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กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)เปน
โครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรฯท่ีสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศของรัฐบาลซ่ึงมุงเนนให
ความสําคญักับการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอมตลอดจนหวงโซการผลติและการบริโภคและมีการคัดเลือกพื้นท่ีเป
หมายจากจังหวัดท่ีมีศักยภาพและมีความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตรเปนท่ียอมรับในวงกวางรวม 6 จังหวัด
ไดแกเชียงใหม หนองคายศรีสะเกษราชบุรีจันทบุรีและพัทลุงโดยเปนตัวแทนของจังหวัดตนแบบในแตละภาคของ
ประเทศเพ่ือผลักดันใหเปนเมืองเกษตรสีเขียวและพัฒนาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงเกษตรสาระสําคัญของ 6 จังหวัด
ตนแบบคือตองรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวโดยอาจจะมีขอบเขตระดับอําเภอหรือระดับ
ตําบลก็ไดตามแตศกัยภาพท่ีสามารถจะขับเคลื่อนใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวอยางเปนรูปธรรมเต็มพ้ืนที่และประสานความ
รวมมือจากทุกภาคสวนใหมีกระบวนการผลิตสินคาเกษตรท่ีดีเหมาะสม (Good Agricultural Practice) ให
ปลอดภัยจากสารเคมีตกคางในสินคาเกษตรท้ังพื้นท่ีการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นท่ีมีการใช
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสูงเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว(Green and Cool Agricultural Economy) รวมถึง
กํากับดูแลโรงงานการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (Good Manufacturing Practice) โดยมุงเนนการ
สรางความรวมมือกับจงัหวัดและภาคสวนตางๆตลอดจนคาํนึงถงึความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศโดย
ใชศักยภาพจากการเปนสินคาเกษตรเพ่ือสิ่งแวดลอม 

คูมือ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบเลมน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนขอมูลและแหลงความรูใหแกเจาหนา ท่ี
นักวิชาการของกระทรวงเกษตรฯท้ังสวนกลางและจังหวัดพรอมดวยสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดนั้นๆ
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่รวมท้ังเกษตรกรและผูประกอบการในพื้นท่ีมาพัฒนาและตอยอดใหโครงการ
ไดดําเนินการตอไปอยางตรงเปาหมายและถูกตอง จึงขอขอบคุณผูที่เก่ียวของท่ีไดจัดทําคูมือเลมน้ีขึ้น และ
ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีสนับสนุนโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ โดยยึดหลัก 

6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ (6 Green Agriculture City) = Organic farming + GAP + WQI – EIAเพ่ือให
ประเทศไทยมีความม่ันคงและปลอดภัยทางอาหารท้ังผูผลิตและผูบริโภค 
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คํานํา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีเปาหมายในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยใหเกษตรกรมีศักยภาพ

ในการผลิตแบบ Smart Farmer โดยมี Smart Officer เปนเพ่ือนคูคิด กรมพัฒนาท่ีดินจึงมีแนวคิดในการทํา

โครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบขึ้น เพ่ือสงเสริมการทําเกษตรท่ีปลอดภัยท้ังผูผลิตและผูบริโภค รวมท้ังชี้

เปาหมายพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการทําการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตร ฯ ใหแกหนวยงานภายในท่ี

เก่ียวของ และรอยโยงขอมูลตางๆภายในกระทรวงเกษตร ฯ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน ทําใหสามารถนําขอมูลมา

ใชไดอยางมีประสิทธิผล ท้ังนี้กรมพัฒนาท่ีดินมีกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการ คือ 6 Green Agriculture 

City= Organic Farming + GAP + WQI – EIA กลาวคือ การทํา 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบเปนการทํา

การเกษตรท่ีย่ังยืน และปลอดภัย ซึ่งตองอาศัยปจจัยสําคัญ 3 ดาน คือ ดานพ้ืนท่ีและทรัพยากร (Area & 

Resource) ดานสินคา (Commodity) และดานคน (Human Resource) โดย การทําเกษตรอินทรีย (Organic 

Farming) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) ดัชนีคุณภาพน้ํา (Water Quality 

Index) และ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment)  

 โครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียว มุงเนนพัฒนาการทําเกษตรในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดพัทลุง โดย 6 จังหวัดไดรับการ

คัดเลือกใหเปนพ้ืนท่ีตนแบบในการทําเมืองเกษตรสีเขียว ซ่ึงในแตละจังหวัดจะมีการเกษตรท่ีโดดเดนแตงตางกัน

ขึ้นกับองคประกอบเฉพาะของแตละพื้นท่ี ดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดินไดประสานขอขอมูลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวและลง

พ้ืนที่เพื่อรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหและจัดทําแผนที่ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพและเปนพื้นท่ี

ตนแบบในการทําเมืองเกษตรสีเขียว 

 เพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวเปนไปตามวัตถุประสงค กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดจัดทํา 

“คูมือ 6 GAC” ขึ้นเพื่อใหหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจตรงกันและสอดคลองกับกรอบแนวคิด 6 

Green Agriculture City= Organic Farming + GAP + WQI – EIA  

กรมพัฒนาท่ีดิน 
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สวนท่ี 1 การบริหารจัดการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ (6 Green Agriculture City) 

1. ความเปนมา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความพยายามในการนํารอง 6 จังหวัดเปาหมาย โดยผลักดัน
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ในป 2557 ดังน้ันทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรฯ 
จึงพยายามเปดพื้นที่ศึกษาและเปดเวทีสัมมนาขับเคลื่อนโครงการระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ เพื่อ
สรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณในแตละพื้นที่ โดยชู 3 หัวใจสําคัญ สูการเปนเมืองเกษตรสีเขียว
คือ การพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาสินคา และการพัฒนาคนอยางบูรณาการครบทุกภาคสวน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดกําหนดใหโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) เปนโครงการสําคัญ (Flagship 
Project) ของกระทรวงเกษตรฯ ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศของรัฐบาลซึ่งเนนให
ความสําคัญกับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซการผลิตและการบริโภค และมีการคัดเลือกพื้นที่
เปาหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตรเปนที่ยอมรับในวงกวาง รวม 6 
จังหวัด ไดแก เชียงใหม ราชบุรี พัทลุง หนองคาย ศรีสะเกษ และจันทบุรี โดยเปนตัวแทนของจังหวัดตนแบบ
ในแตละภาคของประเทศ เพื่อผลักดันใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว และพัฒนาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงเกษตร โดย
ไดกําหนด การขับเคลื่อนโครงการเมอืงเกษตรสเีขียว และรับฟงการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ 
2557 จากเจาหนาที่ นักวิชาการ ของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งสวนกลางและจังหวัด พรอมดวยสวนราชการที่
เกี่ยวของในจังหวัดน้ันๆ เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งเกษตรกร และผูประกอบการในพื้นที่ที่
เขารวม 

2. เปาหมาย 

วัตถุประสงคของโครงการ 

- สรางตัวช้ีวัดพื้นฐานของ Green Agriculture City 

- รวบรวมฐานขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งดานบวกและลบใน 6 Green Agriculture City 

- ประสานฐานขอมูลเชิงพื้นที่ภายในกรมตาง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดําเนินการเรื่อง Green 
Agriculture City และเช่ือมโยงฐานขอมูลจาก 12 กระทรวงหลัก ที่มีผลโดยตรงและโดยออมตอ
การขับเคลื่อน 

- เช่ือมโยงและแปลงฐานขอมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัย ใหแกจังหวัดโดยตรง 

โครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบตองการใหรวมกันกําหนดพื้นที่ที่จะพัฒนาใหเปนพื้นที่สี
เขียว โดยอาจจะมีขอบเขตระดับอําเภอหรือระดับตําบลก็ได ตามแตศักยภาพที่สามารถจะขับเคลื่อนใหเปน
พื้นที่สีเขียวอยางเปนรูปธรรมเต็มพื้นที่ และประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนใหกระบวนการผลิตสินคา
เกษตรที่ดีเหมาะสม (Good Agricultural Practice) ใหปลอดภัยจากสารเคมีตกคางในสินคาเกษตรทั้งพื้นที่
การผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสูเศรษฐกิจการเกษตรสี
เขียว (Green and Cool Agricultural Economy) เชน การนําของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเปน
พลังงานชีวมวล หรือ ไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย (Zero 
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Waste) รวมถึงกํากับดูแลโรงงานการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (Good Manufacturing Practice) 
โดยมุงเนนการสรางความรวมมือกับจังหวัดและภาคสวนตางๆ ตลอดจนคํานึงถึงความตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศ โดยใชศักยภาพจากการเปนสินคาเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอม (Agriculture Eco-products) 

หัวใจสําคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวมีอยู 3 ประการดวยกัน ประการแรก คือ การ
พัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจัดการของเสียอยางเปนระบบ ประการที่สอง 
คือการพัฒนาตัวสินคาใหเปนสินคาที่มคุีณภาพไดมาตรฐานดานความปลอดภัย ไมมีสารพิษตกคาง มีการนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในกระบวนการผลิต และประการสุดทาย คือการพัฒนาคน ใหมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีข้ึน มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายสินคาที่มีคุณภาพ สามารถทําการผลิต และอาศัยอยูในพื้นที่ไดอยางย่ังยืน
ทั้งน้ี จะเนนการผลิตระดับตนนํ้าใหไดสินคาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สวนระดับกลางนํ้า และปลายนํ้า 
ไดแก การแปรรูป การกําจัดของเสียโดยนําไปเปนพลังงานทดแทน ดําเนินการใหเกิดราน Q Shop, 2 Q 
restaurant รวมทั้งการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งตองอาศัยการบูรณาการจากภาคสวนตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน ที่เกี่ยวของรวมกัน และที่สําคัญ คือ เกษตรกร
จะตองมีความเขาใจ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใหการสนับสนุน และรวมมือกันอยางแข็งขันเพื่อพัฒนาพื้นที่
ของตนเองใหเปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งคาดวา ประชาชนใน 6 จังหวัดตนแบบ ใหความเห็นชอบและเขาใจกรอบ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตลอดจนผูกเกี่ยวของทุกภาคสวน ไดมีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางการพฒันาโครงการฯ โดยมุงหวังใหจังหวัดเปนผูขับเคลือ่นโครงการในระดับพื้นที่เพือ่
ผลักดันใหเกิดเมืองเกษตรสีเขียวนํารองอยางเปนรูปธรรม 

3. หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดิน ใหความสําคัญการดําเนินงานเชิงพื้นที่ โดยเนนการทําตัวช้ีวัดเบื้องตน (Green 
Agriculture Primary index) ในสองมิติ คือทั้งทางบวก (Green Agric-City) และทางลบ (Gray Agric-City) 
ในเชิงพื้นที่ เพื่อคอยติดตาม ตรวจสอบ และรายงานสถานการณการดําเนินการของทุกภาคสวนโดยพยายาม
ลดความซ้ําซอน และจัดลําดับความสําคัญของงานทุกหนวยในกระทรวงเกษตรฯ ที่ไปมีสวนรวมใน 6 พื้นที่
ตนแบบ โดยเนนประชาชนและผูมาเยือน ที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงตอกิจกรรมของกระทรวงเกษตรฯ เปน
ศูนยกลาง ในการกําหนดตัวช้ีวัดเบื้องตน นอกจากน้ีกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการประสานขอมูลเชิงพื้นที่ไปที่
จังหวัดโดยตรงและจะคอยเปนผูติดตามขอมลูจากหนวยงานตางๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลงฐานขอมูล
ใหมาอยูในรูปขอมูลเชิงพื้นที่โดยมุงเนนการรายงานสถานการณที่แทจริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใชระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ชวยอธิบายความเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมาส ซึ่งเมื่อเห็นความเปลีย่นแปลงอยางนอย 
4 ครั้งในรอบป พื้นที่ตัวแทน 6 พื้นที่ตนแบบ จะสามารถเห็นถึงพัฒนาการของการขับเคลื่อนจากทุกภาคสวน
โดยจังหวัดจะไดประโยชนในการดําเนินยุทธศาสตรของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโครงการ 
Green Agriculture City ซึ่งไดถูกตัดความซ้ําซอนจากโครงการอื่นอยางเดนชัด โดยเริ่มตนจากขอมูลกายภาพ
ดานดิน นํ้า ปาไมการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พื้นที่หมอกควันไฟขาม
แดน พื้นที่ ดินที่มีปญหา พื้นที่ที่อาจปนเปอนสารเคมีหรือพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากโลหะหนักทั้งจาก
การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจําเปนตองใชแผนที่ผังเมืองของทั้ง 6 จังหวัดพิจารณาควบคูไปพรอม
กับแผนพัฒนาจังหวัด การดําเนินการดังกลาวตองทําไปพรอมกับวิธีติดปายสัญลักษณพื้นที่สีเขียว 1 - 5 คลาย
ติดฉลากพลังงานประหยัดไฟฟาใน 3 อุปกรณเครื่องใชไฟเบอร 5 มีการถวงนํ้าหนักใหคะแนนในแตละ
หนวยงานและตองต้ังทีมทํางานใหมีความเปนเอกภาพโดยเริ่มจากงานภายในกรมพัฒนาที่ดินกอนและคอยแผ
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แนวคิดเช่ือมโยงไปในทุกหนวยงาน หากทุกหนวยงานมีทิศทางเดียวกันและคอยๆ เริ่มไปพรอมกันก็จะทําให
งานที่สําคัญของกระทรวงเกษตรฯ เริ่มเห็นเปนรูปธรรมย่ิงข้ึนจากหลักแนวคิดด้ังเดิม 

การทําพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวใหสําเร็จน้ันตองพิจารณาทางดานตาง ๆ ดังน้ี คือ การเกษตรที่ให
ความสําคัญกับการปฏิบัติและเทคนิคการผลติที่เหมาะสมกบัทองถ่ินและมีความหลากหลาย มีเปาหมายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกัน เพิ่มผลประโยชนตอบแทนตอเกษตรกร ปรับปรุงระบบนิเวศ และลด
ของเสีย และความไมมีประสิทธิภาพในหวงโซอาหาร เทคนิคการผลิตข้ึนอยูกับวิธีทางธรรมชาติในการบริหาร
จัดการโรคพืชและสัตว วัชพืช แหลงอินทรียวัตถุของปุย เมล็ดพันธุอยางไรก็ตาม ยังสามารถใชเทคโนโลยีข้ันสูง
ที่ทําใหเกิดการใชปุย/สารเคมี/ฮอรโมนในการควบคุมศัตรูพืชและโรคสัตวอยางมีความแมนยําและมี
ประสิทธิภาพสูงไดดวย 

4. การขับเคลื่อนโครงการ 

ในการดําเนินโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ กรมพัฒนาที่ดินจะเปนผูกระชับขอมูลใหมี
ความทันสมัยและอยูในรูป digital บน website ของจังหวัด และกระทรวงเกษตรฯ จากหลักคิดเบื้องตนใน
เรื่องเมืองเกษตรสีเขียว การที่หนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงเกษตรฯ เสนอรางแผนงบประมาณ ทั้งสิ้น 13 
หนวยงาน ดังภาพที่ 1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทําโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งประกอบไปดวย 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมชลประทาน 
(ชป.) กรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว (ปศ.) สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กรมการขาว (กข.) กรมสงเสริมสหกรณ  (กสส.) 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมหมอนไหม (กมม.) และกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรม
พัฒนาที่ดินเขาไปมีสวนเกี่ยวของในสองมิติ ทั้งพื้นที่ตนนํ้าการปรับปรุงที่ดิน และพื้นที่กลางนํ้าดาน footprint 
ของวัสดุปรับปรุงดิน จากแนวคิดเดิมที่วางไวจะทําใหทุกหนวยงานพยายามจะขับเคลื่อนใหไปในทิศทาง
เดียวกัน แตประเด็นหลักคือ จะเริ่มกันอยางไร และจะเช่ือมโยงกันอยางไร เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน และตาง
กรมตางทําตางหลากหลายแนวคิด ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางโดยใชพื้นที่เปนเครื่องมือยึดโยงใหทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ สามารถนําเอาหนาที่ที่เกี่ยวของในเบื้องตนที่สําคัญจัดเขามา
เช่ือมรอยเขาดวยกันโดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือเพื่อวิเคราะหเชิงพื้นที่ในภาพรวม  

ภาพที่ 1 หนวยงานที่เกี่ยวของกบัการทําโครงการ 6 เมอืงเกษตรสีเขียว 
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การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

(Growth and Competitiveness 

Country Strategy ปฏิรูปการเกษตรประเทศไทย (ป 2556-2561) Outcome ของการขับเคลื่อน นโยบาย 

          Vision 
"เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความมั่นคง
ดานอาหาร เปนฐานสรางรายไดใหแผนดิน” 

หลุดพนจาก

ประเทศรายได

ปานกลาง 

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

เป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อม 

ลดความ

เหลอืมลาํ 

 

คน/คุณภาพชีวิต/

ความรู้/ยุติธรรม 

โครงสร้างพืนฐาน/

วิจยัและพฒันา 

กฎระเบียบ 

การสร้างความเสมอภาคและเท่า

เทียมกนัทางสังคม (Inclusive 

Growth) 

การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม (Green 

Growth) 

 

 

 

- เ กษตร ก ร ได รั บ ก า ร พัฒ นาที่
    เ ห ม าะส มแล ะส อดคล อ ง กั บ
    ความตองการ 

- เกษตรกรมรีายไดเพิ่มข้ึน 

- เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- การ เกษตรไทยเปนศูนยกลาง
    อาเซียน 

- อา ชีพ เกษตรกรมี ความมั่นคง
    ย่ิงข้ึน 

- ทําการ เกษตรแบบ Green
    Economic และ Zero waste
    Agriculture 
    ฯลฯ 

4 ยุทธศาสตรหลัก 

Seed hub 

Smart farmer 

ประโยชนตอเกษตรกร 

zoning

ภาพที่ 2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 4 
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5. กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ (6 Green Agriculture City) = Organic 
farming + GAP + WQI – EIA มีสาระสําคัญ คือ การดําเนินโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ (6 Green 
Agriculture City) เปนไปตามหัวใจสําคัญ 3 ประการ น่ันคือการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาสินคา และการพัฒนา
คน เพื่อใหเปนไปตามหัวใจทั้ง 3 ประการน้ีจึงตองคํานึงถึงดานความปลอดภัยของอาหารคือการทําการเกษตร
อินทรีย (Organic farming) และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: 
GAP) ดานปจจัยการผลิตซึ่งมีนํ้าเปนองคประกอบหลักในการผลิตสินคา ดังน้ันดัชนีคุณภาพแหลงนํ้า (Water 
Quality Index : WQI) จึงมีความสําคัญเพื่อบงช้ีคุณภาพสินคา และดานสุดทายคือการใชประโยชนที่ดิน 
รวมถึงความเปนอยูของคน เปนที่แนชัดวาการทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) ทําใหเห็นพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการทํากิจกรรมของมนุษย เปนพื้นที่สีเทากลาวคือมี
มลพิษปนเปอนอยูในพื้นที่น้ัน ดังน้ัน 6 จังหวัดนํารองที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนจังหวัดตนแบบ ไดแก 
เชียงใหม ราชบุรี พัทลุง หนองคาย ศรีสะเกษ และจันทบุรี ซึ่งมีความโดดเดนแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ การ
ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรและปจจัยตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดน้ันจําเปนตองสราง
ตัวช้ีวัดพื้นฐานของ Green Agriculture City โดยการรวบรวมฐานขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งดานบวกและลบใน 6 
Green Agriculture City และ ประสานฐานขอมูลเชิงพื้นที่ภายในกรมตางๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ที่
ดําเนินการเรื่อง Green Agriculture City และเช่ือมโยงฐานขอมูลจาก 12 กระทรวงหลัก ที่มีผลโดยตรงและ
โดยออมตอการขับเคลื่อนเพื่อเช่ือมโยงและแปลงฐานขอมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัย ใหแกจังหวัดโดยตรง เพื่อให
จังหวัดสามารถขับเคลื่อนการทํา Green Agriculture City ดวยตนเองไดรวมทั้งเปนตนแบบใหแกจังหวัดอื่นๆ 
ดวย 

สําหรับชนิดของขอมูลที่เปนองคประกอบสําคัญหลักทั้ง 4 ดานของโครงการ 6 เมืองเกษตรสี
เขียวตนแบบไดแก เกษตรอินทรีย (Organic farming), การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good 
Agriculture Practices: GAP),  ดัชนีคุณภาพแหลงนํ้า (Water Quality Index) และการทํารายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ไดประมวลไวเปนตัวอยางตามภาพที่ 3 
ขอมูลและปจจัยที่ควรพิจารณาในกรอบแนวคิด 6 Green Agriculture City = Organic farming + GAP + 
WQI – EIA ซึ่งมีความสําคัญในการพิจารณา รวมถึงการตัดสินใจถึงพื้นที่ๆ มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่
จะเขาพัฒนาใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว 
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 ร ะ ดั บค ว าม อุ ด ม 
      ส ม บู ร ณ ข อ ง ดิ น 
     (Soil fertility) 

 ปริมาณอินทรียวัตถุ 

     ในดิน (OM) 

 คารบอน (Carbon) 
 ความสามารถ ใน 
      ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น 
      ประ จุบวกของดิน  
      (CEC) 
 ค า ก า ร นํ า ไ ฟ ฟ า 
      ของดิน (EC) 
 ไนโรเจน (N) 
 ฟอสฟอรัส (P) 
 โพแทสเซียม (K) 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 3 ขอมูลและปจจัยที่ควรพิจารณาในกรอบแนวคิด 6 Green Agriculture City = Organic  
                         farming +     GAP + WQI – EIA 
 

       ฐานขอมูลที่สําคัญดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินไดขอความรวมมือใหหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเฉพาะขอมูลภายในกรมพัฒนาที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินเปน
ผูดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลน้ันมาวิเคราะหการตัดสินใจดวย
กระบวนการ Analytical Hierarchy Process) ซึ่งผลที่ไดคือพื้นที่ๆ เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาใหเปนเมือง
เกษตรสีเขียว (Green Agriculture city) ทั้งน้ีกรมพัฒนาที่ดินจะเปนผูคอยดูแล ในการพิจารณาและรอยโยง
ขอมูลใหแกกรมตางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมถึงหนวยงานตางๆ ในระดับจังหวัดนําไปใช
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาตามกรอบแนวคิด 6 Green Agriculture City = Organic farming + 
GAP + WQI – EIA สงผลใหเกิดความสอดคลองกันทุกหนวยงาน 

 

 

 

6 Green  

Agriculture City 

Organic 

farming 
GAP WQI EIA 

 ร ะ ดั บ ค ว า ม อุ ด ม 
      ส ม บู ร ณ ข อ ง ดิ น 
      (Soil fertility) 

 ปริมาณอินทรยีวัตถ ุ

      ในดิน (OM) 

 คารบอน (Carbon) 
 ความ สามา รถ ใ น 
      ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น 
      ปร ะ จุบวกของ ดิน  
      (CEC) 
 ค า ก า ร นํ า ไ ฟ ฟ า 
      ของดิน (EC) 
 ไนโรเจน (N) 
 ฟอสฟอรัส (P) 
 โพแทสเซียม (K) 

ฯลฯ 

 

 ออกซิเจนละลาย 
     (DO) 

 ความสกปรกใน 
    รู ป ส า ร อิ น ท รี ย  
    (BOD) 

 แบค ที เ รี ย โ ค ลิ 
      ฟ อ ร ม ท้ั ง ห ม ด  
      (TCB) 

 แบคทีเรียกลุม 
      โ ค ลิ  ฟ อ ร ม 
      ทั้งหมดFCB 

 แ อ ม โ ม เ นี ย - 
      ไนโตรเจนNH3-N 

 ผังเมืองรวมจังหวัด 

 เขตอุตสาหกรรมท้ัง  

     6 จังหวัด 
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิด 6 Green Agriculture City = Organic farming + GAP + WQI + EIA 

1.การขับเคลื่อนและบูรณาการ 2. Information on Map และการดําเนินงาน 3. พัฒนากลุมเปาหมาย 

- เกษตรอินทรีย (Organic farming) 
- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
- ดัชนีคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน (WQI) 
- รายงานผลกระทบ (EIA) 

การตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม

ในการทํา 6 จังหวัดตนแบบเมืองเกษตร

สีเขียว โดยใชโปรแกรมรวมตัดสินใจ 

เปนทฤษฎี กา รตั ด สิน ใจแบบ AHP 

(Analytical Hierachy Process)  

6 Green Agriculture 

   การซอนทับขอมูล 

พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ

ทําเมืองเกษตรสีเขียว 
กรมพฒันาทีดิน 

Database 
OM, CEC , pH ในดิน, N,P,K,

คารบอน,Lime Requirment, 

WQI, Land use ฯลฯ 

AHP 

“ ดินดี นํ้าใส อาหารปลอดภัย  

ปราศจากมลพิษ ” 

กรมพฒันาทีดินคน้หาพืนทีทีเหมาะสม

และความรู้ในการทาํ  จังหวดัเมืองเกษตร

สีเขียว 

 

 

    เกษตรกรผลิตสินคาที่ปลอดภัยทั้ง

สุขภาพอนามัยของตัวเกษตรกรเองและ

ผูบริโภค 

 

 

หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณใหการสนับสนุนและตอยอด

โครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียว 

7 
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สวนท่ี 2 แนวทางการพัฒนา 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ (6 Green Agriculture City) 

1. แนวคิดในการพัฒนา 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ 

1.1 แนวคิดทางดานเกษตรอินทรยี (Organic Farming Approach) 

1.2 แนวคิดทางดานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) 

1.3 แนวคิดดานการคาทางการเกษตรที่เปนธรรม (Fair Trade) 

1.4 แนวคิดเกษตรนิเวศวิทยา (Ecological Agriculture) 

1.5 แนวคิดเกษตรเชิงอนุรักษ (Conservation Agriculture) 

1.6 แนวคิดการลดผลกระทบภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง (Global 
Warming Impact by Extreme of Climate Change) 

 

ภาพที่ 5 แนวคิดการทําพื้นที่เกษตรอินทรียที่เหมาะสม 
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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

 
ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดในการทําเกษตรอินทรีย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารจัดการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ (6 Green Agricultural city) 

 กรมพัฒนาที่ดินมีกรอบแนวคิดในการสรางเมืองเกษตรสีเขียวตามกรอบแนวคิด 6 Green 
Agricultural city = Organic farming + GAP + WQI - EIA โดยมีแนวทางการพัฒนาในแตละดานดังน้ี 

 2.1 Organic farming (เกษตรอินทรีย) 

จากสถิติการนําเขาสารพิษทางการเกษตรโดยสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตรพบวา ปจจุบันสถานการณการใชสารเคมีเพื่อการเกษตรในประเทศไทยถือวาอยูในข้ันรุนแรง สัดสวน
การใชสารเคมีที่ใชในนาขาวเพิ่มข้ึนอยางมาก โดยในป 2555 มีอัตราการนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 30 จากป 2554 
สําหรับการใชสารเคมีในนาขาวมี 2 สวน คือใชในนาขาว และใชเพื่อเก็บสตอกขาว นอกจากน้ียังพบวาตนทุน
ในการทํานาปรังเพิ่มข้ึนจากที่ไมควรเกิน 300 - 500 บาทตอไร แตกลับพบวามีการใชตนทุนสูงถึง 1,500 บาท
ตอไร การใชสารเคมีจํานวนมากสงผลกระทบทั้งตอเกษตรกร สิ่งแวดลอม และผูบริโภค โดยจากการตรวจการ
ปนเปอนของสารเคมีในเลือดของเกษตรกรพบวา มีเกษตรกรถึงรอยละ 32 ที่มีการปนเปอนของสารเคมีใน
เลือดระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยป 2555 

ประเทศไทยนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้งหมด 134,377 ตัน คิดเปนเน้ือสารสําคัญ 70,156 
ลานตัน คิดเปนมูลคา 19,357 ลานบาท และในรอบ 6 เดือนแรกของป 2556 มีปริมาณนําเขาสารเคมี 96,793 
ลานตัน คิดเปนเน้ือสารสําคัญ 49,139 ลานตัน คิดเปนมูลคา 13,229 ลานบาท มีการคาดการณวา สารเคมี
เหลาน้ีกวา 50 เปอรเซ็นตถูกใชในนาขาวภายในประเทศผานชองทางการจําหนายรานวัสดุทางการเกษตรที่
กระจายอยูทุกอําเภอ 
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ตารางที่ 1 การนําเขาสารพิษที่ใชทางการเกษตร 2548 - 2556 

ป 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

2556 

ปจจัย (ครึ่งป) 

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

ที่มา : สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

การนําเขาสารพิษทางการเกษตร ผลตรวจเลือดของเกษตรกร ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่
เสียหาย จึงเปนสาเหตุสําคัญที่กระทรวงเกษตรฯ ใหความสําคัญอยางมากตอแนวทางที่จะทําพื้นที่เกษตรสี
เขียวเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามการเริ่มตนระยะแรกตองทําใหทุกหนวยงานมีทิศทางที่ชัดเจนและ
รูปแบบของการประเมินตองสามารถทําใหอยูในรูปแบบเดียวกันเพื่อใหการกําหนด พื้นที่เกษตรสีเขียวมีความ
ชัดเจน การนําเขาสารพิษที่เพิ่มข้ึนเทากับตอกยํ้าการลดลงของพื้นที่เกษตรอินทรีย 

พื้นที่เกษตรอินทรียของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ืองจาก 0.14 ลานไร ในป 2549 เหลือ 0.12 
และ 0.11 ลานไร ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับป 2552 ไทยมีพื้นที่ทําการเกษตรอินทรียทั้งกลุม
พืชผัก ประมง ปศุสัตวรวมทั้งสิ้น 118,091 ไร ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณต้ังเปาวางยุทธศาสตรการเพิ่ม
พื้นที่เกษตรอินทรียอีกรอยละ 40 เปน 200,000 ไร ภายในป 2554 - 2555 สําหรับสินคาเกษตรอินทรียที่มี
สัดสวนการผลิตมากคือ ขาว โดยมีสัดสวน กวารอยละ 50 โดยเฉพาะขาวหอมมะลิอินทรีย รองลงมาคือ พืชผัก 
เชน ผลไม หนอไมฝรั่ง ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน ผักตระกูลสลัด กลวยหอม เครื่องเทศ และสมุนไพร
ตางๆ เปนตน 

อยางไรก็ตาม การทําเกษตรอินทรียจะทําใหระบบนิเวศไดรับการฟนฟู สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และตอตานจากโรครายได ดังน้ันผูบริโภคที่ใหความสนใจในสุขภาพ จึงไดเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาบริโภค
ผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรีย ทั้งในรูปของสินคาอุปโภค บริโภค อยางไรก็ดี หากภาครัฐและเอกชนสามารถ
รวมตัวกันไดในการแลกเปลี่ยนความรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จะสามารถสรางความเช่ือมั่นให
ไทยเปนครัวของโลกไดทั้งน้ี จากผลการศึกษาเกษตรอินทรียโลก ระบุวา มีเกษตรกรดานเกษตรอินทรียทั่วโลก 
1.8 ลานคน มีพื้นที่เกษตรอินทรีย และพื้นที่ระยะปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรีย รวมกันราว 232.5 ลานไร โดย
ประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรียมากที่สุด คือ ออสเตรเลีย อารเจนตินา สหรัฐอเมริกา และจีน แตประเทศที่มี
ประชากรทําเกษตรอินทรียมากที่สุดกลับเปนอินเดีย ยูกันดา และเม็กซิโก ขณะที่ดานการตลาดเกษตรอินทรีย
โลก ป 2554 มียอดจําหนายรวม 1.88 ลานลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 6.62 เมื่อเทียบกับป 2553 โดย
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดใหญที่สุด สําหรับในเอเชีย มีพื้นที่เกษตรอินทรีย 23 ลานไร โดยจีนมีพื้นที่มากที่สุด 
รองลงมา คือ อินเดีย และไทยอยูอันดับ 7 ซึ่งตลาดในเอเชียน้ันมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีตลาดสําคัญอยู
ที่จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต สวนประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย 2.2 แสนไร มีประชากรที่ทําเกษตรอินทรีย
ราว 7,000 คน สรางผลผลิต 80,000 ตันตอป มูลคาการสงออกคิดเปน 4,000 ลานบาท โดยตลาดสงออก
สําคัญของไทย คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมรกิา และสิงคโปร โดยไทยวางเปาหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรียให
ไดรอยละ 20 ภายในป 2556 เปน 3.7 แสนไร โดยเฉพาะพืชไรอินทรียที่จะมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด 
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อยางไรก็ตามรัฐบาลฯ ไดมีเปาหมายสงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรย่ังยืนตามแนวทางสราง
ความมั่นคงทางอาหารใหครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน จนถึงระดับชาติ ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลัก
วาตองสอดคลองกับสภาพสังคมแตละพื้นที่ ดังน้ันเพื่อใหเกิดรูปธรรม ขณะน้ีภาครัฐไดแตงต้ังคณะกรรมการ
เกษตรอินทรียแหงชาติ เพื่อกําหนดนโยบายยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี ภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทน
เกษตรกร จนจัดทําเปนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2556 - 2559 แลว 

ตารางที่ 2 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียของไทย พ.ศ. 2541 – 2551 หนวย: ไร 

ป พ.ศ. ขาว พืชไร ผัก ผลไม อื่นๆ 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 

ที่มา: มูลนิธิสายใยแผนดิน/กรีนเนท 2552 
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แผนที่ 1 พื้นที่ที่เหมาะสมในการทําเกษตรอินทรียของประเทศไทย                               แผนที่ 2 พื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรียในปจจุบันของประเทศไทย 
 

12 
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  2.2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) หมายถึง 
แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลติที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการ
ลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด 
เกิดความย่ังยืนทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยหลักการน้ีไดรับการกําหนดโดย
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 

หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี คือ แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกร
และผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความย่ังยืนทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม โดยหลักการน้ีไดรับการกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 

ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑของ GAP มาประยุกตใช ดังน้ี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการขาว ที่มุงใหเกิด
กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริ โภค 
ประกอบดวยขอกําหนดเรื่อง แหลงนํ้า พื้นที่ปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยาย
ผลิตผลภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหได
ผลิตผลคุณภาพ และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับปศุสัตว (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมปศุ
สัตว เปนหลักเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตว (GAP สําหรับสัตว) มาใช เพื่อยกระดับการเลี้ยง
สัตวในประเทศไทย และเพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ผูบริโภคอาหารที่ไดจากสัตว และสิ่งแวดลอมมีความ
ปลอดภัย 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตวนํ้า (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรม
ประมง ซึ่งเปนมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า (GAP สําหรับสัตวนํ้า) เปน
สวนหน่ึงของมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมง 

สําหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานที่มีหนาที่
ในการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) โดยไดกําหนด
ขอกําหนด กฎเกณฑและวิธีการตรวจประเมิน ซึ่งเปนไปตามหลักการที่สอดคลองกับ GAP ตามหลักการสากล 
เพื่อใชเปนมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟารมของประเทศ รวมทั้งไดจัดทําคูมือการเพาะปลูกพืชตามหลัก 
GAP สําหรับพืชที่สําคัญของไทยจํานวน 24 ชนิด ประกอบดวย ผลไม ทุเรียน ลําไย สับปะรด สมโอ มะมวง 
และสมเขียวหวาน พืชผัก มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง คะนา หอมหัวใหญ กะหล่ําปลีพริก ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวลันเตา 
ผักกาดขาวปลี ขาวโพดฝกออน หัวหอมปลี และหอมแดง ไมดอก กลวยไมตัดดอก และปทุมมา พืชอื่นๆ กาแฟ
โรบัสตา มันสําปะหลัง และยางพารา การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตรไดแบงออกเปน 3 
ระดับ ดังน้ี  

1. กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย 
2. กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจากศัตรูพืช 
3. กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 
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ภาพที่ 7 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) 

การนําหลักการหรือแนวทางเกษตรอินทรีย รวมกับ พื้นที่ของ GAP มาผนวกรวมกันนาจะ
สามารถตีความใหตรงตามวัตถุประสงคของพื้นที่ เมืองเกษตรสีเขียวโดยพิจารณาควบคูไปกับพื้นที่ที่ตองทํา 
EIA ที่อาจกอมลพิษใหกับชุมชนซึ่งนิยามวาเปนพื้นที่สีเทา Gray Zone โดยการกําหนดเขตเมืองเกษตรสีเขียว
จะพยายามไมเขาไปในเขตอุตสาหกรรมดังกลาวมากนัก จะไดเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ทายสุดแลวการกําหนด
แนวทางรวมกันทั้ง 12 กรม ในกระทรวงเกษตรฯ ตองมีจุดรวมเชิงพื้นที่ และจําเปนตองหา Key to success 
รวมกันในเบื้องตนกอนเพื่อขจัดความซ้ําซอนและกระจัดกระจายของ พรหมแดนแหงความรูที่ทุกหนวยงาน
พยายามใชกิจกรรมที่มีอยูเปนตัวขับเคลื่อน เมืองเกษตรสีเขียวใหเดินไปขางหนา โดยจะขอแบงตามโครงสราง
ของกระทรวงเกษตรฯ เปน กลุมภารกิจ 

Key to success for Green Agricultural city primary index 

สิ่งสําคัญที่ทําใหการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวประสบผลสําเร็จ โดยสรางดัชนีข้ันพื้นฐานเปน
ตัวช้ีวัด ที่ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ใหสอดประสานในทุกองคกร ทั้งภายในและ
ภายนอก คือความรวมมือที่จะตกลงการกาวเดินไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกันโดยการใชการพัฒนาเชิง
พื้นที่เปนเครื่องมือ ในการเช่ือมตัวในทุกภาคสวน 
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ดิน กรมพัฒนาที่ดิน แสดงในรูปขอบเขตจังหวัด กันพื้นที่สีเทา (Gray Zone) ซึ่งเปนเขต
อุสาหกรรมที่เปน point source ออกจากเขตเกษตรสีเขียวที่จะตองใหความสําคัญในการจัดจําแนกเปน เขียว
ออนๆ ถึงเขียวเขม อีก 4 กลุมโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรชวยประมวลผลจากขอมูลดาน เกษตรอินทรีย 
GAP ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณคารบอนในดิน ธาตุอาหารพืชในดิน (N, P และ K) ความอุดมสมบูรณ
ของดิน การปรับปรุงบํารุงดิน สภาพภูมิประเทศ (DEM และ slope) soil erosion ระบบอนุรักษดินและนํ้า 
การตรวจวัดการปนเปอนของสารพิษในดิน การเผาในปาและพื้นที่เกษตรทําใหเกิดหมอกและควันขามแดน 
โดยการจัดจําแนกออกเปน 5 ระดับ 

นํ้า กรมชลประทาน แสดงขอมูลทั้งปริมาณและคุณภาพของนํ้าในแตละ Sub watershed ของ
ทั้ง 6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว โดยการจัดจําแนกออกเปน 5 ระดับ 

อาหาร ยา และเคร่ืองนุงหม กรมวิชาการเกษตร กรมขาว กรมปศุสัตว กรมประมง กรมหมอน
ไหม และ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ แสดงขอมูลผลผลิตจากพืชและสัตว ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยการจัดจําแนกออกเปน 5 ระดับ 

อากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนขอมูลทุติยภูมิที่เผยแพรเรื่อง
คุณภาพอากาศทั้งดีและไมดีเพื่อจะนํามาประมวลผลรวมกัน ทั้ง 6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว โดยการจัด
จําแนกออกเปน 5 ระดับ 

โรคภัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนขอมูลทุติยภูมิที่เผยแพรเรื่องคุณภาพของสุขภาพของ
เกษตรกรและประชาชนในเขตเมืองเกี่ยวกับผลตรวจเลือด โดยแบงเปนประเภทของโรคตางๆ เพื่อดูการแพร
ระบาดทั้งในเขตเกษตรและเขตเมือง เบื้องตนพิจารณาการปนเปอนสารพิษที่เลือดของเกษตรกรแดน โดยการ
จัดจําแนกออกเปน 5 ระดับ 

 

ภาพที่ 8 แผนการดําเนินงาน 6 เมืองเกษตรสเีขียวตนแบบของกรมพัฒนาที่ดิน 
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2.3 ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน (Water Quality Index : WQI) 

โดยทั่วไปนํ้ามีการใชประโยชนในหลายดาน เชนเปนแหลงนํ้าดิบเพื่อการประปา เพื่อการ
เกษตรกรรม เพื่อการพักผอนหยอนใจ และเพื่อการดํารงของสัตวนํ้าเปนตน ความตองการคุณภาพนํ้าจะ
แตกตางกัน ข้ึนกับวานํานํ้าไปใชประโยชนทางดานใด ดัชนีคุณภาพนํ้าจึงเปนดัชนีที่บงบอกสภาพของแมนํ้า
โดยทั่วไป โดยมิไดระบุโดยตรงวาสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง เชนเดียวกัน การบอกสภาพรางกาย
ของคนวาสมบูรณแข็งแรง หรือปวยแคไหนแตมีไดช้ีใหเห็นโดยตรงวา คนที่มีอาการอยางน้ันจะทําอะไรไดบาง 
ดัชนีคุณภาพนํ้า (Water Quality Index) น้ันใชเปนตัวบงบอก ระดับคุณภาพนํ้าวาอยูในเกณฑดีมาก ดีพอใช
หรือตํ่า ซึ่งจะทําใหเราทราบวาแมนํ้าดังกลาวจะตองดําเนินการควบคุมดูแลอยางไรบาง เชนเดียวกับถาปวย 
(คุณภาพนํ้าตํ่า) ก็ตองไปหาหมอ (มีมาตรการจัดการโดยดวน) ซึ่งจะแกไขมากนอยเพียงไร ก็ตองดูวาอาการที่
เกิดข้ึนรุนแรงมากหรือนอยและ สาเหตุ เกิดเน่ืองมาจาก ธรรมชาติเอง เชน ความขุน หรือจากการกระทําของ
มนุษย  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าน้ันจําเปนตองมีการกําหนด ดัชนีบงชีคุณภาพนํ้า หรือตัวช้ีวัด
หรือ พารามิเตอร (Parameter) เพื่ออธิบายหรือแสดงใหเห็นถึงสภาพหรือสถานการณคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
ตางๆ ที่ทําการเก็บตัวอยางนํ้ามาวิเคราะห โดยควรเลือกตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญๆ คือ ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen: DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 
Coliform Bacteria: FCB) และแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia: NH3-N)  

ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) ที่กลาวถึง มีหนวยเปนคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน 91–
100 คะแนน ถือวาคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน 
คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช 31-60 คะแนน คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 0-30 คะแนนคุณภาพนํ้าอยู
ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก  

  2.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือที่มักเรียกกันวา EIA ยอมาจากคําวา Environmental 
Impact Assessment ซึ่งหมายถึง การใชหลักวิชาการในการทํานายหรือคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้ง
ทางบวกและทางลบของการดําเนินโครงการพัฒนา ที่จะมีผลตอสิ่ งแวดลอมในทุกๆ ดาน ทั้ งทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อจะไดหาทางปองกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดข้ึนใหเกิด
นอยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสวนใหญไมสามารถฟนคืนกลับมาไดอยางมี
ประโยชน มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุมคาที่สุด นอกจากน้ี รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยังใช
เปนแนวทางในการตัดสินใจของนักบริหารวาสมควรดําเนินการหรือไม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะ
เปนประโยชนอยางมาก หากไดรับการนํามาในการวางแผนปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ต้ังแตข้ันตอนศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการจะชวยลดคาใชจายในการแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนภายหลังดําเนินโครงการไป
แลว และเปนวิสัยทัศนของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัฒนที่มุงเนนการปองกันมากกวาการแกไข  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมน้ันทําใหทราบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษวา สารพิษ 
หรือสิ่งสกปรกทีส่งผลตอพื้นทีน้ั่นๆ ทั้งทางตรงและทางออม พื้นที่ดังกลาวน้ีจึงมีลักษณะเปน Gray Zone หรือ
พื้นที่สีเทา ซึ่งในการทําการเกษตรอินทรียไมสมควรที่จะใชพื้นที่น้ีในการเพาะปลูกหรือทําการเกษตร ดังน้ัน
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การทําเมืองเกษตรสีเขียวจึงตักพื้นที่เหลาน้ีทิ้ง โดยสวนใหญพื้นที่ที่ตองทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
จะเปนพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารเปนสวนใหญ 

3. การบริหารจัดการกลไกการขับเคลื่อน 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ (6 Green Agriculture City) 

นอกจากการใชเครื่องมือในการทํา 6 เมืองเกษตรสีเขียวแลวยังตองมีการบริหารจัดการเพื่อที่จะ
ขับเคลื่อนโครงการใหดําเนินไดดวยดี ทั้งน้ีตองมีการบูรณาการรวมกันจากหนวยงานภายในและภายนอกกรม
พัฒนาที่ดิน 

3.1 บูรณาการระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่  

ในปจจุบันระบบฐานขอมูลตางๆ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความ
ซ้ําซอนหรือแยกสวน ไมสอดคลองกัน จึงไมสามารถนําขอมูลจากหนวยงานมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ กรม
พัฒนาที่ดินจึงรอยโยงตางๆ ที่กระจัดกระจายมาเช่ือมโยง โดยการนําเสนอขอมูลเปน Layer ตางๆ บนแผนที่ 

3.2 การสํารวจและปรับปรุงขอมูลดานการเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดินไดสํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่ 6 จังหวัดตนแบบที่จะจัดทําโครงการ 6 เมือง
เกษตรสีเขียวและขอขอมูลจากขอมูลทั้งภายในและภายนอกกรมมาวิเคราะหและนําเสนอบนแผนที่สําหรับ
วางแผนที่สําหรับวางแผนและดําเนินการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 

เมื่อสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลตางๆ ทางดานการเกษตรแลวนํามาประมวลผลเปนแผนที่ 
กรมพัฒนาที่ดินจะสามารถกําหนดพื้นที่เปาหมายที่มคีวามสมในการทําเมอืงเกษตรสีเขียว ตามกรอบแนวคิด 6 
เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ 6 Green Agriculture City = Organic farming + GAP + WQI – EIA ซึ่งปจจัย
ที่เกี่ยวของทั้ง 4 ดานที่เกิดข้ึนในพื้นที่ตางๆ น้ัน มีความแตกตางกัน โดยในบางพื้นที่มีความเหมาะสมและ
พรอมสําหรับการทําโครงการ แตบางพื้นที่น้ันยังอาจขาดปจจัยบางอยาง ทั้งน้ีการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมน้ัน 
กรมพัฒนาที่ใชโปรแกรมรวมตัดสิน (ร.ต.ส.) มาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม 

3.4 ดําเนินการสงเสริมพัฒนา 

กรมพัฒนาที่ดินเปนผูบงช้ีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งหนวยงาน
ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณอื่นๆ จะเปนผูสนับสนุนและดําเนินงานตามแผนงานหรือมาตรการที่
กําหนดของตนใหสอดคลองและสรางโครงขายของแตละหนวยงานใหเปนไปในทางทิศทางเดียวกัน  
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สวนท่ี 3 แนวทางขับเคลื่อน 6 เมืองเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด 
1. การเตรียมการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบระดับจังหวัด 

  1) การบริหารจัดการขอมูลใน 6 จังหวัดตนแบบเมืองเกษตรสีเขียว 

 การสุมเก็บตัวอยางดิน และทําแบบสอบถาม  

- เก็บตัวอยางดิน และประวัติการใชที่ดิน 

- สภาพพื้นที่  ความลาดชัน 

- การเก็บแบบสอบถาม 

 การยอมรับโครงการฯ ของเกษตรกร   

- การกําหนดพื้นที่ของโครงการ เกิดจากการวิเคราะห    

- สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ  ตลาด และ ความสนใจของ  

- เกษตรกรและมีการถายทอดขอมูลโครงการสู สพด. 

 

 

 

ภาพที่ 9 การลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมลูในแตละจังหวัด 
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2) ฐานขอมูลภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน 

ฐานขอมูลแผนที่ 1 : 50,000 ที่กรมพัฒนาที่ดินมีอยูน้ันเปนของทั้งประเทศ กลาวคือเปน
ฐานขอมูลแบบภาพรวมไมใชของแตละจังหวัด 6 จังหวัด โดยจะเนนรายละเอียดของขอมูลแตละจังหวัดใน
รายงาน ทั้งน้ีฐานขอมูลที่นํามาใชมีทั้งหมด 27 ขอมูล ไดแก 

1. ปริมาณนํ้าฝน 
2. พื้นที่ชลประทาน 
3. คาความอุดมสมบรูณของดิน 
4. คาระดับความเปนกรดดางของดิน 
5. พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรีย 
6. คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 
7. คาปริมาณคารบอนของดิน 
8. คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน 
9. คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน 
10. คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน 
11. คาปริมาณแคลเซียมของดิน 
12. คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน 
13. คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดิน 
14. คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน 
15. คาความเค็มของดิน 
16. คาความหนาแนนรวมของดิน 
17. คาความสามารถในการซาบซมึนํ้าของดิน 
18. คาปริมาณความตองการปูนของดิน 
19. จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 

20. พื้นที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม 
21. พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
22. พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม 
23. คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า  
24. คาความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า  
25. คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า   
26. คาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า  
27. คาปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนํ้า  
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แผนที่ 3 ปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทย                                                          แผนที่ 4 พื้นที่ชลประทานในประเทศไทย 

20 
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แผนที่ 5 คาความอุดมสมบรูณของดินในประเทศไทย                                         แผนที่ 6 คาระดับความเปนกรดดางของดินในประเทศไทย      

21 
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แผนที่ 7 พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรอินทรียในประเทศไทย                     แผนที่ 8 คาปริมาณอินทรียวัตถุของดินในประเทศไทย 

22 
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แผนที่ 9 ปริมาณคารบอนของดินในประเทศไทย                                             แผนที่ 10 คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดินในประเทศไทย 

23 
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แผนที่ 11 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดินในประเทศไทย                       แผนที่ 12 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดินในประเทศไทย 

24 
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แผนที่ 13 คาปริมาณแคลเซียมของดินในประเทศไทย                                      แผนที่ 14 คาปริมาณแมกนีเซียมของดินในประเทศไทย 

25 
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แผนที่ 15 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดินในประเทศไทย          แผนที่ 16 ความอิ่มตัวดวยประจบุวกที่เปนดางของดินในประเทศไทย 

26 
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แผนที่ 17 คาความเค็มของดินจังหวัดหนองคาย 

 
 

27 
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แผนที่ 18 คาความเค็มของดินจังหวัดศรีสะเกษ                                               แผนที่ 19 คาความหนาแนนรวมของดินในประเทศไทย 

28 
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แผนที่ 20 คาความสามารถในการซาบซมึนํ้าของดินประเทศไทย                            แผนที่ 21 คาปริมาณความตองการปูนของดินในประเทศไทย 

29 
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แผนที่ 22 จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย                                   แผนที่ 23 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมในประเทศไทย 

30 
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แผนที่ 24 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงในประเทศไทย                                  แผนที่ 25 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลมในประเทศไทย 

31 
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แผนที่ 26 จุดเก็บตัวอยางผิวดินในประเทศไทย                                              แผนที่ 27 ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินจังหวัดเชียงใหม 

32 
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แผนที่ 28 ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินจังหวัดหนองคาย 

 

33 
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แผนที่ 29 ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินจังหวัดจันทบรุี                                               แผนที่ 30 ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินจังหวัดศรสีะเกษ 

34 
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แผนที่ 31 ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินจังหวัดราชบุรี                                               แผนที่ 32 ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินจังหวัดพทัลงุ 

35 
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 แผนที่ 33 คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสําคัญทั่วประเทศป พ.ศ.2555 

36 
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2. การประสานเครือขายการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

สถานีพัฒนาที่ดินภายในจังหวัดรวมทั้งหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีความใกลชิดกับเกษตรกรจงึ
สามารถขอความรวมมือในการดําเนินงานตามนโยบายตางๆ เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายที่กรม
พัฒนาที่ดินไดวางแผนไว นอกจากน้ียังมีเครือขายที่สําคัญคือ กํานัน ผูใหญบาน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
สหกรณการเกษตรและภาคเอกชนที่มีสวนชวยในการขับเคลื่อนโครงการดวย 

3. วิเคราะหขอมูลโดยนําเสนอในรูปแผนท่ี 

วิเคราะหขอมูลทั้งหมด 25 ปจจัยที่เปนฐานขอมูลภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการตกคางของสารเคมีของแตละจังหวัด เพื่อพิจารณาความสําคัญและความเหมาะสมใน
การเลือกพื้นที่เปาหมายของแตละจังหวัดวาอําเภอไหนมีความเหมาะสมทีจ่ะเปนตนแบบเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่ง
การวิเคราะหน้ันจะตองอาศัยโปรแกรมรวมตัดสินใจ หรือ การวิเคราะหดวยกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห 
แบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process ; AHP)  

4. การดําเนินงานของแตละจังหวัด 

  ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหคืออําเภอที่เหมาะสมของแตละจังหวัดใน 6 จังหวัด ที่จะดําเนินโครงการ
เมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งแตละพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกจะมีลักษณะเดนหรือปจจัยที่สําคัญแตกตางกัน ดังน้ันการ
ดําเนินการที่จะพัฒนาใหเปนเมืองเกษตรสีเขียวของแตละพื้นที่จึงอาจมีวิธีที่แตกตางกันไป แตอยูในหลักเกณฑ
และแนวทางเดียวกัน และใหหนวยงานตางๆ มุงเนนไปพัฒนาการเกษตรตามที่กรมพัฒนาที่ดินไดช้ีเปาไว 
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สวนท่ี 4 แผนการดําเนินโครงการและวิธีการดําเนินงาน 

1. ระยะเวลา 

ระยะที่ 1  8 เดือน ก.พ. 2557 – ก.ย. 2557 

ระยะที่ 2  ปงบประมาณ 2558 12 เดือน 

ระยะที่ 3  ปงบประมาณ 2559 12 เดือน 

งบประมาณ การใช Seed money กระตุนใหเกิดการดําเนินงานในแตละปเพื่อใหเกิดแรงขับเคลื่อน 

ในเบื้องตนหากทุกหนวยงานดําเนินการไปพรอมกันก็จะย่ิงทําใหงานสําคัญของกระทรวงเกษตรฯ 
ดําเนินการได 

ระยะที่ 1    3 ลานบาท ระยะเตรียมขอมูลพื้นฐานและสรางตัวช้ีวัดภายในกระทรวงเกษตรฯ 

ระยะที่ 2   60 ลานบาท ระยะคัดเลือกพื้นที่เกษตรสีเขียวรวมกันทั้ง 7 กระทรวงฯ 

ระยะที่ 3  180 ลานบาท ระยะชวนคนมาเย่ียม มาเที่ยว มาชมเมืองเกษตรสีเขียว 12 กระทรวงฯ 

2. วิธีการดําเนินการ 

2.1 มอบหมายให สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (สวจ.) เปนเจาภาพในการดําเนินการโดย
ยกรางคณะทํางาน 

2.2 รวบรวมฐานขอมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัยที่สุดภายในกรมฯ ใหเปนเอกภาพ ขอมูลชุดดิน กลุมชุดดิน 
การใชประโยชนที่ดิน พื้นที่เสี่ยงภัย ขอมูลเศรษฐกิจการเกษตรของพืชหลัก ภาพถายทางอากาศสี และ DEM 
ขอมูลทางเคมีและกายภาพของดิน ขอมูลดานอนุรักษดินและนํ้า ดินที่มีปญหา งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งการ
ปรับปรุงบํารุงดินและเกษตรอินทรีย ในรูป digital และ text ในมาตราสวน 1:50,000 หรือ 1:4,000 (ภายใน 
10 วัน) หากเปน shape file ของแผนที่ใดๆ ใหบงช้ีถึงทฤษฏีและวิธีการไดมาของแผนที่ 

2.3 รวบรวมงานตางๆ ที่เกี่ยวของใน 6 Green Agriculture City ภายในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่ง
ประกอบไปดวย หนวยงานหลัก 12 หนวยงานในเบื้องตน และภายนอกกระทรงเกษตรฯ อาทิ กรมผังเมือง 
กรมควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมพลังงานทดแทน กรมควบคุมโรค และกระทรวง
สาธารณสุข เปนตน 

2.4 สกัดความซ้ําซอนของงาน และหาแนวทางซึ่งเปนวิธีคิดที่เปน มาตรฐานสากลในการ กําหนด
เมืองเกษตรสีเขียวใหเปนทิศทางเดียวกันทั้งกระทรวงฯ ไมใชตางคนตางทํา โดยใช Area Approach เปน
แนวทางหลักและใช การวิเคราะหดวยกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห แบบหลายลําดับช้ัน (Analytical 
Hierarchy Process ; AHP) เปนเครื่องมือขจัดความซ้ําซอนของงานที่มีช้ันขอมูลจํานวนมากจากหลาย
หนวยงานในกระทรวงเกษตรฯ ใหกระชับและตรงประเด็นมากข้ึน การวิเคราะหการตัดสินใจดวย AHP มี 8 
ข้ันตอน ดังน้ี 
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1) กําหนดทางเลือก ในแตละปญหาจะมีทางเลือกในการแกไขที่หลากหลาย ในข้ันตอนน้ี ให
กําหนดทางเลือกตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด 

2)  ระบุระดับของเกณฑตํ่าสุด (Threshold Level) ที่ตองการของแตละทางเลือก 

3) คัดเลือกทางเลือกเบื้องตนจากทางเลือกที่กําหนดในข้ันที่ 1 โดยตรวจสอบกับเกณฑตํ่าสุด 
ถาทางเลือกใดตํ่ากวาเกณฑ ใหคัดออก 

4) ระบุเกณฑ (Criteria) หรือเกณฑยอย (Sub criteria) เพื่อใชในการตัดสินใจเลือกทางเลอืก
ที่ดีที่สุดจากทางเลือกใน 3 

5) สรางลําดับช้ันของการตัดสินใจ (Develop Decision Hierarchy) จากทางเลือกและ
เกณฑที่กําหนดไว โดยอยางนอยจะมี 3 ลําดับช้ัน คือ เปาหมาย (Goal), เกณฑ (Criteria) 
และ ทางเลือก (Alternatives) 

6) เปรียบเทียบเกณฑทีละคู แลวจึงเปรียบเทียบทางเลือกทีละคูตามเกณฑที่กําหนดไว ทีละ
เกณฑ จนครบทุกเกณฑ ในการเปรียบเทียบทางเลือกน้ันจะใหคะแนนเปนเชิงปริมาณ 
หรือคุณภาพ 

7) คํานวณลําดับความสําคัญของทางเลือก โดยการนําคานํ้าหนัก (Weight) ของแตละ
ทางเลือกในแตละเกณฑ คูณกับคานํ้าหนักของเกณฑ แลวหาผลรวม ถาเรียงลําดับ 
ผลลัพธของแตละทางเลือกตามคะแนนจากมากไปนอย ทางเลือกที่มีคะแนนมากที่สุด
จะเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

8) วิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) กอนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกจากขอ 
7 จําเปนตองวิเคราะหความออนไหวอันเกิดจากความไมแนนอนของขอมูลที่ใชในการ 
ตัดสินใจถาหากมีการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักหรือความสําคัญของเกณฑแลว ทางเลือกที่ดี
ที่สุดจะยังคงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดหรือไม ถาเปนจะทําใหเกิดความมั่นใจที่เลือกทางเลือก
น้ัน 

2.5 ทําเสนทางโครงสรางพื้นฐานที่เปนเสมือนทางเช่ือมตองานของทุกหนวยงานใหเขามาอยูภายใต
การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเปนผู Modulator ใหแกกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนงาน 
Green Agriculture City เชิงพื้นที่ใหคูขนานไปกับจังหวัดตนแบบ 

2.6 การวิเคราะหขอมูลรวมกันภายในและภายนอกกระทรวงฯ ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

2.7 พัฒนา Website ของกรมพัฒนาที่ดินใหเช่ือมตอโดยตรงตอจังหวัดและกระทรวงเกษตรฯ เพื่อ
ขับเคลื่อนงาน Green Agriculture City ใหแกกระทรวงเกษตรฯ 
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ตารางที่ 3 ตัวแปรเมืองเกษตรสีเขียวที่กระทรวงเกษตรฯ ไดวางแนวทางไว 

ขอบเขตหลัก มิติที่พิจารณา หัวขอที่สําคัญ 
อาหาร และการ
การเกษตร 

การเกษตรและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองเกษตรสีเขียว 
- การติดตามประเมินผล และสรุป 

 ปศุสัตวและสัตวนํ้า - ฐานขอมูลปศุสัตว และประมง 
 ตลาดที่ซ้ือขายอาหาร - ตรวจสอบยอนกลับระดับไรนา – แหลงเงินทุนปรับเปล่ียน - ขึ้น

ทะเบียนโรงงานแปรรูป 
- จัดทํา footprint ในสินคาเกษตร – ตรวจสอบยอนกลับ -  แหลงเงินทุน
ปรับเปล่ียน 

- จัดตั้งราน Q shop - สรางตลาดตางประเทศ+AEC - สงเสริมทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

 Food loss and Waste - ปรับปรุงฟารมใหรองรับ Biomass/Zero waste 
- ปรับปรุงโรงงานใหรองรับ Biomass/Zero waste 

Natural 
resources  
management 

Soil and Water - บริหารจัดการนํ้าเพื่อเกษตร – พัฒนาและปรับปรุงดิน - ขอมูลชุดดิน 
กลุมชุดดิน พื้นที่เส่ียงภัย – ขอมูลเศรษฐกิจการเกษตรของพืชหลัก - 
ภาพถายทางอากาศสี และ DEM 

- ขอมูลทางเคมีและกายภาพของดิน - ขอมูลดานอนุรักษดินและนํ้า ดินที่
มีปญหา 

- งานวิจัยที่เก่ียวของทั้งการปรับปรุงบํารุงดินและเกษตรอินทรีย ในรูป 
digital และ text ในมาตราสวน 1:50,000 หรือ 1:4,000 

 Land tenure การใชประโยชนที่ดิน 
 Energy - สงเสริมการจัดการของเสียเปนพลังงานจากสถานประกอบการสูการ

สรางโรงไฟฟา 1 ตําบล 
 Forest and trees - พื้นที่ปาไม 
Socio-
economic 
and health 
factors 

Hunger and malnutrition  

 Shifting diets and health - ตรวจสุขภาพเกษตรกร 
- ตรวจสุขภาพเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 

 Food safety and street 
food 

- สงเสริมการใชสารเคมีในการเกษตรและปุย รวมถึงเครื่องจักรกลเกษตร
ที่ถูกตอง 

- ฝกอบรมเกษตรกร GAP 
- ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP โดยสนับสนุนภาคเอกชน 
- ฝกอบรม GMP และการผลิตสินคาเกษตรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
- ตรวจรับรองการผลิตสินคาเกษตรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
- จัดทํา GPP เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 Migration and labor - จัดทําทะเบียนเกษตรกร 

ที่มา ดัดแปลงจาก : FAO (2011) Food for the Cities - Multidisciplinary Initiative 
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ภาพที่ 10 จังหวัดเปาหมายผลักดันโครงการเมืองเกษตรสเีขียว (Green Agriculture City) 
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3. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย เริ่มตนเดือน มีนาคม 2557 สิ้นสุดเดือน กันยายน 2557 

แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ข้ันตอนการทํางาน 
ปงบประมาณ 2557 

เดือน 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
1. รวบรวมขอมลูและ

ตรวจสอบเอกสาร 
                            

2. คัดเลือกพืน้ท่ี                             
3. ประชมุคณะทํางาน, 

เกษตรกร, หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

                            

4.สํารวจขอมูลภาคสนาม
และสอบถามขอมูล
เกษตรกร 2 ดาน (การใช
ประโยชนท่ีดินและ
ผลกระทบทางสุขภาพของ
ตัวเกษตรกร) 

                            

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

และขอมูลทางสถิติ 
                            

6. ตรวจสอบความถูกตอง                             
7. สรุปผลการศึกษา                             
8. จัดทํารายงาน                             
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4. งบประมาณของโครงการวิจัย 

ตารางที่ 4 งบประมาณของโครงการวิจัย 

รายการ จํานวนเงิน 

1. งบบุคลากร - 

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

468,000 

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

39,600 

2. งบดําเนินการ  

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

2.1.1 คาตอบแทน 
- คาจัดประชุมในสวนกลางและ 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม 

ราชบุรี พัทลุง จันทบรุี หนองคาย และศรสีะเกษ จงัหวัดละ 100,000 บาท 
(100,000 x 7) 

 
700,000 

- คาบริหารงานวิชาการ 100,000 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติงานลวงเวลา อัตราวันละ 150 บาท จาํนวน 11 คน 70 
วัน (150 x 6 x 70) 

115,500 

2.1.2 คาใชสอย  

1) คาเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ 240 บาท จํานวน 11 คน 105 วัน 
(240 x 6 x 105) 

277,200 

2) คาเชาที่พัก อัตราวันละ 800 บาท จํานวน 11 คน 98 วัน 
(800 x 6 x 98) 

862,400 

3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 30,000 

2.1.3 คาวัสดุ  

1) วัสดุสํานักงาน 167,300 

2) วัสดุคอมพิวเตอร 100,000 

3) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 140,000 

2.2 คาสาธารณูปโภค - 

3. งบลงทุน - 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ 3,000,000 
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5. ผลสําเร็จ 
1. ไดทําฐานขอมูลเชิงพื้นที่และพรหมแดนความรูสําหรับ 12 กรมในกระทรวงเกษตรและ 

คัดเลือก Green Agriculture Primary index 
2. ไดรายงาน Green Agriculture City 6 จังหวัดตนแบบ 
3. ได Website 6 Green Agriculture City เพื่อ Modulate ใหกับจังหวัดและกระทรวง 

เกษตรฯ โดยมีสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เปนผูดําเนินการ 
4. จัดทําพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบทั้ง 6 จังหวัด ในปที่ 2 
5. สงเสริมใหเกิดสถานที่ทองเที่ยว เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ ในปที่ 3 

6. ผลสัมฤทธิ์ 
จังหวัดตนแบบทั้ง 6 มองเห็นทิศทางการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนใหจังหวัดเปน จังหวัดที่ 

สมบูรณ ดานเมืองเกษตรสีเขียว พรอมทั้งสามารถเปนตนแบบใหจังหวัดรอบดานพัฒนาเปนกลุมจังหวัดที่เขาสู 
Green Agriculture City 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ไดรบัประโยชนโดยตรง ทั้งดานสิ่งแวดลอมที่ดี และอาหารที่ม ี

คุณภาพ 
2. เปนศูนยกลางของภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางย่ังยืน 
3. เปนจังหวัดตนแบบ ในการพัฒนา พื้นที สินคา และคน ใหกับกลุมจังหวัดใกลเคียง 
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