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โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครอุดรธานี ISET

	 สารเมือง...ปรับตัว...รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ฉบับที่	19	ประจำาเดือน	มกราคม	-	มีนาคม	
2558	นำาสาระดีๆ	ด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาให้ท่านผู้อ่านได้เพลิดเพลินอีกครั้ง	
	 ฉบับนี้	City Update	นำาบทเรียนจากการดำาเนินงานโครงการ	Intervention	ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่และ
เชียงราย	ภายใต้โครงการ	“เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ACCCRN”  
มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวความสำาเร็จเพื่อขยายผลการดำาเนินงานต่อไปในอนาคต	ส่วนคอลัมน์	City Activity	พบกับ 
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากกิจกรรมในพื้นที่นำาร่องทั้งในเชียงราย	หาดใหญ่	อุดรธานี	และภูเก็ต	และ	บทความ
แนะนำา	“การพัฒนาเมืองเชียงรายกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”	โดย	คุณวิม นเรนทรเสนี	ตัวแทนภาค 
ประชาชนเมืองเชียงราย	มาร่วมแลกเปล่ียนให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและการเตรียมพร้อมรับมือ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และส่งท้ายด้วย	Climate Talk	กับการจัดหาเรื่องราวน่ารู้และข่าวสารใหม่ๆ	 
ในแวดวงการรับมือของเมืองต่อเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมารายงาน	 และหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะและข้อติชมใดๆ 
สามารถติดต่อมาที่เราได้ที่	thaicityclimate@hotmail.com	หรือ	 /UrbanClimateResilienceThailand	 พบกัน
ใหม่ฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ
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ACCCRN - ถอดบทเรียนความสำาเร็จโครงการ Intervention 
เมืองเชียงรายและเมืองหาดใหญ่ 

	 จากการดำาเนินโครงการ	 ACCCRN	 ใน 
ประเทศไทย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความเข้มแข็ง 
ให้กับเมืองในประเทศไทย	 ในการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 
โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตาม
บริบทของเมือง	 พร้อมทั้งผลักดันข้อเสนอแนะการ 
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่
นโยบายระดับเมืองและระดับประเทศ	

เมืองเชียงราย 

	 เมืองเชียงรายแม้จะเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีเก่ียวเน่ือง 
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไม่มีความรุนแรงมากนัก 
แต่ปัจจุบันเมืองเชียงรายกำาลังเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นเมือง 
(Urbanisation)	 เนื่องจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
และการท่องเที่ยว	 ทำาให้มีการขยายตัวของประชากรและ 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การพัฒนา 
ส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน	 เมืองจึงต้องประสบกับปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางและการกีดขวางเส้นทางน้ำา	 ความ 
ต้องการการใช้น้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน	 และเม่ือเมือง 
ต้องประสบกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหา 
ภัยต่างๆ	ก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น	

	 เมืองเชียงรายเป็นหนึ่งในเมืองนำาร่องโครงการฯ	และ
เดินหน้าดำาเนินกิจกรรมหรือโครงการ	 Intervention	 อย่าง
ต่อเน่ืองในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างให้เมืองมีการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 คือ	 “โครงการพัฒนาแผนการ 

รับมือและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเชียงราย 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	ซึ่งมีวัตถุ 
ประสงค์ในการพัฒนาและดำาเนินยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างเสริม 
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมือง 
และกระบวนการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
เมืองเชียงราย	

	 โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
หลักที่เกี่ยวข้อง	และกำาหนดกิจกรรมย่อย	6	กิจกรรม	เพื่อ 
ตอบสนองข้อมูล	องค์ความรู้	 ในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 และเพื่อบูรณาการนำาไปสู่เป้าหมายของ 
โครงการ	 โดยมีบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานเป็น 
ผู้รับผิดชอบหลัก	 ประกอบด้วย	 เทศบาลนครเชียงราย  
สนง.เกษตรอำาเภอเมือง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สมาคมท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย 
โครงการชลประทานเชียงราย และหน่วยงานภาคการศึกษา

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	มีการดำาเนินโครงการ	 Intervention	 ในพื้นที่	ทั้ง	2	 เมือง	อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันผลจากการดำาเนินงานดังกล่าว	 เกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในเมืองและมีการถอดบทเรียนที่ได้จากการดำาเนินงาน	

Chiang Rai

Hat yai
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บทเรียน 
จากการดา เนิน

โครงการ
ํ

การพัฒนาข้อมูลพื้นฐานของเมือง 

	 การพัฒนาเมืองส่วนใหญ่จะเน้นที่การเพิ่มระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 ดังนั้นเพื่อการคาดการณ์ทิศทางและ
แนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคต	 หน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนความเจริญของเมืองให้มีการวางแผนการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีแบบแผน	จำาเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำา	ทันต่อสถานการณ์	เช่น	การจำาลองการพัฒนา 
เมืองในอนาคตร่วมกับการพิจารณาทรัพยากรน้ำา การศึกษาศักยภาพการรองรับของระบบระบายน้ำาของเมือง 
รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้ำาเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งจะทำาให้เมืองสามารถกำาหนดวางแผน
การพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลดความเปราะบาง
และพัฒนาศักยภาพ
ของพื้นที่

	 	 	 	 	 การแลกเปลี่ยนข้อมูล	 จึงทำาให้ 
													ข้อมูลท่ีมีประโยชน์เกิดการแลกเปล่ียน															 
									ข้อมูลระหว่างหน่วยงานองค์กร	ก่อให้เกิด
การถ่ายทอดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจง่าย	 ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ทำาให้ข้อมูลในการสร้างการรับมือถูกแลกเปล่ียน 
ร่วมกัน	 นำาไปสู่การสร้างการเตรียมพร้อมและ 
รับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 	 การพัฒนาเมืองทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน	ส่ิงปลูกสร้างขวาง
การไหลของน้ำา	อีกทั้งสร้างบนพื้นที่
สีเขียวและพ้ืนท่ีรับน้ำา	จนก่อให้เกิดประเด็น

การพัฒนาข้อมูล
ของหน่วยงาน 

ทา ให้ข้อมูลมีความ
แม่นยา มากขึ้น

น้ำาท่วมฉับพลัน	และการขาดแคลนน้ำา	ดังนั้น 
เพ่ือการอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวเมืองจำาเป็นต้อง 
กำาหนดกิจกรรมท่ีประชาชนได้รับประโยชน์ 
โดยตรง	เช่น	การทำาแปลงเกษตรปลอดสารพิษ 
ทำาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นชุมชนมีความ
มั่นคงทางอาหาร
	 ซึ่งประเด็นที่สำาคัญ	 คือ	 เป็นการ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองไปในตัว	 รวมถึง 
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียว 
ธรรมชาติเชิงนิเวศท่ีทำาให้ชุมชนเห็นถึงความ 
สำาคัญของระบบนิเวศภายในชุมชน

เมื่อเกิดการพัฒนาเครือข่าย

	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อเสนอแนะการใช ้
ประโยชน์ที่ดิน	 การบริหารทรัพยากรน้ำา	 การ 
ลดผลกระทบจากการพัฒนาเมือง	จะได้รับการ 
ผลักดันเข้าสู่ระดับนโยบาย	 ซึ่งกิจกรรมสร้าง 
การรับมือให้กับเมืองจะช่วยให้เมืองไม่ต้อง 
ประสบกับวิกฤตมากนักเมื่อต้องเผชิญกับ 
ประเด็นด้านทรัพยากรน้ำา	 ทำาให้การพัฒนา 
ต่างๆ	ก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ํ
ํ
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เมืองหาดใหญ่

 เมืองหาดใหญ่	 เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าของ 
ภาคใต้	 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
ด้วยเหตุที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซีย
และสิงคโปร์	 ตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่	 เมืองหาดใหญ่ 
ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบลุ่มน้ำา 
ทะเลสาบสงขลา	 ทำาให้ต้องประสบกับปัญหาน้ำาท่วม	 และหาก
เมืองหาดใหญ่จะต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้ปัญหาของเมืองหาดใหญ่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 จึงดำาเนิน	 “โครงการเสริมสร้างความสามารถ
ในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว”	ซึ่งเป็นการดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่องในระยะที่	3	
ของการดำาเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ	
	 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่	 โดยการเพ่ิมความรู้	 ความเข้าใจ 
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การรับมือที่ดี	 ผ่านกลไกการประสานงาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคประชาสังคม	และหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการเตือนภัย	ป้องกัน	และบรรเทา
อุทกภัย

บทเรียน 
จากการดา เนิน

โครงการ
ํ

ปัจจัยของคนในชุมชน 
	 สิ่งสำาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน	 ได้แก่	ความรู้ความ
สามารถ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการภัยพิบัติ ความเป็นผู้นำาของ
แกนนำาในชุมชน การพัฒนาขีดความสามารถคนในชุมชน การรวมกลุ่ม การ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	เป็นต้น	

การบูรณาการภายในและภายนอกของโครงการ  
	 การวางแผนร่วมกัน	การลงพื้นที่ด้วยกัน	การร่วมกันจัดเวที	การใช้
องค์ความรู้	ข้อมูลร่วมกัน	สามารถดำาเนินการไปด้วยดี	ระหว่างแผนงานการ
จัดทำาแบบจำาลองสถานการณ์การพัฒนาเมืองกับแผนงานการพัฒนา 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย	 และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำาผังเมือง 
รวมเมืองหาดใหญ่

การใช้สื่อรูปแบบหลากหลาย
	 มีการใช้สื่อหลากหลายช่องทางในการพัฒนาศักยภาพในการเตรียม 
รับมืออุทกภัยของชุมชน	ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	การนำาระบบการ
สื่อสารคลื่นความถี่ 245 MHz. ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
ทางวิทยุสื่อสารและการใช้ระบบการสื่อสาร LINE Application กับการ
จัดการอุทกภัยเชิงกลุ่มพื้นที่และเครือข่ายในลุ่มน้ำา

การต่อยอดและขยายผล 
	 โครงการ	 ACCCRN	 เมืองหาดใหญ่ 
มีพื้นที่ตัวอย่าง	 งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและ 
การสื่อสาร	 พัฒนาศักยภาพการนำาเสนอ 
ของแกนนำาชุมชน	 การจัดทำาเอกสารข้อมูล 
และคู่มือ	 การถ่ายทอดความรู้ระหว่าง 
ผู ้เชี ่ยวชาญกับคณะทำางาน	 และการ 
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 
อย่างเป็นระบบ

 ทั้งนี้ ผลการดำาเนินงานของโครงการบางกิจกรรมยังคงเป็นงานที่เริ่มก่อตัวและจำาเป็นต้องดำาเนินการขยายผล หรือพัฒนา
ต่อยอดต่อไป รวมถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ที่ต้องดูแลข้อมูล ปรับปรุงให้ทันสมัย ประสานและบริหารจัดการ 
ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง
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@ACCCRNCity  Activity

	 เมื่อวันที่	 17-20	 มีนาคม	 ที่ผ่านมา	 โครงการ 
ACCCRN	 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
“เมืองและชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำา เพ่ือรับมือ 
ต่อการพัฒนาเมืองและการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ” ณ	 เมืองอุดรธานี	 เพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำา	 เพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพของเมืองในการรับมือและสร้างเครือข่าย 
เมืองในการดำาเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 โดยมี	คุณอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก 
เทศมนตรีนครอุดรธานี	กล่าวต้อนรับคณะทำางาน	ACCCRN	 
คณะทำางาน	 M-BRACE	 คณะจากเทศบาลนครอุดรธานี	 
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีต้นน้ำา	 กลางน้ำา	 และปลายน้ำา	 รวมท้ัง 
สื่อมวลชน	

ศึกษาดูงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ณ เมืองอุดรธานี

	 ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังน้ีได้มีการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่	 การศึกษา 
ระบบบำาบัดน้ำาเสีย	 การบริการจัดการโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษา 
เขื่อนห้วยหลวงร่วมทั้งได้ลงพื้นที่ชุมชนนำาร่องและเยี่ยมชมทัศนียภาพ 
ธรรมชาติวิถีประมงพ้ืนบ้านในอ่างน้ำาพาน	 และร่วมศึกษาพ้ืนท่ีการบริหาร 
จัดการน้ำาของเมืองอุดรธานี	 นับเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้เกิด 
เครือข่ายเมืองรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็งให้ 
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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	 คณะทำางาน	 ACCCRN	 ได้จัดการประชุมการถอด 
บทเรียน	 “กิจกรรมการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและ 
ปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว	ณ	ศูนย์ 
เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมือง 
หาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชนที่เข้าร่วมดำาเนินกิจกรรมและชุมชนท่ียังอยู่ในระหว่าง
เร่ิมดำาเนินโครงการ	 โดยการถ่ายทอดบทเรียนการดำาเนินงาน
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการเสริมสร้างการรับมือท่ีเข้มแข็งของ
ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงกับอุทกภัย	 และยังเป็นแนวทางปฏิบัติ
สำาหรับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง
ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

	 คณะทำางาน	 ACCCRN	 –	 เมืองหาดใหญ่	 ร่วม 
กับเทศบาลนครหาดใหญ่	 กรมชลประทาน	 และกรม 
อุตุนิยมวิทยา	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การพยากรณ์น้ำาท่วม 
โดยการใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์	 ณ	 ห้องยูงทอง	 
โรงแรมซากุระแกรนด์วิว	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 ซึ่งการ 
อบรบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาระบบพยากรณ์
น้ำาท่วม	 โดยการใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ลุ่มน้ำา 
คลองอู่ตะเภา	 เพื่อนำาเครื่องมือนี้	 ไปใช้ในการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการอุทกภัยและการแจ้งเตือนประชาชน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	 เพื่อลดความเสีย
หายจากอุทกภัย	 และประชาชนสามารถวางแผนในการ
รับมือได้อย่างแม่นยำาและทันท่วงที	

@Hat Yai
ถอดบทเรียน “กิจกรรมการจัดการอุทกภัย

โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน”
อบรมเชิงปฏิบัติการพยากรณ์อุทกภัย

ACCCRN – หาดใหญ่ เผยแพร่การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

City  Activity 

อีกท้ังศึกษาระบบกล้อง	 CCTV	 ชุมชนหาดใหญ่ใน	 ซ่ึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำาเนินงานในพ้ืนท่ีออกสู่สาธารณะ 
เสริมสร้างการรับรู้และความตระหนักด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสและการพัฒนาเมือง 
ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน	

	 ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
เมืองหาดใหญ่	นำาเสนอ	“การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเพื่อรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง กรณีศึกษาการบริหาร
จัดการน้ำาท่วม เมืองหาดใหญ่”	 ต่อสื่อมวลชน	 โดยมี	 คุณสมพร 
สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำางานฯและประธานหอการค้า 
จังหวัดสงขลา	 กล่าวต้อนรับและนำาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ 
โครงการ	 ACCCRN	 ณ	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 รวมถึงสถานที่และ 
สภาพเมืองหาดใหญ่ที่มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำาท่วม 
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ACCCRN – เชียงรายจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ผลการดา เนินกิจกรรมํ

City  Activity @Chiang Rai

									เมื่อเร็วๆ	นี้	คณะทำางานโครงการ	ACCCRN	–	เมืองเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนผลการดำาเนินงานโครงการฯ	 ที่ผ่านมา	 
ตั้งแต่ระยะที่	 2-3	 (พ.ศ.2553	 –	 พ.ศ.2557)	 ซึ่งมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย	 ซึ่งทุกกิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อทั้งเมือง	
หน่วยงาน	และบุคลากร	ในพื้นที่	โดยมีการรวบรวมและนำาเสนอผล
การดำาเนินงานที่เกิดขึ้น	โดยได้รับความร่วมมือจาก	หน่วยงานภาคี
เครือข่าย	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	และภาคประชาสังคม	
เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน	เพื่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนของเมืองเชียงรายต่อไป

	 เทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน	
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
และสิ่งแวดล้อมเมือง	 ณ	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 
ระหว่างวันที่	17	กุมภาพันธ์	–	1	มีนาคม	2558	โดยเล็งเห็น 
ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร	 กิจกรรม 
ในคร้ังน้ีได้มีคณะทำางานโครงการ	ACCCRN	-	เมืองเชียงราย 
ซึ่งเป็นทีมงานในการดำาเนินโครงการและเป็นคณะบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศเมืองเชียงราย	 จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ได้เข้าร่วมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
กลับมาวางแผนพัฒนาเพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงของ 
เมืองภายใ ต้การรับมือต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศเมืองเชียงรายในอนาคต

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหาร
จัดการน้า กับเมืองเครือข่าย ACCCRNํ

	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 	 คณะทำางาน	 ACCCRN	 -	 หาดใหญ่	 ได้เข้าร่วมการประชุม
ใหญ่สามัญสมาชิก	ประจำาปี	2558	หอการค้าจังหวัดสงขลา	ณ	ห้องจามจุรี	โรงแรม
ซากุระแกรนด์วิว	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	โดยภายในงานได้สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาของ
โครงการ	ACCCRN	ที่ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	
	 เปิดตัวโครงการและลงนาม	 MOU	 โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเพื่อรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว	

ACCCRN - หาดใหญ่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก หอการค้าจังหวัดสงขลา

	 ร่วมกิจกรรมโครงการ	 “จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ (Intervention Project)” 
	 การประชุมคณะทำางาน	 ACCCRN	 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อรับมืออุทกภัย
เมืองหาดใหญ่	
	 การจัดทำาแผนรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่	โดยนำาร่องภาคท่องเที่ยว	(โรงแรม	ห้างสรรพสินค้า	และที่เกี่ยวข้อง)

	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการบอกเล่าถึงความก้าวหน้าในการดำาเนินโครงการฯ	 และเกิดการขยายผลกิจกรรมและต่อยอด
การสนับสนุนเสริมสร้างเครือข่ายการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 ที่ผ่านมา	 ตัวแทนคณะ 
ผู้ประสานงานหลักการใช้เคร่ืองมือ	SVP	โครงการ	M-BRACE 
ของเมืองอุดรธานี	 เข้าพบ	 นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ  
หัวหน้าสำานักงานจังหวัดอุดรธานี	 ซึ่งเป็นตัวแทนรองผู้ว่า 
ราชการฯ	 จังหวัดอุดรธานีเพื่อนำาเสนอแนวทาง	 วิธีการใช้
เครื่องมือ	 SHARED	 VISION	 PLANNING	 หรือ	 SVP	 และ
ขอข้อเสนอแนะในการหาแนวทางผลักดันการใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนพัฒนา
เมืองอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมต่อไป

“ตลาดเกษตรกร”  
ต่อยอดโครงการ Intervention  

อีกหนึ่งช่องทางของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

	 จากวาระของจังหวัดเชียงรายที่สนับสนุนให้เชียงรายเป็น 
เมืองเกษตรสี เขียวและอาหารปลอดภัยส่งผลให้ เกิดการร่วม 
บูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่	 ร่วมดำาเนินการให้เกิด	 “ตลาด 
เกษตรกร”	 เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 
จากสารเคมี	 จากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่	 สู่ผู้บริโภค	 และผู้
ประกอบการ	 ตลอดจนเป็นอีกช่องทางการตลาดที่สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร	
	 กิจกรรมดังกล่าว	 ได้มีกลุ่มเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ	 “ส่งเสริม 
การเกษตรในเมืองแบบย่ังยืนแก่ผู้มีรายได้น้อยไร้ท่ีดินทำากิน” 
ภายใต้โครงการ	 “การพัฒนาแผนการรับมือและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองเชียงรายภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  
ได้เข้าร่วมจำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร							ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการ 
สร้างรายได้เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของกลุ่มเกษตรผู้มีรายได้น้อยและ 
ไร้ที่ดินทำากิน

City  Activity @M-BRACE  

คณะทา�งานโครงการ�M-BRACE�
ลงพื้นที่เมืองอุดรฯ�ต่อยอดผลักดัน

การใช้เครื่องมือ�SVP�

ํ
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เป็นต้นมา	 ประกอบทั้งเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวใน 
ระดับต้นของประเทศมีนักท่องเที่ยว	 ทั้งไทย	 และต่าง 
ประเทศ	เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละ	2	ล้านคน	ส่งผล 
กระทบต่อความต้องการทางอาหาร	 น้ำา	 พลังงาน	 การ
คมนาคม	และ	ทรัพยากรต่างๆ	เพิ่มจำานวนมากขึ้น

	 ส่งผลให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	ซ่ึงหาก 
							ขาดการวางแผนที่ดี		ไม่ว่าจะเป็น

   การวางผังเมือง การจัดการ    
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน การ     

     บริหารจัดการน้ำา การ 
    จัดการขยะหรือจัดการ
  ด้านสาธารณสุขต่างๆ 
	 	 จะทำาให้เมืองเชียงราย										 
				เกิดปัญหาอย่างแน่นอน

	 ซึ่งเราเห็นตัวอย่างมาแล้ว	 
	จากเมืองใหญ่ต่างๆ	ทั้งประเทศ		 

ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต	หาดใหญ่	อุดรธานี 
ขอนแก่น	เชียงใหม่	ทั้งปัญหาน้ำาท่วม ปัญหา

ภัยแล้ง ปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติต่างๆ 
ล้วนแต่ทำาความเสียหายให้แก่เมือง	 อย่างมหาศาล 
ซึ่งเมื่อผนวกกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศซึ่งจะมีความแปรปรวนมากขึ้น	 คาดการณ ์
ยากขึ้น	 ก็จะยิ่งทำาให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นเป็น 
ทวีคูณ	หากเมืองยังไม่มีการปรับตัวเพื่อรับมือ	

	 แผนพฒันาเศรษฐกจิสงัคมแหง่ชาต	ิตัง้แต	่ฉบบัที ่
1-8	 นั้น	 มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ	 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน 
ซ่ึงเปล่ียนสังคมจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคธุรกิจการค้า 
การพัฒนามุ่งสู่เมืองเป้าหมายหลักในแต่ละภาคของ
ประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ต	 หาดใหญ่	 อุดรธานี	
ขอนแก่น	เชียงใหม่	เป็นต้น	ทำาให้เมืองใหญ่
หลายเมือง	ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมิได้
มีแผนการรับมือที่ดี	ปัจจุบันนโยบาย
ของรัฐ	เริ่มมุ่งสู่จังหวัดตามแนว
ชายแดนเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน	(AEC)	ในสิ้นปี	
2558	นี้	ในรูปแบบการปกครอง
ที่เรียกว่า	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ซึ่งมี
รูปแบบการบริหารจัดการท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อระบบการค้าและการลงทุนในเชิงธุรกิจ
จะส่งผลให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน	
เข้าสู่พื้นที่ได้อย่างเสรีในเขตจังหวัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษนั้น

	 เชียงรายเป็นเมืองเป้าหมายหนึ่งที่จะเปิดเป็น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ตามนโยบายภาครัฐ	 นอกจากนั้น 
ยังจะมีเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 เกิดขึ้นตามแนว 
ชายแดนอีกมาก	 โดยเฉพาะ	 อำาเภอเชียงแสน	 อำาเภอ 
เชียงของ	 และอำาเภอแม่สาย	 ดังจะเห็นว่าภาครัฐได้เร่ง 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนาดใหญ่เพ่ือ 
รองรับหลายโครงการท้ังทางบก	ทางน้ำา	ทางอากาศ	เพ่ือ 
เชื่อมต่อไปยังกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง	 รวมทั้งการเร่ง 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 ท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต 
ส่งผลให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่จังหวัด
เชียงรายอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	ต้ังแต่ปี	2550	 

โดย�นายวิม�นเรนทรเสนี
ภาคประชาชน�เมืองเชียงราย

การพัฒนาเมืองเชียงราย
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงราย
ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือซึ่งได้ร่วมกัน

จัดทำายุทธศาสตร์การรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวม 

5 ยุทธศาสตร์  

City Story
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 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพแก่หน่วยงาน 
ภาคีและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ	และตระหนัก 
ในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเมือง	โดยได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการ 
เชื่อมโยงข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและข้อมูลอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภาคี	 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติทุกรูปแบบ	 เพื่อผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัด
และท้องถิ่น	 รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็น
เมือง	ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำา	การฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้าน 
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 โดยได้จัดทำาแผนสุขภาพชุมชนให้สอดคล้อง 
โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง	
ป้องกันควบคุมโรค	 เพื่อป้องการการแพร่ระบาดให้
กับชุมชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเมือง

 การพัฒนาบริหารจัดการน้ำาโดยมุ่งการ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือกับ 
หน่วยงานเก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
โดยร่วมกันจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำา	 ความต้อง 
การน้ำา	 และแหล่งน้ำาต้นทุน	 ให้มีความทันสมัย	 และ
ถูกต้องเพื่อจัดทำาแผนการรับมือปัญหา	 อุทกภัยและ 
ภัยแล้ง	 และขยายไปถึงการประชุมร่วมกับเมือง 
เครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ	ในระดับชาติ	ระดับโลก ด้านการส่งเสริมเกษตรในเมืองและเกษตร

อินทรีย์ได้มุ่งให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 ขาดแคลนที่ดิน 
ทำากินในเขตเมือง	สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
อย่างเพียงพอ	มีความม่ันคงทางด้านอาหารให้กับเมือง 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับเมือง	 เน้นการเกษตรอินทรีย์	 
และการใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ดำาเนินการ
ไปแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการจัดทำาแผนแม่บทการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ของจังหวัดและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ	 และสร้าง
กลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและการบริหารจัดการโดยชุมชน
ตลอดจนการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

 จึงเป็นที่ยืนยันได้ว่า ชุมชน เมือง และ 
องค์กรระดับชาติ ได้เร่ิมให้ความสำ คัญกับปัญหา 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง 
และเหน็ร่วมกันว่าหากเมืองไม่ปรับตัวพร้อมรับมือ 
จะเกิดภัยพิบัติส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต
ทรัพย์สินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน 

1.

2.

3.

5.

4.
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Climate Talk

	 กทม.	ร่วมกับหลายหน่วยงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ประชุมเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในเอเชีย 
แปซิฟิก	ปี	2558	หรือ	The	Resilient	Cities	Asia	–	 
Pacific	2015	Congress	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรมสวิสโซเทล 
ปาร์คนายเลิศ	 เขตปทุมวัน	 ระหว่างวันที่	 11-13	 กุมภาพันธ์	
2558	 งานประชุมในครั้งนี้กรุงเทพมหานคร	 ร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	 (The	
International	 Council	 for	 Local	 Environment	
Initiatives	 :	 ICLEI)	 โดยมีผู้นำาเมือง	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ผู้แทนจาก 
องค์กรระหว่างประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก	ผู้แทนหน่วยงานใน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร	และหน่วยงานภายนอก	รวม	300	คน	 
เข้าร่วมประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในเอเชียแปซิฟิก ปี 2558 
(The Resilient Cities Asia – Pacific 2015 Congress)

	 กิจกรรมในการประชุมดังกล่าว	 เป็นการอภิปรายร่วมของ 
ผู้นำาเมืองต่างๆ	 ในหัวข้อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate 
Change)	 ตลอดจนนำาเสนอรายงานของโครงการศึกษาการ 
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อผู้นำาเมือง	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผู้แทนองค์กร 
ระหว่างประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก	และมีการสรุปประเด็น 
สำาคัญที่ได้มีการหารือในที่ประชุม 

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย

	 อย่างไรก็ตาม	การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิกและการขาดการวางผังเมืองที่ดีในอดีต	 ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มี 
ความอ่อนไหวท่ีสุดต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำาคัญ	 ที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือถึงวิธีการและแนวทางในการลด 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติของเมือง	 
อีกท้ังเผยแพร่กิจกรรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการรับมือ 
กับการเปล่ียนแปลงของเมืองโดยเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงความรู้ 
ท่ีได้รับจากการประชุมครั้งนี้สามารถนำามาจัดทำาแผนกลยุทธ์ใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ภาพ�:�www.flickr.com/photos/icleiglobal/16393611148/

ภาพ�:�www.flickr.com/photos/icleiglobal/16322639240/

ภาพ�:�www.flickr.com/photos/icleiglobal/16322635770/

ภาพ�:�www.flickr.com/photos/icleiglobal/16393611148/
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