
ปรับตัว...รับมือ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2554

Message from ACCCRN-ประเทศไทย
“เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ มกัจะส่งผลให้อกีสิ่ง      
ต้องปรบัเปลีย่นตามไปด้วย ...ฉนัใดกฉ็นันั้น... เมือ่โลกเราร้อนขึน้   
เพราะอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศเปลี่ยน  สิ่งที่มนุษย์เราต้องปรับ
ล�าดับแรก คืออุปนิสัย หรือความเคยชินในการด�ารงชีวิต        
...เพื่อช่วยรักษ์โลกใบเขียวของเราให้คงอยู่กับเราตลอดไป....   

วนันี้ ...คณุท�าอะไรเพื่อโลกเราบ้างหรอืยงั”
  

กลับมาพบกันอีกเป็นฉบับท่ี 2 แล้วนะคะกับ สาร “ปรับตัว...
รับมือ.. . .การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ประจ�าเดือน                 
มีนาคม – เมษายน 2554 ฉบับนี้ขอรับลมร้อนด้วยเนื้อหาสาระ   
ที่ อั ด แน ่นมา เต็ มกับรูปแบบโครงการน� าร ่ อ ง เพื่ อ รับมื อกับ                       
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงรายและหาดใหญ่      
ใน “ACCCRN โฟกัส” ส�าหรับ “รอบรั้ว ACCCRN” ในฉบับนี้
เป็นการน�าเสนอข่าวคราวการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ 
คือ การประชุม ACCCRN National Forum II ซึ่งจัดขึ้น       
เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเมืองต่างๆ 
รวมทั้งหน่วยงานนโยบายที่มีการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการประชุม ACCCRN Second City 

Partner Meeting ซึ่งเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์        
ระหว่าง 10 เมืองเครือข่าย จาก 4 ประเทศในโครงการฯ                 
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

รวมภาพบรรยากาศกจิกรรมงานเปิดตวั “โครงการพฒันาเขตเมอืง
เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งเป็นโครงการ
น�าร่องของเมืองเชียงราย และข่าวสิ่งแวดล้อมร้อนๆ กับ “สารพันจัด
มาเล ่าจาก ACCCRN” ตบท้ายด้วยหัวข้อพิเศษคลังค�าศัพท์
ด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Climate Change (การเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ) ที่นับวันจะไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป ใน “Did you 
Know? กับภาษา Climate วันละค�า” 

ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการอ่าน และสาระดีๆภายในเล่ม…       
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ฉบับรับลมฝนนะคะ...สวัสดีค่ะ             

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมอืกบัการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ
Asian Cities Climate Change Resilience Network 

ACCCRN - Thailand
www.thaicity-climate.org            



วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างศักยภาพเครือข่าย     

ความร ่ วมมือพัฒนาโครงสร ้ าง     
พื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถ
ป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหาอุทกภัย      
ได้อย่างแท้จรงิ ตลอดจนสร้างตวัแบบ 
(Model) ในการจัดการและรับมือ
กับอุทกภัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุนชน เพื่อการรับมือและด�ารงชีวิต
อย ่ า ง เหมาะสม เ ม่ื อ เกิ ดภั ยพิบั ติ      
ทางธรรมชาติ  

พื้นที่ด�าเนินโครงการ
ชุมชนบริเวณฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา

ของลุ่มน้�าคลองอู่ตะเภาตลอดสาย

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ
โครงการน�าร่องมีระยะเวลาด�าเนิน

งาน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
ถึง เดือนกรกฎาคม 2554

 

ACCCRN  โฟกัส

 “เมืองหาดใหญ่
กับโครงการเครอืข่ายบริหารจดัการอทุกภยัในพื้นที่ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา”

ด้วยลักษณะพื้นที่ตัวเมืองเป็นที่ราบลุ่มและแอ่งกระทะ ตลอดจนการพัฒนา
และขยายพื้นที่เมืองโดยขาดการวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการเจริญ
เตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ ทัง้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและเชงิพาณชิย์นัน้ท�าให้เมอืงหาดใหญ่
ประสบกับอุทกภัยรุนแรงหลายครั้ง ประกอบกับผลการศึกษาที่พบว่าปริมาณ   
น�้าฝนของหาดใหญ่นั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ในอนาคตหาดใหญ่อาจประสบ
ปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงมากขึ้นอย่างแน่นอน ท้ังนี้พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยซ�้าซาก คือ บริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภาตลอดสาย     
แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คือ ชุมชนหลังวัดหาดใหญ่ ในเขตเทศบาล   
นครหาดใหญ่ และชุมชนชุมชนพะตงคีรีวัฒน์ เขตเทศบาลต�าบลพะตง ซึ่งมีสาเหตุ
จากความไม่พร้อมของชุมชน ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดและมีรายได้น้อย   
ประกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไป ซ่ึงเมือ่เกดิอทุกภยัชมุชนเหล่านีจ้ะได้รบัความเดอืดร้อนและ
อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือหรือฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ง่ายนัก

ดังนั้น“โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา” 
จึงเป็นโครงการน�าร่องที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของเมือง
ในการบริหารจัดการและเตือนภัยอุทกภัย ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
รูปแบบการสื่อสาร และการบรหิารจดัการรวมทัง้มาตรการในการให้ความช่วยเหลอื
และฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย เพ่ือให้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด�าเนินการในชุมชนน�าร่องทั้ง
สองแห่ง ให้สามารถปรับตัวและรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที         
ซึง่ถ้าโครงการประสบความส�าเรจ็จะสามารถเป็นชมุชนต้นแบบ และเกดิการขยาย
เครอืข่ายให้ครอบคลมุลุม่น�า้คลองอูต่ะเภาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
พัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวแก่เมือง และสร้างความ
ตระหนัก เพื่ อลดการปล ่อยก ๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
จากการเผาตอซังในนาข้าว

พืน้ทีด่�าเนนิโครงการ 
พื้นที่ต�าบลรอบเวียงบริ เวณ

หนองน�้าสาธารณะหนองปึ๋งจ�านวน 
10 ไร่ และพื้นที่การเกษตรโดยรอบ
จ�านวนกว่า 400 ไร่ เขตเทศบาล
นครเชียงราย

ระยะเวลาด�าเนนิโครงการ
โครงการน�าร่องมีระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ถงึเดอืน
มถินุายน 2554

“เมืองเชียงราย
กับโครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เป็นโครงการน�าร่องที่พัฒนาขึ้นส�าหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ         
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้จากผลการศึกษา
ข้อมูลทางสภาพอากาศของเมืองเชียงราย พบว่าในอนาคตเชียงรายจะต้องประสบ
ปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝนอย่างแน่นอน คือ

การทีฝ่นทิ้งช่วงในหน้าร้อน ซึ่งนอกจากจะเจอกับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว 
ปัญหาหมอกควัน ที่เกิดจากสภาพอากาศที่แห้งและจากการเผาไหม้จะเพิ่มความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ท�าให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้
การที่ปริมาณน�้าฝนที่มากขึ้นในหน้าฝน จะท�าให้เชียงรายประสบปัญหาน�้าท่วม 
และดินโคลนถล่มอีกด้วย 

ทางเมืองเชียงรายจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน�้าให้มีระบบ
นิเวศที่สมดุลเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน�้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง และรองรับน�้าในหน้าฝน 
ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ปรับและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง 
ตลอดจนสร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาผลผลิตทางการเกษตร หวังเป็น
โครงการต้นแบบแก่เมืองอื่นๆ ด้านการสร้างศักยภาพและเตรียมรับมือการเกิด
ภัยพิบัติของเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป 

            

ภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน�้ำธรรมชำติหนองปึ๋ง
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คลองชลประทำน...เทศบำลนครหำดใหญ่ ชุมชนเปรำะบำง...ในพื้นที่โครงกำรฯ
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เมืองเชียงราย จับมือภาคีเครือข่ายส่วนท้องถิ่น

ปิดตัวโครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   ภาพกิจกรรมการใช้จุลินทรีย์สลายตอซัง เพื่อทดแทนการเผาตอซังและฟางข้าว        
โดยมีการสาธิตวิธีการในที่นาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

“ACCCRN Second City Partners Meeting” 
@ Bali Indonesia “เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่าย               

ระหว่าง 10 เมือง ที่ร่วมโครงการ”
โครงการ ACCCRN ประเทศไทย เข้าร่วมงานประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนิน

โครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 10 เมืองเครือข่าย 4 ประเทศภายใต้        
โครงการฯ  ณ โรงแรมแอสตัน  คูตา เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวนัที่    
13 – 17 กุมภาพันธ์  2554 จัดโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และ ISET (Institute for 
Social and Environmental Transition) โดยการประชุมนี้ แต่ละเมืองมีโอกาสได้น�า
เสนอและแลกเปลี่ยนผลการด�าเนินงานของเมืองตนเองกับเมืองอื่นๆ ในอกี 3 ประเทศ 
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปบทเรียนการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา พูดคุย  
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมือง โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากแต่ละเมือง    
ได้จัดท�าโปสเตอร์เพื่อน�าเสนอผลงานและมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้งกระบวนการท�างาน ปัญหาของเมืองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การจัดท�ายทุธศาสตร์การรบัมอืกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ  โครงการน�าร่อง  
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท�างาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับเมืองอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ ทั้ง 10 เมืองได้ร่วมกันวางแผนและเตรียมตัวเพื่อก้าวไปข้างหน้ากับ
โครงการระยะที่ 3  

โครงการ ACCCRN - ประเทศไทย   
(Asian Cities Climate Change                 
Resilience Network) ภายใต้การด�าเนิน
งานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงาน
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
เมืองและหน่วยงานนโยบายด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 
ข้ึน เมื่อวันอังคาร 11 มกราคม 2554 
ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันปร้ินเซส 
กรุงเทพฯ โดยมี นายปรีด์ิ บุรณศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร สถาบัน           
สิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานเปิดงาน 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
น�าเสนอผลการศึกษาและการด�าเนิน
โครงการฯ ยุทธศาสตร์การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
โครงการน�าร ่องของเมืองในโครงการ 
ACCCRN คือ เมืองเชียงราย และเมือง
หาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติผู ้เชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ ของภาคเีครอืข่าย 

....ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิก
ช�านาญการพิเศษ ส�านักผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ       กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ....ดร.สงกรานต์ อักษร                     
ผู ้อ�านวยการส�านักตรวจและเฝ้าระวัง
สภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา              
....คุณศุภกร ชินวรรโณ ที่ปรึกษากลุ่ม
วิจัยศูนย ์เครือข ่ายงานวิเคราะห ์ วิจัย     

การน�าเสนอโครงการน�าร่องฯ                 
โดยประธานคณะท�างานมืองเชียงราย และหาดใหญ่ 

ACCCRN National Forum II
“แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมือง”

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานระดับนโยบาย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในโครงการน�าร่องฯ      
ของทั้ง 2 เมือง

ฝึกอบรมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และ....คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล เลขาธิการ
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน  ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ และ
แ น ว ท า ง ก า ร ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ฯ 
นอกจากนี้ยังได ้รับเกียรติจากผู ้ทรง
คุณวุฒิจากหน่วยงานระดับนโยบายท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ         

คณุอาระยา นนัทโพธเิดช ส�านกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม  และคณุชุลพีร บณุยมาลกิ 
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ท่ีร่วมให้ข้อคิดเห็น 
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์กับเมือง ยังเสนอแนวทางการ
สนับสนุนของหน่วยงานระดับนโยบาย
ต ่อการด�าเนินงานของท ้องถิ่นเพื่ อ      
ขับเคล่ือนโครงการในระยะยาวอีกด้วย

ทั้ ง นี้ กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ น ง า น ยั ง มี
ปาฐกถาพิเศษ “เมือง...การตั้งรับ และ
ปรับตัว...ภายใต้วิกฤติโลกร้อน” โดย
ดร.ธงชัย     โรจนกนันท ์ เพื่อสร ้าง   
ความตระหนักให้แก่เมืองไทยและสังคม
ไทยในปัจจุบันในการปรับตัวและรับมือ
กับภาวะโลกร้อนท่ีนับวันจะรุนแรง และ
ส่งผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งข้ึน จาก
นั้นการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้เข ้า
ร่วมประชุมได้แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับเมืองอ่ืนๆ ท่ีมีการด�าเนินงานด้าน   
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การปรับตัว โดยมีตัวแทนจากเทศบาล    
นครขอนแก่น นักวิชาการที่ท�างาน     
ร่วมกับชุมชนเกษตรกรรมชายฝั่งบ้าน
เกาะกลาง ต�าบลคลองประสงค์       

อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เข้าร่วม       
ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง       
ว ่าการประชุมครั้งนี้  นอกจากจะเป็น
เวทีของการรายงานความก ้าวหน ้า        
ผลการด�าเนินงานต่างๆ ของโครงการฯ 
แ ล ้ ว ยั ง เ ป ็ น เ ว ที แ ห ่ ง ก า ร เ รี ย น รู ้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเมือง 
เพื่อให้เกิดการน�าความรู้ ข้อเสนอแนะ  
ที่ ได ้รับมาปรับใช ้และพัฒนาต ่อไป 
น อ ก จ า ก น้ี ยั ง ห วั ง เ ป ็ น เ ว ที แ ห ่ ง 
การเริ่มต้นในการเชื่อมต่อความร่วมมือ  
การสนับสนุน ตลอดจนผลักดันนโยบาย
สู่การปฏิบัติจริงในระดับชาติให้เกิดขึ้น 
ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบายและ
เครือข่ายระดับท้องถิ่นที่มีการด�าเนิน
ง า น ด ้ า น ก า ร ป รั บ ตั ว จ า ก ก า ร
เป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเ พ่ือ
เป็นการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่ง 
ในการด�าเนินงานด้านนี้ต่อไปในอนาคต

    เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เมืองเชียงราย ได้จัดกิจกรรม
เปิดตัวโครงการน�าร่อง “โครงการพัฒนาเขตเมืองเพ่ือรับมือ 
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ” ณ หนองน�า้สาธารณะหนองป๋ึง 
และแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน   
ในพื้นที่เป็นอย่างดีท�าให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
และรอยยิ้มทั้งของคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับทั้งประโยชน์
และเนื้อหาสาระมากมายจากกิจกรรมน�าร่องในโครงการฯ
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สารพัดจัดมาเล่าจาก ACCCRN

ปัญหาภัยพิบัติ ทั้งน�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าทะเลกัดเซาะ

ชายฝั่ง และน�้าทะเลหนุน รวมไปถึงแผ่นดินทรุด ล้วนเป็น

ผลกระทบที่ส่อแววว่าจะส่งผลรุนแรงมากขึ้นในอนาคต       

อันเป ็นผลสืบเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศโลกที่เกิดความแปรปรวนหนักขึ้นเรื่อยๆ และใน

ปีที่ผ่านมาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดูจะเล่นงานประเทศไทยอย่างหนัก ซึ่งต้นปีประเทศไทย

เจอกับภาวะภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด ส่วนท้ายปีก็เจอกับ

ปัญหาน�้าท่วมหนักครั้งใหญ่ กินพื้นที่เกือบค่อนประเทศ 

เป็นบทเรียนครั้งส�าคัญที่กระตุ้นเตือนให้เห็นว่า การใช้

วิธีการเดิมๆ คือการตั้งรับกับปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สามารถรับมือกับปัญหาภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติได้อีกแล้ว  

ทัง้หมดนีเ้ป็นทีม่าท่ีท�าให้เกดิเวทกีารระดมความคดิเหน็

เกี่ยวกับการจัดการเร่ืองน�้า ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการน�้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยหัวข้อในเวที

เสวนานี้ก็คือ “การจดัการทรพัยากรน�า้ และการจดัการพืน้ที่

ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ” และอีกเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องน�้าที่จัดข้ึน

ในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

คือ “ทิศทางการวิจัยเพื่อการจัดการน�้าของชาติ”

อย่างไรตามก็จากการระดมความคิดเห็นทั้งสองเวที

ต่างเห็นพ้องกันว่า “การบริหารจัดการน�้าของชาติเป็น

เรื่องใหญ่มาก ต้องเป็นการจัดการแบบบูรณาการร่วม

กันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการลุ่มน�้า และแหล่งน�้า

ต่างๆ ร่วมกันให้เป็นการจัดการน�้าอย่างยั่งยืน โดยต้อง

ใช้หลักด�าเนินการให้สอดคล้องแบบผสมผสานรวมเป็น

หนึ่งเดียวจึงจะเกิดประโยชน์กับผู้คนส่วนใหญ่ ส่วนการ

จัดการน�้าอย่างยั่งยืนนั้นหมายถึงวิถีการบริหารจัดการที่

เน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน�้า รู้จักใช้น�้าอย่าง

พอประมาณ เพื่อให้ทรัพยากรน�้ามีใช้ได้อย่างทั่วถึง เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ 

ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ จะต้องให้เป็นไปใน

ลักษณะควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื ้นฟูให้มีความยั่งยืน 

และต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักด้วย 

อนึ่งปัญหาทรัพยากรน�้าในประเทศไทยที่ส�าคัญแบ่ง

เป็น 3 ปัญหาใหญ่ คือการขาดแคลนน�้าใช้ในกิจกรรม

ต่างๆ การเกิดน�้าท่วมท�าความเสียหายแก่พื้นที่ชุมชนรวม

ถึงพื้นที่เกษตรกรรม และปัญหาน�้าเสีย ซึ่งในทุกพื้นที่

ของประเทศไทยไม่ว่าภาคใดก็มีปัญหาเหมือนกันหมด  

โดยสภาพปัญหาและสาเหตสุ่วนใหญ่ เกดิขึน้จากการกระท�า

ของมนษุย์ และการเปลีย่นแปลงสภาพของธรรมชาติอันเกดิ

จากความวปิรติผนัแปรของอากาศ ฝนทีต่กในปรมิาณมาก 

ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม 

และจะท�าอย่างไรจะจัดการกับน�้าที่ตกจากฟ้าเพ่ือเก็บน�้า 

ไว้ใช้ในหน้าแล้งให้พอเพียง ดังนั้นเรื่องของน�้าควรจะเป็น

วาระแห่งชาติที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบและ

ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

และภาครัฐเองควรออกนโยบายในเรื่องของการใช้น�้าของ           

ภาคเกษตรกรด้วย”

ถก! แผนจัดการ “น้�า” ของชาติ

“บทสรุปจาก 2 เวทีเสวนาระดับชาติ ร่วมแสดงความคิดเห็น
ปัญหาการจัดการน�้า” 

รวมภาพข่าวจากภัยพิบัติธรรมชาติทั่วโลกแห่งปี 2010

“...ฉบับที่แล้วทีมงานน�าเสนอรายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติแห่งปี 2553 ที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้ประเทศไทยไปแล้ว        
ฉบับนี้ขอรวบรวมภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วโลก และสร้างความเสียใจให้แก่ผู้ที่ต้องเสียบุคคลอัน

เป็นที่รักจากการลงโทษของธรรมชาติเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้..”

สภาพอากาศที่เลวร้ายจากพายุหิมะถล่มรุนแรงท�าให้การเดินทางในยุโรปปั่นป่วน รางรถไฟที่เสียหายจากนํ้าท่วมครั้งรุนแรงที่โปแลนด์

ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือจากรถกู้ภัยในเหตุการณ์นํ้าท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในปากีสถาน แผ่นดินที่สไลด์ตัวลงมาถล่มทับบ้านเรือนและประชาชนในเมืองหลวงของอูกานดา

เรือใหญ่จอดแน่นิ่งบนพื้นดินแห้งแล้งที่เคยเป็นทะเลสาบทางตอนเหนือของบราซิล พระทิเบตกําลังเดินอยู่ท่ามกลางพายุทะเลทราย

ตี๋น้อยชาวจีนนอนหลับบนโซฟาในเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ที่จีน ชาวฮินดูกําลังทําความสะอาดเสื้อผ้าท่ามกลางฟองในแม่นํ้ายามูนากรุงนิวเดลี อินเดีย
ที่มา http://www.thaipost.net ที่มา http://www.reuters.com
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 Did you Know?
กบัภาษา Climate วนัละค�า

Climate Change - การปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศที่มี       
การเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติในทิศทางใดทิศทางหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ       
ภูมิอากาศในหลายรูปแบบ     การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝน สภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น พายุ น�้าท่วม 
และความแห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ   และการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท�าให้ภยัธรรมชาตมิลีกัษณะเปลีย่นแปลงไป ทัง้ความถี ่ความรนุแรง ระยะเวลา และความยาวนานของการเกดิภยัพบิตัิ

“เมื่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สาร “ปรับตัว…รับมือ...การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” จึงรวบรวมค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาน�าเสนอเพื่อความเข้าใจร่วมกัน 
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”

Adaptation - การปรับตัว หมายถึง การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ   
ภูมิอากาศ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การสร้างมาตรการป้องกันภัยพิบัติ หรือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า การเตรียม
รับมือกับปัญหาความมั่นคงทางอาหาร หรือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะภูมิอากาศแบบใหม่/แบบที่ไม่คุ้นเคยไปจากเดิม  
หรือสภาพภูมิอากาศที่มีตัวแปรของคุณสมบัติที่มีอยู่เปลี่ยนไปจากเดิม   

Resilience - การยืดหยุ่น การปรับ และฟื้นตัวเม่ือใช้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
Resilience จะหมายถึง ความสามารถในการรับมือและปรับตัวเพื่อฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมเมื่อเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้ ยังหมายรวมถึงความสามารถในการเข้าใจถึงผลที่จะตามมา และสามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดระดับความรุนแรงของผลกระทบนั้นๆ

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท

ต.บางพูด อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
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Vulnerability - ความเปราะบาง หมายถึง ความอ่อนไหวหรือไม่สามารถรับมือ          
กับผลกระทบที่เลวร้ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงความแปรปรวนและความรุนแรง
ของสภาวะอากาศ


