
 
 

สรางบานดกีวาปวนเมือง 

วรากรณ์ สามโกเศศ 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
หน้า 6 

เห็นภาพอดีตประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ และภรรยา 
ทํางานแบกหามร่วมกับอาสาสมัครนับพันคนสร้างบ้าน
ให้คนไทยท่ีเชียงใหม่แล้วรู้สึกปลาบปลื้มในการเป็นผู้นํา
ให้เกิดมีจิตสาธารณะของอดีตผู้นํา 
 
ใครที่เข้าไปในสนามบินเชียงใหม่เมื่อกลางเดือน
พฤศจิกายนท่ีผ่านมาน้ี จะเห็นป้ายอันใหญ่ต้อนรับ
อาสาสมัครจากทั่วโลกและอดีตประธานาธิบดีและภรรยา 
โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยถือป้าย
ต้อนรับเพ่ือนอาสาสมัครจาก 25 ประเทศ รวม 3,000 
คน เพ่ือลงทะเบียนและพาไปยังสถานที่ก่อสร้างบ้าน  
 
โครงการใหญ่น้ีมีช่ือว่า Habitat for Humanity ซ่ึงสร้าง
บ้านให้คนอยู่ทั่วโลก 1 หลังทุก 19 นาที และภายใต้
โครงการใหญ่น้ี อดีตประธานาธิบดีและภรรยาก็ไปร่วม
ด้วยโดยมีโครงการเล็กๆ ที่นําโดยตนเอง เรียกว่า 
Jimmy and Rosalynn Carter Work Project ในคร้ัง
น้ีมาสร้างบ้านรวม 82 หลัง ให้คนไทยท่ีอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ทั้งสองสามีภรรยาสละเวลาปีละหน่ึงอาทิตย์เต็มเพ่ือลง
สนามก่อสร้างบ้าน และปีน้ีเลือกท่ีจะลงสนามท่ีเชียงใหม่ 
ภาพที่เห็นคือท้ังสองซ่ึงอยู่ในวัย 80 กว่า (อดีต
ประธานาธิบดีมีอายุครบ 86 ปีเต็ม) แต่งชุดผู้ใช้แรงงาน 
สวมถุงมือและลงมือช่วยเรียงอิฐ ฉาบปูน เคียงข้าง
อาสาสมัครเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทย (อี
ริค จอห์น) และผู้ที่จะเป็นเจา้ของบ้าน ทั้งสองมิได้เพ่ิง
ทําเช่นน้ี หากเร่ิมแบ่งเวลาหน่ึงอาทิตย์ต่อปีลงทํางานใน
สนามตั้งแต่ ค.ศ.1984 หรือ 25 ปีมาแล้วโดยสร้าง
บ้านในอินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ แคนาดา 
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ฮังการี แอฟริกาใต้ ฯลฯ  
 
วิธีการของ Habitat for Humanity ก็คือผู้สมัครที่อยาก
ได้บ้านทุกคนต้องแสดงความจริงใจก่อนด้วยการเข้าร่วม
ในโครงการก่อสร้างบ้านโดยลงมือทํางานก่อสร้างคนละ 

 

 

 

 

ไม่ต่ํากว่า 400 ช่ัวโมง ร่วมกับอาสาสมัครเพ่ือให้รู้ว่า
ใคร "เป็นหมู่หรือจ่า" ซ่ึงในที่สุดก็จะเหลืออยู่แต่ผู้ที่มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเท่าน้ัน โครงการให้ทุกคน
ร่วมจ่ายเงินเพ่ือให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของบ้านและรู้สึกหวง
แหน ไม่ปล่อยให้รกร้างหรือท้ิงไปหลังจากได้บ้านแล้ว 
 
บ้านหลังหน่ึงพร้อมท่ีดินมีราคา 185,000 บาท 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องร่วมจ่ายเงินดาวน์ 30,000 บาท 
โดยผ่อนเล็กๆ น้อยๆ ไปกับเงินท่ีเหลือซ่ึงผ่อนได้ยาวถึง
กว่า 10 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยเพ่ือจะได้เอาเงินไปสร้างบ้าน
ให้คนอ่ืนต่อไปอีก โครงการท่ีเชียงใหม่น้ีตอนเร่ิมต้นมี
ผู้สมัคร 400 คน หลังจากการ "พิสูจน์หมู่-จ่า" แล้ว
เหลือ 82 คน 
 
อุบายของการต้องร่วมสร้างก่อนได้บ้านน้ีเรียกว่า 
"sweat equity" (เอาเหงื่อมาร่วมทุน) ซ่ึงทําให้เจ้าของ
บ้านมีความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีศักดิ์ศรี เพราะ
ไม่ได้มาโดยใครให้ หากมีส่วนร่วมในการสร้างด้วย อดีต
ประธานาธิบดีบอกว่าจะพยายามกลบัไปดูบ้านเก่าที่สร้าง
เสมอ และเท่าที่เห็นไม่มีใครละทิ้งบ้านเพราะทุกคน
ภาคภูมิใจในบ้านของตนเอง 
 
องค์กร Habitat for Humanity International ก่อตั้งใน 
ค.ศ.1976 โดยตั้งใจจัดหาบ้านให้ผู้ไม่มีเงินจะซ้ือบ้านใน
ลักษณะปกติ ถึงปัจจุบันสร้างไปแล้ว 300,000 หลัง 
สําหรับผู้อยู่อาศัย 1.5 ล้านคน ใน 6 ทวีป ในปี 1983 
ก็มาเปิดในเอเชียแปซิฟิกและได้ช่วยสร้างหรือซ่อมแซม
บ้านไป 86,000 หลัง ให้ผู้อยู่อาศัย 430,000 คน ใน 
5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะสร้างบ้านได้ 50,000 หลังให้แก่
ผู้คนในประเทศแถบลุ่มแม่นํ้าโขง 
 
สําหรับองค์กร Habitat for Humanity Thailand ตั้งข้ึน
ใน ค.ศ.1998 จวบจนถึงปัจจุบันสร้างบ้านไปแล้ว 
5,000 หลังให้ผู้อยู่อาศัย 25,000 คน ใน 23 จังหวัด 
ได้มีการวางแผนว่าก่อนถึง ค.ศ.2011 จะสร้างอีก 
5,000 หลัง 
 



องค์กรเหล่าน้ีมิได้มุ่งหวังกําไร และอยู่ได้ด้วยความมีจิต
สาธารณะ (Public-mindedness) หรือการตระหนักถึง
ประโยชน์ของสังคมและความมีจิตอาสาสมคัร 
(Volunteerism) ของผู้คนจํานวนมากในโลกท่ีไม่คิดถึงแต่
ตนเอง หากมีความสุขจากการทําสิ่งดีๆ ให้คนอ่ืนและมี
ความสุขใจจากความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่า 
กระทําสิ่งท่ีมีความหมายและเกิดความเคารพตนเอง 
 
ประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ ให้สัมภาษณ์ Bangkok 
Post ว่า งานท่ีทําน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานที่ท่านทําให้
สังคม อีกส่วนท่ีสําคัญคืองานของ Carter Center ใน 
70 ประเทศ งานสําคัญๆ ก็คือสนับสนุนให้เกิดการ
เลือกตั้งโดยได้เก่ียวพันกับการเลือกตั้งมาทั้งหมด 77 
คร้ังในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 
อีกเร่ืองหน่ึงก็คือการพยายามกําจัดบางโรคที่ประเทศ
พัฒนาแล้วไม่รู้จักให้สูญไปจากโลกซึ่งโรคท่ีกําลังจะ
สามารถกําจัดให้หายไปก็คือโรค Guinea Worm (GWD) 
(โรคติดเช้ือซ่ึงทําให้เจ็บปวดมากโดยเกิดจากตัวหนอน) 
ซ่ึงเคยมีถึง 3.6 ลา้นกรณี ใน 20 ประเทศ ปัจจุบัน
เหลือเพียง 3,000 กรณีทั่วโลก อดีตประธานาธิบดีเช่ือ
ว่าด้วยงานของ Carter center โรคน้ีจะเป็นโรคที่สองท่ี
มนุษย์ปราบได้สําเร็จราบคาบ ถัดจากโรคฝีดาษที่โลกได้
ร่วมกันปราบได้สําเร็จเมื่อ 32 ปีก่อน 
 
อะไรที่ทําให้คนในวัย 86 ปียังมีไฟ ทํางานหนักเพ่ือ
มนุษยชาติ ทั้งๆ ที่สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆ พร้อมกับ
เกียรติจากรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ คําตอบก็คือมี
ความสุขท่ีได้ทําสิ่งดีๆ ให้คนอ่ืน และสุขใจเมื่อเห็นคนมี
บ้านเป็นของตนเองอย่างภาคภูมิใจ ความรู้สึกเช่นน้ีบอก
กันไม่ได้ต้องไปทําเองจึงจะรู้ 
 
มีเด็กและนักศึกษาบ้านเราจํานวนมากมายที่อยากทํางาน
อาสาสมัคร และอยากมีความสุขเยี่ยงน้ี เสียดายท่ีบ้าน
เราไม่ค่อยได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพราะไม่สนใจ
หรือไม่แคร์ จนไม่มีเวทีให้เล่นจนต้องไปใช้ศูนย์การค้า 
ถนนเป็นท่ีแข่งรถ โรงหนัง ฯลฯ เป็นเวทีแทน เป็นท่ีน่า
เสียดายที่พืชพันธ์ุแห่งความดีซ่ึงมีอยู่ในใจเด็กทุกคนไม่ได้
รับการตอบสนอง  
 
เมื่อเปรียบเทียบอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับ
นายกรัฐมนตรีไทยแล้วให้รู้สึกสะท้อนใจ อดีต
นายกรัฐมนตรีไทยหลายท่านทํางานเสียสละเพ่ือชาติ
อย่างแท้จริง แต่มีบางท่านนอกจากจะไม่อยู่เฉยๆ แล้วยัง
ช่วยเหยียบชาติซํ้าเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ บ้างก็

ต้องการทําให้บ้านเมืองป่ันป่วน ไม่ได้คํานึงถึงใคร
นอกจากกระเป๋าและประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ถึงแม้
จะรู้อยู่แก่ใจว่าช่วงเวลาน้ีคนไทยมีความห่วงใยไม่สุขใจ
เพียงใดกับพระพลานามัยขององค์พระประมุขของชาติ 
 
สุขภาวะของร่างกายผูกพันกับความรู้สึกทางใจและความ
แข็งแรงของร่างกาย ไม่เคยรู้บ้างหรือว่าความปั่นป่วนท่ี
กําลังจะทําให้เกิดข้ึนน้ีจะเป็นผลเสียอย่างไรต่อพระ
พลานามัย หรือว่ารู้แต่ก็ไม่แคร์ 


