
เวท ี“ชุมชนลุมน้ํากับการรับมือการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” 
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จัดโดย โครงการแมน้ําเพ่ือชีวิต เครือขายลุมน้ําภาคเหนือ 
และศูนยภูมิภาคดานสังคมศาสตรและการพัฒนาอยางย่ังยืน(RCSD) 

 

 
แนะนําความเปนมาของการเสวนา โดย ธีระพงศ โพธ์ิมั่น 

ที่มาที่ไปในการจัดเวทีพูดคุยในวันนี้ “ชุมชนลุมน้ํากับการรับมือการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” คือ การ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เราพูดถึงรับรูรับฟงอยูในทุกวันนี้ ความจริงแลวมันมีความจริงของการเปล่ียนแปลง

ซอนหรือซอนกันอยู 3 ประการ หนึ่ง การเปล่ียนแปลงไปตามวงจรธรรมชาติ สอง การเปล่ียนแปลงหรือการแปรปรวนที่

เกิดจากภาวะโลกรอนซ่ึงอนาคตมีแนวโนมที่รุนแรงมากขึ้นกวาในอดีต สาม การเปล่ียนแปลงท่ีเรารับรูหรือเขาใจอยางผิดๆ

ซึ่งมันถูกสรางขึ้นจากมายาคติหรือวาทกรรม เชน การสรางภาพความแหงแลงทั้งหมดท้ังที่เปนปญหาและสวนที่เปนวงจร

ธรรมชาติใหกลายเปนภัยแลง การสรางความเขาใจเร่ืองนํ้าทวมใหกลายเปนอุทกภัย ซึ่งแฝงไปดวยความไมเปนธรรมทาง

สังคม    สาเหตุที่เราตองมาพูดคุยกันในเร่ืองคนลุมน้ําก็คือการเปล่ียนแปลงหรือความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นของสภาพ

ภูมิอากาศมันสงผลกระทบอยางรุนแรงและโดยตรงกับคนลุมน้ํา ชาวประมงน้ําจืดจะมีการรับมือกับเร่ืองนํ้าทวมน้ําแลง

อยางไร   ที่สําคัญอยางหนึ่งการปรับตัวและรับมืออันเปนความรูต้ังแตรุนปูยาตายายที่ส่ังสมมาเปนวิถีปฎิบัติหลายช่ัวอายุ

คน เปนขุมทรัพยทางปญญาและเปนทางออกท่ีสําคัญอยางหน่ึงของการแกปญหาโลกรอน นอกจากนี้แลวการรับมือกับ

ความไมเปนธรรมที่จะเกิดขึ้นจากจากการแกปญหาทางเศรษฐกิจและนโยบายจากมายาคติและวาทกรรมก็เปนเร่ือง

สําคัญที่เก่ียวของกับชุมชนลุมน้ํา 

 
กลาวเปดการเสวนาโดย ดร.ชยันต  วรรธนะภูติ 

การเปล่ียนแปลงสภาวะโลกรอยที่เกิดขึ้นที่สงผลกระทบตอชุมชน  จริงๆแลวเปนเร่ืองการเมืองเร่ืองโลกรอน  ถา

เราพูดถึงเร่ืองการรับมือโลกรอน คือ ทําอยางไรใหชาวบาน ประชาชน นักวิจัยปรับตัว รับมือจากการเปล่ียนแปลงจาก

ภาวะโลกรอน หัวใจสําคัญ ในฐานะที่เราเปนผูที่ติดตามเรื่องน้ี เราตองใหความสนใจทั้งในดานวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร ตองดูเร่ืองน้ีในดานของเศรษฐศาสตรการเมือง เชน ในการตัดสินใจเร่ืองโครงการขนาดใหญของรัฐ  เชน  

การสรางเขื่อน ทําถนน การพัฒนาเมือง การขุดเหมืองแร  เปนการเปล่ียนแปลงดาน Landscape ของพื้นที่ประเทศไทยทั้ง

ประเทศ ซึ่งเปนผลตอวิถีชีวิต สภาพภูมิอากาศ   หรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกวา เอลนิโย ลานินา   ซึ่งคือ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากแกนโลกท่ีเอียง เกิดจากกระแสลมที่เปล่ียนแปลง เราจะมองแคปรากฏการณเชนนี้ไมได 

 เหตุการณที่เกิดขึ้นในปนี้  ซึ่งเปนหนึ่งในขาวใหญในรอบป คือ เร่ืองนํ้าทวมประเทศไทย  ที่ภาคอีสาน จ.

นครราชสีมาเปนพื้นที่ราบที่เรียกวาที่ราบสูงโคราช  ทาํไมที่ราบสูงน้ําทวมไดแตกรุงเทพน้ําไมทวม เพราะทางรัฐบาลหาทาง

ระบายน้ําไปสูจังหวัดใกลเคียงเพ่ือไมใหน้ําทวมกรุงเทพ   ในขณะเดียวกันที่เกิดนํ้าทวมภาคใต เกิดนํ้าทวม แผนดิน

พังทลาย  สวนยางสูญหายไปจากน้ําพัด เปนเพราะวานายทุนเขาไปปลูกยางพาราไปบุกรุกปา  เราตองหันมามองเรื่องน้ํา

ทวมและนํ้าแลง จากกรณีการสรางเขื่อน  จากการปรับระดับน้ํา การปลอยน้ําในเขื่อนในประเทศจีน เขื่องหลงเจียง  กลุม 

สวอน(SWON) ผูหญิงไทใหญไดมีการแถลงขาวเร่ืองน้ี กรณีดังกลาวช้ีใหเห็นวาปญหาโลกรอน น้ําทวม น้ําแลง มันเปน

ปญหาเร่ืองการเมือง 
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ในการที่จะรับมือกับปญหาโลกรอนหรือการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีวิธีการที่มองไดสองอยาง 1) เร่ือง

ของการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 2) การปรับตัวของชาวบาน เชน การทําบานใหม่ันคงโดยการยกบานใหสูงขึ้น ใหแข็งแรง

ขึ้น เชน ที่ อ.สันกําแพงมีการศึกษาติดตามวาชาวนามีการปรับตัว ปรับพืช ปรับวิธีการเพาะปลูก ปรับการใชน้ํา คือ ไมได

มองวาเปนปญหาทางการเมืองแตมองวาทําจะอยางไรใหชาวนา ชาวบาน ปรับพฤติกรรมของตนเอง 

ถาจะมองถึงปญหาของชุมชนลุมน้ําในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตองมองมิติทาง

การเมือง ความสัมพันธเชิงอํานาจ มิติทางการเมืองใหมคืออะไร เราตองทําความเขาใจ กระบวนการของพวกเราตองต้ัง

คําถามกับการตัดสินใจนักการเมืองและผูกําหนดนโยบายวานโยบายแบบนี้จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศอยางไร  ประการที่สอง การปรับตัวของประชาชนตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก  คนที่ไดรับผลกระทบ

คือ คนยากคนจน และในบรรดาคนยากคนจนคือคนที่อยูในลุมน้ํา ใกลแมน้ํา ใกลชายฝง จะไดรับผลกระทบมาก นี่จึงเปน

สาเหตุที่ทางเครือขายแมน้ําเพื่อชีวิตรวมกับเครือขายลุมน้ําภาคเหนือไดเร่ิมหันมาพูดคุยกันและชักชวนสมาชิกในเครือขาย

ลุมน้ําไดพูดคุยกันเร่ือง เรากําลังทํางานกับคนท่ีจะไดรับผลกระทบมากไมเหมือนคนในเมือง หรือคนรวยท่ีไปสรางบานอยู

บนเขาเขียวหรือเขาใหญ หรือคนในกรุงเทพฯท่ีไมไดรับผลกระทบเรื่องน้ําทวมมากนักเน่ืองจากไมไดใชพื้นที่ดินที่เปนปจจัย

การผลิตหรือทํามาหากินเหมือนกับประชาชนที่อยูตามลุมน้ําตามชายฝง ประชาชนที่ยังตองอาศัยและทํามาหากินกับ

แมน้ํา  การทํางานของเราตองใหความสนใจกับคนลุมน้ํา การพูดคุยในวันนี้เปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญ จะนําไปสูขอเสนอที่เปน

แนวทางใหเราทําการเผยแพรหรือทํางานกับกลุมตางๆใหมากขึ้นและแนวทางที่สําคัญในการทํางาน 1) ตองมองน้ีในฐานะ

ที่เปนเรืองทางการเมือง 2) สองใครเปนผูที่เสียเปรียบ ใครมีโอกาสที่ไดรับความเดือดรอน เราจะไมละทิ้งคนชั้นกลาง  

นักวิชาการ  ประชาชนทั่วไป  ทําใหคนเหลานี้เห็นปญหารวมกัน 

 
เวทีแลกเปล่ียนสถานการณของพ้ืนที่ในลุมน้ําภาคเหนือ 

1. ลุมน้ําแมปาม อ.เชียงดาว โดย พอหลวงสุนทร  อินแกว รองประธานเครือขายลุมน้ําปาม 
สถานการณ คือมีขาวเร่ืองการผันน้ําขามลุมน้ํากกมาลุมน้ําปง  สรางความหวาดหวั่นใหกับชุมชนนอยๆท่ีติดน้ํา

ปาม  ชาวบาน ไมรูจะสูรบหรือคัดคานประทวงอยางไร  เวทีนี้เปนโอกาสที่จะนําเสนอวาจะแกปญหาอยางไร ซึ่งจะสงผล

กระทบตอวิถีชีวิตชาวบาน  จากการศึกษาการผันน้ํากก (น้ําเมืองฝางไหลทางปน คือ ทางเหนือ)    โครงสรางเอาน้ํากก ซึ่ง 

จะสรางโรงไฟฟาท่ีบานแมปาม     ผันน้ํามาสูลําน้ําปง  และไมรูวาจะเอาน้ําไปใชที่ไหน  ราชการหมกเม็ด ไมบอกขอมูลกับ

ชาวบาน   จะแบงน้ําใหเกษตรกรทางเมืองฝางใช  เอาทอระบายนํ้าจากคลองที่ผันน้ํา  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสราง 

ชาวบานจะไดรับผลกระทบหรือไดรับการดูแลอยางไร  ในความเปนจริงชุมชนลุมน้ําไมอยากใหเกิดการเปล่ียนแปลง  ที่

ผานมาทางชาวบานเริ่มมีงานวิจัยไทบาน  เร่ืองวิถีชีวิต หาอยูหากินวามีอะไรบางในน้ําในปามีอะไรบาง  กําลังเร่ืองศึกษา

ขอมูลเพิ่มนํามาตอสูกับเขื่อนที่จะเกิดขึ้น 
ลุมน้ํายม โดยประสิทธิพร กาฬออนศรี 2. 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกเราคงปฎิเสธไมไดวาเปนผลพวงของการพัฒนา  ประเทศเราได

พัฒนาความสามารถทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอยางตอเนื่องใชทรัพยากรอยางมหาศาลในชวงย่ีสิบปที่ผานมา 

ปจจุบันเราไดเรียนรูมากขึ้น  เราตองไมลืมประวัติศาสตรวาเร่ืองการเกิดภาวะเรือนกระจกสาเหตุมาจากโลกตะวันตก  จาก

การพัฒนาอุตสาหกรรม เราควรจะระลึกวาเร่ืองนี้เปนตนเหตุของปญหาไมใชวาชาวบานเผาปา   ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก

นักอุตสาหกรรมในยุค 40-50 ปที่ผานมา สองสามปที่ผานมาเราเจอกับความแหงแลงมากเราเจอภาวะท่ีแหงสนิท

เหมือนกันในหลายท่ี  สองเดือนตอมาเกิดภาวะนํ้าทวม  เพราะฉะน้ันเปนตัวบงชี้วาเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอากาศ  

และสงผลตอชาวบานในพื้นที่ลุมน้ํา  เราอาจจะเจอภาวะเชนนี้หนักขึ้น ปรากฎการณ การใชพืชเชิงเด่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีรุก
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ชาวบานแกงเสือเตนใชภูมิปญญาในการรักษาดูแลปา ตําบลสะเอียบเปนพื้นที่เปนพื้นที่ปาที่มีสักทองอุดม

สมบูรณที่สุด  รัฐยังตองการทําลายปาฝนนี้อีกหรือ บทเรียนการทําลายปาเปนสาเหตุโลกรอน ทําอยางไรเราจึงจะรวมกัน

แกไขปญหาน้ีได  ที่ผานมาชาวบานมีกิจกรรมปลูกสักลดโลกรอน เปล่ียนสวนขาวโพดเปนสวนปาสักทองเพื่อใหปาเกิด

ความอุดมสมบูรณมากขึ้นเราทํามาอยางตอเนื่อง ต.สะเอียบแจกกลาแสนตน อบจ.แจกลานตน นอกจากนั้นมีการทําฝาย

ชะลอน้ํา “น้ําหน่ึงลานฝายเทากับหนึ่งเขื่อนแกงเสือเตน” โดยชาวบานสรางฝายเพื่อชะลอนํ้าใหเกิดความอุดมสมบูรณ  

เพื่อกักเก็บน้ํา เครือขายญาติพี่นอง Mekong School จาก 5-6 ประเทศ ไดเขาไปเรียนรูเร่ืองปาสักทอง เปนพื้นที่ศึกษาดู

งาน กิจกรรมนอกจากนั้นก็มีการประทวงรณรงคการสรางสรรคศิลปะและนําไปเสนอท่ีกรุงเทพ เพ่ือใหส่ือมวลชนและคนใน

สังคมเกิดความตระหนัก มีการรายงานขาวจากนักศึกษา นักขาวพลเมือง จัดเวที ระยะหลังกรมชลประทานเพลาเร่ืองน้ี

และเสนอทางเรื่องใหม คือ แบงเขื่อนออกเปนสองเขื่อน คือ เขื่อนยมบนและยมลางซึ่งไมไดแตกตางกัน การตอสูเร่ืองเขื่อน

และโลกรอนก็ตองตอสูตอไป ชาวบานไมไดรูวากําลังทํางานเร่ืองภาวะโลกรอนรูเพียงวาทํางานเร่ืองคัดคานเขื่อน   

ถึงแมวาชาวบานท่ีทํางานในพื้นที่ และไมไดเขาใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาวะโลกรอน แตเรากําลังรักษาโลกพื้นที่ปา  

รักษาสมดุล  เราตองรวมมือกันตอสูกับหนวยหรือองคการท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
3. ลุมน้ํานาน   
สถานการณในปจจุบันสาเหตุของมันคือ หนึ่ง ผลพวงจากการพัฒนาของภาครัฐคือ ปญหานํ้าทวมและนํ้าแหง  

ซึ่งเกิดขึ้นทุกป ป 2549-50 มีคนเสียชีวิต เร่ืองของเศษไมที่มาตามน้ํา ป 2551-52 เกิดภาวะฝนแลง (คลายนํ้ายม) เกิด

ทรายมีธุรกิจการดูดทราย ชาวบานเก็บหินไปขาย ป 2553 เกิดนํ้าทวมใหญในพื้นที่น้ํานานตอนปลาย สงผลกระทบตอวิถี

ชีวิตประมงขนาดเล็ก ที่ปากนายเกิดแพแตกเพราะนํ้าแหง (ชาวบานอาศัยบนแพ) เร่ืองการสรางเขื่อนก้ันลําน้ํานาน เขื่อน

น้ําวาท่ีอยูระหวางการดําเนินการสรางอยูระหวางการท่ีชาวบานกําลังเจรจา หรือเร่ืองปลูกพืชเชิงเด่ียว ชาวบานท่ีนานปลูก

ขาวโพดมานาน เพื่อสงลูกเรียนและใชหนี้ธกส.ส่ิงที่ตามคือสารเคมี การนําเขาสารเคมีหลายรอยลานตัน(ขอมูลจากธกส.) 

และเกิดดินโคลนถลมหนาดินพังทลายและขุดลอก ตอนนี้บุกรุกพื้นที่ปามากพืชตัวใหมคือยางพารา สถานการณอื่นๆ คือ  

การปลูกปาคารบอนเครดิตมีการจัดเวทีคุยกันวาจะใหชาวบานไรละ 10,000 บาท ความเปนไปไดในเร่ืองน้ีเปนอยางไร  

ชาวบานกลัวเสียสิทธิในท่ีดิน (เพราะเปนพื้นที่สปก) หรือเร่ืองการเปดโรงไฟฟาที่อยูหางจากพื้นที่ชาวบานประมาณ 40 

กิโลในพื้นที่ประเทศลาว สถานการณในพื้นที่อาจเปล่ียนแปลงไปในเรื่องนํ้าแหงเร่ืองพันธุปลาที่หายไปเร่ืองของปาตนน้ํา

ถูกบุกรุก การปดเปดเขื่อนสิริกิตต์ิเพื่อผันน้ําใหภาคกลางเม่ือเปดนํ้าใหภาคกลางน้ําในพื้นที่ที่ตนน้ําจะคอยๆแหงลง ที่ผาน

มาชาวบานรวมตัวกันคุยเร่ืองแกไขปญหาหรือหาสาเหตุเร่ืองน้ีโดยจัดเวทีพูดจาและขยายเครือขาย แลกเปล่ียนการทํางาน 

ใหความรูหนุนเสริมกิจกรรมในพื้นที่เช่ือมกับองคกรฮักเมืองนาน  สช. 
4. ลุมน้ําวัง โดย คุณไพรวัลย 
สถานการณไมแตกตางกับพื้นที่อื่น  คือ  น้ําแหงขอด  และ ชวงปลายเดือนพฤษภาคม  ชาวบานหวานกลาแตน้ํา

ไมมา  น้ําในหวยแหงเกิดความแหงแลงยาวนาน  ตอมาในเดือนสิงหาคม แมน้ําวังเกิดนํ้าทวมฉับพลัน  ที่ลุมน้ําแมสอย (อ.

แจหม) มีน้ําปา เกิดความเสียหายใหกับชาวบาน   

การรุกของขาวโพดทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น (อ.วังเหนือและเมืองปาน) และชาวบานเริ่มการปลูก

ยางพาราประกอบกับมีนายทุนจากอ.เถินเขาไปกวานซ้ือที่ดินเพื่อปลูกยางพาราซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนจาก 

ธกส.  เกษตร    
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น้ําวังตอนกลางถูกใชไปกับอุตสาหกรรมเหมืองแร เชน โรงไฟฟาแมเมาะ โรงงานเซรามิคโรงงานนํ้าตาลดูดเอาน้ํา

วังและน้ําสาขา เรืองอุตสาหกรรมเหมืองแร ก็มีการเปดโรงงานใหมเพิ่มเติมเร่ิมรุกเขาไปในพื้นที่อ.งาวมากกวา 1,000 ไร   
5. ลุมน้ําอิง 

 พค-กค.น้ําอิงแลงจนไมมีน้ําทําเกษตร จากการสํารวจปริมาณนํ้าลดลงทุกเขื่อน จากการคุยกับชาวบานการที่น้ํา

แลงเกิดจากโครงการขุดลอกที่ไมมีประสิทธิภาพ การปดประตูระบายน้ํา น้ําอิงทั้งสายมีน้ําฝายตลอดลําน้ํามีไมยราพจน

ประสบปญหาการต้ืนเขิน บอน้ําที่มีก็แหง การแกไขปญหาของชาวบานคือการสูบน้ํามาใชปญหาท่ีตามมาคือปลาหาย  

เพราะนํ้าแหงในขุนน้ําไมมีหนองไมมีบวกเพราะเปล่ียนทิศทางน้ําใหไหลเปนเสนตรง      

ชวงทํานาราชการสงเสริมใหปลูกพืชปลอดสารเคมี แตอัดสารเคมี ผลกระทบคือเกิดสาหรายสีเขียวท่ีตนน้ําและ

เกิดนํ้าเนาเสีย น้ําแหงหลังฤดูกาลทํานา เกิดนํ้าทวมนาขาวทําใหขาวตาย  ทางกรมชลประทานพะเยาเสนอใหลดการทํา

นาปรังเพราจะไมมีน้ําปอนใหคนในเมือง  และโครงการที่ภาครัฐเขามามากคือโครงการการขุดลอกกวานพะเยา 800 กวา

ลาน ชาวประมงกวานพะเยาและคนใชน้ําเร่ิมมีการพูดคุยและเสนอทางออกตอราชการ คือเสนอเร่ืองสภาประชาชนลุมน้ํา

อิง คือถามีโครงการตองพูดจากับสภาประชาชนและตองใหประชาชนเขามารมีสวนรวม สรางกลไกในการใชน้ํา 

ปญหาเร่ืองความขัดแยงของชาวบานในเร่ืองการใชน้ําคือเร่ืองการจายนํ้าเพราะฝายลูกแรกมีน้ําใชแตฝายลูก

หลังไมมีน้ํา ตอนนี้ใครทําไดก็ทําใครจะสูบก็สูบ แนวทางตอไปที่คุยกันคือถาน้ําแหงแลงกวานี้จะทําอยางไรตอ หรือการ

เพิ่มปริมาณนํ้าโดยการขุดลอก เก็บผักตบชวา  

 

พิธีกร : จากที่ไดนําเสนอมาของแตละที่ชาวบานในหลายพื้นที่ไดเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น 

หลายพื้นที่ที่เกิดความขัดแยงมีการแยงชิงน้ําซ่ึงไดมีการรวมตัวกันและวิเคราะหวาปญหาไมไดเกิดจากธรรมชาติแตเกิด

จากนโยบายภาครัฐ หลายพื้นที่เกิดการรวมตัวแกไขปญหา บางพื้นที่รักษาส่ิงแวดลอมโดยใชภูมิปญญาดั้งเดิม ส่ิงหนึ่ง

ที่อ.ชยันต ฝากไวในการที่จะพูดถึงเร่ืองปญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือคือมิติทางการเมืองเรืองน้ําทวมน้ํา

แลง ซึ่งกอยากใหครูต๋ีไดพูดใหเราฟงในมิติเร่ืองการเมืองท่ีวาน้ี 

 
“การเมืองเรื่องส่ิงแวดลอม” โดย นิวัติ รอยแกว 

การเมืองคืออํานาจเพราะวาอํานาจไมไดอยูกับคนที่อยูกับธรรมชาติและมักมองวาธรรมชาติคือผลประโยชน  

การเมืองระดับโลกกบาลระดับรัฐทองถิ่นชี้ไปท่ีเศรษฐกิจทําใหทุกอยางวิปริต น้ําโขงที่อยูมานานเปล่ียนแปลงไปเพราะ

ไมใชลุงแกวแตเปล่ียนเพราะใครไมรูที่มีอํานาจที่เปล่ียนนํ้าโขง เม่ือวันหนึ่งท่ีน้ําเปล่ียนแปลงไปเกิดนํ้าทวมน้ําแลงมันเกิด

จากเขื่อนส่ิงกอสรางหรือสงเสริมพิชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว ผลประโยชนไมไดตกกับชาวบานแตตอบสนองกับนายทุน ปลูกไปก็

เปนหนี้ธกส. เราตองคิดใหมคือใครปลูกพืชที่ทําลายส่ิงแวดลอมตองคิดดอกเบี้ยสูงๆ ใครที่ปลูกพืชท่ีเปนมิตรเปนประโยชน

ตอโลกตอคนก็ไมตองคิดดอกเบี้ย 

ปญหาอีกอัน คือ ปญหาเร่ืองการบริโภคที่ไมบันยะบันยัง คือ คนช้ันกลาง เชน ซื้อรถคนละคนบริโภคเต็มที่ทีวี  

แอรที่มีคนละเครื่อง คนช้ันกลางนากลัวเพราะมีกําลังซื้อก็ซื้อมันเปนเร่ืองกิเลสและมันถูกสงเสริมโดยภาครัฐ ชนช้ันลาง

ตองยอมปลูกขาวโพดเพื่อเอาเงินมาใชหนี้ธกส.และเอาเงินมาใช 

เราตองเปล่ียนวิธีคิดเร่ืองการศึกษาและเอาอํานาจที่มีมาใชในทางที่ไมถูก แนวทางหรือวิธีคิดตองซอมสราง

อํานาจใหกับคนขางลางใหมากขึ้น เพื่อเปล่ียนแปลงวิธีคิด เชน การจัดการบานจัดการเมือง ทรัพยากร เราจะไมจัดการเปน

สวนๆตองจัดการรวมใชองคความรูรวม เครือขายชาวบานดอยแมสะลองประชุมรวมกับหนวยงานราชการ ชาวบานเขาใจ

ดีแตถูกกระทําจากการศึกษาโดยเจาหนาที่รัฐทําใหชาวบานหลงทาง เชน เวลาทหารไปปลูกปาแตชาวบานไมสนใจเพราะ
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ที่ผานมาการจัดการทรัพยากรผานรัฐและทําเปนตอนๆแกไขปญหาเฉพาะหนาและปลายเหตุไมไดมีความย่ังยืน  

เชน ที่น้ําอิงที่มีการขุดลอก มันตองศึกษาองคความรูใหภาครัฐลดตัวเองลงไปและเช่ือมรอยกับชาวบาน อํานาจทั้งหมดตก

อยูที่รัฐท้ังหมด  คณะกรรมการ 25 ลุมน้ําไมมีประสิทธิภาพคุยกันแตเร่ืองโครงสราง เราตองใหเกียรต์ิและยอมรับซึ่งกันและ

กันซึ่งจะเปนทางออกในการแกไขปญหา  

กรณีแมสลองชาวบานบอกวาถาบานเมืองเปนแบบนี้โลกเปนแบบนี้แตเราอยูกับปาวันหนึ่งตองเปล่ียน

กระบวนการผลิตเปล่ียนการปลูกพืช เร่ืองน้ีเปนเร่ืองใหญ ที่เราจะใชพื้นที่นอยและเปนประโยชนสูงสุด ทําไมปลูกขาวโพด

ที่ทําลายปาทําลายผืนดิน ถึงเวลาที่ชาวบานและรัฐตองรวมมือและยอมรับเพื่อใหเกิดความสมดุลยในอํานาจ 

กรณีน้ําปามในอนาคตมีความนากลัว ทุกหนวยงานตองเรียนรูรูจักธรรมชาติถาทําไมถูกนํ้าจะหมดไวตองปลอย

เปนธรรมชาติปลอยใหเปนหนาที่ของปูปลามีตะกอนไหล บานที่มีปลาปูน้ําลึกไมมีการต้ืนเขิน ฝายคอนกรีตเปนฝายท่ีเห็น

แกตัวเพราะไมม่ีน้ําซึมน้ําไหลไมไดแบงปนคนอื่นแตเอานํ้าไปทวมที่อื่น 

ผูมีอํานาจตองฟงวิถีชีวิตชาวบาน รัฐบาลทุกยุคมองแตตัวเลขชาวบานไมมีกินแตตัวเลขขึ้นตองมองชาวบาน

ต้ังแตรากหญาใหกินอิ่มนอนอุน นโยบายที่ตองการใหแกคือการประกันราคาขาวโพด 

ภูมิปญญาชาวบานลุมน้ําจะสงผลตออํานาจของชาวบานอยางไรจะไขปญหาอยางไร ภูมิปญญาเปนของใคร

ของมันเพราะภูมินิเวศนไมเหมือนกันและไมตายตัวผานกระบวนการเรียนรูส่ังสมมานานเพราะการจัดการไมเหมือนกัน ถา

ภูมิปญญาที่ดีอยูก็ตองรักษาเอาไว แตมักถูกวาเปนของลาหลังไมทันกิน เชน ใชยาฆาหญาที่เปนของใหม ภูมิปญญาเปน

ส่ิงที่รักษาเผาพันธุของตนเอง โยงไปในเรื่องของ “ยะอยางเดียวไดสามอยาง” เชน การขุดลอกหนองน้ําเอาใครมาขุดก็ไมรู 

หนองคืออะไรมันก็ไมรูรูแตวาตองขุดใหลึกเพราะอยากไดดินเอาไปถมที่อื่น ไมไดใชภูมิปญญา กอนขุดตองศึกษาวาหนอง

นี้เปนอยางไรมีระบบนิเวศนอยางไรสัตวในนํ้าอยูอยางไร  

 

โน  : ไรหมุนเวียนคือทางเลือกบนดอยเปนผลดีตอสภาพอากาศ ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคมปญหาเร่ืองขาวโพด  

คือ ชาวบานไมมีทางเลือกการทําขาวโพดตองใชพื้นที่เยอะกวาตอใชสารเคมียาเหลาน้ีชาวบานไมสามรถผลิตขึ้นไดเองซึ่ง

ควบคุมได แตไรหมุนเวียนใชพื้นที่ตอครอบครัวแค 4-5 ไรทั้งยังเปนการรักษาเมล็ดพันธุรักษาหนาดินรักษาวิถีชีวิตภูมิ

ปญญา แตชาวบานปลูกขาวโพดเพราะปาไมไมจับเพราะไมมีตนไมใหญเหมือนทําไรหมุนเวียน เม่ือพูดถึงปญหาคนมักมี

คําถามวาปญหาอยูที่ตนน้ําหรือเปลาเราตองกลับมาถามวาตนน้ําอยูที่ไหน ทุกที่เราสามารถสรางตนน้ําไดทุกที่ ทําไมหนา

ดินพังทลาย ลําหวยต้ืนเขิน เราทํานาเราก็ถางที่ไปจนริมหวยตนไมริมหวยหายไป และคนเราก็มีความขี้เกียจคือไมตัดแตใช

สารเคมียาฆาหญา ปาเราสามารถสรางขึ้นใหมไดในทุกท่ีของประเทศ เครือขายพวกเราก็กลับไปสรางพื้นที่ปาของตัวเอง

ไดหรือจัดการน้ําของเราเองได  ธรรมชาติเปนตัวตอบโจทยใหเราไดอยางถูกตองเหมาะสมการแกไขปญหาโลกรอนตองใช

ภูมิปญญา   

 
“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา   

ประเด็นสําคัญเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 2) การ 

ปรับตัวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เร่ืองโลกรอนเกิดจาก 

1) ผลพวงของการพัฒนาที่ไมสมดุลและปญหาเชิงอํานาจ 
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2) ปญหาที่เกิดจากการไมมีสวนรวมของชาวบาน  

3) ปญหาเร่ืองของการเปล่ียนแปลงสภาพดินฟาอากาศซึ่งชวงนี้ยังถือวาเปนแคชวงการแปรปรวนของสภาพ

อากาศ   เราตองศึกษาและหาขอมูลเร่ืองนี้เปนความรูอีกชุดที่เปนการตอรองในการพัฒนาที่ไมเปนธรรม

และตอบโจทย 

 

ภาวะเรือนกระจก

2 รังสีสะทอนจากเมฆ
สูบรรยากาศ

3  รังสีสะทอนจากผวิ
โลกสูบรรยากาศ

4 รังสี (ความรอน) บางสวน
ถูกสะทอนกลับ

โดยกาซเรือนกระจก
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กลุมกาซเรือนกระจกที่สําคัญ 

• กาซคารบอนไดออกไซด (เผาไหมโดยมีออกซิเจน) อยูไดนาน 3 หม่ืนป (ขอมูลใหมทางวิทยาศาสตร ณ 

กุมภาพันธ 2551) 

• มีเทน ยอยสลายในภาวะที่ไรออกซิเจน เกิดขึ้นทุกวัน ทั้งจากทุกๆคน แมบาน และภาคการเกษตร  

• ไนตรัสออกไซด จากปศุสัตวและการเกษตรที่ใชปุยเคมี รถที่จอดแตไมยอมดับเครื่อง เปนตน  

• โอโซน จากภาคอุตสาหกรรม 

• ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด อยูในเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกส  

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากกิจกรรมของมนุษยต้ังแตรอยกวาปที่ผานมาจนปจจุบัน เราตองการดูวาใครเปนคนทํา 

ดูมิติความเปนธรรมในมองปญหา 

 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิผิวโลกในระยะเวลาสองรอยกวาปที่ผานมาอีก 70-80 ปจากนี้ถายังไมสามารถควบคุม

อุณหภูมิไดใน 1-2 องศาจะทําใหเกิดหายนะของโลกเราตองจัดการและชะลอการปลอยใหได 90% ภายใน 70 ป 
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ใครทําให โลกร อน

 
ในประเทศไทยกระบวนการพัฒนาของบานเราไมมีความเปนธรรมโครงสรางของการปลอยกาซและการ

รับผิดชอบไมเทากันแตทุกคนตองรับผิดชอบเชนเดียวกับการถือครองที่ดิน ในอนาคตเขื่อนจะถูกบอกวาเปนพลังงาน

สะอาด ปนี้เวลาฝนตกเฉียบพลันหรือน้ําทวมเฉียบพลัน 73 จังหวัดนํ้าทวมยกเวนกรุงเทพ นี่ไมใชเร่ืองใหมมันเปนผลพวง

จากเร่ืองการบริหารจัดการน้ําที่ไมดี ปญหาโลกรอนเปนปรากฎการณที่มีคนสังเกตเห็นไดแตปจจุบันนี้ทุกคนเห็น 

ผลกระทบ คือ 1) ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 2) การกัดเซาะชายฝง 3) น้ําเค็มรุกพื้นที่เพาะปลูก 4) ฝนแปรปรวน 5) การติดดอก

ออกผลของพืชมีปญหา ฯลฯ 

 การปรบัตวัรบัมอืของเกษตรกรรายยอย ??
การเปลีย่นเปลีย่นสภาพภูมอิากาศ สงผลกระทบตอการผลติทางการเกษตร

ผลกระทบตอรายได
ความม ัน่คงทางอาหารลดลง

ความรู และความสามารถ
ในการปรบัตวัรบัมอื
ของเกษตรกร?
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สดัสวนการปลอยกาซเรอืนกระจกของไทย

เกษตร 14%
กอสราง 8%
พลังงานอื่นๆ 5%
ของเสีย 3%
พลังงาน 24%
ขนสง 14%
อุตสาหกรรม 14%
ทําลายปา 18%

 
 

 

การปลอยกาซ CO2 จากการใช พลังงานปี 2549
จําแนกตามภาคเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรม
43% ขนสง

27%

ธุรกิจการคา
14%

บานอยูอาศัย
10%

เกษตรกรรม/
กอสราง/เหมืองแร

6%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

อุตส
าหก

รรม ขนส
ง

ธุรก
ิจกา
รคา

บาน
อยูอ

าศัย

เกษ
ตรก

รรม
/กอ
สรา
ง/เห

มือง
แร

พ
ัน
ต
ัน

 C
O

2

พลังงานอ่ืน

ไฟฟา

ทีม่าข อมลู: พพ., รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, รายงานไฟฟาของประเทศไทยปี 2549 

นํ ามนั ถานหนิ ฯลฯ

ไฟฟ า 40%

ทีม่า: ชืน่ชม สงาราศี กรเีซน, กลุมพลังไท, 
11 กมุภาพันธ 2551  งานสัมมนาเรือ่ง “โลกร อน..สขุภาพร อน”
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คนสวนใหญ กบัไฟฟ าสวนนอย

73%

8%

19%

13%

7%

10%

0%

22%

0%

40%

0%
3%

1% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

จํานวนผูใชไฟ ปริมาณการใชไฟฟา

ปมนํ้าเพ่ือการเกษตร

หนวยงานราชการ

ธุรกิจเฉพาะอยาง

ธุรกิจ/อุตฯ ขนาดใหญ

ธุรกิจ/อุตฯ ขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดเล็ก

บานอยูอาศัย (>150 หนวย/เดือน)

บานอยูอาศัย (<150 หนวย/เดือน)

• ผูใชไฟฟ า 
บานเรือนราย
ยอยรอยละ 73 
ใชไฟฟ า
รอยละ 8

• ธุรกจิ
อตุสาหกรรม
รอยละ 8
ใชไฟฟ ารอยละ 
72

อางองิ : ช่ืนชม สงาราศรี กรีเซน, 2550
 

 

 

นครพนม

อางองิ : ช่ืนชม สงาราศรี กรีเซน, 2550
 

 

 

 9



Electricity production
and consumption
(GWh)

1700 families
relocated

Loss of livelihood
for >6200 families

Loss of 116 
fish species (44%)

Fishery yield 
down 80%

65
Mae
Hong
Song

Source: M
EA, EG

AT, Searin, G
raphic: G

reen W
orld Foundation

Dams     Malls    Province

P
ak

 M
un

Impacts of Pak 
Mun Dam alone

 
อุณหภูมิของโลกที่เปล่ียนแปลงและสงผลกระทบ เชน ภูเขานํ้าแข็งที่ละลาย แมน้ําโขงสาละวิน (ธิเบต) ปริมาณ

น้ําที่ไหลลงมามากแตน้ําหายไปไหน “ตองถามนักวิทยาศาสตร” เราตองศึกษาขอมูลเร่ืองนี้ ปรากฎการณเชนนี้เปนเร่ืองที่

ตองใชประสบการณและการสังเกตอยางจริงจัง เราอนุมานกันเร็วเกินไป การท่ีฝนนอยลงนํ้านอยลงมีความยาวนานขนาด

ไหน การรับมือกับส่ิงที่จะเกิดขึ้นภูมิปญญาดั้งเดิมอาจจะยังไมพอในอนาคตเราตองคิดเชิงรุกในการยึดพื้นที่ เราตองสังเกต

และคนหาเพื่อต้ังรับในเชิงรุกเพื่อจะอยูใหได ขนาดและคุณภาพการแปรปรวนจะรุนแรงมากขึ้น   ความรูความสามรถใน

การปรับตัวของเราเพียงพอหรือไม  

การลดกาซเรือนกระจกคือ หนึ่ง การเปล่ียนทิศทางการพัฒนาเปล่ียนอุตสาหกรรมท่ีทําลายตองเปล่ียนโครงสราง

ที่ไมเปนธรรม สอง การปรับตัวการต้ังรับปรับตัวซึ่งแตละระดับพื้นที่ตองเขาใจรัฐตองเขามาสงเสริมกระบวนการเชนนี้  ตอง

ปรับทิศทางการพัฒนาภาคกรุงเทพอุตสาหกรรมตองปรับตัวไมใชใหชาวบานปรับตัวเพียงฝายเดียว  

ในการการรับมือของไทย 1) “ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

2551-2555 ไมไดพูดเร่ืองของโครงสรางพูดเร่ือง ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง (6 ชนิด) ขอเสนอของเครือขายโลกเย็น คือ 

ยกเลิกยุทธศาสตรนี้แนวทางนี้ยังเปนปญหาเพราะจะไปซ้ําเติมปญหาเดิม 2) แผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553-2562 

ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีที่เปนรูปธรรมนั้นนักวิทยาศาสตรไมสามารถคาดการณในการเปล่ียนแปลงใน

ระดับพื้นที่ได ถาเราจะขยับไปขางหนาเพื่อตอบโจทยเราตองสังเกตในพื้นที่อยางจริงจังคือ หนึ่ง เร่ืองนํ้ามากไปนอยไป 

และผลจากการจัดการจากน้ํามือมนุษย สอง ผลกระทบตอผลผลิตและการเกษตรเชนเร่ืองประมงน้ําจืด สาม ฐาน

ทรัพยากรทางชีวภาพ เชน หวย หนอง คลอง บึง พันธุกรรม ทั้งหมดนี้เราตองสังเกตอยางเปนระบบนอกเหนือไปจากส่ิงที่

เราตอสูอยูกันทุกวัน 
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