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ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศ
แปรปรวนและภัยพิบัติที่ยากจะคาดการณ์ให้แม่นย าว่าอะไรจะเกิดที่ไหนอย่างไรและเม่่อไหร่ เพราะเป็นเร่่อง
ของอนาคตระยะยาวซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง ดังที่มีผู้กล่าวไว้ในหลายที่ว่าวงจรภูมิอากาศในอดีตอาจจะไม่
สามารถบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกต่อไป ประเด็นส าคัญจึงอยู่ท่ีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพ่่อให้
ประเทศสามารถรับม่ออย่างเป็นองค์รวมและมีพลวัตปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่นอกเหน่อการคาดการณ์ 
เพ่่อเตรียมภาคส่วนต่างๆของสังคมให้ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเช่นเดียวกับหลายในประเทศ หน่วยงานของรัฐไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมโดยเฉพาะภาคเกษตรจึงเริ่มมีการจัดท าแผนโดยใช้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเป็นปัจจัย
ส าคัญอันหน่ึงในการก าหนดทิศทางพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีเป็นหัวใจของการผลิตอาหาร
และการส่งออกของไทย แต่กลับเป็นภาคการผลิตที่มีความอ่อนไหวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมาก
ทีสุ่ดภาคหนึ่ง 

อย่างไรก็ดีสมควรจะกล่าวในท่ีนี้ด้วยว่าภูมิอากาศไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาเกษตร 
กลไกราคา นโยบายแทรกแซงและประกันราคาต่างๆของภาครัฐ การเข้าถึงเงินทุน สถานการณ์แมลงและโรค
ระบาด ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยท่ีก าหนดผลผลิตทางการเกษตรของประเทศที่จะยังคงมีความส าคัญต่อไป ดังนั้น
สภาวะโลกร้อนจึงเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆปัจจัยท่ีต้องค านึงถึง ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ
และภาคเกษตรในอนาคต 

ในบทสังเคราะห์กึ่งวิเคราะห์นโยบายด้านการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศชิ้นน้ี 
ส่วนแรกเป็นการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศส าคัญๆ โดยเน้นไปที่ภาคการเกษตร ส่วน
ที่สองจะเป็นการประเมินโดยสังเขปถึงทิศทางและประสิทธิภาพของมาตรการที่ปรากฏในนโยบายและแผน
เหล่านั้นว่าจะสามารถเก่้อหนุนภาคเกษตรไทยให้รับม่อกับสถานการณ์โลกร้อนได้มากน้อยเพียงไร ส่วนสุดท้าย
เป็นการเสนอแนวทางที่ชุมชนอาจจะมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปรับตัวรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของตนเองและของประเทศในอนาคต 
 
1. การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศเน้นภาคเกษตร 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ท าให้โลกต่่นตัวเตรียมมาตรการ
รับม่อผลกระทบหลากหลายด้านที่จะตามมา แรงกระเพ่่อมนี้ได้ส่งผลให้หน่วยงานนโยบายต่างๆของไทยเร่ิม
ผนวกปัจจัยดังกล่าวในระดับวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ ในเบ่้องต้นมีแผนส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาค



เกษตรท่ีรวบรวมมาได้ดังนี้   
• (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ฉบับที่ 11 2555-2559 

 • แผนบรรเทาโลกร้อนด้านการเกษตร 2551-2554 
 • (ร่าง) ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกษตรปี 2556-2559 
 • แผนปฏิบัติราชการสี่ปี 2555-2558 กระทรวงเกษตรฯ 
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
 • แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2555–2593 
 • รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เสนอต่อ UNFCCC 2553 

นอกจากนี้ยังได้ทบทวนกรอบแนวคิดจากรายงาน “การสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรับม่อ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงในอนาคต” ภายใต้ “โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงานและวิกฤตอาหารของโลก” 
(2553) โดยศูนย์เคร่อข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเสนอแนวคิดส าคัญค่อการมองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศควบคู่กับ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในมิติอนาคตระยะยาว รวมถึงชี้ความจ าเป็นของการมองภาคเกษตรเกี่ยวโยง
กับภาคการผลิตและการพัฒนาด้านอ่่นๆของสังคม  

โดยภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเกษตรของประเทศที่กล่าวมาในข้างต้นได้ก าหนด
ทิศทางภายใต้การวิเคราะห์สถานการณ์คุกคามภาคเกษตรท่ีมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหลักๆ 
ดังนี้ค่อ 
  • การเปลี่ยนแปลงในเร่่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝน (ซึ่งในแต่ละแผนมีการระบุ
ถึงสถานการณ์แนวโน้มปริมาณน้ าฝนทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงขึ้นกับแบบจ าลองการคาดการณ์ที่แผนการน้ันอ้างอิง) 
ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลต่างๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในเร่่อง
ผลผลิต การระบาดของโรคพ่ชและแมลง รวมถึงการอาจส่งผลถึงภาวะฝนแล้งหร่อน้ าท่วมที่รุนแรงข้ึนตลอดจน
ภัยพิบัติต่างๆ 
  • ความต้องการพ่ชพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่อความม่ันคงทางอาหาร 
  • ขีดจ ากัดในด้านความสามารถการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย ซึ่งท่ีผ่านมาถูกท าให้
อ่อนแอจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมหลายด้าน เช่น การเป็นสังคมเกษตรสูงอายุ ภาวะหน้ีสินและ
สถานการณ์กดดันจากตลาดโลกต่างๆ  
  • ในด้านการลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกที่มาจากภาคเกษตร มีการกล่าวถึงสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซที่มากเป็นอันดับสองรองจากภาคพลังงานที่อาจส่งผลถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเพ่่อลด
ก๊าซในอนาคต (จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เสนอต่อ UNFCCC ไทยมีการปล่อยจากภาคพลังงานประมาณ
ร้อยละ 70 และจากการเกษตรประมาณร้อยละ 23) 
 

ในด้านมาตรการรับม่อหร่อแก้ปัญหาเก่อบทุกนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้วางเป็นเพียงแนวทาง
กว้างๆ โดยเน้นหลักการเช่นเดียวกับแนวทางการพัฒนาที่ย่ังย่น (ซึ่งยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ถึงการน าสู่การ
ปฏิบัติ) ในทศวรรษที่ผ่านๆมา เช่นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสีเขียวเน้น



ความสมดุลด้านต่างๆ  ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและส่งเสริมคนรุ่นใหม่
เข้าสู่ภาคเกษตร การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันในตลาดโลก ส่วนแผนปฏิบัติและแผน
งบประมาณได้ระบุถึงการรับม่อแบบ  เฉพาะกิจและแยกส่วนตามฐานวิธีคิดที่เคยเป็นมา เช่นการส่งเสริมการ
กลบตอซัง ลดการเผาในที่โล่ง การเปลี่ยนไปในปุ๋ยอินทรีย์เพ่่อลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน การจัดการของเสียจาก
ปศุสัตว์และการปลูกไม้ย่นต้น การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดการซ้่อขายคาร์บอนเครดิต โดยท้ังหมดนี้มี
เป้าหมายเพ่่อลดการปล่อยและเพิ่มดูดซับก๊าซเร่อนกระจกตามความเข้าใจของผู้วางนโยบายและแผน และให้
ความส าคัญกับใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆ เพ่่อการปรับตัว เช่น การส่งเสริมการวิจัยพันธุ์พ่ชหร่อพ่ชตัด
แต่งพันธุกรรมที่ทนสภาวะภูมิอากาศต่างๆ การพัฒนาแหล่งน้ ารวมถึงปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขภาวะฝนแล้ง
หร่อไม่ตกตามฤดูกาล ตลอดจนการสร้างระบบส่่อสารเต่อนภัยน้ าแล้งน้ าท่วมรวมถึงภัยพิบัติที่อาจทวีความ
รุนแรงข้ึนในอนาคต 
 
2. การประเมินนโยบายและแผนโดยสังเขป 

จากการประมวลแผนข้างต้นจะเห็นว่าการรับม่อกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในด้าน
การเกษตรยังเป็นประเด็นท่ีค่อนข้างใหม่ส าหรับหน่วยงานรัฐ ดังจะเห็นได้จากข้อจ ากัดในเชิงวิธีคิดที่สะท้อน
จากนโยบายและแผนตามที่สังเกตได้ดังนี้ 
  • การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เคร่่องม่อในการคาดการณ์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ เช่นการคาดหวังถึงความถูกต้องแม่นย าของแบบจ าลอง หร่อการใช้ผลจากแบบจ าลองใด
แบบจ าลองหนึ่งมาก าหนดทิศทางการวางแผนรับม่อ โดยท่ีในความเป็นจริงแบบจ าลองไม่ใช่การพยากรณ์
ภูมิอากาศ เป็นเพียงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เน้นย้ าว่าต้องท าหลายๆแบบจ าลอง
อย่างต่อเน่่องเพ่่อให้มีพลวัตและแสดงแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
แอฟริกามีถึง 70-80 แบบจ าลองและมีการท าเพิ่มอย่างต่อเน่่องเม่่อมีความรู้ใหม่ ในขณะท่ีของไทยเท่าที่มีการ
อ้างถึงโดยท่ัวไปมีเพียง 2-3 แบบจ าลองเท่านั้น ส่วนหน่ึงเน่่องมาการขาดความเข้าใจในความส าคัญของ
หลักการดังกล่าวของหน่วยงานรัฐจึงท าให้สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องขาดงบประมาณสนับสนุนในการท า
แบบจ าลองใหม่ๆ 
  • หลายมาตรการในแผนมาจากการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง แบบเส้นตรง 
(Linear thinking) ค่อใช้แบบจ าลองคาดการณ์ภูมิอากาศที่ระบุถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วดูว่ามีพ่้นที่/ชุมชน/ภาคการผลิตใดบ้าง ณ วันนี้ที่มีความเปราะบาง ท าให้อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ แล้ววางมาตรการรับม่ออย่างใดอย่างหนึ่งตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา ยกตัวอย่าง เช่น (ร่าง) 
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ระบุ
ถึงปัจจัยเสี่ยงทางภูมิอากาศว่า  
 

“ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น โดยจะท าให้
ปริมาณน้ าลดลง (ประมาณ ๕ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์) จะส่งผลต่อผลผลติด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ที่เป็นพ่ช
เศรษฐกิจส าคัญ ที่ต้องอาศัยปริมาณน้ าฝนและแสงแดดที่แน่นอน รวมถึงความช่้นของดิน และอุณหภูมิเฉลี่ยที่
พอเหมาะด้วย ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น จะท าให้การระบายน้ าลงสู่ทะเลของที่ราบลุ่มภาคกลางช้าลง รวมถึงการรุก
ของน้ าทะเลเข้ามาในแม่น้ าจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง แหล่งน้ าที่เคยอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี เช่น 



แม่น้ าสายเล็ก ๆ ทะเลสาบ และห้วยหนองคลองบึง อาจแห้งขอดลงในบางฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า ซึ่งจะท าให้จ านวนและความหลากหลายของชนิดของสัตว์น้ าลด
จ านวนลงอย่างมาก” (p. ๑-๔๕ และ ๑-๔๖) 

จากสมมุติฐานดังกล่าวแผนวางมาตรการหลักๆในการรับม่อค่อปรับปรุงคิดค้นพันธุ์ข้าวและพันธุ์สัตว์
น้ าใหม่ ๆ ที่จะสามารถน ามาให้เกษตรกรใช้เพ่่อจัดการกับผลกระทบของสถานการณ์ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

กรอบวิธีคิดในการวางแผนข้างต้นอาจท าให้แผนมีข้อจ ากัดหลายด้าน นอกเหน่อจากปัญหาจากการใช้
การคาดการณ์จากแบบจ าลองแบบใดแบบเดียวดังที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ในความเป็นจริงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นเร่่องเฉพาะพ่้นท่ีและบริบทแวดล้อมของพ่้นที่หร่อภาคการผลิต และยังเป็น
เร่่องที่มีมิติการเปลี่ยนแปลงอ่่นๆในอนาคตระยะยาวที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น สมมุติว่าพ่้นที่อ าเภอเชียงคานมี
ปริมาณฝนลดลงตามคาดการณ์จริง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอาจพาตัดสินใจเลิกปลูกข้าวในช่วง ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้า
แล้วลงทุนกู้ย่มจากธนาคารที่มีนโยบายสนับสนุนการขยายธุรกิจท่องเที่ยวเปลี่ยนท่ีดินเกษตรริมน้ าโขงเพ่่อท ารี
สอร์ทหร่อร้านอาหารเน่่องจากมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นเพราะอุปสรรคเร่่องฝนลดลง ข้าวพันธุ์ทนแล้งที่ปรับปรุง
มาใหม่จึงอาจไม่มีประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว้ในแผน   ท าให้เห็นว่าการใช้กับการคาดการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
ตัวตั้งท าให้แผนขาดพลวัตและอาจจะไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้หากสถานการณ์ท่ีเกิดในอนาคตจริงต่างไปจาก
การคาดการณ์ท่ีตั้งไว้ในแผน 

 • มาตรการรับม่อที่ปรากฏในนโยบายและแผนเหล่านี้ มาจากการแบบคิดแยกส่วนภายใต้
กรอบคิดและวิธีปฏิบัติแบบเดิมๆ เช่นพันธุ์พ่ชที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้ไม่ได้ก็หาพันธุ์พ่ชใหม่ ขาดน้ าก็หาน้ าเพิ่ม 
น้ าท่วมก็เต่อนภัยและชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งหลายเร่่องเป็นเร่่องที่ท าอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดสภาวะโลกร้อนหร่อไม่  

  • การขาดความรู้ความเข้าใจในหลากหลายมิติของการปรับตัว (adaptation) ท าให้หลายส่วน
ของแผนมีเพียงมิติการรับม่อภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่าจะเป็นแผนปรับตัวรับสถานการณ์โลกร้อนอย่าง
รอบด้าน ซึ่งต้องค านึงถึงมิติของ “ความสามารถ ทักษะและทรัพยากรที่มีในชุมชน สังคม และองค์กรต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถพัฒนาเพ่่อใช้เตรียมการในการป้องกัน การลด การหลีกเลี่ยง และการจัดการความเสี่ยงจากสภาพ
อากาศและภัยธรรมชาติ หร่อผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ขีดความสามารถในบริบทน้ียัง
หมายความรวมถึง ความสามารถในการฟื้นฟูให้กลับค่นสู่สภาพเดิมหร่อดีกว่าเดิมหลังจากเกิดสถานการณ์เสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนด้วย” (ศุภกร ชินวรรโณ, SEA START 2553) 

  • การขาดมิติการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและการสร้างศักยภาพ ของชุมชนท่ีในหลายส่วน
อาจจะก าลังเผชิญปัญหาและพยายามปรับตัวในพ่้นที่ 

 โดยสรุปการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์รับม่อโลกร้อนด้านการเกษตรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันส่วนมากยังไม่
มีเน่้อหาสาระและมาตรการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปมากนัก ท าให้อาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่น่าจะส่งผลถึงทิศทางภาคเกษตร
โดยตรงในทศวรรษนี้ จะยังคงเป็นกลไกราคาและมาตรการเฉพาะกิจของรัฐบาลเช่นการประกันราคาพ่ชผล 
ตลอดจนมาตรการประกันความเสี่ยงอ่่นๆ มากกว่านโยบายรับม่อโลกร้อนตามที่ปรากฏในแผน เช่นชาวนาจะ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพ่้นที่ท่ีคาดว่าน้ าจะท่วมหร่อไม่อาจจะขึ้นกับราคาประกันความเสียหายต่อไร่  



เช่นเดียวกับการเพิ่มพ่้นที่การปลูกพ่ชพลังงานก็อาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีน้ ามันข้ึนราคา จนส่งผลให้เกิดความ
ต้องการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นและพ่ชพลังงานราคาดีขึ้น หร่อจากมาตรการอุดหนุนการผลิตของรัฐในขณะนั้น
มากกว่าปัจจัยจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามที่ปรากฏในแผน  

อย่างไรก็ดีการที่แนวนโยบายระยะยาวแบบกว้างและมาตรการระยะสั้นแบบเฉพาะหน้าดังเช่นท่ีปรากฏ
ในแผนต่างๆ ข้างต้น มีข้อจ ากัดในการช่วยให้ประเทศรับม่อผลของการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐและส่วนอ่่นๆของสังคมต้องให้ความสนใจและเปิดกว้างต่อองค์ความรู้
ใหม่ๆในด้านการปรับตัวที่ก าลังมีเสนอกันในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค เพ่่อที่จะน ามาปรับใช้ให้ภาค
เกษตรและภาคการผลิตอ่่นๆของสังคมอยู่รอดได้อย่างมีทิศทางระยะยาว ฃ 

 

3. บทบาทของชุมชน 
เป็นความจริงท่ีชุมชนเกษตรตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับตัวในสภาวะภูมิอากาศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะมีนโยบายด้านภูมิอากาศโดยตรงหร่อไม่ แต่ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าวงจร
ภูมิอากาศในอดีตอาจจะไม่สามารถบอกสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้อีกต่อไปภายใต้สถานการณ์โลกร้อน จึงอาจมี
ความจ าเป็นท่ี ชุมชนและสังคมจะให้ความสนใจกับองค์ความรู้ในการปรับตัวด้วยวิธีคิดและวิธีการใหม่ๆ และมี
ส่วนผลักดันให้องค์กรภาครัฐเข้ามาสนใจการคิดใหม่ท าใหม่ในการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ระดับประเทศเพ่่อจะสามารถให้ทั้งสังคมปรับตัวแบบไม่สร้างความขัดแย้งในอนาคต 

แนวคิดหนึ่งด้านการปรับตัวที่มีการน าเสนอในปัจจุบันค่อการแนะแนวทางให้ชุมชนสามารถสร้าง
กระบวนการคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้การจัดท าภาพฉายอนาคตระยะ
ยาวไปในหลายๆ ทศวรรษข้างหน้าภายใต้ตัวแปรหลายรูปแบบภายใต้การแนะแนวทางจากองค์กรหร่อ
หน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในระยะเริ่มต้น 

เพ่่อให้คนในชุมชนเกิดความคุ้นเคยกับการสร้างทางเล่อกในการจัดการกับความไม่แน่นอนของอนาคต
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่ง
หลายชุมชนเม่องต่างๆของโลกได้มีการทดลองท าภาพฉายอนาคตดังกล่าวเพ่่อเป็นแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเม่องภายใต้สภาวะโลกร้อน ในประเทศไทยมีการทดลองโครงการน าร่องท าภาพฉายอนาคต 30 ปี
ของเม่องเชียงคาน จังหวัดเลย โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศควบคู่ไปกับปัจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตโดยเช่่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต แต่ในขั้นน้ียังไม่ได้มีการพัฒนาไปสู่
ระดับการวางแผน  

อีกประเด็นส าคัญของความส าเร็จในการวางแผนรับม่อโลกร้อนในภาคเกษตรและภาคอ่่นๆของไทย 
ต้องเริ่มต้นจากการท่ีสังคมเปลี่ยนวิธีการมองโลกร้อนจากปัจจุบันที่เห็นว่าเป็นเร่่องทางวิทยาศาสตร์ท่ีซับซ้อน
เกินความเข้าใจหร่อเป็นเร่่องทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น มาท าความเข้าใจว่าโลกร้อนกระทบกับทุกภาคส่วนของ
สังคมในรูปแบบและขอบเขตที่ต่างกันไป จึงเป็นเร่่องที่นักสังคมศาสตร์ด้านต่างๆ ตลอดจนชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนเกษตรท่ีถ่อเป็นด่านหน้าของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศควรเข้ามามีบทบาทร่วมก าหนด
ทิศทางปรับตัวในระดับภายในชุมชนเองและระดับประเทศต่อไป 


