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              รัฐอิสราเอลให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของแอฟริกาโดยใช้ Kibbutz Model 
 

บริษัทด้านการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของประเทศอิสราเอลได้ส่งออกรูปแบบการสร้าง 
Kibbutz Model ไปทั่วโลก โดยในปัจจุบันได้ขยายเข้าสู่กลุ่มประเทศแอฟริกา อธิ ประเทศแองโกลา และประเทศ
ไนจีเรียโดยสร้างการพัฒนาและการจ้างงานเป็นจ านวนมาก บริษัท AlefBet Planners Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทที่
ประสบความส าเร็จอย่างสูงในด้านการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของประเทศอิสราเอลที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยี 

และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาหลายปีในการสร้าง
โครงการอย่างหลายหลากรูปแบบเกี่ยวกับด้าน
เกษตรกรรม การพัฒนาชนบท สถาปัตยกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยบริษัทดังกล่าว ได้ถูกก่อตั้ งใน
ประเทศอิสราเอลในยุคการริเริ่มการก่อตั้ งชุมชน
การเกษตรหรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Kibbutzim โดย
ในปัจจุบันบริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการส่งออก 
Kibbutz Model ไปทั่วโลก 

ในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบวันประกาศอิสรภาพของรัฐอิสราเอลปีที่  69 (69 th 
Independence Day) นาย Daphna Regev ผู้จัดการด้านการท าธุรกิจและการพัฒนาของ บริษัท AlefBet 
Planners Ltd. ได้ให้ข้อมูลแก่ TPS (Tazpit Press Service) เกี่ยวกับความส าเร็จในการด าเนินโครงการของ
บริษัทโดยระบุว่ารัฐอิสราเอลมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างยากส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางเกษตรกรรม
เนื่องจากภูมิประเทศไม่มีแหล่งน้ ามากนัก พ้ืนที่ราบส าหรับการท าการเกษตรมีไม่มาก และสภาพภูมิอากาศที่ไม่
เอ้ือต่อการปลูกพืชผัก นอกจากนี้ ประเทศที่ล้อมรอบขอบชายแดนมีความขัดแย้งกับรัฐอิสราเอล ดังนั้น รัฐ
อิสราเอลจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมทางด้านระบบเกษตรกรรมเพ่ือการเติบโตทางด้านการผลิตอย่าง
ยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ าและระบบการใช้น้ าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จในภูมิภาคแบบทะเลทรายและภูมิภาคด้านชายฝั่งทะเลด้วย 
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ในปัจจุบัน รัฐอิสราเอลถือได้ว่าเป็นประเทศผู้น าของโลกในด้าน
การชลประทานแบบน้ าหยด (drip irrigation) ซึ่งเป็นระบบการ
บริหารจัดการน้ าที่มีการใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า และช่วย
รักษาแหล่งน้ า นอกจากนี้ มีการใช้เรือนกระจกหรือเต้นท์ในการ
ปลูกต้นไม้และพืชต่างๆ โดยมีระบบการควบคุมความชื้นและ
อุณหภูมิอย่างเหมาะสม ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี
ในด้านดังกล่าวของรัฐอิสราเอล จะสามารถใช้ประโยชน์กับ        
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีการส่งผู้แทนจากประเทศดังกล่าวมา
ศึกษาดูงานและเรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีฯ เพ่ือให้สามารถปรับ
ใช้ได้กับประเทศของตนต่อไป 

ในประเทศแองโกลา บริษัท AlefBet Planners Ltd. ได้ก่อตั้ง
ชุมชนหมู่บ้านแบบ Kibbutz ประมาณ 12 แห่ง ซึ่งประกอบไป
ด้วย เขตพ้ืนที่อยู่อาศัย และเขตการท าเกษตรกรรมส าหรับแต่ละ
ครัวเรือน และได้มีการจัดสร้างศูนย์โลจิสติกส์ในชุมชนหมู่บ้านและ
การสนับสนุนด้านการท าการตลาดส าหรับผลผลิตทางการเกษตร
ดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่
ภูมิภาคดังกล่าวภายใต้โครงการของบริษัทฯ ได้สร้างงานให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นจ านวนมากอีกด้วย 

ในประเทศไนจีเรีย ประกอบไปด้วยชุมชนหมู่บ้านแบบ Kibbutz 
จ านวน 3 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 50,000 แฮคเตอร์ โดย
ในแต่ละหมู่บ้านจะประกอบด้วยครัวเรือนจ านวน 100 ครัวเรือน 
มีพ้ืนที่เลี้ยงไก่ เรือนกระจกปลูกพืช และพ้ืนที่ท าฟาร์ม ทั้งนี้ มี
ศูนย์บริการ ศูนย์ด้านน้ าและพลังงาน และพ้ืนที่สันทนาการตั้งอยู่
ในใจกลางพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งดังกล่าว  
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จะใช้ศูนย์บริการใหญ่ของชุมชน โรงเรียน คลินิกแพทย์ และศูนย์สุขภาพร่วมกัน  
  โครงการแต่ละแห่งเป็นการสร้างแบบเฉพาะ (tailor-made) เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่และปัจจัยประกอบในด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าว อธิ สภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิ สภาพพ้ืนดิน และระดับปริมาณและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งวัฒนธรรมและ
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นที่แน่ชัดว่าบริษัทฯ ได้ช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่บ้านโดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมของรัฐอิสราเอล และต่อขยายเป็นการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป    

 
แหล่งข้อมูลจาก : Ynetnews newspaper 05/05/2560  
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