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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 ฉบัับัที่่� 5
ประจำำ�เดือืนพฤศจำกิ�ยน 2564 – เมษ�ยน 2565

โครงการ SUCCESS ได้้ด้ำาเนิินิการเข้้าสู่่�ปีทีี่่� 3 แล้้วนิะคะ
สำหรัับจดหมายข่่าวฉบับนี้้� ได้รัวบรัวมสถานี้การัณ์์ เหตุุการัณ์์ และข่้อมูลตุ่างๆ ที่้�เก้�ยวข้่องกับการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ 

ที่ั�งรัอบโลกและในี้ปรัะเที่ศไที่ย และเช่่นี้เคยพวกเรัาได้รัวบรัวมความก้าวหนี้้าข่องการัดำเนี้ินี้กิจกรัรัมโครังการัในี้ช่่วงครั่�งแรักข่องปีท้ี่� 3  

ข่องโครังการั และการัดำเนี้ินี้งานี้ในี้ 2 ภูมิภาค รัวมถ่งการัผลิตุส่�อเพ่�อส่�อสารัและปรัะช่าสัมพันี้ธ์์ข่องโครังการั โดยสถาบันี้สิ�งแวดล้อมไที่ย  

รั่วมกับมูลนี้ิธ์ิชุ่มช่นี้สงข่ลา (SCF) รัับผิดช่อบการัดำเนี้ินี้งานี้ภาคใตุ้ และศูนี้ย์ปรัะช่าสังคมและการัจัดการัองค์กรัเอกช่นี้สาธ์ารัณ์ปรัะโยช่น์ี้ 

มหาวิที่ยาลัยข่อนี้แก่นี้ (CSNM) รัับผิดช่อบการัดำเนี้ินี้งานี้ภาคตุะวันี้ออกเฉ้ยงเหนี้่อ โดยได้รัวบรัวมความก้าวหน้ี้าข่องกิจกรัรัมการัปรัะเมินี้ 

ความเปรัาะบางข่องชุ่มช่นี้เม่องตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ (Vulnerability Assessment: VA) มาใว้ในี้ฉบับนี้้�แล้วค่ะ

สวััสดีีค่่ะ จดีหมายข่่าวั

ฉบัับัที่ี� 5 ประจำรอบัเดีือน

พฤศจิกายน 64 – เมษายน 65 

ข่องโค่รงการ SUCCESS  

พวักเราไดี้รวับัรวัมกิจกรรม

ข่องโค่รงการและสาระน่าร้้ 

มากมายมาฝากเช่่นเค่ยนะค่ะ 

“โครังการัปรัะช่าสงัคมรัว่มแรังเพ่�อเปล้�ยนี้แปลงเมอ่ง” หร่ัอ “โครังการั SUCCESS” ไดด้ำเนี้นิี้งานี้จนี้มาถ่งปท้ีี่� 3 แล้ว ที่า่มกลางสถานี้การัณ์์

การัแพรั่รัะบาดข่องโรัคตุิดเช่่�อไวรััสโคโรันี้า (Covid-19) และเช่่นี้เคยพวกเรัาได้รัวบรัวมข่้อมูลข่่าวสารั สารัะความรัู้ และกิจกรัรัม มานี้ำเสนี้อไว้

ในี้จดหมายข่่าวฉบับท้ี่� 5 น้ี้�แล้วนี้ะคะ และข่อเชิ่ญท่ี่านี้ผู้อ่านี้ทุี่กท่ี่านี้มาร่ัวมเป็นี้เครั่อข่่ายกับเรัาเพ่�อเรั้ยนี้รัู้และขั่บเคล่�อนี้การัพัฒนี้าเม่อง  

การัเตุรั้ยมพร้ัอมรัับม่อกับภัยพิบัตุิและการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศท้ี่�ครัอบคลุมคนี้ทุี่กรัะดับช่ั�นี้อย่างเป็นี้ธ์รัรัมไปพร้ัอมกันี้นี้ะคะ  

และหวังเป็นี้อย่างยิ�งว่าข่้อมูลในี้จดหมายข่่าวฉบับนี้้� จะเป็นี้ปรัะโยช่นี้์ตุ่อที่่านี้ผู้อ่านี้ทีุ่กที่่านี้ไม่มากก็นี้้อยค่ะ



รอบร้�วสถานการณ์์ปััจจุบ้น
ปรัะเที่ศไที่ยได้เข้่าร่ัวมการัปรัะชุ่ม 

รััฐภาคก้รัอบอนุี้สญัญาสหปรัะช่าช่าติุวา่ด้วย
การัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมอิากาศ สมัยที่้� 26 
(COP 26) ในี้ช่่วงวันี้ท้ี่� 29 ตุุลาคม - 12 
พฤศจิกายนี้ 2564 ม้ปรัะเที่ศเข้่ารั่วม 196 
ปรัะเที่ศ ปรัะเที่ศไที่ยได้แสดงจุดย่นี้ท้ี่� 
ให้ความสำคัญสูงสุดกับการัแก้ไข่ปัญหา 
การัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
จรัิงจัง พร้ัอมร่ัวมม่อกับทุี่กปรัะเที่ศและ 
ที่กุภาคสว่นี้ โดยจะยกรัะดบัการัแกไ้ข่ปญัหา
ภูมิอากาศอย่างเตุ็มที่้�และด้วยทีุ่กวิถ้ที่าง  
เพ่�อบรัรัลุเป้าหมายความเป็นี้กลางที่าง
คารั์บอนี้ (Carbon Neutrality) ภายในี้  
ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการัปล่อย 
ก๊าซเรั่อนี้กรัะจกสุที่ธ์ิเป็นี้ศูนี้ย์ (Net Zero 
Greenhouse Gas Emission) ภายในี้  
หรั่อก่อนี้ ค.ศ. 2065

ปรัะเที่ศไที่ยได้ ถูกจัดเป็นี้ปรัะเที่ศ 
ที่้�ม้ความเส้�ยงสูงที่้�สุดอันี้ดับที่้� 9 ข่องโลก  
ที่้�จะได้รัับผลกรัะที่บจากการัเปล้�ยนี้แปลง
สภาพภมูอิากาศ (รัายงานี้ Global Climate 
Risk Index 2021 ข่อง German watch) 
ซ่� งวิกฤตุที่างด้านี้อากาศและภัยพิบัตุิ 
ยังคงม้แนี้วโนี้้มที่ว้ความรัุนี้แรังเพิ�มมากข่่�นี้  
อ้ กที่ั� งคณ์ะกรัรัมการัรัะหว่ า งรัั ฐบาล 
ว่าด้วยการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change หรั่อ IPCC) ได้เผยแพร่ัรัายงานี้ 
Climate Change 2022 : Impacts, 
Adaptat ion and Vulnerab i l i ty  
ซ่�งช่้�ให้เห็นี้ว่า “โลกไม่สามารถหวันกลับั 
ไปแก้ไข่ปัญหาทีี่�สะสมมาได้ีอีกแล้วั”  
นี้ั�นี้ค่อ การัดำเนิี้นี้การัลดก๊าซเรั่อนี้กรัะจก 

ไม่สามารัถดำเนี้นิี้การัใหเ้ปน็ี้ไปตุามเปา้หมาย
ตุามข่้อตุกลงปารั้สเพ่�อลดการัเพิ�มข่่�นี้ข่อง
อุณ์หภูมิข่องโลกได้อ้กตุ่อไป และ IPCC  
ยงัได้ย�ำเตุอ่นี้ว่า อณุ์หภมูโิลกที่้�สงูข่่�นี้ จะที่ำให้
เกิดสภาพอากาศสุดขั่�วรุันี้แรังท้ี่� “ไม่เค่ยมี 
มาก่อนในประวััติิศาสติร์” ผลกรัะที่บจาก 

การัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศจะหนัี้ก
และรันุี้แรังมากข่่�นี้ ที่กุคนี้บนี้โลกจะเผช่ญิกับ
ผลกรัะที่บที่้�เกิดข่่�นี้อย่างหล้กเล้�ยงไม่ได้  
โดยปรัะเที่ศที่้�ยากจนี้และด้อยพัฒนี้า 
ข่าดแคลนี้ที่รัพัยากรั ข่าดการัสนี้บัสนี้นุี้ปัจจยั
ที่้�สำคัญในี้การัปรัับตัุวจะได้รัับผลกรัะที่บ 
หนี้ักมากที่้�สุด

สำหรัับในี้ช่่วงเด่อนี้เมษายนี้ที่้�ผ่านี้มา หลายคนี้คงรัับรัู้ถ่งความแปรัปรัวนี้ข่องสภาพอากาศ ทัี่�งจากอากาศเย็นี้ลง 

ในี้ช่่วงตุ้นี้เด่อนี้ สลับกับรั้อนี้อบอ้าวถ่งรั้อนี้มาก ปรัะกอบกับม้ฝนี้ตุกลมแรัง และในี้บางพ่�นี้ที่้�ยังพบการัเกิดลูกเห็บอ้กด้วย  

จะเห็นี้ได้ว่าจากสภาพอากาศที่้�แปรัปรัวนี้และคาดการัณ์์ได้ยากนี้ั�นี้ กำลังส่งผลกรัะที่บตุ่อทีุ่กคนี้อย่างหล้กเล้�ยงไม่ได้ ดังนี้ั�นี้ 

จ่งม้ความจำเป็นี้เรั่งด่วนี้ที่้�ทีุ่กภาคส่วนี้ปรัะกอบด้วย หนี้่วยงานี้ภาครััฐ ภาคเอกช่นี้ ภาควิช่าการั ภาคปรัะช่าสังคม ตุ้องให ้

ความร่ัวมม่อและม้ส่วนี้รั่วมในี้กรัะบวนี้การัออกแบบ วางแผนี้ และพัฒนี้าเม่อง เพ่�อนี้ำไปสู่การัสร้ัางการัเตุรั้ยมความพร้ัอม 

ข่องชุ่มช่นี้ตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงเม่องและการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่�อให้เกิดความที่่าเที่้ยมและเป็นี้ธ์รัรัมมากข่่�นี้

คำาถามชวนคิด คำถามที่่�อยากชวนที่่านผู้้�อ่าน มาช่วยกันคิดค่ะ

คำถาม: ที่่านคิดว่า คนพิิการ ผู้้�สู้งอายุ ผู้้�ป่่วยติิดเติ่ยง ทีุ่กคนถือว่าเป่็นกลุุ่่มคนเป่ราะบางติ่อการเป่ลุ่่�ยนแป่ลุ่ง 

สูภาพิภ้มิอากาศหรือไม่ อย่างไร? แลุ่ะที่่�สูำคัญระหว่างกลุุ่่มคนม่ความเป่ราะบางแติกติ่างกันอย่างไร?

สูามารถด้คำติอบ ได�จาก link ด�านลุ่่างค่ะ 

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



มูลนี้ิธ์ิชุ่มช่นี้สงข่ลานี้ัดหมายคณ์ะที่ำงานี้ 6 เม่องภาคใตุ้ 

ในี้โครังการัปรัะช่าสังคมรั่วมแรังเพ่�อเปล้�ยนี้แปลงเม่องมาพบกันี้  

รั่วมแลกเปล้�ยนี้บที่เรั้ยนี้การัดำเนิี้นี้กิจกรัรัมปรัะเมินี้ความเปรัาะบาง

ข่องเม่อง 7 - 9 พฤษภาคม 2565 ณ์ ลากูนี้ารั้สอรั์ที่ อ.ละงู จ.สตุูล  

คณ์ะที่ำงานี้แตุ่ละเม่อง ก่อตัุวจากภาคปรัะช่าสังคมที่้�ม้ตุั�งแตุ่ 

กลุ่ม องค์กรัรัะดับชุ่มช่นี้ไปจนี้ถ่งสมาคมรัะดับจังหวัด อาศัยกิจกรัรัม

การัปรัะเมินี้ความเปรัาะบางข่องเม่องฯ ในี้ครัั�งนี้้� โดยม้ชุ่มช่นี้ศ่กษา 

และปรัะช่ากรักลุ่มช่ายข่อบเปน็ี้กลุม่ตัุวอย่างในี้การัเก็บข้่อมูล  การัลง

เกบ็ข่อ้มลูศก่ษาด้วยตุนี้เอง จะเปน็ี้เคร่ั�องมอ่สำคญัในี้การัเข่า้ถง่ปญัหา 

รอบร้�วโครงการ SUCCESS
ช่่วงครึ่่�งปีีแรึ่กของโครึ่งการึ่ในปีีที่่� 3 มี่กิจกรึ่รึ่มีมีากมีายที่่�ได้้ด้ำาเนินงานมีาติิด้ติามีกันค่ะ

• ร�วมสู่นัิบสู่นุินิการขั้บเคล่้�อนิการปีระเมินิความเปีราะบางข้องชุุมชุนิเมอ่งต่�อการเปีล่้�ยนิแปีล้งสู่ภาพภมิ่อากาศ 
ข้องภาคปีระชุาสู่ังคม 12 ที่่ม ในิ 2 ภ่มิภาค

การัดำเนิี้นี้กิจกรัรัมการัศก่ษาปรัะเมินี้ความเปรัาะบางข่อง

ช่มุช่นี้เมอ่งตุอ่การัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภมูอิากาศ (Vulnerability 

Assessment: VA) จำนี้วนี้ 12 ท้ี่ม ทัี่�งจากภาคใตุ้และ 

ภาคตุะวันี้ออกเฉ้ยงเหนี้่อม้ความก้าวหน้ี้าไปค่อนี้ข้่างมาก  

และจะสิ�นี้สุดในี้ช่่วงปลายเด่อนี้พฤษภาคมที่้�จะถ่งน้ี้� ที่้�ผ่านี้มา

ที่างโครังการัฯ ได้รั่วมปรัะชุ่มปรัะจำเด่อนี้ (ตุั�งแตุ่พฤศจิกายนี้ 

2564 – เมษายนี้ 2565) กับ SCF และที่้ม VA 6 ที่้ม ที่้�เป็นี้ที่้ม

ภาคปรัะช่าสังคมในี้พ่�นี้ที่้�จังหวัดสงข่ลา สตูุล และพัที่ลุง และ

รั่วมปรัะชุ่มร่ัวมกับท้ี่ม CSNM เพ่�อนี้ำเสนี้อความก้าวหนี้้า 

และผลการัศ่กษาเบ่�องตุ้นี้ข่องทัี่�ง 6 ท้ี่ม VA ในี้ภาคอ้สานี้  

(วันี้ที่้� 1 เมษายนี้ 2565) ผา่นี้รัะบบออนี้ไลนี้ ์(Zoom meeting) 

โดยได้รั่วมแลกเปล้�ยนี้หารั่อ ความก้าวหนี้้า ปัญหาอุปสรัรัคในี้การัดำเนี้ินี้งานี้ แลกเปล้�ยนี้บที่เรั้ยนี้ที่้�ได้จากการัลงพ่�นี้ที่้�เก็บข่้อมูล  

ที่ำแบบสอบถาม และสัมภาษณ์์กลุ่มเป้าหมาย ที่างโครังการัได้ให้ข่้อเสนี้อแนี้ะการัใช้่เครั่�องม่อและแนี้วที่างการัออกแบบสอบถาม และ

รั่วมหารั่อแนี้วที่างในี้การัวิเครัาะห์ข่้อมูลและการันี้ำเสนี้อข่้อมูลข่องแตุ่ละท้ี่ม ที่้�ตุอบโจที่ย์วัตุถุปรัะสงค์อย่างแท้ี่จรัิง พร้ัอมกันี้นี้้�ที่างที่้ม 

ได้นี้ำเสนี้อการัวิเครัาะห์ข่้อมูลด้านี้อากาศเบ่�องตุ้นี้ข่องภาคใตุ้ เพ่�อให้เห็นี้แนี้วโนี้้มข่องเปล้�ยนี้แปลงข่องฝนี้ในี้ช่่วง 30 ปีย้อนี้หลัง  

และได้นี้ำเสนี้อแบบฟอรั์มรัายงานี้ฉบับสมบูรัณ์์ข่อง 

การัปรัะเมนิี้ความเปรัาะบางข่องเมอ่งตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่�อเป็นี้แนี้วที่างให้แตุ่ละที่้มใช่้เป็นี้ 

กรัอบในี้การัตุอบโจที่ย์การัศก่ษาท้ี่�ช่ดัเจนี้และครัอบคลุม

มากยิ�งข่่�นี้ ที่ั�งนี้้�แตุ่ละที่ม้อยูร่ัะหว่างการัวเิครัาะห์ปรัะมวลผล

และจัดที่ำรัายงานี้ผลการัศ่กษารัวมถ่งเอกสารัสำหรัับ 

การัเผยแพรัผ่ลการัศก่ษา และวางแผนี้ตุอ่ยอดการันี้ำผล

ที่้� ได้จากการัปรัะเมินี้ไปใช่้ปรัะโยช่นี้์และข่ยายผล 

จากรัะดับพ่�นี้ที่้�ไปสู่นี้โยบายรัะดับที่้องถิ�นี้และรัะดับช่าตุิ

ตุ่อไป 

การดำาเนินงานของ SCF 1) เม่องละงู ข่อบเข่ตุพ่�นี้ที่้�ใหญ่สุดอาศัยลุ่มนี้�ำหรั่อคลองละงู 

จ.สตุลู ศก่ษาเรั่�องการับรัหิารัจดัการันี้�ำท่ี่วม นี้�ำแล้ง พบบรับิที่เมอ่ง

กำลังพัฒนี้าเป็นี้ชุ่มช่นี้เม่องมากข่่�นี้ แตุ่รัะบบสังคมเครั่อญาตุ ิ

ยงัเปน็ี้ตุน้ี้ที่นุี้สำคญั ตุอ้งการัเช่่�อมโยงเครัอ่ข่า่ยตุน้ี้นี้�ำที่ำเรั่�องอนี้รุักัษ์

ปา่ตุน้ี้นี้�ำ/การัที่อ่งเท้ี่�ยว กลางนี้�ำ

ฟ้�นี้ฟูที่รััพยากรัสัตุว์นี้�ำสำคัญ 

และปลายนี้�ำดูแลรัะบบนี้ิเวศ 

ป่าช่ายเลนี้ ส่วนี้พ่�นี้ท้ี่�เม่องจะ

พัฒนี้า เค ร่ัอข่่ ายชุ่มช่นี้ดูแล

สุข่ภาพ ผู้สูงวัย 



2) เม่องควนี้ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงข่ลา ศ่กษาการับรัิหารั

จัดการันี้�ำที่่วมและนี้�ำแล้งในี้พ่�นี้ที่้�ลุ่มนี้�ำคลองวาด คลองตุ�ำ 

พบปัญหาการับริัหารัจัดการันี้�ำท้ี่�แยกส่วนี้จากกันี้ รัะบบ

รัะบายนี้�ำคลองรั.1 ที่ำให้นี้�ำเพ่�อการัเกษตุรัในี้พ่�นี้ท้ี่�ศ่กษา 

หายไป จ่งปรัะสานี้ความร่ัวมม่อกับช่ลปรัะที่านี้ เที่ศบาลฯ 

การัปรัะปาฯ ศูนี้ย์อุตุุนี้ิยมวิที่ยารั่วมกันี้สรั้างกตุิกาการัใช่้นี้�ำ 

การัเตุ่อนี้ภัย พัฒนี้าศักยภาพเครั่อข่่ายผู้ใช้่นี้�ำข่องลุ่มนี้�ำ  

และรั่วมกำหนี้ดที่ิศที่าง

ก า รั พั ฒ นี้ า เ ช่ิ ง พ่� นี้ ที่้� 

ที่้�เหมาะสม จัดโซนี้พ่�นี้ที่้�

เกษตุรั/ความมั�นี้คงที่าง

อาหารั เป็นี้แหล่งผลิตุ

อาหารัสรั้างรัายได้ตุ่อไป

3) เม่องโตุนี้ดด้วนี้ อ.ควนี้ข่นีุ้นี้ จ.พัที่ลุง เม่องแห่งนี้้�

อยู่ในี้พ่�นี้ท้ี่�ที่่องเท้ี่�ยวสำคัญข่องพัที่ลุง เม่องกำลังข่ยายตัุว 

ศ่กษาการับริัหารัจัดการันี้�ำท่ี่วมและนี้�ำแล้งเช่่นี้กันี้  

พบปัญหานี้�ำที่่วม

ที่้� ไ ห ล ม า จ า ก 

ตุ่างอำเภอ ลงมายงั 

พ่�นี้ท้ี่� ม้การัถมท้ี่�

หรั่อม้ถนี้นี้ข่วาง

ที่างนี้�ำที่้�จะตุ้อง

ให้ท่ี่อรัะบายนี้�ำ

เ พิ� ม ข่่� นี้  แ ล ะ

ตุ้องการัเช่่�อมรั้อยเครั่อข่่ายชุ่มช่นี้ที่้�แตุกแยกจากการัเม่อง

4) เม่องพะตุง อ.หาดใหญ่ จ.สงข่ลา ศ่กษาการับรัิหารัจัดการันี้�ำที่่วม นี้�ำแล้งและมลภาวะ

จากโรังงานี้ ที่้�นี้้�ม้ลักษณ์ะเป็นี้ชุ่มช่นี้แบบใหม่ ข่ยายตุัวจากเม่องเกษตุรัมาเป็นี้อุตุสาหกรัรัม  

กลา่วคอ่ มส้ถานี้ปรัะกอบการัโรังงานี้มากข่่�นี้ มาพร้ัอมกบัแรังงานี้ตุา่งถิ�นี้ตุา่งช่าตุ ิมก้ารับกุรุักที่้�ดนิี้

รัิมที่างรัถไฟ ในี้พ่�นี้ท้ี่�ก็ม้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตุรักรั และม้องค์กรัปกครัองส่วนี้ท้ี่องถิ�นี้ 

ที่้�รัับผิดช่อบจะตุ้องที่ำงานี้รั่วมกันี้ การัสรั้างชุ่มช่นี้แบบใหม่จำเป็นี้ตุ้องด่งเอาตุัวแที่นี้ข่องแรังงานี้

ตุ่างถิ�นี้ กลุ่มแม่เล้�ยงเด้�ยว กลุ่มตุ่างๆ ให้มาที่ำงานี้รั่วมกันี้ 

5) เม่องปาดังเบซารั์ อ.สะเดา จ.สงข่ลา เป็นี้เม่อง

ช่ายแดนี้ พ่�นี้ที่้�ส้เที่าที่้�เตุ็มไปด้วยผลปรัะโยช่นี้์มากมาย

ที่ั�งตุรังและอ้อม ได้รัับผลกรัะที่บจากการัข่นี้ส่งสินี้ค้า

ข่้ามแดนี้ แม้จะสร้ัางรัายได้ให้คนี้ในี้พ่�นี้ท้ี่�จำนี้วนี้หน่ี้�ง 

แตุ่กลับได้รัับผลกรัะที่บจากมลภาวะ โรัคที่างเดินี้หายใจ

เกิดกับเด็กเล็ก/โรังงานี้ท้ี่�อยู่ใกล้กับสำนัี้กงานี้ตุรัวจคนี้

เข่้าเม่อง (ตุม.) รัวมถ่งภารัะค่าใช่้จ่ายในี้การับำรัุงรัักษา

เส้นี้ที่าง ไฟฟ้า สูญเส้ยงบปรัะมาณ์ในี้การัพัฒนี้า

6) เมอ่งบ่อยาง จ.สงข่ลา เมอ่งนี้้�เต็ุมไปด้วยคนี้ตุ่างถิ�นี้ตุ่างท้ี่�เป็นี้

คนี้จนี้เมอ่งเข้่ามาอาศัยในี้ท้ี่�ดนิี้รัฐั มปั้ญหาข่าดความมั�นี้คงที่างท้ี่�อยู่

อาศยั ท้ี่�มปั้ญหาสะสมตุวัมายาวนี้านี้ มห้น่ี้วยงานี้หรัอ่เจ้าข่องที่้�ดนิี้ 

หลากหลาย อาที่ ิการัรัถไฟ กรัมเจ้าท่ี่า กรัมธ์นี้ารักัษ์ เอกช่นี้ ท้ี่�ดนิี้วดั 

ข่ณ์ะเด้ยวกันี้ก็พบปัญหานี้�ำฝนี้ท้ี่�เพิ�มปริัมาณ์มากข่่�นี้ ม้นี้�ำท่ี่วมขั่ง 

ในี้รัะดบัช่มุช่นี้มากข่่�นี้ รัมิที่ะเลกพ็บเรั่�องลม และการักัดเซาะช่ายฝั�ง 

เมอ่งก็มอุ้ณ์หภูมสิงูข่่�นี้ ช่มุช่นี้ตุ้องการัสานี้พลังเป็นี้เครัอ่ข่่ายช่่วยเหลอ่

กันี้เอง โดยพร้ัอมเป็นี้เครั่อข่่ายกับศูนี้ย์อุตุุนี้ิยมวิที่ยา การัไฟฟ้าฯ  

การัปรัะปาฯ ในี้การัเฝ้ารัะวงั ส่งตุ่อข้่อมูลเพ่�อช่่วยลดผลกรัะที่บ

เม่องเหล่านี้้�ม้ตุั�งแตุ่เม่องใหม่ และเม่องที่้�ข่ยายตุัวเตุ็มที่้�จำเป็นี้จะตุ้องกำหนี้ดการัใช่้ปรัะโยช่นี้์ที่้�ดินี้และการัพัฒนี้าที่้�เหมาะสม รัวมถ่ง

การัวางรัากฐานี้โครังสร้ัางรัะบบตุ่างๆเพ่�อรัองรัับการัเปล้�ยนี้แปลง โดยเฉพาะความไม่แน่ี้นี้อนี้ข่องการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ  

ซ่�งตุ้องใช่้แนี้วคิดใหม่ที่้�ตุ่างจากเดิม หันี้มาใช่้รัะบบนิี้เวศมารัับม่อผลกรัะที่บ เพิ�มทุี่นี้ทัี่�งความรัู้และทัี่กษะ เช่่�อมโยงเครั่อข่่าย องค์กรั 

ที่้�เข้่มแข็่ง ฟ้�นี้ฟูฐานี้ที่รััพยากรัมากกว่าท้ี่�จะใช้่โครังการัสิ�งก่อสร้ัาง รัวมถ่งการัปรัะสานี้การัที่ำงานี้ข่องหน่ี้วยงานี้ท้ี่�ม้หลายฝ่ายให้สามารัถ

ที่ำงานี้รั่วมกันี้อย่างม้ที่ิศที่างและตุ่อเนี้่�อง



การดำำาเนิินิงานิของ CSNM 

ศูนี้ย์ปรัะช่าสังคมและการัจัดการัองค์กรัเอกช่นี้สาธ์ารัณ์ปรัะโยช่นี้์หรั่อ CSNM รั่วมกับองค์กรัภาคปรัะช่าสังคมซ่�งเป็นี้ที่้มปรัะเมินี้

ความเปรัาะบาง ได้ที่ำการัสำรัวจข่้อมูลความเปรัาะบาง ชุ่มช่นี้ละ 100 ครััวเรั่อนี้ และสอบถามข่้อมูลเช่ิงล่กจากผู้ที่้�ได้รัับผลกรัะที่บ 

และผู้เก้�ยวข่้องกับการัพัฒนี้าเม่องและการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยแตุ่ละชุ่มช่นี้ม้ปรัะเด็นี้ที่้�นี้่าสนี้ใจ  ดังนี้้�  

1) พ่�นี้ที่้�เม่องบ้านี้ไผ่ จ.ข่อนี้แก่นี้ นี้ำโดยกลุ่มสหกรัณ์์เคหสถานี้ 4 ชุ่มช่นี้ 

เม่องไผ่ พบว่าความเปรัาะบางข่องชุ่มช่นี้เม่องไผ่ เกิดจากการัเข้่ามาอยู่อาศัยข่อง

คนี้นี้อกพ่�นี้ท้ี่�เพ่�อแสวงหาอาช่้พ โดยได้เข้่ามาสร้ัางท้ี่�อยู่อาศัยในี้ท้ี่�สาธ์ารัณ์ะริัมห้วย

ในี้ที่้�ข่องการัรัถไฟ  ซ่�งแมค้นี้ในี้ช่มุช่นี้จะเข่า้ถง่แหลง่งานี้ มร้ัายไดย้งัช่พ้ แตุก่ข็่าดสทิี่ธ์ิ

ในี้ที่้�อยู่อาศัย  ข่าดแรังจูงใจในี้การัปรัับปรัุงที่้�อยู่อาศัยให้มั�นี้คงแข่็งแรัง เม่�อปรัะสบ

กับภัยพิบัตุิ ที่ำให้ชุ่มช่นี้ได้รัับผลกรัะที่บที่้�รัุนี้แรัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก  

ซ่�งเป็นี้กลุ่มเปรัาะบางท้ี่�ม้แนี้วโน้ี้มท้ี่�จะเป็นี้ปรัะช่ากรัส่วนี้ใหญ่ในี้ชุ่มช่นี้ และ 

ในี้อนี้าคตุอาจจะตุ้องถูกให้ย้ายออกจากที่้�พ่�นี้ที่้�ดังกล่าวด้วย

2)  พ่�นี้ที่้�เมอ่งข่อนี้แก่นี้ นี้ำโดยกลุม่เพ่�อนี้ฅนี้ไร้ับ้านี้ 

จ.ข่อนี้แก่นี้ พบว่าชุ่มช่นี้มิตุรัภาพและชุ่มช่นี้ศรั้ฐานี้ 

เป็นี้สังคมก่�งเม่อง แตุ่ละครััวเรั่อนี้ใช่้ช่้วิตุในี้รูัปแบบ 

ตุา่งคนี้ตุา่งอยู ่คนี้ในี้ชุ่มช่นี้มอ้าช่พ้และรัายได้ที่้�ไม่มั�นี้คง

แนี้่นี้อนี้ และเนี้่�องจากเข่้ามาอยู่ในี้พ่�นี้ที่้�สาธ์ารัณ์ะที่้� 

เป็นี้แนี้วพัฒนี้ารัถไฟฟ้ารัางเบาและรัถไฟความเรัว็สงู   

จง่ข่าดกรัรัมสิที่ธ์ิ�ในี้ท้ี่�อยูอ่าศัย สภาพบ้านี้เรัอ่นี้ส่วนี้ใหญ่ 

ไมม่ั�นี้คงแข่ง็แรัง เม่�อปรัะสบกบัฝนี้ตุกหนี้กัจง่ที่ำใหเ้กดิ

นี้�ำที่ว่มซ�ำซาก บางบรัเิวณ์อาจที่ว่มเลก็นี้อ้ย บางบรัเิวณ์

อาจท่ี่วมหนัี้กโดยเฉพาะในี้เข่ตุพ่�นี้ท้ี่�ลุ่มตุ�ำเส้�ยงนี้�ำท่ี่วม 

ในี้อนี้าคตุคนี้ในี้ชุ่มช่นี้เหล่านี้้�ม้แนี้วโนี้้มที่้�จะกลายเป็นี้

คนี้ไรั้บ้านี้หนี้้าใหม่สูง 

3) พ่�นี้ท้ี่�หนี้องสำโรัง จ.อุดรัธ์านี้้ นี้ำโดย ศูนี้ย์ส่งเสริัมสังคม 

และสิ�งแวดล้อมลุ่มนี้�ำโข่ง มหาวิที่ยาลัยรัาช่ภัฏอุดรัธ์านี้้ พบว่า  

ความเปรัาะบางข่องเม่องหนี้องสำโรังปรัากฏให้เห็นี้ 3 ด้านี้ ได้แก่  

(1) โครังสร้ัางพ่�นี้ฐานี้ที่างกายภาพ  เช่่นี้ ความสูงตุ�ำข่องถนี้นี้ไม่เท่ี่ากนัี้ 

ที่ำให้เกิดนี้�ำที่่วมบรัิเวณ์ที่้�ตุ�ำกว่า ที่่อรัะบายนี้�ำม้ข่นี้าดเล็กและ 

ข่าดการัเช่่�อมตุ่อจ่งไม่สามารัถรัองรัับนี้�ำจากครััวเรั่อนี้และนี้�ำหลาก

ในี้ฤดูฝนี้ได้ (2) ข่้อจำกัดข่องรัะบบและกลไกการับริัหารัจัดการั 

ภยัพบัิตุภิายในี้ท้ี่องถิ�นี้ ข่าดแผนี้บรัหิารัจัดการัภยัพบัิตุ ิข่าดงบปรัะมาณ์   

ข่าดการัม้ส่วนี้ร่ัวมข่องชุ่มช่นี้ และ (3) การัปรัับเปล้�ยนี้รัะบบนิี้เวศ

ธ์รัรัมช่าตุิ ให้เป็นี้คลองคอนี้กร้ัตุและการัปิดล้อมรัั�วที่้�ดินี้รัิมห้วย  

การัถมสรัะนี้�ำและพ่�นี้ที่้�รัับนี้�ำในี้พ่�นี้ที่้�ส่วนี้บุคคลทัี่�งในี้ตัุวชุ่มช่นี้และ

พ่�นี้ท้ี่�ใกล้เค้ยงท้ี่�เคยที่ำหน้ี้าท้ี่�เป็นี้แก้มลิงในี้การัรัับนี้�ำ ส่งผลกรัะที่บ

ตุ่อที่ิศที่างและรัะดับความรัุนี้แรังการัไหลข่องนี้�ำเข่้าที่่วมพ่�นี้ที่้�

4) พ่�นี้ที่้�สามพรั้าว จ.อุดรัธ์านี้้ นี้ำโดยศูนี้ย์ข้่อมูลสิที่ธ์ิมนีุ้ษยช่นี้และสันี้ตุิภาพอ้สานี้  

พบวา่ความเปรัาะบางข่องครัวัเรัอ่นี้และช่มุช่นี้เกิดจากการัใช่ป้รัะโยช่นี้ใ์นี้ที่้�ดนิี้ที่้�ถกูพฒันี้าให้

เป็นี้เม่องใหม่ ม้สิ�งปลูกสรั้าง อาคารัพาณิ์ช่ย์ ม้การัเคล่�อนี้ย้ายข่องผู้คนี้เข้่ามาอยู่อาศัย 

เพิ�มข่่�นี้  สิ�งแวดล้อมเกิดการัเปล้�ยนี้แปลง มลพิษตุ่างๆ เพิ�มสูงข่่�นี้ ที่ั�งมลพิษที่างเส้ยง  

จากร้ัานี้อาหารั ผบับาร์ั มลพิษที่างอากาศ จากฝุน่ี้ควันี้ข่องรัถบรัรัทุี่กท้ี่�ข่นี้ส่งวัสดุกอ่สร้ัางบ้านี้

เรั่อนี้ที่้�เกิดข่่�นี้อย่างตุ่อเนี้่�อง ความขั่ดแย้งในี้การัใช่้ที่รััพยากรัและการัจัดการั เช่่นี้ แหล่งนี้�ำ

สาธ์ารัณ์ะ การัรัะบายนี้�ำ การัใช้่พ่�นี้ที่้�สาธ์ารัณ์ะ เช่่นี้ ป่าช่มุช่นี้ และการัจัดการัข่ยะและข่องเสย้



5) พ่�นี้ที่้�สรัะใครั จ.หนี้องคาย นี้ำโดยกลุ่มอนีุ้รัักษ์ป่าชุ่มช่นี้บ้านี้ไช่ยา จากการัที่้�

ถกูเลอ่กเป็นี้พ่�นี้ท้ี่�เข่ตุเศรัษฐกิจพิเศษ เรัิ�มมองเห็นี้การัเปล้�ยนี้แปลง โดยเฉพาะโครังสร้ัาง

พ่�นี้ฐานี้ ม้การัตัุดถนี้นี้เข่้าไปในี้ชุ่มช่นี้ใกล้บรัิเวณ์ท้ี่�เป็นี้ป่าชุ่มช่นี้ เกิดฝุ่นี้ละอองจาก 

รัถบรัรัทุี่กท้ี่�วิ�งสัญจรัไปมา ม้การัอพยพเคล่�อนี้ย้ายข่องผู้คนี้เข้่าใกล้เข่ตุพ่�นี้ที่้�ป่าชุ่มช่นี้ 

เกิดข่ยะมูลฝอยและข่องเส้ยจากอาคารับ้านี้เรั่อนี้ เกิดการัรัุกล�ำเข่้าไปใช่้พ่�นี้ที่้�ป่า 

มากข่่�นี้ มแ้นี้วโนี้ม้วา่ปา่อาจถกูที่ำลายจนี้ไมส่ามารัถที่ำหนี้า้ที่้�ในี้การัลดความเส้�ยงข่อง

ช่มุช่นี้อนัี้เกดิจากภยัพบิตัุซิ่�งเปน็ี้ผลกรัะที่บที่้�เกดิจากการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภมูอิากาศ 

เช่่นี้ การัช่ะลอการัพังที่ลายข่องหนี้้าดินี้ในี้พ่�นี้ที่้�สูง อันี้เป็นี้ผลมาจากฝนี้ตุกหนี้ัก หรั่อ

เกิดภาวะข่าดแคลนี้นี้�ำจากการัที่้�ป่าตุ้นี้นี้�ำสูญหายไป

6) พ่�นี้ที่้�เมอ่งหนี้องคาย นี้ำโดยกลุม่ สหกรัณ์์มติุรัภาพมั�นี้คงหนี้องคาย 

พบว่าการัเปล้�ยนี้แปลงข่องเม่องหนี้องคาย เกิดจากการัพัฒนี้าโครังสร้ัาง 

พ่�นี้ฐานี้โดยเฉพาะการัแลว้เสรัจ็ข่องสะพานี้มติุรัภาพไที่ยลาว ตุั�งแตุ ่ป ี2537 

เป็นี้ตุ้นี้มา เกิดการัข่ยายตัุวข่องเม่องจากริัมฝั�งแม่นี้�ำโข่งจนี้เกิดเป็นี้ชุ่มช่นี้

ใหม่อ้กฝั�งข่องเม่อง ม้การัใช่้ปรัะโยช่นี้์ที่้�ดินี้เพ่�อการัพาณิ์ช่ย์ ม้การัพัฒนี้า

โครังสรั้างพ่�นี้ฐานี้ เช่่นี้ ถนี้นี้ สะพานี้ รัางรัถไฟ ปิดกั�นี้ที่างรัะบายนี้�ำ ที่ำให้

นี้�ำที่่วมข่ังเป็นี้เวลานี้านี้ข่่�นี้ พ่�นี้ที่้�เกษตุรักรัรัมหายไป เกิดชุ่มช่นี้แออัด 

แห่งใหม่ที่้�ข่าดการัวางแผนี้โครังสร้ัางพ่�นี้ฐานี้สาธ์ารัณ์ปูโภค เช่่นี้ ท่ี่อรัะบายนี้�ำ 

การักำจัดข่ยะมูลฝอยและข่องเส้ย

การสื่่�อสื่ารและประชาสื่ัมพัันธ์์โครงการ

ในี้โอกาสน้ี้� ที่างโครังการัฯ ไดจ้ดัที่ำส่�อการันี้ำเสนี้อความรัูเ้พ่�อเสรัมิสรัา้งความเข่า้ใจ เพ่�อใหท้ี่ม้ปรัะเมนิี้ความเปรัาะบางม้ความเข่า้ใจ

และสามารัถปรัะเมินี้ความเปรัาะบางข่องชุ่มช่นี้เม่องตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศในี้พ่�นี้ที่้�ได้ง่ายข่่�นี้ ที่ั�งยังเป็นี้กรัอบแนี้วคิดและ

แนี้วที่างในี้การัการั ปรัะเมนิี้ความเปรัาะบางฯ และช่ว่ยพฒันี้าที่กัษะในี้การัวเิครัาะหพ์่�นี้ที่้�ไดอ้ยา่งรัอบคอบ  คลอบคลมุที่กุมติุ ิและครัอบคลมุ

ทีุ่กองค์ปรัะกอบข่องเม่องอ้กด้วย โดยม้ช่่องที่างดาวนี้์โหลดและอ่านี้เอกสารั ดังนี้้�ค่ะ 

 ความเปรัาะบางตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ ค่ออะไรั?” 

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-1.pdf

 ความเปรัาะบางตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ วัดอย่างไรั?” 

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-2.pdf

 เครั่�องม่อและตุัวช่้�วัด ใช่้ในี้การัปรัะเมินี้ความเปรัาะบางตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ” 

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-3.pdf

 แนี้วที่างการัปรัะเมินี้และรัายงานี้ ความเปรัาะบางตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS-VA-approach-and-reporting.pdf

 การัวิเครัาะห์สภาพอากาศที่้�ผ่านี้มา จังหวัดสงข่ลา, พัที่ลุง และสตุูล

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS-Climate-analysis.pdf

 สรัุปสารัะสำคัญจากการัดำเนี้ินี้งานี้โครังการัปีที่้� 2

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS-Summary-y2.pdf



ที่ั�งนี้้� ดรั.ผกามาศ ถิ�นี้พังงา ได้เข่้ยนี้บที่ความภาษาอังกฤษ และที่างโครังการัได้เข้่ยนี้บที่ความภาษาไที่ยเก้�ยวกับการัเตุรั้ยมความพรั้อม 

ข่องเม่องตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพรั่ลงในี้ส่�อออนี้ไลนี้์ สามารัถตุิดตุามอ่านี้กันี้ดัง link ด้านี้ล่างนี้้�นี้ะคะ

1) “Who are the most vulnerable to climate impacts, and importantly, why?”
 https://www.tcijthai.com/news/1/2022/article/12157

2) ชุ่มช่นี้เม่อง ความเปรัาะบางตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศ

 https://www.bangkokbiznews.com/columnist/995755

3) EU สนี้บัสนี้นุี้การัปรัะเมนิี้ความเปรัาะบางข่องช่มุช่นี้เมอ่งตุอ่การัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภมูอิากาศในี้ไที่ย ภายใตุโ้ครังการั SUCCESS

 https://www.greennetworkthailand.com/success2-/

4) สหภาพยุโรัป สนี้ับสนีุ้นี้การัปรัะเมินี้ความเปรัาะบางข่องชุ่มช่นี้เม่องตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศในี้ไที่ย สอดรัับแผนี้ 

ปรัับตุัวตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศแห่งช่าตุิภายใตุ้โครังการัปรัะช่าสังคมรั่วมแรังเพ่�อเปล้�ยนี้แปลงเม่อง 

 https://greenlifeplusmag.com/archives/50323

ส่ื่�อและช่อ่งทางการส่ื่�อสื่าร – SCF – ภาคใต้้

Social media แลุ่ะ web link 

พ่�นี้ที่้�การัดำเนี้ินี้งานี้ในี้ภาคใตุ้ สงข่ลา พัที่ลุง และสตุูล รัับผิดช่อบโดยมูลนี้ิธ์ิชุ่มช่นี้สงข่ลา ซ่�งเป็นี้องค์กรัภาคปรัะช่าสังคมที่้�ดำเนี้ินี้

กิจกรัรัมมาอย่างยาวนี้านี้ 

ที่่านี้สามารัถตุิดตุ่อได้ที่้� email : scf2552@gmail.com โที่รัและแฟกซ์ 074-221286 หรั่อติุดตุามข้่อมูลข่่าวสารัการัดำเนี้ินี้งานี้

กิจกรัรัมโครังการัพ่�นี้ที่้�ภาคใตุ้ ผ่านี้เพจ “เปล้�ยนี้เม่อง” https://www.facebook.com-110615147072858 

ส่ื่�อและช่อ่งทางการส่ื่�อสื่าร – CSNM –  
ภาคต้ะวันัออกเฉีียงเหน่อ

ผู้สนี้ใจสามารัถตุิดตุามข่่าวสารัการัดำเนี้ินี้งานี้

โครังการั SUCCESS ภาคอส้านี้ และข่่าวสารัการัเคล่�อนี้ไหว 

อ่�นี้ๆ ข่องศูนี้ย์ปรัะช่าสังคมและการัจัดการัองค์กรัเอกช่นี้

สาธ์ารัณ์ะปรัะโยช่นี้์ และกลุ่มวิจัยความอยู่ด้ม้สุข่และ 

การัพฒันี้าอย่างยั�งยน่ี้ คณ์ะมนีุ้ษยศาสตุรัแ์ละสงัคมศาสตุรั์ 

มหาวิที่ยาลัยข่อนี้แก่นี้ ได้ที่้� 

https://www.facebook.com/wesdkku  

และที่้�เว็บไซตุ์ https://wesd.kku.ac.th/?p=4008



หากตุ้องการัข่้อมูลเพิ�มเตุิม สามารัถตุิดตุ่อเรัาได้ที่้�

successprojectinfo@gmail.com

หากที่่านี้ผู้อ่านี้ตุ้องการัรัับข่่าวสารัใหม่ๆ ข่องโครังการั ตุิดตุามได้ที่้�

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

คำสงวนี้สิที่ธ์ิ�: เอกสารัเผยแพรั่โครังการั SUCCESS จัดที่ำข่่�นี้โดยได้รัับการัสนี้ับสนีุ้นี้จากสหภาพยุโรัป ซ่�งที่้มงานี้โครังการั SUCCESS ภายใตุ้ TEI 

ม้หนี้้าที่้�รัับผิดช่อบเนี้่�อหาที่ั�งหมด โดยเนี้่�อหาดังกล่าวไม่จำเป็นี้ตุ้องสะที่้อนี้มุมมองข่องสหภาพยุโรัป

  

SUCCESS เป็่นโครงการ 5 ปี่ (พิฤศจิกายน 2562 - ติลุุ่าคม 2567) ได�รับที่นุจากสูหภาพิยุโรป่ เพืิ�อให�ชุมชนเมืองป่รับติวั 

ติ่อการเป่ลุ่่�ยนแป่ลุ่งสูภาพิภ้มิอากาศโดยใช�องค์ความร้�แลุ่ะพืิ�นท่ี่�เวท่ี่กลุ่าง สูำหรับการแลุ่กเป่ลุ่่�ยนเร่ยนร้�แลุ่ะขัับเคลุ่ื�อนไป่สู้ ่

การเป่ลุ่่�ยนแป่ลุ่งในระดับนโยบาย โครงการติ�องการให�ภาคป่ระชาสัูงคมแลุ่ะทุี่กคนเขั�ามาร่วมเพิื�อที่ำให�การพัิฒนาเมือง 

การเติร่ยมพิร�อมรับมือกับภัยพิิบัติิด�านน�ำด่มากยิ�งขั้�นแลุ่ะที่ั�วถ้งคนทีุ่กระดับชั�นด�วยความเที่่าเที่่ยมกันอย่างเป่็นธรรม

แล้วกลับัมาพับักันใหม่อ่ก 6 เด่อนข่้างหน้านะคะ

สำหรัับแผนี้งานี้ข่องเรัาในี้อ้ก 6 เด่อนี้ข่้างหนี้้า (เด่อนี้พฤษภาคม – ตุุลาคม 2565) ซ่�งจะเป็นี้ช่่วงที่้�การัปรัะเมินี้ความเปรัาะบางข่อง

ชุ่มช่นี้เม่องตุ่อการัเปล้�ยนี้แปลงสภาพภูมิอากาศข่องที่ั�ง 12 ท้ี่มเสรั็จสิ�นี้ และที่างโครังการัจะลงพ่�นี้ท้ี่�เพ่�อพบท้ี่มปรัะเมินี้ความเปรัาะบาง

รัวมที่ั�งกลุ่มเปรัาะบางที่้�เข่้ารั่วมในี้การัศ่กษาแตุ่ละที่้ม และจะจัดปรัะชุ่มเช่ิงปฏิบัตุิการั SLD ในี้ภาคใตุ้และภาคอ้สานี้ รั่วมกับที่้มปรัะเมินี้

ความเปรัาะบางที่ั�ง 6 ที่้มในี้แตุ่ละภาค และจัดปรัะชุ่มรัะดมสมองเพ่�อข่ับเคล่�อนี้รัะดับนี้โยบาย รั่วมกับคณ์ะกรัรัมการัที่้�ปรั่กษารัะดับช่าตุิ 

เพ่�อนี้ำแนี้วที่างที่้�ได้ไปวางแผนี้และพัฒนี้ยุที่ธ์ศาสตุรั์การัเตุรั้ยมความพรั้อมข่องเม่องและแผนี้ปฏิบัตุิการัด้านี้สภาพภูมิอากาศโดยการัม้ 

สว่นี้รัว่มข่องชุ่มช่นี้ รัวมที่ั�งการัพัฒนี้าข้่อเสนี้อและดำเนิี้นี้โครังการันี้ำร่ัองที่้�สรัา้งความเข้่มแข่ง็ในี้การัเตุรัย้มความพร้ัอมตุอ่การัเปล้�ยนี้แปลง

สภาพภูมิอากาศท้ี่�คำนี้่งถ่งความเสมอภาคและความเท่ี่าเที่้ยมกันี้ และเพิ�มศักยภาพในี้การัปรัับตัุวข่องชุ่มช่นี้ท้ี่องถิ�นี้ โดยเฉพาะกลุ่มคนี้ 

ช่ายข่อบ กลุ่มคนี้ยากจนี้ กลุ่มคนี้เปรัาะบางและกลุ่มผุ้หญิง ได้อย่างแที่้จรัิง และในี้ช่่วงที่้ายข่องการัดำเนี้ินี้งานี้ในี้ปีที่้� 3 นี้้� ที่างโครังการั 

จะจัดการัปรัะชุ่มเช่ิงปฏิบัตุิการั (Mid-term Review) โดยเช่ิญผู้ที่้�เก้�ยวข่้องกับโครังการัที่ั�งหมด ได้แก่ ภาคปรัะช่าสังคม และผู้ม้ส่วนี้ได้

ส่วนี้เส้ยทีุ่กภาคส่วนี้จากข่อนี้แก่นี้ อุดรัธ์านี้้ หนี้องคาย สงข่ลา พัที่ลุง และสตุูล, SCF, CSNM, UM, คณ์ะกรัรัมการัที่้�ปรั่กษารัะดับช่าตุิ,  

ผู้เช่้�ยวช่าญรัะดับนี้านี้าช่าติุ มาปรัะชุ่มร่ัวมกันี้เพ่�อที่บที่วนี้ความก้าวหน้ี้าและผลการัดำเนิี้นี้งานี้ท้ี่�ผ่านี้มารัวมถ่งข้่อเสนี้อแนี้ะ 

ในี้การัดำเนี้ินี้งานี้ตุ่อไปเพ่�อให้สำเรั็จตุามเป้าหมายข่องโครังการั 


