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Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient and sustainable 
societies in Thailand (SUCCESS) 

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง 
[การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การเปลี่ยนแปลงเมือง, การเปลี่ยนแปลงปรับตัวชุมชน] 

สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป 

บทน าและเหตุผล 

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ภาคประชาสังคม เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของเมืองน้อยมาก โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาและการบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงจากพิบัติภัย และการวางแผนปรับตัวของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นน้อยเกินไป จากการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทาง
การไหลของน้้า การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้้าและพ้ืนที่เกษตรกรรมไปเป็นพ้ืนที่พาณิชย์  ประกอบกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก ส่งผลให้การบริหารจัด
การเมืองต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่สลับซับซ้อน ทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ด้านวิถีปฏิบัติ และ
ด้านการปกครอง และยังเกิดผลกระทบด้านสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ ่อาทิ ความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินท้ากิน ประกอบกับในการวางแผนการพัฒนาเมืองใน
ปัจจุบัน มีการค้านึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้้าน้อยเกินไป 
ปัญหาเหล่านี้จะสามารถคลี่คลายได้โดยภาคประชาสังคมต้องเข้าไปร่วมแรงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม ดังนั้นโครงการมีแนวทางในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของภาคประชาสังคม ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและความเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความเปราะบาง ความยากจน และความไม่เท่าเทียมของชุมชน
เมือง (โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบและด้อยโอกาสรวมถึงภาคเศรษฐกิจนอกระบบ)  

2. ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนระดับ
ภูมิภาค เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายไดร้่วมพูดคุย หารือ เสนอความคิดเห็น และเสริมสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจและวางแผนนโยบายของเมืองให้
มากขึ้น 

3. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้มาก
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลน้าไปสู่กระบวนการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและจัดเตรียมกลไกในการเพ่ิมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชนในกระบวนการวางแผน 

5. เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการและการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในกระบวนการพัฒนา
เมืองเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันและสามารถรับมือในบริบทของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
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รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ภารกิจหลัก ของ European Commission คือมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคมไทย
ในการด้าเนินการและสนับสนุนธรรมาภิบาลในกระบวนการพัฒนาของประเทศไทย เพ่ือบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  
 
สอดคล้องกับโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการด้าเนินการและ
จัดเตรียมนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ European 
Commission ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้้า  
 

เป้าหมายของโครงการ เพ่ิมขีดความสามารถด้านการปรับตัวของชุมชนเมือง โดยการเสริมสร้างการ
บริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลสอดล้องกับสภาพภูมิอากาศของเมืองให้ดีขึ้น และเสริมสร้างองค์ความรู้
ของภาคประชาสังคมให้สามารถน้าไปปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างกลไกการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยค้านึงถึง
การการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึงคนทุกระดับชั้น ด้วย
การสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคม 
 

ในขณะที่เมืองในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงมีความจ้าเป็นเร่งด่วน
อย่างยิ่งที่ต้องปรับบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมือง ภาคประชาสังคมถือว่ามีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งในการ
สนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลท้องถิ่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและร่วมวางแผน
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ โดยท้าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐสู่
ชุมชนท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการนั้นต้องเน้นความต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลัก รวมถึง คนจน คน
ด้อยโอกาส คนชายขอบ คนพิการ อีกท้ังเด็ก ผู้หญิง คนพิการ และคนชรา 
 

โครงการนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับองค์กรภาคประชาสังคม (Civil 
Society Organisations: CSOs), องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organisation (NGOs), 
องค์กรชุมชน (Community-Based Organisations: CBOs) ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
วางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบายของท้องถิ่น การด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติด้านน้้า สิ่งแวดล้อมของเมือง รวมถึงการประเมินความเปราะบางและการบูรณาการยุทธศาสตร์
การรับมือปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ ให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเมืองของท้องถิ่น โดยท้างานร่วมกันเป็น
เครือข่าย  
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โครงการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาสังคมดังนี้: 

1) เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบของเมืองทีม่ีความสลับซับซ้อน, ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เมืองได้รับ การจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ, ความเชื่อมโยงของการพัฒนา
เมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเปราะบาง ความยากจน และ
ลดความเหลื่อมล้้า 

2) สามารถเข้าใจและประเมินความเปราะบางของชุมชนเมือง และสามารถวางแผนนโยบายและ
แผนการปฏิบัติด้านการปรับตัวของชุมชนได ้

3) สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนนโยบาย ร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจในพ้ืนที ่
4) ปรับปรุงทักษะด้านวิชาการเพ่ือการวางแผน ออกแบบ ด้าเนินการ บริหารโครงการ และทักษะ

การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน โดยเฉพาะส้าหรับโครงการที่ด้าเนินการด้าน
สภาพอากาศ การเตรียมพร้อมรับมือพิบัติภัย และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นต้น  

5) สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงนโยบาย
เพ่ือผลักดันกระบวนการวางแผนนโยบายด้านเศรษฐกิจ เมือง และสิ่งแวดล้อม  
 

นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งเน้นสนับสนุนการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ได้แก่ เปูาหมายที่ 13 (ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น) เปูาหมายที่ 11 (ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง 
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) เปูาหมายที่ 10 (ลดความเหลื่อมล้้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ) เปูาหมายที่ 5 (บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง) 
เปูาหมายที่ 16 (ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุม ในทุกระดับ) และเปูาหมายที่ 17 
(เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด้าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส้าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน) 

 

พืน้ที่โครงการ 
โครงการด้าเนินการในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี  
และหนองคาย 

ภาคใต้: จังหวัดสงขลา พัทลุงและสตูล 
 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการ  
ระยะเวลาโครงการ 60 เดือน (5 ปี) 
เริ่มต้นโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2567 
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กิจกรรมหลัก ทั้ง 5 กิจกรรม เป็นการเชื่อมโยงศาสตร์การเรียนรู้  การฝึกอบรม  การวิจัย  การปฏิบัติ 
การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบายและแผน ได้แก่ 

1. การเรียนรู้เพ่ือน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 
2. การพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัติด้านการปรับตัวของชุมชน ที่สอดคล้องกับสภาพ

ภูมิอากาศ (Community-based Urban Resilience and Climate Action Plans) 
3. พัฒนาและด้าเนินโครงการน้าร่อง เพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 

(Innovative Interventions) 
4. การเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

นโยบาย และแผนการปฏิบัติ (Documentation, Communication and Dissemination) 
5. การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ (Project M&E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ และ
การฝึกอบรม 

การศึกษา วิจัย 
และ 

ลงมือปฏิบัติ 

การบูรณาการ 
องค์ความรู้และการ

ปฏิบัติสู่แผน
นโยบาย 

- เชื่อมโยงการรับมือกับสภาพอากาศ และภัยพิบัติเข้าสู่แผนพัฒนา โดย
การปรับการรับมือและกระบวนการธรรมาภิบาลให้เหมาะสม 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - Shared Learning Dialogue (SLDs) 
- เข้ า ใจถึ งการพัฒนาเมือง การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ธรรมาภิบาล ความเปราะบาง และการรับมือ 
- การเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ และตัวช้ีวัด เพื่อการวางแผนรับมือกับ
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  

- การประเมินและวิเคราะห์ความเปราะบาง 
- การเปิดโอกาสและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์การรับมือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาโครงการน้าร่อง เพื่อเสริมสร้างการปรับตัว และปรับปรุงหลัก
ธรรมาภิบาลให้ดีขึ้น 



 

 
 

5 

 
ตารางท่ี 1 การเรียนรู้ ฝึกอบรม การปฏิบัติ การวิจัยและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ผลผลิต (Output) 
WP1   : การ เส ริ มสร้ า งองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะ
วิชาการสมัยใหม่ เกี่ยวกับการ
รับมือกับสภาพอากาศของเมือง
และการ พัฒนาอย่ างยั่ ง ยื น 
เ พ่ื อ ใ ห้ ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม 
สามารถน้าไปใช้วางแผนและมี
ส่วนร่วมก้าหนดนโยบาย 

ผลลัพธ์ที่ 1 
มีการน้าเรื่องการรับมือของเมือง
ต่อสภาพภูมิอากาศ และหลักใน
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
ใช้ประโยชน์และน้าองค์ความรู้
ดังกล่าวรวมเข้าสู่กระบวนการ
จัดท้าแผนนโยบายของเมืองในทุก
ระดับ 
 

ผลผลิตที่ 1 
1.1 ภาคประชาสังคมมีศักยภาพด้านการ

รับมือต่อสภาพภูมิอากาศและการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพ่ิมมากข้ึน 

1.2 ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เครื่องมือ วิธีการ และตัวชี้วัด ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที ่

1.3 ภาคประชาสังคมมีความสามารถในการ
ประเมินความเปราะบางจากสภาพ
ภูมิอากาศได้ 

1.4 ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ฐานข้อมูลระดับ
ท้องถิ่น  รวมถึ งฐานข้อมูลกลุ่ มคน
เปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ 

WP 2  :  การรับมือของชุมชน
และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กั บ ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ  โ ด ย
เสริมสร้างกระบวนการการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น  แ ล ะ
ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติการใน
การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ 

ผลลัพธ์ที่ 2 
ภาคประชาสั งคม และชุมชน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม และ
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
กระบวนการการวางแผนและ
พัฒนาเมืองในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 

ผลผลิตที่ 2 
2.1 ได้ความสัมพันธ์ อันดีและเข้มแข็ ง

ระหว่างภาคประชาสังคม ตัวแทนรัฐ 
และภาคธุรกิจ 

2.2 มีแผนปฏิบัติการที่สามารถจัดล้าดับ
ความส้าคัญของปัญหาในชุมชน กลุ่ม
เปร าะบา งแล ะกลุ่ มคนชายขอบ 
สอดคล้องกับความต้องการได้อย่าง
แท้จริง 

2.3 ความสามารถในการปรับตัวของชุมชน
เมืองเพ่ิมมากข้ึน 

WP3: การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น
และปรั บปรุ ง แนวทางการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น ส ภ า พ
ภูมิอากาศของเมือง 

ผลลัพธ์ที่ 3 
ฐานความรู้และข้อมูลระดับเมือง 
ฐานข้อมูลความเปราะบางของ
ชุมชน และแผนสภาพภูมิอากาศ
ในเมือง ได้ถูกพิจารณาร่วมกับ
กระบวนการพัฒนาเมืองและ
กระบวนการ ว า งแผนสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ 
 

ผลผลิตที่ 3 
3.1 ภาคประชาสั งคมมี ทั กษะในการ

ออกแบบ วางแผน และการด้าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของ
ภาคประชาสังคมเพ่ิมมากขึ้น 

3.2 การปรับตัวของชุมชน กลุ่มเปราะบาง 
และกลุ่มคนชายขอบเพ่ิมมากข้ึน 

3.3 มีการถอดบทเรียนจากการด้าเนินงาน
และแนวทางการบริหารจัดการด้าน
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กิจกรรม ผลลัพธ์ (Outcome) ผลผลิต (Output) 
สภาพภูมิอากาศของเมือง 

WP4: การสื่อสาร บทความและ
การ เผยแพร่  เ พ่ื อ เ พ่ิ มองค์
ความรู้และความเข้าใจของ
ประชาชนในเรื่องภูมิอากาศของ
เมืองและการบริหารจัดการ 
 

ผลลัพธ์ที่ 4 
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
ของเมือง สภาพภูมิอากาศและภัย
พิบั ติ  เ พ่ื อ ใช้ ประกอบในการ
ตัดสินใจวางแผนระดับชุมชน 
 

ผลผลิตที่ 4 
4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็น

เครือข่ายและมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท้านโยบายและแผนเพ่ิมข้ึน 

4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนัก 
ด้านการรับมือกับสภาพอากาศของ
เมือง การบริหารจัดการและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพ่ิมมากข้ึน 

4.3 มีการน้าข้อมูลไปใช้ในกระบวนวางแผน
พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น และกร ะบ วนกา ร
ตัดสินใจของชุมชน  

4.4 มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถน้าไปใช้
เผยแพร่ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ
ได ้

4.5 ได้องค์ความรู้ ใหม่ ที่ เกิดจากความ
ร่วมมือของคณะท้างาน 

WP5: การบริหารโครงการ 
ควบคุมและติดตาม เ พ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
ที่คาดหวังและส่งมอบในเวลาที่
ก้าหนด 

ผลลัพธ์ที่ 5 
เผยแพร่กระบวนการและวิธีการ
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ
ด้านสภาพภูมิอากาศของเมือง ให้
สามารถน้าไปใช้โดยหน่วยงาน
ภาครัฐท้องถิ่นในพื้นทีอ่ื่นๆ ได ้

ผลผลิตที่ 5 
5.1 กิ จ ก ร รมแ ละ ผล กา ร ด้ า เ นิ น ง า น

สนั บสนุน ให้ บร รลุ เปู า หมายของ
โครงการและสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของ EU 
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คณะท างานโครงการ ประกอบด้วย  
 
ผู้บริหารโครงการหลัก 

 ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อ้านวยการโครงการ 
 รับผิดชอบโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute: TEI) 

 
หน่วยงานร่วมหลัก 

 ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (Centre for Civil Society and 
Nonprofit Management: CSNM) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 มูลนิธิชุมชนสงขลา (Songkhla Community Foundation: SCF)  
 มหาวิทยาลัย Maastricht (Maastricht University)  
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ (National Advisory Committee) 
 ดร.จ้าเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ์ (ท่ีปรึกษาอาวุโส IUCN) 
 ศ.สุริชัย หวันแก้ว (ผู้อ้านวยการ ศูนยศ์ึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง (ผู้อ้านวยการ ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อนุภาคแม่น้้าโขง: IRCEM-GMS) 
 
ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (International Expert Panel) 

 Prof.Dr.David Tabara (Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous 
University of Barcelona) 

 Prof.Dr.Darryn McEvoy (Royal Melbourne Institute of Technology, Australia) 
 ผู้เชี่ยวชาญจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 


