
ระยะที่ผ่านมาเราทุกคนรับรู้และสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลง     
สภาพภูมิอากาศโลกกันได้อย่างชัดเจน ทั ้งอากาศที ่แปรปรวน 

ความวิปริตของฤดูกาล การเกิดภัยธรรมชาติที่บ่อย และรุนแรงมากขึ้น  
ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจำาเป็นต้องมียุทธวิธีป้องกัน และพร้อมรับมือ    
ด้วยความรู้ ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Risk)

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ควรเริ่มต้นที่กลุ่มเปราะบาง  
(Vulnerable Community) ซึ่งเป็นบุคคล หรือชุมชนที่จะได้

รับผลกระทบ และความเสียหายอย่างรุนแรงมากที่สุด แต่มีศักยภาพ และ
ขีดความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity) น้อยที่สุด ดังนั้น   
เมื่อชุมชนที่ประสบภัยมีความตระหนักรู้ก็จะช่วยลดความรุนแรง ทั้งยัง
สามารถรับมือ และฟื้นฟูตนเองได้ 

สาร ปรับตัว...รับมือ...การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 3 
ประจำาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2554 นี้ กลับมาพบกับทุกท่าน

ด้วยข่าวสาร และสาระที่เป็นประโยชน์มากมายอีกเช่นเคย  ใน ACCCRN 
โฟกัสมีแผนกิจกรรมที่สร้างความตระหนักในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของโครงการ
นำาร่องเชียงราย และหาดใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และเป็นแนวทาง
ในการตั้งรับภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน 

รอบร้ัว ACCCRN นำาเสนอข่าวกิจกรรมดีๆ จากโครงการฯ โดยเฉพาะ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคม

สันนิบาตแห่งประเทศไทย “ท้องถิ่นไทย...กับการจัดการและรับมือ
กับภัยพิบัติเชิงรุก” เพื ่อกระตุ ้นภาครัฐเตรียมมาตรการรองรับการ
เกิดภัยพิบัติ ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ในฉบับ ส่วนสารพัดจัด
มาเล่าจาก ACCCRN นอกจากข่าวสิ่งแวดล้อมร้อนๆ เรายังมีส่วนหนึ่งของ
บทความพิเศษ “ภัยพิบ ัต ิธรรมชาติ...บทเรียนราคาแพงจากภาค
ใต้ปี 2554” โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิกชำานาญการพิเศษ    
สำานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองแจง
ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางรับมือ 

ปิดท้ายด้วย Did you Know? กับภาษา Climate วันละคำา 
รวบรวมคำาศัพท์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาให้ท่านผู้อ่านได้        

เพิ่มความรู้อีกเช่นเคย ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการอ่านแล้วพบกันใหม่  
ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

  โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      Asian Cities Climate Change Resilience Network              
ACCCRN - Thailand

 www.thaicity-climate.org

Message From ACCCRN - ประเทศไทย 

ปรับตัว...รับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 54



 “การสำารวจ       
ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ”         
ดำ�เนินก�รสำ�รวจบริเวณ

หนองนำ�้ส�ธ�รณะหนองปึ๋ง ซึ่ง
เป็นหนองนำ�้ขน�ดใหญ่ที่เป็น
ทั้งแหล่งกักเก็บนำ�้ในฤดูแล้ง 
และเป็นพื้นที่รองรับนำ�้ในฤดู
นำ�้หล�กของเมือง กิจกรรม 
ดั ง กล่�วมุ่ งเสริมสร้�งก�ร     
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นให้
มีคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ของแหล่งนำ�้ธรรมช�ติ

“การสำ รวจความหลากหลายทางชีวภาพ” 
และ 

“การใช้จุลินทรีย์สลายตอซังเพื่อทดแทนการเผาตอซังและฟางข้าว”

ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ประช�ชนในพื้นที่ ใช้ประโยชน์ในก�รดำ�รง
ชีวิต พร้อมกับเรียนรู ้ก�รดูแลรักษ� ตลอดจน
ร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศภ�ยในหนอง
นำ�้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วเปิดตัวและดำ�เนินก�ร
สำ�รวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีน�คม และครั้งที่ 2     
ในวันที่ 7-8 เมษ�ยน ที่ผ่�นม� ซึ่งทั้ง 2 ครั้ง ได้
สำ�รวจคว�มอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สัตว์นำ�้ 
พันธุ์ปล�ห�ย�ก  และพืชนำ�้ในหนองนำ�้ ฯลฯ โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รประมงนำ�้จืดเป็นผู้นำ�สำ�รวจ 
และชุมชนโดยรอบในพื้นที่เข้�ร่วม 

“เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ...ความอยู่รอดของเรานั้นยึดโยงอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแยกไม่ออก”

“การใช้จุลินทรีย์สลายตอซังเพื่อทดแทนการเผาตอซังและฟางข้าว”

เป็นกิจกรรมที่ร่วมรณรงค์ให้เกษตรกร
ตระหนักถึงสาเหตุของภาวะโลกร้อนท่ี

นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ทั้งในแง่เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการเผา
ตอซัง และฟางข้าว เป็นกิจกรรมเตรียม
การเพาะปลูกที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายใน
พื้นที่ และ เป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือน
กระจกสำาคัญออกสู่บรรยากาศ ตัวการของ
การเกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการสร้าง

ความตระหนัก และสนับสนุน ตลอดจน
ให้ความรู้แก่ประชาชนใช้จุลินทรีย์สลาย 
แทนการเผาเป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดใน
การเตรียมพร้อม ซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดการเผาตอซังแล้ว เกษตรกรยังได้ปุ๋ย
อินทรีย์เพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของตอซัง
อีกด้วย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แก่ชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมื อ งเชี ย งรายที่ เ ป็ น
เทือกเขาสลับที ่ราบสูง ประกอบ
ด้วยภูเขาและ ป่าไม้ อาชีพ
เกษตรกรรมและการดำาเนิน
ธุรกิจการท่องเที่ยวจึงเป็นอาชีพ
หลักของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น
หากประสบภัยพิบัติธรรมชาติโดย
ปราศจากแผนรับมือที่ดีจะส่งผล 
กระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง       
ทั ้งระดับท้องถิ ่น และระดับ
ประเทศ

ก ิ จกรรม “การสำารวจ
ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ” และ “การใช้จุลินทรีย์
สลายตอซังเพื่อทดแทนการเผา
ตอซังและฟางข้าว” ภายใต้
โครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูม ิอากาศ เป็นสองในแผน
กิจกรรมที่ดำาเนินงานเพื่อเสริม
สร้างให้ท้องถิ่น หรือชุมชนให้
มีศักยภาพในการรับมือกับผล 
กระทบที ่อาจเกิดขึ ้นได้ 

“มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมรับมืออุทกภัย”
ภายใต้แผนดำ เนินงาน

โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัย                 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ คลองอู่ตะเภา

นอก จ า ก ก า ร เ พิ ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร รั บ มื อ        
ของชุมชน ทางโครงการฯ ยังจัดตั ้งศูนย์เตือนภัย

อุทกภัยที ่ใช้เครื ่องมือที ่ม ีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื ่อ
ความแม่นยำาในการทำานายอุทกภัยที ่จะเกิดขึ ้น และพัฒนา
เครื ่องมือการสื ่อสารระบบการกระจายข่าวที ่สามารถเข้า
ถึงทุกพื ้นที ่ขณะเกิดภัย และสร้างเครือข่ายการบูรณาการ 
และประสานงานที ่ม ีประสิทธิภาพ เพื ่อพร้อมรับมือกับการ
เกิดภัยพิบ ัต ิท ี ่ ส ืบเนื ่องมาผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

จากบทเรียนครั้งสำาคัญ  
เมื่ อนำ า้ ท่ วมหาดใหญ่    

กลางปี 2553 ที่สร้างความ
เสียหายนับพันล้าน ทำาให้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตื่นตัวเพื่อ
หายุทธวิธ ีเพ ื ่อร ับม ือ และ
ป้องกันกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
ได้ และจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก
ที่สุด คือ พื้นที่ชุมชนทั้งฝั่งซ้าย
และขวา โดยรอบคลอง   
อู ่ตะเภา ได ้ แ ก ่  ช ุ ม ชนพะ
ตงค ีร ี ว ั ฒน ์  ในเขตเทศบาล
ตำาบลพะตง ชุมชนโชคสมาน 
ช ุมชนเทศาพ ัฒนา ช ุมชน
หลังวัดหาดใหญ่ใน ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ ่   

ดังนั้นการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถรับมือ
กั บการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสามารถฟื้นฟู
ตนเองได้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
ที่จู่โจมมาอย่างไม่คาดการณ ์
ฝ ัน จะลดระด ับความรุนแรง
และความเสียหายซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบดังกล่าวได้มาก

เครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัย
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ คลองอู่ตะเภา
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โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำา
คลองอู่ตะเภา...เป็นโครงการนำาร่องภายใต้โครงการ

เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(ACCCRN) มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานเพื่อเน้นให้ชุมชนมีความ
สามารถในการจัดการตนเอง เป็นศูนย์กลางตลอดจนเป็นกลไกสำาคัญใน
การลด หรือควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการในการดำาเนินกิจกรรม อาทิ อบรมอาสาสมัคร
ชุมชน จัดทำาแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแผนก่อนและหลังการเกิด
อุทกภัยขณะเกิดอุทกภัย จัดทำาคู่มือการรับมือ 

ตลอดจนสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

และความรู้ระหว่างกัน...

ประกอบไปด้วย
1. ชุมชนพะตงคีรีวัฒน์ และชุมชนหลังวัดหาดใหญ่ใน                   
(ชุมชนนำ ร่องในโครงการ)  
2. อปท. 15 แห่งในลุ่มน้ำ คลองอู่ตะเภา



เมื่อเร็วๆนี้สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทยสนับสนุน โดยโครงการเครือ
ข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(ACCCRN – ประเทศไทย)ร่วม
กับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถ่ิน
ไทย...กับการจัดการและรับมือกับ
ภัยพิบัติเชิงรุก” ณ โรงแรม  ไดมอนด์ 
พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักให้หน่วย
งานระดับท้องถ่ินภาคใต้โดยเฉพาะ
พื้ นที่ เสี่ ยงภัยมีความต่ืนตัวกับภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งอุทกภัยและดิน
ถล่ม โดยรวบรวมข้อเสนอแนะ และ
มาตรการที่ได้จากการระดมความ
คิดเห็นในด้านกายภาพ ด้านสังคม
และเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหาร
จัดจัดการเพื่อรับมือกับอุทกภัยและ
ดินถล่มทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
และผลักดันข้อเสนอสู่การปฏิบัติจริง
ในระดับชาติให้มีการแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

1)มาตรการด้านระบบข้อมูล
และการสื่อสาร

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ปรั บปรุ งข้ อมู ลให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและ
สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย
-สืบค้นและรวบรวมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลางบอกเหตุก่อน
เกิดภัยธรรมชาติ
-พัฒนากลไกการสื่ อสารระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงเครือข่าย
สื่อมวลชนในท้องถิ่น 

2)มาตรการด้านสังคม  
-เสริมสร้างความรู้และความ

ตระหนักของเยาวชนและประชาชน  
เกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติ
-ส่งเสริมการเฝ้าระวังและเตือน
ภัยในระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้
เครื่องมือที่ง่ายต่อการเข้าใจของ
ชุมชน
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำา และบำารุงรักษาแหล่ง
น้ำาธรรมชาติ 

3)มาตรการด้านผังเมืองและ
กฎหมาย  

-เพิ่มอำานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งทำาหน้าที่ใน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ทำา
หน้าที่ในการประสานผังเมืองต่างๆ 
ในจังหวัดด้วย
-เสริมสร้างศักยภาพของเมือง

ต่างๆ ในการจัดทำาผังเมืองรวม 
ให้รองรับกับแผนการจัดการภัยพิบัติ 
และให้คำานึงถึงการจัดให้มีพื้นที่รับ
น้ำาและระบบระบายน้ำาที่ดี 
-ป รั บป รุ งกระบวนการจั ดทำ า
ผังเมืองรวม 
- บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ
ผังเมือง การก่อสร้าง การ
ควบคุมอาคาร การถมที่ การดูแล
ที่สาธารณะ และการใช้ที่ดิน อย่าง
เคร่งครัด
-ดำาเนินการจัดรูปที่ดินและการ
ถอยร่น ในพื้นที่นำาร่องหรือพื้นที่เสี่ยง
ภัย 

4)มาตรการด้านการเงิน
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

ทบทวนและปรั บป รุงระบบการ
ประกันภัย  การชดเชยและช่วย
เหลือผู้ประสบภัย   
-พัฒนากองทุนระดับชุมชน  อาทิ 
การออมทรัพย์ กองทุนข้าว เงินช่วย
เหลือฉุกเฉินภายในชุมชน

5)มาตรการด้านการบริหาร
จัดการ

-ทบทวนศักยภาพ อำานาจหน้าที่ 
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ
-ร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำาแผน
จัดการภัยพิบัติ โดยการศึกษาพื้นที่
เพื่อจัดทำาแผนที่เสี่ยงภัย ระบุความ
ล่อแหลม ประเมินความเสี่ยง เพื่อ
คาดการณ์และสร้างสถานการณ์
จำาลอง พร้อมกำาหนดมาตรการที่
เหมาะสม 

สถ�บันสิ่งแวดล้อมไทยจับมือสม�คมสันนิบ�ตแห่งประเทศไทย
ร่วมสร้างความตระหนักให้หน่วยงานท้องถิ่นพร้อมรับภัยพิบัติภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา 
ผู้ แทนคณะทำางานโครงการ 

ACCCRN หาดใหญ ่ น ำาโดย 
คุณชาคริต โภชะเรือง และ            
คุณอำามาตย์ ไชยทวีวงศ์ ร่วมพูดคุย
ในรายการสมัชชาสุขภาพทางอากาศ 
ซึ่งเป็นรายการความร่วมมือสื่อกว่า 
10 คลื่นวิทยุในจังหวัดสงขลา ดำาเนิน
รายการโดยคุณชัยวุฒิ เกิดชื่น กับ
ประเด็น “พื ้นที ่จัดการตนเองกรณี
เกิดภัยพิบัติ” โดยแลกเปลี ่ยน
ม ุ ม ม อ ง แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ จ า ก

อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ เสริมบทบาททั้งภาครัฐและ
เอกชน และการดำาเนินโครงการ
เครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยใน
พื้ นที่ ลุ ่ มน้ำ าคลองอู่ ตะเภาซึ่ งเป็น
โครงการนำาร่องภายใต้โครงการ
เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(ACCCRN)เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน เพื่อพร้อมรับมือกับอุทกภัย   
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คณะทำ�ง�น ACCCRN ห�ดใหญ่ ร่วมเสวน� “พื้นที่จัดก�รตนเองกรณีเกิดภัยพิบัติ” 

เ มื ่ อเร ็ วๆ น ี ้ ค ณะท ำ างาน
โครงการ ACCCRN จาก

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมแผนงานสนับสนุนการปรับตัว
เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ สำาหรับโครงการนำาร่อง ซ่ึง
จัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 ณ อาคาร ดี-เฮาส์ 
ลาดพร้าว 48 โดยมีตัวแทนจากองค์กร 
และหน่วยงานกว่า 20  คน จาก 10 
พื้นที่โครงการนำาร่องฯ เข้าร่วม
แลกเปลี ่ยน เรียนรู ้เครื ่องมือใหม่
สำาหรับนำาไปใช้ประเมินและวิเคราะห์

ในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือสร้างการเรียนรู้
และพัฒนากระบวนการการสนับสนุนการ
ปรับตัว ท้ังยังรายงานความก้าวหน้า
และสรุปบทเรียนท่ีได้รับจากการดำาเนิน
โครงการฯ ท่ีผ่านมา โครงการสนับสนุน
เมืองในการรับมือกับความผันผวนและ
การเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ  เป็น
โครงการนำาร่องท่ีได้รับการสนับสนุน
จากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนที่ได้
รับจากการดำาเนินโครงการ ACCCRN 
ในพื้นที่เมืองเชียงราย 

คณะทำ�ง�น ACCCRN เชียงร�ย และห�ดใหญ่ ร่วมระดมสมองพัฒน�ข้อเสนอโครงก�รระยะที่ 3

ACCCRN จับมือ ADPC ร่วมพัฒน�และว�งแผนเตรียมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ห�ดใหญ่

วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา 
คณะทำางานจาก ADPC หรือ 

Asian Disaster Prepared-
ness Centre หนึ่งในหน่วยงาน
นับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการ
ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองใน
เอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ – ACCCRN ซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญด้านการลดและ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ร่วม
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับคณะทำางาน ACCCRN 
หาดใหญ่ ด้านการจัดการอุทกภัย   

การลงมือปฏิบัต ิ การสร้างระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน พร้อมแนวทาง
สนั บสนุ นความรู ้ ด ้ านเทคและ
ว ิ ช า ก า ร  เ พ ื ่ อ น ำ า ไ ป ส ู ่ ก า ร
วางแผนการดำาเนินงานที ่เหมาะ
สมต่อไป งานสัมมนาดังกล่าวจัด
ขึ ้นที ่โรงแรมเอเชี ่ยน หาดใหญ่

โดยพื้นที่เมืองเชียงรายมีแผนการดำาเนินงาน
พัฒนาลุ่มแม่น้ำากกน้อยซึ่งเป็นแม่น้ำาสายหลักของเมือง
เชียงรายให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ใน “โครงการศึกษา สำารวจ ออกแบบรายละเอียด 
และเตรียมพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและทะนุบำารุงระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แม่น้ำากกสายในเทศบาลนคร
เชียงราย” ส่วนเมืองหาดใหญ่มุ่งพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเน้นการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานบริการด้านสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานกับ “โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน 
เพ่ือการรับมือและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่ม น้ำาคลองอู่ตะเภา” เพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแกร่งให้ระบบการปรับตัว และรับมือของเมือง
จากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

คณะทำ�ง�นโครงก�ร ACCCRN ร่วมสัมมน�ภ�ยใต้โครงก�รสนับสนุนเมืองในก�รรับมือกับคว�มผันผวน

และก�รเปล่ียนแปลงภูมิอ�ก�ศกับมูลนิธิส�ยใยแผ่นดิน ซ่ึงจัดข้ึนต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2

คณะทำางานโครงการ
เครือข่ายเมืองใน

เอเชียเพื่ อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(ACCCRN – ประเทศไทย) 
ในพื้นที่เมืองเชียงราย และ
หาดใหญ่ พร้อมกับผู้แทนคณะ
ทำางานโครงการฯ ACCCRN 
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ร่ ว มประชุ ม ระดมสมอง
เพื่อถอดบทเรียนที่ได้จาก
การเขียนกรอบความคิด
โครงการ (Concept 
Note) สำาหรับโครงการ
ระยะที่ 3 โดยพัฒนา และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอโครงการ
ฉบับเต็ม (Project Proposal) เพื่อเสนอต่อมูลนิธิ   
ร๊อคกี้เฟลเลอร์สำาหรับเริ่มโครงการในระยะต่อไป 
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มาตรการเชิงรุกในการ

จัดการอุทกภัยและดินถล่ม          

ภาพบรรยากาศการเสวนาบนเวที



จากเหตุการณ์การเกิด
ภั ย พิ บั ติ ธ ร ร ม ช า ติ
ใ น อ ดี ต ข อ ง ภ า ค
ใต้      ภัยธรรมชาติ

ที ่เกิดขึ ้นในเดือนมีนาคม 2554 
เป็ นภั ยพิ บั ติ ที ่ ร้ ายแรงมากที่ สุ ด 
ทั้งน้ำาท่วมและดินถล่ม    โดย
เฉพาะในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช แ ล ะ ก ร ะ บี่  
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของ
ปริมาณน้ำาฝนที่ตกมากกว่า 1,000 
มิ ลลิ เมตรในระยะเวลาเพี ยง       
5 วัน และเป็นฝนนอกฤดูกาลที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน 

บทวิเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าความรุนแรงของภัย
พิบัติในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะ 

หน่วยงานทุกระดับทั้งรัฐบาลกลาง
และท้องถิ่นไม่มียุทธศาสตร์สำาหรับ
รองรับภัยธรรมชาติขนาดนี้ ได้แก่ 
ไม่มีการเตือนภัยที่ดี ความช่วย
เหลือล่าช้า การเข้าถึงพื้นที่ยาก
ลำาบาก การอพยพดำาเนินการได้บาง
แห่ง ในขณะที่ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอม
ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติ และความ
ล่าช้าอีกอย่างหนึ่งคือความต้องการ

ข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เมื่อไม่เคยปรากฏ
มาก่อนว่าเดือนมีนาคมมีฝนตกหนัก
จนเกิดน้ำาท่วมและดินถล่ม ดังนั้น
คำาถามสำาคัญคือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
และมียุทธศาสตร์อย่างไรในการ
รับภัยเหล่านี้ อย่างน้อยที่สุด เรื่อง
ภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงควรเป็นวาระที่ผู้บริหาร
ทุกระดับต้องเรียนรู้และเข้าใจ และ
มี “ยุทธศาสตร์รับเหตุภัยพิบัติ” ที่
มีประสิทธิภาพ และเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่ควรให้ความสำาคัญและ
เตรียมความพร้อมรับหายนะครั้งต่อ
ไปที่ไม่มีผู้ใดบอกล่วงหน้าได้ ใน
ระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมี “ยุทธศาสตร์ร่วม” 
ประสานความร่วมมือและมีแผนปฏิบัติ
การร่วมกันระหว่างชุมชนใกล้เคียง
เมื่อเกิดภัยพิบัติ 

รายงานความเสียหายภัย
พิบัติภาคใต้ถูกนำาเสนอ 
จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน

อาคารที่เสียหาย พื้นที่เกษตรกรรม
จำ าแนกตามประเภทการเพาะ
ปลูก และความเสียหายของระบบ

สาธารณูปโภค ทั้งหมดเป็นความเสีย
หายที่ราชการและประชาชนประเมิน
ไว้ แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
ของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ซึ่งถูกมองข้ามความ
สำาคัญไป ภูมิประเทศจากยอดเขาที่
เป็นร่องรอยของดินถล่ม จนถึงธรณี
สัณฐานผิดรูปหลังเกิดน้ำาท่วม เพราะ
สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากมาย จนอาจกล่าวได้
ว่า บางบริเวณต้องสำารวจทำาแผนที่
ทหารใหม่ทั้งหมด เส้นทางน้ำาตาม
ธรรมชาติหลายสายเปลี่ยนทิศ นั่น
หมายถึงภาวะเสี่ยงภัยน้ำาท่วมและ
ดินถล่มต้องสำารวจวิเคราะห์และ
ประเมินอัตราความเสี่ยงใหม่ โดย
เฉพาะพื้ นที่ จั งหวัดสุราษฏร์ธานี 
นครศรีธรรมราชและกระบี่ หาก
ประเมินผลเสียหายทางเศรษฐกิจ 
มูลค่าต่างๆอาจครอบคลุมถึงการเสีย
โอกาสการดำาเนินธุรกิจ     เช่น 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยกเลิก
การเดินทาง แต่ยังไม่มีการประเมิน
ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ หรือการนำาเสนอแนวทาง
การฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียหายหนัก 
ด้วยแผนและงบประมาณเท่าใด...

ภัยพิบัติธรรมชาติ บทเรียนราคาแพงจากภาคใต้ปี 2554

***หมายเหตุ**สรุปความจาก “ภัยพิบัติธรรมชาติ บทเรียนราคาแพงจากภาคใต้ปี 2554” โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิกชำานาญการพิเศษ    
สำานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมือง / ผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงประจำากระทรวงมหาดไทย**

สามารถติดตามฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaicity-climate.org

ไทยเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุมระดับโลกห�รือก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
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โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ตัวแทน
ประเทศไทย ได้เข้า
ร่ ว ม ส นั บ ส นุ น เ ป็ น

เจ้ าภาพร่ วมการประชุ มว่ าด้ วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
“United Nations Climate 
Change Conference, Bangkok 
2011” ที่ศูนย์การประชุมองค์การ
สหประชาชาติ ถ.ราชดำาเนิน 
นั บ เ ป็ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ข อ ง
ประเทศไทยที่มีการประชุมเช่นนี้
ได้จัดขึ้นในเมืองไทย 3 ครั้งแล้ว 
ภายใน 4 ปี 

การจั ด ป ร ะ ชุ ม จั ด ขึ้ น เ พื่ อ
เตรียมพร้อมในการกำาหนด
ข้อเจรจาและท่าทีในเบื้อง

ต้นของประเทศสมาชิก ก่อนนำาไป
หารือร่วมกันระหว่างการประชุมภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 17 
หรือ COP17 ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลาย
ปี 2554 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งนี้
จากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ถือเป็นความจริงที่ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงได้ของประชาคมโลก ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวบ่งบอกเป็นนัยว่า
เรากำาลังอาศัยอยู่บนโลกที่ไร้พรมแดน
มากขึ้น การที่มาประชุมกันในครั้งนี้จะ
เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความ
ตั้งใจในการระดมกำาลังที่จะจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
บรรเทาเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นตามมา

“ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะ
ได้รับ แบ่งเป็นระดับโลก 
เป็นความร่วมมือในระดับ

โลก ระดับประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นการสร้างความตื่นตัวแก่ประชาชน 
ให้เกิดความตระหนักในปัญหาโลก
ร้อน ระดับประเทศด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ทำาให้เกิดรายได้หมุนเวียนใน
ประเทศไทย เกิดการสร้างและการ
จายรายได้ในส่วนของภาคเอกชน 
อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร การท่อง
เที่ยว ของที่ระลึก การบริการต่าง ๆ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คน จาก
ประเทศทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมาก
ขึ้น เกิดการประชาพันธ์ชื่อเสียงของ

ประเทศไทยไปทั่วโลก จากสื่อมวลชน
ต่าง ๆ ทั่วโลก” 
     

ที่มา http://www.ryt9.com
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แน่นอนที่สุดการฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมให้เหมือนเดิม
อาจมากกว่ามูลค่าความ

เสียหายหลายเท่า และเป็น
เรื่องที่ผู้บริหารบางกลุ่มไม่ได้นำา
เสนอ สำาหรับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติแล้ว นั่นคือความเสียหาย
มหาศาลและเป็นบทเรียนราคาแพง
ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย

หากภัยพิบัติธรรมชาติยัง
คงคุกคามชุมชนต่างๆใน
ประเทศไทย     การเต

รียมรับภัยพิบัติด้วยยุทธศาสตร์ ด้วย
แนวความคิด และด้วยความพยายาม
ใดๆ เป็นภาระที่ทุกภาคส่วนต้องมี

ส่วนร่วม ประการสำาคัญ ต้องเริ่ม
ดำาเนินการโดยเร็ว เพราะภัย
ธรรมชาติไม่เคยแจ้งข่าวล่วงหน้า
อย่างเป็นทางการ แม้นักวิชาการ
ส่วนใหญ่ทำาหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์
และเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา แต่
ไม่อาจเทียบได้กับความตั้งใจและ
ความพยายาม 

โดยเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
จักต้องตื่นตัว พึ่งพาตนเอง

ให้มากที่สุดเพื่อเตรียมรับภัยพิบัติ
ครั้งต่อไป และอาจเป็นภัยที่อาจ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนรัฐบาลอาจ

ไม่สามารถจัดงบประมาณแจกจ่าย    
รายละ 5,000 บาทได้เสมอไป



Did You   Know ? 
ภาษา Climate วันละคำ ฉบับนี้ รวบรวมคำ ศัพท์ที่เกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาให้ความรู้อีกเช่นเคย          
ซึ่งท่านผู้อ่านอาจจะคุ้นตากันมาบ้างจากเนื้อหาในฉบับค่ะ

...กับภาษา Climate วันละคำ 

Climate 
Risk

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง                      
สภาพภูมิอากาศ 

หมายถึง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และระดับ
ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท

ต.บางพูด อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
โทร. (66 2) 503 3333 ต่อ 304 

แฟกซ์ (66 2) 504 4826-8

http://www.tei.or.th                                                                                        

Coping 
Capacity

ขีดความสามารถในการรับมือ
 

หมายถึง แนวทางการปฏิบัติการระยะสั้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นฉับ
พลัน มากกว่าที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนต่อการคุกคามหรือการเปลี่ยนแปลง ที่เกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือถาวร  ในบางกรณีอาจจะทำ ให้ทรัพยากรหมดไป ซึ่งจะ
นำ ไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ อีก  ดังนั้นจึงมี

ความเป็นไปได้ที่ความ สามารถในการรับมือนี้ อาจจะส่งผลเสียต่อการ

ปรับตัวอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้

Disaster Risk Reduction 
(DRR)

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
หมายถึง การดำ เนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือจำ กัดความเสียหาย

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 

Vulnerable community 
ชุมชน/กลุ่มเปราะบาง 

หมายถึง ประชากรหรือชุมชนในเมืองนั้นๆ สามารถเข้าถึงระบบซึ่งตอบสนอง

ความจำ เป็นพื้นฐานในการดำ รงชีวิต (น้ำ  อาหาร และที่พักอาศัย หรือระบบ

บริการอื่นๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธารณสุข ความมั่นคง

และความปลอดภัย) ได้น้อยมาก หรือสามารถเข้าถึงได้น้อยลง และอาจจะไม่

สามารถเข้าถึงได้เลย และเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือได้รับผลกระทบจาก        

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะทำ ให้ฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติได้ยาก

หรือใช้เวลานานหรืออาจฟื้นตัวไม่ได้เลย


