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๑ 

 “โอ้.. ใครลิขิตชีวติข้าหนอ ดั่งรอเพียงถึงม้ือตาย..” 
 บทเพลง “ดัง่ข้าวลาลาน” แวว่มาเขา้หูเม่ือผมเห็นคําบังคับของศาล ในคดีความระหวา่ง
ธนาคารออมสิน โจทก์ กบัสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยโคกโพธิ์ไชย จํากัด จําเลยท่ี ๑ กับพวก
รวม ๘ คน และผมตกเป็นจําเลยท่ี ๒ ซึ่งศาลท่านบังคับให้ชําระเงินจํานวน ๑ ล้านกว่าบาทแก่
โจทก์ภายในกําหนด ๓๐ วัน 

 คําบังคับนี้ตกไปถึงผมในเวลาท่ีกาํลังป้ัน “มูลนิธิคนกบัควาย” เพื่อนําควายคืนสูไ่ร่นา 
นําพาเกษตรกรรมสู่ความย่ังยืน นาํฟืน้ส่ิงแวดล้อม โดยน้อมนาํในแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ฤๅว่า.. ก่อนจะนําควายคืนนา จําต้องนําคนพ้นคุกเสียก่อน 

 “คิดบ่ออก.. ซอกบ่เข้า” ยามผงฝุ่นเข้าตา ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร ตัดสนิใจเขียน
จดหมายส่งอเีมล์หาคุณครเูย่ียม ทองนอ้ย กวีแห่งหุบเขาพญาฝ่อ 

ภาพควายนับพัน โดยประพันธ์ นิติคุณเกษม 
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 ๒ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
คุณครูเย่ียม ท่ีรัก 
วันน้ีมีเรื่องหนักหนาสาหัสหน่ึงเกิดขึ้นกับพ่ี แตไมรูวาควรจะไหหรือหัวดี เม่ือมีคําบังคับของศาล ลงวันท่ี ๒๙ 
เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ไปถงึมือพ่ี ในความแพงระหวางธนาคารออมสิน โจทก กบัสหกรณ
การเกษตรชาวไรออยโคกโพธ์ิไชย จํากัด จําเลยท่ี ๑ กับพวกรวม ๘ คน ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ 
ศาลจังหวัดขอนแกน ท่ีบงัคับใหจําเลยท้ังแปดรวมกันชําระเงินจํานวน ๑,๐๗๘,๘๗๖ บาท พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๘ ตอป ของเงินตน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟอง (ฟองวันท่ี ๒๘ สงิหาคม 
๒๕๕๒) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก ใหจําเลยท้ังแปดชดใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดย
กําหนดคาทนายความจํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
จึงให นายสมคิด สิงสง จําเลยท่ี ๒ 
ปฏิบัตติามคําพพิากษาหรือคําสั่งท่ีกลาวแลวภายใน ๓๐ วนั นับแตวันไดรับคําบังคับน้ีเปนตนไป ถาไมปฏิบัติ
ตามคําบงัคับภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกลาวขางตน จะตองถูกยึดทรัพยหรือถูกจับ จําขังดังท่ีบัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
เชนน้ีแลว พี่ไมรูวาควรจะบอกเลาเกาสิบผูใดดี จึงขอสื่อสารมาถึงคุณครเูย่ียมน่ีแหละ เพ่ือจะปรึกษาหารือวา 
หน่ึง ขอเท็จจริงคือมูลหนี้จํานวนน้ีเกิดขึ้นในสมัยท่ีพี่เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณฯ ไดนํา
เงินกูจํานวนน้ีมาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ใหเปนสินเชื่อแกสมาชิก แตดวยเหตุผลประการท้ังปวง สหกรณฯ ไม
สามารถเรียกชาํระหน้ีจากสมาชิกได จึงทําใหไมสามารถชาํระหน้ีแกธนาคารออมสิน จนกระท่ังสหกรณฯ มีอัน
ตองเลิกกิจการไป ถงึกระน้ันกต็าม ในสํานึกของพ่ียังถือเปนภาระท่ีจะตองรับผิดชอบอยู แตท่ีผานมาไมรูจะหา
เงินท่ีไหนมาใชหน้ี จึงน่ิงเฉยอยู จนกระท่ังถูกฟองรองและมีคําสั่งศาลบงัคับมาในวันน้ี 
สอง พี่ไมอยากใหจําเลยอ่ืนๆ อีก ๗ รายตองรวมเดือดรอนกับเร่ืองน้ี จึงมีความคิดท่ีจะหาวิธีชําระหนี้แต
เพียงผูเดียว นึกข้ึนไดวามีเอกสารจดแจงลิขสิทธ์ิเพลงอยูสบิกวาเพลง และน่ีก็คงเปนทรัพยสินอยางเดียวท่ีพี่มี
ใหยึด ถาหากจะมีการยึดทรัพย 
สาม พี่จึงอยากตัดสินใจประกาศขายลิขสิทธ์ิเพลงเหลาน้ัน ยกเวนเพลงคนกับควาย เพราะพี่ยังมีพันธกิจท่ี
จะตองปนมูลนิธิคนกับควาย เพ่ือนําควายคืนสูไรนา ฯลฯ ดังท่ีไดประกาศสูสาธารณะแลว โดยจะขอตั้งราคา
ไวจนเพียงพอแกการชําระหน้ีตามท่ีศาลมีคาํสั่งบงัคับ โดยที่รูอยูวาลิขสิทธ์ิน้ีจะเปนของพี่หรือทายาทตราบ 
๕๐ ปหลงัจากพ่ีเสียชวีิตไปแลวกต็าม 
สี่ ท่ีเลามาน้ีไมใชจะเสนอขายเพลงเหลาน้ันใหคุณครูเย่ียม แตอยากหารือคุณครูวาถาดําเนินการเรื่องน้ีจะ
เหมาะสมหรือไม? และมีความเปนไปไดบางไหมท่ีใครจะยื่นมือเขามาชวยรับซ้ือทรัพยทางปญญาเหลาน้ีของพ่ี
ไว ซึง่อันท่ีจริงหลังพ่ีเสียชวีิตไปแลว ๕๐ ป ลิขสิทธ์ิก็จะตกเปนของแผนดินอยูดี 
สุดทาย พี่อนุญาตใหคุณครนํูาเร่ืองน้ีปรึกษาหารือผูอ่ืนตอไปไดตามแตจะเห็นสมควร 
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๓ 
ข้างต้นนั้นคือจดหมายท่ีผมเขียนถึงคุณครูเย่ียม ทองน้อย ครูชาํนาญการพิเศษ ปิยมิตรผู้น้องผู้
หนึ่งท่ีเคยแลกเปล่ียนสารทุกข์สุกดิบกนัมาเนิ่นนาน เป็นอารมณแ์รกๆ ท่ีผมตดัสินใจเม่ือได้รับคํา
บังคับคดีของศาลท่าน 

เป็นอารมณ์เดียวกนักับเม่ือผมปวารณาตนภายหลังการเจ็บป่วยจนถึงต้องล้มหมอนนอนเสือ่ครั้ง
ล่าสุดเม่ือปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (๒๕๕๒) โดยท่ีคํานงึวา่คงจะเป็นช่วงปลายของชีวิตแล้ว
กระมัง เปรียบดังใบไม้แก ่เม่ือถึงคราวสิ้นอายุขัยย่อมล่วงหล่นไปเป็นธรรมดา 

ทว่ายังมีภาระอีกมากมายหลายเรื่องท่ียังทําไม่เสร็จ ถึงแม้วา่จะได้ลดทอนผ่อนผันภารกิจแห่งชีวิต
ไว้ให้เหลือเท่าท่ีจําเป็น และควรค่าแกก่ารประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตาม กระนัน้กยั็งรู้สึกราวกบัยืนอยู่
บนสังเวียน รอเสียงระฆังยกสุดท้าย ซึง่ไม่รู้จะดังข้ึนเม่ือไหร่ 

ถ้าเป็นใบไม้อาจแก่ไวไปหน่อย เพราะนอกจากกราํแดดกรําฝนเป็นปกติธรรมดาแล้ว ยังมีมดแมง
กัดกร่อนชอนไชมิได้ขาด ซ้ําการใช้ชวีติในช่วงท่ีผา่นก็ไม่สู้จะระมัดระวงั โดยเฉพาะในเร่ืองการกิน
การดื่ม ท้ังการงานก็อยู่บนโต๊ะเป็นส่วนใหญ ่ทําให้ขาดการออกกําลังกายไปจักหน่อย 

ร่างกายท่ีเคยแข็งแรงในยุคสมัยหนุนขอนนอนป่า ก็ดูเหมือนจะอ่อนเปล้ียเพลียแรงลงไป การ
เคล่ือนไหวลุกนั่งก็เช่ืองช้าลง จนมักโดนเด็กท้ายรถเมล์ดุเอาเวลาข้ึนลงงุ่มง่าม ไม่กระฉับกระเฉง
เหมือนเม่ือกอ่น 

๔ 
ครูเย่ียมโทรหาผมทันทีท่ีเปิดอ่านอีเมล์ สุ้มเสียงของเขาแสดงอาการห่วงใยอย่างนา่ขอบคุณ 

“แล้วพี่อยู่ยังไงตอนนี้” เขาคงกลัววา่ผมจะคิดมากจนครองสติไม่อยู่ 

“บ่เป็นหยังดอก พี่รู้อยู่ว่ามันต้องมีวนันี้” ผมวา่พลางหัวร่อ 

เขาตอบอีเมลก์ลับไปหาผมว่า.. 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ถึงพี่ใหญ่ท่ีเคารพย่ิง 

ผมได้รับข่าวร้ายจากพี่เม่ือเช้าวนันี ้เพระเม่ือกลับถงึบ้านก็ไม่ได้เปิดเมล์ดู เมียท่ีบ้านชวนให้ไปตัด
มะขามหวาน หลังจากท่ีเลือกตัง้นายก อบต. เสร็จแล้ว ข่าวคราวของพี่ทําให้ผมรู้สึกสลดหดหู่
ใจ และไม่คาดคิดวา่ชีวิตของคนท่ีอุทิศตัวเองเพื่อทํางานให้กับสังคมส่วนรวมจะต้องมีชะตากรรม
เช่นนี ้เรื่องนีผ้มจะนําไปบอกเล่ากับเพื่อนๆท่ีสนิทชิดเชื้อ เพื่อหาทางแก้ไขกนัตอ่ไปนะครับ 

ขอบคุณพี่มากท่ีให้เกียรตผิมเป็นท่ีปรึกษาในเรื่องนี ้ทั้งๆท่ีผมเองชะตาชีวิตก็หาได้แตกต่างจากพี่
ดอก ผมจะพยายามส่ือสารไปถึงเพื่อนมิตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ ขอให้
พี่ตั้งสติให้ด ีสวดมนต์ไหวพ้ระ อโหสิกรรมให้คูก่รรมนายเวรท้ังหลาย แล้วค่อยหาทางออกกัน
ต่อไปนะครับ 

เย่ียม ทองนอ้ย 

 



 

พลีเปนสาธารณ  

4 

พร้อมกนันัน้ครูเย่ียมได้โพสต์จดหมายของผมลงในบล็อกของเขาท่ี http://www.oknation.net/
blog/yiumthongnoy กวแีห่งหุบเขาพญาฝ่อ สาระชีวิต วิถีท้องถิ่น เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๕๒.๐๙ น. จั่วหัวเรื่องวา่ 

ชะตากรรมของคนสามัญและรางวัลเกียรติยศ 
ผมไดรับจดหมายจากพีส่มคิด สิงสง กว ีนักเขียน นักตอสูแหงกระทอมลายสือ ซับแดง  อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน วันท่ี ๑๒-๑๓ ธันวาคมท่ีผานมา พวกเรา ประกอบดวยพ่ีสมคิด สิงสง, สงัคม เภสัช
มาลา, แปน เอิดเติด และผม ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรคายอัจฉริยภาพภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวแดง
วิทยา ณ อุทยานแหงชาติภูแลนคา อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ หลังจากปดคาย พวกเราตางพากัน
แยกยายกันกลบับาน เม่ือถึงตอนเย็น ผมลองเปดเมลตัวเองดู ไดพบเห็นเมลจากพ่ีสมคิด สิงสง อานแลวผม
อยากรองไห และนึกสังเวชกบัชะตากรรมของคนท่ีทํางานรับใชประชาชนมาตลอดชีวติ แตสิ่งท่ีเขาไดรบั มัน
ชางนาทุเรศสิ้นดี 
แล้วก็ตามดว้ยถ้อยคําจดหมายของผมทุกตัวอักษร (ดังยกมาแสดงไว้ในเบ้ืองตน้) 

รุ่งข้ึน วนัอังคารท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒ เวลาราว ๑๑ นาฬิกา ผมคลิกเข้าไปดู เห็นคอมเมนต์
เรียงรายอยู่บ้างแล้ว จากผู้อ่านราว ๕๐ คน 

เศราใจจังเลยคะ คุณสมคิดเปนคนดีมากๆ เลย เปดบญัชีกองทนุใหโอนเงินไปชวยเหลือไดมั้ยคะ 
อยากชวยมากๆเลยคะ แตคงไดเพียงหลักรอย ไมถึงหลักลาน หรือใครจะเจรจากบัศาลไดบางคะ  

จัดคอนเสิรตหาเงินชวยพ่ีดีไหม? ทางสโมสรนกัเขียน สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยรูเรื่องนี้หรือยัง 
ถารูแลวจะคิดกนัอยางไร? 

กราบเรียนเพ่ือนพองนองพ่ี ทานผูมีเกียรติ ทานรฐัมนตรี ทานสอสอ ทานคหบดี คน ๑๔ ตุลา ผูผาน
ทาง ทานนักคิด นักเขียน กวี ทัง้หลาย เมื่อทานไดอานจดหมายของพ่ีสมคิด สิงสิง เจาของตํานาน
ซับแดง และเพลงคนกับควาย ตลอดจน นักคิด นักเขียน กวี เรื่องส้ัน นวนิยาย และรางวัล ประกาศ

เกียรติคุณตางๆ ส่ิงเหลานี ้พอที่จะสรางแรงบนัดาลใจใหทานพ่ีสมคิด สิงสง รอดพนจากคกุหรือไม หนวยงาน 
องคกรตางๆ เจาของคายเพลง เจาของสํานักพิมพ หนวยงานที่ทาํมาหากนิกบัพ่ีสมคิด สิงสง องคกรตางประเทศ 
องคกรสิทธมินษุยชน เครอืขายลุมแมน้าํโขง สมาคมนกัเขียนแหงประเทศไทย สโมสรนักเขยีนภาคอีสาน ทานคิด
อานเปนประการใด กรุณารวมบรรเลงความคิดเห็นมายังบานกวีหุบเขาพญาฝอ ไดอยางเต็มที่นะครับ ขอบคุณครับ 

บริษัทเพลง คายใด นักรองคนใดตองการเพลง
จากการเขียนของผม ผมขอขายเพลง "หอมกล่ิน
บานนอก" เพ่ือชวยพ่ีสมคิดในงานนี ้หากสนใจจะ
บอกเนื้อเพลงทหีลังครับ 

ความคิดเหน็ที ่1  
ชาดวชิระ วันที่ : 14/12/2009 เวลา : 21.40 น.  
http://www.oknation.net/blog/thiamjai  

ความคิดเหน็ที ่2  
ครูหวด วนัที ่: 15/12/2009 เวลา : 05.11 น.  
http://www.oknation.net/blog/sangkom 

ความคิดเหน็ที ่3  
เย่ียมทองนอย วันที ่: 15/12/2009 เวลา : 05.49 น.  
http://www.oknation.net/blog/yiumthongnoy  
 

ความคิดเหน็ที ่4  
เสือยอด วนัที ่: 15/12/2009 เวลา : 10.48 น.  
http://www.oknation.net/blog/weerasud  
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วันต่อมามีคอมเม้นท์เพิ่มเติมอีกวา่.. 
 >>'เด็กหลงยุค' ผูแปลกแยกและโดดเดี่ยวในหมูบานปา แตเติบโตมาไดดวยการเสพงานคิด งานเขียน 
เปนอาหารสมองมาตลอดชีวติ ตอนน้ีมีงานทีต่องใชวิชาชีพโปรแกรมเมอรรวบรวมขอมูลบางอยางใหกับสมาคม
นักเขียนฯ ทํานํานามอาสาสมัคร แตผูใหญใจดีทานบอกวาจะมีคาตอบแทนเล็กๆ นอยๆ ให หากไดสวนน้ีมาจริง 
จะขอมอบใหแดครสูมคิด ดวยสํานึกในพระคณุคะ  (ความเห็นที่ ๕ เชนน้ันเอง วันที่ : 15/12/2009 เวลา : 
14.29 น.http://www.oknation.net/blog/kbd ถาความรักแลงไรในสากล ความเปนคนก็แลงไรไปนิรันดร) 
 >>ขอบคุณคุณชาดวชิระ ครหูวด ครูวรีะ สดุสังข ที่เคยีงคูมากับหลานสาวชาวปา -คุณเชนน้ันเอง ที่ได
แสดงความคิดเห็นตอเหตุการณที่เกิดข้ึน นํ้าใจของทานทั้งหลายขอสงมอบไปยังทานพ่ีสมคิด สิงสง ตอไป ผม
โทรติดตอเพ่ือถามขาวคราวทานพ่ีสมคิดอยูเสมอ หากวาพ่ีสมคดิ สิงสงจะดําเนินการอยางใด ผมจะแจงใหเพ่ือน
พองนองพ่ีไดรับทราบจากบานกวีหุบเขาพญาฝอนะครับ ขอบคุณอีกครั้งครบัผม (ความคดิเห็นที ่6 เยี่ยมทอง
นอย วันที่ : 16/12/2009 เวลา : 05.41 น. http://www.oknation.net/blog/yiumthongnoy) 
 >>ชะตากรรมของคนที่เอาคอรองเขียง คิดวาทานพ่ีสมคิด ผูเดินทางมายาวนาน ประกอบกับ การรอง
ขอของบลอกเกอรแหงบานน้ี..ผูมีอันจะกิน และผูมีบารมีบางสวนคงไมอาจมองสายตาผานเลยเสียทุกรายดอก
พ่ี..กิจกรรมที่พ่ีหวดฮางเสนอก็เปนไปไดสูงครบั..ชะตากรรมนักตอสูแหงทีร่าบสูง นักเขียนอีสานแหงยคุสมัย..ไม
รองไห ก็นํ้าตาซึมครับ..พ่ีเอยนองเอย (ความคิดเหน็ที่ 7 อณูทิพยธารทอง วันที่ : 16/12/2009 เวลา : 06.36 
น. http://www.oknation.net/blog/Anutip) 

 ผมกําลังคิดหาถอยคําที่จะโพสตขอบคุณสําหรับมือนอยๆ ทุกมือที่ไดหยิบยื่นผาเช็ดหนา
ไปชวยซับนํ้าตา แตเดี๋ยวกอน, ขอผมตั้งสติใหเท่ียงสักวันสองวัน และอาจจะเปดสถานี hhtp://
www.somkhitsin.net ไวถายทอดจากแมขายเฉพาะกิจ “บานกวีหุบเขาพญาฝอ” ก็เปนได ขอดู
ความสมมาพาควรสักนิด, หาไมเดี๋ยวจะโดนขอหาละเมิดอํานาจศาลอีกกระทงหน่ึง 

๕ 
ความจรงิโดยวิสัยของผมแล้วไม่ปรารถนาท่ีจะทําตวัให้เป็นภาระของสังคม ดงันั้นกรรมใดที่ผมได้
ตัดสินใจก่อขึน้ ผมมักจะรบัผิดชอบในกรรมนั้นๆ ดว้ยตัวเอง เช่นในยุคที่ตัดสนิใจไปหนุนขอน
นอนป่าในยุทธการสงครามประชาชนเม่ือ ๓๐ กว่าปีท่ีแล้ว เม่ือหวนคืนสู่บ้านเมืองท่ีเคยอยู่ อู่ที่
เคยนอน ผมไม่เคยเรียกรอ้งความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐเลย เพราะถือวา่การตัดสินใจของผม 
(ถึงแม้จะถกูบังคับให้เหลือทางเลือกเดียว) เป็นสิ่งท่ีผมเลือกแลว้ จะยากดีมีจนก็กัดฟันฟันฝ่าด้วย
ตนเอง พร้อมกันนั้นก็ไม่เคยละท้ิงแนวทางจิตอาสาแม้สักลมหายใจเดียว 

ท้ังนี้ก็โดยท่ีคิดว่าตัวเองได้อุทิศตนพลีเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้ว ผลบุญผลกรรมท่ีจะตก
ตามมาย่อมเป็นส่ิงท่ีผมจะต้องแบกรับด้วยตนเอง หาบังควรเรยีกร้องการตอบแทนจากผู้ใด
ไม ่

แต่ในกรณีลา่สุดนี้, จรงิอยู่ มันเกิดจากความโง่เงา่เต่าตุ่นของพวกผมเอง ท่ีพากันต้ังสหกรณ์
การเกษตรชาวไร่ออ้ยข้ึนมา โดยที่หารู้ไม่ว่ามันเดนิไม่ได้สักกี่กา้ว แตก่็ยังเพอ้ฝันและดันทุรัง.. 
กวา่จะรูต้ัวกก็ลายเป็นหนีเ้ป็นสินมากมายก่ายกอง.. 

เม่ือเรียกเก็บหนี้สินจากสมาชิกไม่ได้ เราไม่เคยฟ้องร้องดาํเนนิคดี เพราะไม่รูจ้ะฟ้องเอาอะไร 
การทําเกษตรเชิงเดี่ยวนอกจากไม่สามารถพึง่พาตนเองได้ ในท่ีสดุก็หนีจุดจบนี้ไปไม่พ้น คอืเม่ือ
เอาหนี้มาทําทุน เม่ือขาดทุนก็ย่อมเหลือแต่หนี้.. และหนี้ ดัง้นั้นภาระหนี้สนิโดยรวมจึงตกอยู่กับ
สหกรณ์ และเม่ือสหกรณ์มีอันต้องเลิกล้มไป ความรบัผิดชอบก็มาตกอยู่กับคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะผู้เป็นประธานกรรมการ 

ว่าท่ีจรงิ ผมเองเป็นผู้หนึง่ท่ีมีส่วนยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะ
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ประธานแนวร่วมสถาบันเกษตรกรภาคอีสาน (นกอ.) ในอดีต หมายให้กองทุนดังกล่าวมีส่วนช่วย
ปลดเปล้ืองหนี้สินแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทว่า.. ถึงวนันี้ผลบุญ (กรรม) อนันัน้ยังไม่มี
วี่แวววา่จะตกมาถึง 

กล่าวไปก็มากความ, ผมนั้นไม่ใช่คนท่ีจะมีทรัพย์ศฤงคารสะสมไวม้ากมาย ท่ีอยู่ได้ก็โดยอยู่อย่าง
พอเพียง อยู่ได้เพราะมีทุนทางความคิด ครัน้จะพอมีทรัพย์สินอยู่บ้างก็คงเป็นทรัพย์สนิทาง
ความคิดและปัญญา 

ถึงยามหนาสิ่วหนาขวานเชนน้ี ผมจึงตัดสินใจประกาศขายทรัพยสินทางปญญาเพ่ือใชหน้ีทาง
เศรษฐกิจ ปญหาอยูที่วาจะมีใครเห็นคุณคาทรัพยสินของผมหรือไม? มันมีคาสูงพอที่จะซื้อจะ
ขายเปนเงินเปนทองไดหรือไม? 

เพราะทรัพยสินทางปญญาเหลานี้ มันคือตนทุนทางสังคม ท่ีสังคมจะตองเปนผูตีราคา และน่ี
คือปรศันีท่ีสงัคมพึงขบคดิชวยเหลือคนสาธารณท่ีตกทุกขไดยาก! 
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