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 ເພື່ອຢາກມີສຸຂະພາບດີ ຄົນເຮົາຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ. ຖ້າຄົນເຮົາບໍ່ສາ 
ມາດປູກຝັງ, ຊື້, ຫຼື ຄ້າຂາຍອາຫານພຽງພໍສໍາລັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາ 
ເອງ, ພວກເຂົາຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມອຶດຫິວ, ຂາດອາຫານ, ແລະ ມີບັນຫາສຸຂະ 
ພາບຫຼາຍຢ່າງ. 
 ການຮັບປະກັນອາຫານ ໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆຄົນມີອາຫານທ່ີມີຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ມີທາດບໍາລຸງພຽງພໍເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຕະຫຼອດປີ. ນີ້ມັນ 
ຍັງໝາຍຄວາມວ່າອາການທີ່ຖືກຜະລິດ ແລະ ແຈກຈ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບຈາກສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ, ຊຸມຊົນສາມາດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ມີອາຫານສໍາລັບທຸກໆຄົນ ແລະ ຊົມ 
ຊົມຢ່າງພຽງພໍ.
 ຄວາມອຶດຫີວແມ່ນມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ບາງສາເຫດແມ່ນມາຈາກສະພາບແວດ 
ລ້ອມເຊັ່ນ: ດິນເສື່ອມສະພາບ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຂາດແຄນນໍ້າ. 
ຄວາມອຶດຫີວຈາກສາເຫດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການເຮັດນາແບບຍືນຍົງ  
(ອ່ານເພີ່ມພາກທີ 15) ແລະ ການຊົມໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ (ອ່ານເພີ່ມ 
ພາກທີ 6 ແລະ 9 ຫາ 11).
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 ສາເຫດຂອງຄວາມອຶດຫີວອື່ນໆອີກແມ່ນມາຈາກເລື່ອງການເມືອງ ເຊັ່ນ: ລາຄາ 
ອາຫານບໍ່ຍຸຕິທໍາ, ບໍ່ມີທີ່ດິນທີ່ຈະປູກຝັງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຕັດສິນໃຈດ້ານການຕະ 
ຫຼາດ ແລະ ລະບົບອາຫານການກິນ. ຄວາມອຶດຫິວທີ່ເກີດຈາກສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສາເຫດ
ທາງດ້ານສັງຄົມສາມາດແກ້ໄຂໂດຍການຈັດການຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. 
 ເພື່ອຜະລິດອາການການກິນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ດິນ, ນໍ້າ, ອຸປະກອນ, ແກ່ນພັນ,  
ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດນາເຮັດສວນ. ເພື່ອສ້າງຄວາມແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນມີອາຫານທີ່ພຽງ 
ພໍ, ພວກເຮົາຕ້ອງແບ່ງປັນຢ່າງຍຸຕິທໍາ, ລາຄາອາຫານທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້, ມີຕະຫຼາດຢູ່ໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ອາຫານທີ່ປອດໄພ. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຄວນຈະດໍາເນີນ 
ງານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍືນຍົງໃນໂລກນີ້. ມີແຕ່ພຽງເຮັດໃຫ້ມີສະພາບ 
ແວດລ້ວມທີ່ດີ ແລະ ຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາມັນຈຶ່ງຈະສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພທາງດ້ານອາຫານໃຫ້ທຸກໆຄົນ.

 	 ເລື່ອງ:	ການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດນາ 

 ຕາມທີ່ຫຼາຍຄົນເຄີຍຈື່ໄດ້ໃນເພຼວັງໃນປະເທດກໍາປູເຈຍໄດ້ປູກເຂົ້າພຽງພໍສໍາລັບລ້ຽງດູ 
ພວກເຂົາເປັນ ເວລາດົນ. ຄຽງຂ້າງກັບການກິນເຂົ້າແລ້ວພວກເຂົາຍັງກິນຜັກຂຽວຈາກປ່າ, ປາ, ອ່ຽນ,  
ແລະ ສັດຊະນິດອ່ຶນໆທີ່ຫາໄດ້ຈາກທົ່ງນາຕ່າງໆເຊັ່ນດຽວກັບໝາກໄມ້, ໝາກໄມ້ເປືອກແຂງ, ຮາກ 
ໄມ້ຈາກປ່າຕ່າງໆ ແລະ ຊີ້ນສັດທີ່ເຂົາໄປລ່າມາໄດ້. ອາຫານການກິນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີສຸຂະພາບ
ດີຕະຫຼອດປີ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຍາມມີສົງຄາມ ຫຼື ນໍ້າຖ້ວມ. 
 ຫຼາຍກວ່າ 40 ປີຜ່ານມາແລ້ວລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງເສີມວິທີການປູກເຂົ້າແບບໃໝ່ທີ່ສາມາດ 
ເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ພຽງແຕ່ທັນຍາຫານບາງຊະນິດເຊັ່ນເຂົ້າສໍາລັບສົ່ງອອກເທົ່ານັ້ນ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ ້
ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກະສິກໍາຊຶ່ງມັນໄດ້ມີຊື່ວ່າ: ການປະຕິວັດເພື່ອຄວາມ 
ຂຽວງາມ.  ການປະຕິວັດເພື່ອຄວາມຂຽວງາມໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີເພື່ອເພີ່ມ 
ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າວິທີການປູກຝັງແບບເກົ່າ. ມັນຍັງໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແລະ ເຄື່ອງຈັກເພື່ອປູກ ແລະ ເກັບກ່ຽວອີກ.
 ເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມໃຊ້ວິທີການປູກເຂົ້າແບບໃໝ່, ຜູ້ຄົນຢູ່ເພຼວັງສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍ 
ເພື່ອຂາຍໄດ້ໃນປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຂົາໃຊ້ເງີນທີ່ເຂົາຫາໄດ້ໃນການປັບປຸງເຮືອນຊານ, ສ້າງ 
ຖະໜົນ, ຊື້ເຄື່ອງສ່ວນຕົວຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເສື້ອຜ້າ ແລະ ວິທະຍຸ. ຊາວບ້ານໄດ້ເຊົາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ, ຢຸດການ 
ປູກພືດໝູນວຽນໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຢຸດເຊົາການເຮັດນາແບບທີ່ເຄີຍເຮັດມາໃນເມື່ອກ່ອນ. 
 ວິທີການປູກເຂົ້າແບບໃໜ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີໃນການປູກເຂົ້າເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ເພີ່ມ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າໃນບໍລິເວນທີ່ເຂົາປູກເຂົ້ານັ້ນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ 
ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເຊັ່ນ: ການກິນຢູ່, ດິນທີ່ໃຊ້ປູກຝັງ. ຢາຂ້າຫຍ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ຕົ້ນຫຍ້າສ ີ
ຂຽວທີ່ພວກເຂົາສາມາດກິນເປັນອາຫານຕາຍ. ປາ ແລະ ອາຫານປ່າກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດ. ແຕ່ລະປີພວກ 
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ເຂົາຕ້ອງໄດ້ເສຍເງີນຫຼາຍຂຶ້ນຊື້ສານເຄມີ, ແຕ່ພວກເຂົາມີພຽງແຕ່ໄດ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າ. ບໍ່ດົນດິນກໍ່ບໍ່ສາ 
ມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ດີອີກ ແລະ ເຂົ້າທີ່ເຄີຍໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງກໍ່ຄ່ອຍຫຼຸດລົງ.  
 ຊາວບ້ານໄດ້ຮວມຕົວເຂ້ົາກັນເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມອຶດຫີວ 
ທີເ່ພ່ີມຂຶນ້, ພວກເຂາົໄດກັ້ບຂ້ຶນມາໃຊ້ວິທກີານປກູຝັງແບບເກົາ່ທ່ີໃຊແ້ບບວິທປີະສມົປະສານໃນການ 
ປູກພືດ,  ການປູກພືດແບບໝູນວຽນ  ແລະ  ການໃຊ້ຝຸ່ນແບບທໍາມະຊາດເພື່ອປູກພືດພັນໄດ້ຕະຫຼອດປີ.  
ພວກເຂາົເຫນັໄດເ້ຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງວທີິການແບບພືນ້ເມອືງ ແລະ ຕັດສນິໃຈທີຈ່ະໃຊວ້ທີິເກົາ່ ຄນື. 
ພວກເຂົາຍັງເພີ່ມລອງໃຊ້ວິທີການປູກໃໝ່ໃນການປູກເຂົ້າໃກ້ກັນ ແລະ ປູກພຶດຊະນິດຕ່າງໆໃນດິນ 
ບ່ອນດຽວກັນ.

 ຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບໄພອຶດຫີວເປັນເວລາຫຼາຍໆໃນຂະນະທີ່ດິນກໍາລັງຟື້ນຟູ 
ສູ່ສະພາບເດີມທ່ີອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທາດບໍາລຸງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກໃສ່ຝຸ່ນເຄມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ.
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ສຸຂະພາບດີ. ຜູ້ຄົນຕ້ອງມີສຸຂະພາບດີເພື່ອສາ
 ມາດດູດຊືມທາດບໍາລຸງຈາກອາຫານ. ເມື່ອຜູ້

ຄົນອ່ອນເພຍ ຫຼື ຈັບເປັນເນື່ອງ
ຈາກ ນໍ້າບໍ່ສະອາດ, ຫຼື ການ

ເຈັບເປັນເປັນເວລາດົນ
ເນື່ອງຈາກພະຍາດ

ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄຂ້ຍຸງ, ຫຼື 
ເຊື້ອໂລກເອດ

ໂລກເອດ, ພວກເຂົາ
ບໍມີຄວາມສາມາດທີ່ຜະລິດອາ ຫານສໍາລັບຊຸມຊົນ 

ແລະ ຕົວເຂົາເອງ. 

ການຜະລິດອາຫານ. ເຂົ້າເຖິງດິນ, ແກ່ນ 
ພຶດ, ແລະ ນໍ້າ; ຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດນາ; 
ແລະ ຊອກຫາຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ 
ການປູກຝັງເພື່ອຂາຍ ແລະ ປູກຝັງ 
ເພື່ອເປັນອາຫານ. 

ການຈັດເກັບອາຫານ. ຊຸມຊົນຕ້ອງການເກັບອາຫານໄວ້ເປັນເວລາ 
3-4 ເດືອນ ໃຫ້ສາມາດຂ້າມຜ່ານລະດູແລ້ງ ຫຼື ລະດູຝົນ, ຫຼື ຜ່ານ 
ເວລາຍາວນານທີ່ມີອາກາດເຢັນ ຫຼື ແຫ້ງແລ້ງໄປໄດ້. ການຈັດເກັບ 
ອາຫານຈໍາຕ້ອງເຮັດເພື່ອປ້ອງກັນຈາກສັດຕູພຶດ. ຖ້າວ່າໜູກິນອາ 
ຫານເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານມີ, ທ່ານກໍ່ຈະອຶດຢາກ.

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການແຈກຍາຍ. ວິທີການ 
ຈະຂົນສົ່ງອາຫານໄປຕະຫຼາດ, ແລະ ຄົນທີ່ຈະ 
ໄປຕະຫຼາດເພື່ອຊື້ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນ.

ເງີນຄໍາ, ການປະຢັດ, ແລະ ເງີນທຶນ. ຄົນຕ້ອງການເງີນເພື່ອ 
ຊື້ອາຫານທີ່ພວກເຂົາ
ຕ້ອງການ. ຜູ້ຜະລິດ 
ເອງແມ່ນຕ້ອງການ 
ເງິນທຶນເພື່ອຊື້ ແກ່ນ 
ພຶດ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆທີ ່
ຕ້ອງການໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ປີທີ່ບໍມີຜົນຜະລິດ.

ການຮັບປະກັນອາຫານໃນຊຸມຊົນແມ່ນຫັຍງ?	
ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ທີ່ເປັນບັນຫາຂອງຊຸມຊົນໃນການເຮັດໃຫ້ມີອາ
ຫານເພື່ອສຸຂະພາບ, ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ລວມເຂົ້າ
ກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນການຮັບປະກັນອາຫານ.

 ອາຫານທີ່ມີເຊື້ອໂລກທີ່ເກີດຈາກຢາຂ້າພະຍາດ, ສານພິດຈາກສານເຄມີ, ເຊື້ອພະ 
ຍາດ, ຫຼື ເຕັກນິກໃນການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ (GE) (ເບິ່ງບົດທີ 13), ອາດຈະສາມາດຫາໄດ້, 
ແຕ່ວ່າມັນຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້. ອີກຢ່າງ 
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ກິດຈະກໍາ:	ທີ່ໃຊ້ແກ່ນພືດ	10	ແກ່ນ

➊

➋

➌

ໜຶ່ງປາດສະຈາກການເຮັດກິນແບບສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີເວລາພຽງພໍ ແລະ ເຊື້ອເພີງທີ່ກະ 
ກຽມອາຫານ, ຜູ້ຄົນກິນອາຫານທີ່ມີສານພິດຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນທີ່ມັນເປັນສາເຫດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ.   

ກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມເຫັນດີນໍາກັນວ່າຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນໃນການຮັບປະກັນອາຫານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກ 
ເຂົາເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດໃຫ້ປັບປຸງການຮັບປະກັນອາຫານຂອງຊຸມຊົນ. 
ເວລາ: 2 ຊົ່ວໂມງ
ອຸປະກອນ: ເອົາແກ່ນພືດ 10 ແກ່ນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ, ບິກ ຫຼື ມາເກີ້ ສີ, ເຈັ້ຍໂປສະເຕີແຜ່ນໃຫຍ່ໜຶ່ງ 
ແຜ່ນ.

ແບ່ງແຕ່ລະກຸ່ມອອກເປັນກຸ່ມລະ 8 ຫາ 10 ຄົນ. ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ ່
ສ້າງໃຫ້ການຮັບປະກັນອາຫານເຊັ່ນວ່າ: ຜະລິດຕະພັນ, ການເກັບອາຫານ, ເງິນທືນ, ຮ້ານຂາຍ 
ຜະລິດຕະພັນ, ຕະຫຼາດທີ່ໄວ້ຂາຍເຄ່ືອງຕ່າງໆມີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ດິນດີເພ່ືອປູກພຶດພັນ ແລະ ອື່ນໆ 
ອີກຊຸມຊົນທີ່ອາຫານຢູ່ໃນຊົນນະບົດທີ່ອາໄສການເຮັດກະເສດ, ການລ່າສັດ, ຫາປາແມ່ນຈະມ ີ
ບັນຫາການຮັບປະກັນອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນໃນເມືອງໃຫຍ່. ເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຮັດ 
ໃຫ້ມີການຮັບປະກັນອາຫານບ່ອນທີ່ພວກທ່ານອາໄສຢູ່. ພວກທ່ານສາມາດຂຽນແຕ້ມຮູບທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງການຮັບປະກັນອາຫານ.

ເອົາແກ່ນພຶດໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 10 ແກ່ນ, ແລະ ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈວ່າແມ່ນພາກສ່ວນໃດ 
ຂອງການຮັບປະກັນອາຫານທີ່ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາ 
ຄວນຈະເອົາແກ່ນພຶດຫຼາຍແກ່ນໃສ່ບ່ອນທີ່ມີບັນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງ: ຄວາມອຶດຫິວເກີດ 
ຂື້ນແມ່ນຍ້ອນການເກັບອາຫານທີ່ບໍ່ດີແມ່ນບໍ? ຫຼື ເພາະວ່າບໍ່ມີຍານພາຫະນະທີ່ຈະຂົນສົ່ງ 
ຜົນຜະລິດໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດ ຫຼື ບໍ່ມີຕະຫຼາດບ່ອນທີ່ພວກທ່ານສາມາດຊື້ອາຫານຕ່າງໆ?  
ຫຼື ເພາະວ່າມີສັດກິນ, ດິນບໍ່ດີ, ຫຼື ດິນແຫ້ງແລ້ງ? ນີ້ມັນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມ 
ຮູ້ເຖິງພາກສ່ວນທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນທີ່ສຸດຂອງການຮັບປະກັນອາຫານ.ຄົນທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນໃນຊຸມຊົນແມ່ນ ມີບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບັນຫາຂອງທຸກໆຄົນແມ່ນ 
ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້. 

ຫຼັງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມສາມາດໄຈ້ແຍກບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນເລື່ອງການຮັບປະ 
ກັນອາຫານຂອງພວກເຂົາແລ້ວ, ພວກເຂົາປຶກສາຫາລືກັນວ່າພວກເຂົາຈະ 
ສາມາດໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ຖ້າວ່າ
ການຜະລິດອາຫານແມ່ນບັນຫາທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ທີ່ນັ້ນມີຄົນທ່ີມີຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈະເລີ່ມປູກພືດສວນຄົວບໍ, ຫຼື ເພື່ອດໍາເນີນການປັບປຸງ 
ການເຮັດນາຄືແນວໃດ? ຖ້າບັນຫາເລື່ອງການເກັບອາຫານແມ່ນບັນຫາ 
ທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດ, ຈະມີແນວຄິດແນວໃດໃນການປັບປຸງການຈັດເກັບ? ຖ້າວ່າບໍ່ມີຕະ 
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ການຮັບປະກັນສານອາຫານ	ແລະ	ອາຫານ  

ເມື່ອຜູ້ຄົນເກີດເຈັບເປັນ ຫຼື ຂາດສານອາຫານ, ພວກເຂົາບໍ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຜະລິດ 
ອາຫານໜ້ອຍລົງ, ບໍ່ສາມາດໄປຕັກນໍ້າ, ແລະ ອານາໄມເຮືອນຊານໃຫ້ສະອາດ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ວມທີ່ດີ.  ແຕ່ວ່າເມື່ອອາຫານການກິນທີ່ດີສາມາດຜະລິດໃນວິທີການແບບ
ຍືນຍົງ ແລະ ຫາໄດ້ຕາມຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ 
ພວກທ່ານ ແລະ ຄົນເຮົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ. 
 ກິນອາຫານບໍ່ມີຄຸນຄ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນ 
ແອ ແລະ ເປັນສາເຫດ:
 • ຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
 • ໂລກຫັດໃນເດັກແມ່ນມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.
 • ການຕັ້ງຄັນ ແລະ ການເກີດລູກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, 
ແລະ ເດັກນ້ອຍສາມາດຕົນໂຕນ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ອາການພິ
ການຕ່າງໆເຊັ່ນການພັດທະນາການທາງດ້ານມັນສະໝອງ
ຊ້າ.
 • ໂລດເລືອດຈາງໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນແມ່ຍິງ.

ອາການຂາດສານອາຫານແບບແຫ້ງ: 
ຈະເຫັນຮູບຂອງເດັກມີແຕ່ໜັງຕິດກະ

ດູກ.

ຫຼາດ, ຈະຫາທາງເປີດຕະຫຼາດໂດບການຮ່ວມມືເພື່ອເປີດຕະຫຼາດເພື່ອສຸຂະພາບຄືແນວໃດ? 
ຫຼື ຈະສາມາດຊື້ລົດບັນທຸກ ຫຼື ການແບ່ງປັນການໃຊ້ລົດໃຫ້ການໃຊ້ລົດເພື່ອຂົນອາຫານມາສູ ່
ຊຸມຊົນ? ທຸກໆຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນເອົາມາພິຈາລະນາ. 

ຫຼັງຈາກປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ, ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໃຊ້ເຈັ້ຍໂປສະເຕີແຜ່ນ 
ໃຫຍ່ແຕ້ມ ຫຼື ຂຽນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າສາມາດດໍາເນີນການໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນ
ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາແກ່ນພຶດ 10 ແກ່ນທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ໃນຕອນທໍາອິດແລ້ວນ້ັນໃສ່ວິທີແກ້ໄຂ້ບັນຫາ
ທີ່ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້. 

ຫຼັງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມເຫັນໄດ້ບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ, ໃຫ້ຮວມເອົາເຂົ້າກັນເປັນກຸ່ມ 
ໃຫຍ່. ໃຊ້ແກ່ນພືດ 10 ເມັດທີ່ມີນັ້ນ, ຫຼື ໃຊ້ວິທີການຍົກມືອອກສຽງ  ເພື່ອເລືອກເອົາວິທີການຈັກ 
1 ຫຼື 2 ວິທີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ. ປຶກສາຫາລືເພື່ອສາມາດປະຕິບັດການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ. ແມ່ນໃຜຢາກເຂົ້າຮ່ວມ? ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດຕອບສະໜອງທາງດ້ານຊັບພະ 
ຍາກອນຄືແນວໃດ? ເມື່ອໃດສາມາດເລີ່ມປະຕິບັບງານ? ສ້າງເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວເຊັ່ນວ່າ: 
ອີກສອງປີບໍ່ມີໃຜອຶດຫີວອີກຕໍ່ໄປ. ສ້າງເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະສັ້ນເຊັ່ນວ່າ: ໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດ 
ເປີດຕະຫຼາດທຸກໆ 3 ເດືອນ ຫຼື ກະກຽມດິນໃນການປູກຝັງເມື່ອລະດູການປູກຝັ່ງມາເຖິງ. 

➍

➎



263ການຮັບປະກັນອາຫານຢູ່ໃນຊຸມຊົນ

 • ມັກເປັນວັນນະໂລກ ແລະ ມີອາການຮ້າຍແຮງຢ່າງໄວວາ.
 • ມັກເປັນໂລກເບົາຫວານເພາະວ່າຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດໃຊ້ນໍ້າຕານຢ່າງເໝາະສົມ. 
 • ບັນຫາເລັກນ້ອຍເຊັ່ນເປັນຫວັດເລື້ອຍໆ ແລະ ອາດຈະຮຸນແຮງ ແລະ ສາມາດນໍາ 
ໄປສູ່ໂລກປອດອັກເສບ ແລະ  ຫຼອດລົມອັກເສບ. 
 • ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ (HIV) ຫຼື ໂລກເອດ (AIDS) ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຈັບເປັນມີການ 
ເຈັບເປັນຮຸນແຮງຂຶ້ນໄວກວ່າ, ແລະ ຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນດີ. 
 • ໂລກປອດເກີດຈາກທ່ານຫາຍໃຈເອົາຝຸ່ນຊີລີກ້າເຂົ້າໄປ, 
ຫຶດ, ສານພິດຂະໜາດແຮງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການ 
ສໍາພັດສານເຄມີ (ເບິ່ງພາກທີ 16 ແລະ 20) ແມ່ນມັກເກີດ ແລະ  
ຮຸນແຮງຂຶ້ນ. 
 ເດັກຂາດອາຫານມີການພັດທະນາຊ້າ ແລະ ຮຽນຊ້າ 
ກວ່າຄົນອຶ່ນໆໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນເພຍບໍ່ຢາກໄປ 
ໂຮງຮຽນ. 
 ໂລກຂາດອາຫານແມ່ນບັນຫາຂອງເດັກນ້ອຍໂດຍ 
ສະເພາະ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທັນທີທັນໃດ. ຮຽນ 
ຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງສາ 
ມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພວກເດັກນ້ອຍຈາກໂລກຂາດອາຫານໄດ້. 
ທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາໃນປື້ມຢູ່ໄກແພດ. 

ອາການຂາດສານອາຫານ
ແບບປຽກ: ຈະເຫັນຮູບຂອງ
 ເດັກມີແຕ່ໜັງ, ກະດູກ ແລະ 

ບວມນໍ້າ.

ອາຫານທີ່ສາມາດເຮັດກິນຢ່າງໄວວາແມ່ນອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ

ເມື່ອຜູ້ຄົນບໍ່ມີທີ່ດິນສໍາລັບປູກພືດພັນທັນຍາຫານ, ອາໄສໃນເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ,  
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊື້ອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໃນຕະຫຼາດ, ຫຼື ສູນເສຍຮີດຄອງປະເພນີທີ ່
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາກິນອາຫານທີ່ດີ, ລົງທ້າຍແມ່ນພວກເຂົາຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີສ່ວນປະ 
ສົມທີ່ມີຄຸນຄ່າໜ້ອຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ເພາະວ່າໃນຂັ້ນຕອນການເຮັດອາຫານພວກເຂົາໄດ້ປະ 
ສົມສານເຄມີເຊັ່ນ: ຜ່ານການຈືນ ແລະ ມີນໍ້າຕານ ແລະ ເກືອຫຼາຍເກີນໄປ. ເຖິງວ່າພຽງແຕ່
ກິນໃນຈໍານວນໜ້ອຍແຕ່ມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ. ແຕ່ວ່າພວກເຂົາກິນອາຫານທີ່ມີ
ທາດບໍາລຸງໜ້ອຍເປັນປະຈໍາແທນທີ່ຈະກິນອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງຫຼາຍ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຮ່າງກາຍພວກເຂົາຂາດສານອາຫານໄດ້. 
 ເມື່ອຜູ້ຄົນກິນອາຫານທີ່ເຮັດກິນແບບໄວໆ ແລະ ບໍ່ມີທາດບໍາລຸງເຮັດໃຫ້ເຂົາມີນໍ້າ 
ໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໂລກຫົວໃຈ, 
ເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ, ໜິ້ວໃນຖົງນໍ້າບີ, ໂລກເບົາຫວານ, ແລະ ມະເຮັງບາງຊະນິດ. ນີ້ແມ່ນ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂາດສານອາຫານ ແລະ ມີນໍ້າໜັກເກີນໃນເວລາດຽວກັນ. 
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ຕອນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ເພິ່ນມີ
ອາຫານການກິນທີ່ອຸດົມສົມບູນເພາະ 
ພວກເພິ່ນເຮັດການປູກຝັງ, ແຕ່ດຽວ
ນ້ີແມ່ນບ່ໍມີໃຜເຮັດແລ້ວຫຼັງຈາກພວກ 
ເພິ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ.

ຂ້ອຍກະວ່າຈັງຊັ້ນແຫຼະ! ມັນຈັ່ງ 
ແມ່ນເປັນຕາໜ້າອາຍເນາະ. 
ແນວໃດກໍ່ຕາມເຈົ້າຄິດວ່າມັນ

ຈືນລົດຊາດເປັນແນວໃດ?

    

ເມື່ອການເຮັດນາມີການປ່ຽນແປງ	ເຮັດໃຫ້ການກິນຢູ່ມີການປ່ຽນ
ແປງເຊັ່ນກັນ 

ຊາວນາໃນທຸກໆບ່ອນໃນໂລກນີ້ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກດິນຂອງພວກເຂົາ. ປະຈຸບັນທີ່ດິນທີ ່
ເປັນບ່ອນປູກພືດພັນສໍາລັບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ປູກພືດສໍາລັບການ
ສົ່ງອອກ. ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆໄດ້ຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ, ການຫາແນວປູກ, ຕະຫຼາດ, ແລະ ວິທີການ 
ແບ່ງປັນອາຫານບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊາວນາເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງເປັນອັນຕະລາຍແກ ່
ພວກເຮົາທັງໝົດເຊັ່ນກັນ.
 ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ນຫາຍາກຫຼາຍ. ໃນຫຼາຍເມືອງຜູ້ຄົນສາມາດຫາອາ 
ຫານທີ່ເຮັດກິນແບບໄວໆ ແລະ ບ່ໍມີທາດບໍາລຸງ, ເຫຼົ້າ, ແລະ ຢາເສບຕິດຫາໄດ້ງ່າຍກວ່າໝາກ 
ໄມ້ສົດ ແລະ ຜັກສົດ. ນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາຫານການກິນຂອງຮຸ່ນນີ້ 
ແລະ ຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປເຊັ່ນກັນ. ໃນຂະນະທີ່ຮຸ່ນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຂອງພວກເຮົາເຮັດອາຫານການກິນດ້ວຍ 
ການໃຊ້ເຄື່ອງປຸງທີ່ສົດ, ແຕ່ຄົນໃນປະຈຸບັນແມ່ນກິນອາຫານທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງ 
ຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານຂາດສານອາຫານ ແລະ ມີສານທີ່ສາມາດເກັບອາຫານໄວ້ໄດ້ດົນໆ,  
ມີເຄື່ອງປຸງແຕ່ງ, ສີ ແລະ ມີຄວາມຫວານເກີນໄປເພາະໃສ່ນໍ້າຕານ ເກືອ, ແລະ ໄຂມັນ 
ຕາ່ງໆຫຼາຍ. ສະນັນ້ເຖງິວ່າຄນົຈະກນິອາຫານຫຼາຍກວ່າອະດດີ, ແຕອ່າຫານແມນ່ບໍມ່ີຄນຸປະ 
ໂຫຍດເທົ່າກັບອາຫານທີ່ກິນໃນເມື່ອກ່ອນ.
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ການເຮັດນາແບບພື້ນເມືອງເຊັ່ນການປູກພຶດພັນທັນຍາຫານຫຼາຍຊະນິດ
ນໍາກັນສາມາດຮັບຮອງເລື່ອງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດປົກ 
ປັກຮັກສາທີ່ດິນເພື່ອຄົນໃນລຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປໃນອະນາຄົດ.

ການປ່ຽນແປງການກິນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
	 	 	 ຂອງຄົນພື້ນເມືອງຢູ່ອາເມລິກາ 

ພຽງແຕ່ 2-3 ຮຸ່ນຄົນທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄົນພື້ນເມືອງຢູ່ອາເມລິກາແມ່ນມີອາຫານການກິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ
ຈາກການລ່າລັດ, ປູກພືດພັນ, ແລະ ເກັບຜັກຈາກໃນປ່າ. ເມື່ອຊີ້ນ, ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຂາດແຄນ,  
ພວກເຂົາສາມາດຫາອາຫານເພື່ອມີຊີວິດຢູ່ລອດໂດຍການກິນຮາກໄມ້, ແກ່ນໝາກໄມ້, ເປືອກຕົ້ນໄມ້ 
ແລະ ສັດນ້ອຍໆຊະນິດຕ່າງໆ. 
 ປະມານ 100 ປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານອາເມລິກາໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຄົນພື້ນເມືອງເຫຼົ່ານີ້ອາໄສ 
ຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາກໍານົດໃຫ້ ແລະ ພວກຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລ່າສັດ ຫຼື ປາ. ແທນທີ່ລັດຖະບານຈະຕອບ 
ສະໜອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ພວກເຂົາມີແຕ່ຕອບສະໜອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີເຊັ່ນ: ແປ້ງສາລີ, 
ນໍ້າຕານຂາວ ແລະ ນໍ້າມັນໝູ. ຈົນມາເຖິງມື້ນີ້ພວກເຂົາຍັງກິນອາຫານທີ່ລັດຖະບານເອົາໃຫ້. ໃນບ່ອນ 
ທີ່ພວກເຂົາອາໄສອາຫານທີ່ພວກເຂົາຫາໄດ້ແມ່ນອາຫານປະເພດຈືນ ແລະ ບໍ່ມີທາດບໍາລຸງ. ນອກ 
ຈາກນັ້ນຄົນອື່ນໆກໍ່ກິນອາຫານເຊັ່ນດຽວກັບຄົນພື້ນເມືອງຄືກັນເພາະພວກເຂົາບໍ່ມີທາງເລືອກ. 
 ເພາະວ່າຄົນພື້ນເມືອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ມີວິຕາວິນຕໍ່າ ແລະ ພວກເຂົາບໍ ່
ໄດ້ຮັບອາຫານຕາມທີ່ຮ່າງກາຍທີ່ເຂົາຕ້ອງການ, ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງມີນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທຸກທໍລະ 
ມານກັບໂລກຫົວໃຈ ແລະ ໂລກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານການກິນທ່ີບໍ່ດີ. ໂລກເບົາຫວານແມ່ນ
ເປັນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊິວິດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຄົນພື້ນເມືອງ. 
 ບັນຫານ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເລີ່ມຕ້ົນປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີໃນການກິນເພື່ອນໍາມາ 
ຊຶ່ງສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ. ພວກເຂົາປູກສາລີ, ຖົ່ວ ແລະ ໝາກໄມ້ເພື່ອເຮັດນໍ້າໝາກໄມ້, ພ້ອມໆ 
ກັບເຂົ້າປ່າ, ແລະ ລ້ຽງຄວາຍເພື່ອນໍາເອົາຊີ້ນມາບໍລິໂພກ.  ທ່ານ ລີຊາດ ໄອເຣີນ ຄວາວ  ພະນັກງານ 
ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງຄົນພື້ນເມືອງຈາກຈາກຊາດ ລາໂກຕາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປ່ຽນແປງໃນຮີດຄອງ 
ປະເພນີ, ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດ, ນິໄສໃນການກິນ ແມ່ນເປັນສາເຫດໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງໂລກ 
ເບົາຫວານ. ການກັບມາກິນແບບບັນພະບຸລດຸທີ່ເຄີຍປະຕິບັດແມ່ນວິທີທາງທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ ້
ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆຫາຍໄປ”. 
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ອາຫານຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກທ່ານແມ່ນເປັນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ,	ສົດ	ແລະ	ນີ້ຍັງ	
ເປັນການສະໜັບ	ສະໜູນວັດທະນະທໍາ	ແລະ	ເສດຖະກິດປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານອີກ.	

ການປັບປຸງການຮັບປະກັນອາຫານການກິນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ	  

ທຸກໆລັດຖະບານຄວນຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນພົ້ນອອກຈາກຄວາມອຶກຫີວ. ລັດຖະບານ 
ແຫ່ງຊາດສາມາດສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອສ່ົງເສີມການໃຊ້ທີ່ດິນໃນການເຮັດກະເສດຂອງ 
ແຕ່ລະຄອບຄົວ,  ປ້ອງກັນມົນລະພິດຈາກທີ່ດິນທີ່ເຮັດຟາມແບບອຸດສະຫະກໍາ, ຊ່ວຍໃຫ້ 
ຊາວນາສາມາດມີເງີນທຶນ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
 ລັດຖະບານບາງປະເທດໃຫ້ເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນ (ເງິນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວ 
ນາ, ຜູ້ຊື້ອາຫານ, ຫຼື ທັງສອງຝ່າຍ) ນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການປັບປຸງການຮັບປະກັນອາຫານ.   
ເງິນທືນສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆລວມມີການເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າທີ່ຊາວນາຜະລິດມີລາຄາ 
ສູງ ແລະ ການຄວມຄຸມລາຄາສິນຄ້າເພື່ອຄວາມຍຸຕິທໍາແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນ 
ໃຈວ່າມີອາຫານທີ່ພວກເຂົາສາມາດຊື້ໄດ້.
 ການສະໜັບສະໜູນເຫຼົ່ານີ້ມັກຖືກນໍາໄປປະຕິບັດແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍການໃຫ້ບໍ 
ລິສັດທີ່ໃຫຍ່ເຮັດການກະເສດແບບອຸດສະຫະກໍາທີ່ຜະລິດອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະ 
ພາບ. ເມື່ອບໍລິສັດໃຫຍ່ໂກງລັດຖະບານ  ຜົນຂອງມັນແມ່ນມີຄົນທ່ີອຶດຫີວ ແລະ ການຂາດອາ  
ຫານເພີ່ມຂຶ້ນ. ບໍ່ວ່າຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ, ມັນຍັງມີຫຼາຍວິທີໃນ 
ການ ທີ່ຄົນຈະສາມາດປັບປຸງການຮັບປະກັນອາຫານໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນເລີ່ມຈາກການ 
ເຮັດຕະຫຼາດນ້ອຍທີ່ສາມາດຂາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ກະເສດຕະກອນຜະລິດອອກມາຂາຍ, 
ການປ່ຽນແປງທ່ີສາມາດປັບປຸງການປະກັນໄພທາງອາຫານສາມາດນໍາມາເຖິງການປຸກລະ 
ດົມໃຫ້ຄົນມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຢາກດໍາເນີນການຫຼາຍຂຶ້ນ. 
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ໂຄງການອາຫານຂອງຊຸມຊົນ  

ການຮັບປະກັນອາຫານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເມື່ອມີຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ 
ແລະ ແຈກຍາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງ. ການປູກຝັງຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ 
ແມ່ນສາມາດສະໜອງຜົນຜະລິດທີ່ໃໝ່ ແລະ ສົດ ແລະ ມີທາດບໍາລຸງຫຼາຍກວ່າອາຫານທີ່
ມາຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ. ສິ່ງນີ້ມັນສາມາດສ້າງເສດຖະ 
ກິດຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ມັນຍັງສາມາດສ້າງສາຍ 
ສໍາພັນອັນດີລະຫວ່າງຄົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນດຽວກັນ
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ 
ຂອງພວກເຂົາເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າຢູ່ສໍາ 
ລັບທຸກຄົນທີ່ອາໄສ. ເພາະວ່າຊຸມຊົນທີ່
ທຸກຍາກແມ່ນມີເນື້ອທີ່ດິນໜ້ອຍ ແລະ 
ບໍມ່ຕີະຫາຼດທີຈ່ະຂາຍຜນົຜະລດິ, ເມືອ່ 
ມີກິດຈະກໍາທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກ 
ເຂົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງແມ່ນເປັນສິ່ງ
ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. 

ວິທີການທີ່ຈະປູກພືດໃນທ້ອງຖິ່ນ

ໂຄງການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ດິນທືນຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ມັນ 
ສາມາດຊ່ວຍຊຸມຊົນໃຫ້ມີອາຫານສົດຫຼາຍຂຶ້ນ. 
 • ສວນຢູ່ໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວມີຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ
ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ.
 • ສວນຂອງໂຮງຮຽນສາມາດຕອບສະໜອງອາຫານໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກ
ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມີອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ. ແລະ ພວກເຂົາຍັງສອນໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ຈັກການປູກ 
ຝັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ນີ້ຍັງຄົງຢູ່. 
 • ສວນຂອງຊຸມຊົນສາມາດຕອບສະໜອງອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ຄົນມາເຕົ້າ 
ໂຮມກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ. ສວນຂອງຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ 
ຜູ້ຄົນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດຜົນລະປູກ, ທັກສະໃນການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ການເລີ່ມ 
ຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ເຊັ່ນ: ການເຮັດຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຮັດຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ 
ແມ່ນສວນໜ້ອຍໆກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນອາຫານໃນຊຸມຊົນມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 
 • ການສົ່ງເສີມການກະເສດຕະກໍາໃນຊຸມຊົນແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຂາຍຜະ 
ລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງ. ຄົນສາມາດຈ່າຍຄ່າຜະລິດຕະພັນກ່ອນພວກເຂົາດໍາ 

ໂຄງການອາຫານຊຸມຊົນສາມາດຮັກສາ
ວັດທະນະທໍາໃນການເຮັດກະສິກໍາ
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ເນີນການຜະລິດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ໝາກ 
ໄມ້, ຜັກ, ແລະ ອາຫານຕ່າງໆຕະຫຼອດລະດູການເກັບກ່ຽວ. ໂດຍການລົງທຶນເຊັ່ນທີ່ຜູ້ບໍລ ິ
ໂພກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກະເສດຕະກອນສາມາດມີທີ່ດິນທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງໃນການດໍາເນີນ 
ການຜະລິດໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງຕ່າງໆ. 
 • ໂຄງການຈັດເກັບແນວປູກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮັກສາວິທີການຕອບສະໜອງແນວປູກ 
ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ. ວິທີການຈັດເກັບແນວປູກທີ່ຫຼາກຫຼາຍແມ່ນພື້ນຖານການກະສິກໍາ 
ແມ່ນຍືນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດກຸ້ມຕົ້ນເອງ (ເບິ່ງພາກທີ 15).

ເຮັດໃຫ້ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບສາມາດຫາໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຍຸຕິທໍາ

ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນພວກເຮົາຈະສາມາດຜະລິດອາຫານຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການສໍາ 
ລັບທຸກໆຄົນ, ແຕ່ວ່າຍັງມີຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຍັງຢູ່ດ້ວຍຄວາມອຶດຫິວ. ນີ້ສວ່ນໜຶ່ງແມ່ນ 
ສາເຫດມາຈາກລາຄາຂອງອາຫານແມ່ນສູງເກີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະຊື້ໄດ້ 
ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ມີສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ. ສະ 
ນັ້ນການຊຸກຍູ້ຂອງລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າມີລາຄາທີ່ 
ເໝາະສົມທັງສໍາລັບຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້. ມີວິທີການບາງວິທີທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິ່ນສາມາດຜະລິດອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງໃນລາຄາທີ່ຍຸຕິທໍາປະກອບມີ:

 • ຕະຫຼາດຊາວນາ: ມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 
ການພໍ່ຄ້າຄົນກາງລົງ, ດັ່ງນັ້ນຊາວນາຈຶ່ງມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ  
ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ຈ່າຍໃນລາຄາຖືກລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ 
ຕະຫຼາດຊາວນາຍັງຊ່ວຍໃຊ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ 
ພົບຊາວນາ. ນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວນາເຂົ້າໃຈເຖິງ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລ ິ
ໂພກຮຽນຮູ້ເຖິງຂັ້ນຕອນກ່ອນຈະເປັນຜົນຜະລິດທີ່ເຂົາ 
ຕ້ອງການໄດ້ແນວໃດ.  

 •  ຕະຫຼາດສະຫະກອນ:  ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍການ ຮ່ວມ
ຫຸ້ນລະຫ່ວາງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນນັ້ນ 
ເອງ. ສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນຈ່າຍຄ່າຜົນຜະລິດໂດຍ
ການເຮັດວຽກໃນຕະຫຼາດນັ້ນໆ. ຕະຫຼາດສະຫະກອນສ່ວນຫຼາຍດໍາເນີນການຊື້ຂາຍຜົນຜະ
ລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງ.  

 • ສະຫະກອນຊາວນາ: ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວນາຂາຍຜົນຜະລິດໃນລາຄາທີ່ສູງ
ຂຶ້ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ສາມາດຊົມໃຊ້ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນກັນ (ເບິ່ງໜ້າ 381).
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ການຈັດເກັບອາຫານຢ່າງປອດໄພ

ການຈັດເກັບອາຫານຢ່າງປອດໄພແມ່ນກິດຈະກໍາທີ່ຄວາມສໍາຄັນໃນການປູກພຶດພັນ ຫຼື ສະ 
ໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ເພາະວ່າເມື່ອມີໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພາຍຸ, ນໍ້າຖ້ວມ, ສັດຕູພຶດ ຫຼື 
ຄວາມເຈັບໄຂ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່ມີອາຫານພຽງພໍທີ່ຈະບໍລ ິ
ໂພກ ແລະ ຂາຍອີກ. ໂຄງການຈັດເກັບອາຫານຂອງຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່າ
ນີ້. (ສໍາລັບຂໍ້ມູນໃນການຈັດເກັບອາຫານ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຈາກສັດຕູພືດໃຫ້ເບິ່ງເພີ່ມໃນ
ໜ້າ 305. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປັກອາຫານບໍ່ໃຫ້ເໜົ່າເປື່ອຍໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງ
ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນໜ້າທີ 375). 
 ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ທີ່ເຕໂມຕຸໃນໜູ່ເກາະໃນປາຊີຟິກທີ່ມີພາຍຸເຫລິເຄນໄດ້ພັດເຂົ້າທໍາລາຍ 
ພືດພັນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ເພື່ອເປັນການປັບປຸງການປະກັນໄພອາຫານ, ຊຸມຊົນໄດ ້
ສ້າງສາງໃຫ່ຍຂຶ້ນມາເພື່ອຈັດເກັບຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນດອງ, ໝາກກ້ວຍດິບ, ໝາກກ້ວຍ 
ສຸກ, ແລະ ໝາກໄມ້ຊະນິດອຶ່ນໆ. ທຸກໆຄົນມີສ່ວນໃນການຈັດເກັບອາຫານເຫຼົ່ານີ້. ເພາະ 
ວ່າເມື່ອພືດພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກທໍາລາຍ ແລະ ອຶດຫີວພວກເຂົາສາມາດນໍາເອົາສິ່ງທີ່ 
ເຂົາຈັດເກັບໄວ້ມາໃຊ້ແທນ. 
 ຄັງອາຫານ ແມ່ນສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ໃຊ້ໄວ້ເກັບອາຫານ ແລະ ແຈກຍາຍເມື່ອເວລາ 
ທີ່ຕ້ອງການ. ຄັງອາຫານສາມາດຊ່ວຍໄດ້ເມື່ອວິກິດການຂອງຄວາມອຶດຫີວ. ແຕ່ເມື່ອຜູ້ຄົນ
ອາໄສແຕ່ຄັງອາຫານພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ເປັນການດີ, ຖືວ່າມັນບໍ່ແມ່ນວິທີທາງແກ້ໄຂບັນ 
ຫາໄລຍະຍາວຂອງການປະກັນໄພອາຫານ. 
 ເມື່ອຢູ່ໃນຄັງເຂດປະສົບກັບໄພອຶດຫີວ, ການຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານຈາກອົງການສາ 
ກົນແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຜ່ານພົ້ນຈາກວິກິດການເຫຼົ່ານີ້. ການຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານຂອງ 
ສາກົນແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງການປະກັນໄພອາຫານໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ ່
ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະຍາວໃນການຄຸ້ມຄອງອາຫານ (ເບິ່ງໜ້າ 278).  
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						ໂຮງຮຽນກະເສດສໍາລັບເດັກກໍ່າພ້າທີ່ຕິດເຊື້ອເອດ/ເປັນໂລກເອດ 
 
ຢູ່ໃນໂມຊຳບິກເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດຢູ່ອາ 
ຟະລິກກາແມ່ນມີເດັກກໍາພ້າທີ່ພໍ່ແມ່ຕາຍ 
ຍ້ອນໂລກເອດເປັນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ.  
ເ ດັ ກ ກໍ າ ພ້ າ ເ ຫຼົ່ າ ນີ້ ແ ມ່ ນ ມີ ເ ປີ ເ ຊັ ນ ສູ ງ ໃ ນ 
ການຂາດອາຫານ, ເຈັບເປັນ, ຖືກທາລຸນ, ແລະ 
ການໃຊ້ປະໂຫຍດທາງເພດ. ຫຼັງຈາກພໍ່ແມ ່
ຕາຍພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ 
ສະນັ້ນພວກເຂົາແມ່ນໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະຫາເງິນຄໍາ
ອີກ, ມັນເປັນການຍາກສໍາລັບພວກເຂົາຫຼາຍ 
ເພາະວ່າຢູ່ໃນຊົນນະບົດວຽກງານຕ່າງໆແມ່ນ
ມີໜ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມາຈາກຄອບຄົວທີ ່
ເປັນຊາວນາແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດນາຄືແນວໃດເພາະວ່າພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈັບເປັນ ແລະ 
ບໍ່ສາມາດຖ່າຍທອດວິທີການເຮັດນາໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ກ່ອນພໍ່ແມ່ຈະຕາຍ.
 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການອາຫານໂລກຈາກສະຫາປະຊາຊາດ ແລະ ອົງ 
ການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ໂຮງຮຽນກະເສດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຮັບດູແລເດັກກ່ໍາພ້າທີ່ຕິດເຊື້ອເອດ/ 
ເປັນໂລກເອດ. ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານີ້, ເດັກທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 ຫາ 18 ປີແມ່ນອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາຍັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດກະເສດ, ໂພຊະນາການ, ຕົ້ນຢາ, ແລະ ທັກສະໃນ 
ການດໍາລົງຊີວິດຕ່າງໆ. 
 ໃຫ້ຄົນໜຸ່ມຮຽນຮູ້ວິທີການເຮັດນາແບບດັ້ງເດີມທີ່ຄົນຮຸ່ນເກົ່າເຄີຍປະຕິບັດມາ ເຊິ່ງລວມມ ີ
ການກະກຽມດິນ, ການຕົກກ້າ,  ການຫຼົກກ້າ, ການຂ້າຫຍ້າ, ຊົນລະປະທານ, ການຄຸ້ມຄອງສັດ ຕູພືດ, 
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ, ຂັ້ນຕອນໃນການປູກຝັງ, ການເກັບກ່ຽວ, 
ແລະ ການຈັດເກັບອາການ ແລະ ທັກສະໃນການຕະຫຼາດ. ການເຕັ້ນລໍາ ແລະ ຮ້ອງເພງສາມາດຊ່ວຍ 
ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ແລະ ປັບປຸງທັກສະຕ່າງໆ. ການຫຼິ້ນລະຄອນ ແລະ ການ 
ປຶກສາຫາລຶກັນເປັນກຸ່ມແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນການປຶກສາຫາລືເລ່ືອງທັກສະຕ່າງໆໃນການດໍາລົງຊີວິດ 
ເຊັ່ນການປ້ອງກັນໂລກເອດ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ, ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ແລະ ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ.  
 ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນມີໂຮງຮຽນກະເສດ ແລະ  ໂຮງຮຽນເພື່ອສອນການດໍາລົງຊີວິດຈໍານວນ 28  
ໂຮງຮຽນໃນໂມຊຳບິກ ແລະ ມີອີກຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ເຄັນຢາ, ນາມີເບຍ, ສະວາຊີແລນ, ແລະ ແທນ 
ຊາເນຍ. ເດັກກ່ໍາພ້າເປັນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນຖືກສອນໃຫ້ເປັນຊາວນາ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຮຽນ 
ຈົບແລ້ວພວກເຂົາເລີ່ມເຮັດນາ ແລະ ຫາເງີນຈາກຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງທີ່ນັກຮຽນຂອງໂຮງ 
ຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເມື່ອພວກເຮົາເລີ່ມຮຽນໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາບໍ່ມ ີ
ອະນາຄົດ. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍຢາກເປັນຄົນຂັບລົດບັນທຸກເພາະວ່າພວກເຮົາເຫັນວ່າມັນແມ່ນທາງ 
ອອກພຽງແຕ່ທາງດຽວ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເປັນຄູສອນ, ກະເສດຕະກອນ, 
ຊາວນາ ແລະ ວິສະວະກອນ.”
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ການຮັບປະກັນອາຫານຢູ່ໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ
ຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ໃກ້ໆກັບຕົວເມືອງ. ຫຼາຍຄົນແມ່ນອາໄສຢູ່ບ່ອນ
ພັກສໍາລັບຄົນອົບພະຍົບ ຫຼື ຕາມຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ມີເຮືອນທີ່ເກົ່າ ແລະ ບໍ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ, 
ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຜູ້ຄົນມີການຮັບປະ 
ກັນທາງດ້ານອາຫານທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອພວກເຂົາມີອາຊີບ, ເງິນທອງ, ແລະ ມີທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ 
ປອດໄພ ແລະ ຖືກສຸຂະອະນາໄມ. ຈາກນັ້ນແມ່ນພວກເຂົາສາມາດຊື້ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ດີ, 
ເຮັດອາຫານ ແລະ ຈັດເກັບອາຫານ ແລະ ສາມາດປູກພຶດພັນຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເອງໃນ 
ສວນຂອງຕົວເມືອງນັ້ນໆ. 

	 	 	 ໂຄງການຄົນຂາຍຜັກ 

ເຊັ່ນກັບຫຼາຍບ່ອນໃນຫຼາຍຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, 
ໂອກແລນຕາເວັນຕົກ (ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ) ແມ່ນມີຫຼາຍຮ້ານທີ່ຂາຍເຫຼົ້າ 
ແລະ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ຫຼາຍກວ່າອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະ 
ພາບ, ອາຫານສົດ. ຮ້ານອາຫານທີ່ຂາຍອາຫານທີ່ດີແມ່ນຕັ້ງລາຄາອ່າວ 
ສູງເກີນໄປສໍາລັບຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ຫຼາຍຄົນໃນໂອກແລນຕາເວັນຕົກ 
ແມ່ນຂາດອາຫານ ຫຼື ມີນໍ້າໜັກເກີນ. ບັນຫາກ່ຽວກັບການຕິດເຫຼົ້າ, 
ການເສບຢາ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນກາຍເປັນບ່ອນ 
ທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ຈະຢູ່ອາໄສ. ໜຶ່ງຄົນໃນ 4 ຄົນຢູ່ໂອກແລນຕາເວັນຕົກ 
ແມ່ນອາໄສໂຄງການອາຫານແບບສຸກເສີນ.
 ເມື່ອເຫັນບັນຫາຄືແນວນັ້ນ, ບາງຄົນໄດ້ຮວມຕົວເຂົ້າກັນໃນການນໍາເອົາອາຫານທີ່ມີຄຸນ 
ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະ ພາບເຂົ້າໃນຊຸມຊົນໃນລາຄາທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຫາ 
ທຶນຊື້ລົດບັນທຸກ. ພວກເຂົາທາສີລົດເປັນສີແຈ້ງໆ ແລະ ຕິດເຄື່ອງສຽງໃສ່ເພື່ອເປີດເພງທີ່ຄົນນິຍົມ.  
ທຸກໆອາທິດພວກເຂົາຂີ່ໄປຫາຕະຫຼາດຊາວນາທີ່ຢູ່ສ່ວນອື່ນຂອງເມືອງເພື່ອຊື້ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ 
ຕ່າງໆ. ພວກເຂົາຈອດໄວ້ບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນມັກຮວມຕົວກັນ ແລະ ເປີດເພງເພື່ອເປັນການດຶງດູດຜູ້ຄົນໃຫ້
ຫຼາຍຂື້ນ. ແລະ ຍັງຂາຍອາຫານສົດໃນລາຄາຖືກອີກດ້ວຍ. ໃນເວລາທີ່ເຂົາຂາຍອາຫານພວກເຂົາ 
ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.
 ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າການຕະຫຼາດເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ເວົ້າວ່າຄົນຂາຍຜັກເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເຊີນໃຫ້ຄົນ 
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມ. ບາງຄົນແມ່ນຕັດສິນໃຈເລີ່ມເຮັດສວນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເພື່ອປູກພືດພັນທີ່ສາມາດ
ຂາຍໂດຍລົດຂາຍຜັກ. ຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສໄດ້ຊ່ວຍກັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີການປູກຝັງ. ບຸກຄົນອື່ນໆ
ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສວນຂອງຕົນເອງ. ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນກາງຂອງຊຸມຊົນກໍ່ມີສວນ. 
ອາຫານທີ່ມາຈາກສວນເຫຼົ່ານັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖືກຂາຍໂດຍລົດຂາຍຜັກ. 
 ຫຼັງຈາກຄວາມສໍາເລັດໃນຊຸມຊົນ, ຄົນຂາຍຜັກກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານໃນເມືອງໃນ 
ເລື່ອງທີ່ດິນ, ທຶນຮອນ, ແລະ ການໂຄສະນາ. ເມື່ອມີການສະໜັບສະໜູນບາງສ່ວນຈາກລັດຖະບານ 
ພວກເຂົາເຊື່ອແນ່ວ່າໂຄງການຂອງພວກເຂົາສາມາດລ້ຽງຜູ້ຄົນໄດ້ຫຼາຍຄົນກວ່າເກົ່າ. 



272 ການຮັບປະກັນອາຫານຢູ່ໃນຊຸມຊົນ

 ໂຄງການຄົນຂາຍຜັກໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງລະບົບອາຫານ ແລະ ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ການ 
ປັບປຸງເລື່ອງການຮັບປະກັນອາຫານໃຫ້ກັບທຸກຄົນໃນໂອກແລນຕາເວັນຕົກ. ຄົນຂາຍຜັກໄດ້ກ່າວ 
ວ່າບໍ່ມີໃຜຄວນຈະມີຊີວິດຢູ່ໂດຍປາສະຈາກອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບພຽງແຕ່ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ວ່າ 
ພວກເຂົາທຸກ ຫຼື ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ. ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ, ເພື່ອເປັນການໃຫ້ມີການຮັບປະກັນ 
ເລື່ອງອາຫານ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຍຸຕິທໍາເລື່ອງອາຫານ!

ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສ້າງການຮັບປະກັນ
ເລື່ອງອາຫານການກິນໃນເມືອງຕ່າງໆ
ເລື່ອງລາວຂອງຄົນຂາຍຜັກໃນຊຸມຊົນຂອງຄົນໃນເມືອງແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກ 
ເຂົາເອງໃນການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານ. ໂຄງການນີ້ສາມາດປັບປຸງຊີວິດຂອງຫຼາຍຄົນ 
ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດຂອງການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານ. 

•  ຍ້ອນຫັຍງຄົນຢູ່ໂອກແລນຕາເວັນຕົກບໍ່ມີອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ?
•  ຄົນຂາຍຜັກເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາສົນໃຈໃນເລື່ອງອາ
ຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ແນວໃດ?
•  ລັດຖະບານທອ້ງຖ່ິນຈະສາມາດມສ່ີວນຮວ່ມໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງ 
ການເຫຼົ່ານີ້ຄືແນວໃດ?
•  ຄົນຂາຍຜັກຈະສາມາດຊ່ວຍຄົນອື່ນໆ ຫຼື ສະຖາບັນອື່ນໆຄືແນວໃດໃນ 
ການດໍາເນີນໂຄງການ?

• ພວກທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຮັບປະກັນອາຫານໃນຊຸມຊົນ 
ຂອງພວກທ່ານຄືແນວໃດ?

ນະໂຍບາຍອາຫານແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ
ເພື່ອໃຫ້ມີການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານ, ທຸກແງ່ຂອງການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາ 
ໃນໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລືກັນ. ຜູ້ຄົນຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການ
ວາງແຜນໃນການຂົນສົ່ງ, ການສຶກສາ, ວຽກງານ, ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຊານໃໝ່ໆ 
ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຕ່າງໆ ແລະ ຄວນຄິດເຖິງວ່າຜູ້ຄົນຈະສາມາດຫາອາຫານໄດ້ແນວໃດ. ໂດຍ 
ການໃຫ້ທີ່ດິນເພື່ອເປັນສວນຂອງຊຸມຊົນ, ການຂົນສົ່ງໄປຫາຕະຫຼາດ, ແລະ ການສິດສອນ
ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການໃນໂຮງຮຽນແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ລັດ
ຖະບານສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ຈະເຮັດແນວໃດ
ໃຫ້ມີຄວາມໜັ້ນຄົງໃນໃນການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານໃນອະນາຄົດເຊັ່ນກັນ. 
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ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ຂາຍອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບໃນລາຄາທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ສາມາດສົ່ງ
ເສີມສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນໄດ້.

ຫຼື

ຄວາມອຶດຫີວທີ່ມີສາເຫດມາຈາກທາງສັງຄົມ	ແລະ	ການເມືອງ

ບັນຫາທາງສັງຄົມ	ແລະ	ການເມືອງເປັນສາເຫດຂອງຄວາມອຶດຫີວ 

ຄວາມອຶດຫິວອາດຈະມີສາເຫດມາຈາກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ດິນບໍ່ດີ, ການປ່ຽນແປງຂອງອາ 
ກາດ, ການຂາດແຄນນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ແຕ່ວ່າໃນຊຸມຊົນສ່ວນຫຼາຍ, ຄວາມອຶດຫີວແມ່ນ 
ມີສາເຫດມາຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ເມື່ອຊາວນາມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ພວກເຂົາບໍ່ມີເງີນທີ່ຈະ 
ຊື້ອາຫານພວກເຂົາແມ່ນອຶດຫີວ. ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕົ້ນປາຍສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຄວາມອຶດຫີວຢູ່ໃນຊຸມຊົນໜຶ່ງໆ, ນີ້ສາມາດຊ່ວຍ 
ໃຫ້ເຫັນບັນຫາກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນອາຫານທີ່
ມີຜົນໃຫ້ກັບຄົນທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມ. 
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ອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈຂອງການຮັບປະກັນອາຫານ 

ເມ່ືອອາຫານຖືກນໍາມາເປັນຜະລິດຕະພັນໃນການຊື້ຂາຍແທນທີ່ຈະສິ່ງທີ່ຕອບສະໜອງ 
ໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ທຸກຄົນຈະມີສິດໄດ້ມີອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນ, ຜົນ 
ປະໂຫຍກຈາກການຂາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ກວ່າການຕອບສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຄົນ ແລະ  
ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນມີບັນຫາ. ດຽວນີ້ຜູ້ຄົນຊື້ອາຫານໃນຮ້ານທີ່ເປັນຂອງບໍລິສັດ 
ຮ່ວມຫຸ້ນ. ພວກເຂົາຊື້ອາຫານຕ່າງໆຈາກບໍລິສັດໃຫ່ຍໆທີ່ຜະລິດອາຫານໂດຍການປູກຝັງ 
ຕາມເນື້ອທີ່ດິນທີ່ ເປັນຂອງບໍລິສັດນັ້ນໆ, ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ແກ່ນພັນພຶດ, ປຸຍ ແລະ ຢາຂ້າສັດ 
ຕູພຶດໃນການປູກຝັງອີກພ້ອມ. 
 ອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງການຮັບປະກັນອາຫານເຮັດໃຫ້ 
ຊາວນາໃຫ້ອອກຈາກທຸລະກິດການເຮັດນາ. ເມື່ອບໍລິສັດຫຸ້ນສວ່ນຕ່າງໆໃຊ້ດິນຂອງຊາວ 
ນາເປັນບ່ອນທີ່ຜະລິດອາຫານທີ່ຂາຍໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ, ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກໃນ 
ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ຊື້ມາຈາກບ່ອນອື່ນໆ, ຖ້າວ່າພວກເຂົາສາ 
ມາດຊື້ໄດ້. 
 ການຮັບປະກັນດ້ານອາຫານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງອິງໃສ່ຕະຫຼາດ 
ອາຫານໂລກ. ເມື່ອຕະຫຼາດລົ້ມເຫຼວໃນການຕອບສະໜອງຕາມຕ້ອງການຂອງຄົນ, ຄົນເກີດ 
ຄວາມອຶດຫີວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການ ຂາຍອາຫານຂອງບໍລິສັດໃຫ້ລັດຖະບານເມື່ອ
ແຈກຢາຍໃຫ້ຄົນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ. 
 ຈົນກວ່າພວກເຂົາໄດ້ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈຮັບປະກັນອາຫານ, ຄວາມອຶດ 
ຫີວຈະເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ໃຫ່ຍ ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດທີ່ຜະລິິດ ແລະ ແຈກຍາຍອາຫານ.  

ການຖີ້ມແກ່ນພືດເພື່ອຊ່ວຍຕ້ານຄວາມແຫ້ງແລ້ງ

ຢູ່ໃນປະເທດຊີມບ໋າກເວ, ຊາວນາໄດ້ປູກ 
ພືດຫຼາຍຊະນິດ. ໃນໄລຍະ “Green 
revolution” ໃນຊຸມປີ 1960, ລັດຖະ 
ບານ ແລະ ຕົວແທນຂອງອົງການສາກົນ
ໄດ້ນໍາເອົາພືດພັນຊະນິດໃໝ່ມາໃຫ້ປະ
ຊາຊົນປູກ, ຊາວນາມັກສາລີລູກປະສົມ 
ເພາະວ່າມັນໃຫ້ຜົນລະປູກຫຼາຍ 
ແລະ ໃຫ່ຍໄວ ແລະ ຂາຍກໍ່ງ່າຍ.  
ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຊື້ເອົາຜົນລະ 
ປູກເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂາຍໃຫ້ຕ່າງປະ 
ເທດ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດ
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ຊີມບ໋າກເວ ບ່ອນທ່ີຂາດແຄນອາຫານ. ເມື່ຶອເວລາຜ່ານໄປ, ສາລີໄດ້ກາຍເປັນອາຫານຫຼັກຂອງຊາວ 
ຊີມບ໋າກເວ ແລະ ຊາວກະເສດຖະກອນສວ່ນຫຼາຍແມ່ນສາລີໃນປະລິມານຫຼາຍ. ເມື່ອມີໄພແຫ້ງ 
ແລ້ງ ແລະ ມີຝົນຕົກໜ້ອຍຫຼາຍໃນປະເທດຊີມບ໋າກເວ ແລະ ໃນຂົງເຂດປະເທດໃນອາເມລິກາໃຕ້. 
ນີ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການປູກໝາກສາລີໄດ້ຮັບຜົນໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີພຽງພໍທີ່ຈະບໍລິໂພກ. ຫຼາຍ 
ຄອບຄົວໄດ້ເກັບຮັກສາໝາກສາລີໄວ້ກິນໃນເວລາທີ່ຂາດເຂີນ, ແຕ່ຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນ 
ຖືກເໜົ່າເປື່ອຍ. ນີ້ເອງສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວນາເພາະວ່າໃນເມື່ອກ່ອນເຂົ້າຝ້າງທີ່ພວກ 
ເຂົາເຄີຍປູກແມ່ນສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນເປັນຫຼາຍລະດູ. 
 ເມື່ອມີຝົນຕົກໄດ້ມີການກໍ່ຕົວຂຶ້ນເປັນພາຍຸໃຫຍ່ທີ່ພັດເອົາຜົນລະປູກ ແລະ ດິນທີ່ອຸດົມສົມ 
ບູນຈາກທົ່ງນາທີ່ແຫ້ງແລ້ງ. ຄວາມອຶດຫີວໄດ້ແຜ່ລາມຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດ 
ຊີມບ໋າກເວຕ້ອງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະພະປະສາຊາດ. ສາລີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກຂົນ 
ສົ່ງມາທາງອາກາດເພື່ອມາແຈກຢາຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອຶດຫີວໃນທົ່ວປະເທດ. ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ກະເສດແບບໃໝ່ໃນສາລີລູກປະສົມບໍ່ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ
ຄວາມອຶດຫີວ ແລະ ການຮັບປະກັນອາຫານໃນໄລຍະຍາວໄດ້. 
 ຊາວນາຕ່າງຮູ້ດີວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຝົນຕົກຫຼາຍໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດ 
ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອເຮັດແນວໃດພວກເຂົາຈະສາມາດນໍາໃຊ້ນໍ້າທີ່ພວກເຂົາມີຢູ່ເກີດຜົນ.  
ຊາວນາໄດ້ເລ່ີມຕົ້ນເຮັດເມັດຂອງຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆເຊັ່ນເຂົ້າຝາງທີ່ສາມາດປູກໄດ້ດີຢູ່ປະເທດຊີມບ໋າກ 
ເວ. ພວກເຂົາປູກພຶດທຸກໆຊະນິດທີ່ພວກເຂົາສາມາດເກັບແກ່ນພັນໄດ້. ເພາະຖ້າຄວາມແຫ້ງແລ້ງ 
ສາມາດທໍາລາຍພືດຊະນິດໜຶ່ງ ແລ້ວພືດຊະນິດອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍກວ່າກໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້. 
ຊາວນາບາງຄົນແມ່ນປະພືດທີ່ຕາຍແລ້ວໃຫ້ເໜົ່າເປື່ອຍຫຼັງຈາກເວລາເກັບກ່ຽວຢູ່ດິນນາເລີຍນີ້ກໍ່ເປັນ
ການປົກປັກຮັກສາດິນເມື່ອມີຝົນຕົກໜັກ. ເມື່ອລະດູຕໍ່ມາ, ດິນນາແມ່ນຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສໍາ 
ລັບປູກຝັງ. ຊາວນາບາງຄົນແມ່ນປູກໝາກຖົ່ວຫຼັງຈາກເກັບກູ້ສາລີ, ນີ້ແມ່ນວ່າຍາມໃດດິນກໍ່ບໍ່ຫວ່າງ. 
ເພາະວ່າເຂົາສາມາດໃຊ້ໝາກຖົ່ວເກືອສັດທີ່ເຂົາລຽ້ງໄວ້ອີກ, ໝາກຖົ່ວສາມາດປົກປ້ອງດິນໃຫ້ມ ີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນອີກ. 
 ໃນປະຈຸບນັແມ່ນມຝີນົຕົກໜ້ອຍຫຼາຍໃນປະເທດຊີມບ໋າກເວດ່ັງທີເ່ຄຍີເປັນມາ. ແຕວ່່າຊາວ 
ນາບາງຄົນແມ່ນບໍ່ໄດ້ອາໄສພືດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານຈາກອົງການສາກົນ 
ແລະ ສາມາດມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມອຶດຫີວ, ໂດຍການປູກພືດພັນທີ່ສາມາດທົນທານ
ຕໍ່ໄພທໍາມະຊາດເຊັ່ນສາມາດຂ້າມຜ່ານລະດູແລ້ງ. 

ການເຮັດກະເສດສີຂຽວ
ຕັ້ງແຕ່ທີ່ໂຄງການກະເສດສີຂຽວທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1960, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ຕົວ 
ແທນອົງການສາກົນໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າພວກເຂົາສາມາດສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນໃນ 
ໂລກນີ້ໂດຍອິງໃສ່ການຕອບສະໜອງແກ່ນພັນພືດ, ການໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດ. 
ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການສະໜອງແກ່ນພັນພືດ,  
ການຄອບຄຸມເນື້ອທີ່ການກະເສດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ລະບົບການແຈກຍາຍ ແລະ ອຶ່ນໆ 
ອີກ, ແຕ່ພວກເຂົາຊໍາຜັດລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢຸດຢັ້ງຄວາມອຶດຫີວ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ບັນ 
ຫານີ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.
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ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າ

ພືດພັນຕ້ອງການນໍ້າເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່. ເນື່ອງຈາກວ່ານາຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່າໃດມັນຍິ່ງ 
ຕ້ອງການໃຊ້ນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ນາຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ມີນໍ້າພຽງພໍທີ່ຈະດໍາເນີນ 
ການຜະລິດ. ເມື່ອນໍ້າຖືກປົນເປື້ອນດ້ວຍມົນລະພິດ ແລະ ຖືກຄອບຄອງໂດຍເອກະຊົນແມ່ນ
ສິດທິໃນການໃຊ້ນໍ້າແມ່ນກໍ່ຖືກນາບຂູ່ເຊັ່ນກັນ (ເບິ່ງພາກທີ  6 ). ມັນມີຫຼາຍວິທີທີ່ີ່ຈະຈັດການ 
ດິນ ແລະ ນໍ້າເພື່ອອະນຸລັກແຫຼ່ງນ້ໍາຕ່າງໆ (ເບິ່ງພາກທີ 9 ແລະ 15), ແຕ່ວິທີການເຫຼົ່ານັ້ນຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຕົວແທນ 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ສະໜັບສະໜູນສິດທິມະນຸດໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ. 

ການສູນເສຍທີ່ດິນ

ເມື່ອເນື້ອທີ່ດິນຕ້ອງຢູ່ໃນກໍາມະສິດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ສະຫະກອນ, ນີ້ແມ່ນສາເຫດຂອງ 
ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເລື່ອງອາຫານ. ຄອບຄົວຊາວນາຜູ້ທີ່ມີດິນໜ້ອຍແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກ 
ຈາກທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຫາກິນຢູ່ໃນເມືອງ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໂຮງ 
ຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ. ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີທີ່ດິນຈະທໍາມາຫາກິນ ຫຼື ມີເງີນທີ່ຈະຊື້ອາຫານ
ທີ່ມີທາດບໍາລຸງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ປະສົບເຄາະກໍາແຫ່ງຄວາມອຶດຫີວ ແລະ 
ຂາດອາຫານ.
 ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຟາມຂະໜາດໃຫຍ່ໆ ແລະ ສະຫະກອນແມ່ນຈະປູກພືດຊະນິດ 
ດຽວ, ຈ້າງງານຄົນພຽງແຕ່ສອງສາມຄົນ, ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຊ້ປຸຍເຄມີຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຊ້ 
ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ນໍາຜົນຜະລິດໄປຂາຍຢູ່ບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກ 
ຈາກບ່ອນທີ່ຜະລິດ ຫຼື ສົ່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີອາຫານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 
ຫຼຸດລົງ, ທາດບໍາລຸງກໍ່ຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ກໍາມະກອນຮັບຈ້າງເຮັດນາມີລາຍໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, 
ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ວມຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ມີອາຫານເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບທ້ອງຖິ່ນໜ້ອຍ 
ລົງ. ນີ້ມັນຍັງທໍາລາຍປະເພນີໃນການປູກຝັງ ແລະ ດູແລດິນດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາໃນເມື່ອກ່ອນ.
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ການເຂົ້າເຖິງເງີນທຶນ	ແລະ	ຕະຫຼາດ

ເພາະການເຮັດນາແມ່ນອາໄສໂອກາດ ແລະ ລາຄາຂອງຕະຫຼາດ, ຊາວນາຈໍາເປັນຕ້ອງຢືມ 
ເງິນຈົນກວ່າເວລາເຂົາຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວ ຫຼື ຈົນກວ່າຕະຫຼາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ທະນາ 
ຄານປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ເງິນທຶນກັນຊາວນາທີ່ມີດິນໜ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໃຫ້ທຶນກັບ
ຊາວນາຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີອໍານາດ. ນີ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆຕ້ອງອຶດຫີວ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ມັນສາມາດບັງ 
ຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງອອກຈາກທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ.

ການອົບພະຍົບ

ເມື່ອຜູ້ຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທີ່ດິນ, ພວກເຂົາອາດຈະສູນເສຍຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດ
ກະສິກໍາ. ເມື່ຶອຄົນທຸກໄດ້ອອກຈາກຖິ່ນຖານບ້ານເກີດໄປຫາເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງ ກ່ອນທີ ່
ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເຮັດນາ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຄີຍສາມາດສອນລູກສອນຫຼານເຮັດ 
ນາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາຈະເສຍດິນນາແບບຖາວອນ.

ການແຜ່ລາມຂອງເຊື້ອພະຍາດ

ໂລກຕ່າງໆເຊັ່ນໂລກເອດ, ວັນນະໂລກ, ແລະ ໂລກໄຂ້ຍຸງທີ່ຂ້າຊີວິດຂອງຄົນເປັນລ້ານໆຄົນ 
ໃນທົ່ວໂລກ, ຄວາມອຶດຫີວ ແລະ ການຂາດອາຫານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ທັງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມ 
ຊົນແມ່ນກໍາລັງສູນເສຍຮຸ່ນຄົນທີ່ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການຜະລິດ. ສະນັ້ນຜົນຜະລິດຕ່າງໆກໍ່ຫຼຸດ 
ລົງເພາະຊາວນາເສຍຊີວິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆໃນການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາກໍ່ຕາຍໄປນໍາພວກ 
ເຂົາເຊັ່ນກັນ. ການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອຶດ
ຫີວ ແລະ ຂາດອາຫານທີ່ໄປພ້ອມໆກັນ, ແຕ່ມັນຍັງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນອາຫານໃນ 
ຊຸມຊົນເຊັ່ນກັນ. 

ການຂາດຄວາມຮູ້

ຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ, ຜູ້ຄົນສູນເສຍຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດກະເສດທີ່ມີມາແຕ່ດັ້ງເດີມ ແລະ ເພາະ 
ວ່າສະຖານະການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາເຊັ່ນວ່າຊຸມຊົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ, ດິນ 
ທີ່ບໍ່ມີທາດບໍາລຸງ ແລະ ອາກາດມີການປ່ຽນແປງ, ວິທີການປູກຝັງແບບເກົ່າບໍ່ສາມາດໃຊ້
ໄດ້ຜົນ. ເມື່ອຄົນເຮົາບໍ່ຈັກການເຮັດການກະເສດ, ຜົນຂອງມັນແມ່ນຄວາມອຶດຫີວ ແລະ 
ຂາດການຮັບປະກັນອາຫານ. ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາອັນທີໜຶ່ງແມ່ນຮັກສາ, ສືບຕໍ່ ແລະ ປັບ 
ປຸງຄວາມຮູ້ຜ່ານໂຮງຮຽນສອນການເຮັດນາ, ໂຄງການໃຫ້ການສຶກສາຈາກຊາວນາຫາຊາວ
ນາ, ແລະ ຂະຫຍາຍບໍລິການການກະເສດ (ເບິ່ງໜ້າ 386 ແລະ ບົດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຊັບພະ 
ຍາກອນຕ່າງໆ). 
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ຄວາມອຶດຫີວແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການຂາດອາຫານ.	
ການຂາດອາຫານແມ່ນຍ້ອນສາເຫດມາຈາກຂາດຄວາມຍຸຕິທໍາ.

ການແບ່ງປັນອາຫານແມ່ນສິດທິມະນຸດ
ຜູ້ຄົນທັງໝົດມີສິດທິໃນການໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ປອດໄພ, ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມ 
ຮັບຕາມປະເພນີ. ການແບ່ງປັນອາຫານແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນສິ່ງຈະສາມາດຕັດ 
ສິນລະບົບອາຫານຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ທຸກໆຊຸມຊົນມີການ
ຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານ. 

ເລື່ອງ:	ວາຍ	ແຄມເປສີນາ	ນາສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກ
ຄຸ້ມຄອງເລື່ອງອາຫານການກິນຂອງຕົນເອງ

ຊາວນາທີ່ມີເນື້ອທີ່ການທໍາມາຫາກິນໜ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບລາຄາທີ່ຍຸຕິທໍາເວລາຂາຍຜະລິດຕະພັນ 
ຂອງພວກເຂົາ. ເຫດຜົນອັນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນວ່າ ກົດລະບຽບຂອງການຄ້າສາກົນທີ່ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້
ແຕ່ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ນາຍທຶນທີ່ຄອບຄອງເນື້ອທີ່ດິນຫຼາຍ. ເປັນທໍາມະດາທີ່ຊາວນາບໍ່ສາມາດໄດ້ 
ຮັບລາຄາທີ່ຍຸຕິທໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນຕະຫຼາດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງກໍ່ຕາມ ເພາະວ່າການ 
ນໍາເຂົ້າຜົນຜະລິດຈາກບ່ອນອື່ນແມ່ນມີລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ. ນີ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງຂາຍຜົນຜະລິດ
ຂອງພວກເຂົາໃນລາຄາທີ່ຖືກລົງ ແລະ ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງຕິດໜີ້ຕິດສິນ, ຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກຈົນ, 
ແລະ ຄວາມອຶດຫີວ. 
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ເພື່ອເປັນການຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຊາວນາໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງໃຫ້ມີການເຄື່ອນ 
ໄຫວທີ່ມີຊື່ວ່າ ວາຍ ແຄມເປສີນາ (Via Campesina) (ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຫົນທາງແຫ່ງສັນຕິສຸກ 
ໃນພາສາສະເປນັ). ວາຍ ແຄມເປສນີາ ໄດເ້ຮັດໃຫອ້ງົການຈດັຕງ້ຂອງຊາວນາຫາຼຍໆອງົການຮວມຕວົ 
ເຂົາ້ກັນເພືອ່ເຮດັໃຫຊ້າວນາມຄີວາມສາມາດທ່ີຈະໄປຕ່ໍລອງລາຄາທີມ່ຄີວາມຍຕຸທິາໍ, ເພືອ່ຮກັສາ ດນິ 
ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ ແລະ ຍັງເປັນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍຜົນຜະລິດ. ສໍາລັບວາຍ 
ແຄມເປສີນາແລ້ວ, ການຮັບປະກັນທາງດ້ານອາຫານແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອການ 
ແບ່ງປັນອາຫານທີ່ຍຸຕິທໍາ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ຊາວນາມີສິດທີ່ຈະສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າ 
ແມ່ນອາຫານປະເພດໃດທີ່ພວກເຂົາຢາກດໍາເດີນການຜະລິດ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງຂາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ, 
ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນຜູ້ບໍລິໂພກເອງແມ່ນມີສິດທິທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການບໍລິໂພກ 
ຫຍັງ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງການຊື້ກັບໃຜ.
 ຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນ ວາຍ ແຄມເປສີນາ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ນັກການເມືອງ ແລະ ການຮ່ວມມືຕ່າງໆ 
ໃຫຕ້ອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະຫະພນັຊາວນາ.  ຢູ່ໃນຫາຼຍໆບອ່ນພວກເຂາົ 
ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຊາວນາຜູ້ທີ່ມີເນ້ືອທີ່ດິນໜ້ອຍໃຫ້ດໍາເນີນການຮ້ອງຂໍເອົາທ່ີດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຊົມໃຊ້. 
ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການແຈກຍາຍອາຫານຢ່າງມີຄວາມ
ຍຸຕິທໍາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
 ເມື່ອມີແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຄື້ນຍັກ (tsunami) ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ 
ໃນປີ 2005, ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວນາ ແລະ ຄົນຫາປາ. ວາຍ ແຄມເປສີນາ 
ພວກເຂາົໄດ້ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼອື, ແຕ່ແທນທີຈ່ະໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼອືແບບທາໍມະດາ ໂດຍການແຈກຍາຍ 
ອາຫານທີ່ຊື້ມາຈາກບ່ອນອື່ນເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ຮ່ວມງານກັບທ້ອງຖິ່ນໃນການຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງ 
ມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຈາກຜູ້ຜະລິດຂະໜາດໜ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນເອງ. ພວກເຂົາໄດ້ຍົກເອົາ 
ເປັນຫົວຂໍ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານເປັນຫົວຂໍ້ສໍາຄັນ, ເພາະວ່າຕ້ອງມີການຊັ່ງຊາລະຫວ່າງ 
ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ນໍາເຂົ້າຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ, ກໍ່ສ້າງວິທີທາງການເຮັດກະສິກໍາ 
ແບບໃໝ່ (ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຜະລິດຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຫຼື້ ການຜະລິດເປັນບໍລິສັດແບບໃຫຍ່ໂຕ) ແລະ  
ຈະເຮັດວິທີໃດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ອົງການທ້ອງຖ່ິນເຂ້ັມແຂງ (ແມ່ນບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາອິງໃສ່ແຕ່ການຊ່ວຍເຫືຼອ). 
ທີ່ໄດ້ມາຈາກ ວາຍ ແຄມເປສີນາແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງສິ່ງທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍກຍາວນານ 
ເຊັ່ນວ່າ:  ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານຄືນໃໝ່ ແລະ ການສ້າງເຮືອຫາປາໃໝ່, ເຮັດເຄື່ອງມືໃໝ່ໆໃຫ້ຊາວນາ 
ແລະ ຄົນຫາປາ, ແລະ ຟື້ນຟູດິນຄືນເພື່ອດໍາເນີນການກະເສດ. ນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ຮູ້ຈັກກຸ້ມຕົນເອງ, ວາຍ ແຄມເປສີນາ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູໄລ
ຍະສັ້ນ, ຍັງສົ່ງເສີມການແບ່ງປັນອາຫານໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ.


