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บทสรุปผูบริหาร 

1. สถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบตอการเกษตร  
 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสงผลกระทบโดยตรงตอภาคเกษตร เนื่องจากการเกษตรตองพ่ึงพาดินฟาอากาศ  

เม่ือดินฟาอากาศแปรปรวน  เกษตรกรตองเผชิญความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อาทิ เชน ฝนท้ิงชวง ฝนแลง 

น้ําทวมฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดทําลายผลผลิตจนไดรับความ

เสียหาย  เปนตน  ท้ังนี้ในชวงระหวางป 2532-2553 มีพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเสียหายจากการภัยแลงและ น้ําทวม 

ตั้งแตรอยละ 2–27 ของพ้ืนท่ีเกษตร ทําใหเกษตรกรสูญเสียผลผลิต คิดเปนมูลคาความเสียหายสูงกวาระดับ 

1,000-17,000  ลานบาท และนับวันจะทวีความรุนแรงรวมท้ังขยายพ้ืนท่ีในวงกวางยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะใน 

พ.ศ. 2554 เกิดมหาอุทกภัยครอบคลุมพ้ืนท่ี 76 จังหวัด ยกเวนจังหวัดเพชรบุรี   สงผลกระทบตอการผลิตพืช 

โดยมีเกษตรกรไดรับความเสียหาย 1.07 ลานราย พ้ืนท่ีเกษตรเสียหาย 10.56 ลานไร แยกเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 

8.56 ลานไร พืชไร 1.54 ลานไร พืชสวนและอ่ืนๆ 0.46 ลานไร สวนการประมง มีเกษตรกรไดรับความ

เสียหาย 0.12 ลานราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเสียหายประมาณ 0.20  ลานไร สําหรับภาคปศุสัตว  มีเกษตรกร

ไดรับความเสียหาย 0.25 ลานราย สตัวไดรับผลกระทบ 30.32 ลานตัว แปลงหญา 17,776 ไร คิดเปนมูลคา

ความเสียหายของผลผลิตรวมทรัพยสิน เครื่องมือและอุปกรณของภาคการเกษตร 75,727.16 ลานบาท 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังคาดการณวา สิ้นศตวรรษท่ี 20 อุณหภูมิต่ําสุดและสูงสุดจะมีแนวโนมเพ่ิม

สูงข้ึนทุกภาคของประเทศ รวมท้ังจํานวนวันท่ีมีอากาศเย็นจะลดลงและฤดูรอนจะยาวนานข้ึน สวนปริมาณ

น้ําฝน พบวาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน   ทุกภาคแตจํานวนวันท่ีฝนตกจะลดลง ซ่ึง

สะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน  จะ

เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสงกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช แตการตอบสนองของพืชจะแตกตางกันแลวแตชนิด

และพันธุพืช ตลอดจนสถานท่ีและชวงเวลาเพาะปลูก อยางไรก็ตามการศึกษาและการคาดการณยังไมมี

ความชัดเจน ซ่ึงข้ึนอยูกับสมมุติฐาน ขอมูล และเครื่องมือท่ีใชในการคาดการณ  นอกจากนี้ในการ

คาดการณผลกระทบยังจํากัดอยูท่ีอุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ไมไดรวมความรุนแรงและความผันผวนของ

สภาพอากาศอ่ืนๆท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนตัวแปรท่ีคาดการณยาก  

ดังนั้นเม่ือโลกตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาคเกษตรจึงตองเผชิญกับความเสี่ยงและ

ความไมแนนอนในการทําการเกษตร สงผลตอการสูญเสียผลผลิต รายได ชีวิตและทรัพยสิน ความเสื่อม

โทรมของระบบนิเวศทางการเกษตร การแยงชิงทรัพยากร ซ่ึงจะสงผลตอความม่ันคงในการประกอบอาชีพ

เกษตร สุขภาพ วิถีชีวิต ความเปนอยูของประชากรในภาคเกษตร ความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน 

ขีดความสามารถในการคาและการลงทุน ภาวะโลกรอนจึงนับเปนภัยคุกคามท่ีสําคัญตอภาคเกษตร 
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ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ  การกาวพนภัยคุกคามดังกลาว 

จะตองดําเนินการสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตรโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในประเทศ 

รวมท้ังความรวมมือกับตางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเล็ก ไมสามารถแกไขปญหาโลกโดยลําพัง 

และตองเรงพัฒนาองคความรูสหวิทยาการทางดานวิทยาศาสตร เกษตร เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม เพ่ือให

เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางกลไก ระบบการบริหาร

จัดการ ทําใหภาคเกษตรสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติได    
 

2. สถานการณกาซเรือนกระจก 

กาซเรือนกระจกสามารถเกิดข้ึนไดตามธรรมชาติ แตผลการศึกษาทางวิทยาศาสตรพบวา หลังยุค

ปฏิวัติอุตสาหกรรมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ มีสาเหตุหลักมาจากการ

กระทําของมนุษย สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือท่ีเรียกวา “ภาวะโลกรอน” โดย 

ในป 2548 จากขอมูลของ World Resources Institute (WRI) พบวา การปลอยกาซเรือนกระจกของโลก

มีประมาณ 44,153 ลานตันCO2eq  เปนการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานท้ังจากการผลิต

พลังงานและการใชพลังงานในภาคขนสงและอุตสาหกรรม รอยละ 67 ปลอยจากการใชท่ีดินและการ

เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน เชน การตัดไมทําลายปา ประมาณรอยละ 12.2 จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม

รอยละ 4 จากภาคของเสียรอยละ 3 สวนภาคเกษตรปลอยกาซเรือนกระจก  รอยละ 13.8  แยกเปนการ

ปลอยจากดินการเกษตร ปศุสัตวและนาขาว รอยละ 5.2, 5.4 และ 1.5 ตามลําดับ 

ในป 2552 ขอมูลสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รายงานวา ประเทศพัฒนาแลว

ปลอยกาซเรือนกระจก (รวมการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน) 14,560 ลานตันCO2eq ลดลงรอยละ 17.6 จาก

ป 2533 โดยเปนการลดกาซเรือนกระจกท่ีจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคของเสีย 

นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากท่ีดินเกษตรและปาไมเพ่ิมข้ึน  สําหรับประเทศ

พัฒนาแลวท่ีเปนผูปลอยกาซเรือนกระจกรายใหญ ไดแก สหรัฐอเมริกา 5,618 ลานตันCO2eq สหภาพ

ยุโรป  4,182 ลานตันCO2eq รัสเซีย 1,477 ลานตันCO2eq ญี่ปุน 1,139 ลานตันCO2eq 

สําหรับขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนาคอนขางลาสมัย บางประเทศยังเปน

ขอมูลป 2537 แตสวนใหญรวมท้ังประเทศไทยเปนขอมูล ป 2543  โดยประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจก 

229.3 ลานตันCO2eq  แยกเปนการปลอยจากภาคพลังงาน รอยละ 69.6 ของปริมาณการปลอยกาซ 

เรือนกระจกของประเทศไทย รองลงมาเปนการปลอยจากภาคเกษตร รอยละ 22.6  การปลอยจาก

กระบวนการอุตสาหกรรมรอยละ 7.2 การปลอยจากภาคของเสีย รอยละ 4.1 และจากการใชท่ีดิน และการ

เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินสุทธิแลวดูดซับเก็บกัก รอยละ 3.4  

ในสวนของภาคเกษตร กาซเรือนกระจกรอยละ 22.6 หรือ 51.9 ลานตันCO2eq เปนการปลอย

กาซเรือนกระจกจากนาขาวรอยละ 57.7 ของการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตร รองลงมาเปนการ
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ปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว ประกอบดวยการยอยอาหารของสัตว เค้ียวเอ้ือง รอยละ 15.9 และ

การจัดการมูลสัตวรอยละ 9.8 นอกจากนี้เปนการปลอยจากท่ีดินเกษตร รอยละ 14.6 และการเผาวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรจํานวน รอยละ 1.9   

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยกับของโลก พบวา ประเทศไทย

ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณท่ีนอยเพียงรอยละ 0.8 เทานั้น โดยประเทศสาธารณประชาชนจีนและ

สหรัฐอเมริกาปลอยกาซเรือนกระจกรวมกัน คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

ท้ังโลก และหากรวมกลุมประเทศสหภาพยุโรปจะเปนรอยละ 50  การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จาก 229.1 ลานตันCO2eq ในป 2543 เปน 331.45 ลานตันCO2eq ในป 2552  ซ่ึงหาก

ไมมีการดําเนินมาตรการเพ่ือการลดกาซเรือนกระจก  ในป 2563 คาดการณวากาซเรือนกระจกของ

ประเทศจะเพ่ิมเปน 498.7 ลานตันCO2eq  หรือประมาณ 2 เทาของป 2543 และเพ่ิมเปน 715-764 หรือ

ประมาณ 3 เทา ในป 2573  สําหรับภาคเกษตรไทยในป 2563 และป 2573 คาดการณวาปริมาณกาซเรือน

กระจกจะเพ่ิมเปน 67.72 และ 79.73  ลานตันCO2eq  โดยมีการเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 1.06 ตอป  

อยางไรก็ตาม ภาคเกษตรไทยปลอยกาซเรือนกระจกสูงกวาหลายประเทศในสหภาพยุโรป และมีสัดสวนการ

ปลอยสูงกวาสัดสวนการปลอยจากภาคเกษตรของโลก  

3.   การพัฒนาภาคเกษตรภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

การกําหนดยุทธศาสตรไดพิจารณาถึงประเด็นสําคัญท่ีจะกระทบตอการพัฒนาการเกษตรในบริบท

ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนี้  

3.1  การปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ   ในป 2553 มีครัวเรือนเกษตรกรอยู 5.87  

ลานครัวเรือน กําลังแรงงานในภาคเกษตรคิดเปนประมาณรอยละ 40 ของกําลังแรงงานท้ังประเทศ ในขณะ

ท่ีผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรมีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 10.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

สะทอนใหเห็นวา เกษตรกร ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศมีฐานะยากจน  รายไดเงินสดสุทธิตอครัวเรือนมี

เพียงประมาณ 1.46 แสนบาท พ้ืนท่ีเกษตรสามในสี่อยูนอกเขตชลประทาน ทําใหการผลิตสวนใหญยังตอง

พ่ึงพาน้ําฝน และลอแหลม( Vulnerability) ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เม่ือมีรายไดนอยและทางเลือกก็

นอย จึงมีความสามารถในปรับตัวต่ํา ภาครัฐจึงจําเปนตองมีการสรางกลไกเสริมภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศใหกับภาคเกษตร เพ่ือใหสามารถปรับตัวได ฟนตัวไดงายข้ึนและเร็วข้ึน หากประสบกับภัยพิบัติ

และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมท้ังสามารถดํารงชีพอยูในภาคเกษตร ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได 

3.2  ความม่ันคงของอาหาร   ความวิตกกังวลในเรื่องความม่ันคงทางอาหารเกิดข้ึนจากสาเหตุหลัก

สามประการคือ (1) ความผันผวนของสภาพอากาศท่ีมีความรุนแรงและคาดการณไดยากอาจสรางความ

เสียหายใหกับภาคเกษตร ทําใหผลผลิตอาหารลดลง (2) ราคาพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนประกอบกับนโยบายใน

การปลอยกาซเรือนกระจก ทําใหหลายประเทศเพ่ิมการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพ ทําใหความตองการ

พืชพลังงานมากข้ึน แยงชิงกับพ้ืนท่ีผลิตพืชอาหาร (3) การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาขนาดใหญเชน จีน อินเดีย ทําใหความตองการอาหารของโลกเพ่ิมสูงข้ึน 
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การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะกระทบท้ังปริมาณและคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังสงกระทบความสามารถ

ท่ีจะเขาถึงอาหาร และเสถียรภาพของระบบการผลิตอาหารดวย จําเปนตองมีการเตรียมการรองรับและ

ปรับตัวเพ่ือรักษาความเปนประเทศท่ีมีความม่ันคงทางดานอาหาร 

3.3  การปรับเปล่ียนเทคโนโลยีสูการผลิตท่ีมีภูมิคุมกันตอภูมิอากาศและปลอยคารบอนต่ํา   

ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากท่ีสุด แตก็เปนภาคท่ีมี

สวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และยังเปนภาคท่ีสามารถชวยดูดซับและเก็บกักกาซเรือนกระจก

ดวยหากมีการจัดการอยางเหมาะสม  ท้ังนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ และ

แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนฯ ๑๑ กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีจะมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว เปนการตอกย้ํา

ถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี นอกจากจะเปนเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแลว ตองเปนเทคโนโลยีการผลิตท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม มีการปลอยกาซเรือนกระจก

นอย และการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตตองไมกระทบตอผลผลิต และตนทุนการผลิตของเกษตรกร  

ซ่ึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ดังกลาวตองอาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจน

การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน ในการผลิตสินคาเกษตร สรางองคความรูใหม การถายทอดเทคโนโลย ี

การปรับกระบวนทัศนและสรางการยอมรับเพ่ือการปรับเปลี่ยนสูเทคโนโลยีการเกษตรสีเขียว  

3.4  ความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหเกิด

ประเด็นการคาใหมท่ีชัดเจนมากข้ึน คือ การใชการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตสินคาเกษตรเปน

ประเด็นทางการคา ในพันธกรณีรอบท่ีหนึ่งของพิธีสารเกียวโต เฉพาะประเทศพัฒนาแลวท่ีมีพันธกรณีตอง

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ประเทศกําลังพัฒนาไมมีพันธกรณีตองลดการปลอยกาซ พันธกรณีดังกลาว

ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในทางการคาและการลงทุน เม่ือพันธกรณีใกลจะสิ้นสุดในป 2555 

ประเทศพัฒนาแลวจึงเริ่มหาแนวทางและดําเนินมาตรการกดดันใหผูผลิตในประเทศกําลังพัฒนา ลดการ

ปลอยกาซลงโดยใชมาตรการทางการตลาดและการคา เชน การกําหนดใหสินคานําเขาตองติดฉลากแสดง

ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการผลิตสินคา การกําหนดมาตรฐานการผลิตท่ี     ปลอยคารบอนต่ํา การเก็บ

ภาษีคารบอน เปนตน มาตรการเหลานี้จะกระทบตอความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของประเทศได 

3.5 ความเปนหุนสวนของประชาคมโลก  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหเห็นวามนุษยทุกมุมโลก

มีความสัมพันธกันอยางแนนแฟนกับสิ่งแวดลอม การปลอยกาซเรือนกระจกของในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

กระทบตอประชากรในประเทศตางๆท่ัวทุกมุมโลก เพราะมนุษยนั้นแทจริงเปนหุนสวนท่ีอาศัยซ่ึงกันและกัน

อยูบนโลกใบเดียวกันมีชั้นบรรยากาศเดียวกัน ดังนั้นการลดความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศ หรือการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เปนเรื่องทุกภาคสวนและทุกประเทศจําเปนตอง

รวมกันแกไข  โดยเฉพาะในยุคท่ีการคาการลงทุนเชื่อมโยงไปท่ัวโลก การท่ีประเทศหนึ่งไดรับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยอมสงกระทบตอประเทศอ่ืนดวย  

ในภาคเกษตรมีกรอบความรวมมือในการเตรียมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดข้ึนหลายเวที ท้ัง

ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ UNFCCC ท่ีกําหนดแนวทาง

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555    ยุทธศาสตรการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศดานการเกษตร  ป พ.ศ. 2556-2559 

                                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



ฌ 
 

ความรวมมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในองครวมหลายดาน เวทีพันธมิตรงานวิจัยการปลอยกาซ    

เรือนกระจกภาคเกษตร ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย กําหนดทิศทางการวิจัย และสงเสริม

ความเปนหุนสวนการทําวิจัยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร ตลอดจนในเวที The Hague Conference on 

Agriculture, Food Security, and Climate Change ท่ีใหประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ               

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตรและรวมกันจัดทําแผนท่ีนําทางในการดําเนินการดาน

การเกษตร ความม่ันคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ภาคเกษตรจําเปนกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหสามารถกาวขาม

ภัยคุกคามตางๆ และบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดไวได  

 

4.  ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร ป 2556-2559 

4.1 วิสัยทัศน 

  “ สรางภูมิคุมกันภาคเกษตร สูการพัฒนาอยางย่ังยืนภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ” 

4.2  พันธกิจ 

 4.2.1  สรางภูมิคุมกันและศักยภาพในการปรับตัวของภาคเกษตร เพ่ือใหมีภูมิคุมกันสามารถ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เสริมสรางความม่ันคงในอาชีพและวิถีชีวิต  โดยมีกลไกสนับสนุนการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรับมือและปรับตัว รวมท้ังการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจน

รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการกักเก็บกาซเรือนกระจก  

4.2.2   พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรการเกษตร  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สนับสนุน สงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และรักษา

ศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก 

4.2.3  วิจัย พัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือการปรับตัว การลดการปลอยและการเก็บกักกาซเรือนกระจก 

4.2.4  สงเสริมการเรียนรู สรางความรวมมือและเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูของทุก 

ภาคสวนท้ังในและตางประเทศ  ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทคโนโลยี การคา การลงทุน รวมท้ัง

สิ่งแวดลอม เพ่ือการวางแผนการผลิตสินคาเกษตรและการจัดการปจจัยการผลิตอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับการตลาด สนับสนนุการเจริญเติบโตของภาคเกษตรอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

  4.3 วัตถุประสงค 

4.3.1 เพ่ือใหภาคเกษตรสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เสริมสรางความม่ันคง

ในการประกอบอาชีพเกษตร สรางความม่ันคงของฐานการผลิตเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงทางอาหารของ

ประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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4.3.2 เพ่ือใหภาคเกษตรมีสวนรวมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยางเหมาะสม  

เปนธรรม บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน   

4.3.3  เพ่ือสนับสนุนใหมีการพัฒนาและจัดการองคความรู การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยาง

เหมาะสม  เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการปรับตัวและการมีสวนรวมในการลดการปลอยและการเก็บกักกาซ 

เรือนกระจก รวมท้ังสนับสนุนการแกไขปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

4.3.4 เพ่ือสงเสริมความเปนหุนสวนของสังคมกับสิ่งแวดลอม ความเปนหุนสวนของภาครัฐ 

เอกชน เกษตรกร และชุมชนเกษตร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใชประโยชนจากเครือขายความ

รวมมือ ในการดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท้ังกรอบความรวมมือในประเทศและระหวาง

ประเทศ  

 4.4  เปาประสงค 

4.4.1  รายไดภาคเกษตรเพียงพอท่ีจะรักษาพ้ืนท่ีเกษตรและกําลังแรงงานในภาคเกษตรท่ีมีอยู 

รวมท้ังการดึงดูดคนรุนใหมเขาสูกําลังแรงงานภาคเกษตรมากข้ึน เพ่ือคงความม่ันคงทางดานอาหาร 

   4.4.2  ภาคเกษตรมีสวนรวมในการเก็บกักและชวยประชาคมโลกในการลดกาซเรือนกระจก  

ท่ีสอดคลองกับความสามารถของเกษตรกรโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและ

การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ 

4.4.3  มีองคความรู มีการพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการ

ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือการปรับตัว การสรางภูมิคุมกัน 

ภาคเกษตร การลดการปลอยและการเก็บกักกาซเรือนกระจก ท่ียอมรับและนาเชื่อถือ  

4.4.4  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความรู เทคโนโลยี เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจซ่ึงกันและกัน สรางโอกาส และความเทาเทียมกันในสังคม  

 

4.5  ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

  ยุทธศาสตรท่ี 2   การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร   

ยุทธศาสตรท่ี 1  การปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีเกษตร  โดยสงเสริมการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของชุมชนเกษตรตอ   

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การพัฒนาระบบการผลิตและตลาดภาคเกษตรใหมีภูมิคุมกันตอการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เสริมสรางความม่ันคงทางอาชีพและรายไดในการทําเกษตร รวมท้ังคุณภาพ

ชีวิตและความเปนอยูท่ีปลอดภัยของเกษตรกรภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

2. เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงทางอาหารระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ ในทุกมิติของความ

ม่ันคงทางอาหารโดยเฉพาะปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ ปลอดภัย การเขาถึงอาหาร และการผลิตอยางยั่งยืน   

 3. สรางความเปนธรรมในการเขาถึงขอมูล และไดรับความชวยเหลือจากโครงการภาครัฐอยางเทา

เทียมกัน สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคสวนท่ีเก่ียวของ ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

เปาประสงค 

1. มีระบบเตือนภัยลวงหนาทางการเกษตรท่ีแมนยํา นาเชื่อถือ และมีการจัดทําแผนเตือนภัย

การเกษตรลวงหนา ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด /อําเภอ/ตําบล/หมูบาน ท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง มีการติดตาม ตรวจสอบ 

เฝาระวังและประสานงาน  โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและชุมชนเกษตร และ

ผูเก่ียวของในพ้ืนทีทุกภาคสวน   

 2. เกษตรกรมีความสามารถในการรับมือกับภูมิอากาศ ปรับตัวและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ  

 3. มีการพัฒนา ปรับโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตและการฟนฟูทรัพยากรดินและน้ําเพ่ือการเกษตร สราง

ภูมิคุมกันรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

4. มีมาตรการและกลไกตลาดท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานการผลิต และการตลาด  

 5. สรางภูมิคุมกันในการประกอบอาชีพการเกษตรเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดของ

เกษตรกร 

ตัวช้ีวัด 

1. รายงานสถานการณการเตือนภัย กลไกการเตือนภัย การเผยแพร ประชาสัมพันธ การวางแผน

เตือนภัยลวงหนา ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด /อําเภอ/ตําบล/หมูบาน ท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยการประสานขอมูล

และรวมกันวางแผน จากผูเก่ียวของทุกภาคสวน  

2. มีผลการศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ี

สามารถพัฒนาสงเสริม ถายทอดใหเกษตรกรนําไปใชในการรับมือ ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ อยางคุมคาทางเศรษฐกิจ 

3. จํานวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไดรับการอบรมการปองกัน บรรเทาและหลีกเลี่ยงภัย รวมท้ัง

ฝกอบรมอาชีพเสริม 

4. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศ  

5. การฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา ในพ้ืนท่ีเกษตรประสบภัยและพ้ืนท่ีภัยแลงซํ้าซาก น้ําทวมซํ้าซาก

ระดับรุนแรง 
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กลยุทธท่ี  1  เตรียมความพรอมและสรางภูมิคุมกัน 

กลยุทธท่ี  2  การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหภาคเกษตรมีสวนรวมในการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยางเหมาะสม โดย

สมัครใจ  บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน สอดคลองกับการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแบบคารบอนต่ํา  

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก ซ่ึงมีแนวโนมจะใชปริมาณการ

ปลอย  กาซเรือนกระจกจากการผลิตสินคาเปนขอกีดกันทางคา เชน คารบอนฟุตพริ้นท ฉลากคารบอน   

ฉลากการใชน้ํา (Water Footprint ) เปนตน 

3. เพ่ือใหเกษตรกรมีโอกาสสรางรายไดจากกลไกสนับสนุนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการ

จัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอยางคุมคาทางเศรษฐกิจ  

เปาประสงค 

1. มีขอมูลกิจกรรมการเกษตร สําหรับการคํานวณกาซเรือนกระจกภาคเกษตร การประเมินศักยภาพ

ของภาคเกษตรในการปลอยและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังการจัดทําระบบการตรวจวัด 

รายงานและทานสอบ ท่ีเปนท่ีเชื่อถือ 

2. มีกลไกสนับสนุนการปรับระบบการผลิตสูเกษตรคารบอนต่ํา และการเกษตรท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ดวยความเสมอภาค และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. สินคาเกษตรไทยมีปริมาณการปลอยคารบอน การใชน้ํา อยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดใน

ตลาดโลก 

4. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการปรับสูระบบการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สินคาคารบอนต่ํา

หรือลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

ตัวช้ีวัด    

1. ฐานขอมูลกาซเรือนกระจก และแนวทางในการลดการปลอยกาซกาซเรือนกระจกท่ีปฏิบัติได 

2. ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตร 

3. พ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย   

4. พ้ืนท่ีเกษตรท่ีไถกลบตอซัง ลดการไถพรวน ลดการเผา 

5. จํานวนฟารมปศุสัตวท่ีมีการจัดการมูลสัตว 

6. มีตนแบบการจัดทําหมูบานลดคารบอน หมูบานเกษตรสีเขียว  
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กลยุทธท่ี  1  การพัฒนาระบบขอมูลและองคความรูกาซเรือนกระจก 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริม สนับสนุนการปรับระบบการผลิตสูเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3    การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังภูมิปญญา

ทองถ่ินในการปรับตัว การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจก จากหนวยงานในและตางประเทศ รวมท้ัง

การบริหารจัดการองคความรูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร  

 2. เพ่ือสรางความตระหนักรูแกทุกภาคสวน ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ 

ภาคเกษตร  ความม่ันคงทางดานอาหารและวิถีชีวิตของเกษตรกร  เขาใจบทบาทของการผลิตภาคเกษตร 

ท่ีมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกและการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางเหมาะสม คุมคาทางเศรษฐกิจ   

  3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของเกษตรกร ชุมชนเกษตร ในการปองกัน เฝาระวัง 

แกปญหา โดยการรณรงค เผยแพร ประสาน ประชาสัมพันธ  ใหความรู พัฒนาเตรียมความพรอมบุคลากร 

เกษตรกร ผูมีสวนได สวนเสียในการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 4. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและกรอบความรวมมือกับตางประเทศ  เพ่ือมีสวนรวมกับประชาคมโลก

ในการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ใชประโยชนจากกรอบความรวมมือกับตางประเทศในการ

พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรไทย ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

อยางเหมาะสม สรางขายความรวมมือในการดําเนินงาน การแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี เพ่ือสราง

ศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ 

เปาประสงค 

1. มีการจัดการองคความรู  เชื่อมโยงงานวิจัย พัฒนา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตรท้ังดาน

การปรับตัว การลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ขอมูลนักวิจัย ทรัพยากรบุคคลท้ังนักวิชาการ องคกร

เครือขาย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในสาขาเกษตรท้ังในและ

ตางประเทศ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ วิเคราะหตอยอดงานวิจัย  

2. เกษตรกร และบุคลากรของ กษ. และผูมีสวนเก่ียวของ ไดรับการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  มีความตระหนักรู ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิต

ความม่ันคงทางดานอาหารและวิถีชีวิต ขณะเดียวกันเขาใจบทบาทของการผลิตภาคเกษตรท่ีมีสวนในการ

ปลอยกาซเรือนกระจก และมีสวนรวมในการแกปญหาอยางเหมาะสม สามารถประยุกตใชเพ่ือการปรับตัว

และการพัฒนาสินคาเกษตรในมิติของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก   

3. สรางศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ  สามารถใชประโยชนจากกรอบ

ความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัย พัฒนา การหาแหลงทุน สนับสนุนการดําเนินการปรับตัวรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงภู มิอากาศอยางและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเหมาะสม และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรไทย 

 

 

ตัวช้ีวัด      

1. ขอมูลสารสนเทศองคความรูการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เครือขายบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท้ังในและตางประเทศ สําหรับการวางแผนจัดการองคความรูดานการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ  

2. จํานวนการจัดประชุม สัมมนา โครงการฝกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนความรูของเครือขายเกษตรกร  

การเผยแพร ขอมูลขาวสาร ทางสื่อประชาสัมพันธ สูเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุมชนเกษตร บุคลากรใน

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  

3. การเขารวมในการดําเนินความรวมมือและการเจรจาระหวางประเทศภายใตกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และพิธีสารเก่ียวโต และการประชุม แลกเปลี่ยนความเห็น

และการเจรจาภายใตกรอบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอ่ืนๆ    

กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาเสริมสรางองคความรู ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธท่ี 2  สรางการรับรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

กลยุทธท่ี 3  เพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาการดําเนินงานตามกรอบความรวมมือกับตางประเทศ ดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

กลยุทธท่ี 5  สรางกลไกในการติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

                อยางเปนระบบ 
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บทนํา 
 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ไดกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศไปท่ัวทุกภูมิภาค

ของโลก เปนภัยคุกคามชีวิตความเปนอยูของมนุษย และสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ภาคเกษตรเปนภาคท่ีไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท้ังทางตรงและทางออม เนื่องจากการผลิตตองพ่ึงพาดินฟาอากาศเปนหลักเม่ือ

ประสบกับสภาพดินฟาอากาศแปรปรวน การเกิดภัยธรรมชาติ ไมวาการเกิดน้ําทวม ฝนแลง ฝนท้ิงชวง 

ยอมสงผลกระทบตอผลผลิต รายได และสภาพความเปนอยูของครัวเรือนเกษตรกร 

ความประจักษชัดของปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการบรรเทาปญหาตอง

ดําเนินการรวมกัน ทําใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศในการจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(United Nations Framework Convention on Climate Change : 

UNFCCC)  ในป 2535  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมกันควบคุมความเขมขนของกาซเรือนกระจกใหอยูใน

ระดับท่ีไมทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกจากฝมือมนุษยไปแทรกแซงระบบภูมิอากาศ  ทําใหระบบนิเวศน

สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดตามธรรมชาติ และเพ่ือไมใหการผลิตอาหารถูก

คุกคาม  และทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน  ท้ังนี้ เพ่ือใหความรวมมือดังกลาว

สัมฤทธิผลเปนรูปธรรม ป 2548 จึงไดมีการจัดทําพิธีสารเกียวโต เพ่ือกําหนดระดับการลดการปลอย 

กาซเรือนกระจก ภายใตหลักการความรับผิดชอบในระดับท่ีแตกตางกันโดยประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณี

ตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันรอยละ 5.2 สวนประเทศกําลังพัฒนารวมท้ังประเทศไทยไมมี

พันธกรณีตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตเนื่องจากพันธกรณีรอบแรกของพิธีสารเกียวโตกําลังจะสิ้น

ลง ในป 2555   เกิดกระแสเรียกรองใหทุกประเทศ ไมวาจะเปนประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลัง

พัฒนารวมลดการปลอยกาซเรือนกระจกในพันธกรณีรอบใหม  ซ่ึงจะสงผลตอประเทศไทยดวย  

ในป 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมพัฒนาท่ีดินไดจัดทําแผนบรรเทาภาวะโลก

รอนดานการเกษตร พ.ศ.  2551 – 2554 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 

ขณะนี้แผนฯดังกลาวกําลังจะสิ้นสุดลงใน ป 2554 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณจึงมีคําสั่งท่ี 1/2553 ลงวันท่ี 12 มกราคม 

2553 แตงตั้งคณะอนุกรรมการการ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร    พ.ศ.2553 – 2555 ข้ึน  เพ่ือเตรียมการรองรับการปรับตัวลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  พิจารณากลั่นกรองโครงการตางๆ รวมท้ังติดตามประเมินผล    

การดําเนินการ และรายงานตอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ใน

ขณะเดียวกันในป 2553-2554  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําโครงการบูรณาการเพ่ือรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศข้ึน  เพ่ือใหหนวยงานตางๆสามารถดําเนินการลวงหนากอนการจัดทํายุทธศาสตร

จะแลวเสร็จ 

 คณะอนุกรรมการการจัดทํายุทธศาสตร ได มีการประชุมครั้ง ท่ี 1/2553 เ ม่ือวันท่ี  

8 กุมภาพันธ 2553 มีมติเห็นวาเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องจากแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร 

พ.ศ.  2551 – 2554  การจัดทํายุทธศาสตรฯ ควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการของตั้งแต ป พ.ศ. 2555-2559 

หลังจากท่ีแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตรสิ้นสุดลงในป 2554  นอกจากนี้เพ่ือใหการดําเนินการ

ของคณะอนุกรรมการฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะอนุกรรมการฯ จึงไดมีคําสั่งเม่ือ

วันท่ี 29 มกราคม 2554 แตงตั้งคณะทํางาน 2 คณะคือ คณะทํางานยกรางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร ทําหนาท่ีจัดทําแผนฯ และจัดเวทีระดมความ

คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย และคณะทํางานวิชาการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร ทําหนาท่ี

ใหความเห็นตอคณะอนุกรรมการฯ เก่ียวกับความรวมมือระหวางประเทศและทาทีการเจรจาในกรอบตางๆ 

ตลอดจนรวบรวมองคความรู ขอเสนอแนะ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศดานการเกษตร  

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนด

แนวทาง ในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร 

โดยทําการ ศึกษานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายในประเทศและตางประเทศ วิเคราะห

ประเด็นสําคัญภาคเกษตรในบริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จากสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอกภาคเกษตร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมท้ังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม

ความคิดเห็นจากคณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของนํามา

จัดทํา(ราง) ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร โดย

กําหนดใหมีการจัดประชุมพิจารณ (ราง) ยุทธศาสตรฯในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือรวบรวม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชาพิจารณ มาทําการวิเคราะห สรุปเปนประเด็นสําหรับจัดทํา 

(ราง) แผนยุทธศาสตรฉบับสมบูรณนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ตอไป 
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1. สถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบตอภาคเกษตร 

 
1.1 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

    ตามคํานิยามขององคกรอุตุนิยมวิทยาโลก ภูมิอากาศ (Climate) หมายถึงคาเฉลี่ยของปจจัย

ภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ในระยะยาวเปนเวลา 30 ป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Climate change) จึงเปนการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของปจจัยภูมิอากาศในระยะยาว สวนการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Weather) เปนความผันผวนของสภาพอากาศ ท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาลหรือ

เกิดข้ึนในชวงสั้นๆ ซ่ึงจะไมนับเปนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

1ในอนุสัญญา 1สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง 1สภาพ1ภูมิอากาศ1 ( United Nations 

Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)  นิยามวา “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยท้ังทางตรงและทางออม ท่ีทําให

สวนประกอบภูมิอากาศท้ังพ้ืนน้ํา พ้ืนดิน บรรยากาศ ชีวภพและธารน้ําแข็งเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจาก

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในชวงเดียวกัน  ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ ท่ีทํา

ใหโลกรอนข้ึน จึงเปนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีหลายตัว แตดัชนี

ท่ีคนท่ัวไปคุนเคยคือ อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน และภัยธรรมชาติตางๆ  

11.2   สถานการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเกษตร 

1.2.1   การเปล่ียนแปลงปจจัยภูมิอากาศเกษตร   ในชวง 30 ปท่ีผานมา ปจจัยภูมิอากาศเกษตร

ท่ีสําคัญ ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1)  อุณหภูมิ  ระหวางป 2522 – 2552 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดหรืออุณหภูมิกลางคืนไดเพ่ิม

สูงข้ึน ในขณะท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันมีแนวโนมลดลง อุณหภูมิกลางคืนของภาคเหนือไดเพ่ิมข้ึนถึง 1.02 

องศาเซลเซียส และภาคกลางไดเพ่ิมข้ึน 0.28 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิกลางวัน เห็นการเปลี่ยนแปลง

ไดชัดเจนในภาคเหนือและภาคกลาง สวนภาคใตมีอุณหภูมิกลางวันเพ่ิมข้ึนเล็กนอย (ตารางท่ี 4) เม่ือเทียบ

เปนรายทศวรรษพบวา ในทศวรรษ 1990 หรือระหวางป 2533 – 2542 อุณหภูมิต่ําสุดและสูงสุด ได

เพ่ิมข้ึนสูงเม่ือเทียบกับทศวรรษกอน  สวนในทศวรรษ 2000 การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไดชะลอตัวลง  

คาดการณอุณหภูมิ   อํานาจ ชิดไธสง และคณะ (2553) ใชแบบจําลองคาดการณการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในศตวรรษท่ี 20 ผลการวิเคราะหคาดการณท่ีสําคัญมีดังนี้  

(1) อุณหภูมิต่ําสุด 3 5เฉล่ีย 3 5  ในชวงตนศตวรรษ 20 ภาคเหนือจะมีอุณหภูมิ 20 – 22 

องศาเซลเซียส สวนภาคอ่ืน เปนประมาณ 22 – 24 องศาเซลเซียส ชวงปลายศตวรรษอุณหภูมิต่ําสุดมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 – 4 องศาเซลเซียส  

                              

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555       ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร ป พ.ศ. 2556 – 2559 

                                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ   



4 
 

(2) จํานวนวันท่ีอากาศเย็น (อุณหภูมินอยกวา 16 องศาเซลเซียส):ปจจุบันภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีจํานวนเดือนท่ีอากาศเย็นประมาณ 2–2.5 เดือน ในอนาคตจะ

เหลือเพียงประมาณ 1 – 2.5 เดือนเทานั้น  

(3) อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (อุณหภูมิสูงสุดรายวันเฉลี่ยรายทศวรรษ):  ภาคเหนือตอนบน

จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดมากท่ีสุด โดยอุณหภูมิจะเพ่ิมสูงข้ึน ในชวงตนศตวรรษท่ี 20 อุณหภูมิ 

จะอยูระหวาง 29 –33 องศาเซลเซียส ในชวงปลายศตวรรษอุณหภูมิจะเปนประมาณ 33 – 35 องศาเซลเซียส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุดจะเพ่ิมจากประมาณ 31 – 33 เปนประมาณ 33 – 37 องศาเซลเซียส 

สวนอ่ืนๆ อุณหภูมิสูงสุดจะเพ่ิมจาก 33 – 35 เปน ประมาณ 33 – 37 องศาเซลเซียส  

(4) จํานวนวันท่ีอุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียส   ในชวงปลายศตวรรษฤดูรอน

จะยาวนานข้ึนอีก 2-3 เดือน โดยภาคกลางและภาคใตตอนกลาง มีจํานวนวันท่ีอากาศรอนประมาณ 5 - 6 

เดือนตอป สวนภาคเหนือประมาณ 3 – 4 เดือนตอป  

2)  ปริมาณน้ําฝน  ระหวางป 2523–2552 ปริมาณฝนตกเฉลี่ยท่ัวประเทศอยูระหวาง 

800–1,400 มิลลิเมตรตอป   จํานวนวันฝนตกอยูระหวาง 100 – 220 วันตอป  จากการวิเคราะหขอมูล

ปริมาณฝนและจํานวนวันท่ีมีฝนตก พบวา ตั้งแตป 2543 ปริมาณฝนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ี

จํานวนวันฝนตกโดยเฉลี่ยต่ํากวาทศวรรษกอน สะทอนใหเห็นวา ฝนท่ีตกแตละปจะมีปริมาณสูงข้ึนและมี

ความรุนแรงข้ึน (ภาพท่ี 1)  

 คาดการณปริมาณน้ําฝน    อํานาจ ชิดไธสง และคณะ (2553) คาดการณวาปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ยรายป มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในท่ัวทุกภู มิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ ง พ้ืนท่ี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีติดกับภาคกลางและภาคเหนือ โดยชวงทศวรรษ 2030s ปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึน

ประมาณรอยละ 15 – 25 และจะเพ่ิมข้ึนเปนประมาณรอยละ 25 – 50 ชวงปลายศตวรรษ เม่ือเทียบกับ

คาเฉลี่ยทศวรรษ 1980s  

1.3  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอภาคเกษตร 

 1.3.1 ผลกระทบตอการผลิต    การเปลี่ยนแปลงปจจัยภูมิอากาศสงผลกระทบตอการผลิตพืช 

ปศุสัตวและประมง  โดยปจจัยภูมิอากาศท่ีสําคัญ ไดแก ปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ เนื่องจากการทํา

เกษตรตองอาศัยปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (ตารางท่ี 1)  เพ่ือการเจริญเติบโตและการให 

ผลผลิต  ดังนั้น เม่ือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยเสี่ยงในการทําการเกษตร   

1)  ปจจัยเส่ียงในการผลิตพืช ไดแก การเปลี่ยนแปลงของฝนตนฤดูปลูก การเกิดฝนตก

ขณะทําการเก็บเก่ียว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุด ในแตละชวงเวลาของการเพาะปลูก หรือการ

เกิดพายุ เปนตน นับเปนปจจัยเสี่ยงในการเพาะปลูก โดย ขาวนาป เสี่ยงตอฝนตนฤดู ขาวนาปรังเสี่ยงตอ

ฝนปลายฤดู มันสําปะหลังเสี่ยงตอหัวมันเนา จากปริมาณฝนท่ีตกมากข้ึน ออยโรงงานเสี่ยงตอการขาดน้ํา 

เนื่องจากภัยแลงยาวนาน ขาวโพดเสี่ยงตอความไมแนนอนของวันเริ่มตนฝน   
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2)  ปจจัยเส่ียงตอการเล้ียงปศุสัตว ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณ คุณภาพน้ําและแหลงน้ํา     

เปนตน   โดยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ทําใหสุกร เกิดความเครียด ซ่ึงจะมีผลตอจํานวนลูกท่ีคลอดและระยะ 

หยานม สวนไก จะออนแอ ติดเชื้องาย  สําหรับโค อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนมีผลตอระบบสืบพันธุและลดอัตรา  

รอดชีวิตของตัวออน  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1    การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิระหวางป 2522 – 2552 จําแนกตามรายภาค 
 

 

เหนือ ตะวันออกเฉียงใต กลาง ใต 

อุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุด 

    (1) ป 2522  20.39 21.85 23.18 23.07 

(2) คาเฉลี่ย 2523 – 2532 (1980s) 20.82 21.83 23.56 23.06 

(3) คาเฉลี่ย 2533 – 2542 (1990s) 21.07 22.05 23.77 23.26 

(4) คาเฉลี่ย 2543 – 2552 (2000s) 21.39 22.07 23.85 23.09 

(5) ป 2552 21.40 21.96 23.46 23.26 

เปล่ียนแปลง  
    (5) – (1)  1.02 0.11 0.28 0.20 

1990s – 1980s  0.25 0.22 0.21 0.20 

2000s – 1990s 0.32 0.02 0.08 -0.17 

(5) – (4)  0.01 -0.12 -0.39 0.18 

อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 

    (1) ป 2522 33.82 32.82 33.78 32.47 

(2) คาเฉลี่ย 2523 – 2532 (1980s) 33.11 32.38 32.95 32.29 

 

 

 

(3) คาเฉลี่ย 2533 – 2542 (1990s) 33.42 32.76 33.41 32.82 

(4) คาเฉลี่ย 2543 – 2552 (2000s) 33.16 32.81 33.03 31.94 

(5) ป 2552 33.27 32.81 33.32 32.49 
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เหนือ ตะวันออกเฉียงใต กลาง ใต 

เปล่ียนแปลง  

    (5) – (1) -0.55 -0.01 -0.46 0.02 

1990s – 1980s  0.31 0.38 0.46 0.53 

2000s – 1990s -0.27 0.05 -0.38 -0.88 

(5) - (4) 0.11 0.00 0.29 0.55 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1   ปริมาณฝนตก และจํานวนวันฝนตกระหวางป 2523 – 2552 

 
ท่ีมา  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

3) ปจจัยของการเล้ียงสัตวน้ํา  ไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณตะกอน ความเขม

แสงความกรด เปนตน เชนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน กุงกุลาดําติดโรคงาย สงผลตออัตรารอด  สัตวน้ํา เชนลูกปู 

ลูกปลา หอยและสัตวทะเล หลายชนิด เริ่มตายเม่ืออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เปนตน  

ตารางท่ี 2    การทําเกษตรตองอาศัยภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 

 

พืช จํานวนวัน อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน 
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เพาะปลูก 

  

ต่ําสุด เหมาะสม สูงสุด ต่ําสุด เหมาะสม สูงสุด 

 ขาว  120 - 150 8 25 - 35 43 600 800 - 1,200 2,000 

 ยางพารา  

 

10 24 - 27 45 1,350 2,000 - 4,000 6,000 

 ออยโรงงาน  300 - 450 15 30 - 35 40 600 1,500 - 2,000 3,000 

 มันสําปะหลัง  240 - 365 10 25 - 37 45 500 1,000 - 1,500 2,500 

 ขาวโพดเลี้ยงสัตว  100 - 120 10 25 - 35 40 600 1,000 - 1,200 1,800 

 ปาลมน้ํามัน  

 

12 22 - 32 38 1,400 1,800 - 2,500 2,800 

 ลําไย  

 

4 10 - 30 40 500 8,000 1,500 2,000 

 ทุเรียน  

 

10 25 - 30 46 1,600 2,000 - 4,000 4,500 

 สับปะรด  330 - 365 10 27 - 35 36 550 800 - 1,000 3,500 

ท่ีมา: รวบรวมจากกรมวชิาการเกษตร กรมการขาว  

 

 

1.3.2  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติตอภาคเกษตร 

   1)  พ้ืนท่ีเสียหาย   ในระยะ 22 ปท่ีผานมา (ป 2532-2553) พบวาประเทศไทยประสบ

ภัยธรรมชาติหลายประเภท ท่ีสําคัญคือ น้ําทวม ภัยแลง ฝนท้ิงชวง ศัตรูพืช วาตภัย อัคคีภัย อากาศหนาว 

เปนตน ปญหาน้ําทวม และภัยแลงนับเปนปญหาหลักของประเทศ  โดยน้ําทวมสรางความเสียหายแกพ้ืนท่ี

เกษตร โดยเฉพาะในป 2535 –25 37, 2539 – 2540 และ 2543 – 2545  มีพ้ืนท่ีเกษตรเสียหายถึง

ประมาณ 15 – 30 ลานไร คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 11 – 23 ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังประเทศ  สวนภัย

แลงหนักเกิดข้ึนในป 2537 และ 2548 (ภาพท่ี 2)  นอกจากนี้ภาคเกษตรยังไดรับผลจากภัยธรรมชาติอ่ืนๆ

ท่ีสงผลกระทบตอผลผลิตของเกษตรกร ไดแก ปญหาฝนท้ิงชวง ปญหาศัตรูพืชระบาด (ภาพท่ี 3) 

ภาพท่ี 2  พ้ืนท่ีเสียหายภาคเกษตรจากภัยแลง น้ําทวมระยะ 22 ปท่ีผานมา (2532-2553) 
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      ท่ีมา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 3  พ้ืนท่ีเสียหายภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติ (ลานไร) ป 2550-2554 
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     ภาพท่ี 4 งบประมาณชวยเหลือเกษตรกร (ลานบาท) ป 2550-2554 

 

ท่ีมา:     รายงานความเสียหายและการใหความชวยเหลือเกษตรกรจากภัยธรรมชาต,ิ  

            กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

ปญหาภัยธรรมชาติ มีแนวโนมท่ีจะเกิดบอย และมีความรุนแรงรวมท้ังขยายพ้ืนท่ีในวงกวางข้ึน 

โดยในป 2553 ท่ีผานมา ภาคเกษตรไทยไดประสบปญหาภัยพิบัติธรรมชาติตอเนื่องจนถึงป 2554  ท้ัง 

ภัยแลง ในชวงตนปทําใหไมสามารถเพาะปลูกเม่ือถึงฤดูกาล ตองเลื่อนเวลาการเพาะปลูก  ปญหาการ

 -    

 2.00  

 4.00  

 6.00  

 8.00  

 10.00  

 12.00  

 14.00  

2550 2551 2552 2553 2554p 
ฝนทิง้ช่วง 2.22  2.24  0.48  0.18  -    
ภยัแล้ง  0.43  0.16  0.07  1.84  0.22  
นํา้ท่วม  4.63  6.24  1.54  7.68  11.85  

2550 2551 2552 2553 2554p 
งบประมาณ 3,307.34  5,256.41  1,388.04  19,504.20  29,529.47  
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ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว  เพลี้ยแปงสีชมพูระบาดในมันสําปะหลังในชวงกลางป การเกิด

แมลงดําหนาน ระบาดในมะพราว ทําใหผลผลิตเสียหาย  รวมท้ังปลาย ป 2553 การเกิดปญหาน้ําทวม

หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี รวมท้ังเกิดน้ําทวมใน

จังหวัดสงขลา ในภาคใต เปนตน ทําใหมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาพืชหดตัวรอยละ 7   สวนตนป 2554  

เกิดฝนตกอยางหนักในภาคใตทําใหเกิดปญหาดินถลม เกิดอากาศหนาวเย็นท้ังประเทศในเดือนมีนาคมซ่ึง

เปนชวงฤดูรอน และรุนแรงยิ่งข้ึนเม่ือเกิดมหาอุทกภัยตั้งแตเดือนกรกฏาคม ตอเนื่องจนถึงตนป 2555  

สรางความเสียหายอยางกวางขวางใหกับภาคเกษตร อุตสาหกรรม สุขภาพ ชีวิต ทรัพยสินของประชาชน

ท้ังในเขตเมืองและชนบท  ซ่ึงเปนผลใหเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 ซ่ึงเดิมคาดวาจะขยายตัว 

รอยละ 5 หดตัวลงรอยละ 9 เม่ือเทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.7 ของไตรมาสท่ีแลว สวนในป 2554 แมวาขาว 

พืชผัก พืชไร ผลไมบางชนิด ปศุสัตวและประมง จะไดรับความเสียหายจากมหาอุทกภัย แตเนื่องจาก

ผลผลิตและราคายางพาราและปาลมน้ํามันสูงข้ึน ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภาคเกษตรยังคง

ขยายรอยละ 0.7 ( สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 20 กุมภาพันธ 2555)  อยางไรก็ตามศูนย

ติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรรายงานสถานการณน้ําทวม เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2555 พบวามี

พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 76 จังหวัด ยกเวนจังหวัดเพชรบุรี สงผลกระทบตอการผลิตพืช โดยมีเกษตรกรไดรับ

ความเสียหาย 1.07 ลานราย พ้ืนท่ีเกษตรเสียหาย 10.56 ลานไร แยกเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 8.56 ลานไร  

พืชไร 1.54 ลานไร พืชสวนและอ่ืนๆ 0.46 ลานไร  สวนการประมง มีเกษตรกรไดรับความเสียหาย 0.12 

ลานราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเสียหายประมาณ 0.20  ลานไร สําหรับภาคปศุสัตว  มีเกษตรกรไดรับความ

เสยีหาย 0.25 ลานราย สัตวไดรับผลกระทบ 30.32 ลานตัว แปลงหญา 17,776 ไร    

2)  มูลคาผลผลิตเสียหาย   ในชวง 22 ปท่ีผานมา (ป 2532-2553)  พ้ืนท่ีเกษตรท่ีเสียหาย

จากการภัยแลงและน้ําทวมรวมกันแตละป มีสัดสวนต้ังแตรอยละ 2 – 27 ของพ้ืนท่ีเกษตร  มีการสูญเสีย

ผลผลิต คิดเปนมูลคาความเสียหายสูงกวาระดับ 1,000-17,000 ลานบาท (ภาพท่ี 5) อยางไรก็ดี ในชวงป

ดังกลาวไมใชปท่ีมูลคาความเสียหายอยูในระดับสูงสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากความเสียหายบางปเกิดข้ึน

ท้ังหมด บางปแมความเสียหายจะครอบคลุมเปนพ้ืนท่ีกวางแตความเสียหายเกิดข้ึนบางสวน และเปนการ

ประเมินท่ีไมนับรวมความเสียหายของเครื่องมือ อุปกรณและทรัพยสินของเกษตรกรรวมท้ังภาครัฐ ซ่ึงในป 

2554 ผลของมหาอุทกภัย ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหายคิดเปนมูลคา 50,183 ลานบาท เม่ือนับ

รวมความสูญเสียจากทรัพยสินของเกษตรกร 14,810.60 ลานบาท รวมสวนของภาครัฐ 10,733.50 ลานบาท 

รวมความเสียหายท้ังหมด 75,727.16 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
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ภาพท่ี 5   มูลคาความเสียหายภาคเกษตรจากภัยแลง น้ําทวม ป 2532-2553 

 

ท่ีมา :  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

         สํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร  

  

3)  การคาดการณความเสียหายตอผลผลิตพืชและเศรษฐกิจการเกษตร  พืชแตละ

ประเภทตอบสนองตออุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความเขมขนของระดับคารบอนไดออกไซด และปจจัยทาง

ภูมิอากาศแตกตางกันข้ึนอยูกับความสามารถในการดูดซับกาซ และความสามารถในการปรับตัวของพืช

ตอความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด ธัญพืชเชน ขาวสาลี ขาว และ ถ่ัวเหลือง จะตอบสนองตอ

ความเขมขนกาซคารบอนไดออกไซดท่ีสูงไดดีกวา สวนขาวโพด ขาวฟาง และออย จะมีการตอบสนองได

ชาลงในระดับคารบอนไดออกไซดท่ีเขมขนมาก   ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงสงผลกระทบตอ

ผลผลิตพืชท่ีแตกตางกัน   ผลการคาดการณผลผลิตเฉลี่ยตอพ้ืนท่ีในอนาคต 30 ป ของเกริก ปนเหนงเพ็ชร

และคณะ (2553) พบวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลให ออย และขาวนาน้ําฝนไดผลผลิต

ตอไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.25 และ 8.7 ตามลําดับ สวนขาวชลประทานและมันสําปะหลังจะมีผลผลิตตอไร
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ลดลงรอยละ 15.16 และ 43.9 ตามลําดับ  สวนสมพร อิสวิลานนทและคณะ (2552) พบวา              

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะสงผลดีตอเกษตรกรท่ีปลูกขาวขาวดอกมะลิในภาคเหนือและ          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิจะเพ่ิมข้ึนรวม 1.4 ลานตันและมีมูลคาเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ 14,195 ลานบาท สําหรับเกษตรกรภาคกลางท่ีปลูกขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 จะมีผลผลิต

ลดลง 0.294 ลานตัน คิดเปนมูลคาการสูญเสีย 2,029 ลานบาท  

  โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณ

น้ําฝน ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยง สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช แตการตอบสนองของพืชจะแตกตางกัน

แลวแตชนิดและพันธุพืช ตลอดจนสถานท่ี และชวงเวลาเพาะปลูก  การศึกษาและการคาดการณ ยังไมมี

ความชัดเจน ซ่ึงข้ึนอยูกับสมมุติฐาน ขอมูล และเครื่องมือท่ีใชในการคาดการณ  ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีผลจากปจจัยอีกหลายดาน  แตการคาดการณผลกระทบยังจํากัดอยูท่ีอุณหภูมิ 

ปริมาณน้ําฝน ไมไดรวมความรุนแรงและผันผวนของสภาพอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน จากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เนื่องจากเปนตัวแปรท่ีคาดการณยาก อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดความเสี่ยง

ในการทําการเกษตร สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ภาคเกษตร ท้ังดานผลผลิต รายได และวิถีชีวิต

ความเปนอยูของของเกษตรกร  
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2. สถานการณกาซเรือนกระจก 
 

กาซเรือนกระจกสามารถเกิดข้ึนไดตามธรรมชาติ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ประกอบดวย ไอน้ํา  

คิดเปนรอยละ 36-70  กาซคารบอนไดออกไซดจากการหายใจของพืชรอยละ 9-26  กาซมีเทนจากการ

ยอยสลายตามธรรมชาติรอยละ 4-9 และกาซโอโซนรอยละ 3-7  อยางไรก็ดี ผลการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรพบวาการเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญของปริมาณกาซเรือนกระจกเกิดข้ึนหลังจากยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรม หรืออีกนัยหนึ่งการเพ่ิมข้ึนของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมีสาเหตุหลักมาจาก

การกระทําของมนุษย ซ่ึงมีผลทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
   

2.1 สถานการณกาซเรือนกระจกของโลก  

 2.1.1  ประเภทของกาซเรือนกระจกและคาความรอน   ในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 

กําหนดประเภทกาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยฝมือมนุษยมี 6 ชนิด คือ กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  

กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) กาซเปอรฟลูออโร

คารบอน (PFCs) และกาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) กาซแตละประเภทมีคาศักยภาพท่ีทําใหโลก

รอน (Global Warming Potential : GWP) ในระดับท่ีแตกตางกัน กาซมีเทนมีคาศักยภาพท่ีทําใหโลกรอน 

21 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2equivalent : CO2eq) กาซไนตรัสออกไซดมีคาศักยภาพท่ีทํา

ใหโลกรอน 310 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอนซ่ึงมีหลายชนิด มีคา

ศักยภาพท่ีทําใหโลกรอนตั้งแต 140-11,700 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด  กาซเปอรฟลูออโรคารบอนมีคา
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ศักยภาพท่ีทําใหโลกรอน 9,200 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด  และกาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด มีคา

ศักยภาพท่ีทําใหโลกรอน 23,900 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด 

2.1.2 แหลงปลอยกาซเรือนกระจก  พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) จําแนกแหลงปลอยกาซ 

เรือนกระจกออกเปน 5 แหลงคือจากภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม  

ภาคของเสีย ภาคการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนท่ีและปาไม   โดยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยสูชั้น

บรรยากาศเกิดจากการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมแร (เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต) อุตสาหกรรม

เคมี อุตสาหกรรมเหล็กและอ่ืนๆ รวมท้ังจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติและ

ถานหิน การเผาขยะ การเผาปา สําหรับกาซไนตรัสออกไซดเกิดจากการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

และการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล สวนกาซมีเทนเกิดจากการขุดเจาะน้ํามัน เกิดจากภาคเกษตรและการยอย

สลายของขยะรวมท้ังของเสียประเภทอินทรีย  สวนกาซสามชนิดหลังนั้นเกิดจากการใชในกระบวนการ

อุตสาหกรรมทําความเย็น   

2.1.3  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลก จากขอมูลของ World Resources Institute 

(WRI) ในป 2548 การปลอยกาซเรือนกระจกของโลกมีประมาณ 44,153 ลานตันCO2eq  เปนการปลอย

กาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานท้ังจากการผลิตพลังงานและการใชพลังงานในภาคขนสงและ

อุตสาหกรรม รอยละ 67  ปลอยจากการใชท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน เชน การตัดไมทําลาย

ปา ประมาณรอยละ 12.2 จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมรอยละ 4 จากภาคของเสียรอยละ 3  

สวนภาคเกษตรปลอยกาซเรือนกระจก  รอยละ 13.8  แยกเปนการปลอยจากดินการเกษตร ปศุสัตวและ 

นาขาว รอยละ 5.2, 5.4 และ 1.5 ตามลําดับ (ภาพท่ี 6)   

 

ภาพท่ี 6  การปลอยกาซเรือนกระจกของโลกป 2548 

 

 ขอมูลสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รายงานวา ในป 2552 ประเทศพัฒนา

แลวปลอยกาซเรือนกระจก (รวมการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน) 14,560 ลานตันCO2eq ลดลงรอยละ 17.6 
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ท่ีมา: World Resource Institute 
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จากป 2533 โดยเปนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรและของเสีย นอกจากนี้

ยังมีการดําเนินการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากท่ีดินเกษตร และปาไมเพ่ิมข้ึน ผูปลอยกาซเรือนกระจก  

รายใหญคือ สหรัฐอเมริกา 5,618 ลานตันCO2eq  สหภาพยุโรป 4,182 ลานตันCO2eq  รัสเซีย 1,477 

ลานตันCO2eq  ญี่ปุน 1,139 ลานตัน CO2eq  ประเทศอ่ืนๆ 2,144 ลานตันCO2eq   

2.2   สถานการณกาซเรือนกระจกของประเทศไทย    

2.2.1  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย   ในป 2553 สํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงานประสานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

ประเทศไทยไดมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (JGSEE) จัดทํารายงานบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย เพ่ือเสนอตอสํานัก

เลขาธิการสหประชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ซ่ึงพบวา ในป 2543 ประเทศไทยปลอยกาซ

เรือนกระจก 229.3 ลานตันCO2eq โดยเปนการปลอยจากภาคพลังงาน 159.4 ลานตันCO2eq  คิดเปน

รอยละ 69.6 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย รองลงมาเปนการปลอยจากภาค

เกษตร 51.9 ลานตันCO2eq คิดเปนรอยละ 22.6  การปลอยจากกระบวนการอุตสาหกรรม 16.4 ลานตัน

CO2eq คิดเปนรอยละ 7.2 การปลอยจากภาคของเสีย 9.3 ลานตันCO2eq คิดเปนรอยละ 4.1  และจาก

การใชท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินสุทธิแลวดูดซับกาซ 7.9 ลานตัน CO2eq คิดเปนดูดซับกาซสุทธิ

รอยละ 3.4 (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 7)   

ในป 2555 บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ไดทําการศึกษาการปลอย

กาซเรือนกระจกของประเทศไทย เพ่ือเสนอองคการบริหารการจัดการกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา

เบื้องตนแสดงใหเห็นวา ป 2552 ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจก 331.45 ลานตันCO2eq            

ภาคพลังงานปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด 228.18 ลานตันCO2eq  รองลงมาเปนการปลอยจาก         

ภาคเกษตร 61.29 ลานตันCO2eq  การปลอยจากกระบวนการอุตสาหกรรมและภาคของเสีย  29.63 

และ 12.34 ลานตันCO2eq โดยยังไมนับรวมภาคการใชท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน (ตารางท่ี 3) 

ภาพท่ี 7   การปลอยกาซเรือนกระจกของไทยป 2543 
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                          ท่ีมา :  สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2553 

 

 

ตารางท่ี 3  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยจําแนกตามแหลงปลอย ป 2543 

 

                2543*  2552** 

รายการ ลานตัน CO2eq รอยละ  

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 229.08 100 331.45 

ภาคพลังงาน 159.39 69.6 228.18 

ภาคเกษตร 51.9 22.6 61.29 

ภาคอุตสาหกรรม 16.39 7.2 29.63 

การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน -7.9 -3.4 Na. 

ภาคของเสีย 9.32 4.1 12.34 

ท่ีมา :  *  สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.2553. 

         ** องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
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ตารางท่ี 4  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย จําแนกตามแหลงปลอย ป 2552              

                     หนวย: ลานตันCO2eq 

รายการ ป 2552                 รวม 

Electric Generation        81.81068 

 Petroleum Refinery        9.090892 

 Manufacture of Solid Fuels         2.62479 

 Manufacturing Industries and Construction       45.41963 

 Transport         57.86166 

 Others sector        18.9901 

 Coal Mining        0.550548 

 Oil and Gas         11.83744 228.1857 
Mineral industry,        20.63728 

 Chemical industry,        5.95982 

 Metal industry,         0.493672 

 Non-energy products from fuel and solvent use,        0.064928 

 Electronics industry,        0.16376 

 Product uses as substitutes for ozone depleting 
substances,          2.31092 29.63088 
Enteric Fermentation         12.59342 

 Manure management        3.251467 

 GHG from Biomass burning       9.297 

 Direct N2O emission from managed soils         2.467606 

 Indirect N2O emission from managed soils         0.951343 

  Indirect N2O emission from manure management        9.020552 

 Rice cultivations         23.709 61.29039 
Solid waste disposal          7.909 

 Biological Treatment of Solid Waste       0.185128 

 Incineration          0.03859 

 Domestic Wastewater Treatment         1.696519 

 Industrial Wastewater Treatment         2.512276 12.34151 

รวม 331.448 331.448 
ท่ีมา  : บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 2012 รายงานฉบับสมบูรณ 
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         เสนอ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  

 
2.2.2  การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร    

  1)  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก   ในป 2543 ปริมาณกาซเรือนกระจกจาก      

ภาคเกษตร 51.9 ลานตัน จําแนกตามแหลงปลอย แยกเปนการปลอยกาซเรือนกระจกจากนาขาว 29.9 

ลานตันCO2eq  คิดเปนรอยละ 57.7 ของปริมาณการปลอยกาซจากภาคเกษตร หรือประมาณรอยละ 

13.05 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยแนวโนมการปลอยจากนาขาว 

อยูระหวาง 1.4-1.5 ลานตันCO2eq  ซ่ึงอยูในระดับท่ีคอนขางต่ํา  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพ้ืนท่ีนาขาว 

ไมสามารถขยายได  รองลงมาเปนการปลอยกาซเรือนกระจกจากการยอยอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 

(Enteric fermentation) จํานวน 8.26 ลานตันCO2eq หรือรอยละ 15.9 ของการปลอยกาซจาก 

ภาคเกษตร การปลอยจากท่ีดินเกษตร 7.6 ลานตันCO2eq หรือรอยละ 14.6 การจัดการมูลสัตว 

(Menure management) 5.07 ลานตันCO2eq หรือรอยละ 9.8 และการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

1.01 ลานตันCO2eq คิดเปนรอยละ 1.9 (ภาพท่ี7)    

 และจากผลการศึกษาเบื้องตนของบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ในป 

2555 ท่ีเสนอองคการบริหารการจัดการกาซเรือนกระจก พบวาในป 2552 ภาคเกษตรปลอยกาซเรือน

กระจก 61.29 ลานตันCO2eq  แยกเปนการปลอยกาซเรือนกระจกจากพ้ืนท่ีนาขาว 23.71   ลานตัน

CO2eq  รองลงมาเปนการปลอยกาซเรือนกระจกจากการยอยอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง (Enteric 

fermentation) 12.59 ลานตันCO2eq  การปลอยจากท่ีดินเกษตร 12.44 ลานตันCO2eq  การจัดการ 

มูลสัตว (Menure management) 3.25 ลานตันCO2eq และการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 9.3 

ลานตันCO2eq  (ตารางท่ี 4) 

 เม่ือเปรียบเทียบขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกในป 2543 และ 2552 จะเห็นวา       

ภาคเกษตรปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนลําดับรองจากภาคพลังงาน โดยการปลอยจากพ้ืนท่ีนาขาวและ

การจัดการมูลสัตวมีปริมาณลดลงจาก ป 2543 ขณะท่ีการปลอยกาซเรือนกระจกจากการยอยอาหารของ

สัตวเค้ียวเอ้ือง การปลอยจากท่ีดินเกษตร และการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

(ตารางท่ี 4)   

2.2.3  แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย   

       1)  ภาพรวม  การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึน

ของจํานวนประชากรและระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยรวม

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม พบวา หากไมมีการดําเนินมาตรการเพ่ือการลดกาซเรือนกระจก  ในป 2563  

กาซเรือนกระจกของประเทศจะเพ่ิมเปน 498.7  ลานตันCO2eq หรือประมาณ 2 เทาของป 2543 และ

เปน 3 เทาในป พ.ศ. 2573 ประมาณ 715 – 764 ลานตันCO2eq ในป พ.ศ. 2573  (องคกรบริหาร

จัดการดานกาซเรือนกระจก.2555) 
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2) ภาคเกษตร   ในชวงป พ.ศ. 2543 – 2547 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยูในชวง

ระหวาง  51 – 60 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ  1.2  ตอป  และ

คาดการณวาการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกรณีปกติ คือ ไมมีการดําเนินมาตรการการเพ่ือลดกาซเรือน

กระจก พบวา ปริมาณกาซเรือนกระจกจะเพ่ิมข้ึนจาก 56.94 ลานตันCO2eqในป พ.ศ. 2551 เปน 67.72 

, 79.73 , 101.48  ลานตันCO2eqในป พ.ศ. 2563 พ.ศ.2573 และ พ.ศ.2593  ตามลําดับ  โดยมีการ

เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 1.06 ตอป ซ่ึงอาจสรุปไดวา การเพ่ิมข้ึนของปริมาณกาซเรือนกระจกของภาคการเกษตร 

มีปริมาณคงท่ีอยูท่ีประมาณรอยละ 1 ตอป (สิรินทรเทพ เตาประยูร และทัศนยี เจียรพสุอนันต .2554.) 

2.2.4  ประเภทกาซเรือนกระจก  จากปริมาณกาซเรือนกระจก 229.08 ลานตันCO2eq เปนการ

ปลอยคารบอนไดออกไซด 157.86 ลานตันCO2eq คิดเปนรอยละ 68.9 และเปนการปลอยกาซมีเทน 2.8 

ลานตันมีเทน คิดเปน 58.83 ลานตันCO2eq  หรือรอยละ 25.7 ของกาซเรือนกระจกท้ังหมด โดยเปนกาซมีเทน

ท่ีปลอยจากภาคเกษตร 1.97 ลานตันมีเทน หรือ 41.52 ลานตันCO2eq  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 70.6 ของ

ปริมาณกาซมีเทนท่ีปลอยท้ังหมด  แหลงปลอยกาซมีเทนท่ีสําคัญ มาจากการปลูกขาว 1.42 ลานตันมีเทน 

หรือ 29.9 ลานตันCO2eq  คิดเปนรอยละ 50.9 ของการปลอยมีเทนท้ังหมด ท่ีเหลือเปนการปลอยจาก

การหมักในระบบการยอยอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองประมาณรอยละ 15  สําหรับกาซไนตรัสออกไซดมีการ

ปลอย 0.4 ลานตันไนตรัสออกไซด หรือ 12.39 ลานตันCO2eq คิดเปนรอยละ 5.4 ของประมาณกาซ

เรือนกระจกท้ังหมด  โดยเปนการปลอยจากภาคเกษตร 0.33 ลานตันไนตรัสออกไซด หรือ 10.36 ลานตัน

CO2eq คิดเปนรอยละ 83.6 ของปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยท้ังหมด  ซ่ึงสวนใหญเปนการปลอยจาก

ดินท่ีใชในการเกษตร ซ่ึงเกิดจากการใสปุยและการจัดการมูลสัตว รวมท้ังการเผาวัสดุการเกษตรในท่ีโลง 

(ตารางท่ี 5 และ6)  

ตารางท่ี  5  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแยกตามชนิดกาซ 

รายการ ลานตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซด รอยละ 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 229.08 100 

คารบอนไดออกไซด 157.86 68.9 

มีเทน 58.83 25.7 

ไนตรัสออกไซด 12.39 5.4 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.2553. 

ตารางท่ี 6  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแยกในประเทศไทย จําแนกตามชนิดกาซและแหลงปลอย 

                                                    (    ) : หนวยลานตันCO2eq 

รายการ 
CH4 (ลานตัน) CO2 N2O (ลานตัน) 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

 

2.8  

(58.83) 

100  

(157.86) 

 

100 

0.4 

(12.39) 

100 
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ภาคพลังงาน 0.41 

(8.69) 

14.8  

(149.96) 

 

95 

0.02 

(0.79) 

6.3 

ภาคเกษตร 1.97 

(41.52) 

70.6  

- 

 

- 

0.33 

(10.36) 

83.6 

ภาคอุตสาหกรรม 

 

0.01 

(0.13) 

0.2  

(16.06) 

 

10.2 

0.01 

(0.20) 

1.6 

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน* 0.01 

(0.22) 

0.3  

(-8.14) 

 

-5.2 

** 

(**) 

0.2 

ภาคของเสีย 0.39 

(8.27) 

14..1  

(0.02) 

 

0.0 

0.03 

(1.02) 

8.3 

หมายเหตุ :   *  การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินปลอย CO2 เทากับ 44.23 และดูดกลับ 52.7 = sink -8.14 

               **   นอยมาก 

ท่ีมา :  สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2553   

2.2.5   การปลอยกาซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยเม่ือเทียบกับของโลก  เม่ือเปรียบเทียบ

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยกับของโลก พบวา ประเทศไทยปลอยกาซ 

เรือนกระจกในปริมาณท่ีนอยเพียงรอยละ 0.8  โดยประเทศสาธารณประชาชนจีนและประเทศ

สหรัฐอเมริกาปลอยกาซเรือนกระจกรวมกัน คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ัง

โลก หากรวมกลุมประเทศสหภาพยุโรปจะเปนรอยละ 50 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังโลก 

สําหรับประเทศผูปลอยกาซเรือนกระจกรายใหญอ่ืน ๆ ไดแก บราซิล อินเดีย รัสเซีย ญ่ีปุน แคนาดา และ

เม็กซิโก   เปนตน  อยางไรก็ตาม ภาคเกษตรไทยปลอยกาซเรือนกระจกสูงกวาหลายประเทศในสหภาพ

ยุโรป1 (ภาพท่ี 8)  และมีสัดสวนการปลอยสูงกวาสัดสวนการปลอยจากภาคเกษตรของโลก  

 

ภาพท่ี 8  การปลอยกาซเรือนกระจกภาคเกษตรจากผูปลอยรายใหญของโลก 

1
 ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนาคอนขางลาสมัย เน่ืองจากจะจดัทํารายงานบัญชีกาซเรือน

กระจกก็ตอเมื่อไดรับเงินสนับสนุนจาก UNFCCC ขอมูลลาสุดของประเทศกําลังพัฒนาคือขอมูลป 2537 ขณะน้ีเปนการ

รายงานขอมูลของป 2543 ซึ่งนับวาลาชามาก สวนประเทศพัฒนาแลวจําเปนตองรายงานขอมูลอยางชาไมเกิน 2 ป 

ขอมูลลาสุดจึงเปนป 2551 
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3. นโยบายท่ีเก่ียวของและการดําเนินงานท่ีผานมา 

3.1.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2559)   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประเมินวาประเทศไทย

จะตองเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยในชวง 30 ปท่ีผานมา จากการท่ีอุณหภูมิโลก

สูงข้ึนโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย  

วาตภัย ภัยแลง ไฟปา ระบบนิเวศในหลายพ้ืนท่ีของโลกออนแอ สูญเสียพันธุพืชและสัตว พ้ืนผิวโลก

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝงเนื่องจากระดับน้ําทะเลท่ีสูงข้ึน นําไปสูการ

ยายถ่ินของประชากรท่ีอยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเล รวมท้ังสรางความเสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐาน เขต

ทองเท่ียว เขตอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนท่ีชายฝง โรคระบาดเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดปญหา

605.1 

512.7 

404.8 
369.2 

344.5 

234.8 

117.3 101.5 85.3 84.5 77.4 75.6 66.7 61.9 53.5 52.7 40.6 37.8 37.4 35.5 32.7 30.7 29.2 25.0 23.1 22.8 19.7 12.2 11.5 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

ท่ีมา: UNFCCC  
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สุขภาพของประชากร รวมท้ังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

สรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมท้ังกระทบตอภาคสังคม อาทิ 

ปญหาความยากจน การอพยพยายถ่ิน และการแยงชิงทรัพยากร นอกจากนี้ยังตองเผชิญกับปญหา

ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลก เนื่องจากความตองการพืชพลังงาน  สินคาเกษตรและ

อาหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมประชากรโลก แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพ้ืนท่ี 

เทคโนโลยีท่ีมีอยูและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการผลิตพืชอาหาร

และพืชพลังงานในอนาคตและสงผลใหผลผลิตอาหารสูตลาดลดลง ไมเพียงพอกับความตองการของ

ประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกวากําลังซ้ือ โดยเฉพาะในกลุมประเทศยากจน อาจนําไปสูการเกิด

วิกฤตอาหารโลก ในขณะท่ีตองเผชิญความเสี่ยงจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมเสื่อม

โทรม  ดังนั้นจึงตองเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหมี

ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป เพ่ือประโยชน

สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการยกระดับขีดความสามารถ

ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับ

การวางแผนรองรับและจัดการปญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา รวมท้ังนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว สรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนทองถ่ินเพ่ือรองรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสรางภูมิคุมกัน

ดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน  รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร

จัดการน้ําและท่ีดินเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงดานอาหารและการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ  โดย 

การพัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน พัฒนาระบบโครงขายกระจายน้ํา และ

ความม่ันคงดานน้ําอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ํา ฟนฟูและพัฒนาดิน 

ท่ีเสื่อมสภาพใหเหมาะสมกับการทางเกษตรกรรม แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินในเขตอนุรักษ ปรับปรุง

การบริหารจัดการท่ีดินท้ังระบบ กระจายการถือครองท่ีดินใหเปนธรรม ปองกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์

ท่ีดินของเกษตรกรรายยอย ท้ังนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ภายใตยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน และ

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ดังนี้ 

3.1.1 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  เพ่ือให 

ภาคเกษตรเปนฐานการผลิตท่ีม่ันคงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาเกษตร อาหารและ

พลังงานท่ีมีมูลคาเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ

การผลิตภาคเกษตร โดยรัฐใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับ

ดูแล การนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน และสนับสนุนการใชสารชีวภาพใหมากข้ึน  
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สงเสริมการผลิตท่ีคงไวซ่ึงความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ และสนับสนุนการทดลองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ อยางตอเนื่องและ

เหมาะสม พัฒนาและเสริมสรางองคความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร 

รวมท้ังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  

3.1.2 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  โดยการอนุรักษ 

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐาน 

ท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือให

ประเทศกาวไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา สรางภูมิคุมกัน และเตรียมความพรอมในการรองรับและ

ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดลอมโลก สรางความเปน

ธรรมในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและมีการคุมครองรักษาผลประโยชนของประเทศ

จากขอตกลงและพันธกรณีระหวางประเทศ โดยการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศน  การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน  การ

เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดาน

สิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การสงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นท 

สรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบ

ความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ  

 

3.2.   แผนพัฒนาการเกษตร   

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  กระทรวง

เกษตรกรและสหกรณไดยกรางแผนพัฒนาการเกษตร  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ไดกําหนดประเด็นสําคัญ 9 ประเด็น ในการพัฒนาการเกษตรในระยะ 5 ป

ขางหนา  ดังนี้ 

 3.2.1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรดานการใชประโยชนจากดินใหเหมาะสม การจัดการน้ําใหเพียงพอ การพัฒนาท่ีดินนอกเขต

ชลประทาน และการจัดการดานโลจิสติกส   

 3.2.2  การเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร  เพ่ือพัฒนาหรือเสริมสรางความเขมแข็ง 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สงเสริมการรวมกลุมสถาบันเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนา

เกษตรกรรุนใหม 
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 3.2.3 สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความม่ันคง ใน

การประกอบอาชีพใหเกษตรกรในระดับครัวเรือนใหพ่ึงพาตนเอง 

 3.2.4  สงเสริมการทําการเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

 3.2.5 ความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  โดยใหการศึกษาและสงเสริมความรูเรื่องอาหาร  

(Food Education) ตลอดกระบวนการผลิต (Supply Chain) ไดแก การทําใหอาหารมีคุณภาพ (Food 

Quality) เปนอาหารท่ีปลอดภัยสําหรับการบริโภค (Food Safety) รวมท้ังพอเพียงสําหรับเลี้ยงประชากร 

(Food Security) 

 3.2.6 เศรษฐกิจสรางสรรคในภาคเกษตร  การทําการเกษตรควรขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ 

(Efficiency-driven Economy) และนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) โดยการนําภูมิปญญา

ผนวกกับวัฒนธรรมท่ีดีงามในทองถ่ินและเทคโนโลยี มาสรางมูลคาใหสินคาเกษตรมีเอกลักษณเฉพาะตัว

แตกตางกันในแตละทองถ่ิน  

 3.2.7 เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) หรือการ

ทําเกษตรท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินนโยบายและกําหนดวิธีปฏิบัติใหสามารถใชทรัพยากรได

อยางยั่งยืน  

 3.2.8 ความรวมมือและขอตกลงระหวางประเทศ  โดยติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เพ่ือการปรับตัวและกําหนดมาตรการรองรับ ใหภาคธุรกิจและภาคเกษตรภายในประเทศมีความเขมแข็ง และ

สามารถแขงขันได   

 3.2.9 การพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพ่ือเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณเศรษฐกิจและสังคมโลกาภิวัฒน  โดยการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ  ปรับปรุงกระบวนการทํางานของหนวยงานและบุคลากรกระทรวงเกษตรฯ ใหมี

การบูรณาการมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการปรับโครงสรางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับสถานการณท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

จากกรอบแนวคิดดังกลาว นําสูการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสามารถลดความเสี่ยงและสราง

ภูมิคุมกันจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือใหภาคเกษตร

มีความเขมแข็ง และเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับเลี้ยง

ประชากรโลก สรางรายไดใหเกษตรกรและประเทศ  ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาขีดความสามารถใน

การผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความม่ันคงอาหาร และยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรเกษตร

อยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 

3.3.  กรอบยุทธศาสตรความม่ันคงทางดานอาหาร   
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สืบเนื่องจากปลายป 2550 ตอเนื่องถึงตนป 2551 การเพ่ิมข้ึนของราคาอาหารโลกทําใหเกิดความ

กังวลเรื่องผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ัวโลก   กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงได

จัดทํากรอบยุทธศาสตรความม่ันคงทางดานอาหาร  ภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศในอาเซียน

และกรอบความรวมมืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณแลว เม่ือวันท่ี  22 มีนาคม 2555  

ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรความม่ันคงทางดานอาหาร กําหนดหลักการ คือ การมีอาหาร

เพียงพอ (Food Availability) การเขาถึงอาหาร (Food Access) การใชประโยชนจากอาหาร 

(Utilization)  การมี เส ถียรภาพดานอาหาร (Stability) และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  

4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ผลิตอาหารอยางเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศอยางย่ังยืน   

มีวัตถุประสงคเ พ่ือให มีอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ท้ังจากการผลิต 

ภายในประเทศ และ/หรือการนําเขา กําหนดแนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยการวิจัยและปรับปรุงพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมความสามารถในการ

ปรับตัวในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสมตางๆ รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการดูแลรักษา และการ

จัดการฟารมท่ีเหมาะสม ศึกษาวิจัยผลกระทบดานการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือ

หาทางปองกันและลดผลกระทบ รวมท้ังวิธีการผลิตท่ีลดการปลอยกาซเรือนกระจก สรางความตระหนักและ

ตื่นตัวแกทุกภาคสวนเพ่ือใหสามารถปองกันและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงเสริมการ

ทําการเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพ่ือความหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานการผลิตเพ่ิมศักยภาพการผลิต เปนตน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  สนับสนุนใหประชากร ทุกระดับเขาถึงอาหารอยางเพียงพอไดตลอดเวลา  

โดยการสนับสนุนมาตรการปองกันและรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมกับสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตใน

ชุมชน สงเสริมระบบการบริการเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการสรางรายไดภายในชุมชน  ฟนฟูวัฒนธรรม

การสํารองอาหารของครัวเรือน เปนตน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสียและมีการใชประโยชนอยาง

เหมาะสม  โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรและการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร 

พัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนา เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอยางย่ังยืน  เพ่ือใหประชาชน หรือครัวเรือน 

หรือบุคคลตองเขาถึงอาหารอยางเพียงพอตลอดเวลา ไมมีความเสี่ยงในการเขาถึงอาหารเม่ือเกิดความขาด

แคลนข้ึนมาอยางกะทันหัน (เชน วิกฤตทางเศรษฐกิจและภูมิอากาศ) หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนวัฏจักร 

(เชน ความไมม่ันคงทางอาหารตามฤดูกาล) เสถียรภาพดานอาหารเก่ียวของกับมิติความม่ันคงอาหารท้ังใน

เรื่องของการมีและการเขาถึงอาหาร  โดยการสงเสริมคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สนับสนุนการจัดการ
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ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ประมง และความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน สนับสนุนระบบการจัดสรร

ท่ีดิน และกรรมสิทธิ์ใหแกเกษตรกร  สรางความสมดุลการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอยางเหมาะสม 

3.4   นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรย่ิีงลักษณ ชินวัตร    

    คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เม่ือ

วัน อังคาร ท่ี  23  สิ งหาคม 2554 ได กํ าหนดนโยบายการ พัฒนาการ เกษตร  อุตสาหกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ท่ีมีประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนี้ 

3.4.1 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร   

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตสูง ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศของโลก และถายทอดองคความรูจากการวิจัยไปสูเกษตรกรเพ่ือใหมีการใชพันธุดี ใชเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการใชปุยตามคุณสมบัติของดินแตละชนิด เพ่ือลดตนทุนการผลิต

และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

2) เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เพียงพอกับความตองการภายในประเทศและการสงออก  

3) พัฒนาการประมง ท้ังในการเพาะเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยการฟนฟู

ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงใหสมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพ้ืนท่ี

อนุรักษเพ่ือการประมงทะเลพ้ืนบาน สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แสวงหาลูทางการทําประมงในนานน้ําตางประเทศท่ีไมขัดตอระเบียบขององคการระหวางประเทศและ

ประเทศท่ีนําเขา 

4) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็งโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เพาะปลูก ลดตนทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตท่ีเปนข้ันตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการ

จําหนายลวงหนาท่ีแมนยํา และประสานโครงสรางพ้ืนฐานของทางราชการและเอกชนใหเกิดประโยชน

สูงสุด สรางกระบวนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีและภูมิปญญาชาวบาน 

5) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก 

  6) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ ดําเนินการฟนฟู

สภาพแวดลอม สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและสรางความม่ันคงทางอาหารเพ่ือเผชิญกับวิกฤตอาหาร

โลก สรางสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน สงเสริมเกษตรอินทรีย เกษตรทางเลือก ปรับ

โครงสราง จัดหาท่ีดินใหแกเกษตรกรผูยากไร และดําเนินการฟนฟูคุณภาพของดินใหคงความอุดม

สมบูรณอยางยั่งยืน ตลอดจนคุมครองท่ีดินเกษตรกรรม 
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3.4.2  นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป บนฐานความรู ความคิดสรางสรรค  

ภูมิปญญาทองถ่ิน และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัยตาม

มาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด  เชน สินคาเกษตรอินทรีย อาหารฮาลาล เพ่ือเพ่ิมรายได

ใหแกเกษตรกร 

2)  พัฒนาสินคาและบริการท่ีสรางโอกาสใหมในการหารายได การผลิตสินคาและบริการอัน

เปนท่ีตองการของผูบริโภคในตลาดโลก  ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคท่ีใชนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยคํานึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

3.4.3  นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1) สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูล

เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณและ

คาดการณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับ

พ้ืนท่ี จัดทํายุทธศาสตรรองรับพิบัติภัยระยะยาว สงเสริมและเรงรัดการเตือนภัยและการเตรียมความ

พรอมในการรับมือความแปรปรวนในปจจุบัน เพ่ือใหเปนฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

ปองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําทวม สึนามิ แผนดินไหว และดินถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูล

ระดับชุมชน ทองถ่ิน เพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศและภัยพิบัติตางๆ ดําเนินการศึกษาอยางรอบคอบในเรื่องของความจําเปนของโครงการพัฒนา

เข่ือนและเกาะเพ่ือปองกันกรุงเทพฯ และภาคกลางใหปลอดภัยจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล และ

จากการละลายของน้ําแข็งข้ัวโลกตามสภาวะโลกรอนท่ีกําลังเกิดข้ึน  

3.4.4  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

  1)  สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  เนื่องจากการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตดานการเกษตร การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3.5.    การดําเนินงานท่ีผานมา 

 

 3.5.1  การดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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 1)  แผนยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-

2555   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรฯและ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 6 

ดาน คือ (1) การสรางความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือและลดความลอแหลมตอผลกระทบจาก

สภาพภูมิอากาศ (2) การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (3) การสนับสนุนงานวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือสรางความเขาใจท่ีชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (4) การสรางความตระหนักรูและการ

มีสวนรวมในการแกไขปญหา (5) เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (6) การพัฒนาการดําเนินงานในกรอบความรวมมือกับ

ตางประเทศ 

2)  รางแผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2555-2593   

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูระหวางดําเนินการยกรางแผนแมบท

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2555-2593 เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงาน

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ รวมท้ังใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การในการปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด และเกิด

ประโยชนสูงสุดในทางปฏิบัติ   

  3)  กลไกการขับเคล่ือน 

(1)  คณะกรรมการนโยบายการ เปล่ียนแปลงภู มิสภาพอากาศแหงชาติ    

มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานและเลขาธิการสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เปนฝาย

เลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ีสําคัญ ไดแก การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและการแกไข

ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย การกักเก็บและการปลอยกาซเรือนกระจก 

รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดําเนินงานรวมกับนานาชาติ

เก่ียวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ผลประโยชนของประเทศ รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ เสนอแนะการแกไขเพ่ิมเติมหรือ

ปรับปรุงกฎหมายท่ีจําเปนหรือเปนประโยชนตอการดําเนินงานตางๆ ซ่ึงเปนพันธกรณีท่ีประเทศไทย

ผูกพันและตองปฏิบัติตามความตกลงท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาและพิธีสาร หรือการดําเนินงานตางๆ ท่ีควร

กระทําเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนหลักการ และวัตถุประสงคของอนุสัญญาหรือพิธีสาร ท้ังนี้โดยให

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชนของประเทศ รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศ 

ท่ีเก่ียวของ กําหนดแนวทางและทาทีในการเจรจาเก่ียวกับอนุสัญญาและพิธีสาร โดยตองพิจารณาให

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชนของประเทศ รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศ 
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ท่ีเก่ียวของ กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและ

ภาคเอกชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน  

(2)  คณะอนุกรรมการ   คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาเกษตรข้ึน 2 คณะ ไดแก  

(2.1) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานวิชาการ โดยมี

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนภาครัฐ ภาควิชาการ 

และเอกชน เปนอนุกรรมการ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  

(2.2)  อนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานดานการประสานทาที

ไทยในการเจรจา โดยมีอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานอนุกรรมการรวม มีอนุกรรมการและท่ีปรึกษาจํานวน 3 

ทาน ผูแทนภาครัฐ ภาควิชาการ และเอกชน เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยสํานักงานประสานการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ และ

ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เปนอนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

(3)  การจัดตั้งสํานักงานประสานการจัดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   มติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2552 และวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ตั้งสํานักงานประสานฯ ภายใตสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือเปนหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานของกรอบอนุสัญญา UNFCCC และพิธีสาร

เกียวโต และประสานงานระหวางผูประสานงานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change 

Convention Officer: CCCO) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้ง CCCO ใน 30 หนวยงาน CCCO มีอํานาจ

หนาท่ีและบทบาทสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยภายใต

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ  

(4)  การจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบใหจัดตั้ง อบก. เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 โดยมีฐานะเปนองคการมหาชน ภายใตกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อบก. มีหนาท่ีบริหารจัดการเก่ียวกับโครงการท่ีลดการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด และเปนศูนยกลางขอมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณดําเนินงานดาน

กาซเรือนกระจก ลาสุดมีโครงการท่ีไดรับหนังสือใหคํารับรองการเปนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(LOA: Letter of Approval) แลว จํานวน176 โครงการ (ขอมูลวันท่ี 24 เมษายน 2555)  คิดเปน

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 10.41 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป  สวนใหญเปนโครงการ

ผลิตพลังงาน  จากกาซชีวภาพ จากน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล ซ่ึง
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ภาคเกษตรมีสวนในการดําเนินการเรื่องการจัดการมูลสัตว โดยใชมูลสัตวจากฟารมสุกร ผลิตกาซชีวภาพ

และปุยชีวภาพ  รวมท้ังการใชแกลบผลิตเปนพลังงานชีวมวล เปนตน 

3.5.2  การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 1)  แผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร พ .ศ . 2551-2554  เ ม่ือวันท่ี  

24 กรกฎาคม 2550  คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร พ.ศ. 

2551-2554  ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผน

บรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก  1) ยุทธศาสตรการจัดการองค

ความรู   2) ยุทธศาสตรการปองกันแกไขปญหา และ 3) ยุทธศาสตรดานการรณรงคเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ถายทอดความรูและพัฒนาบุคคลากร  แตละยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก 

แผนงานดานพืช ดานดิน ดานน้ํา ดานปศุสัตว และดานการประมง   แตเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไมได

อนุมัติงบประมาณในการดําเนินการ  ทําใหกิจกรรมการบรรเทาปญหาโลกรอนดําเนินการเฉพาะของกรม

พัฒนาท่ีดินซ่ึงไดรับงบประมาณ ป 2551-2552  จํานวน 142.62 ลานบาทเพ่ือดําเนินโครงการจัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําพรอมปลูกไมยืนตน พ้ืนท่ี 110,170 ไร ซ่ึงจากการศึกษา พบวา ไมเนื้อแข็งตั้งแต

เริ่มปลูกจนถึงอายุ 10 ปในพ้ืนท่ี 1 ไร จํานวน 400 ตน สามารถเก็บกักคารบอนได 5.6 ตันคารบอน และ

โครงการรณรงคไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน โดยดําเนินการตั้งแตป 2551-2552  ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 72 จังหวัด พ้ืนท่ี 20,620 ไร สําหรับป 2553 ไมไดรับงบประมาณ สวนป 2554 มีเปาหมาย

ดําเนินการตอ 5,000 ไร นอกจากนี้ยังสงเสริมการไถกลบตอซังภายใตยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติดวย     

  2)  โครงการบูรณาการรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร ป 2553-2555 

แมวาแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตรจะไมไดรับงบประมาณ แตกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการเกษตร จึงไดจัดทําโครงการ

บูรณาการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตรป 2553-2555 และกําหนดใหเปนหนึ่งใน 13 

งานบูรณาการท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตในป 2553 มีหนวยงาน 2 หนวยงาน คือ     

กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ต้ังคําขอซ่ึงตั้งคําของบประมาณ 6 โครงการ เปนเงิน 11.64         

ลานบาท ไดรับงบประมาณเพียง 0.62 ลานบาท  สําหรับปงบประมาณ 2554 ไดตั้งคําของบประมาณ  

554.666  ลานบาท ไดรับงบประมาณภายใตโครงการบูรณาการฯท้ังสิ้น  86.93 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 

15.67 ของคําของบประมาณ  สวนในป 2555 ไดตั้งคําของบประมาณสําหรับโครงการบูรณาการฯท้ังสิ้น 

217.4 ลานบาท ไดรับงบประมาณ 170.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.5 ของคําของบประมาณ 

  3)  การประชุม เจรจา และความรวมมือระหวางประเทศ: ในชวงป 2553-2554 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีสวนรวมในการเจรจาตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือกําหนด

ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  และมีสวนรวมกับประชาคมโลกใน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจนการพัฒนาเครือขายในระดับภูมิภาคเพ่ือรวมกันแกปญหา  
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สําหรับการประชุมเจรจาท่ีสําคัญมีดังนี้ (1) การเจรจาในเวที UNFCCC เพ่ือกําหนดแนวทางความรวมมือ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสวนของภาคการเกษตร (2) การประชุม Hague Conference on 

Agriculture, Food Security, and Climate Change เพ่ือรวมกันจัดทําแผนท่ีนําทางในการดําเนินการ

ดานการเกษตร ความม่ันคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การเขารวมเปน

พันธมิตรนานาชาติสําหรับการวิจัยดานกาซเรือนกระจกเพ่ือเกษตรกรรม (Global Research Alliance 

on Agriculture Greenhouse Gases) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย กําหนดทิศทางการวิจัย และ

สงเสริมความเปนหุนสวนการทําวิจัยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร 

  4)  การดําเนินงานตามภารกิจหลัก    หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณได

ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหลายโครงการ แตไมไดอยูในโครงการบูรณาการ

เนื่องจากหลายโครงการเปนภารกิจหลักท่ีดําเนินการอยูแลว เชน การคิดคนพันธุพืชท่ีทนตอสภาพอากาศ 

การจัดการน้ําในไรนา การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  การอนุรักษ

ดินและน้ํา การปลูกไมโตเร็วเพ่ือดูดซับคารบอน การจัดการมูลสัตว การใหความรูแกเกษตรกร และการ

จัดเก็บขอมูล รวมท้ังการเตือนภัยธรรมชาติและการเตือนภัยทางเศรษฐกิจการเกษตร การประกันภัย

พืชผล เปนตน  จะเห็นวากระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการ

ปรับตัวภาคเกษตรรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอากาศและการลดการปลอยกาซ 

เรือนกระจกในระดับหนึ่งแลว  

5)  กลไกการขับเคล่ือน    

(1)   คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร   คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

ไดมีคําสั่งท่ี 1/2553  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2553 แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน) เปนประธานท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 2 ทาน ผูแทนภาครัฐ ภาควิชาการ 

และเอกชน เปนอนุกรรมการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา 

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร และกําหนดทาทีการเจรจา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร  

(2)  คณะทํางาน   คณะอนุกรรมการฯ ไดมีคําสั่งเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 

แตงตั้งคณะทํางานข้ึน 2 คณะ คือ คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร เพ่ือดําเนินการดานจัดทํารางยุทธศาสตรใหมีความชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน และแตงตั้งคณะทํางานวิชาการและกําหนดทาทีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร เพ่ือ

พิจารณาความรวมมือในกรอบตางๆ 
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4.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

4.1.   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (SW) 

4.1.1 จุดแข็ง (Strength) 

1)  นโยบายการพัฒนาเกษตรอยางย่ังยืน  ประเทศไทยกําหนดแนวทางการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘  และดําเนินการพัฒนาการเกษตรภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับระบบการผลิต และสรางฐานการเกษตรเชิงอนุรักษไวแลวหลายกลุม

กระจายอยูท่ัวประเทศท้ังของภาครัฐและองคการพัฒนาเอกชน  เชน กลุมเกษตรทางเลือก เกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ เปนตน  โดยพัฒนาสรางความเขมแข็งเพ่ือเปน

ภูมิคุมกัน ทําใหภาคเกษตรมีศักยภาพท่ีจะปรับตัว พัฒนาการผลิตท่ีชวยลดกาซเรือนกระจก หรือเปน

แหลงเก็บกักกาซเรือนกระจก  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดตอกย้ําและเปนแรงผลักดันใหการ

ดําเนินการพัฒนาเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดภัยท้ังตอผูผลิตและผูบริโภค อยางตอเนื่องจนถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑  สนับสนุนการสรางภูมิคุมกันเพ่ือการปรับตัวของ 

ภาคเกษตรและการรวมมือกับประชาคมโลกในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

2) องคความรูและพันธมิตรงานวิจัย  ประเทศไทยมีการพัฒนางานวิจัยดานการเกษตรท่ี

เกิดจากการปรวนแปรของภูมิอากาศท่ีสามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานการวิจัย เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สถาบันการศึกษา สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) เปนตน ไดทําบันทึก

ขอตกลงในการศึกษาวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบตอภาคเกษตร การสงเสริม

การบูรณาการงานวิจัยท้ังในระยะสั้น ระยะยาว ใหสอดคลอง ลดความซํ้าซอน และแลกเปลี่ยนความ

เชี่ยวชาญการวิจัยประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีตองอาศัยความรูหลากหลายสาขา เพ่ือการปรับตัว

และลดกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร  

3) ความสามารถของภาคเกษตร  จากการศึกษาของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC ) ระบบ

นิเวศเกษตรมีศักยภาพเชิงเทคนิคคิดเปนรอยละ 89  ซ่ึงสามารถใชเปนแหลงดูดซับ เก็บกัก กาซเรือน

กระจกดวยตนทุนท่ีต่ํากวาในภาคกิจกรรมอ่ืนๆของระบบเศรษฐกิจ  โดยอาศัยวิธีการจัดการดินและการ

เขตกรรม เชน การปลูกพืชคลุมดิน การเพ่ิมวัสดุอินทรียในดิน การเตรียมดินโดยไมไถ (No-till Farming) 

การปลูกไมยืนตน เชน ผลไม ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน ท้ังนี้ประเทศไทยมีพ้ืนเกษตร 131 ลานไร 

หรือประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ การสงเสริมการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรอยางเหมาะสม จะชวยเปน

แหลงเก็บกักกาซเรือนกระจกได  นอกจากนี้ในการพัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกขาวซ่ึงเปนวิถีชีวิต
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ของคนไทย ไดมีการพัฒนาขาวสายพันธุตางๆซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงขยายผลเปนพันธุท่ีสามารถปรับตัว

รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได   

4.1.2  จุดออน (Weak) 

1)  ดานงบประมาณ   แมวาจะมีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตรในแผนบรรเทาโลกรอนดานการเกษตร แตไดรับการสนับสนุน

งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหแผนงานโครงการท่ีกําหนดไวไมไดดําเนินการ  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโดยเฉพาะการลดกาซเรือนกระจกภาคเกษตร เปนการแกปญหาในปจจุบันเพ่ือหวังผลใน

อนาคต ลําดับความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณจึงเปนรองภารกิจเรงดวน การแกไขปญหาจึงไม

ตอเนื่องและจริงจัง 

2)  ดานบุคลากรและหนวยงานรับผิดชอบ   บุคลากรภาครัฐ รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของกับ 

ภาคเกษตร ยังขาดขาดความตระหนักรูและตื่นตัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมท้ังขาดความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ขาดการเตรียมความพรอมดานบุคลากรและหนวยงานเพ่ือ

รับผิดชอบ งานดานนี้โดยเฉพาะ จึงขาดความสนใจเนื่องจากไมใชงานในหนาท่ีหลัก  รวมท้ังขาดการให

ความรูและสรางความเขาใจกับผูเก่ียวของทุกภาคสวน    

3)  ดานเกษตรกร  ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชลประทานเพียง 1 ใน 5 ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ัง

ประเทศ    การทําเกษตรสวนใหญจึงตองพ่ึงดินฟาอากาศ  เม่ือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือปรวนแปรจึง

สงผลกระทบตอเกษตรกรจํานวนมากซ่ึงสวนใหญมีฐานะยากจน ขาดเงินทุนและขาดความรู  ทําให

ความสามารถในการปรับตัวต่ํา ไมสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได เม่ือเกิดความเสียหายตองเผชิญ 

วัฏจักรหนี้สินและความยากจนไมสิ้นสุด   

4) ดานขอมูลและความรู  ยังไมมีการเตรียมความพรอมในดานขอมูลและความรูสําหรับ 

การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกภาคเกษตรและการปรับตัว รวมท้ังขาดความรูเก่ียวกับผลกระทบทาง

กายภาพ ชีวภาพ ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผูมีสวนไดสวนเสียในภาคเกษตรยังขาดความ

สนใจและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและหลักการตางๆท่ีเกิดข้ึนในเวทีการเจรจาโลกและเวทีความ

รวมมือตางๆ ท่ีถูกนํามาใชเพ่ือการปรับตัวและการลดกาซเรือนกระจกภาคเกษตร 

5) ดานเทคโนโลยีและการถายทอด  แมจะมีการวิจัยเก่ียวกับการลดกาซเรือนกระจก  

ภาคการเกษตร การเก็บกักเก็บคารบอนในดิน การปรับตัว แตงานวิจัยเหลานี้ยังมีการถายทอดสูเกษตรกร

นอยและยังไมมีความชัดเจนวาเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ปฏิบัติงาย มีความคุมคาทางเศรษฐกิจ ในทุก

พ้ืนท่ี 

6) การปรับพฤติกรรมการทําเกษตร  วิธีการทําการเกษตรท่ีเกษตรกรปฏิบัติอยู เชน การ

เผาฟาง การเผาใบออย  หลังการเก็บเก่ียว เปนวิธีการท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอ
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สุขภาพและ การเกิดอุบัติภัย รวมท้ังการปลอยกาซเรือนกระจก  หรือการเพาะปลูกขาวในระบบน้ําขัง ซ่ึง

เปนวิธีการผลิตท่ีปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน  การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว  

ตองใชเวลาในการสรางความเขาใจ เสริมความรู ปรับทัศนคติ ใหเห็นความจําเปนและใหเกิดการยอมรับ

เทคโนโลยีท่ีจะชวยลดกาซเรือนกระจก   

7) กาซเรือนกระจกจากนาขาว ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวเกือบครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีเกษตร 

ทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกจากนาขาวของประเทศไทยสูงถึงรอยละ 60 ของปริมาณกาซท้ังหมด 

ขณะท่ีประเทศไทยเปนผูสงออกขาวรายใหญ  จึงเปนจุดท่ีถูกจับตามองจากประเทศคูคาและประเทศ

คูแขงเพ่ือนํามาเปนประเด็นการคา  จึงจําเปนตองเตรียมการรองรับมาตรการการคาท่ีจะเกิดข้ึน   

 

 

4.2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (OT) 

4.2.1   โอกาส (Opportunity) 

  1)  ภาคเกษตร  เปนภาคท่ีผลิตอาหารซ่ึงเปนปจจัยสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 

และประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารรายใหญของโลก ท้ังขาว มันสําปะหลัง น้ําตาล น้ํามันปาลม ไกและ

กุง เปนตน ในภาวะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสงผลกระทบตอการผลิตภาคเกษตร และเปนประเด็น 

ทาทายความม่ันคงทางอาหารของประชาคมโลก จึงเปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะสรางฐานการผลิตภาค

เกษตรใหมีความเขมแข็ง เพ่ิมศักยภาพการผลิต เพ่ือสรางโอกาสในการขยายตลาดสินคาเกษตร ไปยัง

ประเทศท่ีเผชิญกับความไมม่ันคงทางดานอาหาร อันเนื่องมาจากความไมม่ันคงของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เพ่ือชวยเหลือประชาคมโลก และคงความเปนประเทศผูสงออกอาหารรายใหญของโลกอยางยั่งยืน   

2) การเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงาน  จากการท่ีราคาพลังงานฟอสซิลสูงข้ึน ทําใหเกิดการ

ทบทวนนโยบายและแสวงหาแนวทางการผลิตและการใชพลังงานทางเลือก มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพืชเกษตร เปนการเพ่ิมชองทางการตลาดสําหรับพืชเกษตร ลดปญหาราคาสินคา

เกษตรตกต่ํา รวมท้ังการผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน แกลบ เศษวัสดุพืช น้ําเสีย และ

มูลสัตว เปนตน เพ่ิมชองทางการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร รวมท้ังชวยลดปญหามลพิษทาง

อากาศและทางน้ําดวย อยางไรก็ดี เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงานฟอสซิลอาจเปนไดท้ังภัยคุกคาม

และโอกาสของภาคเกษตร จําเปนตองมีการจัดการนโยบายภายใตสมดุลท่ีเหมาะสมระหวางการใช

ประโยชนเพ่ือเปนพืชอาหารและพืชพลังงาน    

 3) ภาคเอกชน  ผูประกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีศักยภาพในการสงออกสินคาเกษตรและ

อาหาร เริ่มมีการปรับระบบการผลิตท่ีลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว สะทอนถึงการตระหนักรูถึง

โอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการปรับตัวสูระบบการผลิตท่ีปลอยคารบอนต่ํา สอดรับกับกฎและ
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ระเบียบทางการคาใหมของโลกท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การติดฉลากคารบอน และคารบอนฟุตพริ้นท  การ

ปรับระบบการผลิตสูการผลิตคารบอนตํ่าเปนโอกาสท่ีจะประเมินตนทุนการผลิต และแสวงหาวิธีเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือทําใหตนทุนการผลิตลดลง และมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก  

 4) กลไกทางการเงิน การลดการปลอยกาซเรือนกระจกชวยลดตนทุนสังคมท่ีจะเกิดข้ึนจาก

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จึงมีการสรางกลไกทางการเงินท้ังท่ีเปนกลไกตลาดและเงินอุดหนุน 

การผลิตท่ีชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนการสรางโอกาสในการลงทุนภาคเกษตรท่ีจะปรับ

กระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสรางรายไดจากการขายคารบอนเครดิต ปจจุบันแม

จะยังไมมีโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดหรือ CDM ท่ีเก่ียวกับภาคเกษตรโดยตรง แตก็มีหลาย

โครงการท่ีใชวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรผลิตพลังงานชีวภาพ ทําใหเกษตรกรมีแหลงรายไดมากข้ึน 

ขณะเดียวกันชวยใหตระหนักถึงแนวทางการใชประโยชนจากของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตร

อยางเหมาะสมมากข้ึน  

 5)  ความรวมมือระหวางประเทศ  ปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตรเปน

วาระสําคัญของโลก ทําใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูท้ังงานวิจัยและนโยบาย ซ่ึงประเทศ

ไทยสามารถนํามาสรุปบทเรียน เพ่ือประยุกตใชในการจัดการดานการเกษตรภายใตสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของไทยได    

 4.2.2  ภัยคุกคาม (Threat)    

 1) ความไมแนนอน  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําใหสภาพอากาศผันผวน และมีแนวโนม

จะเกิดบอยครั้งข้ึน สงผลตอการเกิดภัยพิบัติตางๆท่ีสงผลตอความไมแนนอนของผลผลิตเกษตร ทรัพยสิน 

และการดํารงชีวิต นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปนเรื่องระยะยาว ตัวแปรท่ีเก่ียวของมีมากและ

ซับซอน ความไมแนนอนสูงยากตอการคาดการณและการบริหารจัดการ   

 2)  กฎหมายและมาตรการทางการคา  ภายใตพิธีสารเกียวโต มีขอตกลงใหประเทศใน

ภาคผนวก   ท่ี 1 ซ่ึงสวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลวและเปนประเทศท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากอน 

รับผิดชอบในการลดกาซเรือนกระจก  แตไมไดกําหนดใหประเทศผูปลอยรายใหญ ลดการปลอยกาซเรือน

กระจก เพราะยังไมมีภาระตองลดกาซเรือนกระจก   ทําใหความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสูงข้ึน 

หลายประเทศมีแนวโนมท่ีจะใชมาตรการฝายเดียวทางการคาสินคาและบริการ เพ่ือควบคุมการปลอยกาซ

เรือนกระจก ในขณะท่ีประเทศไทยยังไมมีกฎหมายควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก หรือกฎหมายการใช

ท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน กฎหมายน้ําท่ีสามารถบังคับใชได  

3) นวัตกรรมและเทคโนโลยี    นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดกาซเรือนกระจก 

ตองนําเขาจากตางประเทศ และมีราคาสูง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนไป

อยางรวดเร็ว การลงทุนมีความเสี่ยงสูง  เชน เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช มีตนทุนการผลิต

สูงและตองแขงขันกับการใชประโยชนทางดานอาหาร 
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4) ตนทุนการจัดการสูง  การจัดการเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก อาจสงผลทําให

ตนทุน    การผลิตสินคาเกษตรสูงข้ึน  แมวาจะสามารถดําเนินการขอรับเงินสนับสนุนจากกลไกทาง

การเงินระหวางประเทศได แตตองดําเนินการภายใต กฎ กติกาท่ีซับซอน เขมงวด รวมท้ังตองมีมาตรการ

ตรวจวัด (Measure) รายงาน(Report) และการทวนสอบ (Verify) หรือ MRV ทําใหมีคาใชจายสูง เปน

ขอจํากัดสําหรับการจัดการเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  การพัฒนาภาคเกษตรภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 

 

5.1   ความม่ันคงของอาหาร 

 ความวิตกกังวลในเรื่องความม่ันคงทางอาหารเกิดข้ึนจากสาเหตุหลักสามประการคือ 1) ความผัน

ผวนของสภาพอากาศท่ีมีความรุนแรงและคาดการณไดยากท่ีอาจสรางความเสียหายใหกับภาคเกษตร  

ทําใหผลผลิตลดลง 2) ราคาพลังงานไดเพ่ิมสูงข้ึนประกอบกับนโยบายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

จากพลังงานฟอสซิล ทําใหหลายประเทศเพ่ิมการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพ ทําใหความตองการพืช

พลังงานมากข้ึนแยงชิงกับพ้ืนท่ีผลิตพืชอาหาร 3) การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาขนาดใหญเชน จีน อินเดีย ทําใหความตองการอาหารของโลกเพ่ิมสูงข้ึน  

ในประเด็นความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) ตามคํานิยามขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ  (Food Agriculture Organization: FAO : 2002) จะตองพิจาณาองคประกอบ 4 เรื่อง 
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ไดแก    1) การท่ีประชาชนมีปริมาณอาหารบริโภคอยางเพียงพอ  2) มีความสามารถในการเขาถึงอาหาร 
(Logistic and economics)  3) การใชประโยชนจากอาหารมีความหลากหลาย มีคุณคาทางโภชนาการ 
สะอาด ปลอดภัย และ 4) ความมีเสถียรภาพของระบบการผลิต  ซ่ึง FAO รายงานวา ในป 2552   

มีประชากรโลกขาดสารอาหารมากกวา 1,000 ลานคน  และคาดวาในป 2593  ประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึน 
9.1 พันลานคน การผลิตอาหารจะตองเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 70 จึงจะเพียงพอเลี้ยงประชากรในอนาคต   
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซ่ึงกระทบตอผลผลิตภาคเกษตร จึงสงผลระทบความม่ันคงทางอาหารท้ัง 

4 เรื่อง  จําเปนท่ีจะตองมีการเฝาระวังและเตรียมการรองรับปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ท่ีจะ
สงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารท้ังในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับครัวเรือน  

สําหรับประเทศไทยซ่ึงเปนผูผลิตอาหารรายใหญของโลก กําลังเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ  การยายออกจากภาคเกษตรไปสูภาคการผลิตอ่ืน ปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรการเกษตร  สงผลกระทบตอการผลิตภาคเกษตร เปนประเด็นทาทายความสามารถใน

การพัฒนาการเกษตรเพ่ือคงความม่ันคงดานอาหารของประเทศในอนาคตภายใตภัยคุกคามของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

5.2   การปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ   

ในป 2553 มีครัวเรือนเกษตรกรอยู 5.87 ลานครัวเรือน ถือครองท่ีดินโดยเฉลี่ย 22.41 ไรตอ

ครัวเรือน โดยพ้ืนท่ีเกษตรประมาณสามในสี่อยูนอกเขตชลประทาน มีกําลังแรงงานอยูในภาคเกษตรคิด

เปนประมาณรอยละ 40 ของกําลังแรงงานท้ังประเทศ ในขณะท่ีภาคเกษตรมีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 

10.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP)   สะทอนใหเห็นวา 

เกษตรกรในภาคเกษตรเปนเกษตรกรรายยอย มีฐานะยากจน รายไดเงินสดสุทธิตอครัวเรือนประมาณ 

1.46 แสนบาทตอป การผลิตสวนใหญตองพ่ึงพาน้ําฝน จึงออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ

เนื่องจากรายไดนอยและมีทางเลือกนอย เกษตรกรสวนใหญจึงมีความสามารถในปรับตัวต่ํา จําเปนตองมี

การสรางกลไกเพ่ือสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหกับภาคเกษตรเพ่ือใหสามารถปรับตัว 

ปองกัน ฟนตัว จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไดงายข้ึนและเร็วข้ึน  

นอกจากจะสรางภูมิคุมกันใหกับภาคเกษตรแลว  จําเปนตองสรางภูมิคุมกันใหระบบนิเวศ

การเกษตรสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดวย เนื่องจากสังคมเกษตร เปนสวนหนึ่งใน

ระบบนิเวศเกษตร ซ่ึงประกอบดวย ดิน น้ํา พืชพันธุ จุลินทรีย และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน 

การปรับตัวอยางเหมาะสมจะชวยเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร  

5.3  การปรับเปล่ียนเทคโนโลยีสูการผลิตท่ีมีภูมิคุมกันตอภูมิอากาศและปลอยคารบอนต่ํา  

ภาคเกษตรเปนท้ังภาคท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเปนภาคท่ีมีสวนในการ

ปลอยกาซเรือนกระจกดวย อยางไรก็ตามยังเปนภาคท่ีสามารถชวยดูดซับและกักเก็บกาซเรือนกระจกได 

หากมีการจัดการอยางเหมาะสม  จากความผันผวนของสภาพอากาศท่ีเกิดบอยครั้งและรุนแรงข้ึน 
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ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 กําหนดทิศทางการพัฒนาสูเศรษฐกิจ 

สีเขียว  ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนาการเกษตรสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับชาติ  จําเปนตองมี

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการฟารมท่ีสรางภูมิคุมกันตอภูมิอากาศ คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก  โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สรางนวัตกรรม และการใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพ่ือปรับสูการเกษตรสีเขียว เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ดี เนื่องจากเกษตรกรในภาคเกษตร

มีรายไดต่ํา  การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตในภาคเกษตร จะตองพิจารณากลไกทางการเงินเพ่ือรวม

สนับสนนุในการปรับตัวดวย  

5.4   ความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก 

ตามพันธกรณีรอบท่ีหนึ่งของพิธีสารเกียวโต ประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณีตองลดการปลอยกาซ 

เรือนกระจกในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาไมมีพันธกรณีตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ทําใหเกิด

ความไดเปรียบเสียเปรียบในทางการคา ประเทศพัฒนาแลวจึงเริ่มดําเนินมาตรการกดดันใหผูผลิตใน

ประเทศกําลังพัฒนา ลดการปลอยกาซลงโดยใชมาตรการทางการตลาดและการคา เชน การกําหนดให

สินคานําเขาตองติดฉลากแสดงปริมาณคารบอนท่ีปลอย การกําหนดมาตรฐานการผลิตท่ีปลอยคารบอนต่ํา 

การเก็บภาษีคารบอน เปนตน มาตรการเหลานี้จะกระทบตอความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของ

ประเทศ ดังนั้นเพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรไทยในตลาดโลก  ควรเตรียมการ

ปรับกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางโอกาสการคาสินคาเกษตรและบริการดาน

สิ่งแวดลอม 

5.5  ความเปนหุนสวนของประชาคมโลก  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหเห็นวามนุษยทุกมุมโลกมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรวมกัน การ

ปลอยกาซเรือนกระจกของคนกลุมใดกลุมหนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่ง กระทบตอประชากรท่ัว   ทุกมุม

โลก เพราะมนุษยนั้นแทจริงเปนหุนสวนท่ีอาศัยซ่ึงกันและกันอยูบนโลกใบเดียวกันมีชั้นบรรยากาศ

เดียวกัน ดังนั้นการจะลดความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ หรือการแกปญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เปนเรื่องท่ีทุกภาคสวนและทุกประเทศจะตองแกไขปญหารวมกัน  โดยเฉพาะใน

ยุคท่ีการคาการลงทุนเชื่อมโยงไปท่ัวโลก การท่ีประเทศใดประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ยอมกระทบตอประเทศอ่ืนดวย  

ในภาคเกษตรไดเกิดกรอบความรวมมือในการเตรียมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหลายเวที ท้ัง

ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ UNFCCC ท่ีกําหนดแนวทาง

ความรวมมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในองครวมหลายดาน เวทีพันธมิตรงานวิจัยการปลอยกาซ

เรือนกระจกภาคเกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย กําหนดทิศทางการวิจัย และสงเสริมความเปน

หุนสวนการทําวิจัยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร ตลอดจนในเวที The Hague Conference on 

                              

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555       ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร ป พ.ศ. 2556 – 2559 

                                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ   



39 
 

Agriculture, Food Security, and Climate Change ท่ีประเทศไดแลกเปลี่ยนประสบการณการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตรและรวมกันจัดทําแผนท่ีนําทางในการดําเนินการดานการเกษตร 

ความม่ันคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหความเปนหุนสวนของประชาคมโลกมีความชัดเจนมากข้ึน ท้ังใน

เรื่องการเปนหุนสวนชวยเหลือกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความเปนหุนสวนใน

การชวยกันลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภาคเกษตรไทยจําเปนตองแสดงความเปนหุนสวนท่ีดีในบทบาท      

ความรวมมือกันเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับการผลิตในภาคเกษตร  ขณะเดียวกันก็

จําเปน  ตองคํานึงถึงความเทาเทียมกัน และระดับการพัฒนา ขณะเดียวกันตองรักษาผลประโยชนของ

ประเทศดวย  การเจรจาตางๆในเวทีโลก มีมุมมองและเหตุผลท่ีหลากหลาย จําเปนตองมีขอมูลทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ท่ีเปนระบบและมีความนาเชื่อถือ รวมท้ัง จําเปนตองสรางบุคคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการเจรจา เพ่ือใหสามารถรักษาผลประโยชนของประเทศไวได 
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6.  ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 

6.1  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร 

กรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ. 2556-2559  

คือ สนับสนนุการพัฒนาเกษตรใหมีภูมิคุมกันสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือคงไว

ซ่ึงความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความม่ันคงทางอาหาร  รวมท้ังการเพ่ิมผลิตภาพการ

ผลิตและความสามารถในการแขงขัน  โดยการปรับการผลิตสูการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เกษตร

คารบอนต่ํา โดยความสมัครใจ รวมท้ังคํานึงถึงผลประโยชนของเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรอยางยั่งยืน  

ซ่ึงการจะบรรลุการพัฒนาในทิศทางดังกลาวจําเปนตองดําเนินการวิจัย พัฒนา สรางองคความรูทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังการใชภูมิปญญาทองถ่ิน และมีกลไกสนับสนุนทางการเงิน

และการพัฒนาศักยภาพของผูเก่ียวของในภาคเกษตรทุกภาคสวนใหเกิดการรับรู  ความเขาใจ เพ่ือมี 

สวนรวมในการบรรเทาและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

6.2  วิสัยทัศน   

               “สรางภูมิคุมกันภาคเกษตร สูการพัฒนาอยางย่ังยืนภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ”  

6.3    พันธกิจ 

6.3.1  สรางภูมิคุมกันและศักยภาพในการปรับตัวของภาคเกษตร เพ่ือใหมีภูมิคุมกันสามารถรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เสริมสรางความม่ันคงในอาชีพและวิถีชีวิต  โดยมีกลไกสนับสนุนการ 

มีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรับมือและปรับตัว รวมท้ังการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจน

รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการกักเก็บกาซเรือนกระจก  

6.3.2   พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรการเกษตร  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สนับสนุน สงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และรักษา

ศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก 

6.3.3  วิจัย พัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพ่ือการปรับตัว การลดการปลอยและการเก็บกักกาซเรือนกระจก 

6.3.4  สงเสริมการเรียนรู สรางความรวมมือและเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูของทุกภาคสวน

ท้ังในและตางประเทศ  ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทคโนโลยี การคา การลงทุน รวมท้ัง

สิ่งแวดลอม เพ่ือการวางแผนการผลิตสินคาเกษตรและการจัดการปจจัยการผลิตอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับการตลาด สนับสนนุการเจริญเติบโตของภาคเกษตรอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

6.4  วัตถุประสงค 
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6.4.1  เพ่ือใหภาคเกษตรสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เสริมสรางความม่ันคง

ในการประกอบอาชีพเกษตร สรางความม่ันคงของฐานการผลิตเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงทางอาหารของ

ประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

6.4.2 เพ่ือใหภาคเกษตรมีสวนรวมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยางเหมาะสม เปน

ธรรม บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน   

6.4.3  เพ่ือสนับสนุนใหมีการพัฒนาและจัดการองคความรู การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยาง

เหมาะสม  เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการปรับตัวและการมีสวนรวมในการลดการปลอยและการเก็บกัก 

กาซเรือนกระจก รวมท้ังสนับสนุนการแกไขปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

6.4.4 เพ่ือสงเสริมความเปนหุนสวนของสังคมกับสิ่งแวดลอม ความเปนหุนสวนของภาครัฐ เอกชน 

เกษตรกร และชุมชนเกษตร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใชประโยชนจากเครือขายความรวมมือ ใน

การดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท้ังกรอบความรวมมือในประเทศและระหวางประเทศ  

6.5  เปาประสงค 

6.5.1   รายไดภาคเกษตรเพียงพอท่ีจะรักษาพ้ืนท่ีเกษตรและกําลังแรงงานในภาคเกษตรท่ีมีอยู 

รวมท้ังการดึงดูดคนรุนใหมเขาสูกําลังแรงงานภาคเกษตรมากข้ึน เพ่ือคงความม่ันคงทางดานอาหาร 

6.5.2  ภาคเกษตรมีสวนรวมในการเก็บกักและชวยประชาคมโลกในการลดกาซเรือนกระจก  

ท่ีสอดคลองกับความสามารถของเกษตรกรโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและ

การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ 

6.5.3  มีองคความรู มีการพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการ

ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือการปรับตัว การสรางภูมิคุมกัน 

ภาคเกษตร การลดการปลอยและการเก็บกักกาซเรือนกระจก ท่ียอมรับและนาเชื่อถือ  

6.5.4  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความรู เทคโนโลยี เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจซ่ึงกันและกัน สรางโอกาส และความเทาเทียมกันในสังคม  

6.6  ประเด็นยุทธศาสตร 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ภาคเกษตร เปน 3 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

ยุทธศาสตรท่ี 2   การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร   
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีเกษตร  โดยสงเสริมการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของชุมชนเกษตร

ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม การปรับพัฒนาระบบการผลิต ปรับ

ระบบการตลาดภาคเกษตรใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เสริมสรางความม่ันคงทาง

อาชีพ และรายไดในภาคเกษตร รวมท้ังความเปนอยูของเกษตรกร 

 2. เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงทางอาหารระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ ในทุกมิติของความ

ม่ันคงทางอาหารโดยเฉพาะปรมิาณอาหารท่ีเพียงพอ ปลอดภัย การเขาถึงอาหาร และการผลิตอยางยั่งยืน   

 3. สรางความเปนธรรมในการเขาถึงขอมูล และไดรับความชวยเหลือจากโครงการภาครัฐอยางเทา

เทียมกัน สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคสวนท่ีเก่ียวของ ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ   

เปาประสงค 

1. มีระบบเตือนภัยลวงหนาทางการเกษตรท่ีแมนยํา นาเชื่อถือ และมีการจัดทําแผนเตือนภัยการเกษตร

ลวงหนา ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด /อําเภอ/ตําบล/หมูบาน ท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง มีการติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังและ

ประสานงาน โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและชุมชนเกษตร และผูเก่ียวของในพ้ืนที             

ทุกภาคสวน   

 2. เกษตรกรมีความสามารถในการรับมือกับภูมิอากาศ ปรับตัวและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ  

 3. มีการพัฒนา ปรับโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตและการฟนฟูทรัพยากรดินและน้ําเพ่ือการเกษตร 

สรางภูมิคุมกันรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

4. มีมาตรการและกลไกตลาดท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานการผลิต และการตลาด  

5. สรางภูมิคุมกันในการประกอบอาชีพการเกษตรเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดของ

เกษตรกร 
 

ตัวช้ีวัด 

1. รายงานสถานการณการเตือนภัย กลไกการเตือนภัย การเผยแพร ประชาสัมพันธ การวางแผน

เตือนภัยลวงหนา ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด /อําเภอ/ตําบล/หมูบาน ท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยไดรับขอมูล 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากผูเก่ียวของทุกภาคสวน  

2. มีผลการศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ี

สามารถพัฒนาสงเสริม ถายทอดใหเกษตรกรนําไปใชในการรับมือ ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ อยางคุมคาทางเศรษฐกิจ 
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3. จํานวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไดรับการฝกอบรมอาชีพเสริม  

4. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนเกษตรกร  ท่ีมีการประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศ  

5. การฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา ในพ้ืนท่ีเกษตรประสบภัยและพ้ืนท่ีภัยแลงซํ้าซาก น้ําทวมซํ้าซาก

ระดับรุนแรง 

กลยุทธ/แนวทางดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี  1  เตรียมความพรอมและสรางภูมิคุมกัน  

1) สนับสนุนการจัดทําระบบสารสนเทศและการวางแผนเตือนภัยเกษตรลวงหนา 

- รวบรวม ติดตาม วิเคราะห ความเคลื่อนไหวของสภาพภูมิอากาศ  สภาพอุทก

ศาสตร ธรณีวิทยา ทะเลและชายฝงทะเล ขอมูลภัยธรรมชาติจากโรคและแมลงศัตรูพืช    

โรคระบาดในการเลี้ยงปศุสัตวและสัตวน้ํา โดยการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ิมชองทางและ

โอกาสการเขาถึงขอมูลขาวสารดานภูมิอากาศเกษตร สามารถเตือนภัยทางการเกษตร

ลวงหนาในระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบขอมูลเตือนภัยแบบบูรณาการ ใน

ระดับประเทศจนถึงระดับพ้ืนท่ี สามารถใชประโยชนไดอยางแมนยําและนาเชื่อถือ ทันตอ

เหตุการณ  

กลยุทธท่ี  1  เตรียมความพรอมและสรางภูมิคุมกัน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

- ศึกษา วิเคราะหปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การประเมินความลอแหลม 

เปราะบาง (Vulnerability) ความแปรปรวนของระดับผลผลิต  ศักยภาพและ

ความสามารถในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชนเกษตร 

           - ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยงภัย เชน แผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวม 

ภัยแลง ดินถลม น้ําเค็มรุกล้ํา การแพรกระจายโรคพืชและสัตว เปนตน โดยมีการปรับให

ทันสมัยสามารถใชประโยชนในการวางแผนลดความเสี่ยง การดําเนินมาตรการแกไขและให

ความชวยเหลือ  

           - ศึกษา วิจัย พัฒนาแบบจําลองพยากรณและคาดการณภูมิอากาศ  วิจัยและพัฒนาดาน

ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและอุบัติภัยท่ีรุนแรงในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงสูง  เชน พ้ืนท่ีน้ําทวม 

แลงซํ้าซาก รวมท้ังระบบเตือนภัยการเกษตร และการเฝาระวัง เพ่ือสนับสนุนการวางแผน

เพาะปลูกในแตละพ้ืนท่ี การวางแผนเตือนภัยลวงหนา ลดความเสี่ยง เพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัว โดยการสนับสนุน กระตุนใหเกษตรกร ชุมชนเกษตร เขามามีสวนรวมในการวางแผน 

            - พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือใชในการจัดเก็บและการเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือเตือน

ภัย  ใหทันตอการรับมือกับภัยท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือใหเกษตรกร ผูประกอบการ ภาครัฐ และผูมี

สวนเก่ียวของ สามารถนําไปใชประโยชนเตรียมความพรอมในการวางแผนปองกันหรือ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สถาบนัการศึกษา 

สถาบันการวิจัย 

องคกรพัฒนาเอกชน 

เอกชน 

 

2) สนับสนุน การพัฒนา ปรับปรุง โครงสรางพ้ืนฐานและการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร กระทรวงเกษตรและ
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การเกษตรและส่ิงแวดลอม   

- ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา รูปแบบการจัดการในพ้ืนท่ีภัยแลงและพ้ืนท่ีน้ําทวม

ซํ้าซาก ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เพ่ือวิเคราะหความลอแหลมและการปรับตัว (Vulnerability and Adaptation) 

เพ่ือเสนอทางเลือกของชุมชนเกษตรและการดําเนินนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

- สงเสริม สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี การจัดการเขตกรรมในการเพาะปลูกท่ี

เหมาะสม เชน การลดการไถพรวน การจัดการพ้ืนท่ีหลังการเก็บเก่ียว 

- จัดทําฐานขอมูล GIS เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและน้ําเพ่ือการฟนฟู

สภาพแวดลอมการเกษตร 

- สนับสนนุการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการชลประทาน  พัฒนาระบบชลประทานท่ี

จัดสรรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีประสบภัยระดับรุนแรง การจัดการน้ํา

ชลประทาน ใหสอดคลองกับการผลิต การจัดการฝนหลวง เพ่ือบรรเทาภัยแลง 

- สนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดินเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ี

เกษตรเสี่ยงภัย  สนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก การลดการใชน้ําในการเกษตร เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 

 

 

 

สหกรณ 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สถาบนัการศึกษา 

สถาบันการวิจัย 

องคกรพัฒนาเอกชน 

เอกชน 

 

กลยุทธท่ี  2  สงเสริมการปองกัน การลดผลกระทบ การรับมือ  การปรับตัวและ 

                สรางภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

1) สงเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห วิจัย สรางองคความรูเก่ียวกับผลกระทบและ 

แนวทางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนความม่ันคง

ทางดานอาหาร  เชน พัฒนาแบบจําลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนา

เทคโนโลยีในการเพ่ิมชนิดพันธุพืชท่ีมีความตานทานตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  

เพ่ือสรางภูมิคุมกันและเพ่ิมขีดความสามารถในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ความลอแหลมและการปรับตัว (Vulnerability and Adaptation)  

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สถาบนัการศึกษา 

สถาบันการวิจัย 

2) พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี precision 

farming เพ่ือการจัดการฟารม การใช i-station จัดเก็บขอมูล เปนตน รวมท้ังการใชภูมิปญญา

ไทยท่ีเหมาะสม เพ่ือการจัดการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความ

แปรปรวนสภาพภูมิอากาศและอุบัติภัยท่ีรุนแรง และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวภาค
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เกษตร   องคกรพัฒนาเอกชน 

เอกชน 3) สงเสริม สนับสนุน ถายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรท่ีมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ โดยทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรผสมผสาน การปลูก

พืชสลับ การปลูกพืชหมุนเวียน วนเกษตร ทําการเกษตรตามแนวทางปลูกปา 3 อยาง 

ประโยชน 4 อยาง  เกษตรท่ีลดการใชน้ํา หรือใชน้ํานอย  เปนตน  

4) สงเสริม สนับสนุน การเพ่ิมรายได เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศ

ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยการสงเสริมสรางอาชีพเสริมท่ีเหมาะกับชุมชน ทองถ่ินท้ังในภาคและ

นอกภาคเกษตรกร ใหแกเกษตรกรหลังฤดูเพาะปลูก บูรณาการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม

สินคาเกษตรในระดับชุมชน 

5) สรางกลไกและมาตรการสนับสนุนเพ่ือลดผลกระทบ กระจายความเสี่ยง การปองกัน

หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  กลไกสนับสนุนการดําเนินการผลิตเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร เชน 

      - ประเมินความเส่ียงและสรางโอกาสการคาสินคาเกษตรภายใตการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ท้ังในตลาดในประเทศและตางประเทศ การบริหารความเสี่ยงการตลาดธุรกิจ

เกษตร ผลักดันนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงภูมิอากาศดานการผลิตและ

การตลาด สนับสนุนตลาดสินคาเกษตรลวงหนาเสริมสรางศักยภาพ การประเมินความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการเกษตร แกบุคคลากรภาครัฐ เกษตรกร ภาคเอกชน 

      - สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบประกันภัยภูมิอากาศเกษตร โดยศีกษา  

ประเมิน สาเหตุและความเสียหายของพ้ืนท่ีเกษตร วิเคราะหผลกระทบการผลิตพืช ปศุสัตว 

การประมง  สงเสริมใหมีระบบประกันความเสี่ยงสําหรับเกษตรกร รวมท้ัง ศึกษา พัฒนา 

รูปแบบการประกันภัยภูมิอากาศใหครอบคลุมทุกสินคาเกษตร  สงเสริม สนับสนุน การ

ประกันภัยภูมิอากาศ เพ่ือลดความเสี่ยงและการสูญเสียรายไดจากผลผลิตท่ีไดรับความ

เสียหาย  

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงการคลัง 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สถาบนัการศึกษา 

สถาบันการวิจัย 

สถาบนัเกษตรกร 

เอกชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชศักยภาพของภาคเกษตรในการมีสวนรวมชวยบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

อยางเหมาะสม เปนธรรม บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

สอดคลองกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแบบคารบอนต่ํา  

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรในตลาดโลก ซ่ึงมีแนวโนมจะใชปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตสินคาเปนขอกีดกันทางคา เชน คารบอนฟุตพริ้นท ฉลากคารบอน   

ฉลากการใชน้ํา (Water Footprint ) เปนตน 
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3. เพ่ือใหเกษตรกรมีโอกาสสรางรายไดจากกลไกสนับสนุนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอยางคุมคาทางเศรษฐกิจ  

เปาประสงค 

1. มีขอมูลกิจกรรมการเกษตร สําหรับการคํานวณกาซเรือนกระจกภาคเกษตร การประเมิน

ศักยภาพของภาคเกษตรในการปลอยและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังการจัดทําระบบการ

ตรวจวัด รายงานและทานสอบ ท่ีเปนท่ีเชื่อถือ 

2. มีกลไกสนับสนุนการปรับระบบการผลิตสูเกษตรคารบอนต่ํา และการเกษตรท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ดวยความเสมอภาค และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. สินคาเกษตรไทยมีปริมาณการปลอยคารบอน การใชน้ํา อยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดใน

ตลาดโลก 

4. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการปรับสูระบบการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สินคาคารบอน

ต่ําหรือลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

ตัวช้ีวัด    

1. ฐานขอมูลกาซเรือนกระจก และแนวทางในการเก็บกักและการลดการปลอยกาซกาซเรือน

กระจกท่ีปฎิบัติได 

 2. ปริมาณการเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตร 

 3. พ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย   

 4. พ้ืนท่ีเกษตรท่ีไถกลบตอซัง ลดการไถพรวน ลดการเผา 

 5. จํานวนฟารมปศุสัตวท่ีมีการจัดการมูลสัตว 

 6. มีตนแบบการจัดทําหมูบานลดคารบอน หมูบานเกษตรสีเขียว  

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ/แนวทางดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี  1  การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและองคความรูกาซเรือนกระจก  

          1)  การพัฒนาระบบประเมินความเขมขนในการการเก็บกักและการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร การใชน้ํา การใชพลังงานภาคเกษตร การจัดทํา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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ฐานขอมูลการเก็บกัก รวมท้ังฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก จําแนกตาม

แหลงปลอยและรายสินคา และพัฒนาระบบการวัด รายงานและตรวจสอบ  รวมท้ัง

ประเมินศักยภาพการเก็บกักและการปลอยกาซเรือนกระจก 

         2) พัฒนางานวิจัยการเก็บกักและการลดกาซเรือนกระจก รวมท้ังกลไก

สนับสนุน  สงเสริม การเกษตรท่ีมีศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

การบูรณาการผลการศึกษาเพ่ือการวิจัยตอยอดถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการเก็บกัก

และการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในการผลิตสินคาเกษตร  ศึกษาแนวทางใน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงปลอยสําคัญและชนิดสินคา ศึกษา

ผลกระทบและแนวทางสนับสนุนการเก็บกักและการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม

กับบริบทการพัฒนาอยางยั่งยืน 

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

 

กระทรวงมหาดไทย 

สถาบนัการศึกษา 

สถาบันการวิจัย 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริม สนับสนุนการปรับระบบการผลิตสูเกษตรท่ีเปนมิตรกับ 

              ส่ิงแวดลอม 

 

1) สงเสริมถายทอดเทคโนโลยีการเก็บกักและการลดกาซเรือนกระจก 

ภาคเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร 

ภาคเอกชน 

องคกรพัฒนาเอกชน 

      2) สนับสนุนการปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ลดการใช

ทรัพยากรการผลิต  ลดคารบอนตอหนวยการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา การใช

ปุยเคมีอยางเหมาะสม  บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เพ่ือสนับสนุนการเก็บลดและการ

เก็บกักคารบอนในดินเกษตร ปศุสัตว และการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  การ

จัดทําคารบอนฟุตพริ้นท ฉลากคารบอน ฉลากการใชน้ํา (Water Footprint ) การใช

ประโยชนจากกลไกทางการเงิน เชน CDM หรือกลไกใหมอ่ืนๆ รวมท้ังการสราง

มาตรการจูงใจ เพ่ือสนับสนุนการเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กระทรวงมหาดไทย 

ภาคเอกชน 

องคกรพัฒนาเอกชน 

3) สงเสริมการเกษตรยั่งยืนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  สนับสนุนการขยายพ้ืนท่ี

เกษตรเชิงอนุรักษ การผลิตสินคาเกษตรทางเลือก รูปแบบตางๆ ผานชุมชน

เครือขายเกษตรกร   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

4) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการใชพลังงานทางเลือกจากวัตถุดิบ       

ภาคเกษตรในประเทศ การผลิตพืชพลังงานสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน โดยคํานึงถึงความม่ันคงทางอาหาร บูรณาการแผนงานยุทธศาสตรพลังงาน
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ทดแทน ยุทธศาสตรความม่ันคงทางอาหาร แรงงานมนุษย 

กลยุทธ/แนวทางดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

      5) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเกษตรสีเขียว 

- สงเสริม สนับสนุน ขยายผลการพัฒนาหมูบานเกษตรสีเขียว หมูบาน

เกษตรคารบอนต่ํา หมูบานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

- สงเสริม สนับสนุน การปรับระบบการผลิต การตลาด สูระบบการผลิต 

การตลาด ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยเกษตรกร ชุมชน มีสวนรวม 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรงสาธารณสุข 

องคกรพัฒนาเอกชน/เอกชน 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม   

 สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ   

สถาบนัเกษตรกร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3    การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังภูมิปญญา

ทองถ่ินในการปรับตัว การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจก จากหนวยงานในและตางประเทศ รวมท้ัง

การบริหารจัดการองคความรูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร  

 2. เพ่ือสรางความตระหนักรูแกทุกภาคสวน ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ

ภาคเกษตร  ความม่ันคงทางดานอาหารและวิถีชีวิตของเกษตรกร  เขาใจบทบาทของการผลิตภาคเกษตร

ท่ีมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกและการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางเหมาะสม คุมคาทาง

เศรษฐกิจ   

  3.เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของเกษตรกร ชุมชนเกษตร ในการปองกัน เฝาระวัง 

แกปญหา โดยการรณรงค เผยแพร ประสาน ประชาสัมพันธ  ใหความรู พัฒนาเตรียมความพรอม

บุคลากร เกษตรกร ผูมีสวนได สวนเสียในการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 4. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและกรอบความรวมมือกับตางประเทศ  เพ่ือมีสวนรวมกับประชาคมโลก

ในการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ใชประโยชนจากกรอบความรวมมือกับตางประเทศใน

การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรไทย ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศอยางเหมาะสม สรางขายความรวมมือในการดําเนินงาน การแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี เพ่ือ

สรางศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ 
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เปาประสงค 

1. มีการจัดการองคความรู  เชื่อมโยงงานวิจัย พัฒนา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตรท้ังดาน

การปรับตัว การลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ขอมูลนักวิจัย ทรัพยากรบุคคลท้ังนักวิชาการ องคกร

เครือขาย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในสาขาเกษตรท้ังในและ

ตางประเทศ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ วิเคราะหตอยอดงานวิจัย  

2. เกษตรกร และบุคลากรของ กษ. และผูมีสวนเก่ียวของ ไดรับการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  มีความตระหนักรู ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิต

ความม่ันคงทางดานอาหารและวิถีชีวิต ขณะเดียวกันเขาใจบทบาทของการผลิตภาคเกษตรท่ีมีสวนในการ

ปลอยกาซเรือนกระจก และมีสวนรวมในการแกปญหาอยางเหมาะสม สามารถประยุกตใชเพ่ือการปรับตัว

และการพัฒนาสินคาเกษตรในมิติของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก   

3. สรางศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ  สามารถใชประโยชนจาก

กรอบความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัย พัฒนา การหาแหลงทุน สนับสนุนการดําเนินการปรับตัว

รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยางและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเหมาะสม และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรไทย 

ตัวช้ีวัด      

1. ขอมูลสารสนเทศองคความรูการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เครือขายบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท้ังในและตางประเทศ สําหรับการวางแผนจัดการองคความรูดานการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ  

2. จํานวนการจัดประชุม สัมมนา โครงการฝกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนความรูของเครือขาย

เกษตรกร  การเผยแพร ขอมูลขาวสาร ทางสื่อประชาสัมพันธ สูเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุมชนเกษตร 

บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  

3. การเขารวมในการดําเนินความรวมมือและการเจรจาระหวางประเทศภายใตกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และพิธีสารเก่ียวโต และการประชุม แลกเปลี่ยน

ความเห็นและการเจรจาภายใตกรอบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอ่ืนๆ    

 

กลยุทธ/แนวทางดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี  1  การพัฒนาเสริมสรางองคความรู ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

1) สนับสนุนการจัดการขอมูลและองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัย และฐานขอมูลนักวิจัย ใหเปนเอกภาพ  

2) สรางเครือขายขอมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง

ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สรางเครือขายนักวิจัย เกษตรกร และผูมีสวน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
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ไดเสีย จากแหลงขอมูลท้ังในและตางประเทศ เพ่ือรวบรวม แลกเปลี่ยนขอมูล และ

เรียนรูประสบการณ พัฒนาตอยอดองคความรู เพ่ือรวมมือกันในการปรับตัวและ

การลดกาซเรือนกระจก รวมท้ังการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

การเพ่ิมศักยภาพการลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกภาคเกษตร โดยสรางความ

รวมมือท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

 

 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ภาคเอกชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการตางประเทศ

สถาบนัการศึกษา 

กลยุทธท่ี 2  สรางการรับรู  ความเขาใจ และการมีสวนรวมของ 

                ทุกภาคสวน  เพ่ือใหเกิดผลในทางปฎิบัติ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

1) รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธ ถายทอด สาธิต ฝกอบรม สรางความตระหนักรู 

เพ่ิมศักยภาพใหผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เอกชน บุคลากร

ภาครัฐ และผูท่ีเก่ียวของในภาคเกษตร เขาใจปญหา สาเหตุ ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคเกษตร  ความม่ันคงทางดานอาหารและวิถี

ชีวิตของเกษตรกรความเสี่ยง  รวมท้ังรวมดําเนินงานเก่ียวกับการปรับระบบการ

ผลิต การตลาดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางโอกาสของสินคาเกษตรภายใตการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เรียนรูการบริหารความเสี่ยงพ้ืนท่ีเกษตร  ความเสี่ยงดาน

การตลาด  เขาใจบทบาทของการผลิตภาคเกษตรท่ีมีสวนในการปลอยกาซเรือน

กระจกและการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกัน แกปญหาอยาง

เหมาะสม คุมคาทางเศรษฐกิจ   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ภาคเอกชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการตางประเทศ

สถาบนัการศึกษา 

2) พัฒนา สงเสริม สรางการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

บรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กระทรวงพาณิชย 

3) สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณความสําเร็จในการทําเกษตร

รูปแบบตางๆ เชน การเกษตรดีท่ีเหมาะสม ( Good Agricultural Practice : GAP) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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เกษตรอินทรีย และเกษตรทางเลือกระหวางเครือขายผูผลิต ผูบริโภค  ภาครัฐ ภาค

การศึกษา เอกขน กระตุนการบริโภคสินคาเกษตร GAP เกษตรอินทรีย เกษตร

ปลอดสารพิษ และการบริโภคสินคาเกษตรเชิงอนุรักษ  รวมท้ังการคาและ

สิ่งแวดลอม   

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ภาคเอกชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการตางประเทศ

สถาบนัการศึกษา 

 

 

 

 

กลยุทธ/แนวทางดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

4) สงเสริมการทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ เพ่ือสรางความตระหนักรูของผูบริโภค 

ขณะเดียวกันชวยสรางรายไดใหเกษตรกร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงมหาดไทย 

ภาคเอกชน 

กระทรวงการตางประเทศ 

องคกรพัฒนาเอกชน 

กลยุทธท่ี 3  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หนวยงานรับผิดชอบ 

1) เพ่ิมศักยภาพ เตรียมความพรอมบุคลากรของรัฐ เพ่ือดําเนินการดานการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนการเจรจาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเวที

ระหวางประเทศ โดยสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนการฝกอบรม ดูงาน พัฒนา

ภาษาตางประเทศและเทคนิคการเจรจาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเวทีระหวาง

ประเทศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สถาบนัการศึกษา 

กระทรวงการตางประเทศ 

 

 

 2) ดําเนินการเจรจาเพ่ือขอรับทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเกษตร  จากเวที

กรอบความรวมมือดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและกรอบความรวมมืออ่ืนๆ 
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาการดําเนินงานตามกรอบความรวมมือกับตางประเทศ    

1) สนับสนุนการเจรจาและการดําเนินการตามขอตกลงการเจรจา การแลกเปลี่ยน

ขอมูล การรวมมือดานการวิจัย การรวมจัดทํานโยบายระหวางประเทศ ท่ีสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขามพรมแดน ท้ังผลกระทบทางตรงท่ีทําให

เกิดภัยพิบัติ  จําเปนตองเตรียมความพรอม ลดความเสี่ยงจากน้ําทวม ฝนแลง ใน

พ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการลุมน้ําหลายประเทศ  เชน ลุมน้ําโขง 

และการจัดการหมอกควันและไฟปาขามพรมแดน ตลอดจนผลกระทบทางออมของ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกา การคา การ

ลงทุน และผลกระทบตอเศรษฐกิจและสงัคม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย 

2) เพ่ิมศักยภาพ สรางเครือขายการเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กับกรอบ

การเจรจาความรวมมือการคาโลก กรอบความรวมมืออ่ืนๆ เชน กรอบความม่ันคง

ทางดานอาหารและพลังงาน กรอบความของอาเชี่ยน เปนตน   

3) ศึกษา วิเคราะห กําหนดทาทีในการเจรจาในประเด็นภาคเกษตรและการ

เชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆ รวมท้ังการกําหนดแนวทางความรวมมือกับตางประเทศ 

เพ่ือเปนประโยชนตอภาคเกษตรของประเทศ 

4) บูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโตกับประเด็นการเจรจาในกรอบ

ความรวมมืออ่ืน  ๆ เพ่ือใหเกิดความสอดคลอง เปนทาทีรวมในทิศทางเดียวกันของประเทศ  

กลยุทธท่ี 5  สรางกลไกในการติดตาม ขับเคล่ือนการพัฒนาการเกษตรภายใต

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยางเปนระบบ   

หนวยงานรับผิดชอบ 

1) สรางกลไกภาครัฐ เพ่ือประสาน ติดตาม ประเมินและรายงานผล ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอภาคเกษตร เสนอตอคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน  อยางตอเนื่อง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

และหนวยงานอ่ืนๆ สนับสนนุ 

2) สนับสนุนการบูรณาการ สรางเครือขาย การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตอภาคเกษตรทุกระดับ ท้ังในระดับหนวยงานภายในและภายนอก

กระทรวง ระดับประเทศ ระหวางประเทศ รวมท้ังภาคเอกชน เกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร ชุมชนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และผูมีสวนได สวนเสียอ่ืนๆ  

 

 

 

 

                              

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555       ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร ป พ.ศ. 2556 – 2559 

                                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ   



แผนผังยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร  พ.ศ.  2556 - 2559 

Biophysica สรางภมูิคุมกันภาคเกษตร  สูการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

 
1. การปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

3.  การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร 

 

2.การเก็บกักและการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกในภาคเกษตร 

 3.1 การพัฒนา
เสริมสรางองค
ความรู ดานการ
เปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 

3.2สรางการ
รับรู ความ
เขาใจและการ
มีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน 

 

3.5 สรางกลไกในการ
ติดตาม ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเกษตร
ภายใตการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศอยางเปน
ระบบ 

 

๑.2 สงเสริมการลด

ผลกระทบ  การรับมือ การ

ปรับตัวและสรางภูมิคุมกันตอ

การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ 

 

๒.๑ การพัฒนาระบบ

ขอมูลและองคความรู

กาซเรือนกระจก 

 

2.2   สงเสริม 

สนับสนุนการปรับ

ระบบการผลิตสูเกษตร

ที่เปนมิตรกับ

่  

 

๑.1 เตรียมความพรอมและ

สรางภูมิคุมกัน 

 

1) สนับสนุนการจัดทําระบบ

สารสนเทศ และการวางแผน

เตือนภัยเกษตรลวงหนา 

2)  สนับสนุน การพัฒนา 

ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐาน

และการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรการเกษตร 

 

1)  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย สรางองคความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร 
สนับสนุนความมั่นคงทางดานอาหาร 

๒)  พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังใชภูมิ
ปญญาไทยท่ีเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๓)  สงเสริม สนับสนุนถายทอด
เทคโนโลยีการทําเกษตรท่ีมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเกษตร  
โดยทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน 
การปลูกพืชสลับ การปลูกพืชหมุนเวียน 
วนเกษตร เปนตน 

๔) สงเสริมสนับสนุนการเพิ่มรายไดเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยการ
สงเสริมอาชีพท่ีเหมาะกับชุมชน ทองถ่ิน
ท้ังในภาคและนอกภาคเกษตร ใหแก
เกษตรกรหลังฤดูเพาะปลูก 

๕) สรางกลไกเพื่อสนับสนุนการลด
ผลกระทบ กระจายความเสี่ยง ปองกัน
หลีกเลี่ยงผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ กลไกสนับสนุนการ
ดําเนินการผลิตเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร 

 

๑)  การพัฒนาระบบ

ประเมนิความเขมขนใน

การปลอยกาซเรอืน

กระจกภาคเกษตร การ

ใชน้ํา การใชพลังงาน

ภาคเกษตร การจัดทํา

ฐานขอมูลกาซเรือน

กระจก 

2) พัฒนางานวจิัยการ

ลด และการกกัเก็บกาซ

เรือนกระจกและกลไก

สนับสนุนการบูรณาการ

ผลการศึกษาเพ่ือการ

วิจัยตอยอด ถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือลดการ

ปลอยและการกักเก็บ

กาซเรอืนกระจกในการ

ผลิตสินคาเกษตร 

 

๑)  สงเสริมถายทอด

เทคโนโลยีการลดและการ

เก็บกักกาซเรือนกระจก

ภาคเกษตร 

 2)  สนับสนุนการ

ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร ลด

การใชทรัพยากรการผลิต  

๓) สงเสริมการเกษตร

ย่ังยืนเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม สนับสนุนการ

ขยายพ้ืนที่เกษตรเชิง

อนุรักษ การผลิตสินคา

เกษตรทางเลือก 

๔) สนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีการใชพลังงาน

ทางเลือกจากวัตถุดิบภาค

เกษตรในประเทศ การผลิต

พืชพลังงานสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน  โดยคํานึงถึงความ

มั่นคงทางอาหาร 

5)  สงเสริมสนับสนุน การ

พัฒนาเกษตรสีเขียว 

 

1)  สนับสนุนการ
จัดการขอมูลและ
องคความรูดาน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
การเชื่อมโยง
ฐานขอมูลงานวิจัย 
และฐานขอมูล
นักวิจัย ใหเปน
เอกภาพ 

2) สรางเครือขาย
ขอมูลการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
รวมทั้งผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สราง
เครือขายนักวิจัย 
เกษตรกร และผูมี
สวนไดเสีย 

 

1) รณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 

ถายทอด สาธิต 

ฝกอบรม สราง

ความตระหนักรู 

เพิ่มศักยภาพใหผูมี

สวนไดเสียท้ัง

เกษตรกร และผูท่ี

เกี่ยวของในภาค

เกษตร 

2)  พัฒนาสงเสริม
สรางการยอมรับ
เทคโนโลยี
นวัตกรรม ภูมิ
ปญญาพื้นบานเพื่อ
บรรเทาปญหาการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

๓)  สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ
ความสําเร็จในการทํา
เกษตรรูปแบบตางๆ  

3.2.4 สงเสริมการ
ทองเท่ียวเกษตรเชิง
อนุรักษ 

 

๑)  สรางกลไก
ภาครัฐ เพ่ือ
ประสาน ติดตาม 
ประเมินและ
รายงานผล 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดาน
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศตอ
ภาคเกษตรเสนอ
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรม 
การ/คณะทํางาน
อยางตอเนื่อง 

๒)  สนับสนุน
การบูรณาการ 
สรางเครือขาย 
การดําเนินงาน
ดานการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศตอ
ภาคเกษตรทุก
ระดับ   

 

วิสัยทัศน 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 

 กลยุทธ 

 

แนวทางการ

ดําเนินงาน 

 

๓.๓ เพ่ิม
ศักยภาพ
บุคลากรดานการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

 

3.4พัฒนาการ
ดําเนนิงานตาม
กรอบความ
รวมมอืกับ
ตางประเทศ 

 
๑)  เพิ่มศักยภาพ 

เตรียมความพรอม

บุคลากรของรัฐ 

เพื่อดําเนินการดาน

การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

ตลอดจนการเจรจา

การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในเวที

ระหวางประเทศ 

๒)  ดําเนินการ

เจรจาเพื่อขอรับทุน

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดาน

การเกษตรจากเวที

กรอบความรวมมือ

ดานการ

เปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

๑) สนับสนุนการ
เจรจาและการ
ดําเนินการตาม
ขอตกลงการเจรจา 
การแลกเปลี่ยน
ขอมูล การรวมมือ
ดานการวิจัย  การ
รวมจัดทํานโยบาย
ระหวางประเทศ 

๒ )  เพิ่มศักยภาพ 
สรางเครือขายการ
เจรจาดานการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศกับกรอบ
การเจรจาความ
รวมมือการคาโลก 

๓)  ศึกษาวิเคราะห
กําหนดทาทีในการ
เจรจาในประเด็น
ภาคเกษตรและ
เช่ือมโยงกับ
ประเด็นอื่นๆ 

๔)  บูรณาการ
ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศภายใต
อนุสัญญา
สหประชาชาติ 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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บรรณานุกรม 

เกริก ปนเหนงเพชร และคณะ.2553.  ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอการผลิต ขาว ออย          

มันสําปะหลัง และขาวโพดของประเทศไทย.—กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,        

156 หนา. 

จักรกริศน เนื่องจํานงค (2554) : ความเส่ียงและความเปราะบางของระบบและภาคสวนทาง

เศรษฐกิจ : ระบบการผลิตสัตวและปศุสัตว. ใน: รายงานการสังเคราะหและประมวล

สถานภาพองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งท่ี 1: องคความรูดาน

ผลกระทบ ความลอแหลมและการปรับตัว. คณะทํางานกลุมท่ี 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย [อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา และอํานาจ ชิดไธสง (บรรณาธิการ)] 

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยเครือขายวิเคราะห วิจัย และการฝกอบรมการ

เปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2554.  

รายงานแหงชาติฉบับท่ี 2 การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคสวนท่ีสําคัญ 

สมพร อิศวิลานนท และคณะ .2552 .  การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกตอการผลิตขาวในประเทศไทย.—กรุงเทพฯ: สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 77 หนา. 

สิรินทรเทพ เตาประยูร และทัศนีย เจียรพสุอนันต . 2554.  ศักยภาพและแนวทางในการลด       

การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร .ใน:  รายงานการสังเคราะหและประมวลสถานภาพ   

องคความรูดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งท่ี 1: องคความรูดานการลดกาซเรือน

กระจก คณะทํางานกลุมท่ี 3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สิรินทรเทพ เตาประยูร.

จํานง สรพิพัฒน. อํานาจ ชิดไธสง(บรรณาธิการ), 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553 การจัดทําบัญชีกาซเรือน

กระจกของประเทศไทย. ใน : การจัดทํารายงานแหงชาติฉบับท่ี 2. —กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัย

เศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

 

 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555       ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร  ป พ.ศ.2556-2559 

                                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ                                                                              
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อรรถชัย จินตเวช, 2554. ความเส่ียงและความเปราะบางของระบบและภาคสวนทางเศรษฐกิจ:

ระบบการเกษตรและการผลิตพืชเศรษฐกิจ. ใน: รายงานการสังเคราะหและประมวล

สถานภาพองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งท่ี 1: องคความรูดาน

ผลกระทบ ความลอแหลมและการปรับตัว. คณะทํางานกลุมท่ี 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย [อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา และอํานาจ ชิดไธสง (บรรณาธิการ)] 

อํานาจ ชิดไธสง.2553.  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เลม 1 สภาพภูมิอากาศใน

อดีต.—กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 92 หนา. 
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