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In the past, the Thai economy used to rely on the agricultural sector as a main 

growth engine for a long period of time. This sector has been domestically known as the 

country’s backbone as it has generated food, employment and living incomes for the 

majority of Thai people. On the world stage, Thailand’s agricultural sector has also played 

a prominent role as the agricultural production from Thailand contributed to a steady 

increase of global harvests and food security. Nevertheless, the rapid growth in the 

agricultural production patterns has given rise to a number of serious environmental 

challenges. First of all, the agricultural sector has imposed a large impact on the use of 

natural resources that may often lead to exploitation and degradation; for instance, loss 

of forest areas, water and air pollution, loss of biodiversity and increased greenhouse gas 

emissions (hereafter, GHGs), particularly carbon dioxide, methane and nitrous oxide. The 

releases of GHGs in the agricultural sector is a result of deforestation, burning of agricultural 

wastes and excessive use of non-renewable energy. In addition, the process of intensive 

agricultural production also has significant environmental impacts, such as top soil 

depletion and contamination of groundwater, and lowered conditions for farmworkers.  

According to the Second Biennial Update Report (SBUR) prepared by the Office of 

Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), in 2013, the total 

emission of greenhouse gases in Thailand was 318,662 GgCO2eq. The energy sector was 

the major emitter, with the GHG emissions of 236,936 GgCO2eq (74 percent of total 

emissions in Thailand). The GHG emissions in the agricultural sector, the industrial sector, 

and waste sector were 50,919 GgCO2eq (16 percent), 18,977 GgCO2eq (6 percent), and 

11,830 GgCO2eq (4 percent), respectively. Given that the agricultural sector is among the 

major contributors to the global warming effect, this sector has a high potential to mitigate 

the GHG emissions through the promotion and integration of sustainable consumption and 

production (hereafter, SCP) principle into the strategies and policies. Though there are 

diverse definition of sustainable production in agriculture, the key concept is to meet 

society’s food needs in the present without compromising the ability of future generations 

in meeting their own needs. The backbone of sustainable agricultural production is the 
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integration of three main objectives, namely healthy environment, economic profitability 

and social & economic equity. The objectives of this study are two-fold. First, this study 

aims to review the existing and potential mitigation strategies in the context of Thai 

agricultural sector. Second, under this study, we aim to propose measures and instruments 

to facilitate adoption of sustainable consumption and production in Thailand.   

With regards to the mitigation strategies in the agricultural sector, six strategies are 

highlighted, namely (i) no burning of agricultural residues, (ii) soil carbon sequestration, (iii) 

alternate wetting and drying (AWD), (iv) enteric fermentation, (v) biogas from manure, and 

(vi) biomass and biofuel from agricultural residues.  

This study places emphasis on the promotion of sustainable consumption and 

production throughout the value chain in the agricultural sector, starting from utilization 

of natural resources and inputs, production process, processing process, distribution and 

logistics, marketing and consumption. Details of measures to promote sustainable 

consumption and production at each node of the value chain are as follows. 

Utilization of natural resources and inputs 

To prevent farmers from encroaching the forest to do mono agriculture with 

intensive use of chemicals, a proper implementation of forest-based economy as site-

specific solutions should be conducted, allowing for farmers to produce agricultural 

products under forest cover and without using agricultural chemicals. Moreover, a 

traceability system should be adopted to assure consumers that the agricultural products 

were produced from the appropriate sources.  

To keep farmers from undertaking agricultural production in the areas highly 

susceptible to soil erosion problem, legal measure should be adopted and enforced, 

banning farmers from growing crops in such areas along with encouraging the soil and 

water conservation techniques. To promote more efficient use of water in agricultural 

production, economic instruments such as imposing charges on irrigated water, should be 

considered to encourage farmers to economize on the water usage. As many parts of 

Thailand are currently facing problem of aging farm labor, the proposed measures include 

educating and training the elderly farmers on the new agricultural technologies which help 

them save on the use of farm labor. Giving that making the transition towards sustainable 

agriculture often entails high upfront costs and investment, measures such as suspension 
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on debt repayment and provision of green credit to farmers at concessional rates should 

be introduced.  

Production Process 

Two main issues need to be addressed when it comes to the agricultural 

production process. First is the land preparation by burning vegetation and open crop 

residue burning. This practice generates a substantial amount of air pollution. To address 

this issue, farmers should be educated and trained on how to use agricultural residues to 

produce energy, such as biomass or biofuels. Moreover, farmers should receive additional 

funding on the use of alternative land preparation methods. The second issue is related 

to the intensive use of hazardous agricultural chemicals, particularly herbicide, insecticide 

and pesticide. In many European countries, pesticide taxes were introduced to discourage 

on the use of pesticide in crop production. For Thailand, prior to the introduction of similar 

measures, research and development on the natural alternatives to pesticide should be 

promoted. It is very important that these natural alternatives do not compromise on yield, 

affordable and accessible by farmers and effective.  

Processing Process 

A number of challenges arise during the processing of agricultural produces. The 

first challenge is the lack of continuity in the supply of sustainable agricultural produce, 

which are inputs in the processing process. One way to get around with this problem is to 

source raw materials from multiple sources to diversify risks and ensure continuity of 

supply. The second challenge to be addressed is the lack of processing standard, which 

control the use of chemical additives during the processing process as well as prevention 

of contamination.   

Distribution and Logistics 

Given that the sustainable agricultural products are often produced in the remote 

rural areas, while the demand for these products is largely concentrated in the big cities, 

the concept of “cold chain management” should be considered to preserve freshness of 

the agricultural products during the transportation process. 
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Marketing  

In terms of marketing, this study proposes that local market for sustainable 

agricultural products should be established and promoted to curb on the transportation 

costs so that the retail prices for these products can become more affordable for the 

consumers. To enhance consumer confidence, a traceability system can be put in place 

to control and trace back the supply chain of agricultural products. This would expand 

the market for these sustainable agricultural products.  

Consumption 

To encourage more widespread consumption of sustainable agricultural products, 

the concept of “food literacy” should be promoted both among young children and 

among the public through social campaigning. In addition, labelling of sustainable 

agricultural products should be encouraged to provide more product information to the 

consumers.  

Key Policies to be Highlighted 

Given a large number of measures to promote sustainable consumption and 

production in the agricultural sector, this study proposes 6 measures which have high 

priority. The first measure focuses on encouraging transitioning to sustainable crop 

production that does not involve forest encroachment or excessive use of chemicals. 

Second, making the transition towards sustainable agriculture can often have high upfront 

costs, while it takes some time before the newly grown crops, particularly the perennial 

crops, start yielding some outputs. On this regard, measures of debt repayment should be 

introduced to farmers that are transitioning towards sustainable modes of farming. Third, 

green credit at concessional rate could be offered to farmers which committed to adopt 

a sustainable agricultural practice. Fourth, more research into the use of biologically 

substances for agriculture that does not affect the consumer and the environment need 

be conducted prior to the introduction of pesticide taxes. Fifth, given that farmers of 

sustainable produce still have limited access to distribution market channels, the large 

wholesale market can help source the sustainable agricultural products from diverse 

farmer groups and provide a one-stop-service for retailers or end consumers. Sixth, there 

is still the need to develop and implement viable economic measures to increase local 

market channels and retail business units for sustainable produce, alongside the 
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establishment of regulations, standards, and certification for agricultural products. 

Additional provision of traceability systems can also bolster consumer confidence in 

products and brands. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณมาต้ังแตในอดีต โดยประเทศไทยไดรับ

การยกยองวาเปนเมืองอูขาวอูนํ้าและภาคการเกษตรเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ เน่ืองจากภาค

การเกษตรของประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหาร แหลงจางงาน รวมถึงแหลงสรางรายไดใหกับเกษตรกรไทย 

นอกจากน้ี ภาคการเกษตรของไทยยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนดานความมั่นคงทางอาหารทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เพราะประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรหลายชนิดไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  

ทั้งขาว นํ้าตาล ยางพารา ผลไม ฯลฯ อยางไรก็ดี การขยายตัวของภาคเกษตรของไทยสงผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมในหลายมิติ นํามาซึ่งปญหาหลายดาน อาทิ ปญหาทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมโทรม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรปาไม ปญหามลพิษทางนํ้าและทางอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ รวมถึงปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรของไทยที่เก่ียวของกับการปลอย

กาซเรือนกระจก ไดแก การปลอยกาซมเีทนและไนตรัสออกไซดจากนาขาว การหมักในระบบยอยอาหารของ

สัตว (Enteric Fermentation) การจัดการมูลสัตว (Manure Management) และการเผาเศษวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรในที่โลง (Open Burning) นอกจากน้ี การผลิตสินคาเกษตรของไทยอยางเขมขนในระยะที่ผาน

มายังสงผลตอสังคมและสิ่งแวดลอมในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาดินเสื่อมโทรมและการสูญเสียหนา

ดิน การปนเปอนของสารเคมีเกษตรในนํ้า รวมถึงผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ

แรงงานในภาคเกษตรอีกดวย อยางไรก็ดี ภาคการเกษตรของไทยเปนภาคที่มีศักยภาพสูงในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกผานการสงเสริมและการบูรณาการดานการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (Sustainable 

Consumption and Production: SCP) ไวในยุทธศาสตรและนโยบายของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

การผลิตที่ ย่ังยืนในภาคเกษตร ประกอบดวย 3 เสาหลัก (Pillars) ไดแก  สิ่ งแวดลอมที่ ดี  

ความสามารถในการสรางกําไรทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม (รูปที่ 1.1) 

1 
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รูปที่ 1.1 เสาหลักภายใตการผลิตแบบย่ังยืนในภาคเกษตร 

ที่มา : Agricultural Sustainability Institute, UC Davis 

การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนในภาคเกษตรจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหวงโซ

อุปทานการเกษตร ต้ังแตการใชปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การแปรรูป การกระจายสินคา และการ

บริโภค และเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จําเปนตองมีการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและ

เครื่องมือดานอ่ืนๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับผูผลิตและผูบริโภคสินคาเกษตรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนในภาคเกษตรจะชวยใหสามารถใชปจจัยการผลิตและ

ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบจากการ

ปลอยของเสียและมลพิษ และผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจก อีกทั้งยังกอใหเกิดความมั่นคง

ทางดานอาหาร การเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ (Nutrition value) และการขจัดความอดอยาก (Hunger)  

ซึ่งลวนแตเปนเปาหมายที่สําคัญของเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) นอกจากน้ีการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนยังสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ซึ่งประกอบดวย การผลิตสินคาเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการ

จัดต้ังพ้ืนที่นํารองเพ่ือดําเนินการตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPs) และการทําเกษตร

อินทรีย 

เน่ืองจากปจจุบันประเทศไทยยังไมมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิต

และการบริโภคที่ ย่ังยืน ดังน้ัน กองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) ประเทศไทย  

จึงมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยดําเนินการศึกษานโยบายหรือมาตรการทาง

เศรษฐศาสตรเพ่ือนําไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม และสนับสนุนการผลิตและ

การบริโภคทีย่ั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย 

สิ่งแวดลอมที่ดี

ความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจ

และสังคม

ความสามารถใน
การสรางกําไร
ทางเศรษฐกิจ
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1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 ทบทวนกลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกของทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงทบทวน

มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร 

1.2.2 จัดทําขอเสนอแนะกลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกและมาตรการสงเสริมการผลิตและการ

บริโภคที่ย่ังยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย  

1.2.3 เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถใหแกภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสียในการสงเสริมและพัฒนา

กลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกและมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนการผลิตและการ

บริโภคที่ย่ังยืนในภาคการเกษตร 

1.3 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

1.3.1 มุมมองในระดับจุลภาคและมหภาคที่เก่ียวของกับการผลติที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร 

ความทาทายที่สําคัญของภาคเกษตร ประกอบดวย การรักษาความสมดุลระหวางความมั่นคง

ทางดานอาหารและความมั่นคงดานพลังงาน การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การรับมือกับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสงเสริมใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการลดความ

ยากจน (Cattaneo, 2013)  

หากพิจารณาปจจัยซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลใหเกษตรกรทําการเกษตรโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม0

1 พบวามี 6 ปจจัยหลัก (Stein Holden) ดังที่แสดงไวในรูปที่ 1.2 

     
 

 

     
 

รูปที่ 1.2 ปจจัยหลักที่สงผลใหเกษตรกรทําการเกษตรโดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

ที่มา : Adapted from “How to promote Sustainable Agriculture in Africa” 

1 ท่ีมา Stein Holden 

ขาดขอมูลเก่ียวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

การเขาถึงเทคโนโลยี ความไมมั่นคงทางดาน 
สิทธิทํากิน 

การรวมกลุม ความยากจน ความบิดเบือนทางนโยบาย 
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จากรูปที่ 1.2 พบวาผูผลิตสินคาเกษตรบางรายกอใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม เน่ืองจาก

ผูผลิตเหลาน้ีขาดความตระหนักเก่ียวกับผลกระทบที่ตามมาจากการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร และขาด

การประเมินความรุนแรงของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากน้ี แมวาในระยะที่ผานมาจะมีเทคโนโลยีใหม ๆ 

ที่เกิดขึ้นจํานวนมาก แตเกษตรกรไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีเหลาน้ีได สงผลใหไมสามารถนําเทคโนโลยีมาใช

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือความไมมั่นคงทางดานสิทธิทํากิน โดย

เกษตรกรที่ไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ตองเชาที่เพ่ือทําการเกษตร อาจขาดแรงจูงใจในการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยน

ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน การที่เกษตรกรขาดการรวมกลุมหรือมีการรวมกลุมกันนอยอาจสงผลใหความพยายามใน

การขับเคลื่อนการผลิตที่ย่ังยืนไมเห็นผลเชิงประจักษ ประเด็นตอมาคือการที่เกษตรกรบางรายยังขาดเงินทนุที

ใชสําหรับลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตที่ย่ังยืน และปจจัยสุดทาย นโยบายหรือการแทรกแซงของ

ภาครัฐ เชน การรับประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร อาจสงผลใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน

ไปสูการทําเกษตรแบบย่ังยืน  

จากปจจัยที่ไดนําเสนอไวขางตน อาจกลาวไดวาเกษตรกรมีความตองการใหภาครัฐและภาคสวนอ่ืน

ที่เกี่ยวของ มีการกําหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือสรางแรงจูงใจกับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน

ไปสูการทําเกษตรอยางย่ังยืนมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการศึกษาน้ี 

1.3.2 กรอบทางเลือกของมาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร  

การพัฒนาเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตรซึ่งจะชวยสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยน

มาทําการเกษตรแบบย่ังยืนเปนเรื่องที่มีความทาทายอยางมาก การเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่

เหมาะสมขึ้นอยูกับสถานภาพในปจจุบัน (Status quo) (รูปที่ 1.3) หากการทําเกษตรแบบย่ังยืนถูกกําหนดให

เปนเปาหมายที่ประเทศไทยตองไปใหถึง บทบาทสําคัญของการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรคือเพ่ือ

สนับสนุนใหเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบไมยั่งยืนยินดีที่จะปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบย่ังยืน ในกรณีน้ี

ควรหลีกเลี่ยงการใหเงินอุดหนุน (Subsidies) แกเกษตรกร เน่ืองจากมาตรการดังกลาวจะบิดเบือนแรงจูงใจ

ของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบไมย่ังยืนไมไดรับการลงโทษและขาดแรงจูงใจในการ

ปรับเปลี่ยนสูการทําการเกษตรแบบย่ังยืน ภายใตสถานการณเชนน้ี ควรนํามาตรการทางดานภาษีมาใชเพ่ือ

ลงโทษเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบไมย่ังยืนตามหลักการของผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter pays 

principle: PPP) เชน การเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเปนมาตรการที่ไดรับความนิยมในประเทศใน

กลุมสแกนดิเนเวีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ประเทศเดนมารกมีการเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืช โดย

อัตราภาษีที่เก็บมีความเช่ือมโยงกับระดับมลพิษหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ประเทศนอรเวยก็

มีการเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรเชนเดียวกัน สําหรับประเทศสวีเดน ไมไดใชมาตรการทางภาษี แตมีการ

สั่งหามใชสารเคมีทางการเกษตร (Ban) ในทางตรงกันขาม หากปจจุบันการทําการเกษตรแบบไมย่ังยืนหรือใช

สารเคมีเปนแนวทางปฏิบัติที่มีความแพรหลายและเปนบรรทัดฐานของเศรษฐกิจไทย ควรพิจารณาใช
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มาตรการการใหเงินอุดหนุนเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมี 

ทําลายสิ่งแวดลอมและทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมไปสูการทําการเกษตรแบบยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.3 กรอบทางเลือกมาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรจะตองพิจารณาอยางรอบคอบและรอบดานวาควรเก็บภาษี

จากเกษตรกรซึ่งเปนผูใชสารเคมีทางการเกษตรที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หรือเรียกเก็บ

ภาษีจากผูผลิตหรือผูนําเขาสารเคมีทางการเกษตร นอกจากน้ี ภาครัฐจะตองสนับสนุนใหมีการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) เพ่ือคิดคนสารชีวภาพที่ใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือเปนทางเลือกใหกับเกษตรกร 

โดยมีเง่ือนไขวาสารชีวภาพที่ใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตรเหลาน้ีจะตองไมกระทบตอผลิตผลทาง

การเกษตร (Yield) และจะตองมีราคาที่เหมาะสมทําใหเกษตรกรทั่วไปสามารถเขาถึงไดงาย 

1.3.3 กรอบแนวคดิในการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกและการผลิตสนิคาเกษตรแบบย่ังยืน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจก พบวากลยุทธในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกในภาคเกษตรที่มีความเปนไปได ประกอบดวย การกักเก็บคารบอนในดิน (Soil carbon 

sequestration) การนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตพลังงานชีวมวล รวมถึงการลดการปลอย 

กาซมีเทนและกาซไนตรัสออกไซดจากการปลูกขาวและปุย 1

2 FAO (2014) จําแนกกลยุทธดานการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรเปน 3 ดาน ไดแก กลยุทธดานอุปทาน กลยุทธดานอุปสงค และ 

กลยุทธแบบผสมผสาน ตัวอยางกลยุทธดานอุปทาน ไดแก การปรับปรุงการจัดการและการผลิตปุยไนโตรเจน 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการหมักในลําไสของสัตว การกักเก็บคารบอนในดิน การ 

2 ท่ีมา FAO (2010) 

ควรหลีกเลี่ยงการใหเงินอุดหนุน 
พิจารณาการใชมาตรการทาง
ภาษี โดยเก็บภาษีจากผูกอมลพิษ
หรือผูทําการเกษตรท่ีไมย่ังยืน 

สรางแรงจงูใจใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตร 
ท่ีย่ังยืน โดยควรใชมาตรการ
อุดหนุนเชิงบวก 

เกษตรกรรม 
ที่ยั่งยืนเปน
มาตรฐาน 

เกษตรกรรมที่
ไมยั่งยืนเปน
มาตรฐาน 

สถานภาพปจจุบัน 
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ลดการปลอยกาซมีเทนจากนาขาวและการจัดการปุย สําหรับตัวอยางกลยุทธดานอุปสงค ไดแก การลดการ

สูญเสียอาหารและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของผูบริโภค และสําหรับตัวอยางกลยุทธ

แบบผสมผสาน ไดแก กลยุทธการสนับสนุนทางการคา การเงินและการลงทุน รวมถึงการติดตามและ

ตรวจสอบการปลอยมลพิษจากภาคการเกษตร เปนตน 

สําหรับดานการสงเสริมการผลิตที่ย่ังยืนในภาคการเกษตร จะเนนพิจารณาใน 5 ดานที่สําคัญ ไดแก 

การใชนํ้า พลังงาน คุณภาพอากาศ ดิน รวมถึงขยะและของเสีย (รูปที่ 1.4)  

         

รูปที่ 1.4 กรอบแนวคิดของการศึกษาการผลิตที่ย่ังยืนในภาคการเกษตร 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การศึกษาน้ีเนนศึกษาเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่สงเสริมการผลิตและการบริโภค 

ที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรสําหรับสินคาเกษตร 2 ชนิด คือ พืชและปศุสัตว โดยจะมุงเนนศึกษาตลอดทั้งหวงโซ

การผลิตพืชและหวงโซการผลิตสินคาประเภทปศุสัตว ต้ังแตการใชปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต  

การกระจายสินคา การแปรรูป ตลอดจนการตลาดและการบริโภค เพ่ือนําไปสูการทําการเกษตรที่ย่ังยืนอยาง

เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น (รูปที่ 1.5) 
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หวงโซการผลิตพืช 

 
 

หวงโซการผลิตผลิตภัณฑปศุสัตว 

 

 

รูปที่ 1.5 หวงโซการผลิตพืชและหวงโซการผลิตผลิตภัณฑปศุสัตว 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

1.4 วิธีการศึกษา 

การพัฒนากลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและพัฒนามาตรการทาง

เศรษฐศาสตรที่สนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร ใชทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูล

ทุติยภูมิในการวิเคราะห (รูปที่ 1.6) โดยมีรายละเอียดกระบวนการศึกษาดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 เปนการทบทวน 

กลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงทบทวนมาตรการทางเศรษฐศาสตร 

ที่สนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตร ขั้นตอนที่ 2 เปนการรวบรวมขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ และตัวแทนขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของ (รูปที่ 1.7) รวมถึงจัด

ประชุมกลุมยอยในพ้ืนที่ศึกษาจํานวน 2 พ้ืนที่ ไดแก พ้ืนที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนที่อําเภอ

นานอย จังหวัดนาน (ตารางที่ 1.1) ขั้นตอนที่ 3 เปนการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได พรอมทั้งจัดทํา

ขอเสนอแนะกลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกและมาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 

ขั้นตอนที่ 4 เปนการทดสอบความเหมาะสมและประสิทธิผลของมาตรการที่พัฒนาขึ้นในการจูงใจใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผานทางเครื่องมือเกมกระดาน (Board game) ที่ทางคณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทายที่สุด

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   7 
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จะไดขอเสนอแนะกลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกและมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนการผลิตและ

การบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตรที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

 

รูปที่ 1.6 วิธีการศึกษา 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

 

รูปที่ 1.7 ผูเชี่ยวชาญและตัวแทนขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่รวมในการสัมภาษณเชิงลึก 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

  

1
• ทบทวนกลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึง

ทบทวนมาตรการทางเศรษฐศาสตรท่ีสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน

2
• สัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ ตัวแทนขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

รวมถึงจัดการประชุมกลุมยอยใน 2 พ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือรวมรวมขอมูล

3
• วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแนะกลยุทธในการลดกาซเรือน

กระจกและมาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร

4
• พัฒนาเครื่องมือเกมเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของมาตรการทางเศรษฐศาสตรท่ีจัดทําขึ้น

ผลลัพธ
• ขอเสนอแนะกลยุทธในการลดกาซเรือนกระจกและมาตรการสนับสนุนการผลิตและ

การบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคการเกษตร

8 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

ตารางที่ 1.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมยอยในพื้นที่ศึกษา 

พื้นทีศ่ึกษา วันที่จัดประชมุ 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 27 มิถุนายน 2561 

อําเภอนานอย จังหวัดนาน 25 กรกฎาคม 2561 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบตอภาคเกษตร ซึ่งเปนภาคที่มีความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกจากภาคเกษตรจะไดรับความเสี่ยง 
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแลว ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรก็มีสวนรวมในการปลอยกาซเรือนกระจก 
จากรายงานการประเมินของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change: IPCC) ฉบับที่  5 (Fifth Assessment Report: AR5, Smith et al., 2014) 
พบวา ภาคการเกษตร ปาไม และการใชที่ดิน มีการปลอยกาซเรือนกระจกถึงรอยละ 20-24 ของปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด (10-12 กิกะตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซดตอป) ซึ่งกาซเรือนกระจก
สวนใหญที่ปลอยจากกิจกรรมในภาคเกษตร ไดแก กาซมีเทน ไนตรัสออกไซด และคารบอนไดออกไซด 
โดยกิจกรรมทางการเกษตรที่ปลอยกาซเรือนกระจกในอันดับตน ๆ ประกอบดวย การปลอยกาซมีเทนจาก
นาขาว การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการการใชปุยเคมี การปลอยกาซมีเทนจากการเลี้ยงปศุสัตว 
โดยเฉพาะกระบวนการหมักในระบบยอยอาหารของสัตวและมูลสัตว  ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรยัง
สามารถชวยดูดซับและลดกาซเรือนกระจกไดหากมีการจัดการอยางเหมาะสม เชน การปรับปรุงดินโดยใช
วัสดุอินทรีย การเตรียมดินโดยหลีกเลี่ยงการไถพรวน (No tillage) การปลูกพืชคลุมดิน และการสงเสริม
การทําเกษตรผสมผสาน รวมถึงการลดการเผาเศษซากพืชและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพ้ืนที่
เพาะปลูก (IPCC 2014b) ซึ่งแนวทางในการดําเนินการตองใหความสําคัญกับการตรวจวัดการกักเก็บและ
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกในกิจกรรมทางการเกษตรตางๆ อยางเหมาะสม 

การศึกษาน้ีไดทบทวนแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร และมาตรการเพ่ือจูงใจใหเกิด

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและนําไปสูการทําการเกษตรอยางย่ังยืน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 การศึกษาดานการลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร 

ภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญที่มีความเก่ียวของกับการปลอยกาซเรือนกระจก เน่ืองจาก

กิจกรรมตาง ๆ มีการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง ไดแก การปลอยกาซไนตรัสออกไซด และกาซมเีทน โดย

กาซไนตรัสออกไซดมีศักยภาพในการทําใหโลกรอนขึ้นสูงถึง 296 เทาของคารบอนไดออกไซด และกาซมีเทน

ทําใหโลกรอนขึ้น 23 เทาของคารบอนไดออกไซด โดยแหลงที่มาของการปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญ 

ในภาคเกษตร ประกอบดวย การหมักในลําไสสัตว มูลสัตวจากทุงเลี้ยงสัตว ปุยเคมีหรือปุยสังเคราะห  

การปลูกขาว มูลสัตวที่ถูกสะสมไว เศษวัสดุพืช ปุยคอกจากพ้ืนที่เพาะปลูกพืช และการเพาะปลูกดวยดิน

อินทรีย ซึ่งการหมักในลําไสของสัตวเคี้ยวเอ้ืองมีสัดสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในภาค

การเกษตรของโลก (ตารางที่ 2.1) 
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ตารางที่ 2.1 แหลงที่มาของการปลอยมลพิษจากภาคการเกษตรโดยตรง 

แหลงที่มาของการปลอยมลพิษ รอยละ 

การหมักในลําไสสัตว 
ไดแก สัตวเคี้ยวเอ้ือง (เชน วัว แกะ แพะ ควาย) มีการปลอยกาซมีเทนโดยตรง  
ซึ่งเปนผลจากการยอยอาหาร 

43 

ปุยคอกที่เกิดจากการทับถมของมูลสัตวบนทุงเลี้ยงสัตว 
มูลสัตวและปสสาวะจากทุงเลี้ยงสัตว ทําใหมีการปลอยกาซไนตรัสออกไซด 16 

ปุยเคมีหรือปุยสังเคราะห 
การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสปุยไนโตรเจนในปริมาณมาก 15 

การผลิตขาว 
ระบบการผลิตขาวสวนใหญสงผลใหเกิดการปลอยกาซมีเทนจากการยอยสลายโดย 
ไมใชอากาศในพ้ืนที่นํ้าทวมขัง สวนการปลอยกาซไนตรัสออกไซดมาจากการใชปุย
สังเคราะห 

11 

การสะสมมูลสัตว 
มูลสัตวและปสสาวะ ทําใหเกิดการปลอยกาซมีเทนในระบบการเก็บมูลสัตวแบบเปยก 
และเกิดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดในระบบการจัดเก็บมูลสัตวแบบแหง 

7 

เศษวัสดุจากพืช 
เศษวัสดุพืชในพ้ืนที่การเกษตรทําใหเกิดกาซไนตรัสออกไซด 3 

ปุยคอกจากพื้นที่เพาะปลูก 
ปุยไนโตรเจนที่ใสในการเพาะปลูก ทําใหเกิดการปลอยกาซไนตรัสออกไซด 2 

การเพาะปลูกดวยดินอินทรีย 
ดินอินทรียทําใหเกิดการปลอยกาซไนตรัสออกไซด 2 

ที่มา: Dickie et al. 2014 และ FAOSTAT. 2010 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการสงเสริมใหภาคเกษตรเปนแหลงกักเก็บคารบอนน้ัน เปน

แนวทางที่มีศักยภาพและมีความคุมคาในการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการลดกาซเรือนกระจกในภาค

กิจกรรมอ่ืนๆ เชน ภาคพลังงาน และภาคขนสง เปนตน เน่ืองจากตนทุนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ในภาคเกษตรตํ่ากวาภาคอ่ืน อีกทั้งมีแนวโนมจะชวยจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ

ยาว (Long-term climate objectives) ได จากการศึกษาของ IPCC พบวาภาคเกษตรมีศักยภาพในการลด

กาซเรือนกระจกไดถึง 5.5-6 ลานกิกะตันคารบอนไดออกไซดภายในป 2573  
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทั้งน้ี การลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรภายใตการศึกษาของ IPCC มีมาตรการที่หลากหลาย 

เชน มาตรการดานการจัดการที่ดินเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งสวนใหญเปนการปรับปรุงพ้ืนที่

เพาะปลูกหรือจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก การฟนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมและการจัดการดินอินทรียเพ่ือการเพาะปลูก 

การลดการใชนํ้าในนาขาว และการสงเสริมการทําวนเกษตร (Agro-forestry) รวมถึงการจัดการปศุสัตวและ

การจัดการมูลสตัว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กิจกรรมภาคเกษตรที่มีบทบาทในการลดกาซเรือนกระจก ประกอบดวย 

• การลดกาซมีเทนจากการหมักของระบบยอยอาหารของสัตว ไดแก การปรับปรุงคุณภาพ

อาหารสัตว การปรับปรุงการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือสัตว เปนตน 

• การลดการปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซดโดยการจัดการมูลสัตว เชน การหมักแบบ 

แอโรบิก การผลิตกาซชีวภาพและนําไปใชเปนเช้ือเพลิง การปรับปรุงวิธีการใหอาหาร

สัตว การปรับปรุงวิธีการใสมูลสัตวในดิน และการยับย้ังกระบวนการไนตริฟเคช่ัน 

(Nitrification) 

• การลดกาซไนตรัสออกไซดในดินเกษตร โดยพิจารณาปริมาณและวิธีการใสปุยไนโตรเจน

ในระดับที่เหมาะสม 

• การลดกาซมีเทนจากนาขาว โดยการจัดการนํ้าและการจัดการเศษซากพืชในนา 

2. กิจกรรมภาคเกษตรที่มีบทบาทในการกักเกบ็คารบอน ประกอบดวย 

• การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว เพ่ือเปนแหลงกักเก็บคารบอนในดินและชีวมวล 

• การไถพรวนเชิงอนุรักษ 

• การใชระบบวนเกษตร (Agro-forestry) 

Dickie et al. (2014) แบงกลยุทธการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรออกเปน 2 ดาน 

ไดแก กลยุทธดานอุปทาน (Supply-side strategies) และกลยุทธดานอุปสงค (Demand-side strategies) 

โดยกลยุทธดานอุปทาน ประกอบดวย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิต การจัดการและการผลิต

ปุยไนโตรเจน การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการหมักในลําไสของสัตว การกักเก็บคารบอนใน

ดิน การลดการปลอยกาซมีเทนจากนาขาว และการจัดการปุย สําหรับกลยุทธดานอุปสงค ประกอบดวย การ

ลดปริมาณขยะอาหาร และการปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร (ตารางที่ 2.2) 
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ตารางที่ 2.2 รายละเอียดกลยุทธการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรทั้งทางดาน

อุปทานและดานอุปสงค 

ประเภทของ 
กลยุทธ 

กลยุทธในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 

รายละเอียด 

กลยุทธดานอุปทาน  การเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการใชปจจยัการผลิต 

การใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หรือการพัฒนาปจจัยการผลิตใหม ๆ ที่มีอยูอยาง
จํากัด เชน การปรับปรุงพันธุ การใชสารเคมีทาง
การเกษตร นํ้าและเครื่องจักรกลเกษตร เน่ืองจาก
ทางเลือกในการทําการเกษตรมีความหลากหลาย 
ดังน้ัน จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่  

ปรับปรุงการจัดการและ
การผลิตปุยไนโตรเจน 

วิ ธี พ้ืนฐานที่ ใช ในการจัดการปุยที่ ดีคือการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชปุยไนโตรเจนในการปลูกพืช 
โดยใสปุยไนโตรเจนตามความตองการของพืช สําหรับ
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการปรับปรุงการใชปุย
ไนโตรเจนใหมีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุงพันธุพืช
และดัดแปลงพันธุกรรม  

ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกที่เกิดจาก
กระบวนการหมักใน
ลําไสของสัตว 

สัตวที่กินพืชเปนอาหาร หรือสัตวเคี้ยวเอ้ือง เชน วัว 
ควาย แพะ และแกะ มีกระเพาะอาหารสี่ชองซึ่งมี
ขนาดใหญ การมีจุลินทรียเชิงซอนซอนชวยใหสัตว
เหลาน้ีสามารถยอยคารโบไฮเดรตเชิงซอนได ซึ่ง
กระบวนการน้ีกอใหเกิดกาซมีเทน วิธีการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการหมักในลําไส
สัตว เปนการนําจุลินทรียมาชวยในกระบวนการยอย 
อีกทั้งมีการจัดการเกี่ยวกับการผสมพันธุของสัตว 

การกักเก็บคารบอน 
ในดิน 

ดินสามารถกักเก็บคารบอนไดจํานวนมาก การกักเก็บ
คารบอนในดินสามารถทําไดโดยจัดการคารบอนในดิน
ในระบบการเพาะปลูกพืช วนเกษตร และ ปรับปรุง
การกักเก็บคารบอนในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว 

ลดการปลอยกาซมีเทน
ที่เกิดจากนาขาว 

ในพ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซาก การยอยสลายในสภาวะขาด
ออกซิเจนกอใหเกิดกาซมีเทน กลยุทธที่สามารถชวย
ลดกาซมีเทน คือ การปลูกโดยใชเทคนิคประหยัดนํ้า
สําหรับการปลูกขาว ไดแก การปลูกขาวแบบเปยก
สลับแหง การใชระบบนํ้าหยด การปลูกพืชหมุนเวียน 
และการหลีกเลี่ยงการไถพรวน 

14 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

ประเภทของ 
กลยุทธ 

กลยุทธในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 

รายละเอียด 

การจัดการปุย การจัดการปุยเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก มี 3 
วิธี ไดแก การใชปุยพืชสดเปนพลังงานหรืออาหารของ
พืช การกํากับดูแลการเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลง
อาหารและเปลี่ยนระบบการทําการเกษตร 

กลยุทธดานอุปสงค ลดการสูญเสียของ
อาหาร (Food waste) 

ผูผลิตสินคาเกษตรและผูจําหนายสินคาเกษตร
สามารถมีสวนรวมในการลดการสูญเสียของอาหารได
โดยบริจาคผลผลิตที่ไมสามารถขายไดใหกับผูบริโภค 

เปลี่ยนแปลงการบริโภค
อาหาร 

การลดความตองการบริโภคเน้ือสัตวในกลุมผูบริโภค 
จะสงผลตอการปลอยกาซเรือนกระจก สุขภาพของ
มนุษย และสินคาปศุสัตว หากความตองการบริโภค
สัตวเคี้ยวเอ้ืองลดลง จะสงผลใหปริมาณสัตวเคี้ยว
เอ้ืองที่เกษตรกรเลี้ยงลดลงตามไปดวย ซึ่งจะชวยใน
การลดการปลอยกาซมีเทน 

ที่มา: Dickie et al. 2014 

กลยุทธดานการอนุรักษดิน 

1) ลดการไถพรวนดิน (No tillage) 

การไถพรวนดินมากเกินไปกอใหเกิดผลกระทบตอดินและสิ่งแวดลอม ไดแก ทําใหเกิดการสูญเสีย

หนาดิน ทําใหธาตุอาหารในดินนอยลง เพ่ิมการพังทลายของดิน เกิดการกระจายของสารเคมีทางการเกษตร 

ความอุดมสมบูรณของดินลดลง การสูญเสียโครงสรางของดินและความพรุน ลดการเจริญเติบโตของรากพืช 

ลดการระบายนํ้า และทําใหความสามารถในการอุมนํ้าในชวงฤดูแลงลดลง จากการสํารวจผัก 55 ชนิดที่รัฐ 

Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา กลุมฟารมปลูกผักที่ลดการไถพรวนดินมีอินทรียวัตถุในดินสูงกวา

กลุมที่ไมไดลดการไถพรวนดินประมาณสองเทา 

โดยทั่วไป การไถพรวนดินมีตนทุนสูงและสิ้นเปลืองพลังงานจํานวนมาก ดังน้ัน การลดการไถพรวน

ดินนอกจากชวยลดการใชเช้ือเพลิงของเกษตรกร ยังชวยใหเกษตรกรประหยัดเวลาในการเตรียมพ้ืนที่สําหรับ

เพาะปลูกและชวยในการอนุรักษดินอีกดวย 

2) การรักษาหนาดิน 

การปลูกพืชคลุมดินจะชวยลดการพังทลายของดินและปรับปรุงโครงสรางดิน อีกทั้งยังชวยรักษาธาตุ

อาหารในดิน นอกจากน้ี การปลูกพืชคลุมดินปองกันหนาดินจากการกัดเซาะของลม และการชะลางของดิน

จากฝน พืชคลุมดินแตละชนิดมีความสามารถในการลดการพังทลายของดินแตกตางกัน โดยพืชที่มี

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   15 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

ความสามารถในการรักษาหนาดินในระดับที่สูงที่สุด ไดแก ขาวบารเลย ซีเรียลไรย ขาวฟาง - ซูดาน และถั่ว

พุม ตัวอยางพืชคลุมดินที่รักษาหนาดินในระดับที่สูง ไดแก มัสตารด ขาวสาลี ขาวโอต และโคลเวอรสีขาว 

ดานพลังงาน 

พลังงานหมุนเวียนสามารถนํามาใชในการสงเสริมการผลิตที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรไดหลายรูปแบบ 

ไดแก การใชเครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งชวยทดแทนการใชนํ้ามันดีเซล นอกจากน้ี การผลิตไบโอ

ดีเซลเพ่ือใชสําหรับเคร่ืองจักรทางการเกษตรสามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการนําเศษวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟา เชน ซังขาวโพด กากนํ้าตาล  รวมถึงการนํา

เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ เชน เอทานอล เปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรในการ

ทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  

ดานน้าํ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสงผลใหภาคเกษตรของไทยประสบขอจํากัดในการใชนํ้ามากขึ้น ภัยแลง

สงผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร ในขณะที่นํ้าผิวดินและนํ้าใตดินก็มีแนวโนมลดลงเชนกัน OECD 

(2016) คาดการณวาในอนาคตการทําการเกษตรจะขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าจืดมากกวาในอดีต ดังน้ัน การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งสงผลใหสภาพอากาศมีความผันผวนมากย่ิงขึ้น ฝนมีความแปรปรวนมากขึ้น  

จะสงผลกระทบตอการทําการเกษตรทั่วโลก 

นโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมเปนสิ่งสําคัญที่ควรใหความสนใจ เพ่ือลด

ผลกระทบจากความแปรปรวนของปริมาณนํ้าตอภาคเกษตร รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถของภาค

เกษตรในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงดานนํ้า กลยุทธที่สามารถนําไปประยุกตใชในระดับฟารม คือ  

1) การสรางความตระหนักรูใหกับเกษตรกรเกี่ยวกับขอมูลทรัพยากรนํ้า ไมวาจะเปนคุณภาพนํ้า ความเสี่ยง

ตางๆ 2) การสงเสริมใหเกษตรกรใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการรับมือ

กับความเสี่ยงดานนํ้า 3) สงเสริมการจัดการฟารมที่ดีและใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงกลยุทธอ่ืน ๆ เชน 

การเพาะปลูกแบบเปยกสลับแหง การใชระบบนํ้าหยด เปนตน  

ดานคณุภาพอากาศ 

ภาคสวนอ่ืนๆ มีการเรียกรองใหภาคการเกษตรลดการปลอยกาซเรือนกระจกและแกปญหาดาน

คุณภาพอากาศ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชไนโตรเจน ซึ่งภาคปศุสัตวเปนภาคที่สามารถใชกลยุทธน้ีไดดี

ที่สุด ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปสวนใหญ รวมถึงเอเชียใต และเอเชียตะวันออก เปนภูมิภาคที่มีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชไนโตรเจน ซึ่งสามารถชวยประหยัดไนโตรเจนไดประมาณ 100 – 250 

กิโลกรัม/เฮกตาร/ป นอกจากน้ี ประเทศในทวีปยุโรปมีการดําเนินมาตรการในการจํากัดปริมาณการปลอย

16 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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แอมโมเนีย ซึ่งสามารถชวยลดการปลอยแอมโมเนียไดอยางมีนัยสําคัญ อีกแนวทางหน่ึงที่สําคัญคือการลดการ

ปลอยกาซมีเทนซึ่งจะชวยกอใหเกิดผลประโยชนเชิงบวกตอสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมาธิการยุโรป (2015) ไดระบุขั้นตอนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไว ประกอบดวย 

การเผยแพรประชาสัมพันธรวมกับองคกรตาง ๆ การสาธิตผลกระทบจากคุณภาพอากาศที่ไมเหมาะสม การ

นําระบบเตือนภัยลวงหนามาใช การใชเทคโนโลยีอัจฉริยะในการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมระดับ

ฟารม รวมถึงการทําฉลากแสดงปริมาณมลพิษทางอากาศ และการใหรางวัลนวัตกรรมที่ชวยในการลดมลพิษ

ทางอากาศ 

ดานขยะและเศษอาหาร 

การทําปุยหมักเปนวิธีการที่นําเอาขยะอินทรียกลับมาใชประโยชน เมื่อขยะอินทรียถูกยอยสลายดวย

จุลินทรียที่อยูตามธรรมชาติ จะชวยใหปริมาณขยะลดลง สิ่งมีชีวิตที่เปนอันตรายจะถูกทําลายดวยความรอน 

และสามารถนํากลับมาใชประโยชนได โดยในที่น้ี ขยะอินทรีย ประกอบดวย เศษอาหาร มูลสัตว หรือเศษวัสดุ

เหลือใชจากพืช  

เน่ืองจากการผลิตพืชกอใหเกิดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจํานวนมาก ซึ่งไมถูกนําไปใช

ประโยชนหรือถูกนําไปเผา เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเหลาน้ีสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได (Minooei 

and Mokshapathy 2017) ปจจุบัน กาซชีวภาพสามารถผลิตไดโดยการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน โดย

กาซชีวภาพเหลาน้ีเปนแหลงพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาที่สําคัญ 

2.2 การศึกษาทางดานมาตรการสงเสริมการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืนในภาคการเกษตร 

การสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการทําการเกษตรแบบยั่งยืนมีหลากหลายแนวทาง ทั้งมาตรการทาง

การเงินซึ่งใหความชวยเหลือในรูปแบบของการใหเงินสนับสนุนแกเกษตรกรใหเปลี่ยนมาทําการเกษตรอยาง

ย่ังยืน การรณรงคและสงเสริมใหเกษตรกรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการทําเกษตรที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม การออกกฎระเบียบเก่ียวกับการใชสารเคมีทางการเกษตร การสรางตลาดสินคาเกษตร 

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คณะผูวิจัยทบทวนมาตรการสนับสนุนการทําเกษตรแบบอยางย่ังยืน ทั้งมาตรการ

ทางดานเศรษฐศาสตร มาตรการทางดานกฎหมาย และมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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2.1.1 มาตรการทางดานเศรษฐศาสตร 

1) มาตรการดานการคลัง 

o มาตรการอุดหนุน (Subsidies): ดานการผลิต 

หลายประเทศมีการดําเนินมาตรการอุดหนุนการทําการเกษตรในหลากหลายรูปแบบ เชน การให

แรงจูงใจในการปรับการผลิตสูการผลิตที่ย่ังยืน การใหเงินอุดหนุนคาใชจายดานพลังงาน คาเครื่องมือและ

อุปกรณทางการเกษตร หรือคาเมล็ดพันธุแกเกษตรกรที่ทําการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• มาตรการสนับสนุนดานการวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 

หลายประเทศใหงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรีย ไดแก  

 การสนับสนุนเงินงบประมาณในการทําวิจัยดานเกษตรอินทรีย โดยหลายประเทศไดมี

การใชมาตรการน้ี เชน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา โมรอกโค เชน 

โครงการวิจัยดานความหลากหลายของระบบนิเวศเกษตรและการผลิตทางการเกษตร

อยางย่ังยืน โครงการวิจัยดานเกษตรอินทรียที่ทดลองปลูกในแปลงทดลอง โครงการวิจัย

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย รวมถึงการถายทอดความรูเก่ียวกับเกษตรอินทรียผาน

การอบรม 

 การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนานวัตกรรมดานปจจัยการผลิตที่ใชในการทําเกษตร

อินทรีย เชน ปุยชีวภาพ สารชีวภาพ และนํ้าหมักชีวภาพ โดยประเทศที่มีการดําเนิน

มาตรการน้ี ไดแก ประเทศคิวบาและประเทศตูนิเซีย 

 การถายทอดผลการวิจัยเพ่ือใหความรูแกเกษตรกรผานการจัดทําแปลงสาธิตในระดับ

พ้ืนที่ (ประเทศฟลิปปนส และประเทศจีน) การนําผลการวิจัยเพ่ือจัดทําเปนแนวทางการ

ปฏิบัติที่ดีสําหรับการทําเกษตรอินทรีย (ประเทศอินเดีย) และการใหความรูผานการ

ฝกอบรม (ประเทศเนเธอรแลนด และสวิตเซอรแลนด) 

 การสนับสนุนการจัดต้ังศูนยวิจัย/หองปฏิบัติการ การพัฒนาดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย และการฝกอบรมเพ่ือเผยแพรผลการวิจัยดานเกษตรอินทรียแก

บุคคล กลุมคน องคกรตางๆ ทั้งในสวนของผูผลิตและผูบริโภค เพ่ือใหเกิดการนําไปใชใน

ระดับพ้ืนที่ โดยประเทศที่มีการดําเนินมาตรการ ไดแก ประเทศแคนาดา เกาหลีใต  

ตูนีเซีย อียิปต และบราซิล 
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บทที่ 2 
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• มาตรการพัฒนาปจจัยการผลิตสําหรับเกษตรอินทรียและสนับสนุนการนําไปใชประโยชน 

การสนับสนุนปจจัยการผลิตแบบอินทรียเพ่ือสงเสริมใหเกิดการทําเกษตรแบบย่ังยืน ไดแก 

 การยกเลิกการอุดหนุนคาซื้อปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช เชน ประเทศญี่ปุนมีการ

กําหนดเปาหมายที่จะยกเลิกการอุดหนุนในป 2562 ประเทศเกาหลีใตยกเลิกมาตรการ

อุดหนุนปุยเคมีในป 2548 และปจจุบันรัฐบาลเกาหลีใตใหการสนับสนุนการใชปุยอินทรีย  

 การลดการอุดหนุนการนําเขาปุยเคมีหรือสารเคมี ประเทศอินโดนีเซียไดมีการลดการ

อุดหนุนการนําเขาปุยเคมีหรือสารเคมีเกษตรต้ังแตป 2552 และเปลี่ยนมาใหการอุดหนุน

ปุยอินทรียเพ่ือทดแทนปุยเคมีอยางตอเน่ือง 

 การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางสีเขียว เชน การซื้อเมล็ดพันธุพืชอินทรีย (เชน เมล็ดพันธุ

ผักอินทรีย) การซื้อปุยอินทรียเพ่ือนําไปแจกจายใหกับเกษตรกรเพ่ือใชในการปลูก 

มาตรการน้ีมีการใชในประเทศบราซิลและเกาหลีใต 

 รัฐบาลของหลายประเทศไดใหการสนับสนุนเงินทุนกับเกษตรกรในการซื้อปจจัยการผลิต 

เชน เมล็ดพันธุพืช/เมล็ดพันธุพืชทองถิ่น ปุยอินทรีย ปุยคอก และปุยชีวภาพ ตัวอยาง

ประเทศที่มีการดําเนินมาตรการน้ี ไดแก ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินเดีย (กรอบที่ 

2.1) ประเทศเม็กซิโก (สนับสนุนครึ่งหน่ึงของคาใชจายในการซื้อปจจัยการผลิต) ประเทศ

ศรีลังกา เนปาลและภูฏาน (ดําเนินการตามแผนการผลิตและจัดหาปจจัยทางชีวภาพ)  

 การสนับสนุนใหมีการพัฒนาพันธุพืช การเพ่ิมการผลิตและผลผลิตเกษตรอินทรียใน

ระดับทองถิ่น เชน ประเทศสวีเดนและตูนีเซีย 

 

กรอบที่ 2.1 มาตรการอุดหนุนการทําเกษตรอินทรีย ประเทศอินเดีย 

ประเทศอินเดียเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรแบบเขมขน ทํา

ใหตองสูญเสียเงินในการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรจากตางประเทศจํานวนมาก ประกอบกับ

ภาครัฐใหการอุดหนุนคาปุยเคมีแกเกษตรกร ผานมาตรการ Nutrient Based Subsidy (NBS) ทําใหการใช

ปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรมีปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง การใชปุยเคมีและสารเคมีทางการ

เกษตรอยางเขมขนและอยางตอเน่ืองสงผลใหเกิดปญหาดินเสื่อมโทรมและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ

สุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค 
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กรอบที่ 2.1 มาตรการอุดหนุนการทําเกษตรอินทรีย ประเทศอินเดีย (ตอ) 

ปญหาขางตนสงผลใหประเทศอินเดียพัฒนารูปแบบการทําการเกษตรแบบย่ังยืน โดยมีการ

สนับสนุนเงินทุนใหกับเกษตรกรเพ่ือสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ทั้งในรูปแบบของเงินทุนแบบใหเปลาและ

สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าจากธนาคารของรัฐ ภาครัฐโดยกรมวิชาการเกษตรและความรวมมือแหงรัฐบาลอินเดีย และ

ศูนยการทําเกษตรอินทรียแหงชาติ (National Centre of Organic Farming: NCOF) เปนหนวยงานเจาภาพ

หลักในการดําเนินการ บุคคลหรือกลุมคนที่สามารถขอรับเงินอุดหนุน ไดแก เกษตรกร กลุมเกษตรกร บริษัท

ที่เปนพันธมิตร หางหุนสวน สหกรณทางการเกษตร บริษัทผลิตปุย องคกรที่นําเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรไปใชในการผลิตปุยหมัก ปุยชีวภาพและ/หรือสารกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ เทศบาล องคกรพัฒนา

เอกชน และผูประกอบการเอกชนที่ใหการสนับสนุนดานเทคนิควิชาการ และการสงเสริมเพ่ือใหเกิดการ

นําไปใชงานไดในเชิงพาณิชย 

ประเทศอินเดียไดมีการสงเสริมการทําเกษตรแบบย่ังยืนในหลายรูปแบบ ไดแก 

• การสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย เชน ทําปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ สารกําจัดแมลงชีวภาพ 

และปุยหมักจากผักและผลไม เพ่ือใหไดผลผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพ่ือใหเกษตรกร

ไดรับผลตอบแทนที่ดี 

• การสงเสริมการอนุรักษดิน 

• การลดการพ่ึงพาปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการเสริมสรางศักยภาพใหกับ

เกษตรกรเพ่ือใหมีความพรอมในการใชปุยชีวภาพ ปุยหมัก และสารชีวภาพทางการเกษตร 

• การนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือขยะอินทรียมาใชประโยชนอยางเหมาะสม ไดแก 

การนํามาใชผลิตปุยชีวภาพ ปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

การสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือนําไปใชในการลงทุนสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การ

สนับสนุนการผลิตปุยชีวภาพและสารเคมีชีวภาพ โดยใหเงินอุดหนุนรอยละ 25 ของตนทุนโครงการทั้งหมด 

เจาของโครงการลงทุนประมาณรอยละ 25-33 และกูเงินจากธนาคารประมาณรอยละ 42-50 และรูปแบบที่ 2 

เปนการสนับสนุนการทําปุยหมักจากผลไมและพืช จะใหการอุดหนุนประมาณรอยละ 33 ของตนทุนโครงการ

ทั้งหมด  

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาชนบทและการเกษตรแหงชาติ (National Bank for Agriculture and Rural 

Development: NABARD) ใหการสนับสนุนเงินทุนแกสถาบันการเงินตางๆ ซึ่งตองสงรายละเอียดโครงการ

เพ่ือการพิจารณาสนับสนุนโครงการ โดยมีระยะเวลาในการชําระคืนไมเกิน 10 ป และมีระยะเวลาผอนผัน 2 

ป ในกรณีการทําปุยชีวภาพ/สารชีวภาพ อัตราดอกเบ้ียจะถูกกําหนดโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่

กําหนด และผูประกอบการจะตองทําประกันจนกวาจะชําระคืนเงินกูครบทั้งหมด  
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กรอบที่ 2.1 มาตรการอุดหนุนการทําเกษตรอินทรีย ประเทศอินเดีย (ตอ) 

ตัวอยางพ้ืนที่ในประเทศอินเดียที่มีการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียคือ รัฐสิกขิม (Sikkim)  

ซึ่งภาครัฐกําหนดใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่สงเสริมการทําเกษตรอินทรียครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ และใชเวลาใน

การพัฒนาพ้ืนที่มาสูการทําเกษตรอินทรียรวมทั้งสิ้น 12 ป รัฐบาลทองถิ่นแหงรัฐสิกขิมไดกําหนดเปาหมาย

ตามแผนการพัฒนาเกษตรอินทรียของรัฐสิกขิม โดยมาตรการสงเสริมการทําเกษตรอยางยั่งยืนที่สําคัญ ไดแก 

มาตรการหามการใชสารเคมีและปุยเคมีในการทําการเกษตรในพ้ืนที่รัฐสิกขิมภายในป 2554 โดยลดการ

อุดหนุนสารเคมีทางการเกษตรและปุยเคมี การสนับสนุนดานองคความรูและใหความชวยเหลือดานการเงิน

ผานทางธนาคาร NABARD ในป 2559 รัฐสิกขิมประสบความสําเร็จอยางมากในการมีพ้ืนที่เพาะปลูกที่ไดรับ

การรับรองเกษตรอินทรียมากกวา 76,000 เฮกตาร 

ที่มา: National Centre of Organic Farming, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers 
Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. 2017. 

 

• มาตรการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือจัดทําการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม/เกษตรอินทรีย 

 การสนับสนุนคาใชจายแกเกษตรกรในการจัดทําตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหสามารถเรียกคืนเงินคาใชจายในการจัดทําตาม

มาตรฐานไดสูงสุดรอยละ 75 ของคาใชจายทั้งหมด ประเทศสหภาพยุโรปใหคืนเงิน

คาใชจายใหกับเกษตรกรในการดําเนินการตามมาตรฐาน เชน คาตรวจสอบฟารม และ

คาธรรมเนียมใบรับรอง เปนตน ประเทศเซอรเบียและโครเอเชีย กําหนดใหคืนเงินคา

ใบรับรองการทําเกษตรอินทรีย ในขณะที่ประเทศเม็กซิโกและอินเดียใหเงินสนับสนุน

คาใชจายแกเกษตรกรในการจัดทําตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

• การสนับสนุนดานการอบรมวิชาชีพและหลักสูตรการศึกษา 

 รัฐบาลของประเทศในสหภาพยุโรปใหการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทําหลักสูตร

การศึกษาดานเกษตรอินทรียพรอมทั้งบรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในหลักสูตรปกติ การ

ปรับปรุงสื่อการสอนดานการทําเกษตรอินทรีย  

 การจัดทําหลักสูตรการอบรมดานการทําเกษตรอินทรียในเชิงวิชาการในระดับวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัย เชน ประเทศออสเตรีย บังกาเรียและคิวบา 

 การจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรดานการทําเกษตรอินทรียเพ่ือเปนวิชาเลือกและวิชา

บังคับในระดับโรงเรียน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และสวิสเซอรแลนด  

 ภาครัฐจัดทําหลักสูตรการอบรมการทําเกษตรอินทรียเพ่ือใหความรูเบ้ืองตนแกคนรุนใหม

หรือบุคคลทั่วไป เชน ประเทศเซเนกัลและตูนีเซีย 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

• การสนับสนุนการเงินเพ่ือการอนุรักษพ้ืนที่ในการผลิตเกษตรอินทรีย 

 ภาครัฐใหการสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือใชในการบํารุงรักษาพ้ืนที่ที่ทําเกษตรอินทรีย 

เชน ประเทศในสหภาพยุโรป (ยกเวน ประเทศเนเธอรแลนด) บังกาเรีย มอลโดวาและ

ตุรกี  

 ภาครัฐใหเงินอุดหนุนโดยตรงแกเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย โดยเงินอุดหนุนมีความ

แตกตางกันตามชนิดพืช กลาวคือ การใหเงินอุดหนุนแกเกษตรกรที่ปลูกผัก ผลไม และ

ผลิตไวน มากกวาเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอ่ืน เชน ประเทศสวิสเซอรแลนด 

 การใหเงินอุดหนุนโดยตรงแกเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรแบบใช

สารเคมีเปนเกษตรอินทรีย เชน ประเทศเกาหลีใต ญี่ปุน และแคนาดา 

 การใหเงินชวยเหลือแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรที่ตองการพ้ืนที่สําหรับทําเกษตร

อินทรีย และตองการการสนับสนุนทางดานการพัฒนาการตลาดเกษตรอินทรียใน

ประเทศ เชน ประเทศอินเดีย 

• การสนับสนุนการนําเงินรายไดจากภาษีมาใชในการสนับสนุนดานเกษตรอินทรีย 

 การนําเงินที่ไดจากภาษีไปชดเชยคาใชจายในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไมเกิน

รอยละ 25 ของคาใชจายทั้งหมด เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 

• มาตรการทางดานภาษ ี

 การยกเวนภาษีที่ดินใหกับเกษตรกรที่ไดรับการรับรองเกษตรอินทรียเปนเวลา 5 ป 

การยกเวนภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 10 ปแรก โดยมีการดําเนินการมาตรการดังกลาวในประเทศ

ตูนิเซียและประเทศคอสตาริกา (การยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายในการซื้ออุปกรณ) การลดอัตราภาษีนําเขา

สินคาเกษตรอินทรียของประเทศนอรเวย 

• การสนับสนุนเงินลงทุนในการทําเกษตรอินทรียผานกลไกของกองทุน 

 การสนับสนุนเงินผานกองทุนสีเขียวเพ่ือนําเงินไปใชในการดําเนินโครงการเกษตรอินทรีย

อยางตอเน่ือง เชน ประเทศเนเธอรแลนด เปนตน 

• การสนับสนุนใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย 

 การสนับสนุนใหเกษตรกรพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียและสรางกิจกรรมดาน

การทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เพ่ิมศักยภาพใหชุมชน เชน ในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย  

มีการจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว ประเทศอิตาลีและสหรัฐอเมริกามีการสงเสริมความ

รวมมือระหวางทองถิ่นกับเอกชนในการนําผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมาใชในรานอาหาร

และจําหนายตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ประเทศอินเดียพัฒนาแนวคิดหมูบานเกษตร

อินทรีย (Organic Village Tourism) และประเทศตูนีเซียมีการพัฒนาเสนทางการ

ทองเที่ยวเกษตรอินทรีย (Organic Tourist toutes) 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

• การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑอินทรียและการตลาดสําหรับเกษตรอินทรีย 

 การเพ่ิมมูลคาและประสิทธิภาพใหกับผลิตภัณฑเกษตรอินทรียโดยการแปรรูป การเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ และการบรรจุหีบหอ เชน ประเทศในสหภาพยุโรป เยอรมนี ซาอุดิอาราเบีย 

อารเจนตินาและเดนมารค 

• การสนับสนุนการพัฒนาหวงโซอุปทานในการผลิตเกษตรอินทรีย 

 การสนับสนุนการพัฒนาตลอดหวงโซอุปทานและการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มา

ของผลิตภัณฑเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เชน ประเทศเยอรมนี ออสเตรียและตุรกี 

 การสนับสนุนการจัดต้ังศูนยบริการเพ่ือใหความรูผานการฝกอบรมดานหวงโซอุปทาน

และการสงเสริมการตลาดเกษตรอินทรียแกเกษตรกรและบริษัทเอกชน เพ่ือเช่ือมโยง

ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค เชน ประเทศคาคัสถาน ฟลิปปนส แอฟริกาตะวันออก เนปาล

และอินเดีย 

• การสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียในพ้ืนที่ควบคุม 

 การออกกฎหมายเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรแบบอินทรียใหเปนพ้ืนที่ควบคุมพรอม

ทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพ้ืนที่ เชน ประเทศอิตาลี (การจัดต้ัง

ธนาคารที่ดิน) แคนาดาและคิวบา (การหามใชสารเคมีในพ้ืนที่ควบคุม)  

• การสนับสนุนการหามใชสารเคมีในพ้ืนที่คุมครองที่มีความเปราะบาง 

 การสนับสนุนการหามใชสารเคมีในที่ดินของรัฐและเอกชนเพ่ือรักษาคุณภาพของแหลง

นํ้าสําหรับใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เชน ประเทศเดนมารก เบลเยี่ยม เยอรมัน ฟจิ 

 การหามใชสารเคมีทางการเกษตรในพ้ืนที่คุมครองและพ้ืนที่ปาอนุรักษ โดยการใหเงิน

อุดหนุนเกษตรกรเพ่ือไมใหใชสารเคมี ภายใตกฎหมายการคุมครองพ้ืนที่ธรรมชาติ เชน 

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  

o มาตรการอุดหนุน: ดานการบริโภค 

• การใหความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย และสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 

 การสนับสนุนเงินเพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด และการสรางตราสินคา (Brand) 

เพ่ือสงเสริมการขายสินคาเกษตรอินทรียใหแกผูบริโภค เชน ประเทศในสหภาพยุโรป  

สาธารรัฐเช็ก (งานรณรงคประจําป) ออสเตรีย (กิจกรรมสงเสริมเกษตรอินทรีย) 

เดนมารก สวิสเซอรแลนด แคนาดา (การสรางตราสินคาอินทรีย) ตูนีเซีย เกาหลีใต 

(นิทรรศการเกษตรอินทรีย) บราซิล เม็กซิโก (มหกรรมสินคาเกษตรอินทรีย) 

 การสนับสนุนเงินเพ่ือจัดกิจกรรมใหความรูแกผูบริโภคเก่ียวกับเกษตรอินทรียเพ่ือสราง

ความตระหนัก เชน ประเทศตุรกี 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

• การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางและบริการภาครัฐที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green public procurement)

การจําหนายอาหารอินทรียในโรงอาหารสาธารณะ เชน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 

เดนมารก (กําหนดเปาหมายการสงเสริมการขายอาหารอินทรีย) สวีเดน (กําหนด

เปาหมาย และทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมบริหารอาหารอินทรีย) ภูฏาน ไตหวัน (อาหาร

กลางวันอินทรีย) 

 การสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑอินทรียในสถานพยาบาลและสถาบันการศึกษาของรัฐ 

เชน ประเทศออสเตรีย อิตาลี  สเปนและเนเธอรแลนด  

 การสนับสนุนการสรางธุรกิจใหมที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย เชน ประเทศ

อิตาลี สเปน 

• การสนับสนุนการจําหนายผลิตภัณฑอินทรียในรานคาปลีก 

 การสนับสนุนเงินสําหรับโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑอินทรีย และสงเสริมการ

กระจายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑในซุปเปอรมาเก็ตและโมเดิรนเทรดตางๆ เชน 

ประเทศเนเธอรแลนด และอิตาลี  

 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ (Mobile application) เพ่ือเช่ือมตอระหวาง

ผูขายและผูซื้อผลิตภัณฑอินทรีย และอีกทั้งเปนแหลงขอมูลออนไลนสําหรับใหผูบริโภค

สืบคนไดงายขึ้น เชน ประเทศฝรั่งเศส คอสตาริกา ไตหวัน เปนตน 

 การสนับสนุนพ้ืนที่ซึ่งยังไมมีการใชประโยชนหรือพ้ืนที่ในตลาดเพ่ือเพ่ิมชองทางการ

จําหนายผลิตภัณฑอินทรียในทองถิ่น เชน ประเทศโครเอเชีย มอลโดวา 

 การสงเสริมการจัดต้ังกลุมเกษตรกรเพ่ือสงเสริมกิจกรรมดานการตลาดและสรางอํานาจ

ตอรองใหกลุมเกษตรกร เชน ประเทศไตหวัน เปนตน 

• การสนับสนุนการออกแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

 การสนับสนุนการออกแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเพ่ือใหผูบริโภครูจัก

และจดจําไดงาย เชน ประเทศภูฏาน อินเดีย และประเทศในสหภาพยุโรป  

• การสนับสนุนใหมีโรงเรียนสอนการทําเกษตรอินทรีย 

 ภาครัฐใหการสนับสนุนเงินเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถและใหคําแนะนําแกโรงเรียน

ในการจัดทําโครงการสวนเกษตรในโรงเรียนเพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับการเตรียมอาหาร

กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและสรางความตระหนัก

เก่ียวกับเกษตรอินทรียภายในโรงเรียน เชน ประเทศคอสตาริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา เบลีซ  ราวันดา ฟลิปปนส  ภูฏาน   

 ภาครัฐใหเงินสนับสนุนเพ่ือจัดทําสื่อการเรียนการสอนเก่ียวกับอาหารอินทรียสําหรับ

นักเรียน เชน ประเทศเดนมารก เยอรมัน   
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• การสนับสนุนการสงออกสินคา/ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

 การสนับสนุนเงินเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเพ่ือการสงออก โดยตอง

พิจารณาเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานของประเทศที่จะนําเขาสินคาเปนสําคัญ เชน ประเทศ

ตูนิเซีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เนเธอรแลนด เม็กซิโก อินโดนีเซีย และเนปาล 

 การสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดทําเอกสารความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพ่ือสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย เชน ประเทศโมรอกโค 

คอสตาริกา และจีน 

 การยกเวนการจัดเก็บภาษีสงออกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่มีการตรวจสอบแหลงที่มา 

เชน ประเทศอารเจนตินา 

o มาตรการสนับสนนุดานการผลิตและการบริโภค 

• การจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรียและการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะให

สามารถเขาถึงได โดยประเทศที่มีการจัดทําฐานขอมูลในลักษณะดังกลาว ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิสเซอรแลนด อิตาลี ฝรั่งเศส เดนมารก สาธารณรัฐเช็ก 

อารเจนตินา ไตหวัน จีน และฟลิปปนส 

• การสรางและพัฒนาทักษะใหกับเจาหนาที่ภาครัฐเพ่ือใหเจาหนาที่เหลาน้ีมีความเช่ียวชาญ

และสามารถใหขอมูลที่ถูกตองแกประชาชนทั่วไปได เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และตุรกี 

• การสนับสนุนใหมีระบบตรวจสอบกันเองในกลุมผูผลิตหรือในชุมชน (Participatory Guarantee 

System: PGS) เชน ประเทศเปรู คิวบา อารเจนตินา เม็กซิโก คอสตาริกา บราซิล ลาว 

• การสนับสนุนเงินเพ่ือสงเสริมการทําสวนเกษตรอินทรียในเมืองเพ่ือเปนแหลงอาหารปลอดภัย 

เชน ประเทศคิวบา สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส 

นอกจากน้ี กลุมธนาคารโลก (World Bank Group - WBG) มีแนวทางการพัฒนาและสงเสริม

การทําการเกษตรย่ังยืน (Climate-Smart Agriculture: CSA) ภายใตแผนปฏิบัติการดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมความยืดหยุนในการปรับตัว และการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก ผานทางโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการสภาพภูมิอากาศ

อัจฉริยะ ระบบเตือนภัยลวงหนา ระบบประกันความเสี่ยง และนวัตกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสริมการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

o มาตรการทางภาษี: ภาษีสารเคมีการเกษตรที่เปนอันตรายตอสุขภาพและปุยเคมี 

ในอดีตหลายประเทศมีนโยบายที่เอ้ืออํานวย สงเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรที่ใชปุยและ

สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และการลดอัตราการเกิดโรคพืชและโรคอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ เชน นโยบายอุดหนุนราคาสารเคมีเพ่ือใหสารเคมีเกษตรมีราคาถูกและเกษตรกรสามารถเขาถึง

ไดงาย นโยบายแจกสารเคมีและปุยฟรีแกเกษตรกร โดยนโยบายเหลาน้ีสงผลใหมีการพ่ึงพาสารเคมี
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ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย จาก

ปญหาดังกลาว ประเทศพัฒนาแลวพยายามยกเลิกการใชสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายและปุยเคมี

โดยการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยใชทั้งมาตรการดานราคาและมาตรการที่ไมใชราคา ไดแก การใหความรู

แกเกษตรกรดานระบบการกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) และ

เก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายและภาษีปุยเคมีเพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชปุยอินทรีย 

ปุยหมัก และปุยชีวภาพ  

การศึกษาน้ี นําเสนอตัวอยางการใชภาษีสารเคมีที่เปนอันตรายและปุยเคมี โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

สหภาพยุโรป 

ประเทศในสหภาพยุโรปมีการใชมาตรการภาษีสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรลด

การใชสารกําจัดศัตรูพืช และสงเสริมใหปรับเปลี่ยนมาใชสารชีวภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุน

การทําเกษตรอยางย่ังยืน โดยมีการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการแหงชาติของประเทศในสหภาพยุโรป 

(Directive 2009/128 / EC) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน อยางไรก็ดี แตละประเทศในสหภาพยุโร

ปมีการจัดเก็บภาษีสารเคมีในอัตราที่แตกตางกัน  

การกําหนดอัตราภาษีสารเคมีทางการเกษตรมีหลายองคประกอบ ประกอบดวย 1) ฐานภาษีและ

อัตราภาษี โดยมีฐานการคิดภาษีจากโครงสรางการผลิตที่สะทอนราคาขายสง ราคาขายปลีก ประเภทของ

สารออกฤทธ์ิ ความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย ซึ่งอาจเก็บภาษีในอัตราคงที่หรืออัตราเดียว 

หรือกําหนดอัตราภาษีที่แตกตางกัน และ 2) ผูจายภาษี เชน อุตสาหกรรม ผูคาสง ผูคาปลีก และเกษตรกร 

และ 3) การใชเงินจากภาษีสารเคมี โดยภาครัฐสามารถจัดสรรรายไดจากภาษีเพ่ือใหการสนับสนุนแกภาค

การเกษตร การสนับสนุนดานการคิดคนนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เปนตน (ตารางที ่2.3) 
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ตารางที ่2.3 การจัดเกบ็ภาษสีารเคมีกําจัดศตัรพูชื 

การเก็บภาษี 
ผูจายภาษี 

การใชเงินภาษี/การเบิกของบประมาณ 

ฐานภาษี อัตราภาษี 
หนวยงาน/กลุม

องคกร 
การใชเงินภาษี 

ราคาคาสง 
ราคาคาปลีก 
ประเภทของสารออกฤทธิ์ 
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 
ความเส่ียงดานสุขภาพ 

อัตราคงที่/อัตราเดียว 
อัตราภาษีที่แตกตาง
(หลักความแตกตางของ
ภาษี) 

อุตสาหกรรม 
ผูคาสง 
ผูคาปลีก 
เกษตรกร 

รัฐบาล 
รัฐบาลสวนกลาง 
ภาคเกษตร 
เกษตรกรที่เก่ียวของ 
องคกรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 

งบประมาณแผนดิน 
การลดการขาดทุนภาครัฐ 
นโยบายการเกษตรรวมของ EU  
การจายโดยตรงตอพ้ืนที ่
การประกันราคาผลผลิต
การเกษตร 

โครงการพัฒนานวัตกรรมในภาค
อุตสหกรรมและ ภาคเกษตร 

สนับสนุนวิธีการทําเกษตรอ่ืนๆ 

การเก็บภาษีสารเคมีทาง
การเกษตรทุกประเภท 
การเก็บภาษีสารเคมีทาง
การเกษตรบางประเภทที่ออก
ฤทธิ์รุนแรง 

อัตราภาษี 
ระดับตํ่า/กลาง/สูง, 
อัตราภาษีคิดเปนรอยละ 
อัตราคงที่/อัตราเดียว 

ที่มา: Thomas Bocker and Robert Finger (2016) 

โดยการเก็บภาษีในแตละประเทศในสหภาพยุโรปมีรายละเอียดดังน้ี 

• ประเทศสวีเดน 

สวีเดนเปนประเทศแรกในยุโรปที่นําเครื่องมือภาษีสารเคมีทางการเกษตรมาใช โดยเริ่มใช

เครื่องมือดังกลาวต้ังแตป 2527 โดยจัดเก็บภาษีอัตราเดียวหรืออัตราคงที่จากราคาจําหนายสารเคมีทาง

การเกษตรทุกประเภท  โดยจัดเก็บจากกลุมอุตสาหกรรม ผูคาสง และผูนําเขาสินคา (ตารางที่ 2.4) ใน

ระยะเริ่มตนมีอัตราการจัดเก็บเพียง 4 โครนาสวีเดน/กิโลกรัม ตอมา มีการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บ

ภาษีที่มุงเนนการลดการใชสารกําจัดศัตรูพืชและการสงเสริมการใชระบบการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน จึงเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีสารเคมีเปน 34 โครนาสวีเดน/กิโลกรัมในปจจุบัน หนวยงาน

ภาครัฐเปนผูที่รับผิดชอบดานการจัดเก็บภาษี โดยรายไดจากการเก็บภาษีสารเคมีจะถูกจัดสงเขา

งบประมาณกลางของรัฐ หลังจากน้ัน จึงจัดสรรเงินรายไดผานระบบงบประมาณของภาครัฐเพ่ือสนับสนุน

ดานการลดการใชสารเคมี อยางไรก็ดี การจัดเก็บภาษีสารเคมีสงผลใหปริมาณการใชสารเคมีลดลงเฉพาะ

ในชวงแรก แตในระยะหลัง ไมไดทําใหปริมาณการขายสารเคมีเปลี่ยนแปลงมากนัก ปจจุบัน แนวทางการ

จัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรของประเทศสวีเดนมีการพัฒนาไปอยางมาก โดยคํานึงถึงความเสี่ยงของ

สารกําจัดศัตรูพืชตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน  

• ประเทศนอรเวย 

ประเทศนอรเวยมีการจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรในป 2531 ในระยะแรก อัตราภาษ ี

ที่จัดเก็บคอนขางตํ่า ทั้งน้ี ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียน คาใชจายเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ

และปริมาณสารตกคาง และคาตรวจรับรอง ตอมา ไดมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีอยางตอเน่ือง ในป 2542  
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มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหม โดยมีฐานภาษี รวมทั้งสิ้น 7 ประเภท แตละประเภทที่มี

อัตราภาษีที่แตกตางกันตามระดับความอันตรายของสารเคมี สารเคมีที่มีอันตรายรายแรงก็จะถูกเก็บภาษี

ในระดับสูง ปจจัยในการคิดอัตราภาษี คือประเภทของสารออกฤทธ์ิ และปจจัยเสี่ยงจากการใชสารเคมี 

ตอสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย (ตารางที่ 2.4) โดยภาษีคํานวณจากการนําคา 

Factors ที่อยูในตารางที่ 2.4 มาคูณกับคา Conversion factors ซึ่งอยูที่ 25 โครนนอรเวย/เฮกตาร 

อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑที่ใชในการทําเกษตรอินทรียจะไดรับการยกเวนภาษีเพราะไมมีความเสี่ยง 

ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ตารางที่ 2.4 ปจจัยทีใ่ชในการคาํนวณอัตราภาษสีารเคมีของประเทศนอรเวย 

ประเภทภาษี 1 2 3 4 5 6 7 

ประเภทของ
สารออกฤทธิ์ 

ความเสี่ยง
ดาน

สิ่งแวดลอม มีความ
เสี่ยงต่ําท้ังคู 

มีความ
เสี่ยงต่ํา 

และความ
เสี่ยงปาน

กลาง 

มีความเสี่ยงต่ํา
และมีความ

เสี่ยงสูง หรือมี
ความเสี่ยงปาน

กลางท้ังคู 

มีความ
เสี่ยงปาน
กลางและ
มีความ
เสี่ยงสูง 

มี
ความ
เสี่ยง
สูงท้ัง

คู 

เปน
ผลิตภัณฑ
ท่ีมีการ
ปนเปอน

ของ
สารเคมี 

เปน
ผลิตภัณฑ
ท่ีมีการ
ปนเปอน
สารเคมีสู
ผูบริโภค 

 คว าม เ สี่ ย ง
ดานสุขภาพ 

Factors 0.5 3 5 7 9 50 150 

อัตราภาษี  

(โครนนอรเวย/เฮกตาร) 

12.5 75 125 175 225 1250 3750 

ที่มา: Thomas Bocker and Robert Finger  2016 

ในชวงระยะแรกหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการจัดเก็บภาษีสารเคมี สงผลใหปริมาณ

สารกําจัดศัตรูพืชลดลงเล็กนอย อยางไรก็ดี หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาษีเพ่ือใหมีอัตรา 

ที่แตกตาง พบวาเริ่มมีการลดการใชสารเคมีและเปลี่ยนไปทําการเพาะปลูกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น  

• ประเทศเดนมารก2

3 

ประเทศเดนมารกมีการจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรต้ังแตป 2525 และมีการปรับเพ่ิมอัตรา

ภาษีอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยในระยะเริ่มตน เปนการจัดเก็บบนฐานของราคา

ขายปลีกที่มีอัตราภาษีคอนขางตํ่า แตครอบคลุมทุกประเภทของสารเคมีทางการเกษตร ที่มีอัตราเดียวกัน 

ยกเวนยาฆาแมลงที่มีอัตราสูงที่สุด (ตารางที่ 2.5) หลังจากป 2541 มีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีสารเคมีให

มีอัตราภาษีที่แตกตางกัน และปรับเปลี่ยนการจัดเก็บสารเคมีตามประเภทของสารออกฤทธ์ิ และความ

3 Anders Branth Pedersen. 2016 สืบคนจาก: https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/504788d7-
db01-4dd8-bece-ee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242 
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เสี่ยงของการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย รวมทั้ง การใช

มาตรการที่หลากหลายเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการนําระบบการกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated 

Pest Management: IPM) มาใชมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของสหภาพยุโรป 2009/128/EC 

(Pedersen 2016) 

ตารางที่ 2.5 การจัดเก็บภาษีสารเคมีของเดนมารก ป 2539-2556  

ประเภทของสารกําจัดศัตรูพชื 
อัตราภาษี (รอยละ) 

2539-2541 2541-2556 

ยาฆาแมลง 37 54 

สารฆาเช้ือรา 15 34 

สารเคมีกําจัดวัชพืช 15 34 

สารควบคุมการเจริญเติบโต 15 34 

ที่มา: MiT 1998 และ Pedersen et al. (2015) อางถึง Pedersen (2016) 

อยางไรก็ตาม การเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรสรางรายไดใหกับประเทศอยางมากเน่ืองจาก

ฐานภาษีครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย ดังน้ัน จํานวนภาษีที่ตองจัดเก็บ

ขึ้นอยูกับการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (Pedersen et al. 2012 อางถึง Pedersen 2016) 

รายไดจากการจัดเก็บภาษีสารเคมีการเกษตรที่เปนอันตรายของประเทศเดนมารกมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2525 มีรายรับจากภาษีสารเคมีรวม 49 ลานโครนเดนมารก (6 ลานยูโร) 

เพ่ิมขึ้นเปน 659 ลานโครนเดนมารกตอป ใน ป 2556 (ประมาณ 87 ลานยูโร) ซึ่งงบประมาณที่ไดรับน้ี 

ถูกจัดสรรผานงบประมาณกลางของภาครัฐเพ่ือนําไปสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย และคาบริหารจัดการ

ในการดําเนินการ รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาโครงการดานการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• ประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั่งเศสเริ่มนํามาตรการภาษีสารเคมีทางการเกษตรหรือภาษีสารกําจัดศัตรูพืชมาใชในป 

2543 ในชวงเริ่มตน เปนการจัดเก็บภาษีจากมลพิษทางการเกษตรในรูปของคาธรรมเนียมในการบําบัดนํ้า

เสีย เพราะไมสามารถระบุแหลงที่มาของมลพิษได ตอมาในป 2552 ไดปรับเปลี่ยนเปนการเก็บภาษีจาก

สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอัตราภาษีที่แตกตางกัน 7 ไดแก ประเภทที่ 1 ยกเวนการเก็บภาษี ประเภทที่ 2 

อัตราภาษี 381 ยูโร/ตัน ประเภทที่ 3 อัตราภาษี 610 ยูโร/ตัน ประเภทที่ 3  อัตราภาษี 838 ยูโร/ตัน 

ประเภทที่ 3 อัตราภาษี 1,067 ยูโร/ตัน ประเภทที่ 6 อัตราภาษี 1,372 ยูโร/ตัน และ ประเภทที่ 7 อัตรา

ภาษี 1,677 ยูโร/ตัน  
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ประเทศฝร่ังเศสมีการจัดเก็บภาษีสารเคมีการเกษตรจากผูคาปลีกและผูกระจายสินคาโดยมีอัตรา

ภาษีที่แตกตางกัน การจัดเก็บภาษีสารเคมีการเกษตรที่ผานมาสงผลใหมีการลดการใชสารเคมีลงอยาง

ตอเน่ือง รายไดจากการจัดเก็บภาษีสารเคมีอยูที่ประมาณ 60 ลานยูโร ในป 2555 นอกจากน้ี มีการดําเนิน

มาตรการอ่ืนๆ เชน การสรางจิตสํานึกเพ่ือลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพจากการใชสารกําจัด

ศัตรูพืช การสนับสนุนดานเงินทุนเพ่ือสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย เปนตน  

การวิเคราะหการจัดเก็บสารเคมีของ 4 ประเทศ 

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรของ 4 ประเทศที่ไดนําเสนอไว

ขางตน พบวา ทั้ง 4 ประเทศมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกตาง ยกเวน ประเทศสวีเดนที่มีการใชภาษี

อัตราเดียวหรืออัตราคงที่ ทั้งน้ี อัตราภาษีที่แตกตางมีฐานภาษีที่คิดจากปจจัยเหมือนกันทั้ง 4 ประเทศ คือ 

ฐานภาษีตามประเภทของสารออกฤทธ์ิ ความเสี่ยงของการใชสารเคมีทางการเกษตรตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของประชาชน ดังน้ัน ระดับความเสี่ยงที่แตกตางกันจะสงผลใหมีอัตราภาษีที่แตกตางกัน เชน 

ประเทศนอรเวยและเดนมารก มีอัตราภาษี 7 ประเภท โดยรายไดจากภาษีที่จัดเก็บไดสวนใหญจะสงเขา

งบประมาณกลางของภาครัฐ และใชจายตามระบบงบประมาณ เชน สวีเดน นอรเวย และเดนมารก 

ยกเวนประเทศฝรั่งเศสที่กําหนดใหหนวยงานเฉพาะดานระบบประปาและบําบัดนํ้าเสียเปนผูจัดเก็บภาษี 

และนําเงินสวนหน่ึงมาใชเพ่ือการบําบัดนํ้าเสียที่ปนเปอนสารเคมีทางการเกษตร (ตารางที่ 2.6) 

ตารางที ่2.6 รูปแบบการจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร แยกตามประเทศ 

ประเทศ 

การเก็บภาษี 
กลุมเปาหมายใน

การภาษี 

การใช/การเบิกของบประมาณ 

ฐานภาษี อัตราภาษี 
หนวยงาน 
ที่เก็บภาษี 

การใชภาษี 

สวีเดน 

ประเภทของสารออกฤทธ์ิ อัตราภาษีคงท่ี 
อุตสาหกรรม 

ผูคาสง/ผูนําเขา
สินคา 

รัฐบาล 
งบประมาณ
ของรัฐ สารเคมีทางการเกษตรทุก

ประเภท 

อัตราภาษี 
ระดับต่ํา/กลาง, 
อัตราภาษีคงท่ี 

นอรเวย 

ประเภทของสารออกฤทธ์ิ 
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

ความเสี่ยงดานสุขภาพ 

อัตราภาษีท่ี
แตกตาง อุตสาหกรรม 

ผูคาสง/ผูนําเขา
สินคา 

รัฐบาล 
งบประมาณ
ของรัฐ 

สารเคมีทางการเกษตรทุก
ประเภท 

อัตราภาษ ี
ระดับต่ํา/กลาง/

สูง 
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ประเทศ 

การเก็บภาษี 
กลุมเปาหมายใน

การภาษี 

การใช/การเบิกของบประมาณ 

ฐานภาษี อัตราภาษี 
หนวยงาน 
ที่เก็บภาษี 

การใชภาษี 

เดนมารก 

ประเภทของสารออกฤทธ์ิ
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

ความเสี่ยงดานสุขภาพ 

อัตราภาษีท่ี
แตกตาง 

ผูคาสง/ผูนําเขา
สินคา 

รัฐบาล 

งบประมาณ
ของรัฐ 
กองทุนพัฒนา
ดานการเกษตร 
มาตรการ
สงเสริม
โครงการ
พัฒนาท่ีเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
คาการบริหาร
จัดการ 

สารเคมีทางการเกษตรทุก
ประเภท 

อัตราภาษี 
ระดับตํ่า/กลาง/
สูง 

ฝรั่งเศส 
ประเภทของสารออกฤทธ์ิ
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

ความเสี่ยงดานสุขภาพ 

อัตราภาษีท่ี
แตกตาง 

ผูคาปลีก/ผูกระจาย
สินคา 

ภาคการเกษตร
และสิ่งแวดลอม

ในสวนการ
ประปาและการ
บําบัดน้ําเสีย 

มาตรการของ 
แผนปฏิบัติ
การแหงชาติ 
(NAP), ดาน
การบําบัด 
น้ําเสีย 

หมายเหตุ: สารออกฤทธ (active substances) เปนสารที่ออกฤทธ์ิฆาหรือยับย้ังศัตรูพืช อาจเปนสารเคมี

หรือสารสกัดจากธรรมชาติ มีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางกัน เชน ของแข็ง/ของเหลว/ผลึก  

จุดหลอมเหลว/จุดเดือด ความหนาแนน/ความหนืด ความสามารถในการละลาย กลิ่นและสี 

ที่มา:  Thomas Bocker and Robert Finger  2016 
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ตารางที ่2.7 การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี แยกตามประเทศ 

เกณฑการวิเคราะห 

วิธีการเก็บภาษีของแตละประเทศ 

สวีเดน 
อัตราคงท่ี 

34 โครน/กก. 

นอรเวย 
อัตราภาษีที่แตกตาง 
(สารเคมี 7 ประเภท) 

เดนมารก 
อัตราภาษีที่แตกตาง 
ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา 

ฝรั่งเศส 
อัตราภาษีที่แตกตาง 
(สารเคมี 3 ประเภท) 

เปาหมายหลักของ  
แผนปฏิบัติการแหงชาติ 
(NAP) 

 

แผนปฏิบัติการแหงชาติ 
ป 2013–2017 

(1) ไมมีปริมาณสาร
ตกคางเกินมาตรฐาน 
(2) ลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร 

แผนปฏิบัติการแหงชาติ 
ป 2010–2014 

(1) รอยละ 70 ของ
เกษตรกรใชแผนการ
ปองกันศัตรูพืชแบบ
บูรณาการ 
(2) ไมมีปริมาณสาร
ตกคางเกินมาตรฐาน 

แผนปฏิบัติการแหงชาติ 
ป 2013–2015 มีการใช
สารเคมลีดลง รอยละ 
40 ของสารเคมีที่มีการ
นําใชทั้งหมด 

แผนปฏิบัติการแหงชาติ 
ป 2008-2018 มีการใช
สารเคมีลดลงรอยละ 50 
จากป 2008-2018 และ 
จากป 2015-2025 

ประสิทธิผล + 

(1, 2) นั้นมีความ
เปนไปไดในเชิงทฤษฎี 
แตอัตราภาษีตํ่าเกิน
กวาที่จะลดการใช
สารเคมีทางการเกษตร
ไดในปริมาณที่มาก 
หลังจากการเพ่ิมภาษี
คร้ังสุดทายจะไมมีการ
ลดหยอนภาษีในระยะ
ยาว 

+/+ 

เกษตรกรใชสารเคมีทาง
การเกษตรที่เปน
อันตรายนอยกวา แต
ยังใชในปริมาณเทาเดิม 

 (2) + 

เกษตรกรใชสารเคมีทาง
การเกษตรในปริมาณที่
เทาเดิมหรือมากกวา 

+ 

มีการเก็บภาษีที่สูง
สําหรับการใชสารเคมี
ทางการเกษตรในปริมาณ
ที่สูง (ลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร) 

+/+ 

มีการลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตรต้ังแตมีการ
บังคับใชภาษี ถงึแมการ
จัดเก็บภาษีโดยรวม
สําหรับทั้ง 3 ประเภทมี
อัตราตํ่า 

ประสิทธิภาพ - 
(1, 2) เกษตรกรมีภาระ
เพ่ิมขึ้น แตยังไมมีการ
ลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร 

(1) + 

สารเคมีทางการเกษตรที่
ไมเปนอันตรายมากมี
ราคาที่ถูกกวา 
(2) - 
มีคาใชจายเพ่ิมแตยังคง
ใชในปริมาณเทาเดิม 

+ 

เกษตรกรสามารถเลือก
ประเภทสารเคมีที่ใช 
เชน สารเคมีที่มีอัตรา
ภาษีตํ่า ผลิตภัณฑบาง
ประเภทอาจจะถูกเลิก
ผลิต ทําใหมีโอกาสที่จะ
มีการตอตานสูง 

+/+ 

ไมไดเพ่ิมตนทุนใหกับ
เกษตรกร แตสามารถลด
ปริมาณการใชลงได 

ความเปนไปไดในการ
นําไปใช และการบังคับใช 

+ 

งายตอการบังคับใช 

-/+ 

มีการเก็บภาษีที่ยุงยาก
สําหรับบางผลิตภัณฑ 

+ 

การเก็บภาษีนั้นยุงยาก 

+ 

งายตอการบังคับใช 

หลักการผูกอมลพิษเปน 
ผูจาย และความสามารถ
ในการเก็บภาษีที่แตกตาง 

- 

มีการเก็บภาษีอัตรา
เดียวทําใหตองเลิกใช
สารเคมีอยางเด็ดขาด
ถาไมตองการที่จะจาย
ภาษี 

+/+ 

มีขอคิดเห็นที่แตกตาง
ในการคํานวณอัตรา
ภาษี เนื่องจากมีการ
จัดเก็บสารเคมี 7 
ประเภท 

+ 

มีการเก็บภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา แตไมเก็บ
ภาษีสําหรับผลิตภัณฑที่
มีปริมาณสารเคมีทาง
การเกษตรนอย 

-/+ 

จัดเก็บสารเคมีที่ออกฤทธิ์
รุนแรงเพียง 3 ประเภท 
ทําใหมีทางเลือกนอย
สงผลตอรายไดที่จัดเก็บ
สําหรับการจัดการดาน
การประปา 
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เกณฑการวิเคราะห 

วิธีการเก็บภาษีของแตละประเทศ 

สวีเดน 
อัตราคงท่ี 

34 โครน/กก. 

นอรเวย 
อัตราภาษีที่แตกตาง 
(สารเคมี 7 ประเภท) 

เดนมารก 
อัตราภาษีที่แตกตาง 
ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา 

ฝรั่งเศส 
อัตราภาษีที่แตกตาง 
(สารเคมี 3 ประเภท) 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตอเกษตรกร 

+ 

มีการเก็บภาษีในอัตรา
ตํ่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ที่มีสารออกฤทธิ์ตํ่า ซึ่ง
ในสวีเดนมีจํานวนผูใช
สารเคมีในปริมาณมาก
เพียงไมก่ีราย 
 (มีเกษตรกรปลูกผัก
และผลไมนอย) 

- 

มีการเก็บภาษีถึงแมวา
เปล่ียนมาใชสารเคมี
ทางการเกษตรที่เปน
อันตรายนอยลง และมี
ประสิทธิภาพการ
ปองกันผลผลิตที่ตํ่ากวา 
และไมมีการคืนรายได
ใหกับภาคสวน 

+ 

ลดภาษีที่ดินสําหรับ
การเกษตร มีรายไดคืน
ใหกับภาคเกษตร และ 
เก็บภาษีสูงกับผลิตภัณฑ
บางประเภท และอาจทํา
ใหสูญเสียการผลิต หรือ
การเปล่ียนแปลงเปน
อยางอ่ืน เพราะฉะนั้นจึง
มีความสามารถในการ
เก็บออมเงินไดมากวา
ตอนที่ใชการเก็บภาษีรูป
แบบเดิม 

+ 

จัดเก็บภาษีในอัตราตํ่า
รายไดจากภาษีสวนหนึ่ง
นําไปใชในการพัฒนาภาค
การเกษตร เชน โครงการ
ดานส่ิงแวดลอม 

ความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของเกษตรกร 

- 

คาใชจายเพ่ิมขึ้นถึงแม
จะมีการเก็บภาษีอัตรา
นอย ไมมีการเก็บภาษี
ในประเทศยุโรปอ่ืนๆ 

- 

การเก็บภาษีตอน
เลือกใชสารเคมีที่เปน
อันตรายนอยลงทําให
เกษตรกรมีภาระมาก
ขึ้น และไมมีการเก็บ
ภาษีในประเทศยุโรป
อ่ืนๆ 

- 

ผลิตภัณฑบางประเภทมี
ราคาสูงเกินไป อาทิ ยา
ฆาแมลง และไมมีการ
เก็บภาษีในประเทศยุโรป
อ่ืนๆ 

- 

คาใชจายเพ่ิมขึ้นถึงแมจะ
มีการเก็บภาษีนอย มีอยู
ไมก่ีประเภท และไมมีการ
เก็บภาษีในประเทศยุโรป
อ่ืนๆ 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย “-” หมายถึง ขอเสียเปรียบ “+” หมายถึง ขอไดเปรียบ  

“±” หมายถึง ไมสามารถสังเกตผลกระทบได 

ที่มา: Thomas Bocker and Robert Finger  2016 

อยางไรก็ตาม หลายประเทศมีการศึกษาผลกระทบของการใชสารเคมีทางการเกษตรประเภทตาง ๆ 

เชน  

• ประเทศคอสตาริกา มีการศึกษาผลกระทบจากการเก็บภาษีสารเคมีในการผลิตกาแฟ พบวา 

การกําหนดภาษีสารเคมีที่อัตรารอยละ 10 สามารถทําใหความตองการใชสารเคมีลดลง 

• ประเทศเม็กซิโก มีการจัดเก็บภาษีสารเคมีโดยกําหนดอัตราภาษีตามระดับความเปนพิษของ

สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช พบวาการกําหนดอัตราภาษีสารเคมีที่รอยละ 15 สําหรับ

สารเคมีทุกประเภท เปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนําเงินรายไดจากภาษีไป

ฟนฟูระบบนิเวศเกษตร อีกทั้งชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีทางการเกษตร 

• ประเทศเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามภายใตกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (MARD) ได

จัดทําระบบบัญชีรายช่ือสารเคมีรวมถึงสารเคมีเพ่ือการเกษตร และกําหนดใหมีการเปดเผย
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

รายช่ือสารเคมีทางการเกษตรตามกฎหมาย ต้ังแตป 2535 หนวยงานรับผิดชอบจะมีการ

ปรับปรุงทะเบียนรายช่ือสารเคมีใหมๆ เปนประจําทุกป โดยมีการจําแนกสารเคมีออกเปน 3 

ประเภทหลัก คือ สารเคมีทางการเกษตรที่ไดรับอนุญาตใหนําไปเปนสารกําจัดศัตรูพืช 

สารเคมีที่หามใช สารเคมีที่สามารถนําไปใชในพ้ืนที่เฉพาะสําหรับพืชเฉพาะทางที่ตองมีการ

จัดการอยางเขมงวด อยางไรก็ตาม สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกสั่งหามตามกฎระเบียบตองมี

การยกเลิกโดยอัตโนมัติ และมีการรายงานที่สะทอนสถานการณปจจุบัน รวมถึงมีการ

กระจายทะเบียนรายช่ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีการปรับปรุงในระดับทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ประเทศเวียดนามไดมีการศึกษาความเปนไปไดและแนวทางการ

จัดเก็บภาษีสารเคมี ผลการศึกษาพบวาการจัดเก็บภาษีสารเคมีทําใหปริมาณการใชสารเคมี

ทางการเกษตรลดลง 

• ประเทศอินเดีย มีแนวโนมการใชปุยเคมีและสารเคมีในปริมาณสูงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร นโยบายของประเทศอินเดียที่ผานมามีการยกเวนภาษีนําเขาสารเคมีทางการ

เกษตรและปุยเคมี ภายหลังเมื่อพบวาการใชปุยเคมีและสารเคมีที่กระทบระบบนิเวศและ

สุขภาพของคน  ในป 2559 รัฐบาลอินเดียไดมีการปฏิรูปภาษีสินคานําเขาของอินเดียโดยการ

จัดเก็บภาษีสินคาและบริการ (Goods and Services Tax: GST) ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ

ภาษีนําเขาสารเคมีที่ใชในการเกษตรและปุยเคมี โดยมีอัตราภาษีที่แตกตางกันภายใตระบบ

ภาษีใหม คือ ปุยเคมีนําเขาตองเสียภาษีที่อัตรารอยละ 12 และสารกําจัดศัตรูพืชจัดเก็บภาษี

ที่อัตรารอยละ 18 ของมูลคาสินคา 

2) กลไกทางการเงิน 

• กลไกกองทุนสีเขียวแหงประเทศเนเธอรแลนด (The Dutch Green Funds Scheme: GFS) 

ในอดีต การดําเนินโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือโครงการสีเขียวในประเทศเนเธอรแลนด

มีขอจํากัดเน่ืองจากนักลงทุนที่ขอเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมสามารถกูเงินจาก

ภาคการเงินมาลงทุนได ดังน้ัน จึงไดมีการจัดต้ังกองทุนสีเขียว (GFS) ในป 2538 เพ่ือใหการสนับสนุนทาง

การเงินกับโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในระยะเริ่มตน โครงการดานสิ่งแวดลอมยังไดรับเงิน

สนับสนุนนอยกวาโครงการอ่ืนที่ใหผลตอบแทนดีกวา ซึ่งสะทอนใหเห็นวานักลงทุนในโครงการที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมตองการการสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถลงทุนในโครงการดานสิ่งแวดลอม 

และชวยลดตนทุนทางการเงินสําหรับโครงการสีเขียว 

GFS เปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ใชสนับสนุนทางดานการเงินแกโครงการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เชน พลังงานหมุนเวียน การทําเกษตรอินทรีย หรือการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยนักลงทุนใหสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่ากับธนาคารเพ่ือใหธนาคารนําเงินไปสนับสนุน

โครงการดานสิ่งแวดลอม โดยนักลงทุนไดรับแรงจูงใจดานภาษีจากรัฐบาล GFS กลุมผูมีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของกับ GFS ประกอบดวย กลุมบุคคล/ผูบริโภค/นักลงทุน (Consumer/private capital) กลุม
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ธนาคาร (Banks) ที่ใหสินเช่ือกับโครงการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green fund) กลุมผูประกอบการ/

บริษัท (Company) ที่ลงทุนในโครงการสีเขียว และรัฐบาล (Government) ที่ทําหนาที่กํากับดูแล  

(รูปที่ 2.1) 

 

รูปที่ 2.1 กลไกการดําเนินกองทุนกองทุนสีเขียว 

ที่มา: NL Agency and Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 2011 

กิจกรรมที่สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก GFS ไดแก 

• กิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและภูมิทัศน: การสรางพ้ืนที่ธรรมชาติใหม ๆ ในเขต

คุมครองเมืองและมาตรการการจัดการธรรมชาติ เชน อุโมงคสัตวปาและการปองกันแหลงที่

อยูอาศัย 

• กิจกรรมดานการเกษตร: การทําเกษตรอินทรีย หรือเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

• กิจกรรมดานพลังงาน: การสงเสริมการผลิตไฟฟาจากลม เซลลแสงอาทิตย พลังนํ้า หรือ

พลังงานความรอน รวมถึงการประหยัดพลังงาน  

• กิจกรรมดานการกอสรางที่ยั่งยืน: การกอสรางบานและสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หรือลดการใชพลังงาน ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ไดแก การประหยัดพลังงานใน

อาคาร การใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการประหยัดนํ้า 

• กิจกรรมดานการขนสงที่ย่ังยืน: การปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ เชน การพัฒนาการใช

รถยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 

จากขอมูลของกองทุนฯ ระหวางป 2538-2552 พบวา โครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญเปน

โครงการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และภูมิทัศน (รอยละ 13.06) การทําเกษตรอินทรีย (รอยละ 

26.51) การทําฉลากสิ่งแวดลอม (รอยละ 27.70) โครงการดานการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
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(รอยละ 0.10) โครงการพลังงานหมุนเวียน (รอยละ 19.52) โครงการกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(รอยละ 9.00) โครงการดานการอนุรักษดินภาคสมัครใจ (รอยละ 0.03) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(รอยละ 1.02) (ตารางที่ 2.8) และโครงการอ่ืนๆ (รอยละ 4.07) ของจํานวนโครงการทั้งหมดที่ไดรับเงิน

สนับสนุน (NL Agency and Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 2011) 

ตารางที ่2.8 โครงการที่ไดรบัการรบัรองแยกตามประเภทโครงการ ชวงป 2538 - 2552 

ประเภท จํานวนโครงการ สัดสวนประเภทโครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและภูมิทัศน 792 13.06 

การทําเกษตรอินทรีย 1,608 26.51 

ฉลากสิ่งแวดลอม/ฉลากคารบอน 1,680 27.70 

การทําเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 6 0.10 
พลังงานหมุนเวียน 1,184 19.52 
การกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 546 9.00 
การอนุรักษดินภาคสมัครใจ 2 0.03 
การสรางโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 1 0.02 
โครงการประเภทอ่ืน 247 4.07 

ที่มา: NL Agency and Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 2011 

ปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของกองทุน GFS คือการใชกลไกทางดานภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจให

นักลงทุนรายยอยนําเงินมาลงทุนในโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และผูประกอบการ/บริษัทที่ทํา

โครงการไดรับสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า  

• การสนับสนุนสินเช่ือดานเกษตรกรรมยั่งยืน: ประเทศอินเดีย 

ประเทศอินเดียเปนประเทศที่มีการสงเสริมการทําเกษตรย่ังยืนโดยใชกลไกทางการเงิน โดยมีการ

สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือลงทุนในโครงการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมผาน NABARD ซึ่งเปนธนาคารของ

รัฐ และธนาคารเครือขายที่ใหกูยืมเพ่ือจัดทําโครงการในระดับทองถิ่น โดยการใหสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าแก

เกษตรกรหรือผูผลิตบางสวน  

2.1.2 ฉลากสิ่งแวดลอมและการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑเกษตรทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑเปนวิธีการหน่ึงที่ใชในการสงเสริมการทําการเกษตรแบบย่ังยืน ซึ่ง

การรับรองน้ีเปนการใหขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการขนสงสินคา

เกษตร ในปจจุบัน มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในรูปแบบที่

หลากหลาย ทั้งที่เปนมาตรฐานในระดับประเทศ และมาตรฐานระดับสากล  
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การสนับสนุนของภาครัฐมีความสําคัญตอการดําเนินมาตรการจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรและ

การติดฉลากผลิตภัณฑ บางประเทศกําหนดมาตรฐานในระดับประเทศ และบางประเทศอางอิง

มาตรฐานสากล เชน การอางอิงมาตรฐานเกษตรอินทรียตามมาตรฐาน CODEX4 ที่ครอบคลุมเฉพาะการ

ปลูกพืช การทําปศุสัตว การเลี้ยงผึ้ง และการแปรรูปอาหาร  

การกําหนดมาตรฐานการรับรองสินคาเกษตรและเกษตรอินทรียเปนประเด็นที่มีความสําคัญ 

อยางย่ิง เน่ืองจากบางประเทศนํามาตรฐานเหลาน้ีมากําหนดมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรนําเขา เชน 

ประเทศในสหภาพยุโรปมีการกําหนดกฎระเบียบเกษตรอินทรียของยุโรปฉบับใหมและการสนับสนุนการ

จัดทําการรับรองตามมาตรฐานแกเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย ประเทศสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุน

คาใชจายแกเกษตรกรในการจัดทําตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ประเทศญี่ปุนที่มีขอกําหนดมาตรฐาน

เกษตรอินทรียที่อางอิงมาตรฐาน CODEX และประเทศจีนมีนโยบายใหรัฐบาลทองถิ่นสนับสนุนเงินในการ

จัดทําการรับรองเกษตรอินทรียแกเกษตรกร 

สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีการจัดทํากฎระเบียบหรือมาตรฐานสินคาเกษตรระดับประเทศ

และรับรองโดยหนวยงานภายในประเทศ และมีการดําเนินการมาตรฐานสากล เชน ประเทศอินเดียมีการ

จัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียที่รับรองโดยหนวยงานภายในประเทศ และมีการดําเนินการตาม

มาตรฐานสากล เชน สมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM) สหภาพยุโรป และ CODEX บางประเทศ  

ไมมีมาตรฐานภายในประเทศแตอางอิงตามมาตรฐานสากล (ตารางที่ 2.9) ซึ่งสรางโอกาสแกผูผลิตในการ

เขาถึงตลาดและสรางศักยภาพในการแขงขัน การสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคน ความสามารถในการ

สรางแบรนด และการสงเสริมใหผูผลิตรายยอยดําเนินการตามมาตรฐานสินคาเกษตรที่ดี (Prabhakar et 

al., 2016) 

  

4 CODEX เปนมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารในระดับสากล ไดมีกรอบการจัดทําเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
( Codex Guidelines on the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced 
Foods) ซ่ึงอางอิงเกณฑมาตรฐานของ IFOAM โดยเปนเกณฑเพ่ือใหรัฐบาลในประเทศตาง ๆ จัดทําขอกําหนดและ
กฎระเบียบเกษตรอินทรียใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศ 
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ตารางที่ 2.9 กฎระเบียบ/มาตรฐานสนิคาเกษตรที่มีการรับรอง 

ประเทศ กฎระเบียบ/มาตรฐาน 
ของรัฐบาล 

หนวยงานรับรอง 
ของรัฐบาล 

การดําเนินการตาม
มาตรฐานสากล 

การรับรองอื่นๆ  

บังคลาเทศ ไมมี ไมมี สวนใหญเปนผูรับรอง
ตางชาติ 

การรับรอง SGS 

จีน มาตรฐานสินคาเกษตร
อินทรียของจีน (ป 2548) 

ศูนยพัฒนาอาหารอินทรีย
แหงประเทศจีน (OFDC) 

สมาพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติ (IFOAM) 

NOP, OCIA, 
JAS, EU 

อินเดีย มาตรฐานสินคาเกษตร
อินทรียของอินเดีย  
(ป 2544 -2548) 

โครงการเกษตรอินทรีย
แหงชาติ ภายใตโปรแกรม
การผลิตเกษตรอินทรีย
แหงชาติ (APEDA) 

IFOAM และสหภาพยุโรป 
(EU) 

EU, NOP, 
CODEX, DAP 
Germany 

อินโดนีเซีย มาตรฐานสินคาเกษตร
แหงชาติอินโดนีเซีย  
(หมายลขมาตรฐาน) 

มาตรฐานแบแดน (Badan 
Standardisasi Nasional: 
BSN) สํานักมาตรฐานแหงชาติ 
และองคกรกํากับผลิตภัณฑ
อาหารอินทรีย หรือ Otoritas 
Kompeten Pangan 
Organik (OKPO) 

CODEX 
IFOAM, JAS, EU 

IFOAM, JAS, 
EU 

ญี่ปุน มาตรฐานสินคาเกษตร
อินทรียของญี่ปุน 

มาตรฐานสินคาเกษตรของ
ญี่ปุน (JAS) 

CODEX  

มาเลเซีย มาตรฐานสินคาเกษตร
อินทรีย(Skim Organik 
Malasia: SOM)  

กรมวิชาการเกษตร รัฐซาลาวัก 
(SOM) 

IFOAM และ CODEX EU, NOP, JAS 

ปากีสถาน ไมมี ไมมี สวนใหญโดยผูรับรอง
ตางชาติ 

 

ฟลิปปนส มาตรฐานอินทรียของ
ประเทศฟลิปปนสเพ่ือ
การผลิตพืชและปศุสัตว 

ศูนยรับรองมาตรฐาน
อินทรียของฟลิปปนส 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
เกษตรและประมงและ
ผลิตภัณฑ (BAFS) 

IFOAM และ EU  

เกาหลีใต มาตรฐานสินคาเกษตร สํานักควบคุมคณุภาพสินคา
เกษตรแหงชาติ (NAQS) 
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแหงเกาหลีใต 

CODEX  

ศรีลังกา ไมมี ไมมี สวนใหญโดยผูรับรองตางชาต ิ  

ไทย มาตรฐานสินคาเกษตร 
ดานพืชอาหาร 

เกษตรอินทรียรับรอง
ประเทศไทย (ACT) 

IFOAM EU, JAS, 
CODEX, NOP 

เวียดนาม มาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย 

กระทรวงเกษตรและการ
พัฒนาชนบท 

ไมไดอางอิง  

ที่มา: Prabhakar et al., 2016 
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2.1.3 มาตรการทางดานกฎหมาย 

หลายประเทศมีการออกกฎหมายเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการและสงเสริมการทํา

การเกษตรอยางย่ังยืน เชน การทําการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทําเกษตรอินทรีย และการ

สงเสริมระบบเกษตรกรรมย่ังยืน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) กฎหมายเพื่อสงเสริมการทาํเกษตรอินทรยีของสหภาพยุโรป4

5 

สหภาพยุโรปมีนโยบายและแผนสงเสริมการทําการเกษตรอยางย่ังยืน สภารัฐมนตรีเกษตรแหง

ยุโรปจึงไดออกขอกําหนด EEC Regulation No.2092/91 ซึ่งประกาศใชในป 2534 โดยขอกําหนด

ดังกลาวครอบคลุมการปลูกพืช และการเก็บผลผลิตจากปาและพ้ืนที่ธรรมชาติ การเลี้ยงสัตว การแปรรูป 

การใชฉลาก และการตรวจสอบรับรอง ซึ่งเปนฐานในการพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย รวมทั้งการรับรอง

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งตองมีการขออนุญาตนําเขาโดยการขึ้นทะเบียน

ประเทศผูผลิต และการตรวจรับรองตามระเบียบเก่ียวกับการผลิตและการตรวจรับรองเกษตรอินทรียตาม

ขอกําหนดของระเบียบ ถาผลิตภัณฑเกษตรไดรับการขึ้นทะเบียน ก็จะสามารถสงไปจําหนายในสหภาพ

ยุโรปได 

ในป 2550 สภารัฐมนตรีเกษตรยุโรปไดจัดทํากฎระเบียบใหม (Council Regulation (EC) No. 

834/2007) และเริ่มบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวในป 2552 กฎระเบียบใหมน้ีเปนฐานสําหรับกฎระเบียบ

เก่ียวกับการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย และการตรวจรับรองผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่นําเขา ซึ่งตอง 

มีการขึ้นทะเบียนหนวยตรวจรับรอง และการขึ้นทะเบียนประเทศผูผลิตที่ตองมีระบบตรวจรับรองทัดเทียม

กับขอกําหนดมาตรฐานของสหภาพยุโรป และไดรับการยอมรับตามเกณฑมาตรฐานของ CODEX  

การดําเนินการตามกฎระเบียบใหมมีสวนชวยใหบรรลุตามแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ชนบทและแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป เพ่ือนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเปาหมายของกฎระเบียบใหมในการพัฒนาดานเกษตรอินทรียมี

รายละเอียดตอไปน้ี 

• การมีระบบการทําการเกษตรอยางย่ังยืน 

• การมีความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• การใหความสําคัญกับการปองกันสิ่งแวดลอม 

• การใหความสําคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

5 European Commission. Organic farming: A guide on support opportunities for organic producers in Europ, available 

at https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/ files/docs/body/ support-opportunities-guide_en.pdf 

                                                 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF
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• การมีมาตรฐานในการจัดการผลิตภัณฑปศุสัตวที่เขมงวด 

• การสรางความเช่ือมั่นใหแกผูบริโภค 

• การปกปองผลประโยชนของผูบริโภค 

สหภาพยุโรปมีนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรที่ใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม โดยกําหนด

มาตรการใหเงินชวยเหลือดานการทําการเกษตรและสิ่งแวดลอม (Agri-Environmental Scheme) ซึ่งเปน

การใหเงินชวยเหลือกับเกษตรกรที่ทําขอตกลงโดยสมัครใจวาจะดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม และพัฒนาพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในแตละพ้ืนที่  

กฎระเบียบใหมไดออกระเบียบซึ่งใชเปนแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการผลิตและการนําเขา

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย จํานวน 2 ฉบับ คือ 1) ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการปลูกพืช การ

เลี้ยงสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการแปรรูป ตลอดทั้งหวงโซอุปทานโดยเริ่มต้ังแตการเพาะปลูก การ

เก็บรักษา การแปรรูป การขนสง และการจําหนายอาหารอินทรีย (Commission Regulation (EC) 

No.889/2008) กฎหมายของสหภาพยุโรปกําหนดใหตองติดฉลากผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเพ่ือให

รายละเอียดแกผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ ผูผลิตและองคกรรับรอง เพ่ือใหผูบริโภคมีความมั่นใจใน

ผลิตภัณฑมากขึ้น และ 2) ระเบียบเกี่ยวกับการนําเขาสินคาเกษตรอินทรียจากตางประเทศ (Commission 

Regulation (EC) No.1235/2008) โดยการกําหนดมาตรฐานการนําเขาจากประเทศผูผลิต และองคกร

ตรวจรับรองที่ตองทัดเทียมกับขอกําหนดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป รวมทั้งการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ

การควบคุมการทําเกษตรอินทรียอยางเปนทางการ เพ่ือสรางความเช่ือมั่นวาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

ที่นําเขาไดมาตรฐาน 

คณะกรรมาธิการแหงสหภาพยุโรปมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบใหม เพ่ือปรับ

การบังคับใชกฎหมายของสหภาพยุโรปใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันตามความกาวหนาของ

เทคโนโลยีและตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ประกอบกับการควบคุมใหมีการดําเนินการตามกฎระเบียบ 

ที่เขมงวด สงผลใหตลาดเกษตรอินทรียในสหภาพยุโรปมีการเติบโตอยางตอเน่ือง จากรายงานสถิติเกษตร

อินทรียของของสถาบันวิจัยเกษตรอินทรียในประเทศสวิสเซอรแลนด และ IFOAM พบวา ในป 2554 

เกษตรอินทรียมีมูลคาตลาดสูงถึง 19.7 พันลานยูโร และมีจํานวนผูผลิตเกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น ในชวงป 

2543-2555 พ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรียมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยพ้ืนที่การทําเกษตรอินทรียใน

ภาพรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.7 ตอป และในป 2558 มีพ้ืนที่เกษตรอินทรียประมาณ 273 ลานไรทั่วโลก หลาย

ประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งมีพ้ืนที่ทําเกษตรอินทรียมากกวารอยละ 10 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ไดแก 

ประเทศออสเตรีย สวีเดน สวิตเซอรแลนด และอิตาลี เปนตน 

40 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF
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หนวยงานหลักของภาครัฐและองคกรตางๆ ที่สนับสนุนแนวทางพัฒนาการเกษตรกรรมแบบย่ังยืน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา สงเสริมใหเกษตรกรเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบยั่งยืนผานทางการสนับสนุนดาน

เงินทุน การศึกษาวิจัย และความรูทางวิชาการ ไดแก หนวยบริหารจัดการดานการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ

เกษตรกรรมย่ังยืน ใหความชวยเหลือดานองคความรูแกเกษตรกร รวมถึงจัดทํามาตรฐานหรือขอกําหนด

ดานมาตรฐานอินทรีย  

กฎหมายสําคัญที่สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย คือ พระราชบัญญัติการผลิตอาหารอินทรียของ

รัฐธรรมนูญ ป 2533 (Organic Food Production Act of 1990) ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จุดประสงคของกฎหมายดังกลาวคือเพ่ือถายทอดองคความรูทางดาน

เทคนิค และใหความชวยเหลือทางการเงินเพ่ือสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การกําหนดมาตรฐานและการ

ติดฉลากผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางความมั่นใจใหผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ไดแก การกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย มาตรฐานการผลิตพืช มาตรฐานผลิตภัณฑปศุสัตว และ

มาตรฐานในกระบวนการบรรจุและทําหีบหอ แนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมการผลิตและการจัดการ

การทําเกษตรโดยใชวิธีการแบบอินทรีย ไดแก การลดการใชสารเคมี การจัดการและการอนุรักษดิน การ

ทําปุยอินทรียหรือปุยหมัก การทํานํ้าหมักชีวภาพ การทําปศุสัตว การแปรรูป การรับรองและการติดฉลาก

มาตรฐานอินทรีย รวมถึงการจัดใหมีการตรวจสอบประจําปโดยเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ  

3) กฎหมายเพื่อสงเสริมการทาํเกษตรอยางยั่งยืน: ประเทศแคนาดา6
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กรอบกฎหมายการเกษตรแหงชาติเพ่ือการสงเสริมการทําเกษตรอยางย่ังยืนของประเทศแคนาดา

มีเปาหมายหลักในการพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของประเทศ

แคนาดา (Canadian Organic Standard) หรือเรียกวามาตรฐานเกษตรอินทรียแหงชาติ (the National 

Organic Standard: NOS) ที่อางอิงหลักเกณฑตามมาตรฐานของ CODEX และมาตรฐาน IFOAM 

มาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของประเทศแคนาดาเปนกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและรักษา

6 The National Agricultural Law Center. 2017. Sustainable Agriculture – An Overview, available at 
http://national aglawcenter.org/overview/sustainable-ag/ 

7 Government of Canada Organic.  2006. Production Systems General principles and management 

standards, available at: http://www.organicfederation.ca/sites/documents/B-0032-0310-000-E-

NE0012.pdf และ  Public Services and Procurement Canada, Government of Canada Organic.Organic 

agriculture, available at: https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/normes-

standards/comm/32-20-agriculture-eng.html 

                                                 

http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode07/usc_sup_01_7_10_94.html
http://national/
http://www.organicfederation.ca/sites/documents/B-0032-0310-000-E-NE0012.pdf%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.organicfederation.ca/sites/documents/B-0032-0310-000-E-NE0012.pdf%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-eng.html
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ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร การพ่ึงพาทรัพยากรในระบบ

เกษตรของทองถิ่น การนําเศษวัสดุกลับมาใชใหม และสุขภาพของมนุษย 

การกําหนดกฎระเบียบในการจัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย สงผลใหต้ังแตป 2543 เปนตนมา 

การทําเกษตรอินทรียในประเทศแคนาดามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 20-25 ตอป และสงผลใหมีการ

ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย ในป 2548 มีฟารมเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองจํานวน 3,618 ฟารม คิด

เปนพ้ืนที่เกษตรอินทรีย 530,919 เฮกตาร ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงมาทําเกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น 47,955 

เฮกตาร โดยมีมูลคาของผลิตภัณฑเกษตรอินทรียประมาณ 1.3 พันลานดอลลารแคนาดาสงผลใหแคนาดา

เปนตลาดเกษตรอินทรียที่ใหญเปนอันดับ 6 ของโลก 

4) กฎหมายเพื่อสงเสริมการทาํเกษตรอินทรยี: ประเทศอินเดีย7
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ในป 2543 รัฐบาลอินเดียไดดําเนินโครงการระดับชาติเพ่ือการทําเกษตรอินทรีย (National 

Programme on Organic Production: NPOP) โดยโครงการดังกลาวกอต้ังขึ้นภายใตพระราชบัญญัติ

การพัฒนาระบบการสงออกสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป และการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการแหงชาติ (National Steering Committee for the NPOP: NSCOP) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับรองระบบและการออกใบรับรอง ขอกําหนด

สําหรับการตรวจสอบและรับรอง รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการใชเครื่องหมายการรับรองตาม

มาตรฐานสากล  

การดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายตามโครงการระดับชาติเพ่ือการทําเกษตรอินทรีย (NPOP) 

มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย ไดแก การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียการผลิตและ

การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งพืชและปศุสัตว เชน เน้ือสัตว นม ธัญพืช ผลิตภัณฑโกโก และขาว 

รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ทั้งน้ี มาตรฐาน NPOP ไดกําหนดไววาการ

รับรองกระบวนการผลิตและแปรรูป (Accreditation regulation) ที่เปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

ผลิตภัณฑที่จะจําหนายตองไดรับการรับรองวาสอดคลองกับมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศ และ

ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของ IFOAM มาตรฐาน CODEX และกฎระเบียบของ

สหภาพยุโรป 2092/91 ซึ่งทําใหสินคาเกษตรอินทรียของอินเดียไดรับการรับรองและการยอมรับจาก

ประเทศผูนําเขา หลังจากที่กฎหมายมีการใชบังคับ ทําใหมีฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และมี

พ้ืนที่ทําเกษตรอินทรีย จํานวน 3.56 ลานเฮกตาร ครอบคลุมพ้ืนที่เพาะปลูก 1.78 ลานเฮกตาร และพ้ืนที่

เก็บของปา 1,784 เฮกตาร สวนใหญอยูในพ้ืนที่รัฐมหาพลาเดรช (Madhya Pradesh) มีผลิตภัณฑเกษตร

อินทรียที่ไดรับการรับรอง 1.70 ลานตัน เชน เมล็ดนํ้ามัน ออย นํ้าตาล ธัญพืช ฝาย พืชสมุนไพร ชา กาแฟ 

8 National Programme for Organic Production. 2017. Organic Products. available at: http://apeda.gov. 
in/ apedawebsite/organic/Organic_Products.htm 
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ผักและผลไม เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส ผลไมแหง และผลิตภัณฑอาหารเสริม (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 

2561) 

5) กฎหมายเพื่อสงเสริมการรบัรองและการติดฉลากผลิตภัณฑเกษตรและปาไม: 

ประเทศญี่ปุน8

9 

กฎหมายของประเทศญี่ปุนที่ใหความสําคัญกับการทําเกษตรอินทรียอยูภายใตกรอบกฎหมาย

ฉบับที่ 175/2550 ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานและการติดฉลากผลิตภัณฑทางการเกษตร

และปาไม ซึ่งมีการดําเนินการในป 2542 และปรับปรุงแกไขในป 2549 ประเทศญี่ปุนไดกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (Japanese Agricultural Standard for Organic Plants: JAS) โดยมีการ

กําหนดเกณฑและขั้นตอนในการรับรองและการติดฉลากผลิตภัณฑเกษตรและปาไมที่มีในประเทศและ

ผลิตภัณฑทางการเกษตรและปาไมที่นําเขา อยางไรก็ตาม ในระยะเริ่มตนกระทรวงเกษตร ปาไม และ

ประมง แหงประเทศญี่ปุน (Ministry of Agriculture, Forestry, and Fishery: MAFF) ไดจัดทํามาตรฐาน

พืชอินทรียและอาหารแปรรูปอินทรียซึ่งเปนการดําเนินการภาคสมัครใจ และมีการพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรียในระยะตอมา ซึ่งกําหนดเปนมาตรการบังคับตามกฎหมายที่เรียกวามาตรฐาน

สินคาเกษตรอินทรีย (JAS Organic Standards)  

หลักการในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย มีแนวทางการดําเนินการตามแนว

ปฏิบัติเกษตรกรรมอยางย่ังยืน คือ 1) การผลิตและเก็บเกี่ยวพืชอินทรียดวยวิธีการเพาะปลูกที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและปุยเคมี การทําเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ และเพ่ิมการนํา

เศษวัสดุทางการเกษตรมาใชประโยชน 2) การผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรียที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการใชยาในสัตว สําหรับการแปรรูปพืชอินทรียและผลิตภัณฑปศุสัตวอินทรีย

มุงเนนการลดการใชสารเคมี สารเติมแตงอาหาร เพ่ือรักษาลักษณะทางชีววิทยาของพืชอาหารแปรรูปและ

ผลิตภัณฑจากสัตวในกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูป 

การจัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศญี่ปุน (JAS) มีคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ

เกษตรและปาไม (JAS Council) ซึ่งกําหนดหลักเกณฑทางวิชาการในการจัดทํามาตรฐานดานการผลิต 

การจัดการ การแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย และการติดตามตรวจสอบมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวยผูแทน

จากผูบริโภค ผูผลิต และผูจัดจําหนาย ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ จากการสํารวจ

ของ IFOAM พบวาจากการดําเนินการดานการสงเสริมและกําหนดกฎระเบียบที่ผานมาสงผลทําใหพ้ืนที่

การทําเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองเพ่ิมขึ้นจากป 2548 ซึ่งมีพ้ืนที่ 4,636 เฮกตาร เพ่ิมเปน 8,109 

เฮกตาร ในป 2550  

  

9 The National Agricultural Law Center. 2017. Sustainable Agriculture – An Overview, available at 
http://nationalaglawcenter.org/overview/sustainable-ag/ 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

6) มาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมการทาํเกษตรอยางยั่งยืน: ประเทศไทย 

การออกกฎหมายเพ่ือสงเสริมการทําเกษตรอยางย่ังยืน มีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนไปสูการทําเกษตรย่ังยืน ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต และสงเสริมการตลาด ดังน้ี 

• ราง พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... 

ราง พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน พ.ศ. .... เปนกฎหมายเพ่ือสงเสริมการทํา

เกษตรอยางย่ังยืน ขณะน้ีคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการแลว และอยูในขั้นตอนการสงราง

พระราชบัญญัติฯ ไปยังกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหความคิดเห็น และรวบรวมความคิดเห็นสงไปยัง

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และสงตอไปที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาในลําดับ

ตอไป 

รายละเอียดเน้ือหาของ ราง พรบ. สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน พ.ศ. .... 

ประกอบดวย 7 สวนที่สําคัญ คือ 

การกําหนดความหมายของ “ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน” ซึ่งหมายถึงระบบการผลิตทางการเกษตร 

การแปรรูป การจัดจําหนายผลผลิตทางการเกษตร และรวมถึงวิธีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่คํานึงและ

รักษาไวซึ่งระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือกอใหเกิดความมั่นคงและ

ความปลอดภัยดานอาหาร สรางความสมดุลความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภคตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งพัฒนาสถาบันทางสังคมของชุมชนทองถิ่น เพ่ือการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เขมแข็งและยั่งยืน 

เชน วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ 

การกําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนใหกับเกษตรกรและ

กลุมเกษตรกร พรอมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวนที่เก่ียวของต้ังแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา และ

การตลาด ตลอดจน กําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี

และการดําเนินการอนุมัติ การสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเกษตรกร ชุมชน องคกรชุมชน องคกรภาค

ประชาสังคม และสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนเขาไปรวมกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไป

ตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

การกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ ของ “คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรม ย่ังยืน” รวมทั้งการกําหนดวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงของ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบการประชุม การปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาด

การประชุม การแตงต้ัง คณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะ

กรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
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ย่ังยืน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการ เสนอกฎระเบียบที่เก่ียวของ จัดทํานโยบายและแผนดาน

การสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม จัดใหมีสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืนกลางและระดับพ้ืนที่ สงเสริม

พัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนระดับชุมชน สนับสนุนการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และบริหารกองทุน 

และออกระเบียบหลักเกณฑ เง่ือนไขการใชจายเงินกองทุน และกําหนดมาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุนเงินใน

การดําเนินงานดานเกษตรอยางย่ังยืน รวมถึงประสานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในการพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืน  

การจัดต้ังกองทุนเพ่ือเปนเงินทุนในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน โดยมีคณะ

กรรมการฯ บริหาร ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการใชจายเงินกองทุน และมาตรการจูงใจ

ใหไดรับเงินสนับสนุน 

การกําหนดเปาหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริมและพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน และระยะเวลาดําเนินการ พรอมทั้งระบบการติดตามประเมินผล การพัฒนา 

ศักยภาพเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรที่เอ้ือตอการผลิตแบบย่ังยืน โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนในการ

พัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบการผลิต ระบบมาตรฐานสินคาเกษตร 

รวมทั้ง การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ือง การสงเสริมใหเกษตรกรภายใต

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนมีการรวมกลุมเปนเครือขาย การสงเสริมการพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยี และสนับสนุนใหวิสาหกิจเพ่ือสังคมเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 

การจัดสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืน กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน ผูบริโภค เกษตรกรและกลุมเกษตรกรในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ในการจัดทําขอเสนอ

หรือแนวทางการพัฒนาระบบเกษตรกรรม ย่ังยืน เสนอใหหนวยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกําหนด

หลักเกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืนและอํานาจหนาที่ในการกําหนดจัด

ประชุมสมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืน 

การกําหนดหลักเกณฑการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ย่ังยืนซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยสํานักงาน 

มีฐานะเปนนิติบุคคล ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม แนวทางการดําเนินมาตรการเพ่ือสงเสริมการทําระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ไดแก  

1) การใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน 2) การใชมาตรการทางสิทธิประโยชนทาง

ภาษี 3) การถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) การจัดฝกอบรมและติดตามผล 4) การใหเงิน

อุดหนุนเพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรมย่ังยืน 5) การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย/การใหคําปรึกษา 

และ 5) การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ของสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน 
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การขบัเคลื่อนเกษตรกรรมยัง่ยืน 

แนวคิดเกษตรกรรมย่ังยืนเปนระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับระบบนิเวศ ควบคูไปกับการฟนฟู

และอนุรักษทรัพยากรในไรนา ตลอดจนสงเสริมใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาปจจัยการผลิตจาก

ภายนอก ทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงดานอาหาร ลดความเสี่ยงดานราคา และสรางรายไดจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางพอเพียง และพ่ึงพาตนเองไดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

และพัฒนาอยางสมดุลย่ังยืน โดยต้ังเปาหมายการมีพ้ืนที่เกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ิมขึ้นเปน 5 ลานไร ในป 

2564 และใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร

และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 

ประเด็นในการดําเนินการเพ่ือการขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืนของไทยครอบคลุมหลายประเด็น คือ 

การเสริมศักยภาพการดําเนินงานของศูนยเครือขายปราชญชาวบานหรือศูนยเรียนรู เพ่ือสราง

ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยการปรับวิธีการทําเกษตร การบริหารจัดการ 

และการใหการสนับสนุนผานศูนยเครือขายปราชญชาวบาน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน

หนวยงานในการดําเนินการ 

การวิจัยและพัฒนาและสรางนวัตกรรมเก่ียวกับเกษตรกรรมย่ังยืน เพ่ือสรางองคความรูและ

นวัตกรรมในการรองรับการผลิตในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและศูนย

เรียนรูปราชญชาวบานในการปรับปรุงพันธุพืชพันธุสัตว การจัดการนํ้าอยางย่ังยืนในไรนา การพัฒนาที่เนน

การแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานที่เหมาะสม

กับรูปแบบเกษตรกรรม โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติใหทุนสนับสนุนหนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ 

การตลาดระดับทองถิ่น การสงเสริมระบบตลาดเฉพาะทางในระดับชุมชน ทองถิ่น เมือง และ

ประเทศ เพ่ือเปนสถานที่จําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตรไดโดยตรง และใหผูบริโภคมีโอกาสเขาถึงสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการนําวิธีการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐมาสนับสนุนผลิตภัณฑ

เกษตรกรรมย่ังยืน ซึ่งนําไปสูการขยายการผลิตของเกษตรกรรมย่ังยืน โดยมีกระทรวงพาณิชยเปน

หนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

การพัฒนาระบบการรับรองเกษตรกรรมย่ังยืนแบบมีสวนรวม (Participatory Guaranteed 

System: PGS) (อยูในระยะเริ่มตน) การรับรองคุณภาพสินคาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเฉพาะสินคาเกษตรใน

ระดับทองถิ่น เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและเหมาะสมกับเกษตรกรในแตละทองถิ่น และลดคาใชจายในการ

ตรวจรับรอง และสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพของสินคาเกษตรใหกับเกษตรกรและผูบริโภค โดยมี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแนวทางสนับสนุนระบบ PGS 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การสนับสนุนสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) การขยายรูปแบบการผลิตในระบบเกษตรกรรม

ย่ังยืน โดยการสนับสนุนสินเช่ือสีเขียว ไดแก การดําเนินการนํารองของ ธ.ก.ส. ในการสงเสริมรูปแบบการ

ผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมรายได ลดตนทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาการเกษตรใหมีศักยภาพรองรับการแขงขัน การพิจารณามาตรการจูงใจ เชน การใหเงินกู

ดอกเบ้ียตํ่า การชดเชยดอกเบ้ียโดยภาครัฐ หรือการระดมเงินฝากจากผูประกอบการภาคเอกชนเพ่ือนํามา

จัดสรรสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ โดยมีกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน

หนวยงานหลักในการดําเนินการ 

การพัฒนาระบบการศึกษาเกษตรกรรมย่ังยืน มาตรการสรางเกษตรกรรุนใหมใหมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการทําเกษตรย่ังยืน การปลูกฝงและใหความรูทั้งการศึกษาในระบบ (หลักสูตรการศึกษา) 

และผานศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหทําการเกษตรแบบย่ังยืน โดยการ

สนับสนุนดานการตลาด เชน โครงการ 1 จังหวัด 1 ชุมชนรานคา การพัฒนาการผลิตสูมาตรฐาน  โดยมี

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลักใน

การดําเนินการ 

การผลักดันองคกรหรือหนวยงานกํากับดูแลเกษตรกรรมย่ังยืน การสนับสนุนการจัดต้ังองคกร

ขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ือเปนองคกรในการบริหารจัดการแบบองครวม เพ่ือประสานเช่ือมโยงให

เกิดการบูรณาการทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 

• พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

ประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรขึ้นเพ่ือ

สงเสริมสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน ควบคุมการผลิต และสงออกสินคาเกษตรและอาหาร ควบคุม 

ตรวจสอบ รับรอง ผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะระดับฟารมและการสงออก รวมถึงการ

กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารสําหรับผูบริโภค และ

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก เพ่ือมุงสูสังคมและเศรษฐกิจที่มีการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืน

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ภาครัฐมีการเร งพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน ทั้งในเรื่องกรรมวิธีในการผลิต หรือ

กระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของสินคาเกษตรที่เก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยทาง

เคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภัยดานสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช รวมทั้งการบรรจุหีบหอ การทํา

เครื่องหมายหรือฉลาก โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนด

นโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมและดําเนินการตามมาตรฐานสินคาเกษตร  

แนวทางกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารตองเปนสินคาที่เปนประโยชน และทันตอความ

ตองการของผูใชมาตรฐาน ครอบคลุมความปลอดภัยตลอดหวงโซอาหาร ต้ังแตการผลิตในระดับไรนา

จนถึงผูบริโภค มีความสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศและประเทศคูคา อยูบนพ้ืนฐานของขอมูล
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ทางวิทยาศาสตร และรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย โดยแบงเปนมาตรฐานบังคับ ที่กําหนดใหสินคา

เกษตรตองเปนไปตามมาตรฐานสินคาและระบบการผลิต และใชเครื่องหมายโดยสมัครใจ ทั้งน้ี ประเทศ

ไทยแบงมาตรฐานสินคาเกษตรเปน 3 ประเภท ไดแก มาตรฐานสินคาที่พิจารณาลักษณะของผลผลิตทาง

การเกษตรเปนเกณฑในการผลิต การคา และการตรวจรับรองที่ครอบคลุมความปลอดภัยและคุณภาพ 

เชน มาตรฐานสินคาลําไย มังคุด ไขไก เปนตน มาตรฐานระบบการผลิต เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการ

ผลิตและการตรวจรับรองการผลิตในระดับฟารม โรงคัดบรรจุ และโรงงานแปรรูป เชน การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิ พืชอาหาร และโรงฆาสัตว เปนตน และมาตรฐานขอกําหนดทั่วไป ที่

เก่ียวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยสัตวและพืช เชน สารพิษตกคาง ขอกําหนดดานความปลอดภัย

สินคาเกษตรและอาหาร เปนตน 

มาตรฐานสินคาเกษตรของไทยเปนการกําหนดมาตรฐานต้ังแตการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใน

ระดับฟารม และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ซึ่งมีการผลิตในโรงงาน การบรรจุหีบหอ การรวบรวม

ผลผลิต เพ่ือจําหนายสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัยและคุณภาพเหมาะสม เชน มาตรฐาน GAP (Good 

Agricultural Practices) สําหรับพืชอาหาร ที่มีขอกําหนดตลอดทั้งการผลิต ไดแก นํ้าที่ใชในแปลงปลูก 

พ้ืนที่เพาะปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การพักผลิตผล การขนยายในแปลงปลูกและการเก็บรักษา 

รวมถึง สุขลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกร การบันทึกขอมูลและการตรวจสอบ 

2.3 สรุปมาตรการเพื่อสงเสริมการทําเกษตรอยางยั่งยนื 

การศึกษาน้ีไดทบทวนมาตรการเพ่ือสงเสริมการทําเกษตรอยางย่ังยืน แบงเปน 4 มาตรการหลัก 

ประกอบดวย 1) มาตรการทางการคลัง ซึ่งครอบคลุมมาตรการดานการอุดหนุน (Subsidies) เชน  

การอุดหนุนการศึกษาวิจัย การสนับสนุนการเงินเพ่ือทําเกษตรอินทรีย  2) มาตรการทางการเงิน เชน 

กองทุน และการใหสินเช่ือ 3) มาตรการการติดฉลากและการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และ  

4) มาตรการทางดานกฎหมาย 

หลายประเทศมีการดําเนินมาตรการเพ่ือสงเสริมการทําเกษตรอยางย่ังยืน โดยสวนใหญใช

มาตรการทางการคลังในสนับสนุนดานการผลิต เชน การอุดหนุนการวิจัยเก่ียวกับเกษตรอินทรีย การ

อุดหนุนการพัฒนาปจจัยการผลิตอินทรียเพ่ือใหมีการนําไปใชอยางแพรหลาย เปนตน และการสนับสนุน

ดานการบริโภค เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมดานการตลาดและการสรางตราสินคาเพ่ือใหเปนที่รูจัก การ

สนับสนุนการจําหนายผลิตภัณฑอินทรียในรานคาปลีกและตลาดในระดับพ้ืนที่ การสนับสนุนเพ่ือใหมีการ

ทําหลักสูตรหรือสื่อการสอนในโรงเรียน รวมถึงการสนับสนุนดานการจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํา

การเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ตารางที่ 2.10)   

ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมีการใชมาตรการดานการอุดหนุนจากภาครัฐเพ่ือสงเสริมการทํา

เกษตรอยางย่ังยืน ในขณะที่ ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญมีการใชหลายมาตรการในการจูงใจใหมีการทํา

48 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

เกษตรอยางย่ังยืน เชน ประเทศในสหภาพยุโรปมีการใชมาตรการทางการคลังในการอุดหนุนทั้งดานการ

ผลิตและดานการบริโภครวมถึงมาตรการดานภาษี โดยมีการจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรและปุยเคมี 

โดยมาตรการดังกลาวจําเปนตองอาศัยการออกกฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินการ สําหรับมาตรการทาง

การเงิน ไดมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเปนแหลงเงินสนับสนุนโครงการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

นอกจากน้ี ประเทศที่พัฒนาแลวยังมีการจัดทําฉลากและการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

อินทรียที่เปนมาตรฐานระดับประเทศ และสอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน ประเทศในสหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน (ตารางที่ 2.10) ซึ่งกําหนดเปนกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศสําหรับผลิตภัณฑ

เกษตรทุกประเภทในประเทศและผลิตภัณฑเกษตรนําเขา แตในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเปนการ

จัดทํามาตรฐานตามความสมัครใจ 

ตารางที่ 2.10 มาตรการจูงใจเพือ่สงเสริมการทาํเกษตรอยางยัง่ยนื 

ประเทศ 

มาตรการเศรษฐศาสตร 
ฉลากและการรับรอง

มาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรีย 

มาตรการดาน
กฎหมาย 

กลไกการคลัง 
กลไก

การเงิน 
การอุดหนุน 

ภาษี 
ดานการผลิต ดานการบริโภค 

สหภาพยุโรป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
(ประเทศใน EU) 

✓ 

เนอรเธอรแลนด ✓ ✓ ✓    

เยอรมัน ✓ ✓     

อังกฤษ  ✓     

เดนมารก  ✓ ✓    

สวิสเซอรแลนด ✓ ✓ ✓    

สวีเดน ✓ ✓ ✓    

ฝรั่งเศส ✓ ✓ ✓    

นอรเวย ✓  ✓    

ออสเตรีย ✓ ✓     

อิตาล ี ✓ ✓     

สเปน ✓ ✓     

เบลเย่ียม ✓ ✓     

ไอรแลนด ✓      

สหรัฐอเมริกา ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
แคนาดา ✓ ✓    ✓ 
บราซิล ✓ ✓     

เม็กซิโก ✓ ✓     

คิวบา ✓ ✓     
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ประเทศ 

มาตรการเศรษฐศาสตร 
ฉลากและการรับรอง

มาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรีย 

มาตรการดาน
กฎหมาย 

กลไกการคลัง 
กลไก

การเงิน 
การอุดหนุน 

ภาษี 
ดานการผลิต ดานการบริโภค 

โคลัมเบีย ✓      

อารเจนตินา  ✓     

บัลกาเรีย ✓      

โคเอเชีย ✓ ✓  ✓   

เอสโทเนีย ✓      

เซอรเบีย ✓      

ตูนีเซีย ✓ ✓    ✓ 
มอลโตวา ✓ ✓     

ยูเครน ✓      

คาคัสถาน ✓      

สาธารณรัฐเช็ก ✓ ✓     

เซเนกัล ✓      

โมรอคโค ✓      

ตุรกี ✓ ✓     

เปรู  ✓     

อียิปต ✓      

จีน ✓    ✓  

ไตหวัน ✓ ✓     

ญี่ปุน ✓    ✓ ✓ 
เกาหลีใต ✓ ✓   ✓  

อินเดีย ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
ศรีลังกา ✓      

ภูฏาน ✓ ✓     

เนปาล ✓ ✓     

ออสเตรเลีย ✓      

นิวซีแลนด ✓      

คอสตาริกา ✓ ✓     

ฟจิ ✓      

ฟลิปปนส ✓ ✓   ✓  

ไทย ✓ ✓   ✓ ✓ 
(ราง กม.) 
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ประเทศ 

มาตรการเศรษฐศาสตร 
ฉลากและการรับรอง

มาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรีย 

มาตรการดาน
กฎหมาย 

กลไกการคลัง 
กลไก

การเงิน 
การอุดหนุน 

ภาษี 
ดานการผลิต ดานการบริโภค 

อินโดนีเซีย ✓ ✓   ✓  

มาเลเซีย     ✓  

เวียตนาม     ✓ (ประเทศ)  

ลาว ✓ ✓     
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บทที่ 3  

แนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร 
ในบริบทของประเทศไทย 

3.1 สถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรของไทย 

ขอมูลจากรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับที่ 2 (Second Biennial Update report : SBUR) 

ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในป 2556 พบวาประเทศไทย 

มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 318,662.17  GgCO2eq โดยภาคการเกษตรมีปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 50,919.34 GgCO2eq (รอยละ 16) สูงเปนอันดับสอง รองจากภาคพลังงานที่มี

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 236,936.48 GgCO2eq  (รอยละ 74) ตามมาดวยภาคกระบวนการ

อุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ 18,977 GgCO2eq (รอยละ 6) และภาคของเสีย 11,830 GgCO2eq  

(รอยละ 4) ตามลําดับ (รูปที่ 3.1) 

หากพิจารณาเฉพาะภาคการเกษตร ถาพิจารณาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจําแนกตาม

กิจกรรมทางการเกษตร พบวา การปลูกขาวเปนกิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงที่สุด 27,862.90 

GgCO2eq (รอยละ 55) รองลงมาคือปญหาจากดินที่ใชในการเกษตร 11,687 GgCO2eq (รอยละ 22.95) 

การหมักในลําไสของสัตวเคี้ยวเอ้ือง (Enteric fermentation) 6,005 GgCO2eq (รอยละ 11.79) การจัดการ

มูลสัตว 3,539 GgCO2eq (รอยละ 6.95) รวมถึงการเผาเศษซากวัสดุทางการเกษตร 1,826 GgCO2eq  

(รอยละ 3.59) ดังรูปที่ 3.2  
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รูปที่ 3.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยจําแนกตามรายภาค ป 2556  

ที่มา: รายงานความกาวหนารายสองปฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report), 2017 
 

 

รูปที่ 3.2 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตรของประเทศไทยแยกตามกิจกรรม ป 2556 

ที่มา: รายงานความกาวหนารายสองปฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report), 2017 
 

นอกจากน้ี หากพิจารณาประเภทกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร (ตารางที่ 3.1) 

พบวากาซเรือนกระจกที่มีการปลอยจากกิจกรรมทางการเกษตรมากที่สุดคือ กาซมีเทนและกาซไนตรัส

ออกไซด โดยมีการปลอยกาซมีเทนจากการปลูกขาว การหมักของระบบยอยอาหารสัตว การเผาเศษวัสดุใน 

พลังงาน
236,936.48

74%

ภาคเกษตร
50,919.34

16%

กระบวนการ
อุตสาหกรรม 
18,976.79

6%

ของเสีย
11,829.56

4%

พลังงาน

เกษตร

กระบวนการอุตสาหกรรม

ขยะ

หนวย : GgCO2eq  

318,662.17  

การปลูกขาว
27,862.90

55%

ปญหาจากดินที่ใชใน
การเกษตร
11,687.34

23%

การหมักในระบบยอยอาหารของสัตว
6,004.73

12%

การจัดการมูลสัตว
3,538.60

7%

การเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โลง
1,825.76 3%

การปลูกขาว

ดินที่ใชในการเกษตร

การหมักในระบบยอยอาหารของสัตว

การจัดการมูลสัตว

การเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โลง50,919.3444 
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ที่โลง และการจัดการมูลสัตว ตามลําดับ ในขณะที่กาซไนตรัสออกไซดถูกปลอยจากดินที่ใชในการเกษตร  

การจัดการมูลสัตว และการเผาเศษวัสดุในที่โลง ตามลําดับ  

ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของความตองการผลผลิตและปริมาณการผลิตในภาคเกษตรอยางตอเน่ือง สงผล 

ใหการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรของไทยสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหหลายภาคสวนที่เก่ียวของเริ่ม

พัฒนาแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกรูปแบบตางๆ เพ่ือบรรเทาและปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้น

เชน การลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร การกักเก็บคารบอนในดิน (Soil carbon sequestration) การทํานาโดยใช

วิธีเปยกสลับแหง (Alternating wetting and drying: AWD) การลดการหมักในลําไสสัตว (Enteric fermentation) 

การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว (Biogas) การผลิตชีวมวล (Biomass)  และเช้ือเพลิงชีวภาพ (Bio fuel) จาก

เศษซากวัสดุทางการเกษตร  

ตารางที่ 3.1 ปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกจากภาคเกษตรของประเทศไทย  

จําแนกตามประเภทของกาซเรือนกระจก ณ ป 2556 

แหลงที่มาและ
ประเภทกาซ
เรือนกระจก 

CO2 CH4 N2O NOx CO 
NM 

VOCs 
SO2 Total 

หนวย GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg Gg Gg Gg 
GgCO2e

q 

ภาคเกษตร  
1,729.6

6 
36,322.78 47.09 14,596.55 56.04 

1,345.0
8 

NA  50,919.34 

การหมัก 
ในระบบยอย
อาหารสัตว 

 285.94 6,004.73       6,004.73 

การจัดการ 
มูลสัตว 

 52.86 1,110.07 7.83 2,428.53   NA  3,538.60 

การปลูกขาว  
1,326.8

0 
27,862.90     NA  27,862.90 

ดินที่ใชใน
การเกษตร 

 NA NA 37.70 11,687.34   NA  11,687.34 

การเผาปา 
ตามกําหนด 

 NO NO NO NO NO NO NA   

การเผาเศษวัสดุ
ในที่โลง 

 64.05 1,345.08 1.55 480.68 56.04 
1,345.0

8 
NA  1,825.76 

ที่มา: รายงานความกาวหนารายสองปฉบับที่ 2 (Second Biennial Update Report), 2017 

การศึกษาน้ีใหความสําคัญกับแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรตอไปน้ี (1) การ

ลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร (2) การกักเก็บคารบอนในดิน (3) การทํานาโดยใชวิธีเปยกสลับแหง (4) การลดการ

หมักในลําไสสัตว (5) กาซชีวภาพจากมูลสัตว (6) พลังงานชีวมวลและเช้ือเพลิงชีวภาพจากเศษซากวัสดุ

การเกษตร โดยแตละแนวทางมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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3.2 การลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร 

ที่ผานมา เกษตรกรไทยนิยมเตรียมพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตรโดยใชวิธีการเผาเศษวัสดุทาง

การเกษตร เน่ืองจากวิธีน้ีทําใหการไถเตรียมดินและเพ่ือการกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชมีความสะดวกและ

รวดเร็วมากย่ิงขึ้น กระบวนการเผาในพ้ืนที่เกษตรมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศ ขอมูล

จากกรมควบคุมมลพิษ พบวา การเผาฟางขาวในประเทศไทยทําใหมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูช้ัน

บรรยากาศสูงถึง 27 ลานตันกิโลกรัมคารบอน ทําใหเกิดการสูญเสียไนโตรเจน 462 ลานกิโลกรัม และสราง

ไนโตรเจนฝุนละออง 100-700 ลานกิโลกรัม นอกจากน้ีขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน แสดงใหเห็นวา การเผา

ฟางขาวสงผลใหเช้ือจุลินทรียที่มีประโยชนในดินลดลง เน่ืองจากความรอนจากการเผาฟางทําลาย

เช้ือจุลินทรียที่มีประโยชน ทําใหดินเสื่อมโทรม ในขณะที่การไมเผาฟางและการไถกลบฟาง ทําใหดิน 

มีเช้ือจุลินทรียที่ชวยยอยเศษซากพืชเพ่ิมขึ้น สงผลใหดินในบริเวณที่มีการไถกลบฟางสามารถแยก

เช้ือจุลินทรียไดมากกวาดินในพ้ืนที่นาที่มีการเผาฟาง  

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและมีสวนรวมในการอนุรักษดิน 

แนวทางสงเสริมการลดการเผาเศษวัสดุในพ้ืนที่เกษตรของภาครัฐ ไดแก การไถกลบตอซังรวมกับการใช

ผลิตภัณฑทางชีวภาพ การไถกลบพืชปุยสด การนําเศษวัสดุการเกษตรไปใชประโยชนอ่ืนเพ่ือทดแทนการเผา  

การไถกลบตอซังรวมกับการใชผลิตภัณฑทางชีวภาพ เชน การนําสารเรง พด. 2 ไปทําการหมัก

เพ่ือใหไดมาซึ่งนํ้าหมักชีวภาพจากเศษปลาสด ไสปลา หอยเชอรี่ ผักผลไม หรือเศษอาหารจากบานเรือน โดย

นํ้าหมักชีวภาพดังกลาว สามารถชวยยอยสลายตอซัง ฟางขาวไดงายและรวดเร็ว ทําใหการไถกลบสะดวกมาก

ย่ิงขึ้น อีกทั้งยังชวยเพ่ิมแรธาตุในดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น นอกจากการใชผลิตภัณฑทาง

ชีวภาพแลว การไถกลบพืชปุยสด ( เชน ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว กระถิน) กอนการปลูกพืชหลัก จะชวยใหดิน

อุมนํ้าไดดีขึ้น กิจกรรมการไถกลบตอซังซึ่งไดรับการสงเสริมจากภาครัฐไดรับความรวมมือจากเกษตรกรเปน

อยางดี อาทิ กลุมเกษตรกรในตําบลบานตุน จังหวัดพะเยา ทําการปรับปรุงบํารุงหนาดินและเตรียมดินดวย

การไถกลบพืชปุยสดจากการสงเสริมของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ซึ่งการดําเนินการดังกลาวทําใหตนทุนการ

ผลิตโดยรวมของเกษตรกรลดลง ในขณะเดียวกันปรมิาณผลผลิตคงที่แตมีคุณภาพดีขึ้น 

นอกจากน้ี มีการนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปใชประโยชนอ่ืนเพ่ือทดแทนการเผา เชน นําไปเปน

อาหารสัตวเพ่ือชวยลดตนทุนการผลิตสินคาปศุสัตว นําไปเปนวัสดุคลุมแปลงเพาะปลูกเพ่ือชวยปรับ

โครงสรางดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและทนทานตอศัตรูพืช หรือนําไปเปนวัสดุสําหรับเพาะเห็ด เชน 

เกษตรกรจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหมนําซังขาวโพดไปเปนอาหารโค ทําใหคาใชจายดานอาหารสัตว

ลดลงจากเดิมกวารอยละ 40 และเปนการสรางรายไดใหกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ใหมีรายได

เพ่ิมขึ้นจากการขายเปลือกและซังขาวโพดเลี้ยงสัตวอีกดวย 
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นอกจากน้ี กรมสงเสริมการเกษตรยังสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการลดการเผาเศษวัสดุทาง

การเกษตร ผานการรณรงคประชาสัมพันธ ใหความรู ควบคูกับการสรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผาและ

การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เกษตร สงผลใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจและลดการเผาเศษวัสดุทาง

การเกษตรไมนอยกวา 100,000 ไร อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องเก็บและปลิดใบออยจากลําตน

ก่ึงอัตโนมัติสําหรับแทรกเตอรขนาดเล็ก 24 แรงมา  และเครื่องรวบรวมใบออยแหงจากแปลงปลูกแบบ

อัตโนมัติ ซึ่งชวยใหเกษตรกรสามารถกําจัดใบออยที่เปนเศษวัสดุการเกษตรไดสะดวกรวดเร็วขึ้น และสามารถ

นําใบออยไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ ได สงผลใหเกษตรกรมีการเผาใบออยลดลง 

ผลจากการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี (2553) พบวาหากเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปและปลูกขาวนาปรังสามารถลดการเผาฟาง

ขาวลงได 13,200,000 ไร และเกษตรกรที่ปลูกออยลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรลงประมาณ 40,000 – 

80,000 ไร/ป ภายใน 38 ป โดยการไถกลบตอซังและการนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปใชประโยชนทดแทน

การเผา จะทําใหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 170 , 318 , 486 และ 675 KtCO2eq ในปที่ 8 ป

ที่ 18 ปที่ 28 และปที่ 38 ตามลําดับ  ดังน้ัน การลดการเผาฟางขาวและเศษวัสดุทางการเกษตร นับวาเปน

วิธีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศที่สําคัญวิธีการหน่ึง 

3.3 การกักเก็บคารบอนในดนิ 

การกักเก็บคารบอนในดินเกิดจากการที่พืชดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศผานทาง

กระบวนการสังเคราะหแสง และคายกาซคารบอนไดออกไซดบางสวนสูช้ันบรรยากาศผานการหายใจ  

ซึ่งคารบอนไดออกไซดที่เหลือจากกระบวนการดังกลาวจะกลายเปนสวนประกอบของพืช ดังน้ัน เมื่อพืชตาย

กลายเปนซากพืช คารบอนไดออกไซดบางสวนจะถูกดูดซับไวในดิน สวนซากพืชที่เหลือจะถูกยอยสลายโดย

อินทรียสาร เชน ไสเดือน โปรโตซัว รา แบคทีเรีย กลายเปนดินดําทําใหคารบอนที่เหลือถูกดูดซึมลงในดิน  

ซึ่งคารบอนเหลาน้ีสามารถคงอยูในดินไดเปนเวลานาน หรืออาจระเหยสู ช้ันบรรยากาศอยางรวดเร็ว  

โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สภาพภูมิอากาศ ลักษณะเน้ือดิน การระบายนํ้า ซึ่งลวนแตสงผลกระทบ 

ตอจํานวนและระยะเวลาการสะสมคารบอนไดออกไซด (รูปที่ 3.3) 
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รูปที่ 3.3 กระบวนการกักเก็บคารบอนในดิน 

ที่มา: https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/soil-carbon-storage-84223790 

ประเทศไทยมีแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บคารบอนในดินผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การ

ปลูกหญาแฝก การลดกิจกรรมที่เรงการทําลายคารบอนในดิน การจัดทําแผนที่คารบอนในดิน โดยแตละ

แนวทางมีรายละเอียดดังน้ี 

• การปลูกหญาแฝก  

เน่ืองจากหญาแฝกมีคุณสมบัติทนทานตอสภาพแวดลอมและมีระบบรากหนาแนน จึงชวยยึดเกาะ

อนุภาคดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเพาะปลูก ภาครัฐจึงสนับสนุนใหเกษตรกรปลูก 

หญาแฝก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บคารบอนในดิน โดยดําเนินการสงเสริมผานกิจกรรมตาง ๆ เชน 

กิจกรรมสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่แถบภาคเหนือ (เชน จังหวัดนาน จังหวัดแพร จังหวัดเชียงราย) ซึ่ง

อยูภายใตความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวามีการ

สะสมอินทรียคารบอนในดินเพ่ิมขึ้นจาก รอยละ 1.70 เปน รอยละ 1.93  

• การลดกิจกรรมที่เรงการทําลายคารบอนในดิน 

การลดกิจกรรมที่เรงการทําลายคารบอนในดิน โดยเฉพาะการเผาเศษซากพืชในพ้ืนที่เพาะปลูก โดย

กิจกรรมที่ใชทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ไดแก การไถ

กลบตอซัง หรือการนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปใชประโยชนอ่ืน โดยกิจกรรมทดแทนเหลาน้ีไมไดเรงการ

ทําลายคารบอนในดิน 

• การจัดทําแผนที่คารบอนในดิน 

การจัดทําแผนที่คารบอนในดินอยูระหวางการดําเนินงานโดยกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีพ้ืนที่นํารองในจังหวัดตาง ๆ เชน จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี 

ขอนแกน เชียงใหม นาน พิษณุโลก นครสวรรค ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา วัตถุประสงคหลักของ
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โครงการคือเพ่ือจัดทําฐานขอมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนในดิน เพ่ือนําขอมูลดังกลาว 

มาใชในการวางแผนและเพ่ิมศักยภาพการกักเก็บคารบอนในดิน ที่ผานมา กรมพัฒนาที่ดินไดมีการสํารวจและ

ศึกษาปริมาณคารบอนในดินในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี 

สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม พบวาปริมาณการสะสมคารบอนของดินช้ันบน (0 - 15 

เซนติเมตร) อยูในชวง 10 - 30 ตันตอเฮกตาร กระจายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัด (รอยละ 83.1 ของเน้ือที่ 

ทั้งหมด) ในขณะที่ดินระดับความลึก 15 - 100 เซนติเมตร มีปริมาณสะสมคารบอนในดินตํ่ากวา 20 ตันตอ

เฮกตาร (รูปที่ 3.4) 

 

รูปที่ 3.4 ปริมาณอินทรียคารบอนสะสมในดินที่ระดับความลึก 0-100 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2561 

เมื่อพิจารณาการสะสมอินทรียคารบอนในดินจาก 51 ชุดดิน จากทั้ง 5 จังหวัด พบวาชุดดินวังสะพุง

มีปริมาณคารบอนสะสมอยูในระดับสูงสุด 118.28 ตันตอเฮกตาร รองลงมาคือชุดดินเชียงของ 109.14 ตันตอ

เฮกตาร และชุดดินชํานิ ชุดดินมหาสารคาม ชุดดินนํ้าพอง และชุดดินรอยเอ็ด มีปริมาณคารบอนสะสมในดิน

ระดับตํ่าที่สุด (ตารางที่ 3.2) ซึ่งขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวาชุดดินที่มีปริมาณอนุภาคดินเหนียวสูง ดินที่มี

ปริมาณอนุภาคทรายแปงสูง และผลรวมของอนุภาคดินทรายแปงและดินเหนียวสูง สงผลใหปริมาณการ

สะสมอินทรียคารบอนในดินสูง (r= 0.521 , 0.518 , 0.633 ตามลําดับ) ในขณะที่ปริมาณอนุภาคทรายสูง

สงผลใหดินมีปริมาณอินทรียคารบอนตํ่า (r= -0.594) 
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ตารางที่ 3.2 ปริมาณการสะสมอินทรียคารบอนในดิน (%TOC) ของแตละชุดดิน 

ลําดับ ชุดดิน 
ปริมาณการสะสมอินทรียคารบอนในดิน 

(%TOC) 
1 ชุดดินวังสะพุง (Ws) 118.3 
2 ชุดดินเชียงของ (Cg) 109.2 
3 ชุดดินภูสะนา (Ps) 107.6 
4 ชุดดินทาลี่ (Tl)* 99.9 
5 ชุดดินภูทอก (Pht) 95.6 
6 ชุดดินเลย (Lo) 84.3 
7 ชุดดินธวัชบุรี (Th) 82.2 
8 ชุดดินภูผามาน (Ppm) 81.8 
9 ชุดดินทาอุเทน (Tu) 81.3 
10 ชุดดินสูงเนิน (Sn) 79.8 
11 ชุดดินกันทรวิชัย (Ka) 78.7 
12 ชุดดินนาแขม (Nak) 78.7 
13 ชุดดินธาตุพนม (Tp) 77.8 
14 ชุดดินศรีสงคราม (Ss) 77 
15 ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) 69 
16 ชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) 62.6 
17 ชุดดินโพนพิสัย (Pp) 60.4 
18 ชุดดินสกล (Sk) 60.2 
19 ชุดดินหนองกุง (Nkg) 59.1 
20 ชุดดินโคราช (Kt) 59 
21 ชุดดินเพ็ญ (Pn) 58.6 
22 ชุดดินนครพนม (Nn) 57.4 
23 ชุดดินสตึก (Suk) 57 
24 ชุดดินนาออ (Nao) 56.1 
25 ชุดดินปลาปาก (Ppk) 56 
26 ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 54.6 
27 ชุดดินหวยแถลง (Ht) 54.5 
28 ชุดดินชุมแพ (Cpa) 53.1 
29 ชุดดินจักราช (Ckr) 52.9 
30 ชุดดินหนองบัวแดง (Nbd) 51.8 
31 ชุดดินเรณู (Rn) 50.6 
32 ชุดดินวังนํ้าเขียว (Wk)* 50 
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ลําดับ ชุดดิน 
ปริมาณการสะสมอินทรียคารบอนในดิน 

(%TOC) 
33 ชุดดินคง (Kng) 49.2 
34 ชุดดินแกงคอย (Kak) 46.6 
35 ชุดดินเชียงคาน (Ch) 46.2 
36 ชุดดินภูพาน (Pu) 44.4 
37 ชุดดินปกธงชัย (Ptc) 42.6 
38 ชุดดินยางตลาด (Yl) 41.1 
39 ชุดดินละหานทราย (Lah) 38.5 
40 ชุดดินชุมพวง (Cpg) 38.2 
41 ชุดดินสีทน (St) 37.8 
42 ชุดดินพล (Pho) 37.3 
43 ชุดดินหนองบุนนาก (Nbn) 35.3 
44 ชุดดินคําบง (Kg) 33.2 
45 ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 32.7 
46 ชุดดินนํ้าพอง (Ng) 32.4 
47 ชุดดินรอยเอ็ด (Re) 27.5 
48 ชุดดินมหาสารคาม (Msk) 25.6 
49 ชุดดินชํานิ (Cni) 25.3 
50 ชุดดินอน (On)* 23.2 
51 ชุดดินสีคิ้ว (Si) 8.8 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2561 

* หมายเหตุ ชุดดินอน (On) ไมไดศึกษาปริมาณการสะสมอินทรียคารบอนในดิน  

ที่ระดับความลึกดิน 30-100 ซม. 

 ชุดดินทาลี่ (Tl) ไมไดศึกษาปริมาณการสะสมอินทรียคารบอนในดิน  

ที่ระดับความลึกดิน 50-100 ซม. 

 ชุดดินวังนํ้าเขียว (Wk)  ไมไดศึกษาปริมาณการสะสมอินทรียคารบอนในดิน  

ที่ระดับความลึกดิน 50-100 ซม. 

นอกเหนือจากขนาดอนุภาคดินที่สงผลตอปริมาณอินทรียคารบอนแตกตางกันแลว การใชประโยชน

ที่ดินที่แตกตางกัน เชน การปลูกขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ยูคาลิปตัส และพ้ืนที่ปาไม สงผลให

ปริมาณอินทรียคารบอนในดินช้ันบน (ระดับความลึกดิน 30เซนติเมตร) แตกตางกันดวยเชนกัน เน่ืองจาก

ปริมาณมวลชีวภาพแตกตางกันตามลักษณะและชนิดพืชที่ปลูก ทําใหความสามารถในการสะสมอินทรีย

คารบอนในดินแตกตางกันเมื่อเศษซากพืชรวงสูดิน โดยผลการศึกษาสํารวจและศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน 
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(2561) พบวาการปลูกขาวโพดสงผลใหมีปริมาณคารบอนในดินสูงสุด (รอยละ 0.98) รองลงมาคือ ยูคาลิปตัส 

(รอยละ 48) ออย มันสําปะหลัง และพลวง โดยวัสดุอินทรียที่มีคารบอนสูงยอมสงผลใหดินมีปริมาณอินทรีย

คารบอนสูงดวย (ตารางที่ 3.3) ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการประเมินปริมาณคารบอนในดินที่

สัมพันธกับการใชประโยชนที่ดิน 

ตารางที่ 3.3 ปริมาณคารบอน ไนโตรเจน และอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจนของวัสดุอินทรีย 

เศษซากพืช /ใบไมรวง 
คารบอน  
(รอยละ) 

ไนโตรเจน  
(รอยละ( 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 

กลุมที่ไมใชพชืตระกูลถ่ัว 
ใบมันสําปะหลัง 41.1 1.3 32.3 
ใบยูคาลิปตัส 41.8 0.86 48.7 
ใบออย 45.2 0.54 96.9 
ฟางขาว 36.7 0.47 78.4 
ใบขาวโพด 45.0 0.55 83.0 
ใบพลวง 45.3 0.7 79.5 
ใบมะมวง 4.2 0.61 68.8 
ใบเต็ง 46.3 0.46 98.3 
ใบแดง 49.0 0.98 49.9 
ใบสะเดา 44.5 1.18 37.7 

กลุมพืชตระกูลถ่ัว 
ซากถั่วลิสง 38.8 2.38 17.1 
ใบมะขาม 42.7 1.36 31.5 
ใบจามจุรี 47.2 4.09 11.6 
ใบประดู 44.1 1.25 35.3 
ใบถั่วมะแฮะ 47.5 2.98 16.0 
ใบแคบาน 44.0 4.05 10.9 
ใบกระถินยักษ 46.2 3.07 15.1 
ใบครามขน 46.1 0.43 10.6 

ที่มา : รายงานผลการศึกษาการสํารวจและศึกษาปริมาณคารบอนในดิน :ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน (กรมพัฒนาที่ดิน ,2561) 

การกักเก็บคารบอนในดินผานกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกหญาแฝก การลดการเผาเศษซากพืช การ

ทําแผนที่คารบอนในดิน ลวนแตเปนการเพ่ิมศักยภาพในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนหน่ึงในกาซ

เรือนกระจกที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน อีกทั้งยังเปนการชดเชยคารบอน (Carbon offset)  และทําใหได

คารบอนเครดิต (Carbon credit) อีกดวย 
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3.4 การปลูกขาวโดยใชวิธีเปยกสลบัแหง 

โดยปกติ เกษตรกรบางสวนนิยมขังนํ้าใหทวมสูงในพ้ืนที่นาขาวตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เพ่ือปองกัน

วัชพืช สงผลใหมีการปลอยกาซมีเทนสูช้ันบรรยากาศ  ขอมูลจากรายงานผลการวิจัยโครงการ Interregional 

Research on Methane Emission Rice Field ของ IRRI ในป 2000 ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง 5 ประเทศ 

ไดแก ประเทศไทย จีน อินเดีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย พบวานาขาวชลประทานที่มีนํ้าขังตลอดเวลา มี

อัตราการปลอยกาซมีเทนสูงสุดประมาณ 500 กิโลกรัม/ตร.ม./วัน  นาขาวนํ้าลึกมีการปลดปลอยกาซมีเทนใน

อัตรา 100 กิโลกรัม/ตร.ม./วัน เพราะมีนํ้าขังเปนเวลานาน สวนขาวนานํ้าฝนมีอัตราการปลดปลอยกาซมีเทน

ตํ่าสุด ประมาณ 50 กิโลกรัม/ตร.ม./วัน เน่ืองจากมีชวงเวลานํ้าขังในนาสั้นกวานาชลประทาน อาจมีการขาด

นํ้าบางระยะ ขึ้นอยูกับปริมาณฝนในแตละพ้ืนที่ 

อยางไรก็ตาม ขาวเปนพืชที่ไมตองการนํ้าขังในแปลงนาตลอดทั้งฤดู โดยในชวงปกดําขาว ความ

ตองการนํ้าอยูที่ระดับประมาณ 5 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน เพ่ือพยุงตนขาวใหต้ังตรง ไมโอนเอนตามกระแสลม 

และเพ่ือปองกันสัตวในนาไมใหกัดกินยอดขาว หลังจากขาวฟนตัวแลว ไมจําเปนตองขังนํ้าไวตลอดชวงการ

เพาะปลูก  ดังน้ัน จึงมีแนวคิดที่จะนําวิธีการทํานาแบบเปยกสลับแหงเพ่ือจัดการนํ้าใหเหมาะสมกับความ

ตองการของขาวในแตละชวงเวลา โดยการปลอยขาวใหขาดนํ้าในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือเปนการเติมออกซิเจน

ใหรากขาวไดหายใจและมีสภาพที่แข็งแรงอยูเสมอ สงผลใหขาวสามารถแตกใบใหมครอบคลุมพ้ืนที่นาทั้งหมด 

ทําใหสามารถชวยปองกันวัชพืช ชวยรักษาการระเหยของนํ้าในนา อีกทั้งชวยปองกันตนขาวหักลม โดยเฉพาะ

การหักลมกอนขาวออกรวงในชวงการเปลี่ยนฤดูการเขาสูฤดูหนาว ซึ่งทําใหไดผลผลิตลดลงรอยละ  

50-60 (สาวิตร มีจุย  2553)  

กรมการขาวมีโครงการสงเสริมการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหงในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง การรณรงคการใชนํ้าแบบ

เปยกสลับแหง การแจกจายคูมือและแผนพับการใชนํ้าแบบเปยกสลับแหงในนาขาว ซึ่งอยูระหวางการดําเนิน

โครงการ นอกจากน้ี ยังมีโครงการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากนาขาวในประเทศไทย ( Thai Rice 

NAMA ) ซึ่งเปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวางกรมการขาวกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ

ของเยอรมัน (GIZ)  ในพ้ืนที่นํารองเขตชลประทานภาคกลาง 6 จังหวัด ไดแก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี สิงหบุรี อางทองและสุพรรณบุรี โดยสงเสริมใหเกษตรกรนําเทคโนโลยีทีช่วยลดการปลอยกาซเรือน

กระจกมาใชรวมกับการทํานาแบบเปยกสลับแหง เชน การปรับระดับพ้ืนที่ดวยเลเซอร การจัดการปุย  

การจดัการตอซังและฟาง การเลือกพันธุขาวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนสาํหรับเกษตรกร

และเช่ือมโยงกับสินเช่ือสีเขียวของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  การเช่ือมโยง 

ตลาดขาว เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนรวม (Co-benefit) ระหวางเกษตรกรจากการทํานาแบบ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการผลิตขาวที่ไดมาตรฐาน  
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หากพิจารณาการนําเทคนิคการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหงไปใชปฏิบัติในพ้ืนที่จริง พบวาสําหรับ

กลุมเกษตรกรบานเขาพญาปราบ ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การทํานาแบบเปยกสลับ

แหงสามารถลดปริมาณการใชนํ้าเฉลี่ย รอยละ 15 – 30 ตอไร ทําใหตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงในการสูบนํ้าเขา

นาตอไรลดลง รอยละ 30 และเมื่อไมมีนํ้าขังในนาตลอดเวลาสงผลใหปญหาโรคและแมลงลดลง  ทําใหการใช

สารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงตอไรลดลง รอยละ 30-50 ตนทุนการผลิตตอตันลดลงรอยละ 20  ขณะที่

ผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 15  

หากประเทศไทยสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกขาวแบบเปยกสลับแหงเปนรอยละ 70 ของพ้ืนที่ชลประทาน

ทั้งหมด โดยมีอัตราการเพ่ิมพ้ืนที่การจัดการรอยละ 1.75 ตอป ภายใน 39 ป จะทําใหประเทศไทยสามารถลด

การปลอยกาซมีเทนลดลงรอยละ 30-40 (บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 2553) ดังน้ันการ

ทํานาแบบเปยกสลับแหงจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตร ซึ่งไม

สงผลกระทบตอผลผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังชวยลดตนทุนการผลิต และชวยใหเกษตรกรสามารถปลูกขาว

ในภาวะที่มีปริมาณนํ้าชลประทานไมเพียงพอได 

3.5 การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการหมักในลําไสของสัตว 

กาซมีเทนเปนหน่ึงในกาซเรือนกระจกที่สําคัญ เน่ืองจากกาซมีเทนมีศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะ

โลกรอน (global warming potential) 28–36 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด กลาวคือ กาซมีเทน 1 ตัน 

สามารถกักเก็บพลังงานได 28-36 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด 1 ตัน อีกทั้งสามารถกักเก็บความรอน 

ในระยะเวลา 20 ปไดมากกวากาซคารบอนไดออกไซด ถึง 84 เทา โดยกิจกรรมหลักในภาคเกษตรที่กอใหเกิด

กาซมีเทน ไดแก การปลูกขาว การเผาไหมของชีวมวลและมูลสัตว และการเลี้ยงปศุสัตว  

หากพิจารณาเกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว จากสถิติการเลี้ยงปศุสัตวทั่วโลก พบวามีการปลอยกาซมีเทน

ในปริมาณ 85 ลานตันตอป หรือประมาณรอยละ 30 ของการปลอยกาซมีเทนทั้งหมด ดังน้ัน การที่ภาค 

ปศุสัตวมีการขยายตัวอยางรวดเร็วสืบเน่ืองจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตวในลักษณะของ

ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญอาจสงผลใหปริมาณกาซมีเทนเพ่ิมขึ้น ถึงแมวาปจจุบันจะมีการพัฒนาของ

เทคโนโลยีการใหอาหารสัตว ซึ่งชวยลดการปลอยกาซมีเทนจากกระบวนการหมักในลําไสของสัตว แตวิธีการ

ดังกลาวเปนการแกปญหาในระยะสั้นเทาน้ัน จําเปนจะตองมีแนวทางอ่ืน ๆ รวมดวย  

สัตวเคี้ยวเอ้ือง (Ruminants) คือ สัตวกินพืชที่มีกระเพาะพิเศษ เรียกวารูเมน (rumen) โดยการยอย

อาหารในรูเมนผานกระบวนการหมัก (Enteric fermentation) เช้ือจุลินทรียที่อาศัยอยูในรูเมนจะทําการยอย

สลายคารโบไฮเดรตเพ่ือไปใชในการดําเนินชีวิตของสัตวและจะปลอยกาซมีเทนออกมาเปนของเสีย ตัวอยาง

ของสัตวเคี้ยวเอ้ือง ไดแก โค กระบือ แกะ แพะ และ อูฐ ซึ่งสัตวเคี้ยวเอ้ืองเหลาน้ีจะปลอยกาซมีเทนใน

ปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับสัตวชนิดอ่ืนที่ไมมีกระเพาะรูเมน เชน สุกร และ มา เปนตน 
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เกษตรกรสวนใหญในประเทศพัฒนาแลวจะทําปศุสัตวเชิงพาณิชย (Commercialized livestock 

production) เชน การเลี้ยงโคเน้ือในทวีปอเมริกาเหนือมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูง เน่ืองจากเกษตรกรเลี้ยง

โคเน้ือในคอกควบคูกับการใหอาหารสัตวที่มีคุณภาพสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา 

ซึ่งนิยมเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอ้ืองโดยปลอยใหกินหญาตามอัตภาพ จะเห็นไดวาการปลอยกาซมีเทนจากสัตวเคี้ยว

เอ้ืองของประเทศพัฒนาแลวสูงกวาประเทศกําลังพัฒนาอยางมาก แตในระยะหลัง ประเทศกําลังพัฒนาก็มี

แนวโนมการปลอยกาซมีเทนสูงขึ้น สืบเน่ืองจากการขยายตัวของการทําปศุสัตวเชิงพาณิชยที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ตารางที่ 3.4 แสดงขอมูลจํานวนสัตวเคี้ยวเอ้ืองในประเทศไทยในป 2558 ซึ่งจัดทําโดย กองแผนงาน กรม

ปศุสัตว พบวา โคเน้ือเปนสัตวเคี้ยวเอ้ืองที่ถูกเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย และมีการปลอยกาซมีเทน 

สูงกวาสุกร นอกจากน้ี กรมปศุสัตวมีการศึกษาแนวทางการลดการปลอยกาซมีเทนในสัตวเคี้ยวเอ้ือง ไดแก 

การเพ่ิมสัดสวนของอาหารขนตออาหารหยาบใหมากขึ้น ปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารสัตว ใหมีสัดสวนแปง

เพ่ิมขึ้น การใชสารอินทรีย การควบคุมดวยเทคโนโลยีชีวภาพ โปรไบโอติก และ การฉีดวัคซีนเพ่ือสราง

ภูมิคุมกันจาก Methanogens อยางไรก็ตาม แนวทางเหลาน้ียังมีขอจํากัดในการนําไปประยุกตใชจริง 

นอกจากน้ี งานวิจัยและการดําเนินโครงการที่มุงเนนการลดการปลอยกาซมีเทนจากการหมักในลําไสของสัตว

มีนอยมาก ตัวอยางโครงการที่มีการดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก โครงการเพ่ิมผลผลิตในการเลี้ยงและลด

การสูญเสียพลังงานในการเลี้ยงโคนมในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหาร

สัตว และโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารสัตวและมีการพัฒนา

เครื่องสับหญาเลี้ยงแพะเพราะการทีห่ญามีขนาดเล็กลงจะชวยใหสัตวสามารถยอยหญาไดงายขึ้น 

ตารางที่ 3.4 ขอมูลสถิติจํานวนปศสุัตวไทยใน ป 2558  

ชนิดสัตว จํานวน  )ตัว(  การปลอยกาซเรืองกระจก )กิโลกรัม/ ตัว /ป(  

โคเน้ือ 4,407,108 44* 

โคนม 509,524 56 * 

กระบือ 888,431 55 ** 

แพะ 539,583 5** 

แกะ 49,448 5** 

สุกร 9,886,897 1** 

ไก 418,330,613 ไมมีขอมูล 

ที่มา: IPCC (2544) และกองแผนงาน กรมปศุสัตว 
หมายเหตุ *   เปนขอมูลโดยรวมของทวีปเอเชีย  
 **  เปนขอมูลโดยรวมของประเทศที่กําลังพัฒนา  
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3.6 การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดมีการจัดทํารายงานดุลยภาพ

พลังงานของประเทศไทย สําหรับป 2560 (Energy Balance of Thailand) และจัดทําขอมูลกาซชีวภาพ

(ตารางที่ 3.5) จากขอมูลดังกลาวพบวาสําหรับภาคเกษตรของไทย กาซชีวภาพ ชีวมวล และ เช้ือเพลิงชีวภาพ 

เปนพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตไดในปริมาณที่มาก  

ตารางที่ 3.5 ดุลยภาพพลงังานประเภทกาซชวีภาพของประเทศไทย ในป 2560 

ดุลยภาพพลงังานประเภทกาซชีวภาพ 
ของประเทศไทยใน ป 2560 

ศักยภาพพลังงาน  
(ktoe) 

การจัดหาพลังงานขั้นตน 894 

การผลิตพลังงานขั้นตนภายในประเทศ 894 

การใชพลังงานขั้นสุดทาย 634 ktoe หรอื 

รอยละ 8.7 ของพลังงานทดแทนทั้งหมด 

การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต 634 

การใชพลังงานเปนเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา
เขาระบบ 

260 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2560) 

กาซชีวภาพ (biogas) คือกาซที่ถูกผลิตจากการหมักและการยอยสลายของสารอินทรีย (Organic 

matter) ในนํ้าเสีย ผานกระบวนการหมักแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic respiration) และเช้ือจุลินทรีย  

โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก เทคโนโลยีและการออกแบบบอหมัก ขนาดและ

สมรรถภาพของบอหมัก ปริมาณและองคประกอบของนํ้าเสีย รวมถึงอุณหภูมิ รูปที่ 3.5 แสดงเทคโนโลยีบอ

หมักกาซชีวภาพซึ่งผลิตขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีองคประกอบของกาซชีวภาพ ดังน้ี กาซมีเทน กาซ

คารบอนไดออกไซด และกาซอ่ืนๆ ในอัตราสวน 65:33:2 ซึ่งกาซมีเทนถูกนําไปใชเปนพลังงานทดแทน นํ้าเสีย

ถูกนําไปใชหมักเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ ไดแก นํ้าเสียจากมูลสัตว นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เศษขยะ

อินทรีย รวมถึงชีวมวลจากพืช โดยจากการศึกษาจะพบวา กาซชีวภาพจํานวน 1 ลูกบาศกเมตร สามารถใช

ทดแทนกาซหุงตมไดประมาณ 0.46 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเทากับนํ้ามันเบนซิน 0.67 ลิตร หรือนํ้ามันดีเซล 0.6 

ลิตร และ พลงังานไฟฟา 2 กิโลวัตต 
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การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเปนวิธีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญ เพราะนอกจาก

ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมแลว ยังสามารถสรางผลประโยชนรวม (Co-benefits) ทั้งทางดานสุขอนามัยของ

เกษตรกรผูทําปศุสัตวและประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ และทางดานเศรษฐกิจเน่ืองจากสรางรายไดเพ่ิมเติม

ใหกับเกษตรกร การใชกาซชีวภาพจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกกักเก็บไวในธรรมชาติอยูแลว  และ

ไมเพ่ิมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเหมือนการใชเช้ือเพลิงฟอสซลิ นอกจากน้ี การผลิตกาซ

ชีวภาพจากมูลสัตวยังชวยจัดการกลิ่นจากมูลสัตว อีกทั้งปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรค และปญหา

มลพิษทางนํ้าที่เกิดจากการทิ้งมูลสัตวลงสูแหลงนํ้า นอกจากน้ี การผลิตกาซชีวภาพยังชวยลดคาใชจายของ

เกษตรกร เชน ลดตนทุนคาไฟฟาและคาปุย เพราะกากเหลือจากกระบวนการหมักสามารถนําไปใชผลิตปุย

อินทรียคุณภาพดีได  

  

  

รูปที่ 3.5 เทคโนโลยีบอหมักกาซชีวภาพ 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม สืบคนขอมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2561 

สําหรับโครงการที่เกี่ยวของกับการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวที่ดําเนินการโดย ชุมชน ไดแก 

โครงการของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง ซึ่งมีการเลี้ยงชางจํานวน 47 เชือก และสามารถเก็บมูลชาง

ไดวันละ 1,500 – 2,000 กิโลกรัม ทางศูนยฯ ไดมีการติดต้ังบอหมักกาซชีวภาพจากมูลชางโดยไดรับการ

สนับสนุนจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งทําใหสามารถผลิตกาซชีวภาพไดวันละ 

75 - 100 ลกูบาศกเมตร สําหรับนําไปใชหุงตม และและผลิตกระแสไฟฟา โครงการน้ีชวยแกไขปญหามูลชาง

ที่มีจํานวนมาก ปองกันไมใหรั่วไหลลงสูแมนํ้า ลําธาร โครงการบอกาซชีวภาพที่สําคัญอีกโครงการหน่ึงมีการ

ดําเนินการที่หมูบานทับไฮ จังหวัดอุดรธานี โดยโครงการดังกลาวพัฒนาขึ้นโดยคนในชุมชนเน่ืองจากประสบ
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ปญหากลิ่นเหม็นและมลพิษทางนํ้าจากมูลสุกร ชุมชนบานทับไฮไดไปศึกษาดูงานและเริ่มดําเนินโครงการในป 

2554 ตอมาในป 2559 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด ไดใหเงินสนับสนุนแกชุมชนทุกป 

สงผลใหโครงการสามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว โดยภายในป 2560 หมูบานทับไฮไดมีการติดต้ังบอกาซ

ชีวภาพจํานวน 60 บอ และกลายเปนชุมชนตนแบบดานการผลิตกาซชีวภาพใหกับชุมชนใกลเคียง โครงการ

ดังกลาวสามารถชวยลดรายจายของชาวบานไดเดือนละ 300 - 400 บาทตอครัวเรือน สวนกากของเหลือจาก

บอหมักไดถูกนําไปทําปุยอินทรียซึ่งชวยลดรายจายไดเดือนละ 300 บาท 

3.7 ชีวมวล และ เชื้อเพลิงชวีภาพจากวสัดุเหลือใชทางการเกษตร 

ชีวมวล (biomass) คืออินทรียวัตถุจากพืชหรือสัตว โดยทั่วไปพืชจะกักเก็บพลังงานแสงอาทิตยผาน

กระบวนการสังเคราะหแสงและแปรสภาพกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศใหเปนสวนประกอบที่พืชใชใน

การเจริญเติบโต ชีวมวลจากพืชสามารถนําไปผลิตเปนเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ทั้งในรูปแบบของแข็งและ

ของเหลวเพ่ือทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล แหลงที่มาสําคัญของชีวมวลพืชคือ จากการเพาะปลูกพืช 

เพ่ือนํามาผลิตเปนเช้ือเพลิงชีวภาพ และเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  

การเพาะปลูกพืชเพ่ือนํามาผลิตเปนเช้ือเพลิงชีวภาพมีขอจํากัดดังน้ี การปลูกพืชแบบไมย่ังยืน การใช

นํ้าอยางไมมีประสิทธิภาพ ผลกระทบตอระบบนิเวศ และผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและราคาอาหาร 

สําหรับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยสุทธิที่

อาจเพ่ิมขึ้นจากการทําเกษตร ตัวอยางของปจจัยที่ตองคํานึงถึง ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่ (Land 

use change) เชน การแพวถางปาเพ่ือทําการเพาะปลูกซึ่งอาจจะปลอยกาซเรือนกระจกสูงกวาการปลอย

พ้ืนที่ปาน้ันไวเฉยๆ การใชพลังงานในการทําเกษตรแบบไมย่ังยืนและไมมีประสิทธิภาพ หากไมมีการศึกษา 

ตรวจสอบ และคํานึงถึงขอพึงระวังตางๆ เหลาน้ี การใชเช้ือเพลิงชีวภาพอาจจะปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิใน

ปริมาณที่มากกวาเช้ือเพลิงฟอสซิลก็ได 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของชีวมวลแตละชนิดที่ใชในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ องคกรระหวาง

ประเทศ เชน FAO และ European Commission ไดมีการจัดทําเกณฑการใหคะแนนความย่ังยืน  

ซึ่งครอบคลุมดานระบบนิเวศ ความเช่ียวชาญทางดานเทคนิค  เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรน้ันไดรับคะแนนการประเมินสูง ประเทศไทยไดมีการสงเสริมใหภาคสวนตางๆ ผลิตเช้ือเพลิง

ชีวภาพจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  อาทิ แกลบ ฟางขาว ชานออย เปลือกมันสําปะหลังและซังขาวโพด 

จากขอมูลวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของประเทศไทยในป 2552 ซึ่งจัดทําโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ตารางที่ 3.6)  พบวาประเทศไทยมีอัตราการผลิตวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรอยูที่ประมาณ 61 ลานตันตอป  หน่ึงในโครงการที่สงเสริมการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรคือ โครงการพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบจากเปลือกและซังขาวโพดสําหรับอุตสาหกรรม
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บทที่ 3 

แนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรในบริบทของประเทศไทย 

 

พลังงานโดยกรมวิชาการเกษตร โดยโครงการดังกลาวมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาเครื่องจักรสําหรับใชแปรรูปวัสดุ

เหลือใชจากขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเปนพลังงานทดแทน นอกจากน้ี โครงการดังกลาวยังศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการวัตถุดิบและมลภาวะทางอากาศ รวมถึงแนวทางในการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย 

ตารางที่ 3.6 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของประเทศไทยป 2552 

ชนิดพชืเกษตร 
ผลผลิต 

)ตัน(  
ชีวมวลเหลือใช
ทางการเกษตร 

ปริมาณวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร 

)ตัน(  

ศักยภาพ
พลังงาน 

(พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ, ktoe) 

ออย 66,816,446 
ยอดและใบ 13,439,727.21 5,532.52 
ชานออย 4,190,794.31 1,428.54 

ขาว 31,508,364 
ฟางขาว 25,646,547.96 6,216.73 
แกลบ 3,510,598.90 1,185.87 

มันสําปะหลัง 30,088,025 
ลําตน 2,439,236.19 1,063.60 
เหงา 1,834,466.88 799.89 

ปาลมนํ้ามัน 8,162,379 

กาน 2,203,740.00 516.62 
ทะลายเปลา 1,024,868.34 433.29 
ใย 162,970.06 67.97 
กะลา 38,959.04 17.02 

ขาวโพด 4,616,119 
ลําตน 2,758,777.36 1,178.11 
ซัง 584,539.15 249.62 

อ่ืนๆ 4,661,740 อ่ืนๆ 1,704,679.80 651.48 
รวม 145,853,073 รวม 59,539,905.20 11,938.67 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน สืบคนขอมูล  

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2561 
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บทที่ 4 

มาตรการในการสงเสริมการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรในบรบิทของประเทศไทย 

การศึกษาในบทน้ีเนนนําเสนอมาตรการที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 

(SCP) ในภาคการเกษตร โดยโครงการวิจัยน้ีกําหนดขอบเขตการศึกษาไวที่พืชและปศุสัตวเทาน้ัน ไมได

ครอบคลุมถึงการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า นอกจากน้ี การวิเคราะหมาตรการที่ใชในการสงเสริมให

มีการปรับเปลี่ยนมาทําการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืนจะยึดตามหวงโซอุปทาน (Supply Chain) สําหรับ

สินคาเกษตร รายละเอียดของแตละมาตรการที่เสนอแนะมีดังน้ี 

4.1 มาตรการสงเสริมการผลิตและการบรโิภคพชือยางยั่งยืน 

สําหรับหวงโซอุปทานสินคาเกษตรประเภทพืชน้ัน ประกอบดวย ปจจัยการผลิตและทรัพยากร 

กระบวนการผลิตและแปรรูปสินคา การกระจายและขนสงสินคา การตลาดและการบริโภคสินคา รูปที่ 4.1 

แสดงหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรประเภทพืช การศึกษาน้ีเริ่มจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในแตละ

สวนของหวงโซอุปทาน หลังจากน้ัน จึงเสนอแนะมาตรการตางๆ ทั้งมาตรการทางดานการเกษตร มาตรการ

ทางดานกฎหมาย รวมถึงมาตรการทางเศรษฐศาสตร เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว  

 

รูปที่ 4.1 หวงโซอุปทานสินคาเกษตรประเภทพืช 
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4.1.1 ปจจัยการผลติและทรพัยากร 

ในการผลิตสินคาเกษตรประเภทพืชน้ัน ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ประกอบดวย ที่ดิน ดิน นํ้า เงินทุน

และแรงงาน โดยปญหาและแนวทาง/มาตรการในการจัดการกับปญหาเก่ียวกับปจจัยการผลิตแตละประเภท

มีรายละเอียดดังน้ี 

4.1.1.1 ที่ดิน 

สําหรับดานที่ดิน เกษตรกรในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําเกษตรในพ้ืนที่ตนนํ้าในช้ันคณุภาพ

ลุมนํ้า ช้ันที่ 1 และ 2 ซึ่งไมอนุญาตใหนําไปใชประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น ขาดสิทธิทํากิน ไมมีอาชีพทางเลือก  

อีกทั้งการทําการเกษตรในอดีตไมคอยจะไดผลดีนักเน่ืองจากขาดนํ้าเพราะสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันไม

สามารถกักเก็บนํ้าไวใชทําการเกษตรได สงผลใหเกษตรกรในพ้ืนที่เหลาน้ีไมสามารถทําการเกษตรตลอด

ฤดูกาล นอกจากน้ี ยังไมสามารถพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน ทั้งระบบชลประทาน ไฟฟา 

ถนน ฯลฯ ในพ้ืนที่ไดพราะติดขัดการเปนพ้ืนที่ปาตามกฎหมายปาไม จึงสงผลใหเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกลาวมี

คุณภาพชีวิตที่ไมดีนัก ในเวลาตอมา เมื่อประชากรมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น วิถีชีวิตและการผลิตในชุมชนทองถิ่น

เปลี่ยนไปพ่ึงพากลไกการตลาดมากกวาพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ ตนเองและชุมชน กอปรกับการเขามา

สงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในทางตรงและทางออมแกเกษตรกร สงผลให

เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชเชิงเด่ียวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวมากขึ้น เน่ืองจากขาวโพดเลี้ยงสัตวตอบ

โจทยเกษตรกรในยุคน้ีในเรื่อง “ความไมซับซอน ใชเวลานอย และไดเงินเปนกอบเปนกํา” ไดเปนอยางดี อีก

ทั้งการปลูกขาวโพดอาศัยนํ้าฝนจึงกลายเปนทางออกใหเกษตรกรที่อยูบนดอยที่ยากจน อยางไรก็ดี การปลูก

พืชเชิงเด่ียวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวตองใชพ้ืนที่จํานวนมาก สงผลใหมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมขึ้น มีการ

เผาปรับพ้ืนที่มากขึ้นตามไปดวย สงผลกระทบเปนวงกวาง  

การศึกษาน้ีเสนอใหนํามาตรการทางดานกฎหมายมาใชในการจัดการปญหาดานที่ดินทํากิน รัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 ใหมีคณะกรรมการนโยบายที่ดิน

แหงชาติ (คทช.) ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ 

กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการที่ ดินและทรัพยากรที่ ดินอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ ซึ่งในเบ้ืองตนมุงเนนดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรมดวย 

“การจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธ์ิ” แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐเปนกลุม

หรือชุมชนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ คทช. กําหนด9

10 โดยระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 มีการ

กําหนดพ้ืนที่เปาหมายการจัดการที่ดินทํากินใหชุมชน10

11 จํานวนทั้งสิ้น 371 พ้ืนที่ ใน 66 จังหวัด โดยมีเน้ือที่

10 ท่ีมา http://www.dol.go.th/chainat/95/การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน.pdf  
11 ท่ีมา การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งท่ี 1/2561 
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รวมทั้งสิ้น 1,043,306 ไร ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนแลวจํานวน 80 พ้ืนที่ 43 จังหวัด เน้ือที่ 

247,629 ไร (คิดเปนรอยละ 21.51) จัดที่ดินใหแกประชาชนแลว จํานวน 132 พ้ืนที่ 54 จังหวัด เน้ือที่ 

254,013 ไร (คิดเปนรอยละ 35.58) มีประชาชนไดรับการจัดที่ดินแลว 36,179 ราย จํานวน 46,596 แปลง 

และดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแลวจํานวน 99 พ้ืนที่ 48 จังหวัด เน้ือที่ 331,411 ไร (คิดเปนรอยละ 

26.68) 

สําหรับการทําการเกษตรบนพ้ืนที่ลาดช้ัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ตนนํ้าในช้ันคุณภาพลุมนํ้า ช้ันที่ 1 และ 2 

มาตรการทางกฎหมายที่มีความสําคัญเรงดวนที่จะชวยปลดล็อกและเปนทางออกคือ เง่ือนไขทางขอกฎหมาย 

มาตรา 19 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งไดบัญญัติไววา “เพ่ือประโยชนในการควบคุม 

ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของ

กรมปาไมกระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได” การศึกษาน้ีสนับสนุนขอเสนอใหมีการแก

ขอกฎหมายดังกลาวใหชาวบานสามารถอยูรวมกับปาและขอใชพ้ืนที่ในเขตปาสงวนได โดยมีขอกําหนดวา

เปนการใชประโยชนที่ดินแบบ “แปลงรวม” ทําการเกษตรโดยปลูกพืชผสมผสาน อยางไผ กาแฟ รวมถึงมีการ

จัดการพ้ืนที่ใหเหมาะสมตามศาสตรพระราชา เชน การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนตน มาตรการ

น้ีจะชวยใหชาวบานสามารถทําการเกษตรโดยไมขัดกับกฎหมายและสรางรายได อีกทั้งมีสวนรวมในการฟนฟู

ปาใหมีความอุดมสมบูรณ อยางไรก็ดี หากมีการดําเนินการตามมาตรการขางตน ขอกังวลที่เกิดขึ้นคือเรื่อง

ตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพ้ืนที่ในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการทําเกษตรแบบ

อินทรียเน่ืองจากผลผลิตดังกลาวมีที่มาจากพ้ืนที่ซึ่งไมมีเอกสารสิทธ์ิ 

4.1.1.2 ทรัพยากรดิน 

ดินเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการเกษตร เน่ืองจากดินเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของพืช 

โดยทั่วไปดินที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช คือ ดินที่อุดมสมบูรณ มีแรธาตุอาหารที่จําเปน

สําหรับการเจริญเติบโตของพืช ขณะเดียวกันก็มีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับเปนที่ยึดเกาะของ 

รากพืช ชวยยึดลําตนใหแนน ไมใหลมเอียง และยังทําหนาที่เก็บกักนํ้าเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช ใหอากาศ

แกรากพืชเพ่ือการหายใจ 11

12 อยางไรก็ดี หากมีการใชประโยชนที่ดินติดตอกันเปนเวลานานและขาดการ

ปรับปรุงบํารุงดิน จะสงผลทําใหดินมีความอุดมสมบูรณลดลง ศักยภาพในการผลิตลดลงไมเอ้ืออํานวยตอผล

การผลิตทางการเกษตร เกิดความเสื่อมโทรมของดิน เน่ืองจากมีสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช สงผลใหสิ้นเปลืองตนทุนการเกษตรสูงขึ้น โดยไดปริมาณผลผลิตคงที่

หรือลดลง โดยสามารถจําแนกสาเหตุของการเกิดปญหาดินได 2 ประเภท ไดแก สภาพธรรมชาติ  

ซึ่งประกอบดวย วัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณที่ขึ้นปกคลุม และระยะเวลาที่เกิดดิน 

และการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม ไดแก การปลูกพืชโดยปราศจากการบํารุงรักษาดิน การปลูกพืช

12 ท่ีมา http://www.ldd.go.th/Web_Soil/Page_02.htm  
                                                 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

ชนิดเดียวกันติดตอกันเปนเวลานาน การทําลายปาเพ่ือการเกษตร การเผาปา หรือ ไรนา การใชสารเคมีทาง

การเกษตรในปริมาณที่มาจนเกิดผลตกคางในดิน การใชเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ เปนตัวเรงทําให

ดินเกิดการเสื่อมโรม เกิดการสะสมธาตุอาหาร สารเคมีชนิดตางๆ จนเปนพิษตอพืช โครงสรางดินอัดแนนทึบ 

เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืช ตัวอยางปญหาของดินที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ ไดแก ดินเปรี้ยว ดิน

เค็ม ดินทรายและดินต้ืน เปนตน ในขณะที่ตัวอยางปญหาของดินที่เกิดจากการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดิน

ดาน ดินปนเปอน ดินเหมืองแรราง และดินในพ้ืนที่นากุงราง เปนตน การศึกษาน้ีรวบรวมสถานภาพความ

อุดมสมบูรณของดินในแตละภูมิภาคของประเทศไทย (ตารางที่ 4.1) 

ตารางที่ 4.1 สถานภาพความอุดมสมบูรณของดินในแตละภูมิภาคของประเทศไทย 

ภูมิภาค สถานภาพความอุดมสมบูรณของดิน 

ภาคเหนือ ความอุดมสมบูรณของดินสวนใหญในพ้ืนที่ภาคเหนือถูกจัดอยูในระดับ
ปานกลางคิดเปนรอยละ 70.43 ของจํานวนขอมูลทั้งหมดในภาค 
รองลงมาคือพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณระดับตํ่ารอยละ 25.10 และ 
มีบางพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณในระดับสูงรอยละ 4.47 

ภาคกลาง มีสัดสวนของดินที่มีความอุดมสมบูรณในระดับตํ่านอยที่สุดเมื่อเทียบ
กับภาคอ่ืน ๆ เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม วัตถุตน
กําเนิดดินสวนใหญเปนพวกตะกอนนํ้าพัดพา ดินในแถบพ้ืนที่ภาคกลาง
จึงมีระดับความอุดมสมบูรณสูงซึ่งมีศักยภาพทางการเกษตรสูงใน
ระดับสูงคอนขางสูงดวย ประกอบกับพ้ืนที่การเกษตรสวนใหญอยู
ภายใตระบบชลประทานการใชประโยชนที่ ดินจึงมีประสิทธิภาพ
มากกวาภาคอ่ืนๆ แมวาจะมีปญหาเรื่องดินเปรี้ยวอยูบาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความอุดมสมบูรณของดินสวนใหญอยูในระดับตํ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากดิน
สวนใหญเปนดินทรายที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินทรายทําใหดิน
มีปริมาณของอนุภาคทรายสูง มีปริมาณอนุภาคดินเหนียว (clay 
particle) และอินทรียวัตถุในดิน (soil organic) ตํ่า นอกจากน้ี พบวา
กิจกรรมของมนุษยก็สงผลตอระดับความอุดมสมบูรณของดิน เชน การ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากระบบนิเวศนปาไมมาเพ่ือทําการเกษตร 
โดยเฉพาะระบบการเกษตรเชิงเด่ียวซึ่งเปนระบบที่ขาดการปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณของดิน ทําใหปริมาณธาตุอาหารขาดความสมดุล 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกมคีวามอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับปานกลางคิดเปน
รอยละ 47.95 และความอุดมสมบูรณในระดับสูงรอยละ 4.40 และ
ความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับตํ่าคิดเปนรอยละ 47.66 โดยสวน
หน่ึงเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าเน่ืองจากเปนดินทราย ที่เกิดจาก
การสลายตัวของหินทราย 
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ภูมิภาค สถานภาพความอุดมสมบูรณของดิน 

ภาคใต พ้ืนที่สวนใหญของภาคใตมีความอุดมสมบูรณในระดับตํ่า เน่ืองจาก
ภาคใตมีฝนตกชุกมากเกือบตลอดทั้งป ดังน้ัน กระบวนการสลายตัวผุ
พัง (weathering process) ของวัตถุตนกําเนิดจึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
และมีการชะลางสูงทําใหแรธาตุในดินสลายตัวและแปรสภาพเปนแร
ดินเหนียวจําพวกเคโอลิไนท (kaolinite) ที่มีธาตุอาหารพืชนอย และ
ธาตุอาหารถูกชะลางออกไปจากดินตลอดเวลาเมื่อฝนซึมลงสูดิน โดย
พบวา ความอุดมสมบูรณของดินสวนใหญอยูในระดับตํ่าคิดเปนรอยละ 
67.28 ของจํานวนขอมูลทั้งหมดในภาค และมีพ้ืนที่บางสวนเปนดินที่
ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง และระดับสูงคิดเปนรอยละ 
32.09 และ รอยละ 0.63 ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนบริเวณพ้ืนที่ลุม
นํ้าทําใหมีวัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนลํานํ้า 

ที่มา ขอมูลการจัดการดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

การศึกษาน้ีเลือกปญหาเกี่ยวกับดินบางสวนขึ้นมาทําการวิเคราะหพรอมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางที่ใชในการจัดการกับปญหาดังกลาว ไดแก ปญหาดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย ดินเค็ม ดินทราย ดินต้ืน 

ดินในพ้ืนที่ลาดชัน ดินดานและดินปนเปอน ตารางที่ 4.2 สรุปปญหาดินและแนวทางในการจัดการปญหา 

ตารางที่ 4.2 สถานการณปญหาดินและแนวทางในการจัดการปญหา 

ปญหาดิน การกระจายตัวของปญหา แนวทางในการจัดการปญหา 

ดินเปรี้ยวจัด ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทย มีเน้ือที่
รวมประมาณ 5,565,347 ไร แบง
ออกเปนภาคตาง ๆ ไดแก  
ภาคกลาง 3,185,877 ไร  
ภาคตะวันออก 888,934 ไร และ
ภาคใต 1,490,536 ไร 

• ใสวัสดุปูนปรับปรุงดิน ลดความเปนกรด

จัดของดิน ดินมี pH สูงขึ้น  

• ปลูกพืชปุยสดตระกูลถั่วบํารุงดิน เชน 

โสนอัฟริกัน ถัว่พุม ถั่วพรา หรือปอเทือง 

• เพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชที่ปลูก 

• การจัดการนํ้าโดยพยายามระบายนํ้า

ออกจากพ้ืนที่เปนครั้งคราว ชวยลางกรด

และสารพิษออกจากดิน  

ดินอินทรีย ปญหาดินอินทรียพบมากในบริเวณ
ที่ลุมนํ้าขังชายฝงทะเลของภาคใต
และภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 
344,283 ไร  

• ใชวัสดุปูน เชน ปูนโดโลไมท หินปูนฝุน 

เพ่ือเพ่ิมคา pH  

• เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินโดยการให

ปุยและธาตุอาหาร   
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ปญหาดิน การกระจายตัวของปญหา แนวทางในการจัดการปญหา 

ดินเค็ม ปญหาดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม
พ้ืนที่รวมทั้งสิน้ 11,506,882 ลาน
ไร สําหรับภาคกลาง มีพ้ืนที่ซึง่
ประสบปญหาดินเค็ม 54,644 
ไร  และพ้ืนที่ชายทะเล มีพ้ืนที่ 
1,955,131 ไร ที่ประสบปญหา 
ดินเค็ม  

• การปองกันการแพรกระจายดินเค็ม 

ควบคุมไมใหเกิดพ้ืนที่ดินเค็มเพ่ิมขึ้น 

หรือมีความรุนแรงมากขึ้น โดยพิจารณา

จากสาเหตุการเกิดดินเค็มในแตละพ้ืนที่ 

• การเพ่ิมผลผลติพืชในพ้ืนที่ดินเค็มนอย-

เค็มปานกลาง โดยใชเทคนิคการ

ปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ

แกดิน การใชพันธุพืชทนเค็ม การเขต

กรรมที่เหมาะสม  

• การใชวิธีการทางวิศวกรรมในการชะลาง

เกลือออกจากบริเวณรากพืช และวิธีการ

จัดการทางพืชเพ่ือลดระดับความเค็มใน

ดินซึ่งไมสามารถปลูกพืชได 

• การฟนฟูสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ดินเค็ม

จัด ดวยการปลูกหญาที่ชอบเกลือและ

ตนไมทนเค็มจดั พืชเหลาน้ีมี

ความสามารถพิเศษปรับตัวเจริญเติบโต

ปกคลุมพ้ืนที่วางเปลามีคราบเกลือได 

และยังใชประโยชนเปนหญาเลี้ยงสัตว

และเปนฟนได และทําใหสภาพแวดลอม

ดีขึ้น 

• การสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกร

ในการดําเนินการ โดยควรมีการ

ฝกอบรมเกษตรกรใหมคีวามรูในเรื่อง

การจัดการดินเค็ม และเสริมสราง

ทัศนคติของเกษตรกรในการชวยกัน

ปองกันการแพรกระจาย และฟนฟูพ้ืน

ที่ดินเค็มอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปน

การชวยรักษาความสมดุลของ

สภาพแวดลอมในพ้ืนที่ดินเคม็  
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ปญหาดิน การกระจายตัวของปญหา แนวทางในการจัดการปญหา 

ดินทราย ดินทรายพบไดในทุกภาคของ
ประเทศ มีเน้ือที่รวมทั้งประเทศ 
11,756,733 ไร โดยพ้ืนที่ดินทราย
ในแตละภาคมดัีงน้ี 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8,534,794 ไร 

• ภาคกลาง 1,007,927 ไร 

• ภาคตะวันออก 996,237 ไร 

• ภาคใต 958,298 ไร แล 

• ภาคเหนือ 259,477 ไร 

• การปรับปรุงดินและเพ่ิมความอุดม

สมบูรณของดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุย

หมัก ปุยคอก หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว 

แลวไถกลบเปนปุยพืชสด เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร

พืชและความสามารถในการอุมนํ้าแกดิน

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินทํา

ใหดินมีการเกาะยึดตัวดีขึ้น 

• การอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม โดย

การปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกันการชะ

ลางพังทลายของดิน การใชวัสดุคลุมดิน

เพ่ือปองกันการระเหยของนํ้าและรักษา

ความช้ืนไวในดิน 

• การเลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม  

ปลูกพืชทนแลงหรือพืชที่ใชนํ้านอยมีอายุ

การเก็บเกี่ยวสั้น เชน ถั่วเขียว ขาวโพด

หวาน ขาวโพดฝกออน หรือการปลูกพืช

แบบหมุนเวียนไรนาสวนผสม 

• การจัดการนํ้าที่เหมาะสมเพ่ือใหการใช

นํ้าเปนไปอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ เชน การใชระบบนํ้าหยด 

เปนตน หรือขุดสระเพ่ือเก็บนํ้าไวใช

ในชวงที่พืชขาดนํ้า 

• การใชปุยเคมีในดินที่มีความอุดม

สมบูรณตํ่ามากและมีปริมาณธาตุอาหาร

พืชไมเพียงพอ ควรใชปุยเคมรีวมดวย

ตามความเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก

โดยใชปุยเคมีที่ละลายชาแบงใสครั้งละ

นอยๆ เปนระยะใสในขณะทีดิ่นมี

ความช้ืนเหมาะสมและควรใชรวมกับปุย

อินทรียหรือใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
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ปญหาดิน การกระจายตัวของปญหา แนวทางในการจัดการปญหา 

ดินต้ืน ดินต้ืนพบทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศ มีเน้ือที่ 46,090,109 ไร 
ทั่วประเทศ 

• เลือกชนิดพืชปลูกและมกีารจดัการ 

ที่เหมาะสม หากเปนพืชไรควรเลือกพืช 

ที่มีระบบรากต้ืน พืชทนแลงหรือปลูกพืช

แบบผสมผสาน สําหรับการปลูกไมผล 

ไมยืนตน ควรมีการจัดการเฉพาะหลุม 

ขุดหลุมปลูกใหกวางประมาณ 75x75x75 

เซนติเมตร นําหนาดินหรือดินจากที่อ่ืน

ผสมกับปุยคอกหรือปุยหมักรองกนหลุม 

• มีการกําหนดเขตกรรมที่เหมาะสม  

ไถพรวนดินใหนอยที่สุดเพ่ือปองกันการ

ชะลางพังทลายของดิน 

• เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินโดยใชปุย

อินทรีย ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก หรือ

ปลูกพืชตระกูลถั่วแลวไถกลบเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร

และนํ้าใหแกดินและใชปุยเคมีรวมดวย

ตามความเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก 

• การจัดการนํ้าที่เหมาะสม จดัหาแหลงนํ้า

ใหพอเพียงกับการเพาะปลูก และมีการ

ใหนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใหนํ้า

แบบหยด และใชวัสดุคลุมดินเพ่ือ

ปองกันการระเหยของนํ้าและเก็บรักษา

ความช้ืนในดิน 

• มีมาตรการอนุรักษดินและนํ้า ไถพรวน 

และปลูกพืชตามแนวระดับขวางตาม

ความลาดเทของพ้ืนที่ ปลูกพืชคลุมดิน 

เชน หญารูซี ่กระถิน ถั่วฮามาตา ถั่วมะ

แฮะ แคฝรั่ง โดยปลูกสลับกบัแถวพืช

หลักที่ปลูกไวเพ่ือลดการชะลางพังทลาย

ของดินหรือปลูกหญาแฝก เปนตน 
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ปญหาดิน การกระจายตัวของปญหา แนวทางในการจัดการปญหา 

ความเสื่อม
โทรมของดิน 
ในพืน้ทีล่าดชนั* 

ขอมูลจากแผนที่การชะลางพังทลาย
และการสญูเสยีดินช้ีใหเห็นวา พ้ืนที่
สวนใหญมีการสูญเสียดินระหวาง 
0-50 ตันตอไรตอป โดยภาคใตมี
การสูญเสียดินสูงกวาภาคอ่ืน คือ 
พ้ืนที่สวนใหญมีการสูญเสียดิน
ระหวาง 0-50 ตันตอไรตอป ขณะที่
ภาคเหนือพ้ืนที่สวนใหญมีการ
สูญเสียดินระหวาง 0-38 ตันตอไร
ตอป ภาคกลางพ้ืนที่สวนใหญมีการ
สูญเสียดินระหวาง 0-17 ตันตอไร
ตอป  
ภาคตะวันออกพ้ืนที่สวนใหญมีการ
สูญเสียดินระหวาง 0-16 ตันตอไร
ตอป ภาคตะวันตกมีการสูญเสียดิน
ระหวาง 0-10 ตันตอ 

• มาตรการอนุรักษดินและนํ้า ทั้งวิธีกล

และวิธีพืช โดยวิธีกลเปนวิธีการปรับ

สภาพของพ้ืนที่เพ่ือลดความยาวและ

ความลาดเทของพ้ืนที่เพ่ือลด

ความสามารถในการเคลื่อนยาย 

ตะกอนดิน โดยการสรางสิ่งกีดขวาง

ความลาดเทของพ้ืนที่และทศิทางการ

ไหลของนํ้า เพ่ือชวยควบคุมนํ้าไหลบา

หนาดิน ลดและชะลอความเร็วของ

กระแสนํ้า วิธีการน้ีตองใชเทคนิคความรู 

แรงงาน เครื่องมือและงบประมาณสูง 

ตัวอยางวิธีกล ไดแก คูรับนํ้ารอบเขา 

(Hillside Ditches) สําหรับวิธีพืช เปน

การเพ่ิมความหนาแนนของพืช การคลุม

ดินปองกันเม็ดฝนกระทบผิวดิน 

ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดิน ลงทุนตํ่า 

เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดเอง โดยใช

พืชตระกูลถั่ว หญาเลี้ยงสัตวหรือหญา

ธรรมชาติ ปลูกเปนแถบขวางความลาด

เทของพ้ืนที่ หรือปลูกคลุมดิน 

• สําหรับมาตรการทางดานกฎหมาย ควร

มีการกําหนดใหพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอ

ปญหาดินเสื่อมโทรมเปนเขตอนุรักษดิน

และนํ้า เชน พรบ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 

2551 

• สําหรับมาตรการทางดานการศึกษา ควร

สงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรใน

การดําเนินการตามมาตรการอนุรักษดิน

และนํ้า โดยควรมีการฝกอบรมเกษตรกร

ใหมีความรูเกี่ยวกับวิธีกลและวิธีพืช  

ซึ่งจะชวยปองกันและรักษาดินไมใหถูก
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ปญหาดิน การกระจายตัวของปญหา แนวทางในการจัดการปญหา 

ชะลางพังทลายทั้งบนพ้ืนที่ที่มีความลาด

เทตํ่าจนถึงพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง  

เพ่ือปองกันดินไมใหหลุดออกโดยการตก

กระทบของเม็ดฝนและลม เพ่ือลด

ปริมาณนํ้าไหลบาเพ่ือควบคุมหรือชะลอ

ความเร็วของนํ้าไหลบา และเพ่ิมอัตรา

การไหลซึมของนํ้าลงในดิน 

ดินดาน ประเทศไทยมพ้ืีนที่ที่มีโอกาสเกิด 
ช้ันดานจํานวน 27,672,394 ไร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 52 จังหวัด  

• การปลูกพืชทําลายช้ันดาน โดยเลือกพืช

ที่มีระบบรากทีแ่ข็งแรง เชน หญาบาเฮีย 

หญาแฝก เปนตน 

• การควบคุมการใชเครื่องจักรกลในพ้ืนที่

เกษตรใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน และ

ในขณะที่ดินไมช้ืนเกินไป โดยเฉพาะการ

ควบคุมเครื่องจักรกลในการไถพรวนดิน 

กําจัดวัชพืช การใหนํ้าและเกบ็เกี่ยว

ผลผลิตของพืช 

• การไถระเบิดดินดาน เมื่อช้ันดานถูก

ทําลายก็จะทําใหนํ้าสามารถแทรกซึมเขา

สูดินมากขึ้น ชวยใหนํ้ามีโอกาสถูกเก็บ

กักไวในดินช้ันลางมากขึ้นและ

ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหรากพืชได

ชอนไชเขาในดินลาง ซึ่งมีผลชวยใหการ

เติบโตและใหผลผลิตของพืชดีขึ้น 

• การควบคุมความช้ืนดิน ซึ่งสามารถลด

ผลกระทบของช้ันดานตอการ

แพรกระจายของรากพืชได 

• การเพ่ิมอินทรียวัตถุ เชน การใสปุยคอก 

ปุยหมัก เปนตน 
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ปญหาดิน การกระจายตัวของปญหา แนวทางในการจัดการปญหา 

ดินปนเปอน ไมมีขอมูล • ใชสารปรับปรุงบํารุงดิน เชน ปุยอินทรีย 

หรือปูน  

• บําบัดนํ้าเสียกอนปลอยออกจากโรงงาน 

โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหการปนเปอน

อยูในเกณฑมาตรฐานกอนปลอยลงสู

แหลงนํ้าสาธารณะ 

• ควรมีการตรวจสอบการปนเปอนในนํ้า

กอนนําไปใชประโยชนเพ่ือการเกษตร 

• หลีกเลี่ยงการนําวัสดุที่อาจเปนอันตราย

มาถมที่ดิน เชน เศษวัสดุที่มโีลหะหนัก

ปนเปอน กากแบตเตอรี่ 

• สอดสอง ดูแล พ้ืนที่ทิ้งขยะไมใหมีการใช

ที่ดินเปนที่ทิ้งขยะหรือของเสียที่สงสัยวา

จะเปนอันตรายจากสารปนเปอน 

• ตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน  

* ปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการชะลางพังทลายของดินเปนปญหาดินที่การศึกษาน้ีใหความสําคัญ 

ที่มา : ขอมูลการจัดการดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ขอมูลในตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาแตละพ้ืนที่ของประเทศไทยมีปญหาดินที่แตกตางกัน  

แตเน่ืองจากพ้ืนที่ศึกษาภายใตโครงการน้ีอยูในพ้ืนที่ลาดชัน คือ พ้ืนที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และ

พ้ืนที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน ดังน้ัน ปญหาดินที่สําคัญที่ควรเรงจัดการคือปญหาการชะลางพังทลายของ

ดิน (Soil Erosion) ซึ่งเปนปญหาตอการใชประโยชนทางการเกษตร การชะลางพังทลายของดินสงผลใหดิน

ขาดความอุดมสมบูรณและทําใหดินเสื่อโทรม ปญหาการชะลางพังทลายของดินเกิดจากหลายสาเหตุ เชน 

การตัดไมทําลายปา การปลูกพืชตามแนวลาดเทของพ้ืนที่ เปนตน สําหรับการจัดการปญหา จําเปนจะตองใช

หลายมาตรการควบคูกันไป โดยมาตรการทางดานการเกษตร ประกอบดวย มาตรการอนุรักษดินและนํ้า โดย

วิธีกลซึ่งชวยควบคุมนํ้าไหลบาหนาดิน ลดและชะลอความเร็วของกระแสนํ้า และวิธีพืชซึ่งชวยคลุมดิน 

ปองกันเม็ดฝนกระทบผิวดิน ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดิน  

สําหรับมาตรการทางดานกฎหมาย พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีมาตรการในการ

ปองกัน ควบคุม ฟนฟู การชะลางพังทลายของดิน โดยเนนการจัดการในสวนของการปองกันการชะลาง

พังทลายของดินเปนสําคัญ โดยมาตรา 13 ไดระบุไววา ในกรณีที่ปรากฏวาบริเวณพ้ืนที่ใดมีลักษณะเปนพ้ืนที่
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ลาดชันเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน หรือเสี่ยงตอการเกิดดินถลม อันเกิดจากการกระทําของผูเขาไป

ครอบครองทําประโยชนในบริเวณพ้ืนที่ดังกลาวโดยไมเหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หากปลอย

ไวไมดําเนินการ จะเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถลมสรางความสูญเสียแกชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา กําหนดใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนเขตอนุรักษดินและนํ้าและใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย  

นอกจากน้ี มาตรา 15 ภายใตพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหมีมาตรการ 

อยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี ไวในประกาศดวย 

(1) กําหนดมาตรการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน และปองกัน  

การเกิดดินถลม โดยใชมาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสม 

(2) หามกระทําการใดๆ รวมถึงการทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษที่เปนอันตรายตอดิน 

หรือทําใหสภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 

(3) กําหนดมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น้ัน  

มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติไววา เพ่ือประโยชนในการสํารวจ

ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดเขตการ 

อนุรักษดินและนํ้า คณะกรรมการจะจัดใหมีการสํารวจที่ดินและการสํารวจเพ่ือกําหนดเขตการอนุรักษดินและ

นํ้าก็ไดเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะสํารวจที่ดินเพ่ือทราบความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ  

ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และสํารวจเพ่ือกําหนดเขตการอนุรักษดินและนํ้าในทองที่ใด ให

คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่ที่จะดําเนินการดังกลาว และใหมีแผนที่แนบทาย

ประกาศดวย  

4.1.1.3 น้ํา 

สําหรับปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า พบวา 2 ปญหาหลักที่หลายพ้ืนที่กําลังเผชิญคือ (1) ปญหาการ

ใชนํ้าอยางไมมีประสิทธิภาพ และ (2) ปญหาการขาดแคลนแหลงกักเก็บนํ้าสําหรับใชทําการเกษตรตลอดทั้งป 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศลาดชัน ซึ่งทางกฎหมายไมอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

การใชนํ้าอยางไมมีประสิทธิภาพสงผลใหมีนํ้าไมเพียงพอสําหรับการทําการเกษตร การศึกษาน้ี

เสนอแนะมาตรการที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชนํ้าในภาคเกษตร 3 มาตรการสําคัญๆ ประกอบดวย 

มาตรการทางดานเศรษฐศาสตร มาตรการทางดานการศึกษา และมาตรการทางดานเทคโนโลยี  

(1) สําหรับมาตรการทางดานเศรษฐศาสตร แนวทางหน่ึงในการแกไขปญหาการใชนํ้าอยางไมมี

ประสิทธิภาพ คือ การจัดเก็บคาชลประทานซึ่งเปนหน่ึงในเครื่องมือการจัดการดานอุปสงค 
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ที่มีการใชอยางแพรหลายในตางประเทศ การเก็บคาชลประทานเปนกลไกสําคัญที่จะชวย

สนับสนุนใหเกษตรกรใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากเมื่อผูใชนํ้าตระหนักถึง

มูลคาของนํ้า ก็จะลดการใชนํ้าในกิจกรรมที่ไมสรางประโยชนและไมจําเปน เพ่ือใหมีนํ้าเหลือ

สําหรับนําไปใชประโยชนในกิจกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มที่ การศึกษาของ 

Moore et al. (1994) ไดช้ีใหเห็นวา การจัดเก็บคาชลประทานเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยแกไข

ปญหาการขาดแคลนนํ้าในภาคเกษตร กลาวคือการจัดเก็บคาชลประทานสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูใชนํ้าในภาคการเกษตร เชน การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการ

ผลิตรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกให สอดคลองกับภาวะการขาดแคลนนํ้า

โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะสั้น ดังน้ัน ถาหากมีการจัดเก็บคาชลประทานในภาคเกษตรอยาง

มีประสิทธิภาพ จะนําไปสูการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีการจัดเก็บคาชลประทาน 

จะใหกลุมผูใชนํ้าเปนผูที่ดําเนินการเก็บและบริหารจัดการเงินที่ไดจากการเก็บคาชลประทาน

น้ันเอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนการนําเงินไปใชไดถูกตองตามวัตถุประสงค 

อยางไรก็ดี อัตราคาชลประทานที่จัดเก็บจากผูใชนํ้าจําเปนตองคํานึงถึงความเต็มใจจายและ

ความสามารถที่จะจายของผูใชนํ้าดวย 

(2) สําหรับมาตรการทางดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเยาวชนและเกษตรกร

เขาใจวิธีการใชนํ้าอยางรูคุณคา ปลูกจิตสํานึกเกษตรกรในเรื่องการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหหนวยงานตางๆ สรรหาเทคโนโลยี งานวิจัยพัฒนามาสงเสริมใหการทําเกษตรแบบใช

นํ้าอยางประหยัด ในกรณีของพ้ืนที่ปลูกขาว มีการรณรงคใหเกษตรกรปลูกขาวแบบเปยก

สลับแหง วิจัยพันธุขาวอายุสั้นปลูกไมเกิน 90 วันอยาง กข 61 สงเสริมชาวนา เกษตรกร

เปลี่ยนมาปลูกพืชที่เหมาะสม ในชวงฤดูแลง รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูก

ขาวเปนการทําเกษตรผสมผสาน เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หรือเปลี่ยนมาปลูกพืชอายุสั้น เพาะเห็ด 

เลี้ยงกบในกระชัง ในสวนของปศุสัตว มีการสงเสริมใหฟารมปศุสัตวทั้งเกษตรกรรายยอย 

กลุมเกษตรกร และผูประกอบการขนาดใหญหันมาทําระบบนํ้าหมุนเวียนนํ้า และบําบัด

คุณภาพนํ้าดวย โดยไมมีการระบายนํ้าเสียจากคอกเลี้ยงปศุสัตวออกไปสูธรรมชาติ 

(3) สําหรับมาตรการทางดานเทคโนโลยี ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรเปลี่ยนจากระบบการใหนํ้า

แบบสปริงเกอรเปนเทคนิคการใหนํ้าแบบจุลภาคคือระบบนํ้าหยดและฉีดฝอยใตตน โดย

ระบบนํ้าหยด เปนเทคโนโลยีการชลประทานวิธีหน่ึงซึ่งใหนํ้าแกพืชโดยการสงนํ้าผานระบบ

ทอและปลอยนํ้าออกทางหัวนํ้าหยด ซึ่งติดต้ังไวบริเวณโคนตนพืช นํ้าจะหยดซึมลงมาบริเวณ

รากชาๆ สม่ําเสมอ จุดมุงหมายสําคัญของการใหนํ้าแบบน้ีก็เพ่ือที่จะรักษาระดับความช้ืน

ของดิน บริเวณรากพืชใหอยูในระดับที่รากพืชดูดไปใชไดอยางงาย สรางความเจริญเติบโตได

อยางสมบูรณ พอเหมาะ และเปนไปตามความตองการของพืช สงผลใหพืชเจริญเติบโตอยาง

มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงชวยใหประหยัดนํ้ามากกวาทุกๆ วิธี ไมวารดดวยมือหรือใช 

สปริงเกอร หรือวิธีอ่ืนใดก็ตามและแกปญหาภาวะวิกฤตการขาดแคลนนํ้าในบางฤดูซึ่งเริ่ม
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

เกิดขึ้นในปจจุบัน นอกจากน้ี ระบบนํ้าหยดยังใหผลผลิตตอไรสูงกวาในดานปริมาณและ

คุณภาพ  แตตองใชเงินลงทุนครั้งแรกสูงและคาบํารุงรักษาระบบก็สูงตามไปดวย  

สําหรับปญหาการขาดแคลนแหลงกักเก็บนํ้าสําหรับใชทําการเกษตร การศึกษาน้ีเสนอใหมีการนํา

มาตรการทางกฎหมายมาใชในการชวยผอนปรนใหสามารถพัฒนาแหลงนํ้าไดในพ้ืนทีป่าไดตามบรบิทในแตละ

พ้ืนที่ โดยสามารถแบงพ้ืนที่ปาออกเปน 3 ประเภท ไดแก พ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

และพ้ืนที่เขตสงวนรักษาพันธุสัตวปา โดยพ้ืนที่แตละประเภทมีขั้นตอนในการขออนุญาตเขาทําประโยชนที่

แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี12

13 

ในกรณีของการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ กรมชลประทานจะตองย่ืน

คําขออนุญาตตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดน้ันๆ ในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติต้ังอยูพรอมคํา

ขอตามแบบ ป.ส.17 รายละเอียดโครงการและแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ืนที่ตามแผนที่มาตราสวน 

1:50,000 หนังสือที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปาน้ัน

ต้ังอยู เพ่ือแสดงใหเห็นวาไมมีปญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (กรณีพ้ืนที่ปาโซน (C)) หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทนอธิบดี คําสั่งกรมฯ ที่ ข539/2550 

เรื่องมอบอํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2550 และสําเนาทะเบียนบาน 

สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ หลังจากที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดไดรับคําขอใช

พ้ืนที่ ใหเสนอคําขอดังกลาวพรอมทั้งใหความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดและสํานักจัดการทรัพยากรปาไม

ภายใน 7 วัน จากน้ัน ผูวาราชการจังหวัดและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสั่งพนักงานเจาหนาที่ต้ังแตระดับ 

5 ขึ้นไป ออกทําการตรวจสภาพปาภายใน 15 วัน และพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสภาพปา 

พรอมทั้งใหความเห็นประกอบการตรวจสภาพปาน้ันตอจังหวัดตามแบบ ป.ส.18 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่

ตรวจสภาพปาเสร็จ เมื่อไดรับรายงานแบบ ป.ส.18 แลว ใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทํา

ความเห็นโดยตรงไปยังกรมปาไมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับรายงานแบบ ป.ส.18 น้ัน ในลําดับตอไป 

กรมปาไมพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาอนุมัติและแจงใหกรมปาไมออกประกาศ กรมปาไมออกประกาศ

กรมปาไมตามแบบ ป.ส.19 พรอมแจงผูขอเขาทําประโยชน อยางไรก็ดี ที่ผานมา การขออนุญาตเขาทํา

ประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติประสบปญหาไมไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลในการกอสรางแหลง

กักเก็บนํ้า เน่ืองจากพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบเปนพ้ืนที่ขนาดใหญ 

สําหรับการขออนุญาตใชพ้ืนที่อุทยานแหงชาติน้ัน เริ่มตนจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ขออนุญาตเขาสํารวจ คนควา หรือศึกษาวิจัยในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติที่ขออนุญาตใชประโยชน เพ่ือศึกษา

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ กรมชลประทานย่ืนคําขออนุญาตใชพ้ืนที่ตอหัวหนาอุทยานทองที่โดยใชแบบฟอรม 

13 ท่ีมา คูมือการกอสราง โครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน 
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บทที่ 4 

มาตรการในการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคการเกษตรในบริบทของประเทศไทย 

 

ป.ส.17 (โดยอนุโลม) พรอมทั้งรายละเอียดโครงการและแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใชพ้ืนที่ตามแผนที่มาตรา

สวน 1:50,000 หนังสือที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ 

ที่อุทยานน้ันต้ังอยู เพ่ือแสดงใหเห็นวาไมมีปญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง รายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมติ ครม. เก่ียวกับปาอนุรักษเพ่ิมเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537) หนังสือ

มอบอํานาจใหดําเนินการแทนอธิบดี คําสั่งกรมฯ ที่ ข539/2550 เรื่องมอบอํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของ

รัฐทุกประเภท ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ หลังจากที่หัวหนาอุทยานทองที่ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมเบ้ืองตนแลว จึงรายงานสํานัก

บริหารพ้ืนที่อนุรักษ หลังจากน้ัน สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษสั่งพนักงานเจาหนาที่ต้ังแตระดับ 5 ขึ้นไป ออก

ทําการตรวจสภาพอุทยานภายใน 15 วัน และพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพอุทยานพรอม

ทั้งใหความเห็นประกอบการตรวจตอสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษโดยใชแบบ ป.ส.18 เปนแนวทาง ภายใน 30 

วัน นับจากวันที่ตรวจสภาพเสร็จ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษในพ้ืนที่ตรวจสอบและพิจารณาความจําเปน

เบ้ืองตนแลวรายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชพรอมความเห็น เมื่อกรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช พิจารณาแลวเห็นวาเปนโครงการที่มีความสําคัญเปนพิเศษที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ตอง

ดําเนินการกันพ้ืนที่ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นําเรื่องเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ใหความเห็นชอบในการ

เพิกถอนพ้ืนที่ ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ หลังจากที่คณะกรรมการอุทยานแหงชาติใหความเห็นชอบแลว 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นําเรื่องเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ จากน้ัน กระทรวงเจาสังกัดของสวน

ราชการน้ันๆ ที่ขออนุญาตเขาใชประโยชนภายในพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูนํา

เรื่องพรอมความเห็นของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ซึ่ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความเห็นชอบแลว เสนอตอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการอนุญาตใหใชประโยชนภายในพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติ (มติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532) ในลําดับตอไป กระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการน้ันๆ แจงมติ

คณะรัฐมนตรีใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชทราบ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

จึงจัดทําแผนที่ทายรางพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติและสงใหหัวหนาอุทยานแหงชาติพ้ืนที ่

ตรวจสอบ ยืนยันพ้ืนที่เพิกถอนและแนวเขตปกครอง จากน้ัน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจัดทํา

รางพระราชกฤษฎีกาฯ แผนที่ทายราง พระราชกฤษฎีกาฯ พรอมหลักการและเหตุผล จํานวน 140 ชุด เสนอ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฯ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง

เรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง และสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมช้ีแจงรายละเอียด อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ยืนยันความถูกตองของแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหพิมพแผนที่ทายพระราช
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

กฤษฎีกา จํานวน 5,250 ชุด พรอมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาฯ ในขั้นตอน

สุดทาย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําทูลเกลาฯ เพ่ือลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับ

ใชเปนกฎหมายตอไป เมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับเปนกฎหมายแลว พ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติกลาย

สภาพเปนพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ สวนราชการผูขออนุญาตดําเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนของการขอ

อนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติตอกรมปาไมตอไป 

ในกรณีที่พ้ืนที่ที่ประสงคจะกอสรางแหลงกักเก็บนํ้าอยูในเขตสงวนรักษาพันธุสัตวปา จะตอง

ดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับการขออนุญาตเขาทําประโยชนใน

พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ (โดยอนุโลม) โดยเปลี่ยนการย่ืนหนังสืออนุญาตตอหัวหนาเขตสงวนและรักษาพันธุสัตว

ปาและคณะกรรมการอุทยานแหงชาติเปลี่ยนเปนคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา 

นอกจากการขออนุญาตเขาทําประโยชนกอสรางแหลงกักเก็บนํ้าดังที่กลาวไวขางตนแลว แนวคิด

อ่ืนๆ ที่นาสนใจนํามาดําเนินการ ไดแก มาตรการนํ้าแลกปา กลาวคือชวยเหลือเกษตรกรโดยการสรางแหลง

กักเก็บนํ้าเพ่ือแลกกับการใหเกษตรกรชวยดูแลรักษาปาโดยเฉพาะปาตนนํ้า โดยแนวคิดดังกลาวเปนโมเดล

ตนแบบเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ปาอยางย่ังยืน 

4.1.1.4 เงินทุน 

เน่ืองจากการเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมีเปนเกษตรย่ังยืนจําเปนตองใชเวลานานกอน 

ที่เกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตและเริ่มมีรายไดเขามา เกษตรกรจํานวนมากประสบปญหาขาดสภาพคลอง

ซึ่งสงผลใหเกษตรกรไมสามารถชําระหน้ีที่คางชําระกับเจาหน้ีตาง ๆ เชน ธกส. รานปุยหรือรานจําหนาย

สารเคมีทางการเกษตร ฯลฯ เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว การศึกษาน้ีเสนอใหใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร 

เชน การพักชําระหน้ีใหกับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบย่ังยืน โดยสามารถดําเนินมาตรการ

ดังกลาวผานทาง ธกส. อยางไรก็ดี ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึงสําหรับมาตรการพักชําระหน้ีคือระยะเวลาใน

การพักชําระหน้ี จะตองยาวพอและสอดคลองกับกรอบเวลาที่เกษตรกรจะเริ่มไดรายไดจากการขายผลผลิต 

ในกรณีของพ้ืนที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวโพดแบบเคมีมาเปน

การเกษตรแบบผสมผสาน โดยการนอมนําศาสตรพระราชา ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยางมาใช เกษตรกร

จําเปนจะตองรอจนถึงปที่ 4 กวาที่จะเริ่มไดรายไดจากพืช เชน โกโก พืชสมุนไพร ผลไม ฯลฯ ดังน้ัน ในกรณี

น้ี การพักชําระหน้ีจะตองครอบคลุมระยะเวลาอยางนอย 3 ป ที่เกษตรกรยังไมไดรายไดจากการขายผลผลิต  

นอกจากปญหาเกี่ยวกับเรื่องการชําระหน้ีแลว อีกปญหาสําคัญที่เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตร

ย่ังยืนเผชิญคือขาดเงินลงทุนในการซื้อปจจัยการผลิต มาตรการทางการเงินหน่ึงที่จะสามารถชวยใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรย่ังยืน คือมาตรการสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) เปนการใหเงินกูแกเกษตรกรเพ่ือ

ใชเปนคาใชจายหมุนเวียนหรือลงทุนในการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบย่ังยืน โดยใหอัตราดอกเบ้ียแบบ

พิเศษซึ่งทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ไดนํารองดําเนินการโครงการสินเช่ือสีเขียวเพ่ือ
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สนับสนุนใหเกิดการผลิตที่ย่ังยืนในภาคเกษตร อยางไรก็ดี โครงการดังกลาวจําเปนจะตองมกีารขยายผลตอไป 

นอกจากน้ีอาจสนับสนุนใหมีการจัดต้ังบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social enterprise) หรือกองทุนเพ่ือเขามา

สนับสนุนในสวนของปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร รวมถึงรับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรในโครงการผลิตได เชน 

กองทุน FLR349 ซึ่งอาศัยเงินสนับสนุนจากผูบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มีความตองการ

สนับสนุนเงินสําหรับการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงสามารถสนับสนุนผานการซื้อสินคา

ของโครงการ ซึ่งเปนการขับเคลื่อนรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ย่ังยืน ในเบ้ืองตน กองทุน FLR349 จะเริ่ม

ดําเนินการในพ้ืนที่นํารองไดแก 1) บานสองธาร (แมขี้มูก) หมูที่ 1 ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม โดยมีจํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการจํานวน 26 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ 130 ไร กองทุนจะ

สนับสนุนเกษตรกรครัวเรือนละ 5 ไร จํานวนเงินสนับสนุน 2,000 บาท ตอไรตอป เปนระยะเวลาตอเน่ือง 5 

ป ในการปรับเปลี่ยนและสามารถพ่ึงพาตัวเองไดตอไปหลังโครงการ 2) บานหนองหา ตําบลบัวใหญ อําเภอ 

นานอย จังหวัดนาน ซึ่งกองทนุ FLR349 ต้ังเปาหมายวาจะดําเนินการขยายพ้ืนทีใ่นระดับจงัหวัดและประเทศ 

หรือสามารถนําไปเปนโมเดลทางเลือกในการแกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรหรือการพัฒนาการทํา

เกษตรกรรมในทุกพ้ืนที ่

สําหรับกองทุนสิ่งแวดลอมของประเทศไทย คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดอนุมัติเงินกอน 

(Lump sum) ใหกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการและอนุมัติเงินกูใหกับลูกคาเบ็ดเสร็จ 

สําหรับลูกคาเอกชน ภายใตวงเงิน 100,000,000 บาท ในกรณีที่บุคคลน้ันมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัด

ใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย เพ่ือการควบคุมบําบัด หรือขจัด

มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเอง ซึ่งกองทุนสิ่งแวดลอมยังมีชองวางที่ไมครอบคลุม

ถึงเกษตรกรรมที่ย่ังยืน ซึ่งเปนการพัฒนาสีเขียวที่สงผลตอสิ่งแวดลอมโดยตรง  

4.1.1.5 แรงงาน 

หากพิจารณาสถานการณดานแรงงานในภาคการเกษตรที่ผานมา พบวาภาคเกษตรไทยกําลังเผชิญ

กับปญหาแรงงานสูงวัย ซึ่งเร็วกวาภาพรวมของประเทศไทยที่กําลังกาวสูสังคมผูสูงวัยอยางเต็มรูปแบบ 

มากขึ้น (Attavanich et al., 2018) รูปที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาสัดสวนของแรงงานเกษตรสูงอายุที่มีอายุ 40-60 

ป เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 39 ในป 2546 เปนรอยละ 49 ในป 2556 เชนเดียวกับสัดสวนของแรงงานที่มีอายุ

มากกวา 60 ป ที่เพ่ิมขึ้นดวย สวนทางกับสัดสวนของแรงงานอายุนอย (15-40 ป) ที่ลดลงอยางมากจาก 

รอยละ 48 เปนรอยละ 32 ในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับภาพรวมโครงสรางประชากรของ

ประเทศจากกรมการปกครอง พบวาจํานวนประชากรของประเทศที่มีอายุ 15-40 ป, 40-60 ป และมากกวา 

60 ป ในป 2560 มีสัดสวนอยูที่รอยละ 51, 35 และ 14 ตามลําดับ 
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รูปที่ 4.2 จํานวนแรงงานเกษตรของไทยจําแนกตามอายุและเพศ 

ที่มา Attavanich et al. (2018) 

เมื่อพิจารณาสัดสวนแรงงานสูงอายุในเชิงพ้ืนที่ในรูปที่ 4.3 พบวาภาคกลาง กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และภาคเหนือมีสัดสวนของแรงงานสูงอายุและการเพ่ิมขึ้นจากป 2546 ในระดับที่สูงกวาภูมิภาค

อ่ืน ๆ และสัดสวนแรงงานสูงอายุไดปรับเพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่ และทุกกิจกรรมการผลิต 

 

รูปที่ 4.3 สัดสวนแรงงานเกษตรสูงอายุเชิงพื้นที่ 

ที่มา Attavanich et al. (2018) 
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หากพิจารณาปจจัยที่สงผลใหแรงงานในภาคเกษตรขาดแคลน พบวามี 2 ปจจัยหลัก คือ ทัศนคติ

ของแรงงานรุนใหม ที่เห็นวาอาชีพเกษตรกรรมเปนงานที่หนัก ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความไมแนนอน

สูง ผลผลิตตองพ่ึงพาธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศอากาศ ปจจัยดังกลาวสงผลใหแรงงานในภาคเกษตรมี

การเคลื่อนยายไปสูนอกภาคเกษตรมากขึ้น โดยเขาไปทํางานเปนลูกจางของสถานประกอบการ ซึ่งมีเงินเดือน

เปนรายไดประจําที่แนนอนและตอเน่ืองตลอดทั้งป ปจจัยที่สอง คือตนทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมี

แนวโนมสูงขึ้นโดยตลอดโดยเฉพาะตนทุนปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร รวมถึงตนทุนคาจางแรงงาน เมื่อ

แรงงานรุนใหมเขาสูภาคเกษตรนอยลง สงผลใหอายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลให

ประสิทธิภาพการผลิตในอนาคตลดลง เน่ืองจากปญหาสุขภาพของแรงงานและขอจํากัดในการที่จะเรียนรู

เทคโนโลยีใหม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต13

14 ปญหาแรงงานเกษตรสูงวัยเปน

อุปสรรคสําคัญตอการปรับตัวและเพ่ิมผลิตภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาครัฐควรเรงสรางทักษะและ

ความรูในการทําเกษตรสมัยใหมใหกับแรงงาน วัยหนุมสาวจนถึงวัยกลางคน ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหมใน

ครัวเรือนเกษตร ควบคูกับการใชมาตรการจูงใจเพ่ือดึงดูดใหแรงงานกลุมน้ีหันมาทําเกษตรมากขึ้น การ

ยกระดับผลิตภาพดังกลาวจะไดรับแรงสงเพ่ิมจากการที่แรงงานในภาคเกษตรมีการศึกษาที่สูงขึ้น และการมี

สวนรวมของเกษตรกรรุนใหมในสถาบันเกษตรกรตางๆ (Attavanich et al., 2018) นอกจากน้ี การศึกษาน้ียัง

สนับสนุนใหมีการอบรมใหความรูกับกลุมเกษตรกรสูงวัย ใหคนกลุมน้ีมีทักษะและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  

4.1.2 กระบวนการผลิตและการแปรรูป 

กระบวนการผลิตพืช ประกอบดวย การเตรียมพ้ืนที่เกษตรสําหรับใชเพาะปลูก การใชปุยและ

สารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนการดูแลรักษาพืชจนกระทั่งเก็บเก่ียว หลังจากที่เก็บเก่ียวผลผลิตแลว 

ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงคือการแปรรูปสินคาเกษตร ซึ่งชวยในการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตร อีกทั้ง

ชวยปองกันการลนตลาดของผลิตผลสด ซึ่งชวยยกระดับราคาผลิตผลไมใหตกตํ่า โดยในแตละขั้นตอนในการ

ผลิตพืชและแปรรูปปจจุบันเผชิญปญหาซึ่งจําเปนตองอาศัยมาตรการดานตางๆ ในการแกไข โดยรายละเอียด

มาตรการมีดังน้ี 

4.1.2.1 การเตรียมพื้นที่เกษตร 

ในการทําการเกษตรใหไดผลผลิตสูง สิ่งสําคัญที่สุดคือการเตรียมดินสําหรับทําการเพาะปลูก  

ซึ่งจะตองมีการถางพ้ืนที่เพ่ือกําจัดเศษวัชพืช วิธีการที่งาย สะดวกและ ประหยัด สําหรับเกษตรกรที่นิยมใช

กันมาก คือการเผาในที่โลง (Open burning) เชน การเผาฟางขาว เปนตน โดยการเผาในที่โลงสงผลให

เกิดฝุน ควัน กาซ และ สารพิษอ่ืนจากการเผาไหมซึ่งสามารถแพรกระจายไปในบรรยากาศ ดังน้ัน การ 

เผาในที่โลงจึงเปนแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศหลักแหลงหน่ึง โดยตัวอยาง กาซ ที่เกิดจากการเผาไหม 

14 ท่ีมา กรวิทย ตันศรี “แรงงานกับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรไทย” 
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ไดแก กาซคารบอนมอนออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด สารอินทรียระเหย รวมถึงฝุนละออง ควัน เถา เขม

า ซึ่งลวนแตมีผลตอสุขภาพ อนามัยของมนุษย การสงเสริมใหเกษตรกรไมเผาในพ้ืนที่เกษตรจําเปนตอง

อาศัยมาตรการที่สําคัญๆ 3 มาตรการคือ มาตรการทางดานการศึกษา มาตรการทางดานเศรษฐศาสตร 

รวมถึงมาตรการทางดานกฎหมาย โดยแตละมาตรการมีรายละเอียดดังน้ี 

สําหรับมาตรการทางดานการศึกษา การศึกษาน้ีเนนการรณรงคสงเสริมเพ่ือกระตุนและสราง

จิตสํานึกใหกับเกษตรกรไมใหเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ทําการเกษตร ควบคูไปกับการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลดี

ของการไมเผาพ้ืนที่ทําการเกษตร รวมถึงใหความรูถึงผลเสียของการเผาดวย นอกจากน้ี ควรที่จะมีการ

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเตรียมพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตรที่เหมาะสม เชน การสงเสริมและจัดสาธิต

การไถกลบตอซัง การสงเสริมและสาธิตการทําปุยหมักใหแกเกษตรกร การสงเสริมใหนําเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรมาผลิตพลังงาน รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีจัดสาธิตการใชปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน 

ซึ่งคาดวามาตรการเหลาน้ีจะชวยลดการเผาในพ้ืนที่เกษตรได  

อยางไรก็ดี การใชเฉพาะมาตรการทางดานการศึกษาอาจจะไมเพียงพอ จําเปนจะตองอาศัย

มาตรการทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือชวยสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรในการงดการเผาพ้ืนที่เกษตรแลวหันมา

ไถกลบตอซังหรือการนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานชีวมวล โดยผาน 2 แนวทาง คือ 

การใหการสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการไถกลบเพ่ือลดตนทุนของเกษตรกร และการใหขอมูล 

กับเกษตรกรเกี่ยวกับตนทุนทางดานพลังงานที่สามารถประหยัดไดหรือรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการนําเศษวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรมาผลิตพลังงานชีวมวล  

สําหรับมาตรการทางดานกฎหมาย พบวามาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไม

สามารถแกไขปญหาการเผาในที่โลงในภาคเกษตรได เน่ืองจากมาตรการหลักในการควบคุม คือ มาตรการใน

การควบคุมเหตุรําคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 น้ัน มีปญหาในการใชบังคับหลาย

ประการ ต้ังแตปญหาในขั้นตอนการรับรูขอเท็จจริงอันอาจเปนเหตุรําคาญ ปญหาในการวินิจฉัยขอเท็จจริง 

และปญหาเก่ียวกับขั้นตอนการใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นในการควบคุมเหตุรําคาญ ปญหาเหลาน้ี

สงผลใหการควบคุมแทบจะไมมีผลในทางปฏิบัติ โดยเกษตรกร สามารถทําการเผาในที่โลงไดโดยไมมีความผิด

แตอยางใด นอกจากมาตรการตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แลว องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นบางแหงตรากฎหมายของตนขึ้นเพ่ือควบคุมการเผาในที่โลงในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ  

ซึ่งกฎหมายดังกลาวมักหามการเผาในที่โลงอยางเด็ดขาด แตมาตรการดังกลาวยังไมไดรับการตอบสนองจาก

เกษตรกรเทาที่ควร นอกจากน้ีโทษที่กําหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และ กฎหมายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นยังมีอัตราโทษตํ่า เมื่อเกษตรกรช่ังนํ้าหนักประโยชนแลวพบวาการลักลอบเผาในที่โลง

เปนประโยชนกับเกษตรกรมากกวา เกษตรกรจึงยังคงใชวิธีการเผาในการกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรและ

เตรี ยม พ้ื นที่ สํ าห รั บทํ า ก า ร เกษตร ในฤ ดู ถั ด ไป  จากปญหาหลายประการข า งต น  อ ภิ รั ฐ  
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ดีทองออน (2560) จึงไดเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนด

มาตรการขึ้นใหมสําหรับการควบคุมการเผาในที่โลงในภาค เกษตรกรรมโดยเฉพาะ โดยกําหนดใหเกษตรกรผู

ที่ตองการเผาในที่โลงในพ้ืนที่เกษตรกรรมของตน ย่ืนคําขออนุญาตหรือแจงแผนการเผาแลวแตขนาดของ

พ้ืนที่เกษตรกรรม โดยย่ืนลวงหนากอนการเผา ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการเผาพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม

สําหรับการเผาตอราชการสวนทองถิ่น เพ่ือใหราชการสวนทองถิ่นพิจารณาบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ

การเผาในที่โลง มิใหมีการเผาใน พ้ืนที่เกิดขึ้นพรอมกันในวันและเวลาเดียวกัน และหากมีการเผาในที่โลงโดย

มิไดรับอนุญาตหรือมิไดแจงแผนการเผา เกษตรกรผูน้ันจะมีความผิดและมีโทษทันทีทั้งน้ีใหปรับอัตราโทษให

เพียงพอที่จะบังคับใหเกษตรกรเกรงกลัวและปฏิบัติตามกฎหมายได 

4.1.2.2 การใชปุยและสารเคมีทางการเกษตร 

การศึกษาน้ีเริ่มตนจากการทบทวนสถานการณการใชสารเคมีทางการเกษตรและปุยเคมีในประเทศ

ไทย ประเทศไทยมีการพ่ึงพาสารเคมีทางการเกษตร เชน ยาฆาแมลง ยากําจัดศัตรูพืช และสารฟอกขาว เปน

ตน จึงมีการนําเขาสารเคมทีางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในชวงป 2553-2560 คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้น

รอยละ 9.6 ตอป จากในป 2553 มีปริมาณการนําเขาสารเคมีทางการเกษตร 117,815 ตัน เพ่ิมเปน 198,317 

ตัน ในป 2560 ซึ่งมีปริมาณการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรสูงสุดสามอันดับแรก ไดแก สารกําจัดวัชพืช คิด

เปนรอยละ 75.1 ของปริมาณการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรทั้งหมด รองลงมาเปนสารกําจัดแมลง (รอยละ 

10.9) และสารปองกันและกําจัดโรคพืช (รอยละ 10.0) (ตารางที่ 4.3) 

การจัดทํารายช่ือสารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทย จัดทําภายใตระบบ“ทําเนียบการปลดปลอย

และเคลื่อนยายมลพิษ” (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) ตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซึ่งเปนฐานขอมูลที่เผยแพรสูสาธารณชนเก่ียวกับชนิดและปริมาณ

ของมลพิษเปาหมายที่มีการปลดปลอยจากแหลงกําเนิดเปาหมายประเภทตางๆ สูสิ่งแวดลอมทั้งอากาศ ดิน 

และนํ้า รวมถึงขอมูลการนํานํ้าเสียและของเสียออกจากแหลงกําเนิดไปบําบัดหรือกําจัด จัดทําขึ้นเพ่ือ

เผยแพรขอมูลการจัดการมลพิษจากแหลงกําเนิดสูสาธารณชน และบรรเทาปญหาการปลอยมลพิษ ใหเปนไป

ตามแผนการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรเก่ียวกับการจัดการสารเคมีและมลพิษทั้งในประเทศและระหวาง

ประเทศ  
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ตารางที่ 4.3 ปริมาณและมูลคาการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2553 – 2560 

ป 

สารเคมี 

สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง 
สารปองกันและกําจัด 

โรคพืช 
ประเภทอืน่ๆ รวม 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

2553 80,278 8,845 23,417 4,670 9,671 3,860 4,450 583 117,815 17,956 

2554 112,177 11,480 34,672 5,938 12,179 3,875 5,511 777 164,538 22,070 

2555 106,860 11,294 16,797 3,686 6,972 3,883 3,748 494 134,480 19,378 

2556 137,049 14,873 21,485 4,201 10,350 4,828 3,942 514 172,826 24,416 

2557 117,645 13,435 13,910 4,013 10,988 4,708 4,832 656 147,375 22,812 

2558 119,971 11,016 12,927 3,684 11,088 3,839 5,560 787 149,546 19,326 

2559 125,596 9,688 16,056 3,899 12,915 4,503 6,120 2,487 160,824 20,618 

2560 148,979 13,686 21,601 6,166 19,923 6,974 7,814 1,096 198,317 27,922 

หมายเหตุ : * ประเภทอ่ืนๆ ไดแก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกําจัดหอยและ

หอยทาก สารกําจัดไร ไสเดือนฝอย สารกําจัดหนู 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2561 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรโดยการหามการนําเขา

และขึ้นทะเบียนสารเคมีบางประเภท ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อีกทั้ง การนําเขา

สารเคมีทางการเกษตรและปุยเคมีตองมีการขออนุญาติกับกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร ณ ปจจุบัน มีบริษัทนําเขาสารเคมีกวา 150 แหง (กรมวิชาการเกษตร 2560) แตการใชสารเคมีทาง

การเกษตรติดตอกันเปนเวลานานสงผลใหเกิดปญหาการตกคาง และสงผลกระทบตอการปนเปอนใน

สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย อยางไรก็ตาม สารเคมีบางชนิดที่หลายประเทศไดยกเลิกการ

ใชหรือไมรับขึ้นทะเบียนเน่ืองจากไมมีขอมูลความความปลอดภัยที่เพียงพอ แตประเทศไทยยังคงมีการนําเขา

อยางตอเน่ืองในแตละป 

ประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ แต

กรมสรรพากรไดประกาศยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมใหแกผูประกอบกิจการขายยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืช

และสัตว ตามประมวลรัษฎากรมาตราที่ 81 (1(จ)) นอกจากน้ี กรมศุลกากรไดกําหนดอัตราภาษีศุลกากรของ
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สารฆาแมลง (พิกัด 3808) ไวในอัตรารอยละ 30 และลดเหลือรอยละ 10 ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนด

พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  

เน่ืองจากไมมีการเก็บภาษีนําเขาสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตราย อีกทั้งยังไมมีการควบคุม 

กํากับดานการใชสารเคมีเหลาน้ีใหเหมาะสม สงผลใหมีการใชสารเคมีเหลาน้ีอยางไมมีประสิทธิภาพ สงผล

กระทบตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค อีกทั้งกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุน้ี การพัฒนามาตรการ

เพ่ือนําไปสูการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรจึงเปนสิ่งที่จําเปน อยางไรก็ดี มาตรการควบคุมและสงเสริม

การลดการใชสารเคมีทางการเกษตรมีหลายมาตรการ โดยแตละมาตรการมีรายละเอียดดังน้ี14

15 

(1) มาตรการทางกฎหมาย: ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศมีการกํากับควบคุมและบังคับใช

กฎหมายอยางเครงครัด 

(2) มาตรการทางดานการศึกษา: การอบรมใหความรูแกเกษตรกรเพ่ือใหใชสารเคมีการเกษตรอยาง

เหมาะสม รวมถึงการสรางจิตสํานึกและใหความรูแกผูผลิตและผูบริโภค เพ่ือใหตระหนักถึง

ผลกระทบของสารเคมทีางการเกษตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

(3) มาตรการทางเศรษฐศาสตร: การเก็บภาษีสารเคมีเกษตรทีเ่ปนอันตราย และมาตรการใหเงิน

อุดหนุน (Subsidies) เพ่ือสรางแรงจูงใจในการใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนสูการผลิตอยางยั่งยืน 

ปราศจากการใชสารเคมีทางการเกษตร 

โดยในทางปฏิบัติ อาจมีความจําเปนตองมีการใชมาตรการเหลาน้ีผสมผสานกัน เพราะมาตรการ

อยางใดอยางหน่ึงอาจจะไมมีประสิทธิผลเพียงพอในการสงเสริมใหมีการลดการใชสารเคมีเกษตร หรือบาง

มาตรการอาจใชเวลานานกวาที่จะเห็นผล สําหรับมาตรการการเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมสารเคมีเกษตร 

ที่เปนอันตรายน้ัน มีเหตุผลสนับสนุนดังน้ี (1) สารเคมีเกษตรกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งไมไดนําตนทุนเหลาน้ีไปรวมกับ

ตนทุนการผลิต สงผลใหราคาของสินคาเกษตรที่ปลูกโดยใชสารเคมีไมสะทอนราคาที่แทจริง นําไปสูการ

บิดเบือนดานการผลิต การบริโภค และการจัดสรรทรัพยากรอยางไมเหมาะสม (2) การผลิตโดยใชสารเคมี

การเกษตรสามารถชวยผอนแรงเกษตรกรและสนับสนุนใหเกษตรกร สามารถผลิตตามกําหนดเวลา อีกทั้ง

สามารถผลิตสินคาในปริมาณที่มาก ดังน้ัน ตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ใชสารเคมีเกษตรจึงตํ่ากวาตนทุนการ

ผลิตที่ไมใชสารเคมี ซึ่งตองใชเวลานานและใชแรงงานมาก (3) เน่ืองจากการผลิตสินคาเกษตรโดยไมใชสารเคมี

เสียเปรียบในดานราคาและดานตนทุน สงผลใหไมสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม เปาหมายหลักของภาษี

สารเคมีที่เปนอันตรายคือเพ่ือใหราคาสะทอนตนทุนที่ถูกตองและนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

15 นโยบายภาษีสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยของอาหารสําหรับประเทศไทย 
                                                 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

หากพิจารณาขอดีของการใชมาตรการทางภาษี พบวามาตรการดังกลาวจะชวยใหเกิดผูผลิตคํานึงถึง

และมีความรับผิดชอบตอตนทุนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพจากการใชสารเคมี นอกจากน้ี 

สามารถนํารายไดจากการจัดเก็บภาษีไปสนับสนุนการผลิตแบบไมใชสารเคมี เชน การนําเงินภาษีไปสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาสารทางชีวภาพที่มาใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เปนตน หากอุปทานของสินคา

เกษตรมีความยืดหยุนตอราคาสูง (High price elasticity) จะสงผลใหผูบริโภคหันไปซื้อสินคาที่ไมใชสารเคมี

หรือสินคาเกษตรอินทรียเพ่ือทดแทน นอกจากน้ี การสงเสริมใหสินคาเกษตรของไทยสะทอนตนทุนที่แทจริง

ยังชวยเตรียมความพรอมสําหรับการขยายโอกาสทางดานการคาระหวางประเทศ เน่ืองจากในอนาคตการสง

สินคาเกษตรไปจําหนายในตางประเทศจะมีเง่ือนไขและกฎเกณฑดานความยุติธรรมทางการคา (Fair trade) 

หรือความยุติธรรมดานราคา (Fair price) มากขึ้น โดยใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

อยางไรก็ดี การเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตราย มีขอเสียอยูหลายประการ ขอเสียที่มี

ความสําคัญมากคือแรงตานจากผูผลิตที่คุนเคยกับการใชสารเคมีการเกษตร รวมถึงบริษัทที่จําหนายสารเคมี

เกษตร นอกจากน้ี การเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายจากผูผลิตสินคาเกษตรที่ใชสารเคมีหรือ

เก็บจากผูที่จําหนายสารเคมีทางการเกษตร อาจสงผลใหผูประกอบการเหลาน้ีผลักภาระภาษีไปยังผูบริโภค

ทั้งหมด สงผลใหผูบริโภคตองแบกรับภาระจากราคาสารเคมีที่สูงขึ้น ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical 

Success Factors) คือเมื่อมีการเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายแลว จําเปนจะตองมีการ

ศึกษาวิจัยและคนหาเทคโนโลยีทางชีวภาพที่เหมาะสมทดแทนการใชสารเคมี อีกทั้ง จําเปนจะตองมีมาตรการ

สนับสนุนใหผูที่ผลิตโดยไมใชสารเคมีสามารถขยายการผลิตใหมากขึ้นใหสอดคลองกบัความตองการของตลาด

ที่สูงขึ้น  

ในการเก็บภาษีจากสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตราย มีประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงดังน้ี  

(1) ผูที่ตองจายภาษีหรือฐานภาษี (Tax base) หรือจะเก็บภาษีสารเคมีการเกษตรที่เปนอันตราย

จากใคร จะเก็บจากเกษตรกรที่ใชสารเคมีทางการเกษตรหรือเก็บจากผูจําหนายสารเคมี

ทางการเกษตร ในกรณีที่เก็บจากเกษตรกรที่ใชสารเคมี จําเปนจะตองมีฐานขอมูลการขึ้น

ทะเบียนของเกษตรกรที่ใชสารเคมีที่ถูกตองและครอบคลุม ซึ่งปจจุบันยังไมมีการจัดเก็บ ใน

กรณีที่เก็บภาษีจากธุรกิจที่จําหนายสารเคมี สวนใหญจะเปนรายช่ือของธุรกิจที่ดําเนินกิจการ

จําหนายสารเคมีที่ตองขออนุญาตอยูแลว ดังน้ัน จึงมีฐานขอมูลที่สามารถใชในการกําหนด

ฐานภาษีได 

(2) หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีควรที่จะเปนหนวยงานใด เชน กระทรวงการคลัง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนควรรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีดังกลาว  

(3) อัตราภาษี ในทางทฤษฎี ควรที่จะผันแปรตามระดับการใช กลาวคือเปนอัตราภาษีแบบ

กาวหนาตามปริมาณสารเคมีที่ใช ย่ิงใชมากอัตราภาษีจะสูง อยางไรก็ดี การเก็บภาษีโดยใช

อัตรากาวหนาน้ัน จําเปนจะตองมีขอมูลที่เพียงพอ อีกทั้งมีความยุงยากในการเก็บ ดังน้ัน ใน

ระยะแรก อาจจะเก็บภาษีแบบอัตราเดียวกอน 

94 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



บทที่ 4 

มาตรการในการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคการเกษตรในบริบทของประเทศไทย 

 

(4) แนวทางในการใชรายไดจากการจัดเก็บภาษี โดยแนวทางหน่ึงในการใชรายไดจากภาษีคือนํา

เงินไปสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรที่ไมใชสารเคมี ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของการใหเงิน

อุดหนุน เพ่ือใหผลผลิตทางการเกษตรที่ไมใชสารเคมีสามารถแขงขันได นอกจากน้ี อาจ

พิจารณาจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการหรือการผลิตสินคาเกษตรแบบไมใชสารเคมี

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

นอกจากมาตรการการเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายแลว มาตรการเศรษฐศาสตรอีก

มาตรการหน่ึงที่มีความนาสนใจคือการลดหยอนภาษีใหกับสินคาเกษตรที่ปลอดสารหรือเกษตรอินทรีย งาน

ศึกษาของ สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ (2560) พบวาการลดภาษีใหกับสินคาเกษตรปลอดสาร จะชวย

สรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรและผูบริโภค เน่ืองจากภาระภาษีไมตกอยูที่เกษตรกรหรือผูบริโภค นอกจากน้ี 

เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถเขาถึงผลิตภัณฑทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ภาครัฐอาจจะพิจารณาให

เงินสนับสนุนในรูปแบบของสินเช่ือ โดยกําหนดเง่ือนไขวาผูที่สามารถขอสินเช่ือตองเขารวมอบรมเกษตร

อินทรียที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐ และจะตองนําเงินที่ไดจากการขอสินเช่ือไปซื้อผลิตภัณฑที่ไมใชสารเคมี 

เชน สารสกัดแบบชีวภาพเทาน้ัน 

4.1.2.3 การแปรรูป 

การแปรรูป (processing) คือกระบวนการที่เปลี่ยนผลผลิตใหอยูในรูปแบบใหม (FAO, 2004)  

ถือเปนกระบวนการหน่ึงในหวงโซการผลิต ซึ่งการแปรรูปน้ันไมใชนวัตกรรมใหมและยังเปนกระบวนการ 

ที่สามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน การรมควันเพ่ือแปรรูปเน้ือหมูใหเปนแฮม การสีขาวเพ่ือแปรรูป

ขาวเปลือกใหเปนขาวสาร หรือ การหมักถั่วเหลืองเพ่ือแปรรูปใหเปนซอสถั่วเหลือง เปนตน ปจจุบันมีการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในกระบวนการแปรรูปตาง ๆ เชน การใชกระบวนการทางเคมีเพ่ือแปรรูป

ออยใหเปนเช้ือเพลิงชีวภาพ การนําขาวโพดมาแปรรูปเปนนํ้าตาลไฮฟรุกโตสคอรนไซรัป ตารางที่ 4.4 แสดง

ตัวอยางวิธีการแปรรูปตาง ๆ ที่เกษตรกรรายยอยสามารถนําไปปฏิบัติได  

การแปรรูปเปนกลยุทธหน่ึงที่สามารถชวยแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรเนาเสีย ปญหาผลผลิต

ลนตลาด รวมถึงปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปจจุบัน ระบบการคมนาคมขนสงในประเทศกําลังพัฒนาหลาย

ประเทศยังขาดประสิทธิภาพ สงผลใหผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผักและผลไมเนาเสียระหวางการ

ขนสง ซึ่งการแปรรูปสามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้นได เชน การแปรรูปมะมวงสุกดวยวิธีการ

อบแหงประกอบกับบรรจุใสหีบหอดวยระบบสูญญากาศ จะชวยยืดอายุในการเก็บรักษาใหยาวนานยิ่งขึ้น 

สําหรับปญหาผลผลิตลนตลาด การแปรรูปจะชวยชะลอการที่เกษตรกรขายผลผลิตในเวลาเดียวกันซึ่งทําให

ราคาผลผลิตตกตํ่า การแปรรูปจึงเปนทางออกหน่ึงที่จะชวยใหเกษตรกรรับมือกับปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าได 

โดยกระจายความเสี่ยงดานรายไดของเกษตรกรผานการเพ่ิมความหลากหลายของสินคาเกษตร 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   95 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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ตารางที่ 4.4 ลักษณะการแปรรูปตาง ๆ ที่เกษตรกรรายยอยสามารถนาํไปปฏิบัติ 

ประเภท รูปแบบ ตัวอยางผลิตภัณฑ 

การใชความรอนมากําจัด
เอนไซม และ เช้ือจุลินทรีย 

การตม การยาง การเผา การอบ  
การรมควัน การพาสเจอรไรส  

มันฝรั่งอบกรอบ 

การแยกนํ้าออกจากผลิตภัณฑ การทําใหแหง การสกัด การกรอง การ
คั้นนํ้า  

กลวยตาก มะมวงสุกอบแหง 
นมถั่วเหลือง นํ้าสมคั้น 

การทําความเย็น การแชเย็น การแชแข็ง เบอรรี่แชแข็ง 
การเพ่ิมความเปนกรด การหมัก การใชกรดหรือ นําสมสายชู  แตงกวาดอง กิมจ ิ
การใชสารเคมเีพ่ือยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซมและ
จุลินทรีย 

การใชเกลือ การแชในนํ้าเช่ือม การ
รมควัน การใชสารกันบูด  

ผักดองเค็ม ผลไมลอยแกว ขนม
ตางๆที่จําหนายตามรานคา 

การปองกันผลิตภัณฑจาก
อากาศ แสง ความช้ืน 
จุลินทรีย และ แมลง 

การใชบรรจุภัณฑถนอมอาหาร  การใชระบบซีลสูญญากาศ การ
ใชถุงฟอยด การใชกระปอง การ
ใชกาซถนอมอาหาร 

ที่มา: FAO (2004) 

ในบริบทของประเทศไทย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต และ

สามารถสรางรายไดของเกษตรกรใหสูงขึ้น ตัวอยางเชน เกษตรกรสามารถเพ่ิมรายไดจากการแปรรูปมะกรูด

ใหเปนแชมพู และยังสามารถสงออกสินคาไปขายในตลาดตางประเทศได เน่ืองจากสินคาที่ผานการแปรรูป

สามารถเก็บรักษาไดนานกวาสินคาที่ยังไมผานกระบวนการแปรรูป  

ผูบริโภคสวนใหญทั้งในตลาดคาปลีกสมัยใหม (Modern trade) และในตลาดตางประเทศลวนแต

ตองการความมั่นใจในดานความปลอดภัยและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของกระบวนการแปรรูป 

ยกตัวอยางกรณีของมาตรฐานเกษตรอินทรีย สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) เปนหนวยงานที่

ใหบริการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งไดรับการรับรองโดย IFOAM (องคกรนานาชาติ), EU (สหภาพ

ยุโรป) และ COR (มาตรฐานของประเทศแคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา) ทั้งน้ีสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี 

1. มาตรฐานเกษตรอินทรียสําหรับวัตถุดิบ สวนผสม สารปรุงแตง และสารชวยแปรรูป  

1) วัตถุดิบในผลิตภัณฑแปรรูปอินทรีย ตองเปนผลิตผลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 

2) ในกรณีที่วัตถุดิบจากเกษตรอินทรียมีปริมาณไมเพียงพอ มกท. อาจอนุญาตใหใช

วัตถุดิบจากเกษตรเคมีหรือเกษตรทั่วไปที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานฯ มาเปน

สวนผสมได ทั้งน้ีผูประกอบการจะตองรายงานให มกท. ทราบเพ่ือทําการตรวจสอบ 
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สําหรับการขอรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป อนุญาตใหใชวัตถุดิบเกษตรทั่วไปได

เฉพาะที่อยูใน Annex IX ใน Regulations  EC no. 889/2008 

3) ในการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรียแตละชนิด ไมอนุญาตใหใชวัตถุดิบชนิดเดียวกันทั้งจาก

เกษตรอินทรียและเกษตรทั่วไปที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานฯ มาผสมกัน 

4) ผลิตภัณฑแปรรูปอินทรียที่ไมไดมีสวนผสมมาจากผลิตผลอินทรียทั้งหมด สามารถขอ

รับรองไดเมื่อมีสวนผสมจากผลิตผลอินทรีย เปน 2 ระดับ ดังน้ี 

ก. มีสัดสวนผลิตผลอินทรียไมตํ่ากวารอยละ 95 โดยไมรวมนํ้าและเกลือและ มี

สวนผสมอ่ืนที่อนุญาตใหใชไดรวมแลวไมเกินรอยละ 5 

ข. มีสัดสวนผลิตผลอินทรียไมตํ่ากวารอยละ 70 โดยไมรวมนํ้าและเกลือ และมี

สวนผสมอ่ืนที่อนุญาตใหใชไดรวมแลวไมเกินรอยละ 30 

5) เฉพาะกรณีที่ขอรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป ในการคํานวณสัดสวนวัตถุดิบอินทรีย 

นําสารปรุงแตงที่กําหนดมาคํานวณโดยใหนับเปนวัตถุดิบเกษตร  

6) ควรพยายามใชสารปรุงแตงและสารชวยแปรรูปใหนอยที่สุด ในกรณีที่จําเปนตองใช 

อนุญาตใหใชสารปรุงแตงและสารชวยแปรรูปเฉพาะที่กําหนด หากตองการจะใชสาร

ปรุงแตงหรือสารชวยแปรรูปนอกเหนือจากที่ มกท. กําหนด มกท. อาจอนุญาตใหใชได 

แตผูประกอบการจะตองรายงานให มกท. ทราบเพ่ือทําการตรวจสอบและอนุมัติใหใช

ตามแนวทางในการประเมินสารปรุงแตงและสารชวยแปรรูป 

7) ไมอนุญาตใหใชสารตอไปน้ีในการแปรรูป: ขัณฑสกรหรือซัคคาริน สารบอแรกซ ผงชูรส 

สารกันหืน สารกันบูดสังเคราะห สารแตงกลิ่นสังเคราะห สารฟอกสีจําพวกซัลเฟอรได

ออกไซด และ หามเติมวิตามินและแรธาตุในผลิตภัณฑแปรรูปเกษตรอินทรีย 

8) วัตถุดิบจากเกษตรเคมีหรือเกษตรทั่วไปที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานฯ สารปรุงแตง 

สารชวยแปรรูป เช้ือจุลินทรียและเอนไซมที่ใชในการแปรรูป ตองไมมาจากกระบวนการ

ทางพันธุวิศวกรรม 

9) เช้ือจุลินทรียและเอนไซมที่ใชในการแปรรูปตองมาจากการเพาะเลี้ยงโดยใชวัสดุต้ังตน 

ที่เปนอินทรีย (ในกรณีที่หาไดควรเลือกใชที่เปนอินทรียกอน) และอนุญาตใหใชสารปรุง

แตงและสารชวยแปรรูปที่กําหนดไวเทาน้ัน ทั้งน้ีรวมถึงการเพาะเลี้ยงในระดับครัวเรือน 

10) นํ้าที่ใชเปนวัตถุดิบหรือใชในการแปรรูป และสัมผัสกับผลิตผลแปรรูปโดยตรงจะตอง

เปนไปตามมาตรฐานนํ้าด่ืมและวัสดุอุปกรณที่ใชในการกรองจะตองไมมีสวนประกอบ

ของสารแอสเบสตอส 
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2. มาตรฐานเกษตรอินทรียสําหรับกระบวนการแปรรูป  

1) อนุญาตใหใชกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑดังตอไปน้ี 

• กระบวนการทางกายภาพ เชน การสี การคั้นนํ้า การหีบนํ้ามัน 

• กระบวนการทางชีวภาพ เชน การหมัก การดอง แตตองไมใชเช้ือจุลินทรียที่ไดมา

จากการทําพันธุวิศวกรรม 

• การผึ่งลม การตากแดด การอบแหงดวย การใชความรอน การทอด การกวน  

การเคี่ยว และการรมควัน 

• การสกัดดวยนํ้า เอทานอล นํ้ามัน นํ้าสมสายชู ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด 

• การตกตะกอน 

• การกรอง 

• การกลั่น 

2) ไมอนุญาตใหมีการจัดการวัตถุดิบ สวนผสม สารปรุงแตง ดวยระบบไมโครเวฟ และการ

ใชรังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัวของไอออน 

3) หามใชสารและเทคนิคตางๆ เพ่ือชดเชยคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑซึ่งสูญเสียไป

เน่ืองจากกระบวนการแปรรูป และการเก็บรักษา 

4) ไมอนุญาตใหฉายรังสีกับผลิตผลและผลิตภัณฑ 

5) อนุญาตใหใชวิธีการกรองที่ไมทําปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวผลิตภัณฑ หรือมีผลทําให

โครงสรางโมเลกุลเปลี่ยนไป และเครื่องมือที่ใชในการกรองตองไมทําจากแอสเบสตอส 

หรือเปนวัสดุที่มีผลกระทบตอตัวผลิตภัณฑ 

6) อนุญาตใหใชอธิลีนในการบมผลิตผล 

7) ของเสียที่ไดจากการแปรรูปตองไดรับการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือใหมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอยที่สุด และควรนําของเสียมาใชประโยชนในกรณีที่สามารถนํามาใชได 

8) ภาชนะ เครื่องมือ และกรรมวิธีแปรรูปตองสะอาดถูกสุขลักษณะทุกขั้นตอน และมี

มาตรการปองกันการปนเปอนจากสิ่งปนเปอนตาง ๆ (เชน จุลินทรีย พาหะนําโรค 

สารเคมี รวมถึงวัสดุนาโน) ที่ชัดเจน 

9) หามใชภาชนะอลูมิเนียมในการแปรรูปอาหารที่เปนดาง 

10) หากมีการใชสถานที่ เครื่องมือ ภาชนะ และเครื่องจักรรวมกับการแปรรูปผลิตภัณฑอ่ืน

ที่ไมใชผลิตภัณฑอินทรีย ผูประกอบการตอง 
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• ไมดําเนินการผลิตในชวงเวลาเดียวกัน 

• ทําความสะอาดบริเวณที่แปรรูป ภาชนะ เครื่องมือ และเครื่องจักรใหสะอาด ทั้งน้ี

หลังการใชสารทําความสะอาดจะตองลางดวยนํ้าตาม หรือทิ้งระยะเวลาใหระเหย

ออกไปจนหมด และมีการตรวจเช็คจนแนใจวาไมมีสิ่งตกคางกอนดําเนินการผลิต 

หรือแปรรูปผลิตภัณฑอินทรีย และทําบันทึกการทําความสะอาดใหทาง มกท. 

สามารถตรวจสอบได 

11) การทําความสะอาดภาชนะ เครื่องมืออุปกรณสําหรับการแปรรูป และสถานที่อนุญาต

ใหใชสารทําความสะอาด 

12) สารละลายที่ใชสกัดผลิตภัณฑอินทรียตองผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย หรือเปนสารที่

ใชกับอาหารได (food grade)  

ปจจุบัน ตนทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรอินทรียยังคอนขางสูง เน่ืองจากมาตรฐานเกษตร

อินทรียไดกําหนดวากระบวนการแปรรูปตองแยกออกจากสินคาเกษตรเคมีทั่วไปอยางชัดเจน การศึกษาน้ี 

จึงเสนอแนะมาตรการทางเศรษฐศาสตรใหหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ สงเสริมใหเกษตรกรมีการ

รวมกลุมเปน “กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป” เพ่ือเพ่ิมปริมาณการแปรรูปและเพ่ือกอใหเกิด การประหยัด 

ตอขนาด (Economies of scale) นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนในดานอุปกรณที่ใชในการ

แปรรูป เชน เตาอบขนาดใหญ เครื่องซีลระบบสูญญากาศ เปนตน 

นอกจากน้ี การแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียยังประสบปญหาเรื่องปริมาณวัตถุดิบที่ยังมีอยูคอนขาง

นอยและยังขาดความตอเน่ือง ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐและ

ภาคสวนที่เกี่ยวของ ควรใหการสงเสริมและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการรวมกลุมของเกษตรกรเพ่ือชวยเพ่ิม

ปริมาณของวัตถุดิบซึ่งสามารถปอนใหกับกระบวนการแปรรูปอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ปญหาอีกประการ

หน่ึงที่สําคัญคือ เกษตรกรยังขาดองคความรูเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การตลาด และขอกําหนดของ

มาตรฐานตางๆ ในสวนน้ี คณะผูวิจัยจึงเสนอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายใหผูเช่ียวชาญลงพ้ืนที่

เพ่ือใหความรู และถายทอดวิทยาการตางๆ ที่เกี่ยวของใหกับเกษตรกรโดยตรง ทั้งน้ีตองมีการกําหนด

มาตรฐานในการแปรรูป ควบคุมการใชสารและปองกันการปนเปอนที่ชัดเจน เพ่ือใหผูผลิตหรือเกษตรกรมี

แนวทางปฏิบัติที่เปนไปตามมาตรฐานสากล  

4.1.3 การกระจายสนิคา 

การกระจายสินคาคือสวนที่จะเช่ือมตอสินคาระหวางเกษตรกรและผูบริโภค ดังน้ัน การรักษา

คุณภาพสินคารวมถึงสุขอนามัยของสินคาเกษตรระหวางกระบวนการกระจายสินคาจึงมีความสําคัญย่ิง 

มิฉะน้ันอาจประสบปญหาในการขอรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลตอความมั่นใจของผูบริโภคได ขั้นตอนการ

กระจายสินคาไปสูผูบริโภค มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. การตัดแตงผลผลิตกอนสงไปขาย 

ผักและผลไมเปนผลผลิตทางการเกษตรที่จําเปนตองผานขั้นตอนการตัดแตงกอนสงขาย ซึ่ง

กระบวนการน้ีอยูในความรับผิดชอบของเกษตรกร ผักอาจจะมีบางสวนที่เนาเสียจากการโดนศัตรูพืชจําพวก

แมลงกัดกินหรือมีลักษณะใบเหลือง เกษตรกรจึงตองตัดแตงกอนนําสงไปขาย อยางไรก็ตาม เกษตรกรตอง

ปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรฐาน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหแกผูบริโภค ในประเทศไทย มาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) อยูในความรบัผิดชอบของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 

ซึ่งไดกําหนดมาตรฐาน GAP ไววา เกษตรกรตองปองกันไมใหวัสดุที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรงปนเปอน ควร

ปองกันไมใหผลิตผลที่เก็บเกี่ยวเสร็จแลวสัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง และควรมีวัสดุรองพ้ืนในบริเวณพักผลผลิต 

เพ่ือปองกันการปนเปอนจากสิ่งปฏิกูล สิ่งสกปรก เศษดิน และ สิ่งอันตรายอ่ืนๆ จากพ้ืนดิน สําหรับมาตรฐาน

เกษตรอินทรียถูกกําหนดวาภาชนะ และ เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการตัดแตงผลผลิตตองถูกสุขลักษณะทุก

ขั้นตอน และตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนทีชั่ดเจน  

ที่ผานมา เกษตรกรบางสวนยังขาดอุปกรณตัดแตง และเครื่องบรรจุภัณฑสินคาที่สะอาด 

ตัวอยางเชน เกษตรกรไมมีโตะแสตนเลสสําหรับใชในการตัดแตงผลผลิต ดังน้ัน ถึงแมวากระบวนการผลิตจะ

เปนไปตามมาตรฐานแตการที่เกษตรกรตองตัดแตงผลผลิตบนพ้ืนซึ่งไมถูกสุขลักษณะ อาจในไปสูการปนเปอน 

ซึ่งการกระทําเหลาน้ีไมเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด และเสี่ยงตอการไมผานการรับรองมาตรฐาน ปญหาน้ีมี

สาเหตุมาจาก 2 ปจจัย คือ การขาดองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานตางๆ และการขาดเงินลงทุนในอุปกรณที่ใช

ในการตัดแตงผลผลิต ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงเสนอใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันเพ่ือรวบรวมสินคาตาม

มาตรฐาน และใหภาครัฐหรือรานคาปลีกสมัยใหมสนับสนุนเงินลงทุนในอุปกรณที่ใชในการพักหรือตัดแตง

ผลผลิตกอนสงไปขาย หรืออาจใหความชวยเหลือโดยการจัดหาอุปกรณใหกับกลุมเกษตรกร รวมถึงสราง

ความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรเก่ียวกับมาตรฐานทางการเกษตรตางๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดแตง

ผลผลิต  

2. การเก็บรักษาผลผลติระหวางการขนสง 

ความสดใหมและคุณภาพของสินคาเกษตรเมื่อถึงมือผูบริโภคน้ันสวนหน่ึงขึ้นอยูกับกระบวนการเก็บ

รักษาระหวางที่มีการขนสงผลผลิต ดังน้ัน จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพผลผลิตใหเปนไป

ตามมาตรฐานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจใหแกผูบริโภค มกอช. ไดกําหนดมาตรฐาน GAP ของประเทศไทยไว

วา เกษตรกรควรมีการจัดการดานสุขลักษณะในกระบวนการขนสงเพ่ือปองกันการปนเปอนของผลผลิต ควร

แยกพาหนะที่ใชขนสงวัตถุอันตรายทางการเกษตรออกจากผลผลิตที่ผลิตตามมาตรฐาน GAP ในกรณีที่ไม

สามารถแยกพาหนะได ตองทําความสะอาดพาหนะเพ่ือปองกันการปนเปอนและควรมีการดูแลปองกันที่

เหมาะสมสําหรับผลผลิตที่เสื่อมคุณภาพไดงาย จําเปนจะตองระมัดระวังเรื่องการจัดวางและการบรรจุหีบหอ

ใหเหมาะสมเพ่ือปองกันการขูดขีดและการกระแทก และใชพาหนะที่สามารถเก็บรักษาผลผลิตได นอกจากน้ี 
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บทที่ 4 

มาตรการในการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคการเกษตรในบริบทของประเทศไทย 

 

มกท. กําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียวา ผลผลิตเกษตรอินทรียตองถูกจัดเก็บและขนสงแยกจากผลผลิตทาง

การเกษตรอ่ืน ๆ ที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพ่ือปองกันการปนเปอน หรือปะปนเวนแตจะ

มีการติดฉลาก หรือใชภาชนะบรรจุที่มีสีสันตางกัน และภาชนะบรรจุตองปองกันการปนเปอนได โดยผูผลิต

สินคาตองเปนผูรับผิดชอบดูแลกระบวนการขนสง 

การรักษาคุณภาพความสดใหมของผลผลิต นับเปนปญหาหน่ึงในการขนสง หากระยะทางจาก

เกษตรกรสูผูบริโภคคอนขางไกล จะทําใหคุณภาพสินคาแยลง เสี่ยงตอการเนาเสีย และมีรูปลักษณที่ไมนา

ดึงดูดตอผูบริโภค อยางไรก็ตาม ปญหาน้ีสามารถแกไขไดโดยการนําแนวคิดของการจัดการความเย็น (Cold 

chain management) มาประยุกตใช โดยแนวคิดดังกลาวเปนการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการรักษา

อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการรักษาผลผลิต การทําความเย็นสามารถครอบคลุมไดทั้งหวงโซอุปทานต้ังแต

กระบวนการกระจายสินคาและการวางจําหนาย ตลอดจนการเก็บรักษาผลผลิตไวในตูเย็นสวนตัวของผูบรโิภค 

ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียที่อนุญาตใหทําความเย็น และแชแข็งในการเก็บรักษาผลผลิตได 

กรณีศึกษาในตางประเทศ ช้ีใหเห็นวามีการใชงานระบบรักษาความเย็นที่ประสบความสําเร็จในป 

2555 โดยFAO ไดทําการศึกษาเรื่องการทําความเย็นตลอดหวงโซอุปทานในประเทศที่กําลังพัฒนาในแถบ

ตอนใตของทะเลทรายซาฮารา ทวีปแอฟริกา ซึ่งประเทศเหลาน้ีขาดแคลนระบบรักษาความเย็น เน่ืองจาก

ภาครัฐไมใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ขอเสนอแนะดานนโยบายที่สําคัญคือการสรางความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุมคาตอการลงทุนในระบบทําความ

เย็น เน่ืองจากระบบรักษาความเย็นมีตนทุนสูง อีกทั้งยังตองมีการจางแรงงานและฝกอบรมบุคลากรในการ

บํารุงรักษาระบบอีกดวย นอกจากน้ี การศึกษายังเสนอแนะใหศึกษาความเหมาะสมกอนที่จะประยุกตใช

ระบบรักษาความเย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด ประเทศสิงคโปรเปนอีกหน่ึงกรณีศึกษาที่ให

ความสําคัญในเรื่องระบบรักษาความเย็นของอาหาร ประเทศสิงคโปรนับวาเปนหน่ึงในประเทศที่มีระบบ 

โลจิสติกสดีที่สุดในโลก โดยประเทศสิงคโปรอยูในอันดับตนๆ ของการจัดอันดับ Global Competitiveness 

Index โดย World Economic Forum ในป 2558/2559 และการจัดอันดับ Logistics Performance Index 

โดยธนาคารโลก ในป 2554 เน่ืองจากประเทศสิงคโปรขาดแคลนพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตร การนําเขาอาหาร

สดจากตางประเทศจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางย่ิง ภาคสวนตางๆ จึงใหความสําคัญกับการชะลอการเนา

เสียของอาหารที่นําเขาเปนอยางมาก การพัฒนาระบบความเย็นบนพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสที่ดีจึงเปนแนว

ทางแกไขปญหาดังกลาว สิงคโปรไดมีการนําหลักการของระบบรักษาความเย็นมาใชต้ังแตป 2542 อีกทั้งมี

การฝกอบรมบุคคลากรและสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับระบบรักษาความเย็น สงผลใหมี

การพัฒนาระบบรักษาความเย็นอยางตอเน่ืองใหครอบคลุมถึงการเก็บรักษา การขนสงไปยังรานคาขายปลีก  

การนําเขาสงออก และการจัดสินคาที่สนามบินและทาเรือ หนวยงาน Agro-Food and Veterinary 

Authority of Singapore (AVA) ไดออกเกณฑมาตรฐานการจัดการระบบรักษาความเย็นสําหรับผัก (SS 

585:2013) ที่ครอบคลุมต้ังแตการผลิตจนไปถึงการคาปลีก อีกทั้งพยายามผลักดันให SS 585:2013 ไดการ
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ยอมรับในระดับสากล นอกจากน้ี ภาครัฐไดมีการพัฒนาระบบศุลกากรใหมีความสะดวกรวดเร็วระดับโลกเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการรักษาความเย็นและประหยัดเวลาในการขนสง ทั้งน้ีประเทศไทยควรถอดบทเรียน

เรื่องระบบรักษาความเย็นของประเทศสิงคโปรเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศตอไป 

จากการสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย พบวา เน่ืองจากแหลงผลิตสินคาที่ผลิตดวยวิธีการที่ยั่งยืนใน

ประเทศไทยหลายแหงอยูในพ้ืนที่หางไกล ในขณะที่ตลาดจําหนายสินคาเหลาน้ีสวนใหญต้ังอยูในเมืองใหญ 

สงผลใหเกิดปญหาทางดานการรักษาคุณภาพความสดใหมของผลผลิตระหวางการขนสง มาตรการทาง

เศรษฐศาสตรที่สําคัญคือการที่หนวยงานภาครัฐใหเงินสนับสนุนเพ่ือจัดซื้อหรือบริการจัดหาตูแช และรถหอง

เย็นในระหวางการขนสงใหกับกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือใชรักษาอุณหภูมิที่เย็นและรักษาความสดใหมของ

สินคา โดยเฉพาะผักผลไม สําหรับมาตรการดานการศึกษา ภาครัฐควรจัดฝกอบรม ใหความรูดานระบบรักษา

ความเย็น เพ่ือนํามาประยุกตใชในการรักษาคุณภาพของผลผลิตระหวางการขนสง   

4.1.4 การตลาด 

ปญหาดานการตลาดของสินคาที่ผลิตดวยวิธีการที่ย่ังยืน เชน สินคาเกษตรอินทรีย ของประเทศไทย

มีหลายประการ ไดแก สินคามีราคาสูง ผูบริโภคเขาถึงยากและการขาดความตอเน่ืองของสินคา โดยสินคา

เกษตรอินทรียมีราคาสูงกวาสินคาเกษตรทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 15 - 30 ของเกษตรกรรายยอย และรอยละ 5 – 

10 ของเกษตรกรรายใหญและกลุมสหกรณ (กรมการคาภายใน) จึงทําใหตลาดสินคาเกษตรอินทรียยังจํากัด

อยูในวงแคบ เชน ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และกระจุกตัวอยูในกลุมผูบริโภคที่มีรายไดระดับปานกลางจนถึง

รายไดสูง นอกจากปญหาดานราคาสินคาเกษตรอินทรียแลว อีกปญหาหน่ึงที่สําคัญคือการขาดความตอเน่ือง

ของสินคา จากการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม พบวาเน่ืองจากจํานวนผูผลิตสินคา

เกษตรอินทรียยังมีคอนขางนอยและอยูกระจัดกระจายไปในพ้ืนที่ตาง ๆ ที่หางไกล ดังน้ัน จึงมีบางครั้งที่

เกษตรกรไมสามารถปอนผลผลิตใหกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหมไดทันและตอเน่ือง สงผลใหรานคาปลีกเหลาน้ีไม

มีผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจําหนายใหกับผูบริโภค เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว จึงเสนอใหนํามาตรการ

ดังตอไปน้ีมาใช 

1. มาตรการดานการตลาดสําหรบัภาครัฐ ผูคาสง และวิสาหกิจเพื่อสังคม 

การศึกษาน้ีไดเสนอมาตรการทางดานการตลาด โดยเนนการขยายชองทางการจําหนายสินคาเกษตร

อินทรีย โดยทางกระทรวงพาณิชยไดมีการสนับสนุนการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียอยางตอเน่ือง 

โดยเฉพาะการจัดชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียตางๆ อาทิ โครงการหมูบานเกษตรอินทรีย 

โครงการ Organic Valley และ งาน Organic Expo รวมถึงใหความชวยเหลือดานปจจัยการผลิตเกษตร

อินทรียผานระบบเกษตรแปลงใหญ และขยายการเพาะปลูกที่มีศักยภาพโดยใชเครื่องมือทางการตลาด  

ในสวนของตลาดคาสงขนาดใหญ (Wholesale market) ควรเขามามีบทบาทในการรวบรวมสินคาเกษตร

อินทรียจากกลุมเกษตรกรเพ่ืออํานวยสะดวกใหกับผูคาตามตลาดสด หรือผูคาปลีกที่มาซื้อสินคาไปจําหนาย
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ตอใหแกผูบริโภค การรวบรวมสินคาเกษตรอินทรียจะทําใหเกิดตลาดรองรับสินคาเกษตรอินทรียใหม ๆ และ

ชวยกระตุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย

เพ่ิมขึ้นและมีความตอเน่ืองมากขึ้น ปจจุบัน ตลาดไทเปนตลาดคาสงขนาดใหญที่กําลังดําเนินโครงการสงเสริม

สินคาเกษตรที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP โดยเปนแหลงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับรองมาตรฐาน 

GAP และไดมีตราสัญลักษณ Q เพ่ือใหผูคาตามตลาดสดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมาณฑลสามารถ

มาเลือกซื้อสินคาไปเพ่ือจําหนายตอได ซึ่งโครงการน้ีไดรับผลตอบรับที่ดีจากผูประกอบการตลาดสด อยางไรก็

ดี ในอนาคตตลาดคาสงขนาดใหญควรขยายฐานผลิตภัณฑใหครอบคลุมสินคาเกษตรอินทรียดวย 

ในสวนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social enterprise) ควรเขามามีบทบาทในการรับซื้อผลิตภัณฑจาก

กลุมเกษตรโดยตรงมากขึ้น เน่ืองจากสามารถจัดจําหนายสินคาไดหลายชองทาง เชน กรณีมูลนิธินวัตกรรม

เกษตรอินทรียไทย (TOF) เปนตนแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยที่มีการรับซื้อสินคาเกษตร

อินทรียจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือไปจําหนายใหกับโรงพยาบาล โรงเรียน ภัตตาคาร รานอาหาร 

หางสรรพสินคา และรานคาที่อยูในเครือขายของ TOF นอกจากน้ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมควรพัฒนาชองทางการ

จําหนายสินคาออนไลน โดยเฉพาะสําหรับการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียแปรรูป และใหการสนับสนุนกลุม

เกษรตรกรที่อยูในชวงเวลาเปลี่ยนผานในการเปลี่ยนวิธีการเพราะปลูกจากแบบใชสารเคมีมาเปนเกษตร

อินทรีย เพราะการทําเกษตรอินทรียในชวงเริ่มตนมีตนทุนสูงมาก แตในระยะยาวจะไดรับผลตอบแทนสูงและ

มีตนทุนการผลิตลดลง ดินมีคุณภาพดีทําใหมีผลผลิตมากขึ้นอีกดวย  

2. มาตรการดานการตลาดสําหรบัธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ปจจุบันรานคาปลีกสมัยใหมเปนชองทางการจําหนายเกษตรอินทรียที่มีฐานผูบริโภคมากที่สุด เน่ือง

ดวยราคาของสินคาเกษตรอินทรียที่สูง ความมั่นใจของผูบริโภคตอสินคาเกษตรอินทรียจึงมีความสําคัญเปน

อยางมาก ปญหาหน่ึงที่รานคาปลีกสมัยใหมเผชิญคือความตอเน่ืองของการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรียยังคอนขางนอย เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว การศึกษาน้ีสนับสนุน

ใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจัดซื้อสินคาเกษตรอินทรียจากกลุมเกษตรกรที่ปลูกสินคาเกษตรอินทรียหลายกลุม

เพ่ือกระจายความเสี่ยงดานความตอเน่ือง เชน หากเกิดกรณีที่เกษตรกรกลุมหน่ึงประสบปญหาดานการผลิต

และไมสามารถสงสินคาใหกับรานคาปลีกสมัยใหมได ก็ยังมีผลผลิตเกษตรอินทรียจากกลุมเกษตรกรอ่ืน

ทดแทน เพ่ือใหผูบริโภคมั่นใจวาสินคาเกษตรอินทรียจะมีพรอมจําหนายอยูเสมอ  

สวนหน่ึงของการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ความสามารถของผูบริโภคในการเขาถึงขอมูล

เชิงลึก ไมวาจะเปน ขอมูลเก่ียวกับแหลงที่มาของสินคา รายละเอียดของกลุมเกษตรกรผูผลิต รวมถึงกระ

บวนการผลิต เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค อีกทั้งยังทําให

ผูบริโภครูสึกมีความเช่ือมโยงกับเกษตรกรโดยตรง ทําใหผูบริโภครูวาเขากําลังสนับสนุนกลุมเกษตรกรกลุม

ใด ดังน้ัน จึงควรสงเสริมใหมีการนําระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) มาใช โดยระบบการ
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ตรวจสอบยอนกลับน้ันไมเพียงแตสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภค ยังสามารถสรางแบรนดใหกับกลุม

เกษตรกรอีกดวย ซึ่งในอนาคตแบรนดจะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา และทําใหผูบริโภคสามารถรู

ขอมูลคุณภาพสินคาไดทันที นอกจากน้ีจําเปนตองกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรย่ังยืนที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับประเทศและในระดับสากล เพ่ือรองรับการสงออกสินคาและสามารถแขงขันในตลาดได  

4.1.5 การบริโภค 

การบริโภคเปนสวนสุดทายในหวงโซอุปทาน การศึกษาในสวนน้ีเนนนําเสนอมาตรการที่สนับสนุนให

มีการบริโภคสินคาเกษตรที่ย่ังยืน ซึ่งจะชวยเพ่ิมความตองการสินคาเกษตรอินทรียมากขึ้น ปญหาสําคัญในฝง

ของผูบริโภค คือ สินคาเกษตรอินทรียมีราคาสูง และผูบริโภคยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสินคาเกษตร

อินทรีย ดังน้ัน จึงควรมีการนํามาตรการตางๆ มาใชเพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว 

1. การปลูกฝงความรูดาน Food Literacy เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน 

ปจจุบัน ผูบริโภคมีทางเลือกสินคาเกษตรที่หลากหลาย แตผูบริโภคยังขาดความรูความเขาใจในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกษตรที่ผลิตดวยวิธีการที่ย่ังยืน อีกทั้งยังขาดความตระหนักถึงผลกระทบของการ

บริโภคสินคาเกษตรที่ผลิตโดยใชสารเคมีตอสุขถาพ ในตางประเทศมีหลายโครงการที่รณรงคและใหความรู

เก่ียวกับอาหาร หรือนิยามอยางกวาง ๆ วา Food Literacy ซึ่งหมายถึงความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิต

อาหาร การรับประทานอาหารตามฤดูกาลและตามภูมิภาค ซึ่ง Food Literacy เปนหน่ึงในมาตรการที่จะชวย

สรางความตระหนักใหแกผูบริโภคเกี่ยวกับการบริโภคที่ย่ังยืนได  

ในกรณีของประเทศสหรฐัอเมริกา โครงการ Edible Schoolyard Project เปนตัวอยางของโครงการ

ที่เนนการใหความรูดาน Food Literacy กับผูบริโภคโดยตรง โดยโครงการดังกลาวมุงปลูกฝงความรูเกี่ยวกับ

การบริโภคอาหารใหกับเยาวชนผานกลไกการศึกษาภายในโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

เชิงปฏิบัติการ ที่นักเรียนทุกคนสามารถเขารวมหลักสูตรได โดยจะสอนและใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับ

วิธีการผลิตอาหารผานการลงมือปลูกผักและผลไมดวยตัวเองในสวนหลังโรงเรียน วิธีการทําอาหารที่ดีตอ

สุขภาพผานการลงมือทําอาหารดวยตัวเองในครัวของโรงเรียน รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ

อาหาร เชน ระบบนิเวศ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของการบริโภคอาหาร และความยุติธรรมทางสังคมของ

ระบบอาหาร (Food justice) นอกจากน้ี Edible Schoolyard Project ยังไดรวมมือกับทางโรงเรียนเพ่ือปรับ

เมนูอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนใหดีตอสุขภาพ และทําจากวัตถุดิบที่ปลูกตามฤดูกาลและมาจากใน

ทองถิ่น 

กรณีศึกษาในตางประเทศอีกตัวอยางหน่ึงที่มีความนาสนใจคือ Edible Garden City ซึ่งเปน

วิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศสิงคโปรที่ตองการตอบโจทยความย่ังยืนของระบบอาหารภายในประเทศผาน

การทําการเกษตรในเมือง (Urban farming) โดยมีการการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่วางในเมืองใหเปนพ้ืนที่เกษตร 
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เชน บริเวณช้ันดาดฟาของอาคาร เรือนจําเกา เปนตน บริษัทไดทําการปลูกผักและสมุนไพรสําหรับจําหนาย

ใหแกภัตตาคารหรือรานอาหารโดยตรง นอกจากน้ี บริษัทก็มีการจัดฝกอบรมใหกับคนในชุมชน และพัฒนา

หลักสูตรสําหรับสอนภายในโรงเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญของการทําเกษตร 

ที่ย่ังยืน การเพาะปลูกตามฤดูกาล  

สําหรับประเทศไทย ยังไมมีการปลูกฝงความรูดาน Food Literacy ที่มากพอ โดยโครงการที่มีอยู

แลวสวนใหญจะเนนไปที่การใหขอมูลเรื่องโภชนาการกับนักเรียน แตไมไดใหองคความรูที่สําคัญของ Food 

Literacy ที่จะชวยขยายตลาดเกษตรอินทรีย ทั้งน้ี ควรมีการสงเสริมใหมีการบูรณาการรวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยใหเจาหนาที่ออกไปใหคําแนะนํา และใหความรูดาน Food Literacy  

แกผูบริโภคผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ นอกจากน้ี ควรมีการปลูกฝงเรื่อง Food Literacy ในการศึกษาทุก

ระดับผานสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเขาใจไดงาย และมีความเหมาะสมในแตละชวงวัย หรืออาจจะ

พัฒนาเครื่องมือเกมเพ่ือเสริมสรางความรูใหผูเรียนบุคคลทั่วไป เพ่ือใหมีความเขาใจถึงระบบนิเวศอาหารและ

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารตามฤดูกาล  

2. การใหขอมูลดานความยั่งยืนของผลิตภัณฑกับผูบริโภค 

ปจจุบัน ผูบริโภคในประเทศไทยยังไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลเก่ียวกับความย่ังยืนของผลิตภัณฑ

ได ดวยเหตุน้ี จึงจําเปนตองมีมาตรการทั้งในฝงของผูผลิตและผูจําหนายสินคา (Supply-side measures) 

และในฝงของผูบริโภค (Demand-side measures) ในการแกไขปญหาดานการใหขอมูลดานความยั่นยืนของ 

ผลิตภันฑ 

ภาครัฐควรพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับการใหขอมูลแกผูบริโภคและมีการบังคับใชกฎหมายอยาง

เขมงวด โดยกําหนดใหฝายผูผลิตและผูจําหนายตองติดฉลากซึ่งแสดงขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มา แหลงผลิต 

และ สารเคมีที่ใชในการผลิตใหถูกตองตามขอแนะนําจากโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 

โดย UNEP ไดมีการตีพิมพแนวทางในการใหขอมูลเก่ียวกับความย่ังยืนของผลิตภัณฑ (Guidelines for 

Providing Products Sustainability Information) ซึ่งแนวทางดังกลาวเสนอหลักการในการสื่อสารขอมูล

ความย่ังยืนของผลิตภัณฑตอผูบริโภคผานหลักการพ้ืนฐาน 5 ขอ (ตารางที่ 4.5) และ หลักการที่ควรนํามา

ปฏิบัติ 5 ขอ (ตารางที่ 4.6) เพ่ือที่จะไดบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผูผลิตและผูจําหนายสินคาตอง

ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน (Fundamental principles) และ ควรที่จะปฏิบัติตามหลักการที่ควรนํามา

ปฏิบัติ (Aspirational principles) การใชรหัส QR จะชวยแกปญหาขอจํากัดเรื่องพ้ืนที่บนบรรจุภัณฑและ

ความซับซอนของขอมูล เพราะผูบริโภคจะสามารถเขาถึงแหลงขอมูลออนไลนที่จะแสดงขอมูลไดอยาง

ครบถวนผานการแสกนรหัส QR อีกทั้งสามารถอธิบายขอมูลใหผูบริโภคเขาใจไดงายขึ้น อาจจะผานการขยาย

ความ และการใชรูปภาพประกอบ  
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ตารางที่ 4.5 หลักการพื้นฐาน 5 ขอ ในการสื่อสารขอมูลความยั่งยืนของผลิตภัณฑ 

หลกัการพืน้ฐาน คําอธบิาย 

ความเช่ือถือได 
(Reliability) 

• ตองมีขอมูลที่ไดมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับ 

• ตองมีความแมนยําและสามารถยืนยันไดโดยใชหลักฐาน 

• จะตองมวิีธีการ (Robustness)  

• ตองมีการรับรองจากบุคคลภายนอกที่เปนผูเช่ียวชาญและไมมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับผลิตภัณฑ 

• ตองสามารถยืนยันขอสันนิษฐาน ขอจํากัด และขอมูลที่ถูกคัดออกไปได  
การเขาประเด็น 
(Relevance) 

• ตองแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ชวยปรับปรุงความย่ังยืนโดยรวม
ของผลิตภัณฑใหดีขึ้น 

• ตองสื่อสารขอมูลที่มีความสําคัญตอผลิตภัณฑ เชน การใชงาน 
องคประกอบสําคัญ และ คุณภาพ 

• ตองสื่อถึงคุณสมบัติ หรือ มาตรฐานของผลิตภัณฑที่ดีกวาและเขมงวดกวา
ที่กฎหมายไดบังคับไวอยูแลว 

ความชัดเจน 
(Clarity) 

•  ตองหลีกเลี่ยงการใชขอความที่คลุมเครือหรือกวางจนเกินไป 

• ตองมีความชัดเจน งายตอการเขาใจ  

• ตองทําใหผูบริโภคตระหนักถึงผลกระทบของผลิตภัณฑและแนะนําวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

ความโปรงใส 
(Transparency) 

• ตองเปดโอกาสใหผูบริโภคไดประเมินขอมูลดวยตัวเอง 

• ตองเปดเผยแหลงที่มาของขอมูลและขอมูลอยางครบถวน 

• ตองเปดเผยวาใครเปนผูใหขอมูลและวิธีใหขอมูล 

• ตองไมใชขอความที่มาจากแหลงขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยได 
การเขาถึง 
(Accessibility) 

• ตองทําใหผูบริโภคสามารถมองเห็นขอมูลไดอยางชัดเจน อาทิ ติดฉลากไว
ที่หนาบรรจุภัณฑ ใชขนาดตัวอักษรที่ใหญเหมาะสมและการใชตรา
สัญลักษณ 

• ตองใหขอมูลเมื่อผูบริโภคตองการ 

ที่มา: UNEP (2017) 
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ตารางที่ 4.6 หลักการที่ควรนํามาปฏิบัติ 5 ขอ ในการสื่อสารขอมูลความยั่งยืนของผลิตภัณฑ  

หลักการทีค่วรนํามาปฏิบัติ คําอธบิาย 

3 มิติของความยั่งยืน  
(3 Dimensions of 
sustainability) 

• ควรมีการกลาวถึง 3 มิติของความย่ังยืน ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
และ สังคม 

• ควรใชมาตรฐานการรับรองที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ หรือ ใชมาตรฐาน
การรับรองหลายอันรวมกัน 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และ ผลกระทบในระยะยาว  
(Behavioral change and 
longer term impact) 

• ควรใหแนวทางการปฏิบัติและสรางความสัมพันธระยะยาวกับ
ผูบริโภค 

• ควรสงเสริมใหผูบริโภคหาความรูเพ่ิมเติมและมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ย่ังยืน 

การสื่อสารอยางสรางสรรค 
และ ผานหลายชองทาง 
(Multichannel and 
innovative approach) 

• ควรใหขอมูลหลากหลายรูปแบบและผานหลายชองทางสื่อ 

• ควรกระตุนพฤติกรรมการบริโภคที่ย่ังยืนโดยวิธีสรางสรรค ไมนาเบ่ือ 

การรวมมือของแตละฝาย  
(Collaboration) 

• ควรปรึกษาหลายฝายที่เกี่ยวของ 

• ควรใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม และ เพ่ิมความมั่นใจใหกับผูบริโภค 

• สรางแรงบันดาลใจในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและทําให
ผูบริโภครูสึกไดวาเปนสวนหน่ึงของการเปลี่ยนแปลง 

การเปรียบเทียบระหวาง
ผลิตภัณฑ  
(Comparability) 

• ควรมีการเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑ ถาสามารถใชเกณฑ 
ที่เครงครัด และเปนรูปธรรม 

• ควรมีการรวมมือกันในการพัฒนาวิธีการเปรียบเทียบ 

ที่มา UNEP 2017 

มาตรการดานขอมูลถัดไปเสนอใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ

ประชาสัมพันธใหผูบริโภคเขาใจเรื่องผลิตภัณฑเกษตรย่ังยืน รวมถึงใหผูบริโภคเขาใจถึงความหมายของฉลาก

ที่ติดอยูบนผลิตภัณฑ และความแตกตางระหวางเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรปลอดภัย ฯลฯ 

ซึ่งหากไมมีการประชาสัมพันธ ผูบริโภคอาจจะไมรูเก่ียวกับระบบตรวจสอบยอนกลับ ผานทางรหัส QR และ

ไมเขาใจขอมูลที่ไดรับ โดยการประชาสัมพันธและใหขอมูลกับผูบริโภคอยางเหมาะสมจะสามารถปองกัน

ปญหาที่มาจากผลิตภัณฑที่ใชขอความหรือขอมูลหลอกลวงเกี่ยวกับความยั่งยืน (Green washing) ไดดวย  

ที่สําคัญในระยะยาวความสามารถในการเขาถึงและเขาใจขอมูลเหลาน้ีจะสรางความมั่นใจตอผลิตภัณฑใหกับ

ผูบริโภคไดอีกดวย  
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4.2 มาตรการสงเสริมการผลิตและการบรโิภคผลติภัณฑจากปศุสตัวอยางยั่งยืน 

สําหรับหวงโซอุปทานสินคาเกษตรประเภทปศุสัตวน้ัน ประกอบดวย ปจจัยการผลิตและทรัพยากร 

กระบวนการผลิตและแปรรูป การตลาดและการบริโภคสินคา รูปที่ 4.4 แสดงหวงโซอุปทานของสินคาเกษตร

ประเภทปศุสัตว การศึกษาน้ีเริ่มจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในแตละสวนของหวงโซอุปทาน หลังจากน้ัน 

จึงเสนอแนะมาตรการตาง ๆ ทั้งมาตรการทางดานการเกษตร มาตรการทางดานกฎหมาย รวมถึงมาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว  

 

รูปที่ 4.4 หวงโซอุปทานสินคาประเภทปศุสัตว 

4.2.1 ปจจัยการผลติและทรพัยากร 

ในการผลิตสินคาเกษตรประเภทปศุสัตวน้ัน ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 

เมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว รวมถึงผูประกอบการผสมอาหารสัตว โดยปญหาและ

แนวทาง/มาตรการในการจัดการกับปญหาเกี่ยวกับปจจัยการผลิตแตละประเภทมีรายละเอียดดังน้ี 

4.2.1.1 เมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

พืชอาหารสัตว เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนองคประกอบสําคัญในการทําปศุสัตว ปจจุบัน ปญหาหน่ึง

ที่มีความสําคัญคือปญหาเก่ียวกับเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตวโดยเฉพาะขาวโพด

เลี้ยงสัตวตองแบกรับตนทุนจากเมล็ดพันธุที่มีราคาสูง อีกทั้งเกษตรกรไมสามารถนําเมล็ดพันธุดังกลาวไป

ขยายพันธุตอไดโดยตรง มาตรการที่สําคัญที่ควรมีการดําเนินการคือภาครัฐควรใหการสนับสนุนงานวิจัยดาน

สายพันธุพืชอาหารสัตว พรอมทั้งใหความรูกับเกษตรกรเกี่ยวกับทางเลือก (Alternative) ของเมล็ดพันธุพืช

อาหารสัตว รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรสามารถเขาถึงเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวที่มีการพัฒนาขึ้นใหมหรือผาน

การปรับปรุงใหมไดมากขึ้น  

4.2.1.2 พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว 

ที่ผานมา มีเกษตรกรผูปลูกพืชอาหารสัตวจํานวนหน่ึงที่บุกรุกปาเพ่ือทําการปลูกพืชอาหารสัตว 

โดยเฉพาะพืชอาหารสัตวประเภทขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง ฯลฯ หรือปลูกพืชอาหารสัตว
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เหลาน้ีในพ้ืนที่ที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิที่ถูกตองตามกฎหมายและมีการใชสารเคมีในปริมาณที่มาก ดังน้ัน มาตรการ

ที่ควรสงเสริมใหมีการนํามาใชเพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาวมี 2 มาตรการหลัก มาตรการที่หน่ึง การสงเสริม

ใหเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (GAP) ซึ่งแนวทางดังกลาวครอบคลุมการจัดการ

ดานพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตวและการจัดการสารเคมีทางการเกษตร มาตรการที่สอง คือ การจัดทําฐานขอมูล

และระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) มาใชเพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่การปลูกพืชอาหารสัตววาเปนพ้ืนที่ที่

ถูกตองตามกฎหมายหรือไม ในกรณีที่มีการปลูกในพ้ืนที่ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ผูประกอบการผสมอาหาร

สัตวจะตองไมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรหรือผูที่รวบรวมผลผลิตอยางเครงครัด นอกจากน้ี ควรสงเสริมใหมี

การจัดทําระบบฐานขอมูลเกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตวในพ้ืนที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงจัดทําระบบ

ฐานขอมูลผูรวบรวมอาหารสัตวที่ถูกตองและชัดเจน เพ่ือสามารถเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการผสมอาหาร

สัตวใชในการตัดสินใจรับซื้อผลผลิตพืชอาหารสัตวได 

4.2.1.3 ผูประกอบการผสมอาหารสัตว 

นอกจากปญหาที่ผูประกอบการผสมอาหารสัตวยังมีการรับซื้อพืชอาหารสัตวที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม

ถูกตองตามกฎหมายแลว อีกปญหาหน่ึงที่สําคัญคือปญหาที่ผูประกอบผสมอาหารสัตวยังไมสามารถเขาถึง

อาหารสัตวที่มีความทนทานตอโรคตางๆ อีกทั้ง ยังไมมีหองปฏิบัติการ (Lab) สําหรับทดสอบสูตรอาหารสัตว 

เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว การศึกษาน้ีเสนอแนะใหใชมาตรการอุดหนุนดานวิจัยและพัฒนา โดยสงเสริม

ใหมีการพัฒนาอาหารสัตวเพ่ือลดความเสี่ยงตอโรคตางๆ ได พรอมทั้งจัดหาหองปฏิบัติการเพ่ือทดสอบสูตร

อาหารสัตวที่เหมาะสม 

4.2.2 กระบวนการผลิตและแปรรปู 

ในสวนของกระบวนการผลิตและแปรรูป จากรูปที่ 4.4 จะเห็นวาประกอบดวย 4 สวนที่สําคัญ คือ 

ฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว การแปรรูปสินคา และการกระจายสินคา โดยแตละองคประกอบมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

4.2.2.1 ฟารมเลี้ยงสัตว 

ปจจุบัน ฟารมเลี้ยงสัตวประสบปญหาหลายดาน ปญหาที่หน่ึงคือยังมีเกษตรกรเลี้ยงสัตวบางราย

โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยที่ยังมีระบบเลี้ยงสัตวที่ไมเหมาะสม ยังคงใชวิธีการเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ 

ไมสอดคลองกับมาตรฐานและหลักทางวิชาการ แนวทางที่สําคัญในการจัดการกับปญหาดังกลาวคือการ

สงเสริมการนําระบบตรวจสอบยอนกลับมาใช เพ่ือตรวจสอบฟารมเลี้ยงสัตววามีการเลี้ยงสัตวดวยวิธีที่

เหมาะสมหรือไม นอกจากน้ี อีกมาตรการที่สําคัญคือการสื่อสารและประชาสัมพันธใหเกษตรกรเลี้ยงสัตว

เหลาน้ีปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสัตวใหเหมาะสม โดยภาครัฐอาจสงเจาหนาที่ที่มีความเช่ียวชาญดานวิธีการ

เลี้ยงสัตวไปถายทอดองคความรู เทคโนโลยี การใชอุปกรณตางๆ ภายในฟารม รวมถึงวิธีการเลี้ยงแบบระบบปด 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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ปญหาที่สองที่เกิดขึ้นในกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวคือปญหาเกี่ยวกับมูลสัตว เน่ืองจากปจจุบัน มีการ

เลี้ยงสัตวจํานวนมากในระบบฟารม ทําใหมีมูลสัตวปริมาณมาก ซึ่งมูลสัตวเหลาน้ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และสุขอนามัย เชน ปญหาดานกลิ่นที่ไมพึงประสงค มลพิษทางนํ้า เปนตน ซึ่งปจจุบันยังมีฟารมเลี้ยงสัตว

จํานวนมากที่ยังไมมีการนํามูลสัตวมาใชประโยชน มาตรการที่จะชวยบรรเทาปญหาดังกลาวคือการนํา

มาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเจาของฟารมเลี้ยงสัตวนํามูลสัตวจากฟารม

มาใชในการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ (Biogas) เพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและลดการปลอย

กาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซมีเทนจากมูลสัตว อีกทั้งชวยใหเกษตรกรลดตนทุนทางดานพลังงานที่ใชใน

ฟารมเลี้ยงสัตว รวมถึงสรางรายไดเพ่ิมเติมใหกับผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวไดอีกดวย 

ปญหาที่สามคือปญหาเกี่ยวกับการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพและยาปฏิชีวนะในสัตวใน

ปริมาณที่มากเกินความจําเปน โดยมีที่มาจากความเช่ือที่วาการใชสารเคมีและยาในปริมาณที่มากจะชวยเรง

ใหสัตวโตเร็ว ตานทานโรค และทําใหผลิตภัณฑจากสัตวมีลักษณะที่ดี เพ่ือแกปญหาดังกลาว อาจจะตองมี

การใชทั้งมาตรการทางดานกฎหมายและมาตรการดานอ่ืนๆ โดยสําหรับมาตรการทางดานกฎหมายน้ัน ควรมี

การออกกฎขอบังคับหรือมาตรฐานซึ่งจํากัดการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพและยาปฏิชีวนะสําหรับ

สัตวและมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด พรอมทั้งพัฒนากลไกในการเฝาระวังการตกคางของสารเคมีใน

ผลิตภัณฑปศุสัตวที่จําหนายใหกับผูบริโภค 

4.2.2.2 ผูประกอบการโรงฆาสัตว 

จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเก่ียวของ พบวาปจจุบันยังมีโรงฆาสัตวบางแหงที่ยังไมไดมาตรฐาน 

ที่ถูกตอง เชน ยังมีการจัดการและใชอุปกรณในการฆาสัตวที่ไมถูกสุขลักษณะ อีกทั้ง ยังไมมีการจัดการ

ผลกระทบจากโรงฆาสัตวตอชุมชนโดยรอบ เชน กลิ่นที่ไมพึงประสงค เปนตน เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว 

การศึกษาน้ีเสนอแนะใหมีการสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการฆาสัตวและชําแหละสัตว 

ที่เหมาะสมเพ่ือจูงใจใหผูประกอบการโรงฆาสัตวปรับเปลี่ยนมาใชอุปกรณที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน 

นอกจากน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหโรงฆาสัตวดูแลและจัดการผลกระทบเชิงลบที่เกิดตอ

ชุมชน ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของการถายทอดองคความรูในการจัดการกับปญหากลิ่นที่ไมพึงประสงค เปน

ตน มาตรการที่สําคัญอีกมาตรการหน่ึงคือการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับโรงฆาสัตว เชน พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรงฆาสัตว พ.ศ. 2559 อยางจริงจัง เพ่ือใหการฆาและชําแหละสัตวเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย

กําหนด รวมถึงหามไมใหมีการใชสารที่เปนอันตราย เชน สารเรงเน้ือแดง เปนตน และควบคุมปรมิาณของสาร

ตกคางในผลิตภัณฑปศุสัตว มาตรการสุดทายคือมาตรการดานการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสนับสนุนใหมีการจัดให

มีหองทดสอบกลางในการตรวจสอบสารปนเปอนโดยใชเทคโนโลยีดานการตรวจสอบที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
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4.2.2.3 การแปรรูป 

ในลักษณะเชนเดียวกับพืช การแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวเปนสวนประกอบที่สําคัญในหวงโซอุปทาน

สินคาประเภทปศุสัตว การแปรรูปเน้ือสัตว (Meat processing) เปนการทําใหเน้ือสดถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ

ไปจากเดิมโดยสามารถใชวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลาย ๆ วิธีรวมกัน เชน การหั่น (slicing) การสับละเอียด 

(Chopping) การใชเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส (Seasoning) การใชวัตถุเจือปนในอาหาร (Food additives) การ

บด (Grinding) การหมัก การรมควัน (Smoking) การบรรจุกระปอง การทําใหสุกและการแชแข็ง เปนตน15

16 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรักษาอาหารใหมีสภาพใกลเคียงกับของสดที่สุดโดยสูญเสียคุณภาพและคุณคาทาง

โภชนาการนอยที่สุด ปจจุบัน ปญหาที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวที่สําคัญ คือ ปญหาการแปร

รูปที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งในสวนน้ี ควรสงเสริมใหมีการจัดต้ังองคกรอิสระ (Certifying body) ที่ทําหนาที่รับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑจากสัตวที่ผานการแปรรูป พรอมทั้งเรงประชาสัมพันธหลักเกณฑในการรับรองมาตรฐาน

การแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวใหกับผูประกอบการรับทราบ นอกจากน้ี ระบบการตรวจสอบยอนกลับยัง

สามารถชวยใหผูบริโภคทราบถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภค

ไดอีกดวย 

4.2.2.4 การกระจายสินคา 

สําหรับการกระจายสินคาประเภทผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว ปญหาที่สําคัญคือการรักษาคุณภาพและ

ความสดใหมของผลิตภัณฑจากสัตว รวมถึงปญหาการปนเปอนระหวางการขนสง ซึ่งในสวนน้ี เครื่องมือ 

ที่สําคัญที่สามารถนํามาประยุกตใชคือระบบจัดการและรักษาความเย็น (Cold chain management)  

ซึ่งระบบดังกลาวเปนการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการรักษาผลผลิต 

การทําความเย็นสามารถครอบคลุมไดทั้งหวงโซอุปทานต้ังแตกระบวนการกระจายสินคาและการวางจําหนาย 

ตลอดจนการเก็บรักษาผลผลิตไวในตูเย็นสวนตัวของผูบริโภค 

4.2.3 การตลาดและการบริโภค 

4.2.3.1 การตลาด 

สําหรับปญหาดานการตลาดที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑจากสัตวน้ัน พบวาปจจุบันชองทางการ

จําหนายผลิตภัณฑจากสัตวที่ผานการรับรองมาตรฐานมีคอนขางจํากัด สวนใหญจะกระจุกอยูในกลุมธุรกิจคา

ปลีกที่ทันสมัย ยังไมมีการจําหนายผลิตภัณฑเหลาน้ีในตลาดสดหรือตลาดนัดทั่วไป นอกจากน้ี การที่ภาครัฐ

ยังไมมีการบังคับใชกฎหมายที่ควบคุมการจําหนายผลิตภัณฑเน้ือสัตวอยางเขมงวด สงผลใหปจจุบันตาม

ตลาดสดหรือตลาดนัดทั่วไปยังคงมีการจําหนายเน้ือสัตวที่มีการปนเปอนของสารอันตราย เชน สารเรง 

เน้ือแดง เปนตน 

16 ท่ีมา http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/meattech/lesson/less10_2.html สืบคน ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
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ในการจัดการกับปญหาดังกลาว ภาครัฐควรเขามากํากับดูแลไมใหมีการจําหนาย (Ban) เน้ือสัตวที่มี

สารเรงเน้ือแดง รวมถึงสารอ่ืน ๆ ที่เปนอันตรายกับผูบริโภคอยางเขมงวด เน่ืองจากสารเหลาน้ีเปนอันตราย

กับสุขภาพของผูบริโภค และควรมีการสุมตรวจผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวที่มีการจําหนายตามตลาดสดหรอืตลาด

นัดทั่วไป และตามรานคาปลีกสมัยใหมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกันไมใหผูประกอบการลอบจําหนายสินคา 

ที่เปนอันตรายแกผูบริโภค นอกจากมาตรการทางดานกฎหมายแลว อีกมาตรการหน่ึงที่สําคัญคือการ

พิจารณายกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวที่ผานการแปรรูป 

ดวยกรรมวิธีที่ย่ังยืน เชน แหนม หมูยอ แฮม กุนเชียง และไสกรอก เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือสรางแรงจูงใจให

ผูบริโภคสามารถเขาถึงผลิตภัณฑที่ผลิตดวยวิธีการที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานไดมากขึ้น  

4.2.3.2 การบริโภค 

การบริโภคเปนองคประกอบสุดทายของหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑจากปศุสัตว ปจจุบัน ยังมี

ผูบริโภคจํานวนมากที่ยังขาดขอมูล ความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภค

ผลิตภัณฑจากสัตวที่ใชสารเคมีอันตราย และผลิตดวยวิธีการที่ไมปลอดภัยและไมไดมาตรฐาน ซึ่งในสวนน้ี 

มาตรการที่สําคัญที่จะชวยบรรเทาปญหาดังกลาวคือการสงเสริมใหผูบริโภคตระหนักและเขาใจเก่ียวกับ

ผลกระทบของการบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวที่ไมปลอดภัย โดยผานทางการสอดแทรกเน้ือหาไวในบทเรียน

และประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปรับทราบ นอกจากน้ี อาจจะพิจารณานํามาตรการดานการติดฉลากมา

ใช ซึ่งการติดฉลากจะชวยใหผูบริโภคไดรับขอมูลเก่ียวกับกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑจากสัตว รวมถึงสราง

ความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภควาผลิตภัณฑที่ซื้อน้ันปลอดภัยสําหรับการบริโภค  

อีกปญหาหน่ึงที่สําคัญในฝงของผูบริโภค คือ ผูบริโภคจํานวนหน่ึงยังมีความสับสนและมีความ

เขาใจที่ผิดเก่ียวกับรูปลักษณของผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว เชน ความเช่ือที่วาเน้ือหมูตองมีสีแดงเขมถึงจะ

เปนเน้ือหมูที่ดีและสด เปนตน ในสวนน้ี ควรใหมีการเรงประชาสัมพันธใหผูบริโภคเขาใจเก่ียวกับวิธีการ

พิจารณาและเลือกซื้อเน้ือสัตวที่ถูกตอง นอกจากน้ี ควรมีการบรรจุเน้ือหาเหลาน้ีไวในหลักสูตรการศึกษา

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเหลาน้ีเติบโตขึ้นมาเปน Smart Consumer ตอไป อยางไรก็ดี หลักสูตรการศึกษา

ตองมีความเหมาะสมในแตละชวงวัย และควรใชสื่อ Social Media ในการใหความรูและประชาสัมพันธให

ผูบริโภคทราบขอมูลที่ถูกตองกอนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากสัตว 

ปญหาสุดทายเก่ียวกับการบริโภค คือ ราคาของผลิตภัณฑเน้ือสัตวที่ปลอดภัยยังอยูในระดับที่สูง 

ซึ่งผูบริโภคทั่วไปยังไมสามารถเขาถึงได มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญที่สามารถนํามาใชใหราคาของ

ผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวอยูในระดับที่จับตองไดมากขึ้นคือการนํามาตรการลดภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ

จากสัตวที่ผานการแปรรูป16

17 เพ่ือใหราคาขายปลีกของผลิตภัณฑเหลาน้ีถูกลง 

17 ในประเทศไทย เนื้อสัตวท่ีไมผานการแปรรูป จะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมโดยอัตโนมัติอยูแลว แตเม่ือเนื้อสัตว
ถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน แฮม หมูยอ แหนม ไสกรอก ฯลฯ จะไมไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม 
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บทที่ 4 

มาตรการในการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคการเกษตรในบริบทของประเทศไทย 

 

นอกเหนือจากมาตรการที่สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนในภาคการเกษตรในดานพืช

และดานปศุสัตวขางตน ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น 

ควรนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชทั้งทางดานอุปทานและอุปสงค กลาวคือการสรางองคความรูผานสื่อสังคม

ออนไลน (Social Media) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลแลวนํามาปรับใชในการทําการเกษตร 

รวมถึงสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาเกษตรยั่งยืน   
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บทที่ 5  

การนําเคร่ืองมือเกมมาใชในการสงเสริมการเรียนรูและสราง
ความตระหนักเก่ียวกับการทําการเกษตรแบบย่ังยืน 

การใชเกมแบบมีสวนรวม (Participatory Games) เปนเครื่องมือที่กอใหเกิดประโยชนที่สําคัญ 2 

ประการคือ 1) ชวยใหผูเลนสามารถสรางความคุนเคยกับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดจากการเขา

รวมกิจกรรมเพียงไมนาน นอกจากน้ี ผูเลนยังสามารถเรียนรูวาการตัดสินใจหรือการกระทําในปจจุบันจะ

กําหนดบริบทและทางเลือกในการตัดสินใจสําหรับอนาคตอยางไร 2) ชวยทําใหเกิดความเขาใจถึง

ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ในระบบ ดวยเหตุน้ี จึงมีการนําเกมแบบมีสวนรวมมาใชในหลาย

บริบท อาทิ ทางดานอาหาร พลังงาน ภัยธรรมชาติ รวมถึงดานการเกษตร (Barringer and Whaley, 1965; 

Inbar,1966; Sweeney and Meadows,2010)   

สําหรับงานศึกษาน้ี เพ่ือประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ใช

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนมาสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร จึงไดพัฒนาเกมแบบมีสวน

รวมขึ้นมาเพ่ือสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมย่ังยืนใหกับกลุมเกษตรกรและผูมีสวน

ไดเสียอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยเกมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคขางตนคือ “เกมฟารมสุข” ทั้งน้ี 

คณะผูวิจัยไดนําเกมฟารมสุขไปเลนกับกลุมเกษตรกรที่ ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอย จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของเกม ดังตอไปน้ี 

5.1 วัตถุประสงคของเกม 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรกรรมย่ังยืนใหแกผูเลน 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการสงเสริมใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนมาทาํการเกษตรแบบย่ังยืน  

3. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของเกษตรกรในการเพาะปลูกพืช หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมถึง

ปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ผันผวน เปนตน 

5.2 กลุมเปาหมาย  

เกษตรกร และ นักเรียนนักศึกษา  
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5.3 อุปกรณท่ีใชประกอบการเลนเกม  

1. บอรดเกม  

2. การดปจจัยการผลิต  

3. การดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก  

4. การดนโยบาย  

5. การดโฉนดที่ดิน 

6. การดแปลงเกษตร (สําหรับที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ) 

7. การดสัญญาเงินกู 

8. ธนบัตร 

9. ลูกเตา 

10. ลูกปงปอง 2 สี (สีสมและสีขาว) 

11. ใบบันทึกคะแนนสําหรับผูเลน 

12. คอมพิวเตอร / Laptop 

13. สต๊ิกเกอร 2 สี (สเีขียวและแดง) 

5.4 ผูเขารวมเลนเกม 

1. วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) จํานวน 2 คนตอกลุม แบงเปนวิทยากรกลาง 1 คน ซึ่งทํา

หนาที่ดําเนินการเลนเกมและเปนธนาคาร และวิทยากรอีก 1 คนทําหนาที่บันทึกการตัดสินใจของ

ผูเลนและคะแนนของผูเลนแตละทานในคอมพิวเตอร 

2. ผูเลนเกมจํานวนสูงสุด 5 คน ในกรณีที่มีผูเขารวมมากกวา 5 คน ใหจับคูแลวเลนเปนคู สูงสุด 

ไมเกิน 5 คู 

5.5 ขั้นตอนการเลน 

1. ธนาคารแจกเงินใหกับผูเลนคนละ 3,000 บาท สําหรับซื้อที่ดินเพ่ือทําการเกษตรและซื้อปจจัยการ

ผลิตเพ่ือใชในการเพาะปลูก ผูเลนสามารถเลือกซื้อที่ดินที่ตนถูกใจแลวจายเงินคาที่ดินใหกับ

ธนาคารตามมูลคาที่ปรากฎอยูบนการดโฉนดที่ดิน (รูปที่ 5.1) (โฉนดที่ดินมีหมายเลข 1 ถึง 27) 

จากน้ัน ธนาคารจะมอบการดโฉนดที่ดินใหผูเลนถือไว สําหรับผูเลนที่ไมตองการซื้อที่ดินสําหรับทํา
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บทที่ 5 

การนําเครื่องมือเกมมาใชในการสงเสริมการเรียนรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบย่ังยืน 

 

การเกษตร ผูเลนสามารถบุกรุกพ้ืนที่ปาซึ่งไมมีเอกสารสิทธ์ิเพ่ือทําการเกษตร หลังจากที่ผูเลนเขา

ไปจับจองพ้ืนที่ในบริเวณปาที่ตนประสงคจะใชทําการเกษตร ธนาคารจะมอบการดแปลงเกษตร

ใหกับผูเลน (การดแปลงเกษตรมีหมายเลข 28 ถึง 50) ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ ผูเลนจะ

ไดรับการดแปลงเกษตรถือไวครอบครองไมสามารถขายได (รูปที่ 5.2) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1 การดโฉนดที่ดิน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 การดแปลงเกษตร 

2. ใหผูเลนแตละคนเลือกซื้อปจจัยการผลิตเพ่ือทําการเพาะปลูกลงในแปลงเกษตรของตน โดยผูเลน

สามารถซื้อปจจัยการผลิตเพ่ือทําการเพาะปลูกในแปลงเกษตรที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิได แตมีความ

เสี่ยงที่จะถูกจับ ซึ่งในกรณีที่ผูเลนโดนจับ ในรอบน้ัน ผูเลนดังกลาวจะไมสามารถขายผลผลิตและ

ไมไดรับรายไดจากผลิตผลทางการเกษตรที่ตนผลิตได หลังจากที่ผูเลนซื้อปจจัยการผลิตเรียบรอย

แลว (รูปที่ 5.3) วิทยากรจะจับลูกปงปองเพ่ือกําหนดวาในรอบดังกลาวผูเลนที่บุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือ

ทําการเกษตรจะโดนจับขอหาบุกรุกหรือไม หากวิทยากรจับไดลูกปงปองสีสม ผูเลนที่บุกรกพ้ืนที่

ปาจะโดนจับ ซึ่งทําใหตองจายคาปรับและคืนการดแปลงเกษตรที่ตนครอบครองใหกับธนาคาร  

แตหากวิทยากรจับไดลูกปงปองสีขาว ผูเลนก็จะสามารถขายผลผลิตและไดรับรายไดตามปกติ 

หมายเหตุ* : การจับลูกปงปองจะเริ่มต้ังแตรอบที่ 2 เปนตนไป 
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3. ในลําดับตอไป วิทยากรกระบวนการจะโยนลูกเตา หากผลการทอยลูกเตาไดหมายเลข 1 หรือ

หมายเลข 6 วิทยากรจะตองเปดการดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก (Hazard cards) (รูปที่ 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.3 การดปจจัยการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.4 การดความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก (Hazard cards) 

118  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



บทที่ 5 

การนําเครื่องมือเกมมาใชในการสงเสริมการเรียนรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบย่ังยืน 

 

4. หลังจากที่วิทยากรเปดการดความเสี่ยง (Hazard) เรียบรอยแลว ใหวิทยากรจายผลตอบแทนใหกับ

ผูเลนที่ไมไดรับผลกระทบจากความเสี่ยง ใหวิทยากรบันทึกขอมูลของผูเลนทุกคนลงในตาราง

บันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร และผูเลนบันทึกขอมูลของตนเองลงในใบบันทึกขอมูลถือวาจบการ

เลนเกม 1 รอบ 

5. สําหรับรอบที่ 2-5 ใหวิทยากรดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5.5.1-5.5.4 ทั้งน้ี หากผูเลนเลือกเพาะปลูก

โดยใชสารเคมี 3 รอบติดตอกัน กําหนดใหผูเลนมีปญหาดานสุขภาพและตองจายคารักษาพยาบาล 

50 บาทตอรอบใหกับธนาคาร หากผูเลนยังไมปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบย่ังยืนในรอบตอๆ ไป 

คารักษาพยาบาลในรอบตอไปจะเพ่ิมขึ้นรอบละ 50 บาท 

6. ต้ังแตรอบที่ 6 เปนตนไป วิทยากรกระบวนการจะเปดการดนโยบายกอนที่ผูเลนจะตัดสินใจซื้อ

ปจจัยการผลิตและทาํการเพาะปลูก 

7. เมื่อจบรอบที่ 9 ผูเลนคนใดถือเงินสดในมือมากที่สุด ถือเปนผูชนะ (หมายเหตุ: ไมรวมทรัพยสินที่

อยูในรูปของที่ดินในการคํานวณ) 

• ขอมูลเกี่ยวกับการดนโยบาย 

การดนโยบายมีทั้งหมด 4 การด โดยการดแตละใบมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

• การดใบที่ 1 “ธกส. อนุมัตินโยบายพักชําระหนี้ใหเกษตรกร” (รูปที่ 5.5) ใหวิทยากรเปด

การดน้ีในรอบที่ 6 หลังจากที่การดใบน้ีถูกเปด ธนาคารจะพักชําระหน้ีใหกับผูเลนเปน

ระยะเวลา 3 รอบ สําหรับผูเลนที่ทําเกษตรอินทรียหรือตัดสินใจเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย

เปนการถาวรเทาน้ัน  

• การดใบที่ 2 “รัฐบาลอนุญาตใหคนอยูรวมกับปาได โดยใหใชประโยชนที่ดินแบบแปลง

รวม” (รูปที่ 5.6) ใหวิทยากรเปดการดใบน้ีในรอบที่ 7  หลังจากที่การดใบน้ีถูกเปด ผูเลนที่บุก

รุกพ้ืนที่ปาเพ่ือทําการเกษตรสามารถทําการเกษตรในพ้ืนที่ดังกลาวไดโดยไมเสี่ยงตอการถูกจับ 

โดยมีเง่ือนไขวาผูเลนจะตองทําเกษตรอินทรียเทาน้ัน 

• การดใบที่ 3 “รัฐบาลเก็บภาษียาฆาหญา/ยาฆาแมลง” (รูปที่ 5.7).ใหวิทยากรเปดการดใบน้ี

ในรอบที่ 8  หลังจากที่การดใบน้ีถูกเปด ภาษียาฆาหญาและยาฆาแปลงที่รัฐบาลเก็บสงผลให

ราคาสารเคมีเกษตรเหลาน้ีเพ่ิมขึ้นจาก 50 บาทเปน 70 บาท 

• การดใบที่ 4 “มีการรับซ้ือสินคาเกษตรอินทรียจากเกษตรกรโดยตรง” (รูปที่ 5.8) ใหเปด

การดใบน้ีในรอบที่ 9  หลังจากที่การดใบน้ีถูกเปด จะทําใหราคาสินคาเกษตรอินทรียทุกชนิดที่

ผูเลนขายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิม 500 บาท 
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รูปที่ 5.5 การดนโยบายพักชําระหนี้ใหเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบย่ังยืน 

 

รูปที่ 5.6 การดนโยบายซึ่งอนุญาตใหคนอยูรวมกับปาได 
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รูปที่ 5.7 การดนโยบายเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร 

 

 

รูปที่ 5.8 การดนโยบายรับซ้ือสินคาเกษตรอินทรียจากเกษตรกรโดยตรง 
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• เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

1.  ผูเลนสามารถนําโฉนดที่ดินมาจํานองเพ่ือกูเงินกับธนาคารได โดยผูเลนสามารถกูไดสูงสุด

รอยละ 50 ของมูลคาที่ดินที่ระบุไวบนโฉนดเทาน้ัน และผูเลนตองจายดอกเบ้ียตามที่ระบุ

ในสัญญาเงินกูในทุกรอบตอจากน้ีจนกระทั่งจบเกม โดยอัตราดอกเบ้ียอยูที่รอยละ 10  

ผูเลนสามารถไถถอนและชําระเงินตนไดเมื่อจบเกมเทาน้ัน 

2.  หากผูเลนทําการเกษตรโดยใชสารเคมีติดตอกัน 3 รอบ ผูเลนดังกลาวจะตองจายคา

รักษาพยาบาล 50 บาท/รอบ ใหกับธนาคาร และหากผูเลนยังคงปลูกพืชโดยใชสารเคมี

ในรอบตอ ๆ ไป คารักษาพยาบาลจะเพ่ิมขึ้นรอบละ 50 บาท 

ตารางที่ 5.1 ผลตอบแทนจากการทาํการเพาะปลกู 

ลําดับ ชนิดพชื 
ปลูกโดยใชสารเคมี  

(บาท/รอบ) 

ปลูกแบบอินทรีย  

(บาท/รอบ) 

1 ขาว 1,500 1,500 

2 ขาวโพด 800 1,000 

3 ถั่วเขียว 500 600 

4 พืชผักสวนครัว 400 500 

5 ขาวและผักสวนครัว 1,900 2,000 

6 ขาวโพดและผักสวนครัว 1,200 1,500 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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ตารางที่ 5.2 ผลตอบแทนจากการทาํการเพาะปลกูพชืชนิดตาง ๆ และวิธีตาง ๆ 

ลําดับ ชนิดพชื เกษตรโดยใชสารเคมี เกษตรอินทรีย 
1 ขาว ขาว 100  บาท 

ปุยเคมี   80  บาท 
ยาฆาหญา   50  บาท 
แรงงาน 100  บาท 
รวม  330  บาท 

ขาว 100  บาท 
ปุยอินทรีย   50  บาท 
แรงงาน 200  บาท 
รวม 350 บาท 

2 ขาวโพด ขาวโพด   50  บาท 
ปุยเคมี   80   บาท 
ยาฆาหญา   50   บาท 
แรงงาน 100  บาท 
รวม  280  บาท 

ขาวโพด   50  บาท 
ปุยอินทรีย   50   บาท 
แรงงาน 200 บาท 
รวม  300  บาท 

3 ถ่ัวเขียว ถั่วเขียว   40   บาท 
ปุยเคมี   80   บาท 
ยาฆาหญา   50   บาท 
แรงงาน 100  บาท 
รวม  270  บาท 

ถั่วเขียว   40  บาท 
ปุยอินทรีย   50  บาท 
แรงงาน 200  บาท 
รวม  290  บาท 

4 ผักสวนครัว ผักสวนครัว   20  บาท 
ปุยเคมี   80   บาท 
ยาฆาหญา   50   บาท 
แรงงาน 100  บาท 
รวม  250  บาท 

ผักสวนครัว   20  บาท 
ปุยอินทรีย   50   บาท 
แรงงาน 200  บาท 
รวม  270  บาท 

5 ขาว+ผักสวนครัว ขาว 100  บาท 
ปุยเคมี   80  บาท 
ยาฆาหญา   50  บาท 
ผักสวนครัว   20  บาท  
แรงงาน 200  บาท 
รวม  450  บาท 

ขาว 100  บาท 
ปุยอินทรีย   50   บาท 
ผักสวนครัว   20   บาท  
แรงงาน 300  บาท 
รวม  470  บาท 

6 ขาวโพด+ผักสวนครัว ขาวโพด   50  บาท 
ปุยเคมี   80  บาท 
ยาฆาหญา   50  บาท 
ผักสวนครัว   20  บาท  
แรงงาน 200  บาท 
รวม  400  บาท 

ขาวโพด   50   บาท 
ปุยอินทรีย   50   บาท 
ผักสวนครัว   20  บาท  
แรงงาน 300  บาท 
รวม  420  บาท 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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รูปที่ 5.9 บอรดเกมฟารมสุข 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

5.6 ผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

หลังจากที่คณะผูวิจัยนําเกมฟารมสุขไปเลนกับกลุมเกษตรกร ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอย จังหวัด

นาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมูบาน บานหนองหา หมู 5 ต.บัวใหญ อ.นานอย จ.นาน 

โดยมีเกษตรกรเขารวมทั้งหมด 20 ทาน ดังน้ัน จึงแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม โดยแตละกลุมมีผูเลนสูงสุด 

5 คู ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี  

กลุมที่ 1 ผูเลนทั้งหมดอยูในโครงการสรางอาหารย่ังยืน.ฟนคืนปานาน โดยความรวมมือของภาค

ประชาสังคมและเครือขายวิสาหกิจชุมชน ทําใหผลการตัดสินใจเลือกซื้อปจจัยการผลิตทั้ง 10 รอบเปนการ

เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียทั้งหมด เน่ืองจากเกษตรกรตระหนักดีถึงผลเสียจากการทําการเกษตรโดยใช

สารเคมีเน่ืองจากเคยประสบปญหาดานสุขภาพเน่ืองจากเคยใชสารเคมีทางการเกษตรอยางเขมขนในอดีต 

นอกจากน้ี ผูเลนกลุมน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาและปลูกพืชเชิงเด่ียวคอนขางนอย ผูเลนสวนใหญเนนการ

เพาะปลูกแบบผสมผสานเพ่ือกระจายความเสี่ยง  

หากในรอบใดที่วิทยากรจับไดลูกปงปองสีสมซึ่งสงผลใหผูเลนที่บุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือทําการเกษตรถูก

จับและเสียคาปรับ ในรอบถัดมา ไมมีผูเลนคนใดบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือทําการเกษตรเลย นอกจากน้ี เมื่อมีการ

เปดการดความเสี่ยง ในรอบถัดไป ผูเลนจะมีการปรับตัวเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายอีก เชน หากรอบ

ใดมีการเกิดภัยแลงขึ้น ซึ่งสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายทั้งหมด ยกเวนผูที่ปลูกถั่วเขียว 

ในรอบถัดไปผูเลนหลายรายปรับเปลี่ยนมาปลูกถั่วเขียว เน่ืองจากเกรงวาจะเกิดภัยแลงอีก ขอสังเกตดังกลาว
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บทที่ 5 

การนําเครื่องมือเกมมาใชในการสงเสริมการเรียนรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบย่ังยืน 

 

สะทอนใหเห็นวาผูเลนมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเสี่ยง และนําความเสี่ยงในอดีตมาใชในการตัดสินใจ

ปรับตัวในอนาคต  

การดนโยบายแตละชนิดมีผลตอการตัดสินใจของผูเลนในกลุมที่ 1 ดังน้ี  

1) การดนโยบายพักชําระหน้ีใหเกษตรกร 3 ป สําหรับเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนมาทําเกษตร

อินทรียเปนการถาวรเทาน้ัน นโยบายน้ีไมมีผลตอผูเลนในกลุมที่ 1 เน่ืองจากผูเลนทั้งหมดทํา

การเกษตรอินทรียทุกรอบอยูแลว อีกทั้งยังไมมีผูเลนที่กูเงินจากธนาคารเพ่ือทําการเกษตร 

2) การดนโยบายอนุญาตใหคนอยูรวมกับปาได โดยใหใชประโยชนที่ดินแบบแปลงรวม ในกรณีน้ี

ผูเลนมีการขยายการเพาะปลูกในพ้ืนที่ปามากขึ้น  

3) การดนโยบายเก็บภาษียาฆาหญา/ยาฆาแมลง ทําใหราคาสารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นจาก 

50 บาท เปน 70 บาท ไมมีผลตอการตัดสินใจการทําการเพาะปลูกของผูเลนกลุมที่ 1 

เน่ืองจากกลุมน้ีทําการเกษตรแบบอินทรียทั้งหมด 

4) การดนโยบายรับซื้อสินคาเกษตรอินทรียจากเกษตรกรโดยตรง ผูเลนทุกคนในกลุมที่ 1 ไดรับ

ผลประโยชนเพราะทําการเกษตรแบบอินทรียทั้งหมด ทําใหมีรายรับเพ่ิมมากขึ้น 

กลุมที่ 2 ผูเลนในกลุมที่ 2 มีการตัดสินใจเลือกปลูกพืชโดยใชสารเคมีในชวงแรก และปรับเปลี่ยนมา

ปลูกแบบอินทรียในชวงหลัง เน่ืองจากตระหนักวาผลตอบแทนที่ไดจากการทําเกษตรอินทรียสูงกวาแบบเคมี 

นอกจากน้ี ผูเลนในกลุมที่ 2 มีการบุกรุกพ้ืนที่ปาคอนขางมาก ในรอบที่วิทยากรจับไดลูกปงปองสีสม ผูเลน 

ที่บุกรุกปาโดนจับและจายคาปรับ 500 บาท ในรอบถัดไป ผูเลนสวนใหญไมมีการบุกรุกปา เน่ืองจากกลัวโดน

จับอยางเชนรอบที่ผานมา ซึ่งผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการบังคับใชกฎหมายปาไมอยางเขมงวด ทําใหคน

บุกรุกปานอยลง  

เมื่อมีการเปดการดความเสี่ยง ผูเลนในกลุมที่ 2 มีการปรับตัวเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากปจจัย

ภายนอก ทั้งความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ เชน ในกรณีที่

เกิดภัยแลง ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายทั้งหมด ยกเวนผูที่ปลูกถั่วเขียว ในรอบถัดไป ผูเลนที่

เคยปลูกพืชชนิดอ่ืนปรับเปลี่ยนมาปลูกถั่วเขียวเชนเดียวกับผูเลนในกลุมที่ 1 เน่ืองจากเกรงวาจะเกิดภัยแลง

ขึ้นอีก หรือกรณีที่มีรอบใดที่เกิดภาวะนํ้าทวม ในรอบถัดไป ผูเลนในกลุมที่ 2 จะไมปลูกพืชในพ้ืนที่เกษตร 

ที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม เชน พ้ืนที่ริมแหลงนํ้า เปนตน  
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การดนโยบายแตละชนิดมีผลตอการตัดสินใจของผูเลนในกลุมที่ 2 ดังน้ี  

1) การดนโยบายพักชําระหน้ีใหเกษตรกร 3 ป สําหรับเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย

เปนการถาวรเทาน้ัน นโยบายน้ีสงผลตอผูเลนในกลุมที่ 2 คอนขางนอย เน่ืองจากต้ังแตรอบที่ 3 

เปนตนมา ผู เลนเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบอินทรีย เ น่ืองจากการปลูกพืชแบบอินทรียให

ผลตอบแทนที่สูงกวา  

2) การดนโยบายรัฐบาลอนุญาตใหคนอยูรวมกับปาได โดยใหใชประโยชนที่ดินแบบแปลงรวม ใน

กรณีน้ีผูเลนในกลุมที่ 2 มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในบริเวณพ้ืนที่ปามากขึ้น  

3) การดนโยบายเก็บภาษียาฆาหญา/ยาฆาแมลง ทําใหราคาสารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นจาก 50 

บาท เปน 70 บาท มีผลตอการตัดสินใจเพาะปลูกของผูเลนกลุมที่ 2 คอนขางนอย เน่ืองจาก

หลังจากรอบที่ 3 เปนตนมา ผูเลนสวนใหญตัดสินใจเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบอินทรีย  

4) การดนโยบายรับซื้อสินคาเกษตรอินทรียจากเกษตรกรโดยตรง ผู เลนในกลุมที่  2 ไดรับ

ผลประโยชน และมีการซื้อที่ดินและปลูกพืชแบบอินทรียในพ้ืนที่ปาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหมีรายไดที่สูงขึ้น 
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บทที่ 6 

บทสรุป 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหาร แหลงจางงาน รวมถึงแหลงสรางรายไดใหกับ

ประเทศ อยางไรก็ดี การขยายตัวของภาคเกษตรสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมถึงปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรของไทยที่เกี่ยวของกับการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก การปลอยกาซเรือนกระจกจากนาขาว และการหมักในระบบยอยอาหารของ

สัตว การจัดการมูลสัตว และการเผาเศษเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในที่โลงแจง (Open burning) 

นอกจากการปลอยกาซเรือนกระจกแลว กิจกรรมทางการเกษตรยังเปนตนเหตุของปญหาดินเสื่อมโทรมและ

การสูญเสียหนาดิน การปนเปอนของสารเคมีเกษตรในนํ้า และผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและแรงงานในภาคเกษตรอีกดวย เพ่ือใหภาคเกษตรของไทยปรับเปลี่ยนสูการผลิตและการบริโภค 

ที่ย่ังยืน (SCP) การศึกษาน้ีจึงใหความสําคัญกับมาตรการที่จะชวยสงเสริม SCP ในภาคเกษตร รวมถึงทบทวน

แนวทางหรือมาตรการที่ใชในการลดกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรของไทย 

จากการทบทวนงานศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาแนวทางในการลดกาซเรือนกระจก 

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ประกอบดวย การลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การ

สงเสริมการกักเก็บคารบอนในดิน การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการหมักในลําไสของสัตว 

การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว รวมถึงการใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือผลิตพลังงาน

ชีวมวล ซึ่งปจจุบัน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในมีการนําแนวทางเหลาน้ีไปปฏิบัติบางสวนแลว 

สําหรับมาตรการที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนในภาคการเกษตรน้ัน 

การศึกษาเสนอแนะมาตรการ โดยยึดตามกรอบของหวงโซอุปทานสําหรับสินคาเกษตรทั้งพืชและสัตว โดยมี

การใหขอเสนอแนะในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในแตละสวนของหวงโซอุปทาน อยางไรก็ดี มีมาตรการที่

สําคัญที่ตองการนําเสนอดังน้ี 

6.1 มาตรการเพือ่แกปญหาการบุกรุกปาเพื่อทําการเกษตร  

ที่ผานมาประเทศไทยมีปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือทําการเกษตร และมีการเผาพ้ืนที่ปาเพ่ือปรับ

พ้ืนที่สําหรับทําการเกษตร สาเหตุหลักของปญหาดังกลาวคือเกษตรกรไมมีที่ดินทํากิน การเพาะปลูกในพ้ืนที่

ลาดชันทําใหเกษตรกรขาดแคลนนํ้าสําหรับทําการเกษตรตลอดทั้งปเน่ืองจากไมสามารถกอสรางแหลงกักเก็บ

นํ้าได นอกจากน้ี การที่ไมสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนที่ปาไดสงผล

กระทบตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเปนจํานวนมาก เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาว การสงเสริมใหคนอยู
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รวมกับปาโดยใชประโยชนที่ดินแบบแปลงรวมและไมใหกรรมสิทธ์ิที่ดิน แตมีเง่ือนไขวาเกษตรกรจะตองทํา

การเกษตรอยางย่ังยืน อยางไรก็ดี มาตรการดังกลาวจําเปนตองมีการแกไขขอกฏหมาย มาตรา 19  

พระราชบัญญติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือใหชาวบานสามารถอยูรวมกับปาและสามารถใชพ้ืนที่ในเขต

ปาสงวนได ปจจุบัน มีเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ที่ประสบปญหาดังกลาว เชน เกษตรกรในอําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม ที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว มาเปนการทําการเกษตรแบบย่ังยืน โดยนอมนํา

ศาสตรพระราชา “ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” มาใช ซึ่งสงผลใหเกษตรกรสามารถมีสวนรวมในการฟนฟู

ปาใหอุดมสมบูรณ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมีเปน

การทําเกษตรแบบย่ังยืน 

6.2 มาตรการพกัชําระหนี้ใหเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมีเปนเกษตรกรรมแบบย่ังยืนโดยเฉพาะการทํา

การเกษตรแบบผสมผสานน้ัน จําเปนที่จะตองใชเวลา เน่ืองจากเกษตรกรตองใชเวลาในการพักดินและรอ

จนกวาพืชที่ปลูกโดยเฉพาะไมยืนตนจะโตพอที่จะใหผลผลิต อีกทั้งตองใชเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

เพาะปลูก เชน ลงทุนในเมล็ดพันธุ ฯลฯ  ซึ่งทําใหเกษตรกรขาดรายไดและขาดสภาพคลองสําหรับนําเงินมา

ชําระหน้ี ดังน้ัน การศึกษาน้ีเห็นดวยกับนโยบายของ ธกส. ที่จะพักชําระหน้ีใหกับเกษตรกรที่ยินดีปรับเปลี่ยน

มาทําเกษตรแบบย่ังยืน อยางไรก็ดี ระยะเวลาในการชําระหน้ีตองกําหนดใหเหมาะสมและตองสอดคลองกับ

กรอบเวลาที่เกษตรกรจะเริ่มมีรายไดจากการขายผลผลิต โดยขอเสนอจากเกษตรกรในพ้ืนที่คือการพักหน้ีเปน

เวลาอยางนอย 5 ป 

6.3 มาตรการทางการเงินสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) 

การปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรแบบเคมีมาเปนการทําการเกษตรแบบย่ังยืน จําเปนตองใชเงิน

ลงทุนสูง จึงจําเปนตองมีมาตรการทางการเงินเขามาชวยในการสงเสริมการผลิตที่ย่ังยืน สินเช่ือสีเขียว 

(Green Credit) เปนการใหเงินกูสีเขียวใหแกเกษตรกร เพ่ือใชเปนคาใชจายหมุนเวียนหรือใชในการลงทุนใน

การปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบย่ังยืน โดยใหอัตราดอกเบ้ียแบบพิเศษ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดมากย่ิงขึ้น โดยปจจุบันทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ไดมีการดําเนินการให

สินเช่ือสีเขียวอยูแลว 

6.4 มาตรการการเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรท่ีเปนอันตราย เชน ภาษียาฆาหญา/
ยาฆาแมลง 

เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบย่ังยืน การเพ่ิมตนทุนในการทํา

การเกษตรแบบใชสารเคมีโดยการเก็บภาษสีารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตราย โดยเฉพาะยาฆาหญาและยา
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ฆาแมลงเปนเครื่องมือที่สําคัญ เปาหมายหลักของภาษีสารเคมีเกษตรที่เปนอันตรายคือเพ่ือใหราคาสารเคมี

ทางการเกษตรสะทอนตนทุนที่แทจริง ทั้งตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมและตนทุนดานสุขภาพ เพ่ือนําไปสูการ

ใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยรัฐสามารถนํารายไดจากการเก็บภาษีสารเคมีมาใชสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

สารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชไมดอยไปกวาสารเคมีที่เปนอันตราย อีกทั้งไม

กระทบตอผลผลิตของพืชอีกดวย นอกจากมาตรการทางดานภาษีแลว ภาครัฐยังจะตองมีการควบคุม และ

กํากับการใชสารเคมีเหลาน้ีใหเหมาะสม 

6.5 มาตรการการกําหนดมาตรฐานสินคา 

การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรย่ังยืนใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 

นอกจากจะชวยสงเสริมการสงออกสินคาและสามารถแขงขันในตลาดโลกแลว ยังชวยสรางความมั่นใจใหกับ

ผูบริโภคในการบริโภคสินคาเกษตรย่ังยืนอีกดวย  

6.6 มาตรการเพิม่ชองทางการจําหนายผลิตภณัฑเกษตรท่ียั่งยืน  

ที่ผานมา อีกปญหาสําคัญที่เกษตรกรตองเผชิญคือปญหาการถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง 

เน่ืองจากเกษตรกรไมสามารถแบกรับตนทุนดานการขนสงผลผลิตทางการเกษตรไปขายในตลาดในตัวเมือง 

ที่หางไกลได ดังน้ัน แนวทางหน่ึงในการจัดการปญหาดังกลาวคือการขยายชองทางการจําหนายสินคาเกษตร

ย่ังยืน ปจจุบัน กระทรวงพาณิชยไดมีการเพ่ิมชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียตาง ๆ อาทิ 

โครงการหมูบานเกษตรอินทรีย โครงการ Organic Valley และ งาน Organic Expo ในขณะที่ตลาดคาสง

ขนาดใหญควรเขามามีบทบาทในการรวบรวมสินคาเกษตรที่ผลิตดวยวิธีการที่ย่ังยืนจากกลุมเกษตรกรเพ่ือ

อํานวยสะดวกใหกับผูคาตามตลาดสด หรือผูคาปลีกที่มาซื้อสินคาไปจําหนายตอใหแกผูบริโภค ซึ่งชวย

กระตุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรย่ังยืนมากขึ้น และควรสนับสนุนใหมีตลาดสินคาเกษตรย่ังยืนใน

ทองถิ่น 

 

 

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   129 





เอกสารอางองิ 

ภาษาไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2561. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน  

พ.ศ. …. จากเว็บไซด https://www.moac.go.th/news-files-401391791126 

สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2561. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  

พ.ศ. 2551 จากเว็บไซด http://www.acfs.go.th/km/download/thai_agrilaw_1.pdf 

สํานักประชาสัมพันธ เขต 1 ขอนแกน, “ลดการเผาฟางขาวและตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร,” สํานัก

ประชาสัม พันธ  เขต  1  ขอนแกน , จาก เ ว็บไซด : http://region1 .prd.go.th/ewt_news. 

php?nid=29206 (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561). 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, “กระทรวงเกษตรและสหกรณ แนะเกษตรกรทั่วประเทศ งดเผาตอซังฟาง

ขาวชวงฤดูแลง เพ่ือลดปญหาหมอกควันไฟ พรอมหนุนใชวิธีไถกลบลงดินเพ่ือฟนความอุดมสมบูรณ

ของดิน,” กระทรวงเกษตรและสหกรณ, จากเว็บไซด: https://www2.moac.go.th/ewt_news. 

php?nid=14395&filename=index (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561).  

องคกรเกษตรออแกนิค. “การไถกลบพืชปุยสดทดแทนการใช ปุยเคมี” เกษตรอินทรีย , https:// 

www.kasetorganic.com/การไถกลบพืชปุยสดทดแทน.html (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561). 

กรมพัฒนาที่ดิน, “รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ดานผลสัมฤทธ์ิ การดําเนินงาน(outcome) 

ตามขอตกลงการทํางาน(PSA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗.” 

กรม พัฒนาที่ ดิ น , http://www.ldd.go.th/www/files/75042 .pdf  (สื บค น เมื่ อ วันที่  15 

พฤศจิกายน 2561). 

บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 2553ก. 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือจัดทําขอมูลและแบบจําลองสําหรับ Emission Inventory ของ

ประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2560. รายงานความกาวหนารายสองป 

ฉ บับที่  2 ( Second Biennial Update Report) จ าก เ ว็ บ ไ ซ ด : https://www.nature.com 

scitable/knowledge /library/soil-carbon-storage-84223790 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2561. รายงานผลการศึกษาการสํารวจและศึกษาปริมาณคารบอนในดิน : ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Survey and Study on Soil Carbon: Upper Part of Northeast 

131 

http://www.ldd.go.th/www/files/75042.pdf


(ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

Thailand  กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เอกสารวิชาการฉบับที่ กสด.61/005. มิถุนายน. 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2560. รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2560. 

จากเว็บไซต  http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Energy%20Balance 

%20of%20Thailand%202017.pdf 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. คนพบขอมูล 2561. ศักยภาพชีวมวล

ในประเทศไทย. จากเว็บไซต http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=486 

กองแผนงาน กรมปศุสัตว. 2559. ขอมูลสถิติจํานวนรายชนิดสัตวและเกษตรกรผูเลี้ยง ป 2551-2558. 

จากเว็บไซต http://planning.dld.go.th/th/index.php/th/stat-menu/233-2551-2558 

เขษมพงษ สงสอนง. กษิด์ิเดช สิบศิริ. กิตติคุณ แกวภิรมย. 2559. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการผลิตกาซ

ชีวภาพจากมูลสัตวเพ่ือเปนพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรื่องในชุมชนแบบย่ังยืน ปที่ 6 ประจําป

งบประมาณ 2559. จากเว็บไซต http://www.clinictech.most.go.th/online/usermanag 

/FinalReport/2016118162171.pdf 

ธํารงศักด์ิ พลบํารุง. 2552. เทคนิคการผลิตสัตวเพอลดสภาวะโลกรอน. วารสาร สาสนไกและสุกร(73-75). 

จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  http://breeding.dld.go.th/biodiversity/chm/convention/Climate%2 0 

Change/Global%20warming3.pdf 

ศักด์ิสิทธ์ิ จริยาเลิศศักด์ิ. 2561. สนับสนุนเครื่องสับหญาโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ. 

กรมปศุสัตว. จากเว็บไซต http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/dld-news-

menu/15099-livestock-25610214-8 

อนุสรณ เชิดทอง. 2555. แนวทางปจจุบันสําหรับการลดการผลิตแกสเมทเธนจากสัตวเคี้ยวเอ้ือง. แกน

เกษตร  40 : 93-106.   จาก เ ว็บ ไซต  https://ag2 . kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=11 -

Anusorn.pdf&id=627&keeptrack=29 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2559. โครงการนําพลังงานทดแทนไปใชงานที่

ศู น ย อ นุ รั ก ษ ช า ง ไ ท ย  จ . ลํ า ป า ง .  จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.eppo.go.th/index.php 

/th/component/k2/item/10850-news-energy230659 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ. 2560. บอกาซชีวภาพชุมชน ลดมูลสัตว-สรางรายไดสู

ครัวเรือน. จากเว็บไซต http://www.bedo.or.th/bedo/new-content.php?id=365 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2553. กาซชีวภาพ ประโยชนและ

ผลตอบแทน. จากเว็บไซต http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/article/170?category=14 

132 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

http://planning.dld.go.th/th/images/stories/section-13/2558/stat01.pdf
http://planning.dld.go.th/th/index.php/th/stat-menu/233-2551-2558
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/dld-news-menu/15099-livestock-25610214-8
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/dld-news-menu/15099-livestock-25610214-8
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/dld-news-menu/15099-livestock-25610214-8
http://www.bedo.or.th/bedo/new-content.php?id=365
http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/article/170?category=14


เอกสารอางอิง 

 

สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร . 2551. พลังงานทดแทน. จากเว็บไซต 

https://www.ku.ac.th/e-magazine/jun51/know/know3.html 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงคมหาวิทยาลัยเชียงใหม. คนพบขอมูล 2561. เทคโนโลยี กาซ

ชีวภาพ. จากเว็บไซต http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/services/view?pid=1 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย. คนพบขอมูล 2561. สินคาเกษตรอินทรีย: โอกาสของไทยใน
ตลาดโลก. จากเว็บไซต http://www.organic.moc.go.th/th/production/สินคาเกษตร
อินทรีย-โอกาสของไทยในตลาดโลก-0 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2557. หลักเกณฑการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี. จากเว็บไซต http://www.acfs.go.th/cssa/data/1_2_ACFS2_resize.pdf 

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย. 2560. มาตรฐานเกษตรอินทรีย มกท. จากเว็บไซต http://actorganic-

cert.or.th/wp-content/uploads/2017/10/act_standards_2016_v4_revision24-02-17.pdf 

มติคณะรัฐมนตรี 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ย่ังยืน พ.ศ. …. จากเว็บไซด http://www.ldd.go.th/Web_Cabinet/PDF/2561/Sep/18092018.pdf 

บทความจากหนังสือพิมพ 

“ชาวนาโคราชขานรับเทคโนโลยีเปยกสลับแหง ชวยประหยัดนํ้า ลดตนทุน”. (16-11-2561). แนวหนา, 

16 พฤศจิกายน 2561)  เขาถึงไดจาก: http://www.naewna.com/local/205638 (สืบคนเมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 

ภาษาอังกฤษ 

Agri-food and Veterinary Authority of Singapore. 2013. New Singapore standard for cold chain 

management of vegetables. Available at https://www.ava.gov.sg/files/avavision/issues3-

4_2013/food-security-vegetables-management.html  

Anders Branth Pedersen. 2016. Pesticide Tax in Denmark, Aarhus University-DCE and the 

Institute for European Environmental Policy, available at:  https://ieep.eu/uploads/ 

articles/attachments/504788d7-db01-4dd8-

beceee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242 

Barz, M. Delivand, M. K. 2011. Agricultural Residues as Promising Biofuels for Biomass Power 

Generation in Thailand. Journal of Sustainable Energy and Environment: 21-27. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   133 

https://www.ku.ac.th/e-magazine/jun51/know/know3.htm
http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/services/view?pid=1
http://www.naewna.com/local/205638
https://www.ava.gov.sg/files/avavision/issues3-4_2013/food-security-vegetables-management.html
https://www.ava.gov.sg/files/avavision/issues3-4_2013/food-security-vegetables-management.html


(ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

Available at https://www.researchgate.net/publication/228410170_Agricultural_ 

Residues_as_Promising_Biofuels_for_Biomass_Power_Generation_in_Thailand 

Dickie, A., Streck, C., Roe, S., Zurek, M., Haupt, F., Dolginow, A. 2014. Strategies for Mitigating 

Climate Change in Agriculture: Abridged Report. Climate Focus and California 

Environmental Associates, prepared with the support of the Climate and Land Use 

Alliance. Report and supplementary materials available at: http://www.climatefocus.com/ 

sites/default/files/strategies_for_mitigating_climate_change_in_agriculture.pdf 

Drame, D. Njie, D. Meignien, X. Coulomb, D. 2016. Developing the cold chain in the agrifood 

sector in sub-Saharan Africa. Agroindustry Policy Brief, FAO and IIR. Available at 

http://www.fao.org/3/a-i3950e.pdf 

Elbehri, A. Segerstedt, A. Liu, P. 2013. Biofuels and the sustainability challenge: A global assessment 

of sustainability issues, trends, and policies for biofuels and related feedstocks. Trade and 

Markets Division, FAO. Available at http://www.fao.org/docrep/017/i3126e/i3126e.pdf 

EPA. 1998. Enteric fermentation: Greenhouse gases. Available at https://www3.epa.gov/ttn/ 

chief/ap42/ch14/final/c14s04.pdf  

EPA. Accessed 2018. Understanding global warming potentials. Available at 

https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials 

European Commission. Organic farming: A guide on support opportunities for organic 

producers in Europ, available at https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites 

/orgfarming/files/docs/body/support-opportunities-guide_en.pdf 

Farmland Information Center. Federal Organic Foods Production Act of 1990. available at: 

https://www.farmlandinfo.org/sites/default/files/Federal_Organic_Food_Production_Act

_1.pdf 

Fellows, P. 2004. Processed food for improved livelihoods. FAO Diversification Booklet 5, FAO. 

Avaliable at http://www.fao.org/docrep/007/y5113e/y5113e00.htm#Contents 

Frankfurt School of Finance & Management – UNEP Collaborating Centre for Climate & 

Sustainable Energy Finance. 2014. Delivering the green economy through financial 

policy: Technical paper, page 72-75, available at http://unepinquiry.org/wp-

content/uploads/2014/05/141017_UNEP-Inquiry-Green-Economy-through-Financial-

Policy-3.pdf 

134 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

http://www.fao.org/3/a-i3950e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3126e/i3126e.pdf
https://www.farmlandinfo.org/sites/default/files/Federal_Organic_Food_Production_Act_1.pdf
https://www.farmlandinfo.org/sites/default/files/Federal_Organic_Food_Production_Act_1.pdf
http://www.fao.org/docrep/007/y5113e/y5113e00.htm%23Contents


เอกสารอางอิง 

 

IFORM Organics International. 2017. Guildelines for Publice Suppor to Organic Agriculture. 

September, available at https://www.ifoam.bio/sites/default/files/policy_toolkit_ 

main_report.pdf 

International Enterprise Singapore. Accessed 2018. Singapore: Your partner in cold chain 

logistics. Available at https://ie.enterprisesg.gov.sg/-/media/ie-singapore/files/ publications/ 

brochures-foreign-companies/ coldchainfoodlogistics_brochure_09.pdf 

IPCC, 2014: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: 

Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Smith P., M. 

Bustamante, H. Ahammad, H. Clark, H. Dong, E. A. Elsiddig, H. Haberl, R. Harper, J. 

House, M. Jafari, O. Masera, C. Mbow, N. H. Ravindranath, C. W. Rice, C. Robledo Abad, 

A. Romanovskaya, F. Sperling, and F. Tubiello]. Cambridge University Press, 

Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, available at 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf 

Miller, J. 2016. 2016 Top markets report: Cold supply chain. International Trade Administration, 

U.S. Department of Commerce. Available at https://www.trade.gov/topmarkets 

/pdf/Cold_Chain_Top_Markets_Report.pdf 

National Centre of Organic Farming, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers 

Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. 2017. 

National Project on Organic Farming, available at http://ncof.dacnet.nic.in/ 

National Centre of Organic Farming, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers 

Welfare, Government of India. 2017. Subsidy for Organic Farming in India, available at 

http://ncof.dacnet.nic.in/Operational_Guidelines/Guidelines_for_Capital_ Investment_Subsidy.pdf 

NL Agency and Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. 2011. The Green 

Funds Scheme: A success story in the making, available at https://www.rvo.nl/sites/ 

default/files/bijlagen/SEN040%20DOW%20A4%20Greenfunds_tcm24-119449.pdf 

Pacific Organic Policy Toolkit. Subsidies on Chemical Fertilizers or Synthetic Pesticides, available at 

http://www.organicpasifika.com/pasifikapolicytoolkit/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/ 

Subsidies-on-chemical-fertilizers-or-synthetic-pesticides-15-11-2016-1.pdf?cache=1523342908 

Pham Van Hoi, Arthur Mol, Perter Oosterveer. 2013. Stat governance of pesticide use and 

trade in Vietnam, NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences 67 (2013) page 19-26. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   135 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter11
http://ncof.dacnet.nic.in/


(ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

S.V.R.K. Prabhakar, Daisuke Sano and Masakazu Ichimura, 2016, Promoting Sustainable 

Agriculture Production and Products in the Asia and Pacific Region, available at 

https://pub.iges.or.jp/pub/promoting-sustainable-agriculture-production  

Seijan, V. Shekawat, I. Ujor, V. Ezeji, T. Lakritz, J. Lal, R. 2013. Global climate change: Enteric methane 

reduction strategies in livestock. Environmental stress and amelioration in livestock production:469-

499. Available at https://www.researchgate.net/publication/285941719_Global_Climate_Change_ 

Enteric_Methane_Reduction_Strategies_in_Livestock Union of Concerned Scientists. 2015. How 

biopower works. Available at https://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/ 

renewable-energy/how-biomass-energy-works.html#.W_YdZmgzaUk 

The Green Funds Scheme. 2002. Sustainable profit an overview of the environmental 

benefits generated. September, available at https://www.rvo.nl/sites/default/files/ 

bijlagen/ sustainable_profit_tcm24-121095.pdf 

The National Agricultural Law Center. 2017. Sustainable Agriculture – An Overview, 

available at http://nationalaglawcenter.org/overview/sustainable-ag/ 

Theodor Friedrich. 2010. Agricultural Mitigation Strategies: technical information and 

recommendations. Food and Agriculture Organization of the United Nations, available 

at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/presentations/ Mitigation_strategies-

TCI-WB-meeting.pdf 

Thomas Bocker and Robert Finger. 2016. European Pesticide Tax Schemes in Comparison: An 

analysis of experiences and developments. Sustainability, 8, 378; doi:10.3390/8040378, 

available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/8/4/378/pdf 

UNEP. 2017. Guidelines for providing product sustainability information. Consumer Information 

Programme, 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and 

Production. Available at http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/ 

22180/guidelines_product_sust_info.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

136 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



 

ภาคผนวก 

สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูแทนหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน 

• ผูเชีย่วชาญ 

1. ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 

ในพ้ืนที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาหมอกควัน ทาง WWF-Thailand 

รวมกับบริษัท เชียงใหมวิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด ลงพ้ืนที่เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก และมีการระดมทุนจากภาคเอกชนเพ่ือรับซื้อผลิตภัณฑจาก

อําเภอแมแจม นอกจากน้ีมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน โดยเนนการทํา

เกษตรอินทรีย จัดหาตลาดรองรับ เชน ถนนคนเดิน  

ปญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอแมแจม คือมีการรุกล้ําที่ดินทํากินเขาไปในพ้ืนที่ไมมี

เอกสารสิทธ์ิ ขาดแคลนแหลงนํ้า มีการทําการเกษตรเชิงเด่ียวบนภูเขา จึงทําใหทรัพยากรดินเสื่อม

โทรม อีกทั้งเกษตรกรมีภาระหน้ีสินมาก จึงยากตอการเปลี่ยนมาทําการผลิตอยางย่ังยืน  

ในกรณีศึกษาตางประเทศ นิวยอรคมีการใชประปาจากลํานํ้า จึงมีการรักษาตนนํ้าดําเนินการ

โดยองคกรการปกครองสวนทองถิ่น 

2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

Asia Pacific Sustainable Consumption and Production Roundtable : APRSCP เป น

นโยบายของ Asia Pacific ซึ่งเปนหนวยวิจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน อยางไรก็

ตามการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนควรมีการพิจารณาตลอดหวงโซอุปทานทั้งภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคเกษตรกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีภารกิจหลักในการใหทุน

วิจัย และสรางทีมวิจัยตามมหาวิทยาลัยตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เปนตน ปจจุบันสํานักงานฯ มีการดําเนินการผลักดันและสงเสริมงานวิจัยดังน้ี 

1) การผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (Sustainable Consumption and Production :SCP) 

โดยศึกษาตัวช้ีวัดทั้งหมดตามเปาหมาย SDGs 12 ที่เกี่ยวของกับการผลิตที่ยั่งยืน การ

ทองเที่ ยวที่ ย่ั ง ยืน และการเกษตรที่ ยั่ ง ยืน เชน การบริ โภควัตถุ ดิบ (Material 

Consumption) ตอ GDP ตอหัว มีคาเทาใด 
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2) การปฏิบัติเชิงพ้ืนที่  โดยใหทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ SAFA : 

Sustainability Assessment of Food and Agriculture ซึ่ ง เปนมาตรฐานของ FAO 

เก่ียวกับการเกษตร ซึ่งมีตัวช้ีวัด 4 กลุมหลัก ไดแก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และธรร

มาภิบาล  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีงานศึกษาที่เกี่ยวของกับการผลิตและ

การบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตร ดังน้ี 

1) งานศึกษาเกี่ยวกับขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนงานศึกษาที่มีการปฏิบัติทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

พิจารณาจากตัวช้ีวัดวาขาวโพดเลี้ยงสัตววามีความย่ังยืนหรือไม เปนงานวิจัยรวมกับ

สมาคมผูผลิตอาหารสัตว จัดทําฐานขอมูลของประเทศวาขาวโพดเลี้ยงสัตวมีความย่ังยืน

หรือไม และเปนไปตามมาตรฐาน GAP หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน GAP นอกจากน้ี

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน มีการรณรงคการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ สปก. ไมบุกรุกพ้ืนที่

ปา/ภูเขา 

2) งานวิจัยที่มีการปฏิบัติเชิงพ้ืนที่ที่จังหวัดนาน ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ปา ทําใหเกิด

ภูเขาหัวโลนจํานวนมาก จะทําอยางไรใหคนสามารถอยูรวมกับปาได การปลูกขาวโพดมี

การใหการสนับสนุนโดยนําเมล็ดพันธุและปุยใหเกษตรกรสามารถคางชําระได มีการนํา

โมเดล “สวมหมวก ใสรองเทาใหภูเขา” เปนการดูแลปา อนุรักษนํ้า  

ปญหาเกิดขึ้นจากการปลูกขาวโพดในพ้ืนที่ผิดกฎหมาย ทําใหเกิดความลมเหลวตลอด

ทั้งหวงโซอุปทาน หากผูผลิตทําถูกกฎหมายและมีการปลูกแบบผสมผสาน จะทําใหเกิด

ความย่ังยืน อีกหน่ึงปญหาคือเกษตรกรไมสามารถหลุดพนจากภาระหน้ีสินได  

ทั้งน้ีจะใหเกิดการผลิตอยางย่ังยืนได ในดานการบริโภค ผูบริโภคตองใสใจดวย ไมใช

เห็นสินคาราคาถูกจึงบริโภคเพียงอยางเดียว ย่ิงหากตองการอาหารที่ดี แหลงนํ้าที่ดี 

ผูบริโภคตองมีสวนรับผิดชอบดวย ซึ่งการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) สามารถทํา

ใหรูถึงแหลงที่มา กระบวนการผลิต ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความเต็มใจจายมากยิ่งขึ้น และไม

รับซื้อจากพ้ืนที่ปลูกที่ผิดกฎหมาย  

3. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หน่ึงปญหาสําคัญที่จังหวัดนานกําลังเผชิญน่ันคือ ปญหาปลูกขาวโพดบุกรุกพ้ืนที่ปา ทําให

เกิดภูเขาหัวโลนจํานวนมาก ซึ่งพยายามรวมแกไขปญหาผานโมเดลหลากหลายรูปแบบ เชน 

โครงการรักษปานาน ในชวงน้ันรัฐบาลกําลังมีนโยบาย Thailand 4.0 จึงเสนอขอหน่ึงในการ
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ทดลองใน Sand box ภายใตนโยบาย Thailand 4.0 ก็คือ Nan’s sand box ที่จะพยายามแก

ไปปญหาปาเมืองนาน โดยลองใชนโยบายในพ้ืนที่ที่จํากัด/พ้ืนที่พิเศษ  

Nan’s sand box พยายามจะแกไขใหคนอยูรวมกับปา โดยตองอนุรักษปาไปดวย พยายาม

แกไขปญหาสิทธิที่ดินทํากิน และความขัดแยงของคนกับปา ใหมีความกาวหนามากที่สุด ซึ่งทั้ง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน พยายามจะเขาไปแกไขปญหาแตเจอพ้ืนที่ปาสงวน ซึ่งจะตอง

เขาไปขออนุญาตกรมปาไมเทาน้ัน ซึ่งโมเดลน้ีมีดังน้ี 

1) ขอกฎหมายของที่ดินกับปา ซึ่งตองกลับไปแกไข พรบ.ปาไม ปาสงวน และพรบ.

อุทยานแหงชาติ คือตองแกกฎหมายใหคนสามารถอยูรวมกับปาได แตตองมีจิตอาสา

อนุรักษปา เชน กฎหมาย พรบ.อุทยานแหงชาติป 2504 มีการแกไขเพ่ิมเติมวา ใน

พ้ืนที่ใดที่มีคนอยูใหทําโครงการ/แผนงานเสนอวาชุมชนน้ันจะมีแผนในการรักษาปา

อยางไร  

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนของกระทรวงเกษตรฯ มีรูปแบบที่สอดคลองกับโมเดลคน

อยูรวมกับปา คือ ระบบ “วนเกษตร” ซึ่งมีการปลูกไมยืนตนเพ่ือใหสภาพปาคงอยู 

และปลูกพืชเศรษฐกิจที่อยูรวมกับไมยืนตนได เชน กาแฟ หมอนไหม แมคคาเดเมีย 

อยางไรก็ตาม มีความทาทายเกิดขึ้นคือ 1) หากมั่นคงในที่ดินแลว ในลําดับตอไปจะ

สงเสริมอะไร 2) ระหวางรอใหพืชโตจนเก็บเก่ียวผลผลิต ในระหวางชวงเปลี่ยนผานจะ

ทําอยางไร  

ปจจุบันในจังหวัดนานมีการแกไขปญหาหลายวิธี เชน โครงการนํ้าแลกปา /นาแลกปา เปน

การสนับสนุนนํ้าเขาไปในพ้ืนที่เกษตร แตตองลดพ้ืนที่ปลูกขาวโพดใหไดผลผลิตเทาเดิม และ

เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกปา ผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลเมืองจันไดพ้ืนที่ปาคืน 700 ไร โครงการนา

แลกปา จัดหาที่ดินทํานา มีระบบนาให ลดพ้ืนที่ปลูกบนเขา ลงมาผลิตขาว สรางรายไดเพ่ิมขึ้น

ใหกับเกษตรกร และไดพ้ืนที่ปาคืน  

ระบบใชประโยชนจากที่ดินแปลงรวม จะสามารถแกปญหาคนอยูในปา โดยการใหสิทธิใช

พ้ืนที่โดยไมมีกรรมสิทธ์ิ การแกปญหาสวนของที่ดิน ตองแกทั้งระดับกฎหมาย ครม. ระดับ

องคกร โดยกฎหมายที่ดินไมใหออกเอกสารสิทธ์ิโดยมิชอบ สําหรับปา ใหแก พรบ. สรางปา

ชุมชนใชกฎหมายมาตรา 19 และใชมาตรา 44 ทวงคนืผืนปาแตยกเวนกับผูยากไร เปนตน 
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4. สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 

ความย่ังยืนตองมองสังคมและสิ่งแวดลอม : วิธีการ ที่มา และการไดมามีที่มาอยางไร อยูภายใต

การดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม และทุกอยางตองไปพรอมกันภายใตแนวคิดเดียวกันทั้งหวงโซอุปทาน 

จึงจะสามารถแขงขันได  

 
รูปหวงโซการผลิตอาหารสัตว 

ปญหาและอุปสรรค 

ปจจุบัน ระบบมาตรฐานการปลูกขาวโพดยังไมสมบูรณ ระบบ GAP (Good Agriculture 

Practices) เริ่มดําเนินการมา 5 ป แตผลการดําเนินการไมประสบผลสําเร็จ ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา 

ทางสมาคมผูผลิตอาหารสัตวพยายามดําเนินการรวมกับกรมวิชาการเกษตร และสํานักงานปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือการเกษตร (สปก.) เพ่ือทํา GAP ในขาวโพดเลี้ยงสัตว ใหบังคับดวยกฎหมาย โดยมี

เปาหมายใหมี GAP 2 ลานไรภายใน 5 ป แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งรัฐบาลมองการทํา GAP เปน

ตนทุน ในขณะเดียวกันทางสมาคมฯ พยายามที่จะยกระดับเกษตรกรเพ่ือใหมีความสามารถในการ

แขงขันในตลาดได และตองการปรับปรุงพ้ืนที่ปลูกใหมีมาตรฐาน อยางไรก็ตามทางสมาคมฯ เขาพบ

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือผลักดันใหมีการดําเนินการขาวโพดใหเปนไปตาม

มาตรฐาน GAP ทั่วประเทศ 

Good Agriculture Practices ในขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ในระบบมาตรฐาน GAP ของขาวโพดเลี้ยงสัตว ดําเนินการครบ 5 ป ปจจุบันมีหนวยงาน 

ที่รับรอง 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร (สปก.) และ กรมวิชาการเกษตร 

จากผลการดําเนินการใน 3 ปที่ผานมา มีการรับรองมาตรฐาน GAP ของแปลงขาวโพดได 14,000 ไร 

จากพ้ืนที่เพาะปลูกถูกกฎหมายทั้งหมด 3,000 ลานไร 

จังหวัดเพชรบูรณมีการทําตามมาตรฐาน GAP ขาวโพดไดมาก แตพอคาไมใหความรวมมือ 

สงผลใหบ่ันทอนกําลังใจในการเพาะปลูกของเกษตรกร อยางไรก็ตาม ในปจจุบันภาครัฐเริ่มเขามามี

บทบาทในการทําขาวโพดใหมีความยั่งยืนมากย่ิงขึ้น แตในแตละองคกรยังไมใหความรวมมือและมี

ความคิดเห็นที่ไมตรงกัน โดยเฉพาะพอคาคนกลาง ซึ่งใหความสนใจเฉพาะดานราคาเทาน้ัน 

  

วัตถุดิบ
โรงงาน

อาหารสัตว
การเลี้ยง

สัตว
แปรรูป

ผลิตภัณฑสัตว

อาหารเพ่ือ
สงออกทั้งใน

และ
ตางประเทศ
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แนวทางและประเด็นอ่ืน ๆ  

1) กระทรวงพาณิชย ขอรองใหสมาคมรับซื้อขาวโพดในราคาสูง 

2) ควรมีระบบตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) ตองมีระบบการจัดการที่ดี เช่ือมโยงแตละ

ภาคสวน  แตปจจุบันทะเบียนเกษตรกรยังไมสมบูรณ 

3) ทางการตลาด ประกาศไมรับซื้อขาวโพดที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ แตปจจุบันขาวโพดที่มีเอกสารสิทธ์ิ 

มีนอยกวารอยละ 1  

4) ทางสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย ตองการให WWF หรือหนวยงานตางประเทศ ชวยผลักดันให

ขาวโพดมีมาตรฐาน GAP และใหรัฐบาลขยายมาตรฐาน GAP ไปทุกพืช เพ่ือใหสามารถแขงขัน

กับตลาดโลกไดและเพ่ือสงเสริมการผลิตที่ย่ังยืน  

5) สรางองคความรูแกผูบริโภคใหเขาใจถึงอันตรายและภัยตางๆ ของการผลิตแบบไมย่ังยืน  

5. บริษัท อินี่ เครือขายนวัตกรรมสากล จํากัด  

ทางบริษัท อีน่ี เครือขายนวัตกรรมสากล จํากัด สงผักใหผูบริโภคทุกวันอังคารและวันศุกร 

สงผักรอบจังหวัดนนทบุรี  ตองการใหจังหวัดนนทบุรีเปนทั้งอําเภอกินและอําเภอปลูก เชน อําเภอ

ไทรมา อําเภอไทรนอย อําเภอบางกรวย พยายามทําใหพ้ืนที่กินและพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่เดียวกัน 

ปจจุบันมีขยะอาหาร (Food waste) รอยละ 40 เวลามีคนมาสั่งอยากสงแคบริเวณจังหวัดนนทบุรี 

สนับสนุนใหมีพ้ืนที่กินพ้ืนที่ปลูกในบริเวณเดียวกัน มีจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ประมาณ 20 

ครัวเรือน อาศัยการรูจักเกษตรกรโดยตรง  

Food council (สภาอาหาร) เริ่มเมื่อ 10 กวาปที่แลวในประเทศแคนาดา ซึ่งสวนใหญ

ประชาชนแข็งแรง ทางบริษัทพยายามผลักดันใหนนทบุรีเกิดสภาอาหาร พยายามหา mapping ใน

จังหวัดนนทบุรี ปจจุบัน รพ.พระน่ังเกลา มีนโยบาย green hospital จัดตลาดสีเขียว ใหเกษตรกร

เปนคนหลัก จัดตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล พยายามเช่ือมโยงโรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

กลุมเกษตรกร คนกินคนปลูก เพ่ือสรางตนแบบ (prototype) ที่เปน food council ซึ่งจะทําใหคน

ในจังหวัดนนทบุรีมีอาหารที่ดี ตองมีพลเมืองอาหาร อาหารที่เรากินจะดีตอตัวเรา พยายามจะสราง 

food citizenship (พลเมืองอาหาร) พยายามสรางสามัญสํานึกใหกับพลเมือง เรื่องเดียวกันกับ

ประชาธิปไตยอาหาร ซึ่งอาหารตองการ platform ที่จะทําใหพลเมืองต่ืนตัวดานสุขภาพ 

การเขาไปจูงใจใหเกษตรกรเขารวม สิ่งที่เปนแรงจูงใจใหกับเกษตรกรคือเรื่องสุขภาพ 

เกษตรกรมีสุขภาพแยจึงอยากปรับเปลี่ยน สวนกลุมเกษตรกรที่อยูดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจกลุมน้ีจะ

ไมนาน หลัก ๆ คือเพราะสุขภาพแย แลวอยากปรับเปลี่ยนเพ่ือใหมีสุขภาพดี และปจจัยหน่ึงคือ

รายได แตรายไดอาจจะนอยลง แตรายจายก็นอยลงไปดวย  
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กลุมองคกรพัฒนาสังคม พยายามจะทําเรื่องรอยตอในชวงเปลี่ยนผาน ซึ่งเกษตรกรจะ

สูญเสียไปมาก แตในระยะยาวจะมีตนทุนการผลิตนอยลง และดินดีขึ้น ผลผลิตดีขึ้น เกษตรกรที่ใช

เคมีที่ไมอยากเปลี่ยนทําแตเคมีเพราะไดผลผลิตมากและเร็ว แตนาน ๆ ไปดินจะเสื่อม ไมสามารถ

ปลูกอะไรไดเลย จะตองเปลี่ยนที่ เชน จังหวัดสมุทรสาครดินเสื่อม ไมสามารถเพาะปลูกได 

The right to healthy food (สิทธิการเขาถึงอาหาร) การทํางานของบริษัทอีน่ี มีชุมชน

ตัวอยาง 3 ชุมชน ชุมชนรองเมือง ชุมชนคลองจั่น ชุมชนวัดโพธ์ิเรียง เขาไปชวยในเรื่องดานอาหาร 

ใหความรูเรื่องการบํารุงดินในพ้ืนที่จํากัด ใชพ้ืนที่สวนกลาง ปลูกผักพ้ืนที่กลาง พ้ืนที่ในโรงเรียน 

อาจารยที่ราชภัฎพระนครสอนใหบํารุงดิน สอนปลูกผักในกระถาง เนนใหปลูกทานเอง คนที่เปนฐาน

รากก็มีสิทธิเขาถึงได อาจจะเริ่มจากเล็ก ๆ โดยการปลูกทานเอง 

มาตรการของรัฐจากผูผลิต (เกษตรกร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปจจุบันเปน 

conventional farming มานานมาก สวนใหญเนนแตสารเคมี เปลี่ยนยากเน่ืองจากถูกปลูกฝงมา

อยางน้ัน แรงงานภาคการเกษตรนอย จึงใชความสะดวกสบาย ใชยาฆาหญา เพ่ืออํานวยความ

สะดวก  

ในประเทศญี่ปุน มีการสนับสนุนใหคนในประเทศมีการจัดสรรพ้ืนที่ ต้ังเปาหมายใหมีพ้ืนที่

ทางการเกษตรที่ปลูกแบบอินทรีย และเช่ือมโยงตลาดสีเขียว กรณีประเทศไทย สภาพัฒน

ต้ังเปาหมาย 500,000 ไร เปน organic farming  อยาไปต้ังเปาแบบรวม ๆ ใหต้ังแบบเปนจริงได 

food for all สงไปโรงพยาบาล โรงเรียน แตอยางไรก็ตาม ระบบจัดซื้อจัดจางยังไมเปลี่ยน ชา 

ประมูลราคาตองตํ่า ระบบจายเงินแย หากปรับเปลี่ยนไปซื้อตรง จะเปนไปไดหรือไม ตองเจรจา

ตอรอง ในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะสามารถลดตนทุนทางสุขภาพได 4 

จังหวัดที่เปนตัวแทนภาค เชียงใหม ปทุมธานี พังงา สกลนคร นักเรียนในโรงเรียน ตรวจพบสาร

ปนเปอนสารเคมี  

มาตรการดานการศึกษา อยากใหมีการสอน food study  ซึ่งไมใชวิชาสุขศึกษา ควรจะ

สอนที่มาอาหาร เด็กปลูกผักก็มีแนวโนมที่จะทานผัก ซึ่งจะเหมือน Head heart hand education  

food literacy ควรสอนที่มาของอาหาร อาหารศึกษาควรนํามาจัดหลักสูตร ควรเปนวิชา 

ที่ใหเด็ก ๆ เขาใจเรื่องระบบนิเวศอาหาร ปลูกผัก ปลูกขาว ความเขาใจทางดานอาหารเปนปฐมบท

ของกลุมชาติพันธุ ควรจะมี Social science ในอาหารศึกษา สอนแคลอรี่ การกินตามฤดูกาล การ

ปรุงอาหาร ซึ่งจะชวยปรับพฤติกรรมผูบริโภคของเด็ก  
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การที่อุตสาหกรรมอาหารเขาครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทานอาหาร ทําใหภูมิศาสตรอาหาร

เปนไปแบบเชิงเด่ียว การที่รานสะดวกซื้อ (seven-eleven) ขยายสาขามาก ทําใหอุตสาหกรรม

นํ้าตาลเพ่ิมขึ้น โรงงานนํ้าตาลเพ่ิมขึ้นซึ่งสงผลตอสุขภาพ  

เทสโกโลตัส (Tesco-lotus) และท็อป (Tops) พยายามหาแหลงผักอินทรีย เพ่ือมา

ตอบสนองผูบริโภค มีผักอินทรียเริ่มขึ้นในบางสาขา ตราบใดที่เกษตรกรมีอํานาจตอรอง โปรงใส จะ

ดี ซึ่งเกษตรกรสามารถมีอํานาจตอรองตอ Modern trade ได ในกรณีที่ธุรกิจดําเนินการบุกตลาด 

ผูกขาดในหวงโซอาหารทั้งหวงโซ กรณีเลี้ยงปลาในแหลงนํ้าธรรมชาติ ที่สาธารณะเกิดความเสียหาย 

แมนํ้ามีการปนเปอนจากสารเคมี สรางผลประโยชนใหกับตัวเอง  

ดัชนีความย่ังยืนทางอาหาร สามารถผลักดันไดหรือไม ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานพบวา การ

สูญเสียที่ดินมีความสัมพันธกับการทําเกษตรกรรมแบบเคมี แตที่สงผลกระทบจริง ๆ คือ ทําลาย

สุขภาพ แนวโนมในปจจุบันก็เริ่มใหความสําคัญกับตลาดสีเขียว ปญหาหมอกควัน ในฤดูเก็บเกี่ยว

ขาวโพดก็เปนสวนหน่ึงตอสุขภาพเกษตรกร ในปจจุบันทุกจังหวัดขาดทุนในเรื่องของตนทุน

ทรัพยากร หากทําใหการสื่อสารสังคมเปนวาตนทุนสิ่งแวดลอมเสียหาย และ เกษตรกรรมแบบยั่งยืน

คือทางออกในการแกปญหา การจัดการศึกษาถวนหนา การจัดการอาหาร  

การจัดการ GAP ใหมีประสิทธิภาพ ไมใหมีการใชสารเคมีมากเกินไป ใหอยูในมาตรฐาน 

เกษตรกรชวงปรับเปลี่ยนการทําเคมีไปเปนเกษตรกรรมย่ังยืน ในคือชวงขาดทุนสูงมาก ตองหา

ทางเลือกใหกับเกษตรกร  

สวนใหญรายไดจากการผลิตอินทรียนอย วัฒนธรรมก็มีสวน ภาครัฐควรเอ้ืออํานวยให

โรงเรียนหรือโรงพยาบาลซื้อผักจากเกษตรกรได ในระดับจังหวัดพยายามสรางตลาดสีเขียว  

การทํา labeling พวกสารเคมี ทําฉลากวาใสสารเคมีตัวใดบาง คนทําดี เกษตรกรอินทรีย

ดูแลนํ้า ดิน ปจจัยทําใหนิเวศดี คนทําเคมีไมโดนลงโทษ ควรทํา Label 

• ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ 

1. กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

ภาพรวมเกษตรอินทรียของไทย มีพ้ืนที่ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานป 2559 จํานวน 

357,431 ไร เพ่ิมขึ้นจากป 2558 คิดเปนรอยละ 25 ซึ่งจํานวนผูผลิตเกษตรอินทรียป 2559 จํานวน 

15,670 ครอบครัว เพ่ิมขึ้นจากป 2558 รอยละ 19 มีมูลคาตลาดประมาณ 2,700 ลานบาท เติบโต

ประมาณรอยละ 10 ตอป โดยแบงเปนมูลคาสงออกรอยละ 77.94 และจําหนายภายในประเทศ 

รอยละ 22.06 และในป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรียมากเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน

รองจากอินโดนีเซียและฟลิปปนส 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

และเพ่ิมจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย, สัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศตอตลาด

สงออกเพ่ิมขึ้น และเพ่ือยกระดับกลุมเกษตรกรวิถีพ้ืนบาน โดยยุทธศาสตรเกษตรอินทรียมีทั้งหมด 4 

ยุทธศาสตร ดังตอไปน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรูและนวัตกรรมเกษตร

อินทรีย ซึ่งมี 3 กลยุทธ ดังน้ี 1) สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับเกษตร

อินทรีย 2) เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

บุคลากรที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป 3) สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรีย มี 2 กลยุทธดังน้ี  

1) พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย 2) บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานที่เอ้ือตอการผลิต

เกษตรอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการตลาดสินคาและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

มี 3 กลยุทธดังน้ี 1) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย 2) สงเสริมและ

พัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียและบริการที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย 3) การประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับเกษตรอินทรียสูผูบริโภค 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย มี 3 กลยุทธดังน้ี 1) ใชรูปแบบยโสธรโมเดล 

โดยภาคเอกชนเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียรวมกับภาคเอกชน 2) สนับสนุน

แหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย 3) สรางกลไกและเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

พัฒนาเกษตรอินทรียไปสูการปฏิบัติ  

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย มีแผนงานโครงการในปงบประมาณ 2561-2562 เพ่ือ

สงเสริมตลาดสินคาอินทรีย มีรายละเอียดแผนงานดังน้ี 

1) มีการประชาสัมพันธ/CSR สงเสริมภาพลักษณ ปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนไทยใหมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรียที่ถูกตอง มีการแลกเปลี่ยนองคความรูดานการผลิตและ

การตลาดเกษตรอินทรียระหวางประเทศในกลุม ASEAN ดําเนินโครงการปนรักษธรรมชาติ Ride to 

Success “ปนเพ่ือเปลี่ยน” รวมทั้งมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานเพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร  

2) สนับสนุนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอินทรียสากลที่มีศักยภาพใหกับหมูบานอินทรีย 

(Organic Village) แหงใหม 4 แหง และแหงเดิม 8 แหง และ Organic Valley แหงเดิม 1 แหง 

รวมทั้งจัดอบรมแผนธุรกิจ/การยกระดับการผลิตและตรวจรับรองแบบมีสวนรวม (PGS) 6 จังหวัด 
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และศึกษามาตรฐานอินทรียในระดับสากลเพ่ือสงเสริมใหมีสินคาและบริการอินทรียที่หลากหลาย 

เชน เมนูอาหาร/รานอาหาร โรงแรม สปา Farm Stay ผาฝาย เครื่องสําอาง บรรจุภัณฑ 

3) เพ่ิมชองทางการจําหนาย/ขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ ผาน Organic Farm 

Outlet แหงใหม 4 แหง แหงเดิม 15 แหง จัดงาน Organic Expo – BIOFACH Southeast Asia 

และ NATURAL EXPO Southeast Asia และจัดแสดงสินคาอินทรียในระดับภูมิภาค เช่ือมโยงตลาด

หรือจัดตลาดนัดสีเขียว Green Market โดยจัดหาสถานที่จัดจําหนายอยางนอย 3 ครั้ง ทั้งน้ีมีการ

พัฒนา Website/Application เพ่ือขยายชองทางการตลาด/ทองเที่ยวเชิงเกษตรและตอยอดในเชิง

พาณิชยใหกับ Organic Village/Valley/Farm Outlet และผูประกอบการ และ Road Show งาน 

OE/BE, NEA ในประเทศกลุมเปาหมาย 

4) จดัประกวด The second Thailand Organic Innovation Award มีการคัดเลือกสินคา

ของจังหวัดที่มีศักยภาพและสามารถตอยอดเปนสินคาอินทรียป 2561 พัฒนาฐานขอมูลอินทรีย 

พัฒนาตอยอดการนําไปปรับใช Thailand’s Innovative Organic Model (Organic 3.0) รวมถึง

ศึ กษาแนวโน มตลาด/พฤ ติกรรมผู บ ริ โ ภคและ  New Business Model เช น  Organic 

island/hotel/Community เปนตน 

2. โครงการธงฟาประชารัฐ สํานักจัดระบบราคาและปรมิาณสนิคา กระทรวงพาณิชย 

โครงการธงฟาประชารัฐ มีสินคาที่จําหนายทั้งหมด 3 กลุม ไดแก 1) สินคาอุปโภคบริโภค 

ที่จําเปนตอการครองชีพ เชน อาหารสด ผักผลไม เครื่องปรุงรส อาหารและเครื่องด่ืม ยาสามัญ

ประจําบาน เปนตน 2) สินคาเพ่ือการศึกษา เชน เครื่องแบบนักเรียน 3) สินคาวัตถุดิบเพ่ือ

การเกษตร เชน ปุยอินทรีย ซึ่งสามารถนําสินคาอินทรียมาจําหนายในโครงการธงฟาประชารัฐได

เชนกัน แตอยางไรก็ตาม โครงการน้ีเปนนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระคาครองชีพใหกับ

ประชาชนผูมีรายไดนอย สินคาอินทรียตองสามารถใหประชาชนทั่วไปเขาถึงได 

• ผูแทนจากหนวยงานภาคเอกชน 

1. บริษัทเชียงใหมวิสาหกิจเพื่อสังคม  

สภาพปญหา  

1) พ้ืนที่ในประเทศไทย ประสบปญหาของการปลูกพืชเชิงเด่ียว เชน ปลูกขาวโพดอาหารเลี้ยงสัตว 

ประมาณ 7 ลานไร  

2) รัฐบาลออกกฎหมายทับซอนชุมชนในเรื่องสิทธิทํากิน และถูกมองวาทําการเกษตรอยูบนพ้ืนที่

ปาอยางผิดกฎหมาย รัฐบาลหานโยบายมาสงเสริมรายไดเกษตรกรผาน ธกส. โดยการประกัน

ราคารับซื้อและจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ 
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3) เกษตรกรมีการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตร เน่ืองจากปลูกในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม 

ทําใหไมสามารถใชเครื่องมือเครื่องจักรได มีการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดหญา และยาฆาแมลงใน

ปริมาณมาก (2 ลิตรตอไรตอฤดูกาลเพาะปลูก และใชหลายครั้ง) 

4) ประเทศไทย ขาวโพดมีผลผลิตตอไรตํ่ามาก และมีคาบริหารจัดการสูงมาก 

5) อําเภอแมแจม มีพ้ืนที่ปาถูกทําลายประมาณ 2 แสนไรจากการปลูกขาวโพด 

แนวทางการแกปญหา 

มีการสรางเครื่องมือมาใชเพ่ือจัดการปญหาที่อําเภอแมแจม โดยความรวมมือของเชียงใหม

วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Chiang Mai Social Enterprise : CSE model) ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี  

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่มีอยูเดิม 2) เพ่ือใหไดพ้ืนที่ปาที่ถูกทําลายกลับคืนมา 3) เกษตรกร

มีความเปนอยูที่ย่ังยืน จึงไดนําเสนอแผนภูเขา 3 ลูก เปนการสรางอาชีพใหกับเกษตรกรใน

ชุมชน ไดแก 

1) การทําเกษตรอินทรียและเกษตรผสมผสาน ทั้งดานพืชและสัตว 

2) การทองเที่ยวชุมชน 

3) การใชประโยชนในปาอยางย่ังยืน สามารถจัดการไมในระดับชุมชนได 

4) การจัดการพลังงานที่เหลือจาก waste 

ซึ่งแผนการจัดการปญหาไดนําเสนอตอกรมปาไม และสามารถตอบ KPI ได คือ รัฐสามารถ

ไดพ้ืนที่ปากลับคืนมา 70% , เกษตรกรมีอาชีพที่ย่ังยืน และสิ่งแวดลอมไมไดมีคุณภาพแยลง 

กรมปาไมจึงไดอนุมัติมาตรา 19  (4 หมูบาน)  ทาง WWF จึงเขามาพัฒนารวมกันกับองคกร  

ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จในการเปลี่ยนเกษตรกรใหมาทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

(Key Successful) 

1) ความคาดหวังในการไดรับสิทธิบนที่ดินทํากินของเกษตรกรในพ้ืนที่  

2) การมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ ทั้งน้ีทาง CSE ยินดีรับซื้อผลิตภัณฑของอําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม 

3) ความสามารถในการชําระหน้ี : เกษตรกรในอําเภอแมแจมมีภาระหน้ีสินสูงถึง 2,000 ลานบาท 

โดยเปนหน้ีกับ ธกส. 1,500 ลานบาท ทาง CSE จึงไดรวมมือกับ ธกส. พักชําระหน้ีเกษตรกร 7 ป 

CSE Model มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตนแบบแมแจม ดําเนินการ

เปนหวงโซอุปทาน ต้ังแต ตนนํ้า กลางนํ้า สูปลายนํ้า โดยระยะแรกเกษตรกรในอําเภอแมแจม 

พอเพียงและพอกิน มีการผลิตและใชเองในชุมชน  
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ตนน้ํา: 

กลุมเกษตรกรในอําเภอแมแจมมีจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก สรางระบบ GIS สรางแผนที่หมูบาน 

เพ่ือจัดการนํ้า อีกทั้งพัฒนาระบบจัดการขอมูลวาแตละพ้ืนที่ปลูกอะไรบาง  

กลางน้ํา:  

เครือขายเชียงใหมวิสาหกิจเพ่ือชุมชน (CSE) ดําเนินการซื้อผลิตภัณฑ รวมถึงกระจายสินคา 

ปลายน้ํา: 

ดําเนินโครงการ Local food ซึ่งเปนโครงการที่สามารถจัดการแกไขปญหาอยางยั่งยืน มี

วิธีการปลูกที่ทําใหคนในอําเภอแมแจมไดกินไดใชผานกลไกที่ไดสรางขึ้น กลาวคือ สรางองค

ความรูใหคนในชุมชน เพ่ิมชองทางการจําหนายผานชองทางออนไลน มีวิธีการที่ทันสมัย มีการ

ซื้อขายผานทางระบบออนไลน สรางรากฐาน Local food และมีการพัฒนาอุตสากรรมอยาง

ตอเน่ือง อีกทั้งพัฒนาระบบใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงผลิตสินคาเกษตรได 

เชน ตรวจสอบดวยระบบ QR code 

ประเด็นอ่ืนๆ 

ธกส. มีนโยบายพักชําระหน้ีเกษตรกร 7 ป เปนแรงจูงใจที่ดีในการเปลี่ยนเกษตรกรใหหันมา

ทําการเกษตรอินทรีย เกษตรผสมสานตามศาสตรพระราชา เพ่ือการผลิตที่ย่ังยืน 

2. โรงแรมสุโกศล 

ทางสมาคมโรงแรมไทยมีการผลักดันใหโรงแรมมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โดยรวมกับมูลนิธิใบไมเขียว จึงมีการฝกอบรมใหกับผูจัดจําหนายสินคาใหกับทางโรงแรม และ

หน่ึงในเกณฑการรับรองมาตรฐานคือการจัดซื้อจัดจาง Green procurement  

ดานการเกษตร มีการเขารวมโครงการของ T-SEP Farm to function เปนโครงการที่ให

โรงแรมมีการซื้อขาวจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งทางโรงแรมสุโกศลมีการติดตอกับเกษตรกรจังหวัด

อํานาจเจริญ และจังหวัดสุรินทร ซึ่งจะสั่งขาวจากเกษตรกรประมาณเดือนละ 50 ตัน จากชุมชน

เกษตรกรสัจธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งขาวไดรับการรับรองมาตรฐาน ผานการประสานงาน

ของโครงการสามพรานโมเดล ที่มีความใสใจเรื่องสุขภาพ มีการทํางานรวมกับกลุมเกษตรกร 

พยายามพัฒนาดิน สรางองคความรูดานตาง ๆ เพ่ือใหผลิตสินคาอินทรีย และสรางธุรกิจ สาม

พรานโมเดลเปนตัวอยางใหธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากหลายหนวยงาน ปจจุบัน

คุณอรุจน ผูสรางสามพรานโมเดลใชหลักการการสรางความเช่ือใจระหวางกลุมเกษตรกรและกลุม

ธุรกิจโรงแรม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่ดี มีการจัดทํา Sustainable 

Food Lab เปนสถาบันใหความรูเกษตรกรและดูแลเรื่อง PGS เนนความโปรงใส ใหผูบริโภค

สามารถเขาชมแหลงผลิตดวย มีการตรวจสอบกันเอง มีการลงพ้ืนที่ดูแลเกษตรกร ชวยพัฒนาให

เกิดการทองเที่ยวอินทรีย โดยเริ่มจากผัก เปนอันดับแรก  
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สําหรับปญหาและอุปสรรค ผูบริโภคยังขาดความรูความเขาใจ ควรใหความรูเกี่ยวกับเกษตร

อินทรียแกผูบริโภค นอกจากน้ีหากโรงแรมมีการสั่งสินคาอินทรียจากกลุมเกษตรกร เกิดปญหา

เกษตรกรผลิตไมทัน ทําใหเกิดความขาดแคลน จึงตองการใหภาครัฐเขามามีสวนในการสนับสนุน

และสงเสริมผูทําจิตอาสาเพ่ือสังคม ตลอดจนพัฒนาตลาดสินคาอินทรียใหมากย่ิงขึ้น สนับสนุน

โรงแรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งทางโรงแรมมีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง เนนใหลูกคา

ไดรับสิ่งดีๆ ซึ่งสงผลใหโรงแรมมีภาพลักษณที่ดีอีกดวย  

การจัดการขยะอาหาร ตองการการจัดการเมนูอาหาร นําเปลือกผลไมไปทํานํ้าหมัก มีการติด

ปายวาอาหารเหลือจํานวนเทาใด สําหรับอาหารที่ไมหมดในแตละวันใหนําไปบริจาค โดยจัดหา

หนวยงานที่รวบรวมอาหารเพ่ือไปบริจาคโดยไมรับตามโรงแรมตาง ๆ  

3. Betagro 

เมื่อ 4-5 ปที่ผานมา เครือเบทาโกรเริ่มทํา Sustainable Development  ทั้ง Safety 

สิ่งแวดลอม แรงงาน ฯลฯ จากน้ันไดทําระบบ SET รวมกับบาลฟ (BSF) โดยมาจากขอกําหนด

ของ GRI และ LCA ไดแกSustainability, Eco-efficiency, Traceability 

ทางเครือเบทาโกรพยายามดูแลทั้งหวงโซอุปทาน ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า แตยัง

ไปไมถึงผูบริโภค เน่ืองจากติดขัดที่กลไกตลาด ซึ่งในแตละประเทศคุณภาพของผูบริโภคแตกตาง

กัน กลุมประเทศที่พัฒนาแลว มีการพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันทางการตลาด

ได ในประเทศยุโรป ซึ่งเปนตลาดหลักของเครือเบทาโกร ไดมีการนําเอามาตรฐานมาจับเพ่ือ

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามตองมีความเขาใจชัดเจนการดูแลคน สิ่งแวดลอม 

เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑอยางไร เชน ธุรกิจฟารมเลี้ยงไก ตองดูต้ังแตอาหารที่ใชเลี้ยง โรงฆาสัตว 

การแปรรูป และการจําหนาย ซึ่งผูบริโภคจะสามารถมองไดตองมีความรูความเขาใจในระดับหน่ึง  

ประเด็นสําคัญ 

1) ผูบริโภคยังไมเขาใจ ใหความสําคัญกับดานราคาสินคาเปนหลัก และไมคํานึงถึงสุขภาพ

มากเทาที่ควร หากคํานึงถึงสุขภาพมากขึ้น จะสามารถยกระดับคุณภาพได 

2) Food Safety ปจจุบันมีทางเลือกมากขึ้น 

3) Traceability ผลิตภัณฑเครือเบทาโกร สามารถตรวจสอบยอนกลับไดถึงระดับฟารม  

4) เครือเบทาโกรมีการทํา E-Traceability ประชาสัมพันธใหผูบริโภครูถึงมูลคาเพ่ิมของ

ผลิตภัณฑ โดยสื่อสารผานกลุมลูกคาเปนหลัก และมีการใหความรูแกผูบริโภค ณ จุดขาย  

5) ภาครัฐควรใหความสําคัญดานการพัฒนาความย่ังยืน สรางองคความรูใหกับผูบริโภคใน

ทุก ๆ ดาน กําหนดนิยามความย่ังยืนใหชัดเจน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเดินอยาง

ถูกทิศทาง 
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6) ใหทุกหนวยงานรวมมือกัน ประสานงานกัน เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  

ในระบบฟารมตาง ๆ ปจจุบันถาจะใหเปลี่ยนแปลง สามารถขายไดตองปลอดภัยทั้งตอตนเอง

และธุรกิจ ในอดีตมีการเลี้ยงดวยโรงเรือนระบบปด พอเกิดโรคระบาดทําใหสัตวตายมหด แตถา

ปรับเปลี่ยนก็เกิดตนทุนสูง อยางไรก็ตามตองใหความรูถึงความแตกตางกันในแตละระบบเลี้ยง 

การเลี้ยงสัตวอยางดีหรือไมดี จะสะทอนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของตนเอง  

ความทายทายอีกประการคือ การปรับเปลี่ยนสังคมที่เคยชินของเกษตรกร ซึ่งคอนขางยาก 

ตองสรางองคความรูใหกับเกษตรกร หากสื่อสารใหผูผลิตเขาใจ วาตลาดมีความตองการสินคาที่

ปลอดภัย ทุกภาคสวนใหความรวมมือ ก็จะสามารถนําไปสูความย่ังยืน 

เบทาโกร มีการจางเกษตรกรเลี้ยง จัดหาตลาดรองรับ และสามารถตรวจสอบยอนกลับได 

โดยนักวิชาการเขาไปสงเสริม ฝกอบรมใหความรู ควบคุมดูแลอุปกรณ ใหคําแนะนําตางๆ ดาน

ผูผลิต ควรมีการลงโทษผูกระทําผิด เชน กรณีเกษตรกรใชฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต หรือใชสาร

เรงเน้ือแดง ควรเก็บภาษีใหมีตนทุนฮอรโมนหรือสารเหลาน้ีสูงขึ้น ทั้งน้ีตองรณรงคหามใช และ

บังคับใชกฎควบคูกัน 

ดานผูบริโภคควรสรางความตระหนัก ใหความรูความเขาใจใหเห็นคุณคาของการเตรียมการ

ผลิตที่ย่ังยืน เพ่ือจะมีความเต็มใจจายมากยิ่งขึ้น  

4. ตลาดไท 

ตลาดไทเปนผูใหบริการพ้ืนที่สําหรับคาสงขนาดใหญ ภายในมีหองปฏิบัติการ มีการสุม

เก็บสินคาโดยเฉพาะผัก มาตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย มีการตรวจวัดทุกวัน หากมี

การตรวจพบสารปนเปอนในสินคา จะมีการเรียกผูประกอบการมาคุยเพ่ือใหปรับปรุง และพบ

ปญหาวาผูคาสวนใหญตอบไมไดวาผลผลิตมาจากแหลงใด มีการทําตามมาตรฐาน GAP หรือไม 

ทางตลาดไทมีโครงการเครือขายเกษตรกรเพ่ือสงเสริมใหสินคามีมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

โครงการตลาดไทซีเล็ค เปนโครงการที่ตองการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย มีการ

ติดตอกับเกษตรกรโดยตรง จัดแบงโซนสินคาเกษตรปลอดภัยภายในตลาดคาสง โดยสินคาตองมี

ใบ Q รับรองมาตรฐาน ไดรับรองมาตรฐาน GAP ตลาดไทจะทําการคัดสรรผัก ผลไมสด แปรรูป 

รับรองและปลอดภัย สามารถตรวจสอบยอนกลับได และราคาสินคาเปนไปตามกลไกตลาดแก

ผูบริโภค นอกจากน้ียังมีการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยในระดับพ้ืนที่ โดยเครือขายกลุม

เกษตรกรเขารวม 42 กลุม 17 จังหวัด เชนจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดปทุมธานี มีการจัดหา

สถานที่บรรจุภัณฑ วิธีการจดบันทึก สรางองคความรูใหกับเกษตรกร รวมถึงจัดหาอุปกรณ ไดแก 

ใหโรงเรือน ระบบความเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพสินคาระหวางการขนสง และรณรงคการบริโภค

ใหกับผูบริโภคใหตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ 
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5. Tesco-Lotus 

เทสโกโลตัสมีการดําเนินการรับซื้อสินคาเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร และมีการจัดการ 

Food waste ซึ่งการจัดการของเสียจากเศษอาหาร มีการดําเนินการมาแลว 5 ป โดยอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวนต้ังแต เกษตรกร (กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว) ผูจําหนาย รวมถึง

ผูบริโภค (สรางความตระหนักรูเพ่ือลดการสูญเสียอาหาร) 

เทสโกโลตัสเปนศูนยกระจายสินคา ที่ประสบปญหาสําคัญคือสินคาเสียหายและคัดทิ้ง 

สินคาถูกตีกลับ เน่ืองจากผัก/ผลไมไมผานเกณฑ จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนการรับซื้อดังตอไปน้ี 

1) การรับซื้อสินคาโดยตรง เปนการปลูกตามอุปสงคหรือความตองการของลูกคา มีการ

วางแผนการผลิตรวมกับเกษตรกร (ผักตามฤดูกาล) การใหความรูแกเกษตรกร

เก่ียวกับการเพาะปลูก และวิธีการเก็บที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการน้ีจะเปนชองทาง

จําหนายสินคาที่มั่นคงใหแกเกษตรกร เกิดการพัฒนาผูประกอบการ SME สราง

ความเช่ือมั่นใหผูบริโภค ซึ่งสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของผลผลิตได รวมถึงลด

ปญหาการสูญเสียของผลผลิตจากสินคาลนตลาด 

2) ทําความตกลงกับคูคา เปนการซื้อผานพอคาคนกลาง ที่เปนผูรวบรวมสินคา มีการ

ตรวจสอบคุณภาพ คัดทิ้ง บรรจุ กระจายสินคา ซึ่งจะชวยลดการเนาเสีย เพ่ิมอายุ

สินคา และเปนการสนับสนุน SME โดยใหรวบรวมและขายสินคาใหเทสโกโลตัส 

3) จัดโปรโมช่ันสินคา เพ่ือไมใหสินคาเหลือ เชน โปรโมช่ันลดลางสตอกสินคาใกล

หมดอายุ หรือสินคาที่มีรูปลักษณไมสวย มีการติดฉลากวารสชาดและคุณภาพ

เหมือนเดิม 

4) การบริจาค สินคาที่ เสียหายจากการขนสงหรือสินคาใกลหมดอายุ ใหมีการ

ตรวจสอบสินคากอนบริจาคใหมูลนิธิกระจกเงา หรือโรงเรียนบริเวณใกลเคียง 

5) การบริหารหวงโซอุปทานในองคกร การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา เพ่ือ

สรางความเช่ือมั่น มีแผนกควบคุมและตรวจสอบสินคา โดยผู เ ช่ียวชาญดาน

วิทยาศาสตร และมีการอบรมใหความรูเกษตรกรดานการเพาะปลูก และดานอาหาร 

มีระบบรหัส QR ที่สามารถตรวจสอบเสนทางการผลิตเพ่ือสรางความมั่นใจใหแก

ผูบริโภค  

ทั้งน้ีเทสโกโลตัสมีสวนรวมในระดับชุมชน โดยใชหลัก People Product Places สําหรับ 

People-Places เปนการชวยเหลือเกษตรกรดานการตลาด เชน กลุมเกษตรกรสุรินทรปลูก

ขาวเพ่ือจําหนายใหกับโลตัส สามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของขาว สรางความ

เช่ือมั่นใหแกผูบริโภค ทําใหเกษตรกรมีรายไดมากขึ้น มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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Product มีอาหารปลอดภัยและดีตอสุขภาพ เชน สินคาเพ่ือสุขภาพ มีการรณรงคและ

สงเสริมอาหารสุขภาพและปลอดภัย เชน ไมมีไขมันทราน ไมมีนํ้าตาลในนํ้าอัดลม และลด

ขยะจากอาหารเหลือทิ้ง โดยการต้ังเปาหมายในการลด มีการจัดเก็บขอมูลวามีการบริจาค

เทาใด หรือนําขยะอาหารไปทําปุยหมัก เปนตน  

เทสโกโลตัสเปนรานคาปลีกที่ผูมีรายไดปานกลางถึงรายไดตํ่า สามารถเขาถึงได พยายาม

ผลักดันอาหารปลอดภัย โดยจะมีการสุมตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร พยายาม

แกไขปญหาดานราคา ใหคนเขาถึงไดงาย มีการบังคับใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP สําหรับ

ปญหาแหลงเกษตรอินทรียยังมีไมมากพอ หรืออุปทานนอยเกินไป ภาครัฐไมมีการสงเสริม

อยางเต็มที่ อีกทั้งการปลูกแบบอินทรียตองใชระยะเวลานานกวาจะไดรับผลผลิต ควร

สนับสนุนการรวมกลุมกัน สรางผูนําที่เข็มแข็ง เพ่ือพัฒนาการทําการเกษตรที่เขมแข็ง การ

รวมกลุมเกษตรกร โลตัสมีการสง Farm manager ต้ังแตการปลูกตลอดจนวิธีการบรรจุภัณฑ 

เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง  

การจัดการของเสียจากอาหาร ดําเนินการรวมกับ SCG ลดขยะจากอาหาร ซึ่งปจจุบัน

สามารถลดไปถึงรอยละ 50 โดยอาหารที่ใกลหมดอายุนําไปตรวจสอบคุณภาพแลวนําไป

บริจาคใหโครงการหมูแดง นอกจากน้ีมูลนิธิ SOS ไปขอบริจาคจากโรงแรม หรือมีการ

ทําอาหารไปแจกในชุมชน สําหรับอาหารที่ทานไมได มูลนิธิมั่นพัฒนา SCG ปตท.และเทสโก

โลตัสรับไปทําปุยหมัก  

6. เครือเจริญโภคภัณฑ 

การดําเนินการของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑในปจจุบันมีเปาหมายมุงเนนการสงเสริมดาน

การผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน เพ่ือนําไปสูประโยชนที่เกิดขึ้นแกประชาชน ของบริษัท และ

ประเทศ โดยมีการดําเนินการที่ใหความสําคัญดานการทําเกษตรปลอดภัยตลอดทั้งหวงโซอุปทาน 

(supply chain) และดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และการติดตามตรวจสอบตาม

เกณฑมาตรฐาน รวมถึงบริษัทคูคาตองมีแนวทางมุงสูการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน 

เปาหมายของบรษัทในการบริหารจัดการ คือ 

1. การอยูอยางถูกตอง (HEART) การทําการเกษตรบนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ดําเนินการตามบริบทของกฎระเบียบ/กฎหมายในประเทศ และการมีสวนรวมของชุมชนใน

พ้ืนที่ 

2. การมีสุขภาพที่ดี (HEALTH) การมุงเนนการผลิตคนที่มีคุณภาพ 

3. การอยูในสังคมรวมกัน (HOME) การคํานึงถึงผลกระทบทางสังคม การใหความสําคัญปญหา

สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 
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ตัวอยางการดําเนินโครงการที่สงเสริมการทําเกษตรอยางยั่งยืน ไดแก 

• โครงการผูนําเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชน 12 โครงการ 

รวมในการผลักดัน 

• การจัดทําโครงการ Farm Lab (ประเทศไทย) มีการสงเสริมพัฒนาเยาวชนในการเรียนรู

การทําฟารม/ทําเกษตรอยางย่ังยืน 

• โครงการไกไข เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงไกเพ่ือเปนอาหารกลางวันใหนักเรียน 

• โครงการสงเสริมดานการเลี้ยงไกและการเพาะปลูก เพ่ือนําผลผลิตมาแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑจําหนายของซีพี 

• โครงการคายเยาวชน เพ่ือสงเสริมการปลูกปา 

• โครงการแมแจม-โมเดลพลัส เพ่ือสงเสริมการลดการเผาปาในพ้ืนที่แมแจม จังหวัด

เชียงใหม  

• โครงการปลูกชาอูหลวง เพ่ือสงเสริมการสรางรายไดเสริมในพ้ืนที่ปลูกขาวโพด 

การทําเกษตรปลอดภัยตลอดทั้งหวงโซอุปทาน (supply chain) ของบรษัท 

1. การจัดหาวัตถุดิบ เชน ขาวโพด ปลาปน ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง ปาลม 

บริษัทมุงเนนการจัดหาวัตถุดิบอยางย่ังยืน ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย 

ระบุแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ถูกกฎหมายและไมทําลายสิ่งแวดลอม มีราคาที่เปนธรรม และไมใช

แรงงานเด็ก 

การตรวจและประเมินผูรวบรวม (supplier) โดยการสุมตรวจ ซึ่งผูผลิตและจําหนายตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน พ้ืนที่เพาะปลูกมีเอกสารสิทธ์ิ มุงเนนคุณภาพ มีการตรวจสอบ มีการ

บันทึก/การอบรม ไมใชแรงงานเด็ก รวมถึงการดําเนินการที่คํานึงดานสิ่งแวดลอมในดานการ

จัดการดินและนํ้า การใชปุย การใชพลังงาน และการจัดการของเสียในระดับฟารม และการ

เพาะปลูก มีการประเมินวัฎจักรการผลิตของพืช เชน การวิเคราะหดิน การใชปุย 

การตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มาของวัตถุดิบมีการจัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับที่เปน

รูปธรรม คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตวในรูปแบบอิเลคโทรนิค ที่มีการลงทะเบียนเกษตรกร (สมุดทะเบียน

เกษตรกร) ผูรวบรวม และโรงอาหารสัตว โดยมีการบันทึกแหนงของพ้ืนที่การเพาะปลูกของ

เกษตรกร การควบคุมปริมาณการรับซื้อ  

ปญหาในการดําเนินการคือ นโยบายภาครัฐขาดการบังคับใชกฎระเบียบอยางทั่วถึง 

โดยเฉพาะการตรวจสอบพอคาคนกลางที่ซื้อไปจําหนาย จึงเสนอใหมีการจัดทําตราหรือ
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สัญลักษณของเมล็ดพันธุวามีแหลงที่มาจากไหน ใครเปนเจาของ และตองมีการควบคุมปริมาณ

ผลผลิตที่สามารถอางอิงจํานวนผลผลิต 

2. การสงเสริมเกษตรกร 

การสงเสริมเกษตรพ่ึงตนเอง โดยมีการคัดเลือกเกษตรที่มีเอกสิทธ์ิ ถายทอดองคความรู 

วิเคราะหดินและปุย การถายทอดความรูและการมีแปลงสาธิตและเทคโนโลยี การติดตามการ

เพาะปลูก และการอบรมเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรมีการรวมตัวและสามารถตอรองกับผูรวบรวม 

การสรางแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนใหมาทําเกษตรย่ังยืน คือการประสานงานกับผูนําชุมชน 

เพ่ือใหรวบรวมเกษตรกรที่สนใจ และมีการถายทอดองคความรู และการติดตามประเมินผล 

ขอเสนอแนะตอการสนับสนุนการทําเกษตรอยางยั่งยืน 

1. การสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย 

จากปญหาการไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ไมมีเอกสาร

สิทธ์ิ/ไมถูกตอง โดยยังไมมีระบบตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ชัดเจนและเปนระบบ 

ดังน้ันควรมีการกําหนดใหมีการขึ้นทะเบียน และระบุพ้ืนที่เพาะปลูกที่ชัดเจน เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว  

2. การทําระบบทะเบียนเกษตรกรและการเพาะปลูก 

การสงเสริมการทําฐานขอมูลระบบทะเบียนเกษตรกรและการเพาะปลูก และควรเช่ือมโยง

กับปริมาณการซื้อขายผลผลิตที่เปนวัตถุดิบ 

3. การสงเสริมเทคโนโลยีการทําการเกษตรยั่งยืน 

จากปญหาของแนวทางการดําเนินการของภาครัฐที่มุงเนนการอุดหนุนทางการเกษตร และให

ความสําคัญตอราคาสินคาเกษตร ดังน้ัน บริษัทไดมีการสงเสริมเทคโนโลยีการทําเกษตรย่ังยืนใน

การจัดการฟารม รวมทั้งการมุงเนนการทําฟารมขนาดใหญ ที่เปนการทําเกษตรสมัยใหมใหเปน

เกษตรกรรวมแปลง และมีระบบสหกรณหรือกลุมวิสาหกิจ รวมทั้งการสงเสริมการปลูกพืชที่

หลากหลาย แบบครบวงจร เพ่ือใหเกษตรลดความเสี่ยงในการลงทุนเพราะมีการปลูกพืช 

ที่หลากหลาย และมีการสงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 
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1.2 ผลการประชมุเชิงปฏิบตักิารในพื้นท่ีศึกษา 
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ภาคผนวก 

สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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156 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



ภาคผนวก 
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1.3 เอกสารประกอบการเลนเกมฟารมสุข 
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สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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1.4 ผลการประชมุเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ทางสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) รวมกับ องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล 

(WWF) จัดงานประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ “มาตรการเพ่ือสนับสนุนการลด 

กาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนในภาคการเกษตร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 

กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หองกมลทิพย 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีผูเขา
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ภาคผนวก 

สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

ประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขารวมประชุมจํานวนทั้งหมด 87 ทาน ซึ่ง

ขอคิดเห็นในที่ประชุม มีดังน้ี 

• ชวงถาม – ตอบหลังการนาํเสนอผลการศกึษา โดย ดร.กรรณิการ  ธรรมพานชิวงค 

ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

1) เปนการใหขอสังเกต เบ้ืองตนเกษตรย่ังยืนยังไมไดมีการระบุไวชัดเจนเทาที่ควร แตรายงานแฟม

ผักไดมีการเขียนถึงนิยามระบบเกษตรกรรมย่ังยืนไวแลว ซึ่งมีคําวาสินคาเกษตรอินทรีย 

2) อยากทราบวาตอนที่ไปคุยกับผูมีสวนไดเสียในกลุมตาง ๆ จําพวก Modern trade  ไดใหความ

สนใจในเรื่องของสินคาเกษตรอินทรีย/สินคาเกษตรย่ังยืนอยางไร และแตละที่ที่เขาไปพูดคุยนิยาม

ความย่ังยืนตรงกันหรือไม เพราะหากไมไดยึดตาม FAO ก็ไมไดหมายความวาเกษตรย่ังยืนตอง

เปนเกษตรอินทรียเทาน้ัน  

ผูแทนจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  

1) ปญหาการเผาในที่โลง อยากใหชวยเสนอมาตรการที่จะไปชวยสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรไมเผา 

รวมถึงมาตรการทางดานกฎหมาย เน่ืองจากปจจุบันในทางปฏิบัติเกษตรกรยังไมสามารถทําได 

เชน อบต. อาจจะมเีครื่องมือหรืออุปกรณใหเกษตรกรเชายืมได เพ่ือนําไปใชในซึ่งจะชวยลดภาระ

คาใชจายในการซื้ออุปกรณเหลาน้ีใหกับเกษตรกร ซึ่งทุกวันน้ีสาเหตุที่เกษตรกรตองเผา เน่ืองจาก

ขาดแรงงานที่จะมาชวยในการไถกลบ และขาดเครื่องมืออุปกรณตางๆ อยางใหเนนมาตรการสวน

น้ีใหชัดเจนเพ่ือจะไดสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

2) สําหรับการยกเวนภาษี มีความเห็นวาคอนขางจะเปนไปไดยาก เพราะจะสงผลกระทบหลายเรื่อง

ดวยกัน ทั้งน้ีตองการใหชวยวิเคราะหเชิงลึกเลยวาจะใหหนวยงานที่รับผิดชอบชวยลดภาษีในเรื่อง

ของอะไร สุดทายแลวจะไปเปนภาระของกรมสรรพากร เพราะกวาจะตัดสินใจคอนขางใช

เวลานาน แตหากสามารถช้ีนําใหชัดเจนไดจะดีกวา 

3) ในเรื่องการสรางความหวังกับหลักสูตรในโรงเรียน คอนขางจะเปนไปไมไดวาจะใหเด็กรูเรื่องอะไร

มากมาย อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรคอนขางใชเวลานาน เราควรมุงเนนวาจะทําอยางไรใหเด็ก

สามารถเขาถึงขอมูล สุดทายเด็กจะนําขอมูลมาเลาและชักจูงพอแมของเขาเอง  

4) มาตรการในการสรางองคความรูผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) พยายามนํามาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด เน่ืองจากเกษตรกรในยุคปจจุบันใชสื่อสังคมออนไลนเขาถึงเทคโนโลยีเพ่ือหา

ขอมูลในการทําการเกษตร  

5) มาตรการที่เสนอควรช้ีชัดและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มากกวาที่จะเสนอเปนมาตรการใน

ภาพรวม 
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6) ตองมีมาตรการในเรื่องของการจัดการของเสียเศษอาหาร (food waste management) ซึ่งจะมี

มาตรการจัดการเรื่องน้ีอยางไร เชน การจัดการสินคาที่หมดอายุ ตองมองไปถึงระดับชุมชน โดย

ในบางประเทศมีจุดบริการใหนําไปวางไวเพ่ือใหประชาชนที่ตองการมารับไป เปนตน  

ผูแทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

1) การตรวจสอบยอนกลับ ควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งจะมีอิทธิพลตอการทําการเกษตรอยาง

ปลอดภัย และสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค 

2) มาตรการจัดเก็บสารเคมีการเกษตร ตองนิยามสารเคมีทางการเกษตรใหชัดเจนและใชอยาง

ระมัดระวัง เน่ืองดวยสารเคมีมีหลายประเภท เชน ยูเรียก็คือสารเคมีชนิดหน่ึง ยาก็นับเปน

สารเคมีที่ดี ควรระบุใหชัดเจนวาเปนสารเคมีอันตราย 

3) การทําเกษตรกรรมเชิงพาณิชย รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่สําคัญในการทําการเกษตร จะชวยให

ธุรกิจ Startup ใหมๆ เกิดขึ้น 

ผูแทนจากกรมสรรพากร 

1) มีความเห็นดวยกับการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนในภาคเกษตร ซึ่งใหทางหนวยงาน

มีความต่ืนตัวมากยิ่งขึ้น 

2) ทางหนวยงานมีการปลูกปาในพ้ืนที่ปาเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนรวมกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 

ผูแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

1) ผลการศึกษาน้ีทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) มีสวนเก่ียวของหลายประการ ไม

วาจะเปนการที่เกษตรกรตองมีการปรับตัวเพ่ือปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรย่ังยืน การพักชําระหน้ี 

ทาง ธกส. ไดมีการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดวยระยะเวลา 2-3 ป แตในทางปฏิบัติทาง 

ธกส. ไดดูแลลูกคามากกวาระยะเวลาดังกลาว ในบางกรณีมีการพิจารณาใหมีการพักชําระหน้ีดวย

ระยะเวลาสูงถึง 30 ป สําหรับสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) เปนผลิตภัณฑอยางหน่ึงของ ธกส. 

สนับสนุนสินเช่ือเกษตรย่ังยืน ปจจุบันอยูในระยะที่ 2 ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในการ

ลดหยอน 

2) ลูกคา ธกส. อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand 

ทั้งน้ีไดมีการสอบถามเก่ียวกับแนวโนมของวัยรุนหนุมสาวที่จะกลับมาทําการเกษตร พบวามี

แนวโนมที่จะกลับมาทํา แตเดิมเกษตรกรทําการเกษตรดวยการใชสารเคมี หลังจากปรับเปลี่ยนมา

ทําเกษตรแบบย่ังยืนมาเปนระยะเวลา 3 ป ลูกหลานชวยในเรื่องการขนสงสินคา และจัดจําหนาย

สินคาผานชองทางออนไลน  

3) เสนอใหมีการดําเนินการวิจัยถึงแนวโนมการทําเกษตรแบบย่ังยืนและศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบย่ังยืน จากน้ันขยายผลตอในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
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ผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลัง 

1) ผลการศึกษามาตรการตางๆ ทางหนวยงานมีความยินดีและไมขัดของ อยางไรก็ตามการใช

มาตรการทางการเงินมาสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน เชน มาตรการลดหยอนภาษี ตอง

ดําเนินการภายใต พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ทั้งน้ีนิยามของสินคาเกษตร 

ที่ยั่งยืนตองมีความชัดเจน 

2) นิยามของเกษตรย่ังยืน สินคาเกษตรย่ังยืน สารเคมีการเกษตร ตองชัดเจน ซึ่งจะสามารถชวยให

หนวยงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากจะสามารถพิจารณาไดวาควรใช

มาตรการทางการเงินการคลังในการสงเสริมหรือลดหยอนเพ่ิมเติมในสวนใด 

ผูแทนจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (SET) 

1) เกษตรย่ังยืนมีนิยามที่คอนขางกวาง ซึ่งเกษตรย่ังยืนประกอบไปดวย 2 สวน (1) วิถีของ

เกษตรกรรมย่ังยืน ทั้งระดับวิถีและระดับเกษตรแปลงใหญ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เปนเกษตร

ในรูปแบบธุรกิจการเกษตร เสนอใหทางทีดีอารไอวิเคราะหนิยามวิถีของเกษตรกรรมย่ังยืนให

ชัดเจน ตองการใหมีการบูรณาการรวมกัน ซึ่งหากมีการลงพ้ืนที่จะเห็นไดวาแนวทางการจะนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงตองชัดเจน  อยางไรก็ตามเกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะอยูในระดับวิถี

และตอยอดในระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้ีตองเช่ือมโยงเขาดวยกันใหได (2) เทคโนโลยีดิจิทอล และ

ฐานขอมูล ปจจุบันรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญดานน้ีเปน

อยางมาก ไมวาจะเปนการสรางแพลตฟอรม (Platform) ฐานขอมูล นอกจากน้ีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

จะมีสวนชวยผลักดันเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนได โดยการสรางความพยายามในการพ่ึงพาตนเอง  

ผูแทนจากกรมปาไม 

เห็นดวยกับระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ซึ่งสามารถยืนยันแหลงที่มา 

ที่ชัดเจน แตอยางไรก็ดีอาจสงผลใหตนทุนสูงขึ้น ซึ่งเปนขอจํากัดทําใหผูมีรายไดนอยไมสามารถ

เขาถึงได ดังน้ันควรมีมาตรการที่สามารถชวยลดและแกปญหาขอจํากัดขางตนได 

• ชวงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็แนวทางการขบัเคลือ่นมาตรการเพื่อสนับสนนุการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยนื 

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ประเทศไทยนับวาเปนประเทศที่มีการทําการเกษตรคอนขางมาก หากพูดถึงเรื่องเกษตร

ย่ังยืน (Green Agriculture) เปนเกษตรที่มีหลายมิ ติ แตประเทศไทยเราน้ันเนนและให

ความสําคัญเพียงแคเกษตรอินทรีย โดยลืมไปวาการทําเกษตรอินทรียในประเทศไทยเปนไปได

คอนขางยาก โดยเกษตรกรที่เคยทําเกษตรอินทรียใหขอมูลถึงการทําเกษตรประเภทน้ีวาสิ่งสําคัญ

ที่สุดคือปุยอินทรีย น่ันหมายถึงถาการทําเกษตรอินทรีย ถาไมมีปุยอินทรียก็จะถือวาเปนอุปสรรค
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

ในการทําการเกษตรประเภทน้ีอยางมาก จากปญหาและอุปสรรคตาง ๆ การนําเอาองคความรู

เรื่องปฏิวัติเขียว ซึ่งเปนองคความรูของอุตสาหกรรม จะเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะชวยเพ่ิมผลผลิตและ

แกไขปญหาตาง ๆ ได ซึ่งปญหาใหญของภาคการเกษตรของไทยคือการรูถึงปญหารวมถึงรูวิธีการ

แกไขปญหา แตไมสามารถเจรจาขอตกลงรวมกันเพ่ือแกไขปญหาเหลาน้ัน นอกจากปญหาใน

ปจจัยที่กลาวมาขางตนแลว ยังจะเห็นไดวาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม

แนนอนและปญหาน้ีก็สรางผลกระทบอยางมาก โดยผลกระทบหลักอาจจะเปนเพราะประเทศ

ไทยมีสถานีตรวจจับคอนขางนอย ทําใหปญหาของภูมิอากาศสงผลกระทบอยางมากในภาค

การเกษตร โดยในชวงตนปที่ผานมามีนักเศรษฐศาสตรไดตีพิมพบทความเก่ียวกับเรื่องของการ

เก็บภาษีเพ่ือแกปญหาดานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนวิธีการเก็บ

ภาษีและมีการจายคืนเงินภาษีดังกลาวในภายหลัง ซึ่งแนวทางน้ีเห็นไดวาเปนการแกปญหาที่

สามารถใชไดจริง 

ผูอํานวยการบริหาร สมาคมการตลาดเพือ่อาหารและเกษตรกรแหงภาคพืน้เอเชียแปซิฟก (AFMA) 

อาหารที่สะอาดตองมาจากครัวที่สะอาด การใชระบบตรวจสอบยอนกลับ ตองมีความ

นาเช่ือถือ การทําอาหารปลอดภัยตองปองกันตัวเองจากเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบทั่วไป การ

ขนสงเปนปญหาสําคัญหน่ึงที่จะเพ่ิมตนทุนใหกับเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบย่ังยืน มาตรกรทาง

เศรษฐศาสตรสามารถแกไขปญหาได แตตองมีมาตรการทางสังคมรวมดวย  

ผูอํานวยการ มูลนิธเิกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกับเกษตรกรโดยตรง จะเห็นไดวาสภาพอากาศที่

รอนจัดจะสงผลตอพืชคอนขางมาก เชน ผักชี คะนา กวางตุง เมื่อเกิดผลกระทบตอพืชผักเหลาน้ี 

ก็สงผลใหเกษตรกรไมสามารถเก็บผลผลิตไดตามเปาหมาย รวมไปถึงการทําเกษตรอินทรียและ

เกษตรทั่วไปก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน จะเห็นไดวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะระบุถึง

เกษตรย่ังยืนและพูดถึงรายละเอียดการขยายพ้ืนที่เกษตรย่ังยืนอีกดวย ซึ่งเกษตรย่ังยืนมีประมาณ 

4-5 รูปแบบ ซึ่งเกษตรอินทรียก็เปนอีกรูปแบบหน่ึง แตความย่ังยืนที่พูดถึงน้ีตองเปนการย่ังยืนที่

ไมเปนสารเคมี เพ่ือคํานึงถึงเร่ืองของระบบนิเวศดวย ซึ่งสงผลไปถึงการทําวนเกษตรหรือเกษตร

ผสมผสานเชนกัน การปลูกขาวในไรหมุนเวียนและสลับกับการปลูกผัก อีกทั้งมีระบบพืชหลังนา

และปลูกผัก จะพบวา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การทําเกษตรย่ังยืนหรือ

เกษตรอินทรียจะเกิดความเสียหายนอยกวาการทําเกษตรแบบใชสารเคมี นอกจากน้ียังมองวาการ

นําเอาองคความรูดานนวัตกรรมมาพัฒนาและปรับใชใหมากขึ้นเพ่ือที่จะชวยใหเกษตรกรเกิดการ

ปรับตัวและสามารถรับมือกับปญหาตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอพืชพันธุการเกษตร อีกทั้งยังมอง

วาภาควิชาการดานเกษตรตองรวมมือกับวิศวกรรมเพ่ือสรางแหลงความรูหรือเครื่องมือตางๆ ที่

สามารถเขามามีสวนชวยเหลือเกษตรกร 
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ประธานเจาหนาที่บริหาร แล็บอาหารยั่งยนื (ประเทศไทย) 

ปญหาเชิงระบบตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ในชวงตนนํ้า การเขาสูสังคมผูสูงอายุ เกษตรกร

สูงวัยมีมากขึ้น ไมสามารถสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมกลับมาทํางานในภาคเกษตรได เน่ืองจาก

ครอบครัวไมสนับสนุนเพราะเปนอาชีพที่มีความลําบาก การแกปญหาเกษตรกรตองพ่ึงพาตนเอง 

ปลูกในสิ่งที่ตองการบริโภค และบริโภคในสิ่งที่ปลูก ที่เหลือก็นําไปจําหนาย ในชวงกลางนํ้า 

ผูประกอบการมีใหความเปนธรรมกับเกษตรกร จึงควรมุงเนนพัฒนาตลาดทองถิ่น สวนปลายนํ้า 

ผูบริโภคไมไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไมมีความเช่ือมโยงกับเกษตรกร ดังน้ันผูบริโภคตองเรียนรู

แหลงที่มาของอาหาร และมีสวนรวมในการผลิต 

• ชวงถาม – ตอบ หลังการเสวนาแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 

ผูแทนจากมูลนิธนิวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย 

1) พ้ืนที่ที่ประสบปญหามาก คือพ้ืนที่ตนนํ้าช้ัน 1 และช้ัน 2 ซึ่งควรจะเปนแหลงที่มีความสมบูรณ

และสรางระบบนิเวศไดดี แตในความเปนจริงไมเปนเชนน้ัน เชน อําเภอแมแจมจังหวัดเชียงใหม 

ในพ้ืนที่ตนนํ้าแตเดิมเคยทําเกษตรหมุนเวียน ปลูกขาวไร ถูกปรับเปลี่ยนไปเปนการปลูกขาวโพด 

สงผลใหไมมีความมั่นคงทางดานอาหาร 

2) ปจจุบัน มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการในการแกปญหาสิทธิครอบครองพ้ืนที่ของเกษตรกรใหมี

ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ตนนํ้าช้ัน 1 ช้ัน 2 อยางไรก็ตามมาตรการน้ีเปนเพียงการแกไขขอ

กฎหมายเทาน้ัน ซึ่งไมตอบโจทยดานความย่ังยืน การฟนฟูปา และการสรางอาชีพใหกับเกษตรกร

ได จึงสงผลใหยังคงมีการปลูกขาวโพดและมีการเผาขาวโพดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การใหชุนชนมี

สวนรวมคิดความย่ังยืนในรูปแบบที่ เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกตางกัน จะมี

ประสิทธิผลกวาการออกกฎหมายโดยสวนกลาง นอกจากน้ีการนิยามความย่ังยืนใหเปน

มาตรฐานสากล ไมสามารถตอบโจทยความย่ังยืนในแตละพ้ืนที่ แตละพ้ืนที่แตกตางกัน ดีกวาการ

ออกกฏหมายจากสวนกลางที่สรางขอจํากัดในภายหลัง การใหนิยามความย่ังยืนที่เปนมาตรฐาน

ไมตอบโจทยความย่ังยืนของแตละพ้ืนที่ ในกรณีจังหวัดเชียงใหม ทางมูลนิธินวัตกรรมเกษตร

อินทรียไทยรวมมือกับเกษตรกร และวิสาหกิจเพ่ือสังคม ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า สูปลายนํ้า ซึ่ง

อาจจะไมถูกกฎหมายแตมีความเหมาะสมในบริบทพ้ืนที ่

ผูแทนจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

1) สภาเกษตรกรแหงชาติตองการรวมกลุมเกษตรกรรายยอยใหเปนกลุมใหญ ภายใตการดูแลของ

สภาฯ ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพใหทําการเกษตรแบบปลอดภัย จนไปถึง

การทําเกษตรอินทรีย 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

“โครงการมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคเกษตร” 

 

2) ปจจุบันมีโครงการใหเกษตรกรทุกตําบลในพ้ืนที่โครงการ (หน่ึงอําเภอหน่ึงตําบล) ทบทวนปญหา

ในพ้ืนที่ รวมกลุมเพ่ือแกไขปญหา และวางแผนการผลิตที่ยั่งยืน โดยความรวมมือของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซึ่งโครงการน้ีมีการดําเนินงานมาแลวเปนระยะเวลา 4 ป  

ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

1) ควรมีการสรางความเขาใจใหตรงกัน โดยเฉพาะคํานิยามเกษตรยั่งยืน สารเคมคีวรระบุใหชัดเจน

วาเปนสารเคมีที่เปนอันตราย 

2) สําหรับหวงโซอุปทานขาวโพดเลี้ยงสัตว ารปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เพ่ิมขึ้นน้ันก็เพ่ือรองรับการ

บริโภคเน้ือสัตวที่เพ่ิมขึ้นดวย ทั้งน้ีภาคธุรกิจมีความรูและไดปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนอยู 

ภาครัฐตองกําหนดเปาหมายและทิศทางใหชัดเจน เพ่ือเปนกรอบกการดําเนินงานและเปน

มาตรฐานเสริมสรางความเช่ือมั่น 

ผูแทนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบวัใหญ 

1) ในดานความความเลื่อมล้ํา มาตรการดานกฎหมายตาง ๆ ทําใหเกิดขอจํากัดและอุปสรรคตอชาว

จังหวัดนาน เชน พ้ืนที่ที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ ทําใหเกษตรกรไมสามารถขอรับรองมาตรฐานตางๆ ได 

อยางไรก็ดีมีการรับรองมาตรฐานแบบมีสวนรวมรวมกันนับวาเปนทางออกที่ดี และปจจุบัน

โครงการนาน sand box ที่ผอนปรนพ้ืนที่ปาสงวนน้ัน ชวยใหเกษตรกรมีสิทธ์ิในการทํากิน 

2) บริบทในพ้ืนที่ แตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน เชน จังหวัดนาน การสรางแหลงนํ้ามีความเปนไปได

ยาก เพราะไมมีเอกสารการครอบครองที่ดิน ทําใหการดําเนินมาตรการตาง ๆ เชน ภาษีนํ้าเปนไป

ไดยาก นอกจากน้ีการเก็บภาษีนํ้าชาวบานรับไมได แตถาเปลี่ยนเปนการบริหารจัดการนํ้าโดยใช

พ้ืนที่เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญ จะทําใหไดผลดีกวา เพราะชาวบานไมรูถึงความสําคัญและยังตองมีการ

ใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

3) การขนสงเปนเรื่องสําคัญสําหรับการทําการเกษตรและการตลาด แตปจจุบันยังคงมีปญหา

เกี่ยวกับระบบการขนสงสินคาเกษตรทั้งภายในจังหวัดและขามจังหวัด เน่ืองจากบางพ้ืนที่หางไกล

กวา 200 กิโลเมตร   

4) การปลูกกาแฟเปนพืชทางเลือกอยางหน่ึง อาจจะพบปญหาคือกาแฟไมสามารถรับประทานแทน

ขาวได และหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกกาแฟ ราคาอาจจะตกตํ่าลง นอกจากน้ีเรื่องราคาที่

เปนธรรม รวมถึงสวนแบงจากตนนํ้าของเกษตรกรเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 

สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

มาตราการทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางการคลัง จําเปนตองมีมาตรการทางสังคม

ประกอบดวยสิ่งที่ตองระวังคือมาตราการทางเศรษฐศาสตรมีการปลอยใหภาครัฐคิดรายละเอียด 

ซึ่งมักจะเกิดความลมเหลว เน่ืองจากไมคํานึงตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ปจจุบันจะเห็นวามีมาตรการ

แทรกแซงตลอดทั้งหวงโซ ทําใหเกิดการหักลางผล ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเพ่ิมตนทุน
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ภาคผนวก 

สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

ใหผูบริโภคผานกลไกดานราคาที่สูงขึ้น เชน การสงเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาสีเขียว Green 

Growth โดยการลดหยอนภาษีพลังงานและขนสง 2 เทา ทําใหเกิดการต้ังโรงงานในพ้ืนที่หางไกล

ที่ไมเหมาะกับการต้ังโรงงาน ดังน้ันตองสงเสริมธุรกิจใหเหมาะสมกับพ้ืนที่  จึงจําเปนตองให

ความสําคัญกับการใหรายละเอียดกับทางภาครัฐ โดยประเด็นที่สําคัญคือ มาตรการทาง

เศรษฐศาสตรเหลาน้ี เลือกเครื่องมือที่ถูกตองหรือไม การแทรกแซงมีความเหมาะสมหรือไม หรือ

มีการบูรณาการเครื่องมือหรือไม 

ผูแทนจากสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กองนโยบายของทางสภาพัฒฯ มีนโยบายที่ตอบสนองความตองการของประชาชน โดย

การทํานโยบายเชิงทดลอง (policy lab)  ควบคูกับการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) โดย

บุคลากรของหนวยงานที่ไดไปอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ จากน้ัน

นํามาปฎิบัติจริงในพ้ืนที่ ซึ่งพบวากระบวนการน้ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งผูกําหนดนโยบายและ

เกษตรกร ซึ่งเดิมคิดวาตนไมมีสวนรวมในการสรางนโยบาย การปฎิบัติดังกลาวไดมีการรับฟง

ชาวบานหรือกลุมเกษตรกรโดยไมมีการวิจารณ ทําใหไดรับรูความตองการที่แทจริงของชาวบาน 

พบวาชาวบานสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเองแตตองการไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ซึ่งตางจากการจัดประชุมแบบกลุม (Focus group)  

ผูแทนจากมูลนิธิชีววิถีไทย 

กระบวนการความโปรงใสในการตรวจสอบขอมูลในแตละหวงโซอาหาร เปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก เมื่อผูบริโภคทราบแหลงที่มา การผลิต

อาหาร ก็จะทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการบริโภค สวนผูผลิตก็มีทางเลือกในการผลิต  

ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดทันที โดยไมตองรอภาครัฐ  
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