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“ต�ำบลคูเต่ำ” หนึ่งในสองของพื้นที่เป้ำหมำยในกำรด�ำเนิน “โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตและ 
ผังชุมชน เพื่อกำรรับมือและปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของชุมชนในพื้นที่เมืองหำดใหญ่”  
(ภำยใต้โครงกำร ACCCRN) โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลำเป็นผู้น�ำกระบวนกำรร่วมกับประชำชนกลุ่มเส่ียงและ
เปรำะบำงที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งกำรสร้ำงกำรรับมือในพื้นที่คูเต่ำยังส่งผล
ต่อกำรเพิ่มกำรรับมือของเมืองหำดใหญ่เนื่องจำกท�ำให้เมืองมีพื้นที่รับน�้ำ แหล่งอำหำรและแรงงำน ทำงสถำบัน
สิ่งแวดล้อมไทยจึงได้เรียบเรียงเรื่องเล่ำจำกภำพ กรณีศึกษำต�ำบลคูเต่ำ เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้และกระบวนกำร
เสริมสร้ำงกำรรับมือให้กับเมืองต่ำงๆ น�ำไปปรับใช้ต่อไป

เรื่องเล่าจากภาพ
การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากชมุชนคเูต่าสูเ่มอืงหาดใหญ่

ความส�าคัญของชมุชนคูเต่า เป็นชุมชนชนบทท่ีมีทรัพยำกรและแหล่งน�้ำท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งยังมีควำม
ส�ำคญัเพรำะเปน็พืน้ทีท้่ำยน�ำ้ทีร่องรับน�ำ้จำกลุม่น�ำ้คลองอูต่ะเภำก่อนไหล
ลงสู่ทะเลสำบสงขลำ

“ต�ำบลคเูต่ำ” ต้ังอยูท่ำงทศิเหนอืของตวัเมืองหำดใหญ่ระยะห่ำง  
15 กิโลเมตร ชุมชนดั้งเดิมเป็นชำวจีนอพยพเข้ำมำตั้งบ้ำนเรือน 
ท�ำมำหำกินด้ำนเกษตรกรรม พื้นที่รำบลุ่มผืนใหญ่จึงเป็นนำ
ปลูกข้ำว

“คูเตำ่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอำหำรหล่อเลี้ยงคนในชุมชน  
และส่งต่อไปยังชุมชนใกล้เคียงรวมถึงเมืองหำดใหญ่”

ปัจจุบันประชำชนส่วนใหญ่ยัง
คงท�ำอำชีพเกษตรกรรมและ
ประมง ด้วยควำมท่ีเป็นชุมชน 
เชื่อมต่อระหว ่ำงน�้ำเค็มและ 
น�ำ้จดืจงึสร้ำงควำมโดดเด่นให้กบั 
รสชำติผลิตผลทำงกำรเกษตร
และสัตว์น�้ำ

มีขนบธรรมเนียมและประเพณทีีถ่อืปฏบิตัสิบืทอดกนัมำเนิน่นำน 
ซึ่งบอกเลำ่เรื่องรำววิถีชีวิตที่ผูกพันริมฝั่งแม่น�้ำ

ผสำนรวมสองวัฒนธรรมระหว่ำงพุทธและมุสลิม
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“ผลจำกกำรพัฒนำเมือง ท�ำให้เกิดสิ่งก่อสร้ำงหนำแน่นบริเวณใจกลำงเมืองและขยำยตัวไปยังพื้นที่โดยรอบ 
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงรวดเร็วและเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง” 

เมอืงหำดใหญ่จำกอดตีสูปั่จจบุนัมกีำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งทำงด้ำนเศรษฐกจิและกำรค้ำเพือ่สร้ำงรำยได้ให้กับเมอืง รวมทัง้กำรพฒันำโครงสร้ำง
พืน้ฐำนและสำธำรณปูโภคเพือ่รองรบักำรขยำยตวัของประชำกร จนเมอืงหำดใหญ่กลำยเป็นศนูย์กลำงเศรษฐกจิ กำรคมนำคมขนส่ง กำรศึกษำ 
กำรแพทย์ และกำรท่องเที่ยว

การกลายเป็นเมืองของหาดใหญ่

เมือ่เมอืงหำดใหญ่เร่ิมพฒันำเศรษฐกจิและกำรค้ำ ท�ำให้เกดิกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงควำมพร้อมดำ้นกำรขนส่ง และกำรเดินทำง 
อำทิ สถำนีขนส่งผู้โดยสำร ถนนหนทำง และสนำมบิน

ตำมด้วยสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ที่สรำ้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรด�ำรงชีวิตขั้นพื้นฐำน อำทิ 
สถำนศึกษำ และโรงพยำบำล ท�ำให้ประชำชนอพยพเข้ำมำอยู่อำศัยเพรำะมีปัจจัยท่ี
ตอบสนองกำรด�ำรงชีวิต

นอกจำกน้ันยังมกีำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว มีกำรก่อสร้ำง
สถำนทีท่่องเทีย่ว ทีพ่กั และห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่ 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

จำกพ้ืนที่สีเขียวหรือพื้นที่
เกษตรกรรม และเป็นพืน้ที่
รองรับน�้ำตำมธรรมชำติ 
ถูก เป ล่ียนไปเป ็นพื้นที่
ก่อสร้ำงอำคำร บ้ำนเรือน 
และถนนหนทำง

ในอนำคตยังพบว่ำมีปัจจัยสนับสนุนอีกหลำยด้ำนท่ีส่งเสริมให้หำดใหญ่มีกำร
พัฒนำทำงด้ำนสิ่งปลูกสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ แผนและนโยบำยกำร
ขยำยเส้นทำงกำรคมนำคม และกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
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“กำรเป็นชุมชนทำ้ยน�้ำ ท�ำให้คูเต่ำเป็นแหล่งรองรับน�้ำตำมธรรมชำติ น�้ำเสีย และ น�้ำท่วม  
ของคลองอู่ตะเภำก่อนไหลลงสู่ทะเลสำบสงขลำ” 

กำรทีช่มุชนคูเต่ำเป็นพืน้ทีท้่ำยน�ำ้ ท�ำให้ต้องเกีย่วข้องโดยตรงกบัผลกระทบทีเ่กดิจำกน�ำ้ในลุม่น�ำ้คลองอูต่ะเภำ  ต้องรองรบัน�ำ้จำกเมืองหำดใหญ่ 
ก่อนจะไหลออกสู่ทะเลสำบสงขลำ ชุมชนคูเต่ำจึงประสบกับปัญหำน�้ำท่วมขัง ปัญหำน�้ำเน่ำเสียที่ถูกระบำยมำจำกต้นน�้ำและกลำงน�้ำ

คเูต่ากบัปัญหาความเส่ียงจากภัยพบิตัิ จำกกำรขยำยตัวของเมืองหำดใหญ่ ท�ำให้เกิดกำรกีดขวำงระบบ
กำรไหลของน�้ำ ส่งผลให้เมืองท่ีเคยประสบปัญหำน�้ำท่วมอยู่แล้ว 
เกิดน�้ำท่วมที่รุนแรงมำกขึ้น และส่งผลให้น�้ำปริมำณมำกไหลรวม
ไปยังพื้นที่คูเต่ำ

น�ำ้เสยีทีไ่ม่ผ่ำนกำรบ�ำบดัจำกกจิกรรมของพืน้ทีต้่นน�ำ้และกลำงน�ำ้ รวมถงึน�ำ้ท่วมขงั 
ที่อยู่ในพื้นที่ตำ่งๆ กลำยเป็นน�้ำเน่ำเสีย สุดท้ำยแล้วจะไหลรวมไปสู่พื้นที่คูเต่ำ

ปัญหำน�้ำท่วมและน�้ำเสีย
ยังส ่งผลต่อคุณภำพชี วิต 
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สุขภำพ  
และกำรขำดแคลนน�้ำสะอำด
ส�ำหรับอุปโภค บริโภค

จำกลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ กำรขยำยตัวของเมือง และ
กำรขำดกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ทีด่ ีท�ำให้ในอนำคตคเูต่ำยงัคงต้อง
ประสบปัญหำน�้ำท่วมและเป็นแหล่งรองรับน�้ำ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ก็จะยิ่งท�ำให้ปัญหำน�้ำท่วมทวีควำม
รุนแรงมำกขึ้น

น�้ำเสียและมลพิษทำงน�้ำท�ำลำยคุณภำพของดิน น�้ำท่วม
ชะล้ำงสิง่ปนเป้ือนสูพ่ืน้ทีเ่กษตรกรรมและแหล่งท�ำประมง 
ส่งผลให้กำรท�ำเกษตรกรรมและกำรท�ำประมงในพืน้ทีไ่ม่
ได้ผลดีเทำ่ที่ควร
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“ปัญหำน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเมืองหำดใหญ่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ต�ำบลคูเต่ำ 
จนกลำยเป็นชุมชนเปรำะบำง โดยเฉพำะปัญหำทำงเศรษฐกิจและสุขภำพ” 

ประชำกรส่วนใหญ่เป็นคนดัง้เดมิในพืน้ที ่รำยได้ต�ำ่เพรำะพ่ึงพิงปัจจยักำรผลติ
ในพื้นที่ และเป็นแรงงำนในเมือง 

ชุมชนคูเตำ่ประกอบอำชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และประมง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำพดินฟ้ำอำกำศ ท�ำให้มีรำยได้ไม่แน่นอน ประชำกรส่วนใหญ่
จบกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ นอกจำกนี้ประชำชนยังมีปัญหำด้ำนคุณภำพชีวิตภำยหลังเผชิญกับปัญหำน�้ำท่วม เนื่องจำกได้รับบริกำร
จำกภำครัฐและภำคท้องถิ่นไม่ทั่วถึง

ความเปราะบางของชุมชนคเูต่า

ปัญหำน�้ำท่วมและน�้ำเสีย ส่งผลต่อระบบกำรผลิตอำหำร 
และอำจจะส่งผลเช่ือมโยงถึงกำรย้ำยถ่ินฐำนเข้ำไปประกอบ
อำชีพในเขตเมือง ท�ำให้เมืองยิ่งกลำยเป็นชุมชนแออัด

วถิชีวีติท่ียงัคงพ่ึงพิงน�ำ้อปุโภคบรโิภคจำกแหล่งน�ำ้ใต้ดนิ เมือ่
เกดิน�ำ้ท่วมขงัยำวนำนท�ำให้ขำดแคลนน�ำ้อปุโภคบรโิภค และ
กำรเข้ำถึงระบบกำรรักษำพยำบำล 

นอกจำกนีป้ระชำชนยงัมปัีญหำในด้ำนควำมรูค้วำมเข้ำใจ และควำมตระหนกัต่อปัญหำที่
จะเกดิขึน้ต่อตนเอง ครอบครวั และชมุชน ทัง้ยงัขำดช่องทำงในกำรเข้ำถงึข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
จึงท�ำให้ชุมชนไม่สำมำรถเตรียมตัว และรับมือได้ทันท่วงที

คเูต่ำเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้มคีวำมส�ำคญัเชงิประจกัษ์ในด้ำนเศรษฐกจิ ท�ำให้
ขำดกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในวำระเร่งด่วน
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“หัวใจของกำรด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ คือ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เข้ำมำมีบทบำทต่อชุมชนมำกขึ้น  
ในขณะที่ชุมชนเองก็มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ควรได้รับเพิ่มมำกขึ้นเพื่อกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

และกำรเปลี่ยนแปลงของเมืองหำดใหญ่”

กำรด�ำเนินโครงกำรเน้นกำรท�ำงำนร่วมกบัชมุชนและองค์กรในพ้ืนท่ี ส�ำรวจควำมต้องกำรของชมุชนท่ีเกีย่วข้องกบักำรพัฒนำคณุภำพชวีติ พร้อม
กบักำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กระตุน้ควำมตระหนกั และกำรส่งเสรมิให้มกีำรประสำนงำนและท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ใน 
และนอกพื้นที่  เพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

จำกควำมส�ำคัญของพื้นที่คูเต่ำ 
ท�ำให้ชุมชนคูเต่ำเป็นหน่ึงใน
พืน้ทีน่�ำร่องเพือ่ด�ำเนนิโครงกำร
จัดท� ำแผนคุณภำพชี วิตและ 
ผังชุมชน เพื่อกำรรับมือและ
ปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ของชุมชนใน
พื้นที่เมืองหำดใหญ่

กำรพัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเสี่ยง/เปรำะบำง ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและควำมต้องกำร
ของชุมชน โดยเริ่มต้นกับแกนน�ำชุมชนที่ให้ควำมตระหนักกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูอิำกำศ 
เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในพื้นที่

“ชมุชนคเูต่า” ความร่วมมอืและการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิโครงการ 

กำรจดัท�ำแผนพัฒนำคณุภำพชวีติเพ่ือกำรรบัมอื และกำรปรบัตวักบั
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

กำรน�ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตฯ มำใช้ในกำรปฏิบัติจริง

กำรจัดท�ำผังชุมชน ที่แสดง
ข ้อมูลแหล ่งทรัพยำกรที่
ส�ำคัญ พื้นที่เสี่ยงต่อกำร
เกิดอุทกภัย ข้อมูลกลุ่มเด็ก 
ผู ้ป่วย ผู้สูงอำยุ กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูล
กำรเตือนภัย 

กำรจัดประชุมสมัชชำชุมชน รวมทั้งกำรถอดบทเรียน จัดกำร
ควำมรู้ที่ได้จำกโครงกำร
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“ประชำชนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและมีควำมพร้อมในกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในดำ้นที่เกี่ยวกับน�้ำท่วม 
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังส่งผลเชื่อมโยงในกำรเสริมสร้ำงกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศให้กับเมืองหำดใหญ่  

ในแง่ของกำรรักษำประสิทธิภำพของพื้นที่รับน�้ำ แหล่งส�ำรองอำหำร และแรงงำน ซึ่งจะเกิดควำมยั่งยืน 
ถ้ำตัวอยำ่งกำรรับมือที่ดีของต�ำบลคูเต่ำได้ขยำยผลให้เกิดกำรรับมือตลอดทั้งลุ่มน�้ำ” 

กำรด�ำเนินโครงกำรเป็นจุดเริ่มต้นในกำรเสริมสร้ำงกำรรับมือให้กับชุมชน และชุมชนมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อสำนต่อให้เกิดควำมยั่งยืนเน่ืองจำก
กำรเสริมสร้ำงกำรรับมือสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

www.thaicity-climate.org
www.hatyaicityclimate.org
www.acccrn.org
www.tei.or.th

ผลจากการด�าเนนิโครงการ

มีระบบกำร เตือนภัย 
น�ำ้ท่วมล่วงหน้ำ อำทิ วทิยุ 
สื่อสำร และมำตรวัด
ระดบัน�ำ้ รวมทัง้อปุกรณ์
ส�ำหรับใช ้ในกำรช ่วย
ชวีติ อำท ิเสือ้ชชูพี เชอืก 
เรือยำง และถุงยังชีพ

มียุทธศำสตร์และแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต ท่ีสำมำรถใช้ในกำรพัฒนำพื้นท่ีได้ต่อไปในระยะยำว ในส่วน
เทศบำลต�ำบลคูเต่ำก็น�ำแผนและกิจกรรมของโครงกำร ไปสู่แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน เพื่อกำรท�ำงำนกับ
ชุมชนหลังจำกจบโครงกำร  

เกดิเป็นเครอืข่ำยชมุชน จำกกจิกรรมพฒันำคุณภำพชวีติ อำทิ กลุ่ม
ประมงพื้นบ้ำน กลุ่มส่งเสริมอำชีพ และเครือขำ่ยเตือนภัยน�้ำท่วม 

เ กิดกำรมีส ่ วนร ่ วมระหว ่ ำง
ชุมชนต�ำบลคูเตำ่ รวมทั้งหน่วย
งำนด ้ำนสำธำรณสุข กรม
อุตุนิยมวิทยำ กรมทรัพยำกรน�ำ้ 
ฯลฯ

มีโรงน�้ำดื่มชุมชน ซึ่งก่อตั้งเป็นระบบสหกรณ์ ผลิตน�้ำ 
เพื่อให้ประชำชนได้มีน�้ำดื่มที่สะอำดและมีรำคำถูก

ประชำชนในชมุชนเกดิควำมตระหนักและเหน็ควำมส�ำคญั สำมำรถ
น�ำองค์ควำมรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศไปปรับให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต อำทิ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรม
ที่รับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ และมีช่องทำงกำรเข้ำถึง
ข้อมูลผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 


