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ทางเลือก..เชิงนโยบาย 
สนับสนุนชุมชนชายฝั่งตั้งรับปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

 

“ภาวะโลกร้อน และการตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม และภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการก าหนดนโยบายเท่านั้น
หรือ?” 

 

 

 

 

 

 
 

มองกว้างไกลเรื่องการปรับตัว 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อทุกแง่มุมของการพัฒนา  แมป้ัจจุบัน  รัฐบาล  
หน่วยงานระดับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนไดเ้ริ่มมีการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ แต่ยังคงเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่น าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน  ทั้งนีจ้ากประสบการณ์และ
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บทเรียนซึ่งได้จากการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนชายฝั่งในการตอบสนองต่อผลกระทบ
จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ท าให้ตระหนักว่า การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถตั้งรับปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรเป็นการสร้างนโยบายและแผนการพัฒนาในลักษณะ “พหุภาคี” ที่
สอดคล้องกับบริบททางภูมินิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่  

ทิศทางการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงควรตั้งอยู่บนฐานวัฒนธรรมและระบบนิเวศ 
ซ่ึงเชื่อมโยงกับการจัดการระบบสังคมและระบบนิเวศเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการใช้ทั้งศักยภาพของคนและระบบ
นิเวศในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของคนจะประกอบไปด้วยชุมชนและ
หน่วยงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ        ผ่านกลไกและกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
พหุภาคี  ควบคู่ไปกับการสร้างความสามารถในการฟ้ืนตัวกลับมาของระบบนิเวศและให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ท าหน้าที่เป็นฐานอาหาร ฐานชีวิต และเกราะป้องกันภัยที่ส าคัญให้กับมนุษย์  

เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจากปัจจุบันถึงอนาคต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมจะส่งผลให้ความเสี่ยงต่างๆ เปลี่ยนรูปแบบไปได้โดยสิ้นเชิง การปรับตัวจึงเป็นประเด็นที่ควรมอง
ให้กว้างกว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ ไม่ควรพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แยก
จากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรฐกิจ  โดยการมองแยกส่วนเฉพาะบางประเด็นอาจท าให้การ
ตอบสนองต่อปัญหาจ ากัด และแคบกว่าผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน สังคม และประเทศ  และที่ส าคัญ
ประเด็นการปรับตัวจ าเป็นต้องมองให้ไกลด้วยเช่นกัน เราควรขยายวิสัยทัศน์ (vision) ในการวางแผนต่างๆ 
ออกไปในอนาคตในกรอบเวลาที่ไม่คุ้นเคย เพ่ือสร้างให้ชุมชนยืดหยุ่นและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง 
สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยง และหรือมีแผนการลดความเสี่ยงจากภัยที่เกิดจากความปรวนแปรของ
สภาพอากาศได้   
 

ประเด็นการปรับตวั 
 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไม่ใช่ ประเด็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 
 พิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของสภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพ 
 พิจารณาบริบทยุทธศาสตร์การพัฒนา และการด าเนินวิถีชีวิตของชุมชน (Resilience) 
 พิจารณาเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขใหม่ (Robustness) 

SEA START 2556 

 

การสร้างกระแสหลัก 
ไม่นานนี้... ไดม้ีการกล่าวถึงและกระตุ้นให้เกิด “การสร้างกระแสหลัก (Mainstreaming)” ในประเด็น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการบูรณาการการตั้งรับปรับตัวของชุมชนต่อ
สภาพอากาศท่ีแปรปรวน เข้าไว้ในการพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคส่วนต่างๆ โดยเกิดจากแนวความคิดทีว่่าเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า ถ้าใช้โครงสร้าง และกลไกการด าเนินงานที่
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มีอยู่แล้วในการขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคม และระบบนิเวศทีม่ีความทนทานต่อผลกระทบ
ทีอ่าจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
 

โดยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ภัยคุกคามจากสภาพอากาศที่แปรแปรวนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้   การสร้าง
เกราะคุ้มกันที่เพียงพอเท่านั้น จึงจะท าให้เราสามารถด ารงวิถีการด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง   การรณรงค์
และเน้นย้ าให้เกดิความตระหนักว่า “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องของทุกคน
ที่ต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไข” ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างใหเ้กิดเป็นกระแสร่วม  
 

โดยประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องของอนาคตระยะยาว ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมเศรษฐกิจภายใต้แผนการพัฒนา และการก าหนดนโยบายจากภาครัฐ ดังนั้น การพิจารณาถึง
กระบวนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงไม่อาจเป็นประเด็นที่แยกออกมาจาก
มิติการพัฒนาอื่นๆ ได้ โดยการสรา้งกระแสหลักเรื่องการปรับตัว อาจแบ่งได้เป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ก้าวแรก
คือสรา้งความตระหนัก ก้าวที่ 2 คือการสรา้งศักยภาพ ก้าวที ่3 คือการท ากิจกรรมน าร่อง เพ่ือเรยีนรู้จาก
บทเรยีนน าสู่ก้าวที ่4 คือ การรณรงค์ในระดับนโยบาย  

ขัน้ตอนการสรา้งกระแสหลัก (Mainstreaming) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดดัแปลงจาก Huq and Ayers, 2551 
 

 

ส าหรับทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบาย ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการสรุปบทเรียนในการด าเนินงาน
โครงการน าร่อง (Pilot Activities) ที่สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนชายฝั่งในการตั้งรับปรับตัวต่อ
สภาพอากาศท่ีแปรปรวน ประกอบด้วยหลักการเหตุผล ศักยภาพ ช่องว่าง เป้าหมายการปรับตัว ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย และกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 

กิจกรรมน ำร่อง 

สร้ำงกระแสหลัก 

สร้ำงศักยภำพ 

สร้ำงควำมตระหนัก 

ก้ำว2 

ก้ำวแรก 

ก้ำว3 

ก้ำว4 

พูดคุย กล่าวถึง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

เก็บข้อมูลพื้นที่ ใช้วิทยาศาสตร์ อบรม 

ด าเนินงานกิจกรรมแบบพหุภาคี 

กระแสหลักจากบทเรียนสู่ระดับนโยบาย 
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1. หลักการและเหตุผล 
ภายใต้การเผชิญกับปัญหาจากผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลต่อชุมชนชายฝั่งและระบบนิเวศเพ่ิมขึ้น ปรากฏการณ์ของสภาพอากาศท่ีแปรปรวนบ่อยครั้งใน
ประเทศไทย ด้วยความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติ อาทิ สึนามิ ส่งผลต่อการท าลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  การเพ่ิมระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นอาจกัดเซาะท าลายระบบนิเวศชายฝั่งและพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า   ระดับความเค็มของน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น   อุณหภูมิของน้ าสูงขึ้นและมีความเป็นกรดมากขึ้นมีแนวโน้มที่
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดพันธุ์  โดยการเปลี่ยนระยะเวลาหรือวัฎจักรชีวิตของสัตว์น้ า ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน   ด้วย
องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์อ่ืนภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ตัวแทนจากชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรและพ้ืนที่ชายฝั่ง ได้แก่ ภาคประชาชน 
ชุมชน จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ   ซ่ึงได้ร่วมกันผลักดันและด าเนินงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงไดจ้ัดให้มี
การระดมสมอง สรุปบทเรียน เพื่อสร้างข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เพ่ือเอ้ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
เกื้อกูลในการสนับสนุนความคิดริเริ่มและศักยภาพของชุมชนชายฝั่งในการด าเนินงานการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

2. ศักยภาพ  
ในขณะที่โครงการได้ด าเนินงานนั้น พบว่าชุมชนและหน่วยงานบางแห่งที่ริเริ่มโครงการการปรับตัวมี
ความก้าวหน้า และแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมการตั้งรับปรับตัวต่อ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภัยพิบัติ  ดังนี้    

 การรวมกลุ่มองค์กรระดับชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างกลุ่ม  และเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับนิเวศระดับลุ่มน้ า   

 แหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ   มีการเตรียมกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่  มีต้นทุนความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ได้แก่ 
เรื่องพืช สัตว์ แหล่งที่อยู่อาศัย การจัดการดิน น้ า  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี 
เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ      บางชุมชนมีระบบวิทยุ
ชุมชน  ระบบวิทยุสื่อสาร เตือนภัย เฝ้าระวัง บางชุมชนเรียนรู้การเก็บข้อมูลการปรับตัว สมาชิกใน
ชุมชนบางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับบุคคล 
ครัวเรือน และชุมชน   มีการน าความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสู่ระบบการศึกษา 

 กิจกรรมน าร่อง ชุมชนชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการตั้งรับปรับตัว
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลายด้าน ที่มีฐานมาจากภูมิปัญญา
ด้ังเดิมของการท ามาหากิน ผสานกับการทดลองแสวงหาทางออกใหม่ๆ เช่น ฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือ
ปกป้องชุมชนจากลมพายุ  และวางแผนด้านการตั้งรับปรับตัวไว้ในแผนชุมชน และแผนต าบล จัดท า 
สร้างคูคลองระบายน้ า พนังกั้นน้ า หรือแนวไม้ไผ่กันคลื่นลมเพ่ือป้องกันการกัดเซาะพังทลายชายฝั่ง  
ยกบ้านให้สูงพ้นระดับน้ าท่วม หรือคาดว่าน้ าจะท่วมถึง  การท าแผนที่ภัยพิบัติ  เส้นทางอพยพ  ศูนย์
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อพยพ  การประเมินแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติ การทดลองปรับ
วิธีการท าเกษตร การกลับไปหาพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มากกว่าพันธุ์ข้าว
ลูกผสม  

 ศัยภาพของบุคลากร และหน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่ง  มีความตระหนัก และพัฒนา
บุคลากรเรื่องการจัดการภัยพิบัติ  มีภาคีระหว่างท้องถิ่น  มีศักยภาพในการก าหนดระเบียบ และ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการสนับสนุนชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดท าข้อบัญญัติเพ่ือ
รับมือกับภัยพิบัติ   และมีระบบวิทยุสื่อสาร และเครือข่ายกู้ภัย  

 ข้อมูล หน่วยงานรัฐในบางจังหวัด  และสถาบันการศึกษาท้องถิ่นในบางแหง่ มีองค์ความรู้ท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับภัยพิบัติ  การเตือนภัย  รวมทัง้ พบว่ามีการสรา้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากหน่วยงานภายนอก  เพ่ือสรา้งเครือข่ายการท างานแบบพหุภาคีในพ้ืนที่   

3. ช่องว่าง 
ในภาพรวม ถึงแม้ว่าจะมีการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่บ้าง  แต่
กระบวนการปรึกษาหารือ หรือเชื่อมโยงทางเลือก รูปแบบ หรือวิธีด าเนินการในการตัง้รับและปรับตัว
ของชุมชนที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับนโยบาย และจากผู้ก าหนดนโยบายสู่ผู้
ปฏิบัติ ยังขาดช่องทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  เกิดเป็นช่องว่างที่มีระยะห่างระหว่างกันอย่างมาก  
ส่งผลให้การรับรู้หรือความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิด ณ ช่วงเวลาปัจจุบันและ
อาจจะเกิดในอนาคตยังจ ากัดอยู่เฉพาะบางประเด็น บางพ้ืนที่ บางคน บางกลุ่ม บางหน่วยงานเท่านั้น ท าให้
ขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขาดการหนุนเสริมอย่างเหมาะสม ขาดการพัฒนาศัยภาพอย่างเพียงพอ ขาด
ข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้อง สุดท้ายคือ ขาดพลังการเชื่อมประสานความร่วมมือ ขาดแรงจูงใจเพ่ือ
ผลักดันการด าเนินงานในลักษณะองค์รวม ต่างคนต่างท า ต่างเรียนรู้ แต่ขาดการแลกเปลี่ยน เพ่ือสรา้งความ
ตระหนักรู ้ 

จากประสบการณ์ในพ้ืนที่ สะท้อนให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เท่านั้นยังไม่เพียงพอ แต่ต้องตระหนักถึงนัยยะของผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจะเปลี่ยนรูปไปหรือไม่  การจัดการความเสี่ยงที่เคยท า
มายังจะใช้ได้หรือไม่ แค่ไหนในอนาคต  ความท้าทายที่ส าคัญจึงอยู่ท่ี กลไกที่จะสร้างความรู้ที่มีความหมาย
และปรับใช้ได้ในประเด็นเฉพาะ    และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่   ซึ่งเผชิญความเสี่ยง มีศักยภาพ 
และสถานะความเปราะบางที่แตกต่างกันไป             นอกจากนี้ ชุมชนชายฝั่งและภาคส่วนต่างๆในระดับ
ปฏิบัติงานยังไดส้ะท้อนถึงประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ดังนี้  

 แผนชุมชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูทรัพยากร ขาดการเชื่อมโยงสู่เนื้อหาของการ  ต้ัง
รับปรับต่อสภาพอากาศท่ีแปรปรวน   

 สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนชายฝั่ง  รวมถึงบุคลากรทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าไม่ถึงความรู้ข้อมูล   มีทักษะจ ากัดในการ  บูรณาการ
มิติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไว้ในแผน รวมถึงขาดทักษะการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและก าหนดงบประมาณท่ีสอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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 นโยบาย ข้อก าหนด กฎหมายบางเรื่อง บางมาตราไม่เอ้ือ และปิดก้ันการด าเนินกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น ระบบการควบคุมพ้ืนที่ แหล่งผลิตอาหาร การ    แย่ง
ชิงทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งความไม่เท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฎหมายต่อชุมชนชายฝั่งกับ
กลุ่มอ่ืนๆ 

 ขาดการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง
และผู้ถูกละเลยในกระบวนการวางแผนพัฒนา 

 ยังขาดการค านึงถึงความสามารถในการปรับตัวที่มีความแตกตา่งออกไปในแต่ละช่วงเวลา เงื่อนไข
พ้ืนที่ และประเภทภัยพิบัติ 

4. เป้าหมายการตั้งรับปรับตัว  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นทั้งวิกฤติ และโอกาส  เป้าหมายที่ส าคัญ คือ เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  แต่การด าเนนิงานการพัฒนา จะมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งแต่พียงอย่างเดียวคงไม่
เพียงพอ สังคมไทยต้องการชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ ในการจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงควร
มาจากการปรับยุทธศาสตร์การด าเนินวิถีชีวิตของชุมชน (Resilience) ในขณะเดียวกันก็สร้างแผนพัฒนาที่มี
อยู่ภายใต้เงื่อนไขใหม่ๆ (Robustness) เพ่ือสรา้งใหชุ้มชนมีความยืดหยุ่น (flexibility) หรือชุมชนมี
ทางเลือกหลายทางที่จะด าเนินการต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจจคาดคิด (uncertainty) ทั้งนี้ 
ตัวแทนของชุมชนชายฝั่งได้เล็งเห็นร่วมกันถึงเป้าหมายการด าเนินการเพ่ือการตั้งรับปรับตัว ดังนี้   

 ชุมชนมีความม่ันคงในวิถีชีวิต  ที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากินและการประกอบอาชีพ   
 ลดความเสี่ยง  ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ของรัฐหรือธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรชายฝั่ง  
 การฟื้นฟูทรัพยากรฐานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง  สร้างหลักประกัน

ความหลากหลาย  และสงวนพ้ืนที่ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงของชุมชนชายฝั่ง  
 ลดเงื่อนไขเชิงโครงสร้างทางนโยบายทุกระดับ  เพ่ิมอ านาจประชาชนในระดับโครงสร้าง และสร้าง

ความเท่าเทียม สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

5. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถท านายได้แน่นอน ทั้งยังมีเงื่อนไขด้านการพัฒนา การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนและพ้ืนที่ชายฝั่ง    ดังนั้น ผู้ก าหนดนโยบายจงึจ าเป็นต้อง
ผนวกเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าไปในนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และแผนปฏิบัติการของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่า  จะกลไกเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพในอนาคต     

ในการขับเคลื่อนเพ่ือน าประเด็นการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่กระแสหลัก  ของ
การก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งยังมีค่อนข้างน้อย   รวมถึงขาดงานศึกษาวิจัย  
และการเสริมสร้างศักยภาพ  และการจัดสรรงบประมาณ โดยประเด็นที่ควรได้รับความสนใจด าเนินงาน
มากขึ้น คือ ด้านข้อมูลความรู้  การสร้างศักยภาพ การด าเนินงานเชิงสถาบัน  กฎหมาย การสร้าง
แรงจูงใจ และการสนับสนุนด้านการเงิน  ซ่ึงควรสร้างให้เป็นรากฐานในการขับเคลื่อน และหนุนเสริม 
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“ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกบัรฐับาล เพือ่ใหมี้การประกาศใหปั้ญหาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ เป็นวาระแห่งชาติ และใหแ้ผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นแผนที่

ไดร้บัความส าคญัดา้นงบประมาณในล าดบัแรก ทัง้นี ้เนือ่งจาก ประเด็นปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น

ประเด็นร่วมทีค่าบเกี่ยวกบัปัญหาหลกัหลายประการของประเทศ (Cross-cutting issues)” 

“ก าหนดใหมี้สร้างระบบก ากบัการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯโดยสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง

จงัหวดั และองค์กรปกครองทอ้งถ่ินเพือ่ร่วมคิด ร่วมผลกัดนัการจดัท าแผนงาน/แผนปฏิบติัการดา้นการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศของพืน้ที/่ชมุชน ทอ้งถ่ินใหส้ าเร็จเป็นรูปธรรม” (ร่างแผนแม่บทการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

2556 – 2593 ฉบบัเดือน มิถนุายน 2556, หนา้ 57-58, ส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

 

เพิ่มพลังในการด าเนินงานการสร้างกระแสหลักเรื่องการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของชุมชนชายฝั่ง เพ่ือสร้างเกราะป้องกันผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เกิดข้ึนได้จริง ไม่เป็น
เพียงนโยบายและแผนที่มีไว้เฉพาะอ่านและกล่าวถึง หรือเป็นความรับผิดชอบเพียงหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งเท่านั้น เสมือนการท างานในหลายด้านหลายมิติคล้ายลูกเต๋า เมือ่ทอดออกไป ต้องเคลื่อนออกไปทั้ง 6 
ด้าน ทุกหน้าคือประเด็นการท างาน ในขณะเดียวกันภายในแกนกลางก็มีการเชื่อมประสานการด าเนินงานไว้
ด้วยกัน นอกจากนี้ การสร้างกระแสหลักควรเกิดการสร้างหน้ามิติการท างานที่หลากหลายเกิดเป็นบล็อก
โครงสร้างการด าเนินงานที่เชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสรุปบทเรียนจากการด าเนินงานโครงการน า
ร่องฯ จากทุกภาคส่วน จึงได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบัน 
กลไกการบริหารจัดการแบบพหุภาคี  

Building Blocks: รากฐานการน าประเดน็การปรับตัวสู่กระแสหลัก 
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“เร่งรดัใหมี้การแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติทีบ่งัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั

และตรากฎหมายใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพือ่น าไปสู่การบริหารจดัการทรพัยากรทีมี่ประสิทธิภาพ 

เป็นธรรมและยัง่ยืน” (ร่างแผนแม่บท ฯ หนา้ 50) 

 

การท าให้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นมิติหนึ่งในการพิจารณาการวางแผนพัฒนาร่วมกับ
มิติทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องมีการประสานการท างานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางด้านนโยบาย แผน
ปฎิบัติการและงบประมาณ เพ่ือให้การก าหนดนโยบายจากบนสู่ล่างมีความสอดคล้อง เปิดช่องให้มีการ
สื่อสารข้อมูลเชิงประจักษ์จากล่างสู่บน และข้ามพ้นจากกรอบที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
ประเด็นปัญหาเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หากแต่เชื่อมร้อยอยู่ในทุกมิติการ
พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร การค้า การคมนาคมขนส่ง การเงินการคลัง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ  
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกเชิงสถาบันให้สอดรับกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเสนอ
ให้มี การจัดตั้งหน่วยงานที่มีสถานะไม่ต่ ากว่ากระทรวง มีอ านาจหน้าที่ ก าลังคน และงบประมาณที่เพียงพอ 
ในการประสานการท างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตั้งรับปรับตัว          เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้จริง เป็นระบบ 
และมีด าเนินการต่อเนื่องโดยมีภารกิจครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ 
 ประสานเชื่อมโยงการท างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งแผน

และงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ และมีเครือข่ายการ
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น 

 ประสานการด าเนินการกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือการร่วมคิด 
ร่วมก าหนด ร่วมผลักดัน นโยบาย การปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผลในรูปแบบพหุภาคีท่ี
เกิดข้ึนได้จริง  

 เป็นหน่วยประสานกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือการอนุวัตรตามอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง
ระดับสากล  การประสานความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน การประสานความร่วมมือและการสนับสนุน
จากหน่วยงานระหว่างประเทศ  
 
 

เชื่อมโยง ประสาน ผลักดัน 
ให้มีการพัฒนากลไกเชิงสถาบัน โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่มีสถานะไม่ต่ ากว่ากระทรวง มีอ านาจหน้าที่ 
ก าลังคน และงบประมาณ ที่เพียงพอ ในการประสานนโยบาย แผน และงบประมาณ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างหน่วยงานรัฐ ประสานการจัดการร่วมกับภาคเอกชน ประชาสังคม 
และประสานความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ าซ้อน และมี
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

 

กฎหมาย ระเบียบ แผนงาน 
กลไกที่เอื้อตอ่การจัดการเชิงพื้นท่ีและระบบนิเวศ 
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การจัดการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรเป็นกิจการสาธารณะที่ชุมชนชายฝั่งมีสิทธิในการ
ด าเนินการร่วมกัน แต่จากบทเรียนที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มหรือองค์กรชุมชนกลับไม่ได้รับการสนับสนุน และถูก
จ ากัดการด าเนินงานด้วยข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ   ทั้งนี้ กระบวนการในการปรับตัวของชุมชน
ขึ้นอยู่กับบริบทภูมิทัศน์วัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของแต่ละระบบนิเวศที่ชุมชนได้พ่ึงพิงและใช้ประโยชน์
เพ่ือการด ารงชีวิต การรักษาพ้ืนที่ผลิตอาหาร  การรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศ จึงเป็นเกราะ
ก าบังส าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ชุมชนจึงควร
มีสิทธิ หน้าที่ และอ านาจในการตัดสินใจก าหนดทิศทางการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร ภายใน
ขอบเขตพ้ืนที่ของตนเอง  ดังนั้น นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับที่มีอยู่จึงจ าเป็นต้องเอ้ือและสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์การตั้งรับปรับตัวของชุมชน เพ่ือปลดล็อคและสร้างหลักประกันในการด าเนินงานของชุมชน
ให้มีความคงทนและยั่งยืน จึงมีข้อเสนอ ดังนี้   
 รัฐบังคับใช้กฎหมายที่เอ้ือ และสนับสนุนสิทธิการจัดการทรัพยากรของชุมชน  การปรับกรอบกฎหมาย

ให้เอ้ือต่อการจัดการทรัพยากร  การจัดการร่วมระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ราชการได้ในพ้ืนที่ที่มีประเด็น
การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แตกต่างกันไป   และการจัดการภัยพิบัติท่ีมีพ้ืนที่เป็นฐาน การเชื่อมโยงใน
ระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงกัน เช่น ลุ่มน้ า เกาะและแผ่นดินใหญ่ เป็นต้น 

 รัฐใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการก าหนดแผนและผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกระดับ   
 รัฐควบคุมโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นเกราะ

ป้องกันการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน 
 รัฐสนับสนุนให้มีการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการสร้างข้อตกลงร่วมการดูแล

ฐานทรัพยากรของต าบล การสร้างกติกาของชุมชนเพ่ือเอ้ือให้การด าเนินการปรับตัวทั้งในระดับชุมชน 
ระดับท้องถิ่น  ครอบคลุมด้านการกระจายอ านาจ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร  

 สร้างธรรมนูญท้องถิ่นในการตั้งรับปรับตัว การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  และมีการก าหนดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน  โดยเป็นกระบวนการออกธรรมนูญร่วมกับชุมชน ปฏิบัติ ด าเนินงานและติดตามร่วมกัน 

 สนับสนุนการสร้างข้อตกลงการท างานระดับพืน้ที่ระหว่างรัฐและชุมชน เช่น การจัดการป่าชายเลน การ
ก าหนดพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นต้น  

 

ปลดล็อค สร้างหลักประกัน 
 ภาครัฐสร้างกลไกการด าเนินงานเพื่อให้กับชุมชนชายฝั่ง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าไปมีส่วน

ร่วมในกระบวนการการตัดสินใจก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาซึ่งเล็งเห็นว่าอาจส่งผลเชิงลบ
ต่อกระบวนการปรับตัวของชุมชน 

 ภาครัฐต้องใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการก าหนดแผน และผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในทุกระดับ  

 ภาครัฐควรปรับกรอบการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อและสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนและรัฐ โดยเฉพาะประเด็นกรรมสิทธิที่ดิน และการแย่งชิง
ทรัพยากรสัตว์น้ า  

 ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกการสร้างกติกาของ
ชุมชนเพื่อเอื้อให้การด าเนินการปรับตัวทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น  ครอบคลุมด้านการ
กระจายอ านาจ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร  
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การสร้างความตระหนกัรู้และเสริมศกัยภาพดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายทัง้สถานศึกษา 

นกัวิชาการ หน่วยงานทกุส่วนทีมี่ภารกิจเกี่ยวข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สือ่มวลชน และสาธารณชนในวง

กวา้ง เพือ่ใหเ้กิดความตระหนกั ความเขา้ใจ สามารถประเมินวิเคราะห์เกีย่วกบันโยบายดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศบนพืน้ฐานขององค์ความรู้ทีถู่กตอ้ง รวมถึงมีองค์ความรู้และศกัยภาพในการมีส่วนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศไดอ้ย่างมีประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจทีร่บัผิดชอบ (ร่างแผนแม่บทหนา้ฯ 51) 

การสร้างศักยภาพ 
กลไกเสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ 

การสร้างศักยภาพเพ่ือลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ และการฟื้นฟูระบบนิเวศในระดับชุมชนจะเป็นพื้นฐานของ
การลดผลกระทบของภัยพิบัติ และเป็นการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว  
หน่วยงานรัฐปรับรูปแบบการด าเนินการจากการชี้น า ตัดสินใจมาเป็นการหนุนเสริมและสร้างศักยภาพให้กับ
ชุมชน ดังนั้น  

 รัฐควรจัดให้มีพัฒนาศักยภาพของระดับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับภายในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนักในเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการเปราะบางที่ชุมชนท้องถิ่นประยุกต์ใช้ได้ง่าย และมีความต่อเนื่อง 
 สนับสนุนการพัฒนาแผนการจัดการฉุกเฉินท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง แม่นย า 

การระบุความเสี่ยงของชุมชนที่เหมาะสม และการประเมินความเสี่ยง 
 การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเรื่องการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กลุ่ม

เยาวชน เพ่ือให้เข้าใจและสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ใดก็ตาม  การอบรม
ให้ความรู้  การสร้างคนรุ่นใหม่ สร้างความตระหนักในกลุ่มเยาชน   สถานศึกษาในชุมชนด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศร่วมกับชุมชน  

 พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงานพัฒนาในพ้ืนที่ หมู่บ้าน ต าบล จังหวัด ลุ่มน้ า และ
ประเทศ  

เท่าทัน มั่นใจ 
 ภาครัฐจัดท าแนวทางและเครื่องมือการบูรณาการ เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเข้าสู่แผนงานการพัฒนาของหน่วยงานทุกระดับ 
 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องผนวกการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตั้งรับ

ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พร้อมการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการสร้างศักยภาพระดับปัจเจกบุคคล  ให้มีความตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการตั้งรับปรับตัวได้อย่างเท่า
ทัน มั่นใจ 
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ข้อมูล 
กลไกการสื่อสาร  
การจัดท าฐานข้อมูลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ควรได้รับ
ความส าคัญในล าดับต้นๆ  ของนโยบายและแผนการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  พัฒนา
ฐานข้อมูลโดยใช้ระบบแยกเพศ  หรือกลุ่มเฉพาะที่เผชิญความเสี่ยง และมีความเปราะบางสูง     

 รัฐให้ความส าคัญและสนับสนุนหน่วยงาน สถาบันที่เกี่ยวข้องศึกษาและเผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านความ
เสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวในภูมินิเวศทะเลและชายฝั่ง  
การส่งเสริมการศึกษาวิจัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และจัดให้มีการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลดังกล่าวได้ส าหรับ
ทุกคน 

 รัฐควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงเรื่องการติดตาม ประเมินผล 
กระบวนการในการน าประเด็นการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่กระแส
หลักของการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา  เพ่ือพัฒนาความเข้าใจว่าปัจจัยที่เอ้ือ 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ 

 การพัฒนา บริหารจัดการองค์ความรู้ และฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ
ตอบสนองต่อการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งอย่างเป็นระบบ  ยกระดับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลทางวิชาการ และข้อตกลงระหว่างประเทศ  ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับมีความแตกต่างกัน จึงควรจัดท าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม 

 การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูล  กลไกการจัดการความรู้ในชุมชน การตั้งศูนย์ข้อมูลใน
ระดับพ้ืนที่ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล  การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ชุมชนได้วิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง การประเมินศักยภาพตนเอง 

 สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูล การตัดสินใจของผู้หญิง และกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบ 
 หน่วยงานเฉพาะในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ชุมชน กระจายข้อมูลด้านภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 

ในระบบเวลาปัจจุบัน (real time) มีกลไกคู่ขนานหรือช่องทางการส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลจากพ้ืนที่
และระดับนโยบาย 

 เครือข่ายการสื่อสารแจ้งเตือนภัยจากต้นน้ า สู่ปลายน้ า  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
การป้องกันและการลดภัยพิบัติระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น  กิจกรรมรณรงค์ 
สื่อสารให้ทั่วถึงและควรจะมีการจัดการโดยท้องถิ่นเป็นหลัก 
 
 

เข้าถึง พึ่งพาได้  
 ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางท่ีเป็นปัจจุบันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ที่ทุก

คนและทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และน าไปใช้ได้  
 ภาครัฐควรมีหน่วยงานกลางในการเชื่อมโครงข่ายข้อมูลทั้งแนวดิ่ง แนวระนาบ และแนวทแยง นั่น

คือ เชื่อมโยงข้อมูลทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ  ระหว่างชุมชนกับชุมชน ระหว่างหน่วยงานกับ
หน่วยงาน และชุมชนกับหน่วยงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการท างานได้โดยไม่ซ้ าซ้อน  
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“จดัตัง้หรือพฒันากลไกทางการเงินส าหรบัสนบัสนนุ การปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ดา้นต่างๆ   การพฒันาระบบประกนัภยัจากสภาพภูมิอากาศส าหรบัผลผลิตทางการเกษตร ระบบประกนัภยัธรรมชาติ

ส าหรบัชมุชนในพืน้ทีเ่สีย่ง” (ร่างแผนแม่บทฯ หนา้ 50)   

“ประสานหน่วยงานทีร่บัผิดชอบกองทนุส่ิงแวดลอ้ม เพือ่สร้างความเขา้ใจในการเพ่ิมบทบาทของกองทนุส่ิงแวดลอ้มใน

การบริหารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสนบัสนนุเงินทนุแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองค์กร

ภาคประชาชนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีต่อบสนองต่อวิสยัทศัน์และเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผนแม่บท

ตลอดจนมีกลไกและช่องทางทีเ่อือ้ใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถน าเงินจากกองทนุ

ส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการเยียวยาปัญหา ฟ้ืนฟพืูน้ทีภ่ยัพิบติั และช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัพิบติัทีเ่กิดจากสภาวะ

สดุขีดของสภาพลมฟ้าอากาศ ทีเ่กิดข้ึนอย่างเร่งด่วนไดท้นัที” (ร่างแผนแม่บทฯ หนา้ 57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงข่ายข้อมูลการด าเนินงานตัง้รับปรับตวัโดยเชื่อมโยงข้ามชมุชน พืน้ทีแ่ละหน่วยงานทกุระดบั   

 
กองทุน 
กลไกหนุนเสริมทางการเงิน  

กองทุนนอกระบบการจัดการงบประมาณปกติเป็นช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัว เชื่อมโยงใน
การเชื่อมโยงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ลงไปถึงพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงและเปราะบาง และ
เพ่ือสนับสนุนชุมชนที่มีการลงมือตั้งรับปรับตัวอยู่แล้วให้มีศักยภาพมากข้ึน ในการเตรียมความพร้อม และ
ในการฟืน้ฟูเยียวยาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กลไกกองทุน เป็นเพียงปัจจัยเสริมที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติการ
ทันที และมีความเหมาะสมในการตอบสนองบางเรื่องบางประเด็น ไม่ใช่ช่องทางจะทดแทนการจัดสรร
งบประมาณตามระบบปกติลงไปสู่ประเด็นที่สนับสนุนการตั้งรับปรับตัวในระยะยาว  ซึ่งเป็นหัวใจของการ
ท าให้มิติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตั้งรับปรับตัวเป็นกระแสหลักในนโยบายการพัฒนา 
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“จดัท าคู่มือการด าเนินโครงการ CSR ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเนน้โครงการทีส่อดคลอ้งและต่อ

ยอดการด าเนินงานของภาครฐั รวมถึงส่งเสริมการด าเนินโครงการCSR ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ภาคเอกชน” (ร่างแผนแม่บทฯ หนา้ 51) 

 “ก าหนดใหต้วัชี้วดัความสมัฤทธ์ิผลในการจดัการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตวัชี้วดัทีใ่ชใ้นการจดัสรร

งบประมาณใหก้บัทอ้งถ่ิน” (ร่างแผนแม่บทฯ หนา้ 58) 

ร่วมกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้น จึงเสนอให้มีการปรับใช้โครงสร้างกลไกกองทุนที่มีอยู่เดิมมา
สนับสนุนการตั้งรับปรับตัว โดยเสนอช่องทาง ดังนี้ 
 ก าหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกองทนุสิ่งแวดล้อม เป็นสัดส่วนที่จะจัดสรรไปเพื่อสนับสนุนการ

ตั้งรับปรับตัวของชุมชน ในการกลับไปหาภูมิปัญญาดั้งเดิม  ผสานกับการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการตั้งรับ
ปรับตัว  ในการลงมือด าเนินมาตรการเพ่ือการตั้งรับปรับตัว ในการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนอื่นๆ เพ่ือ
การตั้งรับปรับตัว และอ่ืนๆ โดยลดทอนกระบวนการเพ่ือให้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

  ปรับให้กองทุนเยียวยาภัยพิบัติ มีเป้าประสงค์และสัดส่วนที่สนับสนุนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ด้วย โดยอาจใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการ เตรียมพร้อมและเยียวยาภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการมีทุนในการสร้างหลักประกันความมั่นคง ด้านอาชีพ ด้านฐานทรัพยากร 
และสวัสดิการอื่นๆ 
 

ปฎิบัติการทันที  
 ก าหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นสัดส่วนที่จะจัดสรรไปเพื่อสนับสนุน

การตั้งรับปรับตัวของชุมชน โดยลดทอนกระบวนการเพื่อให้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 ปรับให้กองทุนเยียวยาภัยพิบัติ มีเป้าประสงค์และสัดส่วนที่สนับสนุนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ด้วย โดยอาจใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการ เตรียมพร้อมและเยียวยาภัยพิบัติในระดับ
พื้นที่ 

 
 

แรงจูงใจ 
กลไกการสร้างแนวร่วม 
 

 

การพัฒนากลไกในระบบงบประมาณ และมาตรการการเงินการคลัง เป็นเครื่องมือทางนโยบายอีกทางหนึ่ง
ทางที่จะหนุนให้ภาคีต่างๆ ร่วมในการท างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการตั้งรับ
ปรับตัวของชุมชนได้ในระยะยาว การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลงทุน
และสนับสนุนชุมชนเพ่ือการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศอาจท าได้ในประเด็นต่อไปนี้    

 ก าหนดมาตรการการเงินการคลัง (เช่นการลดหย่อนภาษี) เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจ เอกชนที่ด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการสื่อสารสู่สาธารณะ  จูงใจให้ภาคเอกชน
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สนับสนุนงบประมาณ CSR (corporate social responsibility) ในการด าเนินการวิจัย ศึกษา 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนการตั้งรับปรับตัวของชุมชน เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนอย่างตรงจุด และ
สร้างความต่อเนื่อง 

 สร้างแรงจูงใจผ่านกลไกงบประมาณให้กับจังหวัด และหน่วยงานระดับภูมิภาคในการพัฒนาแผน และ
ด าเนินงานด้านการปรับตัว  ซึ่งเหมาะกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ผนวกงานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
  

ประสานประโยชน์ เสริมพลัง 
 

ให้มีการพัฒนากลไกในระบบงบประมาณ (เช่น ตัวชี้วัดการด าเนินงาน) และมาตรการการเงินการคลัง 
(เช่น การลดหย่อนภาษี) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลงทุน
และสนับสนุนชุมชนเพื่อการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง     
 

 


