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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”

โครงการ SUCCESS จดหมายข่่าว ฉบัับัท่ี่� 3 
ประจำำ�เดืือนพฤศจิำก�ยน 2563 – เมษ�ยน 2564

สวััสดีีค่่ะ สำ�หรัับจดีหม�ยข่่�วัฉบับทีี่� 3 นีี้� ปรัะจำ�รัอบเดืีอนี้พฤศจิก�ยนี้ 63 – เมษ�ยนี้ 64 ข่องโค่รังก�รั SUCCESS ค่่ะ 

ผ่่านมาหน่�งปีีคร่ึ่�งของการึ่ดำำาเนินงาน “โครึ่งการึ่ปีรึ่ะชาสัังคมร่ึ่วมแรึ่งเพ่ื่�อเปีล่ี่�ยนแปีลี่งเม่อง” หร่ึ่อ “โครึ่งการึ่ SUCCESS” ท่่ามกลี่าง

สัถานการึ่ณ์์การึ่แพื่ร่ึ่รึ่ะบาดำของเช่�อ Covid-19 แต่่การึ่ดำำาเนินงานแลี่ะความก้าวหน้าของกิจกรึ่รึ่มภายใต้่โครึ่งการึ่ยังเกิดำข่�นอย่างต่่อเน่�อง 

พื่วกเรึ่าได้ำรึ่วบรึ่วมข้อมูลี่ ข่าวสัารึ่ แลี่ะกิจกรึ่รึ่มนำามาเสันอไว้ในจดำหมายข่าวฉบับท่่� 3 น่�แล้ี่วนะคะ แลี่ะเช่นเคย ขอเชิญท่่านผู้่อ่านทุ่กท่่าน

มาร่ึ่วมเป็ีนเคร่ึ่อข่ายกับเรึ่าเพ่ื่�อเร่ึ่ยนรู้ึ่แลี่ะขับเคล่ี่�อนการึ่พัื่ฒนาเม่อง การึ่เต่ร่ึ่ยมพื่ร้ึ่อมรัึ่บม่อกับภัยพิื่บัติ่แลี่ะการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศ

ท่่�ครึ่อบคลุี่มคนทุ่กรึ่ะดัำบชั�นอย่างเป็ีนธรึ่รึ่มไปีพื่ร้ึ่อมกันนะคะ แลี่ะหวังเป็ีนอย่างยิ�งว่าข้อมูลี่ในจดำหมายข่าวฉบับน่� จะเป็ีนปีรึ่ะโยชน์ต่่อ 

ท่่านผู้่อ่านทุ่กท่่านไม่มากก็น้อยค่ะ

โครงการ SUCCESS ดำำาเนิินิงานิผ่่านิเข้้าสู่่่คร่�งปีหีลัังข้องปีท่ีี่� 2 แล้ัวนิะคะ
สัำาหรัึ่บจดำหมายข่าวฉบับน่� พื่วกเรึ่าอยากจะนำาเสันอความเช่�อมโยงของสัถานการึ่ณ์์ปัีญหาในปัีจจุบันกับการึ่ดำำาเนินงานของโครึ่งการึ่

ท่่�สัามารึ่ถเข้าไปีม่ส่ัวนช่วยแลี่ะสันับสันุนให้เกิดำการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง สัร้ึ่างการึ่เต่ร่ึ่ยมความพื่ร้ึ่อมรึ่ะดัำบท้่องถิ�น จังหวัดำ แลี่ะปีรึ่ะเท่ศได้ำ แลี่ะ 

การึ่ดำำาเนินงาน 6 เด่ำอนแรึ่กของปีีท่่� 2 ใน 2 ภูมิภาค นำาโดำยมูลี่นิธิชุมชนสังขลี่า (SCF) แลี่ะศูนย์ปีรึ่ะชาสัังคมแลี่ะการึ่จัดำการึ่องค์กรึ่เอกชน

สัาธารึ่ณ์ปีรึ่ะโยชน์ มหาวิท่ยาลัี่ยขอนแก่น (CSNM) ร่ึ่วมกับสัถาบันสิั�งแวดำล้ี่อมไท่ย กิจกรึ่รึ่มหลัี่กในปีีท่่� 2 น่�ค่อการึ่เต่ร่ึ่ยมตั่ววางแผ่นวิเครึ่าะห์

ความเปีรึ่าะบางของชุมชนเม่องต่่อการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศค่ะ ซ่ึ่�งขณ์ะน่�ม่การึ่ร่ึ่วมกันพัื่ฒนาข้อเสันอโครึ่งการึ่รึ่ะหว่าง SCF/CSNM 

กับท่่มภาคปีรึ่ะชาสัังคมในพ่ื่�นท่่�

ท่ี่�มา: https://www.facebook.com/photo?fbid=1154702458337880&set=pcb.510912257025148



รอบร้�วสถานการณ์์ปััจจุบ้น
สู่ถานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องเช้ื้�อ Covid-19 กับโครงการ SUCCESS 

ส่ับเน่�องจากสัถานการึ่ณ์์การึ่แพื่รึ่่
รึ่ะบาดำของเช่�อ Covid -19 ซ่ึ่�งถ่อเป็ีน
เหตุ่การึ่ณ์์วิกฤต่ท่่�เกิดำข่�นแบบไม่เคยม่ใครึ่
คาดำคิดำมาก่อน แลี่ะยากต่่อการึ่วางแผ่น
เต่ร่ึ่ยมความพื่ร้ึ่อมล่ี่วงหน้าได้ำ คล้ี่ายคล่ี่งกับ
ผ่ลี่กรึ่ะท่บจากการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ 
ภูมิอากาศ โดำยเฉพื่าะผ่ลี่กรึ่ะท่บท่างดำ้าน
เศรึ่ษฐกิจแลี่ะสัังคม ต่่อกลุ่ี่มคนรึ่ายไดำ้น้อย 
กลุ่ี่มผู้่หญิง กลุ่ี่มผู้่สูังอายุ กลุ่ี่มผู้่พิื่การึ่  
กลุ่ี่มคนชายขอบ ซ่ึ่�งจะไดำ้รัึ่บผ่ลี่กรึ่ะท่บท่่� 
แต่กต่่างกัน ในขณ์ะท่่�ต้่องดำำาเนินช่วิต่ไปี
พื่ร้ึ่อมกับการึ่รึ่ะวังการึ่รึ่ะบาดำของโรึ่ค
ท่่ามกลี่างเศรึ่ษฐกิจท่่�แย่ลี่ง ในช่วงท่่�ผ่่านมา
จะเห็นได้ำว่าม่ความพื่ยายามหลี่ายอย่าง 

ในการึ่ปีรัึ่บเปีล่ี่�ยนวิถ่การึ่ดำำาเนินช่วิต่ของ
ผู้่คนในเม่องให้ม่ความปีลี่อดำภัยด้ำานสุัขภาพื่
แลี่ะความเป็ีนอยู่มากข่�น เม่�อผู้่คนเริึ่�มม่ 
การึ่กรึ่ะจายตั่วของคนจากเม่องหลัี่กไปีสู่ั
เม่องต่่าง ๆ ใกล้ี่เค่ยง แลี่ะพ่ื่�งพื่าอาศัย
เท่คโนโลี่ย่ในการึ่ดำำารึ่งช่วิต่มากยิ�งข่�น แต่่ 
การึ่แก้ปัีญหาแลี่ะสัรึ่้างการึ่เต่ร่ึ่ยมความ
พื่ร้ึ่อมจำาเปี็นต้่องดำำาเนินการึ่อย่างเปี็นรึ่ะบบ 
เท่่าเท่่ยม แลี่ะเป็ีนธรึ่รึ่มเพ่ื่�อต่อบสันองต่่อ
การึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งท่่�เกิดำข่�น 

ดัำ ง นั� น กิ จกรึ่รึ่มภาย ใ ต้่ โ ค รึ่ งกา รึ่ 
SUCCESS สัามารึ่ถช่วยสันับสันุนให้เกิดำ
การึ่เต่ร่ึ่ยมความพื่รึ่้อมอย่างเป็ีนรึ่ะบบไดำ้ 
โดำยเฉพื่าะ “การึ่วิเครึ่าะห์ความเปีรึ่าะบาง

ต่่อการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศ” 
เน่�องจากเป็ีนการึ่วิเครึ่าะห์องค์ปีรึ่ะกอบ
ทั่�งหมดำของเม่องโดำยม่คนหร่ึ่อชุมชนเป็ีน 
ตั่วตั่�ง แลี่ะค้นหาปัีจจัยหลัี่กท่่�เป็ีนสัาเหต่ ุ
ของความเปีรึ่าะบางจากการึ่พื่ัฒนาเม่อง  
การึ่บริึ่หารึ่จัดำการึ่รึ่ะบบแลี่ะโครึ่งสัรึ่้าง 
พ่ื่�นฐานต่่าง ๆ ของเม่อง รึ่วมถ่งผ่ลี่กรึ่ะท่บ
จากการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศ แลี่ะ
เหตุ่การึ่ณ์์วิกฤต่ท่่�เกิดำข่�นฉับพื่ลัี่น กะทั่นหัน 
อยา่งเข่น การึ่แพื่ร่ึ่รึ่ะบาดำของเช่�อ Covid-19 
ซ่ึ่�งการึ่วิเครึ่าะห์ดัำงกล่ี่าวจะนำามาใช้หา
แนวท่างในการึ่แก้ปัีญหาอย่างเป็ีนรึ่ะบบแลี่ะ
สัร้ึ่างการึ่เต่ร่ึ่ยมความพื่รึ่้อมอย่างเท่่าเท่่ยม

แลี่ะเป็ีนธรึ่รึ่มได้ำ 

ปีระเที่ศไที่ยต้้องควบคุมการปีล่ัอยก๊าซเร้อนิกระจก
ปีรึ่ะเท่ศไท่ยจะร่ึ่วมปีรึ่ะชุมสัมัชชาปีรึ่ะเท่ศภาค่อนุสััญญาสัหปีรึ่ะชาชาติ่

ว่าด้ำวยการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศครัึ่�งท่่� 26 หร่ึ่อ COP 26 ในเด่ำอน

พื่ฤศจิกายน 2564 ท่่�เม่องกลี่าสัโกว์ ปีรึ่ะเท่ศสักอต่แลี่นด์ำ ปีรึ่ะเท่ศไท่ย 

ได้ำเข้าร่ึ่วมเป็ีนภาค่สัมาชิกกรึ่อบอนุสััญญาสัหปีรึ่ะชาชาติ่ว่าด้ำวยการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง

สัภาพื่ภูมิอากาศในปีี พื่.ศ.2537 แลี่ะได้ำจัดำท่ำาแผ่นท่่�นำาท่างการึ่ลี่ดำก๊าซึ่เร่ึ่อนกรึ่ะจก

ของปีรึ่ะเท่ศ โดำยม่เป้ีาหมายภายในปีีพื่.ศ. 2573 จะลี่ดำก๊าซึ่เร่ึ่อนกรึ่ะจกให้ได้ำ

ร้ึ่อยลี่ะ 20 - 25 จากกรึ่ณ่์ดำำาเนินการึ่ปีกติ่ ต่ามมติ่เห็นชอบของปีรึ่ะเท่ศไท่ย

ต่่อ Intended Nationally Determined Contribution (INDC) ดัำงนั�น 

ผู้่ปีรึ่ะกอบการึ่ในอตุ่สัาหกรึ่รึ่มต่่างๆ ทั่�งภาครัึ่ฐแลี่ะเอกชนควรึ่ศ่กษา ต่รึ่ะหนกั

ถ่งปัีญหาแลี่ะผ่ลี่กรึ่ะท่บจากวิกฤต่โลี่กร้ึ่อน รึ่วมทั่�งการึ่ปีล่ี่อยก๊าซึ่เร่ึ่อนกรึ่ะจก

ในปีริึ่มาณ์มาก 

ทั่�งน่�โครึ่งการึ่ SUCCESS เองสัามารึ่ถช่วยสันับสันุนแผ่นท่่�นำาท่างฉบับน่�ได้ำ ถ่งแม้จะไม่ได้ำท่ำากิจกรึ่รึ่มท่่�ควบคุมการึ่ปีล่ี่อย 
ก๊าซึ่เร่ึ่อนกรึ่ะจกโดำยต่รึ่ง แต่่ม่ส่ัวนสันับสันุนการึ่ดำำาเนินงานต่ามแผ่นท่่�วางไว้ อาทิ่ การึ่สันับสันุนองค์ความรู้ึ่ แลี่ะสันับสันุนให้ทุ่กภาคส่ัวน
ท่่�เก่�ยวข้องได้ำเข้ามาม่ส่ัวนร่ึ่วม แลี่กเปีล่ี่�ยนเร่ึ่ยนรู้ึ่ ปีรึ่ะสัานงาน แลี่ะบูรึ่ณ์าการึ่ร่ึ่วมกันแก้ปัีญหาต่่าง ๆ  ทั่�งในรึ่ะดัำบเม่องแลี่ะรึ่ะดัำบภูมิภาค 
โดำยเฉพื่าะเสัริึ่มสัร้ึ่างศักยภาพื่ของภาคปีรึ่ะชาสัังคมให้ม่บท่บาท่แลี่ะสันับสันุนแลี่ะส่ังเสัริึ่มให้เกิดำการึ่พัื่ฒนาเม่องอย่างเป็ีนรึ่ะบบแลี่ะ
คำาน่งถ่งการึ่ใช้ปีรึ่ะโยชน์ท่่�ดิำนอย่างเหมาะสัม

คำาถามชวนคิด คำำ�ถ�มท่ี่�อย�กชวนท่ี่�นผู้้�อ่�น ม�ช่วยกันคิำดค่ำะ

คำำ�ถ�ม: ที่ำ�ไมก�รวิเคำร�ะห์์คำว�มเปร�ะบ�งต่่อก�รเปล่ี่�ยนแปลี่งสภ�พภ้มิอ�ก�ศในบริบที่เมืองจึึงสำ�คัำญแลี่ะจึำ�เป็น? 

ส�ม�รถห์�คำำ�ต่อบได�จึ�กค่้ำมือ ก�รวิเคำร�ะห์์คำว�มเปร�ะบ�งต่่อก�รเปล่ี่�ยนแปลี่งสภ�พภ้มิอ�ก�ศในบริบที่เมือง  

ดัง link ด��นล่ี่�งค่ำะ  

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



• การปีระชืุ้มคณ์ะที่ำางานิโครงการแลัะ 
คณ์ะกรรมการท่ี่�ปีร่กษาระดำบัชื้าติ้ – ครั�งท่ี่� 1 
วันิท่ี่� 12 มกราคม 2564 ผ่่านิระบบ Zoom 
Meeting

วันท่่� 12 มกรึ่าคม 2564 การึ่ปีรึ่ะชมุร่ึ่วมกันรึ่ะหวา่ง

คณ์ะท่ำางานหลัี่กของโครึ่งการึ่ (TEI, CSNM แลี่ะ SCF) 

แลี่ะคณ์ะกรึ่รึ่มการึ่ท่่�ปีร่ึ่กษารึ่ะดัำบชาติ่ ปีรึ่ะกอบด้ำวย 

ดำรึ่.จำาเน่ยรึ่ วรึ่รัึ่ต่น์ชัยพัื่นธ์, ศ.สุัริึ่ชัย หวันแก้ว แลี่ะ 

ผ่ศ.ดำรึ่.ยรึ่รึ่ยงค์ อินท่ร์ึ่ม่วง เพ่ื่�อปีร่ึ่กษาหาร่ึ่อเก่�ยวกับ 

แผ่นยุท่ธศาสัต่รึ่์เพ่ื่�อใช้ปีฏิิบัติ่การึ่ในการึ่บูรึ่ณ์าการึ่ 

องค์ความรู้ึ่เข้าสู่ักรึ่ะบวนการึ่วางแผ่นเชิงนโยบายรึ่ะดัำบชาติ่

แลี่ะท้่องถิ�น โดำยการึ่ปีรึ่ะชุมครัึ่�งน่�ได้ำรัึ่บคำาแนะนำาท่่�เป็ีน

ปีรึ่ะโยชน์แลี่ะได้ำข้อคิดำเห็นเก่�ยวกับแนวท่างการึ่ดำำาเนินงาน

ของโครึ่งการึ่ในอ่ก 4 ปีีข้างหน้า เพ่ื่�อให้เกิดำการึ่ขับเคล่ี่�อน

ไปีสู่ัการึ่ปีรึ่บัเปีล่ี่�ยนนโยบายจากการึ่ม่สัว่นร่ึ่วมของชมุชน

อย่างแท้่จริึ่ง 

• TEI แลัะ SCF เดิำนิหน้ิาเริ�มกิจกรรม 1.3 ในิพ้� นิท่ี่�ภาคใต้้
20 เมษายน ท่่�ผ่่านมาเดิำนหน้ากิจกรึ่รึ่ม 1.3 ของโครึ่งการึ่ SUCCESS ปีรึ่ะกอบด้ำวยเม่องเป้ีาหมาย 6 เม่องของภาคใต้่ ได้ำแก่ เม่องลี่ะงู 

เม่องโต่นดำด้ำวน เม่องบ่อยาง เม่องควนลัี่ง เม่องพื่ะต่ง แลี่ะเม่องปีาดัำงเบซึ่าร์ึ่ จัดำปีรึ่ะชุมท่างไกลี่ผ่่านรึ่ะบบ Zoom นำาเสันอโครึ่งการึ่ปีรึ่ะเมิน

ความเปีรึ่าะบางของเม่องฯ ซ่ึ่�งเป็ีนกิจกรึ่รึ่มท่่�จะดำำาเนินการึ่ในปีีท่่� 2 ของโครึ่งการึ่ 

ก่อนนำาเสันอโครึ่งการึ่ฯ ได้ำม่การึ่จัดำปีรึ่ะชุม SLD สัร้ึ่างความรัึ่บรู้ึ่แลี่ะร่ึ่วมเสันอแนะแนวคิดำการึ่ปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบางของเม่อง 

เป้ีาหมายของแต่่ลี่ะเม่อง ๆ ลี่ะ 2 ครัึ่�ง เพ่ื่�อช่วยให้คณ์ะท่ำางานของแต่่ลี่ะเม่องได้ำม่โอกาสัท่ำาความเข้าใจแนวคิดำแลี่ะร่ึ่วมกำาหนดำทิ่ศท่าง 

การึ่ท่ำางานร่ึ่วมกัน ภาพื่รึ่วมแต่่ลี่ะเม่องม่บริึ่บท่ จุดำเน้นในการึ่ศ่กษาแต่กต่่างกันดัำงน่�

รอบร้�วโครงการ SUCCESS
ช่่วงคร่ึ่�งปีแีรึ่กของโครึ่งการึ่ในปีท่ีี่� 2 น่�ม่ีกิจกรึ่รึ่มีท่ี่�ได้้ด้ำาเนินงานไปีแล้้ว มีาติิด้ติามีกันค่ะ

• จัดำปีระชื้มุแลักเปีลั่�ยนิแลัะสู่ะที่อ้นิผ่ลัการดำำาเนิินิงานิปีท่ีี่� 1 ผ่่านิระบบออนิไลันิ ์(Zoom Meeting)
วันท่่� 25 พื่ฤศจิกายน 2563 โครึ่งการึ่ SUCCESS ได้ำจัดำปีรึ่ะชุมแลี่กเปีล่ี่�ยนการึ่ดำำาเนินงานปีีท่่� 1 ผ่่านรึ่ะบบออนไลี่น์  

(Zoom Meeting) นำาโดำย ดำรึ่.ผ่กามาศ ถิ�นพัื่งงา ร่ึ่วมกับศูนย์ปีรึ่ะชาสัังคมแลี่ะองค์กรึ่สัาธารึ่ณ์ปีรึ่ะโยชน์ (CSNM) แลี่ะมูลี่นิธิ 

ชุมชนสังขลี่า (SCF) โดำยผู้่เข้าร่ึ่วมปีรึ่ะชุมจากทั่�ง 2 ท่่มได้ำร่ึ่วมแลี่กเปีล่ี่�ยนแลี่ะสัะท่้อนผ่ลี่การึ่เร่ึ่ยนรู้ึ่จากการึ่ดำำาเนินงานปีีท่่� 1 แลี่ะ 

ร่ึ่วมวางแผ่นงานในปีีท่่� 2 รึ่วมถ่งได้ำแลี่กเปีล่ี่�ยนบท่เร่ึ่ยนท่่�ได้ำจากการึ่ดำำาเนินงานของพ่ื่�นท่่�



3) เม่องบ่อยาง พ่ื่�นท่่�หลัี่กอยู่ท่่� ท่น.สังขลี่า อำาเภอเม่อง จังหวัดำสังขลี่า จุดำเน้นของ 

เม่องบ่อยาง ศ่กษากลุ่ี่มคนจนเม่อง เน้นผ่ลี่กรึ่ะท่บการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภมิูอากาศ 

ภาวะอุณ์หภูมิท่่�สูังข่�น ปีริึ่มาณ์ฝนท่่�ท่ำาให้เกิดำนำ�าท่่วมขัง การึ่เกิดำลี่ม แลี่ะการึ่กัดำเซึ่าะ

ชายฝั�ง ชุมชนเปี้าหมาย 4 ชุมชนคนจนเม่อง กับกลุ่ี่มอาช่พื่ กลุ่ี่มคนพื่ิการึ่ ผู้่ป่ีวย 

ติ่ดำเต่่ยง เด็ำกนอกรึ่ะบบ แลี่ะหน่วยงานท่่�เก่�ยวข้อง เคร่ึ่อข่ายหลัี่กท่่�ดำำาเนินการึ่ค่อ 

ศูนย์บ่อยางพ่ื่�งพื่าต่นเอง สัมาคมเคร่ึ่อข่ายผู้่สูังอายุ

1) เม่องลี่ะงู พ่ื่�นท่่�อยู่ในเขต่ลุ่ี่มนำ�าลี่ะงู อำาเภอลี่ะงู จังหวัดำสัตู่ลี่ สัภาพื่เม่องพัื่ฒนา 

จากชุมชนเกษต่รึ่เปี็นชุมชนเม่อง การึ่ศ่กษาเน้นพ่ื่�นท่่�กลี่างนำ�า ท่ต่.ต่ำาบลี่กำาแพื่ง 

ปีรึ่ะกอบด้ำวย 3 ชุมชน ศ่กษาผ่ลี่กรึ่ะท่บจากการึ่บริึ่หารึ่จัดำการึ่นำ�า กลุ่ี่มเป้ีาหมาย 

จะเป็ีนกลุ่ี่มอาช่พื่ กลุ่ี่มผู้่ป่ีวย คนพิื่การึ่ แลี่ะหน่วยงานท่่�เก่�ยวข้อง ภาคปีรึ่ะชาสัังคมหลัี่ก

ท่่�ร่ึ่วมดำำาเนินการึ่ได้ำแก่ เคร่ึ่อข่ายรัึ่บม่อภัยพิื่บัติ่ อสัม.

2) เม่องโต่นดำด้ำวน พ่ื่�นท่่�หลัี่กอยู่ท่่� ท่ต่.โต่นดำด้ำวน อำาเภอควนขนุน  

จังหวัดำพัื่ท่ลุี่ง ปีรึ่ะเด็ำนหลัี่กท่่�จะดำำาเนินการึ่ค่อการึ่บรึ่ิหารึ่จัดำการึ่นำ�า  

ท่่�ม่ทั่�งนำ�าท่่วมแลี่ะนำ�าแลี่้ง ในพ่ื่�นท่่�ชุมชนเกษต่รึ่กรึ่รึ่ม การึ่ท่่องเท่่�ยว 

เชิงนิเวศ ม่พ่ื่�นท่่�ศ่กษาหลัี่กค่อ ม.11 แลี่ะ ม.8 กลุ่ี่มปีรึ่ะชากรึ่ท่่�จะศ่กษา

ได้ำแก่ กลุ่ี่มเปีรึ่าะบางปีรึ่ะกอบดำ้วยคนพื่ิการึ่ ผู้่ป่ีวยติ่ดำบ้านติ่ดำเต่่ยง  

ผู้่สูังอายุ กลุ่ี่มเกษต่รึ่กรึ่ (ปีลูี่กผั่ก ท่ำานา เล่ี่�ยงสััต่ว์ ฯลี่ฯ) หน่วยงาน 

ท่่�เก่�ยวข้อง ได้ำแก่ ชลี่ปีรึ่ะท่าน เกษต่รึ่อำาเภอ ท้่องถิ�น รึ่พื่.สัต่.  

แขวงการึ่ท่าง วัดำ โรึ่งเร่ึ่ยน ฯลี่ฯ 

4) เม่องควนลี่งั ม่พ่ื่�นท่่�หลัี่กค่อ ท่ม.ควนลี่งั อำาเภอหาดำใหญ ่จังหวัดำสังขลี่า 

ศ่กษาปัีญหาการึ่บริึ่หารึ่จัดำการึ่นำ�า แลี่ะอุณ์หภูมิสูังข่�นของการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง

สัภาพื่ภูมิอากาศ ต่ามลัี่กษณ์ะชุมชนชานเม่องท่่�ม่ทั่�งย่านท่่�อยู่อาศัย 

หมู่บ้านจัดำสัรึ่รึ่แถวสันามบิน ย่านชานเม่อง แลี่ะย่านเกษต่รึ่กรึ่รึ่ม 

ศ่กษาใน 2 ชุมชน กลุ่ี่มปีรึ่ะชากรึ่ตั่วอย่าง: กลุ่ี่มเกษต่รึ่กรึ่ กลุ่ี่มผู้่ใช้นำ�า 

ครัึ่วเร่ึ่อนผู้่สูังอายุติ่ดำบ้านแลี่ะผู้่ป่ีวยติ่ดำเต่่ยง กลุ่ี่มแรึ่งงานต่่างด้ำาว 

ชาวพื่ม่า แลี่ะหน่วยงานท่่�เก่�ยวข้อง 

5) เม่องพื่ะต่ง ชุมชนอุต่สัาหกรึ่รึ่ม พ่ื่�นท่่�หลัี่กอยู่ท่่� ท่ต่.พื่ะต่ง แลี่ะอบต่.พื่ะต่ง อำาเภอ

หาดำใหญ่ จังหวัดำสังขลี่า ปีรึ่ะสับปัีญหานำ�าท่่วมในหน้าฝน แลี่ะเกิดำภัยแล้ี่งในหน้าร้ึ่อน 

บวกกับอุณ์หภูมิสูังมากข่�น ม่ฝุ่นจากสัถานปีรึ่ะกอบการึ่โรึ่งงานขนาดำใหญ่ ในพ่ื่�นท่่� 

ม่สัถานศ่กษา โรึ่งงาน แลี่ะปีรึ่ะชากรึ่แฝงจำานวนมาก ศ่กษาผ่ลี่กรึ่ะท่บจากการึ่บริึ่หารึ่

จัดำการึ่นำ�า อุณ์หภูมิท่่�สูังข่�น ใน 1 ชุมชน กลุ่ี่มเป้ีาหมายได้ำแก่แม่เล่ี่�ยงเด่ำ�ยว  

เด็ำกเล็ี่ก กลุ่ี่มเกษต่รึ่กรึ่ ผู้่สูังอายุ คนพิื่การึ่ แลี่ะหน่วยงานท่่�เก่�ยวข้อง แกนนำาหลัี่ก 

ท่่�ดำำาเนินการึ่ค่อสัภาองค์กรึ่ชุมชน เคร่ึ่อข่ายท้่องถิ�น โรึ่งงาน โรึ่งเร่ึ่ยน



6) เม่องปีาดัำงเบซึ่าร์ึ่ บริึ่บท่เป็ีนเม่องหน้าด่ำาน ติ่ดำชายแดำน พ่ื่�นท่่�หลัี่ก 

อยู่ท่่� ท่ม.ปีาดัำงเบซึ่าร์ึ่ อำาเภอสัะเดำา จังหวัดำสังขลี่า จุดำเน้นการึ่ศ่กษา 

ให้ความสัำาคัญกับปัีญหาอุณ์หภูมิท่่�สูังข่�นจากการึ่จรึ่าจรึ่ ความเป็ีนเม่อง 

หมอกควันข้ามแดำน ขยะจากครัึ่วเร่ึ่อน ขยะจากสัถานปีรึ่ะกอบการึ่ 

การึ่เกษต่รึ่ กรึ่ะท่บโดำยต่รึ่งกับกลุ่ี่มเดำก็ ผู้่สูังอาย ุผู้่ป่ีวยติ่ดำบ้านติ่ดำเต่่ยง 

คนพิื่การึ่ แลี่ะหน่วยงานท่่�เก่�ยวข้อง ศ่กษาใน 2 ชุมชนหน้าด่ำาน  

แกนนำาหลัี่กค่อ ชมรึ่มบุหลัี่นแดำง ปีรึ่ะธานชุมชน ท้่องถิ�น

การึ่ปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบางปีรัึ่บใช้เคร่ึ่�องม่อการึ่ดำำารึ่งช่วิต่อย่างยั�งย่น การึ่พัื่ฒนาเม่องเพ่ื่�อรึ่องรัึ่บผ่ลี่กรึ่ะท่บการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง 

สัภาพื่ภูมิอากาศ การึ่ปีรึ่ะเมินความพื่ร้ึ่อมของท้่องถิ�น ฯลี่ฯ การึ่ศ่กษาใช้วิธ่การึ่หลี่ากหลี่าย อาทิ่ แบบสัอบถาม แบบสััมภาษณ์์ส่ัวนบุคคลี่

กับคนพิื่การึ่ ผู้่ป่ีวยติ่ดำบ้านติ่ดำเต่่ยง แลี่ะปีรึ่ะชุมกลุ่ี่มย่อยกับการึ่เก็บข้อมูลี่จากหน่วยงานท่่�เก่�ยวข้อง ได้ำแก่ อปีท่.(ผู้่บริึ่หารึ่/กองช่าง/ 

กองสัาธารึ่ณ์สุัข/กองสัวัสัดิำ�) โรึ่งเร่ึ่ยน ผู้่ปีรึ่ะกอบการึ่ ชุมชน รึ่พื่. เพ่ื่�อให้เห็นความเปีรึ่าะบางของเม่องจากภาวะการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง 

สัภาพื่ภูมิอากาศแลี่ะการึ่พัื่ฒนาท่่�ม่ผ่ลี่กรึ่ะท่บต่่อกลุ่ี่มชายขอบต่่าง ๆ

• CSNM จัดำปีระชืุ้มท่ี่มสู่นิับสู่นุินิพัฒนิาศักยภาพที่างเที่คนิิคให้แก่ 
ปีระชื้าสัู่งคม (Technical Facilitators-TF)

โครึ่งการึ่ SUCCESS ภาคอ่สัาน ท่่�ดำำาเนินการึ่ภายใต้่ศูนย์ปีรึ่ะชาสัังคมแลี่ะการึ่จัดำการึ่

องค์กรึ่เอกชนสัาธารึ่ณ์ปีรึ่ะโยชน์ (ศปีสั.) ได้ำดำำาเนินงานมาครึ่บ 1 ปีีแล้ี่ว ในปีีท่่�ผ่่านมา ศปีสั. 

ได้ำเดิำนท่างสัำารึ่วจพ่ื่�นท่่� พื่บ หาร่ึ่อผู้่บริึ่หารึ่เม่องในท้่องถิ�น ผู้่นำาองค์กรึ่ภาคปีรึ่ะชาสัังคม  

ต่ลี่อดำจนจัดำเวท่่ “ล้ี่อมวงลี่งข่วง: ข่วงเม่อง” ผ่ลี่ของการึ่สัำารึ่วจท่ำาให้ ศปีสั. สัามารึ่ถ 

ท่ำาการึ่คัดำเล่ี่อกเม่องท่่�จะท่ำาการึ่ศ่กษา รึ่ะบุกลุ่ี่มคนเป้ีาหมายแลี่ะกลุ่ี่มคนท่่�จะเข้าร่ึ่วม

กิจกรึ่รึ่มของโครึ่งการึ่ในปีีท่่�สัอง ซ่ึ่�งจะดำำาเนินการึ่ปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบางของเม่องต่่อ 

การึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศ โดำยจะดำำาเนินการึ่ดัำงน่�ค่อ 1) สัร้ึ่างกรึ่อบ เคร่ึ่�องม่อ แลี่ะ

วิธ่การึ่สัำาหรัึ่บปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบางของเม่อง 2) ใช้กรึ่ะบวนการึ่แบบม่ส่ัวนร่ึ่วม  

เพ่ื่�อปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบางของเม่องต่่อการึ่ เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศ แลี่ะ 3) วิเครึ่าะห์

แลี่ะรึ่ณ์รึ่งค์ให้เกิดำการึ่รัึ่บรู้ึ่ปัีญหาความเปีรึ่าะบางของเม่องในปีรึ่ะเด็ำนนั�น 

จนถ่งปัีจจุบัน โครึ่งการึ่ SUCCESS ได้ำดำำาเนินการึ่มาถ่งปีีท่่� 2 แผ่นงานหลัี่กในปีีน่� ค่อ การึ่ปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบาง ซ่ึ่�ง ศปีสั. ต่รึ่ะหนักว่า  

ภาคปีรึ่ะชาสัังคมแลี่ะองค์กรึ่ภาคปีรึ่ะชาชนท่่�เข้ามาร่ึ่วมรัึ่บผิ่ดำชอบในการึ่ปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบาง จำาเป็ีนต้่องได้ำรัึ่บการึ่สันับสันุนความช่วยเหล่ี่อ

ท่างเท่คนคิวิชาการึ่ จ่งไดำจั้ดำตั่�งท่่มวิชาการึ่เพ่ื่�อสันบัสันุนพัื่ฒนาศกัยภาพื่ท่างเท่คนคิให้แก่ภาคปีรึ่ะชาสัังคม (Technical Facilitators - TF) 

ซ่ึ่�งปีรึ่ะกอบด้ำวยนักวิชาการึ่จากสัถาบันการึ่ศ่กษาแลี่ะภาคส่ัวนปีรึ่ะชาสัังคม จำานวน 6 ท่่าน ได้ำแก่

1) นายพูื่ลี่สัมบัติ่ นามหล้ี่า ผู้่อำานวยการึ่สัถาบันชุมชนอ่สัาน จังหวัดำสุัริึ่นท่ร์ึ่

2) ผ่ศ.ดำรึ่.สัักริึ่นท่ร์ึ่ แซ่ึ่ภู่ อาจารึ่ย์คณ์ะสัถาปัีต่ยกรึ่รึ่มศาสัต่ร์ึ่ ผั่งเม่องแลี่ะนฤมิต่ศิลี่ป์ี มหาวิท่ยาลัี่ยมหาสัารึ่คาม

3) นางธัญญา ตั่นต่รึ่ะกูลี่ หัวหน้าศูนย์การึ่เร่ึ่ยนรู้ึ่ของชุมชน เคร่ึ่อข่ายมหาวิท่ยาลัี่ยช่วิต่เม่องหนองคาย

4) นายธนศักดิำ� โพื่ธิ�ศร่ึ่คุณ์ อาจารึ่ย์สัาขาวิชาการึ่พัื่ฒนาสัังคม คณ์ะมนุษยศาสัต่ร์ึ่แลี่ะสัังคมศาสัต่ร์ึ่ มหาวิท่ยาลัี่ยรึ่าชภัฏิอุดำรึ่ธาน่

5) นายอนุวัฒน์ พื่ลี่ทิ่พื่ย์ อาจารึ่ย์สัาขาวิชาพัื่ฒนาสัังคมแลี่ะสิั�งแวดำล้ี่อม คณ์ะศิลี่ปีศาสัต่ร์ึ่แลี่ะวิท่ยาศาสัต่ร์ึ่ มหาวิท่ยาลัี่ยนครึ่พื่นม

6) ดำรึ่.พื่รึ่เพ็ื่ญ โสัมาบุต่รึ่ ผู้่จัดำการึ่กลุ่ี่มวิจัยความอยูด่่ำม่สัขุแลี่ะการึ่พัื่ฒนาอยา่งยั�งยน่ คณ์ะมนุษยศาสัต่ร์ึ่แลี่ะสัังคมศาสัต่ร์ึ่ มหาวิท่ยาลัี่ย

ขอนแก่น



 โครึ่งการึ่ SUCCESS ภาคอ่สัาน ได้ำจัดำปีรึ่ะชุมท่่มวิชาการึ่ (Technical Facilitators - TF) 

ข่�นในวันศุกร์ึ่ ท่่� 19 กุมภาพัื่นธ์ พื่.ศ.2564 ณ์ ห้องปีรึ่ะชุม กลุ่ี่มวิจัยความอยู่ด่ำม่สุัขการึ่พัื่ฒนา 

อย่างยั�งย่น คณ์ะมนุษยศาสัต่รึ่์แลี่ะสัังคมศาสัต่รึ่์ มหาวิท่ยาลัี่ยขอนแก่น เพ่ื่�อร่ึ่วมกันออกแบบ 

เคร่ึ่�องม่อ วิธ่การึ่ หลัี่กสูัต่รึ่การึ่พัื่ฒนาศักยภาพื่ให้ CSOs ท่่�จะท่ำาหน้าท่่�ในการึ่ปีรึ่ะเมนิ แลี่ะออกแบบ

การึ่ติ่ดำต่ามสันับสันุนการึ่ปีรึ่ะเมินของท่่ม CSOs แต่่ลี่ะกลุ่ี่ม/เม่อง นอกจากน่�ยงัได้ำจัดำท่ำาคู่ม่อปีรึ่ะเมิน

ความเปีรึ่าะบางสัำาหรัึ่บภาคปีรึ่ะชาสัังคมในพ่ื่�นท่่�ภาคอ่สัานข่�นเพ่ื่�อใช้เป็ีนแนวท่างสัำาหรัึ่บ 

การึ่ปีรึ่ะเมินความเปีรึ่าะบางต่่อไปี

การส่�อสารและปัระชาส้มพ้ันธ์์โครงการ
โครงการ SUCCESS สู่อดำคล้ัองกับนิโยบาย Climate Change Adaptation ข้อง สู่ผ่.

ท่างโครึ่งการึ่ไดำ้ จัดำท่ำาเอกสัารึ่ “การึ่ดำำาเนินกิจกรึ่รึ่มท่่�

สัอดำคล้ี่องกับนโยบาย” ซ่ึ่�งได้ำวิเครึ่าะห์นโยบายแลี่ะแผ่นยทุ่ธศาสัต่ร์ึ่ 

แลี่ะรึ่ะบุผู้่ม่ส่ัวนได้ำส่ัวนเส่ัยหลัี่ก เพ่ื่�อสัร้ึ่างการึ่ม่ส่ัวนร่ึ่วมของ 

ผู้่ม่อำานาจตั่ดำสิันใจรึ่ะดัำบนโยบาย โดำยเน้นความต้่องการึ่ของคน 

ในพ่ื่�นท่่�เป็ีนหลัี่ก แลี่ะให้บรึ่รึ่ลุี่เป้ีาหมายของการึ่พัื่ฒนาท่่�ยั�งย่น 

(SDGs) อ่กทั่�งการึ่ดำำาเนินกิจกรึ่รึ่มโครึ่งการึ่ SUCCESS นั�น 

ม่ความสัอดำคลี่้องแลี่ะช่วยสันับสันุน “แผ่นการึ่ปีรึ่ับตั่วต่่อ 

การึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภมิูอากาศแหง่ชาติ่ (National Adaptation 

Plan)” ท่่�จัดำท่ำาโดำยสัำานักงานนโยบายแลี่ะแผ่นท่รัึ่พื่ยากรึ่ธรึ่รึ่มชาติ่

แลี่ะสิั�งแวดำล้ี่อม (สัผ่.) โดำยเน้นให้เกิดำการึ่ขับเคล่ี่�อนโดำยชุมชน 

ท้่องถิ�นจากความรึ่่วมม่อของภาคปีรึ่ะชาสัังคมรึ่่วมกับผู้่ม่อำานาจ 

ในการึ่ตั่ดำสิันใจ เพ่ื่�อให้เกิดำการึ่ปีรัึ่บแผ่นของท้่องถิ�นให้ม่ความเหมาะสัม

แลี่ะปีรัึ่บกรึ่ะบวนการึ่วางแผ่นพัื่ฒนาเม่องให้สัามารึ่ถลี่ดำความเส่ั�ยง

จากภัยพิื่บัติ่กับการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศ โดำยสัามารึ่ถดูำ 

ฉบับเต็่มได้ำท่่� https://drive.google.com/drivefolders/1bYFV

1pG2pq0L6tU2bUC-xeBnaJtSH17Y 

¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃ SUCCESS
      การเสริมสรางองคความรู และฝกอบรม เกี่ยวกับระบบเมืองที่มีความซับซอน ความเชื่อมโยงของ
การกลายเปนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความเปราะบางตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ 
วิธีการ และตัวชี้วัดการเตรียมความพรอมอยางยั่งยืนใหแกภาคประชาสังคมและผูที่เก่ียวของ
      การวิเคราะหขอมูลสําคัญระดับเมือง ไดแก 
          o  วิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเมืองสูแนวโนมในอนาคต รวมถึงระบบโครงสราง
พื้นฐานของเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ              
          o  วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของและบทบาทหนาที่ท่ีเชื่อมโยงกัน
          o  วิเคราะหเพศสภาวะ เพื่อเสริมสรางองคความรูและสนับสนุนบทบาทของผูหญิงใหมีสวนรวมใน
การเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมความเทาเทียมทางเพศ
      สรางชองทางการแลกเปล่ียนเรยีนรู ระหวางผูมสีวนไดสวนเสีย เพือ่หารือดานการพฒันาและวางแผนเมือง 
ความทาทายดานสภาพภูมิอากาศและการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจและสนับสนุน
การวางแผนนโยบายของทองถ่ินและระดับชาติ 
      สรางเครือขายนักวชิาการ/นกัวจิยั เพ่ือสรางเครอืขายและสงเสรมิงานวจิยัดานความเปราะบางตอการพัฒนา
เมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองตอ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
      การประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเขาใจสาเหตุของ
ความเปราะบางและความแตกตางของของผลกระทบที่แตละคน ชุมชน กลุมคนตางๆ อยางแทจริง รวมถึง
การสรางศกัยภาพของภาคประชาสงัคมใหสามารถออกแบบและปรับใชเครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลูใหสอดคลอง
กับบริบทของทองถิ่นและเผยแพรนําไปใชในพ้ืนที่อื่นตอได
      วางแผนและพัฒนายุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของเมืองและแผนปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวม 
สามารถนาํไปบูรณาการและปรับใชใหสอดคลองกับนโยบายระดับทองถิ่นและระดับชาติได
      ดาํเนินงานโครงการนาํรอง เพือ่สรางการเตรยีมความพรอมของเมอืงสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
และภยัพิบัติดานนํา้รวมถึงปรบัปรงุกลไกและแนวปฏิบติัในการดแูลกาํกบัเมอืงดานสภาพภมูอิากาศใหดยิีง่ข้ึน 
      บรูณาการยทุธศาสตรการเตรยีมความพรอมของเมอืงตอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเขาสูแผนพัฒนาทองถิน่
      สรางความรวมมอืและเสรมิองคความรูใหกบัสือ่มวลชน เพือ่การผลติสือ่ทีเ่ก่ียวของกบัการสรางการเตรยีม
ความพรอมของเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางถูกตองและทันตอเหตุการณมากขึ้น
      เผยแพรองคความรูใหมท่ีไดจากการดําเนินโครงการ ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เพื่อใชประกอบ
การตดัสนิใจในการจัดทําแผนพัฒนาระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560 – 2569 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคุณภาพ 
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยความรวมมือขององคกรภาคีทุกภาค
สวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมสรางกลไกเชิงพื้นท่ีในการบรรลุความ
เสมอภาคระหวางเพศ รวมถึงบูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเขาสูนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับทองถิ่นระดับจังหวัด
ระดับชาติ 

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ (Ê¶.)

ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มลํา้ในสงัคม เพ่ือใหคน
ไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง มีการกระจายการใหบริการ
ภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
การพัฒนาขีดความสามารถในลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ โดยการสรางความรู  ความ
เขาใจ ความตระหนักและการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ 
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ พัฒนาเมืองศูนยกลางของ
จงัหวดัใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมรวมถึงพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
ใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
โดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ ©ºÑº·Õè 12 
¾.È. 2560 - 2564

ขอที่ 1 เพิ่มความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ และลดความสูญเสีย เสียหายจาก
ภัยพิบติัท่ีเกดิจากน้ํา โดยสงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบายและ
วางแผนการใชประโยชนที่ดินและการจัดการนํ้า รวมถึงสงเสริมการบริหารจัดการ
น้ําในระดับทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
ขอที่ 6 การต้ังถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย รวมถึงสรางความพรอมและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
ขอที ่7 การดาํเนนิงานในประเดน็ Cross cutting โดยพฒันาขอมลู งานศกึษาวจิยั 
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพและสรางความตระหนักของ
บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (Ê¼.)

แผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

¡ÃÁ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ (»À.)

ใหมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลสาธารณภัยใหถูกตอง 
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

คําสงวนสิทธิ์: เอกสารเผยแพรโครงการ SUCCESS จัดทําขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งทีมงานโครงการ SUCCESS ภายใต TEI มีหนาที่รับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมด โดยเนื้อหาดังกลาวไมจําเปนตองสะทอนมุมมองของสหภาพยุโรป

https://drive.google.com/drive/folders/1bYFV1pG2pq0L6tU2bUC-xeBnaJtSH17Y
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/documents.html

â¤Ã§¡ÒÃ SUCCESS 
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂ

ยทุธศาสตรที ่4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม กระจายศนูยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามารวมพัฒนาประเทศ
ในทกุระดบั และเพิม่ขดีความสามารถของชมุชนทองถิน่ในการพฒันา พึง่พา/จดัการตนเอง
เพือ่สรางสงัคมคณุภาพ 
ยทุธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม
ยกระดบักระบวนทัศน เพือ่กาํหนดอนาคตของประเทศดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาลและพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ งเนนสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
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á¼¹áÁ‹º·ÀÒÂãµŒÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔ
แผนแมบทประเด็นท่ี 6 พื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใหความสาํคญักับการพฒันา
เมืองตามแผนผังภูมินิเวศ สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมลํ้าและ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทกุกลุม และเนนการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานใหครอบคลมุ
ทัว่ถงึและไดมาตรฐาน 
แผนแมบทประเด็นท่ี 15 การเสริมสรางพลังทางสังคม เนนการเสริมสรางศักยภาพ
และความสามารถของประชาชน เพื่อใหพึ่งตนเองและการจัดการตนเองได้ 
แผนแมบทประเด็นท่ี 18 การเตบิโตอยางยัง่ยนื บนสงัคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภมูอิากาศ 
เนนการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนแมบทประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ เพือ่เพิม่ความม่ันคงดานนํา้
โดยมแีนวทางคอืการจดัการนํา้เพือ่ชุมชนชนบท สรางความมัน่คงดานนํา้ใหมน้ํีาสะอาด
ใชทกุครัวเรอืน มีการจดัระบบการจดัการนํา้ในภาวะวิกฤตสามารถลดความสญูเสีย
และความเสีย่งจากภยัพบิตัทิีเ่กดิจากนํา้ใหสามารถฟนตวัไดในเวลาอนัสัน้

à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ 
(Sustainable Development Goals: SDGs)

ÊÒÁÒÃ¶´Ù¢ŒÍÁÙÅ©ºÑºàµçÁä´Œ·Õè

ท่างโครึ่งการึ่ฯ ยังได้ำ จัดำท่ำา คู่ ม่อการึ่วิ เครึ่าะห์ 

ความเปีรึ่าะบางต่่อการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภูมิอากาศ 

ในบริึ่บท่เม่อง เพ่ื่�อให้ความรู้ึ่เก่�ยวกับวิธ่การึ่ เคร่ึ่�องม่อแลี่ะ

ตั่วช่�วัดำในการึ่วิเครึ่าะห์ความเปีรึ่าะบางต่่อการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง

สัภาพื่ภูมิอากาศสัำาหรึ่ับชุมชนท้่องถิ�นในบริึ่บท่เม่อง โดำยม่

ช่องท่างโหลี่ดำแลี่ะอ่านเอกสัารึ่ได้ำ 3 ช่องท่าง ดัำงน่�ค่ะ

- ผ่่านเว็บไซึ่ต์่โครึ่งการึ่ SUCCESS  

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

documents/documents.html

- ผ่่าน Google Drive ของโครึ่งการึ่ 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

158WAE0SDK-C_8fcoy3HpvgpGZLqx54AB

- อ่านออนไลี่น์ในรูึ่ปีแบบหนังส่ัอ 

https://online.fliphtml5.com/cwety/wjun/

คู่่�มืือ

การวิิเคราะห์์ควิามเปราะบาง
ต่่อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศในบริบทเมือง 

ต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบร�บทเมือง 
เพ�่อสร�างการเตร�ยมความพร�อมของเมืองอย�างยั่งยืน

คู�มือ

จัดทำโดย
โครงการประชาสังคมร�วมแรงเพ�่อเปลี่ยนแปลงเมือง 

(โครงการ SUCCESS)
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป



ส่ื่�อแล้ะช่่องที่างการึ่ส่ื่�อสื่ารึ่ – SCF – ภาคใต้ิ
พ่ื่�นท่่�การึ่ดำำาเนินงานในภาคใต้่ สังขลี่า พัื่ท่ลุี่ง สัตู่ลี่รัึ่บผิ่ดำชอบโดำยมูลี่นิธิชุมชนสังขลี่า 
ซ่ึ่�งเป็ีนองค์กรึ่ภาคปีรึ่ะชาสัังคมท่่�ดำำาเนินกิจกรึ่รึ่มมาอย่างยาวนาน ท่่านสัามารึ่ถติ่ดำต่่อ
ได้ำท่่� email : scf2552@gmail.com โท่รึ่แลี่ะแฟกซ์ึ่ 074-221286 หร่ึ่อติ่ดำต่ามข้อมูลี่
ข่าวสัารึ่การึ่ดำำาเนินงานกิจกรึ่รึ่มโครึ่งการึ่พ่ื่�นท่่�ภาคใต้่ ผ่่านเพื่จ “เปีล่ี่�ยนเม่อง”  
https://www.facebook.com-110615147072858 แลี่ะเว็บไซึ่ต์่ มูลี่นิธิชมุชนสังขลี่า 
https://scf.or.th/tags/36

ส่ื่�อแล้ะช่่องที่างการึ่ส่ื่�อสื่ารึ่ – CSNM – ภาคติะวันออกเฉ่ียงเหน่อ
ในช่วงการึ่ดำำาเนินงานท่่�ผ่่านมา ได้ำท่ำาการึ่ปีรึ่ะชาสััมพัื่นธ์โครึ่งการึ่ SUCCESS อยู ่3 ช่องท่าง ได้ำแก่ 

1) ปีรึ่ะชาสััมพัื่นธ์ผ่่านการึ่จัดำเวท่่ปีรึ่ะชุมท่่มวิชาการึ่ (Technical Facilitators - TF) แลี่ะเวท่่ปีรึ่ะชุม 
อ่�น ๆ ร่ึ่วมกับภาค่เคร่ึ่อข่าย เช่น พื่อช. นอกจากช่�แจงรึ่ายลี่ะเอ่ยดำโครึ่งการึ่ดำ้วยวาจาแลี่้ว โครึ่งการึ่ 
ยงัได้ำนำาเอกสัารึ่ปีรึ่ะกอบการึ่ปีรึ่ะชมุท่่�ท่าง TEI จัดำท่ำาข่�นไม่ว่าจะเป็ีน แผ่่นพัื่บโครึ่งการึ่ สัรุึ่ปียอ่โครึ่งการึ่ 
มอบให้แก่ภาค่เคร่ึ่อข่ายผู้่ท่่�มาเข้าร่ึ่วม เพ่ื่�อเป็ีนการึ่ปีรึ่ะชาสััมพัื่นธ์โครึ่งการึ่ร่ึ่วมไปีด้ำวย 

2) ส่ั�อออนไลี่น์ โดำยได้ำปีรึ่ะชาสััมพัื่นธ์โครึ่งการึ่อย่างต่่อเน่�อง ผ่่านเพื่จเฟสับุ๊คแลี่ะเว็บไซึ่ต์่ของกลุ่ี่มวิจัย 
ความอยู่ด่ำม่สุัขแลี่ะการึ่พัื่ฒนาอย่างยั�งย่น https://wesd.kku.ac.th/?p=2957

3) จดำหมายข่าว WeSD ปีีท่่� 11 ฉบับท่่� 3-4 เด่ำอนกรึ่กฎาคม-เด่ำอนธันวาคม 2563

แล้วกล้บมาพับก้นใหม่อีก 6 เด่อนข้้างหน้านะคะ
สัำาหรัึ่บแผ่นงานของเรึ่าในอ่ก 6 เด่ำอน

ข้างหน้า (เด่ำอนพื่ฤษภาคม-ตุ่ลี่าคม 2564) 

นั�นจะเป็ีนการึ่ดำำาเนินกิจกรึ่รึ่มการึ่วิเครึ่าะห์

ความเปีรึ่าะบางต่่อการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่

ภูมิอากาศในบรึ่บิท่เม่อง ของเม่องในภาคใต่้ 

6 พ่ื่�นท่่� (เม่องพื่ะต่ง เม่องบ่อยาง เม่องปีาดัำงเบซึ่าร์ึ่ 

เม่องควนลัี่ง เม่องลี่ะงู แลี่ะเม่องโต่นดำด้ำวน)  

แลี่ะเม่องในภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหน่อ  

6 พ่ื่�นท่่�  (เม่องบ้านไผ่่ เม่องขอนแก่น  

เ ม่องโนนสูัง-นำ�าคำา  เ ม่องหนองสัำาโรึ่ง  

เม่องสัรึ่ะใครึ่ แลี่ะเม่องหนองคาย) โดำย 

มุ่งหวังให้เกิดำความเข้าใจแลี่ะค้นหาปัีจจัย 

ขับเคล่ี่�อนหลัี่กท่่�เป็ีนสัาเหตุ่ท่่�แก้จริึ่งของ

ความเปีรึ่าะบางจากการึ่พื่ัฒนาเ ม่อง  

การึ่บริึ่หารึ่จัดำการึ่รึ่ะบบแลี่ะโครึ่งสัร้ึ่าง 

พ่ื่�นฐานต่่าง ๆ ของเม่อง มิใช่เพ่ื่ยงแต่่รึ่ะบุว่า

ใครึ่ค่อกลุ่ี่มคนเปีรึ่าะบางเท่่านั�น แต่่ต้่อง

สัามารึ่ถอธิบายได้ำว่าท่ำาไมกลุ่ี่มคนเหล่ี่านั�น

จ่งเปีรึ่าะบาง นอกจากน่�โครึ่งการึ่ยังแผ่น

ดำำาเนินกิจกรึ่รึ่มโดำยสัร้ึ่างความร่ึ่วมม่อกับ

ส่ั�อมวลี่ชนในการึ่ม่ส่ัวนร่ึ่วมแลี่ะผ่ลิี่ต่ส่ั�อ 

ท่่�ทั่นสัมัยอ่กด้ำวยค่ะ

จึ�กสถ�นก�รณ์์ก�รแพร่ระบ�ด
ของไวรัส Covid-19 รอบท่ี่� 3 ของ
ประเที่ศไที่ยยังคำงน่�เป็นห่์วง ที่�งคำณ์ะ 
ผู้้�จัึดที่ำ�ขอให์�ท่ี่�นผู้้�อ่�นทุี่กท่ี่�นปลี่อดภัย
แลี่ะม่สุขภ�พท่ี่�ด่ค่ำะ

SUCCESS เป็ีนโครึ่งการึ่ 5 ปีี (พื่ฤศจิกายน 2562-ตุ่ลี่าคม 2567) ได้ำรัึ่บทุ่นจากสัหภาพื่ยุโรึ่ปี เพ่ื่�อให้ชุมชนเม่องปีรัึ่บตั่วต่่อ 

การึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่งสัภาพื่ภมิูอากาศโดำยใช้องค์ความรู้ึ่แลี่ะพ่ื่�นท่่�เวท่่กลี่าง สัำาหรัึ่บการึ่แลี่กเปีล่ี่�ยนเร่ึ่ยนรู้ึ่แลี่ะขับเคล่ี่�อนไปีสู่ัการึ่เปีล่ี่�ยนแปีลี่ง

ในรึ่ะดำับนโยบาย โครึ่งการึ่ต่้องการึ่ให้ภาคปีรึ่ะชาสัังคมแลี่ะทุ่กคนเข้ามาร่ึ่วมเพ่ื่�อท่ำาให้การึ่พัื่ฒนาเม่องการึ่เต่ร่ึ่ยมพื่ร้ึ่อมรัึ่บม่อกับ 

ภัยพิื่บัติ่ด้ำานนำ�าด่ำมากยิ�งข่�นแลี่ะทั่�วถ่งคนทุ่กรึ่ะดัำบชั�นด้ำวยความเท่่าเท่่ยมกันอย่างเป็ีนธรึ่รึ่ม

หากต้่องการึ่ข้อมูลี่เพิื่�มเติ่ม สัามารึ่ถติ่ดำต่่อเรึ่าได้ำท่่�

successprojectinfo@gmail.com

หากท่่านผู้่อ่านต้่องการึ่รัึ่บข่าวสัารึ่ใหม่ๆ ของโครึ่งการึ่ ติ่ดำต่ามได้ำท่่�

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

คำาสังวนสิัท่ธิ�: เอกสัารึ่เผ่ยแพื่ร่ึ่โครึ่งการึ่ SUCCESS จัดำท่ำาข่�นโดำยได้ำรัึ่บการึ่สันับสันุนจากสัหภาพื่ยุโรึ่ปี ซ่ึ่�งท่่มงานโครึ่งการึ่ SUCCESS ภายใต้่ TEI 

ม่หน้าท่่�รัึ่บผิ่ดำชอบเน่�อหาทั่�งหมดำ โดำยเน่�อหาดัำงกล่ี่าวไม่จำาเป็ีนต้่องสัะท้่อนมุมมองของสัหภาพื่ยุโรึ่ปี

  


