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1. ชื่อเร่ือง ส่งเสริมการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป  ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่ิงต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผล 
ต่อวิถีชีวิตและค่านิยมในการบริโภคของประชาชนท่ัวไป ส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
จะมีก าลังในการเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบริโภคประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีมี 
ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบต่อการผลิตท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ในท่ีนี้จะขอ
กล่าวถึงเฉพาะภาคเกษตรกรรม มีผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตท่ีสูงขึ้น  ปัจจัยทางการผลิตก็สูงขึ้นด้วย
แต่ราคาผลผลิตหรือสินค้าทางด้านการเกษตรยังคงตกต่ า  ท้ังนี้ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีวิถีการ-
ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งตนเองปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตทางการเกษตร จากการ
ผลิตพืชในระบบเกษตรเคมี เป็นการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นท่ีท าการเกษตรของกรุงเทพฯ 
จาก 26 ส านักงานเขตช้ันนอก มีอยู่ประมาณ 180,305.49 ไร่ (ข้อมูลการเกษตร ปี 2554) 
ประกอบด้วยพื้นท่ีท านา 121,568 ไร่  และปลูกพืชสวน 22,477 ไร่  ประกอบด้วยสวนผัก  ไร่หญ้า  
ไม้ดอก ไม้ประดับ และสวนผลไม้ การท าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ยังคงใช้สารเคมีในการก าจัด
วัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืชอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน าเข้า
สารเคมีดังกล่าวในปี 2551 – 2555 จะเห็นได้วา่ปริมาณน าเข้าของสารก าจัดวัชพืชมีปริมาณเพิ่มจาก 
68,825 ตัน  เป็น 106,860 ตัน  ส่วนปริมาณน าเข้าของสารก าจัดแมลงและสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
มแีนวโน้มลดลง  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าปริมาณการน าเข้าของสารชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก  
ปี 2551  มีปริมาณ 62 ตัน  แต่ป ี2555  มีปริมาณ 103 ตัน  ปริมาณการใช้สารเคมีต่อพื้นท่ีเกษตร 
เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นนั้นประเทศไทยอยู่ระดับกลางๆ ซึ่งในปัจจุบันแต่ละประเทศ 
ท่ีมีการใช้สารเคมีจ านวนมากแต่ก็ใช้ให้อยู่ในระดับปลอดภัย  ตอนนี้จะเน้นท่ีเกษตรอินทรีย์มากขึ้น  
ใช้ปุ๋ยจากชีวภาพมากขึ้นคล้ายกับประเทศไทย กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาและความอดทนและใช้วิชาการมาก 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตเห็นความส าคัญของการลดการใช้สารเคมีแล้วหันมาใช้สารอินทรีย์กันมากขึ้นก็เป็นได้ 
ประกอบกับระบบการเกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชท่ีปลูก 
โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบจากระบบนิเวศการเกษตร  สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค  ในปัจจุบันคน
ส่วนใหญ่มักเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสาเหตุก็มาจากการปนเปื้อนในอาหาร  หรือปนเป้ือน 
ในอากาศ  และเข้าสู่ร่างกายของเราแบบสะสม ดังนั้นควรหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการส่งเสริมให้เกษตรกร 
ผู้ผลิตผลิตพืชท่ีปลอดภัยแล้วพัฒนามาเป็นผลิตพืชอินทรีย์ โดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนมีการท างาน 
แบบบูรณาการกัน  จัดต้ังภาคีเครือข่าย  เพือ่แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการขยายผลเพื่อช่วย
ลดปัญหาเรื่องสุขภาพท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค  สภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม  ทรัพยากรดินและน้ ามีสารพิษ
ปนเปื้อน ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้จะลดลงเมื่อทุกหน่วยงานเข้าใจและร่วมมือกันท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา 
ในภาคการเกษตรนั้นควรเริ่มต้ังแต่กระบวนการผลิตพืช  ถ้าเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้
ในครัวเรือน  ในชุมชน  หรือใช้สารชีวินทรีย์  แทนการใช้สารเคมีในการป้องกัน  ก าจัดโรค  และแมลง
ศัตรูพืช จะส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมในบริเวณท่ีด าเนินการนั้นมีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น ฟื้นฟูทรัพยากรดินและ
น้ าให้เกิดสมดุลธรรมชาติ  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึนตามล าดับ 
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  ค าจ ากัดความของ 
       - พืชปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง พืชท่ีระบบการผลิตอาจมีการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร  ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้  อาจมีสารพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรใดๆ  ตกค้าง 
หรือปนเปื้อนได้ไม่เกินปริมาณท่ีก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องอาหารท่ีมี
สารพิษตกค้าง หรือตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ท่ีประกาศโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
       - พืชอนามัย หมายถึง พืชท่ีระบบการผลิตอาจมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
ผลผลิตท่ีได้มีการจัดการสุขลักษณะก่อนและหลังเก็บเกี่ยว เน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค และอาจมี
สารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรได้ไม่เกินปริมาณท่ีก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
       - พืชไร้สารพิษ หมายถึง พืชท่ีได้จากระบบการผลิตท่ีไม่มีการใช้หรือการปนเป้ือน 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร และผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ต้องไม่พบสารพิษตกค้าง 
       - เกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบการจัดการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมท่ี
เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ 
หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบจาการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ จากเทคนิค ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)  
มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ 
และคุณภาพท่ีส าคัญของการผลิตในทุกขั้นตอน 
  หลักการของเกษตรอินทรีย์ คือ การพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตร
ผสมผสานท่ีมีความหลากหลายของพืชและสัตว์ เพื่อให้ระบบการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องของ
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม พร้อมท้ังฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพ
น้ าด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด อย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรในฟาร์มมา
หมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม และความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศโดยรวม ป้องกันและหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปท่ีเป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบ
ข้าง รวมท้ังการอนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ป่า  หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี
สังเคราะห์เพื่อรักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา และการจ าหน่าย 
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม หรือไม่ผ่านการ
ฉายรังสี 
  ดังนั้น ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานส านักงานเขตในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ โดยการประสานงาน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ความรู้ และมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน 
รับทราบแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่ายพืชอินทรีย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง โดยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดไป 
 
 



 ๓ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้เกษตรกรปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากภาคการเกษตรเคมี เป็นระบบการ
ผลิตภาคการเกษตรอินทรีย์ 
  3.2 ช่วยให้เกษตรกรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้
เพิ่มข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดวัชพืช โรค และแมลง 
  3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือและประสานงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภาคีเครือข่ายต่างๆ และผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
  3.4 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ 
  3.5 เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อม สามารถแข่งขันผลผลิตอินทรีย์ในตลาด
เกษตรอินทรีย์ได้ 
  3.6 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครให้กับเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจท่ัวไปทราบ 

4. เป้าหมาย 
  4.1 ด าเนินการอบรม สัมมนา และน าศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งประสานเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตหนองจอก คลองสามวา สายไหม สะพานสูง จอมทอง  
บางบอน ราษฎร์บูรณะ บางแค และตล่ิงชัน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยจากสารเคมี   
เขตละ 6 คน จ านวน 54 คน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จ านวน 16 คน รวมท้ังส้ิน 70 คน 
  4.2 ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้กับกลุ่มเกษตรกรฝ่ังธนบุรี และฝ่ังพระนคร โดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าแขวง ของพื้นท่ีเขตฝ่ังธนบุรี และฝ่ังพระนคร อย่างละ 1 แห่ง เพื่อจัดต้ังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย ์

5. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  5.1 ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทุกระดับ เห็นความส าคัญและสนับสนุนแนวคิด  
ในการส่งเสริมการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด 
ให้เป็นโครงการหนึ่งในแผนปฏิบัติงานโดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นท่ี
การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ พร้อมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม  
กองส่งเสริมอาชีพ ส านักพัฒนาสังคม 
  5.2 การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วม 
(Participation) หมายถึง การร่วมกันอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนิน
กิจกรรมอย่างหนึ่ง เป็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนท่ีเป็นไปในรูปของผู้เข้าร่วมมีส่วนกระท าให้เกิดผล 
ของกิจกรรม 
         กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตพืชระบบ
เกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
         1) การมีส่วนในการรับรู้ วางแผนในการด าเนินโครงการ และร่วมกนัแสดงความ-
คิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน 
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         2) การมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานตามโครงการ และ
การตัดสินใจในการด าเนินการ 
         3) การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
หรือผลของการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น 
         4) การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และการพิจารณาวิธีการ
ท่ีจะด าเนินโครงการให้ต่อเนื่องต่อไป 
  5.3 การสร้างเครือข่ายทางการผลิตพืชตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ 
ในการสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Networking)  หมายถึง  การเช่ือมโยงของกลุ่มคน  หรือกลุ่ม
องค์กรท่ีสมัครใจจะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกันในลักษณะบุคคลหรือ
องค์กร ยังคงมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายต้องเป็นไป  
โดยความสมัครใจ 
  5.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของพื้นท่ีเป้าหมายในด้านต่างๆ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตพืชอินทรีย์

ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ผลผลิต
ใหม่สด และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

- แหล่งผลิตมีพื้นท่ีไม่ไกลจากตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

- กทม.เป็นแหล่งรวมความรู้และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยต่างๆ มีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีพร้อม
ให้การสนับสนุน 

- ใกล้แหล่งผู้บริโภค สะดวกในการขนส่ง มีสถานท่ี
จ าหน่ายท่ีสะดวก สะอาด และปลอดภัย 

- มีการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 
- ประชาชนใน กทม.เห็นความส าคัญในเรื่อง

สุขภาพ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีกัน 

อย่างมาก ส่งผลให้ต้องฟื้นฟูบ ารุงดินก่อนท า
การเกษตรอินทรีย์ 

- ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ต้องอาศัยน้ าประปา  
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

- อากาศในชุมชนเมืองไม่สะอาด มีโอกาสท่ีสารพิษ
จากอากาศปนเป้ือนลงไปสู่พืชท่ีปลูกไว้ 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่ใกล้ถนนใหญ่ และหมู่บ้าน
จัดสรร 

- เกษตรกรในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่แบบสังคมเมือง  
ต่างคนต่างอยู่ การพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยาก 

- สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาแพง 
- ผลผลิต ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของ

ผู้บริโภค และยังไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
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โอกาส (Opportunities) 
- แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งเรียนรู้ที่ดี 
- กระแสการตื่นตัวการบริโภคผลผลิตเกษตร

อินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
- การด าเนินชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งมุ่งเน้นให้

ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และมีแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน 

- อุปกรณ์ วัสดุ รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท าการเกษตรมีแหล่งจ าหน่ายใน กทม.     
หาซื้อได้ง่าย 

- หน่วยงานในส านักพัฒนาสังคม และส านักงาน
เขตให้การสนับสนุน การพัฒนาคน พัฒนาชุมชน 
โดยกระบวนการมีส่วนรว่ม และเข้าถึงชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค (Threats) 
- ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ต้องอาศัยน้ าประปา  
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

- อากาศในชุมชนไม่สะอาด มีโอกาสท่ีสารพิษ 
จากอากาศปนเป้ือนลงไปสู่พืชท่ีปลูกไว้ 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่ใกล้ถนนใหญ่ และหมู่บ้าน
จัดสรร 

- เกษตรกรส่วนใหญ่เช่าท่ีดินท าเกษตรกรรม  
ไม่มีพื้นท่ีเป็นของตนเอง ยากต่อการพัฒนา 

- เจ้าหน้าท่ีต้องท างานหลายด้านในบางครั้ง  
ไม่สามารถลงพื้นท่ีได้ 

- เกษตรกรขาดความสนใจอย่างจริงจัง เพราะ   
คิดว่าพื้นท่ีใน กทม. ท าระบบการผลิตเกษตร
อินทรีย์ไม่ได้ 

- ขาดแรงจูงใจในการด าเนินโครงการของ
เจ้าหน้าท่ี และตัวเกษตรกรเอง 

 
  จากการวิเคราะห์ SWOT จะให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายของกรุงเทพ- 
มหานครมีจุดแข็ง และโอกาสท่ีจะด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีกรุงเทพ- 
มหานครให้ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม  
กองส่งเสริมอาชีพ ส านักพัฒนาสังคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์  
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นท่ีการเกษตรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาสังคม ของส านักพัฒนาสังคม 
  5.5 ปัจจัยความส าเร็จของเกษตรอินทรีย์มี 14 ปัจจัย ดังนี้ 
         1) การจัดการปัจจัยการผลิตให้มีเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และสามารถเข้าถึงได้ 
         2) การจัดการระบบการผลิตท่ีดีและเหมาะสม และความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิต 
         3) ศักยภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์ และทัศนคติท่ีดีต่อเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
         4) การตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อให้ผู้บริโภคเข้าใจเกษตรอินทรีย์และขยายความ
ต้องการของผู้บริโภค 
         5) การจัดการโลจิสติกส์ท่ีสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 
         6) พฤติกรรมผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมและความเช่ือมั่นของผู้บริโภค 
         7) กลุ่มและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมและเข้มแข็ง 
         8) การส่ือสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงพฤติกรรมท่ีดี
เกษตรอินทรีย์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
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         9) มาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอนิทรีย์ชัดเจนและเหมาะสม 
        10) ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่น่าเช่ือถือ และสามารถเข้าถึงได้ครอบคลุมในทุก  ๆด้าน 
        11) การวิจัยท่ีสนับสนุนการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ 
        12) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
        13) ศักยภาพและทัศนคติท่ีดีต่อเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อเกษตรอินทรีย์ 
        14) นโยบายและกฎหมายท่ีสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสม 

6. ภารกิจที่ด าเนินการ 
  6.1 ขั้นตอนการเตรียมการโครงการ 
         1) ประสานเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเขตหนองจอก คลองสามวา สายไหม 
สะพานสูง จอมทอง บางบอน ราษฎร์บูรณะ บางแค และตล่ิงชัน  เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน
เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เขตละ 6 คน จ านวน 54 คน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตร จ านวน 16 คน รวมท้ังส้ิน 70 คน 
         2) ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานโครงการ  ขออนุมัติโครงการและ 
ขออนุมัติเงินประจ างวด 
         3) ประสานขอข้อมูลพื้นท่ีทางการเกษตรโดยแบ่งระบบการเกษตรที่ใช้สารเคมี 
และระบบการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือใช้สารเคมีในระยะปลอดภัย 
  6.2 ขั้นตอนการด าเนินการตามโครงการ 
         1) ประสานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของส านักงานเขตท่ีเข้าร่วม
โครงการ ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุม 
เพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ 
         2) ประสานวิทยากรและสถานท่ีจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมท้ังประสานขอความ-
อนุเคราะห์สถานท่ีศึกษาดูงานโดยคัดเลือกสถานท่ีท่ีมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร 
โดยอบรมในภาคทฤษฎีให้ความรู้แบบไปกลับเป็นเวลา 2 วัน อีกท้ังจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริง
แบบพักค้างเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 
         3) ด าเนินการส ารวจสภาพพื้นท่ีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าแขวงในพื้นท่ีเขตฝ่ังธนบุรี และฝ่ังพระนคร เพื่อส ารวจความต้องการของเกษตรกรในการขอรับ 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นสนับสนุนการผลิตพืช
ในระบบเกษตรอินทรีย์ 
         4) ด าเนินการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายในภาคทฤษฎี  (การอบรม Training 
หมายถึง การให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและน า
ความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปพัฒนาในการปฏิบัติงานหรือวิชาชีพให้มีคุณภาพ) โดยการให้ความรู้ในเรื่อง
การพัฒนาแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค านึงถึงส่ิงเหล่านี้ 
     4.1 พื้นท่ีด าเนินการ ต้องเป็นพืชท่ีปลูกอยู่ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ แต่ใน
ส่วนของพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครจะหาแหล่งปลูกท่ีห่างไกลสารเคมี คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ควรให้
ความรู้ในด้านพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่พร้อมกัน  สามารถเปล่ียนพื้นท่ี
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บางส่วนได้แต่ต้องเป็นพืชต่างชนิดกัน มีการแบ่งแยกพื้นท่ีและกระบวนการจัดการให้ชัดเจน และผลิตผล
เกษตรอินทรีย์จะต้องไม่ปะปนกับผลิตผลจากพื้นท่ีท่ีไม่ใช้เกษตรอินทรีย์ แหล่งน้ าท่ีใช้ควรมีบ่อกักเก็บน้ า 
และต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ทางการเกษตรให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด ก่อนน าน้ าไปใช้ในพืชท่ี
ผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในน้ า ดังนั้น ควรให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการก่อนท้ังนี้  พืน้ท่ีท่ีท าเกษตรอินทรีย์แล้วต้องไม่เปล่ียนกลับไปท าการเกษตรที่ใช้สารเคมี 
     4.2 การวางแผนการจัดการ  รักษาความเป็นผลิตผลอินทรีย์ตลอด 
ทุกวงการผลิต โดยมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนท่ีอาจมาทางดิน น้ า อากาศ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ควรปฏิบัติดังนี้ 
          - การวางแผนการป้องกันการปนเป้ือน โดยการปลูกพืชเป็นแนวกันชน
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ของสารเคมีท่ีอาจปลิวมา 
          - การวางแผนจัดการผลิต โดยการเลือกฤดูปลูก จัดระบบการปลูกพืช 
     4.3 เมล็ดพันธุ์ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์พืชท่ีได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ
ผ่านการฉายรังสี 
     4.4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
     4.5 การจัดการศัตรูพืช 
     4.6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
     4.7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 

         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตพืชในระบบเกษตร
อินทรีย์ให้ตรงกับมาตรฐานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด หลักการเกษตรอินทรีย์ แนวทางการ
ผลิตการจ าหน่าย การตรวจสอบ เป็นต้น 
         5) จัดศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกสถานท่ี
ผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ท่ีมีสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น
ซึ่งกันและกนั และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการดูงานมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของตนเอง 
         6) ด าเนินการสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกลุ่มกันภายในเขต
และในกลุ่มเขตใกล้เคียง รวมกลุ่มในเขตฝ่ังธนบุรแีละฝ่ังพระนคร เพื่อสะดวกในการประสานงาน  และ
การบริหารจัดการ 
         7) สนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น วัสดุ
ทางการเกษตรท่ีใช้ในการผลิตน้ าส้มควันไม้ วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง
ในครัวเรือน ในชุมชน ให้กับกลุ่มเกษตรกรฝ่ังละ 1 แห่ง โดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าแขวง 
         8) ด าเนินการจัดท าคู่มือเกษตรอินทรีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจท่ัวไป 
เกษตรกรได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 
         9) ประสานเจ้าหน้าท่ีเพื่อหาสถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 
เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
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        10) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างกลุ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกรผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผล
ให้ราคาผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีราคาลดลง ผลผลิตสามารถกระจายให้กับผู้บริโภคได้ทุกระดับ ส่งผลให้
สุขภาพของประชาชนดีขึ้น 
        11) พัฒนาการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นท่ีการเกษตรมุ่ง
สู่เกษตรอินทรีย์ ให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพื่อให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
        12) ขยายผลโครงการส่งเสริมการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครให้มีการขยายผลต่อไป โดยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นแหล่งครัวของโลก 
  6.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
         - โดยใช้แบบสอบถามความรู้ และแบบสัมภาษณ์รายบุคคล ในการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 
         - ตรวจเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในแต่ละแห่งท่ีได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกเดือน 
7.  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  ๗.1 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการ- 
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายผู้บริหาร 
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม และรองผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม 
ในฐานะรับนโยบายจากผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครลงสู่ผู้ปฏิบัติงานโดยควบคุมให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 
  ๗.2 ข้าราชการและลูกจ้างของส านักพัฒนาสังคม หมายถึง เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของผู้อ านวยการกองส่งเสริมอาชีพ 
  ๗.3 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจากส านักงานเขต 
  ๗.4 เกษตรกรท่ีผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี อาทิเช่น ท านา สวนผัก 
ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  ๗.5 วิทยากรผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น 
กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรกรุงเทพ- 
มหานคร มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ ฯลฯ 
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8. ระยะเวลาการด าเนินการ เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประสานเจ้าหน้าที่ 
จากส านักงานเขต  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
และคัดเลือกเกษตรกร 
ผลิตพืชปลอดภัย
จากสารเคมี ท่ีจะ
สนใจเข้าร่วมโครงการ 

            

2.ด าเนินการวางแผน 
การด าเนินงานของ
โครงการ  ขออนุมัติ 
โครงการ  และ 
ขออนุมัติเงินงวด 

            

3.ประสานส ารวจ 
พ้ืนที่ใช้สารเคมีใน 
กรุงเทพมหานคร 

            

4.ประสานวิทยากร 
และสถานที่ศึกษา 
ดูงาน 

            

5.จัดเวทีชาวบ้าน 
เพ่ือให้เกษตรรวม 
กลุ่มกันโดยผ่าน 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดฯ 

            

6.ด าเนินการจัด 
อบรมให้ความรู ้
ต่างๆ ในเรื่องระบบ
การปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ 

            

7.ศึกษาดูงานแปลง 
เกษตรอินทรีย์ 

            

8.สนับสนุนปัจจัย 
การผลิตที่ใช้ในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 
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งาน/กิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9.จัดท าคู่มือเกษตร 
อินทรีย์ เพ่ือเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
ให้กับเกษตรกร 
และผู้สนใจทราบ 

            

10.ประสานห้าง 
สรรพสินค้า สถานที่
ราชการ สวนสาธารณะ  
เมื่อจัดจ าหน่ายสินค้า 
เกษตรอินทรีย์ให้กับ
ผู้บริโภค 

            

11.พัฒนาการ
ด าเนินงานตาม
โครงการปรับปรงุ
คุณภาพดินในพ้ืนที่
การเกษตรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์ให้
เป็นรูปธรรม และมี
การด าเนินงานที่
ต่อเน่ือง 

            

12.ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
โครงการของกลุ่ม 

            

13.ประเมินผล
โครงการและสรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการต่อผู้บรหิาร
ส านักพัฒนาสังคม
และกรุงเทพมหานคร 

            

14.เสนอผู้บริหาร 
ส านักพัฒนาสังคม 
และกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือขยายผลโครงการ 
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9. แนวทางการประเมินผล 
  9.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         1) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 90 
         2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลผลิตอินทรีย์ ได้คุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดร้อยละ 60 
         3) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้สูงขึ้น 
ร้อยละ 60 
         4) สามารถจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ านวน 2 แห่ง ในพื้นท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร 
  9.2 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินผู้เข้ารับการอบรม ท้ังก่อนอบรมและหลังอบรม 
         2) สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
         3) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจสอบแปลงเกษตรอินทรีย์  
พร้อมควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบผลผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน 
  9.3 เคร่ืองมือ 
         1) แบบประเมินโครงการ 
         2) แบบสัมภาษณ์รายบุคคล 
         3) ใบสมัครเพื่อน าผลผลิตตรวจสอบมาตรฐาน 

10. ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
แขวงในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการลงพื้นท่ี
ตรวจเย่ียมการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

  2) ควรเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เกษตรกรในเรื่องระบบการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ปลุกจิตส านึกในเรื่องสุขภาพและส่ิงแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรในการผลิต
อย่างมีคุณค่าและถูกวิธี ให้รับทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับในทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถท าการผลิตด้วย
ความศรัทธาในวิถีของเกษตรอินทรีย์และน าไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืน 
  3) ควรมีการท างานแบบบูรณาการกันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนด้าน
ความรู้ นวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบ้ืองต้น 
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรสามารถปรับเปล่ียนมาสู่เกษตรอินทรีย์เร็วขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
ทางการเกษตรอย่างแท้จริง 
  4) ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันยังเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ผู้บริโภคมีความต้องการ 
สูงขึ้น และเกษตรกรผู้ผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตได้ ดังนั้น ควรมีสถานท่ี ให้ผู้ผลิตพบกับ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในระยะส้ันอาจเป็นตลาดภายในประเทศ และระยะยาวเมื่อพัฒนาได้ดีขึ้นก็สามารถก้าวไป 
สู่ตลาดต่างประเทศได้ 

............................................................ 

 



 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ช่ือ...................................................................นามสกุล...................................................อายุ...........................ปี 

ท่ีอยู่....................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................โทรศัพท์....................................................................... 

พื้นท่ีท าการเกษตร.............................ไร่ ...............................งาน 

พื้นท่ีท่ีด าเนินการ 
  พื้นท่ีเช่า....................ไร่.....................งาน  พื้นท่ีตนเอง..................ไร่.................งาน 

 อื่นๆ................................................ 

พื้นท่ีปลูกผัก.............................ไร่......................งาน    พื้นท่ีท านา......................ไร่.......................งาน 

พื้นท่ีปลูกไม้ผล.........................ไร่......................งาน     พื้นท่ีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ..............ไร่..............งาน 

อื่นๆ  (โปรดระบุ).................................................... 

ชนิดพืชท่ีปลูกประกอบด้วย.................................................................................................................................. 

การใช้สารเคมี 

   ใช้สารเคมี  โปรดระบุ...................................................................................................................... 

   ไม่ใช้สารเคมี  โปรดระบุ.................................................................................................................. 

   ใช้สารเคมีบ้าง  โปรดระบุ................................................................................................................ 

สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร................................................................................................................. 

รายได้........................................บาท / เดือน 

เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

  ไม่เคย 

  เคย  ทะเบียนเลขท่ี........................................................... 

ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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