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ภาคเกษตรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร อา้งอิงจาก ONEP (2020)

สดัสว่นการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในประเทศไทยในปี 2561

ภาคเกษตรมีสดัสว่นการใชท่ี้ดิน 46.54% ของพืน้ท่ีทัง้หมด โดยขา้วมีการใชป้ระโยชนท่ี์ดินมากท่ีสดุ
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การปลอ่ย/การก าจดั ก๊าซเรอืนกระจกของไทยจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2543-2559

ท่ีมา : ONEP. (2020). Thailand’s third Biennial Update Report (BUR)

ภาคเกษตรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สดัสว่นการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคเกษตรมีแนวโนม้ลดลงอย่างชา้ๆ 
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จ านวนและสดัส่วนการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกรายภาคเศรษฐกิจ (ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและการป่าไม)้ พ.ศ. 2559

ท่ีมา : ONEP. (2020). Thailand’s third Biennial Update Report (BUR)

ภาคเกษตรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
14.72% ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทัง้หมดของประเทศไทย



5

จ านวนและสดัส่วนการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคเกษตรรายกิจกรรม พ.ศ. 2559
ท่ีมา : ONEP. (2020). Thailand’s third Biennial Update Report (BUR)

ภาคเกษตรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปลกูขา้วปลอ่ยก๊าซกระจกมากที่สดุ 
คิดเป็น 51.07% ของการปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกทัง้หมดในภาคเกษตร

อนัดบั 2 คือ การหมกัในล าไสซ้ึ่ง
ปลอ่ยก๊าซกระจก 16.25% ของการ
ปลอ่ย GHG ทัง้หมดในภาคเกษตร

อนัดบั 3 คือ การปลอ่ยก๊าซ N2O
ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการ
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บทบาทของภาคเกษตรไทยในการมุง่เสรมิ
ความเป็นกลางทางคารบ์อน

ควรมีทิศทางอย่างไร?

$
$

$
$



ทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7

อันดับทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1 การจัดการน ้าแบบเปียกสลับแห้ง
2 การใส่อินทรีย์วัตถุในรูปและปริมาณที่เหมาะสมในพื นที่เกษตร 
3 การกักเก็บคาร์บอนในดินโดยการส่งเสริมการใส่อินทรียวัตถุในดิน
4 การลดการสูญเสียคาร์บอนในดิน เช่น การลดการไถพรวน

5
การกักเก็บคาร์บอนในพื นที่เพาะปลูกโดยการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ 
(ลักษณะเดียวกับป่าไม้) เช่น วนเกษตร 

6 ลดหรือห้ามการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื นที่เพาะปลูก
7 การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช 

8
ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุจากการเกษตร เช่น การใช้เป็นเชื อเพลิงเพื่อผลิต
พลังงาน การใช้หมักท้าปุ๋ย 

9 การปรับปรุงอาหารสัตว์
10 การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม ตามหลัก GAP
11 การจัดการที่ดีของระบบจัดการมูลสัตว์แบบแห้ง 

12
ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์โดยใช้ระบบ Anaerobic 
digester ทดแทนระบบหมักแบบเปิด

อันดับ ทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

13
ปรับปรุงในตัวสัตว์ เช่น การพัฒนาให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการ
ตาย ลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจน

14
การจัดการที่ดีของระบบจัดการมูลสัตว์แบบเปียกหรือก่ึงเปียก เช่น 
การจัดการระบบจัดเก็บไม่ให้ปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมาภายนอก 

15 ปรับโภชนอาหารสัตว์ เพื่อลดการปล่อยไนโตรเจน

16
การปรับปรุงการผลิตเพื่อให้ไนโตรเจนถูกกักเก็บในดินและให้พืช
น้าไปใช้ได้ดีขึ น

17 การปรับปรุงสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง/ลดการปล่อยก๊าซมีเทนโดยตรง
18 การระบายน ้าหลายครั งระหว่างการปลูก
19 การเติมสารเพื่อช่วยลดก๊าซมีเทนในระบบหมักในระบบย่อยอาหาร
20 การจัดการมูลสัตว์เพื่อลดไนตรัสออกไซด์
21 การระบายน ้ากลางฤดูปลูก
22 การใส่ปุ๋ยซัลเฟตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
23 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือลดการปล่อยก๊าซมีเทน
24 การใช้เทคโนโลยีปรับปรุงสภาวะจุลินทรีย์ในสัตว์เคี ยวเอื อง 



การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ทางเลือกต่างๆ
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ทางเลือกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรณีปกต ิ
(BAU)

(GgCO2-eq)

% การเปลี่ยนแปลงของ GHG 
ภายใต้ร้อยละการปรับใช้

ทางเลือกในปี 2573

ต ่า ปานกลาง สงู

1) การปรับปรุงอาหารสัตว์ 4,779.35 -0.83 -1.05 -1.28

2) ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตวโ์ดยใช้ระบบ 
Anaerobic digestor แบบปกปิดแทนระบบหมักแบบเปิด 613.22 -5.78 -7.83 -9.88

3) การจัดการน า้แบบเปียกสลับแหง้ 24,147.43 -2.32 -4.54 -6.33
4) การใส่ปุ๋ยทีเ่หมาะสมตามค่าวิเคราะหด์นิและความ
ต้องการของพชื (SSNM) ในนาข้าว 863.02 -8.54 -14.57 -20.56

5) ลดหรือหา้มการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพืน้ที่
เพาะปลูก 1,558.36 -22.22 -44.28 -66.47
ทีม่า : Attavanich and Pengthamkeerati (2018)



มูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการปลูกข้าวแบบเปียกสลบัแห้ง
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รายการ
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (บาท/ไร)่1 365.43
ปริมาณน ้าที่ประหยัดได้ต่อไร่ (ลบ.ม./ไร)่2 540
ราคาน ้าประปาเกรดสองเฉลี่ยในพื นที่ลุ่มเจ้าพระยา (บาท/ลบ.ม.)3 19.8023
มูลค่าส่วนเพิ่มของน ้าชลประทานที่ใช้ในการปลูกข้าวนาปรัง (บาท/ลบ.ม.)4 0.2900
มูลค่าส่วนเพิ่มจากการโอนย้ายน ้าที่ประหยัดได้ในการปลูกข้าวนาปรังไปสู่นอกภาคเกษตร (บาท/ลบ.ม.) 19.5123
มูลค่าผลประโยชน์ที่ได้จากการประหยัดน้้าด้วยการปลูกแบบเปียกสลับแห้ง (บาท) 10,693.25
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งต่อไร่ (kgCO2e/ไร)่1 42.77
ราคาคาร์บอน (บาท/ตัน) [50 USD; 32.44 บาท/USD เฉลี่ยช่วง 2555-2564]5 1,622.00
มูลค่าผลประโยชน์ที่ได้จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (บาท) 69.37

มูลค่าผลประโยชน์สุทธิรวมจากการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งต่อไร่ (บาท) 11,128.06
ท่ีมา: ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ และ วิษณุ อรรถวานิช (2565)

การปลกูขา้วแบบเปียกสลบัแหง้ก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์ทุธิทางตรงและผลประโยชนร์ว่มสงูมาก 11,128 บาท/ไร ่



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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• สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาเพ่ือหาแนวปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีเท่าทนัภมิูอากาศ (Climate-smart Practices) และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ท่ีและการผลิตทางการเกษตรประเภทตา่งๆ โดยเฉพาะพืน้ท่ีและผลผลิตท่ีคาด
ว่าจะไดร้บัผลกระทบเชิงลบสงู พรอ้มประเมินมลูค่าผลประโยชนส์ทุธิเชิงเศรษฐศาสตร์

• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจวัด การรายงานผล และการ
ทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MRV) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเกษตร

• สง่เสรมิและสนบัสนนุการสรา้งความตระหนกัรูถ้ึงผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ความส าคญั
ในการปรบัตวัและการมีสว่นรว่มในการช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคเกษตร ในทกุระดบั ตัง้แตเ่กษตรกร 
ผูบ้รหิารราชการ ภาคเอกชน และผูบ้รโิภค

• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหมี้การรวมแปลงและเศรษฐกิจแบง่ปัน (Sharing Economy) ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยในพืน้ท่ี 
ผ่านตลาดเช่าบรกิารเครื่องจกัรกลและเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ เพ่ือใหส้ามารถบรหิารจดัการทรพัยากรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และไดร้บัประโยชนจ์ากการประหยดัตอ่ขนาดในการใชเ้ครือ่งจกัรกลและเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่  
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ท่ีมา: Attavanich et al. (2019)

ประเทศไทยมีการท้าการเกษตรแบบกระจุกตัวท้าให้มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด 
และตลาดเช่าบริการเครื่องจักรกลได้พัฒนามาแล้วในระดับหนึ่ง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



กลไกสร้างแรงจูงใจของประเทศไต้หวนั 
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เกษตรกรท่ีมี
ฟารม์ขนาดใหญ่

กระทรวงเกษตรจะจดัตัง้ทีมผูช้่วยเป็นกรณีไป
เพ่ือช่วยเกษตรกรในการสมคัรคารบ์อนเครดิต

เกษตรกรท่ีมี
ฟารม์ขนาดเลก็

เกษตรกรรวมกลุม่กนั
เขา้รว่มโครงการ

โครงการ ก

โครงการ ข

โครงการ ค

กระทรวงเกษตรจดัตัง้
โครงการและใหเ้งินอดุหนนุ
กระทรวงเกษตรจดัตัง้

โครงการและใหเ้งินอดุหนนุ

กระทรวงเกษตร
(ผูซ้ือ้คารบ์อนเครดิต)

กระทรวงสิ่งแวดลอ้ม
ย่ืนสมคัร

ตรวจสอบ & 
ออกคารบ์อนเครดิต
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• สง่เสรมิและสนบัสนนุใหมี้พ่ีเลีย้งคอยใหค้  าแนะน าเกษตรกรถึงวิธีการท าเกษตรเพื่อปรบัตวัและลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกตัง้แต่เริ่มตน้จนเก็บเก่ียวผลผลิต โดยพิจารณาหลกัประกนัหรือเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขใหก้บัเกษตรกรท่ี
ทดลองและไม่ประสบความส าเรจ็แมว้่าจะไดป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของพี่เลีย้งแลว้ก็ตาม 

• สง่เสรมิการพฒันาองคค์วามรูด้ว้ยช่องทางท่ีหลากหลาย ง่ายต่อการเขา้ถึง สอดคลอ้งกบัแต่ละช่วงวัย ระดบัศกัยภาพ 
และระดบัความเปราะบางจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

• ส่งเสริมและสนบัสนนุใหส้ถาบนัการศึกษาในพืน้ท่ีท่ีมีการเรยีนการสอนและการวิจยัดา้นการเกษตรร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครฐัในการใหค้วามรูก้บัเกษตรกรทัง้ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเพื่อลดขอ้จ ากดัดา้นบคุลากรของภาครฐั

• ลดการใชน้โยบายท่ีเนน้การใหเ้งินช่วยเหลือแบบเยียวยาใหเ้ปล่ากับเกษตรกรซึ่งฉดุรัง้การปรบัตวัของเกษตรกรไปสู่
การใหเ้งินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (Conditional Assistance) เพื่อจงูใจใหเ้กษตรกรเกิดการปรบัตวั และน าไปสู่การ
ยกระดบัประสิทธิภาพการผลิต

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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▪ นโยบายส่วนใหญ่ส่งผลกระทบเพียงระยะสั้น
▪ นโยบายส่วนใหญ่เน้นให้การช่วยเหลือแบบให้เปล่า
▪ เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือเฉลี่ยครัวเรือนละ 

17,000 บาท/ปี

ที่มา : Attavanich et al. (2019) ค้านวณจากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (2561)

▪ Attavanich et al. (2019) และ Chantarat et al. 
(2019) ชี้ให้เห็นว่าการช่วยเหลือดังกล่าว

1) ลดแรงจูงใจในการปรับตัว
2) เพิ่มความเสี่ยงในการผลิต

นโยบายเกษตรไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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• ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงประจกัษท่ี์มากข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบนั 
• ขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุนแรงและความเสียหายในอนาคต
• ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากข้ึนกบัการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
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