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คาํนิยม 
 

การพฒันาของโลกท่ีมีการพฒันาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

รวมถึงการเพิม่จํานวนประชากรของโลกอย่างรวดเร็ว  ทําให้มีการนํา

ทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้อย่างมากมาย ตอ่เน่ืองมาอย่างยาวนาน และด้วย

การขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม ท่ีสง่เสริมการใช้และการบริโภค

อย่างไร้ของเขตจํากดั ก็ยิ่งเปรียบเสมือนตวัเร่งให้มีการใช้และทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมโหฬารและรวดเร็ว ผลพวงการพฒันาของโลก  

ได้สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของโลก  และกําลงักลายเป็นมหนัตภยัท่ี

คกุคามตอ่มวลมนุษชาต ิ นัน้คือ การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศของ

โลก (climate change)  อณุภมูขิองโลกท่ีเพิม่สงูขึน้ ทําให้เกิดภยัจาก

ธรรมชาตท่ีิรุนแรง ทัง้ภยัจากนํา้ท่วม ภยัแล้ง ซึ่งนบัวนัจะยิ่งรุนแรงขึน้ทกุที   

ภยัจากธรรมชาตนิอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงตอ่มนษุย์แล้ว 

ผลกระทบทางอ้อมท่ีคนสว่นใหญ่มกัจะมองข้าม ก็คือ ผลกระทบตอ่ “ความ

ม่ันคงทางอาหาร”  ขณะเดียวกนั รูปแบบของการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิด

เหตกุารณ์ภยัพบิตัจากธรรมชาต ิ  ยงัคงแก้ไขปัญหาในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีเรา

คุ้นชินจากส่ือตา่ง ๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เป็นเพียงการบรรเทา

ความเดือนร้อนเพียงชัว่คราวให้กบัผู้ได้รับภยัพบิตั ิ   ไมไ่ด้แก้ไขปัญหาท่ี

นําไปสูก่ารแก้ไขผลกระทบท่ียัง่ยืน คือ การทําให้ผู้ ท่ีได้เกิดภยัพบิตัิได้รับ

ผลกระทบน้อยท่ีสดุ 
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 โครงการ “ธนาคารอาหารเพ่ือรับมือภัยพบัิต”ิ  หรือ Disaster 

Food Bank ผา่นการสนบัสนนุจากสํานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสขุภาพ (สสส.)  ของอาจารย์อนนัต์โชค  ศกัดิส์วสัดิ ์  จึงนบัได้วา่ เป็น

ความคิดท่ีแหลมคม และมองการณ์ไกล   อนัเกิดจากทกัษะและ

ประสบการณ์ของอาจารย์อนนัต์โชค  ศกัดิส์วสัดิ ์ ท่ีได้ขบัเคล่ือนในเร่ือง

ระบบอาหารปลอดภยัมาอย่างยาวนาน  และเป็นผู้ ท่ีทําให้เกิดเป็นพืน้ท่ี

ต้นแบบของระบบอาหารปลอดภยั และความมัน่คงทางด้านอาหารใน

หลายพืน้ท่ีของประเทศไทย   จากการท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี ้

ในหลายกิจกรรม  ซึ่งอาจารย์อนนัต์โชค  ศกัดิ์สวสัดิ ์ ได้ออกแบบกิจกรรมท่ี

ให้ชมุชนได้เกิดความตระหนกัถึงภยัพบิตัจิากธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ

ชมุชน ให้พวกเขาได้เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และออกแบบในการจดัตัง้

ธนาคารอาหารเพ่ือรับมือภยัพบิตั ิ ให้สอดคล้องกบับริบทชมุชนของตนเอง  

ถึงแม้ระยะเวลาโครงการจะสัน้   แตก่็ได้เห็นพลงัของชุมชนท่ีมีความมุง่มัน่

ท่ีจะเตรียมการสร้างความมัน่คงทางด้านอาหารให้กบัชุมชนของตนเอง  ซึ่ง

เช่ือมัน่ได้วา่หากทกุชมุชน ได้มีการจดัตัง้ “ธนาคารอาหาร เพ่ือรับมือภัย

พบัิต”ิ  ด้วยหลกัการ  “สะสม  หมุนเวียน เรียนรู้ และแบ่งปัน” แล้ว  จะ

สร้างความมัน่คงทางด้านอาหารให้ชมุชนและประเทศไทย  และจะช่วยลด

ผลกระทบจากภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ ให้มีผลกระทบน้อยท่ีสดุในอนาคต 

                                                                  ดร. สทุธิศกัดิ ์ แก้วแกมจนัทร์ 

                                                         หวัหน้าศูนย์วจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ 

                                          มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสริุนทร์ 
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คํานํา 

ธนาคารอาหารเ พ่ือ รับมือภัยพิบัติ เ ป็นการพัฒนา

นวตักรรมทางสงัคมอยา่งหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกบัความมั่นคง

ทางด้านอาหารท่ีกําลังทวีความรุนแรงมากขึน้ในทุกขณะจาก

ปัญหาทางสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจท่ีทบัซ้อนเก่ียวโยงผูก

กันเป็นเง่ือนปมใหญ่ท่ีต้องหาทางแก้ออก โดยใช้การมองปัญหา

แบบองค์ร่วม เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นผลจากเหตแุหง่ปัญหา

ท่ีซบัซ้อนท่ีแต่ละพืน้ท่ี แต่ละภูมิสงัคมท่ีต่างกันปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็

แตกต่าง การการเปิดใจรับฟังศึกษาค้นคว้า ทดลองปฏิบัติการ

เพ่ือคลายปมปัญหาจึงมีความแตกต่างหลากหลาย หนังสือ

ธนาคารอาหารเพ่ือรับมือภัยพิบติัได้รวบรวมแนวทางการต่างๆ

จากหลายพืน้ท่ีโดยหวังว่าผู้ อ่านจะได้รับแรงบันดาลใจจาก

ประสบการณ์ ตา่งๆ เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการปัญหาตอ่ไป 

ทัง้นีต้้องขอขอบคณุ สาํนกังานกองทุนสร้างเสริมสขุภาพ

(สสส.)ท่ีให้โอกาส ธนาคารอาหารได้มีสว่นในการขบัเคลือ่นแก้ไข

ปัญหาค้นหาทางออกจากปมปัญหาเพ่ือสร้างสงัคมสขุภาวะ    

อนนัตโชค ศกัดิส์วสัดิ ์และคณะ                               
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Nothing happens until something moves. 

 

ไมมี่อะไรเกิดขึน้ได้ โดยปราศจากการเร่ิมต้น 
(อลัเบิร์ต ไอไสตน์) 
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บทที่1 

มองรอบทศิ 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกตลอดช่วง 2,000 ปีท่ี

ผา่นมา ภมิูอากาศผนัผวนอยา่งรุนแรงหลายครัง้ ยคุนํา้แข็งน้อยท่ี

เร่ิมขึน้ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 14 ทําให้อุณหภูมิในหลายพืน้ท่ีของ

โลกลดต่ําลงอย่างยาวนานติดต่อกันหลายร้อยปีวงปีของต้นไม้ 

แนวปะการัง และดินตะกอนก้นทะเลสาบจากแหล่งต่างๆ เป็น

หลกัฐานบ่งชีถ้ึงการเปลี่ยนแปลงระดบัอุณหภูมิในอดีต แต่ไม่มี

ปรากฏการณ์ท่ีอากาศร้อนขึน้หรือหนาวเย็นลงครัง้ใดจะมีความ

รุนแรงหรือส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วทัง้โลกได้เท่ากับภาวะ

โลกร้อน(global warming) ท่ีเ ร่ิมเกิดขึน้นับแต่ยุคการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในศตวรรษ ท่ี  18-19 ท่ีส่งผลกระทบ ต่อ การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate change) อยา่งชดัเจน 

สหประชาติดําเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบการสร้าง

ความเข้มแข็ง ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวัของ

ภูมิภาคท่ีมีความเสี่ยง เช่น ประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล และ

ประเทศท่ีเป็นเกาะ จําเป็นต้องร่วมมือกนัเพ่ือพยายามสร้างความ
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ตระหนกัรู้ และบูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยทุธ์

ระดบัชาติ ตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ียัง่ยืน” ประเด็นสาํคญั

ของวาระการพัฒนาภายหลังปี  พ.ศ.  2558 คือ การจัดทํา

เป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่ งยื น  (Sustainable Development 

Goals–SDGs) มีการนําเสนอให้เกิดการจัดการความอดอยาก 

ข้อมูลจาก UNICEF ระบุว่า ทุกปีเด็กประมาณ 10 ล้านคน

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

มากกว่า 16,000 คน หรือ ทุก 5 วินาทีมีเด็กตายด้วยความ

อดอยากหิวโหย 1 คน ส่วนใหญ่จากประเทศกําลังพัฒนา 

ปัญหาราคาอาหารท่ีเพ่ิมขึน้มีเหตุปัจจัยหลายด้าน ซึ่งเป็นผลมา

จากปัญหาหลายปัญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติ และนํา้มือมนษุย์ 

การผลิตกับการบริโภคไม่สมดุลกัน การผลติทําได้น้อยลงแต่

ความต้องการอาหารเพ่ิมขึน้ จากการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของ

ประเทศขนาดใหญ่ท่ีกําลงัพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้

เกิดความต้องการการบริโภคอาหารท่ีมากขึน้ นําไปสูก่ารเพ่ิมขึน้

ของราคาอาหารอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมากอ่น 

ราคานํา้มันปัจจยัตอ่มาเป็นผลลกูโซม่าจากราคานํา้มนัท่ีเพ่ิม

สงูขึน้ทําให้ต้นทุนการผลิตสนิค้าอาหารสงูขึน้ตามไปด้วยประเทศ

ตา่งๆหนัไปหาพลงังานทางเลอืก โดยเฉพาะการนําเอาพืชบาง
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ชนิดมาใช้ในการเป็นพลงังาน ตวัอยา่งเช่นนํา้มนัแก๊สโซฮอลล์ท่ี

ผสมอีเธอนอลซึง่ทํามาจากพืช และนํา้มนัไบโอดีเซลก็มีสว่นผสม

มาจากพืชเช่นเดียวกนั การนําเอาพืชตา่งๆมาทําเป็นพลงังานใหม่ 

เป็นผลทําให้พืน้ท่ีการผลติอาหารลดลง นําไปสูก่ารขาดแคลน

อาหารขึน้ 

สภาวะโลกร้อนระบบอาหารโลกถกูซํา้เติมด้วยภาวะภยัแล้งท่ี

เกิดขึน้ท่ีเกิดจากสถาวะโลกร้อน ในหลาย ๆ ภมิูภาค ท่ีหนกัท่ีสดุ

คือภาวะแห้งแล้งในออสเตรเลยี ออสเตรเลยีนัน้เป็นประเทศผู้

สง่ออกสนิค้าอาหารรายใหญ่ของโลก แต ่

นโยบายของรัฐปัจจัยสุดท้ายท่ีก่อให้เกิดวิกฤตอาหารโลกคือ 

ประเทศผู้ส่งออกเกิดการต่ืน ตระหนกกลวัเร่ืองการขาดแคลน

อาหาร จึงมีการจํากัดการสง่ออกสินค้าอาหารต่างๆ โดยเฉพาะ

ข้าว อยา่งเช่น คาซคัสถานจํากดัการสง่ออกข้าสารี เวียดนามและ

ไทยก็มีการจํากดัการสง่ออกข้าวเจ้า ทําให้ภาวะวิกฤตอาหารโลก

ทรุดหนักลงไปอีกการขาดแคลนอาหารท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆ 

ค่อยๆทวีความรุนแรงขึน้คาดการณว่าคนหนึ่งพนัล้านคนในโลก

ได้รับอาหารไม่เพียงพอในปี 2552 การบริหารจัดการอาหารจึงมี

ความจําเป็นต้องพัฒนารูปแบบให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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การสะสมสํารองอาหารจึงเป็นมาตรการแรกท่ีจําเป็นต้องทําเพ่ือ

ลดความเสี่ยงของการขาดแคลนอาหารเพ่ือรับมือภัยพิบัติใน

รูปแบบต่างๆถ้ามองโดยภาพรวมต้นตอของปัญหาวิกฤตอาหาร

โลกเกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) 

นํามาสู่เกิดภัยแล้งอันรุนแรงรวมไปถึงปรากฏการณ์ทางสภาพ

อากาศท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ ก่อให้เกิดการลดลงของ ผลผลิต

พืชอาหารและผลผลิตเชิงปศุสตัว์ การเพ่ิมขึน้ของอุณหภูมิเฉลี่ย

ในบางภูมิภาคอาจทําให้เกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะในประเทศ

ท่ีอยูใ่กล้กบัเส้นศนูย์สตูรนัน้มีความเสีย่งท่ีสดุ ประเทศในแอฟริกา 

เช่น  บุ รุนดีและมาดากัสกา ร์ เ ด็กประมาณคร่ึงหนึ่ ง มีการ

เจริญเติบโตท่ีผิดปกติ เพราะไม่สามารถเข้าถึงอาหารท่ีเหมาะสม

ได้ สภาวะความแห้งแล้งท่ีทวีความรุนแรงในปี2554 รุนแรงท่ีสุด

ในรอบ 60 ปีสง่ผลให้ผู้คนกวา่ 13.3 ล้านคนประสบปัญหาหาการ

ขาดแคนอาหารสหประชาชาติเคยสํารวจคนจนในโลก โดยมีถึง 

2,800 ล้านคนท่ีเป็นคนจนท่ีมีรายได้น้อยกวา่ 2 เหรียญสหรัฐฯตอ่

วัน และมีถึง 1,200 ล้านคนท่ีมีรายได้ไม่ถึง 1 เหรียญต่อวัน ใน

จํานวนนีส้่วนใหญ่เป็นคนในทวีปแอฟริกาและเอเชียใต้ส่งผล

กระทบต่อการเข้าถึงอาหาร UN ยงัได้ระบุว่า มีคนในโลกถึง 800 
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ล้านคนท่ีประสบภาวะขาดแคลนอาหาร และประสบภาวะหิวโหย 

มีอาหารไม่พอกิน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้

และตะวันออกกลาง ตัว เลขนี มี้แนวโน้มจะเ พ่ิมขึ น้ ไปอีก

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทวีปแอฟริกา โดยมีการคาดการว่า จะมีคน

ท่ีหิวโหยและขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกาเพ่ิมขึน้อีก 3 เท่า

ภายในปี 2080  

ตารางแสดงการเพิม่สงูขึน้ของราคาอาหารโลก 1990-2012 

การบิดเบือนกลไกตลาดประเทศยากจนและประเทศร่ํารวย ท่ีมี

การบิดเบือนกลไกตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในประเทศ

ร่ํารวยได้มีการบิดเบือนกลไกตลาดเป็นอย่างมาก มีการให้เงิน
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อุดหนุน (subsidy) มีมาตรการกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรใน

รูปแบบตา่งๆ มากมาย ทําให้การค้าสนิค้าเกษตรไม่ได้เป็นไปโดย

เสรี ถึงแม้วา่ในการเจรจา WTO รอบ Doha จะได้มีความพยายาม

เจรจาในเร่ืองการเปิดเสรีสินค้าเกษตร แต่ในท่ีสดุก็ล้มเหลวอยา่ง

สิน้เชิง เพราะประเทศร่ํารวยไม่ยอมเปิดเสรีสินค้าเกษตรของตน 

การท่ีประชาคมโลก ละทิง้ไม่ได้ให้ความสนใจท่ีจะช่วยเหลือ

ประเทศยากจนในการพัฒนาด้านการเกษตร ตัวอย่างเช่น 

ธนาคารโลกให้เงินกู้ แก่ประเทศยากจนในด้านการเกษตร ลดลง

จาก 30% ในปี 1978 เหลือเพียง 8% ในปัจจุบนั รัฐบาลสหรัฐฯก็

ตดัเงินให้ความช่วยเหลอืด้านเกษตรแก่แอฟริกาลงไปถึง 75% 

ความมัน่คงทางอาหาร ได้กลายเป็นปัญหา ความมั่นคง

รูปแบบใหม่ ท่ีหลายประเทศทั่วโลก  กําลังเผชิญและสร้าง

มาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว เพ่ือความอยู่รอดของ

ประชากรในประเทศ และประชากรโลก ตามคํานิยามของความ

มั่นคงทาง อาหารท่ีได้รับการนํามาใช้อ้างอิงและเป็นท่ีรู้จักมาก 

ท่ีสดุมาจากการประชุมอาหารโลก (World Food Summit) ท่ีกรุง

โรม ประเทศอิตาลใีนปีค.ศ. 1996 งานวิจยัของ Dreze Jean และ 

Amartaya Sen เร่ือง Hunger and Public Action ระบุวา่ ประเด็น

เร่ืองสุขภาพและโภชนาการควรถูกนํามาใช้วิเคราะห์เพ่ือ แก้ไข
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ปัญหาความอดอยากและภาวะขาดแคลนอาหารของประชาชน

ด้วย สาเหตกุารเกิดภาวะทพุโภชนาการในแม่ และเด็กซึง่เกิดจาก

การ บริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสขุลกัษณะและไม่มีความหลากหลาย

ทางอาหาร สมาคมระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองอาหาร สถาบนั

ทรัพยากรโลก โครงการอาหารโลก องค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ และสภาข้อมูลอาหารระหว่างประเทศเป็น

หน่วยงานเฝา้สงัเกตความปลอดภยัของอาหารและความมั่นคง

ทางอาหาร องค์การทัง้หลายนีจ้ัดการกับประเด็นปัญหาอย่าง

ความยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เศรษฐศาสตร์สารอาหาร การเติบโตของประชากร 

ทรัพยากรนํา้ และการเข้าถึงอาหาร สิทธิในการได้รับอาหาร

เป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งกําหนดขึน้จากกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) โดย

ตระหนักถึง “สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 

รวมทัง้อาหารท่ีเพียงพอ” เช่นเดียวกบั “สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีจะปลอด

จากความหิวโหย” กรมการเกษตรของ สหรัฐอเมริกา (United 

States Department of Agriculture --- USDA) ยังได้ชีว้่า ความ

มัน่คงทาง อาหารเกิดขึน้เม่ือสมาชิกในครอบครัวทัง้หมดสามารถ

เข้าถึงอาหารอยา่งเพียงพอในทุกเวลา และ ดําเนินการได้เองเพ่ือ

สงัคมสขุภาวะ ดงันัน้ความมัน่คงทางอาหารจึงประกอบด้วย การ
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มีอาหาร เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ การ

พฒันานวตักรรมระบบความมัน่คงทางด้านอาหารในยามเกิดภยั

พิบติัจึงถือว่าเป็นประเด็นท่ีสอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก 

จากการศึกษาจํานวนเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้ทั่วโลกของ 

Munich REZ (Munich REZ ,2556)  ระหวา่งปี พ.ศ. 2523-2555 

พบว่ามีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้ ทุกปีเป็นเร่ืองท่ีทําให้ต้องหยุดคิด

 

ภาพจํานวนเหตกุารณ์ภยัพิบตัิที่เกิดขึน้ทัว่โลก ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2555           

(ที่มา: Munich RE, 2013 (พ.ศ. 2556) 

ประเทศไทย เกิดมหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554ได้สร้าง

ความเสยีหายคิดเป็นมลูคา่กวา่ 1.44 ล้านบาท ธนาคารโลกได้จัด

อันดับความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 4ของโลกถัดจาก

แผน่ ดินไหว และ สนึามิในญ่ีปุ่ น ปี พ.ศ.2544 แผน่ดินไหวในโกเบ 
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ปี พ.ศ.2538  และ เฮอริเคนแคทารีน่า 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) ศึกษาผลกระทบ

จากการเกิดมหาอุทกภยัในปี2554 ทําให้เกิดนํา้ท่วมขงัในนาข้าว

โดยเฉลี่ยนานถึง 70 วัน ครัวเรือนชาวนาไทยท่ีได้รับผลกระทบ

โดยตรงมีท่ีนาได้รับความเสยีหายโดยเฉลีย่มากถึง 85% ของท่ีนา 

ทัง้หมด และสญูเสยีรายได้ถึง 75% ของรายได้เฉลี่ยจากการผลิต

ข้าว หากเปรียบกับครัวเรือนกัมพูชาจะเห็นได้ชัดว่ามหาอุทกภยั 

2554 ในประเทศไทยมีความรุนแรงกว่าทัง้ในเร่ืองระยะเวลาและ

ผลกระทบ ต่อ รายไ ด้  นอ กจ ากนี  ้20-25%  ขอ งค รัว เ รือน 

ผู้ประสบภัยจาํเป็นต้องลดการบริโภคลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

กลยุทธ์ที่ครัวเรือนเข้าถึงเพื่อใช้รับมือกับภัยพิบัติอาจยังมี

ไม่เพียงพอ การวิจยันีส้ะท้อนให้เห็นวา่นอกเหนือจากผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจแล้ว ภยัธรรมชาติยงัสง่ผลทางอ้อมต่อการพัฒนา 

และความมั่นคงของครัวเรือนในอนาคตผ่านทางผลกระทบต่อ

ทัศนคติและการตอบสนองทางพฤติกรรมของครัวเรือนต่อภัย

พิบติั ซึ่งผลกระทบทางพฤติกรรมเหลา่นีน้่าจะยิ่งทวีความสาํคญั

มากขึน้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate 

change) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศกําลงัพฒันา 
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ปัญหาภัยพิบติัของประเทศไทยมีความหลากหลาย ทัง้

ภยัแล้ง วาตภยั ภยัหนาว ดินโคลนถลม่ แต่ท่ีสง่ผลกระทบในวง

กว้างคืออุทกภัย และตรวจพบปัญหาเร่ืองงบประมาณในการ

จัดซือ้ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภคคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐาน 

ขณะท่ีราคาแพงเกินจริง นอกจากนัน้การบริหารจัดการความ

ช่วยเหลอืด้านอาหารในยามเกิดภยัพิบติัยงัพบปัญหาอาทิ 

1. ปัญหาการเข้าพืน้ท่ีไปให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะ

เร่ืองอาหาร และนํา้ด่ืม อย่างเช่นเม่ือปี 2550 เกิดอุทกภยันํา้ทว่ม

ในจังหวัดภาคกลาง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อ่างทอง  ถูกนํา้ทว่มหนกั  ผู้ประสบภยัจํานวนหนึ่งท่ีอาศยัอยู่ใน

พืน้ท่ีห่างไกลชุมชน  ไม่สามารถเดินทางออกมารับถุงยังชีพ

ได้  เพราะถนนถูกตดัขาด   ไม่มีเรือพายออกมา  กว่าหน่วยงาน

ของรัฐจะรู้วา่ยงัมีผู้ได้รับความเดือดร้อน   เวลาก็ผา่นไปหลายวนั

แล้วนอกจากนัน้การการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะการแจกถงุ

ยงัชีพทําได้ไม่ทัว่ถึง  เพราะสภาพพืน้ท่ีอยู่ห่างไกล  ชาวบ้านไกล

ชุมชนเข้าไม่ถึงความช่วยเหลอื  หรือถึงแม้หนว่ยงานการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจะให้ความช่วยเหลือ  แต่ผู้ ท่ีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียน

บ้าน  
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2.  ปัญหาการบริหารจัดการ ในปี  2553 กรณีศูนย์

ปฏิบติัการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั หรือ ศปภ. ดอนเมือง  มีขัน้ตอน

ล่าช้า  ต้องรอนักการเมืองอนุมัติเพ่ือนําของออกไปแจกจ่าย

ผู้ประสบภยัทําให้ของบริจาคจํานวนวนมากท่ีกองพะเนินเทินทกึ

เสียหายไม่ถูกนําไปแจกจ่ายดงันัน้การพฒันาองค์ความรู้ในการ

พึ่งพาตวัเองในเร่ืองอาหารเพ่ือรับมือภยัพิบัติจึงเป็นเร่ืองจําเป็น

อยา่งยิ่ง 

3. ปัญหาคุณภาพของถุงยังชีพ การแจกถุงยังชีพของ

หนว่ยงานของรัฐมีความแตกตา่งกันโดยราคาของการจดัซือ้ถุงยงั

ชีพท่ีมี 3 ระดบัราคาคือ 300,500 และ 800 บาท ตามลาํดบัซึง่จะ

แจกจ่ายตามความสาหสัของปัญหาแต่ก็ยงัคงเกิดปัญหาแต่กลบั

พบปัญหาของอาหารในถุงยังชีพเน่าเสียหมดอายุท่ีเป็นข่าว ปี 

2556 ชาวบ้านท่ีจังหวัดพังงาพบข้าสารในถุงยังชีพเน่าจนต้อง

นําไปคืน ปี 2559 ชาวบ้านหมู่ บ้านบัวทอง 4 ต.พิมลราช อ.

บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ร้องเรียนผ่านส่ือมวลชนว่าตรวจ

พบอาหารหมดอายใุนถงุยงัชีพ ปี 2560 ชาวบ้าน อ.วฒันานคร จ.

สระแก้วพบถงุยงัชีพด้อยคณุภาพปลากระป๋องเนา่เสยี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึน้จาก

การเปล่ียนแปลงทางฤดูกาล(Climate change) ที่ ส่งผล
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กระทบเชิงประจักษ์ในการผลิตอาหาร โครงการสิ่งแวดล้อม

ของสหประชาชาติ (UNEP) ระบุวา่การเปลีย่นแปลงภมิูอากาศจะ

กระทบกระบวนการผลิตอาหาร สขุอนามยั และ ก่อให้เกิดปัญหา

ด้านสงัคมและเศรษฐกิจตามมา สิ่งเหล่านีย้ิ่งก่อให้เกิดปัญหา

ด้านสุขภาพท่ีเกิดขึน้ในประเทศเขตร้อนชืน้ เช่น โรคท้องร่วง 

โรคขาดอาหาร โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้อ่ืนๆ ยิ่งไปกว่านัน้

อุณหภูมิท่ีสงูขึน้ จะลดปริมาณนํา้สํารอง และเพ่ิมปริมาณจุลชีพ

เล็กๆ ในอาหารและนํา้ ก่อให้เกิดโรค เช่น โรคอาหารเป็นพิษ 

ปัญหาภัยพิบัติท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงฤดูการของโลกส่งผล

โดยตรงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างมาก และใกล้ตวัเข้า

มาทุกทีจากการทํางานลงพืน้ท่ีของเครือข่ายอาหารเพ่ือเพ่ือนได้

พบปัญหาในพืน้ท่ีตา่งๆท่ีเกิดจากสภาวะการเปลีย่นแปลงของฤดู

การ และความรุนแรงของภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบในพืน้ท่ีต่างๆ 

จากปัญหาความมัน่คงทางด้านอาหาร ท่ีเกิดจากจากวิกฤตหลาย

ด้าน เช่น ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสารเคมี ภยัจากเศรษฐกิจท่ีมี

ความซบัซ้อนหลากหลาย และแตกต่างกันในแต่ละพืน้ท่ี นํามาสู่

แนวคิดของการพฒันากลไกการบริหารจัดการอาหารเพ่ือรับมือ

วิกฤตตา่งๆในรูปแบบธนาคารอาหาร 
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ธนาคารอาหาร(Food bank)  ถูกพฒันาขึน้มาในหลาย

พืน้ท่ีทั่วโลกมีการตีความหมายท่ีหลากหลายขึน้อยู่กับสภาพ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เช่นในตา่งประเทศธนาคารอาหารเกิดจากปัญหา

ทางเศรษฐกิจธนาคารอาหารแห่งแรกของโลกก่อตัง้ขึน้ใน

สหรัฐอเมริกาเม่ือปี พ. ศ. ๒๕๑๐ นบั แต่นัน้เป็นต้นมานบัหลาย

พันคนได้รับการจัดตัง้ขึน้ทั่วโลก ในยุโรป การขยายตัวเกิดขึน้

อย่างรวดเร็วหลงัจากราคาอาหารโลกท่ีเร่ิมมีราคาเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากท่ีเกิดวิกฤติทางการเงินในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ ทําให้สภาพเศรษฐกิจแย่ลงสําหรับผู้ ท่ีมี

รายได้น้อยในอเมริกาเหนือ และออสเตรเลียธนาคารอาหารสว่น

ใหญ่ดําเนินการในรูปแบบ "คลงัสนิค้า" พวกเขาทําหน้าท่ีเป็นท่ีรับ

บริจาค และจัดเก็บอาหาร จนขยายไปสูป่ระเทศต่างๆ ประเทศ"

ญ่ีปุ่ น" เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีคนทัว่โลกยอมรับในความเป็น"มือ

อาชีพ" บริหารจัดการในภาวะเกิดภัยพิบัติ  ด้วยเหตุการณ์

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่แต่ละ ครั ้งหน่วยงานของญ่ี ปุ่ น ไ ด้

เรียนรู้ และเตรียมแผนรองรับในทุกมิติต่อการฟืน้ฟูบ้านเมืองและ

ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะเหตุแผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิ

จูด นอกชายฝ่ังญ่ีปุ่ น ถาโถมคลื่นสนึามิขนาดใหญ่พดัถลม่หลาย

เมืองใหญ่ บริเวณชายฝ่ังตะวันออก ไม่เว้นแต่ "เมืองเซนได"
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เหตุการณ์สาธารณภัยในครัง้นัน้นํามาซึ่งข้อตกลงเซ็นไดโดยมี

พนัธะกิจสาํคญั 4 ประการ 

1.เข้าใจความเสีย่ง 

2.เสริมสร้างศกัยภาพในการปอ้งกนัความเสีย่งจากภยัพิบติั 

3.ลงทนุในด้านการลดความเสีย่งเพ่ือการรับมือภยัพิบติัให้พร้อม

กลบัมาในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

4.พฒันาศกัยภาพการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตภุยั

พิบติัท่ีมีประสทิธิภาพตลอดจนฟืน้ฟูสภาพ และซอ่มสร้างให้ดี

กวา่เดิม 

 

โดยมีเปา้หมาย 7 ประการให้สาํเร็จลลุว่งในปีพ.ศ. 2573 

โดยการเพ่ิม 3 อยา่ง คือ  

1) แผนยทุธศาสตร์ ลดความเสีย่งระดบัชาติ และระดบัท้องถ่ิน  

2) การให้ความช่วยเหลอืระหวา่งประเทศ  

3) การเข้าถึงข้อมลูการแจ้งเตือนภยัลว่งหน้าและข้อมลูความ

เสีย่ง 

ในขณะท่ีการลด 4 อยา่ง คือ  

1) อตัราการเสยีชีวิต  

2) จํานวนผู้ได้รับผลกระทบ  
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3) ความสญูเสยีด้านเศรษฐกิจ  

 4) ความเสยีหายตอ่สาธารณูปโภค สาธารณปูการ และบริการ

พืน้ฐาน 

จากความหลากหลายของปัญหานํามาสู่แนวทางการ

บริหารจัดการระบบความมั่นคงทางด้านอาหารในรูปแบบต่างๆ

จนเกิดเป็น ธนาคารอาหารเพ่ือรับมือภยัพิบติั เพ่ือการสร้างความ

มัน่คงทางด้านอาหารให้กบัชมุชนในท่ีสดุ  
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In the middle of difficulty lies opportunity. 

 

ใจกลางของอปุสรรคนัน้ มีโอกาสซอ่นอยู ่

(อลัเบิร์ต ไอไสตน์) 
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บทที่2 

สะสม 

จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดการ

ปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 มหาอํานาจตา่ง มีการคิดค้น

ระบบเกษตรแบบใหม่ท่ีใช้ทุนและการจัดการฟาร์มท่ีมีแรงกระตุ้น

จากความต้องการผลกําไรได้เข้ามาแทนท่ีการเกษตรกรรมแบบ

ดัง้เดิมในประเทศอังกฤษอยา่งรวดเร็ว      การปฏิวติัเกษตรกรรม

ได้แผ่ขยายสู่ประเทศต่างๆ ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเทศเยอรมนี  โดยการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การจัดการ

ฟาร์มท่ีเป็นระบบ และการใช้ปุ๋ ยเคมีทําให้ผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ิมขึน้ เยอรมนีนัน้ถือว่าเป็นประเทศแรกๆท่ีมีการนําปุ๋ ยเคมีเข้า

มาใช้ในการเกษตร  เช่น ระหว่างปี ๒๔๓๘-๒๔๕๕ มีการใช้ปุ๋ ย

ไนโตรเจนเพ่ิมขึน้ ๓ เท่า ปุ๋ ยฟอสฟอรัส เพ่ิมขึน้ ๒.๕ เท่า และปุ๋ ย

โปตสัเซียมเพ่ิมขึน้ ๘  เท่ารวมถึงมีการนําเอาพนัธ์ุพืชใหม่ๆ จาก

ดินแดนอาณานิคมมาทดลองปลูกทัง้ในยุโรปเอง ก่อนหน้า

สงครามโลกครัง้ท่ีสองเทคโนโลยีการเกษตร แบบตะวนัตกได้ถูก
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เผยแพร่มายงัประเทศโลกท่ีสาม ท้ายท่ีสดุผลจากการใช้สารเคมี

ทางการเกษตรก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมตามมา 

มีการคาดการว่าภายในปี 2593 ประเทศท่ีกําลงัพัฒนา

จะต้องผลติอาหารให้มีความเพียงพอท่ีเพ่ิมมากขึน้ถึง 70% จึงจะ

สามารถไลต่ามจํานวนประชากรโลกท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เป็น 9.7 

พันล้านได้ จาก 7.3 พันล้านคน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง

ฤดูกาล (Climate change) ได้สร้างผลกระทบต่อการผลิตอาหาร

อยา่งมากมาย ถ้าจะมองย้อนหลงัไปตัง้แตปี่ 2533 ประเทศผู้ผลิต

อาหาร 27 ประเทศทัว่โลกได้ผันตัวจากการเป็นผู้ สง่ออกอาหาร

สทุธิมาเป็นผู้ นําเข้า เช่น ประเทศฮอนดูราส ฟิลิปปินส์ ซิมบบัเว 

และเวียดนาม  

ในหลายศาสนามีปริศนาจากความเช่ือเร่ือง ”วนัสิน้โลก” 

ทัง้ พทุธ คริสต์ อิสลาม แม้วา่ศาสนาแต่ละศาสนาอาจจะมีความ

เช่ือบางประการท่ีแตกต่างกนัไป แต่สิ่งหนึ่งท่ีน่าอัศจรรย์ก็คือ ผู้ มี

ญาณหยัง่รู้ หรือพระผู้ เป็นเจ้าของแตล่ะศาสนา ได้เคยทํานายถึง

สญัญาณต่าง ๆ เพ่ือเตือนภัยก่อนถึงวันโลกาวินาศของโลกไว้

อยา่งคล้ายคลงึกนัจนนา่ประหลาดใจ 
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“อานนัทะ ดูก่อนอานนท์ หลงักึ่งพุทธกาลไปแล้ว โลกจะ

มีอันตรายท่ี ร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมากนักยักษ์นอก

พุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึง่กัน และกัน ต่างฝ่ายจะล้มตายกัน

ฝ่ายละมาก ๆ สมณะ ซี พราหมณ์ จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละ

คร่ึง จึงเลิกรากัน สําหรับประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาจะมีภัย

เหมือนกนั แตไ่ม่ร้ายแรงนกั” 

"ยุคสุดท้ายท่ีพระเยซูจะเสด็จกลบัมายงัโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่ง

พระคัมภีร์ได้ทํานายและบอกไว้ว่าจะมีเหตุการณ์สําคัญๆท่ีบ่ง

บอกให้เราทราบถึงวันสิน้โลกหรือวันท่ีพระเยซูคริสต์จะเสด็จ

กลบัมาอีกครัง้" 

"สญัญาณวนักียามะห์ (วนัสิน้โลก)" ของศาสนาอิสลาม 

ท่ีท่านเชค อาลี อาลี มุฮําหมัด ได้กลา่วถึงไว้ในหนงัสือของทา่นท่ี

ช่ือวา่ "อชัร็อต อซัซาอะห์" 

คํากล่าวท่ีว่า "นํา้จะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว" จะเกิดขึน้

ภายใน 7สปัดาห์ 7 ราตรี คือ 49 วันอันมีแต่กลางคืนทุกสิ่งทุก

อยา่งจะจมอยูใ่ต้บาดาล ผู้ ท่ีอยูใ่ต้นํา้ยอ่มมองเห็นเหมือนนํา้ท่วม

ท้องฟ้าและปลาจะแหวกว่ายอยู่ไปมา ทําให้คนท่ีจมอยู่ใต้นํา้แล

ประหนึ่งว่า ปลาจะกินดาว ตามคําทํานายว่าท้องฟ้าจะมิดสนิท 

49 วนั หาอะไรทานไม่ง่ายนกั เน่ืองจากท้องฟ้าจะมืดมิดไร้เดือน
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ไร้ตะวนั จึงต้องหาอาหารท่ีเก็บไว้ได้นาน ๆ  ช่วงนัน้คงปรุงอาหาร

ลาํบาก แล้วอาหารบางอยา่งเก็บไว้ไม่ได้นาน และควรท่ีจะเตรียม 

เมล็ดพนัธ์ุผกัชนิดต่างๆ ไว้ด้วย เพ่ือปลกูในช่วงวนัท่ี 50 ถึงวนัท่ี 

90 ก็จะมีผักไว้กินต่อเน่ือง ถึงเวลานัน้ทุกอย่างอะไรก็ทานไม่ได้ 

แม้แต่ นํ า้ ก็ ไม่ ใ ห้ กิน เพราะทุกอย่างจะถูก เคลือบไ ว้ ด้วย

กมัมนัตภาพรังส ี

"นํา้" ให้ใช้นํา้จากบอ่บาดาล 

"ข้าว" หงุแล้วตากเก็บไว้ใสถ่งุสญุญากาศ พอจะทานเอา

นํา้ร้อนมาใส ่

"ผกั" ดอง หรือ ตากแห้ง ถนอมไว้ เช่น หวัไชโปว้ หนอ่ไม้ 

ผกักาด 

"ถัว่เขียว"ไว้ปลกูเป็นถัว่งอก 2 วนัก็ทานได้แล้วโดยไม่ต้อง

ใช้แสงสวา่ง 

"ผลไม้" นําผลไม้มาตากแห้ง เช่น กล้วยตาก ลกูพรุนแห้ง 

"เห็ด" ตาดแห้งเป็นพืชผกัท่ีเก็บไว้ได้นานอีกชนิด แช่นํา้

แล้วต้มให้สกุจริงๆ ต้องเค่ียวไว้สกัพกั ไม่งัน้ท้องเสยี 

"เม็ดแมงลกั" เม่ือถกูนํา้เปลา่จะขยายตวัขึน้มาให้เราอ่ิม

ท้องได้งา่ย เอาใสแ่ก้วเทนํา้ใส ่สกัพกัก็ด่ืมได้ 
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"เนือ้สตัว์" ถนอมด้วยการทําให้แห้ง หรือ ดองนํา้เกลอื ไว้

ในรูปแบบตา่งๆ เช่น กนุเชียง แฮม ปลาเค็ม เนือ้เค็ม 

"เคร่ืองปรุง" เกลอื พริกแห้ง พริกไทย เมลด็ผกัชี 

เกร็ดเลก็เกลด็น้อยในการเตรียมการด้านอาหารเพ่ือรับมือภยั

พิบติัตามความเช่ือเร่ืองวนัสิน้โลก  

 

ย้อนกลบัมาสู่ความจริงองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) กําหนดความหิวโหยเน่ืองจากการบริโภค

น้อยกว่า 1,800 กิโลแคลอร่ีต่อวันซึ่งเป็นขัน้ต่ําท่ีจําเป็นสําหรับ

การมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและมีประสิทธิผลการเตรียมอาหาร เพ่ือ

ความอยู่รอดในทางทฤษฎีการคํานวนพลงังานท่ีร่างกายต้องการ 

ผู้ชายกิน ๒๕๐๐ แคลอร่ีตอ่วนัก็พอ หญิงกิน ๒๐๐๐ แคลอร่ี การ

ให้พลงังานของอาหารท่ีคนสว่นใหญ่บริโภคมีการคํานวนพลงังาน

ท่ีให้จากตารางตอ่ไปนี ้
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อาหาร 100 กรัม พลังงาน 

(kcal) 

อาหาร 100 กรัม พลังงา

น (kcal) 

กลุ่มแป้ง 

ข้าวเจ้า(ดบิ) 353 ข้าวโพด (ดบิ) 111 

ข้าวสวย 141 ข้าวโพด (ต้ม) 117 

ก๋วยเต๋ียว,เส้นเลก็,สด 220 ข้าวเหนียว (ดบิ) 355 

ก๋วยเต๋ียว,เส้นเลก็,แห้ง 350 ข้าวเหนียวนึ่ง 231 

สาค,ู เมด็เลก็ 348 ข้าวสาลี(ดิบ) 365 

มนัเทศ 118 ขนมปังปอนด์ 329 

กรอย 140 ข้าวโอ๊ต 381 

เผือก(ต้ม) 142 บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 454 

กลุม่เนือ้สตัว์ 

ไก่, เนือ้, สด 219 เนือ้ปลาหมอ 133 

เป็ด, เนือ้, สด 199 ปลาตะเพียน 111 

ววั, เนือ้, สด 134 ปลาร้า 149 

หม,ู เนือ้, สด 108 กุ้งฝอย 88 
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อาหาร 100 กรัม พลังงาน 

(kcal) 

อาหาร 100 กรัม พลังงา

น (kcal) 

กลุม่ผกั 

หยวกกล้วยนํา้ว้า 6 ผกัอีหล่ํา(มะกล่ํา) 86 

หน่อไม้ไผต่ง 27 ฟักทอง 124 

ผกัโสน 54 หน่อเหรียง 88 

ผกักะเฉด 40 ยอดแค 108 

ถัว่งอก(ถัว่เขียว) 39 ชะพล ู 119 

ถัว่งอกหวัโต 79 ผกัมนัป ู 113 

ดอกขจร 78 สะตอ 130 

ชะอม 80 ลกูเนียง 153 

ผลไม้ 

มะละกอสกุ 53 มะมว่งแก้วสกุ 93 

กล้วยนํา้ว้า 148 ลําใย 111 

กล้วยไข่ 147 ทเุรียนหมอนทอง 163 

เนือ้มะพร้าวขดู 325 มะขามหวาน 333 
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จากตารางสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกพืชอาหาร ท่ี

สามารถนํามาใช้ในยามฉุกเฉินควรจะเลือกปลกู และเก็บรักษา

พืชอาหารชนิดใด การเก็บพืชท่ีพวกคาร์โบไฮเดรตสูง นัน้เป็น

อาหารจานหลกัของมนุษยชาติเพราะให้พลงังานสูงกว่าอาหาร

ชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุม่ธัญพืช พวกข้าวตา่งๆยิ่งนํามาแปรรูปใน

ลกัษณะแห้งยิ่งให้พลงังานสงูเม่ือเทียบกบันํา้หนกัสว่นในเนือ้สตัว์

พบวา่สตัว์ปีกเป็นกลุม่ท่ีให้พลงั สว่นในพืชผกักลบัพบวา่กลุม่ของ

พืชผกัพืน้บ้านท่ีกินยอดท่ีมีอายยุาวให้พลงังานสงูกว่าผกักินใบท่ี

มีอายุสัน้ กลุ่มพืชตระกูลถั่วท่ีนิยมบริโภคเมล็ดเป็นกลุ่มท่ีให้

พลงังานสงูสดุ ท้ายสดุคือกลุม่ผลไม้กล้วย มะพร้าว เป็นผลไม้ท่ี

ปลกูงา่ยดแูลงา่ยสามารถนํามาเป็นทางเลอืกในการเป็นอาหารไม่

แพ้เกลุ่มเนือ้สตัว์ และกลุ่มแป้งเลย ทัง้นีเ้ราไม่สามารถคํานวน

เพียงพลงังานท่ีได้จากการบริโภคให้ครบตามจํายวนแคลลอร่ีท่ี

ร่างกายต้องการได้ ต้องคํานึง่ถึงหลกัโภชนาการท่ีร่างกายต้องการ

ประกอบด้วย การเตรียมตวัในเร่ืองอาหารเพ่ือรับมือภยัพิบัติใน

รูปแบบต่างๆ ท่ีกําลังทวีความรุนแรงขึน้ทุกขณะ ถือว่าเป็น

ความสําคัญลําดบัต้นๆ ท่ีควรมีสะสมติดบ้านไว้ยิ่งปรุงง่ายหรือ

เป็นแบบสําเร็จรูปพร้อมทานโดยไม่ต้องปรุงยิ่งดี เพราะในยาม

เกิดวิกฤตภยัพิบติัอาจจะจดัการเร่ืองฟืนไฟในการปรุงอาหารไม่ได้ 

ความรู้เร่ืองการสะสมอาหารตัง้แต่การผลิต การแปรรูป และการ
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บรรจุ เพ่ือเก็บรักษาจึงมีความสําคญั ตวัอย่างองค์ความรู้ในการ

สะสมอาหารในรูปแบบและกระบวนการตา่งๆ ท่ีสาํคญัมีดงันี ้

การผลิตเป็นกระบวนการสําคญัท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของหว่ง

โซก่ารบริโภค ย้อนกลบัไปดปูระวติัศาสตร์มวลมนษุยชาติรู้จกัการ

เพาะปลกูเม่ือไม่นานมานีม้นุษย์เป็นเผา่เร่ร่อน  พวกเขาอพยพไป

เร่ือย ๆ  เพ่ือหาอาหาร การเปลีย่นแปลงทางด้านอากาศ อุณหภมิู

เพ่ิมขึน้เร่ือยๆเป็นเหตุให้ธารนํา้แข็งในยุคนํา้แข็งเกิดการละลาย

ทําให้มนษุย์ยคุแรกสามารถอพยพไปในพืน้ท่ีใหม่ ๆ  ได้  อุณหภมิู

สงูขึน้ ฤดูกาลก็ยาวออกไป  เกิดทุ่งหญ้าขึน้แผ่กระจายไปทั่วป่า 

และมนุษย์ก็เร่ิมคุ้นเคยกับทุ่งหญ้า กลา่วคือ มนุษย์เรียนรู้ในการ

เพาะปลกูและดูแลทุ่งหญ้า ประมาณ 9,000 ปี ก่อนคริสต์ศกัราช 

ความรู้เร่ืองการล่าสตัว์นําไปสู่การเลีย้งสตัว์ มนุษย์เร่ิมปักหลกั

เกิดการสะสมอาหารจนนํามาสู่การเพาะปลูก แม้พวกเขาจะ

เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้วยการปลกูพืชและเลีย้ง

สตัว์ จากผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศของโลก

นํามาสูก่ารปรับเปลีย่นวิถีการใช้ชีวิต 

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านฤดูการค่อยๆทวี

ความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ ในประเทศไทยสภาพฤดูกาลท่ีเอาแน่นเอา

นอนไม่ได้ส่งผลต่อการเพาะปลูก ในทางตรงในพืน้ท่ีภาคอีสาน
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เกิดภยัแล้งยาวนาน ฝนตกผิดเพีย้นไปจากเดิมท่ีเคยเป็นในช่วง

ต้นฤดจูะตกมาเลก็น้อยพอท่ีจะหวา่นข้าวในนาได้จนข้าวสามารถ

หยัง่รากตัง้ตวัได้พอดีกบัฝนท่ีจะมากหลงัจากนัน้ให้นํา้พอท่ีจะขงั

ในนาจนได้ผลผลติ การทํานาในหลายพืน้ท่ีเคยถือฤกษ์ถือชยัตาม

ความเช่ือโดยมีการกําหนดในการทํานา “ดําวันแม่เก่ียววนัพ่อ” 

เพ่ือเป็นศิริมงคล แต่ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ.2559 กลับเกิดการ

ผิดเพีย้นของฝน จนทําให้นาลม่ผลผลิตตกต่ําเป็นเช่นนีติ้ดต่อมา

ในพืน้ท่ีบ้านโนนงิว้ อําเภอหนองสนิท จงัหวดัสริุนทร์ เป็นอีกพืน้ท่ี

หนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฤดกูาลในปี 2560 

ฤดูฝนมาไว และมีปริมาณมากทําให้นาล่มข้าวท่ีหว่าตามเวลา

ปกติโดนนํา้ทว่มขงัทําให้เกษตรกรต้องหวา่นข้าวกนั 2-3 รอบ และ

ต้องนําข้าวในยุ้ งฉางท่ีเก็บไว้บริโภคมาใช้สง่ผลกระทบทําให้เกิด

การสญูเสียความมัน่คงทางด้านอาหารระดบัครัวเรือน ทําให้เกิด

การเกิดการพูดคุยหาทางออกร่วมกันโดยศึกษาหาทางออกด้วย

การเพาะปลกูใหม่เรียกว่า “การปลกูพืชนํา้น้อยหลงันา” เกิดการ

ทดลองการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น แตงกวา-แตงร้าน ฟักทอง 

แตงโม ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว แฟง ถัว่ฝักยาว ถัว่เขียว 

และถั่วพร้า เพ่ือปรับปลกูสภาพดินนอกจากนัน้ยงัทําการทดลอง
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ปลกูมันเทศญ่ีปุ่ น สามารถความมัน่คงทางด้านอาหาร และสร้าง

รายได้ให้กบัชุมชนเป็นตวัอยา่งในการปรับเปลีย่นวิธีการผลิตและ

ตอ่ยอดโดยการแปรรูปผลผลติเพ่ือการสะสมอาหารอีกด้วย 

การผลิตพืชอาหารในเทคนิควิธีการต่างๆ ท่ีพัฒนาขึน้

จากการศึกษาวิจัยของชุมชนเป็นไปตามสภาพของปัญหาท่ี

เกิดขึน้ ค้นพบข้อมูลท่ีน่าสนใจในหลายเร่ือง เช่นการปลกูพืชนํา้

น้อยเพ่ือรับมือภยัแล้วท่ีชุมชนบ้านโนนงิว้ อําเภอจอมพระ จงัหวดั

สริุนทร์ ได้จดักระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ศกึษาทดลองปลกูพืช

นํา้น้อยในฤดแูล้วหลงัฤดกูารทํานา 

 มันเป็นเทศพืชท่ีทนแรงเก็บรักษาได้นาน เม่ือ ปี พ.ศ. 

๒๕๕๑ ในหลวงรัชกาลท่ี9 ทรงซือ้ท่ีดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บ

นํา้ หนองเสอื ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรง

ซือ้แปลงติดกนัเพ่ิมอีก ๑๓๐ ไร่ รวมเนือ้ท่ีทัง้หมด ๒๕๐ ไร่ โดยมี

พระราชดําริให้ทําเป็นโครงการตวัอย่างด้านการเกษตร รวบรวม

พนัธ์ุพืชเศรษฐกิจในพืน้ท่ี อ.ทา่ ยาง จ.เพชรบุรี และพืน้ท่ีใกล้เคียง

มาปลกูไว้ท่ีน่ี โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แต่วนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๕๒ เป็นต้นมา และพระราชทานพันธ์ุมันเทศซึ่งออกมาจาก

หัวมันท่ีตัง้โชว์ไว้บนตาชั่งในห้อง ทรงงานท่ีวังไกลกังวลทรง

พระราชทานให้นํามาปลูกไว้ท่ีแปลงดังกล่าวพระราชทานช่ือ
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โครงการว่า“โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ” มันเทศญ่ีปุ่ น

เป็นเป็นพืชอาหาร ท่ีน่าสนใจเหมาะกับการปลกูในพืน้ท่ีแห้งแล้ง

อายสุัน้ดแูลงา่ยเทคนิคการปลกูมนัเทศญ่ีปุ่ น  

 

วิธีการปลกูมันทศเร่ิมจากการคดัเลือกยอดพนัธ์ุลกัษณะดีมียอด

ใบประมาณ 6-7 ใบบนเครือ มีสีสนัท่ีเขียวสวยและไม่บอบบาง 

ก้านเครืออ้วนสมบูรณ์ ยาวประมาณ 25-30 cm ช่วงระหวา่งใบ

ต้องไม่เว้นระยะยาวหา่งจนเกินไป 

การเตรียมดินและแปลงเพาะปลกู การขึน้แปลงให้ขึน้ดิน

สงูประมาณ 30cm ร่องกว้างระหวา่งแปลง 30cm และมีตวัแปรง

ท่ีกว้างประมาณ 50cm เม่ือขึน้แปลงเสร็จแล้วให้เจาะหลุม

กลางแปลงแล้วใสปุ่๋ ยคอกลงไปรองพืน้ การปลกูยอดพนัธ์ุมนัเทศ  
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ลงดิน ในการปลูกยอดพันธ์ุลงดินทําได้ 2 วิธี ในกรณีท่ีดินมี

ความชืน้ต่ํา หรือ แห้งงา่ย ให้ปลกูแบบนําต้นวางราบดินแล้วกลบ

ได้เลย สว่นดินท่ีมีความชืน้คงท่ีให้ฝังต้นลงไปให้เหลอืแตย่อดโผล่

พ้นดีให้ได้แบบในภาพจะทําให้ผลผลติติดพวงดีกวา่ การดแูลยอด

เครือของ มนัเทศญ่ีปุ่ น ระหวา่งรอผลผลติ มนัเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ 

2 เดือน เถาเลือ้ยลงล่างแปลงปลูกและเร่ิมหยั่งรากลงดิน โดย

ถอนรากเครือท่ีเลือ้ยลงแปลงออก โดยพยายามถอนไม่ให้เถาขาด

หัวมันเทศท่ีได้จะมีคุณภาพกว่าการปล่อยให้เครือขยายออก

หวัมนักระจายขึน้ตามรากเยอะแตเ่ลก็ไม่มีคณุภาพ 
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นบัจากวนัท่ีเราปลกูเพียง 100-120 วนั เราก็สามารถขดุ 

มนัเทศญ่ีปุ่ น ท่ีเราปลกูมาทานหรือจําหนา่ยได้ ก่อนขดุเราอาจจะ

เช็คให้มั่นใจสกัหน่อยว่ามีหวัมันติดอยู่ไหมด้วยการดึง ๆ ดู ถ้าท่ี

โคนต้นถ้าเอามือขุดดูตรงโคนแล้วเห็นหัวมันก็ถึงเวลาเก็บเก่ียว

ผลผลิต เคล็ดลับท่ีทําให้มันเทศญ่ีปุ่ นเนือ้ไม่มีเสีย้นคือการ

ควบคุมความชืน้ในดินให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 หรือขุดดินขึน้มา

บีบแรงๆถ้าคลายมือแล้วไม่แตกในทนัทีถือวา่ใช้ได้ 

 นอกจากปัญหาภยัแล้ง ปัญหาอุทกภยัก็เป็นปัญหาหลกั

ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบความมั่นคงทางด้านอาหารอีกประการ

หนึ่งใน  พืน้ท่ีชุมชนบ้านเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นพืน้ท่ีท่ี

ประสบปัญหาอุทกภัยเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีลุ่มในหุบเขา ส่งผลให้

เมล็ดพันธ์ุพืชอาหารในชุมชนสุญหายไป ประกอบกับชุมชนดัง่
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เดิมมีพืชเศรษฐกิจหลกัคือข้าวพียงอยา่งเดียวสง่ผลให้เกิดปัญหา

ความมัน่คงทางด้านอาหารตามมา จึงเกิดการหารือเพ่ือหาทาง

แก้ปัญหาร่วมกันพัฒนามาสู่แนวคิดการทําธนาคารเมล็ดพันธ์ุ

โดยเร่ิมจากเมล็ดพนัธ์ุข้าว เพ่ือสง่ให้ศูนย์วิจัยข้าวนําไปจําหนา่ย

ให้เกษตรกร ขยายผลสูก่ารทําเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัด้วยการฝึกอบรม

การเก็บเมลด็พนัธ์ุให้กบัสมาชิกของกลุม่ 

วิ ธีการเก็บรักษา เมล็ดพันธ์ุพืช ให้ยาวนานและมี

ประสิทธิภาพ  เทคนิคการเ ก็บเมล็ดพัน ธ์ุ พืชแต่ละ ช นิดมี

รายละเอียดท่ีแตกต่างกันอธิบายโดยรวมมีขัน้ตอนคือ เลือกจาก

ผลท่ีมีคุณภาพดีท่ีสดุของพืชท่ีต้องการเก็บ เช่น ข้ารวงท่ีงามท่ีสดุ

ใบแปลงมีเมล็ดในรวงสมบูรณ์และมีจํานวนมากท่ีสุด ส่วนใน

พืชผักจําพวก ถั่ว-แตง เลือกเก็บฝักหรือผลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดโดย

ปกติจะอยูใ่กล้โคนต้น 

การเก็บเมล็ดเปียก เช่น มะเขือเทศ พริก มะละกอ นําไป

หมักใสถ่ัง 12-24 ชั่วโมง ก่อนนําไปล้าง จะทําให้เนือ้ท่ีหุ้มเมล็ด

หลดุออกงา่ย แล้วจึงไปผึง่ลมในท่ีร่ม 3-4 วนั 

การเก็บเมล็ดพันธ์ุแบบแห้งเมล็ดท่ีมีฝักห่อหุ้ ม  เช่น 

กะเพรา ผกัชีลาว ผกัชีฝร่ังเก็บเก่ียวได้เม่ือเมล็ดเร่ิมเปลี่ยนเป็นสี
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นํา้ตาลหรือนํา้ตาลดํา ผกัเสีย้น กระเจ๊ียบ เก็บเก่ียวได้เม่ือฝักเร่ิม

เปลีย่นสแีละเมลด็ภายในเร่ิมเปลีย่นเป็นสนํีา้ตาลหรือนํา้ตาลดํา 

 

เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ เมล็ดพันธ์ุท่ีเก็บเก่ียวแล้วจะมี

ความชืน้ในระดบัท่ีคอ่นข้างสงู (35-40%) หากต้องการเก็บเพ่ือใช้

ในฤดูปลกูต่อไปต้องลดความชืน้ในเมล็ดให้ต่ํากว่า 10% จะช่วย

ให้เก็บเมล็ดพันธ์ุได้นาน 1-3 ปี โดยขึน้อยู่กับพืชผักแต่ละชนิด

และวิธีการเก็บท่ีถูกต้อง สําหรับการลดความชืน้ในเมล็ดพนัธ์ุนัน้ 

ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง ควรตากเมล็ดพนัธ์ุในโรงเรือน หรือ
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ใสถ่งุไนลอ่นผึ่งลม 3-4 วนั แล้วบรรจุลงขวดแก้วท่ีมีฝาปิด เก็บใน

ตู้ เย็น 

1.แบบเปิด (open storage) เป็นวิธีการท่ีไม่สามารถ

ควบคุมความชืน้ และอุณหภูมิของบริเวณท่ีเก็บเมล็ดพันธ์ุได้ 

ความมีชีวติของเมลด็จึงผนัแปรไป ตามสภาพอากาศ ถ้าเมลด็อยู่

ในสภาพท่ีมีความชืน้สูง จะทําให้ความชืน้ในเมล็ด สูงขึน้ด้วย 

เรียกคณุสมบติันีว้า่ hygroscopic  

2.แบบควบคุมความชืน้ในเมล็ดแล้วเก็บในภาชนะท่ีปิด

สนิท เช่น ซองพลาสติก กระป๋อง ถงุกระดาษฉาบอะลมิูเนียม เพ่ือ

ปอ้งกนั ไม่ให้ความชืน้ในอากาศเข้าไปในเมลด็ได้  

3.แบบปรับสภาพให้เย็นและแห้ง เหมาะกบัการเก็บรักษา 

เมล็ด พืช หลายช นิด  เช่น  ผัก  ไ ม้ ดอ ก  ธัญ พืช  สภาพ ท่ี มี

ประสิทธิภาพ สูงสุด ควรรักษาระดับความชืน้ในเมล็ด 3-8 

เปอร์เซ็นต์และเก็บ ในอุณหภมิู 1-5 องศาเซลเซียส  

4.แบบเย็นและชืน้ (cool moist storage) เหมาะกับการ

เก็บรักษา เมลด็พืชท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) หลายชนิดท่ีไม่ชอบ

สภาพแห้ง เพราะจะเสียความงอก แบบอุ่นและชืน้ (warm moist 

storage) เหมาะกับการเก็บรักษา เมล็ดพืชเมืองร้อนหลายชนิด 
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เช่น ลําไย เงาะ มังคุด มะม่วง ทุเรียน โกโก้ มักเป็นเมลด็พืชท่ีมี

อายสุัน้ด้วย  

การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุนัน้ ควรคัดและตรวจสอบเชือ้

พนัธ์ุเมลด็พนัธ์ุท่ีเก็บรักษาในปริมาณมาก เช่น ในยุ้งฉาง ในถงัพกั

ก่อนการปรับปรุงสภาพความชืน้สมัพทัธ์ และอุณหภมิู ในการเก็บ

รักษานัน้ จึงต้องพฒันาโรงเก็บเพ่ือควบคมุบรรยากาศให้สามารถ

เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุได้ยาวนาน จะต้องมีความชืน้อยู่ในระดับท่ี

พอเหมาะคือ ธัญพืชไม่เกิน 11% พืชนํา้มนัและพืชผกั ไม่เกิน 9%  

การใช้บรรจุภณัฑ์ซึ่งเปรียบเสมือนโรงเก็บเล็กๆ เพ่ือให้

สะดวกต่อการจําหน่ายและการขนย้าย โดยการพิจารณาควบคู่

ไปกับระยะเวลาท่ีต้องการเก็บรักษาในสภาพพร้อมจําหนา่ยโดย

บรรจุในกระสอบพลาสติกสาน เมล็ดท่ีบรรจุอยู่ภายในกระสอบ

พลาสติกสานจะมีความชืน้สงูจากการคายนํา้ขึน้ตามระยะเวลา

และสภาพอากาศ จึงเสื่อมคุณภาพได้เร็วกว่า โรงเก็บธรรมดา 

 

การสะสมอาหารไว้เป็นธนาคารสาํรองเพ่ือรับมือภยัพิบติั

ต่างๆ มีมาช้านานแล้วในสังคมเกษตรกรรมของไทยแต่การ

ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในยุคปฏิวัติเขียว ท่ีเปลี่ยนมาสู่เกษตร

อุตสาหกรรมเน้นการปลูกพืชเชิงเด่ียว ทําให้การเพาะปลูกท่ี
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ผสมผสานเพ่ือการบริโภคเปลีย่นเป็นการเพาะปลกูเพ่ือนําไปขาย

แล้วนําเงินท่ีได้ไปซือ้อาหารมาบริโภค ทําลายระบบความมั่นคง

ทางอาหารในครัวเรือน และชุมชนหมดลง  

บ้านตาลลกูอ่อน อําเภออู่ทอง เกิดปัญหาหนีส้นิครัวเร่ือง

จากการทําการเกษตรของชาวบ้าน เน่ืองจากการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างสาธารณูปโภค การสร้างถนน การบริหารจดัการนํา้ของ

ทางภาครัฐจากพืน้ท่ีๆ เป็นพืน้ท่ีนํา้ไหลหลากเปลี่ยนเป็นนํา้ท่วม

ขังในช่วงสิงหาคมถึงธันวาคม ส่งผลกระทบต่อการทํานาของ

เกษตรกรในพืน้ท่ี ทําให้ไม่สามารถจะทํานาปี และปลกูพืชอาหาร

ในช่วงฤดูนํา้หลากได้สร้างธนาคารอาหารในครัวเรือน โดยเร่ิม

จากการฟืน้ฟูการทําพืชผกัสวนครัวรัว้กินได้ ในชุมชน สง่เสริมให้

สมาชิกเรียนรู้การปลูกพืชผักต่างๆ มีการฝึกอบรม ทดลอง

ปฏิบติัการปลกูพืชอาหาร หลากหลายชนิดเพ่ือการบริโภคจนเกิด

กระแสการทําสวนครัวรัว้กินได้ในชุมชน 
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การทําธนาคารอาหารในครัวเรือนเรียนรู้การปลกูพืชผัก

สวนครัวเป็นการฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหารให้กลับคืนมาสู่

ชุมชนอีกครัง้ การเลือกปลูกพืชท่ีเหมาะกับฤดูกาล สภาพของ

พืน้ท่ี ลกัษณะของดิน ความชืน้ อุณหภูมิ และแสง  ฤดูกาล ชนิด

ของผกัได้ตามท่ีเหมาะจะปลกูในฤดูนีคื้อพืชผกัท่ีใช้นํา้น้อย  เช่น 

แตงกวา บวบ ฟัก ผกักาดขาว ผกักาดฮ่องเต้ มันเทศ และผกัเถา 

ทัว่ไป 

ฤดูฝน ผกัพืน้บ้านสว่นใหญ่ก็จะงามพร้อมให้เก็บมารับประทาน

ในช่วงนีเ้ช่นกัน ได้แก่ ผกัปลงั ดอกขจร ตําลงึ ผกักูด โสน ขีเ้หลก็ 

ผกับุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ถัว่ฝักยาว มะเขือ และพืชตระกลูขิงขา่ 

ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะกับการปลกูผกัท่ีมีถ่ินกําเนิดจาก

เขตอากาศหนาว เช่น ผกัสลดั กะหลํ่า ผกักาด  ผกัคอส กรีนโอ๊ค 

เรดโอ๊ค แครอท กุยช่าย หอมแบ่ง ผักชี ขึน้ฉ่าย นอกจากนีผ้ัก

พืน้บ้านและพืชผกัทัว่ไปหลายชนิดก็ให้ผลดีในช่วงหน้าหนาว เช่น 

ดอกแค สะเดา   

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์การสะสม

อาหารเพ่ือรับมือวิกฤตขาดแคลนอาหารการยึดถือปฎิบติักันมา

ช้านาน ด้วยความจําเป็นจากการเปลีย่นแปลงทางฤดูการท่ีสง่ผล

http://www.baanlaesuan.com/100198/ideas/garden-ideas/hydroponics/
http://www.baanlaesuan.com/100198/ideas/garden-ideas/hydroponics/
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กระทบต่อการผลิตอาหารและการเก็บรักษาผลผลิต จากภูมิ

ปัญญาดัง้เดิมทกุบ้านจะมียุ้งฉางไว้เก็บข้าวสารอาหารแห้ง มีการ

หาอาหาร และถนอมอาหารในแบบต่างๆท่ีเหมาะสมกับฤดูการ 

หน้านํา้หลากก็จะจับปลา จับกุ้ งมาทําปลาแห้ง กุ้ งแห้ง กะปิ 

นํา้ปลา ปลาร้า ไตปลา หมักไว้บริโภคแต่ในปัจจุบนัการปัญหา

ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารมีความสลบัซับซ้อน การเก็บ

สะสมอาหารด้วยวิถีดัง้เดิมกลบัถูกหลงลืมไป นํามาสูก่ารพฒันา

ความรู้ด้านการผลิต และเก็บรักษาเพ่ือการสะสมอาหารใน

รูปแบบตา่งๆ ในรูปแบบธนาคารอาหารเพ่ือการรับมือภยัพิบติั  

กะปิถือเป็นอาหารโบราณท่ีคนไทยกินมาช้านาน เป็นการ

ถนอมอาหารท่ีสําคัญอย่างมากท่ีสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน 

พ.ศ.  2230 หรือ  330 ปีมาแล้ว  มองซิ เออ ร์  เดอ  ลาลูแบ ร์  

เอกอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทูลพระราชสาส์นจาก

ฝร่ังเศสมายงั สมเด็จพระนารายณ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา ระหว่างท่ี

เขาพํานกัอยูท่ี่อยธุยานานสามเดือนหกวนั เขาได้สงัเกต สอบถาม 

รวบรวมข้อมลู แล้วเขียนเป็นหนงัสอืเลม่หนึง่ไว้เม่ือ พ.ศ. 2331ช่ือ

ว่า The Kingdom of SIAM พรรณนาเร่ืองราวแทบทุกด้านของ

กรุงศรีอยุธยาตามสายตาปัญญาชนขุนนางฝร่ังเศส ทัง้เร่ือง

เศรษฐกิจ ขนบประเพณีตา่งๆ ศาสนา การเมืองการปกครอง ลาลู
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แบร์อธิบายว่า อาหารหลกัของพวกเขา (ชาวสยาม) คือข้าวกับ

ปลา สว่นปลานํา้จืดนัน้ มี “ปลาอุต (pla out) และปลากระด่ี (pla 

cadi)…เม่ือจับปลาเหล่านัน้หมักเกลือไว้ด้วยกันตามวิธีท่ีชาว

สยามเคยทํากันมา ชาวสยามคนหนึ่งๆ จะอ่ิมหนําสําราญด้วย

ข้าวซึ่งมีนํา้หนักวันละ 1 ปอนด์..แล้วก็มีปลาแห้งอีกเล็กน้อย 

หรือไม่ก็ปลาเค็ม…เหล้าโรง (arak)…นํา้จิม้ของพวกเขาทํากัน

อย่างง่ายๆ ใช้นํา้นิดหน่อยกับเคร่ืองเทศ, หวักระเทียม, หวัหอม 

กับผกัลางชนิดท่ีมีกลิ่นดี เช่น กะเพรา พวกเขาชอบบริโภคนํา้จิม้

เหลวชนิดหนึ่ง คล้ายกับมัสตาร์ด ประกอบด้วยกุ้ งเคยเน่าเพราะ

หมักไม่ได้ท่ี เรียกว่ากะปิ (Capi) สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการ

บริโภคกะปิมีมาช้านาน และแพร่หลายมีสูตรการทําต่างๆ

มากมาย เช่น กะปิจากเคย กะปิจากปลา และ กะปิจากกุ้ งฝอย 

การทํากะปิ  
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การทํากะปิจากกุ้ งฝอยภปัูญญาชาวบ้านตาลลกูอ่อน 

อําเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

เร่ิมจากนํากุ้ งฝอยมาล้างให้สะอาดปลอ่ยให้สะเด็ดนํา้ 

ผสมเกลอืสมทุร อตัราสว่น เกลอื1 สว่น ตอ่กุ้ งฝอย 6 สว่น ตํา

สว่นผสมทําเข้ากนั นําไปใสไ่หดินผาหมกัไว้ 2 สปัดาห์  

นํากะปิท่ีหมกัได้ท่ีมาตากแดดให้หมาด คอยพลกิกลบัไปกบัมาให้

แห้งเสมอกนั นํามาตําอีกรอบให้ละเอียด ใสนํ่า้มะพร้าวให้หอม

นุม่พอดีทาน ใสภ่าชนะเก็บไว้บริโภค 
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ในพืน้ท่ีนํา้หลากเป็นฤดูกาลของการหา กุ้ ง หอย ปู ปลา 

นําไปทํา ปลาแห้ง ปลาร้า นํา้ป ูนํา้ปลา รับประทานร่วมกบัข้าวใน

ยุ้งฉาง หรือ หวัเผือ หวัมนั หวักลอย ท่ีมีอยูม่ากมาย นา่เสยีดายท่ี

วิถีชีวิตท่ีอยู่กบันํา้นบัวนัยิ่งสญูหายไป ผลจากการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรทําให้ กุ้ ง หอย ปู ปลา สญูหายไป องค์ความรู้พืน้บ้าน

ในการถนอมอาหารเร่ิมสญูหายไป ทําให้คนรุ่นใหม่ขาดภมิูคุ้มกัน

ในการอยู่รอดประกอบกับการมองฤดูกาลนํา้หลากท่ีมีมาช้านาน

เป็นภยัจากธรรมชาติในท่ีสดุ 

ร า ย ง า น จ า ก อ ง ค ์ก 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 มีคนจํานวนมากบนโลกใบนีที้่ทรมาน

จากการได้รับอาหารไม่พอเพียง ในขณะท่ีเรากลบัทิง้อาหารกอง

พะเนินกว่า 1.4 พนัล้านตนัต่อปี และหนึ่งในสาเหตุสําคญัที่ทํา

ให้เราจําเป็นต้องทิง้เพราะอาหารสดหมดอายุ เน่าเสีย ทาน

ไม่ได้…จะเก็บยืดอายอุาหารในตู้ เย็นเหมือนบ้านเราก็คงไม่มี 

เหตุเพราะตู้ เย็นมีราคาสงู และที่สําคญั หลายๆ ประเทศที่ด้อย

พ ฒั 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 ร ับ อ ุป ก ร ณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อทุกครัวเรือน การเก็บรักษาอาหารสดเพ่ือยึด

อายใุนการบริโภคถกูมีภมิูปัญญาท้องถ่ินมากมายเช่นการห่อเนือ้

ด้วยฟางข้าวมัดให้แน่น ฟางข้าวจะถนอมเนือ้ไว้ไม่ให้เน่าเสีย

คล้ายการทําแหนมของทางภาคเหนือ การขุดหลมุในดินรองด้วย

ฟางข้าวถนอมแตงดอยของชาวลซูี  

การทําตู้ เย็นโบราณเร่ิมจากการหาภาชนะดินเผา 2 ใบ

มาวางซ้อนกนัใสท่รายเพ่ือเป็นฉนวนตรงกลาง และใสนํ่า้  
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ตัง้แต่สมัยอียิปต์มีการนําทรายผสมกบันํา้มาทําเป็น

ฉนวนแทรกกลางระหว่างหม้อ 2 ชัน้ โดยหม้อชัน้นอกเป็น

หม้อนดินเผาไฟต่ําประมาณ800 องศาเซลเซียส ทําหน้าท่ีเป็น

ตวักันความร้อนจากภายนอกและถ่ายเทความร้อนออก

จากท่ีว่างภายในวสัดุจําพวกดินเผาไฟต่ําจะท่ีมีรูพรุนเล็กๆ ใน

เนือ้ดินท่ีช่วยให้นํา้ระเหยออกไปทีละน้อย ซึ่งเม่ือนํา้ระเหยออกก็

จําเป็นต้องใช้ความร้อนแฝงจํานวนหนึง่ 

กระบวนการนีจ้ะดึงเอาความร้อนออกมาจากหม้อด้าน

ในออกสู่ด้านนอกส่งผลให้อุณหภูมิของหม้อด้านในเย็นเพียง

พอท่ีจะเก็บอาหารผกัผลไม้ไว้ทานได้นานขึน้นัน่เอง 
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You can never solve a problem with the same 

kind of thinkingthat created the problem in the 

first place. 

 

คณุไมอ่าจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดิม ๆ 

ที่เคยสร้างปัญหาให้กบัคณุตัง้แตค่รัง้แรก 

(อลัเบิร์ต ไอไสตน์) 
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บทที่3 

หมุนเวียน 

ยุคหินใหม่ (New Stone Age) อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 

10,000 – 40,00 ปีมาแล้ว เป็นช่วงเวลาระหว่างยุคหินกลางกับ

ยคุโลหะซึง่มนษุย์ในยุคนีอ้าศยัรวมกนัอยู่เป็นหมู่บ้าน เร่ิมรู้จกัทํา

การเกษตรอย่างเป็นระบบ สามารถเพาะปลกูพืชและเก็บไว้เป็น

อาหาร รู้จักทอผ้าและทําเคร่ืองปัน้ดินเผา และเลีย้งสัตว์ การ

เพาะปลูกได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์จากสงัคมล่าสตัว์มาเป็น

สงัคมเกษตรกรรม ท่ีตัง้ถ่ินฐานเป็นหลกัแหล่ง มีการสร้างท่ีพัก

อาศยัถาวรเป็นกระท่อมดินเหนียวและตัง้หลกัแหลง่ตามบริเวณ

ลุม่นํา้ การเกษตรกรรมนีเ้องทําให้ โฮโมเซเปียส์ ยดึครองโลกได้ใน

ท่ีสุด ยุคหินใหม่เป็นยุคเกษตรกรรม พืชเพาะปลูกท่ีสําคัญ คือ 

ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ และพืชอ่ืนๆ รู้จักใช้เคร่ืองมือลา่สตัว์และทํา

ภาชนะจากดินเหนียว สําหรับเก็บข้าวเปลือกและใสอ่าหาร สตัว์

เลีย้ง ได้แก่ สนุขั แพะ แกะ และยงัคงลา่สตัว์ เช่น กวาง กระตา่ย 

หมปู่า สภาพชีวิตมนษุย์ในยคุหินใหม ่เปลีย่นแปลงชีวิตตามความ

เป็นอยู่จากท่ีสงูมาอยูท่ี่ราบใกล้แหลง่นํา้ โดยอยู่รวมกันเป็นกลุม่

เป็นหมู่บ้านบนเนิน และดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ 
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เกษตรกรรม และพบว่ามีผลิตผลมากกว่าท่ีจะบริโภค ก่อให้เกิด

การแลกเปลีย่นและการค้าขาย สมยัหินใหม่จดัเป็นการปฏิวติัครัง้

แรกของมนุษย์ ท่ีประสบความสําเร็จขัน้ต้นในการปรับตวัให้เข้า

กับข้อจํากัดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องร่อนเร่ย้ายถ่ิน

การทําการเกษตร การหมุนเวียนแลกเปลีย่นอาหารภายเป็นการ

วิวฒันาการของมนษุยชาติท่ีสาํคญันําไปสูก่ารพฒันาจนทําให้ โฮ

โมเซเบียนส์ขยายเผ่าพนัธ์ุ จนอยู่ด้านบนสดุของห่วงโซอ่าหารใน

ท่ีสดุ  

เครือข่ายธนาคารอาหารมีการพัฒนาแหล่งรับ และ

กระจายอาหาร โดยเน้นการเช่ือมโยงผลผลิตระหว่าง ผู้ ผลิต 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค จากการวมตวักนัของชุมชนตา่งๆ จน

พฒันาเป็นเครือข่ายธนาคารอาหาร ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ มี

รูปแบบการพฒันาเป็น ธนาคารอาหารชุมชน ธนาคารอาหารใน

โรงพยาบาล และ ธนาคารอาหารในโรงเรียน  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 

พระราชทานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริในพืน้ท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ตัง้แต่ปี 2522 ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีสําคญัในการ

พัฒนาพืน้ท่ี 3 ประการ คือ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎร และการพฒันา
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เ พ่ื 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 ต์ิ

พระบรมราชินีนาถพระพนัปีหลวง ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ “ให้

พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเลีย้ง

ตัวเองได้ และเหลือจําหน่ายในพืน้ที่ ใกล้เคียง  โดยเร่ิม

ตั ้งแต่สร้างแหล่งอาหารเพิ่ มเติมเพื่อให้คนและสัตว์ได้

บริโภค หรือเมื่อคนเดินเข้าป่าแล้วสามารถเก็บพืชผักตาม

ธรรมชาติที่ เป็นแหล่งอาหารจากป่าได้ ในส่วนที่ เป็นที่อยู่

อาศัยหรือแหล่งชุมชนนัน้  ให้ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร เลีย้งสัตว์ ประมง เพื่อบริโภคและจาํหน่ายให้มี

รายได้  โดยกระบวนการทัง้หมดนี ้ มุ่งหวังให้คนรักป่าและ

อยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข”  

          จากแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระ

นางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  จึง

ไ ด้ ดํา เ นินการจัด ทํา โครงการธนาคารอาหารชุมช น ตาม

พระราชดําริ ธนาคารอาหารสํารอง (Reserve Food bank) แห่ง

แรกขึน้ท่ีบ้านนาป่าแปก ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง จังหวดั

แม่ฮ่องสอน  ทรงให้ยดึถือเป็นต้นแบบในการพฒันาและขยายผล

ต่อไป ต่อมาได้มีการพัฒนาโครงการ ธนาคารอาหารสํารอง 

(Reserve Food bank) ท่ีเป็นแหลง่รวมอาหารสํารองไว้แจกจ่าย
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ให้เจ้าหน้าท่ี / ประชาชนในกรณีท่ีมีภยัพิบติั โดยพระราชทานทนุ

ทรัพย์ในการจัดทําอาคารธนาคารอาหารชุมชนเพ่ือเก็บสํารอง

เมล็ดพนัธ์ุข้าว บริหารจัดการรับฝาก ถอน และกู้ ยืม ข้าวในยาม

เกิดภัยพิบัติ เช่นภัยแล้วส่งผลกระทบให้เกษตรกรบางรายไม่มี

ผลผลติเพียงพอตอ่การบริโภค การบริหารจดัการกู้ ยืนใช้หลกัการ

คือ คิดดอกเบีย้งร้อยละ10 ของข้าวท่ียืม ภายในระยะเวลา 1 รอบ

การผลิต เช่น ยืมข้าวเปลือก 10 กระสอบ ถึงกําหนดให้นํามาใช้

คืน 11 กระสอบ ธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก ประสบ

ความสาํเร็จสมารถสร้างการเติบโตจากกิจการด้วยความเสียสละ

ร่วมกันของคนในชุมชน เป็นต้นแบบสําคญัประเทศตราบจนทุก

วนันี ้

 

พืน้ท่ีชุมชนอุดมประชา โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน เกิด

ปัญหาสขุภาพของคนในชมุชนรอบโรงพยาบาลหลวงพอ่เป่ิน จาก

การใช้สารคมีทางการเกษตร จึงได้นําแนวคิดการแก้ปัญหา
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สขุภาพจากต้นทางทําให้เกิดการพัฒนาตลาดรักษสุขภาพ เพ่ือ

การเ ข้าถึ งอาหารปลอดภัยของผู้ ป่ วย และบุคคลากรใน

โรงพยาบาล โดยมีการจัดตลาดรักษ์สขุภาพทุกเดือนในช่วงแรก 

แต่ยงัคงประสบปัญหาการเข้าถึงอาหารของผู้บริโภคท่ีขาดความ

ต่อเน่ืองในทุกวนั นํามาสูธ่นาคารอาหารในโรงพยาบาลเป็นแหง่

แรกของประเทศไทย ด้วยการทํางานร่วมกันระหวา่งโรงพยาบาล

กับชุมชนโดยรอบโดยมีการดําเนินการอย่างมาตรฐาน ด้วยการ

นําระบบชุมชนรับรองมาใช้สร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้บริโภค พฒันา

ความรู้ความเข้าใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรจาก

กระบวนการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

 

ธนาคารอาหารในโรงพยาบาลเป็นการพฒันารูปแบบการ

บริหารจดัการสขุภาพตัง้แตต้่นทาง โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วม

ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดย สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
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อาหารตามคํากลา่ว “กินอาหารเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหาร” 

โดยมีกระบวนการดงันี ้

สร้างการตระหนักรู้ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการ

ตระหนักรู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ นําการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน

ทัศนะคติการบริหารจัดการสุขภาพจากต้นทางของปัญหาด้วย

การระดมจิตใจ( MIND STROMING ) 

สร้างการเรียนรู้ ฝึกอบรมใหัความรู้ ปฏิบัติการผลิต

อาหารปลอดภัย วิธีการผลิต ปัจจัยการผลิต มาตรฐาน  การ

บริหารจดัการผลผลติและ การเช่ือมโยงผลผลติ 

สร้างพืน้ ท่ีตนแบบด้วยการปฏิบัติการณ์ โดยความ

ร่วมมือของโรงพยาบาล และเกษตรกรในชุมชนจดัทําร้านธนาคาร

อาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงขยาย

ผลสูโ่รงครัวโรงพยาบาล และชุมชน 

การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจําเป็นต้องอาศัย

กระบวนการ วิธีการ และเคร่ืองมือ ตา่งๆเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นใน

การปรับเปลี่ยนทัศนะคติเพ่ือสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท่ี

ตระหนักรู้ในเหตุปัจจัยต่างๆ ในการเตรียมตัวเพ่ือการรับมือภยั
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พิบติั ในระดบัชุมชน การสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมถือเป็นเร่ือง

สําคัญนํามาสู่เคร่ืองมือท่ีเรียกว่าระบบชุมรับรอง(Participatory 

Guarantee System) หรือเรียกสัน้ ๆ วา่ PGS 

 ระบบชุมชนรับรอง ถูกพัฒนามาจากระบบการตรวจ

รับรองแบบกลุม่(ICS) จนมาสูร่ะบบชุมชนรับรอง(PGS) แนวคิดนี ้

เกิดจากสมาพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือท่ีรู้จักกันในช่ือยอ่

ว่า IFOAM พัฒนามาเป็นระบบชุมชนรับรอง ส่งผลให้เกิดเป็น

ระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มากมายด้วยการศึกษาแบบองค์

รวมระหว่างความรู้เร่ืองการคิดเชิงระบบ การกําหนดมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์  ตลอดจนการเรียนรู้การจัดการความรู้ และการ

ประเมินการจดัทําระบบชุมชนรับรอง เป็นนวตักรรมในการจดัการ

ผลกระทบตา่ง ๆ จากปัญหา การทําเกษตรเคมี ท่ีทําให้เกิดปัญหา

สุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ภมิูอากาศ และปัญหาจากการเข้าถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ

เกษตรกรรายย่อยท่ีทางหน่วยงานทัง้ทางราชการ และเอกชนให้

ความสนใจจนเกิดเป็นนโยบายส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ให้

เกิดการขยายตัวขึน้มีการพัฒนากระบวนจัดทําการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในลกัษณะตา่ง ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

http://www.ifoam.org/
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เช่น ไทยออแกนนิคพีจีเอสพลสั พีจีเอสเลม่อนฟาร์ม พีจี

เอสสามพรานโมเดล พีจีเอสจันทบุรี พีจีเอสนครศรีธรรมราช 

มาตรฐานอาหารเพ่ือเพ่ือน ทัง้หมดมีความแตกต่างกันใน 

มาตรฐาน กฎระเบียบ กติกา ข้อตกลง และ ระบบ ตามความ

เหมาะสมของแต่ละบริบทของกลุ่มเกิดการร่วมตัวกันเป็นสมา

พันธ์ุเกษตรอินทรีย์ไทยพีจีเอส ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 การ

จัดระบบชุมชนรับรอง เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีมุ่งพฒันาระบบการ

รับรองมาตรฐานการผลติอาหารอินทรีย์ให้ดีขึน้ 

 ระบบชุมชนรับรองมีการจัดทําแผนงานโดยพฒันาจาก

ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) โดยการคํานึงถึงบริบท

ของทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นหลักโดยมี

ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1  เรียนรู้ทําความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

หลกัการเกษตรอินทรีย์สากลท่ีมีหลกัสําคัญท่ีเป็นข้อตกลงของ

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture)  ไ ด้ ใ ห้ความ หมาย ข อ ง

เกษตรอินทรีย์ในเดือนกันยายนปี 2005 ท่ีออสเตรเลียโดยการ

ประชุมจะสร้างนิยามสัน้เกษตรอินทรีย์ หลงัจากผา่นไปเกือบสาม
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ปี ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น  ส ม า พัน ธ์ เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ น า น า ช า ติ  

(International Organic Agriculture Movements – IFOAM)  ได้

ระดมความคิดเห็นนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์

ด้านเกษตร อินทรีย์โดยตรงจากทัว่โลก ร่างหลกัการเกษตรอินทรีย์

นีไ้ด้รับการนําเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เม่ือปลายปี พ.ศ. 2548 และ

ท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรองหลกัการเกษตรอินทรีย์ดงักลา่ว โดย

กําหนดคํานิยามท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสี่หลกัการของเกษตรอินทรีย์ 

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 เวศวิทยา(ECOLOGY) และ ความเป็นธรรม 

(FAIRNESS) ท่ีมีอกัษรยอ่วา่ “CHEF”  

http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.greennet.or.th/article/1006#health
http://www.greennet.or.th/article/1006#health
http://www.greennet.or.th/article/1006#ecology
http://www.greennet.or.th/article/1006#fair
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หลกัการพืน้ฐานของระบบชุมชนรับรองเพ่ือเป็นแนวทาง

ในความเข้าใจดงันี ้

 

 

 

 

- วิสยัทศัน์ร่วม ทกุฝ่ายให้ความตระหนกัรู้วา่ใครเป็นผู้ได้

ประโยชน์ ทําไม และ อยา่งไรเพ่ือความมีประสทิธิภาพของการมี

สว่นร่วมอยา่งแท้จริง 

 - การมีสว่นร่วม ร่วมคิด ร่วมตดัสนิใจ ร่วมดําเนินการ 

ร่วมในการแบง่ปันผลประโยชน์ และ ร่วมในการประเมินผล เพ่ือ

กําหนดเปา้หมายและการจดัสรรทรัพยากร 

 - ความโปร่งใส ผู้ มีสว่นได้ทัง้หมดเข้าใจกลไกของการ

ทํางานสามารถตรวจสอบย้อนกลบัถึงท่ีมาได้ถ้ามีข้อสงสยั 
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 -ความไว้วางใจ มีความซื่อสตัย์ตอ่กนัทกุฝ่ายเพ่ือการ

ทํางานท่ีราบร่ืนเข้าใจและไว้ใจกนัไม่ตัง้มัน่อยูก่บัความมีอคติตอ่

ผู้ อ่ืน 

 -ความสมัพนัธ์แนวราบ ไม่มีลาํดบัชัน้ของอํานาจไม่

ปลอ่ยให้อํานาจการตรวจสอบรับรองอยูท่ี่ใครคนใดคนหนึง่ 

 -กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนัพฒันาขีดความสามารถ

แลกเปลีย่นความรู้ จดัการกลไกและเคร่ืองมือร่วมกนัท่ีจะทําให้

เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 ขัน้ที่ 2 ร่วมกันออกแบบระบบรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์แบบมีสว่นร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กลุม่ เพ่ือให้กลุม่ได้

แนะนําตวัแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้นหาความคาดหวงัร่วมโดย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยา่งมี

ส่วนร่วมผ่านวงสนทนาด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนาโดยใช้

วิทยากรกระบวนการในการอํานวยความสะดวกกําหนดกติกา

และเง่ือนไขในการสนทนาโดยมีหลกัสําคญัตามหลกัทฤษฎีตัวยู 

(U Theory)  ให้ผู้ ร่วมวงสนทนาได้เปิดใจรับฟังอยา่งใคร่ครวญคิด

ออกแบบแนวทางท่ีดีและนําเสนออกมา กลุม่ตกลงมาตรฐานร่วม 
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พฒันามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

ข้อจํากัด ขีดความสามารถ และทรัพยากรของกลุม่พอจะสรุปได้

ดงันี ้

-  กํ า ห น ด เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก ลุ่ม ขึ น้ ม า โ ด ย ใ ช้

กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้วยหลกัการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

(Participatory Learning) โดยการกําหนดมาตรฐานให้เป็นไป

ตามหลกัการและวตัถปุระสงค์หลกัของการทําเกษตรอินทรีย์ดังท่ี

กลา่วไปแล้ว 

  - กลุม่ตกลง กฎ กติกา มารยาท วางแนวทางการทํางาน

ร่วมกนั เช่น การนดัหมาย การประชุม สร้างข้อตกลงให้เกิดแนว

ทางการทํางานร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน และ เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย เช่น   

หลกัธรรมาภิบาล การนดัหมายการประชุม และเง่ือนไขการใช้

ตราสญัลกัษณ์โดยมีวตัถปุระสงค์ขัน้พืน้ฐาน 

 - กลุม่ตกลงบทลงโทษร่วม วางมาตรการเพ่ือปอ้งกันการ

ทําผิดของกลุ่มโดยการคํานึงถึงการป้องกันเพ่ือการพัฒนา

มากกวา่เป็นการจบัผิด 
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 ขัน้ที่ 3 กลุม่จัดทําเอกสารท่ีจําเป็นเพ่ือเป็นหลกัฐานใน

การตรวจสอบย้อนกลบั เช่น ใบสมัคร ประวัติ การบันทึกชนิด 

ประเภท จํานวนของพืชท่ีปลกู ขนาดพืน้ท่ี แผนผงัแปลง เอกสาร

การตรวจสอบรับรอง และการบนัทกึกิจกรรมตา่ง ๆ ในพืน้ท่ี ทําให้

สบืค้นย้อนกลบัถึงท่ีมาของปัญหาในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดได้ 

 ขั ้นที่  4 ร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มดําเนินการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานร่วมท่ีทางกลุม่กําหนดขึน้ เพ่ือการเติม

เต็มข้อบกพร่องมุ่งเน้นการพฒันาของสมาชิกมากกว่าการลงไป

ตําหนิติเตียนโดยการตรวจเยี่ยมแปลงจะใช้ตวัแทนในกลุม่อย่าง

น้อย 3 คน  ในการตรวจสอบและจัดทําข้อเสนอแนะให้ทาง

สมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ี  รวบรวมข้อมูลสมาชิกกลุ่ม ทํา

ฐานข้อมูลจากเอกสารเพ่ือเป็นการจัดระบบให้ง่ายในการนํา

ข้อมลูไปใช้สามารถค้นหาได้งา่ยและยงัสง่ผลให้สามารถประเมิน

ทรัพยากรของกลุม่เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนั 

 ขัน้ที่ 5 ร่วมกนัตดัสนิเพ่ือรับรองหลงัจากทําเอกสารสอบ

แปลงการผลติของสมาชิกแล้วมีการลงมติภายในกลุม่เพ่ือการ

พิจารณาผลโดยมีแนวทางดงันี ้
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 - ผา่น คือ มีการปฏิบติัตาม มาตรฐานร่วม กฎ กติกา 

ข้อตกลง เอกสาร และการตรวจสอบอยา่งครบถ้วน 

 - ผา่นอยา่งมีเง่ือนไข คือ การปฏิบติัตาม มาตรฐานร่วม 

กฎ กติกา ข้อตกลง เอกสาร และ การตรวจสอบ แตย่งัติดขดั

หรือไม่สมบูรณ์ในบางประเด็นโดยให้มีการบนัทึกเพ่ือการปรับแก้

ไข และ กําหนดเวลาในการทําการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ ๆ เพ่ือการ

พฒันาให้ทกุอยา่งสมบูรณ์ตอ่ไป 

 - ไม่ผา่น คือ มีการไม่ปฏิบติัตาม มาตรฐานร่วม กฎ 

กติกา ข้อตกลง เอกสาร และ การตรวจสอบอยา่งครบถ้วน  ติดขดั

ในกรณีท่ีสาํคญั เช่น การใช้สารเคมีสงัเคราะห์ การทารุณสตัว์

เลีย้ง การใช้แรงงานอยา่งไม่เป็นธรรม หรือ การปฏิบติัท่ีขดัตอ่

หลกัการเกษตรอินทรีย์ 

 ขั ้นที่  6 ผู้ประสานงานกลุ่มตรวจเอกสารเพ่ือรวบรวม

เอกสารท่ีถูกต้องส่งต่อให้เครือข่ายท่ีมีหน้าท่ีในการขึน้ทะเบียน

ตรารับรองให้กับเกษตรกรท่ีผ่านการตรวจสอบขึน้ทะเบียนกับ

เครือข่ายสง่เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสมัครประวติั การบนัทึกชนิด 

ประเภท จํานวนของพืชท่ีปลกู ขนาดพืน้ท่ี แผนผงัแปลง เอกสาร
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การตรวจสอบรับรอง เพ่ือขึน้ทะเบียนรับรอง ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ประกาศรับตรารับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วมหลังจาก

ดําเนินการทัง้หมดเรียบร้อยจึงประกาศรับรองตราให้เกษตรกร 

และ ข้อกําหนดการใช้ตรารับรองมาตรฐานตามข้อตกลงอย่างมี

ส่วนร่วมของเครือข่าย เช่น การกําหนดให้ใส่รหัสสมาชิกลงบน

ตรารับรองมาตรฐานของสมาชิกแต่ละรายการใช้ตรารับรอง

มาตรฐานเฉพาะผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ท่ีขึน้ทะเบียนเท่านัน้ เป็น

ต้น 

การจัดทําระบบมาตรฐานมีโครงสร้างการทํางานท่ีมี

ความสมัพนัธ์กับทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็น เกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ 

ผู้บริโภค หรือ ผู้ประกอบการ ท่ีมีบทบาทการทํางานร่วมกัน โดย

เน้นการทํางานในแนวราบหรือการทํางานแบบไม่มีระบบชัน้

อํานาจ 

เห็นได้วา่ระบบชุมชนรับรองนัน้มีความยืดหยุน่ยอมรับใน

ความแตกตา่งหลากหลายในการผลิต รวมทัง้ยงัสร้างสงัคมแหง่

การรับฟังแลกเปลีย่นเรียนรู้กันและกนั ในการทํางานร่วมกนัทําให้

เกิดการเช่ือมโยงผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีมาร่วมมือกนัในการพฒันาทํา

ให้เกิดความไว้วางใจกนัท่ีเป็นพืน้ฐานสงัคมนอกจากการจดัทํา
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มาตรฐานการจดัการระบบการหมนุเวียนอาหารยงัมีเร่ืองของการ

ค้าขายท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีอยูก่บัสงัคมของมนษุยชาติมาช้านาน 

การหมนุเวียนอาหารเพ่ือจดัการอาหารท่ีสะสมไม่ให้

เสยีหายมีความสาํคญัอยา่งมาก การค้าขายอาหารท่ีสะสมสร้าง

การหมนุเวียนแทนท่ี ขยายคลงัอาหารเพ่ือสาํรองอาหารจึงเป็นอีก

เร่ืองหนึง่ท่ีสาํคญั แนวความคิดของธนาคารอาหารเน้นหลกัการ

พฒันานาเชิงพืน้ท่ี โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนพึง่พาตนเอง 

สง่เสริมชุมชนให้ผลิตอาหาร โดยเน้นการหมนุเวียนจากการ

บริโภคของคนในชุมชนลดการนําเข้าอาหารจากภายนอกชุมชน  

ชุมชนห้วยบง บ้านอมลอง อําเภอสะเมิง จงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาเร่ืองไฟป่าเป็นประจําในฤดแูล้ง 

สง่ผลกระทบด้านอาหาร และการขาดแคลนนํา้ในฤดฝูน ชาวบ้าน

สว่นใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมมุ่งเน้นการผลิตในเชิงปริมาณ ขาด

ความรู้ด้านกรผลติแบบอินทรีย์ และการแปรรูป นํามาสูปั่ญหา

การใช้สารเคมีทางการเกษตรอยา่งแพร่หลายทําให้เกิดปัญหาการ

จดัการแปลงเกษตรท่ีมีการใช้ไฟในการเผาไร่นา สร้างปัญหาไฟ

ป่า และหมอกควนัตามมา นํามาสูก่ารรวมตวักนัเพ่ือการอนรัุกษ์
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ป่าบริเวณรอบวดัพระบรมธาตดุอยผาส้มโดยการนําของ นํา

โดย พระครูสพุรหมธรรมภิวฒัน์ (พระสรยทุธ ชยปัญโญ) เจ้า

อาวาสวดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม นําชาวบ้านบรูณะองค์พระธาตุ

ดอยผาส้ม เพ่ือเป็นศนูย์รวมศรัทธาในใจของคนในชุมชน แล้วยงั

ได้จดัตัง้ศนูย์ปฏิบติัการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

(บวร.) ทําแนวกนัไฟ สร้างฝาย การปลกูป่า ปลกูแฝก เพ่ือสร้าง

ความชุ่มชืน้ให้ผืนป่า จากท่ีเคยแห้งแล้งให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

สร้างจิตสาํนกึให้คนในชุมชนหนัมารักษาป่า อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

ลดการใช้สารเคมี เม่ือป่าอุดมสมบูรณ์ ก็มีนํา้ทําการเกษตร 

เพราะหวัใจสาํคญัของการผลติอาหาร คือนํา้ โดยเฉพาะท่ีน่ีเป็น

ป่าต้นนํา้จึงมีความสาํคญัในการอนรัุกษ์ 

 วดัพระบรมธาตดุอยผาส้ม พฒันาชุมชนตามแนวหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรู้ความเข้าใจในการทํา

เกษตรทฤษฎีใหม่ การผลติ และการแปรรูป โยมีผลผลติท่ีสาํคญั 

คือ ดอกเก๊กฮวย กระเทียม หญ้าหวาน และ ผกัเชียงดา ท่ีเป็นพืช

เศรษฐกิจขอชุมชน อีกทัง้สง่เสริมการผลติ พืชผกัผลไม้เนือ้สตัว์ 

ตา่งๆท่ีใช้บริโภคในชมุชน สร้างความมัน่คงทางด้านอาหารให้กบั

ชุมชน นอกจากนัน้ทางวดัพระบรมธาตดุอยผาส้มยงัเปิดศนูย์การ
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เรียนให้กบัลกูหลานในชุมชนปฏิรูประบบการศกึษาด้วย 'โฮม 

สกลู' ให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้ผา่นโครงการ(Project Base 

Learning) โดยให้เด็กนกัเรียนสาํรวจชุมชนเพ่ือเข้าใจถึงต้นทนุ

ของชุมชน พฒันาการแปรรูปอาหารท่ีมีอยูใ่นชุมชน ก่อให้เกิด

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปตา่งๆ มากมาย ตอ่มาพฒันามาเป็น

อาคารธนาคารอาหารเพ่ือเป็นพืน้ท่ีสะสมอาหาร แปรรูปผลผลติ

ของชุมชนท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือเก็บรักษา และเพ่ิมมลูคา่ สร้างการ

เรียนรู้ สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้ชุมชนจนเป็นต้นแบบใน

ท่ีสดุ 

การหมนุเวยีนอาหารเป็นแนวคิดท่ีสามารถสร้างการ

พฒันาท่ียัง่ยืนได้บนฐานชีวิตจริง โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วม

ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องปรึกษาหารือ สร้างการพฒันาเชิงพืน้ท่ี ภายใต้

เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาในการพฒันามุ่งสู่

ความยัง่ยืนบนฐานชีวิตจริงเพ่ือรับมือการเปลีย่นแปลงจากภยั

พิบติัท่ีกําลงัเกิดขึน้จากเหตปัุจจยัตา่งๆ ทัง้สงัคม เศรษฐกิจ และ

สิง่แวดล้อม 
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Learn from yesterday, live for today, hope for 

tomorrow.The important thing is not to stop 

QUESTIONING. 

 

จงเรียนรู้จากอดีต มีชีวิตเพ่ือวนันี ้และมีความหวงั

เพ่ือวนัพรุ่งนีแ้ตส่ิ่งที่สําคญัทีส่ดุ คือต้องอยา่หยดุตัง้

คําถาม 

(อลัเบิร์ต ไอไสตน์) 
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บทที่4 

เรียนรู้ 

การเปลี่ยนแปลงในยุคนํา้แข็ง (Ice Age) หรือยุคไครโอจี

เนีย โลกเข้าสู่นํา้แข็งเป็นครัง้แรกเม่ือราวสองล้านห้าแสนแปด

หม่ืนปีก่อน ในยุคพลีโอซีนตอนปลาย โดยนบัแต่นัน้มา อุณหภูมิ

โลกลดต่ําลงหลายครัง้ โดยเฉพาะหลายพืน้ท่ีในยุโรป อเมริกา

เหนือและเอเชียท่ีอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดเยือกแข็ง ซึ่งแต่ละครัง้

ได้ก่อให้เกิดแผ่นนํา้แข็งปกคลุมดินแดนทางตอนเหนือของทวีป

ยุโรป เอเชียและอเมริกา เม่ือราวหนึ่งแสนห้าหม่ืนปีก่อน แผ่น

นํา้แข็งได้แผ่กว้างกว่าทุกครัง้ โดยครอบคลุมพืน้ท่ีเกือบหนึ่งใน

สามของพืน้โลก ในยุคนี ้ระดบันํา้ทะเลได้ลดลงนบัร้อยเมตร จน

ทะเลแบริงท่ีคั่นกลางระหว่างเอเชียและอเมริกาเหือดแห้ง

กลายเป็นแผ่นดินเช่ือมทัง้สองทวีป เรียกว่า เบริงเจีย ในช่วงเวลา

ดงักลา่ว โฮโมเซเปียน เซเปียน กลุม่หนึ่งได้อพยพออกจากเอฟา

ริกาผา่นช่องแคบยิบรอลต้าท่ีกลายเป็นแผ่นดินเข้าสูท่วีปยโุรป ซึง่

พืน้ท่ีเกือบทัง้หมดเป็นทุ่งนํา้แข็งและทุ่งสเตปป์ โดยมีป่าไม้เขต

หนาวอยู่ประปราย พวกเขาถูกเรียกในภายหลงัว่า มนุษย์โครมัน

ยอง โดยผู้อพยพกลุม่นี ้คือ ชาวยุโรปรุ่นแรกยคุนํา้แข็ง มีหิมะตก
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ลงมาอย่างหนักทั่วผืนผิวโลก ทัง้พืน้ดิน และพืน้นํา้ ถูกปกคลุม

ด้วยหิมะ ทําให้ใต้ท้องมหาสมุทรไม่ได้รับแสงอาทิตย์ พวกโครมัน

ยองใช้ชีวิตสว่นใหญ่ในทุ่งแมมมอธและป่าเขตหนาว วิถีชีวิตของ

นายพราน ทําให้พวกเขาต้องอพยพติดตามฝูงสตัว์ป่าท่ีสว่นมาก

อาศยัอยู่ในทุ่งสเตปป์อันไพศาลนี ้  นัน่ทําให้ชาวโครมันยองต้อง

ปรับตัวและคิดค้นเทคนิคต่างๆเพ่ือเอาตัวรอดในดินแดนอันเวิง้

ว้างเหน็บหนาวหลงัจากนัน้ได้มีการระเบิดของภูเขาไฟครัง้ใหญ่

ขึน้ และพ่นเถ้าถ่านออกมาจากปลอ่งภูเขาไฟจํานวนมาก ทําให้

โลกเกิดปรากฏการโลกร้อน (Green House Effect) นํา้แข็ง และ

หิมะท่ีปกคลมุทัว่โลกได้ละลายกลายเป็นนํา้ ไหลย้อนกลบัขึน้มาสู่

พืน้ดินดงัเดิม โฮโม อีเรคตสั ต้องสญูพนัธ์ุไปด้วยสาเหตุสว่นหนึง่

จากความเกียจคร้าน ไม่ขวนขวายเก็บสะสม อาหาร และ

ทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และอนุรักษ์นิยมมากด้วย 

เห็นได้จากเร่ืองท่ีไม่มีการพัฒนาเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ ดํารงชีวิต

แบบเดิมไม่เคยเปลีย่นแปลง  

การเรียนรู้จึงเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาธนาคาร

อาหารเพ่ือรับมือภยัพิบติัด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วทัง้จากฤดกูาลท่ีเปลี่ยนไปสภาพดินฟ้าอากาศที

เปลี่ยนไป สง่ผลกระทบต่อการผลิตอาหาร การก้าวกระโดดของ

สงัคมเสมือน (Social Networking) ท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคม
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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) สง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจบริโภค การจะอยู่รอด

ได้ในสภาวะบีบคัน้จะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถใช้ความรู้เดิมมา

แก้ปัญหาได้จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ 

มองหานวตักรรมใหม่ในการบริหารจัดการ การผลิต การบริหาร

จัดการผลผลิต การแปรรูป การบรรจุ การขนสง่ ฯลฯ ปรับตวัเพ่ือ

ความอยูร่อด 

บ้านแม่กงคา หมู่ 10  อําเภอแม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ชุมชนปกาเกอะญอเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยท่ีจะเกิดภยัพิบัติ ดิน

โคลนถลม่ และนํา้ป่าไหลหลาก การรุกคืบของการทําการเกษตร

เชิงเด๋ียว การใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเข้ามาในชุมชนซึ่งเป็น

ชุมชนต้นนํา้  จากการตัดต้นไม้เ พ่ือ การเกษตรแปลงใหญ่ 

เน่ืองจากพืน้ท่ีต้นนํา้ท่ีมีความลาดชัน การรักษาวัฒนธรรมการ

ปลูกพืชแบบไร่หมุนเวียนให้คงอยู่ เป็นแนวทางหนึ่งในอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันดินโคลนถลม่ รวมถึงการร่วมกนั

พฒันาองค์ความรู้ในการผลติแบบเกษตรอินทรีย์ท่ีอาศยัป่า สร้าง

รายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน ปัญหาสําคัญของชาวปกา

เกอะญอ ใช้วิธีการเพาะปลกูตามวิถีดัง้เดิมท่ีจะอาศัยธรรมชาติ

เป็นหลกั โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันท่ีไม่มีระบบการจัดการ
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นํา้ ทําให้ชุมชนบ้านแม่กองคาสารถเพาะปลกูพืชอาหารได้เฉพาะ

ช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนวิถีการเลีย้งสัตว์ท่ีถูก

ปรับเปลีย่นจากเดิมท่ีชาวบ้านเลีย้งแบบปลอ่ยให้ สตัว์เลีย้งหากิน

เองกลบัปรับมาใช้วิธีการเลีย้งแบบปิด โดยการสนบัสนุนจากทาง

ภาครัฐอ้างวา่การเลีย้งแบบเดิมไมถูกสขุลกัษณะท้ายท่ีสดุ ชุมชน

ก็ ป ร ะ ส บ ปั ญ ญ า เ นื อ้ สัต ว์ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  อี ก ทั ง้ ก า ร อ อ ก

พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติท่ีห้ามให้ชาวบ้านเข้าป่าหาของ

ป่าตามนโยบายยดึคืนผืนป่า จากปัญหาภยัธรรมชาติ ปัญหาภยั

จากนโยบาบของรัฐ ส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านความมั่นคง

ทางด้านอาหารให้กบัคนในชุมชนถึงขนาดท่ีชาวบ้านต้องลงจาก

ดอยมาซือ้เนือ้ซือ้ผกัในตลาดไปบริโภค  ธนาคารอาหารเพ่ือรับมือ

ภัยพิบัติชุมชนบ้านแม่กองคาถือกําเนิดขึน้มาโดยเน้นการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตอาหารตามข้อจํากดัท่ีมีเช่น การ

เลีย้งปลาในบ่อปูน คอนโดเลีย้งกบใบยางรถยนต์ การปลูกผัก 

เพ่ือการบริโภค การพฒันาเพ่ือการเปลีย่นแปลงเร่ิมจากการเรียนรู้

ผา่นเคร่ืองมือ 9 ชิน้เพ่ือรับมือภยัพิบติั 

การพฒันาธนาคารอาหารเพ่ือรับมือภยัพิบติัมีแนวคิดให้คน

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนัน้การเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีนํามา

พัฒนานัน้ ไ ด้มุ่ ง เ น้นใ ห้คนในพื น้ ท่ี ไ ด้แ ลก เป ลี่ ยน เ รี ย น รู้
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ปรึกษาหารือด้วยเทคนิคการพูดคุยแบบระดมจิตใจ (Mind 

Storm)เพ่ือหาทางออกร่วมกันโดยใช้แนวทางเคร่ืองมือภยัพิบติั 9 

ชิน้ท่ีประกอบไปด้วย 

1. ผังประวัติศาสตร์ภัยพิบัติ ชุมชน  เป็นการรวบรวม

เหตุการณ์ภยัพิบติัด้วยแผนผงั อาศยัข้อมูลจากคนในชุมชน

ร่วมกันวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมหรือลดความ

เสียหายอย่างเป็นเหตุเป็นผลในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้

ชุมชนสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงในพืน้ท่ีและยงัแสดงให้

เห็นวา่ภยัพิบติัไม่ใช่เร่ืองไกลตวั 

2. แผนที่ชุมชนรับมือภยัพิบัติ แผนท่ีมีชีวิตท่ีเกิดจากการเดิน

ดินสํารวจชุมชนระบุแหล่งสถานท่ีสําคัญ พืน้ท่ีความเสี่ยง

และกลุ่มเปราะบาง การทําแผนท่ีส่งผลให้ชุมชนเข้าใจมิติ

กายภาพและความสมัพนัธ์ในชุมชน 

3. ผังเครือญาติ เป็นการใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์

ระหวา่งบุคคลในระบบเครือญาติหนึง่ๆ 

4. ผังเครือข่ายและองค์กรชุมชน  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้

มองเห็นความหลากหลายและเข้าใจเครือขา่ยและองค์กรทัง้

แบบทางการและไม่ทางการ ซึ่งเป็นทุนทางสงัคมท่ีสามารถ

เข้ามาแก้ปัญหาชุมชนได้อยา่งไรบ้าง 
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5. ระบบส่ือสารชุมชน เป็นเคร่ืองมือรวบรวมช่องทางการ

สื่อสาร ท่ีจะช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารการสื่อสารให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุกับงานภยัพิบติั เช่น ระบบแจ้งภยั เตือน

ภยั 

6. ตารางทุนชุมชน เพราะเช่ือว่าชุมชนไม่ใช่ภาชนะว่าง จึงมี

การสํารวจศักยภาพชุมชนเพ่ือดึงขีดความสามารถนัน้เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ต่อการรับมือภัยพิบัติ เช่น ความรู้ภูมิปัญญา 

องค์กรชุมชน เครือขา่ยชุมชน เป็นต้น 

7. ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภยัพิบัติ เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล

กิจกรรม เหตกุารณ์ เช่น ประเพณีชมุชน วนัสาํคญั ช่วงท่ีเคย

เกิดภยัธรรมชาติ เพ่ือการวางแผนและประเมินสถานการณ์

ลว่งหน้า 

8. ระบบสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อมลูสขุภาพชุมชน

ในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน เช่น บุคลากร หน่วยบริการ 

ระบบสง่ต่อผู้บาดเจ็บ เคร่ืองมือทางการแพทย์ ยา ช่องทาง

ติดต่อ  มีความสําคัญในการดูแลกลุ่มเปราะบางช่วง

สถานการณ์ภยัพิบติั 

9. เร่ืองเล่าภยัพิบัติ รวบรวมประสบการณ์ การเผชิญภยัพิบติั 

เร่ืองราวการร่วมมือของชุมชน 
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เคร่ืองมือนีทํ้าให้ชุมชนเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึง้นํามาสู่

การหาทางออกอย่างมีหลกัาร จากการทํางานของชุมชนบ้านแม่

กองคาผ่านเคร่ือง 9 ชิน้ จากการศึกษาแผนท่ีชุมชนเพ่ือรับมือภยั

พิบัติ สร้างความเข้าใจพืน้ท่ี การจัดการนํา้ร่วมกันจนเกิดเป็น

แปลงธนาคารอาหารชุมชน เพ่ือเป็นพืน้ท่ีการผลิตอาหารในฤดู

แล้งมีพืน้ท่ีบางสว่นท่ีมีนํา้เพียงพอท่ีจะปลกูพืชอาหารร่วมกันใน

ชุมชน รวมไปถึงการสร้างนวตักรรมการเลีย้งปลา เลีย้งกบท่ีใช้ไฟ

โซลา่เซลลา่แมลงเป็นอาหารให้ปลาและกบ 

ผลกระทบะการเกิดภัยพิบัติท่ีมีความซับซ้อนนํามาสู่

ปัญหาความมัน่คงทางด้านอาหาร บ้านนากระชายหมู่ 12  อําเภอ

สอยดาว จังหวดัจันทบุรี ประสบปัญหาจากเหตุการณ์สภาวะภยั

แล้ง และฝนตกนอกฤดูในปี 2559 สง่ผลให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ตกต่ํา รวมถึงปัญหา นํา้ทว่ม จากนํา้บา่ไหลหลาก นํามาสูปั่ญหา

ช้างป่าท่ีอาศยัอยู่ในป่าตะวนัออก ออกมามาหากินในพืน้ชุมชน 

สง่ผลกระทบต่อการผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคในพืน้ท่ีเป็นอยา่ง

มาก การพฒันาความรู้เพ่ือการรับมือภยัภิบติัจึงเกิดขึน้จากการ

หาวิธีการในการป้องกันพืน้ท่ีการเกษตรของตนเองจากช้างป่า

ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ โดยทดลองเลีย้ง มดแดง และผึง้ 
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การเลีย้งมดแดงบนต้นไม้เร่ิมจากการเตรียมแหล่งท่ีอยู่

อาศยั แหลง่อาหารและแหลง่นํา้ของมด ด้วยขวดพลาสติกโดยใช้

ขวดพลาสติกใบใหญ่ตัดขวดนํา้พลาสติก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ล้างนํา้ให้สะอาด นํามาเจาะรู 2 รู เพ่ือทําการผกูลวดใสก่บัต้นไม้ 

 

ขวดด้านบนควํ่าหวัลงไว้ใสอ่าหาร ขวดด้านลา่งไว้ใสนํ่า้เอาไม้ปัก

ลงในขวดทําเป็นทางลงให้มดแดงสามารถเดินลงไปกินนํา้กิน

อาหารได้ วิธีนีม้ดแดงจะทํารังตามธรรมชาติบนต้นไม้ 
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การทําคอนโดมดแดง โดยใช้ขวดนํา้พลาสติก ทําได้โดย

นําขวดนํา้พลาสติกมาตดัเป็น2สว่นโดยให้สว่นลา่งขวดยาวกว่า

ส่วนปากขวดเจาะช่องข้างขวดไว้ใส่อาหารเปิดฝาออกแล้วควํ่า

สว่นหวัขวดสวมไว้ด้านท้ายขวดเจาะรูก้นขวดผูกเชือกสีแดง ร้อย

ก้นถงุพลาสติกสดํีาเพ่ือบงัแสง  

 



78 

 

แขวนไว้กับก่ิงต้นไม้ท่ีมีมดแดงอาศยัอยู ่นําขวดอีกใบมา

ตดัคร่ึงเจาะรูร้อยเชือกผกูกบัต้นไม้ ใกล้ๆกบัขวดใบแรก 

 

อาหารท่ีใช้ช่วงแรกใช้พวกแมลงอบแห้ง พอมดแดงเข้า

แล้วให้เปลี่ยนมาใช้ข้าวคลกุปลาทูนึ่งทัง้ตวัหรือเศษเนือ้ ต้องเป็น

อาหารท่ีไม่ผา่นการทอดนํา้มนั ในช่วงเดือนมีนาคมก่อนฤดูฝนมด

แดงจะขยายรังย้ายเข้ามาอยูใ่นคอนโดขวดท่ีเราเตรียมไว้ 
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 หลงัจากมดแดงเข้ารอประมาณ 15-30 วันก็เก็บไข่ได้ 

ผลผลติตอ่รอบขึน้อยูก่บัจํานวนมดแดงขนาดของขวด และอาหาร

ท่ีให้ โดยเฉลีย่ประมาณ 100-200 กรัมตอ่ขวด 

การทําฟาร์มมดแดงให้ผูกเชือกโยงระหว่างต้นไม้ทํา

ทางเดินให้มดแดง หารังมอแดงจากต่างพืน้ท่ีนํามาปลอ่ยไว้ ใส่

เหยื่อลอ่ในขวดท่ีจะให้มดแดงอยูอ่าศยั  

การเลีย้งมดแดงมีส่วนช่วยในการป้องกันแมลงศตัรูพืช 

และทําให้ช้างไม่อยากเข้ามารบกวนต้นไม้ท่ีเราปลูก จากการ

ทดลองของชาวบ้านชุมชนบ้านนากระชาย แตถ้่าเกิดหิวจดัก็ยงัไม่

สามารถต้านทานช้างได้ต่างจากการเลีย้งผึง้โดยการผูกกล่อง

เลีย้งไว้ท่ีโคนต้นหรือบริเวณท่ีไม่ต้องการให้ช้างผา่น 
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 การสร้างบุคคลแหง่การเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน

ทําการวิจัย ทดลองทําค้นหาทางออกของปัญหาเป็น สิ่งท่ีสําคญั

เพ่ือให้สิ่งท่ีทําตอบโจทย์ท่ีต่างกันตามแต่ละภูมิสงัคม นอกจาก

การสร้างการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่แล้วการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

และเยาวชนก็เป็นเร่ืองสําคัญ เพราะการปลูกฝังทักษะด้านการ

เรียนรู้จากปัญหาด้วยการลงมือจากาทํานัน้สอดคล้องกับการ

สร้างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ธนาคารอาหารในโรงเรียนเป็นอีกหนึง่กระบวนการในการ

สร้างการเรียนรู้ความสาํคญัในการผลติ เพ่ือการสาํรองอาหารโดย

ใช้เด็กเป็นผู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง ธนาคารอาหารโรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพลได้จัดกิจกรรมการ ศึกษา เรียนรู้ ทดลอง 

ผลิตอาหารโดยใช้พืน้ท่ีภายในโรงเรียน สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก

นักเรียนเพ่ือขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชน มีการทดลองท่ี

นา่สนใจเร่ือง "ระบบการปลกูผกัท่ีมีผลตอ่การเนา่เสยีของผกับุ้ง" 
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วิธีทดลอง 

โดยปลกูผกับุ้ งด้วยวิธีการท่ีต่างกันใช้เร่ิมปลกูพร้อมกัน

วนัท่ี 27/8/62 เก็บเก่ียว 23/9/62 เป็นเวลา 27 วนั ใช้การปลกูด้วย

ระบบอินทรีย์แบบใช้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ และ ระบบอะควาโป

นิคส์ พร้อมกัน หลงัจากนัน้ตดัแล้วนํามาใสข่วดแก้วท่ีฆา่เชือ้แล้ว

ปิดฝารอดผูล 

ผลการทดลอง 

ใช้เวลา 11 วนัเร่ิมเห็นการเปลีย่นแปลงชดัเจน ผกับุ้งท่ี

ปลกูด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์เนา่เสยีเร็วท่ีสดุ ตามมาด้วย ผกับุ้งท่ี
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ปลกูในระบบอะควาโปนิกส์ และ ผกับุ้งท่ีปลกูด้วยระะบบอินทรีย์

แบบใช้ดินตามลาํดบั 

สรุปผลการทดลอง 

การปลกูผกับุ้งให้สามารถเก็บรักษาได้นานควรใช้การ

ปลกูในระบบอินทรีย์แบบใช้ดิน 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองทําให้เห็นวา่การปลกูพืชระบบอินทรีย์

โดยใช้ดินสามารถเก็บรักษาได้นานกวา่ระบบการปลกูอ่ืนๆ ดงันัน้

การสง่เสริมการปลกูพืชเพ่ือการเก็บไว้บริโภคในยามเกิดภยัพิบติั

ควรปลกูพืชในระบบอินทรีย์ 

การพัฒนาระบบความมั่นคงทางด้านอาหารเพ่ือรับมือ

วิกฤต ทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัเร่งดว่น จากปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้มีความสลบัซบัซ้อนมาก

ขึน้เร่ือยๆ สบัสนจนเรามองข้ามสาเหตุแห่งปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดมา

จากมนุษย์เอง การแก้ปัญหาให้ตรงจุด คือการสร้างปัญญาด้วย

การเรียนรู้ ในทกุด้าน ทัง้ทางด้าน ความรู้ เจตคติ และทกัษะให้กบั

มนษุยชาติเป็นสาํคญั 
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Only a life lived for others is a life worth while. 

 

ชีวิตที่ทําเพ่ือคนอ่ืนเทา่นัน้ ที่มีคณุคา่ตอ่การมีชีวิต 

(อลัเบิร์ต ไอไสตน์) 
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บทที่5 

แบ่งปัน 

มนุษย์โบราณโฮโม อี เ ร็กตัส (Homo erectus) หรือ 

"มนุษย์ผู้ยืนตวัตรง" ซึ่งมีชีวิตอยู่อยา่งน้อยเม่ือ 1.8 ล้านปีก่อน โฮ

โม อีเรคตัส เป็นสายพันธ์ุท่ีประสบผลสําเร็จในการวิวฒันาการ

ค่อยข้างมาก พวกเขาสามารถผลิตเคร่ืองมือหิน รู้จักใช้ไฟ มีการ

รวมกลุม่กันลา่สตัว์ใหญ่และสร้างท่ีพกัอาศยัตามฤดูกาล มนุษย์

ในขัน้โฮโม อีเรคตสั มีพืน้ฐานการดํารงชีวิตท่ีมั่นคงกว่ามนุษย์ใน

ยุคก่อนหน้า เพราะการช่วยกันล่าสตัว์ และแบ่งปันอาหาร รู้จัก

การใช้ไฟ ความร้อนช่วยสกัดเอาแร่ธาตุสารอาหารหลายอย่าง

ออกมาได้มากขึน้ เพ่ิมอาหารให้มีคุณค่า กินอาหารสกุจึงช่วยใน

การยอ่ยอาหารให้กบัมนษุย์ ช่วยขยายชนิดของเนือ้สตัว์และพืชท่ี

กินได้ให้เพ่ิมมากขึน้ ขณะเดียวกันการใช้ไฟทําให้มนุษย์เพ่ิม

ประสบการณ์การรับรู้ใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

จินตนาการ โฮโม อีเรคตสั อยู่รอดมาได้เพราะการทํางานร่วมกนั 

และแบ่งปันกัน ดังนัน้การสร้างเครือข่ายการทํางานเพ่ือการ

แบ่งปันจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีธนาคารอาหารเพ่ือรับมือภัยพิบติั

ดําเนินการ 
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การสร้างเครือขา่ยเพ่ือการแบง่ปันของธนาคารอาหารทัง้ 

3 รูปแบบทัง้ ธนาคารอาหารชุมชน ธนาคารอาหารในโรงเรียน 

และธนาคารอาหารในโรงพยาบาล มีต้นแบบการแบ่งปันท่ี

นา่สนใจในหลายพืน้ท่ีอาทิ เช่น  

   

 

 

 

ธนาคารอาหารในชุมชนบ้านแม่กองคา อําเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากปัญหาภัยแล้งนํามาสู่การจัดทําแผนท่ี

ชุมชนเพ่ือรับมือภัยพิบัติทําให้เข้าใจว่าพืน้ท่ีบริเวณไหนใน

หมู่บ้านท่ีสามารถปลูกพืชอาหารในช่วงฤดูแล้งได้ จนเกิดเป็น

แปลงธนาคารอาหารของชุมชนโดยการแบง่ปันพืน้ท่ีจากชาวบ้าน

เจ้าของพืน้ท่ี ให้สมาชิกเข้ามาทําแปลงร่วมกัน ในเบีย้งต้นมี

ชาวบ้านหลายคนไม่เห็นคุณค่าในสิ่งท่ีแกนนําพยายามทําเพราะ
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ชาวปกาเกอะญอมีวฒันธรรมการปลกูพืชแบบไร่หมุนเวียนตาม

ฤดูกาลในฤดูแล้งจะเข้าป่าหาอาหารในป่ามาบริโภค การ

เพาะปลกูพืชนอกฤดูกาลจึงเป็นเร่ืองใหม่ของชุมชนปกาเกอะญอ 

แกนนําธนาคารอาหารเพ่ือรับมือภยัพิบติัจํานวน 15 รายจึงลงมือ

ปฏิบติัให้เห็นและนําผลผลิตท่ีได้มาแบ่งปันให้คนในหมู่บ้าน ให้

คนในหมู่บ้านได้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ว่าการปลูกพืชอาหารในฤดู

แล้งสามารถทําได้จริง 

 

ธนาคารอาหารในโรงเรียนบ้านนาตําเสาเป็นพืน้ท่ี

ต้นแบบการพัฒนาความมั่นคงอาหารปลอดภัยในชุมชนโดย
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โรงเรียนร่วมกบัคนในชุมชนโดยจดักิจกรรม การทําฐานการเรียนรู้

ด้านการปลกูพืชอาหารปลอดภยัในโรงเรียนเพ่ือสอนให้นกัเรียน

และผู้ปกครองในโรงเรียนส่งเสริมการผลิตอาหารไร้สารพิษโดย

ชุมชนคืนกลบัสูโ่รงเรียน และเปิดรับซือ้ผลผลิตท่ีชุมชนผลิตได้มา

ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทาน นําไปสู่การแบ่งปัน

สขุภาพท่ีดีของโรงเรียนและชุมชน นอกจากนัน้ในพืน้ท่ีใกล้เคียง

กัน มีนําแนวคิดธนาคารอาหารริมทางโดยมีการจัดกิจกรรมลง

แขกปลูกพืชอาหารริมถนนในตําบลบ้านนิคมเพ่ือเป็นแหล่ง

อาหารสํารองในยามเกิดอุทกภัย นํา้ท่วมขัง ซึ่งเกิดขึน้ทุกปี

ชาวบ้าน บ้านนํา้หักร่วมกับอาจารย์โรงเรียนบ้านนาตําเสา 

ร่วมกนัจดัทําแผนท่ีชุมชนเพ่ือรับมือภยัพิบติัพบวา่บริเวณไหลท่าง

สองข้างของถนนในหมู่บ้านเป็นพืน้ท่ีท่ีนํา้ท่วมไม่ถึงผลผลิตท่ีเกิด

จากกิจกรรมก็นํามาแบ่งปันกัน นํามาสูก่ารทําธนาคารอาหาริม

ทาง ท่ีเป็นต้นแบบการสร้างความมัน่คงทางด้านอาหารเพ่ือรับมือ

ภยัพิบติั 
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ธนาคารอาหารในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้าน

ปะตง ในพืน้ท่ี ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ได้

พฒันาธนาคารอาหารในโรงพยายบาลโดยการสง่เสริมสมาชิกให้

ผลติอาหารไร้สารพิษเพ่ือมาแบง่ปันให้กบัคนในชุมชนโดยใช้พืน้ท่ี

ในโรงพยาบาลทําเป็นมมุธนาคารอาหารท่ีชาวบ้านสามารถมาซือ้

ขายแลกเปลี่ยนอาหารไร้สารพิษ ประกอบการการสง่เริมความรู้

ในการผลติ และบริโภคอาหาร ท่ีปลอดภยัและถกูหลกัโภชนาการ 

นอกจากนัน้ยังให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาะด้วยสมุนไพร

พืน้บ้านสร้างชุมชนสขุภาพดี จนเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพตําบลในท่ีสดุ 
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เครือขา่ยธนาคารอาหารทัว่ประเทศพฒันาความสมัพนัธ์

ด้วยการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ เมล็ดพนัธ์ุ ผลผลิตท่ีผลิตได้ 

เกิดเป็นรูปแบบสงัคมแห่งการช่วยเหลือกันด้านความมั่นคงทาง

อาหารปลอดภยั ขยายตวัจาก 5 ชุมชนนําร่อง ไปสู ่9 ชุมชนใน 8 

จงัหวดั 4 ภาค ประกอบด้วยชุมชนบ้านแม่กองคาจงัหวดัแม่อห้อง

สอน ชุมชนห้วยบงจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านท่าเด่ือจังหวัด

ชัยภูมิ ชุมชนบ้านโนนงิว้จังหวดัสุรินทร์ ชุมชนบ้านตาลลูกอ่อน

จังหวดัสพุรรณบุรี ชุมชนเกษตรอินทรีย์อุดมประชาโรงพยาบาล

หลวงพอ่เป่ินจงัหวดันครปฐม ชุมชนบ้านนากระชาย โรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพตําบาลบ้านปะตงจงัหวดัจนัทบุรี ชุมชนบ้านนํา้หกั 

โรงเรียนบ้านนาตําเสา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจังหวัด

นครศรีธรรมราช เกิดเป็นเครือข่ายการขบัเคลื่อนธนาคารอาหาร

ในหลายรูปแบบขึน้อยู่กับสภาพปัญหาของชุมชน สะท้อนการ

จดัการปัญหาด้านภยัพิบติัท่ีใช้รูปแบบท่ีหลากหลายโดยใช้ชุมชน

เป็นศูนย์กลางการด้วยการสร้างการตระหนักรู้ถึงต้นตอของ

ปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหารท่ีเกิดขึน้อย่าง

ตรงจุด สร้างการเรียนรู้ด้วยการลงมือทํา และสร้างการขยายผล

จากความสําเร็จ การแบ่งปันเป็นกุญแจสําคญัในการสร้างสงัคม

ปกติสขุ ไม่วา่จะเกิดวิกฤตการณ์ใด  



90 

 

 

The world is not dangerous because of those 

who do harm but because of whose who look 

at it without doing anything. 

 

โลกใบนีไ้มไ่ด้น่ากลวัเพราะคนที่ก่ออนัตรายกบัโลก 

แตม่นัน่ากลวัเพราะคนที่มองดมูนัโดยไมค่ิดจะทํา

อะไรเลยตา่งหาก 

(อลัเบิร์ต ไอไสตน์) 
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บทสรุป 

คลายปม 

การศึกษาประวติัศาสตร์การอยู่รอดของมนุษย์ในแต่ละ

ยุคสมัยสะท้อนให้เห็นเหตุปัจจัยในการปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอด

เผ่าพันธ์ุมนุษย์ท่ีถือกําเนินขึน้มาต่างประสบปัญหาท่ีต้องทําให้

สญูสิน้เผา่พนัธ์ุไปตามกาลเวลา และเหตปัุจจยัตา่งๆมากมายการ

จะดํารงค์อยูไ่ด้จําเป็นต้องใช้องค์ประกอบมากมายเพ่ือบูรณาการ

การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้และทวีความสลบัซบัซ้อนขึน้ มุมมองของ

การจัดการปัญหาเพียงด้านเด่ียวคงไม่สามารถนํามาใช้ในการ

แก้ปัญหาในทกุมิติได้ดงันัน้การท่ีมนษุยชาติจะผา่นพ้นวิกฤตใหม่

ท่ีกําลงัดําเนินอยู ่และทวีความรุนแรงขึน้ทกุขณะ ไม่วา่จะเกิดจาก

ธรรมชาติ หรือเกิดจากนํา้มือมนุษย์ด้วยกันเอง ล้วนแล้วแต่ต้อง

ขบัเคลือ่นเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการจดัการแบบองค์รวม 

เค รือข่ายธนาคารอาหารเ พ่ือ รับมือภัยพิบัติ ไ ด้ให้

ความหมาย ของธนาคารอาหารเพ่ือรับมอภยัพิบติั หมายถึง การ

เก็บสะสม เรียนรู้ สร้างภมิูคุ้มกนั ด้านอาหาร สาํหรับ การแบง่ปัน

ในยามวิกฤต เพ่ือชีวิตท่ีเป็นปกติสขุ ชีวิตท่ีเป็นปกติสขุ 
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กลา่วโดยสรุปการจดัการกบัภยัพิบติัจําเป็นต้องมีหวัใจ

สาํคญัคือ 

สะสม (cumulative) เตรียมพร้อมเพ่ือการลดความเสีย่ง

ท่ีจะเกิดขึน้การเก็บอาหารสาํรองในรูปแบบตา่งๆ เช่น การเก็บใน

ดิน ในยุ้งฉาง การแปรรูป เพ่ือนํามาใช้ในยามเกิดภยัพิบติั  

หมุนเวียน(circulate)เพ่ิมพนูการต้นทนุในการจดัการ

ความเสีย่งสร้างการเช่ือมโยงหว่งโซแ่หง่คณุคา่ เพ่ือให้อาหารท่ี

สะสมเกิดการใช้ประโยชน์ ปอ้งกนัการเสยีหาย  
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เรียนรู้(Learning) เพ่ือความเข้าใจหาทางออกจากความ

เสี่ยงท่ีเกิดขึน้ การ และการสร้างการเรียนรู้ในการจัดการอาหาร

ให้สอดคล้องกบัปัญหาโดยการใช้ชุมชนเป็นศนูย์กลาง และ 

แบ่ง ปัน (Shared) เ พ่ือการช่วยเหลือก่อนเกิดเหตุ  

ระหว่างการเกิดเหตุและฟื้นฟูหลงัเกิดเหตุ พึ่งพาตนเอง พึ่งพา

กนัเอง และ ทําตนเป็นท่ีพึง่ให้คนอ่ืนๆด้วยการแบง่ปัน  

พระพทุธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ “อาหารเป็นหนึง่ในโลก“ ใน

พระไตรปิฎก หมายความวา่ ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลก อาหารมี

ความสาํคญัท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง เพราะวา่ อาหารเป็นตวัปัจจยั 

การปรุงแตง่แหง่อาหารปัจจยั เป็นเหตใุห้มีการเกิด เม่ือเกิดขึน้

มาแล้วก็เป็นเหตใุห้ตัง้อยูต่อ่ไปได้ ถ้าขาดอาหารซะอยา่งเดียว 

ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลก และตวัโลกเองด้วยก็จะเกิดขึน้ไม่ได้ ถ้า

เกิดขึน้มาแล้ว ถ้าขาดอาหารบํารุงปรุงแตง่ ก็จะต้องดบัไป ตายไป

เพราะทกุสิง่ท่ีเกิดมายอ่มมีอาหารเกิดขึน้มาก่อนเสมอ 
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