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แรงบันดาลใจ

	 ตลาดเกษตร	ม.อ.	เปิดให้บริการครั้งแรก	ในวันที่	2	พฤศจิกายน	
2544	 ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ 
ฝ่ายวิจัยและบริการกลาง	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์	โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็ศนูยก์ลางการจำาหนา่ยผลผลติทีไ่ดจ้าก
การเรียน	การสอน	งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
	 ในขณะนั้น	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 ประสบปัญหาเรื่องผลผลิต
ที่เหลือจากการเรียนการสอน	 งานวิจัยไม่สามารถจำาหน่ายในราคาตลาดได้	
จำาเปน็ตอ้งจำาหนา่ยในราคาถกู	บางครามมีากจนตอ้งนำาไปเรข่ายตามหนว่ยงาน 
ต่างๆ
	 คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงจัดตั้งกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทาง
วชิาการขึน้	เพ่ือทำาหนา้ทีใ่นการจดัการผลผลติเหลา่นีใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	
ในตอนแรกตั้งชื่อว่า	 “งานหารายได้และทรัพย์สิน”	 และได้เปลี่ยนช่ือ 
หน่วยงานเป็น	“กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ”	ในภายหลัง
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	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหารายได้และทรัพย์สิน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทวศัีกดิ ์นยิมบัณฑติ	ไดว้างนโยบายสรา้งมลูคา่ผลผลติของคณะฯ	“โดยจะ
ต้องสร้างศูนย์กลางในการจำาหน่ายผลผลิตของคณะฯ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท่ีจะมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย	 ซึ่งจะเป็น
ตลาดที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้	 โดยไม่ต้องให้คณะฯ	 หรือมหาวิทยาลัยฯ 
ต้องมาสนับสนุนงบประมาณ”	
	 โดยอธิบายว่า	“สิ่งที่ยากของเกษตรกร (คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ก็เปรียบเหมือนเกษตรกร)	 คือการหาตลาดเพื่อขายผลผลิตให้ได้ราคา	
ผลผลิตเวลาออกจะออกพร้อมๆ	 กันทีละมากๆ	 ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน	
เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยอมขายราคาถูก	ดีกว่าปล่อยให้เน่าเสีย	จึงจำาเป็นต้อง
สร้างตลาดขึ้นมา	เพื่อให้คนซื้อมาหาเรา	แทนที่เราจะต้องไปวิ่งไปหาคนซื้อ 
	 นั้นคือจุดประสงค์แรกของการจัดตั้ง	“ตลาดเกษตร	ม.อ.”

ก้าวต่อไป

	 การดำาเนินงานตลาดเกษตร	ม.อ.	ในระยะแรก	ยังไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในการดำาเนินงาน	 อาคารและซุ้มจำาหน่ายเป็นทรัพยากรที่เหลือ 
จากการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ	ปี	2543	ซึ่งซุ้มจำาหน่ายเดิมมีเพียง	20	
ซุ้ม	 แต่มีผู้สมัครเข้าร่วมจำาหน่าย	 60	 ราย	 ในขณะที่มีพื้นที่วางซุ้มได้ถึง 
102	ซุม้	ในการนีผู้จ้ำาหนา่ยอกี	40	ราย	จะตอ้งดำาเนนิการซ้ือซุ้มจำาหนา่ยเอง 
โดยชำาระเงินล่วงหน้าไปก่อน	 ในราคาซุ้มละ	 1,200	บาท	 เท่ากับเป็นการ
ชำาระเงินค่าเช่าล่วงหน้า	6	เดือน	จากค่าเช่าพื้นที่เดือนละ	400	บาท	จึง
เทา่กบัวา่เกบ็คา่เชา่ไดเ้พียงเดอืนละ	200	บาท	อีก	200	บาทเปน็ค่าผอ่นซุ้ม
นอกจากขาดแคลนงบประมาณแล้ว	 การบริหารจัดการตลาดเกษตร	 ม.อ.	
ในระยะแรก	 ตลาดตั้งอยู่ต่ำากว่าพื้นถนน	 2-3	 เมตร	 เมื่อไม่มีงบประมาณ	
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เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีมีเพียงคนเดียว	 จึงต้องรับหน้าที่ถือจอบขุดดิน 
ให้เป็นขั้นๆ	 เพื่อให้คนเดินลงมาตลาดได้	ทางเดินที่เล็ก	ขรุขระ	และแฉะ
เป็นหย่อมๆ	 (ช่วงนั้นฝนตก)	 พื้นที่ตลาดกว้างมากแบ่งออกเป็น	 7	 โซน 
ผังตลาดเป็นรูปห้าเหลี่ยม	 ภายในมีร้านแยกส่วนออกไปอีก	 ทำาให้เดินยาก	
แถมบางจุดมีสะพานข้ามลำาธาร	แต่ละโซนไม่ต่อเนื่องกัน	ในการจัดผังพื้นที่
โดยใชป้ระโยชน์จากพืน้ท่ีจรงิท่ีเหลอืจากการจัดงานเกษตรแหง่ชาต	ิป	ี2543	
โดยไม่เปลี่ยนแปลง	
	 วนัแรกทีเ่ปดิตลาดมีผู้มาใชบ้ริการไม่ถงึ	200	คน	ในวนัตอ่ๆ	มา	เริม่ม ี
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นๆ	 ด้วยเพราะเข้าใจเพียงว่าตลาดเป็นศูนย์กลางในการ
จำาหนา่ยสนิคา้เพียงอยา่งเดยีว	จงึไมไ่ดเ้ตรยีมพรอ้มรบักบัจำานวนผูม้าใชบ้รกิาร 
จำานวนมาก	เม่ือมีผู้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้	สิง่ท่ีเพิม่มากขึน้ตามจำานวนผูใ้ชบ้รกิาร 
ด้วย	 คือข้อร้องเรียน	 ท้ังเดินมาบอกโดยตรง	 และร้องเรียนผ่านสื่อวิทยุ 
ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหารายได้	 ถูกรายการวิทยุสัมภาษณ์สดเกือบทุกเดือน	
ในเรือ่งคุณภาพของอาหาร	ความปลอดภยัของผลผลติเกษตร	ความสะอาด
ของผู้จำาหน่ายอาหาร	 ทางเดินแฉะและขรุขระ	 ตะปูที่สะพานโผล่ขึ้นมา 
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ไม้ราวสะพานเป็นเสี้ยน	ทางเดินมีมด	แม่ค้าพูดจาไม่ดี	แม่ค้าใส่เสื้อแขนกุด	
ร้านค้าขายของไม่มีคุณภาพ	ขายของแพง	ทางลงตลาดลื่น	แม้กระทั่งสะดุด
ก้อนหินหกล้มเพราะทางเดินไม่เรียบ
	 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 ทุกครั้งที่มีคำาถาม	 หรือข้อร้องเรียน	 ก็ใช้วิธีการไป 
บีบเค้นผู้จำาหน่ายรายที่ถูกกล่าวหา	 ให้ปรับปรุงการให้บริการ	 และคุณภาพ
สินค้าให้ดีขึ้น	 ดำาเนินงานอย่างไร้ทิศทางในการจัดการ	 มีข้อร้องเรียนทีก็ไป
ขอร้องแกมบังคับที	
	 ตลาดเกษตร	 ม.อ.	 ที่ดำาเนินงานโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จึงเป็นตลาดในความคาดหวังของผู้บริโภค 
ที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป	 พวกเราเริ่มตระหนักถึงการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชน
ในด้านอาหารปลอดภัย	 ที่ต้องทำาให้ได้จริงๆ	 จึงพยายามหาแนวทางในการ
พัฒนาตลาดเกษตร	ม.อ.	ให้มีสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ตลาดสดน่าซื้อ

	 ในปี	พ.ศ.2547	 รัฐบาลมีนโยบายเรื่อง	 “ตลาดสดน่าซื้อ”	ตลาด
เกษตร	 ม.อ.	 จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ	 “ตลาดสดน่าซื้อ”	 ผ่านสำานักงาน
สาธารณสุขอำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
	 แมต้ลาดเกษตร	ม.อ.	จะจัดอยูใ่นตลาดประเภทที	่2	ประเภทเดยีวกบั 
ตลาดนัดทั่วไป	 แต่ก็มุ่งมั่นที่จะดำาเนินงานตามแนวทาง	 “ตลาดสดน่าซื้อ”	
ของตลาดประเภทที่	1	ที่มีเกณฑ์มาตรฐาน	3	ด้าน	คือ	1.ด้านสุขาภิบาล 
สิง่แวดล้อม	2.ด้านความปลอดภยัอาหาร	3.ดา้นการคุ้มครองผูบ้รโิภค	ตลาด
เกษตร	 ม.อ.	 ซึ่งเป็นตลาดเล็กๆ	 ที่พึ่งเปิดใหม่	 ยังไม่มีงบประมาณในการ
ดำาเนนิงาน	จงึยงัไมส่ามารถดำาเนนิงานดา้นสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้มได้	แนวทาง
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พัฒนาตลาดจึงเริ่มดำาเนินงานด้วยการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ผู้จำาหน่าย 
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้จำาหน่าย	 โดยมีเป้าหมายที่จะดำาเนินงานด้านความ
ปลอดภยัอาหารและดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ใหส้ำาเรจ็ตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.2547	 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับ 
การสนับสนุนจากสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหาดใหญ่	 ร่วมจัดโครงการ 
อบรมหลักสุขาภิบาลอาหารให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้จำาหน่ายในตลาดเกษตร	
ม.อ.	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องด้านความ
ปลอดภัยอาหาร	
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	 ในเดือนมีนาคม	 2547	 จัดให้มีการประชุมเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ 
ทีด่ขีองผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้ท่ีต้องปฏบิติัอยา่งเคร่งครดั	โดยแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
วางเงื่อนเวลาเพื่อผู้จำาหน่ายจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบังคับจริง 
ในวันที่	 1	 เมษายน	 2547	 ซึ่งในระหว่างนั้นต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายภายในตลาดเกษตร	 ม.อ.	 ประชาสัมพันธ์	 เพื่อให้ผู้จำาหน่าย 
ตระหนักถึงความสำาคัญของการเป็นผู้สัมผัสอาหารที่ต้องมีสุขวิทยาที่ดี	

	 ในระยะแรกควบคมุใหป้ฏบิตั	ิ3	ขอ้คอื	สวมผา้กนัเปือ้น	สวมหมวก 
คลมุผม	และมตีูก้ระจกหรอืวสัดปุกปดิอาหาร	ผูจ้ำาหนา่ยตอ้งเปลีย่นพฤตกิรรม 
ตัวเองจากความคุ้นชินพฤติกรรมแบบเดิมที่ปฏิบัติมายาวนานกว่า	10-20	ปี 
จึงมีการร้องเรียน	 ต่อต้าน	 ผู้จำาหน่ายบางรายไม่ต่อต้านแต่ปฏิบัติเฉพาะ 
เมือ่เจา้หนา้ทีเ่ดนิตรวจเท่านัน้	การดำาเนนิงานในระยะแรกตอ้งใช้ความอดทน	
ความเขา้ใจ	และความเครง่ครดัในแนวปฏบิตั	ิเพือ่ใหผู้จ้ำาหนา่ยสนิค้าในตลาด
เกษตร	 ม.อ.	 ต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข	 หากผู้จำาหน่ายไม่ให้ความ 
ร่วมมือ	จะตัดสิทธิการจำาหน่ายในตลาดเกษตร	ม.อ.ในปีต่อไป
	 หลักเกณฑ์ที่ให้ผู้จำาหน่ายในตลาดเกษตร	 ม.อ.	 มีสัญญาเช่าพื้นที่
เพียงรายละ	1	ปี	จึงเริ่มขึ้นในปีนั้น	เพื่อคณะจะเปิดให้มีการสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจเข้าจำาหน่ายในตลาดเกษตร	ม.อ.	 ใหม่ทุกปี	หากผู้จำาหน่ายรายเดิม

7คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ไม่ให้ความร่วมมือ	 และปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติที่วางไว้	 ก็จะไม่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้ามาจำาหน่ายอีกในปีต่อไป	

	 ในป	ีพ.ศ.2548	คณะจงึประกาศใหผู้จ้ำาหนา่ยอาหารทกุรายตอ้งปฏบิตั ิ
ตามข้อกำาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำาหรับแผงลอยจำาหน่ายอาหาร	 ที่ผู้ได้
สิทธิจำาหน่ายต้องดำาเนินการตามข้อกำาหนดและพร้อมรับการตรวจจากคณะ
ทำางานอาหารปลอดภยั	อำาเภอหาดใหญ	่จังหวัดสงขลา	โดยผูจ้ำาหนา่ยอาหาร 
ทุกรายจะต้องผ่านการตรวจ	และได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน	Clean	Food	
Good	Taste	และผูจ้ำาหนา่ยผลผลติทางการเกษตร	ตอ้งนำาผลผลติทีม่คีณุภาพ 
ปลอดภยัมาจำาหนา่ยพรอ้มเตรยีมรบัการตรวจวเิคราะหอ์าหารปลอดภัย	และ
ต้องได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน	Food	Safety	ทุกรายเช่นกัน

พัฒนาต่อเนื่อง

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.2547-2550	คณะทำางานอาหารปลอดภัย	อำาเภอ
หาดใหญ	่ไดจ้ดัใหมี้การอบรม	และศกึษาดงูานตลาดสดนา่ซ้ือในจงัหวดัตา่งๆ 

8 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



พร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตร	 ม.อ.	 ร่วมศึกษา
ดูงานอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการตลาด	 จากผู้ประกอบการ	 และเจ้าหน้าที่
จากสำานักงานสาธารณสุข	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ที่ร่วมศึกษาดูงาน 
และให้คำาแนะนำา	พร้อมสร้างแนวปฏิบัติด้านตลาดสดน่าซื้อที่ถูกต้อง	ทำาให้
ตลาดเกษตร	 ม.อ.	 สามารถดำาเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารพร้อม 
กับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กันไปได้เป็นอย่างดี

	 ตลาดเกษตร	 ม.อ.	 ใช้แนวทางตลาดสดน่าซื้อ	 และกระบวนการ
ประกันคุณภาพ	PDCA	 ในการพัฒนาตลาด	แบบค่อยเป็นค่อยไป	มีการ
วางแผนการดำาเนินงาน	และดำาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้	โดยตรวจสอบ
ผลการดำาเนินงานจากความพึงพอใจของผู้รับบริการในตลาด	การดำาเนินงาน
ที่ดีผู้ใช้บริการพึงพอใจ	จะใช้เป็นมาตรฐานในการดำาเนินงานในตลาดเกษตร
ตอ่ไป	ส่วนการดำาเนนิงานใด	ท่ีไมไ่ดร้บัความพงึพอใจจากผูใ้ช้บรกิาร	ตอ้งรบี 
ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือหาวิธีการดำาเนินงานใหม่	เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ	จากความพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ในปี 
2550	ตลาดเกษตร	ม.อ.	ได้รับป้าย	“รับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อผ่าน 
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มาตรฐานด้านสุขลักษณะและใส่ใจการคุ้มครองผู้บริโภค”	 จากคณะทำางาน
อาหารปลอดภยั	อำาเภอหาดใหญ	่จังหวัดสงขลา	ความพยายามในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่า	100%	ในปี	พ.ศ.2550	
เน่ืองจากผู้ใช้บริการเริ่มมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่
จำาหน่ายในตลาดเกษตร	ม.อ.	ชื่อเสียงของตลาดเกษตร	ม.อ.	เริ่มเป็นที่รู้จัก	
จากตลาดสดเล็กๆ	ท่ีไมไ่ดร้บัความสนใจ	กลายเปน็ตลาดของชุมชน	ทีม่ผีูใ้ช้
บรกิารทัง้จากบคุลากรภายในมหาวทิยาลยั	และประชาชนในละแวกใกลเ้คียง	
ผู้จำาหน่ายเริ่มเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
อาหารปลอดภัย	 เพราะมีรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
มาก	คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิจงึสามารถขยายพืน้ทีเ่พือ่เพิม่จำานวนรา้นค้าให ้
มากข้ึน	เพ่ือรองรบัผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้	โดยผูจ้ำาหนา่ยรายใหม่ๆ 	ตอ้งเขา้อบรม 
หลกัสขุาภิบาลอาหาร	พรอ้มปฏบิตัตินตามแนวปฏบิตัทิีว่างไวอ้ยา่งเครง่ครดั

	 ในปี	 พ.ศ.2548	 การดำาเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 ที่มี 
ขอ้จำากดัในระยะแรก	เริม่ดำาเนนิการโดยยกระดบัพืน้ทีใ่นบรเิวณตลาดเกษตร	
ม.อ.	และปรบัถนนโดยรอบใหส้งูขึน้	80	เซนตเิมตร	เนือ่งจากเดิมสภาพพืน้ที่

10 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



เป็นที่ลุ่ม	เมื่อฝนตกทำาให้มีน้ำาท่วมขัง	พร้อมขอการสนับสนุนอิฐ	ที่เหลือใช้
จากมหาวิทยาลัย	มาปูในบริเวณตลาดเกษตร	ม.อ.	ทำาให้ตลาดเกษตร	ม.อ.	
มีทางเดินที่สะดวกในช่วงระยะ	3	เดือนแรกหลังการปรับปรุง	หลังจากนั้น	
อิฐที่ปูเริ่มยุบตัว	เป็นหลุมและมีน้ำาท่วมขัง

	 ในป	ีพ.ศ.2549	คณะฯ	สนบัสนนุงบประมาณเพิม่โดยใหใ้ช้หนิเกลด็
ปูทับอิฐที่ยุบตัว	เนื่องจากมีปริมาณผู้มาใช้บริการเป็นจำานวนมาก	เมื่อฝนตก	
บริเวณทางเดินก็มีน้ำาท่วมขัง	เช่นเดิม
	 ในปี	 พ.ศ.2550	 คณะฯ	 จึงตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณจำานวน 
1	 ล้านบาท	 เพื่อใช้ในการดำาเนินการปรับผิวถนนใหม่	 โดยลาดยางตาม
มาตรฐานถนนของทางหลวงชนบท	โดยทำาเฉพาะในบรเิวณตลาดเกษตร	ม.อ.	
และถนนด้านซ้ายมือก่อน
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	 ในป	ี2552	คณะฯ	ไดส้นบัสนนุงบประมาณในการสรา้งหอ้งสขุาใหม	่
แทนห้องสุขาเดิม	

	 ในปี	พ.ศ.2553	คณะฯ	สนับสนุนงบประมาณ	 ในการดำาเนินการ 
ทำาถนนลาดยางปูทับถนนเส้นเดิม	พร้อมทำาคูระบายน้ำา	ที่ใช้จนถึงปัจจุบัน

ป	ีพ.ศ.2554	คณะสนบัสนนุ 
งบประมาณในการสร้ าง
โครงสร้ า งหลั งคา เต็นท์ 
คลุมทั้งบริเวณตลาดเกษตร	
ม.อ.

12 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



	 ปี	 2555	 ยกเลิกการใช้ซุ้มไม้ไผ่	 เนื่องจากมีปัญหาในการต้องเผา
ทำาลายทุกปี	 โดยเปลี่ยนให้ผู้จำาหน่ายสินค้า	 นำาโต๊ะมาวางตามขนาดพื้นที่ 
ที่กำาหนดแทนซุ้มไม้ไผ่	
	 และในปนีี	้ตลาดเกษตร	ม.อ.	ไดร้บัคดัเลอืกจาก	จงัหวดัสงขลาใหเ้ปน็ 
“ตลาดนดัตน้แบบของจงัหวดัสงขลา”	ในโครงการ	หนึง่จงัหวดั	หนึง่ตลาดนดั 
ต้นแบบ

	 ปี	 2556	 ตลาดเกษตร	 ม.อ.	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ผ่านทางสถาบัน 
การจดัการระบบสขุภาพ	(สจรส.ม.อ.)	เพือ่พฒันาตลาดเกษตร	ม.อ.	ใหเ้ปน็
อุทยานอาหารปลอดภัย	โดยมีแนวทางพัฒนา	5	ด้านคือ
 1. ด้านผู้จำาหน่าย	 พัฒนาศักยภาพผู้จำาหน่ายด้วยการจัดอบรม
สัมมนา	ดังนี้
	 	 1.1	อบรมสมัมนาเรือ่ง	“การออกแบบบรรจภุณัฑแ์ละตราสนิคา้”	
เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการออกแบบตราสินคา้	และบรรจภัุณฑ์ได้เอง	เปน็การเพิม่
มูลค่าสินค้า	และแสดงที่มาของสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน
	 	 1.2	อบรมสมัมนาเรือ่ง“การจดัการดา้นการเงนิเพือ่ความมัง่คง”	
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์	นิยมบัณฑิต	เพื่อให้ผู้จำาหน่ายวางแผนการ
จัดการเงิน	และการออมได้ด้วยตนเอง
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		 	 1.3	อบรมสัมมนาเรื่อง“การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร” 
โดยเทศบาลนครหาดใหญ่

14 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



  2. ด้านมาตรฐานการผลิต 
	 	 2.1	นำาเกษตรกรที่จำาหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร	ม.อ.	ไปศึกษา 
ดูงานสวนเกษตรที่จังหวัดชุมพร	 สุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 เพื่อให้
แนวทางการทำาเกษตรแบบพอเพียงที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

	 	 2.2	สนับสนุนให้ผู้จำาหน่ายสินค้า	ติดตราสินค้า	 เพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภคในการติดตาม	ร้องเรียน	เรื่องคุณภาพสินค้า
 3. ด้านผู้บริโภค
	 	 3.1	รว่มมอืกบันกัศกึษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร	์ใหม้าวิเคราะห์
คุณค่าโภชนาการของอาหารที่จำาหน่ายในตลาดเกษตร	ม.อ.	เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้ทราบถึงจำานวนแคลอรี่ของอาหารที่จำาหน่ายแต่ละชนิด
	 	 3.2	จัดนิทรรศการบริเวณ	 ลานกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มา 
ใช้บริการในตลาดเกษตร	ม.อ.	เป็นประจำาทุกเดือน	ดังนี้
	 	 	 3.2.1	นิทรรศการ	“การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร”	โดย 
	 	 	 	 ในวนัที	่18	พฤศจกิายน	2556	“ตรวจสารบอแรกซ์”	 
	 	 	 	 ในวนัที	่20	พฤศจกิายน	2556	“ตรวจสารฟอกขาว”	 
	 	 	 	 และในวันท่ี	 22	 พฤศจิกายน	 2556	 “ตรวจสาร 
	 	 	 	 กันรา”
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	 3.2.2	นิทรรศการขนมพื้นบ้าน	วันที่	9,	11	ธันวาคม	2556

	 3.2.3	นิทรรศการ	 ตรวจสารปนเปื้อน	 “ยาฆ่าแมลง”	 ในวันที่ 
	 	 	 18	ธันวาคม	2556

16 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



	 3.2.4	นิทรรศการอาหารพื้นบ้าน	วันที่	13	ธันวาคม	2556

	 3.2.5	นิทรรศการอาหารนานาชาติ	วันที่	23,	25	ธันวาคม	2556

	 3.2.6	นิทรรศการผักปลอดพิษ	ชีวิตปลอดภัย	วันที่	13,	15,	17	
	 	 	 มกราคม	2557
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	 3.2.7	นิทรรศการอาหารปลอดภัย	 โภชนาการสมวัย	วันที่	3,	5,	 
	 	 	 7	กุมภาพันธ์	2557

	 3.2.8	นิทรรศการอาหารเป็นยา	 วันที่	 17,	 19,	 21	 กุมภาพันธ์	 
	 	 	 2557

	 3.2.9	นิทรรศการอาหารสำาหรับผู้ป่วย	 วันที่	 3,	 5,	 7	 มีนาคม 
	 	 	 2557

18 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



	 	 3.3	จดัประชาสัมพันธเ์สียงตามสาย	โดยเชญิวทิยากรทีม่คีวามรู ้
มาให้ความรู้เสียงตามสายแก่ผู้มาใช้บริการในตลาดเกษตร

 4. ด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 4.1	ลดการใชถ้งุพลาสตกิในตลาดเกษตร	ม.อ.	โดยการนำาตะกรา้
มาใช้ส่วนกลาง	เพื่อให้ผู้บริโภคใส่สินค้าในตะกร้า	แทนการใช้ถุงเพลาสติก
จากแต่ละร้านค้า
	 	 4.2	เป็นตลาดปลอดการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

 5. ถ่ายทอดบทเรียน	การเป็นตลาดนัดต้นแบบของจังหวัดสงขลา
	 	 5.1	จดัทำาหนงัสอืถา่ยทอดภมูคิวามรู	้จากการดำาเนนิงานในตลาด
เกษตร	ม.อ.	จากตลาดเล็กๆ	ที่เริ่มก่อตั้งในปี	พ.ศ.2544	จนเป็นตลาดที่มี
ผู้จำาหน่ายจำานวน	183	ร้านค้าในปัจจุบัน
	 	 5.2	จัดนิทรรศการ	เผยแพร่ความเป็นมาของตลาดเกษตร	ม.อ.	

คุณภาพชีวิต

	 จากการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	วฒันธรรมของผูจ้ำาหนา่ยสนิค้าในตลาด
เกษตร	ม.อ.	จึงคุ้นชินต่อการเปลี่ยนแปลง	และกระตือรือร้นที่จะให้ความ 
ร่วมมือ	 นอกจากการพัฒนาสุขาภิบาลแวดล้อมในตลาดแล้ว	 ยังมีกิจกรรม
ตา่งๆ	ทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวิีตของผูจ้ำาหนา่ยใหด้ขีึน้	ตลาดเกษตร	
ม.อ.	จึงเป็นตลาดของทุกคนในชุมชน
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	 ตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้จำาหน่าย
	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้จำาหน่ายสินค้า
มีคุณธรรมที่ดี	 อันเป็นการพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ให้สังคม	 ได้มี
บคุลากรทีด่	ีมคีณุภาพ	กจิกรรมต่างๆ	ในตลาดเกษตร	ม.อ.	ไดร้บัความรว่มมอื 
จากผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้เปน็อยา่งด	ีดว้ยความเตม็ใจ	และเสยีสละ	โดยไมค่ำานงึ
ถึงผลประโยชน์เป็นตัวเงิน	เหมือนผู้ประกอบการโดยทั่วไป

	 โครงการชวนกันไปวัด
	 ในปี	 2550	 กิจกรรมชวนกันไปวัด	 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัดงีามใหแ้กผู่จ้ำาหนา่ยสนิค้าในตลาดเกษตร	ม.อ.	
โดยในแต่ละปีทุกคนจะร่วมกันทำาบุญ	 จัดพุ่มกฐิน	 เพื่อนำาไปถวายวัดต่างๆ	
เป็นประจำาต่อเนื่องมาตลอด	6	ปี

	 นอกจากการทำาบุญทอดกฐิน	ทอดผ้าป่าแล้ว	โดยปกติทุก	6	เดือน	
จะจัดกิจกรรมชวนกันไปวัด	 โดยเชิญชวนผู้จำาหน่ายสินค้าร่วมกันไปทำาบุญ
ถวายอาหารเพลตามวัดต่างๆ	

20



	 อาชพีจำาหนา่ยสนิคา้	สิง่ท่ีตอ้งขดัเกลา	และย้ำาเตอืนใหต้ระหนกัเสมอ 
คือคุณธรรม	ความไม่ละโมบ	แนวปฏิบัติตามคุณภาพ	และความปลอดภัย 
ของอาหารสามารถตรวจสอบได้จากการตรวจวัดสารปนเปื้อน	 แต่คุณธรรม	
การไม่เอาเปรียบ	ใจเย็น	เอื้อเฟื้อ	มีน้ำาใจ	ต้องค่อยๆ	ปลูกฝังจากวัตรปฏิบัติ	
การจัดกิจกรรมชวนกันไปวัด	 เป็นการขัดเกลาความละโมบให้รู้จักแบ่งปัน	
และสร้างเสริมคุณธรรม	 อันเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้จำาหน่ายสินค้าจาก 
ข้างใน	อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการออมทรัพย์	วิถีพอเพียงในตลาดเกษตร	ม.อ.	
	 เริ่มโครงการในปี	2552	ด้วยสังเกตเห็นการเติบโตของตลาดเกษตร	
ม.อ.	ควบคูไ่ปกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้ในตลาด	รายไดไ้มไ่ดท้ำาให ้
ความสุขเพ่ิมขึน้ ในทางกลบักนัการมรีายไดเ้พิม่ขึน้โดยไมไ่ดเ้ตรยีมพรอ้มใน
การจัดการอาจยิ่งสร้างปัญหา
	 ก่อนนี้เคยเห็นครอบครัวเล็กๆ	ที่น่ารักช่วยกันทำามาหากิน	แค่มีเงิน
เลี้ยงชีพโดยไม่เป็นหนี้สินก็เป็นความสุขท่ีสุดของครอบครัว	 จากความสุข
เลก็ๆ	ของแตล่ะครอบครวัเริม่เปลีย่นเปน็ความสขุทีไ่ดค้รอบครองวตัถนุยิม
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เหรียญทองคำ�
จ�กก�รออมทรัพย์
ของผู้จำ�หน่�ย

ต่างๆ หนีส้นิในครอบครวัจงึเพิม่พนูตามทรพัยส์นิทีเ่พิม่ขึน้ภาระในการเลีย้ง
ชีพเริ่มหนักอึ้ง	รอยยิ้ม	ความสุขในการช่วยกันทำามาหากิน	กลายเป็นหน้าที่ 
ที่ตึงเครียด	 เพราะเดือนไหนฝนตกมาก	 ขายของไม่ดี	 รายได้ไม่พอจ่ายค่า 
ผ่อนโน่นผ่อนนี่	ท้ายสุดก็ต้องกู้หนี้ยืมสินไปผ่อนจ่ายค่าโน่นนี่สารพัด	กลาย
เป็นว่ายิ่งรายได้เยอะ	ความสุขกลับลดลง แค่ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

สมุดออมทรัพย์
ที่มีก�รฝ�กอย่�งต่อเนื่อง

	 จึงนำาแนวคิดหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 มาใช้ที่ตลาดเกษตร	 ม.อ. 
จึงเกิดเป็น	 “โครงการออมทรัพย์	 วิถี
พอเพียง	 ตลาดเกษตร	 ม.อ.”  ขึ้น 
เพื่อให้ผู้จำาหน่ายสินค้า	 และผู้สนใจ 
ได้ออมทรัพย์กับธนาคารอย่างสม่ำา 
เสมอเป็นประจำาทุกเดือน	 จะมากจะ

22 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



นอ้ย	ขึน้กบัความเหตผุล	และความพอประมาณของแตล่ะครอบครวั แคใ่ห ้
รู้จักออม	และรักษาวินัยในการออมให้สม่ำาเสมอ	 เพื่อสร้างนิสัยที่ดี	 ก็เป็น
พื้นฐานที่ดี	ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันสำาหรับอนาคต
	 ปัจจุบันผู้จำาหน่ายสินค้ากว่า	 85%	 ที่ยังมีการออมอย่างต่อเนื่อง
ตลอด	5	ปี	บางรายมีเงินออมกว่า	50,000-100,000	บาท	

โครงการแบ่งปันอย่างเอื ้ออาทร
	 ตลาดเกษตร	ม.อ.	เปิดให้บริการ	ทุกวันจันทร์	พุธ	ศุกร์	ตั้งแต่เวลา	
14.30-19.30	น.	การให้บริการวันเว้นวัน	ทำาให้บางวันที่ฝนตก	หรือลูกค้า
น้อย	 ผู้จำาหน่ายสินค้าแต่ละรายต้องเจอปัญหาสินค้าเหลือเป็นจำานวนมาก	
ทา่นรองคณบดฝีา่ยพฒันา	ผูช้ว่ยศาสตราจารยท์วศัีกด์ิ	นยิมบณัฑิต	ได้เสนอ
ใหผู้้จำาหน่ายสินค้าใชวิ้ธแีลกเปลีย่นสนิคา้ซึง่กนัและกนั	ในวนัทีส่นิคา้จำาหนา่ย
ไมห่มด	ทำาใหผู้้จำาหนา่ยสนิคา้ในตลาดเกษตร	ม.อ.	ปฏบิตัจินเปน็นสิยั	ทีจ่ะนำา
สินค้าของตนเองมาแลกเปลีย่นกนัเอง	ทำาใหเ้กดิสงัคมแหง่การเอ้ืออาทรกนั	
เสมือนกับผู้จำาหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร	ม.อ.	เป็นพี่น้อง	เป็นครอบครัว
เดียวกัน	 ที่เป็นครอบครัวใหญ่	 สามารถช่วยเหลือกันในยามขาดแคลน 
ในระยะหลังเม่ือผู้จำาหน่ายสินค้ารายใด	 ประสบปัญหาใดๆ	 ผู้จำาหน่ายราย 
อื่นๆ	 จะรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมเงินไปช่วยเหลือ	 เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น 
เสมอ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเกษตร	ม.อ.ของผู้จำาหน่าย
	 ในการพฒันาตลาดเกษตร	ม.อ.	อยา่งตอ่เนือ่ง	ตลอดระยะเวลากวา่	 
12	ป	ีทีผ่า่นมาผูจ้ำาหนา่ยสินคา้ทุกคน	มีส่วนร่วมในกจิกรรมตา่งๆ	ของตลาด
เกษตร	 ม.อ.	 สม่ำาเสมอจนเป็นนิสัย	 อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามในตลาด
เกษตร	ม.อ.	ที่จะเห็นผู้จำาหน่ายสินค้าเกื้อกูล	ช่วยเหลือ	มีน้ำาใจ	ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน	พร้อมที่จะช่วยงานส่วนรวมทันที	ดังนี้
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ผู้จำ�หน่�ย ช่วยกันซ่อมแซมซุ้มหลังค�ซุ้ม

ผู้จำ�หน่�ย ช่วยกันยกซุ้มออกนอกบริเวณ
เพื่อเตรียมพื้นที่ในก�รจัดง�นเกษตรภ�คใต้ ทุกปี

24 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



ผู้จำ�หน่�ยทุกคนร่วมกันทำ�กิจกรรม ทำ�คว�มสะอ�ดตล�ด ในกิจกรรม 5 ส.

ผู้จำ�หน่�ยช่วยกันก่ออิฐ เทปูน
เพื่อทำ�ไหล่ท�ง ในบริเวณ

ตล�ดเกษตร ม.อ.
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
	 นอกจากนี้	ตลาดเกษตร	ม.อ.	ยังเป็นตลาดที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิต
ของผู้บริโภค	โดยรับฟังข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค	และคณะ
กรรมการอาหารปลอดภัย	 จังหวัดสงขลา	 โดยนำามาคำาแนะนำามาปรับปรุง 
ใช้เป็นข้อบังคับดังนี้

ผู้จำ�หน่�ยสินค้� และผู้ม�ใช้บริก�ร ร่วมในกิจกรรมวันสงกร�นต์ 

ผู้บริห�ร บุคล�กรคณะ
และผู้จำ�หน่�ยสินค้�
ร่วมง�นปีใหม่เป็นประจำ�ทุกปี

26 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



	 1.	ไม่อนุญาตให้ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
	 2.	ไม่อนุญาตให้ใช้ลวดเย็บกระดาษ	เย็บบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหาร
	 3.	ไม่มีถังขยะกลางบริการ	ผู้จำาหน่ายสินค้าต้องนำาขยะส่วนตัวและ
ขยะสว่นกลางนำากลบัไปทิง้ทีบ่า้น	ทำาใหต้ลาดปลอดขยะตกคา้ง	ปลอดแมลงวนั 
และหนู	
	 4.	ผู้จำาหน่ายสินค้าทุกคน	ต้องมาลงชื่อจำาหน่ายสินค้า	และล้างมือ
ก่อนการจำาหน่ายสินค้า	เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคในเบื้องต้น
	 5.	ผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้	ปฏบิตัติามหลกัสขุาภบิาลอาหารเบือ้งตน้	100%

ตลาดเพื่อชุมชน

ผู้จำ�หน่�ยนำ�ผักสวนครัวที่เพ�ะชำ�เอง
ม�แจกให้แก่ผู้ใช้บริก�รในตล�ดเกษตร 
ม.อ. ฟรี ในวันพ่อแห่งช�ติ

ผู้จำ�หน่�ยและผู้ใช้บริก�รร่วมกัน
จุดเทียนถว�ยพระพร ในวันเฉลิม

พระชนม์พรรษ� 5 ธันว�คม 2555
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ผู้จำ�หน่�ยสินค้�ช่วยกันทำ�ขนม โดยใช้เงินส่วนตัว
เพื่อแจกเด็กๆในวันเด็กแห่งช�ติ ที่ตล�ดเกษตร ม.อ.

ตล�ดของนักศึกษ�
กิจกรรมเปิดหมวก
เพื่อขอรับบริจ�คเงิน
ไปทำ�กิจกรรมต่�งๆ

28 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



ตลาดที่พึ ่งพาตนเอง
	 การเป็นตลาดที่พึ่งพาตนเองได้	คือ	ตลาดเกษตร	ม.อ.	สามารถเปิด 
ใหบ้รกิารไดโ้ดยผูจ้ำาหนา่ยเปน็ผูด้ำาเนนิการ	เปดิ-ปดิไฟ	ดว้ยตนเอง	เกบ็ขยะ 
ด้วยตนเอง	เปน็ตลาดทีจ่ำาหนา่ยอาหารทีป่ลอดภยั	และมคุีณภาพ	ผูจ้ำาหนา่ย
มีสุขวทิยาทีถู่กสขุลกัษณะ	มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมเปน็นสิยั	ผูบ้รโิภคได้
รับความรู้ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัยในด้านต่างๆ	 นอกจากนี้ตลาด
เกษตร	 ม.อ.	 ยังสามารถทำารายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าเดือนละไม่ต่ำากว่า	
181,000	บาท	(หนึง่แสนแปดหมืน่หนึง่พันบาท)	หรอืประมาณ	2,000,000	
บาท	 (สองล้านบาท)	 ต่อปี	 อันเป็นรายได้ที่สามารถนำาไปใช้ในการบริหาร
จดัการเพือ่พัฒนาตลาดเกษตร	ม.อ.	ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ทำาใหต้ลาดเกษตร	ม.อ. 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว	 อันเป็นต้นแบบที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ 
ในท้องถิ่น	จะนำาไปใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

แนวปฏิบัติในการดำาเนินงาน

	 ตลอดระยะเวลา	12	ปีที่ดำาเนินงานในตลาดเกษตร	ม.อ.	ผู้เขียน
ในฐานะเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทีม่สีว่นรว่มในการดำาเนนิงานตัง้แตว่นัแรกทีเ่ปดิ
ตลาดจนถงึปัจจบัุน	ไดเ้หน็การพฒันา	ปรบัเปลีย่นตลาดเกษตร	ม.อ.	มาโดย
ตลอด	ในทรรศนะของผูเ้ขยีน	แนวปฏบิตัใินการดำาเนนิงานทีท่ำาใหง้านสำาเรจ็
มีดังนี้
	 1.	การบริหารจัดการ	โดยวางแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ	แบบค่อย	
เป็นค่อยไป	 ตามหลัก	 PDCA	 มีแผนปฏิบัติงาน	 รับฟังความคิดเห็นหลัง
ดำาเนินงาน	และแก้ไขให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
	 2.	ความมุ่งมั่น	 เข้มงวดกวดขัน	 ตลอดระยะเวลาที่ดำาเนินงาน 
ส่ิงหนึง่ทีท่ำาใหต้ลาดเกษตร	ม.อ.	สามารถพัฒนามาไดจ้นถงึวนันี	้คือ	ความมุง่มัน่ 
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ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นๆ	 อย่างไม่หวั่นเกรงอุปสรรค	 และความยากลำาบากใดๆ	
และความเข้มขวดกวดขันในการตรวจตลาดทุกวัน	 ตักเตือนทันทีที่เห็น 
ข้อผิดพลาดจากผู้จำาหน่ายโดยไม่เกรงใจ	 ทำาให้การปฏิบัติตนตามหลัก
สุขาภบิาลอาหารของผูจ้ำาหนา่ยกลายเปน็ความคุน้ชินทีส่ามารถปฏบิตัไิดเ้ปน็
กิจนิสัย
	 3.	กดัไมป่ลอ่ย	เมือ่เจอขอ้รอ้งเรยีนใดๆ	ตอ้งดำาเนนิการแกไ้ขใหผู้ใ้ช ้
บริการทันที	 อย่างรวดเร็ว	 ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 จนกว่าจะดำาเนินการ
แก้ไขเสร็จสิ้น
	 4.	รับฟังและปรับปรุง	 ระเบียบข้อปฏิบัติในตลาดเกษตร	 ม.อ. 
สว่นใหญเ่ปน็ขอ้บงัคับท่ีไดจ้ากการร้องเรียน	แนะนำาจากผูใ้ช้บรกิาร	เชน่	การ 
หา้มใชโ้ฟมในตลาดเกษตร	ม.อ.	การหา้มใชล้วดเยบ็กระดาษเยบ็บรรจภุณัฑ์	
เป็นต้น
	 5.	สัญญาปตีอ่ป	ีการวางขอ้บงัคบัใหผู้จ้ำาหนา่ยมสีทิธิจำาหนา่ยสนิคา้	
ปต่ีอป	ีโดยทกุรายตอ้งเขา้สมัภาษณ์ใหมทุ่กป	ีเปน็สิง่ทีท่ำาใหผู้จ้ำาหนา่ยสนิคา้
มีความกระตือรือร้น	 ให้ความร่วมมือ	 และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ
ต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	จนกลายเป็นวัฒนธรรมของตลาดเกษตร	ที่ทุกคนต้อง
มาช่วยงานส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียง
	 6.	รู้จักรู้ใจ	 ด้วยต้องเดินตรวจตลาดทุกวัน	 ดิฉันจึงรู้จักและทราบ
ประวัติผู้จำาหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร	 ม.อ.	 กว่า	 170	 รายเป็นอย่างดี 
การทำางานกับคนรู้จักจะทำาให้เรารู้ใจและเข้าใจพื้นฐานครอบครัวแต่ละราย 
นั้นหมายถึงทำาให้สามารจัดกิจกรรม	 โครงการที่เหมาะสมและตอบสนอง 
หรือเพื่อแก้ปัญหาของผู้จำาหน่ายได้ดีนั้นเอง
	 7.	เปน็แบบอยา่ง	ทุกครัง้ท่ีเริม่การเปล่ียนแปลง	เจา้หนา้ทีต่อ้งเปน็ผูน้ำา
ในการเปลีย่นแปลงนัน้ๆ	ไมว่่าการใสผ่า้กนัเปือ้น	การตดัเลบ็	การออมทรพัย ์
เพื่อให้ผู้จำาหน่ายเห็นว่าผู้นำาก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เช่นเดียวกัน	

30 กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.



	 8.	ไม่รับสนิบนใดๆ	การไมร่บัสิง่ของใดๆ	จากผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้ทัง้สิน้ 
ไม่ว่าจะเป็นขนม	 ของขวัญปีใหม่	 ของฝาก	 สินค้าที่เหลือ	 การให้ฟรี 
การขายราคาถกูผดิปกต	ิจะทำาใหเ้หลอืชอ่งวา่งระหว่างผูจ้ำาหนา่ยกบัเจ้าหนา้ที	่
เป็นช่องว่างแห่งความไว้ใจ	เกรงใจ	และเชื่อใจ

ทิศทางในอนาคต

	 การดำาเนนิงานเพือ่กา้วสูท่ศวรรษทีส่อง	ของตลาดเกษตร	ม.อ.	เปน็การ 
ดำาเนินงานดังนี้
	 1.	ดา้นยกระดบัมาตรฐานการผลติใหด้ยีิง่ขึน้	เพือ่ใหผู้จ้ำาหนา่ยสนิคา้ 
ในตลาดเกษตร	ม.อ.	มคีวามรู	้และทศันคตทิีด่ใีนการผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพ 
มีคุณคา่ทางโภชนการเพ่ือนำามาจำาหนา่ยในตลาดเกษตร	ม.อ.	ผูบ้รโิภคสามารถ 
ตดิตามแหลง่ทีม่าของสินคา้แต่ละชนดิได	้จากตราสนิค้าทีต่ดิหนา้บรรจภัุณฑ์
ของทุกร้าน
	 2.	พัฒนาตลาดเกษตร	 ม.อ.	 ให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
อาหารปลอดภัยของชุมชน	 จากผู้บริโภครายย่อย	 ขยายไปสู่ร้านอาหาร	
โรงแรม	 โรงพยาบาล	 เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนอย่าง
แท้จริง
	 3.	ด้านการเพิ่มศักยภาพของผู้จำาหน่ายสินค้า	 โดยการจัดอบรม	
สัมมนา	พาไปศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนูความรู	้และเหน็แนวปฏบิตัทิีด่	ีสนบัสนนุ
ผู้จำาหน่ายมีการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ	 โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
จะต้ังกลุ่มออมทรัพย	์เพือ่ชว่ยใหผู้จ้ำาหนา่ยสนิคา้สามารถวางแผนการใชเ้งนิ
ได้อย่างเป็นระบบ

31คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



	 4.	ด้านการให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการในตลาดเกษตร	 ม.อ. 

เพื่อมุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการในตลาดเกษตร 

ม.อ.	ที่มีกว่า	6,000	คน	โดยการจัดนิทรรศการ	ในโดม	สสส.	บริเวณ

หน้าตลาดเกษตร	 ม.อ.	 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการในตลาดเกษตร	

ม.อ.	ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารปลอดภัย	ถูกหลักโภชนาการ

	 5.	ด้านสิ่งแวดล้อม	 ตลาดเกษตร	 ม.อ.	 มุ่งเป้าที่จะพัฒนา 

ตลาด	 จนกลายเป็นตลาดไร้ขยะ	 โดยจะนำาขยะมาคัดแยก	 กรณีเป็น 

เศษอาหาร	 จะนำามาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก	 น้ำายาเอนกประสงค์เพื่อใช้ 

ในกิจกรรมภายในตลาดเกษตร	ม.อ.	ต่อไป	•


