
     โครงการเสริมสรางการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภูมิหลังโครงการ                                                                                
 

คือ  เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความสามารถในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  

และประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งสิ้น  3 ป  

สําหรับการดําเนินโครงการเสริมสรางการรับมือของเมืองกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  ISET รวมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดดําเนินการคัดเลือกเมืองในประเทศ

ไทย จํานวน 2 เมือง เพื่อเปนพื้นที่เมืองนํารองในการเขารวมโครงการ ซึ่งเมืองที่ไดรับคัดเลือก

ไดแก เมืองอุดรธานี และเมืองภูเก็ต ซึ่งในประเทศไทย  มีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเขารวม

ในฐานะผูดําเนินโครงการหลัก เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการดําเนินโครงการอยางยั่งยืน 

เปาหมายของโครงการเสริมสรางการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ดวยเหตุนี้  องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency 

for International Development-USAID)  จึงมีความพยายามที่จะสรางการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหแกเมืองตางๆ  ในเอเชียโดยใหการสนับสนุนดานเงินทุนแก 

ISET (Institute for Social and Environmental Transition) เพื่อดําเนินโครงการ “เสริมสราง

การรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mekong-Building Climate 

Resilient Asian Cities: M-BRACE)” ในพื้นที่   ประเทศเวียดนาม  ไดแก  ประเทศในเอเชีย  2  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือไดวาเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาเมือง  เนื่องจากได

กอใหเกิดผลกระทบและเกิดความกดดันในดานการจัดการทรัพยากรน้ํา  พื้นที่ชายฝง  ระบบ

นิเวศน  รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนเมืองและกลุมเสี่ยงตางๆ การเกษตร 

 เมืองภูเก็ต 

 เมืองภูเก็ต 

 เมืองอุดรธานี 

  1

 เมืองอุดรธานี 
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วัตถุประสงคโครงการ 
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    เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางความรูและความเขาใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยดําเนินการรวมกับ 2 เมืองหลัก คือ เมืองอุดรธานี และเมืองภูเก็ต ในการกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรวาดวยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนําไปสู

การกําหนดแผนยุทธศาสตรและผลักดันสูการปฏิบัติในระดับเมืองเพื่อใหเกิดการ

ับสนุนการดําเนินโครงการอยางยั่งยืน สน
    

 
ประโยชนที่เมืองจะไดรับ 

1. ไดเขารวมกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ

กระบวนการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ไดรับองคความรู ทักษะ และเครื่องมือที่จําเปน

ในการประเมินผลกระทบและวางแผนรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. สรางศักยภาพการปรับตัวในระดับชุมชนและ

เมืองในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ภาคีที่เก่ียวของ 

 เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครภูเก็ต 

 หนวยงานราชการระดับจังหวดัที่เกี่ยวของ เชน 

ผูวาราชการจังหวัด, สํานักงานปองกันและ

บรรเทา   สาธารณภัยจังหวัด, สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด, 

โครงการชลประทานจังหวัด  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวน

จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยู

ขางเคียงกับเทศบาลนคร 

 สถาบันการศึกษาในพื้นที่และใกลเคียง 

 หอการคาจังหวัด และองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

 องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที ่

 

 

รายละเอียดกิจกรรมโครงการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเมือง (Climate 
Workshop) 

 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล และเรียนรูรวมกันของทุก

ภาคสวน เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไปสูการวางแผนพัฒนา

เมืองในอนาคต ภายใตบริบทของการพัฒนาเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ูมิอากาศ ซึ่งผลจากการประชุมจะเปนแนวทางเบื้องตนในการดําเนินโครงการใน

ะยะตอไป 
ภ

ร
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  เปนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อนําเสนอหรือช้ีแจง
ขอมูลรายละเอียด ในการสรางความรู ความเขาใจ และใหทุกภาคสวนของเมือง

รวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณที่ มีความแตกตางกันของแตละ

หนวยงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

.การเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (Shared Learning Dialogues 
หรือ SLD) 

 

ซึ่งจะนําไปสูแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตรในการรับมือของเมือตอการ

ปล่ียนแปลงสภาพตอไป ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวตองการทําอยางตอเนื่อง 

พื่อคนหาชองวางของเมือง และหาทางในการจัดการอยางเหมาะสม 
เ

เ
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  เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความเปราะบางของเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผูดําเนินการ

หลักในการดําเนินการฯ คือ กลุมผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ ซึ่งเปนผูที่มีความรูและความ

เขาใจตอบริบทของพื้นที่ โดยผลการประเมินจะใชเปนแนวทางในการวางแผนการ

รับมือของเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอไป 

.การประเมินความเปราะบางของเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Vulnerability Assessment) 
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รายละเอียดกิจกรรมโครงการ  

 

 
 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 

4.การดําเนินกิจกรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (โครงการนํารอง: Pilot Project) 

 โครงการนํารอง คือ กิจกรรมที่ใหคณะกรรมทํางานของเมือง และทุกภาคสวนของ

เมืองรวมกันดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อเกิดโครงการตนแบบในการ

เริ่มตนเสริมสรางศักยภาพและเตรียมความพรอมในการวางแผนการรับมือของเมือง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลจากดําเนินกิจกรรม สามารถนํามาเปน

แนวทางในการขยายผลไปสู โครงการการเตรียมการรับมือของเมืองกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอไป 
5.การจัดทําเอกสารวิชาการ/พัฒนาเอกสารของเมือง 
 การจัดทําเอกสารวิชาการ /พัฒนาเอกสารของเมืองนํารอง โดยมีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อรวบรวมขอมูลและบทเรียนจากภาพรวมการของดําเนินงานของโครงการ M-

BRACEของเมืองนํารองในประเทศไทยและผลสําเร็จจากการดําเนินงาน สําหรับ

นํามาเปนตัวอยางในการเผยแพรบทเรียนเรื่องการรับมือของเมืองตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศใหแกหนวยงานตางๆ ของเมือง รวมทั้งเมืองอื่นๆ ที่สนใจ 

โครงการเสรมิสรางการรบัมือของเมืองกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities: M-BRACE) 

 
ผูประสานงานโครงการ มูลนิธสิถาบนัสิ่งแวดลอมไทย  
น.ส.รจนา นิลมานนท     น.ส. กนกวรรณ พาลกุา (ผูประสานงานโครงการ จ.ภูเก็ต) 

e-mail: rojana@tei.or.th , ros_627@hotmail.com e-mail: kanokwan.p@tei.or.th, r_ling_env@hotmail.com 

โทรศัพท 0 2503 3333  ตอ 236     โทรศัพท 0 2503 3333  ตอ 327 

โทรสาร 0 2504 4826      โทรสาร 0 2504 4826  

โทรศัพทมือถอื 084 – 800 – 3058   โทรศัพทมือถอื 086-409-0841 

         
ผูประสานงานโครงการภาคสนาม จ.อุดรธานี  
น .ส. ขวัญเรือน ยอดคํา 

e-mail: m_brace_udon@hotmail.com 

โทรศัพทมือถอื 081-030-3807  
ติดตามขาวสารและกิจกรรมโครงการ M-BRACE เพิ่มเติม ไดที ่

http://www.thaicity-climate.org/m-brace/page-mbrace-home.php/
และ http://www.facebook.com/mbrace 
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กรอบเวลาและแผนกิจกรรมโครงการ M-BRACE ปที่ 1-3 
 

ปที่ 1 ปที่ 2  ปที่3 
กิจกรรม /เวลา 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

การคัดเลือกเมืองและสรางขอตกลงรวมกบัเมือง             

การประชุมเชงิปฏิบัติการเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ             

การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน ครั้งที่ 1 (SLD 1)             
กิจกรรมฝกอบรมการประเมินความเปราะบางของเมืองตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (VA Training) 
            

การแตงตั้งคณะกรรมการทํางานของเมอืง             
การประเมนิความเปราะบางของเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (VA) 
            

การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน ครั้งที่ 2 (SLD 2)             
การดําเนินกิจกรรมเพื่อรับมอืกับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (โครงการนาํรอง: Pilot Project) 
            

การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน ครั้งที่ 3 (SLD 3)             
การผลักดันแนวทางการรับมือของเมืองสูการปฏิบัติในระดับเมือง             

การจัดทาํเอกสารวิชาการ/พัฒนาเอกสาร             
 

 


