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1. ท าไมต้องพูดคุยเรื่องสวนผักคนเมือง 
เมื่อพูดถึงเกษตรกรรมแล๎วเรามักจะคิดถึงพ้ืนที่ไรํนา พ้ืนที่สวน พ้ืนที่

เลี้ยงสัตว์หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในชนบท   แตํพ้ืนที่เมืองก็มีศักยภาพในการผลิต

อาหารซึ่งไมํใชํแตํเพียงสวนครัวเล็กๆ หลังบ๎านเทํานั้น   ประเทศไทยตั้งอยูํใน

พ้ืนที่เขตร๎อนที่มีศักยภาพในการเป็นแหลํงเพาะปลูกพืชได๎ตลอดทั้งปี   พ้ืนดิน

สํวนใหญํก็เป็นที่เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม  แตํที่ผํานมา ภาครัฐและภาค

นโยบายยังไมํมีการวางแผนและการด าเนินงานอยํางจริงจังเรื่องการสํงเสริม

เกษตรกรรมในเมือง  และในมุมมองของคนสํวนใหญํ ค าวํา “เมือง” กับ 

“เกษตรกรรม” นั้นอยูํกันคนละประเภท 

โครงสร๎างและระบบตํางๆ ในเมืองจ าเป็นต๎องขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยีที่

พ่ึงพาพลังงานและทรัพยากรตํางๆ   แตํคนเมืองมักจะไมํได๎ตระหนักถึงความ

สิ้นเปลืองของทรัพยากรของวิถีเมือง และการพ่ึงพา-เชื่อมโยงระหวํางเมืองกับ

พ้ืนที่ชนบท  เกษตรกรรมเมืองมีสํวนท าให๎คนเมืองเริ่มพ่ึงพาตนเองได๎บ๎างในแงํ

ของการผลิตอาหาร และเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม-ทรัพยากรธรรมชาติ  

การใช๎เวลาสํวนหนึ่งท าสวนผัก-สวนครัว  เป็นการพัฒนาระบบการพ่ึงพาตนเอง

ในการผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นไมํเบียดเบียนธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม ไมํใช๎สารเคมีหรือยาฆําแมลง เป็นการท าเกษตรที่เกื้อกูลกันระหวําง

มนุษย์และระบบนิเวศ และสร๎างความสัมพันธ์ทางสังคม ท าให๎เกิดเครือขําย

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  อันจะน าไปสูํความคิดเรื่อง ความพอประมาณในการใช๎ชีวิต  

การผลิต การบริโภค การอนุรักษ์ทรัพยากร  เกษตรในเมืองจึงมีสํ วนน าไปสูํ
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เศรษฐกิจพอเพียงภายใต๎ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกื้อกูลกันและบริหาร

จัดการพ้ืนที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด      

การเคลื่อนไหวเรื่องเกษตรในเมือง และสวนผักคนเมืองในประเทศไทยได๎

พัฒนาและเริ่มขยายวงขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล๎ว โดยกลุํมที่ส าคัญคือ 

“โครงการสวนผักคนเมือง” เริ่มด าเนินงานในปี พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิ

เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) รํวมกับภาคีเครือขําย ทั้งมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการ

พัฒนา ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ชุมชนและบุคคลที่มีความสนใจและลงมือท า

เกษตรกรรมเมือง   ที่ผํานมามีการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมขนาดเล็กตาม

ชุมชนตํางๆ ได๎แกํ การสร๎างต๎นแบบเกษตรที่เชื่อมโยงประเด็นสวนผักกับความ

มั่นคงทางอาหาร สวนผักกับการบ าบัดเยียวยา พ้ืนที่สร๎างความสัมพันธ์รูปแบบ

ใหมํๆ มีศูนย์อบรมให๎ความรู๎ สนับสนุนข๎อมูลงานวิชาการเกษตรในเมือง สร๎าง

ความรํวมมือเครือขํายผลักดันแนวนโยบาย จัดกิจกรรมเรียนรู๎ ศึกษาดูงาน ผลิต

สื่อและรณรงค ์ฯลฯ 

กลุํมปฏิบัติการเกษตรกรรมเมืองหรือสวนผักคนเมืองให๎ความส าคัญกับ

การพัฒนาเมืองในมิติสิ่งแวดล๎อม การใช๎ประโยชน์พ้ืนที่รกร๎างวํางเปลํา วิถีชีวิต -

คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคม และอาหารที่มีคุณคํา/ปลอดภัย ดังนั้น  

สวนผักในเมืองไมํใชํเป็นเพียงการปลูกผักเพ่ือบริโภคเทํานั้น แตํยังมีบทบาทใน

การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือให๎เกิดความสมดุลระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับการ

พัฒนาและการยกระดับความมั่นคงทางอาหารในเมือง การพัฒนาคนในด๎านการ

พ่ึงตนเอง-ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว-ชุมชน   
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แนวคิดเกษตรในเมือง หรือ Urban Farming  จึงเป็นแนวคิดที่มี

ความส าคัญมากขึ้นในฐานะสํวนหนึ่งของระบบเมือง โดยได๎รับพัฒนาและ

เชื่อมโยงให๎เป็นสํวนหนึ่งกับการพัฒนาเมืองในด๎านตํางๆ เชํน เรื่องการใช๎

ประโยชน์ที่ดิน  การวางผังเมือง  การจัดการของเสีย การใช๎พลังงาน การพัฒนา

ภูมิทัศน์ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมือง นอกจากนั้นยังมีบทบาทเรื่องการเชื่อม

สัมพันธ์ทางสังคม การผลิตและกระจายอาหารที่ประหยัดและปลอดภัย ฯลฯ     

พ้ืนที่ส าคัญตามเมืองใหญํๆ ของโลกเริ่มมีพ้ืนที่เกษตรสีเขียวในเมือง มี

การปลูกพืชผักบนดาดฟูาอาคาร มีแปลงพืชผักเล็กๆ ตามมุมตํางๆ รวมทั้งบริเวณ

ที่เคยเป็นที่รกร๎างไร๎ประโยชน์  หนํวยงานที่ท าหน๎าที่บริหารจัดการเมืองได๎ผนวก

แนวคิดไว๎ในผังเมือง หรือผังชุมชน เชื่อมโยงไปสูํนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ

และกิจกรรมการพัฒนาเมือง 

ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีสวนผักคนเมือง ไมํวําจะเป็นการปลูกผัก

ทั้งในสวนหลังบ๎าน สวนชุมชนปลูกผักแบบคอนโด-ปลูกผักกระถางแนวตั้งส าหรับ

พ้ืนที่จ ากัดของผู๎ที่พักอาศัยตามคอนโดมิเนียม หอพัก ในอาคารส านักงาน และ

พ้ืนที่รกร๎างวํางเปลําเชํนพื้นที่ใต๎ทางดํวน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู๎ที่เปิดเป็น

พ้ืนที่ศึกษาดูงานและเรียนรู๎แปลงทดลอง การพัฒนานวัตกรรมการเพาะปลูกและ

บ ารุงพืช การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยกิจกรรม การพัฒนาเครือขําย การสร๎าง

ความสัมพันธ์ของคนเมือง-สร๎างกิจกรรมนันทนาการเรียนรู๎แบบผํอนคลาย -

ใกล๎ชิดกับธรรมชาติ 
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ในวันแรกของงาน (20 ธันวาคม) เป็นการเดินทางไปส ารวจพ้ืนที่สวนผัก

คนเมือง-เกษตรในเมือง พูดคุยกับผู๎ที่ท าสวนผัก การรับประทานอาหารที่ปรุงโดย

ผักสดจากสวนในเมือง สํวนในวันที่สอง (21 ธันวาคม) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยน

ความรู๎และประสบการณ์ในประเด็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ-ความสัมพันธ์ทางสังคม 

การใช๎พื้นท่ีรกร๎างวํางเปลําให๎เป็นประโยชน์ การสร๎างความมั่นคงทางอาหาร/ผัก

ปลอดภัยในผู๎คนกลุํมตํางๆ  การใช๎เกษตรในเมืองเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับวิกฤติ

อาหารและภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ฯลฯ 

วัตถุประสงค์ของการจัดการดูงานลงพ้ืนที่/การพูดคุย 

1) เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการพูดคุยเรื่องเกษตรในเมือง/สวนผักคนเมืองกับ

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ-สังคมในเมืองใหญํ ทั้งในแงํแนวคิดทฤษฎี  ปฏิบัติการจริงใน

พ้ืนที่เมือง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตํางประเทศ 

2) เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดการเชื่อมโยงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาเมืองโดยผํานแนวคิดเกษตรในเมือง/สวนผักคนเมือง การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ-

สังคมเมือง 

3) เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดเครือขํายนักวิชาการจากหลากหลายสาขาที่สนใจ

เรื่องเกษตรในเมือง/สวนผักคนเมือง ระบบนิเวศการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมือง 

และเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทเมือง       
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ผู้ร่วมงาน     

          ส าหรับการลงพ้ืนที่ในวันที่ 20 ธันวาคม ผู๎รํวมเดินทางเป็นนักวิจัย 

อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู๎ที่ท างานหรือสนใจในประเด็นเรื่องพ้ืนที่

สีเขียว-เกษตรในเมือง จ านวน 20 คน สํวนในวันที่ 21 ธันวาคม เป็นการเสวนา

ในห๎องประชุม การน าเสนอประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นและซักถาม  โดย

มีผู๎รํวมเสวนา 27 คน    

องค์กรร่วมจัด    

          งานเสวนานี้ จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม Chula Global Network และ

หลักสูตรสหสาขาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
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2. จากพื้นทีส่่วนตัว 

สู่พื้นที่พบปะเรยีนรู้สวนผักคนเมืองของ

คนหลากหลายที่มา 
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2.1 ชีวิตในเมืองกรุงที่ง่ายขึ้น 

เมื่อได้รู้จักสวนผักคนเมือง 

สวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี   ---“ครูอุษา” หรือ คุณกัญญ์ณัทพัทร  

บุณยะโหตระ เจ๎าของสถานรับเลี้ยงเด็กบ๎านรังษี ห๎วยขวาง 

จุดเริ่มต๎นจากความต๎องการบริโภคผักสดที่ปลอดสารพิษเป็นเหตุผล

ประการแรกที่ได๎น ามาสูํสวนผักดาดฟูาบ๎านรังษี ของครอบครัวครูอุษา หรือคุณ

กัญญ์ณัทพัทร บุณยะโหตระ เจ๎าของสถานรับเลี้ยงเด็กบ๎านรังษี ห๎วยขวาง แตํ
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ส าหรับชีวิตคนในเมืองฟูามหานครเชํนกรุงเทพฯ นั้นการเสาะหาผักสดปลอด

สารพิษร๎อยเปอร์เซ็นต์นั้นไมํงํายนักตามค าบอกเลําของครูอุษา และเหตุผล

ประการที่สอง ด๎วยไลฟ์สไตล์ของครูอุษาที่เป็นผู๎ที่รักการเข๎าครัวท าอาหาร

รับประทานเองภายในครอบครัว แตํกลับพบวําต๎องสูญเสียพืชผักมากมายที่ซื้อหา

มาจากตลาดไประหวํางขั้นตอนการเก็บรักษาเนื่องจากไมํสามารถรับประทานได๎

หมดภายในมื้อเดียว เชํนซื้อผักมาเป็นเงิน 20 บาท แตํน าไปท าอาหาร

รับประทานเพียง 5-10 บาท ผักที่เหลือก็ถูกปลํอยทิ้งให๎เนําเสียหายคาตู๎เย็น แตํ

จะซื้อน๎อยกวํานั้นพํอค๎าแมํค๎าก็ไมํแบํงขายเพราะมีระบบตลาดและทุนเป็นกลไก

ควบคุมราคาซื้อขาย  จึงเป็นเหตุผลน ามาสูํการท าสวนผักดาดฟูาของครอบครัว  

จากอาคารที่พักอาศัยของครูอุษาที่เดิมมีการใช๎พ้ืนที่เพียงชั้นลํางกับ 
ชั้นลอย โดยเฉพาะอยํางยิ่งพ้ืนที่ดาดฟูาเป็นพ้ืนที่ที่ปลํอยทิ้งร๎างไมํมีใครขึ้นมาใช๎
ประโยชน์ใดๆ เลยนอกจากเป็นพ้ืนที่ทิ้งขยะ รวมทั้งคนในครอบครัวไมํมีใครมี
ความรู๎เรื่องการปลูกพืชผักหรือต๎นไม๎ชนิดใดๆ  ครูอุษาจึงเริ่มต๎นด๎วยการหา
ความรู๎จากหนังสือ เว็บไซต์ และแหลํงตํางๆ  

แตํครูอุษาก็พบปัญหาอีกวําความรู๎ตํางๆ นั้นเป็นองค์ความรู๎ส าหรับการ
ปลูกผักบนพ้ืนดิน  หรือบางแหลํงข๎อมูลที่พูดถึงการปลูกผักบนดาดฟูาคุณครูอุษา
ก็ไปน าความรู๎และวิธีการตํางๆ นั้นมาทดลองท า ชํวงแรกพืชผักงดงามดีมาก แตํ
หลังจากนั้นประมาณ 3 เดือน พืชผักเสียหายตายหมดสวนเนื่องจากฝนตก หรือ
หลังจากท าสวนไป 8 เดือนก็พบปัญหา “ดินแปูง” ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอยํางมาก
ส าหรับการท าสวนเกษตรในเมืองที่มีพ้ืนที่จ ากัด เป็นอาคารและไมํมีดินเลย ดิน
บนสวนดาดฟูาจึงมาจากการซื้อดินถุงซึ่งมีแรํธาตุและอินทรีย์วัตถุจ ากัด จึงต๎องน า
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ดินมาปรุงใหมํ แตํใช๎ไป 6 เดือนเกิดการยํอยสลายดินก็กลายเป็นแปูง  จึงต๎อง
แก๎ปัญหาโดยการซื้อทรายกํอสร๎างมาใสํเพ่ือเป็นวัตถุต๎นก าเนิดดิน โดยใสํครั้งแรก
ครั้งเดียวเพราะทรายไมํยํอยสลาย เทคนิคการใช๎แกลบโรยเพ่ือปูองกันทากมากิน
ต๎นอํอน แตํถ๎าเป็นต๎นแกํแล๎วก็ต๎องเอาฟางปูแทนข๎าวเปลือก  เป็นเรื่องเทคนิค
เล็กๆ น๎อยๆ ที่จะต๎องผํานการเรียนรู๎ การสังเกต    

แม๎แตํเรื่องกระถางก็เป็นเรื่องส าคัญส าหรับการปลูกผักบนดาดฟูา มีการ
สอนการปลูกผักในกระถางไว๎มากมาย แตํไมํมีใครบอกวําต๎องใช๎กระถางกี่นิ้ว  
ครูอุษาจึงต๎องทดลองปลูกถั่วไปประมาณ 5 กระถางรวมทั้งพืชผักอ่ืนๆ วําพืช 
แตํละชนิดต๎องใช๎กระถางกี่นิ้ว ความสูงกระถางประมาณไหน ทดลองปลูกดูวําผัก
โตหรือไมํโต ถ๎าผักเติบโตดีด๎วยวิธีไหนก็จดบันทึกไว๎ ปลูกทั้งในถุง กระสอบ หรือ
ภาชนะทุกอยํางเทําที่หามาได๎ที่มีการแชร์หรือแบํงปันความรู๎ ไว๎ในเว็บไซต์ 
บางครั้งก็มีบทสรุปวําอยําปลูกเลยในกระสอบเพราะต๎นไม๎ที่ได๎รับการดูแลบ ารุง
อยํางดีก็ยังเติบโตได๎ดีมีอายุยาวแตํถุงหรือกระสอบพังกํอน สวนผักดาดฟูาแหํงนี้
จึงปลูกเฉพาะในกระถางหรือในแปลงเทํานั้น 

  

    
เทคนิคที่ไม่มีใครสอนว่าต้องใช้ภาชนะแบบไหน อย่างไรแต่อาศัยการลงมือท าแล้ว
ลองผิดลองถูกจนได้ค าตอบ 
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สาเหตุของความล๎มเหลวที่เกิดกับการท าสวนผักดาดฟูาของครูอุษาใน
ชํวงแรก เนื่องจากความรู๎เหลํานั้นไมํมีใครมาแลกเปลี่ยนหรือบอกเลําให๎ฟังเลยวํา
การปลูกผักบนดาดฟูาให๎ผลิดอกออกผลน าไปรับประทานได๎ทั้งปีนั้นต๎องท า
อยํางไร ครูอุษาจึงเริ่มศึกษาหาความรู๎ เรื่องการท าปุ๋ย ต๎อง เรียนรู๎วําพืชผัก 
แตํละชนิดต๎องการแสงอยํางไร ปริมาณแรํธาตุสารอาหารส าหรับการเติบโต
อยํางไร และพบวําบางครั้งความรู๎จากเกษตรกรตัวจริงก็ไมํสามารถน ามาใช๎กับ
เกษตรในเมืองได๎ทั้งหมด เชํน ค าแนะน าในการฆําแมลงด๎วยสะเดา ขณะที่ 
ในเมืองจะหาสะเดาได๎ยาก ครูอุษาเชื่อวําการท าเกษตรในเมืองต๎องหาวัตถุดิบมา
จากในเมือง ปัจจุบันครูอุษาท าปุ๋ยและฮอร์โมนที่เป็นสูตรของตนเองขึ้นมาใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ   

 

  
ปุ๋ยและฮอร์โมนท าเองส าหรับบ ารุงดินที่ได้จากเศษอาหารและพืชที่เหลือใช้จาก
ครัวเรือน 
 

ลักษณะทางกายภาพของตึกหรืออาคารสูงก็เป็นสิ่งส าคัญที่ต๎องให๎
ความส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องของความชื้นที่อาจมีผลกระทบตํอตึกหรืออาคารที่
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ปลูกสร๎างมานานหลายปี อีกทั้งแนวคิดเรื่องสวนเกษตรในเมืองก็เพ่ิงมีการเติบโต
แพรํหลายมากขึ้นในชํวงไมํกี่สิบปีนี้  โดยสํวนใหญํตึกหรืออาคารจึงไมํได๎มีการ
ออกแบบไว๎ส าหรับรองรับการท าสวนผักดาดฟูา และสวนผักดาดฟูาแหํงนี้ก็ตั้งอยูํ
บนตึกเกําอายุกวํา 30 ปี จึงต๎องให๎ความส าคัญเรื่องความชื้น ไมํวางกระถางไว๎
สัมผัสพ้ืนดาดฟูาโดยตรง แตํจะยกภาชนะที่ใช๎ปลูกผักนั้นขึ้นพ๎นจากพ้ืนดาดฟูา 
เพราะฉะนั้นเมื่อรดน้ าตอนเช๎าไปแล๎วหลังจากนั้นประมาณ 4 ชั่วโมงพ้ืนดาดฟูาก็
จะแห๎งเนื่องจากความร๎อนของแสงแดด ซึ่งการยกให๎สูงยังท าให๎ผักไมํสัมผัสความ
ร๎อนจากพ้ืนดาดฟูาโดยตรง สวนผักดาดฟูาแหํงนี้ไมํรดน้ าด๎วยสายยางเพราะวํา
ต๎องใสํปุ๋ยจึงใช๎บัวรดน้ า ซ่ึงการรดน้ าให๎กระจายเป็นฝอยจะไมํท าให๎ผักช้ า   

การติดตั้งระบบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลพืชผักให๎เหมาะสมก็เป็นสิ่ง
ที่ต๎องวางแผนให๎เข๎ากับพฤติกรรมและชํวงเวลาการใช๎งานบนพ้ืนที่สวนผักดาดฟูา
ด๎วย เชํน สวนครูอุษามีความจ าเป็นต๎องมีการติดตั้งไฟสํองสวํางในจุดตํางๆ ของ
พ้ืนที่สวนผักดาดฟูา เนื่องจากชํวงเวลาที่สะดวกและมีเวลาท าสวนของครูอุษาจะ
เริ่มต๎นขึ้นหลังจากตื่นนอนชํวงเวลาตั้งแตํประมาณตีห๎าครึ่ง ท าสวนไปจนกระทั่ ง
แดดออก แล๎วก็ท าอีกชํวงในเวลากลางคืน เนื่องจากอากาศไมํร๎อน และเป็นเวลา
ที่เสร็จสิ้นภารกิจของครอบครัวที่เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก  

ส าหรับครูอุษาแล๎วการจัดสรรเวลาไมํใชํเรื่องยากล าบากเลย  คนในเมือง
คนอ่ืนๆ ก็สามารถท าได๎เชํนกัน เพียงแตํจัดสรรกิจกรรมการท าสวนผักเข๎าไปใน
ตารางชีวิตแตํละวัน และใสํใจในกิจกรรมนั้นๆ  นอกจากนั้น ด๎วยลักษณะทาง
กายภาพของอาคารพาณิชย์ที่มีพ้ืนที่จ ากัด การจัดสรรพ้ืนที่บริเวณตํางๆ ของ
อาคารพักอาศัยแหํงนี้จึงต๎องมีการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์การเกษตร 
และพ้ืนที่รองรับกิจกรรมไมํให๎แปลกแยกไปจากการใช๎พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ใน
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ชีวิตประจ าวัน เชํน การจัดพ้ืนที่เพาะเลี้ยงต๎นกล๎า พ้ืนที่เพาะเห็ด ถังวางน้ าหมัก 
กระสอบใสํดินที่ปรุงแล๎ว ตั้งวางไว๎ให๎เป็นระเบียบบริเวณโถงที่ติดกับห๎องน้ า 
รวมทั้งบริเวณบันได โดยไมํสูญเสียการใช๎พื้นที่ประโยชน์ใช๎สอยเดิม  

 

 
ต้นไม้ที่ตั้งวางหรือแขวนให้พ้นจากพ้ืนดาดฟ้าเพ่ือแก้ปัญหาความชื้นที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่ออาคาร 
 

 
พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารที่ถูกน ามาจัดสรรเพ่ือจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์
การเกษตร ถังน้ าหมักฮอร์โมนพืช กระสอบดินที่ปรุงแล้ว รวมทั้งการเพาะเห็ด 
และเพาะต้นกล้า  
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ผลพลอยได๎ที่ตามมาหลังการปลูกผักบนพ้ืนที่ดาดฟูาที่มีจ ากัดเพียง 90 
ตารางเมตรที่เห็นได๎ชัดเจน ประการแรกคือ การจัดการขยะ    ครอบครัวครูอุษา
ไมํได๎ทิ้งขยะอ่ืนเลยนอกจากถุงพลาสติกที่ผํานการใช๎งานมาหลายครั้งแล๎วเทํานั้น 
นอกจากนั้น ไมํวําจะเป็นเศษอาหารทุกชนิดจากจานอาหารที่รับประทาน เศษ
พืชผักที่เหลือจากการปรุงอาหารก็สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ แม๎แตํไขํเพียง
หนึ่งฟองก็ไมํต๎องทิ้งเปลือกไขํ ประการที่สองคือ ความม่ันคงทางอาหาร จากการ
ท าสวนผักดาดฟูาท าให๎ครอบครัวครูอุษาสามารถพ่ึงพาตนเองได๎เป็นอยํางมาก 
ทั้งในเรื่องพืชผักสดปลอดสารพิษที่สามารถปลูกผักได๎เองถึงร๎อยละ 80 ของผักที่
ครัวเรือนบริโภค บนพ้ืนฐานแนวคิดวําในเมื่อรับประทานทุกวันจึงมีการเพาะ 
ต๎นกล๎าปลูกทุกวัน เพ่ือได๎ผลผลิตทุกวัน จึงมีผักให๎สามารถเก็บเกี่ยวได๎ทุกวัน และ
ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ท าใช๎เอง เชํน สบูํ ชา ใยบวบขัดตัว เทียนหอมกันยุง  

 

  
เศษอาหารและพืชที่น ามาท าปุ๋ยและฮอร์โมนบ ารุงผัก และสามารถใช้เป็นภาชนะ
เพาะพันธุ์ต้นกล้าผัก เช่น เปลือกไข่ 
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แปรรูปพืชผักจากสวนเกษตรดาดฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือนหรือขาย
เป็นของที่ระลึกได้ เช่น ชา ใยบวบขัดตัว 
 

  
เรียนรู้วิธีการเพาะพืชผักชนิดต่างๆ เพ่ือสร้างความหลากหลายในพืชผักที่บริโภค
ของครัวเรือน  
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ประการที่สามคือ สมดุลระบบนิเวศสวนผักดาดฟ้าต่อระบบนิเวศเมือง 
ที่นี่ เริ่มมีนกมาท ารังและสํงเสียงร๎องให๎ ฟังทุกวัน มีตั๊กแตนที่ เด็กในเมือง 
หลายๆ คนไมํเคยเห็น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและแมลงอ่ืนๆ ซึ่งหลายครั้งแมลงมา
รบกวนพืชผักที่ปลูกไว๎ แตํสวนแหํงนี้ก็ไมํได๎ใช๎สารเคมีหรือยาฆําแมลงใดๆ แตํใช๎
พืชผักและฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นมาจากธรรมชาติโดยไมํต๎องฆําหรือท าลายสิ่งมีชีวิต  

ในบางชํวงพืชผักชนิดไหนที่มีปริมาณมากและน ามาปรุงอาหารจนคนใน
ครอบครัวเริ่มเบื่อ ก็จะปลํอยให๎แมลงกินจนรู๎สึกวําที่เหลือควรจะเก็บไว๎ส าหรับคน
ก็จะน าถุงมาสวมกันแมลง และครูอุษามีความเชื่อในเรื่องการสื่อสารระหวําง
มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เชํน การเปิดเพลงให๎ต๎นไม๎ทุกชนิดฟังทุกวัน วิถี
การท าสวนผักดาดฟูาของครูอุษาเป็นสิ่งสะท๎อนการท าสวนที่เกื้อกูลกันระหวําง
มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่มีอิทธิพลตํอความยั่งยืนของระบบนิเวศเมืองได๎ 
และสมดุลของระบบนิเวศสวนผักดาดฟูายังมีอิทธิพลโดยตรงกับสุขภาพกายและ
จิตของครูอุษาและคนในครอบครัวด๎วย เพราะมีพ้ืนที่พักผํอนหยํอนใจจาก
ธรรมชาติสวนผักท่ีแวดล๎อมด๎วยต๎นไม๎และสิ่งมีชีวิตนานาชนิด  

 

  
เพียงจัดวางชิงช้า แคร่ หรือเก้าอ้ีไว้ก็กลายเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ   และการ
ได้ถือบัวรดน้ า ท างานกลางแดดท าให้ได้ออกก าลังกายไปด้วย  
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ปัจจุบัน ประสบการณ์จากสวนผักดาดฟูาบ๎านรังษีได๎ถูกน าไปแชร์ไว๎ใน

เว็บไซต์ และชมรมสวนผักคนเมืองก็มีการพาคนหลากหลายกลุํมมารํวมอบรม

และเรียนรู๎ที่สวนดาดฟูานี้วําปลูกอยํางไร ท าอยํางไร ท าให๎พ้ืนที่ที่เคยเป็นเพียง

พ้ืนที่สํวนตัว สร๎างความมั่นคงทางอาหาร เป็นพ้ืนที่พักผํอนหยํอนใจ และ

ประโยชน์อ่ืนๆ อีกมากมายของครูอุษาและครอบครัว ได๎ถูกแบํงปันและสร๎าง

ความสัมพันธ์ระหวํางคนในเมืองและคนในสังคมมากขึ้น เชํนเดียวกับที่คณะผู๎รํวม

เดินทางส ารวจสวนเกษตรในเมืองตํางก็พูดคุยซักถามในประเด็นตํางๆ ที่ตนสนใจ

เพ่ือเก็บเกี่ยวความรู๎และประสบการณ์จากครูอุษาไปทดลองท าเอง แตํเนื่องจาก

โปรแกรมในวันนี้ยังมีอีกหลายแหํง คณะจึงจ าต๎องร่ าลาและขอบคุณครูอุษาเพ่ือ

เดินทางไปยังจุดหมายตํอไปที่ “บ๎านเจ๎าชายผัก” 

 
หลายประโยชน์ใช้สอยของระแนงไม้ทั้งกันแดดและเป็นค้างผักไปในตัว 
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2.2 ทางเลือกที่เป็นทางรอด 

และเป็นมากกว่าแค่การปลูกผัก 

บ้านเจ้าชายผัก --- โดย “คุณปริ๊นซ์  เจ๎าชายผัก” หรือ คุณนคร  

ลิมปคุปตถาวร ศูนย์เรียนร๎ูเกษตรในเมือง ลาดพร๎าว 71 

สวนเกษตร “บ๎านเจ๎าชายผัก” ที่เกิดจากความรักและความทุํมเทของ

“คุณปริ๊นซ์ เจ๎าชายผัก” หรือ คุณนคร ลิมปคุปตถาวร บ๎านเจ๎าชายผักแหํงนี้เป็น

ศูนย์เรียนรู๎เกษตรในเมืองที่มีผู๎สนใจแวะมาเยี่ยมเยือนและได๎รับความประทับใจ
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กลับไปอยูํเสมอ ส าหรับคณะผู๎รํวมเดินทางส ารวจสวนเกษตรในเมืองครั้งนี้ก็

เชํนกัน เมื่อประตูเหล็กทึบหน๎าบ๎านเปิดกว๎างก็ต๎องตื่นตาตื่นใจกับภาพของ 

สวนผักหลากหลายชนิดทั้งที่อยูํในแปลงดินและภาชนะ คุณปริ๊นซ์เดินมาทักทาย

และแนะน าวําให๎เดินชมสวนกํอนจะไปพูดคุยกันในบ๎านเนื่องจากเป็นชํวงสายแดด

เริ่มแรงแล๎ว ทุกคนเห็นด๎วยและคุณปริ๊นซ์ก็มีตัวชํวยคือหมวกสานนํารักๆ  

 คุณปริ๊นซ์เลําให๎ฟังวําสวนผักที่นี่พยายามเน๎นการปลูกผักพ้ืนบ๎าน

มากกวําการปลูกพืชผักที่เป็นที่ต๎องการของตลาด เชํน ต าลึง ผักปลัง ผักสองชนิด

นี้สามารถให๎ผลผลิตได๎ทั้งปี เติบโตเร็วและดูแลงําย ภาชนะในการเพาะปลูกนั้นก็

พยายามใช๎ภาชนะที่เหลือใช๎ให๎เกิดประโยชน์ เชํน การใช๎ขวดน้ าหรือถังน้ า

พลาสติก ซึ่งขวดพลาสติกยังสามารถน าไปใช๎ได๎ดีกับสวนแนวตั้งด๎วย (Vertical 

garden)  นอกจากพืชผักแล๎วที่นี่มีการเลี้ยงไกํไขํไว๎ประมาณ 10 ตัว   

พืชผัก ต๎นไม๎ที่เติบโตงอกงามในสวนแหํงนี้มีเคล็ดลับอยูํที่ดินที่ใช๎ในการ

เพาะปลูกนั้นก็ต๎องมีการปรุงดินเพ่ือให๎มีโครงสร๎างของอินทรีย์วัตถุที่เหมาะสมตํอ

การเจริญเติบโตของพืช โดยดินในแปลงหรือภาชนะนั้นเมื่อมีการเพาะปลูกไปชํวง

ระยะหนึ่งอินทรีย์วัตถุท่ีมีอยูํในดินก็จะเริ่มลดลงไมํเพียงพอตํอการเจิญเติบโตของ

พืชจึงต๎องหมั่นสังเกตและมีการปรับโครงสร๎างธาตุอาหารในชํวงการเพาะปลูกอยูํ

เรื่อยๆ   
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ไก่ไข่ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารอินทรีย์ที่ได้จากเศษอาหารและพืชในครัวเรือน รวมทั้งเชื้อ
ก้อนเห็ดเก่าที่ผ่านการเพาะและเก็บเกี่ยวแล้วก็น ามาใช้ในการท าปุ๋ยหมักได้ และ
ก้อนเห็ดเก่ายังเป็นแหล่งอาหารของไก่ได้ เพราะจะมีเส้นใยโปรตีน mycelium 
สูง 

   
รีไซเคิลวัสดุที่เหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับเพาะปลูก หรือ
การท ากระบะแทนการยกแปลงดิน 
 

ในสวนแหํงนี้ไมํใชํมีเพียงพืชผักเพ่ือการท าอาหารหลากหลายชนิด เชํน 
ผักกูด ต าลึงหวาน ผักชี ผักคะน๎า มะเขือ ผักสลัด มะนาว เลมํอน เทํานั้น ยังมี
ต๎นไม๎ที่เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ เชํน ต๎นคนทีสอที่น ามาท าเมนูคุกกี้ ไผํจืดที่
น ามาตากแห๎งเพ่ือท าชาสมุนไพรดับกระหายส าหรับทุกคนในวันนี้ นอกจากนั้น ก็
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ยังมีพืชอีกมากมายหลายต๎นที่นําสนใจ เชํน ต๎นสาคู (Arrow-root) ที่มีลักษณะ
คล๎ายต๎นพุทธรักษาแตํมีหัว (bulb) ที่สามารถน าไปท าแปูงได๎คล๎ายกับต๎น 
สาคูปาล์ม (Sago palm) ที่พบได๎มากในภาคใต๎ และสามารถปลูกประดับได๎ และ
ที่นี่ยังมีต๎นโทงเทงไทยพืชตระกูลมะเขือที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษมากมายวํา 
Hogweed, Ground Cherry, Chinese Lantern Plant รสชาติคล๎ายกับ 
มะเขือเทศที่มาขึ้นเองก็ถูกปลํอยไว๎เพื่อคลุมดินให๎ชุํมชื้น    คุณปริ๊นซ์ยังได๎พาไปดู
ตัวอยํางดินที่ดีตํอพืชวําต๎องมีกลิ่นเหมือนไอฝน เกาะตัวกันแตํไมํเป็นก๎อนแข็งและ
แตกรํวนได๎ ท าให๎ไมํต๎องพ่ึงพาปุ๋ยสังเคราะห์  

 

 
เคล็ดลับของดินดีที่ท าให้พืชเติบโตสวยงามคือ ดินที่มีกลิ่นของไอฝน เกาะตัวกัน
แต่แตกร่วนง่ายไม่เป็นก้อนแข็ง  
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 หลังจากเดินชมสวนกันจนร๎อนแล๎วคุณปริ๊นซ์ได๎พาคณะมารับประทาน
อาหารกลางวันและอาหารวําง อาหารกลางวันมื้อนี้มาจากกลุํม Heart Core 
Organic หรือกลุํม HCO  ผักที่น ามาใช๎ในการปรุงอาหารทั้งหมดเป็นผัก 
ออร์แกนิค  ที่ไมํใชํแคํการปลูกผัก แตํเป็นการเรียนรู๎ทางสังคมของคนจ านวนหนึ่ง
ที่สนใจเรื่องเดียวกัน และมาใช๎ชีวิตแบบทางเลือก (Alternative lifestyle)  และ
คุณปริ๊นซ์ได๎เลําตํอถึงประวัติความเป็นมากํอนที่จะเป็นบ๎านเจ๎าชายผักที่เป็นที่
รู๎จักในทุกวันนี้  จุดเริ่มต๎นมาจากความรู๎ในวิชาเกษตรยั่งยืนและแรงบันดาลใจ
จากอาจารย์ทํ านหนึ่ ง ในระหวํ างที่ ศึ กษาในคณะวิทยาศาสตร์  สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

นอกจากนั้น  เมื่อ 14 ปีที่แล๎วในระหวํางที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรีคุณปริ๊นซ์ได๎มีโอกาสไปฝึกงานเกษตรอินทรีย์ ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
ที่นั่นมีเกษตรกรจ านวนไมํมาก แตํก็มีการสนับสนุนให๎ประชากรของประเทศท า
เกษตรอินทรีย์เพ่ือการบริโภค ประสบการณ์ที่ได๎รับในครั้งนั้นมีมากมาย เชํน การ
จัดการของเสียในเมืองโดยการน ากลับมาใช๎ใหมํให๎เกิดประโยชน์ และหลังจากที่
กลับมาประเทศไทยก็ได๎มีโอกาสในการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
เกษตรอินทรีย์ และในชํวงที่เรียนปริญญาโทสาขาเกษตรยั่งยืนนั้นได๎มีโอกาส
ท างานด๎านการพัฒนาชนบทและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การวิจัยตลาด
เกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน (Local market)   

จนกระท่ังได๎กลับมาอยูํบ๎านที่กรุงเทพฯ คุณปริ๊นซ์ก็พบวําตัวเองชอบการ
ท างานด๎านเกษตรอินทรีย์มากกวํางานประจ า จึงเริ่มต๎นการท าเกษตรอินทรีย์
อยํางจริงจัง และเกษตรอินทรีย์ก็น าชีวิตของคุณปริ๊นซ์ไปสูํทางเลือกในชีวิตตํางๆ 
ที่ดีมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ และในชํวงหลายปีมานี้ก็ไมํพบอาการ
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เจ็บปุวยที่เดิมเคยเป็นอยูํบํอยๆ และไมํต๎องรับประทานยา จากจุดเริ่มต๎นในวันนั้น 
คุณปริ๊นซ์ก็เริ่มพัฒนาพ้ืนที่รกร๎างบริเวณข๎างบ๎านและศึกษาเรื่องการท า เกษตร
อินทรีย์อยํางจริงจัง ตั้งแตํศึกษาการปรับปรุงดิน การท าปุ๋ยชีวภาพ การท าสาร  
ไลํแมลง และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
แลกเปลี่ยนแบ่งปันเรื่องสวนเกษตรในเมืองเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับคนเมือง 
  

คุณปริ๊นซ์ได๎พูดถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม มีการพูดถึงโยคะที่โยง
รํางกายกับจิตวิญญาณ (Spiritual) เข๎าด๎วยกันไมํได๎แยกขาดจากกัน และได๎เชิญ
คุณหนึ่ง ซึ่งเป็นผู๎รังสรรค์อาหารออร์แกนิคส าหรับมื้อกลางวันให๎กับทุกคนในวันนี้
มารํวมแลกเปลี่ยน คุณหนึ่งเลําวําจุดเริ่มต๎นที่สนใจเรื่องอาหารที่ท ามาจากผัก 
ออร์แกนิคมาจากการที่ต๎องดูแลลูกชายที่มีอาการเจ็บปุวยเรื้อรัง เนื่องจากมี 
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เนื้องอกในสมอง และหัวใจมีปัญหามาตั้งแตํแรกเกิด ท าให๎มีอาการชักจึงต๎องกิน
ยากันชักมาตั้งแตํ 3 ขวบ ซึ่งแพทย์ก็บอกวํายาที่รับประทานนั้นจะมีผลตํอตับ
อยํางแนํนอน คุณหนึ่งจึงเริ่มค๎นหาวิธีวําควรต๎องท าอยํางไร โดยเริ่มต๎นจากเรื่อง
อาหาร พยายามหาผักพ้ืนบ๎านให๎รับประทาน เรียนรู๎เรื่องสมุนไพร ปัจจุบันจาก
การดูแลคนในครอบครัวคุณหนึ่ งได๎ พัฒนาตํอยอดจนกลายเป็นกิจการ 
อาหารกลํองออร์แกนิคของครอบครัว 

 

  
Organic way ไม่ใช่แค่การปลูกผัก แต่ยังโยงถึงสมดุลชีวิต ร่างกายและ 
จิตวิญญาณด้วย 
 
 และอีกหนึ่งสมาชิกใหมํของ บ๎านเจ๎าชายผัก คือ น๎องขนุน ณัฐคนางค์ 
ปรีชาบริสุทธิ์กุล เจ๎าของฟาร์มสวนสนุก  จากอ าเภอทํามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ทีม่ีหัวใจมุํงม่ันและสนใจการท าเกษตรอินทรีย์อยํางจริงจัง จนต๎องขอให๎คุณแมํพา
มาฝากให๎ฝึกฝนเรียนรู๎และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่บ๎านเจ๎าชายผักกํอนที่จะ
กลับไปสานฝันของตัวเองและครอบครัวตํอไป ทุกวันน๎องขนุนมีภารกิจที่ต๎อง
ปฏิบัติ คือ ต๎องตื่นเช๎าเพ่ือปฏิบัติภารกิจตํางๆ เชํน การปรุงดิน  การรดน้ าต๎นไม๎ 
การเพาะช าต๎นกล๎า การดูแลพืชผักต๎นไม๎ที่ต๎องการการพักฟ้ืน รํวมกลุํมเปิด 
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ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์น าต๎นไม๎และผลิตภัณฑ์เกษตรไปขายรํวมกับกลุํม HCO 
เป็นต๎น ซึ่งฟังดูเหมือนงํายแตํเมื่อต๎องลงมือปฏิบัติจริงนั้นมีรายละเอียดมากมายที่
ต๎องให๎ความใสํใจ  
 หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณปริ๊นซ์และสมาชิกกลุํม HCO กัน
พอประมาณ และอ่ิมอรํอยจากอาหารกลํองออร์แกนิคและของวํางที่อัดแนํนไป
ด๎วยคุณภาพแล๎ว คณะก็ต๎องรีบร่ าลาและเดินทางไปยังจุดหมายตํอไป 
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2.3 แปลงผักแปลงความสัมพันธ์องค์กร 
 

สวนผักและวิทยาเขตสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

(สวนผักดาดฟ้า/สวนผักลานจอดรถ/สวนผักดาดฟ้า ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม) ---  โดย รองศาสตราจารย์ พาสินี  สุนากร คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ในชํวงบํายแกํๆ คณะก็ได๎เดินทางมาถึงจุดหมายสุดท๎ายของการเดินทาง
ส ารวจสวนเกษตรในเมืองของวันนี้ นั่นคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ซึ่งที่นี่มีสวนเกษตรในเมืองกระจายอยูํตามหนํวยงานตํางๆ มากมายหลายแหํง แตํ
ด๎วยเวลาอันจ ากัดจึงได๎ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรสามแหํงด๎วยกัน โดยนัดหมายแรก
คือ สวนผักดาดฟูาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร นักวิชาการสถาปนิก ของคณะ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรให๎ค าแนะน าและแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์  

 
แปลงข้าวสาธิตบนสวนดาดฟ้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 
 รองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร เลําให๎ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของ 
สวนผักบนหลังคาและอีกหลายๆ แหํงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้วํา 
สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green Campus   รองศาสตราจารย์ พาสินียังได๎
ชักชวนเพ่ือนรํวมงานที่สนใจแนวคิดดังกลําว อยํางผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. 
มล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ และ Dr. Sigit Arifwidodo มาชํวยกันท า “โครงการสร๎าง
วิทยาเขตสีเขียวกินได๎ : การวิจัยเพ่ือจัดท าแนวทางการท าเกษตรในเมือง”ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ
ศึกษาวิจัยความเป็นไปได๎ในการพัฒนาพ้ืนที่วํางของมหาวิทยาลัยส าหรับการท า
เกษตรในเมืองให๎เป็นพ้ืนที่น ารํองส าหรับการถํายทอด เผยแพรํองค์ความรู๎
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ทางด๎านการท าเกษตรในเมือง  กลุํมเปูาหมายคือ คนในมหาวิทยาลัย และ 
ขยายผลไปสูํคน ชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได๎ตํอไป และพ้ืนที่
เปูาหมายคือพ้ืนที่วํางที่ยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์ในมหาวิทยาลัย 

 
การออกแบบซุ้มระแนงไม้เลื้อยเพ่ือพรางแสงให้ร่มเงาแก่สวนดาดฟ้า 
 
 รองศาสตราจารย์ พาสินีและทีมวิจัยจึงได๎เริ่มต๎นท าการศึกษา ส ารวจ
พ้ืนที่วํางที่มีศักยภาพเหมาะสมในการท าเกษตรเมืองในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ความต๎องการของนิสิต อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ร๎านอาหารที่ขายอยูํในโรงอาหารของคณะหรือส านักงานตํางๆ ทั้งในเรื่องของ
ชนิดของผักที่ใช๎ปรุงอาหารตามรสนิยมการบริโภค  ปริมาณที่ใช๎ในแตํละวัน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าโครงการดังกลําว เมื่อน าข๎อมูลมาด าเนินการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จนได๎พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นโครงการน ารํอง  ที่มีปัจจัย
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ความพร๎อมแตกตํางกันไป การพัฒนาโครงการด๎วยความตั้งใจและการลงมือ
ปฏิบัติอยํางจริงจังของทีมวิจัย และความรํวมมือจากภาคสํวนตํางๆ ใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรแหลํงทุน ปัจจุบัน สวนเกษตรในเมืองบนพ้ืนที่วําง
ภายในมหาวิทยาลัยจึงเกิดขึ้นมากมายหลายแหํง  เชํน สวนผักดาดฟูา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สวนผักดาดฟูาของส านักสํงเสริมและฝึกอบรม สวนผักบน
ดินบริเวณด๎านข๎างลานจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รวมถึงอีกหลายแหํง
ในมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ พาสินีเลําถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นของสวนเกษตร
เมืองในมหาวิทยาลัย เชํนสวนผักดาดฟูา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แหํงนี้
เกิดข้ึนและยังได๎รับการดูแลให๎เป็นสวนเกษตรที่งดงามได๎นั้น มาจากความรํวมมือ
รํวมใจของทีมวิจัยที่มีองค์ความรู๎ทางวิชาการในเรื่องนวัตกรรมการออกแบบแผํน
ปลูกพืชบนหลังคา การท าสวนแนวตั้ง การวางระบบน้ าเพ่ือหมุนเวียนน้ าจาก
กิจกรรมอื่นๆ มาใช๎รดน้ าผัก  และยังได๎เลําถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเรื่องการ
ดูแลพืชผักหลังจากปลูกแล๎ว เนื่องจากบุคลากรประจ า และนิสิตตํางก็มีภารกิจ
และหน๎าที่การงาน การเรียน จึงอาจไมํมีเวลาดูแลรับผิดชอบได๎เต็มที่ แตํในที่สุดก็
พบทางออกเมื่อพนักงานแมํบ๎านของคณะ อาสารํวมกันดูแลโดยไมํได๎รับคําจ๎าง
ใดๆ รองศาสตราจารย์ พาสินีและทีมวิจัยจึงอนุญาตให๎แมํบ๎านสามารถแบํงพืช 
ผักสดปลอดสารพิษไปขายให๎กับบุคลากร และโรงอาหารในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็
ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดี    ซึ่งไมํเพียงปัญหาในการดูแลสวนผักของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เทํานั้น  พ้ืนที่สวนผักในหนํวยงานตํางๆ ก็เชํนกัน ปัจจัย
ความพร๎อมของผู๎เข๎ารํวมท ากิจกรรมท าสวนเกษตรเมืองในมหาวิทยาลัยก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากเชํนกัน  
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สวนแนวตั้ง (Vertical garden) เพ่ือคลายความร้อนให้กับผนังอาคาร       
 

 
 หลังจากเยี่ยมชมสวนดาดฟ้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สวนเกษตรในเมืองทางยุโรปกับกรุงเทพฯ   
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 หลังจากเยียมชมสวนผักดาดฟูา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และซักถาม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู๎กับรองศาสตราจารย์ พาสินีแล๎ว คณะได๎ไปเยี่ยม
ชมสวนผักบนดินบริเวณด๎านข๎างลานจอดรถของคณะ และเดินทางไปเยี่ยมสวน
ผักดาดฟูาของส านักสํ ง เสริมและฝึ กอบรม คณะได๎ถํ ายรูปรํ วมกันกับ 
รองศาสตราจารย์ พาสินีและทีม กํอนจะลากลับ และนัดหมายกันเพ่ือเข๎ารํวมงาน
เสวนาที่จะมีขึ้นในวันถัดไป 
 

  

  
สวนผักบนดินบริเวณข้างลานจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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หลังจากเยี่ยมชมโครงการสวนดาดฟ้าของส านักส่ ง เสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว คณะฯได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก 
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3. สรุปประเด็นจากการเสวนา  

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3.1 “Urban Gardening as stabilizing 
factor for urban societies - Austrian 
examples and international 
perspectives"  
โดย Professor Dr. Jürgen Breuste, Urban and Landscape Ecology, 

IALE Centre for Landscape Research (CeLaRe), Department of 

Geography/Geology, University Salzburg, AUSTRIA 
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Dr. Jürgen Breuste กลําวถึงประสบการณ์การท าสวนในเมืองของ

ออสเตรีย ในแนวความคิด Urban  garden  มีการจัดสรรแบํงพ้ืนที่รกร๎าง 

วํางเปลําและกันพ้ืนที่ไว๎ส าหรับจัดสวนในเมืองในรูปแบบตํางๆ เชํน สวนที่

แบํงเป็นแปลงเล็กๆ ให๎คนเมืองมาปลูก เรียกวํา Allotment   สวนดาดฟูาของ

ครอบครัว สวนในโรงเรียน สวนชุมชน สวนในโรงพยาบาล  รวมถึงการผลิต

ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

สวนในเมืองของชาวออสเตรียเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกับสุขภาพ ความสุข 

การผํอนคลาย การได๎อยูํกับธรรมชาติ การสํงเสริมจิตวิญญาณความเป็นชุมชนที่

อยากจะมาเรียนรู๎รํวมกันเรื่องการท าสวนเกษตรอินทรีย์ การผลิตอาหาร ไมํได๎

เกี่ยวข๎องกับเรื่องของความยากจน  การรักษาพ้ืนที่เกษตรในเมืองให๎อยูํใกล๎กับ

เมืองเป็นสิ่งส าคัญ จึงขึ้นอยูํกับเจตจ านงทางการเมืองของผู๎มีอ านาจในการบริหาร

จัดการพ้ืนที่เมืองที่ต๎องมีวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการรักษาพ้ืนที่เกษตรและ

พ้ืนที่สีเขียวให๎อยูํคูํกับเมือง  และมีตัวอยํางของคนที่ท าสวนเกษตรเชํนนี้มานาน

หลายปี พบวําสวนเกษตรในเมืองกลายเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่คนเชื่อมโยงผูกพัน

กับพ้ืนที่ หลายคนไมํได๎ลงทุนเฉพาะเวลาเทํานั้น  แตํพวกเขาต๎องลงทุนทาง 

จิตวิญญาณ  และก็มีตัวอยํางส าหรับคนที่ท าสวนแบบนี้มานานหลายๆ ปี จะ

พบวําอาจเป็นชํวงที่ดีที่สุดของชีวิต แล๎วทันทีที่เขาถูกผลักออกไปจากพ้ืนที่นั้น 

อาจจะฆําตัวตายได๎ เพราะเขารู๎สึกวําสูญเสีย และชีวิตตนเองไมํมีคุณคําอีกตํอไป   

จากการเยี่ยมชมพ้ืนที่สวนเกษตรในเมืองและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั้น 

พบวํา เราต๎องมีแนวคิดวําอาหารเป็นอินทรีย์ ที่อาจจะมีความเห็นรํวมกันในระดับ
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ที่เป็นวัฒนธรรมพ้ืนฐาน โดยอาจมีการออกแบบที่ยั่งยืนในทางสิ่งแวดล๎อมซึ่ง

แตกตํางจากการออกแบบของภาคการผลิต คือ ปลํอยให๎เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  

ค าวําวิวัฒนาการในทางนิเวศวิทยาคือความยั่งยืน และปลํอยให๎เติบโตไปโดยที่คน

ไมํต๎องลงไปท าอะไร  
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3.2 “ปลูกผักปลูกเมือง ปลูกความใส่ใจใน
อาหาร จากประสบการณ์ 6 ปี ของการ
ส่งเสริมสวนผักคนเมือง”  

 โดย คุณสุภา ใยเมือง โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรม

ยั่งยืน   

คุณสุภา ใยเมือง ได๎ชี้ ให๎ เห็นวํา  “เกษตรในเมือง” มีความหมาย

ครอบคลุมมากกวําการปลูกผัก แตํยังเกี่ยวข๎องกับหํวงโซํอาหาร ระบบการ
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กระจายผลผลิตอาหารด๎วย  และจากประสบการณ์ที่ท ามาพบวําเรื่องของเกษตร

ในเมืองนั้นเป็นสํวนหนึ่งของระบบนิเวศเมือง สิ่งที่มนุษย์ต๎องการนั้นไมํใชํแคํเรื่อง

เศรษฐกิจอยํางเดียว แตํวํามนุษย์ก็ต๎องการธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดี 

เพราะฉะนั้นเกษตรในเมืองจึงไปเชื่อมโยงกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อมและเรื่อง

อ่ืนๆ ด๎วย นอกจากเรื่องอาหาร และระบบนิเวศเมืองนี้ก็อาจจะต๎องทั้งผลิตและ

บริโภคไปด๎วยไมํใชํการบริโภคเพียงอยํางเดียว   

เกษตรในเมืองมีความส าคัญตํอสถานการณ์ของคนเมืองด๎านอาหาร  โดย

พบวําการขยายตัวของเมืองเข๎าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรมสํงผลให๎พ้ืนที่เกษตรกรรม

เกําและพ้ืนที่ที่เคยเป็นแหลํงพืชผักผลไม๎ที่มีชื่อเสียงลดลงอยํางตํอเนื่อง และมี 

ข๎อค๎นพบเรื่องต๎นทุนคําขนสํงอาหารวํา  ถ๎าหากวําแหลํงอาหารของคนเมืองถอย

ออกไป 100 กิโลเมตร ราคาคําอาหารก็จะเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 7.5    

สถานการณ์ปัญหาของเมือง นอกจากเรื่องขนสํงอาหาร ก็มีกิจกรรมภาค

พลังงาน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมขนาดใหญํที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนสภาพ

ภูมิอากาศ ปัญหาเหลํานี้ได๎สํงผลกระทบให๎พ้ืนที่การผลิตอาหารของภาคเกษตร

เกิดความแปรปรวนและเปราะบาง   

การท างานในเรื่องเกษตรเมืองรํวมกันกับเครือขําย อาทิ มูลนิธิพัฒนา 

ที่อยูํอาศัย เครือขํายสลัม คนไร๎บ๎าน ท าให๎ชุมชนมีข๎อสรุปกันวําสวนผักนั้น

นอกจากเป็นแหลํงอาหารที่ปลอดภัย เป็นพ้ืนที่พักผํอนหยํอนใจของชุมชน เป็น 

พ้ืนที่เรียนรู๎และพบปะกัน  ตัวอยํางพ้ืนที่เกษตรในเมืองอาจเกิดขึ้นในบ๎านที่ 

ข๎างในไมํมีแดดก็น ามาตั้งด๎านข๎าง หรือ พ้ืนที่คํอนข๎างรกร๎างก็น ามาท าได๎ พ้ืนที่ 
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ริมทางรถไฟของสลัมก็มีการน าพ้ืนที่มาท าเกษตรเมืองอยูํหลายแหํง  หรือสวนผัก

ในโรงพยาบาล สวนผักในโรงงาน รวมทั้งโรงเรียนทางเลือกก็สนใจที่จะเอา 

แปลงผักมาท าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของเด็ก สอนตั้งแตํปลูกผักอยํางไร ผักมี

การเจริญเติบโตอยํางไร  เชื่อมโยงกับทางวิทยาศาสตร์ ท าให๎เด็กในเมืองมีพ้ืนที่

มากกวําไปห๎างสรรพสินค๎า เขาได๎เรียนรู๎สัมผัสของจริง ได๎รู๎จักดิน น้ า ได๎รู๎จักวํา

ธรรมชาติคืออะไร  แม๎วําสวนเกษตรในเมืองจะสร๎างมิตรภาพมากขึ้นกวําแคํการ

ปลูกผัก แตํนําเสียดายที่บางพ้ืนที่ขาดความเข๎าใจและวิสัยทัศน์ในการเก็บรักษา

พ้ืนที่ไว๎เพ่ือเป็นเกษตรเมืองหรือพ้ืนที่สีเขียวของเมืองจึงถูกถมทิ้ง จึงคาดหวังตํอ

หนํวยงานที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายวําควรต๎องมีแนวทางที่ชัดเจนในการ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองให๎มากกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน  จะต๎องคิดวําจะท าอยํางไร

ให๎ตึกตํางๆ สามารถจะปลูกผักได๎มากขึ้น ซึ่งจะชํวยลดความเปราะบางและเพ่ิม

ความยืดหยุํนของเมือง และคนเมืองอาจชํวยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ได๎โดยการผลิตอาหารเองได ๎ 
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3.3 “เกษตรเมืองจากมุมมองของความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง” 
โดย คุณเพชร มโนปวิตร สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ 

(IUCN) 

หนึ่งในภารกิจหลักของ IUCN ก็คือ Nature-based  solution 

approach กลับไปท าความเข๎าใจระบบนิเวศหรือธรรมชาติ เพ่ือความเป็นอยูํของ

มนุษย์ที่ดีข้ึน และเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปใน

คราวเดียวกัน แนวทางนี้ไมํใชํการเก็บหรืออนุรักษ์พ้ืนที่อยํางเดียว แตํวําท า

อยํางไรให๎ในสํวนของพ้ืนที่คุ๎มครองมาเสริมใช๎แก๎ปัญหาได๎จริง และยังมีโครงการ 

URBES  เป็นงานกึ่งวิจัย ในความพยายามที่จะแก๎ปัญหาเรื่องชํองวํางความรู๎ที่เรา

ยังไมํรู๎จริงวําบทบาทความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูํในเมืองนี้มีผลประโยชน์
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โดยตรงกับมนุษย์อยํางไร ภาคีที่เกี่ยวข๎องกับ URBES จึงพยายามน าองค์ความรู๎

มาปรับในเรื่องนโยบายให๎เกิดการปฏิบัติจริงในเมืองตํางๆ    สํวนใหญํจะ

ด าเนินการในพ้ืนที่ยุโรป  

มองกลับมาในบริบทประเทศไทยนั้น บ๎านเรามีความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่มหัศจรรย์มาก  คูคลองตํางๆ ในกรุงเทพฯ มีลักษณะทางกายภาพเป็น

พ้ืนที่ชุํมน้ าที่อุดมสมบูรณ์มาก     ประเทศไทยเคยชุกชุมไปด๎วยสัตว์ปุานานาชนิด 

เชํน จระเข๎ ช๎าง นกตะกราม  สมัน (Schomburgk's deer) ที่มีที่เดียวในโลก แตํ

เราก็สูญเสียไปคือหมดไปจากโลกด๎วย  

โครงการ UEBES  เชื่อวําการลงทุนในเรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศมี

ความคุ๎มคําเชิงเศรษฐกิจ  เพราะวําระบบนิเวศหรือพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีอยูํ เป็น

ทางออกให๎กับปัญหาหลายๆ อยําง การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมี

ประโยชน์ในการชํวยปรับปรุงหรือปกปูองกับสุขภาพคนโดยตรง หรือปรับปรุง

เรื่องความเป็นอยูํของคน หลักๆ คือเรื่องการเป็นแหลํงอาหาร อากาศบริสุทธิ์ น้ า

สะอาด ที่เป็นปัจจัยสี่ของการด ารงชีวิต  

นอกจากนี้ในยุคท่ีมีปัจจัยที่คาดไมํถึง   การระบาดของโรคอันตรายตํางๆ 

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตัวหนึ่งในการที่จะชํวยควบคุมในสํวนนี้ได๎   ใน

เรื่องของพันธุกรรม การวิจัยเรื่องยารักษาโรคหลายๆ อยําง ซึ่งยารักษาโรคที่

คิดค๎นขึ้นมาได๎ก็ต๎องพ่ึงพาแหลํงพันธุกรรมในธรรมชาติ    

ประเด็นที่คิดวํานําจะมีความส าคัญที่สุดและคนในเมืองมีความเกี่ยวข๎อง

ที่สุด คือผลประโยชน์ทางด๎านจิตวิทยาโดยอ๎อมในการที่จะใช๎เวลาอยูํในพ้ืนที่ 
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สีเขียวในเชิงพักผํอนหยํอนใจ  นอกจากนี้ก็มีหลักฐานตัวเลขที่คํอนข๎างชัดเจน

มากขึ้นจากโครงการ URBES วําการใช๎ชีวิตกลางแจ๎งหรือในพ้ืนที่สีเขียวมี

ผลประโยชน์โดยตรงกับเรื่องสุขภาพด๎วย พ้ืนที่สีเขียวในเมืองเป็นตัวที่ลดภาวะ

ความร๎อนท่ีสะสมอยูํในเมืองปุาคอนกรีต (Urban heat island)  

ในงานวิจัยวัฒนธรรมหลายๆ ชิ้นก็บํงชี้วําการไปใช๎ชีวิตในปุาเป็นการ

แลกเปลี่ยนจุลชีพ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข๎ามาในรํางกายเรา  เรียกวําเป็นการ

ปรับสมดุล ได๎ทั้งไฟฟูาประจุลบ ได๎ทั้งน้ ามันหอมระเหย ในญี่ปุุนจึงเกิดเป็น

วัฒนธรรมวําไปอาบปุา หรือ Forest bath โดยจัดเป็นตารางเลยวําใน 1 สัปดาห์ 

จะต๎องมีเวลาออกไปเดินในพ้ืนที่ธรรมชาติ เพ่ือให๎รํางกายมีโอกาสในการรับเอา

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข๎ามาสูํรํางกาย  นี้เป็นเรื่องของสุขภาวะโดยตรงของคน 

ในเมือง   

ในสํวนของสวนในเมือง (Urban garden) ในเรื่องนิเวศบริการเป็นสํวนที่

เราจะได๎ประโยชน์  แนํนอนวําถ๎าเป็นพ้ืนที่สีเขียวแล๎วจะเอ้ือประโยชน์ตํอความ

หลากหลายทางชีวภาพกวําสิ่งกํอสร๎าง หรือใช๎ประโยชน์รูปแบบอ่ืนอยํางแนํนอน     

ในแงํทางวัฒนธรรมสังคมนั้น การมีพ้ืนที่สีเขียวในเมืองชํวยได๎หลายอยํางมาก 

เชํนในกรณีของสวนผักคนเมือง มีการเคลื่อนไหวที่นําสนใจมากชํวยฟ้ืนฟู Social 

cohesion เพราะวําคนเมืองไมํคํอยได๎มีการท ากิจกรรมรํวมกัน สังคมในการ

เกื้อกูลแลกเปลี่ยนแบบเดิมก็สูญหายไป เพราะฉะนั้นการมีพ้ืนที่สีเขียวให๎คนเข๎า

มาใช๎พ้ืนที่  มีกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติจะสํงผลดีใน

เรื่องจิตวิทยา และความเครียด สุขภาพโดยตรง  เพราะฉะนั้นการท าเกษตรเมือง

ก็เป็นหนทางหนึ่งส าหรับผู๎ที่ไมํคํอยมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติได๎มีโอกาสเข๎าไป
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ใกล๎ชิดกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง   และเมื่อคนได๎ผลิตอาหารเองก็จะตระหนัก 

มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภค ความรับผิดชอบอยํางยั่ งยืนวําอาหารที่เรา

กินมาจากไหน และต๎องผํานกระบวนการอะไรในการผลิต  ซึ่งชํวยสร๎างความ

ตระหนักรู๎ และท าให๎การบริโภคมีความรับผิดชอบมากขึ้น     

ในสํวนที่จะขับเคลื่อนอยํางไรให๎การท าสวนในเมืองตอบโจทย์ได๎  

ยกตัวอยํางของโครงการ URBES  นโยบายการท าสวนผักควรจะต๎องรวมอยูํใน

การวางแผน  การใช๎ที่ดินในเมือง และการวางผังเมืองในระดับภูมิภาคด๎วย ซึ่งก็

ต๎องขับเคลื่อนในระดับนโยบาย  ถ๎าเรามองสภาพความเป็นจริงวําพ้ืนที่รกร๎างวําง

เปลําในเมืองยังมีอยูํ เพราะฉะนั้นถ๎าประสานให๎มีความรํวมมือกันและสื่อสารวํา

สามารถใช๎ประโยชน์พ้ืนที่นั้นได๎อยํางไร  เรามีตัวอยํางในการเปลี่ยนพ้ืนที่ 

วํางเปลํามาเป็นพื้นที่ผลิตอาหาร และพ้ืนที่พักผํอนหยํอนใจของคนในเมืองได๎โดย

ไมํต๎องเสียงบประมาณในการที่จะเวนคืนสร๎างพ้ืนที่อ่ืนๆ  และมีพ้ืนที่ที่อยูํในการ

ครอบครองของรัฐอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์ก็สามารถจะผลักดันใน

เรื่องนี้ได๎    

กฎระเบียบตํางๆ ของภาครัฐก็มีสํวนในการที่จะสํงเสริมได๎   ยกตัวอยําง

เชํน งบประมาณของหนํวยงานของรัฐ  การสนับสนุนระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน

ตํางๆ ที่ท าให๎การท าสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ถ๎ารัฐ Subsidized การลงทุน

ในสํวนนี้ก็จะกระตุ๎นให๎ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนหรือให๎ความสนใจมากขึ้นใน

ลักษณะของ Positive subsidiary เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท าให๎เกิด Local 

food network ได๎  สุดท๎ายเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์โดยรวมให๎เกิดความยั่งยืน 

ก็จ าเป็นต๎องบูรณาการเข๎ากับแผนอ่ืนๆ ในการท าให๎ระบบการผลิตอาหารเหลํานี้
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ไปเชื่อมโยงกับระดับการผลิตอาหารแบบอ่ืนๆ อาจจะเริ่มในสํวนของระดับ 

รายยํอย ต าบล อ าเภอ กํอนก็ได๎ ถ๎าเป็นในเมืองก็เป็นเขต ซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่จะ

ท าให๎ความพยายามเหลํานี้มีการขยาย (Scale up) มากกวําเป็นแคํแปลงสาธิต   
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3.4 การพัฒนาภูมิทัศน์สีเขียวที่กินได้ใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน   
โดย ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์  คณะสถาปัตยกรรม-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการวางแผนเรื่องการเป็น Green 

campus โดยใช๎แนวคิดเรื่อง Green infrastructure และเรื่อง Ecological 

services   จุดเดํนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคือมีต๎นไม๎คํอนข๎างมาก    

ถือได๎วําเป็น Urban forest และในขณะเดียวกันก็มีแปลงเกษตรที่เป็นพ้ืนที่

ทดลองกระจัดกระจายอยูํตามคณะตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน คณะเกษตร คณะ

ประมง คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต๎น แตํพ้ืนที่เหลํานี้ก็ลดลงเรื่อยๆ จึงควรได๎รับการ

อนุรักษ์ไว๎   
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เราเริ่มมองการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเดิมในมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาเป็น

พ้ืนที่สีเขียวสํวนกลางขนาดใหญํที่เรียกวํา Green common มีเรื่องพ้ืนที่กีฬา 

สันทนาการ มี Node of knowledge คือแปลงเกษตรเดิมที่เป็นพ้ืนที่ทดลองจะ

เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่การเรียนรู๎ทางด๎านการเกษตรในอนาคตได๎   ด๎วยเปูาหมาย

ดังกลําว โครงการ Making an Edible Green Campus ที่มีรองศาสตราจารย์ 

พาสินี สุนากร  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ และ Dr. Sigit 

Arifwidodo   จึงได๎ชํวยกันท าโครงการการสร๎างวิทยาเขตสีเขียวกินได๎ : การวิจัย

เพ่ือจัดท าแนวทางการท าเกษตรในเมืองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

(Research for guidelines to create urban agriculture in university 

campus)  

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปลี่ยน

พ้ืนที่วําง (Available space) ที่อาจไมํได๎วํางแตํยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์เต็มที่   

เปลี่ยนให๎เป็นพ้ืนที่เกษตรในเมืองได๎อีกทางหนึ่ง  โดยกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ 

มองเรื่องอุปสงค์ อุปทาน  วําทุกคนต๎องการอาหารที่ดีตํอสุขภาพ ปลอดภัย มี

ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษาเรื่องเกษตรในเมืองจึงมองในหลายๆ ด๎านตั้งแตํ

การผลิต การกระจายผลผลิต การบริโภค ที่มองรอบด๎านที่เกี่ยวกับเกษตรในเมือง  

ดูเรื่องเทคนิคการปลูก  ส ารวจพื้นที่วํางในมหาวิทยาลัยทั้งบนดิน บนหลังคา การ

จัดการ การตลาด การรณรงค์ การเผยแพรํความรู๎  และท าเป็น Preliminary 

guidelines เผยแพรํอยูํในมหาวิทยาลัย  จัดอบรมการท าตลาดนัด ท า

นิทรรศการ  สร๎างเครือขําย    หลังจากนั้นก็เริ่มท าเป็นโครงการน ารํอง สร๎าง

ตัวอยํางพ้ืนที่ขึ้นมาด๎านบนหลังคา บนดิน  
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หลังจากที่ท ามาสักพัก ก็ได๎องค์ความรู๎บางอยําง ข๎อดีข๎อเสียตํางๆ  จน

ผลิตเป็น “คูํมือ” เพ่ือทุกคนจะได๎ไมํต๎องลองผิดลองถูก มีการจัดสัมมนา มี 

ตลาดนัด วิชาสอนด๎วย  จากการวิจัย  ก็ไปส ารวจแหลํงที่บริโภคอาหาร

โดยเฉพาะผัก ดูโรงอาหารในมหาวิทยาลัย วําร๎านค๎าตํางๆ แตํละวันซื้อผัก 

ชนิดไหนมาปรุงอาหารบ๎าง  ที่มีการซื้อสม่ าเสมอ เชํน กะหล่ าปลี แตงกวา 

มะละกอ ผักบุ๎ง ถั่วงอก และดูวําซื้อจากไหนด๎วย พบวําซื้อจากตลาดๆ รอบๆ 

มหาวิทยาลัย  ในด๎าน Landscape ก็มองวําพ้ืนที่ไหนปลูกผักได๎บ๎าง ดูเรื่องดิน 

รวมถึงเรื่องแสงที่เพียงพอส าหรับการปลูกผัก    

ในสํวนโครงการน ารํอง กํอนด าเนินการจริง มีเกณฑ์การเลือกพ้ืนที่ตํางๆ 

มีการสอบถามวําหนํวยงานไหนมีความต๎องการอยากได๎  เพราะวําภายใต๎

โครงการนี้มีงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) สํวนหนึ่งที่สามารถท าสวนเกษตรในเมืองได๎ประมาณ 3-4 พ้ืนที่ พบวํา

หลายหนํวยงานกระตือรือรน๎สนใจเข๎ารํวมโครงการ    

การท าสวนเกษตรในเมืองนี้ท าได๎ทั้งบนผนัง บนดิน และบนหลังคา จึง

ต๎องมีการดูพ้ืนที่ ตามเกณฑ์ที่วางไว๎ เชํน พ้ืนที่บนหลังคาที่แข็งแรง  ดังนั้น กํอน

ด าเนินโครงการเราควรต๎องพิจารณาวําเราจะท าบนดิน หรือบนอาคาร เพราะจะ

มีข๎อแตกตํางกันในเรื่องการเข๎าถึง  ความแข็งแรงของดาดฟูา และองค์ประกอบ

อ่ืนๆ ที่ต๎องพิจารณาออกแบบให๎เหมาะสมกับกายภาพของพ้ืนที่ แล๎วก็จัดอันดับ

กัน และดูลักษณะองค์กรวําเป็นอยํางไร เชํนหอสมุด ข๎อดีของพ้ืนที่คือเป็น

สาธารณะทุกคณะเข๎าถึงได๎  เป็นศาลาที่อยูํบนดาดฟูา  และวางแผนให๎นิสิตมานั่ง



 

54 

อํานหนังสือได๎ และก็มีเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดเป็นทีมมาแขํงปลูกผัก  มีบรรยากาศ

ของการมาห๎องสมุด   

หรือโครงการน ารํองของส านักสํงเสริมและฝึกอบรม  หน๎าที่ขององค์กรนี้

คือจัดอบรมระยะสั้นส าหรับประชาชนทั่วไป   เป็นองค์กรที่มีคอร์สท าอาหาร การ

ผลิต  คอร์สเลี้ยงกล๎วยไม๎ ที่นี่มีพ้ืนที่คํอนข๎างดี รับน้ าหนักได๎ พ้ืนกันซึมไว๎อยํางดี  

จึงมองวําที่นี่มีศักยภาพ และที่นี่มีจัดอบรมบํอยครั้ง  ก็อาจจะดีส าหรับคน 

ข๎างนอกเข๎ามาได๎ใช๎พื้นที่ อีกโครงการหนึ่งบริเวณตึกจอดรถของมหาวิทยาลัยด๎าน

ถนนงามวงศ์วาน และพ้ืนที่ดาดฟูาและสวนข๎างลํางบริเวณที่จอดรถ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  

 จากการด าเนินโครงการทั้งหมดพบวํา การท าสวนเกษตรในเมืองใน

ระดับองค์กรนั้นไมํใชํเรื่องงําย   ไมํใชํวําท าได๎เลย ต๎องขออนุญาต ต๎องเสนอ

คณะกรรมการกายภาพที่มีอธิการบดีเป็นประธาน ต๎องเขียนแบบ ใช๎เวลานาน

กวําจะได๎รับการอนุมัติ   ถ๎าเป็นพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย จะมีหนํวยงานสํวนกลางที่

ดูแลอยูํเชํนกองอาคารและสถานที่ ซึ่งก็อาจจะกังวลใจเรื่องนี้ เพราะวําหนํวยงาน

เหลํานี้ต๎องดูแลอาคาร โครงสร๎าง      ขณะที่หากเป็นพ้ืนที่ของหนํวยงาน เชํน 

คณะ  ก็พบวําในชํวงแรกจะได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากอาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา  แตํเมื่อต๎องดูแลประจ าทุกวัน ก็จะพบปัญหาขาดคนที่จะรับผิดชอบ จึง

มีการหาทางออกเชํนการใช๎เทคโนโลยี  การรดน้ าก็ใช๎ระบบอัตโนมัติแทน  หรือมี

แมํบ๎านที่คอยชํวยดูแล    
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สรุปวําการท าเกษตรในเมืองในระดับมหาวิทยาลัยอาจไมํคํอยคุ๎มคําในแงํ

เรื่องตัวเงิน  เพราะวํามีต๎นทุนเรื่องคําที่ คําน้ า คําดูแล แตํควรมองในเรื่อง

คุณภาพชีวิตวําชํวยกระตุ๎นในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดี เพราะวําท าให๎คนมีความ

ตระหนัก มีความสุข  เป็นพ้ืนที่พักผํอนในที่ท างาน   
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3.5 ระบอบอาหารและอธิปไตยทางอาหาร 
มองผ่านกรณีสวนผักคนเมือง   
โดยคุณปกรณ์  เลิศ เสถียรชัย  นักวิจัย  สถาบันวิจัยสั งคม และ

บรรณาธิการหนังสือ   เรื่อง “ระบอบอาหาร” 

คุณปกรณ์  เลิ ศ เสถียรชั ย ได๎ รํ วมแลกเปลี่ ยนโดยการ เชื่ อมโยง

ประสบการณ์จริงจากการเยี่ยมชมและสัมผัสสวนเกษตรในเมืองกับเนื้อหาใน

หนังสือระบอบอาหาร ซึ่งพูดเรื่องอาหารกับทุนนิยม โลกาภิวัตน์  และยังได๎น า

ภาพยนตร์เรื่อง A Space Odyssey ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศเข๎ามาโยงด๎วย   

แนวคิดระบอบอาหารของ Phillippe McMichael พูดถึงใน 4 มิติ  มิติ

ทางด๎านเศรษกิจ มิติทางด๎านมนุษย์กับสังคม มิติทางเทคโนโลยี และมิติทางด๎าน

นิเวศวิทยา ความส าคัญของระบอบอาหารที่ก าลังเป็นอยูํในปัจจุบันคือ มิติ

ทางด๎านเศรษฐกิจมาครอบง ามิติด๎านอ่ืนไปหมด   เชํน บรรษัทขนาดใหญํหรือ

ผู๎ผลิตรายใหญํ ต๎องการสะสมทุน หรือ Capital accumulation ให๎มากขึ้น  ก็ใช๎

กระบวนการ Biophysical override คือการเข๎าไปสยบและแทนที่ทางกายภาพ

และชีวภาพ เชํน การใช๎ปุ๋ยจ านวนมาก การใช๎วิทยาศาสตร์ในการดัดแปลง

พันธุกรรมเพ่ือให๎เกิดความคุ๎มคําคุ๎มทุน  และใช๎กระบวนการปั่นราคาหรือก ากับ

ราคา Value override เข๎าไปจัดการ   ทั้งสองกระบวนการได๎สํงผลกระทบตํอ

วงจรหํวงโซํอาหาร ซึ่งการเกิดข้ึนในลักษณะนี้ได๎เข๎าไปเปลี่ยนมิติทางมนุษย์สังคม 

เปลี่ยนมิติทางเทคโนโลยี เปลี่ยนมิติทางด๎านนิเวศวิทยา ซึ่งมิติทางมนุษย์สังคมที่
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ได๎รับผลกระทบคือ De-peasantization นั่นคือคนเป็นชาวนาหรือเกษตรกร

น๎อยลง หลายสํวนถูกแทนที่ด๎วยเกษตรอุตสาหกรรม และหลายคนต๎องสูญเสีย

ที่ดิน เนื่องจากโดนยึด   

ในมิติด๎านเทคโนโลยี  มีมิติของ  Nutritionism คือโภชนาการนิยม 

หมายความวําเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข๎าไปเปลี่ยนอาหาร จากที่เราควรจะ

สังเกตคุณภาพของอาหารจากวัตถุดิบที่เห็น แตํปัจจุบันเราจะพลิกดูคุณภาพ

อาหารที่ฉลากด๎านหลังวํามีสารอาหาร แรํธาตุกี่อยําง แตํละอยํางมีเป็นปริมาณ

เทําไร  เป็นการลดรูปของอาหารลงมาเป็นแกํนแท๎หรือสารอาหารไมํกี่ตัว  

สิ่งเหลํานี้ท าให๎มนุษย์หํางจากอาหารที่เป็นจริง  มิติสุดท๎ายในเรื่องนิเวศวิทยา  

สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ Metabolic rift คือเกิดชํองทางหรือบาดแผลที่เรา 

เผาผลาญธรรมชาติ บาดแผลนี้ท าให๎มนุษย์กับธรรมชาติอยูํหํางกัน และแยกขาด

จากกัน  

ในหนังสือเลํมนี้ใช๎ค าวํา Regime เพราะวําผู๎แตํงต๎องการให๎เห็นความ

เชื่อมโยงระหวํางวิธีคิดกับกลไกเชิงสถาบันวํามาด๎วยกันและแยกขาดจากกันไมํได๎ 

ซึ่งวิธีคิดไปก าหนดวํากลไกเชิงสถาบันต๎องท าอะไร  และทุกกลไกเชิงสถาบันมา

สํงเสริมวิธีบางแบบ   เชํน วิธีคิดที่วํามองอาหารให๎เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แตํ 

อยํางเดียว    

โดยหลักแล๎ว Regime ครอบคลุมการไหลเวียนของอาหารและการซื้อ

อาหารทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนบางประเทศให๎กลายเป็นผู๎ผลิตอาหาร

รายหลักในราคาถูก อาหารราคาถูกนี้มีไว๎ปูอนให๎กับแรงงานที่ได๎คําจ๎างต่ า เพ่ือ
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แรงงานเหลํานี้จะได๎ไมํเรียกร๎องวํามีคําจ๎างต่ าจึงมีไมํพอกิน  กระบวนการอยํางนี้ก็

เกิดการกดคําจ๎าง ท าให๎นายทุนหรือผู๎ลงทุนมีสํวนเกิน (Surplus) ที่จะจัดเก็บเข๎า

ไปเป็นทุนสะสมเป็นวงจรเชํนนี้ไปเรื่อยๆ      

สิ่งเหลํานี้โยงกับการบริโภคอาหาร Food from nowhere ซึ่งถ๎า

แปลภาษาอาจารย์ประภาส ปิ่นตบแตํง คืออาหารไมํรู๎หัวนอนปลายเท๎า คือเรา 

ไมํรู๎วํามาจากไหน เชํนข๎าวถุง ที่อยุํในบรรจุภัณฑ์มาให๎เราหุง และกินเข๎าไปแตํเรา

ไมํรู๎วํามีความตํางกันอยํางไร โดยที่เราไมํรู๎วํามีมิติด๎านวัฒนธรรม มิติด๎าน

สุนทรียภาพ ความสุขในการกินคืออะไร มันหายไป กินอะไรก็เหมือนกันหมด  

อีกเรื่องคือเราขาดความคิดและความเชื่อมโยง  เรามองไมํเห็นการผลิต 

(production) กับการบริโภค (consumption) วําเชื่อมโยงกันอยํางไร ทุกวันเรา

เจออาหารทั้งสดและมีบรรจุภัณฑ์อยูํในซุปเปอร์มาเก็ตเลย     จากการพูดคุยกับ

คุณปริ๊นซ์ เจ๎าชายผัก แรงบันดาลใจของหลายคนที่มาปลูกผักมาจากการเป็น

พนักงานออฟฟิศ ท างานตั้งแตํเช๎าจดเย็นวันละประมาณ 8-9 ชั่วโมง ท าอะไรก็

กินกันตาย แล๎วเวลาอยากกินเมนูดีๆ หนํอยก็ไปในห๎าง ถํายภาพลงอินสตาแกรม 

เฟซบุ๏คส์   

เมื่อวงจรชีวิตที่วนซ้ าเชํนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ คนจะเริ่มถามวําอะไรคือชีวิต

ของตนเอง เกิด Re-peasantization คือบางคนยินดีที่จะกลับไปท าเกษตร ท านา  

คุณปริ๊นซ์เลําวําหลายๆ คนมาขอเข๎ามารํวมฝึกฝนเรียนรู๎ที่บ๎านเจ๎าชายผัก ด๎วย

เหตุผลวําอยากแสวงหาคุณคําบางอยํางในชีวิต คือเป็นโลกที่ไปพ๎นจากเหตุผลทาง

เศรษฐกิจ (Beyond economic reason)  อยํางคนที่ปลูกผักดาดฟูาหรือหลังคา
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ก็ไมํได๎หวังวําจะขายได๎ แตํเป็นวิถีชีวิตอีกอยํางหนึ่ง พอไปท าแล๎วเขาเห็นโลกอีก

แบบหนึ่ง ท าให๎โลกนี้มีความสุข มีมนต์ขลัง  (Re-enchantment) ความสุข

กลับคืนมา ไมํใชํแคํกลํองสี่เหลี่ยมของออฟฟิศ จึงเป็นการผลิตที่ต๎องใช๎ความ 

เอาใจใสํ พินิจพิเคราะห์ ความคิดในเชิงใครํครวญ มีเรื่องของความอดทน รอได๎ 

และดึงความรํวมมือ (Participation) จากหลายๆ ฝุายมารํวมกันได๎เป็นเครือขําย

กัน    ตั้งค าถามไปอีกเรื่องของชนชั้น ย๎อนความไปเรื่องอาหารที่ไมํรู๎หัวนอน

ปลายเท๎า  มีราคาถูก เพราะตั้งใจขายให๎กับแรงงานที่มีคําจ๎างต่ า  ค าถามคือกลุํม

แรงงานที่ได๎คําจ๎างต่ า หาเช๎ากินค่ า จะมีเวลาและที่ดินที่จะปลูกผักในเมืองหรือไมํ 

หากวําสํวนหนึ่งต๎องใช๎ความอดทน ใช๎เวลา และอีกสํวนคือต๎องมีปัจจัยเรื่องที่ดิน

อยูํด๎วย   

 

   

 

ภาพเปรียบเทียบด๎านซ๎ายให๎เห็นที่ดินวํางแถวสวนลุมไนท์บาร์ซาร์เกําที่มี

ฉากหลังเป็นตึกแถวถนนวิทยุ ปัจจุบันพ้ืนที่ตรงนี้ไมํได๎ใช๎งานแล๎ว นายทุนซื้อไป 
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พ้ืนที่ตรงนี้จึงวํางปรากฏเพียงต๎นไม๎สองต๎นนี้   พ้ืนที่ถูกใช๎เข๎าไปในวงจรการสะสม

ทุนขนาดใหญํ ภาพด๎านขวาเป็นรูปโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรที่กลายเป็นบุคคล

ส าคัญระดับประเทศทั้งวงการธุรกิจ การเมือง และอ่ืนๆ  แตํกายภาพที่ปรากฏ

ของโรงเรียนนี้ล๎อมรอบไปด๎วยตึกหมดเลย เห็นแสงตะวันน๎อยมาก  โอกาสที่

นักเรียนของโรงเรียนนี้จะสัมผัสดินจึงนับวําน๎อยมาก วิถีชีวิตที่เข๎าใกล๎สวนเกษตร

ในเมืองจึงหํางไกลเชํนกัน  ดังนั้น หากต๎องการเด็กที่มีวิธีคิดในเชิงวิเคราะห์ หรือ

ต๎องการคนที่คิดท าและอยูํใกล๎ชิดธรรมชาติ  ผู๎ที่ เกี่ยวข๎องกับนโยบายด๎าน

การศึกษาควรจะต๎องมองการศึกษามากกวําต าราในห๎องเรียนสี่เหลี่ยม แตํควร

มองห๎องเรียนธรรมชาติและชีวิตจริงด๎วย  จากประเด็นของภาพตัวอยํางนี้ถ๎า

วิเคราะห์แบบมาร์กซ์อาจเป็นเรื่องชนชั้นสํวนหนึ่งด๎วย และกลายเป็นเรื่อง

การศึกษาไมํสามารถจะเปลี่ยนวิธีคิดได๎    
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2001 A space odyssey เป็นหนังอวกาศที่คลาสสิค ที่สะท๎อนวําวิธีคิด

เป็นปัญหา ภาพนี้เป็นยานอวกาศที่มีพันธกิจส ารวจดาวจูปีเตอร์ หรือดาว

พฤหัสบดี ยานอวกาศนี้ถูกออกแบบให๎ดูคล๎ายหัวกะโหลก  และกระดูกสันหลัง 
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ในหนังเรื่องนี้ มนุษย์ตั้งใจสร๎างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ที่มี

ความเฉลียวฉลาดขึ้นมา แล๎วก็เชื่อวําความเฉลียวฉลาดนี้ ไมํมีทางล๎มเหลว แตํ

สุดท๎าย AI นี้ ที่มีความตั้งใจสร๎างให๎เหมือนมนุษย์ แตํพลาดจากความเป็นมนุษย์  

และสร๎างความล๎มเหลวมากมายหลายอยํางเกิดขึ้น คนก็ตายเกือบหมด   ค าถาม

คือแคํหัวกับกระดูกสันหลังเพียงพอหรือไมํที่จะสร๎างการคิดให๎กับมนุษย์  เพราะ

เป็นการคิดท่ีปราศจากอวัยวะ การคิดที่ปราศจากสัมผัส   

ในภาพยนตร์นี้ยังมีฉากตอนเริ่มต๎นที่พูดถึงมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการยังเป็น

Ape อยูํ อาหารคือลําอะไรได๎ก็กิน แล๎วฉากก็ตัดสูํโลกอนาคต  ในหนังพยายาม

สมมติวํามนุษย์คนนี้อยูํบนฉากในจินตนาการ    คือให๎มนุษย์คนนี้เห็นธรรมชาติ

ของสังสารวัฏคือ การเกิด แกํ เจ็บ ตาย และเห็นตัวเองกลับมาเกิดใหมํ  แตํ

อาหารสังเคราะห์ในฉากก็ยังคงอยูํไมํสูญสลายไป  วิวัฒนาการในตอนแรกคนก็กิน

อาหารดิบๆ แบบลิง แล๎วพอเป็นยุคอวกาศก็เปลี่ยนเป็น Nutrient food ที่

สังเคราะห์มาเป็นสารอาหารแล๎ว   ขณะที่ ในโลกจินตนาการ กลายเป็นวํา 

อาหารเป็นอาหารจริงๆ  ในหนังก็บอกวําการคิดเชิงเหตุผล เชิงเทคโนโลยี  เชิง

เครื่องมือ (Instrumental rationality) วําจุดหมายปลายทางคืออะไร จะเข๎าไปสูํ

จุดหมายได๎อยํางไร คือมนุษย์คิดแตํวําจะสร๎างเครื่องมืออยํางไร สร๎างวิธีการ

อยํางไร ในท๎ายสุดเมื่อมนุษย์ไปอยูํในโลกจินตนาการที่ต๎องไตรํตรอง ในเรื่องของ 

Reflexive rationality ความคิดในเชิงใครํครวญ ครุํนคิด พินิจ ตั้งค าถามวําชีวิต

นี้เราเกิดมาท าอะไร เราอยูํกับอะไร เราจะมีจุดมุํงหมายอยํางไร  มันกลายเป็น

เรื่องของระบอบอาหาร Food Regime    
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หากเราต๎องการพ๎นจากวิธีคิดที่เอาเศรษฐกิจมาเป็นตัวน า หรือวิธีคิดเชิง

เทคโนโลยี  เราต๎องคิดเรื่องคุณคําใหมํ เราต๎องเห็นอาหารเป็นมากกวํา Nutrition 

สิ่งกินกันตาย หรือเราต๎องมองเหมือนเราเข๎าไปสัมผัสรสอยํางไร สัมผัสกลิ่น

อยํางไร  ถ๎าเรามองให๎ไกลกวําอาหารและรสชาติบนจานนั้นได๎ เราก็จะรู๎วําอาหาร

มีที่มาที่ไปอยํางไร กวําพืชจะโตขึ้นมาเป็นอยํางไร อะไรคือชีวิต อะไรคือสิ่งที่เรา

จะเข๎าไปสัมผัสเรียนรู๎แล๎วก็จะมาเปลี่ยนวิธีคิดของเรา   Take this  body of 

wisdom   -being in the world   เชํนเดียวกับฉากในหนังที่เอเลี่ยนมายึดยาน

ล าใหญํ วิงวอนร๎องขอให๎รับรํางของมนุษย์อวกาศคนนี้ที่ลํองลอยอยูํกลับเข๎าไป

ด๎วย   ฉากนี้สะท๎อนให๎เห็นวําความคิดที่มีแตํหัวอยํางเดียวนั้นไมํสามารถถึง

จุดหมายได๎ แตํต๎องมีตัว Body ด๎วย  เชํนเดียวกับความรู๎ที่ปราศจากรํางกายไมํ

สามารถน าไปสูํความส าเร็จอะไร    

ความรู๎ที่มีสัมผัส ความรู๎ที่ประกอบด๎วยอารมณ์  ความรู๎ที่รู๎สึกถึงการ

เติบโต การเสื่อมสสลาย  การเกิดแกํเจ็บตาย ความรู๎นี้อยูํในตัวเรา แตํความรู๎ 

แบบนี้ไมํมีทางเกิดขึ้นได๎ในระบบการศึกษา อยํางที่โรงเรียนก็จะสร๎างตึกล๎อมรอบ

พ้ืนที่ทั้งสี่ด๎าน ตึกท าให๎เด็กไมํเห็นแสงเดือน แสงตะวัน  เด็กก็จะกลายไปเป็น

นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลส าคัญในวงการตํางๆ ที่มองไมํเห็นธรรมชาติเพราะสังคม

ที่หลํอหลอมเด็กมานั้นหํางไกลหรือแปลกแยกจากธรรมชาติจึงเป็นเรื่องยากที่จะ

มองเห็นหรือตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ     

สรุปวํา สวนผักในเมืองเป็นตัวจุดประกายวําเราควรจะคิดไกลกวํานี้ 

คิดถึงเรื่องการศึกษา เราควรสร๎างวิธีคิดใหมํอยํางไร  ความคิดในเชิงเศรษฐกิจที่

ครอบง าระบอบอาหารเป็นสิ่งส าคัญ จะเห็นได๎วําเครือขํายสวนผักในเมืองไมํใชํ
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กิจกรรมที่ท าแคํความสนุกสนาน  หากแตํประสบการณ์ของเครือขํายสวนผัก 

ในเมืองที่บอกเลําแบํงปันนั้นสะท๎อนวิธีการเลําเรื่อง วิธีดึงกลุํมคนที่สนใจ เป็น

เรื่องของจิตใจ การเรียนรู๎ การสร๎างเครือขําย การเติบโตไปด๎วยกัน  การเติบโตนี้

เป็นไปไมํได๎ ถ๎าเราไมํเรียนรู๎วิธีคิดแบบใหมํ โดยเราต๎องไมํคิดแบบแยกสํวน คิด

อยํางไรให๎ตัวอยูํใกล๎สิ่งแวดล๎อม อยูํใกล๎ความเปลี่ยนแปลง   
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3.6 “ท าเองก็ได้” ในฐานะแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการส่งเสริม
กสิกรรมแบบไทย   
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ ท่ีปรึกษาสถาบันวิจัยสังคม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา กลําววําการบรรยายของ Prof. Jurgen 

ท าให๎เข๎าใจในความแตกตํางระหวําง Urban farming  และ Urban agriculture 

และสรุปวําทั้งสองก็เป็นการท าเกษตรและมีผลผลิต  แตํอยํางแรก เราสามารถท า

เองได๎งํายมาก ซึ่งเข๎ากับความคิดของคนสมัยนี้ที่ชอบอะไรที่ Do-it-Yourself 

หรือ DIY และเรํงดํวนทันใจ (instance)   
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หัวเรื่องที่จะพูดวันนี้   DIY  หรือท าเกษตรเมืองด๎วยตนเอง ต๎องการ

สื่อสารวําท าอยํางไรให๎เกษตรเมืองก๎าวไปสูํความยั่งยืน  ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของ

การพัฒนาเมือง  โดยมีความเชื่อในคุณคําของเกษตรอินทรีย์   ปัจจุบันพ้ืนที่

เกษตรอินทรีย์อยูํในเมือง  (Build up area) และเมืองจะมีสภาพแวดล๎อมที่เกิด

จากมนุษย์เป็นสํวนใหญํ   ไมํวําจะมีชานเมือง (Semi fringe suburb หรือ 

Outer) ด๎วยหรือไมํก็ตาม  

ในบริบทของเราในวันนี้  มีกรอบค าถามในงานวิจัยวํา ถ๎าเรามีพ้ืนที่ที่จะ

ท าการวิจัยในศาสตร์ที่เราสามารถจับต๎องได๎ เราก็ไปชานเมือง ที่เราสามารถท า

เกษตรอินทรียไ์ด ๎จะเห็นได๎วําถ๎าเกษตรเมืองเป็นวิถีที่พ่ึงตนเองของคนเมือง  เป็น

อาหารที่ดีและคุณภาพของเมือง ชํวยลดมลภาวะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ชํวยลดการ

ปลํอยก๏าซ  แตํสถานการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันพ้ืนที่เมืองมีแนวโน๎มบุกไปใน

พ้ืนที่เกษตรกรรม และยังไมํหยุดการแผํขยาย  โดยเฉพาะทางด๎านเหนือและ

พัฒนาไปตามเส๎นทางคมนาคม   

พ้ืนที่เกษตรหรือพ้ืนที่สีเขียวใกล๎เมืองกรุงเทพฯ อยํางพ้ืนที่บางกะเจ๎ามี

บริบทที่นําสนใจ  คือเป็นคุ๎งแมํน้ า มีพ้ืนที่สีเขียวแบบเป็นกลุํมก๎อนที่หาไมํได๎ 

อีกแล๎วในเขตเมือง  หลายคนพูดวําจะต๎องเก็บรักษาบางกะเจ๎าไว๎     แตํจะท า

อยํางไรที่จะให๎คนบางกะเจ๎าอยูํได๎อยํางคนบางน้ าเปรี้ยว เพ่ือเป็นปอดของคน

กรุงเทพฯ อยํางยั่งยืน   

ปัจจุบันแม๎บางกะเจ๎าจะยังเป็นพ้ืนที่สีเขียวผืนใหญํที่อยูํใกล๎เมือง ยังคง

ผลิตอาหารการเกษตรเลี้ยงเมือง แตํก็เริ่มเห็นแนวโน๎มวําพ้ืนที่นี้ก าลังถูกเจาะจาก
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เส๎นทางคมนาคม  ตอนนี้นั่งเรือห๎านาทีก็ถึงแล๎ว  พ้ืนที่สีเขียวผืนใหญํผืนสุดท๎าย 

จึงนําเป็นหํวง  ต๎องท าอยํางไรจึงจะรักษาบางกะเจ๎าไว๎ได๎   ในเมื่อพ้ืนที่เขียวลาย

ตามก าหนดของผังเมืองนั้น เกษตรกรผู๎อยูํอาศัยในพ้ืนที่ไมํสามารถท าเกษตรได๎

อยํางสงํางาม (Dignity)  ราคาที่ดินข้ึนโดยไมํอิงราคากลาง   สรุปแล๎วพ้ืนที่สีเขียว

ถูกบุกรุกจากนโยบายการพัฒนาเมือง  การลงทุน ฯลฯ 

ในที่นี้ขอยกตัวอยํางโคลงนิราศนรินทร์ สมัยอยุธยา  

โอ๎ศรีเสาวลักษณ์ล้ า  แลโลม โลกเอย  

แม๎วํามีก่ิงโพยม    ยื่นหล๎า  

แขวนขวัญนุชชูโฉม    แมกเมฆ ไว๎แมํ  

กีดบํมีกิ่งฟูา    ฝากน๎อง นางเดียว  

 

ในท านองเดียวกัน ถ๎าเราจะรักษาพ้ืนที่เกษตรไว๎  เราต๎องฝากไว๎กับ

เกษตรกร  ในงานวิจัยนี้จึงได๎เสนอทางเลือกวําถ๎าไมํท าสวนผักในเมือง จะขอไป

ท าการเกษตรในพ้ืนที่บางกะเจ๎าได๎หรือไมํ  โดยมีการสร๎างข๎อตกลงกับเกษตรกร

ท๎องถิ่น คนในพ้ืนที่ก็สนใจวําถ๎าจะรับคนเมืองให๎มาใช๎พ้ืนที่ของเขาก็ได๎แตํก็ต๎อง

ได๎รับคําตอบแทนในการเชําพ้ืนที่และคําวิทยากรในการสอนการท าเกษตรให๎กับ

คนเมือง ซึ่งก็เป็นโอกาสดีในการแบํงปันประสบการณ์ของคนเมืองกับเกษตรกร

ตัวจริงในพ้ืนที่    จากโจทย์แนวคิดดังกลําว ถ๎าเกษตรกรในพ้ืนที่อยูํได๎ ก็จะ

สามารถรักษาพ้ืนที่เกษตรไว๎ได๎    
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4. ประเด็นแลกเปลี่ยน 
จากการเดินทางส ารวจพ้ืนที่สวนผักคนเมืองและการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ของผู๎เข๎ารํวมเสวนา นักวิจัย อาจารย์และวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิใน
ประเด็นเกษตรในเมือง/สวนผักคนเมืองกับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ -สังคมใน 
เมืองใหญํ สามารถสรุปประเด็นส าคัญๆ จากการแลกเปลี่ยนได๎ดังนี้ 

ปัจจุบันเกษตรในเมืองอาจจะยังไม่สามารถเลี้ยงคนในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลได้ แตํก็มีแนวโน๎มความเป็นไปได๎ที่เกษตรในเมืองจะสามารถสร๎าง
ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงระบบนิเวศให๎กับคนเมืองได๎ในอนาคต  ข๎อมูลจาก
การรวบรวมสถิติคนปลูกผักในเมืองเฉพาะที่ผํานโครงการสวนผักคนเมืองในชํวง 
6 ปี  พบวํา โครงการสวนผักคนเมืองสามารถสนับสนุนการใช๎พ้ืนที่ขนาดเล็กท า
สวนผักในเมืองเห็นเป็นรูปธรรมมากมาย  กลุํมคนที่มารวมกันในโรงเรียน ใน
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ชุมชน ในบริษัท รวม 154 พ้ืนที่ เกิดคนปลูกผักประมาณ 5,000 คน ในเมือง 
และอีก 4,000 คนที่ได๎แบํงปันผลผลิตจากแปลงผักไปรับประทาน มีพ้ืนที่ที่เกิด
จากเกษตรในเมืองทั้งหมดประมาณเกือบๆ 30,000 ตารางเมตร  และในแตํละปี
มีการอบรมให๎คนเมืองที่สนใจทั่วไปอยากปลูกผักเข๎ามาอบรมปีละ 2,000 คน 
ผํานไป 6 ปี ขณะนี้ก็นําจะมีประมาณ 10,000 คนแล๎ว และมีการติดตามวํามีคน
ที่ผํานการอบรมแล๎วกลับไปปลูกผักในพ้ืนที่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญํก็แล๎วแตํใน
พ้ืนที่บ๎านของตนเองประมาณร๎อยละ 60  และมีเครือขํายอ่ืนๆ ที่มารํวมเรียนรู๎ 
เข๎ารํวมกิจกรรมไปรํวมเรียนรู๎ปลูกผัก แตํอาจยังไมํมีการเก็บข๎อมูลที่ชัดเจน    

จากสมาชิก 154 โครงการ พบวําข๎อมูลการพ่ึงตนเองด๎านอาหารจาก

แปลงผัก ในชํวง 2-3 ปีแรก ระดับการพ่ึงตนเองเรื่องอาหารอยูํที่ประมาณร๎อยละ 

30 เทํานั้น แตํวําในปีที่ 3  ปีที่ 4 ขยับเป็นร๎อยละ 40-50 แตํที่สูงที่สุดที่สามารถ

พ่ึงตนเองได๎ อยูํที่ประมาณร๎อยละ 80-90  ซึ่งตัวเลขเหลํานี้เพ่ิมขึ้นทุกปีๆ  โดย

โครงการสวนผักคนเมืองก็มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงและขยายแนวคิดการท าสวน

เกษตรในเมืองกับชานเมืองด๎วย  เนื่องจากยังมีพ้ืนที่เกษตรที่เหลืออยูํ กับพ้ืนที่ 

รกร๎างวํางเปลําอีกมากมายที่ยังไมํถูกน ามาท าประโยชน์เพื่อเกษตรในเมือง   

ประเด็นสวนผักคนเมืองนี้มีหลายมิติ ไมํใชํแคํมิติอาหารหรือการปลูก
ผักในเมือง แตํมีเรื่องความสุนทรีของชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคม ความมั่นคง
ทางอาหาร  การใช๎พ้ืนที่ในเมือง การวางผังเมือง พ้ืนที่รกร๎างวํางเปลําที่น ามาใช๎
ประโยชน์ได๎ ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นของสังคมพืชและสัตว์ เชํน 
นก แมลงขนาดเล็ก การสื่อสารที่มี เยื่อใยระหวํางคนกับธรรมชาติ  การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติถึงความเข๎าใจวําสิ่งที่เป็นอาหารนั้นมีความซับซ๎อนมีความ
ยาก ไมํใชํงํายๆ ยิ่งอาหารที่มีคุณภาพปลอดสารพิษก็ยิ่งยากเข๎าไปใหญํ  จึง
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จ าเป็นต๎องให๎ก าลังใจเกษตรกรผู๎ผลิต และการลงมือท าด๎วยตนเองท าให๎เข๎า ใจ
เกษตรกรและอาหารมากข้ึน  ไมํแยกผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคออกจากกัน ซึ่งถ๎าบทบาท
นี้เกิดขึ้นก็จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในเมืองกับชนบทมากขึ้น เข๎าใจกัน
มากขึ้น ไมํใชํมองเพียงวําเกษตรกรคือผู๎ผลิต เพราะแตํเดิม การเกษตรกรรมไมํใชํ
แคํผู๎ผลิต  เกษตรกรรมคือวัฒนธรรม ไมํใชํแคํการผลิตอาหาร  การผลิตในภาค
เกษตรกรรมคือวิถีชีวิตของเกษตรกร เกี่ยวพันกับเรื่องธรรมชาติ  

เงื่อนไขทางกายภาพของอาคารนั้นมีความส าคัญและซับซ๎อนส าหรับ
การท าสวนบนอาคาร  เนื่องจากมีความแตกตํางระหวํางการปลูกบนพ้ืนดิน    
(Ground gardening) ปลูกบนดาดฟูา (Vertical gardening) ปลูกบนหลังคา 
(Roof top gardening) จึงมีความจ าเป็นต๎องค านึงถึงเรื่องเงื่อนไขของอาคาร   
ความเสี่ยง การเข๎าถึง โดยเฉพาะสวนบนดาดฟูาและสวนบนหลังคายิ่งมีข๎อจ ากัด
มากกวําสวนบนดิน จึงเป็นความท๎าทายให๎ต๎องค านึงถึงการออกแบบที่มีข๎อจ ากัด
ของโครงสร๎างอาคาร  บรรจุภัณฑ์ ที่มีความเป็นไปได๎ในการใช๎บนสวนดาดฟูา  
ข๎อจ ากัดเรื่องการใช๎น้ าทางธรรมชาติ เชํนน้ าฝน  ซึ่งจากประสบการณ์ของยุโรป
พบวําไมํงํายนักที่จะเก็บกักน้ าฝนส าหรับการท าสวนผักบนดาดฟูา ลานจอดรถ 
เป็นต๎น  

อยํางไรก็ดี จากประสบการณ์ของคนปลูกในเมืองในปัจจุบัน รวมถึงจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับการท าสวนผักในเมืองทีม่ีมากข้ึน จึงมีคนปลูกผักในเมืองที่ได๎ลอง
ผิดลองถูก มีเทคนิคตํางๆ มากจนสามารถน าความรู๎ตํางๆ ส าหรับการท าสวนผัก
ในเมืองมาแบํงปัน  เชํน คูํมือการท าสวนผักดาดฟูาของอาจารย์ทัศนีย์ เขตหลักสี่ 
บอกวิธีค านวณการรับน้ าหนักพ้ืนที่หลังคาดาดฟูา  เทคนิควําต๎องท าอยํางไร แบบ
ไหน แตํละท่ีก็ไมํเหมือนกัน   
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ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารแตํมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพอาหาร   จากรายงานของกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม คาดวํา ในอีก
ไมํกี่ปีข๎างหน๎า วิถีเมืองจะรุกเข๎าสูํพ้ืนที่ชนบทมากขึ้น  ปัจจุบัน วิถีการบริโภคคน
ชนบทตอนนี้ก็เหมือนคนในเมือง  คนรุํนหนึ่งจะรู๎สึกวําได๎กินอาหารที่หลากหลาย  
และในปัจจุบันเส๎นแบํงระหวํางเมอืงกับชนบทยากท่ีจะท าให๎ชัดเจน  

ยิ่งมีการเปิดเสรีการค๎ามากขึ้น ถนนหนทางที่เข๎าสูํ ได๎เปลี่ยนแปลงไป
มาก และในอนาคตความเป็นเมืองที่มากขึ้นก็จะรุกพ้ืนที่เกษตรไปคํอนข๎างมาก 
จึงเป็นเรื่องที่นําคิดวําคนในเมืองกับชนบทจะอยูํกันอยํางไร  อีกประเด็นส าคัญคือ
เมืองต๎องท าหน๎าที่ของเมืองเอง ไมํ ใชํวําคนใน เมืองมาท างานแล๎วก็ เข๎า
ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร์มาเก็ตคือจบ วิถีชีวิตของคนนําจะมีคุณคําอะไรมากกวํา
ที่เป็นอยูํอยํางนั้น  การที่คนหันมาสนใจการเกษตรในเมืองมากขึ้นแสดงให๎เห็นวํา
มีความไมํสมดุลอะไรบางอยําง  

การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองนั้นมีประโยชน์มากมาย 
ความหลากหลายทางชีวภาพจะควบคุมหรือจัดการปัญหาหลายอยําง  เชํน 
แมลงปอกินยุงวันละ 30-100 ตัว  แทนที่เราจะต๎องใช๎สารเคมีปูองกันภาวะ
ไข๎เลือดออกระบาด  นี่เป็นผลพลอยได๎จากการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมือง   คนที่อยูํเมืองหลวง เมืองใหญํ เชํน กรุงเทพฯ มองวําที่นี่ไมํมีธรรมชาติ
อะไรเหลือแล๎ว ความจริงกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีนกหลากหลายที่สุดแหํง
หนึ่งในโลก กวํา 200 ชนิด ปัจจุบันที่เคยมีบันทึกมีมากถึง 300 ชนิดด๎วยซ้ าไป  
โดยเฉพาะนกอพยพท่ีผํานเข๎ามา เพราะฉะนั้นการรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมืองได๎ก็มี
ประโยชน์หลายอยํางมาก  การใช๎ทรัพยากร การตระหนักรู๎ สํวนใหญํกระจุกตัว
อยูํในเมือง ถ๎าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงคนที่อยูํในเมืองให๎เห็นความส าคัญของ



 

75 

ความหลากหลายทางชีวภาพได๎ ก็จะท าให๎การขับเคลื่อนนโยบายโดยรวมมี
ประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบความส าเร็จมากข้ึน   

เราควรย้อนกลับมาใช้ชนิดพันธุ์ที่เป็นพื้นถิ่น    ถ๎าย๎อนกลับมาดูต ารับ
อาหารพ้ืนบ๎าน เราจะพบวําอันที่จริงแล๎วมีผักอีกมากที่สูญหายไป และที่คนไมํรู๎
วํากินได๎หรือกินอยํางไร  เรามีพืชผักกินได๎มากมาย นี่คือข๎อได๎เปรียบของ 
เมืองร๎อนอยํางประเทศไทย เราไมํจ าเป็นต๎องกินพืชเมืองหนาวหรือพืชผัก
ตํางประเทศ เชํน บล็อคโคลี แครอท  ถ๎าเราย๎อนกลับมาใช๎ชนิดพันธุ์ที่เป็นพ้ืนถิ่น  
ก็จะท าให๎คนรู๎สึกวําเป็นของพิเศษ และผักหลายๆ อยํางในบ๎านเราไมํต๎องรดน้ า
ด๎วยซ้ าไปถ๎าเป็นพืชผักที่ขึ้นตามธรรมชาติ  เพียงแตํต๎องท าให๎คนได๎เรียนรู๎และ
รู๎จักวํารอบตัวยังมีธรรมชาติ มีใบไม๎ผลไม๎บางอยํางรักษาโรคได๎ ไมํต๎องพ่ึงยาแผน
ปัจจุบัน  เพราะเราเข๎าใจตนเองมากขึ้นวําสิ่งที่เราเป็นคืออะไร  เพียงแตํเรา
สังเกตรํางกายเราเองวํา ตอนนี้เราร๎อน ตอนนี้เราเย็น เราปรับสมดุลรํางกาย เรา
เข๎าใจปัจจัยสี่เข๎าใจตนเองมากขึ้น รํางกายก็สามารถเยียวยาตนเองได๎ 

ประเด็นเรื่องการปลูกผักในเมืองอาจจะเริ่มที่ความเป็นมนุษย์ที่โหยหา
ธรรมชาติ    จริงๆ แล๎ว การท าสวนผักคนเมืองอาจจะไมํได๎เริ่มที่การอยากกินผัก
หรือมีแหลํงอาหารอินทรีย์  แตํอาจจะเริ่มที่ความเป็นมนุษย์ที่โหยหาธรรมชาติ  
อยากเข๎าไปสัมผัสธรรมชาติ  จึงเริ่มด๎วยการปลูกพืชชนิดใดกํอนก็ได๎ แรกๆ  
บางคนอาจปลูกไม๎ประดับ ซึ่งท าให๎ได๎อยูํกับธรรมชาติ แล๎วหลังจากนั้นก็จะขยับ
ไปสูํการปลูกพืชอาหาร  มุํงสูํความยั่งยืนคือการปลูกเพ่ือเป็นแหลํงอาหาร  และ
คิดตํอวําเราจะปลูกอะไรกินได๎ เราจะใช๎น้ า อะไรรดพืชผัก   และเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์โดยการลองผิดลองถูกจากห๎องเรียนธรรมชาติด๎วยการลงมือท าจริง    
แม๎จะมีคูํมือเทคนิคที่น ามาแบํงปันและแพรํหลายมากขึ้น แตํธรรมชาติคือความ
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หลากหลายไมํมีค าวําสูตรส าเร็จ คนท าเกษตรในเมืองจะเรียนรู๎ด๎วยตนเอง มีการ
ตั้งค าถามกับตนเอง  แตํไมํโดดเดี่ยวในการหาค าตอบหรือทางเลือก เพราะ
นวัตกรรมตํางๆ จะคํอยๆ ผุดขึ้นมากลายเป็นองค์ความรู๎ของคนเมือง แล๎วถูก
น ามาแลกเปลี่ยนแบํงปันกัน  และแม๎แตํเด็กๆ ก็มีความคิดในเรื่องการท าอาหาร   
เราไมํจ าเป็นต๎องบังคับให๎เด็กชอบปลูกหรือกินผัก แตํควรสอนให๎เขาลงมือท าหรือ
อยูํใกล๎ชิดกับธรรมชาติ และสิ่งเหลํานี้จะเติบโตไปกับตัวเด็กโดยธรรมชาติ  
โครงการสวนผักคนเมืองบอกเราวํา  “ปลูกผักแตํได๎มากกวําผัก”  

ผลพลอยได้จากการท าสวนผักดาดฟ้าคืออุณหภูมิในบ้านที่ลดลง เชํน

กรณีบ๎านทาวน์เฮ๎าส์ที่มีความร๎อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ แตํหลังจากปลูกผักได๎ 

2-3 เดือน พบวําอุณหภูมิในบ๎านลดลง เหมือนกับมีฉนวนกันความร๎อน  

นอกจากนั้นยังมีผลพลอยได๎อ่ืนๆ ที่ท าให๎จัดการสมดุลชีวิตของคนเมืองได๎ดียิ่งขึ้น  

เชํน เมื่อปลูกผักคําน้ าเพิ่มขึ้น ก็ต๎องคิดเรื่องการประหยัดน้ า ก็ออกแบบน าน้ าที่ใช๎

จากครัวเรือนที่ปกติจะปลํอยทิ้งไปให๎หมุนเวียนกลับมาใช๎ใหมํ และเลือกใช๎

ผลิตภัณฑ์เชํน แชมพูหรือสบูํที่ท ามาจากธรรมชาติ  เพ่ือน าน้ าทิ้งจากครัวเรือนไป

รดผักได๎อยํางมั่นใจ  หรือแม๎แตํเรื่องความสัมพันธ์ในหนํวยงานหรือองค์กรที่ได๎

ทดลองปลูกผักในเมืองพบวํา ความสัมพันธ์แนวดิ่งในลักษณะของหัวหน๎ากับ

ลูกน๎องเป็นไปในแนวราบมากขึ้น เพราะคนในแตํละกลุํมแตํละระดับมาท างานใน

ระนาบเดียวกันโดยการปลูกผักลงแปลง  

การมีโอกาสลงมือท าเกษตรจริงๆ  ท าให้เรารู้สึกกลมกลืนกับตัวเอง 

และเราก็เริ่มคิดแก๎ไขปัญหาอะไรบางอยํางด๎วยตนเอง   ระบบการศึกษาของ 

บ๎านเราไมํได๎ถูกสอนให๎คิด แตํเราเริ่มคิดลองผิดลองถูกด๎วยตนเองเมื่อท าสวนผัก
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ในบ๎านของเราเอง   การท าสวนผักเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่เปิดให๎คนเข๎าถึง

ศักยภาพของตนเอง ไมํแตํเฉพาะเรื่องการเข๎าถึงแหลํงอาหาร แหลํงน้ า แตํ เป็น

เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว การเข๎าถึงเข๎าใจธรรมชาติบางอยํางของการตาย

และการเกิด  ครอบครัวได๎มีเวลาอยูํด๎วยกัน   สวนผักในบ๎านกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูด

เด็กให๎ใช๎เวลาอยูํตรงนั้นโดยไมํต๎องใช๎เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นความ

มหัศจรย์ของธรรมชาติที่ให๎กับชีวิต ท าให๎เรามีความภูมิใจในตนเองและรู๎สึกมั่นใจ

ที่จะท าอะไรบางอยํางมากกวําที่เราเคยคิดวําเราท าได๎ สิ่งส าคัญคือเราต๎องเปลี่ยน

ความคิดจากการมองคนและการท าสวนแบบแยกสํวน แล๎วมองคนแบบองค์รวม 

ไมํใชํในลักษณะของผู๎ผลิต ผู๎บริโภค เป็นลักษณะที่มีมิติความต๎องการทางกาย 

ความต๎องการทางจิตใจ ทางจิตวิญญาน  

แนวคิด DIY ให้คนเมืองเข้ามาเช่าใช้พื้นที่เกษตรอาจจะแก้ปัญหาการ

ขยายตัวของเมืองและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ได้บ้าง เชํน พ้ืนที่บางกะเจ๎าที่

อาจจะแบํงให๎คนเมืองมาท าในลักษณะ Allotment garden     หากเป็นไปได๎ ก็

จะมีการรักษาคุณคําของประโยชน์พ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่สีเขียว และสร๎าง

ความมั่นคงตํอวิถีเกษตรกร  พ้ืนที่บางกะเจ๎าและเกษตรกรในพ้ืนที่ยังมีศักยภาพ

และต๎นทุนที่พิเศษอยูํอีกมาก ดังนั้น ควรมีการสํงเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตร  

การสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยท๎องถิ่นบริหารจัดการเอง ฯลฯ 

เกษตรในเมืองและสวนผักคนเมืองสามารถจะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ

และท าให้คนมารวมกันได้  โดยอาจจะมีความรํวมมือในแงํของสถาบัน องค์กร 

หนํวยงาน   ความรํวมมือระหวํางพ้ืนที่สีเขียว ความรํวมมือที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาพที่

ลึกและกว๎างมาก   ซึ่งควรมีการพูดคุยเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให๎ 
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มากขึ้น และไมํเพียงเป็นหน๎าที่ของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเทํานั้น  

แตํหากมีการสํงตํอการท าศึกษาวิจัยไปยังศูนย์เรียนรู๎สวนเกษตรในเมือง เชํน บ๎าน

เจ๎าชายผัก สวนดาดฟูาบ๎านรังษี เป็นต๎น  ก็จะท าให๎เห็นประเด็นยํอยๆ อีก

มากมาย   

ขณะนี้เราก าลังเผชิญหน๎าวําเมืองในอนาคตมีรูปแบบอยํางไร เราก าลัง

พูดถึงพ้ืนที่เปิดกับพ้ืนที่สีเขียวที่ต๎องสร๎างขึ้นมา  สาธารณชนต๎องมาชํวยดูเรื่อง

การตัดสินใจ การออกแบบ ธรรมาภิบาลแบบใหมํ การมีวิสัยทัศน์ตํอเมืองใน

อนาคต  เราจะต๎องท างานเชิงวิสัยทัศน์ให๎มากขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการ

ด าเนินงานเป็นโครงการน ารํองอยํางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีศักยภาพมากมาย มีพ้ืนที่สีเขียว  

ส าหรับการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายในอนาคต  เมืองจะเป็นอยํางไร

ในอนาคต ทุกคนควรมีสํวนรํวมและในฐานะนักวิจัย นักการศึกษา  เราสามารถ

ศึกษาและให๎ข๎อเสนอแนะได๎  และในฐานะที่เราต๎องท างานในเรืองความรู๎ ความ

เชื่อ  จึงจ าเป็นต๎องมีความรู๎มากขึ้น ท าให๎การตัดสินใจมีความยืดหยุํนและมี

ทางเลือกท่ีดีมากขึ้น   

ในกรณีพ้ืนที่สีเขียว เกาะเกร็ดและบางกะเจ๎านั้นมีความแตกตํางกัน และ

เป็นบริบทที่นําสนใจมากวําในปีนี้บางกะเจ๎ายังอยูํ  ขณะเดียวกันก็จะต๎องศึกษา

ความเปราะบางและอํอนแอ  ทั้งหมดนี้เราต๎องมีข๎อเท็จจริงมากขึ้น เพ่ือมีข๎อเสนอ

ที่ดีให๎กับผู๎ก าหนดนโยบาย   นอกจากนั้น  สังคมปัจจุบันมีประเด็นความขัดแย๎ง

เกิดขึ้นมากมาย เราจ าเป็นต๎องรู๎เรื่องเหลํานี้เพราะเป็นเรื่องของสํวนรวมที่ต๎อง
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ประสานความรํวมมือ โดยเริ่มต๎นจากอะไรที่เป็นรูปธรรม ไมํต๎องตั้งความหวังสูง   

เริ่มจากเรื่องการศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานของศักยภาพที่ดี มหาวิทยาลัยก็มีศักยภาพ

หลายอยําง เราสามารถเรียนรู๎ สร๎างพัฒนาการเชิงบวก เชํนเดียวกับการท า 

สวนผักในเมืองที่สามารถใช๎ความรู๎หลักวิชาการมารองรับหรือสนับสนุนได๎  

สรุปท้ายคือสวนผักคนเมืองมีมิติที่หลากหลายมาก  และเป็น

กระบวนการที่มาจากข๎างลําง ภาคประชาสังคม ชุมชน หรือแม๎แตํบุคคล ขณะนี้

แตํละก๎าวของสวนผักในเมืองมีรากการพัฒนามาจากระดับลําง/ภาคประชาชน 

แตํยังพัฒนาไมํถึงระดับบน   เพราะฉะนั้น การมองเรื่องกระบวนการนโยบาย 

องค์รวมที่จะชํวยสนับสนุนนั้นเป็นสิ่งส าคัญ   

ที่ผํานมาหลายหนํวยงานมองเรื่องของบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบเป็น

เรื่องสํวนบุคคลหรือหนํวยงาน  ไมํได๎มีวิสัยทัศน์รํวมในการประสาน สํงเสริม หรือ

สนับสนุน  เชํนกรณีที่บางคณะหรือสถาบันหรือหนํวยงานที่อาจมีภารกิจ การ

เรียนการสอน การอบรม การวิจัยเกี่ยวข๎องกับเรื่องพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ 

สีเขียวโดยตรง  แตํไมํมีการประสานความรํวมมือกัน เนื่องจากขาดการมองใน 

มุมลึกและกว๎าง  เครือขํายคนท าสวนผักในเมือง รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัยจึง

จะต๎องชํวยกันหาค าตอบในความเป็นไปได๎ในการที่จะขยายวงสวนผักคนเมือง

แล๎วไปเชื่อมตํอกับสํวนอ่ืนๆ มากขึ้น  มีการบูรณาการ การข๎ามศาสตร์ การ

พยายามชักชวนคนจากคณะตํางๆ มาท างานรํวมกัน  สวนผักคนเมืองอาจจะมี

คุณูปการในด๎านอ่ืนๆ อีกมากมายตํอไป   
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ภาคผนวก : ก าหนดการเสวนานานาชาติ 

เกษตรในเมือง/สวนผักคนเมืองกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ-สังคมในเมืองใหญ่ 

 
อังคารที่ 20 ธันวาคม 2559  เดินทางลงส ารวจสวนผักคนเมือง 
8.00  นัดหมายกันที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8.00 -  12.00 เดินทางไปยังสวนผักคนเมือง พูดคุยกับกลุํมคนท าสวนผักและ

สมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองในประเด็นการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ-ความสัมพันธ์ทางสังคม-การใช๎พื้นท่ีรกร๎างวํางเปลําให๎เป็น
ประโยชน์-การสร๎างความมั่นคงทางอาหาร/ผักปลอดภัยเพ่ือ
ผู๎คนกลุํมตํางๆ  
สวนผักที่แวะคือ สวนผักดาดฟูาบ๎านรังษีที่ห๎วยขวาง  และบ๎าน
เจ๎าชายผักท่ีลาดพร๎าว  

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน จัดโดยบ๎านเจ๎าชายผักท่ีลาดพร๎าว 
13.00 – 16.00 เดิ นทาง ไป เยี่ ยมชมสวนผั กและวิทยา เ ขตสี เ ขี ย วของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน น าโดย รองศาสตราจารย์ 
พาสินี  สุนากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

16.00 - 17.00 เดินทางกลับสถาบันวิจัยสังคม 
 
พุธที่ 21 ธันวาคม 2559  ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน 
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9.00 – 9.15 กลําวต๎อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา หวันแก๎ว  
รองผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยสังคม 

9.15 – 9.30 แนะน าการเสวนา โดย ดร. นฤมล อรุโณทัย 
9.30 – 10.30 “Urban gardening - people's benefits  - Austrian 

examples and international perspectives”  โดย 
Professor Dr. Jürgen Breuste, Urban and Landscape 
Ecology, IALE Centre for Landscape Research 
(CeLaRe), Department of Geography/Geology, 
University Salzburg, AUSTRIA 

10.30 – 11.00 Growing vegetables, growing cities, growing food 
care, growing social ties: some thoughts from 6 
years experiences in city farming”--- “ปลูกผักปลูก
เมือง ปลูกความใส่ใจในอาหาร จากประสบการณ์ 6 ปี ของ
การส่งเสริมสวนผักคนเมือง”  โดย คุณสุภา ใยเมือง โครงการ
สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน   

11.00 – 11.30 Urban agriculture from the point of view of urban 
biodiversity"---“เกษตรเมืองจากมุมมองของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง” โดย คุณเพชร มโนปวิตร สหภาพ
นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ (IUCN) 

11.30 - 12.00 Development of Edible Green Landscape in 
Kasetsart University Bangkhen Campus”  
โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  ดร.มล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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12.00 – 12.30 ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยน 
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.15 “Food regime and food democracy seen through 

the case of city farms”  โดยคุณปกรณ์ เลิศเสถียรชัย 
นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม และบรรณาธิการหนังสือเรื่อง 
“ระบอบอาหาร” 

14.15 – 15.30 “Do it Yourself—DIY for linking rural agricultural 
areas and livelihoods with the well-being of 
urbanites---” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ  
15.30 – 16.30 ข๎อสังเกตและประเด็นจากกลุํมวิจัยสถาบันวิจัยสังคม เกี่ยวกับ

เกษตรในเมือง/สวนผักคนเมือง 
16.30 – 17.00 ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยน และปิดการเสวนา 



สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิศิษฐ ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2218-7387  โทรสาร  0-2215-5523
www.cusri.chula.ac.th


