ปลูกผักปลอดสารพิษ ต่อชีวิตให้ยืนยาว

เกษตรกรรมในเมืองและ
การสร้างชุมชน
โครงการจากเครือข่ายฟ้ืนฟูประชาสร้างสรรค์
สลัม 4 ภาค ร่วมมือกับโครงการ CIEE

คณะทำ�งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเครือข่ายฟ้ืนฟูประชาสร้างสรรค์
1. นายสุกรรณ์
2. นายประมวล
3. นายปิยะมาศ

ชาสีโห
นิยมถ่ิน
น้อยน้ำ�คำ�

รวบรวมโดย เอมิลี่ แฮนสัน , เลียม ดิ๊กสัน นักศึกษา CIEE และ โกวิทย์ บุญเจือ
CIEE รุ่น Spring 2010
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พเยาว์ แซ่ลิ้ม เป็นตัวแทนชุมชนรอบเมือง 2/1 ในการประชุม
เครือข่ายฟ้ืนฟูและสลัม 4 ภาคหลายครั้ง ติดต่อเพื่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย
No. 089-841-5822

อภิชา ชื่นชม เป็นสมาชิกที่มาเข้าร่วมเป็นประจำ�ในเครือ
ข่ายฟ้ืนฟูและสลัม 4 ภาค ความพยายามของเขาทำ�ให้
ชุมชนรอบเมืองได้เช่าที่
No. 084-428-5880

ทองลิ้ม โพนนอก ทำ�งานอยู่กับ บุญส่ง ที่ชุมชนหนองวัด
2 ริมราง มีความรู้เกี่ยวกับการทำ�นำ�หมักชีวภาพเพื่อนำ�มา
ใช้ในการทำ�ปุ๋ยหมัก และยาปราบศัตรูพืชแบบปลอดสาร
โทรถามได้
No. 043-228-121
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ผู้ที่สามารถให้คำ�ปรึกษา

พ่อสุกรรณ์ ผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ�ปุ๋ยหมัก นอกจาก
นั้นยังเป็นประธานเครือข่ายฟ้ืนฟูประชาสร้างสรรค์ หากมี
ข้อสงสัยเรื่องการทำ�ปุ๋ยหมัก หรือคำ�ถามเกี่ยวกับเครือข่าย
สลัม 4 ภาคสามารถติดต่อพ่อสุกรรณ์ได้

สารบัญ
คำ�นำ�................................................................4
ชุมชนพรสวรรค์....................................................6

No. 087-235-1217

ชุมชนรอบเมือง 2/1.................................................7
การทำ�สวนโดยใช้ภาชนะต่างๆ ....................................8
บุญส่ง หมอยา ผู้ที่เข้าใจถึงการทำ�สวนในเมืองที่สามารถ
ให้ผลผลิตได้เยอะ ถ้าอยากไปเยี่ยมสวนของบุญส่ง หรือ
สอบถามถึงเคล็ดลับในการทำ�สวนของตนเอง สามารถ
โทรศัพท์ไปหาได้
No. 081-964-5998

การทำ�สวนโดยใช้กระสอบ ........................................9
ปุ๋ยหมัก...........................................................10
ปุ๋ยหมักของพ่อกรรณ์ ...........................................12

ปิยะมาศ น้อยนำ�้คำ� ทำ�งานที่เครือข่ายฟ้ืนฟูประชาสร้างสรรค์
และสลัม 4 ภาคในการหางบประมาณมาทำ�สวน ถ้าชุมชนของ
ท่านกำ�ลังสนใจในประเด็นเหล่านี้ สามารถที่จะมาขอความ
ช่วยเหลือได้
No. 086-853-2380

ชุมชนหนองวัด 2 ริมราง ..............................................13
ผู้ที่สามารถให้คำ�ปรึกษาได้.่ ...........................................14

ชุมชนหนองวัด 2 ริมราง
“กรีนฟู๊ด” ในเมือง
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คำ�นำ�
ชุมชนเมืองรอบโลกกำ�ลังเติบโต คนส่วนใหญ่ที่ย้ายเข้ามาในเมืองนั้นต่างเคยเป็น
ชาวนาในชนบทซึ่งฐานะทางการเงินไม่ค่อยดี ถึงแม้ว่าพื้นที่ในชุมชนเมืองนั้นจะมีไม่
มากสำ�หรับการเพาะปลูก แต่คนหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลก ต่างก็กำ�ลัง
หาหนทางสร้างสรรค์ใหม่ๆในการปลูกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในพื้นที่เล็กๆนี้

เมื่อหลายปีก่อน ชุมชนหนองวัด 2 ริมราง มีปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย แต่จากการทำ�งานร่วม
กันกับเครือข่ายฟ้ืนฟูฯและสลัม 4 ภาค พวกเขาสามารถที่จะทำ�การเช่าที่ได้ หลังจากนั้นไม่
นาน พวกเขาได้รับเงินจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำ�มาพัฒนาชุมชน ในเดือน มกราคม ผู้ที่อยู่
อาศัยในชุมชนหลายคนตัดสินใจที่จะใช้ ที่ดินข้างทางรถไฟในการปลูกอาหาร ในตอนนี้ เวลา
ผ่านไปแค่ 3 เดือน บ้านเกือบทุกหลังมีสวนเป็นของตนเอง และตามถนนเองก็เรียงรายไปด้วย
พืชผักสีเขียวและดอกไม้ ชุมชนได้เปรียบเสมือนกลายเป็น โอเอซิส ในชุมชนเมือง

การสร้างชุมชน
ตั้งแต่ชุมชนหนองวัด 2 ริมราง เริ่มที่จะทำ�สวนของตนเอง
ความสัมพันธ์ในชุมชนเริ่มที่จะเข้มแข็งขึ้น ในเวลา 6 โมง
เช้า ทุกคนจะมายืนอยู่นอกบ้าน เก็บวัชชพืช รดน้ำ� และพูด
คุยกับเพื่อนบ้าน ก่อนหน้าที่ชุมชนจะเริ่มทำ�งานกับเครือ
ข่ายฟ้ืนฟูและสลัม 4 ภาคและเริ่มทำ�สวนด้วยกัน พวก
เขาไม่เคยทำ�งานด้วยกันเลย ในตอนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกัน
ต้อนรับคนอื่นๆในบ้านของตัวเอง ถึงแม้ว่าทุกคนจะทำ�งาน
ทั้งวัน พวกเขาก็ยังหาเวลาในการทำ�สวนในตอนเช้าและ
คนจีน คนไทย คนอเมริกา และคนอังกฤษ
ใช้วิธีการทำ�สวนที่แตกต่างกัน

บุญส่ง หมอยา เป็นแกนนำ�และคนสวนของ
ชุมชน เขาและภรรยาปลูกกะเพราและผักชนิด
อื่นๆเพื่อใช้ในร้านอาหารของตัวเอง มันช่วย
ลดค่าใช้จ่าย แต่บุญส่ง บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยว
กับเงิน เขาบอกว่าเขาคิดถึงผักของเขาเวลาที่
ต้องจากบ้านไปหลายวัน การทำ�งานในสวน
ทำ�ให้เขามีความสุข
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5

ขอนแก่น

ดูแลดิน ดูแลร่างกาย
ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 2
การทำ�ปุ๋ยหมักด้วยตัวเองในเมืองเป็น
เรื่องที่ง่าย เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่
พ่อ สุกรรณ์ ชาสีโห จากชุมชนพัฒนา
เทพารักษ์ 2 คนที่อยู่ทางด้านขวา ผสมขี้
ไก่ ขี้เลื่อย ใบไม้ เปลือกถั่ว และดิน ใน
การทำ�ปุ๋ยหมักที่มีสารอาหารสูง
คำ�แนะนำ�ของพ่อกรรณ์

• วางกองปุ๋ยหมักลงบน
ดิน ไม่ใช่คอนกรีต ถ้า
กองปุ๋ยหมักอยู่บนดิน จะ
มีใส้เดือนมาช่วยทำ�ให้
ย่อยสลาย
• วางกองปุ๋ยหมักใน
ที่ร่มเพื่อเป็นการรักษา
ความชื้น
• การทำ�ปุ๋ยหมักที่มี
คุณภาพสูงต้องใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือน

ในจังหวัดขอนแก่น ชุมชนแออัดต้องพบกับปัญหามากมาย เช่น การเข้าถึงน้ำ�และ
ไฟฟ้า ทุนสำ�หรับการศึกษาของบุตร และการต้องซื้ออาหารที่มีราคาสูงในเมือง
เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น และเครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้เริ่มทำ�งาน
กับชุมชนเหล่านี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเครือ
ข่ายช่วยในด้านการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการเช่าที่ดินเพื่อสมาชิกชุมชนจะสามารถ
พัฒนาชุมชนของตนเองได้ การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินนั้น ชุมชนจะสามารถเข้าถึงการ
บริการต่างๆจากทางภาครัฐและความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย เครือข่ายทั้งสองยัง
ช่วยสนับสนุนทางชุมชน หลังจากที่สามารถเช่าที่ดินได ้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ หนึ่ง
ในกิจกรรมที่มีการทำ�ไปครั้งล่าสุดคือการทำ�สวนในเมือง

•

•

•

•

ทำ�ไมต้องทำ�สวน
ประหยัดรายจ่าย: เราไม่ต้องซื้อผักที่เราสามารถปลูกเองได้
สร้างรายได้: ถ้าปลูกผักมากพอ สามารถที่จะนำ�ไปขายได้
สุขภาพ: ผักดีต่อสุขภาพและมั่นใจว่าปลอดสารเคมี
สร้างชุมชน: แบ่งปันพืชผักที่ปลูกเพื่อเป็นการสร้างเพื่อนใหม่
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สวนยางรถยนต์
ชุมชนพรสวรรค์
ชุมชนพรสวรรค์ตั้งอยู่ในระยะ 10 เมตร
ระหว่างสนามกอล์ฟและอาคารพาณิชย์
สถานที่มีเพียงพอแค่สร้างถนน 1 เส้น
และบ้าน 1 แถว ดูๆแล้ว สภาพแวดล้อม
ของชุมชนพรสวรรค์เหมือนจะไม่เหมาะ
แก่การปลูกพืช อย่างไรก็ตาม ตามถนน
ก็มีภาชนะต่างๆนานาที่ใช้ปลูกตั้งแต่ต้น
กะเพราไปจนถึงต้นหอมตั้งเรียงรายอยู่

การทำ�ปุ๋ยหมัก
มีวิธีในการทำ�ปุ๋ยหมักมากมาย วิธีที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราใช้วัสดุอะไร และเรา
จำ�เป็นต้องรีบใช้ปุ๋ยหมักขนาดไหน

การทำ�ปุ๋ยหมักในปริมาณมากๆ
1. รวบรวมวัสดุ นั่นคือถังใหญ่ๆ น้ำ� วัสดุ
ทั้งเปียกและแห้งเพื่อนำ�ไปใส่ในถัง

ชนิดของถังปุ๋ยหมักที่เราสามารถทำ�ได้ที่บ้าน

3 ปีที่แล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากเครือ
ข่ายฟ้ืนฟูฯและสลัม 4 ภาค พรสวรรค์ได้
สัญญาเช่า เมื่อไม่นานมานี้เองชุมชนได้ใช้
เงิน 20,000 บาทที่ได้รับจากหน่วยงานภาค
รัฐ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ชาวชุมชน
มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดทำ�สวนผัก
ของชุมชน เงินจำ�นวนนี้สามารถที่จะซื้อยาง
รถยนต์เก่า 130 เส้น, ดิน, และเมล็ดพันธ์ุ
ที่จะใช้ปลูกได้ ยิ่งไปกว่านั้น สวนแห่งนี้จะ
เป็นสวนของชุมชนโดยทุกคนสามารถเข้ามา
ใช้ได้ ปิยะมาศ น้อยนำ�้คำ� แกนนำ�ในชุมชน
พรสวรรค์ (คนทางด้านขวา) หวังว่าโครงการ
นี้จะช่วยให้ชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้น
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ปุ๋ยหมักกองเล็กๆ
ถ้าเราไม่มีวัสดุเพียงพอในการทำ�ปุ๋ยหมัก
กองใหญ่ในทีเดียว
• สะสมเศษอาหารจากในครัวในถัง (ไม่มี
เนื้อหรือกระดูก)
• ให้เอาวัสดุแห้งวางไว้ด้านบนเพื่อช่วยไม่
ให้มีกลิ่นเหม็น
• เมื่อถังเล็กของเราเต็ม นำ�ไปเทรวมไว้ใน
ถังใหญ่

2. การจัดเรียงชั้นวัสดุเปียกและแห้ง
เตรียมพื้นที่ข้างๆถังให้กว้างพอที่จะผสม
ปุ๋ยหมัก เทส่วนผสมที่แห้ง 2 ส่วนลงบน
พื้น และส่วนผสมเปียก 1 ส่วนลงบนพื้น
ทำ�ซ้้ำ� จากนั้นให้เอาดิน, ขี้เถ้า ปูข้างบนให้
ทั่ว เติมน้ำ� 1-2 ลิตร ทำ�ซ้ำ�ไปเรื่อยๆจนกว่า
วัสดุที่มีจะหมด
3. ผสมให้ทั่ว ใช้พลั่วเคล้าส่วนผสมจาก
ของกองปุ๋ยและตักใส่ในถัง ทำ�ซ้ำ�จนส่วน
ผสมทั้งหมดอยู่ในถัง
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ปุ๋ยหมัก
จากของเหลือมาสู่อาหาร
ดินที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่มักไม่มี
คุณภาพดีพอในการใช้ปลูกพืช
ต่างๆ โดยอาจจะไม่มีสารอาหาร
เพียงพอและอาจจะมีความเค็ม
และปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี แต่
นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่
สามารถที่จะปลูกพืชในเมืองได้
เลย เราสามารถที่จะทำ�ปุ๋ยหมัก
ที่เต็มไปด้วยสารอาหารด้วยตัว
เองโดยการใช้สิ่งของหรืออาหาร
เหลือใช้ ผสมผสานกับดินที่มี
คุณภาพเสื่อม จากนั้นคอยดูพืช
เจริญเติบโตอย่างดี

มากพอที่จะแบ่งปัน
ชุมชนรอบเมือง 2/1

ความสมดุลของสารอาหาร
ปุ๋ยหมักที่ดีนั้นจำ�เป็นที่จะต้องมีความสมดุลกัน
ระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน อาจจะเป็นการง่าย
กว่าถ้าเราเปรียบเทียบคาร์บอนและไนโตรเจน เป็น “สี
น้ำ�ตาล” นั่นคือ แห้ง และ “สีเขียว” นั่นคือเปียก ให้มี
สัดส่วนของส่วนผสมที่แห้งเป็นสองเท่าของส่วนผสม
ที่เปียก

แห้ง

เปียก

• ใบไม้แห้ง
• แกลบ
• เปลือกมะพร้าว
แห้ง
• ขี้เลื่อย
• เศษหนังสือพิมพ์

• เศษผัก
• ใบไม้หรือหญ้าสด
• มูลสัตว์
• เศษอาหาร
(ที่ไม่ใช่เนื้อหรือ
กระดูก)

คุณแม่ของแหม่มกำ�ลังเตรียมผักดองที่ได้จากการทำ�เอง เพื่อนำ�ไปขายในตลาด

พเยาว์ แซ่ลิ้ม หรือ แหม่ม ไม่ได้เป็น
เจ้าของสวนขนาดใหญ่ แต่ครอบครัวใช้
พื้นที่เล็ก ๆที่ตนมอยู่ีระหว่างตัวบ้านกับ
รางรถไฟในการปลูกผักด้วยกันหลาย
ชนิด และด้วยความช่วยเหลืือของคุณแม่
แหม่มสามารถที่จะนำ�ผักในสวนมาทำ�ผัก
ดอง และนำ�ไปขายที่ตลาดได้
แหม่น อยากจะเห็นแต่ละครอบครัวในชุมชนปลูกผัก
คนละ 1-2 อย่าง และถ้าปลูกกันอย่างนี้ทั้งชุมชน พวกเขา
ก็จะมีสินค้าเพียงพอที่จะนำ�ไปขายในตลาดสินค้าปลอด
สารพิษที่ตลาดบางลำ�ภูได้

สวนในกระสอบ

การปลูกผักในภาชนะ

การปลูกต้นไม้ในกระสอบเป็นหนึ่งในวิธีการการปลูก
ต้นไม้ในภาชนะซึ่งมีราคาที่ไม่แพงและวัสดุอุปกรณ์
ที่สามารถหาได้ง่าย วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะ
พิเศษเนื่องจากด้านข้างทุกๆด้านของกระสอบสามารถที่
จะใช้ปลูกพืชได้ การปลูกพืชโดยวิธีการนี้มีศักยภาพใน
การที่จะปลูกอาหารได้มากกว่าวิธีการเดิมๆ

ในพื้นที่ที่มีความจำ�กัดทั้งทางด้าน
สถานที่และดิน เรายังคงสามารถปลูกอาหารในภาชนะต่างๆได้ ภาชนะแทบ
ทุกชนิดสามารถที่จะนำ�มาปลูกพืชได้ตราบเท่าที่ภาชนะนั้นๆสามารถที่จะใส่ดิน
และมีรูด้านล่างเพื่อระบายน้ำ�ออก

ลองปลูกเมล็ดลงในภาชนะเหล่านี้ดู
• ถังพลาสติก
• ยางรถยนต์เก่า
• กระป๋องนม
• ขวดพลาสติก
• ม้วนหนังสือพิมพ์
• อ่างอาบน้ำ�

อุปกรณ์

• ราคาไม่แพงเลยประมาณ 60 บาท
ต่อกระสอบเมื่อรวมทุกอย่างแล้ว
• บำ�รุงรักษาง่าย
• ใช้น้ำ�น้อย
• สร้างง่าย
• สามารถปลูกผักได้ทุกด้านของ
กระสอบ

กระสอบพลาสติก
ดินคุณภาพดี
ก้อนกรวด
เมล็ดพืช
น้ำ�

เคล็ดลับในการเตรียมดิน

วิธีการทำ�สวนในกระสอบ

เพื่อที่จะให้พืชเจริญเติบโตได้ดีในภาชนะต่างๆนั้น
จำ�เป็นที่จะต้องมีดินที่ระบายน้ำ�ได้ดี มีสารอาหารครบ น้ำ�
หนักเบา ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการทำ�ดินที่มีคุณภาพ
เหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ปลูกเมล็ดในสถานที่ที่ไม่ร้อนจนเกินไปเป็นเวลา 3 อาทิตย์ ดูแลเมล็ดที่

• ผสมดินกับปุ๋ยหมักเพื่อสร้างสภาพดินที่มีความสมดุล
• ใช้ฟางหรือใบไม้แห้งปิดหน้าดินเพื่อรักษาความชื้น
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ประโยชน์

• วางพืชไว้ใกล้ๆกันเพื่อให้ใบของแต่ละต้นช่วยเป็นเงาให้
กับราก

ปลูกไว้ให้ดี ให้แน่ใจว่ารดน้ำ�อย่างเพียงพอ

ขั้นตอนที่ 2: หลังจาก 3 อาทิตย์ เริ่มที่จะเตรียมกระสอบได้

สร้างชั้นหินตรงกลางในกระสอบ
2. ใส่ดินที่มีสารอาหารสูงรอบๆหินที่เป็นแกนกลางและรดน้ำ�
บ่อยๆ
3. เจาะรูเล็กๆรอบๆถุงให้ห่างกันพอสมควรเพื่อให้พืชที่ปลูกมีพื้นที่เพียงพอใ
การเจริญเติบโต
1.

ขั้นตอนที่ 3: ปลูกพืชที่เตรียมไว้ในกระสอบและตามรูด้านข้าง รดน้ำ� และรอดู
พืชเจริญเติบโต
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