
“ข�าว” มีความสําคญั
ทั้ ง ใ น ด � า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สังคม และวัฒนธรรม
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางอาหารของประเทศ
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แต�ละป�ประเทศไทยผลิตข�าวได�ประมาณ 30 ล�านตันข�าวเปลือก
และเคยส�งออกเป�นอันดับ 1 มายาวนาน 
แต�ในช�วงหลังการผลิตข�าวในประเทศไทยอยู�ในภาวะถดถอย ล�าสุดป� 2564
ส�งออกได�ประมาณ 5.4 ล�านตัน หร�อเป�นอันดับที่ 3 ของโลก

ในด�านสิ�งแวดล�อม การปล�อยก�าซเร�อนกระจกจากการทํานาของประเทศไทย
คิดเป�น 26.64 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
(มากกว�า 50% ของภาคเกษตรกรรม) 

และการทํานาที่ขังนํ้าในนาข�าว ตลอดอายุข�าวจะมีการปล�อยก�าซมีเทน ที่เป�นสาเหตุหนึ่งที่ทําให�เกิดภาวะโลกร�อน
เกิดภัยแล�งและอ�ทกภัย ซึ่งทําให�ข�าวเสียหายและผลผลิตลดลง ต�นทุนสูงข�้นแต�รายได�ลดลง ประกอบกับป�ญหาหนี้สิน
และการเข�าถึงแหล�งเง�นทุนของชาวนา จ�งยังไม�สามารถพัฒนาหร�อเข�าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม�ได�อย�างเหมาะสม

ดังนั้น ทุกภาคส�วนต�องร�วมกันหาแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส�งผลกระทบต�อ
ภาคการผลิตข�าว โดยเฉพาะการส�งเสร�มให�ความรู�ชาวนา เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการผลิตข�าว

ด�วยเทคโนโลยีการทํานาอย�างยั่งยืนและช�วยลดโลกร�อน



ความเป�นมาโครงการ Thai Rice NAMA

NAMA Facility 
(นามา ฟาซิลิตี้)

สิงหาคม 2561 ถึง
สิงหาคม 2566 (5ป)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
กรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการตางประเทศ
รวมมือกับ
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการทำนาในปจจุบันไปสูการทำนาดวยเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและลดภาวะโลกรอน เพื่อการพัฒนาขาวและชาวนาที่ยั่งยืน 

14.9 ลานยูโร
โดยแบงเปน 8.4 ลานยูโร
สำหรับมาตรการสนับสนุน
ทางการเงินของโครงการ
และสวนที่เหลือสำหรับ
ดำเนินงานโครงการ

เพ��มผลผลิตข�าว
อย�างน�อย 10%

 เพ��มคุณภาพข�าว

เพ��มรายได�/กำไร ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
และช�วยลดภาวะโลกร�อน

ลดการใช�น้ำ

ลดต�นทุนการผลิต
อย�างน�อย 500 บาท/ไร�

หลักการดำเนินงานโครงการ Thai Rice NAMA

การส�งเสร�มเทคโนโลยี
การผลิตข�าวที่ปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกต่ำ

การให�บร�การเทคโนโลยี
การผลิตข�าวที่ปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกต่ำ

การบูรณาการด�าน
การกำหนดนโยบายและ
มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ

1.1
การสนับสนุนและ
ส�งเสร�มเทคโนโลยี

แก�ชาวนา

2.1
เง�นทุนสนับสนุน

เพ�่อส�งเสร�มการใช�
เทคโนโลยี

1.2
การสนับสนุนและ
ส�งเสร�มเทคโนโลยี

แก�ผู�ให�บร�การ

2.2
การส�งเสร�มด�านการ

เข�าถึงแหล�งเง�นทุน
แก�ผู�ให�บร�การ

การปรับเปลี่ยนและ
บูรณาการ สู�การทำนาที่

เพ��มประสิทธิภาพการผลิต
และลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก

แรงจ�งใจและมาตรการ
สนับสนุน
การบร�การจัดการน้ำ
การทำนาแปลงใหญ�
มาตรฐานการผลิต
ข�าวยั่งยืน (GAP++)
การเชื่อมโยงตลาด
คำแนะนำด�านนโยบายอืน่ๆ
กลยุทธ�การขยายผล
การพัฒนาศักยภาพใน
การพัฒนาศักยภาพใน
การเข�าสู�ตลาดคาร�บอน

ความมั่นคงด�านสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล�อม ยกระดับคุณภาพชีว�ตของชาวนาและชุมชน

ด�าน
เทคนิค

ด�าน
การเง�น

เทคโนโลยีการทำนาอย�างยั่งยืนและช�วยลดโลกร�อน
(เทคโนโลยี 4ป. + 1)

ปรับระดับพ�้นที่นา
Laser Land Levelling 
(LLL) การปรับระดับพื้น
ที่นาดวยระบบเลเซอร

เป�ยกสลับแห�ง 
Alternate Wetting 
and Drying (AWD) 
การจัดการน้ำแบบ

เปยกสลับแหง

ปุ�ยตามค�าว�เคราะห�ดิน 
Site-specific Nutrient 
Management (SSNM) 

การใชปุยตาม
คาวิเคราะหดิน

ปลอดการเผา 
Straw and Stubble 
Management (SSM) 

การจัดการฟางและ
ตอซังขาวอยางเหมาะสม

+1 Integrated Pest Management (IPM)
การปองกันและกำจัดศัตรูขาวแบบผสมผสาน / 

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

มาตฐานการผลิตข�าวที่ยั่งยืน

ป.ท่ี 1 ป.ท่ี 2 ป.ท่ี 3 ป.ท่ี 4

พ�้นที่ดำเนินโครงการ: 

6 จังหวัด 
เขตชลประทานภาคกลาง

3เพ��ม 3ลด

ประโยชน�ของการปรับพ�้นที่นา
ด�วยเลเซอร�

กลยุทธ�ท่ี 

1 2

กลยุทธ�ท่ี 

3

กลยุทธ�ท่ี 

ผู�ให�ทุน

ระยะเวลา

งบประมาณ หน�วยงาน
ความร�วมมือ

วัตถุประสงค�หลัก

ชัยนาท 

สิงหบุรี
อางทอง

พระนคร
ศรีอยุธยา

ปทุมธานีสุพรรณบุรี 



การเง�นเพ�่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) เป�นการสนับสนุนทางการเง�นเพ�่อการดําเนินงานหร�อการลงทุนในกิจกรรม
เพ�่อลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกและการปรับตัวต�อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป�นประเด็นสําคัญที่ทั่วโลกให�
ความสนใจ และเพ�่อเร�งแก�ป�ญหาว�กฤติโลกร�อน NAMA Facility ซึ่งเป�นหนึ่งในกองทุนแรกเร��มของโลกที่ให�การสนับสนุนโครงการที่มุ�งเน�น
การสร�างนวัตกรรมทางการเง�นเพ�่อขับเคลื่อนการลงทุนในการดําเนินกิจกรรมที่ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ได�ให�เง�นสนับสนุนโครงการ Thai Rice NAMA จํานวน 8.4 ล�านยูโร หร�อประมาณ 300 ล�านบาท เพ�่อจัดตั้งเป�นเง�นทุนสนับสนุนเฉพาะกิจ 
(Thai Rice NAMA Fund) เพ�่อส�งเสร�มการพัฒนาและปรับเปล่ียนแนวทางและเทคโนโลยี การปลูกข�าวแบบดั้งเดิมไปสู�การปลูกข�าวที่ย่ังยืน

และเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม โดยมีธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป�นผู�จัดการเง�นทุนสนับสนุนนี้

ธ.ก.ส. ในฐานะผู�จัดการ
เง�นทุนสนับสนุน
8.4 ล�านยูโร

กลไกเง�นทุนหมุนเว�ยน
Revolving Mechanism

เง�นทุนหมุนเว�ยน
Pre - Finance

สัญญาเง�นทุนสนับสนุน

มาตรการควบคู�
Combined Measure (Package 1)

(Prefinance + เง�นอ�ดหนุน 50%)

มาตรการเง�นอ�ดหนุน เพ�่อลงทุนอ�ปกรณ�
LLL (Pro 2)

มาตรการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกจากการทํานา

บร�การเตร�ยมดินและ
ปรับระดับพ�้นที่นาด�วยระบบเลเซอร�
(Land Preparation + LLL Service)

ชุดอ�ปกรณ�ปรับระดับพ�้นที่นา
ด�วยระบบเลเซอร�

(LLL Machine Set)

เง�นอ�ดหนุนบางส�วน
Partial Subsidy

เง�นอ�ดหนุนบางส�วน
Partial Subsidy

วัตถุประสงค� / ผลลัพธ�
Objective / Output

กลไกเง�นทุนหมุนเว�ยน (Revolving Fund)
ในชวงแรก เงินทุนสนับสนุน 8.4 ลานยูโร น้ี มุงเนนสรางกลไกเงินทุนหมุนเวียนโดยเรียกวา มาตรการสนับสนุนเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือการผลิตของโครงการฯ หรือ Pre-finance ใหแกชาวนาสําหรับบริการเตรียมดินและปรับระดับ
พ้ืนท่ีนาดวยระบบเลเซอร (LLL) และรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายใตการดําเนินโครงการฯ ซ่ึงชาวนาสามารถ

จายคืนเงินทุนหมุนเวียนน้ีเปน 3 งวดหลังเก็บเก่ียวผลผลิต (ระยะเวลาไมเกิน 36 เดือน) โดยไมมีดอกเบ้ีย

NEW

NEW

Grant Agreement

fund
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มาตรการเง�นอ�ดหนุนผู�ให�บร�การ (Pro2) 
หรือการสนับสนุนเงินอุดหนุน 50% แกผูใหบริการสําหรับ

การลงทุนในชุดอุปกรณ LLL ท่ีอัตราสูงสุดไมเกิน
 200,000 บาทตอราย เพ่ือชวยผลักดันในดานอุปทานของตลาด

ใหตอบรับกับความตองการท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากมาตรการ
ควบคูสําหรับชาวนา

มาตรการควบคู�สำหรับชาวนา (Package 1) 
หรือการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนพรอมกับเงินอุดหนุน 50% 
ใหกับชาวนา โดยมีวงเงินสนับสนุนไมเกิน 2,000 บาทตอไร 
เพ่ือชวยผลักดันในดานอุปสงคของตลาดใหเกิดความตองการ

ในการรับบริการเทคโนโลยีการทํานาลดโลกรอน

ทั้งนี้มาตรการสนับสนุนเพ��มเติมทั้ง 2 มาตรการมีระยะเวลาจำกัดเพ�ยง 1 ป�
*การขยายระยะเวลาสนับสนุนมีความเป�นไปได�แต�หากข�้นอยู�กับดุลยพ�นิจของผู�ให�ทุน

โดยผูสนใจเขารวมสามารถสมัครขอรับการสนับสนุนไดในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2565 เทานั้น

PRO
2

PACKAGE

1

มาตรการทางการเง�นเพ��มเติม: การให�เง�นอ�ดหนุนบางส�วน (Partial Subsidy)
ตอมาเพื่อกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนในการทํานาลดโลกรอนใหมากยิ่งขึ้น โครงการฯ จึงไดย่ืนขออนุมัติมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
ตอผูใหทุนและไดรับอนุมัติใหสามารถจัดสรรเงินทุนสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนบางสวน ซึ่งถือเปนกลไกที่ชวยผลักดันการเติบโตของ
ตลาดการทํานาลดโลกรอนทั้งในดานอุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) โดยในเบ้ืองตนทางโครงการฯ ไดออกมาตรการ

สนับสนุนเพิ่มเติม 2 มาตรการ ไดแก

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ ในส�วนของ

เร��มโครงการ ลงนามในสัญญา
เง�นทุนสนับสนุน

(Grant Agreement)
ยื่นขอแก�ไข

ข�อเสนอโครงการ
(Change Offer)

Pre-finance
เร��มป� 2563 - ป�จจ�บัน

ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ 

ครั้งที่ 2/2564

Change Offer
ได�รับการอนุมัติ

จบโครงการ
ดําเนินการ 1 ป� (ธ.ค. 2564 - พ.ย. 2565)

Package 1

Pro 2

2561 มี.ค.
2563

พ.ย.
2564

ส.ค.
2566

เป�าหมายของโครงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�สู�การทํานาด�วยเทคโนโลยีที่เพ��มประสิทธิภาพ

การผลิตและลดภาวะโลกร�อน เพ�่อการพัฒนาข�าวและชาวนาที่ยั่งยืน

End Service
บร�การเตร�ยมดินและการปรับระดับพ�้นที่นาด�วยระบบเลเซอร� (LLL)”

ชาวนา : ด�านอ�ปสงค�
(Demand Side)

ผู�ให�บร�การ : ด�านอ�ปทาน
(Supply Side)

มาตรการควบคู�
(Package 1)

(Prefinance + เง�นอ�ดหนุน 50%)

มาตรการอ�ดหนุน
เพ�่อลงทุนอ�ปกรณ� LLL

(Pro 2)

fund


