ข่ าวประชาสัมพันธ์
วันที & 28 พฤษภาคม 2563
สถาบันฮิวโก้ (Hugo Observatory) เป็ นผู้ประสานงานโครงการวิจยั HABITABLE
ซึUงได้ รับทุนจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC)
เกีUยวกับการเปลีUยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับการโยกย้ ายถิUนฐาน
สถาบันฮิวโก้ ภายใต้ มหาวิทยาลัยลีแยฌในประเทศเบลเยียม
(University
of
Liège,
Belgium)
จะได้ ประสานงานโครงการวิจยั ทีXมีขนาดใหญ่ทีXสดุ ทีXเคยได้ รับทุนจากโปรแกรม
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ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) ในประเด็นด้ านการเปลียX นแปลงสภาพภูมิอากาศกับการโยกย้ ายถิXนฐาน
ด้ วยงบประมาณทังสิ
j jน
6.8
ล้ านยูโร
โครงการนี jจะนําประเด็นวิจยั หลักสองประการของสถาบันฯไปใช้ เป็ นแกนหลักในการดําเนินงานวิจยั
พร้ อมทังเป็
j นโครงการทีXจะหนุนเสริ มโครงการอืXนๆทีXมีทีมนักวิจยั กําลังดําเนินการอยู่ โดยคุณ François Gemmene
ผู้อํานวยการสถาบันฮิวโก้
ได้ กล่าวไว้ วา่
“โครงการนี jเป็ นการยอมรับถึงความสําคัญของงานทีXเรากําลังดําเนินการอยูใ่ นสถาบันฯ
(Hugo
Observatory)
ในช่วงสามปี ทีXผา่ นมา”
โครงการ HABITABLE - Linking Climate Change, Habitability and Social Tipping Points: Scenarios for Climate
Migration
มุง่ เน้ นการทําความเข้ าใจเชิงลึกเกีXยวกับการเปลียX นแปลงสภาพภูมิอากาศทีXเกิดขึ jนและส่งผลกระทบต่อการโยกย้ ายถิXนฐา
นและรูปแบบการเคลือX นย้ ายประชากร โดยให้ ความสําคัญกับแนวคิดเรืX อง การอาศัยอยู่ได้ (habitability) และ
จุดเปลีUยนทางสังคม
(social
tipping
points)
ซึงX เป็ นกระบวนการพื jนฐานทีXใช้ ในการวิเคราะห์การเปลียX นแปลงทีXเกิดขึ jนจากสิงX แวดล้ อม (environmental disruption)
และส่งผลให้ เกิดการเปลียX นแปลงทางสังคมครังj ใหญ่
โดยคุณ
Caroline
Zickgrad
รองผู้อํานวยการสถาบันฮิวโก้ ได้ เน้ นยํ jาว่า
“การโยกย้ ายถิXนฐานขนาดใหญ่
มักถูกระบุวา่ เป็ นหนึงX ในผลกระทบทีXรุนแรงทีXสดุ ทีXเกิดจากการเปลียX นแปลงสภาพภูมิอากาศ"
และโครงการนี jจะช่วยให้ เข้ าใจได้ วา่ การเปลียX นแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีอิทธิพลต่อการโยกย้ ายถิXนฐานอย่างไรและเราส
ามารถจัดการกับประเด็นนี jได้ อย่างไร”
โครงการ
HABITABLE
จะดําเนินงานในลักษณะ
"ภาคีความร่วมมือ"
ทีXประกอบด้ วยพันธมิตร
20
หน่วยงานจากหลากหลายสาขาวิชาใน 17 ประเทศครอบคลุมสามทวีป ซึงX ได้ แก่ สถาบันการวิจยั ทางวิชาการ
สถาบันคลังสมอง องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศในทวีปยุโรป แอฟริ กาตะวันตก
แอฟริ กาตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานวิจยั นี jถือเป็ นครังj ทีXสองในรอบ
2
ปี ทีXทางสถาบันฮิวโก้ ได้ รับเงินทุนสนับสนุนจาก
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หลังจากทีXเคยได้ รับทุนโครงการ MAGYC ในประเด็นธรรมาภิบาลการโยกย้ ายถิXนฐาน (migration governance) จํานวน
3.2 ล้ านยูโรในปี 2018
ภาคีความร่วมมือของโครงการ HABITABLE ประกอบด้ วย University of Liège (BE), University of Vienna (AT),
Potsdam Institute for Climate Impact Research (DE), University of Exeter (UK), Internal Displacement
Monitoring Center (IDMC) (NO), Lund University (SW), La Sapienza Università di Roma (IT),
Adelphi (DE), Université de Neuchâtel (CH), Institut de Recherche pour le Développement (FR),
Council of Scientific and Industrial Research (ZA), United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) (FR), University of Ghana (GH), CARE France (FR), University of Twente
(NL), Université Cheikh Anta Diop (SN), Stockholm Environment Institute Asia (SW), Raks Thai
Foundation (TH), University of Addis Ababa (ET), Institut National de la Statistique du Mali (ML).
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