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ป้าพรรณ
คนเมืองลุกขึน้มาปลูกผัก

เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี
 
สถานะ: สมรส

อาชีพ: เกษียณราชการ/ ธุรกิจส่วนตัว

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : บํานาญ

ภูมิหลัง 
 ปาพรรณเกิดในจังหวัดเชียงใหม ทํางานในตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีโรงพยาบาลสวนดอก เปนงานประเภททดสอบดวย
หลักวิทยาศาสตร  โดยเร่ิมจากเรียนท่ีโรงเรียนพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทยท่ีศิริราชพยาบาล แลวมาเรียนตอวิทยาศาสตรบัณฑิต จบแลวก็มา
รับราชการท่ีโรงพยาบาลสวนดอก ปาพรรณมีลูกสาวคนเดียว ท่ีมีไดคนเดียวเพราะมีลูกตอนอายุมากแลว ลูกสาวของปาพรรณทํางานอยูท่ี
กรุงเทพ ปาพรรณพยายามเล้ียงลูกใหเปนคนชวยเหลือตัวเองไดต้ังแตเด็ก ปจจุบันปาพรรณเกษียณราชการแลวจึงทําโฮมสเตยท่ีบานต้ังแตป
2557 ทําเพ่ือเปนอาชีพรองรับตอนเกษียณ ปาพรรณชอบปลูกผักอยูท่ีบาน ทําแลวตนชอบ ตนมีความสุข เคยไปรวมอบรมการทําอาหารกับเชฟ
ช่ือดังท่ีโรงแรม ก็ไดรับความรูในการทําอาหาร ปรุงอาหาร ซ่ึงเนนใชเกลือ น้ําปลา ในการปรุงรส ไมใชผงชูรส หรือเคร่ืองปรุงรสตางๆ ตอนน้ีนอกจาก
เปนหัวหนากลุมปลูกผักปลอดภัยตําบลสุเทพแลว ปาพรรณยังเปนหัวหนากลุมชางฟอนตําบลสุเทพอีกดวย 

 กอนท่ีจะมาปลูกผักเปนจริงเปนจัง แรกเร่ิมปาพรรณไดกินผักตนออนทานตะวันในโรงแรมแหงหน่ึง ก็มีคําถามวามันคืออะไร พอรูวาเปน
ตนออนทานตะวัน เลยชอบ พอรูท่ีมาท่ีไปแลวก็ปลูกกินเอง เพราะถาหาซ้ือตนก็ไมรูวาเขาใสสารอะไรมาบาง พอศึกษาดูก็รูวา มันงายท่ีจะปลูกเอง
ตนจะกินเม่ือไหรก็ได สดๆ ไมตองซ้ือและไมรูวาเขาจะแชสารอะไรปนมาหรือเปลา เวลาปาพรรณทําเอง ก็ชอบทําเผ่ือผูอ่ืนดวย คือแบงปนกัน 
ทําไปแจกไป คนอ่ืนเขาก็ชอบวาอรอยดี ตนก็คิดวาไดบุญไป คนใหคนรับมีความสุข พอทําไปทํามา คิดวาลองเอาไปขายดูบาง พอไดขายก็ทํา
เปนอาชีพระยะหน่ึง ตอนน้ันยังปาพรรณยังทํางานประจําอยูในโรงพยาบาลสวนดอก ก็เอาไปขายท่ีทํางาน ฝากแมคารานกาแฟขายบาง ขายได
ก็รูสึกสนุกสนาน แตทําไดไมเยอะทําแบบ “ตามใจฉัน” มีนอยก็เอาไวกิน มีมากก็แบงเอาไปขาย ชวงไหนไมอยากทําก็ไมไดขาย ก็ทํามาเร่ือยๆ 
จนเกษียณ  
 พอไมไดไปทํางานปาพรรณก็เร่ิมทําจริงจัง และมีผักอ่ืนๆ ดวย เร่ิมจากมีญาติทางสามีมาเท่ียวหา แลวเขาปลูกผักใหกิน ก็เลยชอบ และ
หัดปลูก แลวเวลาจะขายก็จะโพสตลงกลุมไลน ซ่ึงก็ไดขายตลอด พอดีท่ีบานมีท่ีวาง และทําโฮมสเตย 1 หลัง มีนักทองเท่ียวเขามา ก็มีกิจกรรมทํา
คือ ชวยรดน้ําตนไม เก็บผักบาง ซ่ึงก็ไดสรางความสุขใหเขาไปดวย แลวพอชวงป 2564 ทาง คณะเกษตรศาสตร มช. เขามาสงเสริมกลุมชุมชน
รวมกับเทศบาลตําบลสุเทพ สอนทําหลายอยางในเร่ืองการปลูก จนตอนน้ีรวมกลุมกันช่ือ “กลุมปลูกผักปลอดสารตําบลสุเทพ” มีสมาชิกอยู
ประมาณ 10 กวาคน โดยมีปาพรรณเปนหัวหนากลุม (ประชากรตําบลสุเทพมีอยูราวๆ 4-5 หม่ืนคน)
  ในการบริโภคอาหารปาพรรณจะเปนคนคอนขางเลือกกิน พยายามเลือกกินผักปลอดสารเปนหลัก เทาท่ีตนจะหาได เพราะเม่ือกอนมัน
หายาก ไมคอยมี เพ่ิงมามีขวงเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีสุเทพ เม่ือสัก 10 ปท่ีผานมา แตตนใสใจสุขภาพตัวเองมานานแลว โดยใชคําวาพยายามนะ 
เพราะตนก็ไมใชสายสุขภาพอะไรมาก แตพยายามใหมันอยูดี กินดี และตองเลือกกินนิดหนอย เลือกท่ีมันปลอดภัย แตไมจําเปนจะตองเปนหมู 
เปนเน้ือทุกม้ือ บางทีก็กินแคผัก แตพอเห็นเขาใชสารพิษเยอะ ใชยาฆาแมลงเยอะ ก็ไมอยากซ้ือกิน ไมอยากไวใจใคร แตพอมาทําเอง ถึงไดรูวา 
การทําระบบอินทรียน้ันมันยากมาก ผักมันไมสวย ก็เลยคิดวาเราตองไมหลอกคนอ่ืน เพราะผักท่ีเราปลูกมันแคระแกร็น ดวยความท่ีเราไมรูวา
จะตองบํารุงมันดวยอะไร ก็ตองศึกษาอะไรหลายๆ อยาง กวามันจะมาถึงขนาดน้ีได แตก็ยงัไมเรียกวาเปนอินทรีย 100% เพราะปาพรรณใชปุยเคมี
ในระยะเร่ิมตน คือปุยไนโตรเจน ใสหลังจากแยกตนกลาลงแปลงประมาณ 15 วัน คร้ังเดียวเพ่ือใหมันดูเขียวข้ึนมา ถาผักขาดไนโตรเจนมันจะเหลือง
 เวลามีแมลงมารบกวนจะไปท่ีศูนยอนุรักษพันธุพืช เพ่ือไปถามเจาหนาท่ีวาผักเปนแบบน้ีเราจะแกไดอยางไร และไดรับคําแนะนําใหกลับมาลองทําดู
ก็ไดความรู และไดเครือขายในเร่ืองเกษตรอินทรีย ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ ถาเรากินผักปลอดภัยสุขภาพเราก็จะปลอดภัยไปดวยแตตองไมใช
ผงชูรสนะ ถาผักท่ีเรากินดีแตมาเจอผงชูรสผักท่ีเราปลูกก็ไมมีประโยชน ซ่ึงเราก็ตองตระหนักในเร่ืองน้ีดวย

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 ปาพรรณบอกวา ใชชีวิตแบบใหมันสบายๆ แคน้ันเอง ไมตองยุงยากอะไรมากมาย กินไดก็กิน กินไมได
ก็ไมตองกิน ไมตองด้ินรนหาอะไรมาก ถาเราสามารถหาอะไรใหตัวเองไดแบบสนองความอยากไดก็ทําไป แตไมใช
ทําไมไดก็ตองหยบิยมืคนอ่ืน  ใชชีวิตแบบพออยูพอกิน ท่ีเราชอบ ชีวิตตอนน้ีปาพรรณไมตองการอะไรมากกวาน้ีแลว 
ไมรวยมากไปกวาน้ีแลว เหมือนคนท่ีปลงกับชีวิตแลวก็วาได มันเหน่ือยมาท้ังชีวิตแลว ไมอยากเหน่ือยแลว
แตปาพรรณบอกกับสามีเสมอวา เราตองมีสุขภาพดีเสมอเพ่ือลูกสาวจะไดไมเปนหวง ถาในอนาคตสุขภาพเรา
ไมดีลูกสาวจะตองมาโฟกัสท่ีเรา อนาคตลูกอาจจะตองหยุดชะงัก ตองหยุดงานเพ่ือมาดูแลพอแม ไมอยากให
ลูกเปนหวง อยากใหเขาทํางานไดเต็มท่ี ทําเพ่ือชีวิตตัวเอง แลวเราก็เขาใจเขา ไมตองหวงพอแมเพราะวาจะพยายาม
ประคองชีวิตใหมันอยูดีมีสุข ไมเปนภาระของลูก โดยการพยายามกินใหมันพอดี ทําอะไรใหมันพอดี ไมตองไปทํา
ชีวิตใหมันเลวราย และเราก็มีกิจการทําไวใหลูกหลานมาดูแลตอได ก็แลวแตเขา ตอนน้ีก็สบายใจแลว  

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 ปาพรรณอยากใหทุกบานลุกข้ึนมาปลูกผักกินเองบาง ถึงแมวาจะอยูคอนโด อยูหอพัก ก็สามารถทําได
ถาคิดอยากจะทํา  เขาใจวาบางคนอาจจะไมมีท่ี ไมมีเวลา แตมันอาจจะมีบางท่ีเขาสามารถปลูกเองได มีเวลา
ใสใจโดยไมตองทํามากก็ได ทําไดสัก 1 กํามือ 1 จาน เร่ิมจากปลูกอะไรก็ไดท่ีตัวเองชอบกิน หรืออาจจะมีท่ีสั
กผืนท่ีใหคนไดมาปลูกผัก มาเจอกัน ไดดูแลรวมกัน ไดแบงปนกัน อยางสวนผักท่ีชางคลาน หรือบานจัดสรรท่ี
มีพ้ืนท่ีสวนกลาง เจาของโครงการอาจจะจัดสรรไวสักท่ีหน่ึง หรือทําแบบสวนแนวต้ัง ใหคนมาเจอกัน มาทําอะไร
รวมกัน ใชชีวิตรวมกันบาง มันจะชวยทําใหสังคมไดนาอยูมากข้ึน หนวยงานท่ีใกลชิดก็ตองสงเสริมใหความรู 
สรางทัศนคติในสังคมใหไดรูวาผักปลอดสารมันดีตอสุขภาพ ผักพ้ืนบาน ผักท่ีเราปลูกเองมันดีอยางไร และพอจะ
สงเสริมอะไรใหปลูกกันไดมากข้ึนก็ควรดําเนินการ รวมถึง อยากใหควบคุมตอตานผักท่ีมาจากขางนอก ซ่ึงมีแต
สารพิษท้ังน้ัน เราเปนชาวบานแรงเราอาจจะมีนอย อาจจะทําไดแครวมพลังกันโปรโมทวาผักปนสารพิษมันไม
ดีตอสุขภาพอยางไร แตจะเปล่ียนระบบอาหารอยางไรข้ึนอยูกับบทบาทภาครัฐเปนอยางมาก

เสียงสะท้อน
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โต้ง
คนไร้บ้าน
ผู้ผสานชุมชน

เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี
 
สถานะ: โสด

อาชีพ: เก็บขยะเพ่ือรีไซเคิล

ระดับการศึกษา: ป.6

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  หายยา อําเภอเมือง 
  จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : ไม่มี

ภูมิหลัง 
 โตงเปนคนจังหวัดราชบุรี เขามาอยูเชียงใหมเพราะไดแฟนเปนคนเชียงใหม ตอมาแฟนปวยเปนโรคมะเร็ง ชวงเดือนเมษายน ป 2554 
ทําใหโตงเขากับครอบครัวของแฟนไมได เหมือนกับดูถูกวาเราแย ตนไมดูแล ตนไมชวย พออยูกับครอบครัวไมไดโตงก็ตัดสินใจออกมาใชชีวิต
ตามท่ีสาธารณะ โดยใชชีวิตแบบอิสระเร่ือยมาต้ังแตป 2548 แบบไมมีเงินเก็บติดตัว จึงมานอนอยูแถวศาลาสถานีรถไฟเชียงใหม ตอมาโตงเจอทาง
มูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย โดยมีพ่ีคนหน่ึงจากมูลนิธิฯ เขามาไถถามสารทุกขสุกดิบ ชวนโตงเขามาประชุมรวมกับคนไรบานคนอ่ืนๆ ท่ีประตูทาแพทุก
วันจันทรชวงเวลา 4-5 โมงเย็น ตนก็ฟง และเร่ิมสนใจอยากรูวาเขาจะทําอะไรกัน ท่ีผานมาเคยโดนหลอกมาตลอดเร่ืองคาแรงงานทําแลวไมไดตังค 
แตพ่ีคนน้ัน กลุม NGOs ก็พูดวา ไมมารวมพูดคุยก็ไดนะ แตใหเขามาฟง สังเกตการณกอนก็ได ก็เร่ิมไวเน้ือเช่ือใจกัน และเร่ิมเขารวมกระบวนการ
กับกลุมคนไรบาน เม่ือชวงปลายป 50 เปนกลุมคนไรบานรุนแรกท่ีรวมตัวกันแลวมีศูนยพักคนไรบานหลังแรกแถวๆ ลอยเคราะห ซอย 3 ใชชีวิตเปน
กลุมรวมกันโดยทดลองใชชีวิตอยูรวมกัน มีกฎกติกาการพักอาศัย คาน้ําไฟฟา รวมกันจาย หามเสียงดัง หามกินเหลา หามชูสาว หามลักทรัพย
แตเร่ืองอาหารการกิน ตองชวยเหลือตัวเอง (กินใครกินมัน) เพราะงบกลางท่ีจะเอามาดูแลกันในสวนน้ีไมมี ทุกคนหาซ้ือตามตลาด เนนอาหารถุง
หรืออาหารสําเร็จ 

 พอใชชีวิตอยูรวมกันมาเร่ือยๆ โตงก็เร่ิมปรับตัวคิดกันวา ควรจะมีคาอาหารเปนกองกลางจัดการรวมกัน เพราะเราตองมีประชุม
ประจําเดือนกันทุกเดือน จึงทํากิจกรรมรวมกัน เชนรับซ้ือกระดาษในโรงเรียน รับซ้ือขยะรีไชเคิล พอรวมกันทําสักระยะก็เร่ิมคิดท่ีจะอยากพัฒนา
คุณภาพชีวิตรวมกันใหมันดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู เชน มีอาหารกินเพียงพอ ไมตองไปรอซ้ือ และลดคาใชจาย จึงทําโครงการปลูกผักสวนลอยฟา ทํากัน
บนดาดฟาศูนยคนไรบาน หรือบานเต่ือมฝน โดยกลุมเขียวสวยหอมเขามาสนับสนุน นอกจากน้ัน ยังไดเขาไปรวมทํากิจกรรมกับกลุมเขียวสวยหอม
เชน ทํายังไงใหชุมชนสีเขียว การคัดแยกขยะ จนกลุมคนไรบานไดรับรางวัลชมเชย ตอนไปเก็บขยะในงานลอยกระทงในเมืองเชียงใหม เราก็รูสึก
ภูมิใจแลว อยางนอยใหเทศบาล ใหคนในสังคมเห็นตัวตนของกลุมคนไรบาน ทําใหเราคิดวาพวกเราตองปรับเปล่ียนใหทุกคนไดเห็นตัวตนชัดๆ 
วามีศักยภาพ ไมใชข้ีเกียจ  และมีความคิดอยากจะปลูกผัก อยากมีแปลงผักไวเปนอาหาร อยากเขาถึงอาหารท่ีปลอดภัยและม่ันคง จะทํายังไง
ท่ีจะไมตองไปด้ินรนอีก การทํากิจกรรมปลูกผักเปนการใชธรรมชาติบําบัดจิตใจพ่ีนองคนไรบาน เปนเร่ืองของการเขาถึงอาหาร และลดคาใชจาย 
ทํายังไงก็ไดใหมีอาหารเพียงพอ ทํายังไงก็ไดใหพ่ีนองคนไรบานไดพูดคุย แลกเปล่ียนปรับทุกขกัน คลายปมในจิตใจได กลาท่ีจะเปดปมในใจ 
ใชธรรมชาติในการบําบัดจิตใจกันได ขอแคมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน และ เปนการสรางแหลงอาหารของพวกเราเอง แบงปนกัน 
แตตอนน้ีถามวาเพียงพอหรือไม ก็ยังไมเพียงพอหรอก เพราะเราไมมีใครสนับสนุนเต็มเม็ดเต็มหนวยจริงๆ เรายังปลูกผักไดบางสวน เชน พริก 
กระเพรา และหาซ้ือผักท่ีอยากกินมาปลูกเอง อะไรท่ีไมควรจาย ไมควรเสีย พวกเราก็ทําได

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 ทุกวันน้ีโตงรวมกลุมกันมีกิจกรรมลงพ้ืนท่ีไปเยีย่มเยยีนกัน เชน “เดินกาแฟ” เขาไปถามสารทุกขสุกดิบกัน
ซ่ึงตนเคยไดรับโอกาสน้ันมาแลว ก็อยากเอาโอกาสน้ันแบงปนใหกับพ่ีนอง อยางนอยเราพยายามชักชวน 
สรางแรงบันดาลใจใหพวกเราเห็นวา มันไมใชเร่ืองยาก ขอแคคิดวาเราจะตองปรับเปล่ียนตัวเอง เราควรดึง
ศักยภาพของเราออกมาใหคนในสังคมเขาเห็นวาเรามีศักยภาพเทาเทียมกับคนท่ัวไป แตมีพ่ีนองคนไรบาน
บางคนท่ีมีสถานะไมเหมือนชาวบาน บางคนอาจจะมีคดีความแลวหนีมา ก็ไมอยากเปดตัวตน ไมอยากเปดเผย
ใหใครฟง เพราะเรายังไมไดสรางความไวเน้ือเช่ือใจใหกับเขา แตเราอยากทําใหมันเกิดความเปนจริง อยากให
คนอ่ืนไดเห็นและยอมรับเราวามีศักยภาพเทาเทียมกับคนท่ัวๆ ไปในสังคม

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 ทําอยางไรใหเราเขาถึงอาหารท่ีเพียงพอและปลอดภัยกวาน้ี  เราตองมาคุยกันและสรางความเขาใจ
รวมกันใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  การเขาถึงอาหารตองเขาถึงไดทุกคนและถวนหนา ทําอยางไรใหทุกคน
ไดรับสุขภาวะท่ีดีในเร่ืองของอาหาร แตเราก็ไมควรสรางนโยบายอะไรท่ีเกินจริงทําไมได ทุกคนตองมี
สวนรวม มีกระบวนการ ตองใหความรวมมือกันแคคนใดคนหน่ึงทําใหเกิดมันไมได อยากเห็นการนําเร่ือง
อาหารมาเปนสวัสดิการพ้ืนฐานถวนหนาไปเลย

เสียงสะท้อน
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หนุ่ม 
รถพุ่มพวงผู้ต้องการ
ความหลากหลาย

เพศ: ชาย อายุ:  30 ปี
 
สถานะ: สมรส

อาชีพ: ขายอาหาร (รถพุ่มพวง)

ระดับการศึกษา: ปวส.

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : ประกันสังคม

ภูมิหลัง 
 หลังเรียนจบ หนุมเร่ิมทํางานบริษัทเก่ียวกับคลังเซอรวิส จากน้ันออกไปทํางานท่ีบุญสมฟารม สาหรายเกลียวทอง ของอําเภอแมวาง แลว
ออกไปทํางานท่ีโรงงานทําตุกตาของเลนไมของเด็ก แตหนุมมีปญหามือเปนพังผืดจึงออกมาทํางานขับรถขนสงไขไก ฟารมไขไก 99 สันปาตอง 
แตอาการมือเปนพังผืดกําเริบ ไมสามารถจับยึดส่ิงของ หนุมมีอาการลา จึงตัดสินใจลาออกจากงาน ประกอบกับแมของหนุมไปทํางานคัดขาวโพด
ท่ีจุดรับขาวโพดเพ่ือคัดแยกเขาโรงงาน (ฟารมเฮาส) จึงไปชวยแมทํางาน ดวยแมเล็งเห็นวาสามารถขับรถยนตได จึงเสนอตอนายจาง และไดทํา
หนาท่ีขับรถขนสงขาวโพด ทํางานประมาณปกวา แลวออกไปทํางานซีพีออลล (CP All) ทํางานเกือบ 5 ป เพ่ิงออกจากงานเม่ือปท่ีแลว เพราะ
มีอาการหมอนรองกระดูกทับเสน จึงผันตัวมาทํางานขายอาหาร (รถพุมพวง) เพราะแฟนเปนคนเสนอใหมาลองทํา ซ่ึงสถานการณในตอนน้ี 
ยังพอขายไดเร่ือย ๆ โดยมักจะไปขับไปขายตามหมูบานในพ้ืนท่ีและละแวกใกลเคียง แตไมคอย (นอยคร้ัง) เขามาในเขตอําเภอเมือง ซ่ึงสินคาท่ีขาย 
จะมีอาหารแปรรูปบาง มีอาหารสดบาง จําพวกเน้ือไก เน้ือหมู ไปรับมาจากแมคาคนกลาง โดยรับมาเปนชุด ๆ (แยกมาแลว) แลวนํามาขายตอ 
ท่ีตลาดตนแหน (กาดตอนเย็น) และตลาดทุงเส้ียว นวรัฐ (กาดตอนเชา)

 ชนิดของอาหารมีความซ้ํา สินคาไมหลากหลาย 
ลูกคามีความเบ่ือหนาย เพราะอาหารมีทุกวัน อาชีพน้ี
รายไดไมม่ันคง บางวันไดบาง ไมไดบาง อาจจะเพราะ
ไปขายทุกวัน โรคระบาดก็มีสวนทําใหยอดขายในบาง
พ้ืนท่ีลดลง แตปญหาราคาน้ํามันยังคงเปนปจจัยหลัก
ท่ีกระทบตอธุรกิจ ยกตัวอยางเชน พอคาแมคาท่ีเปน
รานอาหารเลือกท่ีจะลดอาหารจานท่ีเปนเน้ือหมู เปล่ียน
มาเปนเน้ือไก เพ่ือลดตนทุน แตก็มีชาวบานบางสวน
ท่ีมีปญหาโรคประจําตัว (โรคเกาท) หลีกเล่ียงเน้ือไก 
จึงเลือกท่ีจะไมทานอาหารท่ีรานอาหารแทน และเจาของ
รานบางคนก็ไมไดอธิบายใหชัดเจนถึงขอจํากัดดาน
ราคาเน้ือหมูเชนกัน 

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 คิดวาชีวิตตองไปตอ มีแผนขยายรถ เพ่ิมพ้ืนท่ีขายสินคา เพราะตอนน้ีพ้ืนท่ีในการขายไมเพียงพอ

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 อยากใหน้ํามันรถลง ราคาอาหารก็จะถูกลง สถานการณทุกอยางตอนน้ีข้ึนอยูกับราคาน้ํามัน 
หากยิง่เพ่ิมสูงข้ึน ราคาสินคาหรืออาหาร (ตนทุน) ก็เพ่ิมสูงข้ึน พอคาแมคาสูราคาไมไหว ชาวบานไมมีรายได
หรือรายไดนอยก็จะไมคอยมาซ้ือสินคา และอยากใหมองเราเปนตลาดนัดเคล่ือนท่ี ซ่ึงเปนท่ีพ่ึงของคน
จํานวนไมนอย มากกวาความเกะกะ โดยหากจะชวยจัดพ้ืนท่ีจอดขายใหไดก็ยิง่ดี 

เสียงสะท้อน
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ศรีนวล
แม่ค้าขายผัก
ผู้ประหยัด

เพศ: หญิง อายุ:  59 ปี
 
สถานะ: สมรส

อาชีพ: ค้าขาย

ระดับการศึกษา: ประถมศึกษาปทีี ่4

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : ไม่มี

ภูมิหลัง 
 แตกอนศรีนวลมีอาชีพทํานา ทําสวน ของตนเอง จะเปนสวนกลวย สวนลําไย มีปลูกขาว ปลูกถ่ัวเหลือง ปลูกยาสูบ ตามฤดูกาลในแตละป 
แตศรีนวลเลิกทําแลวเพราะสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป อะไรก็ไมแนนอน พอเลิกทํานาทําสวนไดซักระยะหน่ึง ศรีนวลจึงหันมาเย็บหมวกฟางขาย
แตก็ยังไมม่ันคงในอาชีพ จึงหันมาคาขายอยูท่ีตลาดประตูเชียงใหม ประจําอยูท่ีน่ีไดประมาณ 30 กวาปแลว ต้ังแตกอนมีลูกจนตอนน้ีลูกอายุ ได 
30 แลว ก็ยังขายอยูท่ีเดิม ในอดีตศรีนวลเคยขายของไดเยอะกวาน้ี เน่ืองจากเม่ือกอนยังไมมีหางสรรพสินคา บ๊ิกซี โลตัส จะมีแคตลาดท่ีจะสามารถ
มาซ้ืออาหารสดได ก็จะมีตลาดประตูเชียงใหม ตลาดสันปาขอย ตลาดสันปาขอย กาดงัว (ตลาดนัดทุงฟาบด) แตในปจจุบันน้ี ท่ีมีหางสรรพสินคา
ตางๆ มากมาย ทําใหคนลดลงอยางมาก โดยเฉพาะมาเจอผลกระทบจากโควิด ท่ีทําใหการขายลดลงไปอีก จากคนท่ีมาซ้ือคร้ังละ 100 บาท 
ก็ลดเหลือ คร้ังละ 50 บาท ลูกคาสวนมากเปนคนท่ัวไป แตชวงน้ีท่ีโควิดเร่ิมดีข้ึนก็มีรานอาหารมาซ้ือบาง ผักตางๆ ท่ีขาย สวนใหญรับมาจาก
ตลาดเมืองใหม และจากตลาดประตูล้ีลําพูนซ่ึงไดมีพอคาคนกลางมาสงจากลําพูน นอกจากน้ัน ศรีนวลไดนําเอาผักจากสวนตนเองมาขายบาง 
โดยมีสามีมารับมาสงขายของทุกๆ วัน ซ่ึงจะมาเปดรานตอน ตี 3 ขายถึง 11 โมง 

 ในทุกวันน้ีศรีนวลไมไดปรับเปล่ียนอะไรมาก
ไปจากเดิม ยังขายของเหมือนเดิมในทุกๆ วัน ไมตอง
ไปตามเทรนด หรือความนิยมตางๆ ในสมัยน้ีมาก เพราะ
ความนิยมเหลา น้ันเ ด๋ียวมันก็ เป ล่ียนไปเร่ือยๆ  
ทุกอยางมีการเปล่ียนแปลง ส่ิงของตางๆ แพงข้ึนทุกป
แคเราอยูกับครอบครัวก็มีความสุขแลว ศรีนวลยอมรับ
วาตนไมไดสนใจนักกับท่ีมาของอาหารวาแหลงผลิต
อยูไหนบาง และผลิตแบบไหน ใสสารเคมีมากหรือเปลา 
เพราะผูซ้ือท่ัวไป เขาไมสนใจถามเร่ืองพวกน้ีกัน เขา
ซ้ือตามราคาถูกแพงเปนหลัก สวนคนท่ีมีกําลังจายแพง
กวาเพ่ืออาหารท่ีปลอดภัยกวา เขาก็จะมีแหลงเฉพาะ
ของเขา 

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 ในชวงบ้ันปลายของชีวิต ศรีนวลก็ไมไดมีเปาหมายอะไรแลว ตนมีลูกมีครอบครัว มีคนท่ีพรอมจะดูแล
ในตอนท่ีแกแลว ถาหากเลิกขายของไปก็นาจะยังไปสวนบางเปนบางวัน แคน้ีก็มีความสุขแลว สําหรับแรงจูงใจ
ในการเลือกกินอาหารก็ตองดูสุขภาพของตนเองดวย ไมกินของดิบ กินแตของท่ีปรุงสุกแลว นําเอาผักท่ีตนเองได
ปลูกไวมาปรุงอาหาร เพราะไมไดใสสารเคมีใดๆ ลงไปในผัก นาจะปลอดภัยมากกวาผักท่ีขาย

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 ศรีนวลคิดวาเราควรชวยกันประหยดั เพราะราคาของตอนน้ีแพงข้ึนมาก ไมวาจะเปนผักตางๆ อาหาร
สด หมู ปลา ไก ทุกอยางมีราคาสูงข้ึน กินผักเยอะๆ ผักบางชนิดมีประโยชนกับรางกายมาก ถาปลูกผัก
กินเองไดก็ทําเลย เพราะการหาเงินในชวงน้ีหายาก อะไรท่ีประหยัดไดก็ประหยัดไปกอน อยาประมาท
ในการชีวิต และคูขนานกันรัฐก็ควรเขามาชวยคนคาขายในตลาดสดใหมากข้ึน ท้ังเร่ืองสุขอนามัย 
เร่ืองคาเชาแผง และเร่ืองความปลอดภัย สวนคนในพ้ืนท่ีเองท่ีผลิตอาหารปลอดสารมาจําหนายในตลาด
ชุมชนก็ควรไดรับการสงเสริมใหขายไดในราคาท่ีเปนธรรมมากข้ึนตามตนทุนการผลิตของเขา

เสียงสะท้อน
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ป้าแอร์
แม่ค้าแบบขายเองส่งเอง

เพศ: หญิง อายุ:  59 ปี
 
สถานะ: สมรส

อาชีพ: ค้าขาย

ระดับการศึกษา: ประถมศึกษาปทีี ่4

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  ชุมชนควรค่าม้า 
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภูมิหลัง 
 ปาแอรเปนคนเชียงใหมโดยกําเนิด เกิดท่ีชุมชนควรคามา แมวาตอนน้ีจะไมไดอยูท่ีบานน้ีเพราะไดขายไปและยายไปอยูยานสันติธรรมแทน
สมัยกอนปาแอรคาขายและขายอาหารตามส่ังอยูบาน แตพอยายมาอยูสันติธรรมก็ไมมีทําเลท่ีจะตองขายอาหารตามส่ัง หองก็แคบหนาบานก็แคบ
แถวน้ันมีรานขายอาหารจํานวนมาก ทําเลไมดีปาแอรก็เลยไมขาย ถึงขายก็สูไมไดเพราะเขามีขาประจําอยูแลว ก็เลยคิดกันสองคนกับลุง ลูกเตา
ก็ไมมี คิดวาขายตามรายชุมชนดีกวา ตอนน้ีปาแอรจึงเปล่ียนมาขายอาหารทางออนไลนเปนอาหารพ้ืนเมือง รับออเดอรทางไลนจากเพ่ือนๆ  
และลูกคาประจํา รวมถึงรับทําอาหารกลองดวย ถาเปนวันศุกร ตองทําอาหารเพ่ิมข้ึนมาหน่ึงเทาเพราะขายสองคร้ัง ตอนเชาสงออนไลน ตอนบาย
ก็จะไปขายถนนวัฒนธรรมลามชาง ปาจะเปล่ียนเมนูไปเร่ือย ๆ  บางคร้ังก็จะถามลูกคาวาจะกินอะไร โดยจะเนนอาหารพ้ืนเมือง มีกลุมไลนประมาณ 
30-40 คน แลวก็ไลนถามเพ่ือน ๆ  อยางนอยเขาส่ังแค 20 คน ปาก็พออยูไดแลว โดยมีกําไรโดยเฉล่ียแควันละ 200-300 บาท ประมาณ 7,000 บาท
ตอเดือน (ชวงโควิด รายไดลดลงคร่ึงหน่ึง ท้ังยอดคนซ้ือและยอดส่ังลด) คุมแคคาอาหารหมาแมว คนก็กินเงินเดือนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
นอกจากน้ัน ปายังเปน อสม. ไดเงินชวยเหลือ 1,000 บาท และเงินผูสูงอายุอีก 700 บาท 

 ปาแอรตองซ้ือของสดมาจากตลาดเมืองใหม 
ตลาดชางเผือกซ้ือไมไดเพราะเขาก็รับมาขายตออีกที 
แลวซ้ือท่ีตลาดเมืองใหมเราไดราคาสง ถาซ้ือท่ีตลาด
ชางเผือกตลาดใกลบานมันแพง ขนาดแมคาเน้ือหมู
ยังไปรับของตลาดเมืองใหมมาขาย เร่ืองความสดของ
วัตถุดิบ สวนมากก็จะปนๆ กันไป บางวันก็สดบางวัน
ก็ไมสด แลวตอนน้ีหมูก็ถูกสงมาจากเมืองจีน รานหมู
ท่ีถูกๆ บางท่ีถาไปซ้ือท่ีฆาใหมๆ ก็จะแพง แตถาเรา
ไปซ้ือหมูของซีพีเปนแพ็คๆ ก็จะไดราคาถูกหนอย 
แตไมสดมันแชแข็ง เอามาทําอาหารมันไมอรอย 
ปาแอรชอบซ้ือหนาเขียง ถาเราซ้ือมาขายเขาก็ลดราคา
ใหหนอย ไมเยอะ แตพวกผัก ซ้ือจากตลาดเมืองใหม 
ซ้ือเปนถุงไปเลย อยางมะเขือเทศ เราใชทําเมนูไดหลาย
อยาง แกงอะไรเราใชไดหมด ถาเปนพวกมะเขือ ถาเหลือ
เราเอามาพลิกแพลงได จากตํามะเขือ ก็มาผัดมะเขือ 
คือซ้ือยกถุงจะไดถูก ซ้ือเปนกิโลจะแพง ตองรูจัก
จายตลาดดวย

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 ปาแอรเห็น Grab เปนแรงจูงใจ ทําแบบน้ันดีกวา ขายเองสงเอง ขายพรรคพวกเดียวกัน หลายคน
บอกปาแอรวาทําไมไมไปท่ีบริษัทแลวบอกเขาวาปาจะทําหนาบาน ใหพวก Grab มารับมาสงอาหาร 
แตปาแอรไมเอาเพราะเห็นกําไรก็ไดไมเทาไหรแตตองหักคานูนคาน่ี และเราก็ไมมีท่ีขายหนาบานและ
ไมอยากไปขายตลาด พอถามันมานอยก็เจง ปาก็เลยสงเองถามลูกคาเองทางไลน 

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 ส่ิงท่ีพอทําไดในการเพ่ิมความสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบคือการท่ีปาแอรเอาผักมาแช โดยทํา
อีเอ็มเอง (หัวเช้ือผสมกากน้ําตาลใชลางผัก) เกลือก็ใชไดกับกะหล่ํา ตองรูดวยวาผักอันไหนมันแพอะไร 
บางอยางถาใสผิดหรือมากไปมันก็เห่ียว ตองเรียนรูดวย ปาแอรขยนัเปดดูในโซเชียล อยางไปซ้ือของลืม
เบิกเงิน ทําไงดี ก็ตองสแกนจาย ตองเรียนรูถึงอายมุากก็ตองเรียนรูใหได เรียนหลาย ๆ คร้ัง เสร็จแลวก็เอามา
ผนวกกันกับการคาขายของเรา มันก็เปนผลดีกับเรา สวนน้ีถารัฐมาชวยพอคาแมคาสูงวัยดวยก็จะดีมาก

เสียงสะท้อน
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นุช 
Young Smart
Farmer

เพศ: หญิง อายุ:  39 ปี
 
สถานะ: โสด

อาชีพ: นักธุรกิจเกษตร 

ระดับการศึกษา: ป.ตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) มธ., ป.โท นวัตกรรม.การ
จัดการ การจัดการมหาบัณฑิต ม.มหิดล, 
ป.โท สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : ไม่มี

ภูมิหลัง 
 ท่ีบานนุชมีสวนเกษตรเปนสวนผลไมอยูแลว เดิมทีทําเกษตรเชิงเด่ียว และตอมาพัฒนาเปนเกษตรแบบผสมผสาน มีปลูกลําไย มะมวง 
และแกวมังกร ทํามาต้ังแตรุนคุณตาคุณยาย ซ่ึงพอปจจุบันท่ีนุชเขามาทําก็ไดเปล่ียนวิถีมาทําเปนเกษตรอินทรีย จากท่ีเม่ือ 6 ปท่ีแลวเรียน
สาธารณสุข พอมีความรูความเขาใจก็เลยเปนหวงท่ีบานเร่ืองสุขภาพมากข้ึน และพบวาคุณตาเสียชีวิตจากมะเร็งปอดท้ังท่ีไมไดสูบบุหร่ีเลยคิดวา
เปนเพราะสารเคมี จากอาหารท่ีรับประทานกัน จึงทําใหนุชเร่ิมตนท่ีตัวเองดวยการทําสวนผลไมของท่ีบานเปนแบบเกษตรอินทรีย และเร่ิมเขาไป
รวมกลุมกับคนท่ีทําเร่ืองเกษตรอินทรียในเชียงใหมอยูระยะหน่ึง จากน้ัน ปท่ีแลว นุชไดไปสมัครเขารวมโครงการ Young Smart Farmer ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงไดเรียนคอรสเรียนตาง ๆ และได คอนเนคช่ันจากเกษตรคนอ่ืน ซ่ึงนุชก็ไดรับคําแนะนําท่ีดี เชน การแนะนําให
นําผลิตผลไปตรวจสอบสารตกคางดวยตนเอง ซ่ึงถึงแมจะออกคาใชจายเองแตก็รูผลรวดเร็ว และสรางความม่ันใจวาท่ีเราทําเกษตรอินทรียมาแลว
ไดผลผลิตท่ีปลอดภัยจริงไมมีสารตกคาง  ท้ังน้ี เน่ืองจากนุชจบมาจากหลายสถาบัน ทําใหไดใชเครือขายออนไลนท่ีสถาบันตาง ๆ เหลาน้ันพัฒนา
ข้ึนเพ่ือเปนชองทางจําหนายชวงโควิด เชน จุฬามารเก็ตเพลส และ ธรรมศาสตรและการฝากราน และดวยความท่ีตัวเองมีรานกาแฟจึงโพสตขาย
ท่ีเฟสบุคเพจของรานกาแฟตัวเองดวย นอกจากน้ี เคยทําแปรรูป เชน แยมผลไม เพ่ือจําหนายในรานกาแฟของตัวเอง แตตอนน้ียอดขายผลไม
ของสวนตัวเองคือมีจองลวงหนาไวแลว 1 ป จึงไมไดเนนเร่ืองการแปรรูป 

 พอนุชต้ังใจวาจะทําเกษตรอินทรียก็ไมใชเคมีเลย 
แมแตยาฆาหญา แมจะมีปญหาบาง เชน แมลง
ก็ใชวิธีหาผูรู ปรึกษาผูรู หรือหาความรูโดยไปลงเรียน
กับ ม.แมโจ และ ม.เกษตรฯ กําแพงแสน เพ่ือใชสาร
ชีวภัณฑกําจัดแมลง โดยมองวาคําวา smart ไมจําเปน
ตองใชเทคโนโลยีเทาน้ัน แตคือการเปนเกษตรกรท่ี
ฉลาดคิด รูจักหาขอมูล รูจักใชเครือขาย และพัฒนา
ประสบการณ มากกวาการเนนทําดวยวิธีการแบบเดิมๆ 

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 การท่ีนุชมาเปนนักธุรกิจเกษตรรุนใหมท่ีเชียงใหม แรงจูงใจหลักคือ ครอบครัว โจทยคือทํายังไงก็ไดให
มาอยูท่ีเชียงใหม เพราะครอบครัวของนุชอยูท่ีน่ี และอยากทําอาชีพเกษตรใหดี อาจเปนเพราะเดินทางเยอะดวย 
ทําใหเห็นประสบการณจากท่ีอ่ืน ๆ กวา 40 ประเทศ ซ่ึงเห็นเลยวาเกษตรกรท่ีอ่ืนเปนคนรวย มีท่ีดิน มีเกียรติ 
เปนผูผลิตอาหารเล้ียงคนอ่ืน นุชเลยอยากจะพิสูจนและทําใหไดแบบน้ันบาง

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 การเขามาอยูในกลุม Young Smart Farmer ไมใชเร่ืองยาก คอนขางเปดกวาง มีเพียงเร่ืองกรอบ
อายท่ีุไมเกิน 45 ป และลงทะเบียนเปนเกษตรกร แตหากจะไดรับการระบุวาเปน Young Smart Farmer 
คือตองอยูเรียนและทํากิจกรรมตาง ๆ จนจบโปรแกรม ซ่ึงบางคนอาจไมไดตองการขนาดน้ัน หรือไมมีเวลา
ก็อาจไมไดอยูจนจบ นอกจากน้ี ยงัรูสึกวาการจะหาคนทําผลิตผลเดียวกับเราและเนนอินทรียเหมือนเราใน
กลุมเพ่ือปรึกษากันอาจยังยาก หรือพอทําธุรกิจเดียวกันก็ยังมีการแขงขัน หรือบางทีพอผลผลิตเราขาย
ไดดีมากเพราะเปนออแกนิคแทและมีการรับรอง ก็อาจมีคนมาขอใหชวยเอาของเขามาขายบางแตบางที
เราไปลงพ้ืนท่ีพบเลยวาไมใชอินทรียก็ไมสามารถชวยได เพราะจะทําใหภาพรวมของเกษตรอินทรียไดรับ
ผลกระทบไปดวย กลไกการควบคุมคุณภาพ และกลไกการพัฒนาระบบรับรองตางๆ จึงจําเปนมาก คูขนาน
ไปกับกลไกการชวยเหลือฟูมฟกใหคนรุนใหมสามารถสรางงานสรางรายไดจากการลงมาทําเกษตรไดจริง 

เสียงสะท้อน



spp.cmu.ac.th

City Food Policy
Empathetic Policy Design

เพิก
เกษตรกรผู้มี
ความแน่วแน่ สู้ชีวิต

เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี
 
สถานะ: สมรส

อาชีพ: เกษตรกร

ระดับการศึกษา: ปวส.

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน 
  จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : ไม่มี

ภูมิหลัง 
 เพิกเปนคนเชียงใหม หลังจากเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชียงใหม จนจบปริญญาโท 
เม่ือป 2542 เพิกจึงกลับมาท่ีบานเกิดท่ีตําบลแมทา 
อําเภอแมออน และไดรวมกิจกรรมกับกลุมเยาวชน
ซ่ึงเร่ิมออกมาทํางานประมาณป 2544 เปนเจาหนาท่ี
สงเสริมเกษตรอินทรียของ Green Net ท่ีกรุงเทพ 
แตทํางานในพ้ืนท่ีบานเกิดของตัวเอง ทํางานไดเกือบ 
10 ป ไดลาออกมามีครอบครัวและหันมาทําสวน
เกษตรอินทรีย ทวารายไดไมเพียงพอท่ีจะทําใหสราง
อนาคตท่ีดีเพ่ือครอบครัวได เพิกจึงเดินทางไปทํางานท่ี
เกาหลีใต 2 ป เพ่ือเก็บเงิน หลังจากน้ันเพิกก็กลับมา
ทําสวนเกษตรอินทรียและขายของท่ีขวงเกษตร
อินทรียเชียงใหม

 เพิกคิดวาอาหารเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญมาก
ในการดํารงชีวิตของมนุษย หากอยากมีความม่ันคงใน
ชีวิต เร่ืองอาหารก็เปนสวนสําคัญมาก ถาเราสามารถ
พ่ึงพาตัวเองไดในเร่ืองของอาหาร ซ่ึงอาหารท่ีทําเอง
มักจะมีความปลอดภัย เรียกวาเปนพ้ืนฐานของการใช
ชีวิตในการทําส่ิงท่ีสําคัญตอไป และมันไดสะทอนถึง
ความม่ันคงของอาหารของอาชีพเกษตรกรอีกดวย เพราะ
อาชีพเกษตรกรกอนน้ีสวนใหญเนนเร่ืองของรายได
 เม่ือมองถึงอาหารมักจะนึกถึงปจจัย 4 

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 เพิกวางเปาหมายใหถึงและออกแบบการเดินทางไปหาเปาหมายใหได  ครอบครัวเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ
ท่ีทําใหเราไดใชชีวิต อยากทําส่ิงดีๆ ใหคนในครอบครัว คนรอบขางใหไดรับแตส่ิงดีๆ เชน ในเร่ืองของอาหาร
จึงอยากผลิตอาหารท่ีมีความปลอดภัยใหมากท่ีสุด เพราะอยากใหครอบครัวไดกินของดีๆ ตอนน้ีไดเร่ิมทํา
ผลไมแปรรูปท่ีเปนผลผลิตของเกษตรอินทรีย และรวมกลุมกันเล้ียงไกอินทรียกับเพ่ือนท่ีแมทา 

 คนสวนใหญไมคอยพ่ึงพาตัวเองในการหาอาหาร ในการใชชีวิตในสวนตางๆ พ่ึงพาคนอ่ืนเยอะข้ึน 
มีการซ้ืออาหารเพ่ิมมากข้ึนท้ังๆ ท่ีบางอยางก็สามารถปลูกเองได ซ่ึงเรามักจะถูกปลูกฝงมากับความงาย 
ความสะดวก เลยไมไดเนนในเร่ืองการปลูก เม่ือซ้ือมาตองเพ่ิมคาใชจายในครัวเรือน ไมรูแหลงท่ีมา ไมรู
ความปลอดภัยในเร่ืองของอาหาร ยิง่ในเมืองยิง่มีความเปราะบางมาก คนในเมืองไมสามารถผลิตเองได มักจะ
ซ้ือและพ่ึงพาจากคนอ่ืนเกือบ 100%  มีคนจํานวนนอยมากท่ีใสใจในเร่ืองของแหลงท่ีมาของอาหาร และ
สวนใหญเนนปริมาณและราคาถูก ซ่ึงในอาหารท่ัวไปมักจะมีสารเคมีท่ีตกคาง เพราะคนผลิตท่ัวไปเขาใชสาร
เคมีเพราะมองวาเห็นผลเร็วกวา อีกท้ังไมวาจะปลูกแบบไหน ราคาขายในตลาดสดชุมชนท่ัวไปก็ไมตางกัน
อยูแลว สงผลตอเร่ืองสุภาพและของผูบริโภค ในขณะท่ีรัฐก็ไมไดเขามาชวยอยางจริงจังในเร่ืองของการทําให
เกษตรอินทรีย/ปลอดสารสามารถเขาถึงไดท่ัวไปแมในตลาดสดชุมชนและรถเร ไมใชเฉพาะในรานโมเดิรนเทรด
และตลาดสีเขียวท่ีมีอยูนอยและหางไกล รวมถึงไมไดมาสงเสริมประชาชนท่ัวไปใหสามารถผลิตอาหารเอง
ไดมากข้ึนนัก ท้ังในเชิงความรู นวัตกรรม และปจจัยการผลิต โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเพาะปลูก ซ่ึงขณะน้ี
ในเมืองเชียงใหมมีท่ีรกรางวางเปลาและดาดฟาอาคารท่ีไมไดใชประโยชนอยูเปนจํานวนมาก

เสียงสะท้อน

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต
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ปอ๊ป
เจ้าของร้านกาแฟ
ผู้รักสุนทรีย์

เพศ: ชาย อายุ:  52 ปี
 
สถานะ: โสด

อาชีพ: เจ้าของกิจการร้านกาแฟและทีพั่ก
 (ทีมี่อาหาร ขนมและเครือ่งดืม่ด้วย)

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ท่ีอยู่ปจัจุบัน: ชุมชนวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  
  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
       (บัตรทอง) และ คนละครึง่

ภูมิหลัง 
 ปอปเกิดท่ีเชียงใหม ยายไปอาศัยท่ีกรุงเทพต้ังแตยงัเล็ก เติบโตท่ีกรุงเทพและเรียนจบดานจิตรกรรม  ทํางานเก่ียวกับดานโฆษณาและออกแบบ
ประมาณ 15 ป หลังจากน้ันปอปตัดสินใจยายมาเชียงใหม เหตุผลท่ียายเพราะเชียงใหมมีความพอเหมาะ เปนเมืองท่ีไมชนบทมากจนเกินไป
ยังสามารถใชความรูความสามารถเล้ียงปากทองได ซ่ึงเมืองน้ีไมเหมือนกรุงเทพ ไมนาเบ่ือ ไมนาปวดหัวมาก หลังจากท่ีปอปผานการตระเวนเท่ียวดู
หลาย ๆ จังหวัด ในชวงท่ีระหวางทํางานและเท่ียวไปดวย ไดไปเห็นหลาย ๆ เมือง รูสึกชอบทางเหนือ และชอบเชียงใหมเปนพิเศษ ปอปก็เลย
ตัดสินใจข้ึนมาอยูท่ีเชียงใหม มาทํางานท่ีเชียงใหมไดประมาณ 20 ป อาชีพคือเปนเจาของธุรกิจรานกาแฟและท่ีพัก ท่ีมีอาหาร ขนมและ
เคร่ืองด่ืมดวย

 ปอปคิดวาธุรกิจท่ีทําเก่ียวของกับการบริโภค
ของคน แตเปนในลักษณะของการบริโภคท่ีนอกเหนือ
จากการกินเพ่ืออยู ลักษณะเปนการกินเพ่ือความ
สุนทรีย เพลิดเพลิน เพ่ือการใชเวลาในการสนทนา
มากกวา เพราะการกินไมไดมีในแบบเดียว ไมได
เฉพาะใหมีแรงทํางาน การกินก็มีสวนอ่ืน ๆ ดวย เชน 
การเขาสังคม การสรางความบันเทิงใจ (จากเวลา
เครียด ๆ ก็มีความอยากกินกาแฟ ขนม หรือไอติม)
 ถือวาเปนการกินอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงคิดวาเปนความสําคัญ
ในชีวิต พูดอีกแงคือบทบาทของอาหารมีหลายระดับ 

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 สวนตัวปอปมองวารานกาแฟเปนสถานท่ีท่ีสามารถใชเวลาในการผอนคลาย และสังสรรคไดดวย 
นอกจากน้ันก็ยังสามารถเช่ือมโยงไปกับธุรกิจอาหาร โดยตนน้ันอยากทําแนวเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงก็เผชิญอุปสรรค
หลายประการ โดยเฉพาะการเขาถึงวัตถุดิบท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีราคาท่ีไมผานพอคาคนกลาง

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 ปอปวาเมืองเชียงใหมเปนเมืองกาแฟ แตธุรกิจกาแฟลวนตองดูแลตัวเองทามกลางคูแขงท่ีมากข้ึน
และลูกคาลดลง สําหรับรานกาแฟท่ีอยากมีอาหารเพ่ือสุขภาพดวย จะเจอความยากหลายอยาง ท้ังการหา
แมบานหรือคนในครอบครัวท่ีสามารถทําอาหารเปนเพ่ือลดตนทุน อยางผูประกอบการท่ีอยูคนเดียว หรือ
ใชชีวิตอยูตามท่ีพักตาง ๆ การตระเตรียมก็จะเปนเร่ืองยากมาก และแมเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีตลาดหรือ
รานท่ีเปนแหลงผลผลิตทางเลือกอยูบาง แตราคาก็สูงมาก ซ่ึงนาแปลกใจท่ีบานเมืองเปนแหลงผลิตอาหาร 
แตทําไมสินคา พืชผัก เน้ือสัตว ส่ิงท่ีผูคนซ้ือมาบริโภค ราคาถึงแพง ยิง่ปลอดภัยยิง่แพงข้ึนไปอีก ถาไปใน
แนวน้ีรานคงไปไมไหว แถมกินอยูแพงแลว เกษตรกรก็ยงัยากจนอยู จนนาสงสัยวาสวนตางตรงน้ันไปอยู
ท่ีไหน ขาวของแพงควรจะมีคําตอบไดวาเกษตรกรควรจะมีอยูมีกินมากกวาน้ี

เสียงสะท้อน
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ต๋ี
แรงงานรับจ้างทําสวน

เพศ: ชาย อายุ:  42 ปี
 
สถานะ: สมรส

อาชีพ: รับจ้างก่อสร้าง, รับจ้างทําสวน ทําไร่

ระดับการศึกษา: ไม่ได้เรียน

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย  
  จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : บัตรทอง

ภูมิหลัง 
 ต๋ีมาจากอําเภอแมวาง แตเดิมประกอบอาชีพเกษตรกร มีสวนผลไม (สม, ล้ินจ่ี) เปนของตนเอง เปนสวนท่ีใชสารเคมี เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลผลิต 
ซ่ึงราคาจะมีการผันแปร ไมคงท่ี ในปท่ีราคาผลผลิตเพ่ิมข้ึน รายไดตอบแทนจะเพียงพอตอการตอยอดในคร้ังถัดไป แตหากไมเพียงพอก็ตองจํายอม
ตอไป ภายหลังต๋ีจึงเลือกเดินทางไปทํางานรับจางกอสรางท่ี กทม. และจังหวัดระยอง อาศัยอยูเพียง 2-3 ป เพราะคาแรงไมเพียงพอตอคาใชจาย 
ท้ังท่ีพักอาศัย รวมถึงคาอาหารการกิน ท้ังยังมีชวงไมมีงาน ต๋ีจึงมักจะเดินทางกลับมาทําสวนท่ีบานอยูเปนระยะ ภายหลังต๋ีจึงยายกลับมาอยูท่ี
จังหวัดเชียงใหมไดเกือบ 19 ป เม่ือกลับมาอยูเชียงใหม ต๋ีเลือกท่ีจะหาท่ีพัก (เชา) รวมกับกลุมคนท่ีทํางานดวยกัน และมีนายจางใหท่ีพักอาศัยอยู
หองแถวในสวนลําไย ในฤดูกาลท่ีมีผลผลิตก็จะมาทํางานในสวนลําไย แตเม่ือมีงานกอสราง มักจะมีนายหนามาติดตอใหต๋ีไปทํางาน โดยจะรับ
หนาท่ีเปนชางเช่ือมเหล็ก ดูแลงานเช่ือม/ตอ บางคร้ังก็จะมีนายจางติดตอมาโดยตรง รับงานเหมารวมกับกลุมคนทํางานดวยกัน รวมถึงงานทําสวน
หรืองานในไรเชนกัน โดยรายไดจากงานทําสวน จะประมาณ วันละ 300 – 400 บาท ในสวนของงานกอสราง (รับจางเปนรายวัน/เหมาเปนช้ินงาน) 
จะไดรับคาแรงประมาณ 500 – 600 บาท ตามความเหมาะสมและขอตกลงซ่ึงกันและกัน

 ปจจุบันรายไดต๋ียังอยูในชวงไมม่ันคง เน่ืองดวย
โรคโควิด-19 สงผลใหชวงระยะ 2 ปท่ีผานมา ไมมีงาน 
สวนของผลผลิตทางการเกษตรก็ตกต่ําลง ชวงตนปท่ี
ผานมาสถานการณของการจางงานกอสรางเร่ิมดีข้ึน
 แตกลับตองมาเผชิญกับปญหาราคาน้ํามันท่ีเพ่ิมสูง 
ทําใหราคาขาวของ รวมถึงสินคา อาหารการกิน ยังคง
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จึงเลือกวิธีการจับจายซ้ือของ
โดยการไปตลาดในชุมชน พ้ืนท่ีใกลเคียง และลดการ
ไปจายตลาดท่ีไกล หรือตลาดท่ีมีสินคามากกวา อาจ
ดวยมีรถพุมพวงเขามาขายสินคาในเขตท่ีพักอาศัย
เปนประจําทุกวันพุธ รวมไปถึงมักจะซ้ืออาหารสดมา
ทําอาหารเอง มากกวาจะซ้ือแบบพรอมทาน นอกจาก
จะชวยลดคาใชจาย ยังชวยลดความเส่ียงของโรคโควิด
อีกทาง แมวาสภาพท่ีพักไมเอ้ือตอการประกอบอาหาร
มากนัก

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

 ต๋ีประคับประคองคาใชจายในครอบครัว และดวยอาชีพในปจจุบัน มีแรงงานเพ่ิมมากข้ึน จึงหวังวาจะ
มีการจางงานใหมากพอตอจํานวนแรงงาน และเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัว สวนท่ีตองมาเปนแรงงาน
รับจางทําสวนคนอ่ืน เพราะตนเขาไมถึงท่ีดินและไมมีทุนของตนเอง

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 ต๋ียงัไมไดข้ึนทะเบียนเปนคนไทย สิทธิพิเศษบางอยาง (เชน บัตรสวัสดิการรัฐ) จึงยงัไมสามารถ
เขาถึงได โชคยงัดีท่ีบุตรหลานท่ีเกิดมาไดรับสิทธิเหลาน้ันแลว อีกท้ังตนยงัมีคาแรงท่ีไมสัมพันธกับคาครองชีพ
ท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะคากินอยู 

เสียงสะท้อน
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นุ๊ก
จากไกด์ สู่ไรเดอร์

เพศ: ชาย อายุ:  44 ปี
 
สถานะ: สมรส

อาชีพ: ไกด์ / คนขับมอเตอร์ไซต์ขนส่งอาหาร  

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ท่ีอยู่ปจัจุบัน:  ตําบลสันทรายน้อย 
  อําเภอสันทราย  จ.เชียงใหม่

สวัสดิการแห่งรัฐ : ประกันสังคม มาตรา 39

ภูมิหลัง 
 นุกเรียนจบเก่ียวกับศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็มีความรูสึกวาอยากเปนไกด เพราะตนพูดไดท้ังภาษาอังกฤษและ
ภาษาสเปน และไดมีการไปลงพ้ืนท่ีท่ีวัด หรือท่ีตางๆ มาเยอะ เลยอยากเอาความรูท่ีมีมาใชในการเปนไกด ในชวงท่ีเรียนจบชวงแรกตอนน้ันนุก
ยังไมไดใบอนุญาตบัตรไกด เลยตองไปทํางานอ่ืนท่ีอ่ืนกอน ก็ไดเขาไปทํางานโรงแรม พอทํางานไดซักพักจากน้ันนุกก็ลาออกไปทําพวกงานกราฟฟก 
เพราะใชโปรแกรม Photoshop และ Adobe Illustrator ได แตก็ยังอยากท่ีจะเปนไกด ก็เลยไปขอหัวหนางานเรียนบัตรเปนไกด จากน้ันพอได
บัตรไกดและจะออกมาเปนไกด จังหวะชีวิตมันไมพอดี เลยตองทําใหไปทํางานท่ีสนามกอลฟกรีนวัลเลย จากน้ันเจอไกดท่ีเอาแขกมาตีกอลฟ ก็ได
เขาไปคุยในฐานะพนักงานในสนามกอลฟคนหน่ึง แตคุยกันไปคุยกันมาก็คุยกันถูกคอ นุกเลยไปสมัครงานท่ีออฟฟศของเขาและไดเปนไกดมาจนถึง
ทุกวันน้ี ประมาณ 20 ปไดแลว โดยเปนไกดพานักทองเท่ียว เท่ียวเมืองไทย มีพ้ืนท่ีในเชียงใหมเปนพ้ืนท่ีหลักในการทํางาน แตก็สามารถออกไปตาง
จังหวัดได ซ่ึงชวง 2 ปท่ีผานมาท่ีมีโควิดระบาดอยางหนัก ทําใหนุกตองหยุดงานไปเพราะไมมีทัวรเลย การทองเท่ียวหยุดชะงัก เราก็ตองหาอาชีพ
อะไรทําไปกอน ซ่ึงไมอยากลงทุนเปดรานอาหาร เพราะคูแขงเยอะเลย เราก็ตองเลือกส่ิงท่ีมีอยูแลวมาตอยอด คือ เราข่ีมอเตอรไซคอยูในชีวิต
ประจําวันอยูแลว น่ันจึงทําใหตัดสินใจมาเปนคนขับรถขนสงอาหาร โดยท่ีไมไดแคขนสงอาหาร แตยังเปนวินมอเตอรไซค และสงของอีกดวย 

 นุกคิดวาในปจจุบันการเขาถึงอาหารงายข้ึน  
อาหารแตละประเภทก็เพ่ิมมากข้ึนดวย แมคาเยอะข้ึน 
อาหารคลีน อาหารเจ อาหารออแกนิค แตอาหารเหลา
น้ีก็ยังคงมีราคาท่ีสูงกวาอาหารท่ัวไป เพราะมี
กระบวนการผลิตท่ีแตกตางจากท่ัวๆ ไป และถาหาก
ไมอยากไปเลือกซ้ืออาหารเองท่ีหนาราน ก็จําเปนท่ีจะ
ตองจายเงินเพ่ิมใหกับการท่ีมีคนขับรถเอาอาหารไป
สงถึงท่ีทํางาน หรือท่ีบาน 

ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ

นุก

 นุกมีอาชีพการงานก็โอเคอยูแลวเปนไกดในชวงเวลาท่ีมีงาน และเปนคนขนสงอาหารในเวลาท่ีไมไดทํางาน
ไกด  ทําใหนุกมีเวลาอยูกับตัวเองและครอบครัว มีเวลาในการเลือกซ้ืออาหารในแตละม้ือ เนนอาหารท่ีไม
แพงมาก พอกินได เพราะเปนคนไมคอยใชเงินฟุมเฟอย แตก็หวังวาไรเดอรประเทศน้ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
กวาน้ี หลายคนบนใหฟงวาเงินท่ีไดมาเทียบกับคาอาหารการกินแลวก็แทบจะไมมีโอกาสจะเก็บหอมรอมริบอะไร

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 นุกไมอยากใหอาหารมันแพง ของบางอยางอรอยก็จริงแตมีราคาแพงเกินไป เราก็ไมสามารถท่ีจะบริโภคได
ก็คิดวามันส้ินเปลือง แตในปจจุบันตอนน้ีการหาอาหารมันงาย ส่ิงสําคัญจึงตองดูแลสุขภาพของตนเอง
และคนรอบขางเนนอาหารท่ีถูกและมีประโยชน กินผักออแกนิคบางถามีโอกาส เพราะผักเหลาน้ีหาซ้ือไดงาย
แลว โดยในอนาคตมีโอกาสหาอาหารไดงายยิง่ข้ึนไปอีก เพราะชองทางส่ังอาหารออนไลนมีมากข้ึนเร่ือยๆ 
ของทุกอยางแทบจะสงไดหมด แตก็ตองใหความสําคัญกับความเปนอยูของไรเดอรมากข้ึนดวย ตอนน้ีเรา
ไดรับคาบริการท่ีนอยลงตอรอบ ทามกลางสภาวะท่ีราคาน้ํามันแพงข้ึน คาอาหารตางๆ ก็แพงข้ึน แมแต
อาหารริมทาง และการมีคูแขงหลายราย ทุกวันน้ีตนมองวาโอกาสในการลืมตาอาปากของไรเดอรแทบไมมี 
แคสามารถอยูไดไปวันๆ ท้ังท่ีสงอาหารใหคนอ่ืน แตหลายคนตองอยูอยางอดม้ือกินม้ือ 
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ภูมิหลัง 
 บานเกิดลุงวุฒิแตเดิมอยูท่ีเชียงดาว ตําบลเมืองคอง มาอยูเชียงใหมต้ังแตอายุ 16-17 ป มาเพราะมาเรียนหนังสือ หลังจากเรียนหนังสือจบ
ชวงแรกๆ ลุงวุฒิไปเปนครูบนดอยท่ีแมแตง เปนเวลา 3-4 ป จากน้ันก็ออกมาทํางานบริษัท พอทํางานบริษัทไดสักระยะหน่ึงก็ลาออกจากบริษัท 
เน่ืองจากรูสึกเบ่ือความวุนวายท่ีเมืองกรุง การใชชีวิตทุกอยางเปนเร่ืองท่ียากมากๆ ในทุกวัน  พอดีมาเจอท่ีท่ีสุเทพ ลุงวุฒิเลยลงหลักปกฐาน
เร่ิมปลูกบาน เร่ิมปลูกผักตาง ๆ กินในครัวเรือน ปจจุบันก็ทําการเกษตร แตเปนการทําท่ีไมไดใหญมากนัก ปลูกทุกอยาง ยกเวนกะหล่ํา การปลูก
ก็เปนการปลูกแบบปลอดสารพิษ ปุยจากธรรมชาติ เนนปลูกเพ่ือกินในครอบครัว เหลือจากการกินในครอบครัวลุงวุฒิก็แบงปนเพ่ือนบาน ในชวง
โควิด 19 ระบาดทางครอบครัวไมไดรับผลกระทบอะไรมากนัก เพราะชีวิตความเปนอยูกอนหนาโควิดก็พ่ึงแปลงเกษตรท่ีปลูกเอง และมาชวง
โควิดระบาดหนักๆ ก็ปรับตัวและพ่ึงตัวเองและการเกษตรเปนหลัก

 ทุกวันน้ีกอนท่ีลุงวุฒิจะซ้ืออะไรกินมักนึกถึง
ความปลอดภัยกอนเปนส่ิงแรก แทบจะไมซ้ือผักกินเลย 
ปลูกเองปลอดภัย แมแตอาหารในเมืองพอกินแลวนอน
ตอนกลางคืนรูสึกวาคอแหง เน่ืองจากอาหารผานการปรุง
แตงมาเยอะ ทุกวันน้ีลุงประกอบอาหารกินเอง ไมใช
เคร่ืองปรุง กินตามธรรมชาติ และจะไดไมเสียคาใชจาย
ในการซ้ือเคร่ืองปรุง สําหรับเน้ือสัตวนานๆ จะกินที
เน่ืองจากอายมุากแลว การบริโภคส่ิงท่ีไมจําเปนนอกจาก
จะส้ินเปลืองและยังทําลายสุขภาพของเราอีก ลุงคิดวา
ถาหากเราบริโภคแตของท่ีปลอดภัย สะอาด ก็จะทําให
การใชชีวิตมีความสุขและปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ 
ไมตองส้ินเปลืองเงินทองไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล 
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 ลุงวุฒิชอบการอยูแบบสบาย ๆ ไมไปแขงกับใคร การใชชีวิตแบบเรียบงาย ปลูกเอง กินเอง ไมตองซ้ือ 
พอเราปลูกเองเม่ือเรากินไมหมดคนรอบขางก็จะไดกินดวย เปนการจุนเจือคนอ่ืนไดอีกทาง สําหรับแรงจูงใจ
ในการเลือกกินอาหารหารคือเร่ืองของสุขภาพ ยึดสุขภาพเปนหลัก เพราะไมอยากเขาโรงพยาบาลบอย ไมอยาก
กินยาเปนจํานวนมาก เพราะการกินยามากเกินไปจะสงผลตอตับและไต ทางเลือกปจจุบันของลุงเปนการเลือกทาน
อาหาร ผักผลไมท่ีปลอดภัย ปลอดสารพิษ และตมยาสมุนไพรกินเม่ือรูสึกไมสบาย 

แรงจูงใจในการใช้ชีวิต

 ลุงวุฒิคิดถึงวาเราประหยดัไดก็ประหยดัไป สําหรับเร่ืองสุขภาพ เม่ือกอนหาเงินไดก็เขาแตโรงพยาบาล
เน่ืองจากไมไดดูแลเร่ืองการกิน ทําใหเปนโรคตาง ๆ แตพอลองมองยอมกลับมาวิธีท่ีงายท่ีสุดสําหรับการรักษา
สุขภาพท่ีดีท่ีสุด คือ การกิน กินอาหารท่ีดี กินอาหารท่ีปลอดภัย และกินอาหารท่ีเราเปนคนทําเอง 
นอกจากน้ัน สวนตัวมองเห็นขอจํากัดของการสงเสริมเร่ืองอาหารปลอดภัยของภาครัฐในภาพรวมวาฉาบฉวย 
และยงัไมใหความสําคัญกับกลุมชาวบานเล็ก ๆ นอย ๆ สักเทาไรนัก จากท่ีมักไปเนนกลุมธุรกิจ โดยเฉพาะ
ท่ีมีเทคโนโลย ีมีการเพาะปลูกในแปลงขนาดใหญ และท่ีเนนไปท่ีการแปรรูป จึงอยากใหหันมามองกลุมเล็ก
มากข้ึน โดยเนนชวยใหสามารถสรางงานสรางรายไดจากการหันมาทําเกษตรปลอดสารไดมากกวาน้ี 
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