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wพัฒนาเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย นอกจากจะสร้าง

ความเจริญในด้านเศรษฐกิจ และความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิตแล้ว ยัง

พบว่าการกลายเป็นเมอืงน�ามาซึง่การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ท�าให้

ระบบนิเวศทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป หลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหา

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ น�้าท่วมเพราะสูญเสียพื้นที่รองรับ

น�้า น�า้ไม่พอใช้เพราะมีปริมาณการใช้น�้ามากขึ้นจากกิจกรรมหลายอย่าง ทั้ง

ยังท�าให้ประชากรหลายกลุ่มเปราะบางมากขึ้น ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีลักษณะของ

ความเปราะบางที่แตกต่างกัน เพราะการเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองด้วยหลาก

หลายเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ทั่วโลกก�าลังตระหนัก 

เพราะผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะท�าให้ปัญหาภยัพบิตัิ

ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง เพราะเดิมประสบปัญหา

จากการพฒันาเมอืงทีเ่ป็นการเพิม่ความเสีย่งในการเปิดรับภยัพบัิตอิยูแ่ล้ว แต่

การพัฒนาเหล่านั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับปากท้องและความสะดวกสบายของ

ประชาชน ท�าให้การพฒันาไม่เคยหยดุยัง้และยงัคงเกดิขึน้เสมออย่างต่อเน่ือง 

ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งส�าคญัหนึง่ของเมอืงหรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามเกีย่วข้องเชือ่มโยงกบั

เมืองจะต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค�าน�า



ด้วยความส�าคญัทีจ่ะต้องเสรมิสร้างการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ จงึมีการด�าเนนิโครงการ “จดัท�าแผนคณุภาพชวีติและผงัชมุชน เพือ่

การรบัมือและปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ของชมุชนในพืน้ที่

เมอืงหาดใหญ่” เป็นโครงการย่อยหนึง่ภายใต้โครงการเครือข่ายเมอืงในเอเชยี

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) โดยมูลนิธิชุมชน

สงขลาเป็นผู้น�ากระบวนการสร้างการรับมือในพื้นที่ร่วมกับประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงและเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยหนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความส�าคัญและความเชื่อมโยง

ของพื้นที่ที่จะสร้างการรับมือให้กับเมืองหาดใหญ่ กระบวนการด�าเนินงาน

ในพื้นที่ ผลที่ได้จากโครงการ และบทเรียนการด�าเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็น

แนวทางของการเสรมิสร้างการรบัมอืในระดบัชุมชนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัเมอืง

และช่วยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตระหนกั แลกเปลีย่น และเข้ามามส่ีวนร่วมใน

การสร้างการรับมือร่วมกับชุมชน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



ที่มาและความส�าคัญ

โครงการจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพชีวติและผงัชมุชน เพือ่การรบัมอืและ

ปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของชุมชนในพืน้ทีเ่มอืงหาดใหญ่ 

เป็นโครงการย่อยหนึ่งภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิร็อคกี้เฟล

เลอร์ (The Rockefeller Foundation) ในการด�าเนินโครงการเครือข่ายเมือง

ในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเครือข่ายด�าเนิน

โครงการใน 4 ประเทศ 10 เมือง (ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.acccrn.org) 

ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และไทย โดยในประเทศไทย

ด�าเนินงานในเมืองน�าร่อง 2 เมือง คือเมืองเชียงราย และเมืองหาดใหญ่ 

(ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaicity-climate.org) ภายใต้เป้าหมายที่มุ่ง

เน้นการเสริมสร้างการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิให้กับเมือง

ส�าหรับเมืองหาดใหญ่อยู ่ในเขตการปกครองของเทศบาลนคร

หาดใหญ่ แต่ความเป็นเมืองในปัจจุบันขยายออกไปมากกว่าเขตการ

ปกครองของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในอดีตหาดใหญ่มีการพัฒนาเร่ือยมา

จากเมืองที่เคยเป็นที่รกร้าง มีประชากรเพียงไม่กี่ครัวเรือน แต่การพัฒนา

เส้นทางทางรถไฟภายในประเทศผ่านเส้นทางหาดใหญ่ และยังก่อสร้างเส้น

ทางเชื่อมการเดินทางจากหาดใหญ่ไปยังทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย

บทสรุปผู ้บริหาร



ท่ีสถานีปาดังเบซาร์ จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้หาดใหญ่

พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นชุมทางการคมนาคมทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศ เมืองจึงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนในปี พ.ศ.2538 ได้ 

รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่ก็ยังมีการ

ขยายตัว มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างท้ังห้างสรรพสินค้าและแหล่งอาศัย ใน

อนาคตเมืองหาดใหญ่ยิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมเส้นทาง

คมนาคม แต่ผลกระทบจากการกลายเป็นเมอืงท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ความต้องการใช้ทรพัยากรทีเ่พิม่มากขึน้ และปัญหามลภาวะ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเมืองนอกจากจะท�าให้เกิดความเจริญของเมือง

แล้วยังส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาน�้าท่วมที่ส่งผลกระทบ

เสียหายในเชิงเศรษฐกิจ เพราะศูนย์กลางทุกอย่างรวมอยู่ในเมือง ในขณะที่

เมืองก็ยังขาดการบริหารจัดการน�้าที่ครอบคลุมทั้งระบบ แม้จะมีแนวทางการ

แก้ปัญหาน�้าท่วมด้วยการใช้สิ่งก่อสร้าง แต่ก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น

เมืองหาดใหญ่แม้จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหลากหลายด้านแต่

ก็ยังคงต้องพ่ึงพาพื้นที่รอบข้าง โดยเฉพาะชุมชนหาดใหญ่ในเป็นพื้นที่ที่อยู่

ใกล้ชดิกบัเขตใจกลางเมืองหาดใหญ่ ท�าให้เป็นปราการด่านแรก ในการเผชญิ

กบัปัญหาน�า้ท่วม ในขณะทีอี่กชุมชนหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัไม่แพ้กนัคอืชมุชนคู

เต่า เพราะเป็นชมุชนทีเ่ป็นแหล่งผลติอาหาร แรงงาน อกีทัง้พืน้ทีช่มุชนยงัเป็น

พื้นที่รองรับน�้าท่วมและน�้าเสียจากลุ่มน�า้คลองอู่ตะเภา ดังนั้นเมืองหาดใหญ่

และชุมชนดังกล่าวจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีฝนตกค่อนข้างชุก โดยปกติในฤดูร้อนช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 40.2-40.6 องศา

เซลเซียส และช่วงฤดูฝนเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงที่สุด 792.7 



มิลลิเมตร แต่จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�าให้เมือง

หาดใหญ่ในช่วง 30 ปี ข้างหน้า มีปรมิาณฝนทีไ่ม่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก

นกั แต่จ�านวนวนัทีฝ่นตกจะลดลง แสดงถงึภาวะความเสีย่งกบัสถานการณ์น�า้

ท่วมฉับพลันรุนแรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อผนวกกับปัญหา

จากการพัฒนาเมืองก็จะยิ่งท�าให้ปัญหาภัยพิบัติของเมืองรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการด�าเนินโครงการ

จากปัญหาและความส�าคัญดังกล่าวจึงมีการด�าเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการ “จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและ

ปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของชมุชนในพืน้ทีเ่มอืงหาดใหญ่” 

โดยพื้นที่เป้าหมายคือชุมชนหาดใหญ่ในและต�าบลคูเต่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างการรับมือให้กับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ผ่านมิติด้านคุณภาพ

ชีวิต ในประเด็นที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่น�าร่อง ซึ่งในชุมชน

หาดใหญ่ในรปูแบบกจิกรรมเกดิขึน้ภายใต้ยทุธศาสตร์การรับมอือทุกภยั และ

ยุทธศาสตร์การจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และแหล่งนันทนาการ ในขณะที่

ต�าบลคูเต่ารูปแบบกิจกรรมเกิดขึ้นภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหาร

จัดการน�้า การจัดการสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชุมชน และ

การบริหารจัดการชุมชน

การด�าเนินโครงการมีแนวทางและการด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

การรบัมือภายใต้กรอบการด�าเนนิงาน ซึง่เมือ่สิน้สดุการด�าเนนิโครงการพบว่า

สามารถสร้างคณุลกัษณะทีด่ขีองการรบัมอืจากการด�าเนินกจิกรรมในพ้ืนทีไ่ด้

ดังนี้ เมืองมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย (Flexibility & Diversity) ระบบ

การเตอืนภยัน�า้ท่วมหลายช่องทาง (Redundancy) มกีารจดัท�าผงัชมุชนทีเ่กดิ



จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน (Decision Making) มีการ

จัดท�าธรรมนูญชุมชนที่มีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยที่

ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดกติการ่วมกัน (Access/Right)

จากการด�าเนินโครงการนอกจากจะมีผลผลิตที่ได้จากการด�าเนิน

โครงการแล้ว ยังมีบทเรียนจากการด�าเนินงาน ได้แก่ การก�าหนดกรอบการ

ด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ การใช้เครื่องมือ SWOT ในการช่วยวิเคราะห์

ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน การดึงความร่วมมือจากหน่วยงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนของการรับมือ และบทเรียนที่จะ

สร้างความส�าเร็จอย่างแท้จริงจะต้องด�าเนินงานในภาพรวมของทั้งลุ่มน�้า ซึ่ง

จะต้องเผยแพร่ขยายผลบทเรยีนท่ีดีสูชุ่มชนอ่ืนๆ ส�าหรบัน�าไปปรบัใช้เพือ่สร้าง

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป



Introduction and background 

The ‘Community-based management to improve life quality 

and strengthen climate resilience in Hat Yai’ is one of the city-

level resilience interventions, funded by the Rockefeller Foundation, 

under the Asian Cities Climate Change Resilience Network initiative 

(ACCCRN). ACCCRN focuses on second-tier cities in four countries in 

Asia, India, Indonesia, Vietnam and Thailand (see www.acccrn.org 

for more information), to build a body of knowledge and lessons in 

urban climate resilience for developing country cities. Hat Yai and 

Chiang Rai are the two Thai cities participating in the programme 

(see www.thaicity-climate.org for more information). City intervention 

projects are developed to test a range of actions and processes 

to strengthen urban climate resilience, with a particular focus on 

poor and vulnerable community groups. 

Hat Yai, the largest city in Southern Thailand, is an important 

economic, trade, and tourism hub and a gateway to Malaysia and 

Singapore. The urban area of Hat Yai has been growing at a dra-

Executive Summary



matic rate in the last two decades and the city is now ranked as  

the third largest in Thailand after Bangkok and Chiang Mai. Hat  

Yai is geographically located in low-lying area, mid-stream of the U-

Tapao watershed. Naturally, the city is prone to floods, with run-off 

from the surrounding mountains and upstream areas draining into 

the Lake of Songkhla and the Gulf of Thailand.

Rapid urbanisation leads to changes in land use and expansion 

into hazardous spaces. Uncontrolled urban development is critical, 

as diminishing water retention areas, blocked natural waterways 

and altered hydrological patterns contribute to increasing floods. 

Hat Yai has experienced several devastating flood disasters in the 

last twenty years. With economic assets concentrated in the city 

centre, flood damage and losses are high. Despite large-scale flood 

protection infrastructure put in place, new flood events are worse 

than the previous ones. With climate change, Hat Yai is increasingly 

faced with changes in rainfall, making it more difficult to plan and 

prepare for flood hazards. Existing flooding issues will be exacer-

bated by both climate change and urban development. Impacts of 

flooding and urbanisation are unevenly distributed across different 

community groups and sectors. Understanding vulnerability in the 

context of Hat Yai city is crucial for the resilience planning process. 

Under the ACCCRN project, a climate vulnerability assessment 

of Hat Yai was conducted in 2010, focusing on flood risks and im-

pacts. Vulnerable community groups were identified as low-income 



communities living in areas with recurring floods. Weak institutional 

capacity of local agencies responsible for flood risk management, 

ineffective early warning system and lack of information were identi-

fied as key factors contributing to greater flood damage and losses. 

Resilience strategies were planned and developed based on the 

findings of the city vulnerability assessment. In line with the Hat Yai 

resilience strategies, a pilot project and city intervention projects 

were planned and developed, focusing on reducing vulnerability of 

communities to flood impacts.

Both the central government and Hat Yai municipality have 

invested in large-scale flood infrastructure measures, such as 

drainage canals and pump stations, to protect the Hat Yai city 

centre. However, the 2010 flood crisis in Hat Yai, with an estimated 

damage of over 310 million US dollars, demonstrated the existing 

weak institutional capacity and ineffective infrastructure to deal with 

increasing rainfall and urban land use change. Although the existing 

infrastructure may reduce flood incidence and mitigate flood impacts 

in the city centre, there are areas outside of the protection and 

areas where floods occur more often as risk is transferred from 

the city. As Hat Yai continues to rapidly urbanise, without tackling 

root causes existing flood hazards will worsen. Climate change is 

adding another layer of complexity to urban development problems.

There are three ACCCRN city intervention projects in Hat Yai, 

focusing on strengthening city resilience to climate change and re-



ducing vulnerability to flood-related impacts. All three projects aim 

to build institutional capacity, by engaging with cross-sectoral, multi-

stakeholders to promote shared learning and dialogue processes. 

The intervention projects address local needs and gaps to promote 

local ownership and sustainability. By working closely with relevant 

local governments, the intervention projects serve as a platform to 

influence informed decision-making and planning processes.

Project overview 

The intervention project, Community-based management to im-

prove life quality and strengthen climate resilience in Hat Yai, focuses 

on improving the life of vulnerable communities through strengthened 

capacities of community-based services for the preparation and 

mitigation of flood-related impacts. The project promotes collaboration 

between communities and local governments to tackle disaster risk 

reduction, welfare and health issues, and to develop an integrated 

plan on these issues, led by the Songkhla Community Foundation. 

The project involves key components of community assessment 

and planning, identifying community needs, and development and 

implementation of action plans.

Communities of Hat Yai Nai Sub-district and Kutao Sub-district 

are engaged in the project. The two target areas are increasingly 

exposed to floods as the Hat Yai municipality continues to protect 

the city centre by draining floodwater into other areas and to the 

indirect impacts of urbanisation. With low-income and weak insti-



tutional capacity of the local administrative bodies, the local com-

munities are vulnerable to climate change. The communities are not 

only impacted by unpredictable and longer floods, but also pollution 

and contamination of the water from the Hat Yai city. Ineffective or 

lacking early warning system and emergency response and relief 

system contribute to vulnerability. The community livelihoods and 

health are also at risk from degraded environmental conditions, 

further contributing to vulnerability. 

Integrated community plans will ensure that the local communi-

ties have access to healthcare, better land use zoning, improved 

sanitation, provision of basic infrastructure, and improved environ-

mental conditions. Communities have access to weather information, 

and community-based early warning system, as well as essential 

basic needs to assist communities before, during and after flood 

hazards. Mapping of vulnerable groups within the community will 

provide faster responses.

By improving the provision of and access to basic services 

will reduce vulnerability of the Hat Yai Nai and Kutao communities and 

strengthen capacity to cope with shocks and crises. This will in turn 

contribute to strengthening resilience of the Hat Yai city. Urban and 

economic development of Hat Yai largely depends on its neighbouring 

areas for water, food, natural resources, energy, and labourers. It 

is important to understand the rural-urban linkages and implications 

to plan and develop meaningful resilience strategies for Hat Yai.



กิตติกรรมประกาศ
การด�าเนินโครงการจัดท�าแผนคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการ

รับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของชุมชนในพื้นที่

เมืองหาดใหญ่ และการจัดท�าหนังสือเล่มนี้จะส�าเร็จเป็นอย่างดีไม่ได้หากขาด

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยขอขอบคุณมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ซึ่งเป็น

ผู้สนับสนุนงบประมาณให้เกิดการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ขอขอบคุณมูลนิธิ

ชุมชนสงขลาซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงานหลักร่วมกับชุมชน ขอขอบคุณเทศบาลนคร

หาดใหญ่ที่มีส่วนช่วยให้เกิดการประสานงานจนเกิดผลส�าเร็จของโครงการ 

ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงหาดใหญ่ทีม่ส่ีวนช่วย

เติมเต็มการด�าเนินกิจกรรมและเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ รวม

ทั้งคณะท�างานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยหน่วยงาน

ส�าคัญหลายภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้ความร่วมมือ

ในการด�าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ท้ายที่สุดน้ีขอขอบพระคุณส�าหรับการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

ประชาชนในพ้ืนที่ทุกท่าน ทั้งคณะท�างานระดับชุมชนและประชาชนที่ร่วม

ด�าเนนิงาน ทีม่ส่ีวนช่วยให้การด�าเนนิโครงการและช่วยให้หนังสอืเล่มน้ีส�าเร็จ

ลุล่วงเป็นอย่างดี
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หนังสือเล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่กำรสร้ำงกำรรับมือต่อกำร

เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในมิตขิองกำรด�ำเนนิโครงกำรจดัท�ำแผนพฒันำ

คุณภำพชีวิตและผังชุมชน เพื่อกำรรับมือและปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศของชุมชนในพื้นที่เมืองหำดใหญ่ ภำยใต้โครงกำรเครือข่ำย

เมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ACCCRN) 

กำรด�ำเนนิโครงกำรมพีืน้ทีเ่ป้ำหมำย คือ ชมุชนหำดใหญ่ใน และชมุชน

คเูต่ำ เนือ่งจำกเป็นสองพืน้ทีร่อบเขตเมอืงหำดใหญ่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำร

พัฒนำเมืองและควำมรุนแรงของปัญหำจะเพิ่มมำกขึ้นเมื่อผนวกกับปัจจัย

ปัญหำด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ซึง่กำรด�ำเนนิโครงกำรในชมุชน

หำดใหญ่ในและต�ำบลคูเต่ำ นอกจำกจะเสริมสร้ำงกำรรับมือให้กับพ้ืนที่เอง

บท
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

แล้ว ยังเสริมสร้ำงกำรรับมือให้กับเมืองหำดใหญ่อีกด้วย โดยสำระส�ำคัญของ

หนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทท่ี 1 “เมอืงหำดใหญ่” จะน�ำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพของหำดใหญ่

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับพื้นที่เมือง ตลอดจนกำรน�ำเสนอให้เห็นภำพกำรเติบโต

ของหำดใหญ่ จนกลำยเป็นเมืองในปัจจุบันที่เพิ่มกำรเปิดรับควำมเสี่ยงจำก

ภัยพิบัติ และปัจจัยที่คำดกำรณ์แนวโน้มกำรเติบโตของเมืองในอนำคตที่จะ

ย่ิงเปิดรับควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ โดยควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติจะน�ำเสนอใน

รูปของผลกระทบจำกกำรกลำยเป็นเมือง ซึ่งเมืองเองก็ได้มีแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำที่เกิดขึ้นมำกมำยในอดีตและจุดอ่อนของเมืองที่มองเห็นได้จำกกำร

แก้ไขปัญหำที่ผำ่นมำ

บทท่ี 2 “ชุมชนในเมืองหำดใหญ่” จะน�ำเสนอควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

เมืองกับชุมชนท่ีมีบทบำทต่อกัน เนื่องจำกเมืองหำดใหญ่เป็นศูนย์กลำงของ

เศรษฐกิจ ที่สร้ำงรำยได้มำกมำยให้กับประชำกรในพ้ืนที่ แต่ในทำงกลับกัน

เมืองหำดใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพำพื้นที่รอบข้ำงเพื่อผลิตอำหำร แรงงำน เป็น

ปรำกำรเตือนภัย และลดควำมรุนแรงของภัยพิบัติ ซึ่งหำดใหญ่จะต้องมีกำร

ประสำนงำนกับพื้นที่รอบนอก โดยพื้นที่ส�ำคัญหลักที่เป็นปรำกำรเตือนภัย

ธรรมชำติ ได้แก่ ชุมชนหำดใหญ่ใน ในขณะที่ต�ำบลคูเต่ำเป็นพื้นที่รับน�้ำของ

ลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำ

บทที ่3 “กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ” จะน�ำเสนอเพือ่สร้ำงควำม

เข้ำใจในเรือ่งของกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

และจะเกิดขึน้อย่ำงไรกบัพืน้ทีเ่ขตเมอืงและชมุชนในเขตเมอืง ตลอดจนควำม

สมัพนัธ์เชือ่มโยงของพืน้ท่ีเขตเมืองและชุมชนในเขตเมอืงเมือ่ได้รบัผลกระทบ

จำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ เพรำะกำรกลำยเป็นเมอืงท�ำให้เกิดกำร
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน น�ำมำซึ่งกำรสูญเสียระบบรองรับน�้ำตำม

ธรรมชำติ ท�ำให้เกิดปัญหำน�้ำท่วม ในขณะที่ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศที่สร้ำงควำมไม่แน่นอนของกำรคำดกำรณ์ปริมำณน�้ำฝน พำยุ และ

ควำมรุนแรงของกำรเกิดพำยุ เมื่อเกิดขึ้นในเมืองจะท�ำให้ปัญหำของเมืองทวี

ควำมรนุแรงขึน้ ในขณะทีผ่ลกระทบจำกกำรเกดิภัยพิบติัไม่ได้จ�ำกัดอยูเ่ฉพำะ

ในพื้นที่ตัวเมืองแต่ยังส่งผลต่อพื้นที่รอบขำ้งอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

บทที่ 4 “โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตและผังชุมชน เพื่อ

กำรรบัมอืและปรบัตวักบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศของชมุชนในพืน้ที่

เมืองหำดใหญ่” เป็นกำรน�ำเสนอควำมเช่ือมโยงของปัจจัยด้ำนคุณภำพชีวิต

กับกำรสร้ำงกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยน�ำเสนอทั้ง

กระบวนกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์ และองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อเสริม

สร้ำงกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี

ให้กับกำรขยำยผลเพื่อสร้ำงกำรรับมือในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนหน่วยงำนจะ

ได้เหน็ถึงกำรพึง่พำตนเองของชุมชน และหน่วยงำนในพืน้ทีจ่ะต้องเกดิควำม

ตระหนกัและตืน่ตวัในกำรสนบัสนนุให้กจิกรรมของชมุชนด�ำเนนิกำรต่อเนือ่ง

ไปได้ในอนำคต

บทที่ 5 “กำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” จะน�ำเสนอ

คุณลักษณะที่ดีของกำรสร้ำงกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ซึ่งมีกรอบกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดร่วมกัน ดังนั้นภำยใต้กำรด�ำเนินกิจกรรม

ต่ำงๆ อย่ำงมำกมำยสุดท้ำยแล้วจะต้องสำมำรถตอบค�ำถำมของควำมเชื่อม

โยงกับกำรรับมือได้อยำ่งไร
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

บทท่ี 6 “ถอดบทเรียนกำรด�ำเนินโครงกำร” จะน�ำเสนอบทเรียนทั้ง

จำกกำรด�ำเนนิงำนของสถำบนัสิง่แวดล้อมไทยในฐำนะผูป้ระสำนงำนโครงกำร 

และบทเรียนจำกกำรด�ำเนินโครงกำร ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ส�ำหรับผู้ที่จะด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันในพื้นที่เขตเมืองหรือใน

พื้นที่ชุมชนอื่น

ท้ังนีก้ำรจัดท�ำหนงัสอืดงักล่ำวมุง่หวงัจะน�ำเสนอให้เหน็อกีตวัอย่ำงหนึง่

ของกำรรบัมอืต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ และควำมเก่ียวข้องเชือ่ม

โยงของกำรรับมือกับคุณภำพชีวิต ซึ่งในอนำคต บทเรียน และองค์ควำมรู้

ท่ีได้จำกกำรด�ำเนินงำนจะเกิดกำรขยำยผลเครือข่ำยไปยังเมืองในพื้นที่อื่น 

กลำยเป็นต้นแบบที่ดีและชุมชนได้เห็นคุณค่ำของตนเองที่ได้เป็นตัวอย่ำง

และเป็นผู้น�ำ สร้ำงเครือข่ำยกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ให้ขยำยกว้ำงออกไป จะได้เกิดผลทำงปฏิบัติในภำพรวม และหลำยฝ่ำยมี

ควำมพยำยำมที่จะวำงแผนกำรด�ำเนินงำนที่สร้ำงควำมยั่งยืนของกำรรับมือ

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศในอนำคต ทัง้นีต้้องอำศยัควำมร่วมมอืจำก

หลำยส่วน
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อ�ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ มทีัง้ส่วนทีม่คีวำมเป็นเมอืง และส่วนที่

ยงัมคีวำมเป็นเมอืงทีก่�ำ้กึง่กบัสงัคมชนบท และสงัคมทีย่งัคงมวีถิชีวีติชนบทไม่

ซบัซ้อน บรเิวณทีมี่ควำมเจรญิอย่ำงมำกใจกลำงพืน้ทีอ่�ำเภอหำดใหญ่มกัเรยีก

ว่ำ “เมืองหำดใหญ่” ซึง่พืน้ทีด่งักล่ำวอยูใ่นเขตกำรปกครองของเทศบำลนคร

เมืองหาดใหญ่

“การพัฒนาหาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีต ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงมากมายดังปรากฎให้เห็นถึงความเป็นเมืองในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพือ่ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 

และแนวโน้มการพัฒนาของเมืองยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต เพราะ

ปัจจัยสนับสนุนหลักทางนโยบายและความต้องการเป็นศูนย์กลางการ

ค้าชายแดน”

บทที่
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

หำดใหญ่ แต่ควำมเป็นเมอืงในปัจจบุนัขยำยออกไปมำกกว่ำเขตกำรปกครอง

ของเทศบำลนครหำดใหญ่ และมีแนวโน้มที่ควำมเป็นเมืองจะขยำยขอบเขต

ไปเรื่อยๆ เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร

ลักษณะทั่วไป

เมืองหำดใหญ่อยู ่ในเขตลุ ่ม

น�้ำคลองอู่ตะเภำ ที่มีภูมิประเทศเป็น

ท่ีรำบลุ ่มแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วย

ภูเขำ ตัวเมืองหำดใหญ่อยู ่ไม่ไกล

จำกเขตชำยแดน และทะเลอ่ำวไทย 

มีล�ำคลองอู่ตะเภำไหลผ่ำนตัวเมือง

หำดใหญ่ และยังมีล�ำคลองน้อยใหญ่

มำกมำยในพื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ 
ในเขตลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำ
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมืองหาดใหญ่ในอดีต

การกลายเป็นเมือง

หาดใหญ่ในอดีต-ปัจจุบัน

ในอดีตเมืองหำดใหญ่เคยเป็นที่รกรำ้ง มีประชำกรเพียงไม่กี่ครัวเรือน 

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้หำดใหญ่เติบโตเป็นชุมชนขนำดใหญ่ได้อย่ำงรวดเร็ว คือ 

กำรพัฒนำเส้นทำงรถไฟสำยใต้ผ่ำนเมืองหำดใหญ่ เชื่อมโยงภำยในประเทศ 

และเส้นทำงรถไฟหำดใหญ่เช่ือมต่อไปยังประเทศมำเลเซียที่สถำนีปำดังเบ

ซำร์ หำดใหญ่จึงกลำยเป็นชุมทำงกำรคมนำคมและขนส่ง ส�ำหรับมูลเหตุ

จงูใจท่ีท�ำให้เกิดกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟ สำยใต้ คอืปัญหำเรือ่งควำมมัน่คง

ทำงกำรเมือง เพื่อเป็นกำรสกัดกั้นกำรขยำยอิทธิพลของมหำอ�ำนำจตะวันตก 

ท�ำให้หำดใหญ่กลำยเป็นเมืองชุมทำงตั้งแต่ปี พ.ศ.2458 ประกอบกับควำม

สมบูรณ์ของทรัพยำกร ท�ำให้ผู้คนต่ำงถิ่นอพยพเข้ำมำอยู่อำศัย ประชำกรที่

เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วก่อให้เกิดกำรสร้ำงอำคำร บ้ำนเรือน นอกจำกนี้ยังเกิด

ร้ำนค้ำมำกมำยบริเวณย่ำนชุมชนสถำนีรถไฟหำดใหญ่ ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำ

ด้ำนอื่นๆ ควบคู่กันทั้งเส้นทำงกำรคมนำคม สถำนพักผ่อนหย่อนใจ ก่อเกิด

เป็นย่ำนกำรค้ำ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง จนได้ชื่อ “หำดใหญ่ เมืองหลวงของ
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

พ.ศ.2571 
ตลำดกมิหยง ปัจจบุนัเป็นศนูย์กลำง 

กำรขำยสนิค้ำรำคำถกูและสนิค้ำน�ำ

เข้ำจำกต่ำงประเทศ

พ.ศ.2460 
ชมุทำงรถไฟหำดใหญ่ ปัจจบุนัมเีส้นทำง

เชื่อมต่อภำยในประเทศ และระหว่ำง

ประเทศ อำทิ ประเทศมำเลเซีย

ภำคใต้” พร้อมท้ังมีแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงำม เมือ่เมอืงมกีำรขยำยตวัเพิม่มำก

ขึ้นประชำกรก็มำกข้ึนเช่นกันจนท�ำให้เมืองหำดใหญ่ได้รับกำรยกฐำนะเป็น

เทศบำลนครหำดใหญ่ในปี พ.ศ.2538 จำกเดิมเมืองหำดใหญ่มีเนื้อที่เพียง 

5 ตำรำงกิโลเมตรมีประชำกร 5,000 คน กลำยเป็น 21 ตำรำงกิโลเมตรและ

มีประชำกรมำกกวำ่ 150,000 คน 

กำรพัฒนำเมืองหำดใหญ่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนจำกสิ่ง

ปลูกสร้ำงที่เกิดขึ้นมำกมำย ไม่วำ่จะเป็นกำรก่อตั้งสถำนศึกษำ ทั้งของรัฐและ

เอกชน สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ เส้นทำงกำรคมนำคมทั้งทำงบก และทำง

อำกำศ โดยสรำ้งสนำมบินพำณิชย์ขนำดใหญ่ และเพิ่มเส้นทำงเดินรถไฟ จน

หำดใหญ่ในอดีตมีรูปแบบค่อย ๆ เปลี่ยนไป จำกบ้ำนเรือนหรืออำคำรไม้ 

กลำยเป็นอำคำรปูน และเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ถนนดินและลูกรังเปลี่ยน

เป็นถนนคอนกรีต 
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พ.ศ.2526
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ปัจจุบันเป็น

ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ทีเ่ชีย่วชำญเฉพำะทำง

หลำยสำขำ

พ.ศ.2515
สนำมบินหำดใหญ่ ปัจจุบัน

กลำยเป็นสนำมบินนำนำชำติ  

มเีส้นทำงเชือ่มต่อทัง้ในประเทศ 

และต่ำงประเทศ

พ.ศ.2514 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัจจุบัน

เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน�ำแห่งหนึ่งของ

ภำคใต้

โรงแรมและท่ีพักในหาดใหญ่

แห่งแรกมีตั้งแต่ พ.ศ.2459 

คือโรงแรมเคี่ยนไท้ และหยี่

กี่ แต่มีอีกหลายโรงแรมเกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งขนาดเล็ก

ไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ 

จนป ัจ จุบัน เมืองหาดใหญ  ่

มีที่พักกว่า 70 แห่ง
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

ปัจจุบนัเมืองหำดใหญ่ กลำยเป็นศนูย์กลำงหลำยด้ำนทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำรง

ชีวิตที่สะดวกสบำย มีช่องทำงเลือกกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย ส�ำหรับ

ด้ำนกำรท่องเที่ยวก็ได้รับกำรส่งเสริมจำกเทศบำลนครหำดใหญ่ และมีกำร

ตอบสนองเป็นอย่ำงดีจำกภำคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีก

หลำยอย่ำง เช่น โรงแรม บรกิำรน�ำเทีย่ว บำร์ ไนท์คลบั ห้องอำหำร และบรกิำร

อื่น ๆ  ในรอบไม่เกิน 10 ปีที่ผ่ำนมำ ยังมีกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ที่จะส่งผลให้

เมืองพัฒนำและเกิดกำรหลั่งไหลของประชำกรที่มำกขึ้นอีก อำทิ พ.ศ.2556 

มีกำรเปิดตัวศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ พ.ศ.2557 มีกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

ขนำดใหญ่ประเภทตลำดน�้ำบนเนื้อที่กวำ่ 70 ไร่ นอกจำกนี้ยังมีอุตสำหกรรม

ที่ส�ำคัญของเมืองหำดใหญ่ เช่น กำรรมควันยำง โรงน�้ำแข็ง ปลำป่น แปรรูป

ไม้ โรงสีข้ำว และอื่น ๆ  ที่ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนได้เป็นอยำ่งดี กำรพัฒนำต่ำงๆ 

เป็นแรงดึงดูดให้ประชำชนจ�ำนวนมำกเข้ำมำอยู่อำศัย และจะท�ำให้เกิดกำร

พฒันำสิง่ปลกูสร้ำงอืน่ๆ ตำมมำอกีมำกมำยวนเวยีนกนัไปจนควำมเป็นเมอืง

ขยำยตัวอย่ำงไม่หยุดนิ่ง

หาดใหญ่ในอนาคต

ในอนำคตเมอืงหำดใหญ่ยงัคงมแีนวโน้มเกดิกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ง

และเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว จนพื้นที่ควำมเป็นเมืองขยำยกว้ำงขึ้น เพื่อรองรับ

ประชำกรทีจ่ะเพิม่มำกขึน้ เนือ่งจำกมทีศิทำงของกำรพัฒนำทีเ่อ้ือต่อกำรขยำย

ตัวของเมืองอยู่หลำยปัจจัย ท้ังท่ีจะเกิดในพื้นท่ีเมืองหำดใหญ่โดยตรง อำทิ 

กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหำดใหญ่ เพื่อรองรับกำรเข้ำร่วม AEC 

โครงกำรควำมร่วมมือเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย มำเลเซีย และไทย 

(Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ซึ่ง

แนวโน้มหนึง่ของกำรพฒันำภำยใต้โครงกำรดงักล่ำวคอืกำรก่อสร้ำงเพือ่เชือ่ม

โครงข่ำยเส้นทำงคมนำคม (Priority Connectivity Projects: PCPs) 
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และไม่ว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตำม จะเป็นแรงผลักดันให้เกิด

กำรสร้ำงควำมเจริญตลอดเส้นทำงใหม่ที่จะเกิดขึ้นและเส้นทำงผ่ำนหนึ่งใน

นั้นก็คือเมืองหำดใหญ่ นอกจำกนี้กำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่รอบข้ำงก็

มีผลให้หำดใหญ่พัฒนำตำมไปด้วยในด้ำนของกำรเชื่อมต่อกำรท่องเที่ยว

และกำรขนส่ง อำทิ โครงกำรสรำ้งศูนย์ศึกษำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำทะเลสำบ 

สงขลำ และโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเรือน�ำลึกสงขลำแห่งที่ 2 รวมทั้งเหตุกำรณ์

ควำมไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้ที่ส่งผลให้ประชำชนบำงส่วนใน

พื้นที่ดังกล่ำวอพยพเข้ำมำอยู่อำศัยในเมืองหำดใหญ่เพรำะอยู่ในเขตภำคใต้

และมีควำมปลอดภัยจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงมำกกวำ่ ทั้งนี้ปัจจัยส�ำคัญ

ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำเมืองอย่ำงเด่นชัดคือนโยบำยของภำคส่วน

ต่ำงๆ ที่สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ทัง้นโยบำยตัง้แต่ระดบัท้องถิน่กระท่ังระดบัประเทศ เพรำะมส่ีวนโดยตรงและ

ทำงอ้อมให้เกิดกำรพัฒนำสิ่งปลูกสรำ้งและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

โครงกำรที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำเมืองหำดใหญ่
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ผังเมืองเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาของเมืองหาดใหญ่ 

ซึ่งปัจจุบันผังเมืองหาดใหญ่ฉบับใหม่

อยูร่ะหว่างการจดัท�าและคาดว่าจะแล้ว

เสร็จและบังคับใช้ได้ในช่วง พ.ศ.2558 

ซึ่งจากปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ เดิมของ

เมือง อาจท�าให้การก�าหนดเขตพื้นที่

เมอืงขยายขอบเขตออกไป แต่สิง่ส�าคญั

คือต้องควบคุมและบังคับใช้ผังเมือง

อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะเกิดผลตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท�าผังเมือง

ปัญหาภัยพิบัติของเมืองหาดใหญ่

ลกัษณะภมิูประเทศของเมอืงหำดใหญ่ ท�ำให้เมอืงหำดใหญ่ต้องเผชญิ

กับน�ำ้ท่วมอยูเ่สมอ ซึง่ทีผ่่ำนมำน�ำ้ท่วมขังในเมอืงเกดิขึน้ในระยะเวลำไม่นำน 

เพรำะในอดีตยังไม่มีสิ่งปลูกสรำ้งมำกนัก น�้ำท่วมจะระบำยสู่แหล่งรองรับน�้ำ

ธรรมชำติ อย่ำงห้วย หนอง คลอง บึง หรือพื้นที่ลุ่มต�่ำรับน�้ำสู่ชั้นน�้ำใต้ดิน 

ประชำชนปรับตัวและมีกำรด�ำรงชีวิตที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์น�้ำท่วม แต่

เมือ่หำดใหญ่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวำมส�ำคญัทำงเศรษฐกจิ น�ำ้ท่วมกลำยเป็นปัญหำ

ท่ีสร้ำงควำมเสยีหำยต่อกำรคมนำคม และทรพัย์สนิ ทำงหน่วยงำนภำครฐัเอง

จึงมีมำตรกำรแก้ปัญหำเพื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหำดใหญ่ และ
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

น�้าท่วมหาดใหญ่ 2519

น�้าท่วมหาดใหญ่ 2543 ระดับน�้า 2-3 เมตร  
ประชำชนเดือดร้อนไม่ต�่ำกว่ำ แสนคน

น�้าท่วมหาดใหญ่ 2553 
เมืองทั้งเมืองเสียหำยอยำ่งหนัก

น�า้ท่วมหาดใหญ่ 2555
เป็นอีกครั้งที่น�้ำทะลักเขำ้ตัวเมือง

ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำ ด้วยควำมพยำยำมในกำรใช้สิ่งก่อสร้ำง

เพื่อลดควำมรุนแรงของปัญหำน�้ำท่วม ทั้งกำรสร้ำงคลองระบำยน�้ำ กำรสร้ำง

พนังกั้นน�้ำ กำรจัดกำรระบบระบำยน�้ำของเมืองหำดใหญ่ 

นอกจำกปัญหำน�ำ้ท่วมซ�ำ้ซำกทีเ่กดิขึน้เกอืบทกุปี แต่ไม่รนุแรงมำกนกั 

เมืองหำดใหญ่ยังประสบปัญหำน�้ำท่วมรุนแรงในปี 2519 2531 2543 2553 

และ 2555 ที่สรำ้งควำมสูญเสียและควำมเสียหำยมหำศำล
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

ผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง

1. ความเสี่ยงในการเปิดรับภัยพิบัติ

 กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิจำกกำรพฒันำเมอืงท�ำให้เกดิสิง่

ก่อสร้ำง อำคำร ที่พัก ส�ำนักงำน สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก จำกพื้นที่ป่ำไม้ พื้นที่

วำ่งเปล่ำ ถูกแทนที่ด้วยสิ่งก่อสรำ้ง โครงสร้ำงพื้นฐำน ท�ำให้เกิดกำรกีดขวำง

ทำงน�้ำ มีกำรปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของพื้นที่ อำทิ กำรถมที่ดิน เมื่อเมืองยิ่งมี

กำรพฒันำ โครงสร้ำงเกอืบทกุอย่ำงมำจำกคอนกรตียิง่ท�ำให้กำรระบำยน�ำ้เป็น

ไปได้ยำก คลองขนำดใหญ่ไหลผ่ำนตวัเมอืง คอื คลองเตย และคลองอูต่ะเภำ 

ซึ่งเมื่อกว่ำ 80 ปีก่อน คลองดังกล่ำว ยังเป็นคลองลึก มีปริมำณน�้ำมำกตลอด

ปีและกวำ้งมำก ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในกำรคมนำคม ปัจจุบันลักษณะ

คลองทั้งสองได้เปลี่ยนแปลงไป ท้ังตื้นเขิน และมีสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงทำงน�้ำ

ไหล ดังนั้นเมื่อถึงฤดูน�้ำหลำก น�้ำปริมำณมำกจะถูกกักขังไว้ในเมือง เมือง

หำดใหญ่จึงประสบกับปัญหำน�้ำท่วมขังซ�้ำซำกแทบทุกปี 

2. ความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น

เนื่องจำกประชำกรที่เข้ำมำในเมืองหำดใหญ่ด้วยหลำกหลำยเหตุผล 

ท้ังอยู่อำศัย ประกอบอำชีพ ท่องเท่ียว กำรศึกษำ กำรรับบริกำรทำงกำร

แพทย์ ทุกกิจกรรมล้วนท�ำให้ประชำกรในเมืองเพิ่มสูงขึ้น ควำมต้องกำรน�้ำ 

“การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิจากกจิกรรมการพฒันาเมอืงเป็น

ผลกระทบหลกัทีน่�าไปสูค่วามเสีย่งในการเปิดรบัภยัพบิตั ิโดยเฉพาะน�า้

ท่วม เพราะท�าให้สูญเสียพื้นที่รับน�้าตามธรรมชาติ”
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กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิจากกจิกรรมการพฒันาเมอืงเป็น

ผลกระทบหลักท่ีน�าไปสู่ความเสีย่งในการเปิดรบัภยัพิบตั ิโดยเฉพาะน�า้

ท่วม เพราะท�าให้สูญเสียพื้นที่รับน�้าตามธรรมชาติ”

อำหำร สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกก็เพิ่มมำกขึ้น แต่เมืองหำดใหญ่ไม่สำมำรถใช้

ทรพัยำกรธรรมชำตใินพืน้ท่ีมำผลิตอำหำรให้เพยีงพอกบัประชำกรทีเ่พิม่มำก

ขึ้นได้ อีกท้ังทรัพยำกรน�้ำก็ต้องแบ่งปันจำกแหล่งน�้ำในลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำ 

ที่ไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่และกิจกรรมอื่นอีกนอกเหนือจำกกิจกรรมในเมือง ซึ่ง

ปัจจุบันปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำยังไม่เป็นปัญหำมำกมำยนักในเขตเมือง แต่

ก็ยังคงมีปัญหำให้เห็นในพื้นที่รอบขำ้ง พื้นที่ใกล้เคียง

3. มลภาวะ

ในเมืองที่มีประชำกรอยู่อำศัยมำก มีกิจกรรมหลำกหลำยจำกกำร

พัฒนำเมือง ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่เกิดกำรปล่อยของเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล 

สู่อำกำศ ดิน และแหล่งน�้ำสำธำรณะ

กำรพฒันำเมอืงนอกจำกควำมเจรญิของเมอืงแล้วยงัส่งผลให้เกดิผลก

ระทบต่ำงๆ ตำมมำมำกมำย โดยเฉพำะปัญหำน�้ำท่วม เพรำะมีส่วนสัมพันธ์

กับปัญหำเดิมของเมือง แม้ว่ำปัญหำน�้ำท่วมในเมืองหำดใหญ่มำจำกหลำย

สำเหตุไม่ใช่เพียงแต่กำรพัฒนำเมือง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรพัฒนำเมืองส่ง

ผลให้ปัญหำน�ำ้ท่วมรนุแรงมำกข้ึน ควำมเสยีหำยก็จะมำกขึน้เพรำะศนูย์กลำง

ประชำกรจ�ำนวนมำก 
เพิ่มกำรใช้ทรัพยำกร 
เมืองหาดใหญ่
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ทุกอย่ำงรวมอยู่ในเมือง เมื่อเกิดผลก

ระทบก็เกิดควำมเสียหำยพร้อมๆ กัน 

และส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อภำค

เศรษฐกิจของเมืองหำดใหญ่ ยิ่งเกิด

กำรพัฒนำเมืองยิ่งท�ำให้เมืองเปิด

รับต่อควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติมำกยิ่ง

ขึ้น ในขณะที่เมืองก็ยังขำดกำรบริหำร

จัดกำรน�้ำที่ครอบคลุมทั้งระบบ แม้จะ

มีแนวทำงกำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมด้วย

กำรใช้สิ่งก่อสร้ำง ก็สำมำรถบรรเทำ

“น�้าท่วมท�าให้เกิดความเสีย

หายมหาศาลต่อระบบต่างๆ 

ของเมืองเพราะศูนย์กลางทุก

อย่างรวมอยูใ่นเมอืง ส่งผลกระ

ทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกจิ 

เพราะธุรกิจและการท่องเที่ยว

ต้องหยดุชะงกั แรงงานขาดราย

ได้ และการคมนาคมขนส่งใช้

การไม่ได้ ฯลฯ”

ปัญหำน�้ำท่วมได้ระดับหนึ่งเท่ำนั้น และไม่ครอบคลุมปัญหำน�้ำท่วมทั้งพ้ืนที่

ลุม่น�ำ้คลองอูต่ะเภำ และยงัมปัีจจยัด้ำนผงัเมอืงซึง่หำกยงัไม่สอดคล้องกบักำร

พัฒนำเมืองก็ยิ่งยำกที่มำตรกำรสิ่งก่อสร้ำงจะแก้ปัญหำของเมืองได้ 
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เมืองหำดใหญ่ มีบทบำทในแง่ของกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำร

เป็นศูนย์กลำงหลำยด้ำน แต่เมอืงหำดใหญ่จะไม่สำมำรถด�ำเนนิกิจกรรมของ

เมอืงได้ปกตหิำกขำดปัจจยัสนบัสนนุจำกพืน้ทีร่อบข้ำง โดยเฉพำะพ้ืนทีใ่นเขต

ลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำ เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งกำรพึ่งพำและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกัน 

ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา

ลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำ มีคลอง 

อู่ตะเภำเป็นล�ำคลองสำยหลกัทีม่นี�ำ้

ไหลผ่ำนตลอดทั้งปี มีทิศทำงกำร 

ชุมชนในเมืองหาดใหญ่
บทที่

ลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำ

31



การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

ไหลของน�้ำจำกทิศใต้สู่ทิศเหนือ สิ้นสุดเส้นทำงปลำยน�้ำ บริเวณบ้ำนท่ำเมรุ 

อ�ำเภอบำงกร�่ำ และบ้ำนแหลมโพธิ์ ต�ำบลคูเตำ่ อ�ำเภอหำดใหญ่

ลุม่น�ำ้คลองอูต่ะเภำไม่ได้เป็นเพยีงลุม่น�ำ้เพือ่รองรบัน�ำ้ในพ้ืนทีท่ีอ่ยูใ่น

ลุ่มน�้ำเดียวกันเทำ่นั้น แต่ยังเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพื้นที่ต้นน�้ำ กลำง

น�้ำ และปลำยน�้ำ ในหลำยๆ ด้ำน

1. ภัยพิบัติน�า้ท่วม 

เนื่องจำกลุ่มน�้ำคลองอู่ตะเภำมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มต�่ำ ท�ำให้เกิดน�้ำ

หลำกในช่วงฤดูฝน มวลน�้ำจะไหลบ่ำลงสู่พื้นที่ต�่ำกลำงน�้ำก่อนจะไหลรวมสู่

ท้ำยน�้ำและไหลออกทะเลสำบสงขลำต่อไป ซึ่งหำกสูญเสียพื้นที่รับน�้ำตำม

ธรรมชำตจิะส่งผลให้พืน้ทีท้่ำยน�ำ้ต้องเผชญิกบัปัญหำน�ำ้ท่วมทีร่นุแรงเพิม่มำก

ขึ้น เช่นเดียวกันหำกพื้นที่ท้ำยน�้ำที่เคยเป็นแหล่งรองรับน�้ำมีกำรปรับเปลี่ยน

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจนควำมสำมำรถในกำรระบำยน�้ำลดลง น�้ำท่วมก็จะยิ่ง

เป็นปัญหำของพื้นที่รอบข้ำงและพื้นที่เขตเมืองหำดใหญ่

2. น�้าเสีย

กำรใช้ประโยชน์ทรพัยำกรน�ำ้สดุท้ำยแล้วน�ำ้เสยีหรอืสิง่ปฏกิลูจำกบ้ำน

เรือน มักจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ และไหลไปสู่พื้นที่ทำ้ยน�้ำ 
คลองอู่ตะเภำ
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ต�ำบลหำดใหญ่ เป็นหนึ่งต�ำบลใน

เขตพื้นที่อ�ำเภอหำดใหญ่ พื้นท่ีทั้งหมด

อยู่ภำยใต้กำรปกครองของเทศบำลนคร

หำดใหญ่ มีชุมชนในเขตต�ำบลหำดใหญ่

“ชุมชนหาดใหญ่ใน ปราการ

ด่านแรกเตือนภัยน�้าท่วมให้

กับเมืองหาดใหญ่”

กว่ำ 100 ชุมชน ใจกลำงพื้นที่คือตัวเมืองหำดใหญ่ แต่มีกว่ำ 20 ชุมชนที่เป็น

รอยต่อและอยู่ใกล้กบัตวัเมอืงหำดใหญ่ ซึง่ประชำชนในพืน้ทีเ่รยีกกลุม่ชมุชน

ดังกล่ำวว่ำ “ชุมชนหำดใหญ่ใน” บำงชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง และ

ชุมชนที่ก�้ำก่ึงระหว่ำงชุมชนเมือง เพรำะมีควำมหนำแน่นของสิ่งปลูกสร้ำง 

ประชำกร ระบบควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ ในพื้นที่ไม่ซับซ้อน หนำแน่น เท่ำกับ

ใจกลำงเมืองหำดใหญ่ บำงชุมชนยังคงมีพื้นที่ส�ำหรับกำรท�ำเกษตรกรรม

และปศุสัตว์ขนำดเล็ก แต่ประชำชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอำชีพค้ำขำยและ

เป็นแรงงำน 

3. การเดินทาง

ในอดีตล�ำคลองอู่ตะเภำเป็นเส้นทำงกำรคมนำคมสำยหลักเชื่อมโยง

ระหว่ำงพื้นท่ี แต่เนื่องจำกกำรคมนำคมในเส้นทำงเลือกอื่นมีควำมสะดวก

สบำยมำกกว่ำท�ำให้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้กำรเดินทำงโดยเรือลดลง ยกเว้นชำว

ประมงที่จะต้องใช้เรือในกำรเดินทำงออกไปท�ำประมงในทะเลสำบสงขลำ 

4. แหล่งทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 

เนื่องจำกล�ำคลองอู่ตะเภำเป็นล�ำคลองน�้ำจืดที่มีน�้ำไหลตลอดทั้งปี 

สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ในทำงเกษตรกรรม และกำรท�ำประมง 

ชุมชนหาดใหญ่ใน
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ส�ำหรับควำมเชื่อมโยงของพื้นที่ตัวเมืองหำดใหญ่และชุมชนในเขต

พื้นที่เมือง ด้วยควำมที่มีพื้นที่ใกล้กับเมืองหำดใหญ่ ดังนั้นเมืองหำดใหญ่ที่

มีควำมเจริญและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจะขยำยพื้นที่เพิ่มมำกขึ้นและ

ท�ำให้ชุมชนหำดใหญ่ในกลำยเป็นเมืองที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินเช่นเดียวกับเมืองหำดใหญ่ ซึ่งอำจจะมีส่ิงปลูกสร้ำงไม่หนำแน่นเท่ำกับ

พืน้ทีใ่จกลำงเมอืงหำดใหญ่ เพรำะพืน้ทีห่ลำยส่วนกย็งัคงมแีหล่งเกษตรกรรม 

แต่ชุมชนหำดใหญ่ในก็ต้องประสบปัญหำจำกผลกระทบกำรกลำยเป็นเมือง

เช่นเดยีวกัน โดยเฉพำะปัญหำน�ำ้ท่วม แต่ชุมชนหำดใหญ่ในเป็นปรำกำรด่ำน

แรกในกำรเผชิญกับปัญหำน�้ำท่วม จำกปริมำณน�้ำสะสมในคลองอู่ตะเภำ ซึ่ง

เป็นพืน้ทีก่ำรเตอืนภยัทีด่ทีีส่ดุก่อนทีน่�ำ้จะไหลเข้ำท่วมตัวเมอืงหำดใหญ่ชัน้ใน 

และหำกพื้นที่ดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสู่ควำมเป็นเมืองเพ่ิมยิ่ง

ขึ้น ก็ยิ่งยำกต่อกำรเตือนภัยให้กับเมืองหำดใหญ่ในรูปแบบเดิม และน�้ำท่วม

จะส่งผลให้เมืองหำดใหญ่เผชิญน�้ำท่วมที่รุนแรงมำกขึ้น 

ชุมชน
หาดใหญ่ใน

34



โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ปรำกำรเตือนภัยโดยธรรมชำติจะมีประสิทธิผลมำกที่สุดก็เมื่อมี

กำรประสำนงำนระหว่ำงพื้นที่ร่วมกันกับพื้นที่ในเขตเมือง ชุมชนหำดใหญ่

ในเองจะต้องใช้ภูมิปัญญำในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับลักษณะทำงกำยภำพของ

พืน้ท่ีชมุชนเอง เพือ่เตรยีมพร้อมต่อน�ำ้ท่วมทีจ่ะเกดิขึน้ และยงัเป็นประโยชน์

ต่อกำรเตือนภัยน�้ำท่วมไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

ต�าบลคูเต่า

“คเูต่ำ” ชือ่นีม้ทีีม่ำจำกเดมิในพืน้ทีเ่คยมคีนู�ำ้ทีม่เีต่ำจ�ำนวนมำกขึน้มำ

วำงไข่ จึงเป็นที่มำของชื่อต�ำบลคูเตำ่ จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์คำดว่ำ

ประชำกรดัง้เดมิอพยพมำจำกเมอืงจนีโดยเข้ำมำประกอบอำชพีเกษตรกรรม 
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“คูเต่าพื้นที่ท้ายน�้าลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา ไม่ใช่เพียงเป็นแหล่งรองรับน�้า

ท่วมและน�้าเสีย แต่ยังมีความส�าคัญเพราะเป็นแหล่งผลิตอาหาร และ

แรงงาน ให้กับเมืองหาดใหญ่”

ต�ำบลคเูต่ำ เป็นต�ำบลหนึง่ในอ�ำเภอหำดใหญ่ แบ่งเป็น 10 หมูบ้่ำน เป็น

ชุมชนท้ำยน�ำ้ของลุม่น�ำ้คลองอูต่ะเภำก่อนไหลลงสูท่ะเลสำบสงขลำ ประชำชน

ในพ้ืนทีป่ระกอบอำชพีเกษตรกรรมและท�ำประมง พืน้ทีเ่กษตรกรรมส่วนใหญ่

เป็นนำข้ำว รองลงมำเป็นไร่อ้อย สวนยำงพำรำ พืชผัก และสวนผลไม้ บ้ำน

เรือนในชุมชนกระจำยตัวอยำ่งไม่หนำแน่น ประชำชนผสมผสำนทั้งชำวพุทธ

และมุสลิม มีประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ถือสืบทอดมำเนิ่นนำนตำมวิถี

ชีวิตของชุมชนที่อำศัยอยู่ริมน�้ำ
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“คูเต่าพื้นที่ท้ายน�้าลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา ไม่ใช่เพียงเป็นแหล่งรองรับน�้า

ท่วมและน�้าเสีย แต่ยังมีความส�าคัญเพราะเป็นแหล่งผลิตอาหาร และ

แรงงาน ให้กับเมืองหาดใหญ่”

แม้จะเป็นชุมชนที่มีลักษณะของชุมชนชนบท แต่คูเต่ำกลับเป็นพื้นที่ที่

มีควำมส�ำคัญกับเมืองหำดใหญ่ในหลำยด้ำน

1. แหล่งผลิตอาหาร

เนื่องจำกคูเตำ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมประเภท นำข้ำว สวนผลไม้ 

ท�ำให้ทรัพยำกรอำหำรมีควำมหลำกหลำย และพื้นที่ติดกับทะเลสำบสงขลำ 

ส่งผลให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้ำนทรัพยำกรสัตว์น�้ำ อันเป็นแหล่งอำหำรของ

คนรมิน�ำ้และคนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง ทัง้ยงัเป็นสตัว์น�ำ้ทีม่รีสชำตโิดดเด่นเพรำะ

เป็นรอยต่อระหว่ำงพื้นที่น�้ำจืดและน�้ำเค็ม ในขณะที่ตัวเมืองหำดใหญ่พ้ืนที่

เกษตรกรรมเกิดกำรบุกรุกและเปลี่ยนแปลงไปเป็นอำคำรพำณิชย์ ห้ำงร้ำน 

และส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ จนไม่สำมำรถเป็นแหล่งผลิตอำหำรได้ ดังนั้นจึงต้อง

พึ่งปัจจัยอำหำรจำกพื้นที่รอบข้ำง หนึ่งในนั้นคือทรัพยำกรอำหำรที่ผลิตที่ได้

ในพื้นที่ต�ำบลคูเต่ำ 
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2. แหล่งแรงงาน 

ประชำกรส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพเกษตรกรรม แต่ประชำกรส่วน

หนึ่งในชุมชนก็เป็นแรงงำนในตัวเมืองหำดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีกำรจ้ำงงำน 

และกำรพฒันำเมืองเกดิขึน้ตลอดเวลำ ท�ำให้ควำมต้องกำรแรงงำนมอียูอ่ย่ำง

ต่อเนื่อง 

3. พื้นที่รองรับน�า้ท่วม

ด้วยลักษณะทำงกำยภำพเป็นพื้นที่ทำ้ยน�้ำ จึงต้องรองรับน�้ำที่เกิดจำก

น�้ำท่วมอยู่เสมอ ยิ่งกำรพัฒนำเมืองที่ท�ำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกดำด

ด้วยคอนกรีต กำรสร้ำงคลองระบำยน�้ำเองก็เป็นคอนกรีตที่บังคับให้มวลน�้ำ

ทั้งหมดถูกระบำยที่พ้ืนท่ีท้ำยน�้ำเท่ำนั้น แม้ว่ำปกติชุมชนในต�ำบลคูเต่ำจะได้

รับผลกระทบจำกน�้ำท่วมอยู่เสมอ แต่ก็เป็นในรูปแบบของวิถีชีวิตที่ปรับให้

สอดคล้องและอยู่ได้กับภำวะน�้ำท่วม แต่หำกเกิดน�้ำท่วมที่หนักมำกขึ้น ระยะ

เวลำนำนขึน้ และไม่สำมำรถคำดเดำได้ จะท�ำให้วถิชีวีติของคนในชมุชนคเูต่ำ

ถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งกำรประกอบอำชีพ วิถีชีวิต และคุณภำพชีวิต หำก

ไม่สำมำรถปรบัตวัได้กบัปัญหำน�ำ้ท่วมทีร่นุแรงข้ึน กจ็ะเกดิเป็นกลุม่เปรำะบำง 

เป็นภำระต่อหน่วยงำนภำครฐั เกดิกำรอพยพเข้ำมำเป็นแรงงำนในเมอืง และ

กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จนพื้นที่ท้ำยน�้ำไม่สำมำรถเป็นแหล่ง

รองรับน�้ำตำมธรรมชำติได้อีกต่อไป ดังนั้นก็จะส่งผลย้อนกลับมำยังเมือง

หำดใหญ่ที่อำจจะต้องแบกรับปัญหำน�้ำท่วมท่ียำวนำนขึ้นและรุนแรงขึ้นอีก 

เพรำะไม่สำมำรถระบำยน�้ำสู่พื้นที่ท้ำยน�้ำได้ และในเขตเมืองประชำกรก็ยิ่ง

หนำแน่น แหล่งผลิตอำหำรกล็ดลง เกดิกำรช่วงชงิกำรใช้ทรพัยำกรมำกยิง่ขึน้
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4. พื้นที่รองรับน�้าเสีย 

นอกจำกน�้ำท่วมแล้วพื้นที่คูเต่ำยังต้องรองรับน�้ำเสียที่เกิดจำกพื้นที่

ต้นน�้ำและกลำงน�้ำ ทั้งน�้ำเสียที่เกิดจำกชุมชนและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ และน�้ำเสีย

ท่ีเกิดจำกกำรใช้สำรเคมีในภำคเกษตรกรรม เมื่อไหลลงสู่แหล่งน�้ำส่งผลให้

พื้นท่ีคูเต่ำต้องใช้น�้ำที่ไม่เหมำะสมเพื่อกำรท�ำเกษตรกรรมอำจจะส่งผลต่อ

ผลผลิตในภำคเกษตรกรรมในพื้นที่ ผลผลิตที่ไม่มีคุณภำพก็จะส่งผลเชื่อม

โยงไปยังแหล่งที่รับผลผลิต

ดังนั้นหำกพื้นที่คูเต่ำไม่มีศักยภำพเพียงพอที่จะรองรับต่อปัญหำที่

เกิดขึ้น จนกระทบต่อวิถีกำรด�ำรงชีวิต เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน ก็จะส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันทำงระบบนิเวศทั้งชุมชนใกล้

เคียง รวมไปถึงเมืองหำดใหญ่ ถ้ำชุมชนคูเต่ำจำกที่เคยเป็นแหล่งรองรับน�้ำ

ท่วม น�้ำเสีย แต่กลับกลำยเป็นชุมชนเมืองเกิดใหม่อีกหนึ่งแห่งที่มีอำคำร

และสิ่งก่อสร้ำงมำกมำย จนพื้นที่เดิมไม่สำมำรถเป็นที่รองรับน�้ำได้อีกเช่น

เคย ประชำกรก็ปรับเปลี่ยนอำชีพไม่มีกำรผลิตเพื่อเป็นอำหำร แต่ส่วนใหญ่

เป็นแรงงำน นั่นหมำยควำมว่ำเมืองหำดใหญ่จะต้องเจอปัญหำที่หนักหนำ

ขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงแน่นอน
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ความเชื่อมโยงเมืองหาดใหญ่

สู่พื้นที่รอบข้างและพื้นที่ท้ายน�้า

เมอืงหำดใหญ่ พึง่พงิและได้รบัประโยชน์จำกคลองอู่ตะเภำในหลำยๆ 

ด้ำน โดยมีพื้นท่ีอ�ำเภอสะเดำเป็นเสมือนแหล่งผลิตน�้ำไหลผ่ำนมำยังเมือง

และหล่อเลี้ยงประชำกรในเมืองหำดใหญ่ ในขณะที่เมืองใช้ประโยชน์จำก

ล�ำคลองหลำกหลำยกิจกรรมกลับปล่อยของเสียเหล่ำนั้นลงสู่ล�ำคลอง กลำย

สภำพเป็นน�้ำเสียไหลลงสู่พื้นที่ท้ำยน�้ำ ซึ่งก็คือพื้นที่ปลำยน�้ำในต�ำบลคูเต่ำ 

นอกจำกนี้กำรพัฒนำเมืองยังส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินจนพื้นท่ีรองรับน�้ำตำมธรรมชำติ ได้ถูกบดบังและกีดขวำงไปด้วยสิ่ง

ก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำน เมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติน�้ำท่วมพื้นที่รอบข้ำง

จะกลำยเป็นปรำกำรป้องกันหรือเตือนภัยให้กับเขตพ้ืนที่เมือง แต่ก็จะต้อง

อำศัยกำรประสำนงำน และแผนกำรเฝ้ำระวังน�้ำท่วมของชุมชนรอบเขตตัว

เมืองหำดใหญ่ด้วย

กรณีที่เกิดน�้ำเข้ำท่วมตัวเมืองช้ันใน มวลน�้ำที่ควรจะระบำยลงสู่ชั้น

ใต้ดนิเพือ่บรรเทำควำมรนุแรงของน�ำ้ท่วมกไ็ม่สำมำรถระบำยน�ำ้ได้ ท�ำให้มวล

น�ำ้จำกตวัเมืองหำดใหญ่ซึง่เปรยีบเสมอืนพืน้ทีก่ลำงน�ำ้ ไหลรวมกนัสูพ่ืน้ทีท้่ำย

น�้ำในต�ำบลคูเต่ำ จำกอุทกภัยในระดับปกติที่เป็นวิถีชีวิตของคนท้ำยน�้ำ กลับ

เกิดอุทกภัยที่รุนแรงจนยำกเกินกว่ำจะเกิดกำรปรับตัวให้อุทกภัยที่เกิดขึ้น

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้ ดังนั้นอำจจะกล่ำวได้ว่ำตัวเมืองหำดใหญ่ที่เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจนพื้นที่รองรับน�้ำลดประสิทธิภำพลง

เรือ่ยๆ ก็ย่ิงจะเพิม่ควำมรนุแรงในกบัพืน้ทีท้่ำยน�ำ้อย่ำงต�ำบลคเูต่ำเพิม่มำกขึน้

“พื้นท่ีรอบข้างส�าคัญเพราะเป็นปราการเตือนภัย พื้นที่ท้ายน�้าส�าคัญ

เพราะเป็นพื้นที่รับน�้า แต่การพัฒนาเมืองหาดใหญ่จะส่งผลกระทบให้

น�้าท่วมรุนแรงมากข้ึนในพื้นที่ท้ายน�้า ในขณะที่การขาดการประสาน

ที่ดีกับพื้นที่รอบข้างเมืองจะท�าให้ประสิทธิภาพการเตือนภัยน�้าท่วมให้

กับเมืองหาดใหญ่ลดลง”
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“พื้นที่รอบข้างส�าคัญเพราะเป็นปราการเตือนภัย พื้นท่ีท้ายน�้าส�าคัญ

เพราะเป็นพื้นที่รับน�้า แต่การพัฒนาเมืองหาดใหญ่จะส่งผลกระทบให้

น�้าท่วมรุนแรงมากขึ้นในพ้ืนที่ท้ายน�้า ในขณะที่การขาดการประสาน

ที่ดีกับพื้นที่รอบข้างเมืองจะท�าให้ประสิทธิภาพการเตือนภัยน�้าท่วมให้

กับเมืองหาดใหญ่ลดลง”
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศเป็นสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก เกดิ

จำกกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะยำวอย่ำงน้อย 30 ปี ส่งผลให้เกิด

ควำมแปรปรวนของปริมำณน�้ำฝน ฤดูกำล ระดับน�้ำทะเล และพำยุ 

กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

การเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศ

บทที่
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กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะท�ำให้คำดเดำเหตุกำรณ์กำรเกิด

ภัยพิบัติได้ยำกขึ้น พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบอำจจะเพิ่มมำกขึ้น ต้องเผชิญกับ

ควำมเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ 

ลักษณะสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

ลักษณะภูมิอำกำศเมืองหำดใหญ่แบ่งเป็น 2 ฤดูกำล หลักๆ คือฤดู

ฝนและฤดูร้อน ซึ่งฤดูฝนจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือน

มิถุนำยน และช่วงเดือนกันยำยนถึงเดือนธันวำคม อ�ำเภอหำดใหญ่ในช่วงปี 

พ.ศ.2521-2552 มอีณุหภมูเิฉลีย่ 40.2-40.6 องศำเซลเซยีส ในฤดูร้อนเดือน

กุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน และมีปริมำณฝนเฉลี่ยสูงที่สุด 792.7 มิลลิเมตร 

ในฤดูฝนเดือนพฤศจิกำยน

ปริมำณฝนเฉลี่ยสูงที่สุด 
พ.ศ.2523-2552

อุณหภูมิเฉลี่ย
พ.ศ.2523-2552
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สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หลำยคนอำจมองว่ำ

เป็นปัญหำทีจ่ะเกดิข้ึนในอนำคต และกำรเตรยีมรบัมอืเป็นกำรวำงแผนรบัมอื

ล่วงหน้ำในสถำนกำรณ์ทีย่งัมำไม่ถงึ หรอืยงัมองไม่เหน็ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

เพรำะกำรเข้ำถึงข้อมลูทำงวชิำกำรด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศยงัไม่

กวำ้งขวำงนัก แต่ในควำมเป็นจริงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เกิดขึ้น

ส่งผลกระทบต่อพืน้ทีต่่ำงๆ แล้วท่ัวโลก แต่อำจจะรนุแรงมำกน้อยต่ำงกนัตำม

ปัจจยัประกอบอกีหลำยด้ำนในพืน้ที ่ส�ำหรบัเมอืงหำดใหญ่สญัญำณทีบ่่งบอก

ว่ำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศสร้ำงผลกระทบให้กบัเมอืงหำดใหญ่แล้ว 

จำกกรณสีถำนกำรณ์น�ำ้ท่วมทีผ่่ำนมำ เคยคำดกำรณ์ช่วงระยะเวลำ ปรมิำณน�ำ้

ฝน ที่จะเกิดขึ้นได้ แต่น�้ำท่วมใหญ่ในครั้งหลังๆ แสดงให้เห็นวำ่ไม่ได้เกิดขึ้น

ตำมสถิติท่ีเคยเกิดในอดีต ทั้งนี้ถ้ำมองในด้ำนของกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณ

น�้ำฝน โดยพิจำรณำจำกปริมำณน�้ำท่ำจะเห็นได้ว่ำหลำยครั้งที่น�้ำท่วมเมือง

หำดใหญ่ น�้ำท่ำมีปริมำณสูงและมีควำมแปรปรวนอย่ำงมำก

ปริมาณน�า้ท่าใน 
ปีที่เมืองหาดใหญ่
น�้าท่วมหนัก

44



โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตของเมอืงหาดใหญ่

1. อุณหภูมิ

กำรเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิส่งผลให้เกิดควำมแปรปรวนที่คำดเดำ

ได้ยำก โดยกำรคำดกำรณ์อณุหภมูสิงูสดุของอ�ำเภอหำดใหญ่มแีนวโน้มเพิม่

สูงขึ้นตลอดช่วงเวลำ 90 ปี (พ.ศ.2523-2642) กำรกระจำยเชิงพื้นที่ของ

อุณหภูมิสูงสุด และสูงสุดเฉลี่ยในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน ซึ่งเป็น

ช่วงทีม่อีำกำศร้อนทีส่ดุของเมอืงหำดใหญ่ ผลกำรวเิครำะห์แสดงให้เหน็ว่ำ

อณุหภมูสิงูสดุและอณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่มแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงเวลำดัง

กล่ำว โดยพืน้ท่ีทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่ำงเหน็ได้ชดั ได้แก่ พืน้ทีท่ีอ่ยูท่ำงด้ำน

ทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของอ�ำเภอหำดใหญ่ คอื ต�ำบลทุง่ต�ำเสำ ต�ำบลควนลงั 

ต�ำบลทุ่งลำน ต�ำบลบ้ำนพรุ และต�ำบลพะตง 

 

 
ผลวิเครำะห์แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดของอ�ำเภอเมืองหำดใหญ่ในเดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน พ.ศ.
2523-2552 (ปีฐาน), พ.ศ.2553-2582 (30 ปีข้างหน้า), พ.ศ.2583-2612 (60 ปีข้าง
หน้า) และ พ.ศ.2613-2642 (90 ปีข้างหน้า)
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2. ปริมาณน�้าฝน 

มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ยกเว้นในช่วงหน้ำฝนมีแนวโน้มลดลงอย่ำง

เห็นได้ชัด รวมถึงปริมำณฝนรำยวันสูงสุดก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมำณลดลง 

ในขณะที่จ�ำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรำยปีในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มลดลงเล็ก

น้อย จึงอำจจะเจอกับปัญหำฝนตกชุกเพิ่มมำกขึ้น หรือตกหนักมำกขึ้นใน

ระยะเวลำเท่ำเดิม โดยในช่วงเดือนพฤศจิกำยนจะเป็นช่วงที่มีปริมำณน�้ำ

ฝนสูงที่สุดและเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมำกที่สุดแต่ในอนำคตจ�ำนวนวันที่

ฝนตกมีแนวโน้มลดลง ประมำณ 1-2 วัน พื้นที่ที่มีแนวโน้มมีปริมำณฝน

ลดลงอย่ำงเหน็ได้ชัด ได้แก่ ทิศตะวันตกของต�ำบลฉลงุ และต�ำบลทุง่ต�ำเสำ 

 

 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมอิำกำศไม่เพยีงแต่ท�ำให้เกดิปรมิำณฝนที่

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนเท่ำนั้น จำกทิศทำงแนวโน้มของ

อ�ำเภอหำดใหญ่อำจจะต้องประสบปัญหำฝนแล้งในช่วงฤดูฝน จำกปรมิำณ

ฝนทีต่กน้อยลง หรอืเกดิกำรเปลีย่นแปลงฤดกูำล เพรำะมแีนวโน้มปรมิำณ

ฝนเพิ่มมำกขึ้นในช่วงฤดูที่ฝนแล้ง 

ปริมำณฝนรวมรำยเดือน 
ในช่วงปีฐาน 30 ปี 60 ปี  
และ 90 ปี ของอ�าเภอเมืองหาดใหญ่

จ�ำนวนวันที่ฝนตกในช่วงปีฐำน  
30 ปี 60 ปี และ 90 ปี  
ของอ�าเภอเมืองหาดใหญ่
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ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเมอืงหาดใหญ่

“การวิเคราะห์แนวโน้มการ 

กระจายปริมาณฝนรวมราย

เดือนบริเวณ อ.หาดใหญ่ 

กรณี 30 ปีข้างหน้า พบว่าฤดู

ฝนเปล่ียนแปลงน้อยมาก แต่

จ�านวนวนัท่ีฝนตกน้ อยลง ซึง่

เส่ียงต่อน�้าท่วมฉับพลันและ

รุนแรงกว่าเดิม”

จำกกำรพัฒนำเมืองอยำ่งรวดเร็ว

และต่อเนื่อง ท�ำให้เมืองหำดใหญ่กลำย

เป็นศูนย์รวมสิ่งก่อสร้ำง บำ้นเรือน ร้ำน

ค้ำ และผู้คนอยู่อำศัยกันอย่ำงหนำแน่น 

รวมถึงท�ำให้ระบบต่ำงๆ ที่ซับซ้อน

ภำยในเมืองเปลี่ยนแปลงไป และกำรที่

เมอืงหำดใหญ่ตัง้อยูบ่นทีร่ำบแอ่งกระทะ 

ส่งผลให้ประสบกับภัย “น�้ำท่วม” อยู่

เป็นประจ�ำ ผลของน�้ำท่วมในแต่ละครั้ง

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำง

มหำศำล อีกทั้งกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เกิดขึ้นท�ำให้ปริมำณฝนมี

แนวโน้มตกหนักมำกขึ้น และมีรูปแบบกำรตกที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งท�ำให้น�้ำ

ท่วมซึง่เป็นปัญหำเดมิของเมอืงทวคีวำมรนุแรงเพิม่มำกขึน้ และอำจท�ำให้เกดิ

ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ๆ มำกกว่ำที่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ดังนั้น

ในกระบวนกำรวำงแผนกำรจัดกำรน�้ำท่วม ควรน�ำประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศเข้ำร่วมพิจำรณำด้วยเพื่อให้เกิดกำรรับมืออย่ำงเหมำะสม

และยั่งยืน
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชมุชน

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ 

แต่ควำมรุนแรงอำจจะแตกต่ำงกันไป เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ำควำมเสียหำย

ที่เกิดขึ้น เขตเมืองมีมำกกวำ่เขตชนบท เช่น กำรเกิดน�้ำท่วม ซึ่งในเขตเมือง

มีโครงสร้ำงพื้นฐำนมำกกว่ำพื้นที่ชนบท อีกทั้งเมื่อเกิดน�้ำท่วมในเขตเมือง

แล้วยังระบำยน�้ำไปสู่พื้นที่รอบข้ำงและพื้นที่ชุมชนที่มีระบบนิเวศเชื่อมโยง

กับเมืองอีกด้วย

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศทีส่่งผลโดยตรงต่อเขต

อ�ำเภอหำดใหญ่ คือกำรเพิ่มควำมรุนแรงของกำรเกิดน�้ำท่วมเนื่องมำกจำก

ควำมแปรปรวนของปรมิำณน�ำ้ฝนทีห่นกัขึน้ท�ำให้เสีย่งต่อกำรเกิดน�ำ้ท่วมฉบั

พลนั และน�ำ้ท่วมท่ีรนุแรงข้ึน เนือ่งจำกไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงแน่นอน 

ชมุชนหำดใหญ่ในซึง่เป็นชุมชนปรำกำรด่ำนแรกของเมอืงหำดใหญ่ต้องเผชญิ

กับน�้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่นและมีควำมรุนแรงมำกเนื่องจำกพ้ืนที่ได้ถูกเปลี่ยน

ไปเป็นเมืองมำกขึ้นท�ำให้ไม่สำมำรถรองรับน�้ำหลำกได้ ในขณะที่ชุมชนท้ำย

น�้ำเองก็ต้องเผชิญกับมวลน�้ำมหำศำลที่ระบำยมำจำกเมืองและไหลผ่ำนลงสู่

ทะเลสำบสงขลำ

จำกกำรพัฒนำเมืองที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกปัจจัยทั้งในและนอก

ประเทศ รวมกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลให้

ภยัพบิตัเิดมิมคีวำมรนุแรงเพิม่มำกขึน้ ดงันัน้กำรสร้ำงกำรรบัมอืของเมอืงต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและให้สอดคล้องกับบริบทของกำรพัฒนำ

เมือง เป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อปรับฟื้นเมืองให้สำมำรถ

กลับมำท�ำหน้ำที่และเข้ำสู่ภำวะปกติภำยในเวลำอันรวดเร็ว พร้อมทั้งเรียนรู้
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และน�ำบทเรียนในอดีต ผนวกกับข้อมูลแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิ

อำกำศ มำใช้ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร เพื่อให้เมืองหำดใหญ่เป็นเมืองที่

สำมำรถรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้อยำ่งเหมำะสมและยั่งยืน

ปัญหำน�้ำท่วมถึงแม้จะไม่ได้เป็นปัญหำหลักของชุมชนนอกเขตเมือง 

เพรำะไม่ใช่เขตเศรษฐกิจหลักและวิถีชีวิตของประชำชนในพื้นที่ก็มีควำม

สอดคล้องกับน�้ำท่วมอยู่แล้ว เช่น มีเรือเป็นยำนพำหนะที่ใช้สัญจรในช่วง

น�้ำท่วม แต่สถำนกำรณ์น�้ำท่วมที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น ย่อมส่งผลต่อกำร

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ระยะเวลำกำรท่วมที่ยำวนำนขึ้น อำจจะส่งผลต่อกำร

ประกอบอำชีพเกษตรกรรม กำรเขำ้ถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ และปัญหำ

คุณภำพชีวิตอื่นๆ ซึ่งปัญหำคุณภำพชีวิตเป็นรำกฐำนของควำมอยู่ดีมีสุขของ

ประชำกรในพื้นที่ ทั้งนี้หำกคุณภำพชีวิตแย่ลง ประชำชนอำจจะมีกำรอพยพ

ออกจำกพืน้ทีช่มุชน ทีด่นิอำจจะถกูเปลีย่นมอืและถูกสร้ำงเป็นอำคำรพำณิชย์ 

หมูบ้่ำนจัดสรร ห้ำงสรรพสนิค้ำ เป็นต้น ซึง่นอกจำกจะท�ำให้พืน้ทีร่บัน�ำ้เปลีย่น

เป็นพื้นที่เมืองแล้ว ยังมีส่วนเพิ่มควำมรุนแรงจำกน�้ำท่วมมำกยิ่งขึ้น และท้ำย

สุดก็จะส่งผลเชื่อมโยงไปยังเมืองหำดใหญ่อีกครั้ง

ชุมชนหาดใหญ่ใน

ชุมชนคูเต่ำ
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โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตและผังชุมชนเพื่อกำรรับมือ

และปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของชุมชนในพื้นที่เมือง

หำดใหญ่ เป็นโครงกำรหนึ่งภำยใต้กำรสนับสนุนจำกมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์ 

(The Rockefeller Foundation) ให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำนในพื้นที่ ภำย

ใต้โครงกำรเครือข่ำยเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิ

อำกำศ (Asian City Climate Change Resilience Network: ACC-

CRN) เริ่มด�ำเนินงำนในพื้นที่ช่วงเดือนมกรำคม 2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 

2557 โดยมูลนิธิชุมชนสงขลำเป็นผู้ด�ำเนินงำนในพื้นที่ 

โครงการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
และผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่

บทที่
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนึ่งที่มำและควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินโครงกำรเนื่องจำกกำรแก้

ปัญหำของเมอืงทีผ่่ำนมำจะเน้นกำรแก้ปัญหำเฉพำะพ้ืนทีท่ัง้นีอ้ำจจะเพรำะข้อ

จ�ำกัดของขอบเขตพืน้ทีก่ำรปกครอง กำรขำดผูป้ระสำนควำมร่วมมอื เป็นต้น 

แต่ปัญหำในด้ำนน�้ำท่วมเป็นปัญหำที่จะต้องจัดกำรในภำพรวมระบบลุ่มน�้ำ  

ดงันัน้จะต้องร่วมมอืกนัหลำยด้ำนเพือ่หำทำงออก กำรรบัมอืกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศก็เช่นเดียวกัน ต้องพิจำรณำทั้งควำมเปรำะบำงในพ้ืนที่

เขตเมืองเอง และพิจำรณำควำมควำมสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้ำง ที่อำจจะ

สร้ำงควำมเปรำะบำงให้กับเมืองหำดใหญ่ จำกนั้นก็เสริมสร้ำงกำรรับมือให้

กับชุมชน เมื่อชุมชนมีกำรรับมือที่ดีต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศก็

เท่ำกับสร้ำงกำรรับมือให้กับเมืองหำดใหญ่ด้วย จึงเป็นที่มำของกำรด�ำเนิน

งำนในพื้นที่น�ำร่องภำยใต้โครงกำร 2 พื้นท่ีคือชุมชนหำดใหญ่ในและชุมชน

คูเต่ำ ซึ่งนอกจำกจะเสริมสรำ้งกำรรับมือให้กับเมืองหำดใหญ่แล้วควำมแตก

ต่ำงระหว่ำงสังคมชนบทและสังคมเมืองจะเป็นกรณีศึกษำที่ดีของกำรสร้ำง

กำรรับมือ

ดงันัน้กำรเสรมิสร้ำงกำรรบัมอืต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศใน

พื้นที่ชุมชนหำดใหญ่ในและชุมชนคูเต่ำจึงมีควำมส�ำคัญทั้งต่อชุมชนเองและ

เสริมสร้ำงกำรรับมือให้กับเมืองหำดใหญ่ ซึ่งจำกยุทธศำสตร์กำรรับมือกำร

เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของเมอืงหำดใหญ่ ประกอบด้วย 4 ยทุธศำสตร์

หลัก ได้แก่ กำรปรับตัวเพื่อรับมือกับกำรป้องกันและบรรเทำน�้ำท่วมที่มี

ประสิทธิภำพ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม และกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรที่มี

ประสทิธภิำพ ดงันัน้เพือ่ให้กำรสร้ำงกำรรบัมอืต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิ

อำกำศที่ครอบคลุมทุกด้ำนท�ำให้กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชน

ถูกหยิบยกขึ้นมำเพื่อเป็นเปำ้หมำยของกำรด�ำเนินโครงกำร แต่กระบวนกำร

วิเครำะห์ประเด็นด้ำนคุณภำพชีวิตนั้นจะเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
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เพือ่ให้สอดคล้องกบัปัญหำ บรบิทของชมุชน และสิง่ทีม่อียู ่เพ่ือให้กำรด�ำเนนิ

โครงกำรประสบผลส�ำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่ำงแท้จริง

กำรด�ำเนินงำนในพื้นท่ีด้วยควำมพยำยำมท่ีจะให้ประชำชนมีส่วนร่วม

ในกำรด�ำเนินโครงกำรมำกที่สุด ทั้งร่วมแสดงควำมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมให้

ควำมรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน โดยมีผู้น�ำกระบวนกำรท่ีมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

ร่วมกับชุมชนอย่ำงมูลนิธิชุมชนสงขลำ และผู้เชี่ยวชำญผู้ให้ควำมรู้ตำม

ประเด็นท่ีเหมำะสม ซึ่งกระบวนสร้ำงกำรรับมือที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน

ในพื้นที่ ดังนี้

1) กำรสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

2) กำรให้องค์ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ กบัคณะกรรมกำรชุมชน แกนน�ำชมุชน และหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

3) เผยแพร่องค์ควำมรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศให้เกิดกำรรับรู้อย่ำงกว้ำงขวำงเพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจกับชุมชน

4) กำรจดักำรประชุมอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่สร้ำงกรอบแนวทำงกำร

ด�ำเนนิงำนและกจิกรรมทีจ่ะด�ำเนนิงำนภำยใต้โครงกำรร่วม

กัน รวมถึงกำรวิเครำะห์ปัญหำชุมชนและทุนทำงสังคมเพื่อ

ต่อยอดกำรพัฒนำ
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5) เตรียมควำมพร้อมของชุมชน โดยให้ชุมชนรวบรวมข้อมูล 

ส�ำรวจ และท�ำควำมเข้ำใจชุมชนของตนเอง อำทิ กำรศึกษำ

ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ กำรจัดท�ำแผนที่ชุมชนและ

พื้นที่เสี่ยงภัย วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ

ของชุมชน

6) ศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชน จำกกำรเล่ำเรื่องรำวของผู้เฒำ่ผู้

แก่ในชุมชนและกำรศึกษำจำกเอกสำร

7) เก็บข้อมลูกำรรบัรูด้้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของ

ชมุชน ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ และ

รูปแบบกิจกรรมส�ำหรับกำรแก้ปัญหำ
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พื้นที่น�าร่องชุมชนหาดใหญ่ใน

ตัวแทนชุมชนกล่ำวถึงผลส�ำเร็จของ

กำรด�ำเนินกิจกรรมว่ำ “ควำมส�ำเร็จ

เด่นชัดจำกกิจกรรมปลูกผัก คือ ผล

ดีด้ำนสุขภำพ ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำย

ได้ครัวเรือน ในขณะที่กิจกรรมแผน

ชุมชนเพื่อรับมืออุทกภัย สร้ำงองค์

ควำมรู้ และควำมเข้มแข็งของเครือ

ขำ่ยเตือนภัยน�้ำท่วม”

ชุมชนหำดใหญ่ในเป็นชื่อ

เรียกกลุ่มชุมชนกว่ำ 20 ชุมชน 

ในเขตพื้นที่ต�ำบลหำดใหญ่ แต่

ชุมชนหำดใหญ่ใน ตำมควำม

หมำยของกำรกำรด�ำเนนิโครงกำร

จะมีเครือขำ่ยชุมชน ได้แก่ ชุมชน

ริมคลองร.1 ชุมชนเทศำพัฒนำ 

ชุมชนศำลำลุงทอง ชุมชนวัด

หำดใหญ่ใน ชุมชนหน้ำสถำนี

ขนส่ง ชุมชนตลำดพ่อพรหม 

และชุมชนริมควน โดยชุมชนทั้งหมดเป็นพื้นที่น�ำร่องที่มีลักษณะของชุมชน

กึ่งสังคมเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอำคำร ห้ำงร้ำน และสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ืออยู่

อำศัย แต่ก็ยังไม่หนำแน่นเท่ำพื้นที่ใจกลำงเมืองหำดใหญ่ และยังคงมีพ้ืนที่

สีเขียวเพื่อกำรท�ำเกษตรกรรม ประชำชนก็ยังปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์เป็นบำง

ส่วน แต่สิ่งที่เหมือนกันกับพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในอ�ำเภอเมืองหำดใหญ่คือเป็น

พืน้ทีน่�ำ้ท่วมซ�ำ้ซำก ดงันัน้แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพชวีติทีเ่กดิจำกกำรมส่ีวน

ร่วมของชุมชนในพื้นที่ คือ กำรจัดกำรเรื่องภัยพิบัติน�้ำท่วม และกำรส่งเสริม

กำรปลูกผักเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งส�ำรองอำหำร ลดควำมเปรำะบำง

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหำน�้ำท่วม กิจกรรมหลักในพื้นที่จึงเป็นกระ

บวนกำรจัดกำรชุมชนและกำรปลูกผักในเมือง
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ตัวแทนชุมชนกล่ำวถึงผลส�ำเร็จของ

กำรด�ำเนินกิจกรรมว่ำ “ควำมส�ำเร็จ

เด่นชัดจำกกิจกรรมปลูกผัก คือ ผล

ดีด้ำนสุขภำพ ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำย

ได้ครัวเรือน ในขณะที่กิจกรรมแผน

ชุมชนเพื่อรับมืออุทกภัย สร้ำงองค์

ควำมรู้ และควำมเข้มแข็งของเครือ

ข่ำยเตือนภัยน�้ำท่วม”

การด�าเนินงานในพื้นที่

กำรด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่หลังผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัญหำร่วมกันใน

ชุมชนจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตและผังชุมชนเพื่อกำรรับมือกำร

เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมียุทธศำสตร์

ส�ำคัญประกอบด้วย 1) กำรรับมืออุทกภัย และ 2) กำรจัดภูมิทัศน์ สภำพ

แวดล้อม และแหล่งนันทนำกำร

ผลที่ได้จากการด�าเนินโครงการ

แผนชมุชนรบัมอืภยัพบิตัิ  

ซึง่เป็นแผนในภำพรวมของชมุชน 

หำดใหญ่ใน โดยกำรรวบรวม

กำรเกิดน�้ำท่วมของชุมชน กลุ่ม

เปรำะบำงในชุมชน บ้ำนพี่เลี้ยง 

กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร แผนก่อน ระหว่ำง และหลังเกิดเหตุ และ 

ข้อตกลงร่วมกันเกีย่วกบักำรใช้ศนูย์อพยพ ส�ำหรบัพืน้ทีศ่นูย์อพยพมกีำรเตรี

ยมควำมพร้อมด้ำนยำรกัษำโรคทีจ่�ำเป็น และทีพ่กัพงิ รวมทัง้แผนกำรอพยพ

และเคลื่อนย้ำยผู้คนที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีกำรเตรียมพื้นที่

กรณทีีต้่องอพยพเร่งด่วน มกีำรประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนสำธำรณสขุ

เพือ่จดักำรเตรยีมยำและอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ นอกจำกนีย้งัมกีำรแบ่งหน้ำที่

ผู้ที่ท�ำหน้ำที่แจ้งข่ำว และผู้ท�ำหน้ำที่อพยพ
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ครัวเรือนสีเขียว มุ่งเน้นกำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือนด้วยผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อำท ิกำรท�ำน�ำ้ยำอเนกประสงค์ แชมพู สบู ่ครมีนวด

ผม ถังดกัไขมนัในครวัเรอืน น�ำ้หมกัชวีภำพ กำรเลีย้งไส้เดือน ผลติภณัฑ์จำก

ตะไคร้หอม ตลอดจนกำรปลูกผักในรูปแบบของคนเมือง อำทิ สวนผักแนว

ตั้ง กำรปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ โดยพัฒนำพื้นที่ต้นแบบของครัวเรือนที่เข้ำ

ร่วมด�ำเนนิกำรให้เป็นแหล่งเรยีนรูก้ำรปลกูผกัของคนเมอืงและเผยแพร่เพ่ือ

สร้ำงเครอืข่ำยสวนผกัคนเมอืง ส�ำหรบัรปูแบบของสวนผกัคนเมอืงแต่ละครวั

เรือนก็จะเป็นต้นแบบที่มีจุดเด่นแตกต่ำงกัน อำทิ โรงปุ๋ยธรรมชำติ พลังงำน

ทดแทน กำรปลูกพืชร่วมกับกล้วย ปลูกพืชผสมผสำน อุโมงค์ผักล้อยำง สวน

ผักข้ำงบ้ำน สวนผักบนดำดฟ้ำ
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นอกจำกนี้ยังมีหลักสูตรเพื่อกำรส่งเสริมอำชีพตำ่งๆ อำทิ น�้ำสมุนไพร 

น�้ำเต้ำหู้ ปลำท่องโก๋ ฯลฯ 

พื้นที่น�าร่องต�าบลคูเต่า

ชุมชนคูเต่ำมีวิถีชีวิตที่ผูกผันกับสถำนกำรณ์น�้ำท่วม และสำมำรถ

ปรับตัวให้ด�ำเนินชีวิตได้สอดคล้องกับภัยพิบัติตำมธรรมชำติ แต่ถ้ำเกิดกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ท�ำให้ปัญหำน�้ำท่วม น�้ำแล้ง รุนแรงขึ้น วิถี

กำรด�ำรงชีวิตรูปแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป เพรำะระดับน�้ำท่วมอำจจะรุนแรง

มำกขึ้น ระยะเวลำยำวนำนขึ้น ส่งผลต่อกำรประกอบอำชีพ กำรอยู่อำศัย จน

ท�ำให้คเูต่ำกลำยเป็นชมุชนเปรำะบำง น�ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพรำะอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนอำชีพ เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินจำกพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นหมู่บ้ำนจัดสรร แหล่งรองรับน�้ำและพ้ืนที่

เกษตรกรรมก็จะหำยไป ซึ่งชุมชนเมืองจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับพื้นที่ท้ำยน�้ำ

ให้ชุมชนสำมำรถคงอยู่และด�ำรงวิถีชีวิตชุมชนเช่นเดิม เป็นกำรรักษำแหล่ง

ผลิตอำหำรคุณภำพดี ต้นทุนค่ำขนส่งไม่ไกล ในขณะที่เมืองหำดใหญ่เองก็

ไม่ต้องเสียพื้นที่รับน�้ำ
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การด�าเนินงานในพื้นที่

กำรด�ำเนนิกจิกรรมในพืน้ทีจ่ำกแผนพฒันำคุณภำพชวีติและผงัชมุชน 

เพื่อกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ที่จัดท�ำร่วมกันในชุมชน มี

กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ในระดับพื้นที่ จำกนั้นวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำร

ศึกษำร่วมกับชุมชนน�ำไปสู่กำรก�ำหนดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้ำงทำงเลือกใน

กำรแก้ปัญหำและรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทั้งนี้นอกจำก

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส�ำคัญ ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

1) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ได้แก่ สนง.ทรัพยำกรน�้ำภำค 8 กำร

ประปำส่วนภูมิภำคสำขำหำดใหญ่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุข

ภำพต�ำบลคูเต่ำ สนง.สำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ เทศบำล

ต�ำบลคูเต่ำ สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยสงขลำ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั ่งตะวันออก มหำวิทยำลัย

สงขลำนครินทร์ เทศบำลนครหำดใหญ่ สถำนีต�ำรวจภูธร 

ต�ำบลคูเต่ำ

2) กำรส่งเสรมิสขุภำพ ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล

คูเต่ำ สนง.สำธำรณสุขอ�ำเภอหำดใหญ่ สนง.สำธำรณสุข

จังหวัดสงขลำ สนง.หลักประกันสุขภำพเขต 12 เทศบำล

ต�ำบลคูเตำ่
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3) กำรจดักำรสิง่แวดล้อม ได้แก่ สนง.ทรพัยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลำ เทศบำลต�ำบลคูเต่ำ เทศบำล

นครหำดใหญ่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ�ำต�ำบลคู

เตำ่ สนง.อนุรักษ์และพัฒนำสวนป่ำหำดใหญ่ ส�ำนักบริหำร

พื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

อ่ำวไทยตอนล่ำง สถำนีพัฒนำทรัพยำกำรป่ำชำยเลนที่ 38 

และสภำองค์กรชุมชน

4) กำรส่งเสริมอำชีพและวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ เทศบำล

ต�ำบลคูเต่ำ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลำ สนง.พัฒนำ

ชุมชนอ�ำเภอหำดใหญ่ สนง.กำรศึกษำนอกโรงเรียนอ�ำเภอ

หำดใหญ่ วิทยำลัยชุมชนสงขลำ สนง.พัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลำ สนง.ประมงจังหวัด

สงขลำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งสงขลำ ศูนย์วิจัย

และพัฒนำประมงน�้ำจืดสงขลำ สถำบันวิจัยกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น�้ำชำยฝั่ง ศูนย์สงเครำะห์และฝึกอำชีพสตรีภำคใต้

จังหวัดสงขลำ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่ทอม และสภำ

องค์กรชุมชน

5) กำรบริหำรจัดกำรชุมชน ได้แก่ เทศบำลต�ำบลคูเต่ำ และ

สภำองค์กรชุมชน
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ผลที่ได้จากการด�าเนินโครงการ

กิจกรรมสร ้างการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

“แผนรับมืออุทกภัย จัดตั้งโรงน�า้ 

ชุมชน เกษตรอินทรีย์ กองทุน

ประมง และส่งเสริมอาชีพทาง

เลือก”

กำรด�ำเนินกิจกรรมมุ ่งเน ้น 

กำรมส่ีวนร่วมภำยใต้กรอบยทุธศำสตร์

ท่ีก� ำหนดร ่วมกันเพื่ อสร ้ ำง เสริม 

กำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�า้

1. กิจกรรมรับมืออุทกภัยต�าบลคูเต่า

• กำรพฒันำระบบกำรเตอืนภยักำรรบัมอืน�ำ้ท่วมด้วยกำรคำดกำรณ์น�ำ้ 

ล่วงหน้ำ

• กำรตดิตัง้แถบสวีดัระบบน�ำ้ พร้อมทัง้กำรติดต้ังป้ำยและธงเตือนภยั

• กำรสื่อสำรเพื่อเตือนภัยผ่ำนระบบเสียงตำมสำย เครือข่ำยวิทยุ

ชุมชน “ชมรมวิทยุสมัครเล่นเตำ่ทองจิตอำสำระวังภัย” 
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กิจกรรมสร ้างการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

“แผนรับมืออุทกภัย จัดตั้งโรงน�้า 

ชุมชน เกษตรอินทรีย์ กองทุน

ประมง และส่งเสริมอาชีพทาง

เลือก”

• กำรตัง้คณะประเมนิสถำนกำรณ์น�ำ้ในระดบัต�ำบล โดยเชือ่มโยงกบั 

อนกุรรมกำรเฝ้ำระวงัและประเมนิสถำนกำรณ์น�ำ้ลุม่น�ำ้คลองอู่ตะเภำ  

ผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์ในสมำร์ทโฟน และเฝ้ำระวังสถำนกำรณ ์

น�้ำผ่ำนกล้อง CCTV ทำง www.hatyaicityclimate.org 

2. กิจกรรมจัดตั้งโรงน�้าชุมชนต�าบลคูเต่า

• โรงเรือนพร้อมระบบเครือ่งกรอง

ส�ำหรับผลิตน�้ำเพื่อกำรบริโภค 

ผ่ำนกำรตรวจสอบกระบวนกำร

ผลิตและรับรองมำตรฐำนจำก

สำธำรณสขุจงัหวดั

• กำรก�ำหนดแผนกำรบริหำรงำน 

กำรด�ำเนนิงำน และกำรให้บรกิำร

• กำรสร ้ำงกำรมีส ่วนร ่วมของ

คนในชุมชนผ่ำนกำรระดมทุน

เพื่อหมุนเวียนส�ำหรับกำรบริหำร

จัดกำรและน�ำเงินปันผลไปจัดตั้ง

กองทนุระดบัต�ำบลเพือ่กำรพฒันำ

ชุมชน
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3) กิจกรรมบ�าบัดน�้าเสียในครัวเรือนต�าบลคูเต่า 

โดยจัดท�ำบ่อดักไข

มันรวมที่ปลำยทำงของกำร

ปล่อยน�้ำเสียจำกครัวเรือน

ยุทธศาสตร์การจัดการสุขภาพ

1) กิจกรรมหมู่บ้านน่ามอง

2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน

• กำรจดัตัง้โรงอบสมนุไพร เพือ่น�ำภมูิ

• ปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรใช้สมุนไพร

ช่วยสร้ำงภมูคิุม้กนัให้กบัร่ำงกำย ขบั

ของเสยี ไขมนั และบรรเทำภำวะโรค

ทีเ่กีย่วข้องกบัทำงเดนิหำยใจ เป็นต้น

• กำรส่งเสรมิกำรปลกูพชืสมนุไพร กำร

ผลิตน�้ำสมุนไพร ส�ำหรับใช้ในชีวิต

ประจ�ำวนั

3) กิจกรรมศูนย์แพทย์ประจ�าต�าบล
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ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

1) กิจกรรมหลุมขยะชีวภาพชุมชนคูเต่า

2) กิจกรรมตลาดนัดน่าซื้อ

3) กิจกรรมชุมชนสีเขียว

4) กิจกรรมการจัดการมลภาวะชุมชน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชุมชน

1) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ต�าบลคูเต่า

•  กำรจดัตัง้เครอืข่ำยแกนน�ำจ�ำนวน 7 รำย ปลกูผกัอนิทรย์ีประเภท

ผกัพืน้บ้ำนประจ�ำถิน่ โดยไม่ใช้ยำฆ่ำแมลงและสำรเคมี

•  ด�ำเนนิกำรด้ำนกำรตลำดผกัอนิทรย์ี โดยผลติผกัจ�ำหน่ำยให้กับฝ่ำย

โภชนำกำรโรงพยำบำลหำดใหญ่ ตลำดสนิค้ำเกษตรในมหำวทิยำลยั

สงขลำนครินทร์ จุดจ�ำหน่ำยสินค้ำปลอดสำรพิษให้กับประชำชน

ทั่วไปในโรงพยำบำลหำดใหญ่ จุดจ�ำหน่ำยสินค้ำปลอดสำรพิษ

บรเิวณถนนลพบรุรีำเมศวร์ จดุจ�ำหน่ำยผกัปลอดสำรพษิในชมุชน

ภำยใต้ชือ่ “คเูต่ำเพลส” 

•  ผลิตตรำสนิค้ำในรปูแบบสติก๊เกอร์และถงุพลำสตกิบรรจผุลติภณัฑ์ 

เพือ่สร้ำงควำมโดดเด่นของผกัอนิทรย์ีทีผ่ลติจำกต�ำบลคเูต่ำ
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2) กิจกรรมส่งเสริมชมรมประมงพื้นบ้านต�าบลคูเต่า

• สร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูทรัพยำกรด้วยกำรจัด

กิจกรรมปลกูป่ำชำยเลนในพืน้ที ่ 400 ไร่ และเฝ้ำระวงักำรบกุรกุ

พืน้ทีท่�ำนำกุง้ 

• จดัตัง้กลุม่ส่งเสรมิอำชพีประมงพืน้บ้ำน มสีมำชกิเริม่ต้น 45 รำย 

กิจกรรมกลุ่มคือกำรให้สินเช่ืออุปกรณ์ทำงกำรประมงในรำคำถูก

โดยไม่มดีอกเบีย้ ภำยใต้เงือ่นไขสมำชกิทีไ่ด้รบัสทิธิด์งักล่ำวจะต้อง

มกีำรออมเงินเข้ำกลุ่มเป็นประจ�ำทุกเดอืน ซึง่ผลประกอบกำรของ

กลุม่มำจำกส่วนต่ำงกำรซือ้อปุกรณ์ประมงจ�ำนวนมำกจงึได้รำคำถูก
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3) กิจกรรมห้องเรียนอาชีพชุมชน

• กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรตำมควำมต้องกำรของชนุชนทีส่อดคล้องกับ

กำรพฒันำคณุภำพชวีติเพือ่สร้ำงแกนน�ำชมุชนและครวัเรอืนต้นแบบ

ให้มคีวำมรู้และทักษะในกำรน�ำควำมรูท้ีไ่ด้ไปปฏบิตัใินชวีติประจ�ำ

วนัและถ่ำยทอดให้กบัผูอ้ืน่ แบ่งเป็น

1. กำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพ อำทิ กำรท�ำกับดักยุงอย่ำงง่ำย 

กำรสกัดน�้ำมันหอมระเหยจำกตะไคร้หอม สเปรย์ไล่ยุง 

เทียนตะไคร้หอมไล่ยุง โลชั่นตะไคร้หอมกันยุง

2. กำรลดรำยจ ่ ำยในครัว เรือน อำทิ  กำรท�ำน�้ ำยำ

เอนกประสงค์ สบู่ กำรล้ำงสำรพิษในผักและผลไม้ 

3. กำรรักษำสภำพแวดล้อม อำทิ ถังดักไขมันในครัวเรือน 

น�้ำหมักชีวภำพ 

4. นวัตกรรมพลังงำนธรรมชำติ อำทิ ตู้อบพลังงำนแสง

อำทิตย์

5. กำรปรับตัวในกำรผลิตและกำรบริโภค อำทิ กำรปลูกผัก

สวนครัวจำกวัสดุเหลือใช้ กำรเพำะเห็ดฟำง
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• กำรรวบรวมและสร้ำงคณุค่ำให้กบัผลติภณัฑ์ท้องถ่ินทีม่เีอกลกัษณ์ 

ได้แก่ ปลำเคม็ กุง้แห้ง กะปิหอม เสือ่ใบเตย อวนถกั ขนมไข่ครอบ 

ละมดุ น�ำ้อ้อย ขนมคอเป็ด ขนมข้ำวพอง ขนมทองม้วน ขนมงำ ส้ม

โอหอม ผลติภณัฑ์จำกเชอืกกล้วย และปลำท่องเทีย่วอบน�ำ้ผึง้

• ศูนย์เรียนรู ้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่เป็น

เอกลกัษณ์ของต�ำบลคเูต่ำ อำทิ ดนตรีไทย มโนรำห์ หนังตะลุง 

4) กิจกรรมเทศกาลอาหารสองน�้า
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชุมชน

1) กิจกรรมจัดท�าธรรมนูญต�าบลคูเต่า

กำรก�ำหนดกติกำร่วมกันในระดับชุมชน ประกอบด้วย กำรปกป้อง

ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม กำรป้องกนักำรท�ำลำยทรพัย์สนิสำธำรณะ และกำร

เคำรพควำมเป็นอยูร่่วมกนัในสงัคม โดยได้มกีำรก�ำหนดกตกิำ และท�ำประชำ

พิจำรณ์ภำยในชุมชนร่วมกับหน่วยงำนต�ำรวจในพื้นที่ และประชำสัมพันธ์

กติกำดังกล่ำวในระดับครัวเรือน

2) กิจกรรมจัดตั้งกองทุนกลางต�าบลคูเต่า

กำรจดัตัง้กองทนุจำกผลก�ำไรทีจ่ะได้ในกำรด�ำเนนิกจิกรรมโรงน�ำ้ชมุชน 

เป็นอีกช่องทำงหนึ่งเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

ลดกำรพึ่งพิงกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติตำ่งๆ 
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กำรรับมือของเมืองต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศสำมำรถ

ท�ำให้เข้ำใจได้ง่ำยๆ โดยใช้กรอบกำรเสริมสร้ำงกำรรับมือของเมืองต่อกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งต้องเริ่มจำกกำรท�ำควำมเข้ำใจเรื่องควำม

เปรำะบำงของเมือง (วงกลมด้ำนซ้ำยมือ) โดยจะต้องเข้ำใจก่อนว่ำ เมือง

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) บุคคล องค์กร หรือหน่วยงำน 2) ระบบต่ำงๆ 

ของเมือง เช่น ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบเศรษฐกิจและกำรเงิน ระบบ

นิเวศ ระบบสังคม และ 3) วิถีปฏิบัติ กฎหมำย นโยบำย 

ทั้ง 3 ส่วนนี้เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งต้องเข้ำใจและรับรู้ว่ำ

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เมืองต้องเผชิญนั้นมีอะไร

บ้ำง ซึ่งจะท�ำให้เรำเข้ำใจว่ำ องค์ประกอบใดของเมืองที่มีควำมเปรำะบำง ซึ่ง

กระบวนกำรเหล่ำนี้จ�ำเป็นต้องอำศัยผู้ท่ีเกี่ยวข้องมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน 

การรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทที่
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

คุณลักษณะที่ดีของการรับมือต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บุคคล องค์กร และหน่วยงาน 
1) สำมำรถกลับมำท�ำหน้ำที่ของตนได้ภำยในระยะ

เวลำอันรวดเร็วหลังจำกเกิดภัย (Responsive-

ness)

2) สำมำรถเรยีนรูจ้ำกควำมผดิพลำดในอดีต แล้วน�ำ

มำปรบัปรงุให้เกดิกำรรบัมอืทีด่ขีึน้ ท�ำให้สำมำรถ

แยกแยะปัญหำ คำดกำรณ์ และวำงแผนกำรรบัมอื

ล่วงหน้ำได้ (Learn)

3) สำมำรถแยกแยะ/จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำร

ด�ำเนินงำนต่ำงๆ ได้ รวมถึงควำมสำมำรถในกำร

ระดมทรัพยำกรที่จ�ำเป็นในยำมเกิดภัยทั้งจำก

ภำยในหน่วยงำนของตน หรือจำกหน่วยงำนอื่นๆ 

(Resourcefulness)

ระบบของเมือง 
1) แม้ว่ำจะเกิดเหตุที่ท�ำให้ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำม

ปกติ เมืองยังสำมำรถท�ำหน้ำที่และรักษำสภำพ

ปกติไว้ได้ (Safe Failure)

2) เมอืงต้องมแีนวทำงหรอืกำรส�ำรองทรพัยำกรไว้ใช้

เมือ่เผชญิภยั (Modularity and Redundancy) 

70



โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3) เมอืงต้องมคีวำมสำมำรถในกำรจัดสรรทรพัยำกร 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำกรใน

เมืองได้ (Flexibility & Diversity)

วิถีปฏิบัติ
1) มีข้อมูลและเขำ้ถึงข้อมูลได้ (Information)

2) มีกำรพิจำรณำว่ำใครมีสิทธิในกำรใช้หรือจัดสรร

ทรัพยำกร (Access)

3)  กำรตดัสนิใจในกำรด�ำเนนิงำนต้องมคีวำมโปร่งใส

และยุติธรรม (Decision-Making)

ควำมรู้ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญำท้องถิ่นต้องน�ำมำใช้ร่วมกับองค์ควำมรู้

ทำงวทิยำศำสตร์ เมือ่ทรำบถงึประเดน็ของควำมเปรำะบำงทีเ่มอืงก�ำลงัเผชญิ

อยู่ น�ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงกำรรับมือต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ โดยทั้ง 3 องค์ประกอบของเมืองต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ

ที่ดีของกำรรับมือ (วงกลมด้ำนขวำ)

จำกกรอบแนวคิดดังกล่ำว สำมำรถน�ำมำใช้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร

ด�ำเนนิโครงกำรร่วมกบัเมอืงได้ โดยเมือ่ทรำบประเด็นควำมเปรำะบำงแล้วน�ำ

มำจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญของปัญหำว่ำปัญหำใดควรจะได้รบักำรแก้ไขก่อนและ

หลงั แล้วจงึเริม่ด�ำเนนิโครงกำร ร่วมกบักำรตดิตำมตรวจสอบและประเมนิผล 

และกลบัมำร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้กีครัง้เพือ่เพิม่ควำมรู ้รวมถงึวเิครำะห์สิง่

ที่ท�ำไปว่ำสำมำรถสร้ำงกำรรับมือให้กับเมืองได้มำกน้อยเพียงใด 
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

ผลการสร้างการรับมือที่ดีจากการด�าเนินโครงการ

จำกผลกำรด�ำเนินงำนของ “โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผังชุมชน เพื่อกำรรับมือและปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ของชุมชนในพื้นที่เมืองหำดใหญ่” เสริมสรำ้งกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศที่ดี ดังนี้

บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน

1. ประชำชนในต�ำบลคูเตำ่และชุมชนหำดใหญ่ใน เกิดควำมตระหนัก

ต่อกำรรบัมอืกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ จงึเข้ำร่วมกำรด�ำเนนิโครงกำร 

และร่วมวเิครำะห์รปูแบบของกจิกรรมทีเ่หมำะสมกบัพ้ืนทีแ่ละสอดคล้องกับ

กำรสร้ำงกำรรับมือ (Responsiveness)

2. ประชำชนร่วมวิเครำะห์ ทั้งปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำ 

ท�ำให้ลดจุดอ่อนของกจิกรรมทีเ่คยเกดิข้ึนแต่ไม่ประสบผลส�ำเรจ็ ให้มแีนวทำง

กำรด�ำเนินงำนที่ไม่ซ�้ำรูปแบบเดิม ซึ่งได้รับควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี อำทิ กำร

สร้ำงเงือ่นไขของกำรเข้ำร่วมกลุ่มเกษตรอนิทรย์ี และกองทนุประมง ในพืน้ทีคู่

เต่ำ รวมไปถึงกำรแก้ปัญหำควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกน�ำ้ท่วมเพรำะกำรให้ข้อมลู

อย่ำงไม่เป็นเอกภำพ ขำดเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล กำรวิเครำะห์

พื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม จุดอพยพ และกำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์น�้ำท่วมจำก

เครือข่ำยที่รับข้อมูลโดยตรงจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ประเมินสถำนกำรณ ์

น�้ำท่วม (Learn) 
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โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
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3. หน่วยงำนระดับพื้นที่ที่เข้ำร่วมด�ำเนินโครงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ

ประชำชนและสำมำรถระบุช่องทำงกำรช่วยเหลือได้ตำมศักยภำพของหน่วย

งำน (Resourcefulness) 

ระบบ

1. ระบบเศรษฐกิจได้รับกำรพัฒนำ

ช่องทำงกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย 

ท�ำให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (Flex-

ibility & Diversity)

2. ระบบกำรเตือนภัยที่ได้รับกำร

พัฒนำให้เกิดขึ้นหลำกหลำยช่องทำง อำทิ 

กำรจัดท�ำแผนที่เสี่ยงภัย กำรเตือนภัยด้วย

ธงสัญลักษณ์ กำรแจ้งด้วยคณะกรรมกำร

ชุมชน และกำรเชื่อมโยงกำรเตือนภัยที่น่ำ

เชือ่ถอืจำก www.hatyaicityclimate.org 

(Redundancy)

วิถีปฏิบัติ

1. กำรจดัท�ำผงัชมุชนร่วมกนั ซึง่เกดิจำกกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยีในพืน้ทีท่ัง้ต�ำบลคเูต่ำ และหำดใหญ่ใน (Decision Making) 

2. กำรจดัท�ำธรรมนญูของชุมชนท่ีเกดิจำกกำรมส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนด

กติกำต่ำงๆ ร่วมกันในชุมชน โดยส่วนหนึ่งของกติกำชุมชนระบุเกี่ยวข้องกับ

กำรแจ้งเตือน หรือกำรสอดส่องกำรกระท�ำผิดที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์

ท่ีดิน และกติกำดังกล่ำวจะประกำศให้ทรำบและรับรู้โดยทั่วกัน (Access/

Right)

73



การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

“ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์น�้าท่วม เพราะ

สามารถเคล่ือนย้ายทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว และลดความตระหนก

เพราะมีแผนการจัดการกับสถานการณ์น�้าท่วม”

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน

กำรด�ำเนนิกจิกรรมด้ำนคณุภำพชวีติเป็นไปตำมกรอบงำนของกำรสร้ำง

กำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ แต่ในมุมมองของชุมชนเอง

จำกกิจกรรมถอดบทเรียนพบว่ำกำรด�ำเนินกิจกรรมนั้นช่วยสร้ำงกำรรับมือ

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อตนเองและชุมชน 

“เกิดความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการ 

เตรยีมความพร้อมล่วงหน้า เพือ่การรบัมอืกบัอทุกภยัท่ีจะเกดิขึน้ ในขณะท่ี 

กิจกรรมปลูกผัก สร้างทักษะและองค์ความรู้ในการปลูกผักเมื่อเกิดภัย

พบิตั ิสร้างแหล่งอาหารส�ารอง และพ่ึงพาตนเองได้เมือ่เกดิภยัน�้าท่วม”
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“ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์น�้าท่วม เพราะ

สามารถเคล่ือนย้ายทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว และลดความตระหนก

เพราะมีแผนการจัดการกับสถานการณ์น�้าท่วม”

กำรด�ำเนนิโครงกำรแม้จะมหีลำยสิง่หลำยอย่ำงเป็นอปุสรรคในระหว่ำง

กำรด�ำเนนิงำน แต่กล้็วนสร้ำงบทเรยีนทีด่นี�ำไปสูก่ำรปรบัปรงุ ทัง้ชมุชนเองก็

ไม่ย่อท้อท่ีจะเรยีนรูแ้ละปรบัตวัรบัองค์ควำมรูใ้หม่ๆ ในขณะทีห่น่วยงำนกจ็ะ

ต้องปรับตัวเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได้ ซึ่งจำกระยะแรกจนระยะสุดท้ำยของ

กำรด�ำเนินโครงกำรมีบทเรียนหลักๆ ดังนี้

บทเรียนจากการด�าเนินงาน

1. กำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ร่วมกนัช่วยให้กำรด�ำเนนิกจิกรรมมรีปูแบบ

ท่ีชดัเจน พร้อมทัง้สร้ำงควำมเข้ำใจในภำพรวมให้ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร และเป็น

ผลดีในกำรสำนต่อหรือต่อยอดกำรด�ำเนินกิจกรรม

ถอดบทเรียน 
การด�าเนินโครงการ

บทที่
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

อีกบทเรียนส�าคัญ “การ

ด�าเนินงานกิจกรรมย ่อย

ร่วมกับชุมชนเป็นการสร้าง

รากฐานที่ส�าคัญ แต่สิ่งที่

ส�าคัญกว่าที่จะท�าให้เกิด

ความยั่งยืนคือการเข้ามามี

บทบาทและมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานองค์กรปกครอง

ส ่วนท ้องถิ่นในพื้นที่  ที่ มี

ศักยภาพทั้ งงบประมาณ 

นโยบาย และความเข้าใจ

พื้นที่”

2. กำรประยุกต์ ใช้เครื่องมือ 

SWOT เพื่อกำรวิเครำะห์ชุมชน 

ช่วยให้ชุมชนมองภำพสิ่งที่ตนเอง

มีและสิ่งท่ีเป็นจุดอ่อนได้อย่ำงเป็น

รปูธรรมมำกขึน้ ทัง้ยงัให้ผูท้ีเ่ข้ำร่วม

โครงกำรในภำยหลังสำมำรถต่อยอด

ถงึสิง่ทีผู่เ้ข้ำร่วมกลุม่แรกได้คดิผ่ำน

มำแล้ว เป็นกำรลดควำมซ�้ำซ้อนที่

เกิดขึ้นและช่วยเติมเต็มประเด็นท่ี

ขำดหำยไป

3. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชน หำกกระบวนกำรทุกอย่ำงเกิด

จำกชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วม

ลองผิดลองถูก ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรมเดิมๆ ที่เคยท�ำมำในอดีต ก็

กระตุ้นให้เกิดควำมมุ่งหวังที่จะสร้ำง

ควำมส�ำเร็จและมีควำมรู ้สึกถึงควำม

เป็นเจำ้ของร่วมกันในสิ่งที่ท�ำ

4. ปัจจยัสนบัสนนุหนึง่ทีจ่ะท�ำให้

โครงกำรเกิดควำมยั่งยืน คือบุคคลที่

ร่วมด�ำเนินกิจกรรมจะต้องมีจิตอำสำ

และต้องกำรพัฒนำชุมชน น�ำไปสู่กำร

สำนต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับ

ชุมชน

“น�า้ท่วมไม่ใช่ปัญหาหลักของคน

ท้ายน�้า” การวิเคราะห์ปัญหา

ร ่วมกับชุมชนสร ้างแนวการ

ด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์

และน�าไปสู่ความส�าเร็จ เพราะ

โครงการไม่ได้มุ่งเน้นการรับมือ

เพียงแค่การเตรียมพร้อมก่อน 

ระหว่าง และหลังเกิดน�า้ท่วม

76



โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“น�า้ท่วมไม่ใช่ปัญหาหลกัของคน

ท้ายน�้า” การวิเคราะห์ปัญหา

ร ่วมกับชุมชนสร ้างแนวการ

ด�าเนินกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

และน�าไปสู่ความส�าเร็จ เพราะ

โครงการไม่ได้มุ่งเน้นการรับมือ

เพียงแค่การเตรียมพร้อมก่อน 

ระหว่าง และหลังเกิดน�้าท่วม

5. กำรประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินกิจกรรม ส่วนหนึ่งเพรำะเป็น

ชุมชนที่มีควำมเป็นผู้น�ำ และผู้น�ำเป็นผู้มีจิตอำสำที่ต้องกำรพัฒนำและแก้ไข

ปัญหำของชุมชน หำกกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้น�ำ

ชุมชนก็เป็นเรื่องยำกที่จะประสบควำมส�ำเร็จ

6. กำรด�ำเนินงำนท่ีจะท�ำให้เกดิกำรเปล่ียนแปลงในภำพรวม จะต้องได้

รบัควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพรำะเป็นผูน้�ำใน

กำรวำงนโยบำยและกำรพัฒนำท้องถิ่นในระยะยำว

7. รปูแบบกำรด�ำเนนิงำนท่ีสถำบนัส่ิงแวดล้อมไทยเป็นเพยีงผูป้ระสำน

งำน โดยมีองค์กรและประชำชนในพื้นที่เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรม ช่วยให้เกิดผล

ทำงปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงและมีโอกำสเกิดควำมยั่งยืนเพรำะเป็นกิจกรรมที่

เกิดจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน จึงรู้สึกผูกผันและซึมซับคุณค่ำของสิ่งที่

ท�ำ มำกกว่ำผลส�ำเรจ็ทีส่�ำเรจ็รปูทีไ่ด้รบัจำกหน่วยงำนภำยนอก ทัง้ยงัเป็นกำร

พัฒนำศักยภำพของบุคคลในกำรคิด และกำรพึ่งตนเองอีกด้วย

8. กำรด�ำเนินกิจกรรมที่ผ่ำนกำรศึกษำควำมต้องกำรของชุมชนและ

ชุมชนมีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดผลยั่งยืนในระยะยำว มำกกวำ่กำรด�ำเนินกิจกรรม

เพรำะตอบโจทย์กำรด�ำเนินโครงกำรเพียงอยำ่งเดียว

9. กำรด�ำเนินกิจกรรมโครงกำรแม้จะเกิดขึ้นในชุมชน แต่สุดท้ำยแล้ว

หำกให้เกิดผลอย่ำงแท้จริงจะต้องมองภำพรวมทั้งระบบ ทั้งต้นน�้ำ กลำงน�้ำ 

และปลำยน�้ำ เพรำะมีควำมเชื่อมโยงกัน 

10. ปัจจัยทีส่นบัสนนุให้เกดิกำรขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิกจิกรรมในชมุชน 

ได้แก่ งบประมำณสนับสนุน รวมทั้งเจำ้หนำ้ที่ประสำนงำน เพรำะเป็นกลไก
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การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจากชุมชนสู่เมืองหาดใหญ่

เชื่อมโยงทุกส่วนให้ด�ำเนินกำรไปพร้อมๆ กัน นอกจำกนี้หน่วยงำนที่จะต้อง

เข้ำมำมีบทบำทเพิ่มมำกขึ้น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ

หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ เพื่อน�ำศักยภำพของหน่วยงำนมำใช้ในกำรสร้ำง

ประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น กำรสรำ้งเครือขำ่ย เป็นต้น

11. กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงชมุชน เมอืง หรอืเครอืข่ำยต่ำงชมุชน 

ช่วยกระตุ้นให้เมืองที่มีบริบทคล้ำยคลึงกันได้มองเห็นช่องทำงกำรสร้ำงกำร

รับมือ และองค์ควำมรู้ที่เชื่อมโยงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น จำกกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ นอกจำกนี้ชุมชนต้นแบบเองยังได้รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือ

น�ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรด�ำเนินกิจกรรมหรือกำรสำนต่อให้เกิดควำมยั่งยืน

กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในชุมชน

78



ชำครติ โภชะเรอืง, 2557. อำกำศเปลีย่นแปลง บทเรยีนกำรสร้ำงพืน้ที่

สีเขียว (กินได้) ของเมืองหำดใหญ่. เอกสำรเผยแพร่ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษำยน 

2557.

ถนอม ขุนเพ็ชร์ และชำคริต โภชะเรือง, 2556. ผีเสื้อขยับปีก 5 วำระ

พลเมือง “สงขลำพอเพียง”. พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยำยน 2556.

ชำคริต โภชะเรือง, 2557. รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรจัดท�ำ

แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตและผังชุมชน เพื่อกำรรับมือและปรับตัวกับกำร

เปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศของชมุชนในพืน้ทีเ่มอืงหำดใหญ่. รำยงำนฉบบั

สมบูรณ์น�ำเสนอสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย.
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