เรื่องเล่าจากภาพ

การรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจากชุมชนคูเต่าสูเ่ มืองหาดใหญ่
“ต�ำบลคูเต่า” หนึ่งในสองของพื้นที่เป้าหมายในการด�ำเนิน “โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่”
(ภายใต้โครงการ ACCCRN) โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นผู้น�ำกระบวนการร่วมกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการสร้างการรับมือในพื้นที่คูเต่ายังส่งผล
ต่อการเพิ่มการรับมือของเมืองหาดใหญ่เนื่องจากท�ำให้เมืองมีพื้นที่รับน�้ำ แหล่งอาหารและแรงงาน ทางสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยจึงได้เรียบเรียงเรื่องเล่าจากภาพ กรณีศึกษาต�ำบลคูเต่า เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และกระบวนการ
เสริมสร้างการรับมือให้กับเมืองต่างๆ น�ำไปปรับใช้ต่อไป
ความส�ำคัญของชุมชนคูเต่า

“ต�ำบลคูเต่า” ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของตัวเมืองหาดใหญ่ระยะห่าง
15 กิโลเมตร ชุมชนดั้งเดิมเป็นชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือน
ท�ำมาหากินด้านเกษตรกรรม พื้นที่ราบลุ่มผืนใหญ่จึงเป็นนา
ปลูกข้าว

เป็นชุมชนชนบทที่มีทรัพยากรและแหล่งน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ทั้งยังมีความ
ส�ำคัญเพราะเป็นพืน้ ทีท่ ้ายน�ำ้ ทีร่ องรับน�ำ้ จากลุม่ น�ำ้ คลองอูต่ ะเภาก่อนไหล
ลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยัง
คงท� ำ อาชี พ เกษตรกรรมและ
ประมง ด้วยความที่เป็นชุมชน
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งน�้ ำ เค็ ม และ
น�ำ้ จืดจึงสร้างความโดดเด่นให้กบั
รสชาติผลิตผลทางการเกษตร
และสัตว์น�้ำ

มีขนบธรรมเนียมและประเพณีทถี่ อื ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาเนิน่ นาน
ซึ่งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตที่ผูกพันริมฝั่งแม่น�้ำ

ผสานรวมสองวัฒนธรรมระหว่างพุทธและมุสลิม

“คูเต่าเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนในชุมชน
และส่งต่อไปยังชุมชนใกล้เคียงรวมถึงเมืองหาดใหญ่”
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เมืองหาดใหญ่จากอดีตสูป่ จั จุบนั มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั เมือง รวมทัง้ การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและสาธารณูปโภคเพือ่ รองรับการขยายตัวของประชากร จนเมืองหาดใหญ่กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การศึกษา
การแพทย์ และการท่องเที่ยว

การกลายเป็นเมืองของหาดใหญ่

เมือ่ เมืองหาดใหญ่เริม่ พัฒนาเศรษฐกิจและการค้า ท�ำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงความพร้อมด้านการขนส่ง และการเดินทาง
อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนหนทาง และสนามบิน

ตามด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการด�ำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน อาทิ
สถานศึกษา และโรงพยาบาล ท�ำให้ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพราะมีปัจจัยที่
ตอบสนองการด�ำรงชีวิต

ในอนาคตยังพบว่ามีปัจจัยสนับสนุนอีกหลายด้านที่ส่งเสริมให้หาดใหญ่มีการ
พัฒนาทางด้านสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ แผนและนโยบายการ
ขยายเส้นทางการคมนาคม และการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
จากพื้ น ที่ สี เ ขี ย วหรื อ พื้ น ที่
เกษตรกรรม และเป็นพืน้ ที่
รองรั บ น�้ ำ ตามธรรมชาติ
ถู ก เปลี่ ย นไปเป็ น พื้ น ที่
ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน
และถนนหนทาง

นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาการท่องเทีย่ ว มีการก่อสร้าง
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีพ่ กั และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

“ผลจากการพัฒนาเมือง ท�ำให้เกิดสิ่งก่อสร้างหนาแน่นบริเวณใจกลางเมืองและขยายตัวไปยังพื้นที่โดยรอบ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง”
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การทีช่ มุ ชนคูเต่าเป็นพืน้ ทีท่ า้ ยน�ำ้ ท�ำให้ตอ้ งเกีย่ วข้องโดยตรงกับผลกระทบทีเ่ กิดจากน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ คลองอูต่ ะเภา ต้องรองรับน�ำ้ จากเมืองหาดใหญ่
ก่อนจะไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา ชุมชนคูเต่าจึงประสบกับปัญหาน�้ำท่วมขัง ปัญหาน�้ำเน่าเสียที่ถูกระบายมาจากต้นน�้ำและกลางน�้ำ

คูเต่ากับปัญหาความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ

จากการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ ท�ำให้เกิดการกีดขวางระบบ
การไหลของน�้ำ ส่งผลให้เมืองที่เคยประสบปัญหาน�้ำท่วมอยู่แล้ว
เกิดน�้ำท่วมที่รุนแรงมากขึ้น และส่งผลให้น�้ำปริมาณมากไหลรวม
ไปยังพื้นที่คูเต่า

น�ำ้ เสียทีไ่ ม่ผา่ นการบ�ำบัดจากกิจกรรมของพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ และกลางน�ำ้ รวมถึงน�ำ้ ท่วมขัง
ที่อยู่ในพื้นที่ตา่ งๆ กลายเป็นน�้ำเน่าเสีย สุดท้ายแล้วจะไหลรวมไปสู่พื้นที่คูเต่า
ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มและน�้ ำ เสี ย
ยั ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ
และการขาดแคลนน�้ำสะอาด
ส�ำหรับอุปโภค บริโภค
น�้ำเสียและมลพิษทางน�้ำท�ำลายคุณภาพของดิน น�้ำท่วม
ชะล้างสิง่ ปนเปือ้ นสูพ่ นื้ ทีเ่ กษตรกรรมและแหล่งท�ำประมง
ส่งผลให้การท�ำเกษตรกรรมและการท�ำประมงในพืน้ ทีไ่ ม่
ได้ผลดีเท่าที่ควร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก็จะยิ่งท�ำให้ปัญหาน�้ำท่วมทวีความ
รุนแรงมากขึ้น

จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ การขยายตัวของเมือง และ
การขาดการบริหารจัดการน�ำ้ ทีด่ ี ท�ำให้ในอนาคตคูเต่ายังคงต้อง
ประสบปัญหาน�้ำท่วมและเป็นแหล่งรองรับน�้ำ

“การเป็นชุมชนท้ายน�้ำ ท�ำให้คูเต่าเป็นแหล่งรองรับน�้ำตามธรรมชาติ น�้ำเสีย และ น�้ำท่วม
ของคลองอู่ตะเภาก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา”
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ชุมชนคูเต่าประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และประมง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ท�ำให้มีรายได้ไม่แน่นอน ประชากรส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ประชาชนยังมีปัญหาด้านคุณภาพชีวิตภายหลังเผชิญกับปัญหาน�้ำท่วม เนื่องจากได้รับบริการ
จากภาครัฐและภาคท้องถิ่นไม่ทั่วถึง

ความเปราะบางของชุมชนคูเต่า

ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนดัง้ เดิมในพืน้ ที่ รายได้ตำ�่ เพราะพึง่ พิงปัจจัยการผลิต
ในพื้นที่ และเป็นแรงงานในเมือง

ปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำเสีย ส่งผลต่อระบบการผลิตอาหาร
และอาจจะส่งผลเชื่อมโยงถึงการย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบ
อาชีพในเขตเมือง ท�ำให้เมืองยิ่งกลายเป็นชุมชนแออัด

คูเต่าเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ได้มคี วามส�ำคัญเชิงประจักษ์ในด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้
ขาดการบริหารจัดการน�้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวาระเร่งด่วน

วิถชี วี ติ ทีย่ งั คงพึง่ พิงน�ำ้ อุปโภคบริโภคจากแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ เมือ่
เกิดน�ำ้ ท่วมขังยาวนานท�ำให้ขาดแคลนน�ำ้ อุปโภคบริโภค และ
การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล
นอกจากนีป้ ระชาชนยังมีปญ
ั หาในด้านความรูค้ วามเข้าใจ และความตระหนักต่อปัญหาที่
จะเกิดขึน้ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทัง้ ยังขาดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงท�ำให้ชุมชนไม่สามารถเตรียมตัว และรับมือได้ทันท่วงที

“ปัญหาน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต�ำบลคูเต่า
จนกลายเป็นชุมชนเปราะบาง โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจและสุขภาพ”
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การด�ำเนินโครงการเน้นการท�ำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรในพืน้ ที่ ส�ำรวจความต้องการของชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ พร้อม
กับการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ กระตุน้ ความตระหนัก และการส่งเสริมให้มกี ารประสานงานและท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ใน
และนอกพื้นที่ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากความส�ำคัญของพื้นที่คูเต่า
ท� ำ ให้ ชุ ม ชนคู เ ต่ า เป็ น หนึ่ ง ใน
พืน้ ทีน่ ำ� ร่องเพือ่ ด�ำเนินโครงการ
จั ด ท� ำ แผนคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ผั ง ชุ ม ชน เพื่ อ การรั บ มื อ และ
ปรั บ ตั ว กั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ของชุมชนใน
พื้นที่เมืองหาดใหญ่

“ชุมชนคูเต่า” ความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินโครงการ

การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการ
ของชุมชน โดยเริ่มต้นกับแกนน�ำชุมชนที่ให้ความตระหนักกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในพื้นที่
การจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ การรับมือ และการปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การน�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ มาใช้ในการปฏิบัติจริง
การจัดท�ำผังชุมชน ที่แสดง
ข้ อ มู ล แหล่ ง ทรั พ ยากรที่
ส�ำคัญ พื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุทกภัย ข้อมูลกลุ่มเด็ก
ผู ้ ป ่ ว ย ผู ้ สู ง อายุ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูล
การเตือนภัย

การจัดประชุมสมัชชาชุมชน รวมทั้งการถอดบทเรียน จัดการ
ความรู้ที่ได้จากโครงการ

“หัวใจของการด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เข้ามามีบทบาทต่อชุมชนมากขึ้น
ในขณะที่ชุมชนเองก็มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ควรได้รับเพิ่มมากขึ้นเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงของเมืองหาดใหญ่”
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การด�ำเนินโครงการเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างการรับมือให้กับชุมชน และชุมชนมีการด�ำเนินการเพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืนเนื่องจาก
การเสริมสร้างการรับมือสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ สามารถ
น� ำ องค์ ค วามรู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศไปปรั บ ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาทิ การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรม
ที่รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และมีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลจากการด�ำเนินโครงการ

มีโรงน�้ำดื่มชุมชน ซึ่งก่อตั้งเป็นระบบสหกรณ์ ผลิตน�้ำ
เพื่อให้ประชาชนได้มีน�้ำดื่มที่สะอาดและมีราคาถูก

มี ร ะบบการเตื อ นภั ย
น�ำ้ ท่วมล่วงหน้า อาทิ วิทยุ
สื่ อ สาร และมาตรวั ด
ระดับน�ำ้ รวมทัง้ อุปกรณ์
ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการช่ ว ย
ชีวติ อาทิ เสือ้ ชูชพี เชือก
เรือยาง และถุงยังชีพ

มียุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถใช้ในการพัฒนาพื้นที่ได้ต่อไปในระยะยาว ในส่วน
เทศบาลต�ำบลคูเต่าก็น�ำแผนและกิจกรรมของโครงการ ไปสู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อการท�ำงานกับ
ชุมชนหลังจากจบโครงการ

เกิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
ชุมชนต�ำบลคูเต่า รวมทั้งหน่วย
งานด้ า นสาธารณสุ ข กรม
อุตนุ ยิ มวิทยา กรมทรัพยากรน�ำ้
ฯลฯ

เกิดเป็นเครือข่ายชุมชน จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ อาทิ กลุม่
ประมงพื้นบ้าน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และเครือข่ายเตือนภัยน�้ำท่วม

“ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านที่เกี่ยวกับน�้ำท่วม
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังส่งผลเชื่อมโยงในการเสริมสร้างการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเมืองหาดใหญ่
ในแง่ของการรักษาประสิทธิภาพของพื้นที่รับน�้ำ แหล่งส�ำรองอาหาร และแรงงาน ซึ่งจะเกิดความยั่งยืน
ถ้าตัวอย่างการรับมือที่ดีของต�ำบลคูเต่าได้ขยายผลให้เกิดการรับมือตลอดทั้งลุ่มน�้ำ”
www.thaicity-climate.org
www.hatyaicityclimate.org
www.acccrn.org
www.tei.or.th
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