
โครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนาท่ีดิน  
6 Green Agriculture City Model 

หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พยายาม นําร่อง 6 จังหวัดเป้าหมายผลักดันโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
(Green Agriculture City) ในปี 2557 ดังนั้นทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จึงพยายามเปิดพ้ืนท่ีศึกษา เปิด
เวทีสัมมนาขับเคลื่อนโครงการระหว่าง มกราคม - กุมภาพันธ์นี้  เพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยชู 3 หัวใจสําคัญสู่การเป็นเมืองเกษตรสีเขียว คือ พัฒนาพ้ืนท่ี พัฒนาสินค้า และ
พัฒนาคน อย่างบูรณาการครบทุกภาคส่วน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 
เป็นโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรฯ ท่ีสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศ ของรัฐบาลซ่ึงเน้นให้ความสําคัญกับการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการ
บริโภค และมีการคัดเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายจากจังหวัดท่ีมีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร
เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ ราชบุรี จันทบุรี และ พัทลุง โดย
เป็นตัวแทนของจังหวัดต้นแบบในแต่ละภาค ของประเทศ เพ่ือผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว และพัฒนา
เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยได้กําหนด การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟังการชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ 2557 จากเจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ ของกระทรวงเกษตรฯ ท้ังส่วนกลาง
และจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดนั้น ๆ เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ัง
เกษตรกร และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีเข้าร่วม 

สาระสําคัญของ 6 จังหวัดต้นแบบ ต้องร่วมกันกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว โดยอาจจะ
มีขอบเขตระดับอําเภอหรือระดับตําบลก็ได้ ตามแต่ศักยภาพท่ีสามารถจะขับเคลื่อนให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอย่าง
เป็นรูปธรรมเต็มพ้ืนท่ี และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรท่ีดี 
เหมาะสม (Good Agricultural Practice) ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรท้ังพ้ืนท่ีการผลิต
และแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว 
(Green and Cool Agricultural Economy) เช่น การนําของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงาน
ชีวมวล หรือ ไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) รวมถึง
กํากับดูแลโรงงานการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (Good Manufacturing Practice) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความร่วมมือกับจังหวัดและภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนคํานึงถึงความต้องการของตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Agriculture Eco-products) 

อย่างไรก็ตาม หัวใจสําคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ประการแรก คือ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ประการท่ี
สอง คือการพัฒนาตัวสินค้าให้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีการ
นําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และประการสุดท้าย คือการพัฒนาคน ให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ สามารถทําการผลิต และอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีได้อย่าง
ยั่งยืน 

ท้ังนี้ จะเน้นผลิต ระดับต้นน้ําให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ส่วนระดับกลางน้ํา และปลาย
น้ํา ได้แก่ การแปรรูป การกําจัดของเสียโดยนําไปเป็นพลังงานทดแทน ดําเนินการให้เกิดร้าน Q Shop,  
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Q restaurant รวมท้ังการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงต้องอาศัยการบูรณาการจากภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน และท่ีสําคัญ คือ เกษตรกร
จะต้องมีความเข้าใจ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีให้การสนับสนุน และร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ของตนเองให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงคาดว่า ประชาชนใน 6 จังหวัดต้นแบบ ให้ความเห็นชอบและเข้าใจกรอบ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาโครงการฯ โดยมุ่งหวังให้จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดเมืองเกษตรสีเขียวนําร่องอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาท่ีดิน ให้ความสําคัญการดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ีโดยเน้น การทําตัวชี้วัดเบ้ืองต้น
(Green Agriculture Primary index) ในสองมิติ คือท้ังทางบวก (Green Agric-City) และทางลบ (Gray 
Agric-City) ในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือ คอยติดตาม ตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์การดําเนินการของทุกภาคส่วน 
โดยพยายามลดความซํ้าซ้อน และจัดลําดับความสําคัญ งานของทุกหน่วยในกระทรวงเกษตรฯ ท่ีไปมีส่วนร่วม
ใน 6 พ้ืนท่ีต้นแบบ โดยเน้นประชาชนและผู้มาเยือน ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อกิจกรรมของกระทรวง
เกษตรฯ เป็นศูนย์กลาง ในการกําหนดตัวชี้วัดเบ้ืองต้น 

นอกจากนี้กรมพัฒนาท่ีดิน จะดําเนินการประสานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีไปท่ีจังหวัดโดยตรงและจะคอยเป็น
ผู้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลงฐานข้อมูลให้มาอยู่ในรูปข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี
โดยมุ่งเน้น การรายงานสถานการณ์ท่ีแท้จริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ช่วย
อธิบายความเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมาส ซ่ึงเม่ือเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบปี พ้ืนท่ีตัวแทน 
6 พ้ืนท่ีต้นแบบ จะสามารถเห็นถึงพัฒนาการของการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะได้ประโยชน์ใน
การดําเนินยุทธศาสตร์ ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยฉพาะโครงการ Green Agriculture City ซ่ึงได้
ถูกตัดความซํ้าซ้อนจากโครงการอ่ืนอย่างเด่นชัด โดยกรมพัฒนาท่ีดินจะเป็นผู้ กระชับข้อมูลให้มีความทันสมัย 
และอยู่ในรูป digital บน website ของจังหวัด และกระทรวงเกษตรฯ 

จากหลักคิดเบ้ืองต้นในเรื่องเมืองเกษตรสีเขียว การท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรฯ เสนอร่าง
แผนงบประมาณ ท้ังสิ้น 13 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมวิชาการ
เกษตร (วก.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(มกอช.) กรมการข้าว (กข.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
กรมหม่อนไหม (กมม.) และกรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) กรมพัฒนาท่ีดินเข้าไปเก่ียวข้องในสองมิติ ท้ังพ้ืนท่ีต้นน้ํา 
การปรับปรุงท่ีดิน และพ้ืนท่ีกลางน้ําด้าน footprint ของวัสดุปรับปรุงดิน จากแนวคิดเดิมท่ีวางไว้จะทําให้ ทุก
หน่วยงานพยายามจะขับเคลื่อนให้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ประเด็นหลักคือ จะเริ่มกันอย่างไร และจะเชื่อมโยง
กันอย่างไร เพ่ือมิให้เกิดความซํ้าซ้อน และต่างกรมต่างทําต่างหลากหลายแนวคิด ดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดินมี
แนวทางโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นเครื่องมือยึดโยงให้ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ สามารถนําเอา
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเบ้ืองต้นท่ีสําคัญจัดเข้ามาเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็น
เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีในภาพรวม โดยเริ่มต้นจากข้อมูลกายภาพด้านดิน น้ํา ป่าไม้ การใช้ประโยชน์
ท่ีดินทางการเกษตร พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร พ้ืนท่ีหมอกควันไฟข้ามแดน พ้ืนท่ีดินท่ีมีปัญหา พ้ืนท่ีท่ีอาจ
ปนเป้ือนสารเคมีหรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโลหะหนักท้ังจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง
จําเป็นต้องใช้แผนท่ีผังเมืองของท้ัง 6 จังหวัดพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับแผนพัฒนาจังหวัด การดําเนินการ
ดังกล่าวต้องทําไปพร้อมกับวิธีติดป้ายสัญลักษณ์พ้ืนท่ีสีเขียว 1 - 5 คล้ายติดฉลากพลังงานประหยัดไฟฟ้าใน
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อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟเบอร์ 5 มีการถ่วงน้ําหนักให้คะแนนในแต่ละหน่วยงานและต้องต้ังทีมทํางานให้มีความเป็น
เอกภาพโดยเริ่มจากงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินก่อนและค่อยแผ่แนวคิดเชื่อมโยงไปในทุกหน่วยงาน หากทุก
หน่วยงานมีทิศทางเดียวกันและค่อยเริ่มไปพร้อมกัน ก็จะทําให้งานท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรฯ เริ่มเห็นเป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน 

จากหลักแนวคิดด้ังเดิมอาจกล่าวได้ว่าการทําพ้ืนท่ีเมืองเกษตรสีเขียวให้สําเร็จคงต้องพิจารณาทางด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ คือ การเกษตรท่ีให้ความสําคัญกับการปฏิบัติและเทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินและมี
ความหลากหลาย มีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกัน เพ่ิมผลประโยชน์ตอบแทนต่อ
เกษตรกร ปรับปรุงระบบนิเวศ และลดของเสีย และความไม่มีประสิทธิภาพในห่วงโซอาหาร เทคนิคการผลิต
ข้ึนอยู่กับวิธีทางธรรมชาติในการบริหารจัดการโรคพืชและสัตว์ วัชพืช แหล่งอินทรียวัตถุของปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ 
อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีทําให้เกิดการใช้ปุ๋ย/สารเคมี/ฮอร์โมนในการควบคุมศัตรูพืชและ
โรคสัตว์อย่างมีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพสูงได้ด้วย 

1. แนวคิดทางด้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming Approach) 
2. แนวคิดทางด้านการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice) 
3. แนวคิดด้านการค้าทางการเกษตรท่ีเป็นธรรม (Fair Trade) 
4. แนวคิดเกษตรนิเวศวิทยา (Ecological Agriculture) 
5. แนวคิดเกษตรเชิงอนุรักษ์ (Conservation Agriculture) 
6. แนวคิดการลดผลกระทบภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง (Global 

Warming Impact by Extreme of Climate Change) 

 

 



 4 

Organic Farming 
strategy

Organic product
Extend Market

Strategic planning for Organic farming in Thailand

Competitive 
Agriculture

Sustainable 
Agriculture

Networking
Techno.
transfer

Develop.
Agri-inputs

Value added

Develop
Marketing

Farmer
Leaders

Farmer
Trainers

Conversion
zoning

C2C

50%
Chemical
Reducing

Land 
Improvement
Envi. protection

R&D 
Organic
Product
New packaging

C2C=Conventional practice to Conversion zoning

 

จากสถิติการนําเข้าสารพิษทางการเกษตรโดยสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
พบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรในประเทศไทยถือว่าอยู่ในข้ันรุนแรง สัดส่วนการใช้
สารเคมีท่ีใช้ในนาข้าวเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยในปี 2555 มีอัตราการนําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากปี 2554 
สําหรับการใช้สารเคมีในนาข้าวมี 2 ส่วน คือใช้ในนาข้าว และใช้เพ่ือเก็บสต๊อกข้าว นอกจากนี้ยังพบว่าต้นทุน
ในการทํานาปรังเพ่ิมข้ึนจากท่ีไม่ควรเกิน 300 - 500 บาทต่อไร่ แต่กลับพบว่ามีการใช้ต้นทุนสูงถึง 1,500 บาท
ต่อไร่ การใช้สารเคมีจํานวนมากส่งผลกระทบท้ังต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค โดยจากการตรวจการ
ปนเป้ือนของสารเคมีในเลือดของเกษตรกรพบว่า มีเกษตรกรถึงร้อยละ 32 ท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมีใน
เลือดระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยปี 2555 

ประเทศไทยนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท้ังหมด 134,377 ตัน คิดเป็นเนื้อสารสําคัญ 70,156 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 19,357 ล้านบาท และในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2556 มีปริมาณนําเข้าสารเคมี 96,793 ตัน คิด
เป็นเนื้อสารสําคัญ 49,139 ตัน คิดเป็นมูลค่า 13,229 ล้านบาท มีการคาดการณ์ว่า สารเคมีเหล่านี้กว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ถูกใช้ในนาข้าวภายในประเทศผ่านช่องทางการจําหน่ายร้านวัสดุทางการเกษตรท่ีกระจายอยู่ทุก
อําเภอ 
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ตารางแสดงการนําเข้าสารพิษท่ีใช้ทางการเกษตร 2548 - 2556 

ปี 2556 

ปัจจัย 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

(ครึ่งปี) 

ปริมาณ (ตัน) 75,473 95,763 116,323 109,908 62,383 117,699 164,383 134,377 96,793 

สารสําคัญ (ตัน) 44,696 55,539 67,895 62,871 36,945 69,869 87,619 70,156 49,139 

ราคา (ล้านบาท) 10,531 12,809 15,026 19,182 9,376 17,925 22,044 19,357 13,229 

ท่ีมา : สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

การนําเข้าสารพิษทางการเกษตร ผลตรวจเลือดของเกษตรกร ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีเสียหาย 
จึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสําคัญอย่างมากต่อแนวทางท่ีจะทําพ้ืนท่ีเกษตรสีเขียวเกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นระยะแรกต้องทําให้ทุกหน่วยงานมีทิศทางท่ีชัดเจนและรูปแบบของ
การประเมินต้องสามารถทําให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้การกําหนด พ้ืนท่ีเกษตรสีเขียวมีความชัดเจน การ
นําเข้าสารพิษท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากับตอกย้ําการลดลงของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ 

พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 0.14 ล้านไร่ ในปี 2549 เหลือ 0.12 และ 
0.11 ล้านไร่ ในปี 2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับปี 2552 ไทยมีพ้ืนท่ีทํา การเกษตรอินทรีย์ท้ังกลุ่ม
พืชผัก ประมง ปศุสัตว์รวมท้ังสิ้น 118,091 ไร่ ท้ังนี้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ตั้งเป้าวางยุทธศาสตร์การเพ่ิม
พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์อีกร้อยละ 40 เป็น 200,000 ไร่ ภายในปี 2554 - 2555 สําหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีมี
สัดส่วนการผลิตมากคือ ข้าว โดยมีสัดส่วน กว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รองลงมาคือ พืชผัก
เช่น ผลไม้หน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลสลัด กล้วยหอม เครื่องเทศและสมุนไพรต่าง ๆ 
เป็นต้น 

อย่างไรผู้ตาม การทําเกษตรอินทรีย์จะทําให้ระบบนิเวศได้รับการฟ้ืนฟู สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต 
และต่อต้านจากโรคร้ายได้ ดังนั้นผู้บริโภคท่ีให้ความสนใจในสุขภาพ จึงได้เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ท้ังในรูปของสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างไรก็ดี หากภาครัฐและเอกชนสามารถ
รวมตัวกันได้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และทําความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน จะสามารถสร้างความเชื่อม่ันให้
ไทยเป็นครัวของโลกได้ท้ังนี้ จากผลการศึกษาเกษตรอินทรีย์โลก ระบุว่า มีเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลก 
1.8 ล้านคน มีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ และพ้ืนท่ีระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ รวมกันราว 232.5 ล้านไร่ โดย
ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์มากท่ีสุด คือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา และจีน แต่ประเทศท่ีมี
ประชากรทําเกษตรอินทรีย์มากท่ีสุดกลับเป็นอินเดีย ยูกันดา และเม็กซิโก ขณะท่ีด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์
โลก ปี 54 มียอดจําหน่ายรวม 1.88 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.62 เม่ือเทียบกับปี 53 โดยสหรัฐอเมริกา
เป็นตลาดใหญ่ท่ีสุด สําหรับในเอเชีย มีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ 23 ล้านไร่ โดยจีนมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
อินเดีย และไทยอยู่อันดับ 7 ซ่ึงตลาดในเอเชียนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีตลาดสําคัญอยู่ท่ีจีน ญ่ีปุ่น 
และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ 2.2 แสนไร่ มีประชากรท่ีทําเกษตรอินทรีย์ราว 7,000 
คน สร้างผลผลิต 80,000 ตันต่อปี มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 4,000 ล้านบาท โดยตลาดส่งออกสําคัญของไทย 
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คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ โดยไทยวางเป้าหมายขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ให้ได้ร้อยละ 20 
ภายในปี 56 เป็น 3.7 แสนไร่ โดยเฉพาะพืชไร่อินทรีย์ท่ีจะมีอัตราการขยายตัวมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลฯ ได้มีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนตามแนวทางสร้างความ
ม่ันคงทางอาหารให้ครอบครัว ชุมชนท้องถ่ิน จนถึงระดับชาติ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีหลักว่า
ต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมแต่ละพ้ืนท่ี ดังนั้นเพ่ือให้เกิดรูปธรรม ขณะนี้ภาครัฐได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพ่ือกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
เกษตรกร จนจัดทําเป็นยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556 - 2559 แล้ว 

ตาราง แสดงพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทย พ.ศ. 2541 - 2551      หน่วย: ไร่ 

ปี พ.ศ. ข้าว พืชไร่ ผัก ผลไม้ อ่ืน ๆ รวม 
2541 6,281.41 - - 6,281.41 
2542 5,510.13 - - 5,510.13 
2543 7,005.26 3,518.75 - 10,524.01 
2544 9,900.50 3,518.75 - 13,419.25 
2545 32,841.27 22,382.30 768.75 55,992.32 
2546 46,719.33 22,260.64 768.75 69,748.72 
2547 52,182.75 7,859.79 13,283.60 12,777.00 768.75 86,871.89 
2548 108,302.02 6,731.20 14,844.76 4,995.35 761.00 135,634.33 
2549 113,213.04 6,546.65 15,121.21 4,981.83 1,077.25 140,939.98 
2550 77,005.03 10,103.64 16,503.19 15,907.20 203.75 119,722.81 
2551 70,486.67 11,791.13 13,820.39 8,368.92 1,500.00 105,967.10 
2552* 89,378 28,713 118,091 

ท่ีมา: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท 2552 
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การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) หมายถึง แนวทาง
ในการทําการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน
และกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิด
ความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกําหนดโดยองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

หลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี คือ แนวทางในการทําการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรง
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและ
ผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกําหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ
พืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ท่ีมุ่งให้เกิดกระบวนการ
ผลิตท่ีได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อกําหนด
เรื่อง แหล่งน้ํา พ้ืนท่ีปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนย้ายผลิตผลภายในแปลง 
การบันทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลคุณภาพ และ
การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
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การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับปศุสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมปศุสัตว์ 
เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับสัตว์ (GAP สําหรับสัตว์) มาใช้ เพ่ือยกระดับการเลี้ยงสัตว์
ในประเทศไทย และเพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้บริโภคอาหารท่ีได้จากสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับสัตว์น้ํา (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมประมง 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ํา (GAP สําหรับสัตว์น้ํา) เป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรฐานและหลักเกณฑ์สําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง 

สําหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ
ตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (GAP) โดยได้กําหนด
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน ซ่ึงเป็นไปตามหลักการท่ีสอดคล้องกับ GAP ตามหลักการสากล 
เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศ รวมท้ังได้จัดทําคู่มือการเพาะปลูกพืชตามหลัก 
GAP สําหรับพืชท่ีสําคัญของไทยจํานวน 27 ชนิด ประกอบด้วย ผลไม้ ทุเรียน ลําไย สับปะรด ส้มโอ มะม่วง 
และส้มเขียวหวาน พืชผัก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง คะน้า หอมหัวใหญ่ กะหล่ําปลี พริก ถ่ัวฝักยาว ถ่ัวลันเตา 
ผักกาดขาวปลี ข้าวโพดฝักอ่อน หัวหอมปลี และหอมแดง ไม้ดอก กล้วยไม้ตัดดอก และปทุมมา พืชอ่ืน ๆ 
กาแฟโรบัสต้า มันสําปะหลัง และยางพารา การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตรได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. กระบวนการผลิตท่ีได้ผลิตผลปลอดภัย 
2. กระบวนการท่ีได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจากศัตรูพืช 
3. กระบวนการผลิตท่ีได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภค 

การนําหลักการหรือแนวทางเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ พ้ืนท่ีของ GAP มาผนวกรวมกันน่าจะสามารถ
ตีความให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนท่ี เมืองเกษตรสีเขียวโดยพิจารณาควบคู่ไปกับพ้ืนท่ีท่ีต้องทํา EIA ท่ีอาจ
ก่อมลพิษให้กับชุมชนซ่ึงนิยามว่าเป็นพ้ืนท่ีสีเทา Gray Zone โดยการกําหนดเขตเมืองเกษตรสีเขียวจะพยายาม
ไม่เข้าไปในเขตอุตสหกรรมดังกล่าวมากนัก จะได้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ายสุดแล้วการกําหนดแนวทาง
ร่วมกันท้ัง 13 กรม ในกระทรวงเกษตรฯ ต้องมีจุดร่วมเชิงพ้ืนท่ี และจําเป็นต้องหา Key to success ร่วมกัน
ในเบ้ืองต้นก่อนเพ่ือขจัดความซํ้าซ้อนและกระจัดกระจายของ พรหมแดนแห่งความรู้ท่ีทุกหน่วยงานพยายามใช้
กิจกรรมท่ีมีอยู่เป็นตัวขับเคลื่อน เมืองเกษตรสีเขียวให้เดินไปข้างหน้า โดยจะขอแบ่งตามโครงสร้างของ
กระทรวงเกษตรฯ เป็น กลุ่มภารกิจ 
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                แผนที่แสดงปริมาณคาร์บอนในดินประเทศไทย             แผนที่แสดงปริมาณอินทรียวัตถุในดินประเทศไทย 
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  แผนที่แสดงปริมาณไนโตรเจนในดินประเทศไทย        แผนที่แสดงปริมาณฟอสฟอรัสในดินประเทศไทย     แผนที่แสดงปริมาณโพแทสเซียมในดินประเทศไทย 
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   แผนที่แสดงจุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2553          แผนที่แสดงจุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2554      แผนที่แสดงจุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2555 
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Key to success for Green Agricultural city primary index 

สิ่งสําคัญท่ีทําให้การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวประสบผลสําเร็จ โดยสร้างดัชนีข้ันพ้ืนฐานเป็นตัวชี้วัด ท่ี
ซ่ึงจะสามารถขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ให้สอดประสานในทุกองค์กร ท้ังภายในและภายนอก คือ
ความร่วมมือท่ีจะตกลงการก้าวเดินไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกันโดยการใช้การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเป็เครื่องมือ 
ในการเชื่อมตัวในทุกภาคส่วน 

ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน แสดงในรูปขอบเขตจังหวัด กันพ้ืนท่ีสีเทา (Gray Zone) ซ่ึงเป็นเขตอุสาหกรรมท่ี
เป็น point source ออกจากเขตเกษตรสีเขียวท่ีจะต้องให้ความสําคัญในการจัดจําแนกเป็น เขียวอ่อน ๆ ถึง
เขียวเข้ม อีก 4 กลุ่มโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยประมวลผลจากข้อมูลด้าน เกษตรอินทรีย์ GAP 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณคาร์บอนในดิน ธาตุอาหารพืชในดิน (N, P และ K) ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน การปรับปรุงบํารุงดิน สภาพภูมิประเทศ (DEM และ slope) soil erosion ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา การ
ตรวจวัดการปนเป้ือนของสารพิษในดิน การเผาในป่าและพ้ืนท่ีเกษตรทําให้เกิดหมอกและควันข้ามแดน โดย
การจัดจําแนกออกเป็น 5 ระดับ 

น้ํา กรมชลประทาน แสดงข้อมูลท้ังปริมาณและคุณภาพของน้ําในแต่ละ Sub watershed ของท้ัง 6 
จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว โดยการจัดจําแนกออกเป็น 5 ระดับ 

อาหาร ยา และเครื่องนุ่งห่ม กรมวิชาการเกษตร กรมข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม 
และ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แสดงข้อมูลผลผลิตจากพืชและสัตว์ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยการจัดจําแนกออกเป็น 5 ระดับ 

อากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนข้อมูลทุติยภูมิท่ีเผยแพร่เรื่องคุณภาพ
อากาศท้ังดีและไม่ดีเพ่ือจะนํามาประมวลผลร่วมกัน ท้ัง 6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว โดยการจัดจําแนก
ออกเป็น 5 ระดับ 

โรคภัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนข้อมูลทุติยภูมิท่ีเผยแพร่เรื่องคุณภาพของสุขภาพของ
เกษตรกรและประชาชนในเขตเมืองเก่ียวกับผลตรวจเลือด โดยแบ่งเป็นประเภทของโรคต่าง ๆ เพ่ือดูการแพร่
ระบาดท้ังในเขตเกษตรและเขตเมือง เบ้ืองต้นพิจารณาการปนเป้ือนสารพิษท่ีเลือดของเกษตรกรแดน โดยการ
จัดจําแนกออกเป็น 5 ระดับ 
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วัตถุประสงค์ 
1. สร้างตัวชี้วัดพ้ืนฐานของ Green Agriculture City 
2. รวบรวมฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท้ังด้านบวกและลบใน 6 Green Agriculture City 
3. ประสานฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีภายในกรมต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ท่ีดําเนินการเรื่อง Green 

Agriculture City และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก 12 กระทรวงหลัก ท่ีมีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
การขับเคลื่อน 

4. เชื่อมโยงและแปลงฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีทันสมัย ให้แก่จังหวัดโดยตรง 

ระยะเวลา 
ระยะท่ี1  8 เดือน ก.พ. 2557 – ก.ย. 2557 
ระยะท่ี2  ปีงบประมาณ 2558 12 เดือน 
ระยะท่ี3  ปีงบประมาณ 2559 12 เดือน 

งบประมาณ การใช้ Seed money กระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานในแต่ละปีเพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อน 
ในเบ้ืองต้นหากทุกหน่วยงานดําเนินการไปพร้อมกันก็จะยิ่งทําให้งานสําคัญของกระทรวงเกษตรฯ 

ดําเนินการได้ 
ระยะท่ี 1    3 ล้านบาท ระยะเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานและสร้างตัวชี้วัดภายในกระทรวงเกษตรฯ 
ระยะท่ี 2   60 ล้านบาท ระยะคัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรสีเขียวร่วมกันท้ัง 7 กระทรวงฯ 
ระยะท่ี 3  180 ล้านบาท ระยะชวนคนมาเยี่ยม มาเท่ียว มาชมเมืองเกษตรสีเขียว 12 กระทรวงฯ 

วิธีการดําเนินการ 
1. มอบหมายให้ สวจ. เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการโดยยกร่างคณะทํางานโดยมี ผอ.สวจ. เป็น

ประธาน 

2. รวบรวมฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีทันสมัยท่ีสุดภายในกรมฯ ให้เป็นเอกภาพ ข้อมูลชุดดิน กลุ่มชุดดิน 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรของพืชหลัก ภาพถ่ายทางอากาศสี และ DEM 
ข้อมูลทางเคมีและกายภาพของดิน ข้อมูลด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา ดินท่ีมีปัญหา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังการ
ปรับปรุงบํารุงดินและเกษตรอินทรีย์ ในรูป digital และ text ในมาตราส่วน 1:50,000 หรือ 1:4,000 (ภายใน 
10 วัน) หากเป็น shape file ของแผนท่ีใด ๆ ให้บ่งชี้ถึงทฤษฏีและวิธีการได้มาของแผนท่ี 

3. รวบรวมงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องใน 6 Green Agriculture City ภายในกระทรวงเกษตรฯ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย หน่วยงานหลัก 13 หน่วยงานในเบ้ืองต้น และภายนอกกระทรงเกษตรฯ อาทิ กรมผังเมือง 
กรมควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมพลังงานทดแทน กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น 

4. สกัดความซํ้าซ้อนของงาน และหาแนวทางซ่ึงเป็นวิธีคิดท่ีเป็น มาตรฐานสากลในการ กําหนดเมือง
เกษตรสีเขียวให้เป็นทิศทางเดียวกันท้ังกระทรวงฯ ไม่ใช่ต่างคนต่างทํา โดยใช้ Area Approach เป็นแนวทาง
หลักและใช้ การวิเคราะห์ด้วย Analytical Hierarchy Process (AHP) เป็นเครื่องมือขจัดความซํ้าซ้อนของ
งานท่ีมีชั้นข้อมูลจํานวนมากจากหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ให้กระชับและตรงประเด็นมากข้ึน การ 
วิเคราะห์การตัดสินใจด้วย AHP มี 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
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4.1 กําหนดทางเลือก ในแต่ละปัญหาจะมีทางเลือกในการแก้ไขท่ีหลากหลาย ในข้ันตอนนี้ 
ให้กําหนดทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 

4.2 ระบุระดับของเกณฑ์์ตํ่าสุด (Threshold Level) ท่ีต้องการของแต่ละทางเลือก 

4.3 คัดเลือกทางเลือกเบ้ืองต้นจากทางเลือกท่ีกําหนดในข้ันท่ี 1 โดยตรวจสอบกับเกณฑ์์
ตํ่าสุด ถ้าทางเลือกใดตํ่ากว่าเกณฑ์ ให้คัดออก 

4.4 ระบุเกณฑ์ (Criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (Sub criteria) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกใน 4.3 

4.5 สร้างลําดับชั้นของการตัดสินใจ (Develop Decision Hierarchy) จากทางเลือกและ
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดยอย่างน้อยจะมี 3 ลําดับชั้น คือ เป้าหมาย (Goal), เกณฑ์ 
(Criteria) และ ทางเลือก (Alternatives) 

4.6 เปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่ แล้วจึงเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ทีละ
เกณฑ์ จนครบทุกเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบทางเลือกนั้นจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมาณ 
หรือคุณภาพ 

4.7 คํานวณลําดับความสําคัญของทางเลือก โดยการนําค่าน้ําหนัก (Weight) ของแต่ละ
ทางเลือกในแต่ละเกณฑ์ คูณกับค่าน้ําหนักของเกณฑ์ แล้วหาผลรวม ถ้าเรียงลําดับ 
ผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกตามคะแนนจากมากไปน้อย ทางเลือกท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด
จะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

4.8 วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเลือกจากข้อ 
4.7 จําเป็นต้องวิเคราะห์ความอ่อนไหวอันเกิดจากความไม่แน่นอนของข้อมูลท่ีใช้ในการ 
ตัดสินใจถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักหรือความสําคัญของเกณฑ์แล้ว ทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดจะยังคงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ ถ้าเป็นจะทําให้เกิดความม่ันใจท่ีเลือก
ทางเลือกนั้น 

5. ทําเส้นทางโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นเสมือนทางเชื่อมต่องานของทุกหน่วยงานให้เข้ามาอยู่ภายใต้การ
ขับเคลื่อนเชิงพ้ืนท่ี โดยกรมพัฒนาท่ีดินจะเป็นผู้ Modulator ให้แก่กระทรวงเกษตรฯ เพ่ือขับเคลื่อนงาน 
Green Agriculture Cityเชิงพ้ืนท่ีให้คู่ขนานไปกับจังหวัดต้นแบบ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันภายในและภายนอกกระทรวงฯ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

7. พัฒนา Website ของกรมพัฒนาท่ีดินให้เชื่อมต่อโดยตรงต่อจังหวัดและกระทรวงเกษตรฯ เพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน Green Agriculture City ให้แก่กระทรวงเกษตรฯ 
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ตารางแสดง ตัวแปรเมืองเกษตรสีเขียวท่ีกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางไว้ 

ขอบเขตหลัก มิติท่ีพิจารณา หัวข้อท่ีสําคัญ 
อาหาร และการ
การเกษตร 

การเกษตรและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองเกษตรสเีขียว 
- การติดตามประเมินผล และสรุป 

 ปศุสัตว์และสัตว์นํ้า - ฐานข้อมูลปศุสัตว์ และประมง 
 ตลาดท่ีซื้อขายอาหาร - ตรวจสอบย้อนกลับระดับไร่นา – แหล่งเงินทุนปรับเปลี่ยน - ข้ึน

ทะเบียนโรงงานแปรรูป 
- จัดทํา footprint ในสินค้าเกษตร – ตรวจสอบย้อนกลับ -  แหล่งเงินทุน
ปรับเปลีย่น 

- จัดตั้งร้าน Q shop - สร้างตลาดต่างประเทศ+AEC - ส่งเสรมิท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

 Food loss and Waste - ปรับปรุงฟาร์มให้รองรบั Biomass/Zero waste 
- ปรับปรุงโรงงานให้รองรับ Biomass/Zero waste 

Natural 
resources  
management 

Soil and Water - บริหารจัดการนํ้าเพ่ือเกษตร – พัฒนาและปรับปรุงดิน - ข้อมูลชุดดิน 
กลุ่มชุดดิน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย – ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรของพืชหลัก - 
ภาพถ่ายทางอากาศสี และ DEM 

- ข้อมูลทางเคมีและกายภาพของดิน - ข้อมูลด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า ดินท่ี
มีปัญหา 

- งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังการปรับปรุงบํารุงดินและเกษตรอินทรีย์ ในรูป 
digital และ text ในมาตราส่วน 1:50,000 หรือ 1:4,000 

 Land tenure การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 Energy - ส่งเสริมการจัดการของเสยีเป็นพลังงานจากสถานประกอบการสู่การ

สร้างโรงไฟฟ้า 1 ตําบล 
 Forest and trees - พ้ืนท่ีป่าไม้ 
Socio-
economic 
and health 
factors 

Hunger and malnutrition  

 Shifting diets and health - ตรวจสุขภาพเกษตรกร 
- ตรวจสุขภาพเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 Food safety and street 
food 

- ส่งเสริมการใช้สารเคมีในการเกษตรและปุ๋ย รวมถึงเครื่องจักรกลเกษตร
ท่ีถูกต้อง 

- ฝึกอบรมเกษตรกร GAP 
- ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP โดยสนับสนุนภาคเอกชน 
- ฝึกอบรม GMP และการผลติสินค้าเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ตรวจรับรองการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- จัดทํา GPP เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 Migration and labor - จัดทําทะเบียนเกษตรกร 

ท่ีมา ดัดแปลงจาก : FAO (2011) Food for the Cities - Multidisciplinary Initiative 
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ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย เริ่มต้นเดือน มีนาคม 2557 สิ้นสุดเดือน กันยายน 2557 
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ 2557 
เดือน ขั้นตอนการทํางาน 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
1. รวบรวมข้อมลู

และตรวจสอบ
เอกสาร 

                            

2. คัดเลือกพ้ืนท่ี                             
3. ประชุม

คณะทํางาน, 
เกษตรกร, 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

                            

4.สํารวจข้อมลู
ภาคสนามและ
สอบถามข้อมูล
เกษตรกร 2 ด้าน 
(การใช้ประโยชน์
ท่ีดินและ
ผลกระทบทาง
สุขภาพของตัว
เกษตรกร) 

                            

- เชียงใหม ่                             
- พัทลุง                             
- หนองคาย                             
- ศรีษะเกษ                             
- ราชบุร ี                             
- จันทบุร ี                             
5. วิเคราะห์ผลการ

ทดลองและข้อมลู
ทางสถิติ 

                            

6. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

                            

7. สรุปผลการศึกษา                             
8. จัดทํารายงาน                             
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งบประมาณของโครงการวิจัย 

รายการ จํานวนเงิน 
1. งบบุคลากร - 

- จ้างเหมานักวิจัย ระดับปริญญาโท 3 คน คนละ 13,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
(13,000 x 12 x 3) 

468,000 

- จ้างเหมานักวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 คน คนละ 11,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
(11,000 x 12 x 3) 

396,000 

2. งบดําเนินการ  
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

2.1.1 ค่าตอบแทน 
- ค่าจัดประชุมในส่วนกลางและ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 

ราชบุรี พัทลุง จันทบุรี หนองคาย และศรีสะเกษ จังหวัดละ 100,000 บาท 
(100,000 x 7) 

 
700,000 

- ค่าบริหารงานวิชาการ 100,000 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา อัตราวันละ 150 บาท จํานวน 8 คน 70 

วัน (150 x 8 x 70) 
84,000 

2.1.2 ค่าใช้สอย  
1) ค่าเบ้ียเลี้ยง อัตราวันละ 240 บาท จํานวน 8 คน 105 วัน 

(240 x 8 x 105) 
201,600 

2) ค่าเช่าท่ีพัก อัตราวันละ 800 บาท จํานวน 8 คน 98 วัน 
(800 x 8 x 98) 

627,200 

3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 30,000 
2.1.3 ค่าวัสดุ  

1) วัสดุสํานักงาน 153,200 
2) วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 
3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค - 
3. งบลงทุน - 
รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ 3,000,000 
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ผลสําเร็จ 
1. ได้ทําฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและพรหมแดนความรู้สําหรับ 13 กรมในกระทรวงเกษตรและคัดเลือก 

Green Agriculture Primary index 
2. ได้รายงาน Green Agriculture City 6 จังหวัดต้นแบบ 
3. ได้ Website 6 Green Agriculture City เพ่ือ Modulate ให้กับจังหวัดและกระทรวงเกษตรฯ 

โดยมีสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน เป็นผู้ดําเนินการ 
4. จัดทําพ้ืนท่ีเมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบท้ัง 6 จังหวัด ในปีท่ี 2 
5. ส่งเสริมให้เกิดสถานท่ีท่องเท่ียว เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ ในปีท่ี 3 

ผลสัมฤทธิ์ 
จังหวัดต้นแบบท้ัง 6 มองเห็นทิศทางการกําหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนให้จังหวัดเป็น จังหวัดท่ี 

สมบูรณ์ ด้านเมืองเกษตรสีเขียว พร้อมท้ังสามารถเป็นต้นแบบให้จังหวัดรอบด้านพัฒนาเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีเข้าสู่ 
Green Agriculture City 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์โดยตรง ท้ังด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี และอาหารท่ีมีคุณภาพ 
2. เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคท่ีมีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 
3. เป็นจังหวัดต้นแบบ ในการพัฒนา พ้ืนที สินค้า และคน ให้กับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 
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