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เติ บโตด้วยเมล็ดพันธุ์
รัญญา นวลคง เขียนและเรียบเรียง

ถ้าใครเคยเดินทางผ่านไปแถวคาบสมุทรสทิง้ พระ คงเคยเห็นท้องนาอันกว้างใหญ่ ทิวตาลโตนด
เรียงรายตลอดข้างทาง ดูจากขนาดความสูงของต้นตาลโตนด พาให้นึกถึงความเก่าแก่ของชุนชนแถบนี้
ั ่ นตกจรดกับทะเลสาบสงขลา ฝงตะวั
ั ่ นออกจรดทะเลใหญ่หรือทะเล
ด้วยพืน้ ทีเ่ ป็ นคาบสมุทร โดยฝงตะวั
อ่าวไทย สังเกตเห็น มีว ดั วาอารามมากมายในแถบนี้ ซึ่งส่ว นใหญ่เป็ น วั ดเก่าแก่ บวกกับตาลโตนด
กระจายอยูม่ ากมาย อดีตคงเป็ นพืน้ ทีห่ นึ่งซึง่ มีความรุง่ เรืองทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่ทห่ี นึ่ง ทัง้ ในทางด้าน
พุ ท ธศาสนา ประเพณี ว ั ฒ นธรรม หรื อ ในด้ า นเศร ษฐกิ จ อี ก ทั ้ง ยั ง มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นด้ า น
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ น ผืน ดิน ที่ อุ ดมสมบูรณ์ ทรัพ ยากรทางทะเลที่ม ีอ ยู่ม ากมายทัง้ จาก
ทะเลสาบและทะเลใหญ่
พื้น ที่คาบสมุ ท รสทิ้งพระ ประกอบด้ว ยอ าเภอสทิ้งพระ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอกระแสสิน ธุ์
อาเภอระโนด ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันออกสุ ดของจังหวัดสงขลา ผูค้ นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักๆอยู่
ั่
สองประเภท คือผูท้ อ่ี าศัยริมชายฝงของทั
ง้ สองด้านทีต่ ดิ ทะเลจะประกอบอาชีพทาประมง คนทีไ่ ม่ได้อยู่
ติดทะเลก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทานาข้าว ทาไร่ หรืออาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับตาลโตนดอย่างเช่น
ทาน้ าตาลโตนด ลูกตาลสด น้ าส้มจากตาลโตนด และอื่นๆอีกมากมายที่สามารถใช้ประโยชน์ จากต้น
ตาลโตนด
สิง่ หนึ่งเมือ่ สัมผัสกับผูค้ นแถบนี้ เรือ่ งของวิถกี ารกิน เช่นเดียวกับหลายๆทีข่ องคนทีอ่ าศัยอยู่ใน
ั่
ชายฝงทะเล
หรือคนในลุ่มน้ าทะเลสาบ สิง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยพบเจอในเมนูอาหารคือ ความหลากหลายของพืชผัก
ทีใ่ ช้ประกอบอาหาร แต่จะแทนทีด่ ว้ ยอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็ นปลา กุง้ หอย ปู และอื่นๆ มากมาย ทัง้ นี้
อาจเป็ นด้วยความมีอยู่มากมายของทรัพยากรเหล่านี้ ทัง้ จากน้ าจืด น้ า เค็ม หรือแม้แต่น้ ากร่อย จนเกิด
เป็ นวัฒนธรรมการกินทีห่ ยังรากลึ
่
กสืบทอดกันมารุน่ สู่รุ่น สังเกตเมนู อาหารเช่นการแกงก็จะแกงเฉพาะ
เนื้อสัตว์อย่างพวกปลา ก็จะเป็ นปลาอย่างเดียวไม่ค่อยมีผกั อื่นเป็ นส่วนประกอบ หรืออาจมีกเ็ พียงอย่าง
สองอย่าง ไม่เหมือนผูค้ นที่อาศัยอยู่โชนเขาหรือโชนนา ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาจพบว่าเมนู หนึ่งอาจมี
พืชผักเป็ นส่วนประกอบมากถึงสิบชนิด หรืออาจมากถึงยีส่ บิ ชนิดอยูใ่ นหม้อเดียวกันก็เป็ นเรือ่ งปรกติ
วัฒนธรรมการบริโภคอย่างหนึ่งของผูค้ นในภาคใต้ทด่ี จู ะเหมือนกันในทุกทีค่ อื จะเลือกกินสิง่ ทีม่ ี
อยู่ม ากมายในท้อ งถิ่น นั น้ ๆก่อ น จนนานวัน กลายเป็ น นิ ส ัย ความเคยชิน สัง่ สมสืบทอดจนเกิดเป็ น
วัฒนธรรมการบริโภคประจาถิ่น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การกินอยู่ของผูค้ นในภูมภิ าคเดียวกัน จะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ จนบางพืน้ ทีเ่ กิดเป็ นเอกลักษณ์ประจาถิน่ ทีห่ าทีใ่ ดเหมือนไม่ได้
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โรงเรียนวัดประตูเขียนเป็ นโรงเรียนหนึ่งทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องคาบสมุทรสทิง้ พระ โดยมีพ้นื ทีต่ งั ้ อยู่
ใน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็ นโรงเรียนขนาดเล็กเปิ ดสอนในระดับอนุ บาลถึงประถมศึกษา มี
จานวนนักเรียนไม่ถงึ ร้อยคน นักเรียนส่วนใหญ่กเ็ ป็ นเด็กในชุมชนใกล้เคียง เป็ นลูกหลานของคนพืน้ ถิน่
โดยแท้ ทาให้รบั เอาวัฒนธรรมการบริโภคจากทีม่ อี ยูโ่ ดยตรง บวกกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงในนามความ
ทันสมัย ทาให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ยงิ่ ห่างไกลกับการบริโภคผักมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโฆษณา หรือสื่อที่
เข้า ถึง ได้ง่า ยอย่า งเครือ ข่า ยสังคมออนไลน์ ที่มุ่ง น าเสนอการบริโ ภคในรูป แบบของความทัน สมัย
รูปลักษณ์สสี นั สวยงามทัง้ ในเรือ่ งหีบห่อหรือตัวอาหารเอง โดยไม่ค่อยได้คานึงถึงคุณค่าต่างๆ ทีม่ อี ยู่ใน
ตัวสินค้าที่บริโภค เช่น คุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย ที่สาคัญคุณค่าในวัฒนธรรมประจาถิ่น
ดังนัน้ เมือ่ มีสงิ่ ชักนาเหล่านี้ทาให้เด็กรุ่นใหม่ๆ พร้อมทีจ่ ะหันหลังให้กบั ความเป็ นท้องถิน่
ครูไพรัตน์ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนวัดประตูเขียน ตอนนี้ ได้เกษียนราชการไปแล้ว แต่ ยงั มี
ความผูกพันกับโรงเรียนอยู่ และด้วยตอนนี้โรงเรียนวัดประตูเขียนเองก็ไม่มคี รูผูช้ าย และยิง่ ไม่มคี รูท่ี
สอนวิชาเกี่ยวกับเกษตรโดยตรง ทาให้ครูไพรัตน์ อาสาเข้ามาสอนในเรื่อ งเหล่านี้ ด้วยหวังว่าได้เกิด
ประโยชน์กบั นักเรียน และเป็ นความรูต้ ดิ ตัวนักเรียนไป ทีส่ าคัญได้สง่ เสริมการบริโภคผักของนักเรียนให้
มากยิง่ ขึ้น ใจความสาคัญตอนหนึ่งที่ครูไพรัตน์ กล่าวถึงการบริโภคผักของนักเรียนคือ ต้องมีผกั ก่อน
นักเรียนถึงจะได้กินผัก ดังนัน้ การจะมีผกั ได้ต้องเริม่ จากการปลูก ผ่านขัน้ ตอนมากมาย กระบวนการ
บริโภคเป็ นขัน้ สุดท้ายซึง่ สาคัญมาก เพราะเมือ่ ปลูกแล้วกินไม่เป็ นหรือไม่อยากกิน ก็ไม่เกิดประโยชน์
“ทีต่ รงไหนก็ปลูกผักได้”ครูไพรัตน์กล่าว ขอเพียงมีความรูค้ วามเข้าใจในพืน้ ทีแ่ ละพืชพันธุ์ ทจ่ี ะ
ปลูก ทีส่ าคัญเด็กนักเรียนต้องมีสว่ นร่วม ซึง่ จะทาให้เขาและเธอเหล่านัน้ รักมัน ดังนัน้ ไม่แปลกทีโ่ รงเรียน
วัดประตูเขียนซึง่ มีพน้ื ทีไ่ ม่ได้มากมายนัก แต่กลับมีพชื ผักต่างๆ กระจายอยูโ่ ดยรอบโรงเรียน และโดยไม่
จากัดพืน้ ทีแ่ ละรูปแบบ ทัง้ รอบอาคาร ริมกาแพง ค้างไม้เลือ้ ย หรือวางเป็ นชัน้ ในรูปแบบขัน้ บันได โดยมี
พืชผักหลากชนิด เมื่อสอบถามนักเรียนและครูไพรัต น์ ได้ความว่า ผักต่างๆที่จะปลูกนักเรียนจะเป็ นผู้
เสนอขึ้น มาว่าอยากปลู ก อยากกิน ผักอะไร ก็จ ะจัดการหาพันธุ์พชื ผักเหล่ านั น้ พร้อ มทัง้ หาความรู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับการปลูกการปรุงและทีส่ าคัญคือการกิน เมือ่ นักเรียนมีส่วนร่วม ก็เป็ นการง่ายทีจะทาให้เด็ก
นักเรียนได้กนิ ผัก
สาคัญมากกับการสร้างกระบวนการเรียนรูก้ บั เด็ก การเรียนรูเ้ รื่องการปลูกผักไม่ได้หมายถึง
เพียงมีผกั ไว้บริโภคเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการฝึ กฝนในเรื่องการสร้างความมันคงในด้
่
านอาหาร รูจ้ กั เลือก
รับประทานอาหารทีด่ แี ละปลอดภัย สามารถพึง่ ตนเองได้ เห็นได้จากแนวคิดหลักของโรงเรีย นวัดประตู
เขียน ทีเ่ น้นให้นักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริง ตัง้ แต่การเตรียมดิน ปรุงดิน คัดเลือกพันธุผ์ กั ทีจ่ ะปลูก วิธกี ารปลูก
การผลิต ปุ๋ ยใช้เอง วิธ ีการดูแ ลรักษาและโรคภัย แมลงต่ างๆ เรีย นรู้ผ่า นแปลงผัก และวิธ ีการปลู ก ที่
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หลากหลาย และต้องสอดคล้องกับช่วงวัยของนักเรียนในแต่ละชัน้ เรียน เช่นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
1 เน้นปลูกผักง่ายๆกินง่ายๆ อย่างผักบุง้ เป็ นต้น เพื่อให้เห็นผลได้งา่ ย ไม่ต้องการการดูแลทีซ่ บั ซ้อน
มากนัก ซึ่งเมื่อนักเรียนทาแล้วเกิดผล การสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ นขัน้ ถัดไปที่สูงขึน้ ก็ทาได้ไม่ยาก
หรือนักเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปีท4่ี -6นอกจากจะเน้นพืชผักในแปลงเพาะปลูกแล้ว ยังเพิม่ เทคนิคขัน้ สูง
ขึ้นมาอีกหน่ อย เช่น การตอนกิ่ง การติดตา หรือการเสียบยอด โดยครูไพรัตน์ กล่าวว่านักเรีย นที่จ บ
การศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนวัดประตูเขียนสามารถขยายพันธุพ์ ชื ด้วยเทคนิคเหล่านี้ได้
ทุกคน
การเตรียมเมล็ดพันธุท์ จ่ี ะเพาะปลูกในโรงเรียนตามทีน่ ักเรียนเสนอในแต่ละครัง้ นัน้ ครูไพรัตน์จะ
เตรียมไว้เยอะกว่าปรกติทใ่ี ช้ในแปลงผักทีโ่ รงเรียน เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริงในโรงเรียน จะมี
ความกระตือรือร้นจากการได้ทาจริงสดๆร้อนๆ จึงใช้โอกาสนี้แจกเมล็ดพันธุท์ เ่ี ตรียมไว้ทเ่ี หลือจากปลูกที่
โรงเรีย นแล้ว ให้นั กเรีย นไปปลู กต่อ ที่บ้าน ซึ่งนั กเรีย นก็ต อบรับเป็ นอย่างดี อาจเป็ น เพราะเพิง่ ผ่าน
กระบวนการเรียนรูม้ าใหม่ๆ ทาให้อยากเอาไปทาที่บา้ นบ้าง นับเป็ นกลยุทธ์ท่นี ่ าสนใจของครูไพรัตน์
ทีเดียว ซึ่งพอนักเรียนนาพืชผักกลับไปปลูกที่บา้ น พ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านก็ต้องร่วมกับบุตรหลาน
ตัวเองด้วย เกิดเป็ นกิจกรรมที่ทาร่วมกัน ทัง้ ยังเป็ นการสร้างค่านิยมที่ดใี นด้านการบริโภคอาหารใน
ครัวเรือนอีกด้วย แม้อาจเป็ นส่วนที่ยงั ไม่มาก แต่สงิ่ เหล่านี้อาจส่ งผลเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการ
บริโ ภคของผู้ค นในคาบสมุ ท รสทิ้ง พระ ซึ่ง เคยชิน กับ การประกอบอาหารที่ไ ม่ ค่ อ ยมีพ ืช ผัก เป็ น
ส่วนประกอบ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมการบริโภคประจาถิน่ ดังนัน้ เมล็ดพันธุเ์ ม็ดเล็กๆทีน่ ักเรียนเริม่ ปลูก
ในวันนี้ อาจเป็ นการปลูกฝงั บางอย่างทีย่ งิ่ ใหญ่ในภายหน้าแก่พวกเขาก็เป็ นได้
อาจไม่งา่ ยนักทีใ่ ครจะลุกขึน้ มาทาอะไรทีย่ งิ่ ใหญ่ได้โดยง่าย บางทีการเริม่ จากสิง่ เล็กๆ อาจเป็ น
แนวทางหนึ่งทีเ่ ราสามารถเริม่ ลงมือทาได้เลย ต้นตาลโตนดต้นใหญ่ท่ยี นื ต้นเรียงรายอยู่มากมายในพืน้ ที่
คาบสมุทรสทิง้ พระ คงยืนยันได้ถงึ ความยิง่ ใหญ่ของมัน ยืนต้นผ่านลมพายุแดดฝนมานานปี ออกลูกติด
ผลเพือ่ มอบให้แก่สรรพสิง่ ต่างๆมากมาย แต่ใครรูบ้ า้ งว่าต้นตาลโตนดทีย่ งิ่ ใหญ่เหล่านัน้ เกิดจากหน่วยผล
ั ้ านัน้ เอง
เล็กๆขนาดเพียงกาปนเท่
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