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ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บทเรียนจากพื �นที�และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

มลูนิธิชีววิถี 

1. การเปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชน 

การเปลี�ยนแปลงของภมูิอากาศที�สง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรและชมุชนท้องถิ�นปรากฏเห็นชดัเจน
มากยิ�งขึ )นทกุที โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผลกระทบที�เกิดขึ )นอนัเนื�องมาจากปัญหาอทุกภยั ความแห้งแล้ง การ
เปลี�ยนแปลงของอณุหภมูิที�สง่ผลตอ่การทําการเกษตร และการระบาดของโรคแมลง เป็นต้น 

ตวัอยา่งเชน่ ความเสียหายอนัเนื�องมาจากปัญหานํ )าทว่มซึ�งเกิดขึ )นจากปริมาณนํ )าฝนที�มากขึ )น 
การจดัการปัญหานํ )าที�ไร้ประสิทธิภาพและไมเ่ป็นธรรม เมื�อเร็วๆนี ) สง่ผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่
พื )นที�เกษตรกรรมมากกวา่ 10 ล้านไร่ พื )นที�เกษตรกรรมและชมุชนท้องถิ�นในหลายจงัหวดัภาคกลางนํ )าทว่ม
มากกวา่ 70% ของพื )นที� พื )นที�ชมุชนเกษตรกรรมในบางพื )นที�ของจงัหวดันครสวรรค์ อยธุยา พิจิตร นครปฐม 
นํ )าทว่มขงัในพื )นที�นานถึง 3-4 เดือน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปี ปัญหาอทุกภยัดงักลา่วยงัขยายตวัมายงั
พื )นที�กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะพื )นที�รอบแนวเขตคนักั )นนํ )าถาวรและคนักั )นนํ )าชั�วคราว 
เกิดผลกระทบในด้านตา่งๆอยา่งกว้างขวาง ในหลายกรณีทําให้เกิดปัญหาความขดัแย้ง การชมุนมุประท้วง 
ไปจนถึงปัญหาการเมืองทั )งในระดบัท้องถิ�นและระดบัชาต ิ

ก่อนปัญหานํ )าทว่มใหญ่ 2554 ปัญหาที�เกี�ยวเนื�องกบัการเปลี�ยนแปลงของภมูิอากาศได้เกิดขึ )นแล้ว 
ตวัอยา่งเชน่ ปัญหาโรคระบาดทางการเกษตรที�ทําลายพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด เชน่ การระบาดของ
เพลี )ยกระโดดสีนํ )าตาลที�ทําลายนาข้าวเสียหายรวมกนัประมาณ 4-5 ล้านไร่ ระหวา่งปี 2551-25531 ปัญหา
เพลี )ยแป้งระบาดในมนัสําปะหลงัสง่ผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงถึงประมาณ 30% ในชว่งใกล้เคียงกนั และ 
โรคหนอนหวัดําระบาดในมะพร้าวทําให้เกิดปัญหามะพร้าวขาดแคลนสง่ผลกระทบตอ่ทั )งเกษตรกรและ
ผู้บริโภค เป็นต้น 

และโดยเหตทีุ�วงจรการผลิตของเกษตรกรและชมุชนท้องถิ�นจํานวนมากเกี�ยวข้องกบัสภาพของดนิ
ฟ้าอากาศโดยตรง อีกทั )งปัญหาหนี )สินที�สะสมมานานในหมูเ่กษตรกรสว่นใหญ่ ทําให้เมื�อเกิดภยัพิบตัแิตล่ะ
ครั )ง ไมว่า่จะเป็นโรคระบาด หรือปัญหาความแห้งแล้ง/นํ )าทว่มทําให้เกษตรกรที�ได้รับผลกระทบต้องใช้
เวลานานตั )งแต ่5-10 ปีเพื�อฟื)นฟอูาชีพและเศรษฐกิจของตนให้กลบัไปอยูใ่นสถานะเดิมได้ ปัญหา
ผลกระทบที�เกิดขึ )นเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของภมูิอากาศจงึสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรและชมุชนท้องถิ�น
ตา่งๆอาจสงูยิ�งกวา่กลุม่อื�นๆโดยทั�วไป 

 
2. การปรับตัวของของชุมชน 

                                                           
1 วนัทนา ศรีรัตนศกัดิF กรมการข้าวรายงานวา่ มีพื )นที�ระบาดในปี 2551-2552 พื )นที�ความเสยีหายคอื 1.3 และ 2.38 ล้านไร่ 
ตามลาํดบั 
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แนวทางในการปรับตวัของชมุชนมีอยูอ่ยา่งน้อย 3 ด้านสําคญัคือ 

2.1 การเรียนรู้จากอดีตและการศกึษาภมูิปัญญาท้องถิ�น การดํารงชีวิตของชมุชนในอดีตเป็นการ
ดําเนินชีวิตที�อยูร่่วมกบัธรรมชาตมิากกวา่จะดดัแปลงหรือฝืนธรรมชาตเิพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ตนเอง การเรียนรู้จากอดีตและการศกึษาภมูิปัญญาจากท้องถิ�นเพื�อปรับตวัของเกษตรกรและชมุชนจงึเป็น
จดุเริ�มต้นที�สําคญัในการปรับตวัเพื�อรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงของภมูิอากาศ 

ตวัอยา่งเชน่ ในที�ราบลุม่ภาคกลาง เกษตรกรและชมุชนเคยมีวิถีชีวิตที�อยูร่่วมกบัแม่นํ )า ลําคลอง 
มาช้านานหลายร้อยปี แตเ่พิ�งเปลี�ยนมาเป็นการพึ�งพาถนนและระบบเกษตรกรรมสมยัใหมใ่นชว่ง 4-5 
ทศวรรษที�ผา่นมานี )เอง เราควรฟื)นฟแูมนํ่ )า และลําคลองตา่งๆเพื�อใช้ประโยชน์ในการสญัจร การชลประทาน 
และการระบายนํ )า เพื�อเป็นแนวทางสําคญัหลกัในการปรับตวัเพื�อรับมือกบัปัญหานํ )าทว่มในพื )นที�ภาคกลาง
หรือพื )นที�ราบลุม่อื�นๆ การใช้ประโยชน์จากแมนํ่ )าและคลองยงัสามารถเป็นแนวทางในการลดปัญหาการ
พฒันาเมืองในปัจจบุนั เชน่ การแก้ปัญหาการจราจร การลดคา่ใช้จา่ยในการขนสง่และกระจายสินค้าซึ�ง
อาศยัถนนเป็นหลกั เป็นต้น   

การฟื)นฟลํูานํ )าดงักลา่วยงัเป็นการชบุชีวิตและฟื)นฟรูะบบนิเวศ เศรษฐกิจและสงัคมของชมุชน
ตา่งๆไปพร้อมๆกนัด้วย เชน่ การการทํานาครั )งเดียวโดยใช้พนัธุ์ข้าวขึ )นนํ )า การเลี )ยงปลาในนาข้าว และผกั
พื )นเมือง ตลอดไปจนถึงการนําสถาปัตยกรรมและการออกแบบที�อยู่อาศยัแบบใต้ถนุสงู เรือนแพ และนํา
ระบบเกษตรกรรมในอดีตมาปรับใช้ในพื )นที�ตา่งๆที�เหมาะสม   

2.2 การสง่เสริมเกษตรกรรมที�ยั�งยืนและการผลิตที�หลากหลาย เกษตรกรรมเคมีและการผลิตทาง
การเกษตรเชิงเดี�ยวเป็นสาเหตสํุาคญัในการปล่อยแกสเรือนกระจก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใช้ปุ๋ ยเคมีและ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืช โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปุ๋ ยไนโตรเจนซึ�งเป็นสาเหตสํุาคญัของการปล่อยแกสไนตรัส
ออกไซด์ สว่นสาเหตอืุ�นๆ ได้แก่การเลี )ยงสตัว์เชิงเดี�ยวแบบหนาแน่น เป็นต้น เกษตรกรรมยั�งยืนรูปแบบ
ตา่งๆ เชน่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาต ิและวนเกษตร สามารถลดสาเหตขุองแกส
เรือนกระจก เนื�องจาก2 

- เป็นเกษตรกรรมที�เน้นการสร้างอินทรีย์วตัถใุนดนิซึ�งในกระบวนการดงักล่าวต้องมีการตรึงคาร์บอนใน
อากาศให้มาอยู่อินทรีย์สารในดนิ เป็นการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ 

- การไมใ่ช้ปุ๋ ยไนโตรเจนทําให้ลดการปล่อยแกสไนตรัสออกไซด์ซึ�งเป็นสาเหตหุนึ�งของการเกิดแกสเรือน
กระจก การไมใ่ช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีการเกษตรทําให้ไมต้่องใช้พลงังานเพื�อการผลิตปุ๋ ยไนโตรเจน เป็นการ
ลดการใช้ฟอสซิลซึ�งเป็นสาเหตสํุาคญัของเรื�องโลกร้อน 

- ไมมี่การเผาชีวมวลทําให้ลดการปลอ่ยแกสมีเธน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์เมื�อ
เปรียบเทียบกบัเกษตรกรรมทั�วไปบางประเภทที�เผาชีวมวล 

                                                           
2 ปรับปรุงและเรียบเรียงจาก Adrian Muller and Dr. Joan S. Davis  RODALE INSTITUTE, 2009 
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- การเลี )ยงสตัว์อยา่งหนาแน่นในระบบเกษตรกรรมทั�วไปทําให้มีการปลดปลอ่ยมีเธน ไนตรัสออกไซด์ 
และรวมทั )งคาร์บอนไดออกไซด์จากมลูสตัว์จํานวนมาก ในขณะที�เกษตรกรรมอินทรีย์เน้นการทําการเกษตร
อยา่งหลากหลายและการจดัการฟาร์มแบบผสมผสาน ไม่เกิดมลูสตัว์สว่นเกินที�ทําให้เกิดปัญหาสภาวะ
แวดล้อม 

- เกษตรกรรมยั�งยืนเน้นการเพิ�มอินทรียวตัถใุนดนิ จะทําให้สามารถดดูซบันํ )าได้มากขึ )น ป้องกนัการชะ
ล้างหน้าดนิ และทนทานตอ่สภาพความแห้งแล้งได้มากกวา่ จงึสามารถรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงของ
ภมูิอากาศได้ดีกวา่ 

- การให้ความสําคญักบัการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตรทําให้
สามารถมีภมูิคุ้มกนัตอ่ปัญหาการระบาดของโรคแมลง ทําให้เกิดการปรับตวัของทรัพยากรพนัธุกรรมได้
มากกวา่เพราะเป็นระบบที�ใกล้เคียงกบัการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพพื )นที� (in situ 
conservation) 

การศกึษาเปรียบเทียบของเดวิด พิมองเทล (Dr. David Pimentel) มหาวิทยาลยัคอร์แนล พบวา่
เกษตรกรรมยั�งยืนที�ไมใ่ช้สารเคมีการเกษตรนั )นใช้พลงังานเพียง 63% ของเกษตรกรรมเคมีทั�วไปในสหรัฐ 
โดยส่วนใหญ่เกิดขึ )นจากการไมใ่ช้ปุ๋ ยไนโตรเจน สอดคล้องกบัผลการศกึษาซึ�งรวบรวมงานวิจยัมากกวา่ 
130 ชิ )นของกลุม่นกัวิทยาศาสตร์และสิ�งแวดล้อมของแคนาดาก็ยืนยนัเช่นเดียวกนัว่า เกษตรกรรมอินทรีย์
ใช้พลงังานน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพมากกวา่3  

การสง่เสริมเกษตรกรรมยั�งยืนในประเทศไทยขบัเคลื�อนหลกัโดยองค์กรพฒันาเอกชน 
ผู้ประกอบการเกษตรกรรมอินทรีย์ และองค์กรชมุชนท้องถิ�น ทั )งๆที�พบวา่มีศกัยภาพในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ�งแวดล้อม อีกทั )งมีประสิทธิภาพในการผลิตไม่ตํ�าไปกว่าเกษตรกรรมแบบเคมี เชน่ 
การทํานาชีวภาพของเครือข่ายโรงเรียนชาวนาใน จงัหวดัสพุรรณบรีุและนครสวรรค์ ได้ผลผลิตเฉลี�ย 7,000 
– 1,400 กิโลกรัม/ไร่ แตก็่ไม่สามารถขยายผลไปได้เท่าที�ควรเนื�องจากข้อจํากดัของระบบการศกึษาด้าน
การเกษตร อิทธิพลของบรรษัทเคมีเกษตร และนโยบายของหนว่ยงานรัฐ  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที� 8 เคยกําหนดเป้าหมายการพฒันาเกษตรกรรม
ยั�งยืนให้ได้ 25% ของพื )นที�ประเทศ  แตใ่นทางปฏิบตัยิงัไมส่ามารถดําเนินการได้ ตวัอยา่งเชน่ พื )นที�
เกษตรกรรมอินทรีย์ในประเทศไทยมีอยูป่ระมาณ 200,000 – 400,000 ไร่หรือเพียง 0.1-0.2% ของพื )นที�
เกษตรกรรมเทา่นั )น ในขณะที�หลายประเทศของยโุรปเชน่  ออสเตรีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ มีพื )นที�
เกษตรกรรมอินทรีย์ถึง 18.5, 12.6 และ 10.8% เป็นต้น 

2.3 การสง่เสริมระบบการกระจายอาหารและสินค้าที�หลากหลาย ในชว่ง 2 ทศวรรษที�ผา่นมา 
ระบบการกระจายสินค้าและอาหารของประเทศถกูควบคมุโดยธุรกิจค้าปลีกค้าสง่สมยัใหมข่นาดใหญ่ 

                                                           
3 The Carbon and Global Warming Potential Impacts of Organic Farming: Does It Have a Significant Role in an 
Energy Constrained World?  Derek H. Lynch , Rod MacRae  and Ralph C. Martin  
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(modern trade) โดยในปี 2550 โมเดร์ินเทรดมีมลูคา่การค้าสงูถึง 5.45 แสนล้านบาท ในขณะที�ระบบธุรกิจ
ค้าปลีกแบบดั )งเดมิ (traditional trade) มีมลูคา่ทางตลาดลดลงเหลือ 2.2 แสนล้านบาทเทา่นั )น4 โมเดร์ินเท
รดเหลา่นี )อาศยัระบบการจดัการกระจายสินค้าที�รวมศนูย์โดยศนูย์กระจายสินค้าไมกี่�แหง่เทา่นั )น เชน่ เทส
โก้โลตสั ที�มีสาขาไฮเปอร์มาร์ทมากถึง 206 แหง่ทั�วประเทศ และร้านสะดวกซื )อ 548 แหง่ แตมี่ศนูย์กระจาย
สินค้าเพียง  4 แหง่ได้แก่ที� อ.วงัน้อย (ศนูย์กระจายอาหารสด) จ.อยธุยา, อ.ลําลกูกา (ศนูย์กระจายอาหาร
สด) และอ.สามโคก จ.ปทมุธานี, และอ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ โดยศนูย์กระจายสินค้าเหลา่นี )ล้วนได้รับ
ผลกระทบจากนํ )าทว่มอยา่งหนกัจนไมส่ามารถดําเนินการได้5 ทําให้สินค้าอาหารขาดแคลน ราคาแพง กิน
เวลายาวนานมากกวา่หนึ�งเดือน โดยพื )นที�ที�ได้รับผลกระทบนอกจากกรุงเทพและปริมณฑลแล้วยงัขยายไป
ยงัพื )นที�อื�นๆเนื�องจากปัญหาการรวมศนูย์ของระบบการกระจายสินค้าของห้างขนาดใหญ่ดงักลา่ว 

ระบบการกระจายอาหารเพื�อรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคตอีกทั )งลดพลงังานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในการขนสง่ แชเ่ย็น บรรจภุณัฑ์ ฯลฯ ควรเป็นระบบที�ครอบครัวเกษตรกรมีการจดัการ
ผลผลิตเพื�อการบริโภคเองให้มากขึ )น สง่เสริมให้เกิดตลาดท้องถิ�น สง่เสริมบทบาทของระบบค้าปลีกขนาด
เล็กให้สามารถตอ่สู้กบัโมเดร์ินเทรด เป็นต้น  

การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของเครือบริษัทเทสโก้ 
 

 

                                                                            ที�มา: Tesco Group, 2006/07 

 

ในชว่งสถานการณ์นํ )าท่วม ตลาดสด และตลาดท้องถิ�นตา่งๆยงัสามารถเป็นที�พึ�งในการเข้าถึง
อาหารให้แก่ผู้บริโภคได้ระดบัหนึ�ง เนื�องจากสินค้าและอาหารให้ตลาดท้องถิ�นเหลา่นี )ผา่นระบบการกระจาย
สินค้าแบบเดมิที�มาจากแหล่งผลิตและการกระจายสินค้าที�หลากหลายกว่า มีการเก็บสํารองและกระจาย
สินค้าโดยผู้ประกอบการหลายรายทําให้สามารถลดผลกระทบและรับมือกบัปัญหานํ )าทว่มได้ดีกวา่ระบบ
ค้าปลีกขนาดใหญ่ 

                                                           
4 ฐานเศรษฐกิจ 2552 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2554 
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3. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
 3.1 การขบัเคลื�อนนโยบายการจดัการทรัพยากรที�ดนิและนํ )าโดยชมุชนและเครือขา่ย  ปัญหานํ )า
ทว่มใหญ่ที�ผา่นมาได้ชี )ให้เห็นปัญหาการจดัการนํ )าที�ไมเ่ป็นธรรม ความไมโ่ปร่งใส และประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานรัฐ เครือขา่ยของชมุชนที�เกี�ยวข้องกบัปัญหาการจดัการที�ดนิ แหลง่นํ )าควรจะรวมตวักนัเพื�อจดัทํา
ข้อเสนอในการจดัการดงักล่าวร่วมกนั เชน่  

- เกษตรกรในพื )นที�ชลประทานในภาคกลางต้องร่วมกนัจดัตั )งในรูปแบบคณะกรรมการฝ่าย
เกษตรกรเพื�อเข้าไปตรวจสอบและมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการนํ )าทั )งในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการผลิตไฟฟ้า
และชลประทาน  

- ชมุชนทั )งฝั�งตะวนัตกและตะวนัออกของแมนํ่ )าเจ้าพระยาควรรวมตวักนัจดัทําแผนในการจดัการ
นํ )ารวมไปถึงแผนผงัในการใช้ที�ดนิของตนเองขึ )นมา โดยจดัทําแผนทั )งในระดบัชมุชนและเครือขา่ยชมุชน
ขึ )นมาเพื�อให้สามารถครอบคลมุทั )งระบบนิเวศเพื�อจดัการปัญหาการวางแผนการใช้ดนิและจดัการนํ )าที�
เชื�อมโยงและไมข่ดัแย้งกนั 

- การรวมตวักนัเพื�อเข้าไปมีสว่นร่วมและตรวจสอบการจดัการนํ )า ชลประทาน และแผนการใช้ที�ดนิ
ของคณะกรรมการและหนว่ยงานตา่งๆ 

- สง่เสริมการจดัการภยัพิบตัิโดยชมุชน โดยเพิ�มอํานาจและงบประมาณแก่องค์กรท้องถิ�นและ
ชมุชน  
 3.2 แผนพฒันาการเกษตรกรรมยั�งยืน ผลกัดนัให้มีการกําหนดแผนและเป้าหมายการพฒันา
เกษตรกรรมยั�งยืนที�ชดัเจน เชน่ เป้าหมายการพฒันาเกษตรกรรมอินทรีย์ของประเทศให้ได้ 50% ภายใน 10 
ปีข้างหน้าเพื�อรับมือกบัปัญหาวิกฤตพลงังาน การเปลี�ยนแปลงของภมูิอากาศ และวิกฤตอาหารไปพร้อมๆ
กนั อยา่งไรก็ตามการกําหนดแผนดงักลา่วต้องควบคูไ่ปกบัการจดัการงบประมาณ แผนและเป้าหมาย
ระดบัจงัหวดั ตลอดไปจนถึงการกําหนดบทบาทของหนว่ยงานรัฐที�เกี�ยวข้องด้วย 

3.3 ปรับปรุงกฎหมายค้าปลีกค้าสง่และกฎหมายการค้าที�เป็นธรรม ผลกัดนัให้มีกฎหมายการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าสง่ ที�กําหนดหลกัเกณฑ์ของขนาด จํานวน และเวลาทําการของธุรกิจค้าปลีกค้าสง่
สมยัใหมใ่นแตล่ะท้องที�ให้ไม่สง่ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการรายย่อยและตลาดชมุชน  พร้อมกบัการ
ปรับปรุงพ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการค้าให้เป็นองค์กรอิสระที�ไมอ่ยูภ่ายใต้อิทธิพลของผู้ประกอบการ โดยเพิ�ม
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที�เป็นตวัแทนจากผู้บริโภคและองค์การสาธารณะประโยชน์เพื�อปกป้องผลประโยชน์
ของผู้บริโภคและประชาชนส่วนใหญ่ 
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ในระหวา่งที�เกิดวิกฤตตา่งๆ โอกาสมกัจะเปิดให้กบัชมุชนท้องถิ�นและกลุม่ตา่งๆในการแสดง
บทบาทและขบัเคลื�อนทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลง ชมุชนและเครือขา่ยภาคประชาชนควรใช้โอกาสนี )ในการ
ขบัเคลื�อนให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทั )งในระดบัปฏิบตักิารและนโยบาย ทั )งในระดบัท้องถิ�นและระดบัชาต ิ


