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โลกร้อนคืออะไร  
 ทุกวันน้ีไปทางไหนเราจะได้ยินค าว่า โลกร้อนกันบ่อยครั้งขึ้น มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน ประเภทปิดไฟ หิ้วถุงผ้าลดโลกร้อน รวมไปถึงโฆษณาสินค้าต่าง ๆ 
นานา  ใช้สินค้าจ าพวก แอร์ รถยนต์ ก็ลดโลกร้อน ล่าสุดได้ยินข่าวว่า หน่วยงานด้านประชากร
ของสหประชาชาติรณรงค์แจกถุงยางอนามัยเพื่อลดโลกร้อน ประมาณว่าลดประชากร ท าให้โลก
ไม่ต้องรับภาระหนัก ก็ลดโลกร้อน  
 แล้วมันคืออะไรกัน  

โลกร้อนคือ สภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงข้ึนอันเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศสร้างให้เกิดปรากฎการณ์คล้ายเรือนกระจกปก
คลุมช้ันบรรยากาศของโลก  ปิดกั้นไม่ให้ความร้อนของดวงอาทิตย์สะท้อนกลับออกไปนอก
โลกได้เหมือนเดิม  เมื่ออุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตาม
ธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ฤดูกาล   

 
ผลกระทบทั่วไปได้แก่  

ระดับน้้าทะเลขึ้นสูง หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก 1.4-5.8 องศาเซลเซียส 
จะส่งผลให้น้ าแข็งที่ขั้วโลกละลาย และระดับน้ าทะเลเฉลี่ยสูงขึ้นอีก 14 - 90 เซนติเมตร ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบ ได้แก่ การสูญเสียท่ีดินการกัดเซาะและการพังทลายของชายฝั่ง ในส่วนของพื้นที่ที่
จะได้รับความเสียหายมากที่สุด คือหมู่เกาะเล็กๆ เช่น หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียและทะเลแคริ
เบียน รวมถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ าในพื้นที่ราบลุ่ม หากระดับน้ าทะเลเพิ่มข้ึน 50 ซม.จะมี
ผลกระทบต่อประชากรโลกประมาณ 92 ล้านคน  
นอกจากนี้ ระดับน้ าทะเลที่ขึ้นสูงยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง เช่น การ
สูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ านานาชนิด การรุกล้ าของน้ าเค็มเข้าสู่
แหล่งน้ าจืดที่จะส่งผลเสียต่อการเกษตร และจากการที่น้ าทะเลหนุนจะยังท าให้เกิดน้ าล้นตลิ่ง
และท่วมบ้านเรือนอีกด้วย  
                                                   
 เรียบเรียงโดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา มูลนิธิชีววถิี จาก เอกสารเพ่ือการหารือ ภาคเกษตรกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
อย่างเป็นธรรม: ประเด็น ผลกระทบ ข้อถกเถียงและข้อเสนอ1โดย ศจินทร์ ประชาสันติ์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศ
ไทย) และ 

The Dirt on Dirt : Soil Carbon Sequestration - Co-benefits or Collateral damage?  
 By Susanne Gura (Econexus) , Deepak Rughani (BiofuelWatch), Diana Bronson (ETCGroup)    
 



สภาพอากาศรุนแรง  เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น ภัยธรรมชาติต่างๆมี
แนวโน้มว่าจะเกิดบ่อยครั้ง และรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า พายุไต้ฝุ่นโซนร้อน น้ า
ท่วม และการพังทลายของชั้นดิน เป็นต้น เราเริ่มเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปรากฎการณ์เหล่านี้ 
เช่น พายุไต้ฝุ่นโซนร้อน (กฤษณา กับป้าหม่า)   ในช่วง 3-4 เดือนท่ีผ่านมา  

          ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์  ภัย ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ภาวะน้ าท่วม 
และคลื่นร้อน ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อุณหภูมิที่
สูงขึ้นจะท าให้ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะน าไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้นประมาณ 50-80 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะในเขตศูนย์สูตรและเขต
ร้อนเช่นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้    
          โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะกระทบ
กระบวนการผลิตอาหาร สุขอนามัยและก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมา สิ่ง
เหล่านี้ก็จะยิ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศเขตร้อน ชื้น เช่น โรคท้องร่วง 
โรคขาดอาหาร โรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะลดปริมาณน้ า
ส ารอง และเพิ่มปริมาณจุลชีพเล็กๆ ในอาหารและน้ า ก่อให้เกิดโรค เช่น โรคอาหารเป็นพิษ  
          ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน้้า  การ ศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรในประเทศไทย สัมพันธ์
กับปริมาณน้ า ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ปริมาณน้ า
ลดลง (ประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งจะมีผลต่อผลผลติด้านการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ และตอ้งอาศัยปริมาณน้ าฝนและแสงแดดที่แน่นอน รวมถึงความชื้นของดิน
และอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะด้วย  
          นอกจากนี้ ผลกระทบยังอาจเกิดขึ้นกับการท าประมง เนื่องจาก แหล่งน้ าที่เคยอุดม
สมบูรณ์ตลอดทั้งป ี เช่น แม่น้ าสายเล็กๆ ทะเลสาบ และห้วยหนองคลองบึง อาจแห้งขอดลงใน
บางฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า ซึ่งจะท าให้
จ านวนและความหลากหลายของชนิดของสัตว์น้ าลดจ านวนลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ าแถบลุ่มแม่น้ าโขงในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจะลดลงอย่างต่อเนื่อง             

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง โดยจะเกิดกับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่ยากจนรุนแรงมากที่สุด เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน และจะส่งผล
กระทบที่รุนแรงต่อปริมาณอาหารส ารอง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ต้องพึ่งพาการ
ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก ประเทศไทยเองก็เป็นหน่ึงในประเทศก าลังพัฒนาที่จะ
ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเช่นเดียวกัน  



ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยท่ีเป็นก๊าซท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์   ได้แก่ 

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
2. ก๊าซมีเทน (CH4)  
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20)  
4. ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)  
5. ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC)  
6. ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) 

 

แล้วภาคเกษตรเกี่ยวข้องกับโลกร้อนอย่างไร  
 
 ภาคเกษตรถูกกล่าวถึงใน 2 ฐานะ คือเป็นทั้งโจทก์  และจ าเลย  
 
 ภาคเกษตรในฐานะโจทก์  คือผู้ได้รับผลกระทบ  

เนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมดินฟ้าอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าและดิน อย่างมาก  ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางการเกษตรในแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกัน  ปัจจุบันมีงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์
หลายช้ินท่ีพยายามคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  เช่น คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ซึ่งมีหน้าท่ีประเมินผลกระทบใน
ด้านต่างๆภายใต้อนุสัญญาฯ ระบุในรายงานปี 2550 ว่าภายในปี พ.ศ. 2050 ปริมาณน้ าใช้ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรง   พ้ืนท่ี
ชายฝั่งโดยเฉพาะพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมปากแม่น้ าขนาดใหญ่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ าท่วม 
และจะมีปัญหาโรคระบาดและการเสียชีวิตจากท้องร่วงท่ีสัมพันธ์กับน้ าท่วมและภัยแล้งมาก
ข้ึน   

ในประเทศไทย  การศึกษาของคณะนักวิชาการไทยเบ้ืองต้นพบว่า ในอีก 20-50 ปี
ข้างหน้า   พ้ืนท่ีประเทศไทยโดยท่ัวไปจะมีอุณหภูมิจะสูงข้ึนเล็กน้อย พ้ืนท่ีท่ีมีอากาศร้อน
จัดจะแพร่ขยายตัว  ท าให้พ้ืนท่ีท่ีมีอากาศเย็นลดลง  ขณะท่ีช่วงเวลาอากาศร้อนก็จะ
ยาวนานข้ึน ฤดูหนาวสั้นลง  ปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมจะเกิดข้ึนบ่อยคร้ังข้ึน  ซึ่งผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนเช่นนี้จะส่งผลต่อเกษตรกรแต่ละกลุ่มแต่ละรายไม่เท่ากัน  ข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ท่ี
เป็นอยู่เดิมและความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหรือความผัน
ผวนท่ีเกิดข้ึน  รวมถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐในส่วนกลางและท้องถิ่นท่ีจะเตรียม
ตัวรับมือ 



 ปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสะท้อนความแปรปรวนไปจากท่ีเคยเป็นมา 
ตัวอย่างเช่น เกษตรกรท่ีอ าเภอสนามไชยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เล่าว่า ปีนี้ผลผลิตข้าวรวม
ตกต่ าเกือบสิบเท่า เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว ท้ังท่ีน้ าฝนก็ไม่ได้น้อยลงมากนัก สันนิษฐานกันว่า
พ้ืนดินน่าจะแห้งมากข้ึน  ท่ียโสธร ชาวบ้านสังเกตได้ว่าฝนมาไม่ปกติเลย  เวลาตกกล้า
ต้องการน้ า ก็ไม่มีน้ าฝนมาให้ ต้องหว่านกล้าใหม่ 2 ถึง 3 คร้ัง เมื่อยามจะเกี่ยวไม่ต้องการ
น้ า ปรากฎว่าฝนตกหนัก ข้าวเสียหายเป็นส่วนใหญ่  

ระหว่างเดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืนและเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกได้จัดประชุมเร่ืองโลกร้อนในหลายพ้ืนท่ี  พบว่า แม้เกษตรกรจะไม่
รู้จักค าว่า “โลกร้อน” หรือ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  แต่จ านวนมากรู้สึกได้ถึง
ภาวะความแปรปรวนทางสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 10-20 ปีท่ีผ่านมา  ท าให้
ฤดูการผลิตไม่แน่นอน  มีแมลงและศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน  ท าให้ผลผลิตเสียหายหรือไม่ได้ผลผลิต
เท่าท่ีควร  และมีผลท าให้ต้องใช้แรงงานและปัจจัยทางการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์เพ่ิมข้ึน   
 

“ฝนไม่มาตามฤดูกาล เดือน 7 (หรือพ.ค.) จะเริ่มปลูกพืชได้ แต่ตอนนี้จะเลยเวลาไปสอง
เดือน ข้าวโพดเคยปลูกได้เดือนเจ็ดต้องขยับมาเป็นเดือนเก้า ส่วนถั่วลิสงจะปลูกหลังจากข้าวโพด 
แซมไปพอตัดข้าวโพดก็จะลงถั่ว แต่พอไม่มีฝนก็ต้องขยับไปอีกเดือนหนึ่ง แต่พอฝนไม่มาตาม
ฤดูกาลถั่วจะแทงขึ้นไม่ได้เพราะดินแข็ง และพอฝนมีน้อยและไม่มีน้้าค้างท้าให้ผลิตไม่ได้ ราคาถั่ว
เมื่อก่อนราคาถังละ 80 บาท แต่ตอนนี้ถั่วถังละ 130 บาท แต่ชาวไม่มีขาย หรือมีก็มีน้อย ข้าวโพด
เสียหายเพราะฝนทิ้งช่วง ปกติแล้วจะต้องรอ 25 วันถึงจะใส่ปุ๋ย แต่พอไม่มีผล ใส่ปุ๋ยไปก็ไม่มีผล 
มันจะลีบ”  
                                                                                      เกษตรกรจังหวัดแพร่ (พฤศจิกายน 2551) 
  

ภาคเกษตรกรรมเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตปัญหาภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงและโลกร้อน เช่น ระยะเวลา ที่ฝนตกทิ้งช่วงที่ยาวนานขึ้น หรือ ปริมาณฝนท่ีเพิ่ม
มากขึ้นในพื้นท่ีหนึ่งๆ หรือแบบแผนการตกของฝนที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตร  จะต้องมีการพัฒนาหาแนวทางการปรับตัว ทั้งในด้านพันธุ์พืช การจัดการดิน การ
จัดการน้ า   เช่น การพัฒนาพันธุ์ที่ทนแล้ง ทนน้ าท่วม ในพื้นที่ชายฝั่งก็อาจเป็นทนเค็ม  ทั้งน้ี
ควรเป็นการพัฒนาทางเลือกในการตั้งรับปรับตัวที่สอดคล้อง และอยู่บนฐานความรู้ของชุมชน
เกษตรกร  และได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม ความสนใจของผู้ก าหนดนโยบายของไทยและในเวทีเจรจาฯ ต่อ
ประเด็นการรับมือและการสร้างรูปธรรมให้เกิดข้ึนอย่างจริงจังถือว่ามีอยู่น้อยมาก  เมื่อ
เทียบกับความสนใจต่อประเด็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนผ่านมาตรการทางการตลาด   
ขณะเดียวกันในส่วนการวางแผนรับมือเท่าท่ีมี  ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะใช้นโยบายท่ีผิดพลาด 



เช่น การสนับสนุนพืชตัดแต่งพันธุกรรมซึ่งอยู่ภายใต้ควบคุมของบรรษัทข้ามชาติและเป็น
ตัวการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นทางออกส าหรับการปรับตัวของภาคเกษตร   
 
 ภาคเกษตรในฐานะจ้าเลย 

กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคัญท้ังหมดของ
โลกในปี 2543 มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักโดยคิดเป็นประมาณ 72%  ตามมาด้วย
ก๊าซมีเทน 18% และก๊าซไนตรัสออกไซด์ 9% โดยต้นตอของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ใน
ภาคพลังงานและอุตสาหกรรม  ขณะท่ีก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ในภาคเกษตรเป็น
หลัก    
 

 

 

 
 
แหล่งที่มา: Robert A. Rohde, Global Warming Art, 
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Greenhouse_Gas_by_Sector.png  
 

คาร์บอนไดออกไซด์ (72% ของ
ทั้งหมด) 

ผลพลอยได้
การเกษตร 

กระบวนการอุตสาหกรรม 

เชื้อเพลิงขนส่ง 

การก าจัดขยะ 

โรงไฟฟ้า 

การขุดค้า แปรรูป แจกจ่าย
พลังงานฟอสซิล 

ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ 
และแหล่งอื่นๆ 

การใช้ที่ดินและเผา
ซากอินทรีย์ 

มีเทน 
(18%) 

ไนตรัสออกไซด์ (9%) 

http://www.globalwarmingart.com/wiki/User:Robert_A._Rohde
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Global_Warming_Art:About
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Greenhouse_Gas_by_Sector.png


แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร 
ก๊าซมีเทน  เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ตามธรรมชาติของแบคทีเรียบางชนิด

โดยไม่มีอากาศในนาข้าวที่มีน้ าขัง  นอกจากนี้ ยังเกิดจากเรอหรือตดในคอกปศุสัตว์   
ก๊าซไนตรัสออกไซด์  เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการทางธรรมชาติในดิน  แต่กิจกรรมของมนุษย์

บางอย่างจะไปเพิ่มไนโตรเจนในดินเพิ่มขึ้น เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร  การใช้ปุ๋ยที่ท า
จากมูลสัตว์ เป็นต้น 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เกิดภายใต้กระบวนการสังเคราะห์แสงและหายใจของพืชตาม
ธรรมชาติ  แต่การไถพรวนเปิดหน้าดินหรือการหักร้างถางพงพื้นที่ป่าเพื่อท าเกษตรหรือปศุสัตว์  
ท าให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น 

 
 

พลังงาน (56%)

เกษตรกรรม (24%)

ขยะมูลฝอย และ

ของเสีย (8%)

ปา่ไม้และการใช้

ทีด่ิน (7%)

กระบวนการ

อุตสาหกรรม (5%)

 

การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของไทยรายสาขาพบว่า
ภาคพลังงานมีสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซสูงสุดในปี 2546 ขณะท่ีภาค
เกษตรมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
รองลงมา คือ ประมาณ 24% ของ
ก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด  โดย
ก๊าซส่วนใหญ่เป็นมีเทนจากการ
ปลูกข้าวในนาน้ าขัง  ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ด้วยการระบายน้ าออก
จากนาในช่วงท่ีเหมาะสม 

 
  

ตัวเลขในปี 2548 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 10-
12  ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งโลก  ขณะท่ีสัดส่วนของก๊าซ

มีเทน และไนตรัสอ๊อกไซค์คิดเป็น 3 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเกษตรท้ังโลก 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบหลักของก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อย

จากประเทศพัฒนาแล้ว  ขณะท่ีก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์มีแหล่งก าเนิดหลักอยู่ใน
ประเทศก าลังพัฒนา    

ในการเจรจาระหว่างประเทศ มีความพยายามจากประเทศพัฒนาแล้วท่ีจะผลักดัน
ภาระความรับผิดชอบให้ประเทศก าลังพัฒนาให้ต้องจัดการกับการปล่อยก๊าซมีเทนในภาค
เกษตร  โดยอ้างว่าก๊าซมีเทนมีศักยภาพท าให้โลกร้อนกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 60 เท่า 
แม้ว่าจะมีอายุอยู่ในช้ันบรรยากาศสั้นกว่า 5-20 เท่าของอายุคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตาม  ต่อ



ประเด็นนี้ ประเทศก าลังพัฒนาซึ่งประชากรจ านวนมากยังคงพ่ึงพิงภาคเกษตรได้แสดง
ความคัดค้านและศึกษาวิจัยเพ่ือน าข้อมูลมาหักล้างข้อกล่าวหานี้  เพราะแม้การปล่อยก๊าซ
มีเทนจะเกิดข้ึนจริงภายใต้กระบวนการผลิตทางการเกษตร  แต่ก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความ
มั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทจ านวนมาก  นอกจากนี้แล้ว ได้มีความ
พยายามลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากประเทศก าลังพัฒนาในหลายทางโดยเฉพาะการน าก๊าซ
มีเทนมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน   
 นอกเหนือจากการตกเป็นจ าเลยข้อหาปล่อยก๊าซมีเทน และไนตรัสอ๊อกไซด์  พ้ืนท่ี
เกษตรยังท าหน้าท่ีกักเก็บคาร์บอนไว้ในพืชและและสารอินทรีย์ในดิน ในลักษณะท่ีคล้ายกับ
การกักเก็บของพ้ืนท่ีป่า แต่ระยะเวลาในการกักเก็บและการรบกวนของระบบนิเวศแตกต่าง
กัน เรียกว่าเป็น “อ่างกักเก็บคาร์บอน” ( Carbon sink)  
 
การลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร 

 ภาคเกษตรนับเป็นภาคท่ีมีบทบาทซับซ้อนต่อภาวะโลกร้อน โดยท่ีเป็นได้ท้ังแหล่ง
ปลดปล่อย และกักเก็บก๊าซเรือนกระจก จึงมีความพยายามผลักดันให้ ภาคเกษตรกรรมเป็น
กลไกหนึ่งในข้อตกลงหลังพันธกรณีปี 2555 

 การเจรจาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม แบ่งเป็น 2 แนวทางได้แก่  
1. การลดก๊าซเรือนกระจกจากมีเทนและไนตรัสออกไซด์    
2. การกักเก็บคาร์บอนในดิน ( การเพิ่มความสามารถในการกัก และการดูดกลับ

คาร์บอน : Enhance carbon sink & carbon sequestration)  
 
ผู้ร้ายลอยนวล  
ไม่มีใครโต้แย้งข้อเท็จจริงท่ีว่าภาคเกษตรมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง

มาก   และเห็นด้วยกันอีกว่า การท าเกษตรท่ี “ดี” มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  แต่สิ่งท่ีโต้แย้งหาข้อสรุปไม่ได้ คือ อะไรคือองค์ประกอบของ “เกษตรท่ีดี” และ

อะไรคือองค์ประกอบ “เกษตรท่ีเลว”   มีการพูดถึงน้อยมากว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกจาก
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างไร  ลดไนตรัสอ๊อกไซด์จากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไร จะลดมีเทนซึ่ง
ส่วนใหญ่ปล่อยมาจากการเลี้ยงปศุสัตว์แบบอุตสาหกรรมอย่างไร  พูดง่าย ๆ ก็คือ ความดี
เลวถูกท าให้คลุมเครือแยกแยะไม่ได้ในการเจรจา  โดยเกษตรบรรษัทท่ีพยายามพลิกตัว เอง
หลุดรอดออกไปจากความรับผิดชอบต่อปัญหาซึ่งตนเองเป็นผู้ก่อ     

 
 
 
 



ลู่ทางใหม่ในการท้าก้าไร   $$$$$$$$$$$$$$$ 
ไม่เพียงแต่จ าเลยตัวจริงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร ก าลังจะ

ลอยนวล  หากจ าเลยนั้นยังพยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ  
นักล๊อบบ้ีของบรรษัทไบโอเทค และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ท างานอย่างหนักเพ่ือ

ผลักดันให้การเจรจาการลดก๊าซจากภาคเกษตร เน้นไปท่ีการกักเก็บคาร์บอน หรือการดูด
กลับ และการค้าขายคาร์บอน  

 ถึงกับมีการประเมินมูลค่าการตลาดของคาร์บอนเครดิต ท่ีจะเพ่ิมจากเดิม เช่น ใน
สหรัฐอเมริกา ประเมินว่ามีมูลค่าถึง 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับคร่ึงหนึ่งของมูลค่า
ผลผลิตการเกษตรของสหรัฐเลยทีเดียว  

พวกเขาใช้ผลการค านวณของคณะท างานวิทยาศาสตร์สหประชาชาติ (IPCC : ไอ
พีซีซี) ท่ีว่าศักยภาพของดินในการกักเก็บคาร์บอนสูงมาก ถึง 90 % ของศักยภาพการลด
ก๊าซจากภาคเกษตร มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ “soil 
carbonsequestration” “การดูดเก็บคาร์บอนในดิน” 

ท่ีเจรจากันอย่างขะมักขะเม่นไปสู่โคเปนเฮเกนปลายปีนี้  คือ การท าให้ “การดูด
เก็บคาร์บอนในดิน” เข้าสู่ตลาดคาร์บอนได้ง่ายข้ึน โดยการโยกย้ายความรับผิดชอบการ
ปล่อยคาร์บอนในประเทศพัฒนา มาท าโครงการลดก๊าซจากภาคเกษตรและป่าไม้ ใน
ประเทศก าลังพัฒนา และท่ีแย่ไปกว่านั้นก็คือ เวลาพูดถึงกิจกรรมการลดก๊าซจากภาค
เกษตร ไม่มีการให้ความส าคัญถึงการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร หรือการใช้ท่ีดินสู่ความ
ย่ังยืน เช่น ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรย่ังยืน และความริเร่ิมใด ๆ ของ
เกษตรกรรายย่อย แต่กลับมุ่งไปท่ีการผลักดัน ท าทางให้กับการขายของ ขายเทคโนโลย่ี
ของตนเอง ได้แก่1) เทคนิคการไม่ไถพรวน (No till) อนุรักษ์ดิน (Soil conservation) 
แถมจีเอ็มโอ และ 2) ถ่านคาร์บอน (Biochar:ไบโอชาร์)  

เทคนิคการไม่ไถพรวน (No till)   เป็นการท าเกษตรแบบไม่ไถพลิกหน้าดินเพ่ือ
ก าจัดวัชพืช อ้างว่าเป็นการอนุรักษ์ดิน  รักษาคาร์บอนไว้ในดิน เมื่อไม่ไถพรวนก าจัดหญ้า
วัชพืช ก็ตามมาด้วยการใช้ยาฆ่าหญ้า และพืชจีเอ็มโอ ซี่งมีคุณสมบัติต้านทานยาฆ่าหญ้า 
เทคนิคนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายท้ังในสหรัฐอเมริกา และอเมริกาใต้ ในถั่วเหลือง และฝ้าย 
และยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารโลก (FAO:เอฟเอโอ)  นี่ยังคงเป็นการท า
เกษตรแบบใช้สารเคมีเข้มข้น ผสมด้วยพืชจีเอ็มโอ และใช้เคร่ืองจักรการเกษตร ท่ีแม้ใน
ระยะสั้นก็สามารถเห็นผลเสียไม่ว่าจะเป็น การท่ีวัชพืชพัฒนาตัวเอง เป็นวัชพืชจอมพลัง 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกท าลาย ความเสียหายต่อระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย์
เอง  



ถ่านคาร์บอน (Biochar:ไบโอชาร์) กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ การเผาเศษซากวัสดุ
ต่าง ๆ หรือไม้ ให้เป็นถ่าน และฝังอัดกลับกลับลงไปในดิน เป็นลักษณะเม็ดคาร์บอนเก็บไว้
ในดิน  

ว่ากันว่าหากจะอัดคาร์บอนกลับลงไปในดินให้เพียงพอต่อการชดเชยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึนจากภาคขนส่งและอื่น ๆ นั้น ต้องใช้พ้ืนท่ีปลูกสวนป่าเพ่ิมอีกราว 5 
แสนล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 3 ล้าน ล้านไร่ นอกจากนี้ผลการศึกษาในแปลงทดลองถึง
ความสมบูรณ์ของดินหลังใส่ถ่านคาร์บอน ก็ยังผสมปนเปหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ท่ีแน่นอนคือ 
ผลของการหักล้างถางพงปลูกสร้างสวนป่าจะปลดปล่อยคาร์บอนแบบท่ีต้องชดเชยกันเป็น
ทศวรรษ   นอกเหนือจากประเด็นท่ีว่าดินนั้นเป็นระบบท่ีซับซ้อน การจะปรับปรุงดินท่ีเสื่อม
โทรมนั้นต้องใช้อินทรีย์วัตถุ และใช้เวลา การใช้เทคนิคแบบด่วนได้ (Quick fix technology) 
ประเภทขาดคาร์บอนก็อัดถ่านคาร์บอนกลับเข้าไป ไม่น่าจะใช่หนทางท่ีเหมาะสม 

  
บทสรุป 

 ทิศทาง และกระบวนการเจรจาลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรและป่าไม้ ที่เห็นและ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดูไปแล้วไม่ได้เอื้อต่อประโยชน์ของไม่ว่าจะเป็นโลกร้อน ๆ ใบนี้ หรือเกษตร
รายย่อย  ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือจะย่ิงสร้างปัญหาซ้ าเติมปัญหาท่ีมีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
แย่งชิงท่ีดินรุนแรงขึ้น  เนื่องจากที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์ เมื่อไม่กี่ปีที
ผ่านมาเราได้เห็นปรากฎการณ์แย่งชิงที่ดินจากการปลูกพืชพลังงาน ซึง่ได้สร้างปัญหา การ
สูญเสียท่ีดิน ที่ดินไม่เพียงพอ ค่าเช่าที่ขึ้นราคา อาหารราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูง เป็นหน้ีสิน    
การน าท่ีดินไปกักเก็บคาร์บอน หรือฝังถ่านคาร์บอนก าลังจะกลายเป็นชนวนตัวใหม่ในการเบียด
ขับ ชุมชนท้องถิ่น คนชายขอบ ชนเผ่า   และหากตลาดคาร์บอนใหม่นี้เกิดขึ้น หรืออาจมีกองทุน 
หรือโครงการใด ๆ เข้ามาให้การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซของเกษตรกร คนรับประโยชน์ก็มี
แนวโน้มจะเป็นรัฐ ซึ่งอ้างรับแทนประชาชน  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราต้องสร้างแรงผลักดันทางนโยบายทั้งในระดับชาติ
และสากล ให้แนวทางการท าเกษตรย่ังยนื (เกษตรท่ีดี) และความริเร่ิมในการปรับปรุงการใช้
ที่ดินอย่างยั่งยืนของเกษตรรายย่อย เป็นแนวทางส าคัญที่รัฐและโลกต้องให้การสนับสนุน  และ
ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาและโครงสร้างภาคเกษตรกรรมทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก  

เกษตรอุตสาหกรรมที่สร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ต่อโลก ตอ้งถูกการจัดการให้มา
รับผิดชอบอย่างจริงจัง  อาหารจากเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรท่ีเลว) ไม่ใช่ทางออกที่ม่ันคง 
ยั่งยืน และเป็นธรรม ต่อมนุษยชาติ และโลก  

 
 


