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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
การเกษตรในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โควิด – 19 ท่ีเป็นโอกาสในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจสีเขียว พื้นท่ี
สีเขียว และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน   โดยเริ่มต้นอธิบายถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19              
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมไทย จากนั้นจึงอธิบายแนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร การผลักดันและ
ส่งเสริมการสร้างธุรกิจ สี เขียว และแนวทางการสร้างพื้ น ท่ี สี เขียว  ภายใต้ แนวคิด SDG’s                        
การประกอบการกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นเป้าหมายส้าคัญในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์               
โควิด – 19 ให้มีแนวทางการสร้างโอกาสในธุรกิจสีเขียวที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
 
ค้าส้าคัญ : ผู้ประกอบการเกษตร, ยุคโควิด – 19, เศรษฐกิจสีเขียว 
 
Abstract 
  This article aims to enhance understanding of the development of agricultural 
entrepreneurs during the COVID-19 crisis as an opportunity to promote green 
business building, green area and green economy under the context of Thailand's 
economic development towards the Sustainable Development Goals. It begins by 
explaining the impact of the COVID-19 crisis on the Thai economy and society. Then 
explain the concept of developing agricultural entrepreneurs. Pushing and promoting 
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the creation of green business and guidelines for creating green spaces under the 
concept of SDG's Entrepreneurship and Sustainable Development which is an 
important goal in building a green economy of Thailand today. This will benefit 
individuals and entrepreneurs affected by the COVID-19 crisis to have a way to create 
green business opportunities that will lead to sustainability in the future. 
 
keyword: Agricultural entrepreneurs, COVID-19 crisis, Green economy 
 
บทน้า 
  วิกฤติการณ์การแพร่รระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด–19 จุดเริ่มต้นของผลกระทบ               
ทางเศรษฐกิจในวงกว้างของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมาจนกระท่ังปี 2565               
โดยภาพรวมแล้วผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มักจะเป็นผู้ท่ีอยู่ ในกลุ่มเปราะบางอยู่แล้ว                  
เมื่อเผชิญวิกฤติจากการระบาดและมาตรการท่ีตามมายิ่งท้าให้คนเหล่านี้เปราะบางยิ่งขึ้นไปอีก                 
(ชล บุนนาค, 2563)ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมตกอยู่กับกลุ่มผู้
ได้รับผลกระทบในประเด็นต่อไปนี้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานขององค์กรระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ 
(Cheng et al, 2020) ในสองประการ คือ ประการแรก โควิด-19 และมาตรการท่ีเกี่ยวข้องสร้าง
ผลกระทบให้กับกลุ่มท่ีมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด กลุ่มเปราะบางดังกล่าวอาจมีความ
แตกต่างกันไปในบริบทแต่ละประเทศ แต่โดยภาพรวมนั้นกลุ่มท่ีเปราะบางต่อโควิด-19 คือ กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและพึ่งพาการท้างานท่ีใช้แรงงานหรืออยู่ในภาคเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
มาตรการ หรือไม่สามารถท้างานท่ีบ้านได้ คนกลุ่มนี้ก็คือ ผู้ใช้แรงงาน คนท้างานในภาคบริการและ
การท่องเท่ียว ประการท่ีสอง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างมาก มาตรการปิดเมือง (Lock 
Down) และมาตรการควบคุมการขนส่งและเดินทางข้ามพื้นท่ี ท้าให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องปัจจัย
การผลิตและต้นทุนการผลิตและท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการบริโภคและปริมาณลูกค้า 
การปรับตัวไปสู่ธุรกิจออนไลน์หรือปรับเปล่ียนรูปแบบสินค้าบริการย่อมมีต้นทุนท่ีพ่วงมาด้วยและ
ส่งผลต่อพนักงานและแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านี้ พวกเขาอาจพอมีทุนสะสมเพื่อปรับตัวและ
รับมือกับการระบาดและมาตรการโควิด-19 หนึ่งระลอก แต่ในสภาวะท่ีมีระลอกของการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีทุนสะสมไม่มากพออาจต้องปิดการด้าเนินกิจการไป
ในท่ีสุด 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

110 

 

  สอดคล้องกับบทความจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภาภรณ์ (2563) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน เพราะการท่ีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระจุกตัวอยู่กับบางภาคส่วน เช่น ภาคการท่องเท่ียวและบริการ และพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศ
เป็นสัดส่วนสูง ท้าให้นโยบายยับยั้งการระบาด ซึ่งส่งผลท้าให้ต้องปิดพรมแดนระหว่างประเทศ 
ระหว่างจังหวัดและท้าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก มีต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีสูงมาก และได้
ส่งผ่านผลกระทบไปไกลจากบริษัทใหญ่ต้นน้้า ไปจนถึงผู้ผลิตและแรงงานตัวเล็กตัวน้อยท่ีปลายน้้า
อย่างถ้วนท่ัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท้าให้การผลิตและการบริโภคชะลอตัวลงมาก สร้างผลกระทบต่อ
ผลิตภาพการผลิต และท้าให้การจ้างงานลดลง โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม                   
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ (The Knowledge, 2563) 
  ถึงแม้ว่าวิกฤติการณ์การแพร่รระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด– 19 จะยังคงด้าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันเศรษฐกิจชุมชนกลับมีความส้าคัญมากขึ้น ในฐานะแหล่งจ้างงานของ
ประชาชนในพื้นท่ี และเป็นท่ีรองรับผู้ใช้แรงงานกลับบ้าน เนื่องจากการจ้างงานในเมืองท่ีลดน้อยลง 
จึงคาดการณ์ว่าในอนาคตความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างชุมชนจะมีมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มชุมชน
ในการผลิต จ้าหน่าย และสร้างตลาดเพื่อเกื้อกูลและต่อยอดซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืน
ถิ่น กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน หรือกลุ่มผู้มี
รายได้ลดน้อยลงจากผลกระทบยุคโควิด- 19 ซึ่งนั้นอาจเป็นจุดเปล่ียนแห่งการส่งเสริมแนวคิด                
การสร้างธุรกิจสีเขียว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชการท่ี 9 เป็นกรอบแนวคิด
ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรมือใหม่ให้สามารถเปล่ียนวิกฤติมา
เป็นโอกาส ในการสร้างผู้ประกอบการเกษตร ท่ีมุ่งพัฒนาธุรกิจสีเขียว มีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability Development Goals: 
SDGs) ของประเทศ 
 
แนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรในยุคโควิด – 19  
  จากการสัมภาษณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อส้ารวจแนวทางปรับตัวของ
แรงงานในยุคโควิด - 19 ต่างเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดี หากแรงงานคืนถิ่นเลือกภาคเกษตรเป็นอาชีพ 
“ทางเลือก ทางรอด” เพื่อปรับไปสู่การเป็น“เกษตรกรยุคใหม่” พร้อมรับโอกาสท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะพัฒนาแรงงานคืนถิ่น โดยใช้แนวคิด “บันได 4 ขั้น” ส้าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ท้า
เกษตร มีข้อจ้ากัดด้านองค์ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยการผลิต (พิทูร ชมสุข, จิราภรณ์ พินนา
พิเชษฐ และเพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร, 2564 : ออนไลน์) 
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ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article 
 

บันไดขั้นที่ 1 “เรียนรู้”และ“ควรค้านึงถึงความอยู่รอดเป็นส้าคัญ” เริ่มต้นด้วยการศึกษา
เคล็ดลับ และบทเรียนจากผู้อื ่นมาลงมือท้าด้วยตนเองโดยไม่ด่วนตัดสินใจท้าอะไรตามกระแ ส                
จะท้าให้เกิดประสบการณ์ตรง หากยังมีข้อจ้ากัดด้านพื้นที่เพาะปลูก อาจเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็ก 
เงินลงทุนน้อยๆ หรือหากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง การขอแบ่งเช่าจากญาติพี่น้อง จากเพื่อนบ้าน 
หรือขอผู้น้าชุมชนใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะถือเป็นทางออกท่ีน่าสนใจ 

บันไดขั้นท่ี 2 “พัฒนาทักษะ” เมื่อเรามีความพร้อมในการท้าเกษตรแล้ว ควรเลือกตัดสินใจ
ท้าในสิ่งที่ตนเองช้านาญ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือไปสู่อาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
เลือกปลูกพืช หรือเล้ียงสัตว์ท่ีตนเองถนัด เป็นต้น 

บันไดขั้นท่ี 3 “ขยับขยาย” ต่อยอดไปสู่การท้าเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับ
การปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ในขนาดปริมาณที่มากขึ้น หรือเน้นที่คุณภาพเพื ่อพลิกบทบาทก้าวไปสู่
ผู้ประกอบการเกษตร (Agripreneur) ที่มีทั้งความรู้ด้านเกษตร และสามารถวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม 

บันไดขั ้นที่ 4 “ยั ่งยืน” เมื ่อเราสามารถสร้างฐานะจากการท้าเกษตรได้แล้ว ควรที่จะ
วางแผนให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอ้านาจต่อรอง เพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงตลาดได้ในระยะยาว เช่น การรวมกลุ่มก่อต้ังเป็น “วิสาหกิจชุมชน” เป็นต้น 
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การผลักดันและส่งเสริมการสร้างธุรกิจสีเขียว 
  ส้าหรับอนาคต ภาพด้านการเกษตรในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องเป็นฐานการ
ผลิตอาหารท่ีมั่นคงปลอดภัย เป็นฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูง มีการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เน้นถึงความสามารถในการแข่งขัน เน้น
ในเรื่องของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาสังคมผู้ประกอบการและเพื่ อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนานั้น มีประเด็นส้าคัญในเรื่องของการ
ปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และมีความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นทักษะท่ีส้าคัญประการหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรท่ีประสบความส้าเร็จในธุรกิจเกษตรสีเขียว ของ
มรกค ก้าแพงเพชร และคณะ (2560) ได้อ้างถึงแนวคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยังมีงานวิจัยไม่มากนัก 
(McElwee, 2006) เพราะระหว่างค้าว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรกรนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง
กันจึงยากต่อการให้ ค้านิยาม แต่ส้าหรับ Palich and Bagby (1995) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ
เกษตรกร (Agripreneur) มาจากการผสมค้า 2 ค้า ค้าว่า การเกษตร (Agriculture) รวมกับค้าว่า 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เมื่อสองค้านี้รวมกัน ผู้ประกอบการเกษตรกร จึงมีความหมายว่า 
บุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีท้าธุรกิจเกษตร และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่า 
ผู้ประกอบการเกษตรกรแตกต่างจากผู้ประกอบการท่ัวไป (Carter and Rosa, 1998) เพราะธุรกิจ
เกษตรเป็นในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่ ดิน น้้า อากาศ และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ชุมชนท่ีท้าการเกษตร (Eikelandand Lie, 1999) ผู้ประกอบการ
เกษตรกรมีกระบวนทัศน์การบูรณาการเศรษฐกิจเข้ากับชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีพัฒนามาจากแนวคิด
ธุรกิจสีเขียว   
   ธุรกิจสีเขียว (Green Business) ปัจจุบันสามารถให้ค้าจ้ากัดความได้หลากหลาย แต่มีหลัก
ส้าคัญท่ีเหมือนกัน คือ เป็นรูปแบบการด้าเนินธุรกิจท่ีค้านึงถึงความยั่งยืน จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า 
ธุรกิจท่ียั่งยืน (Sustainable Business) เป็นธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ไม่
ส่งผลกระทบเชิงลบหรือลดการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนและสังคม 
โดยอาจใช้แนวคิดนี้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ หรือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจก็ได้ ส้าหรับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการภาคเกษตร สามารถน้าแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้ โดยมีหลักการท่ีส้าคัญ คือ การผลิต
และบริโภคสินค้าอาหาร พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆ ท่ีมี
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีการปกป้องและส่งเสริมสภาพแวดล้อม สุขภาพ ชุมชน 
และสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการปศุสัตว์ โดยรูปแบบการผลิตและบริโภคนี้จะต้องไม่ส่งผลต่อ
ศักยภาพการผลิตและบริโภคสินค้าของผู้คนและสภาพแวดล้อมในอนาคต ตัวอย่างการท้าการเกษตร
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ในรูปแบบนี้  เช่น เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice) 
(ฒาลิศา ทาศรีภู, 2562)  
 โดยการท้าการเกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรท่ีดี มีแนวคิดมา
จากเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) คือ ระบบการเกษตรท่ีครอบคลุมถึงวิถีชีวิต
เกษตรกร กระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน้าไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ผู้บริโภค โดยได้เริ่มจุดประกายขึ้นจากการขับเคล่ือนองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก และกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ความหวังท่ีจะมีทางเลือกในชีวิตท่ีดีก็เริ่มเกิดขึ้น จากสุรินทร์แพร่
มาถึงยโสธร อ้านาจเจริญ จากเชียงใหม่ขยายตัวมาแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ จากฉะเชิงเทรา นครปฐม 
ในภาคใต้ขยายจากสงขลาไปสู่พัทลุง พวกเขาได้สร้างระบบเกษตรยุคหลังสมัยใหม่ขึ้นมา เป็นเกษตรท่ี
อิงกับธรรมชาติ อยู่บนวัฒนธรรมท่ีผสมผสานท้ังวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมสมัยใหม่ และกระแส
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบการผลิตหลากหลายบทบาทท้ังการผลิตเพื่อบริโภค ผลิตเพื่อการค้า ผลิตเพื่อ
สร้างสังคมท่ีดีงาม โดยผลิตอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ จากทรัพยากรชีวภาพของ
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ พัฒนาระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยืดหยุ่น หลากหลาย และสร้างการค้ากับผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์ ไว้วางใจ และเรียนรู้ซึ่งกัน โดยมี
นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ประกอบการท่ีมีเป้าหมายร่วมกันมาร่วมส่งเสริม (กฤษฎา บุญชัย, 2560 : 
ออนไลน์)          
  อย่างไรก็ตาม หากเพียงแค่แนวคิดรายบุคคลของการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรในธุรกิจสี
เขียว หรือพลังของชุมชน ก็ยังไม่สามารถเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาหารท้ังระบบท่ีถูกผูกขาดด้วยการ
ควบคุมทรัพยากรของรัฐ และการก้ากับตลาดของทุนได้ จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาคีต่างๆ ท้ังในส่วนภาครัฐ
และภาคเอกชนจะต้องขยายต้นแบบการท้าเกษตรกรรมยั่งยืนในเชิงพื้นท่ีออกไปให้กว้างขวาง 
เช่ือมโยงกันเป็นกระบวนการสร้างระบบอาหารท่ีความมั่นคง ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นธรรม หรือเป็น
ประชาธิปไตยทางอาหารท่ีแท้จริง เพื่อเสริมสร้างธุรกิจสีเขียวให้แข็งแกร่ง ส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีสี
เขียวให้แผ่ขยายออกไป ส้าหรับการวางรากฐานสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการเกษตร น้าไปสู่
การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่สร้างความยั่งยืนในอนาคต  
 
แนวทางการสร้างพื นที่สีเขียว ภายใต้แนวคิด SDG’s   
  พื้นท่ีสีเขียว (green space) หมายถึง พื้นท่ีกลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งท่ีมีขอบเขตท่ีดิน
ท้ังหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินท่ีซึมน้้าได้หรืออาจมีส่ิงก่อสร้างอยู่ด้วยท้ังในพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นท่ีสาธารณะหรือเอกชนท่ีสาธารณชนสามารถเข้าไปใช้
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ประโยชน์ได้ ประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ พื้นท่ีอรรถประโยชน์ 
เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีสาธารณูปการ พื้นท่ีแนวกันชน พื้นท่ีสีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นท่ี
ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต ได้แก่ พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน้้า  รวมถึงพื้นท่ี
ชายหาด พื้น ท่ีริมน้้ า พื้น ท่ี ท่ี เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้้ า  และแนว
สาธารณูปการต่างๆ หรือพื้นท่ีอื่นๆ เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ีปล่อยรกร้าง พื้นท่ีสีเขียวท่ีถูกรบกวนสภาพ
ธรรมชาติและพื้นท่ีสีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน 
  ชนายุส ตินารักษ์ (2556) ได้กล่าวถึงประเภทของพื้นท่ีสีเขียว ดังนี้  
  1. พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ คือ พื้นท่ีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติด้ังเดิม เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส้าคัญต่อ
ระบบนิเวศสูงเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศท่ีจ้าเป็นต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดไป
โดยมีการจัดการท่ีเหมาะสม ในรูปแบบของ แม่น้้า ล้าธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และป่าไม้ เป็นต้น 
  2. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ คือ พื้นท่ีสีเขียวท่ีประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้ังการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก้าลังกาย และเสริมสร้างทัศนียภาพท่ีสวยงามให้กับเมือง  
  3. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม คือ พื้นท่ีสีเขียวท่ีเสริมสร้างคุณค่าด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่
บริเวณและชุมชน เช่น ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนหรือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อน
ในเขตเมืองกรองฝุ่นละอองและลดมลพิษ เป็นต้น แม้ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้
โดยตรงเหมือนพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ แต่มีคุณค่าด้านส่ิงแวดล้อมแก่ชุมชน และเกิดประโยชน์ใช้สอย
แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. พื้นท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร คือ พื้นท่ีสีเขียวท่ีอยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ                
มีรูปร่างลักษณะพื้นท่ีท่ีเป็นริ้วยาวขนานกับบริเวณเส้นทางสัญจร ซึ่งมีบทบาทท้ังการเสริมสร้างคุณค่า
ด้านส่ิงแวดล้อมและพักผ่อนหย่อนใจ 
  5. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน คือ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนมากหมายถึงพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีว่างของเอกชน พื้นท่ีเกษตร เช่น นาข้าว              
พืชไร่ เป็นต้น พื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น เช่น สวนไม้ผลยืนต้น และสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น 
           โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้น้าเอาแนวคิดการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) คือ 
แผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน ในการผลักดันและเสริมสร้างการขยายพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนในประเทศ โดยมีเป้าหมายจะขจัดความยากจนให้หมดไป พร้อมๆกับดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกคน ทุกตัว ทุกท่ีบนโลก แบบไม่ ท้ิงใครไว้ข้างหลัง โดย แนวคิด 
Sustainable Development Goals (SDGs) มีองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นหัว
เรือใหญ่ในการชวนเชิญ 193 ประเทศสมาชิกท่ัวโลกมาร่วมมือกันจัดท้าขึ้น โดยมีกรอบระยะเวลา              
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15 ปีให้แต่ละประเทศวางแผนและติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 17 ข้อ ภายในปี 2030 โดยค้า
ว่า ‘ยั่งยืน’ ในท่ีนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 17 ข้อ ซึ่งครอบคลุม 169 เป้าหมาย ท่ีมีความเป็นสากล เช่ือมโยง
และเกื้อหนุนกัน และก้าหนดให้มี 247 ตัวช้ีวัด เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการ
พัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยท่ีเช่ือมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนา
คน (People) ให้ความส้าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหล่ือมล้้า 
ในสังคม (2) ส่ิงแวดล้อม (Planet) ให้ความส้าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง (Prosperity) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึด
หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมท่ีสงบสุข และไม่แบ่งแยก และ  (5) ความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(PARPPIM PIM, 2020 : ออนไลน์ ) โดยประเด็นทางความยั่ งยืน ท่ี เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นา
ผู้ประกอบการเกษตร เพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จะเกี่ยวข้องกับประเด็น Zero 
Hunger ขจัดความหิวโหยและความอดอยาก รวมไปถึงแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เด็กและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้เกิดแก่ชุมชน ให้ได้รับอาหารท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากผลิตผลการท้าเกษตรกรรมยั่งยืนในธุรกิจสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ที่มา: https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/ 
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  การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อผลิตอาหารเพียงพอปลอดภัยให้กับชุมชน เพื่อสร้างเป็น
อาหาร เป็นยารักษาโรค และสร้างรายได้ รวมถึงเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชนสอดคล้องกับ BCG โมเดล ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ 
  1. Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ 
  2. Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน การมุ่งสร้างมูลค่าสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่ไปกับการลดของเสีย เช่น การท้าปุ๋ยหมัก น้้าหมักจากเศษอาหาร เป็นต้น 
  และ 3. Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจท่ีพัฒนาด้วยความค้านึงถึงความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
 
ผู้ประกอบการเกษตรบนเส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว 
 เมื่อการค้านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมกลายเป็นปรากฏการณ์ไปท่ัวโลก ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีจิตส้านึกต่อระบบนิเวศน์และท้าให้พื้นฐานทัศนคติของสาธารณะชนเปล่ียนแปลงไป 
กลายเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวนี้ท้าให้
บทบาทของเกษตรกรท่ัวโลกถูกพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกร เพื่อลดความเหล่ือมล้้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) กระแสสีเขียวจึง
กลายเป็นกระแสท่ีมีบทบาทในการช้ีน้าการพัฒนาอีกครั้ง ดังจะเห็นได้จากก่อนหน้าการประชุมสุด
ยอด Rio+20 ในปี ค.ศ. 2012 “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ได้กลายเป็นแนวคิดท่ีจะ
น้าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งนิยามของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีท่ัว
โลกให้การยอมรับมากท่ีสุดนั้น ก็คือนิยามของโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Environment Programme : UNEP) ท่ีให้ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไว้ว่า
เป็นรูปแบบ เศรษฐกิจท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาวะของมนุษย์ท่ีดีขึ้นและมีความยุติธรรมทางสังคม ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องการลดความเส่ียงทางส่ิงแวดล้อมลงไปให้มาก พร้อมกับแก้ไขปัญหาความขาด
แคลนทางนิเวศ (UNEP, 2010) 
  เป้าหมายส้าคัญของเศรษฐกิจสีเขียว  คือ การพัฒนาท่ียั่ งยืน  โดยเศรษฐกิจสีเขียวมี
องค์ประกอบส้าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้้า
ในสังคม ลดความเส่ียงปัญหา ส่ิงแวดล้อม และฟื้นฟูระบบนิเวศ การท้างานของเศรษฐกิจสีเขียวยัง
เน้นไปถึงการพัฒนาการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตท่ีส้าคัญ  11 สาขา ได้แก่ การเกษตร 
การก่อสร้าง เมือง พลังงาน การประมง การป่าไม้ การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การขนส่ง การ
จัดการขยะมูลฝอย และการจัดการทรัพยากรน้้า (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
, 2555) ความส้าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวนั้นช่วยน้าพาสังคมไปสู่การเติบโตท่ีเป็นสีเขียว ดังท่ี OECD 
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ได้เน้นถึงความส้าคัญของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายการเติบโตสีเขียวท่ีมีความสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจสีเขียว กล่าวได้ ว่าเศรษฐกิจสีเขียวได้ท้าให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อเศรษฐกิจและสังคม (ส้านัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ, 2556) ดังนี้  
  1. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท้าให้เกิดการสร้างงาน
โอกาสการจ้างงานท้ังแรงงานฝีมือระดับล่าง กลาง และ สูง เป็นการเปิดตลาดใหม่เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว บริการสีเขียว และ การจ้างงานสีเขียว เช่น เกษตรอินทรีย์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การจัดการป่า  
   2. ลดความเหล่ือมล้้าในสังคม โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท้าให้เกิดความดึงดูดผู้ประกอบการ
และแรงงานท่ีมีฝีมือเข้ามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง ท้าให้เกิดการพัฒนาในชนบทและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมแหล่งพลังงานท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต้่าในชุมชน การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาบ้าน หรืออาคารในชุมชนได้ ซึ่ง
ไม่จ้าเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้งบประมาณสูง ดังเช่นโครงข่ายไฟฟ้าประเทศ แต่ท้าให้คนใน
ชนบท คนยากจน หรือคนชายขอบได้เข้าถึงพลังงานแบบประหยัด  
   3. ลดความเส่ียงปัญหาส่ิงแวดล้อม  โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท้าให้เกิดการคุกคามต่อ
สภาพแวดล้อมน้อยลงจากกระบวนการผลิตท่ีค้านึงถึงส่ิงแวดล้อม เพิ่มอุปสงค์และอุปทานในการผลิต
สินค้าและบริการสีเขียว เพื่อลดปัจจัยท่ีท้าให้เกิดผลลัพธ์ต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหาร เช่น หากมีการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งน้าไปสู่การปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียและมลพิษ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและลดการใช้พลังงาน 
  4. ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยเศรษฐกิจสีเขียวช่วยลดการคุกคามต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ท้าให้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  
  5. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจในแบบท่ีค้านึงถึงส่ิงแวดล้อมได้ กระตุ้นให้เกิดการออกแบบใหม่ๆ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอน
ต้่า (Low Carbon Society) น้ามาซึ่งความท้าทายโอกาสในการสร้างนวัตกรรมท่ียั่งยืนและยืดหยุ่น
ได้มากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  
  6. ลดความเส่ียงทางสุขภาพท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดล้อม เพิ่มความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
มนุษย์ การเติบโตสีเขียวหรือการเติบโตคาร์บอนต้่าอาจน้าไปสู่ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นท่ีและลดการปล่อยฝุ่นละออง สารมลพิษก้ามะถันและไนโตรเจน 
ยกตัวอย่างในพื้นท่ีชนบทของประเทศก้าลังพัฒนามีโครงการใช้เตาท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ต้่า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตของทารกจากการคลอดก่อนก้าาหนดได้หลายล้านคน การ
ปรับปรุงระบบการขนส่งโดยลดการใช้ยานยนต์ท่ีใช้น้้ามันและปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ  
  7. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน แนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว สามารถท้าให้ เกิดความ
หลากหลายของแหล่งพลังงาน เพิ่มแหล่งพลังงานหมุนเวียน ลดการพึ่ งพาการน้าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ ลดการบิดเบือน ราคาในตลาดพลังงาน และยังท้าาให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการ 
วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและการปรับตัวของเทคโนโลยีพลังงานให้เข้า กันกับบริบทของประเทศ  
 
บทสรุป 
  ยุคโควิด-19 เริ่มต้นต้ังแต่ปลายปี 2562 ซึ่งผู้ท่ีได้รับผลกระทบมักจะอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
และพึ่งพาการท้างานท่ีใช้แรงงานอยู่ในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จากวิกฤติการณ์โควิด- 19 และเมื่อแรงงานเหล่านี้ขาดการจ้างงาน จึงมีโอกาสในการแสวงหาแนว
ทางการสร้างอาชีพใหม่จากการคืนถิ่นกลับภูมิล้าเนาของตนเอง โดยอาชีพอย่างเกษตรกรรมอันเป็น
อาชีพพื้นฐานซึ่งอยู่คู่คนไทยมาช้านาน จึงถูกน้ามาเป็นทางเลือกส้าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และน้าไปสู่การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเกษตรกรท่ีมีกระบวนทัศน์การบูรณาการ
เศรษฐกิจเข้ากับชุมชน สร้างธุรกิจสีเขียวท่ียึดเอาแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน มาส่งเสริมให้เกิดรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร และพื้นท่ี
สีเขียว รวมท่ังเป็นการมุ่งสู่เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจท่ีพัฒนาด้วยความค้านึงถึงความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม อันจะสะท้อนผลกลับมาช่วยลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม เกิด
โอกาสการจ้างงานในตลาดใหม่เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สีเขียว บริการสีเขียว และการจ้างงานสีเขียว ใน
กลุ่มธุรกิจสีเขียว ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีสร้างรายได้ภายใน
ชุมชน และเกิดความยั่งยืนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแมป้ระเทศต้องเผชิญกับภาวะ
วิกฤติการณ์โควิด-19 ท่ียาวนานได้อีกด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
กฤษฎา บุญชัย. (2560). ถอดบทเรียนชุมชนเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย . [ออนไลน์].           

เข้าถึงได้จาก https://www.ldi.or.th/2017/11/09/ (วันท่ีค้นข้อมูล 20 มีนาคม 2565) 
ชนายุส ตินารักษ. (2556). เมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://chanayus. 

blogspot.com/2013/03/blog-post_746.html (วันท่ีค้นข้อมูล 20 มีนาคม 2565). 
ฒาลิศา ทาศรีภู . (2562, 1 กุมภาพันธ์). ธุรกิจสี เขียว (Green Business) การปรับตัวในยุค

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy). วารสาร สนค. TPSO Journal. 9(9), 4-5 

https://www.ldi.or.th/2017/11/09/


 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

119 

 

ปรารถนา ยิ้มสีใส . (2563).  ความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาเยาวชน        
เกษตรกร ผู้ประกอบการในเขตพื นที่อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม , วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พิทูร ชมสุข, จิราภรณ์ พินนาพิเชษฐ และเพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร. (2564). เกษตรกรยุคใหม่ : 
อ า ชี พ ท า ง เลื อ ก  (ท า งรอ ด ) ใน ยุ ค โค วิ ด  1 9 . [อ อ น ไล น์ ]. เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
https://www.bot.or.th/ Thai/ResearchAndPublications/articles/. 

มรกต ก้าแพงเพชร และคณะ . (2562, 1 มกราคม). คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรที่ประสบ 
ความส้าเร็จในธุรกิจเกษตรสีเขียว. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 11(1), 266. 

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภาภรณ์. (2563). ครัวเรือนเกษตรไทยในวิกฤติโควิด – 19 หลักฐาน
เชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรทั่ วประเทศ . [ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก 
https://www. pier.or.th/abridged/2020/11/ (วันท่ีค้นข้อมูล 2 กุมภาพันธ์ 2565). 

โสภารัตน์ จารุสมบัติ, นิตยา โพธิ์นอก, จารุพล เรืองสุวรรณ . (2562). เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว.        
พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์ จ้ากัด. 

ศูนย์วิ จัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสี เขียว . (2559). เกษตรสี เขียว . [ออนไลน์ ]. เข้ าถึ งได้จาก         
https://progreencenter.org/2016/02/25/เกษตรสีเขียว-green-agriculture/(วันท่ีค้น
ข้อมูล 2 มีนาคม 2565). 

PARPPIM PIM. (2563). นับถอยหลังสู่ 2030 ด้วยแผนพัฒนา 17 ข้อที่จะพาโลกให้ยั่งยืนไป
ด้ ว ย กั น . [อ อ น ไ ล น์ ]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://www.greenery.org/articles/ 
wastesidestory-sdgs/(วันท่ีค้นข้อมูล 14 มีนาคม 2565). 

Carter, S., Rosa, P., ( 1998) . Indigenous rural firms: farm enterprises in the UK. 
International Small Business Journal. 16(4), 15–27.  

Cheng, Wan-Lae, André Dua, Jonathan Law, Mike Kerlin, Jörg Schubert, Chun Ying Wang, 
Qi Xu, and Ammanuel Zegeye. ( 2020) . Reimagining the Postpandemic 
Economic Future. McKinsey & Company. 

Eikeland, S., Lie, I., (1999) . Pluriactivity in rural Norway. Journal of Rural Studies. 
15(4), 405–415. 

 McElwee G. (2006). The enterprising farmer: A review of entrepreneurship in 
agriculture. Journal of the Royal Agricultural Society of England January. 

  

https://www.bot.or.th/
https://progreencenter.org/2016/02/25/เกษตรสีเขียว-green-agriculture/
https://www.greenery.org/articles/%20wastesidestory-sdgs/
https://www.greenery.org/articles/%20wastesidestory-sdgs/

