การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: กรณีศึกษา
ขาวหอมมะลิที่ทุงกุลารองไห :
การปรับรูปแบบการปลูกขาวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผูเขียน: สุภาภรณ อนุชิราชีวะ และ ตุลย ปนแกว
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บทนำ�
ในป พ.ศ.2550 ชาวนาในจังหวัดยโสธรซึ่งเปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย ประสบปญหาฝนทิ้งชวงยาวนานที่สุดในชวงหลายสิบปที่ผานมา  
ภาวะฝนทิ้งชวงตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนสิงหาคมทำ�ใหสงผลตอความมั่นคง
ดานอาหารและรายไดของชาวนาที่ลดต่ำ�ลง
จังหวัดยโสธรเปนหนึ่งในสิบของจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศ   ตั้งอยูบนที่ราบ
ซึ่งเรียกขานตามตำ�นานวา “ทุงกุลารองไห” อันเปนชื่อที่ไดจากลักษณะทางกายภาพของ
ผืนแผนดินที่แหงแลง  ทุงราบอันกวางใหญนี้ครอบคลุมพื้นที่หาจังหวัด และมีอาณาบริเวณ
ถึง 2.1 ลานไร (829,500 เอเคอร) เนื่องจากสภาพดินในบริเวณนี้เปนดินเค็มและมีความ
ชุ่มชื้นต่ำ� ทำ�ใหเหมาะสมกับการปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนสินคาสงออกที่สำ�คัญ
และมีชื่อเสียงของไทย  ขาวหอมมะลิคุณภาพสูงที่ขายในตลาดโลกสวนใหญมาจากพื้นที่นี้
และปจจุบันประเทศไทยเปนผูนำ�ในการสงออกขาวของโลก
ตามสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุวา ภาวะฝนทิ้งชวงที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2550
มิใชปรากฎการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งแรกและเพียงครั้งเดียว แตเปนปรากฎการณที่เกิด
ตอเนื่องมาตั้งแตทศวรรษที่แลว  เนื่องจากอุณหภูมิในอากาศสูงขึ้นและการเปลี่ยนรูปแบบ
การตกของฝน (rainfall patterns) ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   จากบันทึก
ปริมาณน้ำ�ฝนของจังหวัดยโสธรในชวง 10 ปที่ผานมา  แสดงใหเห็นวาฝนตกลาชาขึ้นทุกป  
เริ่มจากการลาชานับไดเปนจำ�นวนวันมาเปนหลายสัปดาห1
ผลการศึกษาลาสุดยืนยันวาปรากฎการณดังกลาวเกิดขึ้นจริง  และยังชี้ใหเห็นอีก
วาจำ�นวนครั้งของพายุชนิดตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีความถี่ลดลงอยางตอเนื่อง
จากขอมูลจำ�นวนพายุในไทยในชวง 30 ปที่ผานมา พายุดีเปรสชั่นลดลงจาก 30 ลูกเหลือ
10 ลูก  พายุโซนรอนจำ�นวน 55 ลูกเหลือ 35 ลูก  และพายุไตฝุนจากจำ�นวน 70-80 ลูก
ลดลงเหลือ 45-50 ลูก2  จำ�นวนความถี่ของการเกิดพายุดีเปรสชั่นที่ลดลงนั้นมีนัยยะสำ�คัญ  
เพราะลำ�พังเพียงพายุโซนรอนและพายุไตฝุน ไมสามารถใหปริมาณน้ำ�ฝนที่พอเพียงในชวง
ฤดูรอนได
ประชาชนจำ�นวนเกือบรอยละ 90 ทีอ่ าศัยอยูใ นจังหวัดยโสธรประกอบอาชีพทำ�นา
เปนอาชีพหลัก3 นาขาวสวนใหญในจังหวัดเปนนาทีพ่ ง่ึ พาน้�ำ ฝน  ไมมรี ะบบชลประทานรองรับ  
สวนชนิดขาวทีป่ ลูกนัน้ เปนขาวหอมมะลิ ซึง่ เปนขาวทีไ่ วตอแสงและตองปลูกในชวงเฉพาะเดือน
นัน้ ๆ ของป  ดังนัน้ เมือ่ ฝนทิง้ ชวง ตนขาวจะเหีย่ วเฉาเนือ่ งจากสภาพอากาศรอน
ฤดูกาลตาง ๆ คลาดเคลื่อนลาชาออกไปทุกที มีผลทำ�ใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล
ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอผลผลิตขาวอยางรุนแรง  นอกจากนี้สภาพ
อากาศที่ไมแนนอนทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาว  เปนสาเหตุสำ�คัญทำ�ใหเกิดแมลงศัตรูพืชใน
นาขาว และโรคเชื้อราในตนขาว ซึ่งสงผลตอทั้งคุณภาพและปริมาณขาวอีกดวย

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและผลกระทบตอภาคการเกษตร4
•• อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น
•• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝน (ความถี่ของฝนตกและปริมาณน้ำ�ฝน)
•• ความแหงแลงที่ยาวนานขึ้น
•• ฝนตกหนัก น้ำ�ทวมและคลื่นพายุหมุน (storm surges)
•• ผลิตผลทางการเกษตรและขาวลดลง
•• ผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารและน้ำ� สุขภาพ ที่อยูอาศัย และปาไม

ภาพบนและลาง: ชาวนาดำ�นาโดยไมมีน้ำ�ใน
นาขาว (การดำ�ผง)  
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เม.ย

กิจกรรม

สภาพอากาศ
ปกติ
สภาพอากาศ
ในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป

เตรียมดิน
ฝนเริ่มตก

ผลกระทบทั่วไป
ผลกระทบตอ
ผลผลิต

เดือน
พ.ค. - มิ.ย
ก.ค - ก.ย
หวานขาว
ปริมาณฝนนอย
หรือไมตกเลย
แหงแลง

ดำ�นา

ต.ค
ขาวเติบโต

ฝนตกปลาย
เดือนสิงหาคม
ฝนตกตอเนื่อง
และตกหนักใน
เดือนกันยายน
แหงแลง
ตนกลาเหี่ยว
เฉา ลำ�บากใน
การดำ�นา

พ.ย
เก็บเกี่ยวขาว
ฝนตกตอเนื่องและ
หนักขึ้น ฝนหยุดใน
เดือนพฤศจิกายน
น้ำ�ทวมนาขาว
เมล็ดขาวมีความชื้น
สูง คุณภาพ
ต่ำ� หรือตนขาว
เนาเปอยไมสามารถ
เก็บเกี่ยวได

ตารางที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝน จากการบอกเลาของชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิในจังหวัดยโสธร, พ.ศ. 2550
ภาพบน: นางบังอร พึ่งกิจ กำ�ลังดูแลสวนผักที่
ปลูกไวขางนาขาว ในระบบไรนาสวนผสม
ที่ออกแบบและดำ�เนินการภายใตโครงการ

การดำ�เนินงานโครงการ

อ็อกแฟมไดทำ�งานรวมกับมูลนิธิสายใยแผนดิน (Earth Net Foundation หรือ ENF)  
ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยมาตั้งแต ป พ.ศ. 2547  มูลนิธิสายใยแผนดินทำ�งาน
รวมกับกลุมชาวนาในจังหวัดยโสธรสามกลุม มีจำ�นวนสมาชิกประมาณ 500 กวาครัวเรือน  มูลนิธิฯ
มีเปาหมายการทำ�งานเพื่อสงเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรียและการสรางตลาดที่เปนธรรม  
เมื่อเปรียบเทียบการทำ�นาที่ใชปุยเคมีแลว  การทำ�นาระบบอินทรียมีการพึ่งพิงปจจัย
การผลิตจากภายนอก และใชพลังงานนอยกวามาก รวมทั้งยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมไดดีกวา  
การผลิต แบบเกษตรอินทรียจึงถือวาเปนระบบเกษตรที่ยั่งยืนระบบหนึ่ง  ปจจุบันการปลูกขาวแบบ
เกษตรอินทรียของชาวนากลุมนี้ไดรับการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรียระดับสากลจากองคกร
สงเสริมเกษตรอินทรียสากลที่ชื่อวา “ไอโฟม” (International Federation of Organic Agriculture
Movement : IFOAM)  
จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
และจากขอมูลการเฝาสังเกตของชุมชนอยางตอเนื่องถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ตอระบบ
การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ มูลนิธิสายใยแผนดินและอ็อกแฟมไดปรึกษาหารือกับเกษตรกรใน
พื้นที่ และตัดสินใจรวมกันทำ�โครงการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการปลูกขาว
หอมมะลิอินทรีย  โครงการนี้เปนโครงการนำ�รองระยะเวลา 1 ป (พฤษภาคม 2551- มีนาคม 2552)   
มีเกษตรกรเขารวมจำ�นวน 57 ครอบครัว จากจำ�นวนทั้งหมด 509 ครอบครัว ประกอบดวย
•• สมาชิกกลุมชาวนาบากเรือ อำ�เภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำ�นวน 20 ครอบครัว
•• สมาชิกชมรมรักษธรรมชาติ อำ�เภอกุดชุม จำ�นวน 25 ครอบครัว
•• สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเลิงนกทาและไทยเจริญ จำ�นวน 12 ครอบครัว
รวมผูรับผลประโยชนทั้งสิ้น 57 ครอบครัว ประมาณ 285 คน
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วัตถุประสงคโครงการ:

•• สนับสนุนใหชาวนาตระหนักรูและเขาใจถึงผลกระทบของภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
•• สนับสนุนระบบการจัดการน้ำ�ในไรนาที่เหมาะสมสำ�หรับการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย
•• สงเสริมชาวนาที่เขารวมโครงการใหเปนตนแบบการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาระบบ
การทำ�เกษตรเพื่อลดผลกระทบจากปญหาความเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกรอน และ
ขยายผลสูเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่จังหวัดยโสธร
•• เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรสตรี จากปญหาความเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะโลกรอน

โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและ
ฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก (START) แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหความรูดานวิชาการเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ใหคำ�แนะนำ�และขอคิดเห็นในกระบวนการปรับตัว รวมทั้งจัดอบรมเจาหนาที่
โครงการเรื่องการแปลความหมายการพยากรณอากาศ

กิจกรรมโครงการ
1. การสือ่ สารทำ�ความเขาใจกับเกษตรกรในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศ และการตัดสินใจแบบมีสว นรวมในการเลือกรูปแบบการปรับตัว
สมาชิกในครอบครัวชาวนาทั้งชาย หญิงและเด็กไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย  ผูเขารวมโครงการไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณของตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�นา รวมทั้งการออกแบบ
ระบบการจัดการน้ำ�ในไรนาของตนเองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ชาวนา
แตละรายจะคำ�นึงถึงขนาดและลักษณะของผืนนา ความเปนไปไดในการประหยัดพลังงาน  
และสภาพของแรงงานในครัวเรือน ยิ่งไปกวานั้น ยังคำ�นึงถึงผูหญิงและเด็กที่ชวยครอบครัว
ในการดูแลนาขาวและพืชผักสวนครัว  ระบบการจัดการน้ำ�จึงตองออกแบบใหเหมาะสมกับ
ผูหญิงและเด็กเพื่อสะดวกและผอนแรงในการใชงานดวย
นอกจากนี้ ผูเขารวมโครงการยังรวมกันวางแผนคิดหาวิธีการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะยาว โดยจะมีการประเมินผลจากฤดูการเก็บเกี่ยวปตอไป
และการใชยุทธศาสตรอื่น ๆ ในการปรับตัวรวมอีกดวย

2. กองทุนการจัดการน้ำ�เพื่อการทำ�เกษตรอินทรีย
โครงการสงเสริมใหเกษตรกรจัดตั้งกองทุนการจัดการน้ำ�เพื่อการทำ�เกษตรอินทรีย
และใหทนุ กูย มื ในอัตราดอกเบีย้ ต่� 
ำ (รอยละ 1-3) แกสมาชิกจำ�นวนสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท
ตอครอบครัว เพื่อใชเปนคากอสรางระบบการจัดการน้ำ�ในไรนา  โดยมีระยะเวลาการกูยืม
ระหวาง 1-6 ป กองทุนนี้ใหเงินกูยืมแกสมาชิกทั้งหมด 57 ครอบครัว รวมเปนยอดเงินทั้งสิ้น
1,400,000 บาท

ภาพบน: นางหนูไกร แสงศรี กำ�ลังทำ�งานใน
นาขาวแบบไรนาสวนผสม ซึ่งออกแบบใหมี
ระบบกระจายสงน้ำ�ไปยังแปลงนา ทำ�ใหลด
ระยะเวลาและภาระในการทำ�งานของผูหญิง
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พื้นที่

บากเรือ
กุดชุม
เลิงนกทา
ทั้งหมด

จำ�นวน
ครอบครัว

20
25
12
57

กิจกรรม
ขุดสระน้ำ�

ขุดบอบาดาล

10
3
10
23

8
12
4
24

สรางระบบ
สงน้ำ�
13
20
12
45

เครื่อง
สูบน้ำ�
1
9
0
10

จำ�นวนเงินกูยืม
จากกองทุน
รวมเงิน
บาท
564,000
496,000
340,000
1,400,000

ตารางที่ 2 : แสดงรายการการกูยืมเงินจากกองทุนการจัดการน้ำ�ในการทำ�เกษตรอินทรีย

3. การสรางระบบการจัดการน้ำ�ในไรนา

สมาชิกสวนใหญในจำ�นวน 57 ครอบครัวที่กูยืมเงินเพื่อสรางระบบการจัดการน้ำ�
ในไรนาสามารถกอสรางระบบไดทันเวลาการเพาะปลูก  สมาชิก 23 ครัวเรือนไดขุดสระ
24 ครัวเรือนขุดบอบาดาล 44 ครัวเรือนสรางระบบสงน้ำ� (สรางคันดินเก็บกักน้ำ� ติดตั้งระบบ
แจกจายน้ำ�อัตโนมัติ (sprinkle) และวางทอสงน้ำ�)  และ 14 ครัวเรือนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอปริมาณผลผลิตขาว
ทำ�ใหชาวนาเปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชอาหารหลากหลายชนิดขึ้น  เกษตรกรหลายรายโดย
เฉพาะผูหญิง เลือกปลูกผักและผลไมเปนพืชทางเลือก ผลผลิตจากพืชเหลานี้ทำ�รายได
ใหครอบครัวประมาณ 500 ถึง 1,500 บาทตอสัปดาหในขณะที่รอผลผลิตขาว  การปลูกผัก
และไมผลเปนสวนที่ชวยใหครอบครัวเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  
ผูหญิงจะถือวาการทำ�ใหคนในครอบครัวอิ่มทองและมีรายไดเก็บออมไวใชในยามจำ�เปน
เปนหนาที่สำ�คัญที่ตนตองรับผิดชอบดูแล

4.การสรางความมั่นใจในการเปนผูนำ�แกชาวนาโดยอาศัย
การแลกแปลี่ยนความรูและประสบการณกับเพื่อนเกษตรกรดวยกัน

เกษตรกรทั้งหญิงและชายที่เขารวมโครงการ มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับชาวนารายอื่นๆ เพื่อชวยกันหาทางออกที่เหมาะสมตอปญหาที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภายใตโครงการไดมีการจัดประชุมสัมนาหลายครั้ง ดังนี้
•• การประชุมเรื่องตนแบบและเทคนิคในการทำ�การเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 1 ครั้ง  
•• การสัมมนาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอชาวนาสตรี 3 ครั้ง  
•• การประชุมเรื่องการจัดการผลผลิตการเกษตรและการจัดการเมล็ดพันธุ
แกชาวนาสตรี 3 ครั้ง  
•• การประชุมเรื่องหลักการและเทคนิคการทำ�การเกษตรแบบยั่งยืน  1 ครั้ง และ
•• การประชุมเรื่องการปลูกพืชหลายชนิดในระบบการเกษตรอินทรีย 1 ครั้ง

5. การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมนีม้ ขี น้ึ เพือ่ สรางหลักประกันวาโครงการมีการติดตามและประเมินผลอยางมี
ประสิทธิภาพ  การติดตามโครงการเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งตลอดระยะเวลาการดำ�เนินโครงการ
และการประเมินผลเกิดขึน้ หลังโครงการสิน้ สุดลง  โดยทีเ่ กษตรกรในโครงการและเจาหนาที่
มูลนิธสิ ายใยแผนดินรวมกันติดตามและประเมินผลโครงการตามแนวทาง ดังตอไปนี้
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•• การประชุมเพื่อออกแบบการประเมินผลโครงการโดยชาวนาที่เขารวมโครงการและ
เจาหนาที่มูลนิธิสายใยแผนดิน
•• การสรางฐานขอมูลของครอบครัวที่เขารวมโครงการจำ�นวน 57 ครอบครัว
•• การประชุมทุกสามเดือนของคณะกรรมการกองทุนการจัดการน้ำ�ในการทำ�เกษตรอินทรีย   
เพื่อติดตามความกาวหนาและพิจารณาประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
•• การเยี่ยมไรนาประจำ�เดือนโดยเจาหนาที่มูลนิธิสายใยแผนดิน  เพื่อใหคำ�แนะนำ�และ
แลกเปลี่ยนความรู
•• การเยี่ยมดูงานในไรนาของสมาชิกโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
•• การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม การสัมภาษณรายบุคคล และจากแบบสอบถาม
ที่จัดทำ�ขึ้นระหวางและหลังสิ้นสุดโครงการ
•• รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการนำ�รองระยะเวลาดำ�เนินการ 1 ป

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
สถานการณเปนไปตามการคาดการณและความวิตกของนายหมุน พลชัย อายุ
65 ป ผูน �ำ หมูบ า นอาวุโสของอำ�เภอกุดชุม ทีไ่ ดเห็นความแหงแลงทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดยโสธรเมื่อ
ป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนความแหงแลงที่รุนแรงที่สุดในรอบ 57 ปที่ผานมา  ภาวะความแหงแลง
เริม่ ขึน้ ในเดือนมิถนุ ายนและกินเวลาไปจนถึงเดือนสิงหาคม  ทำ�ใหเปนอุปสรรคตอการดำ�นา
และการเจริญเติบโตของขาวเป็นอยางมาก  ปญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีฝนตกลง
มาอยางหนักในชวงฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อตนเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมทำ�ใหตนขาวที่กำ�ลัง
ออกรวง ซึ่งเจริญเติบโตลอดผานพนความแหงแลงมาไดตองลมแชน้ำ�ในที่สุด

1. ความมั่นคงดานอาหาร
หลังฤดูการเก็บเกี่ยว ชาวนาที่เขารวมโครงการมีความมั่นคงทางดานอาหารสูงขึ้น
จากชวงกอนเขารวมโครงการ  ปริมาณรอยละ 90 ของอาหารที่บริโภค ไมวาจะเปนขาว ผัก
เนื้อสัตว และผลไม เปนผลผลิตภายในครัวเรือน โดยซื้ออาหารจากภายนอกเพียงรอยละ
10 เทานั้น

2. การบรรเทาปญหาผลผลิตขาวตกต่ำ�
แมวาเกษตรกรจะเผชิญกับปญหาผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศที่รุนแรงในปนี้  ชาวนา 51 ครอบครัวจากทั้งหมด 57 ครอบครัวที่รวมโครงการ  
ยังสามารถรักษาปริมาณผลผลิตขาวใหพอเพียงตอการบริโภคในครัวเรือนได  ในจำ�นวนนี้มี
14 ครอบครัว ที่มีผลผลิตขาวเหลือมากพอขาย มีเพียง 6 ครอบครัวของผูเขารวมโครงการที่
สูญเสียผลผลิตขาวเพราะสรางระบบจัดการน้ำ�ในไรนาไดไมทันเวลา  
ผลผลิตขาวโดยรวมของชาวนาทีเ่ ขารวมโครงการลดลงจากปทแ่ี ลวเกือบรอยละ 16   
ในขณะทีผ่ ลผลิตของชาวนาเกษตรอินทรียในพืน้ ทีท่ ไ่ี มไดเขารวมโครงการลดลงถึงรอยละ 40

3. การปลูกพืชหลากหลายชนิด
นอกจากการประยุกตวิธีการปลูกขาวที่เหมาะสมและเทคนิคการจัดการน้ำ�แลว  
ชาวนาที่เขารวมโครงการยังไดใชวิธีการปลูกพืชอาหารหลากหลายชนิดเพื่อทำ�ใหครอบครัวมี
ความมั่นคงดานอาหารและมีรายไดเพียงพอสำ�หรับคาใชจายในครอบครัว ในขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตขาวมีความไมแนนอน  ชาวนาโดยเฉพาะชาวนาสตรีปลูกผักและผลไมในชวงฤดู
ทำ�นาและหลังการทำ�นา  ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำ�ไปขายในตลาดทองถิ่น
และสรางรายไดใหกับครอบครัว  พืชที่ปลูกในพื้นที่โครงการมีความหลากหลายมากกวา
90 ชนิด ซึ่งตนไมบางชนิดยังใหรมเงาใหแกพืชผักบางชนิดที่ไมตองการแดดจัดไดดวย  
การเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดชวยลดความเสี่ยงในเรื่องอาชีพและรายได ครอบครัว
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

นางทองสา จวนสาง เกษตรกร
จากอำ�เภอคำ�เขื่อนแกว กลาววา
“แมเราจะมีน้ำ�เก็บกักไว
แตก็ไมเพียงพอสำ�หรับปลูกทั้ง
ขาวหอมมะลิและขาวเหนียว
พรอมกัน ครอบครัวเราจึง
เลือกปลูกขาวเหนียวไวกิน
อยางเดียว แทนที่จะปลูกขาว
หอมมะลิไวขาย เราปลูกแตงโม
ผัก และไมผลตางๆ แบบเกษตร
อินทรีย ทำ�ใหไมตองใชน้ำ�มาก
นัก เพื่อไวกินในครอบครัว ถา
เหลือก็ขายในตลาดทองถิ่น
ถึงแมวาเราไมมีขาวพอขาย
ในปหนา แตก็ยังมีชีวิตที่ดีกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับชาวนาคน
อื่น ๆ ที่ไมไดเตรียมตัวรับมือ
กับความแหงแลงในปนี้”
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ดร. อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา
ผูอำ�นวยการศูนยเครือขายงาน
วิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (START)
แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กลาววา “การปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในทัศนะของผม คือความ
สามารถในการปรับตัวที่จะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศที่เกิดขึ้นอยาง
ฉับพลัน การเก็บไขไวใน
ตระกราใบเดียว หรือความ
หมายในทางการเกษตรคือการ
เพาะปลูกพืชเชิงเดียวมีความ
เสี่ยงสูง การทำ�การเกษตร
ผสมผสานเปนตัวอยางของ
ความชาญฉลาดของเกษตรกร
เพราะการดำ�รงชีวิตของพวก
เขาไมไดขึ้นอยูกับพืชเพียง
ชนิดเดียว”

ภาพซายมือ: กังหันลมในนาของนายมนูญ
ภูผา ใชสูบน้ำ�จากบอเพื่อเก็บไวในแท็งกน้ำ�
ขนาดใหญกอนปลอยเขานาขาว   
ภาพบนขวา : นางอรวัน ทองนอย กับบอน้ำ�
แบบคันโยกมือ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงใน
แปลงผักที่ปลูกไวขางนาขาว

4. ระบบการจัดการน้ำ�ในไรนา

เกษตรกรผูเ ขารวมโครงการมากกวารอยละ 90 เห็นวา การมีระบบการ
จัดการน้�ำ ในไรนาชวยลดผลกระทบจากปญหาความแหงแลงและฝนทิง้ ชวงทีย่ าวนาน
ได  และเกือบรอยละ 90 ของผูเ ขารวมโครงการคิดวา ระบบการจัดการน้�ำ ทีอ่ อกแบบ
โดยเกษตรกรแตละรายมีความเหมาะสมกับการใชงาน โดยเฉพาะเหมาะสำ�หรับแรง
งานของผูห ญิงและเด็กในครอบครัว ชวยใหประหยัดแรงงานและเวลา  นอกจากนี้
เกษตรกรอีกหลายคนคิดวา ระบบการจัดการน้�ำ ยังสามารถไดรบั การพัฒนาและ
ปรับปรุงใหดขี น้ึ ไดอกี เพือ่ ชวยลดปริมาณน้�ำ ทีเ่ สียเปลาทีต่ อ งหิว้ จากสระไปยังแปลงผัก
นายมนูญ ภูผา หนึ่งในเกษตรกรผูเขารวมโครงการ  มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบกังหันลมสำ�หรับสูบน้ำ�เพื่อใชในที่นาของตนเอง ซี่งทำ�จากแผนปาย
โฆษณาเกาๆ มาดัดแปลง  กังหันลมสามารถระบายและทดน้ำ�จากบอบาดาลที่
ขุดใหมซึ่งไดรับการสนับสนุนจากโครงการ เปนบอบาดาลที่เพิ่มเติมจากสระน้ำ�ที่มี
อยูเดิม  น้ำ�จากบอบาดาลนี้ชวยหลอเลี้ยงตนขาวในระยะเวลาที่ฝนทิ้งชวงที่ยาวนาน   
นอกจากนั้น นายมนูญยังปรับที่นาโดยกอคันดินขึ้น ซอยที่นาใหเปนแปลงเล็กลง
เพื่อใหสามารถปลูกขาวในปริมาณที่สอดคลองกับปริมาณน้ำ�ที่มี  นายมนูญไมเพียง
แตเรียนรูถึงวิธีการปลูกขาวดวยปริมาณน้ำ�ที่จำ�กัดเทานั้น  แตยังปลูกพืชผักหลาก
หลายชนิดไวตามขางแปลงนาอีกดวย
ถึงแมวาความแหงแลงที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2551  จะมีความรุนแรงมากกวา
ที่เกิดในหลายปที่ผานมา  แตระบบการจัดการน้ำ�ในไรนาที่นายมนูญสรางขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ทำ�ใหเขาไดผลผลิตขาวหอมมะลิและขาวเหนียวเพื่อการบริโภคและ
ขายมากกวาปที่ผานมา
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นางทองสา จวนสาง  เกษตรกรที่ทำ�นาระบบอินทรียมาหลายป (ปลูกขาว
เหนียวเพื่อบริโภคในครัวเรือนและปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขาย)  พบวาในหลายปที่ผาน
มารูปแบบการตกของฝนไดเปลี่ยนแปลงไป  สงผลใหเธอเก็บเกี่ยวขาวหอมมะลิและ
ขาวเหนียวไดลดลง ตั้งแตเขารวมโครงการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย  ครอบครัวของนางทองสาไดเรียนรูเรื่องผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  แนวทางในการปรับตัว รวมทั้งวิธีการทำ�นา
เพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  ครอบครัวของเธอไดกูเงินจากกองทุน
หมุนเวียนเพื่อนำ�ไปใชปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ�ในไรนา  ดวยบอบาดาลที่ขุดใหม
และกังหันลมที่ทำ�ตามอยางนายมนูญ ภูผา ครอบครัวของทองสาสามารถสูบน้ำ�ไป
เลี้ยงตนขาวในนาในระยะเวลาที่ฝนทิ้งชวงได  ระบบการจัดการน้ำ�ในไรนาของนาง
ทองสาสรางขึ้นแบบงายๆ ประหยัดพลังงาน และอำ�นวยความสะดวกใหกับผูหญิง
และเด็ก ๆ ในครัวเรือน
ถึงแมวาครอบครัวของทองสาไดปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ�ในไรนาแลวก็
ตาม ความแหงแลงที่รุนแรงเปนประวัติการณใน ป พ.ศ. 2551 สงผลตอนาขาว
ของนางทองสา  น้ำ�ไมเพียงพอสำ�หรับหลอเลี้ยงตนขาวทั้งหมด นางทองสาจึงตอง
ทิ้งแปลงนาขาวหอมมะลิและรักษานาขาวเหนียวไวเพื่อบริโภคเทานั้น  ดวยสภาพ
แหงแลงเชนนี้ ผูหญิงอยางนางทองสาตองมีภาระหนาที่หนักมากขึ้น เพื่อรับมือกับ
ความจำ�เปนดานเศรษฐกิจของครอบครัว  “เพราะฝนแลง ทำ�ใหฉันตองออกไป
รับจางทำ�งานในนาคนอื่นเพื่อหารายไดเพิ่ม นอกเหนือจากชวยสามีดูแลนาขาว
ของตัวเอง และดูแลบานกับลูก ๆ” นางทองสา จวนสาง กลาว

การทำ�นาระบบอินทรียดีกวาการทำ�นาใชสารเคมีอยางไร
นอกเหนือจากผืนนาของผูเขารวมโครงการ 57 ครัวเรือนที่เปนนาระบบ
อินทรียทั้งหมด ชาวนาที่ทำ�นาระบบอินทรียรายอื่น ๆ ไดผลผลิตขาวดีกวาชาวนาที่
ทำ�นาโดยใชสารเคมี  เพราะการปลูกขาวดวยระบบอินทรียจะทำ�ใหตนขาวมีลำ�ตนที่
แข็งแรงและสมบูรณ  ผืนดินในนาอินทรียมีความอุดมสมบูรณและชวยรักษาความ
ชุมชื้นไวไดมากกวา5 ผลกระทบจากความแหงแลงที่รุนแรงในปนี้ทำ�ใหนาขาวในพื้นที่
ใกลเคียงที่ใชปุยเคมีอยางเขมขนไดรับความเสียหายมากถึงรอยละ 50-90 ของ
พื้นที่เพาะปลูก

บทเรียนที่ไดรับ
1. การมีสวนรวมของชาวนาในทุกขั้นตอนของการดำ�เนินโครงการ

•• เกษตรกรมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการดำ�เนินโครงการอยางแข็งขัน สิ่งนี้ชวย
นำ�ไปสูความสำ�เร็จของโครงการ   เกษตรกรมีความพึงพอใจในกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนรูสูงถึงรอยละ 96.49 ซึ่งเปนผลมาจากการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในการออกแบบกระบวนการเรียนรู
•• ครอบครัวเกษตรกรทุกรายที่เขารวมโครงการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย สามารถคืนเงินเขากองทุนตามที่
ตกลงไว  เงินที่สงคืนกองทุนจะไดรับการจัดสรรเพื่อใหสมาชิกใหมไดกูยืมเพื่อ
นำ�ไปจัดการระบบการจัดการน้ำ�ในไรนาในรอบตอไป  สมาชิกที่เคยกูยืมไป
แลวยังคงกูยืมไดอีกเพื่อนำ�ไปปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ�ของตนใหดียิ่งขึ้น
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ภาพบน: การวางระบบน้ำ�เพื่อใชรดแปลงผัก
ออกแบบโดยคำ�นึงถึงแรงงานผูหญิงและเด็ก
ภาพลางซาย: หนูไกร แสงศรีกำ�ลังถางหญาใน
แปลงผัก

•• ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีสวนรวม  ชวยใหเกษตรกรผูเขารวม
โครงการรวมกันทำ�งานและเรียนรูซ ง่ึ กันและกัน  ผูเ ขารวมโครงการสามารถแกปญ
 หา
รวมกันเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการแกปญหาเพียงลำ�พังคนเดียว

2. การใชขอมูลทางวิทยาศาสตร
ขอมูลจากพื้นที่โครงการและขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เกษตรกร  เจาหนาที่
ภาครัฐ และนักวิทยาศาสตรรวบรวมไว  เปนขอมูลสำ�คัญที่ใชในการดำ�เนินโครงการทุก
ขั้นตอน  ขอมูลเหลานี้ชวยใหเจาหนาที่โครงการและเกษตรกรมีความเขาใจ  สามารถ
วิเคราะหสถานการณ และปรับวิธีการทำ�นาเพื่อใหสอดคลองตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. เงินกูยืม

เงินที่ใหเกษตรกรกูยืมควรเปนเงินจำ�นวนที่ไมมากมายนักเพื่อใชประโยชนตาม
ความจำ�เปน ทำ�ใหเกษตรกรสามารถชำ�ระเงินคืนกองทุนไดโดยไมตองมีหนี้สินสะสมที่เกิน
ความสามารถในการสงคืน

4. ความรูใหมที่เกิดขึ้น

ระหวางการดำ�เนินโครงการนี้  เกษตรกรพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องและ
สามารถนำ�ความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการทำ�งานและประสบการณจริง  เกษตรกร
สามารถออกแบบและจัดการระบบการจัดการน้ำ�อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การเผยแพรโครงการตนแบบ
โครงการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการปลูกขาวหอมมะลิ
อินทรีย  โดยความรวมมือระหวางอ็อกแฟมและมูลนิธิสายใยแผนดิน เปนโครงการที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว   โครงการไดประสานรวมองคความรูในทองถิ่น เขากับความเชี่ยวชาญ
ขององคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ  กอใหเกิดการเรียนรู และเขาใจรวมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบ และวิธีการปรับตัวในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ดวยการทำ�งานกับชุมชนเกษตรกรตนแบบ  อ็อกแฟมไดชี้ใหเห็นวาการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเกษตรกรสามารถทำ�ไดภายใตทรัพยากรที่จำ�กัด แตที่
สำ�คัญที่สุดคือการคำ�นึงถึงความตองการของชุมชนเปนสำ�คัญในทุกขั้นตอนของการทำ�งาน
อยางไรก็ตาม  การบรรลุความสำ�เร็จในวงกวาง ตองอาศัยการสนับสนุนดาน
งบประมาณและทรัพยากรจากภาครัฐ   เพื่อเผยแพรวิธีการปรับตัวนี้ใหกวางขวางมากขึ้น
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ
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กาวตอไป

อ็อกแฟมโดยความรวมมือกับศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรม  
การเปลี่ยนแปลงของโลก (START)  แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสายใยแผนดิน ไดผลิตภาพยนตสารคดีสั้นเกี่ยวกับโครงการ
ตนแบบนี้ ซึ่งสามารถชมไดจากเว็บไซดของอ็อกแฟม   อ็อกแฟมหวังวาภาพยนตนี้จะชวย
ประชาสัมพันธและเผยแพรประสบการณโครงการไปยังบุคคลากรและองคกรตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้ เรายังใชภาพยนตนี้เปนสื่อรณรงคกับเจาหนาที่รัฐในระดับจังหวัด  
และคาดหวังวาผูกำ�หนดนโยบายในระดับทองถิ่นจะคำ�นึงความจำ�เปนในเรื่องนี้และ
กำ�หนดเปนนโยบายสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยในจังหวัดสามารถปรับตัวรับมือกับ
ผลกระทบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นได
อ็อกแฟมและมูลนิธิสายใยแผนดินกำ�ลังวางแผนโครงการ ระยะที่ 2   โดยที่จะ
1. เพิ่มจำ�นวนเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมโครงการปที่ 2
2. จัดฝกอบรมเพิ่มเติม เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง
การจัดอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเกษตรกรดวยกันเอง
3. คนหาวิธีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมตอสภาพพื้นที่
และสอดคลองกับการดำ�เนินกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งหญิง ชาย
และเด็กที่หลากหลายขึ้น
นอกจากนี้อ็อกแฟม มูลนิธิสายใยแผนดิน ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัย
และฝกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลก (START) แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมูลนิธินโยบายสุขภาวะได้รวมมือกันทำ�งานวิจัยเชิงลึกเกี่ยว
กับการดำ�เนินโครงการที่ผานมา โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการผลิตขาวในจังหวัดยโสธร
2. เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต  และความมั่นคงดานอาหารและดานเศรษฐกิจของครัวเรือน
ที่เขารวมและไมเขารวมโครงการ
3. เพื่อใหคำ�แนะนำ�เชิงยุทธศาสตรตอภาครัฐ ในเรื่องแนวทางการปรับตัวและรับมือตอ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตของ
การทำ�เกษตรขนาดเล็กปลูกขาวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดยโสธร  
ประการทายสุด  อ็อกแฟมและมูลนิธิสายใยแผนดินวางแผนจัดการประชุมหารือ
กับเจาหนาที่ภาครัฐระดับทองถิ่น ซึ่งไดแก เจาหนาที่รัฐในระดับจังหวัด คณะกรรมการ
บริหาร สวนอำ�เภอ และตำ�บล  รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ   เพื่อแสวงหา
การสนับสนุนและความรวมมือในดานความรู เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อที่จะขยาย
กิจกรรมของโครงการตนแบบไปยังพื้นที่อื่นของจังหวัดยโสธร และเพื่อผลักดันใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเปนประโยชนตอเกษตรกรรายยอยโดยทั่วไป
ในปจจุบัน ประเทศไทยมียุทธศาสตรวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 (National Agenda for Climate-change Management,
2007-2012)   ในจำ�นวนแผนยอยทั้งหมด 6 แผนงาน มี 2 แผนงานที่กลาวถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอภาคเกษตรกรรม และการสงเสริมการปรับตัวที่
จำ�เปน  ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนดานชลประทาน การพัฒนาพันธุพืชที่ทนตอความแหงแลง
และการอนุรักษปาไม   ยุทธศาสตรนี้ยังกลาวถึงความจำ�เปนในการทำ�การเกษตรที่เนนการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง  รวมทั้งการใหความสำ�คัญตอการใหความรู
แกสาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอสินคาเกษตร
ขณะนีป้ ระเทศไทยกำ�ลังรวบรวมขอเสนอแนะในระดับประเทศอยู เพือ่ ใชเปนขอมูล
สนับสนุนการดำ�เนินงานตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(UNFCCC) การรวบรวมขอมูลครัง้ นีไ้ ดรบั การสนับสนุนจากหลายภาคสวนดวยกัน  ในขอเสนอ
ระดับชาตินจ้ี ะกลาวถึง “ผลกระทบ ความเสีย่ ง และการปรับตัว” ซึง่ จะเปนคำ�แนะนำ�เกีย่ วกับ
ความจำ�เปนในการรับมือกับผลกระทบและปรับตัวสำ�หรับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศใน
ภาคเกษตร  ขอเสนอแนะระดับชาตินจ้ี ะเสร็จสมบูรณในป พ.ศ.2553

ภาพบน : ภายในระบบไรนาสวนผสมของนาย
หมุน พลชัย การเลี้ยงไก เลี้ยงปลา ปลูกผลไม
และผักหลากหลายชนิดที่นอกเหนือจากการ
ทำ�นา เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเลือกใน
การดำ�รงชีวิต  
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เว็บไซดที่เกี่ยวของ
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ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก (START)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต http://www.start.org
มูลนิธิสายใยแผนดิน  http://www.greennet.or.th

คำ�ยอ
ENF  
START

มูลนิธิสายใยแผนดิน
ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก  
แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
UNFCCC อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและการทำ�งานเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยของอ็อกแฟม กรุณาติดตอ:
สุภาภรณ อนุชิราชีวะ
ที่อยู
อาคารคิวเฮาส คอนแวนต ชั้น 11A
38 ถ. คอนแวนต  สีลม  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: +66 2 632 0033-7
โทรสาร: +66 2 632 0038
อีเมล:   sanuchiracheeva@oxfam.org.uk
website: www.oxfamblogs.org/eastasia

INDONES

อ็อกแฟม จีบี (Oxfam GB) ใหความสำ�คัญอยางมากกับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของคนยากจน บทความตาง ๆ ที่นำ�เสนอเกี่ยวกับกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณี ใชเปนแนวทางการดำ�เนินงาน
ของเจาหนาที่อ็อกแฟม โดยหวังวาจะผสานวิธีการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เขาไปในแผนงานโครงการพัฒนา หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการใหขอเสนอแนะ  กรุณาติดตอ ศูนยทรัพยากรงานโครงการ (Programme Resource Centre )  
อีเมล : phd@oxfam.org.uk          
ปกหนา: การดูแลตนกลวยในสวนหลังบานที่อยูติดกับนาขาว
สวนหนึ่งของโครงการในการสนับสนุนการปลูกพืชหลากหลายชนิด   
ภาพบน : โอง และก็อกน้ำ�ติดตั้งอยูกลางนาขาวอินทรียที่เจริญงอกงาม
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