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1. บทนํา 

1.1 ความเปนมา 

ผลการศึกษาวิจัยหลายแหงยืนยันตรงกันวา ในระยะที่ผานมา ภาคเกษตรของไทยมีบทบาทที่

สําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แตผลสําเร็จของการพัฒนาดังกลาว ได

กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งท่ีดิน แหลงน้ํา ปาไมปาชายเลน ทรัพยากร

ทางทะเล แหลงประมง ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศโดยรวม จน

เริ่มสงผลเปนขอจํากัดตอการเพ่ิมผลผลิตมวลรวมทางการเกษตร และเริ่มเปนที่ตระหนักกันแลววา แนว

ทางการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา อาจเปนไปอยางไมยั่งยืน และจะสงผลกระทบเปนขอจํากัดตอการ

เพ่ิมผลผลิตและรายไดของเกษตรกรและยุวชนเกษตรกรไทยตอไปหากไมเรงรีบแกไข 

นอกจากนั้น ความจําเปนในการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ยังเปนเพราะประเทศไทยตอง

ดําเนินการตามขอตกลงและพันธกรณีระหวางประเทศ ดานสิ่งแวดลอมและดานสุขอนามัยพืชและ

สุขอนามัยสัตว (Sanitary and Phyto-sanitary หรือ SPS) ตามกรอบขอตกลงขององคการการคาโลก 

หรือ WTO ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ ไดใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคามากขึ้น ดังเชนที่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเคยหามการนําเขากุงทะเลจากไทย ที่จับมาโดยมิไดใชเครื่องมือท่ีชวยในการ

อนุรักษเตาทะเล (Turtle Exclusion Devices, TED) หรือหามการนําเขาปลาทูนากระปองท่ีผลิตจาก

วัตถุดิบปลาทูนาที่จับในแหลงอนุรักษปลาโลมา หรือ ประเทศออสเตรเลียหามการนําเขาเนื้อไกตมสุก

จากไทยดวยเหตุผลดานสุขอนามัยสัตว ฯลฯ การใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยเปน

เครื่องมือกีดกันทางการคาที่กลาวขางตน สงผลกระทบตอการสงออกอันเปนที่มาของแหลงเงินที่ใชใน

การพัฒนาประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ไทยจะตองพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตผล และการคา

สินคาเกษตร โดยคํานึงถึงและเก้ือกูลตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค ตามกระแสความตองการในยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน 

เหตุผลทั้งสองประการที่กลาว เปนมูลเหตุใหรัฐบาลและหนวยงานเกี่ยวของหลายแหง ได

กําหนดเปนนโยบายและดําเนินมาตรการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนในแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศที่

ผานมา โดยเฉพาะการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ไดกําหนด

เปาหมายเรงรัดการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบธรรมชาติ เกษตรอินทรีย และวนเกษตร ที่

ชวยอนุรักษดินน้ําและสภาพแวดลอม และ/หรือระบบการผลิตสินคาเกษตร/ปศุสัตว/ประมงสัตวน้ํา

ตางๆท่ีคํานึงถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการขยายผลรูปแบบการเกษตร

ทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ใหกระจายไปใน

ตําบลตางๆท่ัวประเทศ อันจะเปนแนวทางสําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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อยางไรก็ดี การจะดําเนินการพัฒนาเกษตรยั่งยืนใหไดผลโดยเร็ว นอกจากการสงเสริมให

เกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบการผลิตที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ที่ชวยในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งหนวยงานเกี่ยวของในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

คนควาวิจัยและพัฒนาไวมากแลวนั้น ยังอาจจําเปนจะตองมีการปฏิรูปนโยบายการเกษตรบางดานที่เปน

อุปสรรค (เชน สินเชื่อเกษตร ภาษีที่ดิน และหรือการเก็บคาธรรมเนียมผูกอมลพิษ (Polluter pay 

principle) ฯลฯ) มีแผนงานปรับปรุงฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา ปาไมปาชายเลน และทรัพยากร

ทางทะเลที่เสื่อมโทรม รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับที่ลาสมัย และปรับปรุง

ประสิทธิภาพขององคกรบริหารจัดดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

ฯลฯ ซึ่งงานดานตางๆเหลานี้ ควรไดมีการศึกษาวิจัยการจัดทําแผนจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือใหการ

แกไขปญหารายไดของเกษตรกรและคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถกระทําไดอยางเปนระบบ  

นอกจากนั้น การศึกษาวิจัยเพ่ือหาดัชนีชี้วัดการพัฒนาเกษตรอยางยั่งยืนในเชิงมหภาค เพ่ือใช

เปนขอมูลประกอบการวางแผน ยังมีการดําเนินงานนอยมาก คนสวนใหญมักเขาใจความหมายของ 

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปในทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมเทานั้น โดย

มองขามองคประกอบที่สําคัญเทาเทียมกัน คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสงออกเพ่ือเพ่ิมรายได

และคุณภาพชีวิตในเชิงกายภาพของเกษตรกร ซึ่งเปนเปาหมายที่จะตองไดรับการพิจารณาควบคูกันไป

ดวย ดังนั้น การประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน จึงมองที่พ้ืนท่ีปาไมของประเทศที่

เพ่ิมขึ้น หรือพ้ืนที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานที่ชวยในการอนุรักษดินน้ําและสิ่งแวดลอมที่มีเพ่ิมขึ้น 

เพียงประการเดียวไมได แตจะตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบดานรายไดและคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรควบคูกันไปดวย การวิเคราะหผลการพัฒนาเกษตรอยางยั่งยืน สามารถกระทําไดโดย

พัฒนาดัชนีชี้วัด (composite index) ที่รวมปจจัยตัวแปรทั้งสองประเภท เฉลี่ยถวงน้ําหนักตามขอสมมติ

ความสําคัญ 

การศึกษาแนวทางพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนและวิเคราะหดัชนีชี้วัดการพัฒนา จึงนับเปน

เรื่องท่ีมีความสําคัญควรศึกษา รายงานฉบับนี้นําเสนอสรุปผลการศึกษาในเรื่องดังกลาว เพ่ือท่ีหนวยงาน

เก่ียวของจะไดใชขอมูลเปนแนวทางประกอบในการวางแผนจัดการอยางเหมาะสมตอไป โดยสรุปและ

ปรับปรุงมาจากเอกสารรายงานการวิจัยเชิงนโยบายของผูเขียนเดียวกัน เรื่อง แนวทางพัฒนาการเกษตร

อยางยั่งยืน (Sustainable Agricultural Development) ซึ่งจัดพิมพโดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมษายน 2543 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

(1) ศึกษาขอเท็จจริงและทบทวนผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา และวิเคราะหความ

เชื่อมโยงกับสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตรที่เปนผลตามมา 

(2) วิเคราะหทฤษฎีและกรอบแนวคิดเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ 

และแนวทางในการกําหนดดัชนีชี้วัดผลการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในเชิงมหภาค 

(3) นําเสนอผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนของประเทศ และผลการ

วิเคราะหเชิงปริมาณคาดัชนีชี้วัดผลการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 
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1.3 วิธีการศึกษา 

(1) รวบรวมขอมูลระดับทุติยภูมิอนุกรมเวลา และขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการพัฒนาการเกษตร

และการใชทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาไม 

ทรัพยากรน้ํา และ ทรัพยากรชายฝงทะเล ที่เกิดขึ้นในชวงปของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับตางๆจนถึงปจจุบัน โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ที่สําคัญ ไดแก 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน รวมทั้งจากการศึกษาทบทวนเอกสารทางวิชาการตางๆท่ี

เก่ียวของ 

  (2) วิเคราะหเชิงสถิติพรรณาความสัมพันธเชิงประจักษ ระหวางการขยายตัวของผลผลิต

มวลรวมทางการเกษตรกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่กลาว  องคความรูที่ไดรับใชในการ
กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่กระทบตอการเพ่ิมผลผลิตและการใชทรัพยากรธรรมชาติทาง

การเกษตร และขอเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
(3) ศึกษาทฤษฎีและผลการวิจัยวาดวยการพัฒนาคน (Human development) และการพัฒนา

อยางยั่งยืน (Sustainable development) เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําและวิเคราะหดัชนีชี้วัด

การพัฒนาเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Development Indicator, หรือ SADI) ที่มีความ

เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

1.4 ขอบเขตของรายงานการศึกษา 

เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลานําเสนอ รายงานฉบับนี้จะสรุปเฉพาะสาระสําคัญของผล

การศึกษา โดยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางเชิงนโยบายการพัฒนาการ

เกษตรท่ียั่งยืนของประเทศไทย ประกอบดวย 4 หัวขอหลักคือ ผลการพัฒนาภาคเกษตรไทยที่ผานมา 

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ กรอบแนวคิดในการพัฒนาเกษตรยั่งยืน และขอเสนอแนวทางพัฒนา

เกษตรยั่งยืน สวนที่ 2 วาดวยดัชนีชี้วัดการพัฒนาเกษตรยั่งยืนประกอบดวย 2 หัวขอหลัก คือ ทฤษฎี

และกรอบแนวคิด และ ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

2. แนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน 

2.1 ผลการพัฒนาภาคเกษตร 

2.1.1 อัตราการเติบโต  

ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงกวาหลายๆประเทศในโลก โดยเฉพาะ

ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 (2530-2534) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอปสูงถึงรอยละ 11.4 และ

ลดลงเหลือประมาณรอยละ 8.5 ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 โดยภาคเกษตรมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

รอยละ 2.5 ตอป ในขณะที่ภาคนอกเกษตรขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 9 ตอป (ภาพที่ 

1) ในขณะนี้ (พ.ศ. 2543) อยูในระหวางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 (2540-2544) 

ภายใตการฟนตัวจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งคาดวาเศรษฐกิจของประเทศจะฟนตัวและขยายตัวใน

ระดับที่นาพอใจตอไป 
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ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3-7 

 

2.1.2 บทบาทของภาคเกษตร 

 ในระยะที่ผานมา ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของ

ประเทศและยกระดับรายไดของเกษตรกร โดยในป 2542 เปนแหลงท่ีมาของรายไดจากการสงออก

ประมาณรอยละ 12 ของมูลคาการสงออกรวม เปนแหลงรองรับการจางแรงงานรอยละ 56 ของแรงงาน

รวม เปนแหลงผลิตอาหารเลี้ยงพลเมืองภายในประเทศ เปนแหลงผลิตวัตถุดิบปอนโรงงานแปรรูปและ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเปนฐานสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จากประเทศที่มีพ้ืนฐานการผลิตทางเกษตรกรรม (Agricultural-based 

economy) มาเปนประเทศที่มีพ้ืนฐานการผลิตก่ึงอุตสาหกรรม (Semi-industrial based economy) ซึ่ง

เห็นไดจากสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทางการเกษตร (agr. GDP share) ลดลงเหลือเพียงประมาณ

รอยละ 11 ของมูลคา GDP รวมของป (ภาพท่ี 2) 

2.1.3 องคประกอบของผลผลิต 

ประเทศไทยผลิตสินคาอาหารและวัตถุดิบเกษตรขั้นปฐม จําแนกออกไดเปน 6 กลุมสินคา

หลัก คือ พืช (crops) ปศุสัตว (livestock) ประมง (fisheries) ปาไม (forestry) บริการทางการเกษตร 

(agricultural services) และ การแปรรูปอยางงายในฟารม (simple agricultural processing products)  

ที่ผานมา ผลผลิตเกษตรสาขาพืชมีมูลคาของผลผลิตมวลรวมตอปเปนสัดสวนเฉลี่ยสูงสุด คือ ประมาณ

รอยละ 57 ของมูลคาผลผลิตมวลรวมสินคาเกษตรกรรมทั้งหมดเฉลี่ยตอปในชวงระหวางป 2535-

2540 สาขาพืชจึงมีผลสูงตอการกําหนดอัตราการขยายตัวหรือหดตัวของผลผลิตมวลรวมภาค

การเกษตร สาขาประมงสัตวน้ํา และสาขาการแปรรูปผลผลิตเกษตรอยางงาย เปนสาขาเกษตรกรรมที่มี

ความสําคัญรองลงมา โดยมีมูลคาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 19 และ 13 ของ agricultural GDP 

ในป 2540 (ภาพท่ี 3) 
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ภาพท่ี 2 สัดสวนมูลคาสงออกสินคาเกษตรกรรม สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร ระหวางป 2531 - 2540 
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ภาพที่ 3  สัดสวนมูลคาผลผลิตเกษตรเปนรายสาขาตามราคาประจําป 2529-2538 

 

2.1.4 การใชปจจัยสําคัญในการผลิต 

การเพ่ิมผลผลิตสาขาพืชในอดีต มีอัตราเพิ่มคอนขางสูงและขยายตัวมากกวาในปจจุบัน เปน

เพราะสามารถกระทําไดงายกวา โดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกเขาไปในพ้ืนที่ปาไมของประเทศ สงผลทํา

ใหพ้ืนที่ปาไมลดลง จากที่เคยมีอยูอยางสมบูรณประมาณรอยละ 53 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศเมื่อป 2504 

เหลืออยูเพียงประมาณรอยละ 25 ในป 2539 (ภาพท่ี 4) การขยายตัวของผลผลิตเกษตรในอดีต จึง

เปนผลสวนใหญมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก มากกวาการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตตอไร  ในชวงประยะ
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หลังๆ นี้เทานั้น ที่การเพ่ิมผลผลิตเปนผลมาจากการมีสวนรวมของการใชปจจัยสําคัญในการผลิตอ่ืนๆ 

รวมกับการใชปจจัยที่ดิน ไดแก การเพ่ิมการใชปจจัยแรงงานที่มีคุณภาพ และปจจัยทุนตางๆที่เปน

ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ชวยเพ่ิมผลผลิตตอไร เชน เมล็ดพันธุพืช-สัตวที่ใหผลผลิตสูง การใช

พันธุตานทานโรคแมลงศัตรูพืช  ยาสัตว อาหารสัตว เครื่องมืออุปกรณการทําฟารมทันสมัย ปุยเคมี และ

การนําระบบการทําฟารมและระบบการเกษตรชลประทานที่ชวยในการเพิ่มผลผลิตตอไร ฯลฯ อยางไรก็

ตาม การขยายตัวของการใชปจจัยทุนและเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิต เพ่ือทดแทนการใชปจจัยที่ดินที่มีจํากัด 

ก็ยังมีไมมากพอ โดยเฉพาะปริมาณการใชปุยเคมี และท่ีสําคัญคือ การขยายตัวของแหลงน้ําชลประทาน

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรยังมีขอจํากัดอยูมาก เพราะมีเพียงรอยละ 23 ของพ้ืนที่ถือครองเกษตรเทานั้น ที่

อยูในขายไดรับน้ําชลประทานเพื่อการเพาะปลูก  
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ภาพที่ 4  การใชที่ดินของประเทศไทยป 2520-2538 

 

2.1.5 รายไดของเกษตรกร 

การวิเคราะหขอมูลระดับมหภาคสรุปไดวา ผลการพัฒนาที่ผานมาบรรลุเปาหมายในการ

ยกระดับรายไดของเกษตรกรใหดีขึ้น เพราะเกษตรกรไทยโดยเฉลี่ยมีรายไดที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก

เพียงประมาณ 1,000 บาท/คน/ป เฉลี่ยในชวงแผนฯ 1 เพ่ิมเปนประมาณ 7,700 บาท/คน/ป เฉลี่ย

ในชวงแผนฯ 7 หรือ เพ่ิมขึ้น 7.5 เทาในชวงระยะเวลา 35 ปที่ดังกลาว อยางไรก็ดี ในแงความเสมอ

ภาคของการกระจายรายได ปญหานี้ยังไมไดรับการแกไข เพราะชองวางการกระจายรายไดระหวางคนใน

และนอกภาคเกษตรกลับขยายตัวหางกันมากยิ่งขึ้น จากสัดสวน 1 ตอ 6 เพ่ิมขึ้นเปน 1 ตอ 13 ซึ่งได

กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําของฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น (ภาพท่ี 5)  ผลการ

วิเคราะหขอมูลระดับจุลภาคจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรเพื่อประเมิน

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาคนในภาคการเกษตร ในดานรายได การศึกษา และการมีอายุ

เฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนจะไดกลาวในสวนที่ 2 ตอไป 
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ภาพที่ 5  ชองวางระหวางรายไดของประชากรในและนอกภาคเกษตร 

 
2.2  สถานการณทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร 

2.2.1 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน 

พ้ืนที่ทั้งประเทศรวม 321 ลานไร ซึ่งเปนพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตรประมาณ 150 ลานไร 

นั้น ผลการศึกษาพบวา มีพ้ืนที่ที่มีปญหาการชะลางพังทะลายของดินทั้งในพ้ืนที่ตนน้ําลําธารและพ้ืนที่ทํา

การเกษตรรวม 134 ลานไร พ้ืนที่ที่มีปญหาการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมตามสมรรถนะรวม 110 ลานไร 

พ้ืนที่ที่มีปญหาดินเค็มและการแพรกระจายของดินเค็มในภาคตวันออกเฉียงเหนือรวม 17.8 ลานไร 

และพ้ืนที่ที่มีปญหาการแพรกระจายของมลพิษทางดินจากการตกคางของสารพิษที่ใชในการเกษตร 

อุตสาหกรรม และจากชุมชนในเมือง รวมทั้งปญหาการทรุดตัวของแผนดินจากการสูบน้ําบาดาลใน

บริเวณกรงุเทพมหานครและปริมณฑล  และปญหาการกระจายสิทธิการถือครองและสิทธิทํากินในที่ดิน 

มูลเหตุของปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและการใชที่ดิน อาทิเชน 

(1) เกษตรกรใชที่ดินอยางไมถูกวิธีและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจใน
วิธีการอนุรักษและจัดการดินและพ้ืนที่เพาะปลูกที่ถูกวิธี  

(2) มีการบุกรุกทําลายปาและพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมกับสมรรถนะ เพ่ือนํามาใชประโยชนทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดปญหาการชะลางพังทะลายและลดความอุดมสมบูรณของดิน 

(3) ขาดการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินตามความเหมาะสมกับสมรรถนะและสภาพพื้นที่

ทั้งในเขตเมืองและชนบท  

(4) ขาดระบบการถายทอดความรูดานการใชและการอนุรักษดินและน้ําแกเกษตรกร ที่มี

ประสิทธิภาพ 
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(5) หนวยงานที่เก่ียวของกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินมีหลายหนวยงาน 

และตางปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของตน ขาดการประสานงานที่ดี ทําใหการดําเนินงานอนุรักษ ฟนฟู 

และ พัฒนาทรัพยากรดินและการใชที่ดินที่ผานมา มีความลาชาและไมเปนไปตามเปาหมาย เปนตน 

2.2.2 ทรัพยากรปาไม   

ปจจุบันพ้ืนที่ปาไมเหลืออยูเพียงประมาณ 80 ลานไร หรือ รอยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ  การ

ลดลงของพื้นที่ปาไมหมายถึงการลดลงของพ้ืนที่ที่เปนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธาร ที่อยูอาศัยของสัตว

ปาและความหลากหลายทางชีวภาพตางๆ แหลงดูดซับและสรางความชุมชื้น  แหลงลดกาซคารบอนได 

ออกไซด แหลงปองกันการชะลางพังทะลายของดิน และแหลงรักษาสมดุลยทางธรรมชาติและระบบ

นิเวศวิทยาอันมีคุณคาและสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

ปจจัยเหตุที่ทําใหทรัพยากรปาไมลดลงและเสื่อมโทรมลงอยางมาก และไมสามารถฟนฟูสภาพ

ไดอยางรวดเร็วในชวงปที่ผานมา มีอาทิเชน 

(1) การบุกรุกพ้ืนที่ปาไมเพ่ือใชประโยชนในการขยายการผลิต ทั้งการเกษตรและ

อุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองตอการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและการสงออก ยังคงมีอยู

อยางตอเนื่อง แมวารัฐบาลจะไดมีนโยบายปดปาหามการบุกรุกและทําไมตั้งแตป 2532 ก็ตาม การ

อนุรักษพ้ืนที่ปาไมเพ่ิงเริ่มจะเห็นผลเปนรูปธรรมจริงจังในชวงป 2543 นี้เอง 

(2) การกวานซื้อท่ีดินในพื้นที่เพิกถอนสภาพปาจากเกษตรกรและราษฎรในทองถ่ิน เปนผลให

มีการบุกรุกพ้ืนที่ปาสงวนตอไปอีก 

(3) แรงกดดันจากความตองการพ้ืนที่ทํากินทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของประชากรในภาคการเกษตรและชนบท 

(4) การดําเนินนโยบายและมาตรการบางดานของรัฐบาลขาดความชัดเจน เชน ในดานการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการสงเสริมการทองเท่ียวในเขตปา โดยปราศจากการจัดการเชิงนิเวศนที่

เหมาะสม และขาดการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมที่ชัดเจน ทําใหมีการใชประโยชนจากพื้นที่ปาไมอยางไม

เหมาะสม 

(5) การดําเนินงานของเจาหนาท่ีและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการปองกันอนุรักษและฟนฟู
สภาพปาไม ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะขาดแคลนทั้งอัตรากาํลังเจาหนาที่และงบประมาณ 

(6) การมีสวนรวมของราษฎรและชุมชนในพื้นที่ยังมีขอบเขตจํากัด เพราะยังไมไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุนอยางชัดเจน โดยการออกกฎหมายรองรับจากภาครัฐ เปนตน 

2.2.3 ทรัพยากรน้ํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีไดรับประโยชนจากการชลประทานเพียงประมาณ 29 

ลานไร หรือรอยละ 23 ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร และมีอางเก็บกักน้ําท่ัวประเทศทั้งขนาดใหญ

และกลาง ที่ใชประโยชนทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม และอ่ืนๆรวมประมาณ 400 อาง สามารถเก็บ

กักน้ําไดรวม 70,000 ลานลูกบาศกเมตร  ในอนาคต ศักยภาพในการขยายแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ

เพ่ิมเติมมีโอกาสนอยมาก อันเนื่องมาจากขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ และปญหาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 
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นอกจากนั้น ทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูมีความเสื่อมโทรมลง และมีปญหาคุณภาพน้ํารวมทั้ง

ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําลดลง ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการฟนฟูสภาพใหดีขึ้นโดย

เรงดวนตอไป นอกเหนือไปจากปญหาการแยงกันใชน้ําของประชาชนกลุมอาชีพตางๆ และปญหาการ

ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา อันสงผลใหการใชน้ําขาด

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองไดรับการแกไขโดยการปรับปรุงกฎหมายและ/หรือจัดระบบโครงสรางการ

บริหารและจัดการทรัพยากรน้ําใหม ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอไป 

2.2.4 ทรพัยากรชายฝงทะเล 

ปจจุบันพ้ืนที่ปาชายเลนเหลือเพียงประมาณ 1.1 ลานไร จากเดิมที่เคยมีอยู 2.3 ลานไรเม่ือป 

2504 นอกจากนั้น ทรัพยากรชายฝงที่คงอยู ก็อยูในสภาพเสื่อมโทรมลงเปนอันมาก จากคุณภาพน้ําท่ี

เกิดการปนเปอนของสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  

ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล และน้ําทะเลเปลี่ยนสี  สวนปะการัง หญาทะเล สาหรายทะเล สัตวน้ํา 

ทรัพยากรทางทะเล และแหลงประมง ตางก็อยูในสภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโนมการถูกทําลายขยาย

ตัวอยางรวดเร็ว เกินกวาศักยภาพในการสรางทดแทนกลับคืนมาตามธรรมชาติ  ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรชายฝงทะเลและทรัพยากรประมงดังกลาว จะเปนขอจํากัดที่สําคัญยิ่งตอศักยภาพและโอกาส

ในการเพิ่มผลผลิตประมง ปาไมเศรษฐกิจที่เก่ียวของ และการทองเท่ียวทางทะเลและชายฝงทะเลตอไป 

ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง มีมูลเหตุมาจากปจจัยตางๆ ที่สําคัญ คือ 

(1) การบุกรุกปาชายเลนเพื่อใชพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พัฒนาเปนทาเทียบเรือ ตั้งโรงงาน   

อุตสาหกรรม โรงแรม และสถานที่ทองเท่ียวชายฝง โดยปราศจากการลงทุนในระบบการบําบัดของเสียที่

ดีพอ 

(2) การถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่ จนสงผลเสียตอระบบนิเวศชายฝง 

(3) ขาดการกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษและพ้ืนที่ใชประโยชนทรัพยากรชายฝงทะเลที่ชัดเจน 

(4) หนวยงานเกี่ยวของยังขาดประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานเรงรัดฟนฟูทรัพยากรชายฝง

ทะเล เชน การปลูกสรางแนวปะการังและการปลูกปาชายเลนยังลาชา 

(5) การมีสวนรวมขององคกรชุมชนและราษฎรในพื้นที่ยังมีขอบเขตจํากัด และไมไดรับการ

สนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐ 

(6) หนวยงานตางๆที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล ยังขาดระบบการ

ประสานงานที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอ เปนตน 

2.3  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาการเกษตรกรอยางยั่งยืน ไดพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะหปจจัยตางๆ
ที่เชื่อวาสงผลกระทบตอการเพ่ิมผลผลิต และ/หรือตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทาง
การเกษตร ซึ่งจากผลการศึกษาจําแนกเปนปจจัยสําคัญ 4 ประการ คือ 
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2.3.1 การเพิ่มขึ้นของประชากร   

การเพ่ิมขึ้นของประชากร เปนปจจัยที่สงผลเปนแรงกดดันตอความจําเปนในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเลี้ยงพลเมืองท่ีเพ่ิมขึ้น สําหรับประเทศไทย  แมอัตรา

การขยายตัวของประชากรในภาคการเกษตรจะลดลง เหลือเพียงประมาณรอยละ 1 ตอปในชวงป

ปจจุบัน แตจํานวนประชากรที่เปนเกษตรกรยากจนยังคงมีอยูเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น

ในปจจุบันจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจ (จากกการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พบวา ประชากรที่มีระดับรายไดต่ํากวาเสนแหงความยากจนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 8 ลานคนในป 2540 และเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ 10 ลานคนในป 2542) กลุมประชากรที่

ยากจนเหลานี้ จะมีความตองการที่ดินทํากิน ตองการใชทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา แหลงพลังงาน 

ตลอดจนตองการบริโภคสินคาสาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะสงผลเปนแรงกดดันตอการ

แยงใชทรัพยากร จนอาจนําไปสูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้นได ถา

หากมีระบบการจัดการไมดีพอ 

รัฐจึงจําเปนตองควบคุมการขยายตัวของจํานวนประชากร โดยเฉพาะในภาคเกษตร ควบคูไป
กับการเรงแกไขปญหาความยากจน สนับสนุนการจัดทําโครงการวางแผนครอบครัวแกกลุมแมบานและ
สตรีในภาคเกษตร เรงรัดการจางงานในภาคอุสาหกรรมและภาคนอกการเกษตรอื่นๆ เพ่ือเปนแหลง

รายไดเสริมแกครัวเรือนเกษตรกร สงเสริมการศึกษา ฝกอบรมและการถายทอดความรู

เทคโนโลยีการเกษตร และ ปลูกสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษและรักษาคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

2.3.2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเปนผลดีตอการพัฒนาที่ยั่งยืนไดแก เทคโนโลยีที่ (1)  มุงชวย

ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถเพ่ิมผลผลิตตอหนวยการใชปจจัยการผลิต ซึ่งจะชวย

ลดการใชทรัพยากรการผลิตของประเทศโดยสวนรวม  (2) เทคโนโลยีที่สามารถใชทดแทนทรัพยากร

การผลิตที่หายากหรือมีนอยลง และ (3) เทคโนโลยีสะอาด หรือวิธีปฏิบัติที่ชวยลดมลพิษตอ

สิ่งแวดลอม เชน การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ การใชน้ํามันเชื้อเพลิงปราศจากสารปรอท และ

น้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ ฯลฯ   

สําหรับประเทศไทย บทบาทของเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เห็นเดนชัดขึ้น

ตั้งแตชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 จนถึงปจจุบัน ซึ่งผลผลิตมวลรวมของภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะผลผลิตสาขาพืช เห็นไดชัดวามิไดเกิดจากการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูก แตเปนผลมาจาก

การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตตอไร และจากประสิทธิภาพการผลิตของทรัพยากรการผลิตตางๆ ที่เพ่ิมขึ้นจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

อยางไรก็ดี เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตเกษตรบางดาน หากใชอยางไมเหมาะสมและไมถูกวิธี อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ตัวอยางเชน การใชเทคนิคการจับปลากะตัก
โดยใชแสงไฟลอ และอวนที่มีขนาดตาขายเล็กมาก อาจกอใหเกิดความสูญเสียตอทรัพยากรทางทะเล

อ่ืนๆ หรือการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมเหมาะสมหรือไมถูกวิธี (โดยเฉพาะในการปลูกฝาย
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และพืชผักหลายชนิด) นอกจากทําใหเกษตรกรผูใชตองเสียคาใชจายคาสารเคมีแลว ยังตองเสียเงินเปน
คายาในการพยาบาลรักษาตนเองอีกดวย นอกจากนั้น ยังสงผลเสียทําใหดินเสื่อมและกอใหเกิดการ

แพรกระจายของสารพิษตกคางในดิน เปนอันตรายตอคน และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆในสภาพแวดลอมทั่วไป

ดวย 
ดังนั้น ปจจัยดานเทคโนโลยี จึงสงผลกระทบทั้งดานบวกและลบตอการพัฒนาอยางยั่งยืน การ

พัฒนาเกษตรยั่งยืนใหไดผลนั้น รัฐจะตองสนับสนุนงานทดลองคนควาวิจัยการเกษตร ที่เหมาะสม

สําหรับแตละพ้ืนที่ ที่ชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เชน การปองกันกําจัดศัตรูพืช

ดวยระบบการจัดการแบบครบวงจร (integrated pest management) การเพาะปลูกดวยวิธีไถเตรียมดิน

ใหนอยที่สุด (minimum tillage) การทําการเกษตรดวยระบบวนเกษตร (agro-forestry) การเกษตร

ระบบไรนา-ปศุสัตว-สวนผสม (integrated crop and livestock management) และ การปลูกพืช

หมุนเวียนโดยใชพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือบํารุงดนิ (soil-enriching crop rotations) เปนตน 

2.3.3 นโยบายการเกษตรและนโยบายสิ่งแวดลอม  

นโยบายแทรกแซงของรัฐ (government intervention) จนกอใหเกิดการบิดเบือนของราคา

ตลาด จนเปนแรงจูงใจใหมีการใชทรัพยากรการผลิตอยางฟุมเฟอยและไมมีประสิทธิภาพ จะถือวาเปน

นโยบายที่ไมพึงประสงคและเปนนโยบายบิดเบือน (distortionary policy) ที่จะตองยกเลิก เพราะ

นอกจากจะสงผลกระทบทางลบตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม

แลว ยังจะสงผลเสียตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมดวย  ตัวอยาง

ของนโยบายบิดเบือนการผลิตภาคการเกษตร อาทิเชน การประกันราคาผลิตผลเกษตร การอุดหนุน

ราคาปจจัยการผลิตตางๆ เชน ปุยเคมีและยาปองกันกําจัดศัตรูพืช  การเก็บคาธรรมเนียมการทําไมใน

เขตปาสัมปทานในอดีต ที่คิดอัตราต่ํากวาคาใชจายในการปลูกปาทดแทน การใหการอุดหนุนคาน้ํา

ชลประทาน และ การอุดหนุนราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือการเกษตรบางชนิด (เชน น้ํามันดีเซล) ฯลฯ 

นอกจากการยกเลิกนโยบายบิดเบือนราคา รัฐจําเปนจะตองมีการปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย

แหงรัฐอีก 3 ดาน เพ่ือใหผูประกอบการและคนทุกกลุมของสังคม ไดตระหนักถึงคุณคาความหายากของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสวนรวมของประเทศ ไดแก: (1) มาตรการใหสิทธิการเปนเจาของ

ทรัพยากรทางกฎหมายที่เรียกวา property-rights solutions เชน การออกเอกสารสิทธิทํากินแก

เกษตรกรที่ไรที่ดินทํากิน เชน สปก 4-01 เพ่ือเปนสิ่งจูงใจในการดูแลอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากร

ที่ดิน  (2) มาตรการผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter pay principle) โดยการกําหนดภาระภาษี (taxes) 

คาธรรมเนียม (charges) หรือคาปรับแกผูใชทรัพยากรที่กอปญหาตอสิ่งแวดลอม และ (3) มาตรการ

บังคับทางกฎหมาย command-and-control policies ไดแก การกําหนดระเบียบและขอหามตาม

กฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การหามการใชประโยชนที่ดินในเขตปา

ตนน้ําลําธารโดยเครง ฯลฯ การปฏิรูปนโยบายที่กลาว จะเปนชองทางนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

ทดแทนทรัพยากรการผลิตหายากตอไป 



อรุณ อวนสกลุ 42 

2.3.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การจะดําเนินการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนใหบรรลุผลไดนั้น นอกจากการควบคุมการ

ขยายตัวของจํานวนประชากรในภาคเกษตร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการปฏิรูปนโยบายและ

กฎหมายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลว ปจจัยที่มีความสําคัญไมหยิ่งหยอนกวากัน และอาจถือวาเปน

ปจจัยรากฐานที่มีความสําคัญสูงกวา ในการนําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาประเทศในเกือบทุกดาน 

ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยในภาคการเกษตร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคการเกษตร หมายถึง การปรับปรุงตัวเกษตรกรใหมีคุณภาพ

ดีขึ้นทั้งในดาน 

(1) ความรูและระดับการศึกษาสูงขึ้น เพ่ือใหสามารถรับการถายทอดความรูเทคโนโลยี ทั้ง

ดานการเพิ่มผลผลิต และการอนุรักษปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมใหไดผล 

(2) การมีจิตสํานักและตระหนักในคุณคาความสําคัญของทรัพยากรที่หายาก และการพัฒนาที่

ยั่งยืน และการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) การมีสวนรวมหรือการรวมกลุมกัน (ในรูปกลุมของชุมชน หรือ สหกรณ) เพ่ือดําเนินการ

ปกปกรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมธรรมชาติของทองถ่ิน เพ่ือยังประโยชนตอสวนรวม 

รัฐควรไดมีการขยายการศึกษาขั้นบังคับ และเปดโอกาสใหเกษตรกรและบุตรหลาน ไดรับ

การศึกษาสูงขึ้นในสายวิชาชีพ โดยเฉพาะอาชีวศึกษาเกษตร ในรูปแบบการเรียนการสอนในไรนา โดย
ใหไดรับการรับรองวิทยฐานะเชนเดียวกันกับการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียน รัฐสนับสนุนการขยาย
ขีดความสามารถของหนวยงานดานการวิจัยและพัฒนา และดานการสงเสริมการเกษตร ที่เปนระบบ

การเกษตรแบบยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนาโครงการศึกษาฝกอบรมตางๆ เพ่ือขยายศักยภาพหรือขีด

ความสามารถของเกษตรกรและชาวชนบท ใหมีความรู จิตสํานัก และมีสวนรวมมากขึ้น ในงานดาน
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยรัฐสนับสนุนการจัดทําโครงการฝกอบรม การเยี่ยมชมสถานีทดลอง 
การดูงานแปลงสาธิตและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ  การรับการถายถอดเทคโนโลยีการผลิตและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม การจัดการประชุมสัมมนา และทําประชาพิจารณเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล
ขาวสาร ฯลฯ อันเปนการเพ่ิมความรูความชํานาญใหกับเกษตรกรและองคกรของชุมชนในทองถ่ิน ใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป  

2. 4  แนวทางพัฒนาเกษตรยั่งยืน 

กําหนดขึ้นเปน 6 ดาน ที่หนวยงานเกี่ยวของตางๆสามารถใชเปนกรอบในการจัดทํานโยบาย/
มาตรการและแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตอไป สรุปไดดังนี้ 

2.4.1 ดานการเพิ่มผลผลิตเกษตรโดยเนนรูปแบบการทําฟารมที่ย่ังยืน เชน 

1) เพาะปลูกพืชโดยไมใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช (หรือใชใหนอยที่สุดและ

ปราศจากสารพิษตกคาง) การใชเทคโนโลยีชีวภาพแทนการใชสารเคมีในการปองกัน

กําจัดศัตรูพืช 

2) เพาะปลูกโดยไมตองไถเตรียมพื้นที่ (หรือ ไถใหนอยที่สุด)  
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3) ปองกันกําจัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในผลผลิตเกษตรและในหวงโซอาหาร  

4) ควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรโดยใชระบบทําการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 

Practice  หรือ GAP) และ/หรือ การจัดการการผลิตและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

(Code of Conduct) 

5) เพาะปลูกพืชระบบพหุกสิกรรม ระบบการเกษตรแบบไร-นา-สวนผสม  ระบบ

การเกษตรผสมผสานระหวางพืช-ปศุสัตว-สัตวน้ําตางๆ ระบบการเกษตรแบบวน

เกษตร หรือ ระบบอินทรียเกษตรที่ไมใชสารเคมี 

6) ระบบการทําฟารมแบบองครวมใดๆก็ตาม ที่จะชวยรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ

เกษตรกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  หรือ ระบบการเกษตรที่เก้ือกูลตอหรือใชประโยชน

จากสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เพ่ือชวยในการเพิ่มผลผลิต และรักษาคุณภาพ

ของสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยางยั่งยืน 

2.4.2 ดานการแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) จัดทํากิจกรรมที่เรงรัดการฟนฟูบูรณะ และ/หรือเก้ือหนุนการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การวางแผนการใชที่ดินบนที่สูง การปลูก

สรางสวนปา  การฟนฟูและพัฒนาปาไม แหลงน้ําเสื่อมโทรม และดินที่ขาดความ

อุดมสมบูรณ  การลดปริมาณมลพิษและการแพรกระจายของมลพิษ ทั้งทางน้ําและ

อากาศ จากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  การใชเทคโนโลยีควบคุมการผลิต

ทางการเกษตรที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  การผลิตผลิตภัณฑเกษตรที่

ปลอดสารพิษหรือไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  การนําผลิตภัณฑ

การเกษตรที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม  การประหยัดและการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด ฯลฯ 

2) กําหนดเขตพื้นที่ดําเนินการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม

ความเหมาะสมของฐานทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ ไดแก การกําหนด

เขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาตางๆ เขตการผลิตเพ่ือการสงออก เขตพื้นที่ปาไมเพ่ือการ

อนุรักษ เขตพื้นที่ปาชายเลน ฯลฯ 

2.4.3 ดานการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและคุณภาพเกษตรกร 

1) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาและการใช

เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรและปรับปรุงคุณภาพสินคาอาหาร ที่ไม

เปนอันตรายตอการบรโิภคของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

2) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และหรือประหยัดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3) พัฒนางานดานบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาเกษตร 

4) สงเสริมและสนับสนุนยกระดับการศึกษาของเกษตรกรและบุตรหลาน การถายทอด

เทคโนโลยี และการฝกอบรมเกษตรกร 
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2.4.4 ดานการปฏิรูปนโยบาย 

1) ยกเลิกนโยบาย/มาตรการอุดหนุนราคาสินคาและปจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่

สงผลตอการบิดเบือนการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) ยกเลิกหรือหามการใชสารเคมีเกษตรที่เปนอันตรายตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม  

3) เรงรัดนโยบายการออกเอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร 

4) ใหมีนโยบายการกําหนดเขตคุมครองทางการเกษตร และใหเก็บภาษีที่ดินในอัตราสูง

สําหรับพ้ืนที่การเกษตรที่ปลอยรกรางวางเปลามิไดใชประโยชน หรือใชประโยชนแต

ผิดวัตถุประสงค 

5) ใหมีนโยบายจํากัดขนาดการถือครองท่ีดินในเขตปาสงวนเสื่อมโทรม รวมทั้งการเก็บ

ภาษีที่ดินในอัตราสูงสําหรับที่ดินที่มิไดใชประโยชน  

6) ใหมีนโยบายเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยการผลิต

ที่ทําลายสิ่งแวดลอม  เชน การเก็บคาใชน้ําชลประทานเพื่อการเพาะปลูกในอัตราที่

เหมาะสม  การเก็บภาษีการใชสารเคมีเกษตรบางชนิด เพ่ือจูงใจไมใหมีการใชเกิน

ขนาดที่เหมาะสม  การเก็บคาธรรมเนียมการปลอยน้ําเสียจากบอเลี้ยงกุงและจาก

โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตางๆ 

7) ใหมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารมท่ีเก้ือกูลตอการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการสงเสริมใหเกษตรกร

นําไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง เชน ระบบการทําฟารมตามแนวทฤษฎีใหมของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

8) ใหมีการปฏิรูปนโยบายสินเชื่อการเกษตรใหม โดยการไมสนับสนุนการใหสินเชื่อแก

แผนการผลิตของเกษตรกร ที่จะสงผลตอการทําลายคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แตสนับสนุนแผนการผลิตที่ชวยรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน โดยการใหสิ่งจูงใจดานอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะแก

เกษตรกรรายยอยและยากจน 

2.4.5 ดานการปรับปรุงกฏหมายและองคกรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

1) ปรับปรุง จัดทํา และบังคับใช กฎหมายระเบียบและขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของ  เชน   

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ร.บ.ปาชุมชน 

2) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยการถายโอนอํานาจไปสูสวนทองถ่ิน และการประสานงานระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

3) จัดตั้งศูนยขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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2.4.6 ดานสงเสริมการมีสวนรวมและการปลูกสรางจิตสํานึกของเกษตรกรในความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) สงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ 

2) รณรงคเพ่ือปลูกสรางจิตสํานึก ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปทุกกลุมอาชีพ เปนตน 

 

3. ดัชนีวัดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

3.1 ความหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ในหัวขอท่ี 2 ไดละความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนไวใหเปนที่เขาใจวา หมายถึง

ขบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมควบคูกันไป โดยมีคนในสังคมเปนเปาหมายของการพัฒนา เพ่ือใหมีความกินดีอยูดีมีสุข ทั้ง

ในดานอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และปจจัยดานโภคทรัพยอ่ืนๆ (Material 

wellbeing) ที่จําเปนแกการดํารงชีพ ที่เพียงพอและปลอดภัยตามมาตรฐาน ตลอดจนมีโอกาสไดรับ

การศึกษาและบริการทางสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสิทธิ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และที่สําคัญ คือ ดํารงชีวิตอยู

ภายใตสภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่ดี ทั้งในเชิงกายภาพและคุณภาพ  

กลาวโดยสรุปงายๆ คือ มนุษยจะเรียกวามีความอยูดีมีสุขอยางแทจริงและยั่งยืนได ตอเม่ือ

จะตองอยูภายใตสภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่ดี ไมเปนอันตรายตอชีวิต และไมเปนขอจํากัดตอ

ศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต แนวคิดที่สําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การรวมมิติดานการปรับปรุง

คุณภาพสิ่งแวดลอม เปนเปาหมายสําคัญหนึ่งของการพัฒนาประเทศและการพัฒนา นักวิชาการและนัก

สิ่งแวดลอมทั่วไปเขาใจพองกันในความหมายทั่วไปที่กลาว แตอาจจะนิยามรายละเอียดแตกตางกันไป 

อันเนื่องมาจากแนวคิดของความตองการพัฒนาคน ที่มีขอบเขตกวางไกลและหลากหลายแตกตางกันไป 

ความหมายที่เปนทางการของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable development) ไดใหไวโดย

คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 

Development) ในรายงานเรื่อง Our Common Future เม่ือป 1987 ซึ่งอาจถือไดวาเปนคําจํากัดความที่

ยอมรับกันทั่วโลก หมายถึง 

 “meet the needs of the present generation without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs” 
หรือ 

“การพัฒนาที่สนองความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยที่จะตองไมใหกระทบ

ตอความสามารถของคนในรุนอนาคต ในการสนองความตองการของตนเอง 

(หรือไมทําใหคนในรุนอนาคตจําตองยอมรอมชอมลดความตองการของตนลง)” 

มีคําท่ีเปนกุญแจสําคัญ (Key words) 2 คําในคําจํากัดความขางตน ที่เชื่อมโยงแนวคิดสําคัญ

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
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1) ความตองการ (needs) ในที่นี้หมายถึง ความตองการอยูดีมีสุขของมนุษย ทั้งในดาน

มาตรฐานการครองชีพเชิงกายภาพ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ตามนัยที่กลาวแลวขางตน 

ซึ่งคนในรุนปจจุบันตองการอยางไร คนในรุนอนาคตก็จะตองการเชนเดียวกัน ดังนั้น ผลการพัฒนาของ

คนในรุนเรา จะตองไมทําใหคนในรุนตอไปที่เปนลูกหลานเรา ตองสูญเสียศักยภาพในการไดมาหรือ

โอกาสซึ่งการมีมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไป 

2) คนในรุนปจจุบัน (present generation) และ คนในรุนอนาคต (future generations) 

เปนแนวคิดที่สะทอนความสําคัญของความยั่งยืนในแงมิติเวลา ที่ตองตอเนื่อง และเชื่อมโยงจากเวลา

หนึ่งไปสูอีกเวลาหนึ่ง การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จะตองยั่งยืนทั้งสองดาน ทั้งในเวลาปจจุบันและในอนาคต การพัฒนาที่ทําใหคนในรุน

อนาคตตองเผชิญกับปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง จนเปนขอจํากัดตอการเพ่ิมผลผลิต

รายไดและ/หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ จะไมเรียกวาเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนัยของความหมายนี้ 

3.2  ดัชนีวัดการพัฒนาอยางย่ังยืน: ทฤษฎีและแนวคิด 

 ดัชนีหรือคามาตรวัดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Index หรือ SDI) 

สามารถวิเคราะหและกําหนดขึ้นจากคําจํากัดความขางตน โดยการรวมเครื่องชี้วัดการพัฒนาคน 

(Human Development Index หรือ HDI) และเครื่องชี้วัดการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(Environmental Improvement Index) ในสูตรเดียวกัน เฉลี่ยถวงน้ําหนักเปน composite index นั่นคือ 

  

ดัชนีวัด 

การพัฒนาอยางย่ังยืน 

= 

ดัชนีเฉล่ียถวงนํ้าหนักของดัชนีวัดการพัฒนาคน 

+ การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 องคการพัฒนาระหวางประเทศ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) 

ไดพัฒนาดัชนีวัดการพัฒนาคน (Human Development Index หรือ HDI) และวิเคราะหเปรียบเทียบผล

ระหวางประเทศตางๆ เปนระยะๆ เชน ผลการศึกษาในป 1997 ไดจัดอันดับประเทศไทยไวเปนลําดับที่ 

67 จากทั้งหมด 174 ประเทศ ในแงความสําเร็จของการพัฒนาคน โดยมีประเทศคานาดามี HDI 

ranking สูงสุดเปนอันดับหนึ่ง และประเทศเซียราลีอองเปนอันดับทายสุด แตตอมาในป 2000 อันดับ

ของไทยกลับตกไปอยูที่ลําดับ 76 อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอหัว

ของประชากรไทย (per capita income) ลดลง 

 ตัวแปรสําคัญ 3 ประเภทที่ใชในการคํานวณคา HDI Index ในรายงานของ UNDP คือ รายได

เฉลี่ยตอคน (per capita income) อายุเฉลี่ยของประชากรซึ่งสะทอนการมีชีวิตที่ยืนยาว (life 

expectancy) และ จํานวนปที่ประชากรโดยเฉลี่ยไดรับการศึกษา (mean years of schooling) ผล

การศึกษาของ UNDP ในไทยในป 1977 พบวา รอยละ 94.7 ของประชากรไทยมีความสามารถในการ

อานออกเขียนได  รอยละ 88 ของผูที่อยูในระบบการศึกษาทั้งหมดเรียนอยูในระดับชั้นเพียงภาคบังคับ 

และจํานวนนักเรียนเหลานี้ลดลงเหลือเพียงรอยละ 47.6 ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น คนไทยโดยทั่วไปมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวนานขึ้น จากเฉลี่ย 58.3 ปในป 1970 เปน 68.8 ปในป 1997 

และมีรายไดเฉลี่ยตอคน (GDP per capita) สูงขึ้นจาก US$557 เปน US$1,870 ในชวงปดังกลาว 
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สวนในป 1998 หลังวิกฤตเศรษฐกิจนั้น พบวา ตัวแปรอายุเฉลี่ย และการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย มิไดมี

การเปลี่ยนแปลงไป ยกเวนแตรายไดเฉลี่ยตอคนเทานั้น ที่ลดลงจากประมาณ 260,900 บาทในป 

1997 เปน 212,800 บาท ในป 1998 

 

ในงานวิจัยบางกรณีอาจใชอัตราการตายของทารก (infant mortality) ระดับสารอาหารเฉลี่ย

ของประชากร (nutrient and calorie intake) อัตราการวางงาน (unemployment rate) และ/หรือ 

ชองวางการกระจายรายได (income distribution gap) เปนตัวแปรทางเลือกตามความเหมาะสม 

อยางไรก็ดี ปญหามิไดอยูที่จะเลือกตัวแปรใด เพราะตัวแปรตางๆเหลานี้ มักมีสหสัมพันธุกันสูง การ

เลือกใชตัวแปรใดจึงไมเปนประเด็นสําคัญมากนัก แตปญหาจะอยูที่วา เราควรจะเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ความสําคัญของตัวแปรอยางใดในการสราง HDI index  

การวิเคราะหดัชนีวัดการพัฒนาเกษตรอยางยั่งยืน (Sustainable Agricultural Development) 

มีวิธีการดําเนินงานโดยยอดังนี้ 

(1) ใชการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมของประเทศ เปนดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กระทบตอคุณภาพชีวิตมนุษยและเกษตรกร ตัวแปรอื่นๆที่อาจใช
รวมกันในการเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หรืออาจใชเปนตัวแปรเดี่ยวแทนทั้งกลุมของตัวแปรที่กระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวม เชน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท่ีกระทบตอการผลิต
ทางการเกษตร (เชน ฝนแลง น้ําทวม) คุณภาพดิน คุณภาพน้ํากิน-น้ําใช น้ําเพ่ือการเพาะปลูก และ
ปริมาณมลพิษทางน้ํา ฯลฯ  

(2) ตัวแปรที่ใชประเมินการเปลี่ยนแปลงของ HDI เกษตรกร ไดแก รายไดของเกษตรกร

หัวหนาครัวเรือน (บาท/คน) ระดับการศึกษาเฉลี่ย (จํานวนปเฉลี่ย/คน) และอัตราการตายเฉลี่ยของ

ประชากร (%) 

(3) คา composite index ของ SDI เกษตรกร คํานวณจาก weighted averages ของ 

รายไดเฉล่ียของเกษตรกร + ระดับการศึกษาเฉลี่ย + อัตราการตายเฉลี่ย + พ.ท.ปาไม 

(4) การเปลี่ยนแปลงในสัดสวนหรือชองวางแหงการกระจายรายได ระหวางคนในและนอก
ภาคเกษตร สามารถเปนตัวแปรเพิ่มในสูตรคํานวณ (3) เพ่ือชี้ใหเห็นวามีผลกระทบตอการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

3.3  ผลการวิเคราะห 

  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SDI เกษตรกร โดยใชขอมูลจากการสํารวจ

ครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปการเพาะปลูกตางๆ ไดกระทําขึ้น

โดยเปรียบเทียบระหวางป 2529/30 – 2538/39 ภายใตขอสมมติของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวแปร

ในทางเลือกตางๆ  ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีสาระสําคัญของผลการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้ 

(1) รายไดของเกษตรกร: พบวา เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเฉลี่ยตอหัว วัด

ในรูปตัวเงินจริง เพ่ิมขึ้นจาก 5,580 บาท เปน 15,924 บาท หรือ เพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เทา ในชวงระยะ 

10 ปดังกลาว และรายไดเงินสดนอกการเกษตร นับเปนแหลงที่มาของรายไดครัวเรือนที่มีความสําคัญ
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มากขึ้นกวารายไดที่มาจากการผลิตทางการเกษตร เพราะกวารอยละ 50 ของรายไดรวม มีที่มาจาก

แหลงดังกลาว 

 

 

ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเกษตรกร (Human Development Index) จากผลของแผนพัฒนา

การเกษตรเปรียบเทียบระหวางป 2529/30 - 2541/42 

 

 ปเพาะปลูก 

รายการ 2529 

/30 

2531 

/32 

2533 

/34 

2534 

/35 

2538 

/39 

คะแนนตามขอกําหนดของตัวช้ีวัด      

1  รายไดเงินสดสุทธิเกษตร/หัว  0.00 0.18 0.31 0.16 1.00 

2  % เนื้อท่ีปา 1.00 0.84 0.58 0.36 0.00 

3  % income gap 1.00 0.50 0.50 0.50 0.00 

4  ปศึกษา 0.00 0.05 0.05 0.05 1.00 

5  % อัตราตาย 0.01 0.42 0.00 1.00 0.96 

ดัชนีช้ีวัดฐานะความเปนอยูเกษตรกร      

ขอกําหนดที่ 1 (1-3=25%  4-5=12.5%) 0.50 0.44 0.35 0.38 0.49 

ขอกําหนดที่ 2 (1-4=20%) 0.50 0.39 0.36 0.27 0.50 

ชอกําหนดที่ 3 (1=50% 4-5=25%) 0.00 0.21 0.17 0.34 0.99 

ขอกําหนดที่ 4(1 และ 3=33% 4- 5=17%) 0.33 0.30 0.27 0.39 0.66 

ที่มา: สวนวิจัยเศรษฐกิจและสังคม สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 (2) คุณภาพชีวิต: ดัชนีวัดการพัฒนาคน (Human Development Index หรือ HDI) สรุป

ไดวา เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจ (ระดับรายได) และคุณภาพชีวิตในเชิงกายภาพ (ระดับการศึกษา 

และ การมีชีวิตยาวนาน) ดีกวาในอดีต 10 ปที่ผานมา เพราะดัชนี HDI มีแนวโนมสูงขึ้นตลอด จาก

สเกลต่ําสุด คือ 0 ในป 2529/30 เพ่ิมระดับขึ้นเปน 0.21, 0.17, 0.34 และ 0.99 ในป 2531/32, 

2533/34, 2534/35 และ 2538/39 (ดูขอกําหนดที่ 3) 

(3) ผลกระทบจากปจจัยความไมเสมอภาคของการกระจายรายได: การวิเคราะหคา HDI 

ของเกษตรกรในความหมายเชิงกวาง ไดกระทําขึ้นโดยการเพิ่มตัวแปรความไมเสมอภาคของการกระจาย

รายได (โดยใหน้ําหนักความสําคัญเทาเทียมกับปจจัยการเพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตเชิงกายภาพ) 

พบวา ผลการพัฒนาตัวเกษตรกรเลวลงในชวงตน 5 ปแรก (2529/30 – 2533/34) เพราะดัชนี HDI 

มีแนวโนมลดลง จากระดับ 0.33 ในป 2529/30 เปน 0.30 และ 0.27 ในป 2531/32 และ 

2533/34 แตเริ่มปรับปรุงดีขึ้นหลังจากนั้นเปนลําดับ โดยเฉพาะในป 2538/39 ซึ่งประเทศไทยมีอัตรา
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก มีคาดัชนี HDI เกษตรกรสูงสุด คือ 0.66 (ดูขอกําหนดที่ 4) แสดงวา

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ชวยปรับปรุงการกระจายรายไดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

(4) การพัฒนาเกษตรยั่งยืน: การวิเคราะหคา SDI เกษตรกร โดยเพิ่มปจจัยความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การลดลงของพื้นที่ปาไม) เปนตัวแปรวิเคราะหเพ่ิม 

พบวา ผลการพัฒนาโดยรวม มิไดชวยใหเกษตรกรไทยมีฐานะความเปนอยู คุณภาพชีวิต และคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ในชวงครึ่งแรกของชวง 10 ปที่ศึกษา เพราะคา SDI ลดลงเปนลําดับจากระดับ 0.5 

เปน 0.35 ระหวางป 2529/30-2533/34 แตผลการพัฒนาเริ่มปรับปรุงดีขึ้นในชวงครึ่งหลัง แตก็ยัง

ไมดีมากไปกวาในชวงปตนๆ เพราะมีคา SDI ระดับใกลเคียงกัน คือ เทากับ 0.49 (ขอกําหนดที่ 1) ผล

การวิเคราะหนี้จึงชี้ใหเห็นวา โดยภาพรวมของการพัฒนาประเทศในชวง 10 ปที่ผานมากอนการเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจ ยังไมสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวม 

ใหมีความยั่งยืนมากขึ้นในความหมายที่เขาใจกัน 

อนึ่ง ผลการศึกษาขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ในป

การเพาะปลูก 2541/42 ภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พบวา รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรในรูปตัว

เงินจริง (วัดโดยใชรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเฉลี่ยตอคน) เทากับ 14,192 บาทตอคน ซึ่งลดลง

เม่ือเทียบกับรายไดเฉลี่ยของเกษตรกรในปการเพาะปลูก 2538/39 กอนหนาการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ซึ่งเทากับ 15,924 บาท และรายไดที่มีที่มาจากแหลงนอกการเกษตรยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เพราะมี

สัดสวนสูงถึงรอยละ 68 ของรายไดรวม ขอมูลขางตนนี้ชี้ใหเห็นวา ผลของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ

กลางป 2540 ไดสงผลกระทบทางลบตอรายไดของครัวเรือนเกษตรกร และแนนอนวา จะสงผลตอเนื่อง

ตอการลดลงของดัชนี HDI และ SDI นั่นคือ ผลกระทบทางลบตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งไมจําเปนตอง

นําผลการวิเคราะหเชิงปริมาณรายงาน ณ ที่นี้ 
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