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ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
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หัวขอการนําเสนอ 

    โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

   การแปลงโครงการสูการปฏิบัติ 
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๑     กรอบความคิดของการพัฒนาภาคเกษตร 

สูการเติบโตสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร 



๑. กรอบความคิดของการพัฒนาภาคเกษตร ฯ 

  การเติบโตสีเขียว (Green Growth Economy) คือ การพัฒนาที่มุงไป 

 สูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม  

  โดยมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่

ไมสงผลกระทบทําใหทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 

และสูญเสียความสมดุลในการที่จะคํ้าจุนการดํารงชีพและสนับสนุนวิถี

การดําเนินชีวิตของประชากรในทุกสาขาการผลิต 
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การเติบโตสีเขียว 



๑. กรอบความคิดของการพัฒนาภาคเกษตร ฯ 

ความหมายความมั่นคงอาหารใน 4 มิติ 
๑) ความพอเพียง (Availability) 

       - การผลิตอาหารภายในประเทศหรือการนําเขาที่พอเพียง 

๒) การเขาถึง (Access) 

       - การถึงอาหารที่เหมาะสมและมีโภชนาการ 

๓) การใชประโยชน (Utilization) 

       - การใชประโยชนจากอาหารเพื่อใหสุขภาพและสุขอนามัยของคนดีข้ึน 

๔) เสถียรภาพ (Stability) 

       - ความมีเสถียรภาพของความมั่นคงอาหารในเวลาวิกฤติ 
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ความม่ันคงทางอาหาร 

Food 
Security 



๑. กรอบความคิดของการพัฒนาภาคเกษตร ฯ 
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Thailand Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

OVERALL SCORE 51 59.5 89 39.8 71 50.6 103 32.7 35 69.0 80 46.5 74 49.5 3 83.9 =57 57.1

Affordability 50 62 80 41.4 70 50.3 =92 30.2 41 68.4 =88 32.9 =76 43.5 2 90.7 62 56.0

Availability =54 58.3 100 40.5 66 54.1 108 35.6 28 68.8 =62 56.5 68 53.4 14 79.8 51 60.0

Quality and safety =58 56.8 =96 34.2 87 42.0 102 31.0 38 71.1 69 53.1 67 54.0 24 78.3 =71 52.1

ตัวชี้วัด

o ดัชนคีวามมั่นคงทางอาหาร  ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 51 ของโลก จาก 113 และเปนอันดับ 3 ของอาเซยีน 

โดยสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารสูงที่สุดในโลกรองลงมา คือ ไอรแลนด สิงคโปร และ

ออสเตรเลยี ตามลําดับ 

฿ ‰้๚ : The Economist Intelligence Unit (EIU) Sponsored by DuPont 

ดัชนีความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย ป 2016 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPltqN9fXQAhWHOY8KHZA8BQEQjRwIBw&url=http://www.biothai.net/node/5648&bvm=bv.141536425,d.c2I&psig=AFQjCNHpCCJ6rUR7J9120s2gOnW4foaK8w&ust=1481881544513021


เจตนารมณรวมในการพัฒนาภาคเกษตรฯ ที่ กษ.  

ไดคํานึงถึงในการพัฒนาภาคเกษตร 

  สิทธคิวามสัมพันธในทางสังคมระหวางมนษุย (Human Being)  

 โดยการคํานงึสทิธขิองบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ความหลากหลายทางชวีภาพ  

  สทิธมินุษยชน (Human Right)  

 โดยการผลติที่เกษตรกรผูผลติคํานงึถงึความปลอดภัยตอผูบรโิภคและมี

จติสํานกึรวมกันผลติอาหารใหปลอดภยัและมีคุณภาพ 

  การลดมลพษิในการผลติ (Non-Polluting) 

 โดยการคํานงึผลกระทบทางมลพษิในการทาํการเกษตรที่จะกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในวงกวาง และเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศ 

๑. กรอบความคิดของการพัฒนาภาคเกษตรฯ 
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   แนวคิดการพัฒนาภาคเกษตรสูการเติบโตสีเขียว 

และมั่งคงทางอาหารของ กษ. 

  การทําการเกษตรกรรมยั่งยนื เพื่อใหเกดิความสมดุลของเกษตรกรรมและมีความม่ันคง 

 ทางอาหาร โดยจัดใหมีกลไกใหความรูและขับเคลื่อนทัง้ระดบัในครัวเรือนและชุมชน 

 นําไบโอเทคโนโลยมีาใชในการผลติทางการเกษตร 

 สงเสรมิการลดความเสี่ยงภยัในการผลติทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 สงเสรมิใหมีการนําของเหลือใชในครัวเรือนหรือในชุมชน 

  การคํานงึถึงผูบรโิภค โดยการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกษตรกรผลติสนิคา       

       เกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กําหนด 

  สนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส 

 ของภาคเกษตร รวมทัง้พัฒนาเทคโนโลยเีพื่อใหขอมูลขาวสารดานการตลาด  

๑. กรอบความคิดของการพัฒนาภาคเกษตรฯ 
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การขับเคลื่อน 
  ระดับพื้นที่ 

 มุงเนนสงเสรมิใหเกษตรกรทาํการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อใหเกดิ

ความสมดุลของเกษตรกรรมโดยจัดใหมีกลไกใหความรูและ

ขับเคลื่อนในระดับไรนาไปถงึระดับชุมชน รวมทัง้การสราง

เครือขายการพัฒนาการผลติในพืน้ที่ 

  ระดับตลาด 

 สงเสรมิและพัฒนาระบบการรวมกลุมเกษตรกร สหกรณ และ

วสิาหกจิชุมชน โดยพัฒนาการสรางเครือขาย ใหมีการเชื่อมโยง

กันตัง้แตการเปนผูรวบรวมผลผลติ การขนสง จนถงึเปนผู

จําหนายผลผลติทางการเกษตร โดยพัฒนาในเรื่อง ๑) ลด

ตนทุนการผลติ  

๒) สรางความแตกตางใหกับสนิคา และ ๓) สรางความ

เฉพาะเจาะจงในพืน้ที่ของสนิคา  

กรอบความคิดของการพัฒนาภาคเกษตรฯ 
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๒. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  

ความเปนมาของโครงการ 

       โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  

เปนโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดริเริ่มและกําหนดให

เปนโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวง ในลําดับ

ความสําคัญที่ ๒ จากจํานวนทั้งหมด ๘ โครงการ 
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จะนําไปสูจุดหมายใดในอนาคต 

“ เมื อง เกษตรสี เ ขียว  เปน พ้ืน ที่ การผลิต สินค า เกษตร 

ที่มีกระบวนการผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทุกกิจกรรม 

ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

สอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเกษตรกรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความปลอดภัยดานอาหาร และ

เปนฐานสรางรายไดที่สําคัญ” 
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๒. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  



      - สงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรและผูประกอบการในพ้ืนที่ปรับปรุงการ

ผลิตสินคาเกษตรใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อาทิ การลดของเสียในกระบวนการ

ผลิต (Zero Waste) และลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 

       - พัฒนากระบวนการผลิตในพ้ืนที่สําหรับทุกกิจกรรมใหเปนการผลิตที่ดี 

และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยผูบริโภคไดบริโภค

สินคาเกษตรที่ปลอดภัยไมมีสารเคมีตกคาง 

      - สรางและพัฒนาเครือขายตลาดสินคาเกษตรสีเขียวที่สอดคลองกับ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

การสรางโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรสีเขียวทั้งในและตางประเทศ

กอใหเกดิรายไดตอเกษตรกรและชุมชน 
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๒. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  



กิจกรรมตนน้ํา กิจกรรมกลางน้ํา กิจกรรมปลายน้ํา 

เกษตรกรมคีุณภาพชวีติที่ดี 

สนิคาเกษตรปลอดภัย 

อุตสาหกรรมเกษตรสเีขยีว 

เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

ตลาดสเีขยีว พลังงานทดแทน 

ทองเที่ยวเชงิเกษตร 

ปลอดภัยจากสารพษิ 

ในการผลติและสาร 

ตกคางในสนิคาเกษตร 

ลดมลพิษจาก 

 อุตสาหกรรมเกษตร 

Green GPP  

ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 

เปาหมาย 6 จังหวัด 
1) เชยีงใหม 

2) หนองคาย 

3) ศรสีะเกษ 

4) จันทบุร ี

5) ราชบุร ี

6) พัทลุง 
- บรหิารจัดการน้ํา 

- พัฒนาและปรับปรุงดนิ 

- สงเสรมิการใชสารเคมแีละปุย  

  ที่ถูกตอง  

- การใชเครื่องจักรกล การเกษตร 

- จัดทําทะเบยีนเกษตรกร 

- ฝกอบรมเกษตรกร GAP 

- Biomass/Zero Waste ในฟารม 

- สนับสนุนเอกชนเขามาเปนหนวย 

 รับรอง CB 

- Traceability เณ ไรนา 

- ปรับปรุงการผลติสนิคาเกษตร 

- ข้ึนทะเบยีนโรงงาน 

- ฝกอบรมโรงงาน 

- สนับสนุนเอกชนเขามาเปน

หนวย 

  รับรอง CB / IB 

- Biomass/Zero Waste โรงงาน 

- Traceability ณ โรงงาน 

 

 

- จัดตัง้ราน Q shop อําเภอ 

- ทองเที่ยวเชงิเกษตร 

- สรางตลาดสนิคาเกษตร 

  สิ่งแวดลอมสู AEC 

-  โรงไฟฟาชวีมวล 1 ตําบล  

   1 โรงไฟฟา 

- สงเสรมิงานวจิัยทองถิ่นใน

การ 

  นําวัฒนธรรมมาตอยอด 

- Traceability ระดับผูบรโิภค 

 

 

บูรณาการรวมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศกึษาในพื้นที่  
12 

แนวทางการพัฒนาเมอืงเกษตรสเีขยีว 
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๒. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  



เครือขายการผลติ 

สิ่งแวดลอม / ระบบนเิวศ /  

สุขภาวะ /พลังงานทดแทน / วัฒนธรรม  

เปาหมาย 
- ปลอดภัยจากสารพษิ 

  ตกคางในสินคาเกษตร 

- ลดมลพษิ

อุตสาหกรรม 

  เกษตร 

- Green GPP  

  ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 
 

 

เกษตรกร /สถาบัน

เกษตรกร/สภาเกษตรกร  

ผูประกอบการ / 

เอกชน 

/หอการคา / สภาอุตฯ 

ก.เกษตร / ก.พาณชิย / 

ก.พลังงาน / ก.สาธารณสุข /  

ก.ทรัพยากรฯ / 

กระทรวงมหาดไทย/

สถาบันการศกึษา - การ
พฒันาการผลติ 
และโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

- การพฒันา
เครอืขา่ย 
การผลติ 

- การพฒันา
ตลาดสินค้า
เกษตรสีเขยีว 

ภาคีผลักดัน 

ปจจัยที่มผีลตอความสําเร็จ 

การผลติ

สนิคา

เกษตร 

แนวคิดในการพัฒนา 

เมืองเกษตรสีเขียว 
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พื้นที่เปาหมาย 

๒. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  



คกก. ขับเคล่ือน 

“การพัฒนาที่จะเปนประโยชนกับทุกคน  

คือการพัฒนาที่มองทุกอยางเกี่ยวเนื่องกัน” 

- ชี้แจงแนวทางการ

ขับเคล่ือน 

  โครงการในภาพรวม 

- รับฟงความคดิเห็นจาก 

  ผูมสีวนเกี่ยวของในพื้นท่ี 

- จัดทําแผนปฏบิัติการ 

  รวมขับเคล่ือนเมอืง 

  เกษตรสีเขยีวระดับ 

  จังหวัด 

- ดําเนนิการตามแนวทางหรอื 

  แผนงาน/โครงการใน 

  แผนปฏบิัติการรวมขับเคล่ือน 

  เมอืงเกษตรสเีขยีวระดับ 

  จังหวัด 

- ติดตามความกาวหนาและ 

  ประเมนิผลการดําเนนิงาน 

ชี้แจงโครงการ 

แผนปฏบิัติการรวม 

ดําเนนิการ /

ประเมนิผล 

๓. การแปลงโครงการสูการปฏิบัติ 

- คณะกรรมการปฏริูปเกษตรฯ 

- คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะที่ ๑ 

- คณะทํางานการขับเคลื่อนฯ  

  ระดับกษ. และจังหวัด 
ขั้นตอนการแปลงโครงการฯ 
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ภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการเมอืงเกษตรสเีขยีว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง  กรมสงเสรมิการเกษตร    กรมหมอนไหม  

จังหวัด   ชุมชน  เกษตรกร 

กําหนดพื้นท่ี /สินคา/  

เครอืขายเกษตรกร/ 

ความตองการในการพัฒนา 

สนับสนุนตามพื้นท่ี/สนิคา/

เครอืขายเกษตร/ความ

ตองการ 

คกก. ขับเคลื่อนนโยบายปฏริูปภาคเกษตรกรรม  (ปลัด กษ. ประธาน / สศก.เลขา) 

คกก. ขับเคลื่อนโครงการสําคัญ  (Flagship Project) คณะที่ ๑ (รองปลัด  ผลติ. ประธาน / กวก.เลขา) 

คณะทํางานขับเคลื่อนเมอืงเกษตรสเีขยีว  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(อธบิดี กสก. ประธาน / กสก. เลขา) 

คณะทํางานขับเคลื่อนเมอืงเกษตรสเีขยีว ระดับจังหวัด 

(ผจว. ประธาน / เกษตรจังหวัด เลขา) 

กรมวชิาการเกษตร  กรมสงเสรมิสหกรณ  กรมพัฒนาที่ดิน  มกอช.  สศก. อ.ต.ก. 
(หนวยงานหลัก)  

(หนวยงานสนับสนนุ)  
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การพัฒนาสินคา  
ในระดับตนนํ้าใหมกีารผลติสนิคาเกษตรตามหลัก GAP ลดการปลอยของเสยี 

ออกสูสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ไดสนิคาที่ดมีคีุณภาพ และ 

ลดตนทุนจากการนําของเสยีกลับมาใชใหม ตามแนวคดิ reduce reuse recycle  

ทําเมืองเกษตรสีเขียวแลวไดอะไร ??? 

การพัฒนาพื้นที่  
โดยมุงเนนใหเปนพืน้ที่ที่ปลอดจากมลพษิ มสีนิคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  

มีการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร สามารถ

พัฒนาเปนแหลงศกึษาดูงาน และทองเที่ยวเชงิเกษตร 

การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
มคีวามรูเพิ่มขึ้นสามารถผลติตามมาตรฐานมคีวามปลอดภัยจากสารเคมี สนิคาเกษตร 

มมีูลคาสูงขึ้น มรีายไดเพิ่มขึ้นจากการวางแผนบรหิารจัดการรองรับผลผลติโดยมีตลาด 

สเีขยีว, Q Shop, Q Restaurant มกีารดงึดูดนักทองเที่ยวเขาสูพืน้ที่มากขึ้น 
16 
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www.oae.go.th 
ศูนยปฏิบัติการเศรฐกิจการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
โทร. 02 579 8161 

ขอบคุณครับ 
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