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ปีที ่ 24  พฤศจิกายน 2565
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  TOP 7 URBAN FARMS THE GREEN SOLUTION FOR OUR WORLD
	 	 เมื่อการทำเกษตรในเมืองคือทางรอดของโลก
 16 Scoop : 9 BENEFITS OF URBAN FARMING
	 	 ทำสวนสร้างชีวิตที่ดี	 อัพเดตข้อมูลจากงานวิจัยสากล
 26 Scoop : VOICE OF A SECOND-GENERATION URBARN FARMER
  เสียงจากคนทำเกษตรในเมืองรุ่นสอง	 ณ สวนผักบ้านคุณตา	 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง (กรุง)
 36 Scoop : A TALK WITH OUR GREEN-THUMB DOCTOR
  สุนทรียสนทนากับแพทย์ผู้รักการทำสวน	 นายแพทย์สันต์	 ใจยอดศิลป์
 48 Scoop : MEET THE URBAN FARMING EXPERT
	 	 สนุกกับมุมมองนักส่งเสริมเกษตรในเมือง	 อาจารย์เกศศิรินทร์	 แสงมณี
 58 Scoop : 2 EXAMPLES OF URBAN FARMING COMMUNITIES
	 	 ตัวอย่างการทำเกษตรในเมือง 2 รูปแบบ

เรือ่งเดน่ประจำฉบบั 

Media Consultant Manager ณัฎฐกัญญ์	 วงศ์วิวัฒนา
Media Consultant Specialist ธำรงรัฐ	 เกษะโกมล • ปิยาสวัสดิ์	 วิบูลย์ปิ่น
Coordinator	 วราพร	 ธรรมานนท์	

ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรมโฆษณา	 จิตราวินี	 วิเชียรสรรค์
ศิลปกรรมโฆษณาอาวุโส	 วิภาวรรณ	 จันทรโกศล  
ศิลปกรรมโฆษณา	 วิทวัส	 มีเดช • ธีรภัทร์	 อินทจักร
โฟโต้เอดิเตอร์และรีทัช	 ถิรพันธุ์	 บรรพพงศ์
ศิลปกรรมการตลาดและสื่อสารแบรนด ์ - มีเดียอาวุโส	 ปรเมษฐ์	 ชูวงศ์เติม
ศิลปกรรมการตลาดและสื่อสารแบรนด ์ - มีเดีย	 ธราเทพ	 สุนทรเมือง
ผู้จัดการส่วนบริหารรายได	้ กาญจนา	 ชาญจรูญนิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารรายได้อาวุโส	 วิยะดา	 จันทร • นรินธร	 วงศ์สัมพันธ์เวช
ฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์	 พุทธชาด	 ธเนศวาณิชย์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์	 ชัชฎา	 พรหมเลิศ
ซับเอดิเตอร	์ พิมพา	 จิตตประสาทศีล
แผนกพิสูจน์อักษร	 ปิยพร	 นาคสวาทดิ์ • นิภาดา	 พลายศรี
คอมพิวเตอร	์ อโณทัย	 สุทธิรักษ ์ • สุรัญญา	 ลายโถ

เจ้าของ	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง	 แอนด์	 พับลิชชิ่ง	 จำกัด	 (มหาชน)
ผู้ก่อตั้ง	 ชูเกียรติ	 อุทกะพันธุ์
ประธานกรรมการ	 เมตตา	 อุทกะพันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ	่ ระริน	 อุทกะพันธุ์	 ปัญจรุ่งโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ	่ เจรมัย	 พิทักษ์วงศ์ 
รองกรรมการผู้จัดการ	 สรัญ	 ฐิตะวสันต ์
กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์	 จุฑามาศ	 สมิตานนท์

สำนักงาน 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง	 แอนด์	 พับลิชชิ่ง	 จำกัด	 (มหาชน)
378	 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)	 เขตตลิ่งชัน	 กรุงเทพฯ	 10170
โทรศัพท ์ 0-2422-9999	 ต่อ 4510 (โฆษณา	 ต่อ 4551 - 4554)	 โทรสาร 0-2422-9999	 ต่อ 4545
E-mail: info@amarin.co.th	 Homepage: http://www.amarin.com
แยกสีและพิมพ์ที่ 
สายธุรกิจโรงพิมพ์	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง	 แอนด์	 พับลิชชิ่ง	 จำกัด	 (มหาชน)
376	 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)	 เขตตลิ่งชัน	 กรุงเทพฯ	 10170
โทรศัพท ์ 0-2422-9000,	 0-2882-1010	 โทรสาร 0-2433-2742,	 0-2434-1385
จัดจำหน่ายโดย 
บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์	 จำกัด	 108	 หมู่ที่ 2	 ถนนบางกรวย - จงถนอม	
ตำบลมหาสวัสดิ์	 อำเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 11130
โทรศัพท ์ 0-2423-9999	 โทรสาร 0-2449-9222,	 0-2449-9500 - 1
Homepage: http://www.naiin.com
ติดต่อฝ่ายสมาชิกได้ที่ 0-2423-9889
E-mail: member@amarin.co.th

บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง	 ชูเกียรติ	 อุทกะพันธุ์ • ดร.สาทิส	 อินทรกำแหง
บรรณาธิการที่ปรึกษา	 นวลจันทร์	 ศุภนิมิตร 
ที่ปรึกษาด้านอาหาร	 ผกา	 เส็งพานิช 

บรรณาธิการบริหาร  วาสนา	 พลายเล็ก	
Project Manager	 ฤทัยรัตน์	 วิทยวิโรจน์
กองบรรณาธิการอาวุโสและครีเอทีฟ	 ศิริกร	 โพธิจักร	  
กองบรรณาธิการอาวุโส	 พรอรุณ	 อินชูเดช
เลขานุการกองบรรณาธิการ	 สมใจ	 สมานวงศ์สถิตย์

กองบรรณาธิการออนไลน์อาวุโส  พีริยา	 อากาศแจ้ง • พรรณิภา	 จำปาดง

อาร์ตไดเร็กเตอร	์ ศรัญ	 ลิจันทร์พร 
ศิลปกรรม	 ธารารัตน์	 มีสัตย์
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ภาพ iStock

จากบรรณาธิการ

วาสนา  พลายเล็ก
บรรณาธิการบริหาร

watsana_pl@amarin.co.th

  เพราะเกิดและเติบโตแถวชานเมืองกรุงเทพฯ  บ.ก.เลยทันเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีเกษตร  เรือกสวนไร่นา 
ในน้ำมีกุ้งหอยปูปลา  อากาศบริสุทธิ์  ลมพัดเย็นสบายโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศเลยสักนิด
	 เวลาจะทำกับข้าวสักหม้อ	 หันซ้ายหันขวา	 เด็ดนั่นตัดนี่มาปรุงเป็นแกง	 เป็นเมนูผัด	 ได้อาหารอร่อยมื้อหนึ่งแบบ 
ประหยัด	 ดีต่อสุขภาพ	 เพราะหวนคำนึงถึงสิ่งที่เคยเป็นเคยมี	 ร่วมกับเกิดปัญหาด้านอาหารปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 
และสังคม	 คนตัวเล็ก ๆ ในเมืองที่รักการปลูกจึงปันความรู้เรื่องการปลูกแก่คนที่สนใจสร้างพื้นที่สวนในบ้าน
	 ปักษ์น้ีเราจึงทำเน้ือหาพิเศษเพ่ือส่งต่อแรงบันดาลใจการปลูกผักในเมือง	 โดยรวบรวมกูรูท่ีบุกเบิกเร่ืองการปลูกผัก 
ในเมืองมาเล่าแนวคิดวิธีการเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกและอยากลงมือทำไปพร้อม  ๆ กัน	 และเราได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ 
สันต์  ใจยอดศิลป์ มาเล่าความเป็นนักปลูกในสายเลือดของคุณหมอให้ฟัง	 ที่สำคัญ	 การปลูกยังช่วยพลิกผันสุขภาพ 
ของเราจากโรคร้ายต่าง ๆ ได้อีกด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกเป็นกุญแจสำคัญในการเติมจุลินทรีย์ดีให้กับร่างกาย 
มหัศจรรย์จนอยากอ่านต่อเลยใช่ไหมคะ
	 นอกจากนี้เรายังมีการประกาศรางวัล “ชีวจิต Awards 2022”	 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 คนคุณภาพ 
องค์กรคุณภาพ	 จำนวน 50 รางวัล	 โดยปีนี้เรามีประเภทรางวัลเพิ่มเติมจากปีที่แล้ว	 อาทิ	 สาขา Reader’s Vote 
ประเภทชีวจิต People	 ซึ่งมอบให้แก่ศิลปินชายและหญิง	 ปีนี้ผลคะแนนโหวตสูงสุดคือ	 คุณก้อง - สหรัถ  สังคปรีชา 
และ  คุณแพนเค้ก  - เขมนิจ  จามิกรณ์	 โดยได้ประกาศผลโหวตผ่านทางเพจนิตยสาร ชีวจิต  ไปก่อนหน้านี้แล้ว	 ส่วน 
รางวัลอื่น ๆ ตามลุ้นกันในเล่มนี้ได้เลย
	 พร้อมทั้งมีภาพปกสวย ๆ เป็นคาเฟ่บรรยากาศดีอย่าง Ago Cafe & Edible Garden ที่ใช้พื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้า 
สำหรับปลูกพืชผัก	 สมุนไพร	 และดอกไม้เพื่อใช้ประกอบเมนูเครื่องดื่ม	 ตอกย้ำว่าเราสามารถปลูกผักได้ทุกพื้นที่
  บ.ก.หวังว่าเน้ือหาท่ีเราต้ังใจคัดสรรมาจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของผู้อ่านไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  
หากมีเน้ือหาหรอืเรือ่งราวใดทีผู่อ้า่นอยากใหท้มีกองบรรณาธกิารเกบ็มาเลา่สูก่นัฟงั  สง่อเีมลหรอืยกหถูงึ บ.ก.และทมีงาน 
ได้เลยค่ะ

URBAN FARMING
วิถีปลูก  อยู่ในวิถีเมือง
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URBAN FARMING WORLD TOUR
ทริปสีเขียวพาชมฟาร์มในเมืองดังทั่วโลก
  เพื่อให้คุณผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพื้นที่เล็ก  ๆ ในคอนโดมิเนียม  อพาร์ตเมนต์  ตึกแถว 
หรือบ้านพักอาศัยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกผักด้วยตัวคุณเอง  ชีวจิต  ขอพาไปชม  Urban Farming  
ชื่อดังทั่วโลก  ถ้าพร้อมแล้ว  ออกเดินทางไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

NO.1 ECO1, UAE
เท่ียวดูไบ	 ชมฟาร์มแนวต้ังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
  ณ  เมืองดูไบ  ซึ่งตั้งอยู่ ในสหรัฐอาหรับ- 
เอมิเรตส์  ทุกคนทราบดีว่าจากสภาพภูมิศาสตร์ 
ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลทรายอาหรับชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย  
มีอุณหภูมิตลอดทั้งปีตั้งแต่ต่ำสุดที่  11 องศา- 
เซลเซียสไปจนถึงสูงกว่า 44 องศาเซลเซียส  คง 
ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่จะทำฟาร์มปลูกผักใจกลาง 
เมืองได้
  แต่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีข่าวโด่งดัง 
ไปทั่วโลกว่าที่ดูไบมีโครงการชื่อ ECO1  ซึ่งเป็น 
Urban Farm ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นแล้ว 
ด้วยขนาดพื้นที่  30,658 ตารางเมตร  จึงทำให้ 
ฟาร์มแห่งนี้ครองแชมป์สวนเกษตรในเมืองที่มี 
พื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำป ี 2022 ไปเรียบร้อย
  โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือจาก 
ฝ่ายบริการอาหาร (Emirates Flight Catering) 
ของสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์  สายการบิน 
ประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  กับบริษัท 
Crop One Holding  ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่รัฐ 
แมสซาชูเซตส์  สหรัฐอเมริกา
  ในการดำเนินงานระยะแรก  ทางโครงการจะ 
นำผลผลิตที่ปลูกได้ไปเสิร์ฟเป็นอาหารให้บริการ 
กับผู้โดยสารของสายการบินและส่งขายในซูเปอร์- 
มาร์เก็ตอีกหลายสาขาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ภายใน  ECO1 นั้นจะมี 
ระบบให้แสงสว่างจากหลอด LED  เพื่อทำให้เกิด 
กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง (Photosynthesis)  
ที่มีความยาวคลื่นแสงสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งกระตุ้น 
ให้คลอโรฟิลล์สร้างกลูโคสและเซลลูโลส  อันเป็น 
ปัจจัยสำคัญในการสร้างผนังเซลล์ของต้นพืชได้ 
มากกวา่แสงอาทติย ์ ตน้พชืในระบบการเพาะเลีย้ง 
ของ ECO1 จงึเจรญิเตบิโตไดเ้รว็กวา่ตน้พชืทีป่ลกู 
ในแบบกลางแจง้ซึง่มแีสงอาทติยเ์ปน็แหลง่พลงังาน 
และไม่ทำให้เกิดความร้อนสะสมอีกด้วย

  จุดเด่นของการปลูกผักที่  ECO1 คือ  การปลูกในสภาวะปลอดเชื้อ  
(Sterile Environment)  จึงไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง  ยากำจัดวัชพืช  หรือใช้ 
สารเคมีอ่ืน  ๆ  ผักท่ีได้สามารถนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย  โดยผลผลิต 
ช่วงแรกประกอบด้วยกะหล่ำปลี  ผักร็อกเกต  ผักสลัดชนิดต่าง ๆ  และผักโขม
  นอกจากนีก้ารปลกูในบรเิวณพืน้ทีป่ดิ  ไมไ่ดใ้ชแ้สงแดด  ไมม่คีวามรอ้น  
จึงมีการระเหยหรือการสูญเสียน้ำน้อยมาก  ประหยัดน้ำกว่าการปลูกแบบ 
กลางแจ้งได้มากถึงร้อยละ 95  เรียกว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ  ประหยัด 
ทรัพยากร  และช่วยทำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าการเพาะปลูกแบบเดิมจนน่าตกใจ
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SCOOP 

	 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นประโยชน์ของการเกษตรในเมืองอย่างชัดเจน	 ชีวจิต 
ได้ย้อนกลับไปสำรวจงานวิจัยเด่น  ๆ  ในหัวข้อนี้จากทั่วโลก	 เราพบว่ามีข้อมูลการ 
ศึกษาย้อนหลังไปได้ถึงยุคปี  1990 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องรวม  30 กว่าปี	 จนได้ 
ข้อมูลที่หนักแน่นว่า Urban Farming มีประโยชน์ครอบคลุมทั้งในแง่สุขภาพกาย 
สุขภาพใจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม
 ชีวจิต  หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนรักสุขภาพทั้งหลายหันมาสนใจลงมือทำ 
แปลงผักเล็ก ๆ  ของตนเองได้ในเร็ว ๆ  นี้  เพราะจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาวสามารถ 
เกิดขึ้นได้จากแปลงผัก  ยังไม่ต้องเชื่อค่ะ  มาลองอ่านข้อมูลเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  จากงานวิจัยที่เรารวบรวม 
มาฝากกัน

9 BENEFITS
OF URBAN FARMING

ทำสวนสร้างชีวิตที่ดี 
อัพเดตข้อมูลจากงานวิจัยสากล

Ex
am
ple



21

STEP 6 - PROTECT YOUR BRAIN AND MEMORY
ทำสวนช่วยบริหารสมอง  ฟื้นฟูเซลล์จากโรคความจำเสื่อม
  งานวิจัยชิ้นนี้ส่งตรงจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยคอนกุก  ประเทศเกาหลีใต้  โดยความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental  
Research and Public Health  ระบุว่า  เมื่อให้กลุ่มตัวอย่าง 41 รายที่มีปัญหาโรคความจำเสื่อมทั้งชาย 
และหญิง  อายุเฉลี่ย  76 ปี  ซึ่งต้องเข้าพักรักษาตัวในศูนย์บำบัด  เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามลำพัง 
โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ  ได้ทำกิจกรรมบำบัดคือการทำสวนวันละ  20 นาที  เริ่มจากการทำงานเบา  ๆ  เช่น  
การคราดดินให้แปลงดินเรียบเสมอกัน  การถอนหญ้า  การเพาะเมล็ด  การย้ายต้นกล้ามาลงแปลง  
และการรดน้ำผัก  ต่อเนื่อง  3 เดือน  หลังจากนั้นจึงทำการสแกนสมอง  พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
เพิ่มจำนวนเส้นประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับความทรงจำ  ในการวิจัยแนะนำว่าจำเป็นต้องศึกษาต่อ 
เพื่อดูผลต่อเนื่องในระยะยาว  นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า  หากผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวมีกิจกรรมทำสวน 
เป็นประจำ  น่าจะส่งผลช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและลดความเสี่ยงโรคความจำเสื่อม   
  ข้อมูลนี้สอดคล้องกับการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร  Complementary  
Therapies in Medicine  ระบุว่า  การทำสวนบำบัดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม 
มีอาการดีขึ้น  อารมณ์สงบ  ไม่มีอาการหงุดหงิดหรือซึมเศร้าเหมือนที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 
  ปัจจุบันผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมในประเทศเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม 
โครงการฟื้นฟูสุขภาพที่ชื่อ  Greencare Program  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้ามาทำสวนเป็นประจำ  
หลายรายใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันเพื่อมาทำสวนโดยเฉพาะ  นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้ว  
ยังสามารถนำผักผลไม้สดที่ปลูกในโครงการกลับบ้านไปกินได้  หรือจะกินอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบจากผักผลไม้ 
ที่ปรุงในโรงอาหารของโครงการก็ได้เช่นกัน
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UNTIL THE TRUTH REVEALS ITSELF
ลงมือด้วยความมุ่งมั่น  จนถึงวันที่กระแสรักษ์โลกบูม
	 กว่าจะมาถึงทุกวันนี้	 คุณฝ้ายยอมรับว่าขณะที่ทำงานด้านการ 
ส่งเสริมเกษตรในเมือง	 มีบางครั้งเหมือนกันที่เกิดความไม่มั่นใจ
	 “ถ้าเป็นเมื่อ 20 ปีก่อน	 เรายอมรับว่าแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางของ 
คนในกระแสหลัก	 ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดคือตัวฝ้ายเองเรียนจบ 
วศิวกรรมศาสตร	์ สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม	 เพือ่น  ๆทีเ่รยีนมาดว้ยกนั 
ส่วนใหญ่ก็เข้าไปทำงานในโรงงาน	 หรือไม่ก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้าน 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 เงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 - 50,000 บาท	 ยิ่ง 
ทำงานมีอายุงานนานขึ้นก็ยิ่งเงินเดือนสูง
	 “พอเราได้เจอเพ่ือน ๆ พูดคุยแลกเปล่ียนกัน	 บางคนเขาก็จะไม่เข้าใจ 
ว่าทำไมเราถึงเลือกเส้นทางน้ี	 มาส่งเสริมให้คนทำเกษตรในเมืองทำไมล่ะ 
เกษตรกรที่ปลูกผักก็มีอยู่แล้ว	 ถ้าเป็นการเพาะต้นอ่อนไมโครกรีน 
หรือเพาะถั่วงอกจะต้องสอนด้วยเหรอ	 จริง  ๆ  มีการสอนในชั้นเรียน 
เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต้ังแต่สมัยเราเรียนอนุบาลหรือประถมต้น 
กันแล้วนี่นา
	 “ในใจตอนนั้นฝ้ายก็นึก  ๆ  อยู่เหมือนกันว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า	 
หรือเราควรไปทำงานตามบริษัทแบบเพื่อน  ๆ  ดีไหม	 แต่ในที่สุดฝ้าย 
ก็สมัครไปเรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์	 ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ 
การดูแลสิ่งแวดล้อมมาก  ๆ	 ทุกคนปั่นจักรยานไปทำงานหรือไปเรียน	 
ห่อข้าวไปกินเป็นเรื่องปกติ	 มีการแยกขยะอย่างเคร่งครัด	 คนที่นั่น 
เวลาไปซื้อของเขาก็ไม่รับถุงพลาสติก	 แต่จะมีถุงไปใส่ของกลับมาเอง

	 “พออยู่ในชั้นเรียน	 เราเหมือนได้เจอคนที่คิด 
คล้าย  ๆ  กัน	 ทุกคนให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่ง- 
แวดล้อม	 คำว่า Circular Economy	 คำว่า Smart 
Grid	 คำว่า Sustainability	 เป็นคำที่ฝ้ายได้ยินตอน 
ไปเรียน	 เพราะมีบรรจุอยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอน 
ของหลกัสตูรในมหาวทิยาลยัทีเ่นเธอรแ์ลนดเ์มือ่เกอืบ ๆ 
10 ปีที่แล้ว	 แต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมใน 
แวดวงอุตสาหกรรมในไทย
	 “พอมีเวลาได้พูดคุยกับเพ่ือน ๆ	 ฝ้ายเล่าว่าอยู่ท่ีบ้าน 
คุณพ่อเราเริ่มต้นงานส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติ	 
ไม่ใช้สารเคมี	 ท่ีบ้านก็ปลูกผักกินเอง	 ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 
ผลิตไฟฟ้า	 มีบ้านหลังเล็ก  ๆ  ในเมืองแบบนี้  ๆ	 แล้วก็ 
เอารูปให้เพื่อน ๆ ดู	 เขาก็สนับสนุนใหญ่เลยว่าดีมาก ๆ 
สิ่งนี้เป็นผลตอบรับคนละแบบกับเวลาที่เราได้ยินจาก 
เพื่อนคนไทย	 แต่นั่นก็ทำให้เราสบายใจว่า	 เอาละ 
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เสียเวลาหรอก	 แต่งานที่คุณพ่อทำ 
และสิ่งที่เราสนใจทำต่อกำลังไปในทิศทางที่ควรจะเป็น 
และอีกไม่นานในอนาคตอันใกล้	 ทุก ๆ คนก็ต้องหันมา 
ช่วยกันทำอะไรแบบนี้อย่างจริงจัง	 เพราะเป็นเทรนด์ที่ 
เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว”
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SCOOP 

	 ก่อนหน้าน้ี ชีวจิต ได้นำเสนอผลงานวิจัยท่ัวโลกท่ีระบุถึงประโยชน์ของการทำสวน 
ต่อสุขภาพกายใจไปแล้ว	 แต่เพื่อให้ได้มุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 เราได้รับเกียรติ 
จาก  นายแพทย์สันต์  ใจยอดศิลป์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและเวชศาสตร์ 
ครอบครัว	 มาพูดคุยถึงประโยชน์ของการทำสวนที่มีต่อสุขภาพองค์รวม
	 ทั้งนี้	 ตัวอาจารย์เองนอกจากจะมีมุมมองของแพทย์แล้วก็ยังเป็นนักทำสวนตัวยง	 ทำให้บทสนทนา 
เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสอดแทรกข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างเพลิดเพลิน
 ชีวจิต  เห็นว่านายแพทย์สันต์เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตให้แข็งแรง	 เรียบง่าย	 และสุขสงบเย็นในยุค 
ที่เร่งรีบ	 เร่งร้อน	 และเต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นในปัจจุบัน	 เราหวังว่าบทสนทนาครั้งนี้จะช่วยให้คนรัก 
สุขภาพเห็นความสำคัญของการทำสวน	 กิจกรรมที่ดูเหมือนเป็นงานที่เหนื่อยหนักและไม่น่าอภิรมย์ในสายตา 
คนเมืองเอาเสียเลยด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปค่ะ

A TALK WITH OUR
GREEN-THUMB

DOCTOR
สุนทรียสนทนากับแพทย์ผู้รักการทำสวน	

นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์
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HUMAN ARE DESIGNED TO LIVE WITH NATURE
มนุษย์ได้รับการออกแบบให้อยู่ในธรรมชาติ
สุขภาพกาย - ใจ - จิตวิญญาณ  จึงจะสดชื่นแข็งแรง
	 ในแง่ของการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ	 นายแพทย์สันต์ระบุว่า	 เราทุกคนจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้	 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ชีวิตให้สัมพันธ์กับธรรมชาติ
	 “เหตุผลง่าย  ๆ	 เพราะเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ	 ร่างกายจึงได้รับการออกแบบให้ต้องใช้ชีวิต 
สอดประสานไปกับธรรมชาติ	 องค์ประกอบใหญ่  ๆ  มีดวงอาทิตย์	 ดวงจันทร์	 และโลก	 เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับ 
ร่างกายมนุษย์	 เช่น	 รอบเวลากลางวัน - กลางคืนสัมพันธ์กับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย	์ รอบข้างขึ้นข้างแรม	 
สัมพันธ์กับวงโคจรรอบโลกของดวงจันทร์	 ซึ่งมีผลต่อรอบเดือนของผู้หญิง
	 “ถ้าผมถามคุณว่าคืนนี้พระจันทร์จะหันหน้าไปทางไหน	 คุณไม่รู้หรอก	 แต่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อน	 เช่น	 
คุณยายของผมท่านบอกได้เลย	 เพราะเรื่องข้างขึ้นข้างแรมสัมพันธ์กับการไปทำบุญที่วัด	 วันไหนวันพระท่านบอก 
ได้หมด	
	 “นอกจากนี้มีเกร็ดเล็ก  ๆ น้อย ๆ ซึ่งคุณยายเล่าให้ผมฟังว่า	 ในช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวง	 อารมณ์ของคนเรา 
จะเข้มข้น	 ดังนั้นขอให้คิดบวก	 แรงส่งก็จะมีมากขึ้น	 ในทางกลับกัน	 ถ้าเราไปคิดลบในช่วงนั้น	 ผลจาก 
ความคิดที่ออกมาเป็นการกระทำก็จะรุนแรงเช่นกัน
	 “การใช้ชีวิตที่สอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติตลอดอายุขัย	 เช่น	 พอพระอาทิตย์ขึ้นก็ตื่นนอนไปหุงหาอาหาร 
และออกไปทำไร่ทำสวน	 ใกล้ค่ำก็เข้าสู่ช่วงพัก	 กินอาหารเย็น	 จากนั้นก็พูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็เข้านอน	
	 “ผลจากการมีกิจวัตรเช่นนี้ทำให้คุณยายของผมมีอายุถึง 95 ปี	 ในวันท้าย ๆ ของชีวิตท่านยังเดินมาทำสวน 
ทำไร่ได้อยู่เลย	 สำหรับผมนี่คือชีวิตที่ดีนะ”	
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	 นายแพทย์สันต์อธิบายต่อไปว่า	 ยิ่งโลกหมุนเร็วมาก 
เท่าไหร่	 การส่งเสริมให้เด็กเล็กออกไปใช้ชีวิตในธรรมชาติ 
จะดีต่อการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตมากเท่านั้น
	 “เรื่องที่เราควรจะตระหนักมาก ๆ คือ	 ในอนาคต	 โลก 
ไม่ต้องการคนที่ทำงานซ้ำ ๆ	 ขาดความคิดสร้างสรรค์	 เพราะ 
งานเหล่านั้นจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร	 หุ่นยนต์	 และ 
ปัญญาประดิษฐ์ได้หมด	 คราวนี้เราต้องกลับมาพิจารณาว่า	 
จะทำอย่างไรให้เด็ก  ๆ  ของเรามีสุขภาพกาย	 ใจ	 สมอง	 
ความคิดสร้างสรรค์	 ที่ทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น	 พร้อมรับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน	
	 “ส่วนตวัผมมองวา่	 ขอใหเ้ดก็ ๆ โดยเฉพาะในวยัเดก็เลก็ 
ได้ใช้เวลากับธรรมชาติให้มากกว่าการอยู่ในห้องเรียน	 จะมี 
ผลดีต่อสุขภาพองค์รวมและบ่มเพาะทักษะในการใช้ชีวิตได้ดี 
กว่าการเร่งให้เด็กคนนั้นเข้าโรงเรียนไปท่องจำอะไรมากมาย 
ตั้งแต่อายุยังน้อย”
	 อีกประเด็นหนึ่ งที่นายแพทย์สันต์อยากจะฝากคือ	 
การให้เด็ก ๆ ได้ใช้ชีวิตกับดินกับทราย	 ปลูกต้นหมากรากไม้	 
หรือทำสวน	 ทำให้ร่างกายได้รับจุลินทรีย์เข้าไปเพิ่มเติม 
ซึ่งส่งผลดีเพราะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้จุลินทรีย์ 	 
ผลลัพธ์คือระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ดี	 เด็กคนนั้นจะ 
ไม่เจ็บป่วยง่าย

	 “การที่พ่อแม่หลายคนมีมุมมองว่าเด็ก  ๆ  ไม่ควรไปเล่นใน 
ธรรมชาติและคลุกดินคลุกทรายให้ตัวเปื้อน	 เพราะเกรงว่าเด็ก 
จะรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	 อาจเป็นเพราะในยุคก่อนหน้านี้ความรู้ 
ทางการแพทย์เราทราบว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งก่อโรค	 แต่เมื่อความรู้ 
ทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ	 เราจึงเข้าใจว่าในร่างกายคนเรา 
มีจำนวนเซลล์จุลินทรีย์มากกว่าเซลล์ร่างกายเสียอีก	
	 “จุลินทรีย์ที่อาศัยทั้งบนผิวหนังและภายในร่างกายเรามีหน้าที่ 
ช่วยรักษาสมดุล	 ทำให้เราไม่เจ็บป่วยง่าย  ๆ	 ที่ผ่านมาเด็ก  ๆ ยุค 
ก่อนที่เติบโตในช่วงที่การแพทย์ยังไม่เข้าใจเรื่อง  Microbiome  
เพราะเทคโนโลยีในการศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ซึ่งมีขนาดเล็กมาก  ๆ	 
ยังไม่ก้าวหน้า	 แพทย์รู้จักจุลินทรีย์น้อยมาก	 ไม่เหมือนสมัยนี้ 
ที่ทำ Genome Mapping ได้	 เลยรู้จักจุลินทรีย์มากมาย
	 “เด็ก  ๆ  ในยุคก่อนจึงได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่ว่า	 อย่า 
ไปเล่นดินเล่นทรายให้เนื้อตัวสกปรก	 เดี๋ยวเชื้อโรคซึ่งเป็นสิ่ง 
แปลกปลอมจะเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้	
	 “เมื่อเด็ก  ๆ  ห่างไกลธรรมชาติ	 ขาดการรับจุลินทรีย์ตาม 
ธรรมชาติ	 พอโตขึ้นเขาจึงมีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัว	 บางคน 
ก็เป็นหวัดง่าย	 แสดงถึงระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ	 ยิ่งถ้าเอาแต่ 
ใช้ชีวิตในอาคาร	 ไม่ได้มาออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตในการทำ 
กิจกรรมกลางแจ้งเลย	 สุขภาพก็จะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อย ๆ”	
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เรื่อง ศิริกร  โพธิจักร  ภาพ iStock

SCOOP 

 ชีวจิต  ยินดีที่ได้เห็นการทำเกษตรในเมืองได้รับความนิยมมากขึ้น  และเพื่อ 
ให้ได้รับความรู้ในการทำเกษตรในเมืองให้ประสบความสำเร็จ  เราจึงพูดคุยกับ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง  อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี  สาขา 
การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และทำให้รู้ว่าเคล็ด  (ไม่)  ลับของการทำเกษตรใน 
เมืองนั้นคืออะไร  ติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ

สนุกกับมุมมองนักส่งเสริมเกษตรในเมือง
อาจารย์เกศศิรินทร์  แสงมณี

MEET THE
URBAN FARMING
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	 “ที่ผ่านมาเราชอบทำเกษตร	 เรียนเกษตร	 พ่อแม่ไม่เคยห้าม	 เขาสนับสนุนเต็มที่	 ที่บ้านเราก็ปลูกผัก 
กินเอง	 แต่ก่อนเขาก็พูดเหมือนกันว่าเรียนเกษตรทำไม	 มันเหนื่อย	 ต้องมาทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน	 ทำไม 
ไม่ไปเป็นหมอ	 เป็นพยาบาล	 แต่ทุกวันนี้กลายเป็นคนในชุมชนเขาก็มาซื้อผักบ้านเรา	 ไม่ไปซื้อผักตลาดกินแล้ว	 
แม่เราก็ทั้งแจกทั้งขาย	 มีคะน้า	 กวางตุ้ง	 ผักสลัด	 เมล่อน	 ผักที่เราปลูกทุกชนิดหวานกรอบ	 ไม่ขม	 ญาติ 
ก็ยกที่ให้	 บอกว่าเอาไปเลย	 แต่ขอให้ช่วยปลูกผักให้กินหน่อย	 ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นที่จะกลับมาทำงาน 
ในพื้นที่อยุธยา
	 “โดยความตั้งใจของเราอยากจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร	 ให้คนมาดูงาน	 มีร้านอาหาร	 มีตลาดเปิด 
เฉพาะเสาร์ -  อาทิตย์ให้คนแถวบ้านซึ่งเขามีฝีมือมาขายอาหารพื้นบ้านและขนมไทย	 เป็นการสร้างธุรกิจให้คนใน 
ชุมชน	 คนอยุธยาขึ้นชื่อเรื่องทำอาหารอร่อยอยู่แล้ว	 เราเลยอยากให้คนบ้านเรามีรายได้”
	 ขณะที่ตอนนี้มีนักศึกษาในความดูแล  6 คน	 อาจารย์เติ้ลเล่าให้ฟังว่า	 นักศึกษาก็มองเห็นโอกาสในการ 
นำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่บ้านเกิด
	 “เรามีตัวอย่างนักศึกษาคนหนึ่ง	 เขามีบ้านเกิดที่เกาะแห่งหนึ่ง	 เขาบอกเราว่าพอเรียนจบ	 กลับบ้านไปเขาจะ 
ไปปลูกผักอินทรีย์ขายร้านอาหารในเกาะ	 คนในพื้นที่จะได้มีผักกิน	 ไม่ต้องไปซื้อจากตลาดที่อยู่ในเมือง	 เสียค่า 
น้ำมันขับเรือไปซื้อ	 อีกคนบอกว่าจะกลับไปทำร้านอาหารที่มีแปลงผักเอง	 หลัก ๆ จะทำเป็นวัตถุดิบที่ร้าน	 แต่ถ้า 
เหลือก็จะขายให้ลูกค้าที่ร้านหรือคนอื่น ๆ ที่สนใจ	
	 “อีกคนเก่งงานช่าง	 เขาจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัด	 กลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่	 จะเอาทักษะเรื่องงานช่างกับ 
งานเกษตรมาทำอาชีพเลี้ยงตัวได้
	 “เด็ก  ๆ  ที่มาอยู่กับเราเก่งเรื่องการใช้ชีวิตและการลงมือทำงานจริง	 ปรับปรุงดิน	 เพาะกล้า	 ทำปุ๋ย	 รับ 
ออร์เดอร์ผลิตดินก็ได้	 เรามองว่าทั้ง 3 คนที่ยกตัวอย่างมาเขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน	 ที่สำคัญเจ้าตัวก็มีใจรัก 
ด้านเกษตรจริง ๆ	 ในอนาคตเขาจะอยู่ได้	 ไปต่อได้แน่นอน” 
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KEY SUCCESS
มีการแบ่งงานที่ชัดเจน
  คุณกุ้งอธิบายว่า  การที่ทางกลุ่มมีผลผลิตต่อเนื่องได้เพราะทุกคน 
ช่วยกันโดยพื้นฐานของการแบ่งงานที่ชัดเจน 
  “ตัวเราเองเป็นคนวางแผนการปลูก  การขาย  หรือจะเอาไปแจกให้ 
ชาวบ้านที่ขาดแคลน  โดยมีสมาชิกอาวุโสอย่าง ป้าแดง - จุฑาทิพย์  มาโคตร  
อายุเกือบ 70 ปีแล้ว  คนถัดมาก็ชื่อป้าแดงเหมือนกัน  ศรีนวล พึงพิพัฒน์  
อายุ  70 กว่าปี  สองท่านนี้มีใจให้ทางกลุ่มเกินร้อย  บอกว่าถึงจะทำงาน 
ที่ออกแรงไม่ได้ดีนักก็มาช่วยรดน้ำที่แปลงผักได้  เราก็แบ่งงานตามความ 
สามารถและสภาพร่างกายของสมาชิกแต่ละคน   
  “ต่อมาเป็น กบ - สิริพร  อภิวงศ์  อายุ 54 ปี  ทำงานแทนเราได้  เช่น  
วันนี้เราไม่อยู่ก็ฝากฝังให้กบช่วยรดปุ๋ยแทน  อีกคนหนึ่งชื่อ  เอ้  -  สุรางค์  
กัลลประวิทย์  รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อและทำงานเอกสารเรื่องกิจกรรม 
ต่าง  ๆ  เช่น  กิจกรรมที่ทางสำนักงานเขตให้เราทำ  เอกสารของโครงการ 
สปสช.  เอกสารของ  สสส.  อย่างเราอยู่หน้างานจะไปทำเอกสารก็ไม่ทัน  
โชคดีที่มีสมาชิกกลุ่มที่ถนัดด้านนี้เขาช่วยดูแลให้
  “คนต่อมาเป็นน้องสาวของเราเอง  ชื่อ  อนงค์  คอยดูแลเรื่องการทำ 
อาหารการกินให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มเวลามีกิจกรรมมาพบปะกัน  เขาจะคอยแวะ 
มาถามว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นวันนี้วันนั้นทุกคนอยากกินอะไรบอกได้นะ  เขา 
ไม่ถนัดลงสวน  แต่เขาชอบที่จะสนับสนุนให้เพื่อน ๆ  ที่ลงแปลงมีความสุข  
เป็นเหมือนฝ่ายสวัสดิการของกลุ่ม  ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้ตลอด

  “อีกคนคือ  ป้าตุ๊ก  -  วัฒนา ไทยพาณิชย์  
ถนัดเรื่องการทำขนม  อายุมากแล้ว  แข้งขาก็ไม่ 
ค่อยดี  นั่งทำงานในสวนได้ไม่นาน  แต่ป้าตุ๊กจะ 
ปั่นจักรยานมาร่วมกิจกรรมที่สวนของเราทุกวัน  
แรก  ๆปา้ตุก๊บอกวา่  ปา้ปลกูผกัไมไ่หวหรอก  ปลกู 
ทไีรตายทกุท ี แตป่า้ขอชว่ยถางหญา้ดายหญา้ใหน้ะ  
แกจะไปนั่ งตามร่องแปลงถางหญ้าไปเรื่อย  ๆ  
วันละนิดวันละหน่อย  หรือเดินเก็บขยะให้  หรือ 
ถ้านั่งไม่สะดวกก็มาเพาะต้นกล้าผักให้
  “กลุ่มเราไม่ได้บังคับว่าต้องมาทุกวัน  ใคร 
สะดวกวันไหนก็มา  เช่น  พี่ตี  กับสามี  เขาไม่ได้ 
มาทุกวันแต่ถ้าวันไหนมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงคน 
จำนวนมาก  เขาก็มากันทั้งบ้าน  3 คนพ่อแม่ลูก  
ส่วนใหญ่ทุกคนจะว่างวันอาทิตย์   อีกคนคือ  
พี่แดง  ซอย  5  เป็นสามีของเอ้  ดูแลงานช่าง  
ช่วยซ่อมจอบเสียมอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ในแปลงและ 
ชอบถางหญ้า  ทำไปเรื่อยๆ  น้ำหนักก็ลดลง  
สุขภาพก็ดีขึ้น  ทุกวันนี้ใคร  ๆ  ก็ทักว่าแกหุ่นดีนะ 
ดูหนุ่มขึ้นเยอะเลย”
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THE TURNING POINT
จุดเปลี่ยนของบทสนทนา
  อาจารย์มาโนชอธิบายว่า  ในมุมมองของนักนิเทศศาสตร์  การสื่อสารให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง 
ที่ไม่ง่ายเลย  แต่การปลูกผักในพื้นที่มหาวิทยาลัยทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจ
  “พอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมปุ๊บ  ทุกคนจะเบื่อและมักคิดว่าเป็นเรื่องยาก  ไกลตัว  เราคนเดียวจะไปสร้างความ 
เปลี่ยนแปลงอะไรได้ 
  “ไอเดียตอนแรกคือ  เราต้องทำก่อน  เริ่มจากแยกขยะอินทรีย์เอามาหมักปุ๋ยและปลูกผักให้งาม  คราวนี้พอ 
มีผู้คนผ่านไปผ่านมาเขามาพบเห็นเข้า  สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
  “เราเห็นว่า  พอปลูกผักไปได้ 2 - 3 เดือน  อาจารย์ที่คณะนิเทศศาสตร์ที่เราทำงานอยู่เขาก็มาสอบถาม  เริ่มอยากรู้ 
ว่าผักที่ปลอดภัยไร้สารเคมีต้องมีที่มาที่ไปในการปลูกอย่างไร  เราก็เล่าว่า  ก่อนจะมาเป็นผักสวย  ๆ ก็ต้องลงมือแยกขยะ 
เศษอาหารเอามาหมักปุ๋ยเพื่อปลูกผัก  เขาก็ค่อย ๆ เข้าใจมากขึ้น
  “ตอนเย็น  ๆ  เราจะลงไปรดน้ำ  ถอนหญ้าในแปลงผัก  และมีลุง รปภ.มาช่วย  ผู้ปกครองของนักศึกษาแวะมาเห็น  
เขาก็จะเข้ามาสอบถาม  อาจารย์ทำอะไรอยู่ครับ  เราก็ทำป้ายหน้าแปลงว่า  อาหารจากเศษอาหาร  ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ดีในการสื่อสารเรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์ให้ถูกต้อง  ว่ามันเอามาหมักและหมุนเวียนมาใช้เป็นปุ๋ยเพื่อผลิตอาหาร 
ปลอดภัยต่อไปได้นะ
  “ตัวอย่างเช่น  ขยะเศษอาหาร  ถ้าเราไม่แยกออกมาหมัก  ปล่อยให้ปะปนกับขยะอื่น  ๆ  แล้วทางกรุงเทพมหานคร 
เขาต้องเอาไปฝังกลบก็จะเกิดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกและมีอันตรายมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็น  10 เท่า 
ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  น้ำท่วม  มีความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
  “จริง  ๆ  ถ้าทุกบ้านเริ่มต้นช่วยกันจากเรื่องการแยกขยะอินทรีย์ก่อน  ผมคิดว่าจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มาก 
เลยนะ  น่าเสียดายข้อมูลตรงนี้ไม่ค่อยมีใครทราบ  แต่พอมีแปลงผักและเกิดบทสนทนาขึ้น  เราก็ได้สื่อสารเรื่องนี้ 
ออกไปเรื่อย ๆ  ก็รู้สึกดีใจนะครับ
  “ในอนาคตผมวางแผนว่าจะขยายพื้นที่การปลูกผักให้มากขึ้น  ตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับคณะอื่น ๆ  ด้วย  
ส่วนในด้านการสื่อสารเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม  ตอนนี้เราทำบอร์ดเกมที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารเรื่องการจัดการขยะ 
เศษอาหารและเกษตรอินทรีย์แล้ว  เพราะบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือที่ทุก ๆ คนเข้ามาเล่นโดยได้รับทั้งความสนุกและความรู ้
ไปพร้อม ๆ กันได้”
 ชีวจิต หวังว่า  ตัวอย่างทั้ง 2 รูปแบบของการทำเกษตรในเมืองจะจุดประกายให้คุณ ๆ ได้ลงมือทำให้พื้นที่เล็ก ๆ  
รอบตัวกลายเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย - ใจได้ในเร็ว ๆ นี ้
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