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1. ทาไมต้องพูดคุยเรื่องสวนผักคนเมือง
เมื่อพูดถึงเกษตรกรรมแล๎ว เรามักจะคิดถึงพื้นที่ไรํนา พื้นที่ส วน พื้นที่
เลี้ยงสัตว์หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในชนบท แตํพื้นที่เมืองก็มีศักยภาพในการผลิต
อาหารซึ่งไมํใชํแตํเพียงสวนครัวเล็กๆ หลังบ๎านเทํานั้น ประเทศไทยตั้งอยูํใน
พื้นที่เขตร๎อนที่มีศักยภาพในการเป็นแหลํงเพาะปลูกพืชได๎ตลอดทั้งปี พื้นดิน
สํวนใหญํก็เป็นที่เหมาะสมกับการทาเกษตรกรรม แตํที่ผํานมา ภาครัฐและภาค
นโยบายยั งไมํมีการวางแผนและการดาเนิ น งานอยํางจริงจังเรื่องการสํ งเสริ ม
เกษตรกรรมในเมือง และในมุม มองของคนสํ ว นใหญํ คาวํา “เมือง” กั บ
“เกษตรกรรม” นั้นอยูํกันคนละประเภท
โครงสร๎างและระบบตํางๆ ในเมืองจาเป็นต๎องขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยีที่
พึ่งพาพลั งงานและทรัพยากรตํางๆ แตํคนเมืองมักจะไมํได๎ตระหนักถึงความ
สิ้นเปลืองของทรัพยากรของวิถีเมือง และการพึ่งพา-เชื่อมโยงระหวํางเมืองกับ
พื้นที่ชนบท เกษตรกรรมเมืองมีสํวนทาให๎ คนเมืองเริ่มพึ่งพาตนเองได๎บ๎างในแงํ
ของการผลิตอาหาร และเห็นถึงความสาคัญของสิ่งแวดล๎อม-ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช๎เวลาสํวนหนึ่งทาสวนผัก -สวนครัว เป็นการพัฒนาระบบการพึ่งพาตนเอง
ในการผลิตอาหารเพื่อบริโภค โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นไมํเบียดเบียนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ไมํใช๎สารเคมีหรือยาฆําแมลง เป็นการทาเกษตรที่เกื้อกูลกันระหวําง
มนุษย์ และระบบนิ เวศ และสร๎ า งความสั มพัน ธ์ ทางสั งคม ทาให๎ เกิดเครือขํา ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ อันจะนาไปสูํความคิดเรื่อง ความพอประมาณในการใช๎ชีวิต
การผลิ ต การบริ โ ภค การอนุ รั กษ์ทรั พ ยากร เกษตรในเมืองจึงมีสํ ว นนาไปสูํ
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เศรษฐกิจพอเพียงภายใต๎ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกื้อกูลกันและบริหาร
จัดการพื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
การเคลื่อนไหวเรื่องเกษตรในเมือง และสวนผักคนเมืองในประเทศไทยได๎
พั ฒ นาและเริ่ ม ขยายวงขึ้ น เมื่ อ ประมาณ 10 ปี ที่ แ ล๎ ว โดยกลุํ ม ที่ ส าคั ญ คื อ
“โครงการสวนผั ก คนเมื อ ง” เริ่ ม ด าเนิ น งานในปี พ.ศ. 2553 โดยมู ล นิ ธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) รํวมกับภาคีเครือขําย ทั้งมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการ
พัฒนา ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ชุมชนและบุคคลที่มีความสนใจและลงมือทา
เกษตรกรรมเมือง ที่ผํานมามีการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมขนาดเล็กตาม
ชุมชนตํางๆ ได๎แกํ การสร๎างต๎นแบบเกษตรที่เชื่อมโยงประเด็นสวนผักกับความ
มั่นคงทางอาหาร สวนผักกับการบาบัดเยียวยา พื้นที่สร๎างความสัมพันธ์รูปแบบ
ใหมํๆ มีศูนย์อบรมให๎ความรู๎ สนับสนุนข๎อมูลงานวิชาการเกษตรในเมือง สร๎าง
ความรํวมมือเครือขํายผลักดันแนวนโยบาย จัดกิจกรรมเรียนรู๎ ศึกษาดูงาน ผลิต
สื่อและรณรงค์ ฯลฯ
กลุํมปฏิบัติการเกษตรกรรมเมืองหรือสวนผักคนเมืองให๎ความสาคัญกับ
การพัฒนาเมืองในมิติสิ่งแวดล๎อม การใช๎ประโยชน์พื้นที่รกร๎างวํางเปลํา วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต ความสั มพัน ธ์ทางสั งคม และอาหารที่มีคุณคํา/ปลอดภัย ดังนั้น
สวนผักในเมืองไมํใชํเป็นเพียงการปลูกผักเพื่ อบริโภคเทํานั้น แตํยังมีบทบาทใน
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให๎เกิดความสมดุลระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับการ
พัฒนาและการยกระดับความมั่นคงทางอาหารในเมือง การพัฒนาคนในด๎านการ
พึ่งตนเอง-ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว-ชุมชน
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แนวคิดเกษตรในเมือง หรือ Urban Farming จึงเป็นแนวคิดที่มี
ความส าคั ญ มากขึ้ น ในฐานะสํ ว นหนึ่ ง ของระบบเมื อ ง โดยได๎ รั บ พั ฒ นาและ
เชื่ อ มโยงให๎ เ ป็ น สํ ว นหนึ่ ง กั บ การพั ฒ นาเมื อ งในด๎ า นตํ า งๆ เชํ น เรื่ อ งการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมือง การจัดการของเสีย การใช๎พลังงาน การพัฒนา
ภูมิทัศน์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง นอกจากนั้นยังมีบทบาทเรื่องการเชื่อม
สัมพันธ์ทางสังคม การผลิตและกระจายอาหารที่ประหยัดและปลอดภัย ฯลฯ
พื้นที่สาคัญตามเมืองใหญํๆ ของโลกเริ่มมีพื้นที่เกษตรสีเขียวในเมือง มี
การปลูกพืชผักบนดาดฟูาอาคาร มีแปลงพืชผักเล็กๆ ตามมุมตํางๆ รวมทั้งบริเวณ
ที่เคยเป็นที่รกร๎างไร๎ประโยชน์ หนํวยงานที่ทาหน๎าที่บริหารจัดการเมืองได๎ผนวก
แนวคิดไว๎ในผังเมือง หรือผังชุมชน เชื่อมโยงไปสูํนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ
และกิจกรรมการพัฒนาเมือง
ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีสวนผักคนเมือง ไมํวําจะเป็นการปลูกผัก
ทั้งในสวนหลังบ๎าน สวนชุมชนปลูกผักแบบคอนโด-ปลูกผักกระถางแนวตั้งสาหรับ
พื้นที่จากัดของผู๎ที่พักอาศัยตามคอนโดมิเนียม หอพัก ในอาคารสานักงาน และ
พื้นที่รกร๎างวํางเปลําเชํนพื้นที่ใต๎ทางดํวน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู๎ที่เปิดเป็น
พื้นที่ศึกษาดูงานและเรียนรู๎แปลงทดลอง การพัฒนานวัตกรรมการเพาะปลูกและ
บารุง พื ช การพัฒ นาการเรี ย นรู๎ ด๎ ว ยกิ จ กรรม การพั ฒ นาเครื อขํ า ย การสร๎ า ง
ความสั ม พัน ธ์ ของคนเมื อง-สร๎ างกิ จ กรรมนั น ทนาการเรีย นรู๎ แบบผํ อ นคลายใกล๎ชิดกับธรรมชาติ
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ในวันแรกของงาน (20 ธันวาคม) เป็นการเดินทางไปสารวจพื้นที่สวนผัก
คนเมือง-เกษตรในเมือง พูดคุยกับผู๎ที่ทาสวนผัก การรับประทานอาหารที่ปรุงโดย
ผักสดจากสวนในเมือง สํวนในวันที่สอง (21 ธันวาคม) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู๎และประสบการณ์ในประเด็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ-ความสัมพันธ์ทางสังคม
การใช๎พื้นที่รกร๎างวํางเปลําให๎เป็นประโยชน์ การสร๎างความมั่นคงทางอาหาร/ผัก
ปลอดภัยในผู๎คนกลุํมตํางๆ การใช๎เกษตรในเมืองเพื่อเตรียมตัวรับมือกับวิกฤติ
อาหารและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของการจัดการดูงานลงพื้นที่/การพูดคุย
1) เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการพูดคุยเรื่องเกษตรในเมือง/สวนผักคนเมืองกับ
การฟื้นฟูระบบนิเวศ-สังคมในเมืองใหญํ ทั้งในแงํแนวคิดทฤษฎี ปฏิบัติการจริงใน
พื้นที่เมือง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตํางประเทศ
2) เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการเชื่อมโยงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเมืองโดยผํานแนวคิดเกษตรในเมือง/สวนผักคนเมือง การฟื้นฟูระบบนิเวศสังคมเมือง
3) เพื่อสํงเสริมให๎เกิดเครือขํายนั กวิชาการจากหลากหลายสาขาที่สนใจ
เรื่องเกษตรในเมือง/สวนผักคนเมือง ระบบนิเวศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง
และเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทเมือง
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ผู้ร่วมงาน
ส าหรั บ การลงพื้ น ที่ ใ นวั น ที่ 20 ธั น วาคม ผู๎ รํ ว มเดิ น ทางเป็ น นั ก วิ จั ย
อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู๎ที่ทางานหรือสนใจในประเด็นเรื่องพื้นที่
สีเขียว-เกษตรในเมือง จานวน 20 คน สํวนในวันที่ 21 ธันวาคม เป็นการเสวนา
ในห๎องประชุม การนาเสนอประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นและซักถาม โดย
มีผู๎รํวมเสวนา 27 คน
องค์กรร่วมจัด
งานเสวนานี้ จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม Chula Global Network และ
หลักสูตรสหสาขาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. จากพื้นทีส่ ่วนตัว
สู่พื้นที่พบปะเรียนรู้สวนผักคนเมืองของ
คนหลากหลายที่มา
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2.1 ชีวิตในเมืองกรุงที่ง่ายขึ้น
เมื่อได้รู้จักสวนผักคนเมือง
สวนผั ก ดาดฟ้ า บ้ า นรั ง ษี ---“ครู อุ ษ า” หรื อ คุ ณ กั ญ ญ์ ณั ท พั ท ร
บุณยะโหตระ เจ๎าของสถานรับเลี้ยงเด็กบ๎านรังษี ห๎วยขวาง
จุดเริ่ มต๎น จากความต๎องการบริ โ ภคผั กสดที่ปลอดสารพิษ เป็นเหตุผ ล
ประการแรกที่ได๎นามาสูํสวนผักดาดฟูาบ๎านรังษี ของครอบครัวครูอุษา หรือคุณ
กัญญ์ณัทพัทร บุณยะโหตระ เจ๎าของสถานรับเลี้ยงเด็กบ๎านรังษี ห๎วยขวาง แตํ
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สาหรับชีวิตคนในเมืองฟูามหานครเชํนกรุงเทพฯ นั้นการเสาะหาผักสดปลอด
สารพิ ษ ร๎ อยเปอร์ เ ซ็น ต์ นั้ น ไมํงํ า ยนั ก ตามค าบอกเลํ า ของครู อุ ษ า และเหตุ ผ ล
ประการที่ ส อง ด๎ ว ยไลฟ์ ส ไตล์ ข องครู อุ ษ าที่ เ ป็ น ผู๎ ที่ รั ก การเข๎ า ครั ว ท าอาหาร
รับประทานเองภายในครอบครัว แตํกลับพบวําต๎องสูญเสียพืชผักมากมายที่ซื้อหา
มาจากตลาดไประหวํางขั้นตอนการเก็บรักษาเนื่องจากไมํสามารถรับประทานได๎
หมดภายในมื้ อ เดี ย ว เชํ น ซื้ อ ผั ก มาเป็ น เงิ น 20 บาท แตํ น าไปท าอาหาร
รับประทานเพียง 5-10 บาท ผักที่เหลือก็ถูกปลํอยทิ้งให๎เนําเสียหายคาตู๎เย็น แตํ
จะซื้อน๎อยกวํานั้นพํอค๎าแมํค๎าก็ไมํแบํงขายเพราะมีระบบตลาดและทุนเป็น กลไก
ควบคุมราคาซื้อขาย จึงเป็นเหตุผลนามาสูํการทาสวนผักดาดฟูาของครอบครัว
จากอาคารที่พั กอาศั ย ของครู อุษาที่เดิมมี การใช๎ พื้นที่เ พียงชั้น ลํ างกั บ
ชั้นลอย โดยเฉพาะอยํางยิ่งพื้นที่ดาดฟูาเป็นพื้นที่ที่ปลํอยทิ้งร๎างไมํมีใครขึ้นมาใช๎
ประโยชน์ใดๆ เลยนอกจากเป็นพื้นที่ทิ้งขยะ รวมทั้งคนในครอบครัวไมํมีใครมี
ความรู๎ เ รื่ องการปลู กพื ช ผั กหรื อ ต๎น ไม๎ช นิ ดใดๆ ครูอุษ าจึงเริ่ มต๎นด๎ว ยการหา
ความรู๎จากหนังสือ เว็บไซต์ และแหลํงตํางๆ
แตํครูอุษาก็พบปัญหาอีกวําความรู๎ตํางๆ นั้นเป็นองค์ความรู๎สาหรับการ
ปลูกผักบนพื้นดิน หรือบางแหลํงข๎อมูลที่พูดถึงการปลูกผักบนดาดฟูาคุณครูอุษา
ก็ไปนาความรู๎และวิธีการตํางๆ นั้นมาทดลองทา ชํวงแรกพืชผักงดงามดี มาก แตํ
หลังจากนั้นประมาณ 3 เดือน พืชผักเสียหายตายหมดสวนเนื่องจากฝนตก หรือ
หลังจากทาสวนไป 8 เดือนก็พบปัญหา “ดินแปูง” ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญอยํางมาก
สาหรับการทาสวนเกษตรในเมืองที่มีพื้นที่จากัด เป็นอาคารและไมํมีดินเลย ดิน
บนสวนดาดฟูาจึงมาจากการซื้อดินถุงซึ่งมีแรํธาตุและอินทรีย์วัตถุจากัด จึงต๎องนา
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ดินมาปรุงใหมํ แตํใช๎ไป 6 เดือนเกิดการยํอยสลายดินก็กลายเป็นแปูง จึงต๎อง
แก๎ปัญหาโดยการซื้อทรายกํอสร๎างมาใสํเพื่อเป็นวัตถุต๎นกาเนิดดิน โดยใสํครั้งแรก
ครั้งเดียวเพราะทรายไมํยํอยสลาย เทคนิคการใช๎แกลบโรยเพื่อปูองกันทากมากิน
ต๎นอํอน แตํถ๎าเป็นต๎นแกํแล๎วก็ต๎องเอาฟางปูแทนข๎าวเปลือก เป็นเรื่องเทคนิค
เล็กๆ น๎อยๆ ที่จะต๎องผํานการเรียนรู๎ การสังเกต
แม๎แตํเรื่องกระถางก็เป็นเรื่องสาคัญสาหรับการปลูกผักบนดาดฟูา มีการ
สอนการปลูกผั กในกระถางไว๎มากมาย แตํไมํมีใครบอกวําต๎องใช๎กระถางกี่นิ้ว
ครูอุษาจึงต๎องทดลองปลูกถั่วไปประมาณ 5 กระถางรวมทั้งพืชผักอื่นๆ วําพืช
แตํละชนิดต๎องใช๎กระถางกี่นิ้ว ความสูงกระถางประมาณไหน ทดลองปลูกดูวําผัก
โตหรือไมํโต ถ๎าผักเติบโตดีด๎วยวิธีไหนก็จดบันทึกไว๎ ปลูกทั้งในถุง กระสอบ หรือ
ภาชนะทุ ก อยํ า งเทํ า ที่ ห ามาได๎ ที่ มี ก ารแชร์ ห รื อ แบํ ง ปั น ความรู๎ ไ ว๎ ใ นเว็ บ ไซต์
บางครั้งก็มีบทสรุปวําอยําปลูกเลยในกระสอบเพราะต๎นไม๎ ที่ได๎รับการดูแลบารุง
อยํางดีก็ยังเติบโตได๎ดีมีอายุยาวแตํถุงหรือกระสอบพังกํอน สวนผักดาดฟูาแหํงนี้
จึงปลูกเฉพาะในกระถางหรือในแปลงเทํานั้น

เทคนิคที่ไม่มีใครสอนว่าต้องใช้ภาชนะแบบไหน อย่างไรแต่อาศัยการลงมือทาแล้ว
ลองผิดลองถูกจนได้คาตอบ
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สาเหตุของความล๎มเหลวที่เกิดกับการทาสวนผักดาดฟูาของครูอุษาใน
ชํวงแรก เนื่องจากความรู๎เหลํานั้นไมํมีใครมาแลกเปลี่ยนหรือบอกเลําให๎ฟังเลยวํา
การปลู กผั ก บนดาดฟู าให๎ ผ ลิ ด อกออกผลน าไปรั บประทานได๎ ทั้ง ปี นั้น ต๎ องท า
อยํ า งไร ครู อุ ษ าจึ ง เริ่ ม ศึ ก ษาหาความรู๎ เ รื่ อ งการท าปุ๋ ย ต๎ อ งเรี ย นรู๎ วํ า พื ช ผั ก
แตํล ะชนิ ดต๎อ งการแสงอยํ างไร ปริ มาณแรํ ธ าตุ ส ารอาหารส าหรั บการเติ บโต
อยํางไร และพบวําบางครั้งความรู๎จากเกษตรกรตัวจริงก็ไมํสามารถนามาใช๎กับ
เกษตรในเมื อ งได๎ ทั้ ง หมด เชํ น ค าแนะน าในการฆํ า แมลงด๎ ว ยสะเดา ขณะที่
ในเมืองจะหาสะเดาได๎ยาก ครูอุษาเชื่อวําการทาเกษตรในเมืองต๎องหาวัตถุดิบมา
จากในเมือง ปัจจุบันครูอุษาทาปุ๋ยและฮอร์โมนที่เป็นสูตรของตนเองขึ้นมาใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

ปุ๋ยและฮอร์โมนทาเองสาหรับบารุงดินที่ได้จากเศษอาหารและพืชที่เหลือใช้จาก
ครัวเรือน
ลั ก ษณะทางกายภาพของตึ ก หรื อ อาคารสู ง ก็ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต๎ อ งให๎
ความสาคัญ โดยเฉพาะเรื่องของความชื้นที่อาจมีผลกระทบตํอตึกหรืออาคารที่
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ปลูกสร๎างมานานหลายปี อีกทั้งแนวคิดเรื่องสวนเกษตรในเมืองก็เพิ่งมีการเติบโต
แพรํหลายมากขึ้นในชํวงไมํกี่สิบปีนี้ โดยสํวนใหญํตึกหรืออาคารจึงไมํได๎มีการ
ออกแบบไว๎สาหรับรองรับการทาสวนผักดาดฟูา และสวนผักดาดฟูาแหํงนี้ก็ตั้งอยูํ
บนตึกเกําอายุกวํา 30 ปี จึง ต๎องให๎ความสาคัญเรื่องความชื้น ไมํวางกระถางไว๎
สัมผัสพื้นดาดฟูาโดยตรง แตํจะยกภาชนะที่ใช๎ปลูกผักนั้นขึ้นพ๎นจากพื้นดาดฟูา
เพราะฉะนั้นเมื่อรดน้าตอนเช๎าไปแล๎วหลังจากนั้นประมาณ 4 ชั่วโมงพื้นดาดฟูาก็
จะแห๎งเนื่องจากความร๎อนของแสงแดด ซึ่งการยกให๎สูงยังทาให๎ผักไมํสัมผัสความ
ร๎อนจากพื้นดาดฟูาโดยตรง สวนผักดาดฟูาแหํงนี้ไมํรดน้าด๎วยสายยางเพราะวํา
ต๎องใสํปุ๋ยจึงใช๎บัวรดน้า ซึง่ การรดน้าให๎กระจายเป็นฝอยจะไมํทาให๎ผักช้า
การติดตั้งระบบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลพืชผักให๎เหมาะสมก็เป็นสิ่ง
ที่ต๎องวางแผนให๎เข๎ากับพฤติกรรมและชํวงเวลาการใช๎งานบนพื้นที่สวนผักดาดฟูา
ด๎วย เชํน สวนครูอุษามีความจาเป็นต๎องมีการติดตั้งไฟสํองสวํางในจุดตํางๆ ของ
พื้นที่สวนผักดาดฟูา เนื่องจากชํวงเวลาที่สะดวกและมีเวลาทาสวนของครูอุษาจะ
เริ่มต๎นขึ้นหลังจากตื่นนอนชํวงเวลาตั้งแตํประมาณตีห๎าครึ่ง ทาสวนไปจนกระทั่ ง
แดดออก แล๎วก็ทาอีกชํวงในเวลากลางคืน เนื่องจากอากาศไมํร๎อน และเป็นเวลา
ที่เสร็จสิ้นภารกิจของครอบครัวที่เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก
สาหรับครูอุษาแล๎วการจัดสรรเวลาไมํใชํเรื่องยากลาบากเลย คนในเมือง
คนอื่นๆ ก็สามารถทาได๎เชํนกัน เพียงแตํจัดสรรกิจกรรมการทาสวนผักเข๎าไปใน
ตารางชีวิตแตํละวัน และใสํใจในกิจกรรมนั้นๆ นอกจากนั้น ด๎วยลักษณะทาง
กายภาพของอาคารพาณิช ย์ที่มีพื้นที่จากัด การจัดสรรพื้นที่บริเวณตํางๆ ของ
อาคารพักอาศัยแหํงนี้จึงต๎องมีการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์การเกษตร
และพื้นที่รองรับกิจกรรมไมํให๎แปลกแยกไปจากการใช๎พื้นที่เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ใน
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ชีวิตประจาวัน เชํน การจัดพื้นที่เพาะเลี้ยงต๎นกล๎า พื้นที่เพาะเห็ด ถังวางน้าหมัก
กระสอบใสํ ดิ น ที่ป รุ ง แล๎ ว ตั้งวางไว๎ให๎ เป็ น ระเบี ย บบริเวณโถงที่ ติดกับ ห๎ องน้ า
รวมทั้งบริเวณบันได โดยไมํสูญเสียการใช๎พื้นที่ประโยชน์ใช๎สอยเดิม

ต้นไม้ที่ ตั้งวางหรือแขวนให้ พ้น จากพื้น ดาดฟ้าเพื่อแก้ปัญหาความชื้นที่อาจส่ ง
ผลกระทบต่ออาคาร

พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่ถูกนามาจัดสรรเพื่อจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์
การเกษตร ถังน้าหมักฮอร์โมนพืช กระสอบดินที่ปรุงแล้ว รวมทั้งการเพาะเห็ด
และเพาะต้นกล้า
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ผลพลอยได๎ ที่ ต ามมาหลั ง การปลู ก ผั ก บนพื้ น ที่ ด าดฟู า ที่ มี จ ากั ด เพี ย ง 90
ตารางเมตรที่เห็นได๎ชัดเจน ประการแรกคือ การจัดการขยะ ครอบครัวครูอุษา
ไมํได๎ทิ้งขยะอื่นเลยนอกจากถุงพลาสติกที่ผํานการใช๎งานมาหลายครั้งแล๎วเทํานั้น
นอกจากนั้น ไมํวําจะเป็นเศษอาหารทุกชนิดจากจานอาหารที่รับประทาน เศษ
พืชผักที่เหลือจากการปรุงอาหารก็สามารถนามาใช๎ประโยชน์ได๎ แม๎แตํไขํเพียง
หนึ่งฟองก็ไมํต๎องทิ้งเปลือกไขํ ประการที่สองคือ ความมั่นคงทางอาหาร จากการ
ทาสวนผักดาดฟูาทาให๎ครอบครัวครูอุษาสามารถพึ่งพาตนเองได๎เป็นอยํางมาก
ทั้งในเรื่องพืชผักสดปลอดสารพิษที่สามารถปลูกผักได๎เองถึงร๎อยละ 80 ของผักที่
ครัวเรือนบริโ ภค บนพื้นฐานแนวคิดวําในเมื่อรับ ประทานทุกวันจึงมีการเพาะ
ต๎นกล๎าปลูกทุกวัน เพื่อได๎ผลผลิตทุกวัน จึงมีผักให๎สามารถเก็บเกี่ยวได๎ทุกวัน และ
ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทาใช๎เอง เชํน สบูํ ชา ใยบวบขัดตัว เทียนหอมกันยุง

เศษอาหารและพืชที่นามาทาปุ๋ยและฮอร์โมนบารุงผัก และสามารถใช้เป็นภาชนะ
เพาะพันธุ์ต้นกล้าผัก เช่น เปลือกไข่
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แปรรูปพืชผักจากสวนเกษตรดาดฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ในครัวเรือนหรือขาย
เป็นของที่ระลึกได้ เช่น ชา ใยบวบขัดตัว

เรียนรู้วิธีการเพาะพืชผักชนิดต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายในพืชผักที่บริโภค
ของครัวเรือน
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ประการที่สามคือ สมดุลระบบนิเวศสวนผักดาดฟ้าต่อระบบนิเวศเมือง
ที่ นี่ เ ริ่ ม มี น กมาท ารั ง และสํ ง เสี ย งร๎ อ งให๎ ฟั ง ทุ ก วั น มี ตั๊ ก แตนที่ เ ด็ ก ในเมื อ ง
หลายๆ คนไมํเคยเห็ น รวมทั้งสิ่ งมีชีวิ ตและแมลงอื่นๆ ซึ่ง หลายครั้งแมลงมา
รบกวนพืชผักที่ปลูกไว๎ แตํสวนแหํงนี้ก็ ไมํได๎ใช๎สารเคมีหรือยาฆําแมลงใดๆ แตํใช๎
พืชผักและฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นมาจากธรรมชาติโดยไมํต๎องฆําหรือทาลายสิ่งมีชีวิต
ในบางชํวงพืชผักชนิดไหนที่มีปริมาณมากและนามาปรุงอาหารจนคนใน
ครอบครัวเริ่มเบื่อ ก็จะปลํอยให๎แมลงกินจนรู๎สึกวําที่เหลือควรจะเก็บไว๎สาหรับคน
ก็จะนาถุงมาสวมกัน แมลง และครู อุษามีความเชื่อในเรื่องการสื่อสารระหวําง
มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เชํน การเปิดเพลงให๎ต๎นไม๎ทุกชนิดฟังทุกวัน วิถี
การทาสวนผักดาดฟูาของครูอุษาเป็ นสิ่งสะท๎อนการทาสวนที่เกื้อกูลกันระหวําง
มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่มีอิทธิพลตํอความยั่งยืนของระบบนิเวศเมืองได๎
และสมดุลของระบบนิเวศสวนผักดาดฟูายังมีอิทธิพลโดยตรงกับสุขภาพกายและ
จิ ต ของครู อุ ษ าและคนในครอบครั ว ด๎ ว ย เพราะมี พื้ น ที่ พั ก ผํ อ นหยํ อ นใจจาก
ธรรมชาติสวนผักที่แวดล๎อมด๎วยต๎นไม๎และสิ่งมีชีวิตนานาชนิด

เพียงจัดวางชิงช้า แคร่ หรือเก้าอี้ไว้ ก็กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และการ
ได้ถือบัวรดน้า ทางานกลางแดดทาให้ได้ออกกาลังกายไปด้วย
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ปัจจุบัน ประสบการณ์จากสวนผักดาดฟูาบ๎านรังษีได๎ถูกนาไปแชร์ไว๎ใน
เว็บไซต์ และชมรมสวนผักคนเมืองก็มีการพาคนหลากหลายกลุํมมารํวมอบรม
และเรียนรู๎ที่สวนดาดฟูานี้วําปลูกอยํางไร ทาอยํางไร ทาให๎พื้นที่ที่เคยเป็นเพียง
พื้ น ที่ สํ ว นตั ว สร๎ า งความมั่ น คงทางอาหาร เป็ น พื้ น ที่ พั ก ผํ อ นหยํ อ นใจ และ
ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายของครูอุษาและครอบครัว ได๎ถูกแบํงปันและสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางคนในเมืองและคนในสังคมมากขึ้น เชํนเดียวกับที่คณะผู๎รํวม
เดินทางสารวจสวนเกษตรในเมืองตํางก็พูดคุยซักถามในประเด็นตํางๆ ที่ตนสนใจ
เพื่อเก็บเกี่ยวความรู๎และประสบการณ์จากครูอุษาไปทดลองทาเอง แตํเนื่องจาก
โปรแกรมในวันนี้ยังมีอีกหลายแหํง คณะจึงจาต๎องร่าลาและขอบคุณครูอุษาเพื่อ
เดินทางไปยังจุดหมายตํอไปที่ “บ๎านเจ๎าชายผัก”

หลายประโยชน์ใช้สอยของระแนงไม้ทั้งกันแดดและเป็นค้างผักไปในตัว
17
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2.2 ทางเลือกที่เป็นทางรอด
และเป็นมากกว่าแค่การปลูกผัก
บ้ า นเจ้ า ชายผั ก --- โดย “คุ ณ ปริ๊ น ซ์ เจ๎ า ชายผั ก ” หรื อ คุ ณ นคร
ลิมปคุปตถาวร ศูนย์เรียนรู๎เกษตรในเมือง ลาดพร๎าว 71
สวนเกษตร “บ๎านเจ๎าชายผัก” ที่เกิดจากความรักและความทุํมเทของ
“คุณปริ๊นซ์ เจ๎าชายผัก” หรือ คุณนคร ลิมปคุปตถาวร บ๎านเจ๎าชายผักแหํงนี้เป็น
ศูนย์เรียนรู๎เกษตรในเมืองที่มีผู๎สนใจแวะมาเยี่ยมเยือนและได๎รับความประทับใจ
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กลั บ ไปอยูํ เสมอ ส าหรั บ คณะผู๎ รํ ว มเดิน ทางส ารวจสวนเกษตรในเมืองครั้งนี้ก็
เชํ น กั น เมื่ อ ประตู เ หล็ ก ทึ บ หน๎ า บ๎ า นเปิ ด กว๎ า งก็ ต๎ อ งตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ ภาพของ
สวนผักหลากหลายชนิด ทั้งที่อยูํในแปลงดินและภาชนะ คุณปริ๊นซ์เดินมาทักทาย
และแนะนาวําให๎เดินชมสวนกํอนจะไปพูดคุยกันในบ๎านเนื่องจากเป็นชํวงสายแดด
เริ่มแรงแล๎ว ทุกคนเห็นด๎วยและคุณปริ๊นซ์ก็มีตัวชํวยคือหมวกสานนํารักๆ
คุ ณ ปริ๊ น ซ์ เ ลํ า ให๎ ฟั ง วํ า สวนผั ก ที่ นี่ พ ยายามเน๎ น การปลู ก ผั ก พื้ น บ๎ า น
มากกวําการปลูกพืชผักที่เป็นที่ต๎องการของตลาด เชํน ตาลึง ผักปลัง ผักสองชนิด
นี้สามารถให๎ผลผลิตได๎ทั้งปี เติบโตเร็วและดูแลงําย ภาชนะในการเพาะปลูกนั้นก็
พยายามใช๎ ภ าชนะที่ เ หลื อใช๎ ใ ห๎ เ กิ ด ประโยชน์ เชํ น การใช๎ ข วดน้ าหรื อ ถั ง น้ า
พลาสติก ซึ่งขวดพลาสติกยังสามารถนาไปใช๎ได๎ดี กับสวนแนวตั้งด๎วย (Vertical
garden) นอกจากพืชผักแล๎วที่นี่มีการเลี้ยงไกํไขํไว๎ประมาณ 10 ตัว
พืชผัก ต๎นไม๎ที่เติบโตงอกงามในสวนแหํงนี้มีเคล็ดลับอยูํที่ดินที่ใช๎ในการ
เพาะปลูกนั้นก็ต๎องมีการปรุงดินเพื่อให๎มีโครงสร๎างของอินทรีย์วัตถุที่เหมาะสมตํอ
การเจริญเติบโตของพืช โดยดินในแปลงหรือภาชนะนั้นเมื่อมีการเพาะปลูกไปชํวง
ระยะหนึ่งอินทรีย์วัตถุที่มีอยูํในดินก็จะเริ่มลดลงไมํเพียงพอตํอการเจิญเติบโตของ
พืชจึงต๎องหมั่นสังเกตและมีการปรับโครงสร๎างธาตุอาหารในชํวงการเพาะปลูกอยูํ
เรื่อยๆ
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ไก่ไข่ที่เลี้ยงด้วยอาหารอินทรีย์ที่ได้จากเศษอาหารและพืชในครัวเรือน รวมทั้ง เชื้อ
ก้อนเห็ดเก่าที่ผ่านการเพาะและเก็บเกี่ยวแล้วก็นามาใช้ในการทาปุ๋ยหมักได้ และ
ก้อนเห็ดเก่ายังเป็นแหล่งอาหารของไก่ได้ เพราะจะมีเส้นใยโปรตีน mycelium
สูง

รีไซเคิลวัสดุที่เหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติกมาเป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับเพาะปลูก หรือ
การทากระบะแทนการยกแปลงดิน
ในสวนแหํงนี้ไมํใชํมีเพียงพืชผักเพื่อการทาอาหารหลากหลายชนิด เชํน
ผักกูด ตาลึงหวาน ผักชี ผักคะน๎า มะเขือ ผักสลัด มะนาว เลมํอน เทํานั้น ยังมี
ต๎นไม๎ที่เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ เชํน ต๎นคนทีสอที่นามาทาเมนูคุกกี้ ไผํจืดที่
นามาตากแห๎งเพื่อทาชาสมุนไพรดับกระหายสาหรับทุกคนในวันนี้ นอกจากนั้น ก็
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ยังมีพืชอีกมากมายหลายต๎นที่นําสนใจ เชํน ต๎นสาคู (Arrow-root) ที่มีลักษณะ
คล๎ า ยต๎ น พุ ท ธรั ก ษาแตํ มี หั ว (bulb) ที่ ส ามารถน าไปท าแปู ง ได๎ ค ล๎ า ยกั บ ต๎ น
สาคูปาล์ม (Sago palm) ที่พบได๎มากในภาคใต๎ และสามารถปลูกประดับได๎ และ
ที่นี่ยังมีต๎นโทงเทงไทยพืชตระกูลมะเขือที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษมากมายวํา
Hogweed, Ground Cherry, Chinese Lantern Plant รสชาติคล๎ายกับ
มะเขือเทศที่มาขึ้นเองก็ถูกปลํอยไว๎เพื่อคลุมดินให๎ชุํมชื้น คุณปริ๊นซ์ยังได๎พาไปดู
ตัวอยํางดินที่ดีตํอพืชวําต๎องมีกลิ่นเหมือนไอฝน เกาะตัวกันแตํไมํเป็นก๎อนแข็งและ
แตกรํวนได๎ ทาให๎ไมํต๎องพึ่งพาปุ๋ยสังเคราะห์

เคล็ดลับของดินดีที่ทาให้พืชเติบโตสวยงามคือ ดินที่มีกลิ่นของไอฝน เกาะตัวกัน
แต่แตกร่วนง่ายไม่เป็นก้อนแข็ง
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หลังจากเดินชมสวนกันจนร๎อนแล๎วคุณปริ๊นซ์ได๎พาคณะมารับประทาน
อาหารกลางวันและอาหารวําง อาหารกลางวันมื้อนี้มาจากกลุํม Heart Core
Organic หรือกลุํ ม HCO ผักที่น ามาใช๎ในการปรุงอาหารทั้งหมดเป็นผั ก
ออร์แกนิค ที่ไมํใชํแคํการปลูกผัก แตํเป็นการเรียนรู๎ทางสังคมของคนจานวนหนึ่ง
ที่สนใจเรื่องเดียวกัน และมาใช๎ชีวิตแบบทางเลือก (Alternative lifestyle) และ
คุณปริ๊นซ์ได๎เลําตํอถึงประวัติความเป็นมากํอนที่จะเป็นบ๎านเจ๎าชายผักที่เป็นที่
รู๎จักในทุกวันนี้ จุดเริ่มต๎นมาจากความรู๎ในวิชาเกษตรยั่งยืนและแรงบันดาลใจ
จากอาจารย์ ทํ า นหนึ่ ง ในระหวํ า งที่ ศึ ก ษาในคณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนั้น เมื่อ 14 ปีที่แล๎วในระหวํางที่กาลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรีคุณปริ๊นซ์ได๎มีโอกาสไปฝึกงานเกษตรอินทรีย์ ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ที่นั่นมีเกษตรกรจานวนไมํมาก แตํก็มีการสนับสนุนให๎ประชากรของประเทศทา
เกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภค ประสบการณ์ที่ได๎รับในครั้งนั้นมีมากมาย เชํน การ
จัดการของเสียในเมืองโดยการนากลับมาใช๎ใหมํให๎เกิดประโยชน์ และหลังจากที่
กลั บ มาประเทศไทยก็ได๎มีโ อกาสในการเข๎ารํ วมกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
เกษตรอิน ทรี ย์ และในชํว งที่เรีย นปริ ญญาโทสาขาเกษตรยั่งยืนนั้นได๎มีโ อกาส
ทางานด๎านการพัฒนาชนบทและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การวิจัยตลาด
เกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน (Local market)
จนกระทั่งได๎กลับมาอยูํบ๎านที่กรุงเทพฯ คุณปริ๊นซ์ก็พบวําตัวเองชอบการ
ทางานด๎านเกษตรอินทรีย์ มากกวํางานประจา จึงเริ่มต๎นการทาเกษตรอินทรีย์
อยํางจริงจัง และเกษตรอินทรีย์ก็นาชี วิตของคุณปริ๊นซ์ไปสูํทางเลือกในชีวิตตํางๆ
ที่ดีมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องสุ ขภาพ และในชํว งหลายปีมานี้ก็ไมํพบอาการ
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เจ็บปุวยที่เดิมเคยเป็นอยูํบํอยๆ และไมํต๎องรับประทานยา จากจุดเริ่มต๎นในวันนั้น
คุณปริ๊นซ์ก็เริ่มพัฒนาพื้นที่รกร๎างบริเวณข๎างบ๎านและศึกษาเรื่องการทาเกษตร
อินทรีย์อยํางจริงจัง ตั้งแตํศึกษาการปรับปรุงดิน การทาปุ๋ยชีวภาพ การทาสาร
ไลํแมลง และอื่นๆ อีกมากมาย

แลกเปลี่ยนแบ่งปันเรื่องสวนเกษตรในเมืองเพื่อเป็นทางเลือกสาหรับคนเมือง
คุ ณ ปริ๊ น ซ์ ไ ด๎ พู ด ถึ ง การดู แ ลสุ ข ภาพองค์ ร วม มี ก ารพู ด ถึ ง โยคะที่ โ ยง
รํางกายกับจิตวิญญาณ (Spiritual) เข๎าด๎วยกันไมํได๎แยกขาดจากกัน และได๎เชิญ
คุณหนึ่ง ซึ่งเป็นผู๎รังสรรค์อาหารออร์แกนิคสาหรับมื้อกลางวันให๎กับทุกคนในวันนี้
มารํวมแลกเปลี่ยน คุณหนึ่งเลําวําจุดเริ่มต๎นที่สนใจเรื่องอาหารที่ทามาจากผัก
ออร์แกนิ คมาจากการที่ต๎อ งดูแลลู ก ชายที่มีอ าการเจ็ บปุว ยเรื้ อรัง เนื่ องจากมี
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เนื้องอกในสมอง และหัวใจมีปัญหามาตั้งแตํแรกเกิด ทาให๎มีอาการชัก จึงต๎องกิน
ยากันชักมาตั้งแตํ 3 ขวบ ซึ่งแพทย์ก็บอกวํายาที่รับประทานนั้นจะมีผลตํอตับ
อยํางแนํนอน คุณหนึ่งจึงเริ่มค๎นหาวิธีวําควรต๎องทาอยํางไร โดยเริ่มต๎นจากเรื่อง
อาหาร พยายามหาผักพื้นบ๎านให๎รับประทาน เรียนรู๎เรื่องสมุนไพร ปัจจุบันจาก
การดู แ ลคนในครอบครั ว คุ ณ หนึ่ ง ได๎ พั ฒ นาตํ อ ยอดจนกลายเป็ น กิ จ การ
อาหารกลํองออร์แกนิคของครอบครัว

Organic way ไม่ใช่แค่การปลู กผั ก แต่ยั งโยงถึงสมดุล ชีวิต ร่างกายและ
จิตวิญญาณด้วย
และอีกหนึ่งสมาชิกใหมํของ บ๎านเจ๎าชายผัก คือ น๎องขนุน ณัฐคนางค์
ปรีชาบริสุทธิ์กุล เจ๎าของฟาร์มสวนสนุก จากอาเภอทํามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทีม่ ีหัวใจมุํงมั่นและสนใจการทาเกษตรอินทรีย์อยํางจริงจัง จนต๎องขอให๎คุณแมํพา
มาฝากให๎ ฝึ กฝนเรี ย นรู๎ และเก็บ เกี่ย วประสบการณ์ที่บ๎านเจ๎าชายผั กกํอนที่จะ
กลั บไปสานฝั น ของตัว เองและครอบครัว ตํอไป ทุกวันน๎องขนุนมีภารกิจที่ต๎อง
ปฏิบัติ คือ ต๎องตื่นเช๎าเพื่อปฏิบัติภารกิจตํางๆ เชํน การปรุงดิน การรดน้าต๎นไม๎
การเพาะช าต๎น กล๎ า การดู แลพืช ผั ก ต๎น ไม๎ที่ ต๎อ งการการพั กฟื้ น รํว มกลุํ ม เปิ ด
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ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์นาต๎นไม๎และผลิตภัณฑ์เกษตรไปขายรํวมกับกลุํม HCO
เป็นต๎น ซึ่งฟังดูเหมือนงํายแตํเมื่อต๎องลงมือปฏิบัติจริงนั้นมีรายละเอียดมากมายที่
ต๎องให๎ความใสํใจ
หลั งจากพูดคุย แลกเปลี่ย นกับคุณปริ๊ นซ์และสมาชิกกลุํม HCO กัน
พอประมาณ และอิ่มอรํอยจากอาหารกลํองออร์แกนิคและของวํางที่อัดแนํนไป
ด๎วยคุณภาพแล๎ว คณะก็ต๎องรีบร่าลาและเดินทางไปยังจุดหมายตํอไป
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2.3 แปลงผักแปลงความสัมพันธ์องค์กร
สวนผักและวิทยาเขตสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(สวนผักดาดฟ้า/สวนผักลานจอดรถ/สวนผักดาดฟ้า สานักส่งเสริม
และฝึ ก อบรม)--- โดย รองศาสตราจารย์ พาสิ นี สุ น ากร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในชํวงบํายแกํๆ คณะก็ได๎เดินทางมาถึงจุดหมายสุดท๎ายของการเดินทาง
สารวจสวนเกษตรในเมืองของวันนี้ นั่นคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ซึ่งที่นี่มีสวนเกษตรในเมืองกระจายอยูํตามหนํวยงานตํางๆ มากมายหลายแหํง แตํ
ด๎วยเวลาอันจากัดจึงได๎ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรสามแหํงด๎วยกัน โดยนัดหมายแรก
คือ สวนผักดาดฟูาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร นักวิชาการสถาปนิก ของคณะ
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สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ เ ป็ น วิ ท ยากรให๎ ค าแนะน าและแลกเปลี่ ย นความรู๎ แ ละ
ประสบการณ์

แปลงข้าวสาธิตบนสวนดาดฟ้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ พาสิ นี สุ นากร เลํ าให๎ ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของ
สวนผั ก บนหลั ง คาและอี ก หลายๆ แหํ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ นี้ วํ า
สื บ เนื่ อ งมาจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green Campus รองศาสตราจารย์ พาสินียังได๎
ชัก ชวนเพื่ อนรํ ว มงานที่ส นใจแนวคิ ด ดัง กลํ า ว อยํ า งผู๎ ชํว ยศาสตราจารย์ ดร.
มล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ และ Dr. Sigit Arifwidodo มาชํวยกันทา “โครงการสร๎าง
วิทยาเขตสีเขียวกินได๎ : การวิจัยเพื่อจัดทาแนวทางการทาเกษตรในเมือง”ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ
ศึกษาวิจัยความเป็นไปได๎ในการพัฒนาพื้นที่วํางของมหาวิทยาลัยสาหรับการทา
เกษตรในเมื อ งให๎ เ ป็ น พื้ น ที่ น ารํ อ งส าหรั บ การถํ า ยทอด เผยแพรํ อ งค์ ค วามรู๎
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ทางด๎ า นการท าเกษตรในเมื อ ง กลุํ ม เปู า หมายคื อ คนในมหาวิ ท ยาลั ย และ
ขยายผลไปสูํ คน ชุมชน สั งคม หรื อมหาวิทยาลั ย อื่นๆ ได๎ตํอไป และพื้น ที่
เปูาหมายคือพื้นที่วํางที่ยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์ในมหาวิทยาลัย

การออกแบบซุ้มระแนงไม้เลื้อยเพื่อพรางแสงให้ร่มเงาแก่สวนดาดฟ้า
รองศาสตราจารย์ พาสินีและทีมวิจัยจึงได๎เริ่มต๎นทาการศึกษา สารวจ
พื้นที่วํางที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทาเกษตรเมืองในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
สั ม ภาษณ์ ความต๎อ งการของนิ สิ ต อาจารย์ บุ คลากรในมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ ง
ร๎านอาหารที่ขายอยูํในโรงอาหารของคณะหรือสานักงานตํางๆ ทั้งในเรื่องของ
ชนิดของผั กที่ใช๎ ป รุ ง อาหารตามรสนิ ย มการบริ โ ภค ปริ มาณที่ใช๎ใ นแตํ ล ะวั น
ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ การจัดทาโครงการดังกลํ าว เมื่อนาข๎อมูล มาดาเนินการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จนได๎พื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นโครงการนารํอง ที่มีปัจจัย
30

ความพร๎ อมแตกตํางกันไป การพัฒ นาโครงการด๎ว ยความตั้งใจและการลงมือ
ปฏิ บั ติ อ ยํ า งจริ ง จั ง ของที ม วิ จั ย และความรํ ว มมื อ จากภาคสํ ว นตํ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรแหลํงทุน ปัจจุบัน สวนเกษตรในเมืองบนพื้นที่วําง
ภายในมหาวิทยาลั ย จึ งเกิดขึ้น มากมายหลายแหํ ง เชํน สวนผั กดาดฟูา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สวนผักดาดฟูาของสานักสํงเสริมและฝึกอบรม สวนผักบน
ดินบริเวณด๎านข๎างลานจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงอีกหลายแหํง
ในมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ พาสินีเลําถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นของสวนเกษตร
เมื องในมหาวิท ยาลั ย เชํ น สวนผั ก ดาดฟูา คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ แหํ ง นี้
เกิดขึ้นและยังได๎รับการดูแลให๎เป็นสวนเกษตรที่งดงามได๎นั้น มาจากความรํวมมือ
รํวมใจของทีมวิจัยที่มีองค์ความรู๎ทางวิชาการในเรื่องนวัตกรรมการออกแบบแผํน
ปลูกพืชบนหลังคา การทาสวนแนวตั้ง การวางระบบน้าเพื่อหมุนเวียนน้าจาก
กิจกรรมอื่นๆ มาใช๎รดน้าผัก และยังได๎เลําถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเรื่องการ
ดูแลพืชผักหลังจากปลูกแล๎ว เนื่องจากบุคลากรประจา และนิสิตตํางก็มีภารกิจ
และหน๎าที่การงาน การเรียน จึงอาจไมํมีเวลาดูแลรับผิดชอบได๎เต็มที่ แตํในที่สุดก็
พบทางออกเมื่อพนักงานแมํบ๎านของคณะ อาสารํวมกั นดูแลโดยไมํได๎รับคําจ๎าง
ใดๆ รองศาสตราจารย์ พาสินีและทีมวิจัยจึงอนุญาตให๎แมํบ๎านสามารถแบํง พืช
ผักสดปลอดสารพิษไปขายให๎กับบุคลากร และโรงอาหารในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็
ได๎รับการตอบรั บเป็ นอยํ างดี ซึ่งไมํเพียงปั ญหาในการดูแลสวนผักของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เทํานั้น พื้นที่สวนผักในหนํวยงานตํางๆ ก็เชํนกัน ปัจจัย
ความพร๎อมของผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมทาสวนเกษตรเมืองในมหาวิทยาลัยก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญมากเชํนกัน
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สวนแนวตั้ง (Vertical garden) เพื่อคลายความร้อนให้กับผนังอาคาร

หลั งจากเยี่ ย มชมสวนดาดฟ้า คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์แล้ ว ได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สวนเกษตรในเมืองทางยุโรปกับกรุงเทพฯ
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หลังจากเยียมชมสวนผักดาดฟูา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และซักถาม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู๎กับรองศาสตราจารย์ พาสินีแล๎ว คณะได๎ไปเยี่ยม
ชมสวนผักบนดินบริเวณด๎านข๎างลานจอดรถของคณะ และเดินทางไปเยี่ยมสวน
ผั ก ดาดฟู า ของส านั ก สํ ง เสริ ม และฝึ กอบรม คณะได๎ ถํ า ยรู ป รํ ว มกั น กั บ
รองศาสตราจารย์ พาสินีและทีม กํอนจะลากลับ และนัดหมายกันเพื่อเข๎ารํวมงาน
เสวนาที่จะมีขึ้นในวันถัดไป

สวนผักบนดินบริเวณข้างลานจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
33

หลั ง จากเยี่ ย มชมโครงการสวนดาดฟ้ า ของส านั ก ส่ ง เสริ ม และฝึ ก อบรม
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 กลําวถึงประสบการณ์การทาสวนในเมืองของ
ออสเตรีย ในแนวความคิด Urban garden มีการจัดสรรแบํงพื้นที่รกร๎าง
วํ า งเปลํ า และกั น พื้ น ที่ ไ ว๎ ส าหรั บ จั ด สวนในเมื อ งในรู ป แบบตํ า งๆ เชํ น สวนที่
แบํงเป็นแปลงเล็กๆ ให๎คนเมืองมาปลูก เรียกวํา Allotment สวนดาดฟูาของ
ครอบครั ว สวนในโรงเรี ย น สวนชุมชน สวนในโรงพยาบาล รวมถึงการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
สวนในเมืองของชาวออสเตรียเกี่ย วข๎องเชื่อมโยงกับ สุขภาพ ความสุ ข
การผํอนคลาย การได๎อยูํกับธรรมชาติ การสํงเสริมจิตวิญญาณความเป็นชุมชนที่
อยากจะมาเรียนรู๎รํวมกันเรื่องการทาสวนเกษตรอินทรีย์ การผลิตอาหาร ไมํได๎
เกี่ยวข๎องกับเรื่องของความยากจน การรักษาพื้นที่เกษตรในเมืองให๎อยูํใกล๎กับ
เมืองเป็นสิ่งสาคัญ จึงขึ้นอยูํกับเจตจานงทางการเมืองของผู๎มีอานาจในการบริหาร
จัดการพื้นที่เมืองที่ต๎องมีวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการรักษาพื้นที่เกษตรและ
พื้นที่สีเขียวให๎อยูํคูํกับเมือง และมีตัวอยํางของคนที่ทาสวนเกษตรเชํนนี้มานาน
หลายปี พบวําสวนเกษตรในเมืองกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่คนเชื่อมโยงผูกพัน
กับพื้ น ที่ หลายคนไมํ ได๎ล งทุ น เฉพาะเวลาเทํานั้ น แตํพวกเขาต๎องลงทุน ทาง
จิตวิญญาณ และก็มีตัว อยํางส าหรั บคนที่ทาสวนแบบนี้มานานหลายๆ ปี จะ
พบวําอาจเป็นชํวงที่ดีที่สุดของชีวิต แล๎วทันทีที่เขาถูกผลักออกไปจากพื้นที่นั้น
อาจจะฆําตัวตายได๎ เพราะเขารู๎สึกวําสูญเสีย และชีวิตตนเองไมํมีคุณคําอีกตํอไป
จากการเยี่ยมชมพื้นที่สวนเกษตรในเมืองและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั้น
พบวํา เราต๎องมีแนวคิดวําอาหารเป็นอินทรีย์ ที่อาจจะมีความเห็นรํวมกันในระดับ
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ที่เป็น วัฒ นธรรมพื้น ฐาน โดยอาจมีการออกแบบที่ยั่งยืนในทางสิ่ งแวดล๎ อมซึ่ง
แตกตํางจากการออกแบบของภาคการผลิต คือ ปลํอยให๎เกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ
คาวําวิวัฒนาการในทางนิเวศวิทยาคือความยั่งยืน และปลํอยให๎เติบโตไปโดยที่คน
ไมํต๎องลงไปทาอะไร
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3.2 “ปลูกผักปลูกเมือง ปลูกความใส่ใจใน
อาหาร จากประสบการณ์ 6 ปี ของการ
ส่งเสริมสวนผักคนเมือง”
โดย คุ ณสุ ภ า ใยเมือ ง โครงการสวนผั ก คนเมือ ง มู ลนิ ธิ เกษตรกรรม
ยั่งยืน
คุ ณ สุ ภ า ใยเมื อ ง ได๎ ชี้ ใ ห๎ เ ห็ น วํ า “เกษตรในเมื อ ง” มี ค วามหมาย
ครอบคลุ ม มากกวํ า การปลู ก ผั ก แตํ ยั ง เกี่ ย วข๎ อ งกั บ หํ ว งโซํ อ าหาร ระบบการ
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กระจายผลผลิตอาหารด๎วย และจากประสบการณ์ที่ทามาพบวําเรื่องของเกษตร
ในเมืองนั้นเป็นสํวนหนึ่งของระบบนิเวศเมือง สิ่งที่มนุษย์ต๎องการนั้นไมํใชํแคํเรื่อง
เศรษฐกิ จ อยํ า งเดี ย ว แตํ วํ า มนุ ษ ย์ ก็ ต๎ อ งการธรรมชาติ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
เพราะฉะนั้นเกษตรในเมืองจึงไปเชื่อมโยงกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อมและเรื่อง
อื่นๆ ด๎วย นอกจากเรื่องอาหาร และระบบนิเวศเมืองนี้ก็อาจจะต๎องทั้งผลิตและ
บริโภคไปด๎วยไมํใชํการบริโภคเพียงอยํางเดียว
เกษตรในเมืองมีความสาคัญตํอสถานการณ์ของคนเมืองด๎านอาหาร โดย
พบวําการขยายตัวของเมืองเข๎าไปในพื้นที่เกษตรกรรมสํงผลให๎พื้นที่เกษตรกรรม
เกําและพื้นที่ที่เคยเป็นแหลํงพืชผักผลไม๎ที่มีชื่อเสียงลดลงอยํางตํอเนื่อง และมี
ข๎อค๎นพบเรื่องต๎นทุนคําขนสํงอาหารวํา ถ๎าหากวําแหลํงอาหารของคนเมืองถอย
ออกไป 100 กิโลเมตร ราคาคําอาหารก็จะเพิ่มขึ้นร๎อยละ 7.5
สถานการณ์ปัญหาของเมือง นอกจากเรื่องขนสํงอาหาร ก็มีกิจกรรมภาค
พลังงาน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมขนาดใหญํที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศ ปัญหาเหลํานี้ได๎สํงผลกระทบให๎พื้นที่การผลิตอาหารของภาคเกษตร
เกิดความแปรปรวนและเปราะบาง
การทางานในเรื่องเกษตรเมืองรํวมกันกับเครือขําย อาทิ มูลนิธิพัฒนา
ที่ อ ยูํ อ าศั ย เครื อ ขํ า ยสลั ม คนไร๎ บ๎ า น ท าให๎ ชุ ม ชนมี ข๎ อ สรุ ป กั น วํ า สวนผั ก นั้ น
นอกจากเป็นแหลํงอาหารที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่พักผํอนหยํอนใจของชุมชน เป็น
พื้นที่ เรี ย นรู๎ แ ละพบปะกัน ตั ว อยํ างพื้น ที่ เกษตรในเมืองอาจเกิ ดขึ้น ในบ๎ านที่
ข๎างในไมํมีแดดก็นามาตั้งด๎านข๎าง หรือ พื้นที่คํอนข๎างรกร๎างก็นามาทาได๎ พื้นที่
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ริมทางรถไฟของสลัมก็มีการนาพื้นที่มาทาเกษตรเมืองอยูํหลายแหํง หรื อสวนผัก
ในโรงพยาบาล สวนผั กในโรงงาน รวมทั้ง โรงเรี ย นทางเลื อ กก็ส นใจที่ จะเอา
แปลงผักมาทาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของเด็ก สอนตั้งแตํปลูกผักอยํางไร ผักมี
การเจริญเติบโตอยํางไร เชื่อมโยงกับทางวิทยาศาสตร์ ทาให๎เด็กในเมืองมีพื้นที่
มากกวําไปห๎างสรรพสินค๎า เขาได๎เรียนรู๎สัมผัสของจริง ได๎รู๎จักดิน น้า ได๎รู๎จักวํา
ธรรมชาติคืออะไร แม๎วําสวนเกษตรในเมืองจะสร๎างมิตรภาพมากขึ้นกวําแคํการ
ปลูกผัก แตํนําเสียดายที่บางพื้นที่ขาดความเข๎าใจและวิสัยทัศน์ในการเก็บรักษา
พื้นที่ไว๎เพื่อเป็นเกษตรเมืองหรือพื้นที่สีเขียวของเมืองจึงถูกถมทิ้ง จึงคาดหวังตํอ
หนํวยงานที่มีอานาจในการกาหนดนโยบายวําควรต๎องมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให๎มากกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน จะต๎องคิดวําจะทาอยํางไร
ให๎ตึกตํางๆ สามารถจะปลูกผักได๎มากขึ้น ซึ่งจะชํวยลดความเปราะบางและเพิ่ม
ความยืดหยุํนของเมือง และคนเมืองอาจชํวยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ได๎โดยการผลิตอาหารเองได๎
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3.3 “เกษตรเมืองจากมุมมองของความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง”
โดย คุณเพชร มโนปวิตร สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ
(IUCN)
หนึ่งในภารกิจหลักของ IUCN ก็คือ Nature-based
solution
approach กลับไปทาความเข๎าใจระบบนิเวศหรือธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยูํของ
มนุษย์ที่ดีขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปใน
คราวเดีย วกั น แนวทางนี้ ไ มํใ ชํก ารเก็ บ หรื อ อนุ รั ก ษ์พื้ นที่ อยํ างเดี ยว แตํวํ าท า
อยํางไรให๎ในสํวนของพื้นที่คุ๎มครองมาเสริมใช๎แก๎ปัญหาได๎จริง และยังมีโครงการ
URBES เป็นงานกึ่งวิจัย ในความพยายามที่จะแก๎ปัญหาเรื่องชํองวํางความรู๎ที่เรา
ยังไมํรู๎จริงวําบทบาทความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูํในเมืองนี้มีผลประโยชน์
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โดยตรงกับมนุษย์อยํางไร ภาคีที่เกี่ยวข๎องกับ URBES จึงพยายามนาองค์ความรู๎
มาปรั บ ในเรื่ อ งนโยบายให๎ เ กิ ด การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในเมื อ งตํ า งๆ สํ ว นใหญํ จ ะ
ดาเนินการในพื้นที่ยุโรป
มองกลับมาในบริบ ทประเทศไทยนั้น บ๎านเรามีความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มหัศจรรย์มาก คูคลองตํางๆ ในกรุงเทพฯ มีลักษณะทางกายภาพเป็น
พื้นที่ชุํมน้าที่อุดมสมบูรณ์มาก ประเทศไทยเคยชุกชุมไปด๎วยสัตว์ปุานานาชนิด
เชํน จระเข๎ ช๎าง นกตะกราม สมัน (Schomburgk's deer) ที่มีที่เดียวในโลก แตํ
เราก็สูญเสียไปคือหมดไปจากโลกด๎วย
โครงการ UEBES เชื่อวําการลงทุนในเรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศมี
ความคุ๎มคําเชิงเศรษฐกิจ เพราะวําระบบนิเวศหรือพื้นที่ธรรมชาติที่มีอยูํ เป็น
ทางออกให๎กับปัญหาหลายๆ อยําง การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมี
ประโยชน์ในการชํวยปรับปรุงหรือปกปูองกับสุขภาพคนโดยตรง หรือปรับปรุง
เรื่องความเป็นอยูํของคน หลักๆ คือเรื่องการเป็นแหลํงอาหาร อากาศบริสุทธิ์ น้า
สะอาด ที่เป็นปัจจัยสี่ของการดารงชีวิต
นอกจากนี้ในยุคที่มีปัจจัยที่คาดไมํถึง การระบาดของโรคอันตรายตํางๆ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตัวหนึ่งในการที่จะชํวยควบคุมในสํวนนี้ได๎ ใน
เรื่องของพันธุกรรม การวิจัย เรื่องยารั กษาโรคหลายๆ อยําง ซึ่งยารักษาโรคที่
คิดค๎นขึ้นมาได๎ก็ต๎องพึ่งพาแหลํงพันธุกรรมในธรรมชาติ
ประเด็นที่คิดวํานําจะมีความสาคัญที่สุดและคนในเมืองมีความเกี่ยวข๎อง
ที่สุด คือผลประโยชน์ ทางด๎านจิ ตวิทยาโดยอ๎อมในการที่จะใช๎เวลาอยูํในพื้นที่
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สีเขียวในเชิงพักผํอนหยํอนใจ นอกจากนี้ก็มีหลักฐานตัวเลขที่คํอนข๎างชัดเจน
มากขึ้น จากโครงการ URBES วําการใช๎ชีวิตกลางแจ๎งหรือในพื้นที่สี เขียวมี
ผลประโยชน์โดยตรงกับเรื่องสุขภาพด๎วย พื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นตัวที่ลดภาวะ
ความร๎อนที่สะสมอยูํในเมืองปุาคอนกรีต (Urban heat island)
ในงานวิจั ยวัฒนธรรมหลายๆ ชิ้นก็บํงชี้วําการไปใช๎ชีวิตในปุาเป็นการ
แลกเปลี่ยนจุลชีพ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข๎ามาในรํางกายเรา เรียกวําเป็นการ
ปรั บ สมดุล ได๎ ทั้ งไฟฟูา ประจุ ล บ ได๎ ทั้ งน้ ามั น หอมระเหย ในญี่ ปุน จึ งเกิ ดเป็ น
วัฒนธรรมวําไปอาบปุา หรือ Forest bath โดยจัดเป็นตารางเลยวําใน 1 สัปดาห์
จะต๎องมีเวลาออกไปเดินในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อให๎รํางกายมีโอกาสในการรับเอา
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข๎ามาสูํรํางกาย นี้เป็นเรื่องของสุขภาวะโดยตรงของคน
ในเมือง
ในสํวนของสวนในเมือง (Urban garden) ในเรื่องนิเวศบริการเป็นสํวนที่
เราจะได๎ประโยชน์ แนํนอนวําถ๎าเป็นพื้นที่สีเขียวแล๎วจะเอื้อประโยชน์ตํอความ
หลากหลายทางชีวภาพกวําสิ่งกํอสร๎าง หรือใช๎ประโยชน์รูปแบบอื่นอยํางแนํนอน
ในแงํทางวัฒนธรรมสังคมนั้น การมีพื้นที่สีเขียวในเมืองชํวยได๎หลายอยํางมาก
เชํนในกรณีของสวนผักคนเมือง มีการเคลื่อนไหวที่ นําสนใจมากชํวยฟื้นฟู Social
cohesion เพราะวําคนเมืองไมํคํอยได๎มีการทากิจกรรมรํวมกัน สังคมในการ
เกื้อกูลแลกเปลี่ยนแบบเดิมก็สูญหายไป เพราะฉะนั้นการมีพื้นที่สีเขียวให๎คนเข๎า
มาใช๎พื้นที่ มีกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติจะสํงผลดีใน
เรื่องจิตวิทยา และความเครียด สุขภาพโดยตรง เพราะฉะนั้นการทาเกษตรเมือง
ก็เป็นหนทางหนึ่งสาหรับผู๎ที่ไมํคํอยมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติได๎มีโอกาสเข๎าไป
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ใกล๎ชิดกับธรรมชาติอีกครั้ งหนึ่ง และเมื่อคนได๎ผลิ ตอาหารเองก็จะตระหนัก
มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภค ความรับผิดชอบอยํางยั่ งยืนวําอาหารที่เรา
กินมาจากไหน และต๎องผํานกระบวนการอะไรในการผลิต ซึ่งชํวยสร๎างความ
ตระหนักรู๎ และทาให๎การบริโภคมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ในสํ ว นที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นอยํ า งไรให๎ ก ารท าสวนในเมื อ งตอบโจทย์ ไ ด๎
ยกตัวอยํางของโครงการ URBES นโยบายการทาสวนผักควรจะต๎องรวมอยูํ ใน
การวางแผน การใช๎ที่ดินในเมือง และการวางผังเมืองในระดับภูมิภาคด๎วย ซึ่งก็
ต๎องขับเคลื่อนในระดับนโยบาย ถ๎าเรามองสภาพความเป็นจริงวําพื้นที่รกร๎างวําง
เปลําในเมืองยังมีอยูํ เพราะฉะนั้นถ๎าประสานให๎มีความรํวมมือกันและสื่อสารวํา
สามารถใช๎ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ นั้ น ได๎ อ ยํ า งไร เรามี ตั ว อยํ า งในการเปลี่ ย นพื้ น ที่
วํางเปลํามาเป็นพื้นที่ผลิตอาหาร และพื้นที่พักผํอนหยํอนใจของคนในเมืองได๎โ ดย
ไมํต๎องเสียงบประมาณในการที่จะเวนคืนสร๎างพื้นที่อื่นๆ และมีพื้นที่ที่อยูํในการ
ครอบครองของรัฐอีกจานวนหนึ่งที่ยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์ก็สามารถจะผลักดันใน
เรื่องนี้ได๎
กฎระเบียบตํางๆ ของภาครัฐก็มีสํวนในการที่จะสํงเสริมได๎ ยกตัวอยําง
เชํน งบประมาณของหนํวยงานของรัฐ การสนับสนุนระบบโครงสร๎างพื้นฐาน
ตํางๆ ที่ทาให๎การทาสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ๎ารัฐ Subsidized การลงทุน
ในสํวนนี้ก็จะกระตุ๎นให๎ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนหรือให๎ความสนใจมากขึ้นใน
ลักษณะของ Positive subsidiary เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทาให๎เกิด Local
food network ได๎ สุดท๎ายเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์โดยรวมให๎เกิดความยั่งยืน
ก็จาเป็นต๎องบูรณาการเข๎ากับแผนอื่นๆ ในการทาให๎ระบบการผลิตอาหารเหลํานี้
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ไปเชื่ อ มโยงกั บ ระดับ การผลิ ต อาหารแบบอื่ น ๆ อาจจะเริ่ม ในสํ ว นของระดั บ
รายยํอย ตาบล อาเภอ กํอนก็ได๎ ถ๎าเป็นในเมืองก็เป็นเขต ซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่จะ
ทาให๎ความพยายามเหลํานี้มีการขยาย (Scale up) มากกวําเป็นแคํแปลงสาธิต
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3.4 การพัฒนาภูมิทัศน์สีเขียวที่กินได้ใน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
บางเขน
โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี ก ารวางแผนเรื่ อ งการเป็ น Green
campus โดยใช๎แนวคิดเรื่อง Green infrastructure และเรื่อง Ecological
services จุดเดํนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคือมีต๎นไม๎คํอนข๎างมาก
ถือได๎วําเป็น Urban forest และในขณะเดียวกันก็มีแปลงเกษตรที่เป็นพื้นที่
ทดลองกระจั ดกระจายอยูํตามคณะตํางๆ ที่เกี่ย วข๎อง เชํน คณะเกษตร คณะ
ประมง คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต๎น แตํพื้นที่เหลํานี้ก็ลดลงเรื่อยๆ จึงควรได๎รับการ
อนุรักษ์ไว๎
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เราเริ่ มมองการพัฒนาพื้น ที่สี เขีย วเดิมในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒ นาเป็น
พื้นที่สีเขียวสํวนกลางขนาดใหญํที่เรียกวํา Green common มีเรื่องพื้นที่กีฬา
สันทนาการ มี Node of knowledge คือแปลงเกษตรเดิมที่เป็นพื้นที่ทดลองจะ
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่การเรียนรู๎ทางด๎านการเกษตรในอนาคตได๎ ด๎วยเปูาหมาย
ดังกลําว โครงการ Making an Edible Green Campus ที่มีรองศาสตราจารย์
พาสินี สุนากร ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ และ Dr. Sigit
Arifwidodo จึงได๎ชํวยกันทาโครงการการสร๎างวิทยาเขตสีเขียวกินได๎ : การวิจัย
เพื่อจัดทาแนวทางการทาเกษตรในเมืองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(Research for guidelines to create urban agriculture in university
campus)
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการศึกษาความเป็นไปได๎ในการเปลี่ยน
พื้นที่วําง (Available space) ที่อาจไมํได๎วํางแตํยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์เต็มที่
เปลี่ยนให๎เป็นพื้นที่เกษตรในเมืองได๎อีกทางหนึ่ง โดยกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้
มองเรื่องอุปสงค์ อุปทาน วําทุกคนต๎องการอาหารที่ดีตํอสุขภาพ ปลอดภัย มี
ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษาเรื่องเกษตรในเมืองจึงมองในหลายๆ ด๎านตั้งแตํ
การผลิต การกระจายผลผลิต การบริโภค ที่มองรอบด๎านที่เกี่ยวกับเกษตรในเมือง
ดูเรื่องเทคนิคการปลูก สารวจพื้นที่วํางในมหาวิทยาลัยทั้งบนดิน บนหลังคา การ
จัดการ การตลาด การรณรงค์ การเผยแพรํ ความรู๎ และทาเป็น Preliminary
guidelines เผยแพรํ อ ยูํ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย จั ด อบรมการท าตลาดนั ด ท า
นิทรรศการ สร๎างเครือขําย หลังจากนั้นก็เริ่มทาเป็นโครงการนารํอง สร๎าง
ตัวอยํางพื้นที่ขึ้นมาด๎านบนหลังคา บนดิน
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หลังจากที่ทามาสักพัก ก็ได๎องค์ความรู๎บางอยําง ข๎อดีข๎อเสียตํางๆ จน
ผลิ ต เป็ น “คูํ มื อ ” เพื่ อ ทุ ก คนจะได๎ ไ มํ ต๎ อ งลองผิ ด ลองถู ก มี ก ารจั ด สั ม มนา มี
ตลาดนั ด วิ ช าสอนด๎ ว ย จากการวิ จั ย ก็ ไ ปส ารวจแหลํ ง ที่ บ ริ โ ภคอาหาร
โดยเฉพาะผั ก ดู โ รงอาหารในมหาวิ ท ยาลั ย วํ า ร๎ า นค๎ า ตํ า งๆ แตํ ล ะวั น ซื้ อ ผั ก
ชนิ ด ไหนมาปรุ ง อาหารบ๎ า ง ที่ มี ก ารซื้ อ สม่ าเสมอ เชํ น กะหล่ าปลี แตงกวา
มะละกอ ผักบุ๎ง ถั่ว งอก และดูวําซื้อจากไหนด๎วย พบวําซื้อจากตลาดๆ รอบๆ
มหาวิทยาลัย ในด๎าน Landscape ก็มองวําพื้นที่ไหนปลูกผักได๎บ๎าง ดูเรื่องดิน
รวมถึงเรื่องแสงที่เพียงพอสาหรับการปลูกผัก
ในสํวนโครงการนารํอง กํอนดาเนินการจริง มีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ตํางๆ
มี ก ารสอบถามวํ า หนํ ว ยงานไหนมี ค วามต๎ อ งการอยากได๎ เพราะวํ า ภายใต๎
โครงการนี้มีงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สํวนหนึ่งที่สามารถทาสวนเกษตรในเมืองได๎ประมาณ 3-4 พื้นที่ พบวํา
หลายหนํวยงานกระตือรือร๎นสนใจเข๎ารํวมโครงการ
การทาสวนเกษตรในเมืองนี้ทาได๎ทั้งบนผนัง บนดิน และบนหลังคา จึง
ต๎องมีการดูพื้นที่ ตามเกณฑ์ที่วางไว๎ เชํน พื้นที่บนหลังคาที่แข็งแรง ดังนั้น กํอน
ดาเนินโครงการเราควรต๎องพิจารณาวําเราจะทาบนดิน หรือบนอาคาร เพราะจะ
มีข๎อแตกตํางกันในเรื่องการเข๎าถึง ความแข็งแรงของดาดฟูา และองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่ต๎องพิจารณาออกแบบให๎เหมาะสมกับกายภาพของพื้นที่ แล๎วก็จัดอันดับ
กั น และดู ลั ก ษณะองค์ ก รวํ า เป็ น อยํ า งไร เชํ น หอสมุ ด ข๎ อ ดี ข องพื้ น ที่ คื อ เป็ น
สาธารณะทุกคณะเข๎าถึงได๎ เป็นศาลาที่อยูํบนดาดฟูา และวางแผนให๎นิสิตมานั่ง
53

อํานหนังสือได๎ และก็มีเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดเป็นทีมมาแขํงปลูกผัก มีบรรยากาศ
ของการมาห๎องสมุด
หรือโครงการนารํองของสานักสํงเสริมและฝึกอบรม หน๎าที่ขององค์กรนี้
คือจัดอบรมระยะสั้นสาหรับประชาชนทั่วไป เป็นองค์กรที่มีคอร์สทาอาหาร การ
ผลิต คอร์สเลี้ยงกล๎วยไม๎ ที่นี่มีพื้นที่คํอนข๎างดี รับน้าหนักได๎ พื้นกันซึมไว๎อยํางดี
จึ ง มองวํ า ที่ นี่ มี ศั ก ยภาพ และที่ นี่ มี จั ด อบรมบํ อ ยครั้ ง ก็ อ าจจะดี ส าหรั บ คน
ข๎างนอกเข๎ามาได๎ใช๎พื้นที่ อีกโครงการหนึ่งบริเวณตึกจอดรถของมหาวิทยาลัยด๎าน
ถนนงามวงศ์ ว าน และพื้ น ที่ ด าดฟู า และสวนข๎ า งลํ า งบริ เ วณที่ จ อดรถ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
จากการดาเนิ นโครงการทั้งหมดพบวํา การทาสวนเกษตรในเมืองใน
ระดับ องค์กรนั้น ไมํใชํเรื่ องงําย ไมํใชํวําทาได๎เลย ต๎องขออนุญาต ต๎องเสนอ
คณะกรรมการกายภาพที่มีอธิการบดีเป็นประธาน ต๎องเขียนแบบ ใช๎เวลานาน
กวําจะได๎รับการอนุมัติ ถ๎าเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จะมีหนํวยงานสํวนกลางที่
ดูแลอยูํเชํนกองอาคารและสถานที่ ซึ่งก็อาจจะกังวลใจเรื่องนี้ เพราะวําหนํวยงาน
เหลํานี้ต๎องดูแลอาคาร โครงสร๎าง ขณะที่หากเป็นพื้นที่ของหนํวยงาน เชํน
คณะ ก็พบวําในชํวงแรกจะได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากอาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา แตํเมื่อต๎องดูแลประจาทุกวัน ก็จะพบปัญหาขาดคนที่จะรับผิดชอบ จึง
มีการหาทางออกเชํนการใช๎เทคโนโลยี การรดน้าก็ใช๎ระบบอัตโนมัติแทน หรือมี
แมํบ๎านที่คอยชํวยดูแล

54

สรุปวําการทาเกษตรในเมืองในระดับมหาวิทยาลัยอาจไมํคํอยคุ๎มคําในแงํ
เรื่ อ งตั ว เงิ น เพราะวํ า มี ต๎ น ทุ น เรื่ อ งคํ า ที่ คํ า น้ า คํ า ดู แ ล แตํ ค วรมองในเรื่ อ ง
คุณภาพชีวิตวําชํวยกระตุ๎นในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดี เพราะวําทาให๎คนมีความ
ตระหนัก มีความสุข เป็นพื้นที่พักผํอนในที่ทางาน
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3.5 ระบอบอาหารและอธิปไตยทางอาหาร
มองผ่านกรณีสวนผักคนเมือง
โดยคุ ณ ปกรณ์ เลิ ศ เสถี ย รชั ย นั ก วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย สั ง คม และ
บรรณาธิการหนังสือ เรื่อง “ระบอบอาหาร”
คุ ณ ปกรณ์ เลิ ศ เสถี ย รชั ย ได๎ รํ ว มแลกเปลี่ ย นโดยการ เชื่ อ มโยง
ประสบการณ์จริ งจากการเยี่ ยมชมและสัมผัส สวนเกษตรในเมืองกับ เนื้อหาใน
หนังสือระบอบอาหาร ซึ่ง พูดเรื่องอาหารกับทุนนิยม โลกาภิวัตน์ และยังได๎นา
ภาพยนตร์เรื่อง A Space Odyssey ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศเข๎ามาโยงด๎วย
แนวคิดระบอบอาหารของ Phillippe McMichael พูดถึงใน 4 มิติ มิติ
ทางด๎านเศรษกิจ มิติทางด๎านมนุษย์กับสังคม มิติทางเทคโนโลยี และมิติทางด๎าน
นิ เ วศวิ ท ยา ความส าคั ญ ของระบอบอาหารที่ ก าลั ง เป็ น อยูํ ใ นปั จ จุ บั น คื อ มิ ติ
ทางด๎านเศรษฐกิจมาครอบงามิติด๎านอื่นไปหมด เชํน บรรษัทขนาดใหญํหรือ
ผู๎ผลิตรายใหญํ ต๎องการสะสมทุน หรือ Capital accumulation ให๎มากขึ้น ก็ใช๎
กระบวนการ Biophysical override คือการเข๎าไปสยบและแทนที่ทางกายภาพ
และชีว ภาพ เชํ น การใช๎ ปุ๋ ย จ านวนมาก การใช๎ วิท ยาศาสตร์ ในการดั ดแปลง
พันธุกรรมเพื่อให๎เกิดความคุ๎มคําคุ๎มทุน และใช๎กระบวนการปั่นราคาหรือกากับ
ราคา Value override เข๎าไปจัดการ ทั้งสองกระบวนการได๎สํงผลกระทบตํอ
วงจรหํวงโซํอาหาร ซึ่งการเกิดขึ้นในลักษณะนี้ได๎เข๎าไปเปลี่ยนมิติทางมนุษย์สังคม
เปลี่ยนมิติทางเทคโนโลยี เปลี่ยนมิติทางด๎านนิเวศวิทยา ซึ่งมิติทางมนุษย์สังคมที่
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ได๎รับผลกระทบคือ De-peasantization นั่นคือคนเป็นชาวนาหรือเกษตรกร
น๎อยลง หลายสํวนถูกแทนที่ด๎วยเกษตรอุตสาหกรรม และหลายคนต๎องสูญเสีย
ที่ดิน เนื่องจากโดนยึด
ในมิติด๎านเทคโนโลยี มีมิติของ Nutritionism คือโภชนาการนิยม
หมายความวําเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข๎าไปเปลี่ยนอาหาร จากที่เราควรจะ
สังเกตคุณภาพของอาหารจากวัตถุดิบ ที่เห็น แตํปัจจุบันเราจะพลิ กดูคุณภาพ
อาหารที่ฉลากด๎านหลังวํามีสารอาหาร แรํธาตุกี่อยําง แตํละอยํางมีเป็นปริมาณ
เทํ า ไร เป็ น การลดรู ป ของอาหารลงมาเป็ น แกํ น แท๎ ห รื อ สารอาหารไมํ กี่ ตั ว
สิ่งเหลํานี้ทาให๎มนุษย์หํางจากอาหารที่เป็นจริง มิติสุดท๎ายในเรื่อ งนิเวศวิทยา
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ Metabolic
rift
คื อ เกิ ด ชํ อ งทางหรื อ บาดแผลที่ เ รา
เผาผลาญธรรมชาติ บาดแผลนี้ทาให๎มนุษย์กับธรรมชาติอยูํหํางกัน และแยกขาด
จากกัน
ในหนังสือเลํมนี้ใช๎คาวํา Regime เพราะวําผู๎แตํงต๎องการให๎เห็นความ
เชื่อมโยงระหวํางวิธีคิดกับกลไกเชิงสถาบันวํามาด๎วยกันและแยกขาดจากกันไมํได๎
ซึ่งวิธีคิดไปกาหนดวํากลไกเชิงสถาบันต๎องทาอะไร และทุกกลไกเชิงสถาบันมา
สํ งเสริ มวิธีบ างแบบ เชํน วิธีคิดที่วํา มองอาหารให๎ เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แ ตํ
อยํางเดียว
โดยหลักแล๎ว Regime ครอบคลุมการไหลเวียนของอาหารและการซื้อ
อาหารทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนบางประเทศให๎กลายเป็นผู๎ผลิตอาหาร
รายหลักในราคาถูก อาหารราคาถูกนี้มีไว๎ปูอนให๎กับแรงงานที่ได๎คําจ๎างต่า เพื่อ
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แรงงานเหลํานี้จะได๎ไมํเรียกร๎องวํามีคําจ๎างต่าจึงมีไมํพอกิน กระบวนการอยํางนี้ก็
เกิดการกดคําจ๎าง ทาให๎นายทุนหรือผู๎ลงทุนมีสํวนเกิน (Surplus) ที่จะจัดเก็บเข๎า
ไปเป็นทุนสะสมเป็นวงจรเชํนนี้ไปเรื่อยๆ
สิ่งเหลํานี้โยงกับการบริโภคอาหาร Food from nowhere ซึ่งถ๎า
แปลภาษาอาจารย์ประภาส ปิ่นตบแตํง คืออาหารไมํรู๎หัวนอนปลายเท๎า คือเรา
ไมํรู๎วํามาจากไหน เชํนข๎าวถุง ที่อยุํในบรรจุภัณฑ์มาให๎เราหุง และกินเข๎าไปแตํเรา
ไมํ รู๎ วํ า มี ค วามตํ า งกั น อยํ า งไร โดยที่ เ ราไมํ รู๎ วํ า มี มิ ติ ด๎ า นวั ฒ นธรรม มิ ติ ด๎ า น
สุนทรียภาพ ความสุขในการกินคืออะไร มันหายไป กินอะไรก็เหมือนกันหมด
อีกเรื่องคือเราขาดความคิดและความเชื่อมโยง เรามองไมํเห็นการผลิต
(production) กับการบริโภค (consumption) วําเชื่อมโยงกันอยํางไร ทุกวันเรา
เจออาหารทั้งสดและมีบรรจุภัณฑ์อยูํในซุปเปอร์มาเก็ตเลย จากการพูดคุยกับ
คุณปริ๊น ซ์ เจ๎ าชายผัก แรงบัน ดาลใจของหลายคนที่มาปลูกผักมาจากการเป็น
พนักงานออฟฟิศ ทางานตั้งแตํเช๎าจดเย็นวันละประมาณ 8-9 ชั่วโมง ทาอะไรก็
กินกันตาย แล๎วเวลาอยากกินเมนูดีๆ หนํอยก็ไปในห๎าง ถํายภาพลงอินสตาแกรม
เฟซบุ๏คส์
เมื่อวงจรชีวิตที่วนซ้าเชํนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ คนจะเริ่มถามวําอะไรคือชีวิต
ของตนเอง เกิด Re-peasantization คือบางคนยินดีที่จะกลับไปทาเกษตร ทานา
คุณปริ๊นซ์เลําวําหลายๆ คนมาขอเข๎ามารํวมฝึกฝนเรียนรู๎ที่บ๎านเจ๎าชายผัก ด๎วย
เหตุผลวําอยากแสวงหาคุณคําบางอยํางในชีวิต คือเป็นโลกที่ไปพ๎นจากเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ (Beyond economic reason) อยํางคนที่ปลูกผักดาดฟูาหรือหลังคา
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ก็ไมํได๎หวังวําจะขายได๎ แตํเป็นวิถีชีวิตอีกอยํางหนึ่ง พอไปทาแล๎วเขาเห็นโลกอีก
แบบหนึ่ง ทาให๎โ ลกนี้มีความสุข มีมนต์ขลั ง (Re-enchantment) ความสุ ข
กลั บคืน มา ไมํใชํแคํกลํ องสี่ เหลี่ ย มของออฟฟิศ จึ งเป็นการผลิ ตที่ต๎อ งใช๎ความ
เอาใจใสํ พินิจพิเคราะห์ ความคิดในเชิงใครํครวญ มีเรื่องของความอดทน รอได๎
และดึงความรํวมมือ (Participation) จากหลายๆ ฝุายมารํวมกันได๎เป็นเครือขําย
กัน ตั้งคาถามไปอีกเรื่องของชนชั้น ย๎ อนความไปเรื่องอาหารที่ไมํรู๎หั วนอน
ปลายเท๎า มีราคาถูก เพราะตั้งใจขายให๎กับแรงงานที่มีคําจ๎างต่า คาถามคือกลุํม
แรงงานที่ได๎คําจ๎างต่า หาเช๎ากินค่า จะมีเวลาและที่ดินที่จะปลูกผักในเมืองหรือไมํ
หากวําสํวนหนึ่งต๎องใช๎ความอดทน ใช๎เวลา และอีกสํวนคือต๎องมีปัจจัยเรื่องที่ดิน
อยูํด๎วย

ภาพเปรียบเทียบด๎านซ๎ายให๎เห็นที่ดินวํางแถวสวนลุมไนท์บาร์ซาร์เกําที่มี
ฉากหลังเป็นตึกแถวถนนวิทยุ ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ไมํได๎ใช๎งานแล๎ว นายทุนซื้อไป
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พื้นที่ตรงนี้จึงวํางปรากฏเพียงต๎นไม๎สองต๎นนี้ พื้นที่ถูกใช๎เข๎าไปในวงจรการสะสม
ทุนขนาดใหญํ ภาพด๎านขวาเป็ นรู ปโรงเรีย นที่ผลิ ตบุคลากรที่กลายเป็นบุคคล
สาคัญระดับประเทศทั้งวงการธุรกิจ การเมือง และอื่นๆ แตํกายภาพที่ปรากฏ
ของโรงเรีย นนี้ ล๎ อมรอบไปด๎ว ยตึกหมดเลย เห็ น แสงตะวันน๎อยมาก โอกาสที่
นักเรียนของโรงเรียนนี้จะสัมผัสดินจึงนับวําน๎อยมาก วิถีชีวิตที่เข๎าใกล๎สวนเกษตร
ในเมืองจึงหํางไกลเชํนกัน ดังนั้น หากต๎องการเด็กที่มีวิธีคิดในเชิงวิเคราะห์ หรือ
ต๎ อ งการคนที่ คิ ด ท าและอยูํ ใ กล๎ ชิ ด ธรรมชาติ ผู๎ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ นโยบายด๎ า น
การศึกษาควรจะต๎องมองการศึกษามากกวํา ตาราในห๎องเรียนสี่เหลี่ยม แตํควร
มองห๎ องเรีย นธรรมชาติและชีวิตจริ งด๎ว ย จากประเด็นของภาพตัว อยํางนี้ถ๎า
วิ เ คราะห์ แ บบมาร์ ก ซ์ อ าจเป็ น เรื่ อ งชนชั้ น สํ ว นหนึ่ ง ด๎ ว ย และกลายเป็ น เรื่ อ ง
การศึกษาไมํสามารถจะเปลี่ยนวิธีคิดได๎
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2001 A space odyssey เป็นหนังอวกาศที่คลาสสิค ที่สะท๎อนวําวิธีคิด
เป็ น ปั ญ หา ภาพนี้ เ ป็ น ยานอวกาศที่ มี พั น ธกิ จ ส ารวจดาวจู ปี เ ตอร์ หรื อ ดาว
พฤหัสบดี ยานอวกาศนี้ถูกออกแบบให๎ดูคล๎ายหัวกะโหลก และกระดูกสันหลัง
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ในหนังเรื่องนี้ มนุษย์ตั้งใจสร๎างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ที่มี
ความเฉลียวฉลาดขึ้นมา แล๎วก็เชื่อวําความเฉลียวฉลาดนี้ ไมํมีทางล๎มเหลว แตํ
สุดท๎าย AI นี้ ที่มีความตั้งใจสร๎างให๎เหมือนมนุษย์ แตํพลาดจากความเป็นมนุษย์
และสร๎างความล๎มเหลวมากมายหลายอยํางเกิดขึ้น คนก็ตายเกือบหมด คาถาม
คือแคํหัวกับกระดูกสันหลังเพียงพอหรือไมํ ที่จะสร๎างการคิดให๎กับมนุษย์ เพราะ
เป็นการคิดที่ปราศจากอวัยวะ การคิดที่ปราศจากสัมผัส
ในภาพยนตร์นี้ยังมีฉากตอนเริ่มต๎นที่ พูดถึงมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการยังเป็น
Ape อยูํ อาหารคือลําอะไรได๎ก็กิน แล๎ว ฉากก็ตัดสูํโลกอนาคต ในหนังพยายาม
สมมติวํามนุษย์คนนี้อยูํ บนฉากในจินตนาการ คือให๎มนุ ษย์คนนี้เห็นธรรมชาติ
ของสั งสารวัฏ คือ การเกิด แกํ เจ็ บ ตาย และเห็ นตั ว เองกลั บมาเกิดใหมํ แตํ
อาหารสังเคราะห์ในฉากก็ยังคงอยูํไมํสูญสลายไป วิวัฒนาการในตอนแรกคนก็กิน
อาหารดิบๆ แบบลิง แล๎วพอเป็นยุคอวกาศก็เปลี่ยนเป็น Nutrient food ที่
สั ง เคราะห์ ม าเป็ น สารอาหารแล๎ ว ขณะที่ ในโลกจิน ตนาการ กลายเป็ น วํ า
อาหารเป็นอาหารจริงๆ ในหนังก็บอกวําการคิดเชิงเหตุผล เชิงเทคโนโลยี เชิง
เครื่องมือ (Instrumental rationality) วําจุดหมายปลายทางคืออะไร จะเข๎าไปสูํ
จุดหมายได๎อยํ างไร คือมนุ ษย์คิดแตํวําจะสร๎างเครื่องมืออยํางไร สร๎างวิธีการ
อยํางไร ในท๎ายสุดเมื่อมนุษ ย์ไปอยูํในโลกจินตนาการที่ต๎องไตรํ ตรอง ในเรื่องของ
Reflexive rationality ความคิดในเชิงใครํครวญ ครุํนคิด พินิจ ตั้งคาถามวําชีวิต
นี้เราเกิดมาทาอะไร เราอยูํกับอะไร เราจะมีจุดมุํงหมายอยํางไร มันกลายเป็น
เรื่องของระบอบอาหาร Food Regime
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หากเราต๎องการพ๎นจากวิธีคิดที่เอาเศรษฐกิจมาเป็นตัวนา หรือวิธีคิ ดเชิง
เทคโนโลยี เราต๎องคิดเรื่องคุณคําใหมํ เราต๎องเห็นอาหารเป็นมากกวํา Nutrition
สิ่ งกิน กัน ตาย หรื อเราต๎องมองเหมือนเราเข๎าไปสั มผั ส รสอยํ างไร สั มผั ส กลิ่ น
อยํางไร ถ๎าเรามองให๎ไกลกวําอาหารและรสชาติบนจานนั้นได๎ เราก็จะรู๎วําอาหาร
มีที่มาที่ไปอยํางไร กวําพืชจะโตขึ้นมาเป็นอยํางไร อะไรคือชีวิต อะไรคือสิ่งที่เรา
จะเข๎าไปสัมผัสเรียนรู๎แล๎วก็จะมาเปลี่ยนวิธีคิดของเรา Take this body of
wisdom -being in the world เชํนเดียวกับฉากในหนังที่เอเลี่ ยนมายึดยาน
ลาใหญํ วิงวอนร๎องขอให๎รับรํางของมนุษย์อวกาศคนนี้ที่ลํองลอยอยูํก ลับเข๎าไป
ด๎ว ย ฉากนี้ ส ะท๎ อนให๎ เห็ น วํ าความคิดที่ มีแตํหั ว อยํา งเดีย วนั้นไมํส ามารถถึ ง
จุดหมายได๎ แตํต๎องมีตัว Body ด๎วย เชํนเดียวกับความรู๎ที่ปราศจากรํางกายไมํ
สามารถนาไปสูํความสาเร็จอะไร
ความรู๎ ที่มีสัมผัส ความรู๎ที่ประกอบด๎ว ยอารมณ์ ความรู๎ที่รู๎สึกถึงการ
เติบโต การเสื่อมสสลาย การเกิดแกํเจ็บตาย ความรู๎นี้อยูํในตัวเรา แตํความรู๎
แบบนี้ไมํมีทางเกิดขึ้นได๎ในระบบการศึกษา อยํางที่โรงเรียนก็จะสร๎างตึกล๎อมรอบ
พื้นที่ทั้งสี่ด๎าน ตึกทาให๎ เด็กไมํเห็น แสงเดือน แสงตะวัน เด็กก็จะกลายไปเป็น
นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลสาคัญในวงการตํางๆ ที่มองไมํเห็นธรรมชาติเพราะสังคม
ที่หลํอหลอมเด็กมานั้นหํางไกลหรือแปลกแยกจากธรรมชาติจึงเป็นเรื่องยากที่จะ
มองเห็นหรือตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติ
สรุ ป วํา สวนผั กในเมือ งเป็ น ตัว จุ ดประกายวํา เราควรจะคิดไกลกวํา นี้
คิดถึงเรื่องการศึกษา เราควรสร๎างวิธีคิดใหมํอยํางไร ความคิดในเชิงเศรษฐกิจที่
ครอบงาระบอบอาหารเป็นสิ่งสาคัญ จะเห็นได๎วําเครือขํายสวนผักในเมืองไมํใชํ
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กิจกรรมที่ทาแคํความสนุ กสนาน หากแตํป ระสบการณ์ของเครือขํายสวนผั ก
ในเมืองที่บอกเลําแบํงปันนั้นสะท๎อนวิธีการเลําเรื่อง วิธีดึงกลุํมคนที่สนใจ เป็น
เรื่องของจิตใจ การเรียนรู๎ การสร๎างเครือขําย การเติบโตไปด๎วยกัน การเติบโตนี้
เป็นไปไมํได๎ ถ๎าเราไมํเรียนรู๎วิธีคิดแบบใหมํ โดยเราต๎องไมํคิดแบบแยกสํวน คิด
อยํางไรให๎ตัวอยูํใกล๎สิ่งแวดล๎อม อยูํใกล๎ความเปลี่ยนแปลง
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3.6
“ท าเองก็ไ ด้ ” ในฐานะแนวคิด ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการส่งเสริม
กสิกรรมแบบไทย
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา กลําววําการบรรยายของ Prof. Jurgen
ทาให๎เข๎าใจในความแตกตํางระหวําง Urban farming และ Urban agriculture
และสรุปวําทั้งสองก็เป็นการทาเกษตรและมีผลผลิต แตํอยํางแรก เราสามารถทา
เองได๎ งํายมาก ซึ่งเข๎ากับ ความคิดของคนสมัย นี้ที่ช อบอะไรที่ Do-it-Yourself
หรือ DIY และเรํงดํวนทันใจ (instance)
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หัวเรื่องที่จะพูดวันนี้ DIY หรือทาเกษตรเมืองด๎วยตนเอง ต๎องการ
สื่อสารวําทาอยํางไรให๎เกษตรเมืองก๎าวไปสูํความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของ
การพัฒ นาเมือง โดยมีความเชื่อในคุณคําของเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันพื้นที่
เกษตรอินทรีย์อยูํในเมือง (Build up area) และเมืองจะมีสภาพแวดล๎อมที่เกิด
จากมนุษย์เป็นสํวนใหญํ ไมํวําจะมีชานเมือง (Semi fringe suburb หรือ
Outer) ด๎วยหรือไมํก็ตาม
ในบริบทของเราในวันนี้ มีกรอบคาถามในงานวิจัยวํา ถ๎าเรามีพื้นที่ที่จะ
ทาการวิจัยในศาสตร์ที่เราสามารถจับต๎องได๎ เราก็ไปชานเมือง ที่เราสามารถทา
เกษตรอินทรียไ์ ด๎ จะเห็นได๎วําถ๎าเกษตรเมืองเป็นวิถีที่พึ่งตนเองของคนเมือง เป็น
อาหารที่ดีและคุณภาพของเมือง ชํวยลดมลภาวะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ชํวยลดการ
ปลํอยก๏าซ แตํสถานการณ์ในอดีตจนถึงปัจ จุบัน พื้นที่เมืองมีแนวโน๎มบุกไปใน
พื้นที่เกษตรกรรม และยังไมํห ยุ ดการแผํ ขยาย โดยเฉพาะทางด๎านเหนื อและ
พัฒนาไปตามเส๎นทางคมนาคม
พื้นที่เกษตรหรือพื้นที่สีเขียวใกล๎เมืองกรุงเทพฯ อยํางพื้นที่บางกะเจ๎ามี
บริบทที่นํ าสนใจ คือ เป็ น คุ๎งแมํน้ า มี พื้น ที่สี เขียวแบบเป็นกลุํ มก๎อนที่ห าไมํได๎
อีกแล๎วในเขตเมือง หลายคนพูดวํา จะต๎องเก็บรักษาบางกะเจ๎าไว๎ แตํจะทา
อยํางไรที่จะให๎คนบางกะเจ๎าอยูํได๎อยํางคนบางน้าเปรี้ยว เพื่อเป็นปอดของคน
กรุงเทพฯ อยํางยั่งยืน
ปัจจุบันแม๎บางกะเจ๎าจะยังเป็นพื้นที่สีเขียวผืนใหญํที่อยูํใกล๎เมือง ยังคง
ผลิตอาหารการเกษตรเลี้ยงเมือง แตํก็เริ่มเห็นแนวโน๎มวําพื้นที่นี้กาลังถูกเจาะจาก
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เส๎นทางคมนาคม ตอนนี้นั่งเรือห๎า นาทีก็ถึงแล๎ว พื้นที่สีเขียวผืนใหญํผืนสุดท๎าย
จึงนําเป็นหํวง ต๎องทาอยํางไรจึงจะรักษาบางกะเจ๎าไว๎ได๎ ในเมื่อพื้นที่เขียวลาย
ตามกาหนดของผังเมืองนั้น เกษตรกรผู๎อยูํอาศัยในพื้นที่ไมํสามารถทาเกษตรได๎
อยํางสงํางาม (Dignity) ราคาที่ดินขึ้นโดยไมํอิงราคากลาง สรุปแล๎วพื้นที่สีเขียว
ถูกบุกรุกจากนโยบายการพัฒนาเมือง การลงทุน ฯลฯ
ในที่นี้ขอยกตัวอยํางโคลงนิราศนรินทร์ สมัยอยุธยา
โอ๎ศรีเสาวลักษณ์ล้า
แม๎วํามีกิ่งโพยม
แขวนขวัญนุชชูโฉม
กีดบํมีกิ่งฟูา

แลโลม โลกเอย
ยื่นหล๎า
แมกเมฆ ไว๎แมํ
ฝากน๎อง นางเดียว

ในทานองเดีย วกัน ถ๎าเราจะรั ก ษาพื้น ที่เกษตรไว๎ เราต๎องฝากไว๎กั บ
เกษตรกร ในงานวิจัยนี้จึงได๎เสนอทางเลือกวําถ๎าไมํทาสวนผักในเมือง จะขอไป
ทาการเกษตรในพื้นที่บางกะเจ๎าได๎หรือไมํ โดยมีการสร๎างข๎อตกลงกับเกษตรกร
ท๎องถิ่น คนในพื้นที่ก็สนใจวําถ๎าจะรับคนเมืองให๎มาใช๎พื้ นที่ของเขาก็ได๎แตํก็ต๎อง
ได๎รับคําตอบแทนในการเชําพื้นที่และคําวิทยากรในการสอนการทาเกษตรให๎กับ
คนเมือง ซึ่งก็เป็นโอกาสดีในการแบํงปันประสบการณ์ของคนเมืองกับเกษตรกร
ตัว จริ งในพื้น ที่ จากโจทย์ แนวคิด ดังกลํ าว ถ๎า เกษตรกรในพื้ นที่อ ยูํได๎ ก็จ ะ
สามารถรักษาพื้นที่เกษตรไว๎ได๎
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4. ประเด็นแลกเปลี่ยน
จากการเดินทางสารวจพื้นที่สวนผักคนเมืองและการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของผู๎เข๎ารํวมเสวนา นักวิจัย อาจารย์และวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิใน
ประเด็ น เกษตรในเมื อ ง/สวนผั ก คนเมื อ งกั บ การฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ-สั ง คมใน
เมืองใหญํ สามารถสรุปประเด็นสาคัญๆ จากการแลกเปลี่ยนได๎ดังนี้
ปัจจุบันเกษตรในเมืองอาจจะยังไม่สามารถเลี้ยงคนในกรุงเทพฯและ
ปริ มณฑลได้ แตํก็มีแนวโน๎ มความเป็ น ไปได๎ที่เกษตรในเมืองจะสามารถสร๎าง
ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงระบบนิเวศให๎กับคนเมืองได๎ในอนาคต ข๎อมูลจาก
การรวบรวมสถิติคนปลูกผักในเมืองเฉพาะที่ผํ านโครงการสวนผักคนเมืองในชํวง
6 ปี พบวํา โครงการสวนผักคนเมืองสามารถสนับสนุนการใช๎พื้นที่ขนาดเล็กทา
สวนผักในเมืองเห็น เป็ นรูป ธรรมมากมาย กลุํมคนที่มารวมกันในโรงเรียน ใน
71

ชุมชน ในบริษัท รวม 154 พื้นที่ เกิดคนปลูกผักประมาณ 5,000 คน ในเมือง
และอีก 4,000 คนที่ได๎แบํงปันผลผลิตจากแปลงผักไปรับประทาน มีพื้นที่ที่เกิด
จากเกษตรในเมืองทั้งหมดประมาณเกือบๆ 30,000 ตารางเมตร และในแตํละปี
มีการอบรมให๎คนเมืองที่สนใจทั่วไปอยากปลูกผักเข๎ามาอบรมปีละ 2,000 คน
ผํานไป 6 ปี ขณะนี้ก็นําจะมีประมาณ 10,000 คนแล๎ว และมีการติดตามวํามีคน
ที่ผํานการอบรมแล๎วกลับไปปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญํก็แล๎วแตํใน
พื้นที่บ๎านของตนเองประมาณร๎อยละ 60 และมีเครือขํายอื่นๆ ที่มารํวมเรียนรู๎
เข๎ารํวมกิจกรรมไปรํวมเรียนรู๎ปลูกผัก แตํอาจยังไมํมีการเก็บข๎อมูลที่ชัดเจน
จากสมาชิก 154 โครงการ พบวําข๎อมูลการพึ่ งตนเองด๎านอาหารจาก
แปลงผัก ในชํวง 2-3 ปีแรก ระดับการพึ่งตนเองเรื่องอาหารอยูํที่ประมาณร๎อยละ
30 เทํานั้น แตํวําในปีที่ 3 ปีที่ 4 ขยับเป็นร๎อยละ 40-50 แตํที่สูงที่สุดที่สามารถ
พึ่งตนเองได๎ อยูํที่ประมาณร๎อยละ 80-90 ซึ่งตัวเลขเหลํานี้เพิ่มขึ้นทุกปีๆ โดย
โครงการสวนผักคนเมืองก็มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงและขยายแนวคิดการทาสวน
เกษตรในเมืองกับชานเมืองด๎วย เนื่องจากยังมีพื้นที่เกษตรที่เหลืออยูํ กับพื้นที่
รกร๎างวํางเปลําอีกมากมายที่ยังไมํถูกนามาทาประโยชน์เพื่อเกษตรในเมือง
ประเด็นสวนผักคนเมืองนี้มีหลายมิติ ไมํใชํแคํมิติอาหารหรือการปลูก
ผักในเมือง แตํมีเรื่องความสุนทรีของชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคม ความมั่นคง
ทางอาหาร การใช๎พื้นที่ในเมือง การวางผังเมือง พื้นที่รกร๎างวํางเปลําที่นามาใช๎
ประโยชน์ได๎ ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นของสังคมพืชและสัตว์ เชํน
นก แมลงขนาดเล็ ก การสื่ อ สารที่ มี เ ยื่ อ ใยระหวํ า งคนกั บ ธรรมชาติ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติถึงความเข๎าใจวําสิ่งที่เป็นอาหารนั้นมีความซับซ๎อนมีความ
ยาก ไมํ ใชํ งํา ยๆ ยิ่ ง อาหารที่ มี คุณ ภาพปลอดสารพิ ษก็ ยิ่ง ยากเข๎ าไปใหญํ จึ ง
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จาเป็นต๎องให๎กาลังใจเกษตรกรผู๎ผลิต และการลงมือทาด๎วยตนเองทาให๎เข๎า ใจ
เกษตรกรและอาหารมากขึ้น ไมํแยกผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคออกจากกัน ซึ่งถ๎าบทบาท
นี้เกิดขึ้นก็จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในเมืองกับชนบทมากขึ้น เข๎าใจกัน
มากขึ้น ไมํใชํมองเพียงวําเกษตรกรคือผู๎ผลิต เพราะแตํเดิม การเกษตรกรรมไมํใชํ
แคํผู๎ผลิต เกษตรกรรมคือวัฒนธรรม ไมํใ ชํแคํการผลิตอาหาร การผลิตในภาค
เกษตรกรรมคือวิถีชีวิตของเกษตรกร เกี่ยวพันกับเรื่องธรรมชาติ
เงื่อนไขทางกายภาพของอาคารนั้นมีความสาคัญ และซับซ๎อนสาหรับ
การทาสวนบนอาคาร เนื่ องจากมี ความแตกตํา งระหวํ างการปลู ก บนพื้ นดิ น
(Ground gardening) ปลูกบนดาดฟูา (Vertical gardening) ปลูกบนหลังคา
(Roof top gardening) จึงมีความจาเป็นต๎องคานึงถึงเรื่องเงื่อนไขของอาคาร
ความเสี่ยง การเข๎าถึง โดยเฉพาะสวนบนดาดฟูาและสวนบนหลังคายิ่งมีข๎อจากัด
มากกวําสวนบนดิน จึงเป็นความท๎าทายให๎ต๎องคานึงถึงการออกแบบที่มีข๎อจากัด
ของโครงสร๎างอาคาร บรรจุภัณฑ์ ที่มีความเป็นไปได๎ในการใช๎บนสวนดาดฟูา
ข๎อจากัดเรื่องการใช๎น้าทางธรรมชาติ เชํนน้าฝน ซึ่งจากประสบการณ์ของยุโรป
พบวําไมํงํายนักที่จะเก็บกักน้าฝนสาหรับการทาสวนผักบนดาดฟูา ลานจอดรถ
เป็นต๎น
อยํางไรก็ดี จากประสบการณ์ของคนปลูกในเมืองในปัจจุบัน รวมถึงจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับการทาสวนผักในเมืองทีม่ ีมากขึ้น จึงมีคนปลูกผักในเมืองที่ได๎ลอง
ผิดลองถูก มีเทคนิคตํางๆ มากจนสามารถนาความรู๎ตํางๆ สาหรับการทาสวนผัก
ในเมืองมาแบํงปัน เชํน คูํมือการทาสวนผักดาดฟูาของอาจารย์ทัศนีย์ เขตหลักสี่
บอกวิธีคานวณการรับน้าหนักพื้นที่หลังคาดาดฟูา เทคนิควําต๎องทาอยํางไร แบบ
ไหน แตํละที่ก็ไมํเหมือนกัน
73

ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารแตํมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพอาหาร จากรายงานของกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม คาดวํา ในอีก
ไมํกี่ปีข๎างหน๎า วิถีเมืองจะรุกเข๎าสูํพื้นที่ชนบทมากขึ้น ปัจจุบัน วิถีการบริโภคคน
ชนบทตอนนี้ก็เหมือนคนในเมือง คนรุํนหนึ่งจะรู๎สึกวําได๎กินอาหารที่หลากหลาย
และในปัจจุบันเส๎นแบํงระหวํางเมืองกับชนบทยากที่จะทาให๎ชัดเจน
ยิ่งมีการเปิดเสรีการค๎ามากขึ้น ถนนหนทางที่เข๎าสูํ ได๎เปลี่ยนแปลงไป
มาก และในอนาคตความเป็นเมืองที่มากขึ้นก็จะรุกพื้นที่เกษตรไปคํอนข๎างมาก
จึงเป็นเรื่องที่นําคิดวําคนในเมืองกับชนบทจะอยูํกันอยํางไร อีกประเด็นสาคัญคือ
เมื อ งต๎ อ งท าหน๎ า ที่ ข องเมื อ งเอง ไมํ ใ ชํ วํ า คนใน เมื อ งมาท างานแล๎ ว ก็ เ ข๎ า
ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร์มาเก็ตคือจบ วิถีชีวิตของคนนําจะมีคุณคําอะไรมากกวํา
ที่เป็นอยูํอยํางนั้น การที่คนหันมาสนใจการเกษตรในเมืองมากขึ้นแสดงให๎เห็นวํา
มีความไมํสมดุลอะไรบางอยําง
การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองนั้นมีประโยชน์มากมาย
ความหลากหลายทางชีว ภาพจะควบคุ ม หรื อ จั ดการปัญ หาหลายอยํ า ง เชํ น
แมลงปอกินยุงวันละ 30-100 ตัว แทนที่เราจะต๎องใช๎สารเคมี ปูองกันภาวะ
ไข๎เลือดออกระบาด นี่เป็นผลพลอยได๎จากการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมือง คนที่อยูํเมืองหลวง เมืองใหญํ เชํน กรุงเทพฯ มองวําที่นี่ไมํมีธรรมชาติ
อะไรเหลือแล๎ว ความจริงกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีนกหลากหลายที่สุดแหํง
หนึ่งในโลก กวํา 200 ชนิด ปัจจุบันที่เคยมีบันทึกมีมากถึง 300 ชนิดด๎วยซ้าไป
โดยเฉพาะนกอพยพที่ผํานเข๎ามา เพราะฉะนั้นการรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองได๎ก็มี
ประโยชน์หลายอยํางมาก การใช๎ทรัพยากร การตระหนักรู๎ สํวนใหญํกระจุกตัว
อยูํในเมือง ถ๎าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงคนที่อยูํในเมืองให๎เห็นความสาคัญของ
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ความหลากหลายทางชี ว ภาพได๎ ก็ จ ะท าให๎ การขั บ เคลื่ อนนโยบายโดยรวมมี
ประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึ้น
เราควรย้อนกลับมาใช้ชนิดพันธุ์ที่เป็นพื้นถิ่น ถ๎าย๎อนกลับมาดูตารับ
อาหารพื้นบ๎าน เราจะพบวําอันที่จริงแล๎ว มีผักอีกมากที่สูญหายไป และที่คนไมํรู๎
วํ า กิ น ได๎ ห รื อ กิ น อยํ า งไร เรามี พื ช ผั ก กิ น ได๎ ม ากมาย นี่ คื อ ข๎ อ ได๎ เ ปรี ย บของ
เมื อ งร๎ อ นอยํ า งประเทศไทย เราไมํ จ าเป็ น ต๎ อ งกิ น พื ช เมื อ งหนาวหรื อ พื ช ผั ก
ตํางประเทศ เชํน บล็อคโคลี แครอท ถ๎าเราย๎อนกลับมาใช๎ชนิดพันธุ์ที่เป็นพื้นถิ่น
ก็จะทาให๎คนรู๎สึกวําเป็นของพิเ ศษ และผักหลายๆ อยํางในบ๎านเราไมํต๎องรดน้า
ด๎วยซ้าไปถ๎าเป็นพืชผักที่ขึ้นตามธรรมชาติ เพียงแตํต๎องทาให๎คนได๎เรีย นรู๎และ
รู๎จักวํารอบตัวยังมีธรรมชาติ มีใบไม๎ผลไม๎บางอยํางรักษาโรคได๎ ไมํต๎องพึ่งยาแผน
ปัจจุบั น เพราะเราเข๎าใจตนเองมากขึ้น วําสิ่ งที่เราเป็นคืออะไร เพียงแตํเรา
สังเกตรํางกายเราเองวํา ตอนนี้เราร๎อน ตอนนี้เราเย็น เราปรับสมดุลรํางกาย เรา
เข๎าใจปัจจัยสี่เข๎าใจตนเองมากขึ้น รํางกายก็สามารถเยียวยาตนเองได๎
ประเด็นเรื่องการปลูกผักในเมืองอาจจะเริ่มที่ความเป็นมนุษย์ที่โหยหา
ธรรมชาติ จริงๆ แล๎ว การทาสวนผักคนเมืองอาจจะไมํได๎เริ่มที่การอยากกินผัก
หรือมีแหลํงอาหารอินทรีย์ แตํอาจจะเริ่มที่ความเป็นมนุษย์ที่โหยหาธรรมชาติ
อยากเข๎ าไปสั ม ผั ส ธรรมชาติ จึ ง เริ่ มด๎ ว ยการปลู ก พืช ชนิด ใดกํอ นก็ไ ด๎ แรกๆ
บางคนอาจปลูกไม๎ประดับ ซึ่งทาให๎ได๎อยูํกับธรรมชาติ แล๎วหลังจากนั้นก็จะขยับ
ไปสูํการปลูกพืชอาหาร มุํงสูํความยั่งยืนคือการปลูกเพื่อเป็นแหลํงอาหาร และ
คิ ด ตํ อ วํ า เราจะปลู ก อะไรกิ น ได๎ เราจะใช๎ น้ าอะไรรดพื ช ผั ก และเรี ย นรู๎
วิทยาศาสตร์โดยการลองผิดลองถูกจากห๎องเรียนธรรมชาติด๎วยการลงมือทาจริง
แม๎จะมีคูํมือเทคนิคที่นามาแบํงปันและแพรํหลายมากขึ้น แตํธรรมชาติคือความ
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หลากหลายไมํมีคาวําสูตรสาเร็จ คนทาเกษตรในเมืองจะเรียนรู๎ด๎วยตนเอง มีการ
ตั้ง ค าถามกั บ ตนเอง แตํ ไมํ โ ดดเดี่ ย วในการหาค าตอบหรือ ทางเลื อ ก เพราะ
นวัตกรรมตํางๆ จะคํอยๆ ผุดขึ้นมากลายเป็นองค์ความรู๎ของคนเมือง แล๎วถูก
นามาแลกเปลี่ยนแบํงปันกัน และแม๎แตํเด็ก ๆ ก็มีความคิดในเรื่องการทาอาหาร
เราไมํจาเป็นต๎องบังคับให๎เด็กชอบปลูกหรือกินผัก แตํควรสอนให๎เขาลงมือทาหรือ
อยูํใกล๎ ชิดกับธรรมชาติ และสิ่ งเหลํานี้ จะเติบ โตไปกับตัว เด็กโดยธรรมชาติ
โครงการสวนผักคนเมืองบอกเราวํา “ปลูกผักแตํได๎มากกวําผัก”
ผลพลอยได้จากการทาสวนผักดาดฟ้าคือ อุณหภูมิในบ้านที่ลดลง เชํน
กรณีบ๎านทาวน์เฮ๎าส์ที่มีความร๎อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ แตํหลังจากปลูกผักได๎
2-3 เดื อ น พบวํ า อุ ณ หภู มิ ใ นบ๎ า นลดลง เหมื อ นกั บ มี ฉ นวนกั น ความร๎ อ น
นอกจากนั้นยังมีผลพลอยได๎อื่นๆ ที่ทาให๎จัดการสมดุลชีวิตของคนเมืองได๎ดียิ่งขึ้น
เชํน เมื่อปลูกผักคําน้าเพิ่มขึ้น ก็ต๎องคิดเรื่องการประหยัดน้า ก็ออกแบบนาน้าที่ใช๎
จากครั ว เรื อ นที่ ป กติ จ ะปลํ อ ยทิ้ ง ไปให๎ ห มุ น เวี ย นกลั บ มาใช๎ ใหมํ และเลื อ กใช๎
ผลิตภัณฑ์เชํน แชมพูหรือสบูํที่ทามาจากธรรมชาติ เพื่อนาน้าทิ้งจากครัวเรือนไป
รดผักได๎อยํางมั่นใจ หรือแม๎แตํเรื่องความสัมพันธ์ในหนํวยงานหรือ องค์กรที่ได๎
ทดลองปลู กผักในเมืองพบวํา ความสัมพัน ธ์แนวดิ่งในลั กษณะของหั ว หน๎ากับ
ลูกน๎องเป็นไปในแนวราบมากขึ้น เพราะคนในแตํละกลุํมแตํละระดับมาทางานใน
ระนาบเดียวกันโดยการปลูกผักลงแปลง
การมีโอกาสลงมือทาเกษตรจริงๆ ทาให้เรารู้สึกกลมกลืนกับตัวเอง
และเราก็เริ่มคิดแก๎ ไขปั ญหาอะไรบางอยํ างด๎วยตนเอง ระบบการศึกษาของ
บ๎านเราไมํได๎ถูกสอนให๎คิด แตํเราเริ่มคิด ลองผิดลองถูกด๎วยตนเองเมื่อทาสวนผัก
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ในบ๎านของเราเอง การทาสวนผัก เป็น กระบวนการเรียนรู๎ที่เปิดให๎คนเข๎าถึง
ศักยภาพของตนเอง ไมํแตํเฉพาะเรื่องการเข๎าถึงแหลํงอาหาร แหลํงน้า แตํ เป็น
เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว การเข๎าถึงเข๎าใจธรรมชาติบางอยํางของการตาย
และการเกิด ครอบครัวได๎มีเวลาอยูํด๎วยกัน สวนผักในบ๎านกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูด
เด็กให๎ใช๎เวลาอยูํตรงนั้นโดยไมํต๎องใช๎ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นความ
มหัศจรย์ของธรรมชาติที่ให๎กับชีวิต ทาให๎เรามีความภูมิใจในตนเองและรู๎สึกมั่นใจ
ที่จะทาอะไรบางอยํางมากกวําที่เราเคยคิดวําเราทาได๎ สิ่งสาคัญคือเราต๎องเปลี่ยน
ความคิดจากการมองคนและการทาสวนแบบแยกสํวน แล๎วมองคนแบบองค์รวม
ไมํใชํในลักษณะของผู๎ผลิต ผู๎บริโภค เป็นลักษณะที่มีมิติความต๎องการทางกาย
ความต๎องการทางจิตใจ ทางจิตวิญญาน
แนวคิด DIY ให้คนเมืองเข้ามาเช่าใช้พื้นที่เกษตรอาจจะแก้ปัญหาการ
ขยายตัวของเมืองและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ได้บ้าง เชํน พื้นที่บางกะเจ๎าที่
อาจจะแบํงให๎คนเมืองมาทาในลักษณะ Allotment garden หากเป็นไปได๎ ก็
จะมีการรักษาคุณคําของประโยชน์พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่สีเขียว และสร๎าง
ความมั่นคงตํอวิถีเกษตรกร พื้นที่บางกะเจ๎าและเกษตรกรในพื้นที่ยังมีศักยภาพ
และต๎นทุนที่พิเศษอยูํอีกมาก ดังนั้น ควรมีการสํงเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตร
การสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยท๎องถิ่นบริหารจัดการเอง ฯลฯ
เกษตรในเมืองและสวนผักคนเมืองสามารถจะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ
และทาให้คนมารวมกันได้ โดยอาจจะมีความรํวมมือในแงํของสถาบัน องค์กร
หนํวยงาน ความรํวมมือระหวํางพื้นที่สีเขียว ความรํวมมือที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาพที่
ลึ ก และกว๎ างมาก ซึ่ ง ควรมี ก ารพูด คุ ย เรื่ อ งการศึ กษาวิจั ยเกี่ ยวกับ เรื่อ งนี้ ใ ห๎
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มากขึ้น และไมํเพียงเป็นหน๎าที่ของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเทํานั้น
แตํหากมีการสํงตํอการทาศึกษาวิจัยไปยังศูนย์เรียนรู๎สวนเกษตรในเมือง เชํน บ๎าน
เจ๎ า ชายผั ก สวนดาดฟู า บ๎ า นรั ง ษี เป็ น ต๎ น ก็ จ ะท าให๎ เ ห็ น ประเด็ น ยํอ ยๆ อี ก
มากมาย
ขณะนี้เรากาลังเผชิญหน๎าวําเมืองในอนาคตมีรูปแบบอยํางไร เรากาลัง
พูดถึงพื้นที่เปิดกับพื้นที่สี เขียวที่ต๎องสร๎างขึ้นมา สาธารณชนต๎องมาชํวยดูเรื่อง
การตัดสิ น ใจ การออกแบบ ธรรมาภิบ าลแบบใหมํ การมีวิสั ยทัศน์ตํอเมืองใน
อนาคต เราจะต๎ อ งท างานเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห๎ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ค วรมี ก าร
ดาเนิ น งานเป็ น โครงการน ารํ อ งอยํ า งมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ เพราะเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีศักยภาพมากมาย มีพื้นที่สีเขียว
สาหรับการตัดสินใจหรือกาหนดนโยบายในอนาคต เมืองจะเป็นอยํางไร
ในอนาคต ทุกคนควรมีสํวนรํวมและในฐานะนักวิจัย นักการศึกษา เราสามารถ
ศึกษาและให๎ข๎อเสนอแนะได๎ และในฐานะที่เราต๎องทางานในเรืองความรู๎ ความ
เชื่อ จึ งจ าเป็ น ต๎ องมีค วามรู๎ มากขึ้ น ทาให๎ การตัดสิ นใจมี ความยืด หยุํ นและมี
ทางเลือกที่ดีมากขึ้น
ในกรณีพื้นที่สีเขียว เกาะเกร็ดและบางกะเจ๎านั้นมีความแตกตํางกัน และ
เป็นบริบทที่นําสนใจมากวําในปีนี้บางกะเจ๎ายังอยูํ ขณะเดียวกันก็ จะต๎องศึกษา
ความเปราะบางและอํอนแอ ทั้งหมดนี้เราต๎องมีข๎อเท็จจริงมากขึ้น เพื่อมีข๎อเสนอ
ที่ดีให๎กับผู๎กาหนดนโยบาย นอกจากนั้น สังคมปัจจุบันมีประเด็นความขัดแย๎ง
เกิดขึ้นมากมาย เราจาเป็นต๎องรู๎เรื่องเหลํานี้เพราะเป็นเรื่องของสํวนรวมที่ต๎อง
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ประสานความรํวมมือ โดยเริ่มต๎นจากอะไรที่เป็นรูปธรรม ไมํต๎องตั้งความหวังสูง
เริ่มจากเรื่องการศึกษาที่เป็นพื้นฐานของศักยภาพที่ดี มหาวิทยาลัยก็มีศักยภาพ
หลายอยํ า ง เราสามารถเรี ย นรู๎ สร๎ างพัฒ นาการเชิงบวก เชํนเดียวกับการท า
สวนผักในเมืองที่สามารถใช๎ความรู๎หลักวิชาการมารองรับหรือสนับสนุนได๎
สรุ ป ท้ า ยคื อ สวนผั ก คนเมื อ งมี มิ ติ ที่ ห ลากหลายมาก และเป็ น
กระบวนการที่มาจากข๎างลําง ภาคประชาสังคม ชุมชน หรือแม๎ แตํบุคคล ขณะนี้
แตํละก๎าวของสวนผักในเมืองมีรากการพัฒนามาจากระดั บลําง/ภาคประชาชน
แตํยังพัฒนาไมํถึงระดับบน เพราะฉะนั้น การมองเรื่องกระบวนการนโยบาย
องค์รวมที่จะชํวยสนับสนุนนั้นเป็นสิ่งสาคัญ
ที่ผํานมาหลายหนํวยงานมองเรื่องของบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบเป็น
เรื่องสํวนบุคคลหรือหนํวยงาน ไมํได๎มีวิสัยทัศน์รํวมในการประสาน สํงเสริม หรือ
สนับสนุน เชํนกรณีที่บางคณะหรือสถาบันหรือหนํวยงานที่อาจมีภารกิจ การ
เรียนการสอน การอบรม การวิจัยเกี่ยวข๎องกับเรื่องพื้น ที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่
สีเขียวโดยตรง แตํไมํมีการประสานความรํวมมือกัน เนื่องจากขาดการมองใน
มุมลึกและกว๎าง เครือขํายคนทาสวนผัก ในเมือง รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัยจึง
จะต๎องชํวยกันหาคาตอบในความเป็นไปได๎ในการที่จะขยายวงสวนผักคนเมือง
แล๎ ว ไปเชื่ อมตํอกั บ สํ ว นอื่น ๆ มากขึ้น มีก ารบู ร ณาการ การข๎ามศาสตร์ การ
พยายามชักชวนคนจากคณะตํางๆ มาทางานรํวมกัน สวนผักคนเมืองอาจจะมี
คุณูปการในด๎านอื่นๆ อีกมากมายตํอไป
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ภาคผนวก : กาหนดการเสวนานานาชาติ
เกษตรในเมือง/สวนผักคนเมืองกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ-สังคมในเมืองใหญ่
อังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เดินทางลงสารวจสวนผักคนเมือง
8.00
นัดหมายกันที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.00 - 12.00 เดินทางไปยังสวนผักคนเมือง พูดคุยกับกลุํมคนทาสวนผักและ
สมาชิ ก โครงการสวนผั ก คนเมื อ งในประเด็ น การฟื้ น ฟู ร ะบบ
นิเวศ-ความสัมพันธ์ทางสังคม-การใช๎พื้นที่รกร๎างวํางเปลําให๎เป็น
ประโยชน์ -การสร๎ างความมั่น คงทางอาหาร/ผั กปลอดภัยเพื่อ
ผู๎คนกลุํมตํางๆ
สวนผักที่แวะคือ สวนผักดาดฟูา บ๎านรังษีที่ห๎วยขวาง และบ๎าน
เจ๎าชายผักที่ลาดพร๎าว
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน จัดโดยบ๎านเจ๎าชายผักที่ลาดพร๎าว
13.00 – 16.00 เดิ น ทางไปเยี่ ย มชมสวนผั ก และวิ ท ยาเขตสี เ ขี ย วของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นาโดย รองศาสตราจารย์
พาสิ นี สุ น ากร คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
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
9.15 – 9.30
9.30 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 - 12.00

กลํ า วต๎ อ นรั บ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉั น ทนา หวั น แก๎ ว
รองผู๎อานวยการสถาบันวิจัยสังคม
แนะนาการเสวนา โดย ดร. นฤมล อรุโณทัย
“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
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
Urban agriculture from the point of view of urban
biodiversity"---“เกษตรเมืองจากมุมมองของความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในเมื อ ง” โดย คุ ณ เพชร มโนปวิต ร สหภาพ
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ (IUCN)
Development of Edible Green Landscape in
Kasetsart University Bangkhen Campus”
โดย ผู๎ ชํ ว ยศาสตราจารย์ ดร.มล.วุ ฒิ พ งษ์ ทวี ว งศ์ 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
นั ก วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย สั ง คม และบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ เรื่ อ ง
“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
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สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิศิษฐ ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2218-7387 โทรสาร 0-2215-5523
www.cusri.chula.ac.th

