
1

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� 4
ประจำำ�เดืือนพฤษภ�คม – ตุุล�คม 2564

โครงการ SUCCESS กำาลัังดำำาเนิินิงานิย่่างเข้้าสู่่่ปีท่ีี่� 3 แล้ัวนิะคะ
สำำ�หรัับจดหม�ยข่่�วฉบับน้ี้� ม้เหตุุก�รัณ์์ท้ี่�เกิดจ�กผลกรัะที่บจ�กก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศ ทัี่�งในี้ปรัะเที่ศไที่ยและทัี่�วโลก  

ม�นี้ำ�เสำนี้อเพ่�อเป็นี้ก�รัยำ��เตุ่อนี้ว่� ทุี่กคนี้ ทุี่กเม่องและสิำ�งม้ช้ีวิตุในี้ทีุ่กพ่�นี้ท้ี่�บนี้โลกใบน้ี้� กำ�ลังเผชีิญหน้ี้�กับผลกรัะที่บจ�กก�รัเปล้�ยนี้แปลง 

สำภ�พภูมิอ�ก�ศอย่�งหล้กเล้�ยงไม่ได้ และเช่ีนี้เคยพวกเรั�ได้รัวบรัวมก�รัดำ�เนี้ินี้ง�นี้ในี้ชี่วงคร่ั�งหลังข่องปีท้ี่� 2 ข่องสำถ�บันี้สิำ�งแวดล้อมไที่ย  

และก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ในี้ 2 ภูมิภ�ค โดยภ�คใตุ้ นี้ำ�โดยมูลนิี้ธิิชุีมชีนี้สำงข่ล� (SCF) และภ�คตุะวันี้ออกเฉ้ยงเหน่ี้อนี้ำ�โดยศูนี้ย์ปรัะชี�สัำงคมและ 

ก�รัจัดก�รัองค์กรัเอกชีนี้สำ�ธิ�รัณ์ปรัะโยชีน์ี้ มห�วิที่ย�ลัยข่อนี้แก่นี้ (CSNM) กิจกรัรัมหลักข่องปีน้ี้�ค่อก�รัศ่กษ�ปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�ง 

ข่องชุีมชีนี้เม่องตุ่อก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศ (Vulnerability Assessment: VA) ซ่ึ่�งที่�งโครังก�รัได้เปิดโอก�สำให้ภ�คปรัะชี�สัำงคม 

ซ่ึ่�งม้ทัี่�งหมด 12 ท้ี่มได้ลงม่อปฏิิบัติุจริังในี้พ่�นี้ท้ี่�ข่องตุนี้เอง โดยเริั�มจ�กก�รัตัุ�งคำ�ถ�มท้ี่�เก้�ยวข้่องกับปัญห�สำำ�คัญข่องเม่องเพ่�อออกแบบและว�งแผนี้

ในี้ก�รัเก็บข้่อมูล

สวััสดีีค่่ะ จดีหมายข่่าวั

ฉบัับัทีี่� 4 ประจำารอบัเดืีอน

พฤษภาค่ม – ตุุลาค่ม 64 ข่อง

โค่รงการ SUCCESS พวักเราไดี้

รวับัรวัมกิจกรรมข่องโค่รงการ

และสาระน่าร้้มากมายมาฝาก

เช่่นเค่ยนะค่ะ

ก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ “โครังก�รัปรัะชี�สัำงคมร่ัวมแรังเพ่�อเปล้�ยนี้แปลงเม่อง” หร่ัอ “โครังก�รั SUCCESS” ในี้คร่ั�งหลังข่องปีท้ี่� 2 ท่ี่�มกล�ง

สำถ�นี้ก�รัณ์์ก�รัแพร่ัรัะบ�ดข่องเช่ี�อโควิด-19 ที่ำ�ให้ที่�งโครังก�รัเองก็ตุ้องปรัับก�รับริัห�รัจัดก�รัและรูัปแบบก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ให้โครังก�รัสำ�ม�รัถ

ขั่บเคล่�อนี้ไปได้ทัี่�งในี้ส่ำวนี้กล�งและในี้รัะดับพ่�นี้ท้ี่�ทัี่�ง 2 ภูมิภ�ค ซ่ึ่�งพวกเรั�ได้รัวบรัวมข้่อมูล ข่่�วสำ�รั สำ�รัะคว�มรู้ั และกิจกรัรัม ม�นี้ำ�เสำนี้อไว้ 

ในี้จดหม�ยข่่�วฉบับท้ี่� 4 น้ี้�แล้วนี้ะคะ และเช่ีนี้เคย ข่อเชิีญท่ี่�นี้ผู้อ่�นี้ทุี่กท่ี่�นี้ม�ร่ัวมเป็นี้เคร่ัอข่่�ยกับเรั�เพ่�อเร้ัยนี้รู้ัและขั่บเคล่�อนี้ก�รัพัฒนี้�เม่อง 

ก�รัเตุร้ัยมพร้ัอมรัับม่อกับภัยพิบัตุิและก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศท้ี่�ครัอบคลุมคนี้ทุี่กรัะดับชัี�นี้อย่�งเป็นี้ธิรัรัมไปพร้ัอมกันี้นี้ะคะ  

และหวังเป็นี้อย่�งยิ�งว่�ข้่อมูลในี้จดหม�ยข่่�วฉบับน้ี้� จะเป็นี้ปรัะโยชีน์ี้ตุ่อท่ี่�นี้ผู้อ่�นี้ทุี่กท่ี่�นี้ไม่ม�กก็น้ี้อยค่ะ



รอบร้�วสถานการณ์์ปััจจุบ้น
หล�ยท่ี่�นี้คงจะไดย้นิี้เร่ั�องรั�วม�กม�ย

ท้ี่�เก้�ยวข้่องกับผลกรัะที่บจ�กก�รัเปล้�ยนี้แปลง
สำภ�พภูมิอ�ก�ศในี้ช่ีวงเวล�ท้ี่�ผ่�นี้ม�ไม่ว่� 
จะเป็นี้ภัยพิบัติุท้ี่�รุันี้แรังข่่�นี้ หร่ัอสำร้ั�งคว�ม
ไม่แน่ี้นี้อนี้ อ�ทิี่ กรัมอุตุุนิี้ยมวิที่ย�ได้แจ้งว่�
ปริัม�ณ์นี้ำ��ฝนี้ข่องปรัะเที่ศไที่ยในี้ปี 2564  
ม้แนี้วโน้ี้มสูำงกว่�ค่�เฉล้�ย 30 ปีท้ี่�ผ่�นี้ม�  
แตุ่ปีน้ี้�ฝนี้ม�ช้ี�กว่�ปกติุ ถ้�ร่ัองคว�มกด
อ�ก�ศตุำ��จ�กจ้นี้ตุอนี้ไตุ้แผ่ไล่ลงม�ถ่งภ�คใตุ้ 
พร้ัอมกับม้พ�ยุช่ีวงนัี้�นี้พอด้ ค�ดก�รัณ์์ว่� 
ปีน้ี้�ภ�คใตุ้จะเส้ำ�ยงนี้ำ��ท่ี่วมฉับพลันี้ รัวมถ่ง 
ปีเด้ยวกันี้น้ี้�ปรัะเที่ศไที่ยก็จะเจอกับภ�วะ 
ฝนี้ทิี่�งช่ีวงอ้กด้วย เน่ี้�องจ�กเส้ำนี้ที่�งก�รัเคล่�อนี้ท้ี่�
ข่องพ�ยุม้ก�รัเปล้�ยนี้แปลงไป อย่�งพ�ยุ 
“ลูปิตุ” ท้ี่�เกิดข่่�นี้เม่�อวันี้ท้ี่� 4 - 7 สิำงห�คม 2564 
แที่นี้ท้ี่�จะพัดเข้่�สู่ำปรัะเที่ศไที่ย กลับพัด 
ข่่�นี้ไปยังปรัะเที่ศจ้นี้ และไตุ้หวันี้แที่นี้  
ซ่ึ่� ง ส่ำ งผลที่ำ�ให้ฝนี้ช่ีวงตุ้นี้เด่อนี้สิำงห�คม 
ข่องปรัะเที่ศไที่ยห�ยไปช่ีวงหน่ี้�ง เพรั�ะฉะนัี้�นี้

ปีน้ี้�น่ี้�จับตุ�ว่�นี้ำ��จะท่ี่วมหนัี้กหร่ัอจะแห้ง
แล้งกันี้แน่ี้ 

สำำ� ห รัั บ สำ ถ � นี้ ก � รั ณ์์ ภั ย พิ บั ติุ ใ นี้ 
ตุ่�งปรัะเที่ศเอง ก็ม้ให้เห็นี้ในี้หล�ยพ่�นี้ท้ี่�  
อย�่งเม่�อปล�ยเด่อนี้มิถุนี้�ยนี้ 2564 - สำหรััฐ
และแคนี้�ด�ตุ้องเผชิีญกับคล่�นี้คว�มร้ัอนี้สูำง 
โดยแคนี้�ด�ม้สำถิติุอุณ์หภูมิสูำงสุำด 3 วันี้ 
ติุด ตุ่อ กันี้  โดย ม้ อุณ์หภู มิ สูำ ง สุำด สูำ ง ถ่ ง  
49.5 องศ�เซึ่ลเซ้ึ่ยสำ ส่ำงผลให้ม้ผู้เส้ำยช้ีวิตุ
ปรัะม�ณ์ 500 คนี้ 

เด่อนี้กรักฎ�คม 2564 - ทัี่�งนี้ำ��ท่ี่วมใหญ่
ในี้เยอรัมน้ี้ เบลเย้�ยม ยุโรัป ซ่ึ่�งนัี้กวิจัย 

ได้รัะบุว่� ภ�วะโลกร้ัอนี้ม้โอก�สำที่ำ�ให้เกิด 
ฝนี้ตุกหนัี้กในี้ยุโรัปตุะวันี้ตุกม�กข่่�นี้เป็นี้  
9 เท่ี่� นี้อกจ�กน้ี้�ยังเกิดนี้ำ��ท่ี่วมในี้มณ์ฑล 
เหอหนี้�นี้ ปรัะเที่ศจ้นี้ ม้ผู้เส้ำยช้ีวิตุ 12 รั�ย 
และปรัะชี�ชีนี้กว่� 100,000 คนี้ ตุ้องอพยพ
ออกจ�กบ้�นี้ ม้ก�รัปรัะก�ศเตุ่อนี้ภัยที่�ง 
ภูมิอ�ก�ศขั่�นี้สูำงสุำด 

เด่อนี้สิำงห�คม 2564 - นี้ครันิี้วยอร์ัก 
สำหรััฐอเมรัิก� เกิดนี้ำ��ท่ี่วมฉับพลันี้จ�กพ�ยุ
เฮอร์ัริัเคนี้ “ไอด�” ม้ผู้เส้ำยช้ีวิตุอย่�งน้ี้อย  
45 คนี้ และปรัะม�ณ์ 9 แสำนี้ครััวเร่ัอนี้ท้ี่�ไม่ม้
ไฟฟ้�ใช้ี นี้ำ��ที่ะลักท่ี่วมรัถไฟไตุ้ดินี้อย่�งหนัี้ก

ดังนัี้�นี้ผลกรัะที่บจ�กก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศตุ่อภัยพิบัติุ  

สำร้ั�งคว�มไม่แน่ี้นี้อนี้และเหตุุก�รัณ์์ท้ี่�ไม่ค�ดคิดตุ่�งๆ รัวมถ่งก�รัแพร่ัรัะบ�ด

ข่องไวรััสำโควิด19 ถ่อว่�เป็นี้วิกฤตุท้ี่�ส่ำงผลกรัะที่บตุ่อก�รัดำ�เนิี้นี้ช้ีวิตุข่องทุี่กคนี้ 

ดังนัี้�นี้เรั�จำ�เป็นี้ตุ้องปรัับตัุว และเตุร้ัยมคว�มพร้ัอมกับสำถ�นี้ก�รัณ์์ตุ่�งๆ  

จ่งตุ้องวิเครั�ะห์สำ�เหตุุข่องปัญห�ท้ี่�เป็นี้ปัจจัยตุ่อก�รัเพิ�มคว�มเปรั�ะบ�ง อ�ทิี่ 

ก�รัข่�ดข้่อมูลสำนัี้บสำนุี้นี้ในี้ก�รัว�งแผนี้แก้ปัญห� ก�รัเผยแพร่ัข้่อมูลข่่�วสำ�รั

ท้ี่�ม้คว�มถูกตุ้องเช่ี�อถ่อได้ ก�รัเข้่�ถ่งสิำที่ธิิข่องทุี่กคนี้ และก�รัม้ส่ำวนี้ร่ัวมในี้ก�รั

ว�งแผนี้ตัุดสิำนี้ใจ เป็นี้ตุ้นี้ เพ่�อให้ก�รับริัห�รัจัดก�รัเม่องม้ก�รัคำ�น่ี้งถ่งคุณ์ภ�พ

ช้ีวิตุและคว�มเป็นี้อยู่ข่องคนี้ กลุ่มคนี้ ชุีมชีนี้ตุ่�งๆ อย่�งครัอบคลุม เท่ี่�เท้ี่ยม

และเป็นี้ธิรัรัมม�กข่่�นี้ และท้ี่�สำำ�คัญตุ้องนี้ำ�บที่เร้ัยนี้ท้ี่�ได้จ�กก�รัเร้ัยนี้รู้ันัี้�นี้ 

ม�ปรัะยุกต์ุใช้ีเพ่�อก�รัว�งแผนี้และเตุร้ัยมคว�มพร้ัอมให้สำอดคล้องกับ 

ผลกรัะที่บท้ี่�อ�จเกิดข่่�นี้ตุ่อไป

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

คำำ�ถ�ม: ท่ี่�นคิำดว่�ก�รวิเคำร�ะห์์สถ�นก�รณ์์ของเมืองม่คำว�มสำ�คัำญอย่�งไร ในก�รประเมินคำว�มเปร�ะบ�งของชุมชนเมือง

ต่่อก�รเปล่ี่�ยนแปลี่งสภ�พภ้มิอ�ก�ศ ?

ส�ม�รถห์�คำำ�ต่อบได�จ�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 



• TEI แลัะ CSNM จัับมืือกับท่ี่มืวิชาการ (TF: Technical Facilitator) สู่ร้างความืเข้้าใจัแลัะสู่นัิบสู่นุินิ 
การปีระเมืนิิความืเปีราะบางข้องชมุืชนิเมืืองอย่่างม่ืสู่ว่นิร่วมืโดำย่ภาคปีระชาสู่งัคมื-ภาคตะวนัิออกเฉีย่่งเหนิอื

16 สิำงห�คม 2564 โครังก�รั SUCCESS จัดปรัะชุีมผ่�นี้รัะบบออนี้ไลน์ี้ (Zoom Meeting)  

ท้ี่มง�นี้ TEI นี้ำ�โดย ดรั.ผก�ม�ศ ถิ�นี้พังง� ร่ัวมกับ CSNM ร่ัวมกับท้ี่มวิชี�ก�รั TF: Technical 

Facilitator ทัี่�ง 6 ท่ี่�นี้ เพ่�อร่ัวมแลกเปล้�ยนี้มุมมองข่องก�รัปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�งข่องชุีมชีนี้

ตุ่อก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศในี้ภ�คตุะวันี้ออกเฉ้ยงเหน่ี้อ และห�ร่ัอเก้�ยวกับเน่ี้�อห�  

(ร่ั�ง) คู่ม่อก�รัปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�งข่องเม่องสำำ�หรัับภ�คปรัะชี�สัำงคมให้ม้คว�มสำอดคล้อง

และครับถ้วนี้ตุ�มวัตุถุปรัะสำงค์ข่องโครังก�รั องค์คว�มรู้ัเข้่�สู่ำกรัะบวนี้ก�รัว�งแผนี้เชิีงนี้โยบ�ย

รัะดับชี�ติุและท้ี่องถิ�นี้ โดยก�รัปรัะชุีมครัั�งน้ี้�ได้รัับคำ�แนี้ะนี้ำ�ท้ี่�เป็นี้ปรัะโยชีน์ี้และได้ข้่อคิดเห็นี้

เก้�ยวกับแนี้วที่�งก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ข่องโครังก�รัในี้อ้ก 4 ปีข้่�งหน้ี้� เพ่�อให้เกิดก�รัขั่บเคล่�อนี้ไปสู่ำ

ก�รัปรัับเปล้�ยนี้นี้โยบ�ยจ�กก�รัม้ส่ำวนี้ร่ัวมข่องชุีมชีนี้อย่�งแท้ี่จริัง 

• TEI, SCF แลัะ CSNM ร่วมืแลักเปีล่ั�ย่นิบที่เร่ย่นิจัากการดำำาเนิินิงานิปีท่ีี่� 2 
6 ตุุล�คม 2564 หน่ี้วยง�นี้หลักขั่บเคล่�อนี้โครังก�รัรั่วมปรัะชีุมผ่�นี้รัะบบออนี้ไลนี้์  

(Zoom Meeting) - TEI นี้ำ�โดย ดรั.ผก�ม�ศ ถิ�นี้พังง� พร้ัอมด้วย SCF และ CSNM  

ร่ัวมแลกเปล้�ยนี้ปรัะสำบก�รัณ์์ คว�มก้�วหน้ี้� และบที่เร้ัยนี้ท้ี่�ได้จ�กก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ รัวมถ่งห�ร่ัอ 

ปัญห�และคว�มที่้�ที่�ยจ�กก�รัศ่กษ�คว�มเปรั�ะบ�งตุ่อก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศ 

ท้ี่�ดำ�เนิี้นี้ง�นี้โดยท้ี่มในี้แตุ่ละพ่�นี้ท้ี่� อ้กทัี่�งว�งแผนี้ก�รัส่ำ�อสำ�รัและปรัะชี�สัำมพันี้ธ์ิโครังก�รั  

พร้ัอมนี้ำ�เสำนี้อภ�พรัวมแผนี้ก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ปีท้ี่� 3 เพ่�อร่ัวมว�งแผนี้กิจกรัรัมในี้ทัี่�ง 2 พ่�นี้ท้ี่�ตุ่อไป

รอบร้�วโครงการ SUCCESS
ช่่วงคร่ึ่�งปีหีลัังของโครึ่งการึ่ในปีท่ีี่� 2 ม่ีกิจกรึ่รึ่มีมีากมีายท่ี่�ได้้ด้ำาเนินงานมีาติิด้ติามีกันค่ะ

• ร่วมืแลักเปีล่ั�ย่นิแนิวคิดำแลัะแนิวที่างวิธ่ีการเพืื่� อพัื่ฒนิาข้้อเสู่นิอโครงการ VA ร่วมืกับคณะที่ำางานิแกนิหลััก
ข้องท่ี่มื CSOs แต่ลัะท่ี่มื จัำานิวนิ 12 ท่ี่มื ผ่่านิระบบออนิไลัน์ิ (Zoom Meeting)

โดยวัตุถุปรัะสำงค์ก�รัปรัะชุีมเพ่�อที่บที่วนี้ที่ำ�คว�มเข้่�ใจและแลกเปล้�ยนี้แนี้วคิดและแนี้วที่�งวิธ้ิก�รัเพ่�อพัฒนี้�ข้่อเสำนี้อโครังก�รั  

รัวมถ่งก�รัว�งแผนี้ก�รัปรัับรัูปแบบก�รัที่ำ�ง�นี้ รูัปแบบก�รัจัดปรัะชุีม และบที่บ�ที่ข่องท้ี่มให้สำ�ม�รัถขั่บเคล่�อนี้ก�รัที่ำ�ง�นี้ได้ในี้ช่ีวง

สำถ�นี้ก�รัณ์์ก�รัแพร่ัรัะบ�ดโควิด-19

ภ�คำใต่� – TEI นี้ำ�โดยดรั.ผก�ม�ศ ถิ�นี้พังง� ร่ัวมกับ SCF  

จัดปรัะชุีมแยกแตุ่ละท้ี่มจำ�นี้วนี้ 6 ท้ี่ม ได้แก่ ท้ี่มบ่อย�ง จ.สำงข่ล� 

(16 ก.ค. 64), ท้ี่มโตุนี้ดด้วนี้ จ.พัที่ลุง (21 ก.ค. 64), ท้ี่มพะตุง 

จ.สำงข่ล� (22 ก.ค. 64 ช่ีวงเช้ี�), ท้ี่มเม่องป�ดังเบซึ่�ร์ั จ.สำงข่ล� 

(22 ก.ค. 64 ช่ีวงบ่�ย), ท้ี่มเม่องละงู จ.สำตูุล (27 ก.ค. 64 ช่ีวงเช้ี�) 

และท้ี่มควนี้ลัง จ.สำงข่ล� (27 ก.ค. 64 ช่ีวงบ่�ย)

ภ�คำต่ะวนัออกเฉีย่งเห์นอื - TEI นี้ำ�โดยดรั.ผก�ม�ศ ถิ�นี้พังง� 

ร่ัวมกับ CSNM จัดปรัะชุีมแยกแตุ่ละท้ี่มจำ�นี้วนี้ 6 ท้ี่ม ได้แก่ ท้ี่ม

เม่องข่อนี้แก่นี้ (24 สำ.ค. 64 ช่ีวงเช้ี�), ท้ี่มบ้�นี้ไผ่ จ.ข่อนี้แก่นี้ (24 สำ.ค. 64 ช่ีวงบ่�ย), ท้ี่มสำรัะใครั จ.หนี้องค�ย (31 สำ.ค. 64 ช่ีวงเช้ี�),  

ท้ี่มเม่องหนี้องค�ย จ.หนี้องค�ย (31 สำ.ค. 64 ช่ีวงบ่�ย), ท้ี่มสำ�มพร้ั�ว จ.อุดรัธิ�น้ี้ (2 ก.ย. 64 ช่ีวงเช้ี�) และท้ี่มหนี้องสำำ�โรัง จ.อุดรัธิ�น้ี้  

(6 ก.ย. 64 ช่ีวงบ่�ย)



• SCF เดิำนิหน้ิาจััดำปีระชุมืวงกลัาง 6 เมืือง SUCCESS ภาคใต้
พ่�นี้ท้ี่� 6 เม่องปรัะกอบด้วย เมืองบ่ัอยาง เมืองพะตุง เมืองค่วันลัง เมืองปาดัีงเบัซาร์ เมืองละง้ เมืองโตุนดีดี้วัน  

ร่ัวมแลกเปล้�ยนี้เร้ัยนี้รู้ัก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้โครังก�รัปรัะชี�สัำงคมร่ัวมแรังเพ่�อเปล้�ยนี้แปลงเม่อง ภ�ยใตุ้ก�รัสำนัี้บสำนุี้นี้จ�กสำหภ�พยุโรัป 

ผ่�นี้ม�ที่�งสำถ�บันี้สิำ�งแวดล้อมไที่ย

พบปัญห�ร่ัวมภ�ยใตุ้สำถ�นี้ก�รัณ์์ก�รัแพร่ัรัะบ�ดโควิด-19 ด้�นี้หน่ี้�งส่ำงผลกรัะที่บตุ่อก�รัลงศ่กษ�ปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�ง 

ข่องเม่อง แตุ่อ้กด้�นี้ก็เป็นี้โอก�สำในี้ก�รัเก็บข้่อมูลภ�วะวิกฤตุโควิดท้ี่�เป็นี้อุบัติุภัยสำ�ม�รัถสำะท้ี่อนี้รัะบบบริัห�รัจัดก�รัข่องเม่อง 

ในี้ภ�วะวิกฤตุได้เป็นี้อย่�งด้ 

วงกล�งปรัะจำ�เด่อนี้น้ี้�จัดม� 3 ครัั�งแล้ว โดย 

นัี้ดหม�ยกันี้ทุี่กวันี้ท้ี่� 5 ข่องเด่อนี้ ผู้เข้่�ร่ัวมแตุ่ละครัั�ง

ปรัะกอบด้วยผู้รัับผิดชีอบ คณ์ะที่ำ�ง�นี้หลักและ 

ก�รัเงินี้ข่องแตุ่ละเม่อง ปรัะชีุมผ่�นี้รัะบบปรัะชีุม 

ที่�งไกล Zoom Meeting อ�ศัยก�รัแลกเปล้�ยนี้ 

เร้ัยนี้รู้ัน้ี้�นี้ำ�เสำนี้อคว�มก้�วหน้ี้� รัวมถ่งเร้ัยนี้รู้ัแนี้วที่�ง

ดำ�เนิี้นี้ง�นี้ข่องแตุ่ละเม่อง เสำริัมเติุม เป็นี้ทัี่�งก�รัเร้ัยนี้

รู้ั ให้กำ�ลังใจ และสำร้ั�งคว�มสัำมพันี้ธ์ิในี้ฐ�นี้ะเคร่ัอข่่�ย

ก�รัที่ำ�ง�นี้ร่ัวมกันี้ ท้ี่มง�นี้จ�กสำถ�บนัี้สิำ�งแวดลอ้มไที่ย 

มูลนิี้ธิิชุีมชีนี้สำงข่ล� จะได้รัับรู้ัปัญห� อุปสำรัรัค และ

ร่ัวมให้ข้่อเสำนี้อแนี้ะ ร่ัวมแก้ปัญห�ท้ี่�อ�จจะเกิดข่่�นี้ 

ในี้ก�รัที่ำ�ง�นี้ ท้ี่มง�นี้แตุ่ละเม่องตุ่อยอดจ�กฐ�นี้ 

ก�รัที่ำ�ง�นี้ในี้รัะดับพ่�นี้ท้ี่�  ผสำมผสำ�นี้คนี้ใหม่ๆ  

เคร่ัอข่่�ยภ�คสำ่วนี้ท้ี่�เก้�ยวข้่อง ม�รั่วมกันี้ดำ�เนี้ินี้ก�รั 

ด้วยคว�มหวังและโอก�สำในี้ก�รัก่อตัุวสำร้ั�งคว�ม 

เข้่มแข็่งข่ององค์กรัปรัะชี�สัำงคมในี้พ่�นี้ท้ี่� และร่ัวม 

ขั่บเคล่�อนี้ในี้รัะยะย�ว ก�รัปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�ง

ข่องเม่องในี้รัอบน้ี้�จะดูไปถ่งปัญห�ผลกรัะที่บ 

ท้ี่�แตุกตุ่�งในี้รัะดับบุคคล ชุีมชีนี้ รัวมถ่งแผนี้ นี้โยบ�ย 

ก�รัเปล้�ยนี้แปลงก�รัใช้ีปรัะโยชีน์ี้ท้ี่�ดินี้ แนี้วคิดก�รัพัฒนี้�ข่องพ่�นี้ท้ี่� รัวมถ่งเพศสำภ�พ เส้ำยงส่ำวนี้ใหญ่สำะท้ี่อนี้ว่�ยังติุดขั่ด 

ปัญห�ก�รับริัห�รัเวล� โดยเฉพ�ะแกนี้นี้ำ�ท้ี่�ม้ภ�รักิจง�นี้โควิด บ�งเม่องยังอยู่ในี้ช่ีวงข่องก�รัเริั�มตุ้นี้กิจกรัรัม ปรัับรัะบบข่องท้ี่ม  

ซ่ึ่�งตุ้องเร่ังกับเวล�ท้ี่�เหล่ออ้ก 5 เด่อนี้ในี้ก�รัศ่กษ� แตุ่หล�ยแห่งก็สำ�ม�รัถใช้ีปรัะโยชีน์ี้และจัดรัะบบท้ี่มเดินี้หน้ี้�ไปได้  

เม่�อได้เริั�มกิจกรัรัม ง�นี้ก็จะเดินี้หน้ี้�ไปได้อย่�งรั�บร่ั�นี้



3) เมืองบ่ัอยาง จังหวััดีสงข่ลา คณ์ะที่ำ�ง�นี้โครังก�รัดำ�เนิี้นี้ก�รัโดยศูนี้ย์บ่อย�งพ่�งพ�ตุนี้เอง  

ที่ำ�ง�นี้กับคนี้จนี้เม่องเป็นี้หลัก คณ์ะที่ำ�ง�นี้เป็นี้จิตุอ�สำ� ผู้นี้ำ�ธิรัรัมชี�ตุิ ข่�ดปรัะสำบก�รัณ์์ 

ในี้ก�รัเก็บข้่อมูล จ่งให้คว�มสำำ�คัญกับก�รัพัฒนี้�ศักยภ�พท้ี่มง�นี้หลัก ควบคู่กับก�รัออกแบบ

เคร่ั�องม่อในี้ก�รัเก็บข้่อมูล ดำ�เนิี้นี้ก�รัควบคู่กับก�รัแก้ปัญห�โควิดในี้พ่�นี้ท้ี่�

6) เมืองปาดัีงเบัซาร์ จังหวััดีสงข่ลา ดำ�เนิี้นี้ก�รัโดยท้ี่มง�นี้ข่องเที่ศบ�ลเม่องป�ดังเบซึ่�ร์ั  

ท้ี่มเย�วชีนี้ อสำม. เริั�มตุ้นี้ด้วยก�รัที่บที่วนี้องค์ปรัะกอบข่องท้ี่ม เพ่�อก�รัว�งพ่�นี้ฐ�นี้ก�รัที่ำ�ง�นี้ 

ในี้รัะยะย�ว อยู่รัะหว่�งปรัับตัุวกับก�รัที่ำ�ง�นี้รัับม่อโควิดท้ี่�วิกฤตุหนัี้ก

4) เมืองค่วันลัง จังหวััดีสงข่ลา ท้ี่มง�นี้ม�จ�กฐ�นี้เคร่ัอข่่�ยเกษตุรัสุำข่ภ�พ ผสำมผสำ�นี้กับ 

ผู้ที่รังคุณ์วุฒิในี้พ่�นี้ท้ี่� เริั�มด้วยก�รัที่บที่วนี้คว�มเข้่�ใจก�รัที่ำ�ง�นี้ สำร้ั�งท้ี่มในี้ก�รัเก็บข้่อมูล 

และเริั�มออกแบบเคร่ั�องม่อในี้ก�รัเก็บข้่อมูล

2) เมืองโตุนดีด้ีวัน จังหวัดพัที่ลุง ท้ี่มง�นี้ทัี่�งหมดเป็นี้องค์กรัชุีมชีนี้อยู่ในี้พ่�นี้ท้ี่�เที่ศบ�ล 

ตุำ�บลโตุนี้ดด้วนี้ ผู้รัับผิดชีอบโครังก�รัตุิดเช่ี�อโควิด แตุ่ไม่ได้เจ็บป่วย กักตัุวจนี้ครับ 14 วันี้  

ได้ร่ัวมแบ่งปันี้ปรัะสำบก�รัณ์์ก�รัติุดเช่ี�อ ในี้ส่ำวนี้เม่องโตุนี้ดด้วนี้เริั�มด้วยก�รัที่ำ�คว�มเข้่�ใจ

โครังก�รั ปรัับท้ี่มให้สำมดุล เพิ�มคณ์ะที่ำ�ง�นี้จ�กท้ี่องถิ�นี้ และเริั�มเก็บข้่อมูล 

1) เมืองละง้ จังหวัดสำตูุล คณ์ะที่ำ�ง�นี้ที่้�ม้พ่�นี้ฐ�นี้จ�กเคร่ัอข่่�ยรัับม่อภัยพิบัติุ เริั�มตุ้นี้ด้วย 

ก�รัปรัะชุีมแกนี้นี้ำ�ชุีดเล็ก สำลับกับชุีดใหญ่เพ่�อที่บที่วนี้คว�มเข้่�ใจตุ่อกิจกรัรัมโครังก�รั และ

เริั�มลงพ่�นี้ท้ี่�เป้�หม�ยในี้รัะดับหมู่บ้�นี้ทัี่�ง 3 ตุำ�บล จัดปรัะชุีมเพ่�อช้ี�แจงก�รัศ่กษ� เก็บข้่อมูล

จ�กก�รัปรัะชุีมกลุ่มย่อย จัดก�รัปรัะชุีมไปแล้วหล�ยครัั�ง

• ความืก้าวหน้ิาการดำำาเนิินิงานิการปีระเมิืนิความืเปีราะบาง-ภาคใต้

5) เมืองพะตุง จังหวััดีสงข่ลา ดำ�เนิี้นี้ก�รัโดยท้ี่มง�นี้สำภ�องค์กรัชุีมชีนี้ ผู้ปรัะกอบก�รั โรังเร้ัยนี้  

และองค์กรัปกครัองส่ำวนี้ท้ี่องถิ�นี้ เริั�มตุ้นี้ด้วยก�รัที่บที่วนี้สำร้ั�งคว�มเข้่�ใจในี้ก�รัที่ำ�ง�นี้  

ก�รัออกแบบเคร่ั�องม่อในี้ก�รัเก็บข้่อมูล ควบคู่กับก�รัที่ำ�ง�นี้รัับม่อโควิดในี้พ่�นี้ท้ี่�

• CSNM จััดำปีระชุมืเชิงปีฏิิบัติการสู่ร้างความืเข้้าใจัแลัะเตร่ย่มืพื่ร้อมืการปีระเมิืนิความืเปีราะบาง
ในี้ช่ีวงท้ี่�ผ่�นี้ม� CSNM ได้จัดปรัะชุีม workshop ให้แก่องค์กรัภ�คปรัะชี�สัำงคมท้ี่�จะเข้่�ร่ัวมในี้ก�รัปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�งข่องเม่อง 

ตุ่อก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศ โดยม้ก�รัจัดข่่�นี้ 2 ครัั�ง ผ่�นี้รูัปแบบก�รัปรัะชุีมออนี้ไลน์ี้ ม้วัตุถุปรัะสำงค์เพ่�อสำร้ั�งคว�มเช้ี�ใจและ 

เตุร้ัยมคว�มพร้ัอมในี้ก�รัปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�งฯ รัวมถ่งนี้ำ�เสำนี้อปรัะเด็นี้ปัญห�ข่องพ่�นี้ท้ี่� ซ่ึ่�งม้คว�มน่ี้�สำนี้ใจและแตุกตุ่�งกันี้ทัี่�ง 6 พ่�นี้ท้ี่�  

ดังน้ี้�



2) พื�นทีี่�เมืองข่อนแก่น เน้ี้นี้ไปที่้�ก�รัศ่กษ�ผลกรัะที่บจ�กโครังก�รัพัฒนี้�ข่นี้�ดใหญ่ข่อง 

ภ�ครััฐ โดยศ่กษ� 2 ชุีมชีนี้ ท้ี่�อยู่บริัเวณ์แนี้วก�รัอพยพเวนี้ค่นี้ท้ี่�ดินี้เพ่�อพัฒนี้�พ่�นี้ท้ี่�รัถไฟ

คว�มเร็ัวสูำงและแนี้วพัฒนี้� TOD และยังเป็นี้พ่�นี้ท้ี่�ท้ี่�ม้นี้ำ��ท่ี่วมขั่งซึ่ำ��ซึ่�ก เน่ี้�องจ�กเป็นี้ 

ที่�งผ่�นี้ร่ัองรัะบ�ยนี้ำ��ดั�งเดิม 

6) พื�นทีี่�เมืองหนองค่าย เป็นี้พ่�นี้ท้ี่�ก�รัค้�ชี�ยแดนี้และเป็นี้พ่�นี้ท้ี่�เข่ตุเศรัษฐกิจพิเศษ จ่งม้ 

ก�รัเติุบโตุทัี่�งที่�งเศรัษฐกิจและที่�งก�ยภ�พอย่�งรัวดเร็ัว เกิดก�รัเปล้�ยนี้แปลงในี้พ่�นี้ท้ี่� 

โดยเฉพ�ะโครังสำรั้�งพ่�นี้ฐ�นี้และปรัะชี�กรัเนี้่�องจ�ก ม้ก�รัเคล่�อนี้ย้�ยทัี่�งแรังง�นี้และ 

ทุี่นี้จ�กปรัะเที่ศเพ่�อนี้บ้�นี้ ชุีมชีนี้จ่งให้คว�มสำนี้ใจท้ี่�จะศ่กษ�ก�รัเปล้�ยนี้แปลงท้ี่�เกิดข่่�นี้ว่� 

ส่ำงผลกรัะที่บตุ่อชุีมชีนี้ทัี่�งในี้มิติุ ด้�นี้ก�ยภ�พ สิำ�งแวดล้อม เศรัษฐกิจ สัำงคม วัฒนี้ธิรัรัม อย่�งไรั

1) พื�นทีี่�เมืองบ้ัานไผ่่ จังหวััดีข่อนแก่น เป็นี้พ่�นี้ท้ี่�ปรัะสำบปัญห�นี้ำ��ท่ี่วมหนัี้ก โดยเฉพ�ะ  

4 ชุีมชีนี้ท้ี่�อยู่ในี้พ่�นี้ท้ี่�ข่องก�รัรัถไฟ ที่้�นี้อกจ�กจะเส้ำ�ยงกับปัญห�นี้ำ��ท่ี่วมแล้วยังเส้ำ�ยงท้ี่�จะ 

ถูกเวนี้ค่นี้ท้ี่�ดินี้ท้ี่�อยู่อ�ศัยอ้กด้วย จ่งเน้ี้นี้ไปท้ี่�ก�รัศ่กษ�ผลกรัะที่บท้ี่�อ�จจะเกิดข่่�นี้ห�ก 

ตุ้องม้ก�รัโยกย้�ยท้ี่�อยู่อ�ศัยและผลกรัะที่บจ�กก�รัเป็นี้พ่�นี้ท้ี่�นี้ำ��ท่ี่วม 

5) พื�นทีี่�สระใค่ร จังหวััดีหนองค่าย เป็นี้พ่�นี้ท้ี่�ท้ี่�ถูกเล่อกให้รัองรัับโครังก�รัพัฒนี้�เข่ตุเศรัษฐกิจ

พิเศษข่องจังหวัดหนี้องค�ย ม้แผนี้เวนี้ค่นี้ท้ี่�ดินี้สำ�ธิ�รัณ์ะท้ี่�เป็นี้ป่�ชุีมชีนี้ไปใช้ีเพ่�อที่ำ�เป็นี้ 

นิี้คมอุตุสำ�หกรัรัม ชุีมชีนี้ท้ี่�อยู่ใกล้เค้ยงจ่งสำนี้ใจศ่กษ�ผลกรัะที่บที่้�อ�จจะเกิดข่่�นี้ในี้บริัเวณ์ 

ดังกล่�ว โดยเฉพ�ะรัะบบนิี้เวศท้ี่�อ�จจะสูำญเส้ำยไป จ่งเน้ี้นี้ศ่กษ�คุณ์ปรัะโยชีน์ี้ข่อง 

รัะบบนิี้เวศ ( Ecosystem services) ข่องป่�ชุีมชีนี้โคกสำำ�เหร่ับ้�นี้ไชีย� ในี้พ่�นี้ท้ี่�ตุำ�บลสำรัะใครั

3) พื�นทีี่�หนองสำาโรง จังหวััดีอุดีรธานี เป็นี้พ่�นี้ท้ี่�ติุดกับเข่ตุเที่ศบ�ลนี้ครัอุดรัธิ�น้ี้ จ่งม้ก�รัเติุบโตุ

ที่�งก�ยภ�พข่องเม่องอย่�งรัวดเร็ัว ปรัะสำบกับปัญห�นี้ำ��ท่ี่วมซึ่ำ��ซึ่�กทุี่กปี เน่ี้�องจ�ก 

ก�รัเปล้�ยนี้แปลงที่�งก�ยภ�พข่องพ่�นี้ท้ี่�และม้เข่ตุตุิดกับเที่ศบ�ลนี้ครัอุดรัธิ�น้ี้ จ่งกล�ยเป็นี้

พ่�นี้ท้ี่�รัองรัับก�รัรัะบ�ยนี้ำ��เม่�อเกิดนี้ำ��ท่ี่วมในี้ตัุวเม่องอุดรัธิ�น้ี้ จ่งเน้ี้นี้ศ่กษ�คว�มเปรั�ะบ�ง 

ตุ่อภัยนี้ำ��ท่ี่วมข่องชุีมชีนี้ในี้บริัเวณ์ดังกล่�ว

4) พื�นทีี่�สามพร้าวั จังหวััดีอุดีรธานี เป็นี้พ่�นี้ท้ี่�ได้รัับก�รัพัฒนี้�ให้เป็นี้เม่องใหม่ เริั�มจะม้ 

ก�รัเติุบโตุข่องโครังสำร้ั�งพ่�นี้ฐ�นี้อย่�งรัวดเร็ัว จ�กก�รัม้มห�วิที่ย�ลัยรั�ชีภัฎอุดรัธิ�น้ี้ 

และหน่ี้วยง�นี้รั�ชีก�รัตุ่�งๆ เข้่�ไปตัุ�ง เกิดก�รัเปล้�ยนี้แปลงก�รัใช้ีท้ี่�ดินี้จ�กเกษตุรักรัรัม 

เป็นี้ย่�นี้ธุิรักิจก�รัค้�และบริัก�รั ม้ปรัะชี�กรัเคล่�อนี้ย้�ยเข้่�ไปจำ�นี้วนี้ม�ก ม้ก�รัใช้ีที่รััพย�กรั

ม�กข่่�นี้ โดยเฉพ�ะที่รััพย�กรันี้ำ�� จ่งเน้ี้นี้ศ่กษ�ผลกรัะที่บท้ี่�จะเกิดข่่�นี้ในี้ชุีมชีนี้

เพ่�อให้กิจกรัรัมปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�งฯ ดำ�เนิี้นี้ก�รัได้ตุ�มเป้�หม�ย CSNM จ่งลงพ่�นี้ท้ี่�

หนุี้นี้เสำริัมองค์กรัภ�คปรัะชี�สัำงคม จังหวัดหนี้องค�ย ในี้ก�รัออกแบบและว�งแผนี้ก�รัเก็บข้่อมูล

ปรัะเมินี้คว�มเปรั�ะบ�ง ในี้วันี้ท้ี่� 8 - 9 ตุุล�คม 2564



การส่ื่�อสื่ารและประชาสัื่มพัันธ์์โครงการ

ในี้โอก�สำน้ี้� ที่�งโครังก�รัฯ ไดจั้ดที่ำ�เอกสำ�รั รู้ัทัี่นี้ก�รัเปล้�ยนี้แปลง

สำภ�พภูมิอ�ก�ศ สำำ�หรัับภ�คปรัะชี�สัำงคม ผู้ม้ส่ำวนี้ได้ส่ำวนี้เส้ำยรัะดับ

ท้ี่องถิ�นี้ และผู้ท้ี่�สำนี้ใจทัี่�วไป ได้ม้คว�มรู้ัคว�มเข้่�ใจเก้�ยวกับข้่อมูล 

ด้�นี้อ�ก�ศชัีดเจนี้ม�กข่่�นี้ โดยอธิิบ�ยเป็นี้ภ�ษ�ท้ี่�เข้่�ใจง่�ย สำ�ม�รัถ

นี้ำ�ไปใช้้ีในี้ช้ีวิตุปรัะจำ�วันี้ และนี้ำ�ไปปรัะยุกต์ุใช้้ี โดยม้ชี่องที่�งโหลด

และอ่�นี้เอกสำ�รัได้ 3 ช่ีองที่�ง ดังน้ี้�ค่ะ 

- ผ่�นี้ Google Drive ข่องโครังก�รั 

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

folders/1bYFV1pG2pq0L6tU2bUC-xeBnaJtSH17Y 

- ผ่�นี้เว็บไซึ่ต์ุโครังก�รั SUCCESS 

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

SUCCESS-Climate-Information.pdf

- อ่�นี้ออนี้ไลน์ี้ในี้รูัปแบบหนัี้งส่ำอ 

https://online.fliphtml5.com/cwety/xqjc/#p=1

ทัี่�งน้ี้� ดรั.ผก�ม�ศ ถิ�นี้พังง� ได้เข้่ยนี้บที่คว�มภ�ษ�อังกฤษ จำ�นี้วนี้ 3 เร่ั�อง เก้�ยวกับก�รัเตุร้ัยมคว�มพร้ัอมข่องเม่องตุ่อก�รัเปล้�ยนี้แปลง 

สำภ�พภูมิอ�ก�ศ เผยแพร่ัลงในี้ส่ำ�อออนี้ไลน์ี้ สำ�ม�รัถติุดตุ�มอ่�นี้กันี้ดัง link ด้�นี้ล่�งน้ี้�นี้ะคะ

1) Resilience to what and for whom? Is it inclusive and equitable resilience?›

https://www.tcijthai.com/news/4/2021/article/11602

2) Ten years since the 2011 flood disaster and the inconvenient truth of climate change, urbanisation, and water crises 

is still ignored›

https://www.tcijthai.com/news/9/2021/article/11932

3) The challenge of water management in Thailand: Facing uncomfortable truths climate change, urbanisation and water 

crises›

https://www.policyforum.net/the-challenge-of-water-management-in-thailand/

ส่ื่�อและช่อ่งทางการส่ื่�อสื่าร – SCF – ภาคใต้้
พ่�นี้ท้ี่�ก�รัดำ�เนิี้นี้ง�นี้ในี้ภ�คใตุ้ สำงข่ล� พัที่ลุง สำตูุลรัับผิดชีอบโดยมูลนิี้ธิิชุีมชีนี้สำงข่ล� ซ่ึ่�ง

เป็นี้องค์กรัภ�คปรัะชี�สัำงคมท้ี่�ดำ�เนิี้นี้กิจกรัรัมม�อย�่งย�วนี้�นี้ ท่ี่�นี้สำ�ม�รัถติุดตุ่อได้ท้ี่� email 

: scf2552@gmail.com โที่รัและแฟกซ์ึ่ 074-221286 หร่ัอติุดตุ�มข้่อมูลข่่�วสำ�รัก�รัดำ�เนิี้นี้

ง�นี้กิจกรัรัมโครังก�รัพ่�นี้ท้ี่�ภ�คใตุ้ ผ่�นี้เพจ “เปล้�ยนี้เม่อง” https://www.facebook.com-

110615147072858 

ส่ื่�อและช่อ่งทางการส่ื่�อสื่าร – CSNM – ภาคต้ะวันัออกเฉีียงเหน่อ
ผู้สำนี้ใจสำ�ม�รัถตุิดตุ�มข่่�วสำ�รัก�รัดำ�เนี้ินี้ง�นี้โครังก�รั SUCCESS ภ�คอ้สำ�นี้ และ

ข่่�วสำ�รัก�รัเคล่�อนี้ไหวอ่�นี้ๆข่องศูนี้ย์ปรัะชี�สัำงคมและก�รัจัดก�รัองค์กรัเอกชีนี้สำ�ธิ�รัณ์ะ

ปรัะโยชีน์ี้ และกลุ่มวิจัยคว�มอยู่ด้ม้สุำข่และก�รัพัฒนี้�อย่�งยั�งย่นี้ คณ์ะมนุี้ษยศ�สำตุร์ัและ

สัำงคมศ�สำตุร์ั มห�วิที่ย�ลัยข่อนี้แก่นี้ ได้ท้ี่� https://w w.facebook.com/wesdkku และ 

ท้ี่�เว็บไซึ่ต์ุ https://wesd.kku.ac.th/?p=4008 



แล้วกลับัมาพับักันใหม่อ่ก 6 เด่อนข้่างหน้านะคะ

สำำ�หรัับแผนี้ง�นี้ข่องเรั�ในี้อ้ก  

6 เด่อนี้ข้่�งหน้ี้� (เด่อนี้พฤศจิก�ยนี้ 

2564 – เมษ�ยนี้ 2565) นัี้�นี้จะเป็นี้ 

ก�รัดำ�เนิี้นี้กิจกรัรัมก�รัวิเครั�ะห์ 

คว�มเปรั�ะบ�งตุ่อก�รัเปล้�ยนี้แปลง

สำภ�พภูมิอ�ก�ศในี้บริับที่เม่อง ข่องเม่อง

ในี้ภ�คใตุ้ 6 พ่�นี้ท้ี่� (เม่องพะตุง เม่อง 

บ่อย�ง เม่องป�ดังเบซึ่�ร์ั เม่องควนี้ลัง 

เม่องละงู และเม่องโตุนี้ดด้วนี้) และ

เม่องในี้ภ�คตุะวันี้ออกเฉ้ยงเหน่ี้อ  

6 พ่�นี้ท้ี่� (เม่องบ้�นี้ไผ่ เม่องข่อนี้แก่นี้ 

เม่องสำ�มพรั้�ว เม่องหนี้องสำำ�โรัง  

เม่องสำรัะใครั และเม่องหนี้องค�ย)  

ให้แล้วเสำร็ัจ โดยมุ่งหวังว่�ผลก�รัศ่กษ�

และข้่อมูลท้ี่�ได้จะเป็นี้ปรัะโยชีน์ี้กับเม่อง 

จ�กคว�มเข้่�ใจและค้นี้ห�ปัจจัยท้ี่�เป็นี้

สำ�เหตุุท้ี่�ที่ำ�ให้เกิดคว�มเปรั�ะบ�งแล้ว 

ยังสำ�ม�รัถนี้ำ�ไปปรัับใช้ีให้เกิดปรัะโยชีน์ี้

ในี้ก�รัว�งแผนี้แก้ปัญห�รัะดับชุีมชีนี้

และท้ี่องถิ�นี้ให้สำอดคล้องกับบริับที่ข่อง

พ่�นี้ท้ี่� นี้อกจ�กน้ี้�โครังก�รัยังม้แผนี้ก�รัสำร้ั�งคว�มร่ัวมม่อกับส่ำ�อมวลชีนี้ในี้ก�รัม้ส่ำวนี้ร่ัวมและผลิตุส่ำ�อท้ี่�ทัี่นี้สำมัยอ้กด้วยค่ะ

จ�กสำถ�นี้ก�รัณ์์ก�รัแพร่ัรัะบ�ดข่องไวรััสำโควิด-19 รัอบท้ี่� 3 ข่องปรัะเที่ศไที่ยยังคงน่ี้�เป็นี้ห่วง ที่�งคณ์ะผู้จัดที่ำ�ข่อให้ท่ี่�นี้ผู้อ่�นี้ 

ทุี่กท่ี่�นี้ดูแลรัักษ�สุำข่ภ�พและเรั�จะผ่�นี้วิกฤตุน้ี้�ไปด้วยกันี้ค่ะ

ห�กตุ้องก�รัข้่อมูลเพิ�มเติุม สำ�ม�รัถติุดตุ่อเรั�ได้ท้ี่�

successprojectinfo@gmail.com

ห�กท่ี่�นี้ผู้อ่�นี้ตุ้องก�รัรัับข่่�วสำ�รัใหม่ๆ ข่องโครังก�รั ติุดตุ�มได้ท้ี่�

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

คำ�สำงวนี้สิำที่ธิิ�: เอกสำ�รัเผยแพร่ัโครังก�รั SUCCESS จัดที่ำ�ข่่�นี้โดยได้รัับก�รัสำนัี้บสำนุี้นี้จ�กสำหภ�พยุโรัป ซ่ึ่�งท้ี่มง�นี้โครังก�รั SUCCESS ภ�ยใตุ้ TEI 

ม้หน้ี้�ท้ี่�รัับผิดชีอบเน่ี้�อห�ทัี่�งหมด โดยเน่ี้�อห�ดังกล่�วไม่จำ�เป็นี้ตุ้องสำะท้ี่อนี้มุมมองข่องสำหภ�พยุโรัป

  

SUCCESS เป็นี้โครังก�รั 5 ปี (พฤศจิก�ยนี้ 2562 - ตุุล�คม 2567) ได้รัับทุี่นี้จ�กสำหภ�พยุโรัป เพ่�อให้ชุีมชีนี้เม่องปรัับตัุว 

ตุ่อก�รัเปล้�ยนี้แปลงสำภ�พภมิูอ�ก�ศโดยใช้ีองค์คว�มรู้ัและพ่�นี้ท้ี่�เวท้ี่กล�ง สำำ�หรัับก�รัแลกเปล้�ยนี้เร้ัยนี้รู้ัและขั่บเคล่�อนี้ไปสู่ำก�รัเปล้�ยนี้แปลง

ในี้รัะดันี้โยบ�ย โครังก�รัตุ้องก�รัให้ภ�คปรัะชี�สำังคมและทีุ่กคนี้เข้่�ม�รั่วมเพ่�อที่ำ�ให้ก�รัพัฒนี้�เม่องก�รัเตุร้ัยมพร้ัอมรัับม่อกับภัยพิบัติุ 

ด้�นี้นี้ำ��ด้ม�กยิ�งข่่�นี้และทัี่�วถ่งคนี้ทุี่กรัะดับชัี�นี้ด้วยคว�มเท่ี่�เท้ี่ยมกันี้อย่�งเป็นี้ธิรัรัม


