
ปรับตัว...รับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปีที่ 1 ฉบบัที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 54

Message From ACCCRN - ประเทศไทย 

รอบรั้ว ACCCRN น�ำเสนอกิจกรรมมำกมำยทั้งสนุกสนำนและ
ให ้ควำมรู ้จำกคณะท�ำงำนในพื้นที่และคณะท�ำงำนส ่วนกลำง         

ส่วน สารพัดจัดมาเล่าจาก ACCCRN เกำะติดกำรประชุมเอเชียแปซิฟิก
ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำงโครงกำรฯ มีโอกำส
เข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ ควำมยั่งยืนด้ำน     
สิ่งแวดล้อม กำรลดควำมยำกจนและสร้ำงศักยภำพกำรรับมือจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ปิดท้ำยด้วย Did you Know? กับภาษา Climate วันละค�า นอกจำก
รวบรวมค�ำศัพท์กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศมำให้ท่ำนผู้อ่ำนได้เพิ่ม
ควำมรู้แล้ว ฉบับนี้ทีมงำนขอแนะน�ำเว็บไซต์ www.thaicity-climate.org   
เว็บไซต์โครงกำรฯ ท่ีน�ำเสนอข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภมูอิำกำศ และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์สดุฮติอย่ำง facebook โครงกำรฯ 
ที่อยำกชวนให้ท่ำนผูอ่้ำนเข้ำไปแวะเยีย่มเยยีน แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้ำ สวสัดค่ีะ

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    Asian Cities Climate Change Resilience Network              

 ACCCRN - Thailand

 www.thaicity-climate.org

สารปรับตัว...รับมือ...การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...
กลบัมำพบกบัท่ำนผูอ่้ำนอกีครัง้ประจ�ำเดอืนกรกฎำคม – สงิหำคม 2554 

ซึ่งเป็นฉบับที่ 4 ของปี และยังคงท�ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือถ่ำยทอดสำระ
ที่เป็นประโยชน์ด้ำนกำรปรับตัวเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ        
ภูมิอำกำศ โดยมุ่งหวังให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเร่ือง      
ดังกล่ำวเพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดได้

ทั้ งยังน�ำเสนอข ่ำวควำมเคลื่อนไหวจำก โครงการเครือข ่าย
เมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                        
(Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN)                   
มำรำยงำนทกุท่ำนอกีเช่นเคย โดยขณะน้ีกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ในระยะที ่ 2 
ด�ำเนนิกำรลลุ่วง และก�ำลงัก้ำวเข้ำสูร่ะยะที ่ 3 ในเดอืนกรกฎำคม ปี 2554 
ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำทำงโครงกำรฯ ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำง
มำกจำกกำรพัฒนำโครงกำรน�ำร่องในพื้นที่เมืองหำดใหญ่ และเชียงรำย
ด้วยกำรสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักให้ประชำชน ตลอดจน       
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ      
ที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพื้นที่

สำหรบัสำระในฉบบัน้ี  ACCCRN โฟกสั น�ำเสนอยทุธศำสตร์          
กำรรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของเมืองเพื่อ

กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ อย่ำงมีศักยภำพของเมืองเชียงรำย และหำดใหญ่ 



...เชียงราย
ACCCRN  Focus...ยทุธศาสตร์การรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างศักยภาพ
แก่หน่วยงานภาคี และประชาชนให้มีความรู้   

ความเข้าใจ - ความตระหนัก
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเมือง

หน่วยงานภาคีและประชาชนเกิดความตระหนัก  
ตลอดจนสามารถรับมือและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เสริมสร้างการมีส ่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน       
การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลักดันให้เป็นวาระจังหวัดเชียงรายใน
โอกาสครบรอบ 750 ปี

 ส่งเสริมเกษตรเมืองและเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมให้เกษตรกรรอบเมืองและกลุ ่มผู ้มีฐานะ
ยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพและ
มีรายได้เพียงพอในการด�ารงชีวิตและเพิ่มความม่ันคง
ด้านอาหารให้กับเมืองตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน�้าที่เหมาะสมเพื่อน�ามาใช้ในการท�าเกษตร  
ของเมืองอย่างเพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สอดคล้อง        
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยเฉพาะด้านสุขภาพ

ส่งเสริมการจัดท�าแผนชุมชนและแผนสุขภาพ        
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคมุโรค วนิจิฉยัและดูแลรกัษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปรับปรุงแหล่งท ่องเที่ยวและพัฒนารูปแบบให ้
เหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่

จัดท�าแผนแม ่บทการพัฒนาและการส ่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดและท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ       
โดยเน้นการมีส ่วนร่วมของภาคี และสร้างกลไก      
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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...หาดใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างความร่วมมือ

ในการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การปรับตัวเพื่อรับมือกับ

การป้องกันและบรรเทาน�้าท่วม

ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือ

ข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน�้าท ่วมและ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เพื่อให ้ประชาชนได้รับการ

ฟ ื ้ นฟู และช ่ วย เห ลือ เพื่ อ ให ้

ส ามารถด� า ร งชี วิ ต ได ้ อย ่ า ง

เหมาะสม โดยสร้างการมีส่วน

ร ่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร ป รั บ

เปลี่ ยนพฤติ ก ร รมสุ ขภาพที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และพัฒนา  

การให ้บริการสาธารณสุขให ้

ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง

เพือ่อนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ 

โดยการมีส ่วนร ่วมของกลุ ่ม

องค์กรเครือข่ายและอปท.อย่าง

ต่อเนื่อง  

เพิ่มพื้นที่สี เขียวในเมือง    

ที่ สาธารณะ และปลูกป ่าใน

พื้นที่อนุรักษ์ต้นน�้า 

ส ่ ง เสริมการพัฒนากลุ ่ ม /

อาสาสมัครด ้านการอนุรักษ ์

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ                

สิ่ ง แวดล ้ อมในลุ ่ มน�้ าคลอง         

อู ่ตะเภา โดยเน้นการมีส ่วน

ร่วมของอปท. และสนับสนุนให้ 

อปท.มีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ได้

มาตรฐาน 

เพ่ือให้เกิดกลไกการท�างาน

พหุภาคีแบบมีส่วนร่วมในการ

ผลักดันแผนระดับลุ ่มน�้าแปลง

สู ่นโยบายสร้างความร่วมมือ

ทุกภาคส ่ วนในการก� าหนด

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับ

วาระจังหวัดเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างมีความต่อเนื่อง 
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ACCCRN ร่วมจัดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมโลกใน 2 เมืองน�าร่อง

เชียงราย คณะท�ำงำน ACCCRN ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมในงำนวันสิ่งแวดล้อมโลกเชียงรำย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 3 มิถุนำยน 2554 ณ ตลำดสด
เทศบำล 1 ภำยในงำนเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สนุกสนำนและให้ควำมรู้ มีประชำชนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกว่ำ 200 คน พร้อมกันนั้นทำงโครงกำรฯ 
จัดกิจกรรมปล่อยปลำเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณหนองน�้ำสำธำรณะหนองปึ๋ง หนึ่งในกิจกรรมร่วมสร้ำงควำมตระหนักเพื่อเสริม
ศักยภำพชุมชนภำยใต้โครงกำรน�ำร่องของโครงกำรฯ

	 หาดใหญ	่คณะท�ำงำน ACCCRN ได้ร่วมสร้ำงควำมตระหนัก ส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงำนวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 54 ซึ่งจัด
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ร่วมกับหน่วยงำนภำคี ณ บริเวณสวนหย่อมสุภสำรรังสรรค์ หน้ำมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เทศบำล
นครหำดใหญ่ ภำยในบูธนอกจำกกำรแสดงนิทรรศกำรให้ควำมรู้ด้ำนผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ยังมีกิจกรรมตอบค�ำถำมลุ้นรับ   
ของที่ระลึกจำกโครงกำรฯ ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้ที่เข้ำมำร่วมงำนเป็นอย่ำงมำก ท�ำให้บรรยำกำศเต็มไปด้วยควำมสนุกสนำน

รอบรั้ว ACCCRN

จากภาพ - นายสมพงษ์ กูลวงค์ นายกเทศมนตรี
เมืองเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

จากภาพ - ปลาไหลและกบ     
ส ่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเพื่อ
เ พ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับหนองปึ๋ง

จากภาพ - บรรยากาศความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในบูธโครงการฯ 
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ACCCRN - ARUP และ ISET ร่วมประชุม                              
ปรับยุทธศาสตร์โครงการฯ เมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 – 8 มิ.ย. 54 ที่ผ่ำนมำคณะท�ำงำน
หลักโครงกำร ACCCRN เมืองเชียงรำย น�ำโดย           

นำยสมพงษ์ กลุวงค์ นำยกเทศมนตร ีนำงสรุนติย์ อ่องฬะ 
ปลัดเทศบำลนครเชียงรำย และ ดร.ผกำมำศ    ถิ่นพังงำ 
ผูจ้ดักำรโครงกำรฯ จำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ 
ARUP และ ISET ในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค
ที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรวำงผังเมือง โครงสร้ำง
พื้นฐำน สิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ร่วม
ประชุมปรับยุทธศำสตร์โครงกำรฯ เมืองเชียงรำยเพื่อ
กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพและ
ศักยภำพสูงสุด

ACCCRN ประเทศไทยร่วมกับองค์กรภาคีจัดประชุม
ก�าหนดทิศทางความร่วมมือสู่ระดับโลกในโครงการระยะที่ 3 

ดร.จ�ำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย และดร.ผกำมำศ             

ถิ่นพังงำ ผู้จัดกำรโครงกำรเครือข่ำยเมืองในเอเชีย
เพ่ือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(ACCCRN - ประเทศไทย) ร่วมประชุมระดมสมอง
วำงแผนขับเคลื่อนโครงกำรฯ ในระยะที่  3 กับ 
ACCCRN ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนำม อินเดีย 
อนิโดนเีซยี และองค์กรภำค ีได้แก่ มลูนธิร๊ิอคกีเ้ฟลเลอร์ 
ARUP ISET VERULAM และ APCO ภำยใต้กลุ่ม 
“ACCCRN Strategy and Alignment Group”     
ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ วันที่ 15 - 16 
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ 

เพื่อก�ำหนดบทบำทกำรด�ำเนินงำนในทิศทำง           
ดียวกันและให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ   

ร๊อกกี้เฟลเลอร์ ซึ่งกำรประชุมภำยใต้กลุ่มดังกล่ำว    
จะจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ดร.จ�ำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์   
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส สถำบัน

สิ่งแวดล้อมไทยร่วมกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง 4 ประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียภำยใต้โครงกำร
เครือข่ำยเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ
กับกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ
อำกำศ (ACCCRN) ได้แก่ ไทย 
เวียดนำม อินเดีย และอินโดนีเซีย 

ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 33 เมื่อ
วันที่ 13 -14 มิถุนำยน 54 เพื่อ
พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ที่มีคุณภำพตลอดจนเผยแพร ่
ข่ำวสำรและผลงำนที่เก่ียวข้อง 
อันจะน�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ใน
วงกำรวิชกำรต่อไป

ACCCRN ประเทศไทยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาคีเครือข่าย
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คณะท�างาน ACCCRN ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“วิธีการสร้างตัวชี้วัดความสามารถในการรับมือ การปรับและฟ้ืนตัวของเมือง”

เมื่อเร็วๆนี้ คณะท�ำงำน ACCCRN จำกสถำบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร          

“วิธีการสร้างตัวชี้วัดความสามารถในการรับมือ
การปรับและฟื ้นตัวของเมือง” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
หลักส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำรในระยะที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำเมืองสำมำรถมี
ศักยภำพในกำรรับมือเพียงพอหำกเกิดภัยพิบัติ ซึ่งตัว
ชี้วัดดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติ เข้ำใจง่ำย สำมำรถวัดและ
น�ำมำปฏิบัติได้ ทั้งยังต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องกำรวัด 
และมีพลวัตร 

อย่ำงไรก็ตำมกำรก�ำหนดตัวชี้วัดของแต่ละเมือง
จะอยู ่ภำยใต้เงื่อนไขท่ีแตกต่ำงกันตำมบริบท

ของเมือง เช่น หำดใหญ่  เชียงรำย

 

รอบรั้ว ACCCRN

  

ACCCRN หาดใหญ่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                        
ร่วมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ

คณะท�ำงำน ACCCRN หำดใหญ่ น�ำโดย                            
นำยสมพร สิริโปรำณำนนท์ ประธำนคณะท�ำงำน

โครงกำรฯ  ร่วมประชุมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร
กับคณะผู้บริหำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ น�ำโดย 
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและ
พัฒนำ ณ ห ้องประชุม 2 ส�ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน
ทีผ่่ำนมำ มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เผยแพร่ แนะน�ำโครงกำรฯ 
และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 
โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์จะให้กำรสนับสนุน
ด้ำนวิชำกำรเพ่ือเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรจัดกำร    
องค์ควำมรู้ส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ในพื้นที่ต่อไป

ACCCRN หาดใหญ่ท�าแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่ชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

คณะท�ำงำน ACCCRN 
หำดใหญ่ เดินหน้ำจัด

เวทีชุมชนท�ำแผนรับมือขณะเกิด
อุทกภัยใน 3 ชุมชน ได้แก่ พื้นที่
ชุมชนวัดหำดใหญ่ใน พะตงและ
ประธำนคีรีวัฒน์ เมื่อวันที่25 
มิถุนำยน 54 ภำยใต้กิจกรรมกำร
พัฒนำศักยภำพชุมชนเพ่ือรับมือ
กับ อุทกภัยภำยใต ้ โครงกำร
น�ำร่อง “เครือข่ำยบริหำรจัดกำร

อุทกภัยในพื้ นที่ ลุ ่ มน�้ ำคลอง        
อู่ตะเภำ” เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ชุมชนให้มีศักยภำพเพื่อสำมำรถ
รับมือกับกำรเกิดอุทกภัยที่อำจ
เกิดขึ้นในอนำคตได้อย ่ำงทัน
ท่วงที 
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ที่หอประชุมสหประชำชำติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรเปิดประชุมนำนำชำติ                    
เร่ืองกำรพัฒนำเมืองในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 (Asia Pacific Urban Forum) ภำยใต้หัวข้อ                     

“Cities of opportunity: Partnerships for an Inclusive and Sustainable” หรือ “เมืองแห่งโอกาส : 
การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” ในกำรนี้ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์                
วลัยลักษณ์  อัครรำชกุมำรี ได้เสด็จเป็นองค์ประธำนและแสดงปำฐกถำพิเศษ

โดยมีนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ และ ดร.Noeleen Heyzer เลขำธิกำรแอสแคป รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมฯ  และผู้บริหำรหน่วยงำนร่วมจัดอื่น ๆ ถวำยกำรต้อนรับองค์ประธำน กำรประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรี
ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและที่อยู่อำศัย นำยกเทศมนตรี ผู้บริหำรระดับสูง นักวิชำกำร องค์กรพัฒนำเอกชน ผู้น�ำชุมชน
จำก 14 ประเทศ และผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุมกว่ำ 500 คน

โครงสร้ำงกำรประชุมประกอบด้วย กำรน�ำเสนอประเด็นหลักในภำพรวมจำกประสบกำรณ์ของผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติกำรระดับชุมชนเกี่ยวกับปัญหำอุปสรรค กำรพัฒนำเมือง กำรเงินแนวใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือใน

กำรเปลี่ยนแปลง ขบวนกำรเปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมหลำยฝ่ำย โดยมีกำรสัมมนำกลุ่มย่อยในหัวข้อ
ที่หลำกหลำยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ด�ำเนินกำรอยู่ในประเทศต่ำงๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทำง
ควำมร่วมมือในอนำคต นอกจำกนี้ยังมีกำรแบ่งกลุ่มย่อยตำมกลุ่มประเทศ (Sub-Regional Focus Group)        
ซึ่งโครงการ ACCCRN มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงกับสภาพ      
ภูมิอากาศ และคนยากจนมีทางที่จะได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงขึ้นและเสริมก�าลังความสามารถให้พวกเขาสามารถฟื้นตัว
จากภัยพิบัติได้

นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดประชุมควบคู่กับกำรประชุมกำรพัฒนำเมืองในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเรื่องกำรพัฒนำ       
ที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย โดยมีกำรน�ำผู้เข้ำประชุมลงไปศึกษำดูงำนในพื้นที่โครงกำรฯ ทั้งนี้ในกำรประชุมร่วมเวที       
Urban Poor Forum และ Ministerial Dialogue มีกำรเสนอแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันในระยะต่อไป ดังนี้
  1. ให้มีกำรตั้งเครือข่ำยคนจนเมืองระดับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเพื่อท�ำหน้ำที่สนับสนุน และผลักดันให้เกิด
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อยในเมือง โดยผู้แทนชุมชนเป็นแกนหลักทั้งระดับประเทศ
และภูมิภำค ซึ่งมีแนวทำงส�ำคัญ คือ สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองและเมือง จัดให้มีกำรศึกษำดูงำน       
แลกเปลี่ยนระหว่ำงเมืองและประเทศต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้จำกควำมส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรม 
 2. สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลต่ำง ๆ โดย UN ESCAP เป็นตัวกลำงกำรประสำนงำน
 3. กำรจัดตั้งกองทุนระดับภูมิภำค เพ่ือเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนร่วมกันของชุมชน                
และเมืองต่ำงๆ 
 4. กำรจัดระบบที่ดินเพื่อสร้ำงโอกำสให้คนจนมีที่ดินที่อยู่อำศัยที่มั่นคง  

  	 	 การพัฒนาเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่	5	
โอกาสของเมืองในเอเชีย:	หุ้นส่วนในการพัฒนาเมืองเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกด้าน

สารพัดจดัมาเล่าจาก ACCCRN
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เข้ำสู่โลก Social Network อย่ำงเต็มตัว
กับโครงกำรเครือข ่ำยเมืองในเอเชีย

เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ก ำ ร เ ปลี่ ย น แปล งสภำพ
ภูมิอำกำศ (ACCCRN) โดยเพิ่มช่องทำง       
กำรแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น รับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อมูลด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศผ่ำน http://www.facebook.com/
ACCCRN-Thailand มำร่วมกด Like สร้ำง
เครือข่ำยข้อมูลเพ่ือพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกันนะคะและ
นอกจำก facebook โครงกำรฯ แล้วทีมงำน   

ยังขอแนะน�ำ

http://www.thaicity-climate.org 
เว็บไซต์โครงกำรฯ ที่น�ำเสนอข่ำวสำร และ

เป็นศูนย์รวมควำมรู ้ ด ้ำนข้อมูลเกี่ยวกับ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ผลกระทบ 

กำรปรับตัว และรับมือ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สนใจติดตำมข้อมูลข่ำวสำร ลองคลิกดู

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท

ต.บางพูด อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
โทร. (66 2) 503 3333 ต่อ 304 แฟกซ์ (66 2) 504 4826-8

http://www.tei.or.th                                                                                        

http://www.thaicity-climate.org

 Did You Know

ยุทธศาสตร์
การรับมือและปรับฟื้นตัว                        

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับเมือง

การที่ เมืองมีแนวทางในการปรับตัว จัดการ ป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ      
ภูมิอากาศที่อาจจะเกิดข้ึนกับเมืองและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม
ได้โดยเร็ว โดยอาศัยทรัพยากรและระบบต่างๆ ที่มีอยู ่ในเมือง
เช่น ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการ
บริหารจัดการต่างๆ องค์ความรู้ต่างๆ ชุมชน และหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในเมือง

Urban
เมือง ...พื้นที่ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

และมีอัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานสูงมากกว่า        
บริเวณอ่ืน และอาจมีการใช ้ประโยชน์เกินขีดจ�ากัดสูงสุด      
ของระบบนิเวศที่จะรับได้


