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โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครอุดรธานี

 สารเมือง...ปรับตัว...รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 21 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 
- กันย�ยน พ.ศ. 2558 นำ�ส�ระดีๆ ด้�นก�รรับมือของเมืองต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศม�ให้ท่�น 
ผู้อ่�นได้เพลิดเพลินอีกครั้ง 
 ฉบับนี้ City People แนะนำ�สองคณะทำ�ง�นตัวแทนจ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชนร่วมขับเคลื่อน 
โครงก�ร ACCCRN ในพื้นที่เมืองห�ดใหญ่ให้เกิดผลสำ�เร็จ สำ�หรับ City Activity พบกับข่�วคร�ว 
คว�มเคลื่อนไหวจ�กกิจกรรมในพื้นที่นำ�ร่องทั้งจ�กโครงก�รฯ ACCCRN และ UCRSEA อย่�งไรก็ต�ม 
จ�กสภ�พอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงอย่�งเริ่มเห็นชัดขึ้นในปัจจุบัน พบกับอีกหนึ่งมุมมองด้�นผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับภ�คเกษตรใน City Story กับบทคว�ม “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ต่อเกษตรเมืองเชียงราย” และส่งท้�ยด้วย Climate Talk กับก�รประชุมวิช�ก�รระดับภูมิภ�ค “Safeguarding 
Sustainable Development In The Mekong Region” ว่�ด้วยก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนในภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง และ
เช่นเคยห�กท่�นผู้อ่�นมีข้อเสนอแนะและข้อติชมใดๆ ส�ม�รถติดต่อม�ได้ที่ thaicityclimate@hotmail.com 
หรือ /UrbanClimateResilienceThailand พบกันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีค่ะ

เมือง ปรับตัว รับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ปรึกษา 
ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

จัดทำาโดย
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Asian Cities Climate Change Resilience Network - ACCCRN)
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 ผลลัพธ์ที ่ เกิดขึ ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการดำาเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื ่อรับมือกับการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) เมืองหาดใหญ่ สิ ่งสำาคัญ คือ ความร่วมมือของภาคีต่างๆ ทั ้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนที ่หล่อหลอมรวมเป็นคณะทำางานซึ ่งเป็นแรงขับเคลื ่อนให้เกิดผลสำาเร็จ ซึ ่งคอลัมน์ 

City People ฉบับนี ้ ได้ร่วมพูดคุยกับคณะทำางานสองท่าน ท่านหนึ ่งเป็นตัวแทนจากภาคธุรกิจและอีกท่าน

จากภาครัฐถึงการดำาเนินโครงการฯ ในพื ้นที ่ตั ้งแต่แรกเริ ่มตลอดจนปัจจัยสู ่ความสำาเร็จ 

การเข้าร่วมเครือข่ายโครงการ ACCCRN
“เน่ืองจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องการ 
แก้ปัญหาให้กับประชาชน อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการรับมือของเมืองต่อ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นประเด็นที่ 
น่าสนใจ การที่เราจะได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาจึงเป็นโอกาสที่ดี”

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม
“มีความคาดหวังในสองประเด็น คือ ประเด็นแรก ความรู้ความเข้าใจ
ที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มจะมีความ 
รุนแรงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ประเด็นที่สอง ก็คือแนวทางรับมือและ 
เตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนและเมือง”

ปัญหาสำาคัญของเมืองหาดใหญ่ 
“แน่นอนอยู่แล้ว คือ น้ำาท่วม หาดใหญ่เกิดน้ำาท่วมทุกปีและทุกๆ 10 - 12 ปี 
มักจะเกิดน้ำาท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและมักจะรุนแรง
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงแนวทางต่างๆ ท่ีเราดำาเนินงานผ่านกิจกรรมช่วยบรรเทา 
ความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเมือง” 

ท่ีผ่านมา ACCCRN มีส่วนช่วยรับมือสถานการณ์น้ำาอย่างไร 
“ACCCRN มีองค์ความรู้ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยท้ังหมด มีเคร่ืองมือเพ่ือให้ข้อมูล 
และแจ้งเตือนภัย ซึ่งค่อนข้างได้ผลที่แม่นยำา ทำาให้มีส่วนช่วยได้มาก” 

เทศบาลนครหาดใหญ่...ภาครัฐกับส่วนหนึ่งของ 
แรงขับเคลื่อน ACCCRN เมืองหาดใหญ่

นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ 
ผู้อำ นวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 

สำ�นักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ ่

/UrbanClimateResilienceThailand 3 



ข้อมูลคือสิ่งสำาคัญแล้วประชาชนเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร
“ถ้าลำาพังให้ส่วนราชการแจ้งเตือนอย่างเดียวคงไม่พอ ซึ่งวิทยุชุมชนก็เป็นสิ่งสำาคัญ เพราะว่าเมื่อเรารู้ข้อมูล 
อะไรก็แล้วแต่ เราสามารถแจ้งเตือนได้ คณะทำางาน ACCCRN ของเราก็มีวิทยุชุมชนอยู่ซึ ่งเข้ามาร่วม 
และเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ โดยทุกๆ ครั้งที่มีการประชุม ก็จะมาร่วมและทำาเป็นบันทึกไปเปิดให้คนในพื้นที่ 
ได้รับรู้รับทราบว่าเราได้มีการทำาอะไรกันบ้าง และเชื่อมต่อทุกองค์กรของ ACCCRN โดยประสานความร่วมมือ 
ระหว่างกัน”

คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังจากเข้าร่วม ACCCRN 

“การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้มีอยู ่สองส่วน ส่วนแรก ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงก็คือ “รูปแบบของการบูรณาการร่วมมือของ 
หน่วยงานภาครัฐ” ก่อนที่จะมีโครงการนี้ ราชการแต่ละส่วน 
ต่างคนต่างอยู่ก็จะใหญ่ในที่ตัวเอง มีขอบเขตขีดเส้นอย่าล้ำาเขต 
ของใครของมัน พอเราเข้าร่วมมาถึงจุดน้ีทุกคนก็เปิดกว้าง เปิดใจ 
ที่จะยอมรับกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใครมีข้อมูลอะไร 
ก็พร้อมที่จะหยิบยื่นให้เพื่อน ผมมีอย่างนี้นะ คุณมีอย่างนี้นะ 
เราก็น่าที่จะเอามาร่วมกันได้ ซึ่งที่ผ่านมาอาจเป็นการร่วมงานกัน
แบบสื่อสารทางเดียวมากกว่า ประเด็นที่สอง คือ ส่วนของภาค

ประชาชน ชุมชน เพราะหน่วยงานที่มาเข้าร่วมโครงการนี้มีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค NGOs ภาคประชา
สังคม ชุมชนที่เข้ามาเขาก็รู้สึกว่าอย่างน้อยยังมีองค์กรภาครัฐที่ยังมองเห็นความสำาคัญของชุมชนอยู่ พยายาม 
ที่จะช่วยเหลือ ถึงเขาจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่คณะทำางานอาจจะมองเห็นว่าพื้นที่มันใหญ่ แต่เราเลือกเอาพื้นที่นำาร่อง 
เป็นชุมชนเล็กๆ แต่อย่างน้อยเราก็ให้ความสำาคัญกับเขา พอเขาคิดว่าภาครัฐไม่ได้ทิ้งเขาและเขาก็ได้รับรู ้
รับทราบข้อมูลเพื่อการเตรียมรับมือ ซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นหลักในสองส่วนนี้”

ผลสำาเร็จที่เป็นรูปธรรมจากโครงการ ACCCRN ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่
“บ้านพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำาเร็จจากโครงการนำาร่อง “เครือข่ายการจัดการอุทกภัยใน 
พื้นที่ลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา” เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีชุมชนนำาร่อง 3 ชุมชน คือ 1) หาดใหญ่ใน 
2) ต้นลุง 3) ประธานคีรีวัฒน์ เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถรับมือได้ด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันขยายผล 
สู่ชุมชนอื่นด้วย “การติดตั้งกล้อง CCTV” โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำาผ่านเว็บไซต์ 
www.hatyaicityclimate.org ได้แบบเวลาจริงหรือ Real Time รวมถึงมีการตั้งศูนย์กระจายข่าวชุมชน 
ศูนย์เตือนอุทกภัยลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา และศูนย์เรียนรู้เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล ความรู้ และสร้างความตระหนักในพื้นที่”

สิ่งสำาคัญของความยั่งยืนของโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ในอนาคต 
“ปัญหาที่มีร่วมกัน คือ “น้ำาท่วม” ซึ่งเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นการทำางานต้องดำาเนินต่อไป  
ถึงผมจะย้ายไปแล้วคนใหม่ย้ายมาก็ต้องเดินต่อ เพราะอะไร เพราะคุณต้องแจ้งเตือนประชาชน เพราะถึง 
แม้ปัจจุบันชุมชนจะเริ่มมีศักยภาพและองค์ความรู้ แต่สิ่งที่เขาขาดก็คือ ข้อมูลและการเตือนภัย เพราะนำามาซึ่ง
การเตรียมความพร้อม ดังนั้นหน่วยงานต้องสื่อสารให้ประชาชนทราบ และสิ่งสำาคัญที่สุดคือ “เครือข่ายความ
ร่วมมือ” ในพื้นที่และภาคประชาชนจะเป็นแรงสำาคัญในการผลักดันให้ยั่งยืน”

www.thaicity-climate.org4 
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 “ถ้าไม่ได้อยู่ใน ACCCRN ก็จะคิดแบบภาคธุรกิจทั่วไป ก็จะตำาหนิรัฐ ทำาไมไม่มาสร้างพวกสิ่งก่อสร้างป้องกัน เช่น 

ไม่ขุดคลองกว้าง ไม่ทำาคลองป้องกัน ไม่ทำาพนังกั้นน้ำา แต่พออยู่ใน ACCCRN ทำาให้เห็นในเชิงลึกว่าปริมาณน้ำาฝนที่ทำาให้ 

เกิดแบบนั้นว่าต้องใช้มูลค่าการลงทุนสูงแค่ไหนที่จะป้องกันมัน และก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต ์

เพราะปริมาณฝนก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็เปลี่ยน”

คณะทำางาน ACCCRN ภาคธุรกิจ กล่าวถึงการเข้าร่วมกับโครงการ ACCCRN

ภาคธุรกิจกับผลสา เร็จของการดา เนิน 
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่

ํํ

นายสมพร สิริโปราณานนท์ 
ประธานหอการค้าสงขลา 

และประธานคณะทำ�งานโครงการฯ

เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ ACCCRN
“จุดเริ่มต้นเกิดจากความไม่รู้...(คำ�บอกเล่�แรกของประธ�นฯ สมพร ถึงก�รเข้�
ม�ร่วมกับโครงก�รฯ) โดยในปี 2553 โครงการ ACCCRN เลือกเมืองหาดใหญ่ 
เป็นเมืองนำาร่อง ซึ่งตอนนั้นเจ้าภาพหลัก คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เชิญ 
คณะกรรมการเข้าร่วมหลายๆ ฝ่าย และผมอยู่ในส่วนของหอการค้าจังหวัดสงขลา 
ซึ่งเราก็เข้าร่วมกับทุกกิจกรรมอยู่แล้วที่เกี่ยวกับเมือง เพราะฉะนั้นเขาเชิญมา 
ผมก็เข้าร่วมด้วย”

สิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ ACCCRN 
“ณ ตอนน้ันพอเข้าไปร่วมทำางานกับ ACCCRN ทราบถึงเร่ืองของภัยพิบัติ เร่ืองของ 
Climate Change หรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราก็มองว่าประเด็นมันใช่ 
และความสำาคัญสูงมากในเมืองของเรา เนื่องจากในเมืองหาดใหญ่เกิดน้ำาท่วม 
ถี่พอสมควร และความเสียหายที่รุนแรงที่สุดส่งผลต่อภาคเอกชน หลังจากนั้น 
ถ้าเอกชนไปช่วยกัน ร่วมมือกันเพื่อลดความเสียหายตรงนี้ ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดี 
และควรทำาถ้าเราทำาได้”

สถานการณ์น้ำาท่วมส่งผลต่อภาคธุรกิจมากน้อยแค่ไหน 
“ครั้งล่าสุดปี 2553 ตอนนั้นน้ำาท่วมสูงสุดในหาดใหญ่ 4 เมตร กลางเมือง 
ประมาณ 2 เมตร มันมีความเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อม ทางตรงท่ีราชการ 
ประเมินได้หลักพันล้าน และเสียโอกาส รวมๆ การประเมินแล้วอยู ่ที ่
ประมาณ 17,000 กว่าล้านบาท มันเหมือนเป็นการล่มทั้งระบบ”
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City  Activity
เมื่อมีโครงการ ACCCRN ภาคเอกชนมีการรับมืออย่างไรบ้างกับสถานการณ์น้ำาท่วม
“เนื่องจากผมมีตำาแหน่งเป็นประธานหอการค้า สิ่งที่เราประชุมสิ่งที่เราพูดอะไรไป หรือสิ่งที่เราทำาอะไรไป เรามีการ 
กระจายข่าวสารให้กับสมาชิก ซ่ึงการเตือนภัยของเรา คือ การให้รู้จักเตรียมพร้อมด้วยตนเอง โดยการติดตามข้อมูลและ 
ประเมินสถานการณ์ในเว็บไซต์ พ่อค้าเราไวเรื่องข่าวสารอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพ่อค้าจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าฝนตกอย่างไร 
ขนาดไหน ดูอย่างไร ดูที่ไหน เรื่องอย่างนี้พ่อค้าจะกลัวทั้งนั้น พ่อค้าจะปรับตัวได้เร็ว การปรับตัว คือ รับรู้ข่าวสาร”

กิจกรรมที่ผ่านมาจากภาคเอกชนและต่อยอดไปยังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“แต่แรกผมมีความตั้งใจว่าอยากจะเชิญชวนภาคเอกชนมานั่งคุย ณ เวลานี้ ถ้าเรายังไม่สามารถป้องกันระบบน้ำาท่วม 
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีวิธีไหนไหมให้เราจับกลุ่มกัน ทำาอะไรป้องกันเรื่องของน้ำาท่วม เช่น โรงแรมทำาอย่างไรให้เวลา 
น้ำาท่วมเสียหายน้อยที่สุด เพราะหาดใหญ่มันท่วมจนเสียหายเยอะแยะ ตอนนี้เราก็คิดว่าการรวมตัวเป็นกลุ่มต้องมี
แน่นอน”

กล่าวถึงโครงการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ บทบาทภาคธุรกิจ
“เป็นการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
เตือนภัย ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากน้ำาท่วม”

ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น
“ทำาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับ 
เทศบาลหาดใหญ่ หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ และ NGOs นอกจากน้ี 
เกิดการริเริ่มกิจกรรม CSR หรือ โครงการรับผิดชอบ 
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อ 
รับมือน้ำาท่วมของภาคธุรกิจเอกชนในเมืองหาดใหญ่ 
นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง 
น้ำาท่วมโดยการนำาเครือข่ายไลน์ (Application Line) 
มาใช้สำาหรับกลุ่มภาคธุรกิจในการแจ้งข่าวสารและการ 
เฝ้าระวัง โดยกลุ่มไลน์นี้จะเชื่อมโยงกับกลุ่มไลน์ของภาค 
ส่วนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับข้อมูลข่าวสาร
อีกด้วย”

ส่งท้ายกับการบอกเล่าถึงรูปแบบความร่วมมือของคณะทำางานจากภาคีต่างๆ ใน ACCCRN
“สิ่งแรกประกอบด้วยประชาสังคม นักวิชาการ ข้าราชการส่วนภูมิภาค และข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผมก็ในฐานะ
พ่อค้า ต่างคนมีที่มาต่างกัน มีความรู้ต่างกัน ซึ่งสิ่งสำาคัญที่ทำาให้เราผสานแนวคิดและร่วมแลกเปลี่ยน คือ Shared  
Learning Dialogues คือ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรื่องนี้สำาคัญมาก เราเรียนรู้เรื่องของความรู้ต่างๆ ขณะเดียวกัน 
เราก็แชร์ความรู้ และส่ิงท่ีเห็นชัดเลยในปัจจุบัน คือ ท่ีผ่านมาเราไม่เคยทำางานข้ามหน่วยงาน เช่น พ่อค้าไม่เคยทำางานกับ 
NGOs ไม่เคยทำากับจังหวัดหรืออะไรสักอย่าง ตอนนี้เร�เป็นคล้�ยกับโครงก�รนำ�ร่อง นำ�เอ�ทุกภ�คส่วนม�ร่วมกัน 
รูปแบบนี้ผมว่�เป็นตัวอย่�งได้เลยนะครับ ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศได้เลย นี่คือตัวอย่างที่เราภาคภูมิใจและ 
เราร่วมสร้างมิตรภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ”
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@ACCCRNCity  Activity

 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีจัดการ

ประชุม “มองเมือง มองอนาคต เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: น้ำาท่วม...ขาดน้ำา...พัฒนา

อย่างไรให้ยั่งยืน” ภายใต้แผนงานการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีโครงการ

เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) และ โครงการเสริมสร้าง

การรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (M-BRACE) เป็นผู้สนับสนุนเพื่อร่วมผลักดัน 

ให้เมืองอุดรธานีเกิดการรับมืออย่างป็นรูปธรรมมุ่งสู่ “เมืองท่ีมีความพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม (Climate Resilient City) ภายใต้การพัฒนาที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค” โดยมีผู้ให้ความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ประเด็นในการประชุมในครั้งนี้ ชี ้ให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช ้

ประโยชน์ท่ีดิน ส่งผลให้แหล่งน้ำาสำารองลดลงจากการรุกล้ำาลำาน้ำาและการท่ีเมืองยังมีการเติบโตและขยายตัว 

อย่างต่อเนื่อง ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำาให้ความต้องการใช้น้ำาในภาคส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้น และเนื่องจาก 

อุดรธานีมีห้วยหลวงเป็นแหล่งน้ำาหลักเพียงแหล่งเดียวเพื่อใช้สำาหรับการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่างๆ 

ดังนั้นควรมีการวางแผนเพื่อรับมือกับการเติบโตของเมืองที่จะเกิดขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ  

ให้เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดสรร/บริหารทรัพยากรน้ำา 

รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำา ป่าชุมชน แหล่งน้ำาธรรมชาติโดยมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการจาก

หลายภาคส่วน 

สถาบันสิ ่งแวดล้อมไทยร่วมผลักดันเมืองอุดรธานีสู ่เมืองพร้อมรับมือ
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...เสนอเครื ่องมือ SVP ช่วยแก้ไขปัญหาเมือง

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำา/ 

น้ำาท่วมของเมืองอุดรธานีจะยิ่งรุนแรงและยาวนานขึ้น 

และหากเมืองต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณ 

น้ำาฝนและความคลาดเคลื่อนของฤดูกาล ซึ่งการนำา

เครื ่องมือ SVP มาใช้วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อวางแผน 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงใช้เป็นแผนงานในการ 

จัดสรรงบประมาณ จะช่วยให้เมืองมองเห็นแนวทาง

ปฏิบัติที่เหมาะสมที่จะนำาไปสู่วิสัยทัศน์ของเมืองต่อไป
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 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอกด้านการ
รับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากโครงการฯ จำานวน 2 ท่าน 
1) คุณ Thuon Try นักวิจัยจากประเทศกัมพูชา และ 2) คุณ Dang Ly Quoc  
นักวิจัยจากประเทศเวียดนาม โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียนและ
ค่าที่อยู่อาศัยตลอดระยะเวลาการศึกษารวมถึงการวิจัยภาคสนามเป็นเวลา 12 เดือน 
  
 Thuon Try กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Regional Center for Social Science and 

UCRSEA ร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับทุนฯ ภายใต้โครงการฯ

City  Activity @Chiang Rai
ACCCRN เชียงรายร่วมผลักดันแผนฯ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายจัดเวทีชี้แจง 
การจัดทำาแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2559-2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานและร่วมหารือ ซ่ึงจากผลสำารวจแบบสอบถาม 
จากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินและชุมชนพบว่าประเด็นหลักท่ีจังหวัดควรให้ความสำาคัญอันดับหน่ึง คือ น้ำ�สำ�หรับอุปโภค-บริโภค 
ซึ่งจากการที่เมืองได้ร่วมดำาเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) 
ทำาให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาที่เมืองกำาลังจะเผชิญจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงนำาไปสู่ 

กระบวนการร่วมระดมสมองเพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการเตรียมพร้อมปรับตัวและรับมือของเมืองต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 นอกจากนี้ยังผลักดันบทบาท ศูนย์ก�รเรียนรู้และรับมือ
กับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเชียงร�ย ให้เป็นศูนย์กลาง
การสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายท่ีมีศักยภาพในการ
รับมือในพื้นที่ภายใต้แผนฯ ดังกล่าว 

Sustainable Development: RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อวิจัยจะเน้นในด้าน “ธรรมาภิบาล 
การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาจากประเทศ 
กัมพูชา” ซึ่งจะศึกษาถึงความเปราะบางของคนเมืองและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้ที่มีรายได้น้อย 
ในประเทศกัมพูชาและองค์กร หน่วยงานมีการเตรียมพร้อมรับมือต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร พื้นที่วิจัย ได้แก่ เมืองพระตะบอง 
(Battambang) และ เกาะกง (Koh Kong) ซึ่งเป็นเมืองเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำาโขง (GMS) 
ที่กำาลังขยายตัวจากการลงทุนและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต
 
 สำาหรับ Dang Ly Quoc เป็นนักวิจัยจากคณะสังคมเศรษฐกิจและการศึกษานโยบาย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำาโขง (Socio-Economic and Policy Studies, Mekong Delta Development Research Institute) 
มหาวิทยาลัยเกิ ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม โดยมีความประสงค์ที ่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก 
ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในปี 2559 ซึ่งงานวิจัยให้ความสำาคัญในประเด็นบทบาททางเพศกับการจัดการความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่เขตเมืองและชานเมืองเกิ่นเทอ (Can Tho)

www.thaicity-climate.org8 



@Hat YaiCity  Activity 

 เม่ือเร็วๆ น้ี คณะทำางาน ACCCRN - เมืองหาดใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลกับผู้แทน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และคณะผู้ตรวจประเมิน 

รางวัลบริการฯ ในการประชุมการตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ประจำาปี 2558 “การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่โดยการบูรณาการระหว่าง

ภาครัฐ ภาคประชาชน สังคม และชุมชน” ซึ่งเป็นรางวัลที่เทศบาลนคร 

หาดใหญ่ได้รับการพิจารณาประเมินอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการขยายเครือข่าย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ACCCRN - เมืองหาดใหญ่

รับมืออุทกภัยไปยังชุมชนต่างๆ ในลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา ว่ามีการดำาเนินการเตือนภัยอุทกภัยในส่วนทั้งต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา

อย่างไร รวมทั้งการสังเกตการณ์ตรวจวัดการส่งข้อมูลข่าวสารทั้งทางวิทยุเครื่องแดง กลุ่มไลน์ (LINE) ในพื้นที่ต่างๆ โดยข้อมูล

ที่ได้นำามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทั้งประชาชนทั่วไปในการเตรียมพร้อม

รับมือเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม

 คณะทำางาน ACCCRN - เมืองหาดใหญ่ ได้ร่วมประชุมสรุปกิจกรรม flood model เม่ือวันท่ี 19 กันยายน ท่ีผ่านมา โดยนำา 

ผลสรุปที่ได้จากการพัฒนาระบบที่มีผลการศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการนำาข้อมูลระดับพื้นที่ 

คณะทา งาน ACCCRN - เมืองหาดใหญ่ ร่วมประชุมสรุปกิจกรรม Flood modelํ

     เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำางาน 

ACCCRN - เมืองหาดใหญ่ 

นำามาโดย คุณดิเรกฤทธิ ์

ทวะก�ญจน์ และ คุณ 

พิชญ� แก้วข�ว ได้เข้าร่วม

เวทีสัมมนาเสริมสร้างความ

    เม่ือเร็วๆ น้ี คุณภูเบศ แซ่ฉิน 

ซึ่ ง เป็นหนึ่ งในคณะทำางาน 

ACCCRN - เมืองหาดใหญ่ 

ได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลา

ประจำาปี 2558 ตามโครงการ

เรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ  

ACCCRN - เมืองหาดใหญ่ ร่วมเวที
สัมมนาเสริมสร้างความร่วมมือฯ

แสดงความยินดีกับ คุณภูเบศ แซ่ฉิน 
กับรางวัลคนดีศรีสงขลาประจา ปี 2558ํ

ด้านนักธุรกิจดีเด่น ซ่ึงได้มีการมอบรางวัลไปเม่ือวันท่ี 

10 กันยายน 2558 ซึ่งคุณภูเบศกล่าวว่า “นับตั้งแต่

ทำ�ง�นด้�นสังคมม� ACCCRN เป็นโครงก�รแรก 

ที่ให้คว�มรู้สึกดีม�ก ผลง�นก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมอย่�งเห็นได้ชัด จนก่อให้เกิดผลง�นช้ินยอด 

ที่ปร�กฎชัดเจน”

ร่วมมือเพื่อการปฎิรูประบบการจัดการภัยพิบัติ ณ โรงแรมทาวน์ อิน 

ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ACCCRN -  

เมืองหาดใหญ่ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้เก่ียวกับการดำาเนินโครงการฯ 

ท่ีผ่านมา รวมท้ังการขับเคล่ือนของคณะทำางานในพ้ืนท่ีในการดำาเนินงาน 

ด้านการเสริมสร้างการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุกทกภัยเมือง

หาดใหญ่ในระยะยาวอีกด้วย

ไปศึกษา ซ่ึงข้อมูลท่ีได้สามารถนำาไปอ้างอิงเพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการและเตรียม 

ความพร้อมกับภาคีเครือข่ายรับมืออุทกภัย อีกทั้งยังร่วมหารือการเพิ่มจุดติดตั้ง 

CCTV ในเขตเมืองและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัย

อุทกภัยในระดับลุ่มน้ำาผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งหากประสบผลสำาเร็จ 

จะส่งผลให้การเตือนภัยในพื้นที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ 

เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำาให้ 

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาแต่ช้านาน  

เมื่อพูดถึงการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ประเทศไทย

ส่งออก “ข้าว” เป็นอันดับหนึ่งของโลก (สถ�นก�รณ์

สินค้�เกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558, ธน�ค�รแห่ง

ประเทศไทย) รองลงมา คือ ยางพารา 

มันสำาปะหลัง อ้อย น้ำาตาล ผลไม้

ตามลำาดับ ซึ่งอัตราการแข่งขัน

ของแต่ละประเทศเพื่อเป็น

ผู้นำาในการส่งออกสินค้า

ทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น

ทุกปี สภาพภูมิอากาศ

นับเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพและปริมาณสินค้า

ทางการเกษตร แต่สภาพภูมิอากาศ

ที่มีความแปรปรวนสูงในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นผลมาจาก “การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ” คือ การที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง 

ในระยะยาว เป็นผลมาจากปรากฏการณ์โลกร้อน ซึ่งมี 

ผลกระทบต่อ “การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ฤดูกาล 

ความแปรปรวนของปริมาณน้ำาฝน การเปลี่ยนแปลง

ของระดับน้ำาทะเล รวมถึงความถี่และความรุนแรงของ

การเกิดพายุ” ด้วยผลกระทบดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า 

การคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศสามารถทำาได้

ยากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจาก  

ภัยแล้ง อุทกภัย สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การแตกดอก 

ออกผลของพืช ผัก และผลไม้ 

 “ก�รพัฒน�เมือง” เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศ เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิต 

กับปริมาณน้ำาท่ีมี ส่งผลให้

ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคการ 

เกษตรย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย

 “คว�มเปร�ะบ�งของเมือง” การ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชน 

และระบบต่างๆ ของเมือง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้อง 

อาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง รวมถึงการกำาหนดนโยบายและ 

วางแผนเรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศของเมือง ต้องอาศัยฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง

 การดำาเนินโครงการพัฒนาและดำาเนินยุทธศาสตร์ 

สร้างเสริมการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และกระบวนการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

เมืองเชียงราย ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2556 - 2557 ซึ่งเป็น

โครงการ Intervention ภายใต้ “โครงการเครือข่าย 

ทางการเกษตร เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน เช่น การเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้าง บ้านพัก หมู่บ้าน 

จัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม  

ห้างสรรพสินค้า ทำาให้พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีรับและเก็บกักน้ำา 

รวมถึงพื้นที่การเกษตรถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำาหรับ 

ส่ิงปลูกสร้าง ประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทำาให้ความต้องการใช้น้ำา 

 เพื่อการอุปโภค-บริโภคสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อ   

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  

สภาพภู มิอากาศ มีผล ต่อ

ปริมาณน้ำาฝน บางฤดูกาล

ฝ น ต ก ห นั ก - ทิ้ ง ช่ ว ง 

ยิ่งพื้นที่รับและเก็บกัก

น้ ำาลดจำานวนลง แต่ 

ความต้องการน้ำาสวนทาง 

โดย ปาริสุทธิ์ สีทองดี  
โครงการ ACCCRN สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ต่อเกษตรเมืองเชียงราย

City Story

www.thaicity-climate.org10 



เมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience 

Network: ACCCRN)” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) โดยมีสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้บริหารโครงการในประเทศไทย (หาดใหญ่และเชียงราย)  มีความพยายามที่จะเสริมสร้างการรับมือ 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนหลักท่ีเก่ียวข้อง เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของหลายภาคส่วนท่ีมี 

ส่วนได้ส่วนเสีย และจะต้องร่วมมือกันเพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ันจึงกำาหนดกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม 

ภายใต้โครงการฯ เพื่อตอบสนองข้อมูล องค์ความรู้ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อบูรณาการ 

นำาไปสู่เป้าหมายของโครงการฯ โดยมีบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำาเนินกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวเกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ภาคการเกษตรของเมือง ดังนี้

 “กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในเมืองแบบยั่งยืนแก่ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่ดินทำากิน” เป็น 1 ใน 6 กิจกรรม 

ของโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบาง ประเด็นที่สำาคัญ 

คือ การหาแนวทางป้องกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมและเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว 

ในเขตเมือง โดยเน้นกระบวนการ ดังนี้

  ก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ท่ีเก่ียวข้องด้�นก�รเกษตร เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ดำาเนินการและพื้นที่ใกล้เคียง 

  ก�รส่งเสริมด้�นทักษะและเทคนิควิธี ท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูกเพ่ือรับมือต่อสภาวะความแปรปรวน 

ของสภาพภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ โดยถ่ายทอดผ่านการร่วม

ปฏิบัติจริงในพื้นที่ พร้อมมีแปลงสาธิตการเพาะปลูกที่ต่อเนื่อง 

  ก�รจัดทำ�แผนก�รส่งเสริมด้�นก�รตล�ดระบบเครือข่�ยในเขตเมือง เพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เช่น ถนนผักปลอดสารพิษ การทำาข้อตกลงในการส่งผลิตภัณฑ์แก่ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล เป็นต้น

  ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ มีความตระหนักถึงผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมือง เต็มใจให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาบทบาท
ของตนเองและเพิ่มศักยภาพขององค์กรของตนเอง
  การให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรจึงทำาให้เข้าใจถึงปัญหา มีแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างการรับมือ
ที่เหมาะสมกับความสนใจและบริบทของพื้นที่ที่ตนอาศัย 
  การพัฒนาพื้นที่การเกษตร สามารถเป็นได้ทั้งแหล่งชะลอน้ำาไหลในฤดูน้ำาหลาก พื้นที ่
สันทนาการ พื้นที่สีเขียวของเมือง แนวกันชนป้องกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
  เกิดการจัดทำาฐานข้อมูลการพัฒนาเมืองร่วมกับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ
  เกษตรกรมีรายได้สามารถพ่ึงพาตนเอง เม่ือประสบภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบ้ืองต้น 
ลดภาระการร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ   
  เกิดการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำาเพื่อการอุปโภค บริโภค และ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งกำาหนดยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดผลบังคับในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้จัดการแผนงานด้านการรับมือของเมือง ต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Urban Climate 
Resilience) จากสถาบันสิ ่งแวดล้อมไทย 
เข้าร ่วมประชุมวิชาการ “Safeguarding 
Sustainable Development in the 
Mekong Region” ซึ่งได้รับการสนับสนุน 
จาก USAID สถานฑูตสวีเดน สำานักงานนโยบาย 

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค  

“Safeguarding Sustainable Development In The Mekong Region” 

ว่าด้วยมาตรการป้องกัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อกโฮล์ม (SEI) และ PACT ว่าด้วยมาตรการการป้องกัน 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 – 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

 มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน จากประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และจีน ทั้งจาก 
หน่วยงานภาครัฐ NGOs ภาคเอกชน นักวิชาการและสื่อมวลชน ซึ่งตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ได้ร่วมนำาเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือในภูมิภาค ที่ทำาให้เมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน รวมถึงกรณีศึกษาจากเมืองต่างๆ ตลอดจนอภิปรายแนวทางการแก้ไข และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

 ผลจากการประชุมดังกล่าวจะทำาให้เกิดการสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือระดับภูมิภาคไม่เพียงแต่ในประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น รวมถึง 
มีแนวทางและมาตรการป้องกันผลกระทบร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
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