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หนังสือ “7 เรื่องราวอาหารเพื่อสุขภาพของคนสงขลา” มีเนื้อหา
ที่สะท้อนมุมมอง กระบวนการทำ�งานของเครือข่ายอาหารจังหวัดสงขลา
ซึ่งดำ�เนินงานในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร อาหารปลอดภัย
และโภชนาการสมวัย ภายในเล่มแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 7 เรื่อง ได้แก่
เชิงแส: ชุมชนจัดการความมัน่ คงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง, ธนาคารในสวนยางผลลัพธ์จากการคืนความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูส่ วนยางด้วยวนเกษตรและเกษตรธาตุส,ี่ การดูแลสุขภาพโดยวิถี
ธรรมชาติสำ�นึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนจะนะ, จากตลาดเกษตรสู่
อุทยานอาหารสุขภาพ, งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฝันทีย่ งั ต้องสานต่อของท้องถิน่ ,
บทบาทใหม่ของท้องถิน่ กับโครงการนำ�ร่องโภชนาการสมวัยทีค่ วนรูและชะแล้
และอาหารของแม่เมนูร้อยรัดความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร
โดยสาระของแต่ละเรื่อง ผู้เขียน: รวยริน เพ็ชรสลับแก้ว พยายาม
เล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสของ
เรื่องราวการทำ�งานของบุคคล ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจทำ�งาน เพื่อพัฒนาระบบอาหารของ
ชุมชน ดังที่ นายกถั่น จุลนวน ตำ�บลควนรู กล่าวไว้ว่า “ทำ�อย่างไรให้ที่ดิน
ในควนรูเป็นพื้นที่ทำ�การเกษตร สำ�หรับปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
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คิดว่า ถ้าเราทำ�ตรงนี้ได้ ถึงแม้จะไม่รวย แต่ก็ไม่อด นอกจากมีอาหาร
เพียงพอแล้ว อาหารต้องปลอดภัยด้วย และต้องกินให้ถกู กับหลักโภชนาการ
ด้วย ไม่ใช่กินแค่อิ่มอย่างเดียว”
ขอบพระคุณสำ�นักสร้างเสริมวิถสี ขุ ภาวะ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำ�เนินงานบูรณาการระบบอาหารจังหวัด
สงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง 2558 ทำ�ให้เครือข่ายจังหวัดสงขลาได้ร่วม
เรียนรู้การทำ�งานด้านอาหารและโภชนาการที่ชัดเจนขึ้น สามารถยกระดับ
การทำ�งานจนเกิดชุมชนต้นแบบของการบริหารจัดการระบบอาหารในระดับ
ท้องถิ่น
คณะทำ�งาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ 7 เรื่องราวอาหาร
เพื่อสุขภาพของคนสงขลา จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในการต่อยอดความคิด
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านเรือ่ งความมัน่ คงทางด้านอาหาร อาหารปลอดภัย
และโภชนาการสมวัย สู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
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เชิงแส :

ชุมชนจัดการความมั่นคงทางอาหาร
อาหารปลอดภัยโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
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เชิงแส พื้นที่ที่รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในน้ำ�และ
บนดิน ตั้งอยู่ในอำ�เภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ช่วงหลายปีที่ผ่านมา
คนในพืน้ ทีเ่ องพยายามพลิกฟืน้ ผืนดิน ฝ่าแนวรบสารเคมี จนถึงยุคเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้เริ่มมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดใน
ตอนนี้ มีนาข้าวอินทรีย์ สวนผักอินทรีย์ เลี้ยงหมูไก่พันธุ์พื้นบ้าน เลี้ยงวัว
สวนผลไม้ผสมผสาน ทำ�น้ำ�ตาลโตนด และสวนเศรษฐกิจพอเพียง
“หากเรายังต้องซื้อเขากิน แล้วเราจะได้กินอาหารที่ปลอดภัยได้
อย่างไร แล้วจะพอเพียงได้ยังไง” คำ�ถามซึ่งเป็นที่มาของการลงมือเลี้ยงหมู
เลี้ยงไก่และปลูกผักกินเองของนายอัษฎา บุษบงค์ หรือ น้าต้วน และไม่
เพียงแต่การจัดการเรือ่ งปากท้องของตัวเอง น้าต้วนยังวางแผนและช่วยเหลือ
ในเรื่องนี้ไปยังชุมชนด้วย
หอมกลิน่ ดิน ซึง่ กำ�ลังปรับพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นสัดส่วนสำ�หรับทีพ่ กั พืน้ ที่
เก็บน้ำ� พื้นที่สำ�หรับเพาะปลูก และยังคงเก็บรักษาต้นตาลโตนดไว้อย่างเดิม
ทีด่ นิ ผืนนี้ ทางวัดเอกเชิงแสได้ซอื้ จากเจ้าของเดิม เพือ่ เป็นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกและ
ให้คนที่มาพักอาศัยในวัดช่วยกันทำ� ซึ่งเป็นความคิดที่รอบคอบเต็มไปด้วย
ความห่วงใยจากน้าต้วน โดยเฉพาะใส่ใจเรื่องสุขภาพจากอาหารการกินและ
ความร่วมมือของทุกคน
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เรานั่งคุยกับน้าต้วน ใต้ร่มไม้บนที่ดินผืนใหม่ผืนนี้ซึ่งอยู่หลังวัด
เอกเชิงแส แดดเปรีย้ ง แต่ทว่าลมพัดเย็นสบาย น้าต้วนเล่าทีม่ าทีไ่ ปทัง้ ทีเ่ ป็น
แรงบันดาลใจและแนวคิดที่หันหน้ามาเอาจริงเอาจังกับการจัดการชุมชน
ในเรื่องของชุมชนจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เริ่มทำ�งานตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผู้นำ�ชุมชน ไปเรียนและทำ�งานอยู่
กรุงเทพ ในปี พ.ศ.2534 ก็กลับมาบ้าน ช่วงแรกๆ ก็ยังอยู่บ้านเฉยๆ
ทำ�นั่นนี่ปนเปกันไป และในปี พ.ศ.2538 เริ่มรู้จักพื้นที่ เริ่มรู้จักปัญหา
เริม่ วิจารณ์วเิ คราะห์เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ คนนัน้ คนนีไ้ ปเรือ่ ยและสุดท้าย ด้วยเพราะ
ชอบทำ�งานช่วยเหลือคนอื่น ช่วยเหลือสังคม เลยได้รับคัดเลือกให้เป็น
อาสาพัฒนาชุมชนของหมู่บ้าน อาสาสมัครของกรมปศุสัตว์ อาสาสมัคร
ของเกษตร ใครชวนทำ�อะไร รับหมด ถึงแม้ท�ำ งานกันคนละอย่าง แต่ทงั้ หมด
ก็เป็นงานที่ทำ�ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นตัวประสานชาวบ้านเวลามีกิจกรรม
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ถึงแม้ ตอนแรกรูส้ กึ ว่าเรามีสว่ นช่วยราชการเหมือนกัน แต่พอทำ�ไป
ทำ�มาเริ่มรู้สึกว่า เรากลายเป็นเครื่องมือของทางราชการ เอะใจตอนที่สำ�รวจ
ข้อมูลชาวบ้าน เพราะมีให้กรอกว่าใช้ปุ๋ยอะไร ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็ตกเกณฑ์
จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในปี พ.ศ.2524 ตกใจว่าทำ�ไม ชาวบ้านใช้
ขีห้ มูขวี้ วั ตามปกติกด็ อี ยูแ่ ล้ว แต่ดว้ ยความทีน่ า้ ต้วนเป็นคนทีช่ อบอ่านหนังสือ
จึงรูว้ า่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มปี ญ
ั หาเรือ่ งการนำ�เข้าปุย๋ เคมี จึงมีค�ำ สัง่
ให้มีปุ๋ยเคมีทุกครัวเรือน ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ปุ๋ยเคมีก็กระจายเต็มพื้นที่
พออยูม่ าสักระยะ มีการรณรงค์ไม่ให้ใช้ปยุ๋ เคมี เพราะมันอันตราย ก็เลยเริม่
ไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงกันแน่ เพราะตอนแรกมั่นใจและเชื่อนโยบายของรัฐ
พอได้รู้จักและเริ่มเรียนรู้ก็เลยเริ่มหมดศรัทธาต่อนโยบายของรัฐ
“เริ่มมองเห็นว่า นักการเมือง ข้าราชการ ต่างคนต่างมาทำ�งาน
รับเงินเดือนแล้วก็ไป เริ่มมองเห็นว่าไม่มีใครช่วยเราอย่างจริงจัง ก็เลยชวน
คนจัดเวที ร่วมออกแบบอนาคตของกระแสสินธุ์ แต่พอพูดว่าจัดการอนาคต
มันดูใหญ่เกินไป ก็พดู ให้งา่ ยว่า จัดการเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าท่าให้เข้าท่า” น้าต้วนเล่า
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“คนมีรายได้ อย่างน้อย ตืน่ มาตอนเช้าก็จะอารมณ์ด”ี เป็นความคิด
ของนางสุรีรัตน์ ชัยเชื้อ คนทำ�งานภาคประชาสังคมของอำ�เภอกระแสสินธุ์
อีกคน หลังจากเข้ามาช่วยทำ�งานน้าต้วน และเริ่มมองเห็นปัญหา
พีส่ รุ รี ตั น์เล่าว่า หลังจากเรียนทีก่ รุงเทพและทำ�งานอยูท่ โี่ น่นหลายปี
ช่วงปี พ.ศ.2540 ปัญหาฟองสบู่แตก เศรษฐกิจไม่ดี เลยออกจากงาน
มาค้าขายส่วนตัว กลับมาอยูบ่ า้ นครึง่ ปี มาเจอน้าต้วน กำ�ลังทำ�สัจจะวันละบาท
น้าต้วนเลยชวนมาทำ� ให้เป็นเลขากลุ่มสัจจะ ออกไปประชุมหลายๆ ครั้งก็
มองเห็นปัญหา เลยตั้งเป้าไว้ว่าอยากช่วยชุมชน คิดว่าทำ�ยังไงก็ได้ ที่ทำ�ให้
คนในชุมชนของเรา ตื่นมาตอนเช้าแล้วมองเห็นวิธีหาเงิน อย่างน้อยวันละ
100 บาท ก็ยังดี เพราะคิดว่า คนมีรายได้ อย่างน้อยตื่นมาตอนเช้าก็จะ
อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปัญหาอะไร ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็ก
“ปี พ.ศ.2549 น้าต้วนเริม่ ทำ�แผนชุมชน 4 ภาค ได้เริม่ ทำ�ด้วยเรือ่ ง
ของการทำ�บัญชีครัวเรือน ต่อสู้ความยากจน ABC ทำ�จนถึงปี พ.ศ.2553
เลยได้เห็นอะไรมากขึน้ ประกอบกับตอนนัน้ มีโครงการต้นกล้าอาชีพ ช่วงเวลา
3 เดือนที่ทำ�ได้เจอกันทุกวัน เลยได้คุยกัน จนเห็นชัดขึ้นว่า คนที่นี่มีรายได้
จากอะไรบ้าง รายจ่ายกับอะไรที่ใช้มากๆ เลยเอาไปวิเคราะห์กับชาวบ้าน
จนชาวบ้านรู้เห็นภาพ ถึงตอนนี้ไม่ต้องทำ�บัญชีครัวเรือนแล้วก็ได้ เพราะรู้
แล้วว่ารายรับรายจ่ายจากอะไรส่วนไหนอย่างไร เพราะเขารูแ้ ล้วว่าอะไรจำ�เป็น
ไม่จ�ำ เป็น ต้องประหยัดอะไรส่วนไหน และเห็นชัดเจนจากการทำ�บัญชีครัวเรือน
ว่า ชาวบ้านสามารถเอามาจัดการตัวเองได้เลย” พีส่ รุ รี ตั น์ เล่าถึงความสำ�เร็จ
แรกที่เห็นชาวบ้านลงมือทำ�และมองเห็นปัญหา จนนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของตัวเองได้
พี่สุรีรัตน์เล่าต่อว่า เริ่มแรก ตัวเองไม่ได้ทำ�บัญชีครัวเรือน แต่พอ
เอาไปสอนคนอื่น ถ้าตัวเองไม่ทำ� ก็รู้สึกว่าพูดไปก็ไม่เต็มปาก เลยกลับมา
ลงมือทำ�บัญชีครัวเรือนของตัวเอง เริม่ เห็นชัดว่า เกิดอะไรขึน้ พูดได้เต็มปาก
ยกตัวอย่างได้จากประสบการณ์จริงของตัวเอง คำ�ตอบทีไ่ ด้ คือ ต้องประหยัด
ส่วนไหนยังไง และจากที่ตัวเองตั้งเป้าการทำ�งานไว้ว่า อยากให้คนชุมชม
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มองเห็นช่องทางการหารายได้ เราได้ข้อมูลจากการออกไปทำ�งานข้างนอก
เรื่องแผนพัฒนาภาคใต้บ้าง เรื่องความมั่นคงทางอาหารบ้าง เรื่องความ
ปลอดภัยทางอาหารบ้าง และเนื่องจากตัวเองเป็นคนทำ�กับข้าวเองในครัว
มีโอกาสได้คุยกับคนหาปลา ปลูกผักเลี้ยงสัตว์โดยตรง ข้อมูลที่ได้ก็นำ�มา
ประกอบกับข้อมูลส่วนอืน่ โดยเฉพาะข้อมูลเรือ่ งสัจจะวันละบาท และตอนนัน้
ตัวเองเป็น อสม.ด้วย เลยได้ขอ้ มูลหลายส่วน เลยเห็นว่าเรือ่ งอาหารการกิน
มันไม่ปลอดภัย เลยคิดว่าจะเน้นให้คนทำ�เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกี่ยวโยงบัญชี
ครัวเรือนด้วย เพราะลดต้นทุนในการผลิต เริ่มต้นทำ�ว่า ‘กินอยู่อย่างไร
ให้สขุ ภาพดี’ โครงการปีเดียว งบประมาณของ สสส. ในปี พ.ศ.2552 กิจกรรม
ที่ทำ�เป็นการบอกให้ชาวบ้านรู้ว่า ทำ�อย่างไรให้ตัวเองสุขภาพดี เพราะจาก
ข้อมูลที่ได้ พบว่าคนป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้มาก คุยเน้นในเรื่องของการทำ�
เกษตรอินทรีย์
น้าต้วนเสริมพี่สุรีรัตน์ว่า เวลาทำ�เราเชิญพยาบาลมาให้ความรู้
ในส่วนที่เป็นข้อมูลวิชาการ โจทย์คือ กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี ไม่เพียง
แต่ชาวบ้านจะรับรู้ข้อมูลที่เป็นวิชาการอย่างเดียว สุดท้ายชาวบ้านก็รู้ว่า
คนที่ไม่ได้ทำ�งานราชการสามารถทำ�เรื่องแบบนี้ได้ เป็นการเปิดมุมมองใหม่
ให้กับชาวบ้านได้มีความมั่นใจอีกด้วย สรุปเรื่องบัญชีครัวเรือน คือ ทำ�ให้
คนรู้จักตัวเองนั่นเอง
จากการตั้งข้อสังเกตการทำ�งานของรัฐจากโครงการต่างๆ อย่าง
เช่น การขึ้นทะเบียนคนจน น้าต้วน พบว่า ขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่มีข้อมูล
อะไรเลย ทำ�ให้เกิดคำ�ถามทันทีว่า จนแล้วยังไง ขึ้นทะเบียนแล้วยังไง
คนต้องรอความช่วยเหลือ นั่งแบมือรอ เลยคิดว่า ทำ�ยังไงให้ชาวบ้านรู้จัก
ตัวเอง ถ้าจะช่วยตัวเองแบบมีศักดิ์ศรีสักหน่อย ควรทำ�อย่างไร แต่บัญชี
ครัวเรือน เราเน้นว่า ทำ�บัญชีแล้วต้องจัดการตัวเองได้ เช่นเราเป็นหนี้
พอเห็นว่าเป็นหนี้มาจากส่วนไหน เราก็จะคิดหาวิธีเพื่อปลดหนี้หรือวิธีที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องลดรายจ่ายตรงไหน ต้องเพิ่มรายได้ตรงไหน ไม่ได้
เน้นให้ชาวบ้านไปขอความช่วยเหลือจากคนอืน่ และหลังจากนัน้ เราก็ท�ำ เรือ่ ง
สุขภาพมาตลอด
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พี่ สุ รี รั ต น์ ย กตั ว อย่ า งกิ จ กรรมอี ก กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
มาเล่าว่า ตอนนี้หันมาทำ�เรื่องยา เรื่องสมุนไพร เพราะเห็นแล้วว่ามี
ผลต่อสุขภาพ ประหยัดและทำ�ให้คนมีรายได้ มาทำ�เรื่องสุขภาพ ก็เลย
เน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วย เพราะบ้านเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และที่หันมาทำ�เรื่องความมั่นคงทางอาหาร เพราะเห็นแล้วว่า
ทีน่ มี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพ พวกเป็ดไล่ทงุ่ พวกเกษตรเคมี พวกน้�ำ เสีย
ปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำ� เรื่องเหล่านี้จะทำ�ให้แหล่งอาหารหายไป สภาพอากาศ
และการไหลเวียนของน้ำ�อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนทำ�ให้ปลาและสัตว์น้ำ�
ลดน้อยลง หลายอย่างที่ทำ�ตอนนี้ เลยมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อมด้วย การเพิ่ม
รายได้ให้คน การลดต้นทุนในการทำ�อาชีพ การรักษาฐานผลิตและความ
มั่นคงทางด้านอาหาร รวมไปถึงเรื่องของเมล็ดพันธุ์ เพราะจากการเก็บ
ข้อมูลเราพบว่า ในหนึ่งปี เกือบหนึ่งล้านบาทสำ�หรับการซื้อเมล็ดพันธุ์
นี่เฉพาะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเดียว ยังไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่น
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“เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็นำ�ไปแจ้งให้ชาวบ้านรู้ เมื่อชาวบ้านได้รู้ข้อมูล
ตรงนี้ อย่างน้อยจะได้หาวิธกี าร ถึงแม้ในเริม่ แรกจะยังรวมเป็นกลุม่ เป็นก้อน
ได้ไม่มาก แต่ในเมื่อมีข้อมูลแล้ว ทุกคนก็เห็นด้วย และมีคนเริ่มเก็บเมล็ด
พันธุ์เอง แม้จะเก็บได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทำ�ฤดูต่อฤดู แต่ก็หมุนเวียน
ได้ตลอด นอกจากคนทีท่ �ำ เยอะๆ เป็นร้อยไร่ อย่างนัน้ เขาจะต้องซือ้ เมล็ดพันธุ์
ระบบนายทุน เน้นความสะดวก แต่คนที่ทำ�สิบไร่ลงมา มีการเก็บเมล็ดพันธุ์
ไว้เยอะแล้วตอนนี้ หรือไม่ก็ซื้อขายเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนกันในชุมชน และ
เริ่มคิดเริ่มหา เพราะว่าแถวนี้น้ำ�ท่วม เริ่มคิดหาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
แต่มขี อ้ จำ�กัดสามารถทำ�ได้เฉพาะนาปี ถ้านาปรังจะปลูกข้าวพันธุอ์ นื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
พันธุ์พื้นเมือง”
น้ า ต้ ว นเสริ ม ว่ า หลั ง จากทำ � เรื่ อ งสมุ นไพรและกิ น อยู่ อ ย่ า งไร
ให้มีสุขภาพดี เหมือนกับการได้แนะนำ�ตัวเอง มีทั้งกำ�นันผู้ใหญ่บ้านมา
ร่วมด้วย แต่พวกเขาออกไปข้างนอกไม่ได้ ทีเ่ ราทำ�ก็เหมือนกับการไปเติมเต็ม
ให้หน่วยงานที่ยังตกสำ�รวจ เช่น ตอนภัยพิบัติ มีหลายครอบครัวที่ไม่มี
บัตรประชาชน เลยเข้ารับการช่วยเหลือจากทางการไม่ได้ ก็เกิดคำ�ถามว่า
ทำ�ไมเราต้องเชื่อคำ�สั่งจากกรุงเทพทั้งหมด เพราะเราก็รู้อยู่ว่าคนบ้านเรา
ไม่ใช่ใครมาจากทีไ่ หน พอเขาไม่ได้รบั การช่วยเหลือ แต่พอดีทางเรามีเครือข่าย
อยู่ และเข้าพบนายก อบต. แจ้งว่าต้องการของอะไรบ้าง แต่เราก็จะบอก
นายกว่า ของที่ขอมานี้ไม่ได้นำ�ไปแจกคนทั่วไป แต่เอาไปแจกคนที่ตก
สำ�รวจ คนแก่ที่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องช่วยเหลือให้ของเขา ให้แบบไม่มี
เงื่อนไข ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ก็รับของช่วยเหลือ
ไปเลย พอเราทำ�แบบนี้ เวลาที่เขาเดือดร้อน เขาจะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้น
ยิ่งทำ�เรื่องสวัสดิการแค่เอาเงินไปให้เขาลงทุนร้อยแปดสิบบาท ได้คืนตั้ง
สองพันห้าร้อยบาท เพราะแค่หกเดือนเอง สุดท้ายถ้ามีแต่ให้ ทุกโครงการ
จะมีปัญหากระทบ
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พีส่ รุ รี ตั น์เล่าถึงผลทีเ่ กิดจากกิจกรรมทีเ่ คยทำ�มาว่า งานทีท่ �ำ ค่อนข้าง
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ ถึงแม้ชาวบ้านบางคน
จะไม่รู้ตัวว่าเขาเปลี่ยน แต่เราสังเกตได้ว่าเขาเปลี่ยน เช่น ที่เห็นชัด
ในช่วงแรกๆ ตอนที่ทำ�บัญชีครัวเรือน เริ่มเห็นว่าคนเริ่มหันมาใส่ใจ หันมา
ปลูกผักกินเอง แม่คา้ ก็สามารถหันมาจัดการระบบชีวติ ของตัวเองได้ บางคน
รูจ้ กั ความประหยัด รูจ้ กั กินรูจ้ กั ใช้ ในเรือ่ งของอาชีพ การเพาะปลูก ก็ยงั เป็น
ไปได้ในส่วนของคนที่ทำ�ขนาดเล็ก รายย่อยเท่านั้น
ส่วนน้าต้วนเล่าว่า ทุกๆ กิจกรรม พอเริ่มทำ� จะชวนคิดชวนคุย
ร่วมกันเพือ่ พัฒนาตัวเอง รูว้ า่ บทบาททีผ่ า่ นมายุคสมัยของผูใ้ หญ่ลี เราถูกสัง่
ให้ทำ�ตลอด เลยคุ้นเคยกับคำ�สั่งนั้น พอคิดว่าถ้าชีวิตนี้รอแต่คำ�สั่ง ก็ไม่ต้อง
ทำ�อะไรกันพอดี เลยคุยกันว่าจะลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง คิดเอง ทำ�เองกันยัง
ไงบ้าง ประเมินเองได้ว่า คนรู้เท่าทันโลกภายนอกมากขึ้น ไม่ติดกระแสและ
ใช้ชีวิตแบบมีเหตุผลมากขึ้น ดูจากตำ�บลใกล้ๆ พบว่าความร่วมมือยังน้อย
เวลาที่จะขยับขยายพื้นที่ทำ�งานออกไปยังตำ�บลใกล้เคียงก็จะถูกตั้งคำ�ถาม
และถูกเพ่งเล็งว่า มาทำ�อะไร ผิดกฎหมายหรือไม่
“การรวมคน โดยเอากิจกรรมเป็นเครื่องมือ เช่น การทำ�บัญชี
ครัวเรือน เป็นการเอาเรื่องของพวกเขาเองมาให้พวกเขาวิเคราะห์กันเอง
มันง่ายขึ้น ทำ�เรื่องกินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี เป็นเรื่องปากเรื่องท้องของ
ตัวเองทั้งนั้นเลย แค่โจทย์ที่เป็นตัวหนังสือ คนก็มีส่วนร่วมแล้ว” น้าต้วน
บอกถึงวิธีการทำ�ให้คนอยากมีส่วนร่วม
นอกจากนัน้ น้าต้วนยังเล่าว่า ทีน่ ที่ �ำ เรือ่ งสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ ทีบ่ า้ น
รัดปูน มีสมุนไพรเยอะ จะเอารถมาขุดทำ�ลายทิ้งทำ�ไมอีก เดี๋ยวนี้สมุนไพร
เป็นแพทย์ทางเลือก ซึ่งเราพูดเองไม่ได้ ต้องเชิญพยาบาลมาให้ความรู้แก่
ชาวบ้านและแลกเปลีย่ นกันได้โดยตรง เช่น ยาสมุนไพรทีใ่ ช้รกั ษา ถึงแม้จะดีจริง
แต่ไม่ได้บอกปริมาณที่ใช้รักษา ซึ่งถ้ามากน้อยเกินไปอาจจะเป็นอันตรายได้
แต่ยาแผนปัจจุบันเขาบอกเรื่องพวกนี้ไว้อยู่ จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
กินยังไง ก่อนหลังอาหาร มากน้อยแค่ไหน ถ้านอนอยูท่ บี่ า้ นเฉยๆ ก็ไม่มที างรู้
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“การเข้ามาทำ�งานตรงนี้ แค่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคน
ให้ตกผลึกว่า ชีวิตนี้ไม่ต้องรอคำ�สั่งอะไรมากมาย ให้กำ�ลังใจ พูดให้ความ
มั่นใจกับทุกคนว่า ทุกคนเก่ง ไม่ต้องกลัวที่จะแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็น เพราะทุกคนเก่ง เพียงแต่ไม่มีโอกาสได้มาพูดคุย และในแต่ละ
ครอบครัวไม่มีใครรู้และจัดการได้ดีที่สุดเท่าตัวเอง ลองมาคุยมาจัดการกัน”
น้าต้วนเผยหัวใจของการทำ�งาน
น้าต้วนเล่าย้อนกลับไปให้เห็นว่า ที่ผ่านมากิจกรรมในตำ�บลเชิงแส
สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่อย่างไรบ้าง ช่วงแรกของโครงการ คือ กู้วิกฤต
ที่เขียนโครงการเพราะมันมีปัญหา ปัญหาก็ได้มาจากการทำ�บัญชีครัวเรือน
หรือจากการสอบถาม พบว่าค่าใช้จ่ายเยอะขึ้น ทั้งลูกเรียนหนังสือ และข้าว
ของราคาแพงขึ้น เลยพูดหยิกแกมหยอกว่า ก็ดีแล้ว คุณมีเงิน ตะไคร้ก็
ยังซื้อ ทั้งๆ ที่มีที่ปลูก สถานการณ์ข้าวของแพงขึ้นเรื่อยๆ อาหารทะเลก็รู้
ว่าแช่ฟอร์มาลีน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคมาให้ข้อมูล เรามีป่าพรุ เรามีคลอง
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แต่เราฆ่าปลา เราใช้สารเคมี ปุ๋ย ในนาข้าว ชักน้ำ�จากคลองมาใช้ แล้วชักน้ำ�
ปล่อยกลับลงคลอง ปลาหลายชนิดสูญพันธุ์ ชาวบ้านจะเริ่มมองเห็นว่า
นี่คือความทุกข์ร่วมกัน อนาคตจะมีปัญหา
“วิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชนให้เขาฟัง เรื่องปัญหาปากท้อง
เรือ่ งอาหาร เพราะทำ�เรือ่ งแบบนี้ ประเด็นมันน่าสนใจ ใกล้ตวั เมือ่ ผูใ้ หญ่บา้ น
กำ�นันร่วมด้วย ก็เกิดกติกาชุมชนขึ้น ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง
ตอนนีเ้ จอปัญหาแล้งและน้�ำ เสีย เพราะสัตว์น�้ำ ตายเกลีย้ ง กำ�ลังกูส้ ถานการณ์
ด้วยการใช้ อีเอ็มบอล เพื่อรักษาคลอง แต่ยังไม่มีเวลา ได้แต่เตรียมไว้
บ้างแล้ว เวลาทำ�งานต้องมองงานที่ผ่านมาด้วย ไม่ใช่ทำ�งานที่หนึ่งผ่าน
แล้วก็ไปทำ�งานที่สองโดยไม่สนใจงานแรกก็ไม่ได้อีก เพราะงานแต่ละงาน
เกี่ยวโยงกัน รักษาฐานอาหารสุดท้ายไว้ให้ได้ก่อน แต่ตอนนี้คนเริ่มรู้สึก
ทุกข์ร่วม เป็นเจ้าของร่วม ก็จะช่วยกันรักษาปกป้องพื้นที่ตรงนี้ได้”
ส่วนพีส่ รุ รี ตั น์สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมทีท่ �ำ และได้รบั ความร่วมมือ
ต้องคิดด้วยว่า ทำ�แล้วต้องให้เกิดรายได้ด้วย เพราะคนต้องกินต้องใช้
ถ้าทำ�แล้วไม่เกิดรายได้ คนก็ไม่เห็นความสำ�คัญ เพราะฉะนั้น เรื่องรายได้
จำ�เป็นต้องเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นแรงจูงใจ เวลามีคนเข้าร่วมสัก
ร้อยคน เกิดการเปลี่ยนแปลงสัก 5 คน ถือว่าได้กำ�ไรแล้ว แต่วิธีการที่ให้
คนมาร่วม ต้องใช้เทคนิคหลายๆ ด้าน
และจากการทำ�งานอยู่ในชุมชนมานาน ทั้งยังมีข้อมูลเกือบครบ
ทุกด้าน และปัญหาที่พบเจอระหว่างทำ�งานนั่นเอง เป็นแรงผลักให้น้าต้วน
คิดหาทางออก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะในพื้นที่มีกิจกรรม
อาชีพทางการเกษตร ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงอาชีพที่เป็นหนึ่งเดียว
กับวิถีชีวิตมายาวนานอย่างการทำ�น้ำ�ตาลโตนด โดยเลือกวัดเอกเชิงแส
เป็นศูนย์กลางในการเริ่มต้น เริ่มด้วยเรื่องใกล้ตัว คือ เรื่องของอาหาร
การกิน เรื่องของสุขภาพนั่นเอง พร้อมทั้งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับวัดเอก
เชิงแสให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชนด้วย
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น้าต้วน ยกตัวอย่าง ที่ดินที่เจ้าอาวาสซื้อ เจ้าของที่ถามว่าซื้อที่
ไปทำ�อะไร ท่านเจ้าอาวาสบอกว่า ปลูกผักอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ หยอกเล่น
กันว่า พอแก่ตวั ใครนำ�อะไรมาถวายก็กนิ ทัง้ นัน้ ไม่นานก็ตาย งัน้ ปลูกกินเอง
ดีกว่า เลยคุยกับเจ้าอาวาสว่า ตอนนี้กำ�ลังทำ�เรื่องสุขภาพอยู่ ท่านว่าไม่มีน้ำ�
เลยขุดบ่อขุดสระ แต่ไม่มแี รงงานทำ� เราเลยคุยกันว่าให้เรียกประชุมคนทีม่ า
ถือศีลปฏิบัติธรรม เพราะมากินนอนอยู่ที่วัดเลย ให้ช่วยกันปลูกช่วยกันทำ�
หลังจากพูดคุยได้ข้อมูลจากน้าต้วนและพี่สุรีรัตน์พอสมควรแล้ว
อีกสัปดาห์ถัดมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมและเก็บข้อมูลในเชิงแสอีกครั้ง เพื่อจัด
ทำ�เป็นแผนทีช่ มุ ชน ซึง่ มีหลายคนทีอ่ ยูใ่ นชุมชมยังชีพด้วยอาชีพตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
ใต้ร่มต้นชะมวงที่มีอายุร่วมยี่สิบปี ซึ่งเป็นพืชพันธุ์ที่นายประสิทธิ์
และนางวิสิทธิ์ บุญมณี สองสามีภรรยา ร่วมกันปลูกบุกเบิกในยุคแรกๆ
ของการเริ่มทำ�สวนผสมผสาน เนื้อที่สี่ไร่ พื้นที่สองไร่แบ่งปลูกข้าวอินทรีย์
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พันธุ์หอมนิลและพันธุ์ไรซ์เบอรี่สำ�หรับเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดู
ถัดไป ส่วนพื้นที่อีกสองไร่ ส่วนที่ขุดยกขึ้นมา ปาล์มกำ�ลังออกลูกรอ
เก็บเกีย่ ว สลับกับกอไม้ไผ่หวาน ร่องรอยการตัดหน่อยังใหม่เหมือนเพิง่ ผ่าน
ไปสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะไปถึง ริมคูน้ำ�ฝั่งติดถนน มีผักสวนครัวไว้กิน
สลับกับตะไคร้หอม เพือ่ ไล่แมลงทีม่ ากัดกินผักไปในตัว มีดอกไม้หลายชนิด
บานแซม ส่วนร่องน้ำ�ทีถ่ กู ขุดดินไป ลุงประสิทธิ์ ปล่อยปลานิลและในกระชัง
ร่องน้ำ�เดียวกัน ทั้งยังมีกบอยู่หลายกระชังด้วย ต้นมะนาวในท่อซีเมนต์
วางอยู่บนเสาสูงเลยสะเอว เห็นแล้วก็ทำ�ให้เกิดคำ�ถาม
“ที่ตรงนี้น้ำ�ท่วมขัง” ลุงประสิทธิ์เฉลย แล้วอธิบายต่อว่า ถ้าไม่ทำ�
แบบนี้ ช่วงหน้าน้ำ� ต้นมะนาวจะตายหมด น้ำ�ที่นี่เวลาท่วมจะนานถึง
สามเดือน
ป้าวิสิทธิ์เล่าว่า ลองผิดลองถูกมาเยอะ ที่หันมาทำ�เกษตรอินทรีย์
เพราะว่าต้นทุนน้อย ไม่ต้องซื้อปุ๋ย เพราะน้องของป้าเลี้ยงไก่ เลยใช้ปุ๋ย
ขี้ไก่ฟรี นอกจากปลูกข้าวแล้ว ปลูกปาล์ม ปลูกไผ่หวาน ที่ว่างๆ ก็ปลูกพริก
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แตงกวา ผักไว้กิน พอปาล์มโต แสงแดดไม่ทั่วถึง เลยปลูกผักอะไรไม่ได้
นอกจากปลูกไว้ริมนอก
“รายได้จากเกษตรผสมผสาน ในแต่ละวันมีคนต้องการซือ้ เยอะกว่า
ของที่ขาย ผลผลิตออกไม่ทัน โดยเฉพาะหน่อไม้ รายได้เฉลี่ยในแต่ละวัน
อย่างน้อยร้อยบาท เพราะบางวันไม่มีรายได้เลย บางวันได้เยอะ เฉลี่ยสอง
ร้อยบาทต่อวัน แต่ถ้าทุกอย่างในสวนได้ขายพร้อมๆ กัน ก็ได้หลักพันบาท
ในหนึ่งวัน” ป้าวิสิทธิ์เล่าด้วยใบหน้าอิ่มเอิบ
ลุงประสิทธิ์บอกว่า นอกจากพืชผักแล้ว ยังเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด
เลี้ยงวัวด้วย ตอนนี้กำ�ลังทำ�บ่อเพื่อจะขยายพันธุ์ลูกกบเอง
เมื่อถามว่าความสุข อยู่ตรงไหน ป้าวิสิทธิ์รีบตอบเลยว่า ความ
สุขอยู่ตรงที่เราได้เห็นพืชสีเขียว ได้เห็นผลผลิตออกทุกวัน ได้เห็นลูกปลา
ลูกกบโตวันโตคืน ต้นไม้ก็ออกดอกออกผล ไม่ใช้สารเคมี เราเก็บกิน
ก็สบายใจ
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ขณะรถผ่านทุง่ นา ข้าวกำ�ลังแตกใบเขียวไปทัง้ ทุง่ มีเพียงต้นตาลโตนด
เท่านั้นที่ยืนเด่น เดินลัดเลาะกันไปตามคันนา เพื่อไปพูดคุยกับลุงแช่ม
วงศ์ทอง
ในขณะที่เจ้าของสวนไม่อยู่ เดินดูรอบๆ ขนำ� ดอกบัวกำ�ลังจะหุบ
เป็ดว่ายน้ำ�อยู่ใกล้ๆ หมาเห่าคนแปลกหน้าไม่หยุดหย่อน มะม่วง กล้วย
มะม่วงหิมพานต์ก�ำ ลังออกลูกออกเครือ แม่ไก่นอนกกไข่อยูใ่ นเล้า กลิน่ หอม
น้ำ�ตาลเคี่ยวลอยขึ้นมาจากกระทะ
ลุงแช่ม เล่าว่ายึดอาชีพทำ�น้ำ�ตาล ลูกตาลมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปี
ตอนนี้อายุหกสิบสี่ปีแล้ว แต่ยังดูแข็งแรงเกินอายุ ช่วงวันเวลาทำ�งาน คือ
ช่วงที่ฝนไม่ตก จะมีสองช่วง คือ ช่วงฉิมพลัด คือตั้งแต่เดือนหกถึง
เดือนสิบและช่วงฤดูหยาม คือตั้งแต่เดือนยี่ถึงเดือนหก แต่ถ้าฝนตกวันไหน
ก็ทำ�ไม่ได้เพราะน้ำ�ฝนจะลงไปในกระบอกน้ำ�ตาล
ราคาน้ำ�ตาลเคี่ยว ปี๊บละเก้าร้อยห้าสิบบาท แต่ถ้าน้ำ�ตาลเคี่ยว
ที่เอาไปทำ�ขนมลา จะแพงกว่า ราคาปี๊บละหนึ่งพันบาท ส่วนลูกตาล ถ้าทำ�
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ทัง้ วันได้ประมาณหนึง่ ร้อยถุง ราคาส่งถุงละสิบบาท ช่วงลูกตาลแพงได้ถงึ ถุงละ
ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาท ทั้งทำ�น้ำ�ตาลและลูกตาลลุงแช่มจะเช่าต้นตาลเป็นรายปี
แล้วแต่ปริมาณ กะๆ เอา มีตั้งแต่เช่าสามร้อยถึงสามพันบาทต่อปี แม่ค้า
มารับถึงบ้าน ต้นตาลสิบต้นได้น้ำ�ตาลยี่สิบถึงสามสิบปี๊บต่อปี
“สามมื้อ คือสามวัน รวมๆ กันจะได้น้ำ�ตาลหนึ่งปี๊บ โดยวันที่
หนึ่งถึงสองเคี่ยวลวกบอก เพื่อไม่ให้น้ำ�ตาลเปรี้ยว วันสุดท้ายก็เคี่ยวแห้ง
เป็ น น้ำ � ตาลเหลว” ลุ ง แช่ ม เล่ าไปพลางตั ก น้ำ � ตาลเคี่ ย วลวกบอกด้ ว ย
กระบวนการที่ทำ�จากกระบอกไม้ไผ่ แล้วค่อยๆ เทลงในกระทะ กลิ่นไอ
เตะจมูกชวนกลืนน้ำ�ลาย
เดินผ่านทุ่งนากลับขึ้นรถ รถวิ่งตามถนนที่มองไปทางไหนก็มีแต่
สีเขียวของใบข้าวกับต้นตาล เราแวะกลางทางเพื่อพูดคุยกับนางปราณี
วงศ์ทอง และนายวิชัย วงศ์ทอง
นายวิชยั นัง่ เฉาะเปลือกลูกตาล แล้วโยนลงไปในกะละมัง 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 พอได้น้องขายพี่ คนซื้อจะมาซื้อ
ถึงบ้านและคนขายตั้งราคาเองได้ ไม่พอใจราคาเราก็ไม่ขาย เลี้ยงตาม
ธรรมชาติ แถวนีย้ งั มีนาร้าง ขายวัวได้ปลี ะประมาณเจ็ดตัว แล้วทำ�นาไว้กนิ สีไ่ ร่
ทำ�ลูกตาลขาย ต้นตาลของตัวเองประมาณร้อยต้น ทำ�น้ำ�ตาลประมาณ
สิบต้น แต่ลูกตาลทำ�หมุนเวียนกันไปทุกวัน ใช้ไม้สอยไม่ต้องปีน
หน้าบ้านของน้าต้วน กัน้ เป็นคอกเล็กๆ ด้วยตาข่ายและไม้ แบ่งเป็น
สองฟาก สำ�หรับเลี้ยงหมูและไก่ น้าต้วนคุ้นเคยกับไก่และหมู สามารถเดิน
ไปอุ้มไปจับได้เกือบทุกตัว
เรานั่งคุยกันข้างคอกหมูคอกไก่น้าต้วน ฟังเสียงไก่เสียงหมูไป
คุยไป นานๆ ลมโชยพอได้กลิน่ ขีห้ มู รอบๆ คอกมีพชื ผักกินได้และไม้ดอกไม้
ประดับ ดูเป็นธรรมชาติ

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

23

นางเสริม ขุนไชยแก้ว ทำ�สวนผลไม้ผสม ถึงแม้จะอายุเจ็ดสิบสี่
ปีแล้ว แต่ยังดูแข็งแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง เล่าว่าในสวนปลูกขนุน
มะพร้าว กล้วย กระท้อน มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงนาทับ มะม่วงลิ้นงูเห่า และมะม่วงเบา เนื้อที่ทั้งหมดสี่ไร่ เริ่มทำ�สวนผลไม้เมื่อปี พ.ศ.2536
เมือ่ ก่อนทำ�นาอย่างเดียว สหกรณ์การเกษตรมาช่วยเรือ่ งขุดและพันธุ์ ผลผลิต
ออกมาก็ขายในหมู่บ้าน วัด ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขี้วัว ขี้ไก่
“ได้ทำ�เกษตรแบบนี้ทำ�ให้ป้ามีความสุขเพราะได้ออกกำ�ลังกาย
และได้เงินเกือบทุกวัน ขี้วัวที่อยู่บนถนนป้าเก็บกวาดหมด รายได้แต่ละวัน
ได้มากน้อยตามแต่ของทีข่ าย ตกวันละสามร้อยถึงสีร่ อ้ ยบาท อยูบ่ า้ นคนเดียว
ลูกๆ ทำ�งานกันหมดแล้ว เป็นแม่ครัวประจำ�ที่วัด และมีกิจกรรมเยอะ
ของที่ปลูกก็สามารถทิ้งไว้ได้หลายวัน” ป้าเสริมเล่าอย่างอารมณ์ดี
นายแอบ ชัยเชื้อ เล่าว่า ปลูกผักริมถนน ปลูกไว้กินส่วนใหญ่
ผักกาด ผักชี มะระ ถั่วฝักยาว ไม่พอขาย คนส่วนใหญ่มาซื้อถึงบ้าน
กินผักปลูกเอง ร่างกายก็ปลอดสารพิษด้วย ได้ทำ�ได้ปลูกก็สบายใจ มีความ
สุขที่ได้ทำ�
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เราเดินไปตามถนนเลียบคลอง เงียบ ไม่พลุกพล่าน ในคลอง
มีกระชังปลากระชังกบเป็นจุดๆ
นางปราณี โม่งทุ่น เล่าว่า จริงๆ แล้วป้าไม่ได้เลี้ยงปลา แต่ช่วย
ลูกๆ หลานๆ ทำ� ก็ทำ�ได้ทำ�เป็นทั้งหมด เลี้ยงปลาชะโด ปลาดุก และกบ
ปลาชะโดใช้เวลาเลี้ยงเป็นปี ปลาดุกประมาณหกเดือน และกบประมาณ
สามเดือน ราคาส่ง กบหกสิบห้าบาท ปลาดุกสี่สิบสองบาท ปลาชะโดหกสิบ
บาท ซือ้ พันธุก์ บ ตัวละสองบาท ปลาชะโดตัวละสองบาท กบซือ้ อาหารเลีย้ ง
แต่ปลาดุกก็หาปลาให้กินเอง ประหยัดได้นิดหน่อย
หลังจากพูดคุยและได้ข้อมูล เริ่มเห็นแผนที่ชุมชนเป็นรูปเป็นร่าง
ว่าแต่ละชุมชม แต่ละครัวเรือน ทำ�อาชีพอะไรกันบ้าง เห็นรูปแบบของ
ชุมชนกับการจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรูข้ องคนในชุมชน
และนอกชุมชนได้
น้าต้วนบอกว่า กิจกรรมทีท่ �ำ มาทัง้ หมดรวมไปถึงอาชีพ จะสร้างความ
สุขให้กับคนเชิงแสได้ เพราะความสุขอยู่ที่ความพอใจ
“น้องพยาบาลในซอยพูดว่า ตื่นมาเช้าๆ อากาศกำ�ลังดี เห็นคนถือ
กระบวยรดน้ำ�ผัก แล้วมีความสุข”
“ส่วนผู้สูงอายุที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจ ในความอายุยืนของพวกเขา
ลูกส่งเงินมาให้ เวลาลูกกลับมา ลูกบ่นว่าข้าวของแพง พ่อแม่ผู้สูงอายุ
จะรู้สึกน้อยใจ ที่ไม่ได้ทำ�อะไร รอกินแต่เงินของลูก ผู้สูงอายุจะบ่นให้ฟัง
ถึงแม้ลูกจะไม่ได้ว่าอะไร แต่พอผู้สูงอายุได้ลุกขึ้นมาปลูกผักกินเอง เขารู้สึก
ว่ามีกำ�ลังใจ มีผักกิน ไม่ต้องซื้อแล้ว”
“เวลามีประชุม ในที่ประชุมชาวบ้านพูดเลยว่า ถนนสายนี้ ใครจะ
เอาอะไรตรงไหนก็ได้ แกงหม้อเดียว ซื้อปลาอย่างเดียวก็พอแล้ว”
“ผู้สูงอายุรู้สึกตัวเองมีค่าและสบายใจ และลูกๆ ก็สบายใจ เพราะ
พ่อแม่มีกิจกรรมร่วมกับคนอื่น อย่างน้อยพ่อแม่ได้มีเพื่อนคุย ได้แจกมั่ง
ขายมัง่ ก็ภมู ใิ จ แต่ตอ้ งมีการกระตุน้ อยูเ่ รือ่ ยๆ” น้าต้วนยกตัวอย่าง ความสุข
ที่เกิดจากกิจกรรมที่ทำ�
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พี่สุรีรัตน์บอกว่า มีอยู่คำ�หนึ่งที่ได้ยินบ่อย ‘ตื่นเช้าขึ้นมา ได้กินผัก
ปลูกเองแล้วสบายใจ ได้ขายหรือไม่ได้ขายไม่สนใจ แต่เราได้กินผักปลอด
สารพิษ’
นัน่ เป็นเพียงอาชีพและกิจกรรมทีซ่ งึ่ ยังทำ�แยกส่วน ความสุขแยกส่วน
แต่เพราะมีสิ่งดีๆ อาชีพที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนเชิงแสนั้น น้าต้วนและ
หลายฝ่ายเห็นว่า น่าจะทำ�ร่วมกันบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อยกระดับ
เชิงแสให้เป็นที่รู้จัก โดยการนำ�เรื่องที่โดดเด่นของเชิงแสพัฒนาไปสู่การ
ท่องเทีย่ ว ตามวิสยั ทัศน์ของอำ�เภอกระแสสินธุว์ า่ ‘กระแสสินธุถ์ นิ่ ท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม ก้าวล้ำ�เกษตรอินทรีย์’
จากผลพวงอาชีพ การทำ�เกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในเชิงแส ส่งผลให้เกิดความคิดทีจ่ ะผลักดันให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วของ
อำ�เภอกระแสสินธุ์
ใต้ร่มเงาไผ่ลานวัดเอก จึงเกิดเวทีประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้
เรื่องการทำ�ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม ที่ผ่านมา น้าต้วนกล่าวนำ�ว่า
‘กระแสสินธุ์ถิ่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก้าวล้ำ�เกษตรอินทรีย์’ ซึ่งเป็นเพียง
คำ�พูด จะทำ�ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร
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น้าต้วนชี้ไปยังแคร่วางผักผลไม้ปลอดสารพิษด้านหน้าเวทีว่า นี่คือ
ผลผลิตจากการทำ�เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลากหลายมาก
ถ้าจะทำ�เรื่องไร่นาสวนผสมให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวในอนาคต พอจะเป็น
ไปได้ไหม
เจ้าอาวาสวัดเอก ซึ่งยินดีให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ทั้งยัง
ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรมว่า ตอนนี้วัดเอกมีการ
ปรับภูมิทัศน์หลายๆ ด้าน ไม่ว่าสถานที่ภายในวัด และสร้างรีสอร์ทเรียกว่า
ธรรมะรีสอร์ท ไว้สำ�หรับคนชรา ผู้สูงอายุ คือ บ้านพักคนชรานั่นเอง และ
นโยบายของเจ้าอาวาสเน้นเรื่องสุขภาพ ก่อนหน้านี้ได้ซื้อยางล้อรถยนต์
แจกชาวบ้านที่อยู่รอบๆ และละแวกใกล้เคียงวัด เพื่อปลูกผักหลายๆ
ชนิด รณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ อีกทั้ง นโยบายของวัดเน้นการพัฒนา
คนอีกด้วย โดยการให้เยาวชนบวชสามเณร เรียนหนังสือ ตอนนี้มีเจ็ดสิบ
กว่ารูป โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิว์ ทิ ยา ในวัดมีศนู ย์ฝกึ สมาธิ มีกจิ กรรม
นั่งสมาธิ ฝึกปฏิบัติธรรม ด้านหลังเป็นที่พักคนชรา ถ้ามีคนมาพักมากขึ้น
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เราก็ จ ะทำ � เพิ่ ม ขึ้ น ตามกำ � ลั ง ศรั ท ธาที่ มี และภายในวัด ยัง ปลูกสมุนไพร
ปลูกหลายชนิด ประมาณหกสิบชนิด ที่ได้เห็นผลชัดที่สุด คือ มะพร้าว
ตอนนี้มีประมาณแปดร้อยต้น
ทางด้านนายอำ�เภอชูศกั ดิ์ สะบานแย้ม เห็นด้วยกับการทำ�ท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เพราะการประกอบอาชีพ การทำ�มาหากิน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยังสามารถรักษาพื้นที่เดิมได้ไว้เป็นอย่างดี
คงจะสอดรับกับวิสัยทัศน์ของกระแสสินธุ์ที่ว่า “ถิ่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ก้าวล้ำ�เกษตรอินทรีย์” ถ้าจะเอาวัฒนธรรมกับผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์
มาผนวกรวมกันเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เชื่อว่าสามารถทำ�ได้ และ
วิสัยทัศน์ของกระแสสินธุ์มาถูกทางแล้ว เหมาะสมกับข้อมูลที่มี และคน
ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง คือ เจ้าของบ้าน สิ่งที่สำ�คัญ
ในฐานะเจ้าของบ้านต้องมีความพร้อมสำ�หรับการต้อนรับและรับมือกับ
นักท่องเที่ยวเสียก่อน
ทางด้านเกษตรอำ�เภอกล่าวว่า ได้ส่งเสริมในการขุดไร่นาสวนผสม
ให้กับทุกคน แต่ว่ามาช่วงหลังๆ ไม่ค่อยมีงบประมาณ ไม่ค่อยได้เข้ามา
ช่วยเหลือเท่าไหร่ สินค้าทุกตัวที่ผลิตออกมา อยากแนะนำ�ว่าการทำ�เกษตร
อินทรีย์ต้องใช้ปุ๋ยที่ไม่เป็นสารพิษต่อผู้บริโภค เช่น ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์
น้ำ�หมัก ทางเกษตรยินดีให้คำ�แนะนำ�และตอบทุกคำ�ถามที่เกษตรกรหรือ
ชาวบ้านต้องการ หรือขอคำ�ปรึกษากับเกษตรอำ�เภอได้
ทางด้ า นสาธารณสุ ข กระแสสิ น ธุ์ ซึ่ ง มองไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
หน่วยงานอื่นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถบูรณาการได้ทั้งหมด ถ้ากระแสสินธุ์
ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมด รับรองว่าขายได้หมด เพราะสาธารณสุขถือว่าเรื่อง
อาหารเป็นเรื่องที่สำ�คัญ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน
เพราะที่นี่อาหารปลอดสารพิษ ผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกผักกินเอง
“ถ้าจะพัฒนากระแสสินธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีหลายอย่าง
ที่น่าสนใจ และทุกส่วนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้ทั้งหมด ร้านอาหารผมกำ�ลัง
พยายามเข้าไปดูเรื่องสถานที่ปรุง สถานที่ผลิต ผู้ผลิต ต้องมีสุขาภิบาลยังไง
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เจ้าของร้านต้องมีการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้คนข้างนอกมา
กระแสสินธุ์แล้วมากินข้าวที่กระแสสินธุ์ ซื้อกุ้งที่กระแสสินธุ์ เรื่องเกษตร
อินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นจุดขาย ผมเชื่อว่าที่นี่สามารถผลักดัน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการช่วยเหลือดูแล”
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ในอำ�เภอกระแสสินธุ์เห็นด้วยกับ
การผลักดันให้กระแสสินธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ ‘กระแสสินธุ์
ถิน่ ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ก้าวล้�ำ เกษตรอินทรีย’์ โดยเน้นให้ทกุ ฝ่ายร่วมมือ
กัน ทำ�งานบูรณาการกัน และคนทีข่ บั เคลือ่ นได้ดที สี่ ดุ คือ คนกระแสสินธุเ์ อง
ซึง่ ผูใ้ หญ่บา้ นบรรเจิด นะแส ได้ให้ขอ้ คิดทิง้ ท้ายอย่างน่าสนใจว่า การจะทำ�ให้
ทีน่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เป็นพืน้ ทีท่ เี่ กษตรอินทรียเ์ ต็มพืน้ ทีน่ นั้
อย่างแรก คือ เราต้องภูมใิ จในคุณค่าตรงนัน้ ก่อนให้ได้ ต้องเห็นค่าในสิง่ ทีเ่ รา
ทำ�ก่อน ภูมิปัญญาตายายของเราดีอยู่แล้ว ต้องเรียนรู้และภูมิใจในคุณค่า
ของมันให้ได้ ไม่ต้องคาดหวังว่าทำ�แล้วให้คนอื่นมาดู แต่ต้องทำ�ให้เป็นวิถี
ชีวิตของเราให้ได้
นับเป็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกก้าวของคนเชิงแส ในการ
จัดการด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างครบวงจร อาหารมีเพียงพอสามารถ
กระจายอาหารไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง มีการเข้าถึงอาหารแบบง่ายๆ จากบ้าน
สู่บ้าน จากแปลงเกษตรสู่บ้าน จากแปลงเกษตรสู่ตลาด ไม่มีซุปเปอร์มาเก็ต
เหมือนที่อื่นๆ และมีวัดเอกเชิงแสเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความมั่นคง
ทางอาหาร คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ถึงแม้จะเกิดภาวะคุกคาม
ด้านอาหารจากโลกภายนอก คนเชิงแสก็สามารถพึ่งพาตัวเองและพึ่งพาคน
ในชุมชนได้ ดังนัน้ มีความเป็นไปได้สงู ในการผลักดันให้กระแสสินธุเ์ ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรอินทรีย์ เพราะมีการจัดการอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งทุกภาคส่วนให้ความสำ�คัญกับเรื่องของสุขภาพ และ
เห็นดีเห็นงามต่อทุกกิจกรรม หากมีการทำ�อย่างจริงจัง เชิงแสจะสามารถ
ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งยังสามารถก้าว
ไปสู่ ก ารเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและเกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
แน่นอน •
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แผนที่ความมั่นคงทางอาหารตำ�บลเชิงแส

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

31

32

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

ธนาคารในสวนยาง
ผลลัพธ์จากการ
คืนความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่สวนยางด้วยวนเกษตรและเกษตรธาตุสี่
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ราคายางพาราตกต่ำ�ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากราคาพุ่งสูงทะลุ
หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมา นับเป็นแรงจูงใจ
มากพอให้เกษตรกรชาวสวนยางหันมาแปรสภาพสวนพืชชนิดอื่นเพื่อปลูก
ยางพาราเพิม่ ทัง้ เจ้าของสวนและลูกจ้างต่างพากันร่�ำ รวย บางคนซือ้ ข้าวของ
ราคาแพงมาประดับบารมี แต่ก็น่าเศร้าใจ เพราะยังไม่ทันผ่อนราคาของหมด
ราคายางก็ตกฮวบลงมา ต้องขายของไปในราคาถูก และแถมมีหนี้สินเพิ่มมา
ให้เป็นภาระอีก
ยางพาราพืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่ ว ทีร่ ฐั มีนโยบายสนับสนุนให้ปลูกอย่าง
ต่อเนื่อง แต่รูปแบบการจัดการสวนยางพารานั้นได้ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ จนนำ�ไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอื่นๆ และ
ปัญหาที่เห็นเด่นชัดขึ้นมาอีกอย่างในยุคราคายางพาราสามกิโลร้อย คือ
รายได้จากยางพาราลดลงเกินครึ่ง แต่รายจ่ายยังต้องจ่ายเหมือนเดิมหรือ
มากกว่าเดิมตามสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำ�แย่
ถึงแม้ก่อนหน้านี้ ชาวสวนหลายคนมีความพยายามจะเปลี่ยนพืช
เชิงเดี่ยวโดยการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นร่วมไปในสวนยางด้วย แต่ทว่านโยบาย
ของรัฐไม่สนับสนุน จึงไม่แปลกทีส่ วนยางจะมีแต่ตน้ ยางพาราเพียงชนิดเดียว
ถึงกระนั้น ยังมีบางคนที่พยายามพลิกสวนยางให้เป็นป่ายางได้สำ�เร็จ แต่ยัง
น้อยมาก
จากความพยายามของหลายฝ่าย ในการช่วยหาทางออกให้กับ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถึงแม้จะไม่สามารถช่วยในเรือ่ งของการเพิม่ ราคา
ยางได้ แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานพยายามในการช่วยให้ชาวสวนลดรายจ่าย
โดยการผลักดันนโยบายของรัฐ ให้ปรับเปลี่ยนการจัดการสวนยางแบบปลูก
พืชชนิดอื่นร่วมและหลากหลายมากขึ้น อย่างน้อยถ้าชาวสวนไม่ได้รับราคา
ยางที่สูงขึ้น แต่ถ้ามีของกินของใช้จากสวนยางก็สามารถลดรายจ่ายได้อีก
ช่องทางหนึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี จากคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บอกว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ
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น้อยลง เพราะคนหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวมากขึ้น เพื่อต้องการ
ผลผลิตครัง้ ละมากๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนทีน่ บั วันมีมากขึน้ ๆ
จนการผลิตแบบเดิมๆ ไม่สามารถให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ
ส่งผลให้เกิดการทำ�ลายความหลากหลายทางทรัพยากรมากขึ้นด้วย คนก็มี
ตัวเลือกน้อยลง และต้องพึ่งพาระบบทุนทั้งหมด ชีวิตผันผวนอยู่กับราคา
สินค้า และผลผลิตซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าปลอดภัยหรือไม่
อาจารย์ปราโมทย์ยกตัวอย่างให้เห็นว่า เรือ่ งการทำ�กสิกรรม ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ แม้ตั้งใจจะทำ�ให้ดี แต่กลายเป็นว่าทำ�ลายความหลากหลายของ
ทรัพยากรแทน และทำ�ลายตัวเราเอง เพราะเราเลีย้ งสัตว์กเ็ ลีย้ งกันไม่กชี่ นิด
ปลูกพืชเราก็ปลูกกันไม่กชี่ นิด พอเราจะปลูกพืชสักอย่าง เราก็ทำ�ลายพืชอย่าง
อืน่ หมด เช่น ปลูกยางพารา เราก็ปลูกแต่ตน้ ยาง พืชอย่างอืน่ เราทำ�ลายหมด
แต่ในอดีต ความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมาก พืชสามารถเจริญงอกงาม
อยู่ในสวนโดยไม่ถูกทำ�ลายทิ้ง
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“พืชมีหลายชนิด เช่น พวกไม้ใช้สอย คือ เอามาใช้ท�ำ อาคารบ้านเรือน
พวกพืชสำ�หรับทำ�อาหาร ถ้าเรามาทำ�สวนแบบพืชเชิงเดีย่ ว ของทีก่ นิ ได้ใช้ได้
ในสวนยางก็หายไปหมด เท่ากับเราไปทำ�ลายภูมคิ มุ้ กันทางด้านอาหารของเรา
รวมไปถึงภูมคิ มุ้ กันทางด้านอืน่ ด้วย ไม่ใช่เฉพาะทางด้านอาหาร เพราะฉะนัน้
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมก็เสียไป ไม่ใช่เพราะใคร เพราะ
ตัวเราทั้งนั้น” อาจารย์ปราโมทย์อธิบาย
อาจารย์ปราโมทย์อธิบายต่อว่า ความเสียหายของสิง่ แวดล้อมเกิดจาก
ตัวเราเอง มีอยู่สองสาเหตุ คือ หนึ่ง เราตั้งใจทำ�ให้ดี แต่มันออกมาไม่ดี
สอง เราทำ�เพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะขยันมาก
ใครว่ายังไงก็ท�ำ เชือ่ หมดทุกอย่าง โดยไร้เดียงสา โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ คนที่
ตัง้ ใจทำ�ก็หวังรวย กอบโกยอย่างเดียว อย่างเช่นพวกนายทุน เขาไม่ได้ท�ำ เพือ่
ความอยู่รอด แต่เขาทำ�เพื่อหวังผลกำ�ไร ทำ�สวนยางเป็น 100 ไร่ ชาวบ้าน
ที่มีสวนไม่กี่ไร่ก็ทำ�ตาม เพราะรัฐมีนโยบายส่งเสริมแบบนั้น ปัญหาก็เกิด
เพราะความหลากหลายทางชีวภาพหายไป ผลกระทบก็กลับมาหาเรา เพราะ
ทุกสิง่ ทุกอย่างเราหวังปัจจัยภายนอกหมด เมือ่ ก่อนปัจจัยการผลิตอยูภ่ ายใน
แม้แต่เรื่องปุ๋ย เราใช้ขี้วัว เพราะเราเลี้ยงวัว แต่ปัจจุบัน พอจะปลูกอะไรก็
ต้องไปซือ้ ปุย๋ มาใส่ มีพนื้ ทีเ่ ราก็ไม่ปลูกผักปลูกพืช ขายยางแล้วค่อยไปซือ้ กิน
เป็นปัจจัยภายนอกหมดเลย
“ผมคิดว่า จะมีแนวทางไหน คิดว่ายางพารามีอยู่กี่ไร่ในภาคใต้
ถ้าเราปลูกพืชได้หลากหลายในสวนยาง เท่ากับเรามีตู้เย็นที่มีชีวิตอยู่กับเรา
เก็บกินได้ ถ้าเราปลูกเองกินเอง เราคงไม่ใช้สารเคมี ได้กินอาหารที่ดี
ปลอดสารพิษ เราไปซือ้ มาจากข้างนอก เราไม่รเู้ ลยว่าปลอดภัยแค่ไหน ผมเลย
สนใจ รณรงค์ ผลักดัน ทำ�วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งผมทำ�เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้ว
ทางอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.)
มาเชิญไปทำ�ร่วมด้วย ผมก็ยินดี พอมาร่วมทำ�โครงการนี้ ผมก็ทำ�ต่อได้เลย
สิ่งที่ผมต้องทำ�คือ เสนอโดยพยายามผลักดันทางนโยบาย ซึ่งทางกองทุน
สงเคราะห์การทำ�สวนยางเชิญผมไปพูดเรื่องวนเกษตร ผมไปพูดในประเด็น
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ภูมคิ มุ้ กันทางด้านอาหารและสร้างสวนยางให้มคี วามหลากหลาย ผมผลักดัน
ทางด้านนี้” อาจารย์ปราโมทย์เผยแนวคิดที่จะแก้ปัญหา
อาจารย์ปราโมทย์อธิบายว่า วนเกษตรคือทำ�เกษตรให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้มีพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน สามารถ
เลี้ยงสัตว์ได้ แต่ละคนจะทำ�ยังไงก็ได้ ไม่เหมือนกัน เพราะขึ้นอยู่กับที่นั้นๆ
แต่ทำ�ยังไงก็ได้ให้เกิดความหลากหลาย ยิ่งเลี้ยงสัตว์ยิ่งดี เพราะเราจะได้
ปุ๋ย ได้อาหาร ได้ตัวกำ�จัดเศษอาหาร เพราะฉะนั้น วนเกษตรจะเป็นการแก้
ปัญหาความยากจน
ปัญหาความยากจนของเกษตรกรเกิดจากการทำ�เกษตรเชิงเดี่ยว
อาจารย์ปราโมทย์บอกว่า สาเหตุมาจากปัญหาดินเสื่อมโทรม ผลผลิตไม่ดี
ขายไม่ได้ราคา เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหา ต้องดูที่สาเหตุ คือ ยากจน
เพราะไม่มีกิน การทำ�วนเกษตร คือ ปลูกอะไรก็ได้ที่กินได้ ที่เรากิน ปลูก
ไว้เลย พอปลูกต้นไม้หลายชนิด ก็จะช่วยทำ�ให้ดินดีขึ้น เพราะระบบราก
ไม่เหมือนกัน ต้นไหนตายก่อนก็กลายเป็นปุ๋ย พอมีพืชผักที่เราปลูก เราจะ
ซื้อกินน้อยลง วัตถุประสงค์หลักของการทำ�วนเกษตร คือ การแก้ปัญหา
ความเสือ่ มโทรมของดิน มันก็จะไปแก้ปญ
ั หาความยากจนได้ แก้ปญ
ั หาตรงที่
เราปลูกกินเองช่วยลดค่าใช้จ่าย
“นอกจากนัน้ วนเกษตรยังช่วยแก้ปญ
ั หาเรือ่ งไม้ใช้สอย ไม้เชือ้ เพลิง
ลดความเสี่ยง และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถ้าเรามีต้นไม้มาก สิ่งแวดล้อม
ในลุ่มน้ำ�ของเราก็จะดีขึ้น เราทำ�ลายสิ่งแวดล้อมด้วยการทำ�ให้มันโล่งเตียน
ฝนตกลงมาก็ไม่มีอะไรช่วยซับน้ำ� น้ำ�ก็แห้ง ไหลไปหมด”
การทำ�วนเกษตรไม่เพียงแต่แก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน แต่ยังทำ�ให้คนมีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันทางด้านอาหาร
ทางด้านสิง่ แวดล้อม ทางด้านอากาศ ทางด้านวัฒนธรรม เพราะมีการอนุรกั ษ์
พืชพันธุ์ท้องถิ่น ยิ่งมีมากมีหลากหลายก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และยังเป็นภูมิคุ้มกันทางลุ่มน้ำ� เพราะถ้าไม่มีน้ำ�อย่างอื่นก็ทำ�
ต่อไม่ได้
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จริงอย่างที่อาจารย์ปราโมทย์พูด วนเกษตรทำ�ให้เกิดความหลาก
หลายทางชีวภาพ เพียงแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้หมด ไม่ได้หมายถึงการทำ�ให้เป็น
ป่า ปลูกเฉพาะที่เราจะใช้ประโยชน์ การปลูกต้นไม้ไว้ในสวนยาง หากเกิด
พายุพัดแรง แต่มีต้นไม้อื่นคลอเคลียอยู่ด้วย ต้นยางก็ไม่ล้ม แต่ถ้ามีแต่
ต้นยาง ลมพัดแรงๆ ก็ล้มได้โดยง่าย
อาจารย์ปราโมทย์กล่าวว่า ปัจจุบนั กองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆ ว่า สกย. ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสม
ต่อการแก้ปัญหาจากการทำ�เกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานโดย
ส่งเสริมการทำ�สวนยางสงเคราะห์แบบ 5 ซึง่ เป็นการทำ�สวนยางแบบผสมผสาน
ชาวบ้านสามารถขอทุนสงเคราะห์ได้ สกย.จะกำ�หนดว่าพื้นที่หนึ่งไร่ ต้องมี
ต้นยางไม่น้อยกว่า 40 ต้น สามารถปลูกต้นไม้ชนิดอื่นร่วมในแปลงยาง
โดยยังสามารถขอทุนสงเคราะห์ได้เหมือนเดิม สำ�หรับคนทีไ่ ด้รบั ทุนสงเคราะห์
แบบเก่า แม้จะปลูกยางมาแล้ว ก็สามารถไปขอเปลี่ยนเป็นการทำ�สวนยาง
แบบ 5 ได้ แค่แจ้งให้ สกย.รู้ว่าจะทำ�แบบเดิม หรือแบบ 5
จากการปรับเปลี่ยนนโยบายของกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
ในครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีซึ่งนำ �ไปสู่การทำ�สวนยางที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ รวมทัง้ ได้แก้ปญ
ั หาอืน่ ๆ ทีโ่ ยงใยกันเป็นวงจร
รวมถึงปัญหาความยากจน
แม้วา่ การเปลีย่ นนโยบายใหม่ของกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ต้องทำ�อะไรบ้าง เหมือนความรู้ขาดตอนไปแล้ว ต่อไม่
ค่อยติด แต่กย็ งั ถือว่าเป็นโอกาสทีด่ ที มี่ นี โยบายการทำ�สวนยางแบบ 5 เพียง
แต่กองทุนสงเคราะห์ฯ ยังตั้งหลักไม่ได้
ไม่เพียงแต่กังวลกับการทำ�งานของกองทุนสงเคราะห์ฯ เท่านั้น
อาจารย์ปราโมทย์ยังกังวลในส่วนของชาวบ้านเช่นกัน เพราะหวั่นใจว่า
ชาวบ้านจะไม่ทำ�ตามนโยบายใหม่ของกองทุนสงเคราะห์ฯ เพราะกลัวปัญหา
เรื่องได้น้ำ�ยางน้อย รวมทั้งเอาแต่สบายจนติดนิสัยไม่ยอมคิดยอมทำ�อะไร
ถ้าให้ปลูกต้นไม้เพิม่ ก็คงไม่ปลูก ก็ไม่รจู้ ะโทษใคร อาจจะโทษการศึกษา แต่จาก
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การศึกษาของอาจารย์การทำ�สวนแบบเดิมกับแบบ 5 ปริมาณน้ำ�ยางได้
เท่าๆ กัน แต่การปลูกแบบ 5 ความเข้มข้นของน้ำ�ยางดีกว่าด้วย การจะ
ทำ�ให้ชาวบ้านสนใจ คิดว่าควรบังคับทางอ้อมด้วยการเก็บภาษี ถ้าปลูก
หลากหลายชนิดก็ลดภาษี ถ้าปลูกยางอย่างเดียวก็คดิ ภาษีเพิม่ เพราะเป็นการ
ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
ถึงแม้ว่ากองทุนสงเคราะห์ฯ เพิ่งเปลี่ยนนโยบายใหม่ ซึ่งชาวสวน
ที่ไม่เคยสนใจจะปลูกอย่างอื่นนอกจากต้นยางพารา อาจจะเริ่มสนใจบ้าง
แต่ยังน้อยราย ซึ่งตามที่อาจารย์ปราโมทย์กังวลอยู่นั้น มีความเป็นไปได้สูง
เพราะเคยชินอยู่กับความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีนโยบาย
ใหม่นี้ กลุ่มคนที่เห็นความสำ�คัญของวนเกษตร สนใจและลงมือทำ�ก็ยังพอ
หาดูได้เป็นตัวอย่าง ซึ่งมีทั้งทำ�สวนแบบวนเกษตรและเกษตรธาตุสี่
นายอาทร สุขสว่างผล เจ้าของสวนยางที่บ้านทุ่งงาย ผู้สนใจทำ�
สวนยางให้เป็นป่า หรือวนเกษตร เล่าย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึง่ มีผลต่อความคิด
ความอ่านของเขาให้หนั มาสนใจทำ�สวนยางแบบนีว้ า่ ในวัยเด็ก เคยเห็นทุง่ งาย
ที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อก่อนทุ่งงายมีทั้งนาทั้งสวน ที่มาของชื่อทุ่งงายในสมัย
ที่คนเพิ่งมาตั้งรกรากนั้นเรียกเพี้ยนมาจากคำ�ว่าทุ่งง่าย คือ หมายถึงวิถีชีวิต
ที่เรียบง่าย ทำ�สวนทำ�นา ซึ่งตอนเด็กก็ยังเคยเห็น มีนา มีสวน ในน้ำ�มีปลา
ในป่ามีนก หลังจากนั้นก็มีการทำ�สวนที่มีวิธีเปลี่ยนไป เลยคิดว่าทำ�ไมตอนนี้
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ในสวนถึงมีแต่ต้นยาง ทำ�ไมไม่มีต้นไม้เหมือนตอนที่เราเป็นเด็ก ไม่มีอะไร
ให้ตื่นเต้นเลย เลยหันกลับมาทำ�สวนให้เป็นป่า
อาทรเล่าว่า ในปีนั้นฝนแล้งมาก ประมาณ พ.ศ.2547-2548
ในสวนยางขึน้ เป็นฝุน่ สีแดง เลยคิดว่าน่าจะปลูกต้นไม้ลงไปได้ ตอนนัน้ ไม่ได้
คิดถึงผลผลิตจากการปลูกต้นไม้แซม แค่หวังจะให้มีต้นไม้เพื่อเพิ่มความชื้น
ให้กับดิน และร่มเงา เลยเอาต้นสละมาปลูกเป็นอันดับแรก เมื่อผ่านไปสัก
ระยะหนึ่ง ก็พบว่าเราไม่จำ�เป็นต้องปลูกต้นไม้ทุกต้น ปล่อยให้งอกเองตาม
ธรรมชาติได้ มีต้นสะเดา ต้นเมา ต้นทัง เป็นพวกไม้ป่า ปล่อยให้งอกเอง
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2556 โครงการอนุ รั ก ษ์ เ ขาคอหงส์ ม าติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หมู่ 4 ตำ�บลทุ่งใหญ่ เอาเรื่องมา
คุยกันในศูนย์ฯ ซึ่งอาทรเป็นกรรมการอยู่ด้วยตอนนั้น ได้ข้อสรุปว่าจะทำ�
สวนยางพาราแบบวนเกษตรกัน โดยทาง มอ.หาดใหญ่เข้ามาให้ความรู้
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ซึ่ ง กรรมการของศู น ย์ ถ่ า ยทอดตำ � บลทุ่ งใหญ่ รั บ ความคิ ด นี้ ม าแล้ ว นำ � มา
กระจายหาสมาชิกของแต่ละหมู่มาร่วมกัน ประมาณห้าสิบครัวเรือน และ
เริ่มขอต้นไม้มาปลูกกัน
ในสวนของอาทร อาทรเล่าว่าทำ�ไปตามประสา ยังไม่ได้จดั การอะไร
ทำ�ส่วนตัว พอเริ่มมีเครือข่าย ก็มีกิจกรรมต้องทำ� เพราะต้องไปเชื่อมกับ
เครือข่ายอื่นๆ ต้องไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ
ทุกคนก็อยากรูว้ า่ เรากำ�ลังทำ�อะไรกัน ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ กษตร กองทุน
สงเคราะห์สวนยาง (สกย.) พัฒนาที่ดิน มอ. และป่าไม้ เพื่อจะได้ทำ�งาน
สะดวก
“ผมเพิ่งมาเป็นประธานกลุ่มรุ่นที่สอง เพราะทำ�งานอาสาจะมีคน
เรียกใช้งานตลอด ช่วงนั้นผมก็ไม่มีภาระอะไรและผมทำ�งานอาสาเกือบทุก
หน่วยงาน เป็น อกม. คือ อาสาสมัครเกษตรประจำ�หมู่บ้าน ของ สกย.
เรียกว่าครูยาง งานอาสาสมัครจะไม่มีค่าตอบแทน ทำ�เพื่อเป็นการเชื่อม
ประสานระหว่างหน่วยงานกับชาวบ้าน ข้อดีของการเป็นอาสาสมัครหลาย
หน่วยงาน เวลาทำ�งานเลยง่ายและสะดวกขึ้น” อาทรเล่าถึงบทบาทของ
ตัวเองอย่างมีความสุข
อาทรเล่าว่า เมื่อรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายก็ไปศึกษาดูงานที่สวน
นายวิฑูร หนูเสน หรือ ครูฑูรที่อำ�เภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เมื่อไปดูแล้ว
ชาวบ้านก็เกิดความคิดอยากจะปลูกสละ ตะเคียน บางคนก็คิดรวมเลย
กลายเป็นสวนแบบใหม่ขึ้นมา ส่วนของตัวเองปลูกสละในสวนยางก่อนแล้ว
พอไปดูสวนลุงฑูร เพิ่งรู้ว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ ลงในสวนได้ด้วย เลยกลับมา
ปลูกต้นไม้เพิ่ม
“พอเรารวมเป็นกลุ่ม จะมีหน่วยงานต่างๆ เชิญไปทำ�กิจกรรม
ทาง มอ.ก็ชวนไปขายของที่ตลาดเกษตร มอ. ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอา
อะไรไปขาย สมาชิกเองก็ยังไม่มีสินค้า ต้องรอให้ได้ผลผลิตก่อน ผมเลย
เอาเมล็ดหลุมพอไปร่วมงาน” อาทรเล่าถึงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อเริ่มขยาย
เครือข่ายกว้างขึ้น
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นอกจากได้ปลูกและทำ�สวนของตัวเองแบบวนเกษตรแล้ว ถึงแม้
จะยังไม่มีผลผลิตไปขายเหมือนคนอื่นเขา แต่อาทรบอกว่าสำ�หรับเขานั้น
แค่ความคิดก็เป็นสินค้าแล้ว การทำ�วนเกษตรการพูดให้คนอื่นฟัง ถึงแม้จะ
ไม่ได้ค่าตอบแทนกลับมาเป็นเม็ดเงิน แต่ถ้าเราพูดแล้วเขาเชื่อ เราก็ถือว่า
ประสบความสำ�เร็จในการขาย
และนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างอาทรกับสมาชิกของกลุ่ม อาทร
บอกว่า สมาชิกแต่ละคนคิดว่าต้องทำ�สินค้าขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยขาย
อาทรเล่าว่า เหตุผลที่ตอนนั้นเลือกปลูกสละเพราะว่า ได้ศึกษาหา
ข้อมูลแล้วว่า สละสามารถเติบได้ในทีร่ ม่ พอรูว้ า่ ต้นไม้ใหญ่ชนิดอืน่ ก็สามารถ
ปลูกได้ เลยทยอยปลูกจนเต็มสวน เขาคอหงส์ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เลย
เพราะมีสวนอยู่ที่นั่น เดินขึ้นเดินลงก็เห็นทุกวัน มีต้นทุเรียนที่คนรุ่นทวด
ปลูกไว้เป็นร้อยปี สวนวนเกษตรก็คือสวนสมรมที่คนรุ่นปู่รุ่นยาของเราได้
ทำ�ไว้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้เดิมของคนรุ่นทวด เพียงแต่เรามาตั้งชื่อให้สวยว่า
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สวนวนเกษตร เมื่อก่อนคนรุ่นปู่รุ่นย่า ปลูกผลไม้ ทุเรียน จำ�ปะดะ แซม
เข้าไปในป่า แต่พอยุคเรา เราปลูกต้นไม้ ผัก ผลไม้ แซมเข้าไปในสวนยาง
คือเราจะพลิกกลับให้สวนไปเป็นป่า
“สวนประมาณสิบไร่ สวนแปลงอืน่ ๆ ก็จะปรับให้เป็นสวนวนเกษตร
รายได้หลักมาจากยางพารา ส่วนทีผ่ มปลูกแซมเข้าไปไม่ได้สร้างรายได้มากนัก
แต่เป็นส่วนที่ทำ�ให้ลดรายจ่าย เพราะเราไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่น มีทุกอย่าง
ในสวน มะพร้าว ไผ่ ผักสวนครัว ผักป่า ผักพื้นบ้าน ฯลฯ” อาทรชี้ให้เห็น
ว่าการทำ�สวนวนเกษตรช่วยลดรายจ่ายได้เยอะ
แม้วา่ คนเริม่ ให้ความสนใจการทำ�สวนวนเกษตรเพิม่ ขึน้ แต่ในช่วงที่
อาทรลงมือแปลงสวนยางของเขาให้เป็นป่านั้น ยังถูกมองจากคนรอบข้างว่า
เป็นคนไม่ปกติ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไปชักชวนให้คนอื่นมา
เข้ากลุ่มเพื่อทำ�สวนวนเกษตร
“ตอนทำ�ใหม่ๆ มีคนหาว่าผมบ้า คนอื่นเขาพยายามทำ�ให้สวน
เตียนโล่ง แต่ผมกลับทำ�ให้สวนรก คนในบ้านผมเข้าใจ ไม่ได้ว่าอะไร แต่คน
ข้างนอกเขาไม่เข้าใจ ผมเชื่อว่าถ้าเราทำ�ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งคนก็ต้องเห็น
ไม่ใช่เฉพาะผมที่เจอปัญหานี้ ทุกคนที่หันมาทำ�อะไรแบบนี้ก็โดนมองว่า
บ้าหมด แต่เราก็ยังทำ�แบบนี้ มีคนพูดถึงบ่อยๆ คนก็ทำ�กันมากขึ้น จนกลาย
เป็นเรื่องปกติ คนที่ค้านอยู่ตลอด เริ่มเห็นว่าการทำ�แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
พอเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติ เขาก็จะหันกลับมาทำ�ตาม เหมือนว่ารอให้มี
คนยืนยันก่อนว่ามันทำ�ได้จริงและเป็นผลจริง” อาทรเล่าไปหัวเราะไป
แต่อย่างไรก็ตาม อาทรได้เล่าถึงเทคนิควิธีการชักชวนคนอื่นเข้า
กลุม่ ว่า เริม่ โดยการใช้เพือ่ น ชวนคนรูจ้ กั ทีเ่ ข้าใจการทำ�สวนแบบนี้ ตอนหลัง
คิดว่า สมาชิกหรือคนทีส่ นใจไม่จ�ำ เป็นต้องเข้ากลุม่ ก็ได้ เพราะการเป็นสมาชิก
มันเป็นภาระในการจัดการ เช่น เวลาหน่วยงานให้งบประมาณมา ไม่สามารถ
แบ่งให้ทุกคนได้ เพราะมีไม่เพียงพอ เลยคิดว่าสมาชิกรุ่นใหม่ให้ความรู้แล้ว
เขาสามารถปลูกต้นไม้ในสวนยางได้เลย ไม่จำ�เป็นต้องมาเข้ากลุ่ม เพราะ
กลุ่มยิ่งใหญ่ขึ้น ปัญหาก็มากขึ้น ให้แนวคิด ความรู้ หรือช่วยประสานงาน
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กับหน่วยงานให้เขาทำ�งานได้สะดวกขึ้นจะดีกว่า เพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่มี
สมาชิกมาก เป้าหมายอยู่ที่ให้คนที่สนใจเข้าใจแนวคิดแล้วนำ�ไปปฏิบัติ
เมื่อผ่านขั้นตอนการชักชวนหรือแนะนำ�คนอื่นให้มาสนใจทำ�สวน
วนเกษตรแล้ว อาทรบอกว่าไม่สามารถหยุดอยูแ่ ค่นนั้ เพราะต้นไม้ทปี่ ลูกเพิม่
ในสวนยางเริม่ ให้ผลผลิต จึงนำ�ไปสูก่ ารวางแผน เพือ่ นำ�ผลผลิตออกสูต่ ลาด
ถึงแม้จะมีไม่มาก แต่ทว่า ของหลายๆ คนในกลุ่มรวมกัน ก็เยอะพอสมควร
อาทรบอกว่า อาจารย์ประกาศ สว่างโชติ เป็นหมอฟันที่ มอ. ให้โจทย์
มาว่า สินค้าของกลุ่มที่ไปขายในตลาดเกษตร มอ. จะต้องเชื่อมโยงกับการ
ทำ�สวนวนเกษตรให้ได้ ก็เลยคิดเอาใบกระพ้อ ใบทังมาใช้ห่อข้าวเหนียว
เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ ขายเฉพาะวันศุกร์วนั เดียว มีสมาชิกจะไปช่วยกันขายทีต่ ลาด
นัดเกษตรกร ไม่ได้ขายทีอ่ นื่ เพราะถ้าเราขายของทุกวัน เราก็ไม่เป็นชาวสวน
แล้ว เราจะกลายเป็นแม่คา้ วิถชี วี ติ และวิธกี ารทำ�งานก็เปลีย่ นไป เพราะต้อง
มานั่งคิดวางแผนเพื่อขายของ ต้องคิดว่าทำ�อย่างไรให้ได้กำ�ไร ถ้าเราเป็น
เกษตรกรเหมือนเดิม เราแค่เอาของในสวนมาขาย
การทำ�สวนวนเกษตรดูผ่านเหมือนว่าต้องทำ�งานเพิ่มขึ้น ใช้เวลา
ทำ�งานมากขึ้น แต่เปล่าเลย กลับตรงข้ามกับที่คดิ อาทรเล่าว่า การดูแลสวน
เมื่อก่อนตอนที่มีแต่เฉพาะต้นยาง ต้องตัดหญ้า พอปลูกสละ ก็ไม่ต้องตัด
หญ้าแล้ว ปลูกต้นไม้เพิ่ม งานก็น้อยลง ไม่ต้องไปตัดหญ้าอีก แค่เข้าไปเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและดูแลบ้าง แต่ไม่ต้องทำ�อะไรมากเหมือนตอนมีแต่ต้นยาง
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สวนวนเกษตรของอาทร ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งประกอบอาชีพเท่านัน้
เพราะอาทรบอกว่า ตอนนีเ้ ริม่ มีคนสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ แต่สว่ นใหญ่เป็น
อาจารย์เป็นนักศึกษา ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้คนทั่วไป แต่มีแนวโน้มจะพัฒนา
เป็นศูนย์ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ได้ไม่ยาก
ในสวนของอาทรดูด้วยสายตา พอจะแยกออกได้เป็นสามส่วน
ส่วนที่มีเฉพาะต้นไม้อื่น ไม่มีสวนยาง ซึ่งมีต้นไม้พวกไม้ใช้สอย ต้นจิก
นม ทัง หว้า เมา หลุมพอ พะยอม ตะเคียน คอแห้ง ฯลฯ ไม้กินมีต้น
จำ�ปะดะ กระท้อน มะพร้าว ไผ่ สละ ซึ่งต้นสละและจำ�ปาดะจะปลูกแซม
อยูใ่ นสวนยาง ส่วนทีเ่ ดินลงต่�ำ ไปเป็นเหมือนทีช่ มุ่ น้�ำ อาทรขุดทำ�ร่องน้�ำ มีพวก
ผักกูด ผักหนาม ผักเหลียง และมีต้นไม้ใช้สอยปลูกอยู่บนร่องดิน อาทร
บอกว่าปล่อยตามธรรมชาติ จึงมีพวกกาฝาก มอส เฟิร์น ขึ้นคลุมลำ�ต้น
“การทำ�สวนในชุมชนแบบนี้จะช่วยกันทั้งครอบครัว แต่การทำ�สวน
สมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องจักรและจ้างคนอื่นทำ� เริ่มแรกเลยคือทำ�ลาย
ทุกอย่างเพื่อปรับพื้นที่ จอมปลวกก็ไม่เหลือ ร่องน้ำ�ก็ถูกถม ของพวกนี้
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มันมีผลต่อระบบนิเวศน์หมด แต่ในสวนของผมมีทุกอย่างครบ ไม่ได้ทำ�ลาย
อะไรเลย เพราะไม่ได้ใช้เครื่องจักร ยกเว้นเครื่องตัดหญ้า ซึ่งตัดเฉพาะ
ทางเดิน เพื่อความสะดวกในการเดินเท่านั้น พวกยาฆ่าหญ้าก็ไม่ได้ใช้ตั้งแต่
เริม่ ปลูกยางในปี พ.ศ.2535 ส่วนปุย๋ เคมี ตอนหลังไม่ได้ใช้ เลิกใช้มาประมาณ
ห้าปีแล้ว ผมว่าปุ๋ยไม่มีความจำ�เป็น เพราะสวนที่อยู่บนเขาคอหงส์ไม่เคย
ใส่ปุ๋ยเลย พอถึงฤดูกาล ผลไม้ก็ออกตามปกติ พวกใบไม้ทับถมกันกลาย
เป็นปุ๋ย การจัดการในสวน ถ้าเห็นแล้วว่าต้นไม้ไม่เติบโต เราก็ทำ�เป็นขั้นๆ
เอาใบไม้มาวางไว้ที่โคน แต่มันช้าหน่อยตามกระบวนการทางธรรมชาติ”
อาทรเล่า
อาทรเล่าว่า สำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยางจังหวัด
นราธิวาส เคยมาดูงานที่สวน หัวหน้า สกย.พูดว่า ทำ�แบบนี้ดีกว่า เพราะ
ทีน่ ราธิวาส เจ้าหน้าทีข่ อง สกย. ไม่สามารถไปเดินตรวจสวนได้อาจจะโดนยิง
เพราะฉะนั้น ถ้าส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในสวนยางจะดีกว่า เพราะถ้าให้ปลูก
เฉพาะต้นยาง เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงตรวจบ่อยๆ เพราะชาวสวนชอบปล่อยให้
สวนรก ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้น เช่น สะตอ ลูกเนียง หรือผลไม้ ซึ่งผิดระเบียบ
ของ สกย. ถ้าไปแก้ระเบียบของ สกย.จะง่ายกว่า ให้ปลูกยางแค่สี่สิบ
ต้นต่อไร่ ที่เหลือจะปลูกอะไรแซมก็ได้ นี่คืองานที่สืบเนื่องมาจากการมา
ดูงานที่สวนยางของผม
นับว่าการทำ�สวนวนเกษตรของอาทรเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับ
เปลี่ยนนโยบายของกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง ที่อาจารย์ปราโมทย์
พูดถึงข้างต้น คือ การทำ�สวนยางสงเคราะห์แบบ 5 นั่นเอง
นอกจากนี้ สวนวนเกษตรของอาทร ถึงแม้จะยังไม่พัฒนาไปถึงขั้น
เป็นศูนย์เรียนรู้ แต่ทว่ามีคนมาดูงานและทำ�กิจกรรมที่หลากหลาย เช่นทีม
นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกจาก ม.อ. เข้ามาเก็บข้อมูลในหลายๆ เรื่อง
บางกลุ่มเข้ามาเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชท้องถิ่น บางกลุ่มเข้ามาเก็บข้อมูลพืช
ที่ใช้ทำ�อาหาร จนนำ�ไปสู่กิจกรรมการทำ�กับข้าวจากผักตามธรรมชาติ
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อาทรเล่าว่า มีนักศึกษาจาก มอ. มาที่สวน เพื่อเก็บข้อมูลและ
ทำ�กับข้าวจากผักธรรมชาติ ตอนแรกมีการกำ�หนดเมนูอาหารมา แต่พอมา
ถึงสวนไม่สามารถทำ�เมนูนั้นๆ ได้ เรากำ�หนดไม่ได้ว่าจะแกงอะไร ต้องดูว่า
มาตรงช่วงฤดูกาลไหน ผักอะไรออก ก็ต้องทำ�เมนูนั้น พี่อาทรยกตัวอย่าง
การทำ�น้ำ�พริกใบมะกอก ก็ตรงกับช่วงที่ใบมะกอกร่วง
สวนวนเกษตร แค่ลงมือทำ� ก็ได้อะไรมากมาย ตอบสนองการแก้
ปัญหาความยากจน อย่างน้อยถึงไม่มีรายได้มากนัก แต่เป็นการลดรายจ่าย
แน่นอน ความหลากหลายทางชีวภาพก็ค่อยๆ กลับคืนมา ลดการใช้สารเคมี
ทีท่ �ำ ลายสิง่ แวดล้อม และแน่นอนความมัน่ คงทางอาหารจะมีกนิ มีใช้อย่างไม่มี
วันหมด
นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการปลูกพืชร่วมยางอีกแบบ ที่มีลักษณะ
เหมือนและแตกต่างกับสวนวนเกษตรในบางเรื่อง นั่นคือ สวนเกษตรธาตุสี่
ที่สวนยางหลังบ้านของนายอภินันท์ หมัดหลี หรือบังนันท์ มองไป
จากที่ไกลๆ เห็นต้นไม้งอกเป็นกระจุก โคนอยู่ติดกันสามต้นในหลุมเดียว
รู้แต่เพียงมีต้นทุเรียน ต้นลองกอง และต้นมังคุด บังนันท์บอกว่าเป็นการ
ปลูกพืชแบบเกษตรธาตุสี่ ฟังยังไงดูยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดี
ก่อนทีบ่ งั นันท์จะอธิบายคำ�ว่า เกษตรธาตุสี่ บังนันท์เล่าทีม่ าทีไ่ ปของ
ตัวเองที่ได้เข้ามาทำ�และคลุกคลีอยู่กับการทำ�สวนแบบนี้ว่า ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่
ที่นี่นาน ไปทำ�มาหากินอยู่ในเมือง ค้าขาย รับจ้าง ทำ�ทุกอย่างเป็นไปเรื่อยๆ
เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2540 หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่
“พอเอาตัวไม่รอด ก็นกึ ถึงพ่อแม่ คุยกับครอบครัว พ่อแม่กใ็ ห้ก�ำ ลังใจ
และบอกว่า น่าจะกลับมาดูสงิ่ ทีพ่ อ่ แม่เราทำ�ไว้ทบี่ า้ น แม้วา่ จะมีรายได้นดิ เดียว
แต่ก็มีเงินเก็บ พอคิดได้แบบนี้เลยลองกลับมาดู แล้วเป็นเหมือนที่คิดไว้
และมีคนมาสนใจเรื่องที่ป๊ะทำ�เยอะ ป๊ะหรน หมัดหลี ทำ�สวนเกษตรธาตุสี่
อยู่ที่ตำ�บลเขาพระ อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เลยลองศึกษาดูว่าเกษตร
ธาตุสี่คืออะไร เป็นยังไง ยิ่งศึกษาลึกลงไปเท่าไหร่ ก็พบว่าเรื่องของเกษตร
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ธาตุสี่มันมีจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่การทำ�เกษตรเพียงอย่างเดียว แต่มันมีเรื่อง
ราวของจิตวิญญาณ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ยิ่งศึกษาก็ยิ่งสนุก เหมือนเจอ
ของจริง พบของจริง เลยลงมือทำ�เลย” บังนันท์เล่าถึงที่มา แรงบันดาลใจ
และจุดเริ่มต้นของการกลับมาเป็นชาวสวนแบบเกษตรธาตุสี่
บังนันท์เล่าว่า พอลงมือทำ�ก็ถามป๊ะว่า ต้องทำ�ยังไง ป๊ะบอกว่าไปหา
ต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ ต้นอะไรก็ได้ในพื้นที่สวนที่ป๊ะแบ่งให้ห้าไร่ ป๊ะบอกว่า
เอามาให้ป๊ะหนึ่งต้น เริ่มทำ�แบบนี้ทุกวัน ในแต่ละวันจะนำ�ต้นไม้ในสวน
มาหนึ่งต้น เพื่อนำ�มาให้ป๊ะวินิจฉัยดูว่า มีประโยชน์อะไรบ้าง ป๊ะจะบอกว่า
ต้นนีม้ ปี ระโยชน์นะ เป็นสมุนไพร เราก็จะรูจ้ กั และจำ�ได้ วันถัดไปก็เก็บมาอีก
ป๊ะจะบอกว่าต้นนี้เป็นผักนะ กินได้ วันหลังก็เก็บมาอีก ป๊ะบอกว่าเป็นต้นนี้
เป็นไม้ดอกไม้ประดับ ทำ�อยู่แบบนี้ประมาณสี่เดือน จนกระทั่งเรารู้ว่า ต้นไม้
ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดมีประโยชน์ทุกต้น ไม่มีต้นไหนเลยที่ไม่มีประโยชน์
เพราะต้นไม้บนโลกนีท้ กุ ต้นมีประโยชน์ทงั้ หมด เพราะฉะนัน้ ตอนเริม่ ทำ�สวน
เลยไม่ท�ำ ลายต้นไม้สกั ต้น เก็บไว้หมด โดยการจัดการในรูปแบบของธรรมชาติ
เหมือนบังนันท์จะรู้ว่าคำ�ถามถัดไปคืออะไร เลยถามขึ้นมาเองว่า
แล้วเราจะรู้ได้ยังไง เรื่องของเกษตรธาตุสี่ว่าต้นไหน ชนิดไหน ธาตุอะไร
ดิน น้ำ� ลม ไฟ มันเป็นอย่างไร ต้องศึกษาดูโดยการถามป๊ะ ป๊ะบอกว่าถ้า
เราอยากรู้เรื่องธาตุ เราก็ต้องชิมดู ลองกัดดูว่ามีรสชาติอย่างไร
“ถ้ามีรสชาติขม คือ ธาตุดิน ถ้ามีรสชาติเผ็ด ร้อน คือ ธาตุไฟ
ถ้ามีกลิ่นฉุนเอือนๆ นั่นคือ ธาตุลม ถ้ามีรสจืด เย็น คือ ธาตุน้ำ� เพราะ
ฉะนั้น เมื่อเรารู้เรื่องราวของธาตุทั้งสี่แล้ว เราสามารถเอาต้นไม้มาจัดการ
ให้มันอยู่ร่วมกันให้ได้ ต้นไม้ที่เป็นธาตุน้ำ�มาอยู่กับต้นไม้ธาตุไฟได้อย่างไร
ธาตุลมมาอยูก่ บั ธาตุน�้ำ ได้อย่างไร เราต้องไปจัดการ” บังนันท์เล่าวิธกี ารศึกษา
ว่าต้นไม้อะไรธาตุไหนจากการถ่ายทอดวิชาจากพ่อของตัวเอง
ถึ ง กระนั้ น วิ ช าของพ่ อ ก็ ยั งไม่ เ พี ย งพอสำ � หรั บ คนที่ เ พิ่ ง ศึ ก ษา
ใหม่อย่างบังนันท์ เลยต้องหาวิธีที่จะเรียนรู้และทำ�ความรู้จักต้นไม้เพิ่ม
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ซึง่ บังนันท์เล่าว่า วิธกี ารชิมเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่พอ เพราะมีความรูไ้ ม่เพียงพอ
ไม่มคี วามชำ�นาญพอ จึงจำ�เป็นต้องเรียนด้วยวิธอี นื่ หลายๆ รูปแบบ โดยการ
สังเกต เช่น ความต้องการแสงของต้นไม้ ความต้องการแสงของต้นไม้
ไม่เหมือนกัน บางต้นต้องการแสงมาก บางต้นต้องการแสงน้อย บางต้น
ต้องการแสงน้อยมาก เราจำ�เป็นจะต้องรู้จักสังเกต การสัมผัส บางต้นเย็น
บางต้นร้อน วิธีการที่เราจะไปสัมผัสแล้วด้วยการจับต้อง เราต้องมีวิธีการ
เหล่านี้ คือ สังเกต สัมผัส และชิม
“ถ้าเรายังไม่รวู้ า่ ต้นไม้ทเี่ ราจะปลูกเป็นธาตุอะไร เวลาเรามาปลูกรวม
หลุมเดียวกัน ต้นไม้ก็ไม่โต เพราะเราปลูกหลุมเดียวกัน 3 ต้น ไม่รู้ว่าต้นไม้
จะอยู่ร่วมกันได้หรือเปล่า เรื่องราวของเกษตรธาตุสี่เป็นแบบนี้”
เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้ว เวลาปลูกก็จะไม่ยากเลย เอาต้นที่เป็น
ธาตุน�้ำ มารวมกับธาตุดนิ ธาตุลมและธาตุไฟ ได้เลย เวลาปลูกเราก็ไม่จ�ำ เป็น
ต้องหาต้นไม้ธาตุดนิ แล้ว เพราะธาตุดนิ มันอยูใ่ นส่วนประกอบโครงสร้างของ
ต้นไม้อยู่แล้ว เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด สามารถปลูกในหลุมเดียวกัน
ได้เลย เพราะทุเรียนธาตุไฟ ต้องการแสงเยอะ จึงขึน้ สูงกว่าต้นอืน่ รองลงมา
คือ ลางสาดเป็นธาตุลม มังคุดเป็นธาตุน้ำ� จะอยู่ข้างล้างสุด ซึ่งเป็นสูตร
ที่ป๊ะหรนทำ�เอาไว้ เราก็ศึกษาเพิ่มเติมว่า ต้นอะไรอยู่ร่วมกันได้บ้าง เช่น
ต้นเนียงสามารถอยู่ร่วมกันได้กับต้นทุเรียน ต้นละไมอยู่ร่วมกับต้นทุเรียนได้
นี่การจัดการเรื่องราวของเกษตรธาตุสี่ ดิน น้ำ� ลม ไฟ
เหมือนที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่า เกษตรธาตุสี่เป็นเรื่องที่มีจิตวิญญาณ
เพราะว่าชีวติ จะต้องไม่ขาดธาตุหนึง่ ธาตุใด เหมือนกับชีวติ คนเรา หรือแม้แต่
กระทั่งการกิน บังนันท์ถามว่า เคยได้ยินเรื่องกินผิดธาตุไหม การกินผิดธาตุ
ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำ�ให้สุขภาพไม่ดี เพราะฉะนั้นการกินการอยู่
ก็ตอ้ งอยูใ่ ห้ครบธาตุทงั้ สี่ หรือธาตุเจ้าเรือน คนเราถ้าอยูใ่ ห้ครบธาตุทงั้ สี่ ชีวติ
ก็จะมีความสุข เพราะฉะนัน้ รูปแบบ ในการทำ�เกษตรทีเ่ ราพัฒนาขึน้ มาจะเห็น
ว่าเราเอาธรรมชาติเข้ามาช่วย รวมไปถึงบรรพบุรุษเข้ามาช่วย
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จะเห็นว่ารูปแบบแตกต่างกันเลยกับยุคนี้ เพราะการเกษตรยุคนีเ้ ริม่
ด้วยการทำ�ลาย ถางป่า เผา ไถ ฉีดยาฆ่าหญ้า นี่คือความแตกต่าง เพราะ
การทำ�เกษตรในยุคอดีต ไม่จำ�เป็นต้นเอาออกหมด ต้นไหนเก็บได้ก็เก็บ
ปรับเฉพาะที่ที่ต้องการปลูก ถางซุย การทำ�เกษตรแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ควรจะนำ�มาทบทวนใหม่
บังนันท์บอกว่า การทำ�สวนยางสมัยใหม่ ปรับพื้นที่ทำ�ลายหมด
รูปแบบของการปลูกยางยุคใหม่ แถวห่างกันสิบเมตร ระหว่างต้นสองเมตร
ครึง่ ในระหว่างแถวนัน้ เราสามารถปลูกต้นไม้ได้ สามารถปลูกพร้อมกันได้กบั
ปลูกต้นยาง ซึ่งเป็นรูปแบบของเกษตรธาตุสี่ จะปลูกหลุมละสามต้น ทุเรียน
มังคุด ลองกอง ปลูกให้เต็มได้เลย และสามารถปลูกได้พร้อมๆ กับปลูกยาง
เพราะต้นยางจะโตเร็วกว่าไม้ผลอยู่แล้ว แต่ก่อนที่จะปลูกเราต้องปลูกกล้วย
ด้วย เพื่อเป็นเงา ให้ความชุ่มชื่น แก่ต้นไม้ชนิดอื่น โดยปลูกไว้ใกล้กอกล้วย
ต้นยางก็ไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยว เพราะต้นยางชอบอยู่กับต้นไม้ชนิดอื่น เพราะ
เป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่กับความหลากหลาย มีต้นไม้ชนิดอื่นด้วย อากาศก็เย็น
และน้ำ�ยางก็จะออกมากกว่าอากาศร้อน
ความมัน่ คงทางอาหารกับการทำ�เกษตรธาตุสี่ บังนันท์บอกว่าเป็นเรือ่ ง
ที่ภูมิใจมาก พูดถึงความมั่นคงเราก็มีธนาคารอยู่ในบ้าน อยากกินผักอะไร
แค่เดินไปเก็บก็ได้กิน ทั้งหวาน มัน สด อร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้ว และมั่นใจ
ว่าปลอดสารพิษแน่นอน ความมั่นคงด้านอาหารเราไม่กังวลเลย
นอกจากนี้ ยังมีความมัน่ คงทางด้านสิง่ แวดล้อม การทำ�เกษตรธาตุสี่
ยิ่งทำ�ดินก็ยิ่งดีขึ้น เมื่อก่อนคิดว่า ถ้าปลูกแล้วไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ผลผลิต
ตอนนี้พิสูจน์ได้เลยว่า ไม่เคยใช้ปุ๋ย แต่มีของกินครบหมด โดยไม่ต้องออก
ค่าใช้จา่ ยทัง้ ปุย๋ และยา ทุกสิง่ ทุกอย่างดีหมดเลย ทัง้ อาหาร อากาศและทีด่ นิ
เวลาทำ�เราต้องคิดว่าเราทำ�เพื่อตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์กับ
ตัวเอง เวลากินก็จะเกิดความมั่นใจ
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“การทำ�สวนเกษตรธาตุสี่ เป็นความสุขทีส่ มั ผัสได้ จากทีเ่ คยลำ�บาก
ตอนอยู่ในเมือง จะกินอะไรก็ต้องซื้อ ซื้อมาแล้วไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่า
แต่พอทำ�เองเรากินได้อย่างมัน่ ใจ ได้กนิ อาหารสด ปลอดภัย และเป็นอาหาร
ที่คนส่วนมากไม่มีโอกาสได้กิน เราได้กินเราถือว่าเราโชคดีมาก และไม่เพียง
แต่ได้ความสุขเฉพาะคนทำ� แต่ยังมีความสุขที่ได้เห็นวิถีชุมชน วิถีที่แบ่งปัน
กัน วิถีที่เอื้อต่อกัน ไม่ใช่วิถีที่คิดถึงแต่เงินทอง มันมีความปลาบปลื้มใจ
แบ่งปันได้เพื่อน ได้มิตร ความคิดกลับตรงข้ามกันหมดเลยกับตอนที่ทำ�งาน
อยู่ในเมือง” บังนันท์เล่าไปยิ้มไป
ในเมื่อคนต้องพึ่งพิงธรรมชาติ จึงจำ�เป็นต้องดูแลไม่หวังเพียงแต่
กอบโกยผลประโยชน์ ต้องรักษาความสมดุลและความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ใช่คำ�ตอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งสุดท้ายเกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การส่งเสริมการทำ�สวนยางแบบ
วนเกษตรน่าจะเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสม โดยการปรับนโยบายส่งเสริม
สวนยางแบบวนเกษตร สนับสนุนกล้าไม้ การปลูกฝังแนวคิดการปลูกพืช
ร่วมยาง และผลักดันให้การทำ�สวนยางแบบวนเกษตรให้เป็นวาระแห่งชาติ
เพือ่ ทำ�การเกษตรทีย่ งั่ ยืน เพราะการมีชวี ติ ทีแ่ ท้จริงคือการพึง่ พิงธรรมชาติ •
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การดูแลสุขภาพ
โดยวิถีธรรมชาติ

สำ�นึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนจะนะ
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ภาพเรือประมงชายฝั่งเร่งเครื่องเพื่อพุ่งตัวขึ้นจอดบนหาดทราย
ในยามสายของวัน ฉายซ้ำ�ๆ มาเนิ่นนาน มีแต่แม่ค้าที่มารอรับซื้ออาหาร
ทะเลสดๆ ทีเ่ พิง่ ผ่านการปลดออกจากอวนไม่ถงึ หนึง่ ชัว่ โมง เจ้าของเรือใช้มอื
แหย่ปลาหมึก ทันทีที่หนวดเกาะเกี่ยวกับนิ้วมือ มันถูกยกชูขึ้นกลางอากาศ
เพื่อถ่ายรูป กุ้ง ปู และปลาที่ยังไม่ตาย ต่างดิ้นเพื่อให้มีชีวิตรอด ชาวประมง
หน้าเกรียมไหม้แดด รอยยิม้ ทีอ่ อกมาจากหัวใจ เชือ้ เชิญให้เดินเข้าไปดูสนิ ค้า
ที่ได้มาวันนี้ บางคนได้มาก บางคนได้น้อย แต่ก็ไม่มีใครบ่นสักคน เพราะ
อาหารทะเลที่ได้มา ไม่มีใครขาดทุน เพียงแต่ลงแรงออกไปหาเท่านั้น มีแต่
เสียงเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนาน
เจ้าของเรือปลาหมึกลำ�เล็ก บอกให้หลานชายวัยเพิ่งพ้นโรงเรียน
ชั้นประถม เบนหัวเรือกลับลงน้ำ� เพื่อพุ่งตัวกลับขึ้นฝั่งอีกรอบ หลังจาก
ที่ยกถังปลาหมึกออกจากเรือ เจ้าของเรือวัยชรายิ้มเห็นเหงือก พูดหยอก
ผู้มาเยือนอย่างอารมณ์ดีว่า ลืมให้ลองนั่งเรือเล่นสักหนึ่งรอบ
รีบเดินไปบนทรายขาวของหาดสวนกง เพื่อหลบแดดก่อนเที่ยง
ทางเดินเข้าหมูบ่ า้ นมีแผงตากปลาเค็มทีเ่ พิง่ ผ่านการทำ�สดๆ ใหม่ ผูค้ นดำ�เนิน
ชีวิตไปอย่างสบายไม่มีใครเร่งรีบเหมือนอย่างในเมือง ช่างเป็นวิถีชีวิตที่น่า
อิจฉา เพราะพรั่งพร้อมไปด้วยอาหารดีๆ อากาศดีๆ ความสัมพันธ์ฉันท์
พี่น้องของคนในหมู่บ้านของวัฒนธรรมพี่น้องมุสลิม
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แต่ใครเลยจะรู้ว่าวันหนึ่ง พื้นที่ที่สวยงาม อุดมไปด้วยทรัพยากร
อาหารทางทะเลและบนบก จะถูกกำ�หนดให้สร้างท่าเรือน้ำ�ลึกสงขลาแห่ง
ทีส่ อง เมือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับการสร้างท่าเรือน้�ำ ลึกมาถึงชาวบ้าน ก็มกี ารลุกขึน้ มา
ต่อสู้ปกป้องกันอย่างจริงจัง
นายกิตติภพ สุทธิสว่าง หรือพี่แทน ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ
เพื่อชุมชนบอกว่า หากไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.2540 พื้นที่ใน
อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
เมืองไทยไปแล้ว เพราะโดยภาพรวม อำ�เภอจะนะเป็นเมืองทีม่ สี องวัฒนธรรม
มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งภูเขา ทะเลและวัฒนธรรมท้องถิ่น แม้ว่า
หลายคนมองไม่เห็นศักยภาพที่มี รวมทั้งคนจะนะเองก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้
ทัง้ ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาการของอำ�เภอจะนะทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่สมัยรุน่ ปูร่ นุ่ ย่า ในเรือ่ งของ
การทำ�แร่ดีบุก ส้มจุก และนกเขา ถัดจากนั้นมา อำ�เภอจะนะกำ�ลังพัฒนา
ไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยว แต่แล้วแผนการพัฒนาอำ�เภอจะนะให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว ก็หายไปพร้อมกับวิกฤติทางเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ปี 2540
นโยบายถูกเปลี่ยนจากเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมแทน
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ข้อเท็จจริงที่คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการ
เก็บข้อมูล เมื่อเดินทางผ่านไปมาอำ�เภอจะนะ ก็จะเห็นแค่โรงแยกก๊าช
โรงไฟฟ้า และโรงงานที่ส่งกลิ่นเหม็น เพียงไม่กี่โรง หากมองผิวเผิน แต่พี่
แทนให้ขอ้ มูลว่า โรงงานน้อยใหญ่ในอำ�เภอจะนะประมาณหนึง่ ร้อยแปดสิบห้า
โรง ซึ่งพื้นที่จะนะอำ�เภอเดียวห้าร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ถือว่ามากทีเดียว
และลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบ เวลาที่มีมลพิษเกิดขึ้น มันก็จะ
อบอวลอยู่ในนี้ ไม่สามารถระบายออกไปข้างนอกได้ งานวิจัยก็มีออกมา
แล้วว่า พืน้ ทีส่ หี่ า้ ตำ�บลของอำ�เภอจะนะเริม่ มีผลกระทบกับนกเขาและสุขภาพ
ของคน
“อำ�เภอจะนะมีโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้า แต่โรงไฟฟ้าโรงที่ 2 กำ�ลัง
จะแล้วเสร็จ นั่นหมายถึงกำ�ลังจะมีถึง 3 โรง จากการลุกขึ้นมาตรวจสอบ
และปกป้องของกลุ่มที่คัดค้าน พบว่า อำ�เภอจะนะจะพัฒนาก็ไม่พัฒนา
จากที่ไม่มีมลพิษก็มีขึ้นมา ค่าไฟค่าแก๊สถูก ก็ไม่ได้ถูกจริง มีงานทำ�ก็ได้ทำ�
เฉพาะคนบางกลุม่ เท่านัน้ สุดท้ายก็ คนก็เริม่ รูข้ อ้ เท็จจริง ทัง้ ฝ่ายทีส่ นับสนุน
และคัดค้าน”
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พี่แทนบอกว่า ศักยภาพของพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ มีพื้นที่ลาด
เชิงเขา มีพื้นที่นา และมีพื้นที่ติดทะเล ทั้งสามตำ�บล น่าจะพัฒนาบนฐาน
ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างดีเลย พีแ่ ทนย้ำ�ถึงความเป็นไปได้ในการจัดการพืน้ ที่
อำ�เภอจะนะให้เป็นเมืองท่องเทีย่ ว เพราะอยูใ่ กล้หาดใหญ่ มีสนามบิน รถไฟ
ก็ผา่ นทางนี้ รถทัวร์กผ็ า่ นทางนี้ และมีพนื้ ทีท่ ตี่ ดิ กับทะเล จึงเหมาะแก่การเป็น
เมืองท่องเทีย่ ว ทีอ่ ยูอ่ าศัย พักตากอากาศด้วยซ้�ำ ไป ตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ.2540 กลุ่มทุนที่กว้านซื้อที่ดินเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 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
กำ�ลังจะสร้างท่าเรือในปัจจุบัน เนื่องจากอำ�เภอจะนะเป็นเมืองเรียบง่าย
เลยไม่มีใครสนใจและไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่สำ�หรับ
คนที่ทำ�งานติดตามเรื่องราวอยู่ตลอด ก็จะมองภาพออกว่ามันจะขนาดใหญ่
แค่ไหน พี่แทนยอมรับว่า เลยลุกขึ้นมาปกป้องและต่อสู้ ตั้งแต่ปี 2540
จนถึงตอนนี้ และทุกกิจกรรมทีท่ �ำ ก็เพือ่ ปกป้องจะนะ และคัดค้านทุกโครงการ
ที่จะเปลี่ยนจะนะให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม
จากการที่กลุ่มรักษ์จะนะลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องจะนะ ทำ�ให้เกิด
การเรียนรู้และได้รับบทเรียนหลายอย่าง เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะทำ�อะไร
ก็ จ ะใช้ ทุ ก วิ ธี ที่ ผ ลั ก ดั น เพื่ อให้ โ ครงการเกิ ด ขึ้ นให้ ไ ด้ ทั้ ง ตำ � รวจ ทหาร
นักวิชาการ โฆษณาชวนเชือ่ และรวมไปถึงใช้กลุม่ ทีม่ อี ทิ ธิพล ในขณะเดียวกัน
ในส่วนของภาคประชาชน ที่มีทั้งสองวัฒนธรรม พุทธและมุสลิม ในส่วน
ของมุสลิมซึ่งมีหลักการชัดเจนว่า สิ่งที่พระเจ้ามาวายิบต้องปกป้อง ในส่วน
ของคนไทยพุทธ จะใช้หลักธรรมนูญ ใช้หลักของศาสนา เพราะเงินที่ได้มา
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ต้องมีที่ไปที่มา ส่งผลให้แนวทางการต่อสู้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยัง
ดำ�รงอยู่
จากบทเรียนทีไ่ ด้รบั นัน้ นำ�ไปสูแ่ นวทางการต่อสูท้ คี่ อ่ ยๆ ปรับเปลีย่ น
รูปแบบไป จากการต่อสูท้ ใี่ ช้วธิ กี ารแข็งๆ กลายมาเป็นการต่อสูท้ อี่ อ่ นโยนและ
นุ่มนวล ที่เห็นปรากฏชัด คือ การต่อสู้ด้วยข้อมูล จนออกมาเป็นหนังสือ
สองเล่ม คือ จะนะน่าอยู่นะจ๊ะเป็นหนังสือที่รวบรวมศักยภาพที่หลากหลาย
ของพื้นที่อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดการความรู้เพื่อความ
เป็นธรรมต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านและชาวอำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ
อีกเล่ม คือ ทะเลคือชีวิตของเรา เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของชีวิต
ทีเ่ ติบโต ผูกพัน ดูแลรักษาทะเล ณ ชายฝัง่ ทะเลจะนะ อำ�เภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้เอชไอเอชุมชนบ้านสวนกง
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2555 - มีนาคม 2556 รวบรวมและเรียบเรียง
โดย ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
หนั ง สื อ ทั้ ง สองเล่ ม มี ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การ
ขับเคลือ่ นและต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องจะนะ เมือ่ มีการรวบรวมข้อมูลขึน้ มา ตัวเลข
ทีป่ รากฏหรือสิง่ ทีไ่ ด้จากการรวบรวม แทบจะไม่นา่ เชือ่ ว่าทัง้ หมดอยูใ่ นอำ�เภอ
จะนะเพียงอำ�เภอเดียว และข้อมูลที่ปรากฏกลับตรงข้ามกับเหตุผลของรัฐ
ทีเ่ ลือกพืน้ ทีอ่ �ำ เภอจะนะเป็นฐานอุตสาหกรรม เพราะมองว่าพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม
และไม่มีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์
“รั ฐ บอกว่ า ที่ นี่ มี แ ต่ ป ลาหลั ง เขี ย ว แต่ จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล
พบสัตว์น้ำ�ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีปลาถึงเก้าสิบสี่ชนิด กุ้งสิบสามชนิด
ปูเก้าชนิด ปลาหมึกเจ็ดชนิด และหอยยีส่ บิ เอ็ดชนิด” พีแ่ ทนยกตัวอย่างข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างระหว่างรัฐกับชาวบ้านให้ฟัง
“ผมคิดว่า จะทำ�อย่างไรให้คนจะนะเห็นคุณค่าของจะนะก่อน
หลังจากเก็บข้อมูล ก็เริม่ จัดเวลาทีใ่ ห้ขอ้ มูลเผยแพร่ ใช้ละครของกลุม่ มะนาว
หวานเป็นตัวขับเคลือ่ นเรือ่ งราวของทะเล ไปลงพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นชายทะเล แสดง
ละครไปทุกชุมชน เพื่อเสนอว่า บ้านเรานี้อุดมสมบูรณ์ยังไง และมีปัญหา
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อะไรบ้าง เราได้เชิญนักเล่านิทานจากทั่วโลกเข้ามาอบรมครูที่จะนะ จนคน
เริ่มรู้จัก หลังจากนั้นพอทำ�ไปได้สักระยะ ก็มีเสียงเรียกร้องว่า ต้องทำ�งาน
ให้ใหญ่กว่านี้ เลยได้จัดงาน อะโบ๊ยหมะเลจะนะหรอยจ้าน ครั้งที่หนึ่งและ
ครั้งที่สอง เพื่อรณรงค์ข้อมูลทะเลจะนะต่อไป”
ในหนังสือจะนะน่าอยู่นะจ๊ะระบุว่า เศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งทะเล
จะนะมีนยั สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจใหญ่ของกิจการสัตว์น�้ำ ทีจ่ บั ได้จากประมง
พื้นบ้าน นอกจากการบริโภคในครัวเรือนจะถูกนำ�เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหลัก
บนเส้นทางอาหาร ซึง่ ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึง
ต่างประเทศ พบว่า เรือประมงจำ�นวนแปดร้อยยี่สิบห้าลำ� ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลจะนะ สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเรือเฉลี่ยวันละหนึ่งพันบาท
อีกทั้งยังทำ�ให้เกิดเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่อง มีผู้ประกอบการรับซื้อ
จำ�นวน สิบสองราย มีแพชุมชนหกแพ แม่ค้ารายย่อยในตลาดท้องถิ่นกว่า
หนึง่ ร้อยสิบแปดราย ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน นับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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ของกิจการสัตว์ทะเลต่อวันคำ�นวณจากรายได้ต่ำ�สุดต่อวันหนึ่งล้านสองแสน
สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อเดือน คิดเดือนละ
ยี่สิบวันยี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาท รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปี
คิดจากจำ�นวนสิบเดือน เป็นเงินถึงสองร้อยสีส่ บิ ห้าล้านห้าแสนสองหมืน่ บาท
“จากกระบวนการจัดทำ�ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ทำ�ให้เห็นถึงระบบ
ทีค่ นในชุมชนมีสว่ นร่วมและได้ประโยชน์รว่ มกัน เนือ่ งจากเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน”
พีแ่ ทนชีใ้ ห้เห็นว่าการจัดเก็บข้อมูล สามารถเป็นเครือ่ งมือต่อรองและปกป้อง
อำ�เภอจะนะได้
“ตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คือ ท่านวิญญู ทองสกุล ได้ส่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คือ ท่านพีรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลตลิง่ ชัน นาทับ และสะกอม รวมไปถึง เอ็นจีโอ ผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลจะนะ และผูน้ �ำ ศาสนา ตัวแทนเครือข่ายและชาวประมง ร่วมกัน
ทำ�ปฏิญญาร่วมกันว่า ทะเลจะนะเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนสงขลาและ
อาเซียน”
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พี่แทนเล่าย้อนกลับไปในอดีตว่า ในปี พ.ศ.2536 ทะเลแถบนี้
เป็นทะเลร้าง ชาวบ้านแถบชายฝั่งอพยพออกไปทำ�มาหากินที่อื่น ชาวบ้าน
ที่เหลือรวมตัวกันฟื้นฟูในปี พ.ศ.2537 - 2538 แค่สองปีทะเลก็ฟื้นตัว
จนถึงปัจจุบัน เก็บข้อมูลเมื่อสองปีที่แล้ว มีรายได้ จากสามตำ�บลชายฝั่ง
มีรายได้ประมาณสามร้อยล้านบาทต่อปี เลี้ยงคนจังหวัดสงขลา ส่งไปขาย
ที่กรุงเทพ ส่งไปขายที่นราธิวาส ส่งไปต่างประเทศ ประเทศเกาหลี ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย และส่งไปอีกหลายๆ ที่ คุณค่าตรงนี้ คนจะนะ
ทั่วๆ ไปมองไม่เห็น แต่พอได้ข้อมูลมา ถือว่าจะนะไม่ธรรมดา
เมือ่ ขับเคลือ่ นต่อกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.
มอ.) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา
ได้นำ�ข้อมูลทะเลจะนะร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านกฤษฎา
บุญราช ซึ่งท่านผู้ว่าราชการถามว่า “ความมั่นคงทางอาหารในความหมาย
ของคุณคืออะไร” เลยตอบว่าความมั่นคงทางอาหารในความหมายของผม
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คือ การดูแลรักษาทะเลไม่สร้างท่าเรือน้ำ�ลึก บอกผู้ว่าฯไปตรงๆ ว่าที่ทำ�เรื่อง
ความมัน่ คงทางอาหารเพราะไม่อยากให้สร้างท่าเรือน้�ำ ลึก เพราะเรือจะบรรทุก
สารเคมีเข้ามา ไม่ได้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าให้ชาวบ้านได้ใช้ ถ้าหากว่ามีทา่ เรือ
แล้ว เรามีเงิน เราจะเก็บเงินนั้นไว้รักษาโรคมะเร็งหรือ ได้นำ�เสนอข้อมูล
ว่าทะเลจะนะสมบูรณ์ขนาดไหน เลี้ยงคนสงขลาได้แค่ไหน และเห็นความ
สวยงามของทะเลทีน่ าทับ เพราะยังเป็นชายหาดทีย่ งั คงมีความเป็นธรรมชาติ
อยู่ ผู้ว่าฯ ก็ให้ความสำ�คัญ เลยตั้งให้เครือข่ายเป็นตัวแทนคณะกรรมการ
ยกร่างยุทธศาสตร์ระบบบูรณาการอาหารจังหวัดสงขลา เพื่อไปทำ�งาน
ขับเคลื่อนให้เกิดยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว เลยเป็นที่มาของการทำ�งานร่วมกัน
ความมั่นคงทางอาหารจึงไม่ได้เป็นเพียงการรักษาทรัพยากรแหล่ง
อาหารให้มกี นิ ตลอดไป แต่ยงั เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นต่อสูเ้ พือ่ ปกป้อง
จะนะจากอุตสาหกรรม
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เมื่อพูดเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ต้องกลับมาดูว่า ขณะนี้วิกฤติ
ทางด้านอาหารการกินถือว่าเป็นวิกฤติใหญ่ เพราะปัจจุบัน คนเข้าถึงอาหาร
ได้ยาก เข้าถึงแล้วอาหารที่ปลอดภัยก็มีน้อย และแหล่งผลิตอาหารบนโลก
นี้ก็เริ่มลดน้อยลง ทั้งบนบกและในทะเล
การสร้างมูลค่าอาหารด้วยการรวมกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งกิจกรรม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกทำ�น้ำ�ปลา ทำ�ลูกชิ้น
ปลาเส้นหวาน ปลาแห้ง เดิมชาวบ้านทำ�อยู่แล้ว ยกเว้นน้ำ�ปลา ถ้าดูชื่อกลุ่ม
ก็แค่นั้น แต่เราต้องการสื่อความหมายว่า การพัฒนาต้องต่อยอดบนฐาน
ทรัพยากร พวกนักการเมืองชอบคิดว่าที่แถวนี้ไม่มีอะไร เลยจะตั้งโรงงาน
ทัง้ ๆ ทีม่ ที รัพยากรทางทางทะเลเยอะมาก เดือนทีแ่ ล้ว ทำ�ข้อมูลแค่เดือนเดียว
ได้ปลาประมาณเจ็ดแสนกิโลกรัม ถ้าเอามาแปรรูป โดยการต่อยอดบนฐาน
ทรัพยากรที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีมลพิษ และยั่งยืน เราอยากทำ�ให้
เห็นว่ามันพัฒนาได้ ถ้าไม่ทำ�อย่างนี้ ไม่รู้ใครที่ไหนพยายามจะบอกว่าพื้นที่นี้
เหมาะแก่การตั้งโรงงานอย่างเดียว ที่ทำ�กันอยู่ พวกลูกชิ้นปลาแห้ง ยังไม่ได้
พัฒนาให้ได้มาตรฐานให้ดี ต้องมีการให้ความรู้และส่งเสริม ปกติเขาทำ�และ
เอาไปขายเอง เราแค่เสริมบางเรื่องให้เขา การแปรรูปจะตอบโจทย์ในการ
พัฒนาชีวิตเขาได้ และสามารถสร้างงานให้ลูกหลานเขาได้ ลูกหลานมี
งานทำ� ไม่จำ�เป็นต้องตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อให้คนในพื้นที่มีงานทำ�
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พีแ่ ทนยกตัวอย่างประเทศจีน เพาะเลีย้ งแมลงสาบเพือ่ ไว้เป็นอาหาร
ราคาสูงอีกด้วย และแม้แต่องค์กรสหประชาชาติก็ยังสนับสนุนให้อาหาร
จำ�พวกแมลงขึน้ โต๊ะวีไอพีดว้ ย ถามว่า มันเกิดอะไรขึน้ บนโลกใบนี้ ในขณะที่
บ้านเรามีปลานับร้อย และทะเลบ้านเราก็พร้อมที่จะเติบโต ถ้าเราดูแล
ดีๆ และไม่ทำ�ลาย เป็นแหล่งโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดและเลี้ยงคนทั้งโลกด้วยซ้ำ�
แต่ด้วยทิศทางนโยบายที่ผู้มีอำ�นาจคือทุนใหญ่ มาเป็นผู้กำ�หนดว่า ภาคใต้
ควรจะเป็นแหล่งนิวเคลียร์ ถ่านหิน เป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นท่าเรือน้ำ�ลึก
ก็เลยรู้สึกว่า ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ และหัวใจสำ�คัญในการแก้ปัญหา
คือ การแก้ผังเมือง เพื่อรองรับนโยบาย อุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี
จากการติดตามเรื่องนี้มายาวนาน คิดว่า การแก้ปัญหาเรื่องนี้ คือ ต้องทำ�
ผังเมือง
เมื่อพี่แทนเห็นว่าการต่อสู้ด้วยข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะคัดค้าน
โครงการของรัฐที่จะมาตั้งที่จะนะ และเป็นช่วงประจวบเหมาะกับการรื้อ
ผังเมือง ถึงแม้จะทำ�การศึกษาและทำ�ประชาพิจารณ์ไปแล้วเมือ่ ปี พ.ศ.2547
แต่รฐั บาลสมัยนายกทักษิณสัง่ รือ้ และให้ปรับผังเมืองใหม่ เพือ่ จะให้เป็นพืน้ ที่
อุตสาหกรรม เพราะพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ และจะนะก็เป็น
พื้นที่หนึ่งที่รองรับอุตสาหกรรม เราน่าจะมีการกำ�หนดพื้นที่วางผังเมืองให้
สอดคล้องกับการพัฒนา การพัฒนาบนฐานทรัพยากรของเราเอง
แม้ว่า ช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป แต่ในส่วนของชาวบ้าน
ก็ยังเดินต่อไปได้ เพราะเริ่มเรียนรู้ เก็บข้อมูลศึกษา จากที่ชาวบ้านไม่เคยรู้
ว่าสีชมพูคืออะไร สีม่วงคืออะไร สีเขียวคืออะไร สีเขียวลายคืออะไร ก็เชิญ
วิทยากรจากกรุงเทพมาคุยให้ฟงั ว่าผังเมืองหน้าตาเป็นยังไง จนสามารถเข้าใจ
เรื่องผังเมือง และกำ�หนดยุทธศาสตร์ จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ จะทำ�เรื่องทะเล
เรื่องนกเขา เรื่องนา และเรื่องการศึกษา เรื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก็เริ่มเก็บ
ข้อมูลและทำ�ยุทธศาสตร์ และสามารถดันยุทธศาสตร์ความมัน่ คงทางอาหาร
ร่วมกับจังหวัดได้
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“ตอนนีเ้ รือ่ งของผังเมือง เราผลักดันเข้าไปสูก่ ระบวนการ หลังจาก
ทีเ่ ราเริม่ ทำ�ข้อมูลร่วมกับสำ�นักงานโยธาธิการจังหวัดสงขลา ทำ�งานคูก่ นั เรามี
ข้อมูลอะไร ทางโน้นก็จะลงมาดูพนื้ ที่ กรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเห็นด้วย
กับเรา แต่พอส่งขึ้นไปที่คณะกรรมการผังเมืองระดับประเทศ มีการโหวต
แต่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ยอม ถึงแม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมแพ้ แต่ก็
ไม่ยอมเซ็นเอกสารรับรอง จนล่าสุดก็เหมือนเดิมอีก ทางกรรมการระดับ
ชาติยนื ยันว่าควรเอาตามข้อมูลทีช่ าวบ้านทำ� แต่กระทรวงอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมจังหวัดไม่เซ็นรับรอง แต่ก็เหมือนชัยชนะเล็กๆ ของชาวบ้าน
ก็ต้องรอ เพื่อที่จะปกป้องแหล่งผลิตอาหารของเราด้วยการออกผังเมือง
นีค่ อื ขัน้ ตอนทีก่ �ำ ลังจะเกิดขึน้ และเราต้องไปคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรมว่า
เพราะอะไรทีเ่ ขาไม่ยอมเซ็น เพราะนัยยะสำ�คัญของเขา คือ ต้องการเปลีย่ น
จะนะให้เป็นมาบตาพุด ที่จังหวัดระยอง”
เมือ่ เกิดภาวะคุกคามทีเ่ กิดจากนโยบายรัฐในการกำ�หนดให้จะนะเป็น
พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม คนจะนะเริ่มมองเห็นความสำ�คัญของทรัพยากร
ทั้งในทะเลและบนบก จนนำ�ไปสู่การหาแนวทางต่อสู้คัดค้านเพื่อปกป้อง
ทรัพยากรของจะนะเอาไว้ นอกจากแนวทางการต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องจะนะ ทัง้ เก็บ
ข้อมูล ออกแบบผังเมือง แล้วพี่แทนยังมีแนวทางการต่อสู้ผ่านกระบวนการ
ดูแลสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติด้วย โดยการเริ่มบำ�บัดเพื่อตัวเอง เมื่อเป็นผล
และมองเห็นช่องทางเพื่อนำ�ไปสู่การปกป้องแหล่งผลิตอาหารของจะนะ
ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ
จึงเป็นกิจกรรมที่นำ�มาคัดค้านต่อต้านโครงการของรัฐอย่างนุ่มนวล
“ธรรมชาติบำ�บัด เริ่มต้นปี พ.ศ.2547 เพราะตอนนั้นผมเป็นโรค
หัวใจตีบ เดินไม่ได้ ได้รับโอกาสจากอาศรมวงศ์สนิท ของ ศ.ศิวลักษณ์
เชิ ญ เจคอบ วาทั ก กั น เชรี นั ก ธรรมชาติ บำ �บั ด แนวมหาตมะ คานธี
มาอบรม ก็เลยไปร่วมด้วย ตอนเป็นโรคหัวใจตีบ กินยาต่อเนื่องมาห้าปี
ได้แค่บรรเทา แต่ก็ไม่หาย เดินลำ�บาก กินยาก็ปวดหัวไปหมด ทำ�ธรรมชาติ
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บำ�บัดอยูส่ ามเดือน ก็เลิกกินยาเลย และหลังจากนัน้ ภรรยาท้องได้สี่ สัปดาห์
หมอแนะนำ�ให้เอาเด็กออกเพราะมีกอ้ นเนือ้ ติดอยูก่ บั หัวเด็ก เก็บเอาไว้กไ็ ม่รู้
ว่าจะรอดหรือไม่รอด ก็เลยใช้ธรรมชาติบ�ำ บัดในการรักษา กินผลไม้แทนข้าว
อยู่แปดเดือน ลูกออกมาสามกิโลกรัมกว่าๆ เด็กรอด หลังจากนั้นคนก็มาหา
เราก็แนะนำ�และให้ปฏิบตั ิ เขาก็หาย คนก็เริม่ มาเยอะขึน้ ก็เลยจัดเป็นคอร์ส
และเชิญเจคอบ มาอบรมให้บ้าง จนกลายเป็นที่รู้จัก คนมาเยอะมาก”
พี่แทนเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาดูแลสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ
พีแ่ ทนอธิบายเรือ่ งธรรมชาติบ�ำ บัดเกีย่ วกับความมัน่ คงทางอาหารว่า
เมื่อคนใช้ชีวิตห่างจากธรรมชาติ ก็ไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ไม่เข้าใจ
ว่าธรรมชาติให้ประโยชน์และมีความสำ�คัญกว่าที่เราเห็น ธรรมชาติให้ชีวิต
เพราะหลักของอาหารธรรมชาติบำ�บัด คือ ต้องไม่กินอาหารที่ผ่านไฟ และ
ที่สำ�คัญคือ คนมีสุขภาพดี ต้องมีอาหารดี สิ่งแวดล้อมดี จิตใจดี และมี
แนวทางการดำ�รงชีวติ สอดคล้องกับธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราอยูท่ า่ มกลาง
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สิ่งเหล่านี้ ก็จะส่งผลให้เรามีสุขภาพดี เช่น อาหารดี ผลไม้ต้องไม่มีสารเคมี
ไม่มีสารพิษ หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ป่วย แต่อยากดูแลสุขภาพ จะกินอาหาร
ทะเล ถ้ามีมลพิษ สมมติว่ามีโรงไฟฟ้าถ่านหิน สารแคดเมียม สารปรอท
สารซัลเฟอร์ไดออกไซต์ สารหนู เต็มอยู่ในทะเลและสัตว์น้ำ� แล้วเราจะมี
สุขภาพที่ดีได้อย่างไร
“ที่เอาเรื่องธรรมชาติบำ�บัดมาใช้ เพื่อที่จะให้คนเห็นว่าธรรมชาติ
มีคุณค่าต่อชีวิตเรา เราก็ต้องดูแลธรรมชาติด้วย เราเลยนำ�ไปสู่การจัดค่าย
ธรรมชาติบ�ำ บัด แต่เป้าหมายเพือ่ ให้คนเข้าใจธรรมชาติและปกป้องธรรมชาติ
นี่คือ ความมั่นคงทางอาหารด้วยธรรมชาติบำ�บัด”
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พี่แทนยกตัวอย่างให้ฟังว่า ตอนนี้ก็ยังมีคนมารับการบำ�บัดที่บ้าน
ที่เพิ่งผ่านมา มีคนเป็นเนื้องอกในมดลูก มาบำ�บัดอยู่หนึ่งเดือน โดยการ
ตากแดด ฝึกหายใจ ก็มีอาการดีขึ้นมาก ขนาดของเนื้องอกก็ไม่โตขึ้น
พอกลับไปแล้ว เขาก็จะไปทำ�ต่อเองที่บ้าน บางคนปวดหัว ก็ใช้วิธีรักษา
แบบกัวซา ตัวอย่าง ลูกชายของตัวเอง ถ้าเขาป่วย เขาจะไม่กินข้าว
สองสามวัน มากสุดถึงเก้าวัน
เพราะฉะนั้น การมีสำ�นึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ย่อมนำ�ไปสู่
การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ต้องดูแลและสร้างทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มด้วย เพราะเมื่อเรา
ดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะดูแลเรา ซึ่งสามารถทำ�ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มี
เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง สร้างมูลค่าทรัพยากรด้วยการแปรรูป
ล้วนเป็นแนวทางที่นำ�ไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งยังรวมไปถึงการนำ�
เอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ ทั้งในเรื่องสมุนไพรและอาหารเป็นยา และการ
บำ�บัดด้วยการกินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ทำ�อีกหลากหลาย เพื่อให้คนจะนะเห็น
ความเชือ่ มโยงของแหล่งผลิตอาหาร เช่น การจัดตัง้ กลุม่ ป่ายางสวนสมุนไพร
เพื่อให้เห็นปัญหาวิกฤตป่ายางที่ปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว
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พี่แทนเล่าว่า กิจกรรมสวนป่ายางสมุนไพร เพิ่งเริ่มจัดตั้งองค์กร
โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทำ�งานความคิดกับเขา ส่งเสริม
เขาให้แข็งแรง โดยการระดมให้เขามีทุนเป็นของตัวเอง ให้เขาไปเรียนรู้เพื่อ
เสริมศักยภาพของเขาโดยไปเรียนรูจ้ ากสวนลุงวิฑรู หนูเสน ทีอ่ �ำ เภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ด้านสวนยางพาราของตนเองทำ�สวนแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ย ปลูก
สมุนไพรในป่ายาง ไม้ยืนต้นในสวนยาง ปลูกหลากหลายชนิด เช่น ตะเคียน
ยางนา หลุมพอ และยังมีต้นไม้เดิมที่อยู่ในสวนยางอยู่แล้ว ตอนนี้ต้นยาง
สิบสองปีแล้ว จะปลูกอะไรก็ได้ ไม่เกี่ยวนโยบายของกองทุนสวนยางแล้ว
พอเกิดวิกฤตราคายางตกต่�ำ รูส้ กึ ว่าการทำ�สวนยางแบบนีม้ นั ช่วยเราได้เยอะ
และยังไม่มีใครเอาแนวคิดนี้มาทำ� ก็เลยตัดสินใจทำ�ขึ้นมา” พี่แทนอธิบาย
วิธีการจัดการกับสวนยางของตัวเองแบบสวนป่ายาง
ไม่เพียงแต่ลงมือทำ�สวนป่ายาง พี่แทนยังได้ตั้งกลุ่มเพาะรักขึ้นมา
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้าน โดยรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นบ้านของอำ�เภอจะนะ
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และต่างถิน่ มีสมาชิกกลุม่ สิบเจ็ดคน สมาชิกก็มหี ลากหลายไม่ได้ท�ำ สวนยาง
ทุกคน บางคนอยู่ริมทะเลก็ปลูกสับปะรดบ้าง ปลูกมะม่วงหิมพานต์บ้าง
“กลุม่ เพาะรัก เราวิเคราะห์กนั ว่าต้องมีกลุม่ ทีท่ �ำ เกีย่ วกับพันธุกรรม
พันธุ์ไม้พื้นบ้าน สะสมพันธุ์ไม้พื้นบ้าน สมาชิกมีการสะสมเงินทุกเดือน
หุ้นละหนึ่งร้อยบาท คนละไม่เกินสิบหุ้น ซึ่งนำ�มาใช้ในการบริหารจัดการ
และหาซื้อต้นไม้ และวัสดุในการปลูก เพาะขยายและขายให้สมาชิกในราคา
กันเอง และขายให้คนข้างนอกด้วย ตอนนีเ้ ราพยายามรณรงค์ให้ปลูกมะพร้าว
ส้มจุก มะม่วงหิมพานต์ หมากหมก ซึ่งทำ�มาเป็นปีที่สามแล้ว ต้นไม้ก็ขายได้
เรื่อยๆ” พี่แทนพูดไปพลางพาเดินชมพันธุ์ไม้หลังบ้านไปพลาง
ส่วนการทำ�นาอินทรีย์ เป็นการรวมกลุม่ ของคนตำ�บลสะพานไม้แก่น
ตำ�บลป่าชิง และตำ�บลตลิง่ ชัน เดิมชาวบ้านปลูกข้าวอยูแ่ ล้ว พอพีม่ าทำ�เรือ่ ง
ผังเมือง ก็เลยคุยกับรองผูว้ า่ ฯว่าจะฟืน้ ฟูนาร้างประมาณสองพันไร่ โดยหลัก
การต้องจัดตัง้ กลุม่ โดยมีต�ำ บลสะพานไม้แก่น ตำ�บลตลิง่ ชันและตำ�บลป่าชิง
เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน พันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในอำ�เภอจะนะ คือ
พันธุ์ข้าวลูกปลา เป็นข้าวที่มีอัตลักษณ์มากที่สุดที่ตำ�บลป่าชิง นอกจากนี้ยัง
มีพันธุ์ข้าวอื่นๆ อีก ได้แก่ ข้าวลูกดำ� ข้าวรวงรี ข้าวเล็บนก ข้าวเข็มทอง
ฯลฯ
พี่แทนเล่าว่า ศักยภาพของอำ�เภอจะนะนอกจากทรัพยากรในนา
ป่าเขา และทะเลแล้ว ยังมีนกเขาอีกด้วย จากการวิเคราะห์ข้อมูลนกเขา
ของอำ�เภอจะนะ ปรากฏว่ามีรายได้กว่าห้าร้อยล้านบาทต่อปี ที่ส่งขายไปยัง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และ
หลายจังหวัดในประเทศไทย ในทางสาธารณะเอง พระราชวงศ์ของไทยก็ให้
ความสำ�คัญและสนใจ จัดให้มกี ารแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน
เป็นประจำ�
พีแ่ ทนเล่าต่ออีกว่า การแก้ปญ
ั หาหรือการจัดการ เราต้องหันกลับมา
มองดูวา่ แต่ละพืน้ ทีม่ อี ะไรทีเ่ ป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ทีม่ ศี กั ยภาพจริงๆ
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ที่จะนะ นกเขาเป็นระดับอาเซียนอยู่แล้ว เพราะว่าทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ถือว่า จะนะเป็นเมืองหลวงของนกเขาชวาแห่งอาเซียนมานาน
แล้ว ถ้านึกถึงนกเขาในอาเซียน ก็ตอ้ งนึกถึงจะนะ ราคาไข่นกเขาทีผ่ สมแล้ว
ฟองละหนึง่ หมืน่ ห้าพันบาท มีขายหลายราคา ขายตัวละเจ็ดแสนบาท ขายตัว
ละห้าหมื่นบาท และยังมีงานฝีมือของจะนะ คือ กรงนก เพื่อนผมทำ�กรงละ
สองถึงสามแสนบาท เพราะเป็นงานฝีมือ
“รายได้จากนกเขาชวามหาศาล และรายได้ร่วมเกี่ยวกับนกเขาชวา
อีก เช่น ทำ�กรงนก ทำ�ตะขอกรงนก เป็นงานฝีมือของคนจะนะทั้งนั้น
งานบางชิน้ ราคาหลักแสนบาท พอเห็นว่ามีขอ้ มูลทีช่ ดั เจน เราก็พบว่าโครงการ
พัฒนาของรัฐทำ�ให้เกิดความเสียหาย และกลไกของรัฐก็ไม่สามารถแก้ปญ
ั หา
สิ่งแวดล้อมได้ เพราะว่าการปล่อยของเสีย รัฐไม่สามารถจัดการได้เลย
กระทรวงอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้ เราก็คิด
ว่ามันน่าจะพอแล้วกับโครงการการพัฒนาของรัฐ” พีแ่ ทนยืนยันข้อมูลรายได้
จากนกเขาชวา และชี้ให้เห็นว่า มันไม่คุ้มค่าที่จะให้โครงการของรัฐเข้ามา
ทำ�ลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ที่ดีและสร้างความมั่งคั่งให้กับคนจะนะ •
7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

71

72

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

จากตลาดเกษตร
สู่อุทยานอาหารสุขภาพ

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

73

ฝนตกปรอยๆ คนทยอยเดินจับจ่ายซือ้ ของทีต่ วั เองต้องการ ภายใน
เต้นท์ของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วสิบสี่ปี ทุกวันจันทร์
พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง อาจจะเป็นเพราะฝนที่ตก
ลงมา คนเลยไม่มากนัก แต่ทกุ คนต่างเลือกซือ้ จับจ่ายเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้
“จะรับแบบไหนดีคะ” แม่ค้าเต้าคั่วถามส่งยิ้มหวาน
บรรยากาศของตลาดเกษตร ม.อ. ไม่มเี สียงดังโหวกเหวกเรียกลูกค้า
เหมือนตลาดสดที่อื่น จะมีเสียงถามต่อเมื่อมีลูกค้ามายืนเลือกของ มายืน
รอคิว บางร้านแทบจะไม่มกี ารคุยกันเลย เพราะรูร้ าคากันอยูแ่ ล้ว บรรยากาศ
การซือ้ ขายเหมือนคนทีน่ ดั หมายกัน ดูๆ ไปเหมือนลูกค้าประจำ� มีบา้ งบางคน
ที่ทักทายกัน เพราะไม่ได้มาซื้อของที่ตลาดหลายวัน แต่ก็เป็นไปแบบเงียบๆ
ของวางขายแยกเป็นโซน ขวามือสุดเป็นอาหารคาว เดินเข้าไป
จนสุดทางขวามือ แม่ค้าขายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแห้ง ปักป้าย
ราคาสินค้าเห็นมาแต่ไกล ราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับความสด
ลูกค้าก็ไม่ขอต่อราคาแม้แต่บาทเดียว
แผงขายผักพืน้ บ้าน ผลไม้ น้�ำ ผักผลไม้ อยูใ่ นโซนถัดมา ผักพืน้ บ้าน
แปลกๆ มีมาขายเพียงน้อยนิด ลูกค้าประจำ�ถามหาทันทีเมือ่ ไม่เห็นมีวางขาย
บนแผง ลูกค้าบางคนมาซือ้ ของเป็นประจำ�จนสนิทชิดเชือ้ กับแม่คา้ กลายเป็น
เพื่อนกันในที่สุด ซื้อของแต่ละครั้งจึงได้ของแถมหิ้วกลับบ้านไปด้วย
ยังเดินไปไม่สุดแถวแผงผักผลไม้ กลิ่นขนมจากโซนซ้ายสุด ก็ลอย
มาเตะจมูก ขนมพื้นบ้านที่ทำ�กันสดๆ ส่งกลิ่นยั่วน้ำ�ลาย รวมไปถึงสีสันของ
ขนมทีท่ �ำ สำ�เร็จรูปมาจากทีบ่ า้ น มีบา้ งทีล่ กู ค้าบางคนซือ้ ปุบ๊ ก็หยิบเข้าปากทันที
บางคนแค่แวะมาหาของกินเล่น ซื้อเสร็จ เดินดู เดินเล่น เดินกิน
เดินคุยกันอย่างสบายใจ แต่บางคน หิว้ ของตัวแอ่น แต่ทงั้ หมดก็ดมู คี วามสุข
กับการจับจ่ายซือ้ ของทีน่ ี่ เพราะทุกคนมัน่ ใจในสินค้าทีเ่ น้นถึงความปลอดภัย
และมีคุณภาพ
เมือ่ ย้อนกลับไปดูทมี่ าทีไ่ ปของตลาดเกษตร ม.อ. พบว่า ตลาดไม่ได้
เกิดจากการแสวงหากำ�ไรจากธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ตลาดเกิดจากปัญหา
เมื่ อ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นการสอนของคณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน เพราะผลผลิต
ที่ได้มีคุณภาพ ถ้าจะทิ้งไปก็เสียดายและไม่เกิดประโยชน์อะไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เล่าทีม่ าทีไ่ ปของตลาดเกษตร
ม.อ. ให้ฟงั ว่า จริงๆ แล้วคณะทรัพย์ฯ ก็คอื คณะเกษตร มีการเรียนการสอน
เป็นหลัก หลังจากการเรียนการสอนเสร็จ ก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรด้วย
พวกผัก ผลไม้ ประกอบกับมีงานวิจัย และสถานีวิจัย เมื่อเรียนเสร็จหรือ
ทำ�วิจยั เสร็จ พวกผักผลไม้เหลืออยูต่ ามสถานีวจิ ยั เมือ่ ก่อนไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากพืชผักผลไม้เหล่านี้ ทิ้งๆ ขว้างๆ ไม่สร้างค่าให้มัน จากตรงนี้ก็เริ่มมอง
เห็นปัญหาว่า เด็กที่มาเรียนคณะเกษตรไม่รู้จักคุณค่า เพราะทำ�แล้วทิ้ง ไม่มี
ค่าอะไร เด็กก็มองไม่เห็นประโยชน์
“ผมคิดว่า การทำ�ตลาดน่าจะทำ�ให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้น
ถ้าทำ�ให้มมี ูลค่าได้ มันก็จะเกิดประโยชน์และเด็กนักศึกษาก็จะได้เห็นด้วยว่า
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ทีท่ �ำ มานี่ มันขายได้ และแถมยังเป็นของดีอกี ด้วย เพราะในระหว่างการเรียน
การสอนไม่ได้ใช้สารเคมี และขัน้ ตอนปราณีต เพราะคิดจะเอาผลผลิตตรงนี้
มาทำ�ให้เป็นประโยชน์ คนก็ได้บริโภค และทางคณะเองก็มรี ายได้ดว้ ย เพือ่ นำ�
กลับมาใช้ในการเรียนการสอนใหม่” คณบดีฯเผยถึงแนวคิดของการทำ�ตลาด
เพียงแค่การคิดแก้ปัญหาเพื่อรองรับผลผลิตที่เกิดจากการเรียน
การสอน ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด เพราะไม่ได้มีการวางแผนรับมือ
กับการตลาดทีเ่ ปิดขึน้ มา ทำ�ให้ผลผลิตทีม่ ไี ม่สม่�ำ เสมอ ส่งผลให้เมือ่ ถึงเวลา
เปิดขายจริงสินค้ามีไม่พอ การทีม่ กี ข็ าย ไม่มกี ไ็ ม่ขาย ไม่ได้เป็นผลดีกบั ตลาด
และนั่น ส่งผลให้เกิดปัญหาเพราะลูกค้ามาแล้วไม่มีสินค้า และทำ�ให้ตลาด
ไม่ติด ไม่สามารถสร้างตลาดได้
ถึงแม้จะมีปัญหา แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่อุปสรรคใหญ่โตสำ�หรับ
คณบดีฯในการคิดสร้างตลาดเกษตร ม.อ. ปัญหาจึงเป็นส่วนสำ�คัญในการ
พยายามหาทางในการเปิดตลาดให้ได้ จนเกิดการพูดคุยหารือกันในคณะ
ทำ�งาน ได้ข้อสรุปตรงกันว่า
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หนึ่ง ลูกค้ามาซื้อของที่ตลาด ลูกค้าต้องได้ของที่ลูกค้าต้องการ
สอง ลูกค้ามาซือ้ ของต้องได้ครบตามทีเ่ ขาต้องการ เขาจะต้องไม่ไป
ซื้อที่อื่นแล้ว
เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ทางคณะทำ�งานไม่ได้รีรอ วางแผนทำ�งาน
ต่อเนื่อง ซึ่งคณบดีฯ เล่าว่า ตอนนั้นคิดว่า ของอะไรหรือสินค้าอะไรบ้าง
ที่คนใช้บริโภค เริ่มแรกกำ�หนดไว้อย่างนั้น หลังจากนั้นก็มาดูว่า คนเรากิน
อะไรบ้าง กินขนม กินผักผลไม้ อาหารคาว เวลาคนมาเดินที่ตลาดเกษตร
ที่ กำ � ลั ง จะสร้ า งขึ้ น เขาจะมาที เ ดี ย วและได้ ข องครบ แต่ ถ้ า มี ไ ม่ ค รบ
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาก็จะไปซื้อที่อื่นอีก เขาก็จะไม่ใช่ลูกค้าประจำ�
ของตลาดเกษตร ม.อ.
ไม่เพียงแต่วางแผนการตลาด เพือ่ รองรับและวางแผนการผลิตสินค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ยังคิดต่อไปอีกว่า น่าจะหาเกษตรกรสักกลุ่ม
ที่มีคุณภาพ ค่อยๆ สอนและฝึกเรื่องค้าขาย คิดได้เช่นนั้น ตลาดเกษตร
ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา โดยนำ�ของที่คณะผลิตขึ้นมา นำ�มาขายทั้งหมด
และคัดเลือกเกษตรกรที่ตั้งใจที่จะมาขายของที่ตลาด คนที่มีผลผลิตที่ดี
คัดเลือกแม่คา้ ทีท่ �ำ ขนมพืน้ บ้านอร่อยๆ มีคณ
ุ ภาพ คัดเลือกคนทีท่ �ำ อาหารคาว
เมื่อลงมือเปิดตลาดขึ้นมา ก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่วางแผนกันไว้
เพราะยังมีปัญหาในเรื่องของสถานที่
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ เล่าว่า เริม่ จากตลาดเล็กๆ ซึง่ สถานทีต่ งั้
ก็ไม่ดี น้ำ�ท่วม ทางเดินก็ไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้มีปัญหาเรื่องความไม่สะดวก
สบาย ซึ่งอยู่คนละที่กับตลาดปัจจุบัน หลังจากงานเกษตรภาคใต้ ก็เลย
ถมที่ปรับพื้นที่ และย้ายตลาดสักประมาณสี่ห้าที่ กว่าจะมาถึงที่ปัจจุบัน
เพราะมหาวิทยาลัยเองก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาที่มาทำ�เป็นตลาด แต่ตอนนี้
ทุกคนได้ประโยชน์
การทำ�ตลาดไม่ง่ายอย่างที่คิด มีปัญหาก็แก้ปัญหา แต่ก็ยังมีปัญหา
ที่ต้องคอยแก้อยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความมุ่งมั่นของการทำ�ตลาดเกษตร
ม.อ. ของคณบดีฯและคณะทำ�งาน ทำ�ให้สามารถฝ่าอุปสรรคปัญหามาได้
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ ย้�ำ ว่า หัวใจทีส่ �ำ คัญมากของการทำ�ตลาด
ต้องดูที่ว่าทุกคนได้ประโยชน์ ซึ่งทางคณะทรัพย์ฯจะดูตรงนี้เป็นหลัก เพราะ
ฉะนั้น การทำ�ตลาดต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้บริโภค คือ ราคายุติธรรม
ของต้องมีคุณภาพดี ประโยชน์ต่อเกษตรกร ราคาต้องยุติธรรมสำ�หรับ
เขาด้วย แต่เกษตรกรต้องผลิตของที่มีคุณภาพดีออกมาขาย ประโยชน์ของ
คณะทรัพย์ฯ คือ คณะได้เอาของของคณะมาขาย
“ถึ ง แม้ จ ะได้ ค่ า เช่ า ที่ ถู ก มาก แต่ ค ณะก็ ไ ม่ ต้ อ งเอาเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยมาสนับสนุน เพราะผมไม่เชื่อว่าการเอาเงินขององค์กรมาใช้
แล้วจะอยู่รอด เพราะวันหนึ่งถ้าไม่มีเงินตรงนี้ ตลาดเกษตรก็จะล่มสลายไป
เพราะไม่มีความเข้มแข็ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พูดด้วยความมั่นใจ
ในความคิดและแนวทางในการสร้างตลาดเกษตร
คณบดีฯ ยังเล่าต่ออีกว่า ที่ตลาดเกษตร ม.อ. เก็บค่าเช่าถูก ค่าเช่า
ต่อเดือน สินค้าของเกษตรกรหนึง่ พันบาท ขายอาหารว่างหนึง่ พันสองร้อยบาท
และอาหารคาวหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่ก็ครอบคลุมค่าใช้จ่าย และเหลือ
เล็กน้อยเอาไว้ทำ�กิจกรรม แต่เราต้องมองในแง่บวก คือ เราได้ขายของจาก
คณะเราด้วย
วิธีคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์เป็นการคิดที่ไม่เหมือนกับ
ที่อื่น ซึ่งที่อื่นคิดค่าเช่าแพง เพราะถือว่า คนมาเดินซื้อของเยอะ แม่ค้า
ขายของได้ เหตุผลที่ไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่า ถึงแม้จะคิดค่าเช่าถูก แต่ไม่
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ถึงกับเดือดร้อนให้ทางคณะต้องให้เงินสนับสนุน และนอกจากนั้นยังได้เงิน
จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.) สำ�หรับทำ�กิจกรรม
อื่นเพิ่ม และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยื่นมือมาช่วย รวมไปถึงความร่วมมือ
จากแม่ค้าทั้งหมดที่ตลาด
เมื่อเปิดตลาดได้ตามที่วางแผนไว้ ด้วยแนวคิดของคณบดีฯ และ
คณะทำ�งานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เริ่มทำ�จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม
ตลาดนัดเกษตร ม.อ. จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ส�ำ หรับซื้อขายสินค้าอย่าง
เดียว แต่ทางคณะทำ�งานยังคิดพัฒนาเพื่อนำ�ตลาดให้ไปไกลกว่าตลาดทั่วไป
โดยคิดทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งใน
เรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ เพื่อผลักดัน
จากตลาดธรรมดาให้เป็นอุทยานอาหารสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เล่าถึงบทบาทหลักของตลาดเกษตร
ม.อ. ว่า ที่เห็นได้ชัด คือ เป็นคนกลาง เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับ
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ผูผ้ ลิต เพราะเมือ่ เกษตรกรผลิตสินค้าออกมาก็ไม่มที ขี่ ายและขายไม่ได้ราคา
พอมีปัญหาไม่มีที่ขาย ขายไม่ได้ราคา เขาก็จนอยู่อย่างเดิม เราเป็นตัวเชื่อม
โดย ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพดี สอนให้เขาขายของ โดยให้ตลาด
เกษตร มอ. เป็นที่พบปะระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคที่ต้องการผักผลไม้
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ก็จะมาทีน่ ี่ เมือ่ สินค้าขายได้
เกษตรกรก็จะมีความมัน่ คงในชีวติ ได้ราคายุตธิ รรม ผลิตของแล้วเอามาขาย
ได้ เขาก็อยากผลิตเพิ่ม เพราะเขาไม่คิดจะไปเป็นลูกจ้าง การที่เราทำ�แบบนี้
ก็ทำ�ให้เกษตรกรอยู่ได้ ซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารแน่นอน
ถึ ง แม้ จ ะมี ค นบ่ น ว่ า ของที่ ต ลาดเกษตร ม.อ.แพง แต่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ บอกว่า ราคาของที่เกษตรกรนำ�มาขาย ต้องยุติธรรม
บางคนต้องเดินทางมาไกล มีค่าใช้จ่ายตอนเดินทาง ค่ารถ ค่าน้ำ�มันรถ
เราพยายามทำ�ให้มีการแข่งขันอยู่ในตลาด มีเกษตรกรหลายแผงอยู่ในตลาด
คนสามารถเลือกได้ กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ าซือ้ ของ เขาก็มนั่ ใจว่า ของทีน่ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
ก็จะยอมจ่ายแพง ช่วงแรกๆ ที่ขาย โดนบ่นเรื่องราคามาก เพราะเขาเอาไป
เปรียบเทียบกับตลาดข้างนอก ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ได้คุมอะไรเลย แต่สุดท้าย
เราก็เดินมาไกล จนคำ�บ่นลดน้อยลง
“ในเมื่อของขายได้ เกษตรกรก็อยากผลิต ประกอบกับผู้บริโภค
ได้กินของดี มีคุณภาพ ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน สุดท้ายผู้บริโภคได้เรื่องของ
สุขภาพไปด้วย ไม่เจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งสาเหตุหลัก ผมเชื่อว่า
มาจากการกิน ถ้าเรามาดูแลส่วนนี้ได้ ผู้บริโภคก็สุขภาพดีไปด้วย เมื่อขาย
ได้ขายดี เกษตรกรก็อยากทำ�อาชีพนี้ ไม่อยากทำ�อาชีพอื่น เพราะชีวิตมั่นคง
ผมเชือ่ ว่า เขาทำ�อาชีพไหนแล้วมัน่ คง เขาก็ยงั คงทำ�อาชีพนัน้ ต่อไป” คณบดีฯ
ตอกย้ำ�ถึงข้อดีของการทำ�ตลาดเกษตร
นอกจากกิจกรรมซื้อขายและวางแผนการตลาดแล้ว เมื่อได้เงินมา
การรู้จักเก็บเงินก็เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตและค้าขาย เพราะถึงแม้จะ
ขายของได้เงินมากขนาดไหน ถ้าไม่รู้จักเก็บออม เงินที่ได้มาก็ถูกใช้จ่ายไป
ไม่เป็นระบบ และอาจจะทำ�ให้ไม่สามารถทำ�การผลิตสินค้าออกมาขายได้อีก
ทางคณะทำ�งานจึงให้ความสำ�คัญกับการออมเงินไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ
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“เกษตรกรที่อยู่กับเรา เขาก็จะรู้ และมีความรู้มากด้วย เพราะเรา
สอนเขา สอนเรื่องการจัดการเรื่องเงิน การออม โดยการบรรยายให้เขาฟัง
ทุกปี จะสอนเขาว่า เงินที่ได้มา เราต้องจัดการยังไง แบ่งไว้ใช้ทำ�งาน และ
บางส่วนเก็บออม ให้เขาฝากกับสถาบันการเงินทีไ่ หนก็ได้ แต่ทกุ เดือนเขาจะ
ต้องออม ผู้ค้าในตลาดเกษตร มอ. ทุกคน จะต้องมีเงินออม เขาเริ่ม
ออมกัน คนละร้อยสองร้อยบาท ทุกวันนี้ เขามีเงินออมกันคนละหลาย
แสนบาท เมื่อเขามีเงินออม เขาก็อยากมีมากขึ้น กลายเป็นตัวกระตุ้น
ทางอ้อม ส่วนคนที่ไม่เคยออมเลยจะไม่รู้ คนที่ออมก็จะลดละอบายมุข
ไม่เล่นแชร์ ไม่เล่นหวย และไม่ใช้เงินฟุม่ เฟือย ซึง่ เป็นหลักสูตรทีค่ ณะทรัพย์
จัดอบรมให้ทุกปี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์กล่าว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้
และนำ�มาพัฒนาในส่วนที่เกษตรกรเองอยากจะทำ� หรือแม้กระทั่งไปดูเพื่อ
จุดประกายความคิด และนำ�กลับมาคิดทำ�เรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทำ�มาก่อน
นางวรภัทร ไผ่แก้ว หรือพี่ปอ ผู้รับผิดชอบโครงการการดำ�เนินงาน
ของอุทยานอาหาร ตลาดเกษตร ม.อ. เล่าเสริมกิจกรรมที่ทางตลาดเกษตร
ม.อ. ได้ทำ�ว่า มีกิจกรรมพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน เมื่อปี พ.ศ.2557
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ได้พาเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่นครศรีธรรมราช ชุมพร เกษตรกรได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยน และได้ประเมินตัวเองว่า ของเขาดีกว่าหรือของเราดีกว่า
ส่วนปี พ.ศ.2558 ได้พาไปดูงานทีเ่ ชียงราย ซึง่ มีการประกาศนโยบายเชียงราย
ปลอดภัย ตามนโยบายของจังหวัด พอไปเห็นรูปแบบ พบว่า การเกษตร
ของเชียงรายไม่ได้ดีมาก แต่สิ่งที่คนเชียงรายทำ�เป็น คือ เขาปลูกผักริมรั้ว
ปลูกผักหน้าบ้าน ซึง่ เราได้น�ำ มาทำ� โครงการธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน โดยเกษตรกร
จากชุมชนต่างๆ จากสิงหนคร ควนมีด นาหม่อม คูเต่า และเกษตรกรจาก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเทพฯมาร่วมกันปลูก เพื่อโชว์
ในงานเกษตรภาคใต้ ซึ่งได้ใส่ ชื่อเกษตรกรและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่จะให้
ห้างร้านต่างๆ ที่สนใจ ติดต่อกับเกษตรกรได้โดยตรง
“ตรงนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะ
แลกเปลี่ยนผักให้กับชุมชน เกษตรกรจะมาเจอกับเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง
โครงการนี้ก็ได้ไอเดียมาจากการไปดูงานที่เชียงราย กลับมากลุ่มเกษตรกร
ก็อยากจะทำ� พอทำ�เสร็จก็ทำ�ให้เกิดเป็นร้านอาหารต่อเนื่อง ซึ่งนำ�ผักจาก
โครงการนีม้ าประกอบอาหาร ซึง่ เป็นร้านอาหารทีถ่ กู ต้องตามหลักโภชนาการ
ไม่ใส่ผงชูรส ไม่เค็มจัด ไม่หวานจัด ไม่ใช้โฟม เปิดอย่างเป็นทางการ
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วันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งก่อนหน้านี้ เปิดให้บริการในช่วงงานเกษตรกรภาคใต้
ด้วย” พี่ปอเล่าถึงผลที่เกิดจากการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมพาเกษตรกรไปดูงานนั้น พี่ปอบอกว่า เพื่อจะให้เขา
ได้เห็นและเรียนรู้และนำ�มาพัฒนาการผลิตและการจัดการของให้มีคุณภาพ
มากขึ้น โครงการตอนนี้ ปลอดโฟม ปลอดแม็ค มาห้าปีแล้ว ปลอดผงชูรส
เพิง่ ประกาศนโยบายเมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตอนนีท้ �ำ ได้แล้วประมาณ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ และวันที่ 1 กันยายน 2558 ปลอดผงชูรสร้อยเปอร์เซ็นต์
และปลอดภัย
“การตรวจผงชูรส เราคุยกับสาธารณสุขแล้วว่ามันตรวจยาก แต่สิ่ง
หนึ่งที่เราทำ� คือ ความเชื่อใจกัน ซึ่งได้สอนแม่ค้าในตลาดเกษตร ในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์ เพราะที่นี่ ถ้าตรวจเจอว่าไม่ซื่อสัตย์ ไล่ออกสถานเดียว
แค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนยังไล่ออกเลย เพราะฉะนั้นคนก็จะรู้ว่าที่นี่ใจร้ายมาก
กฎก็ต้องเป็นกฎ”
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คณบดีฯพูดเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายว่า จะเอา
รายได้ จ ากโครงการธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พาเกษตรกรไปดูงานที่ญี่ปุ่น
เพื่อให้เขาไปเห็นโลกกว้าง ซึ่งจะนำ�เงินรายได้จากการขายผักตรงนี้ ความ
เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการขายผัก เพราะเชื่อว่า คนเราถ้ามีเป้าหมาย มีความ
หวัง เขาจะมีแรงทำ� รายได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่พวกเขา นำ�ไปพัฒนาเขาให้เป็น
เกษตรกรตัวจริงของประเทศ
สำ�หรับร้านอาหารซึ่งต่อยอดมาจากโครงการธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งเกิดขึ้นจากนำ�พักน้ำ�แรงของเกษตรกรกลุ่มนี้ทั้งหมด ช่วยกันทำ� ช่วยกัน
หาวัสดุอุปกรณ์ ลงมือทำ�หมดทุกอย่าง ด้วยความสมัครใจ
พี่ปอเล่าว่า เปิดรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าปีละครั้ง โดยการสัมภาษณ์
และชิมอาหาร คนมาสมัครประมาณสามร้อยราย แต่รับได้แค่ร้อยแปดสิบ
ราย ปริมาณที่รับเป็นตัวชี้วัดว่า คนที่เคยได้ขายก็ต้องปฏิบัติและทำ�ตัว
ให้ดีตลอด ถึงแม้คนที่ขายอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่มีเงินออม ก็ต้องให้ออกเลย
เพราะเชื่อว่า คนที่มีวินัยทางการเงินจะไม่โกหกเรื่องใส่ผงชูรส
ตลาดเกษตร ม.อ. เรียกได้ว่า ทำ�งานรอบคอบและมีการวางแผน
ที่ครบวงจรจริงๆ ตั้งแต่การลงมือผลิตจนกระทั่งสุดท้ายในเรื่องของการ
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กำ�จัดขยะ ทางคณะทำ�งานไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้ จึงทำ�ให้มีกิจกรรมเก็บขยะ
นำ�ขยะมาขาย
“เรื่องขยะ ซึ่งที่อื่นไม่มีใครทำ� แต่ที่นี่ พวกเขาเก็บขยะกลับบ้าน
แม่ค้าทุกคนจะมีถังขยะ ขายเสร็จก็เอาขยะกลับบ้าน แล้วคัด เอาขยะกลับ
มาขายที่คณะ บางคนเอาไปคัดที่บ้าน ซึ่งทำ�ได้ง่ายๆ เรารับซื้อเดือนละ
1 ครั้ง คือ วันจันทร์สุดท้ายของเดือน” คณบดีฯเล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิเ์ ปิดเผยถึงกิจกรรมทีท่ �ำ ต่อไปในอนาคต
ว่า ตอนนี้อยากจะสร้างเกษตรกรที่ทำ�อยู่กับเราให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ
สร้างให้เขาเข้าใจเรื่องธุรกิจ และจะทำ�ให้เขาโตขึ้นไปพร้อมๆ กับเรา คิดว่า
คณะทรัพย์ฯน่าจะมีส่วนที่จะรับผลผลิตจากเกษตรกร โดยเป็นผู้ประสาน
ระหว่างเกษตรกรกับโรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือผู้บริโภคที่ต้องการอาหาร
ที่มีคุณภาพ
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“ตอนนี้เรากำ�ลังเริ่มทำ� อยู่ในขั้นตอนของบประมาณจากจังหวัด
เพือ่ จะทำ�โรงคัดแยกผลผลิต ต่อไปเกษตรกรจะต้องมีการวางแผนว่าจะผลิต
อะไร ส่วนลูกค้าต้องบอกเราว่าอยากได้อะไร จะต้องตัง้ โจทย์ใหม่ไม่เอาโจทย์
เดิมแล้ว นอกจากนั้นก็จะมีการตั้งราคาเป็นมาตรฐาน อาจจะตั้งราคาเดียว
ทั้งปี แล้วก็ให้แต่ละคนเฉลี่ยกันผลิต เกษตรกรแต่ละคนจะมีเครือข่ายของ
เขาเองในหมู่บ้านที่จะช่วยกันผลิตอยู่แล้ว เพราะทั้งผลิตและขายของด้วย
ลำ�พังเกษตรกรคนเดียวทำ�ไม่ไหว กลุ่มเครือข่ายในตำ�บลจะต้องช่วยกัน
ผลิตและขาย เครือข่ายยังสามารถเอาผลผลิตทีช่ าวบ้านปลูกมาขายได้ดว้ ย”
คณบดีฯอธิบายขยายความคิดถึงงานที่กำ�ลังทำ�เพิ่ม
ถ้าหากผู้ทำ�ตลาดมีการวางแผนที่รอบคอบ พร้อมทั้งยื่นมือเข้า
ช่วยเหลือในส่วนทีต่ อ้ งช่วย กลไกการทำ�งานของตลาดทุกส่วนย่อมเคลือ่ นไป
ข้างหน้าได้โดยไม่ติดขัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ได้วางแผนเพื่อรองรับ
ผลผลิต ถ้าหากว่าผลผลิตมีมากจนล้นตลาด แต่รองคณบดีฯค่อนข้างมั่นใจ
ว่า จากการวางแผนที่รอบคอบทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและความต้องการ
ของผู้บริโภค ไม่น่าจะล้นตลาด นอกจากว่า ต้องการช่วยเกษตรกรให้มี
รายได้เพิ่ม โดยผลิตป้อนผู้บริโภคที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการ
ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพจากเกษตรกร
“ผมฝันไว้ว่า จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ ต้องเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารปลอดภัย ผมอยากเห็นว่า คนมาเที่ยวหาดใหญ่
เพื่อมากินอาหารปลอดภัย วางแผนต่อยอดกับจังหวัด หรือการท่องเที่ยว
หรือโรงแรมในหาดใหญ่ โดยการนำ�เมนูอาหารของหาดใหญ่ไปสร้างเรื่องราว
แล้วก็ทำ�ให้นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ จากมาเลเซีย จากต่างประเทศ บินมา
เพื่อมากินอาหารเมนูนี้ที่หาดใหญ่ ทำ�ไมเราไม่ทำ�” คณบดีฯพูดด้วยท่าทีและ
แววตาจริงจัง
จากการเปิดตลาดมาสิบสี่ปี เห็นพัฒนาการของตลาดเกษตรไปใน
ทางที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ ตามการวางแผนการทำ�งานของคณะทำ�งาน แต่ในปีนี้
พี่ปอบอกว่ามีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอีกมิติ หลังจากที่ สจรส.เข้ามา
สนับสนุนการทำ�งานตรงนี้ ในปีแรกนั้น พี่ปอบอกว่าได้งบประมาณมาก็ยัง
86

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

ปรับปรุงและสร้างในเรื่องของโครงสร้างและพัฒนาตลาด ซึ่งไม่ใช่เรื่องอะไร
แปลกใหม่ ในความรู้สึกก็ยังไม่เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่พอได้
รับงบประมาณจาก สจรส. ในปีที่สอง คือปีนี้ หลังจากพากลุ่มเกษตรกร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการไปดูงานทีเ่ ชียงราย เห็นเลยว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงทีท่ �ำ ให้
หัวใจพองโตและอยากทำ�งานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มนี้ จากการที่เคยพัฒนา
แต่โครงสร้างก็ได้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ตัวผู้
จำ�หน่าย และผู้ดำ�เนินงานตลาดและเจ้าหน้าที่ ก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตรงนี้ด้วย และยังได้ทำ�งานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ทำ�ให้เรากว้างขวางขึ้น
“ยอมรับเลยว่าที่ทำ�งานมาสองปีนี้ ได้คุยกับเกษตรกรจนทำ�ให้รู้ว่า
คนไหนทำ�งานจริง คนไหนทำ�งานไม่จริง และเราก็ได้พฒ
ั นาศักยภาพตัวเราไป
พร้อมๆ กัน เกษตรกรจากที่แค่คิดว่าจะผลิตเพื่อขายแค่ในตลาด ตอนนี้เขา
พัฒนาแล้ว เริ่มตั้งแต่ทำ�แปลงสาธิตโชว์ในงานเกษตรภาคใต้ ซึ่งมีคนเข้าชม
มากกว่าพันห้าร้อยต่อวัน เลยส่งผลให้เกษตรกรมีความภาคภูมใิ จกับสิง่ ทีเ่ ขา
กำ�ลังทำ�อยู่ และกำ�ลังพัฒนาศักยภาพของตัวเอง” พี่ปอเล่า
พี่คำ�นึง สร้อยศรีมาก เกษตรกรจากอำ�เภอสทิงพระเล่าว่า จากการ
ไปดูงานที่เชียงรายได้อะไรมาเยอะมาก ไปดูแล้วเห็นปัญหาของเขา คือเขา
สามารถปลูกผักได้ แต่ไม่มีตลาดให้เขาขายของ เราโชคดีที่มีตลาดของเรา
เราปลูกเองขายเอง ส่วนมากเกษตรกรฝีมือดีทุกคน ทุกคนทำ�ได้หมด และ
ที่เห็นอีกเรื่อง คือ เขาตื่นตัวโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทุกคนวิ่งเข้าหาธรรมชาติ
หมดเลย และสิ่งที่พี่ปอกับพวกเรากำ�ลังทำ� คือ ขยายเครือข่ายไปยังตลาด
ข้างนอก เพื่อเราจะได้ส่งผักปลอดสารพิษไปเองจากต้นทางเราอยากให้
ผู้บริโภคได้กินของปลอดสารพิษ และรู้ที่มาที่ไป
อรุณ หมัดบิลเฮด เกษตรกรจากคูเต่าเล่าว่า บ้านอยู่ริมทะเลสาบ
สงขลาพืน้ ทีไ่ ม่ถงึ ไร่ ทำ�เกษตรอยูก่ อ่ นแล้ว พอได้ไปดูงานก็ได้ขอ้ คิด ได้เรียนรู้
เยอะขึ้น ปกติปลูกผักกูด ชมจันทร์ ขจร ถั่วฝักยาว ปลูกอ้อยเหลือง
ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกครั้งเดียวแต่เก็บได้หลายครั้ง
ผลของการพัฒนาศักยภาพของคนและขยายเครือข่าย ส่งผลให้มี
ออเดอร์ผักช่วงเทศกาลเจ เป็นการเชื่อมเครือข่ายไปยังภาคเอกชน พี่ปอ
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บอกว่า เกษตรกรจะแบ่งกันเองว่าใครจะปลูกผักอะไร และเทศกาลเจทุกปี
จะให้เราปลูกผักให้ เฉพาะในพืน้ ทีห่ าดใหญ่ คือ เรือ่ งทีเ่ ราทำ�ไม่ได้จบอยูท่ แี่ ค่
หมดงบ แต่เราจะทำ�ต่อ และตอนนี้ที่กลายเป็นอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพได้
เพราะมีแปลงผัก มีครัว มีตลาด และสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำ�ได้ คือเรื่อง
ปลอดผงชูรส ตอนนี้ตลาดของเราปลอดผงชูรสร้อยเปอร์เซ็นต์
นอกจากตลาดเกษตร ม.อ. แล้ว ทุกวันศุกร์ยงั มีตลาดนัดเกษตรกร
เป็นพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ทีใ่ ห้เกษตรกรนำ�ผลผลิตมาขายโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าที่ เพราะ
ตลาดนัดเกษตรกรเกิดจากนโยบายของรัฐบาล โดยทางคณะทรัพย์ฯ ร่วมมือ
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรมาขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
นี่คือภาพรวมของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นตลาดที่มีการบริหาร
จัดการแบบรัฐ กำ�ลังพัฒนาไปสู่อุทยานอาหารสุขภาพ โดยผ่านกิจกรรม
ที่ครอบคลุมครบวงจร
นอกจากนี่ยังมีตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีการ
บริหารจัดการแบบเอกชน ทีไ่ ม่เพียงแต่ท�ำ ธุรกิจเพือ่ มุง่ หวังผลกำ�ไรเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมด้วย โดยทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่
อุทยานอาหารสุขภาพกลางเมืองหาดใหญ่
ถ้าหากใครผ่านไปทางถนนธรรมนูญวิถี ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
ก็จะเห็ นว่ ามี เ ต้ นท์ ข ายของอยู่ บ นถนนและทางเท้ า หน้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
โอเดียนแฟชั่นมอลล์ ซึ่งจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงสองทุ่ม
มีขนมพื้นบ้าน ผลไม้สด อาหารหวานคาว
คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา รองกรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้า
โอเดี ย นแฟชั่ น มอลล์ เล่ า ที่ ม าที่ ไ ปของตลาดนั ด เกษตรกรโอเดี ย นว่ า
ห้างสรรพสินค้าโอเดียนทำ�ธุรกิจห้างสรรพสินค้า แต่ส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้น คือ
เรื่องความใส่ใจต่อสังคม ซึ่งทำ�เรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมอยู่ตลอด
เป็นศูนย์รวมทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆ โดยทำ�ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนั้นเรายังร่วมกับกาชาด
รับบริจาคโลหิต ร่วมกับหอการค้าทำ�กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ
ร่วมกับสมาคมสตรี ดูแลเรื่องของวิชาชีพและธุรกิจ หรือองค์กรการกุศล
88

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

ต่างๆ เราก็มีกิจกรรมร่วมกันเสมอ และเนื่องจากได้ร่วมมือกันในการจัดงาน
วันเกษตรภาคใต้ที่ ม.อ. ซึ่งร่วมมือกันมานาน เลยย้อนกลับมาดูว่าทางห้าง
ซึ่งทำ�ธุรกิจค้าขายมานาน แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าสินค้ามาจากไหน
“นอกจากงานเกษตรภาคใต้ แ ล้ ว เรายั ง มี เ รื่ อ งอื่ น ที่ ทำ � ร่ ว มกั บ
ม.อ. อยู่บ่อยๆ ทาง ม.อ.ก็เลยเสนอว่า น่าจะมีตลาดนัดเกษตรกรนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้มีตลาดนัดเกษตรกรในเมือง พร้อมทั้งเป็นอุทยาน
อาหารปลอดภัย ทางเราก็เลยตอบกลับไปว่า ถ้าทาง ม.อ.เป็นพี่เลี้ยงให้
ทางเราก็ยินดีที่จะได้ช่วยกันดูแลเรื่องเหล่านี้ รวมไปถึงชุมชนได้ร่วมเป็น
เครือข่ายกัน และเห็นว่า การทีเ่ ราเปิดโอกาสให้ชมุ ชนต่างๆ ได้ ได้มาเจอกับ
ลูกค้าในเมือง ถือว่าเป็นสิ่งดี ช่วยให้สังคมอยู่ดี ชุมชนมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
ขึ้นมา มีตลาดแบบใหม่ขึ้นมา ก็เลยมีการหารือกันหลายรอบ สุดท้ายได้
ข้อตกลงว่า ให้มตี ลาดนัดเกษตรกรทีโ่ อเดียน” คุณนฤมลสรุปทีม่ าของตลาด
แม้ว่าตลาดนัดเกษตรกรโอเดียนเปิดมาไม่ถึงปี แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่
กลางแห่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนมาเจอกัน ไม่ใช่แค่จุดนัดพบระหว่างลูกค้า
กับแม่ค้า แต่ตลาดแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์รวมของอาหารที่มีความปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค นอกจากขายของแล้วตลาดแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ของความสุข
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอีกมากมาย
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คุณนฤมลเล่าว่า ตอนที่เริ่มเปิดตลาดก็มีชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านที่เป็น
เครือข่ายมาออกร้าน ก็เลยทำ�ให้ส่วนของชุมชนเองได้รู้จกั ลูกค้าใหม่ๆ ทำ�ให้
สินค้าของพวกเขาได้มาถึงมือลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น แล้วจากที่เราฟังเสียง
จากลูกค้าเอง ลูกค้าก็ชอบที่มีตลาดนัดเกษตรกร เพราะมีอาหารปลอดภัย
อาหารอร่อย และจากที่ ม.อ.ได้เข้ามาดูแลให้เป็นระบบระเบียบและอาหาร
ปลอดภัย ลูกค้าทีม่ าจับจ่ายซือ้ ของทีต่ ลาดนัดเกษตรกรก็จะรอคอยนัดถัดไป
เพราะตลาดนัดมีแค่หนึง่ วันต่อหนึง่ เดือน คือ เสาร์แรกของเดือน และลูกค้า
ที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ชอบที่จะมาซื้ออาหารปรุงสำ�เร็จ สดๆ ใหม่ๆ สะอาด
ปลอดภัย และซื้อจากผู้ประกอบการเองโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
และเท่าทีเ่ ราสอบถามจากแม่คา้ แม่คา้ ก็คอ่ นข้างพอใจ ทีไ่ ด้มาเจอลูกค้าใหม่
ลูกค้าก็เป็นคนทำ�งานย่านนี้ คนที่ทำ�งานอยู่ในละแวกนี้ และก็ชุมชนใกล้ๆ
อีกส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยว เพราะรอบๆ ห้างเต็มไปด้วยโรงแรมที่พัก
“นอกจากกิจกรรมตลาดนัดเกษตรกรที่หน้าห้างแล้ว เรายังอบรม
ให้ความรู้ผู้ประกอบการแก่ร้านอาหารชั้นห้า และร้านอาหารรอบๆ โอเดียน
มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ โ ดยเชิ ญ วิ ท ยากรมาจากสาธารณสุ ข ของเทศบาล
นครหาดใหญ่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และมีบริการตรวจ
สารพิษในร่างกายมาจากอำ�เภอหาดใหญ่ สาธารณสุขอำ�เภอหาดใหญ่ ในส่วน
ของ ม.อ.จะเข้ามาดูเครือข่ายร้านค้า”
ถึงอย่างไร ตลาดนัดเกษตรกรก็ไม่สามารถเปิดได้มากกว่าหนึ่งวัน
ไม่เพียงแต่เพราะมีปัญหาด้านการจราจรบนถนน แต่เพราะทางห้างอยาก
ให้ ต ลาดเป็ น สะพานได้ เ ชื่ อ มระหว่ า งพ่ อ ค้ า กั บ ลู ก ค้าได้รู้จักกัน ไม่ไ ด้มี
วัตถุประสงค์ให้เน้นขายของเพียงอย่างเดียว และเน้นคุณภาพในการทำ�
กิจกรรมแต่ละอย่างที่ครอบคลุมเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร อาหาร
ปลอดภัยและโภชนาการ ถึงแม้ว่า ร้านค้าที่เข้ามาขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ร้านค้าที่มาขายที่นี่มาจากร้านค้าที่ขายอยู่ที่ตลาดนัด
เกษตร ม.อ. แต่กระนั้นต้องอยู่ในกฎระเบียบตากฎระเบียบของที่กำ�หนด
คุณนฤมลเล่าว่า สิ่งที่ต่อยอดขึ้นมาจากการทำ�ตลาดนัดเกษตรกร
คือ การจัดให้มีการประกวดแข่งขันการทำ�อาหาร ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการ
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ประกวดตำ�ส้มตำ�เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีคนมาร่วมงานเยอะ
แต่ตอ้ งจำ�กัดผูเ้ ข้าแข่งขันแค่สบิ ร้าน ซึง่ เป็นร้านค้าจากข้างนอก จากภัตตาคาร
“ความสุขทีม่ ตี วั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนออกมาชัดเจน คือ เราเห็นพ่อค้าแม่คา้
มีที่ขายของ ขายของได้ เราก็มีความสุข เท่าที่เราประเมินด้วยสายตา และ
ดูจากปริมาณอาหารที่แม่ค้าเตรียมมาแล้วขายหมด เรากำ�หนดขาย ตั้งแต่
บ่ายโมงจนถึงหนึ่งทุ่ม แต่ทุกครั้งประมาณหนึ่งทุ่มก็ขายกันหมดแล้ว ตลาด
ขายผักสด ผลไม้สด อาหารสด ถ้าขายหมดก็แสดงว่า ประสบความสำ�เร็จ”
คุณนฤมลเล่าพร้อมยิ้มอย่างมีความสุข
ในส่วนของผู้บริโภค คุณนฤมลสังเกตว่า เวลาลูกค้าซือ้ ไปแล้วก็จะ
กลับมาซื้ออีก แสดงว่าลูกค้าพอใจ เขาถึงย้อนกลับมา
“ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้า เท่าที่สังเกต ดูเป็นที่พอใจ เพราะมาขาย
แล้วก็อยากมาขายอีก บางครั้งพื้นที่ไม่พอ คนที่จองมาทีหลังก็เสียโอกาสไป
แต่มีบางร้านเช่นชุมชนจากจะนะ ไม่ค่อยพร้อม เพราะต้องเดินทางมาไกล
แต่เขาจะแจ้งว่า เดือนนี้เขาไม่ได้มาร่วมนะ บางร้านมีความสุขและพอใจ
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กับตรงนี้ เช่นร้านขายเครือ่ งแกงจากสะเดา นอกจากขายทีต่ ลาดนัดเกษตรกร
แล้ว ร้านค้าและลูกค้ายังสั่งซื้อเครื่องแกงจากเขา ซึ่งเป็นลูกค้าต่อเนื่อง
เพราะรู้จักกัน แลกเบอร์โทรติดต่อกันแล้วสั่งเครื่องแกงต่อ มีบางคนที่ได้มา
ร่วมโครงการนี้ จะได้รับเชิญให้ไปงานอื่นด้วย เขาได้ลูกค้ามากขึ้น”
คุณนฤมลย้ำ�ว่า การเปิดตลาดตรงนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า
และลูกค้าได้เจอกัน ไม่ใช่วา่ มาขายในงานเพือ่ ให้ขายของได้เยอะๆ เพราะไม่
ได้มวี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะเปิดทุกวัน แต่เป็นการเปิดโอกาสให้รา้ นค้าได้เจอลูกค้า
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ต่อยอดต่อไป ถ้าร้านค้าทำ�ดี ลูกค้าก็จะถามว่า
ร้านค้าตั้งอยู่ที่ไหนยังไง เวลามีงานก็จะเชิญไปร่วมงานอีก
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อย่างไรก็ตาม นางนฤมลได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า การได้ร่วมทำ�กิจกรรม
โครงการอาหารปลอดภัย จะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ให้มากขึ้น เพราะ
มันเป็นเรื่องสำ�คัญ คนเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะขึ้นอยู่กับอาหารที่เรา
รับประทานลงไป อาหารปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพจะทำ�ให้คนสุขภาพดี และนำ�ไป
สู่ความสุข โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ต้องช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อๆ ไป
ให้ทุกคนเห็นความสำ�คัญของการบริโภคว่าอาหารปลอดภัยสำ�คัญยังไง
เพราะถ้ากินทุกอย่างโดยไม่ดูว่าอาหารนั้นปลอดภัยหรือไม่ สุดท้ายก็จะเกิด
ปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา และโดยเฉพาะอย่างสถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ (สจรส.) ของม.อ. ซึง่ เป็นแกนหลัก เป็นองค์ความรูท้ างวิชาการ
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และเข้ามาทำ�เรื่องเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งดี เรียกว่าเอา
ความรูล้ งมาให้ชมุ ชนได้ปฏิบตั กิ นั ไม่ใช่มแี ต่ทฤษฎี แต่ได้เอาทฤษฎีมาปฏิบตั ิ
กันจริงๆ คิดว่าเป็นสิ่งดีที่ควรจะช่วยกันส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง
จากการดำ�เนินงานของตลาดเกษตร ม.อ. และตลาดนัดเกษตรกร
โอเดียน ถึงแม้จะมีวิธีการบริหารจัดการต่างกัน ระหว่างรัฐและเอกชน
แต่กิจกรรมที่ทำ�ขึ้นนั้นล้วนเป็นการแก้ไขปัญหาในระบบทุน ลดปัญหาพ่อค้า
คนกลาง ลดปัญหาการเอาเปรียบเรื่องราคาสินค้า โดยตลาดทั้งสองแห่ง
ได้เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าให้ลูกค้าได้โดยตรง อีกทั้งยังเป็น
สะพานเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า และลู ก ค้า หน้า เก่าใหม่ รวมไปถึง
กิจกรรมที่นำ�พาสู่เรื่องของสุขภาพ ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาตลาด
ทั้งสองแห่งให้เป็นอุทยานอาหารสุขภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับตลาดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาดูงาน มีครัวเกษตร มีกิจกรรมหลากหลาย
กลายเป็นชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตลาดที่มีแค่การซื้อขายของ แต่เป็น
ทุกมิติของคำ�ว่าความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ
สมวัย รวมไปถึงการปลูกฝังเด็กและผู้บริโภค ให้รู้จักซื้อ และรู้จักกินอาหาร
แบบครบวงจร •
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งานคุ้มครองผู้บริโภค
ฝันที่ยังต้องสานต่อของท้องถิ่น
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“ในแต่ละปีมีผู้บริโภคที่ส่งเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อขอความเป็นธรรม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำ�นวนพันกว่าเรื่อง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ร้องเรียนมากทีส่ ดุ คือ เรือ่ งของอาหาร” ข้อมูลทางสือ่ ออนไลน์ของสำ�นักงาน
พัฒนาข้อมูลข่าวสุขภาพ จากเอกสารการนำ�เสนอผลงานเด่นงานคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ ปี 2558 เรือ่ งควนรูรว่ มใจคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
ซึ่งมีคณะทำ�งานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตำ�บลควนรู กับคณะทำ�งาน
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำ�เภอรัตภูมิ นำ�เสนอโดย นายถั่น
จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลควนรู ในฐานะประธานเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค ตำ�บลควนรู
ในเมือ่ ทุกคนต้องกินอาหาร นัน่ หมายความว่า ทุกคนมีสทิ ธิท์ จี่ ะโดน
ละเมิดสิทธิได้เท่ากัน เพราะฉะนั้น งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคถือว่าเป็น
เรื่องที่สำ�คัญและมีความจำ�เป็นอย่างมาก
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งได้ รั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ เรื่ อ งการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
จากสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น และทำ�หน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและดำ�เนิน
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การแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทำ�หน้าที่ในการเฝ้าระวังและดำ�เนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยา
ในปัจจุบัน ท้องถิ่นมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีภารกิจตาม
ทีไ่ ด้รบั ถ่ายโอนมา นอกจากนีท้ อ้ งถิน่ ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถ
นำ�งบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมทีท่ �ำ ได้ โดยทำ�งานร่วมกับสมาคมผูบ้ ริโภค
ซึ่งมีเครือข่ายผู้บริโภคที่มีอาสาสมัครอยู่ทุกอำ�เภอ ให้เครือข่ายผู้บริโภค
เป็นกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของท้องถิ่น มีการร่วมคิดร่วมวางแผน และ
ร่วมดำ�เนินการในงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการเสริมพลังของเครือข่ายของ
ผู้บริโภคในพื้นที่กับท้องถิ่นนั้นๆ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลควนรู อำ�เภอรัตภูมิ ซึ่งเป็นท้องถิ่น
แห่งแรกในจังหวัดสงขลาทีไ่ ด้ให้ความสำ�คัญกับงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
มีการจัดตัง้ ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภค ผูบ้ ริโภคสามารถร้องเรียนการถูกละเมิด
สิทธิจากการบริโภคได้โดยตรง
ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลควนรู
มีนายกถัน่ จุลนวล เป็นหัวเรือใหญ่ในการทำ�งานสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าและการใช้บริการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อร่างกายโดยตรงและผลกระทบต่อจิตใจความรู้สึก กลายเป็นปัญหาสังคม
ที่ใกล้ตัวมากที่สุด
นายกถั่นมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากผู้ประกอบการหรือ
ผูใ้ ห้บริการขาดจิตสำ�นึก รวมไปถึงผูบ้ ริโภคขาดความรูใ้ นการเลือกบริโภคและ
สิทธิของตนเอง และงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไม่ได้ท�ำ อย่างจริงจัง นายก
ถั่นคิดว่าควรมีการดำ�เนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม
จึงมีการจัดตั้งเครือข่ายสำ�หรับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการดำ�เนินงาน ดูแลให้ความรู้ความช่วยเหลือผู้บริโภค
หลังจากมีการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำ �บลควนรูแล้ว
นายกถั่นบอกว่า ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ด้านงานคุ้มครอง
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ผู้บริโภคแก่สมาชิกเครือข่าย แกนนำ� และคนที่สนใจ โดยสื่อสารทางวิทยุ
ชุมชน รถกระจายข่าว และพัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สุ่มตรวจความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน อย.น้อยให้ผา่ น
เกณฑ์ในระดับดี
“เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ฝุ่นจากโรงสีข้าว ฝุ่นละอองจากโรงอิฐ
น้ำ�เสียจากการล้างถังน้ำ�ยาง ปัญหาจากการซื้อรถจากเต้นท์รถมือสอง
ค่าไฟเกินความจริง การส่งข้อความรบกวนผูใ้ ช้โทรศัพท์ให้สมัครบริการต่างๆ
ทำ�ให้เสียเงินทอง การฉีดยาทำ�ให้ผวิ ขาวในร้านเสริมสวย 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 เนื่องจาก อบต.ควนรู ได้ทำ�กิจกรรมประเด็นของความมั่นคงทาง
ด้านอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ประกอบกับข้อมูลจาก
สำ�นักงานพัฒนาข้อมูลข่าวสุขภาพระบุว่าปัญหาการร้องเรียนอันดับแรก
คือเรือ่ งอาหาร ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ างอบต.ควนรู กำ�ลังทำ�อยู่ เลยให้ความสำ�คัญ
กับการทำ�งานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไปพร้อมๆ กัน เพราะการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ�เครือข่ายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างทักษะเพื่อให้
เกิดความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถทำ�งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับพื้นที่ได้ รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับตำ�บล
เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินงานและแก้ไขปัญหาด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
พร้อมทั้งดำ�เนินการจัดตั้งแผงจำ�หน่ายอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายแกนนำ�อันจะนำ�ไปสู่การ
ดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
อบต.ควนรู มีกจิ กรรมทีเ่ ด่นๆ ในเรือ่ งของอาหารเยอะแยะมากมาย
นับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้นำ�เห็นความสำ�คัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสามารถ
ทำ�ควบคู่ไปพร้อมๆ กันได้ รองบุ๋มเล่าถึงกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านงาน
คุ้มครองผู้บริโภคแก่สมาชิก ประชาชน แกนนำ�เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ต.ควนรูว่า ได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารปนเปื้อนในอาหารและวิธีการ
เลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารฆ่าแมลง
และวิธีการล้างผัก สมุนไพรรางจืดล้างพิษ ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสาร
สเตียรอยด์และวิธกี ารเลือกซือ้ ยาแผนโบราณอย่างปลอดภัย ให้ความรูเ้ รือ่ ง
อันตรายของสารห้ามใช้ในเครื่องสำ�อางและวิธีการเลือกซื้อเครื่องสำ�อาง
อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ความปลอดภัยด้านยาและการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถ
นำ�ความรู้ไปใช้ในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันและประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
ทราบ
นอกจากนี้ อบต.ควนรูยังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภค
ที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถร้องเรียนได้โดยตรงที่ศูนย์ฯ ซึ่งใช้ที่ทำ�การของ
อบต.เป็นศูนย์รับร้องเรียน
รองบุ๋มบอกว่า ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มีคณะกรรมการศูนย์
พิทักษ์ กำ�หนดแนวทาง ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งรองบุ๋มได้
ยกตัวอย่างเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนและผลของการจัดการให้ฟงั ว่า เรือ่ งฝุน่
จากโรงสีข้าว แก้ปัญหาโดยการล่ารายชื่อคนที่ได้รับผลกระทบเข้าไปพูดคุย
กับเจ้าของโรงสีขอความร่วมมือให้เจ้าของโรงสีดำ�เนินการแก้ไข
เรื่องจัดตั้งโรงนมในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่
แก้ปัญหาโดยการจัดทำ�ประชาคมทำ�ข้อตกลงร่วมกัน ถ้ามีการจัดตั้งโรงงาน
ขึ้นแล้วต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออนามัยและสิ่งแวดล้อม
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เรือ่ งฝุน่ ละอองจากโรงอิฐไทยเจริญ มีการเข้าไปเจรจาให้ผปู้ ระกอบ
การรับรู้ถึงปัญหา ซึ่งผู้ประกอบการได้แก้ไขปัญหาโดยใช้น้ำ�รดพื้นถนน
เรื่องฝุ่นจากโรงงานผลิตแอสฟัลท์ มีการเข้าไปขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการได้ดำ�เนินการแก้ไข
เรื่องน้ำ�เสียจากการล้างถังน้ำ�ยาง มีการทำ�ประชาคมข้อตกลง
ถ้ามีการทำ�ตามข้อตกลงก็ให้ท�ำ ต่อได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้ตามข้อตกลงให้เลิกกิจการ
สรุปผู้ประกอบการทำ�ไม่ได้ตามข้อตกลง เลยให้เลิกกิจการ
เรื่องซื้อรถมือสองจากเต้นท์หาดใหญ่และไม่ได้ทะเบียนรถ มีการ
แนะนำ�เรื่องกฎหมาย เรื่องกระบวนการยุติธรรมแก่ผู้ร้องเรียน สรุปว่าได้
ทะเบียนรถ
เรื่องค่าไฟในป่าช้าเกินความจริงมาก มีการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า
ไฟเกินเกิดจากสาเหตุอะไร ได้ข้อสรุป คือไฟรั่ว
การส่งข้อความรบกวนผู้ที่ใช้โทรศัพท์ให้สมัครบริการต่างๆ ทำ�ให้
ต้องเสียค่าบริการไปโดยเปล่าประโยชน์ มีการรับเรื่องลงแบบฟอร์มรับ
เรื่องร้องเรียนส่งสมาคมผู้บริโภคภาคใต้ ดำ�เนินการสรุปผลไม่มีข้อความ
มารบกวนอีก
การฉีดยาทำ�ให้ผิวขาวในร้านเสริมสวย คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์
สิ ท ธิ แ จ้ ง ไปยั ง เครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพอำ � เภอรั ต ภู มิ
ได้ทำ�หนังสือแจ้งฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์เพื่อดำ�เนินการ
ผลผู้ประกอบการหยุดทำ�
ในส่วนของกิจกรรมแก้ปญ
ั หาคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ โครงการ
ความปลอดภัยด้านอาหารตำ�บลควนรู รองบุ๋มได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่า มีเรื่อง
ของหลักสุขาภิบาลอาหารในงานเลี้ยงซึ่งเป็นแบบจัดเสิร์ฟ มีอาหารเหลือ
จากการจัดเสิร์ฟต้องเทอาหารคืนภาชนะเดิม บางโต๊ะไม่ได้ใช้ช้อนกลาง
คนที่ดื่มสุราพูดเยอะอาจจะมีน้ำ�ลายปนเปื้อนลงไปในอาหารได้ ทำ�ให้มีการ
ปนเปือ้ นเชือ้ โรคจากการบริโภคอาหารได้ ซึง่ มีการจัดกิจกรรมแก้ปญ
ั หาโดยการ
จัดอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ และจัดอาหารแบบปิ่นโต ในงานศพ งานวัด
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งานบุญ เปลี่ยนภาชนะที่ใส่อาหารจากลังโฟม จากข้าวสุกในถุงพลาสติก
สำ�หรับเสิร์ฟมาใช้หม้อและลังสแตนเลส
กิจกรรมรณรงค์และให้ความรูเ้ รือ่ งสารฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ โดยการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นตำ � บลควนรู เ ชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ได้รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัย
ผักผลไม้แนวเกษตรอินทรียจ์ ากเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพอำ�เภอ
รัตภูมิ และมีการตรวจสอบพื้นที่โดยเครือข่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิกรณีพื้นที่
ที่พบการใช้สารฆ่าแมลงและแจ้งให้เลิกใช้สารฆ่าแมลง นอกจากนี้มีการ
จัดตั้งจุดจำ�หน่ายผักผลไม้แนวเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดวันพุธสี่แยกคูหา
ตัง้ แต่หกโมงเช้าถึงเทีย่ ง ทีต่ ลาดเกษตร มอ. ทุกวันศุกร์ตงั้ แต่บา่ ยสองจนถึง
สองทุ่ม และในพื้นที่ตำ�บลควนรูมีแหล่งเรียนรู้ ธนาคารชุมชน ธนาคารข้าว
และพลังงานชุมชน
ในส่วนของเด็กนักเรียนบริโภคอาหารขยะ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยและถูกหลัก
โภชนาการ และมีกิจกรรมเรื่องโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รองบุ๋มบอกว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนจากครัวแยกมาเป็นครัวรวม มีการใช้
โปรแกรม Thai school lunch ในการคำ�นวณสารอาหารที่เด็กควรได้รับ
ในมื้อกลางวัน โดยกำ�หนดให้โรงครัวใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษในพื้นที่
นอกจากนี้ยังมีปัญหาสถานที่ผลิตอาหารไม่ได้ตามเกณฑ์ Primary
GMP ของกลุม่ แม่บา้ นสตรีอาสาพัฒนาบ้านไทรใหญ่ ผลิตน้�ำ พริก เลยมีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ผลิตให้ผ่านเกณฑ์ Primary GMP ส่วนปัญหา
ร้านอาหาร แผงลอยไม่ผ่านเกณฑ์ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ได้มีการ
ตรวจร้านอาหาร แผงลอยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
เรื่ อ งของสุ ข ภาพไม่ เ พี ย งแต่ เ ฉพาะเรื่ อ งอาหารที่ เ รากิ น เท่ า นั้ น
รองบุม๋ บอกว่ายังมีเรือ่ งของเครือ่ งสำ�อาง ซึง่ ผูบ้ ริโภคถูกละเมิดรองลงมาจาก
เรื่องของอาหาร และพบบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องสำ�อางที่ทำ�ให้ผิวขาว
ทาง อบต.ควนรู จึงมีกิจกรรมเครื่องสำ�อางปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยจัด
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กิจกรรมให้ความรู้ผู้บริโภคเรื่องอันตรายของสารห้ามใช้ในเครื่องสำ�อางและ
วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำ�อางอย่างปลอดภัย โดยทางเครือข่ายฯ อำ�เภอ
จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.
อปท. อสม. และผูป้ ระกอบการ ให้ความรูโ้ ดยใช้จดหมายข่าว PRN เครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคำ�ถามให้ตอบชิงรางวัลส่วนท้าย
ของจดหมายข่าวในเขตตำ�บลควนรู พร้อมทัง้ จัดทำ�ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ที่ รพ.สต.โหล๊ะยาว กับ รพ.สต.ควนรู
รองบุ๋มเล่าว่าได้จัดกิจกรรมสร้างกระแสเรื่องอันตรายของสารต้อง
ห้ามใช้ในเครื่องสำ�อาง โดยให้ผู้บริโภคในชุมชนนำ�เครื่องสำ�อางที่สงสัยว่า
มีสารห้ามใช้นำ�มาตรวจที่ อบต.ควนรู เช่น เครื่องสำ�อางที่มีการโฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณทำ�ให้หน้าขาวใสภายในเจ็ดวัน ป้องกันปัญหาฝ้ากระ
พร้อมให้น�ำ มาทัง้ กล่องผลิตภัณฑ์ เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบฉลากว่าถูกต้องหรือ
ไม่และปฏิบัติการตรวจสอบสารห้ามใช้อันตรายในเครื่องสำ�อางด้วยตนเอง
และผลที่ได้จากการทำ�กิจกรรม ทำ�ให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกใช้
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เครื่องสำ�อาง มีความรู้เรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำ�อางอย่างปลอดภัย รู้วิธี
ดูฉลาก และยังพบว่า มีอสม.จำ�หน่ายเครื่องสำ�อางที่มีสารห้ามใช้ ได้เลิก
จำ�หน่ายเนื่องจากตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย
ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะทาง อบต.ควนรู
ยังให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน อย.น้อย เฉพาะ
ในตำ�บลควนรู รองบุ๋มบอกว่ามีโรงเรียนสามแห่งเข้าร่วม คือ โรงเรียน
ชุมชนบ้านโคกค่าย โรงเรียนบ้านไทรใหญ่และโรงเรียนบ้านไสท้อน หลังจาก
ทำ�กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายและโรงเรียนบ้านไสท้อนผ่านการ
ประเมินเกณฑ์ดีระดับสอง
กิจกรรมงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริหาร อบต.ควนรูไม่เพียง
แต่ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาเท่านั้น แต่ผู้บริหารเห็นความ
สำ�คัญและตระหนักในเรื่องของสุขภาพ สุขภาวะและการใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุข โดยการทำ�งานและกิจกรรมเพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
ปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก็ตาม
ในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีกิจกรรมด้านสุขภาพมากมาย
แต่จะยกตัวอย่างให้เห็นกิจกรรมที่ทางท้องถิ่นทำ�กับวิถีชีวิตในเมือง ซึ่งบาง
กิจกรรมแตกต่างและเหมือนกับท้องถิ่นรอบนอก แต่มีเป้าหมายเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิเหมือนกัน
พรรณี บัวจีน หรือพี่อ้อย...เทศบาลนครหาดใหญ่บอกว่า งานใน
ตำ�แหน่งหลักๆ ดูเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนมาจาก
องค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีเรื่องการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน ปกติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำ�แค่เรื่องอาหารเป็นหลัก แต่ในส่วนต้อง
รับผิดชอบจะทำ�เรื่องอาหาร เครื่องสำ�อาง ยา โดยทำ�งานเชิงรุกในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษของแต่ละปี อย่างเช่น ปีที่แล้วทำ�เรื่องตู้น้ำ�ดื่ม
หยอดเหรียญ ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปือ้ นในอาหาร ซึง่ ทำ�ปีละสองครัง้ ทีเ่ หลือ
จะเป็นกิจกรรมที่มีคนสนใจ ซึ่งจะต้องคุยกันอีกทีว่าจะเอายัง ส่วนในตลาด
เราจะตรวจปีละสองครั้ง
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“ภารกิจหลักๆ คือ ตรวจฉลากอาหารและเครือ่ งสำ�อางตามซุปเปอร์
มาเก็ตและร้านชำ�ในชุมชน โดยให้อสม. เป็นผู้ดูแลแทน และส่งเสริมการ
พัฒนาของเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็งเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค
โดยให้ อสม. เข้ามาทำ�งานในเทศบาลประหนึ่งว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล จะมีห้องเรียนอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเปิดปีละสามสี่ครั้ง
มีรูปแบบและระเบียบทุกอย่าง กลุ่มที่สนใจทำ�งานอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งทางเทศบาลมีรายละเอียด รายชื่อ ว่าใครทำ�อะไรอยู่ชุมชนไหน
ทีไ่ หน ทีส่ ามารถติดต่อได้ เฉพาะอำ�เภอหาดใหญ่มที งั้ หมดหนึง่ ร้อยสามชุมชน
อสม.ขึ้นกับเทศบาล แต่ไม่ต้องมาทำ�งานที่เทศบาล มีภารกิจดูแลชุมชนของ
ตัวเองเป็นเรื่องๆ ไป ขึ้นอยู่กับว่าเทศบาลให้ดูแลด้านไหน และอาสาสมัคร
ถนัดด้านไหน เพราะภารกิจของ อสม. มีทงั้ หมดสิบสองด้าน ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ
งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค” พีอ่ อ้ ยบอกเล่าถึงภารกิจของเทศบาลและอาสาสมัคร
ในส่วนของทางสมาคมผู้บริโภคที่มาทำ�งานร่วมกับเทศบาล พี่อ้อย
บอกว่ามีเพียงสองเรือ่ ง คือ เรือ่ งกระเช้าของขวัญและเรือ่ งขนมเด็ก ซึง่ มาคุย
กันแค่เบือ้ งต้น เรือ่ งกระเช้าของขวัญได้ตงั้ คณะทำ�งานแล้ว ลงตรวจประเมิน
แล้ว อบรมให้กบั กลุม่ ผูป้ ระกอบการแล้ว ทำ�ร่วมกันหลายหน่วยงาน มีสมาคม
ผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำ�เภอ และเทศบาลนครหาดใหญ่
นอกจากนี้ก็ยังทำ�เรื่องขนมถุงในโรงเรียน โดยสมาคมผู้บริโภคจะดึงอาสา
สมัครคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลไปทำ�งานเป็นครั้งคราว แต่ไม่รู้ว่าการ
ดำ�เนินงานติดตามผลเป็นยังไง เพราะไม่ได้เชิญเทศบาลเข้าร่วม
“งานกระเช้าของขวัญเริ่มทำ�เมื่อปลายปี พ.ศ.2557 ก่อนปีใหม่
เพราะว่าตอนนั้นตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีการพูดคุยและข้อกำ�หนด
ในการทำ�งาน มาทำ�ร่วมกัน เพราะเขามีงบประมาณในการทำ�ตรงนี้ ดูว่าการ
ทำ�เรื่องกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง มีใครที่เราจะดึงเข้ามา
มีส่วนร่วมตรงนี้บ้าง เราเลยดึง สสจ. เพราะเรื่องกระเช้าของขวัญ ถ้าเรา
พบว่าทำ�ผิดกติกาหลักเกณฑ์ เราก็จะตักเตือน ยึด อายัด เราก็ตอ้ งดึง สสจ.
เข้ามา เพราะสสจ.มีอ�ำ นาจตามพระราชบัญญัติ เวลาทำ�งานเมือ่ เราตรวจเจอ
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ต้องส่งต่อให้กบั หน่วยงานทีม่ ีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจในการดำ�เนินการในเรื่องนัน้ ”
พี่อ้อยเล่าวิธีการทำ�งาน
การทำ�งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้าง
ในอำ�นาจหน้าที่บางอย่างที่ท้องถิ่นไม่สามารถทำ�ได้ แต่กระนั้นก็ยังสามารถ
ร่วมมือทำ�งานกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งแต่ละกิจกรรมสามารถบูรณาการกับ
หน่วยงานที่มีบทบาทหลักๆ ของงานนั้น อย่างเช่นงานที่ท้องถิ่นทำ�ร่วมกับ
สมาคมผู้บริโภคสงขลา
จุฑา สังขชาติ จากสมาคมผู้บริโภคสงขลา เล่าที่มาที่ไปของการ
ทำ � งานโครงการพั ฒ นากลไกการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นอาหารปลอดภั ย
ในจังหวัดสงขลาปีที่สองว่า สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.)
เคยร่วมงานกับท้องถิ่นสี่ห้าที่ในเรื่องของงานคุ้มครองผู้บริโภค เลยอยากทำ�
ต่อยอด และทาง สจรส.อยากให้ท้องถิ่นที่เคยทำ�งานร่วมกันมาเชื่อมต่อ
กับท้องถิ่นกลุ่มที่ทางเราทำ�เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ และมีการปฏิบัติ
การในพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นด้วย ทาง สจรส.อยากจะให้ 2 กลุ่มนี้ทำ�งาน
เชื่อมต่อกัน
จุฑาเล่าถึงวิธีคิดในการทำ�งานด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่คิดต่างกับวิธี
ของ สจรส.ว่า วิธีการทำ�งานของ สจรส. อาจารย์พงค์เทพ เชื่อว่าท้องถิ่น
มีทุน มีอำ�นาจ มีบทบาทที่จะไปสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ได้ โดยที่เราไป
เพิ่มงบประมาณให้ หรือเพิ่มคำ�แนะนำ�ให้ ในขณะที่เราคิดว่า ต้องทำ�ให้
ชาวบ้านเข้มแข็งและก็ไปทำ�งานร่วมกับท้องถิ่น ไม่ว่านายกจะเปลี่ยนกี่คน
ชาวบ้านก็ยงั ยืนอยูไ่ ด้ เราเชือ่ ว่า ความเข้มแข็งของชุมชนต้องเกิดจากชาวบ้าน
แต่เพราะต่างคนต่างทำ�งานที่ตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งทาง สจรส.
เป็นกลไกกลางในการเชือ่ มแต่ละเครือข่ายให้ท�ำ งานร่วมกัน ทัง้ ประสานและ
สนับสนุนเครือข่าย สจรส.เป็นหน่วยงานวิชาการ คิดว่าการทีห่ น่วยงานกลาง
เป็นหน่วยวิชาการ น่าจะช่วยสนับสนุนและช่วยเชือ่ มโยง ช่วยทำ�งานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา เชื่อมประสานเครือข่ายและสนับสนุนได้อย่างดี
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การทำ�เรือ่ งคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยการเชือ่ มโยงเครือข่ายให้เข้าใจประเด็น และ
ส่งต่อข้อมูลถึงกัน และเชื่อมโยงการทำ�งานลงไปจนถึงระดับพื้นที่
นอกจากนี้ จุฑายังเล่าต่ออีกว่า เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค กลไก
ที่สำ�คัญอยู่ในระดับพื้นที่อยู่แล้ว เพราะปัญหาในเรื่องการบริโภคลุกลาม
ลงไปถึงหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นให้กลไกในระดับพื้นที่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้
เท่าทันกับสถานการณ์ จะต้องทำ�เรื่องการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังในพื้นที่
คือ การมีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถ สามารถส่งต่อข้อมูล ส่งต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มีการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงกับระดับ
จังหวัด ในขณะเดียวกันกลไกในพื้นที่ อาสาสมัครสามารถเชื่อมโยงกับ
ท้องถิ่นได้ และโรงพยาบาลประจำ�ตำ�บลได้ และยังมีทุนในการทำ�งาน จาก
กองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ที่เป็นกองทุน ที่ทำ�เรื่องส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอยู่
ในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ มีครบทุกอย่าง ทั้งงบประมาณ กลไก และองค์ความรู้
ที่ทางเราส่งไปให้ ซึ่งสามารถพัฒนากลไกนี้ให้ชัดเจน ก็จะช่วยเรื่องของการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกัน
แม้วา่ จุฑาและคณะทำ�งานจะเขียนโครงการไว้แค่สบิ อำ�เภอ บางพืน้ ที่
ทำ�ได้เยอะ บางพืน้ ทีท่ �ำ ได้นอ้ ย บางพืน้ ทีท่ �ำ ได้แค่ตนื้ ๆ แต่ความตัง้ ใจนัน้ จะทำ�
ครอบคลุมทั้งสิบหกอำ�เภอของจังหวัดสงขลา จุฑาบอกว่ามีบางอำ�เภอที่เป็น
จุดบอดจริงๆ โดยเฉพาะโซนสามอำ�เภอตอนล่าง อำ�เภอเทพา อำ�เภอนาทวี
อำ�เภอสะบ้าย้อย และพื้นที่ที่ไกลที่สุด คืออำ�เภอระโนด เพราะกลไกทำ�ได้
ยาก เป็นพืน้ ทีอ่ ยูไ่ กลและกว้าง หาอาสาสมัครไม่ได้ ต้องหาคนทีม่ คี วามสนใจ
และมีศกั ยภาพทีจ่ ะไปช่วย ซึง่ ของเดิมเมือ่ ปีแรกมีอาสาสมัครอยู่ แต่ขาดการ
ประสานงานทีต่ อ่ เนือ่ ง พอทำ�ต่อปีทสี่ องก็ขาดการติดต่อไปเลย เวลาทีท่ �ำ งาน
จริงๆ พยายามสร้างกลไกเพิ่มในช่วงที่มีจังหวะเหมาะสม แต่ก็ยังเน้นอำ�เภอ
หลักๆ ให้สามารถทำ�งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
“อาสาสมั ครมาจากการที่ เ ราทำ �งานต่อเนื่อง สมาคมคุ้มครอง
ผู้บริโภคทำ �งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เวลาเราไปจัดเวทีในพื้นที่จะมีคน
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ที่สนใจ และอีกกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เราได้รับคำ�แนะนำ� บางส่วนเป็น อสม.
ที่ทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว ทำ�ตอนแรกรู้จักกันไม่กี่คน ถามว่ามีใคร
สนใจบ้าง เขาจะชักชวนกันมา คือให้คนที่เรารู้จักหรือทำ�งานร่วมกับเรา
อยู่แล้ว ไปทาบทามมาร่วมเวทีกับเรา ถ้าหากเขาสนใจก็ทำ�งานร่วมกับเรา
ได้เลย โดยกลับไปสร้างทีมในพื้นที่ ค่อยๆ ขยับขยาย เมื่อได้ทำ�ต่อเนื่อง
เวลาที่เราจัดงานหรือมีกิจกรรม เขาก็จะรับภารกิจไปทำ�ต่อ” จุฑาเผยวิธีการ
หาอาสาสมัครในพื้นที่
อาจารย์ชโลม เกตุจินดา จากสมาคมผู้บริโภคสงขลาเสริมว่า
ทำ�ไมอาสาสมัครในพืน้ ทีถ่ งึ อยากเข้ามาทำ�งานตรงนี้ เพราะเขาทำ�งานเกีย่ วกับ
พวกอาหาร พวกขนมอยู่ด้วย คุยงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องฉลาก
อาหารเขาก็เข้าใจ ตามกลไกที่มีอยู่เดิมและกลไกที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องที่อยู่
อาศัย เรื่องสหกรณ์ชุมชน
“ในระดับนโยบายส่วนกลางได้ท�ำ ไปหลายรอบแล้ว มีทกุ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งบูรณาการอาหารเข้าร่วม ซึง่ คุยกันค่อนข้างชัดแล้วตอนนัน้
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เพราะเป็นกลไกใหญ่ พูดถึงยุทธศาสตร์อาหารด้วย ซึ่งเป็นแผนใหญ่ แต่จับ
มาเฉพาะงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นกลไกแยก ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ
คิดว่าน่าจะได้ทำ�งานกับ สสจ.ในฐานะที่ต้องส่งการเฝ้าระวัง เฝ้าระวังว่าเจอ
ปัญหาอะไร ก็ส่งไปให้เขาตรวจ เมื่อเขาตรวจเรียบร้อยแล้ว เขาควรจะเปิด
เผยข้อมูลหรือผลการตรวจที่ได้สู่สาธารณะ”
อาจารย์ ชโลมบอกว่ า อาสาสมั ค รพื้ น ที่ ไ หนอยากจะทำ � อะไร
แบบนี้ จะจัดนิทรรศการให้ หรือในระดับปฏิบัติการ แค่เอารถโมบายเข้าไป
ตรวจเพียงอย่างเดียวก่อน และในระดับจังหวัดจะทำ�อะไรยังไง อาจจะทำ�
หนังสือขอให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยตรวจ ตรวจเลือด ตรวจผลิตภัณฑ์ ตรวจ
ทั้งคนกินทั้งคนปลูก แต่ก็จะไปเจอปัญหาอีกแบบ เพราะงบประมาณได้มา
จำ�กัดจำ�นวนที่จะสุ่มตรวจ คือ ต้องคุยในระดับปฏิบัติการ เวลาทำ�กิจกรรม
ให้เขาเป็นตัวตั้ง แล้วเราค่อยไปขอความร่วมมือ
“เจ้าหน้าทีข่ องท้องถิน่ ไม่เข้าใจงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค แต่เข้าใจงาน
ด้านสุขาภิบาล จะเข้าใจว่าถ้าเป็นตลาดแล้วต้องเป็นยังไง หรือเรื่องลูกน้ำ�
ยุงลาย แต่ถ้าบอกว่า สมมติว่าคนไปซื้อนมและปรากฏว่านมบูด ทั้งที่ยังไม่
หมดอายุ เอามาที่ท้องถิ่น แล้วเขาจะต้องทำ�ยังไงในฐานะเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน ซึ่งตรงนี้เป็นองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ต้องรู้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดจะต้องให้ความรู้แก่เขา นี่คือปัญหาที่เจอเวลาลงไปทำ�งานในพื้นที่”
จุฑาสะท้อนปัญหาเรื่ององค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น และชี้ให้เห็น
ว่า สสจ.ทำ�ได้โดยเรียกเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นไปอบรมให้ความรู้ เพราะการ
กระจายอำ�นาจด้านสาธารณสุขลงสู่ท้องถิ่นแล้ว แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นขาด
องค์ความรู้ เพราะเจ้าหน้าทีท่ มี่ าทำ�งานฝ่ายสาธารณสุขไม่รวู้ า่ จบทางด้านไหน
ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเลย
“เราคิดว่านีเ่ ป็นเพียงจุดเริม่ ต้น และในช่วงเริม่ ต้นต้องเข้าไปกระตุน้
ระบบกลไกให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อม ต้องมีคนที่พร้อมทำ�งานด้านนี้ เพื่อที่
จะให้กลไกนัน้ ทำ�งาน ทำ�ยังไงให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถทำ�งานได้ โดยใช้ทนุ ทีม่ อี ยู่
คือทุนท้องถิ่น” จุฑาย้ำ�
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ในพื้นที่ที่ท้องถิ่นมีความพร้อม อาจารย์ชโลมบอกว่าสามารถลงไป
ทำ�งานร่วมได้เลย เพราะเจ้าหน้าที่พร้อมและมีอาสาสมัครพร้อม ซึ่งเรื่อง
ที่ทำ�นั้น ตีโจทย์ออกมามีสองเรื่อง คือ เรื่องโภชนาการเด็ก อาจจะทำ�กับ
ศูนย์เด็กเล็กก็ได้ โดยให้ทอ้ งถิน่ ดูวา่ จะทำ�ยังไง แล้วเอางบจากกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่นมาใช้ ส่วนอีกเรื่อง คือ เรื่องตลาด ถ้าอยากจะทำ�เรื่องของตลาด
ปลอดภัย ตลาดสีเขียว หรืออะไรระดับไหน ก็แล้วแต่ว่าท้องถิ่นได้เห็น
โมเดลแล้วอยากทำ�แบบไหน แต่มันยากตรงที่มาจับกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อเอาเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นมาใช้
ดู เ หมื อ นว่ า ท้ อ งถิ่ น ที่ ทำ � งานด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคที่ ทำ � งาน
อยูก่ อ่ นแล้วอย่างอบต.ควนรู ก็ยงั ไม่ได้ท�ำ งานร่วมกับสมาคมผูบ้ ริโภคสงขลา
มากนัก และสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลาได้ลงทำ�งานในพื้นที่ท้องถิ่นอื่น
ที่เคยทำ�อยู่ก่อนแล้ว โดยให้อาสาสมัครประสานกับท้องถิ่นเอง และมีบาง
ท้องถิน่ ทีส่ มาคมผูบ้ ริโภคสงขลาจับมือทำ�งานร่วมกัน อย่างเช่นเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ซึ่งจุฑาบอกว่า ถ้าเอาตามโครงการนี้ ก็ทำ�งานกับเทศบาลนคร
หาดใหญ่ไปได้เยอะพอสมควร
“เราเลยทำ�เวทีอบรมผู้ประกอบการที่ทำ�กระเช้าของขวัญ เช่นร้าน
ที่เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ร้านเกี่ยวกับสุขภาพ ร้านค้าท้องถิ่น ส่วนห้าง
ร้านใหญ่ๆ ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะถูกควบคุมมาจากบริษัทแม่แล้ว แต่ห้าง
ท้องถิ่น ร้านค้าขนาดเล็ก เช่น เคแอนด์เค โว๊ค ถ้าไม่มีใครคอยดูแลหรือ
มีกติกา ก็จะละเลยเรื่องพวกนี้ เราเลยจัดเวทีร่วมกัน ให้ สสจ. ให้ข้อมูล
ว่า ฉลากควรจะเป็นยังไง ซึ่งก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง เพราะหน่วยงานไม่ได้
บูรณาการกันจริงๆ อย่าง สสจ.ก็จะดูเฉพาะว่ามี อย.หรือเปล่า มีวันเดือนปี
หมดอายุหรือเปล่า แต่เขาไม่ดูเรื่องราคาของกระเช้า เพราะเป็นหน้าที่ของ
กรมการค้าภายใน หน่วยงานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องก็จะไม่เข้ามายุง่ เรือ่ งของหน่วยงาน
อื่น เพราะเขาไม่มีอำ�นาจ” จุฑาเล่า
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แม้ว่าการทำ�งานไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ยังเห็นการขยับ
ของงานอยู่บ้างเพราะหลังจากเวทีวันนั้น จุฑาบอกว่า สสจ.ได้ออกตรวจ
ซึ่งได้เชิญสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจร่วมกัน เห็นวิธีทำ�งานของ สสจ.
ซึง่ ถ้าทำ�แบบนีท้ กุ ท้องถิน่ ห้างร้านต่างๆ จะปฏิบตั ติ ามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
นำ�ไปสู่การทำ�แบบนี้โดยอัตโนมัติ และถ้าทำ�แบบนี้ต่อเนื่องจะเป็นผลดีกับ
ผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคเองก็จะร่วมตรวจตราไปด้วยกัน เมือ่ เห็นว่าผูป้ ระกอบการ
ไม่ปฏิบัติตามกติกา สามารถร้องเรียนได้ว่ามีการละเมิดกฎ ในส่วนของ
ห้างใหญ่อาจจะไม่ได้มปี ญ
ั หากับกระเช้าโดยตรง แต่ใช้ขอ้ ความโฆษณาทีท่ ำ�ให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิด สสจ.ก็เตือนได้เลย เพราะฉะนั้น การทำ�แบบนี้ ข้อดีคือ
ทำ�ให้ห้างตื่นตัว นี่คืองานที่เราทำ�ไปด้วยกันกับเทศบาลนครหาดใหญ่
แม้วา่ แนวคิดการทำ�งานของสมาคมผูบ้ ริโภคจะเน้นทีก่ ารสร้างความ
เข้มแข็งให้ชาวบ้าน แต่จุฑาก็ยังยอมรับว่า ท้องถิ่นมีความสำ�คัญสำ�หรับ
การทำ�งานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เพราะถ้าในระดับผูบ้ ริหารไม่ให้ความสำ�คัญ
การทำ�งานที่เริ่มมาจากในพื้นที่ก็จะสะดุด และอาจจะไปต่อไม่ได้
การทำ�งานของ อบต.ควนรู และเทศบาลนครหาดใหญ่ ในด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นว่า ท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอำ�นาจ
และผู้บริหารให้ความสำ�คัญกับงานคุ้มครองผู้บริโภค สามารถดำ�เนินงานได้
ไม่ยาก แม้อบต.ควนรู จะเป็นท้องถิน่ เพียงไม่กแี่ ห่งของประเทศไทยทีท่ �ำ งาน
ด้านนี้อย่างจริงจัง แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับท้องถิ่นอื่นๆ ได้ในอนาคต ซึ่งความมุ่งหวังจากการตั้งใจทำ�งานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านมา ยังถือว่าเป็นเพียงการเริ่มต้น สามารถพัฒนา
และทำ�งานร่วมกับองค์กรอืน่ ๆ ได้โดยการปรับแนวคิด วิธกี ารทำ�งานระหว่าง
เครือข่ายกับท้องถิ่นให้ได้ การทำ�งานร่วมกันในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค
ยังเป็นเรื่องที่ต้องฝ่าฟันกันต่อไป •
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บทบาทใหม่ของท้องถิ่นกับโครงการนำ�ร่อง

โภชนาการสมวัย
ที่ควนรูและชะแล้
7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

113

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกรัก ตำ�บลควนรู อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา เด็กๆ ทยอยเดินมาเข้าแถว เพื่อรอรับอาหารที่ครูยืนรอตักให้
เมื่อครูตักให้เรียบร้อยแล้ว ต่างก็เดินไปนั่งกินที่โต๊ะอย่างเงียบๆ เด็กบาง
คนกินอย่างอร่อย แต่เด็กบางคนนั่งมองจานข้าวสีหน้าไร้อารมณ์ความรู้สึก
นานๆ จะตักข้าวใส่ปากสักคำ� กว่าจะเคี้ยวกว่าจะกลืน ตาเหม่อลอยออกไป
ข้างนอก
นางอุไร อินทสระ ซึง่ เป็นแม่ครัวประจำ�ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ ไม่เพียง
แต่ท�ำ อาหารให้เฉพาะศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านลูกรักเท่านัน้ เพราะทางองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลควนรูมีนโยบายให้ทำ�ครัวรวม โดยส่งอาหารให้กับศูนย์
เด็กเล็กทั้งสามศูนย์ คือ ศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ศูนย์เด็กเล็กวัดไทรใหญ่ และศูนย์เด็กเล็กบ้านลูกรัก
ข้อดีของการทำ�ครัวรวม คือ สามารถควบคุมเรื่องของโภชนาการ
ได้ และวัตถุดิบทุกอย่างสามารถหามาจากผลผลิตในชุมชน ซึ่งเป็นผลผลิต
ที่ปลอดสารพิษและส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้วัตถุดิบ
วันต่อวัน
ป้าอุไรเล่าว่า จะเริม่ ปรุงอาหารทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านลูกรักตัง้ แต่
แปดโมงเช้า แล้วกระจายอาหารไปยังศูนย์อื่นตอนเก้าโมง เด็กๆ จะเริ่มกิน
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มือ้ เทีย่ งประมาณสิบโมงครึง่ ซึง่ เด็กทัง้ หมดร้อยสิบแปดคน เด็กอายุระหว่าง
สองถึงหกขวบ ทำ�กับข้าววันละสองอย่าง ทำ�ขนมหวานสองวันโดยจะเน้น
ไปที่เมนูถั่ว และอีกสามวันจะให้กินผลไม้ตามฤดูกาล โดยอาหารที่ทำ�นั้น
จะทำ�ตามสูตร Thai school lunch
การที่ท้องถิ่นใส่ใจเรื่องโภชนาการของเด็ก นับเป็นเรื่องที่ดี เท่าที่
พูดคุยกับนายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลควนรู ทำ�ให้รู้ว่า
นายกให้ความสำ�คัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก การทำ�เรื่องโภชนาการ
ของเด็กโดยมีนโยบายให้ศนู ย์เด็กเล็กในท้องถิน่ ใส่ใจเรือ่ งของเด็ก การส่งเสริม
ให้เด็กได้รบั อาหารทีม่ ปี ระโยชน์และปลอดภัย เป็นโครงการทีส่ บื เนือ่ งมาจาก
การทำ�เรื่องความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย
นายกถั่นเล่าถึงแนวคิดที่สนใจและหันมาให้ความสำ�คัญกับการ
ทำ�งานในเรือ่ งของความมัน่ คงทางอาหาร ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และ
โภชนาการว่า เริ่มแรกไม่ได้มีความรู้ความคิดที่จะทำ�เรื่องนี้ แต่พอได้เข้าร่วม
ไปเห็น ไปศึกษาดูงานต่างๆ ทัว่ ประเทศ พบว่า ประเทศไทยเป็นพืน้ ทีท่ างการ
เกษตร และมีความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่แล้ว แต่ว่านโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลทีผ่ า่ นมา จะเน้นส่งเสริมหรือพัฒนาไปทีอ่ ตุ สาหกรรม พัฒนาประเทศ
ให้ก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม
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“ผมมองว่า อาชีพเกษตรอยูใ่ นสายเลือดของคนไทย แต่อตุ สาหกรรม
ถึงแม้จะพัฒนาหรือเราจะเก่งอย่างไร แต่กต็ ามประเทศอืน่ ๆ ไม่ทนั เพราะเรา
ไม่มีพื้นฐานทางด้านนั้น เราจะเก่งยังไงก็ยังต้องตามหลังเขาอยู่ตลอด และ
ยังโดนเขาเข้ามาเอาทรัพยากร วัตถุดิบ แบบทำ�ลายล้าง โดยเฉพาะวัตถุดิบ
หรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร” นายกอธิบาย
นายกถั่น ยกตัวอย่างให้เห็นภาพของนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการ
ทำ�ลายความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะเรื่องของพลังงาน ที่รัฐบาลมุ่งเน้น
เรื่องการปลูกพืชพลังงาน เช่น การส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำ�มัน กลายเป็นว่า
มาทำ�ลายความมั่นคงทางด้านอาหารแทน ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งประเทศ
และในฐานะที่เป็นตัวแทนในการบริหารระดับตำ�บล ก็หันกลับมามองภาพ
ในระดับตำ�บล ย่อส่วนลงจากระดับประเทศ เพราะเราไม่มศี กั ยภาพพอในการ
ทำ�ใหญ่ระดับประเทศ เลยคิดว่าทำ�อย่างไร ถึงจะรักษาพื้นที่ความมั่นคงทาง
ด้านอาหารในตำ�บลควนรูให้ได้นานที่สุด คิดว่าทำ�อย่างไรถึงจะผลิตอาหาร
ให้พอกับคนในตำ�บลควนรู เหลือบ้างจะได้เอาไปขายให้กบั คนข้างนอก คิดว่า
ทำ�อย่างไรให้ที่ดินในควนรูเป็นพื้นที่สำ�หรับทำ�การเกษตร สำ�หรับปลูกข้าว
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ คิดว่า ถ้าเราทำ�ตรงนี้ได้ ถึงแม้จะไม่รวย แต่ก็ไม่อด
คิดอยู่ประมาณนี้ เลยได้ใช้นโยบายต่างๆ ลงไปเสริม งานเกษตรเพิ่มขึ้น
จากความคิดทีจ่ ะพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับต้นทุนทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่
ทำ�ให้นายกถัน่ เปลีย่ นความคิดจากทีเ่ คยทำ�แต่เรือ่ งอืน่ ๆ เปลีย่ นมาคิดทำ�เรือ่ ง
เกษตร ส่งเสริมปลูกผัก ปลูกข้าว เมล็ดพันธุ์ ซึง่ เป็นฐานในการจัดการเรือ่ งของ
ความมัน่ คงทางอาหาร และส่งผลเชือ่ มโยงให้ท�ำ โครงการต่อเนือ่ งในเรือ่ งของ
อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ด้วยการสะสมประสบการณ์และ
เรียนรู้งานจากที่อื่นๆ
จากแนวคิดของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บนควรรู ฉายภาพ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นได้
ทั่วไป ไม่เพียงแต่แนวคิดในการจัดการ แต่ยังลงมือทำ�จนเกิดเป็นรูปธรรม
และกลายเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ของท้องถิ่นอีกด้วย
116

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

นายกถัน่ เล่าว่า หลังจากทีไ่ ด้เข้าไปทำ�งานกับสถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ (สจรส.) ตอนนัน้ ยังใช้ชอื่ ว่าสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพ (สวรส.) และ
ทำ�ต่อเนือ่ งมาจนมาถึงโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัด
สงขลา พอเข้าร่วมโครงการนี้ จากที่มองอยู่แค่ว่าทำ�อย่างไรให้มีอาหารเพียง
พอสำ�หรับคนควนรู พอได้รว่ มเรียนรู้ ก็พบว่า นอกจากมีอาหารเพียงพอแล้ว
อาหารต้องปลอดภัยด้วย และตอนนั้นคิดว่าพอแล้ว แต่พอเข้ามาเรียนรู้
พบว่า ยังต้องกินให้ถูกกับหลักโภชนาการด้วย ไม่ใช่กินแค่อิ่มอย่างเดียว
ซึ่งรศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ จาก มอ.ก็เข้ามาให้ความรู้เสริมในเรื่องนี้
“ผมได้ความรู้เพิ่ม มีอาหารพอเพียง มีความมั่นคงทางอาหาร
กินอาหารปลอดภัยและสมวัยด้วย ก็เลยได้เข้ามาสูโ่ ครงการนี้ เกิดการพัฒนา
ทีห่ ลากหลายขึน้ มา จากทีท่ �ำ แค่เรือ่ งเดียวแต่สามารถเชือ่ มโยงได้เป็นร้อยเรือ่ ง
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ทำ �แค่ ห นึ่ ง เรื่ อ งแต่ ไ ด้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ร้ อ ยเรื่ อ ง พอได้ ทำ �แล้ ว ผมคิ ด ว่ า
คุ้มค่า เพราะได้ประโยชน์ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้องเลย จนถึงผู้สูงอายุ งานนี้
ทำ�แล้วสบายใจและได้บุญ ถึงจะเหนื่อยสักนิดแต่ก็สบายใจและมีความสุข
ที่ได้ทำ� ผมก็พูดกับทุกคนว่า ถือว่าได้บุญที่ได้ทำ�โครงการนี้” นายกถั่นเล่า
ด้วยความปลื้มใจ
นี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะจากการเริ่มต้นเพียงแค่คิด
ทำ�เรือ่ งเล็กๆ ของนายกถัน่ ทีค่ อ่ ยๆ ขยับจนกลายเป็นเรือ่ งใหญ่ มีเป้าหมาย
ชัดเจน ประกอบกับการไม่นิ่งเฉยเมื่อเจอทางตันของนายก เริ่มหาความรู้
ด้วยการเข้าหาหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้เรื่องที่สนใจและกำ�ลังทำ�อยู่
นายก อบต.ควนรู ยอมรับว่า ความสำ�เร็จของโครงการนี้ คือการได้เรียนรู้
ทำ�ให้ได้พฒ
ั นาตัวเองและนำ�มาท้องถิน่ ทีต่ วั เองบริหารจัดการอยู่ และทีส่ �ำ คัญ
นายกบอกว่า การได้ทำ�งานเรื่องนี้ทำ�ให้เกิดความสุขกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ทำ�และ
ร่วมทำ� และคนในท้องถิ่น
นายกถั่นให้กำ�ลังใจคนทำ�งานทุกคนว่า เหนื่อยสักนิดยุ่งสักหน่อย
เพราะเป็นงานที่ไม่คุ้นเคย ก็ต้องค่อยๆ ปรับกันไป โดยเฉพาะคนของ อบต.
เพราะเขาไม่คุ้นเคยกับงานแบบนี้ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนว่า จากที่เคยทำ�
อะไรสักอย่างก็คดิ ว่าเป็นหน้าทีข่ องคนโน้นคนนีต้ อ้ งทำ� แต่นพี้ อมาทำ�โครงการ
นี้ ซึ่งคิดเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะนอกจากทำ�ตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ตัวเองก็ต้องลงมือทำ�ด้วย แล้วคนอื่นถึงจะมาช่วยทำ�

118

7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

“สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ ผมถือว่า หัวใจของงานนี้ คือได้พัฒนา
คน งานพัฒนาทุกอย่าง พัฒนาอะไรก็ไม่สำ�คัญเท่ากับการพัฒนาคน และ
ทุกส่วนทุกฝ่ายได้ร่วมทำ�กันหมด ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รพ.สต. และกลุ่มผู้ปลูก ผู้ผลิต โดยตรง
และลึกลงไปถึงแม่ครัว ไม่มีงานไหนที่ทำ�ไปจนถึงแม่ครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง
เหมือนกับโครงการนีเ้ ลย” นายก อบต. เผยถึงสิง่ ทีค่ นทำ�งานนีไ้ ด้โดยไม่รตู้ วั
การทำ�งานพัฒนาในเรือ่ งของความมัน่ คงทางอาหาร อาหารปลอดภัย
และโภชนาการสมวัย ถึงแม้จะดูเป็นภาพใหญ่ที่เกินกว่าจะทำ�ให้เป็นจริงได้
ทุกเรื่อง แต่ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ของนายกและคณะทำ�งาน ทำ�ให้สามารถฝ่า
อุปสรรคได้เกือบทัง้ หมด และเริม่ เป็นผลดีทคี่ นให้การยอมรับมากขึน้ นายก
ถั่นบอกว่า ก็ต้องค่อยๆ หาวิธีพูดให้ชาวบ้านเข้าใจ ลงมือทำ�ให้ชาวบ้าน
เห็นว่า สิ่งที่ตนคิดอยู่นั่นเป็นเรื่องที่ดีและมีความเป็นไปได้แน่นอน โดยการ
เริ่มจากปลูกพืชปลูกผัก และการให้ความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำ�
จนการทำ�งานเป็นระบบมากขึ้น
นายกถั่นเล่าย้อนถึงตอนที่เริ่มทำ�ว่า ตอนคิดที่จะทำ�เรื่องนี้ โดยให้
ชาวบ้านปลูกผักตามครัวเรือนก่อน ส่งเสริมให้ปลูกผักทุกครัวเรือน โดยแจก
ท่อซีเมนต์ให้ทกุ บ้าน คนก็ให้ความร่วมมือประมาณ 70-80% แจกท่อซีเมนต์
ให้ทุกบ้าน ทั้งที่ไม่มีความจำ�เป็นอะไร เพราะปกติชาวบ้านปลูกกันอยู่แล้ว
แต่ที่ทำ�แบบนี้เพื่อเป็นกุศโลบาย เพราะถ้าเราไปพูดให้เขาปลูกเฉยๆ ดูจะ
ธรรมดาเกินไป และไม่มีแรงกระตุ้น บางคนไม่ชอบปลูกต้นไม้เลย แต่พอ
มีท่อซีเมนต์วางอยู่หน้าบ้านก็จะทำ�ให้อยากปลูกขึ้นมา ปลูกวางไว้หน้าบ้าน
ก็กลายเป็นไม้ประดับและกินได้ด้วย
วิธีการสร้างแรงจูงใจง่ายๆ ของนายกถั่น ทำ�ให้ชาวบ้านไม่รู้สึกว่า
ต้องทำ�งานเพิ่ม เพียงแต่ทำ�ให้เป็นระบบระเบียบขึ้นมา การเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผัก โดยการใช้กระถางซีเมนต์เป็นเครื่อง
มือนั้น ทำ�ให้ง่ายต่อการพูดคุยเรื่องผักปลอดสารพิษ และประโยชน์ของการ
ปลูกผักเอง ซึ่งชาวบ้านสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งที่ตัวเองทำ� ไม่ว่า
7 เ รื่ อ ง ร า ว อ า ห า ร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา

119

จะเป็นการประหยัดรายจ่าย หรือเรือ่ งของสุขภาพ เพราะได้กนิ ผักทีป่ ลูกเอง
ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าไม่ได้ใส่สารพิษลงไป
นายกถั่ น บอกว่ า แค่ เ รื่ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ช าวบ้ า นปลู ก ผั ก กิ น เองยั ง
สามารถคุยเรื่องเศรษฐกิจได้ คุยเรื่องสุขภาพได้ด้วย ซึ่งปกติชาวบ้านก็กลัว
เรื่องผักที่ซื้อกินจากข้างนอก ว่ามีสารพิษ เลยไม่เป็นเรื่องยากในการชี้นำ�ให้
เขาหันมาสนใจปลูกผักปลอดสารพิษ เหลือจากกินก็เก็บขายกันเองในหมูบ่ า้ น
ใครปลูกอะไรก็เอาขายเอามาแลกกัน
ส่วนนางอมิตตา ประกอบชัยชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลควนรู หรือ รองบุ๋มซึ่งทำ�งานและรับผิดชอบโครงการนี้ด้วย พูดเสริม
นายกถั่นว่า ตอนเริ่มทำ�และต้องเข้าไปประสานงาน คนก็ยังไม่เข้าใจว่า
ทำ�ไมต้องทำ�แบบนี้ ไม่เข้าใจว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรที่เราเข้าไปทำ�เรื่องนี้
ซึ่งชาวบ้านเองก็คงสงสัยเหมือนกัน
นายกถั่นบอกว่า ได้มอบหมายให้รองนายกบุ๋มเข้าไปประสาน
สร้างความเข้าใจในพื้นที่ ให้ข้อมูลเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารและ
โภชนาการ ซึ่งต้องพึ่งพาโรงพยาบาลประจำ�ตำ�บลและโรงเรียนด้วย โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้ามารับฟัง
รองบุม๋ เล่าว่า ปัญหาและอุปสรรคในการทำ�งาน คือ เรือ่ งงบประมาณ
เพราะเวลามีงบประมาณเข้ามา คนสงสัยว่าจะทำ�อะไรกันอีก เรื่องเงิน
จึงกลายเป็นที่สงสัย เพราะฉะนั้นเวลาเราทำ�งานอะไรสักโครงการต้องชี้แจง
ให้ทราบทั่วกัน ซึ่งงบประมาณจากส่วนอื่นๆ จะนำ�มาใช้ยากมาก แต่งบ
ประมาณจาก สจรส. จะใช้ง่าย บางทีงบมีน้อย จะเกิดคำ�ถามว่า ทำ�ไม
ต้องจ้างคนนี้ ซึง่ ก็จริงอย่างทีเ่ ขาคิดกัน เราจึงต้องกระจายไปยังคนอืน่ ๆ ด้วย
“การจ้างทำ�อาหารกลางวันและอาหารว่างเวลามีประชุม จ้างอยู่แต่
คนเดิมๆ นายกเลยต้องเปลี่ยนวิธี มาเป็นอาหารปิ่นโต เราเคยทำ�และเป็น
ที่ประทับใจ แค่แต่ละคนนำ�อาหารมาคนละปิ่นโต มากันร้อยคน มีอาหาร
เป็นร้อยชนิด สามารถเลือกกินได้ตามใจชอบ มีอาหารหลากหลาย และ
การทำ�แบบนี้เป็นการดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ด้วย แต่ก็มีบาง
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พื้นที่เท่านั้นที่ทำ�ได้ บางพื้นที่เป็นชุมชนเมืองยังทำ�ไม่ได้ ซึ่งเพราะเขามอง
ไม่เห็นภาพ เขาก็ปฏิเสธเรือ่ งนี้ แต่ไม่เป็นไร ค่อยๆ เรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นไป
เรือ่ ยๆ” รองบุม๋ เผยอีกหนึง่ วิธใี นการจัดการเรือ่ งของอาหารและงบประมาณ
นายกถั่ น พู ด เสริ ม เรื่ อ งอาหารปิ่ นโตว่ า ตอนนี้ ทำ � อยู่ ที่ ห มู่ 6
ซึง่ เป็นศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเสาธง
หมู่ที่ 6 ตำ�บลควนรู อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลามีคณะมาศึกษา
ดูงาน ซึ่งมีคนเข้าร่วมและนำ�อาหารปิ่นโตไป มีหลายหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4,
5, 6, 9 ตอนนี้เริ่มขยายออกไป หมู่ที่ 1 กับ หมู่ที่ 7 เกือบทุกหมู่บ้าน
แล้วที่เข้าร่วม แต่ยังน้อยอยู่
วิธีคิดของนายกถั่นในการพาอาหารปิ่นโตไปร่วม นอกจากมีอาหาร
ให้กินที่หลากหลายแล้ว ยังทำ�ให้ชาวได้ร่วมเรียนรู้ด้วยว่าทาง อบต.กำ�ลัง
ทำ�อะไร ซึ่งนายกถั่นบอกว่า ส่วนใหญ่จะนำ�อาหารปิ่นโตมาเวลามีคณะ
ศึกษาดูงานจากข้างนอกมาดูงานที่นี่ มาครั้งละประมาณร้อยคน ซึ่งมาบ่อยๆ
ถ้าหากจ้างแม่ครัวทำ� จะได้กับข้าวแค่สองอย่าง แต่ถ้านำ�มาเป็นปิ่นโต
แค่ห้าสิบสาย จะมีกับข้าวเป็นร้อยอย่าง เพราะในแต่ละปิ่นโตจะมีกับข้าว
ถึงสองอย่าง มีขนมหวานด้วย มีผลไม้ด้วย ซึ่งใครจะเอาแกงอะไรมาก็ได้
พอมารวมกันแล้วก็จะครบ อยากกินอะไรสามารถเลือกได้ตามใจชอบ
นอกจากนี้ ในศูนย์การเรียนรูฯ้ เป็นจุดสาธิต มีการปลูกพืชผักทัว่ ไป
สวนสมรม ซึ่งศูนย์จะเป็นสถานที่สำ�หรับประชุม อบรม สัมมนา และรับรอง
คณะทีม่ าศึกษาดูงาน และยังมีกจิ กรรมเสริม คือ สาธิตการปลูกไผ่ เลีย้ งปลา
ปลู ก พื ช ผสมผสาน และทำ � นา ธนาคารข้ า ว และในระดั บ ครั ว เรื อ น
มีครัวเรือนเศรษฐกิจต้นแบบ และที่บ้านของชาวบ้านมีการเพาะพันธุ์ต้นไม้
ตอน ชำ� เสียบยอด ปลูกผักเลี้ยงปลา ถือว่า ครบองค์ประกอบเหมือน
มีคนมาซื้อถึงบ้าน เพราะมีการขายผ่านอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ออนไลน์
การเริ่มทำ�ด้วยเรื่องเล็ก อบต.สามารถรับมือและจัดการได้ทั้งหมด
แต่มีการขยายการทำ�งานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น การทำ�งานร่วม
กันย่อมส่งผลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นายกถัน่ บอกว่า ตอนนีห้ น่วยงาน
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หลักๆ มีโรงพยาบาลประจำ�ตำ�บลและโรงเรียน เพราะทำ�งานร่วมกันตลอด
โดยเฉพาะโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เพื่อที่จะถ่ายทอดให้
ลูกหลานได้เรียนรู้ เรื่องการทำ�การเกษตร เรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
“ตอนนี้ ที่ โ รงเรี ย นวั ดไทรใหญ่ เ ปิ ดให้ วิ ท ยากรในท้ อ งถิ่ น เข้ าไป
ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแล้ว สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง เพื่อ
ให้ชุมชนได้ให้ความรู้กับเด็ก เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ส่วนโรงเรียนชุมชน
บ้านโคกค่ายก็เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ซึ่งมีกลุ่มยุวเกษตรกร มีกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงไก่ไข่ มีการปลูกผักพื้นบ้าน ชะอม
มะขาม พริก มะกรูด เด็กกลุ่มยุวเกษตรก็นำ�ความรู้ตรงนี้กลับไปทำ�ต่อ
ที่บ้าน” นายกถั่นเล่า
การทำ�งานที่ไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมทำ�ให้เกิดผลดีและประสบ
ความสำ�เร็จได้เร็ว ซึ่งนายแนว สิริมุศิกะ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชน
บ้านโคกค่าย เล่าให้ฟงั ว่าสภาพของโรงเรียนมีพนื้ ทีเ่ ยอะ เลยคิดว่าจะปลูกไม้
ประดับ ไม้ดอก การทำ�เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เริม่ คิดเรือ่ งการพัฒนา
โรงเรียนให้มรี ายได้ เริม่ ปลูกต้นมะขาม ชะอม ปลูกเพือ่ หารายได้ให้โรงเรียน
ขายผลผลิตกับเพาะกิ่งพันธุ์ขาย นอกจากนี้มีเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยง
ปลาดุก เลี้ยงกบ และเพาะเห็ด และยังมีโครงการยุวเกษตร แนวคิด
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ตรงนีต้ อ้ งบูรณาการกัน เพือ่ สร้างเด็ก โดยการสร้างพืน้ ทีโ่ รงเรียนให้เป็นระบบ
เด็กจะได้เป็นระเบียบ เป็นการฝึกวินัยให้เด็กจากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ผมคาด
หวังมากที่สุดจากการทำ�เรื่องนี้คือ เด็กต้องได้ความรู้ และรายได้ที่เกิดจาก
กิจกรรมทีท่ �ำ ต้องไปถึงโรงเรียนและเด็กเป็นหลัก และสอนให้เด็กพึง่ ตนเองได้
นับเป็นความสำ�เร็จของการทำ�งานโครงการนี้ จากการบริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลควนรู เมือ่ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ งานก็เดินได้
โดยไม่สะดุด เพราะเมือ่ ทุกคนเห็นความสำ�คัญของสุขภาพ การได้กนิ อาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์ ปลอดสารพิษ ทุกคนก็ตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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สำ � หรั บ นายกถั่ น นั ก คิ ด นั ก พั ฒ นา ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด คิ ด แค่ ทำ � เรื่ อ ง
ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ยังวางแผน
ไปถึ ง การทำ � งานในอนาคต ซึ่ งไม่ ไ ด้ ห ลุ ด ออกไปจากประเด็ น เรื่ อ งของ
สุขภาพ
นายกถั่นบอกว่า จะเน้นเรื่องสุขภาพเหมือนเดิม ในเมื่อสร้าง
ความมัน่ คงทางด้านอาหารได้ เรือ่ งความปลอดภัย และเรือ่ งโภชนาการ ต่อไป
ต้องมองไปที่การพัฒนาด้านสุขภาพ เรื่องสุขภาวะสี่มิติ คือ ทางด้านร่างกาย
สังคม จิตใจ และสติปัญญา นายกถั่นบอกว่า ตอนนี้มีโครงการอยู่ในหัวแล้ว
จะทำ�สถานีสุขภาวะสี่มิติ ตำ�บลควนรู ซึ่งต่อยอดจากโครงการนี้ ทำ�ให้คดิ ต่อ
ได้หลายเรือ่ ง ตอนนีย้ งั ไม่ได้คดิ ลงไปในรายละเอียด ซึง่ งานทีจ่ ะทำ�จะรวบรวม
เอาพื้นที่ที่เคยทำ�มาทั้งหมดมาทำ�มาต่อยอด ซึ่งจริงๆ แล้ว เรื่องที่จะทำ�มันมี
อยู่แล้ว เพียงแต่เราเอามาจัดให้เป็นเรื่องให้เป็นระบบขึ้นมา
“สถานีสุขภาวะฯ ผมมองในเชิงการพัฒนาว่า คนหนึ่งคน เราจะ
มองแค่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เมื่อก่อนคิดว่าคนแข็งแรงสมบูรณ์คือสุขภาพ
ดีแล้ว แต่จากการทำ�โครงการนี้ เราได้เรียนรูแ้ ละพบว่าแค่นนั้ ยังไม่พอ สถานี
สุขภาวะตามความคิดของผม ถ้าผมได้คุยกับคนที่มีความรู้ จะสามารถ
ปรับอะไรได้อีก ผมมองว่า คนต้องมีความพร้อม คนที่จะให้ดีสมบูรณ์ได้
ต้องมีพร้อมทัง้ สีอ่ ย่าง คือ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจต้องดี ต้องเอือ้ เฟือ้
ต้องเป็นคนมีจิตอาสา ต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และอยู่ร่วม
ได้กับสังคมที่หลากหลาย ถึงจะเป็นคนไม่มีความรู้ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เป็น
คนทีใ่ ฝ่รู้ ต้องขยัน หมัน่ เรียนรูอ้ ยูต่ ลอด ซึง่ ผมจะใช้สถานีตรงนีเ้ พือ่ สอนคน
โดยทีท่ �ำ ให้เขาเห็นและสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองทัง้ หมด ให้เขาได้คดิ ของ
เขาเอง ให้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนคน ผมคิดไว้แบบนี้ ซึ่งผมวางแผนไว้ว่าจะทำ�
ปีหน้า” นายกเผยถึงแผนงานที่จะทำ�ในอนาคต
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ธรรมนูญสุขภาพที่ชะแล้
นอกจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลควนรูแล้ว ยังมีทอ้ งถิน่ ทีใ่ ห้ความ
สำ�คัญกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ
สมวัย อีกหนึ่งแห่ง คือ เทศบาลตำ�บลชะแล้ ซึ่งผู้บริหารให้ความสำ�คัญ
ต่อเรื่องนี้ ถึงกับมีธรรมนูญสุขภาพเป็นของตัวเอง ซึ่งมีกิจกรรมครบทั้งสาม
เรื่อง และเรื่องที่โดดเด่น คือ โภชนาการอาหารสมวัย
ที่ศูนย์เด็กเล็กสว่างอารมณ์ เทศบาลตำ�บลชะแล้ มีแนวคิดในการ
ทำ�งานสร้างเสริมโภชนาการเด็ก ตามสูตร Thai school lunch เช่นเดียว
กับที่ อบต.ควนรู
ครูสินีนาฏ ทองคำ� หรือครูนี เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนทำ�อาหาร
กลางวั น สำ �หรั บ เด็ ก อยู่ แล้ ว และประมาณสองปีที่แล้วได้รับคำ�แนะนำ�
จาก มอ.หาดใหญ่ว่า ในแต่ละมื้ออาหารเด็กต้องได้รับสารอาหารครบ
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ทั้งห้าหมู่ พอโครงการนี้เข้ามา เราก็เริ่มใช้วัตถุดิบในชุมชน แม้ว่าเด็กจะ
ไม่ค่อยชอบกินผัก ที่ชอบกินก็มีไม่กี่อย่าง พวกผักกาด ตำ�ลึง แต่เราก็
พยายามให้มผี กั ในทุกมือ้ ซึง่ ในการทำ�เมนูอาหารตามโปรแกรม Thai school
lunch นั้น จะมีปัญหา เพราะหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารไม่ค่อยได้
“เมื่อก่อนจะมีแม่ครัวเหมาทำ�อาหาร ตอนนี้เปลี่ยนมาให้ครูจัดการ
เอง เด็กทั้งหมดมีห้าสิบคน ตั้งแต่อายุสองปีครึ่งถึงสี่ปี พอทำ�อาหาร
ให้เด็กเอง สามารถเลือกวัตถุดิบปลอดสารพิษได้ แต่สำ�หรับผลไม้ บางที
เราก็ต้องซื้อตามท้องตลาด จะให้เด็กกินถั่วเขียวต้มน้ำ�ตาล เดือนละสอง
ถึงสามครั้ง” ครูนีเล่า
ครูนีบอกว่า การพัฒนาทำ�ให้อาหารได้คุณภาพ แต่งบประมาณ
ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในเทอมแรก ครูต้องใช้เงินตัวเองชดเชย และจากการ
ที่ได้คุยกับศูนย์เด็กเล็กที่อื่นๆ พบปัญหาเหมือนกัน คือ การเหมาทำ�อาหาร
ให้เด็ก อาหารไม่ค่อยมีคุณภาพ แต่ถ้าครูทำ�เอง ขาดเหลืออะไร ครูสามารถ
วิ่งหาเพิ่มเติมได้ และนอกจากนี้ก็ยังเสนอต่อเทศบาลว่า จะปลูกผักเอง
เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการปลูกผักด้วย
“ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็ก โดยเฉพาะเรื่องน้ำ�หนัก ตอนนี้
มีประมาณสิบคน น้ำ�หนักเกินสองคน และส่วนสูงตามเกณฑ์ ระบบเฝ้า
ติดตามโภชนาการสมวัย จะชั่งน้ำ�หนักทุกเดือน และติดตามโปรแกรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเด็กผอมน้ำ�หนักไม่ถึงเกณฑ์ เราสามารถแก้ได้
แต่เรื่องเด็กอ้วน เราแก้โดยไม่ให้เด็กกินนมขวด แต่ทำ�ได้เฉพาะตอนเด็ก
อยู่ที่ศูนย์เท่านั้น พอกลับไปบ้านเด็กก็กินนมขวดเหมือนเดิม เราจะประชุม
ผู้ปกครองและรายงานให้ผู้ปกครองทราบ ปีละสองครั้ง แต่ถ้ามีปัญหาอะไร
ก็สามารถเรียกผู้ปกครองประชุมนอกรอบได้”
ทางด้านครูกนกวรรณพร แสงจันทร์ หรือ ครูดา ซึ่งเป็นคนทำ�
โปรแกรม Thai school lunch ส่งรายงานให้เทศบาลทุกเดือน และเรายัง
ทำ�หนังสือถึงผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือในการเลือกเมนู
อาหารสำ�หรับเด็กด้วย
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ครูของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ บอกว่า การได้สอนเด็กดูแลเด็กเป็น
ความสุขอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเราได้เห็นการพัฒนาของเด็กไปในทางที่ดีขึ้น
ทุกๆ ด้าน เห็นเด็กอยู่ดีกินดี ได้รับอาหารที่ปลอดภัยและได้รับสารอาหาร
ครบทัง้ ห้าหมู่ เด็กนอนหลับ พักผ่อน เล่นกับเพือ่ นๆ เด็กมีความสุข เห็นเด็ก
มีความสุขครูกม็ คี วามสุขไปด้วย เห็นเด็กๆ มีพฒ
ั นาการทางร่างกาย อารมณ์
สังคม จากพืน้ ฐานของการได้กนิ อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ เด็กอิม่ ท้อง สมองก็เดิน
นั่ น เป็ น คำ � บอกเล่ า ของคนที่ ป ฏิ บั ติ งานในด้า นโภชนาการสมวัย
ในแต่ละศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำ�บลชะแล้
นายวิชิต สิทธิพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลชะแล้
เล่าที่มาที่ไปของโครงการการขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับ
ท้องถิ่นว่า ปีนี้ย่างเข้าปีที่สอง เป้าหมายอยากให้มีแผนที่ทางอาหาร และจะ
พยายามทำ�ให้เป็นรูปเป็นร่างภายในสองถึงสามเดือนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการบูรณาการภาวะโภชนาการ ซึ่งตัวชี้วัดที่เราได้ทำ�เมื่อปีที่แล้ว ภาวะ
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เด็กขาดสารอาหารหรือน้ำ�หนักเกินมียี่สิบสองราย ยกตัวอย่างให้ดูเฉพาะ
ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อน โดยให้ครูติดตามและเปลี่ยนระบบอาหารของเด็ก
ซึ่งถือว่า ช่วยได้ระดับหนึ่ง จากปัญหาตั้งแต่เริ่มทำ�มา จากเด็กทั้งหมด
ประมาณหกสิบคน และเด็กตกอยู่ในภาวะเกินและขาดสารอาหารยี่สิบสอง
คน ถือว่าค่อนข้างสูงมาก พอเราปรับเปลี่ยนอาหารแล้ว ก็ให้ครูติดตาม
ประเมินผล วัดส่วนสูงชั่งน้ำ�หนักเป็นประจำ� วัดเด็กเสร็จก็ทำ�ประชาคม
กับผูป้ กครอง ผลปรากฏว่าตอนนี้ เด็กทีอ่ ยูใ่ นภาวะขาดอาหารและเกินเหลือ
อยูเ่ พียงห้าถึงหกคน ซึง่ อาจจะไม่เต็มตามเกณฑ์ เพราะเด็กบางส่วนเรียนจบ
ไปแล้วด้วย ตอนนี้รวมทั้งเด็กที่เข้ามาใหม่ห้าถึงหกคนนี้ไม่มีภาวะขาดสาร
อาหาร มีแต่น้ำ�หนักเกิน เด็กอ้วน ซึ่งถือว่า ดีขึ้นมาก
“ตอนนีใ้ ห้ครูตดิ ตามตลอด ซึง่ ผมเน้นทำ�ทีศ่ นู ย์เด็กเล็กก่อน ทุกวัน
ครูที่ศูนย์เด็กเล็กจะส่งเมนูอาหารมาให้ ครูทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี และตั้งใจทำ�กันทุกคน ทำ�ประชาคมกับชาวบ้าน ซึ่งการทำ�แบบนี้
เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ไม่ง่าย ที่เทศบาลรับทำ�เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่น พื้นที่
ตำ�บลอื่น รถรับส่งเด็ก ผู้ปกครองต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่ที่นี่
ทางเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด”
รองวิชิตเล่าว่า พอได้มาทำ�โครงการบูรณาการอาหาร เมื่อปีที่แล้ว
ตอนทำ�ประชาคม ผู้ปกครองถามว่า จะมีปัญหาอะไร ลูกเขากินดีทุกวัน
เขาคิดว่า เราทำ�ประชาคมในคราบของนักการเมือง หรือเพื่อหาเสียงนั่นเอง
บางคนพูดประมาณว่า “ลูกหมันกินดีพรือ เที่ยวมายุ่งลูกเพื่อน” ซึ่งสิ่งที่เรา
ทำ�อยูน่ ี้ ก็เป็นเรือ่ งทีด่ ี เหมือนเวทีทเี่ ราทำ�ให้เขาเห็น เพราะเวลาเราทำ�เราจะ
เชิญหน่วยงานมาให้ความรู้ เลยทำ�ให้เขาเชือ่ เพราะคนทีม่ คี วามรูม้ าให้ขอ้ มูล
เขาเองก็ได้มโี อกาสศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล
และรศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ มาลงพื้นที่ เก็บข้อมูลด้วย ซึ่งถ้าคิดให้ดี
ก็ถือว่าสิ่งที่เราทำ�อยู่นี่ ก็สมบูรณ์แบบ
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“เรามีเครือข่ายข้างนอกช่วยหนุนเสริม เพราะถ้าทำ�ตามลำ�พังก็อาจ
จะไม่ประสบผลสำ�เร็จ ถือว่าโชคดี ที่ได้รับการหนุนเสริม ไม่เฉพาะเรื่อง
เงินทุน แต่มีการหนุนเสริมในเรื่องของความรู้ด้วย ถือว่ามากทีเดียว เราก็
เป็นแค่ตวั เชือ่ มให้ ระหว่างชาวบ้านกับคนทีม่ าให้ความรู้ เพราะถ้าอยูๆ่ นายก
หรือรองนายกผุดโครงการแบบนี้ขึ้นมา ชาวบ้านก็จะต่อต้าน เพราะนายก
หรือรองนายกไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งนี้ พอเราเชิญภาคีเครือข่ายจากข้างนอกเข้ามา
ก็ทำ�ให้เขาเชื่อมั่นมากขึ้น”
รองนายกเล่าว่าตอนทำ�ประชาคม บอกผู้ปกครองว่า ไม่ว่าเด็กจะ
ขาดสารอาหารหรือน้ำ�หนักเกิน จะมาฝากความหวังไว้ที่เทศบาลอย่างเดียว
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ไม่ได้ เพราะเด็กกินกับเราแค่หนึ่งถึงสองมื้อ เด็กมาตอนเช้า ก็ได้กินข้าวต้ม
ที่ มี โ ภชนาการครบตามที่ ค รู ไ ด้ จั ดโปรแกรม ตอนเที่ ย งได้ กิ น อาหารที่ มี
โภชนาการครบ แต่มื้อที่เด็กกลับไปกินที่บ้าน ผู้ปกครองจะตามใจลูกหลาน
ซึ่งไม่ได้ใส่ใจเรื่องโภชนาการ
“เป้าหมายทั่วไป ผมอยากจะปลูกผักในศูนย์เด็กเล็ก แต่ที่ตรง
นั้นไม่ค่อยเหมาะ แต่ผมจะหาดินมาถมให้ ปรับพื้นที่ ซึ่งผมฝากให้แม่ครัว
ช่วยดูแล แม้เป็นภาระเพิม่ ขึน้ มานิดหน่อย แต่แม่ครัวไม่ตอ้ งไปหาซือ้ วัตถุดบิ
ในการปรุงจากทีไ่ กลๆ เพราะมีอยูใ่ นศูนย์เด็กเล็กอยูแ่ ล้ว และอาจจะเป็นการ
กระตุ้นสร้างจิตสำ�นึกให้กับผู้ปกครองเด็ก เช่น เวลาเราเชิญผู้ปกครอง
มาประชุม อย่างน้อยผูป้ กครองได้เห็นได้รเู้ รือ่ งผักปลอดสารพิษ” รองนายก
เผยถึงแผนที่วางไว้
รองวิชิตเล่าว่า ตอนนี้ให้ทางโรงเรียนวัดชะแล้ปลูกประมาณห้า
ถึงหกแปลงแล้ว แต่เสียดาย โรงเรียนวัดชะแล้ไม่มีพื้นที่ เพราะอยู่ติด
กับภูเขาอยู่ติดกับวัด แต่เราให้ความสำ�คัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปลูกผัก
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ปลอดสารพิษ กระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความสำ�คัญ ทำ�ทั้งน้ำ�หมักชีวภาพ
ซึ่งทางเทศบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ และช่วยหนุนเสริมเรื่องของเมล็ด
พันธุ์ และปุ๋ย พยายามปรับแผน บางทีก็ปรับได้ช้า เพราะโรงเรียนทั้งสาม
โรงเรียน และชาวบ้านอีกห้าหมู่บ้าน ปกติก็ทำ�กันจริงๆ ปลูกผักแลกกันกิน
ไม่ได้เป็นทางการ แต่คิดว่าจะทำ�เป็นกลุ่มและใช้ผักจากตรงนี้มารองรับแขก
ที่มาเยี่ยมเยือน ต่อไปถ้าแผนที่แหล่งอาหารเสร็จสมบูรณ์ ทุกคนก็จะรู้
ทั่วถึงกัน
รองนายกให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งโภชนาการถึงขัน้ ให้มนี กั โภชนาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการจริงๆ มาทำ�งานในท้องถิ่น แต่ทว่าติดขัด
กับระเบียบของเทศบาล จึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยการให้ สท. ไปหา
คนหรืออสม.หมู่บ้านละหนึ่งคน เพราะการบูรณาการอาหารหรือโภชนาการ
อาหาร พวกเขาจะเข้าถึงและมีความรู้มากกว่า ค่อยๆ ฝึกไปเพื่อให้เป็น
นักโภชนากรโดยการฝึกไปอบรม หาความรู้เพิ่มเติม เพราะไม่สามารถหา
นักโภชนากรโดยตรงไม่ได้
นอกจากนี้ รองวิชิตยังเล่าถึงความคิดที่จะหางบประมาณให้แม่ครัว
ของโรงเรียนปลูกผักเองทีบ่ า้ น เพราะโรงเรียนไม่มพี นื้ ที่ ถึงแม้ตอนนีแ้ ม่ครัว
ของโรงเรียนปรับซือ้ วัตถุดบิ ในการปรุงอาหาร แต่ถา้ ได้ปลูกผักเองก็จะดีกว่า
มั่นใจกว่า ซึ่งพอจะช่วยได้บางส่วน
รองนายกบอกว่า เมื่อมีการส่งเสริมเรื่องผักปลอดสารพิษ ทั้งที่
บ้านและทีโ่ รงเรียนแล้ว ยังไงตลาดปลอดสารพิษก็เกิดแน่นอน ตลาดสีเขียว
ที่ทำ�กัน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ปัญหาที่มี คือ ผลผลิตไม่พอขาย เวลาจัด
กิจกรรมมีเวทีให้เด็กให้ชาวบ้านได้แสดงออก เพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริม
ให้ครบ และสร้างจิตสำ�นึกให้เขา ให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เคยเสนอให้รวม
กลุ่มออมทรัพย์ เพราะเป็นการสร้างความยั่งยืน และเทศบาลมีงบประมาณ
สามารถให้งบอุดหนุนง่าย โดยรวมกลุ่มจดทะเบียนชัดเจน และยังมีกลุ่ม
อื่นๆ ที่มีหน่วยงานให้งบสนับสนุน ทางเทศบาลจะหาหน่วยงานมาให้ความรู้
เพือ่ เป็นแรงกระตุน้ ขอให้ชาวบ้านมีการรวมกลุม่ และสนใจจะทำ�อย่างจริงจัง
รองนายกเล่าว่า ไม่ได้ท�ำ งานหรือเข้าไปประสานงานให้ชาวบ้านอย่าง
เดียว แต่ที่บ้านของตัวเองก็ลงมือทำ�ด้วย ปลูกผักที่บ้าน แจกด้วยกินด้วย
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เพราะโครงการนี้ทำ�แล้วรู้สึกมีความสุข ได้ชักชวนญาติพี่น้องมาทำ� และ
อธิบายให้เขาเข้าใจถึงทีม่ าทีไ่ ป และมีผลดีอย่างไร แต่ทกุ วันนีต้ อ้ งยอมรับว่า
คนตื่นตัวเรื่องโรคภัยต่างๆ มากกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะมะเร็ง ซึ่งบางคน
ก็ไม่รวู้ า่ มาจากการกินผักกินปลาทีม่ สี ารพิษ ชาวบ้านถามว่า เนือ้ หมูมสี ารพิษ
ได้อย่างไร เราก็บอกเขาว่า มีการฉีดยาให้หมู และตัง้ แต่ผมมาทำ�เรือ่ งอาหาร
ปลอดภัย ทำ�เรื่องธรรมนูญสุขภาพ และทำ�ให้ผมตระหนัก ทำ�ให้ผมเลิกสูบ
บุหรี่ เพราะผมทำ�เรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพ ประชุมแต่ละครัง้ ก็พดู ให้คนอืน่ ฟังว่า
สารเคมีมีพิษอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตัวเองยังสูบบุหรี่ ผมก็พูดได้ไม่เต็มปาก
นึกอยากเลิกผมก็เลิกเลยทันที” รองนายกเผยถึงงานที่ทำ�
รองวิชติ ตัง้ ข้อสังเกตว่า สิง่ ทีท่ �ำ ให้คนชะแล้ตระหนักได้ คือ เรือ่ งของ
การแพทย์ พอเขาเข้ามาตรวจความดัน คนก็ตนื่ ตัวกัน ตอนนัน้ ผมยังแปลกใจ
พอเข้ามาทำ�ตรงนีเ้ อง ผมเกิดคำ�ถามเลยว่า ทำ�ไมไม่ได้อย่างใจ แต่ท�ำ ไมนายก
คนก่อน (นายขุนทอง บุญยประวิตร)ทำ�ธรรมนูญสุขภาพ ทำ�ไมมีคนสนใจ
ให้ความร่วมมือเกินเป้าหมาย เพราะประชาคมต้องการแค่สองร้อยคน แต่คน
สนใจประมาณสามร้อยคน ในแต่ละครั้ง จัดกิจกรรมอะไร คนมาร่วมเต็มทุก
เวที ทำ�ไมคนถึงให้ความร่วมมือขนาดนี้ นายกคนนีน้ อกจากทำ�ให้ผมแปลกใจ
แล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเข้ามาทำ�ตรงนีด้ ว้ ยความเต็มใจและตระหนักดี
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ความสุขของคนชะแล้ ถ้าทำ�โครงการบูรณาการอาหาร ความมั่นคง
ทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยได้เต็มรูปแบบ บวกกับ
ธรรมนูญสุขภาพที่ขับเคลื่อนอยู่ หากประสบความสำ�เร็จ จะสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับชาวชะแล้ คนจากที่อื่นมาเพื่อที่จะมาศึกษาดูงาน เพื่อศึกษา
ธรรมนูญสุขภาพ นำ�ไปใช้เพราะเป็นตำ�บลต้นแบบ ในเมื่อมีพร้อมทุกสิ่ง
มีต้นทุนภาคีเครือข่าย ประกอบกับทุนทางมรดก สังคม วัฒนธรรม นับเป็น
เรื่องที่น่าภูมิใจ
จากการทำ�งานของท้องถิน่ ทัง้ สองพืน้ ที่ ทัง้ องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ควนรู และเทศบาลตำ�บลชะแล้ ถือว่ามีศกั ยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการ
ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
และท้องถิ่น ในฐานะที่ได้รับการกระจายอำ�นาจและบริหารจัดการโดยตรง
นับเป็นเรื่องใหม่ที่ท้องถิ่นหันมาใส่ใจและให้ความสำ�คัญกับเรื่องสุขภาพ
โดยท้องถิ่นทั้งสองทำ�อย่างจริงจังและผลออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งที่เทศบาล
ตำ�บลควนรูสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ และที่เทศบาลตำ�บลชะแล้
มีธรรมนูญสุขภาพเป็นของตัวเอง สามารถเป็นแบบอย่างและแนวทางให้กับ
ท้องถิน่ อืน่ ๆ ได้ เพราะฉะนัน้ ในเมือ่ ท้องถิน่ มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาและ
การจัดการในเรือ่ งของความมัน่ คงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ
สมวัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของทุกคน ท้องถิ่นอื่นๆ ก็สามารถทำ�ได้
เช่นกัน แต่ตอ้ งมีการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทมี่ คี วามคิดสร้างสรรค์และลงมือ
ทำ�อย่างจริงจัง •
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อาหารของแม่
เมนูร้อยรัดความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร
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“อาหารของแม่ ความอร่อยไม่ได้อยูท่ ฝี่ มี อื ใดๆ ทัง้ สิน้ แต่อยูท่ คี่ วาม
รักและความใส่ใจ” เป็นประโยคที่คุณสุวรรณี เกิดชื่น หรือพี่เล็ก ผู้ดำ�เนิน
รายการสงขลามหาชน ตอน อาหารของแม่ พูดไว้ตอนเข้ารายการ ฟังแล้ว
รู้สึกได้ถึงความรักและความยิ่งใหญ่ที่แม่มีให้กับลูก โดยแสดงออกผ่านการ
ทำ�อาหารให้ลูกกิน ความรักและความใส่ใจ สำ�คัญกว่าอะไรทั้งสิ้น
ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว เป็ น แบบ
ต่างคนต่างอยู่ ชีวติ เดินไปบนความสะดวกสบายของเงินทองและเทคโนโลยี
บางวั น พ่ อ แม่ ไ ม่ ไ ด้ เ จอหน้ า กั บ ลู ก เลย อาจจะเป็ น เพราะพ่ อ แม่ ทำ � งาน
การไม่ได้พบปะพูดคุยกันบ้างของคนในครอบครัว อาจนำ�ไปสู่ปัญหาได้
เพราะเมื่อลูกมีปัญหา ก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร มารู้อีกทีตอนที่เกิดปัญหา
ขึ้นแล้ว
แม้ว่าการทำ�กับข้าวด้วยกัน กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันของคน
ในครอบครัว ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่บนโต๊ะอาหาร ไม่ได้มีเพียงแต่อาหาร
เท่านั้น นอกจากประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่แม่หรือคนปรุงใส่ใจเลือก
เป็นอย่างดี โต๊ะอาหารยังเป็นพื้นที่สำ�หรับพูดคุยร้อยรัดความผูกพันของ
แต่ละคนเข้าด้วยกัน ทั้งยังเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคน
ในครอบครัว
นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ได้พูดในรายการสงขลามหาชน ตอน อาหารของแม่ ‘ผู้บริหารสำ�คัญนะ’
ช่วงยุทธศาสตร์และนโยบายระบบอาหารของจังหวัดสงขลา ไว้วา่ ครอบครัว
อยูไ่ ด้ และได้พดู คุยกันมาก คือ บนโต๊ะอาหาร แต่มเี รือ่ งให้หว่ งอยูห่ นึง่ อย่าง
คือ เด็กปัจจุบันเข้าครัวไม่เป็น ตำ�เครื่องแกงไม่เป็น ไม่รู้จักวิธีหั่นตะไคร้
ไม่รู้จักเครื่องปรุงและวัตถุดิบ อยากกินอะไรก็ซื้อฟาสฟู๊ดส์อย่างเดียว
ช่วงทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน การคุยบนโต๊ะอาหารถือว่าทำ�ให้เกิดความอบอุน่ ในครอบครัว
อย่างน้อยได้คุยได้เห็นหน้ากัน ได้ถามสารทุกข์สุขดิบ คิดว่า ชีวิตความเป็น
ครอบครัวต้องเริ่มบนโต๊ะอาหาร ได้เจอกันทุกวันอย่างน้อยวันละมื้อ และ
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ยังส่งเสริมให้รู้จักวิถีชีวิตของความเป็นไทย ซึ่งครอบครัวต้องสอนต้องสร้าง
“ในครอบครัวเราต้องคุยกันว่า คุณค่าของความเป็นไทย อาหารไทย
ไปที่ไหนๆ ใครก็สนใจ บางทีไปต่างประเทศแล้ว กินอาหารไทยก็รู้ว่าไม่ใช่
รสชาติไทยแท้ ก็ต้องวกกลับมาดูว่า เราจะทำ�อย่างไร เพื่อรักษาทรัพยากร
ของเรา อาหารทะเลอยู่คู่กับประเทศไทย ถ้ามาประเทศไทยก็ต้องอาหาร
ทะเลสดๆ เพราะฉะนั้นเราจะทำ�อย่างไร ที่จะผลิตของเหล่านี้เพื่อเลี้ยงคน
ให้ได้ ซึ่งฝ่ายนโยบายต้องไปคิด”
พวกผักสวนครัวที่ปลูกได้ข้างๆ บ้าน เช่น พริก โหระพา ตะไคร้
ต้องสอนให้ลูกเรารู้จัก สอนให้ลูกปลูก พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบของลูก
ในครอบครัว ลูกก็จะซึมซับ พอเขามีลกู ลูกเขาก็จะซึมซับ นีค่ อื การถ่ายทอด
จากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง ผมเองก็ได้รับการถ่ายทอดเรื่องอาหารจากพ่อแม่
เพราะครอบครัวขายอาหาร
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วันณี เกิดชื่น หรือพี่เล็ก...เล่าที่มาที่ไปของการทำ�รายการอาหาร
ของแม่ให้ฟงั ว่า ตัง้ แต่เริม่ ทำ�ปีแรก ทำ�หน้าทีเ่ ป็นแผนสือ่ ทำ�การสือ่ สารให้กบั
โครงการอาหารทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนความมั่นคงทางอาหาร
อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย โจทย์อยู่ที่ว่าถ้าจะเอาสามเรื่องนี้
ไปสื่อสาร มันคงยุ่งยากพอสมควร แล้วก็ประชาชนคงไม่เข้าใจและไม่มีใคร
สนใจ แค่บอกว่าความมัน่ คงทางอาหารคืออะไร อาหารปลอดภัยเป็นอย่างไร
โภชนาการทีเ่ หมาะสมคืออะไร หมายความว่ายังไง โดยพืน้ ฐานส่วนใหญ่ทกุ คน
รับรู้ แต่พวกเขาไม่ได้ตระหนัก แผนสือ่ ก็เลยรวมกลุม่ คุยกันในเรือ่ งของอาหาร
ว่ า จะผลั ก ดั น ทำ �ให้ เ รื่ อ งของระบบอาหารเข้ า ถึ ง ประชาชนและทำ �ให้ เ ขา
ตระหนักได้อย่างไรกัน
“เรารู้ว่าคำ�ว่าอาหารเป็นคำ�ที่ง่าย แต่มันยาก มันยากตรงที่ว่า
อาหารเป็นปัจจัยสำ�คัญ คนจะนึกถึงปัจจัยสี่ ในคำ�ว่าอาหารได้อย่างไง ก็เลย
คิดว่าถ้าเราจะทำ�ให้เรื่องของอาหารเป็นเรื่องสำ�คัญ เราจะทำ�ได้อย่างไร
จนในที่สุดก็เลยคิดว่า ต้องหาคำ�ใดคำ�หนึ่งมาอธิบายคำ�ว่าอาหาร คุยกันไป
คุยกันมา ก็ได้พูดถึงเรื่องกับข้าวกับปลา คนนั้นชอบเมนูนี้ คนนี้ชอบเมนูนั้น
ของแม่ ก็เลยตกผลึกกับคำ�ว่ากับข้าวของแม่ แต่ดูไปดูมาน่าจะมีคำ�ที่ดี
กว่านัน้ เพราะถ้าใช้ค�ำ ว่ากับข้าวของแม่ คนจะมองไปทีอ่ าหารเพียงอย่างเดียว
แต่ถ้าใช้คำ�ว่าอาหารของแม่ ก็จะมองเห็นสามมิติเลย” พี่เล็กอธิบายถึงที่มา
ที่ไปของคำ�ว่าอาหารของแม่
ถึ ง แม้ จ ะไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย ในการถ่ า ยทอดคำ �ให้ เ กิ ด เป็ น ภาพใน
จินตนาการของคนทั่วไป แต่ในฐานะคนทำ�สื่อ คำ�ว่าอาหารของแม่ พี่เล็ก
บอกว่ามองออกเป็นภาพสามมิติเลย แต่ถ้าคนทั่วไปอาจจมองแค่เรื่องของ
กับข้าว เราอยากจะเจาะลึก แต่ความหมายมันไม่ใช่ เลยคิดว่าจะต้องหา
แคมเปญในการโฆษณาเรือ่ งของอาหาร ดังนัน้ แคมเปญทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ จึงออก
มาเป็นคำ�นี้ คือ “อาหารของแม่”
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“อาหารของแม่ แต่เราจะไม่บอกว่า อาหารของแม่หมายความว่า
อย่างไร เราอยากจะให้มันมีความอิสระมากที่สุด คือ คุณคิดอะไร เราคิด
อะไร ต่างคนต่างคิด มันก็จะออกมาหลายมิติ แต่โดยนัยยะคำ�คำ�นี้แล้ว
มันคือเรื่องของอาหารของแม่ที่เห็นความมั่นคงทางอาหาร เห็นอาหารที่
ปลอดภัย และเห็นโภชนาการที่สมวัยด้วย”
พี่เล็กให้นิยามคำ�ว่าอาหารของแม่ว่า ไม่ได้ตีความแค่ว่า แม่คือ
แม่ผใู้ ห้ก�ำ เนิด แต่นยิ ามความหมายของคำ�ว่าอาหารของแม่วา่ “แม่คอื ผูใ้ ห้”
ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัว แม่ครัว คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ย้อนหลังกลับไป
ตอนสมัยโบราณ เจ้าของบ้านจะถามว่ากินข้าวหรือยัง เพราะฉะนั้น คำ�ว่า
อาหารของแม่จะมีมิติของ “การแบ่งปัน” แต่โดยนัยยะความหมายกว้างๆ
เน้นว่า อาหารของแม่ทำ�ให้เห็นความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร
คำ�ว่าแม่ ถึงแม้จะเป็นคำ�สัน้ ๆ ง่ายๆ ทีท่ กุ คนรูจ้ กั กันดีในความหมาย
ของผู้ให้กำ�เนิด แต่สำ�หรับคำ�ว่า อาหารของแม่ มีความหมายกว้างๆ นั้น
เยอะมาก ซึ่งพี่เล็กอธิบายให้เห็นภาพชัดๆ ว่าแม่สัมพันธ์กับความมั่นคงทาง
อาหารอย่างไร คำ�ว่าแม่สัมพันธ์กับอาหารปลอดภัยได้อย่างไร และคำ�ว่าแม่
สัมพันธ์กับเรื่องโภชนาการได้อย่างไร โดยยกตัวอย่าง แม่ธรณี จะให้อาหาร
ผลผลิ ตทางการเกษตร แม่ ค งคา ให้ อ าหารทะเล แม่โ พสพ ให้ข้า ว
เมือ่ มองแบบนี้ ก็จะเห็นคำ�ว่าแม่ในมิตขิ องอาหาร ส่วนเรือ่ งของความปลอดภัย
แม่เป็นผูใ้ ห้ส�ำ หรับทุกคน จะให้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ แก่คนทีร่ กั ถ้าหากทุกคนตระหนัก
ถึงคำ�คำ�นี้ได้ว่า เป็นผู้ให้ ทุกคนก็จะใส่ใจ เลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด เลือกแต่สิ่ง
ที่ปลอดภัยที่สุด สำ�หรับเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสม คนก็จะนึกถึง
ทุกช่วงวัย ไม่ใช่เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น แต่ครบวงจร ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์
จนถึงวัยผู้สูงอายุ โภชนาการที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยเป็นยังไง
“เมื่อใช้คำ�ว่าโภชนาการเหมาะสม ไม่เพียงแต่เห็นว่าแต่ละช่วงวัย
ต้องดูแลให้เหมาะสมยังไง แต่ยังเห็นวิธีการถ่ายทอดในแต่ละช่วงวัยสู่อีก
วัยด้วย โภชนาการที่เหมาะสมจากเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ วัยชรา วิธีการ
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ถ่ายทอด จากผู้สูงวัยถ่ายทอดสู่รุ่นแม่ แม่สู่รุ่นลูก เมื่อเรามองภาพรวม
ทุกอย่างก็จะเป็นวงจร เป็นวงกลมหมุนเวียนถึงกัน”
นายชัยวุฒิ เกิดชืน่ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการแผนการสือ่ สารสาธารณะ
เพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา
พูดเสริมที่พี่เล็กเล่ามาว่า เวลาสื่อถ่ายทอด จะต้องมีความรู้สึกเข้ามา
เกี่ยวข้อง ความเชื่อของคนไทย จะเดินต่อไปได้จะต้องมีความรู้สึกร่วม
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรืออะไรก็ตาม ในยุคของตนจะถูกถ่ายทอดมาจาก
พ่อแม่ และมีความผูกพันกับผู้ใหญ่อย่างลึกซึ้ง กินข้าวด้วยกัน คุยกัน
ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัว เพราะฉะนั้นไม่ได้คุยกับพ่อแม่แค่เรื่อง
อาหาร แต่คุยกันถึงเรื่องชีวิตบนโต๊ะอาหาร พยายามคิดว่าจะถ่ายทอด
ความรู้สึกยังไงผ่านทั้งสามแบบ ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย
โภชนาการสมวัย
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ทางด้านพี่เล็กเน้นว่า ถ้าหากตระหนักถึงคำ�คำ�นี้ ว่าแม่คือผู้ให้
เรื่องที่ทำ�ก็จะไปในทางเดียวกัน ก็เลยเป็นที่มาของคำ�ว่า “อาหารของแม่”
คือ มองว่าตรงกัน ความตั้งใจเดิม ต้องการหาแคมเปญเพื่อรณรงค์เรื่อง
ของความมัน่ คงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย เท่านัน้ เอง
ในฐานะสือ่ เข้าใจความหมาย แต่ตอ้ งคุยกับคนอืน่ ว่า คนอืน่ เข้าใจหรือเปล่า
เข้าใจว่ายังไง
เมื่อได้คำ�ที่จะมาใช้ผลิตเพื่อสื่อสารแล้ว ผู้รับผิดชอบยังคิดไปไกล
กว่านั้น โดยคิดต่อไปว่า คำ�ว่าอาหารของแม่ จะทำ�ยังไงให้ใหญ่กว่านี้ได้
พี่เล็กบอกว่า เลยใช้คำ�ว่า “อาหารของแม่สู่สงขลาวาระอาหารแห่งปี”
ต้องดึงผูบ้ ริหารจนถึงประชาชนทีม่ สี ว่ นร่วมเข้ามารับรูร้ ว่ มกัน เพราะการสร้าง
ความรู้สึกร่วมกันดูว่าทิศทางของจังหวัดเป็นยังไง เช่น ไทยจะไปครัวโลก
ก็ต้องทำ�ความรู้สึกของคนไทยให้พร้อม อาหารของแม่ ก็ทำ�ให้เป็นวาระ
แห่งปี ที่ทุกคนมีส่วนร่วมหมด แม่รุ่นใหม่ก็ต้องลุกขึ้นมาฝึกทำ�อาหารให้ลูก
ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลหรือผู้บริหารทั้งหมดก็ต้องทำ�ให้มันเอื้อต่อการผลักดัน
เรือ่ งของอาหารให้เป็นวาระของจังหวัด เพราะถ้าใช้ค�ำ ว่า สงขลาวาระอาหาร
แห่งปี ทุกคนก็จะรูเ้ ลยว่า คำ�นีม้ นั ใหญ่ ซึง่ ต้องค่อยๆ ผลักดันและขับเคลือ่ น
ในส่วนของการทำ�ระดับล่าง ทุกคนต้องเข้าใจอาหารของแม่ ส่วนระดับสูง
ขึ้นไป ต้องดูว่าจะผลักดันยังไง คนระดับบนเข้าใจเรื่องนี้ว่ายังไง
“เราคุยกับนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ท่านก็ให้ความสำ�คัญกับครอบครัว คือ การสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว สร้างผ่านโต๊ะอาหาร จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ท่านมองอาหาร
ของแม่ โดยกลับไปดูที่พื้นฐาน เรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลก คือ เรื่อง
ของการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาที่มีการสั่งสอนกันมา เพราะการที่นายก
ทำ�อาหารเป็น เพราะท่านได้รบั การถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ พ่อแม่สลู่ กู ถ้าหาก
ระดับนโยบายมองเห็นอาหารของแม่ขนาดนี้ การขับเคลื่อนก็ไม่ใช่เรื่องยาก
เพียงแต่ต้องทำ�ให้เป็นระบบ”
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ถ้าหากระดับนโยบายมองเห็นภาพ ก็จะเอือ้ กับระดับล่าง เมือ่ ผลักดัน
ได้สำ�เร็จ ทุกอย่างก็จะสัมพันธ์กันหมด ผู้ผลิตหรือเกษตรกร จะคิดผลิต
อาหารที่ปลอดภัย คิดต่อได้ถึงความมั่นคงทางอาหาร เพราะนโยบายทั้ง
เอื้ออำ�นวยและสนับสนุน โดยต้องทำ�ให้เห็นว่า การมีนโยบายร่วม สามารถ
ผลักดันให้เรื่องของอาหารให้เป็นวาระแห่งปีได้
แน่นอนว่าอาหารของแม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร
ไม่จำ�เป็นเพียงแค่ว่า แม่ทำ�อาหารให้ลูก ลูกทำ�อาหารให้แม่ แต่หมายถึง
ใครก็ได้ที่มาทำ�อาหารร่วมกันที่มีความรู้สึกร่วมด้วย อาจจะเป็น พ่อ ปู่
ถ้าหากสามารถสร้างขึน้ มาแบบนีไ้ ด้ ดึงความสัมพันธ์ของครอบครัวออกมาได้
เพราะเมื่อทำ�อาหารร่วมกัน ก็จะกินด้วยกัน ทุกอย่างสอดคล้องกัน มีการ
พูดคุยกัน การแก้ปัญหาก็จะอยู่บนโต๊ะอาหาร สิ่งที่สำ�คัญของ อาหารของ
แม่ คือ สามารถแก้ปัญหาได้
พีเ่ ล็กเล่าย้อนไปถึงการทำ�งานในปีแรกว่า ลำ�บากพอสมควร เพราะ
พอทำ�ไปก็พบว่า เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน กลายเป็นว่า ทุกคนมองว่า
คำ�ว่าอาหารของแม่ เป็นคำ�ของแผนสื่อ และเล็กเกินไปหรือเปล่าที่จะ
ผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัดสงขลา บางคนเสนอว่าให้เปลี่ยนชื่อ เพราะ
คนที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้าใจลักลั่นกันอยู่ ว่า คำ�ว่าอาหารของแม่เป็นของ
แผนสื่อ รู้สึกว่าเป็นคำ�ที่ไม่น่าจะเข้าสู่จังหวัด เพราะดูเรียบๆ เกินไป
แต่ก็นับว่ายังโชคดี เพราะเพื่อนๆ ที่ร่วมกันทำ�เข้าใจสิ่งที่เราทำ�
ภาคีหลายคนเริ่มเข้าใจ ในการทำ�งานปีที่สอง ทุกคนต้องช่วยกันมอง งานถึง
จะสำ�เร็จ แต่คนส่วนใหญ่จะสื่อสารได้ แค่สองประเด็น คือ เรื่องของอาหาร
ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ส่วนความมั่นคงทางอาหาร เราต้องย้อน
กลับไปในอดีต ความมั่นคงมีที่มาจาก แม่ธรณี แม่โพสพ แม่คงคา ซึ่งส่งผล
ถึงทะเล ส่งผลถึงพื้นดิน อาหารและความมั่นคงมาจากคำ�พวกนี้ใช่ไหม
ซึ่ ง อาจจะเข้ าใจยากหน่ อ ยสำ � หรั บ หลายคน ส่ ว นอาหารปลอดภั ย และ
โภชนาการสมวัย ทุกคนมองออก
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“เมื่ อ มี ค นเข้ าใจ เราก็ เ ลยทำ � เรื่ อ งนี้ พยายามให้ จั ด งานวาระ
ของแม่เข้าไปในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดของเวลากระชัน้ ชิด
เลยคิดว่าจะจัดวันอื่น เพราะเรื่องของอาหารของแม่ไม่จำ�เป็นต้องจัดวันที่
12 สิงหาคมก็ได้ พอมาทำ�ต่อปีทสี่ อง เรือ่ งอาหารของแม่ไปอยูก่ บั โภชนาการ
และพยายามผลักดันให้มีวาระอาหารของแม่เกิดขึ้นในปีนี้ได้”
พี่เล็กบอกว่า คำ�ว่าอาหารของแม่ เข้าใจง่ายและควรจะเข้าใจ
ทำ�เรื่องอาหารปลอดภัยก็ต้องคิดถึงอาหารของแม่ ทำ�เรื่องโภชนาการสมวัย
ก็ต้องคิดเรื่องอาหารของแม่ ทำ�เรื่องความมั่นคงทางอาหารก็ต้องคิดถึง
แผ่นดินแม่ ถ้าทุกคนเข้าใจและมองภาพของคำ�ว่าอาหารของแม่ออก ก็จะ
มีเป้าหมายเดียวกัน เกิดการผลักดันร่วมกัน ก็ต้องไปถึงความสำ�เร็จอย่าง
ที่ตั้งเป้าไว้ แต่ผ่านมาปีที่สองแล้ว คนที่ทำ�งานร่วมกันก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง
ของคำ�ว่าอาหารของแม่ แต่จำ�เป็นต้องทำ�
พี่ชัยวุฒิยกตัวอย่างว่า ถ้าหากเป็นคนที่เกิดยุคของตน การทำ�งาน
แบบนี้ไม่น่าจะยาก เพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นแม่ มีแม่คนไหนบ้าง
เวลาไปซือ้ ของทีต่ ลาดแล้ว ไม่ดวู า่ ของสด ของสะอาดหรือเปล่า เรือ่ งแบบนี้
เป็นวิชาทีส่ บื ทอดมาจากภูมปิ ญ
ั ญา การกินการทำ�อาหาร พ่อแม่เคยใส่ผงชูรส
ให้ลูกกินหรือเปล่า ก็ไม่มี การกินการทำ�อาหารของลูก มีแม่คนไหนบ้างไม่รู้
ตรงนีค้ ดิ ว่าเป็นโอกาสทอง ทีจ่ ะนำ�มาเป็นตัวอย่างให้แม่รนุ่ ใหม่ ในแง่ของสือ่
ถ้าทำ�ให้ทกุ คนรูส้ กึ พร้อมกันความสัมพันธ์ในครอบครัวก็กลับมา เห็นได้วา่ การ
แก้ปัญหาอีกเรื่องแต่สามารถแก้ปัญหาได้อีกหลายเรื่องด้วย
เห็นได้ว่าคำ�ว่าอาหารของแม่ ไม่สามารถอธิบายด้วยหลักวิชาการ
หากแต่ตอ้ งอธิบายด้วยหลักของความรูส้ กึ และอารมณ์ พีเ่ ล็กเล่าว่า ตอนไป
ถ่ายทำ�รายการที่ควนรู แม่ของนายกถั่น จุลนวล คือ แม่ฉุ้ย จุลนวล
ทำ�กับข้าวอัดรายการ ท่านก็สอนวิธีเลือกวัตถุดิบ บอกเคล็ดลับ ทำ�ไมต้อง
ใส่อะไรก่อนอะไรหลัง เพราะอะไร แต่มีประโยคหนึ่งที่ฟังแล้ว รู้สึกว่ามัน
ใช่เลย และตอบความหมายของคำ�ว่าอาหารของแม่ได้อย่างตรงไปตรงมา
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คือ ท่านพูดว่า “มาอีกนะ เราชอบ” เพราะผู้ใหญ่เวลาทำ�อาหารก็อยากจะ
ให้มีคนกิน อยากให้เราไปอีก เพราะจะได้ทำ�อาหารให้กิน เพราะผู้ใหญ่
มีฝีมือในการทำ�กับข้าว ชอบทำ�กับข้าว แต่พอทำ�แล้ว ต้องกินคนเดียว
แต่ท่านทำ�ให้เรากิน ท่านมีความสุขที่ได้นั่งมองเรากิน
“มาอีกนะ เราชอบ” ถ้าฟังดูก็เฉยๆ แต่ถ้าใส่ความรู้สึกลงไป
คำ�นี้เป็นคำ�ที่วิเศษและมีความหมายมาก คนที่มีภูมิหลังหรือความสัมพันธ์
แบบนี้ในครอบครัว เวลาพูดถึงอาหารของแม่ จะรู้สึกลึกซึ้งมาก และทำ�ให้
นึกถึงความหลัง นึกถึงสิ่งที่แม่เคยทำ�ให้ แม่ฉุ้ยก็เช่นกัน ตอนทำ�กับข้าว
ท่านก็นึกถึงตอนทำ�กับข้าวให้ลูกกิน
นับเป็นเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เห็นภาพความรัก
ความเอาใจใส่ของแม่ ในฐานะเป็นผู้ให้ทุกอย่างแก่ลูกด้วยความรัก
พี่เล็กบอกว่า แนวทางของแผนสื่อที่วางไว้สำ�หรับปีสอง คือ ถ้าทำ�
นิง่ ๆ แค่ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวเหมือนปีแรก แล้วคนยังไม่รบั ก็คงจะไม่มี
อะไรเกิดขึ้น เลยวางแนวทางไว้สอง ข้อ คือ หนึ่ง ผลักดันอาหารของแม่
สู่สงขลาวาระแห่งปี และ สอง ทำ�ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายอาหาร
แผนงาน ก็คดิ ว่าทำ�ยังไงให้คนเข้าใจอาหารของแม่ เลยคิดว่า รายการอาหาร
ของแม่น่าจะตอบโจทย์
“เมื่อปีที่แล้วเราทำ�แค่รายการวิทยุ ปีนี้เราทำ�รายการโทรทัศน์ด้วย
เพราะว่าเรือ่ งของภูมปิ ญ
ั ญามันไม่ได้ถกู นำ�มารือ้ ฟืน้ เพือ่ ใช้ มีแค่การนำ�มาพูด
แต่ไม่ได้นำ�มาเพื่อปฏิบัติ ปีที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของยุทธศาสตร์เยอะมาก
อาหารของแม่เลยออกมาในรูปของการจัดการประกวด ประกวดคำ�รณรงค์
ซึ่งมันยังไม่ตอบโจทย์เรา เราก็ยังผลักดันไม่ได้”
สำ � หรั บ คำ � ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ก็ เ ป็ น คำ � ที่ ใ หญ่ ม าก แต่ ต้ อ งทำ �ให้ ค น
รู้สึกว่า ยุทธศาสตร์เป็นของเขา ในระดับผู้บริหารก็บอกว่า เรื่องความมั่นคง
ทางอาหารยังมีกลุม่ ภาคีอนื่ ๆ ทำ�อีกด้วย เลยได้โจทย์เพิม่ ขึน้ มา โดยการผลิต
รายการเชือ่ มต่อระหว่างภาคีเครือข่าย รูปแบบรายการเลยออกมาสามข้อ คือ
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ทำ�เมนูต�ำ รับของแม่ ทำ�เรือ่ งยุทธศาสตร์เพือ่ ทำ�ความเข้าใจเรือ่ งความมัน่ ทาง
อาหาร และทำ�ภาคีใหม่
“เท่าทีเ่ ราทำ�มา คำ�ว่าอาหารของแม่นา่ จะกระจายไปเยอะแล้ว และ
เราต้องทำ�ให้อาหารของแม่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา พอเราไปทำ�
รายการเขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของเขา เพราะเมื่อก่อนเขาแค่เข้าร่วมกิจกรรม
เพือ่ มานัง่ ฟังยุทธศาสตร์ การลากภาคีใหม่เข้ามาจึงเป็นการเติมเต็มส่วนสำ�คัญ
ในการทำ�เรื่องอาหารของแม่” พี่เล็กอธิบายถึงความรู้สึกร่วมของทุกฝ่าย
พี่ชัยวุฒิเล่าว่า รายการเริ่มตั้งแต่ว่า อาหารของแม่มีความหมาย
ต่อชีวิตอย่างไร แล้วจับเป็นตอนๆ สามารถติดตามรับชมได้ที่ www.
banbanradio.com หรือติดตามได้ทาง youtube พิมพ์คำ�ว่า สงขลามหาชน
รวมทั้งออกอากาศทางเคเบิ้ลหาดใหญ่ 93 และไฮเคเบิ้ลทีวีสงขลาและ
เครือข่าย ซึ่งไฮเคเบิ้ลครอบคลุมแปด จังหวัด ตั้งแต่หาดใหญ่จนไปถึง
กรุงเทพ
ตอนนีร้ ายการทีผ่ ลิตออกอากาศไปแล้วหกตอน จากทีท่ �ำ มาทัง้ หมด
พบว่า การทำ�งานเกี่ยวกับอาหารของแม่ มันยากตรงที่ต้องอธิบายว่าอาหาร
ของแม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์อย่างไร และต้องอธิบายให้สังคมรู้ว่าอาหาร
ของแม่ในอนาคตจะเป็นอย่างไร และภาคีที่จะเข้ามาร่วมจะมีกลุ่มไหนบ้าง
ยิ่งทำ�ภาคีก็ยิ่งเข้ามาเยอะ
พีเ่ ล็กยืนยันว่า รายการพยายามอธิบายคำ�ว่าอาหารของแม่ให้ทกุ คน
เข้าใจ เลยใช้คำ�นี้ “อาหารของแม่ ขอยืนยันว่าใครๆ ก็ทำ�ได้” ถ้าหากลูก
เป็นคนทำ�จะเรียกว่า อาหารของลูก ถ้าหากพ่อเป็นคนทำ�จะเรียกว่าอาหาร
ของพ่อ แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในรายการอาหารของแม่ ทุกคนทำ�ได้หมด ซึ่งนายก
สมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา ท่านพูดว่า อาหารของแม่
แม่จะทำ�ให้ลูก ลูกจะทำ�ให้แม่ หรือภรรยาทำ�ให้สามี สามีทำ�ให้ภรรยา คือ
ท่านเป็นคนทีเ่ ข้าใจคำ�ว่าอาหารของแม่ได้ดมี าก รูส้ กึ ดีใจมากทีร่ ะดับผูบ้ ริหาร
เข้าใจความหมายคำ�ว่า อาหารของแม่
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พี่ชัยวุฒิบอกว่า ถ้าเราสามารถอธิบายให้คนเข้าใจคำ�ว่าอาหาร
ของแม่ คำ�นี้ไม่เพียงแต่จะถูกผลักดันเป็นวาระอาหารสงขลา แต่คนจะรู้ว่า
อาหารสงขลามีที่มาจากไหน อาหารมาจากทะเลสดๆ ไม่ใช่อาหารทะเล
มือสองทีส่ งั่ มาจากทีอ่ นื่ และคำ�ว่าแม่ ยังรวมหมายถึงแม่คา้ ด้วย ไม่ใช่แม่คา้
ขายของแล้วเก็บเงินอย่างเดียว เพราะเวลาเขาขายของเขาก็ทำ�ให้เราด้วย
ความเต็มใจ ถ้ารื้อฟื้นวัฒนธรรมของการให้ คำ�ว่าอาหารของแม่ก็จะยิ่งเห็น
ภาพชัดขึ้น
นอกจากนั้นพี่เล็กยังอธิบายเพิ่มเติมว่า อาหารของแม่ ก็คิดไปถึง
ในแง่แม่เป็นหมอด้วย จากภูมิปัญญา หากเคยสังเกตจะเห็นว่า เวลา
ลูกป่วย แม่รู้ว่าลูกต้องกินอะไร ห้ามกินอะไร ทั้งๆ ที่แม่ก็ไม่เคยเรียน
เกี่ยวกับหมอ หลายคนก็คิดว่าอาหารของแม่มันมีภูมิปัญญา มีวัตถุดิบ
มีอะไรหลายๆ อย่างซ่อนอยู่ ก็ต้องคิดถึงผู้ให้กำ�เนิดทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะ
ผู้ให้กำ�เนิดเราเพียงอย่างเดียว
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คำ�ว่าอาหารของแม่เกิดจากการผนวกความคิดของหลายๆ ฝ่าย
บางคนมองคำ�ว่าแม่แค่เบาๆ บางคนมองหนักๆ ลึกไปถึงขั้นคติชน บางคน
มองลึกลงไปถึงด้านหมอ พี่เล็กบอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาทำ�เรื่องนี้ เพราะ
พอคุยกันมากขึ้น ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ นั่นคือ ความสุขความ
สัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร ทำ�ให้ระยะห่างระหว่างพ่อแม่ลูกลดลงได้ บางบ้าน
พ่อแม่ไม่มีเงินมีทอง แต่การที่เขาได้ทำ�กับข้าวกินกับครอบครัว เขาจึงมี
ความสุข ระดับผู้บริหารเห็นตรงกัน ก็อยากจะรื้อเรื่องแบบนี้กลับมาทำ�ใหม่
“ตอนที่ไปสัมภาษณ์นายก อบจ.สงขลา ท่านก็บอกว่า เด็กเดี๋ยวนี้
หั่นตะไคร้ก็ไม่เป็น เพราะฉะนั้นต้องรื้อฟื้นเรื่องนี้ ดูอย่างคนต่างชาติ ยังเข้า
มาศึกษาสมุนไพรบ้านเรา ฝึกทำ�กับข้าวบ้านเราเลย ท่านก็เริม่ ทำ�จากครอบครัว
ท่านก่อน ลูกรูจ้ กั ไหม รูว้ ธิ ที �ำ ไหม ถึงแม้ลกู จะอยูเ่ มืองนอก แต่กย็ งั ทำ�อาหาร
ไทยกินบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้ตามสูตรที่แม่เคยทำ� ซึ่งท่านมองไปไกล เมื่อเห็น
คำ�ว่าอาหารของแม่ค�ำ เดียว คนทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่กร็ วู้ า่ แค่เป็นอาหาร แต่ไม่ได้รสู้ กึ
ว่ามันสำ�คัญกับเรายังไง เพราะฉะนั้นอาหารของแม่ นอกจากจะเป็นอาหาร
ที่ทำ�ให้อิ่มท้องแล้ว ยังเป็นอาหารที่ทำ�ให้รู้สึกอิ่มใจ รู้สึกได้ถึงความรักความ
ผูกพันที่แม่มีต่อเรา และถ่ายทอดให้เราด้วยความรัก”
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวจะหายไป เด็กรุ่นใหม่จะไม่
รู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ต้องเรียกสิ่งเหล่านี้กลับคืนมา เพื่อให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวดำ�รงอยู่ หากมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยว
กับอาหาร ต้องลึกซึ้งกับคำ�ว่าอาหารของแม่ด้วย ถึงแม้ว่าแนวคิดอาจจะ
ทำ�ไม่ได้ทั้งหมด เพราะใครคิดได้แค่ไหนยังไง มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ
แต่ละคน ต้องมองไปที่รากฐานของคนคนนั้นด้วย
พี่ชัยวุฒิบอกว่า ในฐานะสื่อก็พยายามสื่อสารออกไปหลายๆ ทาง
เช่น การทำ�แกงเลียง พูดถึงภูมิปัญญาในการเลือกวัตถุดิบและขั้นตอน
การปรุง แล้วค่อยโยงเข้ายุทธศาสตร์ว่า วัตถุดิบที่ได้มาทั้งหมดนั้นมาจาก
ไหน มีความมั่นคงทางอาหารอย่างไร อาหารปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการแบบไหน
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พีเ่ ล็กบอกถึงเหตุผลในการเลือกสือ่ โดยใช้รปู แบบสารคดี เพราะว่า
มองเห็นภาพได้งา่ ย ถ้าสือ่ สารทางวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ก็ยงั นึกภาพไม่ออก
แต่ถ้าคนได้ดู บางคนแค่ดูสนุกเพลินๆ บางคนดูแล้วก็นำ�ไปคิดต่อ บางคน
ดูแล้วก็ฝกึ ทำ�ตาม แต่เมนูอาหารของแม่ทเี่ ราทำ�ขึน้ มา เราอยากให้เป็นตัวจุด
ประกายให้กับเด็กรุ่นใหม่ เราเลยพยายามหาเมนูที่ไม่ยากนัก และให้
กำ�ลังใจเขาว่า ใครๆ ก็ท�ำ ได้ เพียงแค่ใส่ใจ นอกจากรือ้ ฟืน้ อาหารของแม่แล้ว
เราอยากให้เรือ่ งทีท่ �ำ ได้เป็นแบบอย่างให้กบั คนรุน่ ใหม่จากเมนูอาหารของเรา
ก็จะมีความลึกซึ้งในเรื่องนี้ สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้
โดยเฉพาะเรื่องของยุทธศาสตร์ ถ้าหากพูดขึ้นมาลอยๆ ก็จะมอง
ไม่เห็นภาพ เวลาพูดเรื่องยุทธศาสตร์ต้องมีประเด็นให้มอง เช่น พูดเรื่อง
ตู้เย็นในทะเล นั่นคือกำ�ลังพูดถึงความมั่นคงทางอาหาร เพราะสงขลา
มีถึงสองทะเล มีพอเพียงเลี้ยงคนทั้งจังหวัดสงขลา เปรียบเสมือนสงขลา
มีตเู้ ย็นในทะเล แต่ถา้ อาหารในตูเ้ ย็นลดน้อยลงเราก็ตอ้ งไปกินอาหารแช่แข็ง
ความมั่นคงทางอาหารก็ไม่มี ถ้าไม่สะท้อนออกมาก็ไม่เห็นภาพ
“อย่างแรกเลยที่เราทำ�รายการนี้ขึ้นมา เพราะคนไทยชอบรายการ
ทำ�อาหาร แต่ท�ำ อย่างไรให้อาหารมาอยูฝ่ งั่ เรา เราพยายามหาเมนูอาหารง่ายๆ
สำ�หรับแม่ยุคใหม่ เพื่อโน้มน้าวให้เขาทำ� หรือกระตุ้นผ่านโรงเรียน เชิญ
คุณแม่มาทำ�อาหารให้เด็ก แทนที่จะอยู่แต่ในรายการโทรทัศน์อย่างเดียว
เราก็ไปกระตุ้นให้สถานศึกษาให้มีการทำ�อาหาร เดือนละหนึ่งวัน แล้วให้แม่
โหวตว่าจะทำ�อะไร แล้วยังมีเวทีสง่ เสริมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น อบต.จัดประกวด
การทำ�อาหารของแม่ ถ้ามีการกระตุน้ แบบนีก้ จ็ ะทำ�ให้กระแสของการทำ�อาหาร
ของแม่มีมากขึ้น”
พี่เล็กบอกว่า ได้วางแผนไว้ในอนาคตว่าจะถ่ายทำ�ควบคู่ไปกับการ
ทำ�กิจกรรม แล้วก็ไม่ได้ท�ำ แค่วา่ จะทำ�เมนูอะไรดี แต่จะสือ่ ไปถึงว่า ถ้าไม่ดแู ล
รักษาทรัพยากรทัง้ ในทะเลและบนบก ก็ไม่สามารถทำ�อาหารแบบนีไ้ ด้ เพราะ
วัตถุดิบไม่มีแล้ว ความมั่นคงทางอาหารก็หายไป ความปลอดภัยก็ไม่แน่ใจ
ว่าจะมีหรือเปล่า
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ถึงแม้รายการที่ออกอากาศผ่านเคเบิ้ลทีวี จะไม่สามารถเช็คเรตติ้ง
จากฟีดแบคได้ แต่มีคนที่ดูรายการแล้วเสนอให้ทำ�เมนูที่ตัวเองทำ�เป็น
โดยพยายามนำ�เสนอเมนูให้กบั ทางหน้าเฟสบุค๊ และในยุคของโซเชียลมีเดีย
จึงทำ�ให้มีการขยายช่องทางเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น
พีช่ ยั วุฒบิ อกว่า รายการอาหารส่วนใหญ่ มีแต่รายการทีถ่ า่ ยทำ�อย่าง
เดียว ไม่ได้สร้างอารมณ์รว่ มแบบทีต่ นทำ� อีกทัง้ ยังถามวิชาทีเ่ ขาเก็บไว้กบั ตัว
นานแล้ว เลยทำ�ให้เขาก็รู้สึกดีที่มีคนอยากรู้และเอาไปถ่ายทอดเพื่อสืบทอด
ต่อไป เขาเกิดความภูมิใจ
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“งานที่ผมทำ� ต้องยอมรับว่ามันยาก เพราะทำ�ในเชิงวิจัยไปด้วย
ในตัว ไม่ได้ทำ�รายการโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูด้วยว่า ทำ�รายการ
กับเด็กต้องใช้รูปแบบยังไง ทำ�กับผู้ใหญ่ต้องใช้รูปแบบยังไง ทำ�กับผู้สูงอายุ
ต้องใช้รูปแบบยังไง เพราะไม่เคยมีใครทำ�มาก่อน ถ้าอยู่ๆ เราไปทำ�เลย
จะเกิดอะไรก็ช่าง มันก็ไม่มีประโยชน์ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำ�รายการอาหาร
ของแม่เราก็จะดูว่ารูปแบบไหนมันเด่นขึ้นมา ซึ่งถ้าเราได้ตรงนี้ กระแสต่อไป
เราแค่ทำ�ซ้ำ�ๆ มันก็จะง่ายขึ้น แต่ยอมรับว่า ดีใจที่ทำ�มา 2 ปีและได้ขลุกกับ
มันจนได้เห็นชือ่ นีอ้ อกมา ‘อาหารของแม่’ ” พีช่ ยั วุฒเิ ล่าด้วยความภาคภูมใิ จ
นอกจากนี้ พี่ชัยวุฒิยังแนะกลวิธีในการทำ�งานว่า เวลาโจทย์มาเป็น
ยุทธศาสตร์ในแผ่นกระดาษ แต่ที่ต้องเอามาใช้ ต้องใช้เชิงจิตวิทยา สมมุติ
สัมภาษณ์ผใู้ หญ่ จะให้เขามานัง่ อ่านกระดาษอยูไ่ ม่ได้ สมมติวา่ มีค�ำ ถาม ถาม
ไปเขาก็พูดไม่ออก ก็ต้องคุยจนกระทั่งเขาเป็นตัวของเขาเอง แล้วเขาจะพูด
ออกมาโดยอัตโนมัติ อีกอย่างจะไปสั่งให้ผู้ใหญ่ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้
ต้องหาเรื่องคุยจนเขาผ่อนคลาย ถ่ายออกมาก็จะเป็นธรรมชาติ
ถ้าหากจะต่อยอดงานในปีถัดไป พี่เล็กบอกว่า ช่วงที่ทำ�ของปีนี้
พบว่า ผู้หญิงมีบทบาทเยอะมาก การทำ�รายการอาหารของแม่ ถ้ามีการ
ผลักดันเรือ่ งบทบาทของผูห้ ญิงด้วยก็จะยิง่ ดีขนึ้ ไป เพราะมีกลุม่ สตรีเยอะมาก
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โดยเริ่มจากระดับสูงจะมีเครือข่ายเยอะ เลยคิดว่าเอาระดับนายกสมาคม
ล้วนๆ เลย นายกสมาคมสตรีนักพัฒนาธุรกิจ นายกสมาคมสตรีนักพัฒนา
ชุมชน พอได้ทั้งสองขั้วนี้แล้ว ก็ยังมีกลุ่มสตรีอีกหลายกลุ่ม ก็เลยคิดว่าจะ
ต่อยอดงานด้วยการเริ่มจับบทบาทของผู้หญิง
อย่างไรก็ตาม รายการอาหารของแม่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการผลิ ต รายการที่ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งของความมั่ น คงทางอาหาร อาหาร
ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ผ่านการทำ�อาหารของแม่ ที่มีความหมาย
กว้างกว่าแม่ผใู้ ห้ก�ำ เนิดลูก แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวผ่านการ
ทำ�อาหารและกินอาหารร่วมกัน ไม่ว่าแม่ทำ�ให้ลูก หรือลูกทำ�ให้แม่ หรือคน
ในครอบครัวทำ�ให้กันและกัน ก็ย่อมเกิดจากความรักและความใส่ใจ จึงมี
การหยิบยืน่ และเลือกแต่สงิ่ ดีๆ ให้แก่กนั เพราะฉะนัน้ เมือ่ คำ�นึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัย จึงมีความจำ�เป็นในการรณรงค์ให้พ่อ แม่ ลูก หรือคน
ในครอบครัว ทำ�อาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยกินร่วมกัน อย่างน้อย
สัปดาห์ละหนึ่งถึงสามครั้ง
เพราะเชื่อว่า การทำ�อาหารร่วมกันกินด้วยกัน จะช่วยแก้ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ทำ�ให้ครอบครัวอบอุน่ ได้มกี ารพูดคุยกันในระหว่าง
ทำ�กิจกรรม ส่งผลให้เกิดการประหยัดอดออม เพราะการทำ�อาหารร่วมกัน
โดยใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย การปลูกเองจะทำ�ให้มีความมั่นใจมากกว่าซื้อ
ตามท้องตลาด แถมยังช่วยลดมลพิษ เพราะปลูกกินเองย่อมไม่มีใครใช้
สารพิษหรือสารเคมีในการปลูกพืชผัก
อาหารของแม่ จึงเป็นกิจกรรมที่มีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักผูกพัน
ปรารถนาดีต่อกัน และนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ •
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