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สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนือ่งในช่วงทศวรรษที่ผ ่านมา ได้ก่อ

ให้เกิดการสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลในหลายๆ ประเทศ จนยากที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายได้   ภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ ่านมาเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่า ประชากรโลก
ก�าลังเผชิญกับความท้าทายคร้ังยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่ผิดปกติ เมื่อเช้าตรู่ของวัน
ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 พายุไซโคลนนาร์กีส ที่มีความเร็วลม 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซัดถล่มเมืองย่างกุ้ง
และบาสเซน แถบสามเหลี่ยมปากแม่น�า้อิระวดี ประเทศพม่า ได้คร่าชีวิตประชาชน ท�าลายทรัพย์สินและชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง   ในปี พ.ศ. 2552 พายุกิสนา ป้าหม่า ลูปิต และมิริแน ถล่มฟิลิปปินส์ 
และเวียดนามอย่างต่อเนือ่งในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน   และเมื่อต้นปีนีเ้องประเทศไทยต้องประสบกับภัยแล้ง
ทั่วประเทศท�าให้เกิดการขาดแคลนน�้าในการท�าการเกษตร แต่ ในปลายปีกลับต้องเจอกับปัญหาน�า้ท่วมที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลางอันมีสาเหตุมาจากปริมาณของน�า้ฝนที่มีมากกว่าปกติ และต่อเนือ่งด้วยพายุ
ดีเปรสชั่นพัดถล่มหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักหนา
สาหัสต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 จากการประเมินความเสียหายโดยรวมอาจกล่าวได้ว่าภาคการเกษตรเป็นภาคที่ ได้รับผลกระทบมากที่สุด
จากภัยพิบัติที่ก�าลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี ้ นาข้าว และพื้นที่ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ได้รับความเสีย
หายจากน�้าท่วม เรือและเคร่ืองมือประมงตลอดจนพื้นที่อนรัุกษ์ชายฝั่งถูกท�าลาย ซึ่งจะส่งผลให้อาหารมีราคาสูง
ขึ้นในอนาคตอันใกล้และเกิดการขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ทั่วโลกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เมื่อ
หลายประเทศในภูมิภาคเอเซียสูญเสียพื้นที่ผลิตข้าวอันเนือ่งมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท�าให้ราคาข้าวในปีนั้นสูง
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

 อ็อกแฟม เกรทบริเทน โครงการประเทศไทยก�าลังท�างานร่วมกับภาคประชาสังคม นักวิชาการ และกลุ่ม
เกษตรกรในประเด็นเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อวิถีชีวิต การด�ารงชีวิตของเกษตรกร และ
ชมุชนชาวประมงชายฝั่งที่ยากจน เราเห็นความส�าคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเกษตรกร และชมุชน 
ชาวประมงให้มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์และผลกระทบที่เกิดจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ โดยการสร้างความยดืหยุน่ในวิถีการผลติของครัวเรือนและการด�ารงชีวิตของชมุชนให้สอดคล้องกบั
ความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการสร้างศักยภาพของกลุ่มและชมุชนเกษตรกร และ
ชาวประมง ให้สามารถดูแลรักษาระบบนเิวศและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันชมุชนและลดปัจจัยเสี่ยงจากปรากฏการณ์และผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติได้

อาจกล่าวได้ว่ารายงานฉบับนีข้องมูลนธิินโยบายสุขภาวะเป็นความพยายามชิ้นแรกๆ ในการบูรณาการองค์
ความรู้ที่มีอยู่ ในแหล่งความรู้ต่างๆ ในเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อภาคเกษตรและ
ความพยายามของเกษตรกรรายย่อยในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และน�าไปสู่ก้าว
ต่อไปในการส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร โดยการรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและการร่วมท�างาน
วิจัยระดับพื้นที่กับอีก 6 องค์กรด้วยกัน อัน ได้แก่ มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ มูลนธิิสายใยแผ่นดิน สถาบันชมุชน
เกษตรกรรมยั่งยืน มูลนธิิข้าวขวัญ ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอ็อกแฟม เกรทบริ
เทน ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรกรรมยั่งยืน
และป่าชมุชน ทางออกในการปรับตัวรับมือกับวิกฤต” เพื่อน�าเสนอผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศที่มีต่อผลผลิตของภาคการเกษตร และแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยที่สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน   โดยรายงานฉบับนี ้ชี้ ให้เห็นว่าการท�าการเกษตรด้วยวิถีเกษตรยั่งยืนไม่ว่า



จะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสาน และการจัดการป่าไม้โดยชมุชนเป็นแนวทางที่ท�าให้โลกเย็น และ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและชมุชนของพวกเขาจากความสุ่มเสี่ยงที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ ระบบเกษตรอินทรีย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรโดยการปกป้องความ
หลากหลายของระบบนเิวศและรักษาความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่เพาะปลูก ในขณะที่การจัดการป่าไม้โดยชมุชนจะ 
ช่วยปกป้องระบบนเิวศ แหล่งอาหารและรายได้ของชมุชนนั้นๆ   นอกจากนั้น รายงานฉบับนีย้ังชี้ ให้เห็นถึงวิถี 
การด�ารงชีวิตของเกษตรกรรายย่อยทีผ่ลติด้วยระบบเกษตรยัง่ยนืว่าเป็นผูม้รีอยเท้านเิวศเลก็ ซึง่หมายความว่า พวก
เขาเป็นผู้ที่ ใช้ทรัพยากรของโลกและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนีน้้อยมากเมื่อเทียบกับคน
กลุ่มอื่นๆ ในสังคม
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ความวิปริตแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ�
ที่ก�าลังก่อตัวขึ้นทั่วทั้งโลก ในห้วงเวลานี ้เป็นสัญญาณเตือนว่า…วิกฤตโลกร้อน ก�าลังมาเยือนโลกเรา

เอื้อเฟื้อภาพโดย ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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เมื่อภาวะโลกร้อนมาเยือนประเทศไทย
วิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนที่ประเทศไทย รวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ ในปัจจุบัน เป็น

สัญญาณเตือนว่า โลกกลมๆ ใบนี้ ไม่ปกติเหมือนเดิมเสียแล้ว โลกเราก�าลังป่วยหนักเข้าขั้นวิกฤตทีเดียว 

ในระยะหลังๆ มานี ้เราจะพบเห็นปรากฏการณ์ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนเกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อย
ครั้งมากขึ้น ท้ังภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานกว่าเดิม เกิดน�้าท่วมฉับพลันบ่อยครั้งมากขึ้น  รวมถึงมีฝนหลง
ฤดูและพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน�า่พร้อมพายุลูกเห็บที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายๆ พื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้น ความถี่และความรุนแรงในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความผันผวนและแปรปรวนของ
ฤดูกาลที่มีแบบแผนไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏการณ์เหล่านีเ้ป็นสัญญาณบ่งชี้ถึง “ความผิดปกติของสภาพ
ดินฟ้าอากาศ” ในประเทศไทย

สัญญาณบ่งชี้ภาวะโลกร้อนในประเทศไทย

สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน

ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง

ในรอบ 54 ปีที่ผ ่านมา (พ.ศ.2494-2548) 
ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยทั่วประเทศและจ�านวนวันฝนตก
มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกปริมาณฝนรวมรายปีมีแนวโน้มลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ (อ�านาจ ชิดไธสง, 2552)

จากการศึกษาของ SEA START RC พบ
ว่าในระยะยาว ภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้ปริมาณ
ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศไทย แต่ ในระยะ 
2-3 ทศวรรษข้างหน้า ปริมาณฝนจะมีแนวโน้ม
ลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วน
ของภาคอีสานและภาคเหนือ รวมทั้งชายทะเลภาค
ใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก(ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) 

กราฟแสดงปริมาณน�้าฝน
เฉลี่ยทั่วประเทศ (พ.ศ.2494-
2548) เทียบค่าปกติและแนว
โน้ม (กรระวี สิทธิชีวภาพ, 
2550 อ้างโดย อ�านาจ ชิดไธ
สง, 2552) โดยในระยะเวลา
กว่า 50 ปีที่ผ ่านมา ปริมาณ
น�า้ฝนเฉลี่ยรายปีลดลง
ประมาณ 150 มิลลิเมตร

 ภาพแสดงปริมาณฝนรวมรายปีเฉลี่ยในประเทศไทย และผลต่าง
แสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า (ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)
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วันเริ่มฤดูมรสุมแปรปรวน

 โดยท่ัวไปวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย คือ วันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปี โดยจะเริ่มต้นเร็วที่สุดวันที่ 
13 เมษายน และช้าที่สุดในวันที่ 4 มิถุนายน แต่ ในอนาคต วันเริ่มต้นฤดูฝนมีแนวโน้มล่าช้าขึ้นเรื่อยๆ และยังมี
แนวโน้มที่จะมีความแปรปรวนมากขึ้นด้วย (อ�านาจ ชิดไธสง, 2552)

 จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากเส้นแนวโน้ม (เส้นตรง) วันเริ่มต้น
ของฤดูฝนจะมีแนวโน้มล่าช้าไปเรื่อยๆ และเมื่อพิจารณาจากการกระ
จายของจุดเริ่มต้นของฤดูฝนในแต่ละปี ก็จะพบว่ามีแนวโน้มแปรปรวน
มากออกไปจากเส้นแนวโน้มด้วยเช่นกัน ซึ่งท�าให้เกษตรกรที่พึ่งพาน�้า
ฝน (ประมาณ 3 ใน 4 ของเกษตรกรท่ัวประเทศ) จะต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อากาศร้อนมากขึ้น

ในช่วง 41 ปีที่ผ ่านมา (พ.ศ.2508-2549) ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เพิ่มขึ้นมากกว่าอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นราว 0.74 องศาเซลเซียส และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ใน
ประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า พบว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นไม่มากนัก แต่ระยะเวลาที่มีอากาศร้อนใน
รอบปีจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยวันที่ร้อนจัดจะยาวนานมากขึ้น (ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)

จะเหน็ได้ว่า ในอกี 20 ปีข้างหน้า 
ประเทศไทยจะมวีนัทีม่อีากาศร้อนในรอบปีเพิม่ขึน้
อย่างเหน็ได้ชดั (สแีดงทีเ่ข้มและกระจายตวัเพิม่
ขึน้) โดยเฉพาะภาคอสีานตอนล่างและภาคใต้

ภาพแสดงระยะเวลาที่อากาศร้อนในรอบ
ปีเฉลี่ยในประเทศไทย และผลต่างแสดง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตในอีก 20 ปีข้าง
หน้า (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)

ภาพแสดงความแปรปรวนและแนว
โน้มวันเริ่มฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(ฤดูฝน)ของไทย ระหว่างปี 2494-
2539 (Zhang et al., 2002 อ้าง
โดย อ�านาจ ชิดไธสง, 2552)

จ�านวนวันที่อุณหภูมิสูงกว่า 

35 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้น 21 

วัน และจ�านวนคืนที่อุณหภูมิ

สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส 

เพิ่มขึ้น 43 วัน  

(อ�านาจ ชิดไธสง, 255
2)
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การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในประเทศไทยในอีก�20�ปีข้างหน้า

ฤดูหนาวจะเร่ิมหายไป

 ประเทศไทยมจี�านวนวันที่อุณหภูมิต�่ากว่า 
25 องศาเซลเซียสลดลง พื้นที่ที่มีอากาศเย็นหรือ
มีอุณหภูมิต�่ากว่า 16 องศาเซลเซียส จะถอยร่นขึ้น
เหนือไปเรื่อยๆ บริเวณพื้นที่ราบจะเหลือจ�านวนวัน
ที่เย็นกว่า 16 องศาเซลเซียสไม่เกิน 1 เดือนต่อปี 
ส่วนพื้นที่ที่เป็นภูเขา (ส่วนใหญ่อยู่ ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) จะเหลือวันที่
อากาศเย็นกว่า 1 องศาเซลเซียส เพียง 1-2 เดือน
ต่อปี คาดการณ์กันว่าช่วงปลายศตวรรษนี ้ฤดู
หนาวของไทยอาจหายไป (อ�านาจ ชิดไธสง, 2552 
และอัฐพงศ์ เพลินพฤกษา, 2552)

ปี�2553�ประเทศไทยมีอากาศร้อนที่สุดในทศวรรษ

ผลจากภาวะโลกร้อนท�าให้อุณหภูมิของโลก รวมทั้งของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งอิทธิพล
จากปรากฏการณ์เอลนโีญ1 ขนาดปานกลาง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และจะสิ้นสุดประมาณเดือนมิถุนายน 
2553 ส่งผลให้ฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) ของปี 2553 ประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบทศวรรษ 
(ค.ศ.2000-2010) โดยมีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าปกติ ประมาณ 1.2 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจาก
ปี 2541 (ปี 2541 เกิดปรากฎการณ์เอลนโีญขนาดรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลก) ซึ่งมีอุณหภูมิ
สูงกว่าปกติประมาณ 1.8 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี 2494 เป็นต้นมา (ศูนย์ภูมิอากาศ 
ส�านักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา, 2553) โดยหากพิจารณาการกระจายตัวของปีที่มีอุณหภูมิสูงสูดสูงกว่าปกติ ตั้งแต่ปี 
2494-2553 พบว่า ในช่วง 20 ปีหลัง ประเทศไทยมีอากาศร้อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

1 ปรากฏการณ์เอลนโีญ ท�าให้เกิดภาวะความแห้งแล้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาคอีสานตอน
ล่างและภาคใต้จะมจี�านวนวันที่ร้อนจัด 
(อุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) 
ยาวนานมากกว่า 1 เดือน

จ�านวนวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับหรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552

วันที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส 

จะเพิ่มมากขึ้น เกิดพายุฤดูร้อนมากขึ้น อาจ

มาพร้อมกับลูกเห็บ เกิดฝนฟ้าคะนอง และมี

ฟ้าผ่ามากขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสาน 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2552)
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โดยในเดือนเมษายน 2553 เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าทุกปีที่ผ ่านมา อีกทั้งมีฝนตกน้อย
กว่าปกติ เนือ่งจากมีหย่อมความกดอากาศต�่าเนือ่งจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนือ่งเกือบตลอด
เดือน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศร้อนจัดต่อเนือ่งหลาย
พื้นที่ และบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ 

อุณหภูมิสูงสุดที่ท�าลายสถิติเดิมของเดือนเมษายน

สถานอีุตุนยิมวิทยา
สถิติ ใหม่ 2553 สถิติเดิม

อุณหภูมิ วันที่ อุณหภูมิ ปี
แม่ฮ่องสอน 43.3 23 43.0 2534
ท่าวังผา (จ.น่าน) 42.5 22 41.7 2526
ทุ่งช้าง (จ.น่าน) 40.3 22 39.5 2550
เถิน (จ.ล�าปาง) 43.1 6,8 42.9 2550
สุโขทัย 42.6 21 41.6 2546
แม่สอด (จ.ตาก) 41.1 8 40.9 2547
พิจิตร 40.7 10 39.3 2544
บุรีรัมย์ 41.7 6,22 40.8 2550
ทองผาภูมิ (จ.กาญจนบุรี) 43.0 8 42.0 2541
คอหงส์ (จ.สงขลา) 37.5 14 37.3 2541, 2547
สะเดา (จ.สงขลา) 37.2 22 37.1 2544

ที่มา: ดัดแปลงจากศูนย์ภูมิอากาศ ส�านักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา, 2553

การกระจายตัวของปีที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าปรกติ 
ตั้งแต่ปี 2494 - 2553

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ ส�านักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา, 2553
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น�้าทะเลรกุคืบกลืนกินผืนแผ่นดิน

ระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอีกสัญญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ว่าภาวะโลกร้อนก�าลังมาเยือนประเทศไทย จาก
การศึกษาของ ศุภกร ชินวรรโณ (2551) พบว่าการเปลี่ยนแปลงน�้าทะเลในด้านทะเลอันดามันที่สถานจัีงหวัดภูเก็ต 
พบอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ 7-8 มิลลิเมตรต่อปี (อ�านาจ ชิดไธสง, 2552)

ดร.สนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการ
ทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน ระบุว่า ภาวะโลกร้อนส่งผล
ให้ลมและคลื่นในทะเลแรงมากขึ้น ท�าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งตามมา 

โดยบริเวณทางอ่าวไทยมีพื้นที่วิกฤตที่มีการกัดเซาะเฉลี่ย
มากกว่า 5 เมตรต่อปี ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด รวมความยาว
ประมาณ 180.9 กิโลเมตร และมีพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราการกัดเซาะ 
1-5 เมตรต่อปีใน 14 จังหวัด เป็นระยะทาง 305.1 กิโลเมตร 

ในส่วนทางอันดามันมีพื้นที่วิกฤตที่มีการกัดเซาะมากกว่า 
5 เมตรต่อปี มีอยู่ ใน 5 จังหวัด รวมความยาว 23 กิโลเมตร 
และพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตรากัดเซาะ 1-5 เมตรต่อปี พบในทุกจังหวัด 
รวมระยะทางประมาณ 90.5 กิโลเมตร (หนังสือพิมพ์มติชน, 16 
ตุลาคม, 2551)

อย่างไรก็ดี สาเหตุส�าคัญของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเกิด
จากฝีมือของมนษุย์เป็นหลัก จากการใช้ประโยชน์ที่ ไม่เหมาะสม 

ยุงดุร้ายมากขึ้น

ภาวะโลกร้อนเอื้อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยุง อุณหภูมิที่สูงขึ้น
ท�าให้ยุงฟักตัวได้ดีและวางไข่ได้นานขึ้น ยุงจึงสามารถด�ารงอยู่และขยายพันธุ์ได้ดีขึ้น มีรายงานว่าพบผู้ป่วยไข้เลือด
ออกในเขตกทม.เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ยืนยันว่า ในเขตเมืองใหญ่พบระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ในน�้า
เพิ่มขึ้น ท�าให้วงจรการฟักตัวของไข่ยุงเร็วขึ้น 

ก่อนปี 2546 ไข้เลือดออกมีการระบาดที่รุนแรงในลักษณะ 1 ปี เว้น 2 ปี และเกิดกับเด็กเป็นส่วนใหญ่ 
แต่หลังปี 2546 พบว่ามีการเกิดไข้เลือดออกทั้งปี โดยพบมากในฤดูฝน และไม่ได้เกิดเฉพาะในกลุ่มเด็กเท่านั้น 
แต่เกิดกับคนทุกวัย นอกจากนีย้ังพบว่า ยุงลายตัวผู้มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เดิมทีพบเฉพาะในตัวเมีย ท�าให้ยุงลาย
ตัวเมียรับเชื้อไวรัสจากการผสมพันธุ์ได้ทันทโีดยไม่ต้องไปกัดผู้ที่เป็นไข้เลือดออกเช่นสมัยก่อน ที่ส�าคัญยุงลายตัวผู้
สามารถผสมพันธุ์ได้หลายคร้ัง ท�าให้เชื้อแพร่อย่างรวดเร็ว (รายงานสุขภาพคนไทยปี 2551)

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงเศษเสี้ยวตัวอย่างที่บ่งชี้ ให้เห็นว่า ภาวะโลกร้อนก�าลังมาเยือนประเทศไทย 
หากสังคมไทยยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี ้และไม่เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศเสียแต่วันนี ้อาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไขและเยียวยาผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงที

ที่มา: http://www.dmr.go.th/ewt_news.
php?nid=8228&filename=index
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สัญญาณเตือนภาวะโลกร้อน�
ในประเทศไทย

ปี 2551 ชาวนาที่ยโสธรต้องเผชิญ
วิกฤตสภาพอากาศ ฝนทิ้งช่วงยาวนาน
ทีส่ดุในรอบ 57 ปี ชาวนาต้องด�านา (ผง)  รอคอยฟ้าฝนอย่างไร้ความหวัง  (พรรณี เสมอภาค, 2553)

ในขณะที่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวใน

ปีเดียวกัน กลับมีฝนเทลงมา

อย่างไม่ขาดส
าย ท�าให้ทุ่งข้าว

เหลืองอร่ามที่รอวันเก็บเกี่ยวได้

รับความเสียหายอย่างหนัก  

(พรรณี เสมอภาค, 2553)

ฝนฟ้าแปรปรวน
ฝนฟ้าแปรป

รวน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 เกิด
พายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บพัดถล่ม
หมู่บ้านหินลาดใน จังหวัดเชียงราย 
สร้างความเสียหาย แก่ชมุชนเป็นอย่างมาก 
เป็นครั้งแรกที่เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ ในชมุชน  
(เวบไซด์มูลนธิิเกษตรกรรมยั่งยืน)

ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ใ
นน�้าเพิ่ม

ขึ้น ท�าให้วงจรการฟักตัวของไข่ยุง

เร็วขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้นท�าให้ยุง

เจริญเติบโตได้ ใน 7 วัน จากเดิม 1
4 วัน  

(รายงานสุขภาพคนไทยปี 2551)

ภัยพิบัติรนุแรงมากขึ้น��
และคาดการณ์ได้ยาก

วงจรชีวิตขอ
งยุงเปลี่ยนไ

ป

ฤดูกาลผันผวน�เอาแน่เอานอนไม่ได้
ฝนหลงฤดูที่มาเยือนเมืองกรุงอย่าง
ไม่ลืมหูลืมตา เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2551 ปรากฏการณ์เช่นนีม้ีแนวโน้มจะเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นในอนาคต

หลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักเขตที่ 28 กั้นระหว่างเขตบางขุนเทียนกับอ่าวไทย – บริเวณนีเ้คยเป็นแผ่นดินมาก่อน ปัจจุบันถูกน�้าทะเลกัดเซาะจนเหลือแต่หลักเขต  (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2550)

ระดับน�า้ทะเลเพิ่มสูงขึ้น
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โลกร้อนเพราะน�้ามือมนษุย์
กิจกรรมต่างๆ ของมนษุย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้น

บรรยากาศจ�านวนมหาศาล ปัจจุบันโลกของเราก�าลังเดินทางมาสู่หนทางแห่งความตีบตัน หายนะสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติก�าลังรอเราอยู่เบื้องหน้า 

มนษุย์เป็นต้นเหตุให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนถึง 10 กิ๊กกะตันต่อปี (พ.ศ.2550) ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาในปริมาณมากเช่นนี ้เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ปัญหาโลกร้อนในทุกวันนี ้ปัจจุบันมนษุย์ก�าลังเผชิญวิกฤตสภาพอากาศเลวร้ายอย่างที่ ไม่เคยประสพพบเจอมา
ก่อน หน�าซ�้าภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ก�าลังเล่นงานมนษุย์อย่างไม่ปราณีปราศรัย โลกก�าลังขาดสมดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ธรรมชาติซึ่งเป็นระบบที่เปราะบางและซับซ้อนก�าลังถูกท�าลายด้วยน�า้มือมนษุย์

วัฏจักรคาร์บอน:�กลไกการควบคุมสมดุลของคาร์บอน

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศ
ถูกควบคุมด้วยวัฏจักรชีวเคมี โดยมีการแลกเปลี่ยนถ่ายเท
คาร์บอนระหว่างมหาสมุทร ผืนดิน สิ่งมีชีวิต และชั้น
บรรยากาศ ปัจจุบันชั้นบรรยากาศมีคาร์บอนประมาณ 824 
กิ๊กกะตัน (Gt) โดยในปี พ.ศ.2550 มนษุย์เป็นต้นเหตุให้
เกิดการปล่อยคาร์บอนถึง 10 กิ๊กกะตัน ซึ่งประมาณ 7.7 
กิ๊กกะตัน มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (หรือเท่ากับ 
28.5 กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์1 ) ที่เหลือเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (World Bank, 2009)

2 การแปลงคาร์บอน (C) เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ให้คูณปริมาณคาร์บอนด้วย 3.67 

ที่มา: ดัดแปลงจาก IPCC 2007b., อ้างโดย World Bank, 2009

หากยังมีการปล่อยก๊าซจากการเผาไห
ม้เชื้อ

เพลิงฟอสซิลดังเช่นในปัจจุบัน ปริมาณคาร์บอนที่

จะถูกปล่อยออกมาในศตวรรษที่ 21 ต้องการพื้นที่

ป่าเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เพื่อกัก

เก็บคาร์บอนเหล่านี ้ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริงใน

ปัจจุบันที่พื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  

(World Bank, 2009)
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มหาสมุทรและระบบชีวนเิวศบนผืนดินเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon sink) ขนาดใหญ่ โดย
คาร์บอนถูกกักเก็บไว้ ในมหาสมุทรมากถึง 38,000 กิ๊กกะตัน และกักเก็บไว้ ในรปูชีวมวลและในดินประมาณ 
2,300 กิ๊กกะตัน โดยถูกเก็บในรปูชีวมวลทั้งบนดินและใต้ดินประมาณ 500 กิ๊กกะตัน และเก็บไว้ ในดินประมาณ 
1,800 กิ๊กกะตัน หรือมากกว่าชีวมวลบนดินถึง 3 เท่า (World Bank, 2009)

ก๊าซเรือนกระจกและสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน

ในสภาวะปกติ ชั้นบรรยากาศของโลก
ประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆ จ�านวนมาก ก๊าซเรือน
กระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไน
ตรัสออกไซด์มีอยู่ ในชั้นบรรยากาศตามธรรมชาติ
ในปริมาณน้อย โดยท�าหน้าที่ดูดกลืนความร้อน
จากดวงอาทิตย์ไม่ ให้แผ่รังสีกลับออกไปจากชั้น
บรรยากาศจนหมด ท�าให้โลกอบอุ่น และเหมาะสม
ต่อการด�ารงชีวิต หากไม่มีก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว
พื้นผิวโลกจะเย็นกว่าปกติถึง 30 องศาเซลเซียส  
(เพ็ญระพี นพรัมภา, 2548)

แต่ปัจจุบันมนษุย์ก�าลังเป็นต้นเหตุส�าคัญที่ท�าให้ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภายหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อศตวรรษที่ 17 ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ส่ง
ผลให้อุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และองค์ประกอบทางภูมิอากาศ เช่น 
ปริมาณน�า้ การหมุนเวียนของกระแสลม ความรุนแรงของพายุ เป็นต้น

ก๊าซเรือนกระจกส�าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก
ศักยภาพในการท�าให้โลกร้อน��

(เทียบเท่า�CO2)
แหล่งที่มา

1. คาร์บอนไดออกไชด์ (CO
2
) 1

การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากถ่านหิน 
น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ  
การตัดไม้ท�าลายป่า 
ควันจากไอเสียรถยนต์

2. มีเทน (CH
4
) 21 ของเสีย ปศุสัตว์ การท�านา

3.ไนตรัสออกไซด์ (N
2
O) 310 การใช้ปุ๋ยเคมีที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจน

4.ไฮโดรฟูออโรคาร์บอน (HFCs ) 140-11,700 กระบวนการแปรรปูทางอุตสาหกรรม

5.เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 6,500 – 9,200 กระบวนการแปรรปูทางอุตสาหกรรม

6.ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6) 23,000 กระบวนการแปรรปูทางอุตสาหกรรม

ภาพแสดงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
(กัณฑรีย์ บุญประกอบ และศรัทธารา หัตถีรัตน์, 2549)

ที่มา: IPCC, 1995
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สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกโดยภาคส่วนต่างๆ�ในปี�2004

ก๊าซเรือนกระจกที่มีการปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ โดยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยออก
มามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.7 ของก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการเปลี่ยนแปลงที่ดิน 

ส�าหรับก๊าซมีเทนมีการปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร
และพลังงานเป็นหลัก ส่วนก๊าซไนตรัสออกไซด์มีการปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ คิดเป็นร้อยละ 7.9 ซึ่งเกิดจาก
ภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยภาคการผลิตที่เป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ได้แก่ ภาค
พลังงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดินและป่าไม้ (World Bank, 2009)

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิว
โลกและการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในชั้นบรรยากาศเมื่อเกือบ 1 ล้านปีก่อน
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมีเพียง 170-
280 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เท่านั้น 
ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 387 ppm ซึ่ง
มากกว่าจุดสูงสุดที่เคยปล่อยออกมาเมื่อ 
800,000 ปีที่ผ ่านมา (World Bank, 
2009)

กราฟอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ปี 1880 – 2007 (World Bank, 2009)

ที่มา: IPCC 2007a อ้างโดย World Bank, 2009
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การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศเริ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังจากมีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 17 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษ
ที่ 19 โดยมีหลักฐานที่เห็นอย่างเด่นชัดในปัจจุบัน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศและ มหาสมุทร การ
หลอมละลายของหิมะและเกาะน�า้แข็งทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ วันที่อากาศเย็นลด
จ�านวนลง ในขณะที่วันที่มีอากาศร้อนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค (Karl T.R., Meliloo J.M., Peterson, 2009 อ้าง
โดยวิพุธ พูลเจริญ, 2552) ขณะเดียวกันยังพบว่า บรรยากาศบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีการเก็บกักแสงอินฟาเรดได้
มากกว่าบริเวณขั้วโลก ก่อให้เกิดการระเหยของไอน�า้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดพายุฝนและพายุไซโคลนเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกได้ขยับเพิ่มขึ้น 0.74 องศาเซลเซียส จากยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม คาด
การณ์กันว่าหากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นในปัจจุบัน อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกจะ
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ.2643 (ค.ศ.2100) ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อมนษุย์
และสรรพชีวิตบนโลกใบนีอ้ย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ 

ภาพแสดงธารน�้าแข็ง Portage ที่อลาสกา บริเวณขั้วโลกเหนือ เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2537 กับปี พ.ศ. 2547  
(Gary Braasch, อ้างโดยประเสริฐสุข จามรมาน, 2550)

พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2547
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เมื่อโลกต้องเผชิญวิกฤตโลกร้อน
โลกเราก�าลังเดินทางมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภูมิอากาศโลกก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วอย่าง

ที่ ไม่สามารถหวนคืนกลับได้ วิกฤตธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในห้วงเวลานีเ้ป็นเพียงเศษเสี้ยว
หายนะที่มนษุยชาติจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อันเป็นผลพวงมาจากน�า้มือ
ของมนษุย์เอง

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน�

 ผลกระทบจาก “ภาวะโลกร้อน” ไม่เพียงแต่ท�าให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้นและอากาศร้อนระอุมากขึ้นเท่านั้น 
หากยังก่อให้เกิดผลกระทบสืบเนือ่งตามมาอีกนานัปการจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและองค์ประกอบทาง
ภูมิอากาศของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ โหมกระหน�า่รุนแรงมากขึ้น ระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูง
ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การเกิดคลื่นความร้อนคร่าชีวิตผู้คนครั้งแล้วครั้งเล่า รวมถึงการระบาดของโรคต่างๆ ที่ ไม่
เลือกพรมแดนประเทศอีกต่อไป เป็นต้น 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้เป็นเพียงเศษเสี้ยวตัวอย่างของผลกระทบที่มนษุยชาติ
จะต้องเผชิญในศตวรรษนีอ้ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่มีประเทศใดในโลกนีท้ี่จะรอดพ้นจากผลกระทบดังกล่าวไป
ได้ โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนาหรือประเทศยากจนจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นๆ ที่จะได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากภาวะโลกร้อน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติรนุแรงขึ้น

 ในรอบ 50 ปีที่ผ ่านมา ทั่วโลกประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
การเกิดน�้าท่วมและพายุคร้ังใหญ่ ในช่วงปี 1960 เกิดน�้าท่วมใหญ่ ในโลกนีเ้พียง 8 ครั้ง และเกิดพายุคร้ังรุนแรง
ประมาณ 20 ครั้ง ผ่านมาไม่ถึงชั่วอายุคน สถิติการเกิดน�้าท่วมใหญ่เพิ่มขึ้นถึง 170 คร้ัง ในขณะที่การเกิดพายุ
เพิ่มขึ้นเป็น 122 คร้ัง (Kirstin Dow and Thomas E.Downing , 2006)

นอกจากความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากภัยธรมชาติแล้ว ภายหลังจากการเกิดพายุและ
น�้าท่วมดังกล่าว มักมีการระบาดของโรคติดต่ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะโรคที่มียุงและหนูเป็นพาหะ ขณะเดียวกันก็
มีเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน�า้ ท�าให้เกิดการเจ็บป่วยตามมาอีกมากมาย 

การเกิดน�้าท่วมและพายุทั่วโลกระหว่างป�ี1960�-�2005

ที่มา:  Kirstin Dow and Thomas E.Downing , 2006

น�้าท่วม�
พายุ
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ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น

การขยายตัวของน�้าทะเลเนือ่งมาจากอุณหภูมิของน�้าในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นและการละลายของน�า้แข็งบน
ยอดเขาสูง ส่งผลให้ระดับน�า้ทะเลสูงขึ้น ท�าให้ชมุชนจ�านวนมากที่อาศัยอยู่แนวชายฝั่งได้รับผลกระทบ  ในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ระดับน�า้ทะเลเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร และคาดการณ์ว่าระดับน�า้ทะเลจะเพิ่มขึ้น
ระหว่าง 20-90 เซนติเมตร ในระหว่างปี 1990-2100 (Kirstin Dow and Thomas E Downing, 2006)

จ�านวนพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมจากการเพิ่มของระดับน�้าทะเล�(ตร.กม.)

ที่มา: Kirstin Dow and Thomas E.Downing , 2006.

ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล

ที่มา: Kirstin Dow and Thomas E.Downing , 2006.



14

เกิดคลื่นความร้อนคร่าชีวิตผู้คนเรือนหมื่น

ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ชาวสหราชอาณาจักรรายงานว่า ภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มมากกว่า 90% ที่จะ
ท�าให้ภัยเสี่ยงจากคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คลื่นความร้อนไม่เพียงส่งผลกระทบต่อประชาชนเท่านั้น แต่
ยังสามารถสร้างความเสียหายแก่พืชผล ปศุสัตว์ ประชากรปลา และ สัตว์ป่าด้วย (เวบไซด์กรีนพีซเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้) และเมื่อปี 2546 เกิดคลื่นความร้อนในทวีปยุโรปคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 70,000 คน โดยเฉพาะใน
ประเทศอิตาลี, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมน ีซึ่งนับเป็นครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์

ผลกระทบต่อการเจ็บป่วยและสุขภาพ

ในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะโลกร้อนจ�านวนมาก โดยเฉพาะอันเนือ่งมาจากสภาพ
อากาศเลวร้าย น�้าท่วม และพายุ โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ ในประเทศที่มีรายได้ต�า่และประเทศที่มีรายได้ต�า่ถึง
ปานกลาง

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในทวีปยุโรปเมื่อปี พ.ศ.2546

ที่มา: Robing and other, 2008 อ้างโดย World Bank, 2009

จ�านวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวเนือ่งกับสภาพอากาศ 
ในช่วงปี 2000 - 2005

ที่มา:  Kirstin Dow and Thomas E.Downing , 2006
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ท�านายอนาคต…มหันตภัยโลกร้อน�

จากหนังสือ Six degrees: our future on a hotter planet ซึ่งเขียนโดย Mark Lynas  
ได้ท�านายไว้ว่า..

อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1�องศาเซลเซียส
โลกจะประสบกับภาวะขาดแคลนน�้า น�้าท่วมและพายุถ่ีขึ้นและความรุนแรงของ
พายุเพิ่มขึ้น 4-5 เท่า

2�องศาเซลเซียส
ภายใน 20 ปีข้างหน้าสิ่งมีชีวิตหลายชนดิจะสูญพันธุ์  ผลผลิตข้าวและธัญพืชลดลง 
เมืองชายฝั่งหลายประเทศจมอยู่ ใต้น�า้

3�องศาเซลเซียส
ภายใน 30 ปี ข้างหน้าธารน�า้แข็งบนเทือกเขาแอลป์และหิมาลัยจะละลายหมด  
ทวีปอาร์กติกไม่มีน�้าแข็งในหน้าร้อน ส่งผลให้ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ผลผลิต
อาหารทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนือ่ง ปะการังตายท่ัวโลก

4�องศาเซลเซียส
ภายใน 40 ปีข้างหน้า พื้นที่ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้ง สิ่งมีชีวิตทั่วโลกจะสูญ
พันธุ์คร้ังใหญ่ น�้าแข็งขั้วโลกละลายหมด เกิดภาวะน�้าท่วมครั้งใหญ่ ผู้คนมากมาย
หลายล้านครอบครัวต้องอพยพถิ่นฐาน

5�องศาเซลเซียส ………………….

6�องศาเซลเซียส ………………….

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคงไม่ ใช่เรื่องไกลตัวมนษุย์อีกต่อไป สัญญาณบ่งชี้และเตือนภัยต่างๆ ปรากฏ
ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนีแ้ม้จะไม่มี ใครสามารถล่วงรู้และคาดการณ์ผลกระทบที่ชัดเจนที่ (อาจจะ)เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้อย่างถูกต้องแม่นย�า แต่ผลกระทบที่มนษุย์ก�าลังเผชิญอยู่ ในปัจจุบันจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติต่างๆ รวมถึงสภาพอากาศอันเลวร้ายที่มีแนวโน้มเกิดถ่ีขึ้นเรื่อยๆ คงเป็นบทเรียนครั้งส�าคัญที่
ท�าให้เราต้องตระหนักมากขึ้นถึงหายนะที่ก�าลังรอเราอยู่เบื้องหน้า 

ถงึเวลาแล้วทีท่กุภาคสว่นต่างๆ ในสงัคมโลกต้องหนัหน้ามาร่วมมอืกนัอย่างจริงจังและจริงใจเพือ่ชว่ยกนั
ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ รวมถงึการเตรียมการรับมอืกบัปัญหาที ่(อาจจะ) เกดิขึน้ 
หากโลกใบนีย้งัไม่ได้รับการเหลยีวแลและขาดการเยยีวยารักษาอย่างจริงจัง เมือ่นัน้มนษุย์อาจถงึกาลวิบตัเิชน่กนั

จ�านวนประชากรที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวเนือ่งกับสภาพอากาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา: World Bank, 2009
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เจาะลึกภาคการเกษตร�
กับปัญหาโลกร้อน

การเผาไร่นาและที่ดินทางการเกษตร
ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ�และเป็นแหล่งใหญ่ของมลภาวะคาร์บอนด�า�(ควันเขม่า)

เจาะลึกภาคการเกษตร�
กับปัญหาโลกร้อน

การเผาไร่นาและที่ดินทางการเกษตร
ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ�และเป็นแหล่งใหญ่ของมลภาวะคาร์บอนด�า�(ควันเขม่า)



18

การเกษตรก่อโลกร้อน
การเกษตรยุคใหม่เป็นหนึง่ในกิจกรรมของมนษุย์ที่ก่อ

ให้เกิดมลภาวะโลกร้อนที่ ใหญ่ที่สุด เริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าเพื่อน�ามาใช้ ในการปลูกพืชเชิงเด่ียว ส่งผลให้ดินเสื่อม
สภาพ ท�าให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนจ�านวนมหาศาล
ออกจากดิน ขณะเดียวกัน กระบวนการผลิตภายใต้ระบบ
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ยังก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทาง
ตรงและทางอ้อม 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร

ในปี พ.ศ. 2548 ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คิดเป็นร้อยละ 10-12 ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ที่ปล่อยออกมาทั้งโลก หรือประมาณ 5.1-6.1 กิ๊กกะตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (GtCO

2
-eqyr-1) (Barker et al, 2007) โดยคิดเป็นการปล่อยก๊าซมีเทน

ประมาณ 3.3 กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 2.8 กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.04 กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (IPCC, 
2007) 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรท้ังทางตรงและทางอ้อม จะพบว่า
ปริมาณการปล่อยเพิ่มขึ้นเป็น 8.5-16.5 กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 17-32 
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งโลก (Jessica Bellarby, at el., 2008)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร

ที่มา : Jessica Bellarby, at el., 2008

ป่าพรุผืนสุดท้ายที่เหลืออยู่บนเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนเีซีย  ต้นไม้ถูกโค่นเผาและระบายน�้าออกเพื่อ
เตรียมท�าสวนปาล์ม (อัล กอร์, 2552)
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แหล่งที่มาของก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร

ชนดิก๊าซ
ปริมาณที่ปล่อยออกมา�
(GtCO

2
-eqyr-1)

แหล่งที่มา

คิดเป็นสัดส่วนของ
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดจาก
กิจกรรมมนษุย์ที่
ปล่อยออกมาทั้งโลก

การปล่อย
ทางตรง

CO
2

0.04
- การย่อยสลายของจุลินทรีย์
- การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

10-12�%
CH

4
3.3

- การย่อยสลายอินทรียวัตถุในสภาพไร้ออกซิเจน
- ปศุสัตว์
- มูลสัตว์ (การจัดการ)
- การท�านา

N
2
O 2.8

- กระบวนการเปลี่ยนมูลสัตว์และไนโตรเจนใน
ดินโดยแบคทีเรีย เกิดขึ้นเมื่อมีไนโตรเจนเกิน
ความจ�าเป็นในสภาพน�้าขัง (การใส่ปุ๋ยเคมี)

การปล่อย
ทางอ้อม

CO
2

3.4-10.4
- กระบวนการผลิตปุ๋ยและการใช้
- กระบวนการผลิตในฟาร์ม
- การเปลี่ยนแปลงที่ดิน

7-20%

รวม 17-32%

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากภาคการเกษตร

ที่มา : Jessica Bellarby, at el., 2008
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อุตสาหกรรมการเกษตรใช้น�้าและพลังงานจ�านวนมหาศาล

 ความต้องการบริโภคของมนษุย์อย่างไร้ขีดจ�ากัดเป็น
แรงผลักส�าคัญที่ท�าให้อุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่พื้นที่ป่าในประเทศต่างๆ จะ
ถูกบุกรุกแผ่วถางเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมการเกษตรยังใช้
น�า้และพลังงานจ�านวนมหาศาลในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อวัว 

เปรียบเทียบการผลิตอาหาร 1 กิโลกรัม กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

การผลิต
อาหาร�1�กก.

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก�
(คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

เทียบเท่าระยะทางในการขับรถ

ข้าวสาลี 6.80    3.6 km
มันฝรั่ง 6.24  1.2 km
ไก่ 4.60                 22.7 km
หมู 6.40                        31.6 km
วัว 16.00                                                          79 km

 

ที่มา: Wiliams, Audsley, and Sandars, 2006 อ้างโดย World Bank, 2009

ที่มา: Waterfootprint (https://www.waterfootprint.ortg) อ้างโดย World Bank, 2009

�การผลิตเนื้อวัวเชิงอุตสาหกรรมต้องใช้น�้าและพลังงานจ�านวนมหาศาล

“ทุกวันนีอุ้ต
สาหกรรมก

ารเกษตร�

ใช้พลังงาน�
10�แคลอรี

่�

จากเชื้อเพล
ิงฟอสซิล�

เพื่อผลิตอา
หารที่ ให้พล

ังงาน�

เพียง�1�แค
ลอรี่”

(อัล กอร์, 2
552)

“ต้องใช้โปรตีนจากพืชม
ากกว่า�7�ปอนด�์�

และใช้น�า้มากกว่า�6,0
00�แกลลอน�

เพื่อผลิตเนื้อวัว�1�ปอน
ด์”

(อัล กอร์, 2552)
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“กระบวนการผลิตภายใต้ระบบการเกษตรสมัยใหม่ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศเท่านั้น การพึ่งพาอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ ยังท�าให้ต้องสิ้นเปลือง
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้เพื่อขนส่งอาหารจากไร่หรือทุ่งปศุสัตว์ไปสู่โต๊ะอาหาร ซึ่งมักขนข้ามทวีป จากทวีปหนึง่ไป
อีกทวีปหนึง่ อีกทั้งยังต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลปริมาณมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนรถแทรกเตอร์และรถบรรทุก 
รวมถึงการผลิตปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�าจัดศัตรพูืช ทั้งหมดนีส้่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่าง
ไร้ขีดจ�ากัด” (อัล กอร์, 2552)
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ผลกระทบโลกร้อนต่อภาคการเกษตร
 ภาคการเกษตรเป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อน เพราะต้องอาศัยธรรมชาติและ

พึ่งพาดินฟ้าอากาศในการเพาะปลูก หากสภาพอากาศผันผวนแปรปรวน การเกษตรย่อมได้รับผลกระทบ ภาค
การเกษตรจึงเป็นเหยื่อผลกระทบโลกร้อนอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อภาคการเกษตรของโลก

ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง�ร้อยละ�3-16

จากการศึกษาของ William R.Cline (2007) พบว่า สภาพอากาศในอีก 60-90 ปีข้างหน้า อุณหภูมิ
และปริมาณน�้าฝนทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ไว้ว่า ในอีก 70 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2080) หากปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงอย่างที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ผลิตภาพทางการ
เกษตร (Productivity) ของโลกจะลดลงประมาณร้อยละ 3 กรณีไม่พิจารณาการน�าคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ของพืช 
และลดลงร้อยละ 16 กรณีพิจารณาการน�าคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ของพืช 

การเกษตรของประเทศอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จากภาวะโลก

แต่ไม่ ใช่ทุกประเทศที่ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลงเหมือนกัน ประเทศที่
ตั้งอยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประเทศก�าลังพัฒนา ผลผลิตจะลดลง 
ส่วนประเทศในแถบละติจูดสูงๆ ใกล้ขั้วโลก 
ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรม ผลผลิตจะเพิ่ม
ขึ้น เนือ่งจากมีสภาพอากาศที่คาดว่าหนาว
เย็นน้อยลง

การเปลี่ยนแปลงศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร (%)

ที่มา: ดัดแปลงจาก William R.Cline, 2007.
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หากไม่พิจารณาประโยชน์จากการที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ทุกประเทศมีแนวโน้ม
ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ ใกล้เส้นศูนย์สูตร ประเทศที่
ผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มเสียหายมากได้แก่ ประเทศในแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียใต้ 

ในทวีปแอฟริกา ความเสียหายจะเกิดขึ้นวงกว้าง หลายประเทศผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลงมากกว่า 
30% เช่น ประเทศเอธิโอเปียและแอฟริกาใต้ ส่วนทวีปละตินอเมริกา ประเทศที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจจะเสีย
หายมาก ได้แก่อาร์เจนติน่าและบราซิล และในทวีปเอเชียใต้ ประเทศอินเดียจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศอาจลดลงถึง 40% (William R.Cline, 2007)

ที่มา: William R.Cline, 2007.

ภาพแสดงการคาดการณ์ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อภาคการเกษตรของโลก�
ใน�พ.ศ.2623�โดยไม่พิจารณาการน�าคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ของพืช�(%)

การน�าคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ของพืช (Carbon 

fertilization) หมายถึง การเจริญเติบโตของพืช

ที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ท�าให้พืชสังเคราะห์แสงได้เพิ่ม

ขึ้น อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผลยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับการ

เจริญเติบโตของพืชที่เพิ่มขึ้นอันเนือ่งจากการเพิ่มขึ้นของ

คาร์บอนไดออกไซด์

abaster.storythai.com/200909
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เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลเริงร่า�เมื่อโลกร้อนขึ้น
 ภาวะโลกร้อนเอื้อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญ

เติบโตของโรคแมลง อุณหภูมิที่สูงขึ้นท�าให้แมลงหลายชนดิมีระยะฟักตัวและวงจรชีวิต
สั้นลง ท�าให้สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล�ศัตรตูัวฉกาจของชาวนาไทย

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล (Brown planthopper) เป็นแมลงศัตรขู้าวหมายเลขหนึง่ของชาวนาไทย ทั้งตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลท�าลายต้นข้าวโดยการสอดแทรกส่วนปากที่ ใช้ดูดเข้าไปในเนื้อเยื่อ
ต้นข้าว และดูดกินน�้าเลี้ยงจากเซลล์ท่ออาหารของต้นข้าวบริเวณโคนต้นเหนือระดับน�้าเพียงเล็กน้อย เมื่อเพลี้ย
กระโดดสีน�้าตาลจ�านวนมากดูดกินน�้าเลี้ยงต้นข้าว จะท�าให้ต้นข้าวใบเหลืองแห้ง มีลักษณะคล้ายถูกน�า้ร้อนลวก
เกิดขึ้นทั้งกอ หรือแห้งเป็นหย่อมๆ ในแปลงนา การท�าลายของเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาลสร้างความเสียหายอย่าง
รุนแรงแก่ต้นข้าว ท�าให้ต้นข้าวเหี่ยว เกิดอาการที่เรียกว่า “hopperburn” อีกท้ังเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลยังเป็น
พาหะน�าโรคเขียวเตี้ยและโรคใบหงิกจากเชื้อไวรัสมาสู่ต้นข้าวอีกด้วย ท�าให้ผลผลิตข้าวเสียหายอย่างหนักเมื่อเกิด
การระบาดในแต่ละคร้ัง (ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว,2552)

เพลี้ยมโหฬาร�เมื่อโลกร้อนขึ้น��

โดยปกติการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล ในระยะไข่ ใช้เวลา 7 วัน ฟักเป็นตัวอ่อน โดยตัวอ่อน
จะใช้เวลา 16 วันในการลอกคราบเพื่อเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ครั้งละ 
100-300 ฟอง เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ 3 รุ่นต่อการท�านาหนึง่รอบ (ส�านักวิจัย
และพัฒนาข้าว, 2552) แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ระยะไข่จะใช้เวลาเพียง 3 วันก็จะฟักเป็นตัวอ่อน และตัวอ่อนจะใช้
เวลาเพียง 12 วันในการเติบโตเป็นตัวเต็มวัย ดังนั้นในการท�านาหนึง่รอบเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลจึงสามารถเติบโต
และแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นได้ถึง 5 รุ่นด้วยกัน

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพลี้ยกระโดด สีน�้าตาลเพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้เพิ่มขึ้นถึง 320,000 ล้านฟอง ต่อการท�านา 1 รอบ

ภาวะโลกร้อน
เจริญเติบโต 5 รุ่น

เพลี้ยกระโด
ดสีน�า้ตาลเพศเมีย 1 

ตัว สามาร
ถวางไข่ได

้ถึง 8 ล้า
นฟอง 

ต่อการท�านา 1 รอ
บ

ภาวะปรกติ

เจริญเติบโต 3 รุ่น
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การอัดปุ๋ยเคมี�ยิ่งเร่งให้ประชากรเพลี้ยเบ่งบาน

 เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลเป็นแมลงศัตรขู้าวที่สร้างความเสียหายให้แก่ชาวนาไทยเป็นอันดับต้นๆ โดย
เฉพาะนาในเขตพื้นที่ภาคกลางที่มีการท�ากันอย่างต่อเนือ่งตลอดทั้งปี ท�าให้เพลี้ยมีแหล่งอาหารตลอด จึงสามารถ
เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว หากปีใดเกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล ผลผลิตข้าวของ
ชาวนาจะเสียหายอย่างหนักเพียงชั่วข้ามคืน   

มีผลการศึกษาพบว่า การเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาลสัมพันธ์กับการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ย
ที่มีไนโตรเจนสูง พื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากมาเป็นระยะเวลายาวนานจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญ
เติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาลได้เป็นอย่างดี 

ต้นข้าวที่มีไนโตรเจนสูง ( ใส่ปุ๋ยเคมีมาก) เพลี้ยกระโดดสี้น�า้ตาลจะอยู่รอดได้ดีกว่า และจะแพร่ขยาย
พันธุ์ได้มาก โดยตัวอ่อนของเพลี้ยสามารถเอาตัวรอดได้มากขึ้นและมีวงจรชีวิตสั้นลง ขณะที่ตัวเต็มวัยเพศเมียจะ
ตัวใหญ่ วางไข่มากขึ้นและมีชีวิตยาวนานขึ้น ไนโตรเจนในต้นข้าวช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะ
สมให้กับเพลี้ยได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการปรับเปลี่ยนทางนเิวศและชีววิทยาในตัวเพลี้ยเอง โดยเฉพาะทนทานต่อ
การขาดแคลนอาหารได้นานขึ้น ท�าให้สามารถอพยพไปหาแหล่งอาหารใหม่ๆ ได้ไกลมากขึ้น การใช้ปุ๋ยเคมจีึง 
เป็นสาเหตสุ�าคญัท�าให้เกดิการระบาดของเพลีย้กระโดดสนี�า้ตาลอย่างกว้างขวาง (Zhong-Xian Lu et al., 2005) 
ขณะเดียวกันการใช้ยาฆ่าแมลงในการก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาลก็ท�าให้ตัวอ่อนเพลี้ยดื้อยามากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

ที่มา: ค�านวณโดยผู้เขียน
หมายเหตุ ค�านวณจากการวางไข่ 200 ฟองต่อครั้ง
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หากเราทดลองค�านวณว่า ถ้ามีปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าวประมาณ 1.6 % เพลี้ยจะวางไข่ได้ประมาณ 
210 ฟองที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส และจะวางไข่ได้เพียง 80 ฟอง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 38 องศาเซลเซียส 
โดยที่เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ของเพลี้ยก็จะน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่เหมาะสม

แต่ถ้าปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หรือ 3.2% เพลี้ยจะวางไข่ได้เพิ่มขึ้นถึง 400 ฟองที่
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส และวางไข่ได้ประมาณ 200 ฟองที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ยิ่งปริมาณไนโตรเจน
ในต้นข้าวมากขึ้นเพียงใด เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ของเพลี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น (Zhong-Xian Lu et al., 2005)

การเปรียบเทียบจ�านวนการวางไข่และการฟักไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาลเพศเมียตัวเต็มวัย�1�ตัว�
ที่อุณหภูม�ิ28�และ38�องศาเซลเซียส�และที่ปริมาณไนโตรเจน�1.6�%�และ�3.2�%

ปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าว�(1.6%) ปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าว�(3.2%)

จ�านวนการวางไข่�
(ฟอง)

การฟักไข่�
จ�านวนการวางไข่�

(ฟอง)
การฟักไข่

อุณหภูมิ 28 ๐C 210 95 % 400 98%

อุณหภูมิ 38 ๐C 80 50 % 200 90%

กราฟเปรียบเทียบจ�านวนการวางไข่และเปอร์เซ็นต์การฟักไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาลเพศเมียตัวเต็มวัย�1�ตัว�
ที่อุณหภูมิ�28�และ�38�องศาเซลเซียส�และที่ปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าวระดับต่างๆ�

ที่มา: Zhong-Xian Lu et al., 2005

ที่มา: วิเคราะห์จาก Zhong-Xian Lu et al., 2005
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หากเราทดลองค�านวณวิเคราะห์จ�านวนไข่และการฟักไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาลเพศเมียตัวเต็มวัย 1 
ตัว ต่อการท�านา ที่ระดับไนโตรเจนในต้นข้าว 1.6% และ 3.2% พบว่า 

ที่ระดับไนโตรเจนในต้นข้าว 1.6% ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลจะวางไข่ประมาณ 
9.3 ล้านฟองต่อการท�านาหนึง่รอบ โดยมจี�านวนเพลี้ยสามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ประมาณ 8.8 ล้านตัว แต่หาก
ระดับไนโตรเจนในต้นข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จะพบว่า เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลจะวางไข่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 64 ล้านฟอง
ต่อการท�านาหนึง่รอบ และฟักเป็นตัวอ่อนได้ 62.7 ล้านตัว ซึ่งต่างกันประมาณ 6 เท่ากว่าๆ  

ถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้น เพลี้ยจะยิ่งวางไข่ได้เพิ่มขึ้น ( ใช้ระยะเวลาฟักไข่น้อยลง จึงไข่ได้หลายรอบมากขึ้น) 
โดยหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 38 องศาเซลเซียส ที่ระดับไนโตรเจนในต้นข้าว 1.6% เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลจะวางไข่
ประมาณ 3,276 ล้านฟองต่อการท�านาหนึง่รอบ โดยมจี�านวนเพลี้ยสามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ 1,638 ล้านตัว 
และหากระดับไนโตรเจนในต้นข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% เพลี้ยจะวางไข่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 320,000 ล้านฟองต่อการท�านา
หนึง่รอบ โดยสามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ถึง 288,000 ล้านตัว 

ภายใต้สภาวะโลกร้อน ยิ่งชาวนาใส่

ปุ๋ยเคมีมากเท่าใด ยิ่งท�าให้เพลี้ยกระโดด

สีน�้าตาลวางไข่และฟักไข่ได้เพิ่มมากขึ้น 

เพลี้ยจึงเพิ่มประชากรอย่างมหาศาลใน

เวลาอันรวดเร็ว
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ตอกย�้าวิกฤตอาหารเมื่อโลกร้อนขึ้น
 ในปี ค.ศ.2002 ทั่วโลกเกิดภาวะขาดแคลนธัญญาหารครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ ถือเป็นปีที่

ผลผลิตธัญญาหารไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ส่งผลให้ปริมาณธัญญาหารส�ารองทั่วโลกอยู่ ในระดับต�า่สุดในชั่ว
อายุคนรุ่นปัจจุบัน (เลสเตอร์ อาร์ บราวน์, 2547)

โลกก�าลังเผชิญวิกฤตอาหาร

ทุกวันนีพ้ื้นที่ผลิตอาหารของโลกก�าลังลดลง อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของพืชพลังงาน การเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดิน วิกฤตทรัพยากรน�้า การขยายตัวของทะเลทราย และการชะล้างพังทลายของดินที่รุนแรงเพิ่ม 
ขึน้ พืน้ทีป่ลกูธญัพชืทั่วโลกมแีนวโน้มลดลง โดยในปี ค.ศ.1981 เป็นปีทีทั่่วโลกมพีืน้ทีป่ลกูธญัพชืมากทีส่ดุถงึ 732 
ล้านเฮกตาร์ ต่อมาในปี ค.ศ.2002 ลดลงเหลอืเพียง 647 ล้านเฮกตาร์ ในขณะทีค่วามต้องการธญัพชืทั่วโลกเพิม่ขึน้ 3 เท่า 
ในชว่งครึ่งศตวรรษทีผ่า่นมา โดยในปี ค.ศ.2002 ปริมาณธญัพชืทีเ่กบ็เกีย่วได้ทั่วโลกมปีระมาณ 1,807 ล้านตนั ซึง่
ต�า่กว่าปริมาณความต้องการบริโภคทั่วโลกอยูร่วม 100 ล้านตนั หรือประมาณร้อยละ 5 (เลสเตอร์ อาร์ บราวน์, 
2547)

ทุกวันนี ้คนทั้งโลกพึ่งพิงการน�าเข้าอาหารกว่าร้อยละ 90 จากเพียง 6 ประเทศผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ 
ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และไทย ในช่วงที่ผ ่านมาผลผลิตธัญพืชของ
โลกลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7 ล้านคน ประกอบกับการลดลงของปริมาณสต็อก
ข้าวโลก โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย เนือ่งจากประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท�าให้ราคาธัญญาหารของ
โลกมีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น (เลสเตอร์ อาร์ บราวน์, 2547)

ปัจจุบัน 37 ประเทศทั่วโลกเกิดวิกฤตอาหารแล้ว ประกอบด้วย แอฟริกา 21 ประเทศ เอเชีย 10 
ประเทศ สหภาพยุโรป 1 ประเทศ และละตินอเมริกา 5 ประเทศ (ผู้จัดการรายวัน, 23 เมษายน 2551)

ที่มา: ดัดแปลงจาก เลสเตอร์ อาร์ บราวน์, 2547
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ภาวะโลกร้อน�ซ�้าเติมวิกฤตอาหารโลก�

จากการศกึษาของ William R.Cline (2007) พบว่า ในอกี 70 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2623) หากปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงอย่างที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ผลิตภาพทางการเกษตร 
(Productivity) ของโลกจะลดลงประมาณ ร้อยละ 3-16 โดยที่ประเทศผูส้ง่ออกธญัพชืทีอ่ยู่ ในเขตหนาวได้
ประโยชน์จากภาวะโลกร้อนมากกว่าประเทศในเขตร้อน  โดยประเทศออสเตรเลยีและไทยเป็นประเทศได้รับผลกระทบ
อย่างมาก โดยผลผลติทางการเกษตรอาจลดลงถงึร้อยละ 15-26 

ราคาอาหารในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก พบว่าความต้องการอาหารในระยะ 20 ปี ข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบันถึงร้อยละ 50 เนือ่งจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนชนชั้นกลางในประเทศต่างๆ 
อิทธิพลจากกระแสบริโภคนยิม การขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร และการลดลงของพื้นที่การเกษตร (ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) ส่งผลให้ราคาอาหารในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

จากการศึกษาของ Gerald C.Nelson, et al., 2009 โดยเปรียบเทียบราคาอาหารในตลาดโลกในปี 
ค.ศ.2000 และ ค.ศ.2050 พบว่า ภาวะโลกร้อนยิ่งส่งผลให้ราคาอาหารแพงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะข้าวสาลี  
ข้าว และข้าวโพด ซึ่งอาจมีราคาอาจขยับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30-50 

การคาดการณ์ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก
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วิกฤตอาหารที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ราคาอาหารในตลาดโลกถีบตัวสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของคนจนทั่วโลก และยังส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็กในภูมิภาคต่างๆ เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาแถบซับสะฮารา และจากการคาดการณ์ของ Gerald C.Nelson, 
et.  (2009) พบว่าในอีก 40 ปีข้างหน้า ภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้จ�านวนเด็กขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 6.8 
ล้านคนในภูมิภาคเอเชียใต้ และเพิ่มขึ้นถึง 10.5 ล้านคน ในแอฟริกาแถบซับสะฮารา 

ที่มา: Gerald C.Nelson, et al., 2009

ที่มา: Gerald C.Nelson, et al., 2009

ผลกระทบโลกร้อนต่อภาวะทุพโภชนาการในเด็กในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาแถบซับสะฮาร่า  
ในระหว่าง ปี 2000 และ2050
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วิกฤตโลกร้อน�กับทางออกที่เป็นไปได้
 แม้ว่าภาคการเกษตรจะเป็นต้นเหตุส่วนหนึง่ของปัญหาโลกร้อน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่ภาคการเกษตรก็มีศักยภาพในการช่วยลดผลกระทบและเยียวยาปัญหาโลกร้อนได้
ไม่ ใช่น้อย

�โลกร้อนใครก่อ..เกษตรเคมี�VS.�เกษตรอินทรีย์

ในการผลิตข้าว 1 ตัน ถ้าใช้กระบวนการผลิตแบบเกษตรเคมีต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาก ถึง 
117.4 ล้านแคลอร่ี/ไร่ ในขณะที่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ใช้พลังงานเพียง 24 ล้าน แคลอรี่/ไร่เท่านั้น การ
ผลิตอาหารโดยระบบเกษตรอินทรีย์จึงมีแนวโน้มในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�า่กว่าระบบเกษตรที่ ไม่ ใช่อินทรีย์

ที่มา: ดัดแปลงจาก T C Mendoza, 2002

การท�าการเกษ
ตรเคมี

เชิงเดี่ยว
ในพื้นที่ขนาด

ใหญ่ท�าให้เกิดภาวะ
ดิน

เสื่อมคุณ
ภาพ เป็นผลให้

คาร์บอนปริมาณมหาศาล

ถูกปลดปล่อยออก
จากดิน 
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การกักเก็บคาร์บอนไว้ในดิน

 ภาคการเกษตรมีศักยภาพ
ในการกักเก็บคาร์บอนไว้ ในดิน (Soil 
Carbon) ได้ถึงร้อยละ 89 โดยปกติ
คาร์บอนจะถูกกักเก็บไว้ ในดินอุดม
สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ดินอุดมสมบูรณ์สีด�า
จะมีคาร์บอนมาก การท�าการเกษตรเคมี
แบบเข้มข้น ด้วยการตัดและการเผาต้นไม้
และพืช การไถพรวนดิน และการใช้สาร
เคมี จะท�าให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินในระยะยาว ก่อให้เกิดการคายคาร์บอน
ปริมาณมหาศาลออกจากดิน เมื่อคาร์บอน
ในดินน้อยลง ปัญหาการสึกกร่อนของดินก็
จะเพิ่มขึ้น (Soil Association, 2009 และ 
อัล กอร์, 2552)

 การอนรัุกษ์ดินและคาร์บอนในดินสามารถท�าได้โดยการไม่ไถพรวนดินเพื่อลดปัญหาดินสึกกร่อน รวม 
ถึงการทิ้งเศษซากพืชไว้บนดินเพื่อป้องกันดินสึกกร่อนจากน�า้และลม อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และเป็นอาหารส�าหรับสิ่งมีชีวิตในดินอีกด้วย เศษซากพืชที่ทิ้งไว้บนดินยังช่วยปกป้องและสร้างดินขึ้นใหม่ 
(อัล กอร์, 2552) 

การกักเก็บคาร์บอนไว้ ในดิน เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินท�าให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
ช่วยลดผลกระทบจากน�้าท่วม ภัยแล้ง การขาดแคลนน�า้ และการขยายตัวของพื้นที่ทะเลทรายได้อีกด้วย (Soil 
Association, 2009) พื้นที่ชุ่มน�า้และป่าพรุเป็นบริเวณที่มีการกักเก็บคาร์บอนไว้ ในดินได้มากที่สุด หากมีการน�า
พื้นที่ดังกล่าวมาใช้ ในการเพาะปลูก จะท�าให้ระดับคาร์บอนในดินลดลงอย่างมาก (อัล กอร์, 2552)

กราฟเปรียบเทียบคาร์บอนในดินระหว่างการท�าเกษตรอินทรีย์และเกษตรที่ ไม่ ใช่อินทรีย์

ที่มา: Soil Association, 2009

คาร์บอนในดิน�(Soil�c
arbon)

 ดินมีบทบาทอย่างมากในวัฎจักรคาร
์บอนของโลก โดย

สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 3-4.5 เท่าของคาร์บอนที่

พืชท้ังหมดบนโลกใบนีก้ักเก็บไว้ คาร์บอนเคลื่อนเข้าสู่ดินผ่านราก

ของพืชและอินทรียสารที่เน่าเปื่อย เช่น ใบไม้ กิ่งก้านของต้นไม้ 

แม้คาร์บอนบางสว่นจะหมนุเวยีนกลบัสูช่ัน้บรรยากาศในไม่ช้า แต่

ในการย่อยสลาย พืช เชื้อรา และแหล่งจุลินทรีย์ ในดินต้องใช้

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นช่องทางส�าคัญ 

ให้อินทรีย์คาร์บอนถูกกักเก็บไว้ ในดิน  

(อัล กอร์, 2552)
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การลดการปล่อยและการเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร

ภาคการเกษตรสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในดินได้โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากระบบเกษตรเคมีสู่ระบบเกษตรที่ยั่งยืนและเกื้อกูลต่อธรรมชาติ รวมถึงการจัดการ
ที่ดีและเหมาะสมในระบบการผลิต แนวทางต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
การเกษตร (Jessica Bellarby et al., 2008)

1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการเพิ่มการดูดซับและเก็บกักคาร์บอนในดิน

 • การฟื้นฟูพืชพรรณตามธรรมชาติและป่าหัวไร่ปลายนา เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  ในไร่นา ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มแหล่งเก็บกักคาร์บอนในดินให้มากขึ้น

 • การจัดการระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่เพาะปลูก   
  โดยการ

 - เพิ่มผลผลิต เช่น การจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ 
   สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การปลูกพืชตระกูลถั่วบ�ารุงดิน

 - ลดการรบกวนดิน โดยไม่ไถพรวนหรือลดการไถพรวนดินให้น้อยลง เพื่อลดการปล่อย 
   คาร์บอนจากดิน ขณะเดียวกันก็เพิ่มคาร์บอนในดินโดยใช้ฟางหรือกิ่งไม้ ใบหญ้า  
   รวมถึง เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคลุมดินไว้แทนการเผาเพื่อให้เกิดการย่อย 
   สลาย เป็นการเติมอินทรียวัตถุในดิน 

 - ท�าวนเกษตรเพื่อเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในดินและในต้นไม้

 - หลีกเลี่ยงการเปลือยดิน เพื่อป้องกันดินไม่ ให้ถูกกัดเซาะและไม่ ให้ธาตุอาหารถูกชะล้าง 
   ออกไป ซึ่งมีผลท�าให้คาร์บอนในดินลดลง

 • การจัดการปศุสัตว์ มูลสัตว์ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง การน�ามูล 
  สัตว์ไปหมักท�าก๊าซชีวภาพ การดูแลทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ไม่ไห้เกิดไฟไหม้

 • การจัดการนาข้าว เช่น ปล่อยน�้าออกจากนาเป็นระยะๆ ไม่ปล่อยให้น�า้ขังในนาตลอดเวลา การ 
  ปรับปรุงระบบการจัดการน�้า

 • ฟื้นฟูดินเสื่อมสภาพ 

2. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการจัดการเรื่องปุ๋ย โดยเฉพาะลดการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์  
 และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย

3. การปรับเปลี่ยนรปูแบบในการบริโภค เช่น ลดการบริโภคเนื้อวัว การหันมาบริโภคอาหารที่ผลิตใน 
 ท้องถิ่น

ปัจจุบันเป็นที่ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่า “ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน” ที่ค�านึงถึงวิถีธรรมชาติและเกื้อกูล
ต่อสรรพชีวิตต่างๆ เป็นความหวังในการเพิ่มคาร์บอนในดินได้อย่างยั่งยืน อันจะน�าไปสู่การลดปัญหาผลกระทบ
และเยียวยาวิกฤตโลกร้อนในระยะยาว
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ศักยภาพภาคการเกษตรในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคการเกษตรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
บรรยากาศ ประมาณ 5.1-6.1 กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2548 (เฉพาะปล่อยทางตรง) ในทาง
กลับกัน ภาคการเกษตรก็มีศักยภาพในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.3-6 กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี โดยสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ ในดินได้มากถึง 
89% ของปริมาณที่มีการปลดปล่อยออกมา และสามารถลด
การปล่อยก๊าซมีเทนได้ประมาณ 9% และลดการปล่อยไนตรัส
ออกไซด์ได้ 2% (Jessica Bellarby et al., 2008) ดังนั้น
หากมีระบบการจัดการที่ดี ภาคการเกษตรก็แทบจะไม่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเลย

ศักยภาพภาคการเกษตรในการลดผลกระทบและ
เยียวยาปัญหาโลกร้อน

ศักยภาพภาคการเกษตรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: IPCC, 2007 อ้างโดย Jessica Bellarby et al., 2008
ถ้าปัญหาดินเสื่อมสภาพขาดความ

อุดมสมบูรณ์ไม่ได้รับการแก้ไขจาก

ภาคการเกษตรอย่างจริงจัง เราคง

ไม่สามารถลดการปล่อย CO
2  ใน

ภาคการเกษตรได้มากนัก  
(อัล กอร์, 2552)

ภาคการเกษตรมีศักยภาพในการเป็น

แหล่งกักเก็บคาร์บอนได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะหากมีการจัดการฟาร์มที่ดี
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ชีพจรภาคการเกษตรไทย�
ภายใต้วิกฤตโลกร้อน

เมื่อความแล้งมาเยือน�“การด�านาผง”��
โดยการขุดหลุมปักต้นกล้ากลายเป็นเรื่องธรรมดาของชาวนาในภาคอีสาน
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สภาพแวดล้อมทางการเกษตร�ปัจจัยก�าหนดพืช
 กว่าที่พืชแต่ละชนดิจะเจริญเติบโตจนสามารถออกดอกติดผลได้ไม่ ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่ขึ้นอยู่กับสภาพ

แวดล้อมทางการเกษตรที่เหมาะสม อันเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการก�าหนดพืชแต่ละชนดิว่าจะโตหรือตาย 

อุณหภูมิ�

ลิ้นจี่จะติดดอกได้ต้องการ

อุณหภูมิระหว่าง 10-20 องศา

เซลเซียส ติดต่อกันอย่างน้อย  

4 สัปดาห์

ปริมาณน�้าฝน���
ปาล์มน�้ามันต้องการปริมาณฝนเฉลี่ย 1,800-2,000 มม./ปี และแล้งติดต่อกันไม่เกิน 2 เดือน

ความแปรปรวนของฤดูกาล�
ความไม่แน่นอนของช่วงเริ่ม ต้นฤดฝูนและการทิง้ช่วงของฝน ส่งผลให้ปลูกข้าวได้ล่าช้า ท�าให้ได้ผลผลิตต�่า

การกระจายตัวของฝน�

ยางพาราเติบโตได้ดี ใน

พื้นที่มีฝนกระจาย 100-150 

วัน/ปี และปริมาณฝนไม่น้อย

กว่า 1,250 มม./ปี

ความชื้นในด
ิน�

ภาวะฝนทิ้งช่วงท�าให้

ความชื้นในดินลดลง ดินแห้งท�าให้

เห็ดเกิดน้อยลง
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เงื่อนไขสภาพแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของข้าว

ละอองเรณูของข้าว ถ้า

อุณหภูมิสูงสุดเกิน 35 เซลเซียส

เป็นเวลา 1 ชม.เป็นต้นไป ละออง

เรณูของเกสรตัวผู้ของข้าวจะเป็น

หมัน ข้าวเป็นรวงแต่เมล็ดจะลีบ

การบานของดอกข้าว�
ในวันที่ดอกข้าวครบก�าหนดบาน 
ถ้าท้องฟ้ามืดคร้ึม ฝนตก ดอก
ข้าวจะไม่บานอีกเลย

การออกดอกของข้าว�
ข้าวไวแสงต้องการช่วงแสง
สั้น (12 ชม.) จึงจะออกดอก 
(ประมาณเดือนตุลาคม)

ระยะตั้งท้อง/ติดเมล็ด�

ถ้าข้าวขาดน�้าในช่วงนีข้้าวจะเสีย

หายไม่ได้ผลผลิต

ช่วงเก็บเกี่ยว ถ้ามีลม
แรง ต้นข้าวจะหักล้ม ผลผลิต
เสียหาย

การแตกกอ�ถ้า

อุณหภูมิสูงเกิน 30 องศา

เซลเซียสข้าวจะไม่แตกกอ

ระยะแตกกอ�ถ้าข้าวได้รับแสงเต็มที่ข้าวจะแตกกอดี

**�การปลูกข้าว�(นาปี)��

ต้องการระยะเวลาที่เหมาะสม

•	 ปลูกไวเกินไป – ผลผลิตลด เพราะ 

ต้องรอเวลาที่จะออกดอกนาน

•	 ปลูกล่าเกินไป – ผลผลิตต�่า เพราะต้อง

รีบออกดอกออกรวง

ที่มา: สถาบันวิจัยข้าว, 2529
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จับตาพืชเศรษฐกิจไทย�เมื่อเงื่อนไขสภาพแวดล้อมแปรเปลี่ยน
 เงื่อนไขสภาพแวดล้อมทางการเกษตรเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดการเจริญเติบโตของพืช พืชแต่ละ

ชนดิจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะละอองเรณูของพืช (Pollens) 
ซึ่งมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิของช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตของพืช

พืชท่ัวไปให้ผลผลิตสูงในช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะซึ่งอยู่ประมาณ 22-30 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม
สูงขึ้น การเกษตรของประเทศในเขตร้อน (ประเทศก�าลังพัฒนา) มีแนวโน้มเสียหายมากกว่าประเทศในเขตอบอุ่น 
ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น (กัณฑรีย์ บุญประกอบ, 2548)

ผลกระทบของอุณหภูมิสูงที่มีต่อละอองเรณูของข้าว�ถั่ว�และมะนาว

ภาพซ้ายมือแสดงความสมบูรณ์ของละอองเรณู (Fertility) ของข้าวต่างสายพันธุ์ มะนาว และถั่วที่
อุณหภูมิต่างๆ

ในกรณีของข้าวจะเห็นได้ว่า 
ละอองเรณูของข้าวพันธุ์ BKN ทน
อุณหภูมิสูงได้น้อยกว่าพันธุ์ Akihari 
และพันธุ์ N22 โดยข้าวพันธุ์ N22 
ซึ่งเป็นข้าวลูกผสม ทนอุณหภูมิสูงได้
มากสุด 

ความสมบูรณ์ของละออง
เรณูของข้าวจะเริ่มลดลงตั้งแต่
อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียสเป็นต้น
ไป โดยลดลงมากในข้าวพันธุ์ BKN 

และที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส 
ละอองเรณูของข้าว N22 ยังมีความ

สมบูรณ์ถึงร้อยละ 60 ในขณะที่ข้าวพันธุ์ BKN และAkihari สูญเสียความสมบูรณ์โดยสิ้นเชิง

ที่มา: Nobel 2002 อ้างโดยกัณฑรีย์  
บญุประกอบ และศรัทธารา หตัถีรัตน์, 2549

ที่มา: J. Sheehy, IRRI Graph axis, อ้างโดย กัณฑรีย์ บุญประกอบ, 2548

การเกษตรของประเทศ

อุตสาหกรรมได้ประโยชน์

จากภาวะโลกร้อน
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ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อผลผลิตข้าว

แม้ว่าโดยภาพรวมอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของ
ประเทศไทยจะไม่ได้สูงขึ้นมากนัก แต่ส�าหรับพืชที่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างข้าว แม้ความ
ผันผวนของอุณหภูมิเพียงไม่กี่นาทีที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึง่
ของการเจริญเติบโตก็ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงได้ ผล 
กระทบของอุณหภูมิสูงต่อข้าวเกิดขึ้นในช่วง 

 • ดอกบาน แม้ ในเวลาสั้นๆ ภายใน 10 นาที   
  ท�าให้การผสมเกสรล้มเหลว

 • ในระหว่างฤดูปลูก โดยเฉพาะอุณหภูมิกลางคืน 
  ท�าให้ระบบสังเคราะห์แสงรวน มีรวงน้อย จ�านวนดอกต่อรวงต�า่ และข้าวลีบ 

 • ในช่วงสร้างเมล็ด 30 วันก่อนเก็บเกี่ยว จะมีผลต่อคุณภาพของเมล็ด

อุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืน มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว อุณหภูมิสูงในช่วง
เวลากลางวันมีผลต่อการผสมเกสร ท�าให้ผสมเกสรไม่ติด ส่วนอุณหภูมิสูงในช่วงเวลากลางคืนจะมีผลต่อจ�านวน
ดอก จ�านวนเมล็ดที่ลีบหลังผสมเกสรเนือ่งจากผสมแล้วแท้งผล ในข้าวพันธุ์ IR72 หากอุณหภูมิกลางคืน (วัดจาก
อุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย) เพิ่มขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส (จาก 22 องศาเซลเซียส) จะท�าให้ผลผลิตข้าวลดลง 10% (จีรา
ภา อินธิแสง, มปพ.)

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเกษตร�ผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจไทย

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเกษตร�และผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจไทย

เดชรัต สุขก�าเนดิและคณะ (2552) ได้ท�าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเกษตร 
(อุณหภูมิและปริมาณน�า้ฝน) ผลกระทบต่อลิ้นจี่ ล�าไย มันฝรั่ง ข้าว และปาล์มน�า้มัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญ
ของประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SEA START RC) เพื่อคาด
การณ์แนวโน้มผลกระทบต่อพืชเหล่านี้ ในอีก 90 ปีข้างหน้า โดยมีแนวทางการศึกษาคือ  

 • วิเคราะห์เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช 
  แต่ละชนดิ

 • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน�้าฝน และคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อพืช 
  แต่ละชนดิ

ส�าหรับพืชที่ละอองเรณูทนอุณหภูมิสูง

ได้จ�ากัด หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียงระยะ

สั้นๆ ในช่วงที่พืชออกดอก ท�าให้ผลผลิต

ลดลงได้อย่างม
าก
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เมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนดิเปลี่ยนแปลงไปย่อมกระทบต่อ
ผลผลิตของพืชนั้นๆ อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยแวดล้อมและเงื่อนไขอื่นๆ อีกจ�านวนมากที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดต่อไป การคาดการณ์ผลกระทบในครั้งนีเ้ป็นเพียงการให้ภาพคร่าวๆ ถึงแนว
โน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามที่ ได้พยากรณ์ไว้

พื้นที่ศึกษาและพืชที่วิเคราะห์
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พื้นที่ศึกษา
อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
(ละติจูด: 19.6, ลองติจูด: 99)

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญ
การติดดอกต้องการอุณหภูมิต�า่กว่า 20 ๐C ติดต่อกัน 
4 สัปดาห์  (กรมวิชาการเกษตร, http://it.doa.go.th/
vichakan)

วิธีการวิเคราะห์
•	 วิเคราะห์ช่วงเวลาออกดอก เดือนตุลาคมถึงเดือน

กุมภาพันธ์ (150 วัน)
•	 จ�านวนวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน ต�่ากว่า 20 ๐C 
•	 จ�านวนวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน ต�่ากว่า 20 ๐C 

ติดต่อกันมากที่สุด

อุณหภูมิกับการติดดอกของลิ้นจี่

ในอนาคตลิ้นจี่มีแนวโน้ม
ติดผลน้อยลง

 ในอนาคต จ�านวนวันที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต�่ากว่า 20 องศา

เซลเซียสมีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีผลต่อการติดดอกของลิ้นจี่ 

 โดยในช่วง 10 ปีข้างหน้า ผลผลิตลิ้นจี่อาจจะยังไม่ได้

รับผลกระทบมากนักจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพราะยังพอมี

อากาศเย็นอยู่บ้าง แต่ ในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นต้นไป ลิ้นจี่มีแนว

โน้มติดผลน้อยลง เพราะจ�านวนวันที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต�่ากว่า 20 

องศาเซลเซียสที่ต่อเนือ่งกันจะมีไม่ถึง 20 วัน ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่

ไม่เหมาะสมต่อการติดดอกของลิ้นจี่ เพราะลิ้นจี่ต้อง 

การอุณหภูมิต�า่กว่า 20 องศาเซลเซียสติดต่อกัน  

4 สัปดาห์จึงจะติดดอก

ลิ้นจี่
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและผลกระทบต่อการติดดอก

จ�ำนวนวัน

ปี (พ.ศ.)
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พื้นที่ศึกษา
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
(ละติจูด: 18.6, ลองติจูด: 99)

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญ
ต้องการอุณหภูมิต�่ากว่า 10-20 ๐C เพื่อการออกดอก 
(วิวัฒน์ มโนจิตร, http:www.artzy.co.cc/joomla/
index.php/khowledge/49-longan-.html)

วิธีการวิเคราะห์
•	 วิเคราะห์ช่วงเวลาออกดอก เดือนตุลาคมถึงเดือน

กุมภาพันธ์ (150 วัน)
•	 จ�านวนวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน ต�่ากว่า 20 ๐C 
•	 จ�านวนวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน ต�่ากวา 20 ๐C 

ติดต่อกันมากที่สุด

อุณหภูมิกับการติดดอกของล�าไย

ในอนาคตล�าไยมีแนวโน้ม
ติดผลน้อยลง

 ในอนาคต จ�านวนวันที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต�่ากว่า 20 องศา

เซลเซียสมีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีผลต่อการติดดอกของล�าไย 

 โดยในช่วง 20-30 ปีข้างหน้า ผลผลิตล�าไยอาจจะยังไม่

ได้รับผลกระทบมากนักจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพราะยังพอ

มีอากาศเย็นอยู่บ้าง อีกทั้งยังสามารถใช้สารโปแตสเซียมคลอเรตใน

การช่วยเร่งการออกดอก
ของล�าไยได้ แต่ ในช่วง 50-60 ปีข้างหน้า 

ผลผลิตล�าไยอาจจะเสียหายหนัก เพราะแทบจะไม่เหลือวันที่มีสภาพ

อากาศเหมาะสมต่อการติดดอกของล�าไยเลย 

ล�าใย
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและผลกระทบต่อการติดดอก

จ�ำนวนวัน

ปี (พ.ศ.)
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อุณหภูมิกับการติดหัวของมันฝรั่ง

พื้นที่ศึกษา
อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
(ละติจูด: 19, ลองติจูด: 99)

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญ
ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 21 ๐C จะมีการเจริญเติบโตทาง
ล�าต้นมาก ติดหัวน้อยลง (กรมส่งเสริมการเกษตร,  
http://3w.doae.go.th/webboard/viewtopic.php?
p=612&sid=d6ce88092d12b485bcc4ec8d2b22
80d0)

วิธีการวิเคราะห์
•	 วิเคราะห์ตลอดช่วงเวลาการผลิต (4 เดือน) 

ตุลาคม-มกราคม พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
ธันวาคม-มีนาคม มกราคม-เมษายน

•	 จ�านวนวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน สูงกว่า 21 ๐C 

ในอนาคตมันฝรั่งมีแนวโน้มผลผลิตน้อยลง ในอนาคต จ�านวนวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 21 องศาเซลเซียสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลท�าให้มันฝรั่งไม่ลงหัว (หัวจะมีขนาดเล็ก)  ในอนาคต ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกมันฝรั่งจะน้อยลงจากเดิมที่สามารถปลูกได้ตั้งแต่ตุลาคมถึงมกราคม ต่อไปหากปลูกในเดือนมกราคมอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยเพราะอากาศร้อนเกิน 21 องศาเซลเซียส มันฝรั่งจะไม่ลงหัว
 โดยในช่วง 40 ปีข้างหน้า จ�านวนวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า  21 องศาเซลเซียสจะยังผันผวนขึ้นๆ ลงๆ แต่หลังจาก 50 ปีข้างหน้าเป็นต้นไป สภาพอากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการปลูกมันฝรั่งอีกต่อไป

มันฝรั่ง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและผลกระทบต่อการติดหัว

จ�ำนวนวัน

ปี (พ.ศ.)
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พื้นที่ศึกษา
อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
(ละติจูด: 19.2, ลองติจูด: 98.8)

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญ
- หากอุณหภูมิสูงสุดเกิน 32 ๐C เป็นต้นไป ความ
สมบูรณ์ของละอองเรณูของข้าวจะลดลง
- ถ้าอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 ๐C เป็นเวลา 1 ชม. 
เป็นต้นไป ละอองเรณูของเกสรตัวผู้ของข้าวจะเป็นหมัน 
ข้าวเป็นรวงแต่เมล็ดจะลีบ (กัณฑรีย์ บุญประกอบ, 2551 
อ้างโดยดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 2551)
วิธีการวิเคราะห�์
•	 วิเคราะห์ช่วงเวลาออกดอก เดือนตุลาคม (30 วัน)
•	 จ�านวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดเดือนตุลาคม สูงกว่า 32 

องศา

อุณหภูมิกับการให้ผลผลิตของข้าว

ในอนาคตผลผลิตข้าว(นาปี)�มีแนวโน้มลดลง ในอนาคต จ�านวนวันที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 32 องศาเซลเซียสมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีผลต่อความสมบูรณ์ของละอองเรณูของข้าว  
 โดยในช่วง 30 ปีข้างหน้า มจี�านวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดในเดือน

ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้าวออกดอกน้อยกว่า 5 วัน แต่ ในอีก 40 ปี

ข้างหน้าเป็นต้นไป จ�านวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดในเดือนตุลาคมจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะในอีก 90 ปีข้างหน้า วันที่อากาศร้อนเกิน 32 องศา
เซลเซียสจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า 10 วัน ซึ่งอาจจะส่งผล 
ให้ผลผลิตข้าวลดลง

ข้าว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและผลกระทบต่อผลผลิต

จ�ำนวนวัน

ปี (พ.ศ.)
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ปริมาณฝนกับการเจริญเติบโตของปาล์มน�า้มัน

พื้นที่ศึกษา
อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
(ละติจูด: 8.4, ลองติจูด: 98.8)

เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญ
การเจริญเติบโตต้องมีสภาพแล้งไม่เกิน 2 เดือน 
(ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร, http://contact.doae.go.th)

วิธีการวิเคราะห์
•	 วิเคราะห์เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม (360 วัน)
•	 จ�านวนวันที่ ฝนไม่ตก

ในอนาคตผลผลิตปาล์ม
น�า้มันมีแนวโน้มลดลง

 ในอนาคต จ�านวนวันที่ฝนไม่ตกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน�า้มัน เพราะหากแล้งติดต่อ

กันเกิน 2 เดือน ปาล์มน�้ามันจะได้รับความเสียหาย

 โดยในช่วง 40 ปีข้างหน้า จ�านวนวันที่ฝนไม่ตกยังผันผวน 

ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ระหว่าง 60-80 วัน แต่ ในช่วง 50 ปีข้างหน้าเป็นต้น

ไปจ�านวนวันที่ฝนไม่ตกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 100 วันใน

อีก 90 ปีข้างหน้า ปาล์มน�า้มันเป็นพืชที่ต้องการน�้ามากในการเจริญ

เติบโต ยิ่งมจี�านวนวันที่ฝนไม่ตกเพิ่มมากขึ้นเท่าใด  

ผลผลิตปาล์มน�า้มันก็มีแนวโน้มลดลงมากขึ้นเท่านั้น

ปาล์มน�้ามัน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าฝนและผลกระทบต่อเจริญเติบโต

จ�ำนวนวัน

ปี (พ.ศ.)
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“บ้านผมตอนนีม้ีสภาพเหมือนครึ่งน�า้ครึ่งบกเลย เวลา

แล้งก็แล้งมาก ข้าวตายหมด เวลาน�้าหลากก็ไม่มีกล้าจะ

ไว้ด�านา หรือด�านาแล้วน�า้ก็ท่วมขังจนกล้าตายหมด บาง

ปีผมเคยท�านาหว่าน พอน�า้มาผมถึงไปถอนกล้า แต่ก็

ไม่ทัน ต้นกล้าถูกน�า้ท่วมตายหมด ปีนั้นผมขายข้าวได้ไม่

กี่กระสอบ” ผู้ ใหญ่แผง มูลสีสุข ชาวนาแห่งหมู่บ้านโนน

เมือง อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บอกเล่า

ให้ฟังถึงความวิปริตของอากาศในช่วง 3-4 ปีที่ผ ่านมา 

(วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2550)

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อ
ภาคการเกษตรไทย

ในช่วงระยะหลังๆ มานี ้เกษตรกรไทยต้อง
ประสบกับปัญหาวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนบ่อย
ครั้งและรุนแรงมากขึ้น ท้ังฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงยาวนาน
ขึ้น เกิดน�้าท่วมฉับพลัน ฤดูกาลผันผวนแปรปรวน 
เกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกอย่างไม่คาดคิด ก่อให้
เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

สภาพอากาศแปรปรวน�สัญญาณเตือนภาวะโลกร้อนในไทย

จากการสงัเกตของชาวนาทีย่โสธรพบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2540, 2541, 2547 และ 2549 เกดิฝนแล้ง ฝนทิง้ 
ช่วงในพื้นที่ โคก นาดอน และพื้นที่กึ่งโคก ฝนแล้งยาวนานเป็นเดือน ปริมาณฝนที่ลดลงท�าให้น�้าในล�าห้วยและ
แหล่งน�้าในไร่นาแห้งขอด ในขณะที่พื้นที่ลุ่มหรือใกล้ริมฝั่งแม่น�้ากลับมีน�้าท่วม (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2551) 

ลักษณะการตกของฝนที่เปลี่ยนแปลงในปี�พ.ศ.2551�จากการสังเกตของชาวนายโสธร

เม.ย. พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค. พ.ย.

กิจกรรม เตรียมดิน หว่านกล้า ด�านา
ข้าวเติบโตและ

ออกดอก
เก็บเกี่ยว

สภาพอากาศปกติ
ยังไม่มีฝน หรือ
เริ่มตกเพียงเล็ก

น้อย
เริ่มมีฝนตก

ยังมีฝนตกต่อ
เนือ่ง

ฝนยังตกอยู่แต่
ปริมาณลดลง

ไม่มีฝน

สภาพอากาศปี�
2551

เริ่มมีฝนตก
ฝนตกน้อยหรือ

ไม่มีฝน

ฝนเริ่มตกปลาย 
ส.ค.และตกหนัก

ในช่วง ก.ย.

ยังมีฝนตกต่อ
เนือ่ง

ยังมีฝนตกอยู่ 
และฝนหยุด

ปลายเดือน พ.ย. 

ผลกระทบ แล้ง
แล้ง ขาดน�้าใน

การท�านา
น�า้ท่วมขัง

ผลกระทบต่อข้าว
ต้นกล้าแก่เกิน

ปักด�า

เมล็ดข้าวมี
ความชื้นสูง 

ผลผลิตเสียหาย

เกษตรกรผูป้ลกูมนัฝรั่งในจังหวดัเชียงใหม่กป็ระสบกบัปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศด้วยเชน่กนั 
จ�านวนวนัทีอ่ากาศหนาวลดลง จากเดมิทีเ่คยปลกูมนัฝรัง่ในเดอืนธนัวาคมได้ แต่นบัจากปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ต้อง
ขยับไปปลูกมันฝรั่งให้เร็วขึ้นเพื่อให้มีอากาศหนาวเย็นเพียงพอในช่วงมันฝรั่งลงหัว ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ผลผลิตเต็ม 
ที่ เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนรปูแบบการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (ชมชวน  
บญุระหงส์, 2553) เกษตรกรผูป้ลกูมะม่วงในจังหวดัเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนเชน่กนั 
อณุหภมูทิีส่งูขึน้ส่งผลให้ผลผลติมะม่วงน�า้ดอกไม้ในปี พ.ศ.2551 ของกลุม่ผูป้ลกูมะม่วงในอ�าเภอพร้าว ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 (ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2551)

ที่มา: Supaporn Anuchiracheeva and Tul Pinkaew, 2009
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การปรับเปลี่ยนรปูแบบการผลิตของเกษตรกรปลูกมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่

ก่อนปี พ.ศ. 2543 ภายหลังปี พ.ศ. 2543

ข้าว
ปลูกกลางเดือน ก.ค.และเก็บเกี่ยวกลาง 
เดือน พ.ย.

ปลูกในช่วงเดือน พ.ค. และเก็บเกี่ยวใน 
เดือน ส.ค.

มันฝรั่ง
ปลูกกลางเดือน ธ.ค. และเก็บเกี่ยวกลาง  
เดือนมี.ค.

ปลูกกลางเดือน ต.ค.และเก็บเกี่ยวภายใน 
เดือน ม.ค.

ตัวอย่างผลกระทบจากสถาพอากาศแปรปรวนต่อการเกษตรไทย

วันที่ สื่อ รายละเอียด

ปี พ.ศ. 2534 www.onep.th/cdm

ปี พ.ศ. 2534 ประเทศไทยเกิดปรากฎการณ์ฝนทิ้งช่วง พร้อมกับ
อากาศร้อนและแห้งแล้งตามด้วยความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศสูง
ติดต่อกันยาวนานในภาคเหนือ ท�าให้เกิดการระบาดของโรคไหม้
ของต้นข้าวระยะคอรวงในข้าวพันธุ์ กข.6 โดยเฉพาะในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และล�าพูน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เมษายน  
พ.ศ. 2550

Whyworldhot Admin, 
April 28th 2007

อากาศร้อนท�าให้ผลลิ้นจี่สุกไม่ตรงฤดูกาล คือ ช้ากว่าก�าหนด

2 มิถุนายน  
พ.ศ. 2551

เดลินวิส์ หน้า 12

โลกร้อน ล�าไยนอกฤดูออกดอก-ติดผลน้อย 
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิด
เผยว่า จากสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนได้ส่ง
ผลกระทบต่อระบบการผลิตล�าไยนอกฤดูทั่วประเทศ ท�าให้ล�าไย
ออกดอกและติดผลน้อยกว่าทุกปี

17 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551

ประชาชาติธุรกิจ
บีโปรดกัส์อนิดสัตรี จ�ากดั ผูผ้ลติและส่งออกผึง้ปีทีผ่า่นมา พ.ศ. 
2550 ได้ผลผลติร้อยละ 40 เพราะความแปรปรวนของสิง่แวดล้อม

30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 14

สวนส้มเชียงใหม่ท�าใจผลผลิตต้นฤดูราคาดิ่ง 
นายครรชิต ตติปาณิเทพ อดีตประธานชมรมสวนส้ม จ.เชียงใหม่ 
เปิดเผยว่า ผลผลิตส้มในปี พ.ศ. 2551 จะมีราคาแนวโน้มลดลง
จากปีที่ผ ่านมา แม้อยู่ ในช่วงต้นฤดูกาล แต่ราคาเฉลี่ยส้มต�า่กว่า 
กก.ละ 10 บาท ขณะที่ต้นทุน กก.ละ 11-12 บาท ซึ่งเป็นผลมา
จากสภาพอากาศที่แปรปรวนท�าให้ส้มลูกเล็กลง อีกทั้งต้นทุนการ
ผลิต อาทิ ค่าปุ๋ยเคมีที่ราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว

5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 6

สศก.-ชาวนา ยอมรับภาวะโลกร้อนส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
เกสรรวงข้าวผสมพันธุ์ได้น้อยลง  
นายประสทิธิ ์บญุเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า จากการ
หารือร่วมกบัตวัแทนเกษตรกรทีท่�านา 4 ภาค พบว่าความร้อนทีส่งู
ขึน้ท�าให้ประสทิธภิาพของเกสรรวงข้าวผสมพันธุ์ได้น้อยลง ท�าให้มี
รวงข้าวลบีอยูถ่งึ ร้อยละ 50 บางรายทีเ่คยปลกูข้าว 30 ไร่ เคยได้
ข้าวถงึ 25 ตนัข้าวเปลอืก แต่ปีนี้ ได้เพียง 10 ตนัข้าวเปลอืก

ที่มา: ชมชวน บุญระหงส์, 2553
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ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนต่อเกษตรกรไทย

จากการศึกษาของวิเชียร เกิดสุข แห่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ท�าการศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อวิถีชีวิตชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ พบว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
(แล้ง/ฝนทิ้งช่วง และน�า้ท่วม) ท�าให้ผลผลิตข้าวของชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เสียหายเฉลี่ยร้อยละ 45 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่มีสภาพอากาศปกติ

 จากการศึกษาเปรียบเทียบความเปราะบางของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างปีที่มีสภาพอากาศ
ปกติ และปีที่มีสภาพอากาศแปรปรวน พบว่า ภายใต้สภาพอากาศปกติ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงปานกลาง
ในการท�านา มีเกษตรกรประมาณร้อยละ 30 มีความเสี่ยงสูงในการท�านา แต่ ในปีที่ประสบปัญหาสภาพอากาศ
แปรปรวน จ�านวนเกษตรกรที่มีความเสี่ยงสูงจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42 (Vichien Kerdsuk, 2009)

ชาวนาในทุ่งกุลาร้องไห้มีพื้นที่ท�านาประมาณครอบครัวละ 33 ไร่ ในปีที่สภาพอากาศปกติจะได้ผลผลิตข้าว
เปลอืกประมาณ 9 ตนั เฉลีย่ประมาณ 280 กโิลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมรีายได้จากการขายข้าวประมาณปีละ 7 หมื่น
กว่าบาท แต่ ในปีที่มีสภาพอากาศแปรปรวนผลผลิตข้าวลดลงมาเหลือประมาณ 5 ตันต่อครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย
เหลือประมาณ 167 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้จากการขายข้าวจึงเหลือประมาณ 3 หมื่นกว่าบาทต่อครัวเรือนหรือลด
ลงเกือบคร่ึง (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2550)

นอกจากนี ้สภาพอากาศแปรปรวนยัง
ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้าบริโภคขึ้น
ในชมุชน เนือ่งจากมีการสูบน�้าจากบ่อน�้าที่ ใช้
ส�าหรับการบริโภคมาใช้ ในการท�านารอบที่สอง 
ก่อให้เกิดปัญหาน�้าไม่เพียงพอส�าหรับการท�า
นาและการบริโภคในชมุชน ขณะเดียวกันเกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนท�านาและคน
ต้องการใช้น�า้เพื่อการบริโภค

“แค่อากาศแปรปรวนเพียงปีเดียว ชาวนาจะต้องใช้เวลานานถึง 7 ปี เพื่อหารายได้ชดเชยกับหนีส้ินที่กู้ยืมมาลงทุน”
(วิเชียร เกิดสุข, 2552 อ้างโดยอัฐพงศ์ เพลินพฤกษา, 2552)

ที่มาVichean KerdsuK, 2009
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ในปีทีส่ภาพอากาศแปรปรวนมากก่อให้เกดิการเคลือ่นย้ายแรงงาน หรือการอพยพของชาวนาในทุง่กุลาร้องไห้ 
เพราะรายได้ของครัวเรือนลดลงจากผลผลิตที่ตกต�า่ ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ในวัยท�างานต้องออกไปท�างานใช้แรงงาน
ในโรงงาน ร้านอาหาร หรือขับรถแท็กซี่ ในกรุงเทพฯ เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ปล่อยให้เด็กอยู่กับปู่ย่าตา
ยาย ท�าให้เด็กเกิดภาวะทุพโภชนาการ (Vichean Kerdsuk, 2009)

ผลิตภาพทางการเกษตรโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 

 ในปี พ.ศ. 2623 หากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงอย่างที่
เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ผลิตภาพทางการเกษตร (Productivity) ของประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 26  
ในกรณีไม่พจิารณาการน�าคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ของพชื (Without Carbon Fertilization) และลดลงประมาณ
ร้อยละ 15 ในกรณพีจิารณาการน�าคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ของพชื (With Carbon Fertilization)  
(William R.Cline, 2007)

ที่มา: พุทธิณา นันทะวรการ, 2552

•	 มีแมลงศัตรพูืช แมลงแปลกๆ เยอะขึ้น นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2546 เป็นต้นมา•	 ผักบางชนดิหายไป มีวัชพืชใหม่ๆ เพิ่มขึ้น วัชพืชเจริญเติบโตดีกว่าข้าว
•	 แมลงศัตรพูืชท�าลายข้าวและพืชผักสวนครัวมากขึ้น•	 อาหารจากแหล่งธรรมชาติน้อยลง ท�าให้ต้องซื้อมากขึ้น•	 หนีส้ินมากขึ้น
•	 สุขภาพมีปัญหา เช่น โรคผิวหนัง หงุดหงิด เครียด มโีรคใหม่เกิดขึ้น
•	 มีการอพยพไปท�างานกรุงเทพฯ มากขึ้น•	 อารมณ์คนร้อนขึ้น

ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนต่อชาวนายโสธร 

•	 ฝนตกตามฤดูกาล ปี พ.ศ. 2549-2552 เกิดภา
วะฝน 

ทิ้งช่วง และน�้าท่วม สภาพอากาศแปรปรวน

•	 สัญญาณที่เคยมีไม่สามารถใช้คาดการณ์ได้ เช่น ฟ้าคร้ึม 

เมฆเยอะ แต่ไม่มีฝน มดขนไข่เหมือนหนฝีน แต่ฝนไม่ตก

แมลงปอบินต�า่ฝนจะตก แต่ฝนก็ไม่มา

•	 วางแผนการท�านาได้ยาก มีความเสี่ยงในการท�านามากขึ้น

•	 ท�านาได้ผลผลิตน้อย หรือไม่ได้ท�านา  

ผลผลิตข้าวลดลงต่อเนือ่งมา 3 ปี
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ประมาณการณ์ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อภาคการเกษตรไทยเทียบกับภาพรวมของโลก

ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

การเกษตรของประเทศไทยต้องพึ่งพาสภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ความแปรปรวน
ของสภาพดินฟ้าอากาศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะหลังๆ ท�าให้กระทบต่อผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างมีนัยส�าคัญ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่กว่าร้อยละ 80 ที่ท�าการเกษตรตามธรรมชาติโดย
ใช้น�า้ฝนเป็นหลัก โดยช่วงปี พ.ศ. 2534-2543 การเกิดภัยธรรมชาติซึ่งได้แก่ น�้าท่วม ภัยแล้ง และพายุ ได้ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตรของไทยคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 4,000 ล้านบาทต่อปี (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)

มูลค่าความเสียหายของผลผลิตการเกษตรของประเทศไทยเนือ่งจากภัยพิบัติ 
ที่สืบเนือ่งจากสภาพภูมิอากาศ ระหว่าง พ.ศ. 2534-2543 

ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศที่เกษตรกรไทยก�าลังเกิดเผชิญอยู่ ในปัจจุบันเป็น
สัญญาณเตือนว่า ภาวะโลกร้อนก�าลังมาเยือนไทย  แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่รุนแรงอย่างที่หลายๆ 
ประเทศก�าลังประสบอยู่ แต่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้า
อากาศเป็นเรื่องที่จ�าเป็นที่เกษตรกรไทยควรให้ความส�าคัญก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552
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ความมั่นคงทางอาหารของไทยภายใต้วิกฤตโลกร้อน
ปัจจุบันโลกก�าลังเผชิญวิกฤตอาหารและพลังงาน ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ผลิต

อาหารของโลกลดลง ประกอบกับวิกฤตสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระยะหลังๆ บ่อยครั้งและรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในหลายๆ ประเทศ ท�าให้หลายประเทศต้องน�าเข้าอาหารมากขึ้น ราคา
อาหารในตลาดโลกจึงขยับตัวสูงขึ้น

วิกฤตอาหารโลก โอกาสเกษตรกรไทย?

  วิกฤตอาหารโลกเมื่อปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศไทยถีบตัวสูงขึ้น ชาวนาไทยขายข้าวได้
ถึงตันละ 16,000-17,000 บาทซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์อย่างที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน และจากการคาดการณ์ของ
องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) แสดงให้เห็นว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นประมาณ 30% ในอีก 10 
ปีข้างหน้า (ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2551) ประเทศไทยเป็นประเทศหลักที่ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก ในขณะ
เดียวกันการเกษตรในบ้านเรายังคงได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน้อยมากหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก 
ภาคการเกษตรของไทยจึงน่าจะได้ประโยชน์จากวิกฤตอาหารโลก

การเปรียบเทียบราคาข้าวของโลกและของไทย ปี พ.ศ. 2550-2551

ที่มา: Thailand Development Research Institute (TDRI), 2009 อ้างโดย
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552

ในภาพรวมประเทศไทยยังคงมีความมั่นคงทางอาหาร ขณะเดียวกันยังได้ประโยชน์จากวิกฤตอาหารโลกที่ท�าให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น

ในช่วงที่ราคาข้าวแพงขึ้น ค่าเช่า

ที่ดินเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ขณะเดียวกัน

ค่าปุ๋ยค่ายาได้ขยับสูงขึ้นเช่นกัน 

เพราะราคาน�้ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจึงสูงขึ้น  

(ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2551)

ราคาอาหารที่แพงขึ้นสร้างแรงจูงใจ
ให้ธุรกิจขนาดใหญ่สนใจหันมาลงทุนใน
ภาคการเกษตรมากขึ้น รวมถึงการเข้า
มากว้านซื้อที่ดินของนายทุนต่างชาติเพื่อ
ลงทุนผลิตอาหารในประเทศไทยโดยตรง  
(ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2551)
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 จากการส�ารวจราคาสินค้าอาหารในประเทศในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 พบว่าราคาสินค้าอาหารเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมากเช่นกัน ซึ่งผู้ที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงคือกลุ่มคนยากจน ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเกษตรกรรายย่อยซึ่ง
พึ่งตนเองด้านอาหารน้อยลง ขณะที่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงขึ้น จากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของ
คนจน คิดเป็นเกือบคร่ึงหนึง่ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในครัวเรือน ซึ่งเฉลี่ยประมาณเดือนละ 6,400 บาท ในขณะที่
คนรวยมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพียงร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด ซึ่งเฉลี่ยเดือนละ 36,100 บาท (เดชรัต สุข
ก�าเนดิ, 2553) เมื่อราคาสินค้าอาหารแพงขึ้น กลุ่มคนยากจนจึงเข้าถึงอาหารได้น้อยลง 

ผู้ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรรายย่อยและคนจนอ่วม เมื่อวิกฤตโลกร้อนมาเยือนไทย

 แม้เกษตรกรไทยจะเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศและส่งออกเลี้ยงประชากรโลก แต่เกษตรกร
กลับมีความมั่นคงทางอาหารลดลง จากการส�ารวจของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า เกษตรกรใน
ประเทศไทยพึ่งพาอาหารที่ผลิตได้จากไร่นาตนเองเพียงร้อยละ 30 ซึ่งต�า่กว่าดัชนกีารพึ่งพาตนเองด้านอาหาร 
(ระดับประเทศ) ของเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมเสียอีก ขณะที่เกษตรกรในภาคใต้พึ่งตนเองด้าน
อาหารได้เพียงร้อยละ 6 เท่านั้น (มูลนธิิชีววิถี, 2552)

 เมื่อมองในภาพรวมทั้งโลก ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไม่มากนัก หากเทียบ
กับประเทศที่ต้องเผชิญวิกฤตสภาพอากาศเลวร้ายหรือประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง อย่างไรก็ดี ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศทีก่�าลงัเกดิขึน้ในประเทศไทยในหลายๆ พืน้ที ่ไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ชว่ง น�า้ท่วมฉบัพลนั 
ความแปรปรวนของฤดูกาล รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีความเสี่ยงและความเปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ภายใต้วิถีการผลิตในปัจจุบัน ทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ภาระหนีส้ินที่พอกพูน รวมทั้งความมั่นคงทางอาหารที่
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ความแปรปรวนของสภาพอากาศจึงซ�้าเติมความทุกข์ยากของเกษตรกรรายย่อยให้ท่วมท้น
ยิ่งขึ้นไปอีก

ที่มา: เดชรัต สุขก�าเนดิ, 2553
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ภาพแสดงผลกระทบของการเผชิญวิกฤตสภาพอากาศต่อระดับรายได้และทรัพย์สิน

 เมื่อเกิดความแปรปรวนหรือวิกฤตสภาพอากาศขึ้น ในช่วงเวลาที่ก�าลังเผชิญวิกฤตนั้น (เช่น ฝนทิ้งช่วง 
น�า้ท่วม) คนจนจะสูญเสียทรัพย์สินที่มีอยู่มากกว่าคนรวย เนือ่งจากมีสภาพความเป็นอยู่ล�าบากขัดสน จึงได้รับ
ผลกระทบมากกว่า และในช่วงที่ต้องจัดการกับปัญหาที่เผชิญ คนรวยซึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่าสามารถจัดการ
กับปัญหาได้ดีกว่า ทรัพย์สินจึงเพิ่มขึ้นในไม่ช้า ในขณะที่คนจนต้องประสบปัญหารายได้สะดุดอย่างต่อเนือ่ง ในช่วง
ฟื้นตัวนั้น คนจนต้องประสบปัญหาทางการเงินมากยิ่งขึ้น เนือ่งจากขาดรายได้อย่างต่อเนือ่งจึงไม่สามารถฟื้นตัว
ได้ ในที่สุดจึงต้องจมดิ่งอยู่กับวงจรความยากจนไปตลอด ในขณะที่คนรวยกลับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง
ฟื้นตัวนี ้(Nicholas Stern, 2008)

เมื่อต้องเผชิญวิกฤตสภาพอากาศ คนยากจนจะฟื้นตัวได้ยากกว่าคนรวย รายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่จะลดลงไปอย่างมาก จนเกิดปัญหาทางการเงิน และในที่สุดอาจต้องจมดิ่งอยู่กับวงจรความยากจนไปตลอด ในขณะที่คนรวยใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถฟื้นตัวและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้

ที่มา: Nicholas Stern, 2008
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วิถีเกษตรพอเพียง ลดการพึ่งพา  
คือหนทางรอดของเกษตรกรไทยภายใต้วิกฤตสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน
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เกษตรยั่งยืนและป่าชุมชน 
ทางออกในการปรับตัวรับมือกับปัญหา
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เกษตรอินทรีย์และวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน พลิกวิกฤตสู่โอกาส
 การท�าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการเกษตรยั่งยืนในรปูแบบต่างๆ มีศักยภาพอย่างมากในการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก ที่ส�าคัญยังช่วยในการคืนคาร์บอนสู่ดินได้อย่างมหาศาล

ศักยภาพเกษตรอินทรีย์ในการลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา : วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม, 2552

ข้อเท็จจริงเกษตรอินทรีย์

1. เกษตรอินทรีย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินในรปูของสารประกอบอินทรีย์ 
ได้ร้อยละ 15-18

2. เกษตรเคมีแบบดั้งเดิมไม่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้เพิ่มขึ้น

3. เกษตรอินทรีย์สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 657.78 กก./ไร่/ปี (ยังไม่รวมการลดการปลดปล่อย
คาร์บอนจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลน้อยลง)

ที่มา : นติยา และบุญชอบ, มปพ

.

 โดยปกติดินในป่าหรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จะมีคาร์บอนในดินประมาณร้อยละ 5 แต่พื้นที่เกษตรที่
เสื่อมโทรมจะมีคาร์บอนในดินน้อยกว่าร้อยละ 1 จากการศึกษาพบว่า การท�าเกษตรอินทรีย์ช่วยท�าให้คาร์บอน 
ในดินเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 2-4 (วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม, 2552)
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จากข้อมูลพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประมาณ 
119,722.81 ไร่ (มูลนธิิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท, 2551 อ้างโดย วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม, 2552)

ไม่จ�าเป็นต้องพ่นยาฆ่าแมลงทุกครั้งที่พบแมลงจากการส�ารวจในแปลงนาข้าวของเกษตรกรจะพบว่า มีตัวห�า้และตัว

เบียนอยู่ ในแปลงนาทั่วๆ ไปประมาณ 2,173 ชนดิ โดยเป็นตัวห�า้ 820 

ชนดิ ตัวเบียน 419 ชนดิ แมงมุม 293 ชนดิ ในขณะที่ศัตรทูี่พบในแปลง

นาจะมีเพียง แมลง 26 ชนดิ โรค 22 ชนดิ ไส้เดือนและวัชพืช 18 ชนดิ 

สัตว์ศัตรพูืช 3 ชนดิ การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าแมลงทุกครั้งที่พบ
จะเป็นการฆ่าศัตรธูรรมชาติที่เป็นมิตรที่ช่วยในการก�าจัดแมลงศัตรพูืช 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.)          
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นาอินทรีย์เสียหายน้อยกว่านาเคมีจากสภาพอากาศแปรปรวน

เมื่อเปรียบเทียบการลดลงของผลผลิตข้าวระหว่างคนที่ท�านาอินทรีย์และนาเคมี ในปี พ.ศ. 2550 
กับ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปีที่ชาวนาที่จังหวัดยโสธรต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง (ฝนทิ้ง
ช่วงในระยะหว่านกล้า และมีฝนตกอย่างต่อเนือ่งในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว) พบว่า ผลผลิตข้าวของชาวนาลด
ลงอย่างมาก โดยคนที่ท�านาเคมีผลผลิตเสียหายมากกว่าคนที่ท�านาอินทรีย์ ทั้งนีเ้นือ่งจากเกษตรกรที่ท�านา
อินทรีย์มีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงบ�ารุงดินอย่างต่อเนือ่งและมี
การดูแลเอาใจใส่แปลงนาอยู่เสมอๆ ต้นข้าวของนาอินทรีย์จึงแข็งแรงกว่าต้นข้าวของนาเคมี

โดยผลผลิตข้าวจากนาอินทรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 283.3 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อ
เผชิญวิกฤตสภาพอากาศในปี พ.ศ. 2551 ผลผลิตลดลงเหลือ 253 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่นาเคมี เมื่อปี 
พ.ศ. 2550 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 214 กิโลกรัมต่อไร่ และได้ผลผลิตเพียง 134 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2551 

โดยสรุปภายใต้สภาพอากาศแปรปรวน ผลผลิตข้าวนาอินทรีย์ลดลงประมาณร้อยละ 10.7 ขณะที่นา
เคมีลดลงถึงร้อยละ 37.4 (พรรณี เสมอภาค, 2553)

กราฟแสดงการลดลงของผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรท�านาอินทรีย์ 
และกลุ่มเกษตรกรท�านาเคมี เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 

(จ�านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิ: หน่วยกิโลกรัมต่อไร่)

ที่มา: พรรณี เสมอภาค, 2553
ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวน  

นาอินทรีย์ ผลผลิตข้าวลดลงประมาณ
ร้อยละ 10.7 ขณะที่นาเคมี ผลผลิต
ข้าวลดลงถึงร้อยละ 37.4
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ชะตากรรมของเกษตรกรไทย 
ภายใต้ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ

ฝนทิ้งช่วงในต้นฤดูท�านา น�้าท่วมในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
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เกษตรอินทรีย์กับการจัดการน�้าเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
ปัจจุบันในหลายๆ พื้นที่ก�าลังประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน มีแนวโน้มฝนแล้ง และฝนทิ้ง

ช่วงยาวนานขึ้น เกิดน�า้ท่วมฉับพลันหรือน�า้ท่วมขังบ่อยครั้งขึ้น ลักษณะการตกของฝนที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้
เกษตรกรไม่สามารถวางแผนในการผลิตได้ดังเช่นในอดีต

สภาพอากาศแปรปรวน ความจ�าเป็นที่ต้องมีการจัดการน�้า 

 สภาพอากาศแปรปรวนมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการผลิตและวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักในการ
ท�าการเกษตร การพัฒนาระบบการจัดการน�า้เพื่อรับมือกับภาวะความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศจึงมีความจ�าเป็น
ส�าหรับเกษตรกรไทย 

เมื่อภาวะโลกร้อนมาเยือนชาวนายโสธร

ในปี พ.ศ. 2551 ชาวนาในโครงการเกษตรอินทรีย์ของมูลนธิิสายใยแผ่นดิน จังหวัดยโสธร ได้ประสบ
ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานที่สุดในรอบ 57 ปี ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกันยายน ขณะที่ช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในปีเดียวกัน กลับมีฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวเป็นอย่างมาก ท�าให้
ชาวนามีรายได้และความมั่นคงทางด้านอาหารลดลง (พรรณี เสมอภาค, 2553)

ที่มา: พรรณี เสมอภาค, 2553

ทุกข์ซ�้ากรรมซัด

มีฝนตกหนักอย่างต่อเนือ่งช่วงต้น

เดือนพฤศจิกายน ท�าให้ต้นข้าว

ล้มแช่น�้า

หญ้าโตได้ดีกว่าข้าว
ชาวนาที่ท�านาหว่านตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม ต้นข้าวจะเริ่มแห้งตายใน
เดือนสิงหาคม ขณะที่ต้นหญ้าจะโต

งามกว่า  

รอคอยฟ้าฝน

ชาวนาบางรายต้องด�านา(ผง)

เพื่อรอฝนที่คาดว่าจะตก  

ในเดือนสิงหาคม



63

การจัดการน�้าในไร่นาอย่างมีส่วนร่วม: บทเรียนจากยโสธร

วิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้มูลนธิิสายใยแผ่นดินริเริ่มด�าเนนิ
โครงการการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดยโสธรเป็นกลุ่มเกษตรกรน�าร่อง ภายใต้การสนับสนนุขององค์การอ็อกแฟม เกรท บริเทน ประเทศไทย 
(Oxfam GB, Thailand) โดยมีชาวนาอินทรีย์ จ�านวน 57 ครอบครัว สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีระยะเวลาในการ
ด�าเนนิโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 – มีนาคม พ.ศ. 2552

เป้าหมายหลักในการด�าเนนิโครงการฯ คือ เพื่อสนับสนนุระบบการจัดการน�้าที่เหมาะสมส�าหรับเกษตรกร
เพื่อรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ก�าลังเกิดขึ้นในพื้นที่ และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
เกษตรกรในการปรับตัวรับมือกับวิกฤตโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 • แก้วิกฤต ต้องเริ่มที่ความรู้

ความเท่าทันในสถานการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและผลกระทบต่อภาค
การเกษตรเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกที่จะต้องเติมเต็มให้กับเกษตรกร การเปิดพื้นที่ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในเรื่องวิชาการและประสบการณ์ตรงจากพื้นที่ รวมถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
ตลอดจนการมีเวทีระดมความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ทุกคนก�าลังเผชิญ เป็นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและสร้างการตื่นตัวให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการเตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

 • การพัฒนาระบบการจัดการน�้าอย่างมีส่วนร่วม การริเริ่มในระดับไร่นา

การจัดการน�้าเพื่อรับมือวิกฤตสภาพอากาศกลายมาเป็นโจทย์ส�าคัญที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องร่วมกันขบคิดและวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบการจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในระดับไร่นา 
เกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ระบบการจัดการน�้าแบบต่างๆ และได้ลงมือ
ออกแบบและวางระบบการจัดการน�้าในไร่นาด้วยตนเอง โดยในการออกแบบระบบการจัดการน�้านั้นๆ เกษตรกร
ต้องค�านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ การประหยัดพลังงาน รวมถึงต้องเหมาะสมกับผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็น
แรงงานส�าคัญในไร่นา 

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการน�้าส�าหรับเกษตรอินทรีย์
ได้มีการจัดตั้ง “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการน�า้ส�าหรับ

เกษตรอินทรีย์” เพื่อสนับสนนุเงินทุนส�าหรับการพัฒนาระบบการ
จัดการน�้าให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่
เกิน 30,000 บาทต่อครัวเรือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-3 
ต่อปี ส่งคืนภายในระยะเวลา 1-6 ปี โดยเงินที่สมาชิกน�ามาคืนจะ
หมุนเวียนให้กับเกษตรกรรายใหม่กู้ยืมเพื่อน�าไปใช้ ในการพัฒนา
ระบบการจัดการน�้าในไร่นาของตนเองต่อไป 
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ตัวอย่างการพัฒนาระบบจัดการน�า้ในไร่นา

โอ่งรับน�้าตามคันนา

กังหันลมสูบน�้า

สระน�้า

ระบบแท็งก์น�้า

บ่อบาดาลคันโยก

ระบบการจัดการน�้าต้องไม่ยุ่งยากและ

สะดวกต่อการใช้งานของผู้หญิงและเด็ก

ซึ่งเป็นแรงงานส�าคัญในไร่นา
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ระบบการจัดการน�้าช่วยลดความเสี่ยงจากวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวน

 จากการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวในปี พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2551 ระหว่างกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม คือ 
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 57 ครอบครัว 2) เกษตรกรที่ท�านาอินทรีย์ ในระบบเกษตรผสมผสาน  
3) เกษตรกรที่ท�านาอินทรีย์ระบบเกษตรเชิงเด่ียว 4) เกษตรกรที่ท�านาเคมี ในระบบเกษตรผสมผสาน และ  
5) เกษตรกรที่ท�านาเคมีระบบเกษตรเชิงเด่ียว พบว่าผลผลิตข้าวของเกษตรกรทุกกลุ่มลดลง แต่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการปรับตัวฯ ที่มีการพัฒนาระบบการจัดการน�้าอย่างเหมาะสมในไร่นา (เกษตรกรกลุ่มที่ 1) ผลผลิตลด
ลงน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 8.5 ขณะที่เกษตรกรที่ท�านาอินทรีย์ ในระบบเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรกลุ่มที่ 2) 
มีผลผลิตลดลงรองลงมาคือ ประมาณร้อยละ 9.6 และเกษตรอินทรีย์เชิงเดี่ยว (เกษตรกรกลุ่มที่ 3) ลดลง
ร้อยละ 14.7 ส�าหรับเกษตรกรท่ีท�านาเคมี (เกษตรกรกลุ่มที่ 4 และ 5) ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายอย่าง
หนัก ผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 31.5-42.7 (พรรณี เสมอภาค, 2553)

มากกว่าร้อยละ 90 ของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

เห็นว่า การมีระบบการจัดการน�้า

ช่วยลดผลกระทบจากฝนแล้งและ

ฝนทิ้งช่วง
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จ�านวนพื้นที่ทั้งหมด : 10 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าว: 5.5 ไร่

การลงทุนในการพัฒนาระบบการจัดการน�้าในไร่นา 

(ไม่รวมค่าขุดสระ ซึ่งมีอยู่เดิมแล้ว ถ้าจ้างขุด 30,000 
บาท)

- ค่าถมที่และปรับพื้นที่นา 20,500 บาท

- ท่อสูบน�้า 5,000 บาท

- น�า้บ่อบาดาลเจาะเอง (ถ้าจ้างอยู่ที่ 4,000-5,000  
 บาทอยู่ที่ระดับความลึก 12 เมตร)

 -กังหันลมและท่อพักน�้า 2,700 บาท(จ้างท�าโครงเหล็ก)

- บ่อโยกน�้าด้วยมือ 460 บาท (ซื้ออุปกรณ์มาท�าเอง)

- ระบบน�้าหยด 3,000 บาท

 รวมทั้งสิ้น = 31,660 บาท

พ่อมนูญ ภูผาเป็นเกษตรกรคนหนึง่
ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการน�้าเพื่อลดผล 
กระทบจากภาวะโลกร้อน โดยได้ดัดแปลง
แผ่นป้ายโฆษณาเก่าๆ มาท�าเป็นกังหัน
ลมสูบน�้า  และได้ขดุคนู�า้รอบนา เพือ่น�าน�า้
จากบอ่มาใช้ ในแปลงนาในชว่งทีแ่ล้งหรือเกดิ
ภาวะฝนทิง้ชว่ง โดยในแต่ละแปลงนาสามารถ
ก�าหนดและควบคมุระดบัน�า้ได้ 

แม้ว่าพืน้ที่นาจะลดลงจากการปรับ
พื้นที่บางส่วนไปท�าระบบการจัดการน�้า แต่ก็
ไม่ได้สง่ผลกระทบต่อผลผลติข้าวของพอ่ 
มนญู ในทางกลบักนัพอ่มนญูสามารถปลกูพชื
ผกัได้ตลอดทั้งปีโดยใช้ประโยชน์จากระบบการ
จัดการน�า้นี้

การเกิดวิกฤตฝนทิ้งช่วงอย่าง
ยาวนานในปี พ.ศ. 2551 ท�าให้ผลผลิตข้าว
ของชาวนาในพื้นที่ ใกล้เคียงลดลงอย่างมาก 
แต่นาของพ่อมนูญกลับได้ผลผลิตข้าวเพิ่มในปี
นั้น ทั้งข้าวเหนยีวและข้าวเจ้าหอมมะลิ และ
ยังมีส่วนที่เหลือส�าหรับแบ่งขายอีกด้วย

ที่มา: พรรณี เสมอภาค, 2553

ผลประโยชน์จากระบบการจัดการน�า้

•	 สามารถวางแผนการท�านาได้แม้จะยังไม่มี

ฝนตกลงมา

•	 สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี เพื่อลด

ต้นทุนด้านอาหาร

•	 สามารถเลี้ยงปลาในสระน�า้เพื่อเป็นแหล่ง

อาหารยามขาดแคลนได้

ระบบการจัดการน�้าในไร่นา  
กรณีศึกษาพ่อมนูญ ภูผา



67

ความมั่นคงทางอาหาร เกราะป้องกันเกษตรกรจากวิกฤตโลกร้อน

การพึ่งตนเองด้านอาหาร

ผลการศึกษาการพึ่งตนเองด้านอาหารระหว่างเกษตรกรท้ัง 5 กลุ่ม ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า  
1) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการปรับตัวฯ จ�านวน 57 คน พึ่งตนเองด้านอาหารเฉลี่ย 90%  
2) กลุ่มเกษตรกรนาอินทรีย์ ในระบบเกษตรผสมผสาน พึ่งตนเองด้านอาหารเฉลี่ย 89%  
3) กลุ่มเกษตรกรท�านาข้าวอินทรีย์เชิงเด่ียว  พึ่งตนเองด้านอาหารเฉลี่ย 85%  
4) กลุ่มเกษตรกรท�านาเคมี ในระบบเกษตรผสมผสาน  พึ่งตนเองด้านอาหารเฉลี่ย 78% และ  
5) กลุ่มเกษตรกรท�านาเคมีเชิงเด่ียว พึ่งตนเองด้านอาหารด้านอาหารเฉลี่ย 73%

ที่มา: พรรณี เสมอภาค, 2553

การพึ่งตนเองด้านอาหาร

เป็นดัชนตีัวหนึง่ในการชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร โดยพิจารณาจาก 2 หลักเกณฑ์ คือ  
1) การมีปริมาณอาหารที่ผลิตได้เอง สามารถบริโภคในครัวเรือนได้อย่างเพียงพอ โดยมี
สัดส่วนดังนี้

ผลิตข้าวเพียงพอส�าหรับบริโภค พึ่งตนเอง 50% 
ผลิตพืชผักเพียงพอส�าหรับบริโภค พึ่งตนเอง 20%
ผลิตผลไม้เพียงพอส�าหรับบริโภค พึ่งตนเอง 15% 
ผลิตเนื้อสัตว์ เพียงพอส�าหรับบริโภค พึ่งตนเอง 15%

2) แหล่งที่มาของอาหาร
ผลิตได้เองจากไร่นาตนเองทั้งหมด พึ่งตนเอง 100%
สามารถหาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ในชมุชน พึ่งตนเอง 75%
ซื้ออาหารบริโภคจากภายในชมุชน พึ่งตนเอง 50%
ซื้ออาหารบริโภคโดยไม่ทราบแหล่งผลิต พึ่งตนเอง 0%

ที่มา: วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2551 อ้างโดยพรรณี เสมอภาค, 2553
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ความหลากหลายของพืชอาหารในแปลงนา

จากการวิเคราะห์ความหลากหลายของพืชอาหารในแปลงนา เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครง
การฯ 57 ครอบครัวกับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่ท�านาอินทรีย์
ในระบบเกษตรผสมผสานมีความหลากหลายของพืชอาหารที่ปลูกในแปลงนาใกล้เคียงกัน คือ เฉลี่ยประมาณ 29 
ชนดิ ส่วนเกษตรกรที่มีความหลากหลายของพืชอาหารในแปลงนาน้อยที่สุดคือ เกษตรกรที่ท�านาเคมีเชิงเด่ียว คือ
มีความหลากหลายของพืชอาหารเฉลี่ยประมาณ 16 ชนดิ

ที่มา: พรรณี เสมอภาค, 2553

การสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็น
เงื่อนไขหนึง่ในการกู้ยืมเงินจากกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการจัดการน�า้ โดยสมาชิก
ที่จะกู้ยืมเงินไปพัฒนาระบบการจัดการ
น�า้ได้ ต้องปลูกพืชอาหารในแปลงนา
อย่างน้อย 31 ชนดิ

หลังจากมีระบบน�้า เกษตรกรมีการปลูกพืชผัก เช่นมะละกอ ถั่วฝักยาว เพาะเห็ด เป็นต้น และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานใน
แปลงนา เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลา เป็นต้น
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การจัดการน�้าเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนของชาวนายโสธร เป็นตัวอย่างหนึง่ของการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีระบบการจัดการน�้าที่เหมาะสมในไร่นา นอกจาก
จะช่วยลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรแล้ว เกษตรกรยังสามารถวางแผนการผลิตได้ ในกรณีที่เกิด
ภาวะแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ที่ส�าคัญการมีระบบการจัดการน�้ายังเอื้อให้สามารถปลูกพืชผักต่างๆ และเลี้ยงสัตว์
ได้ตลอดทั้งปี ท�าให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น โดยที่บางครอบครัวยังสามารถมีรายได้เพิ่มเติมจาก
การขายผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

การปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส�าหรับการเกษตรในยุค
ปัจจุบัน เกษตรกรที่มองการณ์ไกลและเตรียมพร้อมในเรื่องนีอ้ย่างมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดได้ภายใต้
ภาวะความไม่แน่นอนและผันผวนแปรปรวนของดินฟ้าอากาศที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

การเปรียบเทียบความหลากหลายในการปลูกพืชอาหาร 
ในแปลงของเกษตรกร
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ป่าชมุชนและไร่หมุนเวียน 
ศักยภาพและบทบาทในการช่วยลดวิกฤตโลกร้อน3

ป่าชมุชนและไร่หมุนเวียนเป็นระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เกื้อกูลต่อวิถีธรรมชาติ ไม่เพียงแต่เป็นแหล่ง
ความมั่นคงทางด้านอาหารส�าหรับชมุชน แต่ยังมีศักยภาพและบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยลดวิกฤตโลกร้อน

การจัดการป่าชมุชนและไร่หมุนเวียนอย่างยั่งยืน:  
กรณีศึกษาชมุชนห้วยหินลาด จ.เชียงราย

ชมุชนห้วยหินลาดประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ บ้านหินลาดใน บ้านผาเยืองและบ้านหินลาดนอก 
อยู่ ในเขตการปกครองของต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ ในหุบเขากลางอุทยานแห่ง
ชาติขุนแจ๋ ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอ�าเภอเวียงป่าเป้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร และ
ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 130 กิโลเมตร มีสมาชิกท้ังหมด 48 ครัวเรือน มีประชากรท้ังสิ้น 252 คน 
เป็นชนเผ่าปกาเก่อญอ (กระเหรี่ยงสกอร์) ชมุชนห้วยหินลาดเลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่ ท�านา ท�าสวนชา ปลูกพืช
เศรษฐกิจบางส่วนและเก็บหาของป่า ป่าชมุชนมีอาณาเขตรวมกัน 19,498 ไร่ ชมุชนมีพื้นที่อยู่อาศัย 98 ไร่ และ
พื้นที่ท�ากิน 3,550 ไร่ (มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553)

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553

3 เรียบเรียงจากงานวิจัยชมุชนโดย ชลธิรา ทิพย์อักษร นักวิจัยของมูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ

สัดส่วนพื้นที่ท�ากินของชมุชนห้วยหินลาด 
พื้นที่ 3,550 ไร่
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บ้านหินลาดในถือเป็นแหล่งผลิตชาชั้นดี ซึ่งชาส่วนใหญ่จะเป็นชาที่เกิดและเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในป่า โดยชมุชนจะกันพื้นที่บางส่วนไว้เป็นสวนชาเพื่อเก็บใบชาขายเป็นรายได้หลักของชมุชน สวนชาจึงเป็นการใช้
ประโยชน์จากป่าในรปูแบบวนเกษตร โดยสามารถเก็บใบชาออกขายได้ตลอดทั้งปี ชาแต่ละชนดิมีวิธีเก็บไม่เหมือน
กัน เช่น ชาเขียวจะเก็บเฉพาะใบอ่อนสามใบจากยอด ส�าหรับชาขาวจะเก็บเพียงใบเดียว ส่วนที่เหลือจะขายเป็นชา
จีน ในอดีตเคยมีผู้มาติดต่อให้ชาวบ้านบ้านหินลาดในเปลี่ยนจากการปลูกชาธรรมชาติมาปลูกชาอู่หลง แต่ชาวบ้าน
ไม่เห็นด้วยเพราะชาชนดินีต้้องการปุ๋ยและสารเคมีมาก 

ในการใช้ประโยชน์จากป่า ชาวบ้านทั้ง 3 หย่อมบ้านจะยึดถือภูมิปัญญาและความรู้ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา
เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยชมุชนจะร่วมกันการก�าหนดเขตในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
พื้นที่ป่าชมุชนด้านทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นป่าอนรัุกษ์ที่ห้ามล่าสัตว์ทุกชนดิ แต่สามารถเก็บไม้ล้มขอนนอนไพร
หรือไม้ที่แห้งตายโดยธรรมชาติมาเป็นไม้ฟื้นได้ ส่วนป่าบริเวณดอยโซซูโจ๊ะ ดอยประตูดิน ดอยม่อนเหลี้ยมน้อย 
ม่อนเลี้ยงหลวง เป็นพื้นที่ป่าอนรัุกษ์ที่มิ ให้มีการตัดไม้แผ้วถางพื้นที่ รวมทั้งห้ามเก็บไม้มาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ห้าม
เก็บเห็ด พืชผักอาหาร ล่าหมูป่า และสัตว์ป่าอาหารอื่นๆ

นอกจากนี ้ชาวบ้านยังมีการดูแลและเฝ้าระวังป่าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่มีไฟป่าระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยชาวบ้านจะท�าแนวกันไฟ และมีการจัดเวรยามออกส�ารวจเฝ้าระวังและช่วยกันดับ
ไฟป่าหากมีไฟป่าลุกลามเข้ามาในเขตป่าชมุชน นอกจากนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับชมุชนใกล้เคียงเพื่อสร้าง
เครือข่ายระดับลุ่มน�า้ในการคุ้มครองป่า ชาวบ้านถือว่าพื้นที่บริเวณป่าต้นน�า้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องปกป้องไว้ไม่
ยอมให้ ใครเข้าไปใช้ประโยชน์ เพราะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของผีป่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การอนรัุกษ์ป่าจึงเป็นคุณค่าอย่างหนึง่ที่
ชมุชนยึดถือและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน (มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553)

ศักยภาพการดูดซับคาร์บอนของพื้นที่ป่าชมุชน บ้านห้วยหินลาด
โดยท่ัวไปพื้นที่ป่าไม้ 1 ไร่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอน  ประมาณ 33.92 ตันต่อปี…ดังนั้น ในช่วงเวลา 1 ปี   ป่าชมุชนบ้านห้วยหินลาดมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน  เท่ากับ 661,372.16 ตัน หรือ ประชากร 1 คน ดูแลพื้นที่ป่าเพื่อเก็บกับคาร์บอน เท่ากับ 2,624.49 ตัน
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ไร่หมุนเวียน: ระบบการผลิตที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติและ
การด�ารงชีพที่ยั่งยืนของชมุชน

ไร่หมุนเวียนเป็นระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงแบบดั้งเดิม
ที่สอดคล้องกับระบบนเิวศและวิถีวัฒนธรรมของชมุชน ในระบบไร่
หมุนเวียนจะมีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพืชอาหารหลากหลาย
ชนดิในแปลงเดียวกัน การใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบไร่หมุนเวียนจะใช้

ที่ดินเพียงปีเดียว แล้ว
ปล่อยให้ป่าและดินได้
ฟื้นตัวตามธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ  6-10 ปี จึงกลับมาใช้พื้นที่
เดิมอีกครั้ง ดังนั้นในแต่ละปีพื้นที่ ไร่หมุนเวียนในชมุชนห้วยหินลาด 
จึงถูกเปิดใช้เพื่อท�าไร่เฉลี่ยเพียง 150 ไร่ ต่อปีจากพื้นที่ ไร่หมุนเวียน
ทั้งหมดของชมุชน 1,590 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วน
ขนาดของไร่หมุนเวียนจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ไร่ต่อครัวเรือน โดยใน
ไร่หมุนเวียนจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ในการผลิต 

ขั้นตอนการท�าไร่หมุนเวียนจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่ ได้เลือกพื้นที่ชาวบ้านจะท�าการถาง
ไร่และตัดต้นไม้ ใหญ่ ให้เหลือตอไว้สูงประมาณ 1 เมตร เพื่อให้ต้นไม้สามารถแตกหน่อขึ้นมาทดแทนได้ภายหลัง
การเก็บเกี่ยว จากนั้น ชาวบ้านจะตากเศษไม้และวัชพืชให้แห้งสนทิแล้วจึงท�าการเผาไร่ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึง
ต้นเดือนเมษายนก่อนฝนแรกของฤดูจะมาเยือน  2-3 วัน ก่อนจะเผาไร่ ชาวบ้านจะช่วยกันท�าแนวป้องกันไฟและ
เลือกท�าการเผาไร่ช่วงเวลา 15.00-17.00 น.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดเริ่มอ่อนตัวลง เศษไม้และวัชพืชลุกไหม้ได้ดี
และเปลวไฟไม่รุนแรง การเผาจะเผาจากด้านบนของแปลงลงสู่ด้านล่างตามทิศทางการไหม้ของไฟและเผาจากด้าน
ข้างทั้งสองเข้าหาใจกลางไร่เพื่อลดความรุนแรงของเปลวไฟและเพื่อป้องกันมิ ให้ไฟลุกลามออกนอกแปลง  ซึ่งใน
การเผาจะใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากเผาไร่เสร็จประมาณ 1 สัปดาห์ชาวบ้านจะท�าการเก็บเศษไม้ที่
เหลือออกจากไร่ จากนั้นจึงเริ่มปลูกพืชประเภท เผือก มัน ฟักทอง อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ ก่อนการปลูกข้าว เพื่อให้มี
พืชอาหารไว้บริโภคในช่วงเพาะปลูกข้าว

พืชอาหารในไร่หมุนเวียน ฐานความมั่นคงด้านอาหารของครอบครัว

หากรถยนต์ 1 คัน (ระยะทางเฉลี่ย 20,111 กม./ปี) ปล่อยก๊าซคาร์บอน 4.54 ตัน/ปี
ดังนั้น พื้นที่ป่าชมุชน ขนาด 19,498 ไร่ สามารถกักเก็บ ก๊าซคาร์บอนจากการใช้รถยนต์จ�านวน 145,676 คัน หรือ ประมาณร้อยละ 31 ของจ�านวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนในภาคเหนือ ปี 2552
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การปลูกข้าวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ก่อนจะปลูกข้าว ชาวบ้านจะท�าพิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นสิริมงคล
และเพื่อให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ในการเพาะปลูก ชาวบ้านจะหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวกับพืชผักนานาชนดิในบริเวณ
เดียวกัน พืชผักแต่ละชนดิจะทยอยกันให้ผลผลิต ท�าให้มีพืชผักจากไร่มาบริโภคได้ตลอดทั้งปี ส่วนข้าวจะเก็บเกี่ยว
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ภายหลังการเก็บเกี่ยว จะน�าวัวควายมาเลี้ยงในไร่ปล่อยให้กินเศษ
ฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวและพักพื้นที่ ให้ดินและป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ รอการหมุนเวียนกลับมาอีก
ครั้งในอีก 6-10 ปีข้างหน้า (มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553)

ศักยภาพของไร่หมุนเวียนในการกักเก็บคาร์บอน

โดยปีการผลิต 2551 ชาวบ้านใช้พื้นที่ท�าไร่หมุนเวียนประมาณ 114 ไร่ หรือร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด 
และพื้นที่ ไร่เหล่า ปีที่ 1-10 ประมาณ 1,476 ไร่ หรือร้อยละ 13 ของพื้นที่ทั้งหมด

ตารางแสดงศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนและปริมาณคาร์บอนที่สูญเสียไปจากไร่หมุนเวียน 
ในชมุชนห้วยหินลาด ในปี พ.ศ. 2551

สัดส่วนพื้นที่
หน่วยของพื้นที่

ปริมาณคาร์บอนที่กัก
เก็บได้

พื้นที่เผา
ปริมาณคาร์บอนที่
สูญหาย (80%)

ไร่ เฮกตาร์
(ตัน/

เฮกตาร์)4
ตัน ไร่ เฮกตาร์

(ตัน/
เฮกตาร์)5  

ตัน

ไร่ข้าวปีปัจจุบัน 114 18.24 25 456 -   -   2.3 -   

ไร่เหล่าพัก 1 ปี 199 31.84 12 478 -   -   - -   

ไร่เหล่าพัก 2 ปี 187 29.92 27 898 - -   - -   

ลักษณะไร่หมุนเวียนที่มีการพักพื้นที่ (ไร่เหล่า) เป็นระยะเวลา 1-5 ปี

4  ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้ ค�านวณจากสมการเส้นตรง y=15.66x-4.11 เมื่อ x คือ ปีที่ ไร่เหล่าถูกพักไว้ และ y คือ ปริมาณ
คาร์บอนที่กักเก็บได้ โดยความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงมีค่า  R2=0.955 ซึ่งสมการดังกล่าวนี ้สร้างมาจากฐานข้อมูลการศึกษา
ของ Thomas (2004) ที่ระบุว่า ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของไร่เหล่าปีที่ 3, 6 และ 10 ในพื้นที่ศึกษาอ�าเภอแม่แจ่ม มี
ค่าเท่ากับ 50.7, 76.2 และ 158.4 ตันคาร์บอน ตามล�าดับ

5  ปริมาณคาร์บอนที่สูญหาย (จากการเผาไหม้ 80%) ค�านวณจากสมการเส้นตรง y=5.566x-16.56 เมื่อ x คือ ปีที่ ไร่เหล่าถูก
พักไว้ และ y คือ ปริมาณคาร์บอนที่สูญหาย โดยความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงมีค่า  R2=0.97 ซึ่งสมการดังกล่าวนี ้สร้างมา
จากฐานข้อมลูการศกึษาของ Thomas (2004) ทีร่ะบวุ่า ความสามารถในการกกัเกบ็คาร์บอนเหนอืดนิของไร่เหล่าปีที ่3, 6 และ 10 
ในพื้นที่ศึกษาอ�าเภอแม่แจ่ม มีค่าเท่ากับ 3.0, 16.1 และ 51.0 ตันคาร์บอน ตามล�าดับ
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สัดส่วนพื้นที่
หน่วยของพื้นที่

ปริมาณคาร์บอนที่กัก
เก็บได้

พื้นที่เผา
ปริมาณคาร์บอนที่
สูญหาย (80%)

ไร่ เฮกตาร์
(ตัน/

เฮกตาร์)4
ตัน ไร่ เฮกตาร์

(ตัน/
เฮกตาร์)5  

ตัน

ไร่เหล่าพัก 3 ปี 172 27.52 43 1,238 -   -   0 -   

ไร่เหล่าพัก 4 ปี 153 24.48 59 1,469 -   -   6 -   

ไร่เหล่าพัก 5 ปี 135 21.6 74 1,620 -   -   11 -   

ไร่เหล่าพัก 6 ปี 202 32.32 90 2,909 5 0.80 17 14 

ไร่เหล่าพัก 7 ปี 93 14.88 106 1,577 69 11.04 22 243 

ไร่เหล่าพัก 8 ปี 125 20 121 2,420 11 1.76 28 49 

ไร่เหล่าพัก 9 ปี 101 16.16 137 2,214 14 2.24 34 76 

ไร่เหล่าพัก 10 ปี 109 17.44 152 2,651 15 2.40 39 94

ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บรวม 17,643 ปริมาณคาร์บอนที่สูญหายรวม 476

ส�าหรับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ ไร่หมุนเวียนบ้านห้วยหินลาดท้ังหมด ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า 
สามารถกักเก็บคาร์บอนสุทธิ6ได้ 17,167 ตัน หรือเท่ากับ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าชมุชน 520 ไร่  
จากการใช้ประโยชน์พื้นที่ ไร่หมุนเวียน 1,590 ไร่ ซึ่งเมื่อรวมกับพื้นที่นาที่มีปริมาณกักเก็บคาร์บอน 904 ตัน พื้นที่
สวนชา 28,124.48 ตัน สวนผลไม้ 3,336.96 ตัน ไร่ข้าวโพด 9,266.40 ตัน และพื้นที่ป่าชมุชน 661,372.16 ตัน 
(มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553) แล้ว พบว่าชมุชนห้วยหินลาดสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้น 720,627 ตัน 
หรือเท่ากบัปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์นัง่สว่นบคุคล จ�านวน 158,728 คนัใน 1 ปี 
หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจ�านวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนในภาคเหนือ ปี 2552

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553

6 คาร์บอนสุทธิ = คาร์บอนที่กักเก็บได้ (17,643 ตัน) - คาร์บอนที่สูญเสีย (476 ตัน)
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*ที่มา: Global 
Footprint Network 
(2009) อ้างโดย
มูลนธิิพัฒนาภาค
เหนือ, 2553

รอยเท้านเิวศของชมุชนห้วยหินลาด

จากการศึกษาของมูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ (2553) พบว่า ขนาดรอยเท้านเิวศของประชากรบ้านหินลาดใน 
บ้านหินลาดนอกและบ้านผาเยือง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.80, 2.62 และ 3.35 ไร่ต่อคน ตามล�าดับ ในขณะที่พื้นที่
ที่สามารถตอบสนองการบริโภคของชมุชนอยู่ที่ประมาณ 112.32, 49.28 และ 139.67 ไร่ต่อคน ตามล�าดับ ชมุชน
จึงบริโภคทรัพยากรน้อยกว่าขีดความสามารถที่ทรัพยากรจะรองรับได้ วิถีการบริโภคของชมุชนจึงไม่ท�าให้สมดุล
ของระบบนเิวศสูญเสียไป 

ในขณะที่ รอยเท้านเิวศของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.63 ไร่ต่อคน แต่พื้นที่ของประเทศสามารถตอบ
สนองการบริโภคได้เฉลี่ยเพียง 6.88 ไร่ต่อคน นัน่คือ คนไทยโดยเฉลี่ยบริโภคทรัพยากรมากกว่าคนในชมุชนห้วย
หินลาดมาก และใช้เกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ และเมื่อเปรียบเทียบกับรอยเท้านเิวศของประชากรสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 56.25 ไร่ต่อคน ในขณะที่มีพื้นที่ที่สามารถตอบสนองการบริโภคได้เฉลี่ยเพียง 28 ไร่ต่อคน 
การบริโภคเกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่นีจ้ะท�าให้เกิดสภาวะขาดแคลนทรัพยากรที่จะมาสนองตอบการบริโภคส่งผล
ให้สมดุลของระบบนเิวศสูญเสีย

รอยเท้านเิวศ (Ecological footprint) เป็นวิธีการวัดความต้องการ

ใช้ทรัพยากรของมนษุย์ที่มีผลต่อระบบนเิวศของโลก โดยการเปรียบเทียบ

อุปสงค์ของมนษุย์กับความสามารถในการฟื้นตัวของธรรมชาติ  

( โดยค�านวณจากขนาดของที่ดินและพื้นที่ ในทะเลของแต่ละประเทศ)  

ที่สามารถ ผลิตอาหารได้เองตามธรรมชาติ ในการทดแทนทรัพยากรที่

มนษุย์บริโภคไป และเพื่อรองรับและท�าให้กากของเสียไม่เป็นอันตรายต่อ

มนษุย์ การประเมินท�าให้สามารถเห็นว่า โลกจ�านวนเท่าใด (หรือโลกกี่ ใบ)  

ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของมนษุย์ เมื่อพิจารณาจากวิถีการ 

บริโภคของมนษุย์แต่ละคน 

(www.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint)
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ศักยภาพป่าชมุชนและไร่หมุนเวียนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ส�าหรับความมั่นคงทางอาหารในฐานะปัจจัยเบื้องต้นของการด�ารงชีวิต จากกรณีศึกษาที่ชมุชนห้วยหิน
ลาด พบว่า ชาวบ้านได้อาหารจาก 2 รปูแบบด้วยกัน ได้แก่ เก็บหาเอาจากป่าชมุชน และเพาะปลูกพืชอาหารใน
พื้นที่นา พื้นที่สวนชา และพื้นที่ ไร่หมุนเวียน โดยระบบการเพาะปลูกในพื้นที่ ไร่หมุนเวียนไม่ ใช่เพียงเพื่อต้องการ 
“ผลผลิตข้าว” เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการ “ผลิตอาหาร” โดยในปีที่ ใช้พื้นที่ ไร่หมุนเวียนเพื่อการผลิตข้าว ชาว
บ้านจะปลูกพืชผักอาหารร่วมกับการปลูกข้าว ได้แก่ พริก ถั่ว งา ห่อวอ มัน ฟักทอง ฟักเขียว อ้อย แมงลัก ข้าว
สาลี แตง หอมชู มันส�าปะหลัง ข้าวฟ่าง ผักกาด บวบ และอื่นๆ 

นอกจากนี ้แหล่ง “ผลิตอาหาร” ของชาวบ้านยังรวมถึงพื้นที่ ไร่หมุนเวียนที่อยู่ ในระยะพักฟื้นพื้นที่อีกด้วย 
โดยพื้นที่ ไร่เหล่ายังคงมีพืชอาหาร เช่น หัวเผือก หัวมัน พริก มะเขือ และยังเป็นที่อยู่ที่กินของสัตว์จ�าพวก นก หนู 
อีเห็น หมูป่า ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตอาหารที่ส�าคัญของชมุชน

ในปี พ.ศ. 2551 ชมุชนห้วยหินลาด บริโภคพืช
ผักอาหารจากจากพื้นที่นา ร้อยละ 53 พื้นที่ ไร่
หมุนเวียน ร้อยละ 34 พื้นที่สวนชา ร้อยละ 6 
และเก็บหาเอาจากป่าชมุชน ร้อยละ 7

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553
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โดยพืชอาหารที่ชมุชนห้วยหินลาดได้มาจากการเพาะปลูกของครัวเรือนและเก็บหาเอาจากธรรมชาติ  
มีดังนี้

ไร่หมุนเวียน นา ป่า สวน

ข้าวเจ้า ได้แก่ บือหมื่อพะ
โดะ บือหมื่อโพปริ บือบอ 
บือซู บือเกอะพู่ และเอา
มาใหม่อีก 2 พันธุ์ (ยังไม่
ทราบชื่อพันธุ์) ข้าวเหนยีว 
ได้แก่ ปิ๊อิบอ (ข้าวเหนยีว
เหลือง) ปิ๊อิซู (ข้าวเหนยีว
ด�า) ปิ๊อิกวา (ข้าวเหนยีว
ขาว) และพืชผักพื้นบ้าน
ประมาณ 105 ชนดิ

ข้าวนา ผักกูด ใบบัวบก 
ฯลฯ

หน่อไม้ น�้าผึ้ง ลูกก่อ 
หนอนไผ่ เห็ด ผักกูด ผัก
หนาม ผักหวาน คาวตอง 
ดอกตั้ง ดอกแค หางหวาย 
ยอดมะไฟ ปลีกล้วย มะเขือ
พวง มะม่วง มะไฟ ฯลฯ

มะเขอืเครือ มะขม มะแขว่น 
ลูกพลับ มะนาว มะม่วง 
กล้วย มะไฟ ส้มโอ  
ดอกตั้ง ดอกแค ชะอม 
หางหวาย ปลีกล้วย 
มะละกอ ถั่วฝักยาว  
ผักรากกล้วย เพกา  
ผักหนาม คาวตอง  
มะเขือพวง ขมิ้น ผักไผ่ ใบ
มะกรดู ปลงยักษ์  
ผักหนอง ผักชีฝรั่ง  
หางว่าน ฝรั่ง ต้นกล้วย 
เต่าร้าง ใบพลู ฯลฯ

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 

กระบวนการผลิตข้าวไร่หมุนเวียน
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จากการศึกษาเปรียบเทียบสัดส่วนการบริโภคอาหารในปี พ.ศ. 2551 ของชมุชนห้วยหินลาดกับการ
บริโภคอาหารของคนในเมือง พบว่า ชมุชนห้วยหินลาดน�าเข้าอาหารจากภายนอกชมุชนเพียง ร้อยละ 9.17 เท่านั้น 
ส่วนที่เหลือหาได้จากในชมุชน ทั้งจากการเพาะปลูกและเก็บหาจากป่าชมุชน ซึ่งแตกต่างจากการบริโภคอาหารของ
คนในเมืองที่น�าเข้าอาหารทั้งหมด

* วิเคราะห์จากอาสาสมัคร 5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่หอพัก โดยท�าการเก็บข้อมูลการบริโภค
อาหารในแต่ละมื้ออย่างละเอียดเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553

ที่มา: มูลนธิิพัฒนาภาคเหนือ, 2553

เมื่อเทียบสารอาหารที่ ได้จากการบริโภคอาหารแต่ละชนดิของชมุชนห้วยหินลาดกับคนในเมือง พบ
ว่า บริโภคอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่สูงที่สุดจ�านวน 40 ชนดิ โปรตีนจ�านวน 23 ชนดิ คาร์โบไฮเดรต 
จ�านวน 4 ชนดิ และไขมันเพียง 3 ชนดิ ขณะที่คนในเมืองบริโภคอาหารที่มีความหลากหลายน้อยกว่า
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 นอกจากนี ้ยังพบว่า ในปี พ.ศ. 2551 ชมุชนห้วยหินลาดบริโภคพืชผักอาหารภายในชมุชน ปริมาณ 
58,159 กิโลกรัม หรือบริโภค 625.40 กิโลกรัมต่อคน หรือประมาณวันละ 1.71 กิโลกรัมต่อคน 

ชมุชนบนพื้นที่สูงมักตกเป็นจ�าเลยของสังคมและถูกกล่าวหาอยู่เสมอๆว่า เป็นผู้บุกรุกท�าลายป่าและท�าให้
เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้น แต่จากกรณีศึกษาชมุชนห้วยหินลาดกลับพบว่า วิถีการผลิตและการด�ารงชีพของชมุชนบน
พืน้ทีส่งูเกือ้กลูต่อวิถีธรรมชาต ิวิถีการด�าเนนิชีวิตและการบริโภคทีก่นิน้อยใช้น้อย ท�าให้ชมุชนมขีนาดรอยเท้านเิวศ
เลก็เมือ่เทยีบกบัคนในเมอืง นัน่หมายความว่า ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูบ่นพืน้ทีส่งูปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าคนใน
เมอืง ขณะทีม่คีวามมั่นคงทางด้านอาหารสงูกว่า วิถีการผลติแบบไร่หมนุเวยีนและการจัดการป่าชมุชนอย่างยัง่ยนื 
นอกจากจะลดการเบียดเบียนธรรมชาตแิล้ว ยงัมศีกัยภาพและบทบาทอย่างยิง่ในการชว่ยลดวิฤตโลกร้อนได้อกีด้วย
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คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ  
และลดการขูดรีดและเอาประโยชน์จากโลกอย่างไม่รู้จักพอ คือหนทางสุดท้ายในการเยียวยา 
และลดผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน
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การปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตโลกร้อน 
สำ หรับภาคการเกษตรไทย 
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วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนและภูมิปัญญาท้องถิ่น: เยียวยาโลกร้อน เพื่อโลก
เย็นที่ยั่งยืน

ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวน เกษตรกรมีความเสี่ยงในการผลิตเพิ่มขึ้น การปรับตัวและเตรียมพร้อม
รับมือกับความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับเกษตรกรในยุคปัจจุบัน วิถีการ
ผลิตแบบเคมีเชิงเด่ียวที่มีต้นทุนการผลิตสูงมีความเสี่ยงมากกว่าวิถีการผลิตที่เน้นความหลากหลายและยั่งยืนของ
ระบบธรรมชาติ

เกษตรผสมผสาน: เพิ่มทางเลือก สู่ทางรอดของเกษตรกรไทย 

การท�าการเกษตรเชิงเด่ียวที่พึ่งพิงพืชตัวใดตัวหนึง่เป็นหลักเพียงอย่างเดียว ได้กลายมาเป็นระบบ
การเกษตรที่มีความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้ภาวะโลกร้อนดังเช่นในปัจจุบัน นอกจากต้นทุนการผลิตจะสูงแล้ว 
ผลผลิตยังเสี่ยงที่จะเสียหายท้ังหมด หรือได้รับผลกระทบอย่างหนักหากเจอวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวน ท�าให้
เกษตรกรไม่มีทางเลือก ขาดความมั่นคงทางอาหาร และมโีอกาสเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน

 หัวใจส�าคัญของเกษตรผสมผสานคือ การเพิ่มความหลากหลายในระบบการผลิตในไร่นา เพื่อลดและ
กระจายความเสี่ยงในการท�าการเกษตรให้น้อยลง โดยเฉพาะหากต้องเผชิญวิกฤตสภาพอากาศ โดยการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนดิในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกในระบบการผลิต และยังเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารในครอบครัว เกษตรกรสามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนือ่ง การเพิ่มความหลากหลายในไร่นายัง
เป็นการรักษาและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพราะดินไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ ในการปลูกพืชซ�้าๆ ในพื้นที่เดิมๆ 
โรคแมลงก็มโีอกาสระบาดน้อยกว่า

 เกษตรผสมผสานจึงเป็นทางเลือกและทางออกของเกษตรกรไทยภายใต้ความไม่แน่นอนและความ
แปรปรวนของดินฟ้าอากาศซึ่งนับวันวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ

เกษตรอินทรีย์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มความแข็งแรงแก่ต้นพืช

หัวใจส�าคัญของเกษตรอินทรีย์คือ การฟื้นฟูบ�ารุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งท�าให้ดินร่วนซุย
และมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น เกษตรอินทรีย์ยังให้ความส�าคัญกับการปลูกพืชคลุมดิน หรือใช้เศษฟางเศษหญ้า
คลุมดินโดยไม่ปล่อยให้พื้นดินโล่งเตียน ซึ่งนอกจากจะช่วยในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนออกจากดินแล้ว ยัง
ลดปัญหาดินสึกกร่อนและการชะล้างพังทลายจากลมและน�า้ได้อีกด้วย ขณะเดียวกันก็มีการปลูกพืชบ�ารุงดินอย่าง
พืชตระกูลถั่ว ซึ่งช่วยในการตรึงไนโตรเจนในดินซึ่งเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ท�าให้พืชมี
ความแข็งแรงมากขึ้น 

พืชที่ปลูกภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์จึงมีความแข็งแรงกว่าพืชที่ปลูกด้วยระบบเกษตรเคมี เมื่อต้องเผชิญ
สภาพอากาศแปรปรวน ผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์จึงมีแนวโน้มเสียหายน้อยกว่าแปลงเกษตรเคมี
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ไร่หมุนเวียน ภูมิปัญญาการเกษตรบนพื้นที่สูง 

 ไร่หมุนเวียนเป็นภูมิปัญญาของคนบนพื้นที่สูงในการท�าการเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนเิวศวัฒนธรรม
ของชมุชนและเกื้อกูลต่อวิถีธรรมชาติที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชมุชน ในระบบไร่หมุนเวียนจะมีการปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพืชอาหารหลากหลายชนดิในแปลงเดียวกัน โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ใดๆ การใช้
ประโยชน์จากที่ดินในระบบไร่หมุนเวียนจะใช้ที่ดินเพียงปีเดียว แล้วปล่อยให้ป่าและดินได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ ใช้
เวลาประมาณ  6-10 ปี จึงกลับมาใช้พื้นที่เดิมอีกครั้ง

 การคัดเลือกพื้นที่

การคัดเลือกพื้นที่ท�าไร่ ประกอบไปด้วยการเลือกดิน โดยใช้ปลายมีดเขี่ยดูหน้าดิน ถ้าดินเป็นสีแดง แสดง
ว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช พื้นที่ท�าไร่จะต้องไม่เป็นพื้นที่ต้องห้าม ได้แก่ สันดอย ต้นน�้า 
ขุนห้วย โดยเฉพาะสันดอยจะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของผี หรืออธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่า การไม่แผ้วถางพื้นที่
ป่าไม้บริเวณสันดอยก็เพื่อต้องการให้เมล็ดพันธุ์ไม้สามารถปลิวไปตกบริเวณพื้นที่ท�าไร่หมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลให้
ไร่หมุนเวียนฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึง แสง ลม ชนดิของหญ้าและพืช 
ความลาดชัน 

 การเตรียมพื้นที่

 • การตัดฟันต้นไม้ โดยฟันต้นไม้ขนาดเล็กเหลือตอไม้สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ส่วนต้นไม้ 
  ใหญ่จะไม่ตัดโค่น แต่จะลิดกิ่งไม้ออกเท่านั้น

 • การตากไร่ จะเป็นการตากทิ้งไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงนีเ้จ้าของไร่จะท�าแนวกันไฟรอบ 
  พื้นที่ ไร่ของตนเอง โดยกวาดใบไม้เป็นแนวรอบพื้นที่กว้างประมาณ 3-5 เมตร

 • การเผาไร่ โดยท่ัวไปจะเผาไร่ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. และจะเผาจากด้านบนลงด้านล่างเพื่อ 
  ลดความรุนแรงของไฟ และเผาจากด้านข้างเข้าสู่ด้านในทั้งสองข้างเพื่อให้ไฟหนหี่างจากแนวกัน 
  ไฟ ซึ่งในแต่ละคร้ังของการเผาไร่ ชาวบ้านจะลงแขกกัน 5-10 คน เพื่อควบคุมไฟลุกลามเข้าสู่ 
  พื้นที่ป่าไม้

 การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก

 หลังจากเผาไร่แล้วเสร็จประมาณ 1 สัปดาห์ ชาวบ้านจะเก็บเศษไม้ที่หลงเหลือจากการเผาไร่ และปลูกพืช
อาหารบางชนดิ เช่น ข้าวโพด เผือก มัน ฟักทอง ฯลฯ เพื่อใช้เป็นพืชอาหารในช่วงเพาะปลูกข้าว นอกจากนี ้ 
ชาวปกาเก่อญอยังเชื่อว่า หากไม่รีบปลูกพืชผักอาหาร ผีเจ้าป่าเจ้าเขาจะมาลงมือปลูกก่อน จะท�าให้พืชผลที่เพาะ
ปลูกภายหลังเจ้าป่าเจ้าเขาให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์

 การเพาะปลูกข้าว

 ชาวบ้านจะลงแรงกันเพื่อเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ ไร่ของตน โดยในวันเพาะปลูกเจ้าของไร่จะเตรียมเมล็ดพันธุ์
พืชต่างๆ เช่น แตง ข้าวฟ่าง ผักกาด งา ฯลฯ และเพาะปลูกไปพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ข้าว ในจ�านวนเมล็ดพันธุ์เหล่า
นี ้ทุกไร่จะปลูกพืชชนดิหนึง่ที่เรียกว่า “สุ่ย” มีลักษณะคล้ายข้าว แต่ล�าต้นจะสูงกว่าและออกรวงก่อนข้าว โดย
เมล็ดจะเกาะกันเป็นพวงใหญ่ เมื่อนกมากินอาหารในไร่ นกจะกินเมล็ด “สุ่ย” แทนเมล็ดข้าว ท�าให้เมล็ดข้าวไม่เสีย
มากจนเกินไป
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 การจัดแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกพืชในไร่หมุนเวียน

 • บริเวณซากกอไผ่ ปลูก พริก มะเขือทุกชนดิ ผักกาด ผักอีหลืน ยาสูบ ฯลฯ

 • บริเวณซากตอไม้ ปลูก มะนอย มะบวบ มะแปบ ถั่วฝักยาว

 • บริเวณซากตอไม้ที่เน่าเปื่อย ปลูก เผือกชนดิต่างๆ

 • บริเวณหลุม ปลูก มัน เผือก มันส�าประหลัง

 • บริเวณล�าห้วยท้ายไร่ ปลูก ฟักทอง ฟักเขียว ผักกาด ผักไผ่ ข้าวโพดข้าวเหนยีว

 • บริเวณแหล่งน�า้ซับ ปลูก ผักลืน ผักหางกล้วย

 • บริเวณข้างกระท่อม ปลูก แม่ขวัญข้าว ตะไคร้ ข่า ขิง ผักชี ผักอีหลิ ผักชีฝรั่ง

 • บริเวณรอบไร่ ปลูก ข้าวโพด ฟักเขียว ฟักทอง ถั่วฝักยาว

 • บริเวณทางเดิน ปลูก ข้าวโพด ข้างฟ่าง ทานตะวัน

 การดูแลรักษา

 การดูแลรักษา จะเป็นการก�าจัดวัชพืชที่เติบโตแข่งกับต้นข้าว โดยปกติจะท�าในช่วง 1 เดือนหลังจากปลูก
ข้าว โดยการใช้จอบเล็กถากหญ้ากองไว้เป็นหย่อมๆ และช่วงข้าวใกล้ออกรวง จะใช้เคียวเกี่ยวหญ้าที่ขึ้นแข่งกับต้น
ข้าวออก ซึ่งในช่วงนีจ้ะช่วยให้พืชผักที่ปลูกพร้อมข้าวให้ผลผลิตอย่างเต็มที่

 การเก็บเกี่ยวผลผลิต

 ชาวบ้านจะระดมแรงงานมาช่วยกันเกือบหมดท้ังหมู่บ้าน เพราะต้องเร่งให้เสร็จก่อนที่ฝนจะตก และก่อน
ที่จะลงมือเกี่ยวข้าวในนา และหลังจากขนข้าวเข้ายุ้ง ชาวบ้านจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตชนดิอื่นๆ เช่น เผือก มัน ฟัก
เขียว ฯลฯ มาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นอาหารหลักของครอบครัวในปีต่อไป

สวนสมรม.. วิถีเกษตรพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรับมือวิกฤตโลกร้อน

สวนสมรมหรือระบบเกษตร 4 ชั้น วิถีเกษตรพื้นบ้านของชาวใต้ที่เน้นการปลูกพืชที่หลากหลายและแตก
ต่างกันถึง 4 ชั้น จากชั้นคลุมดินจนถึงชั้นเรือนยอด มีทั้งพืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ ใช้สอย จึงลด
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะอากาศแปรปรวนได้มากกว่าการปลูกพืชเพียงชนดิใดชนดิหนึง่  

การปลูกพืชที่หลากหลายแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นยังก่อให้เกิดการเกื้อกูลกันของระบบนเิวศ โดยใน
แต่ละระดับชั้นต่าง ๆ พืชจะมีระบบรากที่แตกต่างกันออกไปและต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกัน จึงไม่มีความ
จ�าเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรในระบบการผลิต ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็น
อย่างมาก อีกทั้งการมีพืชปกคลุมดินยังช่วยป้องกันการชะล้างและการพังทลายของดินได้อีกด้วย

การผลิตแบบเกษตร 4 ชั้น จึงเป็นการใช้พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสร้างความสมดุลและยั่งยืนของระบบนเิวศแล้ว ยังเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารที่ส�าคัญ
ส�าหรับเกษตรกรอีกด้วย 
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การจัดการระบบนเิวศในไร่นา การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน 

การจัดการระบบนเิวศในไร่นาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจส�าคัญประการหนึง่ในการต่อกรกับวิกฤตโลกร้อน ซึ่ง
ก�าลังท้าทายเกษตรกรไทยในยุคปัจจุบัน การลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ลดการพึ่งพาให้น้อยลง แล้ว
หันมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังลดการท�าร้ายท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนเิวศ 

ระบบนเิวศที่สมดุล เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องหรือผ่อนหนักเป็นเบาเมื่อเกษตรกรต้องเผชิญ
วิกฤตสภาพอากาศ ภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจน�ามาซึ่งการระบาดของโรคแมลงหรือการเกิดโรคพืชชนดิ
ใหม่ๆ ระบบนเิวศในไร่นาที่สมดุล ย่อมมีการควบคุมดูแลกันเองตามธรรมชาติ โดยมี (แมลง) ผู้พิทักษ์ประจ�าถิ่น
ในสัดส่วนที่มากกว่าระบบนเิวศในแปลงเกษตรที่ผ ่านการฉีดพ่นสารเคมีมาอย่างโชกโชน แปลงเกษตรที่มีระบบ
นเิวศในไร่นาสมดุลจึงมีความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงน้อยกว่า 

นอกจากนี ้แปลงเกษตรที่มีการจัดการระบบนเิวศในไร่นาอย่างเหมาะสม ยังให้ความส�าคัญกับการ
ปรับปรุงฟื้นฟูบ�ารุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืช ท�าให้ต้นพืชแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่
แปรปรวนได้มากกว่า อีกท้ังยังเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไว้ ในดิน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศอีกด้วย

การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนที่ ให้ความส�าคัญกับการปลูกพืชหลากหลายชนดิใน
แปลงเกษตร ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกลง ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากจะท�าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนน้อยกว่าเกษตรเคมีแล้ว 
ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและยังช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ ในดินอีกด้วย 

ความมั่นคงทางอาหาร ปราการด่านส�าคัญในการรับมือวิกฤตโลกร้อน
สภาพอากาศแปรปรวน ท�าให้การผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงมากขึ้น เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต

เพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ลดลง การสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในครัวเรือน โดยการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชอาหารใน
เรือกสวนไร่นา รวมถึงการฟื้นฟูป่าหัวไร่ปลายนา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ จึงเป็นการสร้างทางเลือก สู่
ทางรอดของเกษตรกรไทยในการลดความเสี่ยงจากวิกฤตโลกร้อนได้เป็นอย่างดี 

สภาพอากาศแปรปรวน ท�าให้การผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  

ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวน การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผลผลิต
เสยีหายหรือลดลงทั้งด้านปริมาณและคณุภาพจากความผนัผวนของสภาพอากาศหรือภยัธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ 
เกษตรกรจึงมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะที่มีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ท�าให้
เกษตรกรจ�านวนมากต้องกู้หนีย้ืมสินเพื่อน�ามาใช้ ในการลงทุนและใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้น ท�าให้ปัญหาความ
ยากจนรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีได้รายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก

แม้เกษตรกรไทยจะผลติอาหารเลีย้งคนทั้งประเทศ แต่เกษตรกรไทยกลบัมคีวามมั่นคงทางอาหารลดลง 
ปัจจุบันเกษตรกรไทยพึ่งพาอาหารจากเรือกสวนไร่นาหรือแหล่งอาหารจากธรรมชาติไม่ถึงร้อยละ 30  แต่กลับ
พึ่งอาหารจากตลาดหรือรถพุ่มพวงที่เข้ามาเร่ขายอาหารถึงในหมู่บ้านมากขึ้น เกษตรกรจึงมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
สูงขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร คิดเป็นเงินมากกว่าคร่ึงหนึง่ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในครัวเรือน 
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(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) วิถีการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบันที่
มุ่งเน้นปลูกขายเพื่อให้ได้เงิน แล้วค่อยน�าเงินนั้นมาจับจ่ายใช้สอยและซื้ออาหารการกิน เป็นวิถีการผลิตที่มีความ
เสี่ยงสูง  โดยเฉพาะภายใต้วิกฤตสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้เกษตรกรไทยต้องเผชิญกับภาวะความขัดสน
และยากจนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเข้าถึงอาหาร

ในปีที่ประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ หรือผลผลิตได้
รับความเสียหายอย่างหนัก พ่อบ้านซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องละทิ้งบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา เพื่อไปหางาน
ท�าในเมืองเพื่อให้มีรายได้ส่งกลับมาจุนเจือครอบครัว นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดความอบอุ่นในครอบครัว
แล้ว เด็กๆ ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดภาวะทุพโภชนาการ เนือ่งจากมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดย
เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหารซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักของครอบครัว

เกษตรกรที่พึ่งตนเองด้านอาหารได้มาก ย่อมได้รับผลกระทบน้อยกว่า 

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะเกษตรกรที่เน้นการ
ผลิตในเชิงพาณิชย์ เนือ่งจากเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่มีรายได้ลดลง เกษตรกรจึงมโีอกาสเสี่ยง
สูงที่จะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ท�าให้เข้าถึงอาหารได้น้อยลง ในขณะที่เกษตรกรที่สามารถพึ่งตนเองด้าน
อาหารได้ เช่น มีการปลูกพืชผักบริโภคเองในครัวเรือน หรือสามารถหาอาหารจากธรรมชาติมาบริโภคได้ จะมีค่าใช้
จ่ายด้านอาหารต�่า จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนหรือเดือดร้อนน้อยกว่า 

มีผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวเกษตรกรไทยและลาว Chinvanno พบว่า ครอบครัว
เกษตรกรลาวได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวนหรือภัยธรรมชาติน้อยกว่าครอบครัวเกษตรกรไทย 
เนือ่งจากมีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า และสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารได้มากกว่า ขณะที่ครอบครัวเกษตรกร
ไทย แม้จะมีรายได้ที่เป็นตัวเงินสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพราะมีต้นทุนการผลิตสูง และมีค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารสูง จึงมีหนีส้ินสูงกว่ารายได้ ภายใต้สภาวะอากาศแปรปรวน เกษตรกรไทยจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
เกษตรกรลาว (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2553) หรือในกรณีของเกษตรกรที่ยโสธร ซึ่งประสบปัญหาสภาพอากาศ
แปรปรวนในปี 2551 จนผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก จะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่มีการปรับตัวรับมือกับสภาวะ
อากาศแปรปรวน โดยปลูกพืชผักหรือเลี้ยงสัตว์ส�าหรับบริโภคในครัวเรือน นอกจากจะได้รับผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนน้อยกว่าแล้ว ยังมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตดังกล่าวอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยการเลี้ยงสัตว์และ/หรือปลูกพืชอาหารใน
เรือกสวนไร่นา รวมถึงการฟื้นฟูป่าหัวไร่ปลายนา จึงเป็นทางเลือกส�าคัญของเกษตรกรไทยในการลดความเสี่ยง
จากวิกฤตโลกร้อนได้เป็นอย่างดี 
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การจัดการน�้าในไร่นาเพื่อลดความเสี่ยงจากวิกฤตโลกร้อน 
สภาพอากาศแปรปรวนมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการผลิตและวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะ

เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักในการ
ท�าการเกษตร การพัฒนาระบบการจัดการน�า้ที่เหมาะสมในระดับไร่นา จึงมีความจ�าเป็นยิ่งส�าหรับเกษตรกรไทย 

เนือ่งจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่นอกเขตชลประทาน การท�าการเกษตรจึงขึ้นอยู่กับดินฟ้า
อากาศเป็นหลัก ความแปรปรวนของสภาพอากาศและความผันผวนไม่แน่นอนของฤดูกาล การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการตกของฝนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ท�าให้เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตได้ดังเช่นแต่เดิม  การ
จัดการน�้าจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญอย่างหนึง่ในการเตรียมรับมือกับวิกฤตโลกร้อนที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น 

ในการพัฒนาระบบการจัดการน�้าในไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือวิกฤตโลกร้อน เกษตรกรจึงต้อง
ให้ความส�าคัญและค�านึงถึงเรื่องต่อไปนี้

 • ต้องเข้าใจบริบทและสภาพพื้นที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ เช่น ลักษณะสูงต�า่ของพื้นที่ ทิศทางลม  
  เส้นทางน�้าไหล หากจ�าเป็นต้องปรับสภาพพื้นที่ก็ต้องค�านึงถึงปัจจัยเหล่านี้

 • ในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการน�้าในไร่นาต้องค�านึงถึงขนาดพื้นที่ ประโยชน์ ใช้สอย  
  การประหยัดพลังงาน รวมถึงความเหมาะสมกับขนาดแรงงานในครอบครัว โดยเฉพาะ 
  กับผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นแรงงานส�าคัญในการดูแลไร่นาและปลูกพืชเสริมหลังฤดูเพาะปลูก  

 • ควรมีระบบการจัดการน�้าหลากหลายรปูแบบในพื้นที่เพื่อให้การใช้น�้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ 
  ลดการพึ่งพาระบบใดระบบหนึง่ 

 • ใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดการน�้า โดยลดการพึ่งพาพลังงาน 
  จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ใช้แรงงานคน หรือกลไกทางธรรมชาติ ในการดูดหรือส่งน�้า เช่น เคร่ือง 
  โยกน�้าด้วยมือ กังหันลมสูบน�้า ตะบันน�้า

 • ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ลงทุนไม่มากนัก และใช้ทรัพยากรที่มี ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

ตะบันน�้า ปั๊มน�้า
ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่
ง้อน�้ามันและไฟฟ้า
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ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศชมุชน  
เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 

ปัจจุบันเกษตรกรไทยต้องแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพอากาศแปรปรวน หากปีไหนฝน
ฟ้าไม่เป็นใจหรือมีภัยธรรมชาติเล่นงาน เกษตรกรอาจถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวหรือจนดักดานไปอีกหลายปี การรู้
ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกจะมาเยือน จึงเป็นผลดีต่อเกษตรกรในการ
วางแผนการผลิตให้เหมาะสมและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

 การท�าการเกษตรขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นส�าคัญ หากปีใดเกิดสภาพอากาศแปรปรวนหรือภัย
ธรรมชาติโดยไม่คาดคิด ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ผลผลิตเกิดความเสียหายหรือลดลงทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท�าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ขัดสนมากขึ้นและมีหนีส้ินพอกพูนเพิ่มขึ้น ซ�า้เติมให้
เกษตรกรไทยจนดักดานยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะคนที่มีรายได้หลักมาจากการท�าการเกษตร

 แม้ว่าในภาพรวมของประเทศจะมีกรมอุตุนยิมวิทยา รวมถึงหน่วยงานระดับต่างๆ ให้ข้อมูลการพยากรณ์
ลกัษณะอากาศรายวนัในแต่ละภมูภิาค รวมถงึคาดการณ์สภาพอากาศแปรปรวนทีอ่าจจะเกดิขึน้ในชว่งต่างๆ รวมถงึ 
ระบุพื้นที่เสี่ยงภัย แต่ข้อมูลพยากรณ์ลักษณะสภาพอากาศในภาพรวมก็ไม่เพียงพอต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ ในการ
วางแผนการเพาะปลูกส�าหรับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพราะแม้แต่ภายในจังหวัดเดียวกัน สภาพอากาศยังแตก
ต่างกันได้มาก บางแห่งฝนตกหนักจนเกิดน�า้ท่วม ขณะที่บางแห่งกลับประสบปัญหาภัยแล้ง ข้อมูลสภาพอากาศ
ในภาพรวมจึงไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการน�าไปใช้เพื่อวางแผนการผลิตของเกษตรกร

 ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ ใช้เพื่อคาดการณ์สภาพ
อากาศก็ไม่สามารถใช้การได้เหมือนเดิม เช่น ฟ้าคร้ึม เมฆเยอะ แต่ไม่มีฝน มดขนไข่เหมือนหนฝีน แต่ฝนก็ไม่ตก 
แมลงปอบินต�่าจะฝนตก แต่ฝนก็ไม่มา เป็นต้น เกษตรกรจึงไม่สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมือนในอดีต 
เมื่อต้องประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนจึงต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้  

ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศในชมุชนจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นยิ่งภายใต้สภาพอากาศแปรปรวนใน
ปัจจุบัน ชมุชนจะได้รับรู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระดับพื้นที่ ซึ่งจะคาดการณ์ได้แม่นย�าและให้ราย
ละเอียดได้มากกว่า จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ ท�าให้ลดความเสี่ยงจาก
สภาพอากาศแปรปรวนลงไปได้ระดับหนึง่

ปัจจุบันมีการริเริ่มจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดตั้งโครงการศูนย์ภูมิอากาศระดับชมุชน เพื่อน�าความรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแบบครบวงจรจากส่วนกลางเข้าสู่ชมุชน โดยจะบูรณาการข้อมูลด้านอุทกศาสตร์และธรณีวิทยา
ในพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถวางแผนท�าการเกษตรได้ง่ายขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ
ต่างๆ โดยจะมีการบูรณาการข้อมูลจาก 3 ส่วนคือ 1) สภาพอากาศภายนอก (ข้อมูลกรมอุตุนยิมวิทยาและหน่วย
งานระดับต่างๆ) 2) องค์ความรู้ของคนในพื้นที่ และ 3) การรับมือกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี โดย
จะน�าร่องที่จังหวัดยโสธร และตรัง
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การจัดการความเสี่ยงส�าหรับเกษตรกรในภาวะวิกฤตโลกร้อน
 สภาวะอากาศแปรปรวนท�าให้การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไทยมีความผันผวนและมีความเสี่ยง

เพิ่มขึ้น เกษตรกรที่มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ เท่านั้น จึงจะสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศที่นับวันจะยิ่งแปรปรวนมากขึ้น

ในเมือ่ภาวะวิกฤตโลกร้อนได้น�าพาความเสีย่งมาสูภ่าคการเกษตร ทั้งฤดกูาลทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
อณุหภมูทิีเ่พิม่สงูขึน้ ภยัแล้ง น�า้ท่วม และการแพร่ระบาดของโรคและแมลง สิง่ส�าคญัทีเ่กษตรกรไทยควรจะต้องเต
รียมพร้อมด้วยการจัดการความเสีย่งไร่นา ครัวเรือน และชมุชนของตนเองอย่างเหมาะสม มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่
แปรปรวนหรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ไร่นา ครัวเรือน และชมุชนของตนเอง โดยจะต้องมี
การแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกันในชมุชนอย่างเหมาะสม

2. การลดความเสี่ยง (risk reduction) โดยการปรับปรุงระบบไร่นาให้สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ดีขึ้น เช่น การจัดระบบชลประทานในไร่นา การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า การคัด
เลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม หรือการปรับระบบนเิวศน์ ในแปลงไร่นาหรือในป่า
ชมุชน ให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

3. การกระจายความเสี่ยง (risk diversification) โดยการกระจายการผลิตในไร่นาหรือในชมุชน
ให้มีความหลากหลาย เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดภัยพิบัติขึ้นกับ
กิจกรรมหลักในไร่นา ก็สามารถหาอาหารหรือมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ มาทดแทน

4. การประกันความเสี่ยง (risk assurance) โดยการสร้างระบบการเฉลี่ยทุกข์ และเฉลี่ยสุขในชมุชน 
หรือในสังคมส่วนรวม เพื่อช่วยเหลือในยามที่ประสบปัญหาภัยพิบัติที่มีผลกระทบที่เกินกว่าครัวเรือนหนึง่จะรับมือ
ด้วยตนเองได้ เช่น ระบบสวัสดิการชมุชน หรือระบบประกันภัยพืชผล เป็นต้น
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บทบาทของผู้บริโภค ร่วมด้วยช่วยกันลดวิกฤตโลกร้อน
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก หรือปัญหา‘โลกร้อน’ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกร

ทั่วประเทศ และเป็นความท้าทายที่ส�าคัญที่สุดข้อหนึง่ของภาคการเกษตรของไทย ซึ่งผลกระทบต่างๆ ที่เกิด
ขึ้น สุดท้ายแล้วก็ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วประเทศนัน่เอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาของข้าว
ปลาอาหารที่แพงขึ้น การส่งออกสินค้าเกษตรลดลงหรือแม้กระท่ังต้องน�าเข้าเพิ่มขึ้น ตลอดจนปัญหาทางสังคม
ที่รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาภาคการเกษตร หรือการอพยพเข้ามาเป็นแรงงานใน
เมือง เป็นต้น

 แต่ผู้บริโภคทุกคน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้หลายวิธีการ ซึ่งอาจแนะน�าแนวทาง
หลักๆ ได้ 3 ด้าน คือ

 - สนับสนนุเครือข่ายตลาดสินค้าทางเลือก หรือ ตลาดสีเขียว ซึ่งจ�าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ซึ่งไม่ ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�าจัดศัตรพูืช โดยภาพรวมแล้วจึงก่อปัญหา‘โลกร้อน’ 
น้อยกว่าเกษตรเคมี รวมท้ังปลอดภัยกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย ในปัจจุบันนี ้เครือข่ายร้านค้าตลาดสีเขียว
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก และผลไม้ต่างๆ ตลอดจนของกิน
ของใช้อื่นๆ อีกมากมาย

 - เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสู่การ “กินเปลี่ยนโลก” อันเป็นแนวคิดที่มูลนธิิชีววิถี 
และเครือข่ายองค์กรด้านทรัพยากรอาหาร ช่วยกันริเริ่มผลักดัน เพราะนอกจากการช่วยกันอุดหนนุสินค้าเกษตร
อินทรีย์แล้ว ผู้บริโภคยังสามารถลดการบริโภคอาหารที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมจาก
ต่างประเทศ เช่น อาหารฟาส์ตฟู้ด อาหารแช่แข็ง อาหารกึ่งส�าเร็จรปู สินค้าอาหารจากต่างประเทศ เป็นต้น แล้ว
หันมาช่วยกันซื้ออาหารหรือสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น ก็จะช่วยลดปัญหา‘โลกร้อน’ จากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
ขนาดใหญ่และการขนส่งระยะทางไกลๆ ไปได้มาก รวมทั้งช่วยอุดหนนุเกษตรกรรายย่อยและผู้ผลิตในท้องถิ่นให้
อยู่รอดได้ ที่ส�าคัญสินค้าในท้องถิ่นสดใหม่กว่า มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า และมักจะมีราคาถูกกว่าด้วย

 - การปลูกพืชผักไว้กินเอง เท่าที่จะท�าได้ตามเงื่อนไขของแต่ละคน ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ใน
การร่วมแก้ปัญหา‘โลกร้อน’ โดยหลายคนที่มีพื้นที่จ�ากัด หากสามารถจัดการพื้นที่สัก 2-3 ตารางเมตรก็เพียง
พอแล้ว ส�าหรับพืชผักสวนครัวที่เรากินกันเป็นประจ�า ใส่ไว้ ในกระถางเล็กๆ ได้ หากมีพื้นที่มากขึ้น สามารถจัด
เป็นแปลงสวนครัวก็ได้ หรือในบางประเทศ ก็มีกระแสการปลูกสวนไว้บนยอดตึก ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด
ปัญหาโดมความร้อนในเขตเมืองได้อีกด้วย

 หากผู้บริโภคช่วยกันคนละไม้คนละมือเท่าที่จะท�าได้ ก็จะเป็นแรงหนนุที่ส�าคัญยิ่งให้ภาคเกษตรของไทย
รับมือกับปัญหา‘โลกร้อน’ ได้ และปรับไปสู่แนวทางการพัฒนาการเกษตรและระบบอาหารที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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อธิบายค�าศัพท์
Carbon fertilization  การน�าคาร์บอนไปใช้ประโยชน์ของพืช

Carbon sink   แหล่งกักเก็บคาร์บอน

Climate change  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

CO
2
   คาร์บอนไดออกไซด์

CH
4
   มีเทน

Deforestation  การตัดไม้ท�าลายป่า

Decay of biomass  การย่อยสลายของชีวมวล

Fossil fuel   เชื้อเพลิงฟอสซิล

GHG   ก๊าซเรือนกระจก (Green house gas)

Global warming  ภาวะโลกร้อน

Greenhouse effects  ปรากฏการณ์เรือนกระจก

Gt    กิ๊กกะตัน (1Gt =1,000 ล้านตัน)

GtCO
2
-eqyr-1  กิ๊กกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (หรือ GtCO

2
e/year)

HFCs   ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน

IPCC   คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
    (Intergovernmental Panel on Climate Change)

MtCO
2
-eqyr-1  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

N
2
O   ไนตรัสออกไซด์

PFCs   เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน

PgCO
2
-eqyr-1  เพทาแกรมคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี (1Pg = 1Gt =1,000 ล้านตนั)

ppm   ส่วนในล้านส่วน (part per million)

SEA START RC   ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก

    แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

SF
6
   ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์
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