ภาวะโลกรอนกับการศึกษาแนวทางการปรับตัวทางการเกษตร
ยุทธชัย อนุรักษติพันธ1 พงศธร เพียรพิทักษ1 และ สมจินต วานิชเสถียร1

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nation Framework Convention on
Climate Change) เมื่อ 28 ธันวาคม 2537 และลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto
Protocol) ซึ่งเปนพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ เมื่อ 28 สิงหาคม 2545 อนุสัญญาฯ ไดกําหนดกรอบ
แนวทางการดําเนินงานรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจก ซึ่งนักวิทยาศาสตรของ IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) คนพบหลักฐานสําคัญที่ทําใหเชื่อวาอุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้นจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นมากจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การใช
พลังงานจากฟอสซิล กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การสูญเสียพื้นที่ปาไม การเกษตรกรรม
และการกําจัดของเสีย เปนตน ซึ่งกาซเรือนกระจกที่สําคัญที่ปลอยสูบรรยากาศ ไดแก กาซ
คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด โดยกาซเรือนกระจกเหลานี้มีคุณสมบัติในการ
ดูดกลืนความรอน หากชั้นบรรยากาศมีกาซเรือนกระจกในปริมาณที่มากขึ้นจะทําใหดูดกลืนความ
รอนไวไดมากขึ้นอันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหโลกรอนขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับสากล ผลการประชุมของนักวิทยาศาสตร IPCC ที่กรุงปารีส เมื่อ 2
กุมภาพันธ 2550 สรุปวาหากยังคงมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษยขึ้นสูชั้น
บรรยากาศในอัตราเพิ่มขึ้นจนเปนสองเทาของอัตราที่ปลอยอยูในปจจุบัน ภายในศตวรรษนี้แลว
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 3°เซลเซียส ซึ่งในระยะ 100 ปที่ผานมาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกสูงขึ้น 0.74°เซลเซียส โดยเพิ่มขึ้นมากในชวง 50 ปหลัง จึงคาดการณวาใน 20 ปขางหนา
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 0.2°เซลเซียส/ทศวรรษ
ภายหลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชแลวไดมีการจัดประชุมประเทศภาคีอนุสัญญา
หรือ COP (Conference of the Parties) ขึ้นทุกป และไดรางเนื้อหาของพิธีสารโดยมีแนวทางตาม
ขอเสนอของสหภาพยุโรปใหมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 3 ชนิด ใหไดรอยละ 15 ภายในป
2553 เมื่อเทียบกับที่เคยปลอยออกในป 2533 โดยในการประชุมครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียวในป 2540
ไดตกลงยกรางพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเปนพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ ขึ้น และประเทศ
ไทยไดลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต สิ่งที่ไทยไดดําเนินการคือ มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยมีโครงสรางขององคกรหลักในประเทศคือ สํานักงาน
1

กลุมวิจัยและพัฒนาภาวะโลกรอน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

18 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
นโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยประสานงานกลางแหงชาติ เพื่อรองรับ
การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
ภายใตชื่อ โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanisms, CDM) และ
ไทยไดดําเนินงานที่สนับสนุนอนุสัญญาฯ ใน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมตามพันธกรณี ไดแก การ
จัดทํารายงานแหงชาติการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของไทย และ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและ
ใหความรวมมือกับอนุสัญญาฯ ไดแก การจัดทํากรอบภารกิจดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทย คือกรอบการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Mitigation) การ
ปรับตัวตอผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ดานการศึกษาวิจัย
การฝกอบรม และเสริมสรางจิตสํานึกของประชาชน การเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานและภาค
สวนที่เกี่ยวของ และกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาผานกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสาร
เกียวโต
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จากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศที่ทํานายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกรอนมีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นทําให
ฤดูกาลตางๆ เปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได ก็จะคอยๆ ตายลง
หรือสูญพันธุไป ผลกระทบตอมนุษยเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น อาจทําใหบางพื้นที่กลายเปนทะเลทราย
ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ําดื่ม แตบางพื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมหนัก เนื่องจากฝนตก
รุนแรงขึ้น น้ําแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทําใหปริมาณน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝง
ทะเลไดรับผลกระทบจากน้ําทะเลขึ้นสูง บางพื้นที่อาจจมหายไปอยางถาวร
ตลอดระยะเวลา 50 ปที่ผานมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดใน
ประวัติศาสตร ดังเชน ในป ค.ศ. 2003 คลื่นความรอนทําใหคนในยุโรปเสียชีวิตถึง 30,000 คน และ
ในอินเดีย มีผเู สียชีวิตไป 1,500 คน ในป ค.ศ. 2005 ถือวาเปนปที่โลกมีอุณหภูมิรอนที่สุดในบันทึก

20 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ผลการวัดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศซึ่งไดมีการบันทึกอยางตอเนื่องมานับตั้งแตป ค.ศ. 1990 ในฤดู
รอนของ ป ค.ศ. 2005 เมืองหลายรอยแหง ในสหรัฐอเมริกา มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับทําลายสถิติ
ขณะที่ประเทศไทยมีปรากฏการณดานโลกรอนเกิดขึ้นใหเห็น
ดังรายงานของศูนย
เครือขายงานวิเคราะหและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่
ระบุวา ผลการสํารวจลาสุดระดับน้ําทะเลในอาวไทยเพิ่มขึ้น 1-2 มม./ป ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ปกติ
แตในทะเลฝงอันดามัน ระดับน้ําทะเลไดสูงขึ้น 8-12 มม./ป มีผลอยางมากตอการกัดเซาะชายฝง
เนื่องจากในอดีตที่ผานมา ปริมาณน้ําทะเลที่สูงขึ้นเพียง 50 ซม. มีผลใหเกิดการกัดเซาะชายฝง
อยางรุนแรง ในป 2548 ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงอยางรุนแรงที่สุด ซึ่งสงผลกระทบตอ
ประชาชนจํานวน 9.2 ลานคน ในพื้นที่ 63 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่เกษตรกรรมไดรับความเสียหาย
กวา 5 ลานไร รัฐบาลไทยประเมินวา ความเสียหายมีมูลคามากถึง 7,728 ลานบาท
ผลของภัยแลงมีผลทําใหน้ําในเขื่อนลําตะคอง จ.นครราชสีมา แหงเหือดผิดปกติ เนื่องจาก
ความแหงแลงที่ตอเนื่องยาวนาน ประชาชนไดออกมาสรางที่พักชั่วคราวในเขื่อนเพื่อจับปลา การ
ขาดแคลนน้ําและการเกษตรที่เสียหาย ทําใหประชาชนหลายลานคนไดรับความเดือดรอน สวนใน
ภาคตะวันออกของไทย โดยเฉพาะ จ.ระยอง ปริมาณฝนที่ลดลงและขาดชวงสงผลใหปริมาณน้ําใช
ในแหลงน้ําที่ใชในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดขาดแคลน และนําไปสูปญหาวิกฤตน้ํา และเกิดการแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เปนตน
ในประเทศไทยมีปริมาณการปลดปลอย CO2 ประมาณ 202 ลานตัน/ป CH4 ประมาณ
3.17 ลานตัน/ป และ N2O ประมาณ 0.06 ลานตัน/ป ซึ่งเมื่อคิดเทียบกลับเปนปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ถูกปลดปลอยจะเทากับ 286 ลานตัน CO2/ป โดยคิดเปนภาคพลังงาน
ประมาณ 228 ลานตัน2ป และเกษตรกรรมประมาณ 58 ลานตัน/ป (80% ภาคพลังงาน และ 20%
ภาคเกษตรกรรม ของปริมาณ CO2 ที่ถูกปลดปลอยทั้งประเทศ ตามลําดับ) ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาค
เกษตรกรรม สาเหตุของการเกิด CO2 เกิดจากการเผาไหมเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร เชน การ
เผาฟางขาว การปลอย CH4 จากนาขาว และการหมักของเศษวัสดุอินทรียซึ่งจะปลอยกาซ N2O
จากทั้งปศุสัตวและแหลงน้ํา เปนตน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดทําแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตรขึ้น โดย
จัดใหมีการวิจัย ศึกษาจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศเพื่อเปนประโยชนในการจัดทําระบบเตือน
ภัย และการทํานายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
เกษตรกรในอนาคต อาทิ การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร การลดลงของผลผลิตเกษตร และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ที่มีตอครัวเรือนของเกษตรกรที่จะไดรับความเดือดรอนจากรายไดที่
ลดลง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญของประเทศเปนคนยากจนอยูแลว นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนา
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บุคลากรของกระทรวงเกษตรใหมีความรูความเขาใจ และเตรียมพรอมในการจัดทําแผนรับมือกับ
ปญหาใหกับเกษตรกร และในการขอความรวมมือกับเกษตรกรในการสนับสนุนกิจกรรมการลดกาซ
เรือนกระจกดวย

ภาพวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545
ปริมาณน้ําในเขื่อนลําตะคอง 203 ลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณน้ําในเขื่อนลําพระเพลิง 116 ลานลูกบาศกเมตร

ภาพวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
ปริมาณน้ําในเขื่อนลําตะคอง 132 ลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณน้ําในเขื่อนลําพระเพลิง 74 ลานลูกบาศกเมตร

ภาพวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548
ปริมาณน้ําในเขื่อนลําตะคอง 47 ลานลูกบาศกเมตร
ปริมาณน้ําในเขื่อนลําพระเพลิง 10 ลานลูกบาศกเมตร

ภาพสีผสมแบนด 6 คาชวงเวลา
แดง - ระดับน้ําทวมถึงในปที่มีน้ํามากที่สุด
ดํา - ระดับน้ําปที่มีน้ํานอยที่สุด

จัดทําและสงวนลิขสิทธิ์ โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

ภาพจากดาวเทียม LANDSAT5 และ 7 ระบบ TM บริเวณเขื่อนลําตะคอง และเขื่อนลําพระเพลิง
จังหวัดนครราชสีมา
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แผนแมบทงานวิจัยภาวะโลกรอนของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552 - 2554
1. สํารวจ ศึกษา การปลดปลอยกาซเรือนกระจก และการประยุกตใช Simulation Model
1.1 สํารวจเศษพืชจากการใชประโยชนที่ดินตอการปลดปลอยกาซ CO2 และกาซเรือน
กระจกอื่น ๆ
1.2 สํารวจพื้นที่ที่มีการเผาเศษพืชและกอใหเกิดควันไฟและกาซ CO2
1.3 สํารวจขอมูลมูลสัตวที่เปนแหลงปลดปลอย CO2, N2O และ CH4
1.4 ศึกษากิจกรรมตาง ๆ ทางการเกษตรในการปลดปลอยกาซ CO2, CH4, และ N2O
- แผนงานวิจัยดานการจัดการดินที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคารบอนในดิน
1.5 สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานเพื่อทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
1.6 ศึกษา Soil Carbon Model และ Climate Model ที่เหมาะสม
- แผนงานวิจัยดานภูมิอากาศที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคารบอนในดิน
- แผนงานวิจัยดานสมบัติของดินที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคารบอนในดิน
1.7 ความสัมพันธระหวางพืช มวลชีวภาพ การปลดปลอย และการกักเก็บคารบอนใน
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
1.8 สํารวจการสูญเสียดินและการกัดเซาะชายฝง
2. ผลกระทบจากภาวะโลกรอนดานการเกษตร
2.1 เขตภูมิอากาศเกษตรที่เปลี่ยนแปลงตอผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ
2.2 ผลกระทบตอความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียดิน
2.3 ผลกระทบตอดินในดานการกักเก็บคารบอน
2.4 ผลกระทบตอการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน
2.5 ผลกระทบตอพื้นที่ดินดีและพื้นที่เสี่ยง
- แผนงานวิจัยดานการชะลางพังทลายของดินที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
คารบอนในดิน
2.6 ผลกระทบตอการกักเก็บน้ําในไรนาและในดิน
2.7 แผนงานวิจัยดานการจัดการน้ําที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคารบอนในดิน
- วัสดุคลุมดิน
- ระบบการใหน้ํา
3. ศึกษาการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
3.1 ลดการปลดปลอย CO2, CH4 และ N2O ในพืชเศรษฐกิจ
3.2 ลดการปลดปลอย CO2, CH4 และ N2O ในขยะอินทรีย กองปุยหมัก และปุยอินทรีย
น้ํา
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3.3 ลดการปลดปลอยกาซ CO2 โดยการลดการเผาเศษพืช
3.4 การใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําตอการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและการกักเก็บ
คารบอนในพื้นที่เกษตรกรรม
3.5 การจัดการดินโดยใชสารปรับปรุงดิน/ปุยอินทรีย/ปุยเคมี/ไถกลบเศษพืช
ตอการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก การกักเก็บคารบอน การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน และสมดุลของ
คารบอน
4. ศึกษาการปรับตัวทางการเกษตรตอภาวะโลกรอน
4.1 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียดินที่มีผลตอการผลิตพืช
4.2 การปรับตัวของพืชเศรษฐกิจตอการจัดการดิน
4.3 การปรับตัวของพืชเศรษฐกิจตอภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4.4 การปรับตัวของเกษตรกรตอภาวะโลกรอน
4.5 การปรับเปลี่ยนพันธุพืชใหเหมาะสมตอภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4.6 ผลกระทบตอการอยูรอดของพืชปุยสดและหญาแฝกที่ปลูกเพื่อปรับปรุงดินและการ
อนุรักษดินและน้ํา
5. ศึกษาการพัฒนาพลังงานสะอาดและการคาคารบอน
5.1 การปลูกไมยืนตนและหญาแฝกเพื่อคาคารบอนในพื้นที่ลุมน้ํา
5.2 การแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปเปน Bio product
5.3 การพัฒนาพลังงานสะอาด โดยใชของเสียทางการเกษตรเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
5.4 กักเก็บคารบอนลงดิน น้ํา และพืช
สรุปบัญญัติ 10 ประการ ลดภาวะโลกรอนดานการเกษตร
สถานการณโลกรอนที่เกิดขึ้นอยูขณะนี้ไดสงผลกระทบตอภาคเกษตร ถึงแมภาคเกษตรจะ
เปนตัวปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพียง 20-30% เมื่อเทียบกับภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม
และอื่นๆ ที่มีถึง 80-70% แตภาคเกษตรกลับไดรับผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะปญหาน้ําทวม
ซ้ําซาก แผนดินถลมและภัยแลง กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดบูรณาการหนวยงานในสังกัด 9
หนวยงาน โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อแกปญหาภาวะโลก
รอนที่สงผลกระทบตอภาคเกษตร
ในเบื้องตนกระทรวงเกษตรฯ ไดจัดทํายุทธศาสตรในการแกปญหาจากผลกระทบภาวะ
โลกรอนไว 3 ยุทธศาสตร คือ การจัดองคความรูเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การปองกัน
และแกไขภาวะโลกรอน การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับ
สถานการณ สําหรับมาตรการเรงดวนที่ตองทําในระยะสั้นคือการรณรงคลดเผาตอซังพืช 3 ชนิด
ไดแก ขาว ขาวโพด และออย ซึ่งถือเปนพืชหลักที่กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด โดยสงเสริมให
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เกษตรกรหันมาไถกลบตอซังแทน สวนมาตรการระยะยาวนั้นจะเนนชุมชนปลูกปาอยางยั่งยืนใน
บริเวณพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อเก็บกักคารบอนไดออกไซดจากอากาศ โดยใชตนไมดูดซับกาซ CO2
อยางไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินไดวางมาตรการ 10 อยางสําหรับใหเกษตรกรไดนําไป
ปฏิบัติเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอนดังนี้ เปลี่ยนการใชพลังงานเชื้อเพลิงเปนพลังงานทดแทน เพราะ
เปนพลังงานสะอาด หรือแมกระทั่งหันมาใชแรงานสัตวเหมือนในอดีต ลดการไถพรวนเพราะจะทํา
ใหคารบอนที่อยูในดินสูญหายไปกับการชะลางพังทลายของดิน ลดการตัดไมทําลายปาและปลูก
ตนไมทดแทน ใชปุยเคมีใหนอยลงและใชปุยอินทรียเพิ่มขึ้น ปลูกพืชคลุมดิน ลดการเผาตอซังจาก
เศษพืชที่เหลือทิ้งจากไรนา รักษาสมดุลของน้ําในไรนาใหดินพอมีความชื้นอยางเหมาะสม การ
บริหารจัดการน้ําทั้งน้ําทวมและการขาดแคลนน้ําในหนาแลง พัฒนาระบบการปลูกพืชโดยคํานึงถึง
ภูมิอากาศที่กําลังเปลี่ยนไป
และสุดทายคือการเตรียมแหลงอาหารของครัวเรือนเมื่อเกิดปญหา
ภาวะโลกรอน
“การแกไขปญหาภาวะโลกรอนไมใชหนาที่ของคนใดคนหนึ่งแตเปนหนาที่ของคนทั้งชาติ
และทั้งโลกเพราะเมื่อปญหาลุกลามทุกคนก็จะตองไดรับผลกระทบไมมากก็นอย ดังนั้นทุกคนตอง
รวมมือกัน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ถือวามีสวนไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวมากที่สุด”

