ผลลัพธการผลิตสูการบร�โภคที่ดี
จากกระบวนการเกษตรยั่งยืน

จากตนทางสูปลายทาง…

เกษตรยั่งยืน
ในทุกขั้นตอน

การผลิตและบร�โภค
“ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน” หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การจัดจำหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร และรวมถึงคำนึงถึงวิถกี ารดำเนินชีวติ ของเกษตรกรทีค่ ำนึงและรักษาไว
ซึ่งระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกอใหเกิดความมั่นคง
และความปลอดภัยทางอาหาร สรางความสมดุลความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิง� แวดลอม
และระบบนิเวศ อีกทั้ง สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค
ดังนั้น กอนจะมาเปนสินคาเกษตรยั่งยืนที่มีคุณภาพในมือเรา สินคาเกษตรเหลานี้ตองผาน
กระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง� แวดลอมตลอดทัง้ หวงโซอปุ ทาน ตัง้ แตการคัดสรรปจจัยการผลิต
กระบวนการผลิต การตลาด และการบริโภค การสงเสริมการผลิตที่ยั่งยืนในภาคเกษตร
จำเปนตองอาศัยมาตรการทางเศรษฐศาสตร กฎหมาย ฯลฯ เพือ่ สรางแรงจูงใจใหกบั ผูผ ลิต
ตลอดทั้งหวงโซอุปทานใหเปลี่ยนมาใชทรัพยากรและปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
ลดการปลอยของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต รวมถึงลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม

กระบวนการทำเกษตรยั่งยืน
กระบวนการผลิตและผลผลิต

ปจจัยการผลิตและทรัพยากร

ที่ดินและดิน

น้ำ

ที่ดินทำกินไมเพียงพอ
และดินเสื่อมโทรม

ภาคการเกษตรมีปญ
 หาการใชนำ้
อยางไมมีประสิทธิภาพ

แนวทาง
จั ด ที ่ ด ิ น ทำกิ น ใช เ ครื ่ อ งมื อ
ทางกฎหมาย สงเสริมการทำ
เกษตรในพื้นที่ปาดวยวิธียั่งยืน
นำระบบตรวจสอบยอนกลับมาใช
สรางความเชือ่ มัน่ วาสินคาเกษตร
มาจากแหลงถูกกฎหมาย
ใชกฎหมายกำหนดเขตอนุรกั ษดนิ
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งปญหาดินเสือ่ มโทรม

แนวทาง
นำเครื่องมือเศรษฐศาสตร
มาใช เชน การเก็บคา
ชลประทาน เพือ่ ใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชน้ำใหคุมคา

แรงงาน

เกษตรกรสูงวัยเพิ�มมากขึ้น
ในขณะที่คนหนุมสาวยาย
ออกจากภาคเกษตร
แนวทาง
สงเสริมอบรมความรู
ใหกลุมเกษตรกรสูงวัย
ใชเทคโนโลยีเพิ�ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ใช ม าตรการจู ง ใจให
คนหนุมสาวหันมาทำ
การเกษตรยั่งยืน

เง�นทุน

เกษตรกรขาดเงินทุน
หมุนเวียนในชวงเปลี่ยนผาน
สูการทำเกษตรยั่งยืน
แนวทาง
ควรมีการพักชำระหนี้
ใหกับเกษตรกรที่
ปรับเปลี่ยนมาทำ
เกษตรยั่งยืน
การใหสินเชื่อสีเขียว
(Green Credit)

การเตร�ยมพ�้นที่เกษตร

การใชปุยและสารเคมีทางการเกษตร
ภาคเกษตรไทยมีการใชสารเคมีสูง
อยางตอเนื่อง

เกษตรกรนิยมเตรียมพื้นที่เกษตร
ดวยวิธีไมยั่งยืน เชน การเผาในที่โลง

แนวทาง
ใหความรูและรณรงคสรางจิตสำนึก
ถายทอดองคความรูการใชประโยชน
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน
นำมาผลิตเปนพลังงาน
แกไขเพิ�มเติมกฎหมายการควบคุม
การเผาในที่โลง และบังคับใชอยางเครงครัด

แนวทาง
ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน
เก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมสารเคมีเกษตร
กอนเก็บภาษี ภาครัฐตองสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพไมกระทบ
ตอผลิตผล มีราคาที่ไมสูงจนเกินไป
นำเงินจากภาษีไปสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

มาตรการสนับสนุนเกษตรยั่งยืน

คนอยูรวมกับปา

เกษตรกรตองมีเวลาปรับตัว

เกษตรกรตองมีเง�นทุนทำกิน

ลดการใชยาฆาแมลง

มาตรการแกปญหาทำเกษตร
ไมยั่งยืน โดยบุกรุกปา

มาตรการพักชำระหนี้

มาตรการทางการเง�นสินเชื่อสีเข�ยว
(Green Credit)

มาตรการเก็บภาษีสารเคมี

ควรสงเสริมใหเกษตรกรที่บุกรุกปา
ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
โดยใชสารเคมีมาทำเกษตรแบบยัง่ ยืน
เชน ปลูกพืชผสมผสานและใชวธิ กี ารปลูก
แบบปราศจากสารเคมี โดยอาจตอง
แกไขขอกฎหมายเพื่อใหเกษตรกร
สามารถทำการเกษตรในพื้นที่ปาได

เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นมาทำการเกษตร
แบบยัง่ ยืนตองใชเวลานานกอนทีจ่ ะสามารถ
สรางรายไดจากการจำหนายผลผลิต อีกทัง้
ต อ งใช เ งิ น ลงทุ น ในการซื ้ อ เมล็ ด พั น ธุ 
เทคโนโลยี ฯลฯ ดังนัน้ จึงควรนำมาตรการ
พักชำระหนีม้ าใชกบั เกษตรกรทีป่ รับเปลีย่ น
มาทำการเกษตรแบบยัง่ ยืน

การใหเงินกูส เี ขียวแกเกษตรกรเพือ่ ใชเปน
คาใชจายหมุนเวียนหรือลงทุนในการ
ปรับเปลีย่ นมาทำเกษตรแบบยัง่ ยืน โดยให
อัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษ

การเก็บภาษีสารเคมีเกษตร เพือ่ สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเปลีย่ นมาใชสารทางชีวภาพ
เพื่อกำจัดศัตรูพืช อยางไรก็ดี กอนที่ภาครัฐจะเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร
จำเปนจะตองสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ ไมกระทบตอ
ผลิตผล รวมถึงมีราคาที่ไมสูงจนเกินไป

การแปรรูป

การกระจายสินคา

การแปรรูปสินคาเกษตรมักมีปญหา
ในการเก็บรักษาใหยาวนาน

ปญหาสำคัญคือการรักษาความสดใหมของ
สินคาเกษตรในขั้นตอนขนสงสินคา

แนวทาง
กำหนดมาตรฐานในการแปรรูป
ควบคุมการใชสารและปองกัน
การปนเปอน
ใหความสำคัญกับการจัดหา
แหลงวัตถุดิบที่หลากหลาย
เพื่อใหมีปริมาณวัตถุดิบปอน
เขาสูก ระบวนการอยางตอเนือ่ ง

แนวทาง
นำเทคโนโลยีมาชวยรักษาอุณหภูมิ
ระหวางขนสงสินคาในระดับที่เหมาะสม
ควรมีการนำแนวคิดของการจัดการ
ความเย็น (Cold chain management)
มาประยุกตใช

การตลาด

การบร�โภค

ตลาดยังไมหลากหลาย
ผูบริโภคยังขาดความรู
เขาถึงยาก และขาดความ
ความเขาใจตอ
ตอเนื่องของสินคา
สินคาเกษตรยั่งยืน
แนวทาง
แนวทาง
ขยายชองทางจำหนาย
สราง Food Literacy
และสรางตลาดทองถิ�น
ในหลักสูตรการศึกษา
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ใหขอมูลสินคา
ควรจัดซื้อสินคาจาก
เกษตรยั่งยืน
เกษตรกรหลายกลุม
บนฉลากผลิตภัณฑ
เพื่อใหมีสินคาขายตอเนื่อง
ใชระบบตรวจสอบยอนกลับ
สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภค

เพ��มพลังใหสินคาเกษตรยั่งยืน

สินคาเกษตรยั่งยืนเขาถึงงาย

มาตรการลดหยอนภาษี
ผูประกอบการ
ที่สนับสนุนสินคาเกษตรยั่งยืน

การกำหนด
มาตรฐานสินคา

การเพ��มชองทางการจำหนาย
สินคาเกษตรยั่งยืน

มีมาตรการลดหยอนภาษีใหกบั ผูท ร่ี บั ซือ้
สินคาเกษตรยั่งยืน มาจำหนายใหกับ
ผู  บ ริ โ ภค เพื ่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการ
สนับสนุนสินคาเกษตรยั่งยืนและเพิ�ม
ชองทางในการจำหนายสินคา

เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
จำเปนจะตองมีการกำหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตรยั่งยืนที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและในระดับสากล
เพื่อรองรับการสงออกสินคาเหลานี้
ไปตางประเทศ

เพือ่ ใหผบู ริโภคสามารถซือ้ สินคาทีผ่ ลิตดวยวิธที ย่ี ง่ั ยืน
ไดสะดวกมากขึ้น ตลาดคาสงขนาดใหญควรชวย
รวบรวมสินคาจากกลุมเกษตรกรที่กระจายอยูใน
หลายพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูคาปลีก
ในการซื้อสินคาไปเพื่อจำหนายตอใหกับผูบริโภค
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนใหมตี ลาดสินคาเกษตรยัง่ ยืน
ในทองถิ�น

โครงการมาตรการเพื่อสนับสนุน
การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตร
http://scp.wwf.or.th

