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จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

มุมมองจากคนแดนไกล

ฅนสหกรณ์ 17

คุยกันเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับ
Tropentag 

ณ เมืองเบอร์ลิน
Tropentag เปนการประชุมระหว่างประเทศท่ีสำ คัญในเร่ืองการวิจัยท่ีเก่ียวกับความม่ันคงทางอาหาร การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาชนบทในส่วนกลางของยุโรป นับตั้งแต่ป 1999 มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ในประเทศเยอรมนีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยแก่ประเทศเขตร้อน ภายใต้ความร่วมมือของสภาการวิจัยและพัฒนา
เกษตรเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน (ATSAF) และ GTZ โดยการประชุม Tropentag ดำ เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคล นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์  และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
การพัฒนาและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย Homboldt เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
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ที่ประชุมวิชาการ Tropentag 
2015 ในปนีีท้ีจ่ดัขึน้ทีม่หาลยั Homboldt 
กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เรื่อง 
“International Conference on Research 
on Food Security, Natural Resource 
management and Rural Development” 
ภายใตโ้ครงการความรว่มมอืของภาคสีถาบนั
การศึกษา 13 แห่ง และศูนย์ให้คำาปรึกษา
ด้านวิจัยการเกษตรเพื่อการพัฒนาของ 
GTZ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 80 ประเทศ 
1,300 คน มผู้ีนำาเสนอผลงานวจิยัแบบปาก
เปลา่และ poster รวมทัง้สิน้ 895 คน การ
ประชมุแบง่เปน็ 9 หวัขอ้ ไดแ้ก ่1) การผลติ
พืชภายใตเ้งือ่นไขการจดัการดนิและน้ำา 2) 
สัตวศาสตร์   3) การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินระบบการผลิต และความมั่นคงทาง
อาหาร 4) เศรษฐกิจสังคม 5) ชุดความรู้
และนวัตกรรม 6) อาหารและความมั่นคง
ด้านโภชนาการ 7) สถาบันและสหกรณ์ 8) 
นโยบายและการพัฒนา 9) อื่นๆ

ในวันแรกเริม่ดว้ยพธิเีปดิการประชมุ  
โดย Mr.Jan-Hendrik Olbertz อธิการบด ี
Humboldt University กรุงเบอร์ลิน, 
Mrs.Hildegard Westphahl ผูอ้ำานวยการ 
Leibniz Center for Tropical Marine 
Ecology และ Mr. Folkard Asch ประธาน
กรรมการ ATSAF ซ่ึงเปน็หนว่ยงานรว่มจดั 

การบรรยายพเิศษในพธิเีปดการประชมุ
การบรรยายพเิศษโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ

3 ท่าน ในช่วงพิธีเปิดการประชุมมีราย
ละเอียดดังนี้

ผูท้รงคุณวฒุิทา่นแรกได้แก ่ Prof.
Thomas  Pogge มหาวิทยาลัย Yale 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา เรื่อง สิทธิเสรีภาพ
ของมนษุยใ์นการมอีาหารอยา่งพอเพยีง” ได้
พดูถงึ ปญัหาความเหล่ือมล้ำาไม ่เปน็ธรรมใน
สงัคมทีเ่กดิขึน้ในหว้งเวลาของโลกาภวิฒัน์

Mr.Jan-Hendrik Olbertz อธิการบดีมหาวทิยาลัย 
Humboldt

Prof.Thomas  Pogge มหาวิทยาลัย Yale 
มหาวิทยาลัย Humboldt

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สง่ผลกระทบใหค้นจนซึง่มจีำานวนมากกวา่
ครึง่หนึง่ของมนษุยชาต ิแตก่ลบัมรีายไดน้อ้ย
กวา่ 4% ของรายไดร้วมของประชาคมโลก 
และมองเห็นต่างไปจากข้อมูลของ FAO ที่
ชีว้่า ปัญหาดงักลา่วลดลงโดยเปรยีบเทียบ
ในชว่งเวลาป ี1990-1992  และชว่งเวลาป ี
2014-2016 จากคนจนทีม่ ี1,011 ลา้นคน 
ลดลงมาเป็น 795 ล้านคนก็ตาม  โดยให้
เหตผุลว่า ขอ้มลูของ FAO เป็นการตคีวามใน

มุมแคบ และไม่ไดใ้หค้วามสำาคญักบัปญัหา
เรือ่ง ความต้องการของมนษุยท์ีเ่กีย่วกบัความ
ตอ้งการอาหารเฉพาะดา้นและ การบรโิภค
ที่คำานึงถึงคุณค่าทางอาหาร โดยได้สรุปว่า 
แท้จริงแล้วยังมีอีกหลายเหตุผลที่ชี้ให้เห็น
ถึงปัญหาที่ต้องคำานึงถึงเรื่องการป้องกัน
การขาดแคลนอาหาร โดยเขาเสนอให้มี
การปรับปรุงมาตรวัดภาวะการขาดแคลน
อาหารใหม ่เพือ่วางแนวทางการพฒันาสทิธิ
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Mr.Shenggen Fan ผู้อำานวยการ International 
Food Policy Research Institute

เสรภีาพของมนษุยใ์นการมอีาหารอยา่งพอ
เพยีงใหถ้กูตอ้งเหมาะสมมากกวา่ทีเ่ปน็อยู่

ผูท้รงคณุวฒุทิา่นทีส่อง Mr.Shenggen 

Fan ผู้อำานวยการ International Food 

Policy Research Institute (IFPRI) กรุง

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บรรยายเรื่อง “การ

ฟนฟูระบบอาหารของโลก” ปัจจุบันโลกเรา

กำาลังเผชิญกับปัญหาที่น่าตกใจ ทั้งที่มาจาก

สิ่งที่เป็นผลแห่งการกระทำาของมนุษย์ และ

สิ่งที่ไม่คาดฝัน และยิ่งทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นทุกที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ดินเสื่อมสภาพ การ

ขาดแคลนน้ำา ปญัหาความขดัแยง้ ปญัหาดา้น

วฒันธรรมการเกษตรทีส่ง่ผลตอ่ความเสีย่งดา้น

การขาดแคลนอาหาร ดังนั้นจึงมีความจำาเป็น

อยา่งยิง่ในเรือ่งของการจดัการดา้นอาหาร โดย

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจะเห็นว่า โอกาสการ

ขาดสารอาหารของมนษุยใ์นโลก โดยพจิารณา

จาก GDP โลก ลดลง 5% ทุกปี หรือคิดเป็น 

3.5 ลา้นลา้นดอลลา่ร ์โดยขอ้สรปุการประชมุ

ของ IFPRI ในปี 2557 ช้ีวา่ ควรมกีารประเมนิ

สถานการณ์เรื่องความมั่นคงทางอาหารและ

การขาดแคลนอาหาร และช่องแคลนอาหาร 

และช่องวา่งในการพฒันา ตลอดจนการศกึษา

หาช่องทางการสร้างสมดุลในเรื่องของความ

มั่นคงทางอาหารแก่มวลมนุษยชาติ และการ

สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืและตวัละครทีจ่ะ

เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาทัง้ในระดบัระดบั

ชาติและระหว่างประเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่สาม Mrs. Brave 

Ndisale ผู้แทนจาก FAO กรุงโรม ประเทศ

อิตาล ีได้มาบรรยายเรือ่ง การสร้างสมรรถนะ

แกผู่ห้ญงิในชนบทเพ่ือแกปั้ญหาความอดอยาก 

หิวโหย ข้อมูลจาก FAO ชี้ให้เห็นว่า พลเมือง

โลกทีข่าดแคลนอาหาร 795 ลา้นคน และสว่น

ใหญอ่ยูใ่นประเทศกำาลังพฒันา โดยมผู้ีหญงิคดิ

เป็นร้อยละ 43 และอยู่ในอาชีพเกษตรกรรม 

เหตผุลทีส่ำาคญั คอื ผูห้ญงิไมไ่ดโ้อกาสเทา่เทยีม

กันในการเขา้ถงึทรพัยากร ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นชนบท

Mrs. Brave Ndisale ผู้แทนจาก FAO

มีอาชีพเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ เป็นผู้ที่

มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และที่สำาคัญเป็นผู้ดูแลครอบครัว ซึ่งหากผู้

หญิงไดร้ับการยกระดบัสมรรถนะก็นา่จะเป็น

สิง่ทีท่ำาใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม ไมว่า่จะเปน็

เรื่องการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร การ

ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และการลด

ปัญหาการขาดแคลนอาหาร 

ประเด็นการวิจัยเด่นในท่ีประชุม 
TROPENTAG 2015

ประเด็นหวัขอ้การวจิยัเดน่ในทีป่ระชมุ 

ไดแ้ก ่งานวจิยัเรือ่ง “Farmers’ Engagement 

in Local Cooperative, the Maker or 

Breaker of Sustainable Agriculture 

Development ในประเทศอียิปต์ มีข้อเสนอ

แนะจากการวิจัยให้แนะนำาเกษตรกรที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์ให้เน้นไปที่การพัฒนาชนบท

มากกว่าการสะสมเงินกองทุนจึงจะสนับสนุน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานวจิยัเรือ่งสหกรณผ์ูผ้ลติไวนใ์นอา

เจนติน่ากับการเพิ่มราคาแก่เกษตรกร โดย 

AGUSTINA Malvido Perez Carletti จาก

มหาวิทยาลัย Hombodt ชี้ให้เห็นผลการ

เปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิคา่วตัถดุบิแกเ่กษตรกร

ระหวา่งสหกรณก์บัผูป้ระกอบการเอกชน โดย

พบว่าสหกรณ์จ่ายได้ต่ำากว่าผู้ประกอบการ

เอกชน อย่างไรก็ตามในภูมิภาคที่มีการผลิต

องุ่นต่ำากว่าและสหกรณ์มีส่วนแบ่งการตลาด

สูงกว่า สหกรณ์จะสามารถจ่ายเงินได้สูงกว่า 

นั่นหมายความว่า การที่สหกรณ์จะมีบทบาท

ในการเปน็กลไกการตอ่รองราคาใหเ้กษตรกรได้

นัน้ตอ้งอยูใ่นสถานะท่ีมสีว่นแบง่การตลาดสงู 

งานวจิยัในกลุม่ Innovation system 

& network และ value chain analysis & 

marketing และposter presentation ซึ่ง

สว่นใหญ ่เปน็การวจิยัในกลุม่ประเทศแอฟรกิา 

ทีน่า่สนใจไดแ้ก ่นวตักรรมการผลติปศสุตัวใ์น

บราซลิของเกษตรกร การศกึษา innovation 

การสง่เสรมิความมัน่คงทางอาหารใน tanzania 

การปฏริปูการสง่เสรมิการเกษตรในเอธโิอเปีย 

และ platform การทำางานสง่เสรมิการเกษตร

สเีขยีวในนคิาลากวั มงีานวจิยัการใช ้Net Map 

เป็นกลไกในการสร้าง social network ใน

ประเทศกำาลังพัฒนาซึ่งผลงานวิจัยส่วนใหญ่

ฅนสหกรณ์ 19
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เป็นการศกึษาในพ้ืนทีเ่ปา้หมายและสว่นใหญ่

เปน็กรณศีกึษาโดยมุง่เป้าไปท่ีfood security 

และได้รับงบสนับสนุนจากองค์การระหว่าง

ประเทศ เช่น FAOและ GIZ

 ส่วนงานวจิยัในกลุม่ของ value chain 

และดา้นการตลาด มนีำาเสนอ 6 โครงการ สว่น

ใหญเ่นน้ไปทีก่ลุม่เปา้หมายเกษตรกรรายย่อย

และให้ความสำาคัญในการสร้างความมั่นคง

ทางอาหาร และการผลติทีใ่หค้วามสำาคญัของ 

ecology เช่น การศึกษาบทบาทของทุนทาง

สงัคมดา้นการรบัรองมาตรฐานตอ่ความยัง่ยนื

ของการปลกูกาแฟ ผลกระทบของอตุสาหกรรม

เกษตรทีม่ตีอ่รายไดค้รวัเรอืนและปญัหาความ

ยากจนในแทนซาเนีย เครือข่ายนวัตกรรมใน

การผลิตอ้อยในบราซิล การ บูรณาการของ

เกษตรกรรายยอ่ยเปน็โซค่ณุค่าด้านความม่ันคง

ทางอาหารในแทนซาเนีย

การบรรยายพเิศษในพธิปีดการประชมุ
เวทอีภปิรายของผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ทา่น 

ในชว่งพธิปีดิมรีายละเอยีดดงันี ้1) Mr.Miguel 

Altieri จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา ได้พูดถึงเรื่องของการตระหนัก

เรือ่งความมัน่คงทางอาหารท่ีคำานงึถงึ climate 

change วิกฤตเศรษฐกิจและพลังงาน ซึ่งส่ง

ผลตอ่การปรบัเปลีย่นแนวคดิในเรือ่งของการ

ขาดแคลนอาหาร และการเกษตรที่คำานึงถึง

สิ่งแวดล้อมในโลกในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่าน

มา โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

นักวิชาการ รัฐบาล NGOs และเกษตรกร ได้

ให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงสภาพปรุงดิน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาในพื้นที่ชนบททั่ว

โลก โดยในกรณีศึกษาของละตินอเมริกาได้

หันไปสนใจการยกระดับการพัฒนาเกษตรกร

รายยอ่ยในเร่ืองของการตระหนกัเรือ่งพลงังาน 

การ Diversity  การ Recycling ตลอดจน

การเพิม่สมรรถนะและการมีส่วนรว่มในชุมชน 

ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อการสร้างความมั่นคงทาง

อาหารในอนาคต โดยจะมุง่ไปทีก่ารออกแบบ 
บรรยากาศการนำาเสนอผลงานวิจัย

20 ฅนสหกรณ์
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bio diverse, productive และ resilient agro 

eco system 2) Mr. Carter Coleman มา

จากบริษัท Agricar limited ประเทศอังกฤษ 

พูดเรื่อง Hub & Spoke Model กรณีศึกษา

ในแทนซิเนีย เขาได้พูดถึง กรณี KPL ซึ่ง

หมายถึงการทำาการเกษตรเชิงธุรกิจขนาด 5 

พันเฮกตา ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2008 โดยปัจจุบัน

โครงการดังกล่าวมีชาวนา 7,400 ครอบครัว 

ซึ่งเกษตรกรเหล่าน้ี ได้รับผลกระทบมาจาก 

Volatile market ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐ ซึ่ง

มีปัญหาเร่ืองคอรัปช่ัน เกษตรกรเหล่านั้นไม่

ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องโครงสร้างพื้น

ฐาน การเข้าถึงสินเชื่อ ความรู้และปัจจัยการ

ผลิต ปัจจุบันโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไข

ปญัหาใหเ้กษตรกรในเรือ่งการจดัการระบบการ

ใช้ที่ดินและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภาย

ใต้การดำาเนินงานของโครงการ KPL และ 3) 

Mr.Nteranya Sanginga จาก International 

Institute for Tropical Agriculture (IITA) โดย

ผูอ้ำานวยการไดก้ลา่วถงึการทำาวจิยัทีส่นบัสนนุ

การแกป้ญัหาดา้นการเกษตรและการลดความ

ยากจนใน Sub sahaana ประเทศแอฟริกา 

งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ คือ 

1. ทำา R&D เพื่อสร้างภาคีพันธมิตร 

ระหว่างประเทศในการทำาวิจัยเพื่อชนบท

2. ทำาการวิจัยที่จะนำาประโยชน์ไปสู่

กลุ่มเป้าหมาย

3. สร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบ

สนับสนุน

4. สร้างภาคีพันธมิตร ภาครัฐ ภาค

เอกชนที่จะนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย

ข้ามทวีป ซึ่งจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

สำาหรับช่องว่างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการ

จัดทำายุทธศาสตร์ในระหว่างปี 2012-2020 

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา Itta ได้เพิ่มงบประมาณ

การวิจัยจาก 47 ล้าน เป็น 143 ล้านดอลล่า

ร์ ซึ่งจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนแก่

ชาวแอฟริกัน 11ล้านคน ในพื้นที่ 7.5 ล้าน

เฮกต้าร์  ภายใต้โครงการ “The 4 system 

level outcome (SLOS)” และยังได้ทำา 

Business incubation platform (BIP) ขึ้น

มา มีการทำาโครงการ Use in Agri. Business 

เรียกว่า IYA Program ITTA ได้ทำาความร่วม

มือกับ Natunal Agri. Research Institute 

เวทีอภิปรายในช่วงพิธีปิดของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่ได้ใจผู้เข้าร่วมประชุมไปเต็มๆ

ฅนสหกรณ์ 21

บรรยากาศ ณ จุดลงทะเบียน บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

บรรยากาศการตั้งคำาถามของผู้เข้าร่วมเวทีที่น่าสนใจ

หนึ่งในบรรยากาศการนำาเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์

ง่าย ๆ สำาหรับอาหารว่างในช่วงของ
เวทีประชุมวิชาการ
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(NARIs) และศนูยฝ์กึวจิยัและฝกึอบรมภมูภิาค

ต่างๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนา

การศึกษาดูงาน Urban Farming  
ในวนัเสารท์ี ่19 กนัยายน 2558 ไดม้ี

โอกาสไปศึกษาดูงาน 2 แห่ง ที่น่าสนใจ 

แห่งแรก: ที่ Bauserngartea หรือ

รู้จักกันในชื่อ Farmer’s garden ตั้งอยู่ที่

สวนพฤกษศาสตร์ใน Pankow อยู่ทางตอน

เหนือของเมืองเบอร์ลิน

การดำาเนนิการอยูใ่นรปูแบบของการ

ใหเ้ชา่พืน้ทีส่ำาหรบัประชาชนท่ีสนใจจะเรยีนรู้

และปลกูพชืผกั ออการน์คิไวบ้รโิภค โดยบรษิทั

ที่เป็นฝ่ายจัดการจะดำาเนินการเช่าพื้นที่จาก 

city แล้วมาแบ่งเป็นแปลงย่อยให้เช่า มีการ

ดำาเนินการด้านการจัดหาเมล็ดพันธุ์ เครื่อง

มือ อุปกรณ์ ความรู้การปลูกพืชผักออการ์นิค 

การจัดการดา้นน้ำา workshop จนถงึการเกบ็

เกี่ยวผลผลิต

จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ทีข่องบริษทั

ที่ให้การต้อนรับ ชี้ว่าบริษัทมีจุดมุ่งหมายใน

การส่งเสริมการปลูกพืชผักออการ์นิค และ

ปัจจุบันบริษัทได้เช่าพื้นที่จาก เมือง(city) มา

ดำาเนนิการ ในปจัจบุนัมปีระชาชนมาเชา่พืน้ที่

เพ่ือการปลูกพืชผักออการ์นคิไวบ้ริโภคในครัว

เรือนอยู่ประมาณ 500 แปลง (ขนาดพ้ืนที่

ตั้งแต่แปลงละ 50 ตารางเมตรขึ้นไป) มีคน

เข้ามามส่ีวนรว่ม 1,500 ราย และมปีระชาชน

รอควิเชา่พืน้ทีอ่กีกวา่ 200 ราย ส่วนใหญผู้่เชา่

จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปบริโภคและแจกจ่าย

เพื่อนบ้าน ไม่ได้นำาไปจำาหน่าย ปีหนึ่งทำาได้ 

2-3 crop โดยเตรียมแปลงเพาะปลูกในเดือน

เมษายน ปลูกเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยว

ในถึงเดือนตุลาคม

Farmer’s Garden

คณะศึกษาดูงานจากประเทศต่าง ๆ ต่างซักถามด้วยความสนใจ

22 ฅนสหกรณ์
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ข้อสังเกตจาก Farmer’s Garden 

ในห้วงเวลาที่ที่ดินมีราคาสูง และ

ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำาคัญเรื่อง

การผลิตอาหารปลอดภัย โครงการ Farmer 

Market ดงักล่าวที ่Pankow ดเูหมอืนจะช่วย

ลดชอ่งวา่งของปญัหาทีด่นิเพาะปลกูการเกษตร

และช่วยเติมเต็มความต้องการบริโภคอาหาร

ปลอดภยัแกค่นในเมอืง นอกจากนัน้ยงัเปน็การ

ปลุกจิตสำานึกผู้บริโภคเรือง อาหารปลอดภัย

และเพ่ิมโอกาสการเรยีนรูแ้กเ่ยาวชนและครวั

เรอืนในเรือ่งการผลติพชืผกัออการนิ์คอีกด้วย 

ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะนำาไปสูเ่ปา้หมายการสรา้งความ

มั่นคงทางอาหารได้อีกทางหนึ่ง

แหง่ทีส่อง: โครงการ Prinzessinnen 

garten หรือรู้จักกันในนามของ Princess 

gardens ทีต้ั่งอยู่ในย่านทีพ่กัอาศัยของชุมชน

เมอืง โดยใชพ้ืน้ทีส่เีขยีวในการผลติอาหารเพือ่

สุขภาพ (ผัก ออการ์นิค และสมุนไพร) โดย

ฅนสหกรณ์ 23
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โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายสำาคัญในการ

ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง

การลดจำานวนคาร์บอนได้ออกไซด์ และเพิ่ม

บรรยากาศในสภาพแวดล้อมทางชีวภาพให้

มากขึ้นสำาหรับคนเมือง เราได้เห็นครอบครัว

พาเยาวชนหลากหลาย อายตุัง้แต ่5-6 ขวบ ไป

จนถึง teenage มาปลูกต้นไม้ ทำาอาหารเพื่อ

สุขภาพ และนั่งเล่นพักผ่อนร่วมกัน โดยมีครู

มาสอนทำาอาหาร ปลกูต้นไม้ เรยีนรูโ้ครงสรา้ง

ดิน การทำาการเกษตรสารเคมี และการดำารง

ชีวิตภายใต้ส่ิงแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดย

ปราศจากสารเคม ีการอนรุกัษด์นิ – น้ำา การนำา

วสัดใุช้แลว้มาปรับใช้ใหมเ่พือ่ลดมลพิษในเมอืง

การเรียนรู้จาก Princess garden 
ชี้ให้เห็นโอกาสและแนวทางที่คนใน

ชมุชนหนัมารณรงคใ์หส้มาชกิในชมุชนและคน

เมืองใส่ใจเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย การ

ดำารงชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางดำารงชีวิต

ของกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาร่วมมือกันสร้างสรรค์

สังคมเป็นสุขด้วยการรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ

สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการเรียนรู้

การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ที่คนในเมืองได้มาทำากิจกรรม และเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันในวันหยุด
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�������� 30.indd   24 12/3/2558 BE   8:42 PM



ฅนสหกรณ์ 25

การได้เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนคน

วิจัยที่สนใจเรื่องความมั่นคงทางหารและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ที่อยู่ในกระแสความสนใจ

ของโลกปัจจุบัน ที่ให้ความใส่ใจกับการเชื่อม

โยงการพัฒนาที่นำาไปสู่การขจัดปัญหาความ

ยากจน ซึ่งคนท่ียากจนส่วนใหญ่จะอยู่ใน

ภาคการเกษตร ดังนั้นงานวิจัยที่เป็นท่ีสนใจ 

คือ การศึกษาหาแนวทางที่จะสร้างกลไกใน

การร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ

เกษตรกรในการผลิตด้านการเกษตรท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรณรงค์

ให้ประชาคมโลกใส่ใจเรื่องความมั่นคงทาง

อาหาร ซึ่งเร่ิมต้นจากการเกษตร การเชื่อม

โยงโซคุ่ณค่า (Value chain) ท่ีผูป้ระกอบการ

โรงงานอตุสาหกรรม (Agro Industry) ตอ้งให้

ความสำาคัญกับการสร้างความเป็นธรรม การ

ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่กือ้หนนุการสรา้งสมดลุระหวา่ง

เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันพบว่า การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป เอเชีย 

อเมริกา แอฟริกา ได้มีการบูรณาการความ

รว่มมอืไดท้ำางานวจิยัและพฒันาเพือ่การนำาไป

ใช้ประโยชน์ในการยกระดับการแก้ปัญหาใน

ดา้นการผลติการเกษตร ซึง่เปน็กลุม่ประชาชน

ที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ โดยสังเกตเห็น

ว่า โครงการความร่วมมือในระหว่างประเทศ

ในลกัษณะของภาคพีนัธมติรระหวา่งประเทศ 

(Global Partnership) ซึง่ประกอบดว้ย ภาค ี

สถาบันการศึกษา เอกชน ชมุชนและรัฐบาลได้

สร้างความร่วมมือที่จะเชื่อมโยงการให้ความ

ช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยเป้าหมายสุดท้าย

มุง่ไปทีก่ารผลติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม การ

สร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสมดุล

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง

การลดความเหลือ่มล้ำา สรา้งความเปน็ธรรมแก่

สังคม โดยผลงานวจัิยไดส้รา้งสรรค์ Platform 

การยกระดับการพัฒนา อีกทั้งแนวทางเชิง

ยทุธศาสตรแ์ละชดุความรู ้ตลอดจน นวัตกรรม

ที่นำาไปผ่านการทดสอบเพื่อขยายผลสูการนำา

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย

กังหันลม แหล่งผลิตพลังงานจากธรรมชาติ
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