โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลไทยจับมือร่ วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเปิ ดตัวโครงการ“การเสริ มสร้ างภูมคิ ้ มุ กันต่ อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นทีท่ างทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่ าวไทย”

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2564 – ตัวแทนจากรัฐบาลไทย สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนกว่า 80 คนเข้าร่ วม
ประชุมในงานเปิ ดตัวโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้การสนับสนุ นทางการเงินจากกองทุ น
ภูมิอากาศสี เขียว หรื อ Green Climate Fund (GCF) ในหัวข้อ “การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพืน้ ที่ทางทะเลและชายฝัง่ ตามแนวอ่าวไทย” จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุ งเทพฯ ซึ่งกองทุนภูมิอากาศ
สี เขี ย วได้อ นุ มัติเงิ นช่ว ยสนับ สนุ น 3 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ให้ แก่ ป ระเทศไทย (โดยมี โ ครงการพัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ เป็ น
ผูด้ าเนินการโครงการดังกล่าว) เป็ นระยะเวลาสี่ ปีเริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ปี พ.ศ. 2563

โครงการนี้ ริ เริ่ ม ขึ้ น ภายใต้ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม (สผ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ทส.) และ โครงการพัฒนา
แห่ งสหประชาชาติประจาประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่าเครื อข่ายพันธมิตรหลักรวมทั้งผูน้ าชุมชนชายฝั่งได้เข้ามาแลกเปลี่ยน
พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตลอดจนแผนการดาเนินงานโดยรวมของโครงการนี้
พืน้ ที่ชายฝัง่ ทะเลของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่ งมีชีวิตในทะเลและป่ าโกงกางที่กระจาย
อยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งทั้ง 24 จังหวัดในประเทศ เนื่องจากไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมจึงมีความเสี่ ยงอย่างมากต่อการได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงต่าง ๆ เช่น ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น น้ าท่วม พายุไซโคลนและการกัดเซาะ การมีระบบป่ าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์ช่วยในการปกป้องรักษาชุมชนชายฝั่งอย่างมากจากคลื่นพายุและการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ยงั เป็ นพื้นที่อนุบาลที่
สาคัญในการช่วยสนับสนุนการประมงท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอีกด้วย
ด้วยจานวนนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคนที่มาเยือนอ่าวพังงาต่อปี ประเทศไทยกาลังดาเนินการปกป้ องและปรับพื้นที่ทางทะเลและ
ชายฝั่งให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ย วท้องถิ่น
การเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็สร้างความเครี ยดจากทรัพยากรน้ าและดิน
เพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะสนับสนุ น ประเทศไทยในการพัฒนาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวไทย นอกจากนี้โครงการเป็ นส่วนหนึ่งในการส่งเสริ มการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนหลายประการตามที่ระบุไว้ในวาระปี 2030 ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาที่คานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ การลดความเสี่ ยง
จากภัยพิบตั ิ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
โครงการจากกองทุนภูมิอากาศสี เขียวนี้ เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ไทยสามารถดาเนินการตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (The National Adaptation Plan: NAP) ซึ่งได้สรุ ปในปี 2561 ตลอดการดาเนินงานของแผนการปรับ ตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โครงการนี้ จะต่อยอดจากการริ เริ่ มของหน่ วยงานไทยร่ วมกับชุมชนใน
พื้ น ที่ อ่ า วไทย เช่ น “โครงการ Safe Marine for Life” ดาเนิ น การโดยกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ของประเทศไทย
โครงการฯจะจัดกิ จกรรมให้เข้าถึง องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่ อส่ ง เสริ ม ขี ดความสามารถในการวางแผนงานและแผน
งบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศโลก ที่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบเศรษฐกิจทาง
ทะเลและชายฝั่ง
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่ องการจัดสรรงบประมาณสาหรับชาวประมงและเกษตรกรตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อปรับตัวให้เข้ากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ
อาทิ พายุโซนร้อนและการรักษาความสะอาดชายหาดเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กล่าวว่า “ดิฉันหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
โครงการนี้ จะเป็ นกลไกความร่ วมมือระหว่างหน่ ว ยงานของพวกเราทั้งสองและขับ เคลื่อนการดาเนิ นการตามกระบวนการ
ปรั บ ตัว โดยพิ จ ารณาจากปั จ จัย การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศตามพื้ น ที่ ชายฝั่ งของประเทศไทยเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยงั มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย
และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอีกด้วย”
ในแผนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กาหนด (Thailand’s Nationally Determined Contribution: NDC)
ของประเทศไทย ภายใต้ความตกลงปารี ส (Paris Agreement) การปรั บ ตัว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจัดว่ า “ มี
ความสาคัญเป็ นลาดับแรกในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศของประเทศไทย” จนถึงปัจจุบัน
โครงการจากกองทุนภูมิอากาศสี เขียวของประเทศไทยนี้ ได้ให้ความสาคัญถึงการจัดเตรี ยมแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) การสร้างแบบจาลองความเสี่ ยงด้านสภาพอากาศในระดับชาติตลอดจนการประเมินค่าของช่อง
โหว่

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติประจาประเทศไทย

นายเรอโน เมแยร์ ผู ้แ ทนโครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ป ระจ าประเทศไทย กล่ า ว ในงานว่ า “โครงการพัฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติเป็ นพันธมิตรที่ยาวนานกับประเทศไทยในเรื่ องการดาเนิ น งานด้านสภาพภูมิอากาศและเราได้ทางานร่ ว มกับ
เครื อข่ายพันธมิตรของไทยทั้งในระดับนโยบายและชุมชนท้องถิ่นทั้งตั้งแต่การมีส่วนร่ วมในการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ตลอดจนการปรับ ตัว ต่ อการเปลี่ ยนแปลงภูมิอ ากาศ โดยโครงการจากกองทุน ภูมิอากาศสี เขี ยวนี้ จ ะเป็ นเวที อันล้ าค่ าในการ
ประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่าง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว (Bio-CircularGreen Economy) ที่ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งเสริ มเรื่ องนี้ อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วง COVID-19”
นอกจากนี้ นายเรอโนได้เน้นย้าถึงความจาเป็ นในจัดการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติใหม่โดยคานึงถึง การ
อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพากันและกัน การมีส่วนร่ วมกับชุมชนชายฝั่งผ่านความพยายามนี้ ถือเป็ นเรื่ องเร่ ง ด่วนและจาเป็ นในการ
เสริ มสร้างภูมิคมุ้ กันของประเทศไทยเพื่อปกป้องความก้าวหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้อม (สผ.) จะทาหน้าที่เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ของรั ฐบาลในการ
ประสานงานและแสวงหาความร่ วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยอีก 12 หน่วยงาน โครงการนี้จะเป็ นกุญแจสาคัญ
ในการเสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายพันธมิตรในด้านการพัฒนาที่สนใจ อาทิ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชา
สังคม สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยจะเชื่อมโยงทุกฝ่ ายให้เข้ามามีส่วนร่ วมผ่านการบูรณาการในการกาหนดกระแสหล
หลักและการนาร่ องการตอบสนองในการปรับตัวผ่านภาคส่ วนต่าง ๆ ที่สาคัญในแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติซ่ ึงรวมถึงการท่องเที่ยว การเกษตร สุขภาพและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทวั่
โลกได้ที่ https://www.adaptation-undp.org
###
UNDP เป็ นองค์ กรชั้นนาของสหประชาชาติที่ต่อสู้เพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม่เท่ าเทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
ผ่านการทางานร่ วมกับเครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้ างการแก้ ปัญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสาหรั บผู้คนและโลก
ใบนี้ เรี ยนรู้เพิ่มเติมที่ th.undp.org และ Twitter/Facebook: @UNDPThailand
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