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Clean FOOD,
GOOD Heart

“เราจะสร้างชุมชนนีร้ ว่ มกันอย่างใส่ใจ
ในธรรมชาติ และความเป็นอยูข่ องผูค้ น”

ตลอดเวลา 7 ปี คุณไก่-สดใส พรหมคีรี ปลูกผัก เลีย้ งไก่ออร์แกนิกนำ�มาขายในกรุงเทพฯ เพือ่ เป็นทุน
อุปการะเด็กกำ�พร้าเกือบ 70 คนของมูลนิธบิ า้ นสานฝัน จังหวัดพังงา วันนีเ้ มือ่ เจ้าของกิจการใจบุญ
ในเมืองหลวงทราบข่าวว่าทางมูลนิธขิ าดแคลนเงินซ่อมแซมกระเบือ้ งมุงหลังคาทีร่ วั่ ซึมน�ำ้ ฝน
จึงจับมือกันจัดงานการกุศลบริจาคเงินซ่อมหลังคาให้เด็กๆ ได้นอนหลับฝันดีอกี ครัง้

ปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา คุณเบญ-เบญจวรรณ
วิสทุ ธิศกั ดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Fabulous is needed
จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้าไวน์ทใี่ ช้กรรมวิธกี ารเพาะปลูกและผลิตอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับเชฟโบ-ดวงพร ทรงวิศวะ เชฟ
เจ้าของร้านอาหาร โบ.ลาน ร้านอาหารไทยต�ำรับโบราณที่
มุ่งเน้นคอนเซ็ปต์การรับประทานอาหารสโลว์ฟู้ด ปรุงจาก
วัตถุดิบปลอดสารพิษ ร่วมกันจัดงาน 'It’s Fin Naturally
Feast & Fun' ขึน้ ทีร่ า้ นโบ.ลาน สุขมุ วิท 53 นอกจากจะเป็น
งานที่ผู้เข้าร่วมงานได้ละเลียดไวน์ชั้นดีคู่กับอาหารสุดฝีมือ
เหล่าเชฟดัง งานนี้ยังเป็นศูนย์กลางของผู้คนที่อยู่แบบ
เคารพธรรมชาติ ซุม้ อาหารเครือ่ งดืม่ ในงานทัง้ หมดเป็นของ
ผู้ประกอบการณ์ออร์แกนิก หรือใช้กรรมวิธีการผลิตอย่าง
ไม่เบียดเบียนสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ งานนีย้ งั เป็นศูนย์รวมน�ำ้ ใจ
ให้ทุกคนทุนบริจาคเงินซ่อมแซมหลังคาเรือนนอนแก่เด็กๆ
มูลนิธบิ า้ นสานฝัน จังหวัดพังงาอีกด้วย
คุณเบญ แม่งานใจดีเท้าความที่มาของกิจกรรมดีๆ
ในครั้งนี้ว่า “ดิฉันและเชฟโบมีโอกาสอุดหนุนสินค้าเกษตร
จากคุณไก่ ชื่นชมที่แกท�ำไร่ท�ำสวนออร์แกนิกเพื่อหาเลี้ยง
เด็กก�ำพร้า รูส้ กึ ว่ามูลนิธขิ องคุณไก่ดำ� เนินไปอย่างพอเพียง
และยัง่ ยืน สอดคล้องกับบริษทั ของดิฉนั พอคุณไก่เล่าให้ฟงั
ว่าตอนนีห้ ลังคาบ้าน 2 หลังรัว่ ขาดเงินซ่อม 2 แสนบาท
ท�ำให้อยากช่วยเหลือ ดิฉนั เป็นคนทีถ่ า้ คิดอะไรได้ หรือหาก
มีแรงบันดาลใจแล้วก็มกั จะลงมือท�ำเลย งานนีจ้ งึ เกิดขึน้ ได้
“ปกติบริษทั FIN (Fabulous is needed) น�ำเข้าไวน์จาก
เกษตรกรที่เน้นวิถียั่งยืน, ไวน์ออร์แกนิก, และไวน์ไบโอไดนามิกที่ปลูกและผลิตแบบดั้งเดิมโดยอ้างอิงจากกลไก
ธรรมชาติข้างขึ้นข้างแรม และผลิตขึ้นโดยไวน์เมกเกอร์
รายย่อย ครั้งนี้กลุ่มผู้จัดงานที่มีก�ำลังก็จะสนับสนุนเป็น
วัตถุดบิ อาหาร เครือ่ งดืม่ ประจ�ำซุม้ ต่างๆ ส่วนของ FIN เรา
สนับสนุนไวน์ 31 ตัว เนือ้ ไก่ออร์แกนิก และซุม้ อาหารทะเล
ที่ใช้กรรมวิธีจับโดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศในมหาสมุทร
นอกจากนี้เรามีเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการณ์ ตลอดจน

เกษตรกรรายย่อยทีเ่ ข้าใจในปรัชญาการใช้ชวี ติ อย่างเดียวกัน
เช่น ร้านโบ.ลาน ก็เป็นอาหารแบบสโลว์ฟู้ด, เบเกอรี่แป้ง
ข้าวสาลีออร์แกนิกจาก Maison Jean Phillippe, ซุม้ ขายผักสด
ที่รวบรวมเอาพืชผลออร์แกนิกจากชาวสวนรายย่อย, รวม
ไปถึงเชฟทีม่ าร่วมงานนีด้ ว้ ยใจแบบปลอดค่าตัว
“การจัดงานครั้งนี้ได้ผลในเชิงบวกครบวงจร ทั้งต่อ
ผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต และผู้บริโภค ส�ำหรับไวน์ที่ผลิตอย่าง
ธรรมชาติทกุ แก้วทีด่ มื่ ของ FIN สะท้อนถึงความเป็นอยูข่ อง
คนเราทีส่ ามารถแคร์ตอ่ โลกและสังคมได้ ในอีกมุมคนทีช่ อบ
ดื่มไวน์ก็เป็นคนที่มีทุนทรัพย์จับจ่ายก็น่าจะมีโอกาสที่ได้
ให้อะไรกับสังคมได้บา้ ง งานนีไ้ ม่มกี ารจ�ำหน่ายบัตร เราเพียง
ประเมินไว้คร่าวๆ ว่าการซ่อมหลังคา 250 ตารางเมตร เป็น
มูลค่าตารางเมตรละ 800 บาท ใครสนใจบริจาคกีต่ ารางเมตร
ก็แล้วแต่จิตศรัทธาค่ะ และยังสามารถเอ็นจอยกับไวน์และ
อาหารได้อย่างเต็มที่ จบงานแล้วสนใจอยากอุดหนุนสินค้า
ออร์แกนิกจากพีน่ อ้ งเกษตรกรก็ยงั ได้”
ความส�ำเร็จของงานนีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากปราศจาก
เชฟโบ อีกหนึง่ ผูร้ ว่ มจัดงานทีเ่ อือ้ เฟือ้ ทัง้ สถานทีข่ องโบ.ลาน
เป็นผูช้ กั ชวนคนในแวดวงอาหารการกินออแกนิกให้มาออกซุม้
และยังลงมือท�ำอาหารรับรองในงานนี้
“โบ.ลานมีจุดยืนว่าเราจะเลือกวัตถุดิบด้วยวิธีการ
ลงไปเยี่ยมชาวสวน ชาวไร่ ไปเข้าใจปรัชญาชีวิตและการ

เพาะปลูกของเขา กับคุณไก่ทที่ �ำโครงการมูลนิธบิ า้ นสานฝัน
โบเคยไปเยีย่ มเขาเมือ่ 2 ปีทแี่ ล้ว ก็รสู้ กึ ชืน่ ชมเขาอย่างมาก
ว่าเขาไม่เคยขอการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรไหน
เลย แต่เขาพยายามอยูใ่ ห้ได้อย่างพอเพียงและยัง่ ยืนด้วยการ
เลีย้ งไก่ ขายไข่ ปลูกผัก ฯลฯ ให้เกิดรายได้ ในอีกมุมหนึง่
เด็กๆ ในบ้านสานฝันเมือ่ เติบโตออกไปเขาก็ยงั มีทกั ษะชีวติ
ในการท�ำฟาร์มติดตัว ได้รบั การศึกษาเต็มที่ ได้ตระหนักถึง
คุณค่าในตัวเอง ในฐานะทีเ่ ราเป็นเชฟ เรามองว่าการจัดงาน
ในครัง้ นีจ้ ะท�ำให้ผบู้ ริโภคตระหนักถึงความส�ำคัญของอาหาร
การกิน แล้วองค์รวมเรือ่ งอาหารตลอดจนสุขภาพของคนไทย
ก็นา่ จะดีขนึ้ ”
อีกหนึง่ ความตืน้ ตันใจหลังจบงานย่อมเป็นรอยยิม้ ของ
ผู้หญิงอีกคนที่มีหัวใจน่ากราบถึงที่สุดอย่างคุณไก่ ผู้ก่อตั้ง
มูลนิธบิ า้ นสานฝัน ผู้ทมุ่ เทท�ำงานหารายได้เดือนละสองถึง
สามแสนบาทอุปถัมภ์เด็ก 20 ชีวติ “ตลอดชีวติ ท�ำงานช่วย
เด็กก�ำพร้าและเร่รอ่ นมาโดยตลอด และหลังจากเหตุการณ์
สึนามิกไ็ ด้ทนุ ทรัพย์จากชาวสวิตเซอร์แลนด์ใจบุญท่านหนึง่
ที่เห็นเราทุ่มเทช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบภัย จึง
บริจาคเงินให้เรามาซือ้ ทีก่ อ่ ตัง้ บ้านสานฝันไว้เป็นแหล่งพักพิง
เป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับเด็กหญิงและชายในจังหวัดพังงาที่
ไม่เหลือใคร หลัง 2 ปีผา่ นไป ทุนบริจาคของท่านก็หมดลง
ทีแรกก็รู้สึกสิ้นหวังนะ เพราะเด็กๆ 20 คนเรียกเราว่าแม่
ให้เขาอดไม่ได้ ตอนหลังคุยกับสามีวา่ ถ้าอย่างนัน้ เราดึงเอา
เงินเก็บทีเ่ ราตัง้ ใจมอบให้ลกู แท้ๆ ทัง้ 5 ของเรา มาช่วยน้องๆ
20 คนนีด้ กี ว่า เราจึงเริม่ วางแผนทีจ่ ะเป็นสถานสงเคราะห์
แบบพึง่ พาตนเอง เราท�ำฟาร์ม ท�ำสวนเพือ่ จะเก็บผลไว้ให้เด็กๆ
อิ่มโดยไม่ต้องไปซื้อหา ตอนนี้เราก็มีขายเพื่อน�ำมาเป็นทุน
เลี้ยงดูลูกๆ ในบ้านสานฝันแล้ว ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วย
บริจาคและสนับสนุนสินค้าจากฟาร์มของเรา เพียงแค่ทกุ คน
ชอบในสินค้าเกษตรที่เด็กๆ ช่วยกันดูแล อุดหนุนไก่สด
ไข่ และผักพืน้ บ้านของเราก็จะเป็นก�ำลังใจให้ลกู ๆ ในบ้าน
สานฝันรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในสิง่ ทีเ่ ขาท�ำค่ะ

