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ความเป็นมา
สำำหรับโครงกำร ACCCRN ในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงกำรดำำเนินงำนในระยะที่  3 ซ่ึงกำร

ดำำเนินงำนในระยะที่ 1 ทำงสถำบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ทำำกำรคัดเลือกเมืองนำำร่องได้แก่ เมืองเชียงรำย และ
หำดใหญ่ เพื่อดำำเนินงำนในระยะที่ 2 ที่มุ่งเสริมสร้ำงศักยภำพเมืองเพื่อจัดทำำยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนกำร
ดำำเนินกำรและข้อเสนอโครงกำร รว่มทั้งโครงกำรนำำร่องที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพของเมืองและภำวะควำม
เสี่ยง เพื่อเตรียมกำรรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะนำำไปสู่กำรดำำเนินงำนในระยะที่ 3 ที่มีวัตถุประสงค์
หลักในกำรเสริมควำมเข้มแข็งให้กับเมืองเครือข่ำยในกำรสร้ำงกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ในระยะยำว และเพื่อผลักดันให้กำรรับมือต่อสภำพภูมิอำกำศในระดับเมืองไปสู่นโยบำยด้ำนสภำพภูมิอำกำศ
ในระดับประเทศ โดยมีเป้ำหมำยให้เมืองเชียงรำยและเมืองหำดใหญ่มีกำรวำงแผน กำรประสำนงำน และนำำ
ยุทธศำสตร์ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศไปใช้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่บทเรียน
และเครื่องมือที่สรำ้งข้ึนจำกโครงกำร ACCCRN และมุ่งประเด็นหลักไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชำติเพื่อร่วม
มือกันในกำรพัฒนำนโยบำยกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำตติ่อไป และจำกกำรดำำเนิน
โครงกำรนำำร่อง “โครงกำรเครือข่ำยบริหำรจัดกำรอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนำ้ำคลองอู่ตะเภำ” ที่ผ่ำนมำ ทำงเมือง
หำดใหญ่ได้ดำำเนินกำรจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่” 
ดังน้ันทำงเทศบำลหำดใหญ่ ร่วมกับสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้จัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ดังกล่ำว ข้ึนในช่วงเช้ำของ
วันที่  13 มีนำคม 2555 เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้  และรวบรวมข้อมูลรวมถึงจัดนิทรรศกำร และเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของศูนย์ฯ รู้จักศูนย์ฯ เพิ่มมำกข้ึนและใช้ประโยชน์จำกกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ ค้นควำ้ และสืบค้นข้อมูล ได้มำกข้ึน

อีกทั้งทำงโครงกำร ACCCRN เมืองหำดใหญ่ มีเป้ำหมำยในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำคือ “เมืองหาดใหญ่ต้อง
มีการบริหารจัดการอุทกภัยของเมืองอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อ
ให้เมืองหำดใหญ่มีข้อเสนอแนะในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยอำศัยฐำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศใน
อนำคตและมุ่งผลักดันไปสู่กำรวำงผังเมืองรวมของเทศบำล เพื่อให้เกิดกำรรับมือและปรับตัวอย่ำงยั่งยืนใน
ระยะยำว ซ่ึงปัจจุบันเมืองหำดใหญ่ อยูร่ะหวำ่งกำรดำำเนินโครงกำรย่อย ไดแ้ก่  “โครงการจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพ่ือการรับมือ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนใน
พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่” และยังมีโครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรรออนุมัติข้อเสนอโครงกำร จำำนวน 2 โครงกำร 
ได้แก่ โครงกำร “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือประกอบการทำาผังเมืองรวมหาดใหญ่ ภายใต้บริบทของการ



เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวในระยะ
ยาวต่อจากการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่” ดังน้ันเพื่อให้กำรดำำเนินงำนต่อไปสอดคล้องกับเป้ำหมำย และ
โครงกำรที่กำำลังดำำเนินกำรอยู่และที่กำำลังจะเกิดข้ึนในอนำคตดังกล่ำว จึงมีควำมจำำเป็นต้องเพิ่มเติมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำเป็นคณะทำำงำน ดงัน้ันทำงสถำบันสิงแวดล้อมไทย รว่มกับคณะทำำงำนโครงกำร ACCCRN เมือง
หำดใหญ่ จะมีกำรจัดประชุมข้ึนโดยมีควำมมุ่งหมำยหลักเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในบทบำทควำมรับผิดชอบ 
หน้ำที่ รำยละเอียดกำรดำำเนินงำนของคณะทำำงำนต่อกำรดำำเนินโครงกำรในระยะที่ 3 และให้คณะทำำงำนมี
ควำมตระหนักถึงเป้ำหมำยของเมืองหำดใหญ่ในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ รวมถึงให้ไดม้ำซ่ึงข้อเสนอแนะวธิกีำรทีเ่หมำะ
สม และผูม้สี่วนได้สว่นเสียทีค่วรเพิม่เติมเข้ำมำเป็นคณะทำำงำน อกีทัง้รว่มรับฟังควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกคณะทำำงำน และผูม้สีว่นเกีย่วข้อง เพือ่ให้กำรดำำเนินโครงกำรและกจิกรรมตำ่งๆ มคีวำมเหมำะสมมำกยิง่ข้ึน 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปิด“ศูนย์เรียนรู้เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่”อยำ่งเป็น

ทำงกำร และประชำสมัพนัธใ์ห้ผูท้ีส่นใจไดร้บัทรำบถึงวตัถุประสงคข์องศนูยฯ์
2. นำำเสนอแผนงำนโครงกำร ACCCRN ระยะที่ 3 และเป้ำหมำยของเมืองหำดใหญ่ในอีก 3 ปีข้ำง

หน้ำ และรับฟังข้อเสนอแนะจำกผูม้สีว่นเกีย่วข้อง
3. เพือ่ให้คณะทำำงำนรบัทรำบบทบำทและหน้ำทีใ่นกำรดำำเนินโครงกำรตอ่ไป เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยของเมอืง

หำดใหญใ่นอกี 3 ปีข้ำงหน้ำ
4. รว่มวำงแผนและเตรยีมกำรดำำเนินงำนโครงกำรฯ 

ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั
1. คณะทำำงำนรบัทรำบบทบำทและหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรในกำรดำำเนินโครงกำรที่ชดัเจนเหมำะ

สมและสอดคล้องกับเป้ำหมำยของโครงกำร เพื่อนำำไปเป็นข้อมูลพื้นฐำนสู่กำรวำง road map ต่อ
ไป

2. คณะทำำงำนทุกทำ่นรับทรำบและตระหนักถึงเป้ำหมำยของเมืองหำดใหญ่ในอีก  3 ปีข้ำงหน้ำอย่ำง
ชัดเจน

จำานวนผู้เข้าร่วม
ช่วงเช้ำ ประมำณ > 100 คน
ช่วงบ่ำย ประมำณ 30 คน

ช่วงเช้า พิธีเปิด“ศูนย์เรียนรู้เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่”
เน่ืองจำกพิธีเปิดศูนย์ฯ ในครั้งน้ีได้รับเกียรติจำกคณะศึกษำจำก วปอ. มำดูงำนในพื้นที่ในช่ำงเช้ำของ

วันที่ 13 มีนำคม 2555 



กำาหนดการช่วงเช้า
9.30 น. – 09.45 น. คณะ วปอ. ผู้วำ่รำชกำรจังหวดั เดินทำงมำถึงศูนย์

กล่ำวต้อนรับ โดย นำยกเทศมนตรีนครหำดใหญ่
09.45 น. –10.00 น. เปิดศูนย์โดย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ และนำยกเทศมนตรีนครหำดใหญ่ผู้

บริหำรสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย ตัวแทนมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์  ธนำคำรโลก 
ผอ.วปอ.

10.00 น. – 10.30 น. ผู้เข้ำร่วม ชมนิทรรศกำร กำรดำำเนินโครงกำร ACCCRN ภำยในศูนย์
10.30 น. – 10.35 น. เดินทำงไปหอจดหมำยเหตุ
10.35 น. – 11.00 น. ฟังบรรยำยสรุป หำดใหญ่โมเดล (รูปแบบเสวนำ ดำำเนินรำยกำรโดยนำยชัยวุฒิ 

เกิดชื่น)
- ลักษณะภูมิประเทศ, ลุ่มนำ้ำคลองอู่ตะเภำ, แผน/กำรจัดกำรตัวเองของ

ชุมชน โดย นำยดิเรกฤทธิ์ ทวะกำญจน์ และนำยชำครติ โภชะเรือง
- ระบบกำรเตือนภัยในระดับจังหวัด/คณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนกำรณ์

จังหวัด โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยำนนท์ (ประธำนคณะอนุกรรมกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ฯ จังหวัด)

- ส รุ ป /ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง น โ ย บ ำ ย ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร อุ ท ก ภั ย  
โดยนำยชำคริต โภชะเรือง

11.00 น. – 11.30 น. ซักถำม/แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
11.30 น. จบงำนช่วงเช้ำ คณะ วปอ. ดำำเนินกำรกิจกรรมต่อไป

กำาหนดการช่วงบ่าย
ประชุมคณะทำางาน
13.30 น. – 14.00 น. กล่ำวเปิดงำนช่วงบ่ำยโดย ดร.จำำเนียร วรรตัน์ชัยพันธ์
14.00 น. – 15.00 น. ตัวแทนสถำบันสิ่งแวดล้อมไทยกล่ำวถึงกำรดำำเนินโครงกำรในระยะที่  3 และนำำ

เสนอถึงเป้ำหมำยของเมืองหำดใหญ่ในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำในกำรเสริมสร้ำงกำร
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

15.00 น. – 16.00 น. ระดมควำมคิดเห็น
1. บทบำทและหน้ำที่ของคณะทำำงำนในระยะที่3
2. กำรเสริมสร้ำงกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ของเมือง

หำดใหญ่ในอกี 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยเชื่อมโยง กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรบริหำร
จัดกำรนำ้ำท่วม และสภำพภูมิอำกำศเข้ำดว้ยกัน 

3. วิธีกำรที่เหมำะสม และใครที่เหมำะสมควรจะเข้ำมำร่วมเป็นคณะทำำงำน



เพิ่มเติม
16.00 น. – 16.30 น. กล่ำวปิดกำรประชุมโดย ดร.จำำเนียร วรรตัน์ชัยพันธ์


