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เมอืงเกษตรสีเขยีว (Green 
Agriculture City)

สู่การเตบิโตสีเขยีวและความมัน่คง
อาหาร

ระดบัพืน้ที่
สํานกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร



หวัข้อการนําเสนอหวัข้อการนําเสนอ

    สาระสําคญัของโครงการ
เมอืงเกษตรสีเขยีว

   การแปลง
โครงการสู่การปฏบิตัิ
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 ตวัชีว้ดัสําคญัของโครงการเมอืง
เกษตรสีเขยีว4

๑    กรอบความคดิของการพฒันา
ภาคเกษตร
สู่การเตบิโตสีเขยีวและความมัน่คง
ทางอาหาร



๑. กรอบความคดิของการพฒันา
ภาคเกษตร ฯ
๑. กรอบความคดิของการพฒันา
ภาคเกษตร ฯ

การเตบิโตสีเขยีว (Green Growth 
Economy) คอื การพฒันา
ทีมุ่ง่ไปสู่ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคม
อยา่งยัง่ยนื เป็นมติร
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

โดยมกีารใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมี
ประสิทธภิาพ ในปรมิาณทีไ่มส่่งผลกระทบทาํให้
ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรม 
และสญเสียความสมดลในการทีจ่ะคํา้จนการดาํรง
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การเตบิโตสีเขยีว



๑. กรอบความคดิของการพฒันา
ภาคเกษตร ฯ
๑. กรอบความคดิของการพฒันา
ภาคเกษตร ฯ

ความหมายความมัน่คงอาหารใน 4 มติิ
๑) ความพอเพยีง (Availability)
       - การผลติอาหารภายในประเทศหรอืการนําเข้าที่
พอเพยีง

๒) การเขา้ถงึ (Access)
       - การถงึอาหารทีเ่หมาะสมและมโีภชนาการ
๓) การใช้ประโยชน ์ (Utilization)
       - การใช้ประโยชนจ์ากอาหารเพือ่ให้สุขภาพและ
สุขอนามยัของคนดขีึน้

๔) เสถยีรภาพ (Stability) 4

ความมัน่คงทางอาหาร

Food Secu



เจตนารมณร์ว่มในการพฒันาภาค
เกษตรฯ ที ่ กษ. 
ไดค้าํนึงถงึในการพฒันาภาค
เกษตร

 สิทธคิวามสัมพนัธใ์นทางสังคมระหวา่ง
มนุษย ์ (Human Being) 
 โดยการคาํนึงสิทธขิองบุคคลทีจ่ะมสี่วนรว่มกบัรฐั
และชุมชนในการอนุรกัษ ์ บาํรุงรกัษาและการได้
ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

 สิทธมินุษยชน (Human Right) 
 โดยการผลติทีเ่กษตรกรผู้ผลติคาํนึงถงึความ

๑. กรอบความคดิของการ
พฒันาภาคเกษตรฯ
๑. กรอบความคดิของการ
พฒันาภาคเกษตรฯ
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แนวคดิการพฒันาภาคเกษตรสู่การเตบิโตสี
เขยีว
และมัง่คงทางอาหารของ กษ.

 การทาํการเกษตรกรรมยัง่ยนื เพือ่ให้เกดิความสมดลุของ
เกษตรกรรมและมคีวามมัน่คง
       ทางอาหาร โดยจดัให้มกีลไกให้ความรู้และ
ขบัเคลือ่นทัง้ระดบัในครวัเรอืนและชุมชน
 นําไบโอเทคโนโลยมีาใช้ในการผลติทางการเกษตร
 ส่งเสรมิการลดความเสี่ยงภยัในการผลติทางการเกษตร ตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ส่งเสรมิให้มกีารนําของเหลอืใช้ในครวัเรอืนหรอืในชุมชน
 การคาํนึงถงึผู้บรโิภค โดยการสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่

๑. กรอบความคดิของการ
พฒันาภาคเกษตรฯ
๑. กรอบความคดิของการ
พฒันาภาคเกษตรฯ
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การขบัเคลือ่น
 ระดบัพืน้ที่
 มุง่เน้นส่งเสรมิให้เกษตรกรทาํการ
เกษตรกรรมยัง่ยนื เพือ่ให้เกดิความสมดลุ
ของเกษตรกรรมโดยจดัให้มกีลไกให้ความรู้
และขบัเคลือ่นในระดบัไรน่าไปถงึระดบั
ชุมชน รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ยการ
พฒันาการผลติในพืน้ที่

 ระดบัตลาด
 ส่งเสรมิและพฒันาระบบการรวมกลุม่
เกษตรกร สหกรณ ์ และวสิาหกจิชุมชน 
โดยพฒันาการสรา้งเครอืขา่ย ให้มกีาร
เชือ่มโยงกนัตัง้แตก่ารเป็นผู้รวบรวมผลผลติ 
การขนส่ง จนถงึเป็นผู้จาํหน่ายผลผลติ

่

กรอบความคดิของการ
พฒันาภาคเกษตรฯ
กรอบความคดิของการ
พฒันาภาคเกษตรฯ
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๒. สาระสําคญัของโครงการ๒. สาระสําคญัของโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ

       โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว 
(Green Agriculture City) 
เป็นโครงการทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดร้เิริม่
และกาํหนดให้เป็นโครงการสําคญั (Flagship 
Project) ของกระทรวง ในลาํดบัความสําคญั
ที ่ ๒ จากจาํนวนทัง้หมด ๘ โครงการ
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๒. สาระสําคญัของโครงการ๒. สาระสําคญัของโครงการ
จะนําไปสู่จุดหมายใดในอนาคต

“เมอืงเกษตรสีเขยีว เป็นพืน้ทีก่ารผลติ
สินค้าเกษตร
ทีม่กีระบวนการผลติเป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม ทุกกจิกรรม ตลอด
กระบวนการผลติตัง้แตต่น้นํ้า กลางนํ้า 
และปลายนํ้า สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยเกษตรกรมี
คุณภาพชวีติทีด่ ี ประชาชนมคีวาม 9



๒. สาระสําคญัของโครงการ๒. สาระสําคญัของโครงการ

      - ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้กษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นทีป่รับปรุงการผลิต

สินค้าเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดของเสียในกระบวนการผลิต 

(Zero Waste) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

      - ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้กษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นทีป่รับปรุงการผลิต

สินค้าเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดของเสียในกระบวนการผลิต 

(Zero Waste) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

       - พัฒนากระบวนการผลิตในพื้นที่สําหรับทุกกิจกรรมให้เป็นการผลิตที่ดี

และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยผู้บริโภคได้บริโภค

สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไมม่สีารเคมตีกค้าง

       - พัฒนากระบวนการผลิตในพื้นที่สําหรับทุกกิจกรรมให้เป็นการผลิตที่ดี

และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยผู้บริโภคได้บริโภค

สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไมม่สีารเคมตีกค้าง

      - สร้างและพัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

การสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ

ก่อให้เกิดรายได้ต่อเกษตรกรและชุมชน

      - สร้างและพัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

การสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ

ก่อให้เกิดรายได้ต่อเกษตรกรและชุมชน
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กิจกรรมต้นน้ํา กิจกรรมกลางน้ํา กิจกรรมปลายน้ํา

ษตรกรมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
สินค้าเกษตรปลอดภยั

อุตสาหกรรมเกษตรสีเขยีว
เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ตลาดสีเขยีว พลงังานทดแทน
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร

ปลอดภยัจากสารพิ
ในการผลติและสา

ตกค้างในสินค้าเกษ

ลดมลพษิจาก
 อุตสาหกรรมเกษ

Green GPP 
ภาคเกษตร
เพิม่ขึน้

เป้าหมาย 6 จงั
1) เชยีงใหม่
2) หนองคาย
3) ศรสีะเกษ
4) จนัทบุรี
5) ราชบุรี
6) พทัลงุ

- บรหิารจดัการนํ้า
- พฒันาและปรบัปรุงดนิ
- ส่งเสรมิการใช้สารเคมี
และปุ๋ย 
  ทีถ่กูตอ้ง 
- การใช้เครือ่งจกัรกล 
การเกษตร
- จดัทาํทะเบยีนเกษตรกร
- ฝึกอบรมเกษตรกร 
GAP
- Biomass/Zero Waste 
ในฟารม์
- สนบัสนุนเอกชนเข้ามา
เป็นหน่วย
 รบัรอง CB
- Traceability เณ ไร่
นา

- ขึน้ทะเบยีนโรงงาน
- ฝึกอบรมโรงงาน
- สนบัสนุนเอกชนเขา้
มาเป็นหน่วย
  รบัรอง CB / IB
- Biomass/Zero 
Waste โรงงาน
- Traceability ณ 
โรงงาน

- จดัตัง้รา้น Q shop 
อาํเภอ
- ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร
- สรา้งตลาดสินค้า
เกษตร
  สิ่งแวดลอ้มสู่ 
AEC
-  โรงไฟฟ้าชวีมวล 
1 ตาํบล 

1 โรงไฟฟ้า
- ส่งเสรมิงานวจิยั
ท้องถิน่ในการ
  นําวฒันธรรมมา
ตอ่ยอด
- Traceability 

บรูณาการรว่มภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบนัการศึกษาในพืน้ที ่11

๒. สาระสําคญัของโครงการ๒. สาระสําคญัของโครงการ
แนวทางการพฒันาเมอืงเกษตรสีเขยีว
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เครอืขา่ยการผลติ

สิ่งแวดลอ้ม / ระบบนิเวศ / 
สุขภาวะ /พลงังานทดแทน 

/ วฒันธรรม 
เป้าหมาย
- ปลอดภยัจาก
สารพษิ
  ตกค้างใน
สินค้าเกษตร
- ลดมลพษิ
อตุสาหกรรม
  เกษตร
- Green GPP 
  ภาคเกษตร
เพิม่ขึน้

เกษตรกร /สถาบนั
เกษตรกร/สภา
เกษตรกร 

ผู้ประกอบการ / 
เอกชน

/หอการค้า / 
สภาอุตฯ

ก.เกษตร / ก.พาณชิย ์ /
ก.พลงังาน / ก.
สาธารณสุข / 

ก.ทรพัยากรฯ / 
กระทรวงมหาดไทย/

สถาบนัการศึกษา

- การ
พฒันาการผลติ
และโครงสร้าง

ื้

- การพฒันา
เครอืขา่ย
การผลติ

- การพฒันา
ตลาดสินค้า
เกษตรสีเขยีว

ภาคี
ผลกัดนั

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่
ความสําเร็จ

การผลติ
สินค้า
เกษตร

แนวคดิในการ
พฒันา

เมอืงเกษตรสี
เขยีว

๒. สาระสําคญัของโครงการ๒. สาระสําคญัของโครงการ

12
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คกก. ขับเคลื่อน

“การพฒันาทีจ่ะเป็นประโยชน์
กบัทุกคน 

คอืการพฒันาทีม่องทุกอยา่ง
เกีย่วเนื่องกนั”

- ชีแ้จงแนวทางการ
ขบัเคลือ่น
  โครงการใน
ภาพรวม
- รบัฟังความคดิเห็น
จาก
  ผู้มสี่วน
เกีย่วข้องในพืน้ที่

- จดัทาํ
แผนปฏบิตักิาร
  รว่ม
ขบัเคลือ่นเมอืง
  เกษตรสี
เขยีวระดบั
  จงัหวดั

- ดาํเนินการตาม
แนวทางหรอื
  แผนงาน/
โครงการใน
  แผนปฏบิตักิาร
รว่มขบัเคลือ่น
  เมอืงเกษตรสี
เขยีวระดบั
  จงัหวดั
- ตดิตาม
ความก้าวหน้าและ
  ประเมนิผลการ
ดาํเนินงาน

ชีแ้จงโครงการ

แผนปฏบิตักิารร่วม

ดาํเนินการ /
ประเมนิผล

๓. การแปลงโครงการสู่การ
ปฏบิตัิ
๓. การแปลงโครงการสู่การ
ปฏบิตัิ

- คณะกรรมการปฏริปูเกษตรฯ
- คณะกรรมการขบัเคลือ่นฯ 
คณะที ่ ๑
- คณะทาํงานการขบัเคลือ่นฯ 
  ระดบักษ. และจงัหวดั

ขัน้ตอนการแปลงโครงการฯ
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ภาพรวมการขบัเคลือ่นโครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการ
ข้าว

กรมปศุ
สัตว์

กรม
ประมง 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร   

กรมหมอ่น
ไหม 

จงัหวดั   ชุมชน  เกษตรกร

กาํหนดพืน้ที ่ /
สินค้า/ 

เครอืขา่ยเกษตรกร/
ความต้องการใน

การพฒันา

สนบัสนุนตามพืน้ที/่
สินค้า/เครอืขา่ย
เกษตร/ความ
ต้องการ

คกก. ขบัเคลือ่นนโยบายปฏริปูภาคเกษตรกรรม  (ปลดั 
กษ. ประธาน / สศก.เลขา)

คกก. ขบัเคลือ่นโครงการสําคญั  (Flagship Project) คณะที ่ ๑ (รอง
ปลดั  ผลติ. ประธาน / กวก.เลขา)

คณะทาํงานขบัเคลือ่นเมอืงเกษตรสี
เขยีว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(อธบิด ี กสก. ประธาน / กสก. 

เลขา)

คณะทาํงานขบัเคลือ่นเมอืงเกษตรสี
เขยีว ระดบัจงัหวดั

(ผจว. ประธาน / เกษตรจงัหวดั 
เลขา)

กรมวชิาการ
เกษตร 

กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

กรมพฒันา
ทีด่นิ 

มก
อช. 

สศก
.

อ.ต.
ก.

(หน่วยงาน
หลกั) (หน่วยงาน

สนบัสนุน) 
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การพฒันาสินค้า 
ในระดบัตน้นํ้าให้มกีารผลติสินค้าเกษตรตามหลกั GAP ลดการปลอ่
ออกสู่ สิ่งแวดลอ้ม ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ไดส้ินค้าทีด่มีคีุณภ
ลดตน้ทุนจากการนําของเสียกลบัมาใช้ใหม ่ ตามแนวคดิ reduce r

ทาํเมอืงเกษตรสีเขยีวแลว้ได้
อะไร ???
ทาํเมอืงเกษตรสีเขยีวแลว้ได้
อะไร ???
การพฒันาพืน้ที ่
โดยมุง่เน้นให้เป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดจากมลพษิ มสีินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภยั 
มกีารอนุรกัษว์ฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
การเกษตร สามารถพฒันาเป็นแหลง่ศึกษาดงูาน 
และทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร

การพฒันาคนให้มคีุณภาพชวีติดขีึน้ 
มคีวามรูเ้พิม่ขึน้สามารถผลติตามมาตรฐานมคีวามปลอดภยัจากสารเค
เกษตรมมีลูคา่สงูขึน้ มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการวางแผนบรหิารจดัการร
โดยมตีลาดสีเขยีว, Q Shop, Q Restaurant มกีารดงึดดูนกัทอ่งเทีย่15



            

การพฒันาพืน้ที ่           
        การพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหลง่ผลติ
ปลอดภยัมกีารนําภมูปิญัญาท้องถิน่มาใช้
และพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร มตีวัชีว้ดัที่
สําคญั อาทิ

- มกีารนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใช้ในการผลติดา้นผลติและ
การแปรรปู ไดแ้ก ่ การใช้

สมุนไพร/นํ้าส้มควนัไม้ เพือ่ไลแ่มลงศัตรพูชื   การ
ถนอมอาหารดว้ยวธิกีารตา่งๆ

- มกีารพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร

๔. ตวัชีว้ดัสําคญั๔. ตวัชีว้ดัสําคญั
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๔. ตวัชีว้ดัสําคญั (ตอ่)๔. ตวัชีว้ดัสําคญั (ตอ่)
การพฒันาสินค้า
 สินค้าทีไ่ดม้าตรฐานตามระบบ GAP เพิม่ขึน้ มี
ตวัชีว้ดัทีส่ําคญั อาทิ

- จาํนวนเกษตรกรทีท่าํการเกษตรระบบ GAP เพิม่ขึน้
- จาํนวนฟารม์เกษตรอนิทรยีเ์พิม่ขึน้

 มลพษิทีเ่กดิจากกระบวนการผลติสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรลดลง
        มตีวัชีว้ดัทีส่ําคญั อาท ิ          

- ลดการเผาเศษวสัดเุหลอืใช้จากการเกษตร
- ลดการปลอ่ยของเสียจากฟารม์ลงสู่แหลง่นํ้าธรรมชาติ
- มกีารนําเทคโนโลยทีีล่ดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกมาใช้ 
  เช่น ในการปลกูข้าว การจดัการมลูสัตว ์ การจดัการ

นํ้าเสีย
 นําของเสียและเศษวสัดเหลอืใช้จากฟารม์มาทาํพลงังาน
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๔. ตวัชีว้ดัสําคญั (ตอ่)๔. ตวัชีว้ดัสําคญั (ตอ่)
การพฒันาคนให้มคีุณภาพชวีติดขีึน้
 เกษตรกรและประชาชนในพืน้ทีม่คีวามปลอดภยั
จากการใช้สารเคมี
ในการผลติและสารเคมตีกค้างในผลผลติ     

มตีวัชีว้ดัทีส่ําคญั อาทิ
- - ปรมิาณสารเคมตีกค้างในรา่งกายของเกษตรกร

และประชาชนในพืน้ทีล่ดลง 
             ตดิตามผลได ้ โดยการประสานความรว่มมอืกบั
สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั
             ในการตรวจเลอืดเกษตรกร

 มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการผลติสินค้าทีม่คีุณภาพ 
และการวางแผนบรหิาร

จดัการผลผลติ มตีวัชีว้ดัทีส่ําคญั อาท ิ        18



๔. ตวัชีว้ดัสําคญั (ตอ่)๔. ตวัชีว้ดัสําคญั (ตอ่)
- ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัสีเขยีว (Green 
GPP) ภาคเกษตรเพิม่ขึน้             ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัสี
เขยีว (Green GPP) คอื เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวดั
การเตบิโตทางเศรษฐกจิของจงัหวดัโดยไมท่าํลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม หรอืทีเ่รยีกวา่เป็น
การเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื (Green Growth 
หรอื Sustainable Growth) โดยมหีลกัคดิคอืการ
นําเอาต้นทุนทีก่อ่ให้เกดิผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Cost) จากการผลติ 
เช่น ต้นทุนการบาํบดันํ้าเสีย ต้นทุนทีต่้องใช้ในการ
ฟื้นฟสูิ่งแวดลอ้มทีเ่สียหายจากการผลติ ไปหกัออก
จากผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) ภาคเกษตร ที่
คาํนวณดว้ยวธิกีารแบบเดมิ 19
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