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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ชุมชนไทยในปัจจุบันตกอยู่ใต้ภาวะเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติเป็นจ านวนมาก 

ท้ังน้ีสาเหตุส่วนหน่ึงคือ ชุมชนและสมาชิกของชุมชนมีขีดความสามารถที่จ ากัดในการรับมือกับสถานการณ์
เส่ียงท่ีเกิดขึ้น เช่น ภาวะฝนแล้ง น้ าท่วม หรือ ภัยพิบัติอื่น ๆ โดยท่ียังต้องพึ่งพากลไกของภาครัฐตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในหลายกรณีก็ไม่พอเพียงต่อการจัดการกับสถานการณ์ภายใต้ภาวะเส่ียงเหล่านั้น และ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตจากภาวะโลกร้อนท่ีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้
ชุมชนต่าง ๆ ตกอยู่ในภาวะความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจจะเป็นความเส่ียงท่ีมีระดับความรุนแรงมาก
ขึ้น หรือรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิม การสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการกับความ
เส่ียงได้สูงขึ้นจึงเป็นเรื่องจ าเป็นในสังคมไทยภายใต้ภาวะคุกคามจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

รายงานน้ีน าเสนอเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้ชุมชนในสังคมไทยตกอยู่ใต้ความเส่ียงจากสภาพอากาศ
แปรปรวนโดยภาพรวม และตัวอย่างของความเส่ียงของชุมชนในอนาคตอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ตลอดจนสรุปให้เห็นถึงการท่ีชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบและความ
เส่ียงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ โดยเป็นการสังเคราะห์ขึ้นจากผลการศึกษาจากโครงการต่างๆ ท่ี
ได้ด าเนินการมาในอดีต และน าเสนอแนวทางในการสร้างขีดความสามารถของชุมชนอันเป็นผลสรุปจาก
การรวบรวมความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นของหน่วยงานภาคประชาสังคมซึ่ ง
ประกอบด้วย องค์กรพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ อีกท้ังผู้แทนของหน่วยราชการท่ีได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 
26 และ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นการด าเนินการในกรอบของการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะภูมิอากาศโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤติอาหารโลก ของส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การพิจารณาถึงความเส่ียงของชุมชนต่าง ๆ ในรายงานน้ี มุ่งน าเสนอในบริบทของชุมชนเกษตร 
ชุมชนชายฝ่ัง และชุมชนเมือง โดยพิจารณาถึงภาวะเส่ียงและความล่อแหลมเปราะบางของชุมชนจาก
สภาพอากาศรุนแรงจากการท่ีชุมชนเปิดรับต่อผลกระทบของสภาพอากาศรุนแรงเหล่าน้ัน และความไวต่อ
ผลกระทบนั้น ๆ ประกอบกับขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ภายใต้สภาพอากาศแปรปรวน
และภาวะสภาพอากาศรุนแรง ซึ่งภาวะเส่ียงและความล่อแหลมของชุมชนต่างๆ น้ันมีความเฉพาะตัว 
แตกต่างกันไปตามสภาพทางกายภาพและบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีซึ่งแม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงในรูปแบบและระดับความรุนแรงท่ีเหมือนกันก็ตาม นอกจากน้ันพลวัต
ทางสังคมและเศรษฐกิจจะส่งผลให้ความเส่ียงและความล่อแหลมของชุมชนต่าง ๆ น้ันเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลาอีกด้วย ท้ังน้ีความไม่แน่นอนในการคาดการณ์สถานการณ์อนาคต และท่ีส าคัญคือ ความไม่
แน่นอนของพลวัตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตระยะยาว ท่ีจะส่งผลให้ชุมชนเปิดรับต่อผลกระทบของ
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การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและความไวท่ีจะได้รับผลสืบเน่ืองจากผลกระทบน้ัน ๆ ประกอบกับขีด
ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์อันเน่ืองจากผลกระทบและผลสืบเน่ืองเหล่าน้ันแตกต่างกันไป  
ท าให้การพิจารณาภาวะเส่ียงและความล่อแหลมเปราะบางของชุมชนอันเน่ืองมาจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ันจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ควรมองภาพชุมชนท้ังหมดในแต่ละภาคส่วนภายใต้
บริบทเดียวกันหรือก าหนดแผนการปรับตัวขึ้นโดยค านึงถึงเพียงบริบทของสังคมในปัจจุบัน  

ดังน้ัน แนวทางการสร้างขีดความสามารถชุมชนเพื่อให้สามารถรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไปจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจึงเป็นเรื่องท่ีควรพิจารณาถึงกรอบแผนงาน
ท่ีเป็นการจัดต้ังกระบวนการท่ีเป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อ
ผลกระทบจากสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ในระยะยาว โดยเป็นการวางรากฐานการวาง
ยุทธศาสตร์ชุมชนระยะยาวท่ีรวมการบริหารจัดการความเส่ียงในอนาคตเข้าไว้ด้วยภายใต้การจัดท าภาพ
ฉายอนาคตระยะยาวในหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดทางเลือกในการจัดการกับความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์อนาคต ท้ังน้ีแผนแม่บทน้ีจะต้องจัดต้ังกลไกท่ีสนับสนุนให้ชุมชนสามารถด าเนินการ วาง
ยุทธศาสตร์ชุมชนระยะยาวและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์น้ันได้ ซึ่งจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ของภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งอาจจะด าเนินการในกรอบของการจัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน โดย
ขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นตามบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อีกท้ัง
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
เป็นเงื่อนไขประกอบในการวางยุทธศาสตร์  ท้ังน้ีจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ ในอนาคตเพื่อปรับ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

รายงานฉบับน้ีได้น าเสนอแนวทางด าเนินการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนกลไกการ
สร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ซึ่ งครอบคลุมถึงการเติมเต็มช่องว่างของการท่ีชุมชนขาดขีด
ความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติดังน้ี 

 การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ชุมชนเกิดเข้าใจถึงผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาว และตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนของตน 

 การสร้างความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้ชุมชนสามารถใช้ในการหาทางเลือกต่าง ๆ และแนวทาง
ด าเนินการท่ีเหมาะสมกับอนาคต และสถานการณ์เส่ียงท่ีแตกต่างกัน 
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 การสร้างความสามารถด้านเทคนิค ในการก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเป ล่ียนแปลงใน
อนาคตได้ 

 การสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การปรับตัว  

 การปรับปรุงและจัดต้ังการจัดการ / ระเบียบ กฎหมาย / องค์กรและกลไกท่ีจะสนับสนุน
และเอื้อให้ชุมชนสามารถพัฒนาการด าเนินการเพื่อสร้างคามเข้มแข็งทนทานต่อความ
เส่ียงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 นอกจากน้ัน รายงานน้ีน าเสนอข้อเสนอนโยบายน าร่องท่ีมีความส าคัญ คือ การจัดต้ังองค์กรหรือ

คัดเลือกองค์กรท่ีมีการจัดต้ังแล้ว เพื่อท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการรวบรวมและประมวลองค์ความรู้ด้าน

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยเน้นหนักในด้านความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

และการปรับตัวต่อภาวะเส่ียงในอนาคต ซึ่งจะต้องสามารถด าเนินการได้โดยเอกเทศ และ ร่วมมือกับ

เครือข่ายของนักวิจัยต่าง ๆ เพือ่สร้างองค์ความรูท่ี้จ าเป็น อีกท้ังท างานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

ต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นสู่ชุมชน โดยการด าเนินการใน

ระยะแรกจะเน้นเป้าหมายท่ี การสร้างความรู้ท่ีชดัเจนเพื่อการคาดการณ์ความเส่ียงและความเปราะบาง

ของพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจสูง คือ ท่ีราบชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนต่อการเปล่ียนแปลงแบบองค์

รวมในอนาคต เพื่อน าไปสู่การรับมือท่ีเหมาะสมกับปัญหาทั้งในเชิงพื้นท่ีและเชิงเวลา และเพื่อให้การ

ด าเนินการต่างๆ อยู่บนพื้นทางทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สถานะภาพทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นท่ี ประกอบกับการด าเนินการในลักษณะเดียวกันน้ีในพื้นท่ีจังหวัด

น าร่องซึ่งเป็นพื้นท่ีชนบท 
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ภาพประกอบ 1: งบประมาณช่วยเหลือน้้าท่วมและภัยแล้ง 

งบประมาณที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนนี้อาจบ่งชี้ได้ว่า ชุมชน
ไทยขาดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงจากภัย
ธรรมชาตอิันเนื่องจากสภาพอากาศมากข้ึน  

 

 

บทน า 

ชุมชนไทยกับขีดความสามารถในการรับมือความเสี่ยงจากสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

 

ชุมชนไทยกับความเสี่ยงจากสภาพอากาศ 

วิถีชีวิตของชุมชนไทยส่วนใหญ่ ประสบภัยอันเน่ืองจากผลสืบเน่ืองของสภาพอากาศอยู่เสมอ ไม่ว่า
จะเป็นภัยพิบัติจากภาวะฝนแล้ง น้้าท่วม พายุ เป็นต้น ภัยธรรมชาติเหล่าน้ีก่อให้เกิดความเส่ียงในการท่ี
ประชาชนไม่สามารถด้าเนินชีวิตหรือประกอบ
อาชีพได้ตามปกติ และก่อให้เกิดผลสืบเน่ืองไป
ยังภาวะทางเศรษฐกิจท้ังระดับครัวเรือนและ
เศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด นอกจากน้ัน ยัง
ส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม สุขภาพ
อนามัย แม้กระท่ัง การเมืองการปกครอง ซึ่งใน
ปัจจุบันน้ียังมีชุมชนไทยจ้านวนมากซึ่ งไม่
สามารถรับมือกับความเส่ียงหรือผลกระทบท่ี
เกิดจากสภาพอากาศรุนแรงได้โดยตัวเอง ดังจะ
เห็นได้จากการท่ีต้องมีการด้าเนินการโดยภาค
ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐท่ีจะต้องจัดสรร
งบประมาณและก้า ลังคนเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอยู่ เสมอ ๆ ดังน้ัน
ประเด็นเร่ืองความเส่ียงจากสภาพอากาศและการรับมือกับผลกระทบน้ีจึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้องได้รับการ
วิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงการสร้างขีดความสามารถแก่ชุมชนเพื่อให้สามารถจัดการกับความเส่ียงอัน
เน่ืองจากผลกระทบที่จะเกิดจากภัยต่างๆ เหล่าน้ันได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นหลัก 
ท้ังน้ีโดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปและมีผลสืบเน่ืองถึงวิถีชีวิต
ของชุมชน 

อย่างไรก็ดี ผลกระทบอันเน่ืองจากสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีแตกต่างกันไป
ตามแต่ละพื้นท่ี และกลายเป็นความเส่ียงท่ีไม่เท่ากันของแต่ละชุมชน ท้ังน้ีเน่ืองจากความเส่ียงน้ันนอกจาก
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จะขึ้นกับรูปแบบและขนาดของภัยธรรมชาติตามต้าแหน่งท่ีต้ังและลักษณะของพื้นท่ีของแต่ละชุมชนแล้ว ยัง
ขึ้นกับรูปแบบวิถีชีวิต และขีดความสามารถที่แตกต่างกันในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ท้ังน้ีหากกล่าว
โดยสรุป ปัจจัยท่ีส่งผลให้ชุมชนต้องตกอยู่ใต้ความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศ  อาจพิจารณาได้
จาก 

 การเปิดรับต่อผลกระทบของสภาพอากาศจากสภาพความเป็นอยู่และการด้าเนินชีวิต  
กล่าวคือ การท่ีวิถีชุมชนน้ัน ๆ ได้รับผลกระทบจากความเส่ียงจากสภาพอากาศท่ีผิดปกติ
ได้โดยง่าย เช่น การต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง ได้แก่ ชุมชนท่ีต้ังอยู่บริเวณริมน้้า ก็จะ
เปิดรับต่อความเส่ียงจากภาวะน้้าท่วมมากกว่าชุมชนท่ีต้ังอยู่บริเวณท่ีดอน เป็นต้น 

 ความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศจากสภาพความเป็นอยู่และการด้าเนินชีวิต  
กล่าวคือ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติขึ้น ก็จะเกิดความเสียหายสูงและเร็ว เช่น ชุมชนท่ีต้ังอยู่
บริเวณริมน้้าท่ีมีรูปแบบของอาคารบ้านเรือนท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ อาคารท่ียกพื้นสูง หรือ 
อาคารท่ีปลูกสร้างบนพื้นดิน หรือกรณีของชาวนาที่ปลูกข้าวต่างพันธุ์กัน ก็จะมีความไวต่อ
ผลกระทบจากความเส่ียงจากภาวะน้้าท่วมท่ีแตกต่างกัน หรือกรณีท่ีครัวเรือนในชุมชนมี
ความหลากหลายของแหล่งรายได้ท่ีแตกต่างกัน ก็จะมีความไวต่อผลกระทบจากการท่ี
ผลผลิตครัวเรือนเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอาจน้ามาซึ่งความเส่ียงในรูปแบบใหม่ ๆ หรือเปล่ียนรูปแบบ
ความเส่ียงท่ีชุมชนเผชิญอยู่ในปัจจุบันน้ีไปจากเดิม ซึ่งการเปล่ียนแปลงน้ีอาจส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถ
รับมือกับสถานการณ์หรือความเส่ียงในอนาคตได้ หรือ ชุมชนท่ีตกอยู่ในภาวะเส่ียงอยู่แล้วในปัจจุบันโดยไม่
สามารถรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศได้น้ัน ในอนาคตอาจจะตกอยู่ในภาวะวิกฤติจนถึงจุดท่ีไม่
สามารถด้ารงอยู่ได้   

ดังน้ัน ประเด็นท่ีควรจะต้องพิจารณาก็คือ ชุมชนต่าง ๆ อีกท้ัง หน่วยงานภาครัฐและภาคประชา
สังคม มีความพร้อมและมีขีดความสามารถมากเพียงใดในการรับมือผลกระทบตลอดจนภัยพิบัติท่ีอาจ
เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวกับผลกระทบที่มีต่อความเสี่ยงของชุมชน 

การเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์จากการเปล่ียนแปลงในระยะยาวน้ันเป็นเรื่องของการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์ และการวางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการจัดการกับความเส่ียงจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีจะต้องมองประเด็นของความเส่ียงในมุมมองท่ีแตกต่างจากการจัดการ
ความเส่ียงด้านภัยพิบัติอยู่บ้าง  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่าง
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ช้าๆ และใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลกระทบได้ชัดเจน  ดังน้ันการท้าความเข้าใจถึงความเส่ียงดังกล่าวจะต้อง
ท้าความเข้าใจถึงสถานการณ์ภายใต้บริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย  ซึ่งจะมีการ
เปล่ียนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นควบคู่กันไปซึ่งมักจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผล
สืบเน่ืองต่อภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลาอันส้ันกว่าการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอย่าง
มาก  ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเหล่าน้ีซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพัฒนาน้ัน จะ
ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีรูปแบบและระดับของความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ี
แตกต่างกันไป  เน่ืองจากการเปิดรับและความไวต่อภาวะเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 

ดังน้ัน การมองประเด็นของการสร้างขีดความสามารถเพื่อรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศใน
บริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ี จะเน้นท่ีการปรับตัว ปรับวิถีการด้าเนินชีวิต ปรับรูปแบบการพัฒนา 
โดยการวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งพิจารณารวมถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและผลท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อชุมชนเพื่อท่ีจะชักน้าให้ชุมชนพัฒนาไปในทิศทางที่จะพบกับภาวะเส่ียงน้อยท่ีสุด หรือปรับเปล่ียน
วิถีการด้าเนินชีวิตโดยมีทางเลือกหลายทางในอนาคต โดยมีความคล่องตัวสูงในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ท้ังน้ีเป็นยุทธศาสตร์ท่ีชุมชนเป็นแกนกลางในการวางแผนและขับเคล่ือน
ด้าเนินการ ซึ่งอาจเป็นการด้าเนินการโดยชุมชนเอง ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ/หรือ ภาค
ประชาสังคมอื่นๆ 

อย่างไรก็ดี ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ภู มิ อ า ก า ศ น้ั น ไ ม่ ใ ช่ ก า ร
เปล่ียนแปลงเดียวในอนาคตท่ีส่งผลต่อความ
เส่ียงของชุมชน ท้ัง น้ีพลวัตทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจเป็นผลจากทิศทางการพัฒนา
หรือการขับเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ 
และการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลสืบเน่ืองจาก
ปัจจัยภายนอกก็ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ระดับความเส่ียงของชุมชนเช่นกัน ท้ังในแง่ของ
การเปล่ียนแปลงการเปิดรับผลกระทบและ
ความไวต่อผลกระทบจากสภาพอากาศ ดังน้ัน 
การพิจารณาถึงการสร้างขีดความสามารถต่อการรับมือกับสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน
อนาคตจะพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยมองเป็นเรื่องเอกเทศไม่ได้ หากแต่ว่า ควรจะต้อง

 

ภาพประกอบ 2: ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความเส่ียง
ของสังคมจากผลกระทบของสภาพอากาศ 

ที่มา: Milind Kandlikar, Institute for Resources, Environment 
and Sustainability,University of British Columbia & Ambuj 
Sagar, John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University 
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พิจารณาถึงยุทธศาสตร์ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงในระยะยาวในบริบทของการพัฒนาท่ียั่ งยืนใน
เงื่อนไขที่เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นทางด้านพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยแล้ว จะพบว่าความเส่ียงของ
ชุมชนต่อผลกระทบจากสภาพอากาศน้ันยังผันแปรไปตามกาลเวลาอีกด้วย เน่ืองจากบริบทท่ีก้าหนดการ
เปิดรับและความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศ อีกท้ังขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียง
น้ันเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตดังกล่าวซึ่งอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
สังคม อันเป็นผลจากการท่ีภาคส่วนใดภาคส่วนหน่ึงด้าเนินการเพื่อตอบสนองต่อภาวะเส่ียงหรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น การวางแผนในวันน้ีเพื่อพยายามหาค้าตอบท่ีชัดเจนว่าจะต้องท้าอะไรเพื่อท่ีจะ
ก้าหนดการด้าเนินการต่าง ๆ อาจจะไม่ได้ค้าตอบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนภายใต้การ
เปล่ียนแปลงในระยะยาว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีผลต่ออนาคตของชุมชนมากกว่าผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ดังน้ัน การพิจารณาถึงการสร้างขีดความสามารถต่อการรับมือกับสภาพอากาศและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตจึงเน้นถึงการจัดต้ังกลไกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนในการวาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นท่ี และเน้นถึงการเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการตัดสินใจท่ี
เหมาะสมตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนตามกาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไป 

 

ขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเสี่ยงจากสภาพอากาศและภัย
ธรรมชาติ 

ประเด็นเรื่องขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพ
อากาศและภัยธรรมชาติน้ัน เป็นการมองถึง ความสามารถ ทักษะและทรัพยากรท่ีมีในชุมชน สังคม และ
องค์กรต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อใช้เตรียมการในการป้องกัน การลด การหลีกเล่ียง และการจัดการความ
เส่ียงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ หรือผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากน้ันแล้ว ขีด
ความสามารถในบริบทน้ียังหมายความรวมถึง ความสามารถในการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดี
กว่าเดิมหลังจากเกิดสถานการณ์เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนด้วย ท้ังน้ีขีดความสามารถจะเชื่อมโยงกับการ
ตระหนักรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อความเส่ียง โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มของความเส่ียงใน
อนาคตเพื่อท่ีจะสามารถวางแผนและก้าหนดทิศทางการพัฒนาตลอดจนมาตรการรองรับได้อย่างเหมาะสม 
และเหนือส่ิงอื่นใดหากมีการวางแผนการจัดการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นแนวโน้มความเส่ียงของ
ชุมชน โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ก็จะเกิดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหากเกิดภาวะเส่ียงขึ้นก็จะสามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิผล 
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ภาพประกอบ 3: องค์ประกอบของขีด
ความสามารถชุมชนในการรับมือกับความเส่ียง

จากสภาพอากาศ 
 
การสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการ
รับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพ
อากาศและภัยธรรมชาตินั้นต้องการความรู้ต่อ
สถานการณ์เส่ียงและการก้าหนดทางเลือกที่
เหมาะสม ตลอดจนปัจจัยซึ่งเอื้อให้เกิด
ความสามารถในการด้าเนินการได้จริง ซึ่ง
รวมถึงระเบียบ กฎหมาย และ องค์กรสนับสนุน 

 

ท้ังน้ีอาจพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัย
ธรรมชาติ ได้เป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 ขีดความสามารถในการหาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อลดผลจากภาวะเส่ียง  ในประเด็นน้ี ชุมชนท่ีมี
ทางเลือกหลายทาง และมีอิสระในการปรับเปล่ียนวิถีทางต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต จัดว่าท้าให้ชุมชนมีความเส่ียงน้อยลง 

 ขีดความสามารถในการด าเนินการตามทางเลือกต่าง ๆ เหล่านั้น ในประเด็นน้ี ชุมชนท่ีสามารถ
ผลักดันให้มีการด้าเนินการต่าง ๆ ได้ จัดว่าท้าให้ชุมชนมีความเส่ียงน้อย  

การสร้างขีดความสามารถของชุมชนเพื่อการ
ปรับตัวต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ี
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังใน
ระดับผู้มีหน้าท่ีก้าหนดนโยบายของประเทศ   อีกท้ัง
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคประชา
สังคม ตลอดจนภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ชุมชนผู้ตกอยู่ในภายใต้ภาวะเส่ียงเอง  ซึ่งประเด็นท่ี
ส้าคัญก็คือ ความแตกต่างของสภาพในแต่ละชุมชน อัน
จะมีผลต่อเงื่อนไขในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับมือต่อผลกระทบจากสภาพอากาศและความเส่ียงใน
อนาคต ดังน้ัน การด้าเนินการหรือยุทธศาสตร์ชุมชน
จะต้องแตกต่างกันไปตามแต่บริบทของชุมชน โดยไม่
สามารถด้าเนินการโดยรูปแบบมาตรฐานท่ีเหมือนกันได้  
ร า ย ง า น น้ี จึ ง มุ่ ง น้ า เ ส น อ แ น ว คิ ด ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถของชุมชนเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในแง่ของกระบวนการ
และกลไกท่ีจะน้าไปสู่การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อท่ีจะน้าไปสู่การปรับและสร้าง
ความรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวางยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
โดยมีความคล่องตัวท่ีจะปรับเปล่ียนได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต (Knowledge-
based society) โดยมีกลไกที่น้าเอาภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาให้การสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน นอกจากน้ันแล้ว การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกยังเป็นปัญหาใหญ่ท่ีซับซ้อนเกินกว่าท่ี
หน่วยงานใด หรือภาคส่วนใดภาคส่วนหน่ึงจะสามารถด้าเนินการได้แต่โดยล้าพัง  ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก
ถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในการขับเคล่ือนกลไกเพื่อสร้างขีดความสามารถในการรับมือต่อการ
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เปล่ียนแปลงภูมิอากาศให้แก่กลุ่มตกอยู่ในภาวะเส่ียงและล่อแหลมเปราะบางได้อย่างเหมาะสม  การ
ท้างานร่วมกันในการบูรณาการองค์ความรู้จะท้าให้มีข้อมูลเพียงพอในการก้าหนดยุทธศาสตร์อย่าง
เหมาะสมและหลีกเล่ียงความผิดพลาดในการตัดสินใจอันน้าไปสู่จุดอับใหม่จากการพยายามแก้ปัญหาโดย
ขาดความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะยาว    

รายงานน้ีมีเป้าหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องว่างด้านการขาดขีดความสามารถของชุมชนในการการ
รับมือต่อผลกระทบจากสภาพอากาศและความเส่ียงจากผลกระทบดังกล่าว โดยมองในภาพรวมในมุมมอง
ของชุมชนในภาคเกษตรกรรมและชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝ่ังทะเล ประกอบกับชุมชนเมือง และเสนอแนะ
ด้านโครงสร้างและกลไกในการด้าเนินการท่ีจะน้าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนสามารถรับมือกับ
ผลกระทบและความเส่ียงต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ท้ังน้ีแม้ว่าประเด็นในเรื่องของความเส่ียงของชุมชนจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันยังเป็นประเด็นท่ีต้องด้าเนินการศึกษาต่อไปอีกอย่างต่อเน่ือง แต่การพิจารณาถึง
กลไกในการสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศอนาคตน้ัน 
อาจพิจารณาจากความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีชุมชนเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ 

รายงานน้ีเป็นผลจากการทบทวนงานการศึกษาด้านการประเมินความเส่ียงความเปราะบางและ
การปรับตัวต่อความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีได้มีการด้าเนินการในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเซียอาคเนย์หลายโครงการในระยะท่ีผ่านมา ประกอบกับผลสรุปจากการรวบรวมความคิดเห็น
จากการประชุมระดมความคิดเห็นของหน่วยงานภาคประชาสังคมซึ่งประกอบด้วย องค์กรพัฒนาชุมชน 
ผู้น้าชุมชน นักวิชาการ และหน่วยราชการท่ีได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 และ 30 มิถุนายน 2553 (รายละเอียด 
โปรดดูภาคผนวก) ซึ่งเป็นการด้าเนินการในกรอบของการจัดท้าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤติอาหารโลก ของส้านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

1-1 
 

 

บทที่ 1 

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวกับผลกระทบที่มีต่อความเสี่ยงของชุมชนในประเทศไทย 

 

สภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงซึ่งเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดในช่วงสองทศวรรษท่ี
ผ่านมา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดการท่ีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาวะโลกร้อนท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่น้ีเป็น
ปรากฏการณ์ในระดับโลกและคาดว่าจะยังคงด าเนินต่อไปอีกหลายทศวรรษเป็นอย่าง น้อย  การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลสืบเน่ืองจากภาวะโลกร้อนน้ีมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ภูมิภาคของโลก โดยเป็นท่ีคาดกันว่าการเปล่ียนแปลงในอนาคตจะสูงและรวดเร็วกว่าอดีตมาก ท้ังน้ี
ประเทศไทยตกอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยหลีกเล่ียงไม่ได้ ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนน้ันเป็นผลท่ีเกิดขึ้นสืบเน่ืองเป็นลูกโซ่ 
โดยอาจเริ่มจากผลกระทบต่อระบบชีวภาพกายภาพ (bio-physical system) และจะก่อให้เกิดผลกระทบ
สืบเน่ืองต่อไปถึงด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นกับ
ระบบการผลิตทางการเกษตรจะส่งผลกระทบสืบเน่ืองไปถึงการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกันหลากหลาย ท้ังน้ีระบบและกลุ่มสังคมต่าง ๆ อาจมีความเส่ียงจากผลกระทบเหล่าน้ี
และมีความล่อแหลมต่อภาวะเดือดร้อนแตกต่างกันไปเช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับการเปล่ียนแปลงในอนาคตซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นท่ี หรือตามแต่ละกลุ่มสังคมต่างๆ ซึ่งเป็น
ผลจากความแตกต่างในลักษณะทางกายภาพของถิ่นท่ีอยู่ ตลอดจนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ  
 รายงานน้ีน าเสนอถึงตัวอย่างบางกรณีจากการศึกษาในอดีตเพื่อแสดงให้เห็นว่า ความเส่ียงท่ีชุมชน
เผชิญอยู่ในปัจจุบันน้ัน อาจจะเปล่ียนแปลงรูปแบบและระดับความเส่ียงในอนาคต อันเป็นอาจจะเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ประกอบกับการเปล่ียนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพลวัต
ของสังคมอันอาจจะเน่ืองมาจากการท่ีหน่วยสังคมต่าง ๆ ด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของสภาพ
อากาศต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยเป็นผลจากการสังเคราะห์ขึ้นจากการศึกษาด้านความเส่ียงและภาวะ
ล่อแหลมเปราะบางของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนในประเทศไทยในระยะท่ีผ่านมา 

 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงของชุมชนไทย 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าผลกระทบของสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อาจน ามาซึ่ง
ความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป การศึกษาในระดับโลกโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 
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ได้สรุปถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกโดยคาดหมายว่าแนวโน้มการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของ
โลกจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น โดยมีช่วงฤดูร้อนท่ียาวนานมากขึ้นและช่วงฤดูหนาว
ท่ีส้ันลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่อาจจะมีฝนตกชุกมากขึ้นในช่วงฤดูฝน 
ท้ังน้ีสภาพอากาศแปรปรวนและภาวะอากาศรุนแรง เช่น พายุ ก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน  

 

 
 

 

การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยท่ีได้มีการศึกษากันในระยะท่ีผ่านมา ซึ่ง
ได้ศึกษาถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยโดยละเอียดมากขึ้นกว่าการศึกษาในระดับ
โลก ก็แสดงแนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกัน  ดังตัวอย่างในภาพประกอบ 5 ท่ีแสดง
ต่อไปน้ี  

 

รูปท่ี 1 -1 การคาดหมายการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกซึ่งอาจส่งผลถึงวิถีชุมชน
ในประเทศไทย 

(ท่ีมา: Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Report 4) 
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การคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย
รายทศวรรษแสดงแนวโน้มอุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้นในพื้นท่ีประเทศไทย 

 

การคาดการณ์ระยะเวลาท่ีมีอากาศ
ร้อนในรอบปีเฉล่ียรายทศวรรษแสดง
แนวโน้มฤดูร้อนท่ียาวนานมากขึ้นใน
พื้นท่ีประเทศไทย 

 

การคาดการณ์ปริมาณฝนรายปีเฉล่ีย
รายทศวรรษแสดงแนวโน้มปริมาณ
ในเพิ่มสูงขึ้นในพื้นท่ีประเทศไทย 

รูปท่ี 1-2  ตัวอย่างผลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศประเทศไทยในอนาคต 

ท่ีมา: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ “โครงการการจ าลองสภาพภูมิอากาศอนาคตส าหรับประเทศไทยและพื้นท่ีข้างเคียง” โครงการ
ศึกษาภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลต่อความเส่ียงของชุมชนเกษตรต่าง ๆ โดย
น่าจะอยู่ในข่ายท่ีได้รับผลกระทบอย่างมาก เน่ืองจากการด าเนินวิถีชีวิตน้ันขึ้นกับสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 
กล่าวคือ ชุมชนเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นระบบเกษตรท่ีอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก การท่ีเกิดสภาพ
อากาศแปรปรวน การกระจายตัวของฝนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะฝนท้ิงช่วงท่ีนานผิดปกติ หรือภาวะฝนตก
หนัก ย่อมส่งผลต่อพืชผลในฤดูการผลิตน้ัน ๆ ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงภูมิ อากาศ
ตามท่ีได้มีการศึกษาไว้แล้วน้ัน ชุมชนเกษตรท่ีอาศัยน้ าฝนน่าจะมีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับต่อความเส่ียงจาก
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ภาวะอากาศผิดปกติมากขึ้น ตลอดจนแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็อาจส่งผลต่อระดับผลผลิต
ในหลายพื้นท่ีจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 

   

รูปท่ี 1-3  ตัวอย่างผลกระทบจากภาวะฝนท้ิงช่วงและน้ าท่วมท่ีมีต่อการท านาในภาคอีสาน 
ประเทศไทย  

ท่ีมา: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงกายภาพท่ีจะส่งผลให้
พื้นท่ีเส่ียงต่อภัยพิบัติเกิดการเปล่ียนแปลงไปในอนาคต และจะส่งผลต่อความเส่ียงของเกษตรกรในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเส่ียงภัยน้ าท่วมในอนาคตจากผล

ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเส่ียงภัยแล้งในอนาคตจากผลของ

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
รูปท่ี 1-4 ตัวอย่างผลการประเมินขั้นต้นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสประสบภัยพิบัติจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในอนาคต 
ท่ีมา: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ 
 

นอกจากน้ัน การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีอาจเกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตเกษตร โดย
ท าให้ผลผลิตในบางพื้นท่ีลดต่ าลง และจะส่งผลสืบเน่ืองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นท่ีต่าง ๆ ในท่ีสุด ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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ก ข 

รูปท่ี 1-5  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงจากการท่ีผลผลิตเกษตรลดต่ าลงในอนาคตจากผลของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตประมาณช่วงปี 2573-2582: ข้าวนาน้ าฝน - ฤดูฝน (ก) และ มัน
ส าปะหลัง (ข) 

ท่ีมา:  โครงการศึกษา “ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และข้าวโพดของ
ประเทศไทย” โดย เกริก ปั้นเหน่งเพชรและคณะ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

 

 นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรแล้ว การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ในระยะยาวยังอาจส่งผลคุกคามต่อการต้ังถิ่นฐานของชุมชน ดังตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีลุ่มแม่น้ าสงคราม
ตอนล่าง (รูปท่ี 1-6) ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวเป็นระบบนิเวศน์ท่ีเป็นพื้นท่ีน้ าท่วมถึงในช่วงปลายฤดูฝน โดยท่ีเมื่อ
ปริมาณน้ าในแม่น้ าโขงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน น้ าส่วนหน่ึงจะไหลย้อนเข้ามาในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ า
สงครามตอนล่าง ก่อให้เกิดสภาพน้ าท่วมขังเสมือนทะเลสาบอยู่ช่วงเวลาหน่ึง ประมาณ 3-4 สัปดาห์ ภาวะ
ดังกล่าวน ามาซึ่งปลาจ านวนมากซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของชุมชน และเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจใน
พื้นท่ีดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในอดีตท่ีผ่านมา ขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมน้ันมีขอบเขตท่ีค่อนข้างแน่นอน และเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกท าเลท่ีต้ังหมู่บ้านตามชายขอบของพื้นท่ีน้ าท่วม  นับเป็นรูปแบบการประเมิน
และบริหารความเส่ียงโดยการใช้ความรู้และประสบการณ์ท้องถิ่นในรูปแบบหน่ึง หากแต่ว่า การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอาจส่งผลให้ปริมาณฝนในตอนบนของลุ่มน้ าโขงเพิ่มสูงขึ้น และจะน ามา
ซึ่งปริมาณน้ าท่ีเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว อันจะท าให้ขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผล
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กระทบต่อรูปแบบและระดับของความเส่ียงของชุมชน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต จะท าให้
การเปิดรับต่อความเส่ียงอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างผลสรุปจากการศึกษาในระยะท่ี
ผ่านมาแสดงถึงโอกาสท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตจะส่งผลให้ขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมเปล่ียนแปลง
ไป และอาจส่งผลคุกคามต่อการต้ังถิ่นฐานชุมชน ดังในภาพประกอบต่อไปน้ี 

กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มแม่น้้าสงครามตอนล่าง 

 
 

 
การประมาณการขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วม

ปัจจุบัน 

 
การประมาณการขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมอนาคต 

รูปท่ี 1-6  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อการเปล่ียนแปลงขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมใน
ลุ่มแม่น้ าสงครามตอนล่าง 

ท่ีมา: The Study on Climate Change Scenarios and Impact on Hydrological in 
Songkram River Basin.  Southeast Asia START Regional Center ART RC and WUP-
Fin, MRCS การศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ United States Agency for International 
Development (USAID) 
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นอกจากชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าซึ่งอาจจะถูกคุกคามโดยสภาพอากาศรุนแรงและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในอนาคตแล้ว ชุมชนชายฝ่ังก็อาจถูกคุกคามโดยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาว
เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างในกรณีศึกษาท่ีจังหวัดกระบี่ ซึ่งการเปล่ียนแปลงระดับน้ าทะเลท่ีอาจเพิ่มสูงขึ้นจาก
อิทธิพลของภาวะโลกร้อน ประกอบกับการเปล่ียนแปลงความเร็วลมและทิศทางลมมรสุมอันเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อาจจะท าให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังมีความรุนแรงมากขึ้น ผลการศึกษาขั้นต้น
แสดงให้เห็นพื้นท่ีล่อแหลมจากปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ซึ่งผลสืบเน่ืองน้ัน นอกจากจะท าให้พื้นท่ีชายฝ่ัง
อันเป็นท่ีต้ังชุมชนต้องหดหายไปแล้ว ยังอาจก่อปัญหาน้ าเค็มปนเปื้อนในบ่อน้ าจืดท่ีชุมชนอาศัยใช้เป็น
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอีกด้วย ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบและระดับของ
ความเส่ียงของชุมชนในการด าเนินวิถีชีวิตให้เปล่ียนแปลงไปในอนาคต โดยอาจเกิดการย้ายถิ่นเกิดขึ้น ถ้า
หากระดับของปัญหาและระดับของความเส่ียงน้ีสูงเกินกว่าขีดความสามารถของสมาชิกชุมชน หรือ ชุมชน
เองจะด าเนินการจัดการได้ ผลสรุปจากการศึกษาในระยะท่ีผ่านมาแสดงถึงโอกาสท่ีการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในอนาคตจะส่งผลให้ขอบเขตพื้นท่ีชายหาดเปล่ียนแปลงไป และโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาน้ าเค็ม
ปนเปื้อนบ่อน้ าจืด ดังในภาพประกอบต่อไปน้ี 
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กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดกระบี่ 

 

พื้นท่ีล่อแหลมปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในอนาคต 

 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในปัจจุบัน 

 

พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังใน
อนาคต 

 

พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดปัญหาน้ าเค็มปนเปื้อนบ่อน้ า
จืดในอนาคต 

รูปท่ี 1-7  ตัวอย่างพื้นท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียเสถียรภาพชายฝ่ังและพื้นท่ีเส่ียงปัญหาน้ าเค็มปนเปื้อนบ่อน้ า
จืดในจังหวัดกระบี่ 

ท่ีมา: The Study on Climate Change Impacts in Krabi Province, Thailand โดย Southeast Asia 
START Regional Center & WWF 

 

อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อการเกษตรและชุมชนเกษตร ตลอดจน
ชุมชนชายฝ่ังดังตัวอย่างเหล่าน้ี ก็เป็นเพียงภาพฉายอนาคตแนวทางหน่ึงเท่าน้ัน ซึ่งการศึกษาในประเทศ
ไทยในระยะท่ีผ่านมายังมีจ ากัด การท่ีจะท าการระบุชี้ชัดลงไปถึงความเส่ียงในเชิงพื้นท่ีถึงผลกระทบของการ
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เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในเชิงกายภาพต่อระบบและภาคส่วนต่าง ๆ น้ันยังจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก
มาก ตัวอย่างผลการศึกษาต่าง ๆ ท่ียกมาประกอบน้ีเพียงเพื่อชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศต่อชุมชนน้ันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นท่ีและโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของแต่ละชุมชน 
นอกจากน้ัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนน้ัน ถึงแม้ว่าจะเป็นผลกระทบในลักษณะเดียวกันและในระดับท่ี
เท่ากันก็ตาม  แต่ก็ท าให้ชุมชนมีภาวะเส่ียงและล่อแหลมเปราะบางแตกต่างเน่ืองจากแต่ละชุมชนมีการ
เปิดรับกับผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
ท้ังน้ี ประเด็นท่ีน่าพิจารณาก็คือ ชุมชนท่ีตกอยู่ในภาวะเส่ียงหรือได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงอยู่
เสมอๆ น้ัน อาจจะไม่ตกอยู่ในภาวะล่อแหลมเปราะบางจากผลของการเปล่ียนแปลงในอนาคต เน่ืองจากมี
ขีดความสามารถในการรับมือหรือปรับตัวที่ดี ท้ังน้ี แนวทางการรับมือหรือการสร้างขีดความสามารถเพื่อให้
รับมือและปรับตัวของชุมชนน้ันจะต้องพิจารณาเป็นกรณีของแต่ละชุมชน เน่ืองจากความแตกต่างในบริบท
ของแต่ละชุมชน ซึ่งมีวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และมีความต้องการถึงอนาคตของชุมชนท่ีแตกต่างกัน  

 

การพิจารณาถึงความเสี่ยงของชุมชนไทยต่อการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยองค์รวม 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงเพียงอย่างเดียวในอนาคตท่ี
ส่งผลต่อความเส่ียงของชุมชน ท้ังน้ีพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเป็นผลจากทิศทางการพัฒนาหรือ
การขับเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ และการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลสืบเน่ืองจากปัจจัยภายนอกก็
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระดับความเส่ียงของชุมชนเช่นกัน ตัวอย่างดังต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างภาพ
ฉายอนาคตของการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร่-นาที่ส าคัญของประเทศไทยภายใต้ทิศทางการพัฒนา 
และ/หรือ พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเปล่ียนไปตามนโยบายภาครัฐท่ีอาจจะ
เน้นส่งเสริมการปลูกข้าวให้ได้มากท่ีสุด เพื่อคงฐานะการเป็นผู้น าในตลาดข้าวของโลก หรือ อาจจะหันมา
เน้นส่งเสริมการปลูกพืชไร่ท่ีสามารถน าไปใช้ผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดการน าเข้าพลังงาน หรือลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ อ้อยและมันส าปะหลัง เป็นต้น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างสัดส่วนพื้นท่ี
เพาะปลูกดังตัวอย่างน้ี ย่อมส่งผลให้รูปแบบความเส่ียงและภาวะล่อแหลมเปราะบางของชุมชนต่อ
ผลกระทบของสภาพอากาศแตกต่างไปจากเดิม เน่ืองจากการท่ีชุมชนมีการเปิดรับและความไวต่อ
ผลกระทบจากสภาพอากาศเปล่ียนไปตามประเภทของพืชท่ีปลูกในพื้นท่ีเกษตรของชุมชนน้ัน ๆ  
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พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวนาน้ าฝน – ฤดูฝน ในประเทศไทย ในปัจจุบันเทียบกับภาพฉายอนาคตในแนวทางที่
ประเทศไทยพัฒนาระบบเกษตรไปในทิศทางท่ีเน้นการผลิตอาหาร (Food bowl scenario) และแนวทางที่

เน้นการผลิตพืชไร่เพื่อใช้ผลิตพลังงานทดแทน (Green energy scenario) 

   

พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวนาชลประทาน – ฤดูแล้ง ในประเทศไทย ในปัจจุบันเทียบกับภาพฉายอนาคตในแนวทาง
ท่ีประเทศไทยพัฒนาระบบเกษตรไปในทิศทางที่เน้นการผลิตอาหาร (Food bowl scenario) และแนวทางที่

เน้นการผลิตพืชไร่เพื่อใช้ผลิตพลังงานทดแทน (Green energy scenario) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

1-12 
 

   

พื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยในประเทศไทย ในปัจจุบันเทียบกับภาพฉายอนาคตในแนวทางที่ประเทศไทยพัฒนา
ระบบเกษตรไปในทิศทางที่เน้นการผลิตอาหาร (Food bowl scenario) และแนวทางที่เน้นการผลิตพืชไร่

เพื่อใช้ผลิตพลังงานทดแทน (Green energy scenario) 

   

พื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย ในปัจจุบันเทียบกับภาพฉายอนาคตในแนวทางที่ประเทศไทย
พัฒนาระบบเกษตรไปในทิศทางที่เน้นการผลิตอาหาร (Food bowl scenario) และแนวทางที่เน้นการผลิต

พืชไร่เพื่อใช้ผลิตพลังงานทดแทน (Green energy scenario) 

รูปท่ี 1-8  ตัวอย่างภาพฉายอนาคตการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่-นาท่ีส าคัญของประเทศไทย
ภายใต้ทิศทางการพัฒนา และ/หรือ พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางต่าง ๆ 

ท่ีมา: สังเคราะห์ขึ้นจากผลการศึกษาในโครงการ “การศึกษาความเส่ียง ความเปราะบาง และแนวทางการ
ปรับตัว ของระบบเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 
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กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่-นาในพื้นท่ีลุ่มน้ าชี-มูล” โดย วิเชียร เกิดสุขและคณะ (โครงการอยู่ระหว่าง
การด าเนินการศึกษา) และโครงการศึกษา “ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย” โดย เกริก ปั้นเหน่งเพชรและคณะ ภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเพาะปลูกดังตัวอย่างน้ี เป็นผลมาจากทิศทางการ
พัฒนาและนโยบายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมท้ังสภาพตลาดสินค้าเกษตรท่ีอาจเปล่ียนไปในอนาคต ซึ่ง
จะส่งผลให้ชุมชนเกษตรเปิดรับและมีความไวต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันไป 
ดังน้ัน การพิจารณาถึงความเส่ียงและภาวะล่อแหลมเปราะบางของชุมชน จะต้องพิจารณาถึงพลวัต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมน้ีควบคู่ประกอบกันไปด้วย 

นอกจากน้ัน ตัวอย่างจากกรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ก็เป็นอีกกรณีตัวอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงผล
การเปล่ียนแปลงในบริบทของพื้นท่ีอันเน่ืองมาจากทิศทางการพัฒนาและนโยบายด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและพลังงานทดแทน ประกอบกับผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งจะมีผลสืบเน่ือง
ถึงภาคส่วนต่าง ๆ ท าให้ชุมชนชายฝ่ังต้องตกอยู่ในภาวะเส่ียงมากขึ้นกว่าผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศอันมีผลโดยตรงต่อภาคส่วนชุมชนชายฝ่ังเองเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างน้ีแสดงให้เห็นถึงกรอบ
แนวคิดในเรื่องการพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในระยะยาวกับผลกระทบท่ีมีต่อความเส่ียงของชุมชน 
ตลอดจน การขาดขีดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงของสภาพอากาศซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไปใน
อนาคต โดยท่ีอาจเป็นผลมาจากการท่ีภาคส่วนอื่นด าเนินการตอบสนองต่อการขับเคล่ือนนโยบายและ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศประกอบกัน ดังท่ีแสดงในแผนภูมิดังต่อไปน้ี 
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สรุป: 

 การเปล่ียนแปลงในระยะยาวนั้นส่งผลต่อสภาพความเส่ียงของชุมชนโดยอาจผลักดันให้ชุมชนต้อง
เปิดรับกับความเส่ียงมากขึ้น หรือมีความไวต่อผลกระทบจากสภาพอากาศมากขึ้น นอกจากน้ัน การ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ันก็ส่งผลต่อขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับสถานการณ์เส่ียงด้วย ซึ่ง
ประเด็นท่ีควรค านึงก็คือ การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่าน้ันมาจากหลายแหล่ง และเป็นการเปล่ียนแปลงท้ัง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการเปล่ียนแปลงเชิงกายภาพต่างๆ ซึ่งรวมถึ งการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ โดยท่ีการเปล่ียนแปลงหลายประการน้ันเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่
เหนือการควบคุม การพิจารณาถึงความเส่ียงของชุมชนเพื่อท่ีจะน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถท่ี
เหมาะสมจึงต้องมองภาพในองค์รวม และมองการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างกว้างไกล โดยเชื่อมโยง
เข้าสู่ผลสืบเน่ืองท่ีจะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นแต่ละพื้นท่ี ซึ่งอาจจะต้องอาศัยแนวคิดท่ีอยู่บน
พื้นฐานของการวาดภาพฉายอนาคตเพื่อการวางแผน (scenario-based planning)  

ตัวอย่างกรอบการพิจารณาถึงความเสี่ยงของชุมชนจากการมองภาพในองค์รวม: กรณีศึกษาจังหวัดกระบ่ี 

  

 

รูปท่ี 1-9 กรอบแนวคิดในการพิจารณาถึงความเส่ียงของชุมชนในการมองภาพแบบองค์รวม 

ตัวอย่างการพิจาณาถึงการเปล่ียนแปลงในระยะยาวซึ่งรวมท้ังการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงจากพลวัตของสังคมและเศรษฐกิจกับผลกระทบที่มีต่อความเส่ียงของชุมชน และภาค
ส่วนต่างๆ ในสังคม 

ท่ีมา: Study on Climate Change Impacts in Krabi Province, Thailand โดย Southeast Asia 
START Regional Center & WWF 
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บทที่ 2 

ขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเสี่ยงจากสภาพอากาศและภัย
ธรรมชาติ 

 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม
และภาวะโลกร้อน พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่ง
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่น้ันรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและมีความกั งวล
เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน (ร้อยละ 97.9) และเห็นว่าสภาพอากาศแปรปรวนน้ันส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินวิถีชีวิตของประชาขน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นทางด้านภัยแล้งและน้ าท่วม อย่างไรก็ดี ความ
คิดเห็นในด้านการรับมือกับวิกฤตภาวะโลกร้อนน้ันก็ยังจ ากัดอยู่ในประเด็นทางด้านการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงการขาดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในบริบท
ของภาคส่วนและพื้นท่ี และยังขาดความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบความเส่ียงของชุมชนท่ี
นอกเหนือไปจากภาวะอากาศแปรปรวนรุนแรงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาท่ีชุมชนไทยเผชิญอยู่แล้วในปัจจุบัน 
ซึ่งก็ได้มีการเสนอความเห็นว่าจะต้องมีการจัดการท่ีดีขึ้นในการจัดการกับความเส่ียงจากสภาพอากาศ
แปรปรวน ท้ังน้ี โดยความเห็นส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐให้การสนับสนุน ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการขาดขีด
ความสามารถในการด าเนินการจัดการกับความเส่ียงจากสภาพอากาศโดยชุมชนเอง นอกจากน้ัน 
ความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการให้มีการสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาภาวะโลกร้อนให้
มากกว่านี้ โดยเห็นสมควรให้มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เพียงพอท่ีจะรับมือกับปัญหาจากภาวะโลกร้อนในอนาคต 

ผลกระทบและความเส่ียงของชุมชนจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันเป็นประเด็นท่ียังต้อง
ด าเนินการศึกษาต่อไปอีกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะต้องท าความเข้าใจต่อประเด็นน้ีในบริบทของชุมชนแต่ละ
ชุมชนซึ่งอาจแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดี การพิจารณาถึงการสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความ
เส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศอนาคตน้ัน อาจอาศัยการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรับมือ
กับความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีชุมชนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการรับมือท่ีด าเนินอยู่ การวิเคราะห์ถึง
ประเด็นในด้านขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพอากาศและ
ภัยธรรมชาติน้ี เป็นการด าเนินการในกรอบของการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤติอาหารโลก ของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ (สมช.) โดยสังเคราะห์ขึ้นจากผลการศึกษาของโครงการศึกษาด้านความเส่ียงของชุมชน
จากผลกระทบของภาวะอากาศรุนแรงและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหลายโครงการในระยะท่ีผ่านมา 

การพิจารณาถึงประเด็นความเส่ียงของชุมชนจากผลกระทบของภาวะอากาศรุนแรงและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศและขีดความสามารถในการรับมือน้ันอาจพิจารณาในบริบทชองชุมชนไทยจาก
กรณีศึกษาในการศึกษาต่าง ๆ ในระยะท่ีผ่านมา ซึ่งอาจสรุปภาพรวมของชุมชนจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ได้
ดังน้ี 

 ชุมชนเกษตร ซึ่งการศึกษาถึงประเด็นความเส่ียงและภาวะความล่อแหลมเปราะบางต่อ
ผลกระทบจากสภาพอากาศในระยะท่ี ผ่านมาได้เ น้นไป ท่ีชุมชนเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีจัดว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม และ
เป็นระบบเกษตรท่ีอาศัยน้ าฝนเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินการเกษตร จึงเปิดรับกับความ
เส่ียงจากสภาพอากาศโดยตรง และเป็นระบบเกษตรพืชไร่นาซึ่งพื้นท่ีเกษตรจ านวนมาก
เป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อการค้าและยังชีพ ท้ังน้ีโดยเฉล่ียแล้วครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นท่ีศึกษาถือครองท่ีดินต่ า และส่วนใหญ่มีหน้ีสิน ประเด็นหลักด้านผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีจะส่งผลให้ชุมชนตกอยู่ในภาวะเส่ียงมากขึ้น จะเป็นผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์และผลผลิตของระบบนิเวศน์ท่ีประชาชนต้องพึ่งพาเพื่อกา ร
ด ารงชีวิต ได้แก่ ไร่นา ล าน้ า และ พื้นท่ีป่า เป็นต้น  นอกจากน้ัน ยังรวมถึงผลกระทบท่ีมี
ต่อการต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน ได้แก่ พื้นท่ีเส่ียงน้ าท่วม หรือ ดินถล่ม  ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศอาจส่งผลให้ความเส่ียงเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

 ชุมชนในพื้นท่ีชายฝ่ัง ซึ่งการศึกษาถึงประเด็นความเส่ียงและภาวะความล่อแหลม
เปราะบางต่อผลกระทบจากสภาพอากาศในระยะท่ีผ่านมาได้เน้นไปท่ีชุมชนชายฝ่ัง
ภาคใต้2 ซึ่งวิถีชุมชนมีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี กลุ่มท่ีจัดว่าตกอยู่ในภาวะเส่ียง
ค่อนข้างมาก ได้แก่ ชุมชนประมงพื้นบ้าน ซึ่งมีความรู้และความช านาญท่ีใช้ประกอบ

                                                             
1 ได้แก่ การศึกษาในโครงการ  AIACC AS07: Southeast Asia Regional vulnerability to changing water resource and extreme 

hydrological events due to climate change.  Southeast Asia START Regional Center (2546 – 2549) และ โครงการศึกษาการ
ประเมินผลกระทบ ความเส่ียง ความล่อแหลมเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั ของระบบการเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชงิเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต: กรณีศึกษาลุ่มน้ า ชี-มูล โดย วิเชียร เกิดสุข และคณะ (โครงการยังอยู่
ระหว่างด าเนินการศึกษา) 
2 ได้แก่ การศึกษาในโครงการ Study on Climate Change Impacts in Krabi Province, Thailand โดย Southeast Asia START Regional 

Center และ WWF (2551) และ การศึกษาในโครงการ “การพัฒนาชุมชนชายฝ่ังทะเลอันดามันในการรับมอืกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ” โดย ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแหง่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้เสนอต่อ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553) 
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อาชีพได้เฉพาะด้าน โดยจ าเป็นต้องพึ่งพาความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ังเป็นส าคัญ 
และสมาชิกชุมชนโดยส่วนใหญ่ไม่มีทรัพยากรเพื่อการผลิตอื่น ดังน้ันการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลถึงระบบนิเวศน์ชายฝ่ังจะส่งผลต่อการผลักดันให้ชุมชนกลุ่มน้ีตก
อยู่ในภาวะเส่ียงได้โดยง่าย ประเด็นหลักด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ี
จะส่งผลให้ชุมชนตกอยู่ในภาวะเส่ียงมากขึ้น จะเป็นผลของสภาพอากาศโดยตรง ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงในระบบลมมรสุมและพายุซึ่งจะจ ากัดการออกทะเลเพื่อท าการประมง 
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์และผลผลิตของระบบนิเวศน์ท่ีประชาชนต้อง
พึ่งพาเพื่อการด ารงชีวิต ได้แก่ แนวปะการังและระบบนิเวศน์ชายฝ่ังอื่น ๆ  เป็นต้น  
นอกจากน้ันยังรวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อการต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน ได้แก่ พื้นท่ีเส่ียงการกัด
เซาะชายฝ่ัง ซึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลให้ความเส่ียงเหล่าน้ีเพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต 

 ชุมชนเมือง ซึ่งการศึกษาถึงประเด็นความเส่ียงและภาวะความล่อแหลมเปราะบางต่อ
ผลกระทบจากสภาพอากาศในระยะท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาถึงชุมชนเมืองในเขตเทศบาล
เมืองหาดใหญ่และเทศบาลนครเชียงราย3 ซึ่งวิถีชุมชนมีความหลากหลาย ท้ังน้ีลักษณะ
ความเส่ียงจากสภาพอากาศจะเป็นประเด็นท่ีแตกต่างไปจากชุมชนชนบทบ้าง กล่าวคือ 
ประเด็นหลักจะเป็นผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงเป็นซึ่งจะส่งผลต่อการต้ังถิ่นฐาน
บ้านเรือนหรือประกอบธุรกิจ ได้แก่ ภาวะน้ าท่วม ดินถล่ม ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง เป็น
ต้น นอกจากน้ัน ก็ยังเป็นกรณีของความเส่ียงทางด้านผลกระทบจากสภาพอากาศซึ่ง
ส่งผลสืบเน่ืองถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กรณีความเส่ียงน้ าเค็มปนเปื้อนในระบบ
ผลิตน้ าประปา เป็นต้น 

แม้ว่าชุมชนไทยต่างๆ เหล่าน้ีจะมีบริบททางด้านความเส่ียงต่อสภาพอากาศท่ีแตกต่างกันบ้างก็
ตาม แต่หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีส าคัญท่ีส่งผลชุมชนไทยตกอยู่
ภายใต้ภาวะเส่ียงในปัจจุบัน ได้แก่ 

 การกระจายตัวของฝนท่ีไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ท้ังน้ีรวมถึงการขยับเล่ือนของการ
เร่ิมต้นและส้ินสุดของฤดูฝน ตลอดจนการกระจายตัวของฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะฝน
ท้ิงช่วงระหว่างฤดูเพาะปลูก  

 ปริมาณฝนในรอบปีและการชลประทาน 
                                                             
3 ได้แก่ การศึกษาในโครงการ Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) โดย สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย และ 

Rockefeller Foundation (โครงการยังอยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษา) 
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 ความแปรปรวนของอุณหภูมิในช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี 

 สภาพมรสุมประจ าฤดู 

 สภาวะอากาศรุนแรง ภาวะฝนตกหนักในคาบเวลาส้ัน ๆ (น้ าท่วม – ดินถล่ม) / พายุ 
วาตะภัย   

สภาพอากาศท่ีผิดปกติเหล่าน้ี ส่งผลต่อความเส่ียงและภาวะล่อแหลมเปราะบางของชุมชนใน
ระดับที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชุมชน เน่ืองจากขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและ
ความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติน้ันไม่เท่ากัน ท้ังน้ีอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อขีด
ความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติน้ัน 
ได้แก่  

 การมีทางเลือกหลายทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ีหลากหลายและไม่แน่นอน 

 การมีอิสรภาพการเลือกด าเนินการตามทางเลือกต่าง ๆ ให้เหมาะแก่บริบทของแต่ละ
ชุมชน 

 การมีทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินการตามทางเลือกต่าง ๆ  

ท้ังน้ี การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงของชุมชนต่อผลกระทบของสภาพอากาศน้ัน อาจมุ่งเป้าไปท่ีการ
ลดการเปิดรับหรือความไวต่อผลกระทบของสภาพอากาศ หรือ การเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับ
ผลกระทบของสภาพอากาศดังแผนภูมิในรูปท่ี 2.1  

 

 
 

 
 

รูปที่ 2-1 กรอบและเป้าหมายในการด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบของ
สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ  
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ประเด็นเร่ืองขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพ
อากาศและภัยธรรมชาติน้ัน เป็นการมองถึง ความสามารถ ทักษะและทรัพยากรท่ีมีในชุมชน สังคม และ
องค์กรต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อใช้เตรียมการในการป้องกัน การลด การหลีกเล่ียง และการจัดการ
ความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาต ิ หรือผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากน้ันแล้ว ขีด
ความสามารถยังหมายรวมถึง ความสามารถในการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมหลังจากเกิด
สถานการณ์เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนด้วย ท้ังน้ีขีดความสามารถจะเชือ่มโยงกับการตระหนักรับรู้ของ
ชุมชนท่ีมีต่อความเส่ียง โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มของความเส่ียงในอนาคตเพื่อท่ีจะ
สามารถวางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาตลอดจนมาตรการรองรับได้อย่างเหมาะสม และเหนือส่ิง
อื่นใดหากมีการวางแผนการจัดการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นแนวโน้มความเส่ียงของชุมชน โดย
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ก็จะเกิดแผนด าเนินการท่ีสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีหากเกิดภาวะเส่ียงขึ้นก็จะสามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างมี
ประสิทธิผล ท้ังน้ีอาจพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรับมือกบัผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพ
อากาศและภัยธรรมชาติ ได้เป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 ขีดความสามารถในการหาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อลดผลจากภาวะเส่ียง ในประเด็นน้ี ชุมชน
ท่ีมีทางเลือกหลายทาง และมีอิสระในการปรับเปล่ียนวิถีทางต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต จัดเป็นชุมชนท่ีมีภาวะเส่ียงต่ า 

 ขีดความสามารถในการด าเนินการตามทางเลือกต่าง ๆ เหล่าน้ัน ในประเด็นน้ี ชุมชนท่ี
สามารถผลักดันให้มีการด าเนินการต่าง ๆ ได้น้ัน จัดว่าเป็นชุมชนท่ีมีภาวะเส่ียงต่ า 
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ปัญหาภาวะชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ 

การพิจารณาปัญหาภาวะชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ 
โดยเน้นท่ีบริบทของชุมชนเกษตร และ ชุมชนชายฝ่ังน้ัน อาจสรุปได้ว่าชุมชนต่าง ๆ ขาดขีดความสามารถ
เน่ืองจากสาเหตุต่อไปน้ี 

 การขาดความตระหนักรู้ กล่าวคือ ชุมชนไม่เข้าใจถึงการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
รูปแบบของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงระยะยาว และไม่ตระหนักถึงผล
สืบเน่ืองท่ีจะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะผลกระทบในบริบทของชุมชน 

 การขาดความรู้  กล่าวคือ ชุมชนไม่มีความรู้ถึงการหาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับอนาคต 
เพื่อบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 การขาดความสามารถด้านเทคนิค กล่าวคือ ชุมชนขาดความสามารถในการก าหนดรูปแบบ
วิธีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ หรือความสามารถในการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

การท าความเข้าใจถึงผลกระทบและความเส่ียงจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ ตลอดจนขีด
ความสามารถของชมุชนในการรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ น้ัน เป็นเรื่องท่ีจะต้องท าความเข้าใจในบริบท
ของชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนน้ันเป็นหัวใจของกระบวนการประเมินความเปราะบางและก าหนด
แนวทางการปรับตัว 

     
รูปท่ี 2-2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมนิความเส่ียงและภาวะล่อแหลมเปราะบางต่อผลกระทบ
ของสภาพอากาศ 

ท่ีมา: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
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 การขาดทรัพยากร กล่าวคือ ชุมชนส่วนใหญ่ยังมีทรัพยากรท่ีจ ากัดท่ีจะใช้เพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินการต่าง ๆ หรือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 การขาดการจัดการ / ระเบียบ กฎหมาย / องค์กรและกลไกที่จะสนับสนุนการด าเนินการในการ
บริหารจัดการความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศ กล่าวคือ การด าเนินการหลายอย่าง
จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบ และการจัดต้ังท่ีดี หรือมีหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนจึงจะด าเนินการได้
ส าเร็จ ซึ่งในปัจจุบันน้ียังมี ระเบียบ / กฎหมาย / องค์กร  หลายประการท่ีไม่เอื้อให้ชุมชน
สามารถพัฒนาการด าเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทนทานต่อความเส่ียงต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

 

 

รูปท่ี 2-3 ตัวอย่างการขาดขีดความสามารถของชุมชนชายฝ่ังในกรณีศึกษา
จังหวัดกระบี่ 

(ท่ีมา: Study on Climate Change Impacts in Krabi Province, Thailand 
โดย Southeast Asia START Regional Center & WWF) 
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จากการระดมความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการท่ีได้จัดขึ้น
ในขั้นตอนของการจัดท ารายงานน้ี ท าให้สามารถสรุปถึงสาเหตุของปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการขาดขีด
ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศได้โดยสังเขปดังต่อไปน้ี 

 การขาดความตระหนักรู้  เป็นสาเหตุ ท่ีส าคัญประการแรกท่ีส่งผลให้ชุมชนขาดขีด
ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ กล่าวคือ ชุมชนไม่เข้าใจถึงการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตโดยเชื่อมโยงเข้ากับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในบริบทของชุมชน และ
ไม่ตระหนักผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนของตน ส่งผลให้
ขาดการเตรียมพร้อมท่ีจะแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการหรือรับมือกับความเส่ียง 
ท้ังน้ี เน่ืองจากบางชุมชนยังยึดกับความคิดว่าสภาพอากาศแปรปรวนน้ันเป็นความผันผวนท่ีมี
วงรอบ โดยไม่เข้าใจว่าวงรอบของความแปรปรวนของสภาพอากาศน้ันเร่ิมท่ีจะเปล่ียนแปลงไป 
และจะเปล่ียนแปลงยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตภายใต้อิทธิพลของภาวะโลกร้อน ดังน้ันจึงขาดแรง
กระตุ้นให้คิดแสวงหาทางเลือกอื่น  โดยมีทัศนคติว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นน้ันเป็นส่วนหน่ึง
ปรากฏการณ์ปกติ และอยู่ในวิสัยท่ีพอจะรับความเส่ียงได้ และแม้ว่าบางชุมชนจะเริ่มสังเกตุ
และยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงวงรอบของความแปรปรวนของสภาพอากาศ แต่ก็ขาดความ
ตระหนักรู้ถึงทิศทางของการเปล่ียนแปลง และประเด็นท่ีส าคัญก็คือ ชุมชนยังขาดความเข้าใจ
ถึงผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กิจกรรมภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของชุมชน 

การท่ีจะเร่ิมเกิดการคิดนอกกรอบท่ีเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ท่ีจะน ามาซึ่งความสามารถ
ในการปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงในระยะยาวน้ัน จ าเป็นต้องมีการมองการณ์ไกล ซึ่ง
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในระยะยาวท่ี
เหมาะสม และความสามารถในการเชื่อมโยงประเด็นการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่าน้ันเข้าสู่
บริบทของชุมชน ซึ่งในกรณีน้ีไม่เพียงแต่ชุมชนเท่านั้นท่ีขาดความตระหนักรู้ในประเด็นดังกล่าว 
แต่ภาครัฐ และ ส่ือกระแสหลักก็ยังขาดความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตและขาด
ความเข้าใจในผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถเสนอข้อมูลข่าวสารใน
บริบทชุมชนเพื่อชี้น ากระตุ้นให้เกิดทัศนคติใหม่เพื่อการแสวงหาทางเลือกใหม่ในการบริหาร
จัดการความเส่ียง ซึ่งแต่ละชุมชนก็มีความต้องการข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เหมือนกัน และ
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน และการท่ีหลายฝ่ายขาดความรู้ความ
เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดจนขาดความตระหนักถึงผลสืบเน่ืองท่ีจะตามมา
น้ัน ท าให้ขาดความเข้าใจในการวางแผนระยะยาว โดยไม่ตระหนักว่าการด าเนินการต่าง ๆ 
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ตามแนวทางการพัฒนาหรือทางเลือกใหม่ในวิถีชุมชนท่ีเป็นผลจากพลวัตของสังคมและระบบ
เศรษฐกิจอาจน าไปสู่จุดอับในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

 การขาดความรู้ถึงการหาทางเลือกต่าง ๆ และแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสมกับอนาคต เป็น
สาเหตุท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีส่งผลให้ชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือกับ
ผลกระทบของสภาพอากาศ ซึ่งความเห็นของหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ชุมชนเห็นว่า ชุมชนเกษตรหรือประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทยน้ันมีความรู้ท่ีเฉพาะ
ทาง อีกท้ังขาดทักษะในการน าความรู้อื่นมาใช้ประยุกต์ ซึ่งเป็นการจ ากัดทางเลือกท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อจัดการกับความเส่ียงหรือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ   

นอกจากน้ันแล้ว ความรู้ด้ังเดิมในพื้นท่ีซึ่งอาจใช้จัดการกับความเส่ียงได้ก็สูญหายหรือล้าสมัย
ไปตามบริบทของสภาพสังคมและระบบเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือในหลายกรณี ความรู้
ท่ีมีอยู่น้ันขาดการขยายผลเพื่อให้ใช้จัดการกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตของ
สังคมได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากชุมชนมีความเชื่อมั่นในภูมิความรู้เดิม ๆ มากเกินไป 

ปัญหาการขาดความรู้น้ียังรวมไปถึงการขาดการเข้าถึงแหล่งของความรู้ท่ีเหมาะสม อันน ามา
ซึ่งปัญหาการขาดข้อมูลสนับสนุนการวางแผนผลิตให้เหมาะกับสภาพอากาศ และปัญหาการ
ขาดความรู้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม  ท้ังน้ีส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการ
พัฒนาองค์ความรู้ในภาพรวมยังมีจ ากัด จึงส่งผลให้ยังขาดความรู้เชิงเทคนิค (เชิงบริบทพื้นท่ี) 
ไปด้วย ท าให้ความรู้ท่ีชุมชนได้จากภาครัฐไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

 การขาดความสามารถด้านเทคนิค  เป็นสาเหตุส าคัญล าดับต่อมาท่ีท าให้ชุมชนขาดขีด
ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ  ซึ่งหมายความถึงการขาด
ความสามารถด้านเทคนิคในการก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือ
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ท้ังน้ีรูปแบบ
วิธีการบางอย่างท่ีเคยใช้มาในอดีตบางอย่างในบางพื้นท่ีก็ไม่สามารถน าใช้ได้ในบริบทของ
ปัจจุบันและอนาคต เน่ืองจากความไม่สอดคล้องของเทคนิครูปแบบการปรับตัวและเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ ดังกรณีตัวอย่างของสายพันธุ์พืชท่ีชุมชนเคยเลือกปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศของแต่ละพื้นท่ีน้ัน ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นพันธุ์พืชท่ีทนทานกับภาวะอากาศแปรปรวน
ได้ดี ก็เริ่มเป็นทางเลือกท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ภายใต้ภาวะปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตซึ่ง
ระบบเกษตรท่ีเน้นการผลิตเพื่อการค้าเข้ามามีบทบาทในชุมชนมากขึ้น ท้ังน้ีเน่ืองจากสายพันธุ์
ดังกล่าวไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้สายพันธุ์ท่ีมีความไวต่อผลกระทบ
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จากสภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้น โดยท่ีชุมชนไม่มีความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ให้
เหมาะสมกับสภาพอากาศและทนทานต่อความเส่ียงในพื้นท่ีได้เอง  
 

 
 
ในกรณีของการขาดขีดความสามารถด้านเทคนิคน้ี แต่ละชุมชนต้องการความสามารถเชิง
เทคนิคท่ีแตกต่างกันตามสภาพปัญหาหรือความเส่ียง ตลอดจนพื้นฐานของแต่ละชุมชนเอง  
โดยปัญหาที่ขุมชนส่วนใหญ่มักประสบอยู่ในปัจจุบันก็คือ การไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุน
ด้านเทคนิคจากแหล่งท่ีเหมาะสม ประกอบกับแหล่งสนับสนุนด้านเทคนิคไม่มีความรู้ในบริบท
ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี การ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคท่ีจะน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถท่ีเหมาะสมของชุมชนโดย
ส่วนใหญ่มักจะครอบคลุม 3 ประเด็นดังต่อไปน้ี   

   

รูปท่ี 2-4 ตัวอย่างกรณีศึกษาการเลือกพันธุ์ข้าวปลูกให้สามารถรับมือกับผลของสภาพ
อากาศรุนแรงได้  

ตัวอย่างการปลูกข้าวพันธุ์สายบัวซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ขึ้นน้ าในพื้นท่ีเส่ียงน้ าท่วมท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
เร่ิมมีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน ท้ังน้ีการท านาในพื้นท่ีเส่ียงน้ าท่วมหลายพื้นท่ีน้ันเคยมีการ
ใช้ข้าวสายพันธุ์ท่ีเป็นข้าวขึ้นน้ าซึ่งสามารถเติบโตสูงขึ้นตามระดับน้ า สามารถทนน้ าท่วมได้
ในระดับหน่ึง แต่ข้าวสายพันธุ์ท่ีเป็นข้าวขึ้นน้ านี้ไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด และระบบการผลิต
ข้าวเร่ิมสนองต่อการผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น ส่งผลให้มีการปลูกข้าวสายพันธุ์เหล่านี้น้อยลง 
ส่งผลให้เกษตรกรมีความไวต่อความเส่ียงจากผลกระทบของภาวะน้ าท่วมมากขึ้น 

(ท่ีมา: โครงการศึกษาการประเมินผลกระทบ ความเส่ียง ความล่อแหลมเปราะบาง และ
แนวทางการปรับตัว ของระบบการเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต: กรณีศึกษาลุ่มน  า ชี-มูล 
โดย วิเชียร เกิดสุข และคณะ (โครงการยังอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา) 
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 การเข้าถึงและการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เทคนิคการผลิตท่ีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การบริหารทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ และยั่งยืนในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 
 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาความเสี่ยงจากสภาพอากาศและการปรับตัวของพื้นที่ต าบลเหล่าอ้อย จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

ต าบลเหล่าอ้อยประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากเกอืบทุกปีในช่วงปลายฤดูฝน ในช่วงเดือน ต.ค. – 
พ.ย. ท้ังน้ีข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อยบ่งชี้ว่า ได้ประสบภัยน้ าท่วมติดต่อกันมาตั้งแต่  ปี 
พ.ศ.2544 - 2551  เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 8 ปี โดยมีพื้นท่ีเสียหายประมาณไม่น้อยกว่า 40% ของพื้นท่ี
เกษตรซึ่งเป็นพื้นท่ีปลูกข้าว กล่าวคือ พื้นท่ีเสียหายประมาณ 8,000 ไร่ จากพื้นท่ีเกษตรท้ังหมดประมาณ 
20,000 ไร่ ดังข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วมปี 2550 ระบุว่าพื้นท่ีเพาะปลูกและประมงเสียหายประมาณ 10,000  ไร่ 
และปี 2551 พื้นท่ีเพาะปลูกและประมงเสียหายประมาณ 8,000  ไร่ ท้ังน้ีพื้นท่ีน้ าท่วมส่วนใหญ่จะเป็น
พื้นท่ีท่ีอยู่ริมล าน้ าปาว 

  
 

   

ภาวะน้ าท่วมในพ้ืนที่ต าบลเหล่าอ้อย 
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ยุทธศาสตร์ชุมชนท่ีได้วางแผนขึ้นก็คือ ไม่สู้ภัยน้ าท่วม โดยเลิกท านาปี ฤดูฝน และเปล่ียนไปเป็น
การท านาปรังในฤดูแล้งแทน และมีแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการสูบน้ าจากล าน้ าปาว 
ส่งผ่านเครือข่ายท่อใต้ดินด้วยแรงดัน ท้ังน้ีได้มีแนวคิดท่ีจะขยายระบบสูบน้ าและเครือข่ายท่อส่งน้ าให้
ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น 

   

การท านาปรังฤดูแล้ง และสถานีสูบน้ า กับ ระบบส่งน้ าใต้ดิน และคลองซอย ที่มีอยู่ในปัจจุบันในต าบลเหล่าอ้อย 

 

อย่างไรก็ดี แนวคิดดังกล่าวแม้ว่าจะสอดคล้องกบับริบทของชมุชน และสามารถลดการเปิดรับ
ต่อภาวะเส่ียงต่อผลกระทบของสภาพอากาศรุนแรงได้ ซึ่งในกรณีน้ีคือ อุทกภัย แต่ชุมชนก็ยังขาด
ความสามารถด้านเทคนิคท่ีจะประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการ ท้ังในแง่ของความยั่งยืนใน
ระยะยาวภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนการประเมินทางเลือกอื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งแนวทางการบริหารทรัพยากรน้ าท่ีเหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศท่ีอาจส่งผลให้ภาคอีสานมีฤดูร้อนท่ีแห้งแล้งและยาวนานมากขึ้น โดยมีฝนตกหนักในฤดูฝน 
การเปล่ียนแปลงเช่นน้ีจะมีผลต่อแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ าเพื่อการท านาปรังในฤดูแล้ง ท้ังน้ี
แผนการน าน้ าจากล าน้ าหลักมาใช้เพื่อกิจกรรมการเกษตรในอนาคตอาจมีข้อจ ากัด และจะต้องมีการ
ประเมินรูปแบบวธิีการท่ีเหมาะสมกันต่อไป 

ประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน ามาซึ่งการปรับยุทธศาสตร์ โดยเกิดแนวคิดในการพัฒนา
หนองเลิงเปลือยซึ่งเป็นหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ทางด้านทิศเหนือของต าบลเหล่าอ้อย  และเป็น
พื้นท่ีคาบเกี่ยวกับต าบลข้างเคียงอีก 3 ต าบล คือ ต าบลดงลิง ต าบลสามัคคี และต าบลโพนงาม ซึ่งมี
พื้นท่ีรับน้ ามากกว่า 3,000 ไร่ แต่ในปัจจุบัน มีสภาพต้ืนเขิน ตามปกติน้ าจากล าน้ าปาวจะไหลเข้าสู่พื้นท่ี
หนองเลิงเปลือยน้ีในช่วงหน้าน้ าหลาก ซึ่งน่าจะมีศักยภาพในการกักเก็บน้ าในฤดูน้ าท่วมไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ได้ และน่าที่จะสามารถใช้สนับสนุนพื้นท่ีท านาในต าบลเหล่าอ้อยและพื้นท่ีข้างเคียงให้ปรับมาเป็นระบบ
นาปรังฤดูแล้งได้ท้ังหมด  
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 การขาดทรัพยากรเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตนับว่าเป็นปัญหาใหญ่อีกประการหน่ึงท่ีท าให้ชุมชน
ไทยขาดขีดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและการ
ปรับตัวในระยะยาว ซึ่งเมื่อพิจารณาในบริบทของชุมชนเกษตรกรและชุมชนประมงพื้นบ้าน
ชายฝ่ังแล้วพบว่า ชุมชนจ านวนมากประสบปัญหาการมีทรัพยากรเพื่อการผลิตท่ีจ ากัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ถือครองท่ีดินขนาดเล็ก ประกอบกับ
ปัญหาทรัพยากรท ากินท่ีเส่ือมโทรมลง ทั้งในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งประมงชายฝ่ัง 
/ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน / ป่าไม้ชุมชน อีกท้ังการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรใหม่มีจ ากัด  ท าให้
เกิดข้อจ ากัดในทางเลือกเพื่อรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ  นอกจากน้ันก็ยังมีกรณีท่ี
การให้ทุนสนับสนุนการปรับรูปแบบการผลิตระดับครัวเรือนน้ันไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
เช่น การส่งเสริมกิจกรรมเกษตรท่ีผ่านมาในหลายพื้นท่ี  

 

  

ทางเลือกในการปรับตัวโดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่เป็นแก้มลิงเก็บน้ าข้ามฤดู
เพาะปลูก 

ในปัจจุบันน้ี แม้ว่าชุมชนจะมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เช่นน้ีก็ตาม แต่ก็ขาดความสามารถด้าน
เทคนิคท่ีจะประเมินความเหมาะสม ข้อจ ากัดด้านเทคนิค ตลอดจนรูปแบบวิธีการด าเนินการ และยังไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านเทคนิคท่ีจะให้การสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกชุมชนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างขีดความสามารถชุมชนให้สามารถรับมือกับภาวะ
เส่ียงจากสภาพอากาศได้ 

(ท่ีมา: โครงการศึกษาการประเมินผลกระทบ ความเส่ียง ความล่อแหลมเปราะบาง และแนวทางการ
ปรับตัว ของระบบการเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต: กรณีศึกษาลุ่มน  า ช-ีมูล โดย วิเชียร เกิดสุข และคณะ 
(โครงการยังอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา) 
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นอกจากน้ี ในหลายกรณีก็ยังพบว่าชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศ แต่ก็ไม่สามารถจัดหาทรัพยากร
จ าเป็นต่อการด าเนินการได้ โดยเฉพาะเงินทุนหรืองบประมาณด าเนินการ เน่ืองจากชุมชนมี
ข้อจ ากัดจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของชุมชน และต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเพื่อ
ขับเคล่ือน แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาน้ันมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จ านวน
มากท่ีชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนด และแผนพัฒนาเหล่าน้ันไม่ตอบสนองกับความ
ต้องการของพื้นท่ี อีกท้ังมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรท่ีชุมชนต้องพึ่งพิงอีก
ด้วย  

ในกรณีของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนชุมชนต่อผลจากสภาพภาวะอากาศรุนแรงน้ี ก็
ยังพบว่ามีประเด็นในเร่ืองเครื่องมือการเงินท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนกับชุมชนซึ่งการเน้นท่ีการ
ชดเชย และไม่เน้นท่ีการเสริมสร้างกลไกเพื่อจัดการความเส่ียง  ดังน้ันจึงไม่ก่อให้เกิดขีด
ความสามารถที่ยั่งยืนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ 

 การขาดการจัดการ / ระเบียบ กฎหมาย / องค์กรและกลไกที่จะสนับสนุน การด าเนินการหลาย
อย่างเพื่อท่ีจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนก็นับว่าเป็นสาเหตุหลักอีกประการหน่ึง
ท่ีส่งผลให้ชุมชนขาดขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อสภาพอากาศแปรปรวนและ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ กฏหมาย/กฏระเบียบต่าง ๆ ท่ีรวมศูนย์ 
และจัดการโดยรัฐ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ซึ่ งไม่ได้รับรองสิทธิชุมชน ท าให้ลด
ความสามารถของชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรการผลิตหรือทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ใช้ช่วยสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน เช่น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
หรือ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพื้นท่ีสงวนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น นับว่าเป็นจ ากัด
ขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนในการรับมือกับความเส่ียงกับภัยธรรมชาติ  
นอกจากน้ัน ยังมีกรณีตัวอย่างของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ซึ่งลดขีดความสามารถใน
การมีหลักประกันด้านอาหาร โดยการห้ามการผลิตท่ีสอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เช่น การท าไร่
หมุนเวียนในบางพื้นท่ี เป็นต้น 

นโยบายภาครัฐบางอย่างท่ีแม้ว่าจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบรรเทาผลอันเกิดจากสภาพ
ภาวะอากาศรุนแรงได้ แต่ก็มีผลในเชิงลบด้วยเช่นกัน กล่าวคือ นโยบายน้ัน ๆ อาจจะไม่
ส่งเสริมให้ชุมชนแสวงหาแนวทางปรับตัวในระยะยาว ตัวอย่างเช่น กรณีการชดเชยด้าน
การเงินแก่ชาวนาในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากสภาพภาวะอากาศรุนแรง  ก็มีผลท าให้
เกษตรกรยินดีแบกรับความเส่ียงท้ัง ๆ ท่ีการท านาในบางพื้นท่ีอาจจะไม่ใช่แนวทางท่ีเหมาะสม 
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แต่เกษตรกรก็ไม่แสวงหาแนวทางอื่น ๆ เพื่อด าเนินการให้พ้นจากสภาพความเส่ียงจากภาวะ
อากาศรุนแรงเน่ืองจากมีกลไกในการชดเชยด้านการเงินรองรับอยู่ เป็นต้น 

 

สรุป 

การขาดขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนและการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ีเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีหลายเงื่อนไข และมีสาเหตุจาก
หลายปัจจัย ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะกายภาพและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
พื้นท่ี ท้ังน้ี ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ชุมชนขาดขีดความสามารถน้ีมีความเชื่อมโยงกัน และสะท้อนให้เห็นถึง
สถานะท่ีแตกต่างกันของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการขาดขีดความสามารถของชุมชนโดยเน้นท่ีประเด็นในเร่ืองของการขาด
ความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนแล้ว พบว่าชุมชนต่าง ๆ ตกอยู่ในสถานะท่ีแตกต่าง
กัน ซึ่งจากความเห็นของผู้ท่ีท างานในด้านภาคประชาสังคมเห็นว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นในเรื่อง
ของการขาดความสามารถด้านเทคนิค ทรัพยากร และ ประเด็นเร่ืองระเบียบ กฎหมายและองค์กร เป็นหลัก 
แต่เมื่อพิจารณาถึงประเด็นระยะยาวในบริบทของการวางยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ หรือการวางแผนเพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนในเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศแล้ว 
พบว่า ประเด็นของชุมชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในเร่ืองของการขาดความตระหนักรู้ โดยไม่ตระหนักถึงรูปแบบหรือ
การเปล่ียนแปลงความเส่ียงในอนาคต อีกท้ังยังไม่สามารถเชื่อมโยงประเด็นการเปล่ียนแปลงในระยะยาว
เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ซึ่งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนก็ขาดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นดังกล่าวเช่นกัน จึงไม่สามารถให้การชี้น าท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะน าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถท่ียั่งยืนได้  และประเด็นท่ีส าคัญท่ีมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือ ความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งยังมีข้อจ ากัดอยู่ในหลายพื้นท่ีในประเทศไทย 
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บทที่ 3 

การสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพอากาศในบรบิทของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และข้อเสนอแนะกลไกและบทบาทของหนว่ยงานต่าง ๆ 

 

การสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศในเงื่อนไขของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ีเป็นเรื่องท่ีจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันว่า ความเส่ียงของชุมชน
และการขาดขีดความสามารถน้ันเป็นเรื่องเฉพาะท่ี และเปล่ียนแปลงไปตามเวลา โดยขึ้นอยู่กับพลวัตของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา ประกอบกับรูปแบบความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศซึ่งมีความผันผวนและเปล่ียนแปลงรูปแบบไปในระยะยาว ซึ่งจะต้องน ามาเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การค านึงถึงการสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศในระยะยาว อย่างไรก็ดี 
แม้ว่าความเส่ียงและภาวะล่อแหลมเปราะบางของชุมชนต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ัน
จะแตกต่างกันไปตามแต่ละชุมชนก็ตาม แต่กรอบการสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับ
ความเส่ียงจากสภาพอากาศในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ันก็สามารถพิจารณาในกรอบ
เดียวกันโดยมองถึงการสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนโดยเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและขับเคล่ือนโดย
ชุมชน โดยท่ีภาครัฐจะต้องก าหนดนโยบายและแผนแม่บทเพื่อสนับสนุนการจัดต้ังและขับเคล่ือน
กระบวนการเหล่านีโ้ดยจัดต้ังกลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและทางเลือกต่าง ๆ ในการรับมือ
กับความเส่ียงในอนาคตให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายท่ีจะน าชุมชนไปสู่สังคมท่ีสามารถเข้าใจถึงประเด็น
ปัญหาในระยะยาวตลอดจนโอกาสใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และสามารถวางยุทธศาสตร์ชุมชนบนฐานของ
ความรู้ (Knowledge-based society) ท้ังน้ีการวางยุทธศาสตร์เพื่อจัดต้ังกลไกและกระบวนการดังกล่าว 
จะต้องพิจารณาถึงการจัดวางชุมชนเป็นแกนของกระบวนการ โดยชุมชนต้องเป็นผู้มีส่วนก าหนดแนว
ทางการด าเนินการต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ี ในแต่
ละช่วงเวลา และพิจารณาในกรอบเงื่อนเวลาของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภายใต้การสนับสนุนท่ี
เหมาะสมจากภาครัฐ ท้ังในแง่ของการสนับสนุนด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ชุมชนและการสนับสนุนในด้าน
การขับเคล่ือนให้เกิดการด าเนินการท่ีเหมาะสมได้ 

ข้อเสนอแนะน้ีเป็นผลสรุปจากการรวบรวมความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นของ
หน่วยงานภาคประชาสังคมซึ่งประกอบด้วย องค์กรพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ และหน่วยราชการ
ท่ีได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 และ 30 มิถุนายน 2553 (รายละเอียด โปรดดูภาคผนวก)  ซึ่งเป็นการด าเนินการใน
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กรอบของการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก การผันผวนของราคา
พลังงาน และวิกฤติอาหารโลก ของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะน้ีเป็นการเสนอแนวทางเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการขาดขีดความสามารถของชุมชน
ต่อการรับมือกับภาวะเส่ียงจากสภาพอากาศ และพิจารณาเพิ่มเติมในบริบทของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในระยะยาว ซึ่งสามารถก าหนดข้อเสนอแนะโดยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 

 การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ชุมชนเกิดเข้าใจถึงผลกระทบและความเส่ียง อีกท้ังโอกาสใหม่ๆ ใน
อนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาว และตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนของตน 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การประเมินและถ่ายทอดข้อมูล
ความเ ส่ียงอนาคต  ตลอดจน
โอกาสใหม่ๆ ในอนาคต ในบริบท
ของชุมชน โดยเชื่อมโยงประเด็น
ความเส่ียงและการใช้ประโยชน์
จากโอกาสใหม่ๆ เข้ากับโจทย์การ
พัฒนา 

 

เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีถูกขับดันโดยการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระยะ
ยาว  และกระ ตุ้น ใ ห้ เ กิ ดกา ร
ป ร ะ เ มิ นป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีชุมชน /  ครัวเรือน ใช้
บริหารจัดการความเส่ียง และ
ผลักดันให้แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของการ
เปล่ียนแปลงเพื่อบริหารจัดการ
ความเส่ียงในอนาคต 

ภาครัฐ :  กระทรวงมหาดไทย 
(ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) / กระทรวง
เ ก ษ ต ร ฯ  /  ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  / 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  (ได้แก่ 
ศูนย์ จั ดกา รความรู้ ด้ า นกา ร
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ)  

ภาคประชาสังคม: สภาองค์กร
ชุมชน / ศูนย์เรียนรู้ชุมชน / วัด / 
โรงเรียน / ส่ือมวลชนท้องถิ่น / 
เครือข่ายวิจัยไทบ้าน / องค์ กร
พัฒนาเอกชน 

ข้อ เสนอแนะ เพิ่ ม เ ติม  จัด ต้ั ง
องค์กรอิสระ ท่ีประมวลความรู้
ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
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ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีหน่วยประสานงานในทุก
จังหวัด และท างานประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พัฒนาความรู้ของผู้น าชุมชนต่อ
ประเด็นผลกระทบของภาวะโลก
ร้อนต่อภาคส่วนต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดแกนน าในสังคมใน
ระดับชุมชนในการประเมินความ
เ ส่ี ย ง ท่ี ถู ก ขั บ ดั น โ ด ย ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระยะ
ยาว และเป็นผู้น าในการแสวงหา
แนวทางใหม่ ๆ เพื่อบริหารจัดการ
ความเส่ียงเหล่านั้น 

ภาครัฐ :  กระทรวงมหาดไทย 
(ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) / กระทรวง
เ ก ษ ต ร ฯ  /  ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  / 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  (ได้แก่ 
ศูนย์ จั ดกา รความรู้ ด้ า นกา ร
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ)  

ภาคประชาสังคม: ผู้น าชุมชน / 
สภาองค์กรชุมชน / เครือข่ายวิจัย
ไทบ้าน / องค์กรพัฒนาเอกชน 

 

บทบาทของภาครัฐจะต้องท าหน้าท่ีส่งเสริมและจัดต้ังเครือข่ายภาคีต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วยภาค
ประชาสังคมหลายฝ่ายขึ้น นอกจากน้ัน จะต้องพิจารณาจัดต้ังหน่วยงานขึ้นมาด าเนินการในการท างาน
ร่วมกับเครือข่ายนี้โดยตรง และภาคประชาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กร
ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายวิจัยไทบ้าน เพื่อท าการประเมินผลกระทบและความเส่ียง  อีกท้ัง
โอกาสใหม่ๆ ในอนาคตของชุมชนจากสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบทของ
แต่ละชุมชน โดยด าเนินการเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองโดยเชื่อมโยงประเด็นความเส่ียงกับโจทย์การพัฒนา 
ท้ังน้ีการด าเนินการอาจเริ่มโดยการให้การสนับสนุนเครือข่ายภาคีประชาสังคมท่ีได้มีการจัดต้ังขึ้นในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อกระตุ้น
ให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจมากับสภาพอากาศแปรปรวนและประเมินแนวทางการ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีใช้รับมือกับสถานการณ์อยู่ในปัจจุบัน เพื่อท่ีจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ นอกจากน้ัน ประเด็นเร่ืองการรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ความ
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เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็ยังเป็นประเด็นท่ีขาดหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะรับผิดชอบ 
ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรพิจารณาจัดต้ังองค์กรท่ีประมวลความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นเอกเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีจะไปถ่ายทอดให้ชุมชนต่อไปได้ 

นอกจากน้ัน การด าเนินการในด้านน้ีจะต้องเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในประเด็น
ของความเส่ียงของสภาพอากาศแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อีกท้ังโอกาสใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ตลอดจนแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเส่ียงท่ียั่งยืนให้แก่ผู้น าชุมชน หรือผู้ท่ีมีบทบาทเป็น
แกนน าในชุมชน เพื่อท่ีจะท าหน้าที่เป็นแกนน าในการปรับทัศนคติต่อการวางแผนต่าง ๆ ในชุมชน และชี้น า
ให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้บริหารจัดการความเส่ีย งหรือวาง
ยุทธศาสตร์ชุมชนบนฐานของโอกาสใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

บทบาทของส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือมวลชนในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการจัดต้ังในชุมชนเอง ได้แก่ 
สภาองค์กรชุมชน / ศูนย์เรียนรู้ชุมชน / วัด / โรงเรียน เป็นต้น จะต้องท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในด้านผลกระทบและความเส่ียงของชุมชนจากสภาพอากาศแปรปรวนและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงสมาชิกชุมชนโดยท่ัวถึง  

 

 การสร้างความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้ชุมชนสามารถใช้ในการหาทางเลือกต่าง ๆ และแนวทางด าเนินการท่ี
เหมาะสมกับอนาคต และสถานการณ์เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 
สร้างนักวิจัยและเครือข่ายวิจัย
ด้านการเปล่ียนแปลงในทุกระดับ  

ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
ผลกระทบจากสภาพอากาศ
แปรปรวนและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ตลอดจนการประเมิน
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ในระยะยาว และวิธีการบริหาร
จัดการความ เ ส่ียงจากภาวะ
อ า ก า ศ รุ น แ ร ง แ ล ะ ก า ร
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

สถาบันการศึกษา (โดยเฉพาะ 
มหาวิทยาลัย) / ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) /  ส านักงาน
กอง ทุนส นับส นุนก า ร วิ จั ย  / 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ / เครือข่ายวิจัยไทบ้าน 
และหน่วยงานแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยต่าง ๆ 

จัดท าหลักสูตรการศึกษาว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน
บริบทชุมชน 

สร้ า งอง ค์ความรู้ ใน ด้านกา ร
ประ เมินความ เ ส่ี ยงจากกา ร
เปล่ียนแปลงในระยะยาว และ
วิธีการบริหารจัดการความเส่ียง

ภ า ค รั ฐ  ไ ด้ แ ก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ / องค์กร
ปกค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น  / 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  ( ศูนย์
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ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 
จากภาวะอากาศรุนแรงและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในบริบท
ชุมชน  

จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
เ ป ล่ี ย น แป ลง ภู มิ อ า ก า ศ )  / 
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

รวบรวมองค์ความรู้ และเครือข่าย
การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ
สู่ชุมชน 

บูรณาการความรู้ด้านการจัดการ
ความเส่ียงจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในบริบทชุมชนโดยชุมชนเป็น
แกนกลาง 

ภ า ค รั ฐ  ไ ด้ แ ก่ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  ( ศูนย์
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
เ ป ล่ี ย น แป ลง ภู มิ อ า ก า ศ )  / 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม / กระทรวงเกษตรฯ 
ภาคประชาสังคม ได้แก่  ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน / วัด / โรงเรียน / 
ส่ือมวลชนท้องถิ่น / เครือข่ายวิจัย
ไทบ้าน / องค์กรพัฒนาเอกชน 

จั ด ต้ั ง ห น่ ว ย ง า น ร ว บ ร ว ม
นักวิเคราะห์ (Think-tank) ด้าน
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ด้านความเส่ียงจากภาวะอากาศ
รุนแรงและการ เป ล่ียนแปลง
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

สร้ า งอง ค์ความรู้ ใน ด้านกา ร
ประ เมินความ เ ส่ี ยงจากกา ร
เปล่ียนแปลงในระยะยาว และ
วิธีการบริหารจัดการความเส่ียง
จากภาวะอากาศรุนแรงและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

จัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อด าเนินการ 
โดยอาจด าเนินการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 
บทบาทของสถาบันการศึกษาระดับสูง จะต้องท าหน้าที่สร้างบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ 

ท่ีจ าเป็นขึ้น โดยกลไกการศึกษาตามหลักสูตร และงานวิจัยต่าง ๆ ท้ังน้ีบุคลากรท่ีสถาบันการศึกษาจะต้อง
สร้างขึ้นในอนาคต จะต้องสามารถเชื่อมโยงประเด็นด้านภูมิอากาศเข้ากับสาขาวิชาต่าง ๆ  และสามารถมอง
และวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะท่ีเป็นภาพรวมของหลายแขนงวิชา (multi-disciplines) ได้มากขึ้น 

ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการให้ทุนเพื่อศึกษาและวิจัยประเด็นด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนความเส่ียงและภาวะล่อแหลมเปราะบางของระบบและ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และการศึกษาในแนวทางท่ีเป็นการมองภาพฉายอนาคต (scenario-based 
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study) ในระยะยาว ซึ่งจะต้องมีการศึกษาในลักษณะท่ีมีการแสวงหาค าตอบส าหรับอนาคตในแต่ละ
แนวทางเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น  ซึ่งกระบวนการสร้างองค์
ความรู้ ท่ีจ าเป็นน้ันจะต้องเป็นการประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ และอาจอาศัย
บุคลากรในภาครัฐจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มาร่วมด าเนินการผ่านกลไกการวิจัยร่วมกับท้องถิ่น และ
ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนผ่านทางหน่วยการศึกษาในชุมชน โดยจัดท าเป็นหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาของท้องถิ่น เพื่อเป็น
การสร้างความตระหนักให้แก่คนรุ่นใหม่ผู้ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนท่ีจะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ต่อไป
ในอนาคต  

นอกจากน้ัน ภาครัฐจะต้องสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังหน่วยงานรวบรวมนักวิเคราะห์ (Think-tank) 
ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความเส่ียงจากภาวะอากาศ
รุนแรงและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลากรหลายสาขา ท้ังด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ในหลายมิติ ท้ังน้ีหน่วยงานรวบรวม
นักวิเคราะห์ (Think-tank) น้ียังจะเป็นกลไกรองรับบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีฐานในการประกอบอาชีพในสาย
งานวิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนผลกระทบ ความเส่ียงและ
ภาวะล่อแหลมเปราะบางของระบบและภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป  

 

 การสร้างความสามารถด้านเทคนิค ในการก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อปรับ
วิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ หรือความสามารถในการ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมการจัดการความเส่ียงต่าง ๆ 
ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีมีอยู่แล้วมาส่ือสาร 
เพื่ อสร้าง เป็นบทเรียน และเป็น
ฐ า น ข้ อ มู ล  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประกอบการจัดท านโยบาย/แผนการ
พัฒนาชุมชน 

เพื่อให้เกิดกลไกสนับสนุนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ซึ่งชุมชนสามารถน าไปพัฒนา
และประยุก ต์ ใช้ เพื่ อบริหาร
จัดการความเส่ียงจากสภาพ
อากาศได้ 

ภาครัฐ: กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ศูนย์จัดการความรู้ ด้านการ
เป ล่ียนแปลงภู มิ อ าก าศ )  / 
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม /  กระทรวง
เกษตร ฯ / กระทรวงมหาดไทย 
(ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 
ภาคประชาสังคม : องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   /  สภา

จัดต้ังและส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการ
ส่ือสารด้านความเส่ียงชุมชนและการ
พัฒนาทางออกในระยะยาว 
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องค์กรชุมชน / องค์ กรพัฒนา
เอกชน 

 
บทบาทของภาครัฐจะต้องท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและจัดต้ังกลไกเพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ

สังเคราะห์ขึ้นเป็นความรู้เพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านเทคนิคท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ชุมชนสามารถก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ หรือมีความสามารถในการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

การด าเนินการเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้น้ัน อาจด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐโดย
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีสายงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น หน่วยงานด้านการเกษตร ท า
การรวบรวมข้อมูลด้านการปรับตัวรับมือของเกษตรกร และสังเคราะห์ขึ้นเป็นบทเรียนภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นต้น โดยการ
ด าเนินการเช่นน้ีจะเป็นการประสานร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคมต่าง ๆ และองค์กรปกครองท้องถิ่น
จะต้องมีบทบาทส าคัญ  

อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มีการรวบรวมขึ้นน้ี จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม
ในระยะยาวภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและท าการจัดหมวดหมู่ท่ีเหมาะสมเพื่อให้การ
เผยแพร่ความรู้ น้ีสามารถท าไ ด้โดยสะดวก ซึ่ งอาจเป็นการด า เ นินการโดยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ความเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีอาจมีการจัดต้ังขึ้นในอนาคต เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้สังเคราะห์ขึ้นน้ันสามารถ
น าไปใช้ประกอบการวางแผนการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม 

 การสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การปรับตัว 

เพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนการด าเนินการต่าง ๆ หรือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนการผลิต 

เ พื่ อ ใ ห้ ชุ ม ช นมี ท รั พ ย า ก ร ท่ี
เ ห ม า ะ สม เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายหลักอีกประการหน่ึงคือ 
เพื่ อปรับ และลดภาระห น้ี สิน

ธนาคา ร เพื่ อการ เกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร / หน่วยงาน
ด้ า น  venture capital / 
กระทรวงการคลัง /  กระทรวง
เกษตรฯ / องค์กรปกครองส่วน
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เกษตรกร ท้องถิ่น / องค์กรพัฒนาเอกชน 

นอกจากน้ีอาจด าเนินการผ่าน
กองทุนชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  

สร้างกลไกส่งเสริมการลงทุน
ให้แก่ เกษตรกรระบบย่อย(ภาค
เกษตร) แทนนายทุน/นักลงทุน 
อุตสาหกรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตขึ้น
ในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตเกษตร 

ธนาคา ร เพื่ อการ เกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  / หน่วยงาน
ด้าน venture capital / องค์กร
พัฒนาเอกชน 

พัฒนานวตกรรมด้านการบริหาร
ความ เ ส่ี ย งชุ ม ช น  เ ช่ น  กา ร
ประกันภัยหรือประกันความเส่ียง
จ ากสภาพอ าก าศ ต่ อพื ช ผล
การเกษตร 

เพื่อให้ชุมชนมีกลไกในการบริหาร
จัดการความเ ส่ียงจากสภาพ
อากาศเพิ่มขึ้น 

กระทรวงเกษตรฯ / ธนาคารเพื่อ
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร   /  ภ า ค ธุ ร กิ จ
ประกันภัย 

 

บทบาทของภาครัฐจะต้องท าหน้าที่จัดสรรเงินทุน และกลไกในการสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรท่ี
จ าเป็นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การปรับตัว ท้ังน้ี การด าเนินการในด้านน้ีอาจเป็นการด าเนินการโดย
องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคธุรกิจเอกชนควบคู่กันไปกับภาครัฐ 

การวางแผนการลงทุนในชุมชนเพื่อให้เกิดกลไกหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานบางอย่างท่ีน าไปสู่การ
ลดความเส่ียงน้ัน อาจเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัด หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยเป็นการด าเนินการในกรอบของการพัฒนาพื้นท่ีต่าง ๆ ท้ังน้ีควรมีการประเมิน
ความเหมาะสมในระยะยาวในเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

นอกจากน้ี นวตกรรมด้านการบริหารจัดการความเส่ียงน้ัน อาจใช้กลไกด้านการเงิน โดยเฉพาะการ
ประกันความเส่ียงจากสภาพอากาศต่อพืชผลการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้มีการด าเนินการในระดับหน่ึงแล้ว แต่การใช้กลไกประกันภัยเข้าช่วย
ในการบริหารจัดการความเส่ียงน้ัน ยังอาจสามารถขยายบทบาทให้เพิ่มขึ้นได้อีกดังท่ีได้มีการด าเนินการใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะการประกันภัยในกรณีของภัยพิบัติท่ีเน่ืองมาจากสภาพอากาศ ซึ่งอาจครอบคลุม
ถึงการให้การประกันภัยทรัพย์สินของผู้มีรายได้น้อย (micro-insurance) หรือการกระจายความเส่ียง (risk 
transfer) ซึ่งอาจเป็นการกระจายข้ามห้วงเวลา ข้ามภาคส่วน หรือข้ามพื้นท่ี หรือการใช้กลไกการเงิน
ระหว่างประเทศในการช่วยรับความเส่ียง เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการอาจเป็นในรูปแบบของการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย 
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 การปรับปรุงและจัดต้ังการจัดการ / ระเบียบ กฎหมาย / องค์กรและกลไกท่ีจะสนับสนุนและเอื้อให้
ชุมชนสามารถพัฒนาการด าเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทนทานต่อความเส่ียงต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 
กระจายอ านาจสู่พื้นท่ีท้องถิ่น
เพื่ อ ใ ห้พล เมื อ ง ใ น ท้อ งถิ่ น มี
หลักประกันในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา (เช่น กรณีของ
คณะกรรมการลุ่มน้ า เป็นต้น) 

เพื่อให้ชุมชนสามารถก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชุมชนท่ีสนับสนุนโดย
ภาครั ฐ  โดย เป็นแผนท่ีอิ งกั บ
บริบทและความต้องการของ
ชุมชน 

กระทรวงต่าง ๆ / องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น / คณะกรรมการลุ่ม
น้ า / องค์กรพัฒนาเอกชน 

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้าถึงทรัพยากร
เพื่อการผลิตและยังชีพมากขึ้น 
(เช่น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน หรือ กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพื้นท่ี
สงวนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น) 

เพื่ อ ใ ห้ชุมชนสามารถ เข้ าถึ ง
ทรัพยากรการผลิตได้ดีขึ้น และ
สามารถน าใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม / กระทรวงเกษตรฯ / 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / องค์
กรพัฒนาเอกชน 

ปรับปรุงการจัดการงบประมาณ
รัฐท่ีมองประเด็นความเส่ียงซึ่ง
มุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย
เพิ่มประเด็นด้านการพัฒนาความ
เข้มแข็งชุมชน 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการ
รับมือกับความเ ส่ียงของการ
เปล่ียนแปลงในระยะยาวได้อย่าง
ยั่งยืน 

ภาครัฐ: ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ 
จังหวัด  
 

จัดท าแผนรับมือโลกร้อนท่ีมีมิติ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
บนฐานความต้องการของท้องถิ่น 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการ
รับมือกับความเส่ียงของภาวะ
สภาพอากาศรุนแรงและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะ
ยาวได้อย่างยั่งยืน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  / 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  ( ศูนย์
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
เ ป ล่ี ย น แป ลง ภู มิ อ า ก า ศ )  / 
ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้อง 
แห่งชาติ / องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น / องค์กรพัฒนาเอกชน / 
องค์กรอิสระด้านการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศท่ีอาจมีการจัดต้ังขึ้น 

 

ท้ังน้ี บทบาทของภาครัฐจะต้องท าหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมายเพื่อกระจายอ านาจสู่พื้นท่ีท้องถิ่นเพื่อให้พลเมืองในท้องถิ่นมีหลักประกันในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา และสามารถเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการผลิตและยังชีพมากขึ้น อีกท้ังปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการใช้งบประมาณของ
จังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีบทบาทน าในการวางกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่น นอกจากน้ัน ภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชน และ/หรือ องค์กรอิสระด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีอาจได้รับการจัดต้ังขึ้นจะต้องร่วมกัน
จัดท าแผนรับมือโลกร้อนท่ีมีมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน บนฐานความต้องการของท้องถิ่น 

 
 
สรุป 

ข้อเสนอแนะในด้านการสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของภาวะ
สภาพอากาศรุนแรงและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวนี้ เน้นท่ีการจัดต้ังองค์กรเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังกระบวนการวางแผน
ชุมชนระยะยาวและการทบทวนแผนท่ีต่อเน่ืองโดยชุมชนภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ  ตลอดจนการ
ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในบริบทของความยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
ท้ังน้ีโดยการก าหนดเป้าหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างองค์ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ 
การประเมินความเส่ียงในบริบทของชุมชน ท าการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ตลอดจนท าการประเมิน
สถานการณ์อนาคตในบริบทของชุมชน โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับชุมชน ซึ่งบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มน้ าควรได้รับการทบทวนและสนับสนุนให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะยังมุ่งเน้นท่ีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่
ชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ได้มากขึ้นภายใต้กลไก
สนับสนุนท่ียั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานท่ี
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เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนน า  ได้
อย่างเหมาะสม 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอนโยบายน าร่องที่มีความส าคัญ 

 
ข้อเสนอนโยบายเพื่อให้เกิดการด าเนินการท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นในระยะแรกน้ี อาจพิจารณา

การด าเนินการใน 2 แนวทางดังน้ี คือ 
1. การจัดต้ังองค์กรขึ้นใหม่ หรือคัดเลือกองค์กรท่ีมีการจัดต้ังแล้ว เช่น ศูนย์จัดการความรู้ด้านการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการรวบรวมและ
ประมวลองค์ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยเน้นหนักในด้านความรู้ เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อภาวะเส่ียงในอนาคต โดยท างาน
ในลักษณะท่ีเป็นคลังสมองของบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อ
เป็นฐานให้บุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศสามารถท างานด้านน้ีอย่างเต็ม
เวลาและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ท้ังน้ีการด าเนินงานของหน่วยงานน้ีจะต้อง
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นเอกเทศ แต่ก็ยังจะต้องท างานร่วมกับเครือข่ายของนักวิจัย
ต่างๆ เพือ่สร้างองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น และท างานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นสู่ชุมชน โดยหน้าท่ีของ
หน่วยงานน้ีอาจครอบคลุมประเด็นดังต่อไปน้ี 

 จัดท าโจทย์วิจัยด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การประเมินความเส่ียงในบริบทของ
ชุมชน และ การปรับตัวเพื่อรับมือกับความเส่ียงในอนาคตในบริบทและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน
ภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงระยะยาว ท้ังการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศประกอบกับ
การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ 

 จัดต้ังเครือข่ายนักวิจัยท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ รวมท้ังการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานร่วมกับเครือข่ายวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ และGlobal Change System for 
Analysis, Research and Training (START) เป็นต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
อย่างต่อเน่ือง  
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 สร้างนักวิจัยด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีพื้นฐานจากหลากสาขา ท้ังทางด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมท้ังพัฒนานักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ให้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 ท าการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาของนักวิจัยต่าง ๆ รวมท้ังการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบ ความ
เส่ียง ภาวะล่อแหลมเปราะบาง และแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนและชุมชนต่าง ๆ 
และรวบรวมผลการศึกษาต่าง ๆ เหล่าน้ันเพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนของหน่วยงานต่าง ๆ อีกท้ังสนับสนุนการวาง
ยุทธศาสตร์ชุมชนระยะยาว 

 เผยแพร่องค์ความรู้ต่อชุมชน โดยท างานร่วมกับเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ 

 เผยแพร่องค์ความรู้ ต่อหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายหรือแผนงานท่ีจะมีผลสืบเน่ืองในระยะยาว 

 
2. การจัดต้ังจังหวัดน าร่องและโครงการประเมินความเส่ียง ภาวะล่อแหลมเปราะบาง และ

แนวทางการปรับตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงการสร้างองค์ความรู้ท่ี
จ าเป็น การจัดต้ังโครงสร้างและขั้นตอนปฏิบัติในการสร้างวางยุทธศาสตร์พัฒนาระดับท้องถิ่น
เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนท่ียั่งยืนภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดย
พัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการปรับตัวและรับมือกับภาวะอากาศแปรปรวนและเกิด
ความเข้มแข็งในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงในระยะยาว ซึ่งจะได้เป็นกรอบในการขยายผลสู่
จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป โดยอาจคัดเลือกพื้นท่ีน าร่องท่ีเป็นพื้นท่ีชุมชนเมือง และพื้นท่ีชนบท ดัง
แนวทางต่อไปน้ี 
 

 พื้นท่ีราบชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนซึ่งเป็นท่ีต้ังของจังหวัดและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีส าคัญและเป็นปัจจัย
คุกคามความเส่ียงและภาวะล่อแหลมเปราะบางของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นท่ี คือ การเปล่ียนแปลงระดับทางด่ิงของพื้นท่ีราบชายฝ่ังท่ีเทียบในเชิงสัมพัทธ์กับ
ระดับของผิวหน้าทะเลซึ่งอันเน่ืองมาจากปัจจัยทางสมุทรศาสตร์และธรณีวิทยา ท้ังน้ี
การศึกษาเบื้องต้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้
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เทคโนโลยีทางดาวเทียมท่ีหลากหลายท้ังท่ีเป็นดาวเทียมเชิงภาพ ดาวเทียมเชิงเรดาร์
และดาวเทียมจีพีเอส  พบว่าการจมตัวทางด่ิงสุทธิของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในปัจจุบันอาจจะสูงถึง 20-40 มิลลิเมตรต่อปี  

 
 
รูปท่ี 4-1 การเปล่ียนแปลงระดับทางดิ่งของพื้นท่ีราบชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนท่ีเทียบใน
เชิงสัมพัทธ์กับระดับของผิวหน้าทะเล 
ท่ีมา: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลก แห่ง
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ซึ่งถ้าตัวเลขน้ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงในระดับหน่ึง พื้นท่ีราบลุ่มน้ าภาคกลาง
ตอนล่างติดชายฝ่ังอ่าวไทยซึ่งมีระดับความสูงเฉล่ียน้อยกว่า 2 เมตรจากระดับทะเล
ปานกลาง ก็จะเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ 50 ปี ก่อนท่ีพื้นท่ีเหล่าน้ีจะจมท่วมอย่าง
ถาวร แต่กระน้ันก่อนท่ีพื้นท่ีจะท่วมอย่างสมบูรณ์ ปัญหาจะค่อยๆ ทวีความรุนแรง
อย่างต่อเน่ืองจากในปัจจุบัน โดยจะขยายระยะการท่วมจากวันน้ าเกิด (ขึ้นและแรม 
15 ค่ า )  เพียงไม่กี่วันในช่วงฤดู ท่ีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดหนุนให้
ระดับน้ าทะเลในอ่าวไทยยกตัวขึ้นสูง (ธันวาคม -มกราคม) ของแต่ละปีออกไปยัง
ช่วงเวลาท่ีกว้างขึ้นและการท่วมขังแต่ละครั้งจะลึก กว้างขวางและยาวนานขึ้นด้วย 
ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปล่ียนแปลงของ
ระบบมรสุม หรือ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อปริมาณฝนในประเทศ
ไทยซึ่งจะท าให้ปริมาณน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังระดับน้ าทะเลเพิ่ม
สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน เป็นต้น จะท าให้ภาวะเส่ียงและความล่อแหลมเปราะบางของ
พื้นท่ีน้ียิ่งสูงขึ้น ท้ังน้ีข้อเสนอนโยบายน าร่องท่ีมีความส าคัญ คือ การสร้างความรู้ท่ี



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

4-4 

 

ชัดเจนเพื่อการคาดการณ์ความเส่ียงและความเปราะบางของพื้นท่ีราบชายฝ่ังอ่าวไทย
ตอนบนต่อการเปล่ียนแปลงแบบองค์รวมในอนาคต เพื่อน าไปสู่การรับมือท่ีมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับปัญหาทั้งในเชิงพื้นท่ีและเชิงเวลา และเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ อยู่บน
พื้นทางทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานะภาพทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นท่ี  

 การจัดต้ังจังหวัดน าร่องในส่วนภูมิภาคท่ีเป็นสังคมชนบท ซึ่งอาจเป็นจังหวัดท่ีมี
พื้นฐานเป็นการเกษตร และ/หรือ มีชุมชนชายฝ่ัง ท้ังน้ี เงื่อนไขท่ีส าคัญคือ จะต้องเป็น
จังหวัดท่ีมีความพร้อมโดยค านึงถึงความเข้มแข็งและมีการประสานงานท่ีดีระหว่าง
ภาคส่วนหลักในจังหวัด คือ ราชการส่วนภูมิภาค / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้น าชุมชนอื่น ๆ / ภาคธุรกิจ (ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด 
เป็นต้น) / ภาคประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มท่ีเป็นการรวมตัวของนัก
ธุรกิจในจังหวัด เช่น สโมสร Rotary เป็นต้น) และ นักวิชาการในท้องท่ี  โดยการ
ด าเนินการจังหวัดน าร่องน้ีจะน าไปสู่ความเข้าใจท่ีถ่องแท้ในการจัดต้ังสังคมท่ีชุมชน
สามารถมองวิสัยทัศน์ระยะไกล มีการเตรียมการคิดแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการ
จัดการความเส่ียงให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน โดยด าเนินการ
ในกรอบของการปรับรูปแบบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชุมชนให้สามารถจัดการกับ
ความเส่ียงจากสภาพอากาศในปัจจุบันและยังสามารถด าเนินการได้ในระยะยาว
ภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท้ังน้ีความเข้าใจในการจัดต้ังกระบวนการ
สร้างขีดความสามารถชุมชนในจังหวัดน าร่องน้ีจะเป็นพื้นฐานในการขยายผลไปยัง
พื้นท่ีอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

5-1 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, วินัย ศรวัต, สมชาย บุญประดับ, สุกิจ รัตนศรีวงษ์, สหัสชัย คงทน, สมปอง นิลพันธ์, 
อิสระ พุทธสิมมา, ปรีชา กาเพ็ชร, แคทลิยา เอกอุ่น, วิภารัตน์ ด าริเข้มตระกูล, ชิษนุชา บุดดาบุญ 
และ กิ่งแก้ว คุณเขต. 2552. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ
การผลิตข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย. เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 

วิเชียร เกิดสุข และวชิราพร เกิดสุข. 2549. การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนา
ทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ. ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ
เปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้. 

วิเชียร เกิดสุข, สหัสไชย คงทน และอรรถชัย จินตะเวช.  2547.  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ต่อการผลิตข้าวในทุ่งกุลาร้องไห้.  วารสารสมาคมส ารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย, ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2547. 

ศุภกร ชินวรรโณ, น.ท.วิริยะ   เหลืองอร่าม ร.น., เฉลิมรัฐ แสงมณี, จุฑาทิพย์ ธนกิตต์ิเมธาวุฒิ. 2552. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการการจ าลองสภาพภูมิอากาศอนาคตส าหรับประเทศไทยและ
พื้นท่ีข้างเคียง” เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝ่ัง
จังหวัดตรังอย่างยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม, โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากร
ชายฝ่ังอันดามัน. 

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “การพัฒนาชุมชนชายฝ่ังทะเลอัน
ดามันในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ” เสนอต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2553. รายงานส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและภาวะ
โลกร้อน 2553.  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

5-2 
 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท าแผนฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมชุมชนและการพัฒนาการต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีพิบัติภัยสึนามิ. เสนอต่อ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 

สหัสไชย คงทน, วินัย ศรวัต และสุกิจ รัตนศรีวงษ์.  2547.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก
ต่อการผลิตข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: พื้นท่ี
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น.  In Chinvanno, S. and A. Snidvongs, (eds.) The Study of Future 
Climate Changes Impact on Water Resource and Rain-fed Agriculture Production.  
Proceedings of the APN CAPaBLE CB-01 Synthesis Workshop, Vientiane, Lao PDR, 29 - 
30 July 2004.  SEA START RC Technical Report No. 13. 

Buddhaboon, C., Kongton, S. and Jintrawet, A.  2005.  Climate scenario verification and impact 
on rain-fed rice production. The study of future climate changes impact on water 
resource and rain-fed agriculture production.  In Chinvanno, S. and A. Snidvongs, (eds.) 
The Study of Future Climate Changes Impact on Water Resource and Rain-fed 
Agriculture Production.  Proceedings of the APN CAPaBLE CB-01 Synthesis Workshop, 
Vientiane, Lao PDR, 29 - 30 July 2004.  SEA START RC Technical Report No. 13.  

Chinvanno, S. 2004.  Final report for APN CAPaBLE project:  Building capacity of Mekong river 
countries to assess impacts of climate change – case study approach on assessment of 
community vulnerability and adaptation to impact of climate change on water resources 
and food production. Southeast Asia START Regional Centre, Bangkok, Thailand. 

 Chinvanno, S. and Coengbunluesak, T.  2006.  Final report on climate change scenarios for 
Songkram river basin.  Southeast Asia START Regional Center, Bangkok, Thailand.  

Chinvanno, S., Boulidam, S., Inthavong, T., Souvanalath, S. Lersupavithnapa, B., Kerdsuk, V. 
and Thuan, N.T.H.  Climate risk and rice farming in the lower Mekong River basin, 2008.  
In N. Leary, C. Conde, J. Kulkarni, A. Nyong ad J. Pulhin (eds) Climate Change and 
Vulnerability. Earthscan, London.  

Chinvanno, S., Souvanalath, S.,  Lersupavithnapa, B.,  Kerdsuk, V.  and Thuan, N.T.H., 2008.  
Strategies for managing climate risks in the lower Mekong River basin: A place-based 
approach. In N. Leary, J. Adejuwon, V. Barros, I. Burton, J. Kulkarni and R. Lasco (eds) 
Climate Change and Adaptation.  Earthscan, London. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

5-3 
 

IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. IPCC Secretariat, Geneva, 
Switzerland. 

IPCC. 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report. Summary for Policymakers. An 
Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 22p.  

Pettenger, Mary E. (eds.), 2007. The Social Construction of Climate Change: Power, Knowledge, 
Norms, Discourses. Ashgate Publishing Limited, England. 

Sagar,  Ambuj D., VanDeveer, Stacy D. 2005. Capacity Development for the Environment: 
Broadening the Scope. Global Environmental Politics, Volume 5, Number 3, August 2005, 
pp. 14-22 (Article), The MIT Press. 

Southeast Asia START Regional Center. 2006.  Final technical report AIACC AS07: Southeast 
Asia Regional vulnerability to changing water resource and extreme hydrological events 
due to climate change. Southeast Asia START Regional Center Technical Report No.15, 
Bangkok, Thailand.  

Southeast Asia START Regional Center and WWF.  2008.  Climate change impacts in Krabi 
province, Thailand.  

The Geneva Association. 2009. The Geneva Report: The insurance industry and climate change 
– Contribution to global debate. Switzerland. 

UNDP, 2004.  Adaptation Policy Frameworks for Climate Change: Developing Strategies, 
Policies and Measures. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

6-1 
 

ภาคผนวก 

การประชุมระดมความคิดเหน็ 

การสร้างขีดความสามารถชุมชนในการรับมอืกับความเสี่ยงจากสภาพอากาศ 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2553 

โรงแรม The Travellers ถนนรัชดาภิเศก ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

การระดมความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการท่ีได้จัดขึ้นใน
ขั้นตอนของการจัดทํารายงานน้ี ทําให้สามารถสรุปถึงสาเหตุของปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการขาดขีดความสามารถ
ในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศได้โดยสังเขปดังต่อไปน้ี 

 การขาดความตระหนักรู้ กล่าวคือ ชุมชนไม่เข้าใจถึงการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
รูปแบบของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงระยะยาว และไม่ตระหนักถึงผล
สืบเน่ืองท่ีจะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะผลกระทบในบริบทของชุมชน 

 การขาดความรู้  กล่าวคือ ชุมชนไม่มีความรู้ถึงการหาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับอนาคต 
เพื่อบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 การขาดความสามารถด้านเทคนิค กล่าวคือ ชุมชนขาดความสามารถในการกําหนดรูปแบบ
วิธีการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตได้ หรือความสามารถในการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

 การขาดทรัพยากร กล่าวคือ ชุมชนส่วนใหญ่ยังมีทรัพยากรท่ีจํากัดท่ีจะใช้เพื่อขับเคล่ือนการ
ดําเนินการต่าง ๆ หรือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การขาดขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศแปรปรวนและการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตน้ีเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีหลายเงื่อนไข และมีสาเหตุจาก
หลายปัจจัย ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะกายภาพและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
พื้นท่ี ท้ังน้ี ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ชุมชนขาดขีดความสามารถน้ีมีความเชื่อมโยงกัน และสะท้อนให้เห็นถึง
สถานะท่ีแตกต่างกันของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี 
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อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการขาดขีดความสามารถของชุมชนโดยเน้นท่ีประเด็นในเรื่องของการขาด
ความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนแล้ว พบว่าชุมชนต่าง ๆ อยู่ในสถานะท่ีแตกต่างกัน 
ซึ่งจากความเห็นของผู้ท่ีทํางานในด้านภาคประชาสังคมเห็นว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นในเร่ืองของการ
ขาดความสามารถด้านเทคนิค ทรัพยากร และ ประเด็นเร่ืองระเบียบ กฎหมายและองค์กร เป็นหลัก แต่เมื่อ
พิจารณาถึงประเด็นระยะยาวในบริบทของการวางยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
หรือการวางแผนเพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนในเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศแล้ว พบว่า ประเด็น
ของชุมชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในเรื่องของการขาดความตระหนักรู้  โดยไม่ตระหนักถึงรูปแบบหรือการ
เปล่ียนแปลงความเส่ียงในอนาคต อีกท้ังยังไม่สามารถเชื่อมโยงประเด็นการเปล่ียนแปลงในระยะยาวเข้ากับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ซึ่งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนก็ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นดังกล่าวเช่นกัน จึงไม่สามารถให้การชี้นําท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะนําไปสู่การสร้างขีดความสามารถท่ี
ยั่งยืนได้  และประเด็นท่ีสําคัญท่ีมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือ ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรท่ี
เหมาะสมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งยังมีข้อจํากัดอยู่ในหลายพื้นท่ีในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะในด้านการสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของภาวะ
สภาพอากาศรุนแรงและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวน้ี เน้นท่ีการจัดต้ังภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดต้ังกระบวนการวางแผนชุมชนระยะยาวและการทบทวนแผนอย่างต่อเน่ือง
โดยชุมชนภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ตลอดจนการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในบริบทของ
ความยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ท้ังน้ีโดยการกําหนดเป้าหมายให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสร้างองค์ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ การประเมินความเส่ียงในบริบทของชุมชน 
ทําการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และทําการประเมินสถานการณ์อนาคตในบริบทของชุมชน โดยเป็นการ
ดําเนินการร่วมกับชุมชน ซึ่งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มนํ้าควรได้รับการ
ทบทวนและสนับสนุนให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะยังมุ่งเน้นท่ีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตท่ีจําเป็นเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่
ชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ได้มากขึ้นภายใต้กลไก
สนับสนุนท่ียั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย บทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนนํา ได้อย่างเหมาะสม 
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92000 
โทร. 075-220471 
โทรสาร.075-220-472 
Email: konandaman@hotmail.com 
 

พิเศก  สุขแน่น 
นายกสมาพันธ์การเกษตรเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย 
51/ ม.1 ต.ตรวจ อ.ศรีรณรงค์ จ.สุรินทร์  
โทร. 08-017-06491 
โทรสาร. 
Email:  

ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002 
โทร. 08-154-42952 
โทรสาร.043-347058 
Email: yanyong@kku.ac.th 
 

รัฏดา ลาภหนุน 
International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) 63 ซอยพร้อมพงษ์ สุขุมวิท ซอย 39 คลอง
ตันเหนือ กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-662-4029, 08-659-46710 
โทรสาร.02-662-4388  
Email: radda.larpnun@iucn.org 
 

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข 
นักพัฒนาสังคม มูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืน  
86 ซ. ลาดพร้าว 110 (สนธิวัฒนา 2)  
ถ. ลาดพร้าว  วังทองหลาง  กรุงเทพฯ 
โทร. 02-935-3560-61 
โทรสาร. 
Email: ravadee@sdfthai.org 
 

ดร. วิเชียร เกิดสุข 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40002 
โทร. 08-686-20803, 08-649-00913 
โทรสาร. 
Email: vich_ke@kku.ac.th 
 

  

mailto:konandaman@hotmail.com
mailto:radda.larpnun@iucn.org
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ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ 
คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาเขตรังสิต   
ปทุมธานี 12121 
โทร. 02-986-9434, 08-245-40303 
โทรสาร.02-986-8067 
Email: wijitbusaba@yahoo.com 
 

วิฑูรย์  รุ่งเรืองปัญญากุล 
ผู้อํานวยการ Green net 
6 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 ถ. สุทธิสาร  ห้วยขวาง  
กทม 10310 
โทร. 02-277-9380-1, 08-168-22653 
โทรสาร. 
Email: 
 

วิทูรย์  สุรจิตต์ 
ผู้ประสานงานโครงการเกษตรยั่งยืนภาคเหนือ
ตอนบน 
140 หมู่ 2 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 
โทร. 086-1939667 
โทรสาร. 
Email: witoos@hotmail.com 

ศักดา  จงแก้ววัฒนา 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. 08-188-38797 
โทรสาร. 
Email: sakda@chiangmai.ac.th 
 

ศิริวรรณ  เจนการ 
มูลนิธิบูรณะพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
64 ฝายนํ้าล้นต.บ้านกล้วย    
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทร. 08-183-85121 
โทรสาร. 
Email: siriwon@hotmail.com 
 

สมคิด สิงสง 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ซับสมบูรณ์  
1/1 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 
40160  
โทร. 08-737-98458, 08-923-02410 
โทรสาร. 
Email: somkhitsin@hotmail.com 

สมศักด์ิ สุนทรวนภัทร 
ผู้จัดการโครงการประเทศไทย   
 International Union for Conservation of 
Nature, (IUCN) 
 63 ซอยพร้อมพงษ์ สุขุมวิท ซอย 39 คลองตันเหนือ 

สมหญิง สุนทรวงษ์ 
ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย 
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (RECOFTC)  
ตู้ ป.ณ. 1111 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กทม 10903 

mailto:sakda@chiangmai.ac.th
mailto:siriwon@hotmail.com
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วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 02-662-4029, 08-175-44548 
โทรสาร.02-662-4388 
Email: somsak@iucnt.org 
 

โทร. 02-940-5700 (Ext. 1228) 
โทรสาร.02-561-4880 
Email: somying@recoftc.org 

สหัสชัย คงทน 
333/3 หมู่ 7 ถ.ราษร์บูรณะ เขตราษร์บูรณะ กทม 
10140 
โทร. 08-952-79197 
โทรสาร.  
Email: sahaschaik@gmail.com 
 

สุรจิตต์ ชิรเวทย์ 
แ ก น นํ า เ ค รื อ ข่ า ย ป ร ะ ช า ช น ค น รั ก แ ม่ ก ล อ ง
อนุกรรมการลุ่มนํ้าแม่กลอง 
2/33  หมู่ท่ี 2  ถ.ทางเข้าเมือง  ต.บางแก้ว  อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร.   
โทรสาร.  
Email: 

หาญณงค์ เยาวเลิศ  
มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
(ประเทศไทย)  350 หมู่  8 ท่าแร้ง รามอินทรา 
กรุงเทพฯ 10230 
โทร. 08-992-26706 
โทรสาร.  
Email: hannarongwft@gmail.com 

อรรถชัย จินตะเวช 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์   
คณะเกษตรศาสตร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  
ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. 053-944-621 ต่อ 216, 08-188-14373 
โทรสาร.  
Email: attachai@chiangmai.ac.th, 
attchaij@gmail.com 
 

อัจลา รุ่งวงษ์ 
นักวิชาการอิสระ  
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (RECOFTC)  
ตู้ ป.ณ. 1111 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กทม 10903 
โทร.  

 

mailto:sahaschaik@gmail.com
mailto:attachai@chiangmai.ac.th
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โทรสาร.  
Email: attjala@gmail.com 
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การประชุมรับฟังความคิดเห็น 

โครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความผัน
ผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก ครั้งที่ 5 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 

โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

 

การรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการท่ีได้จัดขึ้นใน
ขั้นตอนของการจัดทํารายงานน้ี ทําให้ได้รับขัอคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นข้อเสนอแนะในการสร้างขีด
ความสามารถชุมชนในการรับมือกับความเส่ียงจากสภาพอากาศพอสรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปน้ี 

 การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ชุมชนเกิดเข้าใจถึงผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงในระยะยาว และตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมา  ตลอดจนการสร้างความรู้ เพื่อ

ถ่ายทอดให้ชุมชนสามารถใช้ในการหาทางเลือกต่าง ๆ และแนวทางดําเนินการท่ีเหมาะสมกับอนาคต 

และสถานการณ์เส่ียงน้ัน ให้พิจาณาถึงการใช้โครงสร้างเครือข่ายท่ีได้มีการจัดต้ังขึ้นหลากหลายใน

ปัจจุบัน ตลอดจนส่ือในระดับท้องถิ่น โดยอาจมีการจัดต้ังองค์กรใหม่ท่ีมีพันธกิจด้านการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยตรงขึ้นมาเป็นหน่วยงานประสานเพื่อให้ขับเคล่ือนได้เร็ว  และเน้นประเด็น

การให้ความรู้แบบบูรณาการในบริบทของท้องถิ่น ซึ่งจะต้องให้สมาชิกชุมชนเข้ามีบทบาท เช่น ปราชญ์

ชาวบ้าน เป็นต้น 

 การสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรท่ีจําเป็นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การปรับตัว  

เพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนการดําเนินการต่าง ๆ หรือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต อาจพิจารณาถึง

ระบบกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ และระบบผลิตในชุมชน 

 การปรับปรุงและจัดต้ังการจัดการ / ระเบียบ กฎหมาย / องค์กรและกลไกท่ีจะสนับสนุนและเอื้อให้
ชุมชนสามารถพัฒนาการดําเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทนทานต่อความเส่ียงต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมน้ัน ให้พิจารณาถึงมาตรการเชิงจัดการท่ีเป็นธรรม 

 การดําเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์น้ัน อาจดําเนินการโดยการจัดต้ังจังหวัดนําร่องขึ้นเพื่อให้เป็น

ตัวอย่าง ท้ังน้ีอาจคัดเลือกจังหวัดท่ีมีความพร้อมโดยคํานึงถึงความเข้มแข็งและมีการประสานงานท่ีดี
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ระหว่างภาคส่วนหลักในจังหวัด คือ ราชการส่วนภูมิภาค / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําชุมชน

อื่น ๆ / ภาคธุรกิจ (ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด เป็นต้น) / ภาคประชาสังคม (องค์กร

พัฒนาเอกชน และกลุ่มท่ีเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจในจังหวัด เช่น สโมสร Rotary เป็นต้น) และ 

นักวิชาการในท้องท่ี โดยการดําเนินการจังหวัดนําร่องน้ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงการจัดต้ังโครงสร้าง

และขั้นตอนปฏิบัติในการสร้างวางยุทธศาสตร์พัฒนาระดับท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ียั่งยืนภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยพัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการปรับตัว

และรับมือกับภาวะอากาศแปรปรวนและเกิดความเข้มแข็งในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงในระยะ

ยาว ซึ่งจะได้เป็นกรอบในการขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

Franzz Ellermann 
สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของ 
เยอรมัน  
193/63 Lake Rajada Office Complex (ชั้น 16) 
ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพ  10110  
โทร. 02-298-6588 
โทรสาร. 02-298-6589 
 

ปิยะทิพย์  เอี๋ยวพาณิชย์ 
สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของ 
เยอรมัน  
193/63 Lake Rajada Office Complex (ชั้น 16) 
ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพ  10110  
โทร. 02-298-6588 
โทรสาร. 02-298-6589 
 

นิรัญชนา  อุทยานรักษา 
สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของ 
เยอรมัน  
193/63 Lake Rajada Office Complex (ชั้น 16) 
ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพ  10110  
โทร. 02-298-6588 
โทรสาร. 02-298-6589 
 

ชุติมา  จงภักดี 
สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของ 
เยอรมัน 
193/63 Lake Rajada Office Complex (ชั้น 16) 
ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพ  10110  
โทร. 02- 298-6588 
โทรสาร. 02 -298-6589 
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เจนจิรา  เสรีโยธิน 
193/63 Lake Rajada Office Complex (ชั้น 16) 
ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพ  10110  
โทร. 02- 298-6588 
โทรสาร. 02- 298-6589 
มือถือ 081-303-2787 
 

บรรเจิด  ธีรรัศมี 
กรมการข้าว 
50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว 
เจตจตุจักร  กรุงเทพ 10900 
โทร. 02-561-4463 
โทรสาร. 02-561-4367 
 

กิ่งแก้ว คุณเขต 
กรมการข้าว 
50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว 
เจตจตุจักร  กรุงเทพ 10900 
โทร. 02-561-4463 
โทรสาร. 02-561-4367 
มือถือ 086-880-8422 
 

นิโลบล  อรัณยภาค 
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
811 ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300 
โทร. 02-241-0020-29 
โทรสาร. 02-665-048 
มิอถือ  081-890-5035 
 

จันทร์ทิพย์  บันลือเดช 
กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ถนนจตุจักร  กรุงเทพ  10900 
โทร. 02-562- 0533 
โทรสาร. 02-562-0533 

ไพโรจน์  หน่ายมี 
กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ถนนจตุจักร  กรุงเทพ  10900 
โทร. 02- 562 -0533 
โทรสาร. 02-562-0533 

นิภา  กุลานุจารี 
กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ถนนจตุจักร  กรุงเทพ  10900 
โทร. 02- 8167-636-8 
โทรสาร. 02-816-7634 

มนตรี  ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย  
3/12  ถนนอู่ทองนอก  แขวงดุสิต 
กรุงเทพ  10300 
โทร. 02-243-2178  โทรสาร. 02-243-2178 
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สหัสชัย  คงทน 
333/3 หมู่ 7 ถ.ราษร์บูรณะ 
 เขตราษร์บูรณะ กทม 10140 
โทร. 08-952-79197 
โทรสาร.  
 
 

ละคร  มูลแวง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2143/1  ถนนพหลโยธิน   
เขตจตุจักร  กรุงเทพ  10900 
โทร. 02-940-6026 
โทรสาร. 02-940-6026 

 
ชัยพัฒน์  ไชยสวัสด์ิ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา 
แขวงวชิระ  เขตดุสิต 
กรุงเทพ  10300 
โทร. 02-2489000 
โทรสาร. 02-243-2281 
มือถือ. 081-174-3693 
 

 
ชลาลัย  แจ่มผล 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4353 สุขุมวิท  แขวงบางนา 
เขตบางนา  กรุงเทพ  10260 
โทร. 02-399-1423 
โทรสาร. 02-383-8827 
 

ณัฐพงศ์  เดชดวง 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพ 10400 
โทร. 02-245-5218 
โทรสาร . 02-245-5218 
มือถือ 085-811-2678 
 

ดร. วิจิตรบุษบา  มารมณ์ 
คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาเขตรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี  12121 
โทร. 02-986-9434 
โทรสาร. 02-986-8067 
มือถือ 082-454-0303 
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พุทธิณา  นันทวรการ 
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
126/146 สถาบันบําราศนราดูร 
(อาคารวิทยาลัยพยาบาล 10 ชั้น) ชั้น 4 
ถนนติวานนท์  อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร.  02-920-9691-2 
โทรสาร. 02-920-8845 

พันธนันท์  พ่อค้า 
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
126/146 สถาบันบําราศนราดูร 
(อาคารวิทยาลัยพยาบาล 10 ชั้น) ชั้น 4 
ถนนติวานนท์  อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร.  02-920-9691-2 
โทรสาร. 02-920-8845 
 

วิจิตรา  ยงยุทธอําไพ 
มูลนิธิรักษ์ไทย สํานักงานกรุงเทพฯ 
185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6  
สามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพ 10400  
โทร.  02-265-6888 
โทรสาร. 02-271-4467 
 

ศิริวรรณ  ศิริบุญ 
วิทยาลัยประชากรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 
กรุงเทพ  10330 
โทร. 02-218-7474 
โทรสาร. 02-255-1469 
 

พรรณี  เสมอภาค 
ศูนย์เกษตรอินทรีย์มูลนิธิสายใยแผ่นดิน จังหวัด
ยโสธร 
55 หมู่ 5  ตําบลแคนน้อย   
อําเภอคําเขื่อนแก้ว  
จังหวัดยโสธร 35180 
โทร.  
โทรสาร. 
มือถือ. 081-8798991 
 

รัชพร  ส่วนโรทัย 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม    
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เทคโนธานี  
กระทรวงทรัพย 
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดหทุมธานี 12120 
โทร. 02-577-4182-9 
โทรสาร 02-577-1138 
 

สุรสิน  ธรรมธร 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

รัตนาภรณ์  อาณาประโยชน ์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
8/16 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  
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กระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและส่ิงแวดล้อม 
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทร. 02-577-4182-9 
โทรสาร 02-577-1138 
 

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 
โทร. 02-282-8896 
โทรสาร. 02-252-8897 
 

ดร. เกรียงศักด์ิ  โรจน์ดุรีเสถียร 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร. 02-441-0201-4 
โทรสาร. 02-441-9333 
 

ปริญญารัตน์  เล้ียงเจริญ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
565 ซอยรามคําแหง 39  (เทพลีลา)  
ถนนนสคําแหง  แขวงวังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310 
โทร. 02-718-5460ต่อ 413 
โทรสาร. 02-718-5461-2 

ดุสิตา  กระวานชิต 
สถาบันส่ิงแวดล้อมสต๊อคโฮล์ม ภาคพื้นเอเชีย 
(SEI) 
ชั้น 15  อาคารวิทยกิตต์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254  จุฬาลงกรณ์ซอย 64  ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-251-4415-8 ต่อ 109 
โทรสาร 02-254-4419 
 

นันทิยา  ต้ังวิสุทธิจิต 
สถาบันส่ิงแวดล้อมสต๊อคโฮล์ม ภาคพื้นเอเชีย (SEI) 
ชั้น 15  อาคารวิทยกิตต์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254  จุฬาลงกรณ์ซอย 64  ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 
โทร.  02- 225-3843 
มือถือ  081- 6179573 
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พงษ์ศักด์ิ  พิบูลศักด์ิ 
สภาอุตสาหกรรม 
โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพ 10110 
โทร. 02-345-1000 
โทรสาร. 02-345-1296-99 
 

สกลวัธม์  ศิวัตราบุญยกานต์ 
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550  
อ าค าร บี  ชั้ น  2 แ ละ  3 โซ นต ะวั นต ก  
เลขท่ี 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี  
กรุงเทพ  10210 
โทร. 02-141-3333 
โทรสาร. 02-143-9724 
มือถือ. 081-899-3835 
 

บัณฑูร  วงศ์สีลโชต 
ส ภ า ห อ ก า ร ค้ า ค ณ ะ ทํ า ง า น  ก ก ร .  Climate 
Change 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ 
 เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 
โทร. 02-622-1860-76 
โทรสาร. 02-225-3372 
 

นายธงชัย  บุณยโชติมา 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ 
 เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 
โทร. 02-622-1860-76 
โทรสาร. 02-225-3372 
 

ดวงกมล  รัชชะภิตติ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ 
 เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 
โทร. 02-622-1860-76 ต่อ 446 
โทรสาร. 02-622-1883 
 

สุนีย์  เสริมศิริโสภณ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง   
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120    
โทร. 02-564-7200 ต่อ 5389 
โทรสาร. 02-564-7201 
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ศิริชัย  สาครรัตนกุล 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02-298-0500  
โทรสาร 02-298-0501 / 02-298-0499 
มือถือ 081-901-6904 
 

เยาวรัตน์  พุฒิมานรดีกุล 
สํานักงานประกันสังคม  
กองนโยบายและแผนงาน 
กระทรวงแรงงาน 
88/28  หมู่ท่ี 4  ตําบลตลาดขวัญ 
ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 02-956-2170 
โทรสาร. 02-527-3256 
 

นารีณัฐ  รุณภัย 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร   
กรุงเทพ  10900 
โทร. 02-940-7205-6 
โทรสาร. 02-940-7217 
 

รัชนี  สนกนก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร   
กรุงเทพ  10900 
โทร. 02-579-8615 
โทรสาร. 02-579-8615 
 

ณัฐวดี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร   
กรุงเทพ  10900 
โทร. 02-579-8615 
โทรสาร. 02-579-8615 

ส่องสกุล  บุญเกิด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร   
กรุงเทพ  10900 
โทร. 02-579-8615 
โทรสาร. 02-579-8615 
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นายสิทธินิจ  บุณยะส่ง 
สํานักความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
170/1  ถนนพิษณุโลก  แขวงสวนจิตรลดา 
เขตดุสิต  กรุงเทพ 10300 
โทร. 02-282-2074 
โทรสาร.  
มือถือ 081-962-1128 
 

 
นางยนิพจน์ อัษญคุณ 
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เลขท่ี 1 ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก  
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 
โทรศัพท์ . 02-629-8000 
โทรสาร. 02-629-8056 
 

เมธัสสิทธิ์  ลัคนทินวงศ์ 
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550  
อาคารบี  ชั้ น  2 และ  3 โซ นตะวันตก  
เลขท่ี 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักส่ี  
กรุงเทพ  10210 
โทร. 02-141-3333 
โทรสาร. 02-143-7920-1 
มือถือ 086-799-0907 
 

รัชนิกร  ดารกมาศ 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
92  พหลโยธิน ซอย 7  
เขตพญาไท 
กรุงเทพ 10400 
โทร. 02-265-6110 
โทรสาร. 02-265-6110 
 

ศักคนางค์  มีผล 
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ชั้น 4 อาคาร 8 (ตึกสถาบันราชประชาสมาสัย)  
กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ 

กษมา  นับถือดี 
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ชั้น 4 อาคาร 8 (ตึกสถาบันราชประชาสมาสัย)  
กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก 

 

6-20 
 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 02-590-3238 
โทรสาร. 02-590-3238 
 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 02-590-3158 
โทรสาร. 02-590-3812 
 
 

รองเพชร  บุญช่วยดี 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 
120 หมู่ท่ี 3 ชั้น 9 อาคาร Bศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 
โทร. 02-141-9846 
โทรสาร. 02-143-8404 
 

ทิพวรรณ สหาธารา 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 
120 หมู่ท่ี 3 ชั้น 9 อาคาร Bศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 
โทร. 02-141-9815 
โทรสาร. 02-143-8401 
 

เทียนเลิศ  วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
38  ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด  กรุงเทพ 10700 
โทร. 02-424-6711 
โทรสาร. 
มือถือ 084-048-1901 
 

ลดาวัลย์ คําภา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 5303 
โทรสาร. 02-281-3938 
 

จินางค์กูร  โรจนะนันท์ 
สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 

มนทิพย์  สัมพันธวงศ์ 
สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
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เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 2409 
โทรสาร. 02-281-6127 
 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 2409 
โทรสาร. 02-281-6127 

สาวิตรี  ตวงวิไล 
สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085  
โทรสาร. 02-281-6127 

นิติ  ช่วงภิญโญ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 2512 
โทรสาร. 02-280-0892 

 
พิษณุ  วรนารถ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 
สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 2512 
โทรสาร. 02-280-0892 
 

 
อัฉราภรณ์  ศรีสว่าง 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 
สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 2509 
โทรสาร. 02-280-0892 
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กิ่งแก้ว  เกษียร 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 
สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 2508 
โทรสาร. 02-280-0892 
 

อังศุภา  ชมุะโชต 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 
สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทร.  02-280-4085 ต่อ 2508 
โทรสาร. 02-280-0892 
 

รศ.ดร. กิตติ  ล่ิมสกุล 
ภาควิชาเศารษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไทย เขตพญาไท  
กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-6267-8 
โทรสาร. 02-255-8617 
มือถือ 081-825-8617 

รศ.ดร.ดาวัลย์  วิวรรธนะเดช 
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ซอยจุฬาลงกรณ ์62  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพ  10330 
โทรศัพท์ 0-2218-8095-7  
โทรสาร 0-2254-7579 
มือถือ 081-918-1748 
 

ศุภกร  ชินวรรโณ 
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ
เปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
อาคารจุฬาวชิช ์1 ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-9464-67 
โทรสาร. 02-251-9416 
 

วิยะดา กาญจนจูฑะ 
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ
เปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 
อาคารจุฬาวชิช ์1 ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-94667 
โทรสาร. 02-251-9416 
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วันวิวัฒน์  เกศวา 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22  ถนนบรรทัดทอง 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-6263 
โทรสาร. 02-218-6263 
มือถือ 081-029-7676 
 

เบญญา  เนืองดี 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22  ถนนบรรทัดทอง 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-6263 
โทรสาร. 02-218-6263 
มือถือ 086-091-7760 

ปราณิสรา  วงศ์ทองมาท 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22  ถนนบรรทัดทอง 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-6263 
โทรสาร. 02-218-6263 

นุชจรี  สุขศรี 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22  ถนนบรรทัดทอง 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-2887 
โทรสาร. 02-611-9814 
 

แววดาว  เสร็จส้ิน 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22  ถนนบรรทัดทอง 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330 
โทร. 02-218-2887 
โทรสาร. 02-611-9814 
 

สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ 
ห้อง 312 บ้านวรฉัตร  
ซอยเพชรบุรี 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพ  10400 
มือถือ 08-161-11070 
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