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สรุปสาระส าคัญจากการด าเนินงานโครงการปีที่ 1 (พฤศจิกายน 2562 – ตลุาคม 2563) 
โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมอืง (SUCCESS) 

สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป 

สรุปสาระส าคัญจากการด าเนินงานโครงการปีที่ 1 (พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563) ฉบับนี้ มุ่งเน้น
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญที่ได้จากการด าเนินงานโครงการปีที่ 1 ใน 2 ภูมิภาคได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพ่ือให้ภาคประชาสังคม หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี และผู้ที่สนใจ ไดร้ับทราบข้อมูลและเพ่ือร่วมสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการต่อไป   

 องค์กรประชาสังคม 
ส าหรับประเทศไทย ค าว่า “องค์กรประชาสังคม” นั้นมีความหมายกว้างมาก โดยองค์กรประชาสังคม

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองภายใต้โครงการ SUCCESS นี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 1) องค์กรที่
พ้ืนที่จัดตั้งขึ้นเอง อาทิ สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมสร้างสุขคนเมืองลุง ชุมชนมุสลิมบุหรันแดงปาดังเบซาร์ กลุ่ม
เพ่ือนคนไร้บ้าน มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า สภาองค์กรชุมชน 2) คือ องค์กรที่ภาครัฐจัดตั้ง อาทิ เครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 3) คือ องค์กรที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดตั้ง อาทิ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
ปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) จังหวัดหนองคาย โดยภาคประชาสังคมในแต่ละพ้ืนที่นั้น จะมีบทบาท หน้าที่ตาม
ประเด็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ส าหรับภาคประชาสังคมภาคใต้ (จังหวัดสงขลา สตูลและพัทลุง) ที่เข้าร่วมโครงการ
มีบทบาทหน้าที่ อาทิ ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้พิการ เด็ก 
สตรีรวมถึงแรงงานนอกระบบ สร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารโดยการท าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
ส่งเสริมการสร้างทุนในการประกอบอาชีพ ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยพิบัติ ส าหรับภาคประชาสังคมของภาคอีสาน (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย) ที่เข้าร่วม
โครงการ มีบทบาทหน้าที่ อาทิ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของเครือข่ายชุมชนด้านสิทธิที่อยู่
อาศัย ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน จัดการศึกษา
ทางเลือกให้กับชุมชนเพ่ือสร้างความเป็นผู้น า ซึ่งการทราบถึงประเภทของภาคประชาสังคมที่แตกต่างกันนี้จะท าให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่รวมถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและก าหนดทิศ
ทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

 การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การวิเคราะห์การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคใต้ ท าให้เข้าใจถึงกระบวนการและรูปแบบของการกลายเป็นเมือง ปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการกลายเป็น
เมืองจากอดีตสู่ปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มของการพัฒนาเมืองในอนาคต ทั้งทางด้านกายภาพ สังคมและ
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เศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง
ด้านน้ า ทั้งผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ และความเชื่อมโยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อการพัฒนาเมือง โดยน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบการประเมินความเปราะบางของ
ชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการวางแผนเตรียมความพร้อมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดตามแต่ละภูมิภาคดังนี้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เมืองขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย) 
 การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยยึดตามแนว
ถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนสายส าคัญของประเทศท่ีเชื่อมต่อภาคกลางถึงภาคอีสานไปจนถึงประเทศลาวและตัดผ่าน
เมืองส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น เมืองอุดรธานี และเมืองหนองคายนั้น มีการพัฒนาเมืองอย่างมากและท าให้เกิด
ปัญหาการพัฒนาเมืองจากการสร้างถนนดังกล่าวซึ่งวางตัวในแนวเหนือใต้จึงปิดกั้นทางน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมตาม
แนวถนนมิตรภาพอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่นการจราจรแออัด ตามมาอีกด้วย 
ปัจจุบันภาคอีสานก าลังมีการพัฒนาในหลายพื้นที่ ท าให้จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก าลังเผชิญกับ
ปัญหาน้ าไม่เพียงพอในการอุปโภคและบริโภค ปริมาณฝนที่น้อยลง ส่งผลท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
ปัญหาของการพัฒนาเมืองในจังหวัดขอนแก่นที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาเรื่องผังเมืองและการออกแบบเมืองที่ไม่ได้
รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต คนในพ้ืนที่ไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาเมือง และไม่มีการศึกษา
ศักยภาพของพ้ืนที่ก่อนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับจังหวัดอุดรธานี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากพ้ืนที่
เกษตรกรรมไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและพาณิชย์อ่ืนๆ โครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนาตามการเพ่ิมขึ้นของประชากรไม่
ทัน ท าให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจร การสัญจรทางเท้า การระบายน้ า ความแออัดของเมืองทั้งผู้คนที่อยู่อาศัยและ
เข้ามาท างานในเมืองเพ่ิมขึ้น ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางด้านน้ าเนื่องจากมีห้วยหลวงเป็นแหล่งน้ าดิบ
เพียงแหล่งเดียว รวมทั้งปัญหาความท้าทายของนิคมอุตสาหกรรมโนนสูงที่จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดในพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้นและอาจจะกระทบกับคนในเมือง นอกจากนี้ยังมีปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่มาจากโรงงานยางพารา และการเผา
อ้อยอีกด้วย ส าหรับจังหวัดหนองคายมีแผนพัฒนาส าคัญ คือ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัญหาที่พบคือเขต
เศรษฐกิจพิเศษคือการก าหนดเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจในสระใคร 700 ไร่ ซึ่งเดิมเคยเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชน
เคยใช้ร่วมกัน แต่รัฐได้เวรคืนรอให้เอกชนเข้ามาลงทุน แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนและพ้ืนที่ก็ไม่ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ าเสียซึ่งในพ้ืนที่ไม่มีระบบบ าบัดน้ า ทั้งนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของทั้ง 3 พ้ืนที่คล้ายกัน กล่าวคือ ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล อากาศร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อน้ าที่ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค  

 ภาคใต้ (เมืองสงขลา พัทลุงและสตูล) 
 การเปลี่ยนแปลงของเมืองในภาคใต้ ทั้งเมืองสงขลา พัทลุงและสตูลนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามบริบท
ของพ้ืนที่ ท าให้ประชากรและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น โดยการพัฒนาเมืองที่รวดเร็วนั้นไม่มีการ
วางแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า การเพิ่มขึ้นของสิ่งก่อสร้างและประชากรจึงท าให้เมืองมีความเสี่ยงต้องการเกิด
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ภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้น เช่น การสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ าและกีดขวางทางน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ได้รอ งรับการ
เพ่ิมขึ้นของประชากร อาทิ การออกแบบถนน ท่อระบายน้ า ซึ่งเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นน ามาซึ่งการบริโภค
ทรัพยากรทั้ง ไฟ น้ า พลังงาน อาหาร เพ่ิมมากข้ึน และส่งผลให้เกิดน้ าเสีย ของเสียและขยะรวมถึงมลพิษมากขึ้นไป
ด้วย โดยทั้ง 3 พื้นที่ก าลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมือนกัน กล่าวคือ อากาศคาดเดาได้ยากมาก
ขึ้น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้เกิดฝนทิ้งช่วง เกิดภาวะขาดแคลนน้ าใช้ และเกิดปัญหาน้ าท่วมแม้ว่าจะตกเพียง 
1-2 ชั่วโมง พายุมรสุมรุนแรงและถี่มากข้ึน น้ าทะเลกัดเซาะ ฤดูหนาวสั้นลง ฤดูร้อน ร้อนมากกว่าเดิม 

 ความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – เครื่องมือและตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินความเปราะบาง 

 เพ่ือให้ภาคประชาสังคมมีความเข้าใจและสามารถประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น ทางโครงการจึงได้คัดเลือกเครื่องมือและตัวชี้วัดที่สามารถน ามา
ปรับใช้ได้และมีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน  
ซ่ึงใช้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของชุมชน อาทิ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คนจนในเมือง คน
ชายขอบ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ และความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วย
น าทางและสนับสนุนกระบวนการวางแผนและตัดสินใจโดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีโอกาสมาร่วมหารือกันอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเน้นศักยภาพของคนด้านทักษะ เครือข่ายทางสังคม การ
เข้าถึงทรัพยากรทางกายภาพและทางการเงิน และความสามารถในการมีส่วนร่วม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนดการ
ด ารงชีวิต 2) กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบหลักของเมือง ได้แก่ “บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร” “ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
นิเวศวิทยา” และ “วิถีปฏิบัติ” ซึ่งแสดงระดับของขีดความสามารถในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของเมือง 
เพ่ือช่วยก าหนดและพัฒนาตัวชี้วัดที่สามารถวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของพ้ืนที่ได้ และ 3) แบบ
ประเมินความพร้อมด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดการภัยพิบัติ เป็นกลไกในการประเมินผลการ
ด าเนินการเทียบกับตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมิน ซ่ึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน และก าหนดประเด็นหลักของความเปราะบางโดยใช้เกณฑ์สากลส าหรับการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยก าหนดข้อมูลพ้ืนฐาน, การค้นหาช่องว่าง, การวางแผนปฏิบัติ และมีข้อมูล
เปรียบเทียบกันกับพ้ืนที่ต่างๆ (เช่น ระหว่างเทศบาลต่างๆ) ได้เพ่ือให้เข้าใจจุดด้อยและความท้าทายในเรื่องของ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได ้เครื่องมือทั้ง 3 เครื่องมือและตัวชี้วัดต่างๆ นี้สามารถน าไปประยุกต์และปรับใช้ใน
การประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแต่ละบริบทของพ้ืนที่ได้ และ
ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์พ้ืนที่ได้อย่างรอบคอบ คลอบคลุมทุกมิติ และครอบคลุมทุก
องค์ประกอบของเมืองอีกด้วย 

 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ SUCCESS ปีท่ี 1 (พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563)  
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ด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ SUCCESS ตลอดปีที่ 1 ที่ผ่านมา ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ทั้ง 2 ภูมิภาคได้มีการเชิญชวนและคัดเลือกภาคประชาสังคมเข้าร่วมแผนงานเสริมสร้างขีด
ความสามารถของโครงการ และภาคประชาสังคมได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเมืองและความท้าทาย
ด้านการก ากับดูแลเมืองที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของเมือง (ทั้ง 2 ภูมิภาค) โดยมีการร่วมมือกันสร้างองค์
ความรู้ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ เกี่ยวกับ อนาคตของเมือง ความเปราะบาง ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และ
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ส าหรับภาคใต้ได้จัดกิจกรรมแนะน าและให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ตัวชี้วัดและการประยุกต์ใช้ในการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองเพ่ือสร้างการ
เตรียมความพร้อมอย่างยั่งยืนให้กับภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ไปแล้ว ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะด าเนินกิจกรรม
นี้ในปีที่ 2 นอกจากนี้ในภาคใต้ยังได้จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้เพ่ือค้นหาเครือข่ายนักวิชาการที่จะร่วม
สนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้จัดประชุม “ข่วงเมือง” 
จ านวน 3 ครั้ง ที่ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เข้า
ร่วมเพ่ือพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ภายใต้โครงการยังได้มีการจัดท าแผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ และได้จัดท า
จดหมายข่าว เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการ SUCCESS ปีที่ 1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
และหน้าเพจ Facebook อีกด้วย 

SUCCESS เป็นโครงการ 5 ปี (พฤศจิกายน 2562-ตุลาคม 2567) ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป เพ่ือให้ชุมชนเมือง
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้องค์ความรู้และพ้ืนที่เวทีกลาง ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย โครงการSUCCESS ต้องการให้ภาคประชาสังคม และทุก
คนเข้ามาร่วมเพื่อท าให้การพัฒนาเมือง การเตรียมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เตรียมความ
พร้อมและจัดการกับภัยพิบัติ ด้านน้ าดีมากยิ่งข้ึนและทั่วถึงคนทุกระดับชั้นด้วยความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม 

สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
 www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html  
 https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/ 
 successprojectinfo@gmail.com  
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