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ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน มีนาคม – เมษายน 2564

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นความท้าทายของโลกมา
ยาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ โดยระดับความ
รุนแรงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันไปทั้งในแง่ของเวลา สถานที่ ระดับ
ความรุนแรงและความถี่ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงขีดความสามารถในการ
ปรับตัวของระบบนิเวศหรือสังคมในแต่ละพื้นที่และแต่ละประเทศ ซึ่งอาจได้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าเกือบทุกสาขาการผลิตของระบบเศรษฐกิจ จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและอาหาร เช่น ในภูมิภาคที่อยู่
ในพื้นที่ละติจูดต่่า (ส่วนใหญ่เป็นประเทศก่าลังพัฒนา) หากอุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลท่าให้ผลผลิตของ
ธัญพืชส่าคัญลดลงร้อยละ 5–101 อีกท้ัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังปริมาณน้่าฝน 
อุณหภูมิ และปัจจัยทางภูมิอากาศอื่น ๆ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของภาคการเกษตรโดยตรง ทั้งนี้การเจริญเติบโต
ของภาคเกษตรไม่เพียงแต่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากแต่ยังสัมพันธ์กับระบบกลไกตลาด 
กระบวนการทางธรรมชาติในระบบนิเวศ (Biophysical process) และความสัมพันธ์เกี่ยวของกันของพื้นที่ราบกับพื้นที่ชันต้น
น้่า 
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การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่ม
การฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง: โครงการความร่วมมือระหว่าง 

ADB กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย สุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งในการก่าหนดการเจริญเติบโตของภาคเกษตร จึงนับได้
ว่าภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีความส่าคัญเป็นล่าดับแรกที่มี
ความอ่อนไหวและมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2

2. ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ส่านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, ยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2560), 21.

โครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและ
ความยั่งยืนในพื้นที่สูง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี เพื่อจัดท่า “โครงการ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
การเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนบนพื้นท่ีสูง” 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อท่าการศึกษา
วิจัยและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาค
เกษตร เพื่อลดความเปราะบาง และเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูงและระบบนิเวศในประเทศ
ไทย และแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
และครอบคลุม 

การด่าเนินโครงการดังกล่าวจะขับเคลื่อนในลักษณะ
การสร้างจุดสาธิต โดยใช้แนวทางการเกษตรแบบเท่าทัน
ภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture: CSA) ในพื้นที่
เขตลุ่มน้่าแหง ต่าบลบัวใหญ่ อ่าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
โดยกิจกรรมที่จุดสาธิต ประกอบด้วย (1) การบริหาร
จัดการน้่าด้วยการขุดร่องน้่าแบบขั้นบันได (Keyline) (2) 
การพัฒนาระบบชลประทานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใน
การสูบน้่าเข้าสู่พื้น ท่ีเกษตร (3) ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (4) การส่งเสริมการท่าการเกษตร
อินทรีย์โดยใช้ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee Systems: PGS) (5) ส่งเสริม
การใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการน่าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรกลับมาใช้ใหม่ และ (6) จุดสาธิตการตรวจสอบ
ย้อนกลับจากฟาร์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส่าหรับผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ โดยผลลัพธ์จากการจัดท่าจุดสาธิตจะ
สามารถช่วยลดความยากจน ในชุมชน ท่าให้เกษตรกรมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น เกษตรกรปรับเปลี่ยนการท่าการเกษตรไปสู่
การท่าการเกษตรอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ 
โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้ างอาชีพนอกภาค
การเกษตร เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นวิถีชีวิต
ทางเลือกใหม่ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างรายได้และส่งเสริม
สุขภาวะให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมทางการเกษตรที่มีการ
เผาท่าลายเศษพืชหลังเก็บเกี่ยว 
ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน การใช้
สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลต่อ
การตกค้างในดิน สารพิษสะสมใน
พืชและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

โครงการความร่วมมือนี้ได้เลือกพื้นที่ต่าบลบัวใหญ่ 
อ่าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่น่าร่องเพราะมีสภาพ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและประชากรในพื้นที่มี
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในขณะเดียวกัน การรุก
ล้่า ท่าลายพื้นที่ป่าต้นน้่า เปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรที่เน้น
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท่าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของ
ดิน ดินถล่ม อุทกภัย วาตภัยและภัยแล้ง ซึ่งมีความถี่และ
ความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง

ที่มา www.salika.co

ที่มา www.pexels.com

ที่มา www.pexels.com



ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ และส่งผล ต่อรายได้และวิถีชีวิต
ของชุมชนและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่เป็นอย่างมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจในยุคที่ผ่านมาของประเทศไทย ประกอบกับเกษตรกรขาด องค์ความรู้ในการท่าการเกษตรที่เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดน่าน สามารถยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรบนพื้นที่สูง

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง
โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 

2560 - 2564) และแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้
โครงการฯ ประสบความส่าเร็จได้ ดังนี้

ผลผลิตของโครงการ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ แผนพัฒนาจังหวัดน่านฯ

ผลผลิตที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่าหรับ
ประเมินความเปราะบางของเกษตรพื้นที่
สูงดีข้ึน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การรวบรวม พัฒนา และสร้าง
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ในการรบัมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
องค์ความรู้เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารฐั

ผลผลิตที่ 2 มีระบบการเกษตรที่เท่าทัน
ต่อสภาพภูมิอากาศ โดยค่านึงถึงมิติ 
ความเท่าเทียม    ชาย-หญิง ถูกน่าไป
ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรวบรวม พัฒนา และสร้าง
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ใน     การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
องค์ความรู้เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารฐั และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตการเกษตร

ผลผลิตที่ 3 ผลิตภัณฑ์การเกษตร มี
คุณภาพ มูลค่า และ          ความ
เชื่อมโยงกับตลาดเพิ่มข้ึน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลด   การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและพฒันาให้เกิดการเตบิโตแบบเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
องค์ความรู้เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารฐั ในทุก  กลยุทธ์

ผลผลิตที่ 4 ส่วนราชการท้องถิ่นและ
ชุมชนเกษตรมีคุณภาพและ
ความสามารถในการรับมือกับ  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มข้ึน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มความสามารถใน  การ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และธุรกิจที่
เก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เจริญเติบโตอย่างสมดลุและยั่งยืน

จากผลการศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการด่าเนินโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้าน
การเกษตรฯ และแผนพัฒนาจังหวัดน่านฯ อย่างไรก็ดี จ่าเป็นต้องมีการก่าหนดตัวชี้วัดของการด่าเนินการโครงการให้ชัดเจน 
นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องความหมาย หรือ       ค่าจ่ากัดความของ CSA จะท่าให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าใจ
ถึงแนวทางการท่าการเกษตรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ และสามารถปรับ
รูปแบบการท่าเกษตรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


