบานใหไวมาทําบุญ 

ยาย อวยพรใหและภาวนาใหคนที่ทําบุญดวย 

พิธีกร : ยายรูจักเขาเหรอ 

ยายยิ้ม : (ย้ิม) ไมรูจักหรอก เห็นบอกวาจะบวชกเ็ลยทําบุญ 

          ใหยายทําบุญนะ (สงสัยคงจะเปนเงินที่ทางรายการให) 

พิธีกร : ทําเถอะยาย ไมวาอะไรหรอก 

 

พิธีกร : ยายมีของแคนี้เหรอ (หยิบกระเปาใบเล็กที่บรรจุเสื้อผา 

หยูกยาที่จําเปน บัตรประชาชน) 

ยายยิ้ม : แคน้ีแหละเตรียมไว เวลาเจ็บปวยขึ้นมา เอาไปใบเดียว 

คนอื่นจะไดไมลําบากหา 

 

พิธีกร : จะไมเปนการแชงตัวเองหรือ 

ยายยิ้ม : ยิ่งเจบ็ ยิ่งตองพึ่งตัวเอง ยิ่งตองเตรียมตัว 

 

พิธีกร : เวลายายไปตัดไมไผ ทําฝายไมเกนิกาํลังเหรอ เอาแรงมาจากไหน 

ยายยิ้ม : หัวเราะเบาๆแลวตอบวา มันเกนิกําลังอยูแลวละ 

แตตองมีความพยายามยายบอกวันน้ีหมดแรง นอนพัก พรุงนี้แรงกม็าใหม 

 

พิธีกร : ยายยังขาดอะไรอีกในชีวิต 

ยายยิ้ม : ยายยิ้มสมกับชื่อ แลวตอบอยางภาคภูมิใจว า  *"ขาดความทุกข" *  

 

 

....................................... 

 

...ยายยิ้ม..... จากรายการคนคนคน  
(สงมาทางอเีมลที่ไดรับจาก รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เมื่อ ๒๘ กมุภาพันธ ๒๕๕๔) 


