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โครงการ SUCCESS เริ่มด�าเนินงานอย่าง โครงการ SUCCESS เริ่มด�าเนินงานอย่าง 
เป็นทางการแล้วเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 เป็นทางการแล้วเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 
ทีผ่่านมา และก�าลงัย่างเข้าปีที ่2 แล้วนะคะทีผ่่านมา และก�าลงัย่างเข้าปีที ่2 แล้วนะคะ

การด�าเนนิงานของโครงการ SUCCESS ที่
ผ่านมาตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – ตลุาคม 2563 
น้ันทางโครงการให้ความส�าคัญกับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการท�างานระหว่าง
ภาคประชาสงัคม นกัวชิาการ หน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และผ้้ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึึงการเสริม
สร้างองค์ความร้้ใหม่ ๆ และเพ่ิมความเข้าใจท่ีดี
ข้ึนเก่ียวกับเมือง สภาพภ้มิอากาศ ความไม่เท่าเทียม

โครงการ SUCCESS จดหมายข่่าว ฉบัับัท่่ี่ 2
ประจำำ�เดืือนพฤษภ�คม – ตุุล�คม 2563

      สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับที่สองแล้วนะคะ รอบเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 63 ของโครงการ SUCCESS ค่ะ      สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับที่สองแล้วนะคะ รอบเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 63 ของโครงการ SUCCESS ค่ะ      

ผ่านมา 1 ปีแล้ว มีเรื่องราวและความก้าวหน้าของกิจกรรมมากมายภายใต้ “โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง” 

หรือ “โครงการ SUCCESS” ที่พวกเราน�ามาเสนอในจดหมายข่าวฉบับน้ีนะคะ และขอเชิญท่านผ้้อ่านทุกท่านมาร่วมเป็นเครือข่าย 

กับเราเพื่อเรียนร้้และขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศที่ครอบคลุม 

คนทุกระดับชั้นอย่างเป็นธรรมไปพร้อมกันนะคะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อม้ลในจดหมายข่าวฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผ้้อ่าน 

ทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะ   

ทางเพศ และความเช่ือมโยงของการกลายเป็น
เมืองและการเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ  
อีกท้ังยงัให้ความร้้เก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ วิธีการ 
ตัวช้ีวัด และแนวทางในการประเมินความ 
เปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภ้มิอากาศ ผ่านกิจกรรมการเรียนร้้และ
การฝึึกอบรมท้ัง 2 ภ้มิภาค ท้ังภาคใต้และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึึ่งองค์ความร้้เหล่าน้ี
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคประชาสังคม 
และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างการเตรียม 
ความพร้อมของเมืองให้เกิดความยัง่ยนืต่อไป  

“โครงการประชาสังคมร่วมแรง 
เพื่อเปล่่ยนแปลงเมือง”
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ค�ำถำมชวนคิด
จากการท�างาน 6 เดือนท่ีผ่านมา มีค�าถามท่ีอยากชวนท่านผู ้อ ่าน มาช่วยกันคิดค่ะ 
ค�าถาม: ความเปราะบางของเมอืงต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศคอือะไร ในความคดิของ
ท่านกลุม่เปราะบางต่อการพฒันาเมอืงและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศคอืใคร? ท�าไมกลุม่
ดังกล่าวถึงเปราะบาง? 
ร่วมส่งค�าตอบหรือแสดงความคิดเห็นกันมาได้ท่ี https://www.facebook.com/Urban 
ClimateResilienceThailand/posts/1705944189579694 นะคะ

สามารถดูค�าตอบของค�าถามชวนคิด  
ในจดหมายข่าว ฉบับท่ี 1 ได้จาก  

http://www.tei.or.th/

thaicityclimate/success/

documents/documents.html

รอบัรัว้โครงการ 
ช่วงครึ่งป่หลังข่องโครงการในป่ท่่ี่ 1 ม่กิจกรรมมากมายที่่่ได้ด�าเนินงาน 

 

มาติดตามกันค่ะ  

TEI และ SCF เดินหน้ำเริ่มกิจกรรม 1.1  
ในพื้นที่ภำคใต้ 

เมือ่วันที ่4 - 6 กนัยายน 2563 ณ บม้ฟอร์เรส

รีสอร์ท หาดใหญ่ ภาคประชาสังคมภาคใต้

จ�านวน 29 คนจากจังหวัดสงขลา สต้ล และ

พัทลุง มุ ่ ง เน ้นท�าความเข ้าใจเรื่องเมือง  

การขยายตัวของเมือง บุคคล/องค ์กร/ 

หน่วยงาน ระบบเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน 

วิถึีปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งความเปราะบางต่อ 

การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภ้ มิอากาศและ 

ความแตกต่างทางเพศ 

เมืองในอดีตได้ถึ้กเปลี่ยนแปลงจากการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท�าให้วิถีึชีวิต 

สิง่แวดล้อม ความสมัพนัธ์ของผ้ค้นเปลีย่นแปลง

ไป ขอบเขตความเป็นเมอืงอาจแตกต่างกนั เช่น 

ความเป็นเมอืงเลก็ หรือเมอืงใหญ่ โดยมปัีญหา

และบริบทร่วมกัน การเป็นเมืองยังประกอบ

ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ระบบน�้า ระบบอาหาร 

ระบบพลงังาน ระบบนเิวศ เก่ียวข้องกบับคุคล 

องค์กร หน่วยงาน แผน วิถึีปฏิบัติ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศคือการ

เปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศของโลก โดยใช้

คาบเวลายาวนาน 10 ปี , 20 ปี หรือมากกว่า

นั้นเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศไม่สามารถึ

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงง ่าย วัดจาก

อุณหภ้มิ ปริมาณฝึนมากหรือน้อย ลม พายุ  

การขึ้นลงของน�้าทะเล ในอดีตเมื่อ 30 ปีที่ 

ผ่านมา มีความแตกต่างจากปัจจุบันทั้งด้าน

ปริมาณฝึน อุณหภ้มิ ฝึนไม่ตกต้องตามฤด้กาล 

ร้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเมือง โดยเมืองต้องมีการวางแผนในการ 

เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

สภาพภ้มิอากาศ 

เรื่องเพศสภาพ เก่ียวข้องกับระบบการ

จัดการและการด้แล บทบาทของหญิงชาย 

ในครอบครัว และบทบาทของหญิงชายในการ

ช ่วยเหลือชุมชนหากเกิดภัยพิบัติ ในพื้น ท่ี  

ในรายละเอียดชายมีความเป็นผ้้น�าเชิงอ�านาจ 

และเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนมากกว่า 

เพศชาย 

การประเมนิความเปราะบางของความเป็น

เมือง จะน�าไปส้่การวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยท่ี

ท�าให้เกิดความเปราะบาง และการช่วยเหลือ 

กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เช่น ผ้ป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง 

กลุ่มผ้้หญิง เด็ก ที่ต้องช่วยเหลือเป็นอันดับ 

แรก ๆ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 
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ค�ำถำมชวนคิด
จากการท�างาน 6 เดือนที่ผ ่านมา มีค�าถามท่ีอยากชวนท่านผู ้อ ่าน มาช่วยกันคิดค่ะ 
ค�าถาม: ความเปราะบางของเมอืงต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศคอือะไร ในความคดิของ
ท่านกลุม่เปราะบางต่อการพฒันาเมอืงและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศคอืใคร? ท�าไมกลุม่
ดังกล่าวถึงเปราะบาง? 
ร่วมส่งค�าตอบหรือแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ https://www.facebook.com/Urban 
ClimateResilienceThailand/posts/1705944189579694 นะคะ

สามารถดูค�าตอบของค�าถามชวนคิด  
ในจดหมายข่าว ฉบับท่ี 1 ได้จาก  

http://www.tei.or.th/

thaicityclimate/success/

documents/documents.html

เรียนรู้เครื่องมือ ตัวชี้วัด ผ่ำนกิจกรรม 
1.2 ของโครงกำร SUCCESS พื้นที่ 
ภำคใต้ 

เมือ่วนัที ่ 22 - 24 ตลุาคม 2563 สญัจร 

มายงัวังวาด ีจังหวดัพัทลงุ โดยมภีาคประชาสังคม 

31 คนเข้าร่วม จากพืน้ที ่6 เมอืงท่ีจะด�าเนนิการ

โครงการ ประกอบด้วย เมืองในจังหวัดสงขลา

ได้แก่ เมืองบ่อยาง โดยมีทน.สงขลาเป็นแกน

กลาง เมอืงปาดงัเบซึ่าร์ ทีม่ทีม.ปาดงัเบซึ่าร์เป็น

พื้นที่หลัก เมืองพะตงที่มีทต.พะตง และเมือง

ควนลังที่มีทม.ควนลังเป็นแกน เมืองในจังหวัด

พัทลุง ได้แก่ เมืองควนขนุนท่ีมีทต.โตนดด้วน

เป็นพื้นที่หลัก และ เมืองในจังหวัดสตูล ได้แก่

เมืองละง้ที่มีทต.ก�าแพงเป็นพื้นที่ใจกลาง

กำรจัด “ข่วงเมือง” พื้นที่ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ในรอบ 6 เดือนที่ผ ่านมา ได้จัดเวที 

ข่วงเมือง “ปัญหาและความท้าทายของเมือง

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ”  

ใน 2 พื้นที่ โดยมีวัตถุึประสงค์เพื่อน�าเสนอ 

โครงการฯ รวมทัง้แลกเปลีย่นเรียนร้ส้ถึานการณ์

ปัญหาและประเ ด็นความสนใจของภาคี 

เครือข่ายในพ้ืนท่ี รวมท้ังการสร้างเครือข่ายท่ี 

น�าไปส่้การด�าเนนิงานโครงการในอนาคต ไดแ้ก่

กิจกรรมวันแรก ได้เรียนร้้การท�าวิสัยทัศน์

ของเมือง การก�าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และ

แนวทางการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ เน้นการ

เพิ่มขีดความสามารถึของภาคประชาสังคม 

ให้เข้าใจกระบวนการด�าเนินงาน เพื่อน�าไปใช้ 

ในกิจกรรมต่อไป

วนัทีส่องเรยีนร้้เครือ่งมอืการประเมนิความ

เปราะบาง 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 

1) กรอบแนวคิดเพื่อการด�ารงชีพอย่างยั่งยืน 

โดยพิจารณาต้นทุนส�าคัญ ประกอบด้วย 

ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนธรรมชาติ ทุน

ทางกายภาพและทุนการเงิน ใน 3 ระดับ

ได้แก่ ระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับชุมชน 

ระดับเทศบาล 

2) เคร่ืองมือการประเมินตนเอง (UN-DRR  

LG-SAT) ส�าหรับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิึน โดยมี 10 ค�าถึามส�าคัญในด้าน 

ต่าง ๆที่จะใช้เตรียมความพร้อมในการ

รับมือภัยพิบัติ 

3) การเตรียมความพร้อมของเมืองกับการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จดุเน้นอย้ท่ี่

บุคคล/องค์กร หน่วยงาน ระบบเมือง/

โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบนิเวศวิทยา วิถีึ

ปฏบิตั/ิแผน/นโยบาย

โดยทุกเครื่ องมือพิจารณาวิ เคราะห ์ 

พร้อมกับท�าตัวชี้วัดส�าหรับผลลัพธ์ที่ต้องการ 

การเพิ่มขีดความสามารถึของภาคประชา

สังคมรอบนี้เน้นกระบวนการเรียนร้้ผ่านการใช้

เครื่องมือและแนวคิดในระดับสากล พร้อมกับ

ดึงความร้ ้จากประสบการณ์ตรงมาปรับใช้  

เมื่อเข้าใจหลักคิดที่ถึ้กต้อง การน�าไปประยุกต์

ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่จึงท�าได้ไม่ยาก 

และการมีกรอบคิดที่ดีก�ากับจะช่วยท�าให ้

ภาคประชาสังคมสามารถึพิจารณา หลอมรวม

ความร้้จากการปฏิบัติที่มีติดตัว เปิดมุมมองให้

รอบด้าน พฒันาทกัษะวธิกีารท�างานทีเ่ป็นระบบ

มากขึ้น

การจัดเวทีข่วงเมืองอุดรธานี ในวันศุกร์  

ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมส�านักศิลปะ

และวัฒนธรรม (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี มีผ้้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ�านวน 124 คน  

จากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กร

ปกครองท้องถ่ิึน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

องค์กรประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและนิสิต

นักศึกษา
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จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และฝึกอบรมผ่ำนกิจกรรม 1.1 ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
CSNM ร่วมกับ TEI ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนร้้และฝึึกอบรม (กิจกรรมที่ 1.1) ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด ์

โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ผ้้เข้าร่วมจ�านวน 27 คน จากจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เป็นผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากภาคประชาสังคม  

ภาควิชาการ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถึิ่นและภาคธุรกิจเอกชน 

ร้ปแบบกิจกรรม เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการหลัก 2 วิธีการ คือ 1) การรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับผ้้เช่ียวชาญ 

เฉพาะเก่ียวกบัประเดน็การพฒันาเมืองและประเด็นการเปลีย่นแปลงของสภาพภม้อิากาศ (Climate Change)  2) กระบวนการกลุม่เพือ่คดิวิเคราะห์

ปัญหาและความท้าทายของพืน้ทีก่ารวางแผนเพือ่รองรบัการพฒันาและการเปล่ียนแปลงในอนาคต และการแลกเปล่ียนเรยีนร้ท้ัง้ภายในและระหว่าง

พื้นที่ด้วยวิธีการประชุมแบบแลกเปลี่ยนเรียนร้้ (Shared Learning Dialogues: SLDs) 

วตัถึปุระสงค์ เพือ่พฒันาศกัยภาพให้กบัภาคประชาสงัคมและผ้้มส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่ให้มบีทบาทและมส่ีวนร่วมแรงเพือ่พฒันาและเปลีย่นแปลง

เมืองจึงเป็นเร่ืองส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะในมิติการรับร้้ ท�าความเข้าใจและเตรียมแผนปฏิบัติการจัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ 

ใน 3 พื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ซึ่ึ่งล้วนก�าลังเผชิญภาวะของการกลายเป็นเมืองจาก

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และมิติอื่น ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมส้่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตพื้นท่ี

น�้าพอง จังหวัดขอนแกน่ โครงการพฒันานคิมอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธาน ีหรือโครงการพฒันาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

หนองคาย ซ่ึึ่งโครงการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนอาจน�าไปส่้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและผลกระทบในทางสังคม เศรษฐกิจ  

ส่ิงแวดล้อมและมิติอ่ืน ๆ

การจัดเวทีข่วงเมืองหนองคาย ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน  
2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพันล้าน อ.เมือง จ.หนองคาย 
ผ้้เข้าร่วมประกอบไปด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองท้องถ่ิึน ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคมและองค์กรประชาชน
จ�านวนผ้้เข้าร่วมทั้งหมด 27 คน

ผลที่ได้จากการจัดประชุมทั้ง 2 ครั้ง ท�าให้ศ้นย์ประชาสังคม
และการจดัการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ซึ่ึง่เป็นผ้ร้บัผดิชอบ
โครงการ ได้ทราบประเด็นท่ีเป็นปัญหาจากการพัฒนาเมืองท่ี 
อย้่ในความสนใจของภาคส่วนต่าง ๆ ของท้ังสองพ้ืนท่ีอีกท้ังได้เห็น 
ตัวคนหรือองค์กรที่ให้ความสนใจกับการด�าเนินงานโครงการ 
ซึ่ึ่งคาดว่าจะเป็นภาคีที่จะเข้าร่วมในการด�าเนินงานโครงการต่อไป 
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ช่องทำงสื่อสำร – SCF – ภำคใต้ 

สื่อออนไลน์ และ web link 

พ้ื้�นท่ี่�การดำำาเนินงานในภาคใต้้ สงขลา พื้ัที่ลุง สตู้ลรับผิิดำชอบโดำยมููลนิธิิชุมูชนสงขลา ซึ่่�งเป็็นองค์กรภาคป็ระชาสังคมูท่ี่�ดำำาเนินกิจกรรมู 
มูาอย่างยาวนาน ที่่านสามูารถต้ิดำต้่อไดำ้ที่่� email: scf2552@gmail.com โที่รและแฟกซึ่์ 074-221286 หร้อต้ิดำต้ามูข้อมููลข่าวสารการดำำาเนินงาน
กิจกรรมูโครงการพื้้�นที่่�ภาคใต้้ ผิ่านเพื้จ “เป็ล่�ยนเมู้อง” https://www.facebook.com-110615147072858

กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ของโครงกำร

ทางโครงการจัดท�าเอกสารการน�าเสนอท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ SUCCESS โดยรวบรวมไว้ท่ี http://www.tei.or.th/thaicityclimate/ 

success/presentations/presentations.html และสรุปสาระส�าคัญจากการด�าเนินงานโครงการปีท่ี 1 (พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563) ท่ี  

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/documents.html ผ้้อ่านสามารถึเข้าไปติดตามได้ตามน้ีเลยนะคะ นอกจากน้ี 

ยังมีช่องทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลลัพธ์ของโครงการของ SCF และ CSNM เพ่ือให้ท่านผ้้อ่านสามารถึรับข้อม้ลข่าวสาร 
ได้หลากหลายช่องทางมากข้ึน ตามไปด้กันเลยค่ะ

ช่องทำงสื่อสำร – CSNM – ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทาง CSNM มกีารประชาสมัพนัธ์
ข้อม้ลของโครงการผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน ์  โดยประชาสัมพันธ ์
โครงการอย่างต่อเนื่องต้ังแต่การ
ประชุมทีมไปจนถึึงการลงพื้นท่ี
ชี้แจงโครงการและการจัดเวทีข่วง
เมือง ผ่านเว็บไซึ่ต์ของกลุ ่มวิจัย
ความอย้ดี่มีสุขและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน https://wesd.kku.ac.th 
และเพจเฟสบุ�คของกลุ่มวิจัยความ
อย้ดี่มีสุขและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
https://www.facebook.com/
wesdkku
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หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

 successprojectinfo@gmail.com

หากท่านผู้อ่านต้องการรับข่าวสารใหม่ๆ ของโครงการ ติดตามได้ที่

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html    www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand

ค�าสงวนสิทธิ์: เอกสารเผยแพร่โครงการ SUCCESS จัดท�าขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่ึ่งทีมงานโครงการ SUCCESS ภายใต้ TEI  

มีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมด โดยเนื้อหาดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องสะท้อนมุมมองของสหภาพยุโรป

แล้วกลับมำพบกันใหม่อีก 6 เดือนข้ำงหน้ำนะคะ

ส�าหรับแผนงานของเราในอีก 6 เดือนข้าง

หน้า (เดือนพฤศจกิายน 2563 - เมษายน 2564) 

นัน้จะด�าเนนิการฝึึกอบรมเครือ่งมอืและตวัชีว้ดั 

ให ้กับภาคประชาสังคมในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ และกิจกรรมหลักของแต่ละพื้นท่ี 

คือการออกแบบการประเมินความเปราะบาง

ของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภม้อิากาศ ซึ่ึง่ “ความเปราะบางของชุมชนเมอืง” 

ในบรบิทของการพัฒนาเมอืงและการเปลีย่นแปลง

สภาพภม้อิากาศนัน้ หมายถึงึผลกระทบจากการ

พฒันาเมอืง โครงสร้างพืน้ฐาน เศรษฐกจิ สงัคม

และสิง่แวดล้อม รวมทัง้การบรหิารจดัการเมอืง

ที่ส่งผลท�าให้บุคคล/ครอบครัว/ครัวเรือน/กลุ่ม

ชุมชนต่าง ๆ (เช่น กลุ่มผ้้หญิง, กลุ่มคนรายได้

น้อย, กลุ่มคนยากจน, กลุ่มคนพิการ และกลุ่ม

คนชายขอบ) ไม่สามารถึเข้าถึึงระบบเมือง 

โครงสร้างพื้นฐานและการบริการได้อย่างท่ัวถึึง

และเท่าเทียมกัน ประกอบกับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศและภัยพิบัติ

ด้านน�้า อาทิ น�้าท่วม และการขาดแคลนน�้าใช้ 

ยงัเป็นปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิความเปราะบางของ

ชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่ึ่งจุดประสงค์ของการ

ศึกษาการประเมินความเปราะบางนี้คือเพื่อให้

เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มคนท่ีแตกต่างกันมีความ

เปราะบางอย่างไร ความเปราะบางเกิดข้ึนได้

อย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร มีปัจจัยใดทาง 

ด้านระบบเมืองโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 

SUCCESS เป็นโครงการ 5 ปี  

(พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2567)  

ได้รบัทนุจากสหภาพยโุรป เพือ่ให้ชมุชน

เมืองปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศโดยใช้องค์ความรู้และพื้นท่ี 

เวทีกลาง ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง ใน

ระดับนโยบาย โครงการต้องการให้ภาค

ประชาสังคม และทุกคนเข้ามาร่วมเพื่อ

ท�าให้การพัฒนา เมือง การเตรียมพร้อม

รับมือกับภัยพิบัติ ด้านน�้าดีมากยิ่งขึ้น

และทัว่ถงึคนทกุระดบั ชัน้ด้วยความเท่า

เทยีมกันอย่างเป็นธรรม

สังคม สิ่งแวดล้อมที่ท�าให้เกิดความเปราะบาง

เพ่ิมมากข้ึน และเพื่อค้นหาปัจจัยส�าคัญที่มีผล

ต่อความเป็นอย้่ที่ดีและท�าให้การด้แลก�ากับ

เมืองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ทั่วถึึงคนทุก

ระดับมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ โครงการยั งมีแผนด�า เนิน

กจิกรรมการสร้างช่องทางการแลกเปลีย่นเรยีน

ร้้ร่วมกันในระดับภ้มิภาค ให้ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทกุภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวม

ถึึงสร้างความร่วมมือกับส่ือมวลชนในการม ี

ส่วนร่วมและผลิตสื่อที่ทันสมัยอีกด้วยค่ะ

สุดท ้ายนี้พวกเราหวังเป ็นอย่างยิ่งว ่า

เหตุการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 จะ

กลับคืนส้่ภาวะปกติในเร็ววัน และขอให้ท่าน 

ผ้้อ่านทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีค่ะ


