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(i) 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กรอบ
แนวคิด แนวทางการด าเนินการของเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคเกษตรของไทย       
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

ในการศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคเกษตรของไทยนั้น อาศัยข้อมูลกรอบแนวคิดในบทที่ 2 และ
แนวทางการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบทที่ 3 มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา ซึ่งกรอบแนวคิด และ
แนวทางด าเนินงานของประเทศต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และระบบนิเวศมีความสมดุล น าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเสนอแนวทางการด าเนินการ
เศรษฐกิจสีเขียวในเชิงนโยบายกว้างๆ เน้นการใช้นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเข้าสู่
เศรษฐกิจสีเขียว ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการผลักดันมาตรการ/กฎระเบียบ/กฎหมาย เพ่ือจูงใจ/
ห้ามการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการด าเนินเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการผลิต การค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมกันรักษา 
ปกป้อง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ส่วนการด าเนินงานของไทยในปัจจุบัน ได้บรรจุแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไว้ในแผนฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือ
มุ่งเน้นสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว” ที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือออกกฎหมายที่สอดรับกับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่ง
สู่เศรษฐกิจ สีเขียว อาทิ พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม (กระทรวงการคลัง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม (กระทรวงอุตสาหกรรม) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นต้น  

ผลการศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคเกษตรของไทยพบว่า ภาคการเกษตรเป็นสาขาหนึ่งที่เป็น
องค์ประกอบของเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งนิยามและองค์ประกอบของการเกษตรในบริบทของเศรษฐกิจสีเขียวและ
การเกษตรยั่งยืนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน การด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคเกษตร ควรค านึงถึง
การบูรณาการสามเสาหลักเช่นกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องให้ความส าคัญกับ (1) พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร (2) การใช้/อนุรักษ์/ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (3) การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ  ส าหรับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมา พบว่า
มีการด าเนินการ/แผนงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
อาทิ การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในระบบของการท าเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาพืชพลังงานทดแทน ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ยกร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) โดยได้บรรจุประเด็นเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) ไว้ด้วย 



ii 

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
เศรษฐกิจสีเขียว  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเตรียมความพร้อมและการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายให้สอดคล้องกับการด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งสนับสนุน /ส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินการต่างๆ เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว อาทิ สร้างการรับรู้/การตระหนักถึง/และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมและขยายผลการด าเนินงานของ กษ. ที่สอดคล้อง และ/
หรือผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมสีเขียวใหม่ๆ ที่เน้นการประหยัดทรัพยากรและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีขนาดเล็กส าหรับเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนการลงทุนเพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการจัดซื้อ
จัดจ้างสีเขียว การให้เงินอุดหนุน และสร้างแรงจูงใจ เช่น มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่เกษตรกร หรือ  
การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตเพ่ือสนับสนุนให้ปรับระบบ/รูปแบบการท าเกษตร เช่น เกษตรอินทรีย์ การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้กลไกตลาดสนับสนุนให้เกิดตลาดของผลิตภัณฑ์สีเขียว รวมถึงการสร้างระบบ
มาตรฐาน รวมทั้งการออกมาตรการเพ่ือระบุเงื่อนไขในการจัดซื้อสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าเกษตรที่มาจาก
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สินค้าที่ติดฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อมหรือฉลากสีเขียว เพ่ือให้สินค้าเหล่านี้มีตลาดจ าหน่าย
และสามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต การใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือแสวงองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และแหล่งทุน เพ่ือให้สามารถยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตาม
นโยบาย/มาตรการ/การด าเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ เนื่องจากปัจจุบัน มีการใช้ประเด็น
สิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องกีดกันทางการค้าในหลายประเทศ ซ่ึงการด าเนินการด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ควรให้
ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
ต่อไป  



(i) 
 

ค าน า 
 

 เอกสารฉบับนี้ไดศ้ึกษาและวิเคราะห์กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินการของเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้ง
การด าเนินงานของประเทศต่างๆ และของไทยที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
เตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคการเกษตร และให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประกอบการจัดท านโยบาย 
รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

การศึกษานี้ได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ จึงใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย และคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารฉบับนี้จะท าให้เกิดความเข้าใจแนวทางการด าเนินการเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะในบริบทภาค
การเกษตรได้มากยิ่งขึ้น  

 
ส านักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
12 พฤศจิกายน 2556 
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 บทที่ 1บทน า 

บทน า 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 

นับแต่เกิดการปฏิวัติ อุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่  18 และการปฏิวัติ เขียว (The Green 
Revolution) ในช่วงทศวรรษที่ 6 โลกได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง มีการลงทุนโดยใช้
ทรัพยากรของโลกเป็นจ านวนมากเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์ จนละเลยการพัฒนา
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สังคม กลายเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม       
ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุ์ของพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ ปัญหาสังคม คุณภาพชีวิต  
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ ประกอบกับวิกฤติการณ์ด้านอาหารและพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 
รวมถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือแม้แต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในหลายประเทศทั่วโลก ท าให้ประเทศต่างๆ รวมถึงเวทีการเจรจาระหว่าง
ประเทศเริ่มหันกลับมาทบทวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต และน ามาสู่แนวคิด 
“เศรษฐกิจสีเขียว” หรือ Green Economy ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการน าไปสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมดุล  

 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสากลได้เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์การสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ในปี พ.ศ. 2516 และได้เพ่ิมความ
เข้มข้นมากขึ้นภายหลังการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations 
Conference on Environment and Development: UNCED) หรือการประชุมสุดยอดของโลก         
(The Earth Summit) หรือการประชุมริโอ (Rio Conference) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของนานาประเทศในการผลักดันรูปแบบการพัฒนา     
ที่ยั่งยืน และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญในการลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือสร้างระบบ 
“เศรษฐกิจสีเขียว” เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจของโลกให้พัฒนาไปยังทิศทางสีเขียวและยั่งยืน    
โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสร้างงาน การออมเงิน และปกป้องผู้ด้อยโอกาส  

 นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) และองค์กรต่างๆ ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ เช่น องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conferences on Trade and 
Development: UNCTAD) ได้พยายามกระตุ้นให้นานาประเทศเร่งให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญ
ของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว โดยจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเป็นจ านวนมาก       
มีการจัดประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระแสเศรษฐกิจสีเขียวได้ทวีความส าคัญมากขึ้น เมื่อองค์การ
สหประชาชาติได้ก าหนดให้เรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน” 



2 

เป็นวาระส าคัญในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน     
ปีพ.ศ. 2555 เพ่ือหาแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ จนท าให้หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หันกลับมาให้
ความส าคัญเรื่องนี้อีกครั้ง 

ส าหรับประเทศไทย มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดยยึดแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็น
แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บน
รากฐานของวัฒนธรรมไทย และเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2555) ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปใน "ทางสายกลาง" โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
นับจากนั้นเป็นต้นมาสังคมไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 และ
ฉบับที ่10 ตลอดจนบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (รศ.ดร.อดิศร์, 2555)  

กระแสเศรษฐกิจสีเขียวที่เกิดขึ้นนับเป็นโอกาสอันดีส าหรับประเทศไทยในการทบทวนทิศทาง และ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา แม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจสีเขียวอยู่บ้างแล้ว แต่ยังคงไม่ได้รับความส าคัญหรือความสนใจในล าดับต้นๆ เท่าใดนัก 
ดังนั้น การตื่นกระแสเศรษฐกิจสีเขียวของโลกในปัจจุบัน จะเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่ผลักดันให้หน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาสังคม ได้ตระหนักถึงและมุ่งให้ความสนใจกับประเด็นแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น 
ตลอดจนเป็นการแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว ในเวทีนานาชาติ ส านัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศจึงได้ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคเกษตร การด าเนินการ
เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ และการด าเนินการภายในประเทศ รวมถึงแผนการด าเนินการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) เพ่ือเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว  

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินการเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ
สีเขียวในบริบทภาคเกษตรของไทย 

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก้าวเข้า
สู่เศรษฐกิจสีเขียว 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 รวบรวมนิยามและแนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวขององค์การสหประชาชาติเป็นหลัก  

1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 – 11 และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 – 11 

1.4 วิธีการศึกษา 

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล: ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวม
ข้อคิดเห็นต่อเศรษฐกิจสีเขียวจากองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 – 11 ซ่ึงจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8 – 11 จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องปี พ.ศ. 2554 

1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล: วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยสังเคราะห์
กรอบแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ/องค์กรต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตร ตลอดจนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าไปสู่แนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคเกษตรของไทย  

1.5   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์ต่อไป ตลอดจนเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความตระหนักถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์  
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 บทที่ 2 เศรษฐกิจสีเขียวและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิด 

องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยต่างๆ ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว 
หรือ Green Economy ออกมาเป็นจ านวนมาก เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของประเทศต่างๆ 
ในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีการให้นิยามความหมายและองค์ประกอบในทิศทางที่น าไปสู่ 
ความยั่งยืนในด้านต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร น้ า พลังงาน มหาสมุทรและทะเล ป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยก็ได้มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับเศรษฐกิจ     
สีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัดความยากจนเช่นกัน สรุปได้ดังนี ้

2.1  แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 

2.1.1  นิยามเศรษฐกิจสีเขียว 

1) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2012 (Rio+20) 
เผยแพร่เอกสารผลลัพธ์ “the future we want” ระบุว่า เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ   
การพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยปกป้องและเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านทรัพยากร ส่งเสริม
รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน และขับเคลื่อนโลกไปสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ า โดยเศรษฐกิจสีเขียว
ควรเป็นกรอบของการตัดสินใจทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการสามเสาหลักของ     
การพัฒนาที่ยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

2) The Global Citizens Center (2012) ให้ค านิยามของเศรษฐกิจสีเขียวในแง่ของ 
“Triple bottom line” ที่ค านึงถึงความสัมพันธ์ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า ระบบนิเวศของโลกเป็นระบบปิด มีทรัพยากรจ ากัด และศักยภาพในการจัดการและ       
การทดแทนทรัพยากรมีข้อจ ากัด เราใช้ชีวิตโดยพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของโลก ดังนั้น เราจึงจะต้องสร้าง
ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และจะต้องปรับการด ารงชี วิตให้
สอดคล้องกับระบบนั้น สังคม ตั้งอยู่บนความเชื่อว่าวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่า
เช่นเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่ให้สูญสลายไป เราจึงต้องสร้างระบบเศรษฐกิจ
ให้มีชีวิตชีวา เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรฐานการด ารงชีวิตเหมาะสม และได้รับโอกาสการในการพัฒนา
ตนเองและการเข้าสังคม รากฐานของท้องถิ่น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าการเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างกัน
เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนและความยุติธรรม เศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็นการรวบรวม
ความต้องการของแต่ละชุมชนท้องถิ่นจากทั่วโลกและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นโดยการด าเนินการตาม
หน้าที่ ผลิตสินค้าในท้องถิ่นนั้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน 

3) International Trade Union Confederation หรือ ITUC (2012) หลักการเพ่ือ
น าไปสู่ เศรษฐกิจสีเขียว 10 ประการ ดังนี้ 1) ความเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ              
2) การด าเนินการแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วมของเยาวชน ผู้หญิง คนยากจน และแรงงานที่มีทักษะต่ า    
3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานแบบดั้งเดิม และการสร้างงานแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ    
งานที่ดีมีคุณค่า 4) เคารพในสิทธิของแรงงานและสหภาพแรงงาน 5) บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมและ     
ความพึงพอใจต่อความต้องการของมนุษย์ในระยะยาว รวมถึงการเข้าถึงน้ า อาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน ที่ดิน 
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สุขภาพ การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดล าดับความส าคัญของแหล่งพลังงานทดแทน การตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม         
การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Zero Carbon) และของเสีย 
(Zero Waste) 7) ให้ความส าคัญกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตมากกว่าการลดต้นทุนด้านแรงงาน 8) ให้มี
ระยะเวลาในการเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวส าหรับแรงงานและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการขยาย
โครงข่ายคุ้มครองทางสังคม พัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือน าไปสู่นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว 9) ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ 
ที่แท้จริงปราศจากการเก็งก าไร และ 10) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

4) UNEP (2010) ได้นิยามเศรษฐกิจสีเขียวไว้ว่า เป็นระบบเศรษฐกิจที่น าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม ในขณะที่ลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศได้อย่างมีนัยส าคัญ หรือความหมายอีกนัยหนึ่งคือ การปลดปล่อยคาร์บอนใน
ระดับต่ า การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในทางปฏิบัติ คือ
การเติบโตของรายได้และการจ้างงานจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมลพิษ 
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ และ   
การบริการนิเวศวิทยา โดยเน้นความสมดุลระหว่างการปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาความยากจน และ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่แตกต่างหรือจะมาแทนที่
แนวคิดเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) แต่เป็นการมองว่าการจะไปสู่เป้า
หมายความยั่งยืนได้ จ าเป็นต้องมีการจัดการให้ระบบเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

5) UNCTAD (2010) เศรษฐกิจสีเขียว เป็นระบบเศรษฐกิจที่ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในปัจจุบันดีขึ้น และสามารถลดความ ไม่เสมอภาคได้ในระยะยาว และไม่ท าให้ประชาชนรุ่นหลัง
ประสบกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านระบบนิเวศที่เสียสมดุล  เศรษฐกิจสีเขียว เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันดีขึ้น และสามารถลดความ ไม่เสมอภาคได้ในระยะยาว 
และไม่ท าให้ประชาชนรุ่นหลังประสบกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านระบบนิเวศที่เสียสมดุล     
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เศรษฐกิจสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสีเขียวอาจ
มีความหมายและขอบเขตที่หลากหลาย ดังนี้ (1) อาจมองเห็นเป็นภาคเศรษฐกิจ เช่น ป่าไม้ ที่ดิน น้ า      
ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงาน (2) อาจหมายถึงแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน 
การบูรณาการยุทธศาสตร์ การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์     
(3) อาจเป็นทิศทางของนโยบายในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ราคาสินค้า ภาษี เงินอุดหนุ น 
การลงทุนภาครัฐ การศึกษา การพัฒนาและวิจัย (4) อาจเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และ (5) อาจเป็นเป้าหมายสุดท้าย ในการด าเนินนโยบายและ       
แนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

6) ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) เศรษฐกิจสีเขียว คือ 
การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรม
ภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และสูญเสียความสมดุลในการที่
จะค้ าจุนการด ารงชีวิตและสนับสนุนวิถีชีวิตของประชากรในทุกสาขาการผลิต” 
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7) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2553) เศรษฐกิจสีเขียว คือ 
เศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับ ทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกใบนี้      
โดยทิศทางของเศรษฐกิจสีเขียว คือการให้ความส าคัญต่อ “มูลค่าของการใช้ประโยชน์” (use-value) ไม่ใช่ 
“มูลค่าการแลกเปลี่ยนหรือเงิน” (exchange-value or money) อีกท้ังด าเนินการโดยค านึงถึงคุณภาพ ไม่ใช่
ปริมาณ 

2.1.2  สาขาการพัฒนาที่จะท าให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว 

1) UNEP (n.d.) ก าหนดสาขาการผลิตส าคัญที่จะน าพาระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันก้าวเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ไว้ 11 สาขา โดยพิจารณาจากลักษณะของทุนที่ท าให้เกิดกิจกรรมมา ดังนี้ สาขาที่มีการ
ผลิตโดยใช้ทุนธรรมชาติ 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการเกษตร 2) สาขาประมง 3) สาขาป่าไม้ และ 4) สาขาน้ า 
และสาขาที่มีการผลิตโดยใช้ทุนที่สร้างขึ้น 7 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมสีน้ าตาล   
(อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย) ได้แก่ 1) สาขาการ
ขนส่ง 2) สาขาพลังงาน 3) สาขาอุตสาหกรรม 4) สาขาขยะมูลฝอย 5) สาขาอาคารสิ่งก่อสร้าง 6) สาขาการ
ท่องเที่ยว และ 7) สาขาเมือง  

2) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations: FAO) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของเศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ (1) การสร้างและ 
ใช้พลังงานหมุนเวียน: การใช้ทรัพยากรใดๆ และพลังงานหมุนเวียนเพ่ือทดแทนการใช้ฟอสซิล เพ่ือไม่ให้
เกิดปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก และสารพิษที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (2) ประสิทธิภาพ
ของการใช้พลังงาน: แสวงหาวิธีการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการใช้พลังงาน (3) การจัดการและ
ลดของเสีย: พิจารณาแนวคิดที่แตกต่างจากการป้องกัน การท าให้น้อยลง การลดการใช้ การน ากลับมาใช้ใหม่ 
การรีไซเคิล การเปลี่ยนแปลงของเสีย และกระบวนการก าจัดสิ่งของ เพ่ือท าให้แน่ใจว่าการใช้วัตถุดิบ และ   
การสร้างของเสียก็ยังจะสามารถน ามากลับมาใช้ใหม่ได้ (4) การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างยั่งยืน: ตระหนักถึงความส าคัญของมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าจืด ป่าไม้ ดิน 
ปะการัง และการบริการเชิงระบบนิเวศน์ เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่ดี และ (5) การสร้างงานสีเขียว: สนับสนุนให้
เกิดงานที่เหมาะสม เช่น ได้รับรายได้ท่ีเพียงพอ สภาพการท างานที่ปลอดภัย มีความม่ันคงในการท างาน โอกาส
ทางอาชีพที่เป็นเหตุเป็นผลกัน และสิทธิของคนท างาน 

3) The Green Economy Group ก าหนดให้เศรษฐกิจสีเขียวประกอบด้วย 25 
อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) เชื้อเพลิงชีวภาพ 2) พลังงานชีวมวล 3) การจัดเก็บและการเก็บรักษาคาร์บอน          
4) ตลาดคาร์บอนและสินเชื่อพลังงานทดแทน 5) การให้บริการเกี่ยวกับการปรับตัวจากสภาพภูมิอากาศ        
ที่เปลี่ยนแปลงไป 6) การกระจายระบบผลิตไฟฟ้า 7) การบริการระบบนิเวศ 8) การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรีไซเคิล การอนุรักษ์ ซอฟแวร์และการควบคุม 9) การเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ และเชื้อเพลิง 
10) พลังงานความร้อนใต้พิภพ 11) เทคโนโลยีสีเขียว 12) ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง/วัสดุ และการสร้างอาคารสีเขียว 
13) เทคโนโลยีการขนส่งและยานพาหนะสีเขียว 14) ไฟฟ้าพลังน้ า 15) ก๊าซธรรมชาติ 16) พลังงานจาก
มหาสมุทร 17) การลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศก าลังพัฒนา 
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18) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 19) พลังงานจากแสงอาทิตย์ 20) เกษตรกรรมยั่งยืน และผลิตภัณฑ์/อาหาร/
และเกษตรอินทรีย์ 21) การจัดการของเสีย 22) การจัดการน้ าเสีย 23) การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน และ 
24) น้ าและเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ า 25) พลังงานจากลม  

4) Karl Burkart ก าหนดให้เศรษฐกิจสีเขียวขึ้นอยู่กับสาขาหลัก 6 สาขา ดังนี้ 1) พลังงาน
ทดแทน: แสงอาทิตย์ ลม ใต้พิภพ มหาสมุทร รวมถึงคลื่นทะเล ก๊าซชีวภาพ และเซลล์เชื้อเพลิง (อุปกรณ์ที่ท า
ให้เกิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า) 2) อาคารสีเขียว: เครื่องจักรสีเขียวเพ่ือผลิตพลังงานและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
การประเมินที่อยู่อาศัยและมูลค่าเชิงพาณิชย์ วัสดุและผลิตภัณฑ์สีเขียว การก่อสร้างที่อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 3) การขนส่งที่สะอาด: เชื้อเพลิงทดแทน การขนส่งสาธารณะ ยานพาหนะระบบไฮบริดและไฟฟ้า 
โครงการรถร่วมบริการและการใช้รถร่วมกัน 4) การจัดการน้ า: ระบบน้ าหมุนเวียนน้ าที่ใช้แล้ว และน้ าฝน การจัดภูมิ
ทัศน์ที่ใช้น้ าน้อย การท าน้ าดื่มให้สะอาดถูกสุขลักษณะ การจัดการน้ าจากพายุหรือฝน 5) การจัดการของเสีย:  
รีไซเคิล การก าจัดขยะจากชุมชน การฟ้ืนฟูที่ดินซึ่งมีสภาพดินปนเปื้อนสารพิษหรือติดเชื้อ (Brownfield land) 
กองทุนเพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ให้สะอาด (Superfund cleanup) บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน และ (6) การจัดการดิน 
(การเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์และพ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย ป่าไม้และสวนสาธารณะในเมือง การฟ้ืนฟูและการปลูกป่า  
การปรับปรุงคุณภาพดิน 

5) Center for Community Innovation หรือ CCI ก าหนดให้เศรษฐกิจสีเขียว 
ประกอบด้วยสาขาหลัก 4 สาขา ได้แก่ 1) พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ) 2) อาคาร     
สีเขียวและเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) โครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่งที่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 4) การรีไซเคิลและการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ทั้งนี้  เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่              
แค่ความสามารถในการผลิตพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วย ให้เกิดกระบวนการผลิต       
ที่สะอาดด้วย เช่นเดียวกับการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานน้อยในการผลิตอาหรอินทรีย์และ      
เพ่ือบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1  เศรษฐกิจพอเพียง  

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานต่าง  ๆ
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
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โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน   
วัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญดังนี้  ดังนี้ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่ มาเกินไป    
ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน (2) ความมีเหตุผล หมายถึง หมายถึงการตัดสินใจ
ด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้ นๆ อย่างรอบคอบ และ 
(3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที  โดยมีเงื่อนไข
ส าคัญเพ่ือให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) เงื่อนไขหลักวิชาการ อาศัย
ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 
(2) เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี ไม่โลภ         
ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน และ (3) เงื่อนไขชีวิต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และ
ปัญญาบริหารจัดการการใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ (1) ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุน   
เกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป (2) ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส านึกที่ดี 
เอ้ืออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว (3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมไทย (4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน (5) ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

2.2.2 เกษตรกรรมย่ังยืน 

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อาศัยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ โดยการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน หมายถึง ระบบการท าการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับ
ระบบนิเวศ โดยจะต้องฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่นาและสิ่งแวดล้อม ลดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่จะท าให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพ
และประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นระบบที่ยึดหลักความยืดหยุ่นใน
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การปรับตัวให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนที่ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสามารถก าหนด
พ้ืนฐานหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเภทการเกษตรแบบยั่ งยืน (กรมหม่อนไหม, 
ม.ป.ป.) ดังนี้ 

1)  พื้นฐานหลักของระบบเกษตรกรรมแบบย่ังยืน 

(1)  เป็นระบบการผลิตอย่ างมี เหตุผลทางวิชาการที่ เหมาะสมสอดคล้องต่อ
สภาพแวดล้อมในไร่นา มีการด าเนินการผลิตได้ผลจริงตามสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป 

(2) มีการจัดสรรพ้ืนที่การเกษตรที่พอดีพอประมาณ เกื้อกูลต่อสภาพแวดล้อม รู้จักใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเกื้อกูลกัน 

(3) ระบบการผลิตที่มีความหลากหลายของผลผลิตพืชและสัตว์ เป็นภูมิคุ้มกันตนเอง
จากความเสี่ยงจากภัยเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก  สร้างความมั่นคงทาง
อาหารในครัวเรือน และมีรายได้จากผลผลิตที่เหลือขายสู่ตลาดตามสมควร 

(4) เป็นระบบการผลิตที่เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน 

(5) เป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรมของเกษตรกรที่มีความเพียร อดทน ขยัน    
ไม่เสี่ยง ไม่โลภ ไม่ขัดแย้งกัน และไม่ประมาทจนเกินพอดี เกื้อกูลประโยชน์ทั้งเกษตรกร ผู้ บริโภคและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ท าให้เกิดเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่ายของเกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

2) ประเภทการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ประกอบด้วย 5 รูปแบบหลัก (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก ข) ดังนี้ 

(1) เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) คือ ระบบเกษตรที่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
สอดคล้อง สร้างผลผลิตพืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของพ้ืนที่โดยไม่แบ่งแยกทุกสิ่งออกจากธรรมชาติ 
พยามยามแทรกแซงการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีทางการผลิตให้น้อยที่สุด ท าให้ระบบการเกษตรและ
ธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้  

(2) เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เป็นรูปแบบการท าการเกษตรที่หลีกเลี่ยง   
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการท าเกษตรอินทรีย์จะน าเศษซากพืช ซากสัตว์ 
และซากเหลือทิ้งต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงดิน  

(3) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ หลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน โดยกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่าง     
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มีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดย      
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  

(4) วนเกษตร (Agro-forest) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างการ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและพ้ืนที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จะต้องมีความสอดคล้องเกื้อกูล
กับระบบนิเวศป่าไม้ในท้องถิ่น  

(5) เกษตรทฤษฎีใหม่ คือระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้าง
ผลผลิตอาหารที่พอเพียงและสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงแก้ครัวเรือน สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
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 บทที่ 3 แนวทางการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว 

แนวทางการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว 

ในบทนี้จะเป็นการสรุปพิมพ์เขียวเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน ค.ศ.2012 จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2012 (United Nations 
Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ณ 
นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และแนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ นอกจากนี้ ได้รวบรวม
ประสบการณ์การด าเนินการเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ และของไทย ดังนี้ 

3.1  แนวทางการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของโลก 

3.1.1  พิมพ์เขียวเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน ค.ศ. 2012 

 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2012 (United Nations 
Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 
ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันให้ค ามั่นต่อการด าเนินการด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน และประเมินความก้าวหน้าและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยมีหัวข้อหลักของ 
การประชุม 2 เรื่อง คือ (1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน   
(Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication) และ  
(2) กรอบเชิงสถาบันเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institutional Framework for Sustainable Development) 
โดยมีผู้น าประเทศ/หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม ส าหรับประเทศ
ไทยมีศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์หัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยในการประชุม  

ในการประชุมนี้ผู้น าประเทศทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม 
(Outcome Document) ที่ใช้ชื่อว่า “The Future We Want” ซึ่งเอกสารดังกล่าว จะกลายเป็นพิมพ์เขียว
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนบทใหม่ต่อไป โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่าเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือหนึ่ง 
ในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน สรุปแนวทางส าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ    
การขจัดความยากจน (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก) ดังนี้ 

1) แต่ละประเทศสามารถเลือกใช้วิธีการ วิสัยทัศน์ รูปแบบและเครื่องมือที่แตกต่างกันตาม
สภาพแวดล้อมและล าดับความส าคัญก่อนหลังของประเทศตน เพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสามมิติ โดย
เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการ
บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการก าหนดนโยบาย แตก่็ยังไม่ควรก าหนดเป็นเรื่องตายตัว 
ทั้งนี้ ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาริโอ แผนปฏิบัติการ 21 แผนการด าเนินงาน        
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โจฮันเนสเบอร์ก และควรมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ตกลงกันไว้ระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

 

 

 

2) การก าหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน ควร:  

(1) สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ  

(2) เคารพอธิปไตยของแต่ละประเทศในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นๆ โดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของประเทศ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของประเทศ 

(3) มีสิ่งแวดล้อมที่ เกื้อหนุน และสถาบันที่ดีสนับสนุนในทุกระดับ โดยรัฐบาล         
มีบทบาทเป็นผู้น า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย 

(4) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สมาชิกทุกคนในสังคมได้ประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมกัน ส่งเสริมวัตกรรมและให้โอกาส สิทธิประโยชน์ เพ่ิมอ านาจแก่คนทุกคนและเคารพสิทธิมนุษยชน
ทุกประการ 

(5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน สร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประเทศก าลังพัฒนา 

(6) หลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่ไม่จ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ และการเงิน  

(7) ไม่ถูกน าไปใช้เป็นวิธีเลือกปฏิบัติตามอ าเภอใจหรือไม่ชอบ หรือแอบแฝงสร้าง
ข้อจ ากัดต่อการค้าระหว่างประเทศ  

(8) ส่งเสริมสวัสดิการของคนพ้ืนเมืองและชุมชนคนพ้ืนเมือง ชุมชนในพ้ืนที่ และ
ชุมชนดั้งเดิมอ่ืนๆ และหลีกเลี่ยงการท าอันตรายต่อมรดกทางวัฒนธรรมแนวปฏิบัติและแนวความรู้ตามแบบ
ประเพณีนิยมของชนดังกล่าว  

(9) ส่งเสริมสวัสดิการของสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ เกษตรกรรายย่อย ชาวประมง 
และผู้ที่ท างานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และปรับปรุงการด าเนินชีวิตและเพ่ิมอ านาจแก่
คนยากจนและประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 

(10) ใช้ศักยภาพของหญิงและชายอย่างเต็มที่ และพยายามให้หญิงและชายมีบทบาท
เท่าเทียมกัน 
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(11) ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างผลผลิตในประเทศก าลังพัฒนาที่ช่วยลดปัญหาความยากจน 

(12) ส่งเสริมการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน  

3) เศรษฐกิจสีเขียวจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง
ยั่งยืน และลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรและลดของเสีย 

4) การลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน กรณีที่มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน เป็นวิธี
พ้ืนฐานที่สามารถจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการเติบโตของโลกที่เท่าเทียมโดยสมาชิกทุก
คนในสังคมได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน  

5) รับรู้ถึงความส าคัญของการสร้างแรงงานที่มีทักษะ ปรับปรุงความรู้และขีดความสามารถ
ทางด้านสถิตเกี่ยวกับแนวโน้มของการจ้างงาน บูรณาการข้อมูลต่างๆ ให้เป็นสถิติในระดับประเทศ โดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานสหประชาชาติที่เก่ียวข้องภายในกรอบอาณัติของหน่วยงานนั้นๆ  

6) ให้มีการประเมินผลปัจจัยทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มี
การบูรณาการปัจจัยดังกล่าวในกระบวนการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ 
และรับทราบว่ามีการใช้มาตรการผสมผสานหลายอย่าง เช่น มาตรการก ากับดูแล มาตรฐานการท าด้วยความสมัคร
ใจและอ่ืนๆ ในระดับประเทศ ทีส่อดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ  

7) ตระหนักถึงพลังงานของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ
แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้างขีดความสามารถ 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ อย่างเปิดเผยและ
โปร่งใส่  

8) รับทราบบทบาทของสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดย่อม ในการช่วยให้สมาชิกในสังคมได้
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและขจัดความยากจน  

9) สนับสนุนหุ้นส่วนที่มีอยู่แล้วและหุ้นส่วนใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือระดมทุนจากสาธารณะ โดยรัฐบาลควรสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน 

3.1.2  แนวทางด าเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบท  
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

1)  แนวทางด าเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบท
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน  

(1) คณะกรรมการเตรียมการส าหรับคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (Preparatory Committee for the United Nations Conference on Sustainable 
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Development) ได้จัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (the United Nations Commission on Sustainable Development: UNCSD) ครั้งที่ 2 
เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม ค.ศ. 2011 โดยได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้รัฐบาลแต่ละประเทศน าไป
พิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การขจัดความยากจน 7 แนวทางส าคัญ ดังนี้ 

 (1.1) การจัดสรรรายจ่ายรัฐบาลเพ่ือกระตุ้นภาคเศรษฐกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green-
Stimulus Package)  

  วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกที่ผ่านมา ส่งผลให้นานาประเทศจ าเป็นต้อง
ใช้นโยบายด้านรายจ่ายเพ่ือกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอยู่แล้ว รัฐบาลควรจัดสรรรายจ่ายนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ การลงทุนด้านเศรษฐกิจสีเขียวยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานอีกด้วย ทั้งนี้ 
ประเทศจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจสีเขียว เช่น กรณีของสหรัฐอเมริกา ที่สนับสนุนการลงทุนภาคพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นนโยบายที่ผลักดันให้เกิดการลงทุนธุรกิจแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ (Local Solar Panel) ทั่วประเทศอีกด้วย  

 (1.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) 

  อุตสาหกรรมจ านวนมาก ผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
สมเหตุสมผล (Eco-efficiency) 1 ซึ่งเป็นลักษณะพ้ืนฐานของนิยามเศรษฐกิจสีเขียว รัฐบาลมีบทบาทในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบนิเวศได้ โดยใช้นโยบายด้านภาษีหรือนโยบายอ่ืนๆ เช่น มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่หน่วย
การผลิตที่มีรายจ่ายค่าไฟฟ้าต่ ากว่าระดับที่ก าหนด เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรให้เหลือระดับที่สมเหตุสมผลในการผลิต จะท าให้สังคมได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการมีทรัพยากรอย่าง    
มีเหลือมากขึ้น เช่น หากบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีทรัพยากรน้ าเหลือให้
ผู้อื่นใช้มากขึ้น หรือ หากมีการจัดการขยะที่ดี หรือมีการน าปัจจัยการผลิตมาใช้ใหม่ (Re-Use) จะช่วยลดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมได้ เป็นต้น  

                                           
1 กรมควบคุมมลพิษ (2551) ได้น าเสนอนิยาม Eco-efficiency ของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (WBCSD) ว่าหมายถึงหลักการ
ทางการจัดการที่ช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาพร้อมไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะน าไปสู่ผล
ประกอบการพัฒนาและยั่งยืน ซ่ึงองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ก็จะต้องมีศักยภาพในการผลิตและการบริการใน
ราคาที่แข่งขันได้ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตสามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดอายุของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดย  WBCSD ได้
ก าหนดแนวทาง 7 ประการที่จะช่วยให้การด าเนินงานด้านธุรกิจประสบความส าเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น อันประกอบด้วย    

(1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตและบริการ (Reduce material intensity) 
(2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ (Reduce energy intensity) 
(3) ลดการปลอ่ยสารพิษต่างๆ (Reduce dispersion of toxic substance) 
(4) เสริมสร้างสักภาพการแปรใช้ใหม่ของวัสดุ (Enhance recyclability) 
(5) เพิ่มปริมาณการใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ (Maximize use of renewable) 
(6) เพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Extend product durability) 
(7) เพิ่มระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ (Increase service intensity) 
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 (1.3) การสนับสนุนให้เกิดตลาดของผลิตภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (Greening of Markets and Public Procurement)2 

  ตลาดสีเขียว เป็นองค์ประกอบส าคัญของนโยบายการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน รัฐบาลของทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ ใช้การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ
เป็นเครื่องมือในการมุ่งสู่ตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น  โดยรัฐบาล  
อาจออกมาตรการเพ่ือระบุเงื่อนไขในการจัดซื้อสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่มีฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อม สินค้า
เกษตรที่มาจากระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หรือผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยที่ยากจน เพ่ือให้สินค้าเหล่านี้มีตลาด
จ าหน่ายและสามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ , 2555) อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการ
บรรเทาความยากจนและการด ารงชีวิตแล้ว มีความเป็นไปได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะที่ยั่งยืนจะก่อให้เกิด
ทั้งประโยชน์และความเสี่ยงแก่ผู้ผลิต โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา กล่าวคือ ผู้ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง อาจได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดที่ไม่สามารถแข่งขัน
ได้ หรือ กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเพ่ือบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนอาจเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนยากจนที่อาศัยทรัพยากรเหล่านั้นในการด ารงชีวิต (เช่น การได้รับเครื่องหมาย FSC-Certified Timber3 
จากการปลูกป่าอย่างยั่งยืน) ในทางกลับกัน การสนับสนุนแนวคิดนี้อาจกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้าต่อผู้ผลิต
ในประเทศก าลังพัฒนาที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อาจมีข้อจ ากัดในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การรวมกลุ่มของผู้ผลิตราย
ย่อย เช่น เกษตรกร อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการอาจรับมือกับปัญหานี้ได้ 

(1.4) การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Investment in Green 
Infrastructure)  

 เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน: ท าให้สามารถผลิตพลังงานขนาดย่อมและ
มีการกระจายระบบพลังงานให้กลุ่มประชากรยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทนแบบใหม่ได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลประโยชน์ด้านสุขภาพ (เช่น ช่วยลดภาวะทาง
อากาศภายในอาคาร) การเพ่ิมโอกาสการจ้างงานและรายได้ ตลอดจนช่วยพัฒนาโอกาสด้านการศึกษา  

 การก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงาน: เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียว การลงทุนก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนแบบประหยัดพลังงานจะให้ผล
ประโยชน์นานัปการ รวมถึงการสร้างงาน การลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องไฟฟ้า และมีรายได้เหลือใช้ในกิจกรรมอ่ืน
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีและวัสดุมาแบบดั่งเดิม ซึ่งไม่ค านึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน 

                                           
2 การจัดซ้ือจัดจ้างสาธารณะ (Public Procurement) คือ กระบวนการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ แก่หน่วยงานของรัฐ เร่ิมตั้งแต่การแสดง
ความจ านง การสร้างเอกสาร สัญญาตอบแทนคู่สัญญา การตรวจสอบ ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายเมื่อสัญญาแล้วเสร็จ โดยเป็นระเบียบแบบแผนที่
หน่วยงานของรัฐท่ัวโลกปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริต 
3 FSC-Certified timber เป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถู กต้องตาม
หลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกไม้แบบยั่งยืน ซ่ึงการรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) โดยใช้การตลาดเป็น
ข้อก าหนดในการจูงใจให้ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ จะสามารถช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้หันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะเดินไปตามหลักการของการ 
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(No Regret Measures) ทั้งนี้ รัฐสามารถจูงใจให้ประชาชนค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์มากขึ้น โดยใช้
นวัตกรรมทางการเงินมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระยะแรก (Upfront Costs)  และยืดระยะเวลาคืนทุน  เช่น มาตรการ
ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่หน่วยการผลิตที่มีรายจ่ายค่าไฟฟ้าต่ า เป็นต้น ทั้งนี้ มุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนควรมองข้าม
ไปถึงลักษณะการขยายของเมือง ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เพ่ือรองรับการโยกย้ายถิ่นฐานของ
คนยากจนจากชนบท การวางผังเมืองแบบบูรณาการเพ่ือสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายของรัฐที่จะต้อง
วางแผนรองรับ ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดและบริบทอ่ืนๆ อย่างรอบด้าน เช่น ข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างในการ 
บูรณาการแผน การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง และกฎหมายก าหนดเขตส าหรับการพัฒนา ระบบของตลาดซื้อขาย
ที่ดินที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการไม่มีเงินทุนที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มประชากรขนาดใหญ่อย่างเพียงพอ 

 ด้านการขนส่ง: การพัฒนาด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนจะเป็นอีกหนึ่งส่วน
ส าคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการขนส่ง ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้
โดยง่าย เช่น สร้างระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและเน้นการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการจัดระบบการ
เดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้า และจักรยาน  

(1.5) การฟ้ืนฟูและขยายเพ่ิมระดับของทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Restoration 
and Enhancement of Natural Capital) 

 ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความส าคัญต่อชุมชนที่ยากจน โดยจากการ
วิเคราะห์ประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment-MA) พบว่านิเวศบริการ 
(Ecosystem Services) 4 กับการด ารงชีวิตของชุมชนมีความเชื่อมโยงกันโดยตรง และผลการศึกษาว่าด้วย
เศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity: TEEB) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 
Programme: UNEP) พบว่านิเวศบริการนอกจากจะเป็นสิ่งส าคัญต่อชุมชนในพ้ืนที่แล้ว ยังมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ดังนั้น แผนงานและโครงการที่มุ่งฟ้ืนฟูระบบนิเวศและเสริมสร้างทุนทาง
ธรรมชาติ (Natural Capital) จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและปัญหาความยากจนของชุมชน             
ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนในพ้ืนที่โดยตรงแล้ว (เช่น ผลผลิต
อ่ืนๆ จากป่าไม้ และการเพ่ิมผลผลิตของที่ดิน) รวมถึงการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น การจัดการที่ดินและป่าไม้
อย่างยั่งยืน ยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับคนยากจนด้วย  

 ทั้งนี้ ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีบทบาทส าคัญในการบรรเทาความยากจน 
และการก้าวเข้าสู่สังคมที่ยั่งยืน จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรและการป่าไม้ที่
ยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างรายได้อย่างเหมาะสม การรักษาวิถีชีวิต การลดการปล่อยมลพิษ  การใช้น้ าในการ
ผลิตน้อย และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากนี้ การท าเกษตร
อย่างยั่งยืนจะให้ผลประโยชน์ที่ครอบคลุมในหลายบริบทมากกว่าการท าเกษตรแบบดั้งเดิม เนื่องจากการท า
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนจะท าให้เกษตรกรใช้เงินทุนน้อยลง เกษตรกรจึงมีหนี้สินลดลง มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น 

                                           
4 ecosystem services หรือ นิเวศบริการ หมายถึงประโยชน์ที่ธรรมชาติส่งมอบให้กับมนุษย์ นิเวศบริการที่เราคุ้นเคยที่สุดได้แก่ อาหาร น้ าสะอาด 
และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ แต่ยังมีบริการอีกมากมายที่เรามักไม่ค่อยนึกถึง เช่น การดูดซับคาร์บอนและบรรเทา
ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ การกรองและท าน้ าให้สะอาดของพื้นที่ชุ่มน้ า ฯลฯ ดังนั้น ถ้าเรามองระบบนิเวศในฐานะนิเวศบริการ 
เราก็จะสามารถมองสิ่งแวดล้อมว่าเป็น “สินทรัพย์” ที่การพัฒนาต้องพึ่งพา และการดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะเป็น “การลงทุน” ที่จ าเป็น  
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ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรง 
อาทิ ภาวะแห้งแล้ง ได้มากขึ้น 

(1.6) การก าหนดราคาหรือต้นทุนที่เหมาะสมของทรัพยากร (Getting Prices Right)  

  การจัดท าบัญชีปัจจัยภายนอกต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจที่ดี จะน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่เนื่องจากประชากรที่ยากจนมักพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่ได้
ถูกนับรวมในบัญชีประชาชาติ หรือในการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) ดังนั้น 
หากมีการวางกฎระเบียบการท าบัญชีและการประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการที่ดี จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากในการปกป้องผลกระโยชน์ของประชากรเหล่านั้น ดังนั้น ควรมีระบบการจ่ายเงินเพ่ือการบริการทางระบบ
นิเวศน์ (Systems of Payments for Ecosystem Services: PES) เพ่ือดูแลรักษาหรือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น ซึ่งเอ้ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย โดยการถ่ายโอนรายได้
จากกลุ่มคนมีรายได้สูง (เช่น ผู้เสียภาษี หรือ ผู้อาศัยอยู่ในเมือง) ให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ ากว่า  

  อย่างไรก็ตาม การวางนโยบายเพ่ือ “ก าหนดราคาที่เหมาะสม” หรือ เพ่ือ
สร้างตลาดการบริการทางระบบนิเวศ อาจน าไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ยากจน เช่น กรณีการท าการเกษตร ป่าไม้ และเหมืองแร่ ที่ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยอย่างเหมาะสมให้กับผู้อาศัยใน
ท้องถิ่นที่สูญเสียที่ดินท ากิน หรือได้รับผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมลดลง หรือความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
จากโครงการต่างๆ ดังนั้น ควรจัดท าบัญชีต้นทุนสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบ
กฎหมายและความโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มคนที่เปราะบาง 

(1.7) การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Tax Reform)  

  ผลการศึกษากรณีการใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax Reform: 
ETR) จ านวน 61 ฉบับที่ด าเนินการในปี 2005 แสดงให้เห็นว่า ภาษีสิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ แต่กลับส่งผลต่อการลดปริมาณการปล่อยมลพิษอย่างเห็นได้ชัด โดย
ภาษีสิ่งแวดล้อมนี้อาจอยู่ในรูปของภาษีทางตรงที่เก็บจากสินค้าและบริการ หรือภาษีทางอ้อมที่เก็บจากปัจจัย
การผลิตที่มีผลเชื่อมโยงกัน โดยรูปแบบการจัดเก็บควรค านึงถึงมิติอ่ืนๆ เช่น ผลกระทบทางด้านการจ้างงาน 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย 

(2) นอกจากนั้น คณะกรรมการเตรียมการส าหรับคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่
ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ได้เสนอแนะให้มีการด าเนินการเศรษฐกิจสีเขียวในมิติความยากจนและสังคม ดังนี้ 

(2.1) สนับสนุนงานวิจัยอิสระ ในแง่ของผลกระทบทางสังคมในกลุ่มประชากรที่
แตกต่างกันจากการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว 

(2.2) ให้ความส าคัญต่อนโยบายที่มุ่งลดความยากจน เช่น การลงทุนด้าน
การศึกษา และการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน อาทิ น้ า สุขาภิบาล และพลังงาน 

(2.3) จัดล าดับความส าคัญของนโยบายเศรษฐกิจสี เขียวที่สามารถสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(2.4) ส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs โดยการถ่ายทอดและใช้เทคโนโลยีสะอาด การ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ การให้เงินทุน สนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (greening supply chains)5 

(2.5) ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของชุมชนที่ยากจน 

(2.6) จัดตั้งโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านรายได้ 
และบรรเทาผลกระทบจากการว่างงานในระยะยาว เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา 

(2.7) การวางแผนการด าเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของหน่วยงาน/องค์กรของชาติ 
จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของคนยากจน และชุมชนที่เปราะบางโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริบทของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2)  ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน าเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ 

ประเทศพัฒนาแล้วให้ความส าคัญต่อแนวคิดและการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างมาก โดยมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งการจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าและบริการที่
ท าลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาษีน้ ามัน และการคิดราคาค่าไฟฟ้าในอัตราสูง และการพัฒนาตลาดซื้อขาย
คาร์บอน ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
อย่างจริงจัง ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่กังวลว่าการตีความแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” ในทางที่ผิด
หรือใช้ผิดบริบท อาจน าไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาได้ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงประเด็นความเสี่ยง (Martin 
Khor , n.d.) ดังนี้ 

(1) พิจาณาเศรษฐกิจสีเขียวเพียงมิติเดียว (One Dimensional Approach) 

  การก าหนดค านิยามหรือด าเนินนโยบาย “เศรษฐกิจสีเขียว” ในมิติเดียว และ
แยกออกจากกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นเฉพาะมิติด้าน “สิ่งแวดล้อม” เท่านั้น ละเลยมิติด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ไม่ค านึงถึงผลกระทบด้านลบที่มีต่อประเทศก าลังพัฒนา ในท้ายที่สุดแล้ว การมุ่งเน้นพัฒนาเพียงมิติ
ใดมิติหนึ่งเพียงด้านเดียวจะน าไปสู่การพัฒนาที่ขาดสมดุลระหว่าง ๓ เสาหลักส าคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และอาจสูญเสียแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม 

(2) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวในลักษณะรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ (One Size Fits 
All Approach)   

 การใช้เศรษฐกิจสีเขียวในลักษณะรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ อาจน าไปสู่ความ
ล้มเหลว ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือทั้งสองด้าน ทั้งนี้ ควรค านึงถึงสถานะและระดับการพัฒนาของ
แต่ละประเทศ รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญ และปัจจัยแวดล้อมของประเทศก าลังพัฒนาเป็นส าคัญ โดยยึด

                                           
5 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management: GSCM) คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ไปด้วย ตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าจนถึงผู้บริโภคและรวมถึงการน าซากกลับ มาใช้ใหม่ (Recycling) หรือฝังกลบด้วย 
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หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน (Common but Differentiated Responsibilities) 6 
ดังนั้น ในการพิจารณาหลักการ นโยบาย และเป้าหมายต่างๆ ต้องมีความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอ และให้สิทธิ
พิเศษแก่ประเทศก าลังพัฒนา เช่น การให้ข้อยกเว้น การผ่อนผันหนี้สิน และการจัดหาเงินทุน เทคโนโลยี และ
เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศก าลังพัฒนา เป็นต้น 

(3) การใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า (Risk of Using 
Environment for Trade Protection) 

 ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว อาจน าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
และนัยส าคัญของแนวคิด "เศรษฐกิจสีเขียว" เพ่ือเป้าหมายในการกีดกันทางการค้า โดยอาจน าไปใช้เป็น
หลักการหรือแนวคิดเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการก าหนดมาตรการทางการค้าฝ่ายเดียว (Unilateral Trade 
Measures) เพ่ือกีดกันสินค้าของประเทศก าลังพัฒนา เช่น การเสนอ “ภาษีคาร์บอน” (Carbon Tariff) ทั้งนี้ 
ยังมีข้อถกเถียงกันภายใต้กฎ WTO ถึงนิยามสินค้าสิ่งแวดล้อม 

(4) การใช้ประเด็นเรื่องสิ่ งแวดล้อมเป็นข้ออ้างในการขยายการเปิดตลาด 
(Attempting to Gain Market Access through the Guise of Environment) 

 อาจมีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวแบบมีเจตนาแอบแฝง โดยใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า โดยส่งเสริมสินค้าและบริการของประเทศตนเข้าสู่ตลาดของประเทศอ่ืนๆ เช่น 
พยายามผลักดันให้ประเทศก าลังพัฒนายกเลิกภาษีส าหรับสินค้าสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก โดยอ้างผลจากการ
เจรจารอบโดฮาที่ให้มีการลดหรือขจัดอุปสรรคการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม        
การเจรจาดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติในการก าหนดนิยามสินค้าสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากรายการสินค้าที่
เสนอให้มีการเปิดเสรี เป็นสินค้าที่ประเทศพัฒนาแล้วสนใจที่จะส่งออก ในขณะที่สินค้าของประเทศก าลังพัฒนา
ไม่ปรากฏอยู่ในรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม ส าหรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการเสนอรายการครอบคลุม
สาขาที่หลากหลาย รวมถึงสาขาที่อ่อนไหว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านสาธารณูปโภค จึงท าให้การเจรจาหยุดชะงักลง 

(5) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเหตุผลสนับสนุนการอุดหนุน (The Treatment of Subsidies) 

  ประเทศพัฒนาแล้วจะใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเหตุผลสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาเสียเปรียบด้านการแข่งขันต่อประเทศพัฒนาแล้ว 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ อีกทั้ง หากจ าเป็นต้องลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมในอนาคต ประเทศก าลั ง
พัฒนาจะยิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากข้ึนไปอีก  

(6) การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น (Environmental Standards) 

 การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมส าหรับสินค้าให้มีความเข้มงวดหรือมี
มาตรฐานสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด

                                           
6  หมายความว่า ประเทศพัฒนาแล้วในฐานะที่เป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่านับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน จะต้องรับภาระในการแก้ไข
และป้องกันปัญหามากกว่าประเทศก าลังพัฒนา  
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ไว้ ท าให้สูญเสียโอกาสในการส่งออก ดังนั้น ประเทศก าลังพัฒนาควรจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและ
เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ และไม่ควรก าหนดบทลงโทษ
ประเทศก าลังพัฒนาในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐานได้ ตลอดจนให้โอกาสประเทศก าลังพัฒนา
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานสากลอย่างเต็มที่ เนื่องจากที่ผ่านมา มาตรฐานส าคัญๆ ที่ใช้ทั่วโลกใน
ปัจจุบัน ถูกก าหนดมาจากประเทศพัฒนาแล้วโดยปราศจากการพิจารณาให้ความช่ วยเหลือ/สนับสนุนแก่
ประเทศก าลังพัฒนาให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวได้ 

(7) การใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเงื่อนไขใหม่ส าหรับการให้ความช่วยเหลือ (New 
Conditionality) 

 การใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเงื่อนไขใหม่ต่อประเทศก าลังพัฒนาส าหรับการให้
ความช่วยเหลือ การ การกู้เงิน และการปรับโครงสร้างหรือปรับลดหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกดดันต่อประเทศก าลัง
พัฒนาให้ด าเนินนโยบายที่มุ่งเน้นมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มากกว่าการใช้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
ครอบคลุมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความเป็นธรรม 

3)  สรุปข้อดีและข้อเสียจากการน านโยบายเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ 

ข้อดี ได้แก่  (1) สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ผ่านกระบวนการผลิตทางการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน (2) ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ (3) ลดของเสีย มลพิษ 
ปริมาณคาร์บอน และลดการใช้พลังงาน (4) ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ (5) ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ      
(6) ปกป้องประเทศจากความผันผวนของราคาพลังงาน (7) การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาในภาคชนบท ตลอดจนเกิดสร้างงานรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้างตลาดเฉพาะ เพ่ือสนองต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการสีเขียว อาทิ การท าเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน (8) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในภาคพลังงานและการเกษตร เช่น  
การลงทุนในสาขาพลังงานหมุนเวียน (9) สร้างตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและบริการสีเขียว ก่อให้เกิดการจ้างงาน
เกี่ยวกับเศรษฐกจิสีเขียวเพิ่มข้ึน  

ข้อเสีย/ภัยคุกคาม ได้แก่ (1) ประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการ
พัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี (2) ต้นทุนของเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวสูง (3) เพ่ิมช่องว่างทาง
เทคโนโลยีหรือท าให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องพ่ึงพาอาศัยประเทศพัฒนาแล้วด้านเทคโนโลยีมากไปกว่าเดิม   
(4) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ า (5) การวิจัยและพัฒนาที่ไม่เพียงพอ และ (6) ความซับซ้อนของนโยบาย
ระหว่างประเทศ โดยอาจมีการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวที่น าไปสู่ข้อกีดกันมากขึ้น อาทิ การก าหนด
ประเด็นมาตรฐานและเอกสารรับรองต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้น ตลอดจนอาจถูกน าไปเป็นเงื่อนไขใหม่ในการ
ช่วยเหลือและด้านการเงิน 

3.2 แนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียว ในบริบทของภาคเกษตรขององค์กรต่างๆ 

3.2.1 World Farmers’ Organization (2012) ได้ระบุว่าภาคการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้โลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้ การจะท าให้เกษตรกรรมเกิดความยั่งยืนได้ จ าเป็นจะต้องมีการ
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ศึกษาวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดล าดับความส าคัญในการปลูกพืชของแต่ละพ้ืนที่ เทคนิคการดูแล
รักษา การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การด าเนินการเหล่านี้
จะท าให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา  และน าไปสู่ 
การพัฒนาตามขั้นตอนตามล าดับต่อไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือการน าทรัพยากรมาใช้เพ่ือการผลิตน้อยที่สุด 
โดยเกษตรกรมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของตน ภาคสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรเข้ามามีบทบาทในช่วย
กระตุ้นให้เกษตรกรยอมรับระบบเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และ
น าไปสู่รายได้ที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ทั่วถึง และไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ โดยส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
สร้างห่วงโซ่คุณค่าอาหาร เพ่ือลดการสูญเสียต้นทุนจากการขนส่งและการเก็บรักษา ส่งเสริมการ เข้าถึง  
“สถาบันการเงินชุมชนรายย่อย”หรือ “ระบบการเงินในระดับจุลภาค”7 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตรทั้งระหว่างรัฐกับเกษตรกร และระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร เช่น การท าการเกษตรเชิงอนุรักษ์  
ซึ่งจะช่วยรักษาการพังทลายของดิน ส่งเสริมการวิจัยด้านระบบการท าเกษตรเพ่ือให้เกิดระบบการผลิตสินค้า
เกษตรอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้เกษตรกรและชุมชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการพ้ืนที่ของ
ตนเอง รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) การส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืนและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต โดยส่งเสริมการฝึกอบรมแก่เกษตรกรเพ่ือให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน 
เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และข้อมูลต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
แสดงข้อคิดเห็นในการวางแผนนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ตลอดจนให้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการผลิตได้ง่ายข้ึน 

3) การส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยให้รางวัล/สิ่งตอบแทนแก่
เกษตรกรที่มีการด าเนินกิจกรรมที่สามารถน าผลผลิตทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ พร้อมกับรักษา
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด ารงชีพ รวมถึงภาครัฐและเอกชนควรด าเนินโครงการร่วมกัน  
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ให้มีการพัฒนาด้านตลาดโดยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือความเป็นธรรม 
ส่งเสริมระบบสหกรณ์และเกษตรพันธสัญญาเพ่ือส่งเสริมการตลาดและนิเวศบริการ8 ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
ตลอดจนควรลดการบิดเบือนทางการตลาด และค านึงถึงความไม่เสมอภาคของผลตอบแทนที่เกษตรกรรายย่อย
ได้รับ และความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเกิดความสมัครใจในการท าปศุสัตว์ การดูแล

                                           
7 ระบบการเงินในระดับจุลภาค หมายถึง การให้บริการทางด้านการเงินขั้นพื้นฐานทั่วไปส าหรับคนจน เช่น การฝากเงิน การกู้เงิน การจ่ายเงิน การ
โอนเงิน และการให้หลักประกันแก่ผู้ยากจน และครัวเรือนที่มีรายได้ต่ าตลอดจนการให้บริการทางการเงินแก่สถานประกอบการขนาดเล็ก 
8 ecosystem services หรือ นิเวศบริการ หมายถึง ประโยชน์ที่ธรรมชาติส่งมอบให้กับมนุษย์ นิเวศบริการที่เราคุ้นเคยที่สุดได้แก่ อาหาร น้ าสะอาด 
และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ แต่ยังมีบริการอีกมากมายที่เรามักไม่ค่อยนึกถึง เช่น การดูดซับคาร์บอนและบรรเทา
ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ การกรองและท าน้ าให้สะอาดของพื้นที่ชุ่มน้ า ฯลฯ 
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ที่ดิน การอนุรักษ์น้ า และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดส าหรับอาหารที่ผลิตโดยค านึงถึงสุขภาพ
และสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร รวมถึงเพ่ือสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

4) การขจัดความยากจน โดยส่งเสริมให้เพ่ิมให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (ODA) จัดการความเสี่ยง ส่งเสริมสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย รวมถึงให้มีนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรและการค้า 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 

3.2.2 UNEP (2011) ได้จัดท าเอกสาร Agriculture investing in natural capital โดยก าหนด
ตัวชี้วัดกิจกรรม (Action indicators) และตัวชี้วัดผลการด าเนินกิจกรรม (Outcome indicators) เพ่ือ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงศึกษาการปรับระบบการเกษตรเพ่ือการเตรียม
เข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และการเสริมสร้างศักยภาพและการให้ความรู้ ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 

รัฐควรเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นและ
ต่อเนื่อง ทดแทนการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 

(1) สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีสิทธิถือครองที่ดิน เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจลงทุนท า
การเกษตรสีเขียว  

(2) ให้ความส าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยที่เป็นผู้หญิง โดยสนับสนุนแหล่งเงินทุนขนาด
เล็ก (Microfinance) หรือการด าเนินการอ่ืนๆ  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการผลิตได้ 

(3) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐควรสนับสนุนอาหารที่มาจากการผลิต     
ที่ยั่งยืน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  

 (1) การจัดเก็บภาษีปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ภาษีน้ ามัน
เชื้อเพลิง ภาษียาก าจัดศัตรูพืช ภาษียาก าจัดวัชพืช  

 (2) ก าหนดบทลงโทษการท าการเกษตรที่ปล่อยมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางน้ า 

 (3) ยกเว้นภาษีให้ส าหรับสินค้าที่ผลิตโดยใช้หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานที่เน้นใช้หลักการชีววิธี 

 (4) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรับรู้ถึงบทบาทที่หลากหลายของการใช้ พ้ืนที่
การเกษตรในการสร้างรายได้ ซึ่งจะน าพาไปสู่การจัดการการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน 



23 

 (5) การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (Payment for 
Environmental Services: PES9) จะช่วยผลักดันให้เกิดเกษตรสีเขียวได้ 

 ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้พัฒนามาตรการเชิงนโยบายและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท าการเกษตร อาทิ มาตรการส าหรับชุมชน มาตรการก ากับ
ดูแล และการให้การปรึกษา (อาทิ การวิจัยและพัฒนา การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา และการติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม) การจ่ายเงินชดเชย การเรียกเก็บภาษีและค่าปรับ  เป็นต้น 

3) การเสริมสร้างศักยภาพและการให้ความรู้ 

การท าเกษตรสีเขียวจะที่เน้นความการปลูกพืชและการท าปศุสัตว์แบบผสมผสาน   
การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องอาศัยเกษตรกรที่มีทักษะในการด าเนินการ ดังนั้น แรงงานในชนบทจึงเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเกษตรสีเขียว อย่างไรก็ดีความต้องการแรงงานในภาคการเกษตรจะผันผวนตาม
ฤดูกาล ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนจัดการ เพ่ือให้เกิดการจัดสรรแรงงานอย่างเหมาะสมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ 
การจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่เกษตรสีเขียวจะมีระดับการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะองค์ประกอบ และศักยภาพของพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นส าคัญ 

(1) พัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพ่ือขยายส่วนต่อการให้บริการและองค์กรพัฒนาเอกชน 

(1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรสีเขียวในประเทศก าลังพัฒนาโดย
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

(1.2) จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้ผลิตเกี่ยวเนื่อง  

(1.3) สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับนักวิชาการ
หรือผู้ช านาญการ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการให้บริการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม  

(1.4) ให้องค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเกษตรกรในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การท าแปลงสาธิต โรงเรียนเกษตรกร เป็นต้น  

(1.5) สนับสนุนกิจการนาดเล็กและขนาดกลางที่ผลิตปัจจัยการผลิตหรือ
ให้บริการทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(2) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ 

(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข่าวสารทางการตลาด 
โดยเฉพาะราคาสินค้า ผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกษตรกรมีข้อมูลในการเจรจาขายสินค้า 

(2.2) สนับสนุนให้สร้างสถานีติดตามอุตุนิยมวิทยาระยะไกล เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการพยากรณ์อากาศในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการ
                                           
9 PES เป็นวิธีการหรือกลุ่มของวิธีการต่างๆ ที่วางอยู่บนหลักการ “ผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย” ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ผู้ที่ได้รับบริการจาก
ระบบนิเวศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ท าหน้าที่อนุรักษ์ ซ่ึงโดยทั่วไปได้แก่ชุมชน กลไก PES จึงเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนชุมชนหรือเกษตรกรในชนบทให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเชื่อมโยงกับนักลงทุนจากภายนอก นอกจากนั้น 
PES ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะเกิดผลระยะยาวต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ และน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตด้านต่างๆ 
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เพาะปลูก และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการให้บริการทาง
การเงินข้ึนอีกด้วย อาทิ การประกันภัยแบบดัชนีสภาพอากาศ (Weather Index Crop Insurance) ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร  

(3) การบริโภคอย่างยั่งยืน  

ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยปรับแนวโน้มการ
บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้มากขึ้น โดยภาครัฐจะต้องลงทุนในภาคการศึกษาและการตลาด เพ่ือให้ความรู้
ด้านการบริโภคท่ีถูกโภชนาการ และน าไปสู่การปรับพฤติกรรมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน 

 3.2.3 Dabrowska (2012) ได้อ้างถึงรายงานของ UNEP ว่าพ้ืนฐานส าคัญของการท าการเกษตร
แบบยั่งยืน สามารถตีความได้จากแนวทางการท า GAP เกษตรอินทรีย์ การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) 
การเกษตรเชิงนิเวศน์ และการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ โดยการเกษตรสีเขียวควรหมายรวมถึงเทคนิคการปรับตัว
ของท้องถิ่นที่ และการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ โดยค านึงผลผลิตที่ได้ต่อจ านวนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 
รวมถึงการปรับปรุงระบบนิเวศน์บริการ การลดของเสีย และประสิทธิภาพห่วงโซ่อาหาร 

เทคนิคดังกล่าวข้างต้น ควรน าไปใช้โดยค านึงถึงวิธีการทางธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืชและ
วัชพืช และแหล่งที่มาของปุ๋ยและเมล็ดพันธุส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ โดยรายงานของ UNEP ได้น าเสนอ
หลักการส าคัญของการเกษตรสีเขียว ได้แก่ 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจะท าให้ได้ปัจจัยการผลิต
ที่มีคุณภาพ 2) การหมุนเวียนปลูกพืชที่หลากหลาย 3) บูรณาการการท าปศุสัตว์กับการปลูกพืชไร่ 4) การจัดการ
ศัตรูพืชและวัชพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 5) การลดของเสียโดยการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการอ านวยความสะดวกในการแปรรูปผลผลิต 

ตลอดจนรายงานดังกล่าวได้เสนอว่าควรมีการลงทุนด้านการศึกษาวิจัย เครื่องจักรกล
การเกษตร การรักษาและการจัดการดินให้ อุดมสมบูรณ์ การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่ งยืน            
ความหลากหลายของพืชไร่และสัตว์ การจัดการสุขภาพพืชและสัตว์ เครื่องจักร และการปรับปรุงที่ เก็บรักษา
สินค้า และเสนอให้มีการปรับนโยบายเพื่อการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยนโยบายในระดับโลก ควรปรับปรุง
ระบบการค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าที่  
ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว เปิดการค้าสินค้าเกษตรให้เสรีมากขึ้น ส าหรับนโยบายในระดับประเทศ     
ควรมุ่งผลักดันให้เกษตรกรท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่
เกษตรกรรายย่อย และเปิดโอกาสให้เกษตรรายย่อยที่เป็นผู้หญิงเข้าถึงโครงการต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
โครงการระบบการเงินในระดับจุลภาค การเข้าถึงที่ดินและแหล่งทรัพยากรการผลิต 

3.3  การด าเนินการเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ 

UNEP (2555) หรือ องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ หันมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือสร้างระบบ “เศรษฐกิจสีเขียว” เป็นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจของโลกให้พัฒนา
ไปยังทิศทางสีเขียวและยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสร้างงาน การออมเงิน และปกป้อง
ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งต้องลดปัญหาความยากจนภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งลดคาร์บอนและลดการท าลาย
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีหลายประเทศที่ขานรับและน าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติ ดังนี้ 

http://www.agriculturesnetwork.org/persons/253367
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3.3.1 นโยบายผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวของสหภาพยุโรป10 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 สหภาพยุโรปประกาศนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการ
ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) โดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ Europe 2020 มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ 3 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ 
การส่งเสริมการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าภายใน
ปี ค.ศ.2050 โดยมีหลักการส าคัญ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 80 -95 ภายในปี 
ค.ศ.2050 การใช้การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การใช้พลังงานทดแทนน้ ามั นเชื้อเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร และการเพ่ิมการลงทุนด้านสาธารณูปโภค
และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ าในช่วง 40 ปีข้างหน้า 3) นโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมกับนโยบายด้านการขนส่ง และออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการขนส่ง อาทิ การจ ากัด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับรถยนต์โดยสาร รถตู้ ส่งเสริมการใช้การขนส่งรูปแบบผสมใน
การขนส่งสินค้า อาทิ ถนน-รถไฟ เรือ-รถไฟ รถไฟ-เครื่องบิน เป็นต้น 

3.3.2 นโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมในเยอรมัน 

เมื่อปีพ.ศ. 2552 รัฐบาลเยอรมันได้ผลักดันนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นผลส าเร็จ โดยได้มี
การปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมภาษีในทุกภาคส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีพลังงาน       
ทั้งพลังงานที่ใช้ท าความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งภาษีที่ใหญ่ที่สุด โดยน าเอาภาษีที่ได้ส่วนนี้
มาลดอัตราภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในจ านวนที่เท่ากัน ซึ่งเป็นวิธีการที่โยกย้ายค่าใช้จ่ายทางภาษีจากภาคส่วน
หนึ่งไปยังอีกภาคส่วนหนึ่ง จึงไม่กระทบต่อภาคธุรกิจหรือภาคครัวเรือน นอกจากนี้ การเพ่ิมภาษีสิ่งแวดล้อม  
ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการน าภาษีที่ได้เพ่ิมนั้นไปใช้ในการลดภาษี      
ที่ส่งผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากการเพ่ิมภาษี
สิ่งแวดล้อมแล้ว เยอรมนียังมีการทบทวนนโยบายอุดหนุนโครงการที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการตั้งนิคม
อุตสาหกรรม หรือการสนับสนุนให้มีการเกษตรที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้เพ่ือท าลาย
ธรรมชาติโดยตรง และสุดท้ายภาระเหล่านี้ก็จะตกไปที่ประชาชนในอนาคตต่อไป 

 

3.3.3 เกษตรอินทรีย์ในประเทศคิวบา 

  ประเทศคิวบาอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบการท าการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์ 
เนื่องจากวิกฤติอาหารที่ส่งผลกระทบต่อประเทศคิวบาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 ประกอบกับการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต และการห้ามค้าขายระหว่างประเทศที่ยาวนาน ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรใน
ประเทศ ท าให้ผู้ผลิตหันมาลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร อาทิ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี รวมถึงลดการใช้น้ ามัน 
(ปิโตรเลียม) ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่เกษตรอินทรีย์ เพ่ือประโยชน์ด้านการรักษา

                                           
10 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 30 พฤศจิกายน 2554 
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สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรมากกว่าร้อยละ 
80 ที่เคยเป็นของรัฐให้มาสู่มือของเกษตรกร และจัดตั้งวิสากิจให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และ
แม้ว่าเกษตรกรเหล่านี้จะไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง แต่ก็ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตราบเท่าที่
ยังมีการผลิตพชืส าคัญๆ ตามโควตาที่ได้รับ และเกษตรกรสามารถขายพืชอาหารที่ผลิตเกินจากโควตาได้ โดยใช้
ราคาเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบใหม่ๆ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ , ไส้เดือน, ปุ๋ยหมัก 
และมูลของสัตว์ นอกจากนี้ เกษตรกรได้น าเทคนิคแบบดั้งเดิมกลับมาใช้ใหม่ เช่น การปลูกพืชแซม และการใช้
ปุ๋ยคอก เพ่ือเพ่ิมผลผลิต อีกทั้ง มีการใช้นโยบายสาธารณะเพ่ือสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในเมือง (National 
Programme of Urban Agriculture) ในปี พ.ศ. 2537 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตเมืองผลิตสินค้าที่มี
ความหลากหลาย เน้นสุขภาพ และความสดใหม่ เปลี่ยนพ้ืนที่หลังบ้านของชาวเมืองเมืองฮาวานาให้เป็นฟาร์ม
ขนาดเล็ก และพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิดงานใหม่และได้รับค่าจ้างที่ดี 350 ,000 ราย (จากแรงงาน 5 
ล้าน) โดยฮาวานามีผลผลิตจากผักและผลไม้ปีละ 4 ล้านตัน และประชาชนในเมืองสามารถผลิตสินค้าเกษตร
เองได้ 2.2 ล้านคน 

3.3.4 พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศบาร์เบโดส 

  บาร์เบโดสเป็นประเทศเกาะขนาดใหญ่ที่พ่ึงพาการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง (Fossil Fuels) เป็น
หลัก จึงมีความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติ ปี ค.ศ. 
2006 – 2025 เพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน และมุ่งเพ่ิม
จ านวนเครื่องท าน้ าร้อนพลังแสงอาทิตย์ในครัวเรือนให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2025 ปัจจุบันเครื่องท า  
น้ าร้อนพลังแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศบาร์เบ โดส โดยมี
การติดตั้งแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของผู้อาศัยในประเทศ ในปี ค.ศ.2002 บาร์เบโดสลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 
15,000 เมตริกตัน และประหยัดเงินได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการใช้ระบบเครื่องท าน้ าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 35,000 เครื่อง นอกจากนี้ การศึกษายังมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมรูปแบบ
พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะกรรมการด้านการฝึกอบรมของบาร์เบโดสได้สร้างโอกาส
ทางอาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับคนท้องถิ่น เช่น การฝึกอบรมด้านเทคนิคส าหรับเครื่องท าน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ปัจจุบัน มี 3 บริษัทใหญ่ที่ครองตลาดการติดตั้งและการผลิตของเครื่องท าน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ และได้ขยายตลาดไปสู่ตลาดคาริเบียนในหมู่เกาะใกล้เคียงของตรินิแดดและเซนต์ลูเซีย โดยรัฐบาล
สร้างแรงจูงใจทางการเงินให้ผู้ผลิต เช่น การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือช่วยขยายการลงทุนและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเครื่องท าน้ าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปี ค.ศ.2008 บาร์เบโดสมีการติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 40,000 เครื่องหรือร้อยละ 75 ของการติดตั้งในประเทศ และจากประมาณการ
ล่าสุด บาร์เบโดสมีเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 91 ,406 เครื่อง กล่าวได้ว่า รัฐบาลบาร์เบโดส
ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการใช้เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการเติบโตของการใช้เครื่องท า
น้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดที่ค านึงถึงทรัพยากร อีกทั้ง สามารถกระตุ้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความตระหนักถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน 
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3.3.5 การจัดการของเสียในสาธารณรัฐเกาหลี 

  การจัดการของเสียและการรีไซเคิลในสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปริมาณ      
ของเสียแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการน าของเสียเหล่านี้กลับมาใช้เป็นพลังงานอีกด้วย ในช่วงปีที่ผ่านมา 
อัตราการรีไซเคิลได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
หมุนเวียนได้เป็นจ านวนมาก (Resource Recirculation Society) นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลเกาหลี
ประกาศใช้ระบบ “ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิต” (Extended Producer Responsibility: EPR) โดย
ให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้ามีการรีไซเคิลสินค้าของตนจ านวนหนึ่ง คาดว่าภายใน 5 ปีนับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ EPR  
จะมีการรีไซเคิลของเสียประมาณ 6,067,000 ตัน สร้างผลตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ในปี ค.ศ. 2008 จะมีผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลจ านวน 69 ,213 ตัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 69 
ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ในช่วงปี 2003-2006 ระบบ EPR ยังสามารถสร้างงานขึ้นใหม่ได้ถึง 3,200 งาน
กล่าวได้ว่า โครงการ EPR ท าให้เกิดผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยมีการรีไซเคิลสินค้าแทนการขุดกลบ
ขยะหรือเผาขยะ ท าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 41,000 ตัน นอกจากนี้ 
ยังป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขุดกลบหรือเผาขยะพลาสติกได้ประมาณ 23,532 ตัน แม้ว่าปริมาณ
ของเสียในประเทศจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 แต่ร้อยละของปริมาณขยะที่น ากลับมารีไซเคิลก็
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1995 มีการขุดกลบขยะของเสียร้อยละ 72.3 และมีการน า
กลับมาใช้ใหม่ร้อยละ 23.7 ขณะที่ในปี ค.ศ. 2007 มีการรีไซเคิลขยะร้อยละ 57.8 และขุดกลบร้อยละ 23.6 
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2007 มีการรีไซเคิลของเสียมากถึงร้อยละ 81.1  

3.3.6 การบริหารจัดการการปลูกป่าในแทนซาเนีย 

  ป่าดงดิบ ป่าไม้ และทุ่งหญ้ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของเมือง Makete ในประเทศ
แทนซาเนีย และยังช่วยปกป้องแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตรและการผลิตปศุสัตว์
แนวทางการด าเนินงานของเมือง Makete คือการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยปลูกป่า ซึ่งนอกจากจะเพ่ิม
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ท้องถิ่นและคนในเมืองอีกด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แทนซาเนียและชุมชนท้องถิ่น ได้ใช้วิธีการประเมินและติดตามผล
ของการบริหารจัดการป่าไม้และการตลาดของไม้สัก โดยกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จะได้รับความช่วยเหลือในการ
พัฒนาแผนการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติส าหรับการใช้ประโยชน์จากไม้ มีการตั้งอัตราและราคาส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ และก าหนดผลก าไรที่ควรได้รับ ซึ่ งจะช่วยพัฒนาการอนุรักษ์ป่าไม้  ในแง่ของพ้ืนที่และ           
ความหนาแน่นของการปลูกป่า และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการดินและน้ า นอกจากนี้ ยังให้ความรู้แก่
สตรีและเด็กผู้หญิงด้อยโอกาสที่ท างานในการจัดการป่าไม้และการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ ในการคัดเลือก   
สายพันธุ์ จัดเตรียมที่ดิน พ้ืนที่ปลูก และระยะห่างที่เหมาะสม การจัดการป่าไม้ และช่องทางตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม ้ซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ผลิตมีรายได้เพ่ิมข้ึนแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นของเมือง Makete สามารถ
เก็บรายได้จากการขายไม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64 ซึ่งการสร้างแหล่งรายได้ใหม่นี้ กระตุ้นให้มีการจัดตั้งเงินฝากออม
ทรัพย์ของชุมชน และการให้สินเชื่อทางการเงินแก่ผู้มีรายได้ต่ า โดยใช้ป่าที่ปลูกขึ้นของพวกเขาเป็นหลักประกัน 
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ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม สนับสนุนให้เกิดการออม และการด าเนินงานด้านสินเชื่อระหว่าง
สมาชิก นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนในชนบท และเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย 

 

3.3.7 พลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ความส าคัญกับการด าเนินยุทธศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยแผนชาติฉบับที่ 11 (ปี ค.ศ. 2006-2010) 
ได้มีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสีเขียว (Green Sectors) โดยเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายว่าการบริโภคพลังงานต่อ GDP ปี ค.ศ. 2010 จะต้องลดลงร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับปี ค.ศ. 2005 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนมุ่งมั่นท่ีจะผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 16 ของพลังงานต้น
ก าเนิด (Primary Energy)11 ภายในปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ กฎหมายพลังงานหมุนเวียนของจีน ถือเป็นกรอบหลัก
ในการพัฒนาสาขาพลังงาน โดยมีการออกกฎหมายจูงใจทางการเงินหลายอย่าง เช่น กองทุนแห่งชาติเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ า และให้สิทธิพิเศษทางภาษีส าหรับโครงการ
พลังงานหมุนเวียน และเรียกร้องให้ผู้ประกอบการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งการลงทุนและการ
สิ่งจูงใจเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดเติบโตของการพัฒนาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ศักยภาพ
ในการผลิตพลังลมของจีนในปี ค.ศ.2005-2009 เติบโตมากกว่าร้อยละ 100 ต่อปี โดยปี ค.ศ.2009 จีน
กลายเป็นผู้น าของโลกในการติดตั้งพลังลมขนาดความจุ 13.8 GW และมีก าลังการผลิตในการติดตั้งเป็นอันดับ
สองจากสหรัฐฯ และปัจจุบันจีนเป็นผู้ผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยปี 2552 จีน
สามารถผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ร้อยละ 45 ของโลก โดยสามารถติดตั้งพลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ 160 MW และเชื่อมกับสายส่งไฟฟ้า และยังมีโครงการน าร่องขนาดใหญ่ส าหรับติดตั้งพลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์ 12GW ซึ่งอาจท าให้จีนกลายเป็นตลาดหลักในเอเชียและทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ จีนยังมีนโยบายส่งเสริมพลังงานชีวมวล (Biomass) ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การให้เงินอุดหนุนแก่
ผู้ผลิต การส่งเสริมการค้นคว้าและพัฒนา และการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล 

เห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาสาขาพลังงานมากท่ีสุด ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาอีก
หลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยังให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก สาเหตุส าคัญมาจากระดับ
รายได้ที่น้อยกว่า ประเทศก าลังพัฒนาจึงให้ความส าคัญกับการเร่งพัฒนาประเทศ เร่งสร้างรายได้ เพ่ือให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้มีงบประมาณเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาก ทั้งนี้ ประเทศก าลังพัฒนาหลาย
ประเทศมีความเห็นว่า หากจะสร้างความเป็นธรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ประเทศพัฒนาแล้วควรช่วย
สนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือชดเชยการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมในระดับสูงในอดีตของประเทศพัฒนาแล้ว 

3.4 การด าเนินการภายในประเทศที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว 

จากการรวบรวมค านิยามและแนวทางการด าเนินการไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคการเกษตร 
พบว่า การด าเนินงานของประเทศไทยมีผ่านมา อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น และ     
การด าเนินการในอนาคต มีแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นสร้างสมดุล

                                           
11 พลังงานต้นก าเนิด คือ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ได้แก่ น้ าแสงแดด/อาทิตย์ ลม 
เช้ือเพลิงธรรมชาติ เช่น ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ไอน้ าใต้ดิน พลังงานใต้พิภพ แร่ยูเรเนียม แร่นิวเคลียร์ 
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ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง ในเอกสารผลลัพธ์การประชุม      
“The Future We Want” ก็ได้ระบุไว้ว่า แนวนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
การขจัดความยากจน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก าหนดนโยบาย แต่ก็ยังไม่ควรก าหนดเป็นเรื่องตายตัว โดย
แต่ละประเทศสามารถเลือกใช้วิธีการ วิสัยทัศน์ รูปแบบ และเครื่องมือที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม และ
ความส าคัญก่อนหลังของประเทศตน เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสามมิติ โดยการด าเนินการภายในประเทศ
ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว สรุปไดด้ังนี้ 

3.4.1 การด าเนินการภายในประเทศ 

1) เศรษฐกิจพอเพียง  

 เป็นหลักการและเครื่องมือพ้ืนฐานในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและในอนาคต มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน สมดุล เท่าเทียม มั่นคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังสามารถสร้าง             
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับเป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งนี้ ได้มีการบรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 และฉบับที่ 
10 พ.ศ. 2550-2554 (วิรัช, 2551) รวมถึงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปดังนี้ 

(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ให้ความส าคัญกับแนวทาง 
หลักการ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเริ่มฟังความคิดเห็นจากภาคีพัฒนา  
ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางเพ่ือไปสู่เป้าหมายของความแข็งแกร่ง รวมทั้งเน้นการกระจายรายได้  

 ส าหรับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [สศก.], 2539) 
ได้แก่ 

(1.1) ด้านความสามารถในการแข่งขัน โดยการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่
เหมาะสม การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ การจูงใจภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร (โดยการฝึกอบรม ส่งเสริมระบบการผลิตแบบมีสัญญาข้อตกลง และลดความเสี่ยงโดย   
รัฐร่วมรับความเสี่ยงด้วย) การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร การขยายการประกันภัยสินค้าเกษตร และ    
การก าหนดมาตรฐานและปรับปรุงสินค้าเกษตร 

(1.2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยออก
พระราชบัญญัติป่าชุมชน การพัฒนาโครงสร้างการจัดการลุ่มน้ า การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรประมง 
การก าหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร 

(1.3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเกษตรกร โดยการแก้ไขปัญหา
แรงงานขาดแคลนและการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร (ใช้มาตรการทางกฎหมายและก าหนดมาตรการจูงใจ
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การลงทุนผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานในอนาคต จัดตั้งตลาดแรงงานเกษตร) การสร้าง
เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร  

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เริ่มน าการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน เริ่มกล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
ทางการค้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ ความอ่อนแอของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย การยึดถือ
การไปสู่จุดสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง พร้อมกับเน้นความรู้ และจริยธรรมด้วย  

 ส าหรับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก (สศก., 2544) ได้แก่ 

(2.1) การสร้างความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ (เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชด าริ ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ที่ดิน ป่าไม้ ป่าชายเลน แหล่งประมง และการพัฒนาฝนหลวง) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาการผลิตในรูปเกษตรยั่งยืน (ได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 
วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่) การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและ
เงินทุนผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรม และดูงาน รวมถึงสนับสนุนการแปรรูปอย่างง่ายใน
ระดับครัวเรือน) และสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน (โดยส่งเสริมการร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างองค์กร
เพ่ือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นแหล่งข้อมูลทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และ
การรับรองคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาตลาดแนวใหม่) 

(2.2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
แผนใหม่ (ด้านการแปรรูป การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ คุณลักษณะ/รูปลักษณ์สินค้า  ด้านพลังงานจากวัตถุดิบ
การเกษตร ด้านอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และส่งเสริมนักวิจัยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงวิจัยต่อยอดจากเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต (โดยการกระจายพันธุ์ดี ก าหนดเขตเศรษฐกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (สนับสนุนการลงทุนของเอกชนและองค์กร
เกษตร ปรับปรุงระบบการขนส่ง ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค) การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ (โดยก าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี GAP GMP HACCP สนับสนุน
สถาบันการศึกษา ศึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาด) และเพ่ิมศักยภาพการจัดการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
(โดยกาสร้างเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้า)  

(2.3) การพัฒนาคนและองค์กรเกษตรกร โดยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เสริมสร้างหลักประกันด้านสังคม
ให้แก่เกษตรกรและแรงงานภาคเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เพ่ิมโอกาสและความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพการออมในชนบท เพ่ิมทักษะและความสามารถของบุคลากรรัฐใน
ภาคเกษตร ลดความเสี่ยงและจัดระบบประกันภัยสินค้าเกษตร  
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(2.4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรักษาสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ให้เสื่อมโทรมไปกว่าในปัจจุบันและฟ้ืนฟูทรัพยากรโรรมชาติที่เสื่อมโทรม แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ
กระบวนการความคิดควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้ ทรัพยากรน้ า ลุ่มน้ า และประมงน้ าจืด ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับปรุงการจัดการที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร (โดยก าหนด
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม กระจายโอกาสให้กับเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตรให้เช่าหรือเช่าซื้อ
ท าการเกษตรในที่ดินของเอกชนที่ประสงค์จะให้รัฐจัดระบบที่ดิน) 

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงยึดถือการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เน้นความส าคัญด้านสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในกรอบ
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่
สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “สังคมสีเขียว” 

 

 

 ส าหรับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกครัวเรือน การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   
มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (สศก., 2550) โดยขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ดังนี้ 

(3.1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  เน้นการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรโดยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูปและ
การตลาดโดยใช้ขบวนการวิสาหกิจชุมชนในรูปวิสาหกิจชุมชน  หรือสหกรณ์ และสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด าเนินการด้านการตลาด จัดสรรที่ดินท ากิน การกระจายสิทธิและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เร่งรัดการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงสุขภาพเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร 

(3.2) การพัฒนาสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือแปรรูป และเป็นวัตถุดิบสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ สนับสนุนสินค้าที่มีโอกาส จากฐานการผลิตบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เน้นการลดต้นทุน ด้วยการสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปุ๋ย ฯ อย่างเหมาะสม และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร
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ในระดับชุมชน เช่น โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการวิจัย
พัฒนา ประยุกต์ใช้นวัตกรรมพ้ืนบ้านผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับปรุงคุณภาพสินค้า (Niche Products) 
และขยายก าลังการผลิต เน้นการจัดท ามาตรฐานสินค้า สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร สร้างตราสินค้า (Brand) 
ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้า พัฒนาด้านการตลาด บริการ ระบบ Logistics และเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้การผลิตภายในประเทศตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยด าเนินการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ เน้นการเจรจา การลดอุปสรรคทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษ ี(NTB) และการอ านวยความสะดวกทางการค้า ให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ การมีส่วน
ร่วมในเวทีโลก รวมทั้งผลักดันความคิดริเริ่มของภูมิปัญญาไทยในภูมิภาค เน้นการด าเนินการในประเภทสินค้า
เกษตรที่สร้างรายได้จากการส่งออก สินค้าเกษตรที่มีโอกาสในการแข่งขันทางการค้า และสินค้าเกษตรที่ต้อง
ปรับโครงสร้างการผลิต เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้ 

(3.3) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลของ
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ โดยให้มีการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ได้อย่าง
ยั่งยืน และไม่กระทบสิ่งแวดล้อม กระจายอ านาจและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่าง
เป็นธรรม โดยจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่แหล่งน้ า และทรัพยากรประมงด้วยการเพ่ิมความสมบูรณ์
ทรัพยากรชายฝั่ง ควบคุมการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
โลกร้อน ยุติการท าลายหน้าดิน ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร ป้องกันการชะล้างของดิน บริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการผลิต และป้องกันอุทกภัย รักษาคุณภาพน้ า รวมทั้งสร้างจิตส านึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรการเกษตร เพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน 

(3.4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการท างานขององค์กรภาครัฐให้ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรภาครัฐ เน้นการ
บริหารความเสี่ยง โดยค านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักเพ่ือให้องค์กรของรัฐเป็นที่ยอมรับด้าน
ความสามารถของบุคลากร ปรับบทบาทหน่วยงานให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน เพ่ือด าเนินภารกิจที่สนับสนุน
เชื่อมโยง เกื้อกูล สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเหมาะสม กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่ภูมิภาค 
ท้องถิ่น และชุมชน โดยการสนับสนุนระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการที่ยึดพ้ืนที่ด าเนินภารกิจ การมี
ส่วนร่วมในระดับภูมิภาค และการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

2) เศรษฐกิจสีเขียว  

แม้จะยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและนิยามเศรษฐกิจสีเขียวที่ตกลงยอมรับร่วมกัน
ชัดเจน แต่ประเทศไทยก็ได้บรรจุแนวคิดดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
ในประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตไทย และความตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันน าไปสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียว ที่มีแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า โดยมุ่งเน้นสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว” เช่น 
(1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (2) การปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่การผลิตแบบ Green/Low Carbon และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (3) ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของ
การท าเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4) สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (5) ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) สร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (7) การปรับโครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การผลิตที่
ยั่งยืน (8) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานและขนส่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาด และ (9) การพัฒนาตลาด
คาร์บอนเครดิตและการใช้ประโยชน์จาก CDM  

3.4.2 การด าเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1) กระทรวงการคลัง  

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการจัดท าร่าง พ.ร.บ. มาตรการการ
คลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ.... เพ่ือก าหนดมาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม และมาตรการอ่ืนๆ ที่ใช้ในการผลักดันให้
ผู้ประกอบการที่ก่อมลพิษ ด าเนินมาตรการป้องกันและ  ลดมลพิษจากกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 
บ าบัดและก าจัดของเสีย รวมถึงการแก้ไขความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลด
การก่อมลพิษ โดยจัดประเภทของมาตรการภาษี ค่าธรรมเนียม และมาตรการอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) ภาษีสิ่งแวดล้อม: ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งปล่อยพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ยื่นค าขอจดทะเบียนและเสียภาษีการปล่อยมลพิษ โดยจะมีก าหนดอัตราและจ านวนภาษีการ
ปล่อยมลพิษตามปริมาณ ความเป็นพิษ/อันตรายของมลพิษ สภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลด
การปล่อยมลพิษและของเสีย 

(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ: ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม หรือการบริการ
สาธารณะอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีอ านาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบริการดังกล่าว 

(3) ภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ : ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่เสียภาษีผลิตภัณฑ์ เพ่ือควบคุมและส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลต่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือ
จัดระบบรวบรวมหรือรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณของเสียและการจัดการของเสียที่เกิด
จากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
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(4) การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม: ผู้ประกอบกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย์ (ได้แก่ แร่ การบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย การก าจัดมูลฝอย และการขุดดินและถมดิน กิจการอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม) ต้องมีหน้าที่วางพันธบัตร หรือเงินประกันความเสี่ยง หรือสัญญาค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน เพ่ือประกันตนว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย หรือทรัพย์สินที่เป็นของรัฐหรือบุคคลอ่ืน 

(5) การซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ: ให้หน่วยงาน
รับผิดชอบใช้ระบบการซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษได้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจ ากัดปริมาณพิษโดยรวม และ 

(6) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม: ให้เงินอุดหนุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการผลิตพลังงานทดแทน มาตรการประหยัดพลังงาน และการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเพ่ือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การลดภาษีการปล่อยมลพิษให้แก่บุคคลที่บ าบัดมลพิษจนได้
มาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรในการท า
เกษตรกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

2) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริม
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เพ่ือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการด าเนินธุ รกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว”12 ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย โดยมีเป้าหมายดึงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs เข้า
ร่วมโครงการ 70,000 ราย ภายใน 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ จะใช้เครื่องหมายสีเขียว GI Mark (Green Industry Mark) 
เป็นสัญลักษณ์รับรองระดับการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน  

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการด าเนินกิจกรรมที่จะลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้  

                                           

12 อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่ งเน้นใน
เร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือ
ร่วมใจด าเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร และ 

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอด
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
แผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่  

(1) การปรับฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: มุ่งเน้นการก าหนด
และส่งเสริมนโยบายที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การต่อ
ยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึงการเตรียมพร้อมต่อ
มาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุน  

(2) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน: ให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคี และการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า  

(3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างธรรมาภิบาล : มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึง
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน การเยียวยาปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
ฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ชัดเจน โปร่งใส 
และสาธารณะชนสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์  

(4) การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ : มุ่งเน้นการป้องกัน
และลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด และการกระจายอ านาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ 

(5) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ: มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและ
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ปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(6) การพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานให้ประชาชนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานของความรู้ที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2555-2564) มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ภายใต้แนวปฏิบัติของ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 :   
การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. (วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม) โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และ
นวัตกรรมให้พร้อมกับการปรับโครงสร้างในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวไว้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสาขา
เกษตรกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจบริการ ส าหรับกลุ่มสาขาเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว      
มันส าปะหลัง อ้อย กุ้ง ไก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อาหารแปรรูป 
ยา และสมุนไพร ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์หลักไว้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

(1) วทน. เพ่ือการยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพราย
สาขา: โดยพัฒนา วทน. ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ
และผลิตภาพทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต เช่น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุน     
ลดของเสีย การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น 

(2) วทน. เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา : มาตรการ
พัฒนา วทน. เพ่ือการปรับตัวรองรับเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างของนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันของ           
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการในตลาดที่เน้นเทคโนโลยีและคุณภาพ และ          
ขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การใช้พลังงานทางเลือกจากพืช เป็นต้น 

(3) การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทาง
การค้า: โดยการส่งเสริมการใช้ วทน. ในการวางแผนและการตัดสินใจในการผลิต และสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น การส่งเสริมการผลิตและใช้งานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 บทที่ 4 ผลการศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคการเกษตร 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคเกษตรของไทย อาศัยข้อมูลกรอบแนวคิดในบทที่ 2 และ
แนวทางการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบทที่ 3 มาเป็น พ้ืนฐานในการศึกษา โดยแบ่งผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือสรุปนิยามและสาขาเศรษฐกิจสีเขียว แนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวใน
บริบทของภาคเกษตร และผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว 
ส่วนที่สอง คือการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

4.1 สรุปนิยามและสาขาเศรษฐกิจสีเขียว  

 จากการทบทวนนิยามเศรษฐกิจสีเขียว สามารถสรุปเป็นประเด็นตามการบูรณาการสามเสาหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การเติบโตด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานสีเขียว การสร้างโอกาส 
การจ้างงาน และน าไปสู่การเติบโตของรายได้  

2) ด้านสังคม ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมเป็นธรรมทางสังคม และ 
การมีส่วนร่วมของทุกระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน เกิดการบริโภคที่สมดุลกับทรัพยากร 
ที่มีอยู่ สังคมเกิดการแบ่งปันน ามาซึ่งความสุขในสังคม ทุกคนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน มีการ
สร้างโครงข่ายคุ้มครองทางสังคม  

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การลดความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม การลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ (การลดการปลดปล่อยคาร์บอนและของเสีย)      
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญของแหล่งทรัพยากรทดแทน น าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือก และการผลิตอย่างยั่งยืนที่ค านึงถึงระหว่างความต้องการของมนุษย์และทรัพยากร
ที่มีอยู่ และตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับสาขาที่จะท าให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว พบว่าโดยส่วนใหญ่ยังคงค านึงการพัฒนาในสาขาที่ม ี   
การผลิตโดยใช้ทุนที่สร้างขึ้น ทั้งด้านพลังงาน ขยะมูลฝอย อาคารสิ่งก่อสร้าง และเมือง มากกว่าสาขาที่มีการ
ผลิตโดยใช้ทุนธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม UNEP เห็นว่าควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานใน 11 สาขา
การผลิตนี้ เพ่ือการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างการสร้างรายได้ การจ้างงาน การยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน การแก้ไขปัญหาความยากจน การลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และการรักษาระบบนิเวศอย่าง
สมดุล ดังนั้น การวางแผนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีการวางแผนพัฒนาในทุกด้านอย่างสมดุล       
ตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละประเทศเป็นส าคัญ โดยสรุปสาขาที่จะท าให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว โดยใช้สาขา
การผลิตของ UNEP เป็นหลักในการจัดกลุ่ม ตามตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  สาขาที่จะท าให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว 

 

UNEP FAO The Green 
Economy Group 

Karl Burkart CCI 

สาขาท่ีมีการผลติโดยใช้ทุนธรรมชาติ 

1) สาขาการเกษตร       
2) สาขาประมง      
3) สาขาป่าไม ้     
4) สาขาน้ า     

สาขาท่ีมีการผลติโดยใช้ทุนที่สร้างขึ้น 
1) สาขาการขนส่ง      
2) สาขาพลังงาน      
3) สาขาอุตสาหกรรม      
4) สาขาขยะมูลฝอย      
5) สาขาอาคารสิ่งก่อสร้าง      
6) สาขาการท่องเที่ยว       
7) สาขาเมือง     

อื่นๆ งานสีเขียว การให้บริการ
เกี่ยวกับการปรับตัว
จากสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

  

ที่มา: จากการรวบรวมเอกสาร 
หมายเหตุ: สัญลักษณ์  หมายถึง การด าเนินงานในสาขาที่จะท าให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว 
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4.2  แนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียว ในบริบทของภาคการเกษตร  

เศรษฐกิจสีเขียว มีเป้าหมายเพ่ือการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคง และระบบนิเวศมีความสมดุล น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่กระทบต่อ
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยกลไกตลาดตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ให้ความส าคัญต่อ
การค้าการลงทุนและการบริการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการด าเนินการเศรษฐกิจสีเขียว เป็นแนวทาง
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายกว้างๆ เน้นการใช้นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจ
สีเขียว ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการผลักดันมาตรการ/กฎระเบียบ/กฎหมาย เพ่ือจูงใจ/ห้าม      
การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการด าเนินเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้น
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการผลิต การค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมกันรักษา ปกป้อง 
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ส าหรับการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคเกษตร UNEP ได้กล่าวถึงพ้ืนฐาน
ส าคัญของการท าการเกษตรแบบยั่งยืน และการเกษตรสีเขียว ที่รวมถึงการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
การปรับปรุงระบบนิเวศน์บริการ การลดของเสีย และเพ่ิมประสิทธิภาพห่วงโซ่อาหาร และเทคนิคการปรับตัว
ของท้องถิ่น  

โดยสรุป การด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคเกษตร ควรค านึงถึงการบูรณาการสามเสาหลัก
เช่นกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องให้ความส าคัญกับ (1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (2) การใช้/
อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (3) การสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
และโภชนาการ  ซ่ึงการด าเนินการของไทยที่ผ่านมา พบว่ามีหลายเรื่องที่มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว 
โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่อาศัยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและ
แนวทางปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่นาและสิ่งแวดล้อม ลดการ
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

4.3 ผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว 

 ในปี 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการ/แผนงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับนิยาม 
องค์ประกอบ และแนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน  อาทิ การประยุกต์แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในระบบของการท าเกษตรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการนั้น ดังนี้ 

4.3.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture) ที่มีการพัฒนาทั้งการผลิตในไร่นา การใช้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทั่วไปผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
จ านวน 13,541 ราย  
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4.3.2 เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเนื่องจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติและพ้ืนที่
การเกษตรเสื่อมโทรมที่เกิดจากการใช้สารเคมีให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมอีกด้วย โดยในปี 2554 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้เกษตรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร โดยจัดตั้งกลุ่ม 9,001 กลุ่ม และอบรม สาธิตวิธีการผลิต และการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรจ านวน 451,120 ราย รวมทั้งส่งเสริม สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ สารชีวภาพ ให้กับครูและนักเรียนจ านวน 300 โรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิต (Q) และสนับสนุนโครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์ พัฒนาฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าอินทรีย์ และมาตรฐานฟาร์มสัตว์
น้ าอินทรีย์ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 -2559 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (2) ด้านการ
พัฒนาการผลิต (3) ด้านการสร้างความเข้มแข็งการตลาดและมาตรฐาน และ (4) ด้านการบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย รวมถึงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละด้าน อาทิ การสนับสนุนและ   
ต่อยอดงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเช้าถึงได้ง่าย การสร้าง
ความเข้มแข็งและสนับสนุนเครือข่ายการผลิตเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนการพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมให้มีจุดกระจายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และการจัดตั้งองค์กรกลาง
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้โดยใช้สื่อต่างๆ เป็นต้น 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติต่อไป   

4.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน ด าเนินโครงการผลิตปาล์มน้ ามัน
เพ่ือรองรับการผลิตไบโอดีเซล โดยพัฒนาศูนย์ต้นแบบการบริหารวัตถุดิบ (ปาล์มน้ ามัน) เพ่ือผลิตพลังงาน
ทดแทนครบวงจรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลิตและกระจายต้นกล้าปาล์มน้ ามันให้กับเกษตรกรใน
จังหวัดเลยและหนองคายไปผลิต เพ่ือรองรับโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล รวม 64 ,799 ตัน คิดเป็นพ้ืนที่
ปลูกปาล์มจ านวน 3,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังทดสอบการปลูกปาล์มน้ ามันในแหล่งปูลกปาล์มใหม่ใน 16 จังหวัด 
อาทิ เชียงราย เลย ชัยนาท เป็นต้น 

4.3.4 ก าหนดมาตรฐานพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  จัดท า
มาตรฐานสินค้าเกษตร โดยออกประกาศมาตรฐานสินค้า 72 เรื่อง มาตรฐานระบบการผลิต 76 เรื่อง เช่น   
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การปฏิบัติที่ดี (GMP) และเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานข้อก าหนดทั่วไป 
32 เรื่อง เช่น มาตรฐานสารพิษตกค้าง และการชันสูตรโรคไข้หวัดนก เป็นต้น อีกทั้ง ยังร่วมก าหนดมาตรฐาน
กับองค์กรต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานด้านผักและผลไม้ มาตรฐานด้านสัตว์น้ า และมาตรฐานด้านปศุสัตว์  
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งด้านพืช ด้านประมง และ 
ด้านปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมระบบการรับรองเพ่ือช่วยเหลือเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยจัดท า
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ต้นแบบการรับรอง GAP เช่น ข้าว ผัก พริก มะม่วง ส้มโอ มังคุด พืชอินทรีย์ และพัฒนาระบบ GMP โรงสีข้าว 
เช่น โรงสีพระราชทาน โรงสีกลุ่มเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและได้มาตรฐาน โดยด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม 32 ,864 ฟาร์ม และตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จ านวน 21,442 ฟาร์ม 

4.3.5 จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย (คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ, 2553) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้อาหารที่ผลิตได้ในทุกระดับนับตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และในระดับ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์มีความพอเพียง มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี  สร้าง
กระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการน าไป
เผยแพร่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาหารให้
มีประสิทธิภาพทั้งด้านโครงสร้างกฎหมายสารสนเทศ และอ่ืน ๆ และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทย เป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
บริหารจัดการ 

4.3.6 จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11     
(พ.ศ.2555-2559) โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดที่ให้ความส าคัญของภาคเกษตรด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเด็น
เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) ไว้ด้วย ทั้งนี้ ได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (สศก., 2555) (แผนภาพที่ 1) ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  

(1) สร้างความม่ันคงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยบริหาร
จัดการศัตรูพืชและเขตเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหาร ด้วยการให้ความรู้ตามหลักวิชาการ ทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และอนินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด การใช้สารเคมี ชีววิธี
ที่ถูกต้อง 

(2) สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดย (1) ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ปราชญ์ และเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(3) เพ่ิมความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง ได้แก่ การจัดตั้งตู้
ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) พร้อมทั้งระบบสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในแบบ Web Camera ในการเผยแพร่และ
บริการข้อมูลข่าวสาร นโยบายมาตรการด้านการเกษตร รวมทั้งจัดให้มีรายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว สามารถ
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น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และช่วยเพ่ิมโอกาสในการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
รวดเร็ว 

(3) สร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ โดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปรับตัว และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้กับเกษตรกรในชุมชน ให้สามารถเลือกแนวทางการผลิตที่เหมาะสม กระบวนการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ซึ่งจะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดข้อกีดกันทางการค้าของ
ต่างประเทศในมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งมาตาการด้านการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

(4) สร้างความม่ันคง ปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกร โดย (1) ส่งเสริม
ให้เกษตรกรท าการเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือให้เกิดสมดุลของเกษตรกรรม โดยจัดให้มีกลไกให้ความรู้และ
ขับเคลื่อนทังระดับชุมชนและระดับประเทศ ได้แก่ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร 
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
ด้านเศรษฐกิจ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านอาหาร
ศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมการ
บริโภคท่ีเหมาะสมต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ตระหนัก
และมีจิตส านึกร่วมกันผลิตอาหารให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจ
และเลือกซ้ือสินค้าท่ีสะอาด ถูกหลักอนามัย ส่วนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย (3) สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปท าสวนผักคนเมือง      
(City Farm) ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพ่ือช่วยให้คนเมืองสามารถ
พ่ึงพาตนเองด้านอาหารได้มากขึ้น และ (4) ส่งเสริมให้มีการน าของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือในชุมชน เช่น     
มูลสัตว์ ขยะ ฟาง แกลบ เศษไม้ มาใช้เป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ลดมลภาวะ หากเหลือใช้สามารถขายพลังงานความร้อนและไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และ
ความม่ันคงอาหาร 

(1) การพัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ด้วยการ (1) เสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน 
กฎระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing: Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ให้สามารถท า
ประมงอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน (2) ส่งเสริมการท า  
ปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน และ (3) ก าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจรับรอง
คุณภาพสินค้า สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่
ก าหนด อาทิ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP: Good Agricultural Practices) และการใช้หลักเกณฑ์
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วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP: Good Manufacturing Practices) รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบรับรอง เพ่ือขยายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

(2) ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) ด้วยการ       
(1) ก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาด การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจการเกษตร  
สีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(GAP) ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการเผาตอซัง ผลักดันให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรน าวัสดุ
เหลือใช้ในฟาร์มและโรงงาน กลับมาผลิตพลังงานทดแทนใช้ในฟาร์มและโรงงาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ
รักษาสิ่งแวดล้อม หากเหลือใช้สามารถน าไปขายโรงงานผลิตไฟฟ้า เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ รวมถึง (2) ศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ (3) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 
ข้อมูลตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต และการรวมตัวกันในระดับภูมิภาค ในการเตรียมมาตรการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต 

(3) สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ ด้วยการศึกษา
ข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบ  
การผลิตให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า และลดอุปสรรคหรือข้อกีดกันทางการค้า ทั้งมาตรการ
ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี ได้แก่ มาตรการด้านแรงงาน มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบทางการค้าโลก เป็นต้น 

(4) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร ด้วยการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
ความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบความต้องการของตลาดที่มีต่อสินค้าเกษตร เช่น ด้านการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และย่ังยืน 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย (1) ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดิน ด้วยการเร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุง
คุณภาพดินที่เสื่อมโทรม โดยใช้ทั้งวิธีกลและวิธีธรรมชาติ จากการใช้ระบบพืชในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น พ้ืนที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินขาดอินทรีย์ เป็นต้น (2) สร้างการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรและชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม รวมถึงแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา
และชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด (3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพ่ือรองรับการผลิตอย่างยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเตรียมพร้อมรองรับความตกลงระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการออกกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้า ทั้งการตรวจรับรองทางวิทยาศาสตร์ และการให้ความรู้แก่ผู้    
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
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(IUU Fishing) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรม ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท าปะการังเทียม เพ่ือเพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ า  

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม โดย 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเผยแพร่องค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด (3) เร่งรัดและผลักดัน
การก ากับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างจริงจัง และ (4) พัฒนาและยกระดับระบบการ
ก ากับดูแลเรื่องการขายสารเคมีการเกษตร ให้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพรัดกุม 

(3) สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร โดย (1) สร้างแรงจูงให้กับเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่นผู้มีบทบาทในการปกป้องดูแลทรัพยากร
ทางการเกษตร โดยให้ได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนที่ไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น การลดหย่อนภาษีหรือค่าธรรมเนียมการถือครองที่ดิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น และ          
(2) สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการเกษตร เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจาก
การแย่งสิทธิการใช้ทรัพยากร โดยการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรใน
ท้องถิ่นตนเองให้มากขึ้น ทั้งด้านการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์อย่า งยั่งยืนและ
สมดุล 

(4) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพร้อม เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการตามกฎ ระเบียบที่ก าลังจะเกิดขึ้น เช่น ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... 
ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีสิ่งแวดล้อม (ภาษีมลพิษ ภาษีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร
และการท าการเกษตรที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมการจัดการ
มลพิษ การวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม การก าหนดสิทธิการปล่อยมลพิษ     
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ที่จะก าหนดเพดานอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องไปด าเนินการร่างกฎหมายรอง และพิจารณาก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
ตามประเภทของธุรกิจ 
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1. พัฒนาคุณภาพชีวิ ต
เกษตรกร 

1.1 สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร: ด้วยการให้ความรู้ทั้งการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด การใช้สารเคมี ชีววิธีท่ีถูกต้อง 

 

1.2 สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร: ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

1.3 สร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ: 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปรับตัวให้เกษตรกร เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางการผลิต
ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และปลอดภัย 

 

1.4 สร้างความมั่นคง ปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกร : ส่งเสริมการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืน จัดกลไกให้ความรู้ส าหรับการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตร
อินทรีย์ และส่งเสริมให้มีการน าของเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้เป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ 

 

2. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต การจัดการ
สินค้าเกษตร และความ
มั่นคงอาหาร  

2.1 การพัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม: ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวทาง
เกษตรกรรมยั่งยืน ก าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสินค้า สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่ก าหนด อาทิ GAP, GMP 

 

2.2 ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี
สะอาด ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการเผาตอซัง ศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

2.3 สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ: ศึกษาข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ 
ของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร 

 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร : สนับสนุนการศึกษาวิจัยความต้องการของ
ผู้บริโภค เช่น ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 

3 .  พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
ก า ร เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สมดุล และ
ยั่งยืน 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน: ปรับปรุงบริหารจัดการดิน สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม: เผยแพร่ความรู้และ
เสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยน้ าชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด 

 

3.3 สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร: สร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกรในการปกป้องดูแลทรัพยากรการเกษตร  

 

3.4 พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์: ศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพร้อม เพื่อให้มีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ
ที่ก าลังจะเกิดขึ้น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

แผนภาพที่ 1  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

ด้านสังคม 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเท่าเทยีม 
ขจัดความยากจน การมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้พลังงาน

ทางเลือก การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และของเสีย การรีไซเคิล 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ รูปแบบการผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน แสวงหาและ

ถ่ายทอดวิธีการ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ 
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4.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การด าเนินการเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือให้เกิดการการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สามเสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวใน
บริบทของภาคเกษตร ควรค านึงถึง  (1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (2) การใช้/อนุรักษ์/ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (3) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ  เป็น
ส าคัญ ซ่ึงล้วนแต่เป็นภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้น และที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนสู่การ
เติบโตสีเขียวบ้างแล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน
และเกษตรอินทรีย์ การปฏิบัติทางการเษตรที่ดี (GAP) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียวไว้แล้วในแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แล้ว อย่างไรก็ตาม เพ่ือเตรียมความพร้อมและการ
เปลี่ยนแปลงแนวนโยบายให้สอดคล้องกับการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของโลก กระทรวง
เกษตรและสหกรณต์้องเร่งสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการต่างๆ เพ่ือเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว ดังนี้ 

1) สร้างการรับรู้ การตระหนักถึง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว  

2) ส่งเสริมและขยายผลการด าเนินงานของ กษ. ที่สอดคล้อง และ/หรือผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจ      
สีเขียว โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  

3) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมสีเขียวใหม่ๆ ที่เน้นการประหยัดทรัพยากรและ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีขนาดเล็กส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

4) สนับสนุนการลงทุนเพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 

5) การให้เงินอุดหนุน และสร้างแรงจูงใจ เช่น มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่เกษตรกร หรือการ
ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต อาทิ แจกพันธุ์พืชและปุ๋ย เพ่ือสนับสนุนให้ปรับระบบ/รูปแบบการท าเกษตร เช่น 
เกษตรอินทรีย์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

6) การใช้กลไกตลาดสนับสนุนให้เกิดตลาดของผลิตภัณฑ์ เช่น ตลาดสีเขียว รวมถึงการสร้างระบบ
มาตรฐาน รวมทั้งการออกมาตรการเพ่ือระบุเงื่อนไขในการจัดซื้อสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าเกษตรที่มาจาก
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สินค้าที่ติดฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อมหรือฉลากสีเขียว เพ่ือให้สินค้าเหล่านี้มีตลาดจ าหน่าย
และสามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต 

7) การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว เนื่องจาก
การด าเนินงานบางประการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องอาศัยการบูรณาการ อีกทั้งหน่วยงานที่บังคับ
ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้อจ ากัดและหลักเกณฑ์ในการใช้
ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

8) การใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือแสวงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งทุน เพ่ือให้
สามารถยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 
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9) ติดตามนโยบาย/มาตรการ/การด าเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ เนื่องจากปัจจุบัน  
มีการใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องกีดกันทางการค้าในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรปมีแนวโน้มผูกโยง
ประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวเข้ากับเรื่องการค้าและการเจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับ
คู่เจรจาต่างๆ มากขึ้น (ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการท า FTA กับสหภาพยุโรป) โดยออกมาตรการและ
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบทางการค้ากับประเทศคู่ค้า เช่น EU ETS (Emission Trading 
Scheme) เพ่ือก าหนดสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสหภาพยุโรป สร้างระบบการค้าขายคาร์บอน
เครดิต และกฎระเบียบ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) เพ่ือป้องกันการจับปลาและ  
การประมงเถื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ในบริบทของการเจรจา FTA สหภาพยุโรปยังให้ความส าคัญกับประเด็น
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างมาก เช่น การเจรจา FTA กับสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นความตกลงฉบับแรกที่ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green growth) ของสหภาพยุโรป รวมถึงการเจรจา FTA กับเกาหลีใต้  
ที่ท าให้เกาหลีใต้ต้องออกมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาสีเขียวให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรป เช่น 
การออกกฎหมาย ETS ของเกาหลีใต้เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ ETS ของสหภาพยุโรป การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
การสนับสนุนการบริโภคสีเขียว การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว เป็นต้น  ซึ่งนโยบายหรือมาตรการของ
ประเทศต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทย 
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 บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุป 

โลกมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เกิดการลงทุนโดยใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก จนละเลย
การพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สังคม น ามาสู่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ประเทศต่างๆ รวมถึงเวทีการเจรจาระหว่างประเทศ
เริ่มให้ความส าคัญต่อการพัฒนา “เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการน าไปสู่แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมดุล โดยองค์การสหประชาชาติก าหนดให้เรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการขจัดความยากจน”เป็นวาระส าคัญในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20)    
ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2555 ท าให้หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนหันกลับมาให้ความส าคัญเรื่องนี้อีกครั้ง 

ในการประชุม Rio+20 ผู้น าประเทศทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม  
ที่ใช้ชื่อว่า “The Future We Want” โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่าเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือหนึ่ง  
ในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยระบุว่า แนวนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ   
การขจัดความยากจนไม่ใช่ข้อก าหนดตายตัว แต่ละประเทศน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของ
ประเทศตนเป็นส าคัญ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งกระแสเศรษฐกิจสีเขียวที่เกิดขึ้นนับเป็นโอกาสอันดี      
ในการทบทวนทิศทางและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในบริบท
ภาคการเกษตร ว่าสอดคล้องและส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและ    
ขจัดความยากจนหรือไม ่ 

จากการศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทภาคเกษตรพบว่า เศรษฐกิจสีเขียวมีเป้าหมายเพ่ือการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และระบบนิเวศมีความสมดุล น าไปสู่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน มุ่งเน้นใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่กระทบต่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยเป็นข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายกว้างๆ เน้นการใช้นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการผลักดันมาตรการ/กฎระเบียบ/กฎหมาย เพ่ือจูงใจ/ห้ามการด าเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการด าเนินเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการผลิต การค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมกันรักษา ปกป้อง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  

ภาคการเกษตรเป็นสาขาหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบตามนิยามเศรษฐกิจสีเขียว และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และช่วยขจัดความยากจน โดยเฉพาะในประเทศ
ก าลังพัฒนา การด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคเกษตร ควรค านึงถึงการบูรณาการสามเสาหลัก
เช่นกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องให้ความส าคัญกับ (1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (2) การใช้/
อนุรักษ์/ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (3) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
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โภชนาการ  ซึ่งการด าเนินการของไทยที่ผ่านมา พบว่ามีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะ      
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่อาศัยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่นาและสิ่งแวดล้อม ลดการพ่ึงพา
ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

ปัจจุบันประเทศไทยได้บรรจุแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไว้ในแผนฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือมุ่งเน้นสู่การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว” โดยหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์หรือออกกฎหมายที่สอดรับ
กับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวบ้างแล้ว อาท ิกระทรวงการคลังไดจ้ัดท าร่าง พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือก าหนดมาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม และมาตรการอื่นๆ ให้ผู้ประกอบการที่ก่อมลพิษด าเนินมาตรการ
ป้องกันและลดมลพิษ รวมถึงการแก้ไขความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต 
และพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2555-2559 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท านโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 -2564) มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพ่ือ
สังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้ความส าคัญกับ 
สร้างการรับรู้/ตระหนักถึงแนวทางการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียว โดยส่งเสริมและขยายผลการด าเนินงานของ กษ. 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และใช้กลไกตลาด 
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค การสร้างระบบมาตรฐาน และการติดฉลากสีเขียว สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวใหม่ๆ รวมถึงสนับสนุนการลงทุนเพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว เช่น     
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทาน การฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตร การให้เงินอุดหนุน/สร้าง
แรงจูงใจ ในการปรับรูปแบบการท าเกษตร เช่น เกษตรอินทรีย์ การลดการปล่อยก๊าซเรือน การใช้กลไกความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือแสวงองค์/ความรู้เทคโนโลยี/แหล่งทุน   

ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยกร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยได้บรรจุประเด็นเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and 
Cool Agricultural Economy) ไว้ด้วย ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคง
อาหาร และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจสีเขียว   

5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1  ภาครัฐควรสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับเกษตรกรและ
ภาคเอกชน โดยการสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการท าเกษตร การให้เงินอุดหนุน รวมถึงการใช้กลไกตลาด
เพ่ือสนับสนุนตลาดสีเขียว เพ่ือให้สินค้าเหล่านี้มีตลาดจ าหน่ายและสามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต 

5.2.2 สนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ที่ท าให้เกิดเกษตรสีเขียว อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การพัฒนาพืชพลังงานทดแทนอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง และขยาย
ผลให้กว้างขวางขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวใหม่ๆ โดยอาจ ใช้กลไกความ



45 

ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้สามารถยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม  โดยในการ
ด าเนินการ ควรจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมเป็นหลัก 

5.2.3 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาจัดท าแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุงโครงการภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจเขียว รวมถึงการติดตาม
นโยบายการด าเนินเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 

เอกสารผลลัพธ์ “The Future We Want” 
ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน 
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เอกสารผลลัพธ์ “The Future We Want” 
ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน 

ในการประชุมนี้ ผู้น าประเทศทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม 
(Outcome document) ที่ใช้ชื่อว่า “The Future We Want” ซึ่งเอกสารดังกล่าว จะกลายเป็นพิมพ์เขียว
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนบทใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่าเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสาระส าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
ขจัดความยากจน ดังนี้ 

(1) ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า แนวทางการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ รูปแบบ และเครื่องมือในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 เสาหลัก (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ในแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกัน ต้องค านึงถึงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและล าดับความส าคัญของประเทศนั้นๆ ในการนี้ 
เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน เป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งใน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และอาจใช้เป็นทางเลือกส าหรับการก าหนดนโยบาย แต่ไม่ได้เป็นชุดกฎ
ตายตัว ทั้งนี้ เศรษฐกิจสีเขียวควรมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน เสริมสร้างการรวมกลุ่มของสังคม  ปรับปรุงสวัสดิภาพของมนุษย์ และสร้างโอกาสส าหรับการจ้างงาน
และการได้งานที่เหมาะสม ขณะที่ยังต้องท าหน้าที่รักษาระบบนิเวศของโลก 

(2) ยืนยันว่า แนวทางการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน ควรสอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา แผนปฏิบัติการ 21 
(แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน) และแผนการด าเนินงานโจฮันเนสเบิร์ก และสนับสนุนการบรรลุ
ข้อตกลงของเป้าหมายการพัฒนาในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(3) นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนควรจะ: 

(3.1) สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

(3.2) เคารพอธิปไตยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศ โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ หน้าที่รับผิดชอบ ล าดับความส าคัญ และนโยบายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
ครอบคลุม 3 เสาหลัก 

(3.3) ได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสถาบัน/องค์กรที่มีการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งภาคประชา
สังคม 

(3.4) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และสร้าง
โอกาส สร้างประโยชน์และอ านาจให้แก่ประชาชนทุกคน รวมทั้งเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน 

(3.5) ค านึงถึงความต้องการของประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์พิเศษ 
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(3.6) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน เสริมสร้างขีด
ความสามารถ และการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับประเทศก าลังประเทศ 

(3.7) หลีกเลี่ยงเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และ
การเงินที่ไม่ยุติธรรม 

(3.8) ไม่ใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือในการกีดกันที่ไม่เหมาะสม หรือเลือกปฏิบัติ หรือเป็น
ข้อจ ากัดที่แอบแฝงในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการฝ่ายเดียวในการด าเนินการ
เกี่ยวกับประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นใจว่า การด าเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกและการข้ามดินแดน ขึ้นอยู่กับฉันทามติระหว่างประเทศ 

(3.9) ลดช่องว่างของเทคโนโลยีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา และลดการ
พ่ึงพาเทคโนโลยีของประเทศก าลังพัฒนา โดยการใช้มาตรการที่เหมาะสม 

(3.10) เพ่ิมสวัสดิการของชนพ้ืนเมือง ชุมชนท้องถิ่น และชนกลุ่มน้อย ยอมรับและสนับสนุนอัต
ลักษณ์ วัฒนธรรม และผลประโยชน์ของพวกเขา และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่อมรดกวัฒนธรรม แนวปฏิบัติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกเขา  

(3.11) เพ่ิมสวัสดิการของสตรี เด็ก เยาวชน บุคคล คนพิการ เกษตรกรยังชีพและเกษตรกรราย
ย่อย ชาวประมง และคนที่ท างานในวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก และปรับปรุงวิถีชีวิตและเสริมสร้างอ านาจ
ให้แก่กลุ่มคนยากจนและอ่อนแอ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 

(3.12) จัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกัน 

(3.13) ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่น าไปสู่การขจัดความยากจนในประเทศก าลังพัฒนา 

(3.14) ให้ความส าคัญกับความไม่เท่าเทียมกัน และส่งเสริมการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม รวมทั้ง
การคุ้มครองทางสังคม 

(3.15) ส่งเสริมการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน 

(3.16) พยายามใช้กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมและเป็นธรรม เพ่ือเอาชนะความยากจนและ
ความไม่เท่าเทียมกัน 

(4) การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นค ามั่นร่วมกัน
ของนานาประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กลยุทธ์ และล าดับความส าคัญของชาติ 

(5) ยอมรับว่าเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน จะเพ่ิม
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และลดของเสีย 

(6) ตระหนักว่า การด าเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับรูปแบบของการผลิตและการบริโภคไม่ยั่งยืน เป็น
พ้ืนฐานของการจัดการปัญหาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
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ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของโลกแบบองค์รวม ยั่งยืน และเสมอภาค 

(7) สนับสนุนให้แต่ละประเทศพิจารณาด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการขจัดความยากจน ในลักษณะของความพยายามที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 
แบบองค์รวม และยั่งยืน และการสร้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับผู้หญิง เยาวชน และยากจน โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นว่า แรงงานจะต้องได้รับการฝึกทักษะ มีการศึกษา และเสริมสร้างขีด
ความสามารถ และมีมาตรการปกป้องทางสังคมและสุขภาพ นอกจากนี้ กระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมทั้ง
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมสนับสนุนให้ความร่วมมือตามความเหมาะสม และขอให้หน่วยงานรัฐบาลพัฒนา
ความรู้และความสามารถทางสถิติเกี่ยวกับแนวโน้มของการสมัครงาน การพัฒนาและข้อจ ากัด และบูรณาการ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานในสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง 

(8) ตระหนักถึง ความส าคัญของการประเมินผลของปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขของประเทศ ทั้งนี้ จ าเป็นต้องค านึงถึง
โอกาสและความท้าทาย รวมถึงค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์จากการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบท
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ที่มี
ประสิทธิภาพที่มีอยู่ ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบว่ามีการใช้มาตรการที่หลากหลาย ได้แก่ กฎระเบียบ ความสมัครใจ 
และอ่ืนๆ ในระดับชาติ และสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และขอ
ยืนยันว่านโยบายทางสังคมมีความส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(9) รับทราบว่าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งพันธมิตร ระบบเครือข่าย และการ
แบ่งปันประสบการณ์ในทุกระดับ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าไปก าหนดนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว รับทราบประสบการณ์ในเชิงบวกของบางประเทศ รวมทั้ ง
ประเทศก าลังพัฒนา ในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน ผ่านกระบวนการด าเนินงานแบบองค์รวม และยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยสมัครใจ ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

(10) ตระหนักถึงพลังอ านาจของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการเชื่อมต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถเสริมสร้างความขีดความสามารถ และแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ลักษณะเปิดกว้างและโปร่งใสในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 

(11) ตระหนักถึงความส าคัญของการเชื่อมโยงการเงิน เทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพ และความ
ต้องการของชาติ ในการด าเนินนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและการขจัดความยากจน เรียกร้องให้มีการใช้ระบบการประสานงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับผู้บริจาคและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงาน และให้ข้อมูล
ตามท่ีร้องขอ โดย 
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(11.1) จับคู่ระหว่างประเทศที่สนใจกับหุ้นส่วนที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะสามารถให้การ
สนับสนุนเรื่องที่ร้องขอ 

(11.2) คู่มือปฏิบัติงานและ/หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการใช้นโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบท
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนในทุกระดับ 

(11.3) รูปแบบหรือตัวอย่างที่ดี ของนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การขจัดความยากจน 

(11.4) ระเบียบวิธีการประเมินผลนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การขจัดความยากจน 

(11.5) เวทีการเจรจาที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 

(12) เน้นความส าคัญของรัฐบาล ในการเป็นผู้น าการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการที่
โปร่งใสและบูรณาการ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความพยายามของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศก าลัง
พัฒนา ที่ได้ริเริ่มกระบวนการจัดท านโยบายและกลยุทธ์เศรษฐกิจสีเขียวของชาติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

(13) เรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ
ในระดับภูมิภาค องค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ ภายใต้องค์กรสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างภูมิภาคและ
ระหว่างรัฐบาลที่ ี่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และกลุ่มส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอย่า ง
ยั่งยืน สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาตามค าร้องขอ เพ่ือให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาน้อย
ที่สุด 

(14) เรียกร้องให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนากลยุทธ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ นอกเหนือจากการ
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว  

(15) รับทราบว่าบทบาทของสหกรณ์และบริษัทขนาดเล็กมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม 
และลดปัญหาความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา 

(16) สนับสนุนความร่วมมือที่มีอยู่ และความร่วมมือใหม่ๆ รวมถึงพันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือระดมเงินทุนสาธารณะจากภาคเอกชน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น และชนพ้ืนเมืองตาม
ความเหมาะสม ในการนี้ รัฐบาลควรสนับสนุนความคิดริเริ่มในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน 

(17) ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยี รวมถึงความส าคัญของการส่งเสริมนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างกรอบการด าเนินงานที่ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
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สิ่งแวดล้อม การวิจัย และการพัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้ง การสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนตามความเหมาะสม 

(18) เน้นความส าคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศก าลังพัฒนา และระลึกถึงข้อบทว่าด้วย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน การเข้าถึงข้อมูล และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่ได้เคยตกลงกันไว้ใน
แผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบิร์ก  เพ่ือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก และบริการทางการเงิน ตามความ
เหมาะสม การเข้าถึงและการพัฒนา การถ่ายทอด และการแพร่ขยายของเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งการลดหย่อนภาษี และการให้สิทธิพิเศษตามที่เคยตกลง
ร่วมกัน  

(19) สนับสนุนความพยายามของประเทศก าลังพัฒนาในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการ
ขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก ข 

ประเภทการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
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ประเภทการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 

กรมหม่อนไหม (ม.ป.ป.) ได้รวบรวม และก าหนดประเภทการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่ง 
ประกอบด้วย 5 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

1. เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)  

ระบบเกษตรที่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้อง สร้างผลผลิตพืชและสัตว์ให้เหมาะสมกับระบบ
นิเวศของพ้ืนที่โดยไม่แบ่งแยกทุกสิ่งออกจากธรรมชาติ พยามยามแทรกแซงการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ทางการผลิตให้น้อยที่สุด ท าให้ระบบการเกษตรและธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ โดย Mr. Masanobu Fukuoka ซึ่งเป็นผู้วางรากฐาน
ของการเกษตรกรรมธรรมชาติ ได้ก าหนดหลักการส าคัญของเกษตรธรรมชาติไว้ 4 ประการ คือ 

1) ไม่มีการไถพรวนดิน เนื่องจากในธรรมชาตินั้นพ้ืนดินมีการไถพรวนโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว 
ด้วยการชอนไชของรากพืช และโดยสัตว์แมลงและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในดิน 

2) งดเว้นการใส่ปุ๋ย เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชแบบชั่วคราวในขอบเขต
แคบๆ เท่านั้นธาตุอาหารที่พืชได้รับก็ไม่สมบูรณ์ พืชที่ใส่ปุ๋ยจึงมักอ่อนแอ ส่งผลให้เกิดโรคและแมลงได้ง่ายขึ้น 
ดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานจะมีสภาพเป็นกรดและเนื้อดินเหนียวไม่ร่วนซุย 

3) ไม่ก าจัดวัชพืช เนื่องจากการก าจัดวัชพืชเป็นงานหนักและไม่สามารถท าให้วัชพืชหมดสิ้นไปได้ 
ดังนั้นเกษตรกรรมธรรมชาติจึงต้องคิดค้นกฎเกณฑ์ที่วัชพืชจะควบคุมกันเอง เช่น การปลูกพืชบางประเภทให้
คลุมหญ้าแล้วก็เป็นปุ๋ยแก่พืชปลูกด้วย 

4) ไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรรมธรรมชาติของฟูกูโอกะในทางปฏิบัติท าโดยการโปรยฟาง
คลุมพ้ืนที่นา หว่านข้าวชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับฤดูกาลลงไปพร้อมกับเมล็ดพืชตระกูลถั่ว และเทคนิคอีกอย่างก็
คือการท ากระสุนดินเหนียวหุ้มเมล็ดข้าวเอาไว้เพ่ือป้องกันนก หนู  และศัตรูอ่ืนๆก่อนที่ข้าวจะงอก มีการใช้
เทคนิคการไขน้ า เข้ า ในที่นาในโอกาสที่ เหมาะสมเ พ่ือเปิ ดโอกาสให้ข้าว เติบโตสู้ กับ พืชคลุมด้วย 
ปัจจุบันแนวความคิดของฟูกูโอกะได้รับการแพร่ขยายไปหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเขตเอเชีย 
ทั้งนี้เพราะปรัชญาการท าการเกษตรของฟูกูโอกะสอดคล้องกับพ้ืนฐานทางความเชื่อทางศาสนาของสังคม
เกษตรกรรมในภูมิภาคนี้ 

2. เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)  

เป็นรูปแบบการท าการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพ่ือความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ โดยการท าเกษตรอินทรีย์จะน าเศษซากพืช ซากสัตว์ และซากเหลือทิ้งต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงดิน 
โดยผสมผสานกับการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี คือ ให้สิ่งมีชีวิตที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติช่วยในการควบคุมและ
ท าลายศัตรูพืช เกษตรกรเกิดความตระหนักต่อสุขภาพที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสารพิษที่
ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร  
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ทั้งนี้ “เกษตรกรรมอินทรีย์” ในค าจ ากัดความของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture Movements) คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและ
เส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นที่หลักการปรับปรุงบ ารุงดิน การเคารพต่อ
ศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยสารก าจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืช  และ
สัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ 
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย 

3. เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)  

ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน โดยกิจกรรมการผลิตแต่ละ
ชนิดจะต้องเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสม
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การเกษตรแบบผสมผสาน ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยการ
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นระบบเกษตรแบบผสมผสานจึงมิใช่การเกษตรแบบใหม่และก็มิใช่การเกษตร
แบบดั้งเดิม หากแต่เป็นประเภทของการเกษตรกรรมทางเลือกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากภูมิปัญญาแบบพ้ืนบ้าน
และการจัดการฟาร์มแบบใหม ่

เกษตรจะได้รับประโยชน์จากการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  โดยมีรายได้ภาคการเกษตรจาก
กิจกรรมการเกษตรหลาย ๆ ชนิดเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงจากกิจกรรมการผลิตเพียง 1-2 ชนิด ช่วย
ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ทรัพยากรในฟาร์มและปัจจัยการผลิตร่วมกันในการผลิตกิจกรรมการเกษตร  เกิด
การกระจายการใช้ที่ดิน ทุน และแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีในระยะยาว สร้าง
สมดุลทางธรรมชาติท าให้ระบบนิเวศเกษตรของชุมชนดีขึ้น 

4. วนเกษตร (Agro-forest)  

เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรและพ้ืนที่ป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จะต้องมีความสอดคล้องเก้ือกูลกับระบบนิเวศป่าไม้ในท้องถิ่น เกษตรกรจะ
ได้รับประโยชน์จากการท าวนเกษตร โดยเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า และท าให้ภูมิอากาศในท้องถิ่นดีขึ้น (ด้านนิเวศวิทยา) รวมถึงเป็นแหล่งอาหารเสริม 
เป็นแหล่งอาหารสัตว์ เป็นแหล่งผลิตที่หลากหลาย และช่วยลดต้นทุนการผลิตในฟาร์ม (ด้านเศรษฐกิจสังคม) 

5. เกษตรทฤษฎีใหม่  

ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพ่ือใช้ใน
การเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหารที่พอเพียงและสร้างการ
ผลิตที่หลากหลายส าหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงแก้ครัวเรือน สร้างความม่ันคงทางอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเอง
และลดการพ่ึงพาจากภายนอก โดยมีแนวทางพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นแรก เน้นการผลิตที่พ่ึงพาตนเอง โดยแบ่งอัตราส่วนการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัย ที่ท ากิน ทรัพยากร
น้ าในไร่นา ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพ่ือการสร้างผลผลิตอาหารให้มีความหลากหลายและพอเพียง มี
รายได้จากกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกโดยมีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร
ในไร่นาอย่างเต็มที่ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของราคาผลผลิต ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว ลดการใช้สารเคมี ท าให้คุณภาพของดินและระบบนิเวศเกษตรของไร่นาและชุมชนดีขึ้น  สมาชิกมี
เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้ เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มข้ันถัดไป 

ขั้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกัน  น าไปสู่กลุ่ม
กิจกรรมที่เข้มแข็ง เกิดการร่วมมือในการผลิต การตลาด ร่วมคิดร่วมวางแผน และระดมทรัพยากรในการผลิต 
จัดระบบการผลิต ศึกษาระบบการตลาด การค้าขาย การจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน สร้างสวัสดิการความเป็นอยู่ 
ด้านการศึกษาและอนามัยร่วมกันในชุมชน เกิดความสามัคคีปรองดองกัน สามารถร่วมด าเนินธุรกิจโดยการ
ร่วมกันซื้อร่วมกันขาย ซึ่งจะช่วยในการลดค่าขนส่ง ท าให้เกิดการเรียนรู้แหล่งผลิต ซื้อขายปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต นอกจากนี้การรวมกลุ่มจะท าให้มีผลผลิตในปริมาณที่มากพอจนสามารถเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาใน
การจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้วย เมื่อองค์กรหรือกลุ่มสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือ
กันเองได้แล้ว จึงมาสู่การด าเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นสุดท้าย เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว 
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สุดท้าย 

ขั้นที่สาม คือ ติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้ าน
เอกชน มาช่วยในการลงทุน ท าให้เกิดหน่วยเศรษฐกิจชุมชน เกิดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด 
เช่น หน่วยการผลิต หน่วยขนส่ง หน่วยการจัดการ หน่วยติดต่อหาตลาด หน่วยการจ าหน่าย หน่วยการลงทุน 
เป็นต้น เสมือนท างานในบริษัทเดียวกัน เกิดการท างานเป็นทีมน าไปสู่การการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
บริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจ เกิดขบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ทราบความต้องการทั้งชนิด ปริมาณ 
คุณภาพ และราคาสินค้า นิสัยการบริโภคและอุปโภคของลูกค้า สิ่งส าคัญจะต้องมีกลไก กฎระเบียบข้อบังคับ
ร่วมกัน การจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนต้องยุติธรรมและมีคุณธรรม 

จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ พอจะสรุปถึง
ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้ ช่วยให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัดไม่อด
อยาก และเลี้ยงตนเองได้ ในหน้าแล้งมีน้ าน้อยก็สามารถเอาน้ าที่เก็บไว้ในสระ มาปลูกพืชผักต่างๆ ได้ แม้แต่
ข้าวก็ยังปลูกได้ โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ก็
สามารถสร้างรายได้ให้ร่ ารวยขึ้นได้ และในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟ้ืนตัว และช่วยตัวเองได้ในระดับ
หนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย 
 


