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วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

โครงการนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ WWF-Thailand

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โครงการ “มาตรการเพื่อสนบัสนนุการลดก๊าซเรอืนกระจก
และสง่เสริมการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนืในภาคเกษตร”



บทน า
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ที่มาของการศึกษา

• ภาคการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งจ้างงานและ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย อีกทั้งมีบทบาทที่ส าคัญใน
การสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหารทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ

• อย่างไรก็ดี การขยายตัวของภาคการเกษตรของไทย
น ามาซ่ึงปัญหาหลายด้าน อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปัญหาการสูญเสียหน้าดิน ปัญหามลพิษทางน้ าและทาง
อากาศ เป็นต้น

• เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน ดังนั้น WWF จึงได้มอบหมายให้
ทีดีอาร์ไอศึกษานโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
เกษตรกรรมและป่าไม้ และสนับสนุนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย



วัตถปุระสงค์ของการศกึษา

เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจก
ในภาคเกษตร 

เพื่อพัฒนาและเสนอแนะมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตรของประเทศไทย

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ภาครัฐ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมและ
พัฒนากลยุทธ์และมาตรการที่สนับสนุนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตร



วิธีการศึกษา

ทบทวนกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือน
กระจกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงทบทวนมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืนในภาคเกษตร

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทน
ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดประชุมกลุ่มย่อย
ในพื้นที่ศึกษาจ านวน 2 พื้นที่ เพื่อ
รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ พร้อมทั้ง
จัดท าข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการลด
ก๊าซเรือนกระจกและมาตรการส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนใน
ภาคเกษตร

ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือน
กระจกและมาตรการเพื่อส่งเสรมิการ
บริโภคและการผลิตทีย่ั่งยืนในภาค
เกษตร
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ผลลัพธ์ 3



ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนทีร่ว่ม
สัมภาษณเ์ชิงลกึ

ผู้เชีย่วชาญ หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน
• ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม (มธ.)
• ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
• บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรม
• สากล จ ากัด

• เบทาโกร
• Tesco-Lotus
• โรงแรมสุโกศล
• CP
• ตลาดไท
• บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

• โครงการธงฟ้าประชารัฐ ส านัก
จัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 
กระทรวงพาณิชย์

• กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 
กระทรวงพาณิชย์
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กรอบแนวคิดของการศึกษา

ท่ีมา Agricultural Sustainability Institute, UC Davis

น้ า
 การพัฒนาระบบอนุรักษ์และกักเก็บน้ าให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 ให้แรงจูงใจกับเกษตรกรในการใช้เมล็ด
พันธุ์หรือเลือกพืชท่ีใช้น้ าน้อย ทนแล้ง

 ลดการสูญเสียน้ าในพืช

 พัฒนาระบบการให้น้ าพืชท่ีช่วยประหยัดน้ า 
เช่น ระบบน้ าหยด เป็นต้น

 ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการ
ท าการเกษตร

 เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในการ
ท าการเกษตรมากขึ้น 

 ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในการผลิตพลังงาน

พลังงาน

คุณภาพอากาศ
 ป้องกันปัญหาหมอกควันที่เกิด

จากการเผาเศษวัสดุทางการ
เกษตร โดยน าไปใช้ปรับปรุง
บ ารุงดินแทน

 ปลูกพืชคลุมดินและพืชบังลมเพื่อลด
ปริมาณฝุ่นละออง

 ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

ดิน

 ลดการไถพรวนดิน
 บริหารจัดการระบบชลประทาน

เพื่อลดปัญหาน้ าไหลบ่าซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการชะล้างพัง
ทลายของดิน

 ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน

ขยะและของเสยี

 ส่งเสริมให้เกษตรกรไม่เผาเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร

 ส่งเสริมการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ในการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้ดิน รวมถึงน ามา
ผลิตพลังงานชีวมวล



แนวคิดของเกษตรกรรมยัง่ยนื

• ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตร 
การแปรรูป การจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และรวมถึง
ค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิตของเกษตรกรที่ค านึงและรักษาไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
ก่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร สร้างความสมดุล
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
อีกทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค
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ที่มา (ร่าง) พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... 



• ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจะต้องค านึงถึง 3 หลักการพื้นฐานได้แก่
• ความยั่งยืนทางดา้นเศรษฐกิจ

: ค านึงถึงผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
• ความยั่งยืนทางดา้นสงัคม

: ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
• ความยั่งยืนทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

: ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียงใช้ใหม่ เช่น 
ดิน น้ า ฯลฯ 
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แนวคิดของเกษตรกรรมยัง่ยนื



รูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยนื

รูปแบบเกษตรยั่งยืนในบริบทของประเทศ
ไทยมี 5 รูปแบบ: 

1. เกษตรทฤษฎีใหม่
2. เกษตรผสมผสาน
3. วนเกษตร
4. เกษตรอินทรีย์
5. เกษตรธรรมชาติ

ท่ีมา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554 
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ขอบเขตการศกึษา

การศึ กษานี้ ใ ห้ ความส าคัญกับการพัฒนา
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการ
ผลิตที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร รวมถึงเสนอแนะ
มาตรการเสริมอื่นๆ เช่น มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ 
เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวีธีการและรูปแบบการท า
การเกษตรสู่แนวทางที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม



ผลการ
วิเคราะห์
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ห่วงโซก่ารผลติพชื

ปัจจัยการผลิต
และทรัพยากร

กระบวนการผลิต
และผลผลิต

การกระจาย
สินค้า การแปรรูป การตลาดและ

การบริโภค



มาตรการ
ด้านพืช
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ปัจจัยการผลิตและ
ทรัพยากร



ปัจจยัการผลติและทรัพยากร - ที่ดิน

ที่ดิน
การจัดที่ดินท ากินให้เกษตรกร รวมถึงใช้ เครื่องมือ

ทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรที่ท าการเกษตร
ในพื้นที่ป่า ปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรด้วยวิธีท่ียั่งยืน 
รวมถึงมีการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม เช่น การปลูกป่า 
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยให้
ชาวบ้านสามารถท าการเกษตรโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และสร้างรายได้ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมการน าระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาใช้ในการ
สร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าเกษตรผลิตมาจากแหล่งที่ถูก
กฎหมาย



ปัจจยัการผลติและทรัพยากร - ดิน

ดิน
ใช้มาตรการทางด้านการเกษตรเพื่ออนุรักษ์ดิน การปรับปรุง

ดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณข์องดินรวมถึงสนับสนุนให้
เกษตรกรเลือกพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพดิน นอกจากนี้ ใช้
มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
ปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ดิน



ปัจจยัการผลติและทรัพยากร - น้ า

น้ า
เพื่อจัดการกับปัญหาการใช้น้ าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ควรมีการน าเครื่องมือ

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ใช้ มาตรการด้านราคา มาใช้เพื่อให้เกษตรกรเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้น้ าให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกเรื่องการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าให้เกษตรกร 

ส าหรับปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า เสนอให้มีการใช้  มาตรการทาง
กฎหมายในการช่วยผ่อนปรนให้สามารถพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ป่าได้



ปัจจยัการผลติและทรัพยากร – แรงงาน

แรงงาน
ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรสูงวัย

เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีทักษะและ สามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงใช้ มาตรการจูงใจ
ให้คนรุ่นหนุ่มสาวหันมาท าการเกษตรแบบยั่งยืน



ปัจจยัการผลติและทรัพยากร – เงินทุน

เงินทุน
เพื่อให้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบยั่งยืนมีเงินทุน

ส าหรับหมุนเวียนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่าน ควรมีการพักช าระ
หนี้ให้กับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรกรรมยั่งยืน
รวมถึงการให้  สินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

อย่างไรก็ตามประเด็นส าคัญที่ควรค านึงถึงคือ ระยะเวลาในการ
พักช าระหนี้ ซึ่งต้องเพียงพอและสอดคล้องกับกรอบเวลาที่เกษตรกร
เริ่มมีรายได้จากการขายผลผลิต



กระบวนการผลิตและ
ผลผลิต



กระบวนการผลติ - การเตรียมพืน้ที่เกษตร

การเตรียมพื้นที่เกษตร
เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกโดยใช้วิธีที่ไม่ยั่งยืน เช่น การเผาในที่

โล่ง จ าเป็นจะต้องมีการ ให้ความรู้และรณรงค์สง่เสริมเพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
เกษตรกร ไม่เผาเศษวัสดุในพื้นที่เกษตร ควบคู่ไปกับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลอืใชท้างการเกษตร เช่น น ามาผลิตเป็น
พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ควบคุมการเผาในที่โล่ง ในภาคเกษตรกรรม รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 



กระบวนการผลติ - การใชส้ารเคมทีางการเกษตร

การใช้สารเคมีทางการเกษตร
สนับสนุนการวิจัยและพฒันาสารทางชีวภาพที่มี

ประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อผลิตผล รวมถึงมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป 
เพื่อจัดการกับปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม
และไม่มีประสิทธิภาพ และควรมีการน ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
เช่น การเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมสารเคมีเกษตร โดย
สามารถน าเงินจากภาษีดังกล่าวไปสนับสนุนการท าเกษตรกรรมย่ังยืน
ต่อไป และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้สารทางชีวภาพเพื่อ
ก าจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ควรให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้
ตระหนักถึงผลกระทบของสารเคมีเกษตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 



การแปรรูป



การแปรรูป

การแปรรูป
ส าหรับกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้เก็บ

รักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรเน่าเสีย ปัญหาล้นตลาด รวมถึงแก้ปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ า ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องมีการ ก าหนด
มาตรฐานในการแปรรูปซึ่งควบคุมการใช้สารและ
ป้องกันการปนเปื้อนในขั้นตอนการแปรรูป นอกจากนี้
ควรให้ความส าคัญกับการ จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่
หลากหลาย เพื่ อ ให้ มี ปริ ม าณวั ตถุ ดิ บป้ อน เข้ าสู่
กระบวนการแปรรูปอย่างต่อเนื่อง



การกระจายสินค้า



การกระจายสนิค้า

การกระจายสินค้า
เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้า

เกษตรระหว่างขั้นตอนการขนส่ง ควรมีการน า
แนวคิดของการจัดการความเย็น (Cold chain 
management) มาประยุกต์ ใช้  ซึ่ งแนวคิด
ดังกล่าวอาศัยการน าเทคโนโลยีมาช่วยรักษา
อุณหภูมิระหว่างขนส่งสินค้าในระดับที่เหมาะสม
ส าหรับการรักษาผลผลิต



การตลาด



การตลาด

การตลาด
ส าหรับด้านการตลาด ควรมีการขยายช่องทางการ

จ าหน่ายสินค้าเกษตรยั่งยืนทีห่ลากหลาย รวมถึงส่งเสริม
การสร้างตลาดสินคา้เกษตรยั่งยืนในท้องถิ่น ส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ ควรสนับสนุนให้จัดซื้อสินค้าเกษตรยั่งยืน
จากกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงด้าน
ความต่อเนื่องในการมีสินค้าส าหรับจ าหน่ายให้ผู้บริโภค 
รวมถึงน าระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้เพือ่สร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้บริโภค



การบริโภค



การบริโภค

การบริโภค
เพื่อให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้า
เกษตรที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ยั่งยืน จ าเป็นต้องมี
การ ปลูกฝังและสรา้งองค์ความรู้ด้าน Food 
Literacy ให้กับผู้บริโภคโดยสอดแทรกไว้ใน
หลักสูตรการศึกษา นอกจากนี้ ควรมีการให้
ข้อมูลด้านความยั่งยืนแก่ผู้บริโภคผ่านทาง
ฉลากผลิตภัณฑ์
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กระบวนการท าเกษตรยั่งยนื

ที่ดินและดนิ : ที่ดินท ากินไม่เพียงพอดินเส่ือมโทรม 
• จัดท่ีดินท ากินโดยใชก้ฎหมายส่งเสริมการท าเกษตรย่ังยืน 
• ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
• ก าหนดเขตอนุรักษ์ดิน

เงินทุน : ขาดเงินทุนหมุนเวียนช่วงเปล่ียนผ่าน
• พักช าระหนี้เกษตรกรที่เปล่ียนมาท าเกษตรยั่งยืน
• การให้สินเชื่อสีเขียว

น้ า : ปัญหาการใช้น้ าอย่างไม่ประสิทธิภาพ 
• ใช้มาตรการด้านราคามาใช้ในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการใช้น้ าอย่างคุ้มค่า
แรงงาน : 
• อบรมให้ความรู้ให้เกษตรกรสูงวัย
• สร้างแรงจูงใจให้คนหนุ่มสาวหันมาท าเกษตรแบบยั่งยืน

การเตรยีมพืน้ทีเ่กษตร : นิยม
เตรียมพื้นท่ีเกษตรด้วยวิธีไม่ยั่งยืน 
• ถ่ายทอดความรู้การใช้

ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้
• ใช้กฎหมายควบคุมการเผาใน

ที่โล่งอย่างเคร่งครัด

การใชปุ้ย๋และสารเคมเีกษตร : มี
การใช้สารเคมีสูงอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนการวิจัยพัฒนา

สารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ
• จัดเก็บภาษีสารเคมีเกษตร

• ก าหนดมาตรฐานในการแปรรูป
ควบคุมการใช้สารและป้องกันการ
ปนเปื้อน

• ขยายช่องทางการจ าหน่ายและสร้าง
ตลาดท้องถิ่น 

• ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสร้าง
ความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภค

• น าเทคโนโลยีมาช่วยรักษาอุณหภูมิ
ระหว่างการขนส่งสินค้า ด้วยระบบ 
Cold Chain

• สร้าง Food Literacy ในหลักสูตร
การศึกษา

• ให้ข้อมูลสินค้าเกษตรยั่งยืนบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์



7 มาตรการส าคัญ
ในการสนับสนุนการผลิต

ที่ยั่งยืนในภาคเกษตร
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มาตรการส าคญัในการสนบัสนนุการผลติทีย่ัง่ยืนในภาคเกษตร

มาตรการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตรแบบไม่ยั่งยืน

ควรส่งเสริมให้เกษตรกรที่บุก
รุ ก ป่ า เ พื่ อ ท า ก า ร เ ก ษ ต ร
ปรั บ เปลี่ ย นจ ากกา รปลู กพื ช
เชิ ง เดี่ ยว โดยใช้สาร เคมีมาท า
เกษตรแบบยั่งยืน เช่น ปลูกพืช
ผสมผสานและใช้วิธีการปลูกแบบ
ปราศจากสารเคมี โดยอาจจะต้อง
มีการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้
เกษตรกรสามารถท าการเกษตร
ในพื้นที่ป่าได้

“คนอยู่ร่วมกับปา่”
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มาตรการส าคญัในการสนบัสนนุการผลติทีย่ัง่ยืนในภาคเกษตร

มาตรการพักช าระหนี้
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบยั่งยืนต้องใช้

เวลานานก่อนที่จะสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 
อีกทั้งต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยี ฯลฯ 
ดังนั้น จึงควรมีการน ามาตรการพักช าระหนี้มาใช้กับเกษตรกร
ที่ปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบยั่งยืน

มาตรการสินเชื่อสีเขียว

การให้เงินกู้สีเขียว (Green Credit) แก่เกษตรกร
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือลงทุนในการ
ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรแบบยั่งยืน โดยให้อัตรา
ดอกเบี้ยแบบพิเศษ 

“เกษตรกรต้องมี
เวลาปรับตวั”

“ต้องมีเงนิทนุ
ปรับเปลี่ยน”
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มาตรการส าคญัในการสนบัสนนุการผลติทีย่ัง่ยืนในภาคเกษตร

มาตรการเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร

จัดการเก็บภาษีสารเคมีเกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้สารทางชีวภาพเพื่อก าจัดศัตรูพืช อย่างไร
ก็ดี ก่อนที่ภาครัฐจะเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร จ าเป็น
จะต้องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 
ไม่กระทบต่อผลิตผล รวมถึงมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

“ลดการใช้สารเคมีเกษตร”
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มาตรการส าคญัในการสนบัสนนุการผลติทีย่ัง่ยืนในภาคเกษตร

มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่
สนับสนุนสนิค้าเกษตรยั่งยืน
การน ามาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่รับซื้อ

สินค้าเกษตรยั่งยืนมาเพื่อจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนสินค้าเกษตรยั่งยืนและ
เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า

การก าหนดมาตรฐานสินค้า

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริ โภค 
จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และในระดับสากล เพื่อรองรับการส่งออก
สินค้าเหล่านี้ไปต่างประเทศ

“เพิ่มพลังให้
สินค้าเกษตร”
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มาตรการส าคญัในการสนบัสนนุการผลติทีย่ัง่ยืนในภาคเกษตร

การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้เกษตรยั่งยืน

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่ผลิตด้วยวิธีที่ยั่งยืนได้สะดวก
มากขึ้น ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ควรช่วยในการรวบรวมสินค้าจาก
กลุ่มเกษตรกรที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ค้าปลีกในการซื้อสินค้าไปเพื่อจ าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค 
นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีตลาดสินค้าเกษตรยั่งยืนในท้องถิ่น

“สินค้าเกษตรยั่งยืนเข้าถึงง่าย”



ขอบคุณค่ะ


