โครงการศึกษาการปรั บตัวภายใต้ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ในบริบทชุมชนเกษตร
ระยะที่ 1 (ทบทวนวรรณกรรม)
พรพนา ก๊วยเจริญ
1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
จากการศึกษาทบทวนการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่า การศึกษาการเปลีย่ นแปลงและคาดการณ์สภาพ
ภูมอิ ากาศของประเทศไทย ซึง่ ได้นํามาสรุปผลในงานศึกษานี้ มีจาํ นวน 7 ชิน้ ด้วยกัน โดยเริม่ การศึกษาเกิดขึน้
อย่างจริงจังนับตัง้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นมา ซึง่ ผลสรุปจากงานศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
งานศึกษาชิน้ แรกๆ เป็ นการศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคตของประเทศไทย โดย
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วจิ ยั และฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEA START RC) ได้ร่วมมือกับหน่ วยงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization Model (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย ทําการศึกษาและจําลองการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ในภูมภิ าคแม่นํ้าโขงตอนล่าง รวมถึงประเทศไทย โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Conformal Cubic
Atmospheric Model - CCAM) ซึง่ ดําเนินการในช่วงปี 2546 – 2548 เพือ่ ศึกษาถึงผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อทรัพยากรนํ้าและการเกษตรในพืน้ ทีอ่ าศัยนํ้าฝน และการประเมินภาวะความ
เสีย่ งต่อความเดือดร้อนและแนวทางการปรับตัวต่อสภาพภูมอิ ากาศในอนาคตของเกษตรกรในพืน้ ทีข่ องกลุม่
ประเทศในเขตลุม่ แม่น้ํ าโขงตอนล่าง
โดยได้มกี ารจัดทําสถานการณ์จาํ ลองสภาพภูมอิ ากาศภายใต้เงือ่ นไขทีป่ ริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ สูงขึน้ จาก 360 ppm เป็ น 540 ppm และ 720 ppm หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณหนึ่งเท่าครึง่
และสองเท่าจากทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2524-2533) อันเป็ นช่วงปี ฐานทีใ่ ช้ในการศึกษา ทัง้ นี้ได้ผลสรุปว่า
ทิศทางและแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเทศไทยในอนาคตจะไม่เปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิมมากนัก อาจเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต่การเปลีย่ นแปลงในเชิงของอุณหภูมทิ ่ี
สําคัญคือ จํานวนวันทีอ่ ากาศเย็นคือวันทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ าํ กว่า 15 องศาฯ ในรอบปี จะลดลง และวันทีอ่ ากาศร้อนคือ
วันทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู สุดเกินกว่า 33 องศาฯ ในรอบปี จะเพิม่ ขึน้ มาก กล่าวคือ ประเทศไทยจะร้อนนานขึน้ กว่าเดิม
มาก โดยทีฤ่ ดูรอ้ นจะยาวขึน้ กว่าเดิม และฤดูหนาวจะหดสัน้ ลง และความแปรปรวนหรือความแตกต่างระหว่าง
ฤดูต่อฤดู หรือ ในระหว่างปี ต่อปี กอ็ าจเพิม่ สูงขึน้ ด้วย (Chinvanno and Snidvongs, 2007) 1
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จากการศึกษาของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา (
2553) 2 โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพภูมอิ ากาศจากสถานี
ตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา (2553) ทัวประเทศ
่
รวม 121 สถานี ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
ตรวจวัดจริง ในช่วงปี 2494-2551 (58 ปี ) และการคาดการณ์สภาพภูมอิ ากาศในอนาคตโดยใช้แบบจําลอง ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสถานีตรวจวัดอากาศพบว่า ปริมาณฝนรายปี มคี วามผันแปร โดยในช่วงทศวรรษสุดท้าย
คือปี 2542-2551 ปริมาณฝนส่วนใหญ่สงู กว่าปกติ ส่วนอุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ ตัง้ แต่ปี 2530-2551 สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในช่วงทศวรรษดังกล่าว พบว่า พืน้ ทีท่ ม่ี อี ากาศร้อนขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ขณะทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ าํ สุด
เฉลีย่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
สําหรับผลการคาดการณ์สภาวะอากาศในอนาคตจากสถานการณ์จาํ ลองทางภูมอิ ากาศโลกแบบ A2
(การพัฒนาแบบทีเ่ ป็ นอยูย่ งั คงดําเนินต่อไป) โดยใช้แบบจําลอง PRECIS (Provinding Regional Climate for
Impact Studies) คาดการณ์ภูมอิ ากาศในอดีตและอนาคต ผลทีไ่ ด้จากรูปแบบจําลองวิเคราะห์ความผันแปรและ
การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ อุณหภูมติ ่ าํ สุดเฉลีย่ และปริมาณฝนของสถานีต่างๆ ส่วนใหญ่
อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ สูงกว่าผลการตรวจวัดจริง เมือ่ พิจารณาในทศวรรษที่ 2100 (ค.ศ.2091-2100 หรือ พ.ศ.
2634 -2643) พบว่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของประเทศไทยสูงขึน้ ทุกพืน้ ที่ และส่วนใหญ่สงู ขึน้ ประมาณ 4-5 องศา
เซลเซียส เมือ่ เทียบกับในช่วงทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ.1991-2000 หรือ พ.ศ.2534-2543) หรือในอีก 78 ปี
ข้างหน้า (นับจากปี 2556) พืน้ ทีท่ ม่ี อี ากาศร้อนขยายเพิม่ มากขึน้ ตรงข้ามกับพืน้ ทีท่ ม่ี อี ากาศเย็นทีม่ พี น้ื ทีล่ ดลง
อย่างชัดเจน ส่วนปริมาณฝนรายทศวรรษ พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ริมาณฝนน้อยลงอยูท่ ภ่ี าคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพืน้ ที่
ทีม่ ปี ริมาณฝนเพิ่มขึน้ อยูท่ ่ภี าคใต้
งานศึกษาอีกชิน้ หนึ่ง คือ การคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคตในโครงการ “การจําลองสภาพ
ภูมอิ ากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง” 3 ศึกษาสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยในอนาคต
จากแบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศ PRECIS เช่นเดียวกับงานศึกษาของกรมอุตฯุ แต่เพิม่ เงือ่ นไขปริมาณการเพิม่
ก๊าซเรือนกระจกในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 3 แบบคือ แบบ A2, B2 และ A1B4 ในการวิเคราะห์
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เอกสารวิชาการ ความผันแปรและการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของประเทศไทย โดย ศูนย์ภมู อิ ากาศ กรม
อุตุนิยมวิทยา 2553
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โครงการ “จําลองสภาพภูมอิ ากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง” โดย ศุภกร ชินวรรโณ, น.ท.วิรยิ ะ
เหลืองอร่าม ร.น., เฉลิมรัฐ แสงมณี, จุฬาทิพย์ ธนกิติ ์เมธากุล, 26 มกราคม 2552 สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) อ้างใน รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 “การศึกษาด้านผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนทีส่ าํ คัญ” สํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 2553
4
ั บนั กล่าวคือ เป็นโลกทีม่ ี
แนวทาง A2 คือ แนวทางทีค่ ล้ายกับลักษณะการพัฒนาของโลกทีผ่ า่ นมาในอดีตถึงปจจุ
ความแตกต่างและหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และการเข้าถึงเทคโนโลยีตา่ งๆ โดยทีก่ ารพัฒนาจะเน้นการ
เจริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าความยั ่งยืนทางสิง่ แวดล้อม
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สภาพอากาศในแต่ละแนวทางเลือกใช้ผลจากแบบจําลอง 4 ชนิด ได้แก่ ปริมาณนํ้ าฝนรายวัน อุณหภูมสิ งู สุด
อุณหภูมเิ ฉลีย่ และอุณหภูมติ ่ าํ สุดรายวัน ทิศทางและความเร็วลมรายวัน โดยแบ่งช่วงเวลาศึกษาเป็ น 4
คาบเวลา คาบละ 30 ปี คือ ปี ค.ศ.1980-2009 (พ.ศ.2523-2552) ซึง่ กําหนดเป็ นปี ฐานของการศึกษา และปี
อนาคต 3 คาบเวลา คือ ปี ค.ศ.2010-2039 (พ.ศ.2553-2582), ปี ค.ศ.2040-2069 (พ.ศ.2583-2612) และ ปี
ค.ศ.2070-2099 (พ.ศ. 2613-2642) หรือในช่วงต้น กลาง และปลายศตวรรษ สรุปผลดังนี้
ปริมาณนํ้ าฝน ผลสรุปการคํานวณแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้ าฝนเฉลีย่ รายปี มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในทัว่
ทุกภาคของประเทศไทยทัง้ ในด้านปริมาณและการกระจายตัวของพืน้ ทีท่ ป่ี ริมาณฝนตกเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
ในช่วงปลายศตวรรษ ประเทศไทยในอนาคตจะมีฤดูฝนทีย่ งั คงความยาวนานเช่นทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั แต่
ปริมาณนํ้ าฝนในแต่ละปี ของเกือบทุกพืน้ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจจะบ่งชีว้ า่ ปริมาณนํ้ าฝนทีต่ กในแต่ละครัง้ ในอนาคต
จะเพิม่ สูงขึน้ หรืออาจจะเรียกได้วา่ ฝนทีต่ กแต่ละครัง้ จะตกหนักมากขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นมาในอดีต ซึง่ หมายถึง ความ
เสีย่ งต่อภาวะนํ้ าท่วมฉับพลัน นํ้ าหลาก และภัยธรรมชาติทจ่ี ะเกิดตามมาจากอุทกภัย
อุณหภูมสิ งู สุด ภายใต้แบบจําลองแบบ A2 พบว่า อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ ในประเทศไทยในช่วงต้น
ศตวรรษ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปจากช่วงปลายศตวรรษก่อนมากนัก แต่ในช่วงกลาง และปลายศตวรรษเป็ นต้นไป
มีแนวโน้มอุณหภูมสิ งู สุดเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ทุกๆ ภาค ส่วนแบบ B2 ก็เป็ นไปในทิศทางทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในเกือบทุก
พืน้ ทีใ่ นประเทศเช่นกัน ผลจากการคาดหมายแสดงให้เห็นว่าฤดูรอ้ นจะยืดยาวขึน้ ในเกือบทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศ
ไทย ซึง่ อาจยาวนานขึน้ กว่าเดิมถึง 2-3 เดือนในช่วงปลายศตวรรษนี้
อุณหภูมติ ่ าํ สุด พืน้ ทีท่ วประเทศไทยมี
ั่
แนวโน้มทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ายวันตํ่าสุดเฉลีย่ จะเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ อาจเพิม่
สูงขึน้ 3-4 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายศตวรรษภายใต้แบบจําลองแบบ A2 ซึง่ ภายใต้แบบจําลอง B2 มี
แนวโน้มสูงขึน้ เช่นกัน แต่เป็ นไปในระดับทีต่ ่ ํากว่า คือ ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส ระยะเวลาทีม่ อี ากาศเย็นจะ
หดสัน้ ลง โดยเริม่ เห็นได้ตงั ้ แต่ชว่ งกลางศตวรรษและเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงปลายศตวรรษ ภายใต้
สถานการณ์แบบจําลอง A2
สําหรับแนวทาง A1B เนื่องจากเกิดปญั หาทางเทคนิคอันเนื่องมาจากตัวแบบจําลอง ทําให้ผลการ
จําลองทีไ่ ด้ออกมาไม่สมบูรณ์ในบางปี งานศึกษาจึงนํ าเสนอเพียงผลสรุป และไม่ได้นํามาทําการเปรียบเทียบผล
กับแนวทาง A2 และ B2

แนวทาง B2 คือ แนวทางการพัฒนาแบบสมดุล และเปลีย่ นแปลงสูก่ ารพัฒนาควบคูก่ บั การดูแลรักษาธรรมชาติอย่าง
ั
ยั ่งยืน เน้นการแก้ปญหาท้
องถิน่ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีย่ ั ่งยืน
แนวทาง A1B คือ แนวทางการพัฒนาทีม่ กี ารใช้พลังงานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคือ มีการนําพลังงานชีว
มวลมาใช้อย่างผสมผสานและสมดุลกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ซึง่ เป็นการพัฒนาดูแลสิง่ แวดล้อมและมีความร่วมมือ
ระหว่างโลกและภูมภิ าคอย่างสมดุล
3

ทิศทางและความเร็วลม สรุปผลการคํานวณทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีต่ อนบนของประเทศทีอ่ ยูล่ กึ เข้า
ไปในแผ่นดิน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ในรอบ 100 ปี ขา้ งหน้าไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงของการพัดปกคลุมของลมมากนัก โดยทิศทางของลมทีพ่ ดั ปกคลุมยังคงมีคา่ เฉลีย่ ใกล้เคียงกับที่
ั ่ ง้ แต่
เคยเป็ นมาในอดีต การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดกับทิศทางและความเร็วของลมเริม่ ปรากฎในพืน้ ทีใ่ กล้ชายฝงตั
บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก และยิง่ ชัดเจนในพืน้ ทีภ่ าคใต้
ทัง้ นี้ คณะผูศ้ กึ ษาได้กล่าวไว้ในบทสรุปว่า ผลการจําลองสภาพภูมอิ ากาศอนาคตนี้ สามารถบอกการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคตได้เพียงสังเขปเท่านัน้ โดยบอกถึงแนวโน้มทิศทางและรูปแบบการเปลีย่ นแปลงภายใต้
เงือ่ นไขบางประการ คือ การทีก่ ๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณสูงขึน้ และคํานวณการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคตโดยใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ภายใต้หลักเกณฑ์ทเ่ี ข้าใจอยูใ่ นปจั จุบนั
ขณะทีง่ านศึกษาของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 5 สรุปผลภูมอิ ากาศ
และอุทกวิทยา ถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของปริมาณนํ้ าฝนในอนาคตอันใกล้จากปจั จุบนั ถึงกึง่ กลางศตวรรษ
(พ.ศ.2558-2582) และอนาคตระยะไกล จากกลาง-สิน้ ศตวรรษ (พ.ศ.2618-2642) พบว่า การเปลีย่ นแปลง
ปริมาณนํ้ าฝนมีแนวโน้มทัง้ เพิม่ ขึน้ และลดลง ในแต่ละภูมภิ าค ในแบบจําลองต่างๆ6 การศึกษาพบว่ามีทงั ้ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และแตกต่า งกันบ้างในบางพืน้ ที่ กล่าวคือ
ในอนาคตอันใกล้ (กึง่ กลางศตวรรษ) ส่วนใหญ่ พยากรณ์ว่า ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ั ่ นตก ปริมาณนํ้ าฝน มีแนวโน้มลดลง ในขณะทีภ่ าคอืน่ ๆ เช่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝงตะวั
ั ่ นออก เป็ นต้น มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ตะวันตก และภาคใต้ฝงตะวั
ในอนาคตระยะไกล (สิน้ ศตวรรษ) ส่วนใหญ่พยากรณ์ว่าทุกภาคของประเทศไทยปริมาณนํ้ าฝน มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ แม้ในแบบจําลองหนึ่ง พยากรณ์ว่าในภาคใต้ปริมาณนํ้ าฝนมีแนวโน้มลดลง
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แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงของสภาวะภูมอิ ากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของ
โลก เสนอ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กันยายน 2553
6
(1) แบบจําลองของสถาบันวิจยั อุทกศาสตร์ MRI (Meteorology Research Institute) (2) แบบจําลองสภาพ
ภูมอิ ากาศ PRECISE (Providing Regional Climates for Impacts Studies) (3) แบบจําลอง ECHAM4 และศูนย์
เครือข่ายวิเคราะห์ วิจยั และฝึ กอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (SEA START) ได้นํามาใช้ประยุกต์ใช้สาํ หรับประเทศไทย และ (4) แบบจําลอง CCCMA3
4

ส่วนผลการศึกษาอีกชิน้ หนึ่ง (ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร และคณะ(2554) 7 ได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของอุณหภูม ิ (อากาศใกล้พน้ื ผิว) และฝนของประเทศไทย โดยใช้แบบจําลอง RegCM3 ซึง่ เป็ น
แบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศในระดับภูมภิ าค การจําลองได้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
และพิจารณาสภาพ
ภูมอิ ากาศในช่วงเวลาอดีต 40 ปี (ค.ศ.1961-2000 หรือพ.ศ.2504-2543) และช่วงเวลาอนาคต 40 ปี (ค.ศ.
2013-2070 หรือพ.ศ.2574-2613) ภายใต้ภาพฉายอนาคตสมมุต ิ A1B ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ผลสําคัญทีไ่ ด้จาก
การศึกษา พบว่า แบบจําลองประสบปญั หาในการทํานายอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของทุกภาคของประเทศ ซึง่ ตํ่ากว่าที่
เป็ นจริงค่อนข้างมากในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ในหลายพืน้ ทีใ่ ห้คา่ ตํ่ากว่าทีเ่ ป็ นจริงถึง 4 องศาเซลเซียส สําหรับ
ฝนเฉลีย่ ได้ทาํ นายเกินจริงในภาคใต้และภาคกลาง-ตะวันออก และตํ่ากว่าทีเ่ ป็ นจริงในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สําหรับอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในอนาคต ประเทศไทยจะมีอุณหภูมสิ งู ขึน้ ทัวประเทศหรื
่
อทุกภาคประมาณ <1-3
องศาเซลเซียส แนวโน้มอุณหภูมมิ ที ศิ ทางเพิม่ ขึน้ ตลอดทุกทศวรรษในอนาคตและพบได้ในทุกภาค สําหรับฝน
เฉลีย่ ในอนาคต พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงของปริมาณฝนเท่าไหร่ ยกเว้นภาคใต้
สําหรับวันอากาศร้อนจะเพิม่ ขึน้ ตามทศวรรษทัวประเทศ
่
ส่วนวันอากาศเย็นทิศทางจะเป็ นไปตรงกันข้ามกับวัน
อากาศร้อน จํานวนวันมีฝนมาก เมือ่ พิจารณาภาพเฉลีย่ 40 ปี ในอดีตและอนาคต ไม่พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงใน
ภาคต่างๆ ของประเทศ ยกเว้นภาคใต้และภาคตะวันออก
การศึกษาคาดการณ์สภาพอากาศสภาพอากาศของประเทศมีแนวโน้มเช่นเดียวทางเดียวกันในสเกลที่
เล็กลง 8 เช่น ในลุม่ นํ้ าชี-มูลของภาคอีสาน อุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงสุดรายวันเฉลีย่ ในรอบปี (31-33 องศาเซลเซียส) จะ
ขยับเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยพืน้ ทีท่ จ่ี ะมีอณ
ุ หภูมสิ งู จะขยายเพิม่ มากขึน้ ช่วงเวลาอากาศร้อนในรอบปี จะยาวนาน
มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ซึง่ ปจั จุบนั มีวนั ทีอ่ ากาศร้อนกว่า 35 องศาเซลเซียส อยู่ประมาณ 3-4 เดือนต่อ
ปี ในอนาคตในช่วงกลางคริสตวรรษนี้จะยาวนานขึน้ อีกประมาณ 1 เดือน และบางพืน้ ทีอ่ าจจะยาวนานขึน้ ถึง 2
เดือน แนวโน้มของระยะเวลาทีม่ อี ากาศร้อนในรอบปี น้จี ะยืดยาวขึน้ เรือ่ ยๆ ไปจนช่วงปลายศตวรรษ โดยทีใ่ น
ช่วงเวลานัน้ พืน้ ทีใ่ นเขตลุม่ นํ้ าชี-มูลอาจจะมีหน้าร้อน หรือจํานวนวันทีอ่ ากาศร้อนกว่า 35 องศาเซลเซียส นาน
ถึง 6-8 เดือนต่อปี ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ หน้าร้อนในอนาคตจะยาวขึน้ เป็ น 2 เท่าของปจั จุบนั ซึง่ พืน้ ทีต่ อนล่างของ
ลุ่มนํ้ าจะมีระยะเวลาทีอ่ ากาศร้อนในรอบปี ยาวนานกว่าพืน้ ทีต่ อนบนของลุ่มนํ้ า
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โครงการ “การศึกษาและพัฒนาแบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศระดับภูมภิ าค Reg CM3 สําหรับประเทศไทย” โดย รศ.
ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร, รศ.ดร.เกษมสันต์ มโนมัยพิบลู ย์, น.ส.เมกา ออกทาเวียอานี, นายกฤตนัย ต่อสี, 2554
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
8
ศุภกร ชินวรรโณ และคณะ, 2552
5

ในส่วนของอุณหภูมติ ่ ําสุดรายวันหรืออุณหภูมกิ ลางคืนมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน และระยะเวลาที่
อากาศเย็นในรอบปี หรือจํานวนวันทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ าํ สุดทีต่ ่ าํ กว่า 16 องศา ในรอบปี จะลดน้อยลง คือ หน้าหนาว
ในอนาคตจะหดสัน้ ลง ซึง่ จะเห็นได้ชดั ตัง้ แต่ชว่ งกลางคริสต์ศตวรรษเป็ นต้นไป พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของลุ่มนํ้ าชี-มูล
อาจจะไม่มหี น้าหนาวอย่างเช่นทีเ่ คยเป็ นอยู่อกี ต่อไป โดยภายในช่วงปลายของศตวรรษนี้ลมุ่ นํ้ าชี-มูลอาจมีชว่ ง
อากาศเย็นเหลืออยูเ่ พียงช่วงสัน้ ๆ 1-2 สัปดาห์ตอ่ ปี เท่านัน้
ในส่วนของปริมาณฝนรายปี ผลจากการจําลองสภาพภูมอิ ากาศชีใ้ ห้เห็นว่าปริมาณฝนรายปี มแี นวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ ไปจนถึงช่วงปลายคริสตศวรรษ โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อาจจะมีฝนเพิม่ สูงขึน้ ประมาณ 10-15%
ในช่วงกลางศตวรรษ และอาจเพิม่ สูงขึน้ กว่า 25% ในช่วงปลายศตวรรษ โดยเฉพาะในพืน้ ทีต่ น้ แม่นํ้าชีและ
แม่น้ํ ามูล
ผลสรุปจากภาพฉายอนาคตของภูมอิ ากาศในพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้ าชี-มูล แสดงให้เห็นแนวโน้มของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ จะเริม่ สังเกตเห็นได้ชดั ในช่วงเวลาอีกประมาณ 2-3 ทศวรรษข้างหน้า ซึง่ เป็ น
ทีค่ าดหมายกันว่าการเปลีย่ นแปลงทัง้ อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ สูงขึน้ และระยะเวลาทีม่ อี ากาศร้อนยาวนานมากขึน้ อีกทัง้
ปริมาณตลอดจนการกระจายตัวของฝนรายปี ซึง่ มีแนวโน้มจะเปลีย่ นแปลงไปน่ าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต
การเกษตรในพืน้ ทีล่ ่มุ นํ้ าชี-มูล
นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษาในด้านสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศ (แสงจันทร์ ลิม้ จิรกาล และ
คณะ, 2553) 9 ในช่วงปี ค.ศ.1965-2006 หรือ พ.ศ.2508-2549 สรุปผลถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ในอนาคตอันใกล้น้คี าดว่า สภาวะความรุนแรงของอุณหภูมใิ นประเทศไทย มีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ ุนแรงขึน้ เป็ นเท่าตัว ในส่วนสภาวะความรุนแรงของฝน มีรูปแบบและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ทีซ่ บั ซ้อน และแตกต่างจากอุณหภูมโิ ดยสิน้ เชิง โดยลักษณะการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทัง้ สองทิศทาง คือ การ
เพิม่ ขึน้ และการลดลงในอัตราทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ ผลการวิเคราะห์ยงั พบว่า ความแปรปรวนในระยะสัน้
(ปี ต่อปี หรือทศวรรษต่อทศวรรษ) เป็ นลักษณะทีโ่ ดดเด่นอีกประการหนึ่งของการเปลีย่ นแปลงสภาวะความ
รุนแรงของฝนในประเทศไทย ซึง่ ความแปรปรวนในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับความแปรปรวน
ของปรากฎการณ์เอนโซ่ และลมมรสุมโซนร้อน
ลักษณะการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญของดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนในประเทศไทยในช่วงปี
ค.ศ. 1965-2006 หรือ พ.ศ.2508-2549 สรุปได้ว่า ปริมาณฝนรวมในช่วงฝนตกน้อยและฤดูรอ้ น (เดือน
พฤศจิกายน-เมษายน) เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคตะวันออก ในขณะทีจ่ าํ นวนวันฝนตกรวมรายปี
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โครงการ “การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย : การวิเคราะห์ความเสียง
่ และความ
ล่อแหลมของพื้นทีว่ กิ ฤติ” ระยะที่ 1: การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมอิ ากาศและพืน้ ทีว่ กิ ฤติของประเทศไทย
โดย ดร.แสงจันทร์ ลิม้ จิรกาล, ดร.อัศมน ลิม่ สกุล และรศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบรุ ,ี พฤศจิกายน 2553 สนับสนุนโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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และจํานวนฝนตกรวมในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) มีแนวโน้มลดลงในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สําหรับดัชนีความรุนแรงของฝนพบว่า มีการเพิม่ ขึน้ ทัวทุ
่ กภาค ส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงความรุนแรง
ของฝนในภาพรวมของประเทศไทยเพิม่ สูงขึน้ และดัชนีปริมาณฝนทีม่ ากผิดปกติมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในหลาย
พืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึง่ ผลการวิเคราะห์การ
เปลีย่ นแปลงในช่วงทศวรรษต่อทศวรรษพบว่า ดัชนีปริมาณฝนทีม่ ากผิดปกติมคี า่ สูงขึน้ หลังปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.
2533)
ส่วนสภาวะความรุนแรงของฝนในรูปแบบของจํานวนวันทีฝ่ นไม่ตกและจํานวนวันฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทย มีหลักฐานทีแ่ สดงถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างเด่นชัด และมีลกั ษณะทีส่ อดคล้องในพืน้ ทีก่ ว้างเมือ่
เปรียบเทียบกับดัชนีอน่ ื โดยการเปลีย่ นแปลงได้บง่ ชีถ้ งึ จํานวนวันทีฝ่ นไม่ตกอย่างต่อเนื่องมีระยะเวลายาวนาน
ขึน้ ในขณะทีจ่ าํ นวนวันทีฝ่ นตกอย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาสัน้ ลง ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว แสดงถึงความเสีย่ ง
ต่อสภาวะแห้งแล้ง และนํ้ าท่วมฉับพลันในประเทศไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้
อย่างไรก็ด ี งานศึกษายังได้กล่าวยํ้าว่า การเปลีย่ นแปลงของสภาวะความรุนแรงของฝนในประเทศไทย
มีลกั ษณะทัง้ การเพิม่ ขึน้ และการลดลงในอัตราทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายใน
แง่รูปแบบ ความถี่ และความรุนแรงของผลกระทบและภัยพิบตั ทิ จ่ี ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาวะความ
รุนแรงของฝนในพืน้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศ ซึง่ เห็นได้จาก เหตุการณ์ภยั แล้ง และอุทกภัย อันเป็ นภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ซํา้ ซาก มีแนวโน้มความถีข่ องการเกิดและความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศ
จากความหลากหลายของรูปแบบและลักษณะการเปลีย่ นแปลงของสภาวะความรุนแรงของฝนทีเ่ กิดขึน้ ใน
ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต่อการเกิดเหตุการณ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีความสลับซับซ้อน และจะต้องมีการดําเนินการในเชิงบูรณาการ รวมทัง้ มี
แผนเชิงรุกมากกว่าแนวทางทีด่ ําเนินการในปจั จุบนั อีกทัง้ แนวทางการปรับตัวและการตัง้ รับสภาวะความรุนแรง
ของฝน ควรมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ทีซ่ ง่ึ ขึน้ อยู่กบั รูปแบบ ความรุนแรง และความถีข่ องเหตุการณ์
ตลอดจนบริบทด้านต่างๆ ของพืน้ ทีน่ ัน้
ทัง้ นี้ เนื่องจากการคาดการณ์ถงึ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในอนาคตทัง้ ในเชิงเวลาและในเชิงพืน้ ที่
นัน้ จะขึน้ กับปจั จัย ทัง้ ในระดับโลก ระดับภูมภิ าคและระดับท้องถิน่ ทีซ่ บั ซ้อนภายใต้เงือ่ นไขและปฎิสมั พันธ์
ต่างๆ ทัง้ ทางด้านกายภาพ นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆ ทีย่ ากทีจ่ ะพยากรณ์ให้แม่นยําได้
ผลจากการทําแบบจําลองแต่ละชุดจึงเป็ นเพียงการคาดการณ์ภมู อิ ากาศในอนาคตโดยใช้ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์และเงือ่ นไขทางสังคมทีถ่ กู กําหนดขึน้ สําหรับการทําการจําลองแต่ละชุด ซึง่ ถ้าเงือ่ นไขเหล่านี้
เปลีย่ นแปลงไปก็จะทําให้ผลการคาดการณ์มคี วามแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การทําการ
จําลองโดยใช้แบบจําลองภูมอิ ากาศทีห่ ลากหลายก็จะทําให้เรามองภาพของโอกาสการเกิดสภาพอากาศแบบ
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ต่างๆ และความไม่แน่ นอนของขนาด ความถีแ่ ละความแปรปรวนของลักษณะอากาศในอนาคตทีส่ ามารถ
นํ าไปใช้ในการจัดการความเสีย่ งได้ในระดับหนึ่ง (อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2554) 10
สรุป
จากการศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์สภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยทีผ่ า่ นมา คาดการณ์ปริมาณฝนจะ
มีทงั ้ เพิม่ สูงขึน้ และลดลง กล่าวคือ ผลการศึกษาว่าปริมาณฝนแบบแรกระบุว่า ปริมาณฝนเฉลีย่ รายปี มแี นวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ ในทัวทุ
่ กภาคของประเทศไทย ปริมาณตกหนักจะเพิม่ สูงขึน้ หรือฝนทีต่ กแต่ละครัง้ จะตกหนักมากขึน้
กว่าทีเ่ ป็ นมาในอดีต ขณะทีง่ านศึกษาในแบบหลังระบุว่า ปริมาณฝนรายทศวรรษจะตกน้อยลงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะงานศึกษาบางชิน้ พยากรณ์วา่ ปริมาณฝนจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค โดยในช่วง
กึง่ กลางศตวรรษปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่
ั ่ นออก มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ส่วนในช่วงสิน้ ศตวรรษ ส่วนใหญ่พยากรณ์ว่าทุกภาค
ภาคตะวันตกและภาคใต้ฝงตะวั
ของประเทศไทยปริมาณนํ้ าฝน มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่า งไรก็ด ี ผลการศึกษาด้านสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศในระยะ 40 ปี ทผ่ี า่ นมา พบว่า ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศไทยเพิม่ สูงขึน้ อย่างชัดเจน โดยในช่วงปี 2508-2549 ฝนตกในช่วงฤดู
หนาวและฤดูรอ้ นเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ในขณะทีจ่ าํ นวนวันฝนตกรวมรายปี และจํานวนฝน
ตกรวมในช่วงฤดูฝน มีแนวโน้มลดลงในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทย เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบจํานวนวันทีฝ่ นตกชัดเจน คือ ฝนทิง้ ช่วงทีย่ าวนาน
ขึน้ ขณะทีง่ านศึกษาทีใ่ ช้แบบจําลองทีต่ า่ งออกไปคาดการณ์วา่ ในอีก 40 ปี ขา้ งหน้า ปริมาณฝนเฉลีย่ ในพืน้ ที่
ส่วนใหญ่ของประเทศไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก ยกเว้นภาคใต้
งานศึกษาทุกชิน้ พบตรงกันถึงอากาศทีร่ อ้ นขึน้ อย่างชัดเจน โดยทัง้ อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ และอุณหภูม ิ
ตํ่าสุดเฉลีย่ เพิ่มสูงขึน้ จํานวนทีม่ อี ากาศร้อนเพิม่ มากขึน้ และพืน้ ทีท่ ม่ี อี ากาศร้อนขยายเพิม่ มากขึน้ อุณหภูมทิ ่ี
เพิม่ สูงขึน้ แตกต่างกันไปในแต่ละงานศึกษา ได้แก่ เพิม่ ขึน้ ในช่วง 1-2 องศาเซลเซียส <1-3 องศาเซลเซียส และ
4-5 องศาเซลเซียส โดยแนวโน้มของอุณหภูมจิ ะเพิม่ สูงขึน้ เรื่อย ๆ ในทัวทุ
่ กภาคในช่วงกลางและปลายศตวรรษ
หรืออีกประมาณ 30-60 ปี ขา้ งหน้า
สําหรับสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศ ในอนาคตอันใกล้น้คี าดว่า สภาวะความรุนแรงของ
อุณหภูมใิ นประเทศไทยไทยมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีร่ ุนแรงขึน้ เป็ นเท่าตัว (ร้อนขึน้ ) ในส่วนสภาวะความ
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“ความเสียง
่ ความเปราะบาง และการปรับตัวของระบบและภาคส่วนทางธรรมชาติและมิตขิ องความมั ่นคงของมนุษย์
ต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ” ใน รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศของไทย ครังที
้ ่ 1 พ.ศ.2554 คณะทํางานกลุ่มที่ 2 องค์ความรูด้ า้ นผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัว,
ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจยั ด้านโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สํานักงานสนับสนุนการวิจยั
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รุนแรงของฝนมีรูปแบบและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีซ่ บั ซ้อนกว่าอุณหภูม ิโดยลักษณะการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ ทัง้ สองทิศทาง คือ การเพิม่ ขึน้ และการลดลงในอัตราทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร
ในรอบทศวรรษทีผ่ ่านมา เกษตรกรเผชิญกับปญั หาผลผลิตการเกษตรเสียหายจากภาวะแปรปรวนของ
สภาพอากาศ อันเป็ นผลมาจากสภาวะโลกร้อนในหลายพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
ซึง่ ในงานศึกษานี้ได้รวบรวมจาก
เอกสารงานศึกษาต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
2.1 การศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชผลการเกษตรในระยะที่ผ่านมา
ในภาคเหนื อ เกษตรกรพืน้ ราบภาคเหนือทีป่ ลูกมันฝรังในอํ
่ าเภอสันทราย จังเชียงใหม่ ก่อนปี 2543
เคยปลูกข้าวสลับกับมันฝรัง่ โดยปลูกข้าวฤดูฝน (กรกฎาคม – พฤศจิกายน) และปลูกมันฝรังในฤดู
่
แล้ง
(ธันวาคม – มีนาคม) หลังปี 2543 ไม่สามารถปลูกมันฝรังในเดื
่
อนธันวาคมได้ เพราะพอถึงกุมภาพันธ์ อากาศที่
ร้อนขึน้ ทําให้ตน้ มันฝรังจะเหี
่
ย่ วไม่ได้ผล (ชมชวน บุญระหงส์ และคณะ, 2553)
ส่วนเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ในกรณีบา้ นหินเหล็กไฟ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ผลจากการ
ประเมินผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ ชุมชนนัน้ เริม่ เกิดขึน้ แล้ว แต่ยงั ไม่รุนแรงมากนัก
ได้แก่ 1) สภาพอากาศทีร่ อ้ นขึน้ และภัยแล้งทีย่ าวนานทําให้พน้ื ทีน่ าหล่ม ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี นี ้ํ ามากเริม่ กลายเป็ น
นาดอนมากขึน้ (ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที)่ ส่วนพืน้ ทีน่ าดอนบางแห่ง ได้กลายเป็ นนาร้างเนื่องจาก ไม่
มีน้ํ าสําหรับการทํานา 2) ระยะเวลาในการทํานา ทําไร่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เช่น การทํานา ทําไร่ทป่ี กติจะ
เริม่ ทํา ในช่วงกลางเดือนเมษายน กลับต้องเลือ่ นออกไปเป็ นเดือนมิถนุ ายนเนื่องจากขาดแคลนนํ้ า ถึงแม้วา่ จะ
ปลูกข้าวช้าไปกว่าตารางเวลาปกติแต่ขา้ วกลับสุกเร็วกว่าปกติถงึ หนึ่งเดือน 3) ลําห้วยหลายสายมีปริมาณนํ้ า
ลดลง บางแห่งเริม่ แห้ง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตของชุมชนได้
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวยังไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อชุมชนมากนัก ในส่วนของชุมชนเองยังมีศกั ยภาพใน
การปรับตัวและสามารถพึง่ ตนเองได้ เนื่องจากวิถกี ารดํารงชีวติ ทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น การเลีย้ งสัตว์ใน
ครัวเรือนก็มสี ว่ นทําให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมเพิม่ ขึน้ และเป็ นแหล่งอาหารของสมาชิกในครอบครัว และการมี
ทรัพยากรธรรมชาติทย่ี งั สมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จากพันธุพ์ ชื อาหาร ทีไ่ ด้จากป่ายังมีปริมาณทีเ่ หมือนเดิม มีหลาย
อย่างทีป่ ริมาณเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สัตว์ป่าด้วย แต่สง่ิ ทีเ่ ริม่ เป็ นข้อกังวลของชาวบ้าน คือ พันธุพ์ ชื ในไร่ขา้ วเริม่ ลดลง
บางส่วนก็หายไปแล้ว ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากการทีช่ าวบ้านไม่สามารถทําไร่หมุนเวียนได้อกี ต่อไป
(http://www.thai-ips.org/IPCCA.html)

ในกรณีชมุ ชนดอยแม่วนิ ซึง่ ตัง้ อยู่บนภูเขาสูง ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็ นชาวปกาเกอะญอ ชาวม้ง และคน
พืน้ ราบทีอ่ พยพขึน้ ไปอยูบ่ นดอย รวมทัง้ หมด 19 หมู่บา้ น ชาวบ้านส่วนใหญ่ทําอาชีพการเกษตร ปลูกผักและ
ไม้ผลเมืองหนาวเป็ นรายได้ พืน้ ทีท่ ํานาปลูกข้าวมีไม่มาก เนื่องจากสภาพภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขาสูง แต่อาจมีการ
ปลูกข้าวไร่ในบางส่วน มีการเลีย้ งวัวเป็ นอาชีพเสริม (วัวเนื้อ) โดยเลีย้ งปล่อยตามป่า ในอดีต สภาพอากาศจะ
เย็นเกือบตลอดทัง้ ปี ยกเว้นเฉพาะในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ทีอ่ าจมีอากาศร้อนบ้าง และอาจเกิดไฟป่า
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ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนบ้าง แหล่งนํ้ าส่วนใหญ่มนี ํ้ าเกือบตลอดทัง้ ปี ถ้าจะแห้ง ก็เฉพาะช่วงเดือน
เมษายนเพียง 1 – 2 สัปดาห์ ปญั หาการขาดแคลนนํ้ าดืม่ -นํ้ าใช้จงึ ไม่มากนัก
สภาพอากาศทีผ่ นั ผวนในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมา เริม่ ปรากฎการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศในทุกฤดู เริ่ม
จากฤดูฝน ทีฝ่ นตกหนักมากขึน้ และจะมีปญั หานํ้ าหลากในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ทีป่ ริมาณนํ้ ามีมากขึน้
จนทําให้พน้ื ทีเ่ สียหายจากนํ้ าท่วมมีบริเวณกว้างขึน้ และเริม่ มีปญั หาดินถล่มเพิม่ ขึน้ ส่วนในฤดูหนาว สภาพ
อากาศร้อนขึน้ จนเริม่ มีผลกระทบต่อไม้ผลเมืองหนาวทีใ่ ห้ผลผลิตลดลง แต่ในบางปี กม็ สี ภาพอากาศหนาวจัด
จนทําให้สตั ว์เลีย้ ง (รวมถึงวัว-ควาย) ตายลงเป็ นจํานวนมาก รวมไปถึงสภาพอากาศทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
กลางวัน-กลางคืน (กลางวันร้อนมาก แต่กลางคืนหนาวมาก) ส่วนในหน้าร้อน สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง
มากขึน้ จากเกิดปญั หาไฟป่า แหล่งนํ้ าเหือดแห้ง ขาดแคลนนํ้ าอุปโภค-บริโภค เป็ นต้น ความเปลีย่ นแปลงของ
สภาพอากาศเหล่านี้ได้เริม่ ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละการทํามาหากินของชาวบ้านในชุมชนดอย
แม่วนิ เด่นชัดขึน้ (มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน, 2554) 11
ในภาคเหนือตอนล่าง งานศึกษาบ้านเนินพะยอม และบ้านนํ้ าอุน่ ตําบลบ้านดง อําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก (มูลนิธ ไิ ฮริค เบิลล์)12 ชุมชนทัง้ สองประสบปญั หาภาวะแห้งแล้ง และปญั หานํ้ าท่วมจากนํ้ าป่า
ไหลหลากในชุมชนบ้านเนินพะยอม โดยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดพิษณุโลก สถานีตรวจย่อย
อําเภอชาติตระการ ระหว่างปี 2539-2552 พบว่ามีแนวโน้มของปริมาณฝนเฉลีย่ ต่อปี มปี ริมาณลดลงทุกปี ตัง้ แต่
ปี 2549-2553 อย่างไรก็ด ี ภาวะแห้งแล้งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแบ่งภาวะความแห้งแล้งเป็ น 3 ระดับ
คือ แล้งตามฤดูกาล แล้งปานกลาง และแล้งรุนแรง หากเป็ นภาวะแล้งตามฤดูกาลจะไม่กระทบต่อพืชผล
การเกษตร ในขณะทีภ่ าวะแห้งแล้งปานกลางจะเกิดขึน้ 3-5 ปี ต่อครัง้ การทําเกษตรยังทําได้โดยเลือ่ นเวลา
เพาะปลูกออกไป ส่วนภาวะแห้งแล้งรุนแรงมาก เกิดขึน้ ในปี 2553 ถือว่าเกิดขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 42 ปี ซึง่ เกิดฝน
ทิง้ ช่วงยาวนานหลายเดือน ข้าว ข้าวโพดทีป่ ลูกไว้ตาย เกิดเพลีย้ แป้งในมันสําปะหลัง หัวมันลีบหรือไม่มหี วั เลย
และลําห้วยแห้งจนเป็ นหาดทราย
ในภาคอีสาน กรณีศกึ ษาชุมชนสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และชุมชนวังหลวง อําเภอเสล
ภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาภัยคุกคามและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากความแปรปรวนสภาพภูมอิ ากาศพบว่า
ทัง้ สองชุมชนมีภยั คุกคามจากความแปรปรวนของปริมาณนํ้าฝน โดยเกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบการ
เพาะปลูกของทัง้ สองชุมชนตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา ช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก มีปริมาณฝนตกไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงหว่านและเพาะกล้า และบางส่วนในช่วงปกั ดํา ทําให้ผลผลิตเสียหายเป็ นบริเวณ
กว้าง และในช่วงฤดูแล้งปริมาณนํ้ าในแหล่งนํ้ าลดลง ดินขาดความชืน้ และความอุดมสมบูรณ์ มีศตั รูพชื ระบาด
มากในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกนาปรัง ชุมชนขาดแคลนนํ้ าเพือ่ การอุปโภคและบริโภค ในช่วงปลายฤดูฝนมีปริมาณฝน
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กลไกสนับสนุนการปรับตัวสําหรับชุมชนเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ. เวทีสมั มนา “กลไกสนับสนุน
กระบวนการปรับตัวสําหรับชุมชน”. มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน/กรีนเนท, 2 สิงหาคม 2554
12
โครงการศึกษาความเปราะบางและความสามารถในการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เสนอต่อ มูลนิธไิ ฮริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 30 พฤศจิกายน 2553
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ั ่ นํ้า ซึง่ เป็ น
ตกมาก แต่ตกในระยะเวลาสัน้ ทําให้ครัวเรือนทีอ่ าศัยอยู่รมิ นํ้ ายังประปญั หาอุทกภัย พืน้ ทีร่ มิ ฝงแม่
ข้าวนาปี เสียหาย รวมทัง้ การขาดแคลนนํ้ าบริโภคด้วย (ยรรยงค์ อินม่วง และคณะ, 2554) 13
ในเขตอําเภอบัวใหญ่และอําเภอบัวลาย ซึง่ เป็ นพืน้ ทีอ่ บั ฝน พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นพืน้ ทีด่ อน ซึง่ ส่วนใหญ่
จะใช้ปลูกพืชไร่ ในพืน้ ทีท่ ล่ี ่มุ ชาวบ้านทํานาปลูกข้าวไว้สาํ หรับบริโภค ดินส่วนใหญ่เป็ นดินทราย บางแห่งมี
กรดปน และมีปญั หาดินเค็มเป็ นหย่อมๆ ในอดีตปญั หาภัยแล้ง มักจะเกิดขึน้ ในรอบ 4 – 5 ปี แต่ในช่วงระยะ
หลัง ปญั หาภัยแล้งเกิดบ่อยขึน้ แทบจะปี เว้นปี เลยทีเดียว
ทัง้ นี้ จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเกีย่ วกับสภาพอากาศของจังหวัดนครราชสีมาโดยรวม พบ
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงแบบแผนการตกของฝนในช่วง 10 ปี หลัง ทีย่ าวนานขึน้ โดยฝนจะเริม่ ตกเร็วขึน้ และ
หมดช้าลง จากเดิมทีฝ่ นเริม่ ตกในเดือนพฤษภาคมและหมดในเดือนตุลาคม ฝนได้เริม่ ตกเร็วขึน้ เป็ นเดือน
เมษายนและหยุดในเดือนพฤศจิกายนแทน แต่จากสํารวจข้อมูลในชุมชนพบว่า แบบแผนของฝนแตกต่างจาก
ภาพรวมของจังหวัด คือ ฝนมีแนวโน้มช้าลง คือ เริม่ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถนุ ายน และจะ
ทิง้ ช่วงในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และฝนจะหยุดตกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงการตกของ
ฝนนี้ ทําให้การปลูกข้าวค่อนข้างได้รบั ผลกระทบ ทัง้ จากการทีต่ อ้ งเริม่ ไถนาเตรียมดินและหว่านกล้าช้าลง
แปลงต้นกล้าขาดนํ้ า (ในช่วงฝนทิง้ ช่วง) และมีฝนตก นํ้ าท่วมขังในแปลงนา ในช่วงเกีย่ วข้าว นอกจากนี้
อากาศทีร่ อ้ นขึน้ มากทําให้ชาวบ้านทํางานกลางแจ้งได้น้อยลง (มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน, อ้างแล้ว)
ในภาคใต้ ผลกระทบของความแปรปรวนของภูมอิ ากาศส่งผลให้ผลผลิตยางพารามีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากปริมาณฝนรายปี ทม่ี แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้วนั กรีดยางลดลง นอกจากนี้ พบว่ามีความรุนแรงของ
พายุ เช่น ในปี 2553 ส่งผลให้ตน้ ยางโค่นล้มเสียหาย และมีน้ํ าท่วมขัง จนส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ฤดูกาลทีผ่ ดิ ปกติ เช่น มีฝนตกในช่วงฤดูรอ้ น ส่งผลให้ตน้ ยางพารามีการพัฒนาผิดปกติ คือออกดอก
น้อยและดอกร่วง ทําให้ไม่ตดิ เมล็ด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทีผ่ ลิตต้นพันธุย์ างหรือวัสดุปลูก เกษตรกรต้อง
นํ าเมล็ดมาจากภาคอีสานเพือ่ เพาะเป็ นต้นกล้า และฝนทีต่ กเป็ นช่วงๆ ในฤดูรอ้ น ทําให้เกิดโรคระบาด เช่น โรค
ราแป้งและทําให้ใบอ่อนร่วงหลายครัง้ ส่งผลให้วนั เริม่ เปิ ดกรีดต้องล่าช้าออกไป 1-2 เดือน ทําให้วนั กรีดลดลง
อย่างมีนยั สําคัญและผลผลิตนํ้ ายางในรอบปี ลดลงไปด้วย
การออกดอกติดผลของลองกองและมังคุดในจังหวัดสงขลาช่วง
10 ปี ทีผ่ า่ นมา (ปี 2545-2554) พบว่า
ความแปรปรวนของการกระจายตัวนํ้ าฝนทําให้ช่วงฤดูรอ้ นเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน จากเดิมซึง่ มีการออกดอก
ในช่วงฤดูรอ้ นหรือหลังจากฝนทิง้ ช่วง และเริม่ ออกดอกในเดือนมีนาคม ทําให้เก็บผลผลิตได้ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคม แต่พบว่าความแปรปรวนของฝนทําให้การออกดอกเลือ่ นออกไป ดังเช่นปี 2554 มีการบานของดอก

13

รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ความเสียง
่ ความเปราะบาง และการปรับตัวของชุมชน ในพืน้ ทีส่ าธิต
กระบวนการ วางแผนการปรับตัวจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีล่ มุ่ ยัง ประเทศไท ย โดย ยรรค์ยง อิน
ม่วง และคณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตุลาคม 2554
11

ลองกองและมังคุดในเดือนสิงหาคม และเก็บผลผลิตในเดือนธันวาคมซึง่ มีฝนตกชุกทําให้ผลผลิตเสียหายและ
เกิดอุท กภัย (สายัณห์ สดุด ี อ้างในณรงค์ คงมาก และคณะ, 2555) 14
นอกจากนัน้ เมือ่ ฝนตกต่อเนื่องและมีปริมาณนํ้ าฝนมาก ส่งผลให้มงั คุดมีการต่อยอดตลอด โดยระยะ
ฝนทิง้ ช่วงทีเ่ หมาะสมให้มงั คุดติดดอก ไม่ควรน้อยกว่า 30-40 วัน และเมือ่ ติดดอก ติดผลแล้ว ปริมาณนํ้ าฝนก็
ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทําให้ดอกและผลร่วงหล่น อย่างเช่นในช่วงฤดูรอ้ นปี 2554 (ปลายเดือนมีนาคมเมษายน) ซึง่ โดยปกติเป็ นช่วงฝนแล้ง แต่กลับมีฝนตกหนักส่งผลต่อการติดดอกออกผลของมังคุด ในกรณีท่ี
มังคุดติดผลดี แต่ฤดูกาลติดผลล่าช้าออกไป ทําให้ตอ้ งเก็บเกีย่ วผลผลิตในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)
ซึง่ ก็พบว่ามีจาํ นวนวันฝนตกและปริมาณนํ้ าฝนมากขึน้ ส่งผลให้เกิดปญั หากับคุณภาพของผลมังคุดทีเ่ รียกว่า
“การเกิดเนื้อแก้วยางไหล” ทําให้ราคาผลผลิตตกตํ่า
ส่วนชาวสวนเงาะ ได้ผลกระทบจากสภาพอากาศเปลีย่ นแปลงเช่นกัน โดยต้นเงาะต้องการช่วงฝนแล้ง
ติดต่อ กันประมาณ 15-20 วัน เพือ่ ให้ตดิ ดอก และการติดผลก็งา่ ยกว่ามังคุด แต่กรณีการทําสวนเงาะนอกฤดูซง่ึ
จะเก็บเกีย่ วเดือนตุลาคม-ธันวาคม หลังเก็บผลผลิตหมดชาวสวนจะตัดแต่งกิง่ เพือ่ ให้ออกยอดพร้อมกัน เมือ่
เงาะออกยอดในเดือนกุมภาพันธุ์ พบว่าช่วงฤดูรอ้ นทีม่ อี ุณหภูมสิ งู ขึน้ และแดดร้อนจัด ทําให้กงิ่ และลําต้นแตก
ใบออกน้อย และเมือ่ เงาะออกผลพบปญั หาเชือ้ ราและเพลีย้ ไฟระบาดรุนแรง ส่งผลให้ได้เงาะคุณภาพตํ่า
นอกจากนี้ ปริมาณฝนทีม่ ากขึน้ ขณะทีจ่ าํ นวนวันฝนแล้งน้อยลงส่งผลให้เงาะร่วงหล่นจํานวนมาก บางสวนร่วง
มากกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้ผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ ลดลงกว่าร้อยละ 30-50
ในส่วนของชาวนาข้าวในลุม่ นํ้ าปากพนัง แหล่งผลิตข้าวสําคัญของภาคใต้ การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล
ส่งผลมากต่อการวางแผนการผลิต ทัง้ นานํ้ าฝนและนาชลประทาน เนื่องจากการทํานาหว่านนํ้ าตมต้องการใช้น้ํ า
มาก แหล่งนํ้ าธรรมชาติทม่ี อี ยูไ่ ม่เพียงพอ โดยเฉพาะชาวนาทีท่ าํ นาปรังเมือ่ สภาพอากาศเปลีย่ นแปลง การ
วางแผนทํานาจะยากมากขึน้ เพราะต้องเผชิญกับทัง้ ภาวะฝนแล้งขาดนํ้ าและนํ้ าท่วมในหลายพืน้ ที่ เมือ่ ข้าว
พร้อมเก็บเกีย่ ว เกิดฝนตกหนัก คุณภาพข้าวเปลือกจะตํ่า เนื่องจากมีความชืน้ สูงและนํ้ าท่วมนา รถลงเกีย่ วข้าว
ไม่ได้ และเกษตรกรไม่มเี ครือ่ งอบเพือ่ ลดความชืน้ ทําให้ตอ้ งขายข้าวเปลือกทีม่ คี วามชืน้ สูง โรงสีรบั ซือ้ ในราคา
ตํ่ากว่าทีร่ ฐั กําหนด (ณรงค์ คงมาก อ้างในณรงค์ คงมาก และคณะ, อ้างแล้ว)15
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“การปรับตัวทางภาคการเกษตรต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” โดยรศ.ดร.สายันห์ สดุดี คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ้างใน “การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัย
ธรรมชาติมนบริบทเชิงพืน้ ที”่ ชุดโครงการพัฒนาความรูแ้ ละยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีดา้ นสิง่ แวดล้อมและ
ยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยณรงค์ คงมาก และคณะ, 2555
15
“เกษตรกรชาวสวนผลไม้-ชาวนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ” โดยณงค์
คงมาก” โดย ณรงค์ คงมาก อ้างใน “การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติมนบริบทเชิง
พืน้ ที”่ ชุดโครงการพัฒนาความรูแ้ ละยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีดา้ นสิง่ แวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน
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2.2 การศึกษาคาดการณ์ ผลกระทบต่อภาคเกษตรจากภาวะโลกร้อนในอนาคต
สําหรับงานศึกษาคาดการณ์ผลกระทบต่อภาคเกษตรจากภาวะโลกร้อนในอนาคต ซึง่ ทําการศึกษาใน
ั ้ งเพชร และคณะ (2552)16 ในการ
พืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของประเทศไทย พบในงานศึกษาของเกริก ปนเหน่
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิตข้าว อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพด ของประเทศไทย, งาน
ศึกษาของเดชรัต สุขกําเนิด และคณะ ในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางการเกษตร
ผลกระทบต่อลิน้ จี่ ลําไย มันฝรัง่ ข้าว และปาล์มนํ้ ามัน (อ้างในพุทธิณา นันทะวรการ และคณะ, 2552)17 และ
งานศึกษาของสมพร อิศวิลานนท์ และคณะ (2552) ศึกษาประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกต่อการผลิตข้าวในประเทศไทย18
ั ้ งเพชร และคณะ พบว่า ผลกระทบในระยะยาวจากภาวะโลกร้อนไม่ม ี
ในงานศึกษาของเกริก ปนเหน่
ผลกระทบทีร่ ุนแรงต่อผลผลิตพืช ยกเว้นมันสําปะหลัง แต่ผลกระทบทางอ้อมต่อความแปรปรวนของสภาพ
อากาศทําให้ผลผลิตมีความแปรปรวนรายปี สงู และความแปรปรวนระหว่างพืน้ ทีย่ งิ่ สูงมากขึน้ ดังนัน้ แม้โดย
ภาพรวมผลผลิตจะไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก แต่บางพืน้ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบในระดับทีว่ กิ ฤต ในกรณีของข้าวนา
นํ้ าฝน พืน้ ทีว่ กิ ฤตส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่พน้ื ทีน่ าชลประทานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรุนแรงจะ
กระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
พืน้ ทีว่ กิ ฤตของการผลิตอ้อย และมันสําปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสําหรับข้าวโพดพืน้ ทีว่ กิ ฤตกระจายอยูท่ วไป
ั่
เมือ่ ทําการวิเคราะห์หาสาเหตุทท่ี ําให้ผลผลิตข้าวลดลงพบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการ
กระจายตัวของฝนเป็ นสาเหตุทส่ี าํ คัญ ส่วนผลผลิตอ้อยจะได้รบั ผลกระทบจากความชืน้ ดินซึง่ ขึน้ กับฝน
คุณสมบัตทิ างกายภาพของดินและการกระจายตัวของราก การลดลงของผลผลิตมันสําปะหลังเกิดจาก
คุณสมบัตทิ างการภาพของดิน ปริมาณนํ้ าฝน แต่ในเขตการผลิตภาคเหนือตอนล่างเกิดจากอุณหภูม ิ สําหรับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยณรงค์ คงมาก และคณะ, 2555อ้างใน “การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติมนบริบทเชิงพืน้ ที”่ ชุดโครงการพัฒนาความรูแ้ ละยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีดา้ น
สิง่ แวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยณรงค์ คงมาก และคณะ, 2555
16
โครงการ “ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิตข้าว อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพด ของประเทศไทย” โดย
ั ้ งเพชร และคณะ สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั 2552
เกริก ปนเหน่
17
“เกษตรยั ่งยืน ความหวังสร้างโลกเย็น พลิกวิกฤตโลกร้อน ด้วยวิถเี กษตรกรรมยั ่งยืน” โดย พุทธิณา นันทะวรการ
และจตุพร เทียรมา, บรรณาธิการ เดชรัต สุขกําเนิด และ ดร.สุภาภรณ์ อนุชริ าชีวะ, จัดพิมพ์โดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2553
18
โครงการ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกต่อการผลิตข้าวใน
ประเทศไทย โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ผศ.ดร.สุรรณา ประณีตวตกุล และนางสาวชนาพร คําวงษ์ ชุดโครงการ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบต่อประเทศไทย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,
กรกฎาคม 2552
13

ข้าวโพดการลดลงของผลผลิตเกิดจากการขาดนํ้ าในช่วงออกดอกติดฝกั ซึง่ มีสาเหตุมาจากคุณสมบัตขิ องดิน
เป็ นปจั จัยหลัก
ส่วนงานศึกษาของเดชรัต สุขกําเนิด และคณะ ได้ทําการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ทางการเกษตร (อุณหภูมแิ ละปริมาณนํ้ าฝน) ผลกระทบต่อลิน้ จี่ ลําไย มันฝรัง่ ข้าว และปาล์มนํ้ ามัน ซึง่ เป็ นพืช
เศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์
วิจยั และฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(SEA START RC) เพือ่ คาดการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อพืชเหล่านี้ในอีก 90 ปี ขา้ งหน้า สรุปได้ดงั นี้
ลิ้ นจี่ ในอนาคตลิน้ จีม่ แี นวโน้มติดผลน้อยลง จากจํานวนวันทีม่ อี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ตํ่ากว่า 20 องศาเซลเซียสมี
แนวโน้มลดลง ซึง่ มีผลต่อการติดดอกของลิน้ จี่ โดยในช่วง 10 ปี ขา้ งหน้า ผลผลิตลิน้ จีอ่ าจจะยังไมได้รบั
ผลกระทบมากนักจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ เพราะยังพอมีอากาศเย็นอยูบ่ า้ ง แต่ในอีก 20 ปี ขา้ งหน้าเป็ น
ต้นไป ลิน้ จีม่ แี นวโน้มติดผลน้อยลง เพราะจํานวนวันทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ตํ่ากว่า 20 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันจะ
มีไม่ถงึ 20 วัน ซึง่ เป็ นสภาพอากาศทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการติดดอกของลิน้ จี่ เพราะลิน้ จีต่ อ้ งการอุณหภูมติ ่ าํ กว่า
20 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 4 สัปดาห์จงึ จะติดดอก
ลําไย ในอนาคตลําไยมีแนวโน้มติดผลน้อยลง จากจํานวนวันทีม่ อี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ตํ่ากว่า 20 องศาเซลเซียสมี
แนวโน้มลดลง ซึง่ มีผลต่อการติดดอกของลําไย โดยในช่วง 20-30 ปี ขา้ งหน้า ผลผลิตลําไยอาจจะยังไม่ได้รบั
ผลกระทบมากนักจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ เพราะยังพอมีอากาศเย็นอยู่บา้ ง อีกทัง้ ยังสามารถใช้สารโปแต
สเซียมคลอเรตในการช่วยเร่งการออกดอกของลําไยได้ แต่ในช่วง 50-60 ปี ขา้ งหน้า ผลผลิตลําไยอาจจะ
เสียหายหนัก เพราะแทบจะไม่เหลือวันทีม่ สี ภาพอากาศเหมาะสมต่อการติดดอกของลําไยเลย
มันฝรัง่ ในอนาคตมันฝรังมี
่ แนวโน้มผลผลิตน้อยลง จากจํานวนวันทีม่ อี ุณหภูมสิ งู กว่า 21 องศาเซลเซียสมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ มีผลทําให้มนั ฝรังไม่
่ ลงหัว (หัวจะมีขนาดเล็ก) ในอนาคต ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการปลูก
มันฝรังจะน้
่ อยลงจากเดิมทีส่ ามารถปลูกได้ตงั ้ แต่ตลุ าคมถึงมกราคม ต่อไปหากปลูกในเดือนมกราคมอาจจะ
ไม่ได้ผลผลิตเลยเพราะอากาศร้อนเกิน 21 องศาเซลเซียส มันฝรังจะไม่
่
ลงหัว โดยในช่วง 40 ปี ขา้ งหน้า จํานวน
วันทีม่ อี ุณหภูมสิ งู กว่า 21 องศาเซลเซียสจะยังผันผวนขึน้ ๆ ลงๆ แต่หลังจาก 50 ปี ขา้ งหน้าเป็ นต้นไป สภาพ
อากาศจะร้อนขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกมันฝรังอี
่ กต่อไป
ข้าว ในอนาคตผลผลิตข้าว(นาปี ) มีแนวโน้มลดลง จากจํานวนวันทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู เกิน 32 องศาเซลเซียสมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยมีผลต่อความสมบูรณ์ของละอองเรณูของข้าว โดยในช่วง 30 ปี ขา้ งหน้า มีจาํ นวนวันที่
อุณหภูมสิ งู สุดในเดือนตุลาคม ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีข่ า้ วออกดอก น้อยกว่า 5 วัน แต่ในอีก 40 ปี ข้างหน้าเป็ นต้น
ไป จํานวนวันทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู สุดในเดือนตุลาคมจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะในอีก 90 ปี ขา้ งหน้า วันทีอ่ ากาศร้อน
เกิน 32 องศาเซลเซียสจะเพิม่ ขึน้ เกินกว่า 10 วัน ซึง่ อาจจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง
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ปาล์มนํา้ มัน ในอนาคตผลผลิตปาล์มนํ้ ามันมีแนวโน้มลดลง จากจํานวนวันทีฝ่ นไม่ตกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะ
มีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตของปาล์มนํ้ ามัน เพราะหากแล้งติดต่อ กันเกิน 2 เดือน ปาล์มนํ้ ามันจะได้รบั
ความเสียหาย โดยในช่วง 40 ปี ขา้ งหน้า จํานวนวันทีฝ่ นไม่ตกยังผันผวนขึน้ ๆ ลงๆ อยู่ระหว่าง 60-80 วัน แต่
ในช่วง 50 ปี ขา้ งหน้าเป็ นต้นไป จํานวนวันทีฝ่ นไม่ตกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึง 100 วันในอีก 90 ปี
ข้างหน้า ปาล์มนํ้ ามันเป็ นพืชทีต่ อ้ งการนํ้ ามากในการเจริญเติบโต ยิง่ มีจาํ นวนวันทีฝ่ นไม่ตกเพิม่ มากขึน้ เท่าใด
ผลผลิตปาล์มนํ้ ามันก็มแี นวโน้มลดลงมากขึน้ เท่านัน้
สําหรับงานศึกษาของสมพร อิศวิลานนท์ และคณะ เลือกใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ศกึ ษา
ประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อผลผลิตข้าวในประเทศไทย โดยใช้แบบจําลอง CropDSS ซึง่ ได้แบ่งการ
จําลองตามภูมภิ าค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ทัง้ นี้ในภาคกลางได้เลือกการ
วิเคราะห์กบั ข้าวพันธุส์ พุ รรณ 1 ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ใช้กบั ข้าวพันธุข์ า้ วขาวดอกมะลิ
105 ซึง่ ในการจําลองได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็ น 2 ช่วงคือ ระหว่างปี 2523-2530 จัดเป็ นช่วงก่อนการเกิดการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก และช่วงปี 2553-2563 จัดเป็ นช่วงเวลาหลังการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก และยัง
ไม่พจิ ารณาถึงการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลกในระยะยาว
ผลการวิเคราะห์แสดงว่าสภาพการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลกอาจส่งผลดีต่อเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวขาว
ดอกมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทัง้ นี้ ได้นําผลผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงมาคํานวณหาการเพิม่ ขึน้
ของผลผลิตข้าว โดยรวมพบว่ามีประมาณ 1.4 ล้านตัน และมีมลู ค่าเท่ากับ 14,195 ล้านบาท สําหรับเกษตรกรที่
ปลูกข้าวพันธุส์ พุ รรณบุร ี 1 ในภาคกลางการเปลีย่ นแปลงผลผลิตเกิดขึน้ ในเชิงลดลง เมือ่ นํ าไปคํานวณหา
ปริมาณผลผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงพบว่ามีปริมาณผลผลิตลดลง 0.249 ล้านตัน ซึง่ คิดเป็ นมูลค่า 2,029 ล้านบาท
แต่เมือ่ นํ าผลผลิตต่อไร่ทไ่ี ด้จากแบบจําลองเปรียบเทียบกับข้อมูลการเพาะปลูกจริงทีไ่ ด้รายงานไว้โดย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ข้อมูลผลผลิตของทุกพันธุใ์ นทัง้ 3 ภาค ตํ่ากว่าค่าผลผลิตข้าวจริง
คณะผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้มกี ารพิจาณาเพือ่ หาความเหมาะสมของข้อมูลพืน้ ฐานก่อนทีจ่ ะนํ าไปใช้ และพิจารณาถึง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตามลักษณะพันธุแ์ ละสภาพแวดล้อมการผลิต เช่น การผลิตข้าวในพืน้ ทีช่ ลประทาน การ
ผลิตข้าวในพืน้ ทีน่ านํ้ าฝน การผลิตข้าวในพืน้ ทีน่ านํ้ าท่วมสูง หรือในพืน้ ทีข่ า้ วขึน้ นํ้ า และในพืน้ ทีข่ า้ วไร่
สรุป
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผลผลิตการเกษตรจากภาวะโลกร้อนเริม่ ปรากฏชัดเจน ในช่วงเวลาประมาณ
ทศวรรษทีผ่ ่านมา และยิง่ ปรากฎชัดเจนมากขึน้ เรื่อยๆ ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมานี้ จากภาวะแห้งแล้ง นํ้ าท่วม และ
ความแปรปรวนของฤดูกาลอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการตกของฝน การเกิดภาวะฝนทิง้
ช่วงยาวนาน หรือฝนตกหนักและตกผิดฤดูกาล สร้างความเสียหายต่อพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร
ปรากฎการณ์ดงั กล่าวสอดคล้องต้องกันกับข้อมูลงานศึกษาทางวิชาการด้านภูมอิ ากาศทีอ่ ดีตผ่านมา
ซึง่ บ่งชัดถึงอากาศทีร่ อ้ นขึน้ ในช่วงสองทศวรรษ รวมทัง้ ความรุนแรงของความแปรปรวนของสภาพอากาศ
ขณะทีก่ ารศึกษาคาดการณ์สภาพภูมอิ ากาศโดยใช้แบบจําลอง ซึง่ เน้นการศึกษาพืชเศรษฐกิจ แม้ว่าจะไม่บง่ ชี้
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ถึงผลกระทบในอนาคตระยะใกล้จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แต่ภาวะความแปรปรวนของภูมอิ ากาศ
จะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตร และอาจส่งผลกระทบในระดับวิกฤติได้ในบางพืน้ ที่
3. แนวคิ ดในการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง ความล่อแหลม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
ศุภกร ชินวรรโณ (2553) 19 อธิบายถึงแนวคิดในการศึกษาเกีย่ วกับความเสีย่ ง ความล่อแหลม และ
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศไว้ ดังนี้
3.1 แนวคิ ดเรื่องความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ความเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของระบบและภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศนัน้ ขึน้ กับการทีร่ ะบบหรือภาคส่วนเหล่านัน้ เปิ ดรับต่อผลกระทบของสภาพอากาศทีผ่ ดิ ปกติหรือการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Exposure) และความอ่อนไหวหรือความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศที่
ผิดปกติหรือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Sensitivity) (UNDP, 2004)
การเปิ ดรับต่อผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (
Exposure) มักจะขึน้ กับลักษณะทาง
กายภาพทีต่ งั ้ หรือรูปแบบการดําเนินกิจกรรมในแต่ละภาคส่วน ดังนัน้ ในการพิจารณาความเสีย่ งจึงจําเป็ นต้อง
พิจารณาถึงหน่ วยการศึกษาว่าเป็ นความเสีย่ งหรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับใคร ระบบใด พืน้ ทีใ่ ด โดยเปิ ดรับต่อ
ปจั จัยทางภูมอิ ากาศตัวใดบ้าง
ในประเด็นเรื่องความอ่อนไหวหรือความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศทีผ่ ดิ ปกติหรือการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Sensitivity) นัน้ เป็ นปจั จัยภายในของระบบหรือภาคส่วนทีถ่ กู กําหนดโดยสภาพ
ทางธรรมชาติ ทัง้ นี้ ระบบหรือภาคส่วนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรต่างๆ ของภูมอิ ากาศสูง จัดได้ว่ามีความ
อ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงสูง กล่าวคือ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศหรือสภาพผิดปกติของสภาพอากาศเพียง
เล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อระบบ ภาคส่วน หรือชุมชนได้มาก
3.2 แนวคิ ดเรื่องความล่อแหลมเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเปราะบาง (
Vulnerability) นัน้ เป็ นคําทีใ่ ช้เพือ่ อธิบายสถานการณ์ในเชิงลบทีร่ ะบบหรือภาคส่วน
หนึ่งๆ หรือหน่ วยสังคมหนึ่งๆ เผชิญอยู่ ซึง่ เป็ นผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงซึง่ ก่อให้เกิดแรงกดดันและ
กลายเป็ นความเสีย่ งโดยทีภ่ าคส่วนนัน้ ๆ ไม่มขี ดี ความสามารถเพียงพอทีจ่ ะดําเนินการเพือ่ ให้พน้ จากสภาวะ
นัน้ หรือบริหารจัดการให้ตนเองพ้นจากความเสีย่ งนัน้ ไปได้ (Adger et al, 2001) การทําความเข้าใจถึงความล่อ
แปลมเปราะบางอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงต่างๆ นัน้ ต้องคํานึงถึงปจั จัยกําหนด 3 ประการ ดังนี้ คือ การ
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“แนวคิดในการศึกษาเกียวกั
่ บความเสียง
่ ความล่อแหลม และการปรับตัวของภาคส่วนทางทรัพยากร สิง่ แวดล้อม
ความมั ่นคงทางสังคม และมิตขิ องมนุษย์ตอ่ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ” โดย ศุภกร ชินวรรณโน, ธันวาคม 2553,
เอกสาร
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เปิ ดรับต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงหรือผลกระทบ/ความเสีย่ ง (Exposure) ความอ่อนไหวหรือความไวต่อ
ผลกระทบการเปลีย่ นแปลงหรือผลกระทบ/ความเสีย่ ง (Sensitivity) และขีดความสามารถในการรับมือหรือ
ปรับตัวต่อผลกระทบหรือความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง (Coping capacity or adaptive capacity) (UNDP,
2004)
ขีดความสามารถในการรับมือ (Coping capacity) นัน้ หมายถึง ความสามารถของระบบหรือภาคส่วน
ทีจ่ ะปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้สามารถดํารงอยู่ หรือ ดําเนินกิจกรมต่างๆ สืบเนื่องต่อไปได้ภายใต้
สถานการณ์เสีย่ งหรือภาวะทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง ซึง่ หากระบบมีขดี ความสามารถทีส่ งู เพียงพอในการรับมือต่อ
ผลกระทบของภาวะเสีย่ ง จัดได้วา่ ระบบหรือภาคส่วนนัน้ ๆ ไม่มคี วามล่อแหลมเปราะบาง (Vulnerability) ต่อ
ความเสีย่ งนัน้ ๆ ซึง่ ขีดความสามารถในการรับมือนี้อาจพิจารณาได้ในหลายรูปแบบ เช่น คุณลักษณะของ
องค์ประกอบของระบบหรือภาคส่วนย่อยทีท่ ําให้ภาคส่วนนัน้ มีความยืดหยุ่นหรือสามารถกลับคืนเข้าสูภ่ าวะ
ปกติได้ หรือการดําเนินการต่างๆ เพือ่ ตอบสนองต่อภาวะเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ให้สามารถดําเนินวิถชี วี ติ ต่อไปได้
ตามปกติ เช่น การมีทางเลือกหลายทางของชุมชน การปรับวิถชี วี ติ หรือ การบริหารจัดการสถานการณ์ภยั
พิบตั ิ เป็ นต้น
นอกจากปจั จัยทางภูมอิ ากาศ ยังมีปจั จัยอื่นๆ ทีส่ ง่ ผลให้ระบบมีความอ่อนแอ ล่อแหลม ต่อความเสีย่ ง
มากขึน้ คือ การเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเจริญเติบโตของสังคม จํานวนประชากรที่
เพิม่ ขึน้ วิถกี ารดํารงชีวติ ของชุมชนทีเ่ ปลีย่ นไปตามแรงขับดันทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การเกษตรจากพืชไร่ไปเป็ นสวนยาง การเปลีย่ นฤดูกาลเพาะปลูกเนื่องมาจากผลของโครงการพัฒนาต่างๆ เป็ น
ต้น การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้ระบบหรือภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนพืน้ ทีแ่ ละชุมชนต่างๆ ต้องเปิ ดรับ
หรือมีความอ่อนไหวหรือความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนหรือการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศที่
แตกต่างไปจากเดิม อีกทัง้ อาจทําให้ให้ขดี ความสามารถในการรับมือแตกต่างไปด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การ
พิจารณาถึงการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะในบริบทของชุมชนนัน้ จึงไม่สามารถพิจารณา
ถึงการหาทางรับมือต่อผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศเป็ นประเด็นโดยเอกเทศ (ศุภกร ชิวรรโณ,
2555) 20

20

“ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ : บทเรียนจากพื้นทีแ่ ละข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” ใน “การ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติในบริบทเชิงพืน้ ที”่ โดย ณรงค์ คงมาก, ดร.ปกรณ์ ดิษฐ
กิจ, ศุภกร ชินวรรโณ, รศ.ดร.สายัณท์ สดุดี ชุดโครงการพัฒนาความรูแ้ ละยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคี ด้าน
สิง่ แวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.) มีนาคม 2555
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แผนภูมแิ สดงแนวคิดการประเมินความเสีย่ ง และความล่อแหลมเปราะบาง

ความเปราะบางของประเด็นหรือภาคส่วน

การเปลีย่ นแปลงด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
การเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง
การเปิ ดรับต่อผลกระทบของสภาพอากาศ
ความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศ

ขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบ
ของสภาพอากาศ

เวลา
ทีม่ า: รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่า ง) โครงการศึกษามาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ ดัดแปลลงจาก SEA START RC 2011
3.3 แนวคิ ดเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศภายใต้คาํ จํากัดความของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่า
ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) หมายความถึง
การปรับตัวเพือ่ ให้สามารถดํารงอยู่และดําเนินกิจกรรมหรือวิถชี วี ติ ต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ทภ่ี ูมอิ ากาศ
เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อาจหมายถึงแนวทางใหม่หรือวิธกี ารทีจ่ ะลดภาวะล่อแหลมเปราะบางของระบบ หรือภาค
ส่วนต่างๆ ตลอดจนสังคมมนุ ษย์ตอ่ ผลกระทบและผลสืบเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การ
ลดทอนภาวะล่อแหลมเปราะบางต่อผลกระทบหรือความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศนัน้
อาจทําได้โดยการลดการเปิ ดรับต่อผลกระทบหรือความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศนัน้
อาจทําได้หลายทางเลือก เช่น การลดการเปิ ดรับต่อผลกระทบหรือความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
การลดความอ่อนไหว/ความไวต่อผลกระทบหรือความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การเพิม่ ขีด
ความสามารถในการรับมือ หรือกระทําทัง้ สามทางเลือกนี้ควบคูก่ นั ไป โดยทีก่ ารปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
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ภูมอิ ากาศนี้ สามารถพิจารณาในเชิงระบบ/ภาคส่วน หรือพิจารณาในเชิงพืน้ ทีใ่ นเงือ่ นไขเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
ทัง้ นี้ขน้ึ กับระบบการตัดสินใจซึง่ มีบริบทและเป้าหมายในการดําเนินการต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้
ความสําคัญของห้วงเวลาทีต่ า่ งกัน (ศุภกร ชิวรรโณ, 2555)
การตัดสินใจดําเนินการเพือ่ จัดการกับความเสีย่ งจากสภาพอากาศและการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศใน
บริบทของชุมชนหรือครัวเรือนนัน้ อาจให้นํ้าหนักหรือให้ความสําคัญต่อผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน
โดยมองถึงผลกระทบในระยะสัน้ ทีม่ ตี อ่ ชุมชนหรือครัวเรือน เพือ่ ให้ได้แนวทางการรับมือกับภาวะเสีย่ งทีเ่ ป็ นการ
ดําเนินการนํ าไปใช้ปฎิบตั ไิ ด้ แต่เมือ่ พิจารณาในขอบเขตทีใ่ หญ่ขน้ึ ได้แก่ จังหวัด ลุม่ นํ้ า หรือประเทศ จะพบว่า
บริบทของการบริหารจัดการความเสีย่ งจากสภาพอากาศนัน้ ต่างออกไปจากการพิจารณาในบริบทของชุมชน
โดยควรคํานึงถึงประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ กรอบนโยบายและกรอบเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการมองระบบและภาค
ส่วนทีด่ ํารงอยู่และมีปฎิสมั พันธ์ระหว่างกันในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ การดําเนินกิจกรรมของภาคส่วนหนึ่ง อาจส่งผลต่อ
ภาคส่วนอืน่ ๆ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เพือ่ ให้ได้แนวทางการรับมือกับภาวะเสีย่ งทีเ่ ป็ นกรอบนโยบายในการพัฒนาเชิง
พืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ระบบและภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันดํารงอยูห่ รือดําเนินชีวติ และกิจกรรมภายใต้สภาวะทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศต่อไปได้อย่างสอดประสานกัน และเมือ่ พิจารณาถึงการปรับตัวภายใต้กรอบ
ระดับชาติ ก็เป็ นการหาแนวทางกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว โดยมองถึงความเสีย่ งราย
ภาคส่วน ทัง้ นี้ การพิจารณาประเด็นการปรับตัวนี้ รัฐบาลจําเป็ นทีจ่ ะต้องมองถึงการปรับตัวในระดับย่อยเชิง
พืน้ ทีร่ ะดับจังหวัดหรือลุ่มนํ้ า ตลอดจนระดับชุมชนและครัวเรือนด้วย และในระดับจังหวัดหรือลุ่มนํ้ าก็ตอ้ ง
พิจารณาถึงการปรับตัวในระดับชุมชนและครัวเรือนด้วยเช่นกัน (ศุภกร ชิวรรโณ, 2553)
ขณะทีอ่ านนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ้างแล้ว) อธิบายความหมาย การปรับตัว
(adaptation) ต่อ
ภูมอิ ากาศไว้วา่ คือ การดําเนินการใดๆ เพือ่ ลดความเปราะบางของทัง้ ระบบหรือภาคส่วน ซึง่ อาจจะเป็ นการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการตัง้ รับต่อความเสียหายและผลกระทบทีเ่ กิดจากความแปรปรวนในระยะสัน้ และ/หรือ
จากการเปลีย่ นแปลงต่อเนื่องในระยะยาว เช่น การประกันภัย การชดเชยและการฟื้นฟูความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้
เป็ นต้น นอกจากการดําเนินการในเชิงรับแล้ว การปรับตัวยังสามารถทีจ่ ะกระทําในเชิงรุกเพือ่ จัดการความเสีย่ ง
ต่อภูมอิ ากาศโดยอาศัยองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีเพือ่ ลดการเปิ ดรับต่อสภาพอากาศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ การจัด
บริหารจัดการภายในระบบหรือภาคส่วนเพือ่ ลดความอ่อนไหวต่อตัวแปรทางภูมอิ ากาศ รวมทัง้ การจัดให้ม ี
ระบบการพยากรณ์ในระยะกลางและระยะยาวเพือ่ สนับสนุ นการวางแผนการทําเกษตรล่วงหน้า
สําหรับแนวทางและมาตรการเพือ่ การปรับตัว โดยเฉพาะการจัดการความเสีย่ งต่อภูมอิ ากาศจะขึน้ กับ
สเกลเชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงเวลาของระบบและภาคส่วนนัน้ ๆ การจัดการความเสีย่ งสําหรับพืน้ ทีเ่ ล็กๆ เช่น ระดับ
ครัวเรือนหรือชุมชนควรจะให้ความสําคัญกับความแปรปรวนหรือลักษณะอากาศทีม่ สี เกลเชิงเวลาทีส่ นั ้ ในขณะ
ทีก่ ารจัดการความเสีย่ งในสเกลพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ เช่น ระดับภาคหรือลุ่มนํ้ าซึง่ มีภาคส่วนทางเศรษฐกิจและสังคม
ทีห่ ลากหลายและมีปฎิสมั พันธ์ทซ่ี บั ซ้อน ก็ควรให้น้ํ าหนักไปทีป่ ระเด็นของการเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศทีม่ ี
สเกลเชิงเวลาทีย่ าวนานกว่า
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3.4 ยุทธศาสตร์และมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การตัดสินใจเลือกใช้ยทุ ธศาสตร์และมาตรการการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของแต่ละ
ระบบหรือภาคส่วนนัน้ จะต้องเป็ นการประเมินร่วมกันระหว่างผลสัมฤทธิของมาตรการในการจั
์
ดการกับ
สถานการณ์ทม่ี โี อกาสการเกิดทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบกับต้นทุนของการดําเนินการ ซึง่ จะต้องพิจารณาให้รอบ
ด้านทัง้ ต้นทุนด้านการเงิน ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สังคม สุขอนามัย วัฒนธรรมประเพณี
วิถชี วี ติ รวมทัง้ ความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางและ
มาตรการปรับตัวต่อภูมอิ ากาศทัง้ ในปจั จุบนั และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมาถึงในอนาคต จึงไม่ใช่เป็ นเพียงการ
ศึกษาวิจยั เพือ่ รวบรวมข้อมูลและตัดสินใจโดยใช้เพียงผลสัมฤทธิของโครงการเป็
์
นตัวตัง้ แต่เพียงด้านเดียว แต่
ต้องเป็ นมาตรการทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ ซึง่ อาจไม่ใช่มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ แต่มกั เป็ น
มาตรการทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ และส่งผลกระทบในเชิงสังคมน้อย และยังสามารถปรับเปลีย่ นหรือดํา เนินการ
เปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ความเสีย่ งความเปราะบาง ทําให้ทราบถึงปจั จัยต่างๆ ทีม่ คี วาม
อ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงหรือผลสืบเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ นํ าไปสูข่ นาดความรุนแรง
ของผลกระทบ หรือระดับความเสีย่ งในการทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบนัน้ ๆ ในอนาคต และความสามารถในการรับมือ
การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการต่างๆ มีเป้าหมายก็เพือ่ พยายามลดความอ่อนไหวของปจั จัย
ดังกล่าว โดยเฉพาะปจั จัยทีม่ คี วามอ่อนไหวมาก ในขณะเดียวกันก็เพือ่ สนับสนุ นและขจัดอุปสรรคของการ
ปรับตัวเพือ่ สร้างความพร้อมให้ภาคส่วน และหรือชุมชนในการเตรียมรับมือกับความเสีย่ งนัน้ อาจกล่าวได้ว่า
การกําหนดยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆ นัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปญั หาและสร้างความพร้อม
ในระดับภาคส่วนหรือท้องถิน่ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการทีค่ วรได้รบั การ
ช่วยเหลือหรือดําเนินการโดยภาครัฐ (ศูนย์วชิ าการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และSEA START, 2555) 21
ดังนัน้ จุดมุง่ หมายสําคัญของยุทธศาสตร์การปรับตัว คือ การลดความเปราะบางจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการรักษาและปรับปรุงการดํารงชีวติ ของประชาชนยากจน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวนี้ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ว่า ความยากจนและความเสีย่ งทีม่ อี ยู่ในการดํารงชีวติ
ของประชาชนทีย่ ากจนนัน้ เป็ นอย่างไร ตลอดจนบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติในกิจกรรมการดํารงชีวติ และ
ขอบเขตของการดําเนินการปรับตัวทีช่ ว่ ยลดความเปราะบางและเพิม่ ความต้านทานของประชาชนทีย่ ากจน
อย่างไรก็ด ี ประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศก็มใิ ช่เป็ นเพียงปจั จัยเดียวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดํารงชีวติ
21

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง) โครงการศึกษามาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เสนอต่อ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยศูนย์วชิ าการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจยั และฝึ กอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้, มิถุนายน 2555
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ของประชาชนเท่านัน้ การเปลีย่ นแปลงด้านสภาพภูมอิ ากาศยังมีผลต่อการมีอยู่ของทรัพยากรทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินชีวติ นอกเหนือจากมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการปกป้องและรูปแบบการปรับตัวทีห่ ลากหลาย
และยุทธศาสตร์อ่นื ๆ สําหรับกลุม่ คนยากจนมากทีส่ ดุ และเปราะบางทีส่ ดุ แล้ว ยุทธศาสตร์น้ยี งั รวมการจัดการ
ระบบนิเวศและการฟื้นฟู เช่น การฟื้นฟูลมุ่ นํ้ า, เกษตรนิเวศ, การปกป้องแนวปะการัง โดยข้อเท็จจริงกิจกรรม
เหล่านี้สะท้อนแนวทางแบบ “สมประโยชน์ทงั ้ สองฝ่าย” (win – win) ต่อการปรับตัวจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในการตอบสนองความจําเป็ นเร่งด่วนและนํ ามาซึง่ ประโยชน์อย่างทันท่วงทีต่อชุมชนท้องถิน่
ขณะเดียวกัน ก็มสี ว่ นสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพระยะยาวทีจ่ ะสร้างพืน้ ฐานสําหรับการลดความเปราะบางใน
อนาคต
นอกจากนัน้ ยุทธศาสตร์การปรับตัวควรสะท้อนพลวัตรการดํารงชีวติ ของประชาชน การมองการ
ปรับตัวเป็ นกระบวนการทีป่ รับตัวเองและยืดหยุน่ ต่อประเด็นเฉพาะในท้องถิน่ และการเปลีย่ นแปลงด้าน
สภาพแวดล้อม ขณะทีศ่ กั ยภาพทีป่ รับตัวได้น้อยทีส่ ดุ เป็ นความเปราะบางทีส่ ดุ แต่พวกเขาก็คอื กลุ่มทีค่ วรถูก
กระตุน้ ให้ตน่ ื ตัวมากทีส่ ดุ ในกิจกรรมการปรับตัว กลุ่มคนยากจนทีเ่ ปราะบางจึงเหมาะสมทีส่ ดุ ในการชีถ้ งึ
ปรากฏการณ์ของผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นอกจากนัน้ การปรับตัวควรเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการพัฒนาในภาพกว้างมากกว่าแยกมาเป็ นมาตรการเดีย่ วๆ การดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันในการลดช่องว่างระหว่างท้องถิน่ และกระบวนการระดับชาติ และระหว่างการดําเนินตามแบบแผน
ทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงการมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผลและสร้างอํานาจของชุมชน
ยากจนในการตัดสินใจด้านการปรับตัวเป็ นกุญแจสําคัญ
การปรับตัวจึงไม่ได้เป็ นอะไรทีเ่ ป็ น “การทํา” หรือสําหรับผูค้ น แต่การปรับตัวเป็ นอะไรทีพ่ วกเขา
กระทําสําหรับตัวเอง และพวกเขาอาจได้รบั (หรือไม่ได้รบั ) การสนับสนุ นโดยหน่ วยงานภายนอกคนที่
เปราะบางทีส่ ดุ ก็เป็ นคนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีส่ ามารถชีป้ รากฏการณ์จากผลกระทบด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในท้องถิน่ และอะไรคือสิ่งทีจ่ ะช่วยตอบสนองศักยภาพของพวกเขา ดังนัน้ กุญแจสําคัญต่อการ
ปรับตัวคือการหาว่าอะไรเป็ นการปรับตัวทีเ่ ป็ นอยู่ จากนัน้ มามองว่าการปรับตัวดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด และ
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางใดบนวิถกี ารพัฒนาทีจ่ ะขับเคลือ่ นไป (IUCN et al., 2003) 22
3.5 การวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากพื้นที่
ศุภกร ชิวรรโณ (2555) สรุปบทเรียนสําคัญจากการประมวลการศึกษาด้านการปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในพืน้ ทีร่ ะดับชุมชนในระยะทีผ่ า่ นมา 3 ประการ ดังนี้คอื
22

Livelihoods and Climate Change: Combining disaster risk reduction, nature resource management

and climate change adaptation in a new approach to the reduction of vulnerability and poverty, A
Conceptual Framework Paper Prepared by the Task Force on Climate Change, Vulnerable
Communities and Adaptation by IUCN, IISD, SEI, SDC and Intercooperation, 2003
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1. การปรับมุมมองด้านการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ และกระบวนการวางแผนการปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ โดยเน้นความเชือ่ มโยงระหว่างประเด็นความเสีย่ งและแนวทางการพัฒนาชุมชนใน
ปจั จุบนั กับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในอนาคต เนื่องจากชุมชนให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความ
เสีย่ งทีเ่ ผชิญอยู่ ดังนัน้ กระบวนการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ จึงสมควรทีป่ รับจากการ
เริม่ ต้นพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในอนาคต ไปสูก่ ารพิจาณาทําความเข้าใจแนว
ทางการบริหารจัดการความเสีย่ งของชุมชนในปจั จุบนั การประเมินความยังยื
่ นหรือเหมาะสมของแนวทางนัน้ ๆ
และหาทางปรับแนวทางเหล่านัน้ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในอนาคต การวางแผนการปรับตัวตามแนวทางนี้
เป็ นการควบรวมการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศเข้ากับแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2. ภาวะล่อแหลมต่อความเดือดร้อนหรือความเปราะบางของชุมชนต่างๆ ต่อผลของสภาพอากาศรุนแรงและ
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศมีลกั ษณะเฉพาะตัวตามแต่ละชุมชน ทัง้ นี้เป็ นผลจากลักษณะทางกายภาพและ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของแต่ละชุมชน แต่ละชุมชนอาจมีภาวะเสีย่ งและภาวะล่อแหลมเปราะบางทีแ่ ตกต่าง
กัน เนื่องจากแต่ละชุมชนมีการเปิ ดรับกับผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และขีดความสามารถในการรับมือใน
การรับมือทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ พลวัตรทางเศรษฐกิจและสังคมก็ยงั ส่งผลให้ความเสีย่ งและความล่อแหลมของ
ชุมชนต่างๆ นัน้ เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาอีกด้วย นอกจากนัน้ ชุมชนเองก็อาจมีความต้องการถึงอนาคต
ของชุมชนทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ส่งผลให้เกิดแนวทางการรับมือหรือปรับตัวทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ แนว
ทางการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลีย่ นแปลงระยะยาวนัน้ จะต้องพิจารณาเป็ นรายกรณีของแต่ละชุมชน
3. การวางแผนการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของชุมชนนี้เป็ นกระบวนการทีต่ อ่ เนื่องมากกว่าทีจ่ ะ
เป็ นการวางแผนแม่บทตามบริบทสังคมในปจั จุบนั เพือ่ ใช้ดาํ เนินการในระยะยาว ทัง้ นี้การวางแผนการปรับตัวที่
กําหนดขึน้ ตามสภาพพืน้ ฐานของชุมชนในปจั จุบนั และเน้นการรักษาสภาพการดําเนินชีวติ แบบปจั จุบนั ใน
สถานการณ์ทภ่ี มู อิ ากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคตนัน้ อาจจะไม่สามารถใช้ดาํ เนินการได้ในระยะยาว เนื่องจาก
พลวัตของสังคมส่งผลให้บริบทของชุมชนเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต ซึง่ การเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอาจเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและส่งผลทีร่ นุ แรงต่อชุมชนมากกว่าการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศเป็ นอย่างมาก
อีกทัง้ ความไม่แน่ นอนของการคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและการเปลีย่ นแปลงเชิงเศรษฐกิจ
สังคม ส่งผลให้ชุมชนต้องทําการวิเคราะห์แนวทางการปรับตัวต่อความเสีย่ งจากผลของสภาพอากาศแปรปรวน
และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็ นระยะๆ ตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม โดยการวางแผนนี้
จะต้องมองการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศใน 2 ระดับ คือ การวางยุทธศาสตร์ชุมชนเพือ่ รับมือกับ
ความเสีย่ งจากความแปรปรวนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และแผนดําเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์นนั ้ ๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในอนาคต โดยมีกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็ นระบบ
นอกจากนัน้ การจัดการความเสีย่ งสามารถรับมือและลดความเสียหายต่อพืชผลการเกษตร จากสภาพ
อากาศแปรปรวน พุทธิณา นันทวรการ (อ้างแล้ว) เสนอขัน้ ตอนการจัดการความเสีย่ งสําหรับเกษตรกรไว้4
ขัน้ ตอน ดังนี้
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1. การประเมินความเสีย่ ง (risk assessment) โดยการวิเคราะห์ความเสีย่ งจากสภาพอากาศที่
แปรปรวนหรือจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทอ่ี าจจะเกิดขึน้ แก่ไร่นา ครัวเรือน และชุมชนของตนเอง โดยจะต้องมี
การแลกเปลีย่ นและหารือร่วมกันในชุมชนอย่างเหมาะสม
2. การลดความเสีย่ ง (risk reduction) โดยการปรับปรุงระบบไร่นาให้สามารถรับมือกับความ
เปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติได้ดขี น้ึ เช่น การจัดระบบชลประทานในไร่นา การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นํ้า การ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ ทีท่ นทานต่อสภาพแวดล้อม หรือการปรับระบบนิเวศน์ในแปลงไร่นาหรือ
ในป่าชุมชน ให้เกิดความสมดุลมากขึน้
3. การกระจายความเสีย่ ง (risk diversification) โดยการกระจายการผลิตในไร่นาหรือในชุมชนให้ม ี
ความหลากหลาย เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หากเกิดภัยพิบตั ขิ น้ึ กับ
กิจกรรมหลักในไร่นา ก็สามารถหาอาหารหรือมีรายได้จากแหล่งอืน่ ๆ มาทดแทน
4. การประกันความเสีย่ ง (risk assurance) โดยการสร้างระบบการเฉลีย่ ทุกข์ และเฉลีย่ สุขในชุมชน
หรือในสังคมส่วนรวม เพือ่ ช่วยเหลือในยามทีป่ ระสบปญั หาภัยพิบตั ทิ ม่ี ผี ลกระทบทีเ่ กินกว่าครัวเรือนหนึ่งจะ
รับมือด้วยตนเองได้ เช่น ระบบสวัสดิการชุมชน หรือระบบประกันภัยพืชผล เป็ นต้น
สรุป
ข้อมูลจากการศึกษาสภาพภูมอิ ากาศทัง้ ในอดีตทีผ่ า่ นมา และการคาดการณ์ในอนาคต ตลอดจนข้อมูล
เชิงประจักษ์จากผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรจากสภาพอากาศแปรปรวน ซึง่ เกิดขึน้ แล้วในหลายพืน้ ทีข่ อง
ประเทศไทย ยํ้าให้เห็นถึงความสําคัญทีจ่ ะต้องมีการศึกษาและสนับสนุ นให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจต่อ
ปญั หาภาวะโลกร้อน และการมีสว่ นร่วมในการหาแนวทางและมาตรการปรับตัวทัง้ ในครัวเรือน และชุมชน
รวมถึงการสนับสนุ นจากหน่ วยงานของรัฐ
เนื่องจากการปรับตัวมีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ ที่ และยังเป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งต่อเนื่อง ทีส่ าํ คัญ
เกษตรกรหรือชุมชนเองซึง่ มีบทบาทสําคัญทีส่ ดุ ในฐานะผูท้ ต่ี อ้ งดําเนินการปรับตัว การศึกษาแนวทางและ
มาตรปรับตัวจึงจําเป็ นต้องมีกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน และเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถนํ าไปปฎิบตั ไิ ด้ การ
ปรับตัวจึงเป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งเริม่ ดําเนินการจากการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาชุมชนใน
ปจั จุบนั กับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคต
4. การศึกษาการปรับตัวในภาคเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
สําหรับการศึกษาการปรับตัวในภาคเกษตรจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเทศไทย ใน
ระยะทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารศึกษาทัง้ จากนักวิชาการ/สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายเกษตรกร
มากขึน้ แต่กย็ งั นับว่ามีอยู่จาํ นวนน้อย ซึง่ จากการศึกษาทบทวนในครัง้ นี้ เบือ้ งต้นพบงานศึกษาจํานวน 6 ชิน้
และทีก่ าํ ลังดําเนินการอีกจํานวนหนึ่ง เช่น โครงการสนับสนุ นการปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศ (เริ่มปี 2552 ใน 10 โครงการนํ าร่อง) และโครงการสนับสนุ นข้อมูลพยากรณ์ภมู อิ ากาศสําหรับ
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เกษตรกรปลูกข้าว เพือ่ รับมือกับความผันผวนและการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ (จังหวัดยโสธร) ซึง่ เป็ นโครงการ
ต่อเนื่องทีท่ างมูลนิธสิ ายใยแผ่นดินดําเนินการร่วมกับอีกหลายหน่ วยงาน เป็ นต้น
งานศึกษาระยะแรกๆ เป็ นงานของวิเชียร เกิดสุข และคณะ (2548) 23 ศึกษาความเปราะบางและการ
ปรับตัวของเกษตรกรชาวนาในพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้ตอ่ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ในพืน้ ที่5 จังหวัดของภาค
อีสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และยโสธร โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวแทนศึกษา
จํานวน 632 ครัวเรือน (จาก 41 หมูบ่ า้ น 20 อําเภอ)
ในรอบ 10 ปี ทผ่ี ่านมา เกษตรกรชาวนาทีเ่ ป็ นตัวแทนของพืน้ ทีศ่ กึ ษาประสบกับภาวะนํ้ าท่วมและภาวะ
แห้งแล้งเกินกว่าครึง่ หนึ่ง แต่โดยส่วนใหญ่ประสบกับภาวะแห้งแล้งมากกว่านํ้ าท่วม และความยาวนานของการ
เกิดภาวะแห้งแล้งก็กนิ ระยะเวลาทีย่ าวนานกว่า คือ เฉลีย่ ที่ 96.8 วัน ส่วนนํ้ าท่วมเฉลีย่ ที่ 30.8 วัน ซึง่ ส่วนใหญ่
เกิดในช่วงการเจริญเติบโตของข้าว ความเสียหายของทัง้ จากภาวะนํ้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งทีเ่ สียหายระหว่าง
ร้อยละ 71-100 % คิดเป็ นร้อยละ 33 และร้อยละ 30 ของครัวเรือนตัวอย่า ง จากภาวะนํ้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
ตามลําดับ โดยมีจาํ นวนครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นสภาวะเสีย่ งน้อย เสีย่ งปานกลาง และเสีย่ งมากคิดเป็ นร้อยละ 7.6, 50
และ 42.4 ตามลําดับ ผลผลิตข้าวเสียหายเฉลีย่ จากทัง้ นํ้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งอยู่ทร่ี อ้ ยละ 45.5
งานศึกษาใช้ตวั ชีว้ ดั การประเมินความเปราะบางของเกษตรกรชาวนาทุง่ กุลาร้องไห้จากสภาพ
ภูมอิ ากาศแปรปรวนจาก 8 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ความมันคงของการบริ
่
โภคในครัวเรือน, ความพอเพียงของ
ทรัพยากรในการผลิต, หนี้สนิ กับการออมทรัพย์, ความสามารถในการจัดการเมือ่ ได้รบั ผลกระทบจากภูมอิ ากาศ
แปรปรวน, ความมันคงด้
่ านอาหารสํารอง, การเข้าถึงแหล่งสนับสนุ นภายนอก, รายได้ทม่ี าจากนอกภาคเกษตร
(ทีม่ าสนับสนุ นครอบครัว) และ ความมันคงด้
่ านอาหารทีผ่ ลิตได้ในฟาร์ม
การดํารงชีพของเกษตรชาวนากลุม่ เปราะบางจะไม่มคี วามมันคงในการหาเลี
่
ย้ งชีพ ซึง่ เห็นได้จาก
รายได้ทงั ้ ปี ตอ่ หัวจะตํ่ากว่ารายจ่ายทัง้ ปี ตอ่ หัว สําหรับกลุ่มทีไ่ ม่เปราะบางจะมีลกั ษณะตรงกันข้าม และเห็นได้
ชัดว่า การดํารงชีพของเกษตรกรกลุ่มทีเ่ ปราะบางจะขึน้ กับรายได้ทไ่ี ด้จากข้าวเป็ นหลัก ซึง่ สูงกว่ากลุ่ม
เกษตรกรทีไ่ ม่เปราะบาง รายได้จากข้าวของกลุ่มทีเ่ ปราะบางเท่ากับ 62% ของรายได้ทงั ้ หมดในครัวเรือน
ดังนัน้ เมือ่ ผลผลิตข้าวเสียหายจากสภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน เกษตรกรกลุม่ นี้จะมีความเปราะบางเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุม่ ทีไ่ ม่เปราะบางเนื่องจากมีรายได้จากแหล่งอืน่ ทีม่ าช่วยลดความเปราะบาง
แต่เกษตรกรกลุม่ นี้กม็ รี ายได้หลักมาจากข้าวเช่นกัน (ร้อยละ 57) โอกาสทีเ่ กษตรกรกลุม่ นี้จะตกไปอยูใ่ นกลุม่
เปราะบางก็มมี ากขึน้ หากในอนาคตผลผลิตข้าวลดลงเนื่องจากผลกระทบของภูมอิ ากาศ เกษตรกรชาวนาทุง่
กุลาร้องไห้มโี อกาสตกอยูใ่ นกลุม่ เปราะบางทัง้ หมด เกษตรกรชาวนาทุกครัวเรือนมีหนี้สนิ ในปี ทส่ี ภาพ
ภูมอิ ากาศแปรปรวน เกษตรกรกลุม่ เปราะบางมีโอกาสในการสร้างหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ ได้มากกว่ากลุม่ ไม่เปราะบาง
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“การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนาในพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้ตอ่ การเปลีย่ นแปลง

ภูมอิ ากาศ” โดย วิเชียร เกิดสุข, วชิราพร เกิดสุข และสมศักดิ ์ สุขจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ธันวาคม 2548
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ซึง่ เห็นได้จาก เกษตรกรกลุ่มทีเ่ ปราะบางซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่มหี นี้สนิ ต่อตัวสูงกว่ารายได้ตอ่ หัว สภาพ
ภูมอิ ากาศแปรปรวนทีร่ นุ แรงขึน้ และมีความถีม่ ากขึน้ เกษตรกรกลุ่มทีเ่ ปราะบางจะมีหนี้สนิ เพิม่ พูนมากขึน้ จน
ไม่สามารถใช้หนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ และอาจนํ าไปสู่การสูญเสียทีด่ นิ ทํากิน วิถกี ารดํารงชีวติ ต้องเปลีย่ นไปเป็ น
แรงงานรับจ้าง หรือต้องอพยพไปทํามาหากินทีอ่ น่ ื อย่างถาวร
ความแปรปรวนของสภาวะภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ เกษตรกรชาวนาส่วนหนึ่ง (ร้อยละ46.36)
ประยุกต์ใช้ภูมปิ ญั ญาในการปรับตัวต่อสภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน ได้แก่ การจัดการนํ้า การปรับเปลีย่ นวิธกี าร
เพาะปลูกตามความแปรปรวนของภูมอิ ากาศ การปรับเปลีย่ นพันธุข์ า้ วและปรับเปลีย่ นเวลาปลูก (ยังไม่มพี นั ธุ์
ข้าวทีเ่ หมาะสมและทนแล้ง เกษตรกรจึงอาศัยการเลือ่ นระยะเวลาปลูกข้าวให้เร็วขึน้ ) การจัดการดิน (การปรับ
สภาพดิน การใส่ป๋ ุยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรียเ์ พือ่ ลดต้นทุนการผลิต การปรับหน้าดินเพือ่ กักเก็บนํ้ าให้ได้มากขึน้ ) การ
เลีย้ งสัตว์เป็ นรายได้เสริม การทําไร่นาสวนผสม การปลูกไม้เศรษฐกิจ
แม้ในอนาคตหากเกิดนํ้าท่วมหรือภาวะแห้งแล้งมีความถีแ่ ละรุนแรงมากขึน้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงทําการผลิตข้าวต่อไป (ร้อยละ 75.16) ด้วยเหตุผลว่า เป็ นอาชีพหลักและอาชีพดัง้ เดิมทีท่ ํามาเป็ น
เวลานาน และไม่มอี าชีพเสริมและอาชีพอื่นรองรับ และมีความหวังว่า จะได้ผลผลิตข้าวในปี ต่อไป (ไม่เสียหาย
ทุกปี ), แม้ว่าผลผลิตข้าวจะเสียหาย แต่ยงั พอได้ผลผลิตอยู่บา้ ง อย่างน้อยก็ได้ขา้ วสําหรับการบริโภค, พืน้ ที่
เหมาะสมกับการทํานาเท่านัน้ , มีพน้ื ทีห่ ลายแปลง สภาพภูมปิ ระเทศของพืน้ ทีน่ าข้าวมีความแตกต่างกัน
สามารถเลือกพืน้ ทีท่ าํ นาตามสภาวะภูมอิ ากาศได้ และหากผลผลิตของข้าวนาปี เสียหาย ก็จะชดเชยด้วยการทํา
นาปรัง (บางพืน้ ที)่
ส่วนเกษตรกรชาวนาทีค่ ดิ จะเลิกทํานาหากเกิดนํ้ าท่วมหรือภาวะแห้งแล้งรุนแรงและถีม่ ากขึน้ เพราะว่า
ขาดเงินทุน ไม่มเี งินทุนในการทํานา, หันไปประกอบอาชีพอื่น และเปลีย่ นจากปลูกข้าวไปเลีย้ งสัตว์เลีย้ ง
การปรับตัวของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ จากสภาพอากาศแปรปรวนทีผ่ ่านมา และใช้อยู่ใน
ปจั จุบนั มีอยู่ 15 แนวทาง ได้แก่ การปรับเปลีย่ นวิธกี ารและเทคนิคการผลิตข้าว, การเปลีย่ นพันธุข์ า้ วปลูก, การ
ทําไร่นาสวนผสม, การปลูกพืชอืน่ เสริมการทํานาข้าว, การเลีย้ งสัตว์เสริม, การปลูกไม้เศรษฐกิจในพืน้ ทีน่ า,
การรับจ้างนอกภาคเกษตร, การกูย้ มื เงิน, อาชีพเสริมหลังการทํานา, การใช้สารเคมีรว่ มกับวิธกี ลในการป้องกัน
กําจัดแมลง, การใช้น้ํ าหมักชีวภาพ, การปรับปรุงบํารุงดิน, การปรับสภาพพืน้ ทีน่ าให้สมํ่าเสมอ, การป้องกัน
ตนเองจากโรคฉีห่ นู , การไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งในชุมชนโดยใช้ตวั แทนชุมชน
จากทัง้ 15 วิธ ี เกษตรกรได้จดั ลําดับความสําคัญของวิธกี ารปรับตัวทีน่ ่ าจะยังคงใช้ในอนาคต ใน 3
รูปแบบ คือ 1. การทําไร่นาสวนผสม เป็ นวิธกี ารทีก่ ่อให้เกิดรายได้ทุกวัน มีนํ้าใช้ตลอดปี มีอาหารปลอดภัยไว้
บริโภค 2. ปลูกพืชเสริมและหรือทดแทนการปลูกข้าว เช่น การปลูกพืชอายุสนั ้ หลังการเก็บเกีย่ ว การปลูกยูคา
ลิปตัสเสริมบนคันนา หรือปลูกในนาข้าวกรณีทาํ นาไม่ได้ผล 3. การเลีย้ งสัตว์เสริม/ทดแทนการทํานา เป็ นอาชีพ
เสริม/ทดแทนการทํานาข้าว
งานศึกษาได้เสนอ กลไกการเพิม่ ขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้
ในทุ่งกุลาร้องไห้ทงั ้ นํ้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งใน 3 ระดับ คือ
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ระดับครัวเรือน ได้แก่ การจัดการนํ้ าในไร่นา ขุดสระในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของตนเอง, ระบบวนเกษตร การ
ปลูกไม้ยคู าลิปตัสบนคันนา ปลูกพืชผักสวนครัว, ปรับเปลีย่ นพันธุข์ า้ วให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละภัยพิบตั ทิ ่ี
เกิดขึน้ , การเลีย้ งสัตว์เพือ่ เป็ นรายได้เสริมการทํานาข้าว, การทําแปลงหญ้าเลีย้ งสัตว์เป็ นอาหารสัตว์ในฤดูฝน
และอาชีพเสริมรายได้นอกภาคเกษตร
ระดับชุมชน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าเพือ่ การเกษตรในพืน้ ทีป่ ระสบภาวะแห้งแล้ง, ขุดลอก
ฝายกัน้ นํ้ า ชุดคลองชลประทานเพือ่ ระบายนํ้ าและป้องกันนํ้ าท่วม ทําประตูปิดเปิ ดช่วยลดปญั หานํ้ าท่วม, จัดตัง้
ธนาคารข้าวหมูบ่ า้ นและเครือข่ายหมูบ่ า้ น, จัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์ในชุมชน
ระดับรัฐบาล ได้แก่ จัดทําระบบเตือนภัยนํ้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง, จัดทําระบบป้องกันนํ้ าท่วมพืน้ ที,่
สร้างระบบชลประทานและระบายนํ้าทีม่ กี ารป้องกันนํ้าท่วมในฤดูฝนและกักเก็บนํ้าสําหรับการเกษตรในฤดูแล้ง,
จัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือด้านภัยพิบตั แิ ละการประกันความเสียหายผลผลิตการเกษตร, ส่งเสริมและสนับสนุ นการ
ปรับปรุงพันธุข์ า้ ว, สนับสนุ นการขุดลอกแหล่งนํ้ า แม่นํ้า ลําคลอง และสนับสนุ นการฝึกอบรมวิชาการด้านการ
บริหารจัดการกลุม่
งานศึกษาอีกชิน้ คืองานของชมชวน บุญระหงษ์ และคณะ (2553) 24 ทําการศึกษาผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศทีม่ ตี ่อการปรับเปลีย่ นระบบ และรูปแบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อยในพืน้ ที่
เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ ในพืชเศรษฐกิจหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันฝรัง่ ลําไย และลิน้ จี่ รวมถึงปจั จัยและ
การปรับเปลีย่ น ผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ ซึง่ งานศึกษานี้ใช้ทมี นักวิจยั ทีเ่ ป็ นเกษตรกรจากพืน้ ทีเ่ ป้าหมายวิจยั
โดยได้สมั ภาษณ์เกษตรกรทัง้ หมด 103 ราย ทัง้ เกษตรกรทีท่ ําเกษตรเคมีและเกษตรกรทีท่ ําเกษตรอินทรีย์ และ
พบว่ามี 50 รายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ
งานศึกษานี้นอกจากจะใช้แบบสัมภาษณ์แล้ว ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการศึกษาทีม่ สี ว่ นร่วมของ
ชุมชน โดยการจัดประชุมเฉพาะพืน้ ที่ และประชุมร่วมทัง้ 4 พืน้ ที่ ซึง่ สรุปผลการศึกษา ได้ดงั นี้
ข้าว อุณหภูมชิ ่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2552 ซึง่ เป็ นช่วงนาปี พบว่า อุณหภูมไิ ม่เหมาะสมกับ
อุณหภูมทิ ข่ี า้ วต้องการ จากการศึกษาเกษตรกร 50 ราย ในอําเภอแม่แตง ได้รบั ผลกระทบจากสภาพอากาศ
เปลีย่ นแปลง 13 ราย (เกษตรอินทรีย์ 5 ราย เกษตรเคมี 8 ราย) เช่น การระบาดของโรคและแมลง ผลผลิตข้าว
ลดลงทุกราย ผลกระทบต่อผลผลิตข้าวระหว่างเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรเคมีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปี 2551
ผลกระทบจากสภาพอากาศต่อข้าวยังไม่เห็นผลชัด แต่ในปี 2552 เกิดภาวะฝนทิง้ ช่วงหลังปลูกข้าวนา ทําให้
เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าปี ทผ่ี า่ นมา 30-50%
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รายงานการวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยจากการปรับเปลียนสภาพอากาศ”
่
โดย
ชมชวน บุญระหงส์, นส.อิสราพร อุนจะนํ า, เกษตรกรอําเภอสันทราย สารภี แม่แตง และไชยปราการ, พนักงาน
ของสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยังยื
่ น, มูลนิธพิ ฒ
ั นาศักยภาพชุมชน สนับสนุ นโดย Oxfam GB ประเทศไทย,
พฤษภาคม 2553
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เกษตรกรอินทรียแ์ ก้ปญั หาด้วยการใช้วธิ ธี รรมชาติควบคุมโรคและแมลง เลือกปลูกพืชต้องการนํ้าน้อย
และพันธุพ์ น้ื บ้าน ส่วนเกษตรเคมีเลือกใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื แต่เกษตรกรทัง้ สองแบบมีบางส่วนยังไม่มแี นว
ทางเลือก ผลการแก้ปญั หา การใช้วธิ กี ารธรรมชาติและสารเคมีสามารถแก้ไขได้บา้ ง แต่การใช้สารเคมีตน้ ทุนสูง
กว่า ส่วนทีเ่ ลือกปลูกพืชต้องการนํ้ าน้อย และพืชพืน้ บ้านยังไม่ได้มกี ารปฎิบตั ิ
มันฝรัง่ อุณหภูมชิ ่วงธันวาคม-มีนาคม 2552 ไม่เหมาะสมกับมันฝรัง่ โดยในเดือนมีนาคมมีอณ
ุ หภูม ิ
เฉลีย่ สูงถึง 27.8 องศาเซลเซียส เกษตรกรทีป่ ลูกมันฝรังในเขตพื
่
น้ ทีอ่ าํ เภอสันทรายได้เปลีย่ นเวลาปลูกจาก
เดือนธันวาคม-มกราคมและเกีย่ วเดือนเมษายน มาปลูกเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนและไปเก็บเกีย่ วเดือน
มกราคม ผลการศึกษาเกษตรกรปลูกมันฝรังเคมี
่ (ไม่มกี ารปลูกมันฝรังอิ
่ นทรียใ์ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา) จํานวน 10 ราย
ได้รบั ผลกระทบจากสภาพอากาศเปลีย่ นแปลงทัง้ หมด เช่น มันฝรังงอกช้
่
า งอกไม่สมํ่าเสมอ หัวมันชะงักการ
งอก มันไม่คอ่ ยแตกหน่ อ การเติบโตช้า โตไม่สมํ่าเสมอ มันฝรังเหี
่ ย่ ว และเกิดโรคและแมลงระบาด ต้องใส่ป๋ ุย
เพิม่ ขึน้ 2 เท่าของเมือ่ ก่อน และให้น้ํ าบ่อยขึน้ และผลผลิตลดลง
เกษตรกรแก้ปญั หาด้วยการเลือ่ นเวลาปลูก, ใช้สารเคมีกําจัดโรคและแมลง, หาและจะหาพืชทนอากาศ
ร้อนมาปลูก, ปลูกพืชเสริมในแปลงมันฝรัง่
ลําไย อุณหภูมเิ ฉลีย่ ทีเ่ หมาะสมกับการออกดอกของลําไยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ประมาณ 15 องศาเซลเซียส แต่จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมจิ ริงในเดือนพฤศจิกายนเฉลีย่ ประมาณ 24 องศาฯ
ส่วนเดือนธันวาคม ประมาณ 21 องศาฯ สูงกว่าอุณหภูมทิ ล่ี าํ ไยต้องการเกือบ 10 องศาฯ จากการศึกษา
เกษตรกรปลูกลําไย 26 ราย ในอําเภอสารภี ได้รบั ผลกระทบจากสภาพอากาศเปลีย่ นแปลง 13 ราย ในนัน้ เป็ น
เกษตรอินทรีย์ 3 ราย ได้รบั ผลกระทบ 30% ของกลุม่ ตัวอย่าง ขณะทีเ่ กษตรเคมีได้รบั ผลกระทบ 62.5% ของ
กลุม่ ตัวอย่าง ในกลุม่ ทีป่ ลูกลําไยอินทรียเ์ กิดผลกระทบ เช่น การออกดอกไม่แน่ นอน ผิดฤดูกาล ออกดอกและ
ออกผลช้าหรือไม่ออกดอก ลําไยสุกเร็วเพราะอากาศร้อน ผลมีขนาดเล็ก ส่วนเกษตรกรเคมี ลําไยออกดอกแต่
ไม่ตดิ ผล ผลร่วง เกิดแมลงระบาด
เกษตรกรอินทรียใ์ ช้วธิ ปี รับระบบเกษตร ปลูกพืชหลากหลายชนิด ส่วนเกษตรเคมีเลือกใช้การใส่สาร
โพแทสเซียมคลอเรตเพิม่ มากขึน้ ใส่ป๋ ุย รดนํ้ ามากขึน้ และปลูกพืชหลากหลาย เกษตรกรบางส่วนยังไม่มแี นว
ทางแก้ไข
ลิ้ นจี่ อุณหภูมใิ นพืน้ ทีศ่ กึ ษาไม่เหมาะสมกับการออกดอกของลิน้ จี่ ทีต่ อ้ งการอุณหภูมติ ่ าํ กว่า 15 องศา
เซลเซียส ไม่น้อยกว่า 250 ชัวโมง
่ หรือตํ่ากว่า 10 องศาฯ ไม่น้อยกว่า 50 ชัวโมง
่ แต่อุณหภูมใิ นเดือนตุลาคม
พฤศจิกายน และธันวาคม 2551 สูงถึง 26, 24 และ 21 องศา ตามลําดับ จากเกษตรกร 21 ราย ในอําเภอไชย
ปราการ ทัง้ เกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรเคมีได้รบั ผลกระทบใกล้เคียงกัน คือ ลิน้ จีไ่ ม่ออกดอก ออกดอกช้า ออก
ดอกแต่ไม่ตดิ ผล โรคและแมลงระบาด และผลผลิตลดลงทุกราย เกษตรกรผูป้ ลูกลิน้ จีเ่ กือบทัง้ หมดขาดทุน แต่
หากปรับระบบไปทําเกษตรอินทรีย์ จะช่วยลดต้นทุน พอได้กําไรบ้าง
เกษตรกรอินทรียใ์ ช้วธิ ธี รรมชาติควบคุมแมลง ใช้สมุนไพร จัดระบบนํ้า และปล่อยธรรมชาติ ส่วน
เกษตรเคมีใช้สมุนไพรไล่แมลง สร้างสวนป่าใกล้สวน และปล่อยธรรมชาติ
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จากการศึกษาเกษตรกรทีป่ ลูกพืชทัง้ 4 ชนิด พบว่า เกษตรกรกลุม่ ทีเ่ ปราะบางมากทีส่ ดุ คือ เกษตรกร
ทีอ่ าศัยอยู่นอกเขตชลประทาน และเกษตรกรทีท่ ําระบบเกษตรเคมีเชิงเดีย่ ว โดยเกษตรกรอินทรียม์ แี นวคิดและ
ทางเลือกการพัฒนาในระยะยาวมากกว่าเกษตรกรเคมี ซึง่ แต่ละพืน้ ทีอ่ าจแตกต่างกัน ขึน้ กับสภาพแวดล้อม
1) เกษตรกรอินทรียเ์ ขตอําเภอสันทราย ปลูกมันฝรัง่ ข้าว พริก ถัวเหลื
่ อง (ทัง้ ใกล้และห่างป่า– เขต
ชลประทาน) กลุ่มทีต่ ดิ ป่า จะให้ความสําคัญของการฟื้นฟูป่า การปฎิรปู ทีด่ นิ การทําระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ น การทําระบบตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้ การรวบรวบพันธุกรรมพืช
พืน้ บ้าน การปรับปรุงมันฝรังทนแล้
่
ง การมีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูม ิ ฯลฯ
2) เกษตรกรอินทรียเ์ ขตอําเภอสารภี ปลูกลําไย (ไม่มปี ่า-เขตชลประทาน) เน้นการปฎิรูปทีด่ นิ ปรับ
จากลําไยเชิงเดีย่ วมาเป็ นเกษตรอินทรียห์ ลากหลาย (ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น) การทําระบบตลาด
ชุมชนเกษตรอินทรีย์
3) เกษตรกรเกษตรอินทรียเ์ ขตแม่แตง ปลูกข้าว ถัว่ (มีป่า-นอกเขตชลประทาน) เสนอแนวทาง
รณรงค์ให้องค์กรท้องถิน่ เข้าใจผลกระทบจากโลกร้อน, การฟื้นฟูป่า, พัฒนาระบบประปาภูเขา,
ขยายตลาดเกษตรอินทรีย,์ ปลูกพืชอายุสนั ้ ทนแล้ง ปรับปรุงพันธุข์ า้ วและถัวเหลื
่ องทนแล้ง
4) เกษตรกรอินทรียเ์ ขตไชยปราการ (มีป่า – นอกเขตชลประทาน) เน้นการฟื้นฟูป่า เพือ่ รักษานํ้ า
การปฎิรปู ทีด่ นิ ปลูกพืชอินทรียห์ ลากหลายชนิด ปลูกพืชทนแล้ง ทําระบบตลาดชุมชนเกษตร
อินทรีย์
ปี 2550 ชาวนาในจังหวัดยโสธร ประสบปญั หาฝนทิง้ ช่วงยาวนานทีส่ ดุ ในช่วงหลายสิบปี ภาวะฝนทิง้
ช่วงตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม ตามข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ภาวะฝนทิง้ ช่วงเป็ นปรากฎการณ์ทเ่ี กิด
ต่อเนื่องมาตัง้ แต่ทศวรรษทีแ่ ล้ว เนื่องจากอุณหภูมสิ งู ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ จากบันทึกปริมาณ
นํ้ าฝนของจังหวัดยโสธรในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา แสดงให้เห็นว่าฝนตกล่าช้าขึน้ ทุกปี ฤดูกาลทีค่ ลาดเคลือ่ น ล่าช้า
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ประกอบกับอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวอย่างรุนแรง นอกจากนี้
สภาพอากาศทีไ่ ม่แน่ นอนทัง้ ฤดูรอ้ น และฤดูหนาว เป็ นสาเหตุสาํ คัญทําให้เกิดแมลงศัตรูพชื ในนาข้าว และโรค
เชือ้ ราในต้นข้าว ซึง่ ส่งผลต่อทัง้ คุณภาพและปริมาณข้าวอีกด้วย
จึงเป็ นทีม่ าของโครงการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ในการปลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์
(พฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552) โดยมูลนิธสิ ายใยแผ่นดินและเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการจํานวน 57
ครอบครัว และการสนับสนุ นความรูด้ า้ นวิชาการในประเด็นการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศจากศูนย์เครือข่ายงาน
วิเคราะห์วจิ ยั และฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลก (START) การดําเนินของโครงการมีกจิ กรรม 3 ด้าน ได้แก่
1) งานด้านองค์ความรู้ เพือ่ ให้เกษตรกรมีขอ้ มูลเท่าทันสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และประสบการณ์ดา้ นผลกระทบ ตลอดจนกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมี
ส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ปญั หาและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
2) การมีสว่ นร่วมในการออกแบบระบบการจัดการนํ้าในไร่นาของตนเอง เกษตรกรและสมาชิกใน
ครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรูร้ ะบบการจัดการนํ้าแบบต่างๆ และได้ลงมืออกแบบและ
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วางระบบการจัดการนํ้ าในไร่นา ทีค่ าํ นึงถึงความเหมาะสมของพืน้ ที่ การประหยัดพลังงาน และ
เหมาะสมกับแรงงานทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงกับเด็ก ซึง่ เป็ นแรงงานสําคัญในไร่นา
3) การจัดตัง้ กองทุนการจัดการนํ้ าเพือ่ การทําเกษตรอินทรีย์ โดยให้ทนุ กูย้ มื ในอัตราดอกเบีย้ ตํ่า (ร้อย
ละ 1-3) แก่สมาชิกจํานวนสูงงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อครอบครัว เพือ่ ใช้เป็ นค่าก่อนสร้างระบบ
การจัดการนํ้ าในไร่นา โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื ระหว่าง 1-6 ปี
ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ พบว่า ครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความมันคงทางอาหารสู
่
งกว่าก่อนเข้า
ร่วมโครงการ ปริมาณอาหารร้อยละ 90 มาจากการผลิตของครัวเรือน จากข้าวและพืชผักหลากหลายชนิดมาก
ขึน้ ทีเ่ กษตรกรเพาะปลูกขึน้ โดยใช้น้ํ าจากระบบการจัดการนํ้ าทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นอกจากการมีความมันคงในอาหาร
่
แล้ว ยังเพิม่ รายได้โดยเฉพาะผูห้ ญิงอีกทางหนึ่งด้วย ทีส่ าํ คัญการมีระบบการจัดการนํ้ าช่วยบรรเทาความ
เสียหายของผลผลิตข้าวจากภาวะแปรแปรวนของภูมอิ ากาศ
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตข้าวทีล่ ดลงจากภาวะแปรปรวนของภูมอิ ากาศ ระหว่างเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการปรับตัวฯ (57 ครัวเรือน) และเกษตรกรทีท่ ําระบบเกษตรอื่นอีก 3 รูปแบบ พบว่า เกษตรกรทีม่ ี
การพัฒนาระบบนํ้ าอย่างเหมาะสมในไร่นา ผลผลิตลดน้อยทีส่ ดุ เพียงร้อยละ 8.5 ขณะทีเ่ กษตรกรทีท่ าํ นา
อินทรียใ์ นระบบเกษตรผสมผสานมีผลผลิตลดลงรองลงมาคือ ประมาณร้อยละ 9.6 และเกษตรกรอินทรีย์
เชิงเดีย่ วลดลงร้อยละ 14.7 สําหรับเกษตรกรทีท่ าํ นาเคมีผลผลิตข้าวได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก ผลผลิต
ลดลงประมาณร้อยละ 31.5-42.7 (พรรณี เสมอภาค และคณะ, 2553 อ้างใน พุทธิณา นันทะวรการณ์, อ้างแล้ว)
การดําเนินการโครงการยังได้พฒ
ั นาต่อเนื่องไปสูก่ ารริเริม่ โครงการศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชน เพือ่
ช่วยเหลือส่งเสริมการผลิตและลดความเสีย่ งต่อสภาพอากาศแปรปรวนของเกษตรกรกลุม่ ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิ
โดยศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนได้เปิ ดตัวไปเมือ่ เดือนเมษายน 2556 ทีผ่ า่ นมา โดยดําเนินการใน 3 พืน้ ทีข่ อง
จังหวัดยโสธร มีสมาชิกในโครงการ 214 ราย มีตวั แทนเกษตรกร 15 คน ร่วมจดบันทึกเพือ่ ตรวจสอบข้อมูล
พยากรณ์ยอ้ นกลับ (http://www.greennet.or.th/news/1491)
ขณะทีง่ านศึกษาของยรรยงค์ อินทร์มว่ ง และคณะ (อ้างแล้ว) ซึง่ ศึกษาความเปราะบาง ความเสีย่ ง
และการปรับตัวในพืน้ ทีช่ มุ ชนสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และชุมชนวังหลวง อําเภอเสลภูม ิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาความเปราะบางพบว่า ครัวเรือทีม่ พี น้ื ทีน่ าข้าวทีไ่ ม่มแี หล่งนํ้ าสํารอง ปลูกชนิดพันธุข์ า้ วที่
ทนแล้งได้น้อย ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว ขนาดพืน้ ทีแ่ ปลงนาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ครัวเรือน ไม่มกี ารปลูกผัก
และเลีย้ งสัตว์เพือ่ รับประทาน ทํานาข้าวอย่างเดียว ไม่มอี าชีพสํารอง การเพาะปลูกขาดแคลนแรงงานจาก
ครัวเรือน มีภาชนะเก็บกักนํ้ าฝนไม่พอเพียง ครัวเรือนลักษณะนี้พบว่ามีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภาวะ
แห้งแล้งมากทีส่ ดุ ส่วนครัวเรือนทีเ่ ปราะบางต่อผลกระทบจากปญั หาอุทกภัย คือ ครัวเรือนทีม่ แี ปลงนาอยู่ใกล้
ั ่ น้ ํ า แต่ย งั ไม่เปลีย่ นวิธกี ารผลิตจากนาปี เป็ นนาปรัง แปลงนาทีไ่ ม่ได้จดั ทําระบบการระบายนํ้ า และการ
ริมฝงแม่
ปลูกพันธุขา้ วทีไ่ ม่ทนนํ้ าท่วม เป็ นครัวเรือนทีม่ คี วามเปราะบางมากทีส่ ดุ ต่อผลกระทบจากอุทกภัย
ผลการศึกษาด้านความเสีย่ งพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรทีป่ รับเปลีย่ นระบบการเพาะปลูกแบบเกษตร
ผสมผสาน โดยการปลูกข้าว พืชผัก ไม้ผล เลีย้ งสัตว์ มีภาชนะเก็บกักนํ้ าฝนพอบริโภค และการสร้างแหล่งนํ้ า
และระบบระบายนํ้ าในไร่นา เป็ นกลุม่ เสีย่ งน้อยสุด ทัง้ จากปญั หาผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย และเป็ น
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กลุ่มทีม่ มี ลู ค่าความเสียหายน้อยทีส่ ดุ ในขณะทีเ่ กษตรกรทีม่ แี ปลงนาขนาดเล็ก ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว และขาด
ทักษะในการจัดการดินและนํ้ าในไร่นา เป็ นกลุม่ เสีย่ งมากทีส่ ดุ
ผลการศึกษาด้านการปรับตัวระดับชุมชนต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศพบว่า การปรับปรุง
ระบบการจัดการนํ้ าชุมชนโดยพัฒนาระบบเหมืองฝายชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีพน้ื บ้าน การส่งเสริมและอนุ รกั ษ์
ป่าชุมชน การพัฒนาแหล่งอนุ รกั ษ์พนั ธุป์ ลา การอนุ รกั ษ์พชื ริมนํ้ า การส่งเสริมเกษตรผสมผสาน การไถกลบตอ
ซังข้าว การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้าในแปลงนา การรณรงค์ใช้ป๋ ุยอินทรีย์ การสร้างสระนํ้า และระบบกระจายนํ้าใน
แปลงนา เหล่านี้ทาํ ให้ชมุ ชนลดความสูญเสียและมีภมู คิ มุ้ กันจากผลกระทบจากการแปรปรวนสภาพภูมอิ ากาศ
ผลการศึกษาด้านการปรับตัวระดับครัวเรือนต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยการศึกษาเชิงลึก
ของครัวเรือนต้นแบบทีม่ ศี กั ยภาพในการปรับตัวพบว่า การจัดการระบบนํ้าในแปลงนาเป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ดุ
การปรับเปลีย่ นระบบการเพาะปลูกเป็ นระบบเกษตรผสมผสาน การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้าในแปลงนา การปลูกผัก
และเลีย้ งสัตว์เพือ่ การบริโภคในครัวเรือน การใช้ป๋ ุยอินทรียช์ วี ภาพ เหล่านี้เป็ นการใช้เทคโนโลยีและองค์
ความรูพ้ น้ื บ้าน ทีส่ ามารถลดความเสีย่ งจากผลกระทบการแปรปรวนสภาพภูมอิ ากาศต่อการผลิตภาคเกษตร
และวิถชี วี ติ ทํา ให้ครัวเรือนมีรายได้มนคงตลอดปี
ั่
และสามารถดํา รงชีวติ อย่า งเป็ นปกติสขุ ได้
กรณีชุมชนในภาคใต้ ปกรณ์ ดิษฐกิจ และวิทยา อาวุธเพชร (2555)25 ศึกษาชุมชนบ้านปากพญา
ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมชาติ ประสบปญั หาสภาพอากาศทีแ่ ปรเปลีย่ นไปในช่วง3-4 ปี ท่ี
ผ่านมา จากสภาวะปริมาณนํ้ าฝนทีต่ กเพิม่ ขึน้ และผิดจากฤดูกาลในอดีต อีกทัง้ ปจั จุบนั ในช่วงเวลานํ้ าทะเลหนุ น
มีปริมาณสูงขึน้ กว่าเดิมทําให้ท่วมคันบ่อกุง้ ได้รบั ความเสียหาย คลองระบายนํ้ าจากบ่อกุง้ แต่เดิมมีมากกว่า 4-5
คลองลดเหลือเพียงคลองเดียว รวมถึงนํ้ าเสียจากชุมชนเมืองทีป่ ล่อยลงมาตามคลองปากพญา ทําให้ชาวบ้าน
เริม่ คิดหาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ โดยการหันไปทําสวนปาล์มในพืน้ ทีน่ ากุง้ เดิม
การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศชุมชนบ้านปากพญานัน้ พบว่าเป็ นการรวมกลุม่ ของ
ชาวบ้าน ทัง้ ในรูปแบบของกลุม่ ออมทรัพย์ และศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั จะเป็ นต้นทุน
สําคัญในการศึกษาและหาแนวทางในการตัง้ รับ หรือปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้
โดยการเพิม่ เติมความรูท้ ส่ี ง่ ผลต่อการประกอบอาชีพของชาวบ้านทัง้ ในส่วนของอาชีพเดิม อย่างช่วงเวลาที่
เปลีย่ นไปของลมมรสุมต่อการเพาะเลีย้ งและเก็บเกีย่ วผลผลิตจากนากุง้ และในส่วนของอาชีพใหม่อย่างสวน
ปาล์ม จากปจั จัยดังกล่าว ทําให้เห็นว่าทิศทางการปรับตัวและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ชุมชนบ้านปากพญาในอนาคต จําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือกันทัง้ จากชุมชนต้นนํ้ า กลางนํ้ าและปลายนํ้ าของ
คลองปากพญา
ั ่ นตก) ทีเ่ พาะปลูกมังคุด “นอกฤดู” เมือ่ สภาวะการตกของฝนและฤดูกาล
ชาวสวนมังคุด (ภาคใต้ฝงตะวั
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทําให้การใช้เทคนิคเดิมเพือ่ ทําให้ผลออกนอกฤดูได้ยากขึน้ ดังนัน้ จึงคิดค้น “ความรูแ้ ละ
เทคนิคพิเศษ” มาใช้ และพัฒนาเทคนิคการคัดแยกมังคุดคุณภาพดีไม่เป็ นเนื้อแก้วยางไหล ทําให้ชาวสวนและ
25

“ปรับตัว/รับมือต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติในพืน้ ที”่ อ้างในณรงค์ คงมาก และคณะ, (อ้าง
แล้ว)
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ผูค้ า้ มังคุดสามารถตกลงเงือ่ นไขการซือ้ ขายกันได้ โดยยอมรับความเสีย่ งของมังคุดทีเ่ ป็ นเนื้อแก้วยางไหลได้ไม่
เกิน 15% ของปริมาณการสุม่ ตรวจในแต่ละล๊อตของการซือ้ ขาย รวมทัง้ การวิจยั และพัฒนาการเพิม่ ธาตุอาหาร
(แคลเซียมและแมกนีเซียม) เพือ่ ลดการเกิดสภาวะการเกิดเนื้อแก้วยางไหล และกําลังมีการเสนอให้ใช้
เทคโนโลยีดา้ นการสํารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing: RS) เข้ามาช่วยการวางแผนการผลิตและ
การตลาดไม้ผล โดยประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพืน้ ทีอ่ ําเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่
ละเดือนทีม่ คี วามเสีย่ ง แปลค่าความชืน้ ในดินช่วงต่างๆ ออกมาเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง และโอกาสของการเกิด
เนื้อแก้วยางไหลในเชิงพืน้ ทีท่ ผ่ี ลิตมังคุด และความเสีย่ งของการเกิดโรคราแป้งในเงาะโดยใช้ดชั นีความชืน้ ใน
ดิน (ปริมาณนํ้ าในดินอันเนื่องมาจากฝนตก ซึง่ ตรวจวัดได้จากเทคโนโลยี RS) นํ าไปใช้ในการวางแผน
การตลาด การประมาณการเพือ่ กําหนดราคาและการเจรจาซือ้ ขายล่วงหน้าต่อไป รวมทัง้ โจทย์การวิจยั และ
พัฒนาวิธกี ารปลูกมังคุดแบบยกร่อง เทคนิคการตัดรากแก้วต้นมังคุดก่อนปลูกเพือ่ ให้ระบบรากของมังคุดตืน้
ควบคุมการดูดนํ้ าไปเลีย้ งลําต้นได้งา่ ยขึน้ ซึง่ กระบวนการเหล่านี้ตอ้ งอาศัยงานวิจยั และพัฒนาเชิงพืน้ ทีอ่ ย่าง
บูรณาการมากขึน้
ส่วนชาวสวนเงาะ ยังไม่มปี ญั หาการบังคับให้เงาะออกดอกนอกฤดูเหมือนชาวสวนมังคุด จากฤดูกาลที่
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม คือ ระยะเวลาฝนทิง้ ช่วงร่นและเคลือ่ นเวลาออกไปจาก 4-5 ปี กอ่ น แต่ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
คือการบังคับไม่ให้เงาะออกผลพร้อมกับพืน้ ทีอ่ น่ ื ๆ ทําให้ยากขึน้ ผลผลิตเงาะจึงออกมาในช่วงเดียวกัน ราคาจึง
ไม่ดเี หมือนก่อน แนวทางการแก้ปญั หาจําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลระยะเวลาช่วงการติดดอกออกผลของพืน้ ทีส่ วน
เงาะทัง้ ประเทศอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นระยะเวลาการเตรียมต้นให้เงาะติดดอกทิง้ ช่วงห่าง
จากแหล่งอื่นๆ อย่างน้อย 1-2 เดือน เช่น ทําให้เงาะมีผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ซึง่ ช่วงติดดอกอาจ
เกิดภาวะแล้งจากฝนทิง้ ช่วง การมีแหล่งนํ้ าเพียงพอจําเป็ นสิง่ จําเป็ น ทัง้ นี้มเี งือ่ นไขว่าฝนต้องไม่ตกหนักในช่วง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เพราะจะทําให้ผลเงาะร่วง
สําหรับชาวนา ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกเหนือจากกลุม่ ชาวนาทีต่ ดั สินใจ
ปรับเปลีย่ นอาชีพเป็ นสวนปาล์มและสวนยางพาราแล้ว ชาวนาทีย่ งั ยืนหยัดในอาชีพทํานา สังเกตเห็นการ
ปรับเปลีย่ นสําคัญเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศหลายประการ ได้แก่ การปรับเปลีย่ นพันธุข์ า้ ว
โดยหันมาฟื้นฟูการผลิตพันธุข์ า้ วพืน้ เมืองมากขึน้ การทํานาปี แทนการทํานาปรัง เพราะราคาในตลาดกระแส
รอง-ตลาดแบบเฉพาะกลุม่ ดีกว่าข้าวนาปรัง และราคาขายข้าวเปลือกก็สงู กว่าข้าวนาปรังร้อยละ 70-80
เนื่องจากเป็ นทีต่ อ้ งการจากผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจด้านสุขภาพ ในส่วนชาวนาปรังทีป่ ลูกข้าวพันธุป์ รับปรุงให้ผลผลิตต่อ
ไร่สงู จําเป็ นต้องมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มผูใ้ ช้น้ํ าให้เข้มแข็งมากขึน้ โดยเฉพาะการเข้ามาร่วมบริหารจัดการนํ้ า
ขององค์กรปกครองท้องถิน่ เพือ่ ร่วมวางแผนจัดสรรทรัพยากรนํ้ าทีม่ อี ยู่อย่างจํากัดระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ส่วนชุมชนบ้านเนินพะยอมและบ้านนํ้ าอุน่ ตําบลบ้านดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก26 พบว่า
ลักษณะการปรับตัวของชุมชนในการรับมือกับภาวะแห้งแล้งมีลกั ษณะแก้ปญั หาเฉพาะหน้า และแก้ปญั หา
ประจําวัน จํานวน 15 วิธ ี ได้แก่ 1) การสร้างทีก่ กั เก็บนํ้ าไว้ใช้ในครัวเรือน 2) การแต่งตัวให้มดิ ชิด 3) การหา
อาหารจากป่า 4) กูเ้ งิน ธกส. 5) รับจ้างในหมู่บา้ น 6) ทําพิธแี ห่นางแมว 7) ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล 8)
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กูย้ มื เงินญาติพน่ี ้อง 9) สูบนํ้ าจากลํานํ้ า 10) เปลีย่ นชนิดพืชปลูก 11) ซือ้ ข้าวสารกิน 12) ไปทํางานต่างถิน่ 13)
ทํานาหว่านแทนนาดํา 14) เปลีย่ นชนิดพันธุ์ 15) ขายจํานํ าทรัพย์สนิ
อย่างไรก็ดชี ุมชนมีขอ้ เสนอแนวทางการปรับตัวของชุมชนจากภาวะแห้งแล้ง ทีอ่ าจทวีความรุนแรง
สูงขึน้ ในอนาคต ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิถกี ารผลิต ด้านสังคม และด้านกายภาพ
ด้านวิถกี ารผลิต ได้แก่ 1) การปรับเปลีย่ นพันธุพ์ ชื ทีท่ นอากาศร้อน ทนแล้ง โดยรวบรวมพันธุข์ า้ ว
พืน้ บ้าน พันธุข์ า้ วทนแล้งหรือพืชทนแล้ง ทําธนาคารพันธุข์ า้ ว การจัดทําธนาคารเมล็ดพันธุเ์ พือ่ แจกจ่ายในกรณี
ทีเ่ กิดภาวะแห้งแล้ง 2) การปรับวิถกี ารผลิต ได้แก่ การจัดการนํ้ า การกักเก็บนํ้ า โดยสร้างแหล่งนํ้ า หรือทางนํ้ า
ขนาดเล็กสําหรับไร่นาเฉพาะแปลง การจัดการดิน การจัดการโรคแมลง และ 3) การปรับเปลีย่ นแบบแผนการ
ผลิต ได้แก่ ปรับจากการปลูกพืชเชิงเดีย่ วให้เป็ นระบบผสมผสานหรือเพิม่ ระบบการทําเกษตรทีม่ คี วาม
หลากหลายหรือเปลีย่ นชนิดพืช
ด้านสังคม ได้แก่ การจัดการนํ้ าอุปโภค บริโภคในชุมชน การพัฒนาอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ การดูแลป่า
ชุมชน ป่าเศรษฐกิจ การใช้แหล่งข้อมูลข่าวสาร/ภูมปิ ญั ญาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การรวมกลุม่ ทีส่ นใจศึกษา
เกีย่ วกับการปรับตัวในระดับชุมชน และด้านกายภาพ เช่น การจัดทําชุดข้อมูลแหล่งนํ้ าอย่างละเอียด
สรุป
แม้ว่างานศึกษาการปรับตัวภาคเกษตรจากการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศจะยังมีจาํ นวนน้อย แต่ใน
เบือ้ งต้นมีขอ้ ค้นพบทีน่ ่ าสนใจจากงานศึกษาดังกล่าว ในการนํ าไปปรับใช้สาํ หรับการศึกษาหรือสนับสนุ นชุมชน
ดังนี้
1) ผลกระทบของพืชผลแต่ละชนิด และแต่ละพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน
2) กลุม่ เกษตรกรทีท่ าํ การเกษตรเชิงเดีย่ ว พึง่ พิงการผลิตภายนอก เช่น เมล็ดพันธุ์ ใช้สารเคมีการเกษตร ไม่ม ี
ระบบการจัดการนํ้า และขาดทางเลือกอื่นๆ มีความเสีย่ งและเปราะบางมากกว่า กลุม่ เกษตรกรทีท่ ําเกษตรแบบ
ผสมผสาน ทําเกษตรแบบอินทรีย์ และจัดทําระบบการจัดการนํ้ า
3) ชุมชนส่วนหนึ่งเริม่ มีการปรับตัวเพือ่ ลดความเสีย่ งและความเสียหายจากความแปรปรวนของสภาพอากาศใน
รูปแบบต่างๆ
4) ชุมชนทีม่ กี ารรวมกลุม่ กันมาก่อนและมีกระบวนการทํางานร่วมกันทีต่ อ่ เนื่อง เช่น กลุม่ เกษตรอินทรียจ์ งั หวัด
ยโสธร หรือจังหวัดเชียงใหม่ มีศกั ยภาพในการรับมือและปรับตัวมากกว่ากลุม่ เกษตรกรทัวไป
่
5) การดําเนินการด้านการปรับตัวเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานทีก่ ลุม่ /ชุมชนกําลังดําเนินการอยู่
6) การมีสว่ นร่วมของกลุม่ /ชุมชนมีสว่ นสําคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการทํางานด้านการปรับตัว
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5. ประสบการณ์ และแนวทางการปรับตัวของชุมชนตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 27
การรวมกลุ่ม/เครือข่าย และโอกาสรับความรู้ข้อมูล: ต้นทุนของการปรับตัว
ชุมชมตําบลกําแมด ประกอบด้วย บ้านกุดหิน บ้านกําแมด และบ้านโนนยาง เป็ นสมาชิกกลุ่ม
อาสาสมัครอนุ รกั ษ์ พัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมพืน้ บ้าน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธรซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ใน
ปี 2548 จากการรวมกลุม่ กันของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร ทีต่ ระหนักและมองเห็น
ความสําคัญของพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านและเริม่ รวมรวมสายพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านมาตัง้ แต่ปี 2543 เป้าหมายการรวมกลุม่
เพือ่ รวบรวมและศึกษาทดลองคุณลักษณะประจําพันธุข์ องพันธุข์ า้ วต่าง ๆ และพัฒนาพันธุกรรมสายพันธุ์

ข้าวพืน้ บ้านให้มคี วามบริสทุ ธิ ์ พร้อมกับการสร้างความตระหนักแก่คนในชุมชนและสังคม เกีย่ วกับสิทธิ
ของเกษตรกรในการเข้าถึง ครอบครอง และเป็นเจ้าของพันธุกรรมโดยชุมชน

กลุม่ ฯ จึงร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานในเรือ่ งพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านมา
ยาวนาน โดยเป้าหมายการพัฒนาพันธุกรรมข้าวพืน้ บ้านของกลุม่ เพือ่ ให้ชาวนามีสทิ ธิในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์
และเป็ นเจ้าของพันธุกรรม พันธุข์ า้ วพืน้ บ้านเป็ นของชุมชนและสาธารณะ เพือ่ สนับสนุ นการพึง่ ตนเองของ
ชุมชนด้านเมล็ดพันธุ์ (มีความมันคงทางอาหาร
่
มีพนั ธุข์ า้ วทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ มีพนั ธุข์ า้ วทีบ่ ริสทุ ธิ/นิ
์ ่ง/แข่งขัน
ได้ และมีพนั ธุข์ า้ วพืน้ บ้านจําหน่ ายในชุมชน) และการเป็ นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืน้ บ้าน/ศูนย์เรียนรูข้ อง
ชุมชน ทัง้ สายพันธุข์ า้ ว พันธุกรรมพืชผัก สมุนไพร และพันธุกรรมสัตว์เลีย้ ง
ผลของการนํ าพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านกลับมาปลูกในแปลง ทําให้สมาชิกตระหนักว่าข้าวพืน้ บ้านมีความ
แข็งแรงต้านทานโรคและแมลงดีกว่าพันธุข์ า้ วทีร่ ฐั สนับสนุ นให้ปลูก อีกทัง้ การปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุช์ ่วย
ลดความเสีย่ งของผลผลิตในแต่ละปี แต่ละสายพันธุก์ ม็ คี วามเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างกันปจั จุบนั กลุ่ม
ฯ ได้ดําเนินการรวบรวม และศึกษาทดลองพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านได้กว่า 70 สายพันธุ์ และรวบรวมทดลองปลูกพืช
หัวอีก 33 พันธุ์ นอกจากนัน้ กลุม่ ฯ ยังทําการผลิตข้าวอินทรีย์ สามารถนํ าไปขายในตลาดทางเลือกสีเขียว ซึง่ มี
อยู่ทงั ้ ในจังหวัดยโสธร และกรุงเทพ
จากการแกนนํ าของกลุม่ จํานวนหลายคนทีม่ บี ทบาทในการทํางานด้านพันธุกรรมพืน้ บ้านดังกล่าว ยังมี
โอกาสรับความรูแ้ ละเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม สัมมนาต่างๆ ในประเด็นโลกร้อน รวมถึงการร่วมศึกษาภูม ิ
ปญั ญาพืน้ บ้านการพยากรณ์อากาศ ปจั จัยดังกล่าวได้กลายเป็ นต้นทุนทางความรู้ ความคิด และการลงแรงทํา
ของกลุม่ เมือ่ ชุมชนเริม่ ดําเนินการเพือ่ ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศในระยะ 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
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ข้อมูลจาก การจัดการความรู้ในพันธุกรรมข้าวพืน้ บ้าน (ฤดูกาลปี 2550-2551) กลุ่มอาสาสมัครอนุรกั ษ์ พัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืน้ บ้าน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร โดย พัชราพรรณ มาทีฆะ มูลนิธเิ กษตรกรรมยั ่งยืน
(ประเทศไทย) สนับสนุนโดย แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
สิงหาคม 2551, สัมภาษณ์กลุ่มฯ วันที่ 17 มีนาคม 2556 และสัมภาษณ์อุบล อยู่หว้า ผูป้ ระสานงานเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน วันที่ 30 มีนาคม 2556
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เมือ่ โลกร้อนขึ้นที ต่ าํ บลกําแมด
เกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชิกของกลุ่มให้ขอ้ มูลว่า ในระยะไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมา ภาวะแห้งแล้งหนักเกิดขึน้ ในปี
2539, 2551 และ 2555 ซึง่ อาจแล้งมากแล้งน้อยแตกต่า งกันในแต่ละอํา เภอ หรือแม้แต่ในตํา บลเดียวกันยังไม
เหมือนกัน ทัง้ ยังตัง้ ข้อสังเกตเรือ่ งร่องลมมรสุมจากการเปลีย่ นแปลงของกระแสลม และทีผ่ ดิ ปกติมากคือ เรือ่ ง
ฟ้าร้องและฟ้าผ่าทีบ่ อ่ ยมากขึน้ ฟ้าร้องแต่ละครัง้ รุนแรงและเกิดฟ้าผ่าน่ ากลัว
อากาศทีร่ อ้ นขึน้ ส่งผลกระทบให้เกรดของข้าวไม่ได้เปอร์เซ็นต์ เพราะบางวันร้อน กลางคืนมีหมอก ทํา
ให้เมล็ดข้าวหักเวลานํ าสีขา้ ว ข้าวจะป่นหมด ซึง่ เกิดขึน้ ในปี ทผ่ี า่ นมา (2555) เกษตรกรให้ขอ้ มูลว่า “แต่ก่อน
หน้านี้ขา้ วดํา ข้าวแดงเวลาเก็บเกีย่ วจะไม่หกั แต่ปีทแี ่ ล้วหักหมดทุกชนิดพันธุข์ า้ ว ทําให้ราคาข้าวตํา่ มาก เช่น
ประกันราคาที ่ 20,000 บาทต่อเกวียน แต่ได้ไม่ถงึ 10,000 บาทต่อเกวียนก็ม ี เพราะว่าข้าวหักมาก”
นอกจากนัน้ ยังเกิดโรคกับหอมและกระเทียม และอากาศทีร่ อ้ นจัด ทําให้หอม กระเทียมทีง่ อกขึน้ มา
ลวก เปื่ อย ต้นเหลือง รากไม่งอก ผลผลิตเสียหายมากต้องเพาะปลูกใหม่ ต้นทุนของเกษตรกรสูงขึน้ จากทีต่ อ้ ง
ซือ้ พันธุห์ อมซึง่ มีราคาแพง
แนวทางการปรับตัวของชุมชนตําบลกําแมดต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
“การปรับตัวคือการปรับให้เหมาะกับการผลิตของเรา คือ ทําอย่างไรถึงจะรูว้ า่ อากาศเป็ นอย่างนี้แล้ว
เราจะได้วางแผนการผลิตได้ถกู และคิดคาดการณ์ลว่ งหน้าได้ หาสิง่ ทีท่ ดแทนให้ถกู ต้องกับสภาพอากาศที ่
เปลียนแปลง”
่
ชาวนาอาสากลุม่ อนุ รกั ษ์ฯ ตําบลกําแมด
ผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีใ่ นระยะหลายปี ทผ่ี า่ นมา จากภาวะแห้งแล้ง ฝนทิง้ ช่วง
และฤดูกาลฝนทีล่ า่ ช้าออกไป และคาดการณ์ถงึ แนวโน้มทีอ่ าจจะรุนแรงและเกิดถีข่ น้ึ ทําให้กลุ่มฯ เริม่ มีแนวคิด
ทีจ่ ะดําเนินการด้านการปรับตัว โดยเริม่ จากพืน้ ฐานชุดความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิม คือพันธุกรรมข้าวและพืชพืน้ บ้าน เพือ่
เตรียมรับมือกับภาวะแห้งแล้ง ชาวนาจะปลูกข้าวทีอ่ ายุสนั ้ หรือข้าวเบา ต้องการนํ้ าน้อยในพืน้ ทีส่ งู ข้าวอายุสนั ้ ที่
ใช้เป็ นพันธุข์ า้ วเบา ซึง่ เป็ นงานศึกษาต่อเนื่องจากงานวิจยั ข้าวพืน้ บ้านของกลุม่ ฯ โดยกลุม่ ฯ จะขยายข้าวเบา
เพือ่ รับมือกับสภาวะอากาศแห้งแล้ง เพราะเกรงว่าข้าวหอมมะลิ หรือ ข้าว กข. อาจจะไม่ผสมพันธุห์ รือเมล็ดลีบ
หากอากาศร้อนขึน้ โดยชุมชนจะทําการเก็บเมล็ดพันธุไ์ ว้สาํ หรับปี ตอ่ ๆ ไปด้วย
งานศึกษาพันธุกรรมข้าวพืน้ บ้านทีผ่ า่ นมา ยังขาดการศึกษาพันธุข์ า้ วทีเ่ มล็ดหล่นยาก เพราะส่วนใหญ่
ทีผ่ า่ นมาชาวนาจะปลูกข้าวทีเ่ มล็ดหล่นง่าย แต่วา่ อากาศเปลีย่ น ลมแรง ถ้าข้าวหล่นง่ายจะเสียหาย ดังนัน้ จึงคิด
ว่าทําอย่างไรจึงจะได้ขา้ วพันธุท์ เ่ี มล็ดหล่นยากมาปลูกเตรียมไว้
นอกจากพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านแล้ว สมาชิกกลุม่ ฯ ยังมีแนวคิดทีจ่ ะทดลองปลูกพืชหัวซึง่ รวมรวมมาได้ถงึ
33 พันธุ์ ซึง่ ต้องมีการทดลองปลูกในแปลง ซึง่ ต้องพัฒนาเพือ่ ให้ได้ผลผลิตต่อไป เพือ่ เตรียมไว้สาํ หรับเป็ นแหล่ง
อาหารสํารองหากผลผลิตข้าวเสียหาย และอาจสร้างเป็ นหลักประกันด้านรายได้
34

แผนผังแสดงแนวทางการปรับตัวของชุมชนตําบลกําแมดต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ


โลกร้อน

กลุม่ เบิ่งรู้ฟ้าดิน

งานศึกษา
ร่วมกิจกรรม
การรวมตัว

- พันธุกรรม

แลกเปลีย่ นประสบการณ์การ
ปรับตัว

- ภูมปิ ั ญญา



- วัฒนธรรม

- ข้ อมูลพยากรณ์กรมอุตฯุ

- การออกแบบพืน้ ทีห่ รือปรับปรุง
รูปแบบการผลิต
- ปรับเทคนิค
- การเลือ่ นการผลิต
- ปรับเครือข่ายทางสังคม
- ปรับความรู/้ การพยากรณ์อากาศ
- ปรับวิถชี วี ติ
- การฟื้นวัฒนธรรมดัง้ เดิม เช่น บุญกิน
กลอย
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สะสมพันธุข์ า้ วและพืชอาหาร
- พันธุข์ า้ วไร่ในสวนยาง
- ข้าวทนแล้ง
- ข้าวอายุสนั ้
- หลากหลายทีส่ ดุ
- กระจายในเครือข่าย
- ทดสอบคัดเลือกพันธุ์
- พืชหัว
- วัฒนธรรมการกิน เช่น บุญกิน
หวาน
- การออกแบบพืน้ ที่ เทคนิคการ
เพาะปลูกพืชหัว

ถ้ าแล้ งที่สดุ จะทํา
อย่างไร ?

ดังนัน้ แนวทางการปรับตัวของกลุม่ ฯ ตําบลกําแมด คือ การอาศัยฐานความรูแ้ ละกลุม่ ทีม่ อี ยู่ ในการ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุม่ ให้สามารถรับมือและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ รวมถึง
ออกแบบพืน้ ทีห่ รือปรับปรุงระบบการเพาะปลูก การพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูก การเลือ่ นการผลิต การปรับวิถ ี
ชีวติ ิ ฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมในการรักษาแหล่งอาหาร และปรับเครือข่ายทางสังคม สําหรับความรูด้ า้ นการพยากรณ์
อากาศตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ต้องมีการผสมผสานกับข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากศูนย์พยากรณ์อากาศ และ
เพือ่ ศึกษาพิสจู น์ตรวจสอบความแม่นยําของความรูท้ อ้ งถิน่
ทัง้ นี้ กลุม่ ฯ ยังต้องการการสนับสนุ นด้านการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรูเ้ พิม่ เติม จากการ
ดําเนินการปรับตัวของชุมชนในพืน้ ทีอ่ น่ ื ๆ ทีป่ ระสบปญั หาภาวะแห้งแล้ง หรือจากนักวิชาการทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ
เรือ่ งนี้ เพือ่ ดําเนินการพัฒนาแนวทางการปรับตัวของชุมชนในระยะต่อไป
6. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาทวนทวนเอกสาร งานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปข้อค้นพบเบือ้ งต้นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อค้นพบ
1. ภาวะโลกร้อนเกิดขึน้ ชัดเจน จากความแปรปรวนของภูมอิ ากาศทีร่ นุ แรงขึน้ และอากาศทีร่ อ้ นขึน้
ยืนยันได้จากงานศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศในอดีตทีผ่ า่ นมา และการเกิดผลกระทบเสียหาย
ต่อพืชผลการเกษตรในหลายพืน้ ที่
2. การศึกษาคาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจําลองต่างๆ วิเคราะห์ตรงกันถึงแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของ
อุณหภูม ิ และประเทศไทยจะเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศทีร่ ุนแรงขึน้ ในระยะอันใกล้
3. การปรับเปลีย่ นแนวคิดในการศึกษาการปรับตัวทีใ่ ห้ความสําคัญกับระดับพืน้ ที่ ใน 3 ประเด็นสําคัญ
คือ กระบวนปรับตัวทีเ่ ชือ่ มโยงกับปจั จุบนั การมีลกั ษณะเฉพาะพืน้ ที่ และการมีกระบวนการทีต่ อ่ เนื่อง
4. รูปแบบการปรับตัวของชุมชนมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างหลากหลาย จากหลายเงือ่ นไขปจั จัย ทัง้ จากในระบบ
การผลิตการเกษตร สภาพพืน้ ทีข่ องชุมชน เครือข่ายทางสังคม และเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
5. ชุมชนทีม่ ฐี านการทํางานรวมกลุม่ ทํางาน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมทางเลือกมีแนวโน้มทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการมีสว่ นร่วมศึกษาและพัฒนาแนวทางการปรับตัวในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. การขยายการศึกษาและผสมผสานแนวทางการปรับตัวในระดับพืน้ ที่ โดยผสมผสานเข้าไปเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทํางานของกลุม่ เป้าหมายอย่างมีสว่ นร่วม
2. การพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการปรับตัวในภาคเกษตรทีค่ าํ นึงถึงความมันคงทางอาหารของ
่
ชุมชน และสังคม
3. การขยายผลการศึกษาและประสบการณ์ของชุมชนกรณีศกึ ษา ในระดับเครือข่าย เช่น ในเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก
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