


แนวคิดการปลูกพืชผักตามอาคารหรือบ้านพักในเขตเมือง

สามารถย้อนกลับไปได้กว่า 3,000 ปี และมีหลักฐานบ่งชี้ว่ามี
การท าการเกษตรลักษณะนี้ในหลายภูมิภาคทั่วโลก และที่ผ่าน
มาการปลูกพืชผักตามอาคาร บ้านพัก หรือที่ว่างระหว่างอาคาร
ภายในเมืองหรือชุมชน ที่เรียกว่า “การเกษตรในเมือง หรือ 
Urban Agriculture หรือ Urban Farming” ได้รับความสนใจ
มากขึ้น โดยคนส่วนใหญ่อาจปลูกเพ่ือการบริโภคภายใน
ครัวเรือน และหากผลผลิตมีปริมาณมากก็อาจจะน ามาจ าหน่าย
เพ่ือเพ่ิมรายได้ของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันการเกษตรในเมืองซึ่งครอบคลุมถึงการเลี้ยงสัตว์ภายใน
เมืองหรือชุมชนเพ่ือการบริโภค เช่น ไก่ สุกร แพะ หรือแม้แต่ผึ้ง 
ได้ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นท าให้รูปแบบ
การเกษตรในเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงปรับจากเพ่ือการบริโภค
ภายในครัวเรือนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างมาก 
ดังนั้น เพ่ือให้เข้าใจในแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติของ Urban 
Agriculture ในปัจจุบัน ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ 
นครลอสแอนเจลิส จึงขอน าเสนอประวัติความเป็นมา รูปแบบ 
รวมถึงข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนตัวอย่างของบริษัทที่ประสบ
ผลส าเร็จในสหรัฐอเมริกา

www.theguardian.com

https://www.mexicolore.co.uk/aztecs

www.thoughtco.com

https://www.thebetterindia.com/180575/how-to-do-urban-farm-organic-city-weekend-diy-india/
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ต้นก าเนิดการเกษตรในเมืองสามารถย้อนกลับไปถึง 3,500 
ปีก่อนคริสตกาล โดยกลุ่มนักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์
ลักษณะทางภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมของอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ระหว่างแม่น้ าไทกริสและ
แม่น้ ายูเฟรติส และได้ประมาณการไว้ว่า ชาวเมโสโปเตเมีย
เป็นชนกลุ่มแรกที่ริเริ่มการท าการเกษตรภายในเมือง 
หลังจากนั้นประมาณ 1,500 ปีถัดมา ได้มีหลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมของชาวเปอร์เชียแสดงให้เห็นถึงการท า
การเกษตรภายในเมือง โดยที่ชาวเปอร์เชียได้สร้างทาง
ระบายน้ าเพ่ือขนส่งน้ าจากบนภูเขามาใช้ภายในเมือง

ข้ามมายังอีกฝั่งซีกโลกหนึ่ง ราวปี ค.ศ. 1400 - 1500 พบ
หลักฐานส าคัญของการท าการเกษตรในเมืองของ
ชาวอินคา (Inca) เมือง Machu Picchu ประเทศเปรู โดย
ลักษณะโครงสร้างของเมืองนั้น มีตัวเมือง อาคารบ้านเรือน
อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยการท าการเกษตรแบบขั้นบันได 
นอกจากนี้ ภายในเมืองยังมีการสร้างระบบขนส่งน้ าเพ่ือใช้
ภายในเมืองและใช้ในการท าการเกษตร อีกด้วย 

ไม่ไกลมากนักจากเมือง Machu Picchu ทางตอนกลาง
ของประเทศเม็กซิโกในปัจจุบัน ชาวแอซเท็ก (Aztec) ได้
ขึ้นชื่อในเรื่องการท าการเกษตรในเมือง เมื่อราวปี ค .ศ. 
1325 เมือง Tenochtilan ซึ่งเป็นเมืองหลวงของชาว
แอซเท็ก ได้ถูกค้นพบโดยทหารชาวสเปนในช่วงการ
ส ารวจทวีปอเมริกา เมือง Tenochtilan มีที่ตั้งอยู่บน
เกาะกลางทะเลสาบ Texcoco โดยลักษณะเมืองจะมี
อาคารบ้านเรือนอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยสวนต้นไม้ 
ดอกไม้ รอบเกาะ ท าให้เมือง Tenochtilan ถูกขนาน
นามว่าเป็น สวนดอกไม้ลอยน้ า (floating garden) 

ต้นก าเนิดการเกษตรในเมือง
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การเกษตรในเมืองยุคปจัจุบัน
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural 
Organization of the United Nations: FAO) ได้นิยามการเกษตรในเมือง 
หรือ Urban Agriculture ไว้ว่าเป็นการท าการเกษตร ขนาดเล็กและขนาด
กลางภายในเขตเมืองหรือชุมชน เช่น การเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ รวมถึงการ
เลี้ยงสัตว์และปลา เพ่ือใช้ประกอบอาหารโดยวัตถุประสงค์หลักของการท า
การเกษตรในเมือง คือ เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน มีอาหารที่เพียงพอต่อ
การบริโภค ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ สามารถเพ่ิม
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้เป็นที่จัดกิจกรรมสันทนา
การส าหรับผู้คนภายในชุมชนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันนี้ 
การเกษตรในเมือง ไม่จ ากัดเพียงแค่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพ่ือการ
บริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการท าเป็นอุตสาหกรรมขนาด
กลาง จนถึงขนาดใหญ่เพ่ือจัดจ าหน่ายด้วย 

การเกษตรในเมืองกลับมาได้รับความสนใจจากผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใน
เมืองมากขึ้น เนื่องมาจากวิถีชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป โดยคน

ส่วนใหญ่หันมาบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น การปลูกผักและผลไม้เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน
จึงได้รับความนิยม เพราะสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก กระทั่งการน ามาปรุงอาหาร ปัจจุบันได้มี
เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย เพื่อช่วยให้สามารถท าการเกษตรได้สอดคล้องกับที่อยู่อาศัยภายในเมือง 
ซึ่งโดยปกติมักจะมีพ้ืนที่จ ากัด หรือการพักอาศัยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ที่ไม่สามารถเพาะปลูกลงบนดินได้
โดยตรง ก็สามารถท่ีจะท าการเกษตรได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ ยังมีการก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพระหว่างประเทศ 
(Center for Agriculture and Biosciences International: CABI) เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร และได้
ให้งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยการเกษตรในเมืองแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือศึกษาและวิจัยการ
ท าการเกษตรในเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสริมทักษะและความรู้ให้แก่ผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนในการท า
การเกษตรในเมืองเพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้ และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

https://commons.wikimedia.org/wiki

www.greenhousegrower.com
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รูปแบบการเกษตรในเมืองที่ส าคญั
1. การปลูกพืชในเรือนกระจก 
(Greenhouses)
ประโยชน์ของการปลูกพืชในเรือนกระจกคือ 
สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี เพราะ
อยู่ ในสถานที่ปิดที่สามารถควบคุมสภาวะ
สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ หรือความชื้นได้ 
โดยสามารถจัดตั้งเรือนกระจกที่ใช้เพาะปลูกนี้
ได้ตามสถานที่ทั่วไป เช่น พ้ืนที่ว่างระหว่าง
อาคาร สวนหลังบ้าน ระเบียงบ้านหรือชั้น
ดาดฟ้าของตัวอาคาร เป็นต้น

2. การปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farms) 

การปลูกพืชแนวตั้ง คือ การปลูกพืชบนชั้นวางที่
เรียงซ้อนกันขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยม
ปลูกพืชแนวตั้งในระบบปิด ที่ควบคุมสภาวะ
สิ่งแวดล้อม และไม่ใช้ดิน หรือเรียกอีกอย่างว่า
เป็นการปลูกแบบไฮโดรโปนิคส์ (hydroponics) 
ซึ่งเป็นการปลูกพืชลงในสารละลายธาตุอาหาร
พืชที่เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโต ประโยชน์ของ
การปลูกพืชแนวตั้ง คือ สามารถปลูกพืชได้มาก
ขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น ต่อขนาดพ้ืนที่เท่าเดิม 
เมื่อเทียบกับการปลูกบนพ้ืนดินทั่วไป 

3. การปลูกพืชริมถนน 
(Street Landscaping)
รูปแบบการปลูกพืชริมถนนที่เป็นที่นิยม คือ การ
ท าแปลงสวนผักชุมชน (community gardens) 
ซึ่งสามารถท าได้ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ใน
สวนสาธารณะ ที่ว่างริมถนน หรือพ้ืนที่ว่าง
ระหว่างอาคาร แปลงสวนผักชุมชน ท าให้ผู้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนผัก 
และร่วมมือกันปกป้องสวนผักจากการถูกรบกวน
จากสัตว์หรือบุคคลอื่นๆ 

https://commons.wikimedia.org/wiki

https://www.pinterest.com/pin/610730399446466143/
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5. การท าปศุสัตว์ในเมือง 
(Animal Husbandry)
การท าปศุสัตว์ในเมือง คือ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการ
บริโภคภายในเขตเมืองหรือชุมชน อาทิ ในสวนหลัง
บ้าน หรือบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร เป็นต้น สัตว์ที่
นิยนเลี้ยงส่วนใหญ่คือ ไก่ แพะ และแกะ บางชุมชน
อาจจะอนุญาตให้มีการเลี้ยงสุกรและวัว ด้วย แต่
ชุมชนส่วนใหญ่มักจะไม่อนุญาตให้เลี้ยงสุกรและวัว 
เนื่องมาจากปัญหากลิ่นรบกวน

4. การท าแปลงผักบนก าแพง (Green Walls)

แปลงผักบนก าแพง ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการปลูกพืชแนวตั้ง คือการปลูกผักหรือผลไม้ ลงบนชั้นวางที่ติด
อยู่บนก าแพง ซึ่งจะแตกต่างจากการปลูกไม้เลื้อยประดับก าแพง เพราะว่าการปลูกไม้เลื้อยประดับก าแพงนั้น 
ส่วนรากของต้นไม้จะถูกฝังอยู่ในดิน แต่การท าแปลงผักบนก าแพง ส่วนรากของต้นไม้จะอยู่ในรางดินที่ติดอยู่กับ
ผนังก าแพง ซึ่งการท าแปลงผักบนก าแพงก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะท าให้ผลผลิตผัก
และผลไม้ตามที่ต้องการแล้ว ยังท าให้บริเวณท่ีอยู่อาศัยโดยรอบเกิดความร่มรื่น เกิดทัศนียภาพที่ดีอีกด้วย

www.hobokengirl.com

https://gardenculturemagazine.com/worlds-largest-wall-farm/
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7. การเลี้ยงปลาควบคู่กับการปลกูผัก 
(Aquaponics)

รูปแบบของการเลี้ยงปลาควบคู่กับการปลูกผัก 
คือ การออกแบบมีแปลงปลูกผักอยู่เหนือบ่อ
เลี้ยงปลา จากนั้นน าน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงปลาไป
รดแปลงผัก ซึ่งน้ าส่วนเกินจากการใช้รดแปลง
ผักจะถูกน ากลับมาเข้ามายังบ่อปลา ท าให้เกิด
ระบบการใช้น้ าแบบหมุนเวียน ประโยชน์ของ
การเลี้ยงปลาควบคู่กับการปลูกผัก อาทิ ช่วย
ลดการใช้น้ า สิ่งปฏิกูลจากบ่อปลาถูกน าไปใช้
เป็นปุ๋ยธรรมชาติส าหรับแปลงผัก ขนาดของ
แปลงผักและบ่อปลาไม่จ าเป็นต้องมีขนาด
ใหญ่โต อีกทั้งยังสามารถควบคุมสภาพสภาว
แวดล้อมให้สามารถปลูกผักและเลี้ยงปลาได้
ตลอดทั้งปีอีกด้วย

6. การเลี้ยงผึ้ง (Beekeeping)

การเลี้ยงผึ้งในเมือง จ าเป็นต้องมีทักษะและ
ความรู้พอสมควร เพ่ือให้การเลี้ยงผึ้งประสบ
ผลส าเร็จ และได้น้ าผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ ผู้เลี้ยงผึ้ง 
ถือว่ามีส่วนรวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงช่วยปกป้องผึ้งบางสายพันธุ์จากการสูญ
พันธุ์ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงผึ้งในเมืองยังคงมี
อุปสรรคอยู่บ้าง อาทิ บางชุมชนอาจมีข้อห้าม
หรือข้อก าหนดที่แตกต่างกัน สถานที่ต้อง
เอ้ืออ านวยต่อการจัดวางรังผึ้ งและการหา
อาหารของผึ้ง รวมถึงปัญหาจากเพ่ือนบ้านหรือ
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงที่อาจรู้สึกไม่สบายใจจาก
การมีรังผึ้งอยู่ใกล้บ้าน

https://www.trees.com/gardening-and-landscaping/aquaponic-plans

http://www.coloradoaquaponics.com/about/what-is-aquaponics

beekeepclub.com/getting-started-beekeeping/urban-beekeeping/
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การเกษตรในเมืองมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาและหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจภายในเมืองหรือชุมชนนั้นๆ ได้
เป็นอย่างดี เช่น บางคนน าผลผลิตท่ีได้จากการท าการเกษตรในเมืองมาบริโภคภายในครัวเรือน ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร และสามารถน าเงินท่ีเหลือเก็บไปใช้ท าประโยนช์ทางด้านอื่นๆ ได้ หรือบางคนอาจท า
การเกษตรในเมืองในรูปแบบของธุรกิจเพื่อจัดจ าหน่ายภายในเมืองหรือชุมชนนั้นๆ ท าให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น 
เพิ่มรายได้ให้แก่ทั้งเจ้าของกิจการและลูกจ้าง รวมถึงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ าลง เพราะสามารถลด
ต้นทุนจากการขนส่งได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ การเกษตรในเมืองยังส่งผลดีต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่น เพราะการพัฒนาพื้นท่ีว่างเปล่าหรือแหล่ง
เสื่อมโทรมภายในเขตเมืองหรือชุมชน ให้กลายมาเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ท าให้มูลค่าของพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ เพิ่ม
สูงขึ้น ช่วยท าให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพื้นท่ีบริเวณนั้นๆ ได้ 

ประโยชน์ของการเกษตรในเมือง
1. ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรในเมือง ถือว่าเป็นหนึ่ง
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน 
ช่วยลดมลภาวะในอากาศ และยังมี
ส่วนช่วยลดความร้อนบริเวณรอบๆ 
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ การเกษตรใน
เมื อ ง  ยั งมี ส่ วนช่ วยลดการ ใช้
สารเคมีทางการเกษตร เนื่องจาก
สามารถควบคุมวิธีการเพาะปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวได้เอง น าเศษอาหาร
ท่ีเหลือจากการบริโภคมาเป็นปุ๋ย
ธรรมชาติ ติดต้ังตาข่ายเพื่อป้องกัน
แมลงและสัตว์อื่นมารบกวนหรือ
ท าลายแปลงผัก แทนท่ีการใช้สาร
ก าจัดแมลง เป็นต้น

2. ด้านสิ่งแวดล้อม
การเกษตรในเมือง มีส่วนช่วยให้
ผู้คนในเมืองหรือชุมชน ได้มีโอกาส
ท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน เด็ก
และผู้ ใหญ่ภาย ในชุมชน  ไ ด้มี
โอกาสท างานร่วมกัน เสริมสร้าง
สายสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผลผลิตท่ี
ได้จากการท าการเกษตรในเมือง 
ยังสามารถน าไปแบ่งปันให้แก่ผู้
ยากไร้ภายในชุมชน ช่วยให้ผู้คนมี
อาหารเพียงพอต่อการบริโภค และ
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนอีก
ด้วย

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผู้คนในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดต้ังการเกษตรในเมืองสามารถ
จัดกิจกรรมแบ่งปันให้ความรู้แก่
ผู้สนใจอื่นๆ เพื่อน าความรู้ไปใช้
พัฒนาการท าการเกษตรในเมืองได้ 
นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้
แปลงผักชุมชนเป็นสถานท่ีเรียนรู้ 
ฝึกงาน เพื่อน าความรู้ไปใช้พัฒนา
ในสาขาอาชีพท่ีสนใจได้

4. ด้านการศึกษา

www.ucf.edu/news planetgeogblog.wordpress.com steinhardt.nyu.8du
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ถึงแม้ว่าเป้าหมายส าคัญของการท าการเกษตรในเมืองคือการน าพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แต่บางครั้งการหาสถานที่ หรือพัฒนาสถานที่ให้เหมาะสมกับการท าการเกษตรอาจจะไม่
สามารถท าได้ง่ายนัก เพราะสถานที่เหล่านั้นต้องเอ้ือต่อการท าการเกษตร อาทิ อยู่ใกล้แหล่งน้ า (หรือ
ท่อปะปา) สะดวกต่อการเดินทางและขนส่ง สามารถระบายน้ าและอากาศได้ดี เป็นต้น

ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย
ของการท าเกษตรในเมือง
1. ข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่

หลักการท าการเกษตรในเมือง เช่น การปลูกพืช
เรือนกระจก การปลูกพืชแนวตั้ง หรือการเลี้ยงผึ้ง 
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้
การท าการเกษตรประสบผลส าเร็จ เพราะรูปแบบ
ของการท าการเกษตรในเมืองจะแตกต่างจากการท า
การเกษตรแบบทั่วไป เช่น การใช้สารละลายแร่ธาตุ
แทนการใช้ดิน การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านน้ า และ
สิ่งปฏิกูลที่ได้จากการท าการเกษตรในเมืองด้วย

2. การขาดความรู้และประสบการณ์
ในการท าการเกษตรในเมือง

ราคาวัสดุอุปกรณ์ อาจเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ตัดสินใจเริ่มต้นการท าการเกษตรในเมือง บาง
สถานที่อาจจะต้องปรับปรุง พ้ืนดินใหม่เ พ่ือให้
เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช บางคนอาจจะ
ต้องจัดหาซื้อชั้นวาง ท่อส่งน้ า รวมถึงหลอดไฟ เพ่ือ
ติดตั้งส าหรับการท าการเกษตรแนวตั้ง เป็นต้น 

3. ต้นทุนสูง
ในช่วงหน้าแล้ง ที่ปริมาณน้ าอาจมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้บริโภคภายในชุมชน การน าน้ ามา
ใช้เพ่ือท าการเกษตรในเมือง อาจส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ก่อให้เกิด
ความเดือนร้อนแก่ผู้คนภายในชุมชนได้  ใน
ขณะเดียว กัน  หากน้ าที่ น ามา ใช้ ในการท า
การเกษตรในเมืองมีปริมาณน้อยเกินไป ก็อาจท า
ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ 

4. อาจเกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคภายในชุมชน

www.khq.com/newswww.nwcu.com

time.com
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การเกษตรในเมืองในช่วงวิกฤตโควิด-19
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ได้ท าการส ารวจความเห็นของประชากรใน
ทุกทวีป ทั้งที่อาศัยอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และในชนบท ในเรื่องของผลกระทบของระบบ
อาหารจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้ง
ในเมืองและชนบท (รูปที่ 1) โดยจากผลการส ารวจ
พบว่า ข้อจ ากัดด้านการเดินทางและการขนส่ง ไม่ได้
ส่งผลกระทบมากนักต่อระบบอาหารในผู้คนที่อาศัย
อยู่ตามชนบท แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้คนที่
อาศัยอยู่ภายในเมือง เนื่องมาจากระยะทางในการ
ขนส่งและกระจายอาหารในท้องที่ชนบทสั้นกว่า จึง
ได้รับผลกระทบน้อยกว่า

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อระบบการเดินทางและการ
ขนส่ง ซึ่งผลที่ตามมาคือ ผลกระทบทางด้านอาหาร
และโภชนาการต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ ในเมือง ซึ่ ง
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ได้ประมาณการว่า อาหารที่ผลิตได้ในโลกใบ
นี้อย่างน้อยร้อยละ 70 ถูกส่งไปเพ่ือการบริโภค
ภายในเมือง ซึ่งการจ ากัดการเดินทางของผู้คน
ภายในเมืองเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาด ได้ส่งผลให้
เกิดวิกฤติขาดแคลนอาหาร และกักตุนอาหาร 
ในช่วงระยะแรกของการระบาด

รูปท่ี 1 ผลส ารวจผลกระทบต่อระบบอาหารที่มีต่อผู้คนทั้งในเมืองและชนบทจากวิกฤตโควิด-19

ที่มา: http://www.fao.org/3/cb0407en/CB0407EN.pdf
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รูปที่ 2 แสดงรายได้ทั่วโลก
จากการท าการเกษตรในเมืองในแต่ละปี

นอกจากนี้ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ได้
ให้ความเห็นว่า การเกษตรในเมืองจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของผู้คนภายในเมือง
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้ เช่น นายโดนัลด์ ฮูสซู 
(Donald Houessou) นักเศรษฐศาสตร์ด้าน
การเกษตรและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาหารกล่าวว่า 
การเกษตรในเมือง ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพ่ิม
ความมั่นคงทางอาหารให้แก่ผู้คนภายในเมือง 
เพราะว่าการเกษตรในเมือง ท าให้ผู้คน โดยเฉพาะผู้
ที่มีรายได้น้อย ได้บริโภคผักผลไม้ที่สดและได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน อีกทั้งการเกษตรในเมืองยัง
ช่วยเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตที่ได้ด้วย ซึ่ง
ความสามารถในการผลิตอาหารได้ภายในเมือง จะ
ช่วยลดผลกระทบจากระบบขนส่งที่มีปัญหา และ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ จากรายงานของ Industry ARC 
analysis พบว่า รายได้ทั่วโลกจากการท าการเกษตร
ในเมืองเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยในปี 
พ.ศ. 2560 รายได้ทั่วโลกจากการท าการเกษตรใน
เมืองอยู่ที่ประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาด
ว่าจะเพ่ิมถึง 236.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 
2566

ในช่วงแรกของการระบาดโควิด-19 ผู้คนจ านวนมาก
ได้กักตุนอาหาร ท าให้ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง
ขาดตลาด ประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่ขอให้
ประชาชนกักตัวอยู่แต่ภายในที่อยู่อาศัย และให้
ท างานจากที่บ้าน ท าให้ผู้คนจ านวนมากหันมาปลูก
ผัก ผลไม้ รวมถึงเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการบริโภคภายใน
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นได้จากยอดการจ าหน่าย
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการท าสวนได้ในปี 2563 เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ อีกทั้งการเกษตรใน
เมืองในช่วงวิกฤตโควิด-19 ยังได้มีส่วนส าคัญในการ
ช่วยเหลือผู้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงอาหาร
ในช่วงที่อาหารขาดแคลน เช่น การแบ่งปันผลผลิตที่
ได้จากแปลงสวนผักชุมชนให้แก่ครอบครัวที่ตกงาน
และขาดรายได้ บางครอบครัวน าผลผลิตที่ได้มา
จ าหน่ายในราคาถูก เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว
ในช่วงที่มีการกักตัว และช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้
เข้าถึงอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ แปลงผักชุมชนยัง
สามารถใช้เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกงานนอกอาคาร
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงที่โรงเรียนปิดท าการ
ได้อีกด้วย

efc.web.unc.edu
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Urban Agriculture และ
ความส าเร็จเชิงพาณชิย์ใน
สหรัฐอเมริกา

AeroFarms เป็นบริษัทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใน
เมืองนวร์ก มลรัฐนิวเจอร์ซี ซึ่งประสบผลส าเร็จ
จากการปลูก พืชแนวตั้ งระบบปิดที่ ควบคุม
สภาพแวดล้อม และด้วยการน าเทคโนโลยี 
Aeroponics หรือ การปลูกพืชแบบไร้ดินมาใช้ 
ท าให้บริษัทสามารถปลูกพืชได้โดยไม่ใช้ดินและ
แสงแดด แต่ใช้สารละลายแร่ธาตุและแสงสว่าง
จากหลอดไฟแทน ซึ่งบริษัท AeroFarms เผยว่า
สามารถเพ่ิมผลผลิตจากการปลูกพืชแบบแนวตั้ง
ได้มากถึง 400 เท่า และลดปริมาณการใช้น้ า
ได้มากถึงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับการปลูกพืชบน
ดินทั่วไป

1. บริษัท AeroFarms

บริษัท Bowery Farming เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่
ตั้ งอยู่ ในนครนิวยอร์ก และได้น าเทคโนโลยี
ทางด้านซอร์ฟแวร์และหุ่นยนต์มาช่วยในการท า
การเกษตรภายในโกดังเก็บสินค้า โดยมีการปลูก
พืชแบบแนวตั้งภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม 
และด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ท าให้บริษัท
สามารถควบคุมและก าหนดขนาดของผลผลิตทาง
การเกษตรให้ตรงตามความต้องการที่ร้านอาหาร
หรือผู้ซื้อก าหนดมาได้อีกด้วย

2. บริษัท Bowery Farming 

บริษัท Gotham Greens ท าการเกษตรในเรือน
กระจก โดยติดตั้งเรือนกระจกบนชั้นดาดฟ้าของ
อาคารต่างๆ ในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐฯ และ
บริษัทได้น าเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อม
ภายในเรือนกระจกให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูก และ
ปลูกพืชลงในสารละลายแร่ธาตุแทนการใช้ดิน ท า
ให้ สามารถได้ผลผลิตตลอดทั้ งปี  ซึ่ งบริษัท 
Gotham Greens เผยว่า สามารถลดการใช้น้ า
ได้มากถึงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับการปลูกพืชบน
ดินทั่วไป

3. บริษัท Gotham Greens
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บริษัท Freight Farms เป็นบริษัทที่จ าหน่าย
ตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือการท าการเกษตร โดย
ภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ออกแบบให้สามารถ
ปลูกพืชผักได้ ภายใต้การควบคุมอากาศและ
แสง อีกทั้งยังใช้เทคนิคการปลูกพืชแบบไม่ใช้
ดินเพ่ือลดการใช้น้ า ซึ่งการวางระบบปลูกพืช
ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ท าให้ได้รับความนิยม
อย่างมาก เพราะสามารถน าตู้คอนเทนเนอร์ไป
วางตามท่ีวางระหว่างอาคารหรือสวนหลังบ้าน
ได้ และความสามารถในการปรับอุณหภูมิให้
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ท าให้สามารถท า
การเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีแม้แต่ในช่วงฤดู
หนาว โดยบริษัท Freight Farms เริ่มก่อตั้ง
เมื่ อปี  พ .ศ .  2553 จนถึงปั จจุบัน  ได้จั ด
จ าหน่ายตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือการเพาะปลูกไป
แล้วทั่วสหรัฐฯ และอีก 32 ประเทศท่ัวโลก

4. บริษัท Freight Farms

บริษัท SproutsIO เป็นบริษัทจ าหน่ายกระถางปลูก
พืชผักอัจฉริยะ ส าหรับการเพาะปลูกภายในอาคาร 
โดยออกแบบกระถางให้มีหลอดไฟฉายอยู่ด้านบน
ตัวกระถาง ซึ่งติดตั้งระบบควบคุมความเข้มแสงของ
หลอดไฟ เพ่ือปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับอายุของพืชผัก
ที่ปลูก นอกจากนี้ ภายในตัวกระถางยังติดตั้งระบบ
หมุนเวียนของน้ าและสารอาหาร รวมถึงเซ็นเซอร์
เพ่ือวัดระดับน้ าและอุณหภูมิของน้ าอีกด้วย ผู้ใช้
สามารถติดตามการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกได้
ผ่านแอปพลิเคชั่น และสามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ของ
พืชผักที่ต้องการปลูกได้ อาทิ ผักชี กระเพรา มะเขือ
เทศ พริก เป็นต้น ทั้งนี้ ราคาของกระถางอัจฉริยะ
อยู่ที่ประมาณ 799 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
25,000 บาท

5. บริษัท SproutsIO
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Urban Agriculture ได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันก้าวหน้ามาก
ขึ้น ส่งผลให้รูปแบบของการท าเกษตรในเมืองเปลี่ยนไป 
สามารถเพิ่มผลผลิตและท าการเกษตรได้แม้อยู่ภายใน
ตัวอาคาร นอกจากการเกษตรในเมืองจะได้รับความ
สนใจจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองกระทั่งเริ่มหันมา
ท าการเกษตรในเมืองเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถ
ควบคุมขั้นตอนการปลูกพืชผัก ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ 
และไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพืชพันธุ์
ให้มีผลผลิตตลอดทั้งปีแล้ว ปัจจุบันการเกษตรในเมือง
ยังขยายระดับออกไปในเชิงพาณิชย์โดยในสหรัฐอเมริกา
พบว่ามีหลายบริษัทที่ประสบความส าเร็จในการน า
หลักการและแนวทางการเกษตรในเมืองมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับเทคโนโลยี กระทั่งมีผลผลิตส่งไปวางจ าหน่ายทั้ง
ในร้านค้าชุมชนตลอดจนซู เปอร์มาร์ เก็ตในพื้นที่
ใกล้เคียง และสามารถสร้างรายได้ทางธุรกิจได้อย่าง
จริงจังอีกด้วย  

นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19 ยังพบว่า การเกษตรในเมืองได้มีส่วนช่วยให้
ผู้คนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ผลผลิตที่ได้จากสวนผัก
สาธารณะสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกงานหรือขาด
รายได้ บางครอบครัวน าผลผลิตมาจ าหน่าย เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิน และเกิดการจ้างงานภายใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนลดการพึ่งพาการน าเข้าอาหารจาก
ต่างท้องที่ นอกจากที่ การเกษตรในเมืองยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญแก่นักเรียนและนักศึกษา ช่วยให้เด็กที่
อาศัยอยู่ในเมืองได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น 
และได้เรียนรู้วิธีการท าการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน

laurbanfarms.com
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- https://online.aurora.edu/history-of-urban-agriculture/
- https://www.conserve-energy-future.com/types-and-benefits-urban-agriculture.php
- https://www.environmentbuddy.com/farming/pros-and-cons-of-urban-agriculture/
- https://foodtank.com/news/2019/12/16-initiatives-changing-urban-agriculture-through-tech-and-

innovation/
- https://www.industryarc.com/Report/15491/urban-farming-market.html
- http://www.fao.org/3/cb0407en/CB0407EN.pdf
- https://www.industryarc.com/Report/15491/urban-farming-market.html

rooftopfarms.org
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