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การพ่ึงพาและผลกระทบของระบบการผลิตข2าวที่มีต6อการบรกิารของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

โครงการส่ิงแวดล2อมแห6งสหประชาชาติ (UNEP) 

 

รายงานฉบับย6อจากการประชุมหารอืในระดับประเทศของไทยเพ่ือเตรียมความพร2อมสำหรับการประชุมสุดยอด

ระดับผู2นำด2านระบบอาหารโลก สหประชาชาติ (UNFSS) พ.ศ. 2564 – การขยายการส6งเสริมให2ระบบการผลิต 

เป[นมิตรต6อส่ิงแวดล2อม 

พฤษภาคม 2564 

 

 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข6าวประมาณ 50% หรือประมาณ 9.59 ล6านเฮกตารB (OAE, 2020) ของพื้นที่เกษตรกรรม

ทั้งหมด และครัวเรือนไทยประมาณ 4.4 ล6านครัวเรือนซึ่งก็คือประมาณ 1 ในทุก 5 ครัวเรือนล6วนเปWนผู6ผลิตข6าว (OAE, 2020) 

นอกจากน้ีข6าวยังเปWนอาหารหลักของครอบครัวคนไทยเช]นเดียวกับอีกเกือบครึ่งหน่ึงของประชากรโลก ดังน้ัน ภาคส]วนการผลิต

ข6าวจึงเปWนภาคส]วนสำคัญของประเทศที่ต6องให6ความสำคัญและไม]อาจมองข6ามได6 

 การประชุมสุดยอดระดับผู2นำด2านระบบอาหารโลก สหประชาชาติ (UNFSS) ที่กำลังมีขึ้น จะเป[นการสำรวจแนว

ทางการขยายการส6งเสริมให2ระบบการผลิตเป[นมิตรต6อส่ิงแวดล2อม ซึ่งจะเน2นย้ำถึงความจำเป[นในการจัดการระบบการผลิต

อาหารที่มีอยู6อย6างยั่งยืนเพื่อเอื้อประโยชนaแก6ธรรมชาติและมนุษยชาติ อีกท้ังยังเป[นการตระหนักถึงความสำคัญของการ

ปรับปรุงพื้นที่และฟefนฟูสภาพระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมและหน2าที่ของดินที่สูญเสียไป รายงานฉบับนี้เป[นการสรุป การพึ่งพา 

และผลกระทบของระบบการผลิตข2าวท่ีมีต6อการบริการของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน2นการทบทวน

วรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข2องกับประเทศไทย การปกปhองและเพิ่มการบริการจากระบบนิเวศในระบบนิเวศเกษตรของ

ข2าวจะนำมาซึ่งประโยชนaท้ังต6อประชากรจำนวนมากและส่ิงแวดล2อมในระดับท่ีสอดคล2องกับความ คาดหวังของการประชุมสุด

ยอด  

 

 การผลิตข6าวต2องพึ ่งพาการบริการของระบบนิเวศ ได2แก6 แหล]งน้ำจืดและการบริหารจัดการให6ได6น้ำสะอาด  

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและวัฏจักรการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน อย]างไรก็ตาม การบริการของระบบนิเวศธรรมชาติที่เปWน

ประโยชนBอย]างยิ่งต]อเกษตรกร ชุมชนท6องถิ่น และสังคม กำลังถูกคุกคาม โดยเฉพาะอย]างยิ่งจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย]างต]อเนื่อง ดังนั้นความพยายามในการรับมือกับภัยคุกคามเหล]าน้ี

จำเปWนต6องมีแนวทางที่เปWนระบบ จำเปWนต6องอาศัยความร]วมมือจากผู6ดำเนินการอ่ืนที่ไม]ได6อยู]ในภาคการผลิตข6าวและภาคสเกษตรก

รรมอีกด6วย ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรBได6หยิบยกการพึ่งพาที่สำคัญเหล]าน้ีมาพิจารณา: 

o สภาพภูมิอากาศในท2องถิ่น: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปWนภัยคุกคามและความท6าทายที่สำคัญต]อการ

พัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตข6าวของประเทศไทย (Sekhar, 2018) จากกรณีศึกษาของไทยเม่ือไม]นานมา

น้ี ได6มีการนำแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ 5 รูปแบบไปใช6กับสถานการณBการปล]อย RCP 4.5 และ 8.5 ในสถานที่

ต ]าง ๆ ซึ ่งส]วนใหญ]คาดการณBว]าจะทำให6ผลผลิตข6าวในปt 2549-2583 ลดลง (Jintrawet et al, 2017) การ
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เปลี่ยนแปลงเหล]านี้เกี่ยวข6องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายของน้ำฝนและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น นาข6าว

ประมาณ 80% ของไทยต6องอาศัยน้ำฝนในการปลูกข6าว (Suwanmontri et al, 2021) ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต]อ

การมีปริมาณน้ำฝนที่ไม]แน]นอนหรือฝนที่ไม]ตกต6องตามฤดูกาล ส]วนในพื้นที่ชลประทานจะมีการแข]งขันเพื่อแย]งชิง

ทรัพยากรน้ำในระดับสูงและคาดว]าจะทวีความรุนแรงขึ ้นเนื่องจากมีการจำกัดการปลูกข6าวในปtที ่แห6งแล6ง 

(Ngammuangtueng, 2019) โดยเฉพาะเมื ่ออุณหภูมิสูงขึ ้น ข6าวจะผลิตเมล็ดได6น6อยลงหรือไม]มีเมล็ดเลย 

(Nguyen, 2005) และที่อุณหภูมิกลางคืนสูงขึ้น 1°C ผลผลิตข6าวในช]วงฤดูแล6งอาจลดลงถึง 10% (Peng, et al, 

2004) 

o การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี: ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรในภูมิทัศนBของข6าวได6สร 6าง

โครงข]ายอาหารที่ซับซ6อนซึ่งเปWนประโยชนBต]อทั้งการควบคุมศัตรูพืชและสัตวBในธรรมชาติ ในนา และรอบ ๆ นา

ข6าวจะมีสัตวBที่มีลำตัวและขาเปWนปล6องอาศัยอยู] เช]น แมลงปอเข็ม แมลงปอธรรมดา และแมงมุม รวมถึงแมลงอ่ืน

จำนวนมากและพวกมันจะล]าแมลงศัตรูข6าว เช]น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่นมาเปWนเหยื่อซึ่งถือเปWนการควบคุม

จำนวนของพวกมัน นักวิจัยเน6นย้ำถึงประโยชนBด6านผลผลิตของการควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติและช้ีให6เห็นว]า

โดยส]วนใหญ] การปลูกพืชข6าวเขตร6อนด6วยระบบประณีตไม]จำเปWนต6องใช6ยาฆ]าแมลง (Way and Heong 1994, 

Heong et al, 2015) จากการศึกษาภาคสนามจำนวนมากได6แสดงให6ว]านาข6าวที่ใช6ยาฆ]าแมลงจะให6ผลผลิตต่ำ

กว]าหรือใกล6เคียงกับนาข6าวที่ไม]ใช6ยาฆ]าแมลง (Horgan et al, 2016) 

o วัฏจักรการหมุนเวียนธาตุอาหารในดินและความอุดมสมบูรณaของดิน: ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง

ของนาข6าวมีส]วนช]วยในการส]งเสริมการเช่ือมโยงของระดับช้ันของส่ิงมีชีวิตที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณBให6กับ

ดิน (Edirisinghe and Bambaradeniya, 2006) และเพิ่มอัตราการสลายตัวของสารอินทรียBที่มีความสำคัญต]อ

ธาตุอาหารพืช (Settele et al, 2018) การวิจัยจากโครงการ Legato แสดงให6เห็นว]าซิลิกอนเปWนสารอาหาร

จำเปWนที่พืชได6รับจากการย]อยสลายของฟางข6าวจะช]วยให6ต6นข6าวเพิ่มความสามารถในการต6านทานต]อเช้ือโรคและ

ป�องกันการดูดซึมโลหะที่เปWนพิษ รวมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตข6าวได6สูงขึ้น (Klotzbücher et al, 2015) นอกจากน้ี

ยังพบเทคนิคการจัดการเศษวัสดุจากข6าวด6วยวิธีต]าง ๆ ที่ส]งผลกระทบอย]างมีนัยสำคัญต]อประสิทธิภาพของสาร

ย]อยสลายอินทรียB (Schmidt et al. 2015) นอกจากน้ียังมีไส6เดือนที่มีบทบาทในการควบคุมเช้ือโรค เช]น โรคไหม6

ข6าว (Blanchart et al, 2020) โดยกิจกรรมของพวกมันยังเช่ือมโยงกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข6าว (Choosai et 

al, 2010) นอกจากน้ีดินสุขภาพดีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงก็มีบทบาทสำคัญซึ่งไม]เพียงแต]ในการผลิต

พืชผลที่ดีต]อสุขภาพเท]าน้ันแต]ยังรวมถึงการสร6างเสริมสุขภาพของมนุษยBและโภชนาการด6วย (FAO et al, 2020) 

 

 การผลิตข6าวได6เพิ่มคุณค]าที่ผู6คนได6รับจากธรรมชาติซ่ึงก็คือการเพิ่มบริการของระบบนิเวศ ทั้งน้ี ขึ้นอยู]กับวิธีปฏิบัติใน

การปลูกข6าวที่แตกต]างกันและการจัดลำดับความสำคัญของเกษตรกร การผลิตข6าวสามารถเพิ่มการผลิตอาหาร ให6ความ

หลากหลายของอาหาร และผลิตผลิตภัณฑBทุติยภูมิที่นำไปใช6ประโยชนBได6 เช]น ฟางข6าว เปWนแหล]งที่อยู]อาศัยของสิ่งมีชีวิตใน

ธรรมชาตหิลากหลายชนิด ช]วยกักเก็บหรือปล]อยคารBบอน และสามารถเพิ่มบริการด6านวัฒนธรรม ผลประโยชนBที่เปWนไปได6เหล]าน้ี

เปWนที่สนใจของหน]วยงานภาครัฐหลายแห]งในด6านการปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล6อม ความ

เจริญรุ]งเรืองทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาการเกษตร 
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o การผลิตอาหารและวัตถุดิบ: ประเทศไทยมีข6าวในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศและมี

ผลผลิตส]วนเกินเพื่อการค6าอีกเปWนจำนวนมากจนกลายเปWนหนึ่งในประเทศผู6ส]งออกข6าวชั้นนำของโลกที่ส]งออก

ข6าวสารไปยัง 155 ประเทศในปt 2563 (สมาคมผู6ส]งออกข6าวไทย พ.ศ. 2564) การปลูกข6าวในหลายพื้นท ี่ของ

ประเทศไทยได6พัฒนาขึ้นในฐานะที่เปWนส]วนหนึ่งของระบบการดำรงชีวิตที่ซับซ6อน เกษตรกรผู6ปลูกข6าวสามารถ

ปลูกพืชหมุนเวียนอ่ืน ๆ ในนาข6าวหรือผสมการปลูกพืชต]าง ๆ ในนาที่อยู]ติดกัน และพบว]าการปลูกพืชหลากหลาย

ซึ่งเปWนการปรับตัวต]อความเสี่ยงต]าง ๆ  ให6ผลตอบแทนสูงกว]าการปลูกข6าวเพียงอย]างเดียว (Attavanich et al, 

2019) เกษตรกรสามารถปลูกต6นไม6ที่ให6ผลผลิตได6ที่บริเวณริมทุ]งนา สามารถเล้ียงปศุสัตวBได6จากเศษซากพืช และ

สามารถเลี้ยงปลาได6ในทุ]งนาในขณะที่ข6าวกำลังโต ภูมิทัศนBของข6าวยังสร6างอาหารที่มีโปรตีนจากสัตวBและปลา

หลากชนิด  เสริมธาตุอาหารรองแก]ชุมชนเกษตรกรรม จากผักและผลไม6   นอกจากน้ีอาหารธรรมชาติทั้งจากพืช

และสัตวBล6วนเปWนองคBประกอบสำคญัของระบบการเกษตรเพื่อยังชีพของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย (Cruz-Garcia and Price, 2011) 

o พื้นท่ีชุ6มน้ำ: ในระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ระบบนิเวศของนาข6าวประกอบไปด6วยลักษณะน้ำขังและแห6งสลับกัน

ไป จัดเปWนความหลากหลายของถิ่นที่อยู]สำหรับสิ่งมีชีวิตชีวิตหลากหลาย  (Edirisinghe and Bambaradeniya, 

2006) ได6แก]ปลา กบ ปู กุ6ง เต]า หอยและนกน้ำ และพืชพันธุBต]าง ๆ ที่อาศัยอยู]ริมทุ]งนา  

o การผสมเกสร: ถึงแม6ว]าต6นข6าวจะไม]จำเปWนต6องอาศัยแมลงเพื่อผสมเกสรแต]อย]างไรก็ตามได6มีการเสนอแนะว]าการ

ปลูกแปลงดอกไม6ในบริเวณนาข6าวเปWนทางเลือกที่มีศักยภาพในการควบคุมศัตรูพืช การผสมเกสรของพืชชนิดอ่ืน 

ๆ และการท]องเที่ยวเชิงเกษตรในภูมิทัศนBที่ปลูกข6าว (Settele et al, 2018) 

o การจัดเก็บคารaบอนอินทรียaในดิน: น่ีเปWนหน่ึงในหน6าที่หลักของดินในแปลงเกษตร อินทรียวัตถุในดินเกี่ยวข6องกับ

บริการของระบบนิเวศมากมายและให6บริการมากมาย เช]น การปรับปรุงสุขภาพของดิน การระบายน้ำของดิน การกัก

เก็บสารอาหาร การเพิ่มความร]วนซุยให6กับดิน และการลดการปล]อยก�าซเรือนกระจก การเพิ่มอินทรียBวัตถุในดินปน

ทราย (เช]น นาข6าวที่มีความอุดมสมบูรณBน6อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส]งผลให6ผลผลิตเพิ่มขึ้นได6อย]างมีนัยสำคัญ

และมีส]วนทำให6ข6าวมีความทนต]อความแห6งแล6ง (Arunrat et al, 2020) 

o การให2บริการด2านวัฒนธรรม: ระบบการผลิตข6าวยังมีส]วนช]วยและเพิ่มผลประโยชนBที่จับต6องไม]ได6ให6กับประชากร

ในท6องถิ่นอย]างสุนทรียศาสตรBทางภูมิทัศนBก็จัดว]าเปWนส]วนหน่ึงของมรดกวัฒนธรรมท6องถิ่น ความรู6และทักษะของ

เกษตรกรในด6านการเกษตร การจัดการระบบการผลิต ยาจากสมุนไพร และพิธีกรรมทางจิตวิญญาณต]าง ๆ ล6วน

เปWนองคBประกอบที่สำคัญของเอกลักษณBวัฒนธรรมท6องถิ่นและเครือข]ายชุมชน การทำความเข6าใจเก่ียวกับบริการ

ด6านวัฒนธรรมจะสามารถช]วยหน]วยงานส]งเสริมการเกษตรพัฒนาวิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพไปสู]การพัฒนา

ทางการเกษตรอย]างยั่งยืน (Settele et al, 2018) 

 

 ในการทำการเกษตรสมัยใหม]หรือการเกษตรแบบเข6มข6นมีแนวโน6มที่จะต6องเลือกระหว]าง การบริการของระบบนิเวศ

ด6านการจัดหา ควบคุม/การสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต กับความเสียหายของการบริการของระบบนิเวศแบบอ่ืน ๆ อย]างไรก็ตาม 

การผลิตอาหารจะมีความเสี่ยงร6ายแรงที่ต6องเผชิญกับผลตอบแทนที่ลดลง (FAO, 2020) หากบริการของระบบนิเวศด6านการ

ควบคุม/การสนับสนุนหยุดชะงัก ข6อพิจารณาหลักในป�จจุบันเก่ียวกับผลกระทบต6อส่ิงแวดล2อมในเชิงลบของการผลิตข6าวแบบ

ดั้งเดิม ได6แก]: 
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o การใช2สารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร ซ่ึงรวมถึงที่ใช6ในระบบการผลิตข6าวได6ทำให6เกิดความกังวลเก่ียวกับสุขภาพ

ของเกษตรกรและส่ิงแวดล6อม เน่ืองจากการเปWนพิษจากการออกแบบการใช6งานของสารกำจัดศัตรูพืชยังสามารถ

ทำร6ายสิ ่งมีชีวิตอื ่นท ี ่ ไม ]ใช]ศ ัตรูพืช เช]น แมลงที ่เปWนประโยชนBและสิ ่งมีชีวิตในดิน สัตวBน้ำ และมนุษยB 

(Praneetvatakul et al, 2012) พิษจากสารกำจัดศัตรูพืชได6รับการระบุว]าเปWนป�ญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ

ประเทศไทยอันมีสาเหตุจากการสัมผัสและใช6สารกำจัดศัตรูพ ืชในปริมาณมาก (Tawasin et al., 2015)  

ผลการศึกษาล]าสุดจากจังหวัดหน่ึงในภาคกลางของประเทศไทยพบว]าเลือดของเกษตรกรผู6ปลูกข6าวมีโคลีนเอสเทอ

เรสในระดับที่ไม]ปลอดภัยและถึงขั้นเปWนอันตราย โดย 68% ของเกษตรกรที่สำรวจถูกระบุว]ามีความเสี่ยงด6าน

สุขภาพจากการใช6สารกำจัดศัตรูพืช (Santaweesuk et al., 2020). 

o การผลิตข6าวเปWนผู6ผลิตสุทธิของการปล6อยกmาซเรือนกระจก ซ่ึงส]วนใหญ]เปWนก�าซมีเทน (CH4) ที่เกิดจากการทำนา

แบบน้ำท]วมขัง วิธีปฏิบัติเช]นการไถพรวน การจัดการฟาง การใส]ปุ ย การชลประทาน และการปลูกพืชหมุนเวียน

ต]างมีผลกระทบอย]างมีนัยสำคัญต]อการปล]อยก�าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตข6าว (Arunrat et al 2017) การ

ปรับระบบการระบายน้ำเปWนหน่ึงในตัวเลือกในระบบการผลิตข6าวที่มีมักใช6กันมากที่สุดเพื่อลดการปล]อยก�าซมีเทน

อีกทั้งยังถือเปWนทางเลือกสำหรับเกษตรกรรายย]อยที่ใช6เทคโนโลยีต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานที่ต6องการ

ประหยัดน้ำในขณะที่ยังคงต6องการรักษาระดับผลผลิต (Islam et al., 2018) ประมาณการกันว]าการกำจัดฟาง

ข6าวระหว]างการเก็บเกี่ยวสามารถลดการปล]อย CH4 จากข6าวได6มากถึง 70% โดยใช6เทคนิคเปtยกและแห6งเปWน

ทางเลือกรวมถึงการปรับปรุงการใช6ปุ ย (Food and Land Use Coalition, 2019) 

o การเผาฟางข2าวเปWนวิธีปฏิบัติในการเตรียมที่ทำนา เปWนการควบคุมวัชพืชและปล]อยสารอาหารสำหรับการเก็บ

เก่ียวครั้งต]อไป อย]างไรก็ตาม มันยังเปWนการปล]อย CO2 และก�าซที่เปWนอันตรายอ่ืน ๆ และเปWนแหล]งสำคัญของ

อนุภาคหยาบ (PM10) และอนุภาคละเอียด (PM2.5) ซึ่งส]งผลต]อมลพิษทางอากาศและมีผลกระทบต]อสุขภาพ 

แม6ว]ารัฐบาลจะริเริ่มการลดละเลิกเผาฟางข6าวโดยการส่ังงดเผาช่ัวคราวและส]งเสริมการใช6ทางเลือกอ่ืนก็ตาม แต]

ในขณะเดียวกันการประมาณการครั้งก]อนหน6าได6บ]งชี้ว]ามีอุบัติการณBเผาฟางข6าวใประเทศสูงขึ้นมากโดยคาดว]า

หน่ึงในส่ี (23.0%) ของเศษวัสดุจากข6าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศถูกเผาในที่โล]ง (Junpen et al, 2018) ส]วนที่

เหลือจะถูกทิ้งไว6ในทุ]งนาหรือนำออกไปใช6เพื่อวัตถุประสงคBอื่น เช]น อาหารสัตวB เพาะเห็ด และปรับปรุงดิน 

นอกจากนี้ยังเกิดแนวคิดที่เปWนนวัตกรรมสำหรับใช6เปWนทางเลือกของการกำจัดเศษวัสดุจากข6าว เช]น การนำไปใช6

เปWนวัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑBที่ย]อยสลายได6ทางชีวภาพ 

 รายงานฉบับย]อน้ีได6สรุปการพึ่งพาที่สำคัญของการผลิตข6าวที่มีต]อบริการของระบบนิเวศที่ถูกคุกคาม บริการใดบ6างจาก

ธรรมชาติที่สามารถปรับปรุงได6ด6วยวิธีปฏิบัติในการผลิตข6าว ตลอดจนความเส่ียงและผลกระทบเชิงลบที่วิธีปฏิบัติในการผลิตข6าว

แบบดั้งเดิมก]อให6เกิดความเสียหายต]อการผลิตอาหาร ความมั่นคงด6านสิ่งแวดล6อม และสุขภาพของมนุษยB อย]างไรก็ตาม การ

บริการจากระบบนิเวศและความเสี่ยงของการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนั้นไม]ใช]เรื่องง]ายที่จะนำเข6าไปผนวกในกระบวนการ

กำหนดนโยบาย เนื่องจากบริการเหล]านี้จำนวนมากไม]ได6มีการวัดค]าให6เห็นได6ในเชิงเศรษฐกิจและโดยทั่วไปมีแนวโน6มที่จะถูก

ละเลยจากการประเมินและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 

 โครงการ TEEBAgriFood เปWนความริเร ิ ่มในการประเมินต6นทุนและผลประโยชนBดังกล]าวผ]านการวิเคราะหBทาง

เศรษฐศาสตรBแบบบูรณาการโดยคำนึงถึงป�จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล6อม (ดูเพิ่มเติมในกรอบ) นักวิจัย

สามารถวัดผลกระทบและการพึ่งพาธรรมชาติในระยะยาวโดยใช6เทคนิคการประเมินมูลค]าทางเศรษฐกิจและการสร6างแบบจำลอง

สถานการณBเชิงพยากรณB การนำเสนอป�จจัยต]าง ๆ ในทางเศรษฐศาสตรBเหล]าน้ีจะช]วยเน6นย้ำถึงต6นทุนและผลประโยชนBที่มักถูก

ซ]อนเอาไว6 ช]วยในการกำหนดจุดที่สอดคล6องกันระหว]างวัตถุประสงคBของนโยบายที่แตกต]างกัน นอกจากน้ียังช]วยเป¥ดเผยถึงการ

ปรับเป�าหมายและวิธีการผลิตเพื่อให6เกิดประโยชนBสูงสุดต]อส่ิงแวดล6อม สุขภาพ และลดผลกระทบด6านลบ การประเมินดังกล]าว
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สามารถชี้ให6เห็นถึงโอกาสที่ทุกฝ¦ายจะได6ประโยชนBโดยการระบุตัวเลือกนโยบายที่สามารถสร6างประโยชนBในเชิงบวกต]อทั้งการ

ดำรงชีวิตและส่ิงแวดล6อม อย]างไรก็ตาม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให6ความเส่ียงด6านส่ิงแวดล6อมยิ่งทวีความ

รุนแรงขึ้นอีกทั้งผลกระทบเชิงระบบของการระบาดใหญ]ของ Covid 19 ในป�จจุบันก็ทำให6งบประมาณสาธารณะยืดเยื้อออกไป 

ทั้งหมดน้ีเปWนการส]งผลให6แนวทางที่จะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบหลายเป�าหมายมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  

  

 

สำหรับข2อมูลเพิ่มเติม: 

การริเร่ิม TEEBAgriFood ของโครงการส่ิงแวดล2อมแห6งสหประชาชาติ (UNEP)  

โปรดติดต6อ: Rebeca Leonard (rebeca.leonard@un.org)  

 
 

เศรษฐศาสตรaของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตรและอาหาร (TEEBAgriFood) 

 TEEBAgriFood เปWนการริเริ่มของโครงการสิ่งแวดล6อมแห]งสหประชาชาติ (UNEP) ที่มีจุดมุ]งหมายเพื่อให6เห็นถึง

ผลกระทบและการพึ่งพาห]วงโซ]คุณค]าของการเกษตรและอาหารที่มีต]อธรรมชาติ เน่ืองจากเป�าหมายทางการเกษตรในหลาย

ประเทศยังคงมุ]งเน6นไปที ่ผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตต]อเฮกตารBทำให6การมีส]วนร]วมและข6อกังวลที่สำคัญเหล]านี ้มักถูก

มองข6ามในธุรกรรมทางเศรษฐกิจและไม]ได6ถูกนำไปพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข6อง ทั้งน้ี 

TEEBAgriFood สามารถช]วยให6ผู6กำหนดนโยบายยอมรับ วัดผล และกำหนดคุณค]าของความหลากหลายทางชีวภาพและ

บริการของระบบนิเวศในขั้นตอนการตัดสินใจเลือกนโยบายและกลยุทธBเพื่อให6ม่ันใจถึงความยั่งยืนของระบบการเกษตรและ

อาหาร 

 ในประเทศไทย โครงการ TEEBAgriFood มุ]งเน6นไปทีก่ารผลิตข2าวอินทรียaและการผลิตข2าวแบบย่ังยืน โดยได6รับ

การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเยอรมันและสหภาพยุโรปร]วมกับสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล6อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม ทีมวิจัยสหสาขาวิชาชีพที่นำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก]น  

กำลังดำเนินการประเมินคุณค]าสำหรับการบริการของระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตข6าวอินทรียB 

คาดว]าจะได6มีการนำเสนอผลการประเมินครั้งแรกในไตรมาสที่ 2 ของปt 2564 ส]วนโครงการที่ 2 ว]าด6วยการประเมินภาคส]วน

ของการผลิตข6าวเพื่อการค6าที่ให6ความสำคัญกับการประยุกตBใช6แพลตฟอรBมการผลิตข6าวเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Rice 

Platform (SRP)) ซ่ึงเปWนมาตรฐานและดัชนีช้ีวัดในภูมิทัศนBของข6าวสำหรับประเทศไทย นอกจากน้ีประเทศไทยยังได2ร6วมมือ

กบัอีก 9 ประเทศ (บราซิล จีน โคลอมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา เม็กซิโก มาเลเซีย และแทนซาเนีย) ในการนำร6อง

ริเร่ิมโครงการ TEEB เพื่อการเกษตรและอาหารท่ัวโลก 
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