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ชุมชนเกษตรกรรม (Agrihoods): การปกป้องอนาคตของเมืองในอเมริกา  

ทีมพัฒนาและวางแผนซึ่งอยู่เบือ้งหลงั Middlebrook Farm ในรัฐไอโอวาอธิบายถึงการวางแผนชุมมชนหลักจะ

สร้างสมดลุในการผลิตให้กบัพื้นทีเ่พาะปลกูร่วมกบัการพัฒนาชุมชนใหม่ได้อย่างไร 

28 กรกฎาคม 2020 เวลา 12.00 น. (Pacific Daylight Time: PDT) | Jim MacRae และ Steve Bruere 

สุรเชษฐ์ ศรีใคร/แปล 

 

Middlebrook Farm ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเมือง Des Moines เป็นชุมชนแบบผสมผสานซึ่งได้รบัการวางแผน

ให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมทีม่ีถนนเป็นตารางกริด และมีพื้นที่เปิดโล่งซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการทำฟาร์มที่ใหผู้้

อยู่อาศัยเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และบริโภคอาหารของตนเองได้  

 

การออกแบบพื้นที่ (Design Workshop) 

เนื่องจากโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนอเมรกินั จึงมีบางคนเริ่มคิดใหม่ว่ากลางเมืองที่พวกเขา

เรียกว่าบ้านอยู่ในปัจจุบันน้ันเป็นที่ที่พวกเขาอยากอยูจ่รงิๆหรือไม่ สินค้าและบริการทีจ่ำเปน็หยุดชะงกัและผู้คน

ต่างใช้เวลาพิจารณาหลาย ๆ ด้านของชีวิตในเมือง รวมทั้งความพร้อมในการจัดหาและคุณภาพของอาหาร ในเวลา

นี้นายจ้างกำลังทบทวนสภาพแวดลอ้มการทำงานแบบเดิม ๆ และเสนอใหพ้นักงานมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต

และสามารถทำงานได้จากทุกที่ นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่การใช้ชีวิตและการทำงานในกลางเมืองจะมี
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ความจำเป็นลดน้อยลงสำหรับบางคน ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยในเมืองหลายคนอาจใฝฝ่ันทีจ่ะใช้ชีวิตในชนบทอย่าง

แท้จรงิ แต่ส่วนใหญจ่ะชอบข้อดขีองสภาพแวดล้อมแบบชนบทที่มพีร้อมสิง่อำนวยความสะดวกสำหรับคนเมือง 

 

การผสมผสานระหว่างเมืองและชนบทที่คุณได้รับในชุมชนเกษตรกรรม (agrihood) นับเป็นสิ่งที่ดีทีสุ่ดของทัง้สอง

ด้าน: คือการไดโ้อกาสและประสบการณ์ทีห่ลากหลายควบคู่ไปกับวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาและความเป็นอยู่ที่ดี 

การพัฒนาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทนี้ให้โอกาสในการวมเกษตรกรรมเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่ให้ผลดี

อย่างมากสำหรับเกษตรกร ผู้อยูอ่าศัย และเจ้าของธุรกจิ 

 

Middlebrook Farm ตัง้อยู่นอกเมือง Des Moines ซึง่เป็นหนึ่งในชุมชนการเกษตรกรรมแหง่ใหม่ล่าสุดของ

ประเทศและเป็นแห่งแรกในรัฐไอโอวา มันถูกมุ่งเน้นไปทีก่ารยกระดับคุณภาพชีวิตและการค้าขายให้กบัคนอยู่

อาศัยและนักธุรกจิ โดยปรับปรงุการเข้าถึงอาหารสดที่ถูกเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และเตรียมพื้นที่อาศัยให้พร้อม

สำหรับการสร้างโอกาสในการมสีุขภาพที่ดีและเปิดการเช่ือมต่อทางสงัคมใหม่ ๆ ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม

บรรจุภัณฑ์และกระจายอาหาร Middlebrook Farm จะนำเสนอผลิตภัณฑส์ดใหม่และเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก

นมให้ทั้งผู้อยูอ่าศัยและร้านอาหารท้องถ่ินในแถบพื้นที่นั้น เพื่อสร้างประสบการณ์แบบฟารม์ถึงโต๊ะอาหารที่แท้จริง

ให้กับผู้คน นอกจากนี้ Middlebrook Farm ยงัมีกจิกรรมกบัชุมชน การศึกษา และการค้าปลีกที่ใหผู้้อยู่อาศัย 

ผู้สนบัสนุน และผูเ้ยี่ยมชมทกุวัยได้รับประสบการณ์ที่ไมส่ามารถหาได้จากที่อื่นในเขตเมือง สิง่นี้จะสง่เสรมิการมี

ส่วนร่วมทางสงัคมมากข้ึน และทำให้เกิดความรูส้ึกร่วมของชุมชนที่อยู่ใน Middlebrook ด้วย ย่านที่อยู่อาศัยแต่ละ

แห่งมเีส้นทางเช่ือมต่อกันสามารถเข้าถึงสวนแปลงเลก็ๆ สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket park) ตลอดจนมีความ

สะดวกสบายของทางเท้าที่เข้าสู่ใจกลางเมืองโดยตรง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองและใจกลางย่านการค้าให้กบัชุมชน 
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เส้นทางทีเ่ปิดโล่งเข้าสู่ใจกลางเมอืง Middlebrook Farm เป็นส่วนหนึง่ของ commercial farm ซึ่งจะปลกูไม้

ดอก พืชผัก และไมผ้ล สำหรับชาวบ้านและเจ้าของร้านอาหาร ในแนวเส้นทางที่แยกออกจากถนนกลางปลายด้าน

หนึ่งจะเช่ือมตอ่กับอกีชุมชนหนึ่ง ซึง่ผูพ้ัฒนากำลังวางแผนทีจ่ะซื้อโรงนาเก่า ๆ เพือ่บรูณะใหเ้ป็นศาลาของชุมชน

เพื่อใหผู้้อยู่อาศัยสามารถใช้สำหรบักจิกรรมในครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และความบันเทิงส่วนตัวได้ตลอดทั้งป ี

 

ความคิดเรื่องชุมชนเกษตรกรรม (Agrihoods) ไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเกิดข้ึนเมื่อนานมาแล้วในสมัยทีผู่้คนอาศัยอยู่นอก

เมืองและพึง่พาอาศัยซึง่กันและกันในการดำรงชีพ อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยตั้งถ่ินฐาน

อยู่ใกล้แหล่งอาหารของพวกเขาเอง ซึง่สามารถบริหารจัดการกันเองในพื้นที่ได้ จนกระทัง่ทุกวันน้ี ผู้คนอาศัยอยู่

ห่างไกลจากแหลง่อาหารและตอ้งการทรัพยากรมากขึ้น รวมถึงต้องใช้เวลามากขึ้นในการขนสง่อาหารไปยงัที่ที่

ต้องการ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางหลวง รวมทั้งความต้องการของผู้คนที่อาศัยอยู่นอกเขตใจกลาง

เมือง ทำให้ต้องสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกอย่างรวดเร็วนับตั้งแตท่ศวรรษ 1950 เป็นต้นมา เมื่อสหรัฐอเมริกาเร่ง

ขยายตัวเมืองออกไปจากศูนย์กลางหลัก หาก COVID-19 ได้สร้างความหวาดกลัวแบบใหมเ่กี่ยวกบัการใช้ชีวิตใน

สภาพแวดล้อมในเมือง กม็ีแนวโน้มว่าความต้องการที่อยู่อาศัยในชนบทจะยังคงมีอยู่และฟารม์จำนวนมากจะ

หายไปในอีกหลายปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ประชากรสหรฐัฯยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ง Middlebrook 

Farm จะสามารถรองรบัเรื่องเหล่าน้ีและปญัหาอื่น ๆได ้โดย: 
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• ให้แนวทางแก้ปัญหาการกระจายตัวของเมือง (Sprawl): ภายในปี 2050 ความต้องการด้านการ

เกษตรกรรมเพือ่จัดหาอาหาร ไฟเบอร์ และพลังงานทีเ่พียงพอที่คาดว่าจะเตบิโตมากกว่าที่เป็นอยู่ 50 ถึง 

70 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญๆ ในสหรฐัอเมริกาถูกทำให้ลดน้อยลง และความจำเป็น

ในการเลี้ยงดูผู้คนจำนวนที่มากขึ้น การหาจุดสมดุลในการพฒันาพื้นที่เกษตรกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับความยั่งยืนในระยะยาวจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ชุมชน

เกษตรกรรม (Agrihoods) จะให้การพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อรกัษาที่ดินสำหรับทำการเกษตรซึ่งผู้คนอาศัย

อยู ่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรบัการทำฟารม์ และการอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อดำเนินการ

จัดต้ังฟารม์ชุมชนก็เป็นสิง่ทีส่ำคัญเช่นกัน 

• การลดอุปสรรค: ส่วนหนึ่งของอุปสรรคที่ใหญ่ทีสุ่ดสำหรบัเกษตรกรรายใหม่ คือการเข้าถึงที่ดิน เงินทุน

หลักและการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ชุมชนเกษตรกรรม (Agrihoods) จะช่วยลดอปุสรรคเหล่าน้ันและทำให้

เกิดผลดีกบัทุกฝ่าย (win-win-win) ทัง้นักพฒันา เกษตรกร และผู้อยูอ่าศัย รวมถึงที่ดินและช่วยขยาย

ชุมชนให้กว้างขวางข้ึน 

• การเชื่อมต่อกับชมุชน: ชุมชนเกษตรกรรม (Agrihoods) จะทำให้ผู้คนมีปฏิสมัพันธ์ทีล่ึกซึง้ยิ่งขึ้นและเห็น

คุณค่าของที่ดินและเกษตรกรผูเ้พาะปลูก เพราะว่าพื้นทีเ่กษตรกรรมนั้นตัง้อยู่ใกล้ๆ กบับ้านของพวกเขา

นั่นเอง ความใกล้ชิดกบัแหล่งอาหารจะทำให้ผู้อยูอ่าศัยมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความสดใหม่ นอกจากนี้

การเข้าถึงผักและผลไมส้ดที่ปลูกในทอ้งถ่ินช่วยส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ดีอีกด้วย 

 

รูปแบบการพัฒนาของ Middlebrook Farm จะแสดงให้เหน็ว่าพื้นที่เพาะปลูกที่มีประสิทธิผลและการพัฒนา

ชุมชนใหม่สามารถผสมผสานทางกายภาพและทางเศรษฐกจิเป็นธุรกจิทีท่ำกำไรและยั่งยืนได้อย่างไร แนวคิดของ“ 

farm” ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดเตรียมแปลงเพาะปลูกจำนวนมากในย่านอาศัยที่มีคนเพียงไม่กี่คนที่ไดร้ับประโยชน์ 

หรือทำให้บริษัทสร้างบ้านได้รบัประโยชน์ในตลาดทีก่ารค้าอกีรูปแบบหนึ่งเท่าน้ัน แตเ่ป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง

กิจการร่วมค้าที่ไม่ข้ึนกบัสมาคมผู้ครอบครองบ้าน (HOA :Homeowner Association) หรือรัฐบาลทอ้งถ่ินต้อง

สนับสนุน 

 

Middlebrook Farm ไมเ่พียงแตจ่ะเตรียมที่อยู่อาศัยกว่า 1,000 หลงั ตั้งแต่บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อพารท์เมนท์ ที่

อยู่อาศัยสำหรับผู้สงูอายุ และบ้านอสังหาริมทรัพยร์ะดับไฮเอนด์เท่านั้น แตไ่ด้จัดเตรียมพื้นที่ 75 เอเคอร์ 
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(ประมาณ 190 ไร่,1 เอเคอร ์= 2.53 ไร่) ถูกจัดเตรียมไว้สำหรบัการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยมีแผนจะรวมสวน

แอปเปิล้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะ โรงกลั่นเหล้าองุ่น เรือนกระจก โรงเรือนปลกูพืชไร้ดิน และทุง่ดอกไม้ไว้ด้วย เมื่อถูกใช้

งานเต็มพื้นที่แล้ว การรวมฟารม์และสวนที่ Middlebrook จะสามารถจัดหาผกัและผลไม้ได้เพียงพอทีจ่ะใหบ้รกิาร

ชุมชนกว่า 1,000 ครอบครัวด้วยผลผลิตตามฤดูกาลที่ปลูกในท้องถ่ินทำให้ Middlebrook Farm สามารถ

บรหิารงานได้ในเชิงพาณิชย์สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักธุรกจิ นอกจากนี้พื้นที่ 40 เอเคอร์ (ประมาณ 100 ไร่) ยังคง

อุทิศให้กับที่โล่งตามธรรมชาติพร้อมทางจกัรยานและทางเดนิเท้า สวนหย่อมในชุมชน สนามเด็กเล่นผจญภัยตาม

ธรรมชาติ สนามกีฬาเพื่อสันทนาการ และพื้นทีส่วนสาธารณะอื่น ๆอีกด้วย 

 

การวางแผนของชุมชนนั้นจะจัดเตรียมภูมิทัศน์ทีห่ลากหลาย ตั้งแต่สวนกระถางเลก็ ๆ ไปจนถึงแปลงผัก และสวน

ดอกไม้ ไปจนถึงสวนผลไม้ขนาดใหญ่ ผูอ้ยู่อาศัยและเจ้าของธุรกิจจะไดป้ระโยชน์ในการรับรู้ว่าอาหารเหล่าน้ันมา

จากที่ใดและสามารถเช่ือมั่นในคุณภาพของอาหารได้ เนื่องจากรู้จกัสิง่แวดล้อมและวิธีดำเนินการปฏิบัติจากฟารม์ที่

น่าเช่ือถือ นอกจากนี้ Middlebrook Farm จะใหสุ้ขภาพและความเปน็อยู่ที่ดีแกผู่้ที่มสี่วนร่วมในการหว่าน การ

เพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวอาหารตลอดฤดูปลกู การทำฟาร์มยังสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รวมตัวกันและ

ผูกพันกัน ซึง่อาจส่งผลในการส่งต่อการเห็นคุณค่าของการดแูลที่ดินและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ข้ึนจากรุ่นสู่รุ่น ย่านพัก

อาศัยแรกเรียกว่าย่าน Great Western Crossing ซึ่งได้รบัการรบัรองแล้ว แต่ชุมชน Middlebrook ที่ใหญก่ว่ายัง

อยู่ในข้ันตอนการตั้งช่ือซึง่อยู่ในกระบวนการของเมือง บ้านจำนวน 15-20 หลังแรกที่ Great Western Crossing 

นั้น คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในเดือนมิถุนายนปี 2021 

 

หากเราไม่ดำเนินการในเชิงรุก พื้นทีเ่พาะปลูกที่มีคุณค่าจะยงัคงหายไปเรือ่ย ๆ หากเราขยายสิง่ปลูกสร้างออกไป

จากใจกลางเมือง อย่างเช่นเมือง Des Moines การสูญเสียพื้นที่อุดมสมบรูณ์จะท้าทายความสามารถของประเทศ

ในการเลี้ยงดผูู้คนให้มากขึ้นเนื่องจากประชากรจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเนื่องในอนาคต ต้นทุนในการผลิตอาหารมี

แนวโน้มสูงข้ึนหากเราไม่สามารถผลิตอาหารได้มากข้ึนบนพืน้ที่น้อยลงและมีทรพัยากรนอ้ยลง การทำเกษตรกรรม

อาจเป็นข้ันตอนเล็ก ๆ แต่ก็สำคัญในการรักษาพื้นทีเ่พาะปลกูที่มีประสิทธิผลในขณะทีส่ร้างสมดลุใหก้ับความ

ต้องการในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ ในเมืองทีก่ำลังเติบโต ชุมชนเกษตรกรรม (Agrihoods) เป็นวิธีที่

สหรัฐอเมรกิาจะสามารถพิสจูน์ตัวเองในอนาคตต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
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Jim MacRae เป็นประธานของ Design Workshop ซึ่งเปน็บริษัทวางแผนที่ดิน ภูมิสถาปัตยกรรมและออกแบบ

เมือง Jim เป็นผูร้ับผิดชอบหลักของทีม Design Workshop ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในการวางแผน

Middlebrook 

Steve Bruere เป็นนักพัฒนาที่ดินที่ได้สร้าง Middlebrook Farm แหง่แรกในรัฐไอโอวานอกเมือง Des Moines 

 

สุรเชษฐ์ ศรีใคร/แปล 

ที่มา :https://www.planetizen.com/features/110024-agrihoods-futureproofing-cities-america 
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