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Message From ACCCRN - ประเทศไทย
“สารปรับตัว...รับมือ...การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”กลับมา
พบท่านผูอ้ า่ นอีกครัง้ ในฉบับที่ 5 ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม 54
ซึ่งน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านการปรับตัวและรับมือกับ
ผลกระทบจากเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอีกเช่นเคย
ACCCRN โฟกัส ในฉบับนี้ น�ำเสนอ “Climate Model หรื อ
แบบจ� ำ ลองสภาพภู มิ อ ากาศ” หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ ถู ก น� ำ
มาใช้ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
เมืองเชียงราย และเมืองหาดใหญ่ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนและก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนิน
โครงการฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของเมือง และรอบรั้ว ACCCRN
รายงานความคืบหน้ากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง
สารพัดจัดมาเล่าจาก ACCCRN รายงานข่าววิกฤติผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรและป่าไม้ของไทย
และเกาะติดสถานการณ์ “การประชุมบ้านและนิทรรศการบ้านและ
ที่อยู่อาศัยแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3” หรือ Asia Pacific
Housing Forum 3 rd อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ รายงานการแลกเปลี่ ย น

ประสบการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านที่อยู่อาศัยท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปรับตัว
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งในรายละเอียด
ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในฉบับ
ปิดท้ายกับค�ำศัพท์นา่ รูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอีกเช่นเคย
ใน Did you Know? กับภาษา climate วันละค�ำ ฉบับนี้พบกับค�ำว่า
“Scenario” ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ climate change อย่างไรนั้นลอง
เข้าไปอ่านกันค่ะ พร้อมกันนี้ขอแนะน�ำโครงการน้องใหม่เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถของเมืองเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมือง
กับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ หรือ M-BRACE” ภายใต้การด�ำเนิน
โครงการโดยทีมงาน ACCCRN แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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“Climate Model”

แบบจำ�ลอง
สภาพภูมิอากาศ

ส

หประชาชาติได้เล็งเห็นความส� ำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศจึงท�ำให้เกิดอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ขึ้นในปี 1992 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้าน
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ซึ่งได้ทวีความรุนแรง
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีมาตรการและกลไกในการบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึน้ ก็ตาม ในทุก 5 ปี Intergovernmental Panel of Climate Change
(IPCC) จะมี ร ายงานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเพื่ อ น� ำ เสนอ
ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศทั้งที่ผ่านมาและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการวางมาตรการ กลไก และนโยบายต่างๆ ใน
อนาคต เครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการน�ำเสนอข้อมูลในอนาคต คือ แบบจ�ำลองทาง
สภาพภูมอิ ากาศ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ แบบจ�ำลองสภาพภูมอิ ากาศระดับโลก
(Global Circulation/Climate Models, GCMs) และแบบจ�ำลองสภาพ
ภูมอิ ากาศระดับภูมภิ าค (Regional Climate Models, RCMs)
ประเทศไทยได้เริ่มศึกษาแบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดั บ ภูมิภาคในอนาคตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ในปัจจุบันได้มีการวิจัยแบบ
จ�ำลองภูมิอากาศภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงและ
ความละเอียดเชิงเวลาสูงจากแบบจ�ำลองภูมอิ ากาศภูมภิ าค ได้แก่
- แบบจ�ำลอง PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts
Studies) เป็นแบบจ�ำลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย The Met Office Hadley Centre
for Climate Prediction and Research ประเทศอังกฤษ
- แบบจ�ำลอง MM5 ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
สเตต สหรัฐอเมริกา และศูนย์วิจัยทางบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
(National Center for Atmospheric Research, NCAR) สามารถวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศตัง้ แต่ 3 กิโลเมตรถึงหลายร้อยกิโลเมตร
- แบบจ�ำลอง WRF (Weather Research and Forecasting) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ส�ำหรับการพยากรณ์อากาศระยะสั้น (ไม่เกิน 7 วัน) โดยมี
National Center for Atmospheric Research ของสหรัฐอเมริกาเป็น
หน่วยงานหลัก และนอกจากนีย้ งั มีแบบจ�ำลอง RegCM3 ซึง่ เป็นแบบจ�ำลองที่
ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Abdus Salam International Centre for
Theoretical Physics ประเทศอิตาลี

โ

ครงการ ACCCRN ได้น�ำข้อมูลปริมาณน�้ำฝนและอุณหภูมิที่ได้จาก
แบบจ�ำลองสภาพอากาศในอนาคต PRECIS มาท�ำการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงราย และเมืองหาดใหญ่
โดยได้รบั การสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวจากสถาบัน SEA START (Southeast
Asia Regional Center) ซึง่ ได้ทำ� การศึกษาและย่อส่วนแบบจ�ำลองจากระดับ
โลกสู่ภูมิภาค (Downscale) รวมถึงทดลองใช้และท�ำการเปรียบเทียบผล
กับแบบจ�ำลองอื่น ซึ่งได้คาดการณ์ลักษณะภูมิอากาศในรอบ 100 ปีข้างหน้า
ของประเทศไทยภายใต้เหตุการณ์ภาพจ�ำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
อนาคต A2 (มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับสูง – ปานกลาง มีประชากร
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค มีการปรับใช้
เทคโนโลยีอย่างช้าๆ และไม่ครอบคลุมทั่วโลก)
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างโครงการฯ จึงได้น�ำข้อมูลปริมาณน�้ำฝนและอุณหภูมิดังกล่าว
มาวิ เ คราะห์ ถึ ง แนวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ของเมืองเชียงรายและหาดใหญ่
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน�้ำฝนและอุณหภูมิ ในอนาคตพบว่า

“เมืองเชียงราย”

ช่วงแล้งฝนจะมีความยาวนานมากขึ้น และปริมาณฝนมีความ
แปรปรวนค่อนข้างมาก ซึ่งในช่วงแล้งจะส่งผลท�ำให้เกิดการขาดแคลนน�้ำ
ต่อการใช้น�้ำทั้งภาคการเกษตร และน�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภคได้
แนวโน้ ม จ� ำ นวนวั น ที่ มี อุ ณ หภู มิ ม ากกว่ า 35 องศาเซลเซี ย ส
เพิม่ มากขึน้ อุณหภูมสิ งู สุดในช่วงฤดูรอ้ นมีแนวโน้มสูงขึน้ 0.5 องศาเซลเซียส
ในอีก 30 ปีขา้ งหน้า และอาจสูงถึง 3.6 องศาเซลเซียสในอีก 100 ปีขา้ งหน้า
อี ก ทั้ ง ในช่ ว งฤดู ห นาว จ� ำ นวนวั น ที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ย็ น นั้ น มี แ นวโน้ ม ลดลง
ซึง่ แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและปศุสัตว์ในพื้นที่
รวมทั้งท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ส่งผลต่อการขาดแคลนอาหาร
ที่เพิ่มมากขึ้น และผลกระทบดังกล่าวอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีก
หากพิ จ ารณาการพั ฒ นาเมื อ งในอนาคตร่ ว มด้ ว ย เช่ น เกิ ด การแย่ ง ชิ ง
ทรัพยากรมากขึ้น ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า น�้ำ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
จากที่เป็นแหล่งน�้ำอาจพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท� ำให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนน�้ำมากขึ้น เกิดปัญหาน�้ำท่วมที่รุนแรงเนื่องจากไม่มีแหล่ง
กักเก็บน�้ำและการที่พื้นที่เกษตรกรรมเดิมถูกเปลี่ยนแปลงไปจะก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนอาหารขึ้นได้ในระยะยาว

“เมืองหาดใหญ่”

ผลการวิเคราะห์ ท�ำให้เห็นแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
น�้ำฝนในช่วงฤดูมรสุม แม้จ�ำนวนวันที่ฝนตกมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยก็ตาม
แต่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จ�ำนวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิ
มากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท�ำให้
น�้ำท่วมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากการที่เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจและการบริหารของภาคใต้ทั้งหมดและยังมีนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้หาดใหญ่ หากในอนาคตมีการพัฒนาเมืองและขยายขอบเขตเมือง
มากขึน้ ปัญหาทีต่ ามมาจะส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ได้แก่ น�ำ้ ไฟฟ้า
การคมนาคม และการสือ่ สารได้รบั ความเสียหายเพิม่ มากขึน้

จ

ากผลการวิเคราะห์ที่ได้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ของทัง้ 2 เมือง ค่อนข้าง
รุนแรง และหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะต่างเป็นเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางความเจริญของทัง้ ภาคเหนือและภาคใต้ ดังนัน้ จึงน�ำมาซึง่ การด�ำเนิน
โครงการ ACCCRN ในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด�ำเนินโครงการฯ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของ
เมืองและท้องถิน่ เพือ่ การด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อเมือง ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ เตรียมพร้อมและสามารถ
รับมือ รวมทัง้ บรรเทาความรุนแรงจากผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต...
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รอบรั้ว ACCCRN
ACCCRN ร่วมหารือกับภาคธุรกิจหาดใหญ่ หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ค ณะท� ำ งาน ACCCRN จากสถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยและใน
พื้นที่หาดใหญ่ร่วมกับภาคธุรกิจเมืองหาดใหญ่ จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ
“ภาคธุรกิจร่วมหาแนวทางและรูปแบบการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้อย่างไร” ณ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมี ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ี รักษาการผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
เป็นประธานเปิดการประชุม และมีการอภิปรายบนเวทีร่วมด้วยผู้แทนจาก
ธุรกิจท้องถิ่น และระดับประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน
คุณสุกิจ อุทินทุ รองประธาน CSR บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป
และรองประธาน CSR Club ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ
“Corporate Social Responsibility (CSR).......คืออะไร?......เพื่อใคร?
เพื่อเป็นแนวทางสู่การรับมือ และปรับตัวได้อย่างไร?”
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองผู้อ�ำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การผลิต การบริโภค และการให้
การบริการ สามารถลดโลกร้อน...ได้อย่างไร?” และคุณสุรพล ก�ำพลานนท์วฒ
ั น์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจการท่องเทีย่ ว จังหวัดสงขลา
ประธานสมาพันธ์ธรุ กิจการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา และกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “รูปแบบ และแนวทางของภาคธุรกิจ
ภาคใต้กับการปรับตัว/รับมือ” ด�ำเนินรายการโดย ดร.จ�ำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ภาคธุรกิจ/เอกชนในเมืองหาดใหญ่ มีความตื่นตัวและเกิดความตระหนักรวมทั้งเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคธุรกิจ/เอกชน
เมืองหาดใหญ่ และเป็นการเริม่ ต้นสร้างพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคประชาสังคม ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทำ�ให้การดำ�เนินโครงการฯ ในพืน้ ทีต่ รงกับสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเกิดผลในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจับมือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
ร่วมสร้างศักยภาพเพื่อก้าวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมพร้อมเยี่ยมชม
ศูนย์ประสานงานฯ เทศบาลตำ�บลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อเร็วๆ นี้คณะท�ำงานโครงการฯ จากสถาบันสิ่ง แวดล้อมไทย น� ำ โดย
ดร.จ�ำเนียร วรรัตน์ชยั พันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส คุณธารี กาเมือง ดร.ผกามาศ ถิน่ พังงา
ผูจ้ ดั การโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับนายวิจยั อัมราลิขติ นายกเทศมนตรี
เมืองพนัสนิคม ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิง่ แวดล้อมผังเมืองและการโยธา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนจากสมาคมสันนิบาตฯ และผูแ้ ทน
จากทัง้ 5 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิง่ แวดล้อม
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้สมาคมสันนิบาตฯ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ โดยด�ำเนินงานร่วมกับ “โครงการ ACCCRN” และร่วมรณรงค์สกู่ ารเป็น
เมืองปลดปล่อยคาร์บอนต�ำ่ (Low Carbon Cities) ภายใต้โครงการ “เทศบาลไทย
ร่วมใจมุง่ สูเ่ มืองอยูเ่ ย็นเป็นสุข...เทิดไท้ ๘๔ พรรษามหาราชา”
จากงานประชุมนอกจากการรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวคิดการขับเคลือ่ นการทำ�งานของศูนย์ประสานงานฯ จากผูแ้ ทนของแต่ละศูนย์แล้ว
ยังเกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และศูนย์ประสานงานฯ ในการร่วมเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรจาก 5 ศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งจะมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างศักยภาพของบุคลากรในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาเมือง เช่น การประเมินความเปราะบาง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และมุง่ หวังให้สามารถถ่ายทอดความรูใ้ นเรือ่ งการปรับตัวและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
สูท่ อ้ งถิน่ ต่อไป ซึง่ การดำ�เนินการดังกล่าวจะเริม่ จากศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์นำ�ร่องในปีท่ี 1 และจะขยายให้ครบ
ทั้ง 5 ศูนย์ ภายใน 3 ปี
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ACCCRN ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 54 คณะทำ�งาน ACCCRN ส่งผู้แทนร่วมสัมมนาการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2554 - 2593 ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
งานสัมมนาดังกล่าวนำ�เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ที่ได้มาจากการนำ�ความ
คิ ด เห็ น จากการประชุ ม ร่ ว มกั บ ภาคประชาชนทั่ ว ประเทศ ในระหว่ า งเดื อ น
มิถุนายนถึงกรกฎาคม 2554 จำ�นวน 6 ครั้ง มาทบทวนและปรับปรุง (ร่าง)
แผนแม่บทฯ ขึ้นใหม่เนื่องจากประเด็นด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จัดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจน
การดำ�เนินงานทุกภาคส่วนในประเทศ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงนโยบายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและรายงานแห่งชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฉบับที่ 2
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกลไกการพัฒนาประเทศ
3. นโยบายด้านสังคม และความมั่นคงทางสังคม
4. นโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงบทบาทของประเทศในความร่วมมือระดับภาคีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยตรง
ซึ่ ง แผนแม่ บ ทฯ ฉบั บ นี้ น อกจากจะเชื่ อ มโยงนโยบายข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง มี ก ารปรั บ ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ สาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยให้สอดคล้องกับนโยบายและกลไกเดิม ด้วยมุ่งหวังว่าแผนแม่บทจะส่งเสริมให้การดำ�เนินงานของ
นโยบายถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีการเสนอภารกิจสำ�หรับการดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระยะยาว
และการสร้างขีดความสามารถของชุมชน ที่จะทำ�อย่างไรให้ชุมชนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยงหรือผลกระทบสามารถ
ปรับตัวและบริหารจัดการให้ตัวเองมีความเสี่ยงลดลง หรือว่าสามารถที่จะรับมือหรือมีชีวิตในความเสี่ยงนี้ได้ดีขึ้น

ACCCRN ร่วมฟังเสวนา “คิดใหญ่ มองไกล....สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะท�ำงาน ACCCRN ร่วมฟังเสวนาภายใต้หัวข้อ“คิดใหญ่ มองไกล......สังคมไทย
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีโครงการวิจัย
นโยบายทางเลือกด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศภายใต้มติ คิ วามเป็นธรรมร่วมกับโครงการศึกษา
และปฏิบัติการงานพัฒนาสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะท�ำงานเพื่อโลกเย็น
ที่เป็นธรรมจัดขึ้น เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเปิดพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นทางวิชาการเพือ่ สือ่ สารกับผูท้ มี่ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งจะน�ำไปสู่การให้ความส�ำคัญของฝ่ายนโยบายในการสร้าง
นโยบายให้มีความเชื่อมโยงกับการตอบสนองต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยให้ค�ำนึงถึงประเด็นทางสังคมในมิติที่เป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งเป็นมิติที่มักถูกละเลยจากการ
วางแผนนโยบายระดับชาติ
ประเด็นหลักในงานเสวนา คือ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต�่ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
การปฏิ รู ป นโยบายพลั ง งาน ตลาดคาร์ บ อนกั บ การลดโลกร้ อ น และการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในส่วนที่สัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เช่น การเลื่อนของฤดูกาล จ�ำนวนวันที่ฝนตก ความรุนแรงของพายุ ความแปรปรวนต่อสภาพภูมิอากาศส่ง
ผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอาหารในหลายๆ ด้าน เช่น การผลิต การเก็บรักษา และการบริโภคอาหาร เป็นต้น
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารที่ไม่เป็นธรรมขึ้น เนื่องจากความสามารถผลิตอาหารไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชากรในอนาคต ทั้งนี้ความไม่เป็นธรรมในระบบอาหารท�ำให้ระบบอาหารของไทยมีความไม่ยั่งยืนซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางด้านอาหาร แต่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังขาด
การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพราะหากท�ำได้จะท�ำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนได้ ประเด็นในงานสัมมนา
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ต่างตระหนักถึง
ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากและล้วนต่างหวังให้นโยบายที่เกิดขึ้นค�ำนึงถึงมิติความเป็นธรรม
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รอบรั้ว ACCCRN

ACCCRN ตอกย�้ำศักยภาพโครงการฯ
เดินหน้าสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการ ACCCRN ร่วมเวทีเปิดตัวโครงการและสรุปบทเรียนจากการด�ำเนินโครงการ
“โครงการสนับสนุนเมืองในการรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” โครงการน�ำร่องที่
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธิ ส ายใยแผ่ น ดิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและสั ง เคราะห์ บ ทเรี ย นที่ ไ ด้
จากการด�ำเนินโครงการ ACCCRN ในพื้นที่เชียงราย เพื่อให้คณะท�ำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนิน
โครงการทั้งในระดับเมืองและส่วนกลางได้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนินโครงการ ประเด็นปัญหา ตลอดจน
อุ ป สรรคต่ อ การด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ น� ำ ข้ อ เสนอแนะ รวมทั้ ง บทเรี ย นที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การขยาย
แนวคิดการด�ำเนินโครงการฯ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ทั้งยังจับมือกับ ISET เปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mekong Building
Climate Resilient Asian Cities) หรือ M-BRACE ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
หรือ USAID อีกหนึ่งโครงการที่มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เมือง พร้อมกันนี้คณะท�ำงาน
ยังได้เสนอร่างโครงการภายใต้หัวข้อ “ความเปราะบางและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนเกษตรกรรม
บริเวณต้นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำ ลุ่มน�้ำห้วยหลวง” ต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อีกด้วย ซึ่งโครงการ ACCCRN มุ่ง
หวังว่าการขยายการด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะเป็น
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการในวงกว้าง
ทั้งยังเป็นการตอกย�้ำถึงศักยภาพทีมงาน ACCCRN ที่แข็งแกร่งภายใต้การด�ำเนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในอนาคต

ACCCRN ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 54 โครงการ ACCCRN – ประเทศไทย โดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้จัดการโครงการฯ
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปบทเรียนจากการด�ำเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : เมืองเชียงราย ในเวทีการประชุมภายใต้โครงการแนวคิดในการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศแถบลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นโดย
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
งานประชุมดังกล่าวมีผู้แทนแต่ละประเทศในการเข้าร่วมสาธิตกระบวนการวางแผนเพื่อการปรับตัวและการด�ำเนินงาน
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนจากการด�ำเนิน
โครงการเพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนาและปรับใช้ในเมืองหรือในพืน้ ทีข่ องโครงการของตน ทัง้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
และความร่วมมือระดับนานาชาติอีกด้วย

“คู่มืออุทกภัยในชุมชน”

อีกหนึ่งความสำ�เร็จของโครงการนำ�ร่องฯ หาดใหญ่ ภายใต้โครงการ ACCCRN
เมื่อเร็วๆ นี้คณะท� ำงาน ACCCRN พื้นที่หาดใหญ่ เดินหน้าจัดเวทีชุมชน
ในพื้นที่น�ำร่องอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับเวที“การน�ำเสนอแผนรับมือและปรับตัวใน
สถานการณ์อุทกภัยในชุมชนน�ำร่อง” พื้นที่ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน ณ โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนน�ำร่องเพื่อ
รับมือกับอุทกภัยในโครงการน�ำร่อง “เครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่
ลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภา” ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากชุมชนในการปรับปรุง
แผนชุมชนเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และ
การสร้าง “คู่มืออุทกภัยในชุมชน”
คู ่ มื อ ดั ง กล่ า วเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
วัดหาดใหญ่ในเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งการปฏิบัติตน
เตรียมความพร้อมก่อนการเกิดอุทกภัย ขณะเกิดอุทกภัย และการจัดการหลังเกิดอุทกภัย
ทั้งยังช่วยก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเทศบาลนครหาดใหญ่ อาสาสมัครหมู่บ้าน ศูนย์สาธารณสุข
และองค์กรเครือข่ายท้องถิน่ ทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉกุ เฉินจากอุทกภัยให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ การด�ำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วกันและหวังเป็นแบบอย่างที่ดีในการน�ำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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สศก. แจงผลกระทบ “โลกร้อน” และแนวทางการปรับตัวต่อภาคการเกษตรและป่าไม้
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้งอุณหภูมิ ปริมาณน�้ำฝน ภาวะของดิน น�้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ
ล้วนมีผลกระทบต่อการเกษตร และส่งผลถึงความมั่นคงทางด้านอาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรต้องมีนโยบายเพื่อก�ำหนดแนวทาง มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) ในฐานะหน่วยงานที่ต้องเสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการเพื่อพัฒนาการเกษตร จึงได้ร่วมมือกับ องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ หรือ FAO จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop on Climate Change Adaptation Strategies for the Thai
Agricultural Sector เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจการเกษตรและก�ำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสมใน
การรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปรับตัว ตลอดจนมาตรการ
รองรับที่เหมาะสมต่อภาคการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านพืช แนวทางการปรับตัว ได้แก่ การส่งเสริมท�ำเกษตรแบบผสมผสาน ลดและเลิกการเผาโดยน�ำเศษวัสดุตา่ งๆ มาใช้ทำ� ปุย๋ อินทรียใ์ ช้แทน
ต้องมีการวิจยั -พัฒนาพันธุพ์ ชื เช่น พืชทีท่ นร้อน การสนับสนุนเรือ่ ง Carbon Footprint ติดบนฉลากสินค้าการใช้ระบบเตือนภัยทีม่ กี ารพยากรณ์ลว่ งหน้า
ด้านปศุสัตว์ แนวทางการปรับตัว ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การผลิตน�้ำเชื้อ การฝากถ่ายตัวอ่อน
การส่งเสริมงานวิจัยด้านต้นทุน การพัฒนาเทคนิคการจัดการฟาร์ม การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร รวมถึงการเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์เพื่อเตรียมตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
ด้านประมง แนวทางการปรับตัว ได้แก่ การก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและการใช้ที่ดินชายฝั่ง การปรับปรุงพันธุ์
เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการประมงที่เหมาะสม รวมถึงการหาทางเลือกอาชีพให้แก่ประมงรายย่อย
ด้านป่าไม้ แนวทางการปรับตัว จะต้องมีการวิจัยพืชให้สามารถปลูกได้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งจัดแนวกันไฟป่า และส่งเสริมงานวิจัย
ด้านการจัดการป่าไม้
อย่างไรก็ตามผลจากการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการปรับตัวและนโยบายเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร โดยจะเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อหารูปแบบ Model
ที่เหมาะสมต่อไปซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร
ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2554
http://www.naewna.com/news.asp

เกาะติดงานประชุมและนิทรรศการบ้านและที่อยู่อาศัยประจ�ำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 3
(Asia Pacific Housing Forum 3rd)
...หนุนนวัตกรรมสีเขียว...สู้ภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ...
การประชุมและนิทรรศการบ้านและที่อยู่อาศัยประจ�ำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงยั่งยืนท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ” โดยองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล (Habitat for humanity International)
ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดเลือกไทยเป็นเวทีระดมความคิดเห็นด้วยเพราะหัวข้อดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ของไทยที่ต้องเผชิญปัญหา
อุทกภัยอย่างหนักมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ขณะที่หากมองภาพใหญ่ ไม่ใช่เพียงไทยเท่านั้นที่ก�ำลังเจอกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอากาศที่รุนแรง
แต่เกือบทุกประเทศทั่วโลกล้วนก�ำลังเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น หนาวผิดฤดูกาล อากาศที่ร้อนจัด และน�ำไปสู่ภาวะอุทกภัย
ที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและประชาชนผู้อยู่อาศัย สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปและภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันหลายๆ ประเทศ
ต้องประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 700 ท่าน โดยมีองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมมากกว่า 220 องค์กรจาก 35 ประเทศ จากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติและท้องถิ่น สมาคม องค์กรประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้ร่วมกัน
ชี้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ต�่ ำกว่ามาตรฐาน พร้อมร่วมหาทางออกในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
อนึ่งโครงการ ACCCRN ได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่สังคมมักมองข้ามอย่าง
การขาดแคลนที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้ยากไร้ ด้วยวิธีการที่ใช้ได้จริง ทั้งในรูปของนโยบาย แผนการเงิน หรือแม้แต่เทคโนโลยี
บทสรุปส�ำคัญจากการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้มองเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการน�ำเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวให้กับที่อยู่
อาศัย โดยเฉพาะการสร้างนโยบายผังเมืองที่ดี ระบบสินเชื่อ เทคโนโลยีบ้านแข็งแรง และการให้ความรู้เรื่องโลกร้อนอย่างจริงจัง ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทั้งรัฐบาล เอกชน และชุมชน”
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ฉบับนี้เสนอคำ�ว่า....Scenario...
ภาพจำ�ลองลำ�ดับเหตุการณ์ในอนาคต หมายถึง การคาดเดาทีไ่ ด้ผา่ นกระบวนการศึกษามาแล้วโดยเป็นการคาดเดาเกีย่ วกับ

เงื่อนไขที่เป็นไปได้ในอนาคตหรือเรื่องราวที่มีหลักฐานอ้างอิงมาจากการวิจัย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ถูกนำ�มาใช้ในแบบจำ�ลอง
สภาพภูมอิ ากาศคือภาพจำ�ลองระดับของก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ป็นไปได้ในอนาคต โดยเป็นการจำ�ลองทีอ่ า้ งอิงมาจากภาพจำ�ลองการขยายตัว
ของประชากรในอนาคต การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการใช้ทด่ี นิ ภาพจำ�ลองก๊าซเรือนกระจกเป็นเรือ่ งของแนวโน้มระยะยาว
ไม่ใช่เรื่องของความผันผวนในระยะสั้น
(ภาพจำ�ลองลำ�ดับเหตุการณ์ในอนาคต (Scenario) ถูกนำ�มาใช้เพือ่ ประเมินความเปราะบางในเมืองเครือข่าย ACCCRN เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการ
พิจารณาและเตรียมการสำ�หรับเงือ่ นไขหรือผลลัพธ์ในอนาคตทีอ่ าจเป็นไปได้)...ซึง่ ในฉบับหน้าเราจะแนะนำ�คำ�ว่า Scenario ในบริบทอืน่ ๆ ต่อไป

M-BRACE
โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities)

ปั

จจุบันสังคมไทยก�ำลังมีความตื่นตัวและตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบ
ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ ทั้งที่เป็นทางตรงและทางอ้อมซึ่งภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้จัดได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเมือง เพราะได้ก่อให้เกิดผลกระทบตลอดจนเกิดความกดดันในด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำ พื้นที่ชายฝั่ง การเกษตรและ
ระบบนิเวศรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนเมืองและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ
ด้วยเหตุนอี้ งค์กรเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development)
หรือ USAID จึงมีความพยายามที่จะสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เมืองต่างๆ ในเอเชียโดยให้การ
สนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ISET (Institute for Social and Environmental Transition) เพือ่ ด�ำเนินโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของ
เมืองกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities: M-BRACE)” ในพืน้ ที่ 2 ประเทศใน
เอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย

เป้าหมาย

เ

สริ ม สร้ างความพร้ อ มในการรับมือ กับการ
ปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศให้ แ ก่ เมื อ ง
เทศบาล และท้ อ งถิ่ น ซึ่งส�ำหรับประเทศไทย
มี ส ถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยเข้ า ร่ ว มในฐานะ
ผู ้ ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก ภายใต้ ที ม งานจาก
โครงการ ACCCRN มี ร ะยะเวลาด� ำ เนิ น
โครงการทั้งสิ้น 3 ปี (กลางปี 2554-2557)

เมืองน�ำร่อง-ประเทศไทย
เมืองภูเก็ต และเมืองอุดรธานี

สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท
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

