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คำานำา

 หนังสือ “7 เรื่องราวอาหารเพื่อสุขภาพของคนสงขลา” มีเนื้อหา

ที่สะท้อนมุมมอง กระบวนการทำางานของเครือข่ายอาหารจังหวัดสงขลา 

ซึ่งดำาเนินงานในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร อาหารปลอดภัย 

และโภชนาการสมวัย ภายในเล่มแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 7 เรื่อง ได้แก่  

เชงิแส: ชมุชนจดัการความมัน่คงทางอาหาร อาหารปลอดภยั โดยใชแ้นวคดิ 

เศรษฐกิจพอเพียง, ธนาคารในสวนยางผลลัพธ์จากการคืนความหลากหลาย

ทางชีวภาพสู่สวนยางดว้ยวนเกษตรและเกษตรธาตสุี,่ การดแูลสุขภาพโดยวถิี

ธรรมชาติสำานึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนจะนะ, จากตลาดเกษตรสู่

อทุยานอาหารสุขภาพ, งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฝนัทีย่งัตอ้งสานตอ่ของทอ้งถิน่, 

บทบาทใหม่ของทอ้งถิน่กบัโครงการนำารอ่งโภชนาการสมวยัทีค่วนรแูละชะแล ้

และอาหารของแม่เมนูร้อยรัดความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร 

 โดยสาระของแต่ละเรื่อง ผู้เขียน: รวยริน เพ็ชรสลับแก้ว พยายาม

เล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสของ 

เรื่องราวการทำางานของบุคคล ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น และชุมชน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจทำางาน เพื่อพัฒนาระบบอาหารของ

ชุมชน ดังที่ นายกถั่น จุลนวน ตำาบลควนรู กล่าวไว้ว่า “ทำาอย่างไรให้ที่ดิน 

ในควนรูเป็นพื้นที่ทำาการเกษตร สำาหรับปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 
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คิดว่า ถ้าเราทำาตรงนี้ได้ ถึงแม้จะไม่รวย แต่ก็ไม่อด นอกจากมีอาหาร 

เพยีงพอแล้ว อาหารตอ้งปลอดภยัดว้ย และตอ้งกนิใหถ้กูกบัหลกัโภชนาการ

ด้วย ไม่ใช่กินแค่อิ่มอย่างเดียว”

 ขอบพระคณุสำานกัสรา้งเสรมิวถิสีขุภาวะ สำานกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำาเนินงานบูรณาการระบบอาหารจังหวัด

สงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง 2558 ทำาให้เครือข่ายจังหวัดสงขลาได้ร่วม

เรียนรู้การทำางานด้านอาหารและโภชนาการที่ชัดเจนขึ้น สามารถยกระดับ 

การทำางานจนเกิดชุมชนต้นแบบของการบริหารจัดการระบบอาหารในระดับ

ท้องถิ่น 

 คณะทำางาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ 7 เรื่องราวอาหาร 

เพื่อสุขภาพของคนสงขลา จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในการต่อยอดความคิด 

เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานเรือ่งความมัน่คงทางดา้นอาหาร อาหารปลอดภยั 

และโภชนาการสมวัย สู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
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เชิงแส :
ชุมชนจัดการความมั่นคงทางอาหาร

อาหารปลอดภัยโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
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 เชิงแส พ้ืนที่ที่รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในน้ำาและ 
บนดิน ตั้งอยู่ในอำาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
คนในพืน้ท่ีเองพยายามพลกิฟืน้ผนืดนิ ฝา่แนวรบสารเคม ีจนถงึยคุเศรษฐกจิ
พอเพียง จึงได้เร่ิมมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดใน 
ตอนนี้ มีนาข้าวอินทรีย์ สวนผักอินทรีย์ เลี้ยงหมูไก่พันธุ์พื้นบ้าน เลี้ยงวัว 
สวนผลไม้ผสมผสาน ทำาน้ำาตาลโตนด และสวนเศรษฐกิจพอเพียง
 “หากเรายังต้องซ้ือเขากิน แล้วเราจะได้กินอาหารที่ปลอดภัยได้
อย่างไร แล้วจะพอเพียงได้ยังไง” คำาถามซึ่งเป็นที่มาของการลงมือเลี้ยงหมู
เลี้ยงไก่และปลูกผักกินเองของนายอัษฎา บุษบงค์ หรือ น้าต้วน และไม่
เพยีงแตก่ารจดัการเรือ่งปากท้องของตวัเอง นา้ตว้นยงัวางแผนและชว่ยเหลอื 
ในเรื่องนี้ไปยังชุมชนด้วย
 หอมกล่ินดนิ ซึง่กำาลงัปรบัพืน้ทีอ่ยา่งเปน็สดัสว่นสำาหรบัทีพ่กั พืน้ที่
เก็บน้ำา พื้นที่สำาหรับเพาะปลูก และยังคงเก็บรักษาต้นตาลโตนดไว้อย่างเดิม 
ทีด่นิผืนน้ี ทางวดัเอกเชงิแสไดซ้ือ้จากเจา้ของเดมิ เพือ่เปน็พืน้ทีเ่พาะปลกูและ
ให้คนที่มาพักอาศัยในวัดช่วยกันทำา ซึ่งเป็นความคิดที่รอบคอบเต็มไปด้วย 
ความห่วงใยจากน้าต้วน โดยเฉพาะใส่ใจเรื่องสุขภาพจากอาหารการกินและ
ความร่วมมือของทุกคน
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 เรานั่งคุยกับน้าต้วน ใต้ร่มไม้บนท่ีดินผืนใหม่ผืนนี้ซึ่งอยู่หลังวัด 
เอกเชงิแส แดดเปร้ียง แตท่ว่าลมพดัเยน็สบาย นา้ตว้นเลา่ทีม่าทีไ่ปทัง้ทีเ่ปน็ 
แรงบันดาลใจและแนวคิดที่หันหน้ามาเอาจริงเอาจังกับการจัดการชุมชน 
ในเรื่องของชุมชนจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า
 เริ่มทำางานตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผู้นำาชุมชน ไปเรียนและทำางานอยู่
กรุงเทพ ในปี พ.ศ.2534 ก็กลับมาบ้าน ช่วงแรกๆ ก็ยังอยู่บ้านเฉยๆ 
ทำานั่นนี่ปนเปกันไป และในปี พ.ศ.2538 เริ่มรู้จักพื้นที่ เริ่มรู้จักปัญหา 
เร่ิมวจิารณว์เิคราะหเ์รือ่งนัน้เรือ่งนี ้คนนัน้คนนีไ้ปเรือ่ยและสดุทา้ย ดว้ยเพราะ 
ชอบทำางานช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือสังคม เลยได้รับคัดเลือกให้เป็น 
อาสาพัฒนาชุมชนของหมู่บ้าน อาสาสมัครของกรมปศุสัตว์ อาสาสมัคร 
ของเกษตร ใครชวนทำาอะไร รบัหมด ถงึแมท้ำางานกนัคนละอยา่ง แตท่ัง้หมด
ก็เป็นงานที่ทำาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นตัวประสานชาวบ้านเวลามีกิจกรรม
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 ถงึแม้ ตอนแรกรูส้กึว่าเรามสีว่นชว่ยราชการเหมอืนกนั แตพ่อทำาไป
ทำามาเริ่มรู้สึกว่า เรากลายเป็นเครื่องมือของทางราชการ เอะใจตอนที่สำารวจ
ข้อมูลชาวบ้าน เพราะมีให้กรอกว่าใช้ปุ๋ยอะไร ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็ตกเกณฑ์ 
จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในปี พ.ศ.2524 ตกใจว่าทำาไม ชาวบ้านใช้ 
ขีห้มขูีว้วัตามปกตกิดี็อยูแ่ลว้ แตด่ว้ยความทีน่า้ตว้นเปน็คนทีช่อบอา่นหนงัสือ 
จงึรูว้า่กระทรวงเกษตรและสหกรณม์ปีญัหาเรือ่งการนำาเขา้ปุย๋เคม ีจงึมคีำาสัง่
ให้มีปุ๋ยเคมีทุกครัวเรือน ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ปุ๋ยเคมีก็กระจายเต็มพื้นที่ 
พออยูม่าสักระยะ มกีารรณรงคไ์มใ่หใ้ชปุ้ย๋เคม ีเพราะมนัอนัตราย กเ็ลยเริม่
ไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงกันแน่ เพราะตอนแรกมั่นใจและเชื่อนโยบายของรัฐ 
พอได้รู้จักและเริ่มเรียนรู้ก็เลยเริ่มหมดศรัทธาต่อนโยบายของรัฐ 
 “เร่ิมมองเห็นว่า นักการเมือง ข้าราชการ ต่างคนต่างมาทำางาน 
รับเงินเดือนแล้วก็ไป เริ่มมองเห็นว่าไม่มีใครช่วยเราอย่างจริงจัง ก็เลยชวน
คนจัดเวที ร่วมออกแบบอนาคตของกระแสสินธุ์ แต่พอพูดว่าจัดการอนาคต
มนัดใูหญเ่กนิไป กพ็ดูใหง้า่ยวา่ จดัการเรือ่งทีไ่มเ่ขา้ทา่ใหเ้ขา้ทา่” นา้ตว้นเลา่ 
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 “คนมรีายได ้อยา่งนอ้ย ตืน่มาตอนเชา้กจ็ะอารมณด์”ี เปน็ความคดิ 
ของนางสุรีรัตน์ ชัยเชื้อ คนทำางานภาคประชาสังคมของอำาเภอกระแสสินธุ์
อีกคน หลังจากเข้ามาช่วยทำางานน้าต้วน และเริ่มมองเห็นปัญหา 
 พีสุ่รีรตันเ์ลา่ว่า หลงัจากเรยีนทีก่รงุเทพและทำางานอยูท่ีโ่นน่หลายป ี
ช่วงปี พ.ศ.2540 ปัญหาฟองสบู่แตก เศรษฐกิจไม่ดี เลยออกจากงาน 
มาคา้ขายส่วนตวั กลบัมาอยูบ่า้นครึง่ป ีมาเจอนา้ตว้น กำาลงัทำาสจัจะวนัละบาท 
น้าต้วนเลยชวนมาทำา ให้เป็นเลขากลุ่มสัจจะ ออกไปประชุมหลายๆ ครั้งก็
มองเห็นปัญหา เลยตั้งเป้าไว้ว่าอยากช่วยชุมชน คิดว่าทำายังไงก็ได้ ที่ทำาให้
คนในชุมชนของเรา ตื่นมาตอนเช้าแล้วมองเห็นวิธีหาเงิน อย่างน้อยวันละ 
100 บาท ก็ยังดี เพราะคิดว่า คนมีรายได้ อย่างน้อยตื่นมาตอนเช้าก็จะ
อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปัญหาอะไร ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็ก
 “ปี พ.ศ.2549 นา้ตว้นเริม่ทำาแผนชมุชน 4 ภาค ไดเ้ริม่ทำาดว้ยเรือ่ง
ของการทำาบัญชีครัวเรือน ต่อสู้ความยากจน ABC ทำาจนถึงปี พ.ศ.2553 
เลยไดเ้หน็อะไรมากขึน้ ประกอบกบัตอนนัน้มโีครงการตน้กลา้อาชพี ชว่งเวลา 
3 เดือนที่ทำาได้เจอกันทุกวัน เลยได้คุยกัน จนเห็นชัดขึ้นว่า คนที่นี่มีรายได้ 
จากอะไรบ้าง รายจ่ายกับอะไรที่ใช้มากๆ เลยเอาไปวิเคราะห์กับชาวบ้าน  
จนชาวบ้านรู้เห็นภาพ ถึงตอนนี้ไม่ต้องทำาบัญชีครัวเรือนแล้วก็ได้ เพราะรู้ 
แลว้วา่รายรับรายจา่ยจากอะไรสว่นไหนอยา่งไร เพราะเขารูแ้ล้ววา่อะไรจำาเปน็
ไมจ่ำาเปน็ ตอ้งประหยดัอะไรสว่นไหน และเหน็ชดัเจนจากการทำาบญัชคีรัวเรือน 
วา่ ชาวบา้นสามารถเอามาจดัการตวัเองไดเ้ลย” พีส่รุรีตัน ์เลา่ถงึความสำาเรจ็
แรกที่เห็นชาวบ้านลงมือทำาและมองเห็นปัญหา จนนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของตัวเองได้ 
 พี่สุรีรัตน์เล่าต่อว่า เริ่มแรก ตัวเองไม่ได้ทำาบัญชีครัวเรือน แต่พอ
เอาไปสอนคนอื่น ถ้าตัวเองไม่ทำา ก็รู้สึกว่าพูดไปก็ไม่เต็มปาก เลยกลับมา
ลงมอืทำาบญัชคีรวัเรอืนของตวัเอง เริม่เหน็ชดัวา่ เกดิอะไรขึน้ พดูไดเ้ตม็ปาก 
ยกตวัอยา่งไดจ้ากประสบการณจ์รงิของตวัเอง คำาตอบทีไ่ด ้คอื ต้องประหยดั
ส่วนไหนยังไง และจากที่ตัวเองตั้งเป้าการทำางานไว้ว่า อยากให้คนชุมชม 
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มองเห็นช่องทางการหารายได้ เราได้ข้อมูลจากการออกไปทำางานข้างนอก 
เรื่องแผนพัฒนาภาคใต้บ้าง เรื่องความมั่นคงทางอาหารบ้าง เรื่องความ
ปลอดภัยทางอาหารบ้าง และเนื่องจากตัวเองเป็นคนทำากับข้าวเองในครัว 
มีโอกาสได้คุยกับคนหาปลา ปลูกผักเลี้ยงสัตว์โดยตรง ข้อมูลที่ได้ก็นำามา
ประกอบกบัขอ้มลูสว่นอ่ืน โดยเฉพาะขอ้มลูเรือ่งสจัจะวนัละบาท และตอนนัน้ 
ตวัเองเป็น อสม.ดว้ย เลยไดข้อ้มลูหลายสว่น เลยเหน็วา่เรือ่งอาหารการกนิ 
มันไม่ปลอดภัย เลยคิดว่าจะเน้นให้คนทำาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกี่ยวโยงบัญชี
ครัวเรือนด้วย เพราะลดต้นทุนในการผลิต เริ่มต้นทำาว่า ‘กินอยู่อย่างไร 
ให้สขุภาพดี’ โครงการปเีดยีว งบประมาณของ สสส. ในป ีพ.ศ.2552 กจิกรรม 
ที่ทำาเป็นการบอกให้ชาวบ้านรู้ว่า ทำาอย่างไรให้ตัวเองสุขภาพดี เพราะจาก
ข้อมูลที่ได้ พบว่าคนป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้มาก คุยเน้นในเรื่องของการทำา
เกษตรอินทรีย์
 น้าต้วนเสริมพี่สุรีรัตน์ว่า เวลาทำาเราเชิญพยาบาลมาให้ความรู้ 
ในส่วนที่เป็นข้อมูลวิชาการ โจทย์คือ กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี ไม่เพียง
แต่ชาวบ้านจะรับรู้ข้อมูลที่เป็นวิชาการอย่างเดียว สุดท้ายชาวบ้านก็รู้ว่า  
คนที่ไม่ได้ทำางานราชการสามารถทำาเรื่องแบบนี้ได้ เป็นการเปิดมุมมองใหม่
ให้กับชาวบ้านได้มีความมั่นใจอีกด้วย สรุปเรื่องบัญชีครัวเรือน คือ ทำาให้
คนรู้จักตัวเองนั่นเอง
 จากการตั้งข้อสังเกตการทำางานของรัฐจากโครงการต่างๆ อย่าง
เช่น การขึ้นทะเบียนคนจน น้าต้วน พบว่า ขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่มีข้อมูล
อะไรเลย ทำาให้เกิดคำาถามทันทีว่า จนแล้วยังไง ขึ้นทะเบียนแล้วยังไง  
คนต้องรอความช่วยเหลือ นั่งแบมือรอ เลยคิดว่า ทำายังไงให้ชาวบ้านรู้จัก
ตัวเอง ถ้าจะช่วยตัวเองแบบมีศักดิ์ศรีสักหน่อย ควรทำาอย่างไร แต่บัญชี
ครัวเรือน เราเน้นว่า ทำาบัญชีแล้วต้องจัดการตัวเองได้ เช่นเราเป็นหนี้  
พอเห็นว่าเป็นหนี้มาจากส่วนไหน เราก็จะคิดหาวิธีเพื่อปลดหนี้หรือวิธีที่ 
ช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องลดรายจ่ายตรงไหน ต้องเพิ่มรายได้ตรงไหน ไม่ได้
เนน้ใหช้าวบา้นไปขอความชว่ยเหลอืจากคนอ่ืน และหลงัจากนัน้เรากท็ำาเรือ่ง
สุขภาพมาตลอด 
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 พี่สุรีรัตน์ยกตัวอย่างกิจกรรมอีกกิจกรรมที่ เกี่ยวกับสุขภาพ 
มาเล่าว่า ตอนนี้หันมาทำาเรื่องยา เรื่องสมุนไพร เพราะเห็นแล้วว่ามี 
ผลต่อสุขภาพ ประหยัดและทำาให้คนมีรายได้ มาทำาเรื่องสุขภาพ ก็เลย
เน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วย เพราะบ้านเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และที่หันมาทำาเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เพราะเห็นแล้วว่า 
ทีน่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ พวกเปด็ไลทุ่ง่ พวกเกษตรเคมี พวกน้ำาเสีย 
ปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำา เรื่องเหล่านี้จะทำาให้แหล่งอาหารหายไป สภาพอากาศ
และการไหลเวียนของน้ำาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนทำาให้ปลาและสัตว์น้ำา
ลดน้อยลง หลายอย่างที่ทำาตอนนี้ เลยมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อมด้วย การเพิ่ม 
รายได้ให้คน การลดต้นทุนในการทำาอาชีพ การรักษาฐานผลิตและความ
มั่นคงทางด้านอาหาร รวมไปถึงเรื่องของเมล็ดพันธุ์ เพราะจากการเก็บ
ข้อมูลเราพบว่า ในหนึ่งปี เกือบหนึ่งล้านบาทสำาหรับการซื้อเมล็ดพันธุ์  
นี่เฉพาะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเดียว ยังไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่น
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 “เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็นำาไปแจ้งให้ชาวบ้านรู้ เมื่อชาวบ้านได้รู้ข้อมูล
ตรงน้ี อยา่งน้อยจะไดห้าวธิกีาร ถงึแมใ้นเริม่แรกจะยงัรวมเปน็กลุม่เปน็กอ้น 
ได้ไม่มาก แต่ในเมื่อมีข้อมูลแล้ว ทุกคนก็เห็นด้วย และมีคนเริ่มเก็บเมล็ด
พันธุ์เอง แม้จะเก็บได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทำาฤดูต่อฤดู แต่ก็หมุนเวียน 
ไดต้ลอด นอกจากคนทีท่ำาเยอะๆ เปน็รอ้ยไร ่อยา่งนัน้เขาจะตอ้งซือ้เมลด็พนัธุ ์
ระบบนายทุน เน้นความสะดวก แต่คนที่ทำาสิบไร่ลงมา มีการเก็บเมล็ดพันธุ์
ไว้เยอะแล้วตอนนี้ หรือไม่ก็ซื้อขายเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนกันในชุมชน และ 
เริ่มคิดเริ่มหา เพราะว่าแถวนี้น้ำาท่วม เร่ิมคิดหาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน 
แตม่ขีอ้จำากดัสามารถทำาไดเ้ฉพาะนาป ีถา้นาปรงัจะปลกูขา้วพนัธุอ์ืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่
พันธุ์พื้นเมือง” 
 น้าต้วนเสริมว่า หลังจากทำาเรื่องสมุนไพรและกินอยู่อย่างไร
ให้มีสุขภาพดี เหมือนกับการได้แนะนำาตัวเอง มีทั้งกำานันผู้ใหญ่บ้านมา 
รว่มดว้ย แตพ่วกเขาออกไปขา้งนอกไมไ่ด ้ทีเ่ราทำากเ็หมือนกบัการไปเตมิเตม็ 
ให้หน่วยงานที่ยังตกสำารวจ เช่น ตอนภัยพิบัติ มีหลายครอบครัวที่ไม่มี
บัตรประชาชน เลยเข้ารับการช่วยเหลือจากทางการไม่ได้ ก็เกิดคำาถามว่า 
ทำาไมเราต้องเช่ือคำาสั่งจากกรุงเทพทั้งหมด เพราะเราก็รู้อยู่ว่าคนบ้านเรา 
ไมใ่ช่ใครมาจากทีไ่หน พอเขาไมไ่ดร้บัการชว่ยเหลอื แตพ่อดทีางเรามเีครอืขา่ย 
อยู่ และเข้าพบนายก อบต. แจ้งว่าต้องการของอะไรบ้าง แต่เราก็จะบอก 
นายกว่า ของที่ขอมานี้ไม่ได้นำาไปแจกคนทั่วไป แต่เอาไปแจกคนท่ีตก
สำารวจ คนแก่ท่ีไม่มีบัตรประชาชน ต้องช่วยเหลือให้ของเขา ให้แบบไม่มี
เงื่อนไข ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ก็รับของช่วยเหลือ 
ไปเลย พอเราทำาแบบนี้ เวลาที่เขาเดือดร้อน เขาจะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้น 
ยิ่งทำาเรื่องสวัสดิการแค่เอาเงินไปให้เขาลงทุนร้อยแปดสิบบาท ได้คืนต้ัง 
สองพันห้าร้อยบาท เพราะแค่หกเดือนเอง สุดท้ายถ้ามีแต่ให้ ทุกโครงการ
จะมีปัญหากระทบ 
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 พีส่รุรีตันเ์ลา่ถงึผลท่ีเกดิจากกจิกรรมท่ีเคยทำามาวา่ งานทีท่ำาคอ่นขา้ง 
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ ถึงแม้ชาวบ้านบางคน 
จะไม่รู้ตัวว่าเขาเปลี่ยน แต่เราสังเกตได้ว่าเขาเปลี่ยน เช่น ที่เห็นชัด 
ในช่วงแรกๆ ตอนที่ทำาบัญชีครัวเรือน เริ่มเห็นว่าคนเริ่มหันมาใส่ใจ หันมา 
ปลูกผักกนิเอง แม่คา้กส็ามารถหันมาจดัการระบบชวีติของตวัเองได ้บางคน
รู้จกัความประหยดั รูจ้กักนิรูจ้กัใช ้ในเรือ่งของอาชพี การเพาะปลกู กย็งัเปน็
ไปได้ในส่วนของคนที่ทำาขนาดเล็ก รายย่อยเท่านั้น 
 ส่วนน้าต้วนเล่าว่า ทุกๆ กิจกรรม พอเริ่มทำา จะชวนคิดชวนคุย 
ร่วมกนัเพือ่พฒันาตวัเอง รูว้า่บทบาททีผ่า่นมายคุสมยัของผูใ้หญล่ ีเราถกูสัง่
ให้ทำาตลอด เลยคุ้นเคยกับคำาสั่งนั้น พอคิดว่าถ้าชีวิตนี้รอแต่คำาสั่ง ก็ไม่ต้อง
ทำาอะไรกันพอดี เลยคุยกันว่าจะลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง คิดเอง ทำาเองกันยัง
ไงบ้าง ประเมินเองได้ว่า คนรู้เท่าทันโลกภายนอกมากขึ้น ไม่ติดกระแสและ
ใช้ชีวิตแบบมีเหตุผลมากขึ้น ดูจากตำาบลใกล้ๆ พบว่าความร่วมมือยังน้อย 
เวลาที่จะขยับขยายพื้นที่ทำางานออกไปยังตำาบลใกล้เคียงก็จะถูกตั้งคำาถาม
และถูกเพ่งเล็งว่า มาทำาอะไร ผิดกฎหมายหรือไม่ 
 “การรวมคน โดยเอากิจกรรมเป็นเครื่องมือ เช่น การทำาบัญชี 
ครัวเรือน เป็นการเอาเรื่องของพวกเขาเองมาให้พวกเขาวิเคราะห์กันเอง  
มันง่ายขึ้น ทำาเรื่องกินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี เป็นเรื่องปากเรื่องท้องของ 
ตัวเองทั้งนั้นเลย แค่โจทย์ที่เป็นตัวหนังสือ คนก็มีส่วนร่วมแล้ว” น้าต้วน
บอกถึงวิธีการทำาให้คนอยากมีส่วนร่วม
 นอกจากนัน้ นา้ตว้นยงัเลา่ว่า ทีน่ีท่ำาเรือ่งสมนุไพรเพ่ือสุขภาพ ทีบ่า้น
รัดปูน มีสมุนไพรเยอะ จะเอารถมาขุดทำาลายทิ้งทำาไมอีก เดี๋ยวนี้สมุนไพร
เป็นแพทย์ทางเลือก ซึ่งเราพูดเองไม่ได้ ต้องเชิญพยาบาลมาให้ความรู้แก่ 
ชาวบ้านและแลกเปลีย่นกนัไดโ้ดยตรง เชน่ ยาสมนุไพรทีใ่ชร้กัษา ถงึแมจ้ะดจีรงิ 
แต่ไม่ได้บอกปริมาณที่ใช้รักษา ซึ่งถ้ามากน้อยเกินไปอาจจะเป็นอันตรายได้ 
แต่ยาแผนปัจจุบันเขาบอกเรื่องพวกนี้ไว้อยู่ จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
กนิยงัไง กอ่นหลงัอาหาร มากนอ้ยแคไ่หน ถา้นอนอยูท่ีบ่า้นเฉยๆ กไ็ม่มีทางรู ้
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 “การเข้ามาทำางานตรงนี้ แค่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคน 
ให้ตกผลึกว่า ชีวิตนี้ไม่ต้องรอคำาสั่งอะไรมากมาย ให้กำาลังใจ พูดให้ความ
มั่นใจกับทุกคนว่า ทุกคนเก่ง ไม่ต้องกลัวที่จะแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็น เพราะทุกคนเก่ง เพียงแต่ไม่มีโอกาสได้มาพูดคุย และในแต่ละ
ครอบครัวไม่มีใครรู้และจัดการได้ดีที่สุดเท่าตัวเอง ลองมาคุยมาจัดการกัน” 
น้าต้วนเผยหัวใจของการทำางาน 
 น้าต้วนเล่าย้อนกลับไปให้เห็นว่า ที่ผ่านมากิจกรรมในตำาบลเชิงแส 
สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่อย่างไรบ้าง ช่วงแรกของโครงการ คือ กู้วิกฤต 
ที่เขียนโครงการเพราะมันมีปัญหา ปัญหาก็ได้มาจากการทำาบัญชีครัวเรือน 
หรือจากการสอบถาม พบว่าค่าใช้จ่ายเยอะขึ้น ทั้งลูกเรียนหนังสือ และข้าว 
ของราคาแพงขึ้น เลยพูดหยิกแกมหยอกว่า ก็ดีแล้ว คุณมีเงิน ตะไคร้ก็
ยังซื้อ ทั้งๆ ที่มีที่ปลูก สถานการณ์ข้าวของแพงขึ้นเรื่อยๆ อาหารทะเลก็รู้
ว่าแช่ฟอร์มาลีน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคมาให้ข้อมูล เรามีป่าพรุ เรามีคลอง 



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา 17

แต่เราฆ่าปลา เราใช้สารเคมี ปุ๋ย ในนาข้าว ชักน้ำาจากคลองมาใช้ แล้วชักน้ำา 
ปล่อยกลับลงคลอง ปลาหลายชนิดสูญพันธ์ุ ชาวบ้านจะเริ่มมองเห็นว่า  
นี่คือความทุกข์ร่วมกัน อนาคตจะมีปัญหา 
 “วิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชนให้เขาฟัง เรื่องปัญหาปากท้อง 
เร่ืองอาหาร เพราะทำาเรือ่งแบบนี ้ประเดน็มนันา่สนใจ ใกล้ตัว เม่ือผูใ้หญบ่า้น 
กำานันร่วมด้วย ก็เกิดกติกาชุมชนขึ้น ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง  
ตอนนีเ้จอปญัหาแลง้และน้ำาเสยี เพราะสตัว์น้ำาตายเกลีย้ง กำาลงักูส้ถานการณ์
ด้วยการใช้ อีเอ็มบอล เพื่อรักษาคลอง แต่ยังไม่มีเวลา ได้แต่เตรียมไว้ 
บ้างแล้ว เวลาทำางานต้องมองงานท่ีผ่านมาด้วย ไม่ใช่ทำางานที่หนึ่งผ่าน 
แล้วก็ไปทำางานที่สองโดยไม่สนใจงานแรกก็ไม่ได้อีก เพราะงานแต่ละงาน
เกี่ยวโยงกัน รักษาฐานอาหารสุดท้ายไว้ให้ได้ก่อน แต่ตอนนี้คนเริ่มรู้สึก 
ทุกข์ร่วม เป็นเจ้าของร่วม ก็จะช่วยกันรักษาปกป้องพื้นที่ตรงนี้ได้”
 ส่วนพ่ีสรุรีตันส์ะทอ้นให้เห็นว่า กจิกรรมทีท่ำาและไดร้บัความรว่มมอื 
ต้องคิดด้วยว่า ทำาแล้วต้องให้เกิดรายได้ด้วย เพราะคนต้องกินต้องใช้  
ถ้าทำาแล้วไม่เกิดรายได้ คนก็ไม่เห็นความสำาคัญ เพราะฉะนั้น เรื่องรายได้
จำาเป็นต้องเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นแรงจูงใจ เวลามีคนเข้าร่วมสัก
ร้อยคน เกิดการเปลี่ยนแปลงสัก 5 คน ถือว่าได้กำาไรแล้ว แต่วิธีการที่ให้
คนมาร่วม ต้องใช้เทคนิคหลายๆ ด้าน
 และจากการทำางานอยู่ในชุมชนมานาน ทั้งยังมีข้อมูลเกือบครบ 
ทุกด้าน และปัญหาที่พบเจอระหว่างทำางานนั่นเอง เป็นแรงผลักให้น้าต้วน 
คิดหาทางออก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะในพ้ืนที่มีกิจกรรม 
อาชีพทางการเกษตร ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงอาชีพที่เป็นหนึ่งเดียว
กับวิถีชีวิตมายาวนานอย่างการทำาน้ำาตาลโตนด โดยเลือกวัดเอกเชิงแส 
เป็นศูนย์กลางในการเริ่มต้น เริ่มด้วยเรื่องใกล้ตัว คือ เรื่องของอาหาร 
การกิน เรื่องของสุขภาพนั่นเอง พร้อมทั้งมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับวัดเอก 
เชิงแสให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชนด้วย
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 น้าต้วน ยกตัวอย่าง ที่ดินที่เจ้าอาวาสซื้อ เจ้าของที่ถามว่าซื้อที่ 
ไปทำาอะไร ทา่นเจา้อาวาสบอกว่า ปลกูผักอินทรีย ์เกษตรอนิทรยี ์หยอกเลน่
กนัวา่ พอแกต่วั ใครนำาอะไรมาถวายกก็นิทัง้นัน้ ไมน่านกต็าย งัน้ปลกูกนิเอง
ดีกว่า เลยคุยกับเจ้าอาวาสว่า ตอนนี้กำาลังทำาเรื่องสุขภาพอยู่ ท่านว่าไม่มีน้ำา 
เลยขดุบอ่ขดุสระ แตไ่มม่แีรงงานทำา เราเลยคยุกนัวา่ใหเ้รยีกประชมุคนทีม่า
ถือศีลปฏิบัติธรรม เพราะมากินนอนอยู่ที่วัดเลย ให้ช่วยกันปลูกช่วยกันทำา 
 หลังจากพูดคุยได้ข้อมูลจากน้าต้วนและพี่สุรีรัตน์พอสมควรแล้ว  
อีกสัปดาห์ถัดมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมและเก็บข้อมูลในเชิงแสอีกครั้ง เพื่อจัด
ทำาเปน็แผนทีช่มุชน ซ่ึงมหีลายคนทีอ่ยูใ่นชมุชมยงัชพีดว้ยอาชพีตามแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียง
 ใต้ร่มต้นชะมวงที่มีอายุร่วมยี่สิบปี ซ่ึงเป็นพืชพันธุ์ที่นายประสิทธิ์ 
และนางวิสิทธ์ิ บุญมณี สองสามีภรรยา ร่วมกันปลูกบุกเบิกในยุคแรกๆ 
ของการเริ่มทำาสวนผสมผสาน เนื้อที่สี่ไร่ พื้นที่สองไร่แบ่งปลูกข้าวอินทรีย์ 
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พันธุ์หอมนิลและพันธ์ุไรซ์เบอร่ีสำาหรับเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดู 
ถัดไป ส่วนพื้นที่อีกสองไร่ ส่วนที่ขุดยกขึ้นมา ปาล์มกำาลังออกลูกรอ 
เกบ็เกีย่ว สลบักบักอไมไ้ผ่หวาน ร่องรอยการตดัหนอ่ยงัใหมเ่หมอืนเพิง่ผา่น 
ไปสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะไปถึง ริมคูน้ำาฝ่ังติดถนน มีผักสวนครัวไว้กิน 
สลบักบัตะไครห้อม เพือ่ไลแ่มลงทีม่ากดักนิผกัไปในตวั มดีอกไมห้ลายชนดิ
บานแซม ส่วนรอ่งน้ำาทีถ่กูขดุดนิไป ลงุประสทิธิ ์ปลอ่ยปลานลิและในกระชงั
ร่องน้ำาเดียวกัน ท้ังยังมีกบอยู่หลายกระชังด้วย ต้นมะนาวในท่อซีเมนต์ 
วางอยู่บนเสาสูงเลยสะเอว เห็นแล้วก็ทำาให้เกิดคำาถาม 
 “ที่ตรงนี้น้ำาท่วมขัง” ลุงประสิทธิ์เฉลย แล้วอธิบายต่อว่า ถ้าไม่ทำา 
แบบนี้ ช่วงหน้าน้ำา ต้นมะนาวจะตายหมด น้ำาท่ีนี่เวลาท่วมจะนานถึง 
สามเดือน
 ป้าวิสิทธิ์เล่าว่า ลองผิดลองถูกมาเยอะ ที่หันมาทำาเกษตรอินทรีย์ 
เพราะว่าต้นทุนน้อย ไม่ต้องซ้ือปุ๋ย เพราะน้องของป้าเลี้ยงไก่ เลยใช้ปุ๋ย 
ขี้ไก่ฟรี นอกจากปลูกข้าวแล้ว ปลูกปาล์ม ปลูกไผ่หวาน ที่ว่างๆ ก็ปลูกพริก 
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แตงกวา ผักไว้กิน พอปาล์มโต แสงแดดไม่ทั่วถึง เลยปลูกผักอะไรไม่ได้ 
นอกจากปลูกไว้ริมนอก
 “รายไดจ้ากเกษตรผสมผสาน ในแตล่ะวนัมคีนตอ้งการซือ้เยอะกว่า
ของที่ขาย ผลผลิตออกไม่ทัน โดยเฉพาะหน่อไม้ รายได้เฉลี่ยในแต่ละวัน 
อย่างน้อยร้อยบาท เพราะบางวันไม่มีรายได้เลย บางวันได้เยอะ เฉลี่ยสอง
ร้อยบาทต่อวัน แต่ถ้าทุกอย่างในสวนได้ขายพร้อมๆ กัน ก็ได้หลักพันบาท
ในหนึ่งวัน” ป้าวิสิทธิ์เล่าด้วยใบหน้าอิ่มเอิบ
 ลุงประสิทธ์ิบอกว่า นอกจากพืชผักแล้ว ยังเล้ียงไก่ เลี้ยงเป็ด 
เลี้ยงวัวด้วย ตอนนี้กำาลังทำาบ่อเพื่อจะขยายพันธุ์ลูกกบเอง
 เมื่อถามว่าความสุข อยู่ตรงไหน ป้าวิสิทธิ์รีบตอบเลยว่า ความ
สุขอยู่ตรงที่เราได้เห็นพืชสีเขียว ได้เห็นผลผลิตออกทุกวัน ได้เห็นลูกปลา 
ลูกกบโตวันโตคืน ต้นไม้ก็ออกดอกออกผล ไม่ใช้สารเคมี เราเก็บกิน 
ก็สบายใจ 

20
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 ขณะรถผา่นทุง่นา ขา้วกำาลงัแตกใบเขยีวไปทัง้ทุง่ มีเพียงตน้ตาลโตนด 
เท่าน้ันที่ยืนเด่น เดินลัดเลาะกันไปตามคันนา เพื่อไปพูดคุยกับลุงแช่ม 
วงศ์ทอง 
 ในขณะที่เจ้าของสวนไม่อยู่ เดินดูรอบๆ ขนำา ดอกบัวกำาลังจะหุบ 
เป็ดว่ายน้ำาอยู่ใกล้ๆ หมาเห่าคนแปลกหน้าไม่หยุดหย่อน มะม่วง กล้วย 
มะมว่งหมิพานตก์ำาลงัออกลกูออกเครอื แมไ่กน่อนกกไขอ่ยูใ่นเลา้ กลิน่หอม
น้ำาตาลเคี่ยวลอยขึ้นมาจากกระทะ
 ลุงแช่ม เล่าว่ายึดอาชีพทำาน้ำาตาล ลูกตาลมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปี 
ตอนนี้อายุหกสิบสี่ปีแล้ว แต่ยังดูแข็งแรงเกินอายุ ช่วงวันเวลาทำางาน คือ 
ช่วงที่ฝนไม่ตก จะมีสองช่วง คือ ช่วงฉิมพลัด คือตั้งแต่เดือนหกถึง 
เดือนสิบและช่วงฤดหูยาม คือตั้งแต่เดือนยี่ถึงเดอืนหก แต่ถ้าฝนตกวันไหน 
ก็ทำาไม่ได้เพราะน้ำาฝนจะลงไปในกระบอกน้ำาตาล 
 ราคาน้ำาตาลเคี่ยว ปี๊บละเก้าร้อยห้าสิบบาท แต่ถ้าน้ำาตาลเคี่ยว 
ที่เอาไปทำาขนมลา จะแพงกว่า ราคาปี๊บละหนึ่งพันบาท ส่วนลูกตาล ถ้าทำา 
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ทัง้วนัไดป้ระมาณหนึง่รอ้ยถงุ ราคาสง่ถงุละสบิบาท ชว่งลกูตาลแพงไดถ้งึถงุละ 
ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาท ทั้งทำาน้ำาตาลและลูกตาลลุงแชม่จะเช่าต้นตาลเป็นรายปี 
แล้วแต่ปริมาณ กะๆ เอา มีตั้งแต่เช่าสามร้อยถึงสามพันบาทต่อปี แม่ค้า 
มารับถึงบ้าน ต้นตาลสิบต้นได้น้ำาตาลยี่สิบถึงสามสิบปี๊บต่อปี 
 “สามมื้อ คือสามวัน รวมๆ กันจะได้น้ำาตาลหนึ่งปี๊บ โดยวันที่
หน่ึงถึงสองเค่ียวลวกบอก เพื่อไม่ให้น้ำาตาลเปรี้ยว วันสุดท้ายก็เคี่ยวแห้ง 
เป็นน้ำาตาลเหลว” ลุงแช่มเล่าไปพลางตักน้ำาตาลเคี่ยวลวกบอกด้วย
กระบวนการท่ีทำาจากกระบอกไม้ไผ่ แล้วค่อยๆ เทลงในกระทะ กลิ่นไอ 
เตะจมูกชวนกลืนน้ำาลาย

 เดินผ่านทุ่งนากลับขึ้นรถ รถวิ่งตามถนนที่มองไปทางไหนก็มีแต่ 
สีเขียวของใบข้าวกับต้นตาล เราแวะกลางทางเพื่อพูดคุยกับนางปราณี  
วงศ์ทอง และนายวิชัย วงศ์ทอง
 นายวชิยันัง่เฉาะเปลอืกลกูตาล แลว้โยนลงไปในกะละมัง นางปราณี
ทยอยหยิบเรียงวางลงในถุงอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมีลูกค้ามารอรับลูกตาล 
นั่งอยู่ใกล้ๆ 
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 นายวิชัย ปอกลูกตาลไปพลางเล่าไปพลางว่า เริ่มเลี้ยงวัวเป็นของ 
ตัวเองตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เริ่มจากสองตัวแม่ลูก ตอนนี้มียี่สิบตัวแล้ว  
มีแม่วัวเจ็ดตัว ที่เหลือก็เป็นลูกมัน เกิดปีละตัว พอแม่วัวเกิดใหม่ ก็จะขาย 
ตัวพี่ อายุหนึ่งปี ราคาสองหมื่นบาท พอได้น้องขายพ่ี คนซื้อจะมาซื้อ 
ถึงบ้านและคนขายตั้งราคาเองได้ ไม่พอใจราคาเราก็ไม่ขาย เลี้ยงตาม
ธรรมชาต ิแถวนีย้งัมนีารา้ง ขายววัไดป้ลีะประมาณเจด็ตัว แลว้ทำานาไวก้นิสีไ่ร ่ 
ทำาลูกตาลขาย ต้นตาลของตัวเองประมาณร้อยต้น ทำาน้ำาตาลประมาณ 
สิบต้น แต่ลูกตาลทำาหมุนเวียนกันไปทุกวัน ใช้ไม้สอยไม่ต้องปีน 

 หนา้บา้นของนา้ตว้น กัน้เปน็คอกเลก็ๆ ดว้ยตาขา่ยและไม ้แบง่เปน็ 
สองฟาก สำาหรับเลี้ยงหมูและไก่ น้าต้วนคุ้นเคยกับไก่และหมู สามารถเดิน
ไปอุ้มไปจับได้เกือบทุกตัว 
 เราน่ังคุยกันข้างคอกหมูคอกไก่น้าต้วน ฟังเสียงไก่เสียงหมูไป 
คยุไป นานๆ ลมโชยพอไดก้ลิน่ขีห้ม ูรอบๆ คอกมพีชืผกักนิไดแ้ละไมด้อกไม้
ประดับ ดูเป็นธรรมชาติ 
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 นางเสริม ขุนไชยแก้ว ทำาสวนผลไม้ผสม ถึงแม้จะอายุเจ็ดสิบส่ี 
ปีแล้ว แต่ยังดูแข็งแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง เล่าว่าในสวนปลูกขนุน 
มะพร้าว กล้วย กระท้อน มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงนาทับ มะม่วงลิ้น-
งูเห่า และมะม่วงเบา เนื้อที่ทั้งหมดสี่ไร่ เริ่มทำาสวนผลไม้เมื่อปี พ.ศ.2536 
เมือ่กอ่นทำานาอยา่งเดยีว สหกรณก์ารเกษตรมาชว่ยเรือ่งขดุและพนัธุ ์ผลผลติ 
ออกมาก็ขายในหมู่บ้าน วัด ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขี้วัว ขี้ไก่ 
 “ได้ทำาเกษตรแบบนี้ทำาให้ป้ามีความสุขเพราะได้ออกกำาลังกาย 
และได้เงินเกือบทุกวัน ขี้วัวที่อยู่บนถนนป้าเก็บกวาดหมด รายได้แต่ละวัน 
ไดม้ากน้อยตามแตข่องทีข่าย ตกวนัละสามรอ้ยถงึสีร่อ้ยบาท อยูบ่า้นคนเดยีว 
ลูกๆ ทำางานกันหมดแล้ว เป็นแม่ครัวประจำาท่ีวัด และมีกิจกรรมเยอะ 
ของที่ปลูกก็สามารถทิ้งไว้ได้หลายวัน” ป้าเสริมเล่าอย่างอารมณ์ดี 
 นายแอบ ชัยเชื้อ เล่าว่า ปลูกผักริมถนน ปลูกไว้กินส่วนใหญ่  
ผักกาด ผักชี มะระ ถั่วฝักยาว ไม่พอขาย คนส่วนใหญ่มาซื้อถึงบ้าน  
กินผักปลูกเอง ร่างกายก็ปลอดสารพิษด้วย ได้ทำาได้ปลูกก็สบายใจ มีความ
สุขที่ได้ทำา 
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 เราเดินไปตามถนนเลียบคลอง เงียบ ไม่พลุกพล่าน ในคลอง 
มีกระชังปลากระชังกบเป็นจุดๆ 
 นางปราณี โม่งทุ่น เล่าว่า จริงๆ แล้วป้าไม่ได้เลี้ยงปลา แต่ช่วย 
ลูกๆ หลานๆ ทำา ก็ทำาได้ทำาเป็นทั้งหมด เลี้ยงปลาชะโด ปลาดุก และกบ 
ปลาชะโดใช้เวลาเลี้ยงเป็นปี ปลาดุกประมาณหกเดือน และกบประมาณ 
สามเดือน ราคาส่ง กบหกสิบห้าบาท ปลาดุกสี่สิบสองบาท ปลาชะโดหกสิบ
บาท ซ้ือพนัธ์ุกบ ตวัละสองบาท ปลาชะโดตวัละสองบาท กบซือ้อาหารเลีย้ง 
แต่ปลาดุกก็หาปลาให้กินเอง ประหยัดได้นิดหน่อย
 หลังจากพูดคุยและได้ข้อมูล เริ่มเห็นแผนที่ชุมชนเป็นรูปเป็นร่าง  
ว่าแต่ละชุมชม แต่ละครัวเรือน ทำาอาชีพอะไรกันบ้าง เห็นรูปแบบของ
ชุมชนกับการจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โดยใช้แนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถยกระดบัเปน็ศนูยก์ารเรยีนรูข้องคนในชมุชน
และนอกชุมชนได้
 น้าตว้นบอกวา่ กจิกรรมทีท่ำามาทัง้หมดรวมไปถงึอาชพี จะสรา้งความ
สุขให้กับคนเชิงแสได้ เพราะความสุขอยู่ที่ความพอใจ 
 “น้องพยาบาลในซอยพูดว่า ตื่นมาเช้าๆ อากาศกำาลังดี เห็นคนถือ
กระบวยรดน้ำาผัก แล้วมีความสุข” 
 “ส่วนผู้สูงอายุที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจ ในความอายุยืนของพวกเขา 
ลูกส่งเงินมาให้ เวลาลูกกลับมา ลูกบ่นว่าข้าวของแพง พ่อแม่ผู้สูงอายุ 
จะรู้สึกน้อยใจ ที่ไม่ได้ทำาอะไร รอกินแต่เงินของลูก ผู้สูงอายุจะบ่นให้ฟัง  
ถึงแม้ลูกจะไม่ได้ว่าอะไร แต่พอผู้สูงอายุได้ลุกขึ้นมาปลูกผักกินเอง เขารู้สึก
ว่ามีกำาลังใจ มีผักกิน ไม่ต้องซื้อแล้ว” 
 “เวลามีประชุม ในที่ประชุมชาวบ้านพูดเลยว่า ถนนสายนี้ ใครจะ
เอาอะไรตรงไหนก็ได้ แกงหม้อเดียว ซื้อปลาอย่างเดียวก็พอแล้ว” 
 “ผู้สูงอายุรู้สึกตัวเองมีค่าและสบายใจ และลูกๆ ก็สบายใจ เพราะ
พ่อแม่มีกิจกรรมร่วมกับคนอื่น อย่างน้อยพ่อแม่ได้มีเพื่อนคุย ได้แจกมั่ง 
ขายม่ัง กภ็มิูใจ แตต่อ้งมกีารกระตุน้อยูเ่รือ่ยๆ” นา้ตว้นยกตวัอยา่ง ความสขุ 
ที่เกิดจากกิจกรรมที่ทำา
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 พี่สุรีรัตน์บอกว่า มีอยู่คำาหนึ่งที่ได้ยินบ่อย ‘ตื่นเช้าขึ้นมา ได้กินผัก
ปลูกเองแล้วสบายใจ ได้ขายหรือไม่ได้ขายไม่สนใจ แต่เราได้กินผักปลอด
สารพิษ’
 น่ันเป็นเพยีงอาชพีและกจิกรรมทีซ่ึง่ยงัทำาแยกส่วน ความสุขแยกส่วน 
แต่เพราะมีส่ิงดีๆ อาชีพที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนเชิงแสนั้น น้าต้วนและ 
หลายฝ่ายเห็นว่า น่าจะทำาร่วมกันบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อยกระดับ
เชิงแสให้เป็นที่รู้จัก โดยการนำาเรื่องที่โดดเด่นของเชิงแสพัฒนาไปสู่การ 
ท่องเทีย่ว ตามวสัิยทศันข์องอำาเภอกระแสสนิธุว์า่ ‘กระแสสนิธุถ์ิน่ทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม ก้าวล้ำาเกษตรอินทรีย์’ 
 จากผลพวงอาชพี การทำาเกษตรอนิทรยี ์และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ในเชงิแส ส่งผลใหเ้กดิความคดิทีจ่ะผลกัดนัใหก้ลายเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วของ
อำาเภอกระแสสินธุ์ 
 ใต้ร่มเงาไผ่ลานวัดเอก จึงเกิดเวทีประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้
เรื่องการทำาท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม ที่ผ่านมา น้าต้วนกล่าวนำาว่า 
‘กระแสสินธุ์ถิ่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก้าวล้ำาเกษตรอินทรีย์’ ซึ่งเป็นเพียง
คำาพูด จะทำาให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร 
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 น้าต้วนชี้ไปยังแคร่วางผักผลไม้ปลอดสารพิษด้านหน้าเวทีว่า นี่คือ 
ผลผลิตจากการทำาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลากหลายมาก 
ถ้าจะทำาเรื่องไร่นาสวนผสมให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวในอนาคต พอจะเป็น
ไปได้ไหม 
 เจ้าอาวาสวัดเอก ซึ่งยินดีให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ทั้งยัง 
ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรมว่า ตอนนี้วัดเอกมีการ 
ปรับภูมิทัศน์หลายๆ ด้าน ไม่ว่าสถานที่ภายในวัด และสร้างรีสอร์ทเรียกว่า 
ธรรมะรีสอร์ท ไว้สำาหรับคนชรา ผู้สูงอายุ คือ บ้านพักคนชรานั่นเอง และ
นโยบายของเจ้าอาวาสเน้นเรื่องสุขภาพ ก่อนหน้านี้ได้ซื้อยางล้อรถยนต์
แจกชาวบ้านที่อยู่รอบๆ และละแวกใกล้เคียงวัด เพ่ือปลูกผักหลายๆ 
ชนิด รณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ อีกทั้ง นโยบายของวัดเน้นการพัฒนา 
คนอีกด้วย โดยการให้เยาวชนบวชสามเณร เรียนหนังสือ ตอนนี้มีเจ็ดสิบ 
กวา่รปู โรงเรยีนหลวงพอ่เดมิประสทิธิว์ทิยา ในวดัมีศนูยฝ์กึสมาธ ิมีกจิกรรม 
น่ังสมาธิ ฝึกปฏิบัติธรรม ด้านหลังเป็นที่พักคนชรา ถ้ามีคนมาพักมากขึ้น 
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เราก็จะทำาเพิ่มขึ้นตามกำาลังศรัทธาที่มี และภายในวัดยังปลูกสมุนไพร 
ปลูกหลายชนิด ประมาณหกสิบชนิด ที่ได้เห็นผลชัดที่สุด คือ มะพร้าว 
ตอนนี้มีประมาณแปดร้อยต้น 
 ทางดา้นนายอำาเภอชศูกัดิ ์สะบานแยม้ เหน็ด้วยกบัการทำาทอ่งเทีย่ว 
เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เพราะการประกอบอาชีพ การทำามาหากิน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยังสามารถรักษาพื้นท่ีเดิมได้ไว้เป็นอย่างดี  
คงจะสอดรับกับวิสัยทัศน์ของกระแสสินธุ์ที่ว่า “ถิ่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ก้าวล้ำาเกษตรอินทรีย์” ถ้าจะเอาวัฒนธรรมกับผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
มาผนวกรวมกันเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เชื่อว่าสามารถทำาได้ และ
วิสัยทัศน์ของกระแสสินธุ์มาถูกทางแล้ว เหมาะสมกับข้อมูลที่มี และคน 
ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง คือ เจ้าของบ้าน สิ่งที่สำาคัญ  
ในฐานะเจ้าของบ้านต้องมีความพร้อมสำาหรับการต้อนรับและรับมือกับ 
นักท่องเที่ยวเสียก่อน
 ทางด้านเกษตรอำาเภอกล่าวว่า ได้ส่งเสริมในการขุดไร่นาสวนผสม
ให้กับทุกคน แต่ว่ามาช่วงหลังๆ ไม่ค่อยมีงบประมาณ ไม่ค่อยได้เข้ามา 
ช่วยเหลือเท่าไหร่ สินค้าทุกตัวที่ผลิตออกมา อยากแนะนำาว่าการทำาเกษตร
อินทรีย์ต้องใช้ปุ๋ยที่ไม่เป็นสารพิษต่อผู้บริโภค เช่น ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์  
น้ำาหมัก ทางเกษตรยินดีให้คำาแนะนำาและตอบทุกคำาถามที่เกษตรกรหรือ 
ชาวบ้านต้องการ หรือขอคำาปรึกษากับเกษตรอำาเภอได้ 
 ทางด้านสาธารณสุขกระแสสินธุ์ซึ่งมองไปในทิศทางเดียวกับ 
หน่วยงานอื่นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถบูรณาการได้ทั้งหมด ถ้ากระแสสินธุ์
ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมด รับรองว่าขายได้หมด เพราะสาธารณสุขถือว่าเรื่อง
อาหารเป็นเรื่องที่สำาคัญ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน 
เพราะที่นี่อาหารปลอดสารพิษ ผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกผักกินเอง
 “ถ้าจะพัฒนากระแสสินธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีหลายอย่าง 
ท่ีน่าสนใจ และทุกส่วนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้ทั้งหมด ร้านอาหารผมกำาลัง
พยายามเข้าไปดูเรื่องสถานที่ปรุง สถานที่ผลิต ผู้ผลิต ต้องมีสุขาภิบาลยังไง 
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เจ้าของร้านต้องมีการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้คนข้างนอกมา 
กระแสสินธุ์แล้วมากินข้าวที่กระแสสินธุ์ ซื้อกุ้งท่ีกระแสสินธุ์ เร่ืองเกษตร
อินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นจุดขาย ผมเชื่อว่าที่นี่สามารถผลักดัน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการช่วยเหลือดูแล” 
 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ในอำาเภอกระแสสินธุ์เห็นด้วยกับ 
การผลักดันให้กระแสสินธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ ‘กระแสสินธุ์ 
ถิน่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม กา้วล้ำาเกษตรอนิทรยี’์ โดยเนน้ใหท้กุฝา่ยรว่มมอื 
กนั ทำางานบรูณาการกนั และคนท่ีขบัเคลือ่นไดด้ทีีสุ่ด คอื คนกระแสสินธุเ์อง 
ซึง่ผูใ้หญบ่า้นบรรเจดิ นะแส ไดใ้หข้อ้คดิทิง้ทา้ยอยา่งนา่สนใจว่า การจะทำาให้ 
ทีน่ีเ่ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม เปน็พืน้ทีท่ีเ่กษตรอนิทรยีเ์ตม็พืน้ทีน่ัน้ 
อยา่งแรก คือ เราตอ้งภมูใิจในคณุคา่ตรงนัน้กอ่นใหไ้ด ้ตอ้งเหน็คา่ในสิง่ทีเ่รา 
ทำาก่อน ภูมิปัญญาตายายของเราดีอยู่แล้ว ต้องเรียนรู้และภูมิใจในคุณค่า
ของมันให้ได้ ไม่ต้องคาดหวังว่าทำาแล้วให้คนอื่นมาดู แต่ต้องทำาให้เป็นวิถี
ชีวิตของเราให้ได้ 
 นับเป็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกก้าวของคนเชิงแส ในการ
จัดการด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างครบวงจร อาหารมีเพียงพอสามารถ
กระจายอาหารไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง มีการเข้าถึงอาหารแบบง่ายๆ จากบ้าน 
สู่บ้าน จากแปลงเกษตรสู่บ้าน จากแปลงเกษตรสู่ตลาด ไม่มีซุปเปอร์มาเก็ต
เหมือนที่อื่นๆ และมีวัดเอกเชิงแสเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความมั่นคง
ทางอาหาร คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ถึงแม้จะเกิดภาวะคุกคาม 
ด้านอาหารจากโลกภายนอก คนเชิงแสก็สามารถพึ่งพาตัวเองและพึ่งพาคน 
ในชมุชนได ้ดงันัน้มคีวามเปน็ไปไดส้งูในการผลกัดนัใหก้ระแสสนิธุเ์ปน็แหลง่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรอินทรีย์ เพราะมีการจัดการอย่างเป็น 
รูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญกับเรื่องของสุขภาพ และ
เห็นดีเห็นงามต่อทุกกิจกรรม หากมีการทำาอย่างจริงจัง เชิงแสจะสามารถ 
ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งยังสามารถก้าว 
ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรอินทรีย์ได้อย่าง 
แน่นอน •
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แผนที่อำ�เภอกระแสสินธุ์
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แผนที่คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รตำ�บลเชิงแส
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ธนาคารในสวนยาง
ผลลัพธ์จากการ

คืนความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่สวนยางด้วยวนเกษตรและเกษตรธาตุสี่
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 ราคายางพาราตกต่ำาลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากราคาพุ่งสูงทะลุ
หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมา นับเป็นแรงจูงใจ
มากพอให้เกษตรกรชาวสวนยางหันมาแปรสภาพสวนพืชชนิดอื่นเพ่ือปลูก
ยางพาราเพิม่ ทัง้เจา้ของสวนและลกูจา้งตา่งพากนัร่ำารวย บางคนซือ้ขา้วของ
ราคาแพงมาประดับบารมี แต่ก็น่าเศร้าใจ เพราะยังไม่ทันผ่อนราคาของหมด 
ราคายางก็ตกฮวบลงมา ต้องขายของไปในราคาถูก และแถมมีหนี้สินเพิ่มมา
ให้เป็นภาระอีก
 ยางพาราพชืเศรษฐกจิเชงิเดีย่ว ทีร่ฐัมนีโยบายสนบัสนนุใหป้ลกูอยา่ง 
ต่อเนื่อง แต่รูปแบบการจัดการสวนยางพารานั้นได้ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ จนนำาไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอื่นๆ และ
ปัญหาที่เห็นเด่นชัดขึ้นมาอีกอย่างในยุคราคายางพาราสามกิโลร้อย คือ 
รายได้จากยางพาราลดลงเกินครึ่ง แต่รายจ่ายยังต้องจ่ายเหมือนเดิมหรือ
มากกว่าเดิมตามสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่ 
 ถึงแม้ก่อนหน้านี้ ชาวสวนหลายคนมีความพยายามจะเปล่ียนพืช
เชิงเดี่ยวโดยการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นร่วมไปในสวนยางด้วย แต่ทว่านโยบาย
ของรัฐไม่สนับสนุน จงึไมแ่ปลกทีส่วนยางจะมแีตต่น้ยางพาราเพยีงชนดิเดยีว 
ถึงกระนั้น ยังมีบางคนที่พยายามพลิกสวนยางให้เป็นป่ายางได้สำาเร็จ แต่ยัง
น้อยมาก 
 จากความพยายามของหลายฝ่าย ในการช่วยหาทางออกให้กับ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถงึแมจ้ะไมส่ามารถชว่ยในเรือ่งของการเพิม่ราคา
ยางได้ แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานพยายามในการช่วยให้ชาวสวนลดรายจ่าย 
โดยการผลักดันนโยบายของรัฐ ให้ปรับเปลี่ยนการจัดการสวนยางแบบปลูก
พืชชนิดอ่ืนร่วมและหลากหลายมากขึ้น อย่างน้อยถ้าชาวสวนไม่ได้รับราคา
ยางที่สูงขึ้น แต่ถ้ามีของกินของใช้จากสวนยางก็สามารถลดรายจ่ายได้อีก
ช่องทางหนึ่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี จากคณะทรัพยากร 
ธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ บอกว่า ความหลากหลายทางชวีภาพ
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น้อยลง เพราะคนหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวมากขึ้น เพ่ือต้องการ
ผลผลติคร้ังละมากๆ ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของคนทีน่บัวนัมมีากขึน้ๆ 
จนการผลิตแบบเดิมๆ ไม่สามารถให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ 
ส่งผลให้เกิดการทำาลายความหลากหลายทางทรัพยากรมากขึ้นด้วย คนก็มี
ตัวเลือกน้อยลง และต้องพึ่งพาระบบทุนทั้งหมด ชีวิตผันผวนอยู่กับราคา
สินค้า และผลผลิตซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าปลอดภัยหรือไม่ 
 อาจารยป์ราโมทยย์กตวัอยา่งให้เห็นว่า เรือ่งการทำากสิกรรม ปลกูพืช 
เลี้ยงสัตว์ แม้ตั้งใจจะทำาให้ดี แต่กลายเป็นว่าทำาลายความหลากหลายของ
ทรพัยากรแทน และทำาลายตวัเราเอง เพราะเราเลีย้งสตัวก์เ็ลีย้งกนัไมก่ีช่นดิ 
ปลกูพชืเรากป็ลกูกนัไมก่ีช่นดิ พอเราจะปลกูพชืสกัอยา่ง เรากท็ำาลายพืชอยา่ง
อืน่หมด เชน่ ปลกูยางพารา เรากป็ลกูแตต่น้ยาง พชือยา่งอืน่เราทำาลายหมด 
แตใ่นอดตี ความหลากหลายทางชวีภาพเยอะมาก พชืสามารถเจรญิงอกงาม
อยู่ในสวนโดยไม่ถูกทำาลายทิ้ง 

35
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 “พชืมีหลายชนดิ เชน่ พวกไมใ้ชส้อย คอื เอามาใชท้ำาอาคารบา้นเรอืน 
พวกพชืสำาหรบัทำาอาหาร ถา้เรามาทำาสวนแบบพชืเชงิเดีย่ว ของทีก่นิไดใ้ชไ้ด้
ในสวนยางกห็ายไปหมด เทา่กบัเราไปทำาลายภมูคิุม้กนัทางดา้นอาหารของเรา 
รวมไปถงึภูมิคุ้มกนัทางดา้นอืน่ดว้ย ไมใ่ชเ่ฉพาะทางดา้นอาหาร เพราะฉะนัน้ 
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมก็เสียไป ไม่ใช่เพราะใคร เพราะ 
ตัวเราทั้งนั้น” อาจารย์ปราโมทย์อธิบาย
 อาจารยป์ราโมทยอ์ธบิายตอ่วา่ ความเสยีหายของส่ิงแวดล้อมเกดิจาก 
ตัวเราเอง มีอยู่สองสาเหตุ คือ หนึ่ง เราตั้งใจทำาให้ดี แต่มันออกมาไม่ดี  
สอง เราทำาเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะขยันมาก 
ใครวา่ยงัไงกท็ำา เชือ่หมดทกุอยา่ง โดยไรเ้ดยีงสา โดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์คนที ่
ต้ังใจทำากห็วงัรวย กอบโกยอยา่งเดยีว อยา่งเชน่พวกนายทนุ เขาไม่ไดท้ำาเพ่ือ 
ความอยู่รอด แต่เขาทำาเพื่อหวังผลกำาไร ทำาสวนยางเป็น 100 ไร่ ชาวบ้าน
ที่มีสวนไม่กี่ไร่ก็ทำาตาม เพราะรัฐมีนโยบายส่งเสริมแบบนั้น ปัญหาก็เกิด 
เพราะความหลากหลายทางชวีภาพหายไป ผลกระทบกก็ลบัมาหาเรา เพราะ
ทุกสิง่ทกุอยา่งเราหวงัปจัจยัภายนอกหมด เมือ่กอ่นปจัจยัการผลติอยูภ่ายใน 
แม้แต่เรื่องปุ๋ย เราใช้ขี้วัว เพราะเราเลี้ยงวัว แต่ปัจจุบัน พอจะปลูกอะไรก็
ตอ้งไปซ้ือปุ๋ยมาใส่ มพีืน้ทีเ่รากไ็มป่ลกูผกัปลกูพชื ขายยางแลว้คอ่ยไปซือ้กนิ 
เป็นปัจจัยภายนอกหมดเลย 
 “ผมคิดว่า จะมีแนวทางไหน คิดว่ายางพารามีอยู่กี่ไร่ในภาคใต้ 
ถ้าเราปลูกพืชได้หลากหลายในสวนยาง เท่ากับเรามีตู้เย็นที่มีชีวิตอยู่กับเรา 
เก็บกินได้ ถ้าเราปลูกเองกินเอง เราคงไม่ใช้สารเคมี ได้กินอาหารที่ดี  
ปลอดสารพษิ เราไปซือ้มาจากขา้งนอก เราไมรู่เ้ลยวา่ปลอดภยัแคไ่หน ผมเลย 
สนใจ รณรงค์ ผลักดัน ทำาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งผมทำาเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้ว 
ทางอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) 
มาเชิญไปทำาร่วมด้วย ผมก็ยินดี พอมาร่วมทำาโครงการนี้ ผมก็ทำาต่อได้เลย 
สิ่งที่ผมต้องทำาคือ เสนอโดยพยายามผลักดันทางนโยบาย ซึ่งทางกองทุน
สงเคราะห์การทำาสวนยางเชิญผมไปพูดเรื่องวนเกษตร ผมไปพูดในประเด็น



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา 37

ภูมิคุ้มกนัทางด้านอาหารและสรา้งสวนยางให้มคีวามหลากหลาย ผมผลกัดนั
ทางด้านนี้” อาจารย์ปราโมทย์เผยแนวคิดที่จะแก้ปัญหา
 อาจารย์ปราโมทย์อธิบายว่า วนเกษตรคือทำาเกษตรให้มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ให้มีพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน สามารถ
เลี้ยงสัตว์ได้ แต่ละคนจะทำายังไงก็ได้ ไม่เหมือนกัน เพราะขึ้นอยู่กับที่นั้นๆ 
แต่ทำายังไงก็ได้ให้เกิดความหลากหลาย ยิ่งเลี้ยงสัตว์ยิ่งดี เพราะเราจะได้
ปุ๋ย ได้อาหาร ได้ตัวกำาจัดเศษอาหาร เพราะฉะนั้น วนเกษตรจะเป็นการแก้
ปัญหาความยากจน
 ปัญหาความยากจนของเกษตรกรเกิดจากการทำาเกษตรเชิงเดี่ยว 
อาจารย์ปราโมทย์บอกว่า สาเหตุมาจากปัญหาดินเส่ือมโทรม ผลผลิตไม่ดี 
ขายไม่ได้ราคา เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหา ต้องดูที่สาเหตุ คือ ยากจน
เพราะไม่มีกิน การทำาวนเกษตร คือ ปลูกอะไรก็ได้ที่กินได้ ที่เรากิน ปลูก
ไว้เลย พอปลูกต้นไม้หลายชนิด ก็จะช่วยทำาให้ดินดีขึ้น เพราะระบบราก 
ไม่เหมือนกัน ต้นไหนตายก่อนก็กลายเป็นปุ๋ย พอมีพืชผักที่เราปลูก เราจะ
ซ้ือกินน้อยลง วัตถุประสงค์หลักของการทำาวนเกษตร คือ การแก้ปัญหา
ความเส่ือมโทรมของดนิ มนักจ็ะไปแกป้ญัหาความยากจนได ้แกป้ญัหาตรงที ่
เราปลูกกินเองช่วยลดค่าใช้จ่าย 
 “นอกจากนัน้วนเกษตรยงัชว่ยแกป้ญัหาเรือ่งไมใ้ชส้อย ไมเ้ชือ้เพลงิ 
ลดความเสี่ยง และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถ้าเรามีต้นไม้มาก สิ่งแวดล้อม
ในลุ่มน้ำาของเราก็จะดีขึ้น เราทำาลายสิ่งแวดล้อมด้วยการทำาให้มันโล่งเตียน 
ฝนตกลงมาก็ไม่มีอะไรช่วยซับน้ำา น้ำาก็แห้ง ไหลไปหมด”
 การทำาวนเกษตรไม่เพียงแต่แก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาความ
เส่ือมโทรมของดิน แต่ยังทำาให้คนมีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันทางด้านอาหาร 
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางดา้นอากาศ ทางดา้นวัฒนธรรม เพราะมกีารอนรุกัษ์
พืชพันธุ์ท้องถิ่น ยิ่งมีมากมีหลากหลายก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน 
สิ่งแวดล้อม และยังเป็นภูมิคุ้มกันทางลุ่มน้ำา เพราะถ้าไม่มีน้ำาอย่างอื่นก็ทำา
ต่อไม่ได้ 
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 จริงอย่างที่อาจารย์ปราโมทย์พูด วนเกษตรทำาให้เกิดความหลาก
หลายทางชีวภาพ เพียงแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้หมด ไม่ได้หมายถึงการทำาให้เป็น
ป่า ปลูกเฉพาะที่เราจะใช้ประโยชน์ การปลูกต้นไม้ไว้ในสวนยาง หากเกิด
พายุพัดแรง แต่มีต้นไม้อ่ืนคลอเคลียอยู่ด้วย ต้นยางก็ไม่ล้ม แต่ถ้ามีแต่ 
ต้นยาง ลมพัดแรงๆ ก็ล้มได้โดยง่าย 
 อาจารยป์ราโมทยก์ลา่วว่า ปจัจบุนักองทนุสงเคราะหก์ารทำาสวนยาง 
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆ ว่า สกย. ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสม 
ต่อการแก้ปัญหาจากการทำาเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานโดย 
สง่เสริมการทำาสวนยางสงเคราะหแ์บบ 5 ซึง่เปน็การทำาสวนยางแบบผสมผสาน 
ชาวบ้านสามารถขอทุนสงเคราะห์ได้ สกย.จะกำาหนดว่าพื้นที่หนึ่งไร่ ต้องมี 
ต้นยางไม่น้อยกว่า 40 ต้น สามารถปลูกต้นไม้ชนิดอื่นร่วมในแปลงยาง 
โดยยงัสามารถขอทนุสงเคราะหไ์ดเ้หมอืนเดมิ สำาหรบัคนทีไ่ดร้บัทนุสงเคราะห ์
แบบเก่า แม้จะปลูกยางมาแล้ว ก็สามารถไปขอเปลี่ยนเป็นการทำาสวนยาง
แบบ 5 ได้ แค่แจ้งให้ สกย.รู้ว่าจะทำาแบบเดิม หรือแบบ 5 
 จากการปรับเปลี่ยนนโยบายของกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง
ในคร้ังน้ี นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีซึ่งนำาไปสู่การทำาสวนยางที่มีความ
หลากหลายทางชวีภาพมากขึน้ รวมทัง้ไดแ้กป้ญัหาอ่ืนๆ ทีโ่ยงใยกนัเปน็วงจร 
รวมถึงปัญหาความยากจน 
 แมว้า่การเปลีย่นนโยบายใหมข่องกองทนุสงเคราะหก์ารทำาสวนยาง 
ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ต้องทำาอะไรบ้าง เหมือนความรู้ขาดตอนไปแล้ว ต่อไม่
ค่อยตดิ แตก่ย็งัถอืวา่เปน็โอกาสทีด่ทีีม่นีโยบายการทำาสวนยางแบบ 5 เพยีง
แต่กองทุนสงเคราะห์ฯ ยังตั้งหลักไม่ได้ 
 ไม่เพียงแต่กังวลกับการทำางานของกองทุนสงเคราะห์ฯ เท่านั้น 
อาจารย์ปราโมทย์ยังกังวลในส่วนของชาวบ้านเช่นกัน เพราะหวั่นใจว่า 
ชาวบ้านจะไม่ทำาตามนโยบายใหม่ของกองทุนสงเคราะห์ฯ เพราะกลัวปัญหา
เรื่องได้น้ำายางน้อย รวมทั้งเอาแต่สบายจนติดนิสัยไม่ยอมคิดยอมทำาอะไร 
ถ้าใหป้ลกูตน้ไม้เพิม่ กค็งไมป่ลกู กไ็มรู่จ้ะโทษใคร อาจจะโทษการศกึษา แตจ่าก 
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การศึกษาของอาจารย์การทำาสวนแบบเดิมกับแบบ 5 ปริมาณน้ำายางได้ 
เท่าๆ กัน แต่การปลูกแบบ 5 ความเข้มข้นของน้ำายางดีกว่าด้วย การจะ
ทำาให้ชาวบ้านสนใจ คิดว่าควรบังคับทางอ้อมด้วยการเก็บภาษี ถ้าปลูก 
หลากหลายชนดิกล็ดภาษ ีถา้ปลกูยางอยา่งเดยีวกค็ดิภาษเีพ่ิม เพราะเปน็การ
ทำาลายสิ่งแวดล้อม
 ถึงแม้ว่ากองทุนสงเคราะห์ฯ เพิ่งเปลี่ยนนโยบายใหม่ ซึ่งชาวสวน 
ที่ไม่เคยสนใจจะปลูกอย่างอื่นนอกจากต้นยางพารา อาจจะเร่ิมสนใจบ้าง 
แต่ยังน้อยราย ซึ่งตามที่อาจารย์ปราโมทย์กังวลอยู่นั้น มีความเป็นไปได้สูง 
เพราะเคยชินอยู่กับความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีนโยบาย
ใหม่นี้ กลุ่มคนที่เห็นความสำาคัญของวนเกษตร สนใจและลงมือทำาก็ยังพอ
หาดูได้เป็นตัวอย่าง ซึ่งมีทั้งทำาสวนแบบวนเกษตรและเกษตรธาตุสี่
 นายอาทร สุขสว่างผล เจ้าของสวนยางที่บ้านทุ่งงาย ผู้สนใจทำา 
สวนยางใหเ้ปน็ปา่ หรอืวนเกษตร เลา่ยอ้นกลบัไปในวยัเดก็ ซึง่มีผลตอ่ความคดิ 
ความอ่านของเขาใหห้นัมาสนใจทำาสวนยางแบบนีว้า่ ในวยัเดก็ เคยเหน็ทุง่งาย 
ที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อก่อนทุ่งงายมีทั้งนาทั้งสวน ที่มาของชื่อทุ่งงายในสมัย 
ที่คนเพิ่งมาตั้งรกรากนั้นเรียกเพี้ยนมาจากคำาว่าทุ่งง่าย คือ หมายถึงวิถีชีวิต
ที่เรียบง่าย ทำาสวนทำานา ซึ่งตอนเด็กก็ยังเคยเห็น มีนา มีสวน ในน้ำามีปลา 
ในป่ามีนก หลังจากนั้นก็มีการทำาสวนที่มีวิธีเปลี่ยนไป เลยคิดว่าทำาไมตอนนี้ 
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ในสวนถึงมีแต่ต้นยาง ทำาไมไม่มีต้นไม้เหมือนตอนที่เราเป็นเด็ก ไม่มีอะไร 
ให้ตื่นเต้นเลย เลยหันกลับมาทำาสวนให้เป็นป่า
 อาทรเล่าว่า ในปีนั้นฝนแล้งมาก ประมาณ พ.ศ.2547-2548 
ในสวนยางขึน้เป็นฝุน่สแีดง เลยคดิวา่นา่จะปลกูตน้ไมล้งไปได ้ตอนนัน้ไมไ่ด้
คิดถึงผลผลิตจากการปลูกต้นไม้แซม แค่หวังจะให้มีต้นไม้เพื่อเพิ่มความชื้น
ให้กับดิน และร่มเงา เลยเอาต้นสละมาปลูกเป็นอันดับแรก เมื่อผ่านไปสัก
ระยะหนึ่ง ก็พบว่าเราไม่จำาเป็นต้องปลูกต้นไม้ทุกต้น ปล่อยให้งอกเองตาม
ธรรมชาติได้ มีต้นสะเดา ต้นเมา ต้นทัง เป็นพวกไม้ป่า ปล่อยให้งอกเอง
 ต่อมาในปี พ.ศ.2556 โครงการอนุรักษ์เขาคอหงส์มาติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หมู่ 4 ตำาบลทุ่งใหญ่ เอาเรื่องมา
คุยกันในศูนย์ฯ ซ่ึงอาทรเป็นกรรมการอยู่ด้วยตอนนั้น ได้ข้อสรุปว่าจะทำา
สวนยางพาราแบบวนเกษตรกัน โดยทาง มอ.หาดใหญ่เข้ามาให้ความรู้  

40
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ซึ่งกรรมการของศูนย์ถ่ายทอดตำาบลทุ่งใหญ่รับความคิดนี้มาแล้วนำามา 
กระจายหาสมาชิกของแต่ละหมู่มาร่วมกัน ประมาณห้าสิบครัวเรือน และ
เริ่มขอต้นไม้มาปลูกกัน 
 ในสวนของอาทร อาทรเลา่วา่ทำาไปตามประสา ยงัไม่ไดจ้ดัการอะไร 
ทำาส่วนตัว พอเริ่มมีเครือข่าย ก็มีกิจกรรมต้องทำา เพราะต้องไปเชื่อมกับ
เครือข่ายอื่นๆ ต้องไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ 
ทกุคนกอ็ยากรูว้า่เรากำาลงัทำาอะไรกนั ตอ้งไปตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่กษตร กองทนุ
สงเคราะห์สวนยาง (สกย.) พัฒนาที่ดิน มอ. และป่าไม้ เพื่อจะได้ทำางาน
สะดวก
 “ผมเพิ่งมาเป็นประธานกลุ่มรุ่นที่สอง เพราะทำางานอาสาจะมีคน
เรียกใช้งานตลอด ช่วงนั้นผมก็ไม่มีภาระอะไรและผมทำางานอาสาเกือบทุก
หน่วยงาน เป็น อกม. คือ อาสาสมัครเกษตรประจำาหมู่บ้าน ของ สกย. 
เรียกว่าครูยาง งานอาสาสมัครจะไม่มีค่าตอบแทน ทำาเพ่ือเป็นการเชื่อม
ประสานระหว่างหน่วยงานกับชาวบ้าน ข้อดีของการเป็นอาสาสมัครหลาย
หน่วยงาน เวลาทำางานเลยง่ายและสะดวกขึ้น” อาทรเล่าถึงบทบาทของ 
ตัวเองอย่างมีความสุข 
 อาทรเล่าว่า เมื่อรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายก็ไปศึกษาดูงานที่สวน 
นายวิฑูร หนูเสน หรือ ครูฑูรที่อำาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เมื่อไปดูแล้ว 
ชาวบ้านก็เกิดความคิดอยากจะปลูกสละ ตะเคียน บางคนก็คิดรวมเลย 
กลายเป็นสวนแบบใหม่ขึ้นมา ส่วนของตัวเองปลูกสละในสวนยางก่อนแล้ว 
พอไปดูสวนลุงฑูร เพิ่งรู้ว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ ลงในสวนได้ด้วย เลยกลับมา
ปลูกต้นไม้เพิ่ม 
 “พอเรารวมเป็นกลุ่ม จะมีหน่วยงานต่างๆ เชิญไปทำากิจกรรม 
ทาง มอ.ก็ชวนไปขายของที่ตลาดเกษตร มอ. ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอา
อะไรไปขาย สมาชิกเองก็ยังไม่มีสินค้า ต้องรอให้ได้ผลผลิตก่อน ผมเลย 
เอาเมล็ดหลุมพอไปร่วมงาน” อาทรเล่าถึงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อเริ่มขยาย
เครือข่ายกว้างขึ้น
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 นอกจากได้ปลูกและทำาสวนของตัวเองแบบวนเกษตรแล้ว ถึงแม้ 
จะยังไม่มีผลผลิตไปขายเหมือนคนอื่นเขา แต่อาทรบอกว่าสำาหรับเขานั้น 
แค่ความคิดก็เป็นสินค้าแล้ว การทำาวนเกษตรการพูดให้คนอื่นฟัง ถึงแม้จะ
ไม่ได้ค่าตอบแทนกลับมาเป็นเม็ดเงิน แต่ถ้าเราพูดแล้วเขาเชื่อ เราก็ถือว่า
ประสบความสำาเร็จในการขาย
 และนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างอาทรกับสมาชิกของกลุ่ม อาทร 
บอกว่า สมาชิกแต่ละคนคิดว่าต้องทำาสินค้าขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยขาย 
 อาทรเล่าว่า เหตุผลที่ตอนนั้นเลือกปลูกสละเพราะว่า ได้ศึกษาหา
ขอ้มลูแลว้วา่ สละสามารถเตบิไดใ้นทีร่ม่ พอรูว้า่ตน้ไมใ้หญช่นดิอืน่กส็ามารถ
ปลูกได้ เลยทยอยปลูกจนเต็มสวน เขาคอหงส์ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เลย 
เพราะมีสวนอยู่ที่น่ัน เดินขึ้นเดินลงก็เห็นทุกวัน มีต้นทุเรียนที่คนรุ่นทวด
ปลูกไว้เป็นร้อยปี สวนวนเกษตรก็คือสวนสมรมที่คนรุ่นปู่รุ่นยาของเราได้ 
ทำาไว้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้เดิมของคนรุ่นทวด เพียงแต่เรามาตั้งชื่อให้สวยว่า 
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สวนวนเกษตร เมื่อก่อนคนรุ่นปู่รุ่นย่า ปลูกผลไม้ ทุเรียน จำาปะดะ แซม
เข้าไปในป่า แต่พอยุคเรา เราปลูกต้นไม้ ผัก ผลไม้ แซมเข้าไปในสวนยาง 
คือเราจะพลิกกลับให้สวนไปเป็นป่า 
 “สวนประมาณสบิไร ่สวนแปลงอืน่ๆ กจ็ะปรบัใหเ้ปน็สวนวนเกษตร 
รายไดห้ลกัมาจากยางพารา สว่นทีผ่มปลกูแซมเขา้ไปไม่ไดส้ร้างรายไดม้ากนกั 
แต่เป็นส่วนที่ทำาให้ลดรายจ่าย เพราะเราไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่น มีทุกอย่าง 
ในสวน มะพร้าว ไผ่ ผักสวนครัว ผักป่า ผักพื้นบ้าน ฯลฯ” อาทรชี้ให้เห็น
ว่าการทำาสวนวนเกษตรช่วยลดรายจ่ายได้เยอะ
 แม้วา่คนเริม่ใหค้วามสนใจการทำาสวนวนเกษตรเพิม่ขึน้ แตใ่นชว่งที ่
อาทรลงมือแปลงสวนยางของเขาให้เป็นป่านั้น ยังถูกมองจากคนรอบข้างว่า 
เป็นคนไม่ปกติ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยที่จะไปชักชวนให้คนอื่นมา 
เข้ากลุ่มเพื่อทำาสวนวนเกษตร
 “ตอนทำาใหม่ๆ มีคนหาว่าผมบ้า คนอื่นเขาพยายามทำาให้สวน 
เตียนโล่ง แต่ผมกลับทำาให้สวนรก คนในบ้านผมเข้าใจ ไม่ได้ว่าอะไร แต่คน 
ข้างนอกเขาไม่เข้าใจ ผมเชื่อว่าถ้าเราทำาไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งคนก็ต้องเห็น 
ไม่ใช่เฉพาะผมที่เจอปัญหานี้ ทุกคนที่หันมาทำาอะไรแบบนี้ก็โดนมองว่า 
บ้าหมด แต่เราก็ยังทำาแบบนี้ มีคนพูดถึงบ่อยๆ คนก็ทำากันมากขึ้น จนกลาย
เป็นเร่ืองปกติ คนที่ค้านอยู่ตลอด เริ่มเห็นว่าการทำาแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติ  
พอเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติ เขาก็จะหันกลับมาทำาตาม เหมือนว่ารอให้มี
คนยืนยันก่อนว่ามันทำาได้จริงและเป็นผลจริง” อาทรเล่าไปหัวเราะไป
 แต่อย่างไรก็ตาม อาทรได้เล่าถึงเทคนิควิธีการชักชวนคนอื่นเข้า
กลุม่วา่ เริม่โดยการใชเ้พือ่น ชวนคนรูจ้กัทีเ่ขา้ใจการทำาสวนแบบนี ้ตอนหลงั 
คดิวา่ สมาชิกหรอืคนทีส่นใจไมจ่ำาเปน็ตอ้งเขา้กลุ่มกไ็ด ้เพราะการเปน็สมาชกิ
มันเป็นภาระในการจัดการ เช่น เวลาหน่วยงานให้งบประมาณมา ไม่สามารถ
แบ่งให้ทุกคนได้ เพราะมีไม่เพียงพอ เลยคิดว่าสมาชิกรุ่นใหม่ให้ความรู้แล้ว
เขาสามารถปลูกต้นไม้ในสวนยางได้เลย ไม่จำาเป็นต้องมาเข้ากลุ่ม เพราะ
กลุ่มยิ่งใหญ่ขึ้น ปัญหาก็มากขึ้น ให้แนวคิด ความรู้ หรือช่วยประสานงาน
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กับหน่วยงานให้เขาทำางานได้สะดวกขึ้นจะดกีว่า เพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่มี
สมาชิกมาก เป้าหมายอยู่ที่ให้คนที่สนใจเข้าใจแนวคิดแล้วนำาไปปฏิบัติ 
 เม่ือผ่านขั้นตอนการชักชวนหรือแนะนำาคนอื่นให้มาสนใจทำาสวน 
วนเกษตรแลว้ อาทรบอกวา่ไมส่ามารถหยดุอยูแ่คน่ัน้ เพราะตน้ไมท้ีป่ลกูเพิม่
ในสวนยางเร่ิมใหผ้ลผลติ จงึนำาไปสูก่ารวางแผน เพือ่นำาผลผลติออกสูต่ลาด 
ถึงแม้จะมีไม่มาก แต่ทว่า ของหลายๆ คนในกลุ่มรวมกัน ก็เยอะพอสมควร
 อาทรบอกวา่ อาจารยป์ระกาศ สวา่งโชต ิเปน็หมอฟนัที ่มอ. ใหโ้จทย ์
มาว่า สินค้าของกลุ่มที่ไปขายในตลาดเกษตร มอ. จะต้องเชื่อมโยงกับการ
ทำาสวนวนเกษตรให้ได้ ก็เลยคิดเอาใบกระพ้อ ใบทังมาใช้ห่อข้าวเหนียว 
เปน็บรรจภุณัฑ ์ขายเฉพาะวนัศกุรว์นัเดยีว มสีมาชกิจะไปชว่ยกนัขายทีต่ลาด 
นดัเกษตรกร ไม่ได้ขายทีอ่ืน่ เพราะถา้เราขายของทกุวนั เรากไ็มเ่ปน็ชาวสวน
แลว้ เราจะกลายเปน็แมค่า้ วถิชีวีติและวธิกีารทำางานกเ็ปลีย่นไป เพราะตอ้ง
มานั่งคิดวางแผนเพื่อขายของ ต้องคิดว่าทำาอย่างไรให้ได้กำาไร ถ้าเราเป็น
เกษตรกรเหมือนเดิม เราแค่เอาของในสวนมาขาย
 การทำาสวนวนเกษตรดูผ่านเหมือนว่าต้องทำางานเพ่ิมขึ้น ใช้เวลา
ทำางานมากขึ้น แต่เปล่าเลย กลับตรงข้ามกับที่คดิ อาทรเล่าว่า การดแูลสวน 
เมื่อก่อนตอนที่มีแต่เฉพาะต้นยาง ต้องตัดหญ้า พอปลูกสละ ก็ไม่ต้องตัด
หญ้าแล้ว ปลูกต้นไม้เพิ่ม งานก็น้อยลง ไม่ต้องไปตัดหญ้าอีก แค่เข้าไปเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและดูแลบ้าง แต่ไม่ต้องทำาอะไรมากเหมือนตอนมีแต่ต้นยาง 
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 สวนวนเกษตรของอาทร ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงแหล่งประกอบอาชพีเทา่นัน้ 
เพราะอาทรบอกว่า ตอนนีเ้ร่ิมมคีนสนใจเขา้มาศกึษาเรยีนรู ้แตส่ว่นใหญเ่ปน็
อาจารย์เป็นนักศึกษา ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้คนทั่วไป แต่มีแนวโน้มจะพัฒนา
เป็นศูนย์ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ได้ไม่ยาก 
 ในสวนของอาทรดูด้วยสายตา พอจะแยกออกได้เป็นสามส่วน 
ส่วนที่มีเฉพาะต้นไม้อื่น ไม่มีสวนยาง ซึ่งมีต้นไม้พวกไม้ใช้สอย ต้นจิก
นม ทัง หว้า เมา หลุมพอ พะยอม ตะเคียน คอแห้ง ฯลฯ ไม้กินมีต้น 
จำาปะดะ กระท้อน มะพร้าว ไผ่ สละ ซึ่งต้นสละและจำาปาดะจะปลูกแซม 
อยูใ่นสวนยาง สว่นทีเ่ดนิลงต่ำาไปเปน็เหมอืนทีชุ่ม่น้ำา อาทรขดุทำารอ่งน้ำามพีวก
ผักกูด ผักหนาม ผักเหลียง และมีต้นไม้ใช้สอยปลูกอยู่บนร่องดิน อาทร
บอกว่าปล่อยตามธรรมชาติ จึงมีพวกกาฝาก มอส เฟิร์น ขึ้นคลุมลำาต้น
 “การทำาสวนในชุมชนแบบนี้จะช่วยกันทั้งครอบครัว แต่การทำาสวน
สมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องจักรและจ้างคนอื่นทำา เริ่มแรกเลยคือทำาลาย 
ทุกอย่างเพื่อปรับพื้นที่ จอมปลวกก็ไม่เหลือ ร่องน้ำาก็ถูกถม ของพวกนี้ 
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มันมีผลต่อระบบนิเวศน์หมด แต่ในสวนของผมมีทุกอย่างครบ ไม่ได้ทำาลาย 
อะไรเลย เพราะไม่ได้ใช้เครื่องจักร ยกเว้นเครื่องตัดหญ้า ซึ่งตัดเฉพาะ 
ทางเดิน เพื่อความสะดวกในการเดินเท่านั้น พวกยาฆ่าหญ้าก็ไม่ได้ใช้ตั้งแต่
เริม่ปลกูยางในปี พ.ศ.2535 สว่นปุย๋เคม ีตอนหลงัไมไ่ดใ้ช ้เลกิใชม้าประมาณ
ห้าปีแล้ว ผมว่าปุ๋ยไม่มีความจำาเป็น เพราะสวนที่อยู่บนเขาคอหงส์ไม่เคย 
ใส่ปุ๋ยเลย พอถึงฤดูกาล ผลไม้ก็ออกตามปกติ พวกใบไม้ทับถมกันกลาย 
เป็นปุ๋ย การจัดการในสวน ถ้าเห็นแล้วว่าต้นไม้ไม่เติบโต เราก็ทำาเป็นขั้นๆ 
เอาใบไม้มาวางไว้ที่โคน แต่มันช้าหน่อยตามกระบวนการทางธรรมชาติ” 
อาทรเล่า
 อาทรเล่าว่า สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยางจังหวัด
นราธิวาส เคยมาดูงานที่สวน หัวหน้า สกย.พูดว่า ทำาแบบนี้ดีกว่า เพราะ 
ทีน่ราธวิาส เจา้หนา้ทีข่อง สกย. ไมส่ามารถไปเดนิตรวจสวนไดอ้าจจะโดนยงิ 
เพราะฉะนั้น ถ้าส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในสวนยางจะดีกว่า เพราะถ้าให้ปลูก
เฉพาะต้นยาง เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงตรวจบ่อยๆ เพราะชาวสวนชอบปล่อยให้
สวนรก ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้น เช่น สะตอ ลูกเนียง หรือผลไม้ ซึ่งผิดระเบียบ
ของ สกย. ถ้าไปแก้ระเบียบของ สกย.จะง่ายกว่า ให้ปลูกยางแค่สี่สิบ
ต้นต่อไร่ ที่เหลือจะปลูกอะไรแซมก็ได้ นี่คืองานที่สืบเนื่องมาจากการมา 
ดูงานที่สวนยางของผม 
 นับว่าการทำาสวนวนเกษตรของอาทรเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับ
เปลี่ยนนโยบายของกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง ที่อาจารย์ปราโมทย์
พูดถึงข้างต้น คือ การทำาสวนยางสงเคราะห์แบบ 5 นั่นเอง
 นอกจากนี้ สวนวนเกษตรของอาทร ถึงแม้จะยังไม่พัฒนาไปถึงขั้น
เป็นศูนย์เรียนรู้ แต่ทว่ามีคนมาดูงานและทำากิจกรรมที่หลากหลาย เช่นทีม
นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกจาก ม.อ. เข้ามาเก็บข้อมูลในหลายๆ เรื่อง 
บางกลุ่มเข้ามาเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชท้องถิ่น บางกลุ่มเข้ามาเก็บข้อมูลพืช 
ที่ใช้ทำาอาหาร จนนำาไปสู่กิจกรรมการทำากับข้าวจากผักตามธรรมชาติ 
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 อาทรเล่าว่า มีนักศึกษาจาก มอ. มาที่สวน เพ่ือเก็บข้อมูลและ
ทำากับข้าวจากผักธรรมชาติ ตอนแรกมีการกำาหนดเมนูอาหารมา แต่พอมา
ถึงสวนไม่สามารถทำาเมนูนั้นๆ ได้ เรากำาหนดไม่ได้ว่าจะแกงอะไร ต้องดูว่า 
มาตรงช่วงฤดูกาลไหน ผักอะไรออก ก็ต้องทำาเมนูนั้น พี่อาทรยกตัวอย่าง 
การทำาน้ำาพริกใบมะกอก ก็ตรงกับช่วงที่ใบมะกอกร่วง 
 สวนวนเกษตร แค่ลงมือทำา ก็ได้อะไรมากมาย ตอบสนองการแก้
ปัญหาความยากจน อย่างน้อยถึงไม่มีรายได้มากนัก แต่เป็นการลดรายจ่าย
แน่นอน ความหลากหลายทางชีวภาพก็ค่อยๆ กลับคืนมา ลดการใช้สารเคมี
ทีท่ำาลายสิง่แวดลอ้ม และแนน่อนความมัน่คงทางอาหารจะมกีนิมใีชอ้ยา่งไมม่ี
วันหมด
 นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการปลูกพืชร่วมยางอีกแบบ ที่มีลักษณะ
เหมือนและแตกต่างกับสวนวนเกษตรในบางเรื่อง นั่นคือ สวนเกษตรธาตุสี่
 ที่สวนยางหลังบ้านของนายอภินันท์ หมัดหลี หรือบังนันท์ มองไป
จากที่ไกลๆ เห็นต้นไม้งอกเป็นกระจุก โคนอยู่ติดกันสามต้นในหลุมเดียว 
รู้แต่เพียงมีต้นทุเรียน ต้นลองกอง และต้นมังคุด บังนันท์บอกว่าเป็นการ
ปลูกพืชแบบเกษตรธาตุสี่ ฟังยังไงดูยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดี
 กอ่นทีบ่งันนัทจ์ะอธบิายคำาวา่ เกษตรธาตส่ีุ บงันนัทเ์ล่าทีม่าทีไ่ปของ
ตัวเองที่ได้เข้ามาทำาและคลุกคลีอยู่กับการทำาสวนแบบนี้ว่า ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู ่
ที่นี่นาน ไปทำามาหากินอยู่ในเมือง ค้าขาย รับจ้าง ทำาทุกอย่างเป็นไปเรื่อยๆ 
เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2540 หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ 
 “พอเอาตวัไมร่อด กน็กึถงึพอ่แม ่คยุกบัครอบครวั พ่อแม่กใ็ห้กำาลังใจ 
และบอกวา่ นา่จะกลบัมาดสูิง่ทีพ่อ่แมเ่ราทำาไวท้ีบ่า้น แมว้า่จะมรีายไดน้ดิเดยีว 
แต่ก็มีเงินเก็บ พอคิดได้แบบนี้เลยลองกลับมาดู แล้วเป็นเหมือนที่คิดไว้ 
และมีคนมาสนใจเรื่องที่ป๊ะทำาเยอะ ป๊ะหรน หมัดหลี ทำาสวนเกษตรธาตุสี่
อยู่ที่ตำาบลเขาพระ อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เลยลองศึกษาดูว่าเกษตร
ธาตุสี่คืออะไร เป็นยังไง ยิ่งศึกษาลึกลงไปเท่าไหร่ ก็พบว่าเรื่องของเกษตร
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ธาตุสี่มันมีจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่การทำาเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่มันมีเรื่อง
ราวของจิตวิญญาณ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ยิ่งศึกษาก็ยิ่งสนุก เหมือนเจอ
ของจริง พบของจริง เลยลงมือทำาเลย” บังนันท์เล่าถึงที่มา แรงบันดาลใจ 
และจุดเริ่มต้นของการกลับมาเป็นชาวสวนแบบเกษตรธาตุสี่ 
 บังนันท์เลา่ว่า พอลงมอืทำากถ็ามปะ๊ว่า ตอ้งทำายงัไง ปะ๊บอกวา่ไปหา
ต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ ต้นอะไรก็ได้ในพื้นที่สวนที่ป๊ะแบ่งให้ห้าไร่ ป๊ะบอกว่า 
เอามาให้ป๊ะหน่ึงต้น เริ่มทำาแบบนี้ทุกวัน ในแต่ละวันจะนำาต้นไม้ในสวน 
มาหนึ่งต้น เพื่อนำามาให้ป๊ะวินิจฉัยดูว่า มีประโยชน์อะไรบ้าง ป๊ะจะบอกว่า 
ตน้นีมี้ประโยชน์นะ เปน็สมนุไพร เรากจ็ะรูจ้กัและจำาได ้วนัถดัไปกเ็กบ็มาอกี 
ป๊ะจะบอกว่าต้นนี้เป็นผักนะ กินได้ วันหลังก็เก็บมาอีก ป๊ะบอกว่าเป็นต้นนี้
เป็นไม้ดอกไม้ประดับ ทำาอยู่แบบนี้ประมาณสี่เดือน จนกระทั่งเรารู้ว่า ต้นไม้ 
ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดมีประโยชน์ทุกต้น ไม่มีต้นไหนเลยที่ไม่มีประโยชน์  
เพราะตน้ไมบ้นโลกนีท้กุตน้มปีระโยชนท์ัง้หมด เพราะฉะนัน้ตอนเริม่ทำาสวน 
เลยไมท่ำาลายตน้ไมสั้กตน้ เกบ็ไว้หมด โดยการจดัการในรปูแบบของธรรมชาติ 
 เหมือนบังนันท์จะรู้ว่าคำาถามถัดไปคืออะไร เลยถามขึ้นมาเองว่า 
แล้วเราจะรู้ได้ยังไง เรื่องของเกษตรธาตุสี่ว่าต้นไหน ชนิดไหน ธาตุอะไร 
ดิน น้ำา ลม ไฟ มันเป็นอย่างไร ต้องศึกษาดูโดยการถามป๊ะ ป๊ะบอกว่าถ้า
เราอยากรู้เรื่องธาตุ เราก็ต้องชิมดู ลองกัดดูว่ามีรสชาติอย่างไร 
 “ถ้ามีรสชาติขม คือ ธาตุดิน ถ้ามีรสชาติเผ็ด ร้อน คือ ธาตุไฟ 
ถ้ามีกลิ่นฉุนเอือนๆ นั่นคือ ธาตุลม ถ้ามีรสจืด เย็น คือ ธาตุน้ำา เพราะ
ฉะนั้น เม่ือเรารู้เร่ืองราวของธาตุทั้งสี่แล้ว เราสามารถเอาต้นไม้มาจัดการ 
ให้มันอยู่ร่วมกันให้ได้ ต้นไม้ที่เป็นธาตุน้ำามาอยู่กับต้นไม้ธาตุไฟได้อย่างไร 
ธาตลุมมาอยูก่บัธาตนุ้ำาไดอ้ยา่งไร เราตอ้งไปจดัการ” บงันนัทเ์ล่าวิธกีารศกึษา
ว่าต้นไม้อะไรธาตุไหนจากการถ่ายทอดวิชาจากพ่อของตัวเอง
 ถึงกระนั้น วิชาของพ่อก็ยังไม่เพียงพอสำาหรับคนที่เพ่ิงศึกษา
ใหม่อย่างบังนันท์ เลยต้องหาวิธีที่จะเรียนรู้และทำาความรู้จักต้นไม้เพ่ิม 
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ซ่ึงบังนันท์เลา่วา่ วธิกีารชมิเพยีงอยา่งเดยีวนัน้ไมพ่อ เพราะมีความรูไ้ม่เพียงพอ 
ไม่มีความชำานาญพอ จงึจำาเปน็ตอ้งเรยีนดว้ยวิธอีืน่ หลายๆ รปูแบบ โดยการ 
สังเกต เช่น ความต้องการแสงของต้นไม้ ความต้องการแสงของต้นไม้ 
ไม่เหมือนกัน บางต้นต้องการแสงมาก บางต้นต้องการแสงน้อย บางต้น
ต้องการแสงน้อยมาก เราจำาเป็นจะต้องรู้จักสังเกต การสัมผัส บางต้นเย็น 
บางต้นร้อน วิธีการที่เราจะไปสัมผัสแล้วด้วยการจับต้อง เราต้องมีวิธีการ
เหล่านี้ คือ สังเกต สัมผัส และชิม 
 “ถา้เรายงัไมรู้่ว่าตน้ไมท่ี้เราจะปลกูเปน็ธาตุอะไร เวลาเรามาปลกูรวม
หลุมเดียวกัน ต้นไม้ก็ไม่โต เพราะเราปลูกหลุมเดียวกัน 3 ต้น ไม่รู้ว่าต้นไม้
จะอยู่ร่วมกันได้หรือเปล่า เรื่องราวของเกษตรธาตุสี่เป็นแบบนี้”
 เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้ว เวลาปลูกก็จะไม่ยากเลย เอาต้นที่เป็น
ธาตนุ้ำามารวมกับธาตดุนิ ธาตลุมและธาตไุฟ ได้เลย เวลาปลูกเราก็ไม่จำาเปน็
ตอ้งหาตน้ไมธ้าตดุนิแลว้ เพราะธาตดุนิมนัอยูใ่นสว่นประกอบโครงสรา้งของ
ต้นไม้อยู่แล้ว เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด สามารถปลูกในหลุมเดียวกัน 
ได้เลย เพราะทเุรยีนธาตไุฟ ตอ้งการแสงเยอะ จงึขึน้สงูกวา่ตน้อืน่ รองลงมา 
คือ ลางสาดเป็นธาตุลม มังคุดเป็นธาตุน้ำา จะอยู่ข้างล้างสุด ซึ่งเป็นสูตร 
ที่ป๊ะหรนทำาเอาไว้ เราก็ศึกษาเพิ่มเติมว่า ต้นอะไรอยู่ร่วมกันได้บ้าง เช่น 
ตน้เนียงสามารถอยู่ร่วมกันไดก้ับต้นทุเรียน ตน้ละไมอยู่ร่วมกับตน้ทุเรียนได ้
นี่การจัดการเรื่องราวของเกษตรธาตุสี่ ดิน น้ำา ลม ไฟ 
 เหมือนท่ีเกร่ินไว้ข้างต้นว่า เกษตรธาตุส่ีเป็นเรื่องที่มีจิตวิญญาณ 
เพราะวา่ชีวติจะตอ้งไมข่าดธาตหุนึง่ธาตใุด เหมอืนกบัชวีติคนเรา หรอืแมแ้ต่
กระทั่งการกิน บังนันท์ถามว่า เคยได้ยินเรื่องกินผิดธาตุไหม การกินผิดธาตุ
ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำาให้สุขภาพไม่ดี เพราะฉะนั้นการกินการอยู่  
กต็อ้งอยูใ่หค้รบธาตทุัง้สี ่หรอืธาตเุจา้เรอืน คนเราถา้อยูใ่หค้รบธาตทุัง้สี ่ชวีติ
กจ็ะมคีวามสขุ เพราะฉะนัน้รปูแบบ ในการทำาเกษตรทีเ่ราพัฒนาขึน้มาจะเห็น
ว่าเราเอาธรรมชาติเข้ามาช่วย รวมไปถึงบรรพบุรุษเข้ามาช่วย 
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 จะเหน็วา่รปูแบบแตกตา่งกนัเลยกบัยคุนี ้เพราะการเกษตรยคุนีเ้ริม่
ด้วยการทำาลาย ถางป่า เผา ไถ ฉีดยาฆ่าหญ้า นี่คือความแตกต่าง เพราะ
การทำาเกษตรในยุคอดีต ไม่จำาเป็นต้นเอาออกหมด ต้นไหนเก็บได้ก็เก็บ 
ปรับเฉพาะที่ที่ต้องการปลูก ถางซุย การทำาเกษตรแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
ควรจะนำามาทบทวนใหม่
 บังนันท์บอกว่า การทำาสวนยางสมัยใหม่ ปรับพ้ืนที่ทำาลายหมด 
รูปแบบของการปลูกยางยุคใหม่ แถวห่างกันสิบเมตร ระหว่างต้นสองเมตร
ครึง่ ในระหวา่งแถวนัน้ เราสามารถปลกูตน้ไมไ้ด ้สามารถปลกูพรอ้มกนัไดก้บั
ปลูกต้นยาง ซึ่งเป็นรูปแบบของเกษตรธาตุสี่ จะปลูกหลุมละสามตน้ ทุเรียน 
มงัคดุ ลองกอง ปลกูใหเ้ตม็ไดเ้ลย และสามารถปลกูไดพ้รอ้มๆ กบัปลกูยาง 
เพราะต้นยางจะโตเร็วกว่าไม้ผลอยู่แล้ว แต่ก่อนที่จะปลูกเราต้องปลูกกล้วย
ด้วย เพื่อเป็นเงา ให้ความชุ่มชื่น แก่ต้นไม้ชนิดอื่น โดยปลูกไว้ใกล้กอกล้วย 
ต้นยางก็ไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยว เพราะต้นยางชอบอยู่กับต้นไม้ชนิดอื่น เพราะ
เป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่กับความหลากหลาย มีต้นไม้ชนิดอื่นด้วย อากาศก็เย็น
และน้ำายางก็จะออกมากกว่าอากาศร้อน 
 ความม่ันคงทางอาหารกบัการทำาเกษตรธาตสุี ่บงันนัทบ์อกวา่เปน็เรือ่ง 
ท่ีภูมิใจมาก พูดถึงความมั่นคงเราก็มีธนาคารอยู่ในบ้าน อยากกินผักอะไร 
แค่เดินไปเก็บก็ได้กิน ทั้งหวาน มัน สด อร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้ว และมั่นใจ
ว่าปลอดสารพิษแน่นอน ความมั่นคงด้านอาหารเราไม่กังวลเลย 
 นอกจากนี ้ยงัมคีวามมัน่คงทางดา้นสิง่แวดล้อม การทำาเกษตรธาตส่ีุ 
ย่ิงทำาดินก็ยิ่งดีขึ้น เมื่อก่อนคิดว่า ถ้าปลูกแล้วไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ผลผลิต 
ตอนนี้พิสูจน์ได้เลยว่า ไม่เคยใช้ปุ๋ย แต่มีของกินครบหมด โดยไม่ต้องออก
คา่ใชจ้า่ยทัง้ปุย๋และยา ทกุสิง่ทกุอยา่งดหีมดเลย ทัง้อาหาร อากาศและทีด่นิ 
เวลาทำาเราต้องคิดว่าเราทำาเพื่อตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์กับ 
ตัวเอง เวลากินก็จะเกิดความมั่นใจ 
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 “การทำาสวนเกษตรธาตสุี ่เปน็ความสขุทีส่มัผสัได ้จากทีเ่คยลำาบาก
ตอนอยู่ในเมือง จะกินอะไรก็ต้องซ้ือ ซ้ือมาแล้วไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่า 
แตพ่อทำาเองเรากนิไดอ้ยา่งมัน่ใจ ไดก้นิอาหารสด ปลอดภยั และเปน็อาหาร
ที่คนส่วนมากไม่มีโอกาสได้กิน เราได้กินเราถือว่าเราโชคดีมาก และไม่เพียง
แต่ได้ความสุขเฉพาะคนทำา แต่ยังมีความสุขที่ได้เห็นวิถีชุมชน วิถีที่แบ่งปัน
กัน วิถีที่เอ้ือต่อกัน ไม่ใช่วิถีที่คิดถึงแต่เงินทอง มันมีความปลาบปลื้มใจ 
แบ่งปันได้เพื่อน ได้มิตร ความคิดกลับตรงข้ามกันหมดเลยกับตอนที่ทำางาน
อยู่ในเมือง” บังนันท์เล่าไปยิ้มไป
 ในเม่ือคนต้องพึ่งพิงธรรมชาติ จึงจำาเป็นต้องดูแลไม่หวังเพียงแต่
กอบโกยผลประโยชน์ ต้องรักษาความสมดุลและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพไว้ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ใช่คำาตอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ซึ่งสุดท้ายเกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การส่งเสริมการทำาสวนยางแบบ
วนเกษตรน่าจะเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสม โดยการปรับนโยบายส่งเสริม
สวนยางแบบวนเกษตร สนับสนุนกล้าไม้ การปลูกฝังแนวคิดการปลูกพืช
ร่วมยาง และผลักดันให้การทำาสวนยางแบบวนเกษตรให้เป็นวาระแห่งชาติ 
เพือ่ทำาการเกษตรทีย่ัง่ยนื เพราะการมชีวีติทีแ่ทจ้รงิคอืการพึง่พงิธรรมชาต ิ•
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การดูแลสุขภาพ
โดยวิถีธรรมชาติ

สำานึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนจะนะ
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 ภาพเรือประมงชายฝั่งเร่งเครื่องเพื่อพุ่งตัวขึ้นจอดบนหาดทราย 
ในยามสายของวัน ฉายซ้ำาๆ มาเนิ่นนาน มีแต่แม่ค้าที่มารอรับซื้ออาหาร
ทะเลสดๆ ทีเ่พิง่ผา่นการปลดออกจากอวนไมถ่งึหนึง่ชัว่โมง เจ้าของเรือใชมื้อ
แหย่ปลาหมึก ทันทีที่หนวดเกาะเกี่ยวกับนิ้วมือ มันถูกยกชูขึ้นกลางอากาศ 
เพื่อถ่ายรูป กุ้ง ปู และปลาที่ยังไม่ตาย ต่างดิ้นเพื่อให้มีชีวิตรอด ชาวประมง
หน้าเกรียมไหม้แดด รอยยิม้ทีอ่อกมาจากหัวใจ เชือ้เชญิใหเ้ดนิเขา้ไปดสูนิคา้
ที่ได้มาวันนี้ บางคนได้มาก บางคนได้น้อย แต่ก็ไม่มีใครบ่นสักคน เพราะ
อาหารทะเลที่ได้มา ไม่มีใครขาดทุน เพียงแต่ลงแรงออกไปหาเท่านั้น มีแต่
เสียงเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนาน
 เจ้าของเรือปลาหมึกลำาเล็ก บอกให้หลานชายวัยเพิ่งพ้นโรงเรียน 
ชั้นประถม เบนหัวเรือกลับลงน้ำา เพื่อพุ่งตัวกลับขึ้นฝั่งอีกรอบ หลังจาก 
ที่ยกถังปลาหมึกออกจากเรือ เจ้าของเรือวัยชรายิ้มเห็นเหงือก พูดหยอก 
ผู้มาเยือนอย่างอารมณ์ดีว่า ลืมให้ลองนั่งเรือเล่นสักหนึ่งรอบ
 รีบเดินไปบนทรายขาวของหาดสวนกง เพ่ือหลบแดดก่อนเที่ยง 
ทางเดนิเขา้หมูบ่า้นมแีผงตากปลาเคม็ทีเ่พิง่ผา่นการทำาสดๆ ใหม่ ผู้คนดำาเนนิ 
ชีวิตไปอย่างสบายไม่มีใครเร่งรีบเหมือนอย่างในเมือง ช่างเป็นวิถีชีวิตที่น่า
อิจฉา เพราะพร่ังพร้อมไปด้วยอาหารดีๆ อากาศดีๆ ความสัมพันธ์ฉันท์ 
พี่น้องของคนในหมู่บ้านของวัฒนธรรมพี่น้องมุสลิม
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 แต่ใครเลยจะรู้ว่าวันหนึ่ง พื้นที่ที่สวยงาม อุดมไปด้วยทรัพยากร
อาหารทางทะเลและบนบก จะถูกกำาหนดให้สร้างท่าเรือน้ำาลึกสงขลาแห่ง 
ทีส่อง เม่ือขอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้งทา่เรอืน้ำาลกึมาถงึชาวบา้น กม็กีารลกุขึน้มา 
ต่อสู้ปกป้องกันอย่างจริงจัง
 นายกิตติภพ สุทธิสว่าง หรือพี่แทน ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ 
เพื่อชุมชนบอกว่า หากไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.2540 พื้นที่ใน
อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ 
เมืองไทยไปแลว้ เพราะโดยภาพรวม อำาเภอจะนะเปน็เมืองทีมี่สองวฒันธรรม 
มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งภูเขา ทะเลและวัฒนธรรมท้องถิ่น แม้ว่า
หลายคนมองไม่เห็นศักยภาพที่มี รวมทั้งคนจะนะเองก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้  
ทัง้ๆ ทีพ่ฒันาการของอำาเภอจะนะทีผ่า่นมาตัง้แตส่มยัรุน่ปูรุ่น่ยา่ ในเรือ่งของ
การทำาแร่ดีบุก ส้มจุก และนกเขา ถัดจากนั้นมา อำาเภอจะนะกำาลังพัฒนา
ไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยว แต่แล้วแผนการพัฒนาอำาเภอจะนะให้เป็นเมือง 
ท่องเที่ยว ก็หายไปพร้อมกับวิกฤติทางเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ปี 2540 
นโยบายถูกเปลี่ยนจากเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมแทน
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 ข้อเท็จจริงที่คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการ
เก็บข้อมูล เมื่อเดินทางผ่านไปมาอำาเภอจะนะ ก็จะเห็นแค่โรงแยกก๊าช 
โรงไฟฟ้า และโรงงานที่ส่งกลิ่นเหม็น เพียงไม่กี่โรง หากมองผิวเผิน แต่พี่
แทนใหข้อ้มลูวา่ โรงงานนอ้ยใหญใ่นอำาเภอจะนะประมาณหนึง่รอ้ยแปดสิบหา้
โรง ซึ่งพื้นที่จะนะอำาเภอเดียวห้าร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ถือว่ามากทีเดียว 
และลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบ เวลาที่มีมลพิษเกิดขึ้น มันก็จะ 
อบอวลอยู่ในน้ี ไม่สามารถระบายออกไปข้างนอกได้ งานวิจัยก็มีออกมา 
แลว้วา่ พืน้ทีส่ี่หา้ตำาบลของอำาเภอจะนะเริม่มผีลกระทบกบันกเขาและสขุภาพ
ของคน 
 “อำาเภอจะนะมโีรงแยกกา๊ซและโรงไฟฟา้ แตโ่รงไฟฟา้โรงที ่2 กำาลงั
จะแล้วเสร็จ นั่นหมายถึงกำาลังจะมีถึง 3 โรง จากการลุกขึ้นมาตรวจสอบ 
และปกป้องของกลุ่มที่คัดค้าน พบว่า อำาเภอจะนะจะพัฒนาก็ไม่พัฒนา 
จากที่ไม่มีมลพิษก็มีขึ้นมา ค่าไฟค่าแก๊สถูก ก็ไม่ได้ถูกจริง มีงานทำาก็ได้ทำา
เฉพาะคนบางกลุม่เทา่นัน้ สดุทา้ยก ็คนกเ็ริม่รูข้อ้เทจ็จรงิ ทัง้ฝา่ยทีส่นบัสนนุ
และคัดค้าน” 
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 พี่แทนบอกว่า ศักยภาพของพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ มีพ้ืนที่ลาด
เชิงเขา มีพื้นที่นา และมีพื้นที่ติดทะเล ทั้งสามตำาบล น่าจะพัฒนาบนฐาน
ทรัพยากรทีมี่อยูไ่ดอ้ยา่งดเีลย พีแ่ทนย้ำาถงึความเปน็ไปไดใ้นการจดัการพืน้ที่
อำาเภอจะนะใหเ้ปน็เมอืงทอ่งเทีย่ว เพราะอยูใ่กลห้าดใหญ ่มสีนามบนิ รถไฟ 
กผ็า่นทางนี ้รถทวัรก์ผ็า่นทางนี ้และมพีืน้ทีท่ีต่ดิกับทะเล จงึเหมาะแกก่ารเปน็
เมืองทอ่งเทีย่ว ทีอ่ยูอ่าศยั พกัตากอากาศดว้ยซ้ำาไป ตอนเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ
ปี พ.ศ.2540 กลุ่มทุนที่กว้านซื้อที่ดินเพื่อรองรับการท่องเท่ียว เลยต้อง 
หาทางใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเปลี่ยนนโยบายจากแหล่งท่องเที่ยว
เป็นฐานอุตสาหกรรม บวกกับนโยบายที่จะพัฒนาเป็นมาบตาพุด มีโรงไฟฟ้า  
มีโรงแยก ท่าเรือ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 ภาพเมืองอุตสาหกรรมเริ่มปรากฏชัดในช่วงปี พ.ศ.2540 เพราะ
ตอนนั้นมีโรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าชเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ IMT-GT ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซียและประเทศไทย เริ่มจากเอาแก๊สขึ้นมา แล้วก็มีโรงแยกก๊าซ และ
กำาลังจะสร้างท่าเรือในปัจจุบัน เนื่องจากอำาเภอจะนะเป็นเมืองเรียบง่าย  
เลยไม่มีใครสนใจและไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่สำาหรับ 
คนที่ทำางานติดตามเรื่องราวอยู่ตลอด ก็จะมองภาพออกว่ามันจะขนาดใหญ่ 
แค่ไหน พี่แทนยอมรับว่า เลยลุกขึ้นมาปกป้องและต่อสู้ ตั้งแต่ปี 2540  
จนถงึตอนนี ้และทกุกจิกรรมทีท่ำากเ็พือ่ปกปอ้งจะนะ และคดัคา้นทกุโครงการ
ที่จะเปลี่ยนจะนะให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม 
 จากการที่กลุ่มรักษ์จะนะลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องจะนะ ทำาให้เกิด
การเรียนรู้และได้รับบทเรียนหลายอย่าง เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะทำาอะไร  
ก็จะใช้ทุกวิธีที่ผลักดันเพื่อให้โครงการเกิดขึ้นให้ได้ ทั้งตำารวจ ทหาร  
นกัวชิาการ โฆษณาชวนเชือ่และรวมไปถงึใชก้ลุม่ทีมี่อทิธพิล ในขณะเดยีวกนั 
ในส่วนของภาคประชาชน ที่มีทั้งสองวัฒนธรรม พุทธและมุสลิม ในส่วน
ของมุสลิมซึ่งมีหลักการชัดเจนว่า สิ่งที่พระเจ้ามาวายิบต้องปกป้อง ในส่วน
ของคนไทยพุทธ จะใช้หลักธรรมนูญ ใช้หลักของศาสนา เพราะเงินที่ได้มา  
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ต้องมีที่ไปที่มา ส่งผลให้แนวทางการต่อสู้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยัง 
ดำารงอยู่ 
 จากบทเรยีนทีไ่ดร้บันัน้ นำาไปสูแ่นวทางการตอ่สู้ทีค่อ่ยๆ ปรบัเปลีย่น
รปูแบบไป จากการตอ่สูท่ี้ใชวิ้ธีการแขง็ๆ กลายมาเปน็การต่อสู้ทีอ่อ่นโยนและ
นุ่มนวล ที่เห็นปรากฏชัด คือ การต่อสู้ด้วยข้อมูล จนออกมาเป็นหนังสือ
สองเล่ม คือ จะนะน่าอยู่นะจ๊ะเป็นหนังสือที่รวบรวมศักยภาพที่หลากหลาย
ของพื้นที่อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดการความรู้เพื่อความ
เป็นธรรมต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านและชาวอำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ
อีกเล่ม คือ ทะเลคือชีวิตของเรา เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของชีวิต 
ท่ีเตบิโต ผูกพนั ดูแลรกัษาทะเล ณ ชายฝัง่ทะเลจะนะ อำาเภอจะนะ จงัหวดั
สงขลา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้เอชไอเอชุมชนบ้านสวนกง 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2555 - มีนาคม 2556 รวบรวมและเรียบเรียง
โดย ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
 หนังสือทั้งสองเล่มมีข้อมูลที่ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ 
ขบัเคลือ่นและตอ่สูเ้พือ่ปกปอ้งจะนะ เมือ่มกีารรวบรวมขอ้มลูขึน้มา ตวัเลข
ทีป่รากฏหรือส่ิงท่ีไดจ้ากการรวบรวม แทบจะไมน่า่เชือ่วา่ทัง้หมดอยูใ่นอำาเภอ
จะนะเพียงอำาเภอเดียว และข้อมูลที่ปรากฏกลับตรงข้ามกับเหตุผลของรัฐ 
ทีเ่ลอืกพืน้ทีอ่ำาเภอจะนะเปน็ฐานอุตสาหกรรม เพราะมองวา่พืน้ทีเ่สือ่มโทรม
และไม่มีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์
 “รัฐบอกว่าที่นี่มีแต่ปลาหลังเขียว แต่จากการรวบรวมข้อมูล 
พบสัตว์น้ำาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีปลาถึงเก้าสิบส่ีชนิด กุ้งสิบสามชนิด 
ปเูกา้ชนดิ ปลาหมกึเจด็ชนดิ และหอยยีส่บิเอด็ชนดิ” พ่ีแทนยกตัวอยา่งขอ้มูล 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างระหว่างรัฐกับชาวบ้านให้ฟัง
 “ผมคิดว่า จะทำาอย่างไรให้คนจะนะเห็นคุณค่าของจะนะก่อน  
หลงัจากเกบ็ขอ้มูล กเ็ริม่จดัเวลาทีใ่หข้อ้มลูเผยแพร ่ใชล้ะครของกลุ่มมะนาว
หวานเปน็ตวัขบัเคลือ่นเรือ่งราวของทะเล ไปลงพืน้ทีห่มู่บา้นชายทะเล แสดง
ละครไปทุกชุมชน เพื่อเสนอว่า บ้านเรานี้อุดมสมบูรณ์ยังไง และมีปัญหา
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อะไรบ้าง เราได้เชิญนักเล่านิทานจากทั่วโลกเข้ามาอบรมครูที่จะนะ จนคน
เริ่มรู้จัก หลังจากนั้นพอทำาไปได้สักระยะ ก็มีเสียงเรียกร้องว่า ต้องทำางาน
ให้ใหญ่กว่านี้ เลยได้จัดงาน อะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้าน ครั้งที่หนึ่งและ
ครั้งที่สอง เพื่อรณรงค์ข้อมูลทะเลจะนะต่อไป”
 ในหนังสือจะนะน่าอยู่นะจ๊ะระบุว่า เศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งทะเล
จะนะมีนัยสำาคญัตอ่ระบบเศรษฐกจิใหญข่องกจิการสตัวน์้ำาทีจ่บัไดจ้ากประมง
พื้นบ้าน นอกจากการบริโภคในครัวเรือนจะถูกนำาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหลัก 
บนเสน้ทางอาหาร ซึง่กอ่ใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิตัง้แตร่ะดบัชมุชนจนถงึ
ต่างประเทศ พบว่า เรือประมงจำานวนแปดร้อยยี่สิบห้าลำา ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลจะนะ สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเรือเฉลี่ยวันละหนึ่งพันบาท 
อีกทั้งยังทำาให้เกิดเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่อง มีผู้ประกอบการรับซื้อ
จำานวน สิบสองราย มีแพชุมชนหกแพ แม่ค้ารายย่อยในตลาดท้องถิ่นกว่า
หนึง่รอ้ยสิบแปดราย กอ่ใหเ้กดิเงนิหมนุเวยีนในชมุชน นบัมลูคา่ทางเศรษฐกจิ
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ของกิจการสัตว์ทะเลต่อวันคำานวณจากรายได้ต่ำาสุดต่อวันหนึ่งล้านสองแสน
สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อเดือน คิดเดือนละ
ยี่สิบวันยี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาท รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปี 
คดิจากจำานวนสิบเดอืน เปน็เงนิถงึสองรอ้ยสีส่บิห้าลา้นหา้แสนสองหมืน่บาท
 “จากกระบวนการจัดทำาข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ทำาให้เห็นถึงระบบ 
ทีค่นในชุมชนมีส่วนรว่มและไดป้ระโยชนร์ว่มกนั เนือ่งจากเปน็ระบบเศรษฐกจิ
ที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน” 
พีแ่ทนช้ีใหเ้หน็วา่การจดัเกบ็ขอ้มลู สามารถเปน็เครือ่งมอืตอ่รองและปกปอ้ง
อำาเภอจะนะได้
 “ตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คอื ท่านวิญญ ูทองสกุล ไดส้่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คือ ท่านพีรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง สมาชิกองค์การ
บรหิารส่วนตำาบลตลิง่ชนั นาทบั และสะกอม รวมไปถงึ เอน็จโีอ ผูอ้ำานวยการ 
โรงพยาบาลจะนะ และผู้นำาศาสนา ตวัแทนเครือขา่ยและชาวประมง รว่มกนั 
ทำาปฏิญญาร่วมกันว่า ทะเลจะนะเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนสงขลาและ
อาเซียน”
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 พี่แทนเล่าย้อนกลับไปในอดีตว่า ในปี พ.ศ.2536 ทะเลแถบนี้
เป็นทะเลร้าง ชาวบ้านแถบชายฝ่ังอพยพออกไปทำามาหากินที่อื่น ชาวบ้าน
ที่เหลือรวมตัวกันฟื้นฟูในปี พ.ศ.2537 - 2538 แค่สองปีทะเลก็ฟ้ืนตัว 
จนถึงปัจจุบัน เก็บข้อมูลเมื่อสองปีที่แล้ว มีรายได้ จากสามตำาบลชายฝั่ง 
มีรายได้ประมาณสามร้อยล้านบาทต่อปี เลี้ยงคนจังหวัดสงขลา ส่งไปขาย 
ที่กรุงเทพ ส่งไปขายที่นราธิวาส ส่งไปต่างประเทศ ประเทศเกาหลี ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย และส่งไปอีกหลายๆ ที่ คุณค่าตรงนี้ คนจะนะ 
ทั่วๆ ไปมองไม่เห็น แต่พอได้ข้อมูลมา ถือว่าจะนะไม่ธรรมดา 
 เมือ่ขบัเคลือ่นตอ่กบัสถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต ้(สจรส.
มอ.) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา 
ได้นำาข้อมูลทะเลจะนะร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านกฤษฎา 
บุญราช ซึ่งท่านผู้ว่าราชการถามว่า “ความมั่นคงทางอาหารในความหมาย 
ของคุณคืออะไร” เลยตอบว่าความมั่นคงทางอาหารในความหมายของผม 
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คือ การดูแลรักษาทะเลไม่สร้างท่าเรือน้ำาลึก บอกผู้ว่าฯไปตรงๆ ว่าที่ทำาเรื่อง
ความมัน่คงทางอาหารเพราะไมอ่ยากให้สรา้งทา่เรอืน้ำาลกึ เพราะเรอืจะบรรทกุ
สารเคมเีขา้มา ไมไ่ดเ้ปน็ทา่เรอืขนสง่สนิคา้ใหช้าวบา้นไดใ้ช ้ถา้หากว่ามีทา่เรือ
แล้ว เรามีเงิน เราจะเก็บเงินนั้นไว้รักษาโรคมะเร็งหรือ ได้นำาเสนอข้อมูล
ว่าทะเลจะนะสมบูรณ์ขนาดไหน เลี้ยงคนสงขลาได้แค่ไหน และเห็นความ
สวยงามของทะเลท่ีนาทบั เพราะยงัเปน็ชายหาดทีย่งัคงมคีวามเปน็ธรรมชาติ
อยู่ ผู้ว่าฯ ก็ให้ความสำาคัญ เลยตั้งให้เครือข่ายเป็นตัวแทนคณะกรรมการ 
ยกร่างยุทธศาสตร์ระบบบูรณาการอาหารจังหวัดสงขลา เพื่อไปทำางาน 
ขับเคลื่อนให้เกิดยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว เลยเป็นที่มาของการทำางานร่วมกัน
 ความมั่นคงทางอาหารจึงไม่ได้เป็นเพียงการรักษาทรัพยากรแหล่ง
อาหารใหม้กีนิตลอดไป แตย่งัเปน็เครือ่งมอืในการขบัเคล่ือนตอ่สู้เพ่ือปกปอ้ง
จะนะจากอุตสาหกรรม 
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 เมื่อพูดเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ต้องกลับมาดูว่า ขณะนี้วิกฤติ
ทางด้านอาหารการกินถือว่าเป็นวิกฤติใหญ่ เพราะปัจจุบัน คนเข้าถึงอาหาร
ได้ยาก เข้าถึงแล้วอาหารที่ปลอดภัยก็มีน้อย และแหล่งผลิตอาหารบนโลก
นี้ก็เริ่มลดน้อยลง ทั้งบนบกและในทะเล 
 การสร้างมูลค่าอาหารด้วยการรวมกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็น 
อีกหนึ่งกิจกรรม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกทำาน้ำาปลา ทำาลูกชิ้น 
ปลาเส้นหวาน ปลาแห้ง เดิมชาวบ้านทำาอยู่แล้ว ยกเว้นน้ำาปลา ถ้าดูชื่อกลุ่ม 
ก็แค่นั้น แต่เราต้องการสื่อความหมายว่า การพัฒนาต้องต่อยอดบนฐาน
ทรัพยากร พวกนักการเมืองชอบคิดว่าที่แถวน้ีไม่มีอะไร เลยจะตั้งโรงงาน 
ท้ังๆ ทีมี่ทรัพยากรทางทางทะเลเยอะมาก เดอืนทีแ่ลว้ ทำาขอ้มลูแคเ่ดอืนเดยีว 
ได้ปลาประมาณเจ็ดแสนกิโลกรัม ถ้าเอามาแปรรูป โดยการต่อยอดบนฐาน
ทรัพยากรที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีมลพิษ และยั่งยืน เราอยากทำาให้
เห็นว่ามันพัฒนาได้ ถ้าไม่ทำาอย่างนี้ ไม่รู้ใครที่ไหนพยายามจะบอกว่าพื้นที่นี้
เหมาะแก่การตั้งโรงงานอย่างเดียว ที่ทำากันอยู่ พวกลูกชิ้นปลาแห้ง ยังไม่ได้
พัฒนาให้ได้มาตรฐานให้ดี ต้องมีการให้ความรู้และส่งเสริม ปกติเขาทำาและ 
เอาไปขายเอง เราแค่เสริมบางเรื่องให้เขา การแปรรูปจะตอบโจทย์ในการ
พัฒนาชีวิตเขาได้ และสามารถสร้างงานให้ลูกหลานเขาได้ ลูกหลานมี 
งานทำา ไม่จำาเป็นต้องตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อให้คนในพื้นที่มีงานทำา 
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 พีแ่ทนยกตัวอยา่งประเทศจนี เพาะเลีย้งแมลงสาบเพ่ือไวเ้ปน็อาหาร 
ราคาสูงอีกด้วย และแม้แต่องค์กรสหประชาชาติก็ยังสนับสนุนให้อาหาร
จำาพวกแมลงขึน้โตะ๊วไีอพดีว้ย ถามวา่ มนัเกดิอะไรขึน้บนโลกใบนี ้ในขณะที ่
บ้านเรามีปลานับร้อย และทะเลบ้านเราก็พร้อมที่จะเติบโต ถ้าเราดูแล
ดีๆ และไม่ทำาลาย เป็นแหล่งโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดและเลี้ยงคนทั้งโลกด้วยซ้ำา 
แต่ด้วยทิศทางนโยบายที่ผู้มีอำานาจคือทุนใหญ่ มาเป็นผู้กำาหนดว่า ภาคใต้
ควรจะเป็นแหล่งนิวเคลียร์ ถ่านหิน เป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นท่าเรือน้ำาลึก 
ก็เลยรู้สึกว่า ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ และหัวใจสำาคัญในการแก้ปัญหา 
คือ การแก้ผังเมือง เพื่อรองรับนโยบาย อุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี  
จากการติดตามเรื่องนี้มายาวนาน คิดว่า การแก้ปัญหาเรื่องนี้ คือ ต้องทำา
ผังเมือง 
 เม่ือพี่แทนเห็นว่าการต่อสู้ด้วยข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะคัดค้าน
โครงการของรัฐที่จะมาตั้งที่จะนะ และเป็นช่วงประจวบเหมาะกับการรื้อ
ผงัเมือง ถงึแม้จะทำาการศกึษาและทำาประชาพจิารณไ์ปแลว้เมือ่ป ีพ.ศ.2547 
แตร่ฐับาลสมัยนายกทกัษณิสัง่รือ้และใหป้รบัผงัเมอืงใหม ่เพือ่จะใหเ้ปน็พืน้ที่
อุตสาหกรรม เพราะพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ และจะนะก็เป็น
พื้นที่หน่ึงที่รองรับอุตสาหกรรม เราน่าจะมีการกำาหนดพื้นที่วางผังเมืองให้
สอดคล้องกับการพัฒนา การพัฒนาบนฐานทรัพยากรของเราเอง 
 แม้ว่า ช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป แต่ในส่วนของชาวบ้าน
ก็ยังเดินต่อไปได้ เพราะเริ่มเรียนรู้ เก็บข้อมูลศึกษา จากที่ชาวบ้านไม่เคยรู้
ว่าสีชมพูคืออะไร สีม่วงคืออะไร สีเขียวคืออะไร สีเขียวลายคืออะไร ก็เชิญ
วทิยากรจากกรงุเทพมาคยุให้ฟงัว่าผังเมอืงหนา้ตาเปน็ยงัไง จนสามารถเขา้ใจ
เรื่องผังเมือง และกำาหนดยุทธศาสตร์ จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ จะทำาเรื่องทะเล 
เรื่องนกเขา เรื่องนา และเรื่องการศึกษา เรื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก็เริ่มเก็บ
ขอ้มลูและทำายทุธศาสตร ์และสามารถดนัยทุธศาสตรค์วามมัน่คงทางอาหาร
ร่วมกับจังหวัดได้ 
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 “ตอนนีเ้รือ่งของผงัเมอืง เราผลกัดนัเขา้ไปสูก่ระบวนการ หลงัจาก
ทีเ่ราเริม่ทำาขอ้มลูรว่มกบัสำานกังานโยธาธกิารจงัหวัดสงขลา ทำางานคูก่นั เรามี 
ขอ้มลูอะไร ทางโนน้กจ็ะลงมาดพูืน้ที ่กรรมการผงัเมอืงระดบัจงัหวดัเหน็ดว้ย
กับเรา แต่พอส่งขึ้นไปที่คณะกรรมการผังเมืองระดับประเทศ มีการโหวต 
แต่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ยอม ถึงแม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมแพ้ แต่ก็
ไม่ยอมเซ็นเอกสารรับรอง จนล่าสุดก็เหมือนเดิมอีก ทางกรรมการระดับ
ชาตยินืยนัวา่ควรเอาตามขอ้มลูทีช่าวบา้นทำา แตก่ระทรวงอตุสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมจังหวัดไม่เซ็นรับรอง แต่ก็เหมือนชัยชนะเล็กๆ ของชาวบ้าน 
ก็ต้องรอ เพื่อที่จะปกป้องแหล่งผลิตอาหารของเราด้วยการออกผังเมือง 
นีค่อื ขัน้ตอนทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ และเราตอ้งไปคยุกบักระทรวงอตุสาหกรรมวา่
เพราะอะไรทีเ่ขาไมย่อมเซน็ เพราะนยัยะสำาคญัของเขา คอื ตอ้งการเปลีย่น
จะนะให้เป็นมาบตาพุด ที่จังหวัดระยอง”
 เม่ือเกดิภาวะคกุคามทีเ่กดิจากนโยบายรฐัในการกำาหนดให้จะนะเปน็
พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม คนจะนะเริ่มมองเห็นความสำาคัญของทรัพยากร
ทั้งในทะเลและบนบก จนนำาไปสู่การหาแนวทางต่อสู้คัดค้านเพ่ือปกป้อง
ทรพัยากรของจะนะเอาไว ้นอกจากแนวทางการตอ่สูเ้พ่ือปกปอ้งจะนะ ทัง้เกบ็
ข้อมูล ออกแบบผังเมือง แล้วพี่แทนยังมีแนวทางการต่อสู้ผ่านกระบวนการ
ดูแลสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติด้วย โดยการเริ่มบำาบัดเพื่อตัวเอง เมื่อเป็นผล 
และมองเห็นช่องทางเพื่อนำาไปสู่การปกป้องแหล่งผลิตอาหารของจะนะ 
ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ 
จึงเป็นกิจกรรมที่นำามาคัดค้านต่อต้านโครงการของรัฐอย่างนุ่มนวล
 “ธรรมชาติบำาบัด เริ่มต้นปี พ.ศ.2547 เพราะตอนนั้นผมเป็นโรค
หัวใจตีบ เดินไม่ได้ ได้รับโอกาสจากอาศรมวงศ์สนิท ของ ศ.ศิวลักษณ์ 
เชิญเจคอบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบำาบัด แนวมหาตมะ คานธี  
มาอบรม ก็เลยไปร่วมด้วย ตอนเป็นโรคหัวใจตีบ กินยาต่อเนื่องมาห้าปี  
ได้แค่บรรเทา แต่ก็ไม่หาย เดินลำาบาก กินยาก็ปวดหัวไปหมด ทำาธรรมชาติ
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บำาบดัอยูส่ามเดอืน กเ็ลกิกนิยาเลย และหลงัจากนัน้ ภรรยาทอ้งไดส่ี้ สัปดาห ์
หมอแนะนำาใหเ้อาเดก็ออกเพราะมกีอ้นเนือ้ตดิอยูก่บัหวัเดก็ เกบ็เอาไวก้ไ็มรู่้
วา่จะรอดหรอืไมร่อด กเ็ลยใชธ้รรมชาตบิำาบดัในการรกัษา กนิผลไมแ้ทนขา้ว
อยู่แปดเดือน ลูกออกมาสามกิโลกรัมกว่าๆ เด็กรอด หลังจากนั้นคนก็มาหา 
เรากแ็นะนำาและใหป้ฏบิตั ิเขากห็าย คนกเ็ริม่มาเยอะขึน้ กเ็ลยจดัเปน็คอรส์ 
และเชิญเจคอบ มาอบรมให้บ้าง จนกลายเป็นที่รู้จัก คนมาเยอะมาก” 
พี่แทนเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาดูแลสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ
 พีแ่ทนอธิบายเรือ่งธรรมชาตบิำาบดัเกีย่วกบัความมัน่คงทางอาหารวา่ 
เมื่อคนใช้ชีวิตห่างจากธรรมชาติ ก็ไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ไม่เข้าใจ
ว่าธรรมชาติให้ประโยชน์และมีความสำาคัญกว่าที่เราเห็น ธรรมชาติให้ชีวิต 
เพราะหลักของอาหารธรรมชาติบำาบัด คือ ต้องไม่กินอาหารที่ผ่านไฟ และ
ที่สำาคัญคือ คนมีสุขภาพดี ต้องมีอาหารดี สิ่งแวดล้อมดี จิตใจดี และมี
แนวทางการดำารงชวิีตสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิเพราะฉะนัน้ถา้เราอยูท่า่มกลาง
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สิ่งเหล่านี้ ก็จะส่งผลให้เรามีสุขภาพดี เช่น อาหารดี ผลไม้ต้องไม่มีสารเคมี 
ไม่มีสารพิษ หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ป่วย แต่อยากดูแลสุขภาพ จะกินอาหาร
ทะเล ถ้ามีมลพิษ สมมติว่ามีโรงไฟฟ้าถ่านหิน สารแคดเมียม สารปรอท 
สารซัลเฟอร์ไดออกไซต์ สารหนู เต็มอยู่ในทะเลและสัตว์น้ำา แล้วเราจะมี
สุขภาพที่ดีได้อย่างไร 
 “ที่เอาเรื่องธรรมชาติบำาบัดมาใช้ เพื่อที่จะให้คนเห็นว่าธรรมชาติ
มีคุณค่าต่อชีวิตเรา เราก็ต้องดูแลธรรมชาติด้วย เราเลยนำาไปสู่การจัดค่าย
ธรรมชาตบิำาบัด แตเ่ปา้หมายเพือ่ใหค้นเขา้ใจธรรมชาตแิละปกปอ้งธรรมชาต ิ
นี่คือ ความมั่นคงทางอาหารด้วยธรรมชาติบำาบัด”
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 พี่แทนยกตัวอย่างให้ฟังว่า ตอนนี้ก็ยังมีคนมารับการบำาบัดที่บ้าน 
ที่เพิ่งผ่านมา มีคนเป็นเนื้องอกในมดลูก มาบำาบัดอยู่หนึ่งเดือน โดยการ 
ตากแดด ฝึกหายใจ ก็มีอาการดีขึ้นมาก ขนาดของเนื้องอกก็ไม่โตขึ้น 
พอกลับไปแล้ว เขาก็จะไปทำาต่อเองที่บ้าน บางคนปวดหัว ก็ใช้วิธีรักษา 
แบบกัวซา ตัวอย่าง ลูกชายของตัวเอง ถ้าเขาป่วย เขาจะไม่กินข้าว 
สองสามวัน มากสุดถึงเก้าวัน 
 เพราะฉะนั้น การมีสำานึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ย่อมนำาไปสู่
การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียว
เท่าน้ัน แต่ต้องดูแลและสร้างทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มด้วย เพราะเมื่อเรา
ดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะดูแลเรา ซึ่งสามารถทำาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มี
เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง สร้างมูลค่าทรัพยากรด้วยการแปรรูป 
ล้วนเป็นแนวทางที่นำาไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร อีกท้ังยังรวมไปถึงการนำา
เอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ ทั้งในเรื่องสมุนไพรและอาหารเป็นยา และการ
บำาบัดด้วยการกินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ทำาอีกหลากหลาย เพื่อให้คนจะนะเห็น
ความเชือ่มโยงของแหลง่ผลติอาหาร เชน่ การจดัตัง้กลุม่ปา่ยางสวนสมนุไพร
เพื่อให้เห็นปัญหาวิกฤตป่ายางที่ปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว
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 พี่แทนเล่าว่า กิจกรรมสวนป่ายางสมุนไพร เพิ่งเริ่มจัดตั้งองค์กร 
โดยมีเป้าหมายจะพฒันาเปน็ศนูยก์ารเรยีนรู ้ทำางานความคดิกบัเขา สง่เสรมิ 
เขาให้แข็งแรง โดยการระดมให้เขามีทุนเป็นของตัวเอง ให้เขาไปเรียนรู้เพื่อ
เสรมิศกัยภาพของเขาโดยไปเรียนรู้จากสวนลงุวิฑรู หนเูสน ทีอ่ำาเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ด้านสวนยางพาราของตนเองทำาสวนแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ย ปลูก
สมุนไพรในป่ายาง ไม้ยืนต้นในสวนยาง ปลูกหลากหลายชนิด เช่น ตะเคียน 
ยางนา หลุมพอ และยังมีต้นไม้เดิมที่อยู่ในสวนยางอยู่แล้ว ตอนนี้ต้นยาง
สิบสองปีแล้ว จะปลูกอะไรก็ได้ ไม่เกี่ยวนโยบายของกองทุนสวนยางแล้ว 
พอเกดิวกิฤตราคายางตกต่ำา รูส้กึวา่การทำาสวนยางแบบนีม้นัชว่ยเราไดเ้ยอะ 
และยังไม่มีใครเอาแนวคิดนี้มาทำา ก็เลยตัดสินใจทำาขึ้นมา” พ่ีแทนอธิบาย 
วิธีการจัดการกับสวนยางของตัวเองแบบสวนป่ายาง
 ไม่เพียงแต่ลงมือทำาสวนป่ายาง พี่แทนยังได้ต้ังกลุ่มเพาะรักขึ้นมา 
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้าน โดยรวบรวมพันธุ์ไม้พ้ืนบ้านของอำาเภอจะนะ
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และตา่งถิน่ มสีมาชิกกลุม่สบิเจด็คน สมาชกิกม็หีลากหลายไมไ่ดท้ำาสวนยาง 
ทุกคน บางคนอยู่ริมทะเลก็ปลูกสับปะรดบ้าง ปลูกมะม่วงหิมพานต์บ้าง
 “กลุม่เพาะรกั เราวเิคราะหก์นัวา่ตอ้งมกีลุม่ทีท่ำาเกีย่วกบัพนัธกุรรม
พันธุ์ไม้พื้นบ้าน สะสมพันธ์ุไม้พื้นบ้าน สมาชิกมีการสะสมเงินทุกเดือน 
หุ้นละหน่ึงร้อยบาท คนละไม่เกินสิบหุ้น ซึ่งนำามาใช้ในการบริหารจัดการ  
และหาซื้อต้นไม้ และวัสดุในการปลูก เพาะขยายและขายให้สมาชิกในราคา
กนัเอง และขายใหค้นขา้งนอกดว้ย ตอนนีเ้ราพยายามรณรงคใ์หป้ลกูมะพรา้ว 
ส้มจุก มะม่วงหิมพานต์ หมากหมก ซึ่งทำามาเป็นปีที่สามแล้ว ต้นไม้ก็ขายได้
เรื่อยๆ” พี่แทนพูดไปพลางพาเดินชมพันธุ์ไม้หลังบ้านไปพลาง
 ส่วนการทำานาอนิทรยี ์เปน็การรวมกลุม่ของคนตำาบลสะพานไมแ้กน่ 
ตำาบลป่าชิง และตำาบลตลิง่ชนั เดมิชาวบา้นปลกูขา้วอยูแ่ลว้ พอพีม่าทำาเรือ่ง
ผงัเมอืง กเ็ลยคยุกบัรองผูว้า่ฯวา่จะฟืน้ฟนูารา้งประมาณสองพนัไร ่โดยหลกั
การตอ้งจดัตัง้กลุม่ โดยมตีำาบลสะพานไมแ้กน่ ตำาบลตลิง่ชนัและตำาบลปา่ชงิ
เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน พันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในอำาเภอจะนะ คือ 
พันธุ์ข้าวลูกปลา เป็นข้าวที่มีอัตลักษณ์มากที่สุดที่ตำาบลป่าชิง นอกจากนี้ยัง
มีพันธุ์ข้าวอื่นๆ อีก ได้แก่ ข้าวลูกดำา ข้าวรวงรี ข้าวเล็บนก ข้าวเข็มทอง 
ฯลฯ
 พี่แทนเล่าว่า ศักยภาพของอำาเภอจะนะนอกจากทรัพยากรในนา 
ป่าเขา และทะเลแล้ว ยังมีนกเขาอีกด้วย จากการวิเคราะห์ข้อมูลนกเขา
ของอำาเภอจะนะ ปรากฏว่ามีรายได้กว่าห้าร้อยล้านบาทต่อปี ที่ส่งขายไปยัง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และ
หลายจังหวัดในประเทศไทย ในทางสาธารณะเอง พระราชวงศ์ของไทยก็ให้
ความสำาคญัและสนใจ จดัให้มกีารแขง่ขนันกเขาชวาเสยีงชงิถว้ยพระราชทาน
เป็นประจำา 
 พีแ่ทนเลา่ตอ่อกีวา่ การแกป้ญัหาหรอืการจดัการ เราต้องหันกลับมา
มองดวูา่แตล่ะพืน้ทีม่อีะไรทีเ่ปน็อตัลกัษณเ์ปน็ของตนเอง ทีม่ศีกัยภาพจรงิๆ 
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ที่จะนะ นกเขาเป็นระดับอาเซียนอยู่แล้ว เพราะว่าท้ังสิงคโปร์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ถือว่า จะนะเป็นเมืองหลวงของนกเขาชวาแห่งอาเซียนมานาน
แลว้ ถา้นกึถงึนกเขาในอาเซยีน กต็อ้งนกึถงึจะนะ ราคาไขน่กเขาทีผ่สมแลว้
ฟองละหนึง่หมืน่หา้พนับาท มขีายหลายราคา ขายตวัละเจ็ดแสนบาท ขายตัว
ละห้าหมื่นบาท และยังมีงานฝีมือของจะนะ คือ กรงนก เพื่อนผมทำากรงละ
สองถึงสามแสนบาท เพราะเป็นงานฝีมือ 
 “รายได้จากนกเขาชวามหาศาล และรายได้ร่วมเกี่ยวกับนกเขาชวา 
อีก เช่น ทำากรงนก ทำาตะขอกรงนก เป็นงานฝีมือของคนจะนะทั้งนั้น 
งานบางชิน้ราคาหลกัแสนบาท พอเห็นว่ามขีอ้มลูทีช่ดัเจน เรากพ็บวา่โครงการ
พฒันาของรฐัทำาใหเ้กดิความเสยีหาย และกลไกของรฐักไ็มส่ามารถแกป้ญัหา
ส่ิงแวดล้อมได้ เพราะว่าการปล่อยของเสีย รัฐไม่สามารถจัดการได้เลย 
กระทรวงอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้ เราก็คิด
วา่มันน่าจะพอแลว้กบัโครงการการพฒันาของรฐั” พีแ่ทนยนืยนัขอ้มลูรายได ้
จากนกเขาชวา และชี้ให้เห็นว่า มันไม่คุ้มค่าที่จะให้โครงการของรัฐเข้ามา
ทำาลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ที่ดีและสร้างความมั่งคั่งให้กับคนจะนะ •



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา7272



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา 73

จากตลาดเกษตร
สู่อุทยานอาหารสุขภาพ
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 ฝนตกปรอยๆ คนทยอยเดนิจบัจา่ยซือ้ของทีต่วัเองตอ้งการ ภายใน 
เต้นท์ของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วสิบส่ีปี ทุกวันจันทร์ 
พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง อาจจะเป็นเพราะฝนที่ตก 
ลงมา คนเลยไมม่ากนกั แตท่กุคนตา่งเลอืกซือ้จบัจา่ยเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้ 
 “จะรับแบบไหนดีคะ” แม่ค้าเต้าคั่วถามส่งยิ้มหวาน
 บรรยากาศของตลาดเกษตร ม.อ. ไมม่เีสยีงดงัโหวกเหวกเรยีกลกูคา้
เหมือนตลาดสดท่ีอื่น จะมีเสียงถามต่อเมื่อมีลูกค้ามายืนเลือกของ มายืน 
รอควิ บางรา้นแทบจะไมม่กีารคยุกนัเลย เพราะรู้ราคากนัอยูแ่ลว้ บรรยากาศ
การซือ้ขายเหมอืนคนทีน่ดัหมายกนั ดูๆ  ไปเหมอืนลกูคา้ประจำา มีบา้งบางคน
ที่ทักทายกัน เพราะไม่ได้มาซื้อของที่ตลาดหลายวัน แต่ก็เป็นไปแบบเงียบๆ 
 ของวางขายแยกเป็นโซน ขวามือสุดเป็นอาหารคาว เดินเข้าไป 
จนสุดทางขวามือ แม่ค้าขายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแห้ง ปักป้าย 
ราคาสินค้าเห็นมาแต่ไกล ราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับความสด 
ลูกค้าก็ไม่ขอต่อราคาแม้แต่บาทเดียว
 แผงขายผักพืน้บา้น ผลไม ้น้ำาผกัผลไม ้อยูใ่นโซนถดัมา ผกัพ้ืนบา้น 
แปลกๆ มีมาขายเพยีงนอ้ยนดิ ลกูคา้ประจำาถามหาทนัทเีมือ่ไมเ่หน็มวีางขาย
บนแผง ลกูคา้บางคนมาซ้ือของเปน็ประจำาจนสนทิชดิเชือ้กบัแม่คา้ กลายเปน็
เพื่อนกันในที่สุด ซื้อของแต่ละครั้งจึงได้ของแถมหิ้วกลับบ้านไปด้วย
 ยังเดินไปไม่สุดแถวแผงผักผลไม้ กลิ่นขนมจากโซนซ้ายสุด ก็ลอย
มาเตะจมูก ขนมพื้นบ้านที่ทำากันสดๆ ส่งกลิ่นยั่วน้ำาลาย รวมไปถึงสีสันของ
ขนมทีท่ำาสำาเรจ็รปูมาจากท่ีบา้น มบีา้งท่ีลกูคา้บางคนซือ้ปุบ๊กห็ยบิเขา้ปากทนัที
 บางคนแค่แวะมาหาของกินเล่น ซื้อเสร็จ เดินดู เดินเล่น เดินกิน 
เดินคยุกนัอยา่งสบายใจ แตบ่างคน หิว้ของตวัแอน่ แตท่ัง้หมดกด็มูคีวามสขุ
กับการจบัจา่ยซ้ือของทีน่ี ่เพราะทกุคนมัน่ใจในสนิคา้ทีเ่นน้ถงึความปลอดภยั
และมีคุณภาพ
 เมือ่ยอ้นกลบัไปดทูีม่าทีไ่ปของตลาดเกษตร ม.อ. พบว่า ตลาดไม่ได ้
เกิดจากการแสวงหากำาไรจากธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ตลาดเกิดจากปัญหา 
เมื่อผลผลิตที่ได้จากการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา 75

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน เพราะผลผลิต 
ที่ได้มีคุณภาพ ถ้าจะทิ้งไปก็เสียดายและไม่เกิดประโยชน์อะไร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากร 
ธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ม.อ.) เล่าทีม่าทีไ่ปของตลาดเกษตร 
ม.อ. ใหฟ้งัวา่ จรงิๆ แลว้คณะทรพัยฯ์ กค็อื คณะเกษตร มกีารเรยีนการสอน
เป็นหลัก หลังจากการเรียนการสอนเสร็จ ก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรด้วย 
พวกผัก ผลไม้ ประกอบกับมีงานวิจัย และสถานีวิจัย เมื่อเรียนเสร็จหรือ 
ทำาวจิยัเสร็จ พวกผกัผลไมเ้หลอือยูต่ามสถานวีจิยั เม่ือกอ่นไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากพืชผักผลไม้เหล่านี้ ทิ้งๆ ขว้างๆ ไม่สร้างค่าให้มัน จากตรงนี้ก็เริ่มมอง
เห็นปัญหาว่า เด็กที่มาเรียนคณะเกษตรไม่รู้จักคุณค่า เพราะทำาแล้วทิ้ง ไม่มี
ค่าอะไร เด็กก็มองไม่เห็นประโยชน์ 
 “ผมคิดว่า การทำาตลาดน่าจะทำาให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้น 
ถา้ทำาใหม้มีูลคา่ได ้มนักจ็ะเกิดประโยชนแ์ละเดก็นกัศกึษากจ็ะไดเ้ห็นดว้ยวา่ 
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ทีท่ำามานี ่มนัขายได ้และแถมยงัเปน็ของดอีกีดว้ย เพราะในระหวา่งการเรยีน
การสอนไมไ่ดใ้ชส้ารเคม ีและขัน้ตอนปราณตี เพราะคดิจะเอาผลผลติตรงนี้
มาทำาใหเ้ปน็ประโยชน ์คนกไ็ดบ้ริโภค และทางคณะเองกมี็รายไดด้ว้ย เพ่ือนำา
กลบัมาใชใ้นการเรยีนการสอนใหม”่ คณบดฯีเผยถงึแนวคดิของการทำาตลาด
 เพียงแค่การคิดแก้ปัญหาเพื่อรองรับผลผลิตที่เกิดจากการเรียน 
การสอน ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด เพราะไม่ได้มีการวางแผนรับมือ
กับการตลาดทีเ่ปิดขึน้มา ทำาใหผ้ลผลติทีม่ไีมส่ม่ำาเสมอ สง่ผลใหเ้มือ่ถงึเวลา
เปดิขายจรงิสนิคา้มไีมพ่อ การทีม่กีข็าย ไมม่กีไ็มข่าย ไม่ไดเ้ปน็ผลดกีบัตลาด 
และนั่น ส่งผลให้เกิดปัญหาเพราะลูกค้ามาแล้วไม่มีสินค้า และทำาให้ตลาด 
ไม่ติด ไม่สามารถสร้างตลาดได้ 
 ถึงแม้จะมีปัญหา แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่อุปสรรคใหญ่โตสำาหรับ
คณบดีฯในการคิดสร้างตลาดเกษตร ม.อ. ปัญหาจึงเป็นส่วนสำาคัญในการ
พยายามหาทางในการเปิดตลาดให้ได้ จนเกิดการพูดคุยหารือกันในคณะ
ทำางาน ได้ข้อสรุปตรงกันว่า 
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 หนึ่ง ลูกค้ามาซื้อของที่ตลาด ลูกค้าต้องได้ของที่ลูกค้าต้องการ 
 สอง ลกูคา้มาซือ้ของตอ้งไดค้รบตามทีเ่ขาตอ้งการ เขาจะตอ้งไมไ่ป
ซื้อที่อื่นแล้ว 
 เม่ือได้ข้อสรุปแล้ว ทางคณะทำางานไม่ได้รีรอ วางแผนทำางาน 
ต่อเนื่อง ซึ่งคณบดีฯ เล่าว่า ตอนนั้นคิดว่า ของอะไรหรือสินค้าอะไรบ้าง 
ที่คนใช้บริโภค เริ่มแรกกำาหนดไว้อย่างนั้น หลังจากนั้นก็มาดูว่า คนเรากิน
อะไรบ้าง กินขนม กินผักผลไม้ อาหารคาว เวลาคนมาเดินที่ตลาดเกษตร 
ที่กำาลังจะสร้างขึ้น เขาจะมาทีเดียวและได้ของครบ แต่ถ้ามีไม่ครบ 
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาก็จะไปซื้อที่อื่นอีก เขาก็จะไม่ใช่ลูกค้าประจำา 
ของตลาดเกษตร ม.อ.
 ไม่เพยีงแตว่างแผนการตลาด เพือ่รองรบัและวางแผนการผลติสนิคา้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ยังคิดต่อไปอีกว่า น่าจะหาเกษตรกรสักกลุ่ม 
ที่มีคุณภาพ ค่อยๆ สอนและฝึกเรื่องค้าขาย คิดได้เช่นนั้น ตลาดเกษตร 
ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา โดยนำาของที่คณะผลิตขึ้นมา นำามาขายทั้งหมด  
และคัดเลือกเกษตรกรท่ีตั้งใจท่ีจะมาขายของที่ตลาด คนที่มีผลผลิตที่ดี  
คดัเลอืกแม่คา้ทีท่ำาขนมพืน้บา้นอรอ่ยๆ มคีณุภาพ คดัเลอืกคนทีท่ำาอาหารคาว
 เมื่อลงมือเปิดตลาดขึ้นมา ก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่วางแผนกันไว้ 
เพราะยังมีปัญหาในเรื่องของสถานที่ 
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 ผูช้ว่ยศาสตราจารยท์วีศกัดิ ์เลา่ว่า เร่ิมจากตลาดเลก็ๆ ซึง่สถานทีต้ั่ง 
ก็ไม่ดี น้ำาท่วม ทางเดินก็ไม่สม่ำาเสมอ ทำาให้มีปัญหาเรื่องความไม่สะดวก
สบาย ซ่ึงอยู่คนละที่กับตลาดปัจจุบัน หลังจากงานเกษตรภาคใต้ ก็เลย 
ถมที่ปรับพื้นที่ และย้ายตลาดสักประมาณสี่ห้าที่ กว่าจะมาถึงที่ปัจจุบัน 
เพราะมหาวิทยาลัยเองก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาที่มาทำาเป็นตลาด แต่ตอนนี้ 
ทุกคนได้ประโยชน์ 
 การทำาตลาดไม่ง่ายอย่างที่คิด มีปัญหาก็แก้ปัญหา แต่ก็ยังมีปัญหา 
ที่ต้องคอยแก้อยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความมุ่งมั่นของการทำาตลาดเกษตร  
ม.อ. ของคณบดีฯและคณะทำางาน ทำาให้สามารถฝ่าอุปสรรคปัญหามาได้ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัดิ ์ย้ำาวา่ หวัใจทีส่ำาคญัมากของการทำาตลาด 
ต้องดูที่ว่าทุกคนได้ประโยชน์ ซึ่งทางคณะทรัพย์ฯจะดูตรงนี้เป็นหลัก เพราะ
ฉะนั้น การทำาตลาดต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้บริโภค คือ ราคายุติธรรม  
ของต้องมีคุณภาพดี ประโยชน์ต่อเกษตรกร ราคาต้องยุติธรรมสำาหรับ 
เขาด้วย แต่เกษตรกรต้องผลิตของที่มีคุณภาพดีออกมาขาย ประโยชน์ของ
คณะทรัพย์ฯ คือ คณะได้เอาของของคณะมาขาย 
 “ถึงแม้จะได้ค่าเช่าที่ถูกมาก แต่คณะก็ไม่ต้องเอาเงินของ
มหาวิทยาลัยมาสนับสนุน เพราะผมไม่เชื่อว่าการเอาเงินขององค์กรมาใช้
แล้วจะอยู่รอด เพราะวันหนึ่งถ้าไม่มีเงินตรงนี้ ตลาดเกษตรก็จะล่มสลายไป 
เพราะไม่มีความเข้มแข็ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พูดด้วยความมั่นใจ 
ในความคิดและแนวทางในการสร้างตลาดเกษตร
 คณบดีฯ ยังเล่าต่ออีกว่า ที่ตลาดเกษตร ม.อ. เก็บค่าเช่าถูก ค่าเช่า
ตอ่เดือน สินค้าของเกษตรกรหนึง่พนับาท ขายอาหารวา่งหนึง่พนัสองรอ้ยบาท 
และอาหารคาวหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่ก็ครอบคลุมค่าใช้จ่าย และเหลือ 
เล็กน้อยเอาไว้ทำากิจกรรม แต่เราต้องมองในแง่บวก คือ เราได้ขายของจาก
คณะเราด้วย
 วิธีคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์เป็นการคิดที่ไม่เหมือนกับ 
ที่อื่น ซึ่งที่อื่นคิดค่าเช่าแพง เพราะถือว่า คนมาเดินซื้อของเยอะ แม่ค้า
ขายของได้ เหตุผลที่ไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่า ถึงแม้จะคิดค่าเช่าถูก แต่ไม่
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ถึงกับเดือดร้อนให้ทางคณะต้องให้เงินสนับสนุน และนอกจากนั้นยังได้เงิน
จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.) สำาหรับทำากิจกรรม 
อื่นเพิ่ม และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยื่นมือมาช่วย รวมไปถึงความร่วมมือ
จากแม่ค้าทั้งหมดที่ตลาด 
 เม่ือเปิดตลาดได้ตามที่วางแผนไว้ ด้วยแนวคิดของคณบดีฯ และ
คณะทำางานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เริ่มทำาจากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม 
ตลาดนัดเกษตร ม.อ. จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำาหรับซื้อขายสินค้าอย่าง
เดียว แต่ทางคณะทำางานยังคิดพัฒนาเพื่อนำาตลาดให้ไปไกลกว่าตลาดทั่วไป 
โดยคิดทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งใน
เรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ เพื่อผลักดัน
จากตลาดธรรมดาให้เป็นอุทยานอาหารสุขภาพ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เล่าถึงบทบาทหลักของตลาดเกษตร 
ม.อ. ว่า ที่เห็นได้ชัด คือ เป็นคนกลาง เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับ 
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ผูผ้ลติ เพราะเม่ือเกษตรกรผลติสนิคา้ออกมากไ็มม่ทีีข่ายและขายไมไ่ดร้าคา 
พอมีปัญหาไม่มีที่ขาย ขายไม่ได้ราคา เขาก็จนอยู่อย่างเดิม เราเป็นตัวเชื่อม
โดย ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพดี สอนให้เขาขายของ โดยให้ตลาด
เกษตร มอ. เป็นที่พบปะระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคที่ต้องการผักผลไม้ 
ทีม่คีณุภาพ ผูบ้รโิภคท่ีตอ้งการสนิคา้ท่ีมคีณุภาพ กจ็ะมาทีน่ี ่เม่ือสินคา้ขายได ้
เกษตรกรกจ็ะมคีวามมัน่คงในชวีติ ไดร้าคายตุธิรรม ผลติของแลว้เอามาขาย
ได้ เขาก็อยากผลิตเพิ่ม เพราะเขาไม่คิดจะไปเป็นลูกจ้าง การที่เราทำาแบบนี้
ก็ทำาให้เกษตรกรอยู่ได้ ซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารแน่นอน
 ถึงแม้จะมีคนบ่นว่าของที่ตลาดเกษตร ม.อ.แพง แต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ บอกว่า ราคาของที่เกษตรกรนำามาขาย ต้องยุติธรรม 
บางคนต้องเดินทางมาไกล มีค่าใช้จ่ายตอนเดินทาง ค่ารถ ค่าน้ำามันรถ 
เราพยายามทำาให้มีการแข่งขันอยู่ในตลาด มีเกษตรกรหลายแผงอยู่ในตลาด 
คนสามารถเลอืกได ้กลุม่ผูบ้รโิภคทีม่าซือ้ของ เขากม็ัน่ใจวา่ ของทีน่ีม่คีณุภาพ 
ก็จะยอมจ่ายแพง ช่วงแรกๆ ที่ขาย โดนบ่นเรื่องราคามาก เพราะเขาเอาไป
เปรียบเทียบกับตลาดข้างนอก ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ได้คุมอะไรเลย แต่สุดท้าย
เราก็เดินมาไกล จนคำาบ่นลดน้อยลง
 “ในเมื่อของขายได้ เกษตรกรก็อยากผลิต ประกอบกับผู้บริโภค
ได้กินของดี มีคุณภาพ ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน สุดท้ายผู้บริโภคได้เรื่องของ
สุขภาพไปด้วย ไม่เจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งสาเหตุหลัก ผมเชื่อว่า
มาจากการกิน ถ้าเรามาดูแลส่วนนี้ได้ ผู้บริโภคก็สุขภาพดีไปด้วย เมื่อขาย
ได้ขายดี เกษตรกรก็อยากทำาอาชีพนี้ ไม่อยากทำาอาชีพอื่น เพราะชีวิตมั่นคง 
ผมเชือ่วา่ เขาทำาอาชพีไหนแลว้มัน่คง เขากย็งัคงทำาอาชพีนัน้ต่อไป” คณบดฯี
ตอกย้ำาถึงข้อดีของการทำาตลาดเกษตร
 นอกจากกิจกรรมซื้อขายและวางแผนการตลาดแล้ว เมื่อได้เงินมา 
การรู้จักเก็บเงินก็เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตและค้าขาย เพราะถึงแม้จะ
ขายของได้เงินมากขนาดไหน ถ้าไม่รู้จักเก็บออม เงินที่ได้มาก็ถูกใช้จ่ายไป
ไม่เป็นระบบ และอาจจะทำาให้ไม่สามารถทำาการผลิตสินค้าออกมาขายได้อีก 
ทางคณะทำางานจึงให้ความสำาคัญกับการออมเงินไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ 
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 “เกษตรกรที่อยู่กับเรา เขาก็จะรู้ และมีความรู้มากด้วย เพราะเรา
สอนเขา สอนเรื่องการจัดการเรื่องเงิน การออม โดยการบรรยายให้เขาฟัง
ทุกปี จะสอนเขาว่า เงินที่ได้มา เราต้องจัดการยังไง แบ่งไว้ใช้ทำางาน และ
บางส่วนเกบ็ออม ใหเ้ขาฝากกบัสถาบนัการเงนิทีไ่หนกไ็ด ้แตท่กุเดอืนเขาจะ 
ต้องออม ผู้ค้าในตลาดเกษตร มอ. ทุกคน จะต้องมีเงินออม เขาเริ่ม 
ออมกัน คนละร้อยสองร้อยบาท ทุกวันนี้ เขามีเงินออมกันคนละหลาย 
แสนบาท เมื่อเขามีเงินออม เขาก็อยากมีมากขึ้น กลายเป็นตัวกระตุ้น 
ทางอ้อม ส่วนคนที่ไม่เคยออมเลยจะไม่รู้ คนที่ออมก็จะลดละอบายมุข 
ไม่เล่นแชร์ ไม่เลน่หวย และไมใ่ชเ้งนิฟุม่เฟอืย ซึง่เปน็หลกัสตูรทีค่ณะทรพัย์
จัดอบรมให้ทุกปี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์กล่าว
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน เพ่ือเรียนรู้
และนำามาพัฒนาในส่วนที่เกษตรกรเองอยากจะทำา หรือแม้กระทั่งไปดูเพ่ือ 
จุดประกายความคิด และนำากลับมาคิดทำาเรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทำามาก่อน 
 นางวรภัทร ไผ่แก้ว หรือพี่ปอ ผู้รับผิดชอบโครงการการดำาเนินงาน
ของอุทยานอาหาร ตลาดเกษตร ม.อ. เล่าเสริมกิจกรรมที่ทางตลาดเกษตร 
ม.อ. ได้ทำาว่า มีกิจกรรมพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน เม่ือปี พ.ศ.2557 
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ได้พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่นครศรีธรรมราช ชุมพร เกษตรกรได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยน และได้ประเมินตัวเองว่า ของเขาดีกว่าหรือของเราดีกว่า 
สว่นปี พ.ศ.2558 ไดพ้าไปดงูานทีเ่ชยีงราย ซึง่มกีารประกาศนโยบายเชยีงราย
ปลอดภัย ตามนโยบายของจังหวัด พอไปเห็นรูปแบบ พบว่า การเกษตร 
ของเชียงรายไม่ได้ดีมาก แต่สิ่งที่คนเชียงรายทำาเป็น คือ เขาปลูกผักริมรั้ว 
ปลูกผกัหนา้บา้น ซึง่เราไดน้ำามาทำา โครงการธุรกจิเศรษฐกจิชมุชน โดยเกษตรกร 
จากชุมชนต่างๆ จากสิงหนคร ควนมีด นาหม่อม คูเต่า และเกษตรกรจาก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเทพฯมาร่วมกันปลูก เพ่ือโชว์
ในงานเกษตรภาคใต้ ซึ่งได้ใส่ ชื่อเกษตรกรและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่จะให้
ห้างร้านต่างๆ ที่สนใจ ติดต่อกับเกษตรกรได้โดยตรง
 “ตรงนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะ
แลกเปลี่ยนผักให้กับชุมชน เกษตรกรจะมาเจอกับเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง 
โครงการนี้ก็ได้ไอเดียมาจากการไปดูงานที่เชียงราย กลับมากลุ่มเกษตรกร
ก็อยากจะทำา พอทำาเสร็จก็ทำาให้เกิดเป็นร้านอาหารต่อเนื่อง ซึ่งนำาผักจาก
โครงการน้ีมาประกอบอาหาร ซึง่เปน็รา้นอาหารทีถ่กูตอ้งตามหลกัโภชนาการ 
ไม่ใส่ผงชูรส ไม่เค็มจัด ไม่หวานจัด ไม่ใช้โฟม เปิดอย่างเป็นทางการ 
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วันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งก่อนหน้านี้ เปิดให้บริการในช่วงงานเกษตรกรภาคใต้
ด้วย” พี่ปอเล่าถึงผลที่เกิดจากการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
 การจัดกิจกรรมพาเกษตรกรไปดูงานนั้น พี่ปอบอกว่า เพื่อจะให้เขา
ได้เห็นและเรียนรู้และนำามาพัฒนาการผลิตและการจัดการของให้มีคุณภาพ 
มากขึ้น โครงการตอนนี้ ปลอดโฟม ปลอดแม็ค มาห้าปีแล้ว ปลอดผงชูรส 
เพิง่ประกาศนโยบายเมือ่ วนัที ่6 กรกฎาคม 2558 ตอนนีท้ำาไดแ้ล้วประมาณ
เกา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์และวนัที ่1 กนัยายน 2558 ปลอดผงชรูสร้อยเปอร์เซน็ต์
และปลอดภัย 
 “การตรวจผงชูรส เราคุยกับสาธารณสุขแล้วว่ามันตรวจยาก แต่สิ่ง
หนึ่งที่เราทำา คือ ความเชื่อใจกัน ซึ่งได้สอนแม่ค้าในตลาดเกษตร ในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์ เพราะที่นี่ ถ้าตรวจเจอว่าไม่ซื่อสัตย์ ไล่ออกสถานเดียว 
แค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนยังไล่ออกเลย เพราะฉะนั้นคนก็จะรู้ว่าที่นี่ใจร้ายมาก 
กฎก็ต้องเป็นกฎ” 
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 คณบดีฯพูดเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายว่า จะเอา 
รายได้จากโครงการธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน พาเกษตรกรไปดูงานที่ญี่ปุ่น 
เพื่อให้เขาไปเห็นโลกกว้าง ซึ่งจะนำาเงินรายได้จากการขายผักตรงนี้ ความ
เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการขายผัก เพราะเชื่อว่า คนเราถ้ามีเป้าหมาย มีความ
หวัง เขาจะมีแรงทำา รายได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่พวกเขา นำาไปพัฒนาเขาให้เป็น
เกษตรกรตัวจริงของประเทศ
 สำาหรับร้านอาหารซ่ึงต่อยอดมาจากโครงการธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งเกิดขึ้นจากนำาพักน้ำาแรงของเกษตรกรกลุ่มนี้ทั้งหมด ช่วยกันทำา ช่วยกัน
หาวัสดุอุปกรณ์ ลงมือทำาหมดทุกอย่าง ด้วยความสมัครใจ 
 พี่ปอเล่าว่า เปิดรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าปีละครั้ง โดยการสัมภาษณ์
และชิมอาหาร คนมาสมัครประมาณสามร้อยราย แต่รับได้แค่ร้อยแปดสิบ 
ราย ปริมาณที่รับเป็นตัวชี้วัดว่า คนที่เคยได้ขายก็ต้องปฏิบัติและทำาตัว 
ให้ดีตลอด ถึงแม้คนที่ขายอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่มีเงินออม ก็ต้องให้ออกเลย 
เพราะเชื่อว่า คนที่มีวินัยทางการเงินจะไม่โกหกเรื่องใส่ผงชูรส 
 ตลาดเกษตร ม.อ. เรียกได้ว่า ทำางานรอบคอบและมีการวางแผน
ที่ครบวงจรจริงๆ ต้ังแต่การลงมือผลิตจนกระทั่งสุดท้ายในเรื่องของการ 
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กำาจัดขยะ ทางคณะทำางานไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้ จึงทำาให้มีกิจกรรมเก็บขยะ 
นำาขยะมาขาย 
 “เรื่องขยะ ซึ่งที่อื่นไม่มีใครทำา แต่ที่นี่ พวกเขาเก็บขยะกลับบ้าน 
แม่ค้าทุกคนจะมีถังขยะ ขายเสร็จก็เอาขยะกลับบ้าน แล้วคัด เอาขยะกลับ
มาขายที่คณะ บางคนเอาไปคัดที่บ้าน ซึ่งทำาได้ง่ายๆ เรารับซื้อเดือนละ 
1 ครั้ง คือ วันจันทร์สุดท้ายของเดือน” คณบดีฯเล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส
 ผูช้ว่ยศาสตราจารยท์วศีกัดิเ์ปดิเผยถงึกจิกรรมทีท่ำาตอ่ไปในอนาคต
ว่า ตอนน้ีอยากจะสร้างเกษตรกรที่ทำาอยู่กับเราให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ 
สร้างให้เขาเข้าใจเรื่องธุรกิจ และจะทำาให้เขาโตขึ้นไปพร้อมๆ กับเรา คิดว่า
คณะทรัพย์ฯน่าจะมีส่วนที่จะรับผลผลิตจากเกษตรกร โดยเป็นผู้ประสาน
ระหว่างเกษตรกรกับโรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือผู้บริโภคที่ต้องการอาหาร
ที่มีคุณภาพ 
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 “ตอนนี้เรากำาลังเริ่มทำา อยู่ในขั้นตอนของบประมาณจากจังหวัด 
เพือ่จะทำาโรงคัดแยกผลผลติ ตอ่ไปเกษตรกรจะตอ้งมกีารวางแผนวา่จะผลติ
อะไร ส่วนลกูคา้ตอ้งบอกเราว่าอยากไดอ้ะไร จะตอ้งตัง้โจทยใ์หมไ่มเ่อาโจทย์
เดิมแล้ว นอกจากนั้นก็จะมีการตั้งราคาเป็นมาตรฐาน อาจจะต้ังราคาเดียว 
ทั้งปี แล้วก็ให้แต่ละคนเฉลี่ยกันผลิต เกษตรกรแต่ละคนจะมีเครือข่ายของ
เขาเองในหมู่บ้านที่จะช่วยกันผลิตอยู่แล้ว เพราะทั้งผลิตและขายของด้วย 
ลำาพังเกษตรกรคนเดียวทำาไม่ไหว กลุ่มเครือข่ายในตำาบลจะต้องช่วยกัน
ผลติและขาย เครอืขา่ยยงัสามารถเอาผลผลติทีช่าวบา้นปลกูมาขายไดด้ว้ย” 
คณบดีฯอธิบายขยายความคิดถึงงานที่กำาลังทำาเพิ่ม 
 ถ้าหากผู้ทำาตลาดมีการวางแผนที่รอบคอบ พร้อมทั้งยื่นมือเข้า 
ชว่ยเหลอืในสว่นทีต่อ้งชว่ย กลไกการทำางานของตลาดทกุส่วนยอ่มเคลือ่นไป
ข้างหน้าได้โดยไม่ติดขัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ได้วางแผนเพื่อรองรับ
ผลผลิต ถ้าหากว่าผลผลิตมีมากจนล้นตลาด แต่รองคณบดีฯค่อนข้างมั่นใจ
ว่า จากการวางแผนที่รอบคอบทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและความต้องการ
ของผู้บริโภค ไม่น่าจะล้นตลาด นอกจากว่า ต้องการช่วยเกษตรกรให้มี 
รายได้เพิ่ม โดยผลิตป้อนผู้บริโภคที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการ
ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพจากเกษตรกร
 “ผมฝันไว้ว่า จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ ต้องเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารปลอดภัย ผมอยากเห็นว่า คนมาเท่ียวหาดใหญ่
เพื่อมากินอาหารปลอดภัย วางแผนต่อยอดกับจังหวัด หรือการท่องเที่ยว
หรือโรงแรมในหาดใหญ่ โดยการนำาเมนูอาหารของหาดใหญ่ไปสร้างเรื่องราว 
แล้วก็ทำาให้นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ จากมาเลเซีย จากต่างประเทศ บินมา
เพื่อมากินอาหารเมนูนี้ที่หาดใหญ่ ทำาไมเราไม่ทำา” คณบดีฯพูดด้วยท่าทีและ
แววตาจริงจัง
 จากการเปิดตลาดมาสิบสี่ปี เห็นพัฒนาการของตลาดเกษตรไปใน
ทางที่ดีขึ้นตามลำาดับ ตามการวางแผนการทำางานของคณะทำางาน แต่ในปีนี้ 
พี่ปอบอกว่ามีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอีกมิติ หลังจากที่ สจรส.เข้ามา 
สนับสนุนการทำางานตรงนี้ ในปีแรกนั้น พี่ปอบอกว่าได้งบประมาณมาก็ยัง
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ปรับปรุงและสร้างในเรื่องของโครงสร้างและพัฒนาตลาด ซึ่งไม่ใช่เรื่องอะไร
แปลกใหม่ ในความรู้สึกก็ยังไม่เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่พอได้
รับงบประมาณจาก สจรส. ในปีที่สอง คือปีนี้ หลังจากพากลุ่มเกษตรกร 
ทีเ่ขา้รว่มโครงการไปดงูานทีเ่ชยีงราย เห็นเลยว่าเกดิการเปลีย่นแปลงทีท่ำาให้
หัวใจพองโตและอยากทำางานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มนี้ จากการท่ีเคยพัฒนา 
แต่โครงสร้างก็ได้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ตัวผู้
จำาหน่าย และผู้ดำาเนินงานตลาดและเจ้าหน้าที่ ก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตรงนี้ด้วย และยังได้ทำางานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ทำาให้เรากว้างขวางขึ้น 
 “ยอมรับเลยว่าที่ทำางานมาสองปีนี้ ได้คุยกับเกษตรกรจนทำาให้รู้ว่า
คนไหนทำางานจรงิ คนไหนทำางานไมจ่รงิ และเรากไ็ดพ้ฒันาศกัยภาพตวัเราไป
พร้อมๆ กัน เกษตรกรจากที่แค่คิดว่าจะผลิตเพื่อขายแค่ในตลาด ตอนนี้เขา
พัฒนาแล้ว เริ่มตั้งแต่ทำาแปลงสาธิตโชว์ในงานเกษตรภาคใต้ ซึ่งมีคนเข้าชม 
มากกวา่พนัหา้ร้อยตอ่วัน เลยสง่ผลให้เกษตรกรมคีวามภาคภมูใิจกบัสิง่ทีเ่ขา
กำาลังทำาอยู่ และกำาลังพัฒนาศักยภาพของตัวเอง” พี่ปอเล่า
 พี่คำานึง สร้อยศรีมาก เกษตรกรจากอำาเภอสทิงพระเล่าว่า จากการ 
ไปดูงานที่เชียงรายได้อะไรมาเยอะมาก ไปดูแล้วเห็นปัญหาของเขา คือเขา 
สามารถปลูกผักได้ แต่ไม่มีตลาดให้เขาขายของ เราโชคดีที่มีตลาดของเรา 
เราปลูกเองขายเอง ส่วนมากเกษตรกรฝีมือดีทุกคน ทุกคนทำาได้หมด และ 
ที่เห็นอีกเรื่อง คือ เขาตื่นตัวโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทุกคนวิ่งเข้าหาธรรมชาติ 
หมดเลย และสิ่งที่พี่ปอกับพวกเรากำาลังทำา คือ ขยายเครือข่ายไปยังตลาด
ข้างนอก เพื่อเราจะได้ส่งผักปลอดสารพิษไปเองจากต้นทางเราอยากให้ 
ผู้บริโภคได้กินของปลอดสารพิษ และรู้ที่มาที่ไป
 อรุณ หมัดบิลเฮด เกษตรกรจากคูเต่าเล่าว่า บ้านอยู่ริมทะเลสาบ
สงขลาพืน้ทีไ่มถ่งึไร ่ทำาเกษตรอยูก่อ่นแลว้ พอไดไ้ปดงูานกไ็ดข้อ้คดิ ไดเ้รยีนรู ้
เยอะขึ้น ปกติปลูกผักกูด ชมจันทร์ ขจร ถั่วฝักยาว ปลูกอ้อยเหลือง 
ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกครั้งเดียวแต่เก็บได้หลายครั้ง 
 ผลของการพัฒนาศักยภาพของคนและขยายเครือข่าย ส่งผลให้มี
ออเดอร์ผักช่วงเทศกาลเจ เป็นการเชื่อมเครือข่ายไปยังภาคเอกชน พ่ีปอ 
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บอกว่า เกษตรกรจะแบ่งกันเองว่าใครจะปลูกผักอะไร และเทศกาลเจทุกปี 
จะใหเ้ราปลกูผกัให ้เฉพาะในพืน้ทีห่าดใหญ ่คอื เรือ่งทีเ่ราทำาไมไ่ดจ้บอยูท่ีแ่ค่
หมดงบ แต่เราจะทำาต่อ และตอนนี้ที่กลายเป็นอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพได้ 
เพราะมีแปลงผัก มีครัว มีตลาด และสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำาได้ คือเรื่อง
ปลอดผงชูรส ตอนนี้ตลาดของเราปลอดผงชูรสร้อยเปอร์เซ็นต์
 นอกจากตลาดเกษตร ม.อ. แลว้ ทกุวนัศกุรย์งัมตีลาดนดัเกษตรกร 
เปน็พืน้ทีเ่ลก็ๆ ทีใ่หเ้กษตรกรนำาผลผลติมาขายโดยไมต้่องจ่ายคา่เชา่ที ่เพราะ
ตลาดนัดเกษตรกรเกดิจากนโยบายของรฐับาล โดยทางคณะทรพัยฯ์ รว่มมอื
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรมาขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
 นี่คือภาพรวมของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีการบริหาร
จัดการแบบรัฐ กำาลังพัฒนาไปสู่อุทยานอาหารสุขภาพ โดยผ่านกิจกรรม 
ที่ครอบคลุมครบวงจร 
 นอกจากน่ียังมีตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีการ
บรหิารจดัการแบบเอกชน ท่ีไมเ่พยีงแตท่ำาธุรกจิเพือ่มุง่หวงัผลกำาไรเพียงอยา่ง
เดียว แต่ยังทำากิจกรรมเพื่อสังคมด้วย โดยทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่
อุทยานอาหารสุขภาพกลางเมืองหาดใหญ่
 ถา้หากใครผ่านไปทางถนนธรรมนญูวิถ ีในวันเสารแ์รกของทกุเดอืน 
ก็จะเห็นว่ามีเต้นท์ขายของอยู่บนถนนและทางเท้าหน้าห้างสรรพสินค้า 
โอเดียนแฟชั่นมอลล์ ซึ่งจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงสองทุ่ม 
มีขนมพื้นบ้าน ผลไม้สด อาหารหวานคาว
 คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา รองกรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้า 
โอเดียนแฟชั่นมอลล์ เล่าที่มาที่ไปของตลาดนัดเกษตรกรโอเดียนว่า 
ห้างสรรพสินค้าโอเดียนทำาธุรกิจห้างสรรพสินค้า แต่ส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้น คือ 
เรื่องความใส่ใจต่อสังคม ซึ่งทำาเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมอยู่ตลอด 
เป็นศูนย์รวมทำากิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆ โดยทำาร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนั้นเรายังร่วมกับกาชาด 
รับบริจาคโลหิต ร่วมกับหอการค้าทำากิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 
ร่วมกับสมาคมสตรี ดูแลเร่ืองของวิชาชีพและธุรกิจ หรือองค์กรการกุศล
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ต่างๆ เราก็มีกิจกรรมร่วมกันเสมอ และเนื่องจากได้ร่วมมือกันในการจัดงาน
วันเกษตรภาคใต้ที่ ม.อ. ซึ่งร่วมมือกันมานาน เลยย้อนกลับมาดูว่าทางห้าง
ซึ่งทำาธุรกิจค้าขายมานาน แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าสินค้ามาจากไหน 
 “นอกจากงานเกษตรภาคใต้แล้ว เรายังมีเรื่องอื่นที่ทำาร่วมกับ 
ม.อ. อยู่บ่อยๆ ทาง ม.อ.ก็เลยเสนอว่า น่าจะมีตลาดนัดเกษตรกรนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้มีตลาดนัดเกษตรกรในเมือง พร้อมทั้งเป็นอุทยาน
อาหารปลอดภัย ทางเราก็เลยตอบกลับไปว่า ถ้าทาง ม.อ.เป็นพี่เลี้ยงให้  
ทางเราก็ยินดีที่จะได้ช่วยกันดูแลเรื่องเหล่านี้ รวมไปถึงชุมชนได้ร่วมเป็น 
เครอืขา่ยกนั และเหน็วา่ การทีเ่ราเปดิโอกาสใหช้มุชนตา่งๆ ได ้ไดม้าเจอกบั
ลูกค้าในเมือง ถือว่าเป็นสิ่งดี ช่วยให้สังคมอยู่ดี ชุมชนมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
ขึ้นมา มีตลาดแบบใหม่ขึ้นมา ก็เลยมีการหารือกันหลายรอบ สุดท้ายได้ 
ขอ้ตกลงวา่ ให้มตีลาดนดัเกษตรกรทีโ่อเดยีน” คณุนฤมลสรปุทีม่าของตลาด 
 แม้ว่าตลาดนัดเกษตรกรโอเดียนเปิดมาไม่ถึงปี แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่
กลางแห่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนมาเจอกัน ไม่ใช่แค่จุดนัดพบระหว่างลูกค้า
กับแม่ค้า แต่ตลาดแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์รวมของอาหารที่มีความปลอดภัย 
แก่ผู้บริโภค นอกจากขายของแล้วตลาดแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ของความสุข 
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอีกมากมาย
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 คุณนฤมลเล่าว่า ตอนที่เริ่มเปิดตลาดก็มีชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านที่เป็น
เครือข่ายมาออกร้าน ก็เลยทำาให้ส่วนของชมุชนเองไดรู้้จกัลูกคา้ใหม่ๆ ทำาให้
สินค้าของพวกเขาได้มาถึงมือลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น แล้วจากที่เราฟังเสียง
จากลูกค้าเอง ลูกค้าก็ชอบที่มีตลาดนัดเกษตรกร เพราะมีอาหารปลอดภัย 
อาหารอร่อย และจากที่ ม.อ.ได้เข้ามาดูแลให้เป็นระบบระเบียบและอาหาร
ปลอดภยั ลกูค้าทีม่าจบัจา่ยซือ้ของทีต่ลาดนดัเกษตรกรกจ็ะรอคอยนดัถดัไป 
เพราะตลาดนดัมแีคห่นึง่วันตอ่หนึง่เดอืน คอื เสาร์แรกของเดอืน และลกูคา้
ที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ชอบที่จะมาซื้ออาหารปรุงสำาเร็จ สดๆ ใหม่ๆ สะอาด 
ปลอดภัย และซื้อจากผู้ประกอบการเองโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
และเทา่ทีเ่ราสอบถามจากแมค่า้ แมค่า้กค็อ่นขา้งพอใจ ทีไ่ดม้าเจอลกูคา้ใหม ่
ลูกค้าก็เป็นคนทำางานย่านนี้ คนที่ทำางานอยู่ในละแวกนี้ และก็ชุมชนใกล้ๆ 
อีกส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยว เพราะรอบๆ ห้างเต็มไปด้วยโรงแรมที่พัก 
 “นอกจากกิจกรรมตลาดนัดเกษตรกรที่หน้าห้างแล้ว เรายังอบรม
ให้ความรู้ผู้ประกอบการแก่ร้านอาหารชั้นห้า และร้านอาหารรอบๆ โอเดียน 
มีการอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรมาจากสาธารณสุขของเทศบาล 
นครหาดใหญ่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และมีบริการตรวจ
สารพษิในร่างกายมาจากอำาเภอหาดใหญ ่สาธารณสขุอำาเภอหาดใหญ ่ในสว่น
ของ ม.อ.จะเข้ามาดูเครือข่ายร้านค้า” 
 ถึงอย่างไร ตลาดนัดเกษตรกรก็ไม่สามารถเปิดได้มากกว่าหนึ่งวัน 
ไม่เพียงแต่เพราะมีปัญหาด้านการจราจรบนถนน แต่เพราะทางห้างอยาก
ให้ตลาดเป็นสะพานได้เชื่อมระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าได้รู้จักกัน ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ให้เน้นขายของเพียงอย่างเดียว และเน้นคุณภาพในการทำา
กิจกรรมแต่ละอย่างที่ครอบคลุมเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร อาหาร
ปลอดภัยและโภชนาการ ถึงแม้ว่า ร้านค้าที่เข้ามาขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ร้านค้าที่มาขายที่นี่มาจากร้านค้าที่ขายอยู่ท่ีตลาดนัด
เกษตร ม.อ. แต่กระนั้นต้องอยู่ในกฎระเบียบตากฎระเบียบของที่กำาหนด 
 คุณนฤมลเล่าว่า สิ่งที่ต่อยอดขึ้นมาจากการทำาตลาดนัดเกษตรกร 
คือ การจัดให้มีการประกวดแข่งขันการทำาอาหาร ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการ
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ประกวดตำาส้มตำาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีคนมาร่วมงานเยอะ 
แตต่อ้งจำากดัผู้เขา้แขง่ขนัแคส่บิรา้น ซึง่เปน็รา้นคา้จากขา้งนอก จากภตัตาคาร 
 “ความสขุทีม่ตีวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นออกมาชดัเจน คอื เราเหน็พอ่คา้แมค่า้
มีที่ขายของ ขายของได้ เราก็มีความสุข เท่าที่เราประเมินด้วยสายตา และ
ดูจากปริมาณอาหารที่แม่ค้าเตรียมมาแล้วขายหมด เรากำาหนดขาย ตั้งแต่
บ่ายโมงจนถึงหนึ่งทุ่ม แต่ทุกครั้งประมาณหนึ่งทุ่มก็ขายกันหมดแล้ว ตลาด
ขายผักสด ผลไม้สด อาหารสด ถ้าขายหมดก็แสดงว่า ประสบความสำาเร็จ” 
คุณนฤมลเล่าพร้อมยิ้มอย่างมีความสุข 
 ในส่วนของผู้บริโภค คณุนฤมลสังเกตว่า เวลาลูกคา้ซือ้ไปแล้วก็จะ
กลับมาซื้ออีก แสดงว่าลูกค้าพอใจ เขาถึงย้อนกลับมา 
 “ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้า เท่าที่สังเกต ดูเป็นที่พอใจ เพราะมาขาย
แล้วก็อยากมาขายอีก บางครั้งพื้นที่ไม่พอ คนที่จองมาทีหลังก็เสียโอกาสไป 
แต่มีบางร้านเช่นชุมชนจากจะนะ ไม่ค่อยพร้อม เพราะต้องเดินทางมาไกล 
แต่เขาจะแจ้งว่า เดือนนี้เขาไม่ได้มาร่วมนะ บางร้านมีความสุขและพอใจ 
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กบัตรงน้ี เช่นร้านขายเครือ่งแกงจากสะเดา นอกจากขายทีต่ลาดนดัเกษตรกร
แล้ว ร้านค้าและลูกค้ายังสั่งซื้อเครื่องแกงจากเขา ซึ่งเป็นลูกค้าต่อเนื่อง 
เพราะรู้จักกัน แลกเบอร์โทรติดต่อกันแล้วสั่งเครื่องแกงต่อ มีบางคนที่ได้มา
ร่วมโครงการนี้ จะได้รับเชิญให้ไปงานอื่นด้วย เขาได้ลูกค้ามากขึ้น”
 คุณนฤมลย้ำาว่า การเปิดตลาดตรงนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า
และลกูคา้ไดเ้จอกนั ไมใ่ชว่า่มาขายในงานเพือ่ใหข้ายของไดเ้ยอะๆ เพราะไม่
ไดมี้วตัถปุระสงคท์ีจ่ะเปดิทกุวนั แตเ่ปน็การเปดิโอกาสใหร้า้นคา้ไดเ้จอลกูคา้ 
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ต่อยอดต่อไป ถ้าร้านค้าทำาดี ลูกค้าก็จะถามว่า 
ร้านค้าตั้งอยู่ที่ไหนยังไง เวลามีงานก็จะเชิญไปร่วมงานอีก 
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 อย่างไรก็ตาม นางนฤมลได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า การได้ร่วมทำากิจกรรม
โครงการอาหารปลอดภัย จะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ให้มากขึ้น เพราะ
มันเป็นเรื่องสำาคัญ คนเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะขึ้นอยู่กับอาหารที่เรา 
รบัประทานลงไป อาหารปลอดภยั มคีณุภาพจะทำาใหค้นสขุภาพด ีและนำาไป 
สู่ความสุข โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ต้องช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อๆ ไป 
ให้ทุกคนเห็นความสำาคัญของการบริโภคว่าอาหารปลอดภัยสำาคัญยังไง 
เพราะถ้ากินทุกอย่างโดยไม่ดูว่าอาหารนั้นปลอดภัยหรือไม่ สุดท้ายก็จะเกิด
ปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา และโดยเฉพาะอย่างสถาบันการจัดการ
ระบบสขุภาพ (สจรส.) ของม.อ. ซึง่เปน็แกนหลกั เปน็องคค์วามรูท้างวชิาการ
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และเข้ามาทำาเรื่องเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งดี เรียกว่าเอา
ความรูล้งมาให้ชมุชนไดป้ฏบิตักินั ไมใ่ชม่แีตท่ฤษฎ ีแตไ่ดเ้อาทฤษฎมีาปฏบิตัิ
กันจริงๆ คิดว่าเป็นสิ่งดีที่ควรจะช่วยกันส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง
 จากการดำาเนินงานของตลาดเกษตร ม.อ. และตลาดนัดเกษตรกร
โอเดียน ถึงแม้จะมีวิธีการบริหารจัดการต่างกัน ระหว่างรัฐและเอกชน 
แต่กิจกรรมที่ทำาขึ้นนั้นล้วนเป็นการแก้ไขปัญหาในระบบทุน ลดปัญหาพ่อค้า
คนกลาง ลดปัญหาการเอาเปรียบเรื่องราคาสินค้า โดยตลาดทั้งสองแห่ง 
ได้เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าให้ลูกค้าได้โดยตรง อีกทั้งยังเป็น
สะพานเชื่อมต่อระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าหน้าเก่าใหม่ รวมไปถึง
กิจกรรมที่นำาพาสู่เรื่องของสุขภาพ ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาตลาด 
ทั้งสองแห่งให้เป็นอุทยานอาหารสุขภาพ ซ่ึงเป็นการยกระดับตลาดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาดูงาน มีครัวเกษตร มีกิจกรรมหลากหลาย 
กลายเป็นชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตลาดที่มีแค่การซื้อขายของ แต่เป็น 
ทุกมิติของคำาว่าความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ
สมวัย รวมไปถึงการปลูกฝังเด็กและผู้บริโภค ให้รู้จักซื้อ และรู้จักกินอาหาร
แบบครบวงจร •
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งานคุ้มครองผู้บริโภค
ฝันที่ยังต้องสานต่อของท้องถิ่น
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 “ในแต่ละปีมีผู้บริโภคที่ส่งเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือขอความเป็นธรรม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำานวนพันกว่าเรื่อง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รอ้งเรยีนมากทีสุ่ด คอื เรือ่งของอาหาร” ขอ้มลูทางสือ่ออนไลนข์องสำานกังาน
พัฒนาข้อมูลข่าวสุขภาพ จากเอกสารการนำาเสนอผลงานเด่นงานคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ ป ี2558 เร่ืองควนรูร่วมใจคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ 
ซึ่งมีคณะทำางานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำาบลควนรู กับคณะทำางาน 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำาเภอรัตภูมิ นำาเสนอโดย นายถั่น 
จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลควนรู ในฐานะประธานเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค ตำาบลควนรู 
 ในเมือ่ทกุคนตอ้งกนิอาหาร นัน่หมายความวา่ ทกุคนมีสิทธิท์ีจ่ะโดน
ละเมิดสิทธิได้เท่ากัน เพราะฉะนั้น งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคถือว่าเป็น
เรื่องที่สำาคัญและมีความจำาเป็นอย่างมาก
 ท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค 
จากสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น และทำาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและดำาเนิน
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การแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทำาหน้าที่ในการเฝ้าระวังและดำาเนินงานด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยา
 ในปัจจุบัน ท้องถิ่นมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีภารกิจตาม 
ทีไ่ดร้บัถา่ยโอนมา นอกจากนีท้อ้งถิน่ยงัมกีองทนุหลกัประกนัสขุภาพ สามารถ
นำางบประมาณมาสนบัสนนุกจิกรรมทีท่ำาได ้โดยทำางานรว่มกบัสมาคมผูบ้รโิภค 
ซ่ึงมีเครือข่ายผู้บริโภคที่มีอาสาสมัครอยู่ทุกอำาเภอ ให้เครือข่ายผู้บริโภค
เป็นกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของท้องถิ่น มีการร่วมคิดร่วมวางแผน และ
ร่วมดำาเนินการในงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการเสริมพลังของเครือข่ายของ 
ผู้บริโภคในพื้นที่กับท้องถิ่นนั้นๆ 
 องค์การบริหารส่วนตำาบลควนรู อำาเภอรัตภูมิ ซึ่งเป็นท้องถิ่น 
แหง่แรกในจงัหวดัสงขลาทีไ่ดใ้หค้วามสำาคญักบังานดา้นการคุม้ครองผู้บริโภค 
มกีารจดัตัง้ศนูยพ์ทิกัษส์ทิธผิูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคสามารถร้องเรียนการถกูละเมิด
สิทธิจากการบริโภคได้โดยตรง 
 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคขององค์การบริหารส่วนตำาบลควนรู  
มนีายกถัน่ จลุนวล เปน็หวัเรอืใหญใ่นการทำางานสะทอ้นใหเ้หน็สภาพปญัหา
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าและการใช้บริการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อร่างกายโดยตรงและผลกระทบต่อจิตใจความรู้สึก กลายเป็นปัญหาสังคม
ที่ใกล้ตัวมากที่สุด
 นายกถั่นมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากผู้ประกอบการหรือ 
ผูใ้หบ้รกิารขาดจติสำานกึ รวมไปถงึผูบ้รโิภคขาดความรูใ้นการเลอืกบรโิภคและ
สทิธขิองตนเอง และงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคไม่ไดท้ำาอยา่งจริงจัง นายก
ถั่นคิดว่าควรมีการดำาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงมีการจัดตั้งเครือข่ายสำาหรับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ในการดำาเนินงาน ดูแลให้ความรู้ความช่วยเหลือผู้บริโภค
 หลังจากมีการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำาบลควนรูแล้ว 
นายกถั่นบอกว่า ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ด้านงานคุ้มครอง
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ผู้บริโภคแก่สมาชิกเครือข่าย แกนนำา และคนที่สนใจ โดยสื่อสารทางวิทยุ
ชุมชน รถกระจายข่าว และพัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สุ่มตรวจความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑส์ขุภาพ จดักจิกรรมพฒันาโรงเรยีน อย.นอ้ยใหผ้า่น
เกณฑ์ในระดับดี
 “เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ฝุ่นจากโรงสีข้าว ฝุ่นละอองจากโรงอิฐ 
น้ำาเสียจากการล้างถังน้ำายาง ปัญหาจากการซื้อรถจากเต้นท์รถมือสอง 
ค่าไฟเกนิความจริง การสง่ขอ้ความรบกวนผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์หส้มคัรบรกิารตา่งๆ 
ทำาใหเ้สยีเงนิทอง การฉีดยาทำาให้ผิวขาวในร้านเสริมสวย ฯลฯ” นายก อบต.
ควนรูยกตัวอย่างให้ฟัง
 นอกจากนี้ ทางเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคควนรูยังมีกิจกรรมเรื่อง
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพื่อแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
นายกถั่นยกตัวอย่าง เช่น การจัดอาหารแบบบุฟเฟต์ และจัดอาหารปิ่นโต 
ในงานศพ งานวัด และงานบุญ เปลี่ยนภาชนะใส่อาหารจากลังโฟมมาใช้ 
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หม้อ ลังสแตนเลส สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสารฆ่าแมลง
ในผัก ผลไม้ จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เข้าไป
รณรงค์ให้ความรู้นักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยและถูกหลัก
โภชนาการ ฯลฯ
 นางอมิตา ประกอบชัยชนะ หรือรองบุ๋มขยายความและให้ข้อมูล 
เพิ่มว่า เน่ืองจาก อบต.ควนรู ได้ทำากิจกรรมประเด็นของความม่ันคงทาง 
ด้านอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ประกอบกับข้อมูลจาก 
สำานักงานพัฒนาข้อมูลข่าวสุขภาพระบุว่าปัญหาการร้องเรียนอันดับแรก 
คอืเรือ่งอาหาร ซึง่เปน็เรือ่งทีท่างอบต.ควนร ูกำาลงัทำาอยู ่เลยใหค้วามสำาคญั
กบัการทำางานดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคไปพรอ้มๆ กัน เพราะการพัฒนาศกัยภาพ
แกนนำาเครือข่ายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างทักษะเพ่ือให้
เกิดความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถทำางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับพื้นท่ีได้ รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับตำาบล
เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการดำาเนนิงานและแกไ้ขปญัหาดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค
พร้อมทั้งดำาเนินการจัดตั้งแผงจำาหน่ายอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ 
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายแกนนำาอันจะนำาไปสู่การ
ดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 อบต.ควนรู มกีจิกรรมทีเ่ดน่ๆ ในเร่ืองของอาหารเยอะแยะมากมาย 
นับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้นำาเห็นความสำาคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสามารถ
ทำาควบคู่ไปพร้อมๆ กันได้ รองบุ๋มเล่าถึงกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านงาน
คุ้มครองผู้บริโภคแก่สมาชิก ประชาชน แกนนำาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ต.ควนรูว่า ได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารปนเปื้อนในอาหารและวิธีการ
เลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารฆ่าแมลง
และวิธีการล้างผัก สมุนไพรรางจืดล้างพิษ ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสาร 
สเตยีรอยดแ์ละวธิกีารเลอืกซือ้ยาแผนโบราณอยา่งปลอดภยั ใหค้วามรูเ้รือ่ง
อันตรายของสารห้ามใช้ในเครื่องสำาอางและวิธีการเลือกซื้อเครื่องสำาอาง 
อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ความปลอดภัยด้านยาและการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถ
นำาความรู้ไปใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันและประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
ทราบ
 นอกจากน้ี อบต.ควนรูยังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภค
ที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถร้องเรียนได้โดยตรงที่ศูนย์ฯ ซึ่งใช้ที่ทำาการของ 
อบต.เป็นศูนย์รับร้องเรียน
 รองบุ๋มบอกว่า ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มีคณะกรรมการศูนย์
พิทักษ์ กำาหนดแนวทาง ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งรองบุ๋มได้ 
ยกตวัอยา่งเร่ืองทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนและผลของการจดัการใหฟ้งัวา่ เรือ่งฝุน่
จากโรงสีข้าว แก้ปัญหาโดยการล่ารายชื่อคนที่ได้รับผลกระทบเข้าไปพูดคุย 
กับเจ้าของโรงสีขอความร่วมมือให้เจ้าของโรงสีดำาเนินการแก้ไข
 เรื่องจัดตั้งโรงนมในพื้นท่ีมีความเสี่ยงต่อสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่ 
แก้ปัญหาโดยการจัดทำาประชาคมทำาข้อตกลงร่วมกัน ถ้ามีการจัดตั้งโรงงาน
ขึ้นแล้วต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออนามัยและสิ่งแวดล้อม
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 เรือ่งฝุน่ละอองจากโรงอฐิไทยเจรญิ มกีารเขา้ไปเจรจาใหผู้ป้ระกอบ
การรับรู้ถึงปัญหา ซึ่งผู้ประกอบการได้แก้ไขปัญหาโดยใช้น้ำารดพื้นถนน
 เรื่องฝุ่นจากโรงงานผลิตแอสฟัลท์ มีการเข้าไปขอความร่วมมือ 
ผู้ประกอบการได้ดำาเนินการแก้ไข
 เร่ืองน้ำาเสียจากการล้างถังน้ำายาง มีการทำาประชาคมข้อตกลง 
ถา้มกีารทำาตามขอ้ตกลงกใ็ห้ทำาตอ่ได ้ถา้แกไ้ขไมไ่ดต้ามขอ้ตกลงใหเ้ลกิกจิการ 
สรุปผู้ประกอบการทำาไม่ได้ตามข้อตกลง เลยให้เลิกกิจการ
 เรื่องซื้อรถมือสองจากเต้นท์หาดใหญ่และไม่ได้ทะเบียนรถ มีการ
แนะนำาเร่ืองกฎหมาย เรื่องกระบวนการยุติธรรมแก่ผู้ร้องเรียน สรุปว่าได้
ทะเบียนรถ
 เรื่องค่าไฟในป่าช้าเกินความจริงมาก มีการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า 
ไฟเกินเกิดจากสาเหตุอะไร ได้ข้อสรุป คือไฟรั่ว
 การส่งข้อความรบกวนผู้ที่ใช้โทรศัพท์ให้สมัครบริการต่างๆ ทำาให้
ต้องเสียค่าบริการไปโดยเปล่าประโยชน์ มีการรับเรื่องลงแบบฟอร์มรับ
เรื่องร้องเรียนส่งสมาคมผู้บริโภคภาคใต้ ดำาเนินการสรุปผลไม่มีข้อความ 
มารบกวนอีก
 การฉีดยาทำาให้ผิวขาวในร้านเสริมสวย คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ 
สิทธิแจ้งไปยังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำาเภอรัตภูมิ  
ได้ทำาหนังสือแจ้งฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์เพื่อดำาเนินการ 
ผลผู้ประกอบการหยุดทำา
 ในสว่นของกจิกรรมแกป้ญัหาคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ โครงการ
ความปลอดภัยด้านอาหารตำาบลควนรู รองบุ๋มได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่า มีเรื่อง
ของหลักสุขาภิบาลอาหารในงานเลี้ยงซึ่งเป็นแบบจัดเสิร์ฟ มีอาหารเหลือ 
จากการจัดเสิร์ฟต้องเทอาหารคืนภาชนะเดิม บางโต๊ะไม่ได้ใช้ช้อนกลาง 
คนที่ด่ืมสุราพูดเยอะอาจจะมีน้ำาลายปนเปื้อนลงไปในอาหารได้ ทำาให้มีการ 
ปนเปือ้นเช้ือโรคจากการบรโิภคอาหารได ้ซึง่มกีารจดักจิกรรมแกป้ญัหาโดยการ 
จัดอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ และจัดอาหารแบบปิ่นโต ในงานศพ งานวัด 
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งานบุญ เปลี่ยนภาชนะที่ใส่อาหารจากลังโฟม จากข้าวสุกในถุงพลาสติก
สำาหรับเสิร์ฟมาใช้หม้อและลังสแตนเลส
 กจิกรรมรณรงคแ์ละใหค้วามรูเ้รือ่งสารฆา่แมลงในผกั ผลไม ้โดยการ 
สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในตำาบลควนรูเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับ 
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ได้รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 
ผกัผลไมแ้นวเกษตรอนิทรยีจ์ากเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพอำาเภอ
รัตภูมิ และมีการตรวจสอบพื้นที่โดยเครือข่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิกรณีพื้นที่ 
ที่พบการใช้สารฆ่าแมลงและแจ้งให้เลิกใช้สารฆ่าแมลง นอกจากนี้มีการ 
จัดตั้งจุดจำาหน่ายผักผลไม้แนวเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดวันพุธส่ีแยกคูหา 
ตัง้แตห่กโมงเชา้ถงึเทีย่ง ทีต่ลาดเกษตร มอ. ทกุวนัศกุรต์ัง้แตบ่า่ยสองจนถงึ
สองทุ่ม และในพื้นที่ตำาบลควนรูมีแหล่งเรียนรู้ ธนาคารชุมชน ธนาคารข้าว
และพลังงานชุมชน 
 ในส่วนของเด็กนักเรียนบริโภคอาหารขยะ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยและถูกหลัก
โภชนาการ และมีกิจกรรมเรื่องโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รองบุ๋มบอกว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนจากครัวแยกมาเป็นครัวรวม มีการใช้
โปรแกรม Thai school lunch ในการคำานวณสารอาหารที่เด็กควรได้รับ 
ในมื้อกลางวัน โดยกำาหนดให้โรงครัวใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษในพื้นที่ 
 นอกจากนี้ยังมีปัญหาสถานที่ผลิตอาหารไม่ได้ตามเกณฑ์ Primary 
GMP ของกลุม่แมบ้่านสตรีอาสาพฒันาบา้นไทรใหญ ่ผลติน้ำาพรกิ เลยมกีาร
จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ผลิตให้ผ่านเกณฑ์ Primary GMP ส่วนปัญหา 
ร้านอาหาร แผงลอยไม่ผ่านเกณฑ์ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ได้มีการ
ตรวจร้านอาหาร แผงลอยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 เรื่องของสุขภาพไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องอาหารที่เรากินเท่านั้น 
รองบุม๋บอกวา่ยงัมีเรือ่งของเครือ่งสำาอาง ซึง่ผูบ้รโิภคถกูละเมดิรองลงมาจาก
เรื่องของอาหาร และพบบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องสำาอางที่ทำาให้ผิวขาว 
ทาง อบต.ควนรู จึงมีกิจกรรมเครื่องสำาอางปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยจัด
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กิจกรรมให้ความรู้ผู้บริโภคเร่ืองอันตรายของสารห้ามใช้ในเครื่องสำาอางและ 
วิธีการเลือกซ้ือเครื่องสำาอางอย่างปลอดภัย โดยทางเครือข่ายฯ อำาเภอ 
จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. 
อปท. อสม. และผูป้ระกอบการ ใหค้วามรูโ้ดยใชจ้ดหมายขา่ว PRN เครอืขา่ย 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคำาถามให้ตอบชิงรางวัลส่วนท้าย
ของจดหมายขา่วในเขตตำาบลควนรู พร้อมทัง้จดัทำาปา้ยไวนลิ ประชาสมัพนัธ์
ให้ความรู้ ที่ รพ.สต.โหล๊ะยาว กับ รพ.สต.ควนรู
 รองบุ๋มเล่าว่าได้จัดกิจกรรมสร้างกระแสเรื่องอันตรายของสารต้อง
ห้ามใช้ในเคร่ืองสำาอาง โดยให้ผู้บริโภคในชุมชนนำาเครื่องสำาอางที่สงสัยว่า 
มีสารห้ามใช้นำามาตรวจที่ อบต.ควนรู เช่น เครื่องสำาอางที่มีการโฆษณา 
อวดอ้างสรรพคุณทำาให้หน้าขาวใสภายในเจ็ดวัน ป้องกันปัญหาฝ้ากระ 
พรอ้มใหน้ำามาทัง้กลอ่งผลติภณัฑ ์เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบฉลากวา่ถกูตอ้งหรอื 
ไม่และปฏิบัติการตรวจสอบสารห้ามใช้อันตรายในเครื่องสำาอางด้วยตนเอง 
และผลที่ได้จากการทำากิจกรรม ทำาให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกใช้
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เครื่องสำาอาง มีความรู้เรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำาอางอย่างปลอดภัย รู้วิธี
ดูฉลาก และยังพบว่า มีอสม.จำาหน่ายเครื่องสำาอางที่มีสารห้ามใช้ ได้เลิก
จำาหน่ายเนื่องจากตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย
 ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะทาง อบต.ควนรู 
ยังให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน อย.น้อย เฉพาะ 
ในตำาบลควนรู รองบุ๋มบอกว่ามีโรงเรียนสามแห่งเข้าร่วม คือ โรงเรียน
ชุมชนบ้านโคกค่าย โรงเรียนบ้านไทรใหญ่และโรงเรียนบ้านไสท้อน หลังจาก 
ทำากิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายและโรงเรียนบ้านไสท้อนผ่านการ
ประเมินเกณฑ์ดีระดับสอง
 กจิกรรมงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค ผูบ้รหิาร อบต.ควนรูไม่เพียง 
แต่ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาเท่านั้น แต่ผู้บริหารเห็นความ
สำาคัญและตระหนักในเรื่องของสุขภาพ สุขภาวะและการใช้ชีวิตอย่าง 
มคีวามสุข โดยการทำางานและกจิกรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ไมว่า่จะเปน็
ปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก็ตาม
 ในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีกิจกรรมด้านสุขภาพมากมาย 
แต่จะยกตัวอย่างให้เห็นกิจกรรมที่ทางท้องถิ่นทำากับวิถีชีวิตในเมือง ซึ่งบาง 
กิจกรรมแตกต่างและเหมือนกับท้องถิ่นรอบนอก แต่มีเป้าหมายเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิเหมือนกัน
 พรรณี บัวจีน หรือพี่อ้อย...เทศบาลนครหาดใหญ่บอกว่า งานใน 
ตำาแหน่งหลักๆ ดูเร่ืองงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนมาจาก
องค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีเรื่องการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน ปกติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำาแค่เรื่องอาหารเป็นหลัก แต่ในส่วนต้อง
รับผิดชอบจะทำาเรื่องอาหาร เคร่ืองสำาอาง ยา โดยทำางานเชิงรุกในชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษของแต่ละปี อย่างเช่น ปีที่แล้วทำาเรื่องตู้น้ำาดื่ม 
หยอดเหรยีญ ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปือ้นในอาหาร ซึง่ทำาปลีะสองครัง้ ทีเ่หลอื 
จะเป็นกิจกรรมที่มีคนสนใจ ซึ่งจะต้องคุยกันอีกทีว่าจะเอายัง ส่วนในตลาด
เราจะตรวจปีละสองครั้ง 
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 “ภารกจิหลกัๆ คอื ตรวจฉลากอาหารและเคร่ืองสำาอางตามซปุเปอร์
มาเก็ตและร้านชำาในชุมชน โดยให้อสม. เป็นผู้ดูแลแทน และส่งเสริมการ 
พัฒนาของเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็งเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยให้ อสม. เข้ามาทำางานในเทศบาลประหนึ่งว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล จะมีห้องเรียนอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเปิดปีละสามสี่ครั้ง 
มีรูปแบบและระเบียบทุกอย่าง กลุ่มที่สนใจทำางานอาสาสมัครคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ซึ่งทางเทศบาลมีรายละเอียด รายชื่อ ว่าใครทำาอะไรอยู่ชุมชนไหน 
ทีไ่หน ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้เฉพาะอำาเภอหาดใหญม่ทีัง้หมดหนึง่รอ้ยสามชมุชน 
อสม.ขึ้นกับเทศบาล แต่ไม่ต้องมาทำางานที่เทศบาล มีภารกิจดูแลชุมชนของ
ตัวเองเป็นเรื่องๆ ไป ขึ้นอยู่กับว่าเทศบาลให้ดูแลด้านไหน และอาสาสมัคร
ถนดัดา้นไหน เพราะภารกจิของ อสม. มท้ัีงหมดสิบสองดา้น ซึง่หนึง่ในนัน้คอื
งานคุ้มครองผู้บรโิภค” พีอ่อ้ยบอกเลา่ถงึภารกจิของเทศบาลและอาสาสมคัร 
 ในส่วนของทางสมาคมผู้บริโภคที่มาทำางานร่วมกับเทศบาล พี่อ้อย
บอกวา่มเีพยีงสองเรือ่ง คอื เรือ่งกระเชา้ของขวัญและเรือ่งขนมเดก็ ซึง่มาคยุ 
กนัแคเ่บ้ืองตน้ เรือ่งกระเชา้ของขวญัไดต้ัง้คณะทำางานแลว้ ลงตรวจประเมนิ
แลว้ อบรมใหก้บักลุม่ผูป้ระกอบการแลว้ ทำารว่มกนัหลายหนว่ยงาน มสีมาคม 
ผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำาเภอ และเทศบาลนครหาดใหญ่ 
นอกจากนี้ก็ยังทำาเรื่องขนมถุงในโรงเรียน โดยสมาคมผู้บริโภคจะดึงอาสา
สมัครคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลไปทำางานเป็นครั้งคราว แต่ไม่รู้ว่าการ
ดำาเนินงานติดตามผลเป็นยังไง เพราะไม่ได้เชิญเทศบาลเข้าร่วม 
 “งานกระเช้าของขวัญเริ่มทำาเมื่อปลายปี พ.ศ.2557 ก่อนปีใหม่ 
เพราะว่าตอนนั้นตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีการพูดคุยและข้อกำาหนด 
ในการทำางาน มาทำาร่วมกัน เพราะเขามีงบประมาณในการทำาตรงนี้ ดูว่าการ
ทำาเรื่องกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง มีใครที่เราจะดึงเข้ามา 
มีส่วนร่วมตรงนี้บ้าง เราเลยดึง สสจ. เพราะเรื่องกระเช้าของขวัญ ถ้าเรา 
พบวา่ทำาผดิกตกิาหลกัเกณฑ ์เรากจ็ะตกัเตอืน ยดึ อายดั เรากต็อ้งดงึ สสจ. 
เขา้มา เพราะสสจ.มอีำานาจตามพระราชบญัญตั ิเวลาทำางานเมือ่เราตรวจเจอ
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ตอ้งสง่ตอ่ให้กบัหนว่ยงานทีม่ีหนา้ทีแ่ละอำานาจในการดำาเนนิการในเรื่องนัน้” 
พี่อ้อยเล่าวิธีการทำางาน
 การทำางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้าง 
ในอำานาจหน้าที่บางอย่างที่ท้องถิ่นไม่สามารถทำาได้ แต่กระนั้นก็ยังสามารถ
ร่วมมือทำางานกันได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงแต่ละกิจกรรมสามารถบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีมีบทบาทหลักๆ ของงานนั้น อย่างเช่นงานที่ท้องถิ่นทำาร่วมกับ
สมาคมผู้บริโภคสงขลา
 จุฑา สังขชาติ จากสมาคมผู้บริโภคสงขลา เล่าที่มาที่ไปของการ
ทำางานโครงการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 
ในจังหวัดสงขลาปีที่สองว่า สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.) 
เคยร่วมงานกับท้องถิ่นสี่ห้าที่ในเรื่องของงานคุ้มครองผู้บริโภค เลยอยากทำา 
ต่อยอด และทาง สจรส.อยากให้ท้องถิ่นที่เคยทำางานร่วมกันมาเชื่อมต่อ 
กับท้องถิ่นกลุ่มที่ทางเราทำาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ และมีการปฏิบัติ
การในพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นด้วย ทาง สจรส.อยากจะให้ 2 กลุ่มนี้ทำางาน
เชื่อมต่อกัน 
 จุฑาเล่าถึงวิธีคิดในการทำางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่คิดต่างกับวิธี
ของ สจรส.ว่า วิธีการทำางานของ สจรส. อาจารย์พงค์เทพ เชื่อว่าท้องถิ่น 
มีทุน มีอำานาจ มีบทบาทที่จะไปสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ได้ โดยที่เราไป
เพิ่มงบประมาณให้ หรือเพิ่มคำาแนะนำาให้ ในขณะที่เราคิดว่า ต้องทำาให้ 
ชาวบ้านเข้มแข็งและก็ไปทำางานร่วมกับท้องถิ่น ไม่ว่านายกจะเปลี่ยนกี่คน 
ชาวบ้านกย็งัยนือยูไ่ด ้เราเชือ่วา่ ความเขม้แขง็ของชมุชนตอ้งเกดิจากชาวบา้น
 แต่เพราะต่างคนต่างทำางานที่ตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งทาง สจรส. 
เปน็กลไกกลางในการเชือ่มแตล่ะเครอืขา่ยใหท้ำางานรว่มกนั ทัง้ประสานและ
สนบัสนุนเครือขา่ย สจรส.เปน็หนว่ยงานวชิาการ คดิวา่การทีห่นว่ยงานกลาง
เปน็หนว่ยวชิาการ น่าจะชว่ยสนบัสนนุและชว่ยเชือ่มโยง ชว่ยทำางานคุม้ครอง
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา เชื่อมประสานเครือข่ายและสนับสนุนได้อย่างดี 
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การทำาเร่ืองคุ้มครองผูบ้รโิภคโดยการเชือ่มโยงเครอืขา่ยให้เขา้ใจประเดน็ และ
ส่งต่อข้อมูลถึงกัน และเชื่อมโยงการทำางานลงไปจนถึงระดับพื้นที่ 
 นอกจากนี้ จุฑายังเล่าต่ออีกว่า เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค กลไก
ที่สำาคัญอยู่ในระดับพื้นที่อยู่แล้ว เพราะปัญหาในเร่ืองการบริโภคลุกลาม 
ลงไปถึงหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นให้กลไกในระดับพื้นที่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ 
เท่าทันกับสถานการณ์ จะต้องทำาเรื่องการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ 
คือ การมีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถ สามารถส่งต่อข้อมูล ส่งต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มีการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงกับระดับ
จังหวัด ในขณะเดียวกันกลไกในพื้นที่ อาสาสมัครสามารถเชื่อมโยงกับ 
ท้องถิ่นได้ และโรงพยาบาลประจำาตำาบลได้ และยังมีทุนในการทำางาน จาก
กองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ที่เป็นกองทุน ที่ทำาเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอยู่
ในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ มีครบทุกอย่าง ทั้งงบประมาณ กลไก และองค์ความรู้ 
ที่ทางเราส่งไปให้ ซึ่งสามารถพัฒนากลไกนี้ให้ชัดเจน ก็จะช่วยเรื่องของการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกัน 
 แมว้า่จฑุาและคณะทำางานจะเขยีนโครงการไวแ้คส่บิอำาเภอ บางพ้ืนที่
ทำาไดเ้ยอะ บางพืน้ทีท่ำาไดน้อ้ย บางพืน้ทีท่ำาไดแ้คต้ื่นๆ แต่ความตัง้ใจนัน้จะทำา
ครอบคลุมทั้งสิบหกอำาเภอของจังหวัดสงขลา จุฑาบอกว่ามีบางอำาเภอที่เป็น
จุดบอดจริงๆ โดยเฉพาะโซนสามอำาเภอตอนล่าง อำาเภอเทพา อำาเภอนาทวี 
อำาเภอสะบ้าย้อย และพื้นที่ที่ไกลที่สุด คืออำาเภอระโนด เพราะกลไกทำาได้
ยาก เป็นพืน้ทีอ่ยูไ่กลและกวา้ง หาอาสาสมคัรไม่ได ้ต้องหาคนทีมี่ความสนใจ
และมีศกัยภาพทีจ่ะไปชว่ย ซึง่ของเดมิเมือ่ปแีรกมอีาสาสมคัรอยู ่แตข่าดการ
ประสานงานทีต่อ่เนือ่ง พอทำาตอ่ปทีีส่องกข็าดการติดต่อไปเลย เวลาทีท่ำางาน
จริงๆ พยายามสร้างกลไกเพิ่มในช่วงที่มีจังหวะเหมาะสม แต่ก็ยังเน้นอำาเภอ
หลักๆ ให้สามารถทำางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 “อาสาสมัครมาจากการที่เราทำางานต่อเนื่อง สมาคมคุ้มครอง
ผู้บริโภคทำางานตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เวลาเราไปจัดเวทีในพื้นที่จะมีคน 
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ที่สนใจ และอีกกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เราได้รับคำาแนะนำา บางส่วนเป็น อสม.
ที่ทำางานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว ทำาตอนแรกรู้จักกันไม่กี่คน ถามว่ามีใคร
สนใจบ้าง เขาจะชักชวนกันมา คือให้คนที่เรารู้จักหรือทำางานร่วมกับเรา
อยู่แล้ว ไปทาบทามมาร่วมเวทีกับเรา ถ้าหากเขาสนใจก็ทำางานร่วมกับเรา 
ได้เลย โดยกลับไปสร้างทีมในพื้นที่ ค่อยๆ ขยับขยาย เมื่อได้ทำาต่อเนื่อง 
เวลาที่เราจัดงานหรือมีกิจกรรม เขาก็จะรับภารกิจไปทำาต่อ” จุฑาเผยวิธีการ
หาอาสาสมัครในพื้นที่
 อาจารย์ชโลม เกตุจินดา จากสมาคมผู้บริโภคสงขลาเสริมว่า 
ทำาไมอาสาสมัครในพืน้ทีถ่งึอยากเขา้มาทำางานตรงนี ้เพราะเขาทำางานเกีย่วกบั
พวกอาหาร พวกขนมอยู่ด้วย คุยงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องฉลาก
อาหารเขาก็เข้าใจ ตามกลไกที่มีอยู่เดิมและกลไกที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องที่อยู่
อาศัย เรื่องสหกรณ์ชุมชน 
 “ในระดบันโยบายสว่นกลางไดท้ำาไปหลายรอบแลว้ มทีกุหนว่ยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งบรูณาการอาหารเขา้รว่ม ซึง่คยุกนัคอ่นขา้งชดัแลว้ตอนนัน้
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เพราะเป็นกลไกใหญ่ พูดถึงยุทธศาสตร์อาหารด้วย ซึ่งเป็นแผนใหญ่ แต่จับ
มาเฉพาะงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นกลไกแยก ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ 
คิดว่าน่าจะได้ทำางานกับ สสจ.ในฐานะที่ต้องส่งการเฝ้าระวัง เฝ้าระวังว่าเจอ
ปัญหาอะไร ก็ส่งไปให้เขาตรวจ เมื่อเขาตรวจเรียบร้อยแล้ว เขาควรจะเปิด
เผยข้อมูลหรือผลการตรวจที่ได้สู่สาธารณะ”
 อาจารย์ชโลมบอกว่า อาสาสมัครพ้ืนที่ไหนอยากจะทำาอะไร 
แบบนี้ จะจัดนิทรรศการให้ หรือในระดับปฏิบัติการ แค่เอารถโมบายเข้าไป
ตรวจเพียงอย่างเดียวก่อน และในระดับจังหวัดจะทำาอะไรยังไง อาจจะทำา
หนังสือขอให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยตรวจ ตรวจเลือด ตรวจผลิตภัณฑ์ ตรวจ
ทั้งคนกินทั้งคนปลูก แต่ก็จะไปเจอปัญหาอีกแบบ เพราะงบประมาณได้มา
จำากัดจำานวนที่จะสุ่มตรวจ คือ ต้องคุยในระดับปฏิบัติการ เวลาทำากิจกรรม
ให้เขาเป็นตัวตั้ง แล้วเราค่อยไปขอความร่วมมือ 
 “เจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ ไมเ่ขา้ใจงานคุม้ครองผูบ้รโิภค แตเ่ขา้ใจงาน
ด้านสุขาภิบาล จะเข้าใจว่าถ้าเป็นตลาดแล้วต้องเป็นยังไง หรือเรื่องลูกน้ำา
ยุงลาย แต่ถ้าบอกว่า สมมติว่าคนไปซื้อนมและปรากฏว่านมบูด ทั้งที่ยังไม่
หมดอายุ เอามาที่ท้องถิ่น แล้วเขาจะต้องทำายังไงในฐานะเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน ซ่ึงตรงนี้เป็นองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ต้องรู้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดจะต้องให้ความรู้แก่เขา นี่คือปัญหาที่เจอเวลาลงไปทำางานในพ้ืนท่ี” 
จุฑาสะท้อนปัญหาเรื่ององค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น และชี้ให้เห็น
ว่า สสจ.ทำาได้โดยเรียกเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นไปอบรมให้ความรู้ เพราะการ 
กระจายอำานาจด้านสาธารณสุขลงสู่ท้องถิ่นแล้ว แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นขาด
องคค์วามรู้ เพราะเจา้หนา้ทีท่ีม่าทำางานฝา่ยสาธารณสขุไมรู่ว้า่จบทางดา้นไหน 
ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเลย
 “เราคดิวา่นีเ่ปน็เพยีงจดุเริม่ตน้ และในชว่งเร่ิมตน้ต้องเขา้ไปกระตุน้
ระบบกลไกให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อม ต้องมีคนที่พร้อมทำางานด้านนี้ เพื่อที่
จะใหก้ลไกนัน้ทำางาน ทำายงัไงใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถทำางานได ้โดยใชท้นุทีม่อียู่
คือทุนท้องถิ่น” จุฑาย้ำา
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 ในพื้นที่ที่ท้องถิ่นมีความพร้อม อาจารย์ชโลมบอกว่าสามารถลงไป
ทำางานร่วมได้เลย เพราะเจ้าหน้าที่พร้อมและมีอาสาสมัครพร้อม ซึ่งเรื่อง 
ที่ทำานั้น ตีโจทย์ออกมามีสองเรื่อง คือ เรื่องโภชนาการเด็ก อาจจะทำากับ 
ศนูยเ์ดก็เลก็กไ็ด ้โดยให้ท้องถิน่ดวู่าจะทำายงัไง แลว้เอางบจากกองทนุสุขภาพ 
ท้องถิ่นมาใช้ ส่วนอีกเรื่อง คือ เรื่องตลาด ถ้าอยากจะทำาเรื่องของตลาด 
ปลอดภัย ตลาดสีเขียว หรืออะไรระดับไหน ก็แล้วแต่ว่าท้องถิ่นได้เห็น 
โมเดลแล้วอยากทำาแบบไหน แต่มันยากตรงที่มาจับกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อเอาเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นมาใช้ 
 ดูเหมือนว่าท้องถิ่นที่ทำางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำางาน 
อยูก่อ่นแลว้อยา่งอบต.ควนร ูกย็งัไมไ่ดท้ำางานรว่มกบัสมาคมผูบ้รโิภคสงขลา
มากนัก และสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลาได้ลงทำางานในพ้ืนท่ีท้องถิ่นอื่น
ที่เคยทำาอยู่ก่อนแล้ว โดยให้อาสาสมัครประสานกับท้องถิ่นเอง และมีบาง
ท้องถิน่ทีส่มาคมผูบ้รโิภคสงขลาจบัมอืทำางานรว่มกนั อยา่งเชน่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ ซ่ึงจุฑาบอกว่า ถ้าเอาตามโครงการนี้ ก็ทำางานกับเทศบาลนคร
หาดใหญ่ไปได้เยอะพอสมควร 
 “เราเลยทำาเวทีอบรมผู้ประกอบการที่ทำากระเช้าของขวัญ เช่นร้าน
ที่เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ร้านเกี่ยวกับสุขภาพ ร้านค้าท้องถิ่น ส่วนห้าง
ร้านใหญ่ๆ ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะถูกควบคุมมาจากบริษัทแม่แล้ว แต่ห้าง
ท้องถิ่น ร้านค้าขนาดเล็ก เช่น เคแอนด์เค โว๊ค ถ้าไม่มีใครคอยดูแลหรือ 
มีกติกา ก็จะละเลยเรื่องพวกนี้ เราเลยจัดเวทีร่วมกัน ให้ สสจ. ให้ข้อมูล
ว่า ฉลากควรจะเป็นยังไง ซ่ึงก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง เพราะหน่วยงานไม่ได้ 
บูรณาการกันจริงๆ อย่าง สสจ.ก็จะดูเฉพาะว่ามี อย.หรือเปล่า มีวันเดือนปี
หมดอายุหรือเปล่า แต่เขาไม่ดูเรื่องราคาของกระเช้า เพราะเป็นหน้าที่ของ
กรมการคา้ภายใน หนว่ยงานท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกจ็ะไมเ่ขา้มายุง่เรือ่งของหนว่ยงาน 
อื่น เพราะเขาไม่มีอำานาจ” จุฑาเล่า 
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 แม้ว่าการทำางานไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ยังเห็นการขยับ
ของงานอยู่บ้างเพราะหลังจากเวทีวันนั้น จุฑาบอกว่า สสจ.ได้ออกตรวจ 
ซึ่งได้เชิญสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจร่วมกัน เห็นวิธีทำางานของ สสจ. 
ซึง่ถา้ทำาแบบนีท้กุท้องถิน่ ห้างร้านตา่งๆ จะปฏบิตัติามกฎกตกิาอยา่งเครง่ครดั 
นำาไปสู่การทำาแบบนี้โดยอัตโนมัติ และถ้าทำาแบบนี้ต่อเนื่องจะเป็นผลดีกับ 
ผู้บริโภค ผู้บริโภคเองกจ็ะรว่มตรวจตราไปดว้ยกนั เมือ่เหน็วา่ผูป้ระกอบการ 
ไม่ปฏิบัติตามกติกา สามารถร้องเรียนได้ว่ามีการละเมิดกฎ ในส่วนของ 
หา้งใหญอ่าจจะไมไ่ดม้ปีญัหากบักระเชา้โดยตรง แต่ใชข้อ้ความโฆษณาทีท่ำาให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิด สสจ.ก็เตือนได้เลย เพราะฉะนั้น การทำาแบบนี้ ข้อดีคือ
ทำาให้ห้างตื่นตัว นี่คืองานที่เราทำาไปด้วยกันกับเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 แม้วา่แนวคดิการทำางานของสมาคมผูบ้รโิภคจะเนน้ทีก่ารสรา้งความ
เข้มแข็งให้ชาวบ้าน แต่จุฑาก็ยังยอมรับว่า ท้องถิ่นมีความสำาคัญสำาหรับ 
การทำางานดา้นคุม้ครองผู้บริโภค เพราะถา้ในระดบัผูบ้รหิารไมใ่หค้วามสำาคญั 
การทำางานที่เริ่มมาจากในพื้นที่ก็จะสะดุด และอาจจะไปต่อไม่ได้ 
 การทำางานของ อบต.ควนรู และเทศบาลนครหาดใหญ่ ในด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นว่า ท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอำานาจ 
และผู้บริหารให้ความสำาคัญกับงานคุ้มครองผู้บริโภค สามารถดำาเนินงานได้
ไมย่าก แมอ้บต.ควนรู จะเปน็ทอ้งถิน่เพยีงไมก่ีแ่หง่ของประเทศไทยทีท่ำางาน
ด้านนี้อย่างจริงจัง แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่าง 
ให้กับท้องถิ่นอื่นๆ ได้ในอนาคต ซึ่งความมุ่งหวังจากการตั้งใจทำางานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านมา ยังถือว่าเป็นเพียงการเริ่มต้น สามารถพัฒนา
และทำางานรว่มกบัองคก์รอืน่ๆ ไดโ้ดยการปรบัแนวคดิ วธิกีารทำางานระหวา่ง 
เครือข่ายกับท้องถิ่นให้ได้ การทำางานร่วมกันในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยังเป็นเรื่องที่ต้องฝ่าฟันกันต่อไป •
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บทบาทใหม่ของท้องถิ่นกับโครงการนำาร่อง

โภชนาการสมวัย
ที่ควนรูและชะแล้
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 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกรัก ตำาบลควนรู อำาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา เด็กๆ ทยอยเดินมาเข้าแถว เพื่อรอรับอาหารที่ครูยืนรอตักให้  
เมื่อครูตักให้เรียบร้อยแล้ว ต่างก็เดินไปนั่งกินที่โต๊ะอย่างเงียบๆ เด็กบาง
คนกินอย่างอร่อย แต่เด็กบางคนนั่งมองจานข้าวสีหน้าไร้อารมณ์ความรู้สึก  
นานๆ จะตักข้าวใส่ปากสักคำา กว่าจะเคี้ยวกว่าจะกลืน ตาเหม่อลอยออกไป 
ข้างนอก 
 นางอไุร อนิทสระ ซ่ึงเปน็แมค่รัวประจำาศนูยเ์ดก็เลก็แหง่นี ้ไมเ่พยีง
แตท่ำาอาหารใหเ้ฉพาะศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นลกูรกัเทา่นัน้ เพราะทางองคก์าร
บริหารส่วนตำาบลควนรูมีนโยบายให้ทำาครัวรวม โดยส่งอาหารให้กับศูนย์ 
เด็กเล็กทั้งสามศูนย์ คือ ศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 
ศูนย์เด็กเล็กวัดไทรใหญ่ และศูนย์เด็กเล็กบ้านลูกรัก 
 ข้อดีของการทำาครัวรวม คือ สามารถควบคุมเรื่องของโภชนาการ
ได้ และวัตถุดิบทุกอย่างสามารถหามาจากผลผลิตในชุมชน ซึ่งเป็นผลผลิต
ที่ปลอดสารพิษและส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้วัตถุดิบ
วันต่อวัน 
 ป้าอุไรเลา่วา่ จะเริม่ปรงุอาหารทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เล็กบา้นลูกรกัตัง้แต่
แปดโมงเช้า แล้วกระจายอาหารไปยังศูนย์อื่นตอนเก้าโมง เด็กๆ จะเริ่มกิน
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ม้ือเท่ียงประมาณสบิโมงครึง่ ซึง่เดก็ทัง้หมดรอ้ยสบิแปดคน เดก็อายรุะหวา่ง
สองถึงหกขวบ ทำากับข้าววันละสองอย่าง ทำาขนมหวานสองวันโดยจะเน้น 
ไปที่เมนูถั่ว และอีกสามวันจะให้กินผลไม้ตามฤดูกาล โดยอาหารท่ีทำานั้น 
จะทำาตามสูตร Thai school lunch
 การที่ท้องถิ่นใส่ใจเรื่องโภชนาการของเด็ก นับเป็นเรื่องที่ดี เท่าที่
พูดคุยกับนายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลควนรู ทำาให้รู้ว่า 
นายกให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก การทำาเรื่องโภชนาการ 
ของเดก็โดยมีนโยบายใหศ้นูยเ์ดก็เลก็ในทอ้งถิน่ ใส่ใจเรือ่งของเดก็ การส่งเสรมิ 
ใหเ้ด็กได้รับอาหารทีม่ปีระโยชนแ์ละปลอดภยั เปน็โครงการทีส่บืเนือ่งมาจาก 
การทำาเรื่องความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย
 นายกถั่นเล่าถึงแนวคิดที่สนใจและหันมาให้ความสำาคัญกับการ
ทำางานในเรือ่งของความมัน่คงทางอาหาร ความปลอดภยัทางดา้นอาหาร และ
โภชนาการว่า เริ่มแรกไม่ได้มีความรู้ความคิดที่จะทำาเรื่องนี้ แต่พอได้เข้าร่วม 
ไปเหน็ ไปศกึษาดงูานตา่งๆ ทัว่ประเทศ พบว่า ประเทศไทยเปน็พืน้ทีท่างการ
เกษตร และมีความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่แล้ว แต่ว่านโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลทีผ่่านมา จะเนน้สง่เสรมิหรอืพฒันาไปทีอ่ตุสาหกรรม พฒันาประเทศ
ให้ก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม 
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 “ผมมองวา่ อาชพีเกษตรอยูใ่นสายเลอืดของคนไทย แต่อตุสาหกรรม 
ถึงแม้จะพฒันาหรอืเราจะเกง่อยา่งไร แตก่ต็ามประเทศอืน่ๆ ไมท่นั เพราะเรา
ไม่มีพื้นฐานทางด้านนั้น เราจะเก่งยังไงก็ยังต้องตามหลังเขาอยู่ตลอด และ
ยังโดนเขาเข้ามาเอาทรัพยากร วัตถุดิบ แบบทำาลายล้าง โดยเฉพาะวัตถุดิบ
หรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร” นายกอธิบาย
  นายกถั่น ยกตัวอย่างให้เห็นภาพของนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการ
ทำาลายความม่ันคงทางอาหารโดยเฉพาะเรื่องของพลังงาน ที่รัฐบาลมุ่งเน้น
เรื่องการปลูกพืชพลังงาน เช่น การส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำามัน กลายเป็นว่า
มาทำาลายความม่ันคงทางด้านอาหารแทน ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งประเทศ 
และในฐานะที่เป็นตัวแทนในการบริหารระดับตำาบล ก็หันกลับมามองภาพ 
ในระดบัตำาบล ยอ่ส่วนลงจากระดบัประเทศ เพราะเราไม่มีศกัยภาพพอในการ 
ทำาใหญ่ระดับประเทศ เลยคิดว่าทำาอย่างไร ถึงจะรักษาพื้นที่ความมั่นคงทาง
ด้านอาหารในตำาบลควนรูให้ได้นานที่สุด คิดว่าทำาอย่างไรถึงจะผลิตอาหาร 
ใหพ้อกบัคนในตำาบลควนร ูเหลอืบา้งจะไดเ้อาไปขายให้กบัคนขา้งนอก คดิว่า 
ทำาอย่างไรให้ท่ีดินในควนรูเป็นพื้นที่สำาหรับทำาการเกษตร สำาหรับปลูกข้าว 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ คิดว่า ถ้าเราทำาตรงนี้ได้ ถึงแม้จะไม่รวย แต่ก็ไม่อด 
คิดอยู่ประมาณนี้ เลยได้ใช้นโยบายต่างๆ ลงไปเสริม งานเกษตรเพิ่มขึ้น 
 จากความคดิทีจ่ะพฒันาพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ 
ทำาใหน้ายกถัน่เปลีย่นความคดิจากทีเ่คยทำาแตเ่รือ่งอืน่ๆ เปล่ียนมาคดิทำาเรือ่ง
เกษตร ส่งเสริมปลกูผกั ปลกูขา้ว เมลด็พนัธุ ์ซึง่เปน็ฐานในการจดัการเรือ่งของ 
ความมัน่คงทางอาหาร และสง่ผลเชือ่มโยงใหท้ำาโครงการต่อเนือ่งในเร่ืองของ 
อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ด้วยการสะสมประสบการณ์และ
เรียนรู้งานจากที่อื่นๆ 
 จากแนวคิดของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบนควรรู ฉายภาพ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นได้
ทั่วไป ไม่เพียงแต่แนวคิดในการจัดการ แต่ยังลงมือทำาจนเกิดเป็นรูปธรรม
และกลายเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ของท้องถิ่นอีกด้วย
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 นายกถัน่เลา่วา่ หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ไปทำางานกบัสถาบนัการจดัการระบบ
สขุภาพ (สจรส.) ตอนนัน้ยงัใชช้ือ่ว่าสถาบนัวิจยัระบบสขุภาพ (สวรส.) และ
ทำาตอ่เน่ืองมาจนมาถงึโครงการยทุธศาสตรก์ารบรูณาการระบบอาหารจงัหวดั
สงขลา พอเข้าร่วมโครงการนี้ จากที่มองอยู่แค่ว่าทำาอย่างไรให้มีอาหารเพียง
พอสำาหรับคนควนร ูพอไดร้ว่มเรยีนรู ้กพ็บว่า นอกจากมอีาหารเพยีงพอแลว้ 
อาหารต้องปลอดภัยด้วย และตอนนั้นคิดว่าพอแล้ว แต่พอเข้ามาเรียนรู้ 
พบว่า ยังต้องกินให้ถูกกับหลักโภชนาการด้วย ไม่ใช่กินแค่อิ่มอย่างเดียว 
ซึ่งรศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ จาก มอ.ก็เข้ามาให้ความรู้เสริมในเรื่องนี้ 
 “ผมได้ความรู้เพิ่ม มีอาหารพอเพียง มีความมั่นคงทางอาหาร 
กนิอาหารปลอดภยัและสมวัยดว้ย กเ็ลยไดเ้ขา้มาสู่โครงการนี ้เกดิการพัฒนา
ท่ีหลากหลายขึน้มา จากทีท่ำาแคเ่รือ่งเดยีวแตส่ามารถเชือ่มโยงไดเ้ปน็รอ้ยเรือ่ง 
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ทำาแค่หนึ่งเรื่องแต่ได้ประโยชน์เป็นร้อยเรื่อง พอได้ทำาแล้ว ผมคิดว่า 
คุ้มค่า เพราะได้ประโยชน์ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้องเลย จนถึงผู้สูงอายุ งานนี้
ทำาแล้วสบายใจและได้บุญ ถึงจะเหนื่อยสักนิดแต่ก็สบายใจและมีความสุข
ที่ได้ทำา ผมก็พูดกับทุกคนว่า ถือว่าได้บุญที่ได้ทำาโครงการนี้” นายกถั่นเล่า
ด้วยความปลื้มใจ 
 นี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะจากการเริ่มต้นเพียงแค่คิด 
ทำาเร่ืองเลก็ๆ ของนายกถัน่ ทีค่อ่ยๆ ขยบัจนกลายเปน็เรือ่งใหญ ่มเีปา้หมาย
ชัดเจน ประกอบกับการไม่นิ่งเฉยเมื่อเจอทางตันของนายก เร่ิมหาความรู้ 
ด้วยการเข้าหาหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้เรื่องที่สนใจและกำาลังทำาอยู่ 
นายก อบต.ควนรู ยอมรับว่า ความสำาเร็จของโครงการนี้ คือการได้เรียนรู้ 
ทำาใหไ้ดพ้ฒันาตวัเองและนำามาทอ้งถิน่ทีต่วัเองบรหิารจัดการอยู ่และทีส่ำาคญั 
นายกบอกว่า การได้ทำางานเรื่องน้ีทำาให้เกิดความสุขกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ทำาและ
ร่วมทำา และคนในท้องถิ่น 
 นายกถั่นให้กำาลังใจคนทำางานทุกคนว่า เหนื่อยสักนิดยุ่งสักหน่อย 
เพราะเป็นงานที่ไม่คุ้นเคย ก็ต้องค่อยๆ ปรับกันไป โดยเฉพาะคนของ อบต. 
เพราะเขาไม่คุ้นเคยกับงานแบบนี้ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนว่า จากที่เคยทำา
อะไรสักอยา่งกค็ดิวา่เปน็หนา้ทีข่องคนโนน้คนนีต้อ้งทำา แตน่ีพ้อมาทำาโครงการ
นี้ ซึ่งคิดเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะนอกจากทำาตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
ตัวเองก็ต้องลงมือทำาด้วย แล้วคนอื่นถึงจะมาช่วยทำา 
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 “ส่ิงที่ได้จากโครงการนี้ ผมถือว่า หัวใจของงานนี้ คือได้พัฒนา
คน งานพัฒนาทุกอย่าง พัฒนาอะไรก็ไม่สำาคัญเท่ากับการพัฒนาคน และ 
ทุกส่วนทุกฝ่ายได้ร่วมทำากันหมด ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รพ.สต. และกลุ่มผู้ปลูก ผู้ผลิต โดยตรง 
และลึกลงไปถึงแม่ครัว ไม่มีงานไหนที่ทำาไปจนถึงแม่ครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง 
เหมือนกบัโครงการนีเ้ลย” นายก อบต. เผยถงึสิง่ทีค่นทำางานนีไ้ดโ้ดยไมรู่ต้วั
 การทำางานพฒันาในเรือ่งของความมัน่คงทางอาหาร อาหารปลอดภยั
และโภชนาการสมวัย ถึงแม้จะดูเป็นภาพใหญ่ท่ีเกินกว่าจะทำาให้เป็นจริงได้
ทุกเรื่อง แต่ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ของนายกและคณะทำางาน ทำาให้สามารถฝ่า
อปุสรรคไดเ้กอืบทัง้หมด และเริม่เปน็ผลดทีีค่นใหก้ารยอมรบัมากขึน้ นายก
ถั่นบอกว่า ก็ต้องค่อยๆ หาวิธีพูดให้ชาวบ้านเข้าใจ ลงมือทำาให้ชาวบ้าน 
เห็นว่า สิ่งที่ตนคิดอยู่นั่นเป็นเรื่องที่ดีและมีความเป็นไปได้แน่นอน โดยการ
เร่ิมจากปลูกพืชปลูกผัก และการให้ความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำา 
จนการทำางานเป็นระบบมากขึ้น 
 นายกถั่นเล่าย้อนถึงตอนที่เริ่มทำาว่า ตอนคิดที่จะทำาเรื่องนี้ โดยให้
ชาวบ้านปลกูผกัตามครวัเรอืนกอ่น สง่เสรมิให้ปลกูผกัทกุครวัเรอืน โดยแจก 
ทอ่ซเีมนตใ์หท้กุบา้น คนกใ็ห้ความร่วมมอืประมาณ 70-80% แจกทอ่ซเีมนต์
ให้ทุกบ้าน ทั้งที่ไม่มีความจำาเป็นอะไร เพราะปกติชาวบ้านปลูกกันอยู่แล้ว 
แต่ที่ทำาแบบนี้เพื่อเป็นกุศโลบาย เพราะถ้าเราไปพูดให้เขาปลูกเฉยๆ ดูจะ
ธรรมดาเกินไป และไม่มีแรงกระตุ้น บางคนไม่ชอบปลูกต้นไม้เลย แต่พอ
มีท่อซีเมนต์วางอยู่หน้าบ้านก็จะทำาให้อยากปลูกขึ้นมา ปลูกวางไว้หน้าบ้าน 
ก็กลายเป็นไม้ประดับและกินได้ด้วย 
 วิธีการสร้างแรงจูงใจง่ายๆ ของนายกถั่น ทำาให้ชาวบ้านไม่รู้สึกว่า
ต้องทำางานเพิ่ม เพียงแต่ทำาให้เป็นระบบระเบียบขึ้นมา การเปลี่ยนแปลง
หลังจากท่ีส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผัก โดยการใช้กระถางซีเมนต์เป็นเครื่อง
มือนั้น ทำาให้ง่ายต่อการพูดคุยเรื่องผักปลอดสารพิษ และประโยชน์ของการ
ปลูกผักเอง ซึ่งชาวบ้านสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งที่ตัวเองทำา ไม่ว่า
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จะเปน็การประหยดัรายจา่ย หรอืเรือ่งของสขุภาพ เพราะไดก้นิผกัทีป่ลกูเอง 
ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าไม่ได้ใส่สารพิษลงไป 
 นายกถั่นบอกว่าแค่เรื่องส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักกินเองยัง
สามารถคุยเรื่องเศรษฐกิจได้ คุยเรื่องสุขภาพได้ด้วย ซึ่งปกติชาวบ้านก็กลัว
เรื่องผักที่ซื้อกินจากข้างนอก ว่ามีสารพิษ เลยไม่เป็นเรื่องยากในการชี้นำาให้
เขาหนัมาสนใจปลกูผกัปลอดสารพษิ เหลอืจากกนิกเ็กบ็ขายกนัเองในหมู่บา้น 
ใครปลูกอะไรก็เอาขายเอามาแลกกัน 
 ส่วนนางอมิตตา ประกอบชัยชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลควนรู หรือ รองบุ๋มซึ่งทำางานและรับผิดชอบโครงการนี้ด้วย พูดเสริม
นายกถั่นว่า ตอนเร่ิมทำาและต้องเข้าไปประสานงาน คนก็ยังไม่เข้าใจว่า
ทำาไมต้องทำาแบบน้ี ไม่เข้าใจว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรที่เราเข้าไปทำาเรื่องนี้  
ซึ่งชาวบ้านเองก็คงสงสัยเหมือนกัน 
 นายกถั่นบอกว่า ได้มอบหมายให้รองนายกบุ๋มเข้าไปประสาน 
สร้างความเข้าใจในพื้นที่ ให้ข้อมูลเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารและ
โภชนาการ ซึ่งต้องพึ่งพาโรงพยาบาลประจำาตำาบลและโรงเรียนด้วย โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้ามารับฟัง 
 รองบุ๋มเลา่วา่ ปญัหาและอปุสรรคในการทำางาน คอื เรือ่งงบประมาณ 
เพราะเวลามีงบประมาณเข้ามา คนสงสัยว่าจะทำาอะไรกันอีก เรื่องเงิน 
จึงกลายเป็นที่สงสัย เพราะฉะนั้นเวลาเราทำางานอะไรสักโครงการต้องชี้แจง 
ให้ทราบทั่วกัน ซึ่งงบประมาณจากส่วนอ่ืนๆ จะนำามาใช้ยากมาก แต่งบ
ประมาณจาก สจรส. จะใช้ง่าย บางทีงบมีน้อย จะเกิดคำาถามว่า ทำาไม 
ตอ้งจา้งคนนี ้ซึง่กจ็ริงอยา่งทีเ่ขาคดิกนั เราจงึตอ้งกระจายไปยงัคนอืน่ๆ ดว้ย 
 “การจ้างทำาอาหารกลางวันและอาหารว่างเวลามีประชุม จ้างอยู่แต่
คนเดิมๆ นายกเลยต้องเปลี่ยนวิธี มาเป็นอาหารปิ่นโต เราเคยทำาและเป็น
ที่ประทับใจ แค่แต่ละคนนำาอาหารมาคนละปิ่นโต มากันร้อยคน มีอาหาร
เป็นร้อยชนิด สามารถเลือกกินได้ตามใจชอบ มีอาหารหลากหลาย และ
การทำาแบบนี้เป็นการดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ด้วย แต่ก็มีบาง
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พื้นที่เท่าน้ันที่ทำาได้ บางพื้นที่เป็นชุมชนเมืองยังทำาไม่ได้ ซึ่งเพราะเขามอง 
ไมเ่หน็ภาพ เขากป็ฏเิสธเรือ่งนี ้แตไ่มเ่ปน็ไร คอ่ยๆ เรียนรู้และปรับเปล่ียนไป
เรือ่ยๆ” รองบุม๋เผยอกีหนึง่วธิใีนการจดัการเรือ่งของอาหารและงบประมาณ
 นายกถั่นพูดเสริมเรื่องอาหารปิ่นโตว่า ตอนนี้ทำาอยู่ที่หมู่ 6 
ซึง่เปน็ศนูยเ์รยีนรูเ้พือ่การพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบบา้นหนองเสาธง 
หมู่ที่ 6 ตำาบลควนรู อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลามีคณะมาศึกษา 
ดูงาน ซึ่งมีคนเข้าร่วมและนำาอาหารปิ่นโตไป มีหลายหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4, 
5, 6, 9 ตอนนี้เริ่มขยายออกไป หมู่ที่ 1 กับ หมู่ที่ 7 เกือบทุกหมู่บ้าน
แล้วที่เข้าร่วม แต่ยังน้อยอยู่ 
 วิธีคิดของนายกถั่นในการพาอาหารปิ่นโตไปร่วม นอกจากมีอาหาร 
ให้กินที่หลากหลายแล้ว ยังทำาให้ชาวได้ร่วมเรียนรู้ด้วยว่าทาง อบต.กำาลัง 
ทำาอะไร ซึ่งนายกถั่นบอกว่า ส่วนใหญ่จะนำาอาหารปิ่นโตมาเวลามีคณะ
ศึกษาดูงานจากข้างนอกมาดูงานที่นี่ มาครั้งละประมาณร้อยคน ซึ่งมาบ่อยๆ 
ถ้าหากจ้างแม่ครัวทำา จะได้กับข้าวแค่สองอย่าง แต่ถ้านำามาเป็นปิ่นโต 
แค่ห้าสิบสาย จะมีกับข้าวเป็นร้อยอย่าง เพราะในแต่ละปิ่นโตจะมีกับข้าว 
ถึงสองอย่าง มีขนมหวานด้วย มีผลไม้ด้วย ซึ่งใครจะเอาแกงอะไรมาก็ได้ 
พอมารวมกันแล้วก็จะครบ อยากกินอะไรสามารถเลือกได้ตามใจชอบ 
 นอกจากนี ้ในศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ เปน็จดุสาธติ มกีารปลกูพชืผกัทัว่ไป 
สวนสมรม ซึ่งศูนย์จะเป็นสถานที่สำาหรับประชุม อบรม สัมมนา และรับรอง
คณะทีม่าศกึษาดงูาน และยงัมกีจิกรรมเสรมิ คอื สาธติการปลูกไผ่ เล้ียงปลา 
ปลูกพืชผสมผสาน และทำานา ธนาคารข้าว และในระดับครัวเรือน 
มีครัวเรือนเศรษฐกิจต้นแบบ และที่บ้านของชาวบ้านมีการเพาะพันธุ์ต้นไม้ 
ตอน ชำา เสียบยอด ปลูกผักเลี้ยงปลา ถือว่า ครบองค์ประกอบเหมือน 
มีคนมาซื้อถึงบ้าน เพราะมีการขายผ่านอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ออนไลน์
 การเริ่มทำาด้วยเรื่องเล็ก อบต.สามารถรับมือและจัดการได้ทั้งหมด 
แต่มีการขยายการทำางานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น การทำางานร่วม
กนัยอ่มสง่ผลให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ นายกถัน่บอกวา่ ตอนนีห้นว่ยงาน



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา122

หลักๆ มีโรงพยาบาลประจำาตำาบลและโรงเรียน เพราะทำางานร่วมกันตลอด 
โดยเฉพาะโรงเรียน ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้ 
ลูกหลานได้เรียนรู้ เรื่องการทำาการเกษตร เรื่องของความมั่นคงทางอาหาร 
 “ตอนน้ีท่ีโรงเรียนวัดไทรใหญ่เปิดให้วิทยากรในท้องถิ่นเข้าไป
ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแล้ว สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง เพื่อ
ให้ชุมชนได้ให้ความรู้กับเด็ก เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ส่วนโรงเรียนชุมชน 
บ้านโคกค่ายก็เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ซึ่งมีกลุ่มยุวเกษตรกร มีกิจกรรม 
ที่หลากหลาย เช่น เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงไก่ไข่ มีการปลูกผักพื้นบ้าน ชะอม 
มะขาม พริก มะกรูด เด็กกลุ่มยุวเกษตรก็นำาความรู้ตรงนี้กลับไปทำาต่อ 
ที่บ้าน” นายกถั่นเล่า
 การทำางานที่ไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมทำาให้เกิดผลดีและประสบ
ความสำาเร็จได้เร็ว ซึ่งนายแนว สิริมุศิกะ ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชน 
บา้นโคกค่าย เลา่ใหฟ้งัวา่สภาพของโรงเรยีนมพีืน้ทีเ่ยอะ เลยคดิวา่จะปลกูไม้
ประดบั ไมด้อก การทำาเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพยีง เริม่คดิเรือ่งการพฒันา
โรงเรียนใหมี้รายได ้เริม่ปลกูตน้มะขาม ชะอม ปลกูเพือ่หารายไดใ้หโ้รงเรยีน 
ขายผลผลิตกับเพาะกิ่งพันธุ์ขาย นอกจากนี้มีเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยง 
ปลาดุก เลี้ยงกบ และเพาะเห็ด และยังมีโครงการยุวเกษตร แนวคิด 
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ตรงนีต้อ้งบรูณาการกนั เพือ่สรา้งเดก็ โดยการสรา้งพ้ืนทีโ่รงเรยีนใหเ้ปน็ระบบ
เด็กจะได้เป็นระเบียบ เป็นการฝึกวินัยให้เด็กจากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ผมคาด
หวังมากที่สุดจากการทำาเรื่องนี้คือ เด็กต้องได้ความรู้ และรายได้ที่เกิดจาก
กจิกรรมทีท่ำาตอ้งไปถงึโรงเรยีนและเดก็เปน็หลกั และสอนใหเ้ดก็พ่ึงตนเองได ้
 นับเป็นความสำาเร็จของการทำางานโครงการนี้ จากการบริหารจัดการ
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลควนร ูเมือ่ทกุฝา่ยใหค้วามรว่มมอื งานกเ็ดนิได้
โดยไมส่ะดดุ เพราะเมือ่ทกุคนเหน็ความสำาคญัของสขุภาพ การไดก้นิอาหาร
ทีม่ปีระโยชน ์ปลอดสารพษิ ทกุคนกต็ระหนกัและให้ความร่วมมือเปน็อยา่งด ี
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 สำาหรับนายกถั่น นักคิดนักพัฒนา ไม่ได้หยุดคิดแค่ทำาเรื่อง 
ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ยังวางแผน
ไปถึงการทำางานในอนาคต ซ่ึงไม่ได้หลุดออกไปจากประเด็นเรื่องของ 
สุขภาพ
 นายกถั่นบอกว่า จะเน้นเรื่องสุขภาพเหมือนเดิม ในเมื่อสร้าง 
ความมัน่คงทางดา้นอาหารได ้เร่ืองความปลอดภยั และเรือ่งโภชนาการ ตอ่ไป
ต้องมองไปที่การพัฒนาด้านสุขภาพ เรื่องสุขภาวะสี่มิติ คือ ทางด้านร่างกาย 
สังคม จิตใจ และสตปิัญญา นายกถั่นบอกว่า ตอนนี้มีโครงการอยู่ในหัวแล้ว 
จะทำาสถานีสุขภาวะสี่มิติ ตำาบลควนรู ซึ่งต่อยอดจากโครงการนี้ ทำาให้คดิตอ่
ไดห้ลายเร่ือง ตอนนีย้งัไมไ่ดค้ดิลงไปในรายละเอยีด ซึง่งานทีจ่ะทำาจะรวบรวม
เอาพื้นที่ที่เคยทำามาทั้งหมดมาทำามาต่อยอด ซึ่งจริงๆ แล้ว เรื่องที่จะทำามันมี
อยู่แล้ว เพียงแต่เราเอามาจัดให้เป็นเรื่องให้เป็นระบบขึ้นมา 
 “สถานีสุขภาวะฯ ผมมองในเชิงการพัฒนาว่า คนหนึ่งคน เราจะ
มองแค่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เมื่อก่อนคิดว่าคนแข็งแรงสมบูรณ์คือสุขภาพ
ดีแลว้ แตจ่ากการทำาโครงการนี ้เราไดเ้รยีนรูแ้ละพบวา่แคน่ัน้ยงัไมพ่อ สถานี
สุขภาวะตามความคิดของผม ถ้าผมได้คุยกับคนที่มีความรู้ จะสามารถ
ปรับอะไรได้อีก ผมมองว่า คนต้องมีความพร้อม คนที่จะให้ดีสมบูรณ์ได้  
ตอ้งมีพร้อมท้ังส่ีอยา่ง คอื รา่งกายสมบรูณแ์ขง็แรง จติใจตอ้งด ีตอ้งเอือ้เฟือ้ 
ต้องเป็นคนมีจิตอาสา ต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และอยู่ร่วม
ได้กับสังคมที่หลากหลาย ถึงจะเป็นคนไม่มีความรู้ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เป็น
คนทีใ่ฝรู่ ้ตอ้งขยนั หมัน่เรียนรู้อยูต่ลอด ซ่ึงผมจะใชส้ถานตีรงนีเ้พือ่สอนคน 
โดยทีท่ำาใหเ้ขาเหน็และสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเองทัง้หมด ใหเ้ขาไดค้ดิของ
เขาเอง ให้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนคน ผมคิดไว้แบบนี้ ซึ่งผมวางแผนไว้ว่าจะทำา
ปีหน้า” นายกเผยถึงแผนงานที่จะทำาในอนาคต 
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 ธรรมนูญสุขภาพที่ชะแล้
 นอกจากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลควนรแูลว้ ยงัมทีอ้งถิน่ทีใ่หค้วาม
สำาคัญกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ
สมวัย อีกหนึ่งแห่ง คือ เทศบาลตำาบลชะแล้ ซึ่งผู้บริหารให้ความสำาคัญ 
ต่อเรื่องนี้ ถึงกับมีธรรมนูญสุขภาพเป็นของตัวเอง ซึ่งมีกิจกรรมครบทั้งสาม
เรื่อง และเรื่องที่โดดเด่น คือ โภชนาการอาหารสมวัย
 ที่ศูนย์เด็กเล็กสว่างอารมณ์ เทศบาลตำาบลชะแล้ มีแนวคิดในการ
ทำางานสร้างเสริมโภชนาการเด็ก ตามสูตร Thai school lunch เช่นเดียว
กับที่ อบต.ควนรู
 ครูสินีนาฏ ทองคำา หรือครูนี เล่าให้ฟังว่า เม่ือก่อนทำาอาหาร
กลางวันสำาหรับเด็กอยู่แล้ว และประมาณสองปีที่แล้วได้รับคำาแนะนำา 
จาก มอ.หาดใหญ่ว่า ในแต่ละมื้ออาหารเด็กต้องได้รับสารอาหารครบ 
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ทั้งห้าหมู่ พอโครงการนี้เข้ามา เราก็เริ่มใช้วัตถุดิบในชุมชน แม้ว่าเด็กจะ 
ไม่ค่อยชอบกินผัก ที่ชอบกินก็มีไม่กี่อย่าง พวกผักกาด ตำาลึง แต่เราก็
พยายามใหม้ผีกัในทกุมือ้ ซึง่ในการทำาเมนอูาหารตามโปรแกรม Thai school 
lunch นั้น จะมีปัญหา เพราะหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารไม่ค่อยได้ 
 “เมื่อก่อนจะมีแม่ครัวเหมาทำาอาหาร ตอนนี้เปลี่ยนมาให้ครูจัดการ
เอง เด็กทั้งหมดมีห้าสิบคน ตั้งแต่อายุสองปีครึ่งถึงส่ีปี พอทำาอาหาร 
ให้เด็กเอง สามารถเลือกวัตถุดิบปลอดสารพิษได้ แต่สำาหรับผลไม้ บางที
เราก็ต้องซื้อตามท้องตลาด จะให้เด็กกินถั่วเขียวต้มน้ำาตาล เดือนละสอง 
ถึงสามครั้ง” ครูนีเล่า 
 ครูนีบอกว่า การพัฒนาทำาให้อาหารได้คุณภาพ แต่งบประมาณ 
ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในเทอมแรก ครูต้องใช้เงินตัวเองชดเชย และจากการ 
ที่ได้คุยกับศูนย์เด็กเล็กที่อื่นๆ พบปัญหาเหมือนกัน คือ การเหมาทำาอาหาร 
ให้เด็ก อาหารไม่ค่อยมีคุณภาพ แต่ถ้าครูทำาเอง ขาดเหลืออะไร ครูสามารถ
ว่ิงหาเพิ่มเติมได้ และนอกจากนี้ก็ยังเสนอต่อเทศบาลว่า จะปลูกผักเอง  
เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการปลูกผักด้วย 
 “ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็ก โดยเฉพาะเรื่องน้ำาหนัก ตอนนี้ 
มีประมาณสิบคน น้ำาหนักเกินสองคน และส่วนสูงตามเกณฑ์ ระบบเฝ้า
ติดตามโภชนาการสมวัย จะชั่งน้ำาหนักทุกเดือน และติดตามโปรแกรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเด็กผอมน้ำาหนักไม่ถึงเกณฑ์ เราสามารถแก้ได้ 
แต่เรื่องเด็กอ้วน เราแก้โดยไม่ให้เด็กกินนมขวด แต่ทำาได้เฉพาะตอนเด็ก
อยู่ที่ศูนย์เท่านั้น พอกลับไปบ้านเด็กก็กินนมขวดเหมือนเดิม เราจะประชุม
ผู้ปกครองและรายงานให้ผู้ปกครองทราบ ปีละสองครั้ง แต่ถ้ามีปัญหาอะไร 
ก็สามารถเรียกผู้ปกครองประชุมนอกรอบได้”
 ทางด้านครูกนกวรรณพร แสงจันทร์ หรือ ครูดา ซึ่งเป็นคนทำา
โปรแกรม Thai school lunch ส่งรายงานให้เทศบาลทุกเดือน และเรายัง
ทำาหนังสือถึงผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือในการเลือกเมนู
อาหารสำาหรับเด็กด้วย
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 ครูของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ บอกว่า การได้สอนเด็กดูแลเด็กเป็น 
ความสุขอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเราได้เห็นการพัฒนาของเด็กไปในทางที่ดีขึ้น
ทุกๆ ด้าน เห็นเด็กอยู่ดีกินดี ได้รับอาหารที่ปลอดภัยและได้รับสารอาหาร 
ครบทัง้หา้หมู ่เดก็นอนหลบั พกัผ่อน เลน่กบัเพือ่นๆ เดก็มีความสุข เหน็เดก็ 
มีความสุขครูกม็คีวามสขุไปดว้ย เหน็เดก็ๆ มพีฒันาการทางรา่งกาย อารมณ ์
สังคม จากพืน้ฐานของการไดก้นิอาหารทีม่ปีระโยชน ์เดก็อิม่ทอ้ง สมองกเ็ดนิ
 นั่นเป็นคำาบอกเล่าของคนที่ปฏิบัติงานในด้านโภชนาการสมวัย 
ในแต่ละศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำาบลชะแล้ 
 นายวิชิต สิทธิพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลชะแล้  
เล่าที่มาที่ไปของโครงการการขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับ 
ท้องถิ่นว่า ปีนี้ย่างเข้าปีที่สอง เป้าหมายอยากให้มีแผนที่ทางอาหาร และจะ
พยายามทำาให้เป็นรูปเป็นร่างภายในสองถึงสามเดือนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการบูรณาการภาวะโภชนาการ ซึ่งตัวชี้วัดที่เราได้ทำาเมื่อปีที่แล้ว ภาวะ
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เด็กขาดสารอาหารหรือน้ำาหนักเกินมียี่สิบสองราย ยกตัวอย่างให้ดูเฉพาะ 
ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อน โดยให้ครูติดตามและเปลี่ยนระบบอาหารของเด็ก 
ซึ่งถือว่า ช่วยได้ระดับหนึ่ง จากปัญหาตั้งแต่เริ่มทำามา จากเด็กทั้งหมด
ประมาณหกสิบคน และเด็กตกอยู่ในภาวะเกินและขาดสารอาหารยี่สิบสอง
คน ถือว่าค่อนข้างสูงมาก พอเราปรับเปลี่ยนอาหารแล้ว ก็ให้ครูติดตาม
ประเมินผล วัดส่วนสูงชั่งน้ำาหนักเป็นประจำา วัดเด็กเสร็จก็ทำาประชาคม 
กับผูป้กครอง ผลปรากฏวา่ตอนนี ้เดก็ทีอ่ยูใ่นภาวะขาดอาหารและเกนิเหลอื
อยูเ่พยีงหา้ถงึหกคน ซ่ึงอาจจะไมเ่ตม็ตามเกณฑ์ เพราะเดก็บางสว่นเรยีนจบ
ไปแล้วด้วย ตอนน้ีรวมทั้งเด็กที่เข้ามาใหม่ห้าถึงหกคนนี้ไม่มีภาวะขาดสาร
อาหาร มีแต่น้ำาหนักเกิน เด็กอ้วน ซึ่งถือว่า ดีขึ้นมาก 
 “ตอนน้ีใหค้รตูดิตามตลอด ซึง่ผมเนน้ทำาทีศ่นูยเ์ดก็เลก็กอ่น ทกุวนั 
ครูท่ีศูนย์เด็กเล็กจะส่งเมนูอาหารมาให้ ครูทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็น 
อย่างดี และตั้งใจทำากันทุกคน ทำาประชาคมกับชาวบ้าน ซึ่งการทำาแบบนี้
เป็นเรื่องที่ทำาได้ไม่ง่าย ที่เทศบาลรับทำาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่น พื้นที่
ตำาบลอื่น รถรับส่งเด็ก ผู้ปกครองต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่ที่นี่
ทางเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด”
 รองวิชิตเล่าว่า พอได้มาทำาโครงการบูรณาการอาหาร เมื่อปีที่แล้ว
ตอนทำาประชาคม ผู้ปกครองถามว่า จะมีปัญหาอะไร ลูกเขากินดีทุกวัน 
เขาคิดว่า เราทำาประชาคมในคราบของนักการเมือง หรือเพื่อหาเสียงนั่นเอง 
บางคนพูดประมาณว่า “ลูกหมันกินดีพรือ เที่ยวมายุ่งลูกเพื่อน” ซึ่งสิ่งที่เรา
ทำาอยูน้ี่ กเ็ป็นเร่ืองทีด่ ีเหมอืนเวททีีเ่ราทำาใหเ้ขาเหน็ เพราะเวลาเราทำาเราจะ
เชญิหน่วยงานมาให้ความรู ้เลยทำาให้เขาเชือ่ เพราะคนทีม่คีวามรูม้าใหข้อ้มลู 
เขาเองกไ็ดม้โีอกาสศกึษาเรยีนรูด้ว้ย เจา้หนา้ทีส่าธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล 
และรศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ มาลงพื้นที่ เก็บข้อมูลด้วย ซึ่งถ้าคิดให้ดี 
ก็ถือว่าสิ่งที่เราทำาอยู่นี่ ก็สมบูรณ์แบบ 
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 “เรามเีครอืขา่ยขา้งนอกชว่ยหนนุเสรมิ เพราะถา้ทำาตามลำาพงักอ็าจ
จะไม่ประสบผลสำาเร็จ ถือว่าโชคดี ที่ได้รับการหนุนเสริม ไม่เฉพาะเรื่อง 
เงินทุน แต่มีการหนุนเสริมในเรื่องของความรู้ด้วย ถือว่ามากทีเดียว เราก็
เปน็แคต่วัเชือ่มให ้ระหวา่งชาวบา้นกบัคนทีม่าใหค้วามรู้ เพราะถา้อยู่ๆ  นายก 
หรือรองนายกผุดโครงการแบบนี้ขึ้นมา ชาวบ้านก็จะต่อต้าน เพราะนายก
หรือรองนายกไมม่คีวามรูเ้รือ่งนี ้พอเราเชญิภาคเีครอืขา่ยจากขา้งนอกเขา้มา 
ก็ทำาให้เขาเชื่อมั่นมากขึ้น” 
 รองนายกเล่าว่าตอนทำาประชาคม บอกผู้ปกครองว่า ไม่ว่าเด็กจะ
ขาดสารอาหารหรือน้ำาหนักเกิน จะมาฝากความหวังไว้ที่เทศบาลอย่างเดียว 
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ไม่ได้ เพราะเด็กกินกับเราแค่หนึ่งถึงสองมื้อ เด็กมาตอนเช้า ก็ได้กินข้าวต้ม 
ที่มีโภชนาการครบตามที่ครูได้จัดโปรแกรม ตอนเที่ยงได้กินอาหารที่มี
โภชนาการครบ แต่มื้อที่เด็กกลับไปกินที่บ้าน ผู้ปกครองจะตามใจลูกหลาน 
ซึ่งไม่ได้ใส่ใจเรื่องโภชนาการ
 “เป้าหมายทั่วไป ผมอยากจะปลูกผักในศูนย์เด็กเล็ก แต่ที่ตรง
นั้นไม่ค่อยเหมาะ แต่ผมจะหาดินมาถมให้ ปรับพื้นที่ ซึ่งผมฝากให้แม่ครัว 
ชว่ยดแูล แม้เป็นภาระเพิม่ขึน้มานดิหนอ่ย แตแ่มค่รวัไมต่อ้งไปหาซือ้วตัถดุบิ
ในการปรงุจากทีไ่กลๆ เพราะมอียูใ่นศนูยเ์ดก็เลก็อยูแ่ลว้ และอาจจะเปน็การ
กระตุ้นสร้างจิตสำานึกให้กับผู้ปกครองเด็ก เช่น เวลาเราเชิญผู้ปกครอง 
มาประชมุ อยา่งนอ้ยผูป้กครองไดเ้หน็ไดรู้เ้รือ่งผกัปลอดสารพษิ” รองนายก
เผยถึงแผนที่วางไว้
 รองวิชิตเล่าว่า ตอนนี้ให้ทางโรงเรียนวัดชะแล้ปลูกประมาณห้า 
ถึงหกแปลงแล้ว แต่เสียดาย โรงเรียนวัดชะแล้ไม่มีพ้ืนที่ เพราะอยู่ติด
กับภูเขาอยู่ติดกับวัด แต่เราให้ความสำาคัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปลูกผัก
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ปลอดสารพิษ กระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความสำาคัญ ทำาทั้งน้ำาหมักชีวภาพ 
ซ่ึงทางเทศบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ และช่วยหนุนเสริมเรื่องของเมล็ด
พันธุ์ และปุ๋ย พยายามปรับแผน บางทีก็ปรับได้ช้า เพราะโรงเรียนทั้งสาม
โรงเรียน และชาวบ้านอีกห้าหมู่บ้าน ปกติก็ทำากันจริงๆ ปลูกผักแลกกันกิน 
ไม่ได้เป็นทางการ แต่คิดว่าจะทำาเป็นกลุ่มและใช้ผักจากตรงนี้มารองรับแขก
ที่มาเยี่ยมเยือน ต่อไปถ้าแผนท่ีแหล่งอาหารเสร็จสมบูรณ์ ทุกคนก็จะรู้ 
ทั่วถึงกัน
 รองนายกใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งโภชนาการถงึขัน้ใหม้นีกัโภชนาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการจริงๆ มาทำางานในท้องถิ่น แต่ทว่าติดขัด
กับระเบียบของเทศบาล จึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยการให้ สท. ไปหา
คนหรืออสม.หมู่บ้านละหนึ่งคน เพราะการบูรณาการอาหารหรือโภชนาการ
อาหาร พวกเขาจะเข้าถึงและมีความรู้มากกว่า ค่อยๆ ฝึกไปเพื่อให้เป็น 
นักโภชนากรโดยการฝึกไปอบรม หาความรู้เพิ่มเติม เพราะไม่สามารถหา 
นักโภชนากรโดยตรงไม่ได้ 
 นอกจากนี้ รองวิชิตยังเล่าถึงความคิดที่จะหางบประมาณให้แม่ครัว
ของโรงเรยีนปลกูผกัเองทีบ่า้น เพราะโรงเรยีนไมม่พีืน้ที ่ถงึแมต้อนนีแ้มค่รวั
ของโรงเรยีนปรบัซือ้วตัถดุบิในการปรงุอาหาร แตถ่า้ไดป้ลกูผกัเองกจ็ะดกีวา่ 
มั่นใจกว่า ซึ่งพอจะช่วยได้บางส่วน 
 รองนายกบอกว่า เมื่อมีการส่งเสริมเรื่องผักปลอดสารพิษ ทั้งที่
บ้านและทีโ่รงเรยีนแลว้ ยงัไงตลาดปลอดสารพษิกเ็กดิแนน่อน ตลาดสเีขยีว 
ที่ทำากัน ถือว่าเป็นเร่ืองที่ดี ปัญหาที่มี คือ ผลผลิตไม่พอขาย เวลาจัด
กิจกรรมมีเวทีให้เด็กให้ชาวบ้านได้แสดงออก เพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริม
ให้ครบ และสร้างจิตสำานึกให้เขา ให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เคยเสนอให้รวม
กลุ่มออมทรัพย์ เพราะเป็นการสร้างความยั่งยืน และเทศบาลมีงบประมาณ
สามารถให้งบอุดหนุนง่าย โดยรวมกลุ่มจดทะเบียนชัดเจน และยังมีกลุ่ม
อื่นๆ ที่มีหน่วยงานให้งบสนับสนุน ทางเทศบาลจะหาหน่วยงานมาให้ความรู้
เพือ่เปน็แรงกระตุน้ ขอใหช้าวบา้นมกีารรวมกลุม่และสนใจจะทำาอยา่งจรงิจงั 
 รองนายกเลา่วา่ ไมไ่ดท้ำางานหรอืเขา้ไปประสานงานให้ชาวบา้นอยา่ง
เดียว แต่ที่บ้านของตัวเองก็ลงมือทำาด้วย ปลูกผักที่บ้าน แจกด้วยกินด้วย 
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เพราะโครงการน้ีทำาแล้วรู้สึกมีความสุข ได้ชักชวนญาติพ่ีน้องมาทำา และ
อธบิายใหเ้ขาเขา้ใจถงึทีม่าทีไ่ป และมผีลดอียา่งไร แตท่กุวนันีต้อ้งยอมรบัวา่ 
คนตื่นตัวเรื่องโรคภัยต่างๆ มากกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะมะเร็ง ซึ่งบางคน 
ก็ไมรู้่วา่มาจากการกนิผกักนิปลาทีม่สีารพษิ ชาวบา้นถามวา่ เนือ้หมมูสีารพษิ 
ไดอ้ยา่งไร เรากบ็อกเขาวา่ มกีารฉดียาใหห้ม ูและตัง้แตผ่มมาทำาเรือ่งอาหาร
ปลอดภัย ทำาเรื่องธรรมนูญสุขภาพ และทำาให้ผมตระหนัก ทำาให้ผมเลิกสูบ
บหุรี ่เพราะผมทำาเร่ืองเกีย่วกบัสขุภาพ ประชมุแตล่ะครัง้กพ็ดูใหค้นอืน่ฟงัวา่ 
สารเคมีมีพิษอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตัวเองยังสูบบุหรี่ ผมก็พูดได้ไม่เต็มปาก 
นึกอยากเลิกผมก็เลิกเลยทันที” รองนายกเผยถึงงานที่ทำา
 รองวชิิตตัง้ขอ้สงัเกตวา่ สิง่ทีท่ำาใหค้นชะแลต้ระหนกัได ้คอื เรือ่งของ 
การแพทย ์พอเขาเขา้มาตรวจความดนั คนกต็ืน่ตวักนั ตอนนัน้ผมยงัแปลกใจ 
พอเขา้มาทำาตรงน้ีเอง ผมเกดิคำาถามเลยวา่ ทำาไมไมไ่ดอ้ยา่งใจ แตท่ำาไมนายก
คนก่อน (นายขุนทอง บุญยประวิตร)ทำาธรรมนูญสุขภาพ ทำาไมมีคนสนใจ 
ใหค้วามรว่มมอืเกนิเปา้หมาย เพราะประชาคมตอ้งการแคส่องร้อยคน แต่คน
สนใจประมาณสามร้อยคน ในแต่ละครั้ง จัดกิจกรรมอะไร คนมาร่วมเต็มทุก
เวท ีทำาไมคนถงึใหค้วามรว่มมอืขนาดนี ้นายกคนนีน้อกจากทำาใหผ้มแปลกใจ
แลว้ ยงัเป็นแรงบันดาลใจใหผ้มเขา้มาทำาตรงนีด้ว้ยความเตม็ใจและตระหนกัด ี



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา 133

 ความสุขของคนชะแล้ ถ้าทำาโครงการบูรณาการอาหาร ความมั่นคง
ทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยได้เต็มรูปแบบ บวกกับ
ธรรมนูญสุขภาพที่ขับเคลื่อนอยู่ หากประสบความสำาเร็จ จะสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับชาวชะแล้ คนจากที่อื่นมาเพื่อที่จะมาศึกษาดูงาน เพื่อศึกษา
ธรรมนูญสุขภาพ นำาไปใช้เพราะเป็นตำาบลต้นแบบ ในเม่ือมีพร้อมทุกส่ิง 
มีต้นทุนภาคีเครือข่าย ประกอบกับทุนทางมรดก สังคม วัฒนธรรม นับเป็น
เรื่องที่น่าภูมิใจ 
 จากการทำางานของทอ้งถิน่ทัง้สองพืน้ที ่ทัง้องคก์ารบรหิารส่วนตำาบล
ควนร ูและเทศบาลตำาบลชะแล ้ถอืว่ามศีกัยภาพเพียงพอในการบรหิารจดัการ
ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 
และท้องถิ่น ในฐานะที่ได้รับการกระจายอำานาจและบริหารจัดการโดยตรง 
นับเป็นเรื่องใหม่ที่ท้องถิ่นหันมาใส่ใจและให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพ 
โดยท้องถิ่นทั้งสองทำาอย่างจริงจังและผลออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งที่เทศบาล
ตำาบลควนรูสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ และที่เทศบาลตำาบลชะแล้ 
มีธรรมนูญสุขภาพเป็นของตัวเอง สามารถเป็นแบบอย่างและแนวทางให้กับ
ทอ้งถิน่อืน่ๆ ได ้เพราะฉะนัน้ ในเมือ่ทอ้งถิน่มคีวามสำาคญัตอ่การพฒันาและ
การจดัการในเรือ่งของความมัน่คงทางอาหาร อาหารปลอดภยั และโภชนาการ
สมวัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของทุกคน ท้องถิ่นอื่นๆ ก็สามารถทำาได้
เช่นกนั แตต่อ้งมกีารสรา้งกระบวนทศันใ์หมท่ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละลงมือ
ทำาอย่างจริงจัง •
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อาหารของแม่ 
เมนูร้อยรัดความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร
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 “อาหารของแม ่ความอร่อยไมไ่ดอ้ยูท่ี่ฝีมอืใดๆ ทัง้ส้ิน แตอ่ยูท่ีค่วาม

รักและความใส่ใจ” เป็นประโยคที่คุณสุวรรณี เกิดชื่น หรือพี่เล็ก ผู้ดำาเนิน

รายการสงขลามหาชน ตอน อาหารของแม่ พูดไว้ตอนเข้ารายการ ฟังแล้ว

รู้สึกได้ถึงความรักและความยิ่งใหญ่ที่แม่มีให้กับลูก โดยแสดงออกผ่านการ

ทำาอาหารให้ลูกกิน ความรักและความใส่ใจ สำาคัญกว่าอะไรทั้งสิ้น

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบ 

ตา่งคนตา่งอยู ่ชวีติเดนิไปบนความสะดวกสบายของเงนิทองและเทคโนโลย ี

บางวันพ่อแม่ไม่ได้เจอหน้ากับลูกเลย อาจจะเป็นเพราะพ่อแม่ทำางาน  

การไม่ได้พบปะพูดคุยกันบ้างของคนในครอบครัว อาจนำาไปสู่ปัญหาได้  

เพราะเม่ือลูกมีปัญหา ก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร มารู้อีกทีตอนที่เกิดปัญหา 

ขึ้นแล้ว 

 แม้ว่าการทำากับข้าวด้วยกัน กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันของคน 

ในครอบครัว ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่บนโต๊ะอาหาร ไม่ได้มีเพียงแต่อาหาร

เท่านั้น นอกจากประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่แม่หรือคนปรุงใส่ใจเลือก

เป็นอย่างดี โต๊ะอาหารยังเป็นพื้นท่ีสำาหรับพูดคุยร้อยรัดความผูกพันของ

แต่ละคนเข้าด้วยกัน ทั้งยังเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคน 

ในครอบครัว

 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  

ได้พูดในรายการสงขลามหาชน ตอน อาหารของแม่ ‘ผู้บริหารสำาคัญนะ’  

ชว่งยทุธศาสตร์และนโยบายระบบอาหารของจงัหวดัสงขลา ไวว้า่ ครอบครวั

อยูไ่ด ้และได้พดูคุยกนัมาก คอื บนโตะ๊อาหาร แตม่เีรือ่งใหห้ว่งอยูห่นึง่อยา่ง  

คือ เด็กปัจจุบันเข้าครัวไม่เป็น ตำาเครื่องแกงไม่เป็น ไม่รู้จักวิธีหั่นตะไคร้  

ไม่รู้จักเครื่องปรุงและวัตถุดิบ อยากกินอะไรก็ซื้อฟาสฟู๊ดส์อย่างเดียว 

ชว่งทีอ่ยูด่ว้ยกนั การคยุบนโตะ๊อาหารถอืวา่ทำาใหเ้กดิความอบอุน่ในครอบครวั 

อย่างน้อยได้คุยได้เห็นหน้ากัน ได้ถามสารทุกข์สุขดิบ คิดว่า ชีวิตความเป็น

ครอบครัวต้องเร่ิมบนโต๊ะอาหาร ได้เจอกันทุกวันอย่างน้อยวันละมื้อ และ



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา 137

ยังส่งเสริมให้รู้จักวิถีชีวิตของความเป็นไทย ซึ่งครอบครัวต้องสอนต้องสร้าง

 “ในครอบครวัเราตอ้งคยุกนัวา่ คณุคา่ของความเปน็ไทย อาหารไทย 

ไปที่ไหนๆ ใครก็สนใจ บางทีไปต่างประเทศแล้ว กินอาหารไทยก็รู้ว่าไม่ใช่

รสชาติไทยแท้ ก็ต้องวกกลับมาดูว่า เราจะทำาอย่างไร เพื่อรักษาทรัพยากร

ของเรา อาหารทะเลอยู่คู่กับประเทศไทย ถ้ามาประเทศไทยก็ต้องอาหาร

ทะเลสดๆ เพราะฉะนั้นเราจะทำาอย่างไร ที่จะผลิตของเหล่านี้เพื่อเลี้ยงคน

ให้ได้ ซึ่งฝ่ายนโยบายต้องไปคิด”

 พวกผักสวนครัวที่ปลูกได้ข้างๆ บ้าน เช่น พริก โหระพา ตะไคร้ 

ต้องสอนให้ลูกเรารู้จัก สอนให้ลูกปลูก พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบของลูก 

ในครอบครวั ลกูกจ็ะซมึซบั พอเขามลีกูลกูเขากจ็ะซมึซบั นีค่อืการถา่ยทอด

จากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง ผมเองก็ได้รับการถ่ายทอดเร่ืองอาหารจากพ่อแม่ 

เพราะครอบครัวขายอาหาร
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 วันณี เกิดชื่น หรือพี่เล็ก...เล่าที่มาที่ไปของการทำารายการอาหาร 

ของแม่ใหฟ้งัวา่ ตัง้แตเ่ริม่ทำาปแีรก ทำาหนา้ทีเ่ปน็แผนสือ่ ทำาการสือ่สารใหก้บั 

โครงการอาหารทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนความมั่นคงทางอาหาร 

อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย โจทย์อยู่ที่ว่าถ้าจะเอาสามเรื่องนี้ 

ไปสื่อสาร มันคงยุ่งยากพอสมควร แล้วก็ประชาชนคงไม่เข้าใจและไม่มีใคร

สนใจ แคบ่อกวา่ความมัน่คงทางอาหารคอือะไร อาหารปลอดภยัเปน็อยา่งไร 

โภชนาการทีเ่หมาะสมคอือะไร หมายความวา่ยงัไง โดยพืน้ฐานสว่นใหญท่กุคน

รบัรู ้แตพ่วกเขาไมไ่ดต้ระหนกั แผนสือ่กเ็ลยรวมกลุม่คยุกนัในเรือ่งของอาหาร  

ว่าจะผลักดันทำาให้เรื่องของระบบอาหารเข้าถึงประชาชนและทำาให้เขา

ตระหนักได้อย่างไรกัน 

 “เรารู้ว่าคำาว่าอาหารเป็นคำาที่ง่าย แต่มันยาก มันยากตรงที่ว่า  

อาหารเป็นปัจจัยสำาคัญ คนจะนึกถึงปัจจัยสี่ ในคำาว่าอาหารได้อย่างไง ก็เลย 

คิดว่าถ้าเราจะทำาให้เรื่องของอาหารเป็นเรื่องสำาคัญ เราจะทำาได้อย่างไร 

จนในที่สุดก็เลยคิดว่า ต้องหาคำาใดคำาหนึ่งมาอธิบายคำาว่าอาหาร คุยกันไป

คุยกันมา ก็ได้พูดถึงเรื่องกับข้าวกับปลา คนนั้นชอบเมนูนี้ คนนี้ชอบเมนูนั้น 

ของแม่ ก็เลยตกผลึกกับคำาว่ากับข้าวของแม่ แต่ดูไปดูมาน่าจะมีคำาที่ดี 

กวา่นัน้ เพราะถา้ใชค้ำาว่ากบัขา้วของแม ่คนจะมองไปทีอ่าหารเพียงอยา่งเดยีว 

แต่ถ้าใช้คำาว่าอาหารของแม่ ก็จะมองเห็นสามมิติเลย” พี่เล็กอธิบายถึงที่มา

ที่ไปของคำาว่าอาหารของแม่ 

 ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย ในการถ่ายทอดคำาให้เกิดเป็นภาพใน

จินตนาการของคนทั่วไป แต่ในฐานะคนทำาสื่อ คำาว่าอาหารของแม่ พ่ีเล็ก 

บอกว่ามองออกเป็นภาพสามมิติเลย แต่ถ้าคนทั่วไปอาจจมองแค่เรื่องของ

กับข้าว เราอยากจะเจาะลึก แต่ความหมายมันไม่ใช่ เลยคิดว่าจะต้องหา

แคมเปญในการโฆษณาเรือ่งของอาหาร ดงันัน้แคมเปญทีน่า่สนใจทีสุ่ดจึงออก

มาเป็นคำานี้ คือ “อาหารของแม่” 
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 “อาหารของแม่ แต่เราจะไม่บอกว่า อาหารของแม่หมายความว่า

อย่างไร เราอยากจะให้มันมีความอิสระมากที่สุด คือ คุณคิดอะไร เราคิด

อะไร ต่างคนต่างคิด มันก็จะออกมาหลายมิติ แต่โดยนัยยะคำาคำานี้แล้ว 

มันคือเรื่องของอาหารของแม่ท่ีเห็นความมั่นคงทางอาหาร เห็นอาหารที่

ปลอดภัย และเห็นโภชนาการที่สมวัยด้วย” 

 พี่เล็กให้นิยามคำาว่าอาหารของแม่ว่า ไม่ได้ตีความแค่ว่า แม่คือ 

แมผู่ใ้หก้ำาเนดิ แตน่ยิามความหมายของคำาวา่อาหารของแมว่า่ “แมค่อืผูใ้ห”้ 

ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัว แม่ครัว คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ย้อนหลังกลับไป

ตอนสมัยโบราณ เจ้าของบ้านจะถามว่ากินข้าวหรือยัง เพราะฉะนั้น คำาว่า

อาหารของแม่จะมีมิติของ “การแบ่งปัน” แต่โดยนัยยะความหมายกว้างๆ 

เน้นว่า อาหารของแม่ทำาให้เห็นความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร 

 คำาวา่แม ่ถงึแมจ้ะเปน็คำาสัน้ๆ งา่ยๆ ทีท่กุคนรู้จักกนัดใีนความหมาย

ของผู้ให้กำาเนิด แต่สำาหรับคำาว่า อาหารของแม่ มีความหมายกว้างๆ นั้น 

เยอะมาก ซึ่งพี่เล็กอธิบายให้เห็นภาพชัดๆ ว่าแม่สัมพันธ์กับความมั่นคงทาง 

อาหารอย่างไร คำาว่าแม่สัมพันธ์กับอาหารปลอดภัยได้อย่างไร และคำาว่าแม ่

สัมพันธ์กับเรื่องโภชนาการได้อย่างไร โดยยกตัวอย่าง แม่ธรณี จะให้อาหาร 

ผลผลิตทางการเกษตร แม่คงคา ให้อาหารทะเล แม่โพสพ ให้ข้าว 

เม่ือมองแบบน้ี กจ็ะเหน็คำาวา่แมใ่นมติขิองอาหาร สว่นเรือ่งของความปลอดภยั  

แม่เป็นผู้ใหส้ำาหรบัทกุคน จะให้สิง่ทีด่ทีีส่ดุแกค่นทีร่กั ถา้หากทกุคนตระหนกั

ถึงคำาคำานี้ได้ว่า เป็นผู้ให้ ทุกคนก็จะใส่ใจ เลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด เลือกแต่สิ่ง 

ที่ปลอดภัยที่สุด สำาหรับเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสม คนก็จะนึกถึง 

ทุกช่วงวัย ไม่ใช่เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น แต่ครบวงจร ตั้งแต่คุณแม่ต้ังครรภ์ 

จนถึงวัยผู้สูงอายุ โภชนาการที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยเป็นยังไง 

 “เม่ือใช้คำาว่าโภชนาการเหมาะสม ไม่เพียงแต่เห็นว่าแต่ละช่วงวัย

ต้องดูแลให้เหมาะสมยังไง แต่ยังเห็นวิธีการถ่ายทอดในแต่ละช่วงวัยสู่อีก

วัยด้วย โภชนาการที่เหมาะสมจากเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ วัยชรา วิธีการ
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ถ่ายทอด จากผู้สูงวัยถ่ายทอดสู่รุ่นแม่ แม่สู่รุ่นลูก เมื่อเรามองภาพรวม  

ทุกอย่างก็จะเป็นวงจร เป็นวงกลมหมุนเวียนถึงกัน” 

 นายชัยวฒุ ิเกดิชืน่ ผูร้บัผดิชอบโครงการแผนการสือ่สารสาธารณะ 

เพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา 

พูดเสริมที่พี่เล็กเล่ามาว่า เวลาสื่อถ่ายทอด จะต้องมีความรู้สึกเข้ามา

เก่ียวข้อง ความเชื่อของคนไทย จะเดินต่อไปได้จะต้องมีความรู้สึกร่วม  

ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรืออะไรก็ตาม ในยุคของตนจะถูกถ่ายทอดมาจาก 

พ่อแม่ และมีความผูกพันกับผู้ใหญ่อย่างลึกซึ้ง กินข้าวด้วยกัน คุยกัน 

ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงานเร่ืองส่วนตัว เพราะฉะนั้นไม่ได้คุยกับพ่อแม่แค่เรื่อง

อาหาร แต่คุยกันถึงเรื่องชีวิตบนโต๊ะอาหาร พยายามคิดว่าจะถ่ายทอด 

ความรู้สึกยังไงผ่านทั้งสามแบบ ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย 

โภชนาการสมวัย 
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 ทางด้านพี่เล็กเน้นว่า ถ้าหากตระหนักถึงคำาคำานี้ ว่าแม่คือผู้ให้  

เรื่องที่ทำาก็จะไปในทางเดียวกัน ก็เลยเป็นที่มาของคำาว่า “อาหารของแม่” 

คือ มองว่าตรงกัน ความตั้งใจเดิม ต้องการหาแคมเปญเพื่อรณรงค์เรื่อง

ของความมัน่คงทางอาหาร อาหารปลอดภยัและโภชนาการสมวยั เทา่นัน้เอง  

ในฐานะสือ่ เขา้ใจความหมาย แตต่อ้งคยุกบัคนอืน่วา่ คนอืน่เขา้ใจหรอืเปลา่ 

เข้าใจว่ายังไง 

 เมื่อได้คำาที่จะมาใช้ผลิตเพื่อสื่อสารแล้ว ผู้รับผิดชอบยังคิดไปไกล

กว่านั้น โดยคิดต่อไปว่า คำาว่าอาหารของแม่ จะทำายังไงให้ใหญ่กว่านี้ได้  

พี่เล็กบอกว่า เลยใช้คำาว่า “อาหารของแม่สู่สงขลาวาระอาหารแห่งปี”  

ตอ้งดงึผูบ้รหิารจนถงึประชาชนทีม่สีว่นรว่มเขา้มารับรู้ร่วมกนั เพราะการสร้าง

ความรู้สึกร่วมกันดูว่าทิศทางของจังหวัดเป็นยังไง เช่น ไทยจะไปครัวโลก  

ก็ต้องทำาความรู้สึกของคนไทยให้พร้อม อาหารของแม่ ก็ทำาให้เป็นวาระ 

แห่งปี ที่ทุกคนมีส่วนร่วมหมด แม่รุ่นใหม่ก็ต้องลุกขึ้นมาฝึกทำาอาหารให้ลูก 

ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลหรือผู้บริหารทั้งหมดก็ต้องทำาให้มันเอื้อต่อการผลักดัน 

เรือ่งของอาหารใหเ้ปน็วาระของจงัหวดั เพราะถา้ใชค้ำาวา่ สงขลาวาระอาหาร

แหง่ปี ทุกคนก็จะรูเ้ลยว่า คำานีม้นัใหญ ่ซึง่ตอ้งคอ่ยๆ ผลกัดนัและขบัเคลือ่น 

ในส่วนของการทำาระดับล่าง ทุกคนต้องเข้าใจอาหารของแม่ ส่วนระดับสูง 

ขึ้นไป ต้องดูว่าจะผลักดันยังไง คนระดับบนเข้าใจเรื่องนี้ว่ายังไง 

 “เราคยุกบันายนพินธ ์บญุญามณ ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

สงขลา ท่านก็ให้ความสำาคัญกับครอบครัว คือ การสร้างความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว สร้างผ่านโต๊ะอาหาร จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ท่านมองอาหาร 

ของแม่ โดยกลับไปดูที่พื้นฐาน เรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลก คือ เรื่อง

ของการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาที่มีการสั่งสอนกันมา เพราะการที่นายก 

ทำาอาหารเปน็ เพราะทา่นไดร้บัการถา่ยทอดมาจากพอ่แม ่พอ่แมสู่ล่กู ถา้หาก

ระดับนโยบายมองเห็นอาหารของแม่ขนาดนี้ การขับเคลื่อนก็ไม่ใช่เรื่องยาก  

เพียงแต่ต้องทำาให้เป็นระบบ”
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 ถา้หากระดบันโยบายมองเหน็ภาพ กจ็ะเอือ้กบัระดบัลา่ง เมือ่ผลกัดนั 

ได้สำาเร็จ ทุกอย่างก็จะสัมพันธ์กันหมด ผู้ผลิตหรือเกษตรกร จะคิดผลิต

อาหารที่ปลอดภัย คิดต่อได้ถึงความมั่นคงทางอาหาร เพราะนโยบายทั้ง 

เอื้ออำานวยและสนับสนุน โดยต้องทำาให้เห็นว่า การมีนโยบายร่วม สามารถ

ผลักดันให้เรื่องของอาหารให้เป็นวาระแห่งปีได้ 

 แน่นอนว่าอาหารของแม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร 

ไม่จำาเป็นเพียงแค่ว่า แม่ทำาอาหารให้ลูก ลูกทำาอาหารให้แม่ แต่หมายถึง

ใครก็ได้ที่มาทำาอาหารร่วมกันที่มีความรู้สึกร่วมด้วย อาจจะเป็น พ่อ ปู่  

ถ้าหากสามารถสรา้งขึน้มาแบบนีไ้ด ้ดงึความสมัพนัธข์องครอบครวัออกมาได ้ 

เพราะเมื่อทำาอาหารร่วมกัน ก็จะกินด้วยกัน ทุกอย่างสอดคล้องกัน มีการ

พูดคุยกัน การแก้ปัญหาก็จะอยู่บนโต๊ะอาหาร สิ่งที่สำาคัญของ อาหารของ

แม่ คือ สามารถแก้ปัญหาได้

 พีเ่ลก็เลา่ยอ้นไปถงึการทำางานในปแีรกวา่ ลำาบากพอสมควร เพราะ

พอทำาไปก็พบว่า เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน กลายเป็นว่า ทุกคนมองว่า  

คำาว่าอาหารของแม่ เป็นคำาของแผนสื่อ และเล็กเกินไปหรือเปล่าที่จะ 

ผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัดสงขลา บางคนเสนอว่าให้เปลี่ยนชื่อ เพราะ

คนที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้าใจลักลั่นกันอยู่ ว่า คำาว่าอาหารของแม่เป็นของ 

แผนสื่อ รู้สึกว่าเป็นคำาที่ไม่น่าจะเข้าสู่จังหวัด เพราะดูเรียบๆ เกินไป 

 แต่ก็นับว่ายังโชคดี เพราะเพื่อนๆ ที่ร่วมกันทำาเข้าใจส่ิงที่เราทำา  

ภาคหีลายคนเริ่มเข้าใจ ในการทำางานปทีี่สอง ทุกคนตอ้งชว่ยกันมอง งานถงึ 

จะสำาเร็จ แต่คนส่วนใหญ่จะสื่อสารได้ แค่สองประเด็น คือ เรื่องของอาหาร

ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ส่วนความมั่นคงทางอาหาร เราต้องย้อน

กลับไปในอดีต ความมั่นคงมีที่มาจาก แม่ธรณี แม่โพสพ แม่คงคา ซึ่งส่งผล 

ถึงทะเล ส่งผลถึงพื้นดิน อาหารและความมั่นคงมาจากคำาพวกนี้ใช่ไหม  

ซึ่งอาจจะเข้าใจยากหน่อยสำาหรับหลายคน ส่วนอาหารปลอดภัยและ

โภชนาการสมวัย ทุกคนมองออก 
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 “เมื่อมีคนเข้าใจ เราก็เลยทำาเรื่องนี้ พยายามให้จัดงานวาระ 

ของแม่เขา้ไปในวนัที ่12 สงิหาคม 2557 แตด่ว้ยขอ้จำากดัของเวลากระชัน้ชดิ  

เลยคิดว่าจะจัดวันอื่น เพราะเรื่องของอาหารของแม่ไม่จำาเป็นต้องจัดวันที่  

12 สิงหาคมกไ็ด ้พอมาทำาตอ่ปทีีส่อง เรือ่งอาหารของแมไ่ปอยูก่บัโภชนาการ 

และพยายามผลักดันให้มีวาระอาหารของแม่เกิดขึ้นในปีนี้ได้”

 พี่เล็กบอกว่า คำาว่าอาหารของแม่ เข้าใจง่ายและควรจะเข้าใจ  

ทำาเรื่องอาหารปลอดภัยก็ต้องคิดถึงอาหารของแม่ ทำาเรื่องโภชนาการสมวัย

ก็ต้องคิดเรื่องอาหารของแม่ ทำาเรื่องความมั่นคงทางอาหารก็ต้องคิดถึง 

แผ่นดินแม่ ถ้าทุกคนเข้าใจและมองภาพของคำาว่าอาหารของแม่ออก ก็จะ

มีเป้าหมายเดียวกัน เกิดการผลักดันร่วมกัน ก็ต้องไปถึงความสำาเร็จอย่าง 

ท่ีตั้งเป้าไว้ แต่ผ่านมาปีที่สองแล้ว คนที่ทำางานร่วมกันก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง 

ของคำาว่าอาหารของแม่ แต่จำาเป็นต้องทำา 

 พี่ชัยวุฒิยกตัวอย่างว่า ถ้าหากเป็นคนที่เกิดยุคของตน การทำางาน

แบบนี้ไม่น่าจะยาก เพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นแม่ มีแม่คนไหนบ้าง

เวลาไปซ้ือของทีต่ลาดแลว้ ไมด่วูา่ของสด ของสะอาดหรอืเปลา่ เรือ่งแบบนี ้

เปน็วชิาทีส่บืทอดมาจากภมูปิญัญา การกนิการทำาอาหาร พ่อแม่เคยใส่ผงชรูส

ให้ลูกกินหรือเปล่า ก็ไม่มี การกินการทำาอาหารของลูก มีแม่คนไหนบ้างไม่รู้ 

ตรงน้ีคิดวา่เป็นโอกาสทอง ทีจ่ะนำามาเปน็ตวัอยา่งใหแ้มรุ่น่ใหม ่ในแงข่องสือ่ 

ถา้ทำาใหท้กุคนรูส้กึพรอ้มกนัความสมัพนัธใ์นครอบครวักก็ลบัมา เหน็ไดว้า่การ

แก้ปัญหาอีกเรื่องแต่สามารถแก้ปัญหาได้อีกหลายเรื่องด้วย 

 เห็นได้ว่าคำาว่าอาหารของแม่ ไม่สามารถอธิบายด้วยหลักวิชาการ 

หากแตต่อ้งอธบิายดว้ยหลกัของความรูส้กึและอารมณ ์พีเ่ลก็เลา่วา่ ตอนไป 

ถ่ายทำารายการที่ควนรู แม่ของนายกถั่น จุลนวล คือ แม่ฉุ้ย จุลนวล 

ทำากับข้าวอัดรายการ ท่านก็สอนวิธีเลือกวัตถุดิบ บอกเคล็ดลับ ทำาไมต้อง

ใส่อะไรก่อนอะไรหลัง เพราะอะไร แต่มีประโยคหนึ่งที่ฟังแล้ว รู้สึกว่ามัน 

ใช่เลย และตอบความหมายของคำาว่าอาหารของแม่ได้อย่างตรงไปตรงมา  



7  เ รื ่ อ ง ร า ว อ า ห า ร  เพื่อสุขภาพของคนสงขลา144

คือ ท่านพูดว่า “มาอีกนะ เราชอบ” เพราะผู้ใหญ่เวลาทำาอาหารก็อยากจะ 

ให้มีคนกิน อยากให้เราไปอีก เพราะจะได้ทำาอาหารให้กิน เพราะผู้ใหญ่ 

มีฝีมือในการทำากับข้าว ชอบทำากับข้าว แต่พอทำาแล้ว ต้องกินคนเดียว  

แต่ท่านทำาให้เรากิน ท่านมีความสุขที่ได้นั่งมองเรากิน 

 “มาอีกนะ เราชอบ” ถ้าฟังดูก็เฉยๆ แต่ถ้าใส่ความรู้สึกลงไป  

คำาน้ีเป็นคำาที่วิเศษและมีความหมายมาก คนที่มีภูมิหลังหรือความสัมพันธ์

แบบนี้ในครอบครัว เวลาพูดถึงอาหารของแม่ จะรู้สึกลึกซึ้งมาก และทำาให้

นึกถึงความหลัง นึกถึงสิ่งที่แม่เคยทำาให้ แม่ฉุ้ยก็เช่นกัน ตอนทำากับข้าว  

ท่านก็นึกถึงตอนทำากับข้าวให้ลูกกิน 

 นับเป็นเร่ืองราวที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เห็นภาพความรัก

ความเอาใจใส่ของแม่ ในฐานะเป็นผู้ให้ทุกอย่างแก่ลูกด้วยความรัก

 พี่เล็กบอกว่า แนวทางของแผนสื่อที่วางไว้สำาหรับปีสอง คือ ถ้าทำา

นิง่ๆ แคป่ระชาสัมพนัธอ์ยา่งเดยีวเหมอืนปแีรก แลว้คนยงัไมร่บั กค็งจะไมม่ี

อะไรเกิดขึ้น เลยวางแนวทางไว้สอง ข้อ คือ หนึ่ง ผลักดันอาหารของแม่ 

สู่สงขลาวาระแห่งปี และ สอง ทำาประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายอาหาร 

แผนงาน กค็ดิวา่ทำายงัไงใหค้นเขา้ใจอาหารของแม ่เลยคดิวา่ รายการอาหาร

ของแม่น่าจะตอบโจทย์ 

 “เม่ือปีท่ีแล้วเราทำาแค่รายการวิทยุ ปีนี้เราทำารายการโทรทัศน์ด้วย 

เพราะวา่เร่ืองของภมูปิญัญามนัไมไ่ดถ้กูนำามารือ้ฟืน้เพือ่ใช ้มแีคก่ารนำามาพดู

แต่ไม่ได้นำามาเพื่อปฏิบัติ ปีที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของยุทธศาสตร์เยอะมาก 

อาหารของแม่เลยออกมาในรูปของการจัดการประกวด ประกวดคำารณรงค์ 

ซึ่งมันยังไม่ตอบโจทย์เรา เราก็ยังผลักดันไม่ได้”

 สำาหรับคำาว่ายุทธศาสตร์ก็เป็นคำาที่ใหญ่มาก แต่ต้องทำาให้คน 

รู้สึกว่า ยุทธศาสตร์เป็นของเขา ในระดับผู้บริหารก็บอกว่า เรื่องความมั่นคง

ทางอาหารยงัมกีลุม่ภาคอีืน่ๆ ทำาอกีดว้ย เลยไดโ้จทยเ์พ่ิมขึน้มา โดยการผลิต

รายการเช่ือมตอ่ระหวา่งภาคเีครอืขา่ย รปูแบบรายการเลยออกมาสามขอ้ คอื 
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ทำาเมนตูำารบัของแม ่ทำาเรือ่งยทุธศาสตรเ์พือ่ทำาความเขา้ใจเรือ่งความมัน่ทาง

อาหาร และทำาภาคีใหม่

 “เทา่ทีเ่ราทำามา คำาวา่อาหารของแมน่า่จะกระจายไปเยอะแลว้ และ

เราต้องทำาให้อาหารของแม่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เร่ืองของเรา พอเราไปทำา

รายการเขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของเขา เพราะเมื่อก่อนเขาแค่เข้าร่วมกิจกรรม

เพือ่มาน่ังฟงัยทุธศาสตร ์การลากภาคใีหมเ่ขา้มาจงึเปน็การเติมเต็มสว่นสำาคญั

ในการทำาเรื่องอาหารของแม่” พี่เล็กอธิบายถึงความรู้สึกร่วมของทุกฝ่าย

 พี่ชัยวุฒิเล่าว่า รายการเร่ิมตั้งแต่ว่า อาหารของแม่มีความหมาย 

ต่อชีวิตอย่างไร แล้วจับเป็นตอนๆ สามารถติดตามรับชมได้ที่ www. 

banbanradio.com หรือติดตามได้ทาง youtube พิมพ์คำาว่า สงขลามหาชน 

รวมทั้งออกอากาศทางเคเบิ้ลหาดใหญ่ 93 และไฮเคเบิ้ลทีวีสงขลาและ 

เครือข่าย ซ่ึงไฮเคเบิ้ลครอบคลุมแปด จังหวัด ต้ังแต่หาดใหญ่จนไปถึง

กรุงเทพ 

 ตอนนีร้ายการทีผ่ลติออกอากาศไปแลว้หกตอน จากทีท่ำามาทัง้หมด 

พบว่า การทำางานเกี่ยวกับอาหารของแม่ มันยากตรงที่ต้องอธิบายว่าอาหาร

ของแม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์อย่างไร และต้องอธิบายให้สังคมรู้ว่าอาหาร

ของแม่ในอนาคตจะเป็นอย่างไร และภาคีที่จะเข้ามาร่วมจะมีกลุ่มไหนบ้าง 

ยิ่งทำาภาคีก็ยิ่งเข้ามาเยอะ 

 พีเ่ลก็ยนืยนัวา่ รายการพยายามอธบิายคำาวา่อาหารของแมใ่หท้กุคน

เข้าใจ เลยใช้คำานี้ “อาหารของแม่ ขอยืนยันว่าใครๆ ก็ทำาได้” ถ้าหากลูก

เป็นคนทำาจะเรียกว่า อาหารของลูก ถ้าหากพ่อเป็นคนทำาจะเรียกว่าอาหาร

ของพ่อ แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในรายการอาหารของแม่ ทุกคนทำาได้หมด ซึ่งนายก

สมาคมสมาพนัธธ์รุกจิการทอ่งเทีย่วจงัหวดัสงขลา ทา่นพดูวา่ อาหารของแม ่

แม่จะทำาให้ลูก ลูกจะทำาให้แม่ หรือภรรยาทำาให้สามี สามีทำาให้ภรรยา คือ 

ทา่นเป็นคนทีเ่ขา้ใจคำาวา่อาหารของแมไ่ดด้มีาก รูส้กึดใีจมากทีร่ะดบัผูบ้รหิาร

เข้าใจความหมายคำาว่า อาหารของแม่ 
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 พี่ชัยวุฒิบอกว่า ถ้าเราสามารถอธิบายให้คนเข้าใจคำาว่าอาหาร 

ของแม่ คำานี้ไม่เพียงแต่จะถูกผลักดันเป็นวาระอาหารสงขลา แต่คนจะรู้ว่า 

อาหารสงขลามีที่มาจากไหน อาหารมาจากทะเลสดๆ ไม่ใช่อาหารทะเล 

มอืสองทีส่ัง่มาจากทีอ่ืน่ และคำาวา่แม ่ยงัรวมหมายถงึแมค่า้ดว้ย ไมใ่ชแ่มค่า้

ขายของแล้วเก็บเงินอย่างเดียว เพราะเวลาเขาขายของเขาก็ทำาให้เราด้วย

ความเต็มใจ ถ้ารื้อฟื้นวัฒนธรรมของการให้ คำาว่าอาหารของแม่ก็จะยิ่งเห็น

ภาพชัดขึ้น 

 นอกจากนั้นพี่เล็กยังอธิบายเพิ่มเติมว่า อาหารของแม่ ก็คิดไปถึง 

ในแง่แม่เป็นหมอด้วย จากภูมิปัญญา หากเคยสังเกตจะเห็นว่า เวลา 

ลูกป่วย แม่รู้ว่าลูกต้องกินอะไร ห้ามกินอะไร ทั้งๆ ที่แม่ก็ไม่เคยเรียน 

เก่ียวกับหมอ หลายคนก็คิดว่าอาหารของแม่มันมีภูมิปัญญา มีวัตถุดิบ 

มีอะไรหลายๆ อย่างซ่อนอยู่ ก็ต้องคิดถึงผู้ให้กำาเนิดทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะ

ผู้ให้กำาเนิดเราเพียงอย่างเดียว 
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 คำาว่าอาหารของแม่เกิดจากการผนวกความคิดของหลายๆ ฝ่าย 
บางคนมองคำาว่าแม่แค่เบาๆ บางคนมองหนักๆ ลึกไปถึงขั้นคติชน บางคน
มองลึกลงไปถึงด้านหมอ พี่เล็กบอกว่า รู้สึกดีใจท่ีได้มาทำาเร่ืองนี้ เพราะ 
พอคุยกันมากขึ้น ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ นั่นคือ ความสุขความ
สัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร ทำาให้ระยะห่างระหว่างพ่อแม่ลูกลดลงได้ บางบ้าน 
พ่อแม่ไม่มีเงินมีทอง แต่การที่เขาได้ทำากับข้าวกินกับครอบครัว เขาจึงมี 
ความสุข ระดับผู้บริหารเห็นตรงกัน ก็อยากจะรื้อเรื่องแบบนี้กลับมาทำาใหม่ 
 “ตอนที่ไปสัมภาษณ์นายก อบจ.สงขลา ท่านก็บอกว่า เด็กเดี๋ยวนี้
หั่นตะไคร้ก็ไม่เป็น เพราะฉะนั้นต้องรื้อฟื้นเรื่องนี้ ดูอย่างคนต่างชาติ ยังเข้า
มาศกึษาสมุนไพรบา้นเรา ฝกึทำากบัขา้วบา้นเราเลย ทา่นกเ็ริม่ทำาจากครอบครวั
ทา่นกอ่น ลกูรูจ้กัไหม รูว้ธิทีำาไหม ถงึแมล้กูจะอยูเ่มืองนอก แต่กย็งัทำาอาหาร
ไทยกินบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้ตามสูตรที่แม่เคยทำา ซึ่งท่านมองไปไกล เมื่อเห็น 
คำาวา่อาหารของแมค่ำาเดยีว คนทีเ่ปน็ผู้ใหญก่รู้็วา่แคเ่ปน็อาหาร แตไ่มไ่ดรู้ส้กึ
ว่ามันสำาคัญกับเรายังไง เพราะฉะนั้นอาหารของแม่ นอกจากจะเป็นอาหาร
ที่ทำาให้อิ่มท้องแล้ว ยังเป็นอาหารที่ทำาให้รู้สึกอิ่มใจ รู้สึกได้ถึงความรักความ
ผูกพันที่แม่มีต่อเรา และถ่ายทอดให้เราด้วยความรัก”
 ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวจะหายไป เด็กรุ่นใหม่จะไม่ 
รู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ต้องเรียกสิ่งเหล่านี้กลับคืนมา เพื่อให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวดำารงอยู่ หากมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยว
กับอาหาร ต้องลึกซึ้งกับคำาว่าอาหารของแม่ด้วย ถึงแม้ว่าแนวคิดอาจจะ 
ทำาไม่ได้ทั้งหมด เพราะใครคิดได้แค่ไหนยังไง มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ 
แต่ละคน ต้องมองไปที่รากฐานของคนคนนั้นด้วย 
 พี่ชัยวุฒิบอกว่า ในฐานะสื่อก็พยายามสื่อสารออกไปหลายๆ ทาง 
เช่น การทำาแกงเลียง พูดถึงภูมิปัญญาในการเลือกวัตถุดิบและขั้นตอน 
การปรุง แล้วค่อยโยงเข้ายุทธศาสตร์ว่า วัตถุดิบที่ได้มาทั้งหมดนั้นมาจาก
ไหน มีความมั่นคงทางอาหารอย่างไร อาหารปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการแบบไหน 
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 พีเ่ลก็บอกถงึเหตผุลในการเลอืกสือ่โดยใชร้ปูแบบสารคด ีเพราะวา่
มองเหน็ภาพไดง้า่ย ถา้สือ่สารทางวทิย ุหรอืหนงัสอืพมิพ์ กย็งันกึภาพไม่ออก 
แต่ถ้าคนได้ดู บางคนแค่ดูสนุกเพลินๆ บางคนดูแล้วก็นำาไปคิดต่อ บางคน 
ดแูลว้กฝ็กึทำาตาม แตเ่มนอูาหารของแมท่ีเ่ราทำาขึน้มา เราอยากใหเ้ปน็ตวัจดุ 
ประกายให้กับเด็กรุ่นใหม่ เราเลยพยายามหาเมนูที่ไม่ยากนัก และให้ 
กำาลงัใจเขาวา่ ใครๆ กท็ำาได ้เพยีงแคใ่สใ่จ นอกจากรือ้ฟืน้อาหารของแมแ่ลว้ 
เราอยากใหเ้รือ่งทีท่ำาไดเ้ปน็แบบอยา่งใหก้บัคนรุน่ใหมจ่ากเมนอูาหารของเรา 
ก็จะมีความลึกซึ้งในเรื่องนี้ สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ 
 โดยเฉพาะเรื่องของยุทธศาสตร์ ถ้าหากพูดขึ้นมาลอยๆ ก็จะมอง
ไม่เห็นภาพ เวลาพูดเรื่องยุทธศาสตร์ต้องมีประเด็นให้มอง เช่น พูดเรื่อง 
ตู้เย็นในทะเล นั่นคือกำาลังพูดถึงความมั่นคงทางอาหาร เพราะสงขลา 
มีถึงสองทะเล มีพอเพียงเลี้ยงคนทั้งจังหวัดสงขลา เปรียบเสมือนสงขลา 
มตีูเ้ยน็ในทะเล แตถ้่าอาหารในตูเ้ยน็ลดนอ้ยลงเรากต็อ้งไปกนิอาหารแชแ่ขง็  
ความมั่นคงทางอาหารก็ไม่มี ถ้าไม่สะท้อนออกมาก็ไม่เห็นภาพ 
 “อย่างแรกเลยที่เราทำารายการนี้ขึ้นมา เพราะคนไทยชอบรายการ 
ทำาอาหาร แต่ทำาอยา่งไรให้อาหารมาอยูฝ่ัง่เรา เราพยายามหาเมนอูาหารงา่ยๆ 
สำาหรับแม่ยุคใหม่ เพื่อโน้มน้าวให้เขาทำา หรือกระตุ้นผ่านโรงเรียน เชิญ 
คุณแม่มาทำาอาหารให้เด็ก แทนที่จะอยู่แต่ในรายการโทรทัศน์อย่างเดียว 
เราก็ไปกระตุ้นให้สถานศึกษาให้มีการทำาอาหาร เดือนละหนึ่งวัน แล้วให้แม่
โหวตวา่จะทำาอะไร แลว้ยงัมเีวทสีง่เสรมิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เชน่ อบต.จัดประกวด
การทำาอาหารของแม ่ถา้มกีารกระตุน้แบบนีก้จ็ะทำาใหก้ระแสของการทำาอาหาร
ของแม่มีมากขึ้น”
 พี่เล็กบอกว่า ได้วางแผนไว้ในอนาคตว่าจะถ่ายทำาควบคู่ไปกับการ 
ทำากจิกรรม แลว้กไ็ม่ไดท้ำาแคว่่าจะทำาเมนอูะไรด ีแตจ่ะสือ่ไปถงึวา่ ถา้ไมด่แูล 
รกัษาทรพัยากรทัง้ในทะเลและบนบก กไ็มส่ามารถทำาอาหารแบบนีไ้ด ้เพราะ
วัตถุดิบไม่มีแล้ว ความมั่นคงทางอาหารก็หายไป ความปลอดภัยก็ไม่แน่ใจ

ว่าจะมีหรือเปล่า
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 ถึงแม้รายการที่ออกอากาศผ่านเคเบิ้ลทีวี จะไม่สามารถเช็คเรตติ้ง 

จากฟีดแบคได้ แต่มีคนที่ดูรายการแล้วเสนอให้ทำาเมนูที่ตัวเองทำาเป็น 

โดยพยายามนำาเสนอเมนใูหก้บัทางหนา้เฟสบุค๊ และในยคุของโซเชยีลมเีดยี 

จึงทำาให้มีการขยายช่องทางเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น 

 พีชั่ยวฒุบิอกวา่ รายการอาหารสว่นใหญ ่มแีตร่ายการทีถ่า่ยทำาอยา่ง

เดยีว ไม่ได้สร้างอารมณร์ว่มแบบทีต่นทำา อกีทัง้ยงัถามวชิาทีเ่ขาเกบ็ไวก้บัตวั

นานแล้ว เลยทำาให้เขาก็รู้สึกดีที่มีคนอยากรู้และเอาไปถ่ายทอดเพื่อสืบทอด

ต่อไป เขาเกิดความภูมิใจ
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 “งานที่ผมทำา ต้องยอมรับว่ามันยาก เพราะทำาในเชิงวิจัยไปด้วย 

ในตัว ไม่ได้ทำารายการโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูด้วยว่า ทำารายการ

กับเด็กต้องใช้รูปแบบยังไง ทำากับผู้ใหญ่ต้องใช้รูปแบบยังไง ทำากับผู้สูงอายุ

ต้องใช้รูปแบบยังไง เพราะไม่เคยมีใครทำามาก่อน ถ้าอยู่ๆ เราไปทำาเลย 

จะเกิดอะไรก็ช่าง มันก็ไม่มีประโยชน์ แต่ว่าสิ่งหน่ึงท่ีเราทำารายการอาหาร 

ของแม่เราก็จะดูว่ารูปแบบไหนมันเด่นขึ้นมา ซึ่งถ้าเราได้ตรงนี้ กระแสต่อไป

เราแค่ทำาซ้ำาๆ มันก็จะง่ายขึ้น แต่ยอมรับว่า ดีใจที่ทำามา 2 ปีและได้ขลุกกับ

มนัจนไดเ้หน็ช่ือน้ีออกมา ‘อาหารของแม’่ ” พีช่ยัวุฒเิลา่ดว้ยความภาคภมูใิจ

 นอกจากนี้ พี่ชัยวุฒิยังแนะกลวิธีในการทำางานว่า เวลาโจทย์มาเป็น

ยุทธศาสตร์ในแผ่นกระดาษ แต่ที่ต้องเอามาใช้ ต้องใช้เชิงจิตวิทยา สมมุติ

สมัภาษณผู้์ใหญ ่จะใหเ้ขามานัง่อา่นกระดาษอยูไ่มไ่ด ้สมมตวิา่มคีำาถาม ถาม

ไปเขาก็พูดไม่ออก ก็ต้องคุยจนกระทั่งเขาเป็นตัวของเขาเอง แล้วเขาจะพูด

ออกมาโดยอัตโนมัติ อีกอย่างจะไปสั่งให้ผู้ใหญ่ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ 

ต้องหาเรื่องคุยจนเขาผ่อนคลาย ถ่ายออกมาก็จะเป็นธรรมชาติ 

 ถ้าหากจะต่อยอดงานในปีถัดไป พี่เล็กบอกว่า ช่วงที่ทำาของปีนี้ 

พบว่า ผู้หญิงมีบทบาทเยอะมาก การทำารายการอาหารของแม่ ถ้ามีการ 

ผลกัดันเร่ืองบทบาทของผูห้ญงิดว้ยกจ็ะยิง่ดขีึน้ไป เพราะมกีลุม่สตรเียอะมาก 
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โดยเร่ิมจากระดับสูงจะมีเครือข่ายเยอะ เลยคิดว่าเอาระดับนายกสมาคม

ล้วนๆ เลย นายกสมาคมสตรีนักพัฒนาธุรกิจ นายกสมาคมสตรีนักพัฒนา

ชุมชน พอได้ทั้งสองขั้วนี้แล้ว ก็ยังมีกลุ่มสตรีอีกหลายกลุ่ม ก็เลยคิดว่าจะ

ต่อยอดงานด้วยการเริ่มจับบทบาทของผู้หญิง 

 อย่างไรก็ตาม รายการอาหารของแม่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ในการผลิตรายการที่ถ่ายทอดเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร อาหาร

ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ผ่านการทำาอาหารของแม่ ที่มีความหมาย 

กวา้งกวา่แม่ผู้ให้กำาเนดิลกู แสดงให้เห็นความสมัพนัธข์องครอบครวัผา่นการ

ทำาอาหารและกินอาหารร่วมกัน ไม่ว่าแม่ทำาให้ลูก หรือลูกทำาให้แม่ หรือคน 

ในครอบครัวทำาให้กันและกัน ก็ย่อมเกิดจากความรักและความใส่ใจ จึงมี 

การหยบิยืน่และเลอืกแตส่ิง่ดีๆ  ใหแ้กก่นั เพราะฉะนัน้ เม่ือคำานงึถงึประโยชน์

และความปลอดภัย จึงมีความจำาเป็นในการรณรงค์ให้พ่อ แม่ ลูก หรือคน 

ในครอบครัว ทำาอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยกินร่วมกัน อย่างน้อย

สัปดาห์ละหนึ่งถึงสามครั้ง 

 เพราะเชื่อว่า การทำาอาหารร่วมกันกินด้วยกัน จะช่วยแก้ปัญหา

ความรนุแรงในครอบครวั ทำาใหค้รอบครวัอบอุน่ ไดมี้การพูดคยุกนัในระหว่าง 

ทำากิจกรรม ส่งผลให้เกิดการประหยัดอดออม เพราะการทำาอาหารร่วมกัน

โดยใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย การปลูกเองจะทำาให้มีความมั่นใจมากกว่าซื้อ 

ตามท้องตลาด แถมยังช่วยลดมลพิษ เพราะปลูกกินเองย่อมไม่มีใครใช้ 

สารพิษหรือสารเคมีในการปลูกพืชผัก

 อาหารของแม่ จึงเป็นกิจกรรมที่มีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักผูกพัน 

ปรารถนาดีต่อกัน และนำาไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ •



ภาคผนวก
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