
โครงการ SUCCESS จดหมายข่าว ฉบับที่ 6
ประจำ�เดือนพฤษภ�คม – ตุล�คม 2565

	 สวัสดีค่ะ 	 จดหมาย
ข่าวฉบับที่	6	ประจำารอบเดือน
พฤษภาคม	–	ตุลาคม	65	ของ
โครงการ	SUCCESS	พวก
เราได้รวบรวมกิจกรรมของ
โครงการและสาระน่ารู้มาก
มายมาฝากเช่นเคยนะคะ

	 “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลี่งเม่อง”	หร่อ	“โครงการ	SUCCESS”	กำลี่ังเข้้าสั่่การดำเนินงานในปีที่่�	4	แลี่้ว	

แลี่ะเช่นเคยพื่วกเราได้รวบรวมข้้อม่ลี่ข้่าวสัาร	สัาระความร่้	แลี่ะกิจกรรม	โครงการท่ี่�น่าสันใจ	มานำเสันอไว้ในจดหมายข้่าวฉบับที่่�	6	 

น่�แล้ี่ว	แลี่ะข้อเชญิผู้่อ้า่นทุี่กที่า่นมาร่วมเป็นเครอ่ข่้ายกับเราเพื่่�อเรย่นร่แ้ลี่ะขั้บเคล่ี่�อนการพัื่ฒนาเมอ่ง	การเตรย่มพื่ร้อมรับมอ่กับภัยัพิื่บตัิ

แลี่ะการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภัมิ่อากาศที่่�ครอบคลุี่มคนทุี่กระดับชั�นอย่างเป็นธรรมไปพื่ร้อมกัน	แลี่ะหวังเป็นอย่างยิ�งว่าข้อ้มล่ี่ในจดหมาย

ข้่าวฉบับน่�	จะเป็นประโยชน์ต่อที่่านผู้่้อ่านทีุ่กที่่านไม่มากก็น้อยค่ะ

	 จดหมายข้่าวฉบับน่�	 ได้รวบรวมสัถานการณ์์	 เหตุการณ์์ภััยพื่ิบัติ	แลี่ะข้้อม่ลี่ต่างๆ	ที่่�เก่�ยวข้้องกับการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ 

ภั่มิอากาศ	ซึ่่�งย�ำเต่อนรายงานข้อง	IPCC	2022	ว่า	“โลี่กไม่สัามารถหวนกลี่ับไปแก้ปัญหาที่่�สัะสัมมาได้อ่กแลี่้ว”	รวมถ่งความก้าวหน้า

ข้องการดำเนนิกจิกรรมโครงการในชว่งคร่�งหลี่งัข้องปทีี่่�	3	แลี่ะการดำเนนิงานใน	2	ภัม่ภิัาค	โดยภัาคใตน้ำโดยมล่ี่นธิชิมุชนสังข้ลี่า	(SCF)	

แลี่ะภัาคตะวันออกเฉย่งเหนอ่นำโดยศ่นย์ประชาสังัคมแลี่ะการจัดการองค์กรเอกชนสัาธารณ์ประโยชน์	มหาวิที่ยาลัี่ยข้อนแก่น	(CSNM)	

โดยกิจกรรมหลี่ัก	ค่อ	การพื่ัฒนาแผู้นยุที่ธศาสัตร์แลี่ะแผู้นปฏิิบัติการด้านการเตร่ยมความพื่ร้อมข้องชุมชนเม่องต่อการเปลี่่�ยนแปลี่ง

สัภัาพื่ภั่มิอากาศ	รวมถ่งพื่ัฒนาข้้อเสันอโครงการนำร่อง	โดยใช้ผู้ลี่การวิเคราะห์การประเมินความเปราะบางฯ	ข้องที่ั�ง	12	พื่่�นที่่�	ใน	2	

ภัม่ภิัาค	เป็นฐานข้้อมล่ี่ที่่�สัำคญัระดบัพื่่�นที่่�	แลี่ะเน่�องจากในเดอ่นตลุี่าคมข้องที่กุปมีว่นัสัากลี่ที่่�สัำคญัหลี่ายวนัเก่�ยวข้อ้งกบัการกลี่ายเปน็

เม่องแลี่ะการดำเนินงานด้านการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภัมิ่อากาศ	ที่างโครงการจง่ได้จดัประชุมใหญ่ป	ี2565	ข้่�นในวันที่่�	3-7	ตุลี่าคม	2565	

ซึ่่�งเป็นการกระตุ้นแลี่ะสัร้างความตระหนักไปพื่ร้อมกันด้วยค่ะ

โครงการ SUCCESS ดำาเนินงานผ่านเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปีที่ 3 แล้วนะคะ
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คำถามชวนคิด คำถามที่่�อยากชวนที่่านผู้้�อ่าน มาช่วยกันคิด

คำถาม: ปััญหาที่่�เก่�ยวข้�องกับการพััฒนาเมืองที่่�เชื�อมโยงกับผู้ลกระที่บจากการเปัล่�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอากาศที่่�ส่งผู้ลกระที่บต่่อ

กล่่มเปัราะบางที่่�สำคัญที่่�ส่ด และต่�องเร่งดำเนินการแก�ไข้ปััญหาคืออะไร 
สามารถด้คำต่อบ ได�จากค้่มือ การวิเคราะห์ความเปัราะบางต่่อการเปัล่�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอากาศในบริบที่เมือง ดัง link ด�านล่างค่ะ

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

	 จากเหตุการณ์์น�ำที่่วมในช่วงเด่อนกันยายนถ่งต้นเด่อนตุลี่าคมที่่�ผู้่านมา	

จะเห็นได้ว่า	ในหลี่ายๆ	จังหวัดข้องประเที่ศไที่ยที่่�ได้รับผู้ลี่กระที่บ	ยังข้าดการ 

เตร่ยมความพื่ร้อมรับม่อกับปัญหาดังกลี่่าว	อาที่ิ	น�ำที่่วมหนักในหลี่ายๆ	พื่่�นที่่�ข้อง

กรุงเที่พื่ฯ	แลี่ะปริมณ์ฑลี่	ได้แก่	หลี่ักสั่�	บางเข้น	สัายไหม	ลี่าดพื่ร้าวฯลี่ฯ	แลี่ะ 

ยิ�งที่่วมหนักบริเวณ์ถนนสัายหลี่ัก	เช่น	ถนนแจ้งวัฒนะ	ถนนรัชดาภัิเษก	สั่งผู้ลี่ให้

รถยนต์	รถมอร์เตอร์ไซึ่ต์จมน�ำแลี่ะเสั่ยหายจำนวนมาก	โดยเฉพื่าะถนนแจ้งวัฒนะ

ตลี่อดสัายซึ่่�งเป็นถนนสัายหลัี่กผู้่านศ่นย์ราชการ	เม่องที่องธาน่	หม่่บ้านจัดสัรร	 

ห้างสัรรพื่สันิค้าหลี่ายแห่ง	แลี่ะยงัมก่ารก่อสัร้างรถไฟฟ้าสัายสัช่มพื่อ่ก่ด้วย	นอกจากน่�

ยังม่อ่กหลี่ายจังหวัด	อาที่ิ	เช่ยงราย	เช่ยงใหม่	ท่ี่�น�ำปิงที่่วมหนักสัุดในรอบ	11	ปี	

ภั่เก็ตซ่ึ่�งเป็นเม่องที่่องเที่่�ยวเกิดน�ำที่่วมหนักสุัดในรอบ	15	ปี	แลี่ะในภัาคอ่สัานก ็

ได้รับผู้ลี่กระที่บอย่างหนัก	เช่น	อุบลี่ราชธาน่น�ำที่่วมหนักสัุดในรอบ	44	ปี	แลี่ะชุมชนมิตรภัาพื่	จังหวัดข้อนแก่น	ซึ่่�งเป็น

หน่�งในพื่่�นที่่�ประเมินความเปราะบางข้องโครงการ	SUCCESS	ก็ได้รับผู้ลี่กระที่บจากน�ำท่ี่วมด้วยเช่นกัน	จะเห็นได้ว่า

เหตกุารณ์์น�ำท่ี่วมดังกลี่า่วเกิดข้่�นในบางพื่่�นที่่�ที่่�ไม่เคยที่ว่มมากอ่น	คงปฏิเิสัธไม่ไดว้า่สัาเหตสุัว่นหน่�งเปน็ผู้ลี่สับ่เน่�องมาจาก

การเปลี่่�ยนแปลี่งการใชป้ระโยชนท์ี่่�ดนิที่่�ไม่เหมาะสัม	การกอ่สัรา้งที่่�ไม่คำนง่ถง่ผัู้งเมอ่ง	หรอ่การแยกสัว่นที่ำงานข้องแตล่ี่ะ

ภัาคสั่วน	หร่อแม้แต่การมุ่งแก้ปัญหาโดยอาศัยสัิ�งก่อสัร้าง	ซึ่่�งอาจแก้ปัญหาใน

พื่่�นที่่�น่�แต่ไปสัร้างปัญหาที่่�พื่่�นที่่�อ่�น	แลี่ะที่่�สัำคัญค่อ	หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้องยัง

ข้าดการเตร่ยมความพื่ร้อมที่ั�งอุปกรณ์์แลี่ะเคร่�องม่อต่างๆ	รวมถ่งการวางแผู้น

ในการแก้ไข้ปัญหาจากน�ำที่่วมอย่างที่ันที่่วงที่่	ปัญหาน�ำที่่วมจ่งยังคงม่ให้เห็น	

แลี่ะยังแก้ปัญหาแบบเฉพื่าะหน้าอย่่นั�นเอง

รอบรั้วสถานการณ์ปัจจุบัน

	 นอกจากน่�ภััยพื่ิบัติที่่�เกิดข้่�นรอบโลี่กก็ม่แนวโน้มรุนแรงมากข้่�นอย่างเห็นได้ชัด	เช่น	ในเด่อนกรกฎาคม	2565	 

การเกิดคล่ี่�นความร้อนสั่งส่ังผู้ลี่รุนแรงที่ั�วยุโรปตะวันตก	ม่ผู้่้เสั่ยช่วิตมากกว่า	1,000	ราย	น�ำท่ี่วมออสัเตรเลี่่ยในรัฐ

นิวเซึ่าที่์เวลี่สั์จนต้องม่การสัั�งอพื่ยพื่ประชาชนราว	32,000	คนออกจากพื่่�นที่่�	แลี่ะในเด่อนกันยายน	น�ำที่่วมปาก่สัถานจาก

มรสัุมแลี่ะธารน�ำแข้็งบนเที่่อกเข้าลี่ะลี่าย	คร่าช่วิตผู้่้คนไปเก่อบ	1,500	ราย	ซึ่่�งในจำนวนน่�เป็นเด็กถ่ง	530	คน	ผู้่้คนเด่อด

ร้อนกว่า	33	ลี่้านคน	ดังนั�นเราจะอย่่เฉยแลี่ะพื่่ดว่า	“ยังไม่เกิดกับเรา	ยังไม่ต้องเตร่ยมพื่ร้อม”	อ่กต่อไปไม่ได้แลี่้ว
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รอบรั้วโครงการ SUCCESS
ช่วงครึ่งปีหลังของโครงการในปีที่ 3 มีกิจกรรมมากมายที่ได้ดำาเนินงานมาติดตามกันค่ะ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมภาคใต้และภาคอีสาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
	 2	มิถุนายน	2565	-	โครงการ	SUCCESS	ร่วมกับ	SCF	แลี่ะ	CSNM	(คณ์ะที่ำงานหลี่ัก)	แลี่ะตัวแที่นที่่มประเมินความเปราะ

บางฯ	ที่ั�ง	12	ที่่ม	ได้ร่วมนำเสันอ	แลี่กเปลี่่�ยนสัาระสัำคัญข้องผู้ลี่การศ่กษาจากการประเมินความเปราะบางฯ	รับฟังความคิดเห็นแลี่ะ

ข้้อเสันอแนะจาก	TEI	SCF	แลี่ะ	CSNM	ซึ่่�งครั�งน่�ได้มุ่งเน้นการฝึึกการเตร่ยมความพื่ร้อมแลี่ะพื่ัฒนาที่ักษะในการนำเสันอข้องตัวแที่น

ภัาคประชาสัังคม	โดยผู้ลี่การศ่กษาจากที่ั�ง	12	ที่่ม	สัามารถจับกลีุ่่มตามประเด็นที่่�ม่ความคลี่้ายกัน	อาที่ิ	ปัญหากรรมสัิที่ธิ�ในที่่�อย่่อาศัย	

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่่�ดิน	กระบวนการวางแผู้นข้องเม่องที่่�ข้าดการม่สั่วนร่วมข้องผู้่้ที่่�เก่�ยวข้้อง	เป็นต้น	ซึ่่�งประเด็นเหลี่่าน่�จะนำมาใช้

ในการร่วมแลี่กเปลี่่�ยนต่อไปในอนาคต

23	-	24	พื่ฤษภัาคม	2565	-	ร่วมกับทีีม VA ขอนแก่่นนำโดยศ่นย์

เพื่่�อนคนไรบ้า้น	ลี่งสัำรวจพื่่�นที่่�ชมุชนมติรภัาพื่ที่่�ตั�งอย่ใ่จกลี่างเมอ่งอนั

เปน็แหลี่ง่ระบายน�ำที่ว่มแลี่ะน�ำเสัย่ข้องเมอ่ง	ที่่�กำลี่งัถก่ไลี่ร่่�อจากการ

พื่ัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสั่ง	แลี่ะทีีม VA บ้้านไผ่่	นำโดยกลีุ่่ม

สัหกรณ์์เคหสัถาน	4	ชุมชนเม่องไผู้่	ลี่งสัำรวจชุมชนซึ่่�งตั�งบ้านเร่อนอย่่

ในพื่่�นที่่�ข้องการรถไฟ	แลี่ะได้รับความเสั่ยหายจากเหตุการณ์์น�ำที่่วมจากพื่ายุโพื่ดุลี่	ปี	2562	รวมถ่งร่วมแลี่กเปลี่่�ยนแนวที่างแลี่ะมุม

มองข้องการนำผู้ลี่ที่่�ได้จากการศ่กษาไปต่อยอดในระดับนโยบายในพื่่�นที่่�ต่อไป

การระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนระดับนโยบายร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

	 6	มิถุนายน	2565	-	คณ์ะที่ำงานหลี่ักข้องโครงการ	พื่ร้อมด้วยตัวแที่นท่ี่มประเมินความเปราะบางฯ	ทัี่�ง	12	ท่ี่ม	ร่วมระดม

สัมองแลี่ะแลี่กเปลี่่�ยนเร่ยนร่้ร่วมกับคณ์ะกรรมการที่่�ปร่กษาระดับชาติ	(National	Advisory	Committee	–	NAC)	ได้แก่	ดร.จำเน่ยร	

วรรัตน์ชัยพื่ันธ์	ศ.สัุริชัย	หวันแก้ว	แลี่ะ	ผู้ศ.ดร.ยรรยงค์	อินที่ร์ม่วง	ซึ่่�งการประชุมครั�งน่�คณ์ะที่ำงานหลี่ักข้องโครงการ	ได้นำเสันอ 

สัรุปสัาระสัำคัญข้องผู้ลี่การประเมินความเปราะบางฯ	แลี่ะแนวที่างการผู้ลัี่กดันสั่่ระดับนโยบายในแต่ลี่ะพื่่�นที่่�ศ่กษา	ที่ั�งยังร่วม 

แลี่กเปลี่่�ยนแลี่ะข้อคำปร่กษา	NAC	ในการนำผู้ลี่การประเมินความเปราะบางไปต่อยอด	เพื่่�อนำไปส่่ัการวางแผู้นพัื่ฒนายุที่ธศาสัตร์

การเตร่ยมความพื่ร้อมข้องเม่องแลี่ะแผู้นปฏิิบัติการด้านสัภัาพื่

ภ่ัมิอากาศโดยการม่ส่ัวนร่วมข้องชุมชน	ที่าง	NAC	ได้แนะนำ 

ให้เน้นประเด็นยุที่ธศาสัตร์ท่ี่�ม่ความสัำคัญอันดับต้นๆ	ภัาค่

ยทุี่ธศาสัตร	์พื่่�นที่่�ยทุี่ธศาสัตร	์รวมถง่เคร่�องมอ่	โดยไดเ้นน้ใหค้วาม

สัำคัญในเร่�องการสั่�อสัารแลี่ะการสัร้างความไว้วางใจใน 

การที่ำงาน	 เพื่่�อให้สัามารถที่ำงานเช่�อมโยงร่วมกันในการ 

แก้ปัญหาแลี่ะสัร้างพื่ลี่ังผู้ลี่ักดันให้เกิดการเปลี่่�ยนแปลี่งแผู้นการ

พื่ัฒนาเม่องได้อย่างเที่่าเที่่ยม	เป็นธรรมแลี่ะยั�งย่น

การทบทวนและสะท้อนผลการศึกษาและบทเรียนจากการประเมินความเปราะบาง
	 โครงการ	SUCCESS	นำที่่มโดย	ดร.ผู้กามาศ	ถิ�นพัื่งงา	ได้ลี่งพื่่�นที่่�ศ่กษาการประเมินความเปราะบางฯ	ข้องที่ั�ง	12	พื่่�นที่่� 

ใน	2	ภ่ัมภิัาค	เพื่่�อจัดประชุมกลีุ่ม่เล็ี่กรว่มกบัที่ม่ประเมินความเปราะบางฯ	(ท่ี่ม	VA)	แลี่ะลี่งพื่่�นที่่�พื่บกลีุ่ม่เปราะบางต่อการเปลี่่�ยนแปลี่ง

สัภัาพื่ภั่มิอากาศข้องแต่ลี่ะพื่่�นที่่�
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13	–	15	มิถุนายน	2565	-	ร่วมกับทีีม VA ควนลััง	ลี่งสัำรวจ

พื่่�นที่่�คลี่อง	1	ซึ่ร.1	ควนลี่ัง	 ซึ่่�งเป็นคลี่องระบายน�ำข้อง

ชลี่ประที่าน	แต่กลี่ับสั่งผู้ลี่ที่ำให้พื่่�นที่่�ชุมชนปลี่ายน�ำประสับ

ปัญหาการข้าดแคลี่นน�ำในหน้า

แลี่้ง	แลี่ะร่วมกับทีีม VA บ้่อยาง 

ลี่งสัำรวจพื่่�นที่่�ชุมชนบาลี่าเซึ่าะห์	

สันามบิน	ศาลี่าเหลี่่องเหน่อ	แลี่ะ

แหลี่มสันอ่อน	ซึ่่�งเป็นกลีุ่่มคนที่่�

ไม่ม่กรรมสัิที่ธิ�ในที่่�ดิน	นอกจากน่�ยังได้ร่วมกับทีีม VA พะตง	ลี่ง

สัำรวจชุมชนบ้านหลี่บมุม	ชุมชนแสันสัุข้	แลี่ะหม่่บ้านเด็กโสัสัะ	

ซึ่่�งตั� งบ้านเร่อนบุกรุกท่ี่�ดินข้องการรถไฟ	แลี่ะยังเข้้าพื่บ	

ผู้อ.โครงการชลี่ประที่านสังข้ลี่า	ผู้อ.โครงการสั่งน�ำแลี่ะบำรุง

รักษา	เข้ต	16	แลี่ะผู้อ.ศ่นย์อุตุนิยมวิที่ยาภัาคใต้ฝึั�งตะวันออก	

เพ่ื่�อหาร่อความร่วมม่อด้านการบริหารจัดการน�ำแลี่ะร่วมแลี่ก

เปลี่่�ยนข้้อม่ลี่การวิเคราะห์การเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศ

การประเมินและติดตามโครงการโดยผู้ตรวจสอบ
	 อ่กกิจกรรมสัำคัญข้องปี	3	น่�	ค่อการประเมินผู้ลี่การ

ดำเนินงานโครงการ	SUCCESS	จากหน่วยงานภัายนอก	(External	

Evaluator)	โดย	The	Tea	Leaf	Center	เปน็หนว่ยงานผู้่ป้ระเมนิ	

โดยลี่งพ่ื่�นท่ี่�จัดกระบวนการกลีุ่่มรวมถ่งสััมภัาษณ์์รายบุคคลี่	ที่ั�ง

เจ้าหน้าที่่�โครงการ	ผู้่้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ยหลี่ัก	อาที่ิ	หน่วยงาน 

ภัาครัฐ	นักวิชาการ	รวมถ่งผู้่้นำชุมชน

20	-	22	มิถุนายน	2565	-	ร่วมกับทีีม VA สระใคร	ลี่งสัำรวจ

พื่่�นที่่�แลี่ะพื่บกลุ่ี่มชุมชนที่่�ได้รับผู้ลี่กระที่บจากการประกาศเข้ต

พื่ฒันาเศรษฐกิจพิื่เศษหนองคาย	แลี่ะร่วมกับทีมี VA หนองคาย 

ลี่งสัำรวจพื่่�นที่่�ชุมชนโคกแมงเงา	เปน็เส้ันที่างผู่้านด่านแลี่ะกลี่าย

เปน็จดุพื่กัคอยข้องรถบรรที่กุท่ี่�จะข้า้มผู้า่นดา่นไปยงัประเที่ศลี่าว	

นอกจากน่�ยังได้เข้้าพื่บ	อบต.สัระใคร	เที่ศบาลี่เม่องหนองคาย	

แลี่ะตัวแที่นสัำนักงานธนารักษ์

พื่่� นที่่� หนองคาย	 เพื่่� อแนะนำ

โครงการ	พื่รอ้มรบัฟงัข้อ้เสันอแนะ

แลี่ะเชิญเข้้า ร่วมเพื่่�อเป็นภัาค่

ยุที่ธศาสัตร์ภัายใต้โครงการ

26	–	29	มิถุนายน	2565	-	ร่วม

กับทีีม VA ลัะง	ูลี่งสัำรวจพื่่�นที่่�

ตลี่อดสัายน�ำลี่ะง่	เข้้าพื่บหาร่อ

ร่ ว ม กั บ น า ย ก เ ที่ ศ ม น ต ร่

เที่ศบาลี่ตำบลี่กำแพื่ง	นายกองคก์ารบรหิารสัว่นตำบลี่ลี่ะง	่แลี่ะ

ตวัแที่นสัมาคม	ที่สัม.จังหวดัสัตล่ี่	เพื่่�อแนะนำโครงการ	แลี่ะหารอ่

แนวที่างความร่วมม่อ	แลี่ะร่วมกับทีีม VA โตนดด้วน ลี่งสัำรวจ

พื่่�นท่ี่�บ้านเรอ่นท่ี่�สัร้างบุกรกุที่างน�ำ	พื่่�นท่ี่�น�ำท่ี่วมแลี่ะน�ำแล้ี่ง	แลี่ะ

เข้้าพื่บหาร่อกับพื่ัฒนาการอำเภัอควนข้นุน	นายกเที่ศมนตร่

เที่ศบาลี่ตำบลี่โตนดด้วน	แลี่ะผู้อ.สัถาน่พัื่ฒนาท่ี่�ดินพัื่ที่ลุี่ง	เพ่ื่�อ

แนะนำโครงการแลี่ะสัร้างความร่วมม่อร่วมกันต่อไป

25	-	26	กรกฎาคม	2565	-	ร่วมกับทีีม VA ปาดังเบ้ซาร์	ลี่งสัำรวจชุมชนต้นพื่ยอม	แลี่ะสัำรวจ

เม่องปาดังเบซึ่าร์	โดยร่วมแลี่กเปลี่่�ยนแนวที่างการที่ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ได้แก่	ผู้่้บริหาร

เที่ศบาลี่เม่องปาดังเบซึ่าร์	ด่านศุลี่กากร	สัำนักงานตรวจคนเข้้าเม่อง	สัถาน่ตำรวจ	โรงพื่ยาบาลี่สั่ง

เสัริมสัขุ้ภัาพื่ตำบลี่	ผู้่บ้รหิารโรงเรย่น	ชมรมบุหลี่นัแดงฯ	แลี่ะไดเ้ข้า้พื่บผู้่อ้ำนวยการสัิ�งแวดลี่อ้มแลี่ะ

ควบคุมมลี่พื่ิษที่่�	16	เพื่่�อแนะนำโครงการแลี่ะสัร้างความร่วมม่อในการที่ำงานต่อไป

30	พื่ฤษภัาคม	-	1	มิถุนายน	2565	-	ร่วมกับทีีม VA สามพร้าว 

ลี่งสัำรวจพื่่�นที่่�สัามพื่รา้ว	ที่่�เกดิการเปลี่่�ยนแปลี่งการใชป้ระโยชน์

ท่ี่�ดินอย่างรวดเร็วจากการตั�งมหาวิที่ยาลี่ัยราชภััฏิอุดรธาน่	

วิที่ยาเข้ตสัามพื่ร้าว	ที่ั�งยังเกิดปัญหาการไล่ี่ที่่�เน่�องจากไม่ม่

เอกสัารสัิที่ธิ�รวมถ่งม่ประชาการ

แฝึงเข้้ามาอย่่ในพื่่�นที่่�เป็นจำนวน

มาก	แลี่ะร่วมกับทีีม VA หนอง

สำโรง	ลี่งสัำรวจพื่่�นที่่�ชุมชนไที่ย

สัมุที่ร	เม่องหนองสัำโรง	ซึ่่�งอย่่ติด

กับเม่องอุดรธาน่	เป็นพื่่�นที่่�รองรับการระบายน�ำจากเม่องแลี่ะ

พื่่�นที่่�สั่งกว่าที่่�อย่่รอบข้้าง	นอกจากน่�ยังได้เข้้าพื่บโยธาธิการแลี่ะ

ผู้ังเม่อง	จ.อุดรธาน่	เพ่ื่�อร่วมแลี่กเปล่ี่�ยนเก่�ยวกับบที่บาที่หน้าที่่�	

กระบวนการที่ำงาน	รวมถ่งแผู้น/ยุที่ธศาสัตร์	แลี่ะสัถานการณ์์

ดา้นผัู้งเมอ่งข้องจังหวัดอุดรธาน	่แลี่ะเข้า้พื่บนายกเที่ศมนตรน่คร

อุดรธาน่	เพื่่�อหาร่อการดำเนินงานภัายใต้โครงการร่วมกันต่อไป
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ประชุมใหญ่ปี 2565 “เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” 

	 การประชุมครั�งน่�จดัข้่�นวันที่่�	3	-	7		ตุลี่าคม	2565	ณ์	ห้องประชุมณ์ธรรศ	โรงแรมเดอะเบด	เวเคชั�น	ราชมังคลี่า	อำเภัอ

เม่อง	จังหวัดสังข้ลี่า	เพื่่�อให้ภัาค่เคร่อข่้ายที่ั�งหมดข้องโครงการ	ได้มาร่วมแลี่กเปลี่่�ยนประสับการณ์์	ร่วมถอดบที่เร่ยนแลี่ะ 

องค์ความร่้ใหม่	ที่่�ได้รับจากการดำเนินงาน	พื่ร้อมที่ั�งหาร่อแนวที่างความร่วมม่อในการข้ับเคลี่่�อนระดับนโยบายร่วมกับหน่วย

งานที่่�เก่�ยวข้อ้ง	เพื่่�อเตร่ยมความพื่ร้อมข้องเม่องตอ่ผู้ลี่กระที่บจากการพื่ัฒนาเม่องแลี่ะการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มอิากาศอย่าง

ยั�งย่น	เที่่าเที่่ยม	แลี่ะเป็นธรรม	ที่ั�วถ่งกลีุ่่มคนทีุ่กระดับ	

 วันที่่� 3 ต่่ลาคม 2565 การปัระช่มเชิง

ปัฏิิบัต่ิการ “แลกเปัล่�ยนเร่ยนร้�ร่วมกัน”	 โดย 

เคร่อข่้ายท่ี่มประเมินความเปราะบางฯ	ทัี่�งภัาคใต้

แลี่ะภัาคตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ	ได้ร่วมแลี่กเปล่ี่�ยน

แลี่ะรว่มถอดบที่เรย่นแนวที่างการปฏิบิตัใินการลี่ด

แลี่ะแก้ปัญหาความเปราะบางในมมุมองข้องท้ี่องถิ�น

 วันที่่� 4 ต่่ลาคม 2565 การปัระช่มเชิงปัฏิิบัต่ิการ “การข้ับเคลื�อน

เรื�องเมืองและการเปัล่�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอากาศ ส้่นโยบายสาธารณะ”	โดย

รว่มแลี่กเปลี่่�ยนความคิดเหน็เพื่่�อหาแนวที่างในการผู้ลัี่กดนัประเด็นข้องแผู้นยุที่ธ

ศาสัตร์การพัื่ฒนาเม่องแลี่ะการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศระดับพื่่�นท่ี่�	

เข้้าส่ั่แผู้นพื่ัฒนาระดับที่้องถิ�น	ระดับชาติ	สั่งเสัริมให้เกิดการผู้ลี่ักดันนโยบาย

แบบลี่่างข้่�นบน	โดยอาศัยการม่สั่วนร่วมข้องทีุ่กภัาคสั่วน	แลี่ะในช่วงบ่ายม่การ

เสัวนาในหัวข้้อ	“นโยบายพื่ัฒนาเม่องแลี่ะการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศท่ี่�

สัำคัญ	ระดับพื่่�นที่่�สั่่ระดับชาติ”	

 วนัที่่� 5 ต่ล่าคม 2565 “การปัระชม่คณะที่ำงานโครงการ SUCCESS 

และลงพัื�นที่่�ศกึษาความเปัราะบางฯ”	เปน็การพื่บปะกนัครั�งแรก	ระหวา่งคณ์ะ

ที่ำงานโครงการแลี่ะภัาค่เคร่อข้่ายที่ั�งหมด	ได้แก่	TEI	SCF	CSNM	Maastricht	

University	 (UM)	คณ์ะกรรมการที่่�ปร่กษาระดับชาติ	ผู้่้เช่�ยวชาญระดับ

นานาชาติ	รวมทัี่�งเคร่อข่้ายภัาคประชาสัังคมในพื่่�นท่ี่�โดยได้แลี่กเปลี่่�ยนความ

ก้าวหน้า	แลี่ะให้ข้้อเสันอแนะในการดำเนินโครงการเพื่่�อบรรลี่วุตัถุประสังค์ต่อไป

 วนัที่่� 6 ต่ล่าคม 2565 “ปัระชม่คณะที่ำงานโครงการ 

SUCCESS แลกเปัล่�ยนเร่ยนร้�กรณ่ศึกษาทัี่�งในและต่่าง

ปัระเที่ศ” รับฟังกรณ่์ศ่กษาที่่�สัอดคลี่้องกับการเตร่ยมความ

พื่ร้อมข้องเม่องต่อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศ	จาก 

ผู้่้เช่�ยวชาญที่ั�งในแลี่ะต่างประเที่ศ	ซึ่่�งผู้่้เข้้าร่วมได้ม่การร่วม 

แลี่กเปล่ี่�ยนแลี่ะซัึ่กถามข้้อสังสััยในประเด็นต่างๆ	ที่่�เก่�ยวข้้อง	แลี่ะถ่อเป็นโอกาสัในการเสัริมสัร้างองค์ความร่้ใหม่เพื่่�อนำไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสัมกับบริบที่ข้องพื่่�นที่่�ต่อไป
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1) เมืองละง้	เสันอแผู้น	5	ปี	(พื่.ศ.2566	-	2571)	โดยม่วิสััยทัี่ศน์	:	ลี่ะง่เม่องแห่งความร่วมม่อ

อนุรักษ์สัายน�ำแห่งช่วิตบนฐานที่รัพื่ยากรแลี่ะพื่หุวัฒนธรรมอย่างยั�งย่น	พื่ันธกิจสัำคัญ	ต้องการ 

บร่ณ์าการจดัการน�ำทุี่กภัาคสัว่นเพื่่�อให้เกดิความยั�งยน่	อนุรกัษ์แลี่ะฟ้�นฟท่ี่รัพื่ยากรคลี่องลี่ะง	่ต้นน�ำ	

กลี่างน�ำ	ปลี่ายน�ำ	พัื่ฒนากลี่ไกการที่ำงานบนพื่่�นฐานข้องความเป็นพื่หุวัฒนธรรม	แลี่ะพื่ัฒนา

คุณ์ภัาพื่ช่วิตกลีุ่่มเปราะบางให้ดำรงช่วิตอย่่ได้อย่างม่ความสัุข้

	 ที่ั�งน่�หากที่่านสันใจรายลี่ะเอ่ยดการประชุมครั�งน่�สัามารถเข้้าไปศ่กษาเอกสัารประกอบการประชุมได้ที่่�	
https://drive.google.com/drive/folders/1pOOJLUu-bVV_XMQImXVTL_W8Yj-Ee_xn

การดำาเนินงานของ SCF

 วนัที่่� 7 ต่ล่าคม 2565 “การสร�างความร่วม

มือในการต่่อยอดงานวิจัย”	การประชุมวันสัุดที่้ายน่�

จดัข่้�นเพื่่�อสัร้างความร่วมมอ่ด้านงานวิจัยเพ่ื่�อนำเสันอ

ช่องว่างข้องความร่้แลี่ะงานวิจัยที่่�ตอบโจที่ย์ความ

ต้ อ งการข้องพื่่� นที่่� 	 ร่ วมกับภัาควิ ชาการจาก

มหาวิที่ยาลี่ัยในภัาคใต้	โดยอาศัยการสัังเคราะห์ผู้ลี่ที่่�

ได้จากการประเมินความเปราะบางข้องเม่องแลี่ะ

ชุมชนเม่องต่อการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศ

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 เมืองพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงสัองเด่อนที่่�ผู้่านมา	คณ์ะที่ำงานแต่ลี่ะเม่องข้องภัาคใต้ภัายใต้โครงการได้นำผู้ลี่การประเมินความเปราะบางข้องเม่องที่่�ม่ต่อ 

การเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภัม่อิากาศ	รว่มกนัยกรา่งยทุี่ธศาสัตรก์ารพื่ฒันาเมอ่งข้องตน	แลี่ะนำกลี่บัไปรบัฟงัความเหน็จนกระที่ั�งไดข้้อ้สัรปุ

ออกมาเป็นที่ิศที่างการพื่ัฒนา

2) เมืองควนลัง	คณ์ะที่ำงานได้เสันอวิสััยที่ัศน์	:	ชุมชนในเข้ตลีุ่่มน�ำควนลี่ังม่สั่วนร่วมบริหาร

จัดการน�ำอย่างพื่อเพื่่ยง	พื่.ศ	2566	-	2568	(2	ปี)	พื่ร้อมวางเป้าหมายการดำเนินงาน	ต้องการ

ให้ชุมชนในเข้ตลุ่ี่มน�ำควนลัี่งได้เข้้าถ่งที่รัพื่ยากรน�ำอย่างทัี่�วถ่ง	เพื่ิ�มพื่่�นที่่�สั่เข้่ยวให้กับชุมชนใน

เข้ตลุ่ี่มน�ำควนลี่งั	หนว่ยงานภัาครฐัแลี่ะเอกชนร่วมม่อกนัในการบรหิารจดัการน�ำ	สัามารถจัดหา

น�ำเพื่่�อการเกษตร	อปุโภัค	บรโิภัค	ไดอ้ย่างสัมดลุี่	ใชน้�ำอยา่งม่ประสิัที่ธภิัาพื่	แลี่ะม่อาหารบรโิภัค

ในครัวเร่อนอย่างเพื่่ยงพื่อแลี่ะม่คุณ์ภัาพื่	โดยม่ยุที่ธศาสัตร์หลัี่ก	ได้แก่	การจัดการน�ำเพ่ื่�อการ

อุปโภัคบริโภัค	การเกษตร	แลี่ะการสัร้างความมั�นคงที่างอาหาร

3) เมืองโต่นดด�วน	นำเสันอแผู้น	5	ปี	(พื่.ศ.2566	-	2571)	โดยม่วิสััยที่ัศน์	:	เม่องโตนดด้วน

ร่วมสัร้างสัายน�ำสัายช่วิตอนุรักษ์สิั�งแวดลี่้อมอย่างม่สั่วนร่วมข้องทีุ่กภัาคสั่วนสั่่ความพื่ร้อม

รับม่อภััยพื่ิบัติอย่างยั�งย่น	พื่ันธกิจประกอบด้วย	การสัร้างกลี่ไกการบริหารจัดการน�ำแลี่ะสิั�ง

แวดลี่อ้ม	การฟ้�นฟแ่ลี่ะอนรุกัษร์ะบบนเิวศน	์การสัรา้งระบบรบัมอ่ภัยัพื่บิตั	ิแลี่ะบร่ณ์าการการ

ม่สัว่นรว่มกบัที่กุภัาคสัว่น	ประเดน็ยทุี่ธศาสัตรส์ัำคญั	คอ่การบรหิารจดัการน�ำแลี่ะสัิ�งแวดลี่อ้ม

แบบมส่่ัวนรว่ม	ฟ้�นฟแ่ลี่ะอนุรกัษร์ะบบนเิวศนส์ัายน�ำสัายช่วิต	การจดัการความร่ร้บัม่อภัยัพื่บิตัิ	

พื่ัฒนาระบบการสั่�อสัาร	การสั่งเสัริมระบบแผู้นที่่�การใช้ประโยชน์ที่่�ดิน/ระบบผู้ังเม่อง
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5) เมืองพัะต่ง	นำเสันอแผู้น	3	ปี	(2566	-	2568)	โดยม่วิสััย

ที่ัศน์	:	พื่ะตงบ้านฉันร่วมคิด	ร่วมที่ำ	ร่วมพื่ัฒนา	ลี่ดปัญหาน�ำ

ที่่วมน�ำแลี่้ง	ลี่ดข้ยะแลี่ะมลี่ภัาวะ	สัร้างอาช่พื่แลี่ะรายได้	

ชุมชนเข้้มแข้็ง	ม่ช่วิตช่วา	มวลี่ประชาเป็นหน่�งเด่ยว	แลี่ะม่

ยุที่ธศาสัตร์สัำคัญ	 ได้แ ก่	 

(1)	 บ่รณ์าการการบริหาร

จัดการน�ำ	 (2)	 ส่ังเสัริมการ

อนรุกัษท์ี่รพัื่ยากรสัิ�งแวดล้ี่อม

แลี่ะลี่ดมลี่ภัาวะ	(3)	สั่งเสัริม

การประกอบอาช่พื่โดยย่ด

หลี่ักเศรษฐกิจพื่อเพื่่ยง

4) เมืองบ่อยาง	กำหนดวิสััยที่ัศน์	:		เม่องบ่อยางม่องค์กร

ชมุชนท่ี่�เข้้มแข้ง็	มารว่มสัรา้งชมุชนสัเ่ข้ย่วที่่�มท่ี่่�อย่อ่าศยัมั�นคง	

ม่อาช่พื่แลี่ะรายได้เพื่่ยงพื่อ	ภัายใน	3	ปี	(พื่.ศ.2566	-	2569)	

พื่นัธกจิสัำคัญ	ต้องการให้ชมุชนที่่�อาศัยในที่่�ดินรฐัได้ที่ำสัญัญา

เช่าระยะยาว	รกัษาสัภัาพื่แวดล้ี่อม

ที่่�เอ่�อต่อการอย่่อาศัยแลี่ะเพื่ิ�ม

พ่ื่�นที่่�สัเ่ข้ย่วในชมุชน	สัร้างรายได้

ให้กับสัมาชิกในชุมชน	แลี่ะสั่ง

เสัรมิการมส่ัว่นรว่มในการพื่ฒันา	

ยุที่ธศาสัตร์การดำเนินงาน	(1)	ความมั�นคงด้านที่่�อย่่อาศัย	 

(2)	 ความมั�นคงที่างอาช่พื่แลี่ะรายได้	 (3)	 การจัดการ 

สัิ�งแวดลี่้อมยั�งย่น	(4)	การสัร้างความเข้้มแข้็งข้ององค์กร

6) เมืองปัาดังเบซาร	์เสันอแผู้น	3	ปี	(พื่.ศ.2566	-	2569)	โดยม่วิสััยที่ัศน์	:	เม่องปลี่อดภััย	

ไรม้ลี่พิื่ษ	เปน็มติรกับสัิ�งแวดล้ี่อม	ยุที่ธศาสัตร์สัำคัญ	ไดแ้ก	่(1)	ด้านการพัื่ฒนาแลี่ะเสัริมสัร้าง

ศกัยภัาพื่การบรหิารจดัการ	(2)	การเสัรมิสัรา้งพื่ลัี่งที่างสังัคม	(3)	ด้านการพื่ฒันาสัิ�งแวดลี่อ้ม	

แลี่ะนำร่องโครงการพื่ัฒนาแลี่ะเสัริมสัร้างศักยภัาพื่การบริหารจัดกลี่างเม่องปาดังเบซึ่าร์ 

	ในการพัื่ฒนากลี่ไกบริหารจัดการกลี่างระดับเม่อง	จัดที่ำแผู้นแลี่ะผัู้งภั่มินิเวศแลี่ะกติกา 

เม่องปาดังเบซึ่าร์ภัายใต้การม่สั่วนร่วมข้องหน่วยงานแลี่ะผู้่้ที่่�ม่สั่วนเก่�ยวข้้อง

ศ่นย์ประชาสัังคมแลี่ะการจัดการองค์กรเอกชนสัาธารณ์ประโยชน์	(ศปสั.)	ที่่มวิชาการ	(Technical	Facilitators	–	TF)	แลี่ะ 

ที่ม่ประเมินความเปราะบาง	ร่วมกับนกัวชิาการ	องค์กร	ภัาคประชาสังัคมต่างๆ	จัดกจิกรรม	“ข่้วงเมอ่ง”	เพื่่�อสัรุปบที่เรย่นแลี่ะแนวที่าง

ข้ับเคลี่่�อนการพื่ัฒนาเม่องจากการประเมินความเปราะบางข้องเม่องต่อการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศ	หัวข้้อ	“เม่องในวิกฤติแลี่ะ

วิกฤติในเม่อง	:	ความเปราะบางแลี่ะการเผู้ชิญการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศ”	แลี่ะพัื่ฒนาร่างยุที่ธศาสัตร์แลี่ะข้้อเสันอโครงการ

นำร่อง	โดยม่ประเด็นที่่�น่าสันใจดังน่�

การดำาเนินงานของ CSNM

1) ข้�อเสนอแนะที่างวิชาการ		ดร.จำเน่ยร	วรรัตน์ชัยพื่ันธ์	เสันอว่าในปัจจุบันม่แนวคิด

ที่างวิชาการที่่�รวมอย่ใ่นลัี่กษณ์ะ	package	การแกไ้ข้ปัญหาเมอ่งจำนวนมาก	ไม่นอ้ยกวา่	

10	แนวที่าง	อย่างเช่น	Compact	city,	Livable	city,	Walkable	city,	Smart	city	

เป็นต้น	จนอาจจะที่ำให้สัับสันหร่อยากจะตัดสัินใจว่าแนวที่างไหนจะเหมาะสัำหรับนำ

มาใช้	ที่ั�งน่�	ดร.จำเน่ยรเสันอว่าแนวคิด	Nature	base	solution	เป็นแนวคิดที่่�น่าสันใจ

สัามารถที่่�จะบร่ณ์าการหลี่ายแนวที่างที่่�กล่ี่าวข้า้งตน้เข้า้มาใชร้ว่มกนั	สัำหรับที่างนโยบาย	

ผู้่้แที่นจากสัำนักงานนโยบายแลี่ะแผู้นที่รัพื่ยากรธรรมชาติแลี่ะสัิ�งแวดล้ี่อม	(สัผู้.)	เสันอ

วา่ในปัจจุบันนโยบายเก่�ยวกับเร่�องการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภัมิ่อากาศได้มุง่ไปส่่ั	Zero	net	

emission	ที่าง	สัผู้.	ไดก้ำหนดแผู้นงานลี่ะเอย่ด	โดยกำหนดเปา้หมายระยะสัั�นแลี่ะระยะ

ยาว	ม่กลี่ไกท่ี่�จะนำไปส่่ัการบรรลุี่เป้าหมายที่่�หลี่ากหลี่ายแลี่ะหลี่ายอย่างก็เป็นงานท่ี่�

ดำเนินมาอย่างต่อเน่�อง	เช่น	กร่นซิึ่ต่�	สัำหรับตัวแที่นกรมโยธาธิการฯ	กลี่่าวว่าที่างกรม

โยธาธิการฯ	ตระหนักถ่งข้้อจำกัดข้องเร่�องผู้ังเม่อง	แต่ก็เป็นเร่�องที่่�เก่�ยวข้้องกับอำนาจ
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2) ผู้ลการปัระเมินความเปัราะบางข้องเมืองต่ามแนวระเบ่ยงมิต่รภาพั	การ

วิเคราะห์เบ่�องต้น	ม่ข้้อค้นพื่บสัำคัญดังน่�	 (1) ความเปัราะบางข้องเมือง	กำหนด

โดยโครงสัร้างพื่่�นฐานแลี่ะแบบแผู้นการใช้พื่่�นที่่�ในเม่อง	(เพื่่�ออย่่อาศัยหร่อการ

พื่าณ์ิชย์)	การใช้พื่่�นที่่�แลี่ะโครงสัร้างพื่่�นฐานที่่�สั่งผู้ลี่ในที่างลี่บต่อคุณ์ประโยชน์ข้อง

ระบบนิเวศ	จะเพื่ิ�มความเปราะบางมากข้่�น	(2) ศักยภาพัข้องสถาบันสำคัญต่่อ

ความเปัราะบางข้องเมืองอย่างมาก	ความด้อยศักยภัาพื่ข้องสัถาบันสั่วนหน่�ง 

มาจาก	การที่ำหนา้ท่ี่�เฉพื่าะดา้น	การไมป่ระสัานกนั

ระหว่างหน่วยงานผู้่้รับผู้ิดชอบ	แลี่ะ	“การจัดการ

ปกครอง”	หร่อบริการสัาธารณ์ะที่่�ต่างคนต่างที่ำ	(3) ความเต่ิบโต่ข้องเมืองเพัิ�มความ “ไม่เที่่า

เที่่ยมเดิม” ท่ี่�ม่อย้่ก่อนแล�วให�มากข้ึ�น	เม่องเป็นโอกาสัสัำหรับผู้่้ม่ทุี่นการเงิน	สัามารถควบคุม

แลี่ะใชป้ระโยชน์จากความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลี่ย	่ในข้ณ์ะที่่�กลีุ่ม่คนเปราะบาง	กลีุ่ม่ผู้่้ดอ้ยโอกาสั	

จะถ่กที่ิ�งไว้ข้้างหลี่ัง (4) จากการสัำรวจเชิงปริมาณ์พื่บว่า	รายได� ความหลากหลายข้องการใช�

ปัระโยชน์จากน�ำ การปัระสบหรือได�รับผู้ลกระที่บจากภัยพัิบัต่ิในช่วง 5 ปัี และความไวต่่อ

ผู้ลกระที่บจากภยัพับิตั่ขิ้องครวัเรอืน	มอิ่ที่ธพิื่ลี่ที่างตรงต่อศกัยภัาพื่ในการปรบัตวั	แลี่ะมอ่ทิี่ธพิื่ลี่

ที่างอ้อมต่อความอย่่ด่ม่สัุข้ข้องครัวเร่อนในเข้ตเม่อง	

3) การพััฒนาย่ที่ธศาสต่ร์และการวางแผู้นโครงการนำร่อง	จากการอภัิปรายข้องผู้่้เข้้าร่วม	ม่

ความเห็นว่าแนวที่างหลี่ัก	ๆ	ข้องการรับม่อ	หร่อการปรับตัวต่อการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่อากาศ	

ม่	3	แนวที่าง	ได้แก่	แนวที่างท่ี่�หน่�ง	ในเร่�องสัิที่ธิ	โดยเฉพื่าะสัิที่ธิข้องคนจนเม่องในเร่�องที่่�อย่่

อาศยั	(Right	base	solution)	แนวที่างที่่�สัอง	คอ่	การพื่ฒันาการจดัการปกครองเมอ่งแบบใหม่	

(Governance	base	solution)	โดยเฉพื่าะการจัดการเมอ่ง	ที่่�มก่ารความร่วมมอ่ระหว่างหนว่ย

งานแลี่ะภัาคท่ี่่�เก่�ยวข้้อง	(Collaborative	governance)	แลี่ะแนวที่างท่ี่�สัาม	คอ่การเผู้ชิญปัญหา

การเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่อากาศ	โดยใช้ธรรมชาติ	หร่อ	Nature	base	solution	ร่ปแบบการ

โครงการนำรอ่ง	ในแตล่ี่ะเมอ่ง	อาจจะมก่ารผู้สัมผู้สัานระหวา่ง	3	แนวที่าง	แลี่ะอาจจะมน่ำหนกั

ที่่�แตกต่างกันออกไป	โดยแต่ลี่ะเม่อง	จะได้นำเอาที่ั�งสัามแนวที่างน่�	ไปหาร่อ	ออกแบบแลี่ะ

กำหนดรายลี่ะเอ่ยดโครงการนำร่องต่อไป

หน้าที่่�ข้องหลี่ายหน่วยงานที่ำให้เร่�องน่�ม่ความสัลี่ับซึ่ับซึ่้อน	ที่างออกท่ี่�สัำคัญก็ค่อเน้นการบ่รณ์าการในระดับข้ององค์กรปกครอง

สั่วนที่้องถิ�น	แลี่ะผู้่้ม่สั่วนได้เสั่ยในระดับที่้องถิ�น	ซึ่่�งกลี่ไกที่่�กำหนดไว้ในกฎหมายหลี่ายอย่างก็เอ่�ออำนวยอย่่บ้างแลี่้ว
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	 ในโอกาสัน่�	ที่างโครงการฯ	ได้จัดที่ำบที่ความเพื่่�อประชาสััมพื่ันธ์	การประชุมใหญ่ปี	2565	ในหัวข้้อ	“เม่องร่้ร้อนร่้หนาว	

เตร่ยมพื่ร้อมรับการเปลี่่�ยนแปลี่ง”ในวันที่่�	3	–	7	ตุลี่าคม	2565	ตามเว็ปไซึ่ต์ต่างๆ	ดังแสัดงดัง	link	ด้านลี่่างน่�นะคะ

-	https://greenlifeplusmag.com/archives/60093

-	https://lifeandsciencenews.com/?p=17106	

-	https://hotspotstation111.com/archives/34017

-	https://www.highlighthotnews.com/2022/09/3-7-2565-800-1700.html	

-	https://thaibizvision.com/archives/19113	

-	http://siamevent.com/all-event/?p=182513

-	https://www.hilightdd.com/news/3791

-	https://www.education4plus.com/2022/09/สัถาบันสัิ�งแวดลี่้อมไที่ยจั/		

-	http://www.autofocusnews.com/17359052/the-city-knows-hot-and-

cold-prepare-for-change

	 โดยการประชุมใหญ่ครั�งน่�	ที่างโครงการได้รวบรวมเอกสัารที่่�เก่�ยวข้้องที่ั�งหมด	อาที่ิ	เอกสัาร

การนำเสันอข้องวิที่ยากร	โปสัเตอร์การประเมินความเปราะบาง	ข้องที่ั�ง	12	พื่่�นที่่�	รวมถ่งยังได้

จัดที่ำโปสัเตอร์	เพื่่�อเผู้ยแพื่ร่วันสัำคัญในเด่อนตุลี่าคมที่่�เก่�ยวข้้องกับการกลี่ายเป็นเม่องเช่�อง

โดยกับการดำเนินงานด้านการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศ	แลี่ะข้้อความสัำคัญที่่�โครงการ	

SUCCESS	ต้องการสั่�อสัารไปยังผู้่้ม่สั่วนเก่�ยวข้้อง	โดยทีุ่กที่่านสัามารถติดตามได้ที่่�

 https://drive.google.com/drive/folders/1myS4YvatP8SpXNCO1D1aZ7W4zPkC-

CEyQ

	 นอกจากน่�	ดร.ผู้กามาศ	ถิ�นพื่งังา	ไดจ้ดัที่ำบที่ความภัาษาองักฤษเพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่

ลี่งในสั่�อออนไลี่น์	สัามารถติดตามอ่านตาม	link	ด้านลี่่างน่�นะคะ

1)	The	need	for	locally-led	climate	actions

 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2306718/the-

need-for-locally-led-climate-actions

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ
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Social	media	แลี่ะ	web	link

พื่่�นที่่�การดำเนินงานในภัาคใต้	สังข้ลี่า	พัื่ที่ลุี่ง	สัตล่ี่รับผิู้ดชอบโดยมล่ี่นิธชิมุชนสังข้ลี่า	ซึ่่�งเป็นองค์กรภัาคประชาสังัคมที่่�ดำเนินกิจกรรม

มาอย่างยาวนาน	ที่่านสัามารถติดต่อได้ที่่�	email	:	scf2552@gmail.com	โที่รแลี่ะแฟกซึ่์	074-221286	หร่อติดตามข้้อม่ลี่ข้่าวสัาร

การดำเนินงานกิจกรรมโครงการพื่่�นที่่�ภัาคใต้	ผู้่านเพื่จ	“เปลี่่�ยนเม่อง”	https://www.facebook.com-110615147072858

ในชว่งการดำเนนิงานที่่�ผู้า่นมา	ที่ม่โครงการฯ	ไดท้ี่ำการประชาสัมัพื่นัธ์

โครงการ	อย่่	2	ช่องที่าง	ได้แก่	

(1)	ประชาสััมพื่ันธ์ผู่้านการจัดเวที่่ประชุมเชิงปฏิิบัติการต่างๆ	แลี่ะ

เวที่่ประชุมอ่�นๆ	ร่วมกับภัาค่เคร่อข้่าย	นอกจากช่�แจงรายลี่ะเอ่ยด

โครงการด้วยวาจาแล้ี่ว	โครงการยังไดน้ำเอกสัารประกอบการประชุม

ที่่�ที่าง	TEI	จัดที่ำข้่�นไม่ว่าจะเป็น	แผู้่นพื่ับโครงการ	สัรุปย่อโครงการ	

มอบให้แก่ภัาค่เคร่อข่้ายผู้่้ที่่�มาเข้้าร่วม	เพื่่�อเป็นการประชาสััมพัื่นธ์

โครงการร่วมไปด้วย	

(2)	 ส่ั�อออนไลี่น์	 โดยได้ประชาสััมพื่ันธ์การดำเนินงานโครงการ	 

SUCCESS	ภัาคอ่สัาน	แลี่ะข้่าวสัารการเคลี่่�อนไหวอ่�นๆข้องศ่นย์

ประชาสัังคมแลี่ะการจัดการองค์กรเอกชนสัาธารณ์ะประโยชน์	แลี่ะ

กลีุ่ม่วจัิยความอย่ด่ม่ส่ัขุ้แลี่ะการพื่ฒันาอยา่งยั�งยน่	คณ์ะมนษุยศาสัตร์

แลี่ะสัังคมศาสัตร์	มหาวิที่ยาลี่ัยข้อนแก่น	ผู้่านเวปไซึ่ต์	ดังน่�	เวปไซึ่ต์	

https://w	w.facebook.com/wesdkku	แลี่ะที่่�เว็บไซึ่ต์	https://wesd.

kku.ac.th/?p=4008

สื่อและช่องทางการสื่อสาร – SCF – ภาคใต้

สื่อและช่องทางการสื่อสาร – CSNM – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

  successprojectinfo@gmail.com

หากท่านผู้อ่านต้องการรับข่าวสารใหม่ๆ ของโครงการ ติดตามได้ที่

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

คำาสงวนสิทธิ์: เอกสารเผยแพร่โครงการ SUCCESS จัดทำาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งทีมงานโครงการ SUCCESS ภายใต้ TEI

มีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมด โดยเนื้อหาดังกล่าวไม่จำาเป็นต้องสะท้อนมุมมองของสหภาพยุโรป

 SUCCESS เปั็นโครงการ 5 ปัี (พัฤศจิกายน 2562 - ต่่ลาคม 2567) ได�รับที่่นจากสหภาพัย่โรปั เพัื�อให�ช่มชน

เมอืงปัรบัต่วัต่อ่การเปัล่�ยนแปัลงสภาพัภม้อิากาศโดยใช�องคค์วามร้�และพัื�นที่่�เวที่ก่ลาง สำหรบัการแลกเปัล่�ยนเรย่นร้�และ

ข้ับเคลื�อนไปัส้่การเปัล่�ยนแปัลงในระดับนโยบาย โครงการต่�องการให�ภาคปัระชาสังคมและที่่กคนเข้�ามาร่วมเพัื�อที่ำให�

การพััฒนาเมือง การเต่ร่ยมพัร�อมรับมือกับภัยพัิบัต่ิด�านน�ำด่มากยิ�งข้ึ�นและที่ั�วถึงคนที่่กระดับชั�นด�วยความเที่่าเที่่ยมกัน

อย่างเปั็นธรรม

	 สัำหรับแผู้นงานข้องเราในอ่ก	6	เด่อนข้้างหน้า	(เด่อนพื่ฤศจิกายน	2565	–	เมษายน	2566)	ที่่�จะถ่งน่�	กิจกรรมหลี่ัก

คอ่การพื่ฒันาข้อ้เสันอแลี่ะการดำเนนิโครงการนำรอ่ง	โดยม่วตัถปุระสังค์เพื่่�อการปรับปรงุกลี่ไกแลี่ะแนวปฏิบัิตดิา้นการบริหาร

จัดการเม่องแลี่ะการเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภั่มิอากาศ	เพื่ิ�มข้่ดความสัามารถในการปรับตัวข้องชุมชนต่อการเปลี่่�ยนแปลี่ง 

สัภัาพื่ภัม่อิากาศแลี่ะภัยัพื่บิตั	ิรวมถง่ปญัหาที่างดา้นน�ำ	เปน็ไปตามแผู้นยทุี่ธศาสัตรแ์ลี่ะแผู้นปฏิบิตักิารดา้นการเตรย่มพื่รอ้ม

ข้องชมุชน	ที่่�จดัที่ำข้่�นโดยใชฐ้านข้อ้มล่ี่ที่่�ไดจ้ากการประเมนิความเปราะบางตอ่การเปลี่่�ยนแปลี่งสัภัาพื่ภัม่อิากาศที่่�ไดด้ำเนนิ

งานเสัร็จสัิ�นไปแล้ี่ว	นำมาต่อยอดส่่ัการจัดที่ำโครงการนำร่องท่ี่�ตอบโจที่ย์แลี่ะแก้ปัญหาท่ี่�เกิดข่้�น	โดยมุ่งเน้นให้ความสัำคัญ

ต่อกลีุ่่มเปราะบางฯ	ภัายในเม่อง	ที่ั�งสัตร่	เด็ก	ผู้่้ป่วยติดเต่ยง	คนไร้สัิที่ธิด้านที่่�อย่่อาศัย	เป็นต้น	เพื่่�อให้เกิดความเสัมอภัาค

เที่่าเที่่ยมแลี่ะเป็นการแก้ปัญหาที่่�ไม่ที่ิ�งใครไว้ข้้างหลี่ังอย่างแที่้จริง

แล้้วกล้ับมาพบกันใหม่อีีก 6 เดืือีนข้้างหน้านะคะ


