
เมอืงผลติอาหาร 



เกษตรในเมอืง 

ความหมาย 
 การปลกูพชื เลีย้งสตัว ์ กระบวนการในการนํา
กลับมาใชใ้หมข่องทรัพยากร  ผลติภัณฑ ์ และการบรกิาร
ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมทีเ่กดิขึน้และมอียูใ่นและรอบๆ
พืน้ทีเ่มอืง    รวมทัง้การกระจายผลผลติทัง้อาหารและยาให ้
เกดิการเขา้ถงึอยา่งเป็นธรรม     



เกษตรในเมอืง 
การพึง่ตนเอง 

   และ    
การกนิ-อยู ่อยา่ง

ย ัง่ยนื  



รปูแบบเกษตรในเมอืงและกจิกรรม 
• หลากหลาย  ขึน้อยูก่บัพืน้ที ่ทีอ่ยูอ่าศยั  การปลกูผกับนดาดฟ้า  การปลกูใน

ภาชนะทีนํ่ากลบัมาใชใ้หม ่การใชปุ้๋ ยจากเศษอาหารในครัวเรอืน ฯลฯ 



สวนผกัคนเมอืงชุมชนบรูพา 7  ดอนเมอืง  กทม. 

- ใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีร่กรา้งวา่งเปลา่ แหง่เดยีวในชมุชน 
ขนาด 300 ตร.ม. เริม่ปลกูผัก ปลายปี 2558  

- สมาชกิ 13 ครอบครัว เรยีนรู ้พัฒนาพืน้ที ่พืน้ทีผ่ลติ
อาหารของชมุชนมาอยา่งตอ่เนือ่ง  

- เรยีนรู ้แกปั้ญหา(น้ําทว่ม)ในพืน้ที ่เพือ่ใหส้ามารถผลติ
ผักไดต้ลอดทัง้ปี  

- ผลผลติ 60 % แบง่ปันสมาชกิ 30% จําหน่ายราคาถกู 
10% แบง่ปันใหค้นอืน่ๆ  

- ผลผลติ(ผัก) ดแูลสมาชกิในกลุม่ไดร้อ้ยละ 50 ของ
ผักทีต่อ้งการบรโิภค   

- ผลผลติ(ไขไ่ก)่ ดแูลสมาชกิในกลุม่ไดร้อ้ยละ 20 ของ
ความตอ้งการบรโิภค  

- ในชว่ง Covid-19 ปลกูผักอายสุัน้เต็มพืน้ที ่เพือ่ดแูล
สมาชกิ และคนในชมุชน แบง่ปันผัก และไขไ่ก ่
มากกวา่ 5 ครัง้  

- แหลง่ผลติอาหาร ยังเป็นพืน้ทีเ่ยยีวยาความกังวล 
ความเครยีดของคนในชมุชนไดอ้กีดว้ย  



เกษตรในเมอืงในสถานการณโ์ควดิ 19 
ชุมชน กสบ.พฒันา สายไหม กทม. 

- ชมุชนบา้นมั่นคง(สรา้งใหม)่ รมิคลอง
ลาดพรา้ว  

- ชมุชนลงมต ิการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีส่าธารณะ
ของชมุชน ขนาด 200 ตร.ม.พัฒนาเป็นพืน้ที่
อาหาร  

- เริม่สรา้งพืน้ทีอ่าหาร พฤศจกิายน 62 โดยไมม่ี
ความรู ้ไมเ่คยทําเกษตร 

- เนน้การปรับปรงุบํารงุดนิใหอ้ดุมสมบรูณ์ 
เพาะปลกูผักทีห่ลากหลาย  

- พืน้ทีผ่ลติอาหารสามารถเพาะปลกูอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ไดผ้ลผลติคอ่นขา้งด ี 

- ในชว่ง covid-19 เป็นแหลง่อาหารสําคัญของ
คนในชมุชน  

- สมาชกิปลกูผักมคีวามรู ้ทักษะ และความ
มั่นใจในการเป็นผูล้ติอาหารของตนเองเพิม่ขึน้
มาก 

 



แหลง่อาหารสํารองยามวกิฤต เพือ่แบง่ปนัอาหารระหวา่งกนั 

 บนพืน้ทีแ่ปลงปลกูผักหลักของ  
     มลูนธิเิกษตรกรรมยั่งยนื  
     จํานวน  6 แปลง  
 เนน้การปลกูผักอายสุัน้ เชน่ ผักบุง้ 

กวางตุง้ ผักกาดขาว ในระยะเวลา 2 
เดอืน 

 เก็บเกีย่วผลผลติ 3 ครัง้ไดป้รมิาณ 600 
กก.  

 แบง่ปันผลผลติ ใหก้ับผูส้งูอาย ุคนพกิาร 
และคนตกงานรอบๆ พืน้ที ่ไดป้ระมาณ 
50 คน  

 
**พสิจูนไ์ดว้า่ พืน้ทีผ่ลติอาหารของ
เมอืง 100 ตารางเมตร จะสามารถดแูล
ผูค้นไดป้ระมาณ 40 – 60 คน 

 



"กลุม่ปนัอาหารปนัชวีติ" วกิฤตโควดิ 19 เราจะไมท่ ิง้กนั 

• สนับสนุนการรับซือ้ผลผลติจาก
เกษตรกร 40 กลุม่ จํานวน 950 
ครอบครัว ในพืน้ที ่24 จังหวดั 
มลูคา่ประมาณ 1,200,000 บาท 

• สง่มอบอาหารเพือ่ดแูลกลุม่คน
เปราะบาง มากกวา่ 9,000 
ครอบครัว อาท ิเครอืขา่ยสลัมสีภ่าค 
เครอืขา่ยคนไรบ้า้น เครอืขา่ย
แรงงานนอกระบบ เครอืขา่ยแรงงาน
ขา้มชาต ิ

• ระบบอาหารทอ้งถิน่  เชือ่มโยง
เกษตรกรและผูบ้รโิภคในพืน้ที ่ดแูล
ซึง่กันและกัน  

• พืน้ทีผ่ลติอาหารชานเมอืง 
เชือ่มโยงสูเ่มอืง  

• การเชือ่งโยงและกระจายอาหาร ที่
สนับสนุนใหท้กุคนเขา้ถงึอาหารทีด่ี
มคีณุภาพในราคาไมแ่พง  

 

 
 



City Farm Market : พืน้ทีเ่ชือ่มโยงและกระจายอาหาร  
o ผัก – สวนผักคนเมอืง นครปฐม 

สพุรรณบรุ ี ฉะเชงิเทรา สระบรุ ี 
ลพบรุ ีปทมุธาน ี 

o ผลไม ้-- นครปฐม ฉะเชงิเทรา 
สพุรรณบรุ ีจันทบรุ ีและผลไมต้าม
ฤดกูาล  ภาคเหนอื ภาคใต ้ ภาค
ตะวนัออก 

o ขา้ว – อสีาน สพุรรณบรุ ีนครปฐม  

o ไขไ่ก ่เนือ้สตัว ์ -- นครปฐม  

o ประมงพืน้บา้น -- ตรัง 

o ของแหง้ – อสีาน เหนอื  

o เครือ่งปรงุ –สวนผักคนเมอืง  

o ของพรอ้มทาน –สวนผักคนเมอืง  

o ปัจจัยการผลติ –สวนผักคนเมอืง  

 

 

 



ระบบเศรษฐกจิอาหาร 
เมอืง  ชานเมอืง  ชนบท  เกือ้กลูกนั 



เกษตรในเมอืงกบัการพฒันาเมอืงทีย่ ัง่ยนื 
 เกษตรในเมอืง เกีย่วขอ้งกบัการพัฒนาทีย่ัง่ยนื  ทัง้ในมติดิา้นเศรษฐกจิ 
โดยเฉพาะเศรษฐกจิอาหาร และเศรษฐกจิทอ้งถิน่  มติดิา้นสิง่แวดลอ้ม ระบบนเิวศ
เมอืง   มติดิา้นสงัคมวฒันธรรม  และมติดิา้นสขุภาพ  

การมีส่วนร่วม   

ความเสมอภาค 

เครือขา่ยทางสงัคม  

เศรษฐกจิ
อาหาร  

หลากหลาย 

สังคมวัฒนธรรม 
การแบง่ปัน 

สขุภาพ 

สิง่แวดลอ้ม 
ระบบนเิวศ 
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