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สภาพความเปนจริงและขอแนะนําในการดําเนินการ
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ผูอํานวยการสํานักงาน ECHO เอเซีย
ในภาคพื้นเอเซียทั่วไปนั้น มีองคกรและหนวยงานขนาดเล็กมากมาย เชนสถานเลี้ยงเด็กที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลเด็กกําพรา
และเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยง เชนเดียวกับบานพักเด็ก (หรือหอพัก) ที่จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยใหกับเด็กที่ดอยโอกาสไดพักอาศัย
เพื่อการศึกษาตอ รวมทั้งสถาบันการศึกษาเล็กๆที่อยูในเครือของคริสตจักร เชนโรงเรียนพระคริสตธรรมที่มุงมั่นที่จะใหโอกาส
ดานการศึกษาในแบบที่มีคาใชจายไมสูงมากนัก
แตนาเสียดายที่การใหบริการที่มีคุณภาพสําหรับเด็กวัยรุนและเด็กนักเรียนนั้นไมใชเรื่องที่จะทําไดโดยใชตนทุนที่ต่ํา องคกรที่ไม
หวังผลกําไรตองดําเนินการภายใตงบประมาณที่จํากัด สถานเลี้ยงเด็ก หอพักและโรงเรียนตางก็มองหาวิธีการที่จะเลี้ยงตัวเองให
ไดอยางนอยเปนบางสวนก็ดี และผลก็คือสถาบันเล็กๆเหลานี้ไดหันไปในดานการเกษตรเพื่อความพยายามที่จะลดคาใชจายลง
สํานักงานECHOเอเซียมักจะไดรับเรื่องจากองคกรเล็กๆที่กําลังหาขอมูลและความชวยเหลือที่เกี่ยวของกับการริเริ่มในการจัด
กิจกรรมเสริมดานการเกษตร โดยไดรับคําถามหลายขอ เชน:
ตองมีพื้นที่เทาไรในการปลูกพืช(ที่ไมใชขาว)ใหพอบริโภคสําหรับคน 38 คน ในเวลาหนึ่งป?
และดวยจุดประสงคเดียวกันนี้ ควรจะปลูกพืชประเภทไหน?
และตองมีจํานวนแรงงานเทาไร?
ที่สําคัญจริงๆแลว หลายๆคนกําลังถามวา “จะเปนไปไดแคไหนในการนําสวนของการเกษตรเขาไปประสานรวมกันกับองคกร
เล็กๆ และมีตัวอยางของความสําเร็จนี้ใหเห็นหรือไม?”

การทําการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสําหรับเด็ก
สถานเลี้ยงเด็กแหงหนึ่งใกลๆกับเมืองยางกุง ประเทศพมา
มีพื้นที่ทําการเกษตรอยูประมาณ 63 ไร พื้นที่เกษตรนี้เสนอ
มุมมองที่เปนประโยชนแกเรา ที่แสดงใหเห็นวาการจัดการ
ที่ดินกับแหลงน้ําและแรงงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น
สามารถนํามาซึ่งผลผลิตในระดับหนึ่งที่ชวยประหยัด
คาใชจายและผลิตอาหารที่เพียงพอสําหรับเด็กๆได
การดําเนินการนั้นแบงออกเปนสามสวนใหญๆ ไดแก สวน
ที่เปนพื้นที่ขนาด 2.5 ไรเปนบริเวณที่พักอาศัยของเด็ก ซึ่งมี
กิจกรรมเสริมดานการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งแปลงผัก คอกหมู ที่สีขาว สระน้ําเล็กๆและวัวนมสองสามตัว สวนถัดไปมีขนาด 50 กวาไรเปนนาขาว อีกสวนที่ไกลออกไป
เปนที่ปลูกผัก เลี้ยงหมูอีก 2-3 ตัวและเลี้ยงแพะอีกประมาณ 15 ตัว
ที่สําคัญคือแตละสวนของพื้นที่พึ่งพาอาศัยกันโดยเปนสวนเสริมใหกันในดานใดดานหนึ่ง ตัวอยางเชน นาขาวใหผลผลิตขาวที่
พอเพียงสําหรับเด็กในศูนยไดนานประมาณ 5 เดือนหลังจากหักผลผลิตบางสวนที่ใชเปนคาตอบแทนคาจางแรงงานจากคน
ภายนอกที่มาดูแลพืชผลแลว แตนอกจากนาขาวจะใหผลผลิตที่เปนอาหารหลักแลว ยังมีฟางขาวเหลือที่จะใหเปนอาหารสําหรับ
วัวนม โดยเฉพาะเวลาที่อาหารอยางอื่นหากินยากในชวงหนาแลง นมที่ไดจากวัวทั้ง 4 ตัวและบางครั้งมีเสริมจากแพะบางนั้น
พอเพียงในการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 47 คน
มูลสัตวที่ไดจากวัว หมู และแพะนั้นใชเปนปุยเอาไวใสแปลงผักที่
ปลูกไวในพื้นที่ 6 ไรกวา ผักที่ปลูกเองนี้เปนผลผลิตสวนที่มาก
ที่สุดที่เด็กๆไดใชบริโภค
ในชวงการไปเยือนเมื่อเดือนมีนาคมนั้น เราไดเห็นแปลงผักบุงและ
ผักโขมใบที่ไดรับการดูแอยางดีรวมทั้งน้ําเตาที่เด็ดกินไดทั้งยอด
และผล พื้นที่สวนนี้ยังใชประโยชนจากพืชในทองถิ่นที่ใหผลผลิต
ตลอดปเชน ชะอม และนางแยมปา นอกจากนี้ยังปลูกไมผลไวดวย
ไดแกฝรั่ง กลวย มะละกอและสับปะรด

อาหารเสริมที่มีประโยชนของวัว

การประหยัดน้ําก็เปนวิธีการหนึ่งที่ใชที่นี่ดวย เชนการใชเศษใบไมคลุมดินไวเพื่อรักษาความชุมชื้น และการจางคนมารดน้ําอยาง
ระมัดระวังในชวงหนาแลง ทั้งนี้ตามความเห็นของผูอํานวยการของศูนยและสวนการเกษตรนั้น ในชวงหนาแลงเปนชวงที่ไม
ตองประสบกับปญหาเรื่องโรคตางๆในพืชจึงถือเปนเวลาปลูกผักที่งายที่สุด ถาไมนับถึงความลําบากในการรดน้ํา

เมื่อถามความเห็นของผูอํานวยการถึงความเปนไปไดที่จะขยายพื้นที่ใหมากขึ้น ทานตอบวา นอกจากความเปนไปไดที่จะเพิ่มบอ
เลี้ยงปลา (เพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีนและสําหรับเก็บกักน้ํา) พื้นที่นี้ไดดําเนินการอยูไดและใหผลผลิตใกลเคียงกับ
ความสามารถของการผลิตแลว ทานเปนหวงวาการขยายพื้นที่และเพิ่มงานในสวนการเกษตรใหมากขึ้นอาจเกิดผลกระทบใน
ดานลบของการจัดลําดับความสําคัญที่อันดับแรกนั้นเกี่ยวของกับการศึกษาและการดูแลเอาใจใสเด็กๆ
สวนเด็กๆที่นั่นไดมีสวนชวยในกิจกรรมดานการเกษตรดวย ผูอํานวยการไดอธิบายวาเด็กๆจะไดชวยงานวันละประมาณ 1 ชม.
หลังเลิกเรียน รวมทั้งในวันเสารและวันหยุดอื่นๆดวย เด็กๆสนุกกับการมีสวนรวมกับกิจกรรมนอกอาคาร และเด็กสวนใหญก็มา
จากชุมชนที่มีพื้นเพดานการเกษตรอยูแลว เนื่องจากครึ่งหนึ่งของเด็กที่ศูนยอาจกลับไปยังชุมชนที่ทําการเกษตรอยู ผูอํานวยการ
จึงเชื่อวาประสบการณดานนี้ที่ไดรับจากศูนยจึงเปนเหมือนการเตรียมเด็กใหเปนเกษตรกรที่ดีในอนาคตดวย
จากคําถามที่วาการมีกิจกรรมเสริมดานการเกษตรนี้มีสวนชวยในเรื่องงบประมาณของศูนยไดมากนอยเพียงใด ผูอํานวยการได
ประมาณวาถาไมมีผลผลิตที่ไดจากสวนนี้ คาใชจายรายเดือนจะสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 25

ความคาดหวังตามสภาพความเปนจริงจากบานพักเด็กสวนเอเดน
ลองมาดูองคกรที่คลายๆกันนี้ แตมีที่ดิน น้ําและทรัพยากรอื่นที่จํากัดกวา มีคําถามวา แมจะไมสามารถชวยประหยัดคาใชจายได
เปนจํานวนมากหรือผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองไดเพียงพอ การทํากิจกรรมเสริมดานการเกษตรขนาดเล็กนี้ใหประโยชนอะไรบาง
หรือไม
เด็กๆเก็บผักที่บานพักเด็กสวนเอเดน
ในเขตชานเมืองเชียงใหม มีบานพักเด็กเล็กๆแหงหนึ่งที่กอตั้งขึ้นโดย
องคกร H.E.L.P Thailand ตั้งอยูบนพื้นที่ 23 ไรซึ่งเปนที่ราบและมี
แหลงน้ําที่ใชได บานพักเด็กแหงนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแตตนป 2009
และขณะนี้มีเด็กหญิง 16 คน และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกเปนทั้งหมด 28
คนในไมกี่เดือนขางหนา
ที่นี่ใชแพะสองตัวในการลดปริมาณวัชพืชหรือพืชอื่นที่ขึ้นเกินความ
จําเปน และมีวัวอีกสองตัวที่จะไดกินหญาในพื้นที่อยางนอยอีก 6
กวาไร โดยวัวสองตัวนี้ผลิตมูลสัตว และอาจเปนแหลงรายไดใน
อนาคตอีกดวย
สวนอื่นที่มีในกิจกรรมเสริมดานการเกษตรนี้ไดแกหมู 4 ตัวที่เลี้ยงบนพื้นที่โรยดวยแกลบ(หมูหลุม) เมื่อเวลาผานไปหลายเดือน
แกลบนี้จะอุดมสมบูรณไปดวยสารอาหาร โดยสามารถนําไปใชคลุมดินและเปนปุยธรรมชาติใหกับแปลงผักหลายแปลง รวมทั้ง
ตนไมผลตางๆที่ปลูกไวอยูทั่วบริเวณ อาหารที่ใชเลี้ยงหมูนั้นมาจากหยวกกลวยจากตนกลวยที่ปลูกเองแทนการซื้ออาหารหมู
สําเร็จ หมูนี้เลี้ยงไวขายหรือฆากินในโอกาสพิเศษ และอีกไมนานจะมีไกอีก 100 ตัวเพื่อใหไขและเนื้อ

สวนสระน้ําที่มีอยูสองบอ นอกจากจะใหแหลงอาหารโปรตีนที่ไดจากปลาแกเด็กๆแลว ยังใชเก็บกักน้ําไวสําหรับใชในสวนดวย
ถัดมาจากสระน้ําซึ่งเปนพื้นที่ที่ต่ําลงไป เปนบริเวณของนาขาวที่ใหผลผลิตขาวแลวหนึ่งครั้งใหแกพอบานแมบานที่ดูแลเด็กได
บริโภค
แตคุณบัด โจนส ซึ่งเปนอาสาสมัครเต็มเวลาของ H.E.L.P. Thailand ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกของ
บานพักเด็กสวนเอเดน ไดกลาววาเขาไมไดตั้งเปาไววาวัว ไก หมู ปลาและผักที่มีจะใชทดแทนคาใชจายทั้งหมดได อยางไรก็ตาม
เขาเชื่อวาการทําเกษตรขนาดเล็กๆเชนนี้ในที่สุดแลวจะใหผลผลิตที่มั่นคงที่เปนแหลงโปรตีน มีผลไมและผักที่จะใชเลี้ยงดูเด็กๆ
ได รวมถึงการใชของเหลือที่ไดเชนปุยที่เปนธรรมชาติ โดยหวังวาสวนของการเกษตรกรรมนี้อยางนอยจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใน
การจัดการเรื่องงบประมาณดวย
ประโยชนที่คาดหวังไวอีกอยางหนึ่งคือโอกาสในการเรียนรูดวยการมีประสบการณโดยตรงของเด็กๆ เด็กสาวเหลานี้จะเรียนรู
ทักษะสําคัญที่ใชในชีวิตไดดวยการมีสวนชวยในงานดานการเกษตรนี้ นอกจากนี้คุณบัดยังไดบอกวาความสัมพันธที่เกิดขึ้นจาก
สัตวที่เลี้ยงไวและเด็กๆยังเปน “ยารักษา” อยางหนึ่งที่รักษาอดีตที่ขมขื่นของพวกเขาได

การจัดการที่ดี - ลําดับความสําคัญที่ชัดเจน
สวนที่สําคัญที่สุดของกิจกรรมเสริมดานการเกษตรสําหรับสถาบันหรือองคกรเล็กๆนั้นคือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สําคัญกวาการมีสภาพอากาศที่สมบูรณแบบ, ดินที่ดีอุดมสมบูรณ น้ําและปริมาณแรงงานที่มีเหลือเฟอ โดยสถาบันหรือองคกร
ควรพยายามจัดจางผูบริหาร พอบานแมบาน และครูที่มีคุณภาพ แตนาเสียดายที่บางครั้งมีการเสริมการดําเนินการดานการเกษตร
แบบนี้โดยปราศจากผูบริหารจัดการที่มีความรู
เมื่อสองปที่แลว ที่โรงเรียนในสังกัดของคริสตจักรแหงหนึ่ง เจาหนาที่
บริหารงานที่เกือบทั้งหมดเปนครูสอนที่นั่น ไดทําการซื้อที่ดินที่อยูใน
เขตชลประทานขนาดเกือบ 4 ไร โดยแผนของโรงเรียนนี้คือเพื่อจะผลิต
ขาวเสริมกับจํานวนขาวในปริมาณมากที่ตองใชเลี้ยงเด็กนักเรียนของ
โรงเรียน 50 คน แตเมื่อไมมีการจัดการที่ดี นาขาวจึงเต็มไปดวยหญา
และวัชพืชที่ไมมีประโยชน ความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมดาน
การเกษตรของโรงเรียนจึงดูเหมือนเปนความคิดที่ไมไดวางแผนมากอน
และไมไดจัดอันดับอยูในความสําคัญอันดับตน ในที่สุดจึงกลายเปน
ภาระที่ตองแบกรับกันอยู

นาขาวที่เต็มไปดวยวัชพืช

ผูที่บริจาคเงินสนับสนุนสถาบันเล็กๆเหลานี้ตางหวังวาสถาบันเหลานี้จะสามารถเลี้ยงตัวเองไดในที่สุด กิจกรรมเสริมดาน
การเกษตรนี้มักจะมาจากการแนะนําวาอยางนอยใหเปนเครื่องมือสวนหนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองไดใน
ระยะยาว อยางไรก็ตามการดําเนินการดานการเกษตรที่เกิดขึ้นดวยเหตุผลที่ตองการใหเปนไปตามความคาดหวังของผูบริจาคนั้น
เปนแคความคิดผิวเผินและไมคอยเห็นผลที่จริงจังมากนัก

บทเรียนที่ได
เมื่อดูกิจกรรมดานการเกษตรของพันธกิจเด็กที่นอกเมืองยางกุง ความพยายามในชวงเริ่มแรกที่บานพักเด็กสวนเอเดน และจาก
สถาบันเล็กๆหลายแหงที่ไดรับรายงานถึงความสําเร็จดานการเกษตรในระดับที่แตกตางกันไป บทเรียนที่เราไดรับนั้นมีอะไรบาง
ตัวอยางในดานที่ดีนั้นทําใหเห็นถึงแนวคิดที่วาสถาบันเล็กๆสามารถไดประโยชนจากภาคการเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดี
แตความคาดหวังนั้นตองตั้งอยูบนความเปนจริง ผูจัดการที่มีประสบการณตองทราบวาสถาบันเล็กๆที่ใชประโยชนจากภาค
การเกษตรนั้นไมสามารถที่จะผลิตอาหารในปริมาณที่เพียงพอทั้งหมดหรือสรางรายไดจํานวนมากได
อยางไรก็ตาม ระดับอาหารที่เพียงพอบางสวน และ/หรือการประหยัดคาใชจายนั้นจะเกิดขึ้นไดโดยตองมีมาตรฐานเหลานี้:
•

•

•

•

การบริหารจัดการที่ดี – จําเปนตองมีบุคคลากรอยาง นอย1 คนที่มีประสบการณดานการทําการเกษตรและมีทักษะการ
บริหารจัดการที่ดีในการนําทิศทางการดําเนินการดานการเกษตรของสถาบัน
ขนาดที่ดินที่เพียงพอ – เนื้อที่ที่จําเปนตอการผลิตอาหารเพื่อเสริมกับอาหารที่ตองใชนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
ไดแกสภาพอากาศ จํานวนคนที่บริโภคอาหารและจํานวนแรงงานที่มีอยู แตถาตองการขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบก็
อาจดูที่การดําเนินการของสถาบันที่อยูนอกเขตยางกุงวาที่นั่นใชพื้นที่ประมาณ 7 ไรกวาในการปลูกผักใหพอสําหรับ
เด็ก 47 คน
น้ําที่เพียงพอ – ผักที่ปลูกไดผลดีที่สุดที่เขตนอกเมืองยางกุงนั้นอยูในชวงหนาแลงเนื่องจากไมคอยมีปญหาเรื่องโรค
แตตองอาศัยการรดน้ําดวยแรงงานคน ดังนั้นแหลงน้ําที่มั่นคงและระบบสงน้ําที่เพียงพอจึงเปนสิ่งสําคัญ
แรงงานที่เพียงพอ และไมใชแรงงานที่มาจากเด็ก – ผูจัดการที่บานพักเด็กทั้งสองแหงคือที่นอกเขตเมืองยางกุงและที่
เชียงใหมยืนยันวาเด็กจะตองมีเวลาอานหนังสือและเลนดวย สวนงานที่ตองดูแลสัตวและพืชผักที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยที่ใหเด็กทํานั้นเปนการกระตุน ชวยในการออกกําลังกายและเพิ่มทักษะการดํารงชีวิต โดยที่การมีสวนรวม
ของเด็กๆเปนเพียงสวนเสริมและตองถูกตองตามกฏหมาย 1 ดังนั้นจึงจําเปนตองมีแรงงานหลักของผูใหญที่เขามามี
สวนทั้งดานการดูแลใหคําปรึกษาและทํางานที่ตองทําเปนประจําวันและประจําฤดูกาลใหสําเร็จ

1

องคการยูนิเซฟไดกําหนดวาการใชแรงงานเด็กใหทํางานที่เกินจํานวนขั้นต่ําสุดของชั่วโมง ขึ้นอยูกับอายุของเด็กและชนิดของ

งาน ใหถือวางานนั้นเปนอันตรายตอเด็กและตองทําการหยุดยั้งทันที
• อายุ 5-11 ป: ไมเกิน 1 ชั่วโมงสําหรับงานที่สรางรายได หรือ 28 ชั่วโมงสําหรับงานบาน ตอหนึ่งสัปดาห
• อายุ 12-14 ป: ไมเกิน 14 ชั่วโมงสําหรับงานที่สรางรายไดหรือ 28 ชั่วโมงสําหรับงานบาน ตอหนึ่งสัปดาห
• อายุ 15-17 ป: ไมเกิน 43 ชั่วโมงสําหรับงานที่สรางรายไดหรืองานบาน ตอหนึ่งสัปดาห

ทางเลือกในการทําการเกษตรสําหรับสถาบันที่มีขนาดที่ดินที่จํากัด
สถาบันหรือหนวยงานที่ขาดแคลนดานพื้นที่และแหลงน้ําอาจตองตั้งความคาดหวังไวในระดับที่ลดลงมาอีก แตก็ยังสามารถทํา
การปรับเปลี่ยนใหเขากับทรัพยากรที่มีอยูได ตัวอยางเชน สถานที่ที่มีเนื้อที่จํากัดแตมีน้ําอยางพอเพียงอาจทดลองทําการเกษตร
ในเมืองหรือเกษตรหลังบานเพื่อผลิตอาหารและรายไดเสริมดวยวิธีการเหลานี้:
• สวนเกษตรบนดาดฟา – การผลิตผักจากสวนเกษตรบนดาดฟาอาจตองคํานึงถึง
อาคารที่ไดรับการออกแบบใหสามารถรับน้ําหนักของดินและพืชที่เพิ่มขึ้นได
รวมทั้งควรคํานึงถึงความปลอดภัยดวย (เพื่อปองการการตกหลนหรืออุบัติเหตุ
อยางอื่น) ถาสนใจและตองการดูขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่บทความเรื่อง Garden in
the Sky ที่ลงในหนังสือพิมพ Bangkok Post เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2010 http://www.bangkokpost.com/life/family/34431/garden-in-the-sky
สวนเกษตรบนดาดฟา

• สวนในรม – ในสภาพที่แออัด พื้นที่ที่จัดทําสวนอาจจํากัดโดยมีแสงแดดไม
เพียงพอ เชน จุดที่เปนทางเดินระหวางอาคารและผนัง แตมีเพียงพืชบางอยางเทานั้นที่สามารถเติบโตไดในที่ที่มี
แสงแดดไมเต็มที่ ตัวอยางเชนผักบุง ผักสลัด ผักกาดเขียวปลี กระหล่ําปลี พริก โหระพา ผักกาดขาวปลี ผักคะนา และ
ผักโขมใบที่ทนตอระดับในรมตางกัน
• การจัดสวนแบบกินได – แทนที่จะเสียพื้นที่ที่มีคาไปกับการทําสนามหญา ไมประดับ หรือแมแตการปลอยใหวัชพืชขึ้น
ไปเรื่อยๆ อาจทําการจัดสวนที่ปลูกพืชกินได โดยปลูกพืชที่เปนไมผลขนาดเล็กถึงขนาดกลางเชน ตนกลวย ฝรั่ง และ
มะละกอ ที่ใหผลตลอดป และมีขนาดที่ไมใหญเกินไปสําหรับเนื้อที่ที่ไมใหญมากนัก นอกจากนี้ ไมพุมหรือพืชที่เด็ด
กินไดตลอดป ไดแกผักหวาน และผักกูด ก็อาจใหผลิตผลที่เปนผักได
• สวนในกระถาง – สําหรับสถานที่ที่มีพื้นที่ที่จํากัดมากลงไปอีกโดยจัดพื้นที่ให
เปนสวนในภาชนะที่ใหผลผลิตและใหความรูดวย สําหรับแนวทางการทํา
สวนในภาชนะนี้ดูไดที่ Rooftop and Urban Gardening โดย ดร. มารติน
ไพรซ http://www.echonet.org/content/urbanGardening/697
• ปศุสัตวแบบหนาแนน/ การเกษตรดวยน้ํา/ ระบบแมลงและหนอน – ถามีแหลง
น้ําและการบริหารจัดการที่ดี ก็สามารถผลิตปลาจํานวนมาก สัตวบางชนิด
และแมแตแมลงที่ใหโปรตีนภายในพื้นที่ขนาดเล็กควบคูไปกับผลผลิตที่เหลือ
ใชที่เปนประโยชน เชนมูลสัตว โดยอาจเพิ่มระบบแมลงและหนอนขนาดเล็ก
ที่เปลี่ยนของเหลือจากในครัวใหเปนปุยเขาไปดวย การเกษตรหลังบานขนาด
กระทัดรัดและหนาแนนในเอเซียตะวันออกเฉียงใตมักจะประกอบไปดวยสวน
สวนในกระถางที่สํานักงานEcho เอเซีย
ตางๆตอไปนี้:
- การเลี้ยงปลาดุกในบอ ทางน้ําหรือสระขนาดเล็ก(หรือปลานิลถาน้ํามีออกซิเจน)

•

- กบและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําชนิดอื่น
- การเลี้ยงแมลงที่กินไดเชนจิ้งหรีด
- การเลี้ยงหมูในเนื้อที่ขนาดเล็ก (นาจะเปนแบบที่เลี้ยงบนพื้นที่เปนธรรมชาติเพื่อการควบคุมกลิ่นอยางมี
ประสิทธิภาพ)
- การเลี้ยงสัตวปกเชนเปดหรือไก (บทความ Small-Scale Poultry Production จากคูมือออนไลนขององคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
FAO) http://www.fao.org/docrep/008/y5169e/y5169e00.HTM#Contents, เสนอขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสัตวปกที่เปนประโยชนสําหรับฟารมขนาดเล็ก รวมถึงวิธีการเลี้ยงแบบปลอยอิสระ และวิธีเลี้ยงแบบ
กึ่งหนาแนน)
อควาโพนิคหรือการเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียนกับการปลูกพืชไรดิน – การปลูกผักและเลี้ยงปลาผสมกันกําลังไดรับ
ความสนใจสําหรับการทําการเกษตรหลังบานและแมแตการประยุกตวิธีการของสวนเกษตรดาดฟาเขาดวย ระบบอค
วาโพนิคนี้และแบเรลโพนิค(ระบบอควาโพนิคแบบที่ใชถังพลาสติกขนาดใหญ) ที่หลากหลายกําลังไดรับความนิยม
ทางอินเตอรเน็ต โดยบางวิธีนั้นคอนขางซับซอน แตถาไมมีประสบการณทางดานอควาโพนิคมากอนก็ใหลองเริ่มดวย
ระบบแบบงายๆกอนที่จะกระโดดไปสูระบบที่มีคาใชจายสูงและยุงยากซับซอน สําหรับขอมูลอางอิงนั้นไดแก
บทความ Aquaponics—Integration of Hydroponics with Aquaculture ที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนและครอบคลุม
เกี่ยวกับการปลูกพืชไรดินแบบใชน้ําแทน ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากบริการขอมูลดานการเกษตรแบบยั่งยืนที่เว็บ
ไซท http://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/aquaponic.html.

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตพืชผลในพื้นที่ที่จํากัดในวิธีใดก็ตามที่กลาวมาขางตน สามารถติดตอไดที่ สํานักงาน
ECHO เขตภาคพื้นเอเซีย ที่ echoasia@echonet.org.

ความเปนไปไดในการขยายโอกาส
นอกจากการผลิตอาหารไวบริโภคเองและเสริมรายไดใหกับสถาบันหรือหนวยงานแลว การบริหารกิจกรรมเสริมดานการเกษตร
ที่ดีขององคกรยังสามารถใชเปนสถานที่เพื่อการสาธิตและฝกอบรมดวย และนอกจากผูอาศัยเชนเด็กนักเรียนในหอพักจะไดมี
ทักษะการดําเนินชีวิตดานการเกษตรที่สําคัญแลว ทักษะเหลานี้ยังสามารถแบงปนใหกับครอบครัวของเด็กและชุมชนใกลเคียง
ดวย และแทนที่องคกรจะดําเนินการตามลําพัง ก็ยังมีโอกาสที่จะไดรวมมือและใหประโยชนกับเพื่อนบานรอบขางในบริเวณ
ใกลเคียงในแงของการกินอยูและดานการเงินดวย
สรุป
ในการพัฒนากิจกรรมเสริมดานการเกษตรนั้นไมมีสูตรสําเร็จที่จะสามารถทําทุกอยางไดในพื้นที่ขนาดเดียว และไมนาจะเปนไป
ไดที่จะไดผลผลิตและสรางรายไดที่เพียงพอ ทั้งนี้ยังตองตั้งความคาดหวังตามสภาพความเปนจริงดวย
ในที่สุดแลว ระดับการสรางผลผลิตและรายไดเสริมนั้นจะขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่เหมาะสม แรงงานที่เพียงพอ และปจจัย
ดานกายภาพเชนสภาพภูมิอากาศ แหลงน้ํา และขนาดของพื้นที่

การมีสวนรวมในกิจกรรมดานการเกษตรที่ปลอดภัยสําหรับเด็กถือวาเปนประโยชนที่ไดรับดวย แตสถาบันจะตองระวังไมใหผิด
กฏหมายการใชแรงงานเด็ก โดยเปาหมายหลักของสถาบันควรอยูที่การศึกษาและสวัสดิภาพของเด็ก
สวนเรื่องการจํากัดดานพื้นที่นั้น สถาบันสามารถนําวิธีการดานการเกษตรแบบในเมืองหรือแบบสวนหลังบานซึ่งมีอยูหลายวิธี
มาปรับใชไดในกรณีที่มีแหลงน้ําที่พอเพียง นอกเหนือจากการสรางผลผลิตและรายไดเสริมใหกับสถาบันแลว กิจกรรมเสริม
ดานการเกษตรจะชวยเพิ่มพูนทักษะการดําเนินชีวิตใหกับผูพักอาศัยและครอบครัวหรือชุมชนแวดลอมดวย
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การจัดรวบรวมขอมูลชื่อพันธุไ มของเอเซีย
การสื่อสารขอมูลเทคนิคระหวางภาษาตางๆนั้นเปนเรื่องที่ไมงายนัก
ตัวอยางเชน มีนักพัฒนาชาวเอเซียคนหนึ่งที่รูจักมะเขือในชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อภาษาอังกฤษและชื่อสามัญในภาษาตากาล็อก แตจะทําอยางไรถาเขา
อยากจะรูวามะเขือในภาษาอินโดนีเซียเรียกวาอะไร นาเสียดายที่มีเว็บไซท
อยูเพียงสองแหงเทานั้นที่มีแหลงขอมูลดีๆเกี่ยวของกับชื่อที่ใชเรียกพันธุไม
ในภาษาตางๆ

ขอมูลชื่อพันธุไ มเปนภาษาตางๆรวมทั้งตัวสะกดในภาษานั้นดวย
ขอมูลชื่อพันธุไมที่มีทั้งชื่อเรียกและตัวสะกดในภาษาตางๆ หรือ
Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) นี้มีเว็บไซทอยู
ที่ http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/List_bot.html เว็บไซทนี้มีโปรแกรมคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการแบงกลุม
พืชตามหลักสากลและขอมูลอางอิงเกี่ยวกับพืช และยังสามารถคนหาดัชนี รายชื่อและขอมูลอางอิงอื่นๆจํานวนมากสําหรับกลุม
พืชในตระกูลใหญๆ เชน ไมไผ ผัก สน ปาลม เห็ดรา และพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เว็บไซทนี้เปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เปนแหลงขอมูลที่มีทุกอยางสําหรับนักพัฒนา นักการศึกษา นักเรียน นักวิจัย นักแปล
และผูที่ทํางานที่มักจะตองพบกับความสับสนในเรื่องชื่อที่ใชเรียกพันธุไมในระดับสากลและทองถิ่น
สวนหนึ่งที่สําคัญของเว็บไซทนี้คือสวนที่เรียกวา “On-line Bibliographical Resources” หรือแหลงขอมูลบรรณานุกรม
ออนไลน http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Bibliography_Electron.html ซึ่งเชื่อมไปถึงเว็บไซทอีกหลายเว็บไซท
ที่เหมาะสําหรับทั้งผูเชี่ยวชาญหรือคนทั่วไปที่ตองการศึกษาเรื่องพืช แหลงขอมูลเหลานี้มีทั้งดัชนี รูปภาพ โปรแกรมคนหา และ
ขอมูลสําหรับตระกลูพันธุพืชมากมาย รวมทั้งพืชน้ํา พืชที่เปนอาหารสัตว เครื่องเทศ และวัชพืชตางๆ
สําหรับผูที่ตองการทราบชื่อพันธุไมทั้งที่เปนชื่อทองถิ่นและชื่อสากล เว็บไซทของ MMPND นี้ก็มีรายชื่อทั้งหมดใน 70 กวา
ภาษารวมทั้งตัวสะกดตามตัวหนังสือในภาษานั้นดวย (เชน จีน ไทย พมา) โดยเริ่มจากชื่อสากลของพืชตระกูลตั้งแต
Abelmoschus ไปจนถึง Zoysia เปนจํานวนประมาณ 500 กวาตระกูล นอกจากนี้ยังมีดัชนีรายชื่อพืชในภาษาเอเซีย ไดแก เบงกอล
พมา จีน ฮินดู ญี่ปุน เกาหลี มาเลย เนปาล ทมิฬ ไทย เออดู(ในปากีสถานและอินเดีย) และเวียดนาม
ตอไปนี้เปนขอมูลจากสวนหนึ่งของเว็บไซทที่แนะนําเกี่ยวกับมะเขือ “Know your
eggplants” http://www.plantnames.unimelb.edu.au/new/Sorting/CATALOGUE/EGGPLANTS-intro.html

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

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 : ( ﭘﺎﺗﻠﻴﺠﺎنpatlıcan), Patlıcan.
UKRAINIAN : Баклажани.
URDU : Baigan.
VIETNAMESE : Cà tim, Cà bat, Cà tin.
VISAYAN : Bringhinas, Tarong.
คุณไมเคิล พอเชอร ผูคิดคนแหลงขอมูลออนไลนที่มีคุณคานี้ขึ้นในป 1995 ไดบอกวา เว็บไซทของ MMPND นี้มีผูเขาไปใช
บริการมากกวา 1 ลานครั้งตอสัปดาห ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเลยเพราะขอมูลเกี่ยวกับพันธุไมตางๆในเว็บไซทนี้มีอยูเปนจํานวนมาก
ทีเดียว

คําศัพทสําหรับผักที่ปลูกในเขตเอเชีย
คุณ ไมค เฟนเนมา ผูทํางานกับองคกร CRWRC ในประเทศลาวได
แนะนําเว็บไซทที่เปนประโยชนอีกเว็บไซทหนื่งเรียกวา Glossary of
Asian Vegetables (กอนหนานี้ชื่อวา Thesaurus of Key Asian
Vegetables) ที่สามารถเขาไปดูไดผานที่ลิงคนี้
http://new.dpi.vic.gov.au/notes/horticulture/vegetables/ag1393glossary-of-asian-vegetables

ภายใตการดูแลของแผนกอุตสาหกรรมพื้นฐานของรัฐวิคตอเรียประเทศออสเตรเลีย คําศัพทที่มีในเว็บไซทนี้มีชื่อเรียกตามถิ่นที่
ปลูก (ในตัวหนังสือลาติน) โดยมีรูปภาพผักหลักๆ 74 ชนิดที่ปลูกในเอเซีย ตอไปนี้เปนตัวอยางของขอมูลเกี่ยวกับผักปลัง
(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

การจัดหาชื่อในภาษาเอเซียของผักทั้ง 74 ชนิดนี้ถือเปนงานที่ใหญมาก เนื่องจากการสะกดคํานั้นไมสามารถบอกถึงเสียงสูงต่ํา
หรือขอแตกตางๆอื่นของภาษาได ดังนั้นสําหรับผูที่คุนเคยกับชื่อผักในทองถิ่นของตนแลวอาจเกิดความสับสน แตนอกเหนือจาก
ขอจํากัดนี้แลว ชื่อตางๆเหลานี้สามารถใชเปนเครื่องมือที่มีประโยชนและกระทัดรัดไดใจความสําหรับผูที่ตองการคนหาชื่อและ
รูปภาพของผักที่ปลูกในเอเซีย
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