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Objectives

Paper examines glyphosate use in Thailand and 
implications of restrictions on use in agriculture

Context of herbicide use in general and glyphosate use

 Implications of restrictions on glyphosate use on weed 
control practices, costs, yields, production and labour
use at the farm level

 Aggregated impacts to national level
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วัตถุประสงค์
การศึกษาการใช้ไกลโฟเซตในประเทศไทย และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากมี

การจ ากัดการใช้ในการเกษตร

บริบทของการใช้สารก าจัดวัชพืชโดยทั่วไปและการใช้ไกลโฟเซต

ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต ต่อการควบคุม
วัชพืช ต้นทุน ผลผลิต การผลิต และการใช้แรงงานในภาคการเกษตร

ผลกระทบโดยรวมในระดับประเทศ
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Methodology

• Analysis of pesticide, herbicide and glyphosate use 
in agriculture – drawing on aggregate farm usage 
data from Gfk (specialist market research company)

• Interviews (161) with representatives of plantations 
crop estates, farmers, agricultural input distributors, 
suppliers of herbicides/pesticides and 
extension/university advisors who had good 
knowledge of production practices and weed 
control in crops/uses where glyphosate is used
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วิธีการวจิัย
• วิเคราะห์การใช้สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช, สารก าจัดวัชพืช และไกลโฟเซต ใน

การเกษตร – โดยใช้ข้อมูลการใช้ในภาคการเกษตรจาก Gfk (บริษัทผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยตลาด) 

• สัมภาษณ์ตัวแทนที่มีความรู้ในการท าเกษตรและการการควบคุมวัชพชื ในพืน้ที่ที่
มีการใช้ไกลโฟเซต  จ านวน 161 คน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของไร่/สวน, เกษตรกร, 
ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต, ผู้จ าหน่ายสารก าจัดวัชพืช/สารป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช นักวิชาการ และนักส่งเสริมการเกษตร 
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Herbicide use in Thailand

46 million kg of herbicide active ingredient 
used on 15.5 million ha (2012)

72% of cropping area uses herbicides for 
weed control (2012)

Farmers spend $507 million on herbicides 
(2012)
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การใช้สารก าจัดวัชพชืในประเทศไทย

 มีปริมาณการใช้สารออกฤทธิของสารก าจัดวัชพืช 46 ล้านกิโลกรัม ใน
พืน้ท่ี 96.9 ล้านไร่ หรือ15.5 เฮคตาร์ (ข้อมูลปี 2012) 

 72% ของพืน้ท่ีเพาะปลูก ควบคุมวัชพืชโดยใช้สารก าจัดวัชพืช (ข้อมูลปี 
2012) 

 รายจ่ายส าหรับการใช้สารก าจัดวัชพืชมีมูลค่า 17,238 ล้านบาท หรือ 
507 ล้านเหรียญสหรัฐ  (ข้อมูลปี 2012) 
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Herbicide use by crop: amount of active 
ingredient used (total = 46 million kg)
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Additional Crops, 
15%

Cassava, 6%

Corn, 6%

Oil Palm, 4%

Pineapple, 4%

Rice, 25%

Rubber, 15%

Sugar Cane, 19%

Other crops, 5%

Note: Additional crops = where Gfk consider it is difficult to allocate usage 
to specific crops.  Are mostly plantation crops like bananas and tamarind



การใช้สารก าจัดวัชพืชแยกตามชนิดพืช: 
ปริมาณสารออกฤทธิที่ใช้ = 46 ล้านกิโลกรัม
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พืชสมทบ, 15%

มันส าปะหลัง, 
6%

ข้าวโพด, 6%

ปาล์มน า้มัน, 4%

สัปปะรด, 4%

ข้าว, 25%

ยางพารา, 15%

อ้อย, 19%

อื่นๆ, 5%

หมายเหตุ: พืชสมทบ (Additional crops) = กลุ่มพืชที่ Gfk พิจารณาว่า เป็นการยากที่จะ
ก าหนดการใช้สารในการปลูกพืชเหล่านัน้ ซึ่งโดยมากคือ กล้วย และมะขาม 



Herbicide use by crop: base area sprayed 
(total = 15.5 million ha)
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การใช้สารก าจัดวัชพืชแยกตามชนิดพืช: 
พ้ืนที่มีการใช้สาร = 96.9 ล้านไร่ หรือ15.5 เฮคตาร์
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11% มันส าปะหลัง
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Glyphosate use in Thailand

Accounted for 33% of total amount of herbicide 
active ingredient used (2012): 15.3 million kg

19% (7.85 million ha) of total spray area for 
herbicides

21% ($108.7 million) of total farm level 
expenditure on herbicides
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การใช้ไกลโฟเซตในประเทศไทย

ปริมาณการใช้คดิเป็น 33% ของปริมาณการใช้สารออกฤทธิของสารก าจัด
วัชพืชทัง้หมด (ข้อมูลปี 2012): 15.3 ล้านกโิลกรัม

พืน้ที่ที่มีการใช้ไกลโฟเซตคดิเป็น19% (49.1 ล้านไร่ หรือ 7.85 เฮคตาร์) ของ
พืน้ที่ทัง้หมดที่มีการใช้สารก าจัดวัชพืช

ค่าใช้จ่ายในการใช้กลโฟเซตคดิเป็น 21% (3,695.8 ล้านบาท หรือ 108.7 
ล้านเหรียญสหรัฐ) ของค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้สารก าจัดวัชพืชทัง้หมด
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Glyphosate use by crop: amount of active 
ingredient used (total 15.3 million kg)
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Rubber, 35%

Additional 
Crops, 34%

Oil Palm, 11%

Cassava, 4%
Mangoes, 4%

Rice, 2%
Sugar Cane, 2%

corn, 1%Other crops, 6%
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ยางพารา, 35%

พืชสมทบ, 34%

ปาล์มน า้มัน, 11%

มันส าปะหลัง, 4%
มะม่วง, 4%

ข้าว, 2%
อ้อย, 2%

ข้าวโพด, 1% อื่นๆ, 6%

การใช้ไกลโฟเซตแยกตามชนิดพืช: 
ปริมาณสารออกฤทธิที่ใช้ = 15.3 ล้านกิโลกรัม



Context of glyphosate and other herbicide use 
at the crop level: examples

Crop
% of crop using herbicides 

in weed control
Main herbicide active 

ingredients used

Rubber 50% Glyphosate and paraquat

Oil palm 65% Glyphosate and paraquat

Cassava All
Diuron, paraquat, glyphosate, 

ametryn

Rice 55% 2 4 D, butachlor, glyphosate

Corn All
Atrazine, ametryn, acetochlor, 

paraquat, glyphosate

Sugar cane All Paraquat, atrazine, glyphosate
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บริบทของการใช้ไกลโฟเซตและการใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดอื่น
ตามชนิดพืช: ตัวอย่าง

พืช
% ของการควบคุมวัชพชืด้วย

สารก าจัดวัชพืช
สารออกฤทธิที่ใช้กนัโดยมาก

ยางพารา 50% ไกลโฟเซตและพาราควอต

ปาล์มน า้มัน 65% ไกลโฟเซตและพาราควอต

มันส าปะหลัง ทัง้หมด ไดยูรอน, พาราควอต, ไกลโฟเซต, อะมีทริน

ข้าว 55% 2 4 ด,ี บูทาคลอร์, ไกลโฟเซต

ข้าวโพด ทัง้หมด
อะทราซีน, อะมีทรีน, อะเซโตคลอร์, พาราควอต, 

ไกลโฟเซต

อ้อย ทัง้หมด พาราควอต, อะทราซีน, ไกลโฟเซต
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Implications of restrictions on use of 
glyphosate: land preparation

In all crops, key use is for weed control in pre-planting phase (burndown 
where weeds are cleared before seeds are sown).  If glyphosate no longer 
allowed:

 Land preparation phase expected to poorer

 Crop yields expected to fall due to poorer weed control

 Length of time for effective weed control will decrease – requiring 
additional weed control activities = higher costs

 Increased use of tillage (corn and rice), paraquat (all crops) and more use of 
manual weeding (rice and corn)
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ผลกระทบจากการจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต: การเตรียมพ้ืนที่ปลูก

ในการปลูกพืชทุกชนิด การใช้ไกลโฟเซตเป็นการใช้เพ่ือควบคุมวัชพืชก่อนท าการเพาะปลกู
เป็นส าคัญ ซ่ึงหากไม่สามารถใช้ไกลโฟเซตได้น้ัน ผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้คอื:

 คุณภาพการเตรียมแปลงปลูกลดลง 

ผลผลิตลดลง จากการควบคุมวัชพืชที่ด้อยลง 

ระยะเวลาในการควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพลดลง - ต้องมีการท างานเพื่อ
ควบคุมวัชพืชมากขึน้ ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึน้

มีการไถหน้าดินเพิ่มมากขึน้ (ข้าวโพดและข้าว), มีการใช้พาราควอตมากขึน้ (พืชทุกชนิด) 
และมีการก าจัดวัชพืชด้วยมือเพิ่มมากขึน้ (ข้าวและข้าวโพด)
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Implications of restrictions on glyphosate use: 
plantation crops(oil palm, rubber, tropical and 

citrus fruit, sugar cane) 
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 Increased cost of weed control

 Poorer levels of weed control

 Shorter weed control cycle

 Greater difficulty accessing fields

 Increased pest problems

 Lower yields

Will result in - extra use of paraquat and ametryn (sugar cane), more 
hand/mechanical weeding, especially in fruit crops, increased frequency of 
herbicide applications and weeding



ผลกระทบจากการจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต: การปลูกพืชชนิดต่างๆ
(ปาล์มน ้ามัน, ยางพารา, ผลไม้เมืองร้อนและพืชตระกูลส้ม, อ้อย)
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 เพิ่มค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัชพชื

ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชลดลง

วงจรการควบคุมวัชพืชหดตัวลง 

การเข้าถงึแปลงมีความล าบากมากขึน้

 ปัญหาศัตรูพืชเพิ่มมากขึน้

ผลผลิตลดต ่าลง

ซึ่งจะส่งผลให้ – มีการใช้พาราควอตและอะมีทรินเพิ่มมากขึน้ (อ้อย), มีการก าจัดวัชพืชด้วย
มือ/เคร่ืองจักรมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มไม้ผล, และมีความถี่ของการใช้สารก าจัดวัชพืชและ
การก าจัดวัชพืชมากขึน้



Implications of restrictions on glyphosate: 
seasonal crops(corn, cassava and rice) 
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 Higher costs of land preparation and weed control

 Poorer levels of weed control

 Less effective land preparation

 Lower yields

Will result in - extra use of paraquat, some atrazine (corn) and some 
quizalofop (cassava), more hand/mechanical weeding, increased 
frequency of herbicide applications and weeding (rice mainly)



ผลกระทบจากการจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต: การปลูกพืชตาม
ฤดูกาล (ข้าวโพด, มันส าปะหลัง และข้าว)
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 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงปลูกและควบคุมวัชพชืสูงขึน้ 

ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชลดลง

ประสิทธิภาพการเตรียมแปลงลดลง

ผลผลิตลดต ่าลง

ซึ่งจะส่งผลให้ – มีการใช้พาราควอตมากขึน้, ในพืชบางชนิด มีการเพิ่มการใช้อะทรา
ซีน (ข้าวโพด) ควิซาโลฟอป (มันส าปะหลัง), ก าจัดวัชพืชด้วยมือ/เคร่ืองจักรมากขึน้, 
และมีความถี่ของการใช้สารก าจัดวัชพชืและการก าจัดวัชพืชมากขึน้ (โดยมากในการ
ปลูกข้าว)



Cost of production implications (1/2)

©PG Economics Ltd 2017

Crop
Additiona

l cost 
`000 $

Average 
additional 

cost/ha 
($/ha)

Features

Sugar cane 3,915 31.3

In crop and ‘roadside’ weed control – switch to 
paraquat and some additional use of 

manual/mechanical weed control.  Increase in 
frequency of application

Tropical 
fruit (based 
on mango)

5,103 25.5
Mostly in crop weed control, switch to mostly 

hand/mechanical weed control and increase in 
frequency of weed control measures

Rubber 33,340 31.9
Mostly in crop weed control.  Switch to paraquat 

applied more frequently
Oil palm 6,181 18.1 Mostly in crop weed control.  Switch to paraquat

Citrus 
(based on 
oranges)

3,889 129.6
Mostly in crop weed control, switch to mostly 

hand/mechanical weed control and increase in 
frequency of weed control measures



ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตผลผลิต (1/2)
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ชนิดพืช
ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน้

(ล้านบาท)

เฉลี่ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน้ต่อไร่

(บาท/ไร่)
รูปแบบการก าจัดวัชพืช

อ้อย 134.44 172
ใช้ในระหว่างปลูกและริมถนน – เปลี่ยนไปใช้พาราควอต และมีการ
ก าจัดด้วยมือและเคร่ืองจักรร่วมด้วย โดยมีความถี่การก าจัดวัชพืช
เพิ่มขึน้

มะม่วง 75.24 140.11
โดยมากใช้ในระหว่างการปลูก – เปล่ียนไปใช้วิธีก าจัดด้วยมือและ
เคร่ืองจักร โดยมีความถี่การก าจัดวัชพืชเพิ่มขึน้

ยางพารา 1,133.90 175.27
โดยมากใช้ในระหว่างการปลูก – เปล่ียนไปใช้พาราควอต โดยมี
ความถี่การก าจัดวัชพืชเพิ่มขึน้

ปาล์มน า้มัน 212.26 99.45 ใช้ในระหว่างปลูก – เปลี่ยนไปใช้พาราควอต

ส้ม 133.55 712.07
โดยมากใช้ในระหว่างการปลูก – เปลี่ยนไปใช้วิธีก าจัดด้วยมือและ
เคร่ืองจักร โดยมีความถี่การก าจัดวัชพืชเพิ่มขึน้



Cost of production implications (2/2)
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Crop
Additional 
cost `000 $

Average 
additional 

cost/ha ($/ha)
Features

Cassava 495 2.6
Mostly in crop weed control, switch to paraquat 

and no increase in application rate 

Corn 248 6.5
Mostly land preparation phase.  Switch to 

paraquat (which is also used for inter-row weed 
control).  No increase in frequency of application

Rice 1,073 7.4

Mostly land preparation phase in upland rice.  
Switch to more use of hand/mechanical weeding 
before planting and some switch to paraquat for 

in-crop weed control along ridges.  Increase in 
frequency of application

Total of 
these crops

54,244 25.6

Notes: 1. Exchange rate used for conversion from Thai Baht to US $ 1$ = 34.34 Baht (Source: USDA 2016 annual average)
2. Baseline is area of each crop receiving treatments of glyphosate in 2012
3.  verage cost/ha relates to the average cost per estimated base hectare treated with glyphosate (not spray area)



ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตผลผลิต (2/2)
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ชนิดพืช
ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน้

(ล้านบาท)

เฉลี่ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน้ต่อไร่

(บาท/ไร่)
รูปแบบการก าจัดวัชพืช

มันส าปะหลัง 17 14.29
โดยมากใช้ในระหว่างการปลูก – เปล่ียนไปใช้พาราควอต โดยไม่เพิ่ม
ความถี่การก าจัดวัชพืช

ข้าวโพด 8.52 35.71
โดยมากใช้เพื่อเตรียมพืน้ที่ปลูก – เปลี่ยนไปใช้พาราควอต (ซึ่งมีการ
ใช้พาราควอตระหว่างแถวปลูกอยู่แล้ว) โดยไม่เพิ่มความถี่การก าจัด
วัชพืช

ข้าว 36.85 40.66
โดยมากใช้เพื่อเตรียมพืน้ที่ปลูกข้าวไร่ – เปลี่ยนไปใช้วิธีก าจัดด้วยมือ
และเคร่ืองจักรก่อนปลูกข้าวไร่ และเปล่ียนไปใช้พาราควอตก าจัด
วัชพืชบนคันนาระหว่างการปลูก โดยมีความถี่การก าจัดวัชพืชเพิ่มขึน้

รวมทุกชนิด
พืช

1862.74 140.66
หมายเหตุ: 1. อัตราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ = 34.34 บาท (ที่มา: USDA 2016 annual average)

2. พืน้ที่ในการค านวณ คือพืน้ที่ที่ได้รับการก าจดัวัชพชืด้วยไกลโฟเซตในปี พ.ศ. 2555
3. ต้นทุนเฉล่ียต่อไร่สัมพนัธ์กับต้นทุนเฉล่ียต่อพืน้ที่ที่ก าจัดวัชพชืด้วยไกลโฟเซต



Financial implications
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 Highest levels of additional weed control costs will be in rubber (60% of total 
additional costs)

 Highest additional costs per ha for alternative weed control expected where 
significant additional use of manual/mechanical labour replaces glyphosate use 
– fruit crops

 Negative yield impacts expected – if 5% yield decrease in each crop occurred 
would result in fall of production of 1 million tonnes and loss of production 
value of $231million

 Main crops negatively affected are rubber, followed by tropical fruit and oil 
palm



ผลกระทบด้านการเงนิ
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 ยางพาราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากที่สุดในการควบคุมวัชพืช (60% ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด) 

 ไม้ผลจะมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพืน้ที่เพิ่มขึน้มากที่สุด จากค่าแรงงานในการก าจัดวัชพืชด้วยมือ/
เคร่ืองจักร เพื่อทดแทนการใช้ไกลโฟเซต

 ผลผลิตลดลง – หากผลผลิตลดลง 5% ในพืชแต่ละชนิด จะท าให้สูญเสียผลผลิต 1 ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 7,932.54 ล้านบาท หรือ 231 ล้านเหรียญสหรัฐ

 จะเกิดความสูญเสียกับผลผลิตยางพารามากที่สุด และรองลงมาคือผลไม้และปาล์มน า้มัน



Main conclusions

 Glyphosate is widely used and is an important tool for weed control in a 
number of crops – in plantation crops and for land preparation in seasonal 
crops

 Restrictions on glyphosate use will lead to poorer levels of weed control, 
higher costs and lower yields

 Additional costs to agriculture likely of over $54 million (+$26/ha average)

 Loss of yield = a 5% reduction is 1 million tonnes, worth $231 million
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ข้อสรุปหลัก

 ไกลโฟเซตเป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับการควบคุมวัชพืช ในระหว่างการปลูกหลายชนิด และเพ่ือการ
เตรียมพืน้ที่ส าหรับปลูกพืชตามฤดูกาล

 การจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต จะท าให้ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชลดลง เกิดต้นทุนสูงขึน้ และผลผลิต
ลดต ่าลง

 ค่าใช้จ่ายในการท าเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มขึน้มากกว่า 1,836 ล้านบาท หรือ 54 เหรียญสหรัฐ (เฉล่ีย 
141.44 บาท/ไร่ หรือ 26 เหรียญสหรัฐ /เฮคตาร์)

 สูญเสียผลผลิต โดยที่การลดลง 5% ของผลผลิต คิดเป็นการสูญเสียผลผลิต 1 ล้านตัน ที่มีมูลค่าประมาณ 
7,932.54 ล้านบาท หรือ 231 ล้านเหรียญสหรัฐ
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Implications of restrictions on glyphosate and
paraquat

 Would lead to more use of hand/mechanical weeding and some additional 
use of other herbicides (eg, ametryn (sugar), atrazine (corn), quizalofop
(cassava), glufosinate (rubber/citrus)

 Additional weed control costs would rise to $247 million (+$51/ha average)

 Loss of yield = a 5% reduction is 4.7 million tonnes, worth $409 million

 Will require a lot of extra labour for hand/mechanical weeding (97,000 full 
time job equivalents or equal to 22% of total unemployed in country)

= likely to be very difficult to implement, resulting in significant yield losses 
and/or re-thinking on use of alternative herbicides (that farmers consider to be 
less effective at controlling weeds)

©PG Economics Ltd 2017



ผลกระทบจากการจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต และ พาราควอต
 น าไปสู่การก าจัดวัชพืชด้วยมือ/เคร่ืองจักรมากขึน้ และการใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดอื่นมากขึน้ (ตัวอย่างเช่น 

อะมีทรีน (อ้อย), อะทราซีน (ข้าวโพด) ควิซาโลฟอป (มันส าปะหลัง), กลูโฟซิเนต (ยางพารา/ส้ม)

 ค่าใช้จ่ายการควบคุมวัชพืชเพิ่มมากขึน้ถึง 8,481.98 ล้านบาท หรือ 247 ล้านเหรียญสหรัฐ (เฉล่ีย 280.21 
บาท/ไร่ หรือ 51 เหรียญสหรัฐต่อเฮคตาร์)

 สูญเสียผลผลิต โดยที่การลดลง 5% ของผลผลิตในกรณีนี ้คิดเป็นการสูญเสียผลผลิต 4.7 ล้านตัน ที่มีมูลค่า
ประมาณ 14,045.06 ล้านบาท หรือ 409 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ต้องการแรงงานทดแทนเพิ่มขึน้เพื่อการก าจัดวัชพืชด้วยมือ/เคร่ืองจักร (แรงงานท างานเต็มวันจ านวน 
97,000 คน ซึ่งเทยีบเท่ากับการที่ต้องมีอัตราการว่างงานของประชากรไทย 22%) 

= การก าจัดการใช้สารทัง้ 2 ชนิด มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากอย่างมากในการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การสูญเสียผลผลิตอย่างมีนัยส าคัญ และ/หรือ การเปล่ียนไปใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดอื่น (ซึ่งเกษตรกรเหน็ว่า มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชน้อยกว่า) 
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