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หวัข้อการน าเสนอ 

• โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

• การจัดการตามหลัก 3Rs 

• การเลีย้งกุ้งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• การลดสารน าเข้าในการเลีย้งกุ้งทะเล 

• การลดสารปล่อยออกจากการเลีย้งกุ้งทะล 

• การประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ในระดับฟาร์ม 

 



เมืองเกษตรสีเขียว คืออะไร?? 

     “เมืองเกษตรสีเขียว เป็นพืน้ที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมตลอดกระบวนการผลิตตัง้แต่
ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดี ประชาชนมีความปลอดภยัด้าน
อาหารและเป็นฐานสร้างรายได้ที่ส าคัญ” 



การด าเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

     - พัฒนากระบวนการผลิตในพืน้ที่ส าหรับทุกกจิกรรมให้เป็นการผลติที่ดีและเหมาะสม 
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง 

     - ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
การลดของเสียในกระบวนการผลิต (Zero Waste) และ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

     - สร้างและพัฒนาเครือข่ายตลาดสนิค้าเกษตรสีเขียวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และภูมปัิญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ก่อให้เกดิรายได้
ต่อเกษตรและชุมชน 



ท าเมืองเกษตรสีเขียวแล้วได้อะไร ??? 
การพัฒนาพืน้ที่  
โดยมุ่งเน้นให้เป็นพืน้ที่ปลอดจากมลพษิ มีสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นแหล่งศกึษาดูงาน และ
ท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

การพัฒนาสินค้า 
ผลติสนิค้าเกษตรตามหลัก GAP ลดการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และลดต้นทุนจากการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ ตาม

หลักการ 3Rs (reduce reuse recycle)  

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  
มีความรู้เพิ่มขึน้ความสามารถผลติตามมาตรฐานมีความปลอดภัยจากสารเคมี สนิค้าเกษตรมี
มูลค่าสูงขึน้ มีรายได้เพิ่มขึน้จากการวางแผนบริหารจัดการรองรับผลผลติโดยมีตลาดสีเขียว,  
Q Shop, Q restaurant มีการดงึดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พืน้ที่มากขึน้ 
 



 การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 

        “การจัดการของเสีย”ตามหลัก 3Rs จะเร่ิมต้นที่การลดการเกิดของเสีย 

(Reduce) ซึ่งเป็นสิ่งที่ ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบ

หรือทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ เม่ือเกิดของเสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการ

น าของเสีย/วัสดุที่ใช้งานได้กลับไปใช้ซ า้ (Reuse) หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์

ใหม่ (Recycle) ในรูปแบบต่างๆ ให้ได้มากที่ สุด เพื่อให้เหลือของเสียที่ ไม่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก ที่จะต้องน าไปบ าบัด (Treatment) และก าจัดของเสีย 

(Disposal) ในปริมาณน้อยที่สุด ” 



 การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 



การเพาะเลีย้งกุ้งทะเลสีเขียว 

 การเพาะเลี ้ยง กุ้งทะเลที่ สามารถลดการใช้
ทรัพยากรในการผลิต มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการจัดการอาหารที่ดี ลดการใช้พลังงาน ไม่ใช้
สารเคมีที่ไม่จ าเป็น และสามารถน าของเสียกลับมาใช้
ใหม่ตามหลัก 3Rs เพื่ อให้ เหลือของเสียจากการ
เพาะเลีย้งน้อยที่สุด (Zero Waste) 

 



กระบวนการเลีย้งสัตว์น า้ 

อาหาร 

พลังงาน 

น า้ 

ปัจจัยการผลิต 

การปล่อย CO2 

น า้ทิง้  

ดนิตะกอนพืน้บ่อ 

ผลผลิตกุ้ง 
สารน าเข้า สารปล่อยออก 



สารปล่อยทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ลักษณะเป็นอย่างไร 

สามารถใช้ประโยชน์ภายในฟาร์มได้หรือไม่ 

สามารถใช้ประโยชน์ภายนอกฟาร์มได้หรือไม่ 

หากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว จะต้องน้าไปบ้าบัด/
ก้าจัดด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสม 



กระบวนการเลีย้งสัตว์น า้ 
Zero Waste 

อาหาร 

พลังงาน 

น า้ 

ปัจจัยการผลิต 

การปล่อย CO2 

น า้ทิง้  

ดนิเลนพืน้บ่อ 

ผลผลิตกุ้ง 
ลดสารน าเข้า 

R1 
0 R1 

0 R3 
0  R2,R3 

ลดสารปล่อยออก 



การลดสารน าเข้าในการจัดการฟาร์ม 

การให้อาหาร การใช้พลังงาน การใช้ปัจจัยการผลิต/สารเคมี 

คู่มือเกษตรสีเขียว 



การลดการให้อาหาร 

พลังงานที่ได้รับจากอาหาร  = พลังงานไม่สามารถดดูซมึได้ + พลังงานที่ใช้ใน
การกินและย่อยอาหาร + พลังงานที่ใช้ในการหายใจ + พลังงานที่ใช้ขับถ่ายของ

เสีย + พลังงานในการเตบิโตและการสืบพันธ์ุ 

การกินอาหารของกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กุ้งมีการเติบโตที่ดี เกษตรกรต้องมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการเตบิโต (Scope for growth) ซึ่งเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับการ

ได้รับและใช้พลังงานของส่ิงมีชีวิตผ่านกิจกรรม การกินอาหาร การย่อยและดูดซึม การ

หายใจและการขับถ่ายของเสีย พลังงานสุทธิที่เหลือสะสมอยู่จึงท าให้กุ้งสามารถน ามา

สร้างเป็นกล้ามเนือ้และเตบิโตได้ 



1. Individual shrimp model development 

การขบัถ่ายของเสีย 
การหายใจ 

Environmental impacts 

Anabolism 

Catabolism 

Should be 
added 

การกนิและการย่อยอาหาร 



ปริมาณอาหารที่เกษตรกรให้และปริมาณอาหารที่กุ้งต้องการ 

อาหารที่ให้ 

อาหารที่กุ้งต้องการ 



การให้อาหารตามการเตบิโตของกุ้ง มีข้อก าหนด ดังนี ้ 
 

     1. ปรับอัตราการปล่อยอาหารเป็นเนือ้จาก FCR 1.4 เป็น 1.1 

     3. เกษตรกรควรสุ่มกุ้งเพื่อช่ังน า้หนักทุกสัปดาห์ และ

ตรวจสอบอัตรารอดตาย  

คิดปริมาณอาหารต่อกุ้ง

จ านวน 100,000 ตัว 



ระยะเวลาเลีย้ง น า้หนักกุ้ง ขนาด ปริมาณอาหาร กก./แสนตัว/วัน 

วัน ก./ตวั ตวั/กก. FCR=1.1 % น ำ้หนกัตวั 
1 0.01 125000 0.28 35.5 
15 1.00 1000 6.56 6.6 
22 2.00 500 10.29 5.1 
28 3.00 333 13.39 4.5 
33 4.00 250 16.15 4.0 
38 5.00 200 18.67 3.7 
42 6.00 167 21.01 3.5 
46 7.00 143 23.23 3.3 
50 8.00 125 25.33 3.2 
54 9.00 111 27.35 3.0 
57 10.00 100 29.29 2.9 
60 11.00 91 31.16 2.8 
64 12.00 83 32.97 2.7 
67 13.00 77 34.74 2.7 

70 14.00 71 36.45 2.6 
73 15.00 67 38.12 2.5 
75 16.00 63 39.75 2.5 

ระยะเวลาเลีย้ง น า้หนักกุ้ง ขนาด ปริมาณอาหาร กก./แสนตัว/วัน 

วัน ก./ตวั ตวั/กก. FCR=1.1 % น ำ้หนกัตวั 

78 17.00 59 41.35 2.4 

81 18.00 56 42.92 2.4 

83 19.00 53 44.45 2.3 

86 20.00 50 45.96 2.3 

89 21.00 48 47.44 2.3 

91 22.00 45 48.90 2.2 

93 23.00 43 50.33 2.2 

96 24.00 42 51.74 2.2 

98 25.00 40 53.13 2.1 

100 26.00 38 54.51 2.1 

103 27.00 37 55.86 2.1 

105 28.00 36 57.19 2.0 

107 29.00 34 58.51 2.0 

109 30.00 33 59.82 2.0 

112 31.00 32 61.11 2.0 

114 32.00 31 62.38 1.9 

116 33.00 30 63.64 1.9 

118 34.00 29 64.89 1.9 

120 35.00 29 66.12 1.9 

การเตบิโต การกนิอาหารของกุ้งขาวคิดเป็นปริมาณ กก./แสนตัว/วัน ตาม % น า้หนักตัว 



สัปดาห์ที่ 
ระยะเวลาเลีย้ง น า้หนักกุ้ง ขนาด ปริมาณอาหาร กก./แสนตัว 

วัน ก./ตัว ตัว/กก. รายวัน สะสม 

ปล่อยกุ้ง 1 0.01 90909 0.3 0.3 

1 7 0.29 3425 3 11 

2 14 0.94 1065 6.3 45.2 

3 21 1.86 538 10 103 

4 28 3.02 331 13 186 

5 35 4.40 227 17 295 

6 42 5.98 167 21 431 

7 49 7.75 129 25 593 

8 56 9.71 103 29 782 

9 63 11.84 84 33 999 

10 70 14.14 71 37 1244 

11 77 16.60 60 41 1517 

12 84 19.22 52 45 1818 

13 91 22.00 45 49 2148 

14 98 24.92 40 53 2507 

15 105 28.00 36 57 2895 

16 112 31.21 32 61 3312 

17 119 34.57 29 66 3758 

จับกุ้ง 120 35.06 29 66 3824 

น า้หนักกุ้ง 3506.01 29 

FCR เฉล่ีย 1.1 

การกินอาหารสะสมรายสัปดาห์

และปริมาณการกินอาหารรายวัน

และการเตบิโตของกุ้งขาว 



การเลีย้งกุ้ง 100,000 ตัว จนได้ขนาด 29 ตัว/กก. ได้ผลผลิตกุ้ง 3, 506 กก.  
อาหารกิโลกรัมละ 40 บาท 

 

    FCR = 1.4  จะใช้ปริมาณอาหาร 4,908 กก.   คิดเป็นค่าอาหาร 196, 336 บาท  

  
    FCR = 1.1 จะใช้ปริมาณอาหาร 3,824 กก. คิดเป็นค่าอาหาร 152, 966 บาท 
  
           ซึ่งเกษตรกรสามารถลดค่าอาหารได้ 43,377 บาท 



การลดพลังงานในการเตมิอากาศ 

ท าอย่างไรจงึจะลดการใช้พลังงานในการเตมิออกซเิจน ลงได้จากการใช้
ตลอดเวลา (100%) ให้เหลือ เพยีง 70 %  

ต้นทุนปัจจุบนัพลังงาน ต่อกโิลกรัมกุ้ง  อยู่ที่  20 บาท 
หาก การใช้พลังงานลดลง 30% พลังงาน ต้นทุนพลังงาน ลดลง 6 บาท  
ต้นทุนพลังงานเหลือ  14 บาท /กก.  



การหมุนเวียนออกซเิจนในบ่อเลีย้งกุ้ง 





การเปิดเคร่ืองเติมอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงาน 

เดือนที่ สภาพอากาศ 
ความโปร่งใส 

(ซม.) 

ช่วงเวลา 
08.00 – 22.00 น. 22.00 – 08.00 น. 

1 ท้องฟ้าแจ่มใส 30 – 40  40% 100% 

2  ท้องฟ้าแจ่มใส 30 – 40  40% 100% 

3 มีเมฆมาก 30 – 40  60% 100% 

4 ฝนตก 4 – 6 ชม. 30 – 40  80% 100% 

5 
ฝนตกมากกว่า  

6 ชม. 
30 – 40  100% 100% 



 หากพบว่าออกซิเจนมีค่าต ่ากว่าจุดอิ่มตัว ให้เพิ่มการ ใช้เคร่ืองให้อากาศ  

 ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ต้นก าลัง รูปแบบใบพดั การจัดวางเคร่ืองตนี า้ 

 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ได้แก่ สภาพภมูิอากาศ การให้อาหาร  
และความหนาแน่น โดยเกษตรกรไม่ควรเลีย้งกุ้งที่ความหนาแน่นสูงเกนิไป 
และให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม 

การใช้เคร่ืองยนต์ประสิทธิภาพสูง (80%) 
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่า 10% 



 การปรับปรุงวธีิบริหารจัดการพลังงาน 

 การลดเวลาการตีน า้ 

 การปรับเปล่ียนใบพัด, รูปแบบการวางแกนใบพดั 

 การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

 อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

 การเปล่ียนไปใช้แหล่งพลังงานใหม่ 

 การใช้ไฟฟ้าแทนน า้มัน 



 ประสิทธิภาพด้านพลงังานของต้นก าลงั (มอเตอร์, เคร่ืองยนต์ดเีซล) 









การลดการใช้สารเคมี /ปัจจัยการผลติ 

• B. subtilis 

• B. megaterium 

• B. Iicheniformis 

 



การจัดการสารปล่อยออกจากการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

• น า้ทิง้ 

• ตะกอนดินเลนพืน้บ่อ 

• คาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่บรรยากาศ 

 



การลดของเสียในกระบวนการเลีย้งให้ค่าเป็นศูนย์ (Zero Waste) 

 การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ไร้มลภาวะ (Zero Waste) หมายถึง การ
เพาะเลีย้งสัตว์น า้ หมุนเวียนน า้ และบ าบัดคุณภาพน า้ตาม
ธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ให้เหมาะสมต่อ
การด ารงชีวิตของสัตว์น า้ตลอดระยะเวลาการเลีย้งสัตว์น า้ โดยไม่
มีการระบายน า้ที่ผ่านการเลีย้ง และสารอนิทรีย์ลงสู่ส่ิงแวดล้อม  

  



การลดของเสียในกระบวนการเลีย้งให้ค่าเป็นศูนย์ (Zero Waste) 

             การเพาะเลีย้งสัตว์น า้แบบไร้มลภาวะ (Zero Waste) นอกจากจะได้
ผลผลิตสัตว์น า้ ยังสามารถน าของเสียมาท าให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า 
โดยน า้ทะเลที่ผ่านการเลีย้งสัตว์น า้มาปรับปรุงคุณภาพและน าไปใช้ซ า้ในการ
เปล่ียนถ่ายน า้หรือการเลีย้งสัตว์น า้ในรอบต่อไป ส่วนของเสียจากการเลีย้ง
สัตว์น า้และสารอนิทรีย์อ่ืนๆ เช่น เศษอาหาร ส่ิงขับถ่ายของสัตว์น า้ที่สะสมอยู่
ในดนิเลนพืน้บ่อน าไปท าปุ๋ยหมักบ ารุงดนิ 



การจัดการน้้าทิ้ง 

ที่มา : www.technicchan.ac.th 

การเลี้ยงสาหร่าย 

การปลูกป่าชายเลน 

การเลี้ยงหอยนางรม 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=UCvsuGjMYAi1VM&tbnid=ME-E8IUasyuDjM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.technicchan.ac.th/?name=news&file=readnews_dep&id=533&ei=jsqZUsLxD82Trgfb4oCYDQ&bvm=bv.57155469,d.bmk&psig=AFQjCNHpRCo-nL2f3rlOnGi0-jDc9xfsIA&ust=1385896946150036
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=UCvsuGjMYAi1VM&tbnid=ME-E8IUasyuDjM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.technicchan.ac.th/?name=news&file=readnews_dep&id=533&ei=jsqZUsLxD82Trgfb4oCYDQ&bvm=bv.57155469,d.bmk&psig=AFQjCNHpRCo-nL2f3rlOnGi0-jDc9xfsIA&ust=1385896946150036


การปรับปรุงคุณภาพน า้โดยใช้สาหร่าย 

บ าบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทัง้ในน า้ทิง้และน า้
ทะเล (นิคม และคณะ, 2549) 

สาหร่ายมงกุฎหนาม  

(Acanthophora  spicifera) 

สาหร่ายพวงองุ่น 

(Caulerpa  lentillifera) 

บ าบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน า้ทิง้จาก
การเลีย้งกุ้ง (สันต ิและคณะ, 2546)  



การปรับปรุงคุณภาพน า้โดยใช้สาหร่าย 

สาหร่ายเมด็พริก  
(Caulerpa lentillifera) 

สาหร่ายผมนาง  
(Gracilaria fisheri) 

บ าบดัอัตราการดูดซึมแอมโมเนีย และไนเตรท 

(ศิริวรรณ, 2538), ประมัยพร และ  ยงยุทธ, 2551) 

บ าบัดแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และฟอสเฟตดีที่ สุดโดย

บ าบัดได้ 99.6, 70.9 และ 98.4% (เกรียงไกร (2537) และ 

คณิต และดุสิต (2535)) 



การปรับปรุงคุณภาพน า้โดยใช้สาหร่าย 

สาหร่ายขนนก  
(Caulerpa taxifolia) 

สาหร่ายหางกระรอก  

(Hydrilla verticillata) 

BOD ได้ 84% ปริมาณสารแขวนลอย 69% ไนโตรเจน

รวม (TN) 95% และออร์โธฟอสเฟต (PO4
3-) 69% 

บ าบดัแอมโมเนียรวม สูงสุด 49.90% บ าบัดไนเตรท 

103.11% และบ าบัดออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส

สูงสุด 41.36 % (ศุลีมาศ และ คณะ ,2552) 



การจัดการตะกอนดินเลน 

ท้าปุ๋ยอินทรีย ์

ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายให้เกิด
ธาตุอาหารเพื่อท้าสีน้้าในการ

เลี้ยงกุ้งรอบต่อไป 



การปรับปรุงคุณภาพน า้โดยใช้หอยนางรม 

การเลีย้งหอย  หอยสองฝา เช่น 
หอยนางรมและหอยแมลงภู่มี
ความสามารถในการกรองกิน
ตะกอนแขวนลอยและดดูซับ
เอาไบคาร์บอเนตมาใช้สร้าง
เปลือก  



การปรับปรุงคุณภาพน า้โดยใช้ป่าชายเลน 

       การใช้ป่าชายเลนเป็นตัวบ าบัดน า้เสีย โดย
ปล่อยน า้เสียให้ไหลผ่านป่าชายเลน ป่าจะสามารถ
กรองและดูดซับมลสาร และสิ่งสกปรกต่างๆออก
จากน า้เสีย จนกลายเป็นน า้ที่มีคุณภาพดี สามารถ
น ากลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร หรือปล่อย
ลงทะเลได้อย่างปลอดภัย  

กักเก็บ CO2 



การปล่อยคาร์บอนจากการเลีย้งกุ้งทะเล 

 ขอบเขตการวิเคราะห์การปลอ่ย CO2  
จากการเลี้ยงกุ้ง kg COe/1 kg กุ้ง 

แบบสอบถาม 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 



ข้อมูลทุติยภูมิส้าหรับค้านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รายการ หน่วย Emission Factor

ลูกกุง้ขาว kgCO2e/kg 0.00038

อาหารกุง้ kgCO2e/kg 1.7

ปูน kgCO2e/kg 0.0019

ปูนโดโลไมท์ kgCO2e/kg 0.0265

คลอรีน kgCO2e/kg 1.08

กากชา kgCO2e/kg 1.08

ไอโอดีน kgCO2e/kg 1.08

ดีเกลือ kgCO2e/kg 0.296

น ้าแข็ง kgCO2e/kg 0.042

พลังงานไฟฟา้ kgCO2e/kWh 0.6093

น ้ามนัดีเซล (การผลิต+การเผาไหม)้ kgCO2e/l 3.1373

ตัวอย่างค่าการปล่อย CO2 ต่อกุ้งทะเล 1 กก.  
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การลดคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ 

• ผลผลิตกุ้ง 1 ตัน  
• ปล่อย CO2 = 3.6 ตัน 
• ต้องปลูกป่าชายเลน 1.375 ไร ่

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด ์
จากการผลิตกุ้ง 

CO2 



การชดเชยคาร์บอน 

• ผลผลิตกุ้ง 1 ตัน  
• ปล่อย CO2 = 3.6 ตัน 
• ต้องปลูกป่าชายเลน 1.375 ไร ่

• การปลูกป่าโกงกางเพื่อท้าฟืนหรือเผาถ่าน 1 ไร่ (3,200 ต้น) กักเก็บ CO2 19.53 ตัน/ปี 
• ไม้โกงกาง 1 ต้น กักเก็บ CO2 = 6.1 กก. 
• ไม้โกงกาง 1 ต้น ชดเชยการปล่อย CO2 จากการผลิตกุ้ง 1.7 กก. 

ชดเชย 

ผลผลติกุ้ง 1.7 กก. 



จบการน้าเสนอ 



3 RS คือ อะไร ? 

• 3Rs  เป็นหลักที่มีการน้ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย R1-Reduce ซึ่งคือการลดหรือใช้น้อยเท่าที่
จ้าเป็น R2-Reuse ซึ่งคือ การใช้ซ้้า และ R3-Recycle ซึ่งคือ การแปรรูปมาใช้ใหม่ ในด้านการประยุกต์ใช้เพ่ือ
การจัดการของเสีย 3Rs ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการของเสียแบบผสมผสาน (Integrated Waste 
Management) ซึ่งเป็นการจัดการของเสียได้โดยใช้หลากหลายวิธีในการด้าเนินการร่วมกัน ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง รวมทั้งค้านึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเริ่มต้นที่หลัก 3Rs 

 



• การจัดการของเสีย”ตามหลัก 3Rs จะเริ่มต้นที่การลดการเกิดของเสีย (Reduce) ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง
ให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิด
ของเสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการน้าของเสีย/วัสดุที่ใช้งานได้กลับไปใช้ซ้้า (Reuse) หรือ
หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ในรูปแบบต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึง
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหลือของเสียที่
ไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชนใ์ดๆ ได้อีก ที่จะต้องน้าไปบ้าบัด (Treatment) และก้าจัดของเสีย 
(Disposal) ในปริมาณน้อยที่สุด ” 

 

 การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 



ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสีเขียว (Green GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสีเขียว (Green GPP) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดโดยไม่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน (Green Growth หรือ Sustainable Growth) โดยมีหลักคิดคือการน้าเอาต้นทุนที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost) จากการผลิต เช่น ต้นทุนการบ้าบัดน้้าเสีย ต้นทุนที่ต้องใช้ในการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายจากการผลิต ไปหักออกจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัด (GPP) ที่ค้านวณด้วย
วิธีการแบบเดิม 



ผลส้าเร็จที่ต้องการ   

• น้้าทิ้ง 

• ดินเลนก้นบ่อ 

• การปล่อยคาร์บอนไดร์ออกไซด์ (CO2) สู่
บรรยากาศ 

OUTPUT ?  

• น้้า 

• อาหาร 

• พลังงาน 

• ปัจจัยการผลิตสัตว์น้้า 

INPUT ?  


