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Editor’s Note

City Update

โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครอุดรธานี ISET

	 สารเมือง...ปรับตัว...รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ฉบับที่	 18	ประจำาเดือน 
ตุลาคม	-	ธันวาคม	57	นำาสาระดีๆ	ด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มาให้ท่านผู้อ่านได้เพลิดเพลินอีกครั้ง	
	 ฉบับน้ี City Update นำาบทเรียนจากการดำาเนินงานในพ้ืนท่ีภายใต้โครงการเสริมสร้างการรับมือ 
ของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	หรือ	M-BRACE มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวความสำาเร็จ 
เพ่ือขยายผลการดำาเนินงานต่อไปในอนาคต	ส่วนคอลัมน์	City Activity พบกับข่าวคราวความเคล่ือนไหว 
จากกิจกรรมในพื้นที่นำาร่องทั้งในเชียงราย	หาดใหญ่	อุดรธานี	และภูเก็ต	และบทความแนะนำา 
www.hatyaicityclimate.org	เว็บไซต์แห่งความสำาเร็จเพ่ือรับมืออุทกภัยของชาวหาดใหญ่ใน	City Story 
ตบท้ายด้วย	Climate Talk	และ	Urban Climate Quiz! กับการจัดหาเร่ืองราวน่ารู้และข่าวสารใหม่ๆ 
ในแวดวงการรับมือของเมืองต่อเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมารายงาน	พร้อมกับเกมสนุกๆ	 แบบมีสาระ 
และหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะและข้อติชมใดๆ	สามารถติดต่อมาท่ีเราได้ท่ี	thaicityclimate@hotmail.com 
หรือ				 /UrbanClimateResilienceThailand	พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ
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City Update

	 อย่างไรก็ตาม	สิ่งสำาคัญที่ทำาให้เกิดความยั่งยืน	คือ	การประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
ดำาเนินงานและบูรณาการด้านข้อมูล	ตลอดจนร่วมกันผลักดันแผนและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับเมืองต่อไป

 เป้าหมายหลักของโครงการ	“เสริมสร้างการ 
รับมือของเมืองกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 
หรือ	Mekong-Building Climate Resilient Asian 
Cities: M-BRACE โดยสถาบันสิ ่งแวดล้อมไทย 
ร่วมกับองค์กร	 ISET	 (Institute	 for	 Social	 and 
Environmental	Transition)	ดำาเนินงานใน	2	ประเทศ 
4	เมือง	ได้แก่	เมืองลาวไก	(Lao	Cai)	และเว้	(Hue) 
ในประเทศเวียดนาม	 เมืองภูเก็ตและอุดรธานี	 ใน 
ประเทศไทย	มีระยะเวลาท้ังส้ิน	4	ปี	(พ.ศ.	2554	-	2557)

	 การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีเพ่ิมความเส่ียงและ 
ความเปราะบางให้กับเมือง	ทางโครงการฯ	มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ	เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รวมถึงความ 
เสี่ยงและผลกระทบที่เมืองจะได้รับภายใต้บริบทของ 
การพัฒนาเมืองกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และหาแนวทางการรับมือ	โดยให้ทุกภาคส่วนของเมือง 
ร่วมกำาหนดแผนยุทธศาสตร์และผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ในระดับเมืองให้ เกิดการสนับสนุนการดำา เนิน
โครงการอย่างยั่งยืน

M-BRACE ถอดบทเรียน
ความสำาเร็จ...รับมือการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

“เมอืงในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตม้คีวามสามารถ

ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ”

	 สำาหรับประเทศไทยจากการดำาเนินงานตลอดระยะเวลา	 4	 ปี	 ในเมืองภูเก็ตและอุดรธานี	 ผ่านกิจกรรมต่างๆ	
สามารถสรุปบทเรียนที่ได้รับและเกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียของเมือง	ดังนี้

 กระบวนการดำ�เนินงานโครงการฯ ตามกรอบแนวคิดการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience Framework: CRF) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการวางแผนการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
กระบวนการดำ เนินงานจะเริ่มจากการทำ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบของเมือง พิจารณาถึงจุดเด่นและจุดด้อย แล้วจึงนำ ข้อมูลทางสภาพ 
ภูมิอากาศมาผนวกรวมทำ ให้พบประเด็นปัญหาอย่างครอบคลุม และได้การเตรียมความพร้อมท่ีเหมาะสมกับระบบและกระบวนการท่ีซับซ้อน 
ของเมือง
 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของเมือง มีการประสานความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนของเมือง เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Shared Learning Dialogues: SLDs) ซึ่งทำ ให้มองเห็นถึงปัญหา วิธีการแก้ไขหรือแนวทางการวางแผนเพื่อให้การรับมือ
ของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
 มาตรการการรับมือท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการรับมือของเมืองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นสาธารณะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายในระดับครอบครัว ชุมชนและเมือง ผ่านการดำ เนิน
โครงการต้นแบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเมือง
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ความสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม
   เกิดเครือข่ายคณะทำ งานเมืองอุดรธานี และภาคี 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากเทศบาลนครอุดรธานี หน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน วิชาการ ภาคประชาสังคม
และประชาชน 
     คณะทำ งานมีการช่วยเหลือ แลกเปล่ียนข้อมูลกัน
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงความ 
สำ คัญของการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ที่จะต้องมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 รวบรวมให้อยู่ใน
แหล่งเดียวกัน	และมีการสื่อสารให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

	 จากการร่วมกันประเมินความเปราะบาง	 ทำาให้ทราบว่า	 
ปัญหาด้านข้อมูล	 เป็นประเด็นปัญหาสำาคัญของเมืองอุดรธานี	
ได้แก่	 การขาดข้อมูล ข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่มีการนำาข้อมูลมา
สื่อสารหรือแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ฯลฯ คณะทำางานเมือง
อุดรธานีจึงร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาในด้านดังกล่าว	 เพื่อ
ให้การดำาเนินงานด้านการเสริมสร้างการรับมือของเมืองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ หัวใจหลัก...เครือข่าย 
ชุมชน ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา เป็นการริเริ่มการบริหาร 
จัดการน้ำาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ 
ชุมชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำามิใช่การจัดการได้เพียง 
พื้นที่เดียว แต่ต้องมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบร่วมกับ 
พ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ลดความเสียหาย 
และเป็นการเสริมสร้างการรับมือของเมือง”

เครือข่ายชุมชนต้น-กลาง-ปลาย : การบริหารจัดการน้ำาแบบบูรณาการของเมืองอุดรธานี

	 การประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โครงการ	 M-BRACE 
จัดทำาขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างและปัญหาของเมืองอุดรธานี 
ที่กำาลังเผชิญในพื้นที่อย่างแท้จริง	 โดยพิจารณาถึงความ 
สัมพันธ์และความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของเมืองและ 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำาให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง	 ภายใต้ 
3	องค์ประกอบ	ได้แก่	1.Agents (บุคคล องค์กรหรือหน่วย
งาน) 2.Systems (ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
นิเวศวิทยา) และ 3.Institutions (วิถีปฏิบัติ กฎหมาย 
นโยบาย)	 โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเมืองอุดรธานีจากหลายภาคส่วนที่มีองค์ความรู้	 และความ 
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน	 มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ประสบการณ์	 ความรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของเมืองอุดรธานี 
ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ทั้งนี้เมืองอุดรธานีเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 ขณะที่เมืองจะต้องเผชิญกับปัญหาการ
พัฒนาที่เร่งด่วนและปัญหาอื่นๆ	 ที่เกิดตามมาจากการขยายตัวของเมือง	 เมืองอุดรธานียังต้องเผชิญกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เช่น	 ปัญหาน้ำาท่วมขัง	 การจัดการทรัพยากรน้ำา	 และ
ภัยแล้ง	 การแก้ไขปัญหาและการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองอุดรธานี	 จำาเป็น

เมืองอุดรธาน ี

 การประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองอุดรธานี

 “ประเด็นปัญหาหลักของเมืองอุดรธานี คือ ปัญหาด้านข้อมูล เช่น การขาดข้อมูล ข้อมูลกระจัดกระจาย ประชาชน 
ไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลท่ีจำาเป็น และขาดการจัดการข้อมูล”

ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์: แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่
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การร่วมใจ�–�ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ

    ชุมชนนำ ร่องในพ้ืนท่ีต้ังแต่ต้นน้ำ  (เทศบาล 
นครอดุรธาน)ี กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ไดม้กีารแลก
เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ร่วมกันทำ งานเพ่ือแก้ไขปัญหา เกิดเครือข่ายชุมชน 
ต้นน้ำ  กลางน้ำ  ปลายน้ำ ท่ีมีความเข้มแข็ง
     หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจ 
 และให้การสนับสนุน
    การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
ความร่วมมือระหว่างคณะทำ งานเมืองอุดรธานี
จากหลากหลายภาคส่วน  

	 และจากการศึกษาสภาพทางกายภาพของเมืองอุดรธานี	 ความเส่ียง 
และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
พบว่า	ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย	คือ ชุมชนขาดข้อมูลและการเตรียม 
ความพร้อม อีกท้ังมักมิได้ส่งผลกระทบเพียงพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงแต่ยังกระทบ 
ต่อชุมชนในพื้นที่ท้ายน้ำาด้วย	และหากเมืองอุดรธานียิ่งขยายตัวขึ้นก็จะยิ่ง
ส่งผลกระทบต่อเมืองและชุมชนโดยรอบมากขึ้นเช่นเดียวกัน	 คณะทำางาน
จึงได้ริเริ่มโครงการเตรียมความพร้อมของเมืองและชุมชนรอบเขตเมือง
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบได้รับทราบข้อมูล	 มีความตระหนัก	 มีการประสานงานร่วม
กันเป็นเครือข่าย	 และมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย	 และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 ด้วยปัญหาน้ำาท่วมซ่ึงเป็นภัยซ้ำาซากที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจะต้องประสบอยู่เป็นประจำาแทบทุกปี 
การระบายน้ำาเพื่อลดความเสียหายในพื้นที่เขตเทศบาลนครที่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำาท่วมในชุมชนที่อยู่ถัดไป	 รวมถึง 
การระบายน้ำาเสียจากเขตเมืองสู่ลำาน้ำาห้วยหลวง	 ซ่ึงเป็นแหล่งน้ำาหลักท่ีทำาหน้าท่ีส่งน้ำาดิบเพ่ือผลิตน้ำาประปาหล่อเล้ียง 
ชุมชนเมือง	 ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ายน้ำาท่ีไม่สามารถดำาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ	 นอกจากน้ีชุมชนยัง
ประสบปัญหากับการขาดแคลนน้ำาสะอาดในบางพื้นที่	

	 การดำาเนินกิจกรรม	“การสร้างฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
โดยความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนำาร่องในจังหวัดภูเก็ต” 
ริเริ่มขึ้นโดยประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองภูเก็ต	 ขึ้นโดยการ 
ถ่ายทอดความรู้	 ความเข้าใจด้านสภาพภูมิอากาศ	 และเทคนิคอย่างง่าย 
ในการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศซ่ึงข้อมูลสภาพภูมิอากาศท่ีได้สามารถ 
นำามาเป็นฐานข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และหน่วยงาน 
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเตรียมรับ	 ป้องกันภัยพิบัติ	 และใช้ 
ในการวางแผนระยะยาวของเมือง	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 
การรับมือของเมืองได้ในอนาคต

เมืองภูเก็ต 

เรียนรู้ ตระหนัก พร้อมรับมือ : เยาวชนเมืองภูเก็ตร่วมตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ

 “การติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองป่าตองเอง เป็นตัวอย่างของความสำาเร็จใน 
การดำาเนินการเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อนำามาใช้ในการตัดสินใจเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย 
ได้อย่างทันท่วงที”

	 ภูเก็ต	 เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะทางภาคใต้ของประเทศไทย	 ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในหลายด้าน	 เช่น	 อุทกภัยที่รุนแรงขึ้น	 การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำาทะเล	 การกัดเซาะชายฝั่ง	 และ 
วาตภัย	 เป็นต้น	 การสร้างการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูเก็ต	 คือ	 การที่หน่วยงานท้องถิ่น 
มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเป็นของตนเอง	 รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และความตระหนัก 
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ	 โดยเริ่มต้นกับเยาวชนในเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญอีกกลุ่มหนึ่ง 
จะสามารถเป็นกำาลังให้กับภูเก็ตต่อไปในอนาคต
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ความสำ�เร็จจากพลังเครือข่ายท้องถิ่น
และเยาวชน

    ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำ ร่องมีความรู้ความ
เข้าใจด้านสภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น 
    เทศบาลเมืองป่าตอง สามารถนำ ข้อมูลสภาพ 
ภูมิอากาศไปใช้เพื่อการเตรียมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่
ได้อย่างทันท่วงที

    สามารถนำ เอาความรู้ และกระบวนการและบทเรียน 
จากโครงการนำ ไปเผยแพร่ เพื่อขยายผลไปสู่เยาวชน 
ชุมชน และเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป

 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำาจืดที่มีอยู่ในเกาะ	 อนาคตอันใกล้ภูเก็ตอาจจะต้องประสบกับปัญหา
ราคาน้ำาที่สูงขึ้น	 และโอกาสการเข้าถึงน้ำาจืดที่ไม่เท่าเทียมหรือทั่วถึง	 การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำาในปัจจุบันของ
เมืองจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องดำาเนินการ	แต่ข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ	ด้วย
เพราะการบริหารอย่างแยกส่วน	การรวบรวมข้อมูลที่จากหลากหลายแหล่งที่มีมาจึงเริ่มขึ้น 
 การเพิ่มการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเมือง	 จึงควรเริ่มด้วยการมีข้อมูลการบริหาร
จัดการน้ำาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน		โครงการ	M-BRACE	จึงได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำาของ
จังหวัดภูเก็ตขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำาหรับภูเก็ต	 ในการตัดสินใจและจัดทำาแผนการบริหารจัดการน้ำา	 และเป็น
ข้อมูลสำาหรับวิเคราะห์แบบจำาลองสถานการณ์น้ำาของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต	 เพื่อให้เมืองได้เตรียมพร้อมเพื่อ
จัดการน้ำาให้เพียงพอต่อความต้องการ	 และทำาให้เมืองเห็นความสำาคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล	 สร้างความ
ตระหนัก	เกิดการเรียนรู้และร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วน

การรวบรวมข้อมูลน้ำาเมืองภูเก็ต
เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำาในอนาคต

 “ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้เกิดการวางแผน
บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการ
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

	 ภูเก็ตนับเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีสำาคัญเป็น 
อันดับต้นๆ	 ของประเทศ	 จากการเพิ่มจำานวนของ 
นักท่องเที่ยวทำาให้ภูเก็ตขยายตัวอย่างรวดเร็ว	แต่จาก 
สภาพที่ตั้งที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล	 และการ 
ขาดแคลนพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำาจืด	 ภูเก็ตจะต้อง 
ประสบกับปัญหาการจัดหาน้ำาจืดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
แม้ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำาดื่มน้ำาใช้อาจ 
จะยังไม่ใช่ปัญหาหลัก	 หรือมีความรุนแรง	 แต่เมื่อ 
วิเคราะห์ถึงอนาคตท่ีภูเก็ตจะมีจำานวนผู้คนเข้ามาอยู่ 
อาศัยและท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นความต้องการน้ำาเพิ่ม 
สูงขึ้นในทุกภาคส่วน	 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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 โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 หรือ	 ACCCRN	 ร่วมกับองค์กร	
ISET	ภายใต้การสนับสนุนจาก	IIED	(International	Institute	for	Environment	and	Development)	ที่เป็นองค์กร
ภาคีภายใต้โครงการฯ	 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ	ภายใต้หัวข้อ	 เมืองเปล่ียน	เปล่ียนเมือง...ใครแย่?	 ในวันท่ี	29	–	30 
ตุลาคม	2557	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรม	สวิสโซเทล	ปาร์ค	นายเลิศ	กรุงเทพฯ	เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิชาการท้ังจากสถาบัน 
การศึกษา	ภาครัฐ	และเอกชน	ได้ร่วมนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีได้จากการวิจัยภายใต้โครงการฯ	 เพ่ือกระตุ้น 
ให้เกิดการผลักดันไปสู่การเปล่ียนแปลงระดับนโยบาย	 ซ่ึงจะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีช่วยสร้างการรับมือของเมืองต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศได้อย่างย่ังยืน	 ท้ังยังเพ่ือสนับสนุนให้เพ่ิมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการรับมือของเมืองต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(Urban	Climate	Resilience)	ที่สามารถเผยแพร่ได้ในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

 ซึ่งงานวิจัยทั้ง	3	ด้านนี้ต่างมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน	ทั้งนี้
กระบวนการกลายเป็นเมืองทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ	
เศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
อย่างรวดเร็วและไม่เหมาะสมจะทำาให้เมืองมีความ 
เปราะบาง	และเมื่อได้รับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งส่งผล 
ให้เมืองมีความเปราะบางรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	

งานวิจัยภายใต้โครงการฯ�มี�3�ด้าน�ได้แก่�
1. ด้านเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง (Urban/Urbanisation) 
2. ด้านความเปราะบางของคนเมือง (People centred/Vulnerability) 
3. ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองได้รับ (Climate Change) 

การขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ	 ปัญหาของเมืองมีความซับซ้อนมากข้ึน	 องค์กรเดียวแก้ปัญหาไม่ได้ 
ต้องร่วมกันแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 เกิดปัญหาด้านอ่ืนๆ	 ตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 เช่น	 ผลกระทบ 
ต่อคน	 มีความเปราะบางมากขึ้น	 และเมื่อหากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความไม่แน่นอน	
คาดการณ์สถานการณ์ได้ยาก	 และรวมกับสภาวะอากาศสุดโต่ง	 จะยิ่งซ้ำาเติมให้ผลกระทบที่เมืองได้รับทวีความรุนแรง	
รวมไปถึงความเปราะบางของประชากรในเมืองและเศรษฐกิจ	 ผู้บริหาร/ผู้ที่มีอำานาจตัดสินใจจะมีวิธีการบริหารเมือง
อย่างไรให้สอดคล้องกับผู้ได้รับผลกระทบ		

	 นอกจากน้ีในงานประชุมยังมีเวทีเสวนา	 “ประสานพลังส่ือ...ขับเคล่ือนเครือข่ายเมือง...รับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ”	 สร้างความร่วมมือกับส่ือสารมวลชนและเครือข่ายการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยมี 
คุณดาริน	 คล่องอักขระ	 บรรณาธิการข่าวไทยพีบีเอส	 ดร.เฉลิมชัย	 ยอดมาลัย	 รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
คุณศศิน	เฉลิมลาภ	มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	และ	ดร.ปุ่น	บูรณะเที่ยงธรรม	จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มาร่วมแลกเปลี่ยน
หาแนวทางเผยแพร่ข้อมูล	 ข่าวสารเพื่อผลักดันให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต่อเมืองมากยิ่งขึ้น	

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
สร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

                เมืองเปลี่ยน...เปลี่ยนเมือง...ใครแย่! 

	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันเมืองใหญ่ๆ	ในภูมิภาค 
ต่างๆ	มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว	จากปัจจัย 

City  Activity 
ACCCRN
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 เมื่อวันที่	 27	 ตุลาคม	 2557	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 ได้เปิดศูนย์
อำานวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	 จัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ 
ประสานงานความพร้อมรับเหตุน้ำาท่วมตลอด	 24	 ชั่วโมง	 โดยโครงการ	 
ACCCRN	-	เมืองหาดใหญ่	ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในศูนย์อำานวยการฯ	น้ี 
พร้อมทั้งเปิด“ห้องปฏิบัติการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำา
เทศบาลนครหาดใหญ่”	 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
รับมือกับอุทกภัยอย่างทันท่วงที

ACCCRN-เมืองหาดใหญ่ ร่วมเปิดศูนย์อา นวยการฯ และห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์นํ้าํ

	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2557	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คณะทำางาน	ACCCRN 
ได้จัดการประชุมถอดบทเรียนครั้งที่	 1	 “โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมือง 
หาดใหญ่ในระยะยาว”	 โดยมี	 นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำางานฯ	 กล่าวสรุปภาพรวมการดำาเนินงาน 
โครงการ	ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่	

ถอดบทเรียน “โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัย
เมืองหาดใหญ่ในระยะยาว”

     ผลจากการประชุมในครั้งนี้พบว่า 

•	 SLDs	 หรือ	 กระบวนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีความสำาคัญใน 
การสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
จากหลายภาคส่วนซึ่งต้องทำาอย่างต่อเนื่อง

•	 คณะทำางานได้พัฒนาศักยภาพทั้งใน 
บทบาทหน้าที่เดิมของตน	 และความรู้ใหม่ 
ท่ีเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้จากกระบวนการ 
ดำาเนินงานโครงการฯ		

•	 คณะทำางานควรมาจากหลายภาคส่วน	
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน	
รวมถึงการระบุบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจนเพื่อ
ให้เกิดความต่อเนื่องในการทำางาน 
•			เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ชุมชน

•	 มีการระดมความร่วมมือจากองค์กรที่มี 
ส่วนได้เสียในพื้นที่	 ทั้งด้านงบประมาณและ 
องค์ความรู้ต่างๆ	 เพ่ือสานต่อการดำาเนินงาน 
โครงการฯ	ให้เกิดความยั่งยืน

	 อย่างไรก็ตาม	 การประชุมในครั้งนี้ 
ยังเป็นการสรุปผลภาพรวมการดำาเนิน
กิจกรรม	 หาแนวทางการกำาหนดกิจกรรม
ร่วมกัน	 การสร้างเครือข่าย	 การระบุผู้มี 
ส่วนได้เสีย	 รวมถึงแผนการขยายผลหลังจบ 
โครงการ	 อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียน 
ร่วมกันระหว่างคณะทำางานถึงประโยชน์ 
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

คณะทา งาน ACCCRN – เมืองหาดใหญ่ จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ํ

 โครงการ	 ACCCRN	 –	 เมืองหาดใหญ่	 นำาโดย	 คุณสมพร  
สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำางานฯ	เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม 
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำา 
คลองอู่ตะเภา	 โดยมีตัวแทนชุมชนจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภาเข้าร่วม 
กว่า	 70	 คน	 เมื่อวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 2557	 โดยกิจกรรมดังกล่าว 
เป็นการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ	ภาพถ่ายดาวเทียม	และ 
ภาพเรดาห์เพ่ือตรวจสอบกลุ่มฝน	 การอบรมด้านเส้นทางน้ำาและปัจจัย 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา	 การอบรมด้านการ 
ใช้เว็บไซต์	 www.hatyaicityclimate.org	 ในการตรวจสอบเฝ้าระวังระดับ 
น้ำาผ่านระบบกล้อง	CCTV	การอบรม
ด้านระเบียบข้อกฎหมายการใช้วิทยุ 
เครื่องแดงเพื่อการแจ้งเตือนภัยการ 
อบรมด้านการใช้เส้ือชูชีพ	 การใช้เชือก 
กู้ชีพกู้ภัย	 การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
รวมท้ังได้มีการซ้อมแผนเตรียมความ 
พร้อมรับมือกับการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี
	 อีกท้ังกิจกรรมน้ียังได้มีการ 
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ท่ีได้ฝึกอบรม 
การใช้ไปแล้วน้ัน	 ให้กับแกนนำาชุมชน
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภาอีกด้วย

ํ

City  Activity 
@Hat Yai
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ACCCRN - เชียงราย ประชุมถอดบทเรียนเกษตรในเมืองแบบย่ังยืนฯ
	 สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองเชียงราย	 จัดงานประชุมถอดบทเรียน “การส่งเสริมการเกษตรในเมืองแบบ 
ยั่งยืนแก่ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่ดินทำากิน” เมื่อวันที่	 12	 ธันวาคม	 2557	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำาเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรของเมือง
เชียงราย	ภายในงานมีการจัดกิจกรรมฐานสาธิตทั้งสิ้น	5	ฐานความรู้	ได้แก่	

City  Activity 
@Chiang Rai

1. ฐานเตรียมรับ...ปรับตัว...กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ฐานการสร้างแหล่งอาหารโดยไม่ใช้ดิน
3. ฐานแหล่งอาหารมากด้วยคุณค่าจากแมลงกินได้
4. ฐานการผลิตอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนการผลิต
5. ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

	 พร้อมจัดจำาหน่วยพืชผักปลอดสารพิษ	 ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร	 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 
ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างคับคั่ง

	 ท้ังน้ี	 ผลจากการดำาเนินกิจกรรม	 “การส่งเสริมการเกษตรในเมืองแบบย่ังยืนแก่ผู้มีรายได้น้อยไร้ท่ีดินทำากิน” 
นับเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกร	 ขยายพื้นที่เกษตรปลอดสารพิษ	 สร้างความมั่นคงด้านอาหารและเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวให้กับเมือง	นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมต้นแบบในการดำาเนินโครงการเกษตรให้ชุมชนพึ่งตนเองได้	รวมท้ังลด
ช่องว่างระหว่างภาครัฐและชุมชนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการให้ความรู้การเกษตรต่อชุมชนอีกด้วย
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	 โครงการ	M-BRACE	จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
สรุปบทเรียนและความสำาเร็จของโครงการฯ	จากการดำาเนินงาน 
ในพ้ืนท่ี	2	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศเวียดนาม	(เมืองลาวไก	และ	เว้) 
และประเทศไทย	(เมืองภูเก็ตและอุดรธานี)	ตลอดจนหาแนวทาง 
ผลักดันให้มีการต่อยอดผลโครงการต่อไปในอนาคต	ณ		โรงแรม 
Muong	 Thanh	 เมืองเว้	 ประเทศเวียดนาม	 ระหว่างวันที ่
21-23	ตุลาคม	2557	รวมท้ังมีกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษา 
ดูงานการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของเมืองของเมืองเว้ 
ที่เกิดขึ้นอีกด้วย

City  Activity 
M-BRACE  

M-BRACE จัดประชุม Final Workshop 
สรุปบทเรียนและความสา เร็จโครงการฯํ

	 การประชุมในครั้งนี้	 แต่ละเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดเป็นพันธมิตร 
ในการดำาเนินงาน มีการแบ่งปันข้อมูลโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งสามารถนำาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งระหว่างเมืองขยายผลไปสู่ระดับภูมิภาคได้	
	 นอกจากนี้	ยังร่วมกันหาแนวทางการดำาเนินงานร่วมกันภายหลังจากโครงการ	M-BRACE	สิ้นสุดลง	 เพื่อให้เกิด 
การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	อันนำาไปสู่ความยั่งยืนในการดำาเนินงานด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ	โดยมีการสร้างเครือข่ายการทำางานท้ังระหว่าง 
เมือง	เชื่อมโยงระดับประเทศสู่การดำาเนินงานร่วมกัน 

ในระดับภูมิภาค	เช่น	มีการสร้าง	MOU	ระหว่าง 
ประเทศ	หรือการทำาข้อตกลงระหว่างเมือง 

เช่น	เมืองเว้	กับ	ลาวไก	หรือ 
เมืองอุดรธานี	และภูเก็ต	โดยนำาเอา 

ผลสำาเร็จที่ได้ไปร่วมกับองค์กรต่างๆ	เพื่อปรึกษา 
หารือสร้างแนวทางการรับมือร่วมกัน	เป็นต้น
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 อุทกภัยเมืองหาดใหญ่ท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย 
อย่างมากมายมหาศาล โดยอุทกภัยครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้น 
เมื ่อปลายปี 2553 ยังผลให้เกิดความเสียหายมากที่สุดใน 
ประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่
 ประเด็นปัญหาในการรับมืออุทกภัยที่สำาคัญ คือ การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
แม่นยำา โดยจากบทเรียนและประสบการณ์อุทกภัยในพื้นที่เมือง
หาดใหญ่ที่ผ่านมา ด้วยเหตุความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากความ
ซับซ้อน และมีองค์ประกอบในหลายๆ ด้านที่ทำาให้การเตือนภัย
ด้อยประสิทธิภาพ และส่งผลให้ประชาชนผู้รับผลกระทบขาด
ความเชื่อมั่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ไม่สามารถ 
เข้าถึง หรือรับรู้ข้อมูลการเตือนภัยอย่างทันท่วงที ประกอบกับ 
บ่อยคร้ังคนเมืองไม่ค่อยมีเวลาสนใจเร่ืองอ่ืนๆ มากนัก นอกเสียจาก 
เร่ืองปากท้อง ท้ังท่ีเป็นเร่ืองสำาคัญโดยมักหวังพ่ึง และกล่าวโทษ 
การทำางานที่เป็นช่องว่างของภาครัฐ/ท้องถิ่น
 โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ เร่ิมต้นดำาเนินการ 
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ต้นปี 2553 คณะทำางานให้ความสำาคัญ 
เร่ืองปัญหาอุทกภัยเป็นหลัก และกำาลังขยายสู่การจัดการทรัพยากรน้ำา 
ต่อไป โดยพยายามระดมความเห็นถึงปัญหาด้วยกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ที่สามารถดำาเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือ
อุทกภัยได้ โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากร และงบประมาณในการ 
แก้ไขปัญหามากนัก จึงพบว่าการเติมช่องว่างหรือเป็นตัวกลาง
ในการประสานข้อมูลการเตือนภัยที่มีจากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน 
กลไกความสัมพันธ์จากคณะทำางานสู่ประชาชน และการให้ความ 
สำาคัญของผู้บริหารในการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานของตน 
จึงส่งผลให้เกิดเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่เน้นเรื่องของการบูรณาการข้อมูลข่าวสารการเตือน
อุทกภัย โดยการนำาข้อมูลมารวมอยู่ในที่เดียวกันให้ประชาชน 
รับรู้ข่าวสาร สถานการณ์จริง ลดกระแสข่าวลือต่างๆ ประกอบกับ 
แนวคิดการติดตั้ง CCTV ให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันในจุดที ่
เป็นพื้นที่ชี้วัดการเกิดอุทกภัยของเมือง ส่งผลให้ชุมชนสามารถ 
“เตือนภัยน้ำ�ท่วมได้ด้วยตนเอง”
 www.hatyaicityclimate.org ประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ 
ในการเฝ้าระวังอุทกภัย เช่น

เว็บไซต์แห่งความสำ�เร็จเพ่ือรับมืออุทกภัยด้วยตนเอง

 1) ภาพจากกล้อง CCTV ให้สามารถเห็นระดับน้ำา
คลองอู่ตะเภา และลำาน้ำาสาขา ณ ปัจจุบันที่จุดเฝ้าระวังหลัก 
คือ สะพานบ้านม่วงก็อง บ้านบางศาลา คลอง ร1 
จันทรวิโรจน์ (คลองหวะ) ท่ีว่าการอำาเภอ/สะพานหาดใหญ่ใน 
แก้มลิงคลองเรียน คลอง ร6 และ CCTV ที่กำาลังขยายผล
ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน ์
ด้านการจราจร 
 2) ภาพเรดาห์แสดงแนวโน้มของเมฆฝนท่ีเคล่ือนตัว 
จากอ่าวไทยสู่พ้ืนท่ีลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง 
(รัศมี 250 km)
 3) ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา ณ 
เวลาปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลังปริมาณฝนตกสะสมราย 1 
2 3 6 12 และ 24 ชม.
 4) ข้อมูลแสดงระดับน้ำาและระดับตลิ่ง ณ จุดเฝ้า
ระวังที่ได้ติดตั้ง CCTV 
 5) ตัวช้ีวัดการเคล่ือนตัวของมวลน้ำาจากการคำานวณ 
และปรับเทียบให้ใกล้เคียงความจริงแสดงระดับน้ำาท่วมและ 
เวลาในการเกิดอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่
 หลังจากจัดทำาเว็บไซต์และเ ร่ิมใช้ตั้ งแต่ เดือน
กรกฎาคม 2554 จนปัจจุบัน พบว่ามีผู้เข้าชมมากกว่า     
8 ล้านครั้ง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตต้นปี 2554 และปลายปี 
2557 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยมากถึง 2-3 แสน ครั้ง/วัน โดยถือ
เป็นความสำาเร็จอย่างย่ิงในการเฝ้าระวังอุทกภัยให้กับเมือง 
นอกจากนั้นเว็บไซต์ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่น่าสนใจ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารสารธารณะผ่าน 
Social Media ให้ผู้เข้าชมได้ช่วยส่งข้อมูล และพูดคุย 
แลกเปลี่ยนกันอีกด้วย
 ปัจจุบันคณะทำางานมิได้หยุดนิ่งในการพัฒนา
เว็บไซต์ โดยยังจะใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมา บวกกับการรับฟัง 
ความเห็นจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือนำามาปรับปรุงเว็บไซต์ 
ให้สามารถเป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังอุทกภัยเมือง 
หาดใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และจะพัฒนาให้สามารถเป็น 
เครื่องมือในการรับมือ “ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ” 
และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โดย นายอา มาตย์  ไชยทวีวงศ์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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คำ�ถาม
  จากตัวอย่างด้านล่าง...ข้อใดแสดงลักษณะของเมืองที่มีการรับมือที่ดีต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - เมือง A สร้างคันกันน้ำารอบเมืองหลังจากเกิดน้ำาท่วมครั้งใหญ่
  - เมือง B ปรับปรุงระบบระบายน้ำา ขุดลอกคูคลอง
  - เมือง C ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สร้างการส่วนร่วมวางแผน
รับมือระยะยาว 

  จากตัวอย่างด้านล่าง...ข้อใดแสดงลักษณะของเมืองที่มีการรับมือที่ดีต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย

Climate Talk

 อย่างไรก็ตาม เวทีน้ีเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจัดข้ึน เพ่ือเป้าหมาย 
ในการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับภูมิภาค และ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องการปรับตัว ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการนำาความรู้ใหม่และความรู้ที่มีอยู่ไปปฏิบัติใช้จริง  

 การประชุมด้านการปรับตัวเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
ครั้งที่ 4 หรือ The 4th Asia-Pacific Climate  
Change Adaptation Forum จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 - 3 
ตุลาคม 2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
โดย Asia Pacific Adaptation Network (APAN) ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือหลักจาก โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ 
(UNEP) สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (IGES) ศูนย์
ทรัพยากรระดับภูมิภาคแห่งเอเชียและแปซิฟิก (RRC.AP) 
และสถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อคโฮล์ม (SEI) ซึ่งการประชุมนี้
ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้แทน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการรับมือกับความท้าทายของการพัฒนา ท่ามกลาง 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพิจารณา 
บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการเสริมสร้างความ 
ร่วมมือ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิดและ 
ประสบการณ์ ในเร่ืองของการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ โดยมีหัวข้อในการประชุมและเวทีอภิปราย 
ในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5 
หัวข้อหลัก คือ 

ท่ีมา http://www.asiapacificadapt.net/adaptationforum/2014

		ชวนท่านผู้อ่านร่วมสนุกกับเกมตอบปัญหาด้านล่าง	พร้อมส่งคำาตอบพร้อมช่ือ	ท่ีอยู่ 
มาได้ที่	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	16/151	เมืองทองธานี	ถ.บอนด์สตรีท	ต.บางพูด	
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11120	หรือ	thaicityclimate@hotmail.com
  /UrbanClimateResilienceThailand	ผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับรางวัล

หมดเขตลุ้นรางวัล
15 พฤษภาคม 2558 

The 4th Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum 2014
เวทีแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        1) การเข้าสู่กระแสหลักและความปลี่ยนแปลง
(Mainstreaming and Transformative Change) 
        2) การพัฒนาและความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร  
น้ำา และพลังงาน (Development and the Food-
Water-Energy Nexus)
        3) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความมั่นคงของ
มนุษย์ (Disaster Risk Reduction and Human Security)
        4) ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ (Forestry, Biodiversity 
and Ecosystems Change)
        5) การปรับตัวของเมืองต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Coastal Development  
and Sea-Level Rise)

  - เมือง A สร้างคันกันน้ำารอบเมืองหลังจากเกิดน้ำาท่วมครั้งใหญ่
  - เมือง B ปรับปรุงระบบระบายน้ำา ขุดลอกคูคลอง
  - เมือง C ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สร้างการส่วนร่วมวางแผน
รับมือระยะยาว
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