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คํานิยม
การพัฒนาของโลกที่มีการพัฒนาเจริญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการเพิม่ จํานวนประชากรของโลกอย่างรวดเร็ ว
ทําให้ มีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ อย่างมากมาย ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน และด้ วย
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่สง่ เสริมการใช้ และการบริโภค
อย่างไร้ ของเขตจํากัด
ก็ยิ่งเปรี ยบเสมือนตัวเร่งให้ มีการใช้ และทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมโหฬารและรวดเร็ว ผลพวงการพัฒนาของโลก
ได้ สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมของโลก และกําลังกลายเป็ นมหันตภัยที่
คุกคามต่อมวลมนุษชาติ นั ้นคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศของ
โลก (climate change) อุณภูมขิ องโลกที่เพิม่ สูงขึ ้น ทําให้ เกิดภัยจาก
ธรรมชาติที่รุนแรง ทั ้งภัยจากนํ ้าท่วม ภัยแล้ ง ซึ่งนับวันจะยิ่งรุนแรงขึ ้นทุกที
ภัยจากธรรมชาตินอกจากจะก่อให้ เกิดความเสียหายโดยตรงต่อมนุษย์แล้ ว
ผลกระทบทางอ้ อมที่คนส่วนใหญ่มกั จะมองข้ าม ก็คือ ผลกระทบต่อ “ความ
มั่นคงทางอาหาร” ขณะเดียวกัน รูปแบบของการแก้ ไขปัญหาเมื่อเกิด
เหตุการณ์ภยั พิบตั จากธรรมชาติ ยังคงแก้ ไขปัญหาในรูปแบบเดิม ๆ ที่เรา
คุ้นชินจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการช่วยเหลือเฉพาะหน้ า เป็ นเพียงการบรรเทา
ความเดือนร้ อนเพียงชัว่ คราวให้ กบั ผู้ได้ รับภัยพิบตั ิ
ไม่ได้ แก้ ไขปัญหาที่
นําไปสูก่ ารแก้ ไขผลกระทบที่ยงั่ ยืน คือ การทําให้ ผ้ ทู ี่ได้ เกิดภัยพิบตั ิได้ รับ
ผลกระทบน้ อยที่สดุ
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โครงการ “ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัต”ิ หรื อ Disaster
Food Bank ผ่านการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ของอาจารย์อนันต์โชค ศักดิส์ วัสดิ์ จึงนับได้ วา่ เป็ น
ความคิดที่แหลมคม และมองการณ์ไกล
อันเกิดจากทักษะและ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนันต์โชค ศักดิส์ วัสดิ์ ที่ได้ ขบั เคลื่อนในเรื่ อง
ระบบอาหารปลอดภัยมาอย่างยาวนาน และเป็ นผู้ที่ทําให้ เกิดเป็ นพื ้นที่
ต้ นแบบของระบบอาหารปลอดภัย
และความมัน่ คงทางด้ านอาหารใน
หลายพื ้นที่ของประเทศไทย จากการที่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการนี ้
ในหลายกิจกรรม ซึ่งอาจารย์อนันต์โชค ศักดิ์สวัสดิ์ ได้ ออกแบบกิจกรรมที่
ให้ ชมุ ชนได้ เกิดความตระหนักถึงภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
ชุมชน ให้ พวกเขาได้ เกิดการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ และออกแบบในการจัดตัง้
ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบตั ิ ให้ สอดคล้ องกับบริ บทชุมชนของตนเอง
ถึงแม้ ระยะเวลาโครงการจะสั ้น แต่ก็ได้ เห็นพลังของชุมชนที่มีความมุง่ มัน่
ที่จะเตรี ยมการสร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหารให้ กบั ชุมชนของตนเอง ซึ่ง
เชื่อมัน่ ได้ วา่ หากทุกชุมชน ได้ มีการจัดตัง้ “ธนาคารอาหาร เพื่อรับมือภัย
พิบัต”ิ ด้ วยหลักการ “สะสม หมุนเวียน เรียนรู้ และแบ่ งปั น” แล้ ว จะ
สร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหารให้ ชมุ ชนและประเทศไทย และจะช่วยลด
ผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ให้ มีผลกระทบน้ อยที่สดุ ในอนาคต
ดร. สุทธิศกั ดิ์ แก้ วแกมจันทร์
หัวหน้ าศูนย์ วจิ ยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรี ย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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คํานํา
ธนาคารอาหารเพื่ อ รั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ เ ป็ นการพั ฒ นา
นวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งเพื่อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางด้ า นอาหารที่กํ าลัง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึน้ ในทุกขณะจาก
ปั ญหาทางสิง่ แวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจที่ทบั ซ้ อนเกี่ยวโยงผูก
กันเป็ นเงื่อนปมใหญ่ที่ต้องหาทางแก้ ออก โดยใช้ การมองปั ญหา
แบบองค์ร่วม เนื่องจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นผลจากเหตุแห่งปั ญหา
ที่ซบั ซ้ อนที่แต่ละพื ้นที่ แต่ละภูมิสงั คมที่ต่างกันปั ญหาที่เกิดขึ ้นก็
แตกต่าง การการเปิ ดใจรั บฟั งศึกษาค้ นคว้ า ทดลองปฏิบัติการ
เพื่ อ คลายปมปั ญ หาจึ ง มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย หนัง สื อ
ธนาคารอาหารเพื่อ รับมือภัยพิบตั ิได้ รวบรวมแนวทางการต่างๆ
จากหลายพื น้ ที่ โ ดยหวัง ว่ า ผู้ อ่ า นจะได้ รั บ แรงบัน ดาลใจจาก
ประสบการณ์ ต่างๆ เพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการปั ญหาต่อไป
ทังนี
้ ้ต้ องขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสร้ างเสริ มสุขภาพ
(สสส.)ทีใ่ ห้ โอกาส ธนาคารอาหารได้ มีสว่ นในการขับเคลือ่ นแก้ ไข
ปั ญหาค้ นหาทางออกจากปมปั ญหาเพื่อสร้ างสังคมสุขภาวะ
อนันตโชค ศักดิส์ วัสดิ์ และคณะ
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Nothing happens until something moves.
ไม่มีอะไรเกิดขึ ้นได้ โดยปราศจากการเริ่ มต้ น
(อัลเบิร์ต ไอไสตน์)

6

บทที่1
มองรอบทิศ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกตลอดช่วง 2,000 ปี ที่
ผ่านมา ภูมิอากาศผันผวนอย่างรุนแรงหลายครัง้ ยุคนํ ้าแข็งน้ อยที่
เริ่ มขึ ้นในช่วงต้ นศตวรรษที่ 14 ทําให้ อุณหภูมิในหลายพื ้นที่ ของ
โลกลดตํ่าลงอย่างยาวนานติดต่อกันหลายร้ อยปี วงปี ของต้ นไม้
แนวปะการั ง และดินตะกอนก้ นทะเลสาบจากแหล่งต่างๆ เป็ น
หลักฐานบ่งชีถ้ ึงการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิในอดีต แต่ไม่มี
ปรากฏการณ์ ที่อากาศร้ อนขึ ้นหรื อหนาวเย็นลงครัง้ ใดจะมีความ
รุ นแรงหรื อ ส่งผลกระทบในวงกว้ างไปทั่วทังโลกได้
้
เท่ากับภาวะ
โลกร้ อน(global warming) ที่ เ ริ่ ม เกิ ด ขึ น้ นับ แต่ ยุ ค การปฏิ วั ติ
อุ ต สาหกรรมในศตวรรษที่ 18-19 ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) อย่างชัดเจน
สหประชาติดําเนินมาตรการเร่ งด่ วนเพื่อรั บมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบการสร้ าง
ความเข้ มแข็ง ความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัวของ
ภูมิ ภ าคที่ มี ค วามเสี่ย ง เช่ น ประเทศที่ ไ ม่ มีท างออกทะเล และ
ประเทศที่เป็ นเกาะ จําเป็ นต้ องร่วมมือกันเพื่อพยายามสร้ างความ
7

ตระหนักรู้ และบูรณาการมาตรการเข้ าไปในนโยบายและกลยุทธ์
ระดับชาติ ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” ประเด็นสําคัญ
ของวาระการพั ฒ นาภายหลัง ปี พ.ศ. 2558 คื อ การจั ด ทํ า
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals–SDGs) มี การนําเสนอให้ เกิ ดการจัดการความอดอยาก
ข้ อมูล จาก UNICEF ระบุว่า ทุกปี เด็กประมาณ 10 ล้ านคน
ต้ อ ง ต า ย ก่ อ น อ า ยุ ค ร บ 5 ปี ห รื อ ทุ ก วั น เ ด็ ก
มากกว่ า 16,000 คน หรื อ ทุก 5 วินาทีมีเด็กตายด้ วยความ
อดอยากหิวโหย 1 คน ส่ วนใหญ่ จ ากประเทศกําลังพัฒนา
ปั ญหาราคาอาหารที่เพิ่มขึ ้นมีเหตุปัจจัยหลายด้ าน ซึ่งเป็ นผลมา
จากปั ญหาหลายปั ญหาที่เกิดจากธรรมชาติ และนํ ้ามือมนุษย์
การผลิตกับการบริโภคไม่ สมดุลกัน การผลิตทําได้ น้อยลงแต่
ความต้ องการอาหารเพิ่มขึ ้น จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ
ประเทศขนาดใหญ่ที่กําลังพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้
เกิดความต้ องการการบริ โภคอาหารที่มากขึ ้น นําไปสูก่ ารเพิ่มขึ ้น
ของราคาอาหารอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ราคานํา้ มันปั จจัยต่อมาเป็ นผลลูกโซ่มาจากราคานํ ้ามันที่เพิ่ม
สูงขึ ้นทําให้ ต้นทุนการผลิตสินค้ าอาหารสูงขึ ้นตามไปด้ วยประเทศ
ต่างๆหันไปหาพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะการนําเอาพืชบาง
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ชนิดมาใช้ ในการเป็ นพลังงาน ตัวอย่างเช่นนํ ้ามันแก๊ สโซฮอลล์ที่
ผสมอีเธอนอลซึง่ ทํามาจากพืช และนํ ้ามันไบโอดีเซลก็มีสว่ นผสม
มาจากพืชเช่นเดียวกัน การนําเอาพืชต่างๆมาทําเป็ นพลังงานใหม่
เป็ นผลทําให้ พื ้นที่การผลิตอาหารลดลง นําไปสูก่ ารขาดแคลน
อาหารขึ ้น
สภาวะโลกร้ อนระบบอาหารโลกถูกซํ ้าเติมด้ วยภาวะภัยแล้ งที่
เกิดขึ ้นที่เกิดจากสถาวะโลกร้ อน ในหลาย ๆ ภูมิภาค ที่หนักที่สดุ
คือภาวะแห้ งแล้ งในออสเตรเลีย ออสเตรเลียนันเป็
้ นประเทศผู้
ส่งออกสินค้ าอาหารรายใหญ่ของโลก แต่
นโยบายของรั ฐปั จ จัยสุดท้ ายที่ก่อ ให้ เกิ ดวิกฤตอาหารโลกคื อ
ประเทศผู้ส่งออกเกิ ด การตื่น ตระหนกกลัวเรื่ อ งการขาดแคลน
อาหาร จึงมีการจํากัดการส่งออกสินค้ าอาหารต่างๆ โดยเฉพาะ
ข้ าว อย่างเช่น คาซัคสถานจํากัดการส่งออกข้ าสารี เวียดนามและ
ไทยก็มีการจํากัดการส่งออกข้ าวเจ้ า ทําให้ ภาวะวิกฤตอาหารโลก
ทรุ ดหนักลงไปอี กการขาดแคลนอาหารที่ เกิ ดจากสาเหตุต่ า งๆ
ค่อยๆทวีความรุ นแรงขึ ้นคาดการณว่าคนหนึ่งพันล้ านคนในโลก
ได้ รับอาหารไม่เพียงพอในปี 2552 การบริ หารจัดการอาหารจึงมี
ความจํ าเป็ นต้ อ งพัฒนารู ปแบบให้ เท่า ทัน ต่อ การเปลี่ยนแปลง
9

การสะสมสํารองอาหารจึงเป็ นมาตรการแรกที่จําเป็ นต้ องทําเพื่อ
ลดความเสี่ย งของการขาดแคลนอาหารเพื่ อ รั บมื อ ภัยพิ บัติใน
รู ปแบบต่างๆถ้ ามองโดยภาพรวมต้ นตอของปั ญหาวิกฤตอาหาร
โลกเกิดจาก
การเปลี่ ยนแปลงทางสภาพภู มิ อ ากาศ(Climate Change)
นํามาสู่เกิ ดภัยแล้ งอันรุ นแรงรวมไปถึงปรากฏการณ์ ทางสภาพ
อากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ก่อให้ เกิดการลดลงของ ผลผลิต
พืชอาหารและผลผลิตเชิงปศุสตั ว์ การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ในบางภูมิภาคอาจทําให้ เกิดปั ญหาตามมาโดยเฉพาะในประเทศ
ที่อยูใ่ กล้ กบั เส้ นศูนย์สตู รนันมี
้ ความเสีย่ งที่สดุ ประเทศในแอฟริ กา
เช่ น บุ รุ นดี แ ละมาดากั ส การ์ เด็ ก ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง มี ก าร
เจริ ญเติบโตที่ผิดปกติ เพราะไม่สามารถเข้ าถึงอาหารที่เหมาะสม
ได้ สภาวะความแห้ งแล้ งที่ทวีความรุ นแรงในปี 2554 รุ นแรงที่สุด
ในรอบ 60 ปี สง่ ผลให้ ผ้ คู นกว่า 13.3 ล้ านคนประสบปั ญหาหาการ
ขาดแคนอาหารสหประชาชาติเคยสํารวจคนจนในโลก โดยมีถึง
2,800 ล้ านคนที่เป็ นคนจนที่มีรายได้ น้อยกว่า 2 เหรี ยญสหรัฐฯต่อ
วัน และมี ถึง 1,200 ล้ านคนที่มีรายได้ ไม่ถึง 1 เหรี ยญต่อ วัน ใน
จํ า นวนนี ส้ ่ว นใหญ่ เ ป็ น คนในทวี ปแอฟริ ก าและเอเชี ย ใต้ ส่งผล
กระทบต่อการเข้ าถึงอาหาร UN ยังได้ ระบุว่า มีคนในโลกถึง 800
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ล้ านคนที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร และประสบภาวะหิวโหย
มี อ าหารไม่พอกิ น ซึ่งส่วนใหญ่ จ ะอยู่ในทวีปแอฟริ กา เอเชี ยใต้
และตะวั น ออกกลาง ตั ว เลขนี ม้ ี แ นวโน้ มจะเพิ่ ม ขึ น้ ไปอี ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริ กา โดยมีการคาดการว่า จะมีคน
ที่หิวโหยและขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริ กาเพิ่มขึ ้นอีก 3 เท่า
ภายในปี 2080

ตารางแสดงการเพิม่ สูงขึ ้นของราคาอาหารโลก 1990-2012

การบิดเบือนกลไกตลาดประเทศยากจนและประเทศรํ่ ารวย ที่มี
การบิ ด เบื อ นกลไกตลาดสิน ค้ า เกษตร โดยเฉพาะในประเทศ
รํ่ ารวยได้ มีการบิดเบือ นกลไกตลาดเป็ นอย่างมาก มี การให้ เงิน
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อุดหนุน (subsidy) มีมาตรการกีดกันทางการค้ าสินค้ าเกษตรใน
รูปแบบต่างๆ มากมาย ทําให้ การค้ าสินค้ าเกษตรไม่ได้ เป็ นไปโดย
เสรี ถึงแม้ วา่ ในการเจรจา WTO รอบ Doha จะได้ มีความพยายาม
เจรจาในเรื่ องการเปิ ดเสรี สินค้ าเกษตร แต่ในที่สดุ ก็ล้มเหลวอย่าง
สิ ้นเชิง เพราะประเทศรํ่ ารวยไม่ยอมเปิ ดเสรี สินค้ าเกษตรของตน
การที่ ป ระชาคมโลก ละทิ ง้ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจที่ จ ะช่ ว ยเหลือ
ประเทศยากจนในการพั ฒ นาด้ า นการเกษตร ตัว อย่ า งเช่ น
ธนาคารโลกให้ เงินกู้แก่ประเทศยากจนในด้ านการเกษตร ลดลง
จาก 30% ในปี 1978 เหลือเพียง 8% ในปั จจุบนั รัฐบาลสหรัฐฯก็
ตัดเงินให้ ความช่วยเหลือด้ านเกษตรแก่แอฟริ กาลงไปถึง 75%
ความมัน่ คงทางอาหาร ได้ กลายเป็ นปั ญหา ความมั่นคง
รู ป แบบใหม่ ที่ ห ลายประเทศทั่ ว โลก กํ า ลัง เผชิ ญ และสร้ าง
มาตรการรับมือกับความท้ าทายดังกล่าว เพื่อ ความอยู่รอดของ
ประชากรในประเทศ และประชากรโลก ตามคํานิยามของความ
มั่นคงทาง อาหารที่ได้ รับการนํามาใช้ อ้างอิงและเป็ นที่ร้ ู จักมาก
ที่สดุ มาจากการประชุมอาหารโลก (World Food Summit) ที่กรุ ง
โรม ประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1996 งานวิจยั ของ Dreze Jean และ
Amartaya Sen เรื่ อง Hunger and Public Action ระบุวา่ ประเด็น
เรื่ อ งสุขภาพและโภชนาการควรถูกนํามาใช้ วิเคราะห์เพื่อ แก้ ไข
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ปั ญหาความอดอยากและภาวะขาดแคลนอาหารของประชาชน
ด้ วย สาเหตุการเกิดภาวะทุพโภชนาการในแม่ และเด็กซึง่ เกิดจาก
การ บริ โภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีความหลากหลาย
ทางอาหาร สมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองอาหาร สถาบัน
ทรัพยากรโลก โครงการอาหารโลก องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ และสภาข้ อ มูลอาหารระหว่างประเทศเป็ น
หน่วยงานเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของอาหารและความมั่น คง
ทางอาหาร องค์ การทัง้ หลายนีจ้ ัดการกับประเด็ นปั ญหาอย่า ง
ความยั่ง ยื น ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การเปลี่ย นแปลง
ภูมิอ ากาศ เศรษฐศาสตร์ สารอาหาร การเติบโตของประชากร
ทรั พยากรนํา้ และการเข้ าถึงอาหาร สิ ทธิในการได้ รับอาหาร
เป็ นสิทธิมนุษยชน ซึ่งกําหนดขึ ้นจากกติการะหว่างประเทศว่า
ด้ ว ยสิท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรม (ICESCR) โดย
ตระหนัก ถึ ง “สิท ธิ ที่ จ ะมี มาตรฐานการครองชี พอย่า งพอเพียง
รวมทังอาหารที
้
่เพียงพอ” เช่นเดียวกับ “สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่จะปลอด
จากความหิวโหย” กรมการเกษตรของ สหรั ฐ อเมริ กา (United
States Department of Agriculture --- USDA) ยังได้ ชี ว้ ่า ความ
มัน่ คงทาง อาหารเกิดขึ ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวทังหมดสามารถ
้
เข้ าถึงอาหารอย่างเพียงพอในทุกเวลา และ ดําเนินการได้ เองเพื่อ
สังคมสุขภาวะ ดังนันความมั
้
น่ คงทางอาหารจึงประกอบด้ วย การ
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มี อ าหาร เพียงพอ ปลอดภัย และมี คุณค่าทางโภชนาการ การ
พัฒนานวัตกรรมระบบความมัน่ คงทางด้ านอาหารในยามเกิดภัย
พิบตั ิจึงถือว่าเป็ นประเด็นที่สอดคล้ องกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นทั่วโลก
จากการศึก ษาจํ า นวนเหตุก ารณ์ ภัย พิ บัติ ที่ เ กิ ด ขึน้ ทั่ว โลกของ
Munich REZ (Munich REZ ,2556) ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2555
พบว่ามี แนวโน้ มที่จ ะเพิ่มขึน้ ทุกปี เป็ นเรื่ อ งที่ทําให้ ต้อ งหยุด คิ ด

ภาพจํานวนเหตุการณ์ภยั พิบตั ิที่เกิดขึนทั
้ ว่ โลก ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2555
(ที่มา: Munich RE, 2013 (พ.ศ. 2556)

ประเทศไทย เกิ ด มหาอุ ท กภัย ในปี พ.ศ.2554ได้ ส ร้ าง
ความเสียหายคิดเป็ นมูลค่ากว่า 1.44 ล้ านบาท ธนาคารโลกได้ จัด
อันดับความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับ 4ของโลกถัดจาก
แผ่น ดินไหว และ สึนามิในญี่ปนุ่ ปี พ.ศ.2544 แผ่นดินไหวในโกเบ
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ปี พ.ศ.2538 และ เฮอริ เคนแคทารี น่า พ.ศ.2548 (สถาบันวิจัย
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณ สุ ข , 2555) Lertamphainont, S. , K.
Samphantharak and S. Chantarat (2015) ศึ ก ษาผลกระทบ
จากการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ทําให้ เกิดนํ ้าท่วมขังในนาข้ าว
โดยเฉลี่ยนานถึง 70 วัน ครั วเรื อ นชาวนาไทยที่ได้ รับผลกระทบ
โดยตรงมีที่นาได้ รับความเสียหายโดยเฉลีย่ มากถึง 85% ของที่นา
ทังหมด
้
และสูญเสียรายได้ ถึง 75% ของรายได้ เฉลี่ยจากการผลิต
ข้ าว หากเปรี ยบกับครัวเรื อนกัมพูชาจะเห็นได้ ชัดว่ามหาอุทกภัย
2554 ในประเทศไทยมีความรุ นแรงกว่าทังในเรื
้ ่ องระยะเวลาและ
ผลกระทบต่ อ รายได้ นอกจากนี ้ 20-25% ของครั วเรื อน
ผู้ประสบภัยจําเป็ นต้ องลดการบริ โภคลง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ า
กลยุทธ์ ท่ ีครั วเรื อนเข้ าถึงเพื่อใช้ รับมือกับภัยพิบัติอาจยังมี
ไม่ เพียงพอ การวิจยั นี ้สะท้ อนให้ เห็นว่านอกเหนือจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจแล้ ว ภัยธรรมชาติยงั ส่งผลทางอ้ อมต่อการพัฒนา
และความมั่นคงของครั วเรื อ นในอนาคตผ่านทางผลกระทบต่อ
ทัศ นคติ แ ละการตอบสนองทางพฤติก รรมของครั วเรื อ นต่อ ภัย
พิบตั ิ ซึ่งผลกระทบทางพฤติกรรมเหล่านี ้น่าจะยิ่งทวีความสําคัญ
มากขึน้ ในบริ บ ทของการเปลี่ย นแปลงสภาพอากาศ (climate
change) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา
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ปั ญหาภัยพิบตั ิของประเทศไทยมี ความหลากหลาย ทัง้
ภัยแล้ ง วาตภัย ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม แต่ที่สง่ ผลกระทบในวง
กว้ า งคื อ อุท กภัย และตรวจพบปั ญ หาเรื่ อ งงบประมาณในการ
จัดซือ้ ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริ โภคคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน
ขณะที่ราคาแพงเกิ นจริ ง นอกจากนัน้ การบริ หารจัดการความ
ช่วยเหลือด้ านอาหารในยามเกิดภัยพิบตั ิยงั พบปั ญหาอาทิ
1. ปั ญหาการเข้ าพืน้ ที่ไปให้ ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ
เรื่ องอาหาร และนํ ้าดื่ม อย่างเช่นเมื่อปี 2550 เกิดอุทกภัยนํ ้าท่วม
ในจั ง หวัด ภาคกลาง จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและจัง หวัด
อ่างทอง ถูกนํ ้าท่วมหนัก ผู้ประสบภัยจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน
พื น้ ที่ ห่ า งไกลชุ ม ชน ไม่ ส ามารถเดิ น ทางออกมารั บ ถุ ง ยัง ชี พ
ได้ เพราะถนนถูกตัดขาด ไม่มีเรื อพายออกมา กว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะรู้วา่ ยังมีผ้ ไู ด้ รับความเดือดร้ อน เวลาก็ผา่ นไปหลายวัน
แล้ วนอกจากนันการการให้
้
ความช่วยเหลือโดยเฉพาะการแจกถุง
ยังชีพทําได้ ไม่ทวั่ ถึง เพราะสภาพพื ้นที่อยู่ห่างไกล ชาวบ้ านไกล
ชุมชนเข้ าไม่ถึงความช่วยเหลือ หรื อถึงแม้ หน่วยงานการปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่ นจะให้ ความช่วยเหลือ แต่ผ้ ูที่ไม่มีชื่ อ อยู่ในทะเบียน
บ้ าน
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2. ปั ญหาการบริ หารจั ด การ ในปี 2553 กรณี ศู น ย์
ปฏิบตั ิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรื อ ศปภ. ดอนเมือง มีขนตอน
ั้
ล่า ช้ า ต้ อ งรอนัก การเมื อ งอนุมัติ เ พื่ อ นํ า ของออกไปแจกจ่ า ย
ผู้ประสบภัยทําให้ ของบริ จาคจํานวนวนมากที่กองพะเนินเทินทึก
เสียหายไม่ถูกนําไปแจกจ่ายดังนันการพั
้
ฒนาองค์ ความรู้ ในการ
พึ่งพาตัวเองในเรื่ องอาหารเพื่อรับมือ ภัยพิบัติจึงเป็ นเรื่ องจํ า เป็ น
อย่างยิ่ง
3. ปั ญ หาคุณ ภาพของถุง ยัง ชี พ การแจกถุงยังชี พของ
หน่วยงานของรัฐมีความแตกต่างกันโดยราคาของการจัดซื ้อถุงยัง
ชีพที่มี 3 ระดับราคาคือ 300,500 และ 800 บาท ตามลําดับซึง่ จะ
แจกจ่ายตามความสาหัสของปั ญหาแต่ก็ยงั คงเกิดปั ญหาแต่กลับ
พบปั ญหาของอาหารในถุงยังชี พเน่าเสียหมดอายุที่เป็ นข่าว ปี
2556 ชาวบ้ านที่จังหวัดพังงาพบข้ าสารในถุงยังชี พเน่าจนต้ อ ง
นําไปคืน ปี 2559 ชาวบ้ านหมู่บ้านบัวทอง 4 ต.พิมลราช อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ ร้องเรี ยนผ่ านสื่อมวลชนว่ าตรวจ
พบอาหารหมดอายุในถุงยังชีพ ปี 2560 ชาวบ้ าน อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ วพบถุงยังชีพด้ อยคุณภาพปลากระป๋ องเน่าเสีย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปั ญหาที่เกิดขึ น้ จาก
การเปลี่ ยนแปลงทางฤดู ก าล(Climate change) ที่ ส่ งผล
17

กระทบเชิงประจักษ์ ในการผลิตอาหาร โครงการสิ่งแวดล้ อ ม
ของสหประชาชาติ (UNEP) ระบุวา่ การเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศจะ
กระทบกระบวนการผลิตอาหาร สุขอนามัย และ ก่อให้ เกิดปั ญหา
ด้ านสังคมและเศรษฐกิ จ ตามมา สิ่งเหล่านี ้ยิ่งก่อ ให้ เกิ ดปั ญ หา
ด้ า นสุข ภาพที่ เ กิ ด ขึน้ ในประเทศเขตร้ อนชื น้ เช่ น โรคท้ อ งร่ ว ง
โรคขาดอาหาร โรคหอบหื ด และโรคภูมิ แ พ้ อื่ น ๆ ยิ่ ง ไปกว่านัน้
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้น จะลดปริ มาณนํ ้าสํารอง และเพิ่มปริ มาณจุลชีพ
เล็ก ๆ ในอาหารและนํ า้ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรค เช่ น โรคอาหารเป็ นพิษ
ปั ญหาภัยพิบัติที่มาจากการเปลี่ยนแปลงฤดูการของโลกส่งผล
โดยตรงต่อความมั่นคงทางด้ านอาหารอย่างมาก และใกล้ ตวั เข้ า
มาทุกทีจากการทํางานลงพื ้นที่ของเครื อข่ายอาหารเพื่อเพื่อ นได้
พบปั ญหาในพื ้นที่ตา่ งๆที่เกิดจากสภาวะการเปลีย่ นแปลงของฤดู
การ และความรุ นแรงของภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบในพื ้นที่ต่า งๆ
จากปั ญหาความมัน่ คงทางด้ านอาหาร ที่เกิดจากจากวิกฤตหลาย
ด้ าน เช่น ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสารเคมี ภัยจากเศรษฐกิจที่มี
ความซับซ้ อนหลากหลาย และแตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ นํามาสู่
แนวคิดของการพัฒนากลไกการบริ หารจัดการอาหารเพื่อ รั บมื อ
วิกฤตต่างๆในรูปแบบธนาคารอาหาร
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ธนาคารอาหาร(Food bank) ถูกพัฒนาขึ ้นมาในหลาย
พื น้ ที่ ทั่ว โลกมี ก ารตี ค วามหมายที่ ห ลากหลายขึน้ อยู่กับ สภาพ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น เช่นในต่างประเทศธนาคารอาหารเกิดจากปั ญหา
ทางเศรษฐกิ จ ธนาคารอาหารแห่ ง แรกของโลกก่ อ ตั ง้ ขึ น้ ใน
สหรัฐอเมริ กาเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๑๐ นับ แต่นั ้นเป็ นต้ นมานับหลาย
พันคนได้ รับการจัด ตัง้ ขึน้ ทั่ว โลก ในยุโรป การขยายตัวเกิ ด ขึน้
อย่างรวดเร็ วหลังจากราคาอาหารโลกที่เริ่ มมีราคาเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอ ากาศในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดวิกฤติทางการเงินในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ ทําให้ สภาพเศรษฐกิ จ แย่ล งสําหรั บ ผู้ที่ มี
รายได้ น้อยในอเมริ กาเหนือ และออสเตรเลียธนาคารอาหารส่วน
ใหญ่ดําเนินการในรูปแบบ "คลังสินค้ า" พวกเขาทําหน้ าที่เป็ นที่รับ
บริ จาค และจัดเก็บอาหาร จนขยายไปสูป่ ระเทศต่างๆ ประเทศ"
ญี่ปุ่น" เป็ นอีกหนึ่งประเทศที่คนทัว่ โลกยอมรับในความเป็ น"มือ
อาชี พ " บริ ห ารจั ด การในภาวะเกิ ด ภัย พิ บัติ ด้ วยเหตุ ก ารณ์
แผ่ น ดิ น ไหวขนาดใหญ่ แ ต่ ล ะครั ้ง หน่ ว ยงานของญี่ ปุ่ นได้
เรี ยนรู้ และเตรี ยมแผนรองรับในทุกมิติต่อการฟื น้ ฟูบ้านเมืองและ
ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะเหตุแผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิ
จูด นอกชายฝั่ งญี่ ปุ่น ถาโถมคลื่นสึนามิขนาดใหญ่พดั ถล่มหลาย
เมื อ งใหญ่ บริ เวณชายฝั่ งตะวันออก ไม่เว้ นแต่ "เมื อ งเซนได"
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เหตุการณ์ สาธารณภัยในครั ง้ นัน้ นํามาซึ่งข้ อ ตกลงเซ็นไดโดยมี
พันธะกิจสําคัญ 4 ประการ
1.เข้ าใจความเสีย่ ง
2.เสริ มสร้ างศักยภาพในการป้องกันความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
3.ลงทุนในด้ านการลดความเสีย่ งเพื่อการรับมือภัยพิบตั ิให้ พร้ อม
กลับมาในระยะเวลาที่รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาศักยภาพการเตรี ยมความพร้ อมในการเผชิญเหตุภยั
พิบตั ิที่มีประสิทธิภาพตลอดจนฟื น้ ฟูสภาพ และซ่อมสร้ างให้ ดี
กว่าเดิม
โดยมีเป้าหมาย 7 ประการให้ สาํ เร็ จลุลว่ งในปี พ.ศ. 2573
โดยการเพิ่ม 3 อย่าง คือ
1) แผนยุทธศาสตร์ ลดความเสีย่ งระดับชาติ และระดับท้ องถิ่น
2) การให้ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
3) การเข้ าถึงข้ อมูลการแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าและข้ อมูลความ
เสีย่ ง
ในขณะที่การลด 4 อย่าง คือ
1) อัตราการเสียชีวิต
2) จํานวนผู้ได้ รับผลกระทบ
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3) ความสูญเสียด้ านเศรษฐกิจ
4) ความเสียหายต่อสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การ
พื ้นฐาน
จากความหลากหลายของปั ญ หานํามาสู่แ นวทางการ
บริ หารจัดการระบบความมั่นคงทางด้ านอาหารในรู ปแบบต่างๆ
จนเกิดเป็ น ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบตั ิ เพื่อการสร้ างความ
มัน่ คงทางด้ านอาหารให้ กบั ชุมชนในที่สดุ
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In the middle of difficulty lies opportunity.
ใจกลางของอุปสรรคนั้น มีโอกาสซ่อนอยู่
(อัลเบิร์ต ไอไสตน์)
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บทที่2

สะสม
จากความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ ก่อให้ เกิดการ
ปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 มหาอํานาจต่าง มีการคิดค้ น
ระบบเกษตรแบบใหม่ที่ใช้ ทุนและการจัดการฟาร์ มที่มีแรงกระตุ้น
จากความต้ องการผลกํ าไรได้ เข้ ามาแทนที่การเกษตรกรรมแบบ
ดังเดิ
้ มในประเทศอังกฤษอย่างรวดเร็ ว การปฏิวตั ิเกษตรกรรม
ได้ แ ผ่ข ยายสู่ป ระเทศต่า งๆ ใกล้ เ คี ย ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ใน
ประเทศเยอรมนี โดยการใช้ เครื่ องจักรกลการเกษตร การจัดการ
ฟาร์ มที่เป็ นระบบ และการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ทําให้ ผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ ้น เยอรมนีนนถื
ั ้ อว่าเป็ นประเทศแรกๆที่มีการนําปุ๋ ยเคมีเข้ า
มาใช้ ในการเกษตร เช่น ระหว่างปี ๒๔๓๘-๒๔๕๕ มีการใช้ ปุ๋ย
ไนโตรเจนเพิ่มขึ ้น ๓ เท่า ปุ๋ ยฟอสฟอรัส เพิ่มขึ ้น ๒.๕ เท่า และปุ๋ ย
โปตัสเซียมเพิ่มขึ ้น ๘ เท่ารวมถึงมีการนําเอาพันธุ์พืชใหม่ๆ จาก
ดิ น แดนอาณานิ ค มมาทดลองปลูก ทัง้ ในยุ โ รปเอง ก่ อ นหน้ า
สงครามโลกครัง้ ที่สองเทคโนโลยีการเกษตร แบบตะวันตกได้ ถูก
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เผยแพร่ มายังประเทศโลกที่สาม ท้ ายที่สดุ ผลจากการใช้ สารเคมี
ทางการเกษตรก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมตามมา
มีการคาดการว่าภายในปี 2593 ประเทศที่กําลังพัฒนา
จะต้ องผลิตอาหารให้ มีความเพียงพอที่เพิ่มมากขึ ้นถึง 70% จึงจะ
สามารถไล่ตามจํานวนประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 9.7
พัน ล้ า นได้ จาก 7.3 พัน ล้ า นคน ปั ญ หาการเปลี่ย นแปลงทาง
ฤดูกาล (Climate change) ได้ สร้ างผลกระทบต่อการผลิตอาหาร
อย่างมากมาย ถ้ าจะมองย้ อนหลังไปตังแต่
้ ปี 2533 ประเทศผู้ผลิต
อาหาร 27 ประเทศทัว่ โลกได้ ผันตัวจากการเป็ นผู้สง่ ออกอาหาร
สุทธิ มาเป็ นผู้นําเข้ า เช่น ประเทศฮอนดูราส ฟิ ลิปปิ นส์ ซิมบับเว
และเวียดนาม
ในหลายศาสนามีปริ ศนาจากความเชื่อเรื่ อง ”วันสิ ้นโลก”
ทัง้ พุทธ คริ สต์ อิสลาม แม้ วา่ ศาสนาแต่ละศาสนาอาจจะมี ความ
เชื่อบางประการที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือ ผู้มี
ญาณหยัง่ รู้ หรื อพระผู้เป็ นเจ้ าของแต่ละศาสนา ได้ เคยทํานายถึง
สัญญาณต่าง ๆ เพื่อ เตือ นภัยก่อ นถึงวัน โลกาวินาศของโลกไว้
อย่างคล้ ายคลึงกันจนน่าประหลาดใจ
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“อานันทะ ดูก่อนอานนท์ หลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ ว โลกจะ
มี อันตรายที่ ร้ ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมากนักยักษ์ นอก
พุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟั นซึง่ กัน และกัน ต่างฝ่ ายจะล้ มตายกัน
ฝ่ ายละมาก ๆ สมณะ ซี พราหมณ์ จะล้ มตายจะตายไปฝ่ ายละ
ครึ่ ง จึ ง เลิก รากัน สํา หรั บ ประเทศที่ นับ ถื อ พุท ธศาสนาจะมี ภัย
เหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก”
"ยุคสุดท้ ายที่พระเยซู จะเสด็จกลับมายังโลกครั ง้ ที่ 2 ซึ่ง
พระคัมภีร์ได้ ทํานายและบอกไว้ ว่าจะมี เหตุการณ์ สําคัญๆที่บ่ง
บอกให้ เ ราทราบถึ ง วัน สิน้ โลกหรื อ วัน ที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ จ ะเสด็จ
กลับมาอีกครัง้ "
"สัญญาณวันกียามะห์ (วันสิ ้นโลก)" ของศาสนาอิสลาม
ที่ท่านเชค อาลี อาลี มุฮําหมัด ได้ กล่าวถึงไว้ ในหนังสือของท่านที่
ชื่อว่า "อัชร็ อต อัซซาอะห์"
คํากล่าวที่ว่า "นํา้ จะท่วมฟ้า ปลาจะกิ นดาว" จะเกิ ดขึ ้น
ภายใน 7สัปดาห์ 7 ราตรี คือ 49 วันอันมี แต่กลางคื น ทุก สิ่ง ทุก
อย่างจะจมอยูใ่ ต้ บาดาล ผู้ที่อยูใ่ ต้ นํ ้าย่อมมองเห็นเหมือนนํ ้าท่วม
ท้ องฟ้าและปลาจะแหวกว่ายอยู่ไปมา ทําให้ คนที่จมอยู่ใต้ นํ ้าแล
ประหนึ่งว่า ปลาจะกินดาว ตามคําทํานายว่าท้ องฟ้าจะมิ ดสนิท
49 วัน หาอะไรทานไม่ง่ายนัก เนื่องจากท้ องฟ้าจะมืดมิดไร้ เดือน
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ไร้ ตะวัน จึงต้ องหาอาหารที่เก็บไว้ ได้ นาน ๆ ช่วงนั ้นคงปรุ งอาหาร
ลําบาก แล้ วอาหารบางอย่างเก็บไว้ ไม่ได้ นาน และควรที่จะเตรี ยม
เมล็ดพันธุ์ผกั ชนิดต่างๆ ไว้ ด้วย เพื่อปลูกในช่วงวันที่ 50 ถึงวันที่
90 ก็ จ ะมี ผักไว้ กินต่อเนื่อง ถึงเวลานัน้ ทุกอย่างอะไรก็ทานไม่ได้
แม้ แต่ นํ า้ ก็ ไ ม่ ใ ห้ กิ น เพราะทุ ก อย่ า งจะถู ก เคลื อ บไว้ ด้ วย
กัมมันตภาพรังสี
"นํ ้า" ให้ ใช้ นํ ้าจากบ่อบาดาล
"ข้ าว" หุงแล้ วตากเก็บไว้ ใส่ถงุ สุญญากาศ พอจะทานเอา
นํ ้าร้ อนมาใส่
"ผัก" ดอง หรื อ ตากแห้ ง ถนอมไว้ เช่น หัวไชโป้ว หน่อไม้
ผักกาด
"ถัว่ เขียว"ไว้ ปลูกเป็ นถัว่ งอก 2 วันก็ทานได้ แล้ วโดยไม่ต้อง
ใช้ แสงสว่าง
"ผลไม้ " นําผลไม้ มาตากแห้ ง เช่น กล้ วยตาก ลูกพรุนแห้ ง
"เห็ด" ตาดแห้ งเป็ นพืชผักที่เก็บไว้ ได้ นานอีกชนิด แช่นํ ้า
แล้ วต้ มให้ สกุ จริ งๆ ต้ องเคี่ยวไว้ สกั พัก ไม่งั ้นท้ องเสีย
"เม็ดแมงลัก" เมื่อถูกนํ ้าเปล่าจะขยายตัวขึ ้นมาให้ เราอิ่ม
ท้ องได้ งา่ ย เอาใส่แก้ วเทนํ ้าใส่ สักพักก็ดมื่ ได้
26

"เนื ้อสัตว์" ถนอมด้ วยการทําให้ แห้ ง หรื อ ดองนํ ้าเกลือ ไว้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น กุนเชียง แฮม ปลาเค็ม เนื ้อเค็ม
"เครื่ องปรุง" เกลือ พริ กแห้ ง พริ กไทย เมล็ดผักชี
เกร็ ดเล็กเกล็ดน้ อยในการเตรี ยมการด้ านอาหารเพื่อรับมือภัย
พิบตั ิตามความเชื่อเรื่ องวันสิ ้นโลก
ย้ อ นกลับมาสู่ความจริ งองค์ การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) กําหนดความหิวโหยเนื่องจากการบริ โ ภค
น้ อ ยกว่า 1,800 กิ โลแคลอรี่ ต่อ วันซึ่งเป็ นขัน้ ตํ่าที่จํ าเป็ นสําหรั บ
การมี ชี วิตที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิ ผลการเตรี ยมอาหาร เพื่อ
ความอยู่รอดในทางทฤษฎีการคํานวนพลังงานที่ร่างกายต้ องการ
ผู้ชายกิน ๒๕๐๐ แคลอรี่ ตอ่ วันก็พอ หญิงกิน ๒๐๐๐ แคลอรี่ การ
ให้ พลังงานของอาหารทีค่ นส่วนใหญ่บริ โภคมีการคํานวนพลังงาน
ที่ให้ จากตารางต่อไปนี ้
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อาหาร 100 กรัม

พลังงาน
(kcal)

อาหาร 100 กรัม

พลังงา
น (kcal)

กลุ่มแป้ ง
ข้ าวเจ้ า(ดิบ)

353

ข้ าวโพด (ดิบ)

111

ข้ าวสวย

141

ข้ าวโพด (ต้ ม)

117

ก๋วยเตี๋ยว,เส้ นเล็ก,สด

220

ข้ าวเหนียว (ดิบ)

355

ก๋วยเตี๋ยว,เส้ นเล็ก,แห้ ง

350

ข้ าวเหนียวนึ่ง

231

สาคู, เม็ดเล็ก

348

ข้ าวสาลี(ดิบ)

365

มันเทศ

118

ขนมปังปอนด์

329

กรอย

140

ข้ าวโอ๊ ต

381

เผือก(ต้ ม)

142

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

454

กลุม่ เนื ้อสัตว์
ไก่, เนื ้อ, สด

219

เนื ้อปลาหมอ

133

เป็ ด, เนื ้อ, สด

199

ปลาตะเพียน

111

วัว, เนื ้อ, สด

134

ปลาร้ า

149

หมู, เนื ้อ, สด

108

กุ้งฝอย

88
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อาหาร 100 กรัม

พลังงาน
(kcal)

อาหาร 100 กรัม

พลังงา
น (kcal)

กลุม่ ผัก
หยวกกล้ วยนํ ้าว้ า

6

ผักอีหลํ่า(มะกลํ่า)

86

หน่อไม้ ไผ่ตง

27

ฟักทอง

124

ผักโสน

54

หน่อเหรี ยง

88

ผักกะเฉด

40

ยอดแค

108

ถัว่ งอก(ถัว่ เขียว)

39

ชะพลู

119

ถัว่ งอกหัวโต

79

ผักมันปู

113

ดอกขจร

78

สะตอ

130

ชะอม

80

ลูกเนียง

153

ผลไม้
มะละกอสุก

53

มะม่วงแก้ วสุก

93

กล้ วยนํ ้าว้ า

148

ลําใย

111

กล้ วยไข่

147

ทุเรี ยนหมอนทอง

163

เนื ้อมะพร้ าวขูด

325

มะขามหวาน

333
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จากตารางสะท้ อนให้ เห็ น ว่ า การเลื อ กพื ช อาหารที่
สามารถนํามาใช้ ในยามฉุกเฉิ นควรจะเลือกปลูก และเก็บรั กษา
พื ช อาหารชนิ ด ใด การเก็ บ พื ช ที่ พ วกคาร์ โ บไฮเดรตสูง นัน้ เป็ น
อาหารจานหลักของมนุษยชาติเพราะให้ พลังงานสูงกว่าอาหาร
ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุม่ ธัญพืช พวกข้ าวต่างๆยิ่งนํามาแปรรูปใน
ลักษณะแห้ งยิ่งให้ พลังงานสูงเมื่อเทียบกับนํ ้าหนักส่วนในเนื ้อสัตว์
พบว่าสัตว์ปีกเป็ นกลุม่ ที่ให้ พลัง ส่วนในพืชผักกลับพบว่ากลุม่ ของ
พืชผักพื ้นบ้ านที่กินยอดที่มีอายุยาวให้ พลังงานสูงกว่าผักกินใบที่
มี อ ายุส นั ้ กลุ่ม พื ช ตระกูล ถั่ว ที่ นิ ย มบริ โ ภคเมล็ด เป็ นกลุ่ม ที่ ใ ห้
พลังงานสูงสุด ท้ ายสุดคือกลุม่ ผลไม้ กล้ วย มะพร้ าว เป็ นผลไม้ ที่
ปลูกง่ายดูแลง่ายสามารถนํามาเป็ นทางเลือกในการเป็ นอาหารไม่
แพ้ เกลุ่มเนือ้ สัตว์ และกลุ่มแป้งเลย ทัง้ นีเ้ ราไม่สามารถคํานวน
เพียงพลังงานที่ได้ จ ากการบริ โภคให้ ครบตามจํายวนแคลลอรี่ ที่
ร่างกายต้ องการได้ ต้ องคํานึง่ ถึงหลักโภชนาการที่ร่างกายต้ องการ
ประกอบด้ วย การเตรี ยมตัวในเรื่ องอาหารเพื่อ รับมือ ภัยพิบัติ ใน
รู ป แบบต่ า งๆ ที่ กํ า ลัง ทวี ค วามรุ น แรงขึ น้ ทุ ก ขณะ ถื อ ว่ า เป็ น
ความสําคัญลําดับต้ นๆ ที่ควรมี สะสมติดบ้ านไว้ ยิ่งปรุ งง่ายหรื อ
เป็ นแบบสําเร็ จ รู ปพร้ อมทานโดยไม่ต้องปรุ งยิ่งดี เพราะในยาม
เกิดวิกฤตภัยพิบตั ิอาจจะจัดการเรื่ องฟื นไฟในการปรุงอาหารไม่ได้
ความรู้ เรื่ องการสะสมอาหารตังแต่
้ การผลิต การแปรรู ป และการ
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บรรจุ เพื่อเก็บรักษาจึงมีความสําคัญ ตัวอย่างองค์ความรู้ ในการ
สะสมอาหารในรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ที่สาํ คัญมีดงั นี ้
การผลิตเป็ นกระบวนการสําคัญที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของห่วง
โซ่การบริ โภค ย้ อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ มวลมนุษยชาติร้ ูจกั การ
เพาะปลูกเมื่อไม่นานมานี ้มนุษย์เป็ นเผ่าเร่ ร่อน พวกเขาอพยพไป
เรื่ อย ๆ เพื่อหาอาหาร การเปลีย่ นแปลงทางด้ านอากาศ อุณหภูมิ
เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆเป็ นเหตุให้ ธารนํ ้าแข็งในยุคนํ ้าแข็งเกิ ดการละลาย
ทําให้ มนุษย์ยคุ แรกสามารถอพยพไปในพื ้นที่ใหม่ ๆ ได้ อุณหภูมิ
สูงขึ ้น ฤดูกาลก็ยาวออกไป เกิดทุ่งหญ้ าขึ ้นแผ่กระจายไปทั่วป่ า
และมนุษย์ก็เริ่ มคุ้นเคยกับทุ่งหญ้ า กล่าวคือ มนุษย์เรี ยนรู้ ในการ
เพาะปลูกและดูแลทุ่งหญ้ า ประมาณ 9,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช
ความรู้ เรื่ อ งการล่าสัตว์ นําไปสู่การเลี ้ยงสัตว์ มนุษย์ เริ่ มปั กหลัก
เกิ ด การสะสมอาหารจนนํ า มาสู่ก ารเพาะปลูก แม้ พ วกเขาจะ
เรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมด้ วยการปลูกพืชและเลี ้ยง
สัตว์ จากผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
นํามาสูก่ ารปรับเปลีย่ นวิถีการใช้ ชีวิต
ปั ญหาด้ านการเปลี่ย นแปลงทางด้ า นฤดูการค่อ ยๆทวี
ความรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ ในประเทศไทยสภาพฤดูกาลที่เอาแน่นเอา
นอนไม่ได้ ส่งผลต่อการเพาะปลูก ในทางตรงในพืน้ ที่ภาคอีสาน
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เกิดภัยแล้ งยาวนาน ฝนตกผิดเพี ้ยนไปจากเดิมที่เคยเป็ นในช่วง
ต้ นฤดูจะตกมาเล็กน้ อยพอที่จะหว่านข้ าวในนาได้ จนข้ าวสามารถ
หยัง่ รากตังตั
้ วได้ พอดีกบั ฝนที่จะมากหลังจากนั ้นให้ นํ ้าพอที่จะขัง
ในนาจนได้ ผลผลิต การทํานาในหลายพื ้นที่เคยถือฤกษ์ ถือชัยตาม
ความเชื่ อโดยมีการกํ าหนดในการทํานา “ดําวันแม่เกี่ ยววันพ่อ”
เพื่ อ เป็ นศิ ริ ม งคล แต่ ใ นช่ ว งตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2559 กลับ เกิ ด การ
ผิดเพี ้ยนของฝน จนทําให้ นาล่มผลผลิตตกตํ่าเป็ นเช่นนี ้ติดต่อมา
ในพื ้นที่บ้านโนนงิ ้ว อําเภอหนองสนิท จังหวัดสุรินทร์ เป็ นอีกพื ้นที่
หนึง่ ที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในปี 2560
ฤดูฝนมาไว และมี ปริ มาณมากทําให้ นาล่มข้ าวที่หว่าตามเวลา
ปกติโดนนํ ้าท่วมขังทําให้ เกษตรกรต้ องหว่านข้ าวกัน 2-3 รอบ และ
ต้ องนําข้ าวในยุ้งฉางที่เก็บไว้ บริ โภคมาใช้ สง่ ผลกระทบทําให้ เกิด
การสูญเสียความมัน่ คงทางด้ านอาหารระดับครัวเรื อน ทําให้ เกิด
การเกิดการพูดคุยหาทางออกร่ วมกันโดยศึกษาหาทางออกด้ วย
การเพาะปลูกใหม่เรี ยกว่า “การปลูกพืชนํ ้าน้ อยหลังนา” เกิดการ
ทดลองการปลูก พืช ชนิ ด ต่างๆ เช่ น แตงกวา-แตงร้ าน ฟั ก ทอง
แตงโม ข้ าวโพดหวาน ข้ าวโพดข้ าวเหนียว แฟง ถัว่ ฝักยาว ถัว่ เขียว
และถั่วพร้ า เพื่อปรับปลูกสภาพดินนอกจากนั ้นยังทําการทดลอง
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ปลูกมันเทศญี่ ปนุ่ สามารถความมัน่ คงทางด้ านอาหาร และสร้ าง
รายได้ ให้ กบั ชุมชนเป็ นตัวอย่างในการปรับเปลีย่ นวิธีการผลิตและ
ต่อยอดโดยการแปรรูปผลผลิตเพื่อการสะสมอาหารอีกด้ วย
การผลิตพืช อาหารในเทคนิ ควิธีการต่า งๆ ที่พัฒนาขึน้
จากการศึก ษาวิ จัย ของชุ ม ชนเป็ นไปตามสภาพของปั ญ หาที่
เกิดขึ ้น ค้ นพบข้ อมูลที่น่าสนใจในหลายเรื่ อง เช่นการปลูกพืชนํ ้า
น้ อยเพื่อรับมือภัยแล้ วที่ชุมชนบ้ านโนนงิ ้ว อําเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ ได้ จดั กระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ศกึ ษาทดลองปลูกพืช
นํ ้าน้ อยในฤดูแล้ วหลังฤดูการทํานา
มัน เป็ น เทศพื ช ที่ ทนแรงเก็ บรั กษาได้ นาน เมื่ อ ปี พ.ศ.
๒๕๕๑ ในหลวงรัชกาลที9่ ทรงซื ้อที่ดินจากราษฎรบริ เวณอ่างเก็บ
นํ ้า หนองเสือ ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรง
ซื ้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมเนื ้อที่ทั ้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมี
พระราชดําริ ให้ ทําเป็ นโครงการตัวอย่างด้ านการเกษตร รวบรวม
พันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื ้นที่ อ.ท่า ยาง จ.เพชรบุรี และพื ้นที่ใกล้ เคียง
มาปลูกไว้ ที่นี่ โดยเริ่ มดําเนินการตังแต่
้ วนั ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็ นต้ นมา และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจาก
หัว มัน ที่ ตัง้ โชว์ ไ ว้ บ นตาชั่ง ในห้ อ ง ทรงงานที่ วัง ไกลกั ง วลทรง
พระราชทานให้ นํ า มาปลูก ไว้ ที่ แ ปลงดัง กล่า วพระราชทานชื่ อ
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โครงการว่า“โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ” มันเทศญี่ ปุ่น
เป็ นเป็ นพืชอาหาร ที่น่าสนใจเหมาะกับการปลูกในพื ้นที่แห้ งแล้ ง
อายุส ั ้นดูแลง่ายเทคนิคการปลูกมันเทศญี่ปนุ่

วิธีการปลูกมันทศเริ่ มจากการคัดเลือกยอดพันธุ์ลกั ษณะดีมียอด
ใบประมาณ 6-7 ใบบนเครื อ มี สีสนั ที่เขียวสวยและไม่บอบบาง
ก้ านเครื ออ้ วนสมบูรณ์ ยาวประมาณ 25-30 cm ช่วงระหว่างใบ
ต้ องไม่เว้ นระยะยาวห่างจนเกินไป
การเตรี ยมดินและแปลงเพาะปลูก การขึ ้นแปลงให้ ขึ ้นดิน
สูงประมาณ 30cm ร่ องกว้ างระหว่างแปลง 30cm และมีตวั แปรง
ที่ ก ว้ า งประมาณ 50cm เมื่ อ ขึ น้ แปลงเสร็ จ แล้ ว ให้ เ จาะหลุ ม
กลางแปลงแล้ วใส่ปยคอกลงไปรองพื
ุ๋
้น การปลูกยอดพันธุ์มนั เทศ
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ลงดิ น ในการปลูก ยอดพัน ธุ์ ล งดิ น ทํ า ได้ 2 วิ ธี ในกรณี ที่ ดิ น มี
ความชื ้นตํ่า หรื อ แห้ งง่าย ให้ ปลูกแบบนําต้ นวางราบดินแล้ วกลบ
ได้ เลย ส่วนดินที่มีความชื ้นคงที่ให้ ฝังต้ นลงไปให้ เหลือแต่ยอดโผล่
พ้ นดีให้ ได้ แบบในภาพจะทําให้ ผลผลิตติดพวงดีกว่า การดูแลยอด
เครื อของ มันเทศญี่ปนุ่ ระหว่างรอผลผลิต มันเทศญี่ปนุ่ ประมาณ
2 เดือ น เถาเลื ้อยลงล่างแปลงปลูกและเริ่ มหยั่ง รากลงดิน โดย
ถอนรากเครื อที่เลื ้อยลงแปลงออก โดยพยายามถอนไม่ให้ เถาขาด
หัว มัน เทศที่ ไ ด้ จ ะมี คุณ ภาพกว่า การปล่อ ยให้ เ ครื อ ขยายออก
หัวมันกระจายขึ ้นตามรากเยอะแต่เล็กไม่มีคณ
ุ ภาพ
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นับจากวันที่เราปลูกเพียง 100-120 วัน เราก็สามารถขุด
มันเทศญี่ปนุ่ ที่เราปลูกมาทานหรื อจําหน่ายได้ ก่อนขุดเราอาจจะ
เช็คให้ มั่นใจสักหน่อยว่ามีหวั มันติดอยู่ไหมด้ วยการดึง ๆ ดู ถ้ าที่
โคนต้ นถ้ าเอามื อขุดดูตรงโคนแล้ วเห็นหัวมันก็ ถึงเวลาเก็ บเกี่ยว
ผลผลิ ต เคล็ ด ลับ ที่ ทํ า ให้ มั น เทศญี่ ปุ่ นเนื อ้ ไม่ มี เ สี ย้ นคื อ การ
ควบคุมความชืน้ ในดินให้ ไม่ตํ่ากว่าร้ อ ยละ 60 หรื อขุดดินขึน้ มา
บีบแรงๆถ้ าคลายมือแล้ วไม่แตกในทันทีถือว่าใช้ ได้
นอกจากปั ญหาภัยแล้ ง ปั ญหาอุทกภัยก็เป็ นปั ญหาหลัก
ที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบความมั่นคงทางด้ านอาหารอีกประการ
หนึ่งใน พืน้ ที่ชุมชนบ้ านเดื่อ อํ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็ นพื ้นที่ที่
ประสบปั ญหาอุทกภัยเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ลุ่มในหุบเขา ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์ พืช อาหารในชุมชนสุญหายไป ประกอบกับชุมชนดัง่
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เดิมมีพืชเศรษฐกิจหลักคือข้ าวพียงอย่างเดียวส่งผลให้ เกิดปั ญหา
ความมัน่ คงทางด้ านอาหารตามมา จึงเกิดการหารื อเพื่อ หาทาง
แก้ ปัญหาร่ วมกันพัฒนามาสู่แนวคิดการทําธนาคารเมล็ด พัน ธุ์
โดยเริ่ มจากเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อส่งให้ ศูนย์วิจัยข้ าวนําไปจําหน่าย
ให้ เกษตรกร ขยายผลสูก่ ารทําเมล็ดพันธุ์พืชผักด้ วยการฝึ กอบรม
การเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ กบั สมาชิกของกลุม่
วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษา เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ให้ ยาวนานและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เทคนิ ค การเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช แต่ ล ะชนิ ด มี
รายละเอียดที่แตกต่างกันอธิ บายโดยรวมมีขั ้นตอนคือ เลือกจาก
ผลที่มีคุณภาพดีที่สดุ ของพืชที่ต้องการเก็บ เช่น ข้ ารวงที่งามที่สดุ
ใบแปลงมี เ มล็ด ในรวงสมบูร ณ์ แ ละมี จํ านวนมากที่ สุด ส่ว นใน
พืช ผักจํ าพวก ถั่ว-แตง เลือ กเก็ บฝั กหรื อ ผลที่สมบูรณ์ ที่สุด โดย
ปกติจะอยูใ่ กล้ โคนต้ น
การเก็บเมล็ดเปี ยก เช่น มะเขือเทศ พริ ก มะละกอ นําไป
หมักใส่ถัง 12-24 ชั่วโมง ก่อนนําไปล้ าง จะทําให้ เนื ้อที่ห้ มุ เมล็ด
หลุดออกง่าย แล้ วจึงไปผึง่ ลมในที่ร่ม 3-4 วัน
การเก็ บ เมล็ ด พัน ธุ์ แ บบแห้ ง เมล็ ด ที่ มี ฝั ก ห่ อ หุ้ ม เช่ น
กะเพรา ผักชีลาว ผักชีฝรั่งเก็บเกี่ยวได้ เมื่อเมล็ดเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี
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นํ ้าตาลหรื อนํ ้าตาลดํา ผักเสี ้ยน กระเจี๊ยบ เก็บเกี่ยวได้ เมื่อฝั กเริ่ ม
เปลีย่ นสีและเมล็ดภายในเริ่ มเปลีย่ นเป็ นสีนํ ้าตาลหรื อนํ ้าตาลดํา

เก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พัน ธุ์ เมล็ ด พัน ธุ์ ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วแล้ ว จะมี
ความชื ้นในระดับที่คอ่ นข้ างสูง (35-40%) หากต้ องการเก็บเพื่อใช้
ในฤดูปลูกต่อไปต้ องลดความชื ้นในเมล็ดให้ ตํ่ากว่า 10% จะช่วย
ให้ เก็ บเมล็ดพันธุ์ ได้ นาน 1-3 ปี โดยขึน้ อยู่กับพืช ผักแต่ละชนิ ด
และวิธีการเก็บที่ถูกต้ อง สําหรับการลดความชื ้นในเมล็ดพันธุ์นนั ้
ไม่ควรให้ ถูกแสงแดดโดยตรง ควรตากเมล็ดพันธุ์ในโรงเรื อน หรื อ
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ใส่ถงุ ไนล่อนผึ่งลม 3-4 วัน แล้ วบรรจุลงขวดแก้ วที่มีฝาปิ ด เก็บใน
ตู้เย็น
1.แบบเปิ ด (open storage) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุม ความชื น้ และอุ ณ หภูมิ ข องบริ เ วณที่ เ ก็ บเมล็ด พันธุ์ ได้
ความมีชีวติ ของเมล็ดจึงผันแปรไป ตามสภาพอากาศ ถ้ าเมล็ดอยู่
ในสภาพที่มีความชื น้ สูง จะทําให้ ความชื น้ ในเมล็ด สูงขึ ้นด้ ว ย
เรี ยกคุณสมบัตินี ้ว่า hygroscopic
2.แบบควบคุมความชืน้ ในเมล็ดแล้ วเก็บในภาชนะที่ปิด
สนิท เช่น ซองพลาสติก กระป๋ อง ถุงกระดาษฉาบอะลูมิเนียม เพื่อ
ป้องกัน ไม่ให้ ความชื ้นในอากาศเข้ าไปในเมล็ดได้
3.แบบปรับสภาพให้ เย็นและแห้ ง เหมาะกับการเก็บรักษา
เมล็ ด พื ช หลายชนิ ด เช่ น ผั ก ไม้ ดอก ธั ญ พื ช สภาพที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สูง สุด ควรรั ก ษาระดับ ความชื น้ ในเมล็ ด 3-8
เปอร์ เซ็นต์และเก็บ ในอุณหภูมิ 1-5 องศาเซลเซียส
4.แบบเย็นและชืน้ (cool moist storage) เหมาะกับการ
เก็บรักษา เมล็ดพืชที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant) หลายชนิดที่ไม่ชอบ
สภาพแห้ ง เพราะจะเสียความงอก แบบอุ่นและชื ้น (warm moist
storage) เหมาะกับการเก็บรักษา เมล็ดพืชเมืองร้ อนหลายชนิด
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เช่น ลําไย เงาะ มังคุด มะม่วง ทุเรี ยน โกโก้ มักเป็ นเมล็ดพืช ที่มี
อายุส ั ้นด้ วย
การเก็ บรั กษาเมล็ดพันธุ์ นัน้ ควรคัดและตรวจสอบเชื อ้
พันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาในปริ มาณมาก เช่น ในยุ้งฉาง ในถังพัก
ก่อนการปรับปรุงสภาพความชื ้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ ในการเก็บ
รักษานัน้ จึงต้ องพัฒนาโรงเก็บเพื่อควบคุมบรรยากาศให้ สามารถ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ได้ ยาวนาน จะต้ องมีความชื ้นอยู่ในระดับที่
พอเหมาะคือ ธัญพืชไม่เกิน 11% พืชนํ ้ามันและพืชผัก ไม่เกิน 9%
การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ซึ่งเปรี ยบเสมือนโรงเก็ บเล็กๆ เพื่อ ให้
สะดวกต่อการจําหน่ายและการขนย้ าย โดยการพิจารณาควบคู่
ไปกับระยะเวลาที่ต้องการเก็บรักษาในสภาพพร้ อมจําหน่ายโดย
บรรจุในกระสอบพลาสติกสาน เมล็ดที่บรรจุอยู่ภายในกระสอบ
พลาสติกสานจะมีความชืน้ สูงจากการคายนํ ้าขึ ้นตามระยะเวลา
และสภาพอากาศ จึงเสื่อ มคุณภาพได้ เร็ วกว่า โรงเก็ บธรรมดา
การสะสมอาหารไว้ เป็ นธนาคารสํารองเพื่อรับมือภัยพิบตั ิ
ต่ า งๆ มี ม าช้ านานแล้ ว ในสัง คมเกษตรกรรมของไทยแต่ก าร
ปรั บเปลี่ยนวิถีการผลิตในยุคปฏิวัติ เขี ยว ที่เปลี่ยนมาสู่เ กษตร
อุ ต สาหกรรมเน้ น การปลูก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว ทํ า ให้ ก ารเพาะปลูก ที่
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ผสมผสานเพื่อการบริ โภคเปลีย่ นเป็ นการเพาะปลูกเพื่อนําไปขาย
แล้ วนําเงินที่ได้ ไปซื ้ออาหารมาบริ โภค ทําลายระบบความมั่นคง
ทางอาหารในครัวเรื อน และชุมชนหมดลง
บ้ านตาลลูกอ่อน อําเภออู่ทอง เกิดปั ญหาหนี ้สินครัวเรื่ อง
จากการทํ า การเกษตรของชาวบ้ า น เนื่ อ งจากการปรั บเปลี่ยน
โครงสร้ างสาธารณูปโภค การสร้ างถนน การบริ หารจัดการนํ ้าของ
ทางภาครัฐจากพื ้นที่ๆ เป็ นพื ้นที่นํ ้าไหลหลากเปลี่ยนเป็ นนํ ้าท่วม
ขัง ในช่ ว งสิง หาคมถึ งธัน วาคม ส่ง ผลกระทบต่อ การทํ านาของ
เกษตรกรในพื ้นที่ ทําให้ ไม่สามารถจะทํานาปี และปลูกพืชอาหาร
ในช่วงฤดูนํา้ หลากได้ สร้ างธนาคารอาหารในครั วเรื อน โดยเริ่ ม
จากการฟื น้ ฟูการทําพืชผักสวนครัวรัว้ กินได้ ในชุมชน ส่งเสริ มให้
สมาชิ ก เรี ย นรู้ การปลูก พื ช ผัก ต่ า งๆ มี ก ารฝึ ก อบรม ทดลอง
ปฏิบตั ิการปลูกพืชอาหาร หลากหลายชนิดเพื่อการบริ โภคจนเกิด
กระแสการทําสวนครัวรัว้ กินได้ ในชุมชน
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การทําธนาคารอาหารในครัวเรื อนเรี ยนรู้ การปลูกพืช ผัก
สวนครั ว เป็ นการฟื ้น ฟู ค วามมั่น คงทางอาหารให้ ก ลับ คื น มาสู่
ชุมชนอี กครั ง้ การเลือ กปลูกพืช ที่เหมาะกับฤดูกาล สภาพของ
พื ้นที่ ลักษณะของดิน ความชืน้ อุณหภูมิ และแสง ฤดูกาล ชนิด
ของผักได้ ตามที่เหมาะจะปลูกในฤดูนี ้คือพืชผักที่ใช้ นํ ้าน้ อย เช่น
แตงกวา บวบ ฟั ก ผักกาดขาว ผักกาดฮ่องเต้ มันเทศ และผักเถา
ทัว่ ไป
ฤดูฝน ผักพื ้นบ้ านส่วนใหญ่ก็จะงามพร้ อมให้ เก็บมารับประทาน
ในช่วงนี ้เช่นกัน ได้ แก่ ผักปลัง ดอกขจร ตําลึง ผักกูด โสน ขี ้เหล็ก
ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้ า ถัว่ ฝักยาว มะเขือ และพืชตระกูลขิงข่า
ฤดูหนาว เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะกับการปลูกผักที่มีถิ่นกําเนิดจาก
เขตอากาศหนาว เช่น ผักสลัด กะหลํ่า ผักกาด ผักคอส กรี นโอ๊ ค
เรดโอ๊ ค แครอท กุยช่าย หอมแบ่ง ผักชี ขึ ้นฉ่าย นอกจากนี ผ้ ัก
พื ้นบ้ านและพืชผักทัว่ ไปหลายชนิดก็ให้ ผลดีในช่วงหน้ าหนาว เช่น
ดอกแค สะเดา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์การสะสม
อาหารเพื่อรับมือวิกฤตขาดแคลนอาหารการยึดถือปฎิบตั ิ กันมา
ช้ านาน ด้ วยความจําเป็ นจากการเปลีย่ นแปลงทางฤดูการที่สง่ ผล
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กระทบต่อ การผลิต อาหารและการเก็ บ รั ก ษาผลผลิต จากภูมิ
ปั ญญาดั ้งเดิมทุกบ้ านจะมีย้ งุ ฉางไว้ เก็บข้ าวสารอาหารแห้ ง มีการ
หาอาหาร และถนอมอาหารในแบบต่างๆที่เหมาะสมกับฤดูการ
หน้ า นํ า้ หลากก็ จ ะจับ ปลา จับ กุ้ง มาทํ า ปลาแห้ ง กุ้งแห้ ง กะปิ
นํ ้าปลา ปลาร้ า ไตปลา หมักไว้ บริ โภคแต่ในปั จจุบนั การปั ญหา
ด้ า นความมั่น คงทางด้ านอาหารมี ค วามสลับซับซ้ อ น การเก็ บ
สะสมอาหารด้ วยวิถีดงเดิ
ั ้ มกลับถูกหลงลืมไป นํามาสูก่ ารพัฒนา
ความรู้ ด้ านการผลิ ต และเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ การสะสมอาหารใน
รูปแบบต่างๆ ในรูปแบบธนาคารอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบตั ิ
กะปิ ถือเป็ นอาหารโบราณที่คนไทยกินมาช้ านาน เป็ นการ
ถนอมอาหารที่ สํา คัญ อย่า งมากที่ สืบ ทอดมาหลายชั่ว อายุคน
พ.ศ. 2230 หรื อ 330 ปี มาแล้ ว มองซิ เ ออร์ เดอ ลาลู แ บร์
เอกอัค รราชทูต ของพระเจ้ า หลุยส์ ที่ 14 ทูล พระราชสาส์ นจาก
ฝรั่งเศสมายัง สมเด็จพระนารายณ์ แห่งกรุ งศรี อยุธยา ระหว่างที่
เขาพํานักอยูท่ ี่อยุธยานานสามเดือนหกวัน เขาได้ สงั เกต สอบถาม
รวบรวมข้ อมูล แล้ วเขียนเป็ นหนังสือเล่มหนึง่ ไว้ เมื่อ พ.ศ. 2331ชื่อ
ว่า The Kingdom of SIAM พรรณนาเรื่ อ งราวแทบทุกด้ านของ
กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาตามสายตาปั ญ ญาชนขุ น นางฝรั่ ง เศส ทัง้ เรื่ อ ง
เศรษฐกิจ ขนบประเพณีตา่ งๆ ศาสนา การเมืองการปกครอง ลาลู
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แบร์ อ ธิ บายว่า อาหารหลักของพวกเขา (ชาวสยาม) คือ ข้ าวกับ
ปลา ส่วนปลานํ ้าจืดนัน้ มี “ปลาอุต (pla out) และปลากระดี่ (pla
cadi)…เมื่ อ จับปลาเหล่านัน้ หมักเกลือ ไว้ ด้ วยกัน ตามวิธีที่ช าว
สยามเคยทํากันมา ชาวสยามคนหนึ่งๆ จะอิ่ มหนําสําราญด้ วย
ข้ า วซึ่ง มี นํ า้ หนัก วัน ละ 1 ปอนด์ . .แล้ ว ก็ มี ป ลาแห้ ง อี ก เล็กน้ อ ย
หรื อ ไม่ก็ปลาเค็ม…เหล้ าโรง (arak)…นํา้ จิ ม้ ของพวกเขาทํากัน
อย่างง่ายๆ ใช้ นํ ้านิดหน่อยกับเครื่ องเทศ, หัวกระเทียม, หัวหอม
กับผักลางชนิดที่มีกลิ่นดี เช่น กะเพรา พวกเขาชอบบริ โภคนํ ้าจิ ้ม
เหลวชนิดหนึ่ง คล้ ายกับมัสตาร์ ด ประกอบด้ วยกุ้งเคยเน่าเพราะ
หมักไม่ได้ ที่ เรี ยกว่ากะปิ (Capi) สะท้ อ นให้ เห็นวัฒนธรรมการ
บริ โ ภคกะปิ มี ม าช้ านาน และแพร่ ห ลายมี สู ต รการทํ า ต่ า งๆ
มากมาย เช่น กะปิ จากเคย กะปิ จากปลา และ กะปิ จากกุ้งฝอย
การทํากะปิ
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การทํากะปิ จากกุ้งฝอยภูปัญญาชาวบ้ านตาลลูกอ่อน
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เริ่ มจากนํากุ้งฝอยมาล้ างให้ สะอาดปล่อยให้ สะเด็ดนํ ้า
ผสมเกลือสมุทร อัตราส่วน เกลือ1 ส่วน ต่อกุ้งฝอย 6 ส่วน ตํา
ส่วนผสมทําเข้ ากัน นําไปใส่ไหดินผาหมักไว้ 2 สัปดาห์

นํากะปิ ที่หมักได้ ที่มาตากแดดให้ หมาด คอยพลิกกลับไปกับมาให้
แห้ งเสมอกัน นํามาตําอีกรอบให้ ละเอียด ใส่นํ ้ามะพร้ าวให้ หอม
นุม่ พอดีทาน ใส่ภาชนะเก็บไว้ บริ โภค
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ในพื ้นที่นํ ้าหลากเป็ นฤดูกาลของการหา กุ้ง หอย ปู ปลา
นําไปทํา ปลาแห้ ง ปลาร้ า นํ ้าปู นํ ้าปลา รับประทานร่วมกับข้ าวใน
ยุ้งฉาง หรื อ หัวเผือ หัวมัน หัวกลอย ที่มีอยูม่ ากมาย น่าเสียดายที่
วิถีชีวิตที่อยู่กบั นํ ้านับวันยิ่งสูญหายไป ผลจากการใช้ สารเคมีทาง
การเกษตรทําให้ กุ้ง หอย ปู ปลา สูญหายไป องค์ความรู้ พื ้นบ้ าน
ในการถนอมอาหารเริ่ มสูญหายไป ทําให้ คนรุ่นใหม่ขาดภูมิค้ มุ กัน
ในการอยู่รอดประกอบกับการมองฤดูกาลนํ ้าหลากที่มีมาช้ านาน
เป็ นภัยจากธรรมชาติในที่สดุ
ร า ย ง า น จ า ก อ ง ค์ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร แ ห ่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the
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United Nations) ระบุว่า มีคนจํานวนมากบนโลกใบนี ้ที่ทรมาน
จากการได้ รับอาหารไม่พอเพียง ในขณะที่เรากลับทิ ้งอาหารกอง
พะเนินกว่า 1.4 พันล้ านตันต่อ ปี และหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทํา
ให้ เ ราจํ า เป็ น ต้ อ งทิ ้งเพราะอาหารสดหมดอายุ เน่า เสีย ทาน
ไม่ไ ด้ … จะเก็บยืด อายุอ าหารในตู้เ ย็น เหมือ นบ้ านเราก็คงไม่มี
เหตุเพราะตู้เย็นมีราคาสูง และที่สําคัญ หลายๆ ประเทศที่ด้อย
พฒ
ั น า ไ ม ่ม ีแ ห ล ง่ พ ล งั ง า น ที ่เ พ ีย ง พ อ สํ า ห รับ อ ุป ก ร ณ์
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้าเพื่อ ทุกครัวเรื อ น การเก็บรักษาอาหารสดเพื่อ ยึด
อายุในการบริ โภคถูกมีภมู ิปัญญาท้ องถิ่นมากมายเช่นการห่อ เนื ้อ
ด้ ว ยฟางข้ าวมัด ให้ แ น่น ฟางข้ า วจะถนอมเนื ้อไว้ ไม่ ใ ห้ เ น่าเสีย
คล้ ายการทําแหนมของทางภาคเหนือ การขุดหลุมในดินรองด้ วย
ฟางข้ าวถนอมแตงดอยของชาวลีซู
การทําตู้เย็นโบราณเริ่ มจากการหาภาชนะดินเผา 2 ใบ
มาวางซ้ อนกันใส่ทรายเพื่อเป็ นฉนวนตรงกลาง และใส่นํ ้า
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ตังแต่
้ สมัยอียิปต์มีการนําทรายผสมกับนํ ้ามาทําเป็ น

ฉนวนแทรกกลางระหว่างหม้ อ 2 ชัน้ โดยหม้ อชันนอกเป็
้
น
หม้ อนดินเผาไฟตํ่าประมาณ800 องศาเซลเซียส ทําหน้ าที่เป็ น
ตัวกันความร้ อนจากภายนอกและถ่ายเทความร้ อนออก
จากที่ว่างภายในวัสดุจําพวกดินเผาไฟตํ่าจะที่มีรูพรุ นเล็กๆ ใน
เนื ้อดินที่ช่วยให้ นํ ้าระเหยออกไปทีละน้ อย ซึ่งเมื่อนํ ้าระเหยออกก็
จําเป็ นต้ องใช้ ความร้ อนแฝงจํานวนหนึง่

กระบวนการนี ้จะดึงเอาความร้ อ นออกมาจากหม้ อ ด้ าน
ในออกสู่ด้ า นนอกส่ง ผลให้ อุ ณ หภูมิ ข องหม้ อ ด้ า นในเย็ น เพียง
พอที่จะเก็บอาหารผักผลไม้ ไว้ ทานได้ นานขึ ้นนัน่ เอง
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You can never solve a problem with the same
kind of thinkingthat created the problem in the
first place.
คุณไม่อาจแก้ ปัญหาได้ ด้วยความคิดแบบเดิม ๆ
ที่เคยสร้ างปั ญหาให้ กบั คุณตังแต่
้ ครั้งแรก
(อัลเบิร์ต ไอไสตน์)
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บทที่3

หมุนเวียน
ยุคหินใหม่ (New Stone Age) อยู่ในช่วงเวลาประมาณ
10,000 – 40,00 ปี มาแล้ ว เป็ นช่วงเวลาระหว่างยุคหินกลางกับ
ยุคโลหะซึง่ มนุษย์ในยุคนี ้อาศัยรวมกันอยู่เป็ นหมู่บ้าน เริ่ มรู้จกั ทํา
การเกษตรอย่างเป็ นระบบ สามารถเพาะปลูกพืชและเก็บไว้ เป็ น
อาหาร รู้ จัก ทอผ้ า และทํ าเครื่ อ งปั น้ ดิ น เผา และเลีย้ งสัต ว์ การ
เพาะปลูกได้ เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ จ ากสังคมล่าสัตว์ มาเป็ น
สังคมเกษตรกรรม ที่ตงั ้ ถิ่ นฐานเป็ นหลักแหล่ง มี การสร้ างที่พัก
อาศัยถาวรเป็ นกระท่อมดินเหนียวและตังหลั
้ กแหล่งตามบริ เวณ
ลุม่ นํ ้า การเกษตรกรรมนี ้เองทําให้ โฮโมเซเปี ยส์ ยึดครองโลกได้ ใน
ที่สุด ยุคหินใหม่เป็ นยุคเกษตรกรรม พืช เพาะปลูกที่สําคัญ คือ
ข้ าวสาลี ข้ าวบาเลย์ และพืชอื่นๆ รู้ จักใช้ เครื่ องมือล่าสัตว์และทํา
ภาชนะจากดินเหนียว สําหรับเก็บข้ าวเปลือกและใส่อาหาร สัตว์
เลี ้ยง ได้ แก่ สุนขั แพะ แกะ และยังคงล่าสัตว์ เช่น กวาง กระต่าย
หมูป่า สภาพชีวิตมนุษย์ในยุคหินใหม่ เปลีย่ นแปลงชีวิตตามความ
เป็ นอยู่จากที่สงู มาอยูท่ ี่ราบใกล้ แหล่งนํ ้า โดยอยู่รวมกันเป็ นกลุม่
เป็ น หมู่บ้ า นบนเนิ น และดํ า รงชี วิ ต ตามเศรษฐกิ จ ใหม่ ได้ แ ก่
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เกษตรกรรม และพบว่ามีผลิตผลมากกว่าที่จะบริ โภค ก่อให้ เกิ ด
การแลกเปลีย่ นและการค้ าขาย สมัยหินใหม่จดั เป็ นการปฏิวตั ิครัง้
แรกของมนุษย์ ที่ประสบความสําเร็ จขันต้
้ นในการปรับตัวให้ เข้ า
กับข้ อจํากัดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ไม่ต้องร่ อนเร่ ย้ายถิ่ น
การทําการเกษตร การหมุนเวียนแลกเปลีย่ นอาหารภายเป็ นการ
วิวฒ
ั นาการของมนุษยชาติที่สาํ คัญนําไปสูก่ ารพัฒนาจนทําให้ โฮ
โมเซเบียนส์ขยายเผ่าพันธุ์ จนอยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารใน
ที่สดุ
เครื อ ข่ า ยธนาคารอาหารมี ก ารพัฒ นาแหล่ง รั บ และ
กระจายอาหาร โดยเน้ น การเชื่ อ มโยงผลผลิต ระหว่า ง ผู้ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ และผู้บริ โภค จากการวมตัวกันของชุมชนต่างๆ จน
พัฒนาเป็ นเครื อ ข่ายธนาคารอาหาร ที่กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ มี
รู ปแบบการพัฒนาเป็ น ธนาคารอาหารชุมชน ธนาคารอาหารใน
โรงพยาบาล และ ธนาคารอาหารในโรงเรี ยน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิ ต รได้ ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระราชทานโครงการพัฒ นาตามพระราชดํ าริ ใ นพื น้ ที่ จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ตังแต่
้ ปี 2522 ทรงมีพระราชประสงค์ที่สําคัญในการ
พัฒนาพืน้ ที่ 3 ประการ คือ การพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และการพัฒนา
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เ พื่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง ต่ อ ม า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถพระพันปี หลวง ได้ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ “ให้
พั ฒ นาจั ง หวั ดแม่ ฮ่ อ งสอนให้ เป็ นแหล่ งผลิ ตอาหารเลี ย้ ง
ตั ว เองได้ และเหลื อ จํา หน่ า ยในพื น้ ที่ใ กล้ เคี ย ง โดยเริ่ ม
ตั ้ง แต่ สร้ างแหล่ ง อาหารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ คนและสั ต ว์ ไ ด้
บริ โภค หรื อเมื่อคนเดินเข้ าป่ าแล้ วสามารถเก็บพืชผักตาม
ธรรมชาติท่ ีเป็ นแหล่ งอาหารจากป่ าได้ ในส่ วนที่เป็ นที่อยู่
อาศัยหรื อแหล่ งชุมชนนัน้ ให้ ส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร เลีย้ งสัตว์ ประมง เพื่อบริ โภคและจําหน่ ายให้ มี
รายได้ โดยกระบวนการทัง้ หมดนี ้ มุ่งหวังให้ คนรั กป่ าและ
อยู่กับป่ าได้ อย่ างมีความสุข”
จากแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระ
นางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง จึง
ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า โครงการธนาคารอาหารชุ ม ชนตาม
พระราชดําริ ธนาคารอาหารสํารอง (Reserve Food bank) แห่ง
แรกขึ ้นที่บ้านนาป่ าแปก ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทรงให้ ยดึ ถือเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาและขยายผล
ต่อ ไป ต่อ มาได้ มี ก ารพัฒ นาโครงการ ธนาคารอาหารสํา รอง
(Reserve Food bank) ที่เป็ นแหล่งรวมอาหารสํารองไว้ แจกจ่าย
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ให้ เจ้ าหน้ าที่ / ประชาชนในกรณีที่มีภยั พิบตั ิ โดยพระราชทานทุน
ทรั พย์ ในการจัดทําอาคารธนาคารอาหารชุมชนเพื่อ เก็ บสํารอง
เมล็ดพันธุ์ข้าว บริ หารจัดการรับฝาก ถอน และกู้ยืม ข้ าวในยาม
เกิ ดภัยพิบัติ เช่นภัยแล้ วส่งผลกระทบให้ เกษตรกรบางรายไม่มี
ผลผลิตเพียงพอต่อการบริ โภค การบริ หารจัดการกู้ยืนใช้ หลักการ
คือ คิดดอกเบี ้ยงร้ อยละ10 ของข้ าวที่ยืม ภายในระยะเวลา 1 รอบ
การผลิต เช่น ยืมข้ าวเปลือก 10 กระสอบ ถึงกําหนดให้ นํามาใช้
คืน 11 กระสอบ ธนาคารอาหารชุมชนบ้ านนาป่ าแปก ประสบ
ความสําเร็ จสมารถสร้ างการเติบโตจากกิจการด้ วยความเสียสละ
ร่ วมกันของคนในชุมชน เป็ นต้ นแบบสําคัญประเทศตราบจนทุก
วันนี ้

พืน้ ที่ชุมชนอุดมประชา โรงพยาบาลหลวงพ่อ เปิ่ น เกิ ด
ปั ญหาสุขภาพของคนในชุมชนรอบโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น จาก
การใช้ สารคมี ท างการเกษตร จึ ง ได้ นํ า แนวคิ ด การแก้ ปั ญ หา
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สุขภาพจากต้ นทางทําให้ เกิดการพัฒนาตลาดรั กษสุขภาพ เพื่อ
การเข้ าถึ ง อาหารปลอดภั ย ของผู้ ป่ วย และบุ ค คลากรใน
โรงพยาบาล โดยมีการจัดตลาดรักษ์ สขุ ภาพทุกเดือนในช่วงแรก
แต่ยงั คงประสบปั ญหาการเข้ าถึงอาหารของผู้บริ โภคที่ขาดความ
ต่อเนื่องในทุกวัน นํามาสูธ่ นาคารอาหารในโรงพยาบาลเป็ นแห่ง
แรกของประเทศไทย ด้ วยการทํางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล
กับชุมชนโดยรอบโดยมีการดําเนินการอย่างมาตรฐาน ด้ วยการ
นําระบบชุมชนรับรองมาใช้ สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ บู ริ โภค พัฒนา
ความรู้ ความเข้ าใจ สร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ ให้ เกษตรจาก
กระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

ธนาคารอาหารในโรงพยาบาลเป็ นการพัฒนารูปแบบการ
บริ หารจัดการสุขภาพตังแต่
้ ต้นทาง โดยใช้ กระบวนการมีสว่ นร่ วม
ของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย โดย สร้ างความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นา
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อาหารตามคํากล่าว “กินอาหารเป็ นยา ดีกว่ากินยาเป็ นอาหาร”
โดยมีกระบวนการดังนี ้
สร้ างการตระหนัก รู้ สื่อ สาร ประชาสัมพัน ธ์ สร้ างการ
ตระหนักรู้ จัดกิ จ กรรมพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงปรั บเปลี่ย น
ทัศนะคติการบริ หารจัดการสุขภาพจากต้ นทางของปั ญหาด้ วย
การระดมจิตใจ( MIND STROMING )
สร้ างการเรี ย นรู้ ฝึ ก อบรมใหัค วามรู้ ปฏิ บัติ ก ารผลิ ต
อาหารปลอดภัย วิ ธี ก ารผลิต ปั จ จัย การผลิต มาตรฐาน การ
บริ หารจัดการผลผลิตและ การเชื่อมโยงผลผลิต
สร้ างพื น้ ที่ ต นแบบด้ วยการปฏิ บัติ ก ารณ์ โดยความ
ร่วมมือของโรงพยาบาล และเกษตรกรในชุมชนจัดทําร้ านธนาคาร
อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลเพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงขยาย
ผลสูโ่ รงครัวโรงพยาบาล และชุมชน
การสร้ างความมั่นคงทางด้ านอาหารจํ าเป็ นต้ อ งอาศัย
กระบวนการ วิธีการ และเครื่ องมือ ต่างๆเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นใน
การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นะคติ เ พื่ อ สร้ างบุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่
ตระหนักรู้ ในเหตุปัจจัยต่างๆ ในการเตรี ยมตัวเพื่อการรับมือภัย
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พิบตั ิ ในระดับชุมชน การสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมถือเป็ นเรื่ อง
สําคัญนํามาสู่เครื่ องมือที่เรี ยกว่าระบบชุมรับรอง(Participatory
Guarantee System) หรื อเรี ยกสัน้ ๆ ว่า PGS
ระบบชุ ม ชนรั บ รอง ถูก พัฒ นามาจากระบบการตรวจ
รับรองแบบกลุม่ (ICS) จนมาสูร่ ะบบชุมชนรับรอง(PGS) แนวคิดนี ้
เกิดจากสมาพันธ์ เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ หรื อที่ร้ ู จักกันในชื่อย่อ
ว่า IFOAM พัฒนามาเป็ นระบบชุมชนรั บรอง ส่งผลให้ เกิ ด เป็ น
ระบบรั บรองมาตรฐานต่าง ๆ มากมายด้ วยการศึกษาแบบองค์
รวมระหว่างความรู้ เรื่ อ งการคิดเชิ งระบบ การกําหนดมาตรฐาน
เกษตรอิ นทรี ย์ ตลอดจนการเรี ยนรู้ การจัดการความรู้ และการ
ประเมินการจัดทําระบบชุมชนรับรอง เป็ นนวัตกรรมในการจัดการ
ผลกระทบต่าง ๆ จากปั ญหา การทําเกษตรเคมี ที่ทําให้ เกิดปั ญหา
สุขภาพ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อ ม ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ และปั ญหาจากการเข้ าถึงมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ของ
เกษตรกรรายย่อยที่ทางหน่วยงานทังทางราชการ
้
และเอกชนให้
ความสนใจจนเกิ ดเป็ นนโยบายส่งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ย์ ให้
เกิ ด การขยายตัว ขึ น้ มี ก ารพั ฒ นากระบวนจั ด ทํ า การรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ในลักษณะต่าง ๆ ทั ้งในและต่างประเทศ
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เช่น ไทยออแกนนิคพีจีเอสพลัส พีจีเอสเลม่อนฟาร์ ม พีจี
เอสสามพรานโมเดล พี จี เ อสจัน ทบุ รี พี จี เ อสนครศรี ธ รรมราช
มาตรฐานอาหารเพื่ อ เพื่ อ น ทั ง้ หมดมี ค วามแตกต่ า งกั น ใน
มาตรฐาน กฎระเบียบ กติกา ข้ อ ตกลง และ ระบบ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละบริ บทของกลุ่มเกิ ดการร่ วมตัวกันเป็ น สมา
พันธุ์ เกษตรอิ นทรี ย์ไทยพีจีเอส ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 การ
จัดระบบชุมชนรับรอง เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ม่งุ พัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารอินทรี ย์ให้ ดีขึ ้น
ระบบชุมชนรั บรองมีการจัดทําแผนงานโดยพัฒนาจาก
ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่ วม (PGS) โดยการคํานึงถึงบริ บท
ของทิ ศ ทางการพัฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ ข องไทยเป็ นหลัก โดยมี
ขั ้นตอนดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 เรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์
หลักการเกษตรอิ นทรี ย์สากลที่มีหลักสําคัญที่เป็ นข้ อ ตกลงของ
สมาพัน ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ น านาชาติ หรื อ IFOAM (International
Federation of Organic Agriculture) ได้ ให้ ความหมาย ขอ ง
เกษตรอิ นทรี ย์ในเดือ นกันยายนปี 2005 ที่อ อสเตรเลียโดยการ
ประชุมจะสร้ างนิยามสันเกษตรอิ
้
นทรี ย์ หลังจากผ่านไปเกือบสาม
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ปี ขอ งกา รทํ า งา น สม า พั น ธ์ เกษตรอิ น ท รี ย์ นา น า ช า ติ
(International Organic Agriculture Movements – IFOAM) ได้
ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้ านเกษตร อินทรี ย์โดยตรงจากทัว่ โลก ร่างหลักการเกษตรอินทรี ย์
นี ้ได้ รับการนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2548 และ
ที่ประชุมใหญ่ได้ ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรี ย์ดงั กล่าว โดย
กําหนดคํานิยามที่สะท้ อนให้ เห็นถึงสี่หลักการของเกษตรอินทรี ย์
4 ข้ อ สํ า คั ญ คื อ ก า ร เ อ า ใ จ ใ ส่ ( CARE) , สุ ข ภ า พ
(HEALTH), นิ เ วศวิ ท ยา(ECOLOGY) และ ความเป็ นธรรม
(FAIRNESS) ที่มีอกั ษรย่อว่า “CHEF”
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หลักการพื ้นฐานของระบบชุมชนรับรองเพื่อเป็ นแนวทาง
ในความเข้ าใจดังนี ้

- วิสยั ทัศน์ร่วม ทุกฝ่ ายให้ ความตระหนักรู้วา่ ใครเป็ นผู้ได้
ประโยชน์ ทําไม และ อย่างไรเพื่อความมีประสิทธิภาพของการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้ จริ ง
- การมีสว่ นร่วม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ
ร่วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ และ ร่วมในการประเมินผล เพื่อ
กําหนดเป้าหมายและการจัดสรรทรัพยากร
- ความโปร่งใส ผู้มีสว่ นได้ ทงหมดเข้
ั้
าใจกลไกของการ
ทํางานสามารถตรวจสอบย้ อนกลับถึงที่มาได้ ถ้ามีข้อสงสัย
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-ความไว้ วางใจ มีความซื่อสัตย์ตอ่ กันทุกฝ่ ายเพื่อการ
ทํางานที่ราบรื่ นเข้ าใจและไว้ ใจกันไม่ตงมั
ั ้ น่ อยูก่ บั ความมีอคติตอ่
ผู้อื่น
-ความสัมพันธ์ แนวราบ ไม่มีลาํ ดับชั ้นของอํานาจไม่
ปล่อยให้ อํานาจการตรวจสอบรับรองอยูท่ ี่ใครคนใดคนหนึง่
-กระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถ
แลกเปลีย่ นความรู้ จัดการกลไกและเครื่ องมือร่วมกันที่จะทําให้
เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ขั น้ ที่ 2 ร่ วมกันออกแบบระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย์แบบมีสว่ นร่ วมวิเคราะห์สถานการณ์ กลุม่ เพื่อให้ กลุม่ ได้
แนะนําตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้นหาความคาดหวังร่ วมโดย
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์อย่างมี
ส่วนร่ วมผ่านวงสนทนาด้ วยกระบวนการสุนทรี ยสนทนาโดยใช้
วิทยากรกระบวนการในการอํ านวยความสะดวกกํ าหนดกติกา
และเงื่อนไขในการสนทนาโดยมีหลักสําคัญตามหลักทฤษฎีตัวยู
(U Theory) ให้ ผ้ รู ่วมวงสนทนาได้ เปิ ดใจรับฟั งอย่างใคร่ครวญคิด
ออกแบบแนวทางที่ดีและนําเสนออกมา กลุม่ ตกลงมาตรฐานร่ วม
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พัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ ให้
ข้ อจํากัด ขีดความสามารถ และทรัพยากรของกลุม่ พอจะสรุ ปได้
ดังนี ้
- กํ า หนดเป็ นม า ตรฐ า น ขอ ง ก ลุ่ ม ขึ น้ ม า โ ด ย ใ ช้
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ด้วยหลักการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่ วม
(Participatory Learning) โดยการกํ า หนดมาตรฐานให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักการและวัตถุประสงค์หลักของการทําเกษตรอินทรี ย์ดังที่
กล่าวไปแล้ ว
- กลุม่ ตกลง กฎ กติกา มารยาท วางแนวทางการทํางาน
ร่วมกัน เช่น การนัดหมาย การประชุม สร้ างข้ อตกลงให้ เกิดแนว
ทางการทํางานร่วมกันอย่างยัง่ ยืน และ เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย เช่น
หลักธรรมาภิบาล การนัดหมายการประชุม และเงื่อนไขการใช้
ตราสัญลักษณ์โดยมีวตั ถุประสงค์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
- กลุม่ ตกลงบทลงโทษร่ วม วางมาตรการเพื่อป้องกันการ
ทํ า ผิ ด ของกลุ่ม โดยการคํ า นึ ง ถึ ง การป้ อ งกั น เพื่ อ การพั ฒ นา
มากกว่าเป็ นการจับผิด
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ขัน้ ที่ 3 กลุม่ จัดทําเอกสารที่จําเป็ นเพื่อเป็ นหลักฐานใน
การตรวจสอบย้ อ นกลับ เช่น ใบสมัคร ประวัติ การบันทึกชนิ ด
ประเภท จํานวนของพืชที่ปลูก ขนาดพื ้นที่ แผนผังแปลง เอกสาร
การตรวจสอบรับรอง และการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ในพื ้นที่ ทําให้
สืบค้ นย้ อนกลับถึงที่มาของปั ญหาในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดได้
ขั ้น ที่ 4 ร่ ว มกัน ตรวจสอบมาตรฐานฟาร์ มดํ า เนิ นการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานร่ วมที่ทางกลุม่ กํ าหนดขึ ้น เพื่อการเติม
เต็มข้ อบกพร่ องมุ่งเน้ นการพัฒนาของสมาชิกมากกว่าการลงไป
ตําหนิติเตียนโดยการตรวจเยี่ยมแปลงจะใช้ ตวั แทนในกลุม่ อย่าง
น้ อ ย 3 คน ในการตรวจสอบและจัด ทํ า ข้ อ เสนอแนะให้ ท าง
สมาชิ ก ที่ เ ป็ นเจ้ าของพื น้ ที่ รวบรวมข้ อมู ล สมาชิ ก กลุ่ ม ทํ า
ฐานข้ อ มูล จากเอกสารเพื่ อ เป็ นการจัด ระบบให้ ง่า ยในการนํา
ข้ อมูลไปใช้ สามารถค้ นหาได้ งา่ ยและยังส่งผลให้ สามารถประเมิน
ทรัพยากรของกลุม่ เพื่อการบริ หารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
ขัน้ ที่ 5 ร่วมกันตัดสินเพื่อรับรองหลังจากทําเอกสารสอบ
แปลงการผลิตของสมาชิกแล้ วมีการลงมติภายในกลุม่ เพื่อการ
พิจารณาผลโดยมีแนวทางดังนี ้
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- ผ่าน คือ มีการปฏิบตั ิตาม มาตรฐานร่วม กฎ กติกา
ข้ อตกลง เอกสาร และการตรวจสอบอย่างครบถ้ วน
- ผ่านอย่างมีเงือ่ นไข คือ การปฏิบตั ิตาม มาตรฐานร่วม
กฎ กติกา ข้ อตกลง เอกสาร และ การตรวจสอบ แต่ยงั ติดขัด
หรื อไม่สมบูรณ์ในบางประเด็นโดยให้ มีการบันทึกเพื่อการปรับแก้
ไข และ กําหนดเวลาในการทําการแก้ ไขข้ อบกพร่องนั ้น ๆ เพื่อการ
พัฒนาให้ ทกุ อย่างสมบูรณ์ตอ่ ไป
- ไม่ผา่ น คือ มีการไม่ปฏิบตั ิตาม มาตรฐานร่วม กฎ
กติกา ข้ อตกลง เอกสาร และ การตรวจสอบอย่างครบถ้ วน ติดขัด
ในกรณีที่สาํ คัญ เช่น การใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ การทารุณสัตว์
เลี ้ยง การใช้ แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อ การปฏิบตั ิที่ขดั ต่อ
หลักการเกษตรอินทรี ย์
ขั ้น ที่ 6 ผู้ประสานงานกลุ่ม ตรวจเอกสารเพื่อ รวบรวม
เอกสารที่ถูกต้ อ งส่งต่อ ให้ เครื อ ข่ายที่มีหน้ าที่ในการขึ ้นทะเบียน
ตรารั บรองให้ กับเกษตรกรที่ผ่า นการตรวจสอบขึ ้นทะเบี ย นกับ
เครื อข่ายส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสมัครประวัติ การบันทึกชนิด
ประเภท จํานวนของพืชที่ปลูก ขนาดพื ้นที่ แผนผังแปลง เอกสาร
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การตรวจสอบรับรอง เพื่อขึ ้นทะเบียนรับรอง ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
ประกาศรั บ ตรารั บ รองมาตรฐานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มหลัง จาก
ดําเนินการทัง้ หมดเรี ยบร้ อยจึงประกาศรั บรองตราให้ เกษตรกร
และ ข้ อกําหนดการใช้ ตรารับรองมาตรฐานตามข้ อตกลงอย่างมี
ส่วนร่ วมของเครื อ ข่าย เช่น การกํ าหนดให้ ใส่รหัสสมาชิ กลงบน
ตรารั บ รองมาตรฐานของสมาชิ ก แต่ล ะรายการใช้ ต รารั บ รอง
มาตรฐานเฉพาะผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ที่ขึ ้นทะเบียนเท่านัน้ เป็ น
ต้ น
การจัด ทํ า ระบบมาตรฐานมี โ ครงสร้ างการทํ า งานที่ มี
ความสัมพันธ์ กับทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ น เกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ผู้บริ โภค หรื อ ผู้ประกอบการ ที่มีบทบาทการทํางานร่ วมกัน โดย
เน้ น การทํ า งานในแนวราบหรื อ การทํ า งานแบบไม่ มี ร ะบบชั น้
อํานาจ
เห็นได้ วา่ ระบบชุมชนรับรองนันมี
้ ความยืดหยุน่ ยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายในการผลิต รวมทั ้งยังสร้ างสังคมแห่ง
การรับฟั งแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กันและกัน ในการทํางานร่วมกันทําให้
เกิดการเชื่อมโยงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมาร่วมมือกันในการพัฒนาทํา
ให้ เกิดความไว้ วางใจกันที่เป็ นพื ้นฐานสังคมนอกจากการจัดทํา
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มาตรฐานการจัดการระบบการหมุนเวียนอาหารยังมีเรื่ องของการ
ค้ าขายที่เป็ นองค์ประกอบที่อยูก่ บั สังคมของมนุษยชาติมาช้ านาน
การหมุนเวียนอาหารเพื่อจัดการอาหารที่สะสมไม่ให้
เสียหายมีความสําคัญอย่างมาก การค้ าขายอาหารที่สะสมสร้ าง
การหมุนเวียนแทนที่ ขยายคลังอาหารเพื่อสํารองอาหารจึงเป็ นอีก
เรื่ องหนึง่ ที่สาํ คัญ แนวความคิดของธนาคารอาหารเน้ นหลักการ
พัฒนานาเชิงพื ้นที่ โดยมุ่งเน้ นการสร้ างชุมชนพึง่ พาตนเอง
ส่งเสริ มชุมชนให้ ผลิตอาหาร โดยเน้ นการหมุนเวียนจากการ
บริ โภคของคนในชุมชนลดการนําเข้ าอาหารจากภายนอกชุมชน
ชุมชนห้ วยบง บ้ านอมลอง อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาเรื่ องไฟป่ าเป็ นประจําในฤดูแล้ ง
ส่งผลกระทบด้ านอาหาร และการขาดแคลนนํ ้าในฤดูฝน ชาวบ้ าน
ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมมุ่งเน้ นการผลิตในเชิงปริ มาณ ขาด
ความรู้ด้านกรผลิตแบบอินทรี ย์ และการแปรรูป นํามาสูป่ ั ญหา
การใช้ สารเคมีทางการเกษตรอย่างแพร่หลายทําให้ เกิดปั ญหาการ
จัดการแปลงเกษตรที่มีการใช้ ไฟในการเผาไร่นา สร้ างปั ญหาไฟ
ป่ า และหมอกควันตามมา นํามาสูก่ ารรวมตัวกันเพื่อการอนุรักษ์
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ป่ าบริ เวณรอบวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ มโดยการนําของ นํา
โดย พระครูสพุ รหมธรรมภิวฒ
ั น์ (พระสรยุทธ ชยปั ญโญ) เจ้ า
อาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ ม นําชาวบ้ านบูรณะองค์พระธาตุ
ดอยผาส้ ม เพื่อเป็ นศูนย์รวมศรัทธาในใจของคนในชุมชน แล้ วยัง
ได้ จดั ตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
(บวร.) ทําแนวกันไฟ สร้ างฝาย การปลูกป่ า ปลูกแฝก เพื่อสร้ าง
ความชุ่มชื ้นให้ ผืนป่ า จากที่เคยแห้ งแล้ งให้ มีความอุดมสมบูรณ์
สร้ างจิตสํานึกให้ คนในชุมชนหันมารักษาป่ า อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ลดการใช้ สารเคมี เมื่อป่ าอุดมสมบูรณ์ ก็มีนํ ้าทําการเกษตร
เพราะหัวใจสําคัญของการผลิตอาหาร คือนํ ้า โดยเฉพาะทีน่ ี่เป็ น
ป่ าต้ นนํ ้าจึงมีความสําคัญในการอนุรักษ์
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ ม พัฒนาชุมชนตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้ างความรู้ความเข้ าใจในการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม่ การผลิต และการแปรรูป โยมีผลผลิตที่สาํ คัญ
คือ ดอกเก๊ กฮวย กระเทียม หญ้ าหวาน และ ผักเชียงดา ที่เป็ นพืช
เศรษฐกิจขอชุมชน อีกทังส่
้ งเสริ มการผลิต พืชผักผลไม้ เนื ้อสัตว์
ต่างๆที่ใช้ บริ โภคในชุมชน สร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหารให้ กบั
ชุมชน นอกจากนันทางวั
้
ดพระบรมธาตุดอยผาส้มยังเปิ ดศูนย์การ
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เรี ยนให้ กบั ลูกหลานในชุมชนปฏิรูประบบการศึกษาด้ วย 'โฮม
สกูล' ให้ เด็กในชุมชนได้ เรี ยนรู้ผา่ นโครงการ(Project Base
Learning) โดยให้ เด็กนักเรี ยนสํารวจชุมชนเพื่อเข้ าใจถึงต้ นทุน
ของชุมชน พัฒนาการแปรรูปอาหารที่มีอยูใ่ นชุมชน ก่อให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ มากมาย ต่อมาพัฒนามาเป็ น
อาคารธนาคารอาหารเพื่อเป็ นพื ้นที่สะสมอาหาร แปรรูปผลผลิต
ของชุมชนที่ได้ มาตรฐาน เพื่อเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่า สร้ างการ
เรี ยนรู้ สร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้ ชุมชนจนเป็ นต้ นแบบใน
ที่สดุ
การหมุนเวียนอาหารเป็ นแนวคิดที่สามารถสร้ างการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ บนฐานชีวิตจริ ง โดยใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องปรึกษาหารื อ สร้ างการพัฒนาเชิงพื ้นที่ ภายใต้
เครื่ องมือที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการพัฒนามุ่งสู่
ความยัง่ ยืนบนฐานชีวิตจริ งเพื่อรับมือการเปลีย่ นแปลงจากภัย
พิบตั ิที่กําลังเกิดขึ ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆ ทังสั
้ งคม เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้ อม
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Learn from yesterday, live for today, hope for
tomorrow.The important thing is not to stop
QUESTIONING.
จงเรียนรู้จากอดีต มีชีวิตเพื่อวันนี ้ และมีความหวัง
เพื่อวันพรุ่งนี ้แต่สิ่งที่สําคัญทีส่ ดุ คือต้ องอย่าหยุดตั้ง
คําถาม
(อัลเบิร์ต ไอไสตน์)
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บทที่4

เรี ยนรู้
การเปลี่ยนแปลงในยุคนํ ้าแข็ง (Ice Age) หรื อยุคไครโอจี
เนีย โลกเข้ าสู่นํา้ แข็งเป็ นครั ง้ แรกเมื่ อ ราวสองล้ านห้ า แสนแปด
หมื่นปี ก่อน ในยุคพลีโอซีนตอนปลาย โดยนับแต่นนมา
ั ้ อุณหภูมิ
โลกลดตํ่าลงหลายครั ง้ โดยเฉพาะหลายพื ้นที่ในยุโรป อเมริ กา
เหนือและเอเชียที่อุณหภูมิลดลงจนถึงจุดเยือกแข็ง ซึ่งแต่ละครั ง้
ได้ ก่อ ให้ เกิ ดแผ่นนํา้ แข็งปกคลุมดินแดนทางตอนเหนือของทวีป
ยุโรป เอเชี ยและอเมริ กา เมื่ อ ราวหนึ่งแสนห้ าหมื่ นปี ก่อ น แผ่น
นํา้ แข็งได้ แผ่กว้ างกว่าทุกครั ง้ โดยครอบคลุมพื ้นที่เกื อ บหนึ่งใน
สามของพื ้นโลก ในยุคนี ้ ระดับนํ ้าทะเลได้ ลดลงนับร้ อยเมตร จน
ทะเลแบริ ง ที่ คั่ น กลางระหว่ า งเอเชี ย และอเมริ ก าเหื อ ดแห้ ง
กลายเป็ นแผ่นดินเชื่อมทังสองทวี
้
ป เรี ยกว่า เบริ งเจีย ในช่วงเวลา
ดังกล่าว โฮโมเซเปี ยน เซเปี ยน กลุม่ หนึ่งได้ อพยพออกจากเอฟา
ริ กาผ่านช่องแคบยิบรอลต้ าที่กลายเป็ นแผ่นดินเข้ าสูท่ วีปยุโรป ซึง่
พืน้ ที่เกื อ บทัง้ หมดเป็ นทุ่งนํา้ แข็งและทุ่งสเตปป์ โดยมี ป่าไม้ เขต
หนาวอยู่ประปราย พวกเขาถูกเรี ยกในภายหลังว่า มนุษย์โครมัน
ยอง โดยผู้อพยพกลุม่ นี ้ คือ ชาวยุโรปรุ่ นแรกยุคนํ ้าแข็ง มีหิมะตก
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ลงมาอย่างหนักทั่วผืนผิวโลก ทัง้ พืน้ ดิน และพื ้นนํ ้า ถูกปกคลุม
ด้ วยหิมะ ทําให้ ใต้ ท้องมหาสมุทรไม่ได้ รับแสงอาทิตย์ พวกโครมัน
ยองใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ในทุ่งแมมมอธและป่ าเขตหนาว วิถีชีวิตของ
นายพราน ทําให้ พวกเขาต้ องอพยพติดตามฝูงสัตว์ป่าที่สว่ นมาก
อาศัยอยู่ในทุ่งสเตปป์ อันไพศาลนี ้ นัน่ ทําให้ ชาวโครมันยองต้ อ ง
ปรั บตัวและคิดค้ นเทคนิคต่างๆเพื่อเอาตัวรอดในดินแดนอันเวิ ้ง
ว้ างเหน็บหนาวหลังจากนัน้ ได้ มีการระเบิดของภูเขาไฟครั ง้ ใหญ่
ขึ ้น และพ่นเถ้ าถ่านออกมาจากปล่องภูเขาไฟจํานวนมาก ทําให้
โลกเกิดปรากฏการโลกร้ อน (Green House Effect) นํ ้าแข็ง และ
หิมะที่ปกคลุมทัว่ โลกได้ ละลายกลายเป็ นนํ ้า ไหลย้ อนกลับขึ ้นมาสู่
พื ้นดินดังเดิม โฮโม อีเรคตัส ต้ องสูญพันธุ์ไปด้ วยสาเหตุสว่ นหนึง่
จากความเกี ย จคร้ าน ไม่ ข วนขวายเก็ บ สะสม อาหาร และ
ทรั พยากรที่จํ าเป็ นต่อ การดํารงชี วิต และอนุรักษ์ นิยมมากด้ ว ย
เห็นได้ จ ากเรื่ อ งที่ไม่มี การพัฒ นาเครื่ อ งไม้ เครื่ อ งมื อ ดํารงชี วิ ต
แบบเดิมไม่เคยเปลีย่ นแปลง
การเรี ย นรู้ จึ ง เป็ น หัว ใจสําคัญ ของการพัฒ นาธนาคาร
อาหารเพื่อรับมือภัยพิบตั ิด้วยเหตุปัจจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ วทังจากฤดู
้
กาลที่เปลี่ยนไปสภาพดินฟ้าอากาศที
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร การก้ าวกระโดดของ
สังคมเสมื อ น (Social Networking) ที่สร้ างผลกระทบต่อ สัง คม
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ป ก ติ จ า ก ก า ร ทํ า ล า ย ล้ า ง ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ( Technology
Disruption) ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจบริ โภค การจะอยู่รอด
ได้ ในสภาวะบีบคัน้ จะเห็นได้ ว่า เราไม่สามารถใช้ ความรู้ เดิมมา
แก้ ปัญหาได้ จึงจํ าเป็ นต้ อ งปรั บเปลี่ยนวิธีการพัฒนาการเรี ยนรู้
มองหานวัตกรรมใหม่ในการบริ หารจัดการ การผลิต การบริ หาร
จัดการผลผลิต การแปรรู ป การบรรจุ การขนส่ง ฯลฯ ปรับตัวเพื่อ
ความอยูร่ อด
บ้ านแม่กงคา หมู่ 10 อําเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุมชนปกาเกอะญอเป็ นพืน้ ที่ที่มีความเสี่ยที่จ ะเกิดภัยพิบัติ ดิน
โคลนถล่ม และนํ ้าป่ าไหลหลาก การรุ กคืบของการทําการเกษตร
เชิ งเดี๋ยว การใช้ สารเคมีทางการเกษตรที่เข้ ามาในชุมชนซึ่งเป็ น
ชุ ม ชนต้ นนํ า้ จากการตั ด ต้ นไม้ เพื่ อ การเกษตรแปลงใหญ่
เนื่อ งจากพืน้ ที่ต้นนํา้ ที่มีความลาดชัน การรั กษาวัฒนธรรมการ
ปลูกพืช แบบไร่ หมุนเวียนให้ คงอยู่ เป็ นแนวทางหนึ่งในอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันดินโคลนถล่ม รวมถึงการร่วมกัน
พัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ที่อาศัยป่ า สร้ าง
รายได้ ใ ห้ ค นในชุ ม ชนอย่า งยั่ง ยื น ปั ญ หาสํา คัญ ของชาวปกา
เกอะญอ ใช้ วิธีการเพาะปลูกตามวิถีดงั ้ เดิมที่จะอาศัยธรรมชาติ
เป็ นหลัก โดยเฉพาะพื ้นที่ที่มีความลาดชันที่ไม่มีระบบการจัดการ
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นํ ้า ทําให้ ชุมชนบ้ านแม่กองคาสารถเพาะปลูกพืชอาหารได้ เฉพาะ
ช่ ว งฤดูแ ล้ ง ประกอบกับการปรั บ เปลี่ยนวิถี การเลี ้ยงสัต ว์ ที่ถูก
ปรับเปลีย่ นจากเดิมที่ชาวบ้ านเลี ้ยงแบบปล่อยให้ สัตว์เลี ้ยงหากิน
เองกลับปรับมาใช้ วิธีการเลี ้ยงแบบปิ ด โดยการสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐอ้ างว่าการเลี ้ยงแบบเดิมไมถูกสุขลักษณะท้ ายที่สดุ ชุมชน
ก็ ป ร ะ ส บ ปั ญ ญ า เ นื อ้ สั ต ว์ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ อี ก ทั ง้ ก า ร อ อ ก
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติท่ีห้ามให้ ชาวบ้ านเข้ าป่ าหาของ
ป่ าตามนโยบายยึดคืนผืนป่ า จากปั ญหาภัยธรรมชาติ ปั ญหาภัย
จากนโยบาบของรั ฐ ส่ง ผลกระทบถึ ง ปั ญ หาด้ า นความมั่ น คง
ทางด้ านอาหารให้ กบั คนในชุมชนถึงขนาดที่ชาวบ้ านต้ องลงจาก
ดอยมาซื ้อเนื ้อซื ้อผักในตลาดไปบริ โภค ธนาคารอาหารเพื่อรับมือ
ภัยพิบัติชุมชนบ้ านแม่กองคาถือ กําเนิดขึน้ มาโดยเน้ นการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการผลิตอาหารตามข้ อจํากัดที่มีเช่น การ
เลี ้ยงปลาในบ่อ ปูน คอนโดเลี ้ยงกบใบยางรถยนต์ การปลูกผัก
เพื่อการบริ โภค การพัฒนาเพื่อการเปลีย่ นแปลงเริ่ มจากการเรี ยนรู้
ผ่านเครื่ องมือ 9 ชิ ้นเพื่อรับมือภัยพิบตั ิ
การพัฒนาธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบตั ิมีแนวคิดให้ คน
เป็ น ศูน ย์ ก ลางของการพัฒ นาด้ ว ยการพึ่ง พาตนเองตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งดัง นัน้ การเลือ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ นํ า มา
พั ฒ นานั น้ ได้ มุ่ ง เน้ นให้ คนในพื น้ ที่ ไ ด้ แลกเปลี่ ย นเ รี ย นรู้
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ปรึ ก ษาหารื อ ด้ วยเทคนิ ค การพู ด คุ ย แบบระดมจิ ต ใจ (Mind
Storm)เพื่อหาทางออกร่ วมกันโดยใช้ แนวทางเครื่ องมือภัยพิบตั ิ 9
ชิ ้นที่ประกอบไปด้ วย
1. ผั ง ประวั ติ ศ าสตร์ ภั ย พิ บั ติ ชุ ม ชน เป็ นการรวบรวม
เหตุการณ์ ภยั พิบตั ิด้วยแผนผัง อาศัยข้ อมูลจากคนในชุมชน
ร่ ว มกัน วิ เ คราะห์ เ งื่ อ นไขที่ ส่ง ผลต่อ การเพิ่ มหรื อ ลดความ
เสีย หายอย่า งเป็ น เหตุเ ป็ น ผลในแต่ล ะช่วงเวลา ส่ง ผลให้
ชุมชนสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงในพื ้นที่และยังแสดงให้
เห็นว่าภัยพิบตั ิไม่ใช่เรื่ องไกลตัว
2. แผนที่ชุมชนรับมือภัยพิบัติ แผนที่มีชีวิตที่เกิดจากการเดิน
ดินสํารวจชุมชนระบุแหล่งสถานที่สําคัญ พื ้นที่ความเสี่ยง
และกลุ่มเปราะบาง การทําแผนที่ส่งผลให้ ชุมชนเข้ าใจมิติ
กายภาพและความสัมพันธ์ ในชุมชน
3. ผั ง เครื อ ญาติ เป็ น การใช้ ส ัญ ลัก ษณ์ แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในระบบเครื อญาติหนึง่ ๆ
4. ผั ง เครื อ ข่ ายและองค์ กรชุ ม ชน เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้
มองเห็นความหลากหลายและเข้ าใจเครื อข่ายและองค์ กรทั ้ง
แบบทางการและไม่ทางการ ซึ่งเป็ นทุนทางสังคมที่สามารถ
เข้ ามาแก้ ปัญหาชุมชนได้ อย่างไรบ้ าง
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5. ระบบสื่ อ สารชุ ม ชน เป็ น เครื่ อ งมื อ รวบรวมช่อ งทางการ
สื่อสาร ที่จะช่วยให้ ชุมชนสามารถบริ หารการสื่อสารให้ เ กิ ด
ประสิทธิ ภาพสูงสุดกับงานภัยพิบตั ิ เช่น ระบบแจ้ งภัย เตือน
ภัย
6. ตารางทุนชุมชน เพราะเชื่อว่าชุมชนไม่ใช่ภาชนะว่าง จึงมี
การสํารวจศักยภาพชุมชนเพื่อดึงขีดความสามารถนันเพื
้ ่อ
ประยุก ต์ ใ ช้ ต่อ การรั บ มื อ ภัยพิ บัติ เช่ น ความรู้ ภูมิ ปัญญา
องค์กรชุมชน เครื อข่ายชุมชน เป็ นต้ น
7. ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ เป็ นเครื่ องมือรวบรวมข้ อมูล
กิจกรรม เหตุการณ์ เช่น ประเพณีชมุ ชน วันสําคัญ ช่วงที่เคย
เกิดภัยธรรมชาติ เพื่อการวางแผนและประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้ า
8. ระบบสุขภาพและการแพทย์ ฉุกเฉิน ข้ อมูลสุขภาพชุมชน
ในสถานการณ์ ปกติและฉุกเฉิน เช่น บุคลากร หน่วยบริ การ
ระบบส่งต่อผู้บาดเจ็บ เครื่ องมือทางการแพทย์ ยา ช่องทาง
ติ ด ต่ อ มี ค วามสํ า คั ญ ในการดู แ ลกลุ่ ม เปราะบางช่ ว ง
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ
9. เรื่ องเล่ าภัยพิบัติ รวบรวมประสบการณ์ การเผชิญภัยพิบตั ิ
เรื่ องราวการร่วมมือของชุมชน
74

เครื่ อ งมื อ นี ้ทําให้ ชุมชนเข้ าใจปั ญหาอย่างลึกซึ ้งนํามาสู่
การหาทางออกอย่างมีหลัการ จากการทํางานของชุมชนบ้ านแม่
กองคาผ่านเครื่ อง 9 ชิน้ จากการศึกษาแผนที่ชุมชนเพื่อรับมือภัย
พิบัติ สร้ างความเข้ า ใจพื น้ ที่ การจัดการนํ ้าร่ วมกันจนเกิ ด เป็ น
แปลงธนาคารอาหารชุมชน เพื่อ เป็ นพืน้ ที่การผลิตอาหารในฤดู
แล้ งมีพื ้นที่บางส่วนที่มีนํ ้าเพียงพอที่จะปลูกพืชอาหารร่ วมกัน ใน
ชุมชน รวมไปถึงการสร้ างนวัตกรรมการเลี ้ยงปลา เลี ้ยงกบที่ใช้ ไฟ
โซล่าเซลล่าแมลงเป็ นอาหารให้ ปลาและกบ
ผลกระทบะการเกิ ด ภัย พิ บัติ ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นนํ า มาสู่
ปั ญหาความมัน่ คงทางด้ านอาหาร บ้ านนากระชายหมู่ 12 อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประสบปั ญหาจากเหตุการณ์สภาวะภัย
แล้ ง และฝนตกนอกฤดูในปี 2559 ส่งผลให้ ผลผลิตเกษตรอิ นทรี ย์
ตกตํ่า รวมถึงปั ญหา นํ ้าท่วม จากนํ ้าบ่าไหลหลาก นํามาสูป่ ั ญหา
ช้ างป่ าที่อาศัยอยู่ในป่ าตะวันออก ออกมามาหากินในพื ้นชุมชน
ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารเพื่อการบริ โภคในพื ้นที่เป็ นอย่าง
มาก การพัฒนาความรู้ เพื่อการรับมือภัยภิบตั ิจึงเกิ ดขึน้ จากการ
หาวิธีการในการป้อ งกันพืน้ ที่การเกษตรของตนเองจากช้ างป่ า
ด้ วยวิธีการทางธรรมชาติ โดยทดลองเลี ้ยง มดแดง และผึ ้ง
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การเลี ้ยงมดแดงบนต้ นไม้ เริ่ มจากการเตรี ยมแหล่ง ที่อ ยู่
อาศัย แหล่งอาหารและแหล่งนํ ้าของมด ด้ วยขวดพลาสติกโดยใช้
ขวดพลาสติกใบใหญ่ ตัดขวดนํา้ พลาสติก โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ล้ างนํ ้าให้ สะอาด นํามาเจาะรู 2 รู เพื่อทําการผูกลวดใส่กบั ต้ นไม้

ขวดด้ านบนควํ่าหัวลงไว้ ใส่อาหาร ขวดด้ านล่างไว้ ใส่นํ ้าเอาไม้ ปัก
ลงในขวดทํา เป็ นทางลงให้ ม ดแดงสามารถเดิน ลงไปกิ น นํ า้ กิ น
อาหารได้ วิธีนี ้มดแดงจะทํารังตามธรรมชาติบนต้ นไม้
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การทําคอนโดมดแดง โดยใช้ ขวดนํ ้าพลาสติก ทําได้ โดย
นําขวดนํ ้าพลาสติกมาตัดเป็ น2ส่วนโดยให้ สว่ นล่างขวดยาวกว่า
ส่วนปากขวดเจาะช่องข้ างขวดไว้ ใส่อาหารเปิ ดฝาออกแล้ วควํ่า
ส่วนหัวขวดสวมไว้ ด้านท้ ายขวดเจาะรู ก้นขวดผูกเชือกสีแดง ร้ อย
ก้ นถุงพลาสติกสีดําเพื่อบังแสง
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แขวนไว้ กับกิ่งต้ นไม้ ที่มีมดแดงอาศัยอยู่ นําขวดอีกใบมา
ตัดครึ่งเจาะรูร้อยเชือกผูกกับต้ นไม้ ใกล้ ๆกับขวดใบแรก

อาหารที่ใช้ ช่วงแรกใช้ พวกแมลงอบแห้ ง พอมดแดงเข้ า
แล้ วให้ เปลี่ยนมาใช้ ข้าวคลุกปลาทูนึ่งทังตั
้ วหรื อเศษเนื ้อ ต้ องเป็ น
อาหารที่ไม่ผา่ นการทอดนํ ้ามัน ในช่วงเดือนมีนาคมก่อนฤดูฝนมด
แดงจะขยายรังย้ ายเข้ ามาอยูใ่ นคอนโดขวดที่เราเตรี ยมไว้
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หลังจากมดแดงเข้ ารอประมาณ 15-30 วันก็ เก็ บไข่ไ ด้
ผลผลิตต่อรอบขึ ้นอยูก่ บั จํานวนมดแดงขนาดของขวด และอาหาร
ที่ให้ โดยเฉลีย่ ประมาณ 100-200 กรัมต่อขวด

การทํ า ฟาร์ ม มดแดงให้ ผูก เชื อ กโยงระหว่า งต้ น ไม้ ทํ า
ทางเดินให้ มดแดง หารังมอแดงจากต่างพื ้นที่นํามาปล่อยไว้ ใส่
เหยื่อล่อในขวดที่จะให้ มดแดงอยูอ่ าศัย

การเลี ้ยงมดแดงมี ส่วนช่วยในการป้องกันแมลงศัตรู พืช
และทํ า ให้ ช้ างไม่อ ยากเข้ ามารบกวนต้ น ไม้ ที่ เ ราปลูก จากการ
ทดลองของชาวบ้ านชุมชนบ้ านนากระชาย แต่ถ้าเกิดหิวจัดก็ยงั ไม่
สามารถต้ านทานช้ างได้ ต่า งจากการเลี ้ยงผึง้ โดยการผูก กล่อ ง
เลี ้ยงไว้ ที่โคนต้ นหรื อบริ เวณที่ไม่ต้องการให้ ช้างผ่าน
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การสร้ างบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ โดยเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ าน
ทําการวิจัย ทดลองทําค้ นหาทางออกของปั ญหาเป็ น สิ่งที่สําคัญ
เพื่อ ให้ สิ่งที่ทําตอบโจทย์ที่ต่างกันตามแต่ละภูมิสงั คม นอกจาก
การสร้ างการเรี ยนรู้ ในผู้ใหญ่ แล้ วการสร้ างการเรี ยนรู้ ให้ กับเด็ก
และเยาวชนก็ เป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะการปลูกฝั งทักษะด้ านการ
เรี ยนรู้ จากปั ญหาด้ วยการลงมื อ จากาทํา นัน้ สอดคล้ อ งกับ การ
สร้ างการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
ธนาคารอาหารในโรงเรี ยนเป็ นอีกหนึง่ กระบวนการในการ
สร้ างการเรี ยนรู้ความสําคัญในการผลิต เพื่อการสํารองอาหารโดย
ใช้ เด็ ก เป็ นผู้ สร้ างการเปลี่ ย นแปลง ธนาคารอาหารโรงเรี ย น
เทศบาลวัดชัยชุม พลได้ จัด กิ จ กรรมการ ศึกษา เรี ยนรู้ ทดลอง
ผลิตอาหารโดยใช้ พื ้นที่ภายในโรงเรี ยน สร้ างการเรี ยนรู้ ให้ กับเด็ก
นัก เรี ย นเพื่ อ ขยายผลสู่ค รอบครั ว และชุ ม ชน มี ก ารทดลองที่
น่าสนใจเรื่ อง "ระบบการปลูกผักที่มีผลต่อการเน่าเสียของผักบุ้ง"
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วิธีทดลอง
โดยปลูกผักบุ้งด้ วยวิธีการที่ต่างกันใช้ เริ่ มปลูกพร้ อมกัน
วันที่ 27/8/62 เก็บเกี่ยว 23/9/62 เป็ นเวลา 27 วัน ใช้ การปลูกด้ วย
ระบบอินทรี ย์แบบใช้ ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ และ ระบบอะควาโป
นิคส์ พร้ อมกัน หลังจากนันตั
้ ดแล้ วนํามาใส่ขวดแก้ วที่ฆา่ เชื ้อแล้ ว
ปิ ดฝารอดูผล
ผลการทดลอง
ใช้ เวลา 11 วันเริ่ มเห็นการเปลีย่ นแปลงชัดเจน ผักบุ้งที่
ปลูกด้ วยระบบไฮโดรโปนิกส์เน่าเสียเร็ วที่สดุ ตามมาด้ วย ผักบุ้งที่
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ปลูกในระบบอะควาโปนิกส์ และ ผักบุ้งที่ปลูกด้ วยระะบบอินทรี ย์
แบบใช้ ดินตามลําดับ
สรุปผลการทดลอง
การปลูกผักบุ้งให้ สามารถเก็บรักษาได้ นานควรใช้ การ
ปลูกในระบบอินทรี ย์แบบใช้ ดิน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการทดลองทําให้ เห็นว่าการปลูกพืชระบบอิ นทรี ย์
โดยใช้ ดินสามารถเก็บรักษาได้ นานกว่าระบบการปลูกอื่นๆ ดังนั ้น
การส่งเสริ มการปลูกพืชเพื่อการเก็บไว้ บริ โภคในยามเกิดภัยพิบตั ิ
ควรปลูกพืชในระบบอินทรี ย์
การพัฒนาระบบความมั่นคงทางด้ านอาหารเพื่อรับมือ
วิกฤต ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม ที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องที่
สําคัญเร่งด่วน จากปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นมีความสลับซับซ้ อ นมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ สับสนจนเรามองข้ ามสาเหตุแห่งปั ญหาต่างๆ ที่เกิดมา
จากมนุษย์เอง การแก้ ปัญหาให้ ตรงจุด คือการสร้ างปั ญญาด้ วย
การเรี ยนรู้ ในทุกด้ าน ทังทางด้
้
าน ความรู้ เจตคติ และทักษะให้ กบั
มนุษยชาติเป็ นสําคัญ
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Only a life lived for others is a life worth while.
ชีวิตที่ทําเพื่อคนอื่นเท่านั้น ที่มีคณ
ุ ค่าต่อการมีชีวิต
(อัลเบิร์ต ไอไสตน์)
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บทที่5

แบ่ งปั น
มนุ ษ ย์ โ บราณโฮโม อี เ ร็ ก ตั ส (Homo erectus) หรื อ
"มนุษย์ผ้ ยู ืนตัวตรง" ซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างน้ อยเมื่อ 1.8 ล้ านปี ก่อน โฮ
โม อี เรคตัส เป็ นสายพันธุ์ ที่ประสบผลสําเร็ จ ในการวิวฒ
ั นาการ
ค่อยข้ างมาก พวกเขาสามารถผลิตเครื่ องมือหิน รู้ จักใช้ ไฟ มีการ
รวมกลุม่ กันล่าสัตว์ใหญ่และสร้ างที่พกั อาศัยตามฤดูกาล มนุษย์
ในขันโฮโม
้
อีเรคตัส มีพื ้นฐานการดํารงชีวิตที่มั่นคงกว่ามนุษย์ใน
ยุคก่อ นหน้ า เพราะการช่วยกันล่าสัตว์ และแบ่งปั นอาหาร รู้ จัก
การใช้ ไฟ ความร้ อนช่วยสกัดเอาแร่ ธาตุสารอาหารหลายอย่าง
ออกมาได้ มากขึ ้น เพิ่มอาหารให้ มีคุณค่า กินอาหารสุกจึงช่วยใน
การย่อยอาหารให้ กบั มนุษย์ ช่วยขยายชนิดของเนื ้อสัตว์และพืชที่
กิ น ได้ ใ ห้ เ พิ่ ม มากขึน้ ขณะเดี ย วกัน การใช้ ไฟทํ า ให้ ม นุษ ย์ เ พิ่ ม
ประสบการณ์ ก ารรั บ รู้ ใหม่ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และ
จินตนาการ โฮโม อีเรคตัส อยู่รอดมาได้ เพราะการทํางานร่วมกัน
และแบ่ง ปั น กัน ดัง นัน้ การสร้ างเครื อ ข่า ยการทํ า งานเพื่ อ การ
แบ่งปั นจึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่ธนาคารอาหารเพื่อรั บมือภัยพิบตั ิ
ดําเนินการ
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การสร้ างเครื อข่ายเพื่อการแบ่งปั นของธนาคารอาหารทั ้ง
3 รู ปแบบทัง้ ธนาคารอาหารชุมชน ธนาคารอาหารในโรงเรี ยน
และธนาคารอาหารในโรงพยาบาล มี ต้ น แบบการแบ่ ง ปั น ที่
น่าสนใจในหลายพื ้นทีอ่ าทิ เช่น

ธนาคารอาหารในชุมชนบ้ านแม่กองคา อําเภอแม่สะเรี ยง
จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน จากปั ญหาภัยแล้ งนํามาสู่การจัดทําแผนที่
ชุ ม ชนเพื่ อ รั บ มื อ ภัย พิ บัติ ทํ า ให้ เข้ าใจว่ า พื น้ ที่ บ ริ เ วณไหนใน
หมู่บ้านที่สามารถปลูกพืช อาหารในช่ว งฤดูแ ล้ ง ได้ จนเกิ ดเป็ น
แปลงธนาคารอาหารของชุมชนโดยการแบ่งปั นพื ้นที่จากชาวบ้ าน
เจ้ าของพื น้ ที่ ให้ ส มาชิ ก เข้ า มาทํ า แปลงร่ ว มกัน ในเบี ย้ งต้ น มี
ชาวบ้ านหลายคนไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่แกนนําพยายามทําเพราะ
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ชาวปกาเกอะญอมีวฒ
ั นธรรมการปลูกพืชแบบไร่ หมุนเวียนตาม
ฤดู ก าลในฤดู แ ล้ งจะเข้ าป่ าหาอาหารในป่ ามาบริ โภค การ
เพาะปลูกพืชนอกฤดูกาลจึงเป็ นเรื่ องใหม่ของชุมชนปกาเกอะญอ
แกนนําธนาคารอาหารเพือ่ รับมือภัยพิบตั ิจํานวน 15 รายจึงลงมือ
ปฏิบตั ิให้ เห็นและนําผลผลิตที่ได้ มาแบ่งปั นให้ คนในหมู่บ้าน ให้
คนในหมู่บ้านได้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ว่าการปลูกพืชอาหารในฤดู
แล้ งสามารถทําได้ จริ ง

ธนาคารอาหารในโรงเรี ย นบ้ า นนาตํ า เสาเป็ นพื น้ ที่
ต้ น แบบการพัฒ นาความมั่น คงอาหารปลอดภัย ในชุ ม ชนโดย
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โรงเรี ยนร่วมกับคนในชุมชนโดยจัดกิจกรรม การทําฐานการเรี ยนรู้
ด้ านการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโรงเรี ยนเพื่อสอนให้ นกั เรี ยน
และผู้ปกครองในโรงเรี ยนส่งเสริ มการผลิตอาหารไร้ สารพิษ โดย
ชุมชนคืนกลับสูโ่ รงเรี ยน และเปิ ดรับซื ้อผลผลิตที่ชุมชนผลิตได้ มา
ประกอบอาหารกลางวัน ให้ นัก เรี ย นทาน นํ า ไปสู่ก ารแบ่ ง ปั น
สุขภาพที่ดีของโรงเรี ยนและชุมชน นอกจากนั ้นในพื ้นที่ใกล้ เคียง
กัน มี นําแนวคิดธนาคารอาหารริ มทางโดยมี การจัดกิ จกรรมลง
แขกปลูก พื ช อาหารริ ม ถนนในตํ า บลบ้ า นนิ ค มเพื่ อ เป็ น แหล่ง
อาหารสํ า รองในยามเกิ ด อุ ท กภัย นํ า้ ท่ ว มขัง ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ ทุ ก ปี
ชาวบ้ า น บ้ า นนํ า้ หัก ร่ ว มกั บ อาจารย์ โ รงเรี ย นบ้ านนาตํ า เสา
ร่วมกันจัดทําแผนที่ชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบตั ิพบว่าบริ เวณไหล่ทาง
สองข้ างของถนนในหมู่บ้านเป็ นพื ้นที่ที่นํ ้าท่วมไม่ถึงผลผลิตที่เกิด
จากกิจกรรมก็นํามาแบ่งปั นกัน นํามาสูก่ ารทําธนาคารอาหาริ ม
ทาง ที่เป็ นต้ นแบบการสร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหารเพื่อรับมือ
ภัยพิบตั ิ
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ธนาคารอาหารในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบ้ าน
ปะตง ในพื ้นที่ ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้
พัฒนาธนาคารอาหารในโรงพยายบาลโดยการส่งเสริ มสมาชิกให้
ผลิตอาหารไร้ สารพิษเพื่อมาแบ่งปั นให้ กบั คนในชุมชนโดยใช้ พื ้นที่
ในโรงพยาบาลทําเป็ นมุมธนาคารอาหารที่ชาวบ้ านสามารถมาซื ้อ
ขายแลกเปลี่ยนอาหารไร้ สารพิษ ประกอบการการส่งเริ มความรู้
ในการผลิต และบริ โภคอาหาร ที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
นอกจากนัน้ ยัง ให้ ความรู้ เรื่ อ งการดู แ ลสุข ภาะด้ วยสมุ น ไพร
พื ้นบ้ านสร้ างชุมชนสุขภาพดี จนเป็ นต้ นแบบโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลในที่สดุ
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เครื อข่ายธนาคารอาหารทัว่ ประเทศพัฒนาความสัมพันธ์
ด้ วยการแบ่งปั น แลกเปลี่ยน ความรู้ เมล็ดพันธุ์ ผลผลิตที่ผลิตได้
เกิดเป็ นรู ปแบบสังคมแห่งการช่วยเหลือกันด้ านความมั่นคงทาง
อาหารปลอดภัย ขยายตัวจาก 5 ชุมชนนําร่ อง ไปสู่ 9 ชุมชนใน 8
จังหวัด 4 ภาค ประกอบด้ วยชุมชนบ้ านแม่กองคาจังหวัดแม่อห้ อง
สอน ชุมชนห้ วยบงจังหวัดเชี ยงใหม่ ชุมชนบ้ านท่าเดื่อ จั ง หวัด
ชัยภูมิ ชุมชนบ้ านโนนงิว้ จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนบ้ านตาลลูกอ่อน
จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนเกษตรอินทรี ย์อุดมประชาโรงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ่ นจังหวัดนครปฐม ชุมชนบ้ านนากระชาย โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบาลบ้ านปะตงจังหวัดจันทบุรี ชุมชนบ้ านนํ ้าหัก
โรงเรี ย นบ้ า นนาตํ า เสา โรงเรี ย นเทศบาลวัด ชัย ชุ ม พลจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช เกิดเป็ นเครื อข่ายการขับเคลื่อนธนาคารอาหาร
ในหลายรู ปแบบขึน้ อยู่กับสภาพปั ญ หาของชุมชน สะท้ อ นการ
จัดการปั ญหาด้ านภัยพิบตั ิที่ใช้ รูปแบบที่หลากหลายโดยใช้ ชุมชน
เป็ นศูน ย์ ก ลางการด้ ว ยการสร้ างการตระหนัก รู้ ถึ ง ต้ นตอของ
ปั ญหา สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการแก้ ปัญหารที่เกิดขึ ้นอย่าง
ตรงจุด สร้ างการเรี ยนรู้ ด้วยการลงมือทํา และสร้ างการขยายผล
จากความสําเร็ จ การแบ่งปั นเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้ างสังคม
ปกติสขุ ไม่วา่ จะเกิดวิกฤตการณ์ใด
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The world is not dangerous because of those
who do harm but because of whose who look
at it without doing anything.
โลกใบนี ้ไม่ได้ น่ากลัวเพราะคนที่ก่ออันตรายกับโลก
แต่มนั น่ากลัวเพราะคนที่มองดูมนั โดยไม่คิดจะทํา
อะไรเลยต่างหาก
(อัลเบิร์ต ไอไสตน์)
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บทสรุ ป

คลายปม
การศึกษาประวัติศาสตร์ การอยู่รอดของมนุษย์ในแต่ละ
ยุค สมัย สะท้ อ นให้ เ ห็ น เหตุปั จ จัย ในการปรั บตัว เพื่ อ ให้ อ ยู่รอด
เผ่าพันธุ์ มนุษย์ ที่ถือกํ าเนินขึน้ มาต่างประสบปั ญหาที่ต้อ งทําให้
สูญสิ ้นเผ่าพันธุ์ไปตามกาลเวลา และเหตุปัจจัยต่างๆมากมายการ
จะดํารงค์อยูไ่ ด้ จําเป็ นต้ องใช้ องค์ประกอบมากมายเพื่อบูรณาการ
การแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นและทวีความสลับซับซ้ อนขึ ้น มุมมองของ
การจัดการปั ญหาเพียงด้ านเดี่ยวคงไม่สามารถนํามาใช้ ในการ
แก้ ปัญหาในทุกมิติได้ ดงั นันการที
้
ม่ นุษยชาติจะผ่านพ้ นวิกฤตใหม่
ที่กําลังดําเนินอยู่ และทวีความรุนแรงขึ ้นทุกขณะ ไม่วา่ จะเกิดจาก
ธรรมชาติ หรื อเกิดจากนํ ้ามือมนุษย์ด้วยกันเอง ล้ วนแล้ วแต่ต้อ ง
ขับเคลือ่ นเพื่อแก้ ปัญหาด้ วยการจัดการแบบองค์รวม
เครื อข่ า ยธนาคารอาหารเพื่ อ รั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ให้
ความหมาย ของธนาคารอาหารเพื่อรับมอภัยพิบตั ิ หมายถึง การ
เก็บสะสม เรี ยนรู้ สร้ างภูมิค้ มุ กัน ด้ านอาหาร สําหรับ การแบ่งปั น
ในยามวิกฤต เพื่อชีวิตที่เป็ นปกติสขุ ชีวิตที่เป็ นปกติสขุ
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กล่าวโดยสรุปการจัดการกับภัยพิบตั ิจําเป็ นต้ องมีหวั ใจ
สําคัญคือ

สะสม (cumulative) เตรี ยมพร้ อมเพือ่ การลดความเสีย่ ง
ที่จะเกิดขึ ้นการเก็บอาหารสํารองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเก็บใน
ดิน ในยุ้งฉาง การแปรรูป เพื่อนํามาใช้ ในยามเกิดภัยพิบตั ิ
หมุนเวียน(circulate)เพิ่มพูนการต้ นทุนในการจัดการ
ความเสีย่ งสร้ างการเชื่อมโยงห่วงโซ่แห่งคุณค่า เพื่อให้ อาหารที่
สะสมเกิดการใช้ ประโยชน์ ป้องกันการเสียหาย
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เรียนรู้(Learning) เพื่อความเข้ าใจหาทางออกจากความ
เสี่ยงที่เกิดขึ ้น การ และการสร้ างการเรี ยนรู้ ในการจัดการอาหาร
ให้ สอดคล้ องกับปั ญหาโดยการใช้ ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง และ
แบ่ งปั น(Shared) เพื่ อ การช่ ว ยเหลื อ ก่ อ นเกิ ด เหตุ
ระหว่างการเกิ ดเหตุและฟื ้นฟูหลังเกิ ดเหตุ พึ่งพาตนเอง พึ่งพา
กันเอง และ ทําตนเป็ นที่พงึ่ ให้ คนอื่นๆด้ วยการแบ่งปั น
พระพุทธเจ้ าทรงตรัสไว้ วา่ “อาหารเป็ นหนึง่ ในโลก“ ใน
พระไตรปิ ฎก หมายความว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก อาหารมี
ความสําคัญที่สดุ เป็ นอันดับหนึ่ง เพราะว่า อาหารเป็ นตัวปั จจัย
การปรุงแต่งแห่งอาหารปั จจัย เป็ นเหตุให้ มีการเกิด เมื่อเกิดขึ ้น
มาแล้ วก็เป็ นเหตุให้ ตงอยู
ั ้ ต่ อ่ ไปได้ ถ้ าขาดอาหารซะอย่างเดียว
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก และตัวโลกเองด้ วยก็จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้ า
เกิดขึ ้นมาแล้ ว ถ้ าขาดอาหารบํารุงปรุงแต่ง ก็จะต้ องดับไป ตายไป
เพราะทุกสิง่ ที่เกิดมาย่อมมีอาหารเกิดขึ ้นมาก่อนเสมอ
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