
ปรับตัว...รับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 54

Message From ACCCRN - ประเทศไทย 
และร่วมเกาะตดิอทุกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศกบั“น�ำ้ท่วม 54 บทเรยีน
ครั้งส�ำคัญของสังคมไทย” พร้อมกับข่าวร้อนๆ ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศทัง้ในและต่างประเทศกบัสารพดัจดัมาเล่าจาก ACCCRN

ปิดท้ายกับค�าศัพท์น่ารู ้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน     
Did you Know? กับภาษา climate วันละค�า ฉบับนี้ต่อเนื่องจากฉบับ 
ทีผ่่านมากบัค�าว่า “Climate Change Scenario” และพร้อมกนันีท้มีงาน 
ขอแนะน�าเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org เว็บไซต์ที่จัดท�าขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู ้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ   
เฝ้าระวังอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่ 

ท้ายน้ีขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับสาระภายในเล่มแล้วกลับมาพบ 
กันใหม่ในฉบับหน้ากับการปรับโฉมใหม่รับปีมังกรทอง สวัสดีค่ะ

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    Asian Cities Climate Change Resilience Network              

 ACCCRN - Thailand

 www.thaicity-climate.org

“สำรปรบัตวั รบัมอื กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ  ฉบบัที ่ 6” 
ประจ�าเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 54 กลับมาพบท่านผู้อ่านอีกครั้ง
เพื่อท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางการน�าความรู้และความเคลื่อนไหวด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมารายงานท่านผู้อ่านเหมือนเช่นเคย 
ท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นฟูประเทศภายหลังมหาอุทกภัยที่เพิ่งผ่าน
พ้นไปซึ่งเป็นบทเรียนที่คนไทยทุกคนต้องจดจ�าว่า 

“เรำไม่สำมำรถควบคุมธรรมชำติได้แต่เรำสำมำรถปรับตัวให้เข้ำ
กับธรรมชำติได้ เพรำะเรำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชำติเท่ำนั้น” 

ในฉบบันี ้ACCCRN โฟกสั เสนอข้อมลู “การวเิคราะห์ความเปราะบาง” 
จากการใช้ “Climate Model หรือ แบบจ�าลองสภาพภูมิอากาศ”     
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าคัญของการประเมินความเปราะบางของ
เมืองเชียงรายและเมืองหาดใหญ่ ส่วนรอบรั้ว ACCCRN มารายงาน
ความคืบหน้ากิจกรรมโครงการฯ และร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาล
นครเชียงรายกบัการคว้ารางวลัจาก UN-HABITAT ในฐานะตวัอย่างทีด่ี
จากงานวนัทีอ่ยูอ่าศยัโลก (World Habitat Day) ซึง่จดัขึน้ทีเ่ม็กซิโก 

ภาพปกจาก : http://cdn.theatlantic.com และ http://www.environnet.in.th



การประเมินความเปราะบางด้านภูมิอากาศ
เมืองหาดใหญ่และเชียงราย

ACCCRN  Focus

ฉบบัทีแ่ล้วเรากล่าวถึงการน�าแบบจ�าลองสภาพภมิูอากาศ (Climate Model) มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ความเปราะบางของ
พืน้ทีเ่มอืงเชยีงรายและหาดใหญ่ เพือ่น�าข้อมูลท่ีได้มาสงัเคราะห์เป็นแนวทาง และวธิกีารปรบัตัวของเมอืงจากผลกระทบการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ รวมทัง้สร้างยทุธศาสตร์ทีเ่หมาะส�าหรบัการด�าเนนิโครงการฯ ในพ้ืนทีใ่ห้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

การประเมนิความเปราะบาง
การประเมินความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงรายและหาดใหญ่ นอกจากการคาดการณ์ปริมาณ 

น�้าฝนและอุณหภูมิ จาก SEA START โดยใช้โปรแกรม PRECIS โดยศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 30 ปี 
60 ปี และ 90 ปีข้างหน้า รวมถึงน�าวิธีวิเคราะห์ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกระจายตัวของกลุ่มประชากรตามความอ่อนไหวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วยังมีเครื่องมือ
อื่นๆ ที่น�ามาใช้ในการประเมินอีก ได้แก่

- SLD (Shared Learning Dialogue – SLD) กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละระดมความคดิเหน็จากประชาชนในพืน้ทเีพือ่เป็นการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา ผลกระทบหลัก และแนวทางการแก้ปัญหาในอดีต 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อการเก็บข้อมูลอย่าง                      
มีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมพูดคุยสนทนา

เมอืงเชยีงราย
จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเมืองเชียงรายนั้นพบว่าจากท่ีสภาพอากาศที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบในหลายด้าน และผลกระทบดังกล่าวจะมากขึ้นหากมีการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างไร้ทิศทางโดยไม่
ค�านึงถึงความยั่งยืน 
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1)  การบรหิารจดัน�า้เพือ่อปุโภคและบรโิภคของเมือง เมือ่เกดิการแปรปรวนของปรมิาณฝน กรณทีีฝ่นทิง้ช่วงนาน/แล้ง ฝนทีต่กชกุ
มากขึ้นในฤดูฝน/น�้าท่วม 

2)  ภาคการเกษตร ผลกระทบที่เด่นชัด คือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จะมีผลกระทบต่อการปลูกไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ และล�าไย 
ซึ่งต้องการอุณหภูมิต�่าในการกระตุ้นการออกดอก ส่วนปริมาณน�้าฝนที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อพืชเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะ
พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพราะพืชเหล่านี้ หลังจากออกดอกแล้วต้องการน�้าในการพัฒนาผล 

3)  ภาคการท่องเที่ยว จากแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดและต�่าสุดที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว เช่น สวนไม้ดอก
เมืองหนาว ส่วนการเกิดภาวะฝนแล้งส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางน�้า เช่น น�้าตก การล่องแม่น�้าโขง เป็นต้น ในขณะช่วง
หน้าฝนที่มีฝนตกมากขึ้น จะส่งผลกระทบในเรื่องของน�้าหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและอันตรายจากการท่องเที่ยวท�าให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง 

และจากกรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณ ต�าบลนางแล ต�าบลบ้านดู่ ต�าบล
สนัทรายและชมุชนวดัพระแก้ว พบว่าได้รบัความเสีย่งจากสภาพภมูอิากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลง ได้แก่ เกดิภาวะฝนแล้ง ก่อให้เกดิน�า้แล้ง 
บ่อน�้าผิวดิน และบ่อบาดาลแห้งขอด ขาดน�้าอุปโภค บริโภค ความผันผวนของปริมาณน�้าฝนก่อให้เกิดน�้าท่วมและน�้าท่วมขัง ได้แก่ 
บรเิวณทีเ่ป็นทีลุ่ม่      ได้แก่      พืน้ท่ีต�าบลสนัทราย    รวมถึงดนิโคลนถล่มตามไหล่ทาง โดยเฉพาะในพืน้ทีล่าดชนั      ได้แก่       พืน้ทีข้่างวดัดอยง�าเมอืง 
ข้างศาลากลาง และพื้นที่ชุมชนวัดพระแก้วเกิดดินถล่ม เนื่องจากน�้าหลากในพ้ืนท่ีลาดชันไม่มีพนังกั้นดิน ส่งผลท�าให้ผู้ที่อยู่ในภาวะ
เปราะบางของทัง้สองกรณคีอื ผู้สงูอายแุละกลุม่ผู้พกิาร ทีไ่ม่สามารถหาแหล่งน�า้ส�ารองใช้เพ่ือด�ารงชวีติได้ และเมือ่เกดิภาวะน�า้ท่วมหนกั
ไม่สามารถเดินทางไปสู่พื้นที่อพยพได้โดยง่าย และขาดแหล่งพักพิงอ่ืนในยามเกิดภัย 

การประเมินความเปราะบางที่ได้ท�าให้เรารู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและบุคคล ท�าให้เข้าใจถึงขีดความสามารถในการ
รับมือของชุมชนในปัจจุบันและสามารถน�าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ ไปพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือน�าไปสู่การปรับตัวเพ่ือรับมือได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ

เมอืงหาดใหญ่ 
จากการคาดการณ์สภาพอากาศและปริมาณน�้าฝนที่เปลี่ยนไปของเมืองหาดใหญ่นั้น พบว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นของเมืองได้ให้ความส�าคัญต่อผลกระทบใน 4 ประเด็น 1) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยและวันที่มีอุณหภูมิสูง 
มีระยะเวลานานขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝน 3) ความไม่แน่นอนของการเกิดมรสุมและลมพายุ 4) การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน�้าทะเล ซึ่งผลกระทบต่อปัจจัยข้างต้นจะส่งผลท�าให้น�้าท่วมหาดใหญ่รุนแรงขึ้น และหากประกอบกับการขยายเขตเมือง 
ในอนาคตจะท�าให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของเมืองได้รับความเสียหายมากข้ึนด้วย 

กลุ่มเปราะบางได้แก่ ชุมชนแออัด/ชุมชนบุกรุก (ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย) ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบคลองอู่ตะเภาโดยเฉพาะ
ชุมชนฝั่งซ้ายของคลองที่ไม่สามารถหาแหล่งพักพิงส�ารองแหล่งอ่ืน และ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ท่ีไม่สะดวกในการเดินทางไปสู่ศูนย์
อพยพขณะเกิดอุทกภัย ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปีอาจเกิดน�้าท่วมเนื่องจากมีปริมาณฝนมากประกอบกับน�้า
ไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้ทัน

อนึ่งเมืองหาดใหญ่ ต้องเผชิญกับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปริมาณน�้าฝน เช่น อุทกภัยที่เกิดถี่ขึ้นและเกิดในช่วงที่ไม่เคย
เกิดมาก่อน อีกทั้งยังมีปัจจัยที่ท�าให้เมืองมีความเปราะบางมากข้ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่ค�านึงถึงต�าแหน่งที่ตั้งของเมือง      
ที่อยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม และมุ่งพัฒนาสิ่งก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้ค�านึงถึงระบบการระบายน�้า รวมถึงไม่ได้มีการวางแผนและวางผังในการ
พัฒนาเมืองในอนาคตให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น



รอบรั้ว ACCCRN
ขอร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลนครเชียงรายกับการก้าวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกในฐานะแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนา/อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เม่ือเร็วๆ น้ี โครงการ ACCCRN หาดใหญ่ นำาโดย คุณสมพร สิริโปราณานนท์ 
ประธานคณะทำางานโครงการฯ เมืองหาดใหญ่ เข้าร่วมเวทีบรรยายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับท้องถ่ินเพ่ือพร้อมรับมืออุทกภัย
ด้วยตนเอง ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่”    
ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ โดยมีสมาชิกสมาคมและ         
ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอย่างคับคั่ง งานประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมสร้าง
ความตระหนักให้เกิดแก่ประชาชนท่ัวไป และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ ACCCRN  
แล้วยังเกิดการขยายเครือข่ายการดำาเนินงานในพื้นที่อีกด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมพงษ์ กูลวงค์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมด้วย 
นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะ เข้าร่วมประชุมพร้อม
รบัใบประกาศเกยีรติคุณจากองค์การท่ีอยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ (UN–HABITAT) 
ในฐานะองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาและอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) 
ณ รัฐอากวัสกาเลียนเตส ประเทศเม็กซิโก ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำาคัญของเทศบาล
นครเชียงรายที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กรระดับนานาชาติที่แสดง 
ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการและการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
คณะทำางานเทศบาลนครเชียงรายทั้งยังเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ของคนไทยและชาวเชียงรายที่ได้รับรางวัลในระดับเวทีโลกในครั้งนี้...
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ACCCRN หาดใหญ่ผนึกกำาลังหน่วยงาน
ภาครัฐ – เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา 
จัดเวทีสร้างความตระหนักก่อนนำ้าท่วม

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมสัมมนาวิชาการ ณ กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน
“การฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติสู่การสร้างสังคมที่มีศักยภาพในการรับมือ”
(Symposium 2011:“From Post-Disaster Reconstruction To the Creation of Resilient Societies”)

รางวัลดงักล่าวเป็นการนำาผลงานจากโครงการความหลากหลายทางชวีภาพซึง่ดำาเนนิงานภายใต้ความร่วมมอืกบัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 
ภายใต้ชื่อโครงการ Urban Biodiversity in Chiang Rai Municipality towards Sustainable City and Climate Resilience   
: UBD-SCCCR  เสนอให้คณะกรรมการ UN – HABITAT พิจารณา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเมืองเชียงรายสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนโดยพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองเชียงราย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล 
เช่น พื้นที่ป่าดอยสะเก็น / ดอยพระบาทพื้นที่ชุ่มนำ้าสาธารณะหนองปึ๋ง เป็นต้น 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชีย
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) ในฐานะตัวแทน
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “From Post-Disaster        
Reconstruction To the Creation of Resilient Societies” ณ มหาวิทยาลัยเคโอ  
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนความรู้และน�าบทเรียนจากภัยพิบัติ  
ที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศมาอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทางสร้างความ
สามารถในการรับมือให้เกิดข้ึนกับสังคมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะบทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติหลายกรณี 
พบว่าสังคมสามารถหลีกเล่ียงการสูญเสียท่ีไม่จ�าเป็นได้ หากแนวคิดเร่ืองการเตรียม 
พร้อมส�าหรับช่วงวิกฤติการป้องกันล่วงหน้า และกระบวนการช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
ได้รับความเอาใจใส่อย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน จะน�าไปสู่การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม และช่วยให้ผู้ประสบภัย
กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ส�าหรับประเทศไทยร่วมยกตัวอย่างบทเรียนจากมหาอุกภัยในพ้ืนท่ีภาคกลาง
และเมืองหาดใหญ่ ซึ่งงานสัมมนานี้มีนักวิชาการจากหลายประเทศมาร่วมแลก
เปลี่ยนประสบการณ์นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ   
ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง



สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมระดมความร่วมมือด้านนโยบาย-การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย ครั้งที่ 1
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บรรยากาศการประชุม ณ ห้องบรรพต สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

1.) ดร.ธงชัย  โรจนกนันท์ (ซ้าย) จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2.) ดร.ริชาร์ด  เฟรนด์ (ที่ 2 จากซ้าย) จาก ISET 3.) คุณนิรวาน  พิพิธสมบัติ (ที่ 2 จากขวา)
จากสำานักนโยบายและแผนฯ 4.) รศ.ดร.สุริชัย  หวันแก้ว (ขวา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.) ดร.วิจิตรบุษบา  มารมย์ (ซ้าย) 
2.) รศ.ดร.โสภารัตน์  จารุสมบัติ (ขวา)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ดร.จำาเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์
ผู้อำานวยการอาวุโส จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย                      

ประธาน/ผู้ดำาเนินรายการ

คุณศุภกร  ชินวรรโณ
จากศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง     

ภูมิอากาศ 

ดร.ผกามาศ  ถิ่นพังงา

ผู้จัดการโครงการ ACCCRN และ M-BRACE  

จากวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2554 ท่ีมีความรุนแรงและส่งผลกระทบกว้างขวางในหลายมิติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนผู้ประสบภัย ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่เสียหายมหาศาล รวมถึงทรัพย์สินของประชาชนและความสูญเสียของ 
ภาคอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นว่าเรายังขาดการเตรียมพร้อมและความรู้ในการรับมือ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้คนไทยถามหาการจัดการ
ปัญหาแบบยั่งยืน การบริหารจัดการที่มีระบบ มีประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซำา้ซากท่ีท�าให้ประเทศต้องเผชิญเหตุการณ์น�า้ท่วม
ใหญ่เช่นน้ีอีก ดังน้ันการถอดบทเรียนเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางบริหารจัดการอย่างจริงจัง อย่างเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งต้อง
ให้ความส�าคัญและควรค�านึงถึงบริบทที่หลากหลายประกอบด้วย เนื่องจากมีความเช่ือมโยงกับมิติการพัฒนาและประเด็นปัญหาอื่น
ของประเทศ เช่น ความยากจน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้ 
การบริหารจัดการเป็นประเด็นท้าทายที่จะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้การด�าเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (ACCCRN) และโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (M-BRACE) จึงจัดการประชุม
ระดมความร่วมมือด้านนโยบาย-การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งเน้นในประเด็น
การร่วมอภิปรายถอดบทเรียนจากมหาอุทกภัย 54 พื้นที่ภาคกลางเพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต 
ของโครงการ ACCCRN และ M-BRACE ในการวางแผนร่วมแก้ปัญหาเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะด้านการรับมือของเมืองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่นโยบายภาครัฐ รวมทั้งสร้างภาคีในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันและเสริมความเข้าใจ
ในภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในหลากหลายมุมมอง ประเด็นหลักคือ 

การถอดบทเรียนของพ้ืนท่ีในโครงการท้ัง 4 พ้ืนท่ี ท้ังจากโครงการ ACCCRN (เชียงราย/หาดใหญ่) และ M–BRACE (อุดรธานี / ภูเก็ต) 
เพื่อให้ได้บทเรียนและแนวทางส�าหรับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญการผลักดันไปสู่นโยบายในระดับชาติต่อไปและควรมีการจัด
เวทีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ให้มากข้ึนท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติหรือกับประเทศอ่ืนท่ีด�าเนินงานด้านการผลักดัน 
การปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่ระดับนโยบาย เพราะปัจจุบันเรายังมีพื้นที่ส�าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้
เหล่านี้ไม่มากพอ

การประชุมครั้งนี้นับเป็นการขยายพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการร่วมผลักดันข้อเสนอแนะ 
เข้าสู่ระดับนโยบายและเพิ่มภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น 



สารพัดจัดมาเล่าจาก ACCCRN
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อุทกภัย 54 
บทเรียนครั้งสำ คัญของสังคมไทย

ภาพประกอบจาก: http://cdn.theatlantic.com

ภาพประกอบจาก: http://www.bangkokpost.com/multimedia/photo และ http://daily.bangkokbiznews.com/gallery
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“มหาอุทกภัย” คร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชน   
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และภาคส่วนอื่นๆ มากมาย จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า เราคงไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่เราท�าได้ก็คือ การเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันตัวเองจากภัยที่เกิดขึ้นได้ ค�าถามก็คือ แล้วเราจะเตรียม
พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร? ค�าตอบง่ายๆ คิดแบบเร็วๆ ในตอนนี้ก็คือ น�าประสบการณ์และข้อมูลจาก
เหตุการณ์อดีต มาเป็นบทเรียนให้แก่ปัจจุบัน รวมถึงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเพื่อแปลงเป็นแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิด
ขึ้นนั่นเอง

เหตกุารณ์นำา้ท่วมปี 54 ถือเป็นบทเรยีนของความเปราะบาง ความยดืหยุน่ และความสามารถปรบัตวัทีเ่หน็ได้ชดัเจน กล่าวคอื
ชุมชนในที่ราบลุ่มริมนำ้าปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนไทยในที่ราบลุ่มริมนำ้าแบบดั้งเดิมในอดีตนั้น จะเห็นได้ว่าชุมชน
ปัจจุบัน มีความเปราะบางต่อนำ้าท่วมสูงมาก อันเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ในอดีตนำ้าท่วมคือความเป็นจริงทางชีวภาพ
และกายภาพ เป็นปรากฏการณ์ตามปกติของธรรมชาติตามเวลาและพื้นที่นั้น เป็นองค์ความรู้ความเข้าใจทางสังคม ท่ีก่อให้
เกิดการเรียนรู้ การปรับตัว รวมถึงการมีวิถีชีวิตให้เข้ากับปรากฏการณ์นำ้าท่วมตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันภัยนำ้าท่วมไม่ได้เป็น
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติปกติเหมือนในอดีตอีกต่อไป การทำาลายพื้นที่ต้นนำ้า การสร้างเขื่อนเก็บกักนำ้า การบริหารจัดการนำ้า และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหนือนำ้าและปลายนำ้าของชุมชน/เมืองนั้นๆ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ“ความทันสมัย”หรือ“การพัฒนา 
ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่คำานึงถึงความยั่งยืน ทั้งนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยังส่งผลทำาให้ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าแบบด้ังเดิมของชุมชน/เมืองเพ่ือเตรียมรับมือกับอุทกภัยเกิดความ
ไม่แน่นอนทำาให้ไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือได้

และบทเรียนที่ต้องยอมรับอีกอย่างคือ การบกพร่องของการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลซึ่งทำาให้เกิดความไม่รู ้ในสังคม
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงความเสี่ยง ไม่เกิดความตระหนัก และไม่เกิดการปรับตัว หลายคนต้องสูญเสียเงินในการป้องกันบ้าน
จากนำ้าท่วมโดยเปล่าประโยชน์ เพราะนำ้ามาสูงกว่าที่คาดการณ์ และหลายคนต้องสูญเสียเงินโดยไม่จำาเป็น เพราะนำ้าไม่ท่วมถึง 

ด้ังน้ัน การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความพร้อมในการรับมือให้ชุมชน/เมืองเป็นสิ่งจำาเป็นซ่ึง
ทุกภาคส่วนควรให้ความสำาคัญ ชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมเป็นอีกพลังสำาคัญที่ช่วยให้วิกฤติคลี่คลายได้

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยอมรับ การเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงการรู้จักปรับตัว และรับมือเพื่อที่จะ
สามารถกลับไปดำาเนินชีวิตอย่างปกติได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศจากทั่วโลกของไอพีซีได้เตือนให้เตรียมรับสภาพ
อากาศวิปริตที่กำาลังเป็นภัยคุกคาม ซึ่งตอนนี้เราให้ได้เห็นแล้วว่าเกิดท้ังอุบัติภัยใน
เมอืงไทย ภยัแล้งในเทก็ซสั ไปจนถึงคลืน่ความร้อนท่ีสร้างความเสยีหายให้แก่รัสเซีย
และในอนาคตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจอนำ้าท่วมหนักมากกว่าเดิม 4 เท่า 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือไอพีซีซี  
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้เตือนให้โลก
เตรียมรับมือกับสภาพอากาศวิปริตที่อันตรายและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาก่อน  
ซึง่เป็นผลเน่ืองจากภาวะโลกร้อน โดยเอพรีะบวุ่าผู้เช่ียวชาญซึง่เป็นนกัวทิยาศาสตร์
ทางด้านภมูอิากาศโลกนัน้กลวัว่า หากไม่มีการเตรยีมพร้อมรบัมอืแล้ว สภาพอากาศ
ทีรุ่นแรงสดุขัว้น้ัน อาจจะทำาลายบางท้องถิน่และทำาให้บางพืน้ทีไ่ม่สามารถอาศยัอยูไ่ด้

ทัง้นีไ้อพีซซีไีด้หยบิยกรายงานพเิศษว่าด้วยเรือ่งภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศ
วิปริตหลังร่วมประชุมที่เมืองกัมปาลา ประเทศอูกานดา ซึ่งพุ่งเป้าไปที่อันตราย
ของเหตกุารณ์สภาพอากาศสดุขัว้ เช่น เรือ่งคลืน่ความร้อน นำา้ท่วม ภยัแล้งและพายุ 
โดยภัยพิบัติเหล่าน้ีเป็นอันตรายยิ่งกว่าอุณหภูมิโลกเฉลี่ยที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเสียอีก  
ซึ่งรายงานได้คาดการณ์ว่า คลื่นความร้อนซึ่งเกิดขึ้น 1 ครั้งในชั่วอายุคนจะร้อนขึ้น
และเกิดขึ้นทุกๆ 5 ปีเมื่อถึงกลางศตวรรษนี้ และเมื่อสิ้นสุดศตวรรษนี้จะเกิดถี่ขึ้น
เป็นปีละครั้ง และในบางพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของละตินอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชียนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ร้อนสูงเหมือนเตาอบทุกปี ส่วนพายุฝนหนักๆ ท่ีปกติ 
จะเกิดขึ้นทุก 20 ปีน้ันในรายงานก็ระบุว่าจะเกิดถ่ีข้ึนอีก โดยในสหรัฐอเมริกา  
และแคนาดานั้นจะเกิดบ่อยข้ึน 3 เท่าก่อนเปลี่ยนศตวรรหากว่าการใช้พลังงาน
ฟอสซิลยังคงในอัตราปัจจุบันนี้อยู ่ ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นรายงาน 
ทำานายว่าจะเกิดมหาอุทกภัยบ่อยขึ้นกว่าที่เกิดในปัจจุบัน 4 เท่า...

ไอพีซีซีเตือนให้โลกเตรียมรับสภาพอากาศวิปริต

ในรายงานระบุอีกว่าคลื่นความร้อนนั้นกำาลัง
เลวร้ายข้ึน ท้ังร้อนข้ึนและกินเวลายาวนานขึ้น 
และมีโอกาส 2 ใน 3 ท่ีฝนตกหนักจะเพิ่มขึ้นทั้ง
บริเวณเส้นศูนย์สูตรและซีกโลกเหนือ รวมถึง
ฝนจากพายุหมุนเขตร้อน และความรุนแรงของ
สภาพอากาศนั้นจะเลวร้ายมากถึงขั้นที่บางพื้นที่
ต้องจัดให้เป็นพื้นที่ห้ามอาศัย ซึ่งมีแนวโน้มเป็น
พ้ืนในประเทศยากจน หรืออาจเป็นบางพื้นที่ของ
ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง แคนาดา รัสเซีย และ
กรีนแลนด์ อาจต้องย้ายเมืองเพราะผลกระทบ
จากสภาพอากาศอันเลวร้ายและระดับนำ้าทะเล
ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความร้อนเนื่องนำ้ามือ
มนุษย์ รวมถึงเนเธอร์แลนด์ต้องเรียนรู ้ในการ
รับมือกับปัญหาสภาพอากาศใหม่ อย่างคลื่น
ความร้อนด้วย

ที่มา: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000148015
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ฉบับน้ีทางทีมงานขอแนะนำา www.hatyaicityclimate.org เว็บไซต์เกาะติด
สถานการณ์และเฝ้าระวังอุทกภัยของชาวหาดใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
ด้วยตนเอง โดยผู้เข้าชมสามารถติดตามข้อมูลปริมาณนำ้าฝนท่ีเวลาจริง ระดับนำ้า
ในคลอง ระดับตลิ่ง จุดที่ต้องเฝ้าระวังระดับนำ้า และภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ระดบันำา้-ระยะการเคลื่อนตัวของนำ้าในคลองอู่ตะเภาซึ่งบอกถึงระดับนำ้าท่ีต้องเฝ้า
ระวงัผ่านกล้อง CCTV นอกจากนี้ยังมี Facebook และกระดานสนทนาของเว็บ
ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เกาะติดสถานการณ์
ระหว่างเกดิภยั และเชือ่มโยงแต่ละเครอืข่าย เพือ่เฝ้าระวงัและพร้อมรบัมอืร่วมกนั

เว็บไซต์นีเ้กดิจากความร่วมมอืของ 12 องค์กรทัง้ภาครฐั เอกชนและภาคประชาชน
ภายใต้การดำาเนินงานของคณะทำางาน ACCCRN หาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นอีกก้าว
แห่งความสำาเร็จของโครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนำ้าคลอง         
อู่ตะเภา (โครงการนำาร่องภายใต้ ACCCRN) ในการสร้างเมืองเครือข่ายที่เข้มแข็ง
มีความพร้อมในการรับมือมากขึ้น 

 Did You Know

เว็บไซต์เฝ้าระวังอุทกภัยเมืองหาดใหญ่เพื่อพร้อมรับมือด้วยตนเอง

Climate Change Scenario
หรือ ภาพจ�าลองภูมิอากาศในอนาคตของโลก 

หมายถึง ภาพจ�าลองภูมิอากาศตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
จากแบบจ�าลองก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (Emission Scenarios) 
ซึ่งสภาพภูมิอากาศของโลกจะแตกต่างกันตามรูปแบบของการพัฒนา
และปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก

ภาพจาก: http://www.hatyaicityclimate.org


