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การเกษตรในเขตเมอืงของกรุงเซนตป์ีเตอร์สเบิร์ก 
 

ธัญชนิต มีเอียด 
 

การเกษตรในเขตเมือง (Urban agriculture) คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ภายในหรือ
รอบพื้นที่เมือง โดยรูปแบบเกษตรในเมืองจะต่างจากพื้นเกษตรตามชนบท เพราะต้องอาศัย
การบูรณาการความรู้ทางนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร์ให้เข้ากับสภาพพื้นที่เมือง ยิ่งในปัจจุบัน 
เมืองมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ความต้องการของประชากรในเมืองจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
การเกษตรในเขตเมืองจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศไทยหรือประเทศที่มี
สภาพอากาศหนาวเย็นและเพาะปลูกยากอย่างรัสเซีย 
 กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรอง
จากกรุงมอสโก (Moscow) แม้กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีที่ดีในหลายด้านแล้ว ทว่าประชากรในเขตเมืองยังคงจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐาน
อย่างอาหารในการยังชีพ กิจกรรมการเกษตรในเขตเมืองจึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความ
ยากจนและการว่างงาน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสันทนาการ จนกระทั่งการเกษตรในเขตเมืองเข้า
มามีบทบาทมากขึ้นในวิถีชีวิตของคนเมืองแห่งนี้ 
 
ความเป็นมาของการเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
 

 
ภาพที่  1 ภาพดาช่า (dacha) หรือบ้านพักช่วงฤดูร้อน 

ที่มา : https://www.themoscowtimes.com/2019/01/03/russia-disbands-the-concept-of-dacha-a64027 
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 ย้อนไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กลุ่มขุนนางท้องถิ่นเริ่มย้ายเข้าไปในเมืองมากขึ้น แต่
ยังคงทำการเกษตรไว้เช่นเดิม โดยมีการสร้างบ้านพักในช่วงฤดูร้อนพร้อมกับฟาร์มที่ตั้งอยู่นอก
เมือง จนกระทั่งในยุคสหภาพโซเวียต กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแทบไม่เหลือพื้นที่สำหรับการ
พัฒนาเมือง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นบ้านชั้นเดียวที่ทำมาจากไม้พร้อมกับมีสวนขนาด
เล็กและคอกสัตว์ ดังนั้น เพื ่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น รัฐบาลโซเวียตจึงไม่
สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในเขตเมืองอีกต่อไป และแทนท่ีพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการ
สร้างอพาร์ตเมนต์หลายชั้น รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การเพาะปลูกดอกไม้
หรือผักเพื่อค้าขายถูกสงวนให้กับผู้ที่มีความชำนาญเท่านั ้น ส่วนการเกษตรในแบบยังชีพถูก
จำกัดอยู่แค่ในชนบทและต้องเสียภาษี  

เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นของยุค 1960 ประชาชนบางกลุ่มก็ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกพืชผัก
แปลงเล็ก ๆ ในเขตชานเมืองเพื่อการใช้งาน เช่น โรงเรียน หรือ สถานพยาบาล ในขณะเดียวกัน
ชาวเมืองก็เริ่มมีโอกาสที่จะเพาะปลูกเพื่อยังชีพในสวนของชุมชนบริเวณพื้นที่รอบเมืองที่สรา้ง
ขึ้นโดยสมาคมสหกรณ์ โดยสวนเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นหลาย ๆ แปลงพร้อมบ้านหลังเล็กที่
มักจะเรียกติดปากกันว่า “ดาช่า” (dasha) อย่างไรก็ตาม แม้ภาครัฐจะผ่อนปรนอนุญาตให้ทำ
การเกษตรมากขึ้น แต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทั้งหมด  

ในยุคปลาย 1970 ทางรัฐบาลโซเวียตได้อนุญาตให้ผู้คนซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อสรา้ง
ดาช่า วัตถุประสงค์หลักของเจ้าของที่ดินคือการปลูกผลไม้ไม้ประดับและผักเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือนและนำผลผลิตส่วนเกินไปขาย หลังจากปี ค.ศ. 1985 วิสาหกิจและองค์กรต่าง 
ๆ จึงเริ่มมีการช่วยเหลือพนักงานด้วยการปล่อยเงินกู้เพื่อที่จะช่วยพนักงานเหล่านี้ซื้อที่ดิน จน
ทำให้จำนวนผู้ถือครองดาช่าเพิ่มขึ้นเป็น 22 เท่า ในช่วงปี ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 1996 จึงเป็นช่วง
แห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การไหลบ่าของระบบตลาดที่เข้ามาส่งผลให้การเกษตร
ในเมืองกลายเป็นเรื่องยุ่งยากมากขึ้น อย่างไรก็ตามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้ให้เงินอุดหนุนค่าขนส่ง
สาธารณะแก่ผู้รับบำนาญทุกคนเพ่ือให้เดินทางไปยังพื้นที่เพาะปลูกของตนในเขตชานเมือง 
 ในยุคปัจจุบัน โครงการการทำสวนในเขตเมืองในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเริ่มต้นจากหลังคา 
2 ชั้นซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันโครงการ Lengiprovodchoza ใช้เป็นสวนสาธิตเพื่อแสดงให้คน
เมืองเห็นว่า การปลูกผักสวนครัวภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ในเขตเมืองเป็นไปได้ ซึ ่งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สะดวกกว่าการเดินทางไปยังดาช่าในแถบชานเมือง ดังนั้น สวนบนดาดฟ้าแห่งที่ 
2 จึงถูกจัดขึ้นบนอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้อาศัยจำนวน 540 คน โดยมีคุณอัลลา โซ
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โกล (Alla Sokol) อดีตหัวหน้าวิศวกรของบริษัทดอกไม้ที่เกษียณอายุแล้ว เป็นบุคคลแรกที่มี
ความตั้งใจจะรับผิดชอบในการสร้างสวนบนดาดฟ้าแห่งใหม่ ในตึกแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะ
ขายผักสดให้แก่คนเมืองที่ที่ไม่มีดาช่า ซ่ึงจะขายผลผลิตในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ 
 

 
ภาพที่  2 คุณอัลลา โซโกล (Alla Sokol) และสวนบนดาดฟ้า 

ที่มา : http://synccity.blogspot.com/2012/01/urban-gardening-in-st-petersburg-russia.html 

 
กิจกรรมการเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

กิจกรรมการเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประกอบด้วยสมาคมและ
โครงการย่อยหลายโครงการ อาทิ 

 
1. St. Petersburg Urban Gardening Club (UGC) 

 ภายหลังความนิยมในการทำสวนในเขตเมืองเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นจากสองแห่ง
กลายเป็นสามแห่งและเพิ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ จนสามารถตั้งเป็นสมาคม St. Petersburg Urban 
Gardening Club (UGC)  
 St. Petersburg Urban Gardening Club (UGC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซ่ึงถูก
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ด้วยการรวมกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบในการทำเกษตรในเขตเมืองเพื่อทำให้
เมืองมีความเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ การ
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ตระหนักว่าการใช้ชีวิตในเมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มาจากการเช่าที่พักจำนวนมหาศาล ในทาง
กลับกันดาดฟ้าที่เราจ่ายเงินไปก็สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะชาวรัสเซีย
ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารขั้นพื้นฐาน รวมถึงความยากลำบากมากมายในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา การทำสวนบนดาดฟ้าจึงถือเป็นส่วนสำคัญของการเกษตรในเมืองและเป็นวิธีใหมใ่น
การผลิตผักใบเขียวสำหรับคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินหรือ
ดาช่าได้ เพราะฉะนั้นสวนบนดาดฟ้าทำให้ผู้คนสามารถทำสวนได้แม้จะอาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง 
 

2. โครงการปลูกผักสลัดวิตลูฟ (Witloof) 
 ด้วยปัญหาทางสภาพภูมิอากาศของประเทศรัสเซียในฤดูหนาวทำให้ต้องปรับปรุง
โภชนาการ เพราะคนเมืองแทบไม่ได้รับประทานผักใบเขียว สมาคมร่วมกับสถาบันพืชสวนวา
วิลอฟ (Vavilov Institute) ได้พบสลัดวิตลูฟ (Witloof) ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นพืชที่มีคุณค่า
สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูหนาวเหมาะสำหรับผู้คนที่ไม่ได้รับผักสดเพียงพอ เมื่ออาหารใน
ท้องถิ ่นไม่ได้มีคุณภาพเท่าที่ควรและผักใบเขียวในตลาดมีราคาแพง คุณค่าทางอาหารของ 
Witloof จึงเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากมีรสชาติที่น่าพอใจและอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย 
นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้พื้นที่ปลูกมากและตัวของพืชนั้นสามารถแตกหน่อได้ง่ายมากด้วยการ
เลือกพันธุ์ที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตได้ในอากาศหนาว ที่
สำคัญไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย เพราะรากมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับผักสีเขียว จึงถือได้ว่าเป็นการ
ปลูกแบบออร์แกนิก 
 

3. โครงการทำปุ๋ยหมัก  
 เป็นโครงการที่นำมูลของไส้เดือนมาผสมกับเศษอาหารที่บริโภคเหลือจากในครัวเรอืน
ของผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์มาทำเป็นปุ๋ยหมักบนดาดฟ้า โดยการกระบวนการของกระทำปุ๋ย
หมักจะประกอบด้วยการเติมเศษอาหารที่ส่วนใหญ่เป็นเศษผักและผลไม้ลงในภาชนะชื ้นที่มี
ไส้เดือนแดงอาศัยอยู่ ในขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มกระดาษฝอยที่เหลือทิ้งจากอพาร์ตเมนต์ใส่ลงไป
ได้ ผู้ย่อยสลายเศษอาหารนี้ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เมื่อผสมกัน
ในที่ที่มีออกซิเจน ตัวเศษอาหารจะส่งกลิ่น ไส้เดือนแดงไม่เพียงแต่กินเศษอาหารเท่านั้น แต่ยัง
กินแบคทีเรีย (Bacteria) เชื ้อรา (Fungi) และโปรโตซัว (Protozoa) ในที่สุดไส้เดือนแดงจะ
ขับถ่ายมูลสัตว์ ที่เรียกกันว่า ไบโอโฮมุส (Biohumus) หรือมูลไส้เดือน ซึ่งจะมีกลิ่นเหมือนดิน
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ชื้น โดยไบโอฮูมุสจะเต็มไปด้วยสารอาหารและจุลินทรีย์ในดินที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต
ของพืช ภายใต้ค่า pH ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม  
 เนื่องจากการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต้องมีการจัดการและแปรรูปเศษอาหารจากหลาย
ครัวเรือน วิธีนี้จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและอนุญาตจากหน่วยงานบริหารต่าง ๆ ในเขต
มอสคอฟสกี เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร ์กและหน่วยงานของรัฐอื ่น ๆ ทำให้โครงการต้อง
ประสานงานหลายภาคส่วน อย่างไรก็ดี โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กขึ้นและ
สร้างอาชีพให้กับลูกจ้าง 
 

4. โครงการพืชสวนบำบัด 
 โครงการพืชสวนเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิธีการบำบัดด้วยพืชสวนมาสอน
ทักษะใหม่ ๆ ให้กับผู้พิการ โดยการเปลี่ยนลานภายในของสถาบันขาเทียมให้เป็นสวนบำบัดซ่ึง
สามารถฝึกอบรมคนพิการได้ สวนบำบัดเปรียบเสมือนโอกาสใหม่สำหรับผู้ที่ได้รับการตัดแขนขา 
รวมทั้งผู้ที่ขาดแขนขาตั้งแต่วัยเด็ก โครงการนี้มีการปลูกดอกไม้และสมุนไพรในฤดูหนาวซึ่งจะ
กลายเป็นวัตถุดิบสำหรับการเรียนจัดดอกไม้ สวนนี้เป็นทั้งสถานที่สำหรับการทำงาน การบำบัด 
และสถานที่สำหรับฝึกทักษะการทำสวนให้กับผู ้พิการ อีกทั้งได้สร้างบรรยากาศแห่งการ
เปลี่ยนแปลงจากความสิ้นหวังไปสู่ความหวังให้แก่ผู้พิการในสถาบันขาเทียมอีกด้วย 
 

5. โครงการสวนในเรือนจำ 
 เป็นโครงการที่ทำสวนในเรือนจำ เริ ่มจากในปีค.ศ. 1995 เรือนจำเมืองเครสเทีย 
(Krestya) ซึ่งมีนักโทษ 10,000 คนแสดงความสนใจในการทำสวน เรือนจำที่แออัดจึงได้สร้าง
สวนบนดาดฟ้าและบนที่ดินเรือนจำเพื่อเลี้ยงผู้ต้องขังและเป็นอีกหนึ่งช่องที่จะช่วยให้นักโทษ
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ในเรือนจำแห่งนี้มีการเก็บเกี่ยวผักหลัก ๆ ทั้งหมด 3 ชนิด และ
จะให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ทุกปี นอกเหนือจากสภาพอากาศที่เหมาะสมแล้ว อาคารทาง
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนจำเครสเทียล้วนมีส่วนช่วยให้พืชผักเติบโตอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน ผักที่ปลูกในเรือนจำไม่ได้ถูกเก็บเกี ่ยวแล้วนำมาประกอบอาหารแค่เพียงในฤดูร้อน
เท่านั้น แต่ยังได้อบแห้งสำหรับการเก็บรักษาในฤดูหนาว สวนแห่งนี้จึงได้รับการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่จากเรือนจำ ที่สำคัญสวนผักไม่ได้เกิดขึ ้นเพื ่อการเก็บเกี ่ยวผักเท่านั ้น แต่ยังใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ด้านศึกษาและลดอัตราการก่อจลาจลในเรือนจำอีกด้วย 
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6. โครงการของโรงเรียนมัธยมเลขท่ี 42 
 เป็นโครงการที่ทำสวนในโรงเรียน เริ่มแรกโรงเรียนได้มีสวนดาดฟ้าขึ้นเพื่อใช้ในการสอน
วิชาชีววิทยาโดยแสดงให้เห็นว่าพืชเติบโตอย่างไร สวนบนดาดฟ้าของโรงเรียนเป็นแปลงทดลอง
สำหรับวิชาดังกล่าว ครูไม่คุ ้นเคยกับการทำสวนและไม่แน่ใจว่าการทดลองนี้จะประสบ
ความสำเร็จหรือไม่ แต่ในปีถัดมาผลผลิตที่เป็นผัก ไม่ว่าจะเป็นสลัด มะเขือเทศ ขึ้นช่าย ก็มี
คุณภาพที่ดีและอุดมสมบูรณ์จนสามารถนำไปขายได้ เช่นเดียวกันกับดอกไม้ที ่ผลิบานและ
เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนให้สวยงาม ด้วยความช่วยเหลือของเด็ก ๆ  ดอกไม้บางส่วนนี้ได้ถูกปลูก
เพิ่มจากหลังคาไปยังแปลงด้านหน้าโรงเรียน หลังจากประสบความสำเร็จครูก็ตัดสินใจทำสวน
บนดาดฟ้าต่อไปในปีถัดไป โครงการนี้จะดึงดูดเด็ก ๆ จำนวนมากสำหรับการทำสวนในชว่งฤดู
ร้อน ผลของการทำสวนบนชั้นดาดฟ้าของโรงเรียนได้รับการรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
ของเมืองและยังคงถูกเร่งพัฒนาต่อไป 
 
การเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในแง่มุมทางกฎหมายและนโยบาย 
 กฎหมายของรัสเซียในปัจจุบัน อนุญาตและช่วยส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการเกษตร
ในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก โดยมีกฎหมายข้อหนึ่งระบุว่า เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาคม
ทำสวนในประเด็นสำคัญ เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายส่งท่อระบายน้ำและน้ำประปา 
หน่วยงานท้องถิ่นควรอำนวยความสะดวกในการรับส่งชาวสวนไปยังดาช่า 
 เจ้าหน้าที่ของเมืองในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพิจารณาว่า การทำฟาร์มในเมืองและนอกเมือง
เป็นปัจจัยทางสังคมที่สำคัญและวิธีการยังชีพของพลเมืองอย่างน้อย 2 ล้านคนจากประชากรใน
เมืองทั้งหมดเกือบ 5 ล้านคน งบประมาณของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้ให้เงินช่วยเหลือค่า
เดินทางแก่ผู้รับบำนาญทุกคนเพื่อให้เข้าไปที่ดาช่าและเพาะปลูกเพื่อยังชีพ โดยตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม รถพยาบาล 25 คันจะให้บริการรับส่งบริการทำสวนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกในชนบท อีกทั้งยังมีศูนย์ข้อมูลสำหรับชาวสวนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการจัดการ
และการพัฒนาผักสวนครัว 
 นอกเหนือจากนี้หนึ่งในกิจกรรมอื่น ๆ ของการเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร
สเบิร์กคือ งาน ‘Gardener of the year’ ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมเหตุสมผล 
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วิเคราะห์การเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยทฤษฎี SWOT Analysis 

• จุดแข็ง (Strengths) 
- เป็นวิธีใหม่ในการผลิตผักสำหรับคนเมือง มีผักพอเพียงสำหรับการบริโภค 
- รายได้เสริมจากการขายผัก ผลไม้ และดอกไม้ ได้บรรเทาปัญหาค่าอาหารของ

ประชากรที่สูงมากถึงร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด เงินบำนาญของผู้สูงอายุที่ต่ำ
มากและอัตราการว่างงานที่สูง 

- ศักยภาพการเกษตรในเขตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีมาก ผลผลิตจากเขตเดียวใน
เมืองสามารถสร้างผลผลิตมากกว่าฟาร์มเกษตรทั้งหมดของภูมิภาคเลนินกราด 

- สามารถปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ เพราะสามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้ 
- การใช้ทรัพยากรฟรีอย่างมีประสิทธิผล เช่น น้ำเสียจากห้องครัว ของเหลือใช้ และ

อาหารเหลือจากการบริโภค 
 

• จุดอ่อน (Weaknesses) 
- สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนสวนไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมของ

ตำรวจและบริการด้านการดูแลสุขภาพและอื่น ๆ 
- ปัญหาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และค่าขนส่งผักไปขายในชุมชนอื่นยังมีราคาสูง 
- พบปัญหาในการขโมยผลผลิต 
- ขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาการเกษตรในเมืองในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
- ทางการยังไม่ได้ให้ข้อมูลด้านโภชนาการ เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยากับ

ประชาชนในเมืองอย่างเพียงพอ  
- ขาดแคลนข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจำพวกหนังสือบทความ เกี่ยวกับการเกษตร

ในเมืองสำหรับชาวสวนในเมืองเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 

• โอกาส (Opportunities) 
- มีที่ดินว่างมากมายในเมืองที่สามารถใช้เพื่อต่อยอดโครงการการเกษตรในเขตเมืองได้ 
- ชาวสวนในเมืองส่วนใหญ่มองโลกในแง่ดี รอบรู้ พยายามฝึกฝนตนเองและมีทักษะ 
- ผู้คนส่วนมากสนับสนุนและให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรเมืองเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์กเองก็แทบจะไม่ใช้สารเคมี แตม่ักใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักในการทำสวน 
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- ประชากรมีการศึกษาที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 
- ด้วยปัญหาการใช้ชีวิตในเมือง เงินเดือนตกต่ำจากงานประจำและกำลังซื้อที่มีอยา่ง

จำกัด รวมถึงราคาสินค้าเกษตรในตลาดที่มีราคาสูง ทำให้ผู้คนหันมาปลูกพืชเอง 
- รัฐบาลและเทศบาลมีความกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร 

ส่งเสริมแนวคิดการเป็นนายตนเอง และการพัฒนาองค์กรขนาดเล็กด้วยปัจจัย
ทางด้านเสถียรภาพทางสังคมและการเมือง 
 

• อุปสรรค (Threats) 
- ทางด้านกฎหมาย การได้รับอนุญาตจากทางการให้ใช้หลังคาเป็นสวน ยังเป็นเรื่องที่

มีกระบวนการซับซ้อน 
- ทางด้านสังคม การต่อต้านแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจากผู้อยู่อาศัยที่มี

แนวคิดอนุรักษ์นิยม 
- ทางด้านสถานที่ตัวอาคารจำเป็นต้องมีหลังคาที่แข็งแรงและป้องกันการรั่วซึม 
- ทางด้านต้นทุนส่วนผสมของดินและวัสดุราคาถูกที่เหมาะสมไม่สามารถใช้ได้เสมอไป  
 

บทสรุป 
 จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้
เป็นท่อน้ำเลี้ยงเพื่อยังชีพ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
ความหวังใหม่ของชาวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภายในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การ
ขยายตัวของธุรกิจ เทคโนโลยี และความทันสมัย แม้จะดูขัดแย้งกับการทำการเกษตรที่เรามัก
ติดภาพว่าต้องทำในชนบท แต่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็สามารถสร้างสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ให้
เป็นไปได้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ซึ่งสามารถนำไปต่อ
ยอด พัฒนาและสร้างพลังให้กับสังคมได้ในอนาคต การเกษตรในเขตเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์กจึงเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจให้กับกรุงเทพหรือเมืองใหญ่อื่น ๆ ทั่วโลกในการแก้ปัญหา
ความยากจน การขาดแคลนอาหาร การสร้างพื้นที ่สีเขียว และการสร้างความสมดุลให้กับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่อไป 
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