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การปรับตัว

ของ...ระบบเกษตร

ทีเ่ทา่ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศ

ระบบเกษตรยั่งยนื

การสร้าง



ทาํไมระบบเกษตรต้องเตรียมปรับตัว?
(ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ)



มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ร้อน >= 35 องศา ฝน/นํ้าหลาก

ร้อนมากขึน้-นานขึน้ ฝนมาช้า-ฝนมาก

การเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศ  และผลกระทบต่อระบบเกษตร



“ระบบเกษตรยั่งยนื” หมายถงึ??

เกษตรกร

ผลผลติ-รายได้
ทางเกษตร

ทรัพยากร
+ ระบบนิเวศ

ปัจจุบัน ระยะส้ัน ระยะยาว อนาคต รุ่นตอ่ไป 



“มิตทิีส่าํคัญของอย่างหน่ึงของ “ความยั่งยนื” 

ความสามารถในการรับมือ-ฟ้ืนตัว (จากผลกระทบ)



“ระบบเกษตรทีเ่ทา่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ” (CSA)
หมายความว่าอย่างไร ?



แนวทางของระบบเกษตรทีเ่ทา่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศ (CSA)

เพ่ิมผลิตภาพ-รายได้ สามารถรบัมือความ

เส่ียง

ฟ้ืนตวัจากผลกระทบ

ลดกา๊ซเรือนกระจก

เกษตรผสมผสาน-ยั่งยนื



ระบบเกษตรทางเลือก-เกษตรยั่งยนื

• เกษตรผสมผสาน-หลากหลาย

• เกษตรอนิทรีย์

• เกษตรปลอดสารพษิ-ปลอดภยั

• เกษตรเคม-ีอนิทรีย-์ปลอดภยั

• เกษตรสมัยใหม่ (สมารท์ฟารม์)

เลือกอะไรกไ็ด้  แต่ต้องเหมาะสมกบับริบท (ทุน-ทรพัยากร, จริต) และอธิบาย

ได้ว่า

ทางเลือกเหล่าน้ีนําไปสู่ความยัง่ยืนภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

อย่างไร
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เกษตรผสมผสาน-ทฤษฎใีหม่
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พชืผักสวนครัว - ความหลากทางพนัธุกรรม
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เกษตรผสมผสาน - เกษตรหลากหลาย
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ระบบวนเกษตร
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ผสมผสานกับการเลีย้งสัตว์



มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

เกษตรผสมผสาน-ปลอดภยั มคีวามเป็น CSA และย่ังยนือย่างไร

ควบคุมโรค-แมลง 

ดวยชีววิถี 

ดินดี (หมุนเวียน

ธาตุอาหาร)

ปุยหมักจากวัสดุ

ในฟารม

รักษา สวล.

สุขภาพท่ีดี

ลดตนทุน

ลดการใช

สารเคมี

มีผลผลิต-รายได

ดี-ตลอดเวลา
เพ่ิมรายได

ลดกาซ

เรือนกระจก

ชวยรับมือ

ความเสี่ยง



“จะสร้างการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเดมิไปสู่ (CSA) ได้อย่างไร?”



เศรษฐกจิพอเพยีง

เกษตรยั่งยนื
&

CSA

เกษตรทฤษฎใีหม่

สมารท์ฟารม์



• เลือกชนิดที่สามารถรับมือไดดี กับภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนไป

• และตองสอดคลองกับทุน-ทรัพยากร และสภาพแวดลอม

• ใชทรัพยากรผลิต (ดิน น้ํา) อยางมีประสิทธิภาพ

• ใชขอมูลภูมิอากาศในการวางแผนการจัดการ

แนวทางการจัดการ



• ครัวเรือนเกษตรกร แตกตางกัน (สัดสวนการพึ่งพาผลผลิต-รายไดจากการเกษตร)

• ระบบเกษตรมีหลายรูปแบบ ขึ้นกับทรัพยากร และปจจัยสนับสนุนการผลิต/
ขอจํากัดแตกตางกัน (ที่ดิน ดิน น้ํา เงิน ความรู จริต ฯลฯ)

• ภูมิอากาศแตกตางกัน (ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต ราบ-ดอน-สูง )

• เผชิญกับความเสี่ยง (จากปจจัยดานภูมิอากาศ และปจจัยอื่นๆ)

• ดังนั้นแนวทางการปรับตัว และปจจัยสนับสนุนที่จะตองใสเพิ่มเติม ก็แตกตางกันไป

• “one shirt fits all” (ตัดเสื้อโหล) คงไมใชแนวทางที่เหมาะสม

เข้าใจความแตกต่าง เพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสม



• สร้างความเข้าใจ-ตระหนักของเกษตรกร  “ทาํอยูแ่บบเดมิไม่ไดแ้ล้วนะ”

• ชุมชนสามารถคดิวเิคราะหปั์ญหาความเสี่ยงอันเกดิจากปัจจยัทางภมูอิากาศ 
และปัจจยัอืน่รอบดา้น และแนวทางแก้ไขปัญหา ในระยะสั้น และยาว

• ปัญหาจะเปลี่ยนไปตลอด ดงัน้ันตอ้งทบทวนวเิคราะหแ์ผนอยูเ่ป็นระยะๆ

• ทางเลือกทีส่อดคล้องกับบริบทและฐานทุนทรัพยากรของชุมชน

• มตีน้แบบทีม่บีริบทสอดคล้องกับชุมชนเป้าหมาย เพือ่เรียนรู้  ปรับใช้

• เอาความยั่งยนืการดาํรงชพีเป็นเป้าหมายองคร์วม - CSA เป็นเพยีงแค่ความ
ทา้ทายในมติทิีเ่ชือ่มโยงกับปัจจยัคุกคามทางภมูิอากาศเทา่น้ัน

• สร้างภาคร่ีวมระหว่างชุมชน ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนภายนอก
20

ทศิทาง-แนวทาง



อปุสรรค-ความท้าทาย

• ทรัพยากรเกษตรมจีาํกัด ไม่เพยีงพอ ดอ้ยคุณภาพ (ดนิ นํา้) 

• ข้อจาํกัดเชงิกฎระเบยีบ (พืน้ทีท่าํกนิอยูใ่นเขตอนุรักษ)์

• เกษตรกรไม่คุ้นเคยกับการปรับเปลี่ยน (ไดเ้งนิเร็ว ไดม้าก)

• ตอ้งมใีจรัก ขยนั อดออม (สมดุลรายได-้รายจา่ย)

• ไม่ใหผ้ลทีชั่ดเจนในระยะเวลาอันสั้น

• ช่วงเร่ิมตน้อาจตอ้งการการสนับสนุนดา้นเงนิทุน (นโยบาย)

• ขาดการจดัการเป็นกลุ่ม เครือข่าย

• ขาดโครงสร้างและกลไกตลาด 

• ระบบสมารท์ฟารม์(เมอร)์ ทีเ่หมาะสม เข้าถงึได ้ใช้ได ้
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