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ค�าน�าส�านักพิมพ์

  ท่ามกลางสังคมเร่งรีบ ไม่มีใครเดินช้า...

  ด้วยสภาพสังคมท่ีเร่งรัดพัฒนา ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโน 

โลยีอันทันสมัย สังคมเมืองได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ

  ความสะดวกสบายรอบตัว เป็นเหตุให้วิถีชีวิตของผู้คนไม่สัมพันธ์ 

กับธรรมชาติ

  เมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลง อาหารก็เปลี่ยนไป

  อาหารจานด่วนมากมาย จึงกลายมาเป็นสิ่งคุ้นลิ้นแทนที่ ‘ผัก’

  ในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคผักใบเขียวลดลง ผู้คนกลับหันเข้าหา 

อาหารจ�าพวกแป้ง น�้าตาล ไขมัน และเนื้อสัตว์กันมากขึ้น

  การกินเพียงเพื่ออิ่มท้อง จึงกลายเป็นสาเหตุให้คนส่วนใหญ่มีสุขภาพ 

กายย�า่แย่
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  นอกจากความเป็นสิ่งมีชีวิตสีเขียวที่กินได้

  ‘ผัก’ ยังเป็นอาหารแคลอร่ีต�่า อุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อ 

ร่างกาย

  ด้วยคุณค่า และสรรพคุณที่เป็นยา

  ‘ผัก’ จึงเป็นสิ่งที่ท�าให้เราสามารถหลีกเลี่ยงจากโรคภัยได้สารพัด

  หากใครที่ต้องการจะหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยพืชผัก

 My Little Garden สวนผักกลางเมอืง จะเป็นเสมอืน ‘เพือ่น’ ชกัชวน 

คนเมืองมาจัดสรรพื้นที่จ�ากัดของตนให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว  น�าเสนอทาง 

เลอืกเพือ่ให้เรยีนรูก้ารปลกูผกัเบือ้งต้น จนอาจท�าให้คนเมอืงอย่างเราๆ รกัผกั 

และเพลิดเพลินไปกับนานาเคล็ดลับในการปรับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

  น�าโดย นคร	ลมิปคุปตถำวร	เจ้าของฉายา ‘เจ้าชายผกั’  และบรรดา 

พลพรรคท่ีพากันมาแต้มสีเขียวลงในหัวใจคุณ อาทิ นวัตกรรมตู้เพาะเห็ด 

แนวตั้ง, ระเบียงผักคอนโดฯ, ทาวน์เฮาส์เรารักผัก, สารพัดผักสไตล์บ้าน 

เดี่ยว, สวนผักดีๆ ของชุมชน และสวนผักออฟฟิศ ฯลฯ

  ลงมือปลูกผักปลอดภัยกินเองกันเถอะ

  นับจากนี ้‘สีเขียว’ จะหยุดทุกความเร่งรีบให้ช้าลง...

ส�านักพิมพ์มติชน

8     ชายเล็ก บดินทร์ และกองบรรณาธิการ



ทายทักก่อนชมผัก

  ผู ้คนในมหานครใหญ่ทั่วทุกมุมโลก ต่างถูกขับเคลื่อนด้วยชั่วโมง 

ท่ีเร่งรีบ อาหารการกินที่จ�าต้องน�าวัตถุดิบมาจากภาคเกษตรกรรม จึงถูก 

จัดแต่งให้สวยงามเกินจริง

  ที่เห็นได้ชัดคือ พืชผัก

  หลายคนจึงหันมาสนใจผักปลอดภัย

  หลายคนจึงหันมาปลูกกินเอง เพราะได้กินผักปลอดสารพิษ 100 

เปอร์เซ็นต์

  แต่เมื่ออยู่ในเมืองกรุง หรือหัวเมืองใหญ่ๆ ในแต่ละภูมิภาค หลาย 

คนก็ประสบปัญหาความยุ่งยากในการจัดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพื่อสร้าง 

สวนผักเล็กๆ ภายในบริเวณบ้านของตัวเอง

  แม้จะมีอุปสรรคไม่น้อย...

  ทว่าหลายคนก็ปลูกผักในเมืองจนส�าเร็จ เมื่อสัมผัสได้ถึงประโยชน์ 
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มหาศาลมาแล้วก็พร้อมที่จะบอกกล่าวเล่าความรู้สึกดีๆ และขอเป็นก�าลังใจ 

ให้ผู้ที่มีชีวิตติดเมือง ไม่ว่าจะด้วยปลูกบ้านอยู่ในสังคมเมือง ท�างานอยู่ใน 

ป่าคอนกรีตทั้งที่พื้นเพเป็นคนต่างถิ่นก็ดี ได้หันมาปลูกพืชผักปลอดภัยไว้กิน 

เอง

  จริงๆ แล้วไม่ว่าเราจะมีบ้านพักอาศัยอยู่ในรูปแบบทาวน์เฮาส์ บ้าน 

เดี่ยว คอนโดฯ อพาร์ตเมนต์ หรือกระทั่งหอพัก อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ก็ 

สามารถท�าสวนผกัไว้ในบริเวณอันจ�ากดัเหล่านัน้ได้ตามความเหมาะสม เพยีง 

แต่ต้องอาศัยเทคนิคในการจัดวางและปรับแต่งให้เข้ากับพื้นที่นั้นๆ

  ในเล่มนี้ ผู้เขียนตะลอนไปตามย่านต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งว่า 

กันว่าเป็นมหานครใหญ่และเป็นสังคมเมืองสุดๆ ของบ้านเรา เพื่อพบปะ 

พูดคุยกับเหล่าคนเมืองหัวใจสีเขียวที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองแท้ๆ ซึ่งเต็มใจ 

ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดดีๆ ส่งต่อให้นักอ่านที่รักอยากจะปลูกผัก 

กินเองบ้าง

  โดยผู ้เขียนได้ลงพื้นที่จริงมานานเป็นแรมปี เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 

บุคคลหลากหลายอาชีพ แต่มี “ใจ” เดียวกัน  น่ันคือ ปลูกผักสวนครัว 

และพันธุ์ไม้กินได้ไว้ในบริเวณอันจ�ากัด ...แต่พวกเขาเหล่านี้ก็ได้ลิ้มชิมผัก 

กันมานานแรมปีแล้ว

  ฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงตั้งใจจริง นับหนึ่งวันนี้...อีกไม่กี่วัน 

ก็ได้กินผักปลอดภัยกันแล้วครับ

ด้วยความปรารถนาดี

ชายเล็ก บดินทร์

คุยกันได้ที่เฟซบุ๊ก	:	ชำยเล็ก	บดินทร์
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เมื่อผู้เขียนมีโอกาสได้ตระเวนไปตามย่านต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พบว่าคนเมืองยุคนี้สนใจเรื่องปลูกผักกันไม่น้อย และไม่เฉพาะแต่ในบ้าน 

เมืองของเรา ในต่างประเทศก็มีความกระตือรือร้นสนใจในการท�าสวนผัก 

เล็กๆ  ของตัวเองมากขึ้น

  อนัท่ีจรงินัน้ ผู้คนในสงัคมเมอืงใหญ่เหน็คุณประโยชน์ของการปลกูผกั 

ไว้กินเองนี้เกิดข้ึนมานานแล้ว แต่ยังไม่ขยับขยายให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง 

มากนัก  จนกระทั่งเกิดวิกฤตน�้าท่วมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ่ในปี 2554  รวมทั้ง 

หัวเมืองใหญ่ทางภาคกลางและอีสานบางจังหวัดก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

ไปด้วย  เวลานั้นร้านรวงพากันขายของจนหมดเกลี้ยง เพราะผู้คนเร่งซื้อหา 

อาหารมากักตุนไว้ โดยเฉพาะพืชผักไว้ปรุงเมนูประทังชีวิต  บ้านใครที่พอม ี

พืชผักที่ปลูกใส่กระถางริมรั้ว หรือปลูกผักลอยน�้าไว้บ้างอยู่แล้วก็ได้โอกาส 

เด็ดมาหุงปรุงกินอย่างไม่ล�าบาก จนออกส่ือหนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ ให้ได้ 

ชวนคนอยู่เมือง

คุยเรื่องปลูกผัก
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รับรู้กันไปทั่ว  

  คาดว่านี่คือปรากฏการณ์ที่สร้างแรงกระตุ้นให้คนเมืองหันมาปลูกพืช 

ผักกินเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ไม่เชื่อลองสังเกตดูสวนผักเล็กๆ เวลาที ่

เราไปตามบ้านเพื่อน บ้านคนรู้จัก องค์กรหรือบริษัทต่างๆ  

  พืชผักใบเขียวที่เด็ดยอดหรือกินได้ อย่างเช่น ชะพลู ผักแพว ต้น 

หอม ผักชีฝรั่ง ที่ปลูกไว้ในกระถางริมระเบียงคอนโดฯ ก�าลังแอ่นหน้ายิ้มร่า 

รับแสงแดดที่สาดส่องเพียงบางเวลา  บางคนก็ปลูกวอเตอร์เครสแบบไฮโดร- 

โปนิกส์บนระเบียงห้องพัก และอีกมากมายนั้นล่ะ ก็ปลูกขึ้นได้ง่ายๆ ด้วย 

ฝีมือเพ่ือนๆ พี่ๆ ที่อาศัยอยู่ในห้องเล็กขนาดรูหนูอย่างอพาร์ตเมนต์

  ส่วนกะเพรา โหระพา สะระแหน่ ผกับุง้ คะน้า ผักหวานบ้าน มะกรูด 

มะรมุ กม็กัหาได้ตามบ้านทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดีย่วทีพ่อมเีนือ้ทีอ่ยูบ้่าง เพราะ 

พืชผักใบเขียวเหล่านี้ปลูกได้ทั้งจากเมล็ด ตอนกิ่ง ปักช�าจากตอสั้นๆ หลัง 

เด็ดกิน ไม่นานก็ทอดยอดอ่อน  บางบ้านชอบปลูกไม้ผลกินได้อย่างมะม่วง 

สามฤดู มะขาม มะยม ทับทิม น้อยหน่า ฯลฯ สารพัดพันธุ์ไม้เลยทีเดียว 

เพียงปีสองปีก็ออกผลให้เก็บกินได้แล้ว

  ปลูกผักริมรั้ว ปลูกไม้ผลรอบบ้าน มีผักกินและประหยัดสตังค์ แถม 

ให้ความร่มรื่นอีกด้วย  

  เราคงไม่รอให้เกิดวิกฤตน�้าท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นครั้งที่สอง  เรา 

คงไม่รอให้พืชผักสูญพันธุ์ไปจากโลก  และเราคงไม่รอให้...อะไรอีกหลายๆ 

อย่างเกิดขึ้นแล้วจึงคิดหันมาปลูกผักกินเองตามบ้านที่อยู่ในสังคมเมืองหรอก 

จริงไหมครับ 
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  วันนี้หลายบ้านในเมืองเขาลงมือปลูกผักกินเองกันแล้ว บางคนทั้งกิน 

ทั้งแจก

  และบางคนก็พัฒนาไปไกลกว่าแค่ปลูกผักกินเอง คือกลายเป็นธุรกิจ 

ท�าเงินจากการขายปลีกและขายส่งผัก เรียกได้ว่าต่อยอดไปอีกหลายขั้น 

มากกว่าแค่เหตุผลเดิมๆ ที่ต้องการปลูกผักไว้กินยามวิกฤตน�้าท่วม หรือแค่ 

ต้องการกินผักปลอดสารพิษเท่านั้น 

  แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นซึ่งอาจเป็นโครงการใหญ่  ส�าหรับมือใหม่อย่าง 

เราๆ ลองมาเริ่มกันที่จุดเล็กๆ ก่อนดีกว่า  อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมาก เด๋ียวจะ 

ท้อแท้ ผิดหวัง หรือเบื่อหน่ายไปเสียก่อน

 พลิกหน้าถัดไป พูดคุยกับกลุ่มคนเมืองที่ล้วนแต่เป็นหนึ่งในพลพรรค 

รักสีเขียว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาเป็น “มือใหม่หัดปลูก” กัน 

เถอะครับ
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	 ความเป็นไทยแท้	หาใช่วฒันธรรมตะวนัตก		เรามพีืน้ฐานสงัคมเกษตร 

กรรมมาแต่ดัง้เดมิ	ครัน้ย้ายถิน่เปลีย่นฐานมาอยู่ในสงัคมเมอืง	กย็งัมกีลิน่อาย 

ของความเป็นเกษตรกรรมอยูท่กุอณพูืน้ที	่	แม้ว่าในสงัคมเมอืงจะอยูท่่ามกลาง 

ป่าคอนกรีต	แต่จิตวิญญาณนักเกษตรกรรมก็ย่อมผุดขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดได ้

อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไป

	 หลายท่านทีคิ่ดจะปลกูผกัคร้ังแรกบนพ้ืนทีอ่นัจ�ากัด	อาจจบัทศิคดิทาง 

ไม่ถกูว่าจะเริม่ต้นอย่างไร	แม้รูว่้าสิง่ทีจ่ะท�านัน้ไม่ได้เป็นโครงการใหญ่โตอะไร 

แต่พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่แสนจ�ากัดนั้นแตกต่างจากการปลูกพืชผักบนผืนดิน	เรือกสวน 

ไร่นาอันกว้างใหญ่อย่างที่เคยเห็นกันมา

	 ลองมาดูกันว่า	มีที่ไหนบ้างที่เราจะเดินเข้าไปหาได้อย่างสบายใจ	ที่ 

ไหนบ้างจะเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วยชี้แนะให้เราได้ลองสร้างพื้นที่สีเขียวหรือสวน 

ผักของเราเอง

พลพรรคคนรักผัก
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สวนผักคนเมือง : แหล่งเรียนรู้และรักปลูก

	 ไอเดียแรกเริ่มเดิมทีนั้น	“โครงการสวนผักคนเมือง”	ได้แนวคิดมา 

จากฐานการพฒันางานเกษตรกรรมในประเทศไทย	วิธแีก้ปัญหาของเกษตรกร 

และกลุม่องค์กรชมุชน		พฒันารปูแบบและแนวคดิการพึง่ตนเองของครอบครัว 

และชุมชนบนวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย	ด�าเนินไปท่ามกลางความ 

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย		ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน 

การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเศรษฐกิจ

	 “มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน”	ซึ่งเป็นต้นแบบไอเดียการท�าสวนเกษตร 

กลางเมือง	เริ่มขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2541	และกระจายไปทั่วทั้งในเขตกรุงเทพฯ 

และภูมิภาคใกล้เคียง		ในช่วงแรกมูลนิธิฯ	มีภารกิจหลักบริหารจัดการ 

โครงการน�าร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย	ซึ่งเป็น 

โครงการต้นแบบในการผลักดันให้มีการน�านโยบายที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปฏิบัติได้จริง		โครงการน�าร่องมีเป้าหมาย 

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการทรัพยากร 

ชายฝ่ังท่ีเหมาะสม	จะน�ามาสู่การพึง่ตนเองได้ของเกษตรกรและชมุชนในด้าน 

เศรษฐกิจ	อาหาร	ที่ดินท�ากิน	และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนความเข้มแข็งของ 

องค์กรชุมชน

	 หลังจากที่โครงการได้ด�าเนินไปแล้วก็พบว่าเกษตรกรหรือผู ้สนใจ 

ด้านเกษตรกรรมที่เป็นสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองด้านต่างๆ	ได้มากขึ้น 

เช่น	มีพืชผักหลากหลายชนิดไว้บริโภคในครัวเรือน	เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ลดละเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรอีกด้วย

	 ขณะเดียวกัน	เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจด้านเกษตรกรรมก็ได้แนวคิด 
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และความรู้ท่ีพัฒนาข้ึน	เช่น	มีการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	มีการฝึก 

อบรม	ศึกษาดูงาน		ซ่ึงทางโครงการได้พยายามพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

และวิธีการเรียนรู ้ต่างๆ	ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 

วัฒนธรรมของแต่ละท้องที่	หรือแต่ละถิ่นฐานเป็นส�าคัญ

	 อีกด้านหนึ่ง	การพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 

ผ่านแผนงานวจิยัและพฒันาแบบมส่ีวนร่วม		มกีารศึกษาวิจยั	พฒันาแนวคิด/ 

ทฤษฎี	เครื่องมือที่ใช้ศึกษาวิจัย	การบูรณาการความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 

ในมิติต่างๆ	ควบคู่กับการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่	(ทั้งที่เป็นเกษตรกร	คนชั้น 

กลาง	ข้าราชการ	นักธุรกิจ	เป็นต้น)	ให้มากขึ้น	เพื่อให้เกิดการยอมรับ 

ความส�าคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน	และการยอมรับในสิทธิและศักด์ิศรีของ 

เกษตรกรและชุมชน	ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่เกื้อกูลกันทั้งชุมชน 

ท้องถิ่นและคนในสังคมโดยรวม	

	 ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับผู้สนใจในเร่ืองสวนผักคนเมืองแห่งนี้จึงเปรียบ 

เสมือนคลังปัญญาด้านเกษตรกรรม	ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถลงมือท�า 

ได้จริงในบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆ	แคบๆ	และท�าได้ถูกต้องตามหลักการเสียด้วย 

สนใจติดต่อ	มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)	:	Sustainable	Agri-

culture	Foundation	Thailand		เลขที่	912	ซอยงามวงศ์วาน	31	(ซอยย่อย 

ที	่7)	อ�าเภอเมืองนนทบรุี	จงัหวดันนทบรุี		ตดิต่อสอบถาม	0-2591-1195-6, 

0-2580-2035		อีเมล	:	sathai@sathai.org		หรือติดตามความเคลื่อนไหว 

ได้ที่เฟซบุ๊ก	www.facebook.com/thaicityfarm

สวนผักชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 327 : ปลูกผักสร้างชุมชน

 ไอเดียแรก	เริ่มจากเปลี่ยนสภาพพื้นที่รกร้างประมาณครึ่งไร่ให้กลายเป็น 
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