
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ� 2562
ณ ห�องกมลทิพย� 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

โครงการน้ีอยู�ภายใต�การสนับสนุนของ WWF-Thailand

กรรณิการ� ธรรมพานิชวงค�
สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย

โครงการ “มาตรการเพือ่สนับสนนุการลดก�าซเรือนกระจก
และส�งเสริมการผลติและการบริโภคทีย่ัง่ยืนในภาคเกษตร”
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บทนํา
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ที่มาของการศกึษา

• ภาคการเกษตรเป�นแหล�งผลิตอาหาร แหล�งจ�างงานและ
สร�างรายได�ให�เกษตรกรไทย อีกทั้งมีบทบาทที่สําคัญใน
การสนับสนุนด�านความมั่นคงทางอาหารทั้งของประเทศ
ไทยและต�างประเทศ

• อย�างไรก็ดี การขยายตัวของภาคการเกษตรของไทย
นํามาซ่ึงป�ญหาหลายด�าน อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ
เส่ือมโทรม ป�ญหาการปล�อยก�าซเรือนกระจก 
ป�ญหาการสูญเสียหน�าดิน ป�ญหามลพิษทางน้ําและทาง
อากาศ เป�นต�น

• เนื่องจากป�จจุบันประเทศไทยยังไม�มีมาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน ดังนั้น WWF จึงได�มอบหมายให�
ทีดีอาร�ไอศึกษานโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร�
เพื่อนําไปสู�การลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในภาค
เกษตรกรรมและป�าไม� และสนับสนุนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย
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วัตถปุระสงค�ของการศกึษา

เพื่อพัฒนากลยุทธ�ในการลดก�าซเรือนกระจก
ในภาคเกษตร 

เพื่อพัฒนาและเสนอแนะมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร�ที่สนับสนนุการผลติและการ
บริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตรของประเทศไทย

เพื่อเสริมสร�างขีดความสามารถให�แก�ภาครัฐ
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการส�งเสริมและ
พัฒนากลยุทธ�และมาตรการที่สนับสนุนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตร



วิธกีารศึกษา

ทบทวนกลยุทธ�ในการลดก�าซเรือน
กระจกท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
รวมถึงทบทวนมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร�ท่ีสนับสนุนการบริโภค
และการผลิตท่ียั่งยืนในภาคเกษตร

สัมภาษณ�เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ ตัวแทน
ขององค�กรภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข�อง รวมถึงจัดประชุมกลุ�มย�อย
ในพื้นท่ีศึกษาจํานวน 2 พื้นท่ี เพื่อ
รวบรวมข�อมูล

วิเคราะห�ข�อมูลท่ีรวบรวมได� พร�อมท้ัง
จัดทําข�อเสนอแนะกลยุทธ�ในการลด
ก�าซเรือนกระจกและมาตรการส�งเสริม
การบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนใน
ภาคเกษตร

ข�อเสนอแนะกลยุทธ�ในการลดก�าซเรือน
กระจกและมาตรการเพื่อส�งเสริมการ
บริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนในภาค
เกษตร
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ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนหน�วยงานภาครฐัและเอกชนทีร่�วม
สัมภาษณ�เชิงลกึ

ผู�เชี่ยวชาญ หน�วยงานภาครฐั หน�วยงานภาคเอกชน
• ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร

สิ่งแวดลอม (มธ.)

• สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.)

• คณะกรรมการปฏริปูประเทศดาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

• สมาคมผูผลิตอาหารสตัวไทย

• บริษัท อินี่ เครือขายนวัตกรรม

• สากล จํากัด

• เบทาโกร

• Tesco-Lotus

• โรงแรมสโุกศล

• CP

• ตลาดไท

• บริษัทเชียงใหมวิสาหกิจเพื่อสังคม

• โครงการธงฟาประชารฐั สํานัก

จัดระบบราคาและปรมิาณสนิคา 

กระทรวงพาณิชย

• กองสงเสริมการคาสนิคาเกษตร 1 

กระทรวงพาณิชย
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กรอบแนวคดิของการศึกษา

ที่มา Agricultural Sustainability Institute, UC Davis

น้ํา
 การพัฒนาระบบอนุรักษ�และกักเก็บน้ําให�มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

 ให�แรงจูงใจกับเกษตรกรในการใช�เมล็ด
พันธุ�หรือเลือกพืชที่ใช�น้ําน�อย ทนแล�ง

 ลดการสูญเสียน้ําในพืช

 พัฒนาระบบการให�น้ําพืชที่ช�วยประหยัดน้ํา 
เช�น ระบบน้ําหยด เป�นต�น

 ลดการใช�เชื้อเพลิงฟอสซิลในการ
ทําการเกษตร

 เพิ่มการใช�พลังงานทดแทนในการ
ทําการเกษตรมากข้ึน 

 ใช�ประโยชน�จากเศษวัสดุเหลือใช�
ทางการเกษตรในการผลิตพลังงาน

พลังงาน

คุณภาพอากาศ

 ป�องกันป�ญหาหมอกควันที่เกิด
จากการเผาเศษวัสดุทางการ
เกษตร โดยนําไปใช�ปรับปรุง
บํารุงดินแทน

 ปลูกพืชคลุมดินและพืชบังลมเพื่อลด
ปริมาณฝุ�นละออง

 ส�งเสริมการลดใช�สารเคมีทางการเกษตร

ดิน

 ลดการไถพรวนดิน

 บริหารจัดการระบบชลประทาน
เพื่อลดป�ญหาน้ําไหลบ�าซึ่ง
ส�งผลกระทบต�อการชะล�างพัง
ทลายของดิน

 ส�งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน

ขยะและของเสยี

 ส�งเสริมให�เกษตรกรไม�เผาเศษวัสดุ
เหลือใช�ทางการเกษตร

 ส�งเสริมการนําเศษวัสดุเหลือใช�ทาง
การเกษตรมาใช�ในการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ�ให�ดิน รวมถึงนํามา
ผลิตพลังงานชีวมวล



แนวคดิของเกษตรกรรมยัง่ยืน

• ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตร 
การแปรรูป การจัดจําหน�ายผลผลิตทางการเกษตร และรวมถึง
คํานึงถึงวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่คํานึงและรักษาไว�ซึ่ง
ระบบนิเวศ สภาพแวดล�อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือ
ก�อให�เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร สร�างความสมดุล
ความเป�นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศ 
อีกทั้ง ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู�บริโภค
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ท่ีมา (ร�าง) พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. 



• ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจะต�องคํานึงถึง 3 หลักการพ้ืนฐานได�แก�
• ความยั่งยนืทางด�านเศรษฐกจิ

: คํานึงถึงผลผลิตและรายได�ของเกษตรกร

• ความยั่งยนืทางด�านสงัคม

: คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเกษตรกรและผู�บริโภค

• ความยั่งยนืทางด�านสิง่แวดล�อม

: ปกป�องรักษาส่ิงแวดล�อม การนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียงใช�ใหม� เช�น 
ดิน น้ํา ฯลฯ 

แนวคดิของเกษตรกรรมยัง่ยืน
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รูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืน

รูปแบบเกษตรยั่งยืนในบริบทของประเทศ
ไทยมี 5 รูปแบบ: 

1. เกษตรทฤษฎีใหม�

2. เกษตรผสมผสาน

3. วนเกษตร

4. เกษตรอินทรีย�

5. เกษตรธรรมชาติ

ที่มา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการส�งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554 
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ขอบเขตการศกึษา

การ ศึกษานี้ ใ ห� คว ามสํ า คัญกับการพัฒนา
มาตรการทางเศรษฐศาสตร�เพื่อขับเคลื่อนการ
ผลิตท่ียั่งยืนในภาคการเกษตร รวมถึงเสนอแนะ
มาตรการเสริมอ่ืนๆ เช�น มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ 
เ พ่ือให�มีการปรับเปลี่ยนวีธีการและรูปแบบการทํา
การเกษตรสู�แนวทางที่ยั่งยืนอย�างเป�นรูปธรรม



ผลการ
วิเคราะห�
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ห�วงโซ�การผลติพชื

ป�จจัยการผลิต
และทรัพยากร

กระบวนการผลิต
และผลผลิต

การกระจาย
สินค�า

การแปรรูป
การตลาดและ
การบริโภค



มาตรการ
ด�านพืช

Icon made by Roundicons from www.flaticon.com
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ป�จจัยการผลติและ
ทรัพยากร



ป�จจัยการผลติและทรพัยากร - ที่ดิน

ท่ีดิน
การจัดที่ดินทํากินใหเกษตรกร รวมถึงใช เครื่องมือ

ทางกฎหมายเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรที่ทําการเกษตร

ในพื้นทีป่า ปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรดวยวิธีที่ยั่งยืน 

รวมถึงมีการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสม เชน การปลูกปา 

3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ซ่ึงมาตรการนี้จะชวยให

ชาวบานสามารถทําการเกษตรโดยไมขัดกับกฎหมาย

และสรางรายได อีกทั้งมีสวนรวมในการฟนฟปูาใหมี

ความอุดมสมบูรณ 

นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมการนําระบบ

ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) มาใชในการ

สรางความเช่ือมั่นวาสินคาเกษตรผลติมาจากแหลงทีถู่ก

กฎหมาย



ป�จจัยการผลติและทรพัยากร - ดิน

ดิน

ใชมาตรการทางดานการเกษตรเพ่ืออนุรักษดิน การปรับปรุง

ดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินรวมถึงสนับสนุนให

เกษตรกรเลือกพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับสภาพดิน นอกจากนี้ ใช

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงตอ

ปญหาดินเสื่อมโทรม โดยกําหนดใหเปนเขตอนุรักษดิน



ป�จจัยการผลติและทรพัยากร - น้ํา

น้ํา
เพื่อจัดการกับปญหาการใชนํ้าอยางไมมีประสิทธิภาพ ควรมีการนําเคร่ืองมือ

ทางดานเศรษฐศาสตร เชน ใช มาตรการดานราคา มาใชเพื่อใหเกษตรกรเกิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชนํ้าใหคุมคาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง

สรางองคความรูและปลูกจิตสํานึกเร่ืองการใชน้ําอยางรูคุณคาใหเกษตรกร 

สําหรับปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า เสนอใหมีการใช มาตรการทาง

กฎหมายในการชวยผอนปรนใหสามารถพัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ีปาได



ป�จจัยการผลติและทรพัยากร – แรงงาน

แรงงาน

สงเสริมการอบรมใหความรูกับกลุมเกษตรกรสูงวัย

เพื่อใหคนกลุมนี้มีทักษะและ สามารถใชเทคโนโลยี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงใช มาตรการจูงใจ

ใหคนรุนหนุมสาวหันมาทําการเกษตรแบบยั่งยืน



ป�จจัยการผลติและทรพัยากร – เงินทุน

เงินทุน
เพื่อใหเกษตรกรทีป่รับเปลีย่นมาทําการเกษตรแบบยั่งยืนมีเงินทนุ

สําหรับหมุนเวียนโดยเฉพาะในชวงเปลี่ยนผาน ควรมีการพักชําระ

หนี้ใหกับเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรกรรมยั่งยืน

รวมถึงการให  สินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

อยางไรก็ตามประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ ระยะเวลาในการ

พักชําระหน้ี ซ่ึงตองเพียงพอและสอดคลองกับกรอบเวลาที่เกษตรกร

เร่ิมมีรายไดจากการขายผลผลิต



กระบวนการผลิตและ
ผลผลิต



กระบวนการผลติ - การเตรยีมพื้นทีเ่กษตร

การเตรียมพื้นท่ีเกษตร
เพื่อปองกันไมใหเกษตรกรเตรียมพื้นทีเ่พาะปลกูโดยใชวิธีที่ไมยั่งยืน เชน การเผาในที่

โลง จําเปนจะตองมีการ ใหความรูและรณรงคสงเสริมเพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ

เกษตรกร ไมเผาเศษวัสดุในพืน้ทีเ่กษตร ควบคูไปกับการ ถายทอดองคความรู

เก่ียวกับการใชประโยชนเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน นํามาผลิตเปน

พลังงาน เปนตน นอกจากนี้ ควรมีการแกไขเพิม่เติมกฎหมายที่เก่ียวของกับการ 

ควบคุมการเผาในท่ีโลง ในภาคเกษตรกรรม รวมถึงบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 



กระบวนการผลติ - การใช�สารเคมทีางการเกษตร

การใชสารเคมีทางการเกษตร

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารทางชีวภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไมกระทบตอผลิตผล รวมถึงมีราคาที่ไมสูงจนเกินไป 

เพื่อจัดการกับปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางไมเหมาะสม

และไมมีประสิทธิภาพ และควรมีการนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร 

เชน การเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมสารเคมีเกษตร โดย

สามารถนําเงินจากภาษดีังกลาวไปสนับสนุนการทาํเกษตรกรรมยั่งยืน

ตอไป และสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเปลี่ยนมาใชสารทางชีวภาพเพือ่

กําจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ควรใหความรูแกผูผลติและผูบริโภคให

ตระหนักถึงผลกระทบของสารเคมีเกษตรตอสุขภาพและสิง่แวดลอม 



การแปรรปู



การแปรรปู

การแปรรูป
สําหรับกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อใหเก็บ

รักษาไดยาวนานยิ่งขึ้น สามารถชวยแกไขปญหาผลผลิต

ทางการเกษตรเนาเสีย ปญหาลนตลาด รวมถึงแกปญหา

ราคาผลผลิตตกต่ํา ทั้งนี้จําเปนจะตองมีการ กําหนด

มาตรฐานในการแปรรูปซึ่งควบคุมการใชสารและ

ปองกันการปนเปอนในข้ันตอนการแปรรูป นอกจากนี้

ควรใหความสําคัญกับการ จัดหาแหลงวัตถุดิบท่ี

หลากหลาย เพื่ อ ให มี ป ริ ม าณวั ต ถุดิ บป อน เข า สู

กระบวนการแปรรูปอยางตอเนื่อง



การกระจายสนิค�า



การกระจายสนิค�า

การกระจายสินคา

เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหมของสินคา

เกษตรระหวางขั้นตอนการขนสง ควรมีการนํา

แนวคิดของการจัดการความเย็น (Cold chain 

management) มาประยุกต ใช  ซ่ึ งแนวคิด

ดังกลาวอาศัยการนําเทคโนโลยีมาชวยรักษา

อุณหภูมิระหวางขนสงสินคาในระดับที่เหมาะสม

สําหรับการรักษาผลผลิต



การตลาด



การตลาด

การตลาด
สําหรับดานการตลาด ควรมีการขยายชองทางการ

จําหนายสินคาเกษตรยั่งยืนที่หลากหลาย รวมถึงสงเสริม

การสรางตลาดสินคาเกษตรยั่งยืนในทองถ่ิน สําหรับธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ควรสนับสนุนใหจัดซื้อสินคาเกษตรยั่งยืน

จากกลุมเกษตรกรหลายกลุมเพื่อกระจายความเสี่ยงดาน

ความตอเนื่องในการมีสินคาสําหรับจําหนายใหผูบริโภค 

รวมถึงนําระบบตรวจสอบยอนกลับมาใชเพื่อสรางความ

เชื่อมั่นใหผูบริโภค



การบรโิภค



การบรโิภค

การบริโภค
เพื่อใหผูบริโภคปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินคา

เกษตรที่ผลิตดวยกรรมวิธีที่ยั่งยืน จําเปนตองมี

การ ปลูกฝงและสรางองคความรูดาน Food 

Literacy ใหกับผูบริโภคโดยสอดแทรกไวใน

หลักสูตรการศึกษา นอกจากนี้ ควรมีการให

ขอมูลดานความยั่งยืนแกผูบริโภคผานทาง

ฉลากผลิตภัณฑ



กระบวนการทําเกษตรยัง่ยนื

ที่ดินและดิน : ที่ดินทํากินไม�เพียงพอดนิเสื่อมโทรม 
• จัดท่ีดินทํากินโดยใช�กฎหมายส�งเสริมการทําเกษตรยั่งยืน 

• ใช�ระบบตรวจสอบย�อนกลับ (Traceability)
• กําหนดเขตอนุรักษ�ดิน

เงินทนุ : ขาดเงินทุนหมุนเวียนช�วงเปลี่ยนผ�าน
• พักชําระหนี้เกษตรกรที่เปลี่ยนมาทําเกษตรยั่งยืน
• การให�สินเช่ือสีเขียว

น้ํา : ป�ญหาการใช�น้ําอย�างไม�ประสิทธิภาพ 
• ใช�มาตรการด�านราคามาใช�ในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการใช�น้ําอย�างคุ�มค�า
แรงงาน : 
• อบรมให�ความรู�ให�เกษตรกรสูงวัย
• สร�างแรงจูงใจให�คนหนุ�มสาวหันมาทําเกษตรแบบยั่งยืน

การเตรยีมพืน้ทีเ่กษตร : นิยม
เตรียมพ้ืนที่เกษตรด�วยวิธีไม�ยั่งยืน 
• ถ�ายทอดความรู�การใช�

ประโยชน�จากเศษวัสดุเหลือใช�
• ใช�กฎหมายควบคุมการเผาใน

ที่โล�งอย�างเคร�งครดั

การใช�ปุ�ยและสารเคมเีกษตร : มี
การใช�สารเคมีสูงอย�างต�อเนื่อง
• สนับสนุนการวิจัยพัฒนา

สารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ
• จัดเก็บภาษีสารเคมีเกษตร

• กําหนดมาตรฐานในการแปรรูป
ควบคุมการใช�สารและป�องกันการ
ปนเป��อน

• ขยายช�องทางการจําหน�ายและสร�าง
ตลาดท�องถิ่น 

• ใช�ระบบตรวจสอบย�อนกลับสร�าง
ความเช่ือมั่นให�ผู�บรโิภค

• นําเทคโนโลยีมาช�วยรักษาอุณหภูมิ
ระหว�างการขนส�งสินค�า ด�วยระบบ 
Cold Chain

• สร�าง Food Literacy ในหลักสูตร
การศึกษา

• ให�ข�อมูลสินค�าเกษตรยั่งยืนบนฉลาก
ผลิตภัณฑ�
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7 มาตรการสาํคัญ
ในการสนบัสนนุการผลิต

ที่ยั่งยืนในภาคเกษตร
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มาตรการสาํคญัในการสนับสนนุการผลติทีย่ั่งยนืในภาคเกษตร

มาตรการแกปญหาการบุกรกุปาเพ่ือทําการเกษตรแบบไมยั่งยืน

ควรสงเสริมใหเกษตรกรท่ีบุก

รุ ก ป า เ พ่ื อ ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร

ปรั บ เ ป ล่ี ยนจ ากก า รป ลู ก พื ช

เชิ ง เ ด่ียวโดยใชสาร เค มีมาทํา

เกษตรแบบยั่งยืน เชน ปลูกพืช

ผสมผสานและใชวิธีการปลูกแบบ

ปราศจากสารเคมี โดยอาจจะตอง

มีการแกไขขอกฎหมายเพื่อให

เกษตรกรสามารถทําการเกษตร

ในพื้นท่ีปาได

“คนอยู�ร�วมกับป�า”
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มาตรการสาํคญัในการสนับสนนุการผลติทีย่ั่งยนืในภาคเกษตร

มาตรการพักชําระหนี้

เนื่องจากการปรับเปลีย่นมาทาํการเกษตรแบบยั่งยืนตองใช

เวลานานกอนทีจ่ะสามารถสรางรายไดจากการจําหนายผลผลติ 

อีกทั้งตองใชเงินลงทุนในการซ้ือเมลด็พันธุ เทคโนโลยี ฯลฯ 

ดังนั้น จึงควรมีการนํามาตรการพักชําระหนี้มาใชกับเกษตรกร

ที่ปรับเปล่ียนมาทําการเกษตรแบบย่ังยืน

มาตรการสินเชื่อสีเขียว

การใหเงินกูสีเขียว (Green Credit) แกเกษตรกร

เพื่อใชเปนคาใชจายหมุนเวียนหรือลงทุนในการ

ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบยั่งยืน โดยใหอัตรา

ดอกเบี้ยแบบพิเศษ 

“เกษตรกรต�องมี
เวลาปรับตัว”

“ต�องมีเงินทนุ
ปรับเปลี่ยน”
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มาตรการสาํคญัในการสนับสนนุการผลติทีย่ั่งยนืในภาคเกษตร

มาตรการเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร

จัดการเก็บภาษีสารเคมีเกษตร เพื่อสรางแรงจูงใจให

เกษตรกรเปลี่ยนมาใชสารทางชีวภาพเพื่อกําจัดศัตรูพืช อยางไร

ก็ดี กอนที่ภาครัฐจะเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร จําเปน

จะตองสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 

ไมกระทบตอผลิตผล รวมถึงมีราคาที่ไมสูงจนเกินไป

“ลดการใช�สารเคมีเกษตร”
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มาตรการสาํคญัในการสนับสนนุการผลติทีย่ั่งยนืในภาคเกษตร

มาตรการลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบการท่ี
สนับสนุนสินคาเกษตรยั่งยืน

การนํามาตรการลดหยอนภาษีใหกับผูที่รับซ้ือ

สินคาเกษตรย่ังยืนมาเพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคเพื่อ

สรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสินคาเกษตรย่ังยืนและ

เพิ่มชองทางในการจําหนายสินคา

การกําหนดมาตรฐานสินคา

เพื่อสรางความเ ช่ือมั่นให กับผูบ ริ โภค 

จําเปนจะตองมีการกําหนดมาตรฐานสินคา

เกษตรย่ังยืนที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

และในระดับสากล เพื่อรองรับการสงออก

สินคาเหลานี้ไปตางประเทศ

“เพิ่มพลงัให�
สินค�าเกษตร”
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มาตรการสาํคญัในการสนับสนนุการผลติทีย่ั่งยนืในภาคเกษตร

การเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรยั่งยืน

เพ่ือใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาท่ีผลิตดวยวิธีท่ียั่งยืนไดสะดวก

มากข้ึน ตลาดคาสงขนาดใหญควรชวยในการรวบรวมสินคาจาก

กลุมเกษตรกรท่ีกระจายอยูในหลายพื้นท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับผูคาปลีกในการซื้อสินคาไปเพ่ือจําหนายตอใหกับผูบริโภค 

นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหมีตลาดสินคาเกษตรยั่งยืนในทองถ่ิน

“สินค�าเกษตรยั่งยืนเข�าถึงง�าย”
38
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