
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันนับเป็น

เรื่องใกล้ตัว ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกภูมิภาค            

ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนไม่ควรมองข้าม และต้องร่วมมือกันใน

การหายุทธวิธีปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 - 2553) สถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และภาคีเครือข่าย 

ได้ดำาเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) ภายใต้กรอบเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ

เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่เมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และแปลงกรอบแนวความคิดส ู ่การปฏิบ ัต ิ ให ้บรรลุ                

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะผลักดันสู่นโยบายภาครัฐ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของเมือง

 ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ถือเอาวาระช่วงต้นปีซึ่งเป็นช่วงเวลา

ของการเริ่มต้นที่ดีเปิดตัวสาร “ปรับตัว...รับมือ...การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ” ฉบับปฐมฤกษ์ซึ่งเป็นสารรายสองเดือน สำาหรับเป็นสื่อกลาง

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ และแนวคิดเรื ่องการปรับตัว

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการดำาเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของโครงการฯ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคีเครือข่ายตื่นตัว    

กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถรับมือได้ทันท่วงที 

 สำาหรับสาระในฉบับ เริ่มด้วยคอลัมน์ “ACCCRN โฟกัส” ทำาความรู้จัก

กับ “โครงการ ACCCRN ในประเทศไทย” จากการบอกเล่าถึงความเป็นมา 

ความสำาค ัญ และว ิธ ีการดำาเน ินงานของโครงการ ต ่อด ้วยการรายงาน

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จัดขึ้นใน “รอบรั้ว 

ACCCRN”   และปิดท้ายกับเกาะติดสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศรอบโลกใน “สารพันจัดมาเล่ากับ ACCCRN” 

เตรียมพลิกหน้าถัดไปเพื่อเข้าสู่เนื้อหาสาระมากมาย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า                               

“โชคดี ปีกระต่ายทอง” นะคะ...สวัสดีค่ะ

เมื่อสภาพภูมิอากาศ...เปลี่ยนแปลง...ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน                                        
ต้อง…ปรับตัว…เพื่อการดำารงชีวิตที่…เป็นสุข

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN - Thailand

www.thaicity-climate.org

Message from ACCCRN – ประเทศไทย      

ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554)

“ปรับตัว...รับมือ 
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ”



ความมุ่งหมายหลักโครงการฯ 
   พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            

ความเสี่ยง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีต่อเมือง แก่ภาคีเครือข่ายใน

พื้นที่ ซึ่งนำาไปสู่การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การรับมือกับผลกระทบดังกล่าว การแปลงแผนยุทธศาสตร์              

ลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการผลักดันสู่ระดับนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำาเนินโครงการ

อย่างยั่งยืน 

ระยะเวลาการดำาเนินโครงการฯ
    ระยะที่ 1 การคัดเลือกเมือง (City Selection)

    ระยะที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเมืองโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี 

(City Engagement and Capacity Development) โดยจัดทำายุทธศาสตร์มาตรการและโครงการ 

ที่มีความเหมาะสมกับสภาพและภาวะความเสี่ยงของเมือง

    ระยะที่ 3 การดำาเนินโครงการต่างๆ (Projects Implementation) ตามที่ได้พัฒนาไว้ในระยะที่ 2 

และการเผยแพร่โครงการ (Dissemination)

ACCCRN กับ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

     โครงการ “เครือข่ายเมืองใน

เอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูม ิอากาศ หรือ Asian 

Cities   Climate Change 

Resilience Network

(ACCCRN)” เร ิ ่ มด ำาเน ิน

โครงการในประเทศไทย เมื่อปี 2552 

เป็นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุน

จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 

(The Rockefeller Foundation)  

มุ่งส่งเสริมให้ 10 เมือง ใน ประเทศไทย 

เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย       

มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อเตรียม

รับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ด้วยเล็งเห็นว่าผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ระดับชุมชนเมือง     ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่

อาศัยขนาดใหญ่และมีความหนาแน่น

สูงย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินในระดับรุนแรง

อาจเป็นรูปแบบเชิงนโยบาย เช่น การปรับ

ผังเมืองให้รองรับกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

การเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจน

การประเมินทางเลือก และแนวทางในการรับมือ

ระบบเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

        

ปร ะกอบ ไปด ้ วย โครงสร ้ า งท างกายภาพ

ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม 

ซึ ่งระบบทั ้งสี ่ ต่างมีความซับซ้อน เกี ่ยวพัน       

ซึ ่งกันและกัน ทั ้งยังเป็นปัจจัยที ่ทำาให้ระดับ

ความเสี่ยงของแต่ละเมืองจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันด้วย

ความเสี่ยงของเมืองและผลกระทบ
 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ

ปริมาณน้ำาฝน สภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น พายุ 

น้ำาท่วม ความแห้งแล้ง และ การเพิ่มขึ้นของระดับ

น้ำาทะเล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบ

ต่อเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน

เม ืองโดยเฉพาะกลุ ่มเปราะบางที ่

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อมี

เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ ้น  ผลกระทบ

ต่างๆ  อาจจะรุนแรงยิ่งขึ้นหากเมือง

ไม่มีระบบการบริหารจัดการ หรือ

การรองรับที่ดีเพียงพอ นอกจากนี้

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมก็จะส่งผลต่อระดับความ

รุนแรงของผลกระทบที่ เกิดขึ้นใน

เมืองด้วย   ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ทำาให้

ระด ับความเส ี ่ยงของแต่ละเม ือง

แตกต่างกัน

ACCCRN โฟก ั ส  :  โ ค รงก า ร  ACCCRN ใ นปร ะ เ ท ศ ไ ทย

เมืองนำาร่อง
 โครงการมีเมืองนำาร่องหลัก 2 เมือง 

ได้แก่ เมืองเชียงราย และเมืองหาดใหญ่ 

เมืองในความหมายของ ACCCRN 
 พื้ นที่ ที่ มี ปร ะ ช ากรอาศั ยอยู่ อย่ า ง

หนาแน่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจำานวนประชากร

ดังกล่าวมักจะมีมากจนเกินขีดความสามารถ     

ในการรองรับ (Carrying Capacity) ของระบบ

นิเวศในการผลิตอาหารและน้ำา เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชากรในพื้นที่

การปรับตัวเพื่อรับมือของเมือง 
 หมายถึง การปรับเปลี่ยนระบบทั้ง

บุคคล สังคม สถาบัน และนโยบายเพื่อเตรียม

พร้อมรับมือกับผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ ่งการรับมือ

นั้นอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะอย่าง หรือเปลี่ยน

ทั้งระบบ เช่น การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืช หรือปรับวิธี

และแบบแผนการผลิตของเกษตรกรให้เหมาะกับ

สภาพภูมิอากาศ ในขณะนั้น  ทั้งนี้การปรับตัว

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ACCCRN โฟก ั ส  :  โ ค รงก า ร  ACCCRN ใ นปร ะ เ ท ศ ไ ทย
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ร อ บ รั้ ว A C C C R N

ACCCRN ร่วมกิจกรรมในงาน “จับมือร่วมใจ รับภัยโลกร้อน” ครบรอบ 90 ปี 
สภากาชาดไทย

    โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “จับมือร่วมใจ รับภัยโลกร้อน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี 

 โดยกิจกรรมในงานมีการร่วมออกบูธเผยแพร่โครงการฯ และจัดกิจกรรมการสัมมนา

กลุ่มย่อย “ถอดรหัสวิกฤตน้ำาท่วม... ปัญหา และทางออก” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ     

ที่เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิกชำานาญการพิเศษ จากสำานักผังเมืองรวม

และผังเม ืองเฉพาะ  และส ำาน ักงานผู ้ประสานงานด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 

กรมโยธาธ ิการแล ะผ ัง เม ือง    ต ัวแทนคณะท ำ างานโครงการฯ ในพ ื ้ นท ี ่ ห าดใหญ ่ 

คุณสมพร สิริโปราณานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประธานคณะทำางานโครงการฯ 

คุณดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำานักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ 

และ คุณสรรเสริญ สิทธิหิมะ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและแผน จากสำานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาบนเวที เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำาท่วม    

รวมถึงปัญหา อุปสรรค วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกรณีน้ำาท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมา โดยมี

คุณวสันต์ เตชะวงศ์ธรรม บรรณาธิการอำานวยการ จากสำานักพิมพ์ทางช้างเผือก ให้เกียรติเป็น   

ผู้ดำาเนินรายการ ซึ่งบรรยากาศภายในห้องเสวนามีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กันอย่างเข้มข้นระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนา และวิทยากร

ACCCRN ร่วมสร้างความตระหนักเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กับชุมชนเมืองในงานวันสิ่งแวดล้อมเทศบาล
นครเชียงราย “รักพ่อ รักนครเชียงราย 

รักสิ่งแวดล้อม” ประจำาปี 2553
 โครงการ ACCCRN ในฐานะ

ภาคีเครือข่ายร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน        

สิ่งแวดล้อมไทยจัดโดยเทศบาลนครเชียงราย 

ในวันที่  3 ธ.ค. ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการร่วมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ 

จากการ เปล ี ่ ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ

แก่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและรับมือ 

 ภายในบูธโครงการฯ จัดกิจกรรม

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระทบ

ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง สภ าพ        

ภูม ิอากาศ โดยมีคณะครูและน ักเร ียนใน

โ ร ง เ ร ี ย น เ ขต เ ทศบ าลนคร เ ช ี ย ง ร า ย

ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง

โครงการนำาร่องใน 2 เมืองหลัก
    เมืองหาดใหญ่ - โครงการเครือข่าย          

บริหารจัดการอุทกภัยในพื้น ท่ีลุ่มน้ำ าคลอง     

อู่ตะเภา  โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในชุมชนนำาร่องท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

เพื่อสามารถป้องกันและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

ทั้งยังเพิ่มแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนให้ชุมชุน

มีส่วนร่วมโดยจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัคร

ชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และให้ความช่วย

เหลือชุมชนในกรณีหากเกิดอุทกภัย

การประเมินผลกระทบ
และความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                     
(Climate Vulnerability 

Assessments)
 เ ป็ นกร ะบวนการสำ า คัญ      

ที่ช่วยให้เมืองมีความเข้าใจว่า บุคคล 

ชุมชน และเมืองจะได้รับผลกระทบ

อย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม 

รวมทั้งทำาให้เมืองสามารถวิเคราะห์

ศั กยภาพของตนเองว่ าสามารถ    

ปรับตัว หรือรับมือกับผลกระทบนั้นได้

มากน้อยเพียงใด

 การประเมินนี้เป็นข้อมูลที่สำาคัญที่จะ

ต้องนำาเข้าสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน

รู้และความคิดเห็น” ที่เรียกว่า Shared 

Learning Dialogue หรือ SLD  

ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างเมืองและ

ภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์   

ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

           เมืองเชียงราย - โครงการพัฒนาพื้นที่

เ ข ต เมื อง เพื่ อ รั บมื อกั บก าร เปลี่ ยนแปลง          

สภาพภูม ิอากาศโลก โดยมีพ ื ้นท ี ่ด ำาเน ิน

ก า รอยู่บริ เวณหนองน้ำาสาธารณะหนองปึ๋ง 

และพื้นที่การเกษตรโดยรอบกว่า 400 ไร่ โดย

การปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์     

แหล่งน้ำาให้มีระบบนิเวศที่สมดุลเพื่อใช้เป็นแหล่ง

เก็บกักน้ำาในช่วงฤดูฝน และสำารองน้ำาไว้ใช้ในช่วง

หน้าแล้ง รวมทั้งรณรงค์เพื่อลดการเผาตอซัง

ในนาข้าวของเกษตรกร ซึ่งเป็นสาเหตุของหมอก

ควันที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที ่ยว 

และสุขภาพของประชากรในท้องถิ่น เช่น 

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

ACCCRN โฟก ั ส  :  โ ค รงก า ร  ACCCRN ใ นปร ะ เ ท ศ ไ ทย
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10/10/10 เทศบาลนครเชียงรายจับมือสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยร่วมลด CO2 

ที่ระดับ “350 ppm” เพื่อรักษาภาวะสมดุลโลก 

 เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และ

สร้างจิตสำานึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลก

ร้อน อีกทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อลดความเข้มข้น

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ที่ 350 ppm 

(ppm:part per million หรือ 350 ส่วนต่อ

ล้านส่วน) ซึ่งถูกกำาหนดเป็นเป้าหมายการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก และเป็นระดับที่

ปลอดภัยต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต 

 กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนนี้อยู่ภาย

ใต้ “10/10/10 โกลบอล เวิร์ก ปาร์ตี้” ซึ่งจัดต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกลุ่ม 350.org และมีกว่า 180 

ประเทศทั่วโลกร่วมใจกันจัดกิจกรรมดังกล่าว

ACCCRN ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ชุมชนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมศักยภาพเมือง

ในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในงาน 

“ตลาดนัดคนรักสุขภาพ”                               
(Songkhla Health Fair 2010 )                                                   

 
    คณะทำางานโครงการ ACCCRN 

เมืองหาดใหญ่ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์

โครงการฯ และจัดกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ 

“การปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูม ิอากาศจังหวัดสงขลา”  ในงาน 

“ตลาดนัดคนรักสุขภาพ” (Songkhla Health 

Fair 2010) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 

ณ ศูนย ์ประช ุมนานาชาติ เฉล ิมพระเก ียรติ 

มหาว ิทยาล ัยสงขลานครินทร์ โดยร่วม 

แ ลก เ ปลี ่ ย น เ ร ี ย น รู ้ แนวคิดการปรับตัวกับ

ภาคีเครือข่าย ทั้งยังสร้างและผลักดันชุมชน

สขุภาวะ     หวงัเปน็สว่นหนึง่ในการสง่เสรมิศกัยภาพ

เมืองเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ส า ร พั น จั ด ม า เ ล่ า จ า ก A C C C R N ร อ บ รั้ ว A C C C R N

การบ้านจากแคนคูน สู่เวทีโลกร้อนปีหน้า ที่เมืองเดอบัน
ปิดฉากเวทีโลกร้อนที่ “แคนคูน” เม็กซิโก คลอด “เอกสารเจรจา” รักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศา 

แต่ไม่บรรลุข้อตกลง เตรียมถกต่อปีหน้าที่แอฟริกาใต้ 

  จากการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

(Cop-16) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก จากวันที่ 29 พ.ย. จนถึง 11 ธ.ค. 2553 ที่ผ่านมา ผลการ

ประชุมไร้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ทำาได้เพียงเอกสารข้อตกลง ไม่บรรลุพิธีสารตามเป้าหมาย ท่ามกลาง             

ความคาดหวังจากผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกกว่า 10,000 คน

 ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ นักวิชาการในทีมเจรจาโลกร้อนของประเทศไทย ได้ให้ความคิดเห็น             

หลังการออก “ข้อตกลงแคนคูน” หรือ Cancun Agreement เพื่อใช้เป็นกรอบการทำางานสำาหรับการประชุม

โลกร้อนที่เมืองเดอบัน ประเทศแอฟริกาใต้ในปีหน้า ว่าการที่เจ้าภาพพยายามล็อบบี้ระดับผู้นำาในโค้งสุดท้าย

ของเวที เพื่อให้สามารถบรรลุหรือสามารถเกิดข้อตกลงออกมาในครั้งนี้ เป็นเพียงแค่การรักษาหน้าของ

เม็กซิโกเท่านั้น เนื่องจากเคยประกาศไว้แต่แรกว่าจะไม่ให้เวทีโลกร้อนครั้งนี้ต้องล่มและไม่โปร่งใสอย่างที่เคยเกิด

ขึ้นที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

 “ผมไม่รู ้สึกแปลกใจมากเท่าไรที ่เห็นบทสรุปออกมาอย่างนี้ เพราะการเจรจาตลอด 2 สัปดาห์           

ที่เคร่งเครียดมาตั้งแต่คณะเจรจาจนถึงระดับชาติผู้นำา บรรยากาศการถกในเนื้อหาต่างๆ ระหว่างประเทศพัฒนา

แล้วกับกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาที่นำาโดยกลุ่ม จี 77+ จีน พบว่าเขาไม่ยอมลงให้เลย ทำาให้เนื้อหาสาระสำาคัญ    

ที่เป็นกรอบเจรจาในรอบที่แล้วยังคงไม่สามารถถอดวงเล็บ และสามารถตกลงในรายละเอียดใดๆ ได้”

 “ส่วนหนึ่งคงเกิดจากบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้น เพราะทุกประเทศเริ่มหวาดระแวง

ระบบขององค์การสหประชาชาติที่ปล่อยให้เกิดการหารือนอกวาระ และมีมุ้งต่างๆ ท้ายสุดจึงได้แค่เห็นกรอบ     

ที่ไม่คืบหน้า การตกลงกันเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่แย่ๆ อาจจะแย่กว่าการที่ไม่ได้ข้อตกลงเลยด้วยซ้ำา”

 สอดคล้องกับความเห ็นของบัณฑูร เศรษฐิโรตม์ ผ ู ้อ ำานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื ่อ

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่วิเคราะห์ว่า  Cancun                     

Agreement เป็นเพียงแค่การรักษากระบวนการ และระบบเจรจาภายใต้อนุสัญญาโลกร้อน ให้ยังคงดำาเนิน

ต่อไปได้เท่านั้น แต่ยังไม่ได้รักษาโลกให้พ้นจากภาวะโลกร้อน เนื่องจาก ยังไม่มีคำาตอบเรื่องตัวเลขเป้าหมาย

การลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส จากเดิมระบุให้

ชาติพัฒนาแล้วต้องลดก๊าซ 13-17% จาก

ระดับปล่อยในปี 1990 แต่นักวิทยาศาสตร์

ในนามกลุ่ม Climate Action Tracker 

ประเมินว่าเนื้อหาผลสรุปของข้อตกลง 

แคนคูนจะยังคงทำาให้อุณหภูมิโลกยังคงสูง

ขึ้น 3.2 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้

 และ “ข้อค้นพบสำาคัญจากเนื้อหา

เอกสารแคนคูนทั้ง 2 ฉบับ ก็คือ ภาพรวม

ประเทศกำาลังพัฒนารวมทั้งไทยได้ถูกใส่

เข้าไปในอยู่ในพันธกรณีแบบมีเงื่อนไข 

ร่วมรับผิดชอบการแก้ปัญหาโลกร้อนให้

มากขึ้นขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วได้รับ

ความยื ดหยุ่ นจ ากพันธกรณีการลด

ก๊าซมาสู่ระบบการกำาหนดเป้าหมายแบบ         

สมัครใจ ซึ ่งแม้กริยาที ่ใส่ไว้ในเนื ้อหา

จะใช้คำาว่าแค่กระตุ้น และ ไม่ได้บอกว่าเป็น         

ข้อตกลง หรือ ตัดสินใจ แต่จุดนี้เป็นสาเหตุ

สำาคัญที่โบลิเวียรับไม่ได้กับเอกสารทั้ง 2 

ฉบับ เพราะเหมือนกับการเขียนเช็คเปล่า

ให้ประเทศพัฒนาแล้ว จึงมองไม่เห็นหลัก

ประกันว่าชาติพัฒนาจะยอมเสนอเป้าหมาย

ลดก๊าซได้ เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา

โลกร้อน” 

 ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าว

องค์การสหประชาชาติพยายามผลักดัน

การพัฒนากองทุนสีเขียว หรือ GREEN 

FUND ซึ่งเป็น กองทุนที่จะระดมเงินช่วย

เหลือไปให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนา เพื่อนำา

ไปใช้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาและโครงการที่

เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม    ก็หวังว่า

ผลสำาเร็จของการประชุมจะนำาไปสู่การแก้ไข

ปัญหาโลกร้อนที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า

ทุกประเทศได้

          อย่างไรก็ตามบทสรุปจากแคนคูน 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียง “การบ้านข้อใหญ่” 

สำาหรับการพบกันในปีหน้าที่เมืองเดอบัน 

แอฟริกาใต้ ซึ่งคาดหวังว่าจะเห็นความ

ชัดเจนของกลไกจากข้อตกลงดังกล่าว

  ที่มา http://www.bangkokbiz.com, 

www.suthichaiyoon.com และ 

http://ngosthailand.com

ACCCRN สนับสนุน
การจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้ระบบเตือนภัย

เมืองหาดใหญ่
   ดร.จำาเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

(ขวา)  ผ ู ้ อ ำ านวยการอาว ุ โส 

สถาบันสิ ่งแวดล้อมไทย ได้มอบ

งบประมาณภายใต ้ โครงการฯ 

เ พื่ อ สนั บ สนุ น ก า ร จั ด ซื ้ อ วิ ท ยุ

สื ่อสาร ให้เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ซึ ่ ง เป็นหนึ่ ง ในสองเมืองนำาร่อง

ของโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เครือข่ายการส่ือสารให้ครอบคลุม

พื้นที่ เ มืองในการรับมือ เมื่อ เกิด

ภ ั ยพ ิ บ ั ต ิ ธ ร รมช าต ิ  โ ด ย

น าย ไพร  พ ัฒ โน  ( กล า ง ) 

น ายก เ ทศมนตรี นครห าด ใหญ่  

และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย เป็ นผู้ รั บมอบ 

ผ่านพิธีเปิดโครงการความร่วมมือ

เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ

จัดการเมืองสำาหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ้ หร ือ DELGOSEA 

ซึ ่งจ ัดข ึ ้นท ี ่ เม ืองพัทยา และม ี

นายปีเตอร์ คอพพินเจอร์ (ซ ้าย) 

ผู้อำานวยการโครงการ DELGOSEA 

ได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน 

0605



ส า ร พั น จั ด ม า เ ล่ า จ า ก A C C C R N 
สรุปสถานการณ์อุทกภัยประเทศไทย
ปี 2553 เสียหายหลายหมื่นล้าน

 ตลอดปี 2553 เป็นปีที่

ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยท่ีกล่าวได้ว่า

หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี เนื่องจากฝน

ตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงเดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยดัง

กล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สินในหลายพื้นที่ของประเทศ

จากรายงานกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยสรุปว่า

มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 39 จังหวัด 

381 อำาเภอ 2,803 ตำาบล 24,294 

หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

1,786,804 ครัวเรือน 5,961,812 คน 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 

ผู้อำานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย         

คาดการณ์ว่ าอุ ทกภั ยครั้ งนี้ จ ะ สร้ า ง     

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน

และทางราชการราว 8,000-10,000    

ล้านบาท ภาครัฐอาจต้องใช้งบประมาณ

ชดเชย แก้ปัญหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ไม่ต่ำากว่า 1-2 หมื่นล้านบาท มีผลกระทบ

ต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้

ราว 0.2% ของจีดีพี 

 ในขณะที่ ดร.สมชัย จิตสุชน 

ผู้ อำ า น ว ย ก า ร วิ จั ย ด้ า น ก า รพัฒน า

เศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้

สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย 

ผลกระทบด้านสาธารณสุข 
  จากรายงานกระทรวงสาธารณสุขมีจำานวนผู้ป่วย

จากการประสบภัยอุทกภัยทั้งสิ้นกว่า 107,000 ราย 

ผลกระทบด้านคมนาคม 
      จากภาวะฝนตกหนักทำาให้น้ำาป่าไหลหลากเข้าท่วม

เส้นทางสายต่างๆ กรมทางหลวงได้รายงานน้ำาท่วม

และสะพานชำารุดรวม 13 จังหวัด กว่า 70 สายทาง 

  อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์น้ำาท่วมใหญ่ของ

ประเทศครั้งนี้ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธาน

กรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และอดีต

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมา

จากการขาดนโยบายการเตือนภัยธรรมชาติที่ชัดเจน

ของภาครัฐ ทำาให้หน่วยงานต่างๆ ไม่สนใจ หรือขาด

การประสานงานกันข้อมูลจากการทำานายล่วงหน้า

นับเดือนจึงไม่มีประโยชน์ 

ประเมินว่าปัญหาอุทกภัยและปัญหาเงินบาทแข็งค่ารวมกัน น่าจะส่งผลให้จีดีพีลดลงประมาณ 1% ทำาให้อัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ลดเหลือ 6% 

 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปว่าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 4 ล้านไร่ 

เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 1.5 แสนราย นาข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุด คิดเป็น 1.7 ล้านไร่ ด้านปศุสัตว์

และด้านประมงได้รับผลกระทบ 1 แสนราย ซึ่งเมื่อนับรวมกับความเสียหายจากอุทกภัยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

เป็นต้นมา รวมเกษตรกรได้รับความเดือนร้อน 2.9 แสนราย ผลผลิตอ้อยลดลง 109,000 ตัน ส่งผลต่อการ

ผลิตน้ำาตาลทราย ที่จะลดลงกว่า 10 ล้านกิโลกรัม ในปี 2554  เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับความเสียหาย

กว่า 1 หมื่นไร่ และปริมาณการผลิตข้าวเจ้าในประเทศปีนี้อาจลดลงถึง 6.5% บีบให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น 

 “การเตือนภัยธรรมชาติ หลักๆ ต้องมี  

3 อย่างด้วยกัน คือ 1.ข้อมูล 2.ผู้ที่นำาข้อมูลนี้ไป

ใช้ในการปฏิบัติ และ 3.การเตือนภัย แต่ปัญหาคือ 

ต่างคนต่างทำา สุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ ้นมา 

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยมาแล้ว 20 กว่าฉบับมี

การบอกถึงขั้นฝนจะตกหนักตรงนั้นตรงนี้ ปริมาณ

เท่านี ้จะทำาให้เกิดน้ ำาท่วมฉับพลัน ถ้าคนที่ได้รับ

การเตือนถือไปปฏิบัติตาม เอาไปบอกผู้บริหาร

ท้องถิ่น ให้มีคำาสั ่งอพยพ หรือหาทางป้องกัน 

หากระสอบทราย ขุดลอกหนองบึงให้ทางน้ำาไหล 

ได้คล่อง รวมทั้งเตือนประชาชนให้ยกของไว้ล่วงหน้า 

หรือเตรียมเก็บกักอาหารไว้ ความเสียหายมันก็ 

จะน้อยลง” 

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki_2553 และ

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/news/envi_news
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