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โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครอุดรธานี ISET

 สารเมือง...ปรับตัว...รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 20 ประจำ�เดือนเมษ�ยน 
ถึง มิถุน�ยน 2558 นำ�ส�ระดีๆ ด้�นก�รรับมือของเมืองต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศม�ให้ท่�น 
ผู้อ�่นได้เพลิดเพลินอีกครั้ง 
 ฉบับนี้ City Update นำ�เสนอเครื่องมือ Shared Vision Planning สร้�งแบบจำ�ลอง
ท�งเลือกเฉพ�ะของเมืองอุดรธ�นีเพื่อร่วมกันว�งแผนพัฒน�เมืองก�้วสู่เมืองรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
ภูมิอ�ก�ศ ส่วนคอลัมน์ City Activity พบกับข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหวจ�กกิจกรรมในพื้นที่นำ�ร่องทั้ง
จ�กโครงก�ร ACCCRN ในเชียงร�ย ห�ดใหญ่ อุดรธ�นีและภูเก็ต และ บทคว�ม “เครือข่ายเมืองใน
เอเชีย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ก�รดำ�เนินง�นสร�้งเครือข่�ยเมือง 
ในพ้ืนท่ี และส่งท้�ยด้วย Climate Talk กับแนวท�งจัดก�รและรับมือวิกฤตภัยแล้งจ�กภ�ครัฐ และเช่นเคย 
ห�กท่�นผู้อ่�นมีข้อเสนอแนะและข้อติชมใดๆ ส�ม�รถติดต่อม�ท่ีเร�ได้ท่ี thaicityclimate@hotmail.com หรือ 
/UrbanClimateResilienceThailand พบกันใหม่ฉบับหน�้ สวัสดีค่ะ
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การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการวางแผนพัฒนาเมืองอุดรธานี
ที ่สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 เมืองอุดรธานี ในอดีตเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก 
แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย 
พัฒนาเมืองระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับจังหวัด   
ซึ่งปัจจุบันมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงเป็น
อันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของประชากรและเมืองมีการขยายตัวเพื่อ
เพิ่มที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวางแผน 
ยุทธศาสตร์หลักมุ่งเน้นพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่บน 
พื้นฐานของระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  
พิจารณาจากดัชนีชี้วัดจากค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ หรือ GDP เป็นหลัก  โดยแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ในปี 2557-2560 มีวิสัยทัศน์ 
คือ เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง แต่การ
วางแผนบริหารจัดการที่ผ่านมา เกิดจากหน่วยงานส่วน
กลาง ส่งมาสู่จังหวัด และท้องถิ่น ซึ่งมีการดำาเนินงาน 
แบบแยกส่วนตามความรับผิดชอบ ซ่ึงขาดการบูรณาการ 
ด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำาให้ส่ง
ผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของเมือง
 โดยเฉพาะ 2 ระบบสำาคัญ คือ 1) ระบบที่ดิน 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่ผังเมืองกำาหนด 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการรุกล้ำาเข้าไปในพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ 
เก็บกักน้ำาตามธรรมชาติของเมือง 2) ระบบอุทกวิทยา 
โดยเฉพาะการรองรับและระบายน้ำา ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำา 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการและน้ำาท่วม ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี 
ได้สะท้อนกลับมาสู่เมืองอุดรธานี  นอกจากนี้เมืองไม่ได้ 
ให้ความสำาคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ 
บางกลุ่มอย่างมากนัก อาจส่งผลให้กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง 
ใหม่ๆ ท่ีเมืองขยายพ้ืนท่ีไปถึง อีกท้ังปัจจุบันและอนาคต 
เ มืองอุดรธานีมีแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศที่มีความไม่แน่นอน คาดการณ์สถานการณ ์

ได้ยากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทำาให้เกิด
ความเสียหายส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น และสะท้อน
กลับมาสู่ประชากรและเมืองอุดรธานี
 ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างการรับมือของ 
เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Mekong-Building Climate Resilient 
Asian Cities: M-BRACE) ซึ่งคัดเลือกเมือง
อุดรธานีเป็นหนึ่งในพื้นที่นำาร่องในการดำาเนิน
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งความเสี่ยง
และผลกระทบท่ีเมืองจะได้รับในการกำาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันเข้าสู่การบรรจ ุ
ในแผนยุทธศาสตร์ของเมือง ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน 
ของเมืองหาแนวทางการลดความเปราะบาง 
เพื่อเสริมสร้างการรับมือของเมืองอุดรธานี ซึ่ง
แนวทางหนึ่ง คือ การเพิ่มข้อมูล โดยทุกภาคส่วน
ของเมืองควรร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความรู้ ร่วมกันวางแผนการรับมือของเมืองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม อีกทั้ง
เผยแพร่ให้เป็นสาธารณะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
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 เมืองอุดรธานี มีพื้นที่เมืองขยายเกินกว่าเทศบาลนคร อีกทั้งมีการบริหารจัดการจากหลายภาคส่วน ซึ่งมีองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่เดิมไม่เคยทำางานร่วมกันมาก่อน ทั้งนี้การวางแผนวิสัยทัศน์ของเมืองอุดรธานีจำาเป็นต้องดึงให้ทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาร่วมกันดำาเนินกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูล โดยดำาเนินการผ่านกระบวนการ
เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Shared Learning Dialogues) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำาให้มองเห็นภาพเสมือน
จริงได้ทุกภาคส่วนมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งก่อให้เกิดการมองถึงปัญหา วิธีการแก้ไข อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
จนกระท่ังนำาไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นไปแนวทางรูปแบบเดียวกัน อีกท้ังดำาเนินงานร่วมในทุกกระบวนการเพ่ือให้ 
วางวสิยัทศันก์ารพฒันาเมอืงภายใตก้ารรบัมอืของเมอืงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยา่งเปน็รูปธรรมและเหมาะสม 
สามารถผลักดันเข้าสู่นโยบายระดับเมืองได้ต่อไป

3.1 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการวางแผนพัฒนาเมืองอุดรธานี จำาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งเพิ่มข้อมูลในส่วนที่ยังขาดหรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความไม่แน่นอน คาดการณ์สถานการณ์
ได้ยากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อระบบ ทำาให้
เกิดวิกฤตแก่เมืองเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์  โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับว่าเป็น
ปัจจัยสำาคัญ และใช้ประกอบในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการวางแผนพัฒนาเมือง 

3.2 การรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้

 ประการหนึ่งที่สำาคัญในการทำาให้ความสำาเร็จกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการวางแผนพัฒนา
เมืองอุดรธานี คือ ทำาให้ผู้นำา และผู้มีอำานาจตัดสินใจของเมืองสามารถได้เข้าใจถึงปัญหา และเห็นความสำาคัญใน
กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ฯ ที่ต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันเข้าสู่แผนการพัฒนาเมือง ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

3.3 การให้ผู้นา และผู้มีอา นาจตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมํ ํ

 นอกจากนี้ การลดผลกระทบจากการพัฒนาเมืองอุดรธานีแบบเดิมๆ จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการวางแผน โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้
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 อนึ่ง การทำาให้กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการวางแผนพัฒนาเมืองอุดรธานีสามารถเป็นรูปธรรมได้นั้น 
ทั้ง 3 ขั้นตอน ควรมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ เนื่องจากเมืองอุดรธานีมีการพัฒนา
แบบพลวัตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง  ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้

 ทั้งนี้แนวทางเลือกหนึ่งที่จะทำาให้การพัฒนาเมืองอุดรธานีเป็นไปอย่างเหมาะสมได้ คือ การนำาเครื่องมือการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  Shared Visioning Tool ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก US Army Corps of Engineers Institute 
for Water Resources (USACE) ของประเทศสหรัฐอเมริกามาช่วยสร้างแบบจำาลองทางเลือก (Scenario) เฉพาะ
ของเมืองอุดรธานีโดยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
เอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อร่วมกัน
วางแผนพัฒนาเมือง โดยผ่านกระบวนการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Shared Learning Dialogues) เพื่อ
ให้การพัฒนาและปรับปรุงแผนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนสามารถขยายผลไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์การรับมือของ
เมืองอุดรธานีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม 

 สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการวางแผนพัฒนาเมืองอุดรธานีจะสามารถดำาเนินการอย่างเป็น 
รูปธรรมและยั่งยืนได้ต้องมีพื้นฐานมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลสำาคัญในการประกอบการวางแผนให้ครอบคลุม 
สำาหรับการใช้ประกอบการวิเคราะห์ให้ครบในทุกด้าน ท้ังการพัฒนาเมืองและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ัง 
ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำาไปสู่
การวางวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองภายใต้การรับมือของเมืองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสม
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@ACCCRNCity  Activity
UCRSEA จัดสัมมนาวิชาการพร้อมรับมือการเติบโตของเมือง

กับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสถาบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สำานักงานภูมิภาค 
(ISET-International) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโตรอนโต มหาวิทยาลัยยอร์ก และมหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศ
แคนาดา ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ (National Academic Seminar) ขึ้นภายใต้โครงการพันธมิตร
เพื่องานวิจัยด้านการรับมือของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ 
UCRSEA (Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership) เพื่อสังเคราะห์ประเด็นและ
โจทย์วิจัยในประเด็นการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Urban Climate Resilience) 
การพัฒนาเมืองที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

 งานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 
“การเติบโตของเมืองกับการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น
พันธมิตรหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในประเทศไทย 
ให้คำาปรึกษางานวิจัยด้านการรับมือของเมืองต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
ให้ตรงตามเป้าหมายโครงการฯ และครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “เชียงใหม่และเมือง
ในภาคเหนือ-การเติบโตของเมืองและการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์  
นักวิจัย และผู้เช่ียวชาญท่ีมาจากหลากหลายภาคส่วนได้ร่วม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันและประเด็น 
สำาคัญของเมืองที่ยังคงเป็นช่องว่างด้านงานวิจัยที่แต่ 
ละเมืองควรให้ความสนใจและควรเร่งดำาเนินการศึกษา
และทำาวิจัยในอนาคต อีกทั้งทำาให้เกิดเครือข่ายงานวิจัย
ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเมือง
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 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับเมืองนำาร่องภายใต้โครงการ ACCCRN 
และ M-BRACE ได้แก่ หาดใหญ่ เชียงราย อุดรธานี และภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม 
ถอดบทเรียน “เรียนรู้...ไม่จบส้ิน...กับบทเรียนจากเมือง เพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ เมืองภูเก็ต เพื่อให้ 
เครือข่ายคณะทำางาน ได้ร่วมทบทวนและสรุปบทเรียนของตนเอง ชุมชน และ
องค์กร ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์บริบท 
ของเมือง ลำาดับความสำาคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเมือง การวิเคราะห์ผลกระทบ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในเมือง วิเคราะห์ความเปราะบาง 

“เรียนรู้...ไม่จบสิ้น...กับบทเรียนจากเมือง เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ และนำามาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งจากการที่คณะทำางานของแต่ละเมืองที่มีบทบาทการมีส่วนได ้
ส่วนเสียกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน จะทำาให้มีการนำาบทเรียนกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อไปรวมถึงการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับมือให้กับเมืองในประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้กระบวนการดำาเนินโครงการสร้าง 
การรับมือทั้ง ACCCRN และ M-BRACE สามารถสร้างความตระหนักด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การประเมินความเปราะบางของเมือง และทำาให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือเป็นเครือข่ายท่ีมาจากองค์กรและหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
ซึ่งบทเรียนดังกล่าวจะนำาไปสู่การรวบรวมและเผยแพร่ต่อไป

City  Activity @Chiang Rai
กิจกรรมสรุปผลการดา เนินงานและศึกษาดูงานโครงการ

แผนพัฒนาแผนการรับมือฯ ณ เมืองเชียงราย
ํ

 จากการดำาเนินโครงการ “การพัฒนาแผนการรับมือและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเชียงรายภายใต้บริบท 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ” ในพืน้ทีเ่มอืงเชยีงราย ซ่ึงเปน็โครงการ Intervention ภายใต้โครงการ ACCCRN ซ่ึงมีระยะเวลา 
ในการดำาเนินโครงการท้ังส้ิน 2 ปี โดยเม่ือวันท่ี 2-3 เมษายน 2558 สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และสรุปผลการดำาเนินโครงการฯ โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี 
นครเชียงราย เป็นประธานเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการสร้างการรับมือที่ดีของเมือง สรุปผลสำาเร็จจากการดำาเนินโครงการ 
“การพัฒนาแผนการรับมือและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเชียงรายภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำาหรับต่อยอดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อหน่วยงานและองค์กรในพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เป็นพ้ืนท่ีดำาเนินกิจกรรมตัวอย่างสำาหรับการเสริมสร้างการรับมือ
ในอนาคต

 ภายในงานได้มีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นถึงจุดเร่ิมต้น 
การดำาเนินงาน และศึกษาดูงานในพื้นที่ดำาเนินโครงการฯ ซึ่ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และโดยเฉพาะ อปท. อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมกับโครงการ ACCCRN มาก่อน ทำาให้เกิดการ
ขยายเครือข่ายเทศบาลในการสร้างการรับมือของเมืองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้น 
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@Hat YaiCity  Activity 
          สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเครือข่ายโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ 
ได้จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการดำาเนินโครงการ
เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมือง
หาดใหญ่” ณ ห้องนพเก้า ชั้น 9 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ระหว่าง
วันที่ 21-23 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อให้เมืองเครือข่ายที่ดำาเนินงานเกี่ยวกับการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเมืองใหม่ๆ ในประเทศไทยที่มี
แนวโน้มเผชิญกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นน้ำาท่วม 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ตระหนักถึงผลกระทบและมีโอกาส
ได้ศึกษาแนวทางการรับมือที่เกิดขึ้นจริง ร่วมทั้งได้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ของเมือง
หาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลเพื่อการขยายเครือข่ายการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ACCCRN - เมืองหาดใหญ่

 เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับเมอร์ซี คอร์ปส์ 
(Mercy Corps) และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายเมืองรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ณ เมืองหาดใหญ่ เพ่ือเปิดโอกาสให้เมืองเครือข่ายท้ังใน 
ประเทศไทยและต่างประเทศจากทั้ง 10 เมืองนำาร่องใน 4 ประเทศ
ภายในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
อินเดีย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยคณะทำางาน 
ACCCRN - เมืองหาดใหญ่ ได้ร่วมนำาเสนอภาพรวมและผลของการ
ดำาเนินกิจกรรม เช่น การบริหารจัดการน้ำาท่วมที่ประสบความ
สำาเร็จ มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และเกิดการ 
บูรณาการของหน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำาท่วม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายเมืองระดับภูมิภาค 
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเกิดการเรียนรู้จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากผู้แทนของ
แต่ละเมืองแล้ว ยังนับเป็นการเสริมสร้างให้เกิดเครือข่าย 
การสร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ที่เชื่อมโยงจากระดับประเทศมาสู่ระดับภูมิภาค
อีกด้วย 

 กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการกลายเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการทำางานในเมือง 
ของตนได้ ซึ่งนอกจากจะมีผู้ร่วมประชุมจากเครือข่ายในพื้นที่แล้ว 
ยังได้รับความสนใจจาก อปท. ใกล้เคียงอื่นๆ อาทิ เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลตำาบลปริก เทศบาลตำาบลคอหงส์ และ
เทศบาลเมืองสตูล ซึ่งทำาให้เกิดเครือข่ายเมืองใหม่ๆ ด้านการรับมือ
ของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น
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City  Activity @M-BRACE  
เมืองอุดรธานีเปิดรับแนวทางออกแบบเมืองยั่งยืน 

พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี 
นครอุดรธานี ร่วมประชุมกับ SSOCA (ประเทศไทย) เกี่ยวกับการออกแบบเมืองซึ่งได้นำาเสนอรูป
แบบการออกแบบเมืองอย่างยั่งยืนร่วมกัน ณ สำานักงานเทศบาลฯ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือใน
การออกแบบให้กับเมืองอุดรธานีให้เป็นที่เมืองน่าอยู่ แต่เนื่องจากปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อน คือ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำาเนินงาน จากการปรึกษาหารือร่วมกัน จึงได้เสนอช่องทางในการหาเงิน
ทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือภาครัฐ เพื่ออนุมัติเงินทุนในการสนับสนุน หรือใช้แนวทางการ 
เปิดสัมปทานให้กับบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมประมูลเพื่อดำาเนินการ ทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีนคร 
อุดรธานีมีความพร้อมที่จะผลักดันและขับเคลื่อนร่วมกับ SSOCA เพื่อพัฒนาเมืองอุดรธานีให้มี
ความยั่งยืนและภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 ที่ผ่านมาเมืองอุดธานีร่วมเป็นเมืองเครือข่ายภายใต้ โครงการเสริมสร้างการรับมือของ 
เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mekong-Building Climate Resilient Asian 
Cities: M-BRACE) เพื่อพัฒนาศักยภาพเมือง เสริมสร้างความรู้ละความเข้าใจด้านการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการพัฒนาเมือง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การดำาเนินกิจกรรมทดลองใช้เครื่องมือ Shared Vision Planning สร้างแบบจำาลองทางเลือก 
เพื่อวางแผนพัฒนาเมืองก้าวสู่เมืองรับมือที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(Shared Learning Dialogue - SLD) ในประเด็น 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเมืองของตน ตามบริบทของ 
พ้ืนท่ี ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหา รวมท้ังข้อเสนอแนะ 
ที่ดีให้กับเมืองภาคีที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ เมือง 
Can Tho ประเทศเวียดนาม เกิดปัญหาเรื่องอุณหภูมิ 
เฉลี่ยในตอนกลางคืนที่เพิ่มขึ้น 1.4 องศาเซลเซียส 

และการรุกล้ำาของน้ำาเค็มบริเวณสามเหล่ียม 
ปากแม่น้ำาโขงทำาให้พ้ืนดินทรุดตัวลง 

ภาคประชาชนจึงเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการยกร่าง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับใหม่ เพื่ อรับมือ 
กับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน 
มีผลกระทบชัดเจนและรุนแรงมากขึ้น อากาศแปรปรวน 
สูงระดับสุดขีด (Extreme) ความวิปริตของฤดูกาลท่ีเกิด
ขึ้นจากภัยแล้งจัด น้ำาท่วมหนัก ดินถล่ม และผลกระทบ
อื่นๆ ตามมา เช่น ระบบนิเวศ การสูญพันธ์ของพืชและ 
สัตว์ โรคระบาดเก่าและใหม่ ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อระบบทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึง
เป็นประเด็นที่ประชาคมโลก
ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้  
เพราะความแปรปรวนมี 
ความซับซ้อน ส่งผลกระทบ 
ถึงกันและกันมากข้ึนเป็น
ลำาดับถึงเวลาแล้วท่ีเมือง
ต่างๆ ในประเทศไทยและ
เครือข่ายในต่างประเทศต้อง
มีการ เตรี ยมความพร้อมรับมือ 
การป้องกัน การปรับตัว รวมทั้งการลด 
ผลกระทบจากสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศ
และสภาพภูมิอากาศ 
 การสร้างและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เสริมสร้าง 
ศักยภาพเมืองรับมือต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจึงได้เกิดข้ึนผ่านการดำาเนิน โครงการเครือข่าย 
เมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  (Asian Cities Climate Change 
Resilience Network: ACCCRN) ผ่านเครื่องมือ 
ที่สำาคัญ คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

     เช่นเดียวกันกับ ประเทศ 
ฟิลิปปินส์ ได้คัดเลือกเมืองที่มี 

ความ เปราะบางทางลั กษณะทาง 
ภูมิศาสตร์ คือ เมืองที่เป็นภูเขาและทะเล ได้รับ
ปัญหาจากพายุไต้ฝุ่นที่มาจากมณฑลไห่หนานของจีน 
ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำามันและอาหาร จึงได้ร่วมกัน 
บูรณาการแผนการรับมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับรัฐบาลท้องถิ่น และเผยแพร่แนวการ 
ทางจัดทำาแผนให้กับเทศบาลอื่นที่สนใจ 
 เทศบาลเมือง Tarakan ประเทศอินโดนีเซีย 
เกิดปัญหาน้ำาท่วมที่สาเหตุเกิดจากรูปแบบสิ่งก่อสร้าง 
ที่ขวางทางน้ำา ทำาให้น้ำาไหลออกสู่ทะเลไม่ได้ รัฐบาล 
จึงได้ก่อตั้งโครงการเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำา และในปี 

โดย กนกวรรณ พาลุกา  
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เครือข่ายเมืองในเอเชียร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้รับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

City Story
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2008 ได้สร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณรอบชายฝั่งเหมือนกั้นน้ำาสำาหรับป้องกันน้ำาท่วม เป็นต้น และสุดท้าย คือ 
ประเทศอินเดีย ได้กล่าวถึงการมีเครือข่ายในกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 80 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันทำาฟาร์มและ
เขียนโครงการต่างๆ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้รัฐบาลทำาให้เราได้เสริมสร้างการรับมือ การสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร และจัดเวทีเพื่อรวมตัวกันของหลายภาคส่วนหรือเป็นเวทีสิ่งแวดล้อม/จัด
กิจกรรมบรรเทาภัยพิบัติ/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 ความท้าทายต่อไป คือ การขยายแนวคิด
ด้านการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไปยังเมืองอื่นๆ ในประเทศไทย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกิดการประสานงานกัน
ในแต่ละประเทศ และการเริ่มต้นสร้างเครือข่าย
ของ ACCCRN ในการเชื่อมโยงระดับประเทศ 
มาสู่ระดับภูมิภาค ทำาให้เกิดการเรียนรู้จากผู้แทน 

เมืองอื่นๆ ที่มาจากประสบการณ์โดยตรงของ
ทุกภาคส่วน การที่เราทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู ้
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ACCCRN ได ้
มุ่งหวังท่ีจะเข้าไปสู่การสร้างเครือข่ายระยะยาว 
ในอนาคตได้นั้น มันจะสำาเร็จได้ ถ้าทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการเร่ิมต้นสร้างเครือข่ายในประเทศ 
ไทยกันก่อน

 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2557, ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
  ภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่, โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
  ภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network: ACCCRN) มูลนิธิสถาบัน 
  สิ่งแวดล้อมไทย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 
 ไพรัช ทองนวล. 2553, สถานการณ์น้ำาท่วมหาดใหญ่น้ำาเร่ิมลดลงแล้วข่าว. คอลัมน์ข่าว: K nation blog 
  ที่มา: http://www.oknation.net/blog/thephoto/2010/11/03/entry-1
 จรูญ ทองนวล. 2553, สถานการณ์น้ำาท่วมหาดใหญ่. ท่ีมา . http://www.oknation.net/blog/thephoto

เอกสารอ้างอิง 
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Climate Talk

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย

	 ดูเหมือนว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีน้ีจะหนักกว่าทุกปี	 ถึงแม้ท่ีผ่านมาประเทศไทยจะเร่ิมเข้าปฏิทินฤดูฝนต้ังแต่เดือน	พฤษภาคม 
แต่อุณหภูมิความร้อนหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ	 โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ	่ จะมีปัญหาในเรื่อง
การขาดแคลนน้ำาที่สาหัสมากพอสมควร	 เพราะปรากฏการณ	์ “เอลนิโญ่”	 ที่ขยายตัวรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ยังไม่มีวี่เเววจะหยุดลงได้

 ฝ่าวิกฤต “ภัยแล้ง” วาระประหยัดน้า เพื่อทางรอด จากปรากฏการณ์ “เอลนิโญ่” 
ที่ขยายตัวรุนแรงมากขึ้น ในหลายพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ฝ่าวิกฤต “ภัยแล้ง” วาระประหยัดน้า เพื่อทางรอด จากปรากฏการณ์ “เอลนิโญ่” 
ที่ขยายตัวรุนแรงมากขึ้น ในหลายพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ํ

บริหารน้า เป็นวาระแห่งชาติ

	 รัฐบาลกำาหนดให้การบริหารจัดการน้ำาเป็นวาระ
แห่งชาติ	 วางแผนให้ประเทศไทยไม่ขาดน้ำาถึงปี	 2569	 
การดำาเนินการต่างๆ	 กำาหนดไว้เป็นข้ันตอนตามช่วงระยะเวลา 
ช่วงแรกปี	57-59	ตั้งเป้าดำาเนินการ	12	กิจกรรม	อาทิ	
หาแหล่งน้ำาเพิ่ม	ทำาระบบส่งน้ำา	 ขุดลอกคูคลอง	ทำาแก้มลิง	 
ขยายอ่างเก็บน้ำาให้เพิ่มความจุ	ทั้งหมดอยู่ในแผนการบริหาร 
จัดการน้ำาจนถึงปี	69	ตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 
อาจมีงบเงินกู้เล็กน้อยที่เตรียมไว้ประมาณ	3	หมื่นล้านบาท 
จากนั้นจะส่งต่อหลังปี	 2560	 หากสามารถดำาเนินการ 
ได้ครบ	จะทำาให้มีพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ิมข้ึนและระบบชลประทาน 
เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในอนาคต

พัฒนาเว็บไซต์รายงานภัยแล้ง

	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร	
(สสนก.)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีได้พัฒนา
เว็บไซต์	www.thaiwater.net/hourlyreport.php	 
เพื่อรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง	รวมถึงสถานการณ์น้ำาท่วม 
จะมีการรายงานข้อมูลสถานการณ์พายุในไทยแบบรายวัน 
มีการรายงานสถานการณ์ฝนตามพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 
เพ่ือให้ทราบปริมาณน้ำาฝน	รวมถึงระดับน้ำาในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล	 และในต่างจังหวัด	 นอกจากนี	้ มีการรายงาน
สถานการณ์น้ำาในแม่น้ำา	 และในเขื่อนต่างๆ	 ทั่วประเทศ	
เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้มีการเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์น้ำาได้อย่างทันท่วงที

ํ

วิกฤตน้ำ� 58!  ดันบริห�รน้ำ�ว�ระแห่งช�ติ แก้ปัญห�ย�วถึงปี 69

	 วิกฤตภัยแล้งท่ีผ่านมายังเป็นปัญหาสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ	ภาคอีสาน	และ
ภาคกลางอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากน้ำาในเขื่อนหลักลดต่ำาเป็น
ประวัติการณ์	 เกรงจะไม่พอสำาหรับการอุปโภคและบริโภค	
นอกจากน้ี	 ระดับน้ำาในแม่น้ำาลำาคลองลดต่ำาทำาให้ถนนเสีย
หายหลายจุด	ขณะเดียวกันเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่
ทำาให้น้ำาในเขื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ภาพ : www.thairath.co.th/content/513271

ํ

ที่มา : 1. http://www.thairath.co.th/content/513271   2. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/656822

www.thaicity-climate.org12 

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. (66 2) 503 3333 ต่อ 304 หรือ 312 แฟกซ์ (66 2) 504 4826-8
www.thaicity-climate.org 
www.acccrn.net   
www.tei.or.th  

/UrbanClimateResilienceThailand


