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4.1 องค์ประกอบคณะเดินทางและวัตถุประสงค์การประชุมฯ 
 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครจ านวน 5 ราย คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน      
น าโดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง) ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Resilient Cities 
2018 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2561 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดยองค์การ
รัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Local Governments for Sustainability : ICLEI) การประชุมมี
วัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีของผู้น าเมืองและผู้เชี่ยวชาญในการแลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายในหัวข้อที่ส าคัญต่อ
การสร้างเมืองที่เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง อาทิ การรวบรวมข้อมูลการด าเนินการของ
เมืองตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)   
การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเมืองที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสร้างการเตรียมพร้อมรับเมืองกับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวโดยอาศัย
ระบบนิเวศ การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการวางแผนการปรับตัวโดยอาศัยหลักฐานเชิง
ประจักษ์  

4.2.หัวข้อการประชุมหลัก ประกอบด้วย  
  2.1 การด าเนินการด้านเมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง:กรณีศึกษาและตัวอย่างจาก
ท้องถิ่น ( Resilience in action: Local case studies and examples)  
  2.2 เมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือทุกคนและทุกคนเพ่ือเมืองพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง : การบริหารจัดการและความร่วมมือ ( Resilience for all and all for resilience : 
Governance and Collaboration) 
  2.3 ความสมานฉันท์ทางสังคม : การสร้างสังคมเมืองที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Social 
Cohesion : Building resilient urban societies) 
4.3. ความส าคัญของแนวคิด เมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  เมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพ่ือเตรียมรองรับและสร้างการฟื้นตัวกับเหตุการณ์
ไม่คาดฝันที่เมืองต้องเผชิญ ขณะที่ยังคงรักษาการปฏิบัติหน้าที่ โครงสร้างและอัตลักษณ์ของเมืองไว้ รวมถึง
ความสามารถในการปรับตัวและเติบโตเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (ICLEI, 2015) 
เนื่องจากประชากรของโลกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เมือง (UNESDA, 2015) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประชากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท าให้เมืองมีความเสี่ยงและอันตรายมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ จากรายงานการประเมินครั้งที่ 5 ของ IPCC (IPCC, 2014)    ได้ท านายว่า 
จะมีคลื่นความร้อนที่เข้มข้นและบ่อยมากข้ึน พายุ และระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น 
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4.4. กิจกรรมการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประชุมองค์รวม การประชุมกลุ่มย่อยแบบคู่ขนาน
ในหัวข้อต่าง ๆ และการจัดนิทรรศการ โดยส านักงานการต่างประเทศได้สรุปสาระส าคัญของการประชุม
เรียบร้อยแล้วปรากฏดังรายงานที่แนบ 

4.5. สรุปประเด็นส าคัญท่ีสะท้อนจากการประชุมในภาพรวม มีดังนี ้

   4.5.1 การด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศต้องเป็นไปอย่างเข้มแข็งทั้งในมิติของเมือง 
ภูมิภาคและประเทศ หากต้องยึดถือการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก เช่น ความตกลงปารีส
(Paris Climate Agreement) และวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2030 Sustainable Development 
Agenda) เราจ าเป็นต้องเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างนโยบายสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมือง โดยจ าเป็นต้อง
พิจารณานโยบายระดับชาติด้านสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับการสนับสนุนจากรัฐบาลระดับท้องถิ่นและระดับ
ภูมิภาค 
   4.5.2 การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการสร้างเมืองพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต้องมีการบูรณาการการด าเนินการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน และรัฐบาลทุกระดับ ประเด็นปัญหาไม่ใช่การขาดแคลนเครื่องมือและกรอบการท างาน แต่สิ่งที่
ขาดแคลน คือกระบวนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ซึ่งเกิดขึ้นยากเม่ือต้องขัดแย้งกับล าดับความส าคัญของการ
พัฒนาและระดับของรัฐบาล ขณะนี้แต่ละเมืองและประเทศต่างท างานในลักษณะคู่ขนานเพื่อด าเนินการและ
บูรณาการกรอบการพัฒนาของโลก ผ่านระดับการปกครองหลายระดับ (multilevel governance) 
กระบวนการ   ที่ด าเนินการอย่างแยกส่วนเหล่านี้ควรน ามาบูรณาการร่วมกัน  

   4.5.3 การท างานของรัฐบาลทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติมีความส าคัญอย่างยิ่ง แนวโน้มในปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทั้งนี้ รัฐบาลระดับชาติต้องเห็นความส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายให้ท้องถิ่นมีบทบาทและมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
พร้อม 
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

   4.5.4 การบริหารงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาล ภาคเอกชน 
และสังคมพลเมืองในการระบุปัญหาเชิงนโยบาย เปิดพื้นท่ีส าหรับการอภิปรายและมุ่งที่จะสร้างฉันทามติ     
อย่างที่สุดให้เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ รวมทั้งพัฒนารูปแบบ
การบริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีศักยภาพมากข้ึน 

   4.5.5 ข้อมูลเปิด และการแบ่งปันข้อมูลให้ความสนใจกับประเด็นความปลอดภัย 
และความก้าวหน้าในการปรับกระบวนการท างานเข้าสู่ระบบดิจิตัล (digitalization) เพ่ือยกระดับการส่งเสริม
การพัฒนาเมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในเมืองต่างๆ เนื่องจากข้อมูลเปิดและการแบ่งปันข้อมูล
ท าให้เมืองต่าง ๆ สามารถด าเนินการร่วมกับประชาชน นักวิจัย บริษัทและองค์การภาคประชาสังคมต่าง ๆ 
และแบ่งปันข้อมูลได้มากข้ึน อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ระบบดิจิตัลยังมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยที่ส่งผล
กระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนต่อข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังส่งผลต่อการท างานด้าน
บริการสาธารณะ โดยการโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเมืองและการดึงดูดการลงทุน 
ดังนั้นท้องถิ่นจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับการโจมตีทางไซเบอร์ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและแนวทางที่
ดีที่สุดระหว่างกัน และกระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขณะเดียวกันรัฐบาล
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกต้องให้ความสนใจในการหารือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องหารือกับประชาชนถึงประเด็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นดิจิตัล 
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   4.5.6 ผู้ก าหนดนโยบาย นักปฏิบัติและนักวิจัยเห็นความส าคัญของการน าหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมือง    
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และจะเป็น 
ประโยชน์ส าหรับเมืองต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างนโยบายบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และอยู่บนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามนักวิจัยและมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและควร
ก าหนดให้การบริการชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของวาระของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น สถาปัตยกรรมของข้อมูลต้อง
ได้รับการเชื่อมโยงและเปิดกว้างเพ่ือหล่อเลี้ยงการวิจัยและเชื่อมโยงนโยบาย รวมถึงการด าเนินการโดยภาครัฐ
ในระดับต่าง ๆ  

        4.5.7 ข้อมูลที่รวบรวมจากแพลตฟอร์มข้อมูล carbonn Climate Registry สะท้อน
ให้เห็นว่า เมืองยังไม่เห็นความส าคัญของการรายงานรายละเอียดของข้อมูลการปรับตัว และเกือบทั้งหมดเน้น
การน าเสนอด้านการบรรเทาภัยและมีการบรรยายเกี่ยวกับการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลกเป็นส่วน
หนึ่ง นอกจากนั้น แม้ข้อมูลจะสะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านการสร้างเมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ยัง
จ าเป็นต้องเร่งการลงมือปฏิบัติในระดับโลก  

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง  

 กรุงเทพมหานครนครนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยมี
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้  

 1.ประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต มีการพูดถึงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนขั บ
และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การจัดการข้อมูลด้านภัยพิบัติเพ่ือน ามาวางแผนลดผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น 

 2.ประเด็นยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว มีการพูดถึงการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เตรียมความพร้อมและมีการปรับตัว เช่น เมืองในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่ง
ประสบภัยจากพายุบ่อยครั้ง ประชาชนต้องปรับตัวโดยการสร้างบ้านที่ทนต่อพายุ การขอความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเพ่ือน าองค์ความรู้จากงานวิจัยเข้ามาร่วมกันจัดการและหาแนวทางในการ
ปรับตัวของเมือง เป็นต้น 

6. ผู้รายงาน  
 นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานและส่งเสริมกิจการต่างประเทศ  
 ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
 ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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กิจกรรมส าคัญอ่ืน ๆ 
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าเพ่ือหารือใน           
กรอบ Talanoa Dialogue เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

 
ผู้บริหารระดับสูงของเมืองต่าง ๆ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองบอนน์ 

 

 
ผู้บริหารระดับสูงของเมืองต่าง ๆ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในศาลาว่าการเมืองบอนน์ 

 
ผู้บริหารระดับสูงของเมืองต่างๆถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันหน้าหอประชุม 
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รองปลัดกรุงเทพมหานครชมนิทรรศการที่จัดแสดงในการประชุม Resilient Cities 2018 

 
บรรยากาศการร่วมชมนิทรรศการที่จัดแสดงในการประชุม Resilient Cities 2018 

/บรรยากาศ... 
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บรรยากาศการร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ค่่าวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ Kunstmuseum 

 
 


