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1. สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบตอภาคเกษตร
1.1 บทนํา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (Climate Change) ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเปนผลทางตรงหรือทางออม
จากกิจกรรมของมนุษยที่ทําใหองคประกอบของชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป และเปนการเปลี่ยนแปลงที่มากกวา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชวงเวลาเดียวกัน ขณะที่
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate
Change: IPCC) ไดนิยามความหมายของ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” วาคือการเปลี่ยนแปลงในสถานะ
ของสภาพภูมิอากาศที่สามารถระบุได (เชน จากการทดสอบตา งๆ ทางสถิติ เปนตน) จากการเปลี่ยนแปลงใน
คาเฉลี่ย และ/หรือ ความแปรปรวนของคุณสมบัติตางๆ ของสภาพภูมิอากาศ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองมี
ความตอเนื่องยาวนานเกินศตวรรษ ซึ่งสามารถเกิดไดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (IPCC, 2007)
ขอมูลทางวิทยาศาสตรและงานวิจัยตางๆ จากอดี ตจนถึง ปจจุบันไดบงชี้อยา งชัดเจนวาการปลอยกาซ
เรื อนกระจกจากกิจกรรมของมนุษ ย เปนหนึ่ง ในสาเหตุห ลัก ที่ทํ าใหสภาพภูมิ อากาศเปลี่ ยนแปลงไป และยัง ได
คาดการณ วาสภาพภู มิอ ากาศจะเปลี่ ยนแปลงตอ ไปในอนาคต ทั้ ง นี้ ระดั บ ความรุ นแรงของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะขึ้นอยูกับระดับของการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคต (IPCC, 2013b) ภาคเกษตรนับวาเปนภาคเศรษฐกิจที่มีความออนไหวมากที่สุดตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เนื่องจากการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว หรือการทําประมงตอง
พึ่งพาสภาพอากาศเปนอยางมาก (IPCC, 2014a) ประเทศไทยนับวาเปนประเทศหนึ่งที่ภาคเกษตรมีความสําคัญ
อยางมากเพราะนอกจากจะเปนแหลงจางงานหลักของประเทศแลว ภาคเกษตรยังชวยสรางรายไดใหประเทศจาก
การสงออกและชวยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารใหประชากรในประเทศและโลกอีกดวย (Attavanich, 2016)
นอกจากภาคเกษตรจะไดรับ ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศแลว ภาคเกษตรยั งเปน
ภาคที่มีสวนรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศขณะเดียวกันภาคเกษตรก็ยังสามารถชวยดูดซับและ
ลดก าซเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศได หากมี ก ารจั ดการอย างเหมาะสม เชน การเตรียมดิ นโดยไม ไถพรวน
(No-tillFarming) การปลูกพืชคลุมดิน การจัดการดินโดยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เปนตน (IPCC, 2014b)
ดังนั้นการหาแนวทางเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกจึงนับวามีความสําคัญมากในภาคเกษตรโดยกอนนําเสนอยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
ภู มิ อ ากาศด า นการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ในรายงานฉบั บ นี้ จ ะเริ่ ม จากการบรรยายการเปลี่ ย นแปลง
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
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สภาพภูมิอากาศของโลกและภูมิภาคสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกษตรของไทยผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคเกษตร สถานการณกาซเรือนกระจกของโลกและของประเทศไทย รวมทั้ง
ประสบการณตางประเทศและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร จากนั้นจะนําเสนอการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตรฉบับที่ผานมา (พ.ศ. 2556-2559) การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนโอกาสและอุปสรรคและการวิเคราะหกลยุทธโดยใชเมตริกซ TOWS ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภูมิภาค
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทยเชื่ อ มโยงกั นในหลายมิ ติ กั บ สถานการณ
การเปลี่ยนแปลงในสภาพภู มิอากาศของโลก เชน การเปลี่ยนแปลงระดั บน้ําทะเล ความแปรปรวนของระบบ
มหาสมุทร และ ปรากฏการณเอ็นโซ (El Nino-Sounthern Oscillation: ENSO) ซึ่งมีผลตอทั้งความแปรปรวน
และการเปลี่ยนแปลงในปริ มาณน้ําฝนและระดั บอุ ณหภู มิข องประเทศไทย ดั งนั้นการเข า ใจการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพภูมิอากาศของโลกและภูมิภาคที่ใกลเคียงกับประเทศไทยจึงมีความสําคัญตอการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและการวางแผนแกไขปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
รายงานฉบับที่ 5 (Fifth Assessment Report: AR5) ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดรายงานสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศจากขอมูลตรวจวัดตางๆ ลาสุด และการศึกษาถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่ไดคนพบลาสุด นอกจากนี้ รายงานฉบับที่ 5 ยังไดนําเสนอภาพการณจําลองของ
การปลอยกาซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ทั้งนี้ บุญลือ คะเชนทรชาติ (2559)
ไดสรุปขอคนพบสําคัญจากรายงานฉบับที่ 5 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ที่มีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ดังนี้
1) อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลก (ทั้งเหนือผิวดินและมหาสมุทร) เพิ่มสูงขึ้นตั้งแตปลายศตวรรษ
ที่ 19 โดยพื้ น ผิ วโลกในชว งสามทศวรรษหลั งสุด ร อ นมากขึ้ นเมื่ อเที ยบกั บ ช วงก อ นหนา นั้ น และอุ ณหภู มิข อง
พื้นผิวโลกเฉลี่ยในชวงทศวรรษหลังสุดมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้ จากขอมูลอุณหภูมิพื้นผิวโลกระหวาง พ.ศ.24232555 อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส ขณะที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในชวง พ.ศ.
2393-2443 เมื่อเทียบกับในชวง พ.ศ. 2546-2555 อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.78 องศาเซลเซียส และ
จากขอมูลที่ครอบคลุมระยะเวลาที่นานที่สุดเทาทีมีขอมูลจากฐานขอมูลเดียวกันตั้งแต พ.ศ. 2445-2555 พบวา
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเกือบทุกพื้นที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน
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2) ปริ มาณหยาดน้ํ าฟา (Precipitation)1เฉลี่ยเหนือ พื้ นดิ นทั่ วโลกมี แ นวโนมเปลี่ ยนแปลงไป
ตั้งแต พ.ศ. 2444 โดยขอมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในคาเฉลี่ยของหยาดน้ําฟาในชวงตั้งแต พ.ศ. 2444-2493
มีความเชื่อมั่นในระดับต่ํา แตขอมูลสําหรับชวงปหลังจากนั้นมีความเชื่อมั่นสูงขึ้นซึ่งอยูในระดับปานกลางที่บงชี้วา
ปริมาณหยาดน้ําฟามีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้หยาดน้ําฟาเฉลี่ยบริเวณพื้นดินแถบละติจูดกลางของซีกโลก
เหนือซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวยนั้น มีแนวโนมเพิ่มขึ้นนับตั้งแต พ.ศ. 2444 โดยขอมูลกอน พ.ศ. 2494 บงชี้วา
มี การเปลี่ ยนแปลงที่ ค วามเชื่ อ มั น ระดั บกลาง ขณะที่ ข อ มู ลหลั ง พ.ศ. 2494 แสดงการเปลี่ยนแปลงดั งกลา ว
ที่ความเชื่อมั่นระดับสูง
3) เหตุการณสภาวะสุดขีดของลมฟาอากาศและภูมิอากาศ (Extreme weather/ climate
events) เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จากขอมูลตรวจวัดระบุวาจํานวนเหตุการณที่มีภาวะหยาดน้ําฟาตกลงอยางหนัก
เหนือพื้นดินทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนตั้งแต พ.ศ. 2493 ขณะที่จํานวนเหตุการณภัยแลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตั้งแตชวง พ.ศ. 2513 สําหรับเหตุการณพายุหมุนเขตรอน (Tropical cyclones) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทั้งจํานวนและความรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic)
4) อุณหภูมิของพื้นผิวน้ําทะเลชั้นบน (Upper ocean)2 เพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนตั้งแต พ.ศ.
2514-2553 และยังมีหลักฐานเชิงประจักษที่เชื่อไดวาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของพื้นผิวน้ําทะเลชั้นบนอาจเกิดขึ้น
แลวตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2413 ขณะที่ มหาสมุทรมีความเปนกรด (Acidification) เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่ปลอยจากกิจกรรมของมนุษย ทั้งนี้รายงานฉบับที่ 5 ของ IPCC ระบุวา ระดับ
ความเปนกรดดาง (pH Level) ของพื้นผิวน้ําทะเลลดลง 0.1 หนวยนับตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
5) ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลก (Global mean sea level: GMSL) เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.19
เมตรในชวง พ.ศ. 2444-2553 และอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกมีคาประมาณ 1.7 มิลลิเมตร
ตอป จากขอมูลในชวง พ.ศ. 2444-2553 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเปน 3.2
มิลลิเมตรตอป หากพิจารณาเฉพาะชวง พ.ศ. 2536-2553 โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลก
เพิ่มสูงขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษที่ 19-20 และเพิ่มขึ้นในอัตราเรงในชวงศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

1

ปริมาณหยาดน้ําฟา (Precipitation)เปนปรากฏการณของน้ําในอากาศ (hydrometeor) ประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑใดๆ
อั น เกิ ด จากการควบแน น ของไอน้ํ า ในบรรยากาศและตกลงมาด ว ยอิท ธิ พ ลของแรงโน ม ถ ว ง รู ป แบบหลั ก ของหยาดน้ํ า ฟ า
ประกอบดวยฝนละออง (drizzle) ฝนน้ําแข็ง (sleet) หิมะลูกปรายหิมะ (graupel) และลูกเห็บ หยาดน้ําฟาเกิดขึ้นเมื่อบรรยากาศ
เหนือพื้นดินบริเวณหนึ่งอิ่มตัวดวยไอน้ํา จากนั้นน้ําเกิดการควบแนนและตกลงมาดังนั้น หมอกและหมอกน้ําคางจึงไมจัดเปนหยาด
น้ําฟา
2
ตามรายงานฉบับที่ 5 ของ IPCC พื้นผิวน้ําทะเลชั้นบน (Upper ocean) หมายถึง พื้นผิวน้ําทะเลที่ระดับความลึกไมเกิน 700
เมตร จากระดับผิวน้ํา
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
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ของพื้นผิวน้ําทะเลชั้นบน (Upper ocean) มีผลทําใหระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 0.6 มิลลิเมตร
ตอป ตั้งแต พ.ศ. 2514
ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผา นมา แผนน้ําแข็งบริ เวณกรีนแลนด และแอนตารกติ กามี ขนาดลดลง
ธารน้ําแข็งเกือบทั่วโลกและทะเลน้ําแข็งอารกติก รวมทั้งพื้นที่หิมะปกคลุมในฤดูใบไมผลิในซีกโลกเหนือหดตัวลดลง
อยางตอเนื่องการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหระดับน้ําทะเลเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 0.19 เมตร
1.3 สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกษตร
1.3.1 การเปลี่ยนแปลงปจจัยสภาพภูมิอากาศเกษตรในอดีต
ปจจัยสภาพภูมอิ ากาศเกษตรที่สําคัญไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝนและ ความชื้น การระเหยและ
การแผรังสีของแสงอาทิตย ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยดังกลาวมีดังนี้
อุณหภูมิ
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยอุณหภูมิในรอบ 30 ป ในอดีตของประเทศไทย (พ.ศ. 2524-2553) จาก
กรมอุตุนิยมวิทยา พบวา สภาวะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยรอนอบอาวตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป
มีคาประมาณ 27องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และฤดูกาล พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปใน
แผนดินจะมีความแตกตางกันมากระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว และระหวางกลางวันและกลางคืนโดยในชวงฤดูรอน
อุณหภู มิ สูงสุดในตอนบ ายปกติเกื อ บจะสูงถึ ง เกื อบ 40 องศาเซลเซี ยสหรื อ มากกวา นั้ นในชวงเดื อนมี นาคมถึ ง
พฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบป สวนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดใน
ตอนเชามืดจะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเปนชวงที่มีอากาศหนาวมาก
ที่สุดในรอบป
ศูนย ภู มิ อากาศ กรมอุ ตุนิยมวิทยา ไดทํ า การวิเ คราะหการเปลี่ยนแปลงของอุ ณหภูมิ จากการ
พัฒนาการฉายภาพการปลอยกาซเรือนกระจกแบบใหมที่เรียกวา Representative Concentration pathways
(RCPs) พบวา การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปโดยภาพรวมของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) มีแนวโนมสูงขึ้นในทุกภาค ทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุด ตั้งแต พ.ศ.
2556 ถึ ง ประมาณ พ.ศ. 2613 ดั ง ตั วอย า งจาก ขอ มูลผลต างของอุ ณหภู มิลาสุดใน พ.ศ. 2558 เมื่ อเที ยบกั บ
อุณหภูมิเฉลี่ยที่ใชขอมูล 35 ป (พ.ศ.2524-2558) จําแนกตามรายภาค ที่พบวา ประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวา
คาปกติคอนขางมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 0.87 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ
0.85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 0.75 องศาเซลเซียส มีบางพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงกวาคาปกติ
มากกว า 1 องศาเซลเซี ย ส กล า วคื อ ภาคเหนื อ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สู ง กว า ค า ปกติ 1.15 องศาเซลเซี ย ส
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 1.02 องศาเซลเซียส และภาคกลางอุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 1.15 องศาเซลเซียสเปนตน (ตารางที่ 1-1)
ตารางที่ 1-1 ผลตางอุณหภูมิของประเทศไทยใน พ.ศ. 2558 และอุณหภูมิเฉลี่ยใชขอมูล 35 ป
(พ.ศ. 2524-2558) จําแนกตามรายภาค (หนวย: องศาเซลเซียส)
ภาค/อุณหภูมิ

เหนือ

ตะวันออก

กลาง

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ใตฝง
ตะวันตก

ใตฝง
ตะวันออก

ประเทศ
ไทย

อุณหภูมิเฉลี่ย

27.21

27.62

29.12

28.62

27.76

28.05

27.91

ผลตางจากคาปกติ

+1.15

+0.98

+0.81

+0.72

+0.43

+0.53

+0.87

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย

33.92

33.47

34.73

33.81

32.58

32.88

33.61

ผลตางจากคาปกติ

+0.91

+1.02

+0.96

+0.91

+0.55

+0.51

+0.85

อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย

22.17

23.01

24.83

24.69

23.93

24.00

23.49

ผลตางจากคาปกติ

+0.95

+0.91

+1.15

+0.72

+0.25

+0.20

+0.75

ที่มา: ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา (2558)
หมายเหตุ: (1) ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น 45 สถานี (2) คาปกติ 30 ป พ.ศ. 2524 - 2553
นอกจากนี้ งานศึ ก ษาวิ เ คราะห แ นวโน ม การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ อ ากาศใกล พื้ น ผิ ว
ในประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ (Limjirakan and Limsakul, 2012a, 2012b; จิรสรณ สันติสิริ
สมบูรณและคณะ, 2559) และในระดับพื้นที่ ซึ่งไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Pornamnuaylap et al., 2014)
ภาคเหนือ (Chotamonsak, 2015) พื้นที่ฝงตะวันตกของประเทศไทย (Sharma and Babel, 2014) ลุมแมน้ําปง
(Reda et al., 2013) จังหวัดอุดรธานี (Santiboon, 2011) จังหวัดพัทลุง (Apiratikorn et al., 2012) และจังหวัด
สงขลา (Apiratikorn et al., 2014) ไดบงชี้วาประเทศไทยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ ผลการศึกษาเหลานี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ Choi et al. (2009) ซึ่งพบวาอุณหภูมิ
ใกลพื้นผิวในประเทศไทยชวง พ.ศ. 2502-2550 เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด
เฉลี่ยรายปของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 0.164 และ 0.361 องศาเซลเซียสตอทศวรรษขณะที่ Limjirakan
and Limsakul (2012a) พบวา อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายปของประเทศไทยในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2513-2552 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 0.96 0.92 และ 1.04 องศาเซลเซียสตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ทั้งนี้ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาอุณหภูมิสูงสุด
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
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ลี่ยและอุณหภูมิเฉลี่ยนอกจากนี้ Limjirakan and Limsakul (2012a) ยังไดวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลตรวจวัด
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 65 สถานี พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยรายป ในภาคตะวันออกมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูง
ที่สุด รองลงมาไดแก ภาคกลางและภาคใต โดยการศึกษานี้ใชขอมูลจากฐานขอมูลตรวจวัดจากกรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียดแสดงไวใน ภาพที่ 1-1

ภาพที่ 1-1 แนวโนมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปในประเทศไทย
ที่มา: Limjirakan and Limsakul (2012a)
Pornamnuaylap et al.(2014) ไดวิเคราะหขอมูลในฐานขอมูลตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
จํานวน 19 สถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวาง พ.ศ. 2526-2555 พบวา ทั้งอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย
และอุ ณหภู มิต่ําสุ ดเฉลี่ยรายปในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ มีแนวโนมเพิ่ มสูง ขึ้น 0.16 0.11 และ 0.28 องศา
เซลเซี ยสต อ ทศวรรษตามลําดั บ อย า งมี นัยสํ า คั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ ความเชื่อมั่ นร อยละ 95 ขณะที่ อุ ณหภู มิ ใ น
ภาคเหนือมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยรายป ใน
ภาคเหนื อ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในอั ต รา 0.5 0.9 และ 0.7 องศาเซลเซี ย สตามลํ า ดั บ ในช ว ง พ.ศ. 2524-2554
(Chotamonsak, 2015)

ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564
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ปริมาณน้ําฝน
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนในประเทศไทยซึ่งอยูในเขตรอนชื้นมีความแปรปรวนสูงทั้งใน
เชิงพื้นที่และหวงเวลาทั้งนี้เนื่องจากลักษณะและปจจัยทางภูมิศาสตรที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ และความผันแปร
ของระบบมหาสมุทร ปรากฏการณเอ็นโซ (El Nino-Sounthern Oscillation: ENSO) และปรากฏการณของ
ระบบภูมิอากาศอื่นๆ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก เชน Madden Julian Oscillation (MJO) Indian OceanDipole
(IOD) และ Pacific Decadal Oscillation (PDO) เปนตน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศยังมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณน้ําฝนของประเทศไทยอีกดวย
เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในระยะยาว ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ไดรายงานวา โดยทั่วไปปริมาณน้ําฝนของประเทศไทยอยูในเกณฑดี พื้นที่สวนใหญมีปริมาณน้ําฝน 1,200 -1,600
มิลลิเมตรตอป ปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยทั่วประเทศมีคาประมาณ 1,587.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแตละพื้นที่
ผั น แปรไปตามลั ก ษณะภู มิ อ ากาศนอกเหนื อ จากการผั น แปรตามฤดู ก าล สํ า หรั บ รู ป แบบฝนในช ว งฤดู ฝ น
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคมในคาบเวลา 30 ปที่ผานมาตั้งแต พ.ศ. 2524 - 2553
สามารถจัดลําดับปริมาณน้ําฝนมากที่สุดไปนอยสุดของภูมิภ าคตางๆ ในประเทศไทยไดดังนี้ ภาคใตฝงตะวันตก
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือภาคกลาง และภาคใตฝงตะวันออกสําหรับใน พ.ศ. 2558
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปของประเทศไทยในฤดูกาลตางๆ มีคาต่ํากวาปกติประมาณรอยละ 11 โดยเกือบทั่วประเทศ
มีปริมาณน้ําฝนต่ํากวาปปกติ และในชวงฤดูฝนพบวาปริมาณน้ําฝนต่ํากวาคาปกติประมาณรอยละ 10 ตามตารางที่
1-2 แสดงรายละเอียดไว
ตารางที่ 1-2 ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนของประเทศไทยในฤดูกาลตางๆ พ.ศ. 2558 เทียบกับ
คาปกติ 30 ป ระหวาง พ.ศ. 2524-2553 (หนวย: มิลลิเมตร)
ภาค/ปริมาณน้ําฝน
ฤดูหนาว(ตนป)
ปริมาณฝน
ผลตางจากปกติ
ผลตางจากปกติ
(รอยละ)
ฤดูรอน
ปริมาณฝน
ผลตางจากปกติ

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ใตฝง

ใตฝง

ประเทศ

ตะวันออก

ตะวันตก

ไทย

46.2
+37.6
+437

3.5
-10.5
-75

11.2
-0.6
-5

9.2
-22.6
-71

52.6
-31.4
-37

12.2
-26.1
-68

25.1
-2.6
-10

120.4

190.8

202.7

145.5

150.8

197.4

162.0

-47.1

-25.7

+23.8

-137.1

-64.6

-158.7

-57.6
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ภาค/ปริมาณน้ําฝน
ผลตางจากปกติ
(รอยละ)
ฤดูฝน
ปริมาณฝน
ผลตางจากปกติ
ผลตางจากปกติ
(รอยละ)
ฤดูหนาว(ปลายป)
ปริมาณฝน
ผลตางจากปกติ
ผลตางจากปกติ
(รอยละ)

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ใตฝง

ใตฝง

ประเทศ

ตะวันออก

ตะวันตก

ไทย

-28

-12

+13

-49

-30

-45

-26

759
-236
-24

1010.6
-156.0
-13

845.9
-23.7
-3

1554.4
-208.7
-12

654.6
-42.2
-6

2129.7
+156.1
+8

1038.1
-121.3
-10

91.6
-2.3
-2

27.8
-27.1
-49

106.5
-16.6
-13

169.5
+6.4
+4

689.3
-98.7
-13

314.1
-90.8
-22

203.3
-30.7
-13

ที่มา: ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
อยางไรก็ตาม การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนรวมรายปของประเทศ
ทั้งจากฐานขอมูลสถานีตรวจวัดอากาศและขอมูลแบบกริด พบวาปริมาณน้ําฝนไมมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
อย างมีนัยสําคั ญ แต ความแปรปรวนในระยะสั้นซึ่ งมี ค วามสั มพั นธ กับปรากฏการณเอ็นโซ และ ปรากฏการณ
Pacific Decadal Oscillation (PDO) ยังเปนปจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนรวมรายปของ
ประเทศไทยในระยะสั้น (Kirtphaiboon et al., 2014; Limsakul and Singhruck, 2016) ขณะที่การวิเคราะห
ขอมูลตรวจวัดพื้นผิวของกรมอุตุนิยมวิทยาในหวงระยะเวลาระหวาง พ.ศ. 2494-2554 พบวา คาเฉลี่ยรายปของ
ปริมาณฝนมีแนวโนมลดลงประมาณ 129 มิลลิเมตร หรือลดลงในชวง 65 ถึง 193 มิลลิเมตรที่ระดับความเชื่อมั่น
90% โดยในชวง 25 ปยอนหลัง มีเพียง 11 ปเทานั้นที่ปริมาณฝนรายปในประเทศไทยสูงกวาคาเฉลี่ยระยะยาว
(จิรสรณ สันติสิริสมบูรณและคณะ, 2559) ขณะที่ Limsakul and Singhruck (2016) ไดวิเคราะหแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนแยกรายภาค โดยผลการวิเคราะหพบวา ปริมาณน้ําฝนรายป ในภาคใตฝงอันดามัน
และฝงอาวไทยในชวง พ.ศ. 2498 - 2557 มีแนวโนมลดลงและเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามลําดับ แต
ไม พ บแนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ สํ า หรั บ ภาคตะวั น ออก ภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับบริเวณลุมแมน้ําปงและลุมแมน้ําแมกลองในพื้นที่ฝงตะวันตกของประเทศก็ไมพบ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Reda et al., 2013; Sharma and Babel, 2014)

ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564

16
สําหรับความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนที่เกิดจากอิทธิพลของปรากฏการณเอ็นโซ Bridhikitti
(2012) พบวา ปรากฏการณเอ็นโซซึ่งมีสัญญาณที่แรงในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมมีแนวโนมสงผลกระทบ
ตอความผิดปกติของฝนในประเทศไทยในชวงเดือนที่ไมไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมฤดูรอน หรือ เดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายน สวนปรากฏการณ Indian OceanDipole (IOD) ในชวงมรสุมฤดูรอนปกอนหนานี้จะมีอิทธิพลตอ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนในชวงมรสุมฤดูรอนของปปจจุบัน ขณะที่งานศึกษาของ Limsakul and Singhruck
(2016) พบวาดัชนีเอ็นโซและความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนชวงเวลาระหวางปถึงระหวางทศวรรษของฝนใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธแบบแบบไมสมมาตร (Asymmetric Relationship) ซึ่งแสดงวาเหตุการณ El Niño
มีอิทธิพลตอปริมาณฝนมากกวาเหตุการณ La Niña
สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตของปริ ม าณฝนรายป โ ดยภาพรวมของประเทศไทย
ไม ส ามารถคาดการณ ไ ด แ น น อน อย า งไรก็ ต ามศู น ย ภู มิ อ ากาศ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ได ทํ า การวิ เ คราะห
การเปลี่ยนแปลงน้ําฝนในชวงฤดูฝน จากการคาดการณสภาพภูมิอากาศในอดีตและอนาคตตั้ง พ.ศ. 2494 – 2642
ดวยแบบจําลองการพยากรณอากาศทองถิ่น ปรากฏผลวา ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของประเทศไทยจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และเมื่อวิเคราะหตามรายภาค พบวา ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของภาคกลางและภาคตะวันออกมีแนวโนมไมชัดเจน และภาคใต พบวา
แนวโนมฤดูฝนในชวงฤดูฝนลดลง
ความชื้น การระเหยและการแผรังสีของแสงอาทิตย
แสงจันทร ลิ้มจิรกาลและคณะ (2553) และ อัศมน ลิ่มสกุลและคณะ (2558) ไดวิเคราะหขอมูล
ความชื้นสัมพัทธของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเปนขอมูลตรวจวัดจากสถานีพื้นผิว โดยพบวา คาเฉลี่ยรายปของรอยละ
ความชื้นสัมพัทธเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสาคัญในหลายสถานีตรวจวัดทั้งนี้ ภาคเหนือและภาคกลางเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
เมื่ อเที ยบกั บ ภาคอื่ นๆ มี สัดสวนร อยละ 43 ของสถานีทั้ง หมด ที่ ค าเฉลี่ ยรายป ของร อ ยละความชื้นสัมพัท ธมี
การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสาคัญทางสถิ ติ แตแนวโนมการเพิ่มขึ้ นของคา เฉลี่ยรายปของรอยละความชื้นสัมพัท ธใน
ภาพรวมของไทยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.0 ในรอบ 44 ป หรือชวง พ.ศ. 2513-2556 ขณะที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ใน
รอบ 42 ป หรือ ชวง พ.ศ. 2508-2549 อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธใน
ภาพรวมของประเทศไทยสําหรับชวงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นซึ่งครอบคลุมตั้งแตป 2494-2554 นั้นไมพบแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสาคัญ (จิรสรณ สันติสิริสมบูรณ และคณะ, 2559)
ขอมูลการระเหยของน้ําที่ตรวจวัดดวย Pan evaporimeter ในประเทศไทยในชวงเวลาระหวาง
พ.ศ. 2513-2552 ระบุวา อั ตราการระเหยของน้ํามีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ (อัศมน ลิ่มสกุล, 2559)
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย โดยตามหลักทฤษฎีแลว
ความชื้นของอากาศจะเพิ่มขึ้นตามสัดสวนการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เนื่องจากมวลอากาศแหงอันเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของอุ ณหภู มิ จะมี จุดอิ่ ม ตั วของความดั นไอน้ํ า สูง ขึ้ น ซึ่ ง จะสงผลใหชั้นบรรยากาศความสามารถในการรองรั บ
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
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ความชื้นและไอน้ําเพิ่มขึ้น และทําใหอัตราการระเหยของน้ํามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การลดลงของอัตราการระเหย
ของน้ําของประเทศไทยอาจจะเกิ ดจากการลดลงของความเร็ วลมและชวงระยะเวลาที่ มีแสงแดดซึ่ งเปนปจจั ย
ดานความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในระดับทองถิ่น (Limjirakan and Limsakul, 2012b) นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Kim et al., 2014) ยังอาจจะทําใหอัตราการระเหยของ
น้ําเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การแผรังสีของแสงอาทิตยมีผลโดยตรงตอการสังเคราะหแสงของพืชและสงผลตอผลผลิต จาก
ข อ มู ล สถานี ต รวจวั ด ค า เฉลี่ ย รายป ข องค า รั ง สี แ สงอาทิ ต ย ร ายวั น ในช ว งเวลาระหว า ง พ.ศ. 2494 -2554
มีคาประมาณ 16.22 เมกะจูลตอตารางเมตร (จิรสรณ สันติสิริสมบูรณและคณะ, 2559) ทั้งนี้ คาเฉลี่ยรายปของ
ความเข ม รั ง สี ข องดวงอาทิ ต ย ที่ ส ถานี เ ชี ย งใหม สถานี อุ บ ลราชธานี สถานี น ครปฐม และสถานี ส งขลา
มีแนวโนมลดลงทุกสถานี (อัศมน ลิ่มสกุล, 2559) ในชวงเวลาอยางนอย 15 ปในชวง พ.ศ. 2538 – 2552 อยางไร
ก็ ตาม ยั ง ไมมี ขอ มูล สามารถระบุ วา ชวงเวลาของแสงแดดในประเทศมี การเปลี่ยนแปลงไป โดยช วงเวลาของ
แสงแดดจะมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเกษตร
1.3.2 การเปลี่ยนแปลงภาวะสุดขีดของสภาพภูมิอากาศในอดีต
เหตุการณภาวะสุดขีด (Extreme Events) ของสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอยางยิ่งตอการผลิต
ในภาคเกษตร ซึ่งตามรายงานการสังเคราะหและประมวลสถานภาพองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 ไดสรุปการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณภาวะสุดขีดของสภาพภูมิอากาศในอดีตไวดังนี้
การเปลี่ยนแปลงสภาวะสุดขีดของลมฟาอากาศ
สภาวะสุดขีดของอุณหภูมิในประเทศไทยในรอบ 40 - 50 ปที่ผานมามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
อย า งมี นั ย สาคั ญ ซึ่ ง ตอบสนองต อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ ใ นประเทศไทยและมี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ
การเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบไดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และภูมิภาคอื่นๆ ของโลกไดวิเคราะหดัชนีสภาวะสุดขีด
ของอุณหภูมิจากขอมูลตรวจวัดรายวันขององคกรอุตุนิยมวิทยาโลก (Klein Tank et al. (2009)) พบวา สภาวะสุด
ขีดของอุณหภูมิในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่การวิเคราะหขอมูลจากสถานีตรวจวัด
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 65 สถานี (Limjirakan and Limsakul(2012a)) ไดผลสรุปที่สอดคลองกัน
โดยพบวาสภาวะสุดขีดของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และ สภาวะสุดขีดของอุณหภูมิ
ที่ลดลงมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ จํานวนวันและคืนที่หนาว (ดัชนี TX10p และ TN10p) และชวงเวลา
ที่หนาว (ดัชนี CSDI) มีแนวโนมลดลง ขณะที่ จํานวนคืนที่อบอุน (ดัชนี TN90p) จํานวนวันที่อบอุน (ดัชนี TX90p)
ชวงระยะเวลาที่อบอุน (ดัชนี WSDI) จํานวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดสูงกว่ํา 35 องศาเซลเซียส (ดัชนี SU35) และ
จํานวนคืนที่อุณหภูมิต่ําสุดสูงกว่ํา 25 องศาเซลเซียส (ดัชนี TR25) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564
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อัศมน ลิ่มสกุล (2559) ไดระบุวาสภาวะสุดขีดของฝนในประเทศไทย มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ที่คอนขางซับซอน โดยผลการวิเคราะหดัชนีสภาวะสุดขีดของฝนในประเทศไทยจากขอมูลสถานีตรวจวัดอากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 41 สถานี ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2498-2557 (Limsakul and Singhruck
(2016)) พบวา เหตุการณสภาวะฝนตกอยางตอเนื่องมีความถี่ลดลง แตความแรงของฝนและความเขมของฝนใน
เหตุการณดังกลาวกลับเพิ่มขึ้นในเหตุการณแตละครั้ง นอกจากนี้ ปริมาณฝนรวมจากเหตุการณฝนตกอยางตอเนื่อง
มีแนวโนมเพิ่ มขึ้นอยางมี นัยสาคัญและเหตุ การณฝนตกหนักสัดสวนเพิ่มขึ้ นในปริมาณฝนสะสมรวมรายป ทั้งนี้
ผลการศึกษานี้ ยังระบุอีกวา เหตุการณน้ําทวมครั้งใหญในลุมแมนาเจาพระยาใน พ.ศ. 2554 เปนเหตุการณสภาวะ
สุดขีดของฝนสูงที่สุดในรอบ 60 ป อีกดวย เมื่อพิจารณาไปในระดับภาค พบวา ลุมแมน้ําชีดานฝงตะวันออกของ
แมน้ํามูลและฝงตะวันตกของแมน้ําโขงมีแนวโนมที่ระยะเวลาที่ฝนไมตกอยางตอเนื่องยาวมากขึ้น และดัชนีปริมาณ
ฝนรายวันสูงสุดในรอบปมีแนวโนมลดลง (Artlert et al.,2013) รวมทั้งในพื้นที่ฝงตะวันตกของประเทศไทยบริเวณ
ลุมน้ําแมกลองและลุมน้ําแมปงชวงระยะที่ฝนไมตกอยางเนื่องมีแนวโนมยาวนานเพิ่มขึ้นดวย
การเปลี่ยนแปลงในการเกิดภายุหมุนเขตรอน3
การเปลี่ยนแปลงในการเกิดพายุหมุนเขตรอนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอภาคเกษตร
เนื่องจากปริมาณฝนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับอิทธิพลอยางสูงจากพายุหมุนเขตรอน
ในมหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือและมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตก ทั้งนี้ พายุหมุนเขตรอนถือเปนภัยคุกคามของ
ภาคเกษตรที่อาจจะนําไปสูภัยพิบัติทางภูมิอากาศ เชน เหตุการณฝนตกหนักและน้ําทวม
กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) ไดรายงานวา ในชวงเวลา 64 ปที่ผานมา (ชวง พ.ศ. 2494 - 2557)
มีพายุหมุนเขตรอน จํานวน 189 ลูก ที่เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทย โดยเฉลี่ยแลวประเทศไทยจะไดรับผลกระทบ
จากพายุหมุนเขตรอน 3 ลูกตอป ทั้งนี้ เดือนตุลาคมเปนเดือนที่มีความถี่ของพายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นสูงสุดจํานวน
53 ครั้ง พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยสวนใหญเกือบทั้งหมด 189 ลูก จัดอยูในกลุมพายุดีเปรสชั่น
เขตรอน มีเพียง 14 ลูกเทานั้น ที่จัดอยูในระดับพายุโซนรอน และมีเพียง 1 ลูกเทานั้นที่จัดอยูในระดับพายุไตฝุน
เมื่อพิจารณาถึงความถี่พบวา จํานวนพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยมีแนวโนม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยในชวง พ.ศ. 2504 – 2513 พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยมีจํานวน
สูงสุด เมื่อเที ยบกับในชวง พ.ศ. 2544 –2553 ซึ่งเป นชวงเวลาที่ มีจํานวนพายุห มุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสู
ประเทศไทยนอยที่สุดทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของพายุหมุนเขตรอน พบวา จํานวนพายุหมุนเขตรอนใน
ระดับที่สูงกวาพายุดีเปรสชั่นเขตรอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบทุก ๆ 10 ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2513
3

องคกรอุตุนิยมวิทยาโลก ไดแบงพายุหมุนเขตรอนซึ่งพิจารณาจากขนาดความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางพายุ (Umax)ออกเปน 3
ระดับ ดังนี้ พายุดีเปรสชั่นเขตรอน (Tropical depression; Umaxนอยกวา 61 กิโลเมตรตอชั่วโมง) พายุโซนรอน(Tropical
storm; 62 <Umax<117 กิโลเมตรตอชั่วโมง) และพายุไตฝุน (Typhoon; Umax>118 กิโลเมตรตอชั่วโมง)
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
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1.3.3 การเปลี่ยนแปลงปจจัยสภาพภูมิอากาศเกษตรในอนาคต
การประมาณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต โดยการยอสวนแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลกจาก CMIP5 ดวยขายงานระบบประสาทเทียม (Artificial Neural Network; ANN) ซึ่งเปนวิธีหนึ่ง
ของการย อ ส ว นด ว ยสถิ ติ โ ดยกํ า หนดให ข อ มู ลจากแบบจาลองภู มิ อ ากาศโลกเป น ตั ว ทํ า นายและข อ มู ล จาก
การตรวจวัด ณ สถานีตรวจอากาศทั่วประเทศไทยเปนตัวถูกทํานาย แบบจําลองภูมิอากาศโลกที่ดําเนินการยอสวน
ไดแก GFDL-ESM2M MPI-ESM-LR และ HadGEM2-ES แตละแบบจําลองประกอบดวยภาพการณจําลอง
3 รูปแบบ ไดแก RCP4.5 RCP6.0 และ RCP8.5 ยกเวน MPI-ESM-MR ซึ่งไมพบขอมูลกรณี RCP6.0 (จิรสรณ
สันติสิริสมบูรณ และคณะ, 2559)
ผลการคาดประมาณการเปลี่ ยนแปลงภู มิอ ากาศของประเทศไทยในอนาคตจากแบบจํ า ลอง
ดังกลาวสรุปไดดังนี้
1. อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุด โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ มีแนวโนมสูงขึ้น
อย า งมี นัย สํ า คั ญ ทุ ก แบบจํ า ลองและภาพการณ จํ า ลอง บนหลัก ฐานที่ ส อดคลอ งกั น นี้ ระดั บ ความมั่ น ใจต อ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวในอนาคตถูกประเมินวาอยูในระดับปานกลาง
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในทศวรรษสุดทายของศตวรรษที่ 21 จากภาพการณ
จําลอง RCP8.5 ของแบบจําลอง GFDL-ESM2M MPI-ESM-LR และ HadGEM2-ES เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย
จากการตรวจวัดในชวง ค.ศ.1951–2011 (พ.ศ. 2494 – 2554) มีคาสูงขึ้นประมาณ 1.43 องศาเซลเซียส 3.68
องศาเซลเซียส และ 4.77 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
3. ค.ศ.2100 (พ.ศ.2643) คาเฉลี่ยรายปของอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันจากแบบจําลอง GFDL-ESM2M
MPI-ESM-LR และ HadGEM2-ES ภายใตภาพการณจําลอง RCP8.5 มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยจากการตรวจวัดในชวง
ค.ศ.1951–2011ประมาณ 1.67 องศาเซลเซียส 3.98 องศาเซลเซียส และ 4.82 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
4. ภาพการจําลอง RCP 8.5 มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน อุณหภูมิสูงสุด
และอุณหภูมิต่ําสุดสูงกวา RCP4.5 และ RCP6.0 จากสมมติฐานความเขมขนกาซเรือนกระจกในบรรยากาศที่สูง
กวาภาพจําลองอื่น
5. ปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทุกแบบจําลองและภาพการจําลองบนหลักฐาน
ที่สอดคลองกันนี้ระดับความมั่นใจตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในอนาคตถูกประเมินวาอยูในระดับปานกลาง
6. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปของประเทศไทยเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 21 จากทุกแบบจําลองและ
ภาพการจําลองมีคาสูงเกินคาเฉลี่ยระยะยาวในชวง ค.ศ. 1951 – 2011 (พ.ศ. 2494 – 2554) กวา 200 มิลลิเมตร
7. ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั่วพื้นที่ของประเทศไทยจากแบบจําลอง GFDLESM2MMIP-ESM-LR และ HadGEM2-ES มีคาประมาณ 1,837 2,107 และ 2,061 มิลลิเมตรตามลําดับ
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564

20
8. ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) ปริมาณน้ําฝนภายใตภาพการณจําลอง RCP8.5 ของทั้งสาม
แบบจําลองมีคาเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ยระยะยาวประมาณ 233 502 และ 456 มิลลิเมตรโดยปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาวสอดคลองกับรายงาน AR5 ของ IPCC ที่รายงานวาปริมาณหยาดน้ําฟาจะเพิ่มขึ้นตามคาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
ผิวโลกที่เพิ่มขึ้น
9. ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) คาเฉลี่ยราย ของอุณหภูมิสูงสุดรายวันจากแบบจําลอง ESM2M
MPI-ESM-LR และ HadGEM2-ES ภายใตภาพการณจําลอง RCP8.5 มีคาเปลี่ยนแปลงจากคาเฉลี่ยระยะยาว
ในชวงค.ศ.1951 – 2011 (พ.ศ.2494 – 2554) ประมาณ -0.80 องศาเซลเซียส 2.12 องศาเซลเซียส และ 2.30
องศาเซลเซียส ตามลําดับ
10. ความดันบรรยากาศความชื้นสัมพัทธรังสีอาทิตยและความเร็วลมมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ต่ําอยางไมมีนัยสําคัญทุกแบบจําลองและภาพการณจําลอง
11. ความชื้นสัมพัทธมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงต่ําในทุกแบบจําลองแตคาอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันที่
มีคาสูงขึ้นนั้นอาจสงผลใหความชื้นสัมบูรณในบรรยากาศมีคาเพิ่มขึ้น
12. ผลการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลกทั้งสามแบบจําลองและทุกภาพการณจําลองพบวา
พื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตจะมีแนวโนมจํานวนวันที่อากาศรอนหรือวันที่มีอุณหภูมิระหวาง 35 – 40 องศาเซลเซียส
เพิ่มขึ้น
13. ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) แบบจําลอง HadGEM2-ES ภายใตภาพการณจําลอง RCP8.5
มีสัดสวนพื้นที่กวา 30% ที่มีจํานวนวันที่อากาศรอน
14. ผลการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลกทั้งสามแบบจําลองและทุกภาพการณจําลองพบวา
พื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตจะมีแนวโนมจํานวนวันที่อากาศหนาวหรือวันที่มีอุณหภูมิระหวาง 8.0 – 15.9 องศา
เซลเซียส ลดลงใน ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) แบบจําลอง GFDL-ESM2M ภายใตภาพการณจําลอง RCP8.5
มีสัดสวนพื้นที่ต่ํากวารอยละ 1 ที่มีจํานวนวันที่อากาศหนาว
15. ผลการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลกทั้งสามแบบจําลองและทุกภาพการณจําลองพบวา
พื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตจะแนวโนมมีจํานวนวันที่อากาศเย็นหรือวันที่มีอุณหภูมิระหวาง 16.0–22.9 องศาเซลเซียส
ลดลง
16. ในชวงทศวรรษสุดทายของศตวรรษที่ 21 แบบจําลอง HadGEM2-ES ภายใตภาพจําลอง
RCP8.5 ใหผลการคาดประมาณสัดสวนพื้นที่ซึ่งมีจํานวนวันที่อากาศเย็นต่ํากวารอยละ 3
17. ผลการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลกทั้งสามแบบจําลองและทุกภาพการณจําลองพบวา
พื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตจะมีแนวโนมจํานวนวันที่ไมมีปริมาณน้ําฝนหรือฝนวัดจํานวนไมไดหรือมีปริมาณน้ําฝน
ต่ํากวา 0.1 มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นเล็กนอยยกเวนแบบจําลอง GFDL-ESM2M ภายใตภาพการณจําลอง RCP4.5
และแบบจําลอง HadGEM2-ES ภายใตภาพการณจําลอง RCP6.0 ซึ่งมีแนวโนมลดลงเล็กนอย
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18. สัดสวนพื้นที่และจํานวนวันที่ไมมีปริมาณน้ําฝนของทุกแบบจําลองและภาพการณจําลองที่
พิจารณามีการกระจายขอมูลรอบเสนแนวโนมคอนขางสูงแมวาในภาพรวมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นก็ตาม
19. ผลการยอสวนแบบจําลองภูมิอากาศโลกทั้งสามแบบจําลองและทุกภาพการณจําลองพบวา
พื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตจะมีแนวโนมจํานวนวันที่มีปริมาณน้ําฝนเล็กนอยหรือฝนเล็กนอยหรือวันที่มีปริมาณ
น้ําฝนระหวาง 0.1 – 10 มิลลิเมตร ลดลงยกเวนแบบจาลอง GFDL-ESM2M ภายใตภาพการณจําลอง RCP6.0
ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย
20. แบบจําลอง MPI-ESM-LR ภายใตภาพการณจําลอง RCP8.5 มีแนวโนมจํานวนวันที่มี
ปริมาณน้ําฝนเล็กนอยลดลงมากกวาแบบจําลองและภาพการณจําลองอื่นใน ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) มีสัดสวน
พื้นที่ต่ํากวารอยละ 51 ซึ่งต่ํากวาแบบจําลองและภาพการณจําลองอื่น
21. ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหพื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตมี
จํานวนวันที่มีปริมาณน้ําฝนปานกลางหรือวันที่มีปริมาณน้ําฝนระหวาง 10.1 – 35.0 มิลลิเมตร มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ขณะเดียวกันมีจํานวนวันที่มีปริมาณน้ําฝนเล็กนอยมีแนวโนมลดลง
22. ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) แบบจําลอง MPI-ESM-LR ภายใตภาพการณจําลอง RCP8.5
มีสัดสวนพื้นที่สูงกวารอยละ 25 ที่มีจํานวนวันที่ปริมาณน้ําฝนปานกลางซึ่งสูงกวาแบบจําลองอื่น
1.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคเกษตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศถือวา เปนปจจั ยเสี่ยงตอการพัฒ นาภาคการเกษตรของไทย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และปจจัยทางภูมิอากาศอื่นๆ จะสงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตของภาคเกษตรโดยตรง นอกจากนี้ระดับของความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเปน
ป จ จั ย กํ า หนดระดั บ ของความรุ น แรงของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของภาคเกษตรไทยอี ก ด ว ย
จากภาพที่ 1-2 จะเห็นไดวา ปจจัยที่เราสามารถกําหนดไดคือ ปจจัยทางดานนโยบาย สาธารณูปโภคพื้นฐาน และ
โครงสรางสถาบันที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร ขณะที่การเจริญเติบโตของภาคเกษตรยังสัมพันธกับระบบกลไกตลาด
กระบวนการทางธรรมชาติในระบบนิเวศ (Biophysical process) และความสัมพันธเกี่ยวของกันของพื้นที่ราบกับ
พื้นที่ชันตนน้ํา นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเปนอีกปจจัยหนึ่งในการกําหนดการเจริญเติบโตของ
ภาคเกษตร
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ภาพที่ 1-2 ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศที่กระทบตอการพัฒนาภาคเกษตร
ดังนั้น การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนสิ่งจําเปนตอการเตรียม
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในระดับอุณหภูมิปริมาณน้ําฝนและสภาพภูมิอากาศอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต นอกจากนี้การประเมินความเปราะบางของภาคเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังจะทําให
ทราบถึงพืชที่มีความเสี่ยงและปจจัยที่กําหนดความเสี่ยงดังกลาวเหลานั้น
1.4.1 ความเหมาะสม (Suitability) สําหรับพืชปลูก: ปจจุบันและอนาคต
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดศึกษาประเมินความเหมาะสมดานชีวภูมิอากาศของพืชจํานวน
15 ชนิด ในสภาพภูมิอากาศปจจุบันและสภาพภูมิอากาศอนาคต พ.ศ. 2593 โดยผลการศึกษาพบวา พื้นที่
เพาะปลูกในสภาพภูมิอากาศปจจุบันโดยทั่วไปถูกกําหนดดวยปริมาณน้ําและการกระจายของฝน ทั้งนี้ พื้นที่ปลูก
สว นใหญ ข องมั น สํ า ปะหลัง ทุ เ รี ยน ข า วโพด มะม วง มั ง คุ ด และปาล ม น้ํ า มั น เป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสม
ดานชีวอากาศขณะที่พื้นที่ปลูกสับปะรด ขาว ถั่วเหลือง และออยยังเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานชีวอากาศต่ํา
แตดวยปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดเกี่ยวของกับอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน เชน การบริหารจัดการน้ํา และ ผลตอบแทนทาง
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เศรษฐกิ จที่ ดีก ว าเมื่ อ เที ยบกั บ การปลู ก พื ชอื่ น เปน ป จ จั ย ที่ ทํ า ให พื้ นเหลา นี้ยัง สามารถปลู กได ใ นสภาวะที่ ไ ม
เหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 1-3
สํ า หรั บ การประเมิ น ความเหมาะสมด า นชี ว อากาศในอนาคต พ.ศ. 2593 ได ใ ช ข อ มู ล
สภาพภูมิอากาศในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบันซึ่งไดจากการวิเคราะหแบบจําลองภูมิอากาศโลกเพื่อ
มาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในความเหมาะสมดานชีวอากาศของการปลูกพืชชนิดตางๆ โดยผลการศึกษาพบวา
มีพืชจํานวน 3 ชนิดที่อาจไดรับผลกระทบอยางสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดแก ลําไย สม และ
สับปะรด สวนมันสํา ปะหลัง ลิ้นจี่ มะมวง ยางพารา และออย อาจจะไมไดรั บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน พ.ศ. 2593

ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564

24
ตารางที่ 1-3 ผลการวิเคราะหพื้นทีท่ ี่มีความเหมาะสมดานชีวภูมิอากาศเทียบกับพื้นที่ปลูกจริง

มันสําปะหลัง

น้ําฝน

พื้นที่แหงแลงตอนกลาง

(3)
พื้นที่เพาะปลูกปจจุบัน
อยูบนพื้นที่มีความ
เหมาะสม
+

ทุเรียน

น้ําฝน

พื้นที่โดยรอบ

+

-

ลําไย

น้ําฝน

พื้นที่โดยรอบ

+/-

การปกปองหนาดินหรืออุณหภูมิตา่ํ ที่
ชักนําการออกดอก

ลิ้นจี่

น้ําฝน

พื้นที่แหงแลงตอนกลาง

+/-

ขาวโพด

น้ําฝน

พื้นที่แหงแลงตอนกลาง

+

การปกปองหนาดินหรืออุณหภูมิตา่ํ ที่ชัก
นําการออกดอก
-

มะมวง

น้ําฝน

พื้นที่แหงแลงตอนกลาง

+

-

มังคุด

น้ําฝน

พื้นที่โดยรอบ

+

-

ปาลมน้ํามัน

น้ําฝน

พื้นที่โดยรอบ

+

-

สม

น้ําฝน

พื้นที่แหงแลงตอนกลาง

+/-

การปกปองหนาดินหรืออุณหภูมิตา่ํ ที่ชัก
นําการออกดอก

สับปะรด

น้ําฝน

อาณาเขตทัง้ หมด

-

ความดึงดูดทางเศรษฐกิจต่ํา

ขาวขาวดอกมะลิ
105

น้ําฝน

แถบบริเวณตอนกลาง

-

การจัดการน้ํา

ขาวอื่น ๆ

น้ําฝน

แถบบริเวณตอนกลาง

-

การจัดการน้ํา

ยางพารา

น้ําฝน

พื้นที่โดยรอบ

+/-

ความดึงดูดทางเศรษฐกิจสูง

เงาะ

น้ําฝน

พื้นที่โดยรอบ

+

-

ถั่วเหลือง

น้ําฝน

พื้นที่โดยรอบ

-

ความดึงดูดทางเศรษฐกิจต่ํา

ออย

น้ําฝนและ
อุณหภูมิ

ไมมี

-

การจัดการน้ํา

ชนิดพืช

(1)
(2)
ปจจัยจํากัด พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง
หลัก

(4)
ปจจัยอื่นที่มีแนวโนมในการอธิบายการ
กระจายตัวของพื้นที่เพาะปลูก
-

ที่มา : CIAT (2012)
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ตารางที่ 1-4 การเปลี่ยนแปลงความเหมาะสมดานชีวภูมิอากาศ ระหวาง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2593
ชนิดพืช

การเปลี่ยนแปลงของความเหมาะสม

มันสําปะหลัง

มีเสถียรภาพ

ทุเรียน

เสถียรภาพความเหมาะสมสูงและต่ํา

ลําไย

ลดลง

ลิ้นจี่

มีเสถียรภาพ

ขาวโพด

เสถียรภาพความเหมาะสมสูงและต่ํา

มะมวง

มีเสถียรภาพ

มังคุด

เสถียรภาพความเหมาะสมสูงและต่ํา

ปาลมน้ํามัน

เสถียรภาพความเหมาะสมสูง

สม

ลดลง

สับปะรด

ลดลง

ขาวขาวดอกมะลิ 105

เสถียรภาพความเหมาะสมสูงและต่ํา

ขาวอื่น ๆ

เสถียรภาพความเหมาะสมสูงและต่ํา

ยางพารา

มีเสถียรภาพ

เงาะ

เสถียรภาพความเหมาะสมสูงและต่ํา

ถั่วเหลือง

เสถียรภาพความเหมาะสมสูง

ออย

มีเสถียรภาพ

ที่มา : CIAT (2012)
1.4.2 ผลกระทบตอการผลิต
การเปลี่ยนแปลงปจจัยสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอการผลิตทั้ง พื ช ปศุ สัตว และประมง
โดยปจจัยสภาพภูมิอากาศสําคัญที่สงผลตอการทําการเกษตร ไดแก ปริมาณน้ําฝน และอุณหภูมิ เนื่องจากการทํา
การเกษตรตองพึ่งพิงปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจึงจัดเปนปจจัย
เสี่ยงสําคัญของการทําเกษตรซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
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1) ป จ จั ย เสี่ ยงในการผลิ ต พื ช และเพาะปลู ก พื ช ได แ ก การเปลี่ ยนแปลงของปริ ม าณน้ํ า ฝน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาแตละฤดูกาล การเกิดวิกฤตภัย
ธรรมชาติ เชน พายุ ภัยแลง น้ําทวม ฯลฯ ปจจัยตางๆ เหลานี้ ลวนเปนปจจัยเสี่ยงตอการผลิตพืชและเพาะปลูกพืช
2) ปจจั ยเสี่ยงต อการเลี้ ยงปศุ สัตว ได แก อุ ณหภูมิ ความชื้น ปริ มาณและคุ ณภาพน้ํ า เป นตน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสงผลตอ ความเครียด การสืบพันธุ และเกิดโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําในการทํา
ฟารมปศุสัตวทางเศรษฐกิจที่สําคัญทั้ง โค สุกร ไกไข เปนตน
3) ปจจัยเสี่ยงตอการเลี้ยงสัตวน้ําและการทําประมง ไดแก ปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา ความเปน
กรด เปนตน รวมถึงปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆ เชน การขาดแคลนน้ําที่เปนปจจัย
เสี่ยงตอธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด โดยเฉพาะปลาน้ําจืดในกระชัง
การศึกษาไดประมาณคาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเหมาะสมของการปลูกพืชที่มีตอ ผลผลิตตอพื้นที่ การผลิต และสวัสดิการ
สังคมของผูผลิตและผูบริ โ ภคในกรณี แย ที่สุด คื อ กรณีที่คา ความเหมาะสมใน พ.ศ. 2593 ที่ ต่ํา ที่ สุดจาก 7
แบบจําลองภูมิอากาศโลกนํามาใชในการศึกษานี้ ในการประเมินดานเศรษฐศาสตรมีการดําเนินการ 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนแรกเปนการสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับแตละพืชเพื่ออธิบายถึงผลผลิตตอพื้นที่โดยการใชตัวแปร
อิสระที่ไดจากการวิเคราะหความเหมาะสมในการเพาะปลูกจากการวิเคราะหกอนหนานี้ รวมทั้งไดใชตัวแปรทาง
ดานเศรษฐกิจสังคมและตัวแปรทางภูมิศาสตร ขั้นตอนตอไปเปนการคํานวณการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตตอพื้นที่
ระหวาง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2593 และในขั้นตอนสุดทายเปนการคํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผลผลิตตอพื้นที่ดวย 2 วิธีการ คือ การวิเคราะหโดยกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตตอพื้นที่และสมมติใหตัวแปรอื่นคงที่ และการวิเคราะหสวนเกิน (surplus analysis) โดยใชแบบจําลอง
ดุลยภาพบางสวน (partial equilibrium model) ที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง
การประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผลผลิตตอไร ไดใชขอมูล
พื้นที่การผลิตและราคาในปจจุบัน และเนื่องจากระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูก ผลผลิตตอพื้นที่ ผลผลิต
และราคาในแตละพื้นที่แตกตางกัน ดังนั้นแตละพื้นที่จึงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่แตกตาง
กัน พื้นที่ทางภาคทางเหนือ ตะวันออก และใตบางสวนเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมาก รวมมูลคาความสูญเสีย
ทั้งหมดระหวาง 1.8 ถึง 3 พันลานบาท พืชที่ไดรับผลกระทบมากสุดคือ ทุเรียน ลําไย ขาวโพด ออย และยางพารา
บางพืชที่ไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแมแตกรณีที่แยที่สุดประกอบดวย มันสําปะหลัง ขาว
ขาวดอกมะลิ 105 รวมถึงขาวพันธุอื่น และถั่วเหลือง เมื่อพิจารณาในทุกพืช ตนทุนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
อยูที่ประมาณเกือบหนึ่งหมื่นลานบาท
ผลในการวิ เ คราะหส วนเกิ นพบวา ต นทุ นการเปลี่ ยนแปลงภู มิอ ากาศอยู ที่ 14,000 ล า นบาท
คํานวณโดยใชพื ชเดียวกั นที่ไดรั บผลกระทบมากที่สุด (ผลการประมาณคาแยกตามรายภาคจะตางกันเล็กนอย
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เนื่องจากราคาแตกตางกัน โดยภาคเหนือ กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเปนเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด
มูลคาความเสียหายรวมกันคิดเปนประมาณรอยละ 90 ของมูลคาความเสียหายทั้งหมด
ผลการวิเคราะห สวนเกิ นพบวาผูผลิตจะได รั บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ
มากกวาผูบริโภค โดยสวนเกินผูผลิตจะลดลง 8,000 ลานบาทเมื่อเทียบกับสวนเกินผูบริโภคที่ลดลง 5,200 ลานบาท
เมื่อพิจารณาถึงดัชนีความยากจนพบวา พื้นที่ที่มีสัดสวนความยากจนที่สูงกวาคือพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่ตองพึ่งพา
การเกษตรจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวา ตารางขางลางแสดงผลการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตตอพื้นที่ระหวาง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2593 ซึ่งประมาณคาโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ
และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก 2 วิธีการ คือกรณีสมมติใหตัวแปร
อื่นนอกเหนือจากผลผลิตตอพื้นที่เปนคาคงที่และกรณีที่ประมาณมูลคาผลกระทบดวยแบบจําลองดุลยภาพบางสวน
ตารางที่ 1-5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตสะสมตั้งแต
ป 2553-2593

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เมื่อปจจัยอื่นคงที่
(พันบาท)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
แบบจําลองดุลยภาพบางสวน
(พันบาท)

มันสําปะหลัง

2.67%

277,270

15,002

ทุเรียน

-49.36%

-2,697,929

-4,372,572

ลําไย

-98.22%

-1,281,148

-5,259,612

ลิ้นจี่

-19.07%

-106,586

-130,615

ขาวโพด

-11.28%

-1,850,799

-694,636

มะมวง

-0.63%

-894,657

-80,000

มังคุด

-7.92%

-180,947

-64,135

ปาลมน้ํามัน

-4.80%

-83,024

-32,895

สม

-13.37%

-57,032

-16,025

สับปะรด

-17.44%

-374,780

-122,834

ขาวขาวดอกมะลิ 105

3.60%

651,688

177,867

0.48%
-125.64%

430
-1,123,283

207,900
-1,120,898

-0.70%

-76,173

-11,713

ขาวอื่น ๆ
ยางพารา
เงาะ
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การเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตสะสมตั้งแต
ป 2553-2593
ถั่วเหลือง

2.40%
-4.33%

ออย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เมื่อปจจัยอื่นคงที่
(พันบาท)
116,618
-2,209,014

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
แบบจําลองดุลยภาพบางสวน
(พันบาท)
23,228
-2,493,207

ที่มา : CIAT (2012)
1.4.3 ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตอภาคเกษตร
การวิเคราะหสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติตอภาคเกษตร ในประเด็นสําคัญคือ พื้นที่เสียหายและ
มูลคาความเสียหายในภาคเกษตร มีดังนี้
1) พื้ น ที่ ค วามเสี ยหาย พื้ น ที่ ท างการเกษตรของประเทศไทยได รั บ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องดวยพื้นที่ทางการเกษตรสวนใหญจําเปนตองพึ่งพิงสภาพดินฟาอากาศ
กรมป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย (2556) รายงานข อ มู ล พื้ น ที่ ท างการเกษตรที่ ไ ด รั บ ความเสี ยหายจาก
ภัย ธรรมชาติ ที่ เ กิด จากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศทั้ ง วาตภั ย ภั ยแล ง และอุ ทุ กภั ย ระยะเวลา 24 ป
นับตั้งแต พ.ศ. 2532-2555 พบวาวาตภัยสรางความเสียหายใหแกพื้นที่ทางการเกษตรสูงประมาณ 100,000 ไร
ในชวง พ.ศ. 2552-2554 ในขณะที่ภัยแลงสรางความเสียหายตอพื้นที่ทางการเกษตรสูงถึง 17 ลานไรในชวง พ.ศ.
2537 และภัยพิบัติจากอุทกภัยสรางความเสียหายตอพื้นที่การเกษตรในชวง พ.ศ. 2544 คิดเปนพื้นที่ประมาณ 29
ลานไร และเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทางการเกษตรอยางตอเนื่องอีกครั้งในชวง พ.ศ. 2553-2554 ประมาณ 10 ลาน
ไร (ภาพที่ 1-3)
2) มูลค า ความเสีย หายภั ยพิ บัติท างธรรมชาติ ในภาคเกษตรทํ า ใหเ กิ ดความเสี่ยงต อ
การขยายตัวการผลิตในภาคเกษตร โดยสงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกร การบริโภคภาคเอกชน และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนจํานวนมาก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานมูลคา
ความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง วาตภัย ภัยแลงและอุทกภัย ในชวง พ.ศ. 25322555 พบวาภัยพิบัติตางๆ นํามาซึ่งมูลคาความเสียหายทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน ที่อยูอาศัย พื้นที่การเกษตร และอื่นๆ
ตลอดระยะเวลา 24 ป ที่ ผา นมาคิ ด เป นมู ล ค า 5,365,290,821 (วาตภั ย ) 15,261,037,267 (ภั ยแล ง ) และ
156,662,723,606 (อุทกภัย) ลานบาท ตามลําดับ (ภาพที่ 1-4)
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ภาพที่ 1-3 พื้นที่ความเสียหายทางการเกษตรของประเทศไทยจาก วาตภัย ภัยแลง และอุทกภัย ระหวาง
พ.ศ. 2532-2555 หนวย (ไร)
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000

วาตภัย

15,000,000

ภัยแลง

10,000,000

อุทกภัย

5,000,000
0
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ภาพที่ 1-4 มูลคาความเสียหายจากวาตภัย ภัยแลง และอุทกภัย ระหวาง พ.ศ. 2532-2555
ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2556)

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2556)
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3) การคาดการณความเสียหายตอผลผลิตพืชและเศรษฐกิจการเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ฯลฯ อาจสงผลกระทบตอผลผลิตพืชและเศรษฐกิจในภาคเกษตรของ
ประเทศไทยโดยตรง สมพร อิสวิลานนทและคณะ (2552) พบวาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะสงผลดีตอ
เกษตรกรที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิจะเพิ่มขึ้น
รวม 1.4 ลานตันและมีมูลคาเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเทากับ 14,195 ลานบาท สําหรับเกษตรกรภาคกลางที่ปลูกขาว
พั น ธุ สุ พ รรณบุ รี 1 จะมี ผ ลผลิ ต ลดลง 0.294 ล า นตั น คิ ด เป น มู ล ค า การสู ญ เสี ย 2,029 ล า นบาท ขณะที่
เกริก ปนเหนงเพชร และคณะ (2553) พบวา ภาวะโลกรอนจะมีผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลังและจะทําให
ผลผลิตพืชทั่วไปมีความแปรปรวนรายปสูงโดยความแปรปรวนของฝนจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอพื้นที่ปลูกขาว
นาน้ําฝน ออย และมันสําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของชนาพร คําวงษ และ
สุวรรณา ประณีตวตกุล (2554) ที่พบวา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในฤดูรอนและชวงตนฤดูฝนจะทําใหรายไดสุทธิ
ของฟาร มลดลงในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ นอกจากนั้ น Attavanich (2016) พบว า การเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทําใหผลผลิตขาวตอไรและผลผลิตขาวลดลงรอยละ 9.30 – 36.10 และรอยละ 6.13 – 27.84
ตามลําดับ ในชวง พ.ศ. 2623 – 2643 เมื่อเทียบกับชวง พ.ศ. 2528 – 2548 ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภาพรวมของภาคการเกษตร Attavanich (2013) สรุปวา อาจไดรับผลกระทบ
เชิงลบสะสมตั้งแต พ.ศ. 2548 – 2588 เปนมูลคา 0.590 – 2.485 ลานลานบาท โดยพื้นที่ทางการเกษตรนอกเขต
ชลประทานจะไดรับผลกระทบเชิงลบมากกวาพื้นที่ในเขตชลประทาน
โดยสรุป การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศก อให เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุ ณหภู มิและปริมาณน้ําฝน
ซึ่ ง เป น ป จ จั ย เสี่ ยงหลั ก ที่ ส ง ผลกระทบต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ปศุ สั ต ว และประมง ความเสี ย หายจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในภาคเกษตรจะสงผลกระทบตอทั้งพื้นที่การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร อาชีพ รายได
เกษตรกร รวมถึงความมั่นคงทางอาหารของประเทศในที่สุด
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2. สถานการณกาซเรือนกระจก
การเกิ ดขึ้ นของปรากฏการณ เชิ ง ประจั ก ษ ตางๆ เชน ความแปรปรวนของฤดู กาล การเพิ่ ม สู ง ขึ้ นของ
อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล ฯลฯ ลวนสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ผลจากการศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร ร ะบุ ใ ห เ ห็ น ว า สาเหตุ สํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เกิดขึ้นจากการสะสมของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทําใหเกิดปรากฎการณเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งความรอนจากแสงอาทิตยถูกกาซเหลานี้กักเก็บไว ไมสามารถสะทอนกลับไปได
จึงสงผลใหอุณหภูมิของโลกคอยๆ สูงขึ้นจากเดิม
2.1 สถานการณกาซเรือนกระจกของโลก
2.1.1 ประเภทกาซเรือนกระจก
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ไดกําหนดประเภทกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
(Anthropogenic Greenhouse Gas Emission) จํานวน 6 ชนิด คือ กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน
(CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O) กาซไฮโดรฟลูออไรคารบอน (HFC) กาซเปอรฟลูออโรคารบอน (PFC) และ
กาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) กา ซแตละประเภทมีคา ศัก ยภาพที่ทํา ใหโ ลกรอน (Global Warming
Potential : GWP) ในระดับ ที ่แ ตกตา งกัน โดยกา ซมีเ ทนมีคา ศัก ยภาพที ่ทํา ใหโ ลกรอ น 21 เทา ของ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2equivalent: CO2eq) กาซไนตรัสออกไซดมีคาศักยภาพที่ทําใหโลกรอน 310 เทา
ของกาซคาร บอนไดออกไซด ก าซไฮโดรฟลูอ อโรคารบ อนซึ่ งมี หลายชนิ ด มีค าศัก ยภาพที่ทํา ใหโ ลกรอ นตั้ งแต
140-11,700 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด กาซเปอรฟลูออโรคารบอนมีคาศักยภาพที่ทําใหโลกรอน 9,200 เทาของ
ก า ซคาร บ อนไดออกไซด และก า ซซั ล เฟอรเ ฮกซาฟลู อ อไรด มี ค า ศั ก ยภาพที่ ทํ า ให โ ลกร อ น 23,900 เท า ของ
กาซคารบอนไดออกไซด
2.1.2 แหลงปลอยกาซเรือนกระจก
พิธีสารเกียวโตจําแนกแหลงปลอยกาซเรือนกระจกออกเปน 5 แหลง คือ ภาคพลังงาน (Energy)
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes) ภาคเกษตรกรรม (Agriculture) ภาคของเสีย (Waste)
และ ภาคการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่และปาไม (Land Use, Land Use Change and Forestry: LULUCF)
อยางไรก็ดี การเกิดขึ้นของกาซเรือนกระจกเหลานี้ประกอบดวยหลายสาเหตุ ทั้งจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของมนุษย เชน การเผาถานหิน การตัดไมทําลายปา ฯลฯ ที่ชวยเรงใหเกิดการสะสมกาซ เรือนกระจกโดยเฉพาะ
กาซคารบอนไดออกไซด กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels)
รวมไปถึงกิจกรรมในภาคเกษตรกรรม เชน กลุมนาขาว กลุมการหมักในระบบยอยอาหารของสัตว กลุมการจัดการ
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สัตว ฯลฯ ที่ ปล อยกา ซมี เทนและกา ซไนตรัสออกไซด ก า ซเรื อนกระจกเหล านี้ มั ก มี อายุ ยืนยาวหลายสิ บป ใน
ชั้นบรรยากาศกวาจะยอยสลายตามธรรมชาติ แมวาจะลดกิจกรรมหรือหยุดการปลอยกาซดังกลาวแลวก็ตาม
2.1.3 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

1,000 of TG CO2 eqivalent

ข อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ร ว มด า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล อม (2555) แสดงให เ ห็ นปริ ม าณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากประเทศในกลุม Annex I ซึ่งมีกําหนดขอผูกพันทางกฎหมายในการลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก (ไดแก ประเทศพัฒนาแลว 24 ประเทศ แล ประเทศที่มีเศรษฐกิจระยะปรับเปลี่ยน
ไดแก ประเทศยุโรปตะวันออกและอดีตประเทศสังคมนิยม) ซึ่งตองมีการรายงานบัญชีกาซเรือนกระจกเปนประจํา
ทุกป พบวา ระหวาง พ.ศ. 2533 - 2552 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงอยางตอเนื่อง จากประมาณ
2,700 ลานตัน ในชวง พ.ศ. 2533 เปนประมาณ 2,200 ลานตัน ใน พ.ศ.2552 (ภาพที่ 2-1)
20
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ภาพที่ 2-1 การปลอยกาซเรือนกระจกรวมของกลุมประเทศ Annex I ระหวาง พ.ศ. 2533 - 2552
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (2555)
เนื่องจากประเทศไทยซึ่งอยูรวมในกลุมประเทศภาคีสมาชิกการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกและ
รายงานตอสํานักเลขาธิการของอนุสัญญาฯ โดยสมัครใจ หรือ Non - Annex I ซึ่งไมมีพันธะกรณีในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ทําใหประเทศไทยและประเทศในกลุมนี้มีขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกอยูจํากัด
อยางไรก็ดี เมื่อสังเคราะหขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก พบวา ประเทศสวนใหญในกลุม Non - Annex I
เปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ และยังพบวารอยละ 55 ของกาซเรือนกระจกเปนกาซคารบอนไดออกไซด
นอกจากนี้ยังพบวา รอยละ 33 ของประเทศในกลุม Non- Annex I มีการปลอยกาซมีเทนออกมามากที่สุด
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2.2 สถานการณกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
2.2.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย
สําหรับในประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (2555) ชี้ใหเห็นวาใน
พ.ศ. 2543 ปริ ม าณการปล อยก า ซเรื อนกระจกทั้ งหมดของประเทศไทย รวมทั้ ง ส วนที่ เ กิ ดจากแหล งปล อ ย
(Emission From Source) และสวนที่ดูดกลับ (Removal By Sink) เทากับ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา (TgCo2eq) โดยภาคพลังงานเปนภาคที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 159.39 TgCo2eq หรือ
คิดเปนร อยละ 69.6 ของการปล อยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคื อภาคการเกษตร 51.88
TgCo2eq คิดเปนรอยละ 22.6 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ (ภาพที่ 2-2) และเมื่อใช พ.ศ.
2543 เปนปฐาน พบวา ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกปในอัตรารอยละ 3.8 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่สูง
กวาการปลอยในชวง พ.ศ. 2535-2547
เมื่อพิจารณาขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทยจากฐานขอมูล พ.ศ.2553 ปริมาณ
กาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ (ภาพที่ 2-2 ) ของประเทศอยูที่ 305.52 ลานตันคารบอนเทียบเทา (MtCO2e)
โดยภาคพลั งงานเป นภาคที่มีการปล อยมากที่ สุด รองลงมา เปนภาคเกษตร หรือร อยละ 17.32 ของปริ ม าณ
กาซเรือนกระจกจากภาคสวนตางๆ ตามมาดวยกระบวนการอุตสาหกรรม และของเสียตามลําดับโดยภาคเกษตรมี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เปนกาซมีเทนมากที่สุด รองลงมาเปน กาซไนตรัสออกไซด (ตารางที่ 2-1)

ภาพที่ 2.2 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศจําแนกตามรายภาค ใน พ.ศ. 2553
ที่มา : Thailand’s Biennual Update report 2015
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ตารางที่ 2-1 ปริมาณกาซเรือนกระจกหลักที่ปลอยตามภาคสวนตางๆ

ที่มา : Thailand’s Biennual Update report 2015
2.2.2 การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
ในภาพรวมของโลกและของประเทศไทย ภาคเกษตรไมไดเปนตัวการหลักในการปลอยกาซเรือน
กระจก อยางไรก็ดี พบวาสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรของประเทศไทย (รอยละ 22.6)
มากกวาการปลอยจากภาคการเกษตรของโลกโดยเฉลี่ย (รอยละ 13.8)
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ภาพที่ 2-3 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคเกษตรตามกิจกรรมตางๆ
ที่มา: Thailand’s Biennual Update report 2015
จากขอมูลในรายงานฉบับสองป (Biennual Update report 2015 : BUR) สําหรับการสํารวจ
สถานะ (Stock-taking) ของแตละประเทศภายใตการดําเนินงานของ UNFCCC ที่เผยถึงขอมูลการคํานวณปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร ใน พ.ศ. 2553 วา ภาคการเกษตรมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกเทากับ 52.92 TgCo2eq หรือลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาสูงเปนอันดับ 2 ของการปลอยกาซเรือน
กระจกทั้ ง หมดของประเทศ รองจากภาคการใช พ ลั ง งาน เนื่ อ งจากก า ซเรื อนกระจกตั ว สํ า คั ญ ที่ ป ล อ ยจาก
ภาคเกษตรคื อ ก า ซมี เ ทนและก า ซไนตรั ส ออกไซด ซึ่ ง มี ค า ศั ก ยภาพในการทํ า ให โ ลกร อ นมากกว า
กาซคารบอนไดออกไซดถึง 21 เทาและ 310 เทาตามลําดับ โดยกิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด
คือ การปลูกขาว รองลงมาเปนปญหาจากดินเกษตร หรือรอยละ 51.38 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ภาคเกษตรและจากภาคปศุสัตว (การหมักของระบบอาหารและการจัดการมูลสัตว) จนไปถึงการเผาเศษซากทาง
การเกษตร
ตามรายงาน BUR ไดทําการประมาณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร
พ.ศ. 2553 ตามวิธีการคํานวณจากคูมือของ IPCC ค.ศ. 1996 (Houghtonet al. 1997) เมื่อพิจารณาแยก
ตามลั ก ษณะการดํ า เนิ น กิ จกรรมทางการเกษตรที่ ป ระกอบด ว ย การหมั ก ในระบบย อยอาหารของสัต ว (4A)
การจัดการมูลสัตว (4B) การปลูกขาว (4C) ดินที่ใชในการเกษตร (4D) และการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โลง (4F)
พบวา การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตร จะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไมแตกตางกัน
มาก เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมจะเกิดขึ้นแบบเปนปกติทุกป ซึ่งในสาขาเกษตร การปลูกขาวในกลุม 4C จะเปน
สาขาที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกเปนหลัก รองลงมาคือการปลอยจากปศุสัตวที่รวมการหมักในระบบยอยอาหาร

ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564

36
ของสัตว ในกลุม 4A รวมกับการจัดการมูลสัตว ในกลุม 4B และจากกลุม 4D ในสวนของดินที่ใชในการเกษตร
โดยในกลุมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกต่ําสุดคือกลุม 4F การเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โลง (ตารางที่ 2-2)
ตารางที่ 2-2 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร ตามคูมือ IPCC พ.ศ.2553

ที่มา: Thailand’s Biennual Update report 2015
ภาพที่ 2-4 แสดงให เ ห็ น ว า ก า ซเรื อ นกระจกที่ ถู ก ปล อ ยจากภาคเกษตรจะมี เ พี ยง 2 ชนิ ด
คือ ก าซมี เทน และก าซไนตรั สออกไซด จะเห็ นได วากา ซมี เทนถูก ปล อยจากภาคเกษตรมากที่ สุด โดยมาจาก
กลุม 4C การปลูกขาว 4A การหมักในระบบยอยอาหารของสัตว 4B การจัดการมูลสัตว และ 4F การเผาเศษวัสดุ
ในที่โลงเรียงตามลําดับจากกลุมที่ปลอยกาซมีเทนมากที่สุดไปนอยสุด และแนวโนมกาซไนตรัสออกไซดจะถูกปลอย
จากกลุม 4D ดินที่ใชในการเกษตร 4B การจัดการมูลสัตว และ 4F การเผาเศษวัสดุในที่โลง เรียงตามลําดับจาก
กลุมที่มีการปลอยกาซไนตรัสออกไซดมากที่สุดไปนอยที่สุด เมื่อพิจารณาถึงแนวโนม จะเห็นไดวาทั้งกาซมีเทนและ
กาซไนตรัสออกไซดมีปริมาณการปลอยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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4F: Field Burning of Agricultural Residues 1,182 1,286 1,269 1,402 1,349 1,285 1,300 1,375 1,522 1,483 1,576 1,754
4D: Agricultural Soils

8,421 8,129 8,397 9,365 8,935 8,372 8,920 10,97 9,971 11,60 11,36 11,81

4C: Rice Cultivation

22,30 23,20 21,44 23,20 23,02 22,95 23,09 23,56 24,86 24,75 27,84 27,19

4B: Manure Management

2,832 3,053 3,055 3,292 3,052 3,782 3,425 4,219 3,915 4,057 3,504 3,853

4A: Enteric Fermentation

7,164 7,528 7,679 8,082 8,572 9,900 9,660 10,84 10,72 10,34 8,027 8,302

ภาพที่ 2-4 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร (แยกรายกาซ) (หนวย Gg Co2 eq)
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2559)
2.2.3 แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย
ภาพรวม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (2553) ไดคาดการณ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาศัยการเจริ ญเติ บโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเบื้องตน วาประเทศไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นระหวาง พ.ศ.
2553 – 2573 อยูระหวางรอยละ 3.40-4.75 ตอป โดยคาเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นอยูที่ประมาณรอยละ 4.10 ตอป
และไดนําเสนอขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยในอีก 10 ป ขางหนา หากไมมีมาตรการ
ในการลดกาซเรือนกระจก (Business As Usual: BAU) ปริมาณกาซเรือนกระจกจะเพิ่มเปน 498 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนเทาครึ่งของปริมาณที่ปลอยใน พ.ศ.2553 และในอีก 20 ปขางหนาจะเพิ่ม
เปนสองเทาของปริมาณที่ปลอยใน พ.ศ.2553 (715 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) โดยเพิ่มขึ้นในอัตรา
เฉลี่ยรอยละ 3.90 ตอป ในขณะที่ปริมาณการปลอยในระหวาง พ.ศ. 2543-2547 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.20 ตอป
ภาคเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมศึกษา ไดคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกระหวาง พ.ศ. 2549-2593 โดยใช พ.ศ. 2551 เปนปฐาน ผลการคาดการณพบวา หากไมมีการดําเนิ น
มาตรการเพื่ อควบคุมและลดจํานวนการปลอยกาซเรือนกระจก จะมี ปริ มาณก า ซเรือนกระจกจํ านวน 67.72,
79.73 และ 101.48 ลานตันคาร บอนไดออกไซดเทียบเทียบเท าใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2593
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ตามลําดับ สรุปไดวา ภาคการเกษตรไทยจะมีจํานวนกาซเรือนกระจกเพิม่ ขึ้นประมาณรอยละ 1.06 ตอป ซึ่งนับวา
ยังคงมีอัตราที่คอนขางคงที่ เนื่องจากกิจกรรมในภาคเกษตรของประเทศไทยโดยสวนใหญ มีการเปลี่ยนแปลง
ไมมากนัก
2.2.4 ประเภทกาซเรือนกระจก
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (2559) ได นํา เสนอผลศึ ก ษาที่ พ บว า การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจาก
ภาคเกษตรจะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไมแตกตางกันมาก เนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรจะเกิ ดขึ้ นแบบเป นปกติ ทุ กป ซึ่ ง สอดคล องไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ รายงานของบั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ยร วม
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (2555) ที่ชี้ใหเห็นวา ประเภทของกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยในภาคการเกษตร
เช น ก า ซคาร บ อนไดออกไซด ก า ซมี เ ทน ก า ซไนตรั ส ออกไซด เป น ต น โดยพบว า ใน พ.ศ.2545
กาซคารบอนไดออกไซดจากกลุมนาขาวมีระดับสูงที่สุด อันดับรองลงมาคือ กลุมการหมักในระบบยอยของสัตว
(Enteric Fermentation) การปลอยไนตรัสออกไซดจากกลุมดินที่ทําการเกษตร (Agricultural Soils) กลุม
การจัดการมูลสัตว และกลุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซึ่งมีปริมาณเทากับ 29.94, 8.25, 7.82 ,5.07
และ 1.01 TgCO2eq หรือลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา เมื่อเทียบกับขอมูลใน พ.ศ. 2545-2547 พบวา
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยูในชวงระหวาง 51-56 TgCO2eq มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาเล็กนอย เนื่องจาก
แหลงปลอยหลักในภาคการเกษตรมาจากการเกิดกาซมีเทนในกลุมนาขาว
2.2.5 การปลอยกาซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยเมื่อเทียบกับของโลก
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยกับประเทศตางๆ ขอมูลจาก
United State Department of Energy (2013) แสดงใหเห็นวาโดยรวม ในชวง พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมี
การปลอยกาซเรือนกระจกอยูในอันดับที่ 20 ของโลกจาก 219 ประเทศ ในปริมาณ 82,661 CO2_TOT (1000
metric tonsof Carbon) (ภาพที่ 2-5) โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกามีปริมาณปลอยกาซเรือน
กระจกสูงสุดสองลําดับแรก และเมื่อพิจารณาเฉพาะการปลอยกาซเรือนกระจกเฉพาะในภาคเกษตร โดย World
Resource Institute (2012) พบวาใน พ.ศ. 2555 ภาคเกษตรของประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ปริ ม าณน อ ยเพี ยง 70.27 MtCO2e เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศที่ ป ล อ ยก า ซเรื อ นกระจกทั้ ง 5 อั น ดั บ แรก ได แ ก
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย บราซิล สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ (ภาพที่ 2-6)
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ภาพที่ 2-6 การปล อยก าซเรื อ นกระจกในภาคเกษตรของประเทศไทยเมื่ อเที ย บกั บประเทศที่ มี การปล อ ย
กาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสูงที่สุดหาอันดับแรก พ.ศ. 2555
ที่มา: World Resource Institute (2012)
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3. ประสบการณตางประเทศและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพือ่ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศไดกอ ให เกิดผลกระทบตอภาคเกษตรซึ่งนั บว าเปนตนน้ํ าของหวงโซ
อาหารโดยตรง งานวิจัยในอดีตทั้งในและตางประเทศไดพยายามหาแนวทางเพื่อใหภาคเกษตรสามารถรับมือและ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยแนวทางในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคเกษตรซึ่ ง เป น ทั้ ง ผู ป ลดปล อ ยและดู ด ซั บ ก า ซเรื อ นกระจกสามารถจํ า แนกออกเป น 2 แนวทาง คื อ
การปรับตัว (Adaptation) และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Mitigation) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การปรับตัว
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรสามารถจําแนกออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) การปรับตัวที่เกิดขึ้นเอง (Autonomous Adaptation) ซึ่งหมายถึง การปรับตัวที่ไมไดเกิดจาก
การตอบสนองอยางรูตัวตอสิ่งเราทางสภาพภูมิอากาศ แตไดรับการกระตุนจากการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา
ในระบบธรรมชาติและจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือสวัสดิการ (Welfare) ในระบบมนุษย และยังอาจ
หมายถึงการปรับตัวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและ
2) การปรั บ ตั วที่ มี การวางแผน (Planned Adaptation) หมายถึ ง การปรั บตั วที่ เป นผลมาจาก
การตัดสินใจทางนโยบายอยางรอบคอบโดยอยูบนพื้นฐานของการตระหนักวา เงื่อนไขตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปแลว
หรือกําลังจะเปลี่ยนแปลง และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเพื่อใหกลับไปสูการดํารงไว หรือบรรลุซึ่งสภาวะที่
ตองการ (McCarl et al. 2014) การปรับตัวในรูปแบบแรกมักจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือผูที่ไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่การปรับตัวในรูปแบบที่สองมักจะเกิดจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐ
เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1.1 การปรับตัวในภาพรวม
การปรับตัวของภาคเกษตรในภาพรวมนั้นมีอยูหลากหลายวิธี (Sovacool et al. 2012 และ
Wang et al. 2010) สําหรับในภูมิภาคเอเชีย การปรับตัวโดยทั่วไปประกอบดวย การจัดการน้ํา การจัดการดิน
การจั ดการด า นสายพั นธุ การจั ดการปุ ย การจั ดการด า นกระบวนการเพาะปลู ก การจั ดการด า นพื้ น ที่ และ
การปรับตัวอีกหลายประการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานการจัดการน้ําสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การเพิ่มการกักเก็บน้ําฝน การสรางอางเก็บน้ํา
การปรั บ ปรุ ง ระบบชลประทาน สํ า หรั บ การจั ดการดิ น สามารถทํ า ได ห ลายวิ ธีด วยกั น ได แ ก พั ฒ นาเทคนิ ค
การเตรียมดิน เชน การลดการไถพรวน เปนตน การพัฒนาดินใหคืนสภาพเหมาะการเพาะปลูก เชน การปรับ
สารอาหารในดิน การเพิ่มความชุมชื้นในดินและการปรับปรุงดินแกปญหาดินเค็มและพื้นที่ทะเลทราย เปนต น
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ในสวนของการจัดการดานสายพันธุวิธีที่นิยมนํามาใช ไดแกการเพิ่มความหลากหลายของพืชที่ปลูกในพื้นที่และ
การพัฒนาพันธุพืชที่ทนแลง ในสวนของการจัดการปุย สามารถจําแนกไดหลายวิธี ไดแก การปรับความถี่ในการใส
ปุย การปรับปริมาณปุย การปรับสวนผสมของปุยใหเหมาะสมกับพืช ดิน และสภาพแวดลอม และการใชปุยสั่งตัด
การจัดการดานกระบวนการเพาะปลูกสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดเ ชนกัน เชน
การปรับเลื่อนวันเพาะปลูก เปนตน สําหรับการจัดการดานพื้นที่สามารถทําไดโดยการจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตวและ
การพัฒ นาพื้นที่ที่เสื่อมโทรม นอกจากนั้ นยัง มีก ารปรับตัวในดา นอื่ นๆ เช น การลงทุนดา นการวิ จัยและพั ฒนา
การพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตร การขยายเวลาสงเสริมของภาครัฐในการปรับปรุงพันธุพืช และปศุสัตวที่มี
ความตานทานสูงทั้งตอภัยแลงและอุณหภูมิที่สูงขึ้น การผลักดันใหภาคเกษตรเขาใจถึงความสําคัญของผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกระจายเทคโนโลยีอยางทั่วถึง
ตัวอยางหนึ่งของการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศในภูมิภาค
เอเซีย ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย Wang et al. (2010) ไดสรุปวา รัฐบาลจีนไดมีการสงเสริม
โครงการวิจัยการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมากนอก จากนั้นยังสงเสริมใหหลายๆจังหวัด
ลงทุนในเทคโนโลยีทําฝนเทียม และมีแผนลงทุนดานการพยากรณสภาพอากาศ รวมทั้งมีการเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพันธุพืชใหดีขึ้น รัฐบาลจีนยังไดสนับสนุนการทดลองรูปแบบการประกันภัยพืชผลในภาคเกษตรจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกษตรกรมีการทําประกันภัยพืชผลเพิ่มขึ้นกวารอยละ 400 เมื่อเทียบกับ
10 ปกอนหนา นอกจากนั้นยังไดเพิ่มการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของระบบชลประทาน ในชวง 30 ปที่ผานมาทํา
ใหมีระบบชลประทานมีการกระจายตัวและทั่วถึงมากขึ้นและสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยลงทุนเกี่ยวกับการจัดการ
น้ํามากขึ้น อาทิ การใชเครื่องจักรสูบน้ํารวมทั้งมีการกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นและการนําเทคโนโลยีเก็บรักษาน้ํามาใชงาน
เพื่อชวยกักเก็บและประหยัดน้ํา เชน การรักษาความชุมชื้นของผิวดินโดยการไถพรวนต่ํา เปนตน อยางไรก็ตาม
การทําการเกษตรในพื้นที่ ตางๆ ยอมต องมี ค วามแตกต างกั นทางด านสายพันธุ อันเนื่ องมาจากสภาพของพื้ นที่
สภาพดิ น น้ํ า รวมไปถึ งความเชี่ยวชาญของเกษตรกร ดัง นั้ นการปรับตั วของภาคเกษตรในพืชพั นธุ ตางๆ จึ งมี
ความแตกตางกันตามประเภทเกษตรกรรมนั้นๆ
3.1.2 การปรับตัวตามรายพืชและปศุสัตวที่สําคัญ
เมื่อพิจารณาแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรตามรายพืชและปศุสัตวที่สําคัญของประเทศไทย
เชน ยางพารา ออย ขาวโพดมัน สําปะหลัง สามารถมีหลายแนวทาง ซึ่งมีตัวอยางดังนี้
ขาว
ขาวนับวาเปนสินคา เกษตรที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย ที่ผานมาไดมี การศึก ษาการปรั บตั ว
หลายวิธีตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายประเทศ เชน ประเทศเวียดนามไดมีการศึกษารูปแบบปรับตัว

ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564

42
ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 5 แนวทาง (Shrestha et al. 2014) อันไดแก การเลื่อนเวลาในการเพาะปลูก
การปรับการจัดการน้ํา การปรับอัตราการใชปุย การปรับปริมาณการใชปุยและการเปลี่ยนแปลงพันธุโดยการเลื่อน
วันเพาะปลูกจากการจําลองภาพฉายในอนาคต พบวาขาวที่ปลูกในฤดูรอน หากเลื่อนวันปลูกขาวใหชากวาในอดีต
จะทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น ดวยเหตุที่มีปริมาณน้ําที่มากพอสําหรับชวงเวลาที่ขาวออกดอก และการหลีกเลี่ยง
อุณหภูมิที่สูงในชวงการออกดอกและระยะสะสมในเมล็ดสําหรับขาวที่ปลูกในฤดูหนาว การเลื่อนวันปลูกขาวใหชา
กวาในอดีตจะทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น ดวยเหตุที่อุณหภูมิต่ําสุดที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยและการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
น้ําฝนระหวางชวงเวลาการเจริญเติบโต
นอกจากการเลื่ อ นวั น เพาะปลู ก แล ว ยั ง มี ก ารปรั บ ด ว ยการจั ด การน้ํ า โดยได มี ก ารจํ า ลอง
สถานการณเพิ่มระดับชลประทาน ที่ 20 40 60 80 และ 100 มิลลิเมตร โดยแตละระดับจะถูกใช 4 ครั้งใน
ระยะเวลา 20 วัน กอนที่จะมีการออกดอกของขาว ผลการจําลองแสดงใหเห็นวาโดยสวนใหญผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในขาวที่ปลูกในฤดูหนาวเมื่อเพิ่มระดับชลประทานที่ 100 มิลลิเมตร ครบ 4 ครั้ง นอกจากนั้นการปรับ
ระดับสารเคมีในปุยโดยการปรับเพิ่มสารอาหารในปุยและการใชระดับสารเคมีที่แตกตางกันจะทําใหผลผลิตตอไร
เพิ่มขึ้น และเมื่อทดลองปรับปริมาณและความถี่ในการใสปุยพบวา การปรับการใสปุยเปน 3 ชวง หรือ 4 ชวง
โดยเวนชวง 10 วัน กอนการปลูก งอก ดอกบาน และโตเต็มที่ ตางมีแนวโนมที่ทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับการใสปุยเพียงหนึ่งครั้งกอนการปลูก ทายที่สุด งานศึกษาพบวาการปรับเปลี่ยนพันธุขาวเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่จะทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น
นอกจากตั วอย างการปรับตั วในประเทศเวี ยดนามแล ว ในประเทศมาเลเซียยังมี ตัวอย า งของ
การชวยเหลือจากภาครัฐ (Alamet al. 2012) เชนการชวยเหลือดานปจจัยการผลิต (Input Subsidy)
ตัวอยา งเช น รั ฐบาลมี การอุดหนุนปุ ยเคมี ผสมถุ งละ 20 กิ โลกรัมจํ านวน 12 ถุงต อเฮกเตอร ปุยยูเรี ยถุงละ 20
กิโลกรัม จํานวน 4 ถุงตอเฮกเตอร รวมมูลคาปุย 133 ดอลลารสหรัฐตอเฮกเตอร หรืออุดหนุนเงินกําจัดศัตรูพืช
มูลคา 66 ดอลลารสหรัฐตอเฮกเตอร นอกจากนั้นมียังการชวยเหลือดานราคา (Price Subsidy) เชนการตั้งราคา
ขายขาวที่ 82.7 ดอลลารสหรัฐตอตันรวมทั้ง การอุดหนุนการผลิตขาว (Rice Production incentive) โดย
การเตรียมพื้นที่ มูลคา 33 ดอลลารสหรัฐตอเฮกเตอร และปุยอินทรีย 100 กิโลกรัมตอเฮกเตอร คิดเปนมูลคา 46
ดอลลารสหรัฐนอกจากนั้นยังมีการใชมาตรการสรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร โดยรัฐบาลจะใหเงินชวยเหลือ
มูลคา 216 ดอลลารสหรัฐตอตัน หากเกษตรกรสามารถผลิตขาวไดเทากับ 10 ตันตอเฮกเตอร หรือมากกวา
นอกจากนั้นมีการชวยเหลือแบบใหเปลา เชนระบบชลประทาน โครงสรางพื้นฐาน และ อุปทานน้ํา เปนตน
ยางพารา
สําหรับยางพารา สายัณหสดุดีและบัญชา สมบูรณสุข (2556) ไดศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร
ในภาคใตของประเทศไทย พบวา การปรับตัวมีหลายแนวทางซึ่งประกอบดวยการใชพันธุยางพาราที่ทนน้ําขังได
นาน การใชพันธุยางที่ใหผลผลิตสูงและเหมาะสมกับเขตนิเวศ ใชวัสดุปลูกยางจากเมล็ดเพื่อยึดดิน ปองกันดินถลม
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การยกรองการทําพื้นที่ระบายน้ําการใชปุยที่สามารถปรับปรุงบํารุงดิน และปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามา
เปนปาลมน้ํามัน
ออย
สําหรับออย มีตัวอยางงานวิจัยเรื่องการปรับตัวของภาคเกษตรจากตางประเทศและในประเทศ
ในประเทศออสเตรเลีย (Stokes &Howden2008) มีการพัฒนาการจัดการดานอุปทานน้ํา เชน การเพิ่มเทคโนโลยี
ในระบบชลประทานเพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการจายน้ําเพิ่มความชุม ชื้นในดิน การลดการไถพรวน รวมไปถึ ง
การพัฒ นาการกัก เก็ บน้ํา นอกจากนั้น มี การพัฒ นาเทคโนโลยีในการเกษตร การปรับ เลื่อ นวั นเพาะปลูก และ
การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกใหพนจากภัยพิบัติ เชนเดียวกันกับในประเทศซิมบับเวย (Chandiposha 2013) ที่
นอกจากจะมีการลงทุนในระบบชลประทานการระบายน้ํา และปรับปรุงดานการจัดการในการเพาะปลูกแลว ยังมี
การใช ส ายพั น ธุ อ อ ยที่ ท นแล ง มากขึ้ น สํ า หรั บ ในประเทศไทย เกริ ก ป น เหน ง เพชร และคณะ (2552) ได
ทําการศึกษาการใหน้ําเสริมในชวงตนฤดูปลูกและการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน พบวาการใหน้ําเสริมในชวงตนฤดู
ปลูก โดยจําลองใหมีการใหน้ําในปริมาณ 20 มิลลิเมตรทุกๆ 14 วันจํานวน 6 ครั้งประมาณ 2-3 เดือน หลังออย
งอกจะทําใหอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตออยเพิ่มขึ้นไดสามารถยกระดับผลผลิตใหสูงกวาระดับวิกฤตไดและ
หากเพิ่มปริมาณน้ําและความถี่ของการใหน้ํามากขึ้นก็จะทําใหผลผลิตออยสูงเพิ่มขึ้นไปดวยนอกจากนั้นยังพบวา
การปรับปรุงคุณสมบัติของดินเพื่อใหมีความสามารถในการอุมน้ําการซึมของน้ําและการะบายน้ําใหเหมาะสมขึ้นจะ
ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตใกลเคียงกับพื้นที่นอกเขตวิกฤตแตวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินนั้น
ควรจะมีการศึกษาตอไป
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว Deb et al. (2015) ไดทําการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และกลยุทธการปรับตัวในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุหนาฝนในเขตหิมาละยัน ประเทศ
อินเดีย พบวาผลผลิตตอไรสามารถเพิ่มขึ้นจากหลายวิธี เชน การเลื่อนวันเพาะปลูกใหเร็วขึ้นซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยง
การเผชิ ญกั บ อุ ณหภูมิ สูง จะทํ า ให ผลผลิ ต ต อไร เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณร อ ยละ 13 – 22 เมื่ อเที ยบกั บ การเพาะปลู ก
ตามปกติ น อกจากนั้ นการปรั บ การใส ปุ ยโดยปรั บ เพิ่ ม ตามความเหมาะสมของดิ นจะช วยเพิ่ม ผลผลิ ตต อ ไร ไ ด
ประมาณรอยละ 5-7 แตบางกรณีเชนในดินเหนียวอาจกอใหเกิดผลดานลบตอการดูดซึมของพืชทําใหผลผลิตตอไร
ลดลงได สําหรับการเพิ่มปริมาณน้ําในระบบชลประทาน โดยจําลองการเพิ่มระดับน้ํา ที่ 20- 40 มิลลิเมตร ในชวง
คาบการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวา ผลผลิตตอไรจะเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 17-20 นอกจากนั้น
การปรับปรุงพันธุจาก ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ NLD-White เปน NAC6004 และ SethiMakai ไดแสดงใหเห็นวา
ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับในประเทศอูกันดา Babel &Turyatunga (2015) ไดจําลองการปรับเพิ่มปริมาณ
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น้ํา ในระบบชลประทาน การเพิ่ ม ปริ มาณปุ ยไนโตรเจน และเลื่ อนวั นเพาะปลู กให เร็วขึ้น และพบวา การปรั บ
ดังกลาวขางตนจะชวยทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น
มันสําปะหลัง
ในกรณีของมันสําปะหลัง เกริก ปนเหนงเพชร และคณะ (2552) ไดนําเสนอแนวทางของประเทศ
ไทยในการปรั บตั วเพื่อรั บมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศและสภาพดิ น ไดแ ก การปรั บสภาพการไถ
เตรียมดินปลูกใหมีความลึกพอที่จะสามารถระบายน้ําลงสูดินชั้นลางไดดีขึ้นการใสอินทรียวัตถุในดินเพื่อปรับปรุงให
ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ําเพิ่มมากขึ้นการปรับเปลี่ยนฤดูกาลในการปลูก เชน การเปลี่ยนมาปลูกในชวงปลายฝน
และการปรับปรุงพันธุหรือหาพันธุที่มีคุณลักษณะในการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิหรือ
เหมาะสําหรับการปลูกในชวงฤดูฝนซึ่งจากแนวทางขางตนไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชวงเวลาปลูก และ
การปรับปรุงพันธุ พบวาการปรับเปลี่ยนชวงเวลาปลูกจากเดิมที่เปนการปลูกในชวงตนฤดูฝน มาเปนปลูกหางกัน
ทุกๆ 1 เดือนจนถึงชวงปลายฤดูฝนพบวาผลผลิตหัวมันสดที่ไดในการปลูกจะสูงกวาและในการศึกษาการเปลี่ยน
พันธุปลูกมาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร พบวาใหผลผลิตหัวมันสดสูงขึ้น
ประมงชายฝง
สําหรับการปรับตัวในภาคประมงชายฝง Cochrane et al. (2009) ไดพบวาสามารถทําไดหลาย
แนวทาง อาทิ ด านกระบวนการสามารถทํา ไดโ ดยการเพิ่ มประสิท ธิภ าพในการประมง การปรั บปรุง เรือ และ
อุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับดานความชวยเหลือทางเทคนิคจากภาครัฐสามารถทําไดโดยการจัดการชายฝงแบบ
บูรณาการ การจั ดเขตการประมงใหมี ความยืดหยุนเพื่ อระบบนิเวศที่สมบู รณ และการจั ดหาโครงสร างพื้นฐาน
นอกจากนั้นการมีระบบเตือนภัยพิบัติลวงหนาแตเนิ่นๆ การใหเงินชดเชยสําหรับเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติการสนับสนุนการศึกษาดานการจัดการและการพัฒนาบุคลากรและเกษตรกร การพัฒนาดานการตลาด
โดยการปรับปรุงการนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดที่ไดมูลคาสูงขึ้น การทําประกันรายไดทางทะเล รวมทั้งการเพิ่มชอง
ทางการหารายไดของครัวเรือนนอกเหนือจากการประมง ยังพบวา สามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได
กาแฟ
Haggar and Schepp (2012) ไดศึกษาแนวทางการปรับตัวของการปลูกกาแฟเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศบราซิลซึ่งนับ วาเป นประเทศที่ ผลิตกาแฟมากที่สุดในโลก คิ ดเปน
รอยละ 25 ของผลิตกาแฟโลก และสรุปวา มีหลายแนวทางที่ถูกนํามาประยุกตใชเปนแนวทางการปรับตัว โดยเริ่ม
จากการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการระบาดของศัตรูพืชและโรคระบาดในพืช
ซึ่งเป นสิ่ งจําเป นพื้ นฐานสํา หรั บการปรับแนวทางการบริ หารจั ดการเพื่ อลดการสู ญเสี ยจากสภาพภู มิอากาศที่
เปลี่ ยนแปลงไป ปจจุ บันได มี การปรั บตั วมาปลู กกาแฟแบบความหนาแน นสูง ซึ่ ง เป นการเพิ่มการผลิตต อ พื้ นที่
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564

45
นอกจากนั้นมีการปรับปรุงดินและการกระจายระบบรากพืช ตลอดจนการปรับระบบชลประทานและ การปรับปรุง
สายพันธุกาแฟใหเหมาะสมกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น
3.2 การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
นอกจากการปรั บ ตั ว แล ว อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ ใ ช ใ นการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งในภาคเกษตรก็มีหลายแนวทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 แนวทางทั่วไปเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกมีหลากหลายแนวทาง (สถาพร ใจอารีย, 2556) อาทิ
การปรับปรุงการจัดการพืชและทุงหญาเลี้ยงสัตวโดยการปรับปรุงวิธีการทําเกษตร การใชปุย การไถพรวน และ
การจั ดการเศษซากพืช นอกจากนั้ นยั งสามารถทํ าโดยการฟ นฟู ดินอินทรี ยแ ละพื้นที่เสื่อ มสภาพ การปรับปรุ ง
การจั ดการน้ํา การเปลี่ ยนแปลงการใชป ระโยชนที่ดิน การยกเลิ ก ที่ดินเพาะปลูก การใชร ะบบวนเกษตร และ
การปรั บ ปรุงการจั ดการปศุ สัตว และมู ลสั ตว งานศึ กษาของ นาฏสุดา ภู มิจํานง (2547) สรุ ปว าการเก็บ กัก
กาซคารบอนไดออกไซดไวในตนไมและผลิตภัณฑของไมที่มีอายุการใชงานที่ยืนยาวเปนวิธีการที่ดีที่สุดโดยทั่วไป
คารบอนอินทรียประมาณครึ่งหนึ่งจะถูกสะสมไวในสวนตางๆ ของตนไม
หลายประเทศได มี ค วามพยายามในการลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกในภาคเกษตรโดยมี
การประยุก ตใ ช ทั้ง มาตรการสร า งแรงจู งใจจากแนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร ร วมกั บแนวทางอื่ นๆ อาทิ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Wang et al. (2010) ไดสรุปวา รัฐบาลจีนไดเนนการสรางความเขมแข็งในการจัดตั้ง
และการดําเนินงานของกฎหมายและกฎระเบียบ โดยรัฐบาลตองการสรางสภาพแวดลอมและนโยบายที่สงเสริม
การคุมครองพื้นที่การเกษตรและที่ดินอยางเครงครัดนอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มความสําคัญกับพื้นที่ทางการเกษตรที่
มีผลิตภาพสูง โดยรัฐบาลไดเริ่มดําเนินโครงการในการปองกันและควบคุมมลพิษ จากการเกษตรที่มีจุดกําเนิดไม
แนนอน รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชปุยเคมีและยาฆาแมลงที่เหมาะสม และจัดหาวิธีรักษาและ
เพิ่ม ความอุ ดมสมบู ร ณ ข องดิ น โดยโครงการเหลา นี้ จะมุ ง เน นไปที่ ก ารสอนเกษตรกรให ท ราบถึ ง วิ ธีการที่ ดีใ น
การจัดการการใสปุยและสงเสริมการใชปุยอินทรียเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกวานั้นรัฐบาลจีนยังมีนโยบายเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาและการถายโอนเทคโนโลยีใหม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับจุลินทรียเพื่อลดการปลอยกาซมีเทน
จากนาข าว การพัฒ นาเทคโนโลยีประเภทหมักกา ซชีวภาพสํา หรับ ใชในครัวเรือน และการพั ฒนาปุยที่ชวยลด
การปลอยกาซไนตรัสออกไซด
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3.2.2 การลดการปลอยกาซเรือนกระจกรายพืชและปศุสัตวที่สําคัญ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรแตละแนวทางยอมมีความแตกตางกันตามพันธุ
พืชและปศุสัตวโดยสามารถสรุปไดดังนี้
ขาว
ในกรณีของขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยนั้นบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม (2555)ไดทําการศึกษาวิจัยแนวทางในการปรับลดกาซเรือนกระจกและความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก การจัดการน้ําในนาขาวดวยการเลื่อนการปลอยน้ํากลางฤดูกาลเพาะปลูก และการใชปุย
แอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลดกาซมีเทนจากนาขาว การใชปุยหมักแทนปุยพืชสดและการลดการใชปุย โดยใสปุยตาม
คาการวิเคราะหดินหรือเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่ หรือที่นิยมเรียกวา “ปุยสั่งตัด” ผลการศึกษา
พบวา ทางเลื อกที่มี ความเป นไปได สํา หรั บประเทศไทยมี เพี ยงสองกรณี กล า วคือการใช ปุยสั่ง ตัดและการเลื่ อน
การปลอยน้ํากลางฤดูเพาะปลูกของเกษตรกรที่ทําการปลอยน้ําอยูแลวในขณะที่การใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟตแทน
ปุยยูเรียนั้นไมคุมทุนภายใตขอมูลปจจุบันและการใชปุยหมักหรือการหมักฟางขาวกอนใสลงในนานั้นจําเปนตองมี
การศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ยังไดศึกษาถึงความยินดีของเกษตรกรในการเปลี่ยนเทคนิคเพาะปลูก
ซึ่งพบวาเกษตรกรยินดีใชปุยสั่งตัดมากที่สุด ในขณะที่ไมยินดีในการเลื่อนการปลอยน้ํากลางฤดูมากที่สุดขณะที่
อัจฉรา ชุมวงศ (2551) ไดศึกษาการจัดการน้ําในนาขาวแบบน้ําตื้น (10 ถึง 5 เซนติเมตร) แบบเปยกสลับแหง
(5 ถึง -5 เซนติเมตร) และแบบดั้งเดิม (30 ถึง 20 เซนติเมตร) และพบวาที่ระดับน้ําทวมขังในนาขาวสูงกวาและ
นานกวาสงผลตอปริมาณมีเทนมากกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการแบบดั้งเดิมมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
มากที่สุด รองลงมาคือแบบน้ําตื้น แบบน้ําตื้นรวมกับแบบเปยกสลับแหง และแบบเปยกสลับแหง ตามลําดับ
ปาลมน้ํามัน
สําหรับปาลมน้ํามัน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ไดทําการสรางแบบจําลองสถานการณ
การปลูกปาลมน้ํามัน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากปลูกปาลมน้ํามันในกรณี
ฐาน (Baseline) โดยแบงเปน 4 สถานการณ ไดแก การใชปริมาณปุยเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
การใชปาลมน้ํามันพันธดีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร การใชน้ําหนักบรรทุกลดลงในการขนสงปจจัยการผลิต และการใช
ปริมาณปุยเคมีตามคําแนะนํารวมกับใชปาลมน้ํามันพันธดีผลการทดลองพบวา การใชปริมาณปุยเคมีตามคําแนะนํา
รวมกับใชปาลมน้ํามันพันธดีสามารถลดคาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกได แตการใชน้ําหนักบรรทุกลดลงใน
การขนสงปจจัยการผลิตไมสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได
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มันสําปะหลัง
สําหรับมันสําปะหลัง Hasanudinet al. (2011) ไดศึกษาการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยการใชกาซชีวภาพที่ไดจากการบําบัดน้ําทิ้งมาทดแทนการใชเชื้อเพลิงดีเซล ในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษา
พบวาก าซชีวภาพสามารถทดแทนดีเซลไดถึง 87.4 ล านลิตรต อป และคํานวณเป นปริม าณกา ซเรือ นกระจกที่
ถูกปลดปลอยลดลง เทากับ 1.32 ลานตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซดตอป
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
สําหรั บขา วโพดเลี้ ยงสั ตว การจัดการตอซั ง ขา วโพดเลี้ ยงสั ตวสามารถลดการปลอ ยกาซเรื อน
กระจกไดเชนกัน โดย สถาพร ใจอารีย (2556) ไดศึกษาถึงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินภายใต
การจัดการไถกลบตอซังขาวโพดเลี้ยงสัตวการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินภายใตการไถกลบตอซังขาวโพดเลี้ยงสัตว
และผลของการจัดการตอซังขาวโพดเลี้ยงสัตวตอการเก็บกักคารบอนในดินและการปลดปลอยคารบอนสุทธิของดิน
โดยทําการทดลองจําแนกเปนการถอนตอซังการไถกลบตอซัง และการเผาตอซัง ผลการทดลองพบวาการไถกลบ
ตอซังเปนวิธีการที่ชวยกักเก็บคารบอนในดินเพิ่มมากกวาแปลงควบคุมและแปลงเผาตอซัง
ออย
สําหรับออย สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (2553) อธิบายถึงการลดการเผาออย
ก อ นเก็ บ เกี่ ย วซึ่ ง หลายประเทศมี ก ารรณรงค แ ละยกเลิ ก การเผาอ อ ย เช น ในภาคกลางตอนใต ข องบราซิ ล
จะเลิกการเผาออยภายใน พ.ศ. 2574 ขณะที่รัฐนิวเซาทเวลสของประเทศออสเตรเลียไดเลิกการเผาออยตั้งแตเริ่ม
ฤดูการผลิต พ.ศ. 2551/2552 และสหภาพยุโรปเรียกรองใหมีการนําเขานํ้าตาลที่ผลิตจากออยสดภายใน พ.ศ.
2553 เพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ
ปศุสัตว
สํ า หรั บ ปศุ สั ต ว ไ ด มี ผ ลการวิ จัย ของประเทศไทย (ธํ า รงศั ก ดิ์ พลบํ า รุ ง , 2552) และสหราช
อาณาจักร (Gill et al. 2010) ซึ่งพบวา แนวทางที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก ประกอบดวยการใชพืชอาหาร
สัตวคุณภาพดีเลี้ยงสัตวเนื่องจากแปลงพืชอาหารสัตวถาวรสามารถเปนทั้งแหลงผลิตอาหารสัตวคุณภาพดีและ
ดูดซับคารบอนไดออกไซดในรูปของอินทรียวัตถุและทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นการให
อาหารเสริมแกโค-กระบือใหไดรับโภชนะอยางเพียงพอจะทําใหอาหารยอยไดมากขึ้น สัตวมีสมรรถนะการผลิต
สูงขึ้นทําใหการผลิตมีเทนตอหนวยผลผลิตปศุสัตวจะลดลงตามไปดวย อยางไรก็ตาม ผูผลิตจะมีตนทุนคาอาหาร
สัตวที่สูงขึ้นเชนกัน นอกจากนั้นการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปศุสัตวยังสามารถทําไดโดยการใชวัตถุดิบ
อาหารสัตวที่ทําใหเกิดกาซมีเทนในระหวางการยอยต่ําการเพิ่มประสิทธิภาพการยอยอาหารสัตวโดยใชสารเสริม
อาหารปรับปรุงสูตรอาหารใชสารยับยั้งหรือชะลอการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียที่กอใหเกิดกาซมีเทน การใชสารเรง
การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุสัตว การพัฒนาระบบการจัดการฟารมการปรับปรุงสมรรถนะการขยายพันธุสัตว
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ให สั ต ว มี ผ ลผลิ ต สู ง ขึ้ น โดยใช ร ะยะเวลาเลี้ ย งสั้ น และใช อ าหารน อ ยรวมทั้ ง การยั บ ยั้ ง การเกิ ด กระบวนการ
ไนตริฟเคชัน เชนเดียวกับในประเทศบราซิล (World Bank, 2009) ซึ่งสนับสนุนใหเกษตรกรทําปศุสัตวโดยสงเสริม
ใหปรับปรุงดินและพื้นที่เลี้ยงสัตวโดยนําระบบวนเกษตร การปลูกพืชควบคูไปกับปาไมและการเลี้ยงสัตว รวมถึง
การปลูกพืชตระกูลถั่วซึ่งจะชวยตรึงธาตุไนโตรเจนในดิน รวมกับแนวทางบรรเทาการปลอยกาซเรือนกระจกอื่นๆ
อาทิ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว และ การลดการปลอยกาซมีเทนจากการผลิตเนื้อสัตว
ประมงชายฝง
สําหรับประมงชายฝง แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่นานาชาตินิยมดําเนินการ คือ
การพยายามลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เชน การเพิ่มประสิทธิภาพของเรือเพื่อการลดการใชเชื้อเพลิงและ
สงเสริมการวิจัยเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปประมง เปนตน (Cochrane et al. 2009)
1) กรณีศึกษา : การปลูกขาวเพื่อลดภาวะโลกรอนมีผลการศึกษาอยางไรบาง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดศึกษาแนวทางการปลูกขาวเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต
"โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคการเกษตรในเชิงเศรษฐกิจ กรณีศึกษา: ตนทุนการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกในการผลิตขาว" โดยวัตถุประสงคหลักของโครงการฯคือเพื่อศึกษาแนวทางที่เปนไปได
และตนทุนของแตละแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอการปลูกขาว
การศึกษาไดกําหนดแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในนาขาวที่สามารถดําเนินการไดจากความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญในการเกษตรทั้งนี้แนวทางที่สามารถดําเนินการไดมี 3 แนวทางดวยกันไดแก
แนวทางที่ 1 : การใชปุยสั่งตัดเปนแนวทางลดการใชปุยเคมี (แหลงปลอยไนตรัสออกไซด N2O ที่สําคัญ) โดยใส
ปุยตามคาการวิเคราะหคาดินหรือเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่
แนวทางที่ 2 : การทํานาขาวแบบเปยกสลับแหง (Alternate Wet and Dry practice: AWD) ที่ปลอยน้ําใน
ชวงที่เหมาะสม
แนวทางที่ 3 : การใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium-Sulphate) แทนการใชปุยยูเรียเพื่อลดการปลอย
กาซมีเทน (CH4) ในนาขาว
การศึกษาไดสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อใชวิเคราะหความเปนไปไดและตนทุนในการลดกาซเรือนกระจก
ในแตละแนวทางโดยสํารวจขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกขาวจํานวน 418 รายจาก 3 ภูมิภาค ไดแกภาคเหนือจํานวน
143 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 150 ราย และภาคกลางจํานวน 125 ราย ทั้งนี้การศึกษาไดวิเคราะห
หาปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดไดในแตละแนวทางและตนทุนในการลดกาซเรือนกระจกจากแนวทาง
ดังกลาวพรอมทั้งความเปนไปไดในการดําเนินการในแตละภูมิภาคโดยสามารถสรุปผลการศึกษาที่สําคัญไดดังนี้
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ตารางที่ 3-1 ตารางสรุปผลการศึกษาตนทุนในการลดกาซเรือนกระจกในแตละแนวทาง
แนวทางที่ 2
นาขาวแบบเปยกสลับ
แนวทางที่ 1
No.
ประเด็น
แหง (AWD) ที่เลื่อน
ปุยสั่งตัด
การปลอยน้ํากลางฤดู
เพาะปลูก
A.ปริมาณ GHG ที่สามารถลดได และตนทุนในการดําเนินการ
ปริมาณ GHG ที่สามารถลด 2 – 190 Kg CO2e/ไร/การ 240-500 Kg CO2e /ไร/
1 ได (หมายเหตุ)
เพาะปลูก
การเพาะปลูก
(* คาการลดมีความแตกตาง
กันมากในเกษตรกรที่ถูก
สํารวจเนื่องจากพฤติกรรม
การใชปุยที่หลากหลาย)
2

ตนทุนเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น
ตนทุนลดลง (-) 100 –
(+) หรือ (-) ลดลง
2,000 บาท/ไร
*ตนทุนในการลด GHG
(Marginal Abatement
Cost: MAC)
B. ความเปนไปไดในการดําเนินการ

3

แนวทางที่ 3
การใชปุยแอมโม
เนียมซัลเฟตแทน
การใชปุยยูเรีย
240-500 Kg
CO2e /ไร/การ
เพาะปลูก

(* คาการลดแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับพันธุขาวและ
สถานที่ปลูก)
ตนทุนเทาเดิม หรือ กรณี ตนทุนเพิ่ม (+)
เสียคาสูบน้ํา ตนทุนเพิ่ม 1—1,000 บาท/
(+) 750 – 1,000 บาท/ ไร
ไร

ความเปนไปไดในการสงเสริม
3.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดําเนินการได แต ไม
เอื้อตอการลดตนทุนการปลูก
ขาวมากนักทั้งนาปและนา
ปรังเนื่องจากมีการใชปุยเคมี
นอยอยูแลว

ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจาก AWD ตอง
อาศัยระบบชลประทาน
และแหลงน้ําที่เพียงพอ
และแนนอนเพื่อไมให
เสี่ยงตอผลผลิตเสียหาย

ไมสามารถ
ดําเนินการได
เนื่องจากทําให
สูงขึ้น และไมคุม
ทุนในการ
ดําเนินการ
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No.

แนวทางที่ 1
ปุยสั่งตัด

ประเด็น

3.2 ภาคกลาง

สามารถดําเนินการได และ
สามารถลดตนทุนไดคุมคา
เพราะเปนพื้นที่ที่ใชปุยเคมี
อยางเขมขนและเกินความ
จําเปน

3.3 ภาคเหนือ

สามารถดําเนินการได
เนื่องจากทําใหตนทุนปลูก
ขาวลดลงมาก ยกเวน ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่
เกษตรกรใชปริมาณปุย
ใกลเคียงกับคาการใชปุยสั่ง
ตัด

แนวทางที่ 2
นาขาวแบบเปยกสลับ
แหง (AWD) ที่เลื่อน
การปลอยน้ํากลางฤดู
เพาะปลูก
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากอยูในเขต
ชลประทาน แต ไมไดรับ
ความนิยม เนื่องจาก
อาจทําใหผลผลิตลดลง
6-10% ของผลผลิตเดิม
สามารถดําเนินการได
เฉพาะ ภาคเหนือ
ตอนลางที่อยูในเขต
ชลประทาน

แนวทางที่ 3
การใชปุยแอมโม
เนียมซัลเฟตแทน
การใชปุยยูเรีย
ไมสามารถ
ดําเนินการได
เนื่องจาก ทําให
ตนทุนสูงขึ้น และ
ไมคุมทุนในการ
ดําเนินการ
ไมสามารถ
ดําเนินการได
เนื่องจาก ทําให
ตนทุนสูงขึ้น และ
ไมคุมทุนในการ
ดําเนินการ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย:
1) แนวทางการลดกาซเรือนกระจกในแตละภาค
1.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
- แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งสามแนวทางไมคุมคาในทางเศรษฐศาสตรในการดําเนินการ
- รัฐควรสงเสริมการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดผลกระทบ
และความเสียหายของเกษตรกร ไดแก การพัฒนาพันธุขาวทนแลง และการสงเสริมการเพาะปลูกขาวที่มีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เชน เกษตรอินทรียที่เปนมิตรตอชั้นบรรยากาศ)
1.2) ภาคกลาง
- การลดกาซเรือนกระจกจากนาขาวในภาคกลางมีความคุมคาในทางเศรษฐศาสตรมากที่สุด แนวทางที่
สามารถดําเนินการไดแกการใชปุยสั่งตัด และนาขาวแบบเปยกสลับแหง (Alternated Wetting and Drying) ที่เลื่อน
การปลอยน้ํากลางฤดูเพาะปลูก
- การใชปุยสั่งตัดสามารถสงเสริมไดทันทีเนื่องจากเปนแนวทางที่ชวยใหเกษตรกรลดตนทุนการปลูกขาวไป
พรอมๆกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
- นาขาวแบบเปยกสลับแหง ที่เลื่อนการปลอยน้ํากลางฤดูเพาะปลูกไดรับการยอมรับไมมากนักเนื่องจาก
แนวทางนี้อาจจะลดปริมาณผลผลิตลดลง 6-10% ของผลผลิตเดิม ดังนั้นแนวทางนี้ตองอาศัยมาตรการชดเชยรายไดที่
ลดลงจากการดําเนินการตามแนวทางนี้
1.3) ภาคเหนือ
- ภาคเหนือตอนลางสนับสนุนการใชปุยสั่งตัดและแนวทางนาขาวแบบเปยกสลับแหง ที่เลื่อนการปลอยน้ํา
กลางฤดูเพาะปลูกเนื่องจากมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
- ภาคเหนือตอนบนไมสามารถดําเนินการไดทั้ง 3 แนวทาง ดังนั้นควรสงเสริมใหเกษตรกรเพิ่มความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางที่ใชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) แนวทางการใชปุยหมักแทนปุยพืชสด (การใหปุยหมักฟางขาวกอนใสลงในนาขาวเพื่อลดกาซมีเทน) เปนอีก
แนวทางหนึ่งที่สามารถดําเนินงานไดโดยเปนแนวทางที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกมากถึงรอยละ 58
แตเนื่องจากการประเมินตนทุนตองใชระยะเวลามากกวาการสํารวจภาคสนามจึงไมสามารถดําเนินการศึกษาไดใน
โครงการฯนี้
3) เกษตรกรเปนผูที่มีความเปราะบางทางดานรายไดดังนั้นมาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจกควรใหความสําคัญ
ไปที่มาตรการที่สามารถลดตนทุนไปพรอมๆกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งในการศึกษานี้ไดแกแนวทางที่ 1
การใชปุยสั่งตัด
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3.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตรของตางประเทศ
สวนนี้จะเปนการทบทวนแผนยุทธศาสตรของตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดานการเกษตร โดยไดมีการทบทวนแผนที่เกี่ยวของในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล ซึ่งนับวาเปน
ประเทศที่เปนตนแบบที่ดีในการใหความสําคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายละอียด ดังนี้
3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
รั ฐ บาลแห ง สหรั ฐ อเมริ ก าได ใ ห ก ารสนั บ สนุ นนโยบายการปรั บ ตั ว ภายใต ก ารเปลี่ ยนแปลง
สภาพภู มิ อากาศอย า งเป น ทางการโดยเข า ลงนามและให สั ตยาบั นรั บ รองกรอบอนุ สัญญาสหประชาติ วา ด วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCC) ตั้งแต ค.ศ. 1992 โดยจุดยืนนโยบายตางประเทศเรื่องโลกรอนของสหรัฐอเมริกาถูกกําหนดมาตั้งแตวุฒิสภา
มีมติที่เรียกวา Byrd- Hagel Resolution ในป ค.ศ. 1997 (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม, 2553) สําหรับในวาระปจจุบัน
ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ของสหรัฐอเมริกาไดสนับสนุนและกําหนดใหเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปน
หนึ่งในนโยบายสําคัญโดยมองวาไมมีอะไรที่ทาทายไปกวาการที่จะสามารถปกปองเยาวชน โลก และคนรุนหลังโดย
การให ความสํ าคั ญกั บเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศดั งปรากฏในแผนปฏิ บัติการสภาพภู มิ อากาศของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (President’s Climate Action Plan) (ตารางที่ 3-2)
นอกจากนี้ ชวงป ค.ศ. 2013 ภายใตการดําเนินการของรัฐบาลสหรัฐฯ มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชื่อ “U.S. Global Change Research Program : (USGCRP) ”
หรือในชื่อเดิมคือ “Climate Change Science Program : (CCSP)” ซึ่งถูกกอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1989 เพื่อรองรับ
กฎหมาย Global Change Research Act of 1990 ที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global
Change) ภาวะโลกรอน (Global Warming) และประเด็นที่เกี่ยวของ ภายใตวิสัยทัศนของการเปนประเทศที่ใช
วิทยาศาสตรมารับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีพันธกิจเพื่อ
สรางองคความรูเรื่องการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและโลกผานโครงการวิจัย การศึกษา สื่อสาร
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการภายใตการชวยเหลือของรัฐบาล
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ตารางที่ 3-2 แผนปฏิบัติการสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
แนวทางที่ 1: กําจัดมลพิษคารบอนในสหรัฐอเมริกา
การปรับมาใชพลังงานที่สะอาด

ลดการสูญเสียพลังงาน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกชนิดอื่น

แนวทางที่ 2: การเตรียมพรอมรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกา
สรางชุมชนและระบบโครงสราง

ปกปองระบบเศรษฐกิจและ

การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใช

พื้นฐานใหมั่นคงและปลอดภัย

ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แนวทางที่ 3: เปนผูนําระดับสากลในการตอสูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและเตรียมพรอมรับกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประสานการทํางานรวมกับ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผานการเจรจาระหวางประเทศ

ตางประเทศในการจัดการเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา : US Department of Agriculture (2014)
การทํ า งานของ USGCRP เป นการประสานงานร ว มกั บ 13 หน ว ยงาน 4 ของรั ฐ บาลกลาง ซึ่ ง แต ล ะ
หน วยงานเหล า นี้ทํ า งานร วมกั นเป นคณะอนุ ก รรมการด านการวิ จัยการเปลี่ ยนแปลงของโลก คณะกรรมการ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ภายใตสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ นอกจากนี้ ภาครัฐยังรวมมือ
กับผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อนําความรูดานวิทยาศาสตรมาใชสรางความครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวของอีกดวย
โดยเปาหมายสําคัญสําหรับแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ 1) วิทยาศาสตรกาวหนา มุงเนน
การหาความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อบูรณาการความสัมพันธของสิ่งแวดลอมและมนุษยชาติในโลก 2) นําความรูทาง
วิทยาศาสตรไปใชในกระบวนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพตอการปลอยกาซเรือนกระจกไปสูชั้นบรรยากาศ
4

13 หนวยงานประกอบดวย 1) Department of Agriculture 2) Department of commerce3) Department of Defense
4) Department of energy 5) Department of Health and Human Services 6) Department of the Interior
7)Department of State 8)Department of Transportation 9) Environmental Protection Agency 10) National
Aeronautics and Space Administration 11) National Science Foundation 12) Smithsonian Institution และ 13)
United states Agency for International Development
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(Mitigation) และ การปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)
3) การประเมิ น อย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สมรรถนะของประเทศในการทํ า ความเข า ใจความมุ ง หวั ง และ
การตอบสนองตอผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงของโลก และ 4) การสื่อสารและเผยแพร
ความรูสูสาธารณะในเรื่องภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงพัฒนานักวิทยาศาสตรที่มีองคความรูเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยแผนพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุงจะมุงเนน 1) ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไปสูชั้นบรรยากาศ (Mitigation) และ 2) การปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)
สําหรับในภาคเกษตร กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA : United State Department
of Agriculture) เปนหนวยงานหลักในการกําหนดแผนรับมือการปรับตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สําหรับภาคเกษตรกรรม ที่มีชื่อเรียกวาUSDAClimate Change Adaptation Plan ที่กําหนดเปาหมายกลยุทธ
หลักไวจํานวน 5 ขอ ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนวา แผนกลยุทธของ USDA แสดงถึงโอกาสและความทาทายที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเปาหมายกลยุทธที่ 2 ที่กลาวถึงการจัดการเกี่ยวกับปาไมของ
ประเทศและที่ดินของภาคเอกชน และแผนฯ ฉบับนี้สงผานยุทธศาสตรในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
การปรับตัวในประเด็นสวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผานเปาหมายกลยุทธที่ 1 3 4 และ 5
ดังแสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 แผนการปรับตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา
เปาหมายกลยุทธ
วัตถุประสงค
เปาหมายกลยุทธที่ 1

1.1 เพื่อขยายความเจริญในพื้นที่ชนบท การใชประโยชนจาก

เพื่อชวยเหลือชุมชนในชนบทในการสรางความเจริญ

ตลาดทุนในการเพิ่มการลงทุนภาครัฐในพื้นที่ชนบทของ

เพื่อที่ทําใหชุมชนสามารถชวยเหลือตัวเองไดอยาง

สหรัฐอเมริกา

ยั่งยืนและเกิดความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ

1.2 การขยายโอกาสของภาคเกษตรกรรม โดยการสรางความ
แข็งแกรง มีการหาและสรางตลาดใหม รวมไปถึงการสนับสนุน
ระบบแขงขันของภาคเกษตร
1.3 สงเสริมใหมีการขยายตัวของ bioeconomy โดยสนับสนุน
การพัฒนาการผลิต การบริโภคพลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ

เปาหมายกลยุทธที่ 2

2.1 การปรับปรุงสภาพปาไมของประเทศ ทุงหญา และพื้นที่

สามารถประกันไดวาปาไมของประเทศและที่ดินของ

เกษตรกรรมโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคเอกชนจะไดรับอนุรักษ บํารุง และสามารถยืน
หยัดทนทานตอการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ

2.2 เพื่อพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปสู

รวมถึงการขยายทรัพยากรน้ําใหเพียงพอ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค

ชั้นบรรยากาศและสรางการปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมรับ
เกษตรกรรมและปาไม
2.3 เพื่อสนับสนุนใหมีน้ําที่สะอาดและเพียงพอ โดยการปกปอง
และการเพิ่มทรัพยากรแหลงน้ําในเขตปาและพื้นที่เกษตรกรรม
2.4 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติไฟปา

เปาหมายกลยุทธขอที่ 3

3.1 สามารถประกันไดวาผลิตผลทางการเกษตรของสหรัฐ

การสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรและ อเมริกาจะชวยสงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางอาหารของโลก
เทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มความ

3.2 สงเสริมความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาและ

มั่นคงทางอาหาร

คาขายสินคาทางการเกษตรที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่มีความใหม
และทันสมัย
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เปาหมายกลยุทธ
เปาหมายกลยุทธที่ 4

วัตถุประสงค
4.4 ชวยปกปองความปลอดภัยของอาหารทางการเกษตรโดย

ตองสามารถประกันไดวาเด็กในสหรัฐอเมริกาทุกคน พยายามลดเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อประกันวาอาหารจะมี
จะไดรับอาหารที่คุณคาทางโภชนาการครบถวนและ ความปลอดภัย เพียงพอ และมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน
ปลอดภัย
เปาหมายกลยุทธ 5

5.2 สรางสถานที่ทํางานใหมีความปลอดภัย มั่นคง และมี

สรางหนวยงาน USDA ใหมีประสิทธิภาพ เปนองคกร ประสิทธิภาพ โดยการใชเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและ
ที่มีสมรรถนะสูง และสามารถปรับตัวใหเขากับ

ความรวมมือแกไขปญหาระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆ

ศตวรรษที่ 21
ที่มา : US Department of Agriculture (2014)
3.3.2 ประเทศบราซิล
บราซิลตั้งอยูทางตอนใตของทวีปอเมริกาใต มีพื้นที่ขนาดใหญที่สุดในลาตินอเมริกาและใหญเปน
อันดับ 5 ของโลก ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของบราซิลมีความแตกตางกันคอนขางมากในแตละภูมิภาค
ดวยความที่บราซิลมีพื้นที่ขนาดใหญทําใหพื้นที่ทางการเกษตรในบราซิลมีมากถึงราว 2,500 ลานไร จึงอาจกลาวได
วาบราซิลเปนหนึ่งในประเทศที่มีภาคเกษตรใหญที่สุดในโลก โดยสัดสวนการคาสินคาเกษตรของบราซิลคิดเปนกวา
1 ใน 4 ของการคาสินคาเกษตรทั่วโลก (โชติกา ชุมมี, 2014) บราซิลเปนประเทศที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก
เป นอั นดับ ที่ 8 ของโลกและเป น ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาที่ มี ก ารปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกเป น อั นดับ ที่ 3 รองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย สาเหตุของการเกิดกาซเรือนกระจกในบราซิลสวนใหญเกิดจากการตัด
ไมทําลายปา การใชประโยชนจากที่ดินที่ไมยั่งยืนและการปลอยกาซ CO2 ในภาคพลังงานดวยเหตุดังกลาว บราซิล
ตองเผชิญกับความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากความเปราะบางของระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งปาฝนเขตรอนในอเมซอน และพื้นที่ปาชุมน้ํา (Sdidev, 2016)
ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า บราซิ ล ต อ งเผชิ ญ กั บ ภั ย พิ บั ติ จ ากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางมาก อาทิ เมื่ออุณหภูมิในปาอเมซอนสูงขึ้นจะทําใหเกิดการปะทุความรอนและทําใหเกิดเพลิง
ไหมไดเองบอยมากขึ้น และไฟปาเหลานั้นสงผลทําใหเกิดกาซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
น้ําฝนซึ่งกอใหเกิดทั้งปญหาน้ําทวมซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งในบราซิล และปญหาภัยแลงที่สงผลกระทบไปถึงการกักเก็บ
น้ํา น้ําประปา และการผลิตไฟฟาพลังน้ํา ดังเชนในปรากฏชวงเดือนมกราคม ค.ศ.2015 ที่บราซิลตองประสบภัย
แลงครั้งรายแรงที่สุดในประวัติศาสตรชาติโดยปริมาณน้ําที่เก็บสํารองของเขื่อนใหญในกรุงรีโอเดจาเนโร แหงขอด
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ลงจนเหลือระดับ 0 เปนครั้งแรกตั้งแตมีการสรางเขื่อนแหงนี้มานอกจากจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน
แลวยังสงผลอยางหนักตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม การเกษตรและการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
(Thai Climate Justice Working Group, 2016) สําหรับในภาคการเกษตร มีความเปนไปไดวาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะสงผลกระทบตอผลิตผลทางการเกษตรและพืชที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ เชน
ขาวโพด ถั่วเหลือง ขาวสาลี กาแฟ และสม (Sdidev, 2016)
ในแงมุมของการเตรียมตัวมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบวาบราซิลเปนแบบอยาง
ของประเทศกําลังพัฒนาที่มีการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อแกไขปญหาโลกรอน บราซิลใหคํามั่นตอสหประชาชาติวา
จะลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของปญหาโลกรอนใหไดระหวาง รอยละ 36.1 -38.9
ภายใน ค.ศ. 2020 และไดเริ่มปรับเปลี่ยนมาใชพลังงานทดแทนบรรเทาแกไขปญหากาซเรือนกระจกในประเทศ
สําหรับในภาคการเกษตร การรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนไปในทิศทางของความพยายาม
การลดกาซคารบอนในภาคการเกษตร ภายใตแผนการดําเนินงานชื่อ ABC (Low Carbon Emission Agriculture)
แผนฉบับนี้เปนไปตามพันธกรณีของบราซิลในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties: COP15) ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก ใน ค.ศ. 2009 การดําเนินงานดังกลาวคาดวาจะตองใชเงินอุดหนุนประมาณ 197 พันลานเรียลของ
บราซิล
บราซิลไดประมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยลดการปลอยกาซ CO2 เทียบเทาหนึ่ง
พันลานตัน (t CO2eq) โดยมีเปาหมายของการดําเนินงาน คือ
1) ลดอัตราการการทําตัดไมทําลายปาในอเมซอนรอยละ 80 และ รอยละ 40 ในทุงหญา Cerrado
2) เรงฟนฟูทุงหญาที่เสื่อมโทรมในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนการเกษตรแบบผสมผสาน
การสนับสนุนการปลูกพืชแบบไมไถพรวน และการตรึงธาตุไนโตรเจนสูดินโดยอาศัยสิ่งมีชีวิต เปนตน
3) สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานน้ํา
โรงไฟฟาพลังน้ําพลังลม แหลงพลังงานชีวมวลอื่นๆ รวมถึงขยายการใชถานหิน (coal) จากปาไมในอุตสาหกรรมเหล็ก
ภายหลังจากการออกกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพระราชกฤษฎีกาสําหรับ
แผนในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ การประชุ มรวมระหวา งภาคส วนที่ เกี่ยวข อง ไดวางแผนเพื่อ ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกไปสูชั้นบรรยากาศในแผน ABC (Low Carbon EmissionAgriculture) ผานกระบวนการทาง
เทคโนโลยีทั้ง 6 ขั้นตอน บนฐานของภายใตโครงสราง 7 โครงการสําคัญ ไดแก 1) ฟนฟูทุงหญาที่เสื่อมโทรมใน
ภาคการเกษตร 2) การเกษตรแบบผสมผสาน 3) การปลูกพืชแบบไมไถพรวน 4) การตรึงธาตุไนโตรเจนสูดินโดย
อาศัยสิ่งมีชีวิต 5) การปลูกปา 6) การจัดการมูลสัตว และ 7) การปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตารางที่ 3-4)
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ตารางที่ 3-4 กระบวนการทางเทคโนโลยีที่ใชเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปสูชั้นบรรยากาศ
กระบวนการทางเทคโนโลยี

(การเพิ่มขึ้นของพื้นที)่ การบรรเทาผลกระทบการปลอยกาซเรือนกระจก
(Millions of Mg CO2eq)

ฟนฟูทุงหญาที่เสื่อมโทรมในภาคการเกษตร1

15.0ลานเฮกเตอร

83-104

การเกษตรแบบผสมผสาน2

4.0 ลานเฮกเตอร

18-22

การปลูกพืชแบบไมไถพรวน

8.0 ลานเฮกเตอร

16-20

การตรึงธาตุไนโตรเจนสูดินโดยอาศัยสิ่งมีชีวิต

5.5 ลานเฮกเตอร

10

การปลูกปา3

3.0 ลานเฮกเตอร

0

การจัดการมูลสัตว

4.4 ลานเฮกเตอร

6.9

รวม

133.9-162.9

ที่มา: Brazilians Government (2016)
หมายเหตุ
1. ผานระบบการจัดการดินและปุย
2. ประกอบดวยระบบวนเกษตร (Agroforestry systems: AFS)
3. ไมคํานวณรวมไปถึงในอุตสาหกรรมเหล็ก
จากการตรวจเอกสารขางตนทําใหทราบวาการพัฒนาแนวทางในการปรับตัวและลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพื่ อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตองมี การผสมผสานทั้งการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร
เศรษฐศาสตร สั งคมศาสตร รวมไปถึง แนวทางการใชนโยบายเพื่ อนํ า สูก ารปฏิ บัติที่สามารถสั มฤทธผลได จริ ง
นอกจากนั้นแลวยังพบวาแนวทางที่ใชมีความแตกตางกันทั้งในเชิงพื้นที่ ชวงเวลา ตลอดจนพันธุพืชและปศุสัตว
ดังนั้นประเทศไทยก็ควรหาแนวทางการปรับตัวและลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของภาคเกษตร
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4. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
ดานการการเกษตร พ.ศ. 2556-2559
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของโครงการต า งๆ ภายใต แ ผนยุ ท ธศาสตร ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศด านการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 ในครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่ อทบทวนผลการดํ าเนินงานของ
แผนยุทธศาสตรที่ผานมา เพื่อวิเคราะหหาประเด็นผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศด า นการเกษตรที่ ผ า นมา เพื่ อ ที่ จ ะได มี ข อ มู ล สํ า หรั บ ประกอบ
การกําหนดแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ตอไป
4.1 แนวทางในการประเมินผลการดําเนินงาน
4.1.1 วิธีการศึกษา
แนวคิ ด ในการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
ดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 ครั้งนี้อาศัยการประเมินตามแนวคุณภาพ (Qualitative Approach) เนื่องจาก
การดําเนินงานของโครงการตางๆ ภายใตแผนยุทธศาสตรฯ ยังไมปรากฎตัวชี้วัดในเชิงปริมาณที่เหมาะสมสําหรับ
การนํ า ไปใช ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการและแผนยุ ท ธ ศ าสตร และเป น
การประเมินผลภายหลังการดําเนินงาน (Ex-Post Evaluation) ที่เนนประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
(Objective-Based Model) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองกันระหวางผลตามนโยบายและวัตถุประสงค โดยอาศัย
เปาประสงคของแตละยุทธศาสตรที่บรรจุไวในแผนงานเปนกรอบในการประเมินผล
4.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
สํ า หรั บ ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ผลครั้ ง นี้ ได เ ก็ บ รวบรวมจากรายงานการติ ดตามผล ตาม
แผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เปนสําคัญ
และนําผลการติดตามการดําเนินงานในชวง พ.ศ. 2556-2558 มาเปนขอมูลในการวิเคราะห
4.2 ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
พ.ศ. 2556-2559
การประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
พ.ศ. 2556-2559 ในครั้ ง นี้ ได นํ า เสนอออกเป น 2 ส ว นประกอบด ว ย (1) การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2559 และ (2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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4.2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2559
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2559 สามารถสรุป
ไดดังนี้
วิสัยทัศน
“สรางภูมิคุมกันภาคเกษตร สูการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
พันธกิจ
1) สรางภูมิคุมกันและศักยภาพในการปรับตัวของภาคเกษตร เพื่อใหมีภูมิคุมกันสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เสริมสรางความมั่นคงในอาชีพและวิถีชีวิต โดยมีกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการรับมือและปรับตัว รวมทั้งลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บ
กาซเรือนกระจก
2) พั ฒ นาขี ดความสามารถในการจั ด การทรั พ ยากรการเกษตร เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
สนับสนุน สงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และรักษาศักยภาพ
ในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก
3) วิจัย พัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อการปรับตัว การลดการปลอยและการเก็บกักกาซเรือนกระจก
4) สงเสริมการเรียนรู สรางความรวมมือและเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูของทุกภาคสวน
ทั้งในและตางประเทศ ใหทั นกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทคโนโลยี การคา การลงทุน รวมทั้งสิ่งแวดลอม
เพื่ อการวางแผนการผลิตสินคาเกษตร และการจั ดการป จจัยการผลิตอย า งเหมาะสม สอดคล องกับการตลาด
สนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคเกษตรอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหภาคเกษตรสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เสริมสรางความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพเกษตร สรางความมั่นคงของฐานการผลิต เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) เพื่ อ ให ภ าคเกษตรมี ส ว นร ว มในการบรรเทาการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศอย า งเหมาะสม
เปนธรรม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น
3) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาและจั ด การองค ค วามรู การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
อยางเหมาะสม เพื่อสรางภูมิคุมกันในการปรับตัวและการมีสวนรวมในการลดการปลอยและการเก็บกักกาซเรือน
กระจกรวมทั้งสนับสนุนการแกไขปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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4) เพื่อสงเสริมความเปนหุนสวนของสังคมกับสิ่งแวดลอม ความเปนหุนสวนของภาครัฐ เอกชน
เกษตรกร และชุ ม ชนเกษตร ในการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู และการใช ป ระโยชน จากเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ใน
การดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งกรอบความรวมมือในประเทศและระหวางประเทศ
เปาประสงค
1) รายไดภาคเกษตรเพียงพอที่จะรักษาพื้นที่เกษตรและกําลังแรงงานในภาคเกษตรที่มีอยู รวมทั้ง
การดึงดูดคนรุนใหมเขาสูกําลังแรงงานภาคเกษตรมากขึ้น เพื่อคงความมั่นคงทางดานอาหาร
2) ภาคเกษตรมีสวนรวมในการเก็บกัก และชวยประชาคมโลกในการลดกาซเรือนกระจกที่สอดคลอง
กั บความสามารถของเกษตรกร โดยใช องค ความรู ดานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี นวั ตกรรมและการประยุ กต ใช
ภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
3) มี องค ค วามรู มี ก ารพั ฒ นาองค ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี นวั ต กรรมและ
การประยุกตใช ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อการปรับตั ว การสรางภูมิคุมกันภาคเกษตร
การลดการปลอยและการเก็บกักกาซเรือนกระจก ที่ยอมรับและนาเชื่อถือ
4) มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ความสําเร็จ ความรู เทคโนโลยี เพื่อสราง
ความรูความเขาใจซึ่งกันและกัน สรางโอกาส และความเทาเทียมกันในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร
4.2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
สําหรับการประเมิ นผลการดํ าเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตรก ารเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
ด า นการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 ได อ าศั ย ข อ มู ล จากการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2559 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล เพื่อ
นํามาวิเคราะหถึงความสามารถในการบรรลุตามเปาประสงคในแตละยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร ซึ่งรายละเอียดในการประเมินผลมีดังนี้
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร
จากขอมูลในการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรที่สามารถรวบรวมไดในครั้งนี้ ปรากฏวา
งบประมาณรวมที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรตามแผนนี้ ใ นช ว งป 2556-2558 มี จํ า นวน 1,135.94 ล า นบาท และ
หากพิจารณาถึงแนวโนมในการจัดสรรงบประมาณ พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดรับ
งบประมาณ 312.56 ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเปน 452.69 ลานบาท และ
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ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ได รั บ จั ด สรรงบประมาณจํ า นวน 370.69 ล า นบาท ซึ่ ง การที่ แ ผนยุ ทธศาสตร
มี ก ารได รั บ การสรรงบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น นี้ ย อ มสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของการดํ า เนิ น งาน
ในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตารางที่ 4-1)
ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหเห็นทิศทางของแผน สามารถวิเคราะหไดจากแผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณ
ไดดังภาพที่ 4-1 จากการวิเคราะหพบวา ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไดรับ
งบประมาณถึงรอยละ 70 ของงบประมาณรวมทั้งหมด ซึ่งการจัดสรรงบประมาณดังกลาว แสดงใหเห็นถึงทิศทาง
ของแผนมุงไปที่การแกไขปญหาระยะสั้น เพื่อใหมีองคความรูในการปรับตัวหรือสรางกลไกในการปรับตัวใหแก
เกษตรกรเปนสําคัญ ในขณะที่ยุทธศาสตรที่ 2 การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
และยุทธศาสตรที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร โดยไดรับงบประมาณ
รอยละ 28 และ รอยละ 2 ของงบประมาณทั้งหมด ตามลําดับ (ภาพที่ 4-2)
ตารางที่ 4-1 งบประมาณภายใตแผนยุทธศาสตรฯ ชวง พ.ศ. 2556-2558
ยุทธศาสตรภายใตแผน
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ป 2556

ป 2557

หนวย : ลานบาท
ป 2558
รวม

256.59

293.79

248.36

798.73

ยุทธศาสตรที่ 2 การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคเกษตร

55.78

134.07

121.31

311.16

ยุทธศาสตรที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดานการเกษตร

0.20

24.83

1.01

26.05

312.56

452.69

370.69

1,135.94

รวม

ที่มา : รายงานการติดตามผลตามแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559

ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564

63

ภาพที่ 4-1 สัดสวนการใชงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรฯ ชวง พ.ศ. 2556-2558
ที่มา : รายงานการติดตามผลตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2556-2559
ดั ง นั้ น ในภาพรวมของการดํ า เนิ น งานตามแผน สามารถสะท อ นให เ ห็ นได วา ทิ ศ ทางการให
ความสําคัญของแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 เนนที่การสราง
องคความรูเพื่อรองรับการปรับตัวใหแกภ าคการเกษตร ในขณะที่การแกไขปญหาที่สาเหตุ เชนการเก็บกักหรือ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกยังคงมีไมมาก
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ปญหาหลักซึ่งเรื้อรังมายาวนานของภาคการเกษตรของไทย คือ เกษตรกรซึ่งเปนกําลังแรงงาน
กว าร อยละ 40 ของกํา ลังแรงงานทั้งประเทศยั งคงทํา การเกษตรแบบดั้งเดิ ม กลา วคือ เป นการทํ าการเกษตร
ที่ อ าศั ยความเอื้ อ อํ า นวยของภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง ภายใต ส ถานการณ ป จ จุ บั น ที่ เ ผชิ ญ กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศเชนนี้ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตจํานวนชวงเวลาที่ฝนตกสั้นลง คุณลักษณะ
ของน้ําทะเลที่มีความเปนกรดมากขึ้น หรือแมกระทั่งวิวัฒนาการของศัตรูพืชที่สรางความเสียหายใหแกผลผลิต
ปจจัยตางๆเหลานี้ ลวนคาดการณไดยาก แตสงผลคุกคามตอภาคการเกษตรเปนอยางมาก
จากปญหานี้ภาครัฐจึงจําเปนตองสรางกลไกการแกไขปญหาและสรางภูมิคุมกันแกเกษตรกรให
พร อมรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และสามารถดํ า รงชี วิ ต ภายใต สถานการณ ดัง กล า ว เพื่ อ
ผลิ ต อาหารเลี้ ย งประชากรของประเทศ ตลอดจนประชากรโลกได ต อ ไป จึ ง เป น ที่ ม าของยุ ท ธศาสตร ที่ 1
“การปรั บ ตั ว รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ”ภายใต ยุ ท ธศาสตร ดัง กล า วนี้ ป ระกอบด ว ย กลยุ ท ธ
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เตรียมความพรอมและสรางภูมิคุมกัน และกลยุทธการลดผลกระทบ การรับมือ การปรับตัว และสรางภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สามารถแสดงโครงสรางของยุทธศาสตรที่ 1 ไดดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 โครงสรางของยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 การ
เตรียมความพรอม
และสรางภูมิคุมกัน

เปาประสงค
มีระบบเตือนภัยลวงหนาทางการเกษตร
ที่แมนยํา นาเชื่อถือ และมีการจัดทําแผน
เตือนภัยการเกษตรลวงหนา

ตัวชี้วัด
รายงานสถานการณการเตือนภัย กลไกการเตือนภัย การ
เผยแพร ประชาสัมพันธ การวางแผนเตือนภัยลวงหนา

มีการพัฒนา ปรับโครงสรางพื้นฐานการผลิต การฟนฟูทรัพยากรดินและน้าํ ในพื้นที่เกษตรประสบภัย
และการฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา
และพืน้ ที่ภัยแลงซ้ําซาก น้ําทวมซ้าํ ซากระดับรุนแรง
เพื่อการเกษตร สรางภูมิคุมกันรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กลยุทธที่ 2 การลด
ผลกระทบ การรับมือ
การปรับตัวและสราง
ภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

เกษตรกรมีความสามารถในการรับมือ
กับภูมิอากาศ ปรับตัว และมีภูมิคมุ กันตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

มีผลการศึกษาวิเคราะห วิจยั พัฒนาองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถ
พัฒนาสงเสริม ถายทอดใหเกษตรกรนําไปใชในการรับมือ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อยางคุม คา
ทางเศรษฐกิจ

มีมาตรการและกลไกตลาดที่สนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงดานการผลิต และ
การตลาด

การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศ

สรางภูมิคุมกันในการประกอบอาชีพ
การเกษตรเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ในอาชีพและรายไดของเกษตรกร

จํานวนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการอบรม
การปองกัน บรรเทาและหลีกเลี่ยงภัย รวมทัง้ ฝกอบรม
อาชีพเสริม

ที่มา: แผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของโครงการตางๆ ที่บรรจุอยูในยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้ ปรากฏวา โครงการที่ดําเนินการไปแลวสวนใหญ คือ โครงการที่เนนการวิจัยเพื่อ
สรางองคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีมากถึงรอยละ 78 (ภาพที่ 4-2) ของโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร ที่ 1 รองลงมาเปนการสรางนวัตกรรมระบบเตื อ นภัย ในขณะที่ ก ารฟ นฟูท รั พยากรธรรมชาติ แ ละ
การเสริมสรางภูมิคุมกันในการประกอบอาชีพยังมีคอนขางนอย นอกจากนี้โครงการบริหารความเสี่ยงดานการผลิต
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และการตลาด ซึ่งอยูในเปาประสงคของยุทธศาสตรยังไมมีการบรรจุอยูในแผน ดังนั้น ในระยะถัดไปควรเนนใหมี
การจั ด ทํ า โครงการด า นการสร า งภู มิ คุ ม กั น การบริ ห ารความเสี่ ยงด า นการผลิ ตและการตลาดเพิ่ ม เติ ม เช น
การใชเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรในการปรับตัว เปนตน
ดังนั้น หากพิจารณาจากโครงการที่ดําเนินงานผานมา การดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว
สงผลให มีก ารบรรลุ เป าประสงคข องยุ ทธศาสตรในดา น (1) มีร ะบบเตื อนภั ยล วงหนาทางการเกษตรที่แมนยํ า
นาเชื่อถือ และมีการจัดทําแผนเตือนภัยการเกษตรลวงหนา (2) มีการพัฒนา ปรับโครงสรางพื้นฐานการผลิตและ
การฟนฟูทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร สรางภูมิคุมกันรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อยูในระดับสูง
ในขณะที่ ก ารบรรลุ ตามเป า ประสงค (1) เกษตรกรมี ค วามสามารถในการรั บ มื อกั บ ภู มิ อ ากาศ ปรั บ ตั ว และ
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ (2) สรางภูมิคุมกันในการประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงในอาชีพและรายไดของเกษตรกร อยูในระดับปานกลาง แตสําหรับเปาประสงคมีมาตรการและกลไก
ตลาดที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานการผลิต และการตลาดมีการบรรลุวัตถุประสงคอยูในระดับต่ํา

ภาพที่ 4-2 สัดสวนโครงการที่ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1
ที่มา: รายงานการติดตามผลตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2556-2559
ยุทธศาสตรที่ 2 การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
กาซเรือนกระจกเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหอุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้น โดยกาซเรือนกระจกนี้เปนของเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตรกรรม แมวาเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย กับประเทศอื่นๆในโลก
จะคอนขางต่ํา แตผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกาซเรือนกระจกนั้น สรางความเสียหายใหกับภาคการเกษตรในอัตราที่
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สูง อยางไรก็ตาม หากมีระบบการจัดการกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรอยางเหมาะสม ภาคการเกษตรจะมี
สวนชวยในการดูดซับและเก็บกักปริมาณกาซเรือนกระจกได สงผลดีตอสาขาการผลิตอื่นๆ และสาขาการเกษตร
คุณลักษณะของภาคการเกษตรที่แมจะมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจก แตยังคงมีจุดแข็งใน
การเปนแหลงดูดซับและเก็บกักกาซเรือนกระจกได จึงไดมีการจัดทํายุทธศาสตร “การเก็บกักและการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในภาคเกษตร” ภายใตยุทธศาสตรนี้เนนการดําเนินงานสองลักษณะควบคูกัน ไดแก การพัฒนา
ระบบการจัดเก็บขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับกาซเรือนกระจก และการสนับสนุนใหมีการปรับระบบการผลิตให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีโครงสรางตามยุทธศาสตรที่ 2 ดังแสดงไวในตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 โครงสรางของยุทธศาสตรที่ 2 การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
กลยุทธ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบ มีขอมูลกิจกรรมการเกษตร สําหรับ
การจัดเก็บขอมูลและองค
การคํานวณกาซเรือนกระจกภาคเกษตร
ความรูเรื่องกาซเรือนกระจก การประเมินศักยภาพของภาคเกษตรในการ
ปลอยและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งการจัดทําระบบการตรวจวัด รายงาน
และทวนสอบ ที่เปนที่เชื่อถือ

ฐานขอมูลกาซเรือนกระจก และแนวทางในการ
ลดการปลอยกาซกาซเรือนกระจกที่
ปฏิบัติได

กลยุทธที่ 2 สงเสริม
สนับสนุนการปรับระบบการ
ผลิตสูเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
ภาคเกษตร

มีกลไกสนับสนุนการปรับระบบการผลิตสู
เกษตรคารบอนต่ํา และการเกษตรที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ดวยความเสมอภาค และการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการปรับสูระบบ พื้นที่เกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรดี
การผลิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม สินคา
ที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย
คารบอนต่ําหรือลดการปลอยกาซเรือนกระจก
พื้นที่เกษตรที่ไถกลบตอซัง ลดการไถพรวน ลด
สินคาเกษตรไทยมีปริมาณการปลอยคารบอน การเผา
การใชน้ํา อยูใ นระดับที่สามารถแขงขันไดใน
จํานวนฟารมปศุสัตวที่มีการจัดการมูลสัตว
ตลาดโลก
มีตนแบบการจัดทําหมูบา นลดคารบอน หมูบาน
เกษตรสีเขียว
ที่มา: รายงานการติดตามผลตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2556-2559
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เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของโครงการตางๆ ที่บรรจุ อยูในยุทธศาสตรที่ 2 การเก็บกักและ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรนั้น ปรากฏวา กลไกการดําเนินงานของยุทธศาสตรนี้เนนไปที่
การมุงลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรเปนสําคัญ พิจารณาไดจากการมีโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อฐานขอมูลกาซเรือนกระจกจํานวนมากอยูในยุทธศาสตรนี้ เชน โครงการธนาคารคารบอน การจัดทํา
คารบอนฟุตปริ้นท และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งในภาคการเพาะปลูก ประมง
และปศุ สั ตว ใ ห มี ก ารปล อยก า ซเรื อ นกระจกต่ํ า ลง ขณะที่ โ ครงการที่ เ สริ ม สร า งรายได แ ละความสามารถใน
การแขงขันใหกับเกษตรกรมีตามสมควร แตเปนที่นาสังเกตวา โครงการเหลานี้อาจไมไดสนับสนุนลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเทาที่ควร ในระยะถัดไปควรเรงพัฒ นากลไกการถายทอดองคค วามรูที่มีไปสูเ กษตรกร เชน กลไก
การซื้ อ ขายคาร บ อนเครดิ ต และการสนั บ สนุ นให เ กษตรกรมี ท างเลื อ กในการผลิ ตที่ เ ป นมิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
ตามบริบทการทําการเกษตรของแตละภูมิภาค และผลผลิต (ภาพที่ 4-3)

ภาพที่ 4-3 สัดสวนโครงการที่ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 2
ที่มา: รายงานการติดตามผลตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2556-2559
ผลการดําเนิ นงานตามที่ กลาวมาขา งตน สะทอนใหเห็นวา การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2
การเก็บกับและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรนั้น มีการบรรลุเปาประสงคในการ (1) มีขอมูล
กิจกรรมการเกษตร สํา หรั บการคํานวณกา ซเรือนกระจกภาคเกษตร การประเมิ นศัก ยภาพของภาคเกษตรใน
การปล อยและการลดการปล อยกาซเรื อนกระจก รวมทั้ งการจั ดทําระบบการตรวจวั ด รายงานและทวนสอบ
ที่เชื่อถือ และ (2) มีก ลไกสนับสนุนการปรับระบบการผลิ ตสู เกษตรคาร บ อนต่ํา และการเกษตรที่ เป นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล อม บนพื้ นฐานทางวิ ทยาศาสตร ด วยความเสมอภาคและการมี สวนร วมของทุก ภาคส วนในระดั บสู ง
แตสําหรับเปาประสงค (1) เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการปรับสูระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สินคา
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คารบอนต่ําหรือลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ (2) สินคาเกษตรไทยมีปริมาณการปลอยคารบอน การใชน้ํา
อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดในตลาดโลก มีการบรรลุเปาประสงคในระดับปานกลาง และระดับต่ํา ตามลําดับ
ยุทธศาสตรที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร
องคความรูที่เกิดขึ้นตางๆ จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร เพื่อคิดคนเปนนวัตกรรมเพื่อบรรเทา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ จะเกิดประโยชนสูงสุดเมื่อนํามาประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่น และ
การสรางความรูสึกมีสวนรวมในการแกปญหารวมกันของชุมชน ดังนั้นเพื่อใหแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
ภูมิ อากาศด า นการเกษตรไดนํ า ไปปฏิ บัติ ให เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ จึ งต องมี ยุท ธศาสตร “การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร”
ยุทธศาสตรนี้จึงเนนไปที่การใหบทบาทกับภาคประชาชน ในการเปนกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
ดวยการเสริมสรางองคความรู การมีสวนรวม การเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการพัฒนากรอบความรวมมือกับ
ตางประเทศ โดยมีโครงสรางของยุทธศาสตร ดังนี้ (ตารางที่ 4-4)
สําหรับการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศดานการเกษตรนี้ ปรากฏวา โครงการสวนใหญเปนการดําเนินงานในสวนของยุทธศาสตรนี้ โครงการ
รอยละ 68 เนนไปที่การประชุมสัมมนา ฝกอบรม และการแลกเปลี่ยนองคความรู (ภาพที่ 4-4) ในขณะที่โครงการ
ในลักษณะการเขารวมในการดําเนินความรวมมือและการเจรจาระหวางประเทศยังไมปรากฏ ดังนั้น ประเด็นใน
การสรางเครือขายในการรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเปนประเด็นสําคัญที่
ควรดําเนินการในระยะถัดไป
ดั ง นั้ น โดยสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ที่ 3 สามารถประเมิ น ผลการบรรลุ ต าม
เปาประสงคไดวา เปาประสงคในการจัดการองคความรู เชื่อมโยงงานวิจัย พัฒนา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภาคเกษตร ทั้งดานการปรับตัว การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ขอมูลนักวิจัย ทรัพยากรบุคคลทั้งนักวิชาการ
องคกรเครือขาย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในสาขาเกษตรทั้งในและ
ต างประเทศเป นเปา ประสงค ที่ บ รรลุ ผลในระดั บสู ง ในขณะที่ เป าประสงค (1) เกษตรกร และบุ คลากรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรับการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มีความตระหนั กรู ถึง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต อการผลิตความมั่นคงทางดานอาหาร
และวิถีชีวิต และมีสวนรวมในการแกปญหาอยางเหมาะสม และ (2) สรางศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงาน
ภายใตกรอบความรวมมือ สามารถใชประโยชนจากกรอบความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัย พัฒนา และ
หาแหลงทุนมีการบรรลุเปาประสงคในระดับต่ํา
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ตารางที่ 4-4 โครงสรางของยุทธศาสตรที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน
การเกษตร
กลยุทธ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 การพัฒนา
เสริมสรางองคความรู ดาน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

มีการจัดการองคความรู เชื่อมโยงงานวิจัย
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร
ทั้งดานการปรับตัว การลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก ขอมูลนักวิจัย ทรัพยากรบุคคล
ทั้งนักวิชาการ องคกรเครือขาย เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร ที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในสาขาเกษตรทั้งใน
และตางประเทศ

ขอมูลสารสนเทศองคความรูการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เครือขายบุคลากรที่เกีย่ วของกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งในและตางประเทศ
สําหรับการวางแผนจัดการองคความรูดานการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กลยุทธที่ 2 สรางการรับรู
ความเขาใจและการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน เพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติ

เกษตรกร และบุคลากรของ กษ. และผูมีสวน
เกี่ยวของ ไดรับการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีความตระหนัก
รู ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอการผลิตความมั่นคงทางดาน
อาหารและวิถีชีวิต และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางเหมาะสม

จํานวนการจัดประชุม สัมมนา โครงการฝกอบรม
โครงการแลกเปลี่ยนความรูของเครือขาย
เกษตรกร การเผยแพร ขอมูลขาวสาร ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ สูเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ชุมชนเกษตร บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน

สรางศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงาน
ภายใตกรอบความรวมมือ สามารถใช
ประโยชนจากกรอบความรวมมือกับ
ตางประเทศในการวิจัย พัฒนา การหาแหลง
ทุน

การเขารวมในการดําเนินความรวมมือและการ
เจรจาระหวางประเทศและการประชุม
แลกเปลี่ยนความเห็น

กลยุทธที่ 3 เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรดานการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการ
ดําเนินงานตามกรอบความ
รวมมือกับตางประเทศ

ที่มา: รายงานการติดตามผลตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2556-2559

โดยสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ.
2556-2559 เปนการดําเนินการในระยะแรก ซึ่งเปนชวงของการพัฒนาองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรองรับกับ
ความเสี่ยงดานสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอขีดความสามารถในการผลิต และการจัดทําฐานขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกในภาคการเกษตร อยางไรก็ตามกลไกการถายทอดองคความรูและการบริหารความเสี่ยงใหแกเกษตรกร
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ในทางปฏิบั ติยังมีไม มากเท าที่ ควร ตลอดจนการสรา งเครือขายผลักดันยุทธศาสตร ทั้งในระดับชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติยังคงอยูในชวงเริ่มตน ซึ่งประเด็นดังที่กลาวมาขางตนควรเปนประเด็นที่ใหความสําคัญเพิ่มขึ้นสําหรับ
การดําเนินงานในระยะถัดไป

ภาพที่ 4-4 สัดสวนโครงการที่ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 3
ที่มา: รายงานการติดตามผลตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2556-2559
4.3 กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
จากการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานในระยะแรกตามแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ
ด า นการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 ซึ่ ง เป นช ว งของการสะสมองค ค วามรู เ พื่ อ วางแนวทางในการรองรั บ กั บ
ความไม แน นอนในการทํ า การเกษตร เพื่ อ ให ภ าคการเกษตรสามารถปรั บ ตั วร ว มกั บสภาพการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิ อากาศและภั ยพิบัติทางธรรมชาติ ได ทั้ งนี้ ในการวางแนวทางการจั ดทํา แผนยุ ทธศาสตรในระยะถัดไปต อง
คํานึงถึงแผนพัฒนาสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
4.3.1 ความสอดคลองกับแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558–2593
แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558–2593 ภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
องคประกอบที่ 2 การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา
องคประกอบที่ 3 การสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อพิจารณาความสอดคลองจะเห็นได วา ยุท ธศาสตรตา งๆ ที่ ปรากฏในแผนเพื่ อรั บมื อกั บป ญหา
การเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนไปในทิศทางเดี ยวกั นกั บ
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แผนแมบทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบให
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดนําไปทําเปนแผนปฏิบัติการในเชิงลึกเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป
4.3.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)
ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกลาวถึงประเด็น
ในสวนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางคอนขางชัดเจนอยูในยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่ ง แวดล อมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ยั่ ง ยืน ภายใต แ นวทางในการดํ า เนิ นงานที่ 3.5 สนั บ สนุ นการลดการปล อยก า ซ
เรื อ นกระจก และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั วต อ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ ซึ่ ง มี แนวทางใน
การดําเนินงานที่สําคัญทั้งสิ้น 5 แนวทาง ประกอบดวย
1) จัดทําและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหสามารถรองรับ
พันธกรณีระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน
3) สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูล
เกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก
4) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการวิ จัยและพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
เพื่อสนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดั ง นั้ น จึ ง สามารถนํ า แนวทางในการดํ า เนิ น งานทั้ ง 5 มาร ว มพิ จ ารณาในกํ า หนดกลยุ ท ธ ใ น
การดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสวนของการพัฒนามาตรการและ
กลไกในการสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร การสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน และการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและฐานองคความรูทางดานการเกษตรเพื่อสนับสนุน
การปรั บตั ว ของภาคการเกษตร รวมถึ ง การสร า งความตระหนั กถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศใหเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของ
4.3.3 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 12
เมื่อพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 12 พบวา ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนจะถูกบรรจุอยูในยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรดังกลาว มีแนวทางในการดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 5 แนวทาง ไดแก
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1) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตร
2) สงเสริมการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
4) บริหารจัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร
5) สรางภูมิคุมกันทางการเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เชนเดียวกันกับการพิจารณาในสวนของ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ในการดํ า เนิน งานเพื่ อ กํ า หนดแนวทางดํ าเนิ นงาน หรื อ โครงการภายใต แผนยุ ทธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 จึงควรมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ไดแก
(1) จัดทําแผนที่ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) สรางระบบเตือนภัยการใชน้ําทางการเกษตร
และระบบเตื อ นภั ยล วงหน า (3) สนั บ สนุน การพั ฒ นาและถ า ยทอดเทคโนโลยี การปรั บ ปรุ ง พั นธุ พื ชและสั ตว
ที่ทนทานตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (4) สนับสนุนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจั ดการระบบเกษตร ที่ ช วยลดผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศ
(5) สรางกลไกและมาตรการที่ลดผลกระทบ โดยกระจายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
(6) สงเสริม สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอนุรักษ
ทรัพยากรการเกษตร
4.3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มุงในการแกไขจุดออนและเสริม
จุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาวเพื่อบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสูเปาหมายคือยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร ยุทธศาสตร
ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ดังนั้น จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ สามารถนํารายละเอียดของยุทธศาสตรตางๆ
มารวมพิจารณาในการกําหนดกลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ในประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ไดดังนี้
โดยสรุป “แผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564” ยัง
ควรยึดยุทธศาสตร 3 ดานเชนเดิมเพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทการปรับตัวทางดานภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593
ซึ่งเปนแผนการสรางกลไกในการปรับตัวในระดับชาติ โดยควรมีแนวทางในการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรดังนี้
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1) การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ควรมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
1.1) การจั ดทํ าแผนที่ ค วามเสี่ ยงทางด า นการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อ ากาศโดยอาศั ยองค ค วามรู แ ละ
ฐานขอมูลที่มีอยู
1.2) การสรางระบบเตือนภัยลวงหนาที่เกษตรกรเขาใจและสามารถเขาถึงไดงาย
1.3) การสนับสนุนในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาลดผลกระทบ
1.4) การพัฒนามาตรการที่ชวยลดความเสี่ยงของเกษตรกร เชน การพัฒนาพันธุพืชทนแลง การทํา
การเกษตรแบบแมนยํา หรือกลไกการประกันราคา เปนตน
2) การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ควรมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
2.1) พัฒนากลไกในการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีไปสูการปฏิบัติ
2.2) การเพิ่มทางเลือกในการทําการเกษตรที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหแกเกษตรกร
2.3) สนับสนุนการทําการเกษตรอยางยั่งยืนเพื่อการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร
ควรมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
3.1) การพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น นโยบายการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
ดานการเกษตรทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
3.2) การสรางความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหแกภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
3.3) การสร า งระบบการประเมิ นผลของการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ นํ า ไปสู ก ารดํ า เนิ นงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ในครั้งนี้
ทางคณะทํางานไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยมีผูรวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งประกอบดวย ผูแทนเกษตรกร
จํานวน 40 คน ผูแทนจากภาคเอกชน จํานวน 30 คน และผูแทนจากภาครัฐและหนวยงานอื่น จํานวน 30 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเกษตรกร
5.1.1 ภาพรวมของเกษตรกรที่เขารวมการประชุม
กลุ ม เกษตรกรมาจากภู มิภ าคตา งๆ ทั่ วประเทศไทยซึ่ ง ทํ า ให ครอบคลุ มผลผลิตที่ ห ลากหลาย
ทั้ ง กลุ ม พื ช ไร พื ชสวน และ การปศุ สั ตว ในภาคเหนื อ มี เ กษตรกรที่ ป ลู ก ข า วและข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว สํ า หรั บ
ภาคตะวันออกมีเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ทุเรียน มังคุด มะละกอ และขาว ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเกษตรกรที่ปลูกขาวและยางพารา ในภาคกลางมีเกษตรกรที่ปลูกขาวและเลี้ยงโคเนื้อ และภาคใตมีเกษตรกรที่
ปลูกขาวสังขหยด มังคุด ทุเรียน ยางพารา กาแฟ และปาลมน้ํามัน
5.1.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอผลผลิตภาคเกษตร
ภาคเหนือ
เนื่องจากความไมแนนอนในสภาพภูมิอากาศส งผลใหฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ปริมาณน้ําฝนที่ไม
สามารถคาดการณไดสงผลโดยตรงตอการปลูกขาว ซึ่งเปนพืชที่ตองใชน้ําเปนจํานวนมากในการเจริญเติบโต ปญหา
ที่ปรากฏชัดเจนกับเกษตรกรที่ปลูกขาว คือ ตองเลื่อนระยะเวลาการปลูกขาวออกไป โดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรตอง
เลื่อนระยะเวลาการปลูกขาวไปประมาณ 20 วัน ทําใหผลผลิตมีนอยลงเพราะปริมาณน้ํา และ แสงแดด ที่ไม
เอื้ออํานวยต อการเจริญเติบโตของข าว และอากาศที่รอ นจัด โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่อยู นอกเขตชลประทานจะมี
ผลผลิตที่นอยกวาพื้นที่ในเขตชลประทาน
สําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ถึงแมวาขาวโพดจะเปนพืชที่ทนแลงไดดี แตเนื่องจากอากาศที่
รอนจัดทําใหจําเปนตองเลื่อนระยะเวลาการปลูกออกไปถึงประมาณ 30 วัน และเนื่องจากฤดูกาลที่มีลักษณะ
ผิดปกติทําใหขาวโพดมีจํานวนลดลง กลาวคือ ภายหลังจากที่เกษตรกรหวานเมล็ดขาวโพดนั้น ชวงที่ขาวโพดกําลัง
เจริญเติบโตจะเผชิญกับสภาพอากาศที่รอนจัดทําใหเจริญเติบโตไดไมเต็มที่ และ ในชวงเก็บเกี่ยวมักเปนชวงที่มี
ปริ ม าณฝนค อนขา งมาก ทํา ใหผลผลิตมี เชื้ อราไม สามารถนํ าไปใช ประโยชน ได นอกจากนี้เกษตรกรยั ง ระบุวา
ปจจุบันไรขาวโพดตองเผชิญกับแมลงศัตรูพืชที่ทําลายผลผลิตอีกดวย
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
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ภาคตะวันออก
สาเหตุข องป ญหายั งคงมาจากการผั นแปรของฤดู กาล สํา หรั บ ภาคตะวั นออกนั้ นผลผลิ ตทาง
การเกษตรส วนใหญ คื อ กลุ ม ไม ผ ล เช น ทุ เ รี ยน มั ง คุ ด มะละกอ เป นต น ซึ่ ง กลุ ม ไม ผลเป น พื ชที่ ตอ งอาศั ย
ความพิถีพิถันในการดูแล แตเมื่อชวงฤดูกาลเปลี่ยนไปทําใหเกษตรกรตองเลื่อนระยะเวลาการเพาะปลูกออกไป
อุณหภูมิที่สูงมากมีผลตอการออกดอกของมังคุดและมะละกอ ในขณะที่เมื่อเลื่อนการปลูกทุเรียนออกไปสงผลให
ช วงระยะเวลาที่ ทุ เ รี ย นกํ า ลั ง ออกดอกเป น ช ว งที่ มี ม วลอากาศเย็ นปกคลุ ม ทุ เ รี ยนจึ ง ไม สามารถออกดอกได
อยางเต็มที่ ในสวนของพืชไรที่มีการเพาะปลูก อาทิ มันสําปะหลัง ในอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ไดรับ
ผลกระทบจากปริมาณน้ําที่มีอยูนอย และแมลงศัตรูพืช ทําใหมันสําปะหลังมีขนาดเล็ก และมีปริมาณแปงนอย
ผลผลิตไมไดคุณภาพ จึงทําใหตองจําหนายในราคาต่ํา สงผลใหรายไดของเกษตรกรลดลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลผลิตสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนผลผลิตที่ตองการปริมาณน้ําอยางเพียงพอ เชน
ขาว ยางพารา เมื่อปริมาณน้ํามีไมเพียงพอ ดินขาดความชุมชื้น ทําใหขาวมีอัตราการการงอกเปนตนกลาลดลง และ
ยางพาราบางสวนตองยืนตนตายเนื่องจากขาดน้ํา หรือบางสวนที่ยังไมตายก็จะมีน้ํายางในปริมาณไมมาก
ภาคกลาง
สภาพภูมิ ประเทศของภาคกลางเป นที่ราบลุม จึง เหมาะกับ การเพาะปลูกและการปศุ สัตว แต
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหปริมาณน้ําลดลง สงผลตอการปลูกขาว และการปศุสัตว โดยเฉพาะใน
จังหวัดนครปฐมมีการเลี้ยงโคเนื้อ เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทําใหไขมันที่แทรกอยูในเนื้อมีลดลงทําใหผลผลิตมี
คุณภาพต่ําลง
ภาคใต
สภาพภูมิอากาศของภาคใตมีความแตกตางกับภูมิภาคอื่นๆ ฉะนั้นผลผลิตในภาคใตจึงมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงกั บพื้นที่ ในบางพื้นที่ข องภาคใตจะมีการปลูกไมผล เช น มั งคุด ทุเรียน เปนต น และบางพื้ นที่มี
การเพาะปลูกยางพารา กาแฟ และ ปาลมน้ํามัน พืชเหลานี้เปนกลุมพืชยืนตนที่ตองมีการเอาใจใสในกระบวนการ
ปลูก ฉะนั้นเมื่อชวงที่อากาศแลงจัดผลผลิตของกลุมพืชเหลานี้จะไมสมบูรณ ในขณะที่บางพื้นที่ เชน จังหวัดพัทลุง
มีลักษณะพื้นที่ราบ จึงสามารถปลูกขาวไดดี ขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง คือ ขาวสังขหยด เปนพันธุขาวที่มี
คุณคาทางอาหารสูง แตเมื่อเกิดภาวการณเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหน้ําทะเลหนุนสูง แพรกระจายเขามาใน
แหลงน้ําจืดจึงทําใหเกิดน้ํากรอย นาขาวไมสามารถเจริญเติบโตไดในสภาวะน้ํากรอยทําใหผลผลิตมีลดลง
5.1.3 การปรับตัวของเกษตรกรตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เมื่อเกษตรกรรับรูถึงผลกระทบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ จึงพยายามหาแนวทาง
การบรรเทาผลกระทบในเบื้องตนดวยตัวเองกอน เพื่อใหยังสามารถสรางผลผลิต และรายไดใหกับตัวเองไดตอไป
โดยสามารถแบงวิธีการปรับตัวของเกษตรกรในรายภูมิภาคตางๆ ไดดังนี้
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564
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ภาคเหนือ
เกษตรกรในภาคเหนือที่มาเขารวมการสัมมนาครั้งนี้ผลิตขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยพืชกลุมนี้
จั ด เป น พื ช ไร ดั ง นั้ น จึ ง มี วิ ธี ก ารดู แ ลและการเก็ บ เกี่ ย วที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ฉะนั้ น ลั ก ษณะของป ญ หาที่ พ บและ
การแก ปญ หาจึ ง คล า ยคลึ ง กั นด วย โดยเกษตรกรเริ่ มจากการคัด เลื อ กพั นธุ ใ ห เ หมาะสมกั บ ระยะเวลาเพราะ
ตองเลื่อนการปลูกออกไปจึงจําเปนตองคัดเลือกพันธุใหมใหเหมาะกับฤดูกาล ในระหวางที่ปลูกมีการติดสปริงเกอร
เพื่ อ จั ด การความชื้ น ให เ พี ย งพอต อ การเจริ ญ เติ บ โต ซึ่ ง ได ผ ลประโยชน ท างอ อ มจากการติ ด สปริ ง เกอร คื อ
ชวยไลแมลงศัตรู พืชได และหลัง จากเก็ บเกี่ยวใชวิธีการไถกลบแทนการเผาเพราะจะช วยเพิ่มธาตุอาหารใหดิน
สําหรับการปลูกในรอบถัดไป
ภาคตะวันออก
ผลผลิตทางการเกษตรในภาคตะวั นออกอยูในกลุม ไมผลซึ่ งเปนไมยืนตนที่มีความออนไหวต อ
สภาพฤดูกาลมาก ดังนั้นมีความจําเปนตองเลื่อนการปลูกออกไปตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหตอง
วางแผนการปลู กให เหมาะสม โดยเกษตรกรใช วิธีก ารจั ดทํ า แหล ง เก็ บน้ํา ขนาดเล็ ก เพื่ อ สํ า รองน้ํ าไว ใช ฤดู แ ล ง
และเนื่องจากอากาศที่รอนจัดทําใหดินขาดความชุมชื้นจึงแกปญหาดวยการปลูกหญาคลุมดินเพื่อใหดินเก็บกัก
ความชุมชื้นไว ประกอบกับการใสปุยเพิ่มเพื่อรักษาระดับธาตุอาหารในดินใหเพียงพอกับความตองการของพืช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือประสบป ญหาสภาวะแลง หนั ก ดัง นั้นปญหาน้ํา ที่ไมเพียงพอจึ งเปน
ปญหาหลักของการเกษตรในภูมิภาคนี้ โดยเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกใชวิธีการแบบเกษตรอินทรีย
ดวยการใชปุยอินทรียจากการไถกลบตอซังหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว การใชมูลสัตวแทนปุยเคมี นอกจากนี้
ในชวงที่ผลผลิตหลักมีราคาตกต่ําทําใหตองปลูกพืชอื่นเสริมดวยเพื่อชดเชยรายไดหลักที่สูญเสียไป
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ภาคกลาง
เกษตรกรภาคกลางใชวิธีการปรับหนาดินใหมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นดวยการใสปุยเพิ่ม และ
การปลูกพืชคลุมดินเพื่อชวยลดอุณหภูมิใหกับดิน ในการเลี้ยงโคเนื้อนั้นใชระบบการรวมกลุมแบบ Cluster จําแนก
เป นการผลิ ตต น น้ํ า กลางน้ํ า และ ปลายน้ํา ช วยให เกิ ดการประสานความร วมมื อ กั นในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ
นอกจากนี้ยังนําระบบทําความเย็นภายในโรงเรือน (Evaporative Cooling System) มาใชในการปรับอากาศให
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
ภาคใต
ผลผลิตทางการเกษตรในภาคใตสวนใหญเปนกลุมพืชยืนตนทั้งไมผลและปาลมน้ํามัน ซึ่งมีวิธีการ
แก ป ญ หาต า งกั น โดยใช วิ ธีก ารปรั บ หน า ดิ น ในสวนมั ง คุ ด ด ว ยการใช แ ม ปุ ย ผสมเอง การติ ด สปริ ง เกอร เ พื่ อ
ลดอุณหภูมิภายในสวนและชวยไลแมลงศัตรูพืช งใชน้ําหมักชีวภาพ และน้ําสมควันไมในการไลแมลง นอกจากนี้
เกษตรกรยั ง ปลู ก ผั ก เหลี ย งเพื่ อ สร า งความชุ ม ชื้ น ในดิ น และยั ง นํ า ไปจํ า หน า ยเพื่ อ สร า งรายได เ สริ ม สํ า หรั บ
การแกปญหาปาลมน้ํามันใชวิธีการลดตนทุนดวยการผสมปุยเอง การทําปุยมูลสัตว และพยายามคัดเลือกพันธุ
ปาลมที่ทนทานตอสภาพภูมิอากาศ และปลูกพืชอื่นๆ ตามแนวรองของตนปาลมเพื่อใหสามารถเพิ่มธาตุอาหารใน
ดินและสรางรายไดเสริม
5.1.4 แนวทางการใหความชวยเหลือเกษตรกร
1) เกษตรกรใหความเห็นตรงกันวาในเบื้องตนนั้นตองพยายามวางแผนจัดการปญหาดวยตนเอง
กอน เชน การบริหารจัดการน้ํา หรือ การใชวิธีการทางชีวภาพในการลดตนทุน เชน การใชปุยชีวภาพ และการไล
ศัตรูพืชดวยวิธีการทางธรรมชาติ เปนตน
2) ในระยะยาวกรมชลประทานควรวางแผนการจัดการน้ําใหเพียงพอตอการทําการเกษตรใน
ทุกภูมิภาค
3) กรมวิชาการเกษตรควรใหความรูในดานการคัดเลือกสายพันธุเพื่อการเพาะปลูก และกรมปศุสัตว
ในการใหความรูเรื่องการคัดเลือกสายพันธุสัตว
4) หนวยงานที่เกี่ยวของดานการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร ควรใหความรูแกเกษตรกรใน
การเขาสูกระบวนการรับรองสินคา เพื่อยกระดับสักยภาพของสินคาใหแขงขันกับตางประเทศได
5) เกษตรกรตองการความชวยเหลือดานการปรับปรุงคุณภาพที่ดิน
6) การสรางระบบสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และการประกันรายไดใหเกษตรกร
7) เนื่องจากการทําการเกษตรในที่หางไกลยังไมมีระบบกระแสไฟฟาเขาถึง ดังนั้นเกษตรกรจึง
ขอใหสนันสนุนการผลิตพลังงานทดแทนที่มีสามารถเขาถึงไดงาย และมีตนทุนไมสูงมาก
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5.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมภาคเอกชน
5.2.1 ภาพรวมของภาคเอกชนที่เขารวมการประชุม
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคเอกชน ไดมี
ตัวแทนจากภาคเอกชนจํานวน 30 คน จากหลายกลุมธุรกิจ อาทิ กลุมอุตสาหกรรมอาหาร กลุมธุรกิจอาหารสัตว
กลุมธุรกิจแปรรูปผลไม กลุมธุรกิจเพาะเลี้ยงปลา โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการไดมีการสอบถามกลุมเอกชนถึง
สภาพปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะแนวทางการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.2.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอภาคเอกชน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร
สําหรับผลกระทบทางตรงที่มีตอภาคเอกชน ไดแก ปญหาผลผลิตทางการเกษตรลดลงเนื่องจาก
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ทําใหขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต นอกจากนั้นปญหาความขาดแคลนวัตถุดิบทํา
ใหราคาผลผลิ ตปรั บ ตัวสูงขึ้ นซึ่ง ส งผลกระทบต อราคาวั ตถุ ดิบในการผลิตและตนทุ นการผลิ ตของธุ ร กิจที่ อยูใน
อุตสาหกรรมอาหารในที่สุด สําหรับผลกระทบทางออมที่มีตอภาคเอกชน ไดแก อาหารเนาเสียไดเร็วและรุนแรง
มากขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ต า งจากในอดี ต อย า งไรก็ ตาม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ต า งๆ
ทั้งการบรรจุ และการขนสงชวยชดเชยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ธุรกิจอาหารสัตว
สํ า หรั บ ผลกระทบทางตรงที่ มี ต อ ภาคเอกชนที่ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว ได แ ก ป ญ หาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรลดลงเนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยทําใหขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต อันนํามาซึ่งตนทุน
การผลิตอาหารสัตวที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งปญหาที่พบคลายคลึงกับธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมอาหาร
ธุรกิจแปรรูปผลไม
เชนเดียวกับธุรกิจอาหารคนและอาหารสัตว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง ทําใหขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต อันนํามาซึ่งตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เชน เงาะและลิ้นจี่
ไมติดดอก ขาวโพดเลี้ยงสัตวเสียหายจากลมพายุ พื้นที่เพาะปลูกมะพราวน้ําหอมลดลงจากปญหาน้ําทะเลหนุนและ
ศัตรูพืชที่แข็งแกรงทนทานมากขึ้น
ธุรกิจเพาะเลี้ยงปลา
ภาวะน้ําแลงและน้ําทวมรวมถึงการกัดเซาะชายฝง ทําใหการเพาะเลี้ยงปลาตองมีการจัดการเพิ่ม
มากขึ้นกับระดับน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง
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5.2.3 การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งปญหาที่พบจากการปรับตัว
จากการสอบถามถึงแนวทางการปรับตัวและปญหาที่พบ ตลอดจนแนวทางที่ชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจก พบวา ธุรกิจดานปศุสัตวและอาหารเลี้ยงสัตวสวนใหญพยายามลดตนทุนการผลิตใหต่ําลงและ
หาแนวทางในการสรางรายไดใหมากขึ้น เชน ปลูกหญาเนเปยเพื่อทดแทนอาหารสัตว การผลิตพลังงานทดแทน
จากของเสียจากปศุสัตวและพืช การจําหนายคารบอนเครดิต เปนตน สําหรับธุรกิจที่ตองใชมะพราวเปนวัตถุดิบ
เพื่อแปรรูปไดมีการเตรียมการหาเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกมะพราวเพิ่มเติม ซึ่งผูประกอบการเนนการถายทอด
ความรู ความเขาใจจากผูประกอบการรายใหญสูรายยอย และทําวิจัยรวมกับนักวิชาการและมหาวิทยาลัย
5.2.4 ขอเสนอแนะ
ในการประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติก ารในครั้ ง นี้ ผู แ ทนจากภาคเอกชนในหลายกลุ ม ธุ ร กิจ ได เสนอแนะ
แนวทางเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้
1) ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตพืชและปศุสัตว
แตละชนิด เพราะปจจุบันยังไมครอบคลุมทุกชนิดและพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนั้นควรเนนการวิเคราะหทั้งหวงโซ
อุปทาน และเสนอแนะแนวทางการปรับตัวที่เปนรูปธรรมและเหมาะสมโดยเนนการทําวิจัยรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย
ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
2) ควรมีการศึกษาถึงพันธุพืชที่ปลูกอยูในปจจุบันวายังสามารถใชไดดีภายใตการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือไมในอนาคต
3) การจัดทําแผนยุทธศาสตรตองเนนการทํางานรวมกันจากหลายภาคสวน เชน เกษตรกร เอกชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย เปนตน และแนวทางแกปญหาควรคํานึงถึงความตองการของตลาด
ดวย
4) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม คาดการณ และรับมือกับมาตรการกีดกันทางการคา
ที่อาจจะตามมาโดยอางปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) กฎระเบียบจากภาครัฐควรคํานึงถึงความงายในการนําไปปฏิบัติจริงดวยและตองบรูณาการ
รวมงานจากทุกหนวยงาน และตองชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ภาคธุรกิจจะไดรับในอนาคต
6) ควรพิจารณางบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจที่ตองทํา
7) ควรเรงสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปญหาที่
อาจจะตามมาใหกับผูประกอบการรายยอยและตองทําใหทุกคนตลอดหวงโซอุปทานเห็นตรงกัน เชน ผลิตขาวโพด
อยางไรไมทําลายปาไมและแหลงน้ํา เปนตน
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8) การปรับตัวควรเนนที่การมองตลอดทั้งหวงโซอุปทานและเนนการสรางความเขาใจใหตรงกัน
ระหว างผู มีสวนได สวนเสี ยตลอดห วงโซ อุปทานของสิ นค า นั้นๆ พรอมนํ า เทคโนโลยี มาใชเ พื่ อชวยด า นผลผลิต
และเนนแนวปฏิบัติคือ “เอกชนนํารัฐเสริม”
9) การบริ หารจัดการน้ํ าควรทําอยางบูรณาการรวมกัน ปจจุบันยังแยกกั นที่ เชน โดยปกติ
กรมชลประทานจะรับผิดชอบดูแลเฉพาะโครงการขนาดใหญ ขณะที่ องคการบริหารสวนตําบล หรือ องคการ
บริหารสวนจังหวัดมักจะรับผิดชอบโครงการขนาดยอยซึ่งมักไมสอดคลองกัน
5.3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ
5.3.1 ภาพรวมของภาครัฐและหนวยงานอื่นที่เขารวมการประชุม
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาครัฐและอื่นๆ
พบวามีหลายหนวยงานที่รวมแสดงความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณประมาณ 30
คน ซึ่งประกอบดวย กรมการขาว กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
การยางแหงประเทศไทย องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 สํานักงาน
ทรั พ ยากรน้ํ าภาค 4 สํานั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม องค การบริ หารจั ดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมอุตุนิยมวิทยา
5.3.2 นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอการดําเนินงาน
หลักของหนวยงาน
ในสวนนี้ไดมีการสอบถามความคิดเห็นถึงผลกระทบตอการดําเนินงานหลักของหนวยงานจาก
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 และ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแผนพัฒนาการเกษตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) แผนการจัดสรรงบประมาณและแผนงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
เกือบทุกหนวยงานที่เขารวมสัมมนาไดรับผลกระทบในเรื่อง “งบประมาณ” ของแผนฯเนื่องจากแทบทุกหนวยงาน
ยังไมมีการกําหนดงบประมาณโดยเฉพาะเพื่อใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังนั้น การขับเคลื่อนแผนงานโครงการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงยังไมมีความตอเนื่องและชัดเจน
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2) การแปลงนโยบายสูแผนปฏิบัติ พบวา แผนปฏิบัติงานของผูเขารวมสัมมนาสวนใหญ
ไมเกิดปญหาผลกระทบในเรื่องการแปลงนโยบายสภาพภูมิอากาศไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากหนวยงานมีการวางแผน
เพื่อกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติโดยใชการอางอิงขอมูลจากทั้งแผนยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และแผน ฉบับ 12 รวมถึงบางหนวยงานได เริ่มดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของซึ่งสามารถนําไปเชื่อมโยงกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพภูมิอากาศไดอยางสอดคลอง เชน กรมปศุสัตว กรมชลประทาน ฯลฯ และเกือบทุก
หนวยงานมองวาประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนบริบทหนึ่งที่แทรกเขามาคลายงานที่ดําเนินงาน
ตามปกติจึงไมคอยพบปญหาในการแปลงนโยบายสูแผนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแตพบขอสังเกต
ที่วา ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมักถูกใหความสําคัญเปนลําดับทาย อยางไรก็ดี มีขอเสนอแนะ
วา เมื่อจะแปลงไปสูแผนปฏิบัตินาจะตองแยกหรือจัดตั้งเปนหนวยงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ
3) การดําเนินงานและการประสานงานระหวางกรม กอง และกระทรวง สามารถสรุปผล
กระทบสําคัญได 2 ขอ คือ (1) กลไกการดําเนินงานในกระทรวงเรื่องยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คอนขางซับซอนมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกันทําใหยากตอการประสานงาน และพบวาการดําเนินงานไมไดแบง
ตามมิ ติในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (2) การประสานงานระหวางกรม กอง และ กระทรวง
เกิดเปนประเด็น Cross cutting issue และพบวาในการดํ าเนิ นงานมีลักษณะตา งคนตางทําเฉพาะหนา ที่
ตามภารกิจในหนวยงานของตนเอง
4) การติดตามประเมินผล (ตัวชี้วัดและเปาหมายเชิงคุณภาพ) พบวา เนื่องจากในแผนฯ
ฉบับเดิมไมไดระบุตัวชี้วัดและเปาหมาย จึงทําใหเกิดผลกระทบตอการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดังนั้น ใน
แผนฯ ฉบับนี้ ผูเขารวมสัมมนามีความเห็นไปในทางเดียวกันวา ควรจะมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจน
มากขึ้น เพื่อใชเปนฐานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ อยางไรก็ดี มีขอเสนอแนะเรื่องความยากในการกําหนดตัวชี้วัด
หนวยการวัดจํานวนปริมาณคารบอนและแนวทางในการประเมินผล
5.3.3 การขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหนวยงาน
สําหรับการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ พบวา หลายหนวยงานมีการดําเนินงานขับเคลื่อนที่คอนขางชา โดยใหเหตุผลวาคณะผูบริหารและพนักงาน
สวนใหญเลือ กปฏิบัติงานในภาระหนา ที่หลักของตนเองเปนอันดับแรกและจะเลือกดําเนินการในประเด็นเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลําดับทายๆ เนื่องจากรูสึกวาเปนภาระที่ไมเรงรีบ เปนเรื่องไกลตัวและไมอยูใน
ภาระหนา ที่ที่จะตองรั บผิ ดชอบโดยตรง โดยประเด็นนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศจะไดรั บ
ความสนใจก็ ตอเมื่อมี เหตุ การณรุนแรงซึ่งส งผลกระทบตอผลิตผลทางการเกษตร รวมถึง พบว า การขั บเคลื่อน
ในทางปฏิบัติที่คอนขางชานั้นเกิดจากตองรอสั่งการโดยตรงจากคณะผูบริหาร นอกจากนี้ เมื่อไมมีตัวชี้วัดในแผนฯ
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จึงสง ผลต อการขับเคลื่ อนนโยบายที่ เปนรูปธรรม ดังนั้น จึ งมีข อเสนอว า ควรมี การตั้งตั วชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อากาศ โดยอาจกํ าหนดตั วชี้ วัด ในเชิ ง Activity Base และควรกํ า หนดงบประมาณให ชัดเจนเพื่ อ
การขับเคลื่อนดําเนินนโยบายอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.3.4 อุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหนวยงาน
อุปสรรคที่พบในการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหนวยงานภาครัฐและ
อื่นๆ สามารถสรุปไดดังนี้
1) ในสวนงบประมาณ พบวา ปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเกือบทุกหนวยงานคือยังไมมี
การตั้งงบประมาณสําหรับยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง สงผลใหงบประมาณที่มีอยูใน
ป จ จุ บั นไม เ พี ย งพอต อ การขั บ เคลื่ อ นงานที่ ต อ งสอดแทรกประเด็ นเรื่ อ งนี้ เ ข า ไป ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด เหตุ ก ารณ ที่
ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งแทรกแผนฯ เรื่ อ งนี้ เ ข า ไปในแผนอื่ น ๆ เพื่ อ แบ ง ป น งบประมาณที่ มี ม าใช ขั บ เคลื่ อ นแผนฯ
สู ภ าคปฏิ บั ติ และการของบประมาณสํ า หรั บ ยุ ทธศาสตร เรื่ อ งนี้ ทํ า ได ค อ นขา งยาก เนื่ องจากไม ได ขึ้ นตรงต อ
คณะรัฐมนตรี และการตัดสินใจใหงบประมาณอาจมีประเด็นเรื่องที่วาปญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไมไดถูกชูวาเปนเรื่องสําคัญไมใชเรื่องดวนที่ตองเรงรีบแกไข
2) ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับเดิมนั้นไมมีตัวชี้วัดและเปาหมาย
สงผลใหการดําเนินงานที่ผานมาไมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงมีขอสังเกตวา
นโยบายต า งๆ ในยุ ท ธศาสตร ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศฉบั บ เดิ ม ไม ชั ดเจน เนื่ อ งจากประเด็ น เรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมใชหนาที่หลักของกระทรวงเกษตรฯ ดังนั้น จึงไมสามารถนํามาใชกําหนดเปน
ตัวชี้วัดหรือเปาหมายที่แนนอนได
3) การสั ม มนากลุ ม ย อ ยสะท อ นให เ ห็ น ว า ผู บ ริ ห ารขององค ก รส ว นใหญ ไ ม ไ ด ใ ห
ความสําคัญกับประเด็นปญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทาที่ควร ผูบริหารมักจะใหความสําคัญกับ
พันธกิจงานหลักอื่นๆ มากกวา ซึ่งอาจเปนเหตุผลเนื่องจาก ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเปน
การคาดการณ ผ ลกระทบในระยะยาว ซึ่ ง ส ง ผลให ผู บ ริ ห ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ใ นเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศวาเปนหัวขอสําหรับการพัฒนา ไมไดเปนงานเรงดวนที่ตองรีบแกไขปญหา นอกจากนี้ ยังพบปญหา
ในหนวยงานบางแหงที่นําประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปแทรกซอนเปนงานรองไวในยุทธศาสตร
เดิมที่เคยทําอยูแลว
4) การประชุ ม ปรึ กษาหารื อ ในประเด็ นเรื่ อ งการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศไม ไ ด
เกิดขึ้นบอยครั้ง สงผลทําใหการขับเคลื่อน การประสานงาน และการพบปะแลกเปลี่ยนความรูและการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานกรม กองตางๆ ไมตอเนื่อง
5) การประสานงานและการเชื่อมโยงบูรณาการระหวางแตละกรม กอง ภายในกระทรวง
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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6) ป ญ หาภายในหน ว ยงาน พบจํ า นวน 2 ประการ คื อ (1) หน ว ยงานแต ละแห งมี
การกําหนด KPI (Key Performance Indicator: KPI) ในงานภารกิจหลักของตนเองอยู แลว จึงทําให
การขั บเคลื่ อ นยุทธศาสตร ก ารเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศถู กมองเป นเรื่ องรอง และไม ได ให ความสํ าคั ญกั บ
ประเด็ น นี้ ม ากเพี ย งพอที่ จะถู ก นํ า ไปขั บ เคลื่ อ นอย า งจริ งจั ง และ (2) กลไกการดํ า เนิ น งานในกระทรวงเรื่ อ ง
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอนขางซับซอน
7) ขาดฐานขอมูลสวนกลางที่จะสามารถใหความรูในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดานสภาพภูมิอากาศในดานการเกษตร
8) ประเด็นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะไดรับความสนใจเมื่อเปนเหตุการณ
รุนแรง (Extreme event) เมื่อสงมีผลกระทบตอผลิตผลทางการเกษตรเทานั้น และนอกจากนี้ พบวาเปนเรื่องยาก
ที่จะชี้ชัดวาผลผลิตทางการเกษตรทีล่ ดลงเปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.3.5 ปจจัยที่สามารถชวยลดและแกไขอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ผูเขารวมประชุมไดใหขอคิดเห็นดังนี้
1) แผนงานโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรถูกเสริมเขาไปในแผนงาน
ปกติ ทั้ง TOR / agenda รวมถึงควรกําหนดแผนงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเกิดเปนแนวปฏิบัติ
ชัดเจนทั้งนี้ หากเปนไปไดควรนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปบรรจุไวในพันธกิจหลักของแตละกรม
กอง แลวให แตละกรม กอง ดําเนินงานตามมิติข องตนเอง นอกจากนี้ ควรมีกลไกในการทํ างานใหยุทธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเปนเรื่องเดียวกับแผนการดําเนินงานของกรม กองตามปกติ
2) สําหรับการของบประมาณของโครงการที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตางๆ ควรถูกระบุแทรกไปในยุทธศาสตรหลักของกระทรวงมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา หากงบประมาณ
ที่คาดวาจะไดรับเปนงบประมาณสําหรับยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงแลวนั้น จะทําให
การขับเคลื่อนงานเกิดประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น
3) ส ว นงบประมาณอาจจะมี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานเพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อ เป น กลไกรองรั บ และ
ประเมินผลการใชเงินงบประมาณยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) หากเปนไปได ควรกําหนดตัวชี้วัดและตั้งเปาหมายในยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อใชเปนเกณฑในการดําเนินงานไดชัดเจนยิ่งขึ้น
5) ควรมีแ นวทางชี้ ชวนให ผูบ ริห ารมองเห็ นถึ ง ความสํ าคั ญและเกิดวิ สัยทั ศ น ในเรื่ อง
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เนื่ อ งด ว ยผู บ ริ ห ารเป น ผู มี อํ า นาจในการสั่ ง งานและกํ า หนดแนวทาง
การดําเนินงานหลักของกรม กอง นอกจากนี้ มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารของแตละองคกรควรสั่งการและระบุ
ชัดเจนวาควรนําประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสริมเขาไปในแผนงานปกติและแผนปฏิบัติการ
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6) เมื่ อมี แ ผนปฏิ บั ติ การเกิ ด ขึ้ นควรจะมี ก ารจั ดตั้ ง หรื อ กํ า หนดหน วยงานขั บ เคลื่ อน
ดานยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ
7) คณะกรรมการกํากับดูแลแผนงานโครงการ ควรมีลักษณะเปน cross cutting
รวมถึ ง ควรมี ก ลไกให ห น ว ยงานแต ล ะแห ง เกิ ด ความร ว มมื อ การสื่ อ สาร และการประสานงานเกี่ ย วกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ เชน การแลกเปลี่ยนหรื อเสนอตัวอย างแผนงานฯ ของแตละหนวยงานเพื่ อ
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ซึ่งจะสงผลใหการทํางานของแตละหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8) ควรนํา องค ค วามรูที่ เปนภู มิปญญาท องถิ่ นทั้ ง ในเรื่อ งรูปแบบการผลิต เทคโนโลยี
การผลิต ฯลฯ มาใชเปนขอมูลประกอบการปรับตัว (Adaptation) ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ควรมีก ารเก็ บ รวบรวมข อมู ลองค ค วามรูภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ นดั ง กล า วให เ ป นระบบ เพื่ อ สะดวกต อ การถ า ยทอด
องคความรูใหแกเกษตรกร
9)
ควรสร า งฐานข อ มู ล ส ว นกลางที่ แ ต ล ะหน วยงานสามารถนํ า ข อมู ลเกี่ ยวกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใชรวมกันได
10) ควรมี ฐานข อมูลทางดา นวิทยาศาสตรเกี่ยวกั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เนื่ องจากจะมี ประโยชนตอการนํ าไปใชเปนขอ มูลอา งอิง เพื่ อกํ าหนดเป าหมายและตั วชี้ วัด ในแผนยุทธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสามารถใชเปนขอมูลอางอิงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สงผลกระทบตอการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรในประเทศไทยอยางไร
11) จัดทํา Agri - map ที่มีมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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6. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของภาคการเกษตรไทยที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การกําหนดแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ในครั้งนี้
ได อ าศั ย ข อ มูลจากผลการศึ กษาทั้ ง 3 ส วน ได แ ก ประสบการณ ตางประเทศ และงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร การประเมินผลยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติก ารเพื่อรับฟง ความคิ ดเห็นของทุกภาคสวน
เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ
ภาคการเกษตรไทยตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ
1) การวิ เ คราะห ป จ จั ย ภายใน หมายถึ ง การตรวจสอบความสามารถและความพร อ มของ
ภาคการเกษตรไทยตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเนนการวิเคราะหในสวนที่เปนจุดแข็ง และจุดออน
ของภาคการเกษตรไทย โดยมีกรอบในการวิเคราะหดังนี้
จุดแข็ง (Strengths : S)หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในภาคการเกษตรไทย
ที่เปนบวก ซึ่งสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
จุดออน (Weakness : W) หมายถึง สถานการณภายในภาคการเกษตรไทยที่เปนลบ ซึ่งไม
สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการรับ มือการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก
2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ทางภาคการเกษตรไทยไมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น จึงตองพยายามเขาใจใน
สถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ของสภาพแวดลอมดังกลาว วาเปนไปในลักษณะที่
เปนโอกาส หรืออุปสรรคในในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกรอบในการพิจารณาดังนี้
โอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภ ายนอกที่เอื้ออํานวยให
การพั ฒ นาภาคการเกษตรไทย สามารถรั บมื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ และการลดการปล อ ยก า ซ
เรือนกระจกไดดีขึ้น
อุปสรรค (Threats : T) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอก ที่ขัดขวางใหการพัฒนาภาค
การเกษตรไทยสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดลดลงผล
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของภาคการเกษตรไทยตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
รายละเอียดดังนี้
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6.1 จุดแข็ง
1. งานวิจัยในภาคการเกษตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น
2. การนําแนวคิดในการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน มาเปนแนวทางหลักในการพัฒนาภาคการเกษตร
3. เกษตรกรและธุรกิจมีกลไกในการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. การมีภาคีเครือขายที่เขมแข็งและมีองคความรูในการพัฒนางานวิจัย ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
6.2 จุดออน
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยังคงกระจุกตัวอยูในพืชเศรษฐกิจหลัก และ กระจัด
กระจายตามหนวยงานที่ดูแล ซึ่งยังไมมีการรวบรวมไวเพื่อใหนําไปใชประโยชนไดงาย
2. การนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไปพัฒนาเทคโนโลยีหรือการนําไปถายทอด
และการนําไปใชประโยชนแกเกษตรกร และภาคเอกชนยังคงมีคอนขางนอย
3. ความตระหนักรูถึงผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ
ภาคเอกชน และเกษตรกรยังมีคอนขางนอย
4. รูปแบบการผลิตของภาคการเกษตรยังคงพึ่งพาธรรมชาติในการผลิต พรอมทั้งมีสวนรวมในการปลอยกาซ
เรือนกระจกเขาสูชั้นบรรยากาศ
5. การบริหารจัดการการใชทรัพยากรทางการเกษตร โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ําและการบริหารจัดการ
ดินยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
6. การขาดกลไลทางดานการตลาดและการเงิน ที่สงเสริมใหเกิดการผลิตและการบริโภคสินคาทางการเกษตร
ที่คารบอนต่ํา
6.3 โอกาส
1. ราคาสิ นค า เกษตรในตลาดโลกเพิ่ ม สู ง ขึ้ นอย า งต อ เนื่ อ ง เป น ผลเนื่ อ งมาจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก สงผลใหมีความตองการอาหารหรือสินคาเกษตรเพิ่มมากขึ้น
3. การได รั บ การสนั บ สนุ นทั้ ง ทางด า นความรู และงบประมาณจากการลงนามในข อ ตกลงเกี่ ยวกั บการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศ
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6.4 อุปสรรค
1. สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะสภานการณภัยแลงหรืออุทกภัย
2. ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก ที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น
3. การดําเนินงานตามขอตกลงระหวางประเทศอาจสงผลใหตนทุนในการทําการเกษตรสูงขึ้น
4. ตลาดสินคาคารบอนต่ํายังคงคอนขางแคบ
6.5 การวิเคราะหกลยุทธโดยใชเมตริกซ TOWS
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของภาคการเกษตรไทยตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สามารถนําไปใชในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดดังตารางที่ 6-1 โดยใชแนวคิดจากเมตริกซ TOWS
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ตารางที่ 6-1 กลยุทธการพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยใชเมตริกซ TOWS
จุดแข็ง
1. งานวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่ม
ขี้น
2. การพัฒนาการเกษตรอยางยัง่ ยืน
3. เกษตรกรและธุรกิจมีกลไกในการปรับตัว
4. การมีภาคีเครือขายที่เขมแข็งและมีองค
ความรู

โอกาส
กลยุทธ เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อปรับตัวตอการ
1. ราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกเพิม่ สูงขึ้นอยาง
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอเนื่อง เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ กลยุทธ พัฒนามาตรการสนับสนุนการปรับตัว
ภูมิอากาศ
ของเกษตรกรและธุรกิจ
2. ประชากรโลกเพิ่มขึ้นสงผลใหมีความตองการสินคา
เกษตรเพิ่มมากขึ้น
3. การไดรับการสนับสนุนทั้งทางดานความรูและ
งบประมาณจากการลงนามในขอตกลงเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศ

จุดออน
1.
2.
3.
4.
5.

งานวิจัยกระจุกตัวและกระจัดกระจายตามหนวยงานที่ดูแล
การพัฒนาเทคโนโลยีหรือการนําไปใชประโยชนคอนขางนอย
ความตระหนักรูคอนขางนอย
การผลิตพึ่งพาธรรมชาติและมีสวนรวมในการปลอยกาซเรือนกระจก
การบริหารจัดการการใชทรัพยากรทางการเกษตรยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
6. การขาดกลไลทางดานการตลาดและการเงิน ที่สงเสริมสินคาทางการเกษตร
ที่คารบอนต่ํา
กลยุทธ รวบรวม พัฒนา และสรางฐานขอมูลเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กลยุทธ สรางและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ สรางความตระหนักรูตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ การบริหารจัดการน้าํ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กลยุทธ การบริหารจัดการดินอยางยัง่ ยืน
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จุดแข็ง
1.

2.
3.
4.

อุปสรรค
สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะสภานการณภัยแลงหรือ
อุทกภัย
ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการปลอยกาซ
เรือนกระจก ที่เขมงวดมากยิง่ ขึ้น
การดําเนินงานตามขอตกลงระหวางประเทศอาจ
สงผลใหตนทุนในการทําการเกษตรสูงขึ้น
ตลาดสินคาเกษตรคอนขางแคบ

กลยุทธ เสริมสรางบุคลากรและภาคีรวมพัฒนา
กลยุทธ สรางเครือขายความรวมมือ/ภาคีรวม
พัฒนา

จุดออน
กลยุทธ การตลาดสําหรับสินคาคารบอนต่ํา
กลยุทธ ปรับโครงสรางภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
กลยุทธ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีสวน
ชวยในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
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7. ยุทธศาสตรการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ.2560-2564
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนประเด็นที่มีการกลาวถึงในทุกวงการทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย
มี สิ่ง บ ง ชี้ ตา งๆ ที่ แสดงให เห็ นถึ ง ความเสี่ ยงที่ จะได รั บผลกระทบ จากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ อาทิ
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น ปญหาภัยธรรมชาติ และความผันผวนของฤดูกาล เปนตน สงผลตอสาขาการผลิตตางๆ
ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสาขาการเกษตร เพราะปญหาหลักซึ่งเรื้อรังมายาวนานของภาคการเกษตรของไทย
คือ เกษตรกรซึ่งเปนกําลังแรงงานกวารอยละ 30 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ ยังคงทําการเกษตรแบบดั้งเดิม
กลาวคือ เปนการทําการเกษตรที่อาศัยความเอื้ออํานวยของภูมิอากาศ ซึ่งภายใตสถานการณปจจุบันที่เผชิญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชนนี้ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตจํานวนชวงเวลาที่
ฝนตกสั้นลง คุ ณลั กษณะของน้ํ าทะเลที่ มีค วามเปนกรดมากขึ้น หรือ แม กระทั่ งวิ วัฒ นาการของศัตรู พื ชที่ สร า ง
ความเสียหายใหแกผลผลิต ปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนคาดการณไดยาก แตสงผลคุกคามตอภาคการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดบรรจุเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไวในสวนของบริบทการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศไทยในอีก 5 ปขางหนาไววา ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยคุกคามทางธรรมชาติที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้น ปญหาดังกลาวเปนประเด็นที่ถูกกลาวถึงในระดับโลก ที่มีสาเหตุ
หลัก มาจากการพั ฒนาเศรษฐกิ จของนานาประเทศ ดัง นั้นประเด็นที่ท าทายภาคเกษตรตลอดช วงแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงเปนเรื่องของการสรางความตระหนักรู ใหกับบุคลากรทางการเกษตร
ทุกภาคสวน การสงเสริมใหเกิดการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการปรับปรุง
กลไกการขั บ เคลื่ อนเชิ งนโยบาย ให มีป ระสิ ทธิ ภ าพทั นตอ การเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง เป นแนวทางหลั กในการจั ดทํ า
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 เพื่อนําพาภาคเกษตรไทยใหมีภูมิคุมกัน
และมีสวนรวมในการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
7.1 วิสัยทัศน
“ภาคเกษตรไทยมีภูมิคุมกันและมีสวนรวมในการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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7.2 พันธกิจ
1) สร า งความตระหนั ก รูถึ ง ผลกระทบและถ า ยทอดข อ มู ล องค ค วามรู ตลอดจนเทคโนโลยี ให กั บภาคี
การพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ เพื่ อ สร า งความพร อ มในการดํ า เนิ นมาตรการตามนโยบาย และแผนด า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) พั ฒ นาฐานข อ มู ล องค ค วามรู และเทคโนโลยี โดยความร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) มีสวนรวมในการบรรเทาการปลอยกาซเรือนกระจก ในระดับที่สอดคลองกับบริบทของภาคเกษตร และ
พัฒนาใหเกิดการเติบโตแบบปลอยคารบอนต่ําอยางยั่งยืน
4) ผลั ก ดั น ให เ กิ ด การบู ร ณาการแนวทางและมาตรการในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศในทุกภาคสวนและทุกระดับ
7.3 เปาหมายของแผนยุทธศาสตร
1) ทุกภาคสวนตระหนักรูถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
2) ทุกภาคสวนไดรับขอมูล องคความรู และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางทั่วถึง
3) ภาคเกษตรมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเหมาะสม
4) การบู รณาการและขั บเคลื่ อนแนวทางและมาตรการ ในการปรั บตั วเพื่อ รองรั บกั บการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากทุกภาคสวน
5) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาคเกษตรเติบโตอยางมีเสถียรภาพ มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
6) ภาคเกษตรมีขีดความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มขึ้น
7.4 วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร
1) เพื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว นได ต ระหนั ก รู ถึ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และได รั บ
การถ ายทอดข อมู ล องค ค วามรู ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่ อ ใช ใ นการปรั บตั วรองรั บ การเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางเหมาะสม
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2) เพื่อใหภาคเกษตรสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) เพื่อ ให ภ าคเกษตรมี สวนร ว มในการลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกอย า งเหมาะสม บนพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4) เพื่อสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนและทุกระดับ ในการหาแนวทางและมาตรการในการปรับตัว
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระบบหวงโซสินคาเกษตรและอาหาร
7.5 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร
1) มีโครงการสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนครบทุกจังหวัด
2) มีโครงการถายทอดขอมูล องคความรู และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง
3) ระดับภูมิคุมกันในภาคเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปรับตัวดีขึ้น
4) ดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศปรับตัวดีขึ้น
5) มีการจัดตัง้ หนวยงานกลางที่สามารถบูรณาการ ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตรและแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ
7.6 ยุทธศาสตรในการพัฒนา
เพื่ อ ให บ รรลุ ตามวิ สัยทั ศ น และพั นธกิ จ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร ก ารเปลี่ ยนแปลงภูมิ อ ากาศ
ดานการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การรวบรวม พัฒนา และสรางฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสราง
ความตระหนักรูในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหแก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 3 การมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและพัฒนาใหเกิดการเติบโตแบบเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
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ยุ ท ธศาสตร ที่ 4การเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
สําหรับรายละเอียดวัตถุประสงคและแนวทางในการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังนี้
7.6.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การรวบรวม พัฒนา และสรางฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสรางความตระหนักรูในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปาหมายยุทธศาสตร
มีฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความตระหนักรูในรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
1) เพื่ อ รวบรวม พั ฒ นา และสร า งฐานข อ มู ล องค ค วามรู และภู มิ ป ญ ญาโดยความร วมมื อจาก
ทุกภาคสวน เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) เพื่อสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) เพื่อสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบและถายทอดขอมูล องคความรู ตลอดจนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหกับภาคีการพัฒนาในทุกระดับ
ในการจัดทํายุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการรวบรวม พัฒนา และสรางฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสรางความตระหนั กรูในการรับ มือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด วยกลยุทธ
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
กลยุทธที่ 1 รวบรวม พัฒนา และสรางฐานขอมูลเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
(1) มี ฐานข อ มู ล องค ค วามรู และภู มิป ญญาท อ งถิ่ นเพื่ อ สร า งความตระหนั ก รู ที่ ค รอบคลุ ม พื ช
ปศุสัตว ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร ใหมากขึ้น
(2) มี ฐ านข อ มู ล องค ค วามรู และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ การปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ครอบคลุมพืช ปศุสัตว ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร ใหมากขึ้น
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(3) ไดมาตรการติดตามประเมินผล และการกําหนดแนวทางการรับมือมาตรการดานการคาและ
การลงทุ นระหว า งประเทศที่ อ าจถู ก นํ า มาใช ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกที่
เหมาะสม
(4)

มีฐานขอมูลและองคความรูเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเหมาะสม ที่ครอบคลุมพืช
ปศุสัตว ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร ใหมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา

(1)

รวบรวมข อ มู ล องค ค วามรู และภู มิป ญ ญาท องถิ่ นเพื่ อ ให เ กิ ด ความตระหนั กรู ผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวของกับผลกระทบในภาคการเกษตร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ มี ก ารศึ ก ษาไว แ ล ว จํ า เป น ต อ งรวบรวม และจั ด หมวดหมู อ ย า งเป น ระบบ เพื่ อ นํ า ไปสู
การเผยแพร ตอสาธารณชน ให เกิ ดการตระหนั กรู ถึ ง ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

นอกจากนี้ควรสงเสริมงานวิจัยรวมกันระหวางภาครัฐ เกษตรกร นักวิชาการ และ ภาคเอกชน
เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอพืช ปศุสัตว ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร
ใหมากขึ้นและครอบคลุมในมิติของชนิดและความแมนยําเชิงพื้นที่
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว
กรมวิ ชาการเกษตร กรมหม อ นไหม กรมชลประทาน กรมพั ฒ นาที่ ดิ น สํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จัย การเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(2) รวบรวมขอมูล องคความรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการปรับตัว
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการปรับตัวในภาคการเกษตร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตองนําไปใชสังเคราะหผลการศึกษา แลวนําไปปฏิบัติในเชิงนโยบายตอไป ใหสอดคลองกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร
นอกจากนี้ควรสงเสริมงานวิจัยรวมกันระหวางภาครัฐ เกษตรกร นักวิชาการ และภาคเอกชน
เพื่อศึกษาการปรับตัวในภาคการเกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหมากขึ้น และครอบคลุมในมิติ
ของชนิดและความแมนยําเชิงพื้นที่
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว
กรมวิ ชาการเกษตร กรมหม อนไหม กรมชลประทาน กรมพั ฒ นาที่ ดิน สํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จัย การเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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(3) รวบรวมข อ มู ล องค ค วามรู และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการลดการปล อ ย
กาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับแนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
ตองนําไปใชสังเคราะหผลการศึกษา แลวนําไปปฏิบัติในเชิงนโบยายตอไป ใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ในภาคการเกษตร
นอกจากนี้ควรสงเสริมงานวิจัยรวมกันระหวางภาครัฐ เกษตรกร นักวิชาการ และภาคเอกชน
เพื่อศึกษาแนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร ใหมากขึ้นและครอบคลุมในมิติของชนิดและ
ความแมนยํ าเชิ งพื้ นที่ ตลอดจนการพั ฒ นาระบบการจั ดเก็บ บั ญชี กาซเรื อ นกระจกในภาคการเกษตร จํ าแนก
ตามแหลงปลอย และรายสินคา พรอมทั้งพัฒนาระบบการวัด รายงาน และตรวจสอบ (MRV) และพัฒนาคา
การปลอย (Emission Factors) ของประเทศ และจัดทําระดับการปลอยกาซเรือนกระจกพื้นฐาน (Emission
Baseline) ของสินคาเกษตรที่สําคัญ และเพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบทเศรษฐกิจโลก จึงควรทําการศึกษาและ
พัฒนามาตรการติดตามประเมินผล และการกําหนดแนวทางการรับมือมาตรการดานการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ ที่อาจถูกนํามาใชเกี่ยวของกับการปลอยกาซเรือนกระจก
หน วยงานดํ า เนิ นงานหลั ก: สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จการเกษตร กรมการข า ว กรมประมง
กรมปศุ สัตว กรมวิ ชาการเกษตร กรมหม อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒ นาที่ ดิน สํ านักงานพั ฒ นาการวิ จัย
การเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(4) ศึกษาและพัฒนามาตรการติดตามประเมินผล และการกําหนดแนวทางการรับมือมาตรการ
ดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ที่อาจถูกนํามาใชที่เกี่ยวของกับการปลอยกาซเรือนกระจก
หน วยงานดํ า เนิ น งานหลั ก : สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํ า นั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร
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กลยุทธที่ 2 สรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
(1) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพยากรณ และระบบเตือนภัยลวงหนาและระบบ
ประกันภัยที่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ
(2) มีระบบในการถายทอดขอมูลเตือนภัยที่เขาถึงไดงาย
(3) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทําเกษตรแบบแมนยําสูง
(4) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุและการผลิตพืช ปศุสัตว และประมง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5) มีการบู ร ณาการเทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมต างๆ ที่ เ กี่ ยวข องกั บการรั บมื อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะหผลกระทบและการเตือนภัย
การจั ด ทํ า ระบบการคํ า นวณดั ช นี ค วามเปราะบางต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Change Vulnerability Index) เพื่อจัดทําแผนที่ความเสี่ยงดานสภาพภูมิอากาศในการวิเคราะห
เพื่อจัดลําดับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนพัฒนาการวิเคราะหดัชนีอากาศ (Weather Index) ที่แมนยําและ
ครอบคลุ ม พื้ นที่ มากขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางตรวจสอบพื้ นที่ เ สี ย หายตามระบบประกั น ภั ย แก เ กษตรกร ทั้ ง นี้
คาการคํานวณตางๆ ที่ไดรับการพัฒนาขึ้น จะนําไปสูระบบขอมูลเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) ที่
เขาถึงไดงาย ทั่วถึง และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ไดอยางสมบูรณ เชน ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับระดับน้ํา
และระบบการพยากรณสภาพอากาศ
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและ
การบิ น เกษตร กรมส ง เสริ ม การเกษตร กรมส ง เสริ ม สหกรณ กรมวิ ช าการเกษตร กรมการข า วกรมประมง
กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(2) สงเสริมงานวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สงเสริมใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมกันทําการวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการทําการเกษตรแบบแมนยําสูง เชน การใชระบบ GPS และการใชภาพถายดาวเทียม
เพื่อสั งเกตการณผลผลิต ระดับของดิน และสภาพอากาศ เป นตน เพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการบริหารจั ดการ
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุและการผลิตพืช ปศุสัตว และประมง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564
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หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก : กรมวิ ช าการเกษตร กรมการข า ว กรมประมง กรมปศุ สั ต ว
กรมหมอนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กลยุทธที่ 3 สรางความตระหนักรูตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
(1) มีการสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนครบทุกจังหวัด
(2) มีการถายทอดขอมูล องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ในการปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง
แนวทางการพัฒนา
การนํ าขอมู ล องค ความรู และเทคโนโลยีตา งๆ ที่ได รับการพั ฒนาขึ้น นําไปประยุ ก ตใช เพื่อ สร า ง
ความตระหนักรูไดอยางเหมาะสมนั้น มีความจําเปนตองสื่อสาร หรือประชาสัมพันธไปยังทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ดั ง นั้ น จึ ง ควรจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ หรื อ คู มื อ แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เขา ใจงา ยให เหมาะสมตามกลุมเป าหมาย ตลอดจนการจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานทางวิชาการ และ ประสบการณของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก : สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
7.6.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวของ
เปาหมายยุทธศาสตร
เสริ มสรางประสิท ธิภาพในการใชทรัพ ยากรทางการเกษตร และการปรั บตั วของเกษตรกรภายใต
บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบัน
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วัตถุประสงคยุทธศาสตร
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และการใช
ทรั พ ยากรดิ น และสร า งความพร อ มในการรั บ มื อ และลดความเสี ย หายจากเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2) พัฒนามาตรการ กลไก และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวของ
3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชขอมูล องคความรู เทคโนโลยี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
4) เพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวของภายใตบริบท
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการจัดทํายุทธศาสตรที่ 2 เรื่องการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อากาศให แ ก เ กษตรกร สถาบั นเกษตรกร และธุ ร กิ จที่ เ กี่ ยวข อ ง ประกอบด ว ยกลยุ ท ธ ตั วชี้ วัด และ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการน้ําเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
(1) มีสวนรวมในการพัฒนาแผนบูรณาการการจัดการน้ําใน 25 ลุมน้ําทั่วประเทศโดยภาคีทุกระดับ
ในภาคเกษตร
(2) พื้นที่ชลประทานขยายตัวเพิ่มขึ้น
(3) อัตราสวนปริมาณการใชน้ําในภาคเกษตรตอ GDP ที่แทจริงในภาคเกษตรลดลง
แนวทางการพัฒนา
(1) สงเสริมการมีสวนรวมในการบูรณาการการจัดการน้ําในภาคเกษตรกับภาคสวนอื่น
การกําหนดกรอบการบริหารจัดการน้ํา การใชประโยชนจากน้ํา เพื่อรับมือกับปญหาปริมาณน้ํา
ขาดแคลน อุทกภัย และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ในลักษณะการสรางเครือขายประสานงาน และการทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพระหวางภาคเกษตรกรในพื้นที่ องคกรสวนทองถิ่น และ ภาคเอกชน
หนวยงานดําเนินงานหลัก: กรมชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ยุทธศาสตร์การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564

99
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา และการกระจายน้ํา
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพแหลงเก็บกักน้ําในพื้นที่ โดยให
ความสํ า คั ญกับพื้ นที่ที่ มีศั กยภาพทางการเกษตรสูง และพื้ นที่ที่ ยัง ขาดน้ํ าสะอาดเพื่ อการอุ ปโภคบริ โ ภค ทั้ งนี้
กระบวนการสรางโครงสรางพื้นฐาน ควรเนนไปที่การสรางแหลงเก็บกักน้ําในแปลงเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกร
สามารถจัดการปญหาน้ําไดในเบื้องตน
นอกจากนี้ควรทําการศึกษาความเปนไปไดท างเศรษฐกิจในการพัฒนาระบบผั นน้ําระหวา ง
ลุมน้ําตางๆ เพื่อใหการกระจายน้ําเปนไปอยางสมดุล และยั่งยืนของพื้นที่ลุมน้ํา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
หน วยงานดํ า เนิ นงานหลั ก: กรมชลประทาน กรมส ง เสริ มการเกษตร กรมส ง เสริ ม สหกรณ
กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําทั้งภาคการผลิต และการบริโภค
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืช และกระบวนการปลูกพืช ใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่
เก็บกักไวไดตามความสามารถของแตละพื้นที่ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของการใชน้ําตอหนวยใหสูงขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึง
กระบวนการบําบัดน้ํา และการนํามาใชใหมของทั้งภาคการผลิต และภาคการบริโภค
นอกจากนี้ ควรสง เสริ มการพั ฒ นาตั วชี้ วัดประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํา ในภาคเกษตร ในกลุ มพื ช
เศรษฐกิจ เพื่อนํามาประเมินภาพรวมการใชน้ํา
หนวยงานดําเนินงานหลัก: กรมชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กลยุทธที่ 2 การบริหารจัดการดินอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
(1) พื้นที่ดินเสื่อมโทรมของประเทศลดลง
(2) มีการประเมินความเสื่อมโทรมของดิ นและที่ ดินในจัง หวั ดที่ มีความเสื่อมโทรมระดั บรุ นแรง
ไดรับการฟนฟูเพิ่มขึ้น
(3) จํานวนพื้นที่เกษตรที่มีการนําปุยอินทรียมาใชเพิ่มขึ้น
(4) ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นและสัดสวนของจํานวนเกษตรกรที่ระบุวาดินมีปญหาลดลง
(5) มีการฝกอบรมถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อบริหารจัดการดินอยางยั่งยืนในจังหวัด
ที่มีพื้นที่ดินเสื่อมโทรมระดับรุนแรง
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แนวทางการพัฒนา
(1) การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตรกรรม
ปองกันดินจากการเสื่อมโทรมทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ เชน การปลูกพืชคลุมดิน ไมไถพรวน
เลื อกระบบการปลู กพื ชที่ เหมาะสมและสอดคล องกั บพื้ นที่ ปลูกพื ชหมุ นเวี ยน เป นต น นอกจากนี้ ควรตองฟ น ฟู
สภาพดินที่เสื่อมโทรมควบคูกันไปดวย โดยจัดใหมีการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและที่ดิน และทําการฟนฟู
สภาพดินในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม อาทิ การปรับโครงสรางของดินใหม โดยการเพิ่มคารบอนและวัตถุ
อินทรียในดิน รักษาหนาดินใหมีความลึกระดับที่เหมาะสม เปนตน
หน วยงานดํ า เนิ นงานหลั ก : กรมพั ฒ นาที่ ดิน กรมวิ ช าการเกษตร กรมส ง เสริ ม การเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
(2) การบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตร
สงเสริมการบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรและเพิ่มสารอาหารใน
ดินที่ถูกใชไปในการเพาะปลูก อาทิ เลือกพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับชนิดของดินและสภาพอากาศ รักษาเศษเหลือ
จากพืชใหคลุมดินไวในระดับที่เหมาะสม ลดความเค็มของดินและทําใหมีคาความเปนกรดดางที่เหมาะสม ตลอดจน
รักษาบริการระบบนิเวศจากดิน ความเพียงพอของน้ําและคุณภาพน้ํา อาทิ ปรับสมดุลของการใชปุยที่เหมาะสม
ลดกิจกรรมที่ทําลายแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตในดิน เปนตน
หน วยงานดํ า เนิ นงานหลั ก : กรมพั ฒ นาที่ ดิน กรมวิ ช าการเกษตร กรมส ง เสริ ม การเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
(3) การสงเสริมใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีทักษะการพัฒนาทรัพยากรดิน
สงเสริมการฝกอบรม พัฒนาองคความรู และสรางนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการดินอยางยั่งยืน
หนวยงานดํา เนินงานหลัก: กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริ มการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
(1) มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงในภาคเกษตรตลอดหวงโซสินคาเกษตรและอาหาร ตอผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆ อยางครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานขอมูลของมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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(2) มีการศึ ก ษาและส งเสริม การพั ฒ นารูป แบบการประกั นภั ย หรื อการประกั นความเสี่ ยงจาก
สภาพอากาศตอผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม
(3) ระดับภูมิคุมกันของภาคเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปรับตัวดีขึ้น
(4) จํานวนครัวเรือนเกษตรมีการนําเทคโนโลยีการทําเกษตรกรรมแบบแมนยําสูง ผสมผสานกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชอยางแพรหลายมากขึ้น
(5) จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยังคงอยูในภาคเกษตรไมลดลง
(6) รายไดสุทธิภาคการเกษตรไมลดลง
(7) เกษตรกรได รั บ การถ า ยทอดแนวทางในการปรั บ ตั ว ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพ
ในทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง
แนวทางการพัฒนา
(1) การประยุกตใชแผนที่ความเสี่ยงเพื่อการปรับตัว
นํ า แผนที่ ค วามเสี่ ย งด า นสภาพภู มิ อ ากาศตลอดห ว งโซ สิ น ค า เกษตรและอาหาร ไปใช
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชื่อมโยงกับฐานขอมูลของ
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และสงผานขอมูลเพื่อแจงเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยง
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
(2) การศึ ก ษารู ป แบบ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการประกั นภั ย ความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ
ตอผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม
ศึ ก ษารู ป แบบ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบประกั น ภั ย หรื อ การประกั น ความเสี่ ย งจาก
สภาพอากาศตอผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน เชน การชวยใหเขาถึ งระบบการเงิ น และตลาด เป นตน ทําใหเกษตรกรมี เครื่องมื อทาง
การเงินที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง ลดการสะสมหนี้ และสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อเพิ่ม
หรือตอยอดการผลิตและรายได
หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก : สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร กรมการข า ว กรมประมง
กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
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(3) การสรางภูมิคุมกันในภาคการเกษตร
สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได ลดการพึ่งพา
ภายนอกหรือตางประเทศ ทําใหสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาดัชนีรวมแสดง
ระดับภูมิคุมกันในภาคเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
(4) เกษตรกรนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชทําการเกษตรแบบแมนยําสูง
การถายทอดการใชเทคโนโลยีการทําเกษตรกรรมแบบแมนยําสูง ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อการจัดการทรัพยากรในภาคการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของกิจกรรม
ทางการเกษตรต อป จจั ยทางภู มิ อากาศ และส งเสริ มการศึ กษาการวิ เคราะหตนทุ นและผลประโยชนของทางเลื อก
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการทําเกษตรกรรมแบบแมนยําสูง
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ
(5) เกษตรกรสามารถปรับตัวเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในอาชีพ
การถ ายทอดแนวทางในการปรั บตั วที่ เหมาะสมกั บพื้ นที่ และศั กยภาพ โดยเน นให เกิ ดกลไก
สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรปรับตัวในเชิงรุก สงเสริมการใหความรูแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม
เพื่อสรางความมั่นคงใหรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น สรางแรงจูงใจใหเยาวชน
หรือเกษตรกรรุนใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม
หนวยงานดําเนินงานหลัก: กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
กลยุทธที่ 4 พัฒนามาตรการสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรและธุรกิจ
ตัวชี้วัด
(1) มีมาตรการเพื่อชดเชย เยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรน้ําที่เปนธรรมและ
เหมาะสม
(2) ทุกจังหวัดที่เปนพื้นที่เสี่ยงสูงมีมาตรการ กลไก และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การปรับตัวของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวของ
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แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนามาตรการชดเชย และมาตรการสนับสนุนการปรับตัว
พัฒนามาตรการเพื่อชดเชย เยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรน้ําที่เปนธรรม
และเหมาะสมเพื่อใหเกษตรกรมีเงินทุนในการฟนฟูอาชีพ ทําใหมีรายไดหมุนเวียนกลับคืนมาโดยไมจําเปนตองกูยืมเงิน
พอกพูน
สงเสริมการพัฒนามาตรการ กลไก และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน ระบบติดตามสถานการณ นโยบายจัดการน้ําจากสวนกลาง และ
การวางแผนการผลิตพืช เปนตน
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
(2) พัฒนามาตรการ กลไก และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม
ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต เพิ่ มผลผลิตตอไร
ลดตนทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานสูง ตรงตามรสนิยมและความประสงคของผูบริโภค เชน
การจัดระบบขนสงสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ไปยังตลาดในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดกลางสินคาที่เปนธรรมใหแกเกษตรกร
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ
7.6.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและพัฒนาใหเกิดการเติบโต
แบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมายยุทธศาสตร
การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรลดลง
วัตถุประสงคยุทธศาสตร
1) พัฒนาขีดความสามารถและสงเสริมการทําการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีสวนชวยใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
2) พั ฒ นาตลาดสิ น ค า เกษตรตลอดห ว งโซ สินค า เกษตร และอาหารโดยใช น วั ต กรรมที่ สง เสริ ม
การผลิตที่ยั่งยืนและปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา
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3) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคอาหาร ที่เนนสินคาเกษตรที่ปลอยคารบอนต่ํา และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
ในการจัดทํายุทธศาสตรที่ 3 เรื่องการมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและพัฒนาให
เกิดการเติบโตแบบเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกลยุทธ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
กลยุทธที่ 1 ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีสวนชวยในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก
ตัวชี้วัด
(1) สัดสวนของเกษตรกรที่รับแนวทางการจัดการดิน ตามแนวทางคารบอนต่ําไปปฏิบัติเพิ่มขึ้น
(2) พืน้ ที่ทางการเกษตรที่มีการจัดการดิน ตามแนวทางคารบอนต่ําเพิ่มขึ้น
(3) สัดสวนของเกษตรกรที่รับแนวทางเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกพืช การทําปศุสัตว และประมง
ตลอดจนการจัดการเศษวัสดุเหลือใชมูลสัตวและของเสีย ในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไปปฏิบัติเพิ่มขึ้น
(4) ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) เพิ่มขึ้น
(5) จํานวนครัวเรือนเกษตรที่ใชเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น
(6) สัดสวนเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย
เพิ่มขึ้น
(7) สัดสวนการเผาในพื้นที่เกษตรลดลง
(8) จํานวนเกษตรกรและภาคเอกชนที่เขารับการสงเสริมความรู ที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว
แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดกาซเรือนกระจก
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การดิ น ตามแนวทางคาร บ อนต่ํ า เช น การลดการไถพรวน
(No Tillage) การใชปุยสั่งตั ด เปนตน เพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว และประมง ตลอดจน
การจัดการเศษวัสดุเหลือใช มูลสัตว และของเสียในแนวทางที่ชัดเจน และปฏิบัติไดจริง เพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจก
หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก : กรมการข า ว กรมปศุ สั ต ว กรมประมง กรมวิ ช าการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
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(2) สงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ส ง เสริ ม การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพที่ ไ ด จ ากการปลู ก พื ช พลั ง งาน โดยไม ก อ ให เ กิ ด ป ญ หา
การสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหาร
หนวยงานดํา เนินงานหลั ก: กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
(3) สนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานเกษตร
สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการผลิตใหไดมาตรฐานเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และ
เกษตรอินทรียที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อควบคุมปริมาณการใชสารเคมีที่เปนสาเหตุของกาซเรือน
กระจก
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
(4) การจัดการมลพิษหลังการเก็บเกี่ยว
ลดการเผาในกระบวนการผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักของประเทศ เชน ขาว ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด เปนตน สงเสริมกระบวนการจัดการของเสียหลังการ
เก็บเกี่ยว เชน การจัดการฟางขาว ตอซัง การใชเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ เปนตน เพื่อลด
การสรางมลภาวะทางอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก
หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก : กรมการข า ว กรมประมง กรมปศุ สั ต ว กรมวิ ช าการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
กลยุทธที่ 2 การตลาดสําหรับสินคาคารบอนต่ํา
ตัวชี้วัด
(1) มูลคาสินคาเกษตรที่ปลอยคารบอนต่ําเพิ่มขึ้น
(2) จํ านวนครั วเรื อนเกษตรที่ป รั บเปลี่ ยนการผลิ ตจากการผลิ ตแบบเดิ ม มาสู การผลิ ตที่ ปล อ ย
คารบอนต่ํามีมากขึ้น
(3) มี มาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานสิ นค า เกษตร และอาหาร ที่ ผา นการรั บ รองมาตรฐาน
การผลิตสินคาเกษตรและอาหารคารบอนต่ํา
(4) มีพื้นที่ทางการเกษตร และจํานวนสินคาเกษตรและอาหาร ไดมาตรฐานตามที่กําหนดเพิ่มขึ้น
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(5) มูลคาตลาดของสินคาเกษตรและอาหารคารบอนต่ําเพิ่มขึ้น
(6) มีผลการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนยแบบครบวงจร เพื่อรับรองมาตรฐานการผลิต
และจัดหาตลาดสินคาเกษตรและอาหารคารบอนต่ํา
แนวทางการพัฒนา
(1) สรางแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
พัฒนากลไกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินคาเกษตรคารบอนต่ํา โดยใชมาตรการ
ที่ผสมผสานทั้ งเชิง เศรษฐศาสตร และกฎหมาย เพื่ อสรางความตระหนั กรู ของผูบ ริ โภค ให เปนวิธีการบริ โภคที่
คํานึงถึงความปลอดภัยในสุขอนามัย และสิ่งแวดลอม อาทิ การทําใหสินคาที่ไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมีราคาที่สูงขึ้น
โดยคิดราคารวมตนทุนคาใชจายจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งคากําจัดซากผลิตภัณฑที่อาจกอใหเกิ ด
ผลกระทบต อ สิ่ง แวดล อมในระยะยาว รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให ใช บรรจุ ภั ณฑ จากวั สดุ ธรรมชาติ เพื่อ ทดแทนการใช
พลาสติก เปนตน
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรองคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(2) สรางแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูการผลิตที่ปลอยคารบอนต่ํา
ส ง เสริ ม การพั ฒ นากลไกภายในประเทศที่ เ หมาะสม โดยใช ม าตรการผสมผสานทั้ ง
เชิงเศรษฐศาสตรและกฎหมาย ในการสรางแรงจูงใจในการผลิตที่ปลอยคารบอนต่ํา
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
(3) จัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารคารบอนต่ํา
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย
สินคาเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินคาเกษตร เพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรเหลานี้ ใหเปน
มาตรการเชิงบังคับเพื่อยกระดับไปสูมาตรฐานสากล
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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(4) การสรางตลาดรองรับสินคาเกษตร และอาหารคารบอนต่ํา
ใชมาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานการลด
มลพิ ษ และการใช ทรัพ ยากรให เกิ ดประสิท ธิ ภาพสู งสุดตามมาตรฐานที่ กํ าหนด สนั บสนุนการออกแบบระบบ
การผลิต และสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุก
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุมตลอดหวงโซอุปทาน และสงเสริมการลดกาซเรือนกระจก
ตลอดกระบวนการผลิต นําไปสูการสรางตลาดสินคาคารบอนต่ํา และเมื่อตลาดมีความชัดเจนแลว ควรพยายามทํา
ใหเกิดการแขงขันในตลาดสินคาคารบอนต่ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง และผูบริโภคมีทางเลือก
ในการตัดสินใจ
หนวยงานดําเนินงานหลัก: กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ องคการตลาดเพื่อ
เกษตรกร
(5) การจัดตั้งหนวยประสานงานครบวงจรดานมาตรฐาน และจัดหาตลาดสินคาคารบอนต่ํา
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยแบบครบวงจรเพื่อรับรองมาตรฐานการผลิตและจัดหาตลาดสินคา
เกษตรและอาหาร ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและคารบอนต่ํา เพื่อใหการดําเนินการดานการตลาดของสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมีความคลองตัว สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของตลาด
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ องคการตลาด
เพื่อเกษตรกร
7.6.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
เปาหมายยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร ที่บรรลุตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
1) เพื่ อ พั ฒ นาและเตรี ย มความพร อ มให กั บ บุ ค ลากร เกษตรกร และภาคี ใ นการพั ฒ นาใน
การดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูล องคความรู และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
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3) เพื่ อ สร า งและบู ร ณาการภาคี เ ครื อ ข า ย ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
4) เพื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานและกรอบความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ ในการดํ า เนิ น งานด า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
5) เพื่อผลักดันโครงการ/กิจกรรมที่อยูภายใตแผนยุทธศาสตร พรอมการติดตามและประเมินผลให
อยูในการดําเนินการหลักของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตร
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงบประมาณและวางระบบงบประมาณ ใหสอดคลองกับกิจกรรม/
โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรฯ
ในการจัดทํายุทธศาสตรที่ 4 เรื่องการเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร ประกอบดวยกลยุทธ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางบุคลากรและภาคีรวมพัฒนา
ตัวชี้วัด
(1) บุคลากร เกษตรกร และภาคีในการพัฒนามีความพรอมในการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานการเกษตรมากขึ้น
(2) มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาบุ ค ลากรรองรั บ การดํ า เนิ น งานด า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา
แนวทางการพัฒนา
(1) การถายทอดองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหผูที่เกี่ยวของ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รฝ ก อบรมโดยความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ สร า งองค ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ใน
ภาคการเกษตรใหกับบุคลากร เกษตรกร และภาคีในการพัฒนาโดยเปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเขาอบรมสามารถ
นําไปพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของตนเองตามบริบทของพื้นที่ไดอยางยั่งยืนและถายทอดองคความรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพของทักษะ ความชํานาญ และปรับ ทัศนคติใหกับ บุคลากร เกษตรกร และภาคี ในการพั ฒนา
อยางทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมการข า ว กรมประมง กรมปศุ สั ต ว กรมวิ ช าการเกษตร กรมหม อ นไหม กรมชลประทาน
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กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณองคการตลาดเพื่อ
เกษตรกร
(2) แผนพัฒนาบุคลากรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาบุ ค ลากรรองรั บ การดํ า เนิ น งานด า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ําในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนเครื่องมือในการสราง
ความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรตามเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนเปนการจัดลําดับความสําคัญของแนวทาง
การพัฒนาบุคลากร
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทุกหนวยงาน
กลยุทธที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือ/ภาคีรวมพัฒนา
ตัวชี้วัด
(1) มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อรองรับการสนับสนุนดานกฎหมาย การเงิน เทคโนโลยี
และการเสริมสรางศักยภาพจากตางประเทศ
(2) มีการจั ดเวที ในการเสวนาและเผยแพรผลการดํ า เนิ นงานตามยุ ทธศาสตรก ารเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค
(3) จํานวนความรวมมือที่เกิดขึ้นระหวางเกษตรกร ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อน
งานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับปรุงกลไกดานสถาบันภายในประเทศใหสอดคลองกับสากล
ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย การเงิน เทคโนโลยีภายในประเทศใหสอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ทั้งนี้การจัดทํา และปรับปรุงกฎหมายตางๆ สามารถ
รองรั บ พั นธกรณี ร ะหว า งประเทศด ว ย เพื่ อสร า งความร วมมื อ กั บ ต า งประเทศทั้ ง ในแง ก ารพั ฒ นาองค ความรู
งานวิจัย เทคโนโลยี และเงินสนับสนุน
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห ง ชาติ กรมการข า ว กรมประมง กรมปศุ สั ต ว
กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมพัฒนาที่ดิน
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(2) การเผยแพรผลการดําเนินงาน
จั ด เวที ใ นการเสวนาและเผยแพร ผ ลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศเปนระยะๆ โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
(3) สงเสริมบทบาททุกภาคสวนเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อน
สงเสริ มความรวมมือระหวา งเกษตรกร ภาคเอกชน และภาคีก ารพั ฒ นา โดยมี ภาครัฐเปน
เจ า ภาพในการประสานความร วมมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศบนพื้ นฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนและผลประโยชนรวมกัน
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กลยุทธที่ 3 ปรับโครงสรางภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด
(1) หนวยงานที่เกี่ยวของมีงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกบรรจุอยูในพันธกิจและ
ภารกิจของหนวยงาน
(2) หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการใชระบบการจัดสรร
งบประมาณที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(3) มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยประสานข อ มู ล และขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ
(4) มีแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
(5) มีการติดตามและประเมินผลทั้งในระดับแผนยุทธศาสตรและโครงการ/กิจกรรม
(6) มี ศู นย สารสนเทศเพื่ อ บู ร ณาการข อ มู ล องค ค วามรู และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ รั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
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แนวทางการพัฒนา
(1) ผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
ผลักดันและบูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเขากับพันธกิจและ
ภารกิจของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติจริง
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทุกหนวยงาน
(2) การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ
พัฒนา และสงเสริมการใชระบบการจัดสรรงบประมาณที่คํานึงถึงความสําคัญ และผลกระทบที่
เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ เชน การวิ เคราะห ผลประโยชนโ ครงการด า นการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (CCBA) เปนตน
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
(3) การจัดตั้งหนวยประสานขอมูลและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
ศึ ก ษาแนวทางในการจั ด ตั้ ง หน ว ยประสานข อ มู ล และขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
(4) การจัดลําดับความสําคัญโครงการ/กิจกรรม
บูรณาการโครงการตางๆ ที่อยูภ ายในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดลําดับความสําคัญ
กิจกรรมที่จะถูกดําเนินการในปตางๆ ภายใตแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
สอดคลองตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และทุกหนวยงาน
(5) การจัดทําตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผล
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลทั้ ง ในระดั บ แผนยุ ท ธศาสตร แ ละ
โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ตรวจสอบระดั บ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค และใช ใ นการประกอบการตั ด สิ น ใจใน
การดําเนินการระยะถัดไป
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หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และทุกหนวยงาน
(6) การจัดตั้งศูนยสารสนเทศบูรณาการขอมูล
จัดตั้งศูนยสารสนเทศเพื่อบูรณาการขอมูล องคความรู และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหบริการ
ดานวิชาการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
หนวยงานดําเนินงานหลัก: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และทุกหนวยงาน
กรอบระยะเวลาดําเนินการ: ชวง พ.ศ. 2560-2564
7.7 แผนผังยุทธศาสตรโดยสรุป
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แนวทางการ
พัฒนา

กลยุทธ

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
พันธกิจ

ภาคเกษตรไทยมีภูมิคุมกันและมีสวนรวมในการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. สรางความตระหนักรูถึงผลกระทบและถายทอดขอมูล องคความรู ตลอดจนเทคโนโลยีใหกับภาคีการพัฒนาในทุกระดับ เพื่อสรางความพรอมในการดําเนินมาตรการตามนโยบายและแผนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. พัฒนาฐานขอมูล องคความรู และเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุน การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. มีสวนรวมในการบรรเทาการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับที่สอดคลองกับบริบทของภาคเกษตร และพัฒนาใหเกิดการเติบโตแบบปลอยคารบอนต่ําอยางยั่งยืน
4. ผลักดันใหเกิดการบูรณาการแนวทางและมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคสวนและทุกระดับ
1. การรวบรวม พัฒนา และสรางฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ 2. การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
3. การมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือน 4. การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อ
สรางความตระหนักรูในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวของ
กระจกและพัฒนาใหเกิดการเติบโตแบบ เปน
รองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศดานการเกษตร
มิตรตอสิ่งแวดลอม
มีฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความตระหนักรูในรับมือการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรทางการเกษตรและการปรับตัวของ การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกษตรกรภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบัน
ลดลง
การเกษตรที่บรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
1.1 รวบรวม พัฒนา และสราง
1.2 สรางและ
1.3 สรางความ
2.1 การ
2.2 การ
2.3 เสริมสราง
2.4 พัฒนา 3.1
3.2 การตลาดสําหรับ
4.1 เสริมสราง 4.2 สราง
4.3 ปรับโครงสราง
ฐานขอมูลเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาเทคโนโลยี ตระหนักรูตอการ
บริหารจัดการ บริหารจัดการ ภูมิคุมกันเพื่อปรับตัว มาตรการ
ปรับเปลี่ยน
สินคาคารบอนต่ํา
บุคลากรและ
เครือขายความ ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ
สภาพภูมิอากาศ
และนวัตกรรม
เปลี่ยนแปลงสภาพ
น้ําเพื่อลด
ดินอยางยั่งยืน ตอการเปลี่ยนแปลง
สนับสนุน
เทคโนโลยีการ
ภาคีรวม
รวมมือ/ภาคี
ขับเคลื่อน
เพื่อรับมือกับการ ภูมิอากาศ
ผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ
การปรับตัว เกษตรที่เปน
พัฒนา
รวมพัฒนา
เปลี่ยนแปลง
การ
ของ
มิตรตอ
สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง
เกษตรกร
สิ่งแวดลอมและ
สภาพ
และธุรกิจ
มีสวนชวยใน
ภูมิอากาศ
การลดการ
ปลอยกาซเรือน
กระจก
1. รวบรวมขอมูล องคความรู และภูมิ
การนําขอมูล องคความรู
1. พัฒนา
1.สงเสริมการ 1. การอนุรักษ 1. การประยุกต ใช
1. พัฒนา
1. ปรับเปลี่ยน 1. สรางแรงจูงใจเพื่อการ
1. การ
1. ปรับปรุง
1. ผลักดันแนวทางการ
ปญญาทองถิ่นเพื่อใหเกิดความตระหนักรู
เครื่องมือเพื่อการ และเทคโนโลยีตางๆ
มีสวนรวมใน
และฟนฟู
แผนที่ความเสี่ยงเพื่อ มาตรการ
การผลิตเพื่อลด ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม
ถายทอดองค
กลไกดาน
พัฒนาไปสูการปฏิบัติ
ผลงานทางวิชาการทีเ่ กี่ยวของกับผลกระทบ วิเคราะห
ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นนํา
การบูรณาการ ทรัพยา กรดิน การปรับตัว
ชดเชย และ กาซเรือน
การบริโภค
ความรูดาน
สถาบัน
2. การปรับระบบการ
ในภาคการเกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยน แปลง
ไปประยุกต ใชเพื่อสราง
ผลกระทบและ
การจัดการน้ํา ในพื้นที่
2. การศึกษารูปแบบ
มาตรการ
กระจก
2. สรางแรงจูงใจเพื่อการ
การ
ภายในประเทศ จัดสรรงบประมาณ
สภาพภูมิอากาศ ที่มีการศึกษาไวแลว
ความตระหนักรูได
การเตือนภัย
ในภาคเกษตร เกษตรกรรม
สงเสริม และพัฒนา
สนับสนุน
2. สงเสริมการ ปรับ เปลี่ยนการผลิตไปสู เปลี่ยนแปลง
ใหสอดคลอง
3. การจัดตั้งหนวย
จําเปนตองรวบรวมและจัดหมวดหมูอยาง
อยางเหมาะสมนั้น
2.
ส
ง
เสริ
ม
กั
บ
ภาคส
ว
น
2.
การบํ
า
รุ
ง
ระบบการประกั
น
ภั
ย
การปรั
บ
ตั
ว
ผลิ
ต
เชื
อ
้
เพลิ
ง
การผลิ
ต
ที
ป
่
ล
อ
ยคาร
บ
อน
สภาพ
กั
บ
สากล
ประสานขอมูลและ
เปนระบบ เพื่อนําไปสูการเผยแพรตอ
มีความจําเปนตองสื่อสาร
งานวิจัยแบบมี
อื่น
รักษาความ
ความเสี่ยงจากสภาพ 2. พัฒนา
ชีวภาพ
ต่ํา
ภูมิอากาศใหผู 2. การเผยแพร ขับเคลื่อนแผน
สาธารณชนใหเกิดการตระหนักรูถึง
หรือประชาสัมพันธ
สวนรวมเพื่อ
2.การเพิ่ม
อุดมสมบูรณ
อากาศตอผลผลิต
มาตรการ
3. สนับสนุน
3. จัดทํามาตรฐานสินคา
ที่เกี่ยวของ
ผลการ
ยุทธศาสตร
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ไปยังทุกภาคสวนที่เกี่ยว
พัฒนาเทคโนโลยี ของ ดังนั้นจึงควรจัดทํา
ประสิทธิภาพ
ของทรัพยากร ทางการ เกษตรที่
กลไก และ
การผลิตตาม
เกษตร และอาหาร
2. แผนพัฒนา ดําเนินงาน
4. การจัดลําดับ
ภูมิอากาศของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
2.รวบรวมขอมูล องคความรู และภูมิปญญา และนวัตกรรม
สื่อประชาสัมพันธ
การเก็บกักน้ํา ดินในพื้นที่
เหมาะสม
โครงสราง
มาตรฐาน
คารบอนต่ํา
บุคลากรดาน
3. สงเสริม
ความสําคัญโครงการ/
ทองถิ่นเพื่อการปรับตัว
หรือคูมือแนะนําเกี่ยวกับ
และการ
เกษตร
3. การสรางภูมิคุมกัน พื้นฐานที่
เกษตร
4. การสรางตลาดรองรับ
การ
บทบาททุกภาค กิจกรรม
3. รวบรวมขอมูล องคความรู และภูมิปญญา
ผลกระทบ ที่เกิดจากการ กระจายน้ํา
3. การสงเสริม ในภาคการ เกษตร
เหมาะสม
4. การจัดการ
สินคาเกษตร และอาหาร
เปลี่ยนแปลง
สวนเพื่อสราง
5. การจัดทําตัวชี้วัดเพื่อ
ทองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางการลดการปลอย
เปลี่ยนแปลงสภาพ
3. การเพิ่ม
ใหทุกภาคสวน 4. เกษตรกรนําภูมิ
มลพิษหลังการ คารบอนต่ํา
สภาพ
พลังการ
ติดตามและประเมินผล
กาซเรือนกระจกในภาคเกษตร
ภูมิอากาศที่เขาใจงายให
ประสิทธิภาพ
ที่เกี่ยวของมี
ปญญาทองถิ่นมาใช
เก็บเกี่ยว
5. การจัดตั้งหนวย
ภูมิอากาศ
ขับเคลื่อน
6. การจัดตั้งศูนย
4. ศึกษาและพัฒนามาตรการติดตาม
เหมาะสมตามกลุมเปา
การใช
น
า
ํ
้
ทั
ง
้
ทั
ก
ษะการ
ทํ
า
การเกษตรแบบ
ประสานงานครบวงจร
สารสนเทศบูรณาการ
ประเมินผลและการกําหนดแนวทางการ
หมายตลอดจนการจัดเวที
ภาคการผลิ
ต
พั
ฒ
นา
แม
น
ยํ
า
สู
ง
ด
า
นมาตรฐาน
และจั
ด
หา
ขอมูล
รับมือ มาตรการดานการคาและการลงทุน
เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
และการ
ทรั
พ
ยากรดิ
น
5.
เกษตรกรสามารถ
ตลาดสิ
น
ค
า
คาร
บ
อนต่
า
ํ
ระหวางประเทศที่อาจถูกนํามาใชที่เกี่ยวของ
เรียนรูผลงานทางวิชาการ
บริโภค
ปรับตัวเพื่อเสริมสราง
กับการปลอยกาซเรือนกระจก
และประสบการณของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ความมั่นคงในอาชีพ
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