
“ผู้หญิง” กับการตั�งรบัปรบัตัว
โดย มูลนิธิเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน

ทศวรรษนี�หากพูดถึงคําว่า “การเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” น้อยคนนักที�จะไม่เคยได้ยิน
แม้หลายคนบอกว่าเคยได้ยินแบบผ่านๆ ขณะที�
บางคนก็สามารถที�จะอธิบายให้ฟ�งเป�นฉากๆ ได้
ซึ�งแตกต่างจากเมื� อ 10 ป�ที�แล้ว ตอนที�ฉันเริ�ม
ได้เข้าเป�นทีมงานภาคประชาสังคมที�ทํางานร่วม
กับศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝ�กอบรม
การเปลี�ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ตอนนั�นเราออกเดินสายใน
พื�นที�ชุมชนประมงชายฝ�� ง
เพื� อสอบถามถึงสถานการณ์
และผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อการประกอบอาชีพประมง
พื�นบ้าน ต่อฐานทรัพยากร
ทะเลและชายฝ�� ง ตลอดจน
ระบบนิเวศทางทะเลว่ามีการ
เปลี�ยนแปลงอย่างไรบ้าง
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ภัยพบิติัทางธรรมชาติ เป�นผลกระทบหนึ�งของการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ แต่การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศไมใ่ชภั่ยพบิติั

ข้อมูลสนับสนุนทางด้านวิชาการเพิ�มเติม
ทําให้เห็นภาพผลกระทบการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที�เชื�อมโยงมาสู่วิถีชีวิต
ของชุมชมประมงชายฝ�� งที�ชัดเจนมากขึ�น

อีกประเด็นที�จะต้องทําความเข้าใจเกี�ยว
กับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ
ในอดีตหากกล่าวถึงการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแล้ว ทุกคนจะมีภาพป�อบ
อัพ หรือภาพจาํในหัวว่าคือ

สิ�งที�ฉันได้ย้อนกลับมาคือคําถาม
ว่า “การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ คืออะไร” มันเกี�ยวกับการ
ประกอบอาชีพประมงพื�นบ้านเรา
ด้วยหรือ? คําถามนี�คือจุดเริ�มต้น
ที�ทําให้ฉันในฐานะนักพัฒนาที�
ทํางานอยู่ในองค์กรพัฒนา
เอกชนเริ�มให้ความสนใจ ค้นคว้า
และหาคําตอบเพิ�มขึ�น เราเริ�มต้น
จากเรียนรู ้จากการต่อจิ�กซอว์ที�
เรียกว่า “ผลกระทบ กับ
สาเหตุ” จากปรากฏการณ์ใกล้
ตัวที�เกิดขึ�นจริง และค้นคว้า
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“ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ทั�งนํ�าท่วม
ฝนแล้ง มรสุม ทั�งที�ความเป�นจริงแล้ว
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป�นส่วนหนึ�ง
ของผลที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ยกตัวอย่างให้เห็นชัด
กรณีนํ�าท่วมหรืออุทกภัย จะเกี�ยวข้อง
กับรูปแบบและลักษณะการตกของฝน
ที�เปลี�ยนแปลงไปจากในอดีต จากเดิม
ที�สามารถคาดการณ์การตกของฝนได้
ตามฤดูกาล หรือมีช่วงเวลาที�คาด
เคลื� อนไม่มาก และมีปริมาณฝนที�ตก
กระจายไปในทุกพื�นที� แต่ในช่วงระยะ
สิบป�ที�ผ่านมาหลายคน โดยเฉพาะกลุ่ม
คนและอาชีพที�พึ�งพาระบบธรรมชาติ
อย่างเช่น เกษตรกร ชาวประมง จะพบ
การเปลี�ยนแปลงที�เห็นได้ชัดเจน
ได้แก่ การกระจายตัวของฝนหรือการ
ตกของฝนนั�นไม่สมํ�าเสมอเช่นแต่ก่อน
และเมื� อเปรียบเทียบรูปแบบการตก 

ของฝนในป�จจุบันที�แตกต่างจากอดีต
คือมีความถี�ในการตกบ่อยครั�งขึ�นแต่
ตกแรงขึ�นภายในระยะเวลาสั�นๆ ไม่
เป�นช่วงฤดูเหมือนเช่นในอดีต ทําให้
การคาดการณ์เริ�มยากขึ�นและส่งผลให้
เกิดนํ�าท่วมอย่างฉับพลันได้ง่าย

อีกกรณีตัวอย่าง ที�เกี�ยวข้องกับการ
ประมง คือ พายุ โดยป�จจุบันมีพายุ
เกิดถี�และบ่อยขึ�นกว่าแต่ก่อนอย่าง
เห็นได้ชัด ซึ�งนั�นเป�นผลมาจากความ
แปรปรวนของระบบชั�นบรรยากาศ
ของโลกที�ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
เกิดการเปลี�ยนแปลง การออกทะเลที�
ไม่อาจคาดเดาได้ส่งผลกระทบต่อราย
ได้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกับ
อาชีพประมงพื�นบ้านที�ใช้เรือขนาดเล็ก
ยิ�งทําให้มีความเสี�ยงมากขึ�นไปอีก โดย
เฉพาะอย่างยิ�ง หากลมมรสุมพัด
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รุนแรงขึ�นจนกลายเป�นพายุ ส่งผลให้
เกิดคลื�นลมแรงและเมื� อเกิดขึ�นถี�ก็มี
ความเสี�ยงที�จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง
นํ�า จนนาํไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติใน
พื�นที�ชายฝ�� งได้ อย่างที�ในหลายครั�ง
เราได้เห็นข่าวว่า ชาวประมงประสบ
อุบัติเหตุจากพายุทั�งที�ไม่ได้อยู่ในช่วง
ฤดูมรสุม นั�นเป�นเพราะรูปแบบสภาพ
อากาศที�เปลี�ยนแปลงไป  จนส่งผลก
ระทบต่อการใช้ชีวิต และการประกอบ
อาชีพของผู้คนมากขึ�นเรื�อยๆ

จากตัวอย่างที�กล่าวมา แสดงให้เห็น
ว่าการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
แต่ไม่ได้หมายความว่า ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติทั�งหมดเกิดขึ�นมาจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อีกประเด็นที�ต้องให้ความใส่ใจ คือผู้ที�
จะได้รับผลกระทบจากการปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั�งทางตรง และทาง
อ้อม จากการเผยแพร่รายงานการ
ประเมิน (The Assessment Report) 

การเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศเป�น
ภัยคกุคามสาํคัญต่อ
การพฒันาที�ยั �งยนื

ที�ดําเนินการโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC)

ตั�งแต่ฉบับที� 1-6 เป�นที�ชัดเจนแล้วว่า การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป�น
ภัยคุกคามสาํคัญต่อการพัฒนาทั�งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ที�เป�น “สามเสาหลัก” ของ “การพัฒนา
ที�ยั�งยืน” 
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LEARN

ด้านผลกระทบทางสังคม เราจะฉายภาพให้เห็นถึงความเชื�อมโยงระหว่าง
ป�ญหา สาเหตุ และผลกระทบต่อผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มคนที�พึ�งพาระบบ
ธรรมชาติในการประกอบอาชีพเพื� อดํารงชีวิต ซึ�งก็คือภาคการเกษตรและการ
ประมง จากรายงานของ ‘คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ ได้ระบุชัดเจนว่า กลุ่มประเทศที�คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบมากที�สุดคือ กลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและกลุ่มประเทศที�กําลังพัฒนา
โดยประเทศไทยก็เป�นหนี�งในนั�น

สาํหรับกลุ่มคนที�คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากที�สุด หรือที�เรียกว่า “กลุ่มเปราะบาง” ต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้แก่ กลุ่มคนจน คนชายขอบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และกลุ่มผู้หญิง ทั�งนี�
ระดับผลกระทบที�จะได้รับก็จะแตกต่างกันไป 

ผลกระทบทางสงัคม : กลุ่มเปราะบางต่อภมูอิากาศ
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ตัวอย่างที�เห็นได้ชัดจากประสบการณ์ตรงที�ฉันได้ทํางานร่วมกับชุมชนชายฝ�� ง
คือ หากครอบครัวชาวประมงพื�นบ้านต้องเผชิญกับพายุเป�นระยะเวลาอัน
ยาวนานติดต่อกันจนไม่สามารถออกทําการประมงได้ จะทําให้ขาดรายได้เข้ามา
จุนเจือครอบครัว เพราะในการทําประมงรายได้ที�ได้รับจะเป�นแบบวันต่อวัน ยิ�ง
ไปกว่านั�น ผู้หญิงในฐานะที�เป�นผู้ดูแลความเป�นอยู่ของคนในครอบครัวก็เริ�ม
กระวนกระวายใจ จนทําให้ผู้หญิงในหลายครอบครัวเริ�มออกไปประกอบอาชีพ
นอกชุมชน หรือหาอาชีพเสริมอื� นๆ เพิ�มมากขึ�น นั�นก็เพราะเพื� อให้เกิดความ
มั�นใจว่าจะมีรายได้ที�เพียงพอสาํหรับปากท้องของคนในครอบครัว เพราะลําพัง
การพึ�งพารายได้การออกประมงเพียงอย่างเดียวนั�นอาจไม่พอเพียงกับสังคม
ในป�จจุบัน สิ�งเหล่านี�ได้ปรากฏขึ�นในหลายครอบครัวและหลายหมู่บ้านของ
พื�นที�ชุมชนชายฝ�� ง

การปรบัตัวต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศต้องไมม่องผูห้ญงิเป�น
เพยีง “เหยื�อจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ” แต่ต้องเปลี�ยนผูห้ญงิ

ใหล้กุขึ�นเป�นสว่นหนึ�งของ “ผูข้บัเคลื�อนการเปลี�ยนแปลง” 
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ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�น แม้กล่าวได้ไม่เต็มปากว่าเป�นผลกระทบโดยตรงจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่มันคือความเป�นจริงที�เกิดขึ�น และความเป�น
จริงนี�ก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป�นอยู่ของชุมชนชายฝ�� ง ดังนั�นการทํางานด้าน
การปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องไม่มองผู้หญิงเป�นเพียง
“เหยื� อจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” แต่ต้องเปลี�ยนผู้หญิงให้ลุกขึ�นเป�น
ส่วนหนึ�งของ “ผู้ขับเคลื� อนการเปลี�ยนแปลง” ทั�งเป�นผู้ร ับมือ ตั�งรับ และปรับตัว
กับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป�นที�น่าชื�นชมว่า สาํนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (สผ.) ซึ�งเป�นกลไกประสานงาน
กลางด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้ให้ความสาํคัญกับ
เรื�องเหล่านี� ดังจะเห็นได้จากมีการบูรณาการแนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศ
เข้าไปในแผนการปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

แต่ก็เป�นที�น่าเสียดายเช่นกันที�
แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ถูกแปลงออก
มาเป�นแผนปฏิบัติการที�เป�นรูปธรรม
ชัดเจนของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องทั�ง
ระดับกรมและระดับกระทรวง การ
ดําเนินการเรื�องดังกล่าวจึงปรากฏ
เป�นภาพที�เบลอและจับต้องไม่ได้

หากต้องการให้ภาพที�เบลอมีความ
ชัดเจนและจับต้องได้ ประเทศไทย
ในฐานะประเทศหนึ�งที�ได้ให้
สัตยาบันเข้าร่วมเป�นภาคี กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nation Framework

Convention on Climate

Change, : UNFCCC) 
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จาํเป�นอย่างยิ�งที�จะต้องแสดงศักยภาพออกมา
โดยทาง สาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ต้องทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานที�มีความเชี�ยวชาญในด้านความ
เสมอภาคระหว่าเพศเพิ�มขึ�น เช่น กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) ดึงเอาความถนัดของ
แต่ละหน่วยงานออกมาบูรณาการทางนโบบาย
ควบคู่ไปกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ เหมือนกับ
ระดับโลก ที�มีการทําแผนเฉพาะสาํหรับส่งเสริม
เพศภาวะเพื� อดาํเนินงานด้านการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีการจัดทําแผนงาน 5 ป�
ภายใต้โปรแกรมการทํางานเพศภาวะตามงานลิมา
(The Lima Work Programme on Gender

:LWPG) และแผนปฏิบัติงานด้านเพศภาวะ
(Gender Action Plan หรือ GAP) ฉบับแรก
โดยมีเป�าหมายชัดเจนว่าจะต้องส่งเสริมให้ผู้หญิง
ได้เป�นกลไกในการขับเคลื� อนงานด้านการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีแผนงาน
รองรับการพัฒนาศักยภาพ การสร้างการเรียนรู ้
การรวบรวมรูปธรรมจากพื�นที�ต่างๆ ตลอดจน
การทํางานสื� อสารกับทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง 

บูรณาการทางนโบบาย
ควบคู่ไปกับ

การจดัทําแผนปฏิบติัการ

ผู้หญิง : ผู้ขบัเคลื�อนการเปลี�ยนแปลงทางภมูอิากาศ
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สาํหรับหนทางเบื� องต้นที�จะทําให้ผู้
หญิงกลายเป�น ‘ผู้ขับเคลื�อนการ
เปลี�ยนแปลง’ ตั�งแต่ระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และไปสู่การ
เปลี�ยนแปลงทางนโยบายของ
ประเทศไทย คือ การติดอาวุธทาง
ความคิดและความรู ้ให้กับผู้หญิงได้เท่า
ทันกับข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแบบแยกเพศสาํหรับใช้นาํ
เสนอให้เห็นรูปธรรมผลกระทบที�ผู้
หญิงได้รับการจากเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพผู้หญิงได้มีความมั�นใจ
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางนโยบาย
และการปฏิบัติการเพื� อนาํไปสู่เส้น
ทางการเปลี�ยนแปลงของตนเอง ซึ�ง
สิ�งที�ขาดไม่ได้คือการให้ความรู ้และ
ทําความเข้าใจกับคนทุกเพศเพื� อมุ่งเป�า
ไปสู่การเคารพในบทบาท ความ
สามารถ และความเป�นตัวตนที�เท่า
เทียมกัน และที�สุดแล้วจะทําให้สังคม
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและไม่ละทิ�งใคร
ไว้ข้างหลัง

ข้อเสนอข้างต้นดูเหมือนเป�นหลักการ
กว้างๆ แต่หากทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง
กับการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่าง
เพศในด้านการเปลี�ยนสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงานด้านการลดความเสี�ยงจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทําการรเิริ�ม

สงัคมเกิดการเรยีนรูร้ว่มกัน
และไมล่ะทิ�งใครไวข้า้งหลัง

จากการผลักดันให้เกิดรูปธรรม
ของการเปลี�ยนแปลงในกรอบ
นโยบายระดับประเทศ และนาํเอา
ปฏิบัติการระดับพื�นที�มาเป�นหลัก
ฐานยืนยัน จะยิ�งทําให้เห็นถึง
ความสาํคัญและความจาํเป�นของ
การส่งเสริมและคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างเพศ และยิ�ง
เป�นการตอกยํ�าว่า หากไม่รีบ
ดาํเนินการดังกล่าวจะเป�น
หนทางที�นาํไปสู่การตอกยํ�าและ
สร้างความเปราะบางของกลุ่มผู้
หญิงให้เพิ�มมากขึ�นในการสร้าง
ความไม่เป�นธรรมและการเลือก
ปฏิบัติทางเพศในการจัดการด้าน
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศได้
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