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โลกจาํลองของคา่ยผูล้ีภ้ยั:  

การฟ้ืนฟูและความยัง่ยนืในเมอืงทีอ่บุตัขิึน้แบบเฉพาะการณ ์
ปรบัจากบทความของ Gene Fifer(เรยีบเรยีงโดย Gabe LePage1) 
1
เอคโค เอเชยี อมิแพ็คเซน็เตอร ์เชยีงใหม่ 

[บรรณาธกิาร:  บทความนีต้อ้งการพูดถงึปัญหากวา้งๆของความมัน่คงทางอาหารในพืน้ทีค่า่ยผูล้ีภ้ยั ทีม่อียู่หลายแห่งในภมูภิาค

เอเชยี โดยการนําเสนอทางเลอืกทีนํ่าไปปฏบิตัไิดจ้รงิทีส่ามารถนําไปใชเ้พือ่แกปั้ญหาความตอ้งการดา้นโภชนาการทีห่ลากหลาย

ในบรบิททีท่า้ทายนัน้ ท่านสามารถส่งคําถามเพิม่เตมิหรอืความคดิเห็นกลบัมายงัผูเ้ขยีนไดท้ี ่etf26@cornell.edu] 

ผูอ้พยพ, ผูล้ีภ้ยั และผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศ 

ความรนุแรงหรอืการบบีบงัคบัทีท่าํใหเ้กดิการละถิน่ฐานเพือ่หลบหนีจากอนัตรายกาํลงัเพิม่ขึน้ทัว่ทกุแห่งในโลก ใน

อตัราเฉลีย่ตอ่วนั มผีูค้นจาํนวน 44,000 คนทีพ่ลดัถิน่ฐานและแสวงหาทีล่ีภ้ยัภายในประเทศของตนเอง ไปยงัประเทศ

เพือ่นบา้น หรอืในตา่งทวปี แคเ่พยีงในปี   2017 มผีูล้ีภ้ยั 1.2 ลา้นคนทีห่นีจากเมยีนมาร,์ 6.3 ลา้นคนหนีจากซเีรยี และ 

2.6 ลา้นคนหนีจากอฟักานิสถาน ตวัเลขทัง้หมดของผูท้ีล่ะถิน่ฐานไดแ้ก ่ผูอ้พยพ 25.4 ลา้นคน (เชน่ผูท้ีข่า้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศ), ผูล้ีภ้ยั 3 ลา้นคนทีก่าํลงัแสวงหาทีล่ีภ้ยัอยา่งเป็นทางการในประเทศอืน่ (หรอืทีเ่รยีกวา่ผูล้ีภ้ยั

ทางการเมอืง) และผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศ 40 ลา้นคน จาํนวนรอ้ยละ 85 ของตวัเลขนีค้อืผูท้ีห่ลบหนีจากความรนุแรง

ไปยงัประเทศกาํลงัพฒันาหรอืในพืน้ทีท่ีป่ระชากรกาํลงัดิน้รนกบัปัญหาความมั่นคงทางอาหารและความยากจน และ

นอกจากนีม้ากกวา่คร ึง่หน่ึงของผูอ้พยพมอีายตุํ่ากวา่ 18 ปี (UNHCR, 2018)  

ความรนุแรงของวกิฤตการอพยพไปไกลจนถงึขัน้ทีม่จีาํนวนประชากร 68 ลา้นคนทีถู่กจดัใหเ้ป็นผูอ้พยพ ผูล้ีภ้ยั และผู ้

พลดัถิน่ภายในประเทศอนัเน่ืองมาจากความหวิโหย ความยากจน และการขาดโอกาส โดยทีย่งัไม่รวมประชาชนที่

หลบหนีจากความรนุแรงทางอาชญากรรมและกลุม่อนัธพาลในประเทศบา้นเกดิของตน,  จากความแหง้แลง้และขาด

อาหาร, การถกูยดึทีด่นิและบงัคบัใหย้า้ยออก, และจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (FAO et al., 2018) 

ประชาชนหลายรอ้ยลา้นคนกาํลงัเดนิทางแสวงหาความปลอดภยั อาหาร และโอกาส ตามรายงานขององคก์ารระหวา่ง

ประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ ตวัเลขของผูอ้พยพระหวา่งประเทศทัง้หมดมมีากกวา่ 257 ลา้นคนเมือ่สิน้ปี 2017 

(องคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่)  

 

ภาพที ่1: ค่ายผูล้ีภ้ยัซาตาร ีประเทศจอรแ์ดน ทีม่าของภาพ: UNHCR Photo Unit, Creative Commons Attribution License 

mailto:etf26@cornell.edu


เมอืงเฉพาะการณต์ามพืน้ทีช่ายขอบ 

คา่ยผูล้ีภ้ยัสว่นมากมกัตัง้อยู่ในพืน้ที ่“ทีย่งัเหลอือยู”่ ทีม่ปีระชากรอยูน่อ้ย เพือ่ประเทศทีร่บัผูอ้พยพจะไม่ตอ้งรองรบั

ประชากรจาํนวนมาก ตวัอยา่งเชน่ มรีายงานวา่รฐับาลของบลงัคลาเทศอาจวางแผนรองรบัผูอ้พยพชาวโรฮงิยา 

400,000 ทีเ่กาะฮาตยิา ซ ึง่ในแม่นํา้ทีไ่ม่มใีครอาศยัอยู ่เกาะนีม้แีนวโนม้ทีจ่ะเกดินํา้ท่วมและพายใุตฝุ้่ น 

(bdnews24.com) พืน้ทีย่งัเหลอือยูท่ีท่าํประโยชนไ์ม่ไดนี้ม้กัเป็นทีร่อ้น แหง้แลง้ และเป็นฝุ่ น เมือ่มคีรอบครวันับพนั

มาอาศยัอยูอ่ยา่งแออดัโดยไม่มขีบวนการกาํจดัของเสยีทีเ่หมาะสมจงึกอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีย่ากตอ่การดาํรงชวีติ 

สภาพแวดลอ้มในคา่ย หรอื “เมอืงจาํเป็น” เป็นเหมอืนโลกจาํลองสภาพของแหลง่ชมุชนแออดัในเมอืงทีผู่อ้พยพทีไ่ม่ใช่

ผูล้ีภ้ยัไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศของตนและประเทศอืน่ๆ (ภาพที ่1)  

ผูค้นในสถานทีล่ีภ้ยัหรอืแหล่งชมุชนทีไ่ปอยูใ่หม่มกัเผชญิกบัปัญหาของสภาพสถานที ่ไม่วา่จะเป็นปัญหาเสบยีง

อาหารทีไ่ม่เพยีงพอ, คณุภาพและปรมิาณนํา้ทีไ่ม่ด,ี สภาพแวดลอ้มทีร่นุแรง ความโกรธแคน้และความกลวัจากผูค้น 

ในประเทศทีร่บัผูล้ีภ้ยัมา ปัญหาดา้นอารมณแ์ละจติใจจากภาวะความชอกชํา้จากเหตกุารณท์าํใหผู้ล้ีภ้ยัหลายคนหรอื

อาจจะทกุคนตอ้งอยูใ่นภาวะทกุขท์รมานอยา่งตอ่เน่ือง ผูล้ีภ้ยัไม่เพยีงแตต่อ้งทกุขท์รมานจากการขาดอาหารและทีพ่กั

พงิ แตย่งัสญูเสยีเครอืญาต ิความผูกพนัดา้นวฒันธรรมและความคุน้เคยในทางภมูศิาสตร ์การตดัไมท้าํลายป่าเพือ่เก็บ

มาเป็นฟืนและทาํลายทุง่หญา้จากฝูงสตัวท์ีเ่ลีย้งไวท้าํใหเ้กดิความขดัแยง้กบัชมุชนของประเทศน้ัน (Adam-Bradford 

et al., 2009) ปัจจยัทัง้หมดนีท้าํใหผู้อ้พยพรูส้กึวา่พวกเขาไม่ใชส่ว่นหน่ึงของชมุชน  

บทความนีจ้ะแสดงรปูแบบต่างๆในการทาํสวนครวั ทาํการเกษตร และการฟ้ืนฟูดนิทีส่ามารถนํามาใชใ้นคา่ยผูล้ีภ้ยั 

เพือ่ใหเ้กดิแหลง่อาหาร ใชค้วามรูข้องผูอ้ยูอ่าศยัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สรา้งทกัษะตา่งๆในการดาํรงชวีติ และจดัการ

ปัญหาทัง้หลายทัง้ดา้นกายภาพและดา้นจติใจทีช่มุชนเหลา่นีต้อ้งเผชญิอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้ 

นโยบายและขอ้จาํกดัในปัจจบุนั 

การจดัสรรอาหารสาํหรบัผูอ้พยพทีอ่ยูใ่นคา่ย

ไดเ้ปลีย่นไปตัง้แตช่ว่งปี 1970 เพือ่ป้องกนั

การไดร้บัอาหารทีน่อ้ยกวา่พลงังานทีใ่ช ้

(caloric deficit) และลดอตัราการเสยีชวีติที่

สงูอยูแ่ลว้ในผูอ้พยพในทศวรรษน้ัน การ

จดัสรรอาหารเปลีย่นไปจากระดบั “การอยู่

รอด” คอื 1200-1800 กโิลแคลอรี/่คน/วนั 

ไปที ่“อยา่งตํ่า” คอื 1900 กโิลแคลอรี/่คน/

วนั และในปัจจบุนัถงึระดบัอย่างนอ้ย 2100 

กโิลแคลอรี ่(Mason, 2002) อาหารที่

จดัสรรน้ันประกอบไปดว้ยขา้วสาลหีรอื

ขา้วโพด นํา้มนัพชื เกลอื และนํา้ตาล 

บางคร ัง้อาจเสรมิดว้ยถัว่พลัส ์(Pulse), การ

เตมิคณุคา่ดว้ยสารอาหารจากขา้วโพดผสม

ถัว่เหลอืง, เนยถัว่ และซอสมะเขอืเทศเขม้ขน้ (ภาพที ่2) ทัง้หมดเป็นอาหารทีเ่ก็บไดน้าน แตน่่าเสยีดายทีอ่าหารทีห่นัก

ทางแป้งนีย้งัขาดสารอาหารรองและสง่ผลใหเ้กดิโรคเลอืดออกตามไรฟันและโรคหนังกระ (Pellagra) (WHO and 

UNHCR 1999; 2000) 

  

ภาพที ่2: ส่วนแบ่งอาหารของครอบครวัหนึง่ทีค่่าย Kawrgosk ทางตอนเหนือของ
อริกั ทีม่าของภาพ: IHH Humanitarian Relief Foundation, Creative 
Commons Attribution License 



องคก์าร UNHCR และโครงการอาหารโลก (World Food Programme หรอื WFP) ตระหนักถงึความตอ้งการ

อาหารทีห่ลากหลายและมคีณุคา่ทางโภชนาการแตต่ดิขดัทีข่าดงบประมาณและอาหารทีไ่ม่เพยีงพอ ความขดัแยง้ที่

ยดืเยือ้และภยัพบิตัทิางสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้บ่อย รวมถงึผูอ้พยพทีม่จีาํนวนมากขึน้เร ือ่ยๆ เป็นทีร่บัรูข้องผูบ้รจิาคและ

งบประมาณขึน้ไปในระดบัสงูเป็นประวตักิารณ ์แตง่บประมาณในปี 2018 นอ้ยกวา่ความตอ้งการทีก่ารทีค่าดการณไ์ว ้

25% (Columbus, 2018) 

องคก์าร UNHCR ไดต้ดัสนิใจสง่เสรมิการใชพ้ชืผกัในอาหารเมือ่ปี 2007 และเร ิม่ตน้โครงการทดลองการทาํสวนครวั 

(Adam-Bradford et al., 2009) โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชก้ารทาํสวนครวัภายในครอบครวัเพือ่โภชนาการอาหารและ

ยทุธวธิใีนการดาํรงชพี แตข่อ้จาํกดัดา้นงบประมาณและความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของการกอ่ตัง้คา่ยอพยพใหม่ๆจงึชลอ

การดาํเนินการนี ้ และทีท่าํใหปั้ญหาหนักขึน้คอืนโยบายเกีย่วกบัทีด่นิของประเทศผูร้บัผูอ้พยพทีไ่ม่อนุญาตใิหผู้ ้

อพยพทาํการเกษตรนอกเขตของคา่ย วกิฤตผูล้ีภ้ยัและผูอ้พยพทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ทาํใหอ้งคก์รบรรเทาทกุขม์ุ่งเนน้

ไปทีก่ารจดัหาสิง่จาํเป็นพืน้ฐานคอืทีอ่ยูอ่าศยั นํา้ การรกัษาพยาบาล และการจดัสรรอาหาร และทาํใหไ้ม่สามารถ

เปลีย่นถา่ยไปสูข่ ัน้ตอนการฟ้ืนฟูทีม่กัเกดิขึน้ตามมาหลงัจากภยัพบิตัเิชน่แผ่นดนิไหวหรอืสนึาม ิโดยสิง่ปลกูสรา้งที่

ถาวรขึน้เพือ่การอยูอ่าศยัและคลนิีกทีจ่าํเป็นตอ่วกิฤตการณท์ีย่ดืเยือ้ก็ตอ้งลา่ชา้ออกไปเชน่กนั  

สญัญาณแหง่ความหวงั  

อปุสรรคสาํคญัทีส่ดุทีต่อ้งเอาชนะใหไ้ดเ้มือ่มกีารเร ิม่ตน้โครงการคอืความคดิทีว่า่การปลกูพชืเพือ่อาหารคอืการ

ลม้เลกิความหวงัในการทีจ่ะไดก้ลบับา้นหรอืไดไ้ปตัง้หลกัแหลง่ทีถ่าวรมากกวา่ วธิหีน่ึงในการเอาชนะความกลวัในการ

ตัง้หลกัแหลง่คอืการใชส้วนครวัเป็นเคร ือ่งมอืการเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีนการศกึษาผูใ้หญห่รอืเป็นโครงการขยายผลทีมุ่่งเนน้

การใชเ้ทคนิคใหม่ๆทีส่ามารถนําไปใชเ้มือ่กลบัไปทีบ่า้น การเรยีนรูท้กัษะความรูใ้หม่ทีค่า่ยอพยพเป็นเหมอืนการไดไ้ป

โรงเรยีนและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเหลา่น้ันในสถานการณอ์ืน่ เชน่การทาํสวนครวัและการจดัทวิทศันใ์นชมุชนเมอืง 

กา้วหน่ึงทีส่าํคญัทีจ่ะใหก้ารทาํสวนครวัเป็น

เร ือ่งปกตสิาํหรบัผูอ้ยูอ่าศยัคอืการรบัสมคัรผู ้

อพยพทีม่ปีระสบการณด์า้นการเกษตรและมี

ความกระตอืรอืลน้ใหม้าเป็นผูฝึ้กอบรมใหก้บัผู ้

อพยพคนอืน่ๆ การเรยีนรูจ้ากวฒันธรรมของ

กนัและกนัและการไดร้ว่มทกุขร์ว่มสขุมกัจะ

เป็นการเรยีนรูท้ีง่่ายกวา่ “ผูนํ้ากจิกรรม” 

คลา้ยกบัผูนํ้าเกษตรกรในโครงการพฒันาการ

เกษตรกระแสหลกัตา่งๆ (ภาพที ่3) ผูนํ้า

กจิกรรมนีจ้ะไดร้บัการวา่จา้งในฐานะครแูต่

จะตอ้งทาํสวนครวัรว่มกบัครอบครวัและเป็น

สวนครวัสาธติขนาดเล็กตา่งพืน้ตา่งๆในคา่ย 

สมาชกิในชมุชนทีต่ ัง้ใจเหลา่นีจ้ะเป็นเหมอืน

คนกลางระหวา่งผูอ้าศยัและผูท้ีบ่รจิาค

อปุกรณแ์ละเมล็ดพนัธุ ์(Adam-Bradford 

et al., 2009)  

 

ภาพที ่3: เจา้หนา้ที ่Ayesha Khatun ในค่ายบาลูคาล ีประเทศบงักลาเทศ 

ท างานกบัผูห้ญงิชาวโรฮงิญาในศูนยส์ตร ีเธอก าลงัยนือยู่หนา้แปลงผกัไมเ้ลือ้ย

แนวตัง้ ทีม่า:: UN Women/Allison Joyce, Creative Commons 

Attribution License 



การวางแผนการใชท้ีด่นิ  

สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งมมีากทีส่ดุอยา่งหน่ึงในการวางแผนการทาํการเกษตรในคา่ยอพยพคอืการจดัทีด่นิสว่นหน่ึงไว ้โดยให ้

บรเิวณอาคารและเตน้ทท์ีพ่กัมกีารวางตาํแหน่งใหเ้หลอืทีท่าํสวนครวั อกีสิง่หน่ึงทีส่าํคญัเทา่ๆกนัคอืการคาํนึงถงึวา่นํา้

เสยีจะเกดิขึน้สว่นไหนแลว้วางตาํแหน่งทีจ่ะปลกูพชืผกัไวใ้กล ้ๆ สว่นน้ัน ของเหลอืจากอาหาร มนุษยแ์ละสตัวส์ามารถ

นํามาใชป้ระโยชนเ์ป็นปุ๋ ยหากมกีารจดัการของเสยีและอุปกรณก์ารทาํปุ๋ ยหมกัทีอ่อกแบบและตัง้อยูใ่นทีท่ีจ่ะเปลีย่นของ

เหลอืเหลา่น้ันใหเ้ป็นวตัถดุบิทีใ่ชป้ระโยชนไ์ด ้การจดัหาพลงังานสาํหรบัการทาํอาหารและใหค้วามอบอุน่ตอ้งมกีาร

วางแผนไวแ้ละตอ้งมกีารจดัพืน้ทีใ่หเ้ขา้ถงึไดเ้พือ่การเก็บรวบรวมและผลติฟืนเชือ้เพลงิ (ภาพที ่4) คา่ยอพยพตอ้งปลกู

พนัธุไ์มเ้พือ่เป็นเชือ้ฟืนโดยเรว็เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้กบัเกษตรกรขา้งเคยีงและผูผ้ลติถา่นหุงตม้ และตอ้งมพีืน้ที่

สาํหรบัโรงเพาะชาํกลา้ไมเ้พือ่เป็นพืน้ทีส่าธติและอบรม (Corbett, 2009) ผูด้แูลโรงเพาะชาํนีม้กัเป็นเด็กๆและผูสู้งอายุ

เพราะกลา้ไมนี้ส้ามารถเพาะไดใ้นโรงเรยีนและศูนยก์จิกรรมทีม่อีปุกรณแ์ละเคร ือ่งมอืทีจ่าํเป็นอยูแ่ลว้ 

 

องคก์ร NGO ตา่งๆสามารถเขา้มามบีทบาทในการพูดคยุจดัการประเด็นทีเ่กีย่วกบัทีด่นินี ้องคก์ร The Border 

Consortium เป็นองคก์ร NGO ในประเทศไทยทีม่เีป้าหมายเพือ่เพิม่การถอืครองทีด่นิใหก้บัคนทอ้งถิน่และคนพลดั

ถิน่ (TBC Strategy, 2017) องคก์ร NGO อกีแห่งหน่ึงในประเทศไทยคอื The Catholic Office for Emergency 

Relief and Refugees ทาํการอบรมสมาชกิในชมุชนในการดแูลระบบจดัการของเสยี รวมถงึการปลกูตน้ไมเ้พือ่

ป้องกนัการสกึกรอ่นของหนา้ดนิ (COERR)  

 

ทางเลอืกสาํหรบัการเกษตรทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิในบรบิทของคา่ยผูล้ีภ้ยั  

สวนครวั “ทางเชา้บา้น” (Doorstep Gardening) 

สวนครวัสว่นตวัทีป่ลกูเป็นอาหารเสรมิใหก้บัมือ้อาหารของครอบครวัสามารถปรบัเปลีย่นจากการออกแบบทีม่อียู่กอ่น

แลว้หลายๆอยา่ง ประเภทของสวนครวัทีเ่หมาะสมสาํหรบัสถานการณท์ีม่ขีอ้จาํกดัดา้นพืน้ที ่ดนิ นํา้และแรงงานมชี ือ่

เรยีกทีแ่ตกตา่งกนัไป เชน่ สวนผกัในเมอืง สวนผกัดาดฟ้า หรอืสวนผกัทางเขา้บา้น (Price, 1996) ภาพที ่5 เป็น

ภาพที ่4: เด็กโรฮงิญาเก็บฟืนนอกค่ายบาลูคาล ีบงักลาเทศ   ทีม่า
ของภาพ: UN Women/Allison Joyce, Creative Commons 

Attribution License 

 

ภาพที ่5: ทางเขา้เต็นทใ์นเคอรด์สิถาน ทีม่าของภาพ:Mustafa 

Kyayat, Creative Commons Attribution License 



ภาพประกอบ “ทางเขา้บา้น” ของครอบครวัผูอ้พยพครอบครวัหน่ึง รปูแบบและวธิกีารนีนํ้ามาจากประวตัศิาสตรอ์นั

ยาวนานของการทาํเกษตรในเมอืงทีค่อ่ยๆพฒันามาจากชมุชนเมอืงทีม่อียูท่ ัว่โลก (Price, 2018) เขตเมอืงขนาดใหญ่

ทัง้หลายทีเ่ป็นตน้กาํเนิดของแหลง่เสือ่มโทรม สลมั หรอืชมุชนแออดัรอบเขตชานเมอืงมกัคน้พบวธิกีารรบัมอืกบั

สภาพแวดลอ้มทีร่นุแรงขึน้และทรพัยากรทีม่นีอ้ยลง รปูแบบการเกษตรขนาดเล็กนีไ้ดผ้สมผสานวสัดรุไีซเคลิเพือ่ทาํ

เป็นกรงเลีย้งสตัวข์นาดเล็ก เป็นภาชนะปลกู และสรา้งเป็นแปลงปลกูแบบ ยกพืน้ เศษวสัดเุหลอืใชถ้กูนํามาสรา้งเป็น

ระบบกกัเก็บนํา้อนัชาญฉลาดเพือ่เก็บและสง่นํา้ฝนกบันํา้ทีใ่ชแ้ลว้ไปยงัสวนทีป่ลกูพชืผกัเอาไว ้ 

วธิกีารใหม่ ๆ ไดร้บัการพฒันาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอาย ุผูป่้วยเร ือ้รงั ผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย

และเด็กกาํพรา้ สิง่เหลา่นีร้วมถงึแปลงปลกูผกัทีท่าํปุ๋ ยหมกัได ้(สวนรกูญุแจ) และสวนครวัทีอ่ยูใ่นบรเิวณบา้นทีช่ว่ยใหผู้ ้

ทีเ่คลือ่นไหวไม่คลอ่งตวัหรอืตอ้งอยูด่แูลบา้น (Merrey and Langan, 2014) สวนรกูญุแจใชร้ะบบแปลงปลกูผกัแบบ

ยกสงูถงึระดบัเอว สาํหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถกม้ตวัได ้ผูท้ีต่อ้งการการพยงุเมือ่ยนืหรอืผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตา แต่

สามารถสมัผสัทางทีอ่ยูร่อบแปลงได ้สวนผกั “ทางเขา้บา้น” แบบตา่งๆนีช้ว่ยเพิม่การบรโิภคผกัสดและสมุนไพรในมือ้

อาหารทาํไดง้่ายขึน้ 

 สวนครวัหลายช ัน้ (Multi-story Gardens หรอืช ือ่ยอ่ 

MSG) 

 วธิทีาํสวนครวัทัง้เกา่และใหม่เหมาะกบัขอ้จาํกดัของสถานการณ์

ทีผู่อ้พยพเผชญิอยู ่คอืตอ้งอาศยัอยูใ่นเต็นทห์รอืเพงิทีเ่รยีงเป็น

แถว โดยมเีพยีงพืน้ทีว่า่งทีจ่ะปลกูผกัไดท้ีอ่ยู่ตรงดา้นนอกของสว่น

ทาํอาหารและทีน่อน กระแสการรไีซเคลิทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องคา่ย

ผูล้ีภ้ยัมสีว่นในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆมากขึน้ กระสอบขา้วและ

กระป๋องนํา้มนัปรงุอาหารเป็นของเหลอืใชจ้ากการแจกจา่ยอาหาร

ในคา่ยและถกูนํามาใชเ้พือ่สรา้งสวนครวัหลายช ัน้ (องคก์ร 

Global Service Corps) คอืนําหนิ ดนิ และปุ๋ ยหมกัใสใ่นกระสอบ

และกระป๋องใหเ้ต็มเพือ่ปลกูพชืผกัและรดนํา้ไดง้่าย โดยจดัวางใน

แบบตา่งๆเพือ่ใชพ้ืน้ทีใ่หเ้ต็มประสทิธภิาพและสะดวกในการจดัเรยีง

ใหม่ตามทีค่รอบครวัตอ้งการจะเปลีย่น 

โครงการสวนครวัหลายช ัน้ทาํใหเ้กดิความหลากหลายทางอาหาร 

ใหค้วามรูด้า้นโภชนาการ และเป็นการพึง่พาตวัเอง กระสอบเปลา่

ทีเ่คยใชบ้รรจธุญัพชื 50 กก. และกระป๋องโลหะหรอืพลาสตกิใส่

เช ือ้เพลงิขนาด 18 ลติร มพีืน้ทีเ่พยีงพอสาํหรบัระบบรากของผกั

ทัว่ไป กระป๋องขนาดเล็กยงัสามารถใชท้าํเป็นชอ่งทางนํา้ไหล

ภายในถงุเพือ่ใหง้า่ยตอ่การรดนํา้จากนํา้ทีใ่ชแ้ลว้ (ภาพที ่6) โดย

การใสก่อ้นหนิใหเ้ต็มกระป๋องเหลา่นีแ้ลว้วางซอ้นกนัขึน้ไปตรง

กลางถงุ ทีก่ระป๋องเจาะรหูลายๆรไูวท้ีก่น้และดา้นขา้งเพือ่ใหนํ้า้ไหลลงชา้ๆ ดนิทีอ่ยูร่อบกระป๋องเหลา่นีจ้ะไดร้บัความชืน้

ตลอดทัง้วนั 

สว่นการปลกูใหป้ลกูเมล็ดทีต่อ้งการไวใ้นดนิบรเิวณดา้นบนของถงุหรอือาจใชว้ธินํีาตน้กลา้มาลง ทีด่า้นขา้งของถงุให ้

ตดัเป็นรแูละนําตน้กลา้บางสว่นทีข่ึน้บรเิวณดา้นบนยา้ยมาปลกูทีด่า้นขา้งเพือ่ทาํเป็นเหมอืนหอคอยผกัแนวตัง้ 

(Adam-Bradford et al., 2009) การทีม่สีวนครวัหลายช ัน้อยูใ่กล ้ๆ แบบนีท้าํใหง้่ายตอ่การดแูล ลดความเสีย่งในการ

 

ภาพที ่6: การรดน า้สวนกระสอบหลายช ัน้ทีเ่ฮต ิทีม่าของ
ภาพ:Colleen Taugher, Creative Commons 
Attribution License 



ถกูขโมย และสามารถตรวจดคูวามตอ้งการนํา้ของพชืไดอ้ยา่งใกลช้ดิ นอกจากนีย้งัสามารถตกแตง่และชว่ยในการแบ่ง

บรเิวณพืน้ทีใ่ชส้อยนอกบา้นหรอืกรงสตัวเ์ลีย้ง สวนหลายช ัน้นีไ้ดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่ประสบความสาํเรจ็ในคา่ยผูล้ีภ้ยั

ทีเ่คนยา เอธโิอเปียและอาเจะหอ์นิโดนีเซยี ผกัทีป่ลกูโดยทัว่ไปในสวนครวัหลายช ัน้นีไ้ดแ้ก ่มนัเทศ แครอท หวับที ถัว่

เขยีว มะเขอืเทศ กะหลํ่าปล ีผกัใบเขยีว กระเจีย๊บเขยีว พรกิ มะเขอื หวัหอม เคร ือ่งเทศปรงุอาหาร พชืสมุนไพรและไม ้

ประดบั (Tsadik, 2009) 

สวนครวัชมุชนสาํหรบัทกุครอบครวั 

สวนครวัชมุชนทีใ่หแ้ตล่ะครอบครวัมพีืน้ทีป่ลกูผกั มกีารกาํหนดพืน้ทีต่ามระบบการจดัสรรทีใ่ชอ้ยูใ่นหลายเมอืงใน

ยโุรป (Surls, 2001) การทาํสวนครวัในรปูแบบการจดัสรรพืน้ทีนี่ส้ง่ผลใหแ้ปลผกัมคีวามหลากหลายอยา่งมาก และชว่ย

ใหเ้กดิการเรยีนรูร้ะหวา่งเจา้ของแปลงและเกดิการแบ่งปันเมล็ดพนัธุต์า่งๆทีม่อียู ่การทาํแปลงปลกู ทาํกองปุ๋ ยหมกั ทาํ

ร ัว้ และการสรา้งโรงเรอืนมกัเป็นกจิกรรมกลุม่ทีท่าํรว่มกนัเพือ่สรา้งความสามคัค ีสวนครวัรปูแบบนีเ้ป็นการสง่เสรมิการ

แบ่งปันเคร ือ่งมอื วสัดปุลกู และความรบัผดิชอบรว่มกนัในการเลีย้งสตัว ์

สวนครวัของชมุชนทีค่รอบครวัมสีว่น

รว่มเป็นทีท่ีเ่หมาะกบัการสอนและ

สาธติเทคนิคการทาํการเกษตรอยา่ง

ยัง่ยนื เชน่ การปลกูพชืหมุนเวยีน 

การปลกูปุ๋ ยพชืสด การคลมุดนิ การ

ใหนํ้า้แบบหยด ความอดุมสมบูรณ์

ของดนิตามธรรมชาต ิและเทคนิค

การควบคมุศตัรพูชื (FAO, 2005) 

วธิกีารเหลา่นีนํ้ามาสอนไดโ้ดยมกีาร

นําวสัดอุปุกรณเ์ขา้มาจากภายนอก

หรอืทาํการผลติขึน้เอง การจดัสรรที่

ใหเ้พาะปลกูมปีระโยชนใ์นดา้น

สขุภาพและการบําบดัรกัษา 

นอกเหนือจากการทาํสวนครวั 

“ทางเขา้บา้น” เพราะเป็นกจิกรรม

ทางสงัคมทีใ่หโ้อกาสผูค้นไดแ้บ่งปัน

และสรา้งสมัพนัธ ์(ภาพที ่7) (Hawkins et al., 2013) ซึง่กจิกรรมอาจจดัขึน้ทีโ่รงเรยีนหรอืศูนยช์มุชนซึง่เป็นสถานที่

เหมาะสม หรอืไม่เชน่น้ันตอ้งมกีารจดัสรรทีส่ว่นหน่ึงไวเ้มือ่มกีารออกแบบคา่ยอพยพ 

การเกษตรขนาดใหญ ่

การขาดแคลนงบประมาณและจาํนวนผูล้ีภ้ยัทีเ่พิม่ขึน้ทาํใหก้ารผลติพชืผลในพืน้ทีข่นาดใหญใ่นคา่ยผูอ้พยพ

กลายเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นมากขึน้ และไม่ใชเ่ป็นเพยีงกจิกรรมนอกเวลาหรอืกจิกรรมเสรมิเทา่น้ัน แตจ่ะตอ้งมกีารวางแผน

และออกแบบพืน้ทีเ่พาะปลกูในคา่ยอพยพทีก่อ่ตัง้ใหม่และการแนะนําโครงการเพาะปลกูในคา่ยทีก่อ่ตัง้อยูก่อ่นแลว้ 

องคก์าร UNHCR, สภากาชาด, สภาเสีย้ววงเดอืนแดงและโครงการอาหารโลก ไม่มอีาํนาจหนา้ที ่บุคลากรหรอืเงนิทนุ

ในการจดัตัง้ภาคการเกษตรภายในคา่ย ดงัน้ันหน่วยงานพหุภาคแีละองคก์รพฒันาเอกชนควรไดร้บัการสนับสนุนให ้

รเิร ิม่หรอืเพิม่โครงการ พรอ้มกบัความรูแ้ละเงนิทนุทีจ่าํเป็นเพือ่สง่เสรมินวตักรรมและการพึง่พาตนเองใหก้บัผูอ้พยพ 

(FAO et al., 2018) 

ภาพที ่7: สวนผกัชมุชนทีค่่ายอูร ีคาโซนี สาธารณรฐัชาด  ทีม่าของภาพ: UNHCR/F. 
Noy, Creative Commons Attribution License 



ขอ้จาํกดัดา้นทรพัยากรและขอ้กงัวลดา้นสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ทาํสวนครวัยงัมผีลกบัการทาํการเกษตรในคา่ยผูล้ีภ้ยัดว้ย ตอ้งมกีาร

ใชว้ธิกีารทีป่ลอดสารพษิ ใชท้รพัยากรนอ้ยละราคาไม่แพง ไม่วา่

วธิกีารเหลา่น้ันจะมชี ือ่เรยีกวา่เกษตรยัง่ยนื เกษตรอนิทรยี ์เกษตร

นิเวศหรอืเกษตรอนุรกัษ ์เทคนิคตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น การปลกูสลบั การ

ปลกูพชืหมุนเวยีน การทาํปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสดคลมุดนิ การคลมุดนิ 

การขดุหลมุปลกู(Zai holes) และวธิใีหนํ้า้แบบตา่งๆ ธญัญาพชืที่

ปลกูกนัมากทีส่ดุในคา่ยผูล้ีภ้ยัของ UNHCR ไดแ้ก ่ขา้วโพด ขา้วสาล ี

ลกูเดอืยและขา้วฟ่าง (ภาพที ่8) สว่นผกัทีป่ลกูทัว่ไป ไดแ้ก ่คะนา้ ผกั

โขม ฟัก กระเจีย๊บเขยีว พรกิ มะเขอืเทศ หวัหอมและกะหลํ่าปล ีและ

ถัว่พลัสก์บัเมล็ดธญัพชื ไดแ้ก ่ถัว่ลสิง ถัว่พุ่ม ถัว่ฝักยาว งา และ

ทานตะวนั (Weimer, 2008) 

การจดัภมูทิศันใ์หเ้ป็นสเีขยีวและยัง่ยนื 

การจดัตัง้คา่ยผูล้ีภ้ยัเพือ่รองรบัความขดัแยง้ของพลเมอืงและภยัพบิตัิ

น้ัน ตอ้งมสีิง่เหลา่นีเ้ขา้มาเกีย่วขอ้ง ไม่วา่จะเป็นการเคลยีรพ์ืน้ที ่การ

ลอ้มเขต การสรา้งเต็นทท์ีพ่กัและสรา้งถนนใหเ้รว็ทีส่ดุโดยไม่คาํนึงถงึ

ความสวยงามของภมูทิศัน ์ความสวยงามน่าดขูองคา่ยอาจถกู

ปรบัเปลีย่นไปตามเวลาและบางคร ัง้คงอยูแ่บบน้ันอยูห่ลายทศวรรษ การปรบัปรงุลกัษณะของสภาพแวดลอ้มสง่ผลดใีน

ดา้นอืน่ดว้ยเชน่กนั ตน้ไมท้ีร่ม่ร ืน่จะชว่ยลดอณุหภมู ิลดความเรว็ลมและลดฝุ่ นละอองในอากาศ นอกจากนีต้น้ไมย้งั

เป็นทีม่าของผลไม ้ถัว่ ยาและแหลง่อาหารสาํหรบัผึง้ องคก์รพฒันาเอกชนแห่งหน่ึงทีท่าํงานในคา่ยผูล้ีภ้ยัใชช้ ือ่วา่เล

มอน ทร ีทรสัต ์มคีวามพยายามในการสง่เสรมิการปลกูตน้เลมอนในคา่ยดว้ยนอกเหนือจากการทาํสวนครวั (Lemon 

Tree Trust) คา่ยอพยพแตล่ะแห่งมสีภาพทีแ่ตกตา่งกนัมาก ทีห่น่ึงอาจเหมาะสาํหรบัปลกูตน้มะกอกและอกีทีห่น่ึง

เหมาะทีจ่ะปลกูตน้กลว้ย และคา่ยอพยพหลายแห่งมเีงือ่นไขทีค่ลา้ยกนัแบบนี ้

ไมพุ้่มและไมร้ ัว้ควรใชท้ดแทนร ัว้ลวดหนามและผนังปูนทีไ่ม่น่าด ูไมท้ีป่ลกูเป็นแนวแบบนีย้งัใชเ้ป็นอาหาร มดีอกไมแ้ละ

ลดฝุ่ นได ้สมุนไพรและดอกไมท้ีป่ลกูในภาชนะตามแนวเขตและอาคารทีอ่ยูล่อ้มรอบชว่ยเพิม่ความสวยงามและนํามาใช ้

เป็นสมุนไพรปรงุอาหารและดืม่เป็นชาได ้

นอกเขตคา่ยลีภ้ยั – วนเกษตร 

คา่ยผูล้ีภ้ยัหลายแห่งไม่สามารถจดัหาถา่นหรอืกา๊สหุงตม้สาํหรบัการปรงุอาหารได ้และผูอ้าศยัตอ้งออกไปนอกคา่ยเพือ่

ไปเก็บฟืนมาเป็นเชือ้เพลงิ คา่ยผูล้ีภ้ยัมกัตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยประสบปัญหาการตดัไมท้ําลายป่า การขาดแคลนไมฟื้น

และการนําสตัวเ์ขา้ไปแทะเล็มมากเกนิไป การแย่งไมฟื้นและทุง่หญา้บางคร ัง้นําไปสูก่ารเผชญิหนา้และความรนุแรง เป็น

สาเหตทุีท่าํใหป้ระเทศทีร่บัผูล้ีภ้ยัถอนการสนับสนุนหรอืเพิม่การรกัษาความปลอดภยัเพือ่กกัผูล้ีภ้ยัไวภ้ายในคา่ย 

(Adam-Bradford et al., 2009) 

ความพยายามในการปลกูป่าแบบดัง้เดมิไม่ไดผ้ลในสถานการณเ์ชน่นีเ้น่ืองจากพนัธุไ์มย้นืตน้ทีใ่ชป้ลกูโดยทัว่ไปไม่ได ้

ใหป้ระโยชนห์ลากหลายทีช่าวคา่ยและคนในพืน้ทีต่อ้งการ นอกจากนีย้งัมกีารปลกูสวนป่าไมย้นืตน้และป้องกนัการ

นําไปใชเ้ป็นระยะเวลานานจนกวา่จะครบอายทุีจ่ะนําไปขายได ้ระบบวนเกษตรเป็นแหลง่ผลผลติและใหป้ระโยชน์

 

ภาพที ่8: อาหารหลกัของดนิแดนซาเฮเลยีน ทีป่ลูก
นอกค่ายผูล้ีภ้ยั ในภาพคอืขา้วฟ่าง 2 ชนิด  
ทีม่าของภาพ:EC/ECHO/Anouk Delafortrie, 
Creative Commons Attribution License 



หลากหลายทีค่นตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นแหลง่อาหารสตัว ์ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า ฟืน ไมเ้สากอ่สรา้ง ผลไมแ้ละถัว่ การ

ควบคมุการกดัเซาะหนา้ดนิ ตลอดจนพืน้ทีส่าํหรบัพชืทีป่ลกูรว่มกบัไมย้นืตน้ (UNHCR, 2005) 

การใชว้นเกษตรเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตริอบ ๆ คา่ยยงัเปิดโอกาสใหม้กีารจา้งงานผูล้ีภ้ยัใหท้าํงานใน

โรงเรอืนทีผ่ลติกลา้ไม ้ทาํการปลกูตน้ไม ้ตดัแตง่ตน้ไม ้เก็บฟืนและไมเ้สาตามขอ้กฏขอ้บงัคบัทีต่ ัง้ขึน้ รวมถงึการตดั

พชืสดและนํามาใหส้ตัวก์นิ (Martin and Scott, 2535) (ภาพที ่9) การเลีย้งสตัวแ์บบเขม้ขน้ในกรงยงัสามารถสรา้ง

งานในการรดีนม การแปรรปูอาหารและการผลติปุ๋ ยหมกั การอบรมในคา่ยเพือ่เรยีนรูก้ารผลติเตาปรงุอาหารแบบ

ประหยดัเชือ้เพลงิอาจสรา้งงานและลดความตอ้งการเชือ้เพลงิโดยรวมได ้(UNHCR, 2005) 

สถานการณผ์ูล้ีภ้ยัทีย่ดืเยือ้ไม่จาํเป็นตอ้งนําไปสู่

ความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้มเสมอไป แตอ่าจ

เป็นแรงกระตุน้ในการฟ้ืนฟูภมูทิศันแ์ละการทาํ

เกษตรทีม่กีารจดัการเพือ่วตัถปุระสงคท์ี่

หลากหลายทีจ่ะเป็นประโยชนใ์หก้บัประเทศทีร่บั

ผูล้ีภ้ยั (Adam-Bradford et al., 2009) 

รปูแบบการทาํวนเกษตรสามารถลดการ

พงัทลายของดนิ บรรเทาภาวะนํา้ทว่มและวงจร

ภยัแลง้และเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าทีล่า่

มากนิได ้ผูล้ีภ้ยัหลบหนีจากความไม่มั่นคงและ

ตอ้งการสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัเพือ่สรา้งชวีติ

ใหม่ อกีทัง้ชมุชนทีร่บัผูล้ีภ้ยัยงัตอ้งเผชญิกบั

ความทา้ทายมากมาย และทรพัยากรทีร่ะดมมา

จากความชว่ยเหลอืของนานาชาตสิามารถให ้

ประโยชนแ์กพ่วกเขาไดเ้ชน่กนัผ่านการฟ้ืนฟู

ผนืดนิ 

รปูแบบการสง่เสรมิการเกษตรและการพฒันาชมุชน 

ในคา่ยของผูล้ีภ้ยัมปัีญหาและขอ้จาํกดัดา้นความรูท้างการเกษตรทีเ่ฉพาะตวัและไม่เหมอืนกบัปัญหาและขอ้จาํกดัที่

พบในชมุชนดัง้เดมิของผูล้ีภ้ยั แตข่ณะเดยีวกนัก็มหีลายประเด็นทีเ่หมอืนกนั การสง่เสรมิการเกษตรทกุอยา่งควรเป็น

การเปิดกวา้งสาํหรบัทกุคน ใหท้กุคนมสีว่นรว่ม และเคารพในวฒันธรรม บทเรยีนทีไ่ดร้บัจากหลายทศวรรษของการ

ทาํงานสง่เสรมิทีใ่หช้มุชนเป็นฐานและรปูแบบจากเกษตรกรสูเ่กษตรกร สามารถนําไปใชก้บัการทาํงานกบัผูอ้พยพและ

ผูล้ีภ้ยัได ้

วธิกีารดาํรงชวีติทีย่ ัง่ยนืและฟ้ืนตวัสูส่ภาพเดมิไดด้น้ัีนตอ้งมที ัง้ความรูด้า้นการเกษตร วชิาชพี และการสง่เสรมิ

การเกษตร ทีนํ่ามาใชภ้ายในคา่ย แตน่่าเสยีดายทีผู่อ้พยพจาํนวนมากตอ้งเผชญิกบัภยัพบิตัแิละสถานการณท์ีถู่กมุ่ง

รา้ยตอ่พวกเขาซํา้แลว้ซํา้อกี หรอือยา่งดทีีส่ดุ คอืตอ้งเตรยีมพรอ้มในการเดนิทางเพือ่การตัง้ถิน่ฐานใหม่อกีหลาย

ขัน้ตอน (Adam-Bradford et al., 2009 ) คา่ยผูล้ีภ้ยัเป็นทีฝึ่กเพือ่จดัเตรยีมครอบครวัผูอ้ยูอ่าศยัในการเผชญิกบั

ความทา้ทายในอนาคตทีไ่ม่ใชแ่คก่ารเกดิวกิฤตทีเ่ล็กนอ้ยเทา่น้ัน และคา่ยผูล้ีภ้ยัอาจยงัเป็นพืน้ทีท่ีมุ่่งเนน้ในการ

สง่เสรมิความรูใ้หก้บัชมุชนโดยรอบ ทีไ่ม่เคยเขา้ถงึการส่งเสรมิมากอ่น 

 
 

 ภาพที ่9: รดน า้ตน้กลา้ สาธารณรฐัชาด  
ทีม่าของภาพ: UNHCR/F. Noy, Creative Commons Attribution  
License 



แผนการเพือ่สรา้งความสามารถในการฟ้ืนตวัของผูล้ีภ้ยัจะเนน้ทีค่วามคดิสรา้งสรรคแ์ละการชว่ยเหลอืตวัเองในรปูแบบ

ของกลุม่ สหกรณ ์สมาคมใหค้วามชว่ยเหลอื และกลุม่สนับสนุน มกีารใชท้กัษะการสรา้งเครอืขา่ยในการจดัการปัญหา

ดา้นการเกษตร การทาํสวนครวัชมุชน และวนเกษตรทีต่อ้งเผชญิในคา่ย และทกัษะนีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการสรา้งชวีติ

ใหม่ในทีอ่ืน่ต่อไป ถา้ผูล้ีภ้ยัตอ้งพึง่พาชว่ยเหลอืตนเองและเผชญิกบัความทา้ทายในอนาคต พวกเขาจะตอ้งมทีกัษะ

ความสามารถในการพึง่พาผูอ้ืน่ 

การปลกู การดแูล และการเก็บเกีย่วอาหารเป็นการบําบดัเพือ่การฟ้ืนฟูอยา่งหน่ึง เป็นกจิกรรมทีส่ง่ผลด ีและเป็นงาน

อดเิรกทีม่ปีระโยชน ์การเพิม่ขดีความสามารถและการจดัเตรยีมผูล้ีภ้ยัเพือ่ดแูลรกัษาผนืดนิและทาํมาหากนิจากผนืดนิ

น้ันไม่เพยีงแต่ชว่ยใหผู้ล้ีภ้ยัฟ้ืนตวัจากการสญูเสยี แต่ยงัชว่ยพฒันาชวีติทีอ่ยูร่ว่มกนัในชมุชนดว้ย ตามคาํพูดของโน

ฮดั คาลาช ผูล้ีภ้ยัชาวซเีรยี คา่ยผูล้ีภ้ยัโดมซิในประเทศเคอรด์สิถาน ทีก่ลา่ววา่ "หากปราศจากสเีขยีวโลกก็ไร ้

ความหมาย ทีใ่ดมสีเีขยีวทีน่ั่นก็มคีวามสขุ” (Beck, 2017) 
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