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ตลาดเกษตร ม.อ.
ต้นแบบพัฒน�ตล�ดครบวงจร

 ตลาดเกษตร	ม.อ.	เปดิบรกิารครัง้แรกเมือ่	2	พฤศจกิายน	
2544	 จากจุดเล็กๆ	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำาหน่ายผลผลิต 
ทีไ่ดจ้ากการเรยีนการสอน	งานวิจยัของคณะทรพัยากรธรรมชาติ
 กว่าจะมาเป็นตลาดที่ถูกยอมรับมาตรฐานต่างๆ ในระดับ
ประเทศ วันแรกที่เปิดตลาด คนมาแค่ 50 คน ต่อมาเม่ือคนมา 
มากขึ้น กลับเคยถูกลูกค้าร้องเรียนเรื่องคุณภาพของอาหาร ความ
ปลอดภัยของผลผลิตเกษตร ความสะอาดของผู้จำาหน่ายอาหาร 
ทางเดินแฉะและขรุขระ ตะปูที่สะพานโผล่ขึ้นมา ไม้ราวสะพาน 
เป็นเสี้ยน ทางเดินมีมด แม่ค้าพูดจาไม่ดี แม่ค้าใส่เสื้อแขนกุด 
รา้นคา้ขายของไมม่คีณุภาพ ขายของแพง ทางลงตลาดลืน่ แมก้ระทัง่
สะดุดก้อนหินหกล้มเพราะทางเดินไม่เรียบ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 ปญัหาตา่งๆ ถกูเปลีย่นเปน็ความพยายามหาแนวทางในการ 
พัฒนาตลาดเกษตร ม.อ. ให้มีสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
อย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) 
ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชน โดยอาหารของชุมชน
ต้องกระจายไปสู่ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและตลาดชุมชน
 ผลการดำาเนินงาน
 - มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตลาดเกษตร ม.อ.  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ความรู้ 
ที่เกษตรได้รับ ได้แก่ การทำาปุ๋ยหมัก การทำาแกลบดำา การใช้ชีวภัณฑ์
กำาจัดศัตรูพืช การอบรมเลี้ยงไส้เดือน 
 - มีการจัดทำามาตรฐานผลผลิตกำาหนดเป็น 4 ประเภท 
ประเภทที ่1 ผกั ผลไม้ อมยิม้ (สีส้ม) เปน็พชืผกัจากทอ้งตลาดทัว่ไป 
(ผ่านการล้างหรือลดสารตกค้าง) ประเภทที่ 2 ผัก ผลไม้ ยิ้มแย้ม 
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(สีเขียว) พืชผักปลอดภัยทราบแหล่งผลิตที่มาชัดเจน โดยผักได้รับ
มาตรฐาน GAP (Q)
 เหล่านี้ทำาให้ตลาดได้รับรางวัลมากมาย กลายเป็นต้นแบบ 
ในการพัฒนาตลาดอื่นๆ ในวันนี้ 
 วรภัทร	 ไผ่แก้ว	 หัวหน้ากลุ่มงานจัดการผลประโยชน์  
ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ดูแลตลาดเกษตร ม.อ. 
ตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เล่าว่า แม้การพัฒนาคุณภาพสำาหรับ
ตลาดอืน่อาจทำาไดย้าก สิง่ทีห่ลายตลาดสามารถกลบัไปทำาตามอยา่ง
ตลาดเกษตร ม.อ.ได้เลย อย่างเช่นแนวคิดเรื่องการออมของผู้ค้า 
ในตลาด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเป็นพื้นฐานสำาคัญในการ
พัฒนาตลาดได้ 
 “ที่นี่เราเน้นให้แม่ค้ารู้จักการออมเงินตั้งแต่ปี 2552 ทุกคน
จะต้องไปออมเงินมา ครบปีต้องเอาสมุดบัญชีเงินฝากมาตรวจ 
เพื่อประเมินเป็นคะแนนในการต่อสัญญาการขาย”
 ทำาไมต้องออม? ในช่วงหลายปีผ่านมา วรภัทรพบความจริง
อย่างหนึ่งว่า แม่ค้าหลายคนหาเงินได้แต่ไม่มีเงินเหลือ ส่งผลต่อชีวิต 
อาชพีของพวกเขา โยงมาถงึตลาดท่ีพวกเขามาอยูท่ำามาหากนิน่ันเอง 
เธอใช้ทฤษฎีการออมง่ายๆ ที่เรียกว่า “โอ่งของมาร์ติน” ชี้ให้เห็นว่า 
หาเงินมากเท่าไร แต่ไม่รู้จักจ่าย ไม่รู้จักเก็บก็ไม่มีประโยชน์ โอ่งไม่มี
รูรั่วใส่น้ำาวันละหยดมีสิทธิเต็ม แต่หากมีรูรั่วใส่เท่าไรก็ไม่เต็ม 
ต้องมาอุดรอยรั่วของเงินที่ใช้จ่ายไม่จำาเป็นออกไป เช่น ไม่กินเหล้า 
ไม่เล่นแชร์ ไม่ซื้อหวย แม่ค้าของตลาดเกษตร ม.อ. จึงถูกห้ามไม่ให้
ซื้อหวย ไม่กินกาแฟ ซื้อเสื้อผ้าหรูหราไม่จำาเป็น ทุกวันนี้แม่ค้า 
มีเงินออมเป็นหลักแสนหลักล้าน 
 “อันน้ีเป็นการพัฒนาคน เพราะเราพบว่าในช่วงแรกที่ทำา
ตลาด 5 ปีแรก แม่ค้าส่วนหนึ่งออกไป เราหาสาเหตุก็พบว่าหนีแชร์ 
เพราะเป็นหน้ีนอกระบบ เราเห็นปัญหาเลยออกกฎห้ามเล่นแชร์  

ห้ามเล่นหวย แต่มาออมเงิน เราจะออกหนังสือให้ธนาคารว่าคนนี้ 
ขายของที่ตลาดเกษตร ม.อ.แล้วเอาเงินออมค้ำาธนาคาร ก็เท่ากับ 
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” 
 การแก้ปัญหาแนวทางดังกล่าวทำาให้ชีวิตแม่ค้ามั่นคง ยั่งยืน 
วรภัทรเล่าว่า ใครมาต่อราคาสินค้าที่ตลาดเกษตร ม.อ. แม่ค้าจะยิ้ม 
เพราะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินออมอยู่ในกระเป๋า เขามีความสุข
กับการขาย หรืออาจพร้อมจะลดราคาให้ลูกค้าได้โดยไม่กังวลใจ 
 ข้อค้นพบสำาคัญในการยกระดับตลาดก็คือ การพัฒนาตลาด 
ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนค้าขายให้ม่ันคงแข็งแรง มีการออม
เป็นปัจจัยสำาคัญ 
 สำาหรับการยกระดับคุณภาพตลาด วรภัทรเล่าว่า เมื่อหลาย
คนมาดูตลาดเกษตร ม.อ. บอกว่าทำาได้ยากที่จะให้แม่ค้าใส่ผ้า 
กันเปื้อน ใส่หมวก ต้องมานั่งตรวจ 
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 “อย่างเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลทีร่บัผดิชอบตลาดบางแหง่กบ็อกวา่ 
เขาไม่สามารถมานั่งทำาหน้าท่ีอย่างนี้ได้ เพราะเวลาตลาดอยู่นอก 
เวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับคนที่รับผิดชอบและตลาดเทศบาล 
นักการเมืองมาดูแลเมื่อมีผู้ค้าสักรายทำาผิด แต่เขาเป็นคะแนนเสียง
นกัการเมอืง อยา่งนีจ้ดัการอะไรไมไ่ด ้เพราะกลวักระทบคะแนนเสียง
 ในความเป็นจริง เส้นทางการพัฒนาของตลาดเกษตร ม.อ. 
ก็ต้องฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ มามากมายเช่นกัน โดยเริ่มกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2547 

 วรภัทรเล่าว่า ก่อนนั้นการจัดการตลาดก็ไม่ได้คิดเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
 “เราก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ จนกระทั่งมีคนร้องเรียนปัญหาต่างๆ 
ผ่านรายการวิทยุ ม.อ.88 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่เป็น
ประจำา เราก็มาคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ตอนแรกเขาถามอะไร 
เราก็ตอบไม่ได้”
 ทมีงานมานัง่คยุกนัวา่ทำาอยา่งไร ตอ่มามกีารตดิตอ่สำานกังาน
สาธารณสุขมาตรวจ ก็เริ่มรู้ว่าตลาดที่ดีเป็นอย่างไร มีความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น มิถุนายน 2547 จึงประกาศเป็นตลาด 
ที่ปลอดภัย 
 “เราจะใช้หลักในการที่จะปรับเปลี่ยนล่วงหน้า อย่างเช่น 
การห้ามใช้แม็ก (ลวดเย็บกระดาษ) ก็จะบอกล่วงหน้า 2 เดือน 
หรืออีก 2 เดือนห้ามใช้โฟม ใครไม่ทำาตาม เราบอกว่าต้องเชิญออก 
และเราก็ควบคุมทำาตามข้อตกลงจริงจัง คนที่ถูกไล่ออกก็มา 
คุกคามเรา มาขูดรถ ปล่อยยางลม ขู่ฆ่า แต่เราก็ไม่ได้หวั่นไหว 
พอเขารู้ว่าเราจริงจัง จึงค่อยเปลี่ยนได้”
 วรภทัรยอมรบัวา่การยกระดับตลาดเปน็เรือ่งยาก เพราะตอ้ง
ทำากับผู้ค้า ซึ่งก็เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย 
 ในคุณภาพของการมาค้าขายในตลาดเกษตร ม.อ. ได้มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร และมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลา 
นำาไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย ยกตัวอย่างว่าทุกวันที่ตลาดเปิด (จันทร์–
พุธ-ศุกร์) จะมีการมาลงชื่อและล้างมือ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  
เป็นนิสยั ตอนแรกเขากบ็อกวา่ทำายาก ทำาไมไ่ดเ้หมอืนกนั แตใ่นทีส่ดุ
ทุกคนทำาได้ 
 ตลาดแต่ละแห่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขตลาดต่างกัน อย่างที่กล่าว
ว่าตลาดที่ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการยาก เพราะ 
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เก่ียวกับนักการเมืองกับประชาชน แต่ ม.อ.เป็นมหาวิทยาลัย 
เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ดังกล่าวมาเป็นปัจจัย 
 “ทุกคนรู้ว่าเราเอาจริง ยึดหลักการ เขาก็ทำาตามกฎกติกา 
ที่วางไว้ ความสะอาดท่ีนี่มีการตรวจเล็บ ห้ามใส่แหวน กำาไล 
นาฬกิา ใครมแีหวนหมัน้ตอ้งหอ้ยคอไว ้ถามวา่รักผวัหรอือาชพีแมค่า้ 
ถา้รกัผัวกห็อ้ยคอ หรอืไมก่ก็ลบับา้น เพราะใส่แหวนไมไ่ด ้ขา้ราชการ
ทีร่บัผิดชอบตลาดทีอ่ืน่ได้ฟงัแบบนี ้กจ็ะบอกวา่เขาไมว่า่งทีจ่ะมาเดนิ
ตรวจแบบนี้ มันยากที่จะทำา”
 เธอเล่าว่า ผ่านอะไรหลายอย่างกว่ามาถึงจุดนี้ จนได้ตลาด 
ที่ปลอดภัยขึ้นมาจริงๆ เป็นตลาดท่ีตรวจและควบคุมในทุกเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับคุณภาพตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยก็มาตรวจ 
และรับรองให้ผ่านในระดับที่ดีเยี่ยม
 “แต่หากย้อนไปเมื่อปี 2547 แม่ค้าที่ไม่ผ่าน มาคุยกับเรา 
ก็ต้องหาทางออกร่วมกัน อย่างถั่วงอกไม่ผ่านเกณฑ์ เราก็ให้ไปดู 
เจ้าที่เขาผ่านว่าซื้อมาจากไหน ก็ไปหาแหล่งผลิตที่ผ่าน เป็นต้น  
สินค้าอื่นก็เช่นกัน”
 กระบวนการเรยีนรูม้าอยา่งนีต้ัง้แตป่ ี2547 จึงมกีารแชร์ข้อมลู 
แหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยระหว่างผู้ค้า ทำามามากกว่า 10 ปี จนรู้ว่า
อะไรที่มันจะผ่านหรือไม่ผ่าน ต้องทำาอย่างไร หลังจากนั้นการตรวจ
จึงผา่นมาตรฐานตา่งๆ ทีต่อ้งการไดห้มด และยงัทำาแบบน้ีซ้ำามาจนถงึ
ปัจจุบัน
 ในตลาด เมื่อรู้ว่าร้านไหนผักตรวจผ่านเกณฑ์ แม่ค้าที่ทำา
อาหารก็ซื้อของร้านนั้นไปปรุงอาหาร ด้วยระบบวงจรแบบนี้จึงทำาให้
ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นตลาดอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน 
 วรภัทรเล่าว่า ท่ีนี่เป็นตลาดแห่งเดียวของไทยที่ไม่มีถังขยะ 
ถังขยะใหญ่ๆ มาวางเอาไว้รับขยะทั้งตลาด แต่จะใช้วิธีวางถังขยะ

เล็กๆ ตั้ง หน้าร้านที่มีอยู่ทั้ง 185 ร้าน ให้ผู้เดินตลาดทุกคนสามารถ
ท้ิงในถัง 185 แห่งนี้ หลังตลาดเลิก แม่ค้าจะรับผิดชอบแยกขยะ 
ในถังหน้าร้านตัวเอง โดยจะเอาสิ่งที่เป็นขวดพลาสติกเก็บกลับบ้าน 
เพื่อทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนก็เอากลับมาขายกับธนาคารขยะ 
สำาหรับเศษพืช เปลือกผลไม้ เอาไปทิ้งที่โรงปุ๋ยของคณะทรัพยากร 
ธรรมชาต ิเพือ่ทำาเปน็ปุย๋หมัก สว่นผลไม้รสเปรีย้ว เขาเอามาทำาน้ำายา
เอนกประสงค์ล้างตลาด 
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 ด้วยวิธีการดังกล่าว ก็จะเหลือขยะเก็บกลับไปท่ีบ้านของ 
แต่ละคนนิดเดียว ขยะในตลาดถูกจัดการโดยคน 185 คนที่เป็นผู้ค้า 
เช่นเดียวกับ การเปิด-ปิดตลาด การล้างตลาด ผู้ค้าก็มีส่วนร่วม 
ในการจัดการเขาเอง ยิ่งในช่วงเริ่มต้นหลายคนต้องมาช่วยเทพื้นปูน 
ทำาแปลงผัก ส่วนนี้ทางตลาดจะมีคะแนนให้ด้วย เมื่อครบปีหนึ่ง 
มาสัมภาษณ์ขอขายต่อใหม่ จะมีการพิจารณาคะแนนประกอบกับ
พฤติกรรมด้านอื่น เช่น การมาสาย การตรวจเล็บ การออม ฯลฯ 
 “ที่นี่ไม่มีรูปแบบกรรมการหรือตัวแทน แต่ทุกคนมีส่วนร่วม 
เพราะเราเห็นปัญหาการทำารูปแบบกรรมการตลาด สิ่งที่ตามมา 
คือมาเฟียตลาด แต่ท่ีนี่ทุกคนเท่ากันหมด การร่วมกิจกรรมจะมี
คะแนนให้ ถ้าไม่มาร่วมกิจกรรมอาจถูกตัดสิทธิ์ในการขายต่อ” 

 ตลาดเกษตร ม.อ. ได้สร้างค่านิยมให้กับผู้ค้าว่า ตลาดไม่ใช่
ที่มาทำามาหากินแล้วทิ้งขยะ แต่เป็นที่ที่ทุกคนต้องรักษา มีการสร้าง
ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นบ้านที่ต้องช่วยกันรักษา ค่านิยมที่ให้ทุกคนที่นี่
ต้องอยู่อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น 
 “สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของการ
ดำาเนินการ เป็นบทเรียนที่เรานำามาพัฒนาในสิ่งต่างๆ อยู่ตลอด 
แม่ค้าบางคนอยู่ตั้งแต่ตลาดเปิดมาจนปัจจุบัน พวกเขาก็จะรักตลาด
มาก ใครทำาอะไรไม่ดีเขาก็จะตักเตือนผู้มาใหม่ แม่ค้าจะมีการ 
ตรวจสอบกันเอง หากใครทำาอะไรที่ไม่ถูกต้อง แล้วรายงานมาให้เรา 
อย่างเช่นเรื่องความสกปรก การทำาผิดหลักสุขาภิบาลอาหาร”
 วรภัทรมองว่าพอทำาให้แม่ค้าเข้าใจถึงหลักคุณภาพ แม่ค้า 
คนไหนทำาไม่ไดค้ณุภาพ คนอืน่กไ็ม่ยอม เพราะเขาตา่งชว่ยกนัรกัษา
คุณภาพอยู่กันมานานเป็น 10 ปี เป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำาของเขา 
ใครทำาไม่ดี เขาก็ไม่ยอม เขารักษาและภูมิใจในมาตรฐานของตลาด
เกษตร ม.อ.มาก จึงจะต้องตรวจสอบดูแลคุณภาพกันเอง 
 ทกุวนันี ้ลกูคา้ตลาดเกษตร ม.อ.เดนิเขา้ตลาดวนัละประมาณ 
5,000-6,000 คน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคนชั้นกลางขึ้นไป มีทั้ง 
จากพื้นที่สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ที่เดินทางมาซื้อสินค้าเพราะ
ความเช่ือม่ันความปลอดภยั และคณุภาพทีท่างตลาดพร้อมตรวจสอบ
ให้ทั้งหมด 
 “การมาทำาตลาดเกษตร ม.อ.จนเปน็ผูน้ำาดา้นอาหารปลอดภยั 
เราไม่คิดว่าเรื่องคุณภาพอาหารจะมาบูม แต่สังคมสูงวัยของสังคม 
ทำาใหค้นหนัมาสนใจอาหารปลอดภยั เพราะคนกลวัตายเพิม่ขึน้ ทำาให้
ตลาดได้รับความนิยม ตอนนี้ก็ได้รางวัลมากมาย” 
 วรภัทรกล่าวว่า ถึงขณะนี้ภูมิใจที่ตลาดได้รับการประเมิน  
วา่เปน็ตลาดนดัแหง่แรกของประเทศไทยทีไ่ดร้บัการประเมินคณุภาพ
ในระดับดีมาก  ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลทั้งหมด การได้เป็นตลาด
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ต้นแบบของจังหวัดสงขลา ได้ Best Practice ของมหาวิทยาลัย 
เรื่องกระบวนการจัดการ ได้ตลาดปลอดโฟม เป็นองค์กรปลอดโฟม
ในระดบัทอง เนือ่งจากไมใ่ช้โฟมและลวดเยบ็ประดาษมาตัง้แต่ป ี2552 
ได้เป็นตลาดนัดเกษตรกรของกระทรวงเกษตร เป็นตลาดต้องชมของ
กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลอื่นอีกมาก
 เธอมองวา่ ถา้ตลาดอืน่จะทำาอยา่งนีบ้า้ง ส่ิงสำาคญัต้องทุ่มเท 
กัดไม่ปล่อย 
 “คำาถามทีถ่กูถามบอ่ยคอื ใครจะทำา ซึง่เปน็ปญัหาระดบัชาติ 
ซึ่งมองว่าใครก็ได้ที่มาทำา เพียงแต่ที่เป็นอยู่ไม่มีใครยอมมาเสียสละ
ทำางานเท่านั้นเอง ทั้งที่งานนี้ช่วยชาวบ้านได้จริงๆ”
 วรภัทรยกตัวอย่างตลาดเกษตร ม.อ.ตอนมาใหม่ ผู้ค้าทุกคน
ถือว่าจนมาก แต่เมื่อช่วยกันพัฒนาตลาด พัฒนาคุณภาพชีวิต วันนี้ 
ทุกคนมีเงินออม มีความสุขขึ้น ครอบครัวดีขึ้น การพัฒนาคนจึงมี
ความสำาคัญต่อการพัฒนาตลาด 
 “เราจดัอบรมคนบอ่ยมาก เราสอนการเงนิ หลกัการคดิ ฯลฯ 
สุขาภิบาลอบรมเป็นปกติปีละ 1 ครั้ง ใครตอบไม่ได้ ตะกุกตะกัก 
ต้องอบรมใหม่” 
 ตลาดเกษตร ม.อ. ส่งผลเกิดแรงกระเพื่อมให้ตลาดอื่น 
พัฒนาตาม เช่น ตลาดสยาม ซึ่งลอกแบบตลาดเกษตร ม.อ.ไปใช้ 
หรือห้างโอเดียนฯ ก็เอาไปปรับใช้ สำาหรับตลาดแห่งอื่นนำาแนวคิด
การออมไปใช้แล้ว เช่น ตลาดต้นปริก ตลาดเกาะหมี ซึ่งทางตลาด 
มีความยินดี เพราะถือว่าเป็นงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 
 สำาหรับเป้าหมายตลาดเกษตร ม.อ. วรภัทรเล่าว่ามองการ
พัฒนาไปสู่ศูนย์ตัดแต่ง คล้ายโครงการหลวง ซึ่งตอนน้ีผลผลิต 
ของเกษตรกรระดับอินทรีย์ มีเครือข่ายตลาดเกษตร ม.อ.ที่ปลูกโดย
ไม่ใช้สารอินทรีย์ มีการก็รับมาส่งขายตามบ้านโดยระบบออนไลน์ 

ดำาเนินงานโดยศูนย์ตัดแต่งผลผลิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่โยง
กบัตลาดเกษตร ม.อ. มีแผนจะทำาตรงนี้ครอบคลมุจังหวัดสงขลาและ
ภาคใต้ตอนลา่ง นอกจากสง่ตามบา้นมีแผนสง่วางสนิคา้ในหา้งฯ หรอื
ส่งออกต่างประเทศ ใช้แบรนด์ตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ยังมองว่าเป็นคนชั้นกลาง สำาหรับกลุ่มชาวบ้านทั่วไปยังไม่ได้สนใจ
คณุภาพอาหาร พวกเขาไมซ่ือ้ผกัอนิทรยีร์าคาแพง แตจ่ะซือ้จากตลาด
ในราคาที่ถูกกว่า 
 “เราต้องยอมรับว่าคนไทยที่ไม่มีการศึกษา ไม่เห็นคุณค่า 
ของอาหารที่มีประโยชน์ เขายังคิดว่าราคาเป็นปัจจัย จึงเปลี่ยนไม่ได้ 
แต่สิ่งที่เราช่วยได้คือ เกษตรกรที่เป็นคนจนๆ เราเปิดพื้นที่ฟรีให้เขา
มาขายในวันศุกร์ ลานข้างนอก ให้ขายฟรียาว 1-2 ปี” 
 กระบวนการเข้ามาขายจะเริ่มตั้งแต่ไปตรวจแปลง ซึ่งก็ 
เหมือนคนขายรายอื่นที่ห้ามใชย้าฆ่าแมลง แต่ใช้ปุ๋ยเคมีกไ็ด้ พอขาย 
2 ปีแล้ว ต้องเข้าไปขายข้างในตลาดโดยต้องจ่ายค่าเช่า หรือบางคน 
พร้อมก่อน 2 ปี ขอเข้าไปขายข้างในได้เลย 
 “เราทำางานกันทุกวัน นอกจากตลาดเราก็มีการทำาแปลง
ทดลองปลูกร่วมกับเกษตรกร เราพาไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาจนกลายเป็นเกษตรกรอินทรีย์”
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	 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่	 ดำาเนินการตลาด
ปลอดภยัภายใตก้ารสนบัสนนุของสถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์(สจรส.ม.อ.)	โดยขบัเคลือ่นอทุยาน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ศูนย์อาหารชั้น	5	และจัดตลาดนัดเกษตรกร	
บริเวณฟุตบาทหน้าห้างฯ
 นฤมล	 อมรรัตน์วิทยา	 กรรมการผู้จัดการ ห้างโอเดียน 
แฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ เล่าว่าห้างโอเดียนฯ เปิดดำาเนินการมาแล้ว 
31 ปี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกิดมาจากการรวมตัวของผู้ประกอบการ 
SME รายยอ่ย เปน็ทนุทอ้งถิน่ทีม่องเห็นความสำาคญัคอืการนำาสินคา้
คณุภาพ ในราคายตุธิรรมมาสูผู่บ้รโิภค มองเรือ่งสงัคม เลยมกีจิกรรม 
เกี่ยวกับเยาวชนและชุมชนอยู่บ่อยๆ พร้อมให้ความร่วมมือกับ 
ภาครัฐ ไม่ว่าเทศบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หรือ
องค์กรต่างๆ  
 
อุทยานอาหารปลอดภัย
 ปี 2557 ทาง อาจารย์พงค์เทพ	 สุธีรวุฒิ ผู้อำานวยการ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(สจรส.ม.อ.) มีแนวคดิวา่โครงการอาหารปลอดภยัของจงัหวดัสงขลา 

อุทย�นอ�ห�รปลอดภัย
โอเดียนฯ ทำ�เพื่อชุมชนเมือง
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น่าจะดึงส่วนที่เกี่ยวกับเมืองมาร่วม มองห้างโอเดียนฯ ว่ามีทำาเล 
อยูใ่จกลางเมอืง มศีกัยภาพในการดำาเนนิการอทุยานอาหารปลอดภยั
เพื่อเป้าหมายพัฒนาอุทยานอาหารปลอดภัยในเขตเมือง
 นฤมลเล่าว่าศูนย์อาหารชั้น 5 ห้างโอเดียนฯ เดิมมี 
แนวคิดหลักเน้นขายอาหารท้องถิ่น และผู้ประกอบการต้องมาเป็น 
ผู้ปรุงเองขายเอง จึงสอดคล้องแนวคิดดังกล่าว เพียงเพิ่มการอบรม 
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ด้านอาหารปลอดภัย เช่น
การไม่ใช้กล่องโฟม ไม่ใช้แม็ก (ลวดเย็บกระดาษ) ในบรรจุภัณฑ์
อาหาร ความสะอาด และมาตรฐานต่างๆ 
 กระบวนการก่อนจะเปิดเป็นอุทยานอาหารสุขภาพนั้น 
ไดม้กีารตรวจสอบแหลง่ทีม่าของวตัถดิุบท่ีนำามาปรงุอาหาร ตรวจสอบ
สารตกค้างในอาหารก่อนถึงมือผู้บริโภค การทำาป้ายแสดงรายการ
อาหาร โภชนาการ ราคา เป็นแบบ 3 ภาษา เพื่อรองรับ 

นักท่องเที่ยว และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 สิงหาคม 2558

 “เราให้ทีมอาจารย์มาอบรม จัดตรวจสุขภาพพ่อค้าแม่ค้า 
ดูแลการแต่งกาย จัดให้สาธารณสุขมาตรวจการปนเปื้อนในอาหาร 
เราสามารถออกกตกิาและเปลีย่นผูป้ระกอบการใหม้มีาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย”
 อุทยานอาหารปลอดภัยชั้น 5 ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับลานกิจกรรมชั้น 5 อันเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำาคัญ 
โดยเฉพาะการประกวดส้มตำา ชิงแชมป์จังหวัดสงขลาเป็นประจำา 
ต่อเนื่องมา 4 ปี ตามโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลา  
งานนี้มีการเชิญอาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่สงขลา 
ในสาขาอาหาร มาเป็นกรรมการตัดสิน นอกจากประกวดส้มตำา 

ยังมีการแข่งขันตำาน้ำาพริก และการยำาสมุนไพรอีกด้วย
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 ในปี 2561 ที่ผ่านมามีกระแสนิยมไทย นอกจากประกวด

สม้ตำา ทางหา้งฯ ยังเพิม่ประกวดขนมไทยและอาหารวา่งจากท้องถิน่

สงขลา โดยมองว่าการทำากิจกรรมแบบนี้ เป็นการขยายตลาด 

ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ เมื่อสื่อมวลชนได้เอาไปขยายต่อ 

ทำาให้คนสนใจเรื่องสุขภาพ ด้วยอาหารไทยๆ สำาหรับผู้สนใจอาจนำา

เทคนิคกลับไปปรุงรับประทานในชีวิตประจำาวัน หรือพัฒนาเป็น 

อาชีพก็ได้

 นฤมลยอมรับว่า แนวคิดการทำา ร้านอาหารสุขภาพ 

ในหาดใหญ่ ในความเป็นจริงยังทำาได้ไม่เต็มที่ แต่ถือว่าคนรุ่นใหม่ 

มองเรื่องถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัยมากขึ้น ขณะท่ีกระแส 

ตอบรบัเรือ่งอาหารปลอดภยัมมีากขึน้ จากเดมิทีภ่าครัฐกไ็มเ่คยสนใจ 

 “ตอนน้ีประเด็นแบบนี้ เราต้องยกให้ตลาดเกษตร ม.อ. 

เป็นผู้นำา ที่เน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นตลาดสดท่ี 

ไม่เลอะ แห้งสะอาด หลายตลาดก็ไปดูงานแล้วต่อยอด” เธอว่า 

สำาหรับอุทยานอาหารของโอเดียนฯ มองว่าร้านอาหารสุขภาพจริงๆ 

ยังไม่สามารถทำาได้ เพราะขาดผู้ประกอบการที่จริงจัง ขณะท่ีกลุ่ม

ลูกค้าก็ยังไม่ชัดเจน 

 “ถา้มองในเมืองหาดใหญ ่ทีผ่า่นมายงัไม่มีรา้นไหนทีโ่ดดเด่น 

หรือเคยมีร้านเพื่อนสุขภาพของ อ.ภาณุ	 พิทักษ์เผ่า	 ที่ทำาเรื่องนี้ 
แต่ตอนหลังก็แผ่วไป รู้สึกว่าผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง และลูกค้า 

ส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความสำาคัญตรงนี้สักเท่าไร ส่วนใหญ่คิดว่า  

ถา้เปน็อาหารปลอดภยักเ็พยีงพอแลว้ อยา่งรา้นเจกย็งัไมต่อบคำาถาม 

ด้านสุขอนามัย โภชนาการและสุขภาพ เพียงแต่ไม่มีเนื้อสัตว์ 

มาประกอบเท่านั้นเอง”

 โดยสรุปในเมืองหาดใหญ่ คำาว่าร้านอาหารสุขภาพจึงยังไม่

ปรากฏชัดเจน ปัจจัยสำาคัญในอนาคต นฤมลมองที่ผู้ประกอบการ 

ถ้าผู้ประกอบการมีฝีมือ ผู้บริโภคอาจจะตามมา 

 “อาจจะมองกันอยู่ว่า ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค 

อันไหนจะมาก่อน ยังไม่ลงตัว” เธอว่า สำาหรับห้างโอเดียนฯ  
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ในศูนย์อาหารชั้น 5 จะมีการทำาอุทยานอาหารไปอย่างต่อเนื่อง 

ขบัเคลือ่นประเดน็อาหารปลอดภยั ชว่ยกนัดแูล คณุภาพอาหาร และ

หาโอกาสที่จะพัฒนาต่อไป โดยอาจจะหาเมนูอาหารสุขภาพเข้ามา

เพิ่มขึ้น 

ตลาดนัดเกษตร
 นับจากปลายปี พ.ศ.2557 หลังจากพัฒนาศูนย์อาหาร

ปลอดภัย ได้ขยายแนวคิดมาทำาตลาดนัด บริเวณหน้าห้างฯ โดย 

กางเต้นทบ์นฟตุบาท เปดิรบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการมาจำาหนา่ย

สินค้าทุกเสาร์แรกของเดือน มีเกษตรกรมาร่วมราว 40 ราย สินค้า 

มีทั้งอาหารสด และอาหารปรุงสุกเป็นตลาดนัดที่ได้รับการสนับสนุน 

จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าสำานักพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 

 อย่างไรก็ตามเมื่อถึงปี พ.ศ.2560 มีปัญหาการใช้พื้นที่ 

เพราะมีหน่วยงานอื่นที่มาปิดถนนจัดงานด้วย เลยทำาให้ประชาชน

ร้องเรียนการจราจร จึงได้ถูกขอร้องให้งด ยกเว้นการจัดตลาด 

ในเทศกาลหยุดยาวต่างๆ เป็นครั้งคราว โดยเน้นคอนเซ็ปต์ที่อาหาร

ปลอดภัยเป็นหลัก

 แม้ตลาดหน้าห้างฯ ต้องยกเลิกไปตามเงื่อนไขข้างต้น นฤมล 

เล่าว่า ในช่วงปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางห้างฯ ยังสนับสนุนร้านค้า

ชุมชนชื่อว่าร้านทางไทมาใช้พื้นที่ชั้น G ของห้าง เพราะผู้บริหาร 

เล็งเห็นว่าเป็นร้านที่เป็นตัวกลางให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรนำาสินค้า

ชุมชนมาฝากขายในร้านดังกล่าวจะมีจำาหน่ายสินค้าชุมชนทั้งผักสด 

อาหารทะเล ของแห้ง แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 กรณีร้านทางไท กลายเป็นช่องทางการตลาดสำาหรับสินค้า

ชมุชนจากหลายจงัหวดัในภาคใต ้ขณะเดยีวทางมหาวทิยาลยัราชภฏั

ยะลา กพ็านกัศกึษามาดงูาน และฝกึงาน เพือ่กลบัไปตอ่ยอดในพืน้ที ่

จังหวัดยะลา

 “ทางห้างโอเดียนฯ เรา มองว่าการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน 

หรือเกษตรกรนำาสินค้ามาสู่ผู้บริโภคใจกลางเมือง เป็นโอกาสดีที่ 
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สินค้าแปรรูปของเขาจะมีโอกาสขายต่างประเทศได้เลยเพราะว่าเรามี

นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเดินที่ห้างฯ เราบอกกับชุมชนและ

เกษตรกรว่า ตรงน้ีอาจจะไม่ได้หวังยอดขายวันต่อวัน แต่ต้องหวัง

ระยะยาวว่าเราต้องเปิดตลาด มีโอกาสรู้จักลูกค้าแล้ว มีโอกาส 

เรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร” 

 ทุกวันนี้ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างเช่นชาวมาเลเซีย พบว่า 

มีความสนใจสินค้าชุมชน เช่น ขนม น้ำาพริก เคร่ืองแกง คั่วกลิ้ง 

ต้มยำา ไตปลา กะโป๊ะ เป็นต้น 

 สิ่งที่ห้างโอเดียนฯ พร้อมให้กับชุมชนคือโอกาสและการ 

เรียนรู้ เธอเล่าว่า ไม่ก่ีวันก่อน ชาวบ้านจากเกาะลิบงบอกว่ามีปู 

จะเอามาขาย เธอแนะนำาว่า จู่ๆ จะเอาปูสดๆ จะมาชั่งกิโลขาย 

ไม่มีใครซื้อ เพราะลูกค้าตรงนี้ไม่ใช่ชาวบ้านที่จะมาซื้อไปปรุงเอง 

แต่จะมีกลุ่มคนที่ซื้อแล้วไปรับประทานเลย เลยแนะนำาว่าควรต้ม  

หรือนึ่ง ทำาน้ำาจิ้มมาพร้อม เพื่อคนซื้อรับประทานได้เลย 

 “ถ้าคุณคิดว่าเป็นเกษตรกรจริงๆ อยากมาขายของที่นี่ 

มาได้เลย สินค้าชุมชนไม่ว่าข้าวเกรียบ ลูกหยี หรืออะไรที่ชุมชนทำา 

ขอเพียงทำามาอย่างถูกต้อง มี อย.หรือถูกสุขลักษณะ ก็สามารถ 

มาวางขายบนหา้งฯ ได ้เราไมไ่ดเ้กบ็คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ เรามแีผนก

ที่จะดูแลให้ โดยจะวางในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ทางทีมของห้างจะ

แนะนำาว่าควรเตรียมสินค้ามาอย่างไร”

 สินค้าชุมชนหลายอย่างจึงกลายเป็นสินค้าขายดี บนห้าง 

โอเดียนฯ อย่างเช่น น้ำ ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากปัตตานี  

ข้าวสังข์หยดจากจังหวัดพัทลุง จากอำาเภอสทิงพระ มีขนมพื้นบ้าน 

ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบ กะโป๊ะ น้ำาพริก วิธีการง่ายๆ เพียงเกษตรกร

โทร.มาปรึกษาเอาตัวอย่างมาให้ดู ถ้าพัฒนาสินค้าได้ตามความ

ต้องการ ก็สามารถนำามาวางขายได้เลย  

 นฤมลกล่าวว่าสินค้าในกลุ่มอาหาร สิ่งสำาคัญที่สุดในการ

พิจารณาคือความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน ถูกสุขลักษณะ 

หรือหากสินค้าที่กฎหมายกำาหนดว่าต้องมี อย. ก็ต้องดำาเนินการให้

ถูกต้องเรียบร้อย

 การที่ห้างฯ ทำากิจกรรมกับสังคมมาอย่างยาวนาน กรรมการ

ผู้จัดการห้างโอเดียนฯ มองว่าส่วนสำาคัญได้ช่วยชาวบ้านมีโอกาส 

ในการขยายตลาด ได้มีการพัฒนา 

 “การที่เขาได้ออกมาในตลาดใหญ่ ทำาให้เขาได้เห็นธุรกิจและ

ผู้คนมากมาย ลูกค้าเองก็ได้สอนเขา ลูกค้ามาซื้อแล้วก็บอกว่า 
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ทำาไมไมท่ำาอย่างน้ันอยา่งนี ้ทำาใหเ้ขาเองพฒันา เมือ่ออกมาในตลาด

ใหญ่ มีการแข่งขันมากขึ้นก็พัฒนาตัวผู้ประกอบการ” 

 เธอเล่าและว่าท่ีผ่านมาพยายามบอกชุมชนที่มาร่วมว่า 

ต้องตั้งใจ มุ่งมั่น นำาของดีมาให้ผู้บริโภค ไม่ใช่คิดจะเอาอะไรมา 

ตั้งขายก็ได้ เพราะคนที่ประสบความสำาเร็จแล้วอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

จะต้องมีความจริงใจ มีความมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 หลายคนที่มาร่วมกิจกรรมกับห้างโอเดียนฯ เติบโต มีงาน

มั่นคง ขยายตลาดได้ บางคนก็ต่อยอดธุรกิจ ลูกหลานมาทำาต่อ 

จากทีเ่ดมิขายของอยูใ่นชมุชน ลกูหลานไมเ่หน็ความสำาคญัของธรุกจิ

ทีพ่อ่แมท่ำามา แตพ่อได้ออกมาอยูใ่จกลางเมอืง เขา้กบัจรติคนรุน่ใหม ่

ลูกหลานเห็นความสำาคัญ กระตือรือร้น และคนรุ่นใหม่หากเอาจริง

เอาจังจะพัฒนาได้ไกล เพราะเขารู้วิธีการทำาตลาดแบบใหม่ เช่น 

การแพ็คสินค้า ขายในเฟสบุ๊ค เด๋ียวนี้สินค้าชุมชนพัฒนาไปเยอะ 

อย่างเช่น การบรรจุภัณฑ์ ที่พัฒนาได้มากขึ้นกว่าเดิม ก็ถือว่าเป็น 

สิ่งดี 

 “เรากม็องวา่เปน็เรือ่งด ีทำาใหเ้ขาไดโ้อกาส สำาหรบัโอเดยีนฯ

เรามองว่าโอกาสเป็นสิ่งสำาคัญ บางครั้งบางคนขาดโอกาส ก็จะไม่

สามารถนำาความรูท้ีต่นเองม ีหรอืความสามารถทีต่นเองมมีาใชอ้ยา่ง

เต็มที่ แต่ถ้ามีคนเปิดโอกาสให้ อาจจุดประกายแม้เพียงนิดเดียว 

แต่เขาสามารถขยายไปใหญ่ได้” 

 การทำางานทุกเรื่องของห้างโอเดียนฯ นฤมลเล่าว่าอยู่บน 

พืน้ฐานของความจรงิใจ มุง่มัน่ สูค่วามสำาเรจ็ทีย่ัง่ยืน โดยการพฒันา

เชื่อมโยงกับเครือข่ายแล้วขยายตลาดให้เติบโตไปด้วยกัน การที่ห้างฯ

มาทำากิจกรรมชุมชน มองว่าลูกค้าให้การตอบรับ แสดงว่าสังคม

ยอมรับ

 “อทุยานอาหาร ถา้ไม่มีคนกนิกไ็ม่สำาเรจ็ ทกุวนันีผู้ป้ระกอบ-

การเองสามารถอยู่ได้ มีรายได้ส่งลูกเรียน พัฒนาฝีมือในการปรุง

อาหาร ลูกค้าให้การตอบรับ รักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ปลอดภัย เวลาสาธารณสุขมาตรวจ ไม่เจอสารปนเปื้อนก็ถือว่า 

เปน็สิง่ทีเ่ราพอใจในระดบัหนึง่ คดิวา่เรากท็ำาสิง่เหลา่นีต้อ่ไปใหย้ัง่ยนื”

 กลุ่มลูกค้าของห้างฯ เป็นคนทั่วไป คนทำางานสำานักงาน 

นักท่องเที่ยว เท่ากับว่าแนวคิดตลาดอาหารปลอดภัยมาอยู่ใน

หาดใหญ่แล้ว การขยายแนวคิดออกไปเริ่มจากคนที่จำาหน่ายอาหาร

ที่โอเดียนฯ มีพรรคพวกเพื่อนฝูง นำาความรู้แล้วนำาไปปฏิบัติต่อๆ 

กันไป หรือตอนจัดกิจกรรม ก็ได้คนที่เกี่ยวข้องมาร่วมมากขึ้นๆ 

เขาได้มาเห็นกติกา จะขยายต่อไป เหมือนตอนที่เราจัดตลาดนัด

เกษตรกร มีกติกาเรื่องรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ผู้มาร่วม

ก็จะติดตัวไปใช้ยังจุดอื่นๆ ได้
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ปัญหา	อุปสรรค
 ในการทำางานดา้นนี ้นฤมลมองวา่สิง่สำาคัญต้องปรบัทัศนคติ
ของผู้ประกอบการ หรือคนทำาอาหาร ต้องคุยกันอยู่บ่อยๆ ว่า 
เราอยู่ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ถ้าผู้ปรุงเองกินได้ปลอดภัย 
ผูบ้รโิภคทีม่าเปน็ลกูคา้เราก็ตอ้งปลอดภัยด้วยเช่นกนั จำาเปน็ต้องสรา้ง
จิตสำานึก และที่พัฒนาอยู่บ่อยๆ ให้ความรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 “เหมือนอย่างที่บอกว่า เหมือนกฎจราจร ย่อมต้องมีการ 
ย้ำาเตือน มีการสำารวจกันอยู่อย่างต่อเนื่อง พยายามสร้างสำานึก 
ถา้เราบอกกบัผู้คนวา่ อาหารปลอดภยั เรากนิปลอดภยั คนอืน่กต็อ้ง
กินปลอดภัย”
 การที่ห้างโอเดียนฯ ทำาตลาดอาหารปลอดภัยได้ระดับหน่ึง
ไม่ใช่ว่าจะสำาเร็จในวันสองวัน ต้องใช้เวลาในการทำา แล้วก็มีความ 
มุ่งมั่น บางอย่างทางห้างฯ เองต้องยอมแบกรับภาระบางอย่าง เช่น 
การงดเก็บค่าใช้จ่ายแรกเข้าของสินค้าชุมชน หรือยอมจ่ายค่าน้ำา 

ค่าไฟ หรือค่าต่างๆ หรือการที่บุคลากรที่ต้องเข้าไปช่วยกิจกรรม 
ส่วนนี้ 
 “แต่ถือว่าเราก็ได้ช่วยสังคม ตามแนวคิดของผู้ถือหุ้นนั่นเอง 
คอืธรุกจิ แลว้ตอ้งชว่ยกนัดแูลสงัคมดว้ย เพราะถา้เรากำาไรอยูค่นเดยีว 
แตส่งัคมรอบข้างลำาบาก เราคงอยูไ่ม่มีความสุข ธุรกจิยัง่ยนืได้ ชมุชน
ต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วย ถ้าเขามาโอเดียนฯ เขาพอใจ ประทับใจ 
เขาก็คงจะบอกต่อๆ กันไป” เธอกล่าวและว่า ต้องขอบคุณ  
สจรส.ม.อ., สสส. และทกุภาคสว่นทีม่าดแูลโครงการอาหารปลอดภยั 
มาร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพราะถ้า 
เราอยู่คนเดียวบางทีก็ไม่รู้ว่าทำาออกมาแล้วดีหรือไม่ดี แต่ถ้ามีเพื่อน 
เครือข่าย มีการแนะนำากันก็ทำาให้งานที่คิดว่ามันยากก็จะง่ายขึ้น 
อยากให้กำาลังใจทุกคนที่จะช่วยกันพัฒนาอาหารปลอดภัยให้มาก 
ยิ่งขึ้น
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 ผุสดี	หมัดอาดัม	รักษาการผู้อำานวยการกองสาธารณสุข	
เทศบาลตำาบลปรกิ	ซ่ึงมาดแูลการขบัเคล่ือนโครงการพัฒนาตลาด
ตน้ปริก	เทศบาลตำาบลปรกิ	อำาเภอสะเดา	มองแนวคดิตลาดน้ีวา่
เป็น	“ตลาดขับเคลื่อนโดยชุมชน	เพื่อชุมชน”
 เดิมทีในเทศบาลตำาบลปริก มีการจัดตลาดสีเขียวที่โรงเรียน

เทศบาลตำาบลปริกเดือนละครั้ง เป็นตลาดที่นักเรียนดำาเนินการ 

เพื่อให้เด็กฝึกคิดเลข มีอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยใช้วัตถุดิบ 

บรรจุภัณฑ์ ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 หลงัจาก สจรส.ม.อ.มีโครงการบรูณาการด้านอาหาร เทศบาล

ตำาบลปริกถูกเลือกไปร่วมโครงการ กองสาธารณสุขรับมอบหมาย 

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวที สจรส.ม.อ. กลับมาพัฒนาตลาดสีเขียว 

โดยทาง สจรส.ม.อ. มาชว่ยพฒันาโครงการตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม พ.ศ.

2560 เป็นกจิกรรมนักเรียนร่วมกับแม่ค้าในเขตเทศบาล นัดมาคุยกัน

ทุกวันอังคารช่วงบ่าย สะท้อนปัญหาและหาแนวพัฒนาตลาดสีเขียว

ร่วมกัน 

 ในที่สุดผู้บริหารมีแนวคิดว่าตลาดควรบริหารจัดการ 

โดยภาคประชาชน ซึ่งน่าจะมีความถาวรและยั่งยืนกว่าที่ผ่านมา 

ท่ีประชุมยังคัดเลือกคณะทำางานจากภาคประชาชน มาเป็นคณะ-

กรรมการ จดัการเรือ่งตลาดและเลอืกใชช้ือ่แหง่ใหม่ทีจ่ะจดัขึน้บนถนน 

ธรรมาภบิาลซึง่เปน็ทางเข้าเทศบาลตำาบลปรกิในทกุบา่ยวนัองัคารเปน็ 

“ตลาดต้นปริก”

 กรรมการตลาดเป็นผู้จัดประชุมตกลงกติกากับพ่อค้าแม่ค้า

ที่มาขายในตลาด ตั้งแต่ว่าถ้ามาขายต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม 

เป็นอย่างดี เพราะถนนธรรมาภิบาล เป็นหน้าเป็นตาที่สวยงาม 

ของเทศบาลตำาบลปริก การจัดการขยะ แม่ค้าต้องมีภาชนะรองรับ

ตล�ดต้นปริก
โดยชุมชน เพื่อชุมชน
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ขยะของตัวเองไว้หน้าร้าน ภาชนะบรรจุอาหารห้ามใช้โฟม ถ้าเลี่ยง

ไม่ได้ก็ให้ใช้ภาชนะที่ปลอดภัย  รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ในตลาด 

สำาหรับน้ำาอัดลมมีคนมาขายในช่วงแรก ต่อมากรรมการตลาด 

มีแนวคิดว่าควรปลอดน้ำาอัดลม ขอเปลี่ยนเป็นน้ำาผลไม้ หรือ 

น้ำาสมุนไพร จึงไม่มีการขายน้ำาอัดลมในตลาดอีก 

 “เราจะพัฒนาตลาดโดยพูดเรื่องอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม 

ต่อไป แต่แม่ค้าเราเป็นคนในพื้นท่ีในชนบท เราพยายามเปลี่ยน 

เขาไปทลีะเรือ่งใหเ้ขาทำา ไมเ่ช่นนัน้ปรับตวัไมทั่นแมค่า้คงหายไปหมด 

ตลาดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน” 

 ผุสดีเล่าว่าแม่ค้าทุกคนต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

ก่อนจึงจะเข้ามาขายในตลาดได้ โดยทางเทศบาลเชิญนักวิชาการ 

จากสาธารณสุข อำาเภอสะเดา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข

เทศบาลปริกมาใหค้วามรู ้ผูป้ระกอบการตอ้งใสผ่า้กนัเปือ้น ใสห่มวก 
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อยา่งไรกต็ามสว่นใหญผู่ป้ระกอบการเปน็มสุลมิกม็ผีา้คลมุผมอยูแ่ลว้ 

นอกจากนั้นมีการควบคุมชั้นวางอาหาร การตรวจเล็บของแม่ค้า 

อย่างถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 

 “ส่วนมากเขาก็ทำาได้ ถ้าทำาไม่ได้ กรรมการจะเข้าไปจ้ีเป็น

รายๆ ไป เพื่อการแก้ไขจนได้” เธอเล่า สำาหรับโฟมบรรจุอาหาร 

เมื่อกติกาของตลาดประกาศห้ามใช้ ทุกคนก็ปฏิบัติตาม แม้จะมี 

หลงหูหลงตา แอบใช้อยู่บ้างในระยะแรก  

 หลังพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยร่วมกับ สจรส.ม.อ. ผุสดี

พบว่าพฤติกรรมของผู้ค้าท่ีมาร่วมจะปฏิบัติตามระเบียบ กติกาที่ 

วางไว้ในเรื่องสุขภาพ สุขาภิบาลอาหารอย่างชัดเจน 

 “มองว่าถึงตอนนี้ตลาดต้นปริกเป็นต้นแบบให้ตลาดอื่นได้ 

เพราะวา่ตลาดอืน่ท่ีเป็นของเอกชนในพืน้ที ่ไมส่ามารถทำาอยา่งน้ีได”้ 

เธอมองว่า ความสำาเร็จอยู่ที่ความเข้มแข็งของกรรมการซึ่งมาจาก 

ภาคประชาชน ถ้าให้กองสาธารณสุขของเทศบาลรับผิดชอบโดยตรง

คงไมไ่ดอ้ย่างน้ี พอชมุชนเขา้มาจงึทำางานแบบนีส้ำาเรจ็ตามเปา้หมาย 

 สมพร	 บุญแก้ว	 ประธานตลาดต้นปริก อาหลี	 หมัดนิ	
สมาชิกสภาเทศบาล และ	 ฟาริด	 เบ็ญมุสา	 สมาชิกสภาเทศบาล 
ร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลาดสีเขียวของเทศบาลตำาบลปริก 

ดำาเนินการมาในช่วง 2-3 ปีก่อน บริหารจัดการโดยเทศบาลแต่ก็ได้

หยดุดำาเนนิการไปเนือ่งจากตดิช่วงหยดุยาวในช่วงเดอืนรอมฎอนของ

พี่น้องมุสลิม จนขาดช่วงไป จนมาเปิดตลาดต้นปริกอีกครั้ง ซึ่งตอน

นี้มี 120 ร้านค้ามาร่วม เป็นร้านอาหาร 80 ร้าน การดำาเนินการ 

โดยดึงภาคประชาชนมาเป็นกรรมการ มีหน้าที่จะเดินดูตลาดทุกวัน 

ผูค้า้ตอ้งทำาตามกตกิาท่ีตกลงร่วมกันเอาไว ้ถา้ร้านไหนไมท่ำากต็ดิตาม

ไปบอกกล่าวทำาความเข้าใจ 

 จุดเด่นของตลาด จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ปลูกผัก

ปลอดสารพษิมพีืน้ทีใ่นการขายสนิคา้ในราคาทีเ่หมาะสมแตกตา่งจาก

ผักท่ัวไป เพราะการปลูกยากกว่า ชุมชนที่นี่มีศักยภาพในการผลิต 

พืชผักปลอดสารพิษ โดยมีเกษตรกรที่ทำาอยู่ 7-8 ราย และมีโอกาส

พฒันาตลาดไปสูก่ารเปน็ตลาดผลไม้อนิทรยี ์โดยเฉพาะลองกองปรกิ

เป็นสินค้าที่มีชื่อระดับประเทศ 

 พวกเขามองวา่สิง่สำาคญัของการทำาตลาด ตอ้งมกีารยดึกตกิา 

การจัดการปัญหากับคน ทุกวันนี้สร้างมุมมองใหม่ว่าทุกคนเป็น

เจ้าของตลาด 

 อะมีนา ยาอีด กรรมการตลาดต้นปริก เล่าว่า ตลาดเราบน
ถนนธรรมาภิบาล จะเป็นโซนอาหารทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ริมถนน

ฝั่งเทศบาลจะเป็นโซนเสื้อผ้า 
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 ในโซนอาหารแบง่เปน็ผกัปลอดสารพษิทีท่างตลาดเตมิเตน้ท ์

และแคร่ไม้ไผ่ให้เกษตรกรนำาผักมาวางจำาหน่ายได้เลย ส่วนสินค้าอื่น 

ผูป้ระกอบการตอ้งพารม่ เกา้อี ้อปุกรณม์าเองทัง้หมด เม่ือตลาดเลกิ

ต้องขนกลับเองหมด 

 “คำาวา่ตลาดโดยชมุชนเพือ่ชมุชน เพราะตลาดนีไ้ม่ไดเ้ปน็ของ

คนใดคนหนึง่และไม่ใชข่องเทศบาล แตเ่ปน็การทำางานรว่มกนัระหวา่ง

เทศบาลและชมุชน คนทำางานหลกัเลยคอืผูป้ระกอบการ พอ่คา้แมค่า้

ทีม่ารวมตวักนั ขบัเคลือ่นผลกัดนัใหมั้นเกดิเปน็ตลาดขึน้มา” เธอเลา่ 

แม้แต่ สท.ยังต้องมาช่วยขน ยก เก้าอี้ กันเอง กิจกรรมทุกอย่าง 

ออกมาจากที่ประชุมร่วมของกรรมการที่มาจากชุมชนมองว่าหากให้

ท้องถิ่นมาดูแลตลาดโดยตรง เจ้าหน้าที่จะไม่ได้มาดูแลจริงจังเพราะ

ตลาดอยู่ช่วงเย็น นอกเวลาราชการ รูปแบบนี้จึงเหมาะสมที่สุด 

 อะมีนาเล่าว่า ในการยกระดับตลาดอาหารปลอดภัย 

ทางตลาดจัดกิจกรรม เมนูอาหารสุขภาพโดยให้ผู้ประกอบการแต่ละ

รายส่งเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้ประกอบการแต่ละรายขายอยู่แล้ว 

มาประกวด เพื่อให้อาหารเป็นที่รู้จักขยายวงกว้างออกไป ขณะ

เดียวกัน แม่ค้าเองจะได้รู้ว่าเมนูไหนชนะเลิศ จะได้เริ่มมองเห็น 

เข้าใจว่าอะไรคือตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ 

ให้คนอื่นต่อไปโดยเมนูที่ประกวดมาแล้วได้รางวัล เช่น ข้าวยำา

สมุนไพร สลัดโรล ไก่สะเต๊ะ ยำามะละกอ ยำาหัวปลี ซึ่งเน้นวัตถุดิบ 

ในท้องถิ่นที่ปลอดภัย ปลอดสาร ลดหวานมันเค็ม ใช้สีธรรมชาติ

 สำาหรบัอปุสรรคในการขับเคลือ่นอาหารปลอดภยัเธอมองวา่

ผู้ประกอบการมักมีความเคยชินในรูปแบบเดิมของเขา 
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 “การทีเ่ราจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม แนวคดิใหเ้ปน็แบบทีเ่รา

ตั้งใจไว้ มันต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจ ค่อยคุยทีละอย่างกันไป 

การเอาเสื้อผ้าออกไปจากโซนอาหารก็ถือว่ายากแล้ว การให้ทุกคน

วางถังขยะต้องกระตุ้นกันอยู่พักใหญ่ การปลอดโฟม พอกรรมการ

เดินผา่นกแ็อบใตโ้ตะ๊บางรายแพค็โฟมมาจากบา้นเรยีบรอ้ยแลว้กต็อ้ง

ให้เขาขายไปก่อน แต่ละเจ้าต้องค่อยพูดคุยจนได้ 100% แต่คนขาย

มาใหม่ก็ต้องคุยกันอีก เราต้องจ้ำาจ้ีจ้ำาไชตลอด ปล่อยไม่ได้เลย 

เมื่อไรที่ปล่อยเขาจะกลับสู่ความเคยชินเดิมๆ ของเขา” เธอเล่าว่า 

แม้ตอนแรกจะต่อต้าน แต่ก็เช่ือว่าสุดท้ายก็ต้องทำาตามกติกา สิ่งที่ดี

ก็คือผู้ประกอบการในตลาดแห่งนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคน 

40 ปีลงมาจะเข้าใจแนวคิดแบบนี้ง่าย ก็จะทำาตามที่เราต้องการ 

 สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลปริก เล่าความ
เป็นมาของการพัฒนาตลาดต้นปริกว่า เดิมเทศบาลตำาบลปริกกับ 

สจรส.ม.อ.เป็นภาคีในการพัฒนาท้องถิ่น เร่ืองตลาดเป็นแนวคิด 

ของเทศบาลทำางานร่วมกับ สจรส.ม.อ.มาส่วนหนึ่ง จากนั้นมายก 

ระดับโดยการยื่นมือให้ชุมชน ชาวบ้านมาเป็นคนทำา

 “เราไม่อยากให้ตลาดนี้เทศบาลเป็นคนดำาเนินการ แต่อยาก

ให้ชาวบ้านดำาเนินการด้วยตัวของเขาเอง เป็นที่มาของการจัดการ

ตลาดตรงนี้” 

 เขาเล่าว่าเทศบาลเคยจัดตลาดสีเขียวมาแล้วคร้ังหน่ึง 

ตอนน้ันเทศบาลเป็นเจ้าของ เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านมักมีความ

ตอ้งการใหเ้ทศบาลทำาอยา่งนัน้อยา่งนี ้สำาหรบัรปูแบบใหมน่ี ้เทศบาล 

จะเปน็เพยีงทีป่รึกษา คอยใหค้ำาแนะนำาในการจดัการตลาดวา่ตอ้งเนน้ 

แนวคิดของตลาดสีเขียวให้ได้ จะต้องมีการควบคุมผู้ประกอบการ 

ในเรื่องที่ต้องไม่ให้เกิดมลพิษ ขยะ หรือความไม่สวยงาม พยายาม

สร้างระบบโดยมีเทศบาลคอยช่วยชี้ ส่วนการจัดการภายใน เช่น 

การเก็บค่าเช่าที่หรือการประสานติดต่อพ่อค้าแม่ค้า เป็นเรื่องของ

คณะกรรมการ ที่ชาวบ้านจัดขึ้นมาเองทั้งหมด

 นายกเทศมนตรีตำาบลปริกมองตลาดสีเขียวเดิมที่ เคย 

ดำาเนินการแต่ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควรว่าเพราะมีข้อจำากัด

มากมายตั้งแต่เริ่ม การกำาหนดตายตัวว่าต้องขายผักอินทรีย์  
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ห้ามน้ำาอัดลม ห้ามลูกช้ิน ห้ามเส้ือผ้า สำาหรับตลาดต้นปริก 

บนแนวคิดใหม่ ชาวบ้านก็บอกว่าขอขายได้ทุกสิ่งไปก่อน แต่ค่อยๆ 

ทยอยจัดระเบียบในภายหลัง อย่างเช่น การปลอดโฟม มาถึงตอนนี้

ก็ถือว่าปลอดโฟมได้ 100% การจัดการขยะ ใครที่มาขายต้องเก็บ 

ขยะด้วย หลังตลาดเลิกทุกอย่างต้องเรียบร้อย 

 “วิธีการคราวนี้ต่างกัน มองว่าแนวทางน้ีต่อยอดไปสู่การ 

เป็นตลาดสีเขียวในอนาคตได้ แต่ก่อนนั้นเราเริ่มที่ตลาดสีเขียว 

ก่อนเลย แต่ตอนนี้ทำาตลาดทั่วไปเพื่อพัฒนาสู่ตลาดสีเขียวที่ 

ปลายทาง” สุริยามองว่าสำาหรับพื้นที่ปริก เริ่มจากตลาดแบบหลาก-

หลายก่อน แล้วค่อยจัดระเบียบ น่าจะเกิดง่ายกว่าตลาดท่ีเริ่มจาก 

การตั้งกฎเหล็ก 

 ตลาดต้นปริกจึงน่าจะพัฒนาไปกว่าเดิม อย่างน้อยได้เห็น
เครือข่ายของผู้ประกอบการ ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ชาวปริกอย่างเดียว ยังมี
พื้นที่ใกล้เคียง อย่างคลองแงะ ท่าโพธ์ิ สะเดา มาขายที่นี่ด้วย 
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผ่อนคลายเปิดกว้าง แต่ทุกคนที่มาขายในตลาดต้อง
เคารพกตกิาเดยีวกนั เพราะกตกิากย็งัจำาเปน็สำาหรบัการจดัการตลาด 
แต่ยังช่วยให้คนต่างพื้นที่เข้ามาได้รับรู้ กติกาและขยายผลไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงอีกด้วย 
 สุริยาและกรรมการตลาดมองเห็นร่วมกันว่า ตลาดต้นปริก
เป็นตลาดชุมชนเพื่อชุมชน เพราะเขาเองต้องการให้ชุมชนเข้ามา 
สร้างตลาดและบริหารจัดการเอง ทำาอะไรที่ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวมของชุมชน เป็นการผ่องถ่ายจากเดิมที่เทศบาลจะต้องดูแล 
ทุกเรื่องไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
 “ที่ผ่านมาตลาดนี้ก็มีการถกกันหลายรอบว่าจะให้เทศบาล 
ดำาเนนิการ ผมเองยนืกรานเลยวา่ไม่ขอใหเ้ทศบาลดำาเนนิการ เพราะ
ตอ้งการใหก้ลไกภาคประชาชนเขม้แขง็ขึน้ ถา้ไมง่ัน้แลว้กจ็ะกลายเปน็
ว่าเทศบาลจะต้องมาทำาหน้าที่แทนเขา ทั้งที่เราต้องการให้ชาวบ้าน
มาทำาหนา้ทีแ่ทน จดุหลกัของผมคอืตอ้งการใหช้มุชนเขาจดัการตวัเอง 
มันจะทำาให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของที่แท้จริง ไม่ใช่
เทศบาลดำาเนินการ” 
 สำาหรับปลายทางการพัฒนาของตลาดต้นปริกก็คือตลาด 
สีเขียว หลายเรื่องต้องทำาต่อไป ไม่ว่าการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
การตรวจสอบคุณค่าของอาหาร อาหารขายในตลาดต้องตอบโจทย์
การแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ต้องไปโยงกับสุขภาวะของคน 
ตามนโยบายของเทศบาล โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากระบบโภชนาการ 
ต้องลดลง โดยใช้ตลาดเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ไม่ไปกระตุ้นในเรื่อง
ของโรคภัยไข้เจ็บ
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 สุริยายังมองว่า ถ้าเราทำาตลาดนี้ได้ ก็สามารถไปควบคุม 

ตลาดอื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ แม้ในตลาดทั่วไป ทำาการสุ่มตรวจ 

ตามงานของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย กองสาธารณสุข 

แตต่อ้งยอมรบัวา่ทำาได้ไมป่ระจำา จึงมองวา่วนัใดควบคมุตลาดตน้ปรกิ

ให้เป็นตลาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ เราจะเอาโมเดลนี้ไปจับ 

ตลาดอื่น 

 “ในอนาคตตลาดสีเขียวนี้จะต้องเป็นโมเดลให้กับตลาด

ท้ังหมดที่มีอยู่ในเทศบาลตำาบลปริก แม้ว่าจะยากและต้องใช้เวลา 

เพราะตลาด 2-3 แห่งที่มีอยู่ตอนนี้เป็นตลาดเอกชน การบริหารขึ้น

อยู่กับเจ้าของตลาด” 

 ในช่วงที่พัฒนาตลาดร่วมกับ สจรส.ม.อ. นายกสุริยายังมอง

ว่าทำาให้ชาวบ้านได้ตลาดในมิติใหม่ ได้รู้ว่าการทำาตลาด ความเป็น

เจ้าของ จะต้องเป็นภาคประชาชน ชาวบ้านเริ่มรู้ว่าการสร้างกติกา 

ไมใ่ชเ่หมอืนตลาดทัว่ไป ทีเ่กบ็คา่เชา่แลว้กจ็บ แตเ่ปดิแลว้จะตอ้งดแูล

ในเรือ่งคณุภาพ ความสะอาด คณุคา่อาหาร อะไรเหลา่นี ้มันเทา่กบั

เขาเริม่ไดเ้รยีนรูช้มุชน โดยเฉพาะกรรมการตลาด หลงัจาก สจรส.ม.อ. 

ไดพ้าไปดงูานตลาด 3-4 แหง่ เชน่ ตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดใตโ้หนด 

พัทลุง ก็ได้เห็นว่าระบบการจัดการตลาดเป็นอย่างไร เกิดการเรียนรู้ 

จากการไปซึมซับแนวคิดที่ได้ไปเห็นมาเอามาใช้ แม้จะใช้ได้ไม่หมด

ตามบริบท

 “ถา้เขาสามารถบรหิารงานตรงนีไ้ดต้อ่ กแ็นน่อนวา่จะเดนิไป

ถึงปลายทางคือตลาดสีเขียว” เขาว่า การยกระดับตลาดอาหาร

ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่าความเคยชินของคน เวลากิน 

คนยังชอบรสหวาน เค็ม มัน ถ้าอ่อนหวาน มัน เค็ม ก็ไม่มีคนซื้อ 

แม่ค้าก็ขายไม่ออก เพราะฉะน้ันก็ต้องปรับเข้าหากันครึ่งต่อครึ่ง 

สำาหรับคนมีหน้าที่ด้านนี้ไม่ว่าเทศบาลหรือส่วนอื่น ก็ต้องไปเสริม

ข้อมูลองค์ความรู้ทั้งสองด้าน สร้างวาระในด้านนี้ให้เกิดกับชุมชน

4544



 มนตร	ีลลีาวิชติชยั	ผูจ้ดัการท่ัวไปตลาดกรนีเวย์หาดใหญ	่
เลา่วา่ทีน่ีเ่ปน็ตลาดเปดิทา้ยขายของ	ดำาเนนิการมาตัง้แตป่	ี2546	
รูปแบบตลาดชุมชน	มีล็อคประจำา	ล็อคเปิดท้าย	และโซนอาหาร	
โดยสมัยก่อนโซนอาหารใช้ลักษณะกางเต้นท์ขาย	 ไม่ได้จัดล็อค	
หรือระบบสุขาภิบาลรองรับ	
 พอตลาดเปิดและเริ่มอยู่ตัวแล้ว คนมาตลาดต้องหาอาหาร

รับประทาน ปรากฏว่าโซนอาหารมีการตอบรับที่ดี แต่ที่นั่งไม่พอ 

ลูกค้าซื้ออาหารแล้วต้องมาถือ มายืนดูว่าตรงไหนว่าง เหมือนเล่น

เก้าอี้ดนตรี ผู้บริหารตลาดเห็นภาพตรงนี้ก็เห็นโอกาสว่า ถึงเวลา 

ที่ตลาดต้องมาทำาการปรับปรุง จนกลายมาเป็นฟู้ดสเตชั่น  

กว่า 50 ร้าน โดยใช้ระบบการจัดเก็บรายได้ตามจำานวนเปอร์เซ็นต์

ของยอดขาย เป็นตลาดนัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่เอาระบบ 

ศูนย์อาหารแบบทันสมัยมาใช้ในการจัดการ 

 เขากล่าวว่าทุกวันนี้ศูนย์อาหารกรีนเวย์ ถือว่าเป็นแนว 

สตรีทฟู้ดมื้อเย็น มีจำานวนร้านมากที่สุดในหาดใหญ่ มีความ 

หลากหลายเรื่องร้านค้าและเมนู ใน 50 กว่าร้านค้า 1,000 กว่าเมนู 

สามารถดงึกลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ  เขา้มาใชบ้รกิารโดยเฉพาะกลุม่ครอบครวั 

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นยังเป็นหลักด้วยสินค้าแฟชั่นของตลาด 

 ตอนนี้ศูนย์อาหารของตลาดกรีนเวย์ ย่างเข้าปีที่ 2 โดยมี

อาคารมาตรฐานตามระบบศนูยอ์าหาร มีการตดิตามตรวจมาตรฐาน

ตลาดจากเจ้าหน้าที่อยู่สม่ำาเสมอ ตามระบบของทางการ เช่น ระบบ

ดับเพลิง ถังดักไขมัน สามารถทำาตามระเบียบข้อปฏิบัติทุกอย่าง

 ในส่วนสุขาภิบาลอาหาร มีการเชิญเทศบาลนครหาดใหญ่  

มาการอบรมพ่อค้าแม่ค้าปีละครั้งเป็นอย่างน้อย สำาหรับผู้ค้าใหม่ 

ที่ไม่ทันรอบของการอบรม จะส่งไปอบรมร่วมกับผู้ประกอบการ 

อ�ห�รปลอดภัยเล่นกับคนรุ่นใหม่
กิจกรรมนำ�กระแสตล�ดกรีนเวย์
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ในหาดใหญ่ในเวทีอื่น โดยอย่างน้อยผู้ค้าต้องผ่านการอบรมส่วนนี้

เป็นเบื้องต้นก่อนมาทำาการขาย 

 “เมือ่เรามาทำาตรงนี ้เรากม็าดรูะบบของการปนเปือ้น เพราะ

ว่าของเก่าจะไม่มีการออกแบบท่ีซักล้างอะไรท่ีมันเป็นกิจจะลักษณะ 

ก่อนเทศบาลจะมาให้ความรู้ ก็ขายกันแบบบ้านๆ หยิบจับสิ่งของ 

ของกิน เงิน อะไรปนเปกันไป เวลานี้ระบบการ์ดไม่ต้องสัมผัสเงินสด 

เหรียญก็ไม่ต้องไปแลก ธนบัตรก็ไม่ต้องจับ ก็ลดการปนเปื้อนของ 

สิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคลงไปได้เยอะ” 

 เขาเล่าการติดตั้งเคร่ืองอำานวยความสะดวกในศูนย์อาหาร 

อย่างซิงค์มีการติดตั้งให้ทุกล็อค พร้อมถังดักไขมัน กำาหนดระเบียบ

เอาไว้ว่า ต้องดูแลถังของแต่ละคน ต้องตักไขมันออก โดยตลาดจะมี

การตรวจ 

 แม้ทางตลาดกรีนเวย์จะมีระเบียบปฏิบัติอยู่ชุดหนึ่งก่อนทำา

ศูนย์อาหาร เมื่อได้ติดต่อไปที่ตลาดเกษตร ม.อ. ขอฟังแนวความคิด

ในการดำาเนินการตลาดเกษตร ยังได้นำาเอาระเบียบปฏิบัติจากตลาด

เกษตร ม.อ. ในบางข้อมาใช้ให้เข้ากับบริบท  

 “เราทำาให้ผู้ค้ารู้ว่าเรากำาลังดำาเนินไปทางไหน พอเขารู้ก็จะ

ปรับตัวได้ง่ายขึ้น” 

 กิจกรรมการยกระดับตลาดอาหารปลอดภัยกับ สจรส.ม.อ.  

มนตรีเล่าว่า สิ่งที่เริ่มไปก่อนแล้ว คือตลาดปลอดโฟม 100% ที่ทำา

มาตั้งแต่ตลาดยังเป็นเต้นท์ เร่ืองนี้ผู้บริหารให้ความสำาคัญ เพราะ 

เขาเองกเ็ปน็ผูบ้รโิภคของในตลาดคนหนึง่ มองวา่ถ้าส่ิงไหนผู้คา้ไมก่นิ 

ก็ไม่ควรนำามาให้คนอื่นกิน 

 การดำาเนินการปลอดโฟม ทำาโดยประกาศแจ้งแม่ค้าก่อน 

ล่วงหน้า 3 เดือน ผู้ค้าให้ความร่วมมือ โดยมีข้อหารือนิดเดียว 

เกี่ยวกับต้นทุนภาชนะทดแทนที่สูงอยู่ ต้องควักเงินเพิ่มขึ้นมา 

ทางตลาดเข้าไปดูแล โดยยอมรับว่าหากเป็นภาชนะจากชานอ้อย 

อาจจะสูง บางรายจึงยืดหยุ่นการใช้ภาชนะกระดาษ กล่องพลาสติก

ใส่อาหารบางชนิด เช่น ขนม 

 “ประเด็นนี้เราก็เข้าไปช่วยดูเป็นรายๆ ไป พอเขาปรับตัวได้ 

เมื่อเข้าศูนย์อาหารใหม่ก็ราบรื่นดี ไม่มีปัญหาอะไร ยิ่งเมื่ออยู่ใน

ระเบียบปฏิบัติ มีข้อกำาหนดอยู่ในสัญญาแล้ว ผู้เช่าใหม่ๆ ที่เข้ามา 

ก็ต้องปฏิบัติตามโดยปริยาย” 

 ประเด็นการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในตลาดก็เป็นอีกเรื่องที่ตลาด

กรีนเวย์ดำาเนินการมานานราว 5 ปี เป็นตลาดแห่งแรกในหาดใหญ่ 

ที่ทำาสปอร์ตเปิดในเสียงตามสาย นอกจากนั้นเราก็ทำาป้ายติดรณรงค์ 

ไมเ่ฉพาะบหุรี ่ยงัมคีวามรูจ้ากสาธารณสขุ เทศบาล สำานกังานเกษตร
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ที่ไปขอคำาปรึกษา ได้เอามาเผยแพร่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บางเรื่องเชิญ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาพูด ทำาให้ตลาดได้รับมาตรฐาน  

หลายอย่าง เช่น Clean Food Good Taste และอยู่ระหว่าง 

ขอข้อมูล Clean Food Good Taste Plus สำาหรับศูนย์อาหารใหม่ 

 “ในปีนี้เพิ่มเรื่องการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายของผู้สัมผัส

อาหารแตล่ะเจา้ เพราะไดร้บัคำาแนะนำาจากเทศบาลวา่เป็นอีกจุดหน่ึง

ทีน่า่ทำา สำาหรับยนิูฟอรม์ มผีา้กนัเปือ้นกบัหมวกคลมุ มเีปน็พืน้ฐาน”

 มนตรีเล่าว่าการได้ร่วมงานกับ สจรส.ม.อ. ได้รับคำาแนะนำา

มาว่า น่าจะทำากิจกรรมอะไรที่ไม่น่าเบื่อ ซึ่งปกติตลาดแห่งนี้ สิ่งที่คิด

และทำา ก็เน้นสีสันที่น่าสนใจอยู่แล้ว เมื่อมานั่งคุยกับทีมงาน จึงมี 

ไอเดียเยอะจึงเกิดกิจกรรมตามมาอย่างมากมาย กล่าวคือ 

 1. กิจกรรม “ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิตดี๊ดี” เป็นการลด
หวานมันเค็ม มีเป้าหมายทั้งส่วนแม่ค้าและผู้บริโภค ทางทีมบริหาร
ตลาดจะทำาป้ายไปติดที่เสาเครื่องปรุง และเสาหน้าร้าน แสดงให้เห็น
ว่าก่อนจะหยิบเครื่องปรุง ชิมก่อนดีไหม บางทีไม่ต้องปรุงก็อร่อย 
แล้วนะ หรือติดป้ายหน้าร้านน้ำาปั่นว่า สั่งลดความหวานได้ 
 ที่ร้านขายสลัด มีข้อความที่บอกว่า “หุ่นดีได้เพราะไม่มีมัน” 
มนตรีอธิบายว่า คำาว่ามันในที่นี้ก็คือไขมัน แต่ภาษาวัยรุ่น คำาว่า 
ไม่มีมัน อาจหมายถึงผู้หญิงที่บอกว่า ตัวเองหุ่นดีได้โดยไม่ต้องมีมัน 
หมายถึงผู้ชาย ไม่ต้องไปง้อผู้ชาย เป็นการเอาคำาพูดที่เล่นกับคน 
รุ่นใหม่ได้
 กิจกรรมน้ีในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ยังมีการชวนนักวิชาการ 
จาก ม.อ. มาร่วมให้ความรู้ทางโภชนาการ ในช่วง 1 ทุ่มที่ตลาดจะ
มกีารจดัเสยีงตามสายโดยดเีจจะชวนคยุประเดน็การลดหวานมันเคม็ 
ดีต่อร่างกายอย่างไร ปริมาณเท่าไรที่เหมาะสมกับร่างกาย
 ในกจิกรรมนีย้งัมกีจิกรรมเสรมิกบัจดุถา่ยรปูกบัฉาก “ไมม่มีนั
ฉันก็อยู่ได้” ถ่ายรูปลงเฟสบุ๊คของตัวเอง ตั้งค่าสาธารณะเอามาโชว์ 
กับเจ้าหน้าที่ จะมีการแจกส่วนลดตั๋วหนังในเครือเมเจอร์ ส่วนนี้ทาง 
กรีนเวย์สนับสนุนงบประมาณเอง
 2. กิจกรรมกินอย่างไรไม่ให้เกิน จะเน้นทำาให้รู้ว่าในหนึ่งวัน 
อัตราส่วนการบริโภคของร่างกายควรจะอยู่อย่างไร เท่าไร การคิด 
มวลรวมรา่งกายทำาอยา่งไร โดยทางตลาดจะมีปา้ยตดิในตลาด มีการ
เชิญนักโภชนาการมาให้ความรู้เสียงตามสายในวันศุกร์และเสาร์ 
 มีป้ายกินอย่างไรไม่ให้เกิน ให้ถ่ายรูปมารับรางวัล มีแอพลิ-
เคชั่นขึ้นจอใหญ่ ที่ชวนคนมาร่วมสนุก พร้อมกับได้ความรู้เกี่ยวกับ
การบรโิภค ตอบถกู 5 ขอ้จากเกมในแอพพลเิคชัน่ กม็ารบัของรางวลั
จากตลาด
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 3. กิจกรรมกินและก้าว อันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเดิน 

ออกกำาลังกาย เนื่องจากช่วงดังกล่าว ตูน บอดี้สแลม กำาลังวิ่งเบตง–

แมส่าย และเสน้ทางผา่นหนา้ตลาดดว้ย กเ็ลยมกีารจดักจิกรรมใหค้น

เดินในตลาด โดยจะทำาแผนที่ง่ายๆ ทำาจุดเช็คพอยท์ มีธงรูปพี่ตูน 

คนอยากร่วมสนุกลุน้รางวลั ถา้ทำากจิกรรมครบ ทางตลาดจะออกทุน

สมทบโครงการก้าวคนละก้าวให้พี่ตูน 20 บาท และคนที่ทำากิจกรรม

ครบจะได้เขียนชื่อหยอดลงกล่อง จะได้ชิงเสื้อและหมวกโครงการ 

ก้าวคนละก้าวอีกด้วย

 4. กิจกรรมเมนูท่ีใช่ ใส่ใจสุขภาพ เปิดให้ร้านที่สมัครใจเข้า

ร่วมโครงการ คิดเมนูสุขภาพมา 1 เมนู ถ้าลูกค้าไปซื้อเมนูสุขภาพ 

สามารถนำาสลิปไปยื่นที่ร้านขายน้ำา เพื่อรับน้ำาสมุนไพรฟรี 1 แก้ว

 เมนูสุขภาพดังกล่าว เช่น ร้านยำา อาจเพิ่มเมนูยำาท่ีไม่ใส่

ผงชูรส หรือร้านขนมจีน ที่เพิ่มเมี่ยงปลาทู เกาเหลา ไม่ใส่เส้น ไม่ใช้

ผงชูรส ซึ่งถือว่าดีต่อสุขภาพ

 สำาหรบัการจงูใจ กระตุน้ผูค้า้ทางกรนีเวยอ์ดุหนนุงบประมาณ 

ที่ให้ผู้เข้าร่วมลุ้นรับทองและเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 5. กิจกรรมกระตุ้นการกินผักและผลไม้ โครงการเท่ห์กินผัก 

น่ารักกินผลไม้ ใช้กระแสโซเชียลทำาฉากรูปผัก ผลไม้ ให้ลูกค้ามา 

ถ่ายรูปกับฉาก แชร์แล้วรับผลไม้ไปรับประทานฟรี ส่งเสริมการกิน 

ผลไม้ มีการอบรมเมนูผักผลไม้ ว่าทำาอย่างไร เชิญวิทยากรจาก ม.อ. 

มาช่วยจัด

 มนตรีเลา่ว่าหลงัดำาเนินกจิกรรมต่างๆ พบวา่ กลุม่เป้าหมาย

มีแนวโน้มสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ค้าเองไปพัฒนาต่อยอดเมนู

สขุภาพของเขาเองวา่ เมนสูขุภาพทีเ่ขาจะขายควรเปน็แบบไหน แมว้า่

ช่วงนี้อาจขายเมนูสุขภาพยังไม่ค่อยดีนัก แต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี 

เช่น ร้านข้าวแกง แทนที่จะเป็นข้าวสวยธรรมดา อาจจะมีทางเลือก

ข้าวไรซ์เบอรี่ให้ลูกค้า ถ้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ คิดว่าจะ

ซึมซับเข้าไปได้ 
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 “ยิง่เราสรา้งพฤตกิรรม โดยมรีางวลัมากระตุน้ เรากค็งตอ้งหา

อะไรแบบนี้มากระตุ้นกันต่อไป อยู่เสมอ เพราะแค่ให้ความรู้  

ฟัง อ่านบอร์ดจะไม่ซึมซับเท่ากับลงมือทำาให้ไปอยู่ในชีวิตจริง” 

 เขามองว่า การบริหารตลาดของกรีนเวย์ ตามแนวทาง 

แบบนี้ มีแต่ได้กับผู้บริโภค เมื่อนำาเสนอกับผู้ประกอบการต่างเห็นว่า

มันดีกับทั้งผู้ประกอบการกับผู้บริโภค เรื่องที่ดีๆ ที่ทุกฝ่ายเห็นด้วย 

คิดว่าทำาไม่ยาก

 “อย่างไรก็ตาม คนหาดใหญ่เองอาจไม่ทราบว่าที่ตลาด 

กรีนเวย์มีศูนย์อาหารแบบนี้ มีการทำาอาหารปลอดภัยแบบนี้อยู่  

เราก็ต้องประชาสัมพันธ์ต่อไป” เขากล่าวและว่า กระแสอาหาร

ปลอดภัย คิดว่ามาตามกระแสสุขภาพ ทุกวันนี้คนก็จะเลือกบริโภค

ในร้านอาหารที่มาตรฐานปลอดภัยทั้งวัตถุดิบ ภาชนะ จึงต้องรักษา

มาตรฐานเอาไว้ โดยให้ทีมงานออกไปตรวจตรา ดูแล ให้คำาแนะนำา 

โดยทีมงานของเขาเองก็ได้รับการอบรมไปด้วยก็ช่วยกันดูแล ปรึกษา

หารือกับผู้ค้า ในการช่วยกัน 

 สำาหรับการเดินมาถึงจุดนี้ได้ของตลาดกรีนเวย์ มาจาก 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ว่าจะทำาอะไรที่ดีต่อผู้บริโภค มอบสิ่งดีๆ ให้

ผู้บริโภค ถือว่าเป็น CSR ศูนย์อาหาร ทำาให้ดี ถูกสุขลักษณะ 

ปลอดภัย ราคาไม่แพง ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ แม้การเปลี่ยนแปลง

ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็ต้องบอกว่าอนาคตต้องไปไกลกว่าเดิม ทำาให้ได้

มาตรฐานกว่าเดิมก็ได้กลุ่มคนใหม่ๆ มาเลือกบริโภค ซึ่งที่ผ่านมา 

ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ อยู่ในระดับน่าพอใจ 

 “ถ้าเราพัฒนาตัวเองก็เหมือนได้ช่วยพัฒนาเมืองไปกลายๆ 

เพราะว่าตรงนี้ก็ เป็นหน้าเป็นตาให้หาดใหญ่ได้ เพราะมีทั้ ง 

นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเป็นประจำา”
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	 ตลาดเปิดท้ายอาเซียนพลาซ่าหรือตลาดเปิดท้ายขนส่ง
หาดใหญ่	 เกิดขึ้นเมื่อปี	 2541	 จากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก	
ทางบริษัทอาเซียนเทรดเซนเตอร์	 เจ้าของพื้นที่	 ซึ่งทำาธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย	์หมูบ่า้นจดัสรร	อาคารพาณชิย	์เจอพษิเศรษฐกิจ
ในเวลานั้นด้วย	 จึงใช้พื้นที่มาทำาตลาดเปิดท้ายขายของ	 ไอเดีย
มาจากย่านสีลม	 กรุงเทพฯ	 ที่คนเอารถมาจอด	 เอาของมาวาง
ขายท้ายรถ	 ท่ีน่ีจึงอาจนับเป็นตลาดเปิดท้ายขายของท่ีแรกของ
หาดใหญ่ที่ยังอยู่ยืนยงมาเป็นเวลา	20	ปี	
 “เริ่มมาจาก 50 คันรถ ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องมีการ

ปรับเป็นเต้นท์อยู่หลายปี จากหลัก 10 เป็นหลัก 100 ก็มาเป็นหลัก 

1,000 ล็อค” ศุภมาส	 แสนยาพันธ์	 ผู้จัดการศูนย์การค้าอาเซียน
พลาซา่และตลาด ซึง่ปจัจบุนัรูจ้กักนัในนามตลาดอาเซีย่นไนทบ์ารซ์า 

 จากลักษณะตลาดที่พัฒนามาจากเปิดท้ายขายของเดิม 

เคยมีการจัดวางสินค้าผสมผสานกันไม่ว่าเสื้อผ้า อาหาร ข้าวของ

เครื่องใช้ พอผู้ค้ามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น จากการขายของ 

ส่วนตัวมือสองที่มีตามคอนเซ็ปต์เดิม พวกเขาเริ่มซื้อของใหม่มาขาย 

ขณะเดียวกันเริ่มมาพบว่า อาหารกับเสื้อผ้าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้  

เลยต้องแยกโซน จนพัฒนามาเป็นตัวอาคารในปี พ.ศ.2557

 จดุเด่นของตลาดแห่งน้ี ศภุมาสเลา่วา่ นับตัง้แตก่อ่ตัง้ป ีพ.ศ.

2541 จนปัจจุบันสิ่งหนึ่งคือราคาค่าเช่าไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้ 

ตลาดเปิดอังคาร-อาทิตย์ เวลา 5 โมง-สี่ทุ่มครึ่ง สินค้ามีทุกอย่าง 

โดยเฉพาะเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สำาหรับอาหารมีการแยกโซน 

ออกมาอยู่ในอาคารใหญ่และอาคารเล็ก รวม 98 ล็อคเป็นร้าน

จำาหน่ายอาหารสำาเร็จรูป ตามสั่ง ข้าวหมก ลูกชิ้น ขนมจีน และ 

เครื่องดื่ม 

ตล�ดเปิดท้�ยอ�เซียน
ยุคปลอดโฟม-ยกคุณภ�พชีวิต
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 “ในส่วนร้านอาหาร เราก็เริ่มจัดระเบียบหลังจากที่ทำาอาคาร 

แยกขึ้นมา มีการทำาความสะอาด จัดบิ๊กคลีนนิ่งทุกเดือน เมื่อมา

ร่วมพัฒนากับ สจรส.ม.อ. ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เราก็

ประชมุผู้ประกอบการรา้นคา้ทกุเดอืน แจง้เขาในเรือ่งคณุภาพอาหาร 

การไมใ่ชโ้ฟมบรรจอุาหาร ความสะอาดของอาหาร โดยในทางปฏบิตัิ

ก็มีเทศบาลนครหาดใหญ่มาช่วยด้วยอีกแรง” 

 ศุภมาสเล่าว่าสำาหรับบทบาท สจรส.ม.อ.นั้นได้มาจัดประชุม 

ให้ความรู้ในเรื่องอนามัยอาหาร ความสะอาด สาธารณูปโภค 

สาธารณสุขต่างๆ ระยะ 6 เดือนแรก มีการทำาร้านค้าต้นแบบ 

ให้ผู้ค้าใส่หมวก ใส่ผ้ากันเปื้อน

 เมื่อทาง สจรส.ม.อ.พาไปดูตัวอย่างท่ีตลาดเกษตร ม.อ. 

เรียนรู้มาปรับใช้ เร่ืองการแต่งกายของแม่ค้าที่เหมาะสมกับการ 

ขายอาหาร มีหมวก ผ้ากันเปื้อน นอกจากนั้น ได้เห็นคู่มือข้อปฏิบัติ

ของตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมาปรับใช้ได้บางส่วน 

  สำาหรับการได้ลงดูแปลงผักอินทรีย์ท่ีอำาเภอระโนด ทำาให้ 

ผู้ประกอบอาหารไปพบกับผู้ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผักอินทรีย์โดยตรง

 ความเปลี่ยนแปลงหลังการทำางานร่วมกับ สจรส.ม.อ.พบว่า 

บรรดาแมค่า้หนัมาแตง่ยนูฟิอรม์ทีถ่กูตอ้งในการขายอาหาร ประจวบ

กับทางตลาดกำาลังรณรงค์เพื่อขอมาตรฐาน Clean Food Good 

Taste จึงขอความร่วมมือกับแม่ค้าให้ปรับตัวเกี่ยวกับความสะอาด 

อาหาร น้ำาแข็ง การใส่ถุงมือ การตรวจโรค การตรวจสุขภาพ 

	 การดำาเนินงานสำาคัญคือ	
 1. การตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร

 2. การคืนข้อมูลผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร

 3. การรณรงค์การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
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 ศุภมาสมองว่า ในช่วง 6 เดือนที่ร่วมพัฒนาตลาดกับ 

สจรส.ม.อ. ตลาดเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีความเรียบร้อย

ความสะอาด ผู้ค้าสวมถุงมือ 

 “เราเองก็เพิ่งทราบว่า แม่ค้าที่จะขายของจะต้องมีการ 

ตรวจโรค จะต้องไม่มีโรคติดต่อ 10 โรคตามเกณฑ์ ถ้ามีปัญหา 

จะไม่ให้ขาย เราจึงบังคับให้พ่อค้าแม่ค้าไปตรวจที่โรงพยาบาล หรือ

คลินิก แล้วเอาใบรับรองมาให้เรา ซึ่งหลังจากตรวจแล้ว 100% ก็ไม่มี

ปัญหา” ส่วนนี้ทำาให้เกิดนโยบายของตลาดในการตรวจสุขภาพ 

ผู้ประกอบการก่อนทำาสัญญาจองแผงจำาหน่ายอาหาร

 การที่ต้องทำาแบบนี้ในทางปฏิบัติ ผู้จัดการตลาดอย่างเธอ

อธบิายเหตผุลวา่ เพราะตลาดมีนโยบายตอ้งการรบัมาตรฐาน Clean 

Food Good Taste ขณะที่ทางเทศบาลเอง ก็บอกกับผู้ค้าว่าตลาด

อื่นในแนวเดียวกัน ได้ Clean Food Good Taste กันหมดแล้ว 

ตลาดอาเซียนเทรดเป็นตลาดใหญ่เก่าแก่ดั้งเดิม ไม่ควรน้อยหน้าใคร 

 “เรากป็รบัได้ และแม่คา้กใ็ห้ความร่วมมือ ไม่วา่การสวมถงุมือ 

ภาชนะ อาหาร วัตถุดิบ สิ่งที่แม่ค้าดูจะลำาบากในการปรับตัวอยู่บ้าง

น่าจะเป็นการใช้โฟม เพราะเขามองว่าหากต้องใช้วัสดุอื่นจะมีต้นทุน

ที่แพงกว่า เราให้เวลาเขาประมาณ 2 เดือน เพราะในบางรายที่เขา

ซื้อโฟมมาตุนเอาไว้จำานวนมาก ได้ใช้ส่วนนี้ให้หมดไปก่อน”

 กระบวนการเลิกใช้โฟม หลังให้เวลาผู้ค้าใช้โฟมที่ซื้อตุนไว้ 

จนหมดแล้ว ทางผู้บริหารตลาดทำาหน้าที่ติดต่อบริษัทที่ผลิตวัสดุใส่

อาหารจากชานออ้ยโดยตรง มาสาธติใหรู้ว้า่เปน็อยา่งไร และถา้มกีาร

สั่งรวมกันจำานวนมาก จะได้ราคาถูกกว่า 

 ทางตลาดชี้แจงว่าอาจจะต้องแบกต้นทุนส่วนนี้ขึ้นมาบ้าง 

เล็กน้อย แต่ส่วนดีเป็นการยกระดับตลาดปลอดภัย

 “บทเรยีนกระบวนการเปลีย่นแปลงอยา่งโฟม จะตอ้งไมบ่งัคบั 

ต้องให้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน เงินเป็นสิ่งสำาคัญของแม่ค้า 

แต่ต้องพยายามแสดงใหเ้หน็วา่ สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะไดอ้ะไร ใหเ้ขา

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น”

 ศุภมาสเล่าถึงกระบวนการดังกล่าว เธอชวนแม่ค้าอาหาร 

มานั่งคุยกัน จัดเลี้ยงอาหาร รับฟังการเสนอแนะ นอกจากประเด็น

อาหารปลอดภยั ใหพ้วกเขากมี็โอกาสไดเ้สนอแนะเรือ่งอืน่ๆ ไปดว้ย 
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เมื่อการประชุมวงใหญ่ได้ข้อตกลงร่วม จึงจะครบหลักความเป็น

ประชาธิปไตยของส่วนกลาง โดยมีระเบียบบริษัทเป็นแกนกลาง

ควบคุม 

 “ปกติการทำางานกับคนกลุ่มใหญ่ต้องมีระเบียบ ส่วนนี้เราก็ 

มีอยู่ อย่างเช่นระเบียบการวางล็อค อย่างไรก็ตามเราก็ให้เจ้าหน้าที่

ไปตรวจทุกสัปดาห์ แต่คำาว่าตลาดความไม่เป็นระเบียบคงมีอยู่  

ยังต้องอาศัยหลักในการอยู่ร่วมกัน พูดคุยหาข้อตกลงร่วม” 

 การเลกิใชโ้ฟม หลงัตลาดอาเซีย่นไนท์บารซ์าประกาศไปแลว้ 

2 เดอืน กท็ำาได ้100% เพราะทีผ่า่นมาในตลาดกไ็มไ่ดใ้ชโ้ฟมท้ังหมด

อยู่แล้ว ผู้ค้าบางส่วนใช้จานกระดาษหรือใบตองก็มีการปรับเปลี่ยน

บางคน 

 “เพียงแต่ว่าถ้ายังไม่มีการบังคับ โฟมก็จะถูกใช้ต่อไป” 

เธอพยายามบอกทุกคนเสมอว่า ผลเสียจากการใช้โฟมเป็นอย่างไร 

อย่างกรณีอาหารร้อนกับโฟม ละลายออกมาปะปนกับอาหาร เป็น

อันตรายกับสุขภาพอย่างยิ่ง 

 ที่ผ่านมาทางผู้บริหารตลาดต่างรู้ว่าการใช้โฟมน้ันไม่ดี  

เพยีงแตว่า่ยังไมม่วีธิกีารทีจ่ะจดัการอยา่งไร ทีจ่ะทำาให้แมค่า้เห็นดว้ย 

เมื่อ สจรส.ม.อ.กับเทศบาลนครหาดใหญ่ มาช่วยสนับสนุน จึงนับ

เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ 

 สำาหรับการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยด้านอื่น ที่ดำาเนินการ

ต่อมาคือเรื่องการปกปิดอาหาร โดยที่ผ่านมาบางร้านดำาเนินการ 

อยู่แล้ว แต่บางร้านไม่ทำา ตลาดไม่ได้บังคับ แต่เมื่อ สจรส.ม.อ. 

เข้ามาได้อธิบายถึงเงื่อนไข โยงกับเป้าหมาย Clean Food Good 

Taste จึงคุยได้ง่ายขึ้น 

 “การเดนิของแมค่า้หรอืลกูคา้ ปกตจิะมฝีุน่ตกลงไปในอาหาร

ปรุงสำาเร็จ แต่ถ้าเป็นอาหารที่ปรุงด่วน ปรุงแล้วเสิร์ฟเลย ไม่มีปัญหา

อันนี้อาจจะไม่ต้องปกปิด ส่วนอาหารปรุงสุก ข้าวหมก ไก่ทอด 

ต้องปกปิดหมด” 

 ศภุมาสมองวา่ อปุสรรคในการดำาเนนิการงานดา้นนี ้คอืความ

ไม่พร้อมของแม่ค้าแต่ละคน บางคนปรับเปลี่ยนได้เร็ว แต่บางคน 
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ก็ช้า เพราะแม่ค้ามีพื้นฐานของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายสูง 

แตกต่างทั้งการศึกษาหรือด้านอื่น 

 “อย่างเขาเคยขายได้เงินอยู่จำานวนหนึ่ง ถ้าไปเพิ่มต้นทุน  

เขาก็ไม่เข้าใจ หรือรับรู้ปัญหา บางครั้งเราจึงต้องเน้นให้เข้าใจ ให้ทำา 

ตามกตกิา ใชว้ธิโีนม้นา้วเขา บอกวา่ตลาดเราเป็นทีน่ยิมของคนทัว่ไป

อยู่แล้ว แต่ต้องมาเพิ่มมาตรฐานตรงนี้นิดหนึ่ง เราจะไปบอกว่าคุณ

ไม่ดีเลยก็ไม่ได้ แต่ก็ให้เขาปรับเปลี่ยน บอกว่าจะมีเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขมาถ่ายรูป มาดูมาตรวจอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ผ่าน แม่ค้า

ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ส่วนมากใช้การเตือน แม้ที่สุดของ 

การเตือน บอกว่าอาจจะต้องมีการเชิญออกไปก็ได้แต่แค่เตือน  

ส่วนใหญ่แม่ค้าก็รับฟัง” 

 เธอยอมรบัวา่การทำางานกบัคนจำานวนมาก กม็ปีญัหาอยูบ่า้ง 

อยา่งเชน่กรณผีา้กนัเปือ้น ท่ีทางตลาดแจกใหเ้ขา บางรา้นมพีนักงาน

หลายคนไม่เพียงพอ เมื่อให้เขาซื้อเอง บางรายก็มีงอแงกันบ้าง 

 แนวทางการพัฒนาตลาดยกระดับสู่ความปลอดภัย เธอจึง 

คิดว่าสิ่งสำาคัญต้องทำาความเข้าใจ ไว้วางใจกัน ระหว่างผู้ค้ากับ 

เจ้าของตลาด ว่าถ้าให้เขาทำาแล้วเขาจะได้อะไร 

 “อย่างเช่นกรณีถ้าเขาทำาแล้วได้หน้าตาบริษัท เขาก็ไม่ 

อยากทำาหรือให้ความร่วมมือ แต่หากผลประโยชน์ได้เขาด้วย ทำาให้

ลูกค้าเข้ามาซื้อของเขามากขึ้น พวกเขายินดี เราบอกว่าถ้าคุณ 

ทำาดีหมด ลูกค้าก็มาหาคุณ ขายได้ ผลประโยชน์ได้กับแม่ค้า”

 เทคนิคเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับผู้นำาตลาดท่ีมีความคิดริเร่ิม 

กลา้ทำา กลา้รบัในผลทีจ่ะกระทบกลบัมา ซึง่โดยท่ัวไปมนัคงไมร่าบรืน่

อยู่แล้ว จะต้องมีการต่อต้านในระยะแรก 

 จนถึงปัจจุบัน ตลาดอาเซี่ยนไนท์บาร์ซา นอกจากคนไทย 

กม็กีลุม่นกัทอ่งเทีย่วชาวมาเลเซยีเชือ้สายจนี มาใชบ้รกิารจำานวนมาก 

นอกจากมาเที่ยวตลาดซื้อสิ่งของ นิยมใช้บริการศูนย์อาหาร ซึ่ง 

ศุภมาศหวังว่าจะพัฒนาตลาดไปเรื่อยๆ โดยคำาว่าอาหารปลอดภัย 

อยากทำาให้มาตรฐานที่ดีที่สุดในหาดใหญ่ จนเป็นที่ยอมรับของคน

ทั่วไป 

 “เราก็มีชื่ออยู่แล้วว่าเป็นตลาดเจ้าแรกในปักษ์ใต้ที่ใหญ่ที่สุด 

มีจำานวนล็อคที่เยอะเป็นจำานวน 1,000 ล็อค หลังผ่านมา 20 ปี 

หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อย่างผู้ค้าเองก็มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม”
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 ตลาดเกาะหมี	 เป็นตลาดเอกชน	 อยู่ทางออกหาดใหญ่	
ไปสงขลาเส้นทางสายเก่าถนนกาญจนวนิช	 พื้นที่	 10	 ไร่ 
เปิดตลาดทุกวันในรอบเย็น	บ่าย	3	โมง-2	ทุ่ม	มีผู้ค้า	450	คน	
สำาหรับตลาดรอบเช้ามีเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์	 เริ่มตั้งแต่ตีห้า 
หัวรุ่ง-เที่ยงวัน	 ผู้ค้าราว	 900	 คน	 แต่ละรอบมีคนมาใช้ตลาด 
แห่งนี้ราว	10,000	คน
	 จิระโรจน์	 บิลแหละ ผู้จัดการตลาดเกาะหมี เป็นอดีต

ข้าราชการ ลาออกมาช่วยทำาตลาดของครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 

โดยผลักดันแนวคิด “ตลาดนัดเกาะหมี ตลาดวิถีไท” 

 เขาเล่าว่าตลาดแห่งนี้อายุราว 50 ปี มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อ 

ของเขา เดิมทีเป็นป่าสวนยางที่สำาหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า 

 “10 ปทีีผ่า่นมา ผมเข้ามาพฒันาพืน้ทีใ่หม่ จากหลงัคาสังกะสี

เก่าๆ ผมก็สร้างหลังคาใหม่ เทพื้นใหม่”

 เขายังจัดโซนสินค้าออกเป็น 3 โซน โดยธงสีฟ้า ขายพืช 

ผัก ปลา อาหารสด ธงสีเขียวขายของกินปรุงสำาเร็จรูปต่างๆ และ 

ธงสีชมพู ขายเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

 การจัดการตลาด เขาได้ใช้ผู้ค้าเป็นตัวแทนในแต่ละสี 

อาสาสมัครมาดูแลกันเอง ภายใต้กติกาของตลาด มีหัวหน้าโซน 

คอยกำากับดูแลในด้านความสะอาด ความเรียบร้อย ความปลอดภัย 

การมาขายสินค้าที่นี่ ผู้ค้าต้องลงทะเบียนทุกคน 

 สิ่งที่จิระโรจน์ให้ความสำาคัญในการจัดระเบียบก่อนส่วนอื่น 

ในช่วงนี้คืออาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ซึ่งมีอยู่ราว 50 ร้าน 

 “ทางเทศบาลเมืองคอหงส์ก็ ไ ด้ ส่งหนังสือ มาให้เรา

ประชาสมัพนัธใ์นเรือ่งสขุาภบิาลอาหาร หลกัโภชนาการ สารปนเปือ้น 

ผมเองจะเป็นผู้บรรยายเสียงตามสายของตลาด ให้ข้อมูลความรู้กัน

ม�ตรฐ�นใหม่ตล�ดเก�ะหมี
รอจังหวะเปลี่ยนต�มบริบทชุมชน
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อยู่เป็นประจำา บางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ลงมาพูดเสียงตามสายเอง 

เราก็ให้ความร่วมมือ” 

 ในแนวคดิของจริะโรจน ์การทำาตลาดนอกจากการคา้การขาย

เขาเน้นการอยู่ร่วมของสังคม ทุกคนที่มาค้าในตลาดต้องอยู่ฉันท์

ญาติมิตร พี่น้องโดยเฉพาะในตลาดเกาะหมีมีทั้งคนพุทธและมุสลิม 

ต้องอยู่กันแบบสันติสุข 

 “ทีน่ี่จะไมม่ผีูค้า้ทะเลาะกนั ผมจะมบีทลงโทษเดด็ขาดตามกฎ

กติกาของตลาด ถ้าทะเลาะให้หยุดขาย 3 วันก่อน ค่อยมาว่ากันใหม่ 

จะมีการเตือน 1-2 ครั้ง ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ออก แต่ถ้าผู้ค้ามีพฤติกรรม

ฉ้อโกงพบเพียงครั้งเดียวให้ออกเลย”

 การทำาตลาดในแนวคิดของเขา หากพบคนที่เหลวไหล 

ทำาตามกตกิาไมไ่ดต้อ้งเอาออก เอาคนดไีว ้การจดัการตลาดท่ีมคีวาม

หลากหลาย เขายอมรับว่าไม่ใช่เร่ืองง่าย บริบทตลาดแต่ละแห่งก็ 

ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะตลาดเกาะหมีมีผู้ค้าเป็น 1,000 คน และ

บางวันมีตลาดถึง 2 รอบ ก็ยิ่งวุ่นวายมาก เพราะต้องมีการส่งพื้นที่ 

เก็บข้าวของให้เรียบร้อยภายในเวลาที่จำากัด

 สำาหรับการยกระดับอาหารปลอดภัย จิระโรจน์เล่าว่า ถ้าให้

คะแนนเต็ม 5 ตลาดเกาะหมีซึ่งเป็นตลาดวิถีชาวบ้าน ทำาได้แค่ 4 

คะแนนก็ถือว่าดีมากแล้ว เพราะการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านมีความ

ซับซ้อน ณ เวลานี้เขาสนใจว่าชาวบ้านเอาของมาแล้วขายได้ เขาอยู่

ได้มากกว่า ส่วนการให้ความร่วมมือในระดับ 3 หรือ 4 ก็ถือว่าพอใจ

แล้ว โดยไม่ได้ตั้งเป้าระดับดีเยี่ยมถึง 5 คะแนนเต็ม 

 การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยที่ตลาดเกาะหมีเขาพบว่า 

ผูค้า้ตา่งกใ็หค้วามรว่มมอื ตัง้แตก่ารเตรียมสินคา้ทีส่ว่นมากปรงุสำาเรจ็

มาจากบ้าน แม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นตรงนั้น แต่ได้ขอว่าต้องซื่อสัตย์กับ

ลูกค้า เพราะทุกวันนี้ทุกคนก็รักความสะอาด โภชนาการ อย่าทรยศ

กับลูกค้า

 “ผมก็จะพูดอย่างนี้ในเสียงตามสาย หรือฟันธงใครสักคน 

ก็จะพูดแบบนี้เป็นเบื้องต้นเสมอ”

 เขามองว่าพื้นฐานผู้ค้าไม่เหมือนกัน บางคนแต่งตัวสกปรก 

เขาไม่ชอบเลย แต่ลูกค้าเขากลับมีมากมาย อาจจะว่าเขาทำาอาหาร

อร่อย 

 “แม่ค้าข้าวยำา ผมบนหัวยุ่งดูไม่ดี ผมอยากให้เขาหยุดขาย

เต็มที เพราะผมจะเสียภาพลักษณ์ตลาดนัด แต่ว่าลูกค้าเขาก็มี 

เยอะแยะ ถ้าเราไปปฏิวัติ 

แบบพลิกวิถีเขาเลย ก็เป็น

เรือ่งยากเหมือนกนั จงึเปน็

อย่างที่บอกว่า ถ้าคะแนน 

5 ผมทำาได้ 4 ก็พอใจแล้ว” 

 สิง่ทีเ่ขาคาดหวงัใน

เบือ้งต้นสำาหรบัผูค้า้อาหาร

สำาเร็จรูปที่ตลาดเกาะหมี 

คือ อาหารทำาเสร็จจะต้อง

มกีารปกปดิ คนขายแตง่ตวั 

ผมเผ้าเรียบร้อย ตัดเล็บ 

บริการดี พูดจาสุภาพ มี

น้ำาใจ 

 “ที่ผ่านมาทุกคน 

ในตลาดใหค้วามรว่มมอืกบั

ผม จนถอืวา่ตลาดเกาะหมี
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ประสบความสำาเร็จด้านสุขาภิบาลอาหาร ไม่มีโฟม”

 การทำาให้ตลาดปลอดบุหรี่ จิระโรจน์เล่าว่าเป็นการรณรงค์ 

โดยการขึ้นป้าย และขอความร่วมมืออย่าเดินสูบบุหรี่ในตลาด 

หากต้องการสูบบุหรี่ ให้ไปไกลจากกลุ่มคน 

 “คนสูบบุหรี่ จะบอกว่าเป็นพื้นที่ขอความร่วมมือ เทศบาล

บังคับว่าห้ามสูบบุหรี่ในเขตตลาดนัด กฎหมายห้ามอยู่แล้ว มารยาท

ทางสังคมต้องคุมตัวเอง การที่เดินสูบใครก็รังเกียจ ก็ลดจำานวน 

ลงเยอะ บางคนที่สูบเห็นผมก็เดินหลีกแล้ว”

 ชว่งทีผ่า่นมา ตลาดเกษตร ม.อ. ไดล้งมาให้ความรูช้าวตลาด

เกาะหมีในหลายเรื่อง แต่ส่ิงท่ีผู้ค้าตลาดเกาะหมีนำามาใช้ได้เกี่ยวกับ

เรือ่งการออม สามารถพฒันาแนวคดินีไ้ปไดเ้รว็ เพราะตลาดเกาะหม ี

มธีนาคารออมสนิลงมาดำาเนนิการการออมอยูก่อ่น จดัการเปดิบญัชี

ออมทรัพย์ให้ผู้ค้ามีโอกาสออมเงิน 

 “เราไม่ได้บังคับเขา แต่เราก็ให้ความรู้ว่าคนเราต้องมีเงิน 

ส่วนหนึ่งที่ต้องออมเอาไว้ อย่างน้อย 10% ควรมีการทำาบัญชี 

ครวัเรอืน ถา้ทำาไดก้ด็ ีถา้ทำาไมไ่ดช้วีติกล็ำาบาก ชีใ้หเ้หน็ประโยชนข์อง

การออม” เขาเล่าและว่าแนวคิดการออม เขาจะไม่ตั้งกลุ่มและชมรม

เด็ดขาด เพราะมักเกิดปัญหาจากความไม่เสมอต้นเสมอปลายของ

กรรมการกลุ่ม ไม่ว่าที่ไหน 

 “เรากมี็หนา้ทีส่ง่เสรมิใหเ้ขาออมอยา่งเดยีว เขากต็อ้งจดัการ

ตัวเอง ผมคิดว่าจาก 500 คน ถ้ามีคนออม 200 คนอย่างที่เป็นอยู่ 

เราก็ถือว่าน่าพอใจ”

 การยกระดบัตลาดอาหารปลอดภยั จริะโรจนม์องวา่ พืน้ฐาน

สำาคัญในการบริหารตลาดคือ 

 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 

จะเกบ็เกีย่วลกูคา้เอาไวอ้ยา่งไร รกัษาลกูคา้ประจำา จะเพิม่ลกูคา้กต็อ้ง

สร้างมาตรฐาน”
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 ตลาดที่อยู่ตามชุมชนหมู่บ้านทั่วไปมักสร้างมาตรฐานตาม
แนวคิดของจิระโรจน์ไม่ได้ เขามองว่าเพราะตลาดมักจ้องจะเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์อย่างเดียว ไม่ได้ลงมาดูแลเอาใจใส่ คลุกคลี แบบเขาทำา 
เจ้าของตลาดส่วนใหญ่ไม่กล้าทำาอะไร แต่เขาเองคิดว่าทุกอย่างที่ 
เผชิญหน้าอยู่ เขาเอาอยู่และกล้าเดินไปข้างหน้า 
 การเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลงอาหารปลอดภัย เขาเสนอ
แนะว่า 
 1. ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งคนขายและคนซื้อ 
คนขายต้องรู้ว่าปรับปรุงอะไรบ้าง การปกปิดการปรุง การหยิบจับ
อาหาร การแต่งกาย 
 “ทางฝ่ายผู้ซื้ออาหารที่ไม่ปลอดภัย ไม่ควรซื้อ ในตลาด 
เกาะหม ีเจา้ทีป่ลอดภยัมมีากมาย คนไหนดแูลว้ไมเ่รียบร้อย เราห้าม
ไม่ให้ใช้โฟมก็ยังใช้ มันเป็นการลงโทษคนนั้นไปกลายๆ ถ้าคุณ 
ไม่ปรับปรุง ไม่มีคนซ้ือก็อยู่ไม่ได้ แต่งตัวมอมแมมผมเผ้ารุงรัง กับ 
อีกคนแต่งตัวดี รสชาติอร่อย ไปซื้อรายหลังไม่ดีกว่าหรือ ผมพูด 
อย่างนี้ชัดเจนในตลาดเกาะหมี สินค้าที่ซ้ำากันมีเป็น 10 เจ้า สามารถ
เลือกได้ เลือกที่พอใจที่สุด ผู้ขายต้องพัฒนาคุณภาพ 
 2. การพฒันาคณุภาพของผูค้า้ คอืการรักษาลกูคา้ และสรา้ง
ลูกค้าใหม่อยู่ตลอด ให้เขามาซ้ำา อันนี้ต้องสร้าง 
 “ผมคดิวา่เมือ่ผมนำาสิง่ทีด่ ีมาขอความรว่มมอื จะมาต่อต้าน
ผมทำาไม ผมมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดอย่างชัดเจนเป็นขั้น 
เป็นตอน” 
 เขาเลา่วา่ ในตลาดการปกปดิอาหารยงัไมส่มบรูณแ์บบ 100% 
แต่กำาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง และหาวิธีในการจัดการที่เหมาะสม
หลังพฒันาอาหารพรอ้มกนิใหเ้ปน็อาหารปลอดภยัสำาเรจ็ กจ็ะพฒันา
ส่วนอื่นต่อ ไปดูอาหารสด ผัก ปลา 

 ด้วยความต้องการอยากช่วยสังคม เขาประกาศนโยบายของ

ตลาดให้เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มชาวบ้าน เข้ามาขายพืชผักในตลาด 

ได้ฟรี โดยให้มีท้องถิ่นรับรองเข้ามาอย่างเป็นทางการ โดยจะจัดโซน

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีราคาเฉพาะต่างจากผักทั่วไปในตลาด 

 จิระโรจน์กล่าวว่า การที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ไม่ว่า ม.อ. หรือเทศบาล ในการเข้ามาช่วยจัดการ มองว่าจะทำาให้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ จากทีเ่จา้ของตลาดกบัทมีงานไปทำาอยูก่ลุม่เดยีว 

การขบัเคลือ่นจะชา้ พอหนว่ยงานมาสรา้งความชดัเจน ผลประโยชน ์

จะตกกับผู้ค้าในที่สุด ถ้าพูดแบบนี้ผู้ค้าจะเข้าใจและร่วมมือ
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	 ตลาดน้ำาคลองแห	 ตลาดน้ำาแห่งแรกของภาคใต้ที่จุด
ประกายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งผุดตลาดน้ำา
ตามมา	มาถงึจดุหนึง่กระแสความสำาเรจ็แตกตา่งไปตามเหตปุจัจยั	
สำาหรับตลาดน้ำาคลองแหที่ดำาเนินการมา	 10	 ปี	 เปิดทำาการ 
วันศุกร์	 เสาร์	 และอาทิตย์	 เวลาบ่ายถึงสามทุ่ม	 ยังเดินหน้าต่อ 
โดยหันมาพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยร่วมกับ	สจรส.ม.อ.	
 พรทิพย์	 จันทร์ศิริ	 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและ 
สิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมอืงคลองแห ซึง่มหีนา้ทีด่แูลตลาดดา้นสขุภาพ
อนามยัเลา่วา่ ความเปน็มาของตลาดเกดิจากแนวคดิของอดตีนายก-
เทศมนตรีคือ นายอภิชาต	สังขาชาติ	 เป็นตลาดที่ใช้ภูมิปัญญาวิถี
ชาวบ้านดั้งเดิม 
 ทุกวันนี้พื้นที่ตลาดน้ำาคลองแหทั้งหมด รวมลานจอดรถ 
ราว 10 ไร่ ตลาดแบ่งเป็น 2 ส่วน คืออยู่บนบกกับตลาดน้ำา  
บนบกมีผู้ค้า 200 กว่าล็อค ส่วนทางน้ำามีเรือ 77 ลำา สินค้าประเภท
อาหารส่วนใหญ่อยู่บนเรือที่ลอยลำาอยู่ในคลอง
 “การวางคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรก ที่นี่เป็นตลาดน้ำารักธรรมชาติ  
ใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติในตลาด อย่างใบตอง กระบอกไม้ไผ่ และ 
กะลา แต่มาถึงระยะเวลาหนึ่ง มีการปรับ เพราะการหาใบตอง 
กลายเปน็เรือ่งยากขึน้ ผูค้า้ไมส่ะดวก ประกอบกบัการเปลีย่นผูบ้รหิาร
ที่เข้ามารับผิดชอบ ก็มาเป็นภาชนะถ้วยกระดาษ หม้อดินเผา ที่ยัง
ถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่” เธอเล่าและว่า ตลาดที่นี่ไม่เคย 
ใช้โฟม 
 ลูกค้าตลาดน้ำาคลองแห เน้นมากินอาหารแบบตลาดน้ำา  
การที่เป็นชุมชนสองศาสนา คือพุทธและมุสลิม ทำาให้ได้กลุ่ม 
นักท่องเที่ยวอิสลามชาวมาเลเซีย มีความมั่นใจที่จะมากินอาหาร 

เพราะแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นมุสลิม

อ�ห�รปลอดภัยแบบตล�ดน้ำ�
แนวท�งก�รพัฒน�ที่คลองแห

7574



 ตลาดนี้ควบคุมโดยเทศบาลเมืองคลองแห แต่มีการ 

แต่งตั้งผู้ค้ามาเป็นกรรมการร่วมกันดูแลจัดการตลาด ในนามชมรม 

ผู้ประกอบการตลาดน้ำาคลองแห โดยการออกกฎ ระเบียบ กติกา 

ต่างๆ เป็นข้อตกลงร่วมกันสองฝ่าย อย่างเช่น การคุมราคาอาหาร

ทุกเดือนจะมีการเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาประชุม เพื่อนำาเสนอ

ปัญหาในภาพรวม

 พรทพิย์เลา่วา่ กอ่น สจรส.ม.อ.ลงมา ตลาดไดร้บัการประกาศ

เป็น “ตลาดต้องชม” ของกระทรวงพาณิชย์ และหลังจากร่วม 

สจรส.ม.อ.ไม่นาน ก็ได้เป็นตลาดปลอดโฟม 100% ระดับทอง 

ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเพิ่งได้รางวัลแม้ปลอดโฟมมานาน 

เพราะรางวัลนี้เพิ่งเกิดนั่นเอง 

 การดูแลด้านสุขอนามัย พรทิพย์เล่าว่า นอกจากทาง 

กองสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมส่งคนไปกวาดขยะ ไปดูแลจัดการ 

การคัดแยกขยะ ยังได้ออกตรวจตลาด โดยเฉพาะช่วงก่อนจะมีเสียง

ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ผู้ขายนำาอาหารท่ีขายไม่หมด

ปล่อยไว้ค้างคืนแล้วกลับมาขายซ้ำา โดยจะมีการไปสุ่มตรวจเป็น 

ครั้งคราว นอกจากนั้นมีการตรวจการปนเปื้อน

 “อาหารส่วนใหญ่ขายอยู่ในเรือ เราก็ให้ความสำาคัญกับ 

ความสะอาดของเรือ ปกติผู้ค้าเขาก็นัดทำาความสะอาดเรือ ก่อนถึง

วันขายในแต่ละสัปดาห์ สมัยก่อนในเรือจะไม่มีที่ปกปิดอาหาร 

ตอนหลังมีระบบปกปิดมากขึ้น เพราะตามสภาพแล้วคนซื้ออยู่สูง 

กว่าเรือ อาจมีสิ่งปนเปื้อนลงไปได้” เธอเล่าว่า กองสุขาภิบาลและ 

สิ่งแวดล้อมยังลงไปให้ความรู้ เพื่อรองรับมาตรฐาน Clean Food 

Good Taste ล่าสุดได้มาตรฐานส่วนนี้เกือบทุกร้าน ยกเว้นร้านที่มี

การเข้ามาใหม่

 กจิกรรมทีด่ำาเนนิการกบั สจรส.ม.อ.ตามโครงการดำาเนนิงาน

พัฒนาตลาดน้ำาคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย ได้มีการเรียก 

ผู้ประกอบการทั้งหมดมา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร มาให้ 

ความรู้ ไปอบรมที่ สจรส.ม.อ. เพื่อให้ความรู้ แล้วพาไปดูตัวอย่าง

ตลาดที่ดีๆ คือตลาดเกษตร ม.อ. 

 ประเดน็ความรูท้ีไ่ดม้าจากการอบรมและดงูาน กค็อื วตัถดุบิ 

ภาชนะบรรจอุาหาร และสารปนเปือ้น กลบัมาปรบัเกีย่วกบัการปกปดิ

อาหารชัดเจน ดูดีมากขึ้น เห็นได้ชัดจากการทำาตู้อาหารในเรือ 

เป็นแบบมาตรฐาน 

 “การเขา้อบรมกบั สจรส.ม.อ.ชว่ยปลกุกระแสอาหารปลอดภยั 

ชดัเจน เพราะแมเ้ราไดท้ำามากอ่นแลว้ แตเ่มือ่พาผูค้า้ไปเหน็ตลาดอืน่

อย่างตลาดเกษตร ม.อ. ก็ได้ปลุกจิตสำานึกตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่ง 

เพราะเรื่องแบบนี้ปล่อยไว้สักพักจะหย่อนยาน” 
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 พรทพิย์วา่ นอกจากนัน้แมค่า้ยงัไดไ้อเดยีเกีย่วกบัเมนูสขุภาพ
กลับมาพัฒนาอาหารสุขภาพ 
 ประเด็นสุขาภิบาลอาหารของตลาดน้ำาคลองแห โดยกอง
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม นอกจากจัดประชุมผู้ประกอบการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ยังมีการสุ่มตรวจ เพื่อรักษากฎกติกาที่ตกลง
ร่วมกันไว้ มีระยะทุก 2-3 เดือน ยกเว้นว่ามีเรื่องร้องเรียนเป็นพิเศษ
ก็จะดำาเนินการทันที ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจร่วมกับ 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจำาตำาบล ซึง่ผลการตรวจทีผ่า่นมาออก
มาค่าปกติ
 ในคลองแห จุดตลาดน้ำาสมัยก่อนคลองน้ำาเสียมาก มีกลิ่น 
ก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ จะมีการไปปล่อยลูกบอลอีเอ็ม ทำาให้น้ำา

สะอาดขึ้น ทุกวันนี้น้ำาสะอาดมากขึ้น กลิ่นลดลง 

 “เราก็คิดถึงปัญหาน้ีอยู่นะ เพราะคลองน้ำาเสียขายอาหาร 

ข้างบนน้ำาไม่ห่างกัน เราก็ปรับระดับการวางอาหารในเรือให้สูงขึ้นมา 

ให้สูงจากน้ำาพอสมควร ปกติน้ำานิ่ง ไม่มีใครทำาน้ำาให้กระฉอกขึ้นมา 

การปนเปื้อนเป็นไปได้น้อย ไม่น่ามีปัญหาตรงนี้ ความปลอดภัยของ

อาหารในเรือจึงคงเหมือนกับอาหารทั่วไปที่วางขายทั่วไปตลาดอื่น” 

 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมมองว่า 

ตลาดน้ำาอัมพวา มีความเคลื่อนไหวของผิวน้ำาจากกิจกรรมต่างๆ 

แต่ที่นี่ขายที่หน้าท่า ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร หรือไปสัมผัสน้ำา  

หรือทำาให้กระเด็น สำาหรับผู้ประกอบการเอง เราก็มีกติกาว่าต้องไม่

ไปโดนน้ำา หรือทิ้งขยะลงน้ำา จึงไม่น่ามีปัญหา

 สำาหรบัการพฒันาตอ่ยอดอาหารปลอดภยั มองวา่เมือ่ดำาเนนิ

กิจกรรมต่างๆ มาระยะหนึ่ง เห็นผู้ประกอบการเริ่มตื่น ถึงจุดที่เริ่ม

สนับสนุนเป็นเมนูสุขภาพ เพื่อสร้างจุดขายใหม่ ถ้าผู้ประกอบการ 

เห็นดว้ยจรงิๆ ทางกองสขุาภบิาลและสิง่แวดลอ้มพรอ้มจะสนบัสนนุ

ด้านวิทยากร โดยอาหารสุขภาพที่นำาเสนอ อาจใช้เมนูเดิมหรือ 

เมนูใหม่ โดยไม่ต้องปรับอะไรมาก อย่างข้าวยำา มาปรับใหม่ที่ 

ตอบโจทย์ทางสุขภาพได้จริงจัง นอกจากสะอาดปลอดภัยแล้วอาจ 

มองต่อไปถึงด้านคุณค่าอาหารทางโภชนาการ

 เธอมองว่า การยกระดับตลาดไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

สำาหรับผู้ประกอบการมีความสำาคัญที่สุด เพราะว่าถ้าไม่ใส่ใจให้ 

ความสำาคญั ไมเ่หน็วา่ตวัเองสำาคญัอยา่งไร การยกระดบัตลาดจะเปน็

เรื่องยาก การที่ให้หน่วยงานนั่งคุม จะไม่เกิดผลเพราะจะมีช่อง

เล็ดลอดไม่ทำาตามได้เสมอ 

 สำาหรับตลาดซึ่งดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบน้ี

การพัฒนายังต้องมองไปถึงนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งต้องยอมรับว่า
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เมื่อเกี่ยวกับการเมือง บางครั้งจะบริหารจัดการตามกฎกติกาโดยตรง

กท็ำาไมไ่ด ้เพราะนักการเมอืงมกัประนปีระนอมกบัประชาชน ไมก่ลา้

บังคับใช้กฏหมายตรงไปตรงมา 

 “การทำางานกับ สจรส.ม.อ. ได้ติดอาวุธทางปัญญาให้ 

ผู้ประกอบการแล้วส่วนหนึ่ง ในตลาดยังมีป้ายให้ความรู้ต่างๆ 

เพิ่มขึ้นมา เป็นพื้นฐานที่จะเดินต่ออะไรดีๆ ไปข้างหน้า”

 ระวีวรรณ	 อาจไพรินทร์	 ประธานชมรมผู้ประกอบการ 

ตลาดน้ำาคลองแห เล่าว่ากลุ่มลูกค้าของตลาดส่วนมากเป็นมุสลิม 

และกเ็ปน็นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิในช่วงธรรมดาวนัละ 500-1,000 คน 

แต่ว่าเทศกาลจะแน่นมาก หลายเท่า เอกลักษณ์ของตลาด แม่ค้าจะ

แต่งชุดไทย ซึ่งทำามานานตั้งแต่ก่อตั้งตลาด สำาหรับภาชนะใส่อาหาร 

หลังจากไม่ได้ใช้ใบตอง ก็หันมาใช้ดินเผา กะลา กล่องกระดาษ 

กระบอกไม้ไผ่ 

 เธอเล่าว่าของกินอยู่ในเรือส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการในเรือ 

จะดูแลสุขาภิบาลอาหาร โดยการใส่หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน 

 “ทางสาธารณสุขเองก็จะมาดูอยู่เรื่อยว่าเราทำาความสะอาด

แบบไหน เขากจ็ะมาสอนวธิกีารทำาความสะอาดรา่งกายกอ่นท่ีเราจะ

เริ่มขาย สำาหรับในวันพฤหัส เราจะมีการทำาความสะอาดเรือก่อน 

อันนี้เป็นระเบียบของตลาด” 

 ตลาดน้ำาคลองแหจะมีการประชุมของคณะกรรมการร่วมกับ

เทศบาลทุกเดือน จะมีวาระในแต่ละเดือน โดยคณะกรรมการ 

ตลาดน้ำา 20 กว่าคนก็จะคุยกันเรื่องความสะอาด อาหารปลอดภัย 

วตัถดุบิทีจ่ะใชใ้นการทำาอาหาร มทีางกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

จะเป็นพี่เลี้ยงให้ 
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 “เน่ืองจากเป็นตลาดน้ำา ลอยเรืออยู่ในน้ำา ระเบียบสำาคัญ 
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติคือจะห้ามมีการนำาน้ำาในคลอง มาใช้หรือทำาการ
ใดโดยเด็ดขาด” เธอเล่าและว่า หลังไปอบรมที่ สจรส.ม.อ. ก็ได้กลับ
มาพัฒนาในเรื่องการจัดร้าน เพราะที่ผ่านมาอาจมีจุดบกพร่อง 
เรือ่งความสะอาด กน็ำาแนวทางจากทีไ่ดม้าปฏบิตัใิหม ่ไมว่า่เรือ่งรา้น 
อาหาร ภาชนะที่ใส่ 
 การบริหารจัดการ ใช้กฎกติกา โดยชมรมจะช่วยดูแล แต่ถ้า
ไม่เชื่อก็ต้องมาคุยกับเทศบาล แต่เราก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ
อยู่เรื่อยๆ เขาก็ยินดีทำาตาม มีอะไรที่เสนอไปส่วนมากเขาก็รับทำา 
ตามนั้น
 เมื่อมีปัญหา ชมรมจะเป็นผู้รับเร่ืองและเสนอไปยังกองคลัง
เทศบาล และกองสวัสดิการ ที่เป็นผู้ควบคุมดูแลตลาด ถ้าทำาผิด
เงื่อนไขจะเรียกมาคุย หรือถ้าร้ายแรงก็ยกเลิกสัญญา 
 ระวีวรรณเล่าว่า ตลาดน้ำาคลองแหจะมีการพัฒนาศักยภาพ
อยู่เรื่อยๆ มีหน่วยงานต่างๆ ลงมาช่วย ทำาให้ระบบกรรมการตลาด

เขม้แขง็ มีสว่นในการชว่ยดแูล เพราะเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเองไม่สามารถ
มาดูแลได้ เพราะตลาดอยู่ในช่วงวันหยุดราชการ ต่อไปมีแนวคิด 
จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆ อย่างการคัดเลือกแม่ค้ารายใหม่ที่ต้องผ่าน
เกณฑ์รสชาติและคุณภาพ ทุกอย่างต้องดีกว่าเดิม ตามกระแสโลก 
ยุคใหม่ให้ทัน 
 จันทนา	กาญจนะ	ประธานผู้ค้าทางเรือ ตลาดน้ำาคลองแห 
กลา่ววา่ ผูค้า้ในเรอืมีกฎระเบยีบหลายอยา่ง เชน่ หา้มลา้งมือในคลอง 
ห้ามทิ้งขยะลงคลอง ห้ามขายสินค้าที่นำากลับมาใหม่ (ค้างคืน)
นอกจากนั้น มีการตรวจสารปนเปื้อน โดยทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล 
 สิ่งที่เธออยากนำาเสนอกับผู้ค้าปรับปรุง คือต้องทำาให้สินค้า 
ที่ขายเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ รสชาติ และราคา ไม่อยากให้ 
ผู้ค้าหวังกำาไรมาก จนเอาวัตถุดิบต้นทุนต่ำามาขาย เพราะทำาให้เสีย 
ภาพลกัษณข์องตลาดการพฒันาสว่นนีเ้พราะอยากใหล้กูคา้ประทบัใจ 
และกลับมาบ่อยๆ 
 จนัทรา	แก้วปลัง่	อสม./ผูป้ระกอบการ และกรรมการชมรม
ตลาดน้ำาคลองแห เลา่วา่ตลาดเคยถกูรอ้งเรยีนเกีย่วกบัอาหารทีน่ำามา
ขายซ้ำา แต่ว่ามีการจัดการกับผู้ค้าได้ ปัญหานี้ก็หายไป ตอนนี้เริ่มมี 
ผู้ประกอบการทดลองทำาอาหารสุขภาพ อย่างเช่น ทองม้วนสดที่ใช้
เต้าหู้แทนมะพร้าวเป็นไส้ของขนม อันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และมี
ข้าวยำาที่ลดความเค็มของน้ำาบูดู แต่เมนูที่ออกไปผู้บริโภคอาจยัง 
ไม่คุ้นชิน 
 “ทุกคนพูดว่า เมนูสุขภาพไม่อร่อยและยุ่งยาก ทำามาขาย 
กข็าดทนุ แตต่อนหลงักม็คีนกลบัมาถาม กม็องเหน็วา่พอเหน็อนาคต 
เราก็แนะนำาคนอื่นต่อ และเรายังทำาไปขายให้กับผู้ป่วยเบาหวาน 
ที่ รพ.สต.ด้วย” เธอว่า ส่วนตัวเธอเป็นเจ้าของร้านขายน้ำาชากาแฟ 
ที่เน้นรสชาติปลอดหวานเป็นหลัก
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 เมื่อเจ้าของโรงแรมทัวร์ท่ีอยู่ติดกับตลาดสดพลาซ่า
หาดใหญ	่เลกิกิจการโรงแรมหันมาทำาตลาด	จงึเรยีกว่าตลาดทัวร์
รัถการ	
 สถานที่แห่งนี้ เดิมทีแม่ค้าวางขายของอยู่ริมทางเท้ากันอยู่

ก่อนแล้ว เมื่อทำาตลาด มีการชักชวนแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเข้าไปข้างใน 

แต่บางส่วนยังถนัดจะนั่งขายอยู่ริมฟุตบาทฝั่งตรงกันข้ามอยู่นั่นเอง 

มักเป็นแม่ค้าขาจร นำาของที่เขาผลิตเองมาจำาหน่ายไม่ว่าปลาดุกนา 

ไก่บ้าน ผักพื้นบ้าน บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่จนสาย

  พรรณี	อภิชาตพัฒนศิริ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำานาญการ

พิเศษ เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ดำาเนินโครงการพัฒนาตลาดทัวร์ 

รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัย เล่าว่าการที่แม่ค้าจำานวนมากนิยม 

ขายอยู่ริมทางไม่ยอมเข้าไปขายในตลาดให้เป็นระเบียบ เพราะนิสัย

คนหาดใหญ่ชอบซื้อของริมถนน 

 “มักเป็นประเภทที่ลงรถซื้อ ซื้อเสร็จขึ้นรถ สะดวกคนซื้อ 

สะดวกคนขาย ปัญหาแบบนี้ในหาดใหญ่มีเยอะ นั่นทำาให้เราคิดว่า

อยากส่งเสริมให้แม่ค้าเข้าไปขายในตลาด” เธอเล่า

 ปัญหาตลาดของหาดใหญ่ คนไม่ค่อยชอบเดินเข้าตลาด 

ซื้อของกันริมทาง แม่ค้าจึงอยู่หน้าตลาด ไม่มีความเป็นระเบียบ 

สกปรก การควบคุมคุณภาพทำาได้ยาก 

 ดังนั้นเมื่อ สจรส.ม.อ. มาบอกว่าอยากทำาโครงการพัฒนา

ตลาดในหาดใหญ่ จึงสนใจพื้นที่ดังกล่าว 

 ตามความหมายกรมอนามัย ตลาดถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท

กล่าวคือ ประเภทที่ 1 ตลาดที่มีโครงสร้างถาวรชัดเจน ขายทุกวัน 

สว่นประเภทที ่2 ไม่ไดข้ายทกุวนั มีโครงสรา้งบา้งแตอ่าจนอ้ยลงกวา่ 

หรือเป็นตลาดนัด

ยกระดับตล�ดทัวร์รัถก�ร
บทบ�ทเทศบ�ลห�ดใหญ่
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 สำาหรบัตลาดทวัรร์ถัการ ถอืเปน็ตลาดประเภท 1 มโีครงสร้าง 

ถาวรมัน่คง เปิดกจิการทกุวนั การพฒันาจงึเริม่จากการไปสำารวจแผง

ว่าขายสินค้าอะไร พบว่าเข้าข่ายตลาดสดเพราะขายของสดเกินกว่า 

50% ไม่มีเสื้อผ้า รองเท้า 

 “การสำารวจว่าในแผงขายอะไร หรือมีอะไรให้พัฒนา หรือ

ต้องตรวจ เช่น อาหารมีกลุ่มเสี่ยงที่จะมีสารปนเปื้อนหรือเปล่า 

ซึง่ปกติเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเราอยู่แลว้ ตลาดอืน่เราอบรมแม่ค้า

หลายรอบ ไม่ว่าที่คลองเรียน หาดใหญ่ใน ตลาดโก้งโค้ง ขณะที่ทาง

ตลาดพลาซ่าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเทศบาลก็อบรมทุกปี แต่ก่อน 

หน้าน้ีเราก็ไม่เคยลงไปตรวจตลาดทัวร์รัถการ เพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ 

3-4 ปี ถือว่าเป็นจุดบกพร่องของเราด้วยนะ ก็อยากเริ่มทำาให้ 

ใหม่เลย”

 เริม่ใหมต่ัง้แตสุ่ขลกัษณะทางกายภาพ พรรณพีบวา่โครงสรา้ง

ตลาดได้มาตรฐาน แต่หลักปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง เช่น มีอ่างล้างมือ 

แตป่ลอ่ยใหม้ตีะกอน ตะไครน่้ำาเตม็ไปหมด ไมม่สีบู ่มถีงัเคมดีบัเพลงิ 

แต่ก็ไม่รู้ว่าถังเคมีดับเพลิงต้องอัดสารเคมีใหม่ทุกปี และยังไม่รู้ว่า 

ควรจะติดตั้งตรงไหน

 “พอเราลงไปช่วย ทางเดินในตลาดจะเป็นระเบียบขึ้น จาก

แต่ก่อนที่ว่าขายแต่ละแผง แล้วแม่ค้าก็ทิ้งขยะ แผงขายหมูมีตะกร้า

ใสเ่น้ือหมวูางไว้ทีพ้ื่นอยูข่า้งกบัถงุขยะทีใ่ชแ้ลว้ ปนกนัไปดแูลว้ไมค่วร

เป็นอย่างนั้น”

 พรรณไีดล้งไปคยุกบัผูบ้รหิารตลาด โดยบอกขัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง

ตามหลักสุขาภิบาลตลาดว่าควรจะทำาอย่างไร ชวนมาร่วมในการ

พัฒนายกระดับตลาด เมื่อทางนั้นตอบตกลงได้ทำาการสำารวจแผง 

เพือ่เตรยีมซือ้ชดุทดสอบสารปนเปือ้น ไมม่แีจง้ลว่งหนา้วา่จะไปตรวจ

เมื่อไร เพียงแต่บอกว่าจะไปขอตั้งโต๊ะจุดตรวจก่อนดำาเนินการราว 

หนึ่งวัน ผลการดำาเนินงานสำารวจข้อมูลและจัดทำาทะเบียนแผง

จำาหน่ายสินค้า และแหล่งที่มาของอาหารในตลาดทัวร์รัถการ มีการ
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ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สาร 

ฟอกขาว ฟอร์มาลนี สารกนัรา และยาฆา่แมลง จำานวน 77 ตวัอยา่ง 

	 ผลการตรวจประเมินกายภาพด้านสุขาภิบาลตลาด

 1) การประเมินด้านกายภาพ/สุขลักษณะของตลาดด้าน

สขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม (Environmental Health) และแผงทีจ่ำาหนา่ย

สนิคา้เพือ่พัฒนาตลาดใหไ้ดม้าตรฐานตามหลกัเกณฑต์ลาดสดนา่ซือ้ 

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำานวน 40 ข้อ

 2) การตรวจความสะอาดของอาหารปรงุสุก ภาชนะ อปุกรณ ์

และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้น้ำายาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(SI-2)

 ผลการดำาเนินงานเชิงปริมาณ

 1. ข้อมูลผู้ประกอบการจำาหน่ายอาหาร จำานวน 78 ราย 

โดยแยกประเภทสินค้า ดังนี้ 

  - อาหารสด ได้แก่ หอย, ปลา, กุ้ง, อาหารทะเล เป็นต้น  

   จำานวน 44 ราย 

  - อาหารสด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ จำานวน 12 ราย 

  - ปลาทูนึ่ง จำานวน 2 ราย

  - ผักสด จำานวน 2 ราย

  - เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน จำานวน 2 ราย 

  - อาหารปรุงสำาเร็จ ได้แก่ ข้าวแกง อาหารตามสั่ง 

   น้ำาชากาแฟ จำานวน 5 ราย

  - อาหารแห้ง เครื่องครัว เครื่องปรุง จำานวน 4 ราย

  - ผักดอง จำานวน 1 ราย 

 3) ตลาดทัวร์รัถการมีแหล่งที่มาของอาหารที่หลากหลาย  

ท้ังท่ีมาจากในพืน้ทีข่า้งเคยีง ไดแ้ก ่ผกัพืน้บา้น สตัวน์้ำาจดื และประมง

พื้นบ้าน รวมทั้งหมูไก่จากฟาร์มในอำาเภอข้างเคียง 

  - ในพื้นที่อื่นๆ เช่น ปลากะพงจากมาเลเซีย กุ้งเลี้ยง 

   จากต่างจังหวัด

 2. ผลการตรวจสารปนเปื้อน รายละเอียดดังนี้

  - สารบอแรกซ์ สุ่มตรวจ 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

  - สารกันรา สุ่มตรวจ 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

  - สารฟอกขาว สุม่ตรวจ 13 ตวัอยา่ง ไมพ่บการปนเปือ้น
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  - ยาฆ่าแมลง สุ่มตรวจ 24 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 

   ระดับอันตราย 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ใบบัวบกและ 

   พริกข้ีหนู ที่พบการปนเป้ือนคิดเป็นร้อยละ 8.33 

   ซึ่งได้แจ้งผลการตรวจให้ผู้ประกอบการทราบแล้ว 

   เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 3. ผลการประเมินพบว่าตลาดทัวร์รัถการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ 

29 ข้อ และมีข้อกำาหนดที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์จำานวน 11 ข้อ 

ผลการตรวจโคลิฟอร์มในแผงที่จำาหน่ายอาหารปรุงสุกจำานวน 6 แผง 

สุ่มตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจำานวน 20 ตัวอย่าง ผ่าน 12 

ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 60

 ผลการดำาเนินงานเชิงคุณภาพ

 1. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร

 2. พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร การติดตามประเมิน

เพื่อพัฒนาเป็นตลาดสดน่าซื้อ

 พรรณีเล่าว่า จากการดำาเนินการส่งผลให้แม่ค้ากระตือรือร้น

มากขึ้น โดยพวกเขาจะเข้ามาสอบถามเก่ียวกับเรื่องสารปนเปื้อน 

อย่างสนใจ และเม่ือรู้ปัญหาสารปนเป้ือนแม่ค้าบางรายก็เปลี่ยน 

แหล่งรับผลผลิตมาขาย อย่างพริกสด พอไปตรวจอีกทีก็ไม่เจอ 

 “แต่ผักพวกนี้ เราพบความจริงอย่างหนึ่งว่าผลการตรวจ 

มันไม่เสถียร รอบนี้ตรวจแล้วไม่เจอไม่ได้หมายความว่าปลอดภัย 

100% สนิคา้ลอ็ตตอ่ไปอาจมปีนเป้ือนอยู”่ เธอวา่ แตก่ารดำาเนนิงาน

กเ็ปน็จดุเริม่ตน้ทำาให้ผูค้า้ท้ังหลายมคีวามรู้เร่ืองนีเ้พิม่ขึน้อย่างแน่นอน 

 กิจกรรมการแยกขยะ ทำาให้ตลาดสะอาดขึ้น ลดแมลงวัน 

เมื่อทางทีมงานลงไปแนะนำาการทำาความสะอาดพื้นตลาด ทั้งแบบ 

ใช้ผงซักฟอก และคลอรีน เพื่อช่วยลดกลิ่นคาว เพราะในตลาดมีการ

ชำาแหละปลากะพง ทำาให้มีกลิ่น เดิมทางตลาดใช้วิธีฉีดน้ำา ก็หันมา

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาแบบใหม่ 

 ตอนแรกโครงการอยากให้ตลาดใช้ขยะอินทรีย์มาทำาน้ำาหมัก

มาแกป้ญัหาความสะอาดตลาด เพือ่ไดน้้ำาหมกัมาราดพืน้ลดกลิน่คาว 

ความสกปรก แตไ่ม่ได้ทำาเพราะขยะอินทรียท์ัง้หมดของตลาดมีโรงงาน

มารับซื้อ เป็นสิทธิเจ้าของตลาดขาย จึงทำาได้เฉพาะการขอแยก

ประเภทขยะเพื่อมากำาจัด
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 “ข้อดีของตลาดเอกชน เขาสามารถจัดการอะไรได้เร็ว 

เมื่อเราบอกว่าอยากให้เป็นแบบไหน เขาก็ตัดสินใจทำาได้เลย แต่ถ้า

เป็นตลาดของเทศบาล จะมีขั้นตอนทางราชการที่ใช้เวลามากกว่า”

 อย่างไรก็ตาม ตลาดเอกชน เจ้าของตลาดก็ต้องพบเงื่อนไข

กับการแข่งขัน ที่ผู้ค้าอาจมีทางเลือกไปตลาดอื่น ถ้ามีการเข้มงวด 

มากเกินไป หรือแม่ค้าอาจเลือกไปขายบนทางเท้าหน้าตลาด ซึ่งเมื่อ

เทศกิจยังไม่มาจับก็ยังไม่ต้องจ่ายค่าแผง 

 ในการบริหารจัดการตลาดทัว่ไป พรรณีมองวา่แมป้ระเทศไทย

มีกฎหมายมาดูแลควบคุมตลาด แต่ต้องยอมรับว่าความเป็นจริง 

ตลาดในประเทศไทย ไมม่ทีีไ่หนทีส่มบรูณแ์บบ 100% ตามข้อกำาหนด 

แตข่ึน้อยู่กบัมาตรฐานเจา้หนา้ทีใ่นการตรวจ และความเขม้ของแตล่ะ

เทศบาลผู้ดูแลว่าจะเลือกเงิน ซึ่งก็เป็นค่าธรรมเนียมรายได้ของ

เทศบาล หรือเลือกเอาความเข้มของมาตรฐาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่

เทศบาลจะอยู่ระดับกลางๆ เอาแค่ปัญหาไม่รุนแรง ก็อนุญาตให้ทำา

 “เพราะฉะน้ันถ้าไม่ได้ทำาโครงการกับเราอย่างน้ี ก็จะไม่ได้

ตรวจแบบจริงๆ จังๆ” 

 พรรณเีหน็ว่าโครงการนีจ้ะแกป้ญัหาไดห้ลายอยา่ง อาจพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ ผสมผสานในหลายเรื่อง เช่น อาหารปลอดภัย 

การจัดระเบียบตลาด 

 “แตต่อ้งยอมรบัอกีวา่ การทำางานแนวน้ีจดุชีข้าดความสำาเรจ็ 

อยู่ท่ีจิตสำานึกของคนเป็นหลัก อย่างเราเข้าไปในตลาดก็จะรู้เลยว่า 

โซนไหนคุยยาก โซนไหนที่คุยง่าย ด้านหลังตลาดมาจากพื้นบ้าน 

จะคุยง่าย แม้ว่าไม่ได้ประจำาอยู่ที่นี่แต่มีความเป็นมิตร ส่วนแม่ค้า 

ด้านหน้าที่มาจากสังคมเมืองจะพูดยาก”

 การทำางานกับตลาดของเจ้าหน้าที่เธอมองว่า จำาเป็นต้อง

เขา้ไปใหผู้ค้า้เหน็บอ่ยๆ เจา้ของตลาดไม่กลา้เขม้งวดระเบยีบกบัแม่คา้ 

เพราะกลัวว่าแม่ค้าจะหนีไปขายที่อื่น จนเกิดลักษณะของการ
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ประนีประนอม เขาจึงอยากให้เทศบาลไปทำางานบ่อยๆ เพราะจะมี

ส่วนแทนเขาในการจัดระเบียบ เพราะเทศบาลไม่มีผลประโยชน์อะไร 

แต่เทศบาลไม่สามารถเข้าไปจัดการกิจการภายในตลาดได้มาก

 “เมื่อเราไปก็พูดกับเขาดีๆ ว่าข้อควรปฏิบัติต่อเร่ืองต่างๆ 

อย่างไร เงื่อนไขตลาดแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน การพัฒนาก็จะมีวิธี

การต่างกันไป อย่างที่นี่แม่ค้าขาจร เราอาจจะเจอเขาแล้วก็ไม่เจออีก 

หรือ 2-3 วันมาสักครั้งหนึ่ง การอบรมเราก็ต้องไปหลายรอบกว่าจะ

ตามเก็บได้ 80% ของจำานวนคนทั้งหมด ตลาดนี้มี 3-4 รอบ ตั้งแต่ 

ตี 1 กลางคืนจนสาย คนก็ว่างไม่ตรงกัน”

 สิ่งที่พรรณีและทีมงานลงไปให้ความรู้ เน้นสุขาภิบาลอาหาร 

สุขลักษณะ การปนเปื้อน สอนการแยกขยะ ใช้บทบาทส่งเสริม 

ขอความร่วมมือ ไม่ใช้การบังคับ 

 “ในฐานะเทศบาล นักการเมืองจะชอบให้บังคับ ส่วนใหญ่

เป็นการส่งเสริมเข้าไปคุยก่อน ท่ีจริงตัวกฎหมายมี แต่เราก็ใช้วิธี
ประนีประนอมมากกว่า พูดเจราจาให้เขาปรับ บางตลาด (ที่อื่น) 

การลงไปประเมินยังต้องแจ้งเขาเอาไว้ก่อน ถ้าไม่แจ้งเขาไม่ให้ตรวจ 

เขาจะบอกว่าเขาไม่พร้อมค่อยมาใหม่ก็มี”

 พรรณีเล่าว่า นโยบายเทศบาลนครหาดใหญ่ของ ดร.ไพร 

พัฒโน นายกเทศมนตรี ในตอนแรกจะมีเรื่องอาหารปลอดภัย 

โดยพัฒนายกระดับสถานที่จำาหน่ายอาหาร หรือว่าทำาตลาดให้ได้

มาตรฐาน การสนองนโยบายในฝ่ายของเธอมีหน้าที่ด้านอาหาร

ปลอดภัย กิจกรรมที่ทำา เช่น เรื่องน้ำามันทอดซ้ำา อัลฟาท๊อกซิล 

ซึ่งการขับเคลื่อนประเด็นอัลฟาท๊อกซิล ถือว่าสำาเร็จ แม้ช่วง 

ดำาเนินการมองว่าเกิดผล แต่ถ้าไม่ตรวจเข้มสถานการณ์อาจกลับมา

9594



เหมือนเดิม เพราะพฤติกรรมแม่ค้า ถ้าเราห่างสักหน่อยก็มีโอกาส 

ที่เขาจะหย่อนยาน ยิ่งนานอาจเริม่เปลีย่นกลบัไปเหมือนเดมิ ขณะที่

เทศบาลไม่มีกำาลังคนพอจะไปตรวจสอบอย่างละเอียด

 การต่อยอดโครงการพรรณีกล่าวว่า การพัฒนาตลาดทัวร์ 

รัถการจะปลุกกระแสว่าเป็นตลาดโครงสร้างดี คนไปขาย ลูกค้าก็จะ

มาซือ้ของในตลาด ไมม่ขียะ เดนิสบาย ไมม่คีวามสกปรก การระบาย

อากาศดี

 “เราอยากให้มันเกิดอย่างนั้นแล้วตลาดอื่นมาเลียนแบบได้ 

แม้แต่เทศบาลเราเองก็ต้องพัฒนาตามตลาดทัวร์รัถการให้ได้ เพราะ

เราก็เห็นว่าตลาดทั่วไป พื้นแฉะ ขยะเพ่นพ่านมีแมลงวัน กลิ่น” 

สิ่งที่ทำารองรับนโยบายของเทศบาล โดยเฉพาะระบบการแยกขยะ 

โดยอยากให้ตลาดทัวร์รัถการเป็นตลาดแห่งแรกที่แยกขยะได้อย่าง 

เป็นระบบ จนตลาดอื่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มาดูแบบ 

อย่างได้

96




