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ตลาดเกษตร ม.อ. เปิดบริการครัง้ แรกเมือ่ 2 พฤศจิกายน
2544 จากจุดเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำ�หน่ายผลผลิต
ทีไ่ ด้จากการเรียนการสอน งานวิจยั ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
กว่าจะมาเป็นตลาดที่ถูกยอมรับมาตรฐานต่างๆ ในระดับ
ประเทศ วันแรกที่เปิดตลาด คนมาแค่ 50 คน ต่อมาเมื่อคนมา
มากขึ้น กลับเคยถูกลูกค้าร้องเรียนเรื่องคุณภาพของอาหาร ความ
ปลอดภัยของผลผลิตเกษตร ความสะอาดของผู้จำ�หน่ายอาหาร
ทางเดินแฉะและขรุขระ ตะปูที่สะพานโผล่ขึ้นมา ไม้ราวสะพาน
เป็นเสี้ยน ทางเดินมีมด แม่ค้าพูดจาไม่ดี แม่ค้าใส่เสื้อแขนกุด
ร้านค้าขายของไม่มคี ณ
ุ ภาพ ขายของแพง ทางลงตลาดลืน่ แม้กระทัง่
สะดุดก้อนหินหกล้มเพราะทางเดินไม่เรียบ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ปัญหาต่างๆ ถูกเปลีย่ นเป็นความพยายามหาแนวทางในการ
พัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ให้มีสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
อย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model)
ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชน โดยอาหารของชุมชน
ต้องกระจายไปสู่ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและตลาดชุมชน
ผลการดำ�เนินงาน
- มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรตลาดเกษตร ม.อ.
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ความรู้
ที่เกษตรได้รับ ได้แก่ การทำ�ปุ๋ยหมัก การทำ�แกลบดำ� การใช้ชีวภัณฑ์
กำ�จัดศัตรูพืช การอบรมเลี้ยงไส้เดือน
- มีการจัดทำ�มาตรฐานผลผลิตกำ�หนดเป็น 4 ประเภท
ประเภทที่ 1 ผัก ผลไม้ อมยิม้ (สีสม้ ) เป็นพืชผักจากท้องตลาดทัว่ ไป
(ผ่านการล้างหรือลดสารตกค้าง) ประเภทที่ 2 ผัก ผลไม้ ยิ้มแย้ม
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(สีเขียว) พืชผักปลอดภัยทราบแหล่งผลิตที่มาชัดเจน โดยผักได้รับ
มาตรฐาน GAP (Q)
เหล่านี้ทำ�ให้ตลาดได้รับรางวัลมากมาย กลายเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาตลาดอื่นๆ ในวันนี้
วรภั ท ร ไผ่ แ ก้ ว หั ว หน้ า กลุ่ ม งานจั ด การผลประโยชน์
ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ดูแลตลาดเกษตร ม.อ.
ตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เล่าว่า แม้การพัฒนาคุณภาพสำ�หรับ
ตลาดอืน่ อาจทำ�ได้ยาก สิง่ ทีห่ ลายตลาดสามารถกลับไปทำ�ตามอย่าง
ตลาดเกษตร ม.อ.ได้เลย อย่างเช่นแนวคิดเรื่องการออมของผู้ค้า
ในตลาด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการ
พัฒนาตลาดได้
“ที่นี่เราเน้นให้แม่ค้ารู้จักการออมเงินตั้งแต่ปี 2552 ทุกคน
จะต้ อ งไปออมเงิ น มา ครบปี ต้ อ งเอาสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากมาตรวจ
เพื่อประเมินเป็นคะแนนในการต่อสัญญาการขาย”
ทำ�ไมต้องออม? ในช่วงหลายปีผ่านมา วรภัทรพบความจริง
อย่างหนึ่งว่า แม่ค้าหลายคนหาเงินได้แต่ไม่มีเงินเหลือ ส่งผลต่อชีวิต
อาชีพของพวกเขา โยงมาถึงตลาดทีพ่ วกเขามาอยูท่ �ำ มาหากินนัน่ เอง
เธอใช้ทฤษฎีการออมง่ายๆ ที่เรียกว่า “โอ่งของมาร์ติน” ชี้ให้เห็นว่า
หาเงินมากเท่าไร แต่ไม่รู้จักจ่าย ไม่รู้จักเก็บก็ไม่มีประโยชน์ โอ่งไม่มี
รู รั่ วใส่ น้ำ � วั น ละหยดมี สิ ท ธิ เ ต็ ม แต่ ห ากมี รู รั่ วใส่ เ ท่ า ไรก็ ไ ม่ เ ต็ ม
ต้องมาอุดรอยรั่วของเงินที่ใช้จ่ายไม่จำ�เป็นออกไป เช่น ไม่กินเหล้า
ไม่เล่นแชร์ ไม่ซื้อหวย แม่ค้าของตลาดเกษตร ม.อ. จึงถูกห้ามไม่ให้
ซื้อหวย ไม่กินกาแฟ ซื้อเสื้อผ้าหรูหราไม่จำ�เป็น ทุกวันนี้แม่ค้า
มีเงินออมเป็นหลักแสนหลักล้าน
“อันนี้เป็นการพัฒนาคน เพราะเราพบว่าในช่วงแรกที่ทำ�
ตลาด 5 ปีแรก แม่ค้าส่วนหนึ่งออกไป เราหาสาเหตุก็พบว่าหนีแชร์
เพราะเป็นหนี้นอกระบบ เราเห็นปัญหาเลยออกกฎห้ามเล่นแชร์
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ห้ามเล่นหวย แต่มาออมเงิน เราจะออกหนังสือให้ธนาคารว่าคนนี้
ขายของที่ตลาดเกษตร ม.อ.แล้วเอาเงินออมค้ำ�ธนาคาร ก็เท่ากับ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ”
การแก้ปัญหาแนวทางดังกล่าวทำ�ให้ชีวิตแม่ค้ามั่นคง ยั่งยืน
วรภัทรเล่าว่า ใครมาต่อราคาสินค้าที่ตลาดเกษตร ม.อ. แม่ค้าจะยิ้ม
เพราะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินออมอยู่ในกระเป๋า เขามีความสุข
กับการขาย หรืออาจพร้อมจะลดราคาให้ลูกค้าได้โดยไม่กังวลใจ
ข้อค้นพบสำ�คัญในการยกระดับตลาดก็คือ การพัฒนาตลาด
ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนค้าขายให้มั่นคงแข็งแรง มีการออม
เป็นปัจจัยสำ�คัญ
สำ�หรับการยกระดับคุณภาพตลาด วรภัทรเล่าว่า เมื่อหลาย
คนมาดูตลาดเกษตร ม.อ. บอกว่าทำ�ได้ยากที่จะให้แม่ค้าใส่ผ้า
กันเปื้อน ใส่หมวก ต้องมานั่งตรวจ
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“อย่างเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลทีร่ บั ผิดชอบตลาดบางแห่งก็บอกว่า
เขาไม่สามารถมานั่งทำ�หน้าที่อย่างนี้ได้ เพราะเวลาตลาดอยู่นอก
เวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับคนที่รับผิดชอบและตลาดเทศบาล
นักการเมืองมาดูแลเมื่อมีผู้ค้าสักรายทำ�ผิด แต่เขาเป็นคะแนนเสียง
นักการเมือง อย่างนีจ้ ดั การอะไรไม่ได้ เพราะกลัวกระทบคะแนนเสียง
ในความเป็นจริง เส้นทางการพัฒนาของตลาดเกษตร ม.อ.
ก็ต้องฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ มามากมายเช่นกัน โดยเริ่มกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2547
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วรภั ท รเล่ า ว่ า ก่ อ นนั้ น การจั ด การตลาดก็ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด เรื่ อ ง
สุขาภิบาลอาหาร
“เราก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ จนกระทั่งมีคนร้องเรียนปัญหาต่างๆ
ผ่านรายการวิทยุ ม.อ.88 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่เป็น
ประจำ� เราก็มาคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ตอนแรกเขาถามอะไร
เราก็ตอบไม่ได้”
ทีมงานมานัง่ คุยกันว่าทำ�อย่างไร ต่อมามีการติดต่อสำ�นักงาน
สาธารณสุขมาตรวจ ก็เริ่มรู้ว่าตลาดที่ดีเป็นอย่างไร มีความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น มิถุนายน 2547 จึงประกาศเป็นตลาด
ที่ปลอดภัย
“เราจะใช้หลักในการที่จะปรับเปลี่ยนล่วงหน้า อย่างเช่น
การห้ามใช้แม็ก (ลวดเย็บกระดาษ) ก็จะบอกล่วงหน้า 2 เดือน
หรืออีก 2 เดือนห้ามใช้โฟม ใครไม่ทำ�ตาม เราบอกว่าต้องเชิญออก
และเราก็ ค วบคุ ม ทำ � ตามข้ อ ตกลงจริ ง จั ง คนที่ ถู ก ไล่ อ อกก็ ม า
คุกคามเรา มาขูดรถ ปล่อยยางลม ขู่ฆ่า แต่เราก็ไม่ได้หวั่นไหว
พอเขารู้ว่าเราจริงจัง จึงค่อยเปลี่ยนได้”
วรภัทรยอมรับว่าการยกระดับตลาดเป็นเรือ่ งยาก เพราะต้อง
ทำ�กับผู้ค้า ซึ่งก็เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย
ในคุณภาพของการมาค้าขายในตลาดเกษตร ม.อ. ได้มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร และมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลา
นำ�ไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย ยกตัวอย่างว่าทุกวันที่ตลาดเปิด (จันทร์–
พุธ-ศุกร์) จะมีการมาลงชื่อและล้างมือ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
เป็นนิสยั ตอนแรกเขาก็บอกว่าทำ�ยาก ทำ�ไม่ได้เหมือนกัน แต่ในทีส่ ดุ
ทุกคนทำ�ได้
ตลาดแต่ละแห่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขตลาดต่างกัน อย่างที่กล่าว
ว่าตลาดที่ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการยาก เพราะ
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เกี่ ย วกั บ นั ก การเมื อ งกั บ ประชาชน แต่ ม.อ.เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ดังกล่าวมาเป็นปัจจัย
“ทุกคนรู้ว่าเราเอาจริง ยึดหลักการ เขาก็ทำ�ตามกฎกติกา
ที่ ว างไว้ ความสะอาดที่ นี่ มี ก ารตรวจเล็ บ ห้ า มใส่ แ หวน กำ �ไล
นาฬิกา ใครมีแหวนหมัน้ ต้องห้อยคอไว้ ถามว่ารักผัวหรืออาชีพแม่คา้
ถ้ารักผัวก็หอ้ ยคอ หรือไม่กก็ ลับบ้าน เพราะใส่แหวนไม่ได้ ข้าราชการ
ทีร่ บั ผิดชอบตลาดทีอ่ นื่ ได้ฟงั แบบนี้ ก็จะบอกว่าเขาไม่วา่ งทีจ่ ะมาเดิน
ตรวจแบบนี้ มันยากที่จะทำ�”
เธอเล่าว่า ผ่านอะไรหลายอย่างกว่ามาถึงจุดนี้ จนได้ตลาด
ที่ปลอดภัยขึ้นมาจริงๆ เป็นตลาดที่ตรวจและควบคุมในทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับคุณภาพตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยก็มาตรวจ
และรับรองให้ผ่านในระดับที่ดีเยี่ยม
“แต่หากย้อนไปเมื่อปี 2547 แม่ค้าที่ไม่ผ่าน มาคุยกับเรา
ก็ต้องหาทางออกร่วมกัน อย่างถั่วงอกไม่ผ่านเกณฑ์ เราก็ให้ไปดู
เจ้าที่เขาผ่านว่าซื้อมาจากไหน ก็ไปหาแหล่งผลิตที่ผ่าน เป็นต้น
สินค้าอื่นก็เช่นกัน”
กระบวนการเรียนรูม้ าอย่างนีต้ งั้ แต่ปี 2547 จึงมีการแชร์ขอ้ มูล
แหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยระหว่างผู้ค้า ทำ�มามากกว่า 10 ปี จนรู้ว่า
อะไรที่มันจะผ่านหรือไม่ผ่าน ต้องทำ�อย่างไร หลังจากนั้นการตรวจ
จึงผ่านมาตรฐานต่างๆ ทีต่ อ้ งการได้หมด และยังทำ�แบบนีซ้ �้ำ มาจนถึง
ปัจจุบัน
ในตลาด เมื่อรู้ว่าร้านไหนผักตรวจผ่านเกณฑ์ แม่ค้าที่ทำ�
อาหารก็ซื้อของร้านนั้นไปปรุงอาหาร ด้วยระบบวงจรแบบนี้จึงทำ�ให้
ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นตลาดอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน
วรภัทรเล่าว่า ที่นี่เป็นตลาดแห่งเดียวของไทยที่ไม่มีถังขยะ
ถังขยะใหญ่ๆ มาวางเอาไว้รับขยะทั้งตลาด แต่จะใช้วิธีวางถังขยะ
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เล็กๆ ตั้ง หน้าร้านที่มีอยู่ทั้ง 185 ร้าน ให้ผู้เดินตลาดทุกคนสามารถ
ทิ้งในถัง 185 แห่งนี้ หลังตลาดเลิก แม่ค้าจะรับผิดชอบแยกขยะ
ในถังหน้าร้านตัวเอง โดยจะเอาสิ่งที่เป็นขวดพลาสติกเก็บกลับบ้าน
เพื่อทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนก็เอากลับมาขายกับธนาคารขยะ
สำ�หรับเศษพืช เปลือกผลไม้ เอาไปทิ้งที่โรงปุ๋ยของคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ เพือ่ ทำ�เป็นปุย๋ หมัก ส่วนผลไม้รสเปรีย้ ว เขาเอามาทำ�น้�ำ ยา
เอนกประสงค์ล้างตลาด
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ด้วยวิธีการดังกล่าว ก็จะเหลือขยะเก็บกลับไปที่บ้านของ
แต่ละคนนิดเดียว ขยะในตลาดถูกจัดการโดยคน 185 คนที่เป็นผู้ค้า
เช่นเดียวกับ การเปิด-ปิดตลาด การล้างตลาด ผู้ค้าก็มีส่วนร่วม
ในการจัดการเขาเอง ยิ่งในช่วงเริ่มต้นหลายคนต้องมาช่วยเทพื้นปูน
ทำ�แปลงผัก ส่วนนี้ทางตลาดจะมีคะแนนให้ด้วย เมื่อครบปีหนึ่ง
มาสัมภาษณ์ขอขายต่อใหม่ จะมีการพิจารณาคะแนนประกอบกับ
พฤติกรรมด้านอื่น เช่น การมาสาย การตรวจเล็บ การออม ฯลฯ
“ที่นี่ไม่มีรูปแบบกรรมการหรือตัวแทน แต่ทุกคนมีส่วนร่วม
เพราะเราเห็นปัญหาการทำ�รูปแบบกรรมการตลาด สิ่งที่ตามมา
คือมาเฟียตลาด แต่ที่นี่ทุกคนเท่ากันหมด การร่วมกิจกรรมจะมี
คะแนนให้ ถ้าไม่มาร่วมกิจกรรมอาจถูกตัดสิทธิ์ในการขายต่อ”
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ตลาดเกษตร ม.อ. ได้สร้างค่านิยมให้กับผู้ค้าว่า ตลาดไม่ใช่
ที่มาทำ�มาหากินแล้วทิ้งขยะ แต่เป็นที่ที่ทุกคนต้องรักษา มีการสร้าง
ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นบ้านที่ต้องช่วยกันรักษา ค่านิยมที่ให้ทุกคนที่นี่
ต้องอยู่อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น
“สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของการ
ดำ�เนินการ เป็นบทเรียนที่เรานำ�มาพัฒนาในสิ่งต่างๆ อยู่ตลอด
แม่ค้าบางคนอยู่ตั้งแต่ตลาดเปิดมาจนปัจจุบัน พวกเขาก็จะรักตลาด
มาก ใครทำ � อะไรไม่ ดี เ ขาก็ จ ะตั ก เตื อ นผู้ ม าใหม่ แม่ ค้ า จะมี ก าร
ตรวจสอบกันเอง หากใครทำ�อะไรที่ไม่ถูกต้อง แล้วรายงานมาให้เรา
อย่างเช่นเรื่องความสกปรก การทำ�ผิดหลักสุขาภิบาลอาหาร”
วรภัทรมองว่าพอทำ�ให้แม่ค้าเข้าใจถึงหลักคุณภาพ แม่ค้า
คนไหนทำ�ไม่ได้คณ
ุ ภาพ คนอืน่ ก็ไม่ยอม เพราะเขาต่างช่วยกันรักษา
คุณภาพอยู่กันมานานเป็น 10 ปี เป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำ�ของเขา
ใครทำ�ไม่ดี เขาก็ไม่ยอม เขารักษาและภูมิใจในมาตรฐานของตลาด
เกษตร ม.อ.มาก จึงจะต้องตรวจสอบดูแลคุณภาพกันเอง
ทุกวันนี้ ลูกค้าตลาดเกษตร ม.อ.เดินเข้าตลาดวันละประมาณ
5,000-6,000 คน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคนชั้นกลางขึ้นไป มีทั้ง
จากพื้นที่สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ที่เดินทางมาซื้อสินค้าเพราะ
ความเชือ่ มัน่ ความปลอดภัย และคุณภาพทีท่ างตลาดพร้อมตรวจสอบ
ให้ทั้งหมด
“การมาทำ�ตลาดเกษตร ม.อ.จนเป็นผูน้ �ำ ด้านอาหารปลอดภัย
เราไม่คิดว่าเรื่องคุณภาพอาหารจะมาบูม แต่สังคมสูงวัยของสังคม
ทำ�ให้คนหันมาสนใจอาหารปลอดภัย เพราะคนกลัวตายเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้
ตลาดได้รับความนิยม ตอนนี้ก็ได้รางวัลมากมาย”
วรภัทรกล่าวว่า ถึงขณะนี้ภูมิใจที่ตลาดได้รับการประเมิน
ว่าเป็นตลาดนัดแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การประเมินคุณภาพ
ในระดับดีมาก ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลทั้งหมด การได้เป็นตลาด
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ต้นแบบของจังหวัดสงขลา ได้ Best Practice ของมหาวิทยาลัย
เรื่องกระบวนการจัดการ ได้ตลาดปลอดโฟม เป็นองค์กรปลอดโฟม
ในระดับทอง เนือ่ งจากไม่ใช้โฟมและลวดเย็บประดาษมาตัง้ แต่ปี 2552
ได้เป็นตลาดนัดเกษตรกรของกระทรวงเกษตร เป็นตลาดต้องชมของ
กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลอื่นอีกมาก
เธอมองว่า ถ้าตลาดอืน่ จะทำ�อย่างนีบ้ า้ ง สิง่ สำ�คัญต้องทุม่ เท
กัดไม่ปล่อย
“คำ�ถามทีถ่ กู ถามบ่อยคือ ใครจะทำ� ซึง่ เป็นปัญหาระดับชาติ
ซึ่งมองว่าใครก็ได้ที่มาทำ� เพียงแต่ที่เป็นอยู่ไม่มีใครยอมมาเสียสละ
ทำ�งานเท่านั้นเอง ทั้งที่งานนี้ช่วยชาวบ้านได้จริงๆ”
วรภัทรยกตัวอย่างตลาดเกษตร ม.อ.ตอนมาใหม่ ผู้ค้าทุกคน
ถือว่าจนมาก แต่เมื่อช่วยกันพัฒนาตลาด พัฒนาคุณภาพชีวิต วันนี้
ทุกคนมีเงินออม มีความสุขขึ้น ครอบครัวดีขึ้น การพัฒนาคนจึงมี
ความสำ�คัญต่อการพัฒนาตลาด
“เราจัดอบรมคนบ่อยมาก เราสอนการเงิน หลักการคิด ฯลฯ
สุขาภิบาลอบรมเป็นปกติปีละ 1 ครั้ง ใครตอบไม่ได้ ตะกุกตะกัก
ต้องอบรมใหม่”
ตลาดเกษตร ม.อ. ส่ง ผลเกิดแรงกระเพื่ อ มให้ ต ลาดอื่ น
พัฒนาตาม เช่น ตลาดสยาม ซึ่งลอกแบบตลาดเกษตร ม.อ.ไปใช้
หรือห้างโอเดียนฯ ก็เอาไปปรับใช้ สำ�หรับตลาดแห่งอื่นนำ�แนวคิด
การออมไปใช้แล้ว เช่น ตลาดต้นปริก ตลาดเกาะหมี ซึ่งทางตลาด
มีความยินดี เพราะถือว่าเป็นงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
สำ�หรับเป้าหมายตลาดเกษตร ม.อ. วรภัทรเล่าว่ามองการ
พัฒ นาไปสู่ ศูน ย์ ตั ดแต่ง คล้ายโครงการหลวง ซึ่ งตอนนี้ ผ ลผลิ ต
ของเกษตรกรระดับอินทรีย์ มีเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.ที่ปลูกโดย
ไม่ใช้สารอินทรีย์ มีการก็รับมาส่งขายตามบ้านโดยระบบออนไลน์
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ดำ�เนินงานโดยศูนย์ตัดแต่งผลผลิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่โยง
กับตลาดเกษตร ม.อ. มีแผนจะทำ�ตรงนี้ครอบคลุมจังหวัดสงขลาและ
ภาคใต้ตอนล่าง นอกจากส่งตามบ้านมีแผนส่งวางสินค้าในห้างฯ หรือ
ส่งออกต่างประเทศ ใช้แบรนด์ตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ยังมองว่าเป็นคนชั้นกลาง สำ�หรับกลุ่มชาวบ้านทั่วไปยังไม่ได้สนใจ
คุณภาพอาหาร พวกเขาไม่ซอื้ ผักอินทรียร์ าคาแพง แต่จะซือ้ จากตลาด
ในราคาที่ถูกกว่า
“เราต้องยอมรับว่าคนไทยที่ไม่มีการศึกษา ไม่เห็นคุณค่า
ของอาหารที่มีประโยชน์ เขายังคิดว่าราคาเป็นปัจจัย จึงเปลี่ยนไม่ได้
แต่สิ่งที่เราช่วยได้คือ เกษตรกรที่เป็นคนจนๆ เราเปิดพื้นที่ฟรีให้เขา
มาขายในวันศุกร์ ลานข้างนอก ให้ขายฟรียาว 1-2 ปี”
กระบวนการเข้ า มาขายจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ ไ ปตรวจแปลง ซึ่ ง ก็
เหมือนคนขายรายอื่นที่ห้ามใช้ยาฆ่าแมลง แต่ใช้ปุ๋ยเคมีกไ็ ด้ พอขาย
2 ปีแล้ว ต้องเข้าไปขายข้างในตลาดโดยต้องจ่ายค่าเช่า หรือบางคน
พร้อมก่อน 2 ปี ขอเข้าไปขายข้างในได้เลย
“เราทำ�งานกันทุกวัน นอกจากตลาดเราก็มีการทำ�แปลง
ทดลองปลูกร่วมกับเกษตรกร เราพาไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาจนกลายเป็นเกษตรกรอินทรีย์”
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อุทยานอาหารปลอดภัย

โอเดียนฯ ทำ�เพื่อชุมชนเมือง
ห้ า งโอเดี ย นแฟชั่ น มอลล์ ห าดใหญ่ ดำ � เนิ น การตลาด
ปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) โดยขับเคลือ่ นอุทยาน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ศูนย์อาหารชั้น 5 และจัดตลาดนัดเกษตรกร
บริเวณฟุตบาทหน้าห้างฯ
นฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างโอเดียน
แฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ เล่าว่าห้างโอเดียนฯ เปิดดำ�เนินการมาแล้ว
31 ปี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกิดมาจากการรวมตัวของผู้ประกอบการ
SME รายย่อย เป็นทุนท้องถิน่ ทีม่ องเห็นความสำ�คัญคือการนำ�สินค้า
คุณภาพ ในราคายุตธิ รรมมาสูผ่ บู้ ริโภค มองเรือ่ งสังคม เลยมีกจิ กรรม
เกี่ยวกับเยาวชนและชุมชนอยู่บ่อยๆ พร้อมให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ไม่ว่าเทศบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หรือ
องค์กรต่างๆ

อุทยานอาหารปลอดภัย

ปี 2557 ทาง อาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำ�นวยการ
สถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
(สจรส.ม.อ.) มีแนวคิดว่าโครงการอาหารปลอดภัยของจังหวัดสงขลา
18

19

น่าจะดึงส่วนที่เกี่ยวกับเมืองมาร่วม มองห้างโอเดียนฯ ว่ามีทำ�เล
อยูใ่ จกลางเมือง มีศกั ยภาพในการดำ�เนินการอุทยานอาหารปลอดภัย
เพื่อเป้าหมายพัฒนาอุทยานอาหารปลอดภัยในเขตเมือง
นฤมลเล่ า ว่ า ศู น ย์ อ าหารชั้ น 5 ห้ า งโอเดี ย นฯ เดิ ม มี
แนวคิดหลักเน้นขายอาหารท้องถิ่น และผู้ประกอบการต้องมาเป็น
ผู้ปรุงเองขายเอง จึงสอดคล้องแนวคิดดังกล่าว เพียงเพิ่มการอบรม
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ด้านอาหารปลอดภัย เช่น
การไม่ใช้กล่องโฟม ไม่ใช้แม็ก (ลวดเย็บกระดาษ) ในบรรจุภัณฑ์
อาหาร ความสะอาด และมาตรฐานต่างๆ
กระบวนการก่ อ นจะเปิ ด เป็ น อุ ท ยานอาหารสุ ข ภาพนั้ น
ได้มกี ารตรวจสอบแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาปรุงอาหาร ตรวจสอบ
สารตกค้างในอาหารก่อนถึงมือผู้บริโภค การทำ�ป้ายแสดงรายการ
อาหาร โภชนาการ ราคา เป็ น แบบ 3 ภาษา เพื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยว และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 สิงหาคม 2558
“เราให้ทีมอาจารย์มาอบรม จัดตรวจสุขภาพพ่อค้าแม่ค้า
ดูแลการแต่งกาย จัดให้สาธารณสุขมาตรวจการปนเปื้อนในอาหาร
เราสามารถออกกติกาและเปลีย่ นผูป้ ระกอบการให้มมี าตรฐานอาหาร
ปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย”
อุทยานอาหารปลอดภัยชั้น 5 ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
พร้ อ มกั บ ลานกิ จ กรรมชั้ น 5 อั น เป็ น พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมสำ � คั ญ
โดยเฉพาะการประกวดส้มตำ� ชิงแชมป์จังหวัดสงขลาเป็นประจำ�
ต่ อ เนื่ อ งมา 4 ปี ตามโครงการอาหารปลอดภั ย จั ง หวั ด สงขลา
งานนี้มีการเชิญอาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่สงขลา
ในสาขาอาหาร มาเป็นกรรมการตัดสิน นอกจากประกวดส้มตำ�
ยังมีการแข่งขันตำ�น้ำ�พริก และการยำ�สมุนไพรอีกด้วย
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ในปี 2561 ที่ผ่านมามีกระแสนิยมไทย นอกจากประกวด
ส้มตำ� ทางห้างฯ ยังเพิม่ ประกวดขนมไทยและอาหารว่างจากท้องถิน่
สงขลา โดยมองว่ า การทำ � กิ จ กรรมแบบนี้ เป็ น การขยายตลาด
ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ เมื่อสื่อมวลชนได้เอาไปขยายต่อ
ทำ�ให้คนสนใจเรื่องสุขภาพ ด้วยอาหารไทยๆ สำ�หรับผู้สนใจอาจนำ�
เทคนิคกลับไปปรุงรับประทานในชีวิตประจำ�วัน หรือพัฒนาเป็น
อาชีพก็ได้
นฤมลยอมรั บ ว่ า แนวคิ ด การทำ � ร้ า นอาหารสุ ข ภาพ
ในหาดใหญ่ ในความเป็นจริงยังทำ�ได้ไม่เต็มที่ แต่ถือว่าคนรุ่นใหม่
มองเรื่ อ งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ความปลอดภั ย มากขึ้ น ขณะที่ ก ระแส
ตอบรับเรือ่ งอาหารปลอดภัยมีมากขึน้ จากเดิมทีภ่ าครัฐก็ไม่เคยสนใจ
“ตอนนี้ประเด็นแบบนี้ เราต้องยกให้ตลาดเกษตร ม.อ.
เป็นผู้นำ� ที่เน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นตลาดสดที่
ไม่เลอะ แห้งสะอาด หลายตลาดก็ไปดูงานแล้วต่อยอด” เธอว่า
สำ�หรับอุทยานอาหารของโอเดียนฯ มองว่าร้านอาหารสุขภาพจริงๆ
ยังไม่สามารถทำ�ได้ เพราะขาดผู้ประกอบการที่จริงจัง ขณะที่กลุ่ม
ลูกค้าก็ยังไม่ชัดเจน
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“ถ้ามองในเมืองหาดใหญ่ ทีผ่ า่ นมายังไม่มรี า้ นไหนทีโ่ ดดเด่น
หรือเคยมีร้านเพื่อนสุขภาพของ อ.ภาณุ พิทักษ์เผ่า ที่ทำ�เรื่องนี้
แต่ตอนหลังก็แผ่วไป รู้สึกว่าผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง และลูกค้า
ส่ ว นหนึ่ ง ยั งไม่ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ตรงนี้ สั ก เท่ าไร ส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า
ถ้าเป็นอาหารปลอดภัยก็เพียงพอแล้ว อย่างร้านเจก็ยงั ไม่ตอบคำ�ถาม
ด้ า นสุ ข อนามั ย โภชนาการและสุ ข ภาพ เพี ย งแต่ ไ ม่ มี เ นื้ อ สั ต ว์
มาประกอบเท่านั้นเอง”
โดยสรุปในเมืองหาดใหญ่ คำ�ว่าร้านอาหารสุขภาพจึงยังไม่
ปรากฏชัดเจน ปัจจัยสำ�คัญในอนาคต นฤมลมองที่ผู้ประกอบการ
ถ้าผู้ประกอบการมีฝีมือ ผู้บริโภคอาจจะตามมา
“อาจจะมองกันอยู่ว่า ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค
อั นไหนจะมาก่ อ น ยั งไม่ ล งตั ว ” เธอว่ า สำ � หรั บ ห้ า งโอเดี ย นฯ
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ในศูนย์อาหารชั้น 5 จะมีการทำ�อุทยานอาหารไปอย่างต่อเนื่อง
ขับเคลือ่ นประเด็นอาหารปลอดภัย ช่วยกันดูแล คุณภาพอาหาร และ
หาโอกาสที่จะพัฒนาต่อไป โดยอาจจะหาเมนูอาหารสุขภาพเข้ามา
เพิ่มขึ้น

ตลาดนัดเกษตร

นับจากปลายปี พ.ศ.2557 หลังจากพัฒนาศูนย์อาหาร
ปลอดภัย ได้ขยายแนวคิดมาทำ�ตลาดนัด บริเวณหน้าห้างฯ โดย
กางเต้นท์บนฟุตบาท เปิดรับเกษตรกรและผูป้ ระกอบการมาจำ�หน่าย
สินค้าทุกเสาร์แรกของเดือน มีเกษตรกรมาร่วมราว 40 ราย สินค้า
มีทั้งอาหารสด และอาหารปรุงสุกเป็นตลาดนัดที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าสำ�นักพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

24

อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ ถึ ง ปี พ.ศ.2560 มี ปั ญ หาการใช้ พื้ น ที่
เพราะมีหน่วยงานอื่นที่มาปิดถนนจัดงานด้วย เลยทำ�ให้ประชาชน
ร้ อ งเรี ย นการจราจร จึ งได้ ถู ก ขอร้ อ งให้ ง ด ยกเว้ น การจั ด ตลาด
ในเทศกาลหยุดยาวต่างๆ เป็นครั้งคราว โดยเน้นคอนเซ็ปต์ที่อาหาร
ปลอดภัยเป็นหลัก
แม้ตลาดหน้าห้างฯ ต้องยกเลิกไปตามเงื่อนไขข้างต้น นฤมล
เล่าว่า ในช่วงปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางห้างฯ ยังสนับสนุนร้านค้า
ชุมชนชื่อว่าร้านทางไทมาใช้พื้นที่ชั้น G ของห้าง เพราะผู้บริหาร
เล็งเห็นว่าเป็นร้านที่เป็นตัวกลางให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรนำ�สินค้า
ชุมชนมาฝากขายในร้านดังกล่าวจะมีจำ�หน่ายสินค้าชุมชนทั้งผักสด
อาหารทะเล ของแห้ง แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา
กรณีร้านทางไท กลายเป็นช่องทางการตลาดสำ�หรับสินค้า
ชุมชนจากหลายจังหวัดในภาคใต้ ขณะเดียวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ก็พานักศึกษามาดูงาน และฝึกงาน เพือ่ กลับไปต่อยอดในพืน้ ที่
จังหวัดยะลา
“ทางห้างโอเดียนฯ เรา มองว่าการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
หรือเกษตรกรนำ�สินค้ามาสู่ผู้บริโภคใจกลางเมือง เป็นโอกาสดีที่
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สินค้าแปรรูปของเขาจะมีโอกาสขายต่างประเทศได้เลยเพราะว่าเรามี
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเดินที่ห้างฯ เราบอกกับชุมชนและ
เกษตรกรว่า ตรงนี้อาจจะไม่ได้หวังยอดขายวันต่อวัน แต่ต้องหวัง
ระยะยาวว่าเราต้องเปิดตลาด มีโอกาสรู้จักลูกค้าแล้ว มีโอกาส
เรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร”
ทุกวันนี้ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างเช่นชาวมาเลเซีย พบว่า
มีความสนใจสินค้าชุมชน เช่น ขนม น้ำ�พริก เครื่องแกง คั่วกลิ้ง
ต้มยำ� ไตปลา กะโป๊ะ เป็นต้น
สิ่งที่ห้างโอเดียนฯ พร้อมให้กับชุมชนคือโอกาสและการ
เรียนรู้ เธอเล่าว่า ไม่กี่วันก่อน ชาวบ้านจากเกาะลิบงบอกว่ามีปู
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จะเอามาขาย เธอแนะนำ�ว่า จู่ๆ จะเอาปูสดๆ จะมาชั่งกิโลขาย
ไม่มีใครซื้อ เพราะลูกค้าตรงนี้ไม่ใช่ชาวบ้านที่จะมาซื้อไปปรุงเอง
แต่จะมีกลุ่มคนที่ซื้อแล้วไปรับประทานเลย เลยแนะนำ�ว่าควรต้ม
หรือนึ่ง ทำ�น้ำ�จิ้มมาพร้อม เพื่อคนซื้อรับประทานได้เลย
“ถ้ า คุ ณ คิ ด ว่ า เป็ น เกษตรกรจริ ง ๆ อยากมาขายของที่ นี่
มาได้เลย สินค้าชุมชนไม่ว่าข้าวเกรียบ ลูกหยี หรืออะไรที่ชุมชนทำ�
ขอเพียงทำ�มาอย่างถูกต้อง มี อย.หรือถูกสุขลักษณะ ก็สามารถ
มาวางขายบนห้างฯ ได้ เราไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรามีแผนก
ที่จะดูแลให้ โดยจะวางในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ทางทีมของห้างจะ
แนะนำ�ว่าควรเตรียมสินค้ามาอย่างไร”
สินค้าชุมชนหลายอย่างจึงกลายเป็นสินค้าขายดี บนห้าง
โอเดี ย นฯ อย่ า งเช่ น น้ำ � มั น มะพร้ า วสกั ด เย็ น จากปั ต ตานี
ข้าวสังข์หยดจากจังหวัดพัทลุง จากอำ�เภอสทิงพระ มีขนมพื้นบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบ กะโป๊ะ น้ำ�พริก วิธีการง่ายๆ เพียงเกษตรกร
โทร.มาปรึกษาเอาตัวอย่างมาให้ดู ถ้าพัฒนาสินค้าได้ตามความ
ต้องการ ก็สามารถนำ�มาวางขายได้เลย
นฤมลกล่าวว่าสินค้าในกลุ่มอาหาร สิ่งสำ�คัญที่สุดในการ
พิ จ ารณาคื อ ความปลอดภั ย ไม่ มี ส ารปนเปื้ อ น ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
หรือหากสินค้าที่กฎหมายกำ�หนดว่าต้องมี อย. ก็ต้องดำ�เนินการให้
ถูกต้องเรียบร้อย
การที่ห้างฯ ทำ�กิจกรรมกับสังคมมาอย่างยาวนาน กรรมการ
ผู้จัดการห้างโอเดียนฯ มองว่าส่วนสำ�คัญได้ช่วยชาวบ้านมีโอกาส
ในการขยายตลาด ได้มีการพัฒนา
“การที่เขาได้ออกมาในตลาดใหญ่ ทำ�ให้เขาได้เห็นธุรกิจและ
ผู้คนมากมาย ลูกค้าเองก็ได้สอนเขา ลูกค้ามาซื้อแล้วก็บอกว่า
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ทำ�ไมไม่ท�ำ อย่างนัน้ อย่างนี้ ทำ�ให้เขาเองพัฒนา เมือ่ ออกมาในตลาด
ใหญ่ มีการแข่งขันมากขึ้นก็พัฒนาตัวผู้ประกอบการ”
เธอเล่ า และว่ า ที่ ผ่ า นมาพยายามบอกชุ ม ชนที่ ม าร่ ว มว่ า
ต้องตั้งใจ มุ่งมั่น นำ�ของดีมาให้ผู้บริโภค ไม่ใช่คิดจะเอาอะไรมา
ตั้งขายก็ได้ เพราะคนที่ประสบความสำ�เร็จแล้วอยู่ได้อย่างยั่งยืน
จะต้องมีความจริงใจ มีความมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลายคนที่มาร่วมกิจกรรมกับห้างโอเดียนฯ เติบโต มีงาน
มั่นคง ขยายตลาดได้ บางคนก็ต่อยอดธุรกิจ ลูกหลานมาทำ�ต่อ
จากทีเ่ ดิมขายของอยูใ่ นชุมชน ลูกหลานไม่เห็นความสำ�คัญของธุรกิจ
ทีพ่ อ่ แม่ท�ำ มา แต่พอได้ออกมาอยูใ่ จกลางเมือง เข้ากับจริตคนรุน่ ใหม่
ลูกหลานเห็นความสำ�คัญ กระตือรือร้น และคนรุ่นใหม่หากเอาจริง
เอาจังจะพัฒนาได้ไกล เพราะเขารู้วิธีการทำ�ตลาดแบบใหม่ เช่น
การแพ็คสินค้า ขายในเฟสบุ๊ค เดี๋ยวนี้สินค้าชุมชนพัฒนาไปเยอะ
อย่างเช่น การบรรจุภัณฑ์ ที่พัฒนาได้มากขึ้นกว่าเดิม ก็ถือว่าเป็น
สิ่งดี
“เราก็มองว่าเป็นเรือ่ งดี ทำ�ให้เขาได้โอกาส สำ�หรับโอเดียนฯ
เรามองว่าโอกาสเป็นสิ่งสำ�คัญ บางครั้งบางคนขาดโอกาส ก็จะไม่
สามารถนำ�ความรูท้ ตี่ นเองมี หรือความสามารถทีต่ นเองมีมาใช้อย่าง
เต็มที่ แต่ถ้ามีคนเปิดโอกาสให้ อาจจุดประกายแม้เพียงนิดเดียว
แต่เขาสามารถขยายไปใหญ่ได้”
การทำ�งานทุกเรื่องของห้างโอเดียนฯ นฤมลเล่าว่าอยู่บน
พืน้ ฐานของความจริงใจ มุง่ มัน่ สูค่ วามสำ�เร็จทีย่ งั่ ยืน โดยการพัฒนา
เชื่อมโยงกับเครือข่ายแล้วขยายตลาดให้เติบโตไปด้วยกัน การที่ห้างฯ
มาทำ�กิจกรรมชุมชน มองว่าลูกค้าให้การตอบรับ แสดงว่าสังคม
ยอมรับ
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“อุทยานอาหาร ถ้าไม่มคี นกินก็ไม่ส�ำ เร็จ ทุกวันนีผ้ ปู้ ระกอบการเองสามารถอยู่ได้ มีรายได้ส่งลูกเรียน พัฒนาฝีมือในการปรุง
อาหาร ลูกค้าให้การตอบรับ รักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย เวลาสาธารณสุขมาตรวจ ไม่เจอสารปนเปื้อนก็ถือว่า
เป็นสิง่ ทีเ่ ราพอใจในระดับหนึง่ คิดว่าเราก็ท�ำ สิง่ เหล่านีต้ อ่ ไปให้ยงั่ ยืน”
กลุ่มลูกค้าของห้างฯ เป็นคนทั่วไป คนทำ�งานสำ�นักงาน
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เท่ า กั บ ว่ า แนวคิ ด ตลาดอาหารปลอดภั ย มาอยู่ ใ น
หาดใหญ่แล้ว การขยายแนวคิดออกไปเริ่มจากคนที่จำ�หน่ายอาหาร
ที่โอเดียนฯ มีพรรคพวกเพื่อนฝูง นำ�ความรู้แล้วนำ�ไปปฏิบัติต่อๆ
กันไป หรือตอนจัดกิจกรรม ก็ได้คนที่เกี่ยวข้องมาร่วมมากขึ้นๆ
เขาได้มาเห็นกติกา จะขยายต่อไป เหมือนตอนที่เราจัดตลาดนัด
เกษตรกร มีกติกาเรื่องรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ผู้มาร่วม
ก็จะติดตัวไปใช้ยังจุดอื่นๆ ได้
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ปัญหา อุปสรรค

ในการทำ�งานด้านนี้ นฤมลมองว่าสิง่ สำ�คัญต้องปรับทัศนคติ
ของผู้ประกอบการ หรือคนทำ�อาหาร ต้องคุยกันอยู่บ่อยๆ ว่า
เราอยู่ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ถ้าผู้ปรุงเองกินได้ปลอดภัย
ผูบ้ ริโภคทีม่ าเป็นลูกค้าเราก็ตอ้ งปลอดภัยด้วยเช่นกัน จำ�เป็นต้องสร้าง
จิตสำ�นึก และที่พัฒนาอยู่บ่อยๆ ให้ความรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
“เหมือนอย่างที่บอกว่า เหมือนกฎจราจร ย่อมต้องมีการ
ย้ำ�เตือน มีการสำ�รวจกันอยู่อย่างต่อเนื่อง พยายามสร้างสำ�นึก
ถ้าเราบอกกับผูค้ นว่า อาหารปลอดภัย เรากินปลอดภัย คนอืน่ ก็ตอ้ ง
กินปลอดภัย”
การที่ห้างโอเดียนฯ ทำ�ตลาดอาหารปลอดภัยได้ระดับหนึ่ง
ไม่ใช่ว่าจะสำ�เร็จในวันสองวัน ต้องใช้เวลาในการทำ� แล้วก็มีความ
มุ่งมั่น บางอย่างทางห้างฯ เองต้องยอมแบกรับภาระบางอย่าง เช่น
การงดเก็บค่าใช้จ่ายแรกเข้าของสินค้าชุมชน หรือยอมจ่ายค่าน้ำ�
ค่าไฟ หรือค่าต่างๆ หรือการที่บุคลากรที่ต้องเข้าไปช่วยกิจกรรม
ส่วนนี้
“แต่ถือว่าเราก็ได้ช่วยสังคม ตามแนวคิดของผู้ถือหุ้นนั่นเอง
คือธุรกิจ แล้วต้องช่วยกันดูแลสังคมด้วย เพราะถ้าเรากำ�ไรอยูค่ นเดียว
แต่สงั คมรอบข้างลำ�บาก เราคงอยูไ่ ม่มคี วามสุข ธุรกิจยัง่ ยืนได้ ชุมชน
ต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วย ถ้าเขามาโอเดียนฯ เขาพอใจ ประทับใจ
เขาก็ ค งจะบอกต่ อ ๆ กั น ไป” เธอกล่ า วและว่ า ต้ อ งขอบคุ ณ
สจรส.ม.อ., สสส. และทุกภาคส่วนทีม่ าดูแลโครงการอาหารปลอดภัย
มาร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพราะถ้า
เราอยู่คนเดียวบางทีก็ไม่รู้ว่าทำ�ออกมาแล้วดีหรือไม่ดี แต่ถ้ามีเพื่อน
เครือข่าย มีการแนะนำ�กันก็ทำ�ให้งานที่คิดว่ามันยากก็จะง่ายขึ้น
อยากให้กำ�ลังใจทุกคนที่จะช่วยกันพัฒนาอาหารปลอดภัยให้มาก
ยิ่งขึ้น
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ตลาดต้นปริก

โดยชุมชน เพื่อชุมชน
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ผุสดี หมัดอาดัม รักษาการผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุข
เทศบาลตำ�บลปริก ซึง่ มาดูแลการขับเคลือ่ นโครงการพัฒนาตลาด
ต้นปริก เทศบาลตำ�บลปริก อำ�เภอสะเดา มองแนวคิดตลาดนีว้ า่
เป็น “ตลาดขับเคลื่อนโดยชุมชน เพื่อชุมชน”
เดิมทีในเทศบาลตำ�บลปริก มีการจัดตลาดสีเขียวที่โรงเรียน
เทศบาลตำ�บลปริกเดือนละครั้ง เป็นตลาดที่นักเรียนดำ�เนินการ
เพื่อให้เด็กฝึกคิดเลข มีอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยใช้วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลังจาก สจรส.ม.อ.มีโครงการบูรณาการด้านอาหาร เทศบาล
ตำ�บลปริกถูกเลือกไปร่วมโครงการ กองสาธารณสุขรับมอบหมาย
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวที สจรส.ม.อ. กลับมาพัฒนาตลาดสีเขียว
โดยทาง สจรส.ม.อ. มาช่วยพัฒนาโครงการตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 เป็นกิจกรรมนักเรียนร่วมกับแม่ค้าในเขตเทศบาล นัดมาคุยกัน
ทุกวันอังคารช่วงบ่าย สะท้อนปัญหาและหาแนวพัฒนาตลาดสีเขียว
ร่วมกัน
ในที่ สุ ด ผู้ บ ริ ห ารมี แ นวคิ ด ว่ า ตลาดควรบริ ห ารจั ด การ
โดยภาคประชาชน ซึ่งน่าจะมีความถาวรและยั่งยืนกว่าที่ผ่านมา
ที่ประชุมยังคัดเลือกคณะทำ�งานจากภาคประชาชน มาเป็นคณะกรรมการ จัดการเรือ่ งตลาดและเลือกใช้ชอื่ แห่งใหม่ทจี่ ะจัดขึน้ บนถนน
ธรรมาภิบาลซึง่ เป็นทางเข้าเทศบาลตำ�บลปริกในทุกบ่ายวันอังคารเป็น
“ตลาดต้นปริก”
กรรมการตลาดเป็นผู้จัดประชุมตกลงกติกากับพ่อค้าแม่ค้า
ที่มาขายในตลาด ตั้งแต่ว่าถ้ามาขายต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างดี เพราะถนนธรรมาภิบาล เป็นหน้าเป็นตาที่สวยงาม
ของเทศบาลตำ�บลปริก การจัดการขยะ แม่ค้าต้องมีภาชนะรองรับ
33

ขยะของตัวเองไว้หน้าร้าน ภาชนะบรรจุอาหารห้ามใช้โฟม ถ้าเลี่ยง
ไม่ได้ก็ให้ใช้ภาชนะที่ปลอดภัย รณรงค์ ก ารไม่ สู บ บุ ห รี่ ใ นตลาด
สำ � หรั บ น้ำ � อั ด ลมมี ค นมาขายในช่ ว งแรก ต่ อ มากรรมการตลาด
มี แ นวคิ ด ว่ า ควรปลอดน้ำ � อั ด ลม ขอเปลี่ ย นเป็ น น้ำ � ผลไม้ หรื อ
น้ำ�สมุนไพร จึงไม่มีการขายน้ำ�อัดลมในตลาดอีก
“เราจะพัฒนาตลาดโดยพูดเรื่องอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม
ต่อไป แต่แม่ค้าเราเป็นคนในพื้นที่ในชนบท เราพยายามเปลี่ยน
เขาไปทีละเรือ่ งให้เขาทำ� ไม่เช่นนัน้ ปรับตัวไม่ทนั แม่คา้ คงหายไปหมด
ตลาดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน”
ผุสดีเล่าว่าแม่ค้าทุกคนต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ก่อนจึงจะเข้ามาขายในตลาดได้ โดยทางเทศบาลเชิญนักวิชาการ
จากสาธารณสุข อำ�เภอสะเดา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
เทศบาลปริกมาให้ความรู้ ผูป้ ระกอบการต้องใส่ผา้ กันเปือ้ น ใส่หมวก
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อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ผปู้ ระกอบการเป็นมุสลิมก็มผี า้ คลุมผมอยูแ่ ล้ว
นอกจากนั้นมีการควบคุมชั้นวางอาหาร การตรวจเล็บของแม่ค้า
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
“ส่วนมากเขาก็ทำ�ได้ ถ้าทำ�ไม่ได้ กรรมการจะเข้าไปจี้เป็น
รายๆ ไป เพื่อการแก้ไขจนได้” เธอเล่า สำ�หรับโฟมบรรจุอาหาร
เมื่อกติกาของตลาดประกาศห้ามใช้ ทุกคนก็ปฏิบัติตาม แม้จะมี
หลงหูหลงตา แอบใช้อยู่บ้างในระยะแรก
หลังพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยร่วมกับ สจรส.ม.อ. ผุสดี
พบว่าพฤติกรรมของผู้ค้าที่มาร่วมจะปฏิบัติตามระเบียบ กติกาที่
วางไว้ในเรื่องสุขภาพ สุขาภิบาลอาหารอย่างชัดเจน
“มองว่าถึงตอนนี้ตลาดต้นปริกเป็นต้นแบบให้ตลาดอื่นได้
เพราะว่าตลาดอืน่ ทีเ่ ป็นของเอกชนในพืน้ ที่ ไม่สามารถทำ�อย่างนีไ้ ด้”
เธอมองว่า ความสำ�เร็จอยู่ที่ความเข้มแข็งของกรรมการซึ่งมาจาก
ภาคประชาชน ถ้าให้กองสาธารณสุขของเทศบาลรับผิดชอบโดยตรง
คงไม่ได้อย่างนี้ พอชุมชนเข้ามาจึงทำ�งานแบบนีส้ �ำ เร็จตามเป้าหมาย
สมพร บุญแก้ว ประธานตลาดต้นปริก อาหลี หมัดนิ
สมาชิกสภาเทศบาล และ ฟาริด เบ็ญมุสา สมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลาดสีเขียวของเทศบาลตำ�บลปริก
ดำ�เนินการมาในช่วง 2-3 ปีก่อน บริหารจัดการโดยเทศบาลแต่ก็ได้
หยุดดำ�เนินการไปเนือ่ งจากติดช่วงหยุดยาวในช่วงเดือนรอมฎอนของ
พี่น้องมุสลิม จนขาดช่วงไป จนมาเปิดตลาดต้นปริกอีกครั้ง ซึ่งตอน
นี้มี 120 ร้านค้ามาร่วม เป็นร้านอาหาร 80 ร้าน การดำ�เนินการ
โดยดึงภาคประชาชนมาเป็นกรรมการ มีหน้าที่จะเดินดูตลาดทุกวัน
ผูค้ า้ ต้องทำ�ตามกติกาทีต่ กลงร่วมกันเอาไว้ ถ้าร้านไหนไม่ทำ�ก็ตดิ ตาม
ไปบอกกล่าวทำ�ความเข้าใจ
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จุดเด่นของตลาด จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ปลูกผัก
ปลอดสารพิษมีพนื้ ทีใ่ นการขายสินค้าในราคาทีเ่ หมาะสมแตกต่างจาก
ผักทั่วไป เพราะการปลูกยากกว่า ชุมชนที่นี่มีศักยภาพในการผลิต
พืชผักปลอดสารพิษ โดยมีเกษตรกรที่ทำ�อยู่ 7-8 ราย และมีโอกาส
พัฒนาตลาดไปสูก่ ารเป็นตลาดผลไม้อนิ ทรีย์ โดยเฉพาะลองกองปริก
เป็นสินค้าที่มีชื่อระดับประเทศ
พวกเขามองว่าสิง่ สำ�คัญของการทำ�ตลาด ต้องมีการยึดกติกา
การจัดการปัญหากับคน ทุกวันนี้สร้างมุมมองใหม่ว่าทุกคนเป็น
เจ้าของตลาด
อะมีนา ยาอีด กรรมการตลาดต้นปริก เล่าว่า ตลาดเราบน
ถนนธรรมาภิบาล จะเป็นโซนอาหารทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ริมถนน
ฝั่งเทศบาลจะเป็นโซนเสื้อผ้า
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ในโซนอาหารแบ่งเป็นผักปลอดสารพิษทีท่ างตลาดเติมเต้นท์
และแคร่ไม้ไผ่ให้เกษตรกรนำ�ผักมาวางจำ�หน่ายได้เลย ส่วนสินค้าอื่น
ผูป้ ระกอบการต้องพาร่ม เก้าอี้ อุปกรณ์มาเองทัง้ หมด เมือ่ ตลาดเลิก
ต้องขนกลับเองหมด
“คำ�ว่าตลาดโดยชุมชนเพือ่ ชุมชน เพราะตลาดนีไ้ ม่ได้เป็นของ
คนใดคนหนึง่ และไม่ใช่ของเทศบาล แต่เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
เทศบาลและชุมชน คนทำ�งานหลักเลยคือผูป้ ระกอบการ พ่อค้าแม่คา้
ทีม่ ารวมตัวกัน ขับเคลือ่ นผลักดันให้มนั เกิดเป็นตลาดขึน้ มา” เธอเล่า
แม้แต่ สท.ยังต้องมาช่วยขน ยก เก้าอี้ กันเอง กิจกรรมทุกอย่าง
ออกมาจากที่ประชุมร่วมของกรรมการที่มาจากชุมชนมองว่าหากให้
ท้องถิ่นมาดูแลตลาดโดยตรง เจ้าหน้าที่จะไม่ได้มาดูแลจริงจังเพราะ
ตลาดอยู่ช่วงเย็น นอกเวลาราชการ รูปแบบนี้จึงเหมาะสมที่สุด
อะมี น าเล่ า ว่ า ในการยกระดั บ ตลาดอาหารปลอดภั ย
ทางตลาดจัดกิจกรรม เมนูอาหารสุขภาพโดยให้ผู้ประกอบการแต่ละ
รายส่งเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้ประกอบการแต่ละรายขายอยู่แล้ว
มาประกวด เพื่อให้อาหารเป็นที่รู้จักขยายวงกว้างออกไป ขณะ
เดียวกัน แม่ค้าเองจะได้รู้ว่าเมนูไหนชนะเลิศ จะได้เริ่มมองเห็น
เข้าใจว่าอะไรคือตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนอื่นต่อไปโดยเมนูที่ประกวดมาแล้วได้รางวัล เช่น ข้าวยำ�
สมุนไพร สลัดโรล ไก่สะเต๊ะ ยำ�มะละกอ ยำ�หัวปลี ซึ่งเน้นวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นที่ปลอดภัย ปลอดสาร ลดหวานมันเค็ม ใช้สีธรรมชาติ
สำ�หรับอุปสรรคในการขับเคลือ่ นอาหารปลอดภัยเธอมองว่า
ผู้ประกอบการมักมีความเคยชินในรูปแบบเดิมของเขา
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“การทีเ่ ราจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม แนวคิดให้เป็นแบบทีเ่ รา
ตั้งใจไว้ มันต้องใช้เวลาทำ�ความเข้าใจ ค่อยคุยทีละอย่างกันไป
การเอาเสื้อผ้าออกไปจากโซนอาหารก็ถือว่ายากแล้ว การให้ทุกคน
วางถังขยะต้องกระตุ้นกันอยู่พักใหญ่ การปลอดโฟม พอกรรมการ
เดินผ่านก็แอบใต้โต๊ะบางรายแพ็คโฟมมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วก็ตอ้ ง
ให้เขาขายไปก่อน แต่ละเจ้าต้องค่อยพูดคุยจนได้ 100% แต่คนขาย
มาใหม่ก็ต้องคุยกันอีก เราต้องจ้ำ�จี้จ้ำ�ไชตลอด ปล่อยไม่ได้เลย
เมื่อไรที่ปล่อยเขาจะกลับสู่ความเคยชินเดิมๆ ของเขา” เธอเล่าว่า
แม้ตอนแรกจะต่อต้าน แต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายก็ต้องทำ�ตามกติกา สิ่งที่ดี
ก็คือผู้ประกอบการในตลาดแห่งนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคน
40 ปีลงมาจะเข้าใจแนวคิดแบบนี้ง่าย ก็จะทำ�ตามที่เราต้องการ
สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลปริก เล่าความ
เป็นมาของการพัฒนาตลาดต้นปริกว่า เดิมเทศบาลตำ�บลปริกกับ
สจรส.ม.อ.เป็นภาคีในการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องตลาดเป็นแนวคิด
ของเทศบาลทำ�งานร่วมกับ สจรส.ม.อ.มาส่วนหนึ่ง จากนั้นมายก
ระดับโดยการยื่นมือให้ชุมชน ชาวบ้านมาเป็นคนทำ�
“เราไม่อยากให้ตลาดนี้เทศบาลเป็นคนดำ�เนินการ แต่อยาก
ให้ชาวบ้านดำ�เนินการด้วยตัวของเขาเอง เป็นที่มาของการจัดการ
ตลาดตรงนี้”
เขาเล่ า ว่ า เทศบาลเคยจั ด ตลาดสี เ ขี ย วมาแล้ ว ครั้ ง หนึ่ ง
ตอนนั้นเทศบาลเป็นเจ้าของ เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านมักมีความ
ต้องการให้เทศบาลทำ�อย่างนัน้ อย่างนี้ สำ�หรับรูปแบบใหม่นี้ เทศบาล
จะเป็นเพียงทีป่ รึกษา คอยให้ค�ำ แนะนำ�ในการจัดการตลาดว่าต้องเน้น
แนวคิดของตลาดสีเขียวให้ได้ จะต้องมีการควบคุมผู้ประกอบการ
ในเรื่องที่ต้องไม่ให้เกิดมลพิษ ขยะ หรือความไม่สวยงาม พยายาม
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สร้างระบบโดยมีเทศบาลคอยช่วยชี้ ส่วนการจัดการภายใน เช่น
การเก็บค่าเช่าที่หรือการประสานติดต่อพ่อค้าแม่ค้า เป็นเรื่องของ
คณะกรรมการ ที่ชาวบ้านจัดขึ้นมาเองทั้งหมด
นายกเทศมนตรี ตำ � บลปริ ก มองตลาดสี เ ขี ย วเดิ ม ที่ เ คย
ดำ�เนินการแต่ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควรว่าเพราะมีข้อจำ�กัด
มากมายตั้ ง แต่ เ ริ่ ม การกำ � หนดตายตั ว ว่ า ต้ อ งขายผั ก อิ น ทรี ย์
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ห้ า มน้ำ � อั ด ลม ห้ า มลู ก ชิ้ น ห้ า มเสื้ อ ผ้ า สำ � หรั บ ตลาดต้ น ปริ ก
บนแนวคิดใหม่ ชาวบ้านก็บอกว่าขอขายได้ทุกสิ่งไปก่อน แต่ค่อยๆ
ทยอยจัดระเบียบในภายหลัง อย่างเช่น การปลอดโฟม มาถึงตอนนี้
ก็ถือว่าปลอดโฟมได้ 100% การจัดการขยะ ใครที่มาขายต้องเก็บ
ขยะด้วย หลังตลาดเลิกทุกอย่างต้องเรียบร้อย
“วิธีการคราวนี้ต่างกัน มองว่าแนวทางนี้ต่อยอดไปสู่การ
เป็ น ตลาดสี เ ขี ย วในอนาคตได้ แต่ ก่ อ นนั้ น เราเริ่ ม ที่ ต ลาดสี เ ขี ย ว
ก่ อ นเลย แต่ ต อนนี้ ทำ � ตลาดทั่ ว ไปเพื่ อ พั ฒ นาสู่ ต ลาดสี เ ขี ย วที่
ปลายทาง” สุริยามองว่าสำ�หรับพื้นที่ปริก เริ่มจากตลาดแบบหลากหลายก่อน แล้วค่อยจัดระเบียบ น่าจะเกิดง่ายกว่าตลาดที่เริ่มจาก
การตั้งกฎเหล็ก
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ตลาดต้นปริกจึงน่าจะพัฒนาไปกว่าเดิม อย่างน้อยได้เห็น
เครือข่ายของผู้ประกอบการ ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ชาวปริกอย่างเดียว ยังมี
พื้นที่ใกล้เคียง อย่างคลองแงะ ท่าโพธิ์ สะเดา มาขายที่นี่ด้วย
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผ่อนคลายเปิดกว้าง แต่ทุกคนที่มาขายในตลาดต้อง
เคารพกติกาเดียวกัน เพราะกติกาก็ยงั จำ�เป็นสำ�หรับการจัดการตลาด
แต่ยังช่วยให้คนต่างพื้นที่เข้ามาได้รับรู้ กติกาและขยายผลไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงอีกด้วย
สุริยาและกรรมการตลาดมองเห็นร่วมกันว่า ตลาดต้นปริก
เป็นตลาดชุมชนเพื่อชุมชน เพราะเขาเองต้องการให้ชุมชนเข้ามา
สร้างตลาดและบริหารจัดการเอง ทำ�อะไรที่ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของชุมชน เป็นการผ่องถ่ายจากเดิมที่เทศบาลจะต้องดูแล
ทุกเรื่องไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
“ที่ผ่านมาตลาดนี้ก็มีการถกกันหลายรอบว่าจะให้เทศบาล
ดำ�เนินการ ผมเองยืนกรานเลยว่าไม่ขอให้เทศบาลดำ�เนินการ เพราะ
ต้องการให้กลไกภาคประชาชนเข้มแข็งขึน้ ถ้าไม่งนั้ แล้วก็จะกลายเป็น
ว่าเทศบาลจะต้องมาทำ�หน้าที่แทนเขา ทั้งที่เราต้องการให้ชาวบ้าน
มาทำ�หน้าทีแ่ ทน จุดหลักของผมคือต้องการให้ชมุ ชนเขาจัดการตัวเอง
มันจะทำ�ให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของที่แท้จริง ไม่ใช่
เทศบาลดำ�เนินการ”
สำ�หรับปลายทางการพัฒนาของตลาดต้นปริกก็คือตลาด
สีเขียว หลายเรื่องต้องทำ�ต่อไป ไม่ว่าการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
การตรวจสอบคุณค่าของอาหาร อาหารขายในตลาดต้องตอบโจทย์
การแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ต้องไปโยงกับสุขภาวะของคน
ตามนโยบายของเทศบาล โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากระบบโภชนาการ
ต้องลดลง โดยใช้ตลาดเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ไม่ไปกระตุ้นในเรื่อง
ของโรคภัยไข้เจ็บ
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สุริยายังมองว่า ถ้าเราทำ�ตลาดนี้ได้ ก็สามารถไปควบคุม
ตลาดอื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ แม้ในตลาดทั่วไป ทำ�การสุ่มตรวจ
ตามงานของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย กองสาธารณสุข
แต่ตอ้ งยอมรับว่าทำ�ได้ไม่ประจำ� จึงมองว่าวันใดควบคุมตลาดต้นปริก
ให้เป็นตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ เราจะเอาโมเดลนี้ไปจับ
ตลาดอื่น
“ในอนาคตตลาดสี เ ขี ย วนี้ จ ะต้ อ งเป็ นโมเดลให้ กั บ ตลาด
ทั้งหมดที่มีอยู่ในเทศบาลตำ�บลปริก แม้ว่าจะยากและต้องใช้เวลา
เพราะตลาด 2-3 แห่งที่มีอยู่ตอนนี้เป็นตลาดเอกชน การบริหารขึ้น
อยู่กับเจ้าของตลาด”
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ในช่วงที่พัฒนาตลาดร่วมกับ สจรส.ม.อ. นายกสุริยายังมอง
ว่าทำ�ให้ชาวบ้านได้ตลาดในมิติใหม่ ได้รู้ว่าการทำ�ตลาด ความเป็น
เจ้าของ จะต้องเป็นภาคประชาชน ชาวบ้านเริ่มรู้ว่าการสร้างกติกา
ไม่ใช่เหมือนตลาดทัว่ ไป ทีเ่ ก็บค่าเช่าแล้วก็จบ แต่เปิดแล้วจะต้องดูแล
ในเรือ่ งคุณภาพ ความสะอาด คุณค่าอาหาร อะไรเหล่านี้ มันเท่ากับ
เขาเริม่ ได้เรียนรูช้ มุ ชน โดยเฉพาะกรรมการตลาด หลังจาก สจรส.ม.อ.
ได้พาไปดูงานตลาด 3-4 แห่ง เช่น ตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดใต้โหนด
พัทลุง ก็ได้เห็นว่าระบบการจัดการตลาดเป็นอย่างไร เกิดการเรียนรู้
จากการไปซึมซับแนวคิดที่ได้ไปเห็นมาเอามาใช้ แม้จะใช้ได้ไม่หมด
ตามบริบท
“ถ้าเขาสามารถบริหารงานตรงนีไ้ ด้ตอ่ ก็แน่นอนว่าจะเดินไป
ถึงปลายทางคือตลาดสีเขียว” เขาว่า การยกระดับตลาดอาหาร
ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่าความเคยชินของคน เวลากิน
คนยังชอบรสหวาน เค็ม มัน ถ้าอ่อนหวาน มัน เค็ม ก็ไม่มีคนซื้อ
แม่ค้าก็ขายไม่ออก เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเข้าหากันครึ่งต่อครึ่ง
สำ�หรับคนมีหน้าที่ด้านนี้ไม่ว่าเทศบาลหรือส่วนอื่น ก็ต้องไปเสริม
ข้อมูลองค์ความรู้ทั้งสองด้าน สร้างวาระในด้านนี้ให้เกิดกับชุมชน

45

อาหารปลอดภัยเล่นกับคนรุ่นใหม่

กิจกรรมนำ�กระแสตลาดกรีนเวย์
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มนตรี ลีลาวิชติ ชัย ผูจ้ ดั การทัว่ ไปตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่
เล่าว่าทีน่ เี่ ป็นตลาดเปิดท้ายขายของ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี 2546
รูปแบบตลาดชุมชน มีล็อคประจำ� ล็อคเปิดท้าย และโซนอาหาร
โดยสมัยก่อนโซนอาหารใช้ลักษณะกางเต้นท์ขาย ไม่ได้จัดล็อค
หรือระบบสุขาภิบาลรองรับ
พอตลาดเปิดและเริ่มอยู่ตัวแล้ว คนมาตลาดต้องหาอาหาร
รับประทาน ปรากฏว่าโซนอาหารมีการตอบรับที่ดี แต่ที่นั่งไม่พอ
ลูกค้าซื้ออาหารแล้วต้องมาถือ มายืนดูว่าตรงไหนว่าง เหมือนเล่น
เก้าอี้ดนตรี ผู้บริหารตลาดเห็นภาพตรงนี้ก็เห็นโอกาสว่า ถึงเวลา
ที่ ต ลาดต้ อ งมาทำ � การปรั บ ปรุ ง จนกลายมาเป็ น ฟู้ ด สเตชั่ น
กว่า 50 ร้าน โดยใช้ระบบการจัดเก็บรายได้ตามจำ�นวนเปอร์เซ็นต์
ของยอดขาย เป็นตลาดนัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่เอาระบบ
ศูนย์อาหารแบบทันสมัยมาใช้ในการจัดการ
เขากล่ า วว่ า ทุ ก วั น นี้ ศู น ย์ อ าหารกรี น เวย์ ถื อ ว่ า เป็ น แนว
สตรี ท ฟู้ ด มื้ อ เย็ น มี จำ � นวนร้ า นมากที่ สุ ดในหาดใหญ่ มี ค วาม
หลากหลายเรื่องร้านค้าและเมนู ใน 50 กว่าร้านค้า 1,000 กว่าเมนู
สามารถดึงกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะกลุม่ ครอบครัว
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นยังเป็นหลักด้วยสินค้าแฟชั่นของตลาด
ตอนนี้ศูนย์อาหารของตลาดกรีนเวย์ ย่างเข้าปีที่ 2 โดยมี
อาคารมาตรฐานตามระบบศูนย์อาหาร มีการติดตามตรวจมาตรฐาน
ตลาดจากเจ้าหน้าที่อยู่สม่ำ�เสมอ ตามระบบของทางการ เช่น ระบบ
ดับเพลิง ถังดักไขมัน สามารถทำ�ตามระเบียบข้อปฏิบัติทุกอย่าง
ในส่วนสุขาภิบาลอาหาร มีการเชิญเทศบาลนครหาดใหญ่
มาการอบรมพ่อค้าแม่ค้าปีละครั้งเป็นอย่างน้อย สำ�หรับผู้ค้าใหม่
ที่ไม่ทันรอบของการอบรม จะส่งไปอบรมร่วมกับผู้ประกอบการ
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ในหาดใหญ่ในเวทีอื่น โดยอย่างน้อยผู้ค้าต้องผ่านการอบรมส่วนนี้
เป็นเบื้องต้นก่อนมาทำ�การขาย
“เมือ่ เรามาทำ�ตรงนี้ เราก็มาดูระบบของการปนเปือ้ น เพราะ
ว่าของเก่าจะไม่มีการออกแบบที่ซักล้างอะไรที่มันเป็นกิจจะลักษณะ
ก่อนเทศบาลจะมาให้ความรู้ ก็ขายกันแบบบ้านๆ หยิบจับสิ่งของ
ของกิน เงิน อะไรปนเปกันไป เวลานี้ระบบการ์ดไม่ต้องสัมผัสเงินสด
เหรียญก็ไม่ต้องไปแลก ธนบัตรก็ไม่ต้องจับ ก็ลดการปนเปื้อนของ
สิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคลงไปได้เยอะ”
เขาเล่าการติดตั้งเครื่องอำ�นวยความสะดวกในศูนย์อาหาร
อย่างซิงค์มีการติดตั้งให้ทุกล็อค พร้อมถังดักไขมัน กำ�หนดระเบียบ
เอาไว้ว่า ต้องดูแลถังของแต่ละคน ต้องตักไขมันออก โดยตลาดจะมี
การตรวจ
แม้ทางตลาดกรีนเวย์จะมีระเบียบปฏิบัติอยู่ชุดหนึ่งก่อนทำ�
ศูนย์อาหาร เมื่อได้ติดต่อไปที่ตลาดเกษตร ม.อ. ขอฟังแนวความคิด
ในการดำ�เนินการตลาดเกษตร ยังได้นำ�เอาระเบียบปฏิบัติจากตลาด
เกษตร ม.อ. ในบางข้อมาใช้ให้เข้ากับบริบท
“เราทำ�ให้ผู้ค้ารู้ว่าเรากำ�ลังดำ�เนินไปทางไหน พอเขารู้ก็จะ
ปรับตัวได้ง่ายขึ้น”
กิจกรรมการยกระดับตลาดอาหารปลอดภัยกับ สจรส.ม.อ.
มนตรีเล่าว่า สิ่งที่เริ่มไปก่อนแล้ว คือตลาดปลอดโฟม 100% ที่ทำ�
มาตั้งแต่ตลาดยังเป็นเต้นท์ เรื่องนี้ผู้บริหารให้ความสำ�คัญ เพราะ
เขาเองก็เป็นผูบ้ ริโภคของในตลาดคนหนึง่ มองว่าถ้าสิง่ ไหนผูค้ า้ ไม่กนิ
ก็ไม่ควรนำ�มาให้คนอื่นกิน
การดำ�เนินการปลอดโฟม ทำ�โดยประกาศแจ้งแม่ค้าก่อน
ล่วงหน้า 3 เดือน ผู้ค้าให้ความร่วมมือ โดยมีข้อหารือนิดเดียว
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เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น ภาชนะทดแทนที่ สู ง อยู่ ต้ อ งควั ก เงิ น เพิ่ ม ขึ้ น มา
ทางตลาดเข้าไปดูแล โดยยอมรับว่าหากเป็นภาชนะจากชานอ้อย
อาจจะสูง บางรายจึงยืดหยุ่นการใช้ภาชนะกระดาษ กล่องพลาสติก
ใส่อาหารบางชนิด เช่น ขนม
“ประเด็นนี้เราก็เข้าไปช่วยดูเป็นรายๆ ไป พอเขาปรับตัวได้
เมื่อเข้าศูนย์อาหารใหม่ก็ราบรื่นดี ไม่มีปัญหาอะไร ยิ่งเมื่ออยู่ใน
ระเบียบปฏิบัติ มีข้อกำ�หนดอยู่ในสัญญาแล้ว ผู้เช่าใหม่ๆ ที่เข้ามา
ก็ต้องปฏิบัติตามโดยปริยาย”
ประเด็นการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในตลาดก็เป็นอีกเรื่องที่ตลาด
กรีนเวย์ดำ�เนินการมานานราว 5 ปี เป็นตลาดแห่งแรกในหาดใหญ่
ที่ทำ�สปอร์ตเปิดในเสียงตามสาย นอกจากนั้นเราก็ทำ�ป้ายติดรณรงค์
ไม่เฉพาะบุหรี่ ยังมีความรูจ้ ากสาธารณสุข เทศบาล สำ�นักงานเกษตร
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ที่ไปขอคำ�ปรึกษา ได้เอามาเผยแพร่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บางเรื่องเชิญ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงมาพู ด ทำ �ให้ ต ลาดได้ รั บ มาตรฐาน
หลายอย่าง เช่น Clean Food Good Taste และอยู่ระหว่าง
ขอข้อมูล Clean Food Good Taste Plus สำ�หรับศูนย์อาหารใหม่
“ในปีนี้เพิ่มเรื่องการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายของผู้สัมผัส
อาหารแต่ละเจ้า เพราะได้รบั คำ�แนะนำ�จากเทศบาลว่าเป็นอีกจุดหนึง่
ทีน่ า่ ทำ� สำ�หรับยูนฟิ อร์ม มีผา้ กันเปือ้ นกับหมวกคลุม มีเป็นพืน้ ฐาน”
มนตรีเล่าว่าการได้ร่วมงานกับ สจรส.ม.อ. ได้รับคำ�แนะนำ�
มาว่า น่าจะทำ�กิจกรรมอะไรที่ไม่น่าเบื่อ ซึ่งปกติตลาดแห่งนี้ สิ่งที่คิด
และทำ� ก็เน้นสีสันที่น่าสนใจอยู่แล้ว เมื่อมานั่งคุยกับทีมงาน จึงมี
ไอเดียเยอะจึงเกิดกิจกรรมตามมาอย่างมากมาย กล่าวคือ

50

1. กิจกรรม “ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิตดี๊ดี” เป็นการลด
หวานมันเค็ม มีเป้าหมายทั้งส่วนแม่ค้าและผู้บริโภค ทางทีมบริหาร
ตลาดจะทำ�ป้ายไปติดที่เสาเครื่องปรุง และเสาหน้าร้าน แสดงให้เห็น
ว่าก่อนจะหยิบเครื่องปรุง ชิมก่อนดีไหม บางทีไม่ต้องปรุงก็อร่อย
แล้วนะ หรือติดป้ายหน้าร้านน้ำ�ปั่นว่า สั่งลดความหวานได้
ที่ร้านขายสลัด มีข้อความที่บอกว่า “หุ่นดีได้เพราะไม่มีมัน”
มนตรีอธิบายว่า คำ�ว่ามันในที่นี้ก็คือไขมัน แต่ภาษาวัยรุ่น คำ�ว่า
ไม่มีมัน อาจหมายถึงผู้หญิงที่บอกว่า ตัวเองหุ่นดีได้โดยไม่ต้องมีมัน
หมายถึงผู้ชาย ไม่ต้องไปง้อผู้ชาย เป็นการเอาคำ�พูดที่เล่นกับคน
รุ่นใหม่ได้
กิจกรรมนี้ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ยังมีการชวนนักวิชาการ
จาก ม.อ. มาร่วมให้ความรู้ทางโภชนาการ ในช่วง 1 ทุ่มที่ตลาดจะ
มีการจัดเสียงตามสายโดยดีเจจะชวนคุยประเด็นการลดหวานมันเค็ม
ดีต่อร่างกายอย่างไร ปริมาณเท่าไรที่เหมาะสมกับร่างกาย
ในกิจกรรมนีย้ งั มีกจิ กรรมเสริมกับจุดถ่ายรูปกับฉาก “ไม่มมี นั
ฉันก็อยู่ได้” ถ่ายรูปลงเฟสบุ๊คของตัวเอง ตั้งค่าสาธารณะเอามาโชว์
กับเจ้าหน้าที่ จะมีการแจกส่วนลดตั๋วหนังในเครือเมเจอร์ ส่วนนี้ทาง
กรีนเวย์สนับสนุนงบประมาณเอง
2. กิจกรรมกินอย่างไรไม่ให้เกิน จะเน้นทำ�ให้รู้ว่าในหนึ่งวัน
อัตราส่วนการบริโภคของร่างกายควรจะอยู่อย่างไร เท่าไร การคิด
มวลรวมร่างกายทำ�อย่างไร โดยทางตลาดจะมีปา้ ยติดในตลาด มีการ
เชิญนักโภชนาการมาให้ความรู้เสียงตามสายในวันศุกร์และเสาร์
มีป้ายกินอย่างไรไม่ให้เกิน ให้ถ่ายรูปมารับรางวัล มีแอพลิเคชั่นขึ้นจอใหญ่ ที่ชวนคนมาร่วมสนุก พร้อมกับได้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภค ตอบถูก 5 ข้อจากเกมในแอพพลิเคชัน่ ก็มารับของรางวัล
จากตลาด
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3. กิจกรรมกินและก้าว อันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเดิน
ออกกำ�ลังกาย เนื่องจากช่วงดังกล่าว ตูน บอดี้สแลม กำ�ลังวิ่งเบตง–
แม่สาย และเส้นทางผ่านหน้าตลาดด้วย ก็เลยมีการจัดกิจกรรมให้คน
เดินในตลาด โดยจะทำ�แผนที่ง่ายๆ ทำ�จุดเช็คพอยท์ มีธงรูปพี่ตูน
คนอยากร่วมสนุกลุน้ รางวัล ถ้าทำ�กิจกรรมครบ ทางตลาดจะออกทุน
สมทบโครงการก้าวคนละก้าวให้พี่ตูน 20 บาท และคนที่ทำ�กิจกรรม
ครบจะได้เขียนชื่อหยอดลงกล่อง จะได้ชิงเสื้อและหมวกโครงการ
ก้าวคนละก้าวอีกด้วย
4. กิจกรรมเมนูที่ใช่ ใส่ใจสุขภาพ เปิดให้ร้านที่สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ คิดเมนูสุขภาพมา 1 เมนู ถ้าลูกค้าไปซื้อเมนูสุขภาพ
สามารถนำ�สลิปไปยื่นที่ร้านขายน้ำ� เพื่อรับน้ำ�สมุนไพรฟรี 1 แก้ว
เมนูสุขภาพดังกล่าว เช่น ร้านยำ� อาจเพิ่มเมนูยำ�ที่ไม่ใส่
ผงชูรส หรือร้านขนมจีน ที่เพิ่มเมี่ยงปลาทู เกาเหลา ไม่ใส่เส้น ไม่ใช้
ผงชูรส ซึ่งถือว่าดีต่อสุขภาพ
สำ�หรับการจูงใจ กระตุน้ ผูค้ า้ ทางกรีนเวย์อดุ หนุนงบประมาณ
ที่ให้ผู้เข้าร่วมลุ้นรับทองและเครื่องใช้ไฟฟ้า
5. กิจกรรมกระตุ้นการกินผักและผลไม้ โครงการเท่ห์กินผัก
น่ารักกินผลไม้ ใช้กระแสโซเชียลทำ�ฉากรูปผัก ผลไม้ ให้ลูกค้ามา
ถ่ายรูปกับฉาก แชร์แล้วรับผลไม้ไปรับประทานฟรี ส่งเสริมการกิน
ผลไม้ มีการอบรมเมนูผักผลไม้ ว่าทำ�อย่างไร เชิญวิทยากรจาก ม.อ.
มาช่วยจัด
มนตรีเล่าว่าหลังดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ พบว่า กลุม่ เป้าหมาย
มีแนวโน้มสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ค้าเองไปพัฒนาต่อยอดเมนู
สุขภาพของเขาเองว่า เมนูสขุ ภาพทีเ่ ขาจะขายควรเป็นแบบไหน แม้วา่
ช่วงนี้อาจขายเมนูสุขภาพยังไม่ค่อยดีนัก แต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี
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เช่น ร้านข้าวแกง แทนที่จะเป็นข้าวสวยธรรมดา อาจจะมีทางเลือก
ข้าวไรซ์เบอรี่ให้ลูกค้า ถ้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ คิดว่าจะ
ซึมซับเข้าไปได้
53

“ยิง่ เราสร้างพฤติกรรม โดยมีรางวัลมากระตุน้ เราก็คงต้องหา
อะไรแบบนี้ ม ากระตุ้ น กั น ต่ อไป อยู่ เ สมอ เพราะแค่ ใ ห้ ค วามรู้
ฟัง อ่านบอร์ดจะไม่ซึมซับเท่ากับลงมือทำ�ให้ไปอยู่ในชีวิตจริง”
เขามองว่า การบริหารตลาดของกรีนเวย์ ตามแนวทาง
แบบนี้ มีแต่ได้กับผู้บริโภค เมื่อนำ�เสนอกับผู้ประกอบการต่างเห็นว่า
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มันดีกับทั้งผู้ประกอบการกับผู้บริโภค เรื่องที่ดีๆ ที่ทุกฝ่ายเห็นด้วย
คิดว่าทำ�ไม่ยาก
“อย่ า งไรก็ ต าม คนหาดใหญ่ เ องอาจไม่ ท ราบว่ า ที่ ต ลาด
กรีนเวย์มีศูนย์อาหารแบบนี้ มีการทำ�อาหารปลอดภัยแบบนี้อยู่
เราก็ต้องประชาสัมพันธ์ต่อไป” เขากล่าวและว่า กระแสอาหาร
ปลอดภัย คิดว่ามาตามกระแสสุขภาพ ทุกวันนี้คนก็จะเลือกบริโภค
ในร้านอาหารที่มาตรฐานปลอดภัยทั้งวัตถุดิบ ภาชนะ จึงต้องรักษา
มาตรฐานเอาไว้ โดยให้ทีมงานออกไปตรวจตรา ดูแล ให้คำ�แนะนำ�
โดยทีมงานของเขาเองก็ได้รับการอบรมไปด้วยก็ช่วยกันดูแล ปรึกษา
หารือกับผู้ค้า ในการช่วยกัน
สำ � หรั บ การเดิ น มาถึ ง จุ ด นี้ ไ ด้ ข องตลาดกรี น เวย์ มาจาก
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ว่าจะทำ�อะไรที่ดีต่อผู้บริโภค มอบสิ่งดีๆ ให้
ผู้บริโภค ถือว่าเป็น CSR ศูนย์อาหาร ทำ�ให้ดี ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย ราคาไม่แพง ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ แม้การเปลี่ยนแปลง
ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็ต้องบอกว่าอนาคตต้องไปไกลกว่าเดิม ทำ�ให้ได้
มาตรฐานกว่าเดิมก็ได้กลุ่มคนใหม่ๆ มาเลือกบริโภค ซึ่งที่ผ่านมา
ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ อยู่ในระดับน่าพอใจ
“ถ้าเราพัฒนาตัวเองก็เหมือนได้ช่วยพัฒนาเมืองไปกลายๆ
เพราะว่ า ตรงนี้ ก็ เ ป็ น หน้ า เป็ น ตาให้ ห าดใหญ่ ไ ด้ เพราะมี ทั้ ง
นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเป็นประจำ�”

55

ตลาดเปิดท้ายอาเซียน

ยุคปลอดโฟม-ยกคุณภาพชีวิต
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ตลาดเปิดท้ายอาเซียนพลาซ่าหรือตลาดเปิดท้ายขนส่ง
หาดใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อปี 2541 จากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก
ทางบริษัทอาเซียนเทรดเซนเตอร์ เจ้าของพื้นที่ ซึ่งทำ�ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ หมูบ่ า้ นจัดสรร อาคารพาณิชย์ เจอพิษเศรษฐกิจ
ในเวลานั้นด้วย จึงใช้พื้นที่มาทำ�ตลาดเปิดท้ายขายของ ไอเดีย
มาจากย่านสีลม กรุงเทพฯ ที่คนเอารถมาจอด เอาของมาวาง
ขายท้ายรถ ที่นี่จึงอาจนับเป็นตลาดเปิดท้ายขายของที่แรกของ
หาดใหญ่ที่ยังอยู่ยืนยงมาเป็นเวลา 20 ปี
“เริ่มมาจาก 50 คันรถ ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องมีการ
ปรับเป็นเต้นท์อยู่หลายปี จากหลัก 10 เป็นหลัก 100 ก็มาเป็นหลัก
1,000 ล็อค” ศุภมาส แสนยาพันธ์ ผู้จัดการศูนย์การค้าอาเซียน
พลาซ่าและตลาด ซึง่ ปัจจุบนั รูจ้ กั กันในนามตลาดอาเซีย่ นไนท์บาร์ซา
จากลั ก ษณะตลาดที่ พั ฒ นามาจากเปิ ด ท้ า ยขายของเดิ ม
เคยมีการจัดวางสินค้าผสมผสานกันไม่ว่าเสื้อผ้า อาหาร ข้าวของ
เครื่องใช้ พอผู้ค้ามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น จากการขายของ
ส่วนตัวมือสองที่มีตามคอนเซ็ปต์เดิม พวกเขาเริ่มซื้อของใหม่มาขาย
ขณะเดี ย วกั น เริ่ ม มาพบว่ า อาหารกั บ เสื้ อ ผ้ า จะอยู่ ด้ ว ยกั นไม่ ไ ด้
เลยต้องแยกโซน จนพัฒนามาเป็นตัวอาคารในปี พ.ศ.2557
จุดเด่นของตลาดแห่งนี้ ศุภมาสเล่าว่า นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ปี พ.ศ.
2541 จนปัจจุบันสิ่งหนึ่งคือราคาค่าเช่าไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้
ตลาดเปิดอังคาร-อาทิตย์ เวลา 5 โมง-สี่ทุ่มครึ่ง สินค้ามีทุกอย่าง
โดยเฉพาะเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สำ�หรับอาหารมีการแยกโซน
ออกมาอยู่ในอาคารใหญ่และอาคารเล็ก รวม 98 ล็อคเป็นร้าน
จำ�หน่ายอาหารสำ�เร็จรูป ตามสั่ง ข้าวหมก ลูกชิ้น ขนมจีน และ
เครื่องดื่ม
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“ในส่วนร้านอาหาร เราก็เริ่มจัดระเบียบหลังจากที่ทำ�อาคาร
แยกขึ้นมา มีการทำ�ความสะอาด จัดบิ๊กคลีนนิ่งทุกเดือน เมื่อมา
ร่วมพัฒนากับ สจรส.ม.อ. ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เราก็
ประชุมผูป้ ระกอบการร้านค้าทุกเดือน แจ้งเขาในเรือ่ งคุณภาพอาหาร
การไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร ความสะอาดของอาหาร โดยในทางปฏิบตั ิ
ก็มีเทศบาลนครหาดใหญ่มาช่วยด้วยอีกแรง”
ศุภมาสเล่าว่าสำ�หรับบทบาท สจรส.ม.อ.นั้นได้มาจัดประชุม
ให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งอนามั ย อาหาร ความสะอาด สาธารณู ป โภค
สาธารณสุขต่างๆ ระยะ 6 เดือนแรก มีการทำ�ร้านค้าต้นแบบ
ให้ผู้ค้าใส่หมวก ใส่ผ้ากันเปื้อน
เมื่อทาง สจรส.ม.อ.พาไปดูตัวอย่างที่ตลาดเกษตร ม.อ.
เรียนรู้มาปรับใช้ เรื่องการแต่งกายของแม่ค้าที่เหมาะสมกับการ
ขายอาหาร มีหมวก ผ้ากันเปื้อน นอกจากนั้น ได้เห็นคู่มือข้อปฏิบัติ
ของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมาปรับใช้ได้บางส่วน
สำ�หรับการได้ลงดูแปลงผักอินทรีย์ที่อำ�เภอระโนด ทำ�ให้
ผู้ประกอบอาหารไปพบกับผู้ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผักอินทรีย์โดยตรง
ความเปลี่ยนแปลงหลังการทำ�งานร่วมกับ สจรส.ม.อ.พบว่า
บรรดาแม่คา้ หันมาแต่งยูนฟิ อร์มทีถ่ กู ต้องในการขายอาหาร ประจวบ
กับทางตลาดกำ�ลังรณรงค์เพื่อขอมาตรฐาน Clean Food Good
Taste จึงขอความร่วมมือกับแม่ค้าให้ปรับตัวเกี่ยวกับความสะอาด
อาหาร น้ำ�แข็ง การใส่ถุงมือ การตรวจโรค การตรวจสุขภาพ
การดำ�เนินงานสำ�คัญคือ
1. การตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร
2. การคืนข้อมูลผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร
3. การรณรงค์การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
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ศุ ภ มาสมองว่ า ในช่ ว ง 6 เดื อ นที่ ร่ ว มพั ฒ นาตลาดกั บ
สจรส.ม.อ. ตลาดเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีความเรียบร้อย
ความสะอาด ผู้ค้าสวมถุงมือ
“เราเองก็ เ พิ่ ง ทราบว่ า แม่ ค้ า ที่ จ ะขายของจะต้ อ งมี ก าร
ตรวจโรค จะต้องไม่มีโรคติดต่อ 10 โรคตามเกณฑ์ ถ้ามีปัญหา
จะไม่ให้ขาย เราจึงบังคับให้พ่อค้าแม่ค้าไปตรวจที่โรงพยาบาล หรือ
คลินิก แล้วเอาใบรับรองมาให้เรา ซึ่งหลังจากตรวจแล้ว 100% ก็ไม่มี
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ปั ญหา” ส่ ว นนี้ ทำ �ให้ เ กิ ด นโยบายของตลาดในการตรวจสุ ข ภาพ
ผู้ประกอบการก่อนทำ�สัญญาจองแผงจำ�หน่ายอาหาร
การที่ต้องทำ�แบบนี้ในทางปฏิบัติ ผู้จัดการตลาดอย่างเธอ
อธิบายเหตุผลว่า เพราะตลาดมีนโยบายต้องการรับมาตรฐาน Clean
Food Good Taste ขณะที่ทางเทศบาลเอง ก็บอกกับผู้ค้าว่าตลาด
อื่นในแนวเดียวกัน ได้ Clean Food Good Taste กันหมดแล้ว
ตลาดอาเซียนเทรดเป็นตลาดใหญ่เก่าแก่ดั้งเดิม ไม่ควรน้อยหน้าใคร
“เราก็ปรับได้ และแม่คา้ ก็ให้ความร่วมมือ ไม่วา่ การสวมถุงมือ
ภาชนะ อาหาร วัตถุดิบ สิ่งที่แม่ค้าดูจะลำ�บากในการปรับตัวอยู่บ้าง
น่าจะเป็นการใช้โฟม เพราะเขามองว่าหากต้องใช้วัสดุอื่นจะมีต้นทุน
ที่แพงกว่า เราให้เวลาเขาประมาณ 2 เดือน เพราะในบางรายที่เขา
ซื้อโฟมมาตุนเอาไว้จำ�นวนมาก ได้ใช้ส่วนนี้ให้หมดไปก่อน”
กระบวนการเลิกใช้โฟม หลังให้เวลาผู้ค้าใช้โฟมที่ซื้อตุนไว้
จนหมดแล้ว ทางผู้บริหารตลาดทำ�หน้าที่ติดต่อบริษัทที่ผลิตวัสดุใส่
อาหารจากชานอ้อยโดยตรง มาสาธิตให้รวู้ า่ เป็นอย่างไร และถ้ามีการ
สั่งรวมกันจำ�นวนมาก จะได้ราคาถูกกว่า
ทางตลาดชี้แจงว่าอาจจะต้องแบกต้นทุนส่วนนี้ขึ้นมาบ้าง
เล็กน้อย แต่ส่วนดีเป็นการยกระดับตลาดปลอดภัย
“บทเรียนกระบวนการเปลีย่ นแปลงอย่างโฟม จะต้องไม่บงั คับ
ต้องให้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน เงินเป็นสิ่งสำ�คัญของแม่ค้า
แต่ตอ้ งพยายามแสดงให้เห็นว่า สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะได้อะไร ให้เขา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น”
ศุภมาสเล่าถึงกระบวนการดังกล่าว เธอชวนแม่ค้าอาหาร
มานั่งคุยกัน จัดเลี้ยงอาหาร รับฟังการเสนอแนะ นอกจากประเด็น
อาหารปลอดภัย ให้พวกเขาก็มโี อกาสได้เสนอแนะเรือ่ งอืน่ ๆ ไปด้วย
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เมื่อการประชุมวงใหญ่ได้ข้อตกลงร่วม จึงจะครบหลักความเป็น
ประชาธิปไตยของส่วนกลาง โดยมีระเบียบบริษัทเป็นแกนกลาง
ควบคุม
“ปกติการทำ�งานกับคนกลุ่มใหญ่ต้องมีระเบียบ ส่วนนี้เราก็
มีอยู่ อย่างเช่นระเบียบการวางล็อค อย่างไรก็ตามเราก็ให้เจ้าหน้าที่
ไปตรวจทุ ก สั ป ดาห์ แต่ คำ � ว่ า ตลาดความไม่ เ ป็ น ระเบี ย บคงมี อ ยู่
ยังต้องอาศัยหลักในการอยู่ร่วมกัน พูดคุยหาข้อตกลงร่วม”
การเลิกใช้โฟม หลังตลาดอาเซีย่ นไนท์บาร์ซาประกาศไปแล้ว
2 เดือน ก็ท�ำ ได้ 100% เพราะทีผ่ า่ นมาในตลาดก็ไม่ได้ใช้โฟมทัง้ หมด
อยู่แล้ว ผู้ค้าบางส่วนใช้จานกระดาษหรือใบตองก็มีการปรับเปลี่ยน
บางคน
“เพี ย งแต่ ว่ า ถ้ า ยั งไม่ มี ก ารบั ง คั บ โฟมก็ จ ะถู กใช้ ต่ อไป”
เธอพยายามบอกทุกคนเสมอว่า ผลเสียจากการใช้โฟมเป็นอย่างไร
อย่างกรณีอาหารร้อนกับโฟม ละลายออกมาปะปนกับอาหาร เป็น
อันตรายกับสุขภาพอย่างยิ่ง
ที่ ผ่ า นมาทางผู้ บ ริ ห ารตลาดต่ า งรู้ ว่ า การใช้ โ ฟมนั้ น ไม่ ดี
เพียงแต่วา่ ยังไม่มวี ธิ กี ารทีจ่ ะจัดการอย่างไร ทีจ่ ะทำ�ให้แม่คา้ เห็นด้วย
เมื่อ สจรส.ม.อ.กับเทศบาลนครหาดใหญ่ มาช่วยสนับสนุน จึงนับ
เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ
สำ�หรับการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยด้านอื่น ที่ดำ�เนินการ
ต่อมาคือเรื่องการปกปิดอาหาร โดยที่ผ่านมาบางร้านดำ�เนินการ
อยู่แล้ว แต่บางร้านไม่ทำ� ตลาดไม่ได้บังคับ แต่เมื่อ สจรส.ม.อ.
เข้ามาได้อธิบายถึงเงื่อนไข โยงกับเป้าหมาย Clean Food Good
Taste จึงคุยได้ง่ายขึ้น
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“การเดินของแม่คา้ หรือลูกค้า ปกติจะมีฝนุ่ ตกลงไปในอาหาร
ปรุงสำ�เร็จ แต่ถ้าเป็นอาหารที่ปรุงด่วน ปรุงแล้วเสิร์ฟเลย ไม่มีปัญหา
อันนี้อาจจะไม่ต้องปกปิด ส่วนอาหารปรุงสุก ข้าวหมก ไก่ทอด
ต้องปกปิดหมด”
ศุภมาสมองว่า อุปสรรคในการดำ�เนินการงานด้านนี้ คือความ
ไม่พร้อมของแม่ค้าแต่ละคน บางคนปรับเปลี่ยนได้เร็ว แต่บางคน
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ก็ช้า เพราะแม่ ค้ ามีพื้นฐานของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายสู ง
แตกต่างทั้งการศึกษาหรือด้านอื่น
“อย่างเขาเคยขายได้เงินอยู่จำ�นวนหนึ่ง ถ้าไปเพิ่มต้นทุน
เขาก็ไม่เข้าใจ หรือรับรู้ปัญหา บางครั้งเราจึงต้องเน้นให้เข้าใจ ให้ทำ�
ตามกติกา ใช้วธิ โี น้มน้าวเขา บอกว่าตลาดเราเป็นทีน่ ยิ มของคนทัว่ ไป
อยู่แล้ว แต่ต้องมาเพิ่มมาตรฐานตรงนี้นิดหนึ่ง เราจะไปบอกว่าคุณ
ไม่ ดี เ ลยก็ ไ ม่ ไ ด้ แต่ ก็ ใ ห้ เ ขาปรั บ เปลี่ ย น บอกว่ า จะมี เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขมาถ่ายรูป มาดูมาตรวจอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ผ่าน แม่ค้า
ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ส่วนมากใช้การเตือน แม้ที่สุดของ
การเตื อ น บอกว่ า อาจจะต้ อ งมี ก ารเชิ ญ ออกไปก็ ไ ด้ แ ต่ แ ค่ เ ตื อ น
ส่วนใหญ่แม่ค้าก็รับฟัง”
เธอยอมรับว่าการทำ�งานกับคนจำ�นวนมาก ก็มปี ญ
ั หาอยูบ่ า้ ง
อย่างเช่นกรณีผา้ กันเปือ้ น ทีท่ างตลาดแจกให้เขา บางร้านมีพนักงาน
หลายคนไม่เพียงพอ เมื่อให้เขาซื้อเอง บางรายก็มีงอแงกันบ้าง
แนวทางการพัฒนาตลาดยกระดับสู่ความปลอดภัย เธอจึง
คิดว่าสิ่งสำ�คัญต้องทำ�ความเข้าใจ ไว้วางใจกัน ระหว่างผู้ค้ากับ
เจ้าของตลาด ว่าถ้าให้เขาทำ�แล้วเขาจะได้อะไร
“อย่ า งเช่ น กรณี ถ้ า เขาทำ � แล้ วได้ ห น้ า ตาบริ ษั ท เขาก็ ไ ม่
อยากทำ�หรือให้ความร่วมมือ แต่หากผลประโยชน์ได้เขาด้วย ทำ�ให้
ลูกค้าเข้ามาซื้อของเขามากขึ้น พวกเขายินดี เราบอกว่าถ้าคุณ
ทำ�ดีหมด ลูกค้าก็มาหาคุณ ขายได้ ผลประโยชน์ได้กับแม่ค้า”
เทคนิ ค เหล่ า นี้ ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ นำ � ตลาดที่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
กล้าทำ� กล้ารับในผลทีจ่ ะกระทบกลับมา ซึง่ โดยทัว่ ไปมันคงไม่ราบรืน่
อยู่แล้ว จะต้องมีการต่อต้านในระยะแรก
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จนถึงปัจจุบัน ตลาดอาเซี่ยนไนท์บาร์ซา นอกจากคนไทย
ก็มกี ลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวมาเลเซียเชือ้ สายจีน มาใช้บริการจำ�นวนมาก
นอกจากมาเที่ยวตลาดซื้อสิ่งของ นิยมใช้บริการศูนย์อาหาร ซึ่ง
ศุภมาศหวังว่าจะพัฒนาตลาดไปเรื่อยๆ โดยคำ�ว่าอาหารปลอดภัย
อยากทำ�ให้มาตรฐานที่ดีที่สุดในหาดใหญ่ จนเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไป
“เราก็มีชื่ออยู่แล้วว่าเป็นตลาดเจ้าแรกในปักษ์ใต้ที่ใหญ่ที่สุด
มีจำ�นวนล็อคที่เยอะเป็นจำ�นวน 1,000 ล็อค หลังผ่านมา 20 ปี
หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อย่างผู้ค้าเองก็มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม”
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มาตรฐานใหม่ตลาดเกาะหมี

รอจังหวะเปลี่ยนตามบริบทชุมชน
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ตลาดเกาะหมี เป็นตลาดเอกชน อยู่ทางออกหาดใหญ่
ไปสงขลาเส้ น ทางสายเก่ า ถนนกาญจนวนิ ช พื้ น ที่ 10 ไร่
เปิดตลาดทุกวันในรอบเย็น บ่าย 3 โมง-2 ทุ่ม มีผู้ค้า 450 คน
สำ�หรับตลาดรอบเช้ามีเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่ตีห้า
หัวรุ่ง-เที่ยงวัน ผู้ค้าราว 900 คน แต่ละรอบมีคนมาใช้ตลาด
แห่งนี้ราว 10,000 คน
จิระโรจน์ บิลแหละ ผู้จัดการตลาดเกาะหมี เป็นอดีต
ข้าราชการ ลาออกมาช่วยทำ�ตลาดของครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540
โดยผลักดันแนวคิด “ตลาดนัดเกาะหมี ตลาดวิถีไท”
เขาเล่าว่าตลาดแห่งนี้อายุราว 50 ปี มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อ
ของเขา เดิมทีเป็นป่าสวนยางที่สำ�หรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
“10 ปีทผี่ า่ นมา ผมเข้ามาพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ จากหลังคาสังกะสี
เก่าๆ ผมก็สร้างหลังคาใหม่ เทพื้นใหม่”
เขายังจัดโซนสินค้าออกเป็น 3 โซน โดยธงสีฟ้า ขายพืช
ผัก ปลา อาหารสด ธงสีเขียวขายของกินปรุงสำ�เร็จรูปต่างๆ และ
ธงสีชมพู ขายเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
การจั ด การตลาด เขาได้ ใ ช้ ผู้ ค้ า เป็ น ตั ว แทนในแต่ ล ะสี
อาสาสมัครมาดูแลกันเอง ภายใต้กติกาของตลาด มีหัวหน้าโซน
คอยกำ�กับดูแลในด้านความสะอาด ความเรียบร้อย ความปลอดภัย
การมาขายสินค้าที่นี่ ผู้ค้าต้องลงทะเบียนทุกคน
สิ่งที่จิระโรจน์ให้ความสำ�คัญในการจัดระเบียบก่อนส่วนอื่น
ในช่วงนี้คืออาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ซึ่งมีอยู่ราว 50 ร้าน
“ทางเทศบาลเมื อ งคอหงส์ ก็ ไ ด้ ส่ ง หนั ง สื อ มาให้ เ รา
ประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งสุขาภิบาลอาหาร หลักโภชนาการ สารปนเปือ้ น
ผมเองจะเป็นผู้บรรยายเสียงตามสายของตลาด ให้ข้อมูลความรู้กัน
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อยู่เป็นประจำ� บางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ลงมาพูดเสียงตามสายเอง
เราก็ให้ความร่วมมือ”
ในแนวคิดของจิระโรจน์ การทำ�ตลาดนอกจากการค้าการขาย
เขาเน้นการอยู่ร่วมของสังคม ทุกคนที่มาค้าในตลาดต้องอยู่ฉันท์
ญาติมิตร พี่น้องโดยเฉพาะในตลาดเกาะหมีมีทั้งคนพุทธและมุสลิม
ต้องอยู่กันแบบสันติสุข
“ทีน่ จี่ ะไม่มผี คู้ า้ ทะเลาะกัน ผมจะมีบทลงโทษเด็ดขาดตามกฎ
กติกาของตลาด ถ้าทะเลาะให้หยุดขาย 3 วันก่อน ค่อยมาว่ากันใหม่
จะมีการเตือน 1-2 ครั้ง ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ออก แต่ถ้าผู้ค้ามีพฤติกรรม
ฉ้อโกงพบเพียงครั้งเดียวให้ออกเลย”
การทำ � ตลาดในแนวคิ ด ของเขา หากพบคนที่ เ หลวไหล
ทำ�ตามกติกาไม่ได้ตอ้ งเอาออก เอาคนดีไว้ การจัดการตลาดทีม่ คี วาม
หลากหลาย เขายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย บริบทตลาดแต่ละแห่งก็
ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะตลาดเกาะหมีมีผู้ค้าเป็น 1,000 คน และ
บางวันมีตลาดถึง 2 รอบ ก็ยิ่งวุ่นวายมาก เพราะต้องมีการส่งพื้นที่
เก็บข้าวของให้เรียบร้อยภายในเวลาที่จำ�กัด
สำ�หรับการยกระดับอาหารปลอดภัย จิระโรจน์เล่าว่า ถ้าให้
คะแนนเต็ม 5 ตลาดเกาะหมีซึ่งเป็นตลาดวิถีชาวบ้าน ทำ�ได้แค่ 4
คะแนนก็ถือว่าดีมากแล้ว เพราะการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านมีความ
ซับซ้อน ณ เวลานี้เขาสนใจว่าชาวบ้านเอาของมาแล้วขายได้ เขาอยู่
ได้มากกว่า ส่วนการให้ความร่วมมือในระดับ 3 หรือ 4 ก็ถือว่าพอใจ
แล้ว โดยไม่ได้ตั้งเป้าระดับดีเยี่ยมถึง 5 คะแนนเต็ม
การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยที่ตลาดเกาะหมีเขาพบว่า
ผูค้ า้ ต่างก็ให้ความร่วมมือ ตัง้ แต่การเตรียมสินค้าทีส่ ว่ นมากปรุงสำ�เร็จ
มาจากบ้าน แม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นตรงนั้น แต่ได้ขอว่าต้องซื่อสัตย์กับ
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ลูกค้า เพราะทุกวันนี้ทุกคนก็รักความสะอาด โภชนาการ อย่าทรยศ
กับลูกค้า
“ผมก็จะพูดอย่างนี้ในเสียงตามสาย หรือฟันธงใครสักคน
ก็จะพูดแบบนี้เป็นเบื้องต้นเสมอ”
เขามองว่าพื้นฐานผู้ค้าไม่เหมือนกัน บางคนแต่งตัวสกปรก
เขาไม่ชอบเลย แต่ลูกค้าเขากลับมีมากมาย อาจจะว่าเขาทำ�อาหาร
อร่อย
“แม่ค้าข้าวยำ� ผมบนหัวยุ่งดูไม่ดี ผมอยากให้เขาหยุดขาย
เต็มที เพราะผมจะเสียภาพลักษณ์ตลาดนัด แต่ว่าลูกค้าเขาก็มี
เยอะแยะ ถ้าเราไปปฏิวัติ
แบบพลิกวิถีเขาเลย ก็เป็น
เรือ่ งยากเหมือนกัน จึงเป็น
อย่างที่บอกว่า ถ้าคะแนน
5 ผมทำ�ได้ 4 ก็พอใจแล้ว”
สิง่ ทีเ่ ขาคาดหวังใน
เบือ้ งต้นสำ�หรับผูค้ า้ อาหาร
สำ � เร็ จ รู ป ที่ ต ลาดเกาะหมี
คือ อาหารทำ�เสร็จจะต้อง
มีการปกปิด คนขายแต่งตัว
ผมเผ้าเรียบร้อย ตัดเล็บ
บริการดี พูดจาสุภาพ มี
น้ำ�ใจ
“ที่ ผ่ า นมาทุ ก คน
ในตลาดให้ความร่วมมือกับ
ผม จนถือว่าตลาดเกาะหมี
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ประสบความสำ�เร็จด้านสุขาภิบาลอาหาร ไม่มีโฟม”
การทำ�ให้ตลาดปลอดบุหรี่ จิระโรจน์เล่าว่าเป็นการรณรงค์
โดยการขึ้ น ป้ า ย และขอความร่ ว มมื อ อย่ า เดิ น สู บ บุ ห รี่ ใ นตลาด
หากต้องการสูบบุหรี่ ให้ไปไกลจากกลุ่มคน
“คนสูบบุหรี่ จะบอกว่าเป็นพื้นที่ขอความร่วมมือ เทศบาล
บังคับว่าห้ามสูบบุหรี่ในเขตตลาดนัด กฎหมายห้ามอยู่แล้ว มารยาท
ทางสังคมต้องคุมตัวเอง การที่เดินสูบใครก็รังเกียจ ก็ลดจำ�นวน
ลงเยอะ บางคนที่สูบเห็นผมก็เดินหลีกแล้ว”
ช่วงทีผ่ า่ นมา ตลาดเกษตร ม.อ. ได้ลงมาให้ความรูช้ าวตลาด
เกาะหมีในหลายเรื่อง แต่สิ่งที่ผู้ค้าตลาดเกาะหมีนำ�มาใช้ได้เกี่ยวกับ
เรือ่ งการออม สามารถพัฒนาแนวคิดนีไ้ ปได้เร็ว เพราะตลาดเกาะหมี
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มีธนาคารออมสินลงมาดำ�เนินการการออมอยูก่ อ่ น จัดการเปิดบัญชี
ออมทรัพย์ให้ผู้ค้ามีโอกาสออมเงิน
“เราไม่ได้บังคับเขา แต่เราก็ให้ความรู้ว่าคนเราต้องมีเงิน
ส่วนหนึ่งที่ต้องออมเอาไว้ อย่างน้อย 10% ควรมีการทำ�บัญชี
ครัวเรือน ถ้าทำ�ได้กด็ ี ถ้าทำ�ไม่ได้ชวี ติ ก็ล�ำ บาก ชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ของ
การออม” เขาเล่าและว่าแนวคิดการออม เขาจะไม่ตั้งกลุ่มและชมรม
เด็ดขาด เพราะมักเกิดปัญหาจากความไม่เสมอต้นเสมอปลายของ
กรรมการกลุ่ม ไม่ว่าที่ไหน
“เราก็มหี น้าทีส่ ง่ เสริมให้เขาออมอย่างเดียว เขาก็ตอ้ งจัดการ
ตัวเอง ผมคิดว่าจาก 500 คน ถ้ามีคนออม 200 คนอย่างที่เป็นอยู่
เราก็ถือว่าน่าพอใจ”
การยกระดับตลาดอาหารปลอดภัย จิระโรจน์มองว่า พืน้ ฐาน
สำ�คัญในการบริหารตลาดคือ
1. ต้องลงทะเบียนผู้ค้าให้เรียบร้อย
2. ทุกคนต้องไม่สร้างปัญหา มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์
3. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
4. ต้องดูแลอาคารสถานที่
5. ห้ามขายสินค้าที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม แต่ต้องขาย
สินค้าอาหารสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย
“เจ้าของตลาดต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ทุกวัน ผมเองมี
กรรมการ 15 คน ในหมวดอาหารปลอดภัย พวกเขาจะมีหน้าที่
ไปคุมเรื่องนี้ ผมบอกว่ามาตรฐานจะเป็นตัวการันตี เป็นตัวชี้วัดที่จะ
ได้กับผู้ค้าเอง เราบอกว่าตลาดพาคนมาซื้อของมากมายแล้ว ผู้ค้า
จะเก็บเกีย่ วลูกค้าเอาไว้อย่างไร รักษาลูกค้าประจำ� จะเพิม่ ลูกค้าก็ตอ้ ง
สร้างมาตรฐาน”
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ตลาดที่อยู่ตามชุมชนหมู่บ้านทั่วไปมักสร้างมาตรฐานตาม
แนวคิดของจิระโรจน์ไม่ได้ เขามองว่าเพราะตลาดมักจ้องจะเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์อย่างเดียว ไม่ได้ลงมาดูแลเอาใจใส่ คลุกคลี แบบเขาทำ�
เจ้าของตลาดส่วนใหญ่ไม่กล้าทำ�อะไร แต่เขาเองคิดว่าทุกอย่างที่
เผชิญหน้าอยู่ เขาเอาอยู่และกล้าเดินไปข้างหน้า
การเป็นผู้นำ�ในการเปลี่ยนแปลงอาหารปลอดภัย เขาเสนอ
แนะว่า
1. ต้ อ งสร้ า งความรู้ ความเข้ าใจ ทั้ ง คนขายและคนซื้ อ
คนขายต้องรู้ว่าปรับปรุงอะไรบ้าง การปกปิดการปรุง การหยิบจับ
อาหาร การแต่งกาย
“ทางฝ่ายผู้ซื้ออาหารที่ไม่ปลอดภัย ไม่ควรซื้อ ในตลาด
เกาะหมี เจ้าทีป่ ลอดภัยมีมากมาย คนไหนดูแล้วไม่เรียบร้อย เราห้าม
ไม่ให้ใช้โฟมก็ยังใช้ มันเป็นการลงโทษคนนั้นไปกลายๆ ถ้าคุณ
ไม่ปรับปรุง ไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได้ แต่งตัวมอมแมมผมเผ้ารุงรัง กับ
อีกคนแต่งตัวดี รสชาติอร่อย ไปซื้อรายหลังไม่ดีกว่าหรือ ผมพูด
อย่างนี้ชัดเจนในตลาดเกาะหมี สินค้าที่ซ้ำ�กันมีเป็น 10 เจ้า สามารถ
เลือกได้ เลือกที่พอใจที่สุด ผู้ขายต้องพัฒนาคุณภาพ
2. การพัฒนาคุณภาพของผูค้ า้ คือการรักษาลูกค้า และสร้าง
ลูกค้าใหม่อยู่ตลอด ให้เขามาซ้ำ� อันนี้ต้องสร้าง
“ผมคิดว่าเมือ่ ผมนำ�สิง่ ทีด่ ี มาขอความร่วมมือ จะมาต่อต้าน
ผมทำ�ไม ผมมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดอย่างชัดเจนเป็นขั้น
เป็นตอน”
เขาเล่าว่า ในตลาดการปกปิดอาหารยังไม่สมบูรณ์แบบ 100%
แต่กำ�ลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง และหาวิธีในการจัดการที่เหมาะสม
หลังพัฒนาอาหารพร้อมกินให้เป็นอาหารปลอดภัยสำ�เร็จ ก็จะพัฒนา
ส่วนอื่นต่อ ไปดูอาหารสด ผัก ปลา
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ด้วยความต้องการอยากช่วยสังคม เขาประกาศนโยบายของ
ตลาดให้เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มชาวบ้าน เข้ามาขายพืชผักในตลาด
ได้ฟรี โดยให้มีท้องถิ่นรับรองเข้ามาอย่างเป็นทางการ โดยจะจัดโซน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีราคาเฉพาะต่างจากผักทั่วไปในตลาด
จิระโรจน์กล่าวว่า การที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ไม่ว่า ม.อ. หรือเทศบาล ในการเข้ามาช่วยจัดการ มองว่าจะทำ�ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ จากทีเ่ จ้าของตลาดกับทีมงานไปทำ�อยูก่ ลุม่ เดียว
การขับเคลือ่ นจะช้า พอหน่วยงานมาสร้างความชัดเจน ผลประโยชน์
จะตกกับผู้ค้าในที่สุด ถ้าพูดแบบนี้ผู้ค้าจะเข้าใจและร่วมมือ
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อาหารปลอดภัยแบบตลาดน้ำ�

แนวทางการพัฒนาที่คลองแห
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ตลาดน้ำ � คลองแห ตลาดน้ำ � แห่ ง แรกของภาคใต้ ที่ จุ ด
ประกายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งผุดตลาดน้ำ�
ตามมา มาถึงจุดหนึง่ กระแสความสำ�เร็จแตกต่างไปตามเหตุปจั จัย
สำ�หรับตลาดน้ำ�คลองแหที่ดำ�เนินการมา 10 ปี เปิดทำ�การ
วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลาบ่ายถึงสามทุ่ม ยังเดินหน้าต่อ
โดยหันมาพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยร่วมกับ สจรส.ม.อ.
พรทิ พ ย์ จั น ทร์ ศิ ริ ผู้ อำ � นวยการกองสาธารณสุ ข และ
สิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลตลาดด้านสุขภาพ
อนามัยเล่าว่า ความเป็นมาของตลาดเกิดจากแนวคิดของอดีตนายกเทศมนตรีคือ นายอภิชาต สังขาชาติ เป็นตลาดที่ใช้ภูมิปัญญาวิถี
ชาวบ้านดั้งเดิม
ทุกวันนี้พื้นที่ตลาดน้ำ�คลองแหทั้งหมด รวมลานจอดรถ
ราว 10 ไร่ ตลาดแบ่งเป็น 2 ส่วน คืออยู่บนบกกับตลาดน้ำ�
บนบกมีผู้ค้า 200 กว่าล็อค ส่วนทางน้ำ�มีเรือ 77 ลำ� สินค้าประเภท
อาหารส่วนใหญ่อยู่บนเรือที่ลอยลำ�อยู่ในคลอง
“การวางคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรก ที่นี่เป็นตลาดน้ำ�รักธรรมชาติ
ใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติในตลาด อย่างใบตอง กระบอกไม้ไผ่ และ
กะลา แต่มาถึงระยะเวลาหนึ่ง มีการปรับ เพราะการหาใบตอง
กลายเป็นเรือ่ งยากขึน้ ผูค้ า้ ไม่สะดวก ประกอบกับการเปลีย่ นผูบ้ ริหาร
ที่เข้ามารับผิดชอบ ก็มาเป็นภาชนะถ้วยกระดาษ หม้อดินเผา ที่ยัง
ถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่” เธอเล่าและว่า ตลาดที่นี่ไม่เคย
ใช้โฟม
ลูกค้าตลาดน้ำ�คลองแห เน้นมากินอาหารแบบตลาดน้ำ�
การที่ เ ป็ น ชุ ม ชนสองศาสนา คื อ พุ ท ธและมุ ส ลิ ม ทำ �ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวอิสลามชาวมาเลเซีย มีความมั่นใจที่จะมากินอาหาร
เพราะแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
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ตลาดนี้ ค วบคุ ม โดยเทศบาลเมื อ งคลองแห แต่ มี ก าร
แต่งตั้งผู้ค้ามาเป็นกรรมการร่วมกันดูแลจัดการตลาด ในนามชมรม
ผู้ประกอบการตลาดน้ำ�คลองแห โดยการออกกฎ ระเบียบ กติกา
ต่างๆ เป็นข้อตกลงร่วมกันสองฝ่าย อย่างเช่น การคุมราคาอาหาร
ทุกเดือนจะมีการเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาประชุม เพื่อนำ�เสนอ
ปัญหาในภาพรวม
พรทิพย์เล่าว่า ก่อน สจรส.ม.อ.ลงมา ตลาดได้รบั การประกาศ
เป็น “ตลาดต้องชม” ของกระทรวงพาณิชย์ และหลังจากร่วม
สจรส.ม.อ.ไม่นาน ก็ได้เป็นตลาดปลอดโฟม 100% ระดับทอง
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ เ พิ่ งได้ ร างวั ล แม้ ป ลอดโฟมมานาน
เพราะรางวัลนี้เพิ่งเกิดนั่นเอง
การดู แ ลด้ า นสุ ข อนามั ย พรทิ พ ย์ เ ล่ า ว่ า นอกจากทาง
กองสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมส่งคนไปกวาดขยะ ไปดูแลจัดการ
การคัดแยกขยะ ยังได้ออกตรวจตลาด โดยเฉพาะช่วงก่อนจะมีเสียง
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ผู้ขายนำ�อาหารที่ขายไม่หมด
ปล่อยไว้ค้างคืนแล้วกลับมาขายซ้ำ� โดยจะมีการไปสุ่มตรวจเป็น
ครั้งคราว นอกจากนั้นมีการตรวจการปนเปื้อน
“อาหารส่ว นใหญ่ ข ายอยู่ ในเรื อ เราก็ ใ ห้ความสำ � คัญ กับ
ความสะอาดของเรือ ปกติผู้ค้าเขาก็นัดทำ�ความสะอาดเรือ ก่อนถึง
วั น ขายในแต่ ล ะสั ป ดาห์ สมั ย ก่ อ นในเรื อ จะไม่ มี ที่ ป กปิ ด อาหาร
ตอนหลังมีระบบปกปิดมากขึ้น เพราะตามสภาพแล้วคนซื้ออยู่สูง
กว่าเรือ อาจมีสิ่งปนเปื้อนลงไปได้” เธอเล่าว่า กองสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมยังลงไปให้ความรู้ เพื่อรองรับมาตรฐาน Clean Food
Good Taste ล่าสุดได้มาตรฐานส่วนนี้เกือบทุกร้าน ยกเว้นร้านที่มี
การเข้ามาใหม่
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กิจกรรมทีด่ �ำ เนินการกับ สจรส.ม.อ.ตามโครงการดำ�เนินงาน
พั ฒนาตลาดน้ำ � คลองแหสู่ ต ลาดอาหารปลอดภั ย ได้ มี การเรี ย ก
ผู้ประกอบการทั้งหมดมา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร มาให้
ความรู้ ไปอบรมที่ สจรส.ม.อ. เพื่อให้ความรู้ แล้วพาไปดูตัวอย่าง
ตลาดที่ดีๆ คือตลาดเกษตร ม.อ.
ประเด็นความรูท้ ไี่ ด้มาจากการอบรมและดูงาน ก็คอื วัตถุดบิ
ภาชนะบรรจุอาหาร และสารปนเปือ้ น กลับมาปรับเกีย่ วกับการปกปิด
อาหารชัดเจน ดูดีมากขึ้น เห็นได้ชัดจากการทำ�ตู้อาหารในเรือ
เป็นแบบมาตรฐาน
“การเข้าอบรมกับ สจรส.ม.อ.ช่วยปลุกกระแสอาหารปลอดภัย
ชัดเจน เพราะแม้เราได้ท�ำ มาก่อนแล้ว แต่เมือ่ พาผูค้ า้ ไปเห็นตลาดอืน่
อย่างตลาดเกษตร ม.อ. ก็ได้ปลุกจิตสำ�นึกตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่ง
เพราะเรื่องแบบนี้ปล่อยไว้สักพักจะหย่อนยาน”
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พรทิพย์วา่ นอกจากนัน้ แม่คา้ ยังได้ไอเดียเกีย่ วกับเมนูสขุ ภาพ
กลับมาพัฒนาอาหารสุขภาพ
ประเด็นสุขาภิบาลอาหารของตลาดน้ำ�คลองแห โดยกอง
สุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากจั ด ประชุ ม ผู้ ป ระกอบการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ยังมีการสุ่มตรวจ เพื่อรักษากฎกติกาที่ตกลง
ร่วมกันไว้ มีระยะทุก 2-3 เดือน ยกเว้นว่ามีเรื่องร้องเรียนเป็นพิเศษ
ก็ จ ะดำ � เนิ น การทั น ที ยั ง มี ก ารส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปสุ่ ม ตรวจร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล ซึง่ ผลการตรวจทีผ่ า่ นมาออก
มาค่าปกติ
ในคลองแห จุดตลาดน้ำ�สมัยก่อนคลองน้ำ�เสียมาก มีกลิ่น
ก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ จะมีการไปปล่อยลูกบอลอีเอ็ม ทำ�ให้น้ำ�
สะอาดขึ้น ทุกวันนี้น้ำ�สะอาดมากขึ้น กลิ่นลดลง
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“เราก็คิดถึงปัญหานี้อยู่นะ เพราะคลองน้ำ�เสียขายอาหาร
ข้างบนน้ำ�ไม่ห่างกัน เราก็ปรับระดับการวางอาหารในเรือให้สูงขึ้นมา
ให้สูงจากน้ำ�พอสมควร ปกติน้ำ�นิ่ง ไม่มีใครทำ�น้ำ�ให้กระฉอกขึ้นมา
การปนเปื้อนเป็นไปได้น้อย ไม่น่ามีปัญหาตรงนี้ ความปลอดภัยของ
อาหารในเรือจึงคงเหมือนกับอาหารทั่วไปที่วางขายทั่วไปตลาดอื่น”
ผู้ อำ � นวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ มมองว่ า
ตลาดน้ำ�อัมพวา มีความเคลื่อนไหวของผิวน้ำ�จากกิจกรรมต่างๆ
แต่ที่นี่ขายที่หน้าท่า ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร หรือไปสัมผัสน้ำ�
หรือทำ�ให้กระเด็น สำ�หรับผู้ประกอบการเอง เราก็มีกติกาว่าต้องไม่
ไปโดนน้ำ� หรือทิ้งขยะลงน้ำ� จึงไม่น่ามีปัญหา
สำ�หรับการพัฒนาต่อยอดอาหารปลอดภัย มองว่าเมือ่ ดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ มาระยะหนึ่ง เห็นผู้ประกอบการเริ่มตื่น ถึงจุดที่เริ่ม
สนับสนุนเป็นเมนูสุขภาพ เพื่อสร้างจุดขายใหม่ ถ้าผู้ประกอบการ
เห็นด้วยจริงๆ ทางกองสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อมพร้อมจะสนับสนุน
ด้านวิทยากร โดยอาหารสุขภาพที่นำ�เสนอ อาจใช้เมนูเดิมหรือ
เมนูใหม่ โดยไม่ต้องปรับอะไรมาก อย่างข้าวยำ� มาปรับใหม่ที่
ตอบโจทย์ทางสุขภาพได้จริงจัง นอกจากสะอาดปลอดภัยแล้วอาจ
มองต่อไปถึงด้านคุณค่าอาหารทางโภชนาการ
เธอมองว่า การยกระดับตลาดไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สำ�หรับผู้ประกอบการมีความสำ �คัญที่สุด เพราะว่าถ้าไม่ใส่ใจให้
ความสำ�คัญ ไม่เห็นว่าตัวเองสำ�คัญอย่างไร การยกระดับตลาดจะเป็น
เรื่องยาก การที่ให้หน่วยงานนั่งคุม จะไม่เกิดผลเพราะจะมีช่อง
เล็ดลอดไม่ทำ�ตามได้เสมอ
สำ�หรับตลาดซึ่งดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนี้
การพัฒนายังต้องมองไปถึงนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งต้องยอมรับว่า
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เมื่อเกี่ยวกับการเมือง บางครั้งจะบริหารจัดการตามกฎกติกาโดยตรง
ก็ท�ำ ไม่ได้ เพราะนักการเมืองมักประนีประนอมกับประชาชน ไม่กล้า
บังคับใช้กฏหมายตรงไปตรงมา
“การทำ � งานกั บ สจรส.ม.อ. ได้ ติ ด อาวุ ธ ทางปั ญ ญาให้
ผู้ ป ระกอบการแล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง ในตลาดยั ง มี ป้ า ยให้ ค วามรู้ ต่ า งๆ
เพิ่มขึ้นมา เป็นพื้นฐานที่จะเดินต่ออะไรดีๆ ไปข้างหน้า”
ระวีวรรณ อาจไพรินทร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการ
ตลาดน้ำ�คลองแห เล่าว่ากลุ่มลูกค้าของตลาดส่วนมากเป็นมุสลิม
และก็เป็นนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ในช่วงธรรมดาวันละ 500-1,000 คน
แต่ว่าเทศกาลจะแน่นมาก หลายเท่า เอกลักษณ์ของตลาด แม่ค้าจะ
แต่งชุดไทย ซึ่งทำ�มานานตั้งแต่ก่อตั้งตลาด สำ�หรับภาชนะใส่อาหาร
หลังจากไม่ได้ใช้ใบตอง ก็หันมาใช้ดินเผา กะลา กล่องกระดาษ
กระบอกไม้ไผ่
เธอเล่าว่าของกินอยู่ในเรือส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการในเรือ
จะดูแลสุขาภิบาลอาหาร โดยการใส่หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน
“ทางสาธารณสุขเองก็จะมาดูอยู่เรื่อยว่าเราทำ�ความสะอาด
แบบไหน เขาก็จะมาสอนวิธกี ารทำ�ความสะอาดร่างกายก่อนทีเ่ ราจะ
เริ่มขาย สำ�หรับในวันพฤหัส เราจะมีการทำ�ความสะอาดเรือก่อน
อันนี้เป็นระเบียบของตลาด”
ตลาดน้ำ�คลองแหจะมีการประชุมของคณะกรรมการร่วมกับ
เทศบาลทุ ก เดื อ น จะมี ว าระในแต่ ล ะเดื อ น โดยคณะกรรมการ
ตลาดน้ำ� 20 กว่าคนก็จะคุยกันเรื่องความสะอาด อาหารปลอดภัย
วัตถุดบิ ทีจ่ ะใช้ในการทำ�อาหาร มีทางกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
จะเป็นพี่เลี้ยงให้
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“เนื่องจากเป็นตลาดน้ำ� ลอยเรืออยู่ในน้ำ� ระเบียบสำ�คัญ
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติคือจะห้ามมีการนำ�น้ำ�ในคลอง มาใช้หรือทำ�การ
ใดโดยเด็ดขาด” เธอเล่าและว่า หลังไปอบรมที่ สจรส.ม.อ. ก็ได้กลับ
มาพั ฒ นาในเรื่ อ งการจั ด ร้ า น เพราะที่ ผ่ า นมาอาจมี จุ ด บกพร่ อ ง
เรือ่ งความสะอาด ก็น�ำ แนวทางจากทีไ่ ด้มาปฏิบตั ใิ หม่ ไม่วา่ เรือ่ งร้าน
อาหาร ภาชนะที่ใส่
การบริหารจัดการ ใช้กฎกติกา โดยชมรมจะช่วยดูแล แต่ถ้า
ไม่เชื่อก็ต้องมาคุยกับเทศบาล แต่เราก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ
อยู่เรื่อยๆ เขาก็ยินดีทำ�ตาม มีอะไรที่เสนอไปส่วนมากเขาก็รับทำ�
ตามนั้น
เมื่อมีปัญหา ชมรมจะเป็นผู้รับเรื่องและเสนอไปยังกองคลัง
เทศบาล และกองสวัสดิการ ที่เป็นผู้ควบคุมดูแลตลาด ถ้าทำ�ผิด
เงื่อนไขจะเรียกมาคุย หรือถ้าร้ายแรงก็ยกเลิกสัญญา
ระวีวรรณเล่าว่า ตลาดน้ำ�คลองแหจะมีการพัฒนาศักยภาพ
อยู่เรื่อยๆ มีหน่วยงานต่างๆ ลงมาช่วย ทำ�ให้ระบบกรรมการตลาด
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เข้มแข็ง มีสว่ นในการช่วยดูแล เพราะเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเองไม่สามารถ
มาดูแลได้ เพราะตลาดอยู่ในช่วงวันหยุดราชการ ต่อไปมีแนวคิด
จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆ อย่างการคัดเลือกแม่ค้ารายใหม่ที่ต้องผ่าน
เกณฑ์รสชาติและคุณภาพ ทุกอย่างต้องดีกว่าเดิม ตามกระแสโลก
ยุคใหม่ให้ทัน
จันทนา กาญจนะ ประธานผู้ค้าทางเรือ ตลาดน้ำ�คลองแห
กล่าวว่า ผูค้ า้ ในเรือมีกฎระเบียบหลายอย่าง เช่น ห้ามล้างมือในคลอง
ห้ามทิ้งขยะลงคลอง ห้ามขายสินค้าที่นำ�กลับมาใหม่ (ค้างคืน)
นอกจากนั้น มีการตรวจสารปนเปื้อน โดยทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
สิ่งที่เธออยากนำ�เสนอกับผู้ค้าปรับปรุง คือต้องทำ�ให้สินค้า
ที่ขายเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ รสชาติ และราคา ไม่อยากให้
ผู้ค้าหวังกำ�ไรมาก จนเอาวัตถุดิบต้นทุนต่ำ�มาขาย เพราะทำ�ให้เสีย
ภาพลักษณ์ของตลาดการพัฒนาส่วนนีเ้ พราะอยากให้ลกู ค้าประทับใจ
และกลับมาบ่อยๆ
จันทรา แก้วปลัง่ อสม./ผูป้ ระกอบการ และกรรมการชมรม
ตลาดน้�ำ คลองแห เล่าว่าตลาดเคยถูกร้องเรียนเกีย่ วกับอาหารทีน่ �ำ มา
ขายซ้ำ� แต่ว่ามีการจัดการกับผู้ค้าได้ ปัญหานี้ก็หายไป ตอนนี้เริ่มมี
ผู้ประกอบการทดลองทำ�อาหารสุขภาพ อย่างเช่น ทองม้วนสดที่ใช้
เต้าหู้แทนมะพร้าวเป็นไส้ของขนม อันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และมี
ข้าวยำ�ที่ลดความเค็มของน้ำ�บูดู แต่เมนูที่ออกไปผู้บริโภคอาจยัง
ไม่คุ้นชิน
“ทุกคนพูดว่า เมนูสุขภาพไม่อร่อยและยุ่งยาก ทำ�มาขาย
ก็ขาดทุน แต่ตอนหลังก็มคี นกลับมาถาม ก็มองเห็นว่าพอเห็นอนาคต
เราก็แนะนำ�คนอื่นต่อ และเรายังทำ�ไปขายให้กับผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ รพ.สต.ด้วย” เธอว่า ส่วนตัวเธอเป็นเจ้าของร้านขายน้ำ�ชากาแฟ
ที่เน้นรสชาติปลอดหวานเป็นหลัก
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ยกระดับตลาดทัวร์รัถการ

บทบาทเทศบาลหาดใหญ่
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เมื่ อ เจ้ า ของโรงแรมทั ว ร์ ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ตลาดสดพลาซ่ า
หาดใหญ่ เลิกกิจการโรงแรมหันมาทำ�ตลาด จึงเรียกว่าตลาดทัวร์
รัถการ
สถานที่แห่งนี้ เดิมทีแม่ค้าวางขายของอยู่ริมทางเท้ากันอยู่
ก่อนแล้ว เมื่อทำ�ตลาด มีการชักชวนแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเข้าไปข้างใน
แต่บางส่วนยังถนัดจะนั่งขายอยู่ริมฟุตบาทฝั่งตรงกันข้ามอยู่นั่นเอง
มักเป็นแม่ค้าขาจร นำ�ของที่เขาผลิตเองมาจำ�หน่ายไม่ว่าปลาดุกนา
ไก่บ้าน ผักพื้นบ้าน บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่จนสาย
พรรณี อภิชาตพัฒนศิริ นักวิชาการสุขาภิบาลชำ�นาญการ
พิเศษ เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ดำ�เนินโครงการพัฒนาตลาดทัวร์
รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัย เล่าว่าการที่แม่ค้าจำ�นวนมากนิยม
ขายอยู่ริมทางไม่ยอมเข้าไปขายในตลาดให้เป็นระเบียบ เพราะนิสัย
คนหาดใหญ่ชอบซื้อของริมถนน
“มักเป็นประเภทที่ลงรถซื้อ ซื้อเสร็จขึ้นรถ สะดวกคนซื้อ
สะดวกคนขาย ปัญหาแบบนี้ในหาดใหญ่มีเยอะ นั่นทำ�ให้เราคิดว่า
อยากส่งเสริมให้แม่ค้าเข้าไปขายในตลาด” เธอเล่า
ปัญหาตลาดของหาดใหญ่ คนไม่ค่อยชอบเดินเข้าตลาด
ซื้อของกันริมทาง แม่ค้าจึงอยู่หน้าตลาด ไม่มีความเป็นระเบียบ
สกปรก การควบคุมคุณภาพทำ�ได้ยาก
ดังนั้นเมื่อ สจรส.ม.อ. มาบอกว่าอยากทำ�โครงการพัฒนา
ตลาดในหาดใหญ่ จึงสนใจพื้นที่ดังกล่าว
ตามความหมายกรมอนามัย ตลาดถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท
กล่าวคือ ประเภทที่ 1 ตลาดที่มีโครงสร้างถาวรชัดเจน ขายทุกวัน
ส่วนประเภทที่ 2 ไม่ได้ขายทุกวัน มีโครงสร้างบ้างแต่อาจน้อยลงกว่า
หรือเป็นตลาดนัด
85

สำ�หรับตลาดทัวร์รถั การ ถือเป็นตลาดประเภท 1 มีโครงสร้าง
ถาวรมัน่ คง เปิดกิจการทุกวัน การพัฒนาจึงเริม่ จากการไปสำ�รวจแผง
ว่าขายสินค้าอะไร พบว่าเข้าข่ายตลาดสดเพราะขายของสดเกินกว่า
50% ไม่มีเสื้อผ้า รองเท้า
“การสำ�รวจว่าในแผงขายอะไร หรือมีอะไรให้พัฒนา หรือ
ต้องตรวจ เช่น อาหารมีกลุ่มเสี่ยงที่จะมีสารปนเปื้อนหรือเปล่า
ซึง่ ปกติเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเราอยู่แล้ว ตลาดอืน่ เราอบรมแม่ค้า
หลายรอบ ไม่ว่าที่คลองเรียน หาดใหญ่ใน ตลาดโก้งโค้ง ขณะที่ทาง
ตลาดพลาซ่าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเทศบาลก็อบรมทุกปี แต่ก่อน
หน้านี้เราก็ไม่เคยลงไปตรวจตลาดทัวร์รัถการ เพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่
3-4 ปี ถือว่าเป็นจุดบกพร่องของเราด้วยนะ ก็อยากเริ่มทำ�ให้
ใหม่เลย”
เริม่ ใหม่ตงั้ แต่สขุ ลักษณะทางกายภาพ พรรณีพบว่าโครงสร้าง
ตลาดได้มาตรฐาน แต่หลักปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง เช่น มีอ่างล้างมือ
แต่ปล่อยให้มตี ะกอน ตะไคร่น�้ำ เต็มไปหมด ไม่มสี บู่ มีถงั เคมีดบั เพลิง
แต่ก็ไม่รู้ว่าถังเคมีดับเพลิงต้องอัดสารเคมีใหม่ทุกปี และยังไม่รู้ว่า
ควรจะติดตั้งตรงไหน
“พอเราลงไปช่วย ทางเดินในตลาดจะเป็นระเบียบขึ้น จาก
แต่ก่อนที่ว่าขายแต่ละแผง แล้วแม่ค้าก็ทิ้งขยะ แผงขายหมูมีตะกร้า
ใส่เนือ้ หมูวางไว้ทพี่ นื้ อยูข่ า้ งกับถุงขยะทีใ่ ช้แล้ว ปนกันไปดูแล้วไม่ควร
เป็นอย่างนั้น”
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พรรณีได้ลงไปคุยกับผูบ้ ริหารตลาด โดยบอกขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลตลาดว่าควรจะทำ�อย่างไร ชวนมาร่วมในการ
พัฒนายกระดับตลาด เมื่อทางนั้นตอบตกลงได้ทำ�การสำ�รวจแผง
เพือ่ เตรียมซือ้ ชุดทดสอบสารปนเปือ้ น ไม่มแี จ้งล่วงหน้าว่าจะไปตรวจ
เมื่อไร เพียงแต่บอกว่าจะไปขอตั้งโต๊ะจุดตรวจก่อนดำ�เนินการราว
หนึ่ ง วั น ผลการดำ � เนิ น งานสำ � รวจข้ อ มู ล และจั ด ทำ � ทะเบี ย นแผง
จำ�หน่ายสินค้า และแหล่งที่มาของอาหารในตลาดทัวร์รัถการ มีการ
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ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สาร
ฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกันรา และยาฆ่าแมลง จำ�นวน 77 ตัวอย่าง
ผลการตรวจประเมินกายภาพด้านสุขาภิบาลตลาด
1) การประเมิ น ด้ า นกายภาพ/สุ ข ลั ก ษณะของตลาดด้ า น
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม (Environmental Health) และแผงทีจ่ �ำ หน่าย
สินค้าเพือ่ พัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ตลาดสดน่าซือ้
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน 40 ข้อ
2) การตรวจความสะอาดของอาหารปรุงสุก ภาชนะ อุปกรณ์
และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้น้ำ�ยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(SI-2)
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ผลการดำ�เนินงานเชิงปริมาณ
1. ข้อมูลผู้ประกอบการจำ�หน่ายอาหาร จำ�นวน 78 ราย
โดยแยกประเภทสินค้า ดังนี้
		 - อาหารสด ได้แก่ หอย, ปลา, กุ้ง, อาหารทะเล เป็นต้น
			 จำ�นวน 44 ราย
		 - อาหารสด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ จำ�นวน 12 ราย
		 - ปลาทูนึ่ง จำ�นวน 2 ราย
		 - ผักสด จำ�นวน 2 ราย
		 - เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน จำ�นวน 2 ราย
		 - อาหารปรุ ง สำ � เร็ จ ได้ แ ก่ ข้ า วแกง อาหารตามสั่ ง
			 น้ำ�ชากาแฟ จำ�นวน 5 ราย
		 - อาหารแห้ง เครื่องครัว เครื่องปรุง จำ�นวน 4 ราย
		 - ผักดอง จำ�นวน 1 ราย
3) ตลาดทัวร์รัถการมีแหล่งที่มาของอาหารที่หลากหลาย
ทัง้ ทีม่ าจากในพืน้ ทีข่ า้ งเคียง ได้แก่ ผักพืน้ บ้าน สัตว์น�้ำ จืด และประมง
พื้นบ้าน รวมทั้งหมูไก่จากฟาร์มในอำ�เภอข้างเคียง
		 - ในพื้นที่อื่นๆ เช่น ปลากะพงจากมาเลเซีย กุ้งเลี้ยง
			 จากต่างจังหวัด
2. ผลการตรวจสารปนเปื้อน รายละเอียดดังนี้
		 - สารบอแรกซ์ สุ่มตรวจ 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน
		 - สารกันรา สุ่มตรวจ 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน
		 - สารฟอกขาว สุม่ ตรวจ 13 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปือ้ น
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		 - ยาฆ่าแมลง สุ่มตรวจ 24 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน
			 ระดั บ อั น ตราย 2 ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ใบบั ว บกและ
			 พริ ก ขี้ ห นู ที่ พ บการปนเปื้ อ นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.33
			 ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง ผลการตรวจให้ ผู้ ป ระกอบการทราบแล้ ว
			 เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. ผลการประเมินพบว่าตลาดทัวร์รัถการปฏิบัติผ่านเกณฑ์
29 ข้อ และมีข้อกำ�หนดที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์จำ�นวน 11 ข้อ
ผลการตรวจโคลิฟอร์มในแผงที่จำ�หน่ายอาหารปรุงสุกจำ�นวน 6 แผง
สุ่มตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจำ�นวน 20 ตัวอย่าง ผ่าน 12
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 60
ผลการดำ�เนินงานเชิงคุณภาพ
1. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร
2. พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร การติดตามประเมิน
เพื่อพัฒนาเป็นตลาดสดน่าซื้อ
พรรณีเล่าว่า จากการดำ�เนินการส่งผลให้แม่ค้ากระตือรือร้น
มากขึ้น โดยพวกเขาจะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสารปนเปื้อน
อย่างสนใจ และเมื่อรู้ปัญหาสารปนเปื้อนแม่ค้าบางรายก็เปลี่ยน
แหล่งรับผลผลิตมาขาย อย่างพริกสด พอไปตรวจอีกทีก็ไม่เจอ
“แต่ผักพวกนี้ เราพบความจริงอย่างหนึ่งว่าผลการตรวจ
มันไม่เสถียร รอบนี้ตรวจแล้วไม่เจอไม่ได้หมายความว่าปลอดภัย
100% สินค้าล็อตต่อไปอาจมีปนเปือ้ นอยู”่ เธอว่า แต่การดำ�เนินงาน
ก็เป็นจุดเริม่ ต้นทำ�ให้ผคู้ า้ ทัง้ หลายมีความรูเ้ รือ่ งนีเ้ พิม่ ขึน้ อย่างแน่นอน
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กิจกรรมการแยกขยะ ทำ�ให้ตลาดสะอาดขึ้น ลดแมลงวัน
เมื่อทางทีมงานลงไปแนะนำ�การทำ�ความสะอาดพื้นตลาด ทั้งแบบ
ใช้ผงซักฟอก และคลอรีน เพื่อช่วยลดกลิ่นคาว เพราะในตลาดมีการ
ชำ�แหละปลากะพง ทำ�ให้มีกลิ่น เดิมทางตลาดใช้วิธีฉีดน้ำ� ก็หันมา
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�แบบใหม่
ตอนแรกโครงการอยากให้ตลาดใช้ขยะอินทรีย์มาทำ�น้ำ�หมัก
มาแก้ปญ
ั หาความสะอาดตลาด เพือ่ ได้น�้ำ หมักมาราดพืน้ ลดกลิน่ คาว
ความสกปรก แต่ไม่ได้ท�ำ เพราะขยะอินทรียท์ งั้ หมดของตลาดมีโรงงาน
มารับซื้อ เป็นสิทธิเจ้าของตลาดขาย จึงทำ�ได้เฉพาะการขอแยก
ประเภทขยะเพื่อมากำ�จัด
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“ข้ อ ดี ข องตลาดเอกชน เขาสามารถจั ด การอะไรได้ เ ร็ ว
เมื่อเราบอกว่าอยากให้เป็นแบบไหน เขาก็ตัดสินใจทำ�ได้เลย แต่ถ้า
เป็นตลาดของเทศบาล จะมีขั้นตอนทางราชการที่ใช้เวลามากกว่า”
อย่างไรก็ตาม ตลาดเอกชน เจ้าของตลาดก็ต้องพบเงื่อนไข
กับการแข่งขัน ที่ผู้ค้าอาจมีทางเลือกไปตลาดอื่น ถ้ามีการเข้มงวด
มากเกินไป หรือแม่ค้าอาจเลือกไปขายบนทางเท้าหน้าตลาด ซึ่งเมื่อ
เทศกิจยังไม่มาจับก็ยังไม่ต้องจ่ายค่าแผง
ในการบริหารจัดการตลาดทัว่ ไป พรรณีมองว่าแม้ประเทศไทย
มีกฎหมายมาดูแลควบคุมตลาด แต่ต้องยอมรับว่าความเป็นจริง
ตลาดในประเทศไทย ไม่มที ไี่ หนทีส่ มบูรณ์แบบ 100% ตามข้อกำ�หนด
แต่ขนึ้ อยูก่ บั มาตรฐานเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจ และความเข้มของแต่ละ
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เทศบาลผู้ ดู แ ลว่ า จะเลื อกเงิ น ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มรายได้ ข อง
เทศบาล หรือเลือกเอาความเข้มของมาตรฐาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เทศบาลจะอยู่ระดับกลางๆ เอาแค่ปัญหาไม่รุนแรง ก็อนุญาตให้ทำ�
“เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทำ�โครงการกับเราอย่างนี้ ก็จะไม่ได้
ตรวจแบบจริงๆ จังๆ”
พรรณีเห็นว่าโครงการนีจ้ ะแก้ปญ
ั หาได้หลายอย่าง อาจพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ ผสมผสานในหลายเรื่อง เช่น อาหารปลอดภัย
การจัดระเบียบตลาด
“แต่ตอ้ งยอมรับอีกว่า การทำ�งานแนวนีจ้ ดุ ชีข้ าดความสำ�เร็จ
อยู่ที่จิตสำ�นึกของคนเป็นหลัก อย่างเราเข้าไปในตลาดก็จะรู้เลยว่า
โซนไหนคุยยาก โซนไหนที่คุยง่าย ด้านหลังตลาดมาจากพื้นบ้าน
จะคุยง่าย แม้ว่าไม่ได้ประจำ�อยู่ที่นี่แต่มีความเป็นมิตร ส่วนแม่ค้า
ด้านหน้าที่มาจากสังคมเมืองจะพูดยาก”
การทำ�งานกับตลาดของเจ้าหน้าที่เธอมองว่า จำ�เป็นต้อง
เข้าไปให้ผคู้ า้ เห็นบ่อยๆ เจ้าของตลาดไม่กล้าเข้มงวดระเบียบกับแม่คา้
เพราะกลั ว ว่ า แม่ ค้ า จะหนี ไ ปขายที่ อื่ น จนเกิ ด ลั ก ษณะของการ

93

ประนีประนอม เขาจึงอยากให้เทศบาลไปทำ�งานบ่อยๆ เพราะจะมี
ส่วนแทนเขาในการจัดระเบียบ เพราะเทศบาลไม่มีผลประโยชน์อะไร
แต่เทศบาลไม่สามารถเข้าไปจัดการกิจการภายในตลาดได้มาก
“เมื่อเราไปก็พูดกับเขาดีๆ ว่าข้อควรปฏิบัติต่อเรื่องต่างๆ
อย่างไร เงื่อนไขตลาดแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน การพัฒนาก็จะมีวิธี
การต่างกันไป อย่างที่นี่แม่ค้าขาจร เราอาจจะเจอเขาแล้วก็ไม่เจออีก
หรือ 2-3 วันมาสักครั้งหนึ่ง การอบรมเราก็ต้องไปหลายรอบกว่าจะ
ตามเก็บได้ 80% ของจำ�นวนคนทั้งหมด ตลาดนี้มี 3-4 รอบ ตั้งแต่
ตี 1 กลางคืนจนสาย คนก็ว่างไม่ตรงกัน”
สิ่งที่พรรณีและทีมงานลงไปให้ความรู้ เน้นสุขาภิบาลอาหาร
สุขลักษณะ การปนเปื้อน สอนการแยกขยะ ใช้บทบาทส่งเสริม
ขอความร่วมมือ ไม่ใช้การบังคับ
“ในฐานะเทศบาล นักการเมืองจะชอบให้บังคับ ส่วนใหญ่
เป็นการส่งเสริมเข้าไปคุยก่อน ที่จริงตัวกฎหมายมี แต่เราก็ใช้วิธี
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ประนีประนอมมากกว่า พูดเจราจาให้เขาปรับ บางตลาด (ที่อื่น)
การลงไปประเมินยังต้องแจ้งเขาเอาไว้ก่อน ถ้าไม่แจ้งเขาไม่ให้ตรวจ
เขาจะบอกว่าเขาไม่พร้อมค่อยมาใหม่ก็มี”
พรรณีเล่าว่า นโยบายเทศบาลนครหาดใหญ่ของ ดร.ไพร
พั ฒโน นายกเทศมนตรี ในตอนแรกจะมี เ รื่ องอาหารปลอดภั ย
โดยพัฒนายกระดับสถานที่จำ�หน่ายอาหาร หรือว่าทำ�ตลาดให้ได้
มาตรฐาน การสนองนโยบายในฝ่ายของเธอมีหน้าที่ด้านอาหาร
ปลอดภัย กิจกรรมที่ทำ� เช่น เรื่องน้ำ�มันทอดซ้ำ� อัลฟาท๊อกซิล
ซึ่ ง การขั บ เคลื่ อ นประเด็ น อั ล ฟาท๊ อ กซิ ล ถื อ ว่ า สำ � เร็ จ แม้ ช่ ว ง
ดำ�เนินการมองว่าเกิดผล แต่ถ้าไม่ตรวจเข้มสถานการณ์อาจกลับมา
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เหมือนเดิม เพราะพฤติกรรมแม่ค้า ถ้าเราห่างสักหน่อยก็มีโอกาส
ที่เขาจะหย่อนยาน ยิ่งนานอาจเริม่ เปลีย่ นกลับไปเหมือนเดิม ขณะที่
เทศบาลไม่มีกำ�ลังคนพอจะไปตรวจสอบอย่างละเอียด
การต่อยอดโครงการพรรณีกล่าวว่า การพัฒนาตลาดทัวร์
รัถการจะปลุกกระแสว่าเป็นตลาดโครงสร้างดี คนไปขาย ลูกค้าก็จะ
มาซือ้ ของในตลาด ไม่มขี ยะ เดินสบาย ไม่มคี วามสกปรก การระบาย
อากาศดี
“เราอยากให้มันเกิดอย่างนั้นแล้วตลาดอื่นมาเลียนแบบได้
แม้แต่เทศบาลเราเองก็ต้องพัฒนาตามตลาดทัวร์รัถการให้ได้ เพราะ
เราก็เห็นว่าตลาดทั่วไป พื้นแฉะ ขยะเพ่นพ่านมีแมลงวัน กลิ่น”
สิ่งที่ทำ�รองรับนโยบายของเทศบาล โดยเฉพาะระบบการแยกขยะ
โดยอยากให้ตลาดทัวร์รัถการเป็นตลาดแห่งแรกที่แยกขยะได้อย่าง
เป็ น ระบบ จนตลาดอื่ นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ม าดู แ บบ
อย่างได้
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