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ในภาคพ้ืนเอเซียทั่วไปน้ัน มีองคกรและหนวยงานขนาดเล็กมากมาย เชนสถานเล้ียงเด็กที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลเด็กกําพรา
และเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยง  เชนเดียวกับบานพักเด็ก (หรือหอพัก) ที่จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยใหกับเด็กที่ดอยโอกาสไดพักอาศัย
เพ่ือการศึกษาตอ รวมทั้งสถาบันการศึกษาเล็กๆที่อยูในเครือของคริสตจักร เชนโรงเรียนพระคริสตธรรมที่มุงมั่นที่จะใหโอกาส
ดานการศึกษาในแบบท่ีมีคาใชจายไมสูงมากนัก  

แตนาเสียดายที่การใหบริการท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็กวัยรุนและเด็กนักเรียนน้ันไมใชเรื่องที่จะทําไดโดยใชตนทุนที่ตํ่า องคกรที่ไม
หวังผลกําไรตองดําเนินการภายใตงบประมาณท่ีจํากัด สถานเล้ียงเด็ก หอพักและโรงเรียนตางก็มองหาวิธีการท่ีจะเลี้ยงตัวเองให
ไดอยางนอยเปนบางสวนก็ดี และผลก็คือสถาบันเล็กๆเหลาน้ีไดหันไปในดานการเกษตรเพื่อความพยายามที่จะลดคาใชจายลง 

สํานักงานECHOเอเซียมักจะไดรับเรื่องจากองคกรเล็กๆที่กําลังหาขอมูลและความชวยเหลือที่เก่ียวของกับการริเริ่มในการจัด
กิจกรรมเสริมดานการเกษตร โดยไดรับคําถามหลายขอ เชน:  

ตองมีพ้ืนที่เทาไรในการปลูกพืช(ที่ไมใชขาว)ใหพอบริโภคสําหรับคน 38 คน ในเวลาหน่ึงป? 

และดวยจุดประสงคเดียวกันน้ี ควรจะปลูกพืชประเภทไหน? 

และตองมีจํานวนแรงงานเทาไร? 

ที่สําคัญจริงๆแลว หลายๆคนกําลังถามวา “จะเปนไปไดแคไหนในการนําสวนของการเกษตรเขาไปประสานรวมกันกับองคกร
เล็กๆ และมีตัวอยางของความสําเร็จน้ีใหเห็นหรือไม?” 

 
 



การทําการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับเด็ก 
สถานเล้ียงเด็กแหงหน่ึงใกลๆกับเมืองยางกุง ประเทศพมา 
มีพ้ืนที่ทําการเกษตรอยูประมาณ 63 ไร พ้ืนที่เกษตรน้ีเสน
มุมมองที่เปนประโยชนแกเรา ที่แสดงใหเห็นวาการจัดการ
ที่ดินกับแหลงนํ้าและแรงงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น
สามารถนํามาซึ่งผลผลิตในระดับหน่ึงที่ชวยประหยัด
คาใชจายและผลิตอาหารท่ีเพียงพอสําหรับเด็กๆได 

อ

การดําเนินการน้ันแบงออกเปนสามสวนใหญๆ ไดแก สวน
ที่เปนพ้ืนที่ขนาด 2.5 ไรเปนบริเวณที่พักอาศัยของเด็ก ซึ่งมี

กิจกรรมเสริมดานการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทั้งแปลงผัก คอกหมู ที่สีขาว สระน้ําเล็กๆและวัวนมสองสามตัว สวนถัดไปมีขนาด 50 กวาไรเปนนาขาว อีกสวนที่ไกลออกไป
เปนที่ปลูกผัก เลี้ยงหมูอีก 2-3 ตัวและเลี้ยงแพะอีกประมาณ 15 ตัว 

ที่สําคัญคือแตละสวนของพ้ืนที่พ่ึงพาอาศัยกันโดยเปนสวนเสริมใหกันในดานใดดานหน่ึง ตัวอยางเชน นาขาวใหผลผลิตขาวที่
พอเพียงสําหรับเด็กในศูนยไดนานประมาณ 5 เดือนหลังจากหักผลผลิตบางสวนที่ใชเปนคาตอบแทนคาจางแรงงานจากคน
ภายนอกที่มาดูแลพืชผลแลว แตนอกจากนาขาวจะใหผลผลิตที่เปนอาหารหลักแลว ยังมีฟางขาวเหลือที่จะใหเปนอาหารสําหรับ
วัวนม โดยเฉพาะเวลาที่อาหารอยางอื่นหากินยากในชวงหนาแลง นมที่ไดจากวัวทั้ง 4 ตัวและบางครั้งมีเสริมจากแพะบางน้ัน
พอเพียงในการเล้ียงดูเด็กทั้ง 47 คน 

มูลสัตวที่ไดจากวัว หมู และแพะน้ันใชเปนปุยเอาไวใสแปลงผักที่
ปลูกไวในพ้ืนที่ 6 ไรกวา ผักที่ปลูกเองน้ีเปนผลผลิตสวนที่มาก
ที่สุดท่ีเด็กๆไดใชบริโภค   

ในชวงการไปเยือนเมื่อเดือนมีนาคมน้ัน เราไดเห็นแปลงผักบุงและ
ผักโขมใบที่ไดรับการดูแอยางดีรวมทั้งนํ้าเตาที่เด็ดกินไดทั้งยอด
และผล พ้ืนที่สวนน้ียังใชประโยชนจากพืชในทองถิ่นที่ใหผลผลิต
ตลอดปเชน ชะอม และนางแยมปา นอกจากนี้ยังปลูกไมผลไวดวย
ไดแกฝรั่ง กลวย มะละกอและสับปะรด                อาหารเสริมท่ีมีประโยชนของววั 

การประหยัดนํ้าก็เปนวิธีการหน่ึงที่ใชที่น่ีดวย เชนการใชเศษใบไมคลุมดินไวเพ่ือรักษาความชุมช้ืน และการจางคนมารดนํ้าอยาง
ระมัดระวังในชวงหนาแลง ทั้งน้ีตามความเห็นของผูอํานวยการของศูนยและสวนการเกษตรน้ัน ในชวงหนาแลงเปนชวงที่ไม
ตองประสบกับปญหาเรื่องโรคตางๆในพืชจึงถือเปนเวลาปลูกผักที่งายที่สุด ถาไมนับถึงความลําบากในการรดนํ้า   



เมื่อถามความเห็นของผูอํานวยการถึงความเปนไปไดที่จะขยายพ้ืนที่ใหมากขึ้น ทานตอบวา นอกจากความเปนไปไดที่จะเพ่ิมบอ
เล้ียงปลา (เพ่ือเปนแหลงอาหารโปรตีนและสําหรับเก็บกักนํ้า) พ้ืนที่น้ีไดดําเนินการอยูไดและใหผลผลิตใกลเคียงกับ
ความสามารถของการผลิตแลว ทานเปนหวงวาการขยายพ้ืนที่และเพ่ิมงานในสวนการเกษตรใหมากขึ้นอาจเกิดผลกระทบใน
ดานลบของการจัดลําดับความสําคัญที่อันดับแรกนั้นเก่ียวของกับการศึกษาและการดูแลเอาใจใสเด็กๆ 

สวนเด็กๆที่น่ันไดมีสวนชวยในกิจกรรมดานการเกษตรดวย ผูอํานวยการไดอธิบายวาเด็กๆจะไดชวยงานวันละประมาณ 1 ชม. 
หลังเลิกเรียน รวมทั้งในวันเสารและวันหยุดอื่นๆดวย เด็กๆสนุกกับการมีสวนรวมกับกิจกรรมนอกอาคาร และเด็กสวนใหญก็มา
จากชุมชนที่มีพ้ืนเพดานการเกษตรอยูแลว เน่ืองจากครึ่งหน่ึงของเด็กที่ศูนยอาจกลับไปยังชุมชนที่ทําการเกษตรอยู ผูอํานวยการ
จึงเช่ือวาประสบการณดานน้ีที่ไดรับจากศูนยจึงเปนเหมือนการเตรียมเด็กใหเปนเกษตรกรที่ดีในอนาคตดวย 

จากคําถามที่วาการมีกิจกรรมเสริมดานการเกษตรนี้มีสวนชวยในเรื่องงบประมาณของศูนยไดมากนอยเพียงใด ผูอํานวยการได
ประมาณวาถาไมมีผลผลิตที่ไดจากสวนน้ี คาใชจายรายเดือนจะสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 25    

ความคาดหวงัตามสภาพความเปนจริงจากบานพักเด็กสวนเอเดน 

ลองมาดูองคกรที่คลายๆกันน้ี แตมีที่ดิน นํ้าและทรัพยากรอ่ืนที่จํากัดกวา มีคําถามวา แมจะไมสามารถชวยประหยัดคาใชจายได
เปนจํานวนมากหรือผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองไดเพียงพอ  การทํากิจกรรมเสริมดานการเกษตรขนาดเล็กน้ีใหประโยชนอะไรบาง
หรือไม  
เด็กๆเก็บผักที่บานพักเด็กสวนเอเดน   ในเขตชานเมืองเชียงใหม มีบานพักเด็กเล็กๆแหงหน่ึงที่กอต้ังขึ้นโดย

องคกร H.E.L.P Thailand ต้ังอยูบนพ้ืนที่ 23 ไรซึ่งเปนที่ราบและมี
แหลงนํ้าที่ใชได  บานพักเด็กแหงน้ีเริ่มดําเนินการมาต้ังแตตนป 2009 
และขณะน้ีมีเด็กหญิง 16 คน และคาดวาจะเพ่ิมขึ้นอีกเปนทั้งหมด 28 
คนในไมก่ีเดือนขางหนา 

ที่น่ีใชแพะสองตัวในการลดปริมาณวัชพืชหรือพืชอื่นที่ขึ้นเกินความ
จําเปน และมีวัวอีกสองตัวที่จะไดกินหญาในพื้นที่อยางนอยอีก 6 
กวาไร โดยวัวสองตัวน้ีผลิตมูลสัตว และอาจเปนแหลงรายไดใน
อนาคตอีกดวย   

สวนอื่นที่มีในกิจกรรมเสริมดานการเกษตรน้ีไดแกหมู 4 ตัวที่เล้ียงบนพื้นที่โรยดวยแกลบ(หมูหลุม) เมื่อเวลาผานไปหลายเดือน
แกลบน้ีจะอุดมสมบูรณไปดวยสารอาหาร โดยสามารถนําไปใชคลุมดินและเปนปุยธรรมชาติใหกับแปลงผักหลายแปลง รวมทั้ง
ตนไมผลตางๆท่ีปลูกไวอยูทั่วบริเวณ อาหารที่ใชเลี้ยงหมูน้ันมาจากหยวกกลวยจากตนกลวยที่ปลูกเองแทนการซื้ออาหารหมู
สําเร็จ หมูน้ีเล้ียงไวขายหรือฆากินในโอกาสพิเศษ และอีกไมนานจะมีไกอีก 100 ตัวเพ่ือใหไขและเน้ือ 



สวนสระน้ําที่มีอยูสองบอ นอกจากจะใหแหลงอาหารโปรตีนที่ไดจากปลาแกเด็กๆแลว ยังใชเก็บกักนํ้าไวสําหรับใชในสวนดวย 
ถัดมาจากสระน้ําซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ตํ่าลงไป เปนบริเวณของนาขาวที่ใหผลผลิตขาวแลวหน่ึงครั้งใหแกพอบานแมบานที่ดูแลเด็กได
บริโภค     

แตคุณบัด โจนส ซึ่งเปนอาสาสมัครเต็มเวลาของ H.E.L.P. Thailand ที่มีความต้ังใจที่จะพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกของ
บานพักเด็กสวนเอเดน ไดกลาววาเขาไมไดต้ังเปาไววาวัว ไก หมู ปลาและผักที่มีจะใชทดแทนคาใชจายทั้งหมดได อยางไรก็ตาม 
เขาเช่ือวาการทําเกษตรขนาดเล็กๆเชนน้ีในที่สุดแลวจะใหผลผลิตที่มั่นคงที่เปนแหลงโปรตีน มีผลไมและผักที่จะใชเล้ียงดูเด็กๆ
ได รวมถึงการใชของเหลือที่ไดเชนปุยที่เปนธรรมชาติ โดยหวังวาสวนของการเกษตรกรรมน้ีอยางนอยจะเปนสวนหน่ึงที่ชวยใน
การจัดการเรื่องงบประมาณดวย 

ประโยชนที่คาดหวังไวอีกอยางหน่ึงคือโอกาสในการเรียนรูดวยการมีประสบการณโดยตรงของเด็กๆ เด็กสาวเหลาน้ีจะเรียนรู
ทักษะสําคัญที่ใชในชีวิตไดดวยการมีสวนชวยในงานดานการเกษตรน้ี นอกจากนี้คุณบัดยังไดบอกวาความสัมพันธที่เกิดขึ้นจาก
สัตวที่เล้ียงไวและเด็กๆยังเปน “ยารักษา” อยางหน่ึงที่รักษาอดีตที่ขมขื่นของพวกเขาได    
 

การจัดการท่ีดี - ลําดับความสําคัญท่ีชัดเจน 
สวนที่สําคัญที่สุดของกิจกรรมเสริมดานการเกษตรสําหรับสถาบันหรือองคกรเล็กๆน้ันคือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สําคัญกวาการมีสภาพอากาศที่สมบูรณแบบ, ดินที่ดีอุดมสมบูรณ นํ้าและปริมาณแรงงานที่มีเหลือเฟอ โดยสถาบันหรือองคกร
ควรพยายามจัดจางผูบริหาร พอบานแมบาน และครูที่มีคุณภาพ แตนาเสียดายที่บางครั้งมีการเสริมการดําเนินการดานการเกษตร
แบบน้ีโดยปราศจากผูบริหารจัดการที่มีความรู   

เมื่อสองปที่แลว ที่โรงเรียนในสังกัดของคริสตจักรแหงหน่ึง เจาหนาที่
บริหารงานที่เกือบทั้งหมดเปนครูสอนที่น่ัน ไดทําการซื้อที่ดินที่อยูใน
เขตชลประทานขนาดเกือบ 4 ไร โดยแผนของโรงเรียนน้ีคือเพื่อจะผลิต
ขาวเสริมกับจํานวนขาวในปริมาณมากท่ีตองใชเลี้ยงเด็กนักเรียนของ
โรงเรียน 50 คน แตเมื่อไมมีการจัดการที่ดี นาขาวจึงเต็มไปดวยหญา
และวัชพืชที่ไมมีประโยชน ความคิดเก่ียวกับกิจกรรมเสริมดาน
การเกษตรของโรงเรียนจึงดูเหมือนเปนความคิดที่ไมไดวางแผนมากอน
และไมไดจัดอันดับอยูในความสําคัญอันดับตน ในที่สุดจึงกลายเปน
ภาระท่ีตองแบกรับกันอยู                 นาขาวท่ีเต็มไปดวยวัชพืช 
 
ผูที่บริจาคเงินสนับสนุนสถาบันเล็กๆเหลาน้ีตางหวังวาสถาบันเหลาน้ีจะสามารถเลี้ยงตัวเองไดในที่สุด กิจกรรมเสริมดาน
การเกษตรน้ีมักจะมาจากการแนะนําวาอยางนอยใหเปนเครื่องมือสวนหน่ึงในการพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองไดใน
ระยะยาว อยางไรก็ตามการดําเนินการดานการเกษตรที่เกิดขึ้นดวยเหตุผลที่ตองการใหเปนไปตามความคาดหวังของผูบริจาคน้ัน
เปนแคความคิดผิวเผินและไมคอยเห็นผลที่จริงจังมากนัก 



บทเรียนท่ีได 
เมื่อดูกิจกรรมดานการเกษตรของพันธกิจเด็กที่นอกเมืองยางกุง ความพยายามในชวงเริ่มแรกที่บานพักเด็กสวนเอเดน และจาก
สถาบันเล็กๆหลายแหงที่ไดรับรายงานถึงความสําเร็จดานการเกษตรในระดับที่แตกตางกันไป บทเรียนที่เราไดรับน้ันมีอะไรบาง 
 
ตัวอยางในดานที่ดีน้ันทําใหเห็นถึงแนวคิดที่วาสถาบันเล็กๆสามารถไดประโยชนจากภาคการเกษตรท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
แตความคาดหวังน้ันตองต้ังอยูบนความเปนจริง ผูจัดการที่มีประสบการณตองทราบวาสถาบันเล็กๆที่ใชประโยชนจากภาค
การเกษตรน้ันไมสามารถที่จะผลิตอาหารในปริมาณที่เพียงพอทั้งหมดหรือสรางรายไดจํานวนมากได 

อยางไรก็ตาม ระดับอาหารที่เพียงพอบางสวน และ/หรือการประหยัดคาใชจายน้ันจะเกิดขึ้นไดโดยตองมีมาตรฐานเหลาน้ี: 

• การบริหารจัดการท่ีดี – จําเปนตองมีบุคคลากรอยาง นอย1 คนที่มีประสบการณดานการทําการเกษตรและมีทักษะการ
บริหารจัดการที่ดีในการนําทิศทางการดําเนินการดานการเกษตรของสถาบัน 

• ขนาดท่ีดินท่ีเพียงพอ – เน้ือที่ที่จําเปนตอการผลิตอาหารเพื่อเสริมกับอาหารที่ตองใชน้ันขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 
ไดแกสภาพอากาศ จํานวนคนท่ีบริโภคอาหารและจํานวนแรงงานที่มีอยู แตถาตองการขอมูลเพ่ือทําการเปรียบเทียบก็
อาจดูที่การดําเนินการของสถาบันที่อยูนอกเขตยางกุงวาที่น่ันใชพ้ืนที่ประมาณ 7 ไรกวาในการปลูกผักใหพอสําหรับ
เด็ก 47 คน 

• นํ้าท่ีเพียงพอ – ผักที่ปลูกไดผลดีที่สุดท่ีเขตนอกเมืองยางกุงน้ันอยูในชวงหนาแลงเน่ืองจากไมคอยมีปญหาเรื่องโรค 
แตตองอาศัยการรดน้ําดวยแรงงานคน ดังน้ันแหลงนํ้าที่มั่นคงและระบบสงนํ้าที่เพียงพอจึงเปนสิ่งสําคัญ 

• แรงงานท่ีเพียงพอ และไมใชแรงงานที่มาจากเด็ก – ผูจัดการที่บานพักเด็กทั้งสองแหงคือที่นอกเขตเมืองยางกุงและที่
เชียงใหมยืนยันวาเด็กจะตองมีเวลาอานหนังสือและเลนดวย สวนงานที่ตองดูแลสัตวและพืชผักที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยที่ใหเด็กทําน้ันเปนการกระตุน ชวยในการออกกําลังกายและเพิ่มทักษะการดํารงชีวิต โดยท่ีการมีสวนรวม
ของเด็กๆเปนเพียงสวนเสริมและตองถูกตองตามกฏหมาย1 ดังน้ันจึงจําเปนตองมีแรงงานหลักของผูใหญที่เขามามี
สวนทั้งดานการดูแลใหคําปรึกษาและทํางานท่ีตองทําเปนประจําวันและประจําฤดูกาลใหสําเร็จ 

                                                           

 

 

1องคการยูนิเซฟไดกําหนดวาการใชแรงงานเด็กใหทํางานที่เกินจํานวนขั้นตํ่าสุดของช่ัวโมง ขึ้นอยูกับอายุของเด็กและชนิดของ

งาน ใหถือวางานน้ันเปนอันตรายตอเด็กและตองทําการหยุดย้ังทันที 

• อายุ 5-11 ป: ไมเกิน 1 ช่ัวโมงสําหรับงานที่สรางรายได หรือ 28 ช่ัวโมงสําหรับงานบาน ตอหน่ึงสัปดาห 

• อายุ 12-14 ป: ไมเกิน 14 ช่ัวโมงสําหรับงานที่สรางรายไดหรือ 28 ช่ัวโมงสําหรับงานบาน ตอหน่ึงสัปดาห 

• อายุ 15-17 ป: ไมเกิน 43 ช่ัวโมงสําหรับงานที่สรางรายไดหรืองานบาน ตอหน่ึงสัปดาห 



ทางเลือกในการทําการเกษตรสําหรับสถาบันท่ีมีขนาดท่ีดินท่ีจํากัด 
สถาบันหรือหนวยงานที่ขาดแคลนดานพ้ืนที่และแหลงนํ้าอาจตองต้ังความคาดหวังไวในระดับที่ลดลงมาอีก แตก็ยังสามารถทํา
การปรับเปล่ียนใหเขากับทรัพยากรที่มีอยูได ตัวอยางเชน สถานที่ที่มีเน้ือที่จํากัดแตมีนํ้าอยางพอเพียงอาจทดลองทําการเกษตร
ในเมืองหรือเกษตรหลังบานเพื่อผลิตอาหารและรายไดเสริมดวยวิธีการเหลาน้ี: 

• สวนเกษตรบนดาดฟา – การผลิตผักจากสวนเกษตรบนดาดฟาอาจตองคํานึงถึง
อาคารที่ไดรับการออกแบบใหสามารถรับนํ้าหนักของดินและพืชที่เพ่ิมขึ้นได  
รวมทั้งควรคํานึงถึงความปลอดภัยดวย (เพ่ือปองการการตกหลนหรืออุบัติเหตุ
อยางอื่น) ถาสนใจและตองการดูขอมูลเพ่ิมเติม ใหดูที่บทความเรื่อง Garden in 
the Sky ที่ลงในหนังสือพิมพ Bangkok Post เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2010 http://www.bangkokpost.com/life/family/34431/garden-in-the-sky 

 และ

ใหญมากน

ี่ให

ร. มารติน 

สวนเกษตรบนดาดฟา 

• สวนในรม – ในสภาพที่แออัด พ้ืนที่ที่จัดทําสวนอาจจํากัดโดยมีแสงแดดไม
เพียงพอ เชน จุดที่เปนทางเดินระหวางอาคารและผนัง แตมีเพียงพืชบางอยางเทาน้ันที่สามารถเติบโตไดในที่ที่มี
แสงแดดไมเต็มที่ ตัวอยางเชนผักบุง ผักสลัด ผักกาดเขียวปลี กระหล่ําปลี พริก โหระพา ผักกาดขาวปลี ผักคะนา
ผักโขมใบที่ทนตอระดับในรมตางกัน   

• การจัดสวนแบบกินได – แทนที่จะเสียพ้ืนที่ที่มีคาไปกับการทําสนามหญา ไมประดับ หรือแมแตการปลอยใหวัชพืชขึ้น
ไปเรื่อยๆ อาจทําการจัดสวนที่ปลูกพืชกินได โดยปลูกพืชที่เปนไมผลขนาดเล็กถึงขนาดกลางเชน ตนกลวย ฝรั่ง และ
มะละกอ ที่ใหผลตลอดป และมีขนาดท่ีไมใหญเกินไปสําหรับเน้ือที่ที่ไม ัก นอกจากน้ี ไมพุมหรือพืชที่เด็ด
กินไดตลอดป ไดแกผักหวาน และผักกูด ก็อาจใหผลิตผลที่เปนผักได    

• สวนในกระถาง – สําหรับสถานที่ที่มีพ้ืนที่ที่จํากัดมากลงไปอีกโดยจัดพ้ืนท
เปนสวนในภาชนะที่ใหผลผลิตและใหความรูดวย สําหรับแนวทางการทํา
สวนในภาชนะน้ีดูไดที่ Rooftop and Urban Gardening โดย ด
ไพรซ http://www.echonet.org/content/urbanGardening/697 

• ปศุสัตวแบบหนาแนน/ การเกษตรดวยนํ้า/ ระบบแมลงและหนอน – ถามีแห
นํ้าและการบริหารจัดการที่ดี ก็สามารถผลิตปลาจํานวนมาก สัตวบางชนิด 
และแมแตแมลงที่ใหโปรตีนภายในพื้นที่ขนาดเล็กควบคูไปกับผลผลิตที่เหลือ
ใชที่เปนประโยชน เชนมูลสัตว โดยอาจเพิ่มระบบแมลงและหนอนขนาดเล็ก
ที่เปลี่ยนของเหลือจากในครัวใหเปนปุยเขาไปดวย การเกษตรหลังบานขนาด
กระทัดรัดและหนาแนนในเอเซียตะวันออกเฉียงใตมักจะประกอบไปดวยสวน

ลง

ตางๆตอไปน้ี:                 สวนในกระถางที่สํานักงานEcho เอเซีย 

ระขนาดเล็ก(หรือปลานิลถานํ้ามีออกซิเจน) - การเล้ียงปลาดุกในบอ ทางนํ้าหรือส

http://www.bangkokpost.com/life/family/34431/garden-in-the-sky


- กบและสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้าชนิดอื่น 
- การเล้ียงแมลงที่กินไดเชนจิ้งหรีด 
- การเล้ียงหมูในเน้ือที่ขนาดเล็ก (นาจะเปนแบบที่เล้ียงบนพ้ืนที่เปนธรรมชาติเพื่อการควบคุมกลิ่นอยางมี

all-Scale Poultry Production จากคูมือออนไลนขององคการ
ประสิทธิภาพ) 

- การเล้ียงสัตวปกเชนเปดหรือไก (บทความ Sm
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
FAO) http://www.fao.org/docrep/008/y5169e/y5169e00.HTM#Contents, เสนอขอมูลเก่ียวกับการบริหา
จัดการสัตวปกท

ร
ี่เปนประโยชนสําหรับฟารมขนาดเล็ก รวมถึงวิธีการเล้ียงแบบปลอยอิสระ และวิธีเล้ียงแบบ

ิ่มดวย

ไดจากบริการขอมูลดานการเกษตรแบบย่ังยืนที่เว็บ
ไซท http://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/aquaponic.html

ก่ึงหนาแนน)    
• อควาโพนิคหรือการเล้ียงปลาระบบนํ้าหมุนเวียนกับการปลูกพืชไรดิน – การปลูกผักและเล้ียงปลาผสมกันกําลังไดรับ

ความสนใจสําหรับการทําการเกษตรหลังบานและแมแตการประยุกตวิธีการของสวนเกษตรดาดฟาเขาดวย   ระบบอค
วาโพนิคน้ีและแบเรลโพนิค(ระบบอควาโพนิคแบบที่ใชถังพลาสติกขนาดใหญ) ที่หลากหลายกําลังไดรับความนิยม
ทางอินเตอรเน็ต โดยบางวิธีน้ันคอนขางซับซอน แตถาไมมีประสบการณทางดานอควาโพนิคมากอนก็ใหลองเร
ระบบแบบงายๆกอนที่จะกระโดดไปสูระบบที่มีคาใชจายสูงและยุงยากซับซอน สําหรับขอมูลอางอิงน้ันไดแก 
บทความ Aquaponics—Integration of Hydroponics with Aquaculture ที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนและครอบคลุม
เก่ียวกับการปลูกพืชไรดินแบบใชนํ้าแทน ซึ่งสามารถดาวนโหลด

. 

ี่ที่จํากัดในวิธีใดก็ตามที่กลาวมาขางตน สามารถติดตอไดที่ สํานักงาน 
ia@echonet.org

 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการผลิตพืชผลในพื้นท
ECHO เขตภาคพ้ืนเอเซีย ที่ echoas . 

ีโอกาสท่ีจะไดรวมมือและใหประโยชนกับเพ่ือนบานรอบขางในบริเวณ
กลเคียงในแงของการกินอยูและดานการเงินดวย 

ียว และไมนาจะเปนไป
ไดที่จะไดผลผลิตและสรางรายไดที่เพียงพอ ทั้งน้ียังตองต้ังความคาดหวังตามสภาพความเปนจริงดวย   

ับการบริหารจัดการที่เหมาะสม แรงงานที่เพียงพอ และปจจัย
ดานกายภาพเชนสภาพภูมิอากาศ แหลงนํ้า และขนาดของพ้ืนที่   

  

ความเปนไปไดในการขยายโอกาส    
นอกจากการผลิตอาหารไวบริโภคเองและเสริมรายไดใหกับสถาบันหรือหนวยงานแลว การบริหารกิจกรรมเสริมดานการเกษตร
ที่ดีขององคกรยังสามารถใชเปนสถานที่เพ่ือการสาธิตและฝกอบรมดวย และนอกจากผูอาศัยเชนเด็กนักเรียนในหอพักจะไดมี
ทักษะการดําเนินชีวิตดานการเกษตรที่สําคัญแลว ทักษะเหลาน้ียังสามารถแบงปนใหกับครอบครัวของเด็กและชุมชนใกลเคียง
ดวย และแทนที่องคกรจะดําเนินการตามลําพัง ก็ยังม
ใ
 
สรุป 
ในการพัฒนากิจกรรมเสริมดานการเกษตรน้ันไมมีสูตรสําเร็จที่จะสามารถทําทุกอยางไดในพ้ืนที่ขนาดเด

ในที่สุดแลว ระดับการสรางผลผลิตและรายไดเสริมน้ันจะขึ้นอยูก

http://www.fao.org/docrep/008/y5169e/y5169e00.HTM#Contents


การมีสวนรวมในกิจกรรมดานการเกษตรที่ปลอดภัยสําหรับเด็กถือวาเปนประโยชนที่ไดรับดวย แตสถาบันจะตองระวังไมใหผิด
กฏหมายการใชแรงงานเด็ก โดยเปาหมายหลักของสถาบันควรอยูที่การศึกษาและสวัสดิภาพของเด็ก 
สวนเรื่องการจํากัดดานพ้ืนที่น้ัน สถาบันสามารถนําวิธีการดานการเกษตรแบบในเมืองหรือแบบสวนหลังบานซึ่งมีอยูหลายวิธี

มาปรับใชไดในกรณีที่มีแหลงนํ้าที่พอเพียง นอกเหนือจากการสรางผลผลิตและรายไดเสริมใหกับสถาบันแลว กิจกรรมเสริม

ดานการเกษตรจะชวยเพ่ิมพูนทักษะการดําเนินชีวิตใหกับผูพักอาศัยและครอบครัวหรือชุมชนแวดลอมดวย 

 

อางอิง 

กาญจนา กาญจนทวี. 2010. Garden in the Sky. Bangkok Post, March 14, 
Brunch. http://www.bangkokpost.com/life/family/34431/garden-in-the-sky. 

Diver, Steve. 2006. Aquaponics - Integration of Hydroponics with Aquaculture website.  National Sustainable 
Agriculture Information Service.   http://www.attra.org/attra-pub/aquaponic.html. 

Price, Martin. Rooftop & Urban Gardening: An Introduction to Rooftop and Urban Gardening. 
ECHO. http://www.echonet.org/content/urbanGardening/697.    

ntents

Sonaiya, E.B. and S.E.J. Swan. 2004. Small-Scale Poultry Production.  FAO Animal Production and Health 1.  Rome: 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. http://www.fao.org/docrep/008/y5169e/y5169e00.HTM#Co .  

r.html
UNICEF. Child protection from violence, exploitation and abuse. Child 
Labor.  http://www.unicef.org/protection/index_childlabou . 
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การจัดรวบรวมขอมูลชื่อพันธุไมของเอเซีย 
 

การสื่อสารขอมูลเทคนิคระหวางภาษาตางๆน้ันเปนเรื่องที่ไมงายนัก 
ตัวอยางเชน มีนักพัฒนาชาวเอเซียคนหน่ึงที่รูจักมะเขือในช่ือวิทยาศาสตร 
ช่ือภาษาอังกฤษและชื่อสามัญในภาษาตากาล็อก แตจะทําอยางไรถาเขา
อยากจะรูวามะเขือในภาษาอินโดนีเซียเรียกวาอะไร นาเสียดายที่มีเว็บไซท
อยูเพียงสองแหงเทาน้ันที่มีแหลงขอมูลดีๆเก่ียวของกับช่ือที่ใชเรียกพันธุไม
ในภาษาตางๆ  
 

ขอมูลชื่อพันธุไมเปนภาษาตางๆรวมท้ังตัวสะกดในภาษานั้นดวย 
 

ขอมูลช่ือพันธุไมที่มีทั้งช่ือเรียกและตัวสะกดในภาษาตางๆ หรือ 
Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) น้ีมีเว็บไซทอยู

ที่ http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/List_bot.html เว็บไซทน้ีมีโปรแกรมคนหาขอมูลที่เก่ียวของกับการแบงกลุม
พืชตามหลักสากลและขอมูลอางอิงเก่ียวกับพืช และยังสามารถคนหาดัชนี รายช่ือและขอมูลอางอิงอื่นๆจํานวนมากสําหรับกลุม
พืชในตระกูลใหญๆ เชน ไมไผ ผัก สน ปาลม เห็ดรา และพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เว็บไซทน้ีเปนสวนหน่ึงข
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เปนแหลงขอมูลที่มีทุกอยางสําหรับนักพัฒนา นักการศึกษา นักเรียน นักวิจัย นักแปล
และผูที่ทํางานที่มักจะตองพบกับความสับสนในเรื่องช่ือที่ใชเรียกพันธุไมในระดับสากลและทองถิ่น  

อง

 
สวนหน่ึงที่สําคัญของเว็บไซทน้ีคือสวนที่เรียกวา “On-line Bibliographical Resources” หรือแหลงขอมูลบรรณานุกรม
ออนไลน http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Bibliography_Electron.html ซึ่งเช่ือมไปถึงเว็บไซทอีกหลายเว็บไซท
ที่เหมาะสําหรับทั้งผูเช่ียวชาญหรือคนทั่วไปท่ีตองการศึกษาเรื่องพืช แหลงขอมูลเหลาน้ีมีทั้งดัชนี รูปภาพ โปรแกรมคนหา แล
ขอมูลสําหรับตระกลูพันธุพืชมากมาย รวมทั้งพืชนํ้า พืชที่เปนอาหารสัตว เครื่องเทศ และวัชพืชต


ะ

างๆ  

-intro.html

สําหรับผูที่ตองการทราบช่ือพันธุไมทั้งท่ีเปนช่ือทองถ่ินและช่ือสากล เว็บไซทของ MMPND น้ีก็มีรายช่ือทั้งหมดใน 70 กวา
ภาษารวมท้ังตัวสะกดตามตัวหนังสือในภาษาน้ันดวย (เชน จีน ไทย พมา) โดยเริ่มจากช่ือสากลของพืชตระกูลต้ังแต 
Abelmoschus ไปจนถึง Zoysia เปนจํานวนประมาณ 500 กวาตระกูล นอกจากน้ียังมีดัชนีรายช่ือพืชในภาษาเอเซีย ไดแก เบงกอล 
พมา จีน ฮินดู ญี่ปุน เกาหลี มาเลย เนปาล ทมิฬ ไทย เออดู(ในปากีสถานและอินเดีย) และเวียดนาม  

ตอไปน้ีเปนขอมูลจากสวนหน่ึงของเว็บไซทที่แนะนําเก่ียวกับมะเขือ  “Know your 
eggplants”    http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/CATALOGUE/EGGPLANTS  

Solanum melongena L.  
SYNONYM(S) : Solanum melongena L. var. esculentum (Dunal) Nees, Solanum edule Schumann & Thonning , Solanum 
esculentum Dunal 

http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/List_bot.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Bibliography_Electron.html
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/CATALOGUE/EGGPLANTS-intro.html


 
TAGALOG : Talong. 
 

TAMIL :    Kathiri , Kathirikai,  கத்திரி   Kattiri. 

TELUGU :  Vankaya. 

THAI :  มะเขือ  Makhua, มะเขือยาว  Ma khuea yao (Ma khuea yaao, Makhua yao, Makhua yow) , Makhua 
chan,  มะเขือขาว   Ma khuea khao  (Má ke�ua ka�ao, Makhua khao, Ma khua kow, Ma kuah kow). 

TURKISH :   پاتليجان   (patlıcan),  Patlıcan.  
 
UKRAINIAN :  Баклажани. 
 
URDU : Baigan. 
 
VIETNAMESE : Cà tim, Cà bat, Cà tin. 
 
VISAYAN : Bringhinas, Tarong. 
 
คุณไมเคิล พอเชอร ผูคิดคนแหลงขอมูลออนไลนที่มีคุณคาน้ีขึ้นในป 1995 ไดบอกวา เว็บไซทของ MMPND น้ีมีผูเขาไปใช
บริการมากกวา 1 ลานครั้งตอสัปดาห ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเลยเพราะขอมูลเก่ียวกับพันธุไมตางๆในเว็บไซทน้ีมีอยูเปนจํานวนมาก
ทีเดียว   

คําศัพทสําหรับผักท่ีปลูกในเขตเอเชีย 
 

คุณ ไมค เฟนเนมา ผูทํางานกับองคกร CRWRC ในประเทศลาวได
แนะนําเว็บไซทที่เปนประโยชนอีกเว็บไซทหน่ืงเรียกวา Glossary of 
Asian Vegetables (กอนหนาน้ีช่ือวา Thesaurus of Key Asian 
Vegetables) ที่สามารถเขาไปดูไดผานที่ลิงคน้ี 
http://new.dpi.vic.gov.au/notes/horticulture/vegetables/ag1393-
glossary-of-asian-vegetables 
 

http://new.dpi.vic.gov.au/notes/horticulture/vegetables/ag1393-glossary-of-asian-vegetables
http://new.dpi.vic.gov.au/notes/horticulture/vegetables/ag1393-glossary-of-asian-vegetables


ภายใตการดูแลของแผนกอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของรัฐวิคตอเรียประเทศออสเตรเลีย คําศัพทที่มีในเว็บไซทน้ีมีช่ือเรียกตามถ่ินที่
ปลูก (ในตัวหนังสือลาติน) โดยมีรูปภาพผักหลักๆ 74 ชนิดที่ปลูกในเอเซีย ตอไปน้ีเปนตัวอยางของขอมูลเก่ียวกับผักปลัง 
(Basella alba, B. ruba, B. cordifolia): 
 
English: Malabar spinach/nightshade, slippery vegetable, basella, vine spinach 

Chinese: saan choy, shan tsoi, luo kai, shu chieh 

Filipino: alugbati, grana, libato, dundula  

Indonesian: gendola, jingga, genjerot, gendolak, genjulak 

Japanese: tsuru murasa kai 

Laotian: Phakkang 

Malay: remayong, gendola, tembayung 

Thai: paag-prung, phalpang, phakplang-yai 

Vietnamese:  mông toi 

การจัดหาช่ือในภาษาเอเซียของผักทั้ง 74 ชนิดน้ีถือเปนงานท่ีใหญมาก เน่ืองจากการสะกดคําน้ันไมสามารถบอกถึงเสียงสูงตํ่า
หรือขอแตกตางๆอื่นของภาษาได ดังน้ันสําหรับผูที่คุนเคยกับช่ือผักในทองถ่ินของตนแลวอาจเกิดความสับสน แตนอกเหนือจาก
ขอจํากัดน้ีแลว ช่ือตางๆเหลาน้ีสามารถใชเปนเครื่องมือที่มีประโยชนและกระทัดรัดไดใจความสําหรับผูที่ตองการคนหาช่ือและ
รูปภาพของผักที่ปลูกในเอเซีย 
 

อางอิง 
Glossary of Asia Vegetables.  This 'material/diagram' is © State of Victoria Department of Primary Industries 2001.  
Reproduced with permission. http://new.dpi.vic.gov.au/notes/horticulture/vegetables/ag1393-glossary-of-asian-vegetables. 
 
Porcher Michel H. et al. 1995 - 2020, Sorting the names of plants. Multilingual Multiscript Plant Name 
Database   (M.M.P.N.D)  - A Work in Progress. Department of Agricultural and Food Systems. Melbourne School of Land 
and Environment.  The University of Melbourne. Australia. Accessed April 16, 
2010 http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/List_bot.html. 
 
Mike Fennema, e-mail communication, March 30, 2009. 
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