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เมื่อคนเลหันมาปลูกผักกิ น
รัญญา นวลคง เขียนและเรียบเรียง

เป็ นเรื่องจริงว่ายังมีผคู้ นในพืน้ ทีแ่ ถบนี้ไม่เคยรับประทานผักหลายชนิดที่
คนทั ่วไปทานกันอยู่ประจา เช่นกรณีมะละกอของป้าเอียด แต่นัน่ เมื่อหลายปี ก่อน
ปจั จุบนั ทัง้ นักเรียนและครูคุ้นเคยกับการบริโภคผัก โดยเฉพาะจากในรัว้ โรงเรียน
เมื่อถึงวันพุธ วันแกงเลียง อีกทัง้ ป้าเอียดเองก็คุ้นเคยกับการประกอบอาหารจาก
พืชผักมากขึน้ ผอ.แอนยังเสริมว่าต่อไปว่าอยากส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมการบริโภคผัก
เกิดกับทางบ้า นของเด็กนักเรียนด้วย กล่าวคือการบริโ ภคผักควรจะมีในทุกมื้อ
ไม่ใช่จากัดเฉพาะกับอาหารกลางวันเท่านัน้ ........

เมืองพัทลุงมีความหลากหลายทางภูมนิ ิเวศน์ อันดูได้จากอาณาเขตด้านทิศตะวันตกจดเทือกเขา
บรรทัดซึง่ เป็ นแนวเขาสลับซับซ้อน พาดผ่านเป็ นแนวเหนือ -ใต้ ทาให้บริเวณนี้มภี ูมปิ ระเทศเป็ นป่าดิบ
ชืน้ ผูค้ นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้หรือสวนยางพาราเป็ นส่วนมาก พืชผักธรรมชาติยงั พอมี
ให้เก็บกิน ตอนกลางของจังหวัด มีลกั ษณะเป็ นทีร่ าบลุ่มสลับกับโคกควน ผูค้ นแถบนี้ทานาในที่ลุ่ม ตรง
โคกควนอาจมีสวนยางพารา หรือผลไม้ ผูค้ นนิยมปลูกพืชผักต่างๆไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจึงขายต่อ
ส่วนอาณาเขตด้านตะวันออก พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้จดทะเลสาบสงขลา ผูค้ นอาศัยอยูแ่ นวลุ่มน้ าตามแนวชายฝงั ่
ทะเลสาบตามแนวเหนือ-ใต้ มีชวี ติ ผูกพันกับวิถที าประมง นาข้าว สัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ผืนดิน
แถบนี้เป็ นดินเหนียว ดินทราย หรือมีลกั ษณะแข็งปลูกพืชพรรณต่างๆไม่ค่อยงอกงาม และเมื่อถึงฤดูน้ า
หลาก จะเกิดน้ าท่วมขังในบริเวณนี้เป็ นวงกว้าง และยาวนาน ถึงช่วงนี้จงึ เป็ นปรกติทจ่ี ะเห็นผูค้ นแถบนี้
สัญจรไปมาหาสู่กนั ด้วยเรือ คนทีเ่ ติบโตขึน้ มาโซนลุ่มน้ าทะเลสาบลงขลาส่วนใหญ่จงึ โตมากับสายน้ า มี
ความเชีย่ วชาญด้านการจับสัตว์น้ า หรือทานาตามฤดูกาล เมื่อวิเคราะห์ดูจะเห็นได้ว่าเมืองพัทลุงมีภูมิ
นิเวศน์ ใหญ่ๆเป็ น 3 โซน คือโซนป่าในแนวเขตเทือกเขาบรรทัด โซนนาในบริเวณทีร่ าบลุ่มตอนกลาง
ั ่ ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
และโซนเลในแนวชายฝงลุ
กล่าวถึงคนในโซนลุ่มน้ าทะเลสาบของเมืองพัทลุง มักมีวถิ ชี วี ติ ผูกพันกับสายน้ าทะเลสาบ ทาให้
การเป็ นอยูข่ องผูค้ นแถบนี้อาศัยพึง่ พิงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทีม่ อี ยู่มากมาย โดยเฉพาะทรัพยากร
จากทะเลสาบ ไม่วา่ จะเป็ นกุง้ หอย ปู ปลา และอื่นๆ หรือจะเป็ นผืนดินแถบนี้เหมาะแก่การทานาข้าว จึง
ทาให้ท่นี ่ี ได้ช่อื ว่า ดินแดนซึ่งในน้ ามีปลา ในนามีขา้ ว แต่ในความบริบูรณ์ ดว้ ยทรัพยากรต่างๆเหล่านี้
หรือเป็ นด้วยทีภ่ ูมปิ ระเทศติดทะเลสาบ ทาให้พน้ื ทีบ่ ริเวณนี้ไม่ค่อยเหมาะแก่ก ารปลูกพืชผักต่างๆ เนื่อง
ด้วยอาจเป็ นเพราะผืนดินมีสภาพเป็ นดินเหนียว ดินทราย หรือดินเหนียวปนทราย ทาให้ดนิ มีลกั ษณะ
แข็ง กระด้างยากแก่การขุดหรือเพาะปลูก อีกทัง้ เมื่อฤดูน้ าหลากมาถึงน้ าก็ท่วมขังยาวนาน อาจกินเวลา
บทความภายใต้ โครงการโรงเรียนกินได้ : ความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลจองถนน
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เป็ นเดือนหรือหลายเดือน บางปี ก็ม ีน้ าท่ว มขังหลายระลอก ท าให้ผู้คนแถบนี้ ไม่ค่อ ยนิย มปลูกผักไว้
บริโ ภค อาศัย ซื้อ เฉพาะที่จ าเป็ น แทน ซึ่งอาจเป็ น ความเคยชิน จากรุ่น สู่รุ่น หรือ เป็ น ด้ว ยพื้ น ที่/ ภูมิ
ประเทศไม่อานวยในการเพาะปลูกพืชผักต่างๆก็เป็ นได้
เมือ่ มองจากปจั จัยข้างต้นจึงเป็ นสาเหตุใหญ่ทาให้คนในโซนลุ่มน้ าทะเลสาบไม่ค่อยนิยมบริโภค
ผัก ไม่ว่าจะเป็ นการประกอบอาหาร หรือทานเป็ นผักสด อาหารส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะประกอบด้วย
ปลา หรือสัตว์น้ าอื่นๆเป็ นส่วนใหญ่ โดยไม่ค่อยมีผกั ในการประกอบอาหาร ทาให้คนแถบนี้มวี ฒ
ั นธรรม
ในการบริโภคผักน้อยกว่าผูค้ นในแถบโซนนาหรือโซนป่า ซึง่ อาจเป็ นด้วยวิถหี รือนิสยั ความเคยชิน ไม่ก็
ด้วยพืน้ ทีท่ อ่ี าศัยอยูไ่ ม่เอือ้ อานวยในการทีจ่ ะได้บริโภคผัก ทาให้วฒ
ั นธรรมเหล่านี้ถูกส่งต่อสืบทอดกันมา
จากรุน่ สูร่ นุ่ ส่งผลให้เด็กๆและคนรุน่ ใหม่แถบนี้ไม่ชอบบริโภคผัก แม้ว่าบางคนจะโยกย้ายตัวเองไปอยู่ท่ี
อื่นๆ ดูเหมือนพฤติกรรมการไม่เคยชินกับการบริโภคจะติดตัวไปด้วย สังเกตจากกับข้าวกับปลาของ
คนเลทีม่ ากรีดยางแถวโซนปา่ มักจะแกงปลา หรือเนื้อสัตว์โดยไม่มผี กั สักอย่างเดียว แต่ดว้ ยความทีค่ น
แถบนี้มวี ถิ อี ยูก่ บั ลุ่มน้าทะเลสาบ มีความบริบรู ณ์ในด้านทรัพยากรทางทะเล และยังทานาปลูกข้าวกินเอง
กันพอสมควร แม้จะลดน้อยกว่ าอดีตที่ผ่านมา แต่ถ้ามองระดับความมันคงทางอาหาร
่
ผู้คนแถบนี้ยงั
พึง่ พาตัวเองได้พอสมควร
แน่นอนว่าเมือ่ ผูใ้ หญ่หรือผูป้ กครองไม่บริโภคผัก เด็กรุน่ ใหม่กจ็ ะเคยชินกับการไม่บริโภคผักไป
ด้วย อีกอย่างแม่ครัวของโรงเรียนต่างๆ ซึง่ มีหน้าที่ประกอบอาหารให้เด็กนัก เรียนก็ต้องเป็ นคนพืน้ ถิน่
เมือ่ เช่นนี้อาหารทีป่ ระกอบจากความเคยชินซึง่ สังสมมารุ
่
น่ แล้วรุน่ เล่า ก็จะถูกถ่ายทอดแก่เด็กนักเรียนไป
โดยไม่รตู้ วั กลายเป็ นควานเคยชินต่อไป จากรุน่ หนึ่งซึง่ ไม่บริโภคผัก สูร่ นุ่ หนึ่งซึง่ ไม่บริโภคผักต่อกันไป
จะด้วยสาเหตุจากวัฒนธรรมการบริโภคของผูค้ นแถบนี้ หรือพืน้ ทีไ่ ม่เอื้ออานวยหรือเหตุอ่นื ๆ ก็ตาม จึง
นับเป็ นเรือ่ งทีน่ ่าศึกษาต่อไป
โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ด้วยพื้นที่อาณาเขตติดกับวัดเขียนบางแก้ว ซึ่งตาม
ประวัตริ ะบุเป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองพัทลุง มีคลองท่ามะเดือ่ กัน้ ระหว่างวัดเขียนบางแก้วกับโรงเรียน
ซึง่ เป็ นคลองสายใหญ่ก่อนไหลลงสูท่ ะเล ดังนัน้ ชุมชนทีน่ ่ีกม็ คี วามเป็ นมายาวนานและยังมีวถิ ชี วี ติ ผูกพัน
กับทะเลสาบอย่างแนบแน่ น เรียกได้ว่าเป็ นโรงเรียนโซนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาอย่างชัดเจน โรงเรียน
เทศบาลจองถนนตัง้ อยู่ในตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากตัวอาเภอทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร มีนักเรียนทัง้ หมด 200 คน ครู 17 คน เปิ ดสอนในระดับอนุ บาลถึง
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานของคนแถบนี้ ตามแบบฉบับของลูกเล ครัง้ แรกที่
สัมผัสกับโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) โรงเรียนนี้มแี ปลงผักเป็ นของตัวเอง ทัง้ รูปแบบลงดิน
และกระถาง หรือแม้แต่วสั ดุต่างๆ เยอะจนทาให้รสู้ กึ แปลกใจ อีกทัง้ ยังมีโรงเพาะเห็ด โรงเรือนเลี้ยงไก่
ซึง่ มีไก่ไข่จานวนหลายตัว รวมไปถึงมีคา้ งให้ไม้เลื้อยจาพวกบวบ ฟกั และถัวฝ
่ กั ยาว โดยทีน่ ่ าแปลกไป
บทความภายใต้ โครงการโรงเรียนกินได้ : ความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลจองถนน
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กว่านัน้ พวกไม้เลื้อยพวกนัน้ ไม่ได้ปลูกลงแปลงดิน แต่ปลูก อยู่ในถุงสาหรับเพาะชาขนาดใหญ่ ระหว่าง
นัน้ ยังสังเกตเห็นบ่อชีเมนต์ขนาดพอกับห้องใหญ่ๆห้องหนึ่ง แรกเริม่ ไม่คดิ ว่าเป็ นบ่อเลี้ยงปลา ด้วยทีต่ งั ้
ของโรงเรียนแห่งนี้บริเวณรอบๆ ขึน้ ชื่อเรื่องปลาชุกชุ ม แต่พอมองลอดตาข่ายกัน้ ขอบบ่อเห็นปลาดุก
ขนาดประมาณสองนิ้วมือ โผล่หนวดยุบยับ นี่คอื สัมผัสแรกระหว่างเดินดูรอบๆบริเวณโรงเรียนเทศบาล
จองถนน แรกเมือ่ พบกันเห็นเพียงแต่วา่ เป็ นครูหญิงท่าทีกระฉับกระเฉงดูมไี ฟและมุ่งมัน่ คะเนวัยไม่คดิ
ว่าคุณครูท่านนี้จะเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรียน สาหรับผูอ้ านวยการ หัตยา เพชรย้อย หรือหลายคนเรียก
ผอ.แอน หรือครูแอนของนักเรียน ก็เลยได้ไขข้อข้องใจจากคาถามหลายอย่างทีส่ งสัยกัน เรือ่ งแรกหนีไม่
พ้นการปลูกผักค้างไม้เลื้อยในถุงเพาะชา ซึง่ ปรกติเราจะเห็นแต่ปลูกในแปลงดิน ฟงั คาตอบจากครูแอน
ยิง่ ทาให้โรงเรียนนี้น่าสนใจมากขึน้ เหตุเพราะทีน่ ่ีดนิ ไม่ดปี ลูกผักไม่คอ่ ยงอกงาม ดินเป็ นดินเหนียวปลูก
ผักลงดินแล้วน้ าระบายได้ไม่ดี จึงต้องนาดินไปปรับปรุงเสียก่อน เพือ่ ให้พชื เติบโตได้ดี ซึง่ เป็ นการไขข้อง
สงสัยของเราได้ดที เี ดียว แต่ยงั ไม่หมด ครูแอนของนักเรียน หรือผอ.แอนยังเสริมต่อว่าจุดประสงค์สาคัญ
ของการปลูกพวกพืชผักในถุงเพาะชา คือโรงเรียนตัง้ อยู่ติดกับคลองท่ามะเดื่อ เมื่อน้ าหลากบริเวณ
โรงเรียนจะมีน้ าเอ่อล้นจากสายคลองเข้าท่วมโรงเรียน บางปีระดับถึงสะเอว ดังนัน้ การปลูกพืชหรือผักใน
ถุงเพาะชาเมื่อถึงฤดูน้ าหลากยังสามารถยกผักหนีน้ าได้ ทาให้ยงั มีทางบรรเทาภัยพิบตั แิ ละผ่านพ้นไป
โดยไม่ตอ้ งรอแค่ความช่วยเหลือจากหน่ วยงานต่างๆ ฟงั แล้วยิง่ อัศจรรย์ใจ ยังไม่หมดแค่นัน้ ครูแอนยัง
เสริมอีกว่า สาระสาคัญทีสุดทีอ่ ยากสื่อในเรือ่ งนี้คอื อยากให้นักเรียนนากลับไปใช้ทบ่ี า้ น เพราะบริเวณ
โดยรอบโรงเรียนซึง่ เป็ นบ้านของนักเรียนหลายคน ถึงฤดูน้ าหลากก็ไม่ต่างจากโรงเรียน คือโดนน้ าท่วม
ขังเหมือนกัน ซึง่ ตอนนี้ผปู้ กครองและนักเรียนหลายคนนาไปประยุกต์ทาทีบ่ า้ นตัวเอง ครูแอนเล่าพร้อม
ยิม้ ดูอ่อนโยน เมื่อถามถึงเรือ่ งปลาดุกในบ่อก็ได้รบั คาตอบ แม้เป็ นคนเลมีปลามากมายให้จบั กินจับขาย
แต่บางช่วงเช่นหน้ามรสุม หรือมีพายุกอ็ อกหาปลาไม่ได้เช่นกัน ดังนัน้ ถ้าในบ้านมีผกั มีปลาแม้เกิดภัย
ธรรมชาติหรือภัยพิบตั อิ ่นื อันไม่คาดคิด บ้านนัน้ ก็จะผ่านมันไปได้โดยไม่ต้องรอแต่ความช่วยเหลือจาก
คนอื่นอย่างเดียว ท่านผอ.แอนตบท้ายจนเกิดรอยยิม้ รอบวงสนทนา
เนื่องด้วยคุยไปคุยมาจนเกือบถึงเทีย่ งวัน สังเกตเห็นนักเรียนชัน้ เด็กเล็กเดินเข้าแถวมุ่งไปทาง
โรงอาหาร ถือโอกาสชวนผอ.แอนคุยเรือ่ งอาหารกลางวัน พอถามถึงว่าใช้ผกั ทีป่ ลูกเองในการทาอาหาร
กลางวันหรือเปล่า ก็ได้รบั คาตอบถึงกับอึ้งเลยทีเดียว ที่น่ีโรงอาหารต้องซื้อผักที่นักเรียนและคุณครู
ช่วยกันปลูกเพือ่ ทีจ่ ะนามาประกอบอาหาร เมือ่ ยิงคาถามว่าทาไมต้องซื้อผักทีป่ ลูกเองด้วย ก็ตอ้ งอึ้งรอบ
สอง เพราะเพือ่ เป็ นทุนในการปลูกผักรอบต่อไปเท่ากับเป็ นทุนหมุนเวียนให้กจิ กรรมนี้เดินได้ดว้ ยตัวเอง
ผอ.แอนกล่าว และยังเสริมว่าถ้าให้โรงอาหารไปประกอบอาหารฟรีๆ รอบการปลูกผักต่อไปต้องลงทุน
ใหม่ทุกครัง้ ดังนัน้ ช่วงไหนไม่มงี บประมาณอุดหนุ นก็ตอ้ งหยุดกิจกรรมปลูกผักของนักเรียนไป ซึง่ เป็ น
เรือ่ งน่ าเสียดาย ต่อเมื่อนักเรียนชัน้ โตขึน้ มาหน่ อยตัง้ แถวเดินมุ่งไปโรงอาหาร จึงชวนผอ.แอนไปดูโรง
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อาหารของโรงเรียน ป้ายเมนู อาหารขึน้ ว่าผัดผักบุง้ กับแกงเลียง ผิดคาดนิดหน่ อยเพระคิดว่าต้องมี
อาหารทะเล หรืออย่างน้อยก็ตอ้ งมีปลาเป็ นเมนู หลัก สอบถามป้าเอียดแม่ครัวประจาโรงอาหารแห่งนี้ว่า
ทาไมถึงแกงเลียง แกเหมือนไม่ค่อยเข้าใจ ตอบมาแบบยากจะเข้าใจ ว่าวันนี้วนั แกงเลียง ก่อนจะงงกัน
ไปใหญ่ ผอ.แอนก็เฉลยว่า ทุกวันพุธทีค่ รัวโรงอาหารต้องมีแกงเลียงเป็ นเมนูหนึ่ง ป้าเอียดจึงเรียกวันแกง
เลียง ซึ่งได้สร้างรอยยิ้ม ให้กบั ทุ กคน ถามป้ าเอียดถึงที่มาของส่ว นประกอบแกงเลีย ง ก็จบั ความได้
ประมาณว่า ได้พชื ผักจากในรัว้ โรงเรียนส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็จากพ่อแม่เจ้าพวกนี้ พรางชีม้ อื ไปทีน่ ักเรียน
ที่กาลังรับประทานอาหารกัน อยู่ ที่เหลือ ก็ช้อื จากชุมชน ช่ว งไหนของไม่พอก็ช้อื แถวตลาด ระหว่าง
สนทนากันนัน้ ผอ.แอนเสริมให้ฟงั ว่าป้าเอียดเมื่อก่อนนี้เป็ นคนไม่ทานผักเลย เดีย๋ วนี้ก็ยงั ไม่ค่อยทาน
แล้ว เมื่อ โดนผอ.แอนหว่านล้อ มกึ่งบังคับให้ต้อ งประกอบอาหารให้เด็กรับประทานนั น้ ต้อ งมีผกั เป็ น
ส่วนประกอบในทุกมือ้ โดยเฉพาะวันพุธซึง่ เป็ นวันแกงเลียงผัก แรกทีเดียวแกอิดออดไม่ยอมทาอาหารที่
ต้องใส่ผกั แกชอบแกงปลาหรืออื่นๆอย่างเดียวโดยไม่มผี กั เลย เมื่อครัง้ หนึ่งแกทาอาหารกลางวันแล้ว
ทางผอ.แอนบอกให้ใส่มะละกอลงไปด้ว ย แกถึงกับตกใจว่าจะกินได้อย่างไร เกิดมาแกยังไม่เคยกิน
รอยยิม้ และเสียงหัวเราะเกิดอีกครัง้ ทีโ่ รงอาหารแห่งนี้
เป็ นเรือ่ งจริงว่ายังมีผูค้ นในพืน้ ที่แถบนี้ไม่เคยรับประทานผักหลายชนิดที่คนทัวไปทานกั
่
นอยู่
ประจา เช่นกรณีมะละกอของป้าเอียด แต่นัน่ เมื่อหลายปี ก่อน ปจั จุบนั ทัง้ นักเรียนและครูคุน้ เคยกับการ
บริโภคผัก โดยเฉพาะจากในรัว้ โรงเรียนเมื่อถึงวันพุธ วันแกงเลียง อีกทัง้ ป้าเอียดเองก็คุน้ เคยกับการ
ประกอบอาหารจากพืชผักมากขึน้ ผอ.แอนยังเสริมว่าต่อไปว่าอยากส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมการบริโภคผัก
เกิดกับทางบ้านของเด็กนักเรีย นด้วย กล่าวคือการบริโภคผักควรจะมีในทุกมื้อ ไม่ใช่จากัดเฉพาะกับ
อาหารกลางวันเท่านัน้
คนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีชวี ติ ผูกพันกับกับวิถวี ฒ
ั นธรรมดัง้ เดินยาวนานเช่นเดียวกับ
พฤติกรรมในการบริโภค เมือ่ แต่เดิมพืชผักมีน้อยจึงส่งผลให้การบริโภคน้อยตามไปด้วย ยิง่ สังสมมารุ
่
น่
ต่อรุน่ กลายเป็ นความเคยชินจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมประจาถิน่ ใช่แต่วา่ คนรุน่ ใหม่ไม่บริโภคผัก คนรุน่ เก่า
ก็เช่นกัน ด้วยภูมนิ ิเวศน์แถบนี้ไม่คอ่ ยเหมาะสมกับการปลูกพืชผักตามแนวทางปรกติทวไป
ั ่ ดังนัน้ ควรมี
การหันมาใช้นวัตกรรมการปลูกผักในแบบฉบับต่างๆ เพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับพืน้ ทีแ่ ละฤดูกาล เช่นดัง
โรงเรียนเทศบาลจองถนนกาลังปฏิบตั ิ โดยอาจเริม่ จากระดับนักเรียนซึง่ เป็นการปลูกฝงั ค่านิยมการ
บริโภคตัง้ แต่เล็กๆ ขยายไปสูร่ ะดับครอบครัว และระดับชุมชนต่อไป เชือ่ ว่าต่อไปเด็กๆทีเ่ ติบโตขึน้ วันนี้
จะมีสว่ นสาคัญในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคผัก เกิดเป็ นวัฒนธรรมใหม่ให้คนลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาและทีอ่ ่นื ๆทีพ่ วกเขาและเธอเหล่านัน้ อาศัยอยูส่ บื ไป
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