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1.ช่ือการศึกษา 

โครงการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองพะตงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
2.บริบทพื้นท่ี 

ข้อมูลท่ัวไปโดยสังเขป 
2.1.ข้อมูลพื้นฐานประวัติความเป็นมาต าบลพะตง 
“พะตง” ถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีแห่งแรกของอ าเภอหาดใหญ่ ท่ีมีการบันทึกไวใ้นเหตุการณ์ประวติัศาสตร์  โดย

ปรากฏในค าฟ้องของพระยานคร (พฒัน์) ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ในปี พ.ศ. 2334 ว่าท่ี
ต าบลพะตงกบัต าบลบา้นการ า อยู่ในแขวงเมืองไทรบุรี (ในสมยันั้นเมืองไทรบุรีขึ้นกบันครศรีธรรมราช)  แต่พระยา
สงขลา (บุญฮุย) กราบบงัคมทูลวา่ ท่ีต าบลพะตง ต าบลการ า เป็นเขตแดนเมืองสงขลามาแต่เดิม ทอ้งท่ีดงักล่าวจึงรวมเขา้
เป็นแขวงขึ้นกบัเมืองสงขลาตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา  จึงท าให้สันนิษฐานไดว้่าจะมีประชาชนตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนมาก่อน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

ในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั ในปี พ.ศ. 2381 เม่ือเกิดเหตุการณ์กบฏเมืองไทรบุรี กองทพัไทยไดใ้ชพ้ื้นท่ี
หาดใหญ่เป็นจุดรวบรวมก าลงัพลและเสบียงอาหาร ปรากฏในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบติัถึงพระยาศรีพิพฒัน์(ทดั)  
ฉบบัท่ี 1 ความวา่ “พระยาไทร (ท่านท่ีถูกกบฏ) ใหค้นมาจดัซ้ือขา้วท่ีสงขลาได ้20 เกวียน   ไปจ่ายใหก้องทพั 1,194  คนท่ี
หาดใหญ่”  และใชห้าดใหญ่ เป็นแนวป้องกนัเมืองสงขลาและพทัลุงจากการโจมตีของกบฏเมืองไทรบุรี และพงศาวดาร
เมืองสงขลา เรียบเรียงโดยพระยาวิเชียรคีรี (ชม) กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันน้ีว่า “พระยาสุนทรรักษ์(บุญสังข์) ช่วย
ราชการเมืองสงขลา แต่งใหข้นุต่างตา กุมไพร่ 500 คน ไปตั้งค่ายมัน่รักษาอยูท่ี่ “พะตง” ท่ีการ าเขตแดนเมืองไทรบุรี”   

ภายหลงัจากการก่อกบฏของเมืองไทรบุรีส้ินสุดลง การติดต่อระหว่างสงขลากบัไทรบุรีเพิ่ม มากขึ้น  จนเส้นทาง
หาดใหญ่  พะตง  พงัลา  ปริก และสะเดากลายเป็นเส้นทางขา้มคาบสมุทรท่ีส าคญั ในปี พ.ศ. 2405  พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ให้สร้างถนนติดต่อระหว่าง เมืองสงขลา-เมืองไทรบุรี  ท าให้เมืองต่างๆ ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน
สายดังกล่าวเร่ิมมีการรวมตวัตั้งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตามเส้นทาง ซ่ึงในอดีตการติดต่อคา้ขายระหว่างเมืองสงขลากับ
เมืองไทรบุรี  ท่ีท่าหาดใหญ่  เป็นท่าเรือขนส่งสินคา้  และในคราว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  เสด็จพระ
ราชด าเนินกลบัจากอินเดียผ่านทางเมืองไทรบุรี  มาออกเมืองสงขลา ในปี พ.ศ. 2415  ปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวนั  ความว่า “ณ วนัจันทร์ ขึ้น 2 ค ่า เดือน 5 เวลาย  ่ารุ่งแลว้เสด็จขึ้นทรงม้าพระท่ีนั่งถึงพลับเพลาท่ีประทับแรม
หาดใหญ่   รุ่งขึ้น ณ วนัองัคาร ขึ้น 3 ค ่าเดือน 5 เวลา 2 โมงเศษ  เสด็จพระราชด าเนินจากท่ีประทบัแรมหาดใหญ่ ทางเรือ
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พระท่ีนัง่มาตามทางชลมารค  เวลาเท่ียงถึงพลบัเพลา ท่ีประทบัร้อนเกาะยอ” เส้นทางเสด็จทางชลมารค คือ คลองอู่ตะเภา
นัน่เอง  และในปี พ.ศ. 2433 ถนนสายสงขลา-ไทรบุรี  มีการปรับปรุงใหม่และปักเสาโทรเลข  ตลอดเส้นทาง 

พระสกฤษด์ิพจนกรณ์   ไดบ้นัทึกไวใ้น “รายงานวา่ดว้ยการตรวจแหลมมลายใูนพระราชอาณาเขต  
ร.ศ. 113 (พ.ศ.2437)” ว่า ขณะนั้นเมืองสงขลาแขวงเมืองแบ่งเป็น 15 ส่วน เรียกว่า อ าเภอคลงั อ าเภอเมือง  อ าเภอนา 
อ าเภอวงั อ าเภอจะทิ้ง อ าเภอพะโคะ อ าเภอระโนด อ าเภอจะนะ อ าเภอพะวง อ าเภอวงัชิง    อ าเภอพะตง  อ าเภอการ า  
อ าเภอก าแพงเพชร  อ าเภอรัตภูมิ  และอ าเภอพะเกิด  โดยแบ่งจากอ าเภอลงไปเป็นแขวง  ต่อมาพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจา้
เมืองสงขลา เห็นว่ากรมการในเมืองสงขลามีมากไม่มีประโยชน์อนัใดจึงไดย้กเลิกนายอ าเภอและนายแขวงเสีย ตั้งแต่
ต าบลบา้น คือบา้นหน่ึงมี นายบา้นผูห้น่ึงก ากบั  ดงันั้น อ าเภอหน่ึงจึงแยกมีนายบา้นหลายสิบต าบล นายบา้นทั้งปวงใน
อ าเภอหน่ึง ให้รวมกนัขึ้นกบักรมการเมืองผูห้น่ึง  ต าบลพะตงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของเมืองสงขลา  มีนายบา้น คือ ก านัน
ปกครองตลอดมา เช่น ขุนประดิษฐ์ ศรประสิทธ์ิ นายหนู ศรประสิทธ์ิ  นายเล่ียม  ศรประสิทธ์ิ  ในช่วงยุคก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีท าการก านนัต าบลพะตงตั้งอยู่บริเวณบา้นควนเนียง  ซ่ึงอยู่ห่างจากท่ีตั้งเทศบาลต าบลพะตงใน
ปัจจุบนัไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 3 กิโลเมตร 

พระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรีพระองคแ์รกท่ีเสด็จเมืองสงขลาอยา่งเป็นทางการคือ    พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยู่หวั  รัชกาลท่ี 4 ระหว่างวนัท่ี 20 - 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2402  ในคร้ังนั้นชาวเมืองพะตงไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการเตรียมการรับเสด็จ  โดยปรากฏหลกัฐานในหนงัสือ “ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก  เล่มท่ี 6 ตอนท่ีว่าดว้ย
พงศาวดารเมืองสงขลาของเจา้พระยาวิเชียรศรีสมุทร (บุญสังข์)”  กล่าวถึง  การเตรียมการรับเสด็จ  การสร้างพลบัพลา
ทอ้งพระโรง  ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ  ไวว้่า  เจ้าพระยาวิเชียรคีรีย(์บุญสังข์)  เตรียมการตั้งแต่ พ.ศ. 2401  โดยไมท่ี้จะสร้าง
อาคารนั้น  ให้หลวงวิชยัภกัดีเมืองวงัชิง   หลวงศรประสิทธ์ิเมืองพะตง  หลวงนุชิตพิทกัษ์เมืองการ า  หลวงพิชยัสมบติั
เมืองรัตภูมิ  หลวงอภยัภกัด์ิเมืองพะวง   คุมไพรพลพนัเศษไปตดัไมท่ี้ควนคลงั 

ในปี พ.ศ. 2452  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  รัชกาลท่ี 5  ทรงมีพระราชโองการให้ก่อสร้างทาง
รถไฟสายใต้เช่ือมโยงต่อกบัมาเลเซีย  ซ่ึงขณะนั้นอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศองักฤษ  โดยในช่วงท่ีผ่านพื้นท่ี
ต าบลพะตงไดมี้การก่อสร้าง  “สถานีรถไฟศาลาทุ่งลุง”  ขึ้นประมาณ    ปี พ.ศ. 2454  ท่ีบริเวณบา้นทุ่งลุง  ห่างจากถนน
กาญจนวนิชไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 200  เมตร  ในสมยันั้นมีประชาชนตั้งบา้นเรือนอยู่อย่างกระจดักระจาย เช่นท่ี
ตน้ลุง  มีผูต้ ั้งบา้นเรือนอยู่เพียง 3 ครัวเรือน  คือ  นางคง  นางคลอ้ยและปู่ ของผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเล่ียง  สุขเอียด  เม่ือมีผูค้น
มาตั้งบา้นเรือนเพิ่มมากขึ้น  “พระอธิการมาก  ติสสโร”  หรือ  “หลวงพ่อสีมาก” พระภิกษุท่ีไดรั้บความเคารพนบัถืออยา่ง
สูงจากประชาชนทัว่ไป  เห็นวา่พื้นท่ีบริเวณบา้นทุ่งลุงยงัไม่มีวดั หลวงพ่อสีมากจึงไดซ้ื้อท่ีดินจ านวน 10  ไร่  ราคา  300 
บาท  ในสมยันั้น  เพื่อก่อสร้างวดัทุ่งลุง  หลวงพ่อสีมากไดก่้อสร้างเสนาสนะพอสมควรแลว้ก็อาพาธและมรณภาพท่ีวดั
ทุ่งลุง  ในวนัท่ี 2  มิถุนายน  2496 
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“พื้นท่ีบริเวณบา้นทุ่งลุงในสมยัก่อนนั้นปรากฏมีไมไ้ผ่ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก  แต่ไมไ้ผ่ดังกล่าวเป็นไมไ้ผ่ป่า
ไม่ใช่ไมไ้ผต่ง” สภาพพื้นท่ีบา้นทุ่งลุงในสมยัก่อนส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา  บา้นเรือนประชาชนจะตั้งอยูห่่างกนั 

ในปัจจุบัน  พะตงมีสภาพเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท  กล่าวคือพื้นท่ีในเขตการปกครองแบบเทศบาลจะมี
ลกัษณะแบบเมืองเน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินของประชากรมารับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม   สืบเน่ืองจากการเติบโตของ
อ าเภอหาดใหญ่ ใน พ.ศ. 2537 ส่งผลให้มีการพฒันาความเจริญและการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง  คิดเป็น 80 % ของการ
ขยายตวัของเมืองจากปี พ.ศ. 2535 (เคร่ง  สุวรรณวงค์, 2537) ส่งผลให้มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในเขตเมือง
หาดใหญ่และปริมณฑลผล  จากการพฒันาอุตสาหกรรมส่งผลให้  ต าบลพะตง  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา มีการ
เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว (ส านักงานอุตสาหกรรม จงัหวดัสงขลา, 2546)  การเพิ่มขึ้นของโรงงาน
อุตสาหกรรม  หากในเขตการปกครองแบบองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลพะตง  ประชากรจะอาศยักนัเป็นชุมชน
ดั้งเดิมมีวิถีชีวิตแบบชนบท  ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไมเ้ป็นอาชีพหลกั 

สุขาภิบาลพะตง  เม่ือพื้นท่ีบริเวณบา้นทุ่งลุงไดข้ยายตวัเติบโตขึ้นมีความเจริญเติบโตมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ก็เร่ิม
หลากหลายมากขึ้น มีลกัษณะคลา้ยปัญหาของเมืองต่าง ๆ โดยทัว่ไป เช่นปัญหาขยะมูลฝอย ถนนหนทางท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ กระทรวงมหาดไทยจึงไดจ้ดัตั้งให้พื้นท่ีตลาดทุ่งลุงเป็น "สุขาภิบาลพะตง" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการ
จดัตั้งสุขาภิบาลพะตง เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ในระยะแรกเร่ิมสุขาภิบาลพะตง มีพื้นท่ี 0.68 ตร.กม ครอบคลุม
พื้นท่ีตลาดทุ่งลุง และบริเวณโดยรอบสุขาภิบาลพะตงน้ีเอง คือ จุดเร่ิมตน้ของการท่ีให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลพะตงเขา้
มาช่วยเหลือและดูแลบริหารบา้นเมืองของตนเอง 

   คณะกรรมการสุขาภิบาลพะตง ท่ีมาจากการแต่งตั้งชุดต่าง ๆ ไดบ้ริหารงานทอ้งถ่ินดว้ยดีตลอดมา จนท าให้
สุขาภิบาลพะตง มีความเจริญเติบโตมีประชาชนเข้ามาตั้งถ่ินฐานท่ีอยู่เพิ่มมากขึ้น ต่อมามีการเปล่ียนแปลงแนวเขต
สุขาภิบาลพะตง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการเปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลพะตง ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2535 
ท าให้สุขาภิบาลพะตงมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นเป็น 6.68 ตร.กม และในปี พ.ศ.2536 กระทรวงมหาดไทย จึงไดมี้การกระจายอ านาจ
ใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเลือกตั้ง ประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตรง 

    เทศบาลต าบลพะตง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดใ้ห้ความส าคญัของการกระจายอ านาจ 
มีการก าหนดให้ตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ในปีพ.ศ. 2542 และรัฐสภาได้ตรา
พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลให้สุขาภิบาลพะตงมีฐานะเป็น "เทศบาล
ต าบลพะตง" เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีช่ือและอาณาเขตเหมือนเดิม 

   ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการบริหารงานทอ้งถ่ินของตนเองโดยตรง รัฐบาลจึงไดก้ าหนดให้
มีการเลือกตั้งผบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง จากเดิมท่ีประชาชนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแลว้สมาชิกสภาเทศบาลไปเลือก
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นายกเทศมนตรี เปล่ียนเป็นให้ประชาชนเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง จึงเป็นคร้ังแรกท่ีประชาชนไดมี้โอกาสเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีโดยตรง 

 ค  าข วัญ ป ระจ า เท ศบ าล  “ ต้น ลุ ง ง าม ส ง่ า  ศ รัท ธ าห ล วงพ่ อ สี ม าก  ห ล ากห ล าย อุ ตส าห ก รรม                        
คุณธรรมคู่การศึกษา มวลประชาเป็นหน่ึงเดียว” 

ตราสัญลกัษณ์/สีประจ าเทศบาล  ตราสัญลกัษณ์ประจ าเทศบาลเป็นรูปวงกลม 2 ชั้น ตรงกลางเป็นก่อไผ่ แบ่ง
พื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนบอกช่ือ "เทศบาลต าบลพะตง" ส่วนล่างบอกช่ือ "อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา" และมี
สิงห์ 2 ตวั ขนาบซ้ายขวา ระหว่างส่วนบนและส่วนล่างมี ภาษาบาลี " ปชาสุข  มหุตตม " มีความหมายว่า ความสุขอนั
ยิง่ใหญ่ของประชาชน และความเจริญของทอ้งถ่ินเกิดขึ้นจากความรัก ความสามคัคีระหวา่งประชาชนกบัราชการ 

สีประจ าเทศบาล คือ  สีเขียวและสีเหลือง 
 
2.2. ที่ตั้งและอาณาเขต 

 หากถือวา่ท่ีว่าการอ าเภอหาดใหญ่เป็นจุดศูนยก์ลางแลว้ ต าบลพะตงจะตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอหาดใหญ่  และ
อยูห่่างออกไปตามเส้นทางถนนกาญจนวนิช  ระหว่างอ าเภอหาดใหญ่ถึงต าบลปาดงัเบซาร์  โดยมีระยะทาง 20  กิโลเมตร 
และต าบลพะตงมีอาณาเขตติดต่อขา้งเคียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อเขตหมู่ท่ี  11 ต าบลบา้นพรุ   
 ทิศใต ้  ติดต่อต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อต าบลคู  อ าเภอจะนะ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ี แสดงเขตต าบลพะตง  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 
เมืองพะตงอยู่ในพื้นท่ีต าบลพะตง  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา สภาพพื้นท่ีในสมยัก่อนส่วนใหญ่เป็นสวน

ยางพารา  บา้นเรือนประชาชนจะตั้งอยู่ห่างกัน ในปัจจุบนั  ต าบลพะตงมีสภาพเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท  กล่าวคือ
พื้นท่ีในเขตการปกครองแบบเทศบาลจะมีลกัษณะแบบเมืองเน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินของประชากรมารับจา้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม   สืบเน่ืองจากการเติบโตของอ าเภอหาดใหญ่ ใน พ.ศ. 2537 ส่งผลให้มีการพฒันาความเจริญและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง  ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้ นของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซ่ึงในปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีต าบลพะตงถึง 14 โรงงาน  ส าหรับในเขตการปกครองแบบองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลพะ
ตง  ประชากรจะอาศยักนัเป็นชุมชนดั้งเดิมมีวิถีชีวิตแบบชนบท  ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไมเ้ป็น
อาชีพหลกั 

ลกัษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต  ส านักงานเทศบาลต าบลพะตง ตั้งอยู่ ณ 25 ถนนเทศบาล 4 ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ยพื้นท่ี 6.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 บางส่วน และหมู่ท่ี 8 บางส่วน 
ของต าบลพะตง โดยมรอาณาเขตติดต่อกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ดงัน้ี 

ทิศเหนือ        ติดต่อกบั             เทศบาลต าบลบา้นไร่                   อ าเภอหาดใหญ่ 
ทิศใต ้           ติดต่อกบั             องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัลา     อ  าเภอสะเดา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั            องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตง    อ าเภอหาดใหญ่ 
ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบั             เทศบาลต าบลทุ่งลาน                  อ าเภอคลองหอยโข่ง 
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อยูห่่างจากอ าเภอหาดใหญ่     ประมาณ  20 กิโลเมตร 
อยูห่่างจากจงัหวดัสงขลา       ประมาณ  50 กิโลเมตร 
และมีถนนกาญจนวนิชเป็นถนนสายหลกั เส้นทางสายน้ีถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดัสงขลาและ

ประเทศไทย เพราะเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศมุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ดา้นรัฐเคดาห์(ด่านสะเดา และด่านปา
ดงัเบซาร์) 

2.3. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
สภาพ ภูมิประ เทศ   ต าบลพะตงอยู่ ใน เขตภู มิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  โดยได้ รับ อิท ธิพลจากมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้กลางวนัอากาศไม่ร้อนจดั มีอากาศค่อนขา้งเยน็ในเวลากลางคืน เน่ืองจาก
ไดรั้บอิทธิพล จากลมทะเล มีภูเขาลอ้มรอบ ตั้งอยู่บนเส้นละติจูด(เส้นรุ้ง)ท่ี 6 - 50 - 45 N และเส้นลงติจูดท่ี 100- 28 -32 E 

ประกอบดว้ยลกัษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดูคือ ฤดูร้อนจะเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรกจะเร่ิมตงัแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม และช่วงท่ี 2 เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม โดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดปีระหวา่ง 24C - 33C ความช้ืนสัมพทัธ์โดยเฉล่ีย 80% 

ต าบลพะตงเป็นท่ีราบลุ่ม  มีล าคลองไหลผ่านหลายสาย  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย   ต าบลพะตงมีลกัษณะ
ทางกายภาพ ตามภาพท่ี 1 โดยในเขตหมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูง และมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงอยู่ในเขตป่า
เขาเหรง และเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีส าคญัของต าบลพะตง โดยมีล าคลองไหลผา่นหลายสาย โดยทิศทางน ้ าจะไหลลงมาตาม
ความสูงของพื้นท่ี เพื่อมาลงคลองอู่ตะเภา และมีพื้นท่ีในเขตของเทศบาลเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม ดงัแสดงในแผนท่ีภาพท่ี 2  

 
ภาพท่ี 2 แผนท่ี แสดงลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของต าบลพะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
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สภาพภูมิอากาศ   อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  ท่ีพัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด  โดยพัดจากทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  เรียกว่า  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  อิทธิพลของมรสุมจะท าให้บริเวณพื้นท่ี  
ประสบกบัสภาพอากาศร้อนช้ืน  และมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือ  มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ มรสุมน้ีจะพดัจากทิศตะวนัตกเฉียง
ใต้เป็นส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝน  ท าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกทั่วไป  โดยแบ่งเป็น 2 ฤดู     ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ถึงเดือนกรกฎาคม อากาศจะเร่ิมร้อนและจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
เดือนมกราคม และจะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม  

2.4. สภาพทางเศรษฐกจิ 
 ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรกรรม  พืชหลกัคือยางพารา  สวนผลไมป้ระชากร
บางส่วนรับท าอาชีพรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.5. ศาสนา 
 ชาวต าบลพะตงส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ดงันั้น  จึงมีพุทธสถานอยูใ่นหมู่บา้นเกือบทุกหมู่บา้น  กล่าวคือ  มี
วดัพุทธ 2 แห่ง  ส านักสงฆ ์3 แห่ง  มีพระภิกษุ 15  รูป  สามเณร 2 รูป ศาลเจา้ 8 แห่ง(ใชส้วนรวม 5 แห่ง เป็นพื้นท่ีส่วน
บุคคล 3 แห่ง) ส่วนการปฏิบติั ศาสนพิธีหรืองานบุญต่างๆ เป็นไปตาม  ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวใตท้ัว่ไปโดยเฉพาะ 
ประเพณีชกัพระ  ประเพณีบุญเดือนสิบ  ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีคนใตย้ดึถือสืบทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ 

 2.6. การปกครองและประชากร 
 ต าบลพะตงแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บา้น ใน 2 รูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ มีองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(อบต.)  1 แห่ง มีหลงัคาเรือนในความรับผิดชอบ จ านวน 1,306 หลงัคาเรือน มีประชากรจ านวน 5,215 คน แยกเป็นชาย จ านวน 
2,571คน หญิง จ านวน 2,644 คน  ประกอบดว้ย หมู่ท่ี 2 บา้นคลองตง, หมู่ท่ี 3 บา้นควนเนียง, หมู่ท่ี 4 บา้นปลกัเด หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่ง
จงั, หมู่ท่ี 6 บา้นควนขี้แรด,หมู่ท่ี 7 บา้นทุ่งปรือและ หมู่ท่ี 8 บา้นคลองประตู  และเทศบาลต าบล 1 แห่ง มีหลงัคาเรือนในความ
รับผิดชอบ จ านวน  2,218  หลงัคาเรือน มีประชากรจ านวน  6,216  คน  แยกเป็นชาย จ านวน 2,998 คน หญิง จ านวน 3,218 คน 
รวมประชากรในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 11,431คน ประกอบดว้ย 9 ชุมชน คือ ชุมชนตลาด, ชุมชนสวนมะพร้าว, 

ชุมชนยา่นยาวออก, ชุมชนสวนสุขภาพ, ชุมชนประธานคีรีวฒัน์, ชุมชนหลบมุม, ชุมชนอุดมทอง, ชุมชนแสนสุขและ ชุมชนตน้ลุง  
ประชากรในเขตเทศบาลตามขอ้มูลทะเบียนราษฎร์มีประมาณ 7,000 คน แต่มีประชากรแฝงท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ

รับจา้ง ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม และนกัเรียนท่ีเขา้มาเรียนหนงัสือ ในเขตเทศบาลประมาณ  20,000 คน  มีแรงงานต่างดา้ว
มาขึ้นทะเบียนกบัเทศบาลอีกประมาณ 1,000 คน 
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ตารางท่ี 1 แสดง จ านวนประชากรและหลงัคาเรือน ในแต่ละหมู่บ้าน  ปี 2565 

ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

จ านวนหลงัคาเรือน 
หญิง ชาย รวม 

1 ชุมชนตลาด 656 608 1264 512 
2 ชุมชนสวนมะพร้าว 230 238 468 183 
3 ชุมชนยา่นยาวออก 285 240 525 159 
4 ชุมชนสวนสุขภาพ 249 278 527 164 
5 ชุมชนประธานคีรีวฒัน์ 230 207 437 144 
6 ชุมชนหลบมุม 746 651 1397 536 
7 ชุมชนอุดมทอง 330 234 564 206 
8 ชุมชนแสนสุข 294 194 488 205 
9 ชุมชนตน้ลุง 193 148 341 109 
10 ม.2 บา้นคลองตง 206 205 411 109 
11 ม.3 บา้นควนเนียง 275 295 570 151 
12 ม.4 บา้นปลกัเด 355 298 653 191 
13 ม.8 บา้นคลองประตู 229 201 430 148 
14 ม.5 บา้นทุ่งจงั 414 392 806 232 
15 ม.6 บา้นควนขี้แรด 501 450 951 214 
16 ม.7 บา้นทุ่งปรือ 659 630 1289 261 
รวม 9 ชุมชน 7 หมู่บ้าน 5852 5269 11,121 3,524 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต. พะตง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และกองสาธารณสุขเทศบาลต าบลพะ
ตง  (ข้อมูล ณ 21 มกราคม  2565) 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าต าบลพะตง มีจ านวนหลงัคาเรือนทั้งหมด 3,524 หลงัคาเรือน  หมู่บา้นท่ีมีจ านวนหลงัคา

เรือนมากท่ีสุดรวมถึงมีประชากรมากท่ีสุดคือ ชุมชนหลบมุม จ านวน 536 หลงัคาเรือน 1,397 คน หมู่บา้นท่ีมีจ านวน
หลงัคาเรือนนอ้ยท่ีสุดคือบา้นคลองตงและชุมชนตน้ลุง จ านวน 109 หลงัคาเรือน ส่วนหมู่บา้นท่ีมีจ านวนประชากรน้อย
ท่ีสุดคือ  ชุมชนตน้ลุง จ านวน 341 คน   
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2.6.1 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
ข้อมูล ประชากร กลุ่มอายุ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอาย ุปีงบประมาณ 2565 
 

กลุ่มอายุ 
จ านวน (คน) รวม 

ชาย หญิง 
อาย ุ0 – 4 ปี 75 59 134 
อาย ุ5 – 9 ปี 142 129 271 
อาย ุ10 – 14 ปี 247 254 501 
อาย ุ15 – 19 ปี 321 323 644 
อาย ุ20 – 24 ปี 363 298 661 
อาย ุ25 – 29 ปี 322 349 671 
อาย ุ30 – 34 ปี 317 298 615 
อาย ุ35 – 39 ปี 285 261 546 
อาย ุ40 – 44 ปี 297 325 622 
อาย ุ45 – 49 ปี 269 289 558 
อาย ุ50 – 54 ปี 273 313 586 
อาย ุ55 – 59 ปี 264 279 543 
อาย ุ60 – 64 ปี 246 291 537 
อาย ุ65 – 69 ปี 172 244 416 
อาย ุ70 – 74 ปี 121 185 306 
อาย ุ75 – 79 ปี 68 85 153 
อาย ุ80 – 84 ปี 60 82 142 
อาย ุ85 ปีขึ้นไป 39 82   121 
รวมทั้งหมด 3,881 4,146 8,027 
ท่ีมา: ขอ้มูล จากโปรแกรม JHCIS (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2565) 
 จากตาราง พบว่าประชากรแยกตามกลุ่มอายุจาก 4 หมู่บา้น 9 ชุมชน จ านวน 2,817  หลงัคาเรือน ประชากรรวม 
จ านวน 8,027 คน สัดส่วนเพศชายและหญิงใกลเ้คียงกนั ประชากรมากท่ีสุดในช่วงอาย ุ     40-44 ปี และประชากรอาย ุ60 



 

11 
 

ปีขึ้นไป มีจ านวน 1,675 คน สัดส่วนร้อยละ 20.28 นั่นคือต าบลพะตงก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) ท่ีมี
ประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปมากกวา่ร้อยละ 10 หรือประชากรอาย ุ65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 14.17 

ปิรามิดประชากร 
แผนภูมิ แสดงปิรามิดประชากรสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ต. พะตง จ าแนกตามกลุ่มอายุ/เพศ ปีงบประมาณ 2565 

 
ท่ีมา: ขอ้มูล จากโปรแกรม JHCIS (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2565) 

จากแผนภูมิ พบวา่ ลกัษณะของปิรามิดประชากรสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ต. พะตง จ าแนกตามกลุ่มอายุ/

เพศเป็นปิรามิดแบบหดตวั (constrictive pyramid or declining pyramid) มีรูปแบบของฐานปิรามิดแคบ มีแนวโนม้ว่าการ

เกิดหรือภาวะเจริญพนัธุ์จะลดลง  ตรงกลางพองออก หมายถึง อัตราตายลดลง อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีท าใหค้นอายยุนืขึ้น และยอดค่อยๆ แคบเขา้คลา้ยรูปดอกบวัตูม ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบของอตัรา

การเกิดและอตัราการตายท่ีต ่า หรือมีโครงสร้างประชากรลดลง 

สาเหตุการตาย 10 ล าดับแรก ปี 2564 
แผนภูมิแสดง สาเหตุการตาย ประชากร ปี พ.ศ. 2564 (อตัราตายต่อแสนประชากร) 
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ท่ีมา: กองยทุธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข 2564 ประชากร 8,027    

 จากแผนภูมิ พบวา่ ประชากรมีสาเหตุการตายจากการติดเช้ือในกระแสเลือด รองลงมาหวัใจหยดุเตน้ และการติด

เช้ือตามล าดบั   

สาเหตุการป่วย 10 ล าดับ  
แผนภูมิแสดง สาเหตุการป่วย 10 อนัดบั ของผูม้ารับบริการปีงบประมาณ 2564 (อตัราป่วยต่อแสนประชากร) 

 
ท่ีมา: รายงาน 504 (ตุลาคม 2563  - กนัยายน 2564) ฐานประชากรปี 2564 ประชากร  8,355 คน  
 จากแผนภูมิ พบวา่ สาเหตุการป่วยท่ีมารับบริการพบมากเป็นอนัดบั 1 คือ โรคความดนัโลหิตสูง 

รองลงมาคอืโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ และโรคฟันผ ุตามล าดบั 
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2.7. สถาบันทางศาสนา ทั้งหมด 3 แห่ง 

ต าบลพะตง มีวดั 3 แห่ง คือ วดัควนเนียง, วดัทุ่งลุง และวดัทุ่งปรือ ส านกัสงฆ ์จ านวน 6 แห่ง คือ ส านกัสงฆ์
คลองตงใต,้ ส านกัสงฆค์ลองตงเหนือ (สุทธิวงคอุ์ดมสุข), ส านกัสงฆ ์คลองประตู, ส านกัสงฆท์ุ่งจงั , ส านกัสงฆค์ลองนุย้
, ส านกัสงฆป่์าแตว้ มีศาลเจา้ 8 แห่ง  

2.8. หน่วยงานท่ีส าคัญในพื้นท่ี หน่วยงานราชการท่ีส าคัญ ได้แก่ ส านักงานเทศบาลต าบลพะตง ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตง สถานีต ารวจภูธรทุ่งลุง ด่านตรวจช่างน ้าหนกัศุลกากร การประปาส่วนภูมิภาคพงัลา 
 2.9. ข้อมูลด้านการศึกษา สถานศึกษาในต าบลพะตง ทั้งหมด จ านวน 13 แห่ง ระดบัประถมวยั จ านวน 3 แห่ง 
ระดบัประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 3 แห่ง และระดบัอาชีวศึกษา จ านวน 2 แห่ง รวมนกัเรียน
นกัศึกษาทั้งส้ิน 7,610 คน  

2.10  ด้านการสาธารณสุข 

2.10.1.  สถานพยาบาลชุมชน ต าบลพะตง  ประกอบดว้ยสถานพยาบาล 3 แห่งดว้ยกนั คือ  
ก) ศูนยแ์พทยชุ์มชนเทศบาลต าบลพะตง ซ่ึงศูนยแ์พทยชุ์มชนเทศบาลต าบลพะตง ก่อตั้งขึ้นเพื่อ

ลดการแออดัของผูม้ารับบริการในโรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงส่งแพทย ์ทันตแพทย ์พยาบาลลงมายงั เขต
รอยต่อ เพื่อสร้างความสะดวกและสามารถเขา้ถึงไดง้่ายของประชาชน  รวมถึงรองรับการส่งต่อจากสถานี
อนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลพะตง และรพ.สต.บา้นทุ่งปรือ นอกจากน้ียงัมีการด าเนินงานเป็นคลินิกหมอ
ครอบครัว 

ข)  สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลพะตง  
ค)  รพ.สต.บา้นทุ่งปรือ  

   
ส าหรับสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ต. พะตง เป็นท่ีตั้งของคลินิกหมอครอบครัวทีมท่ี 1 (PCC ทีมท่ี 1)  มี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นทุ่งปรือร่วมทีม ด้านโครงสร้าง รับผิดชอบประชากร 9 ชุมชน 7 หมู่บ้าน ประชากร
รับผิดชอบ 11,121 คน จดับริการดว้ยหลกัเวชศาสตร์ครอบครัว มีระบบการให้ค  าปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงสะดวก
โดยเทคโนโลยี เช่น Application, Line, โทรศัพท์  ระบบการส่งต่อเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ซ่ึงเป็นแม่ข่าย 
จดับริการครอบคลุมส่งเสริม ป้องกนั และควบคุมโรคและไดรั้บการสนับสนุนการจดับริการจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมี
ขอ้มูลสถานะสุขภาพตามกลุ่มวยั รายบุคคลและครอบครัว 
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2.10.2 สถานบริการสาธารณสุขเอกชน  คือ  
1)  คลินิกตรวจรักษาโรคทัว่ไป จ านวน 10 แห่ง 
2)  คลินิกทนัตแพทย ์จ านวน 2 แห่ง 
3)  ร้านขายยา จ านวน 12 แห่ง 

 
2.11. สถานประกอบการ คือ 
 1)  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 19 แห่ง 
 2)  รีสอร์ท จ านวน 4 แห่ง 
 3)  ร้านขายของช า จ านวน 148 แห่ง 

4)  แผงลอย จ านวน 76  แห่ง 
5)  ตลาดสด จ านวน 2 แห่ง  
6)  ร้านปรุงอาหารส าเร็จ จ านวน 103 แห่ง 
7)  ร้านมินิมาร์ท จ านวน 5 แห่ง 
8) ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง จ านวน 3 แห่ง 

 

  
ร้านมินิมาร์ท ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

 
  

2.7 ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง  

  การคมนาคมทางบก ถนนกาญจนวนิชเป็นเส้นทางสายหลกัเช่ือมระหว่างอ าเภอหาดใหญ่มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย 
ท่ีด่านพรมแดนด่านนอกเช่ือมต่อรัฐเคดาห์ และด่านพรมแดนปาดงัเบซาร์เช่ือมต่อกบัรัฐ เปอร์ริส โดยเทศบาลต าบลพะ
ตงเป็นประตูสู่เมืองหาดใหญ่ของนักท่องเท่ียว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข 4 และการ
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ติดต่อระหว่างหมู่บา้น มีถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง รถยนต์
และรถจกัรยานยนตส่์วนตวั 
 การคมนาคมทางน ้ า เทศบาลต าบลพะตงมีคลองผ่านพื้นท่ีจ านวน 6 สาย คือ คลองตง คลองแทงแม่ คลองหิน
เหล็กไฟ คลองประตู คลองช้างตาย และคลองอู่ตะเภา ซ่ึงเป็นคลองใหญ่ท่ีสุด ปัจจุบนัการคมนาคมทางบกสะดวกขึ้น 
ประชาชนจึงเดินทางโดยใชถ้นน ท าใหค้ลองลดความส าคญัลง 
 การไฟฟ้า 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพงัลา เป็นผูใ้ห้บริการไฟฟ้าแก่บ้านเรือน ส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
เทศบาลต าบลพะตง รวมทั้งการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ มีครัวเรือนใช้ไฟฟ้า จ านวน 7,100 ครัวเรือน ไฟสาธารณะ 
จ านวน 903 จุด ครอบคลุมถนน 101 สาย (ท่ีมา: กองช่างและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพงัลา) 
 การประปา 
 การประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานประปาพงัลาเป็นผูใ้ห้บริการน ้ าประปาส าหรับอุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาล
บางส่วน ประชาชนบางส่วนใชน้ ้าบาดาลและน ้าบ่อ  
 
ขอ้มูลการใชน้ ้าประปาในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลพะตง 

ขอ้มูล พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
จ านวนครัวเรือนท่ีใชน้ ้าประปา (ครัวเรือน) 1,653 1,733 1,821 
ปริมาณน ้าท่ีใช ้(ลูกบาศกเ์มตร/วนั) 959 1,005 1,056 
ท่ีมา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพงัลา ขอ้มูล ณ.วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 
 
 โทรศัพท์ 
 การให้บริการโทรศพัท์ในเขตเทศบาลต าบลพะตงอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) โดยมีศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาคลองแงะมีหนา้ท่ีดูแล และให้บริการประชาชน 
 ไปรษณีย์/การส่ือสาร/การขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 
 การให้บริการไปรษณีย ์อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของบริษทัไปรษณียไ์ทย โดยมีท่ีท าการไปรษณียท์ุ่งลุงเป็นผู ้
ใหบ้ริการ  
 
3.ทุนชุมชน  

ทุนทรัพย์  
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มีการสนบัสนุนให้ชุมชนมีความเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยเทศบาลไดใ้ห้การสนบัสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนทอ้งถ่ิน เพื่อจดัตั้งกองทุนชุมชนเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อย ปัจจุบนัมี
สมาชิก 196 คน ผูกู้ย้ืม 101 คน เป็นเงิน 1,151,550.00 บาท มีเงินหมุนเวียน 2,505,209.00 บาท โดยมีจุดประสงคใ์นการกู้
เพื่อการเกษตรกรรม คา้ขายและประกอบอาชีพเสริม และยงัมีกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เทศบาลต าบลพะตง ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวสัดิการให้กบัภาคประชาชน ปัจจุบนัมีสมาชิกประมาณ 1,149 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 
1,240,221 บาท 

ทุนการแกปั้ญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีต าบลพะตง จ าแนกได้ดงัน้ี 1) กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ เทศบาล และ อบต. ต าบลพะตง 2) ทุนสนบัสนุนจาก โรงงานอุตสาหกรรมประจ าปี  ท่ีสนบัสนุน
เป็นวสัดุอุปกรณ์ส าหรับช่วยเหลือผูป่้วยและด าเนินงานร่วมกบัหน่วย  บริการสาธารณสุขในพื้นท่ี เช่น วสัดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์งบประมาณสนบัสนุน 3) ไดรั้บสนบัจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สสจ.สงขลา, ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 
สงขลา, สสอ.หาดใหญ่ และเทศบาลต าบลพะตง 

ทุนมนุษย์และเครือข่าย ต าบลพะตงมีทุนมนุษย์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นปราชญ์ และบุคคลต้นแบบในการ
ขบัเคล่ือนงาน สาธารณสุขและการพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่าง และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
ใหแ้ก่ คนในพื้นท่ีดว้ยกนัเอง  

ตารางท่ี 2 รายช่ือทุนมนุษย์ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลต้นแบบ ในต าบลพะตง  

ท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง บทบาท ความเช่ียวชาญ 
1 นายศกัด์ิสิริ โตเอ่ียม ปราชญ์ชาวบ้าน 

ชุมชนหลบมุม 
บริหารจดัการชุมชน เกษตรปลอดสารพิษ บริหาร

จัดการชุมชน  เกษตรปลอด
สารพิษ 

2 ร้อยตรี จิตต ์บุญช่วย ปราชญช์าวบา้น รองประธ านชมรม รักษ์ 
สุขภาพ 

เกษตรปลอดสารพิษ 

3 นายมนูญ  จนัทร์สิริ ปราชญช์าวบา้น ศูนยเ์รียนรู้ผกัปลอดสารพิษ เกษตรปลอดสารพิษ 
 
ทุนสังคม พื้นท่ีต าบลพะตง มีชมรมจ านวนมากท่ีประชาชนรวมกลุ่มและก่อตั้งขึ้น รวมถึงจ านวนสมาชิก 

ประกอบดว้ย  
1. ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลต าบลพะตง จ านวน 100 คน 
2. ชมรมรักษสุ์ขภาพต าบลพะตง จ านวน 250 คน  
3. ชมรม อสม. สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต าบลพะตง 66 คน  
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4. ชมรม อสม. เทศบาลต าบลพะตง 56 คน  
6. ชมรมเกษตรปลอดสารพิษชุมชนหลบมุม 25 คน  
7. ชมรมผูป้ระกอบการตลาดหลงัป้อม 120 คน  
8.ชมรมเศรษฐกิจพอเพียงบา้นปลกัเด 30 คน 
นอกจากน้ียงัมีกองทุน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในพื้นท่ีต าบลพะตง หลายกองทุนท่ีประชาชนรวมกลุ่ม

และ ก่อตั้งขึ้น รวมถึงจ านวนสมาชิกประกอบดว้ย  
     กองทุน กลุ่มอาชีพ  

1. กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เทศบาลต าบลพะตง และต าบลพะตง  
2. กองทุนแม่ของแผน่ดิน หมู่ท่ี 3 บา้นควนเนียง ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
3. กองทุนออมทรัพยป์ระจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้น  
4. กองทุนเงินส ารองผูสู้งอายชุมรมรักษสุ์ขภาพ ,ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลต าบลพะตง, ชมรมผูสู้งอายบุา้นควน

ขี้แรด 
5.กลุ่มเกษตรอินทรียพ์อเพียงชุมชนบา้นหลบมุม จ าหน่ายผกัปลอกสารพิษ 
6. กลุ่มผกัอินทรีย ์ยา่นยาว จ าหน่ายผกัปลอกสารพิษ 
7.กลุ่มหตัถกรรมจดัสานเส้นพลาสติกชุมชนบา้นยา่นยาวออก  
8.กลุ่มสตรีอาสาพฒันาเทศบาต าบลพะตง 

ตารางแสดง  กลุ่มอาชีพในต าบลพะตง 

ท่ี ช่ือ-สกุลผู้รับผิดชอบ ท่ีตั้ง ช่ือกลุ่ม เบอร์โทร 
1 นายจิตต ์บุญช่วย ม.4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ ม.4 089-8786738 
2 นางสุมิตตรา อนนัตวร

พจน์ 
34/6 ม.6 เพาะเห็ดสามเห็ด 081-0999580 

3 นางประจวบ บุญสวา่ง 24/1 ม.6 ผลิตภณัฑเ์ห็ดหลินจือเพื่อการแปร
รูป 

087-9689150 

4 นายมนูญ แสงจนัทร์ศิริ 43 ม.6  หม่อนผลแปรรูปกลุ่มใตร่้มบุญ 093-6851502 
5 นางมณีรัตน์ จิตรพฒันากูล ม.8 น ้ายาอเนกประสงค ์ 089-6591305 
6 นางสร้อยศิริ จนัทสุวรรณ์ ม.2 กลุ่มปลูกกลว้ยหอม 084-3133232 
7 นางองัคลกัษณ์ อุทยัหอม ม. 3 กลุ่มปลูกกาแฟ+สบู่วา่นหางจระเข ้ 098-0148650 
8 นายประพนัธ์ สุจิตะพนัธ์ ม.5 ทุ่งจงั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.พะ 080-7114054 
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ตง 
9 นายเกียรติศกัด์ิ คงศรี  5/7 หมู่ท่ี 6 ผลิตปุ๋ ยอินทรียต์ าบลพะตง 089-951006 
10 นางสาวเขมจุฑา ไดนา หมู่ท่ี6 สัมมาชีพปลูกพริกไทยด า 084-9649723 
 
จากข้อมูลท่ัวไปสามารถสรุปเครือข่ายการท างานของต าบลพะตงได้ดังนี ้
 

 
ภาพแสดง เครือข่ายการด าเนินงานในต าบลพะตง 

 
 
จากการวิเคราะห์ชุมชนมาโดยใช้เคร่ืองมือ (  SWOT analysis) พบว่า ต าบลพะตง มีทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุน

ทรัพย ์กลุ่มแกนน าชุมชนมีความรู้ดา้นสุขภาพ มีคณะท างานท่ีชดัเจน และสามารถเป็นตน้แบบดา้นสุขภาพได้   รวมถึง 
จากขอ้มูลประชากรพบว่า ต าบลพะตงเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุเร่ิมมีปัญหาสุขภาพ และผูพ้ิการบางคนไม่มี
รายได ้ ในส่วนของโอกาส ในปี พ.ศ. 2559 ต าบลพะตงได้รับเลือกเป็นตน้แบบการพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ สามารถดึง
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โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณ มีเวทีการส่ือสารหลากหลายช่องทาง รวมถึงเร่ิมส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ ดา้นอุปสรรคท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพคือ ประชากรแฝงมีจ านวนมาก ประชากร
สามารถเขา้ถึงอาหารขยะและผลิตภณัฑท่ี์ไม่ปลอดภยัไดง้่าย 
 

 
ภาพท่ี 4  แผนการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของต าบลพะตง 

  
การด าเนินงานเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการท างาน เป็นทีม ร่วมกันคิด ร่วมวางแผน 

ร่วมกนัท า  เพื่อร่วมกันประเมินส่ิงท่ีควรได้รับความช่วยเหลือทั้งทางดา้นท่ี อยู่อาศยั สาธารณูปโภค ดา้นสุขภาพของ
ประชนชน รูปแสดงความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยมีการร่วมกนัระดมความคิดเพื่อรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีในชุมชน 
ทั้งทางดา้น ทุนบุคคล ทุนความรู้ ทุนวฒันธรรม ทุนทางสังคม และทุนทรัพย ์
 
4. พื้นท่ีศึกษา  

เมืองพะตงอยู่ในพื้นท่ีต าบลพะตง  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา สภาพพื้นท่ีในสมยัก่อนส่วนใหญ่เป็นสวน
ยางพารา  บา้นเรือนประชาชนจะตั้งอยู่ห่างกัน   ในปัจจุบนัต าบลพะตงมีสภาพเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท  กล่าวคือ
พื้นท่ีในเขตการปกครองแบบเทศบาลจะมีลกัษณะแบบเมืองเน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินของประชากรมารับจา้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม   สืบเน่ืองจากการเติบโตของอ าเภอหาดใหญ่ ใน พ.ศ. 2537 ส่งผลให้มีการพฒันาความเจริญและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง  ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้ นของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซ่ึงในปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีต าบลพะตงถึง 14 โรงงาน  ส าหรับในเขตการปกครองแบบองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลพะ
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ตง  ประชากรจะอาศยักนัเป็นชุมชนดั้งเดิมมีวิถีชีวิตแบบชนบท  ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไมเ้ป็น
อาชีพหลกั 

ต าบลพะตงจึงมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ในอดีตเป็นเมืองแห่งการศึกษาท าใหพ้ลเมืองเติบโตไป
ไดดี้ในเมืองใหญ่ เป็นหมอ เป็นนกัธุรกิจ ปัจจุบนัคนดั้งเดิมจึงเหลือเพียงผูสู้งอาย ุประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน 
และประชากรวยัแรงงานจากต่างถ่ินและต่างดา้ว มาท างานในโรงงาน รวมถึงยา้ยถ่ินมาศึกษาและประกอบอาชีพใน
โรงงาน ดงันั้นเม่ือประสบปัญหาความเปล่ียนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นและเป็นโอกาสในการร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษาคร้ังน้ี คือชุมชนบา้นหลบมุม โดยชุมชนบา้นหลบมุมมีประชากรตามทะเบียน
ส านกัทะเบียนเทศบาลต าบลพะตงจ านวน 1,397 คน (ชาย 651 คน หญิง 746 คน ) มีจ านวนหลงัคาเรือน จ านวน 1,313 
หลงัคาเรือน ซ่ึงเป็นบา้นท่ีไม่มีขอ้มูลรายช่ือผูอ้ยูอ่าศยัจ านวน 836 หลงัคาเรือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นบา้นเช่า  บา้นท่ีมี
รายช่ือผูอ้ยูอ่าศยัจ านวน 426 หลงัคาเรือน ขอ้มูล ณ. กุมภาพนัธ์ 2565 ส านกัทะเบียนเทศบาลต าบลพะตง  

 ชุมชนบา้นหลบมุมเป็นชุมชนท่ีอยูใ่นเขตชุมชนเมืองและตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม เป็นชุมชนท่ีมีการอยู่
อาศยัของคนจ านวนมาก มีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม มีการประกอบอาชีพทั้งเกษตรกรรม ท าสวน คา้ขายและ
มีประชากรวยัแรงงานจากต่างถ่ินและต่างดา้ว มาท างานในโรงงาน รวมถึงยา้ยถ่ินมาศึกษาและประกอบอาชีพในโรงงาน 
จึงเป็นชุมชนท่ีไดรั้บผลจากปัญหาต่างๆอยา่งชดัเจน จึงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนเชิงพื้นท่ีได ้มีทั้งตลาด ชุมชน
เกษตร และโรงงาน   
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ชุมชนบา้นหลบมุมมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มกัจะไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมอยูบ่่อยคร้ังเน่ืองจาก
เป็นพื้นท่ี ท่ีน ้าจะไหลผา่นเพื่อลงสู่คลองอู่ตะเภา  ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยส่วนใหญ่จะอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตท่ีดินทางรถไฟ 
ตามแนวทางรถไฟ   

       ในการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   โครงการน้ีทาง
คณะท างานมีความเห็นเป็นเอกฉันท่ีจะใช้พื้นท่ี  ชุมชนบา้นหลบมุม เป็นพื้นท่ีในการศึกษาขอ้มูล เน่ืองจากชุมชนบา้น
หลบมุมเป็นชุมชนท่ีอยู่ในเขตชุมชนเมืองและตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม เป็นพื้นท่ีท่ีมีการอยู่อาศยัของคนพื้นท่ีรวม
กบัคนต่างถ่ินและคนต่างดา้วท่ีเป็นแรงงาน ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเขา้มาอาศยัอยู่  รวมกนัท่ีชุมชนบา้นหลบมุม 
ท าให้มีความหลากหลายทางวฒันธรรม การเป็นอยู่  ชุมชนบา้นหลบมุมจึงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนเชิงพื้นท่ีได ้
มีทั้งตลาด ชุมชนเกษตร และโรงงาน  โดยทางคณะท างานมีความเห็นร่วมกันท่ีจะศึกษาประเมินความเปราะบางของ
ชุมชนเมืองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะเนน้กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม แม่เล้ียงเด่ียว , คนยากจน, กลุ่มเปราะบาง 
โดยมีกลุ่มประชากรท่ีจะใชศึ้กษา คือ เด็ก 10 คน แม่เล้ียงเด่ียว 10 คน ผูสู้งอาย ุ22 คน ผูป่้วยติดเตียง 2 คน คนพิการ 5 คน 
กลุ่มเกษตรกร 20 คน กลุ่มคา้ขาย 20 คน 

 
- แผนท่ีหรือแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 
 

จากขอ้มูลพระราชบญัญติัการผงัเมือง การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 130 ตอนท่ี 69 
ก  2 สิงหาคม 2556  ของ ผงัเมืองรวมชุมชน พะตง-พงัลา จงัหวดัสงขลา  พ.ศ. 2556 มีการก าหนดผงัเมืองพะตงดงั
ภาพ  โดยในสภาพความเป็นจริงส่วนใหญ่จะเป็นไปตามผงัเมืองท่ีก าหนด ไว ้ดงัภาพท่ี 
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ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา  
 

ท่ีประชุมไดมี้การน าเสนอปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเครือข่ายทั้งหมดมี
มติเขา้ร่วมโครงการ และร่วมก าหนดแนวทางดงัน้ี 

1) ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีเมืองพะตงอยูท่ี่การบริหารจดัการน ้า โดยมีปริมาณน ้ าฝนมาก
ในช่วงหนา้ฝน ท าให้เมืองประสบปัญหาน ้าท่วมในหนา้ฝน และเกิดภยัแลง้ในหนา้ร้อน อีกทั้งน ้ าแลง้ยงัส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มเกษตรกรและการท่ีมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น พื้นท่ีส่วนหน่ึงกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม ประกอบกับมีฝุ่ นจากสถาน
ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ และจากการจราจร อีกทั้งต าบลพะตงเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ปัจจุบนัมีผูสู้งอายุตามท่ีอยู่ใน
ทะเบียนบา้น 1,112 ราย คนพิการ 115 ราย มีภาวะเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง นอกจากนั้นแลว้ในพื้นท่ีมีสถานศึกษาและ
โรงงานจ านวนมาก ท าใหเ้กิดประชากรแฝงจ านวนมากตามไปดว้ย ในปัจจุบนัเร่ิมพบปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดกบัแม่เล้ียง
เด่ียว เด็กเลก็ เช่น โรคความดนั เบาหวาน โรคทางเดินหายใจ  

2) แนวทางด าเนินการ จึงเน้นการประเมินความเปราะบางของเมืองจากปัญหาการบริหารจดัการน ้ า และอากาศ
ร้อน ท่ีจะเกิดกบักลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผูสู้งอายุ ท่ีป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง ติดเตียง และกลุ่มประชากรแฝง ท่ีตอ้งการเนน้เด็กใน
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สถานศึกษา และแม่เล้ียงเด่ียว ซ่ึงเป็นคนต่างถ่ิน ต่างดา้ว มาอยูใ่นพื้นท่ี และส่งเห็นปัญหาดา้นสังคมตามมา ทั้งทอ้งในวยั
ใส การแต่งงานมีลูกในวยัหนุ่มสาวและเลิกรากนั ปัญหายาเสพติด กลุ่มเหล่าน้ีเม่ือเผชิญกบัปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศจะกลายเป็นกลุ่มเส่ียงส าคญั โดยเลือกชุมชนท่ีจะใชใ้นการศึกษา คือ ชุมชน ม.8 (ชุมชนหลบมุม) ซ่ึงสามารถเป็น
ตวัแทนเชิงพื้นท่ีได ้มีทั้งตลาด ชุมชนเกษตร และโรงงาน   

3)ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือคณะท างานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วมมือกนัในการศึกษา อนัจะน าไปสู่การรับรู้
สภาพปัญหา และน าไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจดัการความเส่ียง ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และร่วมกันพฒันา
ระบบของเมืองในการรับมือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 
วิธีการในการประเมินความเปราะบาง – การเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาน้ีจะใช ้3 วิธีการ คือ 
1.การจัดท าแบบสอบถาม โดยมีประชากรท่ีจะใชศึ้กษา คือ เด็ก 10 คน แม่เล้ียงเด่ียว 10 คน ผูสู้งอาย ุ22 คน 

ผูป่้วยติดเตียง 2 คน คนพิการ 5 คน กลุ่มเกษตรกร 20 คน กลุ่มคา้ขาย 20 คน รวม 100 คน 
2.ประชุมกลุ่มย่อยกบักลุ่มเปราะบาง โดยใชก้รอบแนวคิดการด ารงชีวิตท่ีย ัง่ยนื(ภาวการณ์เกิดผลกระทบต่อชีวิต 

ทรัพยสิ์น/ การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของน ้าท่วม น ้าแลง้ อากาศร้อน/การเขา้ถึงทุนมนุษย,์ทุนทางสังคม,ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ,ทุนทางกายภาพ,ทุนการเงินในขณะเกิดผลกระทบ/วิธีการด ารงชีวิต) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั 
ผลกระทบท่ีแตกต่างและแนวทางการรับมือจากน ้าท่วม น ้ าแลง้ อากาศร้อนของกลุ่มเป้าหมาย และจุดอ่อนและจุดแขง็ใน
การเขา้ถึงทรัพยากร/ระบบเมืองเพื่อการด ารงชีวิตในภาวะท่ีไดรั้บผลกระทบของกลุ่มเป้าหมาย  

3.การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เทศบาล อบต. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รายบุคคล เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเชิงกายภาพ
ของเมืองจากอดีต-ปัจจุบนั แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต  การเตรียมความพร้อม
ของเมืองกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการท าแบบประเมินความพร้อมดว้ยตนเองขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อจดัการภยัพิบติั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสถานการณ์ปัญหาส าคญัของระบบเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
นิเวศวิทยา  เพื่อความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ีวิถีปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง(แผน นโยบาย แนวปฏิบติั) รวมถึง
จุดอ่อน จุดแขง็และขอ้เสนอแนะ 

วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เชิงคุณภาพโดยการตอบค าถามแบบอัตนัย และเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มเพื่อเสนอความคิดเห็นต่างๆ โดยจะมีกรอบค าถามส าคญั ดงัน้ี 
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ค าถามส าคัญและการปรับใช้เคร่ืองมือในการประเมินความเปราะบางของเมือง 

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

รูปแบบการศึกษา/ค าถามหรือข้อมูลส าคัญ ค าถามหรือข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน (ได้จากเอกสาร
หรือจากหน่วยงาน) 

 ประชุมกลุ่มย่อย 

ฤดูกาลมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ 
อยา่งไร (ในช่วงเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา) เช่น ฤดูร้อน
ยาวนานมากขึ้น ร้อนมากขึ้น 

ฤดูฝนมาชา้และสั้นกวา่เดิม 

-ความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้นหรือน้อยลง 

-การเปล่ียนแปลงของรูปแบบมีหรือไม่ เช่น ฝน
ตกแบบกระจุก ไม่ตกครอบคลุมพื้นท่ี ไม่ตกใน
พื้นท่ีรับน ้า 
-เกิดเหตุการณ์รุนแรงไม่คาดคิดบา้งหรือไม่ 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
-ผลกระทบท่ีไดรั้บต่อชีวิต ทรัพยสิ์น สุขภาพ
ในขณะเกิดภยั 

ฤดูกาลมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ 
อยา่งไร (ในช่วงเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา) เช่น ฤดูร้อน
ยาวนานมากขึ้น ร้อนมากขึ้น 

ฤดูฝนมาชา้และสั้นกวา่เดิม 

-ความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้นหรือน้อยลง 

-การเปล่ียนแปลงของรูปแบบมีหรือไม่ เช่น ฝนตก
แบบกระจุก ไม่ตกครอบคลุมพื้นท่ี ไม่ตกในพื้นท่ี
รับน ้า 
-เกิดเหตุการณ์รุนแรงไม่คาดคิดบา้งหรือไม่ 

ความเปราะบาง
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ประชุมกลุ่มย่อย 

ในช่วงเวลาปกติและเกิดภยัพิบติั 

-ความสัมพนัธ์ของคน กลุ่มคนต่างๆท่ีอยูใ่นเมือง
เป็นอยา่งไร(คนในเมือง ครัวเรือน ชุมชน กลุ่มคน
รายไดน้อ้ย คนจนเมือง คนชายขอบ คนพิการ 
ผูห้ญิง) มีจุดอ่อน จุดแขง็อะไร อยา่งไร เช่น ต่าง
คนต่างอยู ่หรือช่วยเหลือกนั  
-ระบบโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบน ้า ไฟ อาหาร ท่ี
อยูอ่าศยั) ท่ีมีอยูค่รอบคลุม เพียงพอหรือไม่ 
จุดอ่อนและความลม้เหลวมีหรือไม่ อยา่งไร โดย
ยกตวัอยา่งภยัพิบติัใหญ่ในอดีต 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

-ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัตนแต่ละกลุ่มมีความ
แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

องคป์ระกอบของเมือง 

-ลกัษณะเชิงกายภาพ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบนัและ
จะส่งผลต่ออนาคต 

-แนวโนม้ประชากร  
-ผลกระทบจากนโยบายการพฒันาเมือง 

-การบริหารจดัการเมืองผา่นระบบโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ(ระบบน ้า ไฟฟ้า ระบายน ้า คมนาคม 
อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั สุขาภิบาล เป็นตน้) แผน 
นโยบาย ยทุธศาสตร์ กฎ ขอ้ก าหนดต่างๆ มีการ
เตรียมความพร้อมน ามาใชใ้นยามเกิดภยัหรือไม่ 
อยา่งไร มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วหรือไม่ 
อยา่งไร สามารถน าบทเรียนและประสบการณ์ใน
อดีตมาแกไ้ขหรือไม่ อยา่งไร มีระบบส ารอง
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-การเขา้ถึงทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร มี
ใครตกหล่นเขา้ไม่ถึงสิทธิหรือไม่  
-มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการระบบโครงสร้างพื้นฐาน การท าแผนรับมือ
ภยัพิบติัหรือไม่ อยา่งไร  
-เขา้ถึงขอ้มูลการเกิดภยัพิบติัหรือการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใหเ้กิดการ
วางแผนหรือไม่อยา่งไร 

หรือไม่ อยา่งไร ระบบการท างานมีความยดืหยุน่ 
ทดแทนกนัไดห้รือไม่ อยา่งไร 
-ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
-คน องคก์ร หน่วยงาน 

 

ทุน/ทรัพย์สินใน
การด ารงชีวิต 

คน กลุ่มคนต่างๆ ชุมชน มีการรับมือและปรับตวั
กบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยา่งไร (ก่อนเกิดภยั ขณะ
เกิดภยั หลงัเกิดภยั) 
-ใชค้วามรู้ ทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ 
แรงงานและสุขภาวะของตน (ทุนมนุษย)์ 
-การมีเครือญาติ เครือขา่ยต่างๆ ช่วยเหลือ ทั้ง
แบบทางการและไม่เป็นทางการ(ทุนทางสังคม) 
-การมีหรือเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ท่ีดิน 
แม่น ้า คลอง ทะเล แหล่งน ้า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ป่าไม ้พลงังาน ฯลฯ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์(ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ) 
-มีน ้าสะอาดเพื่อบริโภคบริโภค มีไฟฟ้าใช ้มีท่ีอยู่
อาศยั/จุดอพยพ มียานพาหนะ การเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสาร 

-มีทรัพยสิ์นสะสม เช่น เงินออม ทรัพยสิ์นอ่ืน
(เคร่ืองประดบั สัตวเ์ล้ียง เครดิต)การมีรายรับ
รายไดจ้ากเงินเดือน สิทธิประโยชน์ การช่วยเหลือ
จากรัฐ หรือบุตรหลาน เครือญาติให(้ทุนเงิน) 

นโยบายการพฒันาท่ีใหป้ระโยชน์ 

การประเมินความ
พร้อมตาม
บทบาทและ
ภารกิจของอปท. 

สัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหน่วยงาน 
-หน่วยงานของท่านมีการจดัตั้งโครงสร้างและ
การประสานงานท่ีชดัเจน เพื่อใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจ
บทบาทและความรับผิดชอบหรือไม่ อยา่งไร 
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-หน่วยงานของท่านมีการจดัสรรทุนและส่ิงจูงใจ
ใหเ้จา้ของบา้น ครอบครัวรายไดต้ ่าและ
ภาคเอกชนนในการลงทุนเพื่อลดความเส่ียง
หรือไม่ อยา่งไร 
-หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงขอ้มูลเร่ืองภยั
และความเส่ียง รวมถึงความเปราะบางของชุมชน
ใหท้นัต่อเหตุการณ์เสมอและแบ่งปันผลการ
ประเมินความเส่ียงหรือไม่ อยา่งไร 

-องคก์รของท่านมีการลงทุนสร้างและดูแล
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยลดความเส่ียง 
เช่น ระบบท่อระบายน ้า หรือไม่อยา่งไร 

-หน่วยงานของท่านมีการประเมินความปลอดภยั
ของโรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุขและ
ปรับปรุงเม่ือจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 
-หน่วยงานของท่านมีการใชร้ะเบียบดา้นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและระเบียบปฎิบติัดา้นการดูแล
อาคาร เพื่อป้องกนัความเส่ียงรวมถึงมีการก าหนด
พื้นท่ีปลอดภยัใหก้บัประชาชนท่ีมีรายไดต้ ่า อีก
ทั้งมีการพฒันาและยกระดบัการตั้งถ่ินฐานท่ีไม่
เป็นทางการของชุมชนตามท่ีสมควร 

-หน่วยงานของท่านไดมี้การบรรจุโครงการดา้น
การศึกษาและฝึกอบรมเร่ืองการลดความเส่ียงจาก
ภยัพิบติัในโรงเรียนและชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

-หน่วยงานของท่านมีการปกป้องระบบนิเวศ และ
ปราการทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาภยัและรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 

-หน่วยงานของท่านมีการวางระบบการเตือนภยั
ล่วงหนา้และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการภาวะฉุกเฉินหรือไม่ อยา่งไร 

-หน่วยงานของท่านมีการสร้างชุมชนใหม่ตอ้ง
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ตั้งอยูบ่นการมีส่วนร่วมและความตอ้งการของ
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบหรือไม่ อยา่งไร 

  
ผลการศึกษาและส่ิงท่ีค้นพบ ดูรายละเอยีดจากเอกสารเพิม่เติม 

จากการศึกษาขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม เชิงคุณภาพ , การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทอ้งท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเพื่อเสนอความคิดเห็นต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1.ความเปราะบางของเมือง 

เมืองพะตงอยู่ในพื้นท่ีต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สภาพพื้นท่ีในสมยัก่อนส่วนใหญ่เป็น
สวนยางพารา  บา้นเรือนประชาชนจะตั้งอยูห่่างกนั ในปัจจุบนั ต าบลพะตงมีสภาพเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท  กล่าวคือ
พื้นท่ีในเขตการปกครองแบบเทศบาลจะมีลกัษณะแบบเมือง เน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินของประชากรมารับจา้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม   สืบเน่ืองจากการเติบโตของอ าเภอหาดใหญ่ ใน พ.ศ. 2537 ส่งผลให้มีการพฒันาความเจริญและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง  ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้ นของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซ่ึงในปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีต าบลพะตงถึง 14 โรงงาน  ส าหรับในเขตการปกครองแบบองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลพะ
ตง  ประชากรจะอาศยักนัเป็นชุมชนดั้งเดิมมีวิถีชีวิตแบบชนบท  ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไมเ้ป็น
อาชีพหลกั  

จากการพฒันาความเจริญและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  ท าให้เมืองพะตงเกิดการเปล่ียนแปลงมีการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท าให้วิถีชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของผูค้นเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งท่ีตั้งของเมืองพะตง
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มต ่า ท าให้ไดรั้บผลกระทบต่อการเกิดน ้ าท่วม จากน ้ าไหล่ผ่านจากท่ีราบสูงมายงัเมืองเพื่อลงสู่คลองอู่
ตะเภา อีกทั้ งยงัตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม เม่ือความเจริญเข้ามา การใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการถมท่ีเพื่อสร้าง 
บา้นเรือน โรงงาน โรงเรียน พื้นท่ีอยูอ่าศยัของแรงงาน ท าให้พื้นท่ีสีเขียวเหลือนอ้ยลง  การถมท่ีดินยงัมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการไหลของน ้า เม่ือฝนตกหนกัๆน ้าระบายไม่ทนัจึงท าใหเ้กิดน ้าท่วมไดอ้ยา่งรวดเร็ว            

1.1. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ของต าบลพะตง 
จากการศึกษาขอ้มูลการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าฝน โดยใชข้อ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพอากาศท่ีผ่านมา ของ

เมืองพะตง พบวา่ การเปล่ียนแปลงปริมาณฝน ดงัน้ี 
- ปริมาณฝนในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมามีแนวโนม้ลดลง  
- ปริมาณฝนรวมรายปีมีแนวโนม้ลดลง 
- ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโนม้ลดลง 
- จ านวนวนัท่ีมีฝนตกมากกวา่ 50 มิลลิเมตร มีแนวโนม้ลดลง 
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 จากขอ้มูลการท าแบบสอบถาม, การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มยอ่ย พบวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในอดีตเม่ือ30 ปีท่ีผ่านมา มีความแตกต่างในดา้นการเปล่ียนแปลงดา้นภูมิอากาศ อุณหภูมิ ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ร้อน
มากขึ้น แลง้นานขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการเกษตร จึงตอ้งมีการเตรียมความ
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงได้การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคือการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีท าได้ยากขึ้น ท าให้ไม่รู้ว่าจะวางแผนอย่างไร เราไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็น
อยา่งไร ปีต่อไปจะเป็นอยา่งไร 
 

    
 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอดีตเม่ือ30 ปีท่ีผ่านมา มีความแตกต่างในด้านการเปล่ียนแปลงด้าน
ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ร้อนมากขึ้น แลง้นานขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะการเกษตร จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงไม่สามารถ
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงไดก้ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีท าไดย้ากขึ้น ท าใหไ้ม่
รู้ว่าจะวางแผนอย่างไร เราไม่รู้ว่าปีหนา้จะเป็นอย่างไร ปีต่อไปจะเป็นอยา่งไร เช่น ปริมาณน ้ าฝน ฤดูกาล ระดบัน ้ าทะเล 
พาย ุซ่ึงเราจะมีวิธีการเตรียมความพร้อม  
 



 

29 
 

1.2 ปัญหาภัยแล้ง  
 จากขอ้มูลกรศึกษาพบว่าต าบลพะตง ประสบปัญหาภยัแลง้ในช่วงหน้าร้อน (เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน ) 

ในช่วง 5-10 ปีท่ีผ่านมาพบว่า ร้อนมากขึ้น แลง้นานขึ้น แหล่งน ้ าธรรมชาติมีสภาพต้ืนเขิน  ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิต 
พบปัญหาการขาดแคลนน ้ าอุปโภค บริโภค  และน ้ าใชใ้นการเกษตร  โดยการใชน้ ้ าในเขต อบต. ส่วนใหญ่ประชาชนจะ
ใชน้ ้ าบ่อ น ้ าบาดาล ประปาหมู่บา้น ซ่ึงในช่วงหนา้แลง้จะประสบปัญหา น ้ าผิวดิน น ้ าบ่อแลง้ จึงมีการแกไ้ขปัญหาโดย
การจดัสรร ส่งน ้ าจากบ่อบาดาล จากอ่างเก็บน ้ า ล าเลียงส่งให้ชาวบา้นใชใ้นการอุปโภค โดยในต าบลพะตงมี ฝายก าเก็บ
น ้าคลองตงและฝายกกัเก็บน ้าปลายตง 

 
จากขอ้มูลปัญหาภยัแลง้ของต าบลพะตงในฤดูร้อน  ไดมี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการต่างๆ โดยมี

โครงการปลูกตน้ไม ้ การบวชป่าเพื่อเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่า เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ และยงัมีการสร้างฝายกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้  และยงัมีโครงการท าฝายชะลอน ้าดว้ยวสัดุธรรมชาติ 

 
- กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ รั กน ้ า รักป่า รัก

แผ่นดิน ประจ าปี 2559 โดย บริษทั สยามเซมเพอร์เมดจ ากดั ,บริษทั สยามไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั,ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ สาขาบา้นพรุ,ธนาคารออมสิน สาขาคลองแงะ,ก.ศ.น.พะตง,โรงเรียนในเขตพื้นท่ี และประชาชนหมู่ท่ี5 
บา้นคลองนุย้-ทุ่งจงั เขา้ร่วมท ากิจกรรมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ ์เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 ณ หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งจงั 
ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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- กิจกรรมท าฝายชะลอน ้าแบบธรรมชาติ 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตงร่วมกบันักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี2 สาขาวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าฝายชะลอน ้ าแบบธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและรักษา
แหล่งน ้ าให้มีปริมาณเพียงพอในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วง เม่ือวนัท่ี 29-30 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณป่าตน้น ้าเหนือฝาย
พะตง (บริเวณสวนสายน ้า) หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งจงั  

      
 
- กิจกรรมโครงการทอ้งถ่ินปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
    เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง ไดจ้ดัโครงการทอ้งถ่ินปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

"ทอ้งถ่ิน สร้างป่า รักษ์น ้ า" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละ
ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ณ หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งจงั (ศูนยเ์กษตรอินทรียบ์า้นนา) 

 
 
- โครงการบริหารจดัการน ้า สร้างฝายชะลอการไหลของน ้า 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนต าบลพะตงร่วมกับส านักงาน

ทรัพยากรน ้ าภาค 8 และเคร่ือข่ายเยาวชนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ไดก่้อสร้างฝายชะลอการไหลของน ้ าเพื่อเพิ่ม
ความชุ่มช่ืน (Check Dam) ณ คลองวงัหวา้ หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งจงั ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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- กิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้าและปลูกป่าชุมชน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลพะตงร่วมกบัคณะนิสิต หลกัสูตร ศศ.บ.(การบริหารและการพฒันาชุมชน)คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณและคณะอาจารย ,์บริษทั ออมนิสตาร์ จ ากดั,กรมทรัพยากรน ้ า,บริษทั 
พาเนลพลสั จ ากดั, คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม และประชาชน หมู่ท่ี 5 บา้นคลองนุย้-ทุ่งจงั ลงพื้นท่ีใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตง หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งจงั เพื่อท ากิจกรรมเรียนรู้ดา้นการบริหารและพฒันาชุมชน ระหว่าง
วนัท่ี 4 -5 ตุลาคม 2562 เพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมท าฝายชะลอน ้ า กิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรมชุมชนร่วมกบัราษฎรบา้น
คลองนุ้ย-ทุ่งจงั รวมทั้งการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ินและสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนิสิตมหาวิทยาลยัทกัษิณและทอ้งถ่ิน 

   
 

- โครงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
วัน ท่ี  22 -24  องค์การบ ริหารส่ วนต าบลพะตง จัดโครงการอนุ รักษ์  ฟ้ื นฟู และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี 2563 เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาด าเนินนโยบายขบัเคล่ือนแผนการ
ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ และขบัเคล่ือนกิจกรรมตามแผนรณรงคแ์ยกขยะก่อนทิ้ง 

 
 
- กิจกรรมวนัตน้ไม ้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564 

วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตง จดักิจกรรม วนัตน้ไม ้ประจ าปีของชาติ ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื่อแผน่ดิน 
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 - กิจกรรมวนัตน้ไม ้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2565 
 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง ไดร่้วมกบั สถานีต ารวจภูธรทุ่งลุง ก านัน ผู ้ใหญ่บา้น จิต

อาสา อาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษ์โลก โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พนักงานส่วนราชการและประชาชน
ต าบลพะตง ร่วมกนัจดักิจกรรมวนัตน้ไม ้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2565 "ร่วมใจไทย ปลูกสืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ เพื่อปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณฝายบา้นควนขี้แรด หมู่ท่ี 6 

      
 
- โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง น าโดยนายมนตรี ศรประสิทธ์ิ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลพะตง ร่วมกับก านัน ผูใ้หญ่บา้น หน่วยงานราชการและประชาชนต าบลพะตง จดัโครงการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมประกอบด้วย  
กิจกรรมฉลองศาลาทวด บวชป่าชุมชน และปลูกตน้ไมเ้พิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ณ บริเวณศาลาอเนกประสงคบ์า้นทุ่งงิ้ว หมู่ท่ี 7 
ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อปลูกจิตส านึกและปกป้องคุม้ครองทรัพยากรป่าไม ้โดยการขบัเคล่ือน
กิจกรรมของอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก (อถล.) 

     
 
 
1.3 ปัญหาน ้าท่วม  
 จากสภาพลกัษณะภูมิประเทศ ของต าบลพะตง พบว่าเขตเทศบาลต าบลพะตงจะเป็นพื้นท่ีราบต ่า และ

เป็นพื้นท่ีทางผา่นของน ้าเพื่อลงสู่คลองอู่ตะเภา  
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จากการศึกษาพบวา่  ปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลพะตง สามารถแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ คือ 

ด้านทิศตะวันออก เม่ือมีฝนตกบริเวณบา้นควนเนียง อบต.พะตง น ้าจะไหลลงสู่คลองสาขาต่าง ๆ เพื่อระบานลงสู่คลองอู่
ตะเภา ถา้มีปริมาณมากจะเป็นน ้ าป่าไหลทะลกัเขา้ท่วมบา้นเรือนประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล ซ่ึงน ้ าจากคลองตงจะเป็น
สาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วม พื้นท่ีประสบภยั คือ ชุมนประธานคีรีวฒัน์ ชุมชนตน้ลุง ชุมชนสวนสุขภาพและ
ชุมชนตลาด ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนประมาณ 4,000 น และโรงเรียน 4 แห่ง คือ โรงเรียนวดัทุ่งลุง โรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวฒัน์ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบา้นอุดมทอง) นกัเรียนประมาณ 6,500 คน 
 
ด้านทิศตะวันตก  เทศบาลมีคลองอู่ตะเภาเป็นแนวเขตดา้นทิศตะวนัตก เม่ือมีฝนตกดา้นทิศใตบ้ริเวณอ าเภอสะเดา น ้ าจะ
ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาซ่ึงไหลผ่านพื้นท่ีเทศบาลก่อนเขา้สู่ อ าเภอหาดใหญ่ ซ่ึงเมือฝนตกหนกัน ้าในคลองอู่ตะเภาไหลไม่
ทนัจึงลน้ตล่ิงขึ้นท่วมบา้นเรือนประชาชน พื้นท่ีประสบภยัคือ บริเวณชุมชนตลาด ชุมชนบา้นย่านยาวออก ชุมชนหลบ
มุม และบริเวณริมคลองอู่ตะเภา ผูป้ระสบภยัประมาณ 2,000 ครัวเรือน ประชาชนประมาณ 5,000 คน 
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ฤดูฝนจะมีน ้ ามาก การระบายน ้ าในช่วงฤดูฝนไม่สะดวกเน่ืองจากล าคลองมีความคดเคี้ยวมาก เม่ือฝนตกหนกัจึง
ท าให ้น ้าระบายลงสู่คลองอู่ตะเภาไดช้า้ส่งผลใหน้ ้ าท่วมบา้นเรือนประชาชนเกือบทุกปี ซ่ึงเทศบาลไดห้าแนวทางป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม เช่นการขุดลอกคลองอู่ตะเภา การขุดลอกคลองตง และการขุดลอกคูระบายน ้ าทุกชุมชนเพื่อ
บรรเทาแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัใหก้บัประชาชน 
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ข้อมูลเหตุการณ์น ้าท่วมในต าบลพะตง  

- ข่าวภาคใต ้ LiteVersion 
บา้นทุ่งลุงเกิดน ้าท่วมฉบัพลนั หลงัฝนตกหนกัตั้งแต่ช่วงเยน็วานน้ี 

เผยแพร่: 15 พ.ย. 2560 10:33   ปรับปรุง: 15 พ.ย. 2560 11:14   โดย: MGR Online 

 
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่  
ท่ีบ้านทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลงัฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี ้ล่าสุด เร่ิมเข้าสู่ภาวะปกติเน่ืองจากฝนได้
หยุดตกแล้ว 
วนัน้ี (15 พ.ย.) เกิดน ้าท่วมฉับพลนัท่ีตวัเมืองบา้นทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลงัจากท่ีเกิดฝนตกต่อเน่ืองมา
หลายวนั และตกลงมาอยา่งหนกัตั้งแต่ช่วงเยน็วานน้ี ท าให้น ้าป่าในคลองอู่ตะเภา น ้าป่าจากบา้นควนขี้แรด และบา้นทุ่ง
ปรือ ไหลเขา้มาสมทบ ท าให้ตวัเมืองบา้นทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ เกิดภาวะน ้าท่วมฉบัพลนัตั้งแต่เม่ือช่วงดึกของคืนท่ีผา่นมา 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งท าการปิดกั้นถนนฝ่ังขาเขา้บา้นทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซ่ึงขณะน้ีฝนไดห้ยดุตกท าให้น ้าเร่ิมลดลงสู่
คลองอู่ตะเภา แต่หากมีฝนตกหนกัลงมาอีกอาจจะท าให้เกิดน ้าท่วมฉบัพลนัขึ้นมาไดอี้ก 
 

 
สถานการณ์น ้าท่วม ชุมชนเก่าแก่ตลาดทุ่งลุง 

- 22 ธ.ค. 2557 เวลา 11:45 น. 

 

https://mgronline.com/south/1223/start=0
https://mgronline.com/south/1223/start=0
https://m.mgronline.com/south/detail/9600000115338
https://m.mgronline.com/south/detail/9600000115338
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บ้านทุ่ งลุง หาดใหญ่ ท่วมอีกระลอก หลังฝนกระหน า่หนัก ส่งผลให้น า้ในคลองต้นลุงเอ่อล้นตล่ิง ท่วมถนนกาญจนว
นิช 

ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค.57 หลงัจากท่ีมีฝนตกหนกัลงมาอีกคร้ังเม่ือวานน้ีและช่วงค ่าที่ผ่านมา ส่งผลให้
ช่วงเชา้วนัน้ี(22 ธค.) มีน ้าจากคลองตน้ลุง เขตเทศบาลต าบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไดไ้หลทะลกัเอ่อลน้ตล่ิง เขา้
ท่วมถนนกาญจนวนิช ช่องทางฝ่ังไป อ.สะเดา ระดบัน ้าท่วมสูง จนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได ้เป็นระยะทางเกือบ 1 กม. 
ส่งผลให้การจราจรติดขดัอย่างหนกั รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได ้ท าให้ตอ้งเปิดช่องทางจราจรช่องทางเดียว ในฝ่ัง
ขาเขา้หาดใหญ่ โดยเปิดให้รถว่ิงสวนทางกนั โดยมีต ารวจจราจร สภ.ทุ่งลุง และหน่วยกูภ้ยัทุ่งลุง คอยอ านวยความ
สะดวกให้ผูส้ัญจรในเส้นทางดงักล่าว 

ขณะเดียวกนัชาวบา้นท่ีอยู่ในชุมชนคลองตน้ลุง ต่างพากนัเก็บทรัพยสิ์นและขา้วของเคร่ืองใช้ ไวใ้นท่ีปลอดภยัอย่าง
ชุลมุน ตั้งแต่ช่วงค ่าท่ีผ่านมา เน่ืองจากน ้าเอ่อลน้ตล่ิงและไหลบ่าเขา้ท่วมบา้นเรือนอย่างรวดเร็วมาก เบ้ืองตน้
หน่วยงานรัฐในพื้นที่น าก าลงัเขา้ช่วยเหลือในเบ้ืองตน้แลว้ 

- รับปีใหม่น ้าท่วมขงัหลายจุดชานเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะแยกทุ่งลุงรถว่ิงไดเ้ลนเดียว 

เม่ือ: 17:20 น. 1 ม.ค. 60     
ฝนตกขา้มปีท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัหลายจุดในเขตชานเมืองหาดใหญ่ โดยเฉพาะพื้นท่ีต าบลพะตง และบา้นพรุ ถนนกาญจน
วณิชยช่์วงแยกทุ่งลุงอ่วมสุด รถว่ิงไดเ้ลนเดียวแนะรถเลก็ควรเล่ียงเส้นทาง ขณะท่ีฝนในพื้นท่ีเร่ิมลดลงระดบัน ้ายงัไม่
กระทบพื้นท่ีเขตเมืองหาดใหญ่ ดา้นอุตุฯ ยงัคงเตือนภยัถึงวนัท่ี 3 ม.ค.60 

(1 ม.ค.60) จากสถานการณ์ฝนตกหนกัในวนัท่ี 31 ธ.ค.59 จนถึงเชา้วนัน้ีส่งผลใหห้ลายพื้นท่ีเกิดน ้าท่วมขงั น ้าระบายไม่
ทนัส่งผลใหเ้กิดน ้าท่วมขงัและไหลท่วมบา้นบา้นรวมถึงเส้นทางสัญจรสายหลกัในหลายพื้นท่ี โดยขอ้มูลจากกลุ่มไลน์
หอ้งแจง้เหตุ และส่ือสงขลา รายงานสถานการณ์น ้าท่วมในหลายจุดของพื้นท่ีต าบลพะตง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีน ้าเยอะท่ีสุด  

โดยเฉพาะบริเวณแยกทุ่งลุง ถนนกาญจนวณิชย ์ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรหลกัระหวา่งหาดใหญ่-สะเดา รวมถึงด่านชายแดน
ไทย-มาเลเซีย เป็นพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบหนกัสุดฝ่ังทางไปสะเดารถไม่สามารถสัญจรได ้ตอ้งเปิดใหว่ิ้งสวนเลนฝ่ังขาเขา้
หาดใหญ่อยา่งเดียว ซ่ึงหน่วยงานต่างทั้งทั้งส่วนราชการ ทอ้งถ่ิน ไดมี้การลงพื้นท่ีแกไ้ขปัญหา อ านวยความสะดวก และ
ใหก้ารช่วยเหลือประชาชนอยา่งเตม็ท่ี 
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ส่วนพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าระบายไม่ทนัในเขตต าบลบา้นพรุ ต าบลพะตง อยา่งไรก็ตาม
สถานการณ์น ้าดงักล่าวยงัไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีเขตเมืองหาดใหญ่ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ยงัคงไม่มีการแจง้เตือนภยั
ประชาชนในพื้นท่ีแต่อยา่งใด สถานการณ์ปกติ (ธงเขียว)  

 
ดา้นศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก พยากรณ์อากาศภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ประจ าวนัท่ีวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 19.00 น. วนัน้ีจนถึงเวลา 19.00 น. วนัพรุ่งน้ี 

พยากรณ์อากาศ 24 ชัว่โมงขา้งหนา้ ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกบริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนกัถึงหนกัมากหลายพื้นท่ี 

  ลกัษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคญั  มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตย้งัคงมีก าลงัแรง 
ประกอบกบัหยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรงปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใตต้อนล่าง ลกัษณะเช่นน้ีท าใหภ้าคใตฝ่ั้ง
ตะวนัออกบริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนกัถึงหนกั
มากหลายพื้นท่ี ขอใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัของจงัหวดัดงักล่าว ระมดัระวงัอนัตรายท่ีเกิดจากฝนตกหนกั น ้าท่วม
ฉบัพลนั น ้าป่าไหลหลาก และน ้าลน้ตล่ิง ในช่วงวนัท่ี 1-3 มกราคม 2560 

           ส าหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีก าลงัแรง ทะเลมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร ขอใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเล
ระมดัระวงัอนัตรายท่ีเกิดจากลมแรงและคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ัง ชาวเรือเดินเรือดว้ยความระมดัระวงั เรือเลก็ควรงดออกจากฝ่ัง 
ในช่วงวนัท่ี 1–3 มกราคม 2560 

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  ตั้งแต่จงัหวดัชุมพรขึ้นไป มีเมฆบางส่วน ตั้งแต่จงัหวดัสุราษฏร์ธานีลงมา มีเมฆมากกบัมี
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นท่ี และมีฝนหนกัถึงหนกัมากหลายพื้นท่ี ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./
ชม. ทะเลมีคล่ืนสูง 2-4 เมตร 
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ภาพ บริเวณแยกทุ่งลุงจากหอ้งแจง้เหตุ เวลา 16.27 น.1 ม.ค.60 

 
- 02 ม.ค. 2560 เวลา 11:12 น. 

 
ภาพสถานการณ์น า้ท่วม ชุมชนเก่าแก่ "ตลาดทุ่ งลุง" หาดใหญ่ จ.สงขลา  

สถานการณ์น ้าในพื้นท่ี จ.สงขลา ยงัน่าห่วง เพราะเกิดฝนตกต่อเน่ืองในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้น ้าป่าไหลหลากเอ่อลน้
เขา้ท่วมบริเวณตวัเมือง เป็นวงกวา้งระดบัน ้าสูงกว่า 30 ซม. และถนนสายกาญจนวนิช ฝ่ังขาออกตวัเมืองหาดใหญ่ น ้า
ท่วมผิวทางจราจรไป 1 ฝ่ังขาออก และยงัท่วมหมู่บา้นควนขี้แรด และหมู่บา้นปากเด หมู่ 4 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
สะพานถนนถูกตดัขาด 
ล่าสุดเมื่อช่วงเยน็วนัน้ี 01ม.ค.60 ที่บริเวณสีแยกตลาดทุ่งลุง และถนนสายกาญจนวนิช ฝ่ังขาเขา้และขาออกตวัเมือง
หาดใหญ่ น ้ าท่วมผิวทางจราจรทั้ง2ฝ่ัง ท าให้รถสัญจรไปมาติดยาวกว่า1กิโลเมตร เจา้หนา้ที่ตอ้งปิดกั้นและใชเ้ลนฝ่ัง
ถนนขาเขา้ว่ิงสัญจรไปมาชัว่คราว รถเล็กตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเน่ืองระดบัน ้ายงัเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยและยงัมีฝนตกลงมา
ต่อเน่ืองและขณะน้ีน ้าป่าไดไ้หลเขา้ในตลาดทุ่งลุงและเขา้บา้นเรือนประชาชนท่ีอยู่ในระแวงนั้นและอยู่ในระดบัท่ีตอ้ง
เฝ้าระวงัและน ้าในคลองอู่ตะเภาเพิ่มสูงขึ้น น ้าทะลกัท่วมบา้นทุ่งลุงหาดใหญ่แลว้ 
 

- เตือนภยั ทุ่งปรือตกหนกักวา่ 140 มม. ทุ่งลุงพื้นท่ีต ่าเตรียมตวัรับมวลน ้า 

เม่ือ: 22:58 น. 14 พ.ย. 60    10520 คร้ัง 
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ภาพบรรยากาศน ้าป่าจากคลองขี้แรด ไหลเขา้ท่วมบา้นเรือนประชาชนท่ีอยูใ่กลค้ลอง ซ่ึงเป็นผลมาจากฝนตกหนกับริเวณ
ดงักล่าว ซ่ึงวดัไดก้วา่ 144 มม. ซ่ึงน ้าจากคลองขี้แรดจะไหลรวมกบัคลองตง ก่อนท่ีจะไหลเขา้สู่เขตตวัเมืองทุ่งลุง จึง
ขอใหช้าวทุ่งลุงและพื้นท่ีต ่าริมคลองดงักล่าว เตรียมตวัรับมวลน ้าท่ีก าลงัจะเดินทางมาถึงดว้ย 

ภาพ/ขอ้มูล : หอ้งเฝ้าระวงัพิบติัภยั 

 
- เกิดสภาวะน ้ าท่วมขงัหลงัจากฝนตกหนักในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลพะตง ชุมชนบา้นแสนสุข ชุมชน
หลบมุม 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เกิดสภาวะน ้ าท่วมขงัหลงัจากฝนตกหนกัในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลพะตง ชุมชนบา้นแสนสุข 
ชุมชนหลบมุม 
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จากปัญหาสภาพน ้าท่วม พะตง จึงได้มีโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย ทั้งการท าฝ่ายชะลอน ้า   การ
ปรับปรุงแก้ไขเส้นทางน ้าเพ่ือให้สามารถระบายน ้าลงสู่คลองอู้ตะเภาให้เร็วขึน้  โดยมีโครงการใหญ่ ๆ  4 โครงการคือ 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. โครงการฝายบา้นควนขี้แรด เพื่อกกัเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ และเพื่อปรับปรุงเส้นทางน ้ าท่ีคดเคี้ยว ให้ตรง
ขึ้นและสามารถระบายน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ้น 

  
 

2.โครงการก่อสร้างคลองระบายน ้ าตลองตง รายละเอียดโครงการเป็น คลองระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
คลองตงเช่ือมคลองแทงแม่ พร้อมอาคารประกอบ ขนาดท้องคลองกวา้ง 25 ม. ลึก 4.50 ม. ความยาวประมาณ 2 กม. 
ระบายน ้ า 200 ลบ.ม.ต่อวินาที งบประมาณ 297,411,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาท) 
และคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2565 

          
**รูปตวัอยา่งโครงการหลงัก่อสร้างเสร็จ**                                    ซ่ึงในปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 
3. โครงการอาคารป้องกนัตล่ิงคลองตง เป็นโครงการป้องกนัตล่ิงพงั ซ่ึงสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานี

อนามยัแห่งเดียวใน จ.สงขลา ท่ีไดรั้บพระราชทานนามจาก สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ต ำบลพะตง 

 

 

 
 

โครงการก่อสรา้งคลอง
ระบายน า้คลองตง โครงการ

ก่อสรา้ง
เข่ือน
ปอ้งกนั
ตลิ่ง รมิ
คลองอู่
ตะเภา 
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ชนนีพนัปีหลวง ในปี  2535 นั้น ไดก่้อสร้างเป็นสถานีอนามยัขนาดใหญ่ บริเวณท่ีตั้งดา้นทิศตะวนัตกติดกบัคลองตงท่ีมี
ความคดเคี้ยว ในช่วงมรสุมท่ีมีปริมาณน ้าหลากส่งผลใหเ้กิดการกดัเซาะบริเวณคลองและขอบริมคลองอยา่งต่อเน่ือง และ
เส่ียงต่อการพงัทลายของหนา้ดินริมฝ่ังบา้นเรือนของประชาชนในชุมชนตน้ลุงซ่ึงมีจ านวน 109 ครัวเรือน และอาจส่งผล
ต่อโครงสร้างร้ัวและอาคารของสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ โดยโครงการอาคารป้องกันตล่ิงคลองตงจะสามารถ
ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง เสริมความมัน่คงของตล่ิงและป้องกันทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี ช่วยให้การระบายน ้ า
หลากในลุ่มน ้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น งบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 43,000, 000 บาท  โดยใน
ปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงจะแลว้เสร็จประมาณ กนัยายน 2565 

 

  
 
4.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง พร้อมปรับปรุงภูมิทศั ริมคลองอู่ตะเภา  
 

   
 
และยงัมีโครงการอ่ืนๆอีกมาก เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
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- ลงพื้นท่ีส ารวจและขดุลอกคู คลอง แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลพะตง 

วนัท่ี 20 , 21 และ 22 พฤศจิกายน นายชยัณรงค์ ศรประสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีต าบลพะตง พร้อมดว้ยนายสันติ จนัทโณ 
รองนายกฯ นายสมศกัด์ิ เรืองช่วย ปลดัเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองช่าง และเจา้หน้าท่ีป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ลงพื้นท่ีส ารวจและขดุลอกคู คลอง แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลพะตง 
 

     
 

-ลงพื้นท่ีตรวจสอบปัญหาน ้ าท่วมขงับนผิวจราจรและปัญหาน ้ าระบายไม่ทนัขณะเกิดฝนตกหนัก บริเวณถนน
กาญจนวนิช  วนัท่ี 15 มิ.ย. 64 เทศบาลต าบลพะตง น าโดยนายสันติ จนัทโณ รองนายกเทศมนตรีต าบลพะตง สมาชิกสภา
เทศบาล หวัหนา้ฝ่ายการโยธา กองช่าง ร่วมกบัหัวหนา้หมวดทางหลวงคอหงส์ ลงพื้นท่ีตรวจสอบปัญหาน ้าท่วมขงับนผิว
จราจรและปัญหาน ้าระบายไม่ทนัขณะเกิดฝนตกหนกั บริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่หนา้ด่านศุลกากรถึงด่านชัง่น ้ าหนกั 
ชุมชนบา้นหลบมุม เพื่อน าขอ้มูลต่างๆให้หมวดทางหลวงฯ ใช้ประกอบในการหาวิธีแก้ไขปัญหาเบ้ืองตน้ และแกไ้ข
ปัญหาระยะยาวโดยบรรจุโครงการไวใ้นแผนฯ-งบประมาณ ของหมวดทางหลวงฯ ต่อไปในอนาคต ท่ีมา : FB กองช่าง 
เทศบาลต าบลพะตง 
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-กิจกรรมจิตอาสาพฒันาก าจดัวชัพืชและส่ิงปฏิกูล 
วนัท่ี 11 เดือนมิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตงจดักิจกรรมอาสาพฒันาก าจดัวชัพืช

และส่ิงปฏิกูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเกิดอุทกภยัและกิจกรรมเก็บขยะสองขา้งทางเพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก ตามแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน อปท.สะอาด ประจ าปี พ.ศ. 2564 ณ คลองตง หมู่ท่ี 2 บา้น
คลองตง ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

     
 

-พะตงบา้นฉนั   ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา  วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. 
นายพชัฐ์สิชณ ศรประสิทธ์ิ ก านนัต าบลพะตง นายสันติจนัทโณ รองนายกเทศมนตรีต าบลพะตง นายโสภณ สุข

สิริวรบุตร รองนายกเทศมนตรีต าบลพะตง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะตง ผูอ้  านวยการกองช่างเทศบาลต าบลพะตง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 ต าบลพะตง และ ส านักงานชลประทานท่ี 16 กรมชลประทาน  ลงพื้นท่ีร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ า
ท่วมซ ้ าซากบริเวณชุมชนหลบมุม โดยส านักงานชลประทานท่ี 16 ไดใ้ห้ค  าแนะน าในการแก้ไขปัญหา ให้ทางเทศบาล
ต าบลพะตงและอบต.พะตง ท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการส ารวจพื้นท่ีเพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหาในระยะยาว 
และทางเทศบาลต าบลพะตงจะด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้โดยการดาดคลองและท าท่อลอดให้มีขนาดท่ีกวา้ง
ขึ้นเพื่อใหน้ ้าไดร้ะบายไดร้วดเร็วขึ้น 
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2. ความเปราะบางทางสังคม – ชุมชนและ/หรือกลุ่มคนท่ีศึกษา มีความเปราะบางอย่างไร เพราะอะไร หรือแตกต่างกนั
อยา่งไร เพราะอะไร 

ดว้ยความเจริญของเทคโนโลย ีส่ิงก่อสร้าง เศรษฐกิจ สังคมสู่สังคมเมือง ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง ความไม่
แน่นอน และความซบัซอ้นท่ีมากขึ้นของโลกยคุใหม่  พบวา่เมืองพะตงมีวิถีชีวิตชุมชนเปล่ียนไป ชุมชนอ่อนแอลง ความ
มัน่คงทางจิตใจลดลง ความสัมพนัธ์ในชุมชนลดลง  

- การเข้าถึงสิทธิ. สวัสดิการ รักษาพยาบาล การศึกษา 
การเขา้ถึงสิทธิ สวสัดิการ รักษาพยาบาล การศึกษา : กลุ่มคนทุกกลุ่มท่ีมีขอ้มูลตามทะเบียนราษฐ์ในพื้นที

ต าบลพะตงจะเขา้ถึงสิทธิและสวสัดิการต่างๆ ตามนโยบาลของรัฐ  แต่ส าหรับคนนอกพื้นท่ีและแรงงาน จะเขา้ถึงสิทธิ
ตามระบบประกนัสังคม  และการช่วยเหลือเช่นช่วงโควิดจะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ (แต่ทางหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย 
พยายามหาทางช่วยเหลือ เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม เอกชน  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ มีการเตรียมความพร้อมจดังบประมาณสนบัสนุนเวชภณัฑ ์ประสานขอ้มูลกลุ่ม
คนเปราะบาง เช่น ผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยติดบา้น ผูพ้ิการ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ช่วยเหลือ
ด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมประสานงาน อสม.ให้การช่วยเหลือ  สาธารณสุขอ าเภอ มีแผนในการ
สนับสนุนด าเนินการต าบลจดัการสุขภาพเน้นตามบริบทของพื้นท่ี ขบัเคล่ือนร่วมกบั พชอ. และสนับสนุนให้ทอ้งถ่ิน
จดัท าแผนการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์น ้ าท่วม จดัท าแผนงบประมาณฉุกเฉินประจ าปีส าหรับกรณีภยัพิบติั และ
สนบัสนุนเวชภณัฑ ์รวมทั้งทีมงานในการช่วยเหลือกรณีน ้าท่วม 

สอน.เฉลิมพระเกียรติ ต าบลพะตง ไดมี้การท าวิจยัร่วมกบัมหาวิทยาลยัทกัษิน เร่ือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการลดความเส่ียงของผูสู้งอายุจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19  โดยการพฒันาระบบระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการลดความเส่ียงของผูสู้งอายุจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19   มีพิกดัแผนท่ี บา้นผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง บา้นผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจ าตวั เพื่อใชใ้นการดูแล และติดตามร่วมกนักบัชุมชน 
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-การมีส่วนร่วม มีสิทธิ์ มีเสียง ในการวางแผน เข้าถึงข้อมูล 
พบว่ามีการส่ือสารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ร่วมวางแผน เช่นมีการประชุมท าประชาคม 

พูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่างๆในสังคม รวมทั้งมีการวางแผนแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนั  แต่ส าหรับบางคนโดยเฉพาะกลุ่ม
หาเชา้กินค ่า  ผูพ้ิการและผูสู้งอาย ุ จะไม่ค่อยเขา้ร่วมเพราะตอ้งท างาน  เดินทางไม่สะดวก 
           
            -แผน นโยบาย การพฒันา เมือง เศรษฐกจิ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบต่างๆ 

แผนพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน มีทิศทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนพฒันาระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ
ระดบัอ าเภอ โดยแผนพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลพะตง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1.วิสัยทัศน์ / พนัธกจิ การพฒันาเทศบาลพะตง 

      เทศบาลมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา โดยยึดถือหลกัการ มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดวิสัยทศัน์ เพื่อพฒันาพื้นท่ีให้มีความเจริญอย่างต่อเน่ือง และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถ่ินให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ประกอบกับนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีท่ีให้มีการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกดา้น และกระจายอย่างทัว่ถึงทุกพื้นท่ีภายใตวิ้สัยทศัน์ "ส่งเสริมการศึกษา พฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อชาวทุ่ง
ลุง"   
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พนัธกจิในการพฒันาท้องถิ่น 
     เป็นการก าหนดส่ิงท่ีเทศบาลจะตอ้งท า หลงัจากท่ีทราบถึงความตอ้งการและแนวทางการพฒันาในอนาคต

แลว้ พนัธกิจเป็นการแสดงขอบข่าย เคา้โครงการด าเนินงานให้บรรลุจุดหมายปลายทาง หรือวิสัยทศัน์ท่ีไดก้ าหนดไว้
นั้นเอง จากวิสัยทศัน์ท าใหไ้ดข้อ้สรุปพนัธกิจของเทศบาล จ านวน 10 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริม และพฒันาใหมี้สาธารณูปโภค การจดัวางระบบผงัเมือง ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิต 
3. ส่งเสริม อนุรักษ ์ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. ส่งเสริม และพฒันา การศึกษา กีฬา นนัทนาการ และสถาบนัครอบครัว 
5. พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน 
6. พฒันา และส่งเสริมอาชีพ ยกระดบัรายไดข้องประชาชน 
7. ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
8. ส่งเสริมใหป้ระชาชนยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
9. พฒันาและส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แข็ง 
10. ส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 
2.แผนยุทธศาสตร์การพฒันา เทศบาลต าบลพะตง 

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลพะตง ด าเนินไปด้วยความโปร่งใส สามารถปฎิรูปต าบลพะตงไปสู่
ความทันสมัยในระดับสากล ด้วยความร่วมมือจากทุกส่วนทางราชการ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
ลกัษณะร่วมคิดร่วมท า เทศบาลต าบลพะตง จึงไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันาในดา้นหลกัๆ รวม 5 ดา้น ดงัน้ี 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค ์:มีผงัเมืองรวมและ ประชาชนไดรั้บบริการดา้นสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ดา้นสังคม   
เป้าประสงค ์: 
1. ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ศิลปะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการส่งเสริมและอนุรักษ ์
2. การศึกษา กีฬา นนัทนาการและสถาบนัครอบครัวไดรั้บการส่งเสริมและมีความเขม้แขง็ 
3. คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีขึ้น 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ดา้นการบริหารจดัการ 
เป้าประสงค ์: 
1. การใหบ้ริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. พฒันาบุคคลากรในชุมชนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการบริหารจดัการ 
3. ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ดา้นเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค ์: 
1. ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
2. ประชาชนยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าประสงค ์:ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งย ัง่ยนื 
 
นโยบายนายกเทศมนตรี 

นายชยัณรงค์ ศรประสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีต าบลพะตง ไดแ้ถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบล
พะตง ต่อสภาเทศบาลต าบลพะตง เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดก้ าหนดนโยบายบริหารราชการไวต้ามกรอม
แนวทางในการพฒันา 3 ดา้น ดงัน้ี 
1.ดา้นการศึกษา 
          1.1 จดัหาสถานท่ีเพื่อขยายโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบา้นอุดมทอง) ใหมี้พื้นท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาอาจจะรับ
โอนโรงเรียนในสังกดั สพฐ.มาสังกดัเทศบาลหรือสร้างอาคารเรียนเพิ่ม 
          1.2 สนบัสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาษา รวมถึงการจดัอุปกรณ์การ
เรียนการสอนส าหรับโรงเรียน และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ตามมาตรฐานการศึกษา 
          1.3 พฒันาบุคลากรทางการศึกษาประกอบกบัการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาใหเ้หมาะสม กบัทอ้งถ่ิน และการน าเอา
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
          1.4 ส่งเสริมการเล่นกีฬา และนันทนาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศและ สร้างภูมิคุม้กนั ป้องกนัยา
เสพติด 
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          1.5 สนับสนุนการจดัหาทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดโอกาส ทางการศึกษา โดยการตั้ง
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบา้นอุดมทอง) 
          1.6 สนับสนุนให้มีการจัดตั้ งโรงเรียนอาชีวะ หรือศูนยฝึ์กอาชีพของเทศบาลเพื่อส่งเสริมเยาวชนท่ีสนใจการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
2.ดา้นคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
          2.1 สนับสนุนการพฒันาของศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็น การตอบสนองการใช้
บริการของประชาชนในพื้นท่ี และพื้นท่ีขา้งเคียงสนบัสนุนใหส้ร้างเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กขึ้น ในเขตเทศบาลเพื่อเป็น
การลดรายจ่าย และเวลาของประชาชนท่ีจะไปใชบ้ริการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (การสร้างโรงพยาบาลโดยใชง้บประมาณ
จากภาคเอกชน) 
          2.2 ดูแลและสนบัสนุนประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาล เช่น ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส สตรีเด็ก และเยาวชน 
ใหมี้กิจกรรมและอาชีพ เพื่อหล่อเล้ียงครอบครัวในการด าเนินชีวิตไดต่้อไป 
          2.3 พฒันาระบบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลพะตงเพื่อให้ทุกหน่วยงานและประชาชนเขา้ถึงการ
ขอรับสนบัสนุนงบประมาณไดอ้ยา่งครอบคลุม 
          2.4 ดูแล ป้องกนัโรคติดต่อทุกชนิดรวมถึงปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
          2.5 สนบัสนุนการดูแลผูท่ี้มีภาวะพึ่งพิงใหอ้ยูใ่นครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น การดูแล ท่ีบา้น (Home care) 
          2.6 ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
          2.7 ส่งเสริมการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบธรรมาภิบาลร่วมกบัโรงงานและบริษทั ในเขตเทศบาลรวมถึงการ
คดัแยกขยะครัวเรือน 
          2.8 ยกระดบัประกอบการร้านคา้ – ร้านอาหาร เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานกรมอนามยั เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
          2.9 ปรับภูมิทศัน์บริเวณสวนสุขภาพเพื่อเป็นท่ีพกัผ่อน รวมถึงการสนับสนุนให้ก่อสร้าง พระบรมรูป ร.5 บริเวณ
ดงักล่าวเพื่อเป็นท่ีสักการะของประชาชนทั้งชาวไทย และต่างชาติต่อไป (โดยขอรับงบประมาณจากภาคเอกชน) 
 
3.ดา้นการจดัการเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา 
          3.1 บริหารงานอย่างเปิดเผย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในรูปแบบต่างๆ ของเทศบาล 
          3.2 ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน 
          3.3 จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ของเทศบาลอย่างรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง 
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          3.4 ส่งเสริม สนบัสนุนการอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวนัส าคญั ทางศาสนาทุกศาสนา 
          3.5 จดัให้มีระบบการป้องกนัภยัและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเป็นอย่างดีในกรณีเกิดอคัคีภยัหรืออุทกภยั รวมถึง
การดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนดว้ยระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
          3.6 ส่งเสริมอาชีพชุมชนต่างๆ ดว้ยการอบรมอาชีพและส่งเสริมสินคา้ชุมชนเพื่อสร้างรายไดต้่อไป 
          3.7 ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานจะด าเนินการใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดภายในเขตเทศบาล 
โดยน าหลกัธรรมาภิบาลใชใ้นการบริหารงาน 
 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ระบุว่าธรรมาภิบาล
มีองคป์ระกอบ 6 ประกอบ คือ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ เป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกไม่เลือกปฏิบติั และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฏหมายและ
กฏขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฏหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรือตามอ านาจของตวับุคคล 
 2. หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ส านึกในหน้าท่ีของตนเอง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต จริงใจ 
ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั และเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
3. หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนั โดยมีการให้และการรับขอ้มูลท่ีสะดวกเป็นจริง ทนั
การณ์ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปชดัเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้  
4. หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการ
ตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศในดา้นต่างๆ เช่น การแจง้ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ 
การแสดงประชามติ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น 
5. หลกัความรับผิดชอบตรวจสอบได ้ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเ้ป็นการสร้างกลไลให้มีผูรั้บผิดชอบ 
ตระหนักในหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และ
กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการ
กระท าของตน  
6. หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั ให้เกิดประโยชน์คุ้ ุ มค่า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม 
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การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 
การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภินั้น จะเน้นท่ีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง มัน่คง ไม่ลม้ละลาย ไม่เส่ียง

ต่อความเสียหาย พนักงานมีความมัน่ใจในองคก์ารว่าสามารถปฏิบติังานในองค์การไดใ้นระยะยาว การน าธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารนั้น เพื่อให้องค์การมีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับจากสังคม ปัจจุบันการบริหารงานใน
ภาครัฐไดรั้บความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ในเร่ืองของความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดงันั้นการน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ ก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความน่าเช่ือถือศรัทธาว่าปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทุจริต 
คอรัปชัน่ของหน่วยงานภาครัฐจะลดลง ซ่ึงส่ิงท่ีจ าเป็นในการบริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ ไดแ้ก่ 

1. ภาระรับผิดชอบตรวจสอบได ้
2. ความโปร่งใส 
3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
4. การสร้างการมีส่วนร่วม 
5. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
6. การตอบสนองทนัการ 
7. ความเห็นชอบร่วมกนั 
8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.ความเสมอภาคและความเก่ียวขอ้ง 

  
- การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน น ้า ไฟฟ้า ท่ีอยู่อาศัย  
จากการศึกษาความเปราะบางของเมืองและสังคมของชุมชนหลบมุม  พบว่าการเขา้ถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยงัไม่เพียงพอต่อการเขา้ถึงของประชาชน คือ  
1)  ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าเพื่อการบริโภค  ยงัมีน ้ าด่ืมน ้ าใชใ้นช่วงน ้ าท่วมและน ้ าแลง้ท่ีไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการ คุณภาพของน ้ าไม่สะอาดในการใช้อุปโภคบริโภค ระบบประปาช ารุด ระบบไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได ้
ขาดอาหารท่ีเพียงพอ ประชาชนยงัไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการระบบโครงสร้างพื้นฐาน  

2)   ในช่วงน ้ าท่วมมีผลกระทบส่วนใหญ่คือขาดรายได ้ เกิดความเครียด และทรัพยสิ์นเสียหาย ผลกระทบอ่ืนๆ 
คือ การใช้ชีวิตประจ าวนัไม่สะดวก ในช่วงน ้ าแลง้ไม่มีน ้ ากินน ้ าใช้ น ้ าบ่อแลง้ เกิดน ้ าสนิมไม่สะอาด ส่วนใหญ่กลุ่ม
ผูสู้งอายุ แม่เล้ียงเด่ียวจะไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เป็นส าคญั ส่วนในดา้นการมีส่วนร่วมกลุ่มผูสู้งอายุมีส่วนร่วม
ในการเขา้ร่วมประชุมกบัหมู่บา้น และไดรั้บการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ จากชุมชนอย่างครอบคลุม ในดา้นการรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกกลุ่มมีการเตรียมรับมือและปรับตวัตามประสบการณ์  เน่ืองจากอาศยัประสบการณ์ของ
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ช่วงชีวิตท่ีผ่านมา ตวัอยา่ง มีการตดัแต่งก่ิงไมข้องชาวบา้นก่อนถึงฤดูฝน  การขุดลอกคูคลอง เพื่อใหน้ ้ าไหลสะดวก  และ
การเตรียมอาหารล่วงหนา้ การยา้ยส่ิงของขึ้นท่ีสูง กลุ่มเกษตรมีการปลูกผกัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการน ้า 

   3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความพยายามในการจดัท าแผนในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดทั้ง
ในช่วงหน้าแล้งและหน้าฝน มีคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการ
ประสานการท างานกบัผูน้ าทอ้งท่ี (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น) อปพร. และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือจดัซ้ือวสัดุเพื่อซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั เมือเกิดภยัพิบติั  มีการส ารวจ และปรับปรุงขอ้มูล มีการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้นทุก ๆ ปี เพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์มีการรายงานเหตุการณ์ เหตุด่วนสาธารณภยั เม่ือมีภัยพิบัติเกิดขึ้น
ในทนัที ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ทนัต่อเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ี เกิดขึ้น มีระบบการ
จดัการน ้ าประปา น ้ าอุปโภค บริโภค น ้ าเพื่อการเกษตร เพื่อเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  มีการขดุลอกคูคลอง
สาธารณะ เพื่อป้องกนัอุทกภยั  ในเร่ืองระบบอาหารมีการรับบริจาคในกรณีท่ีเกิดภยั  

  
- การเปลีย่นแปลงใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เช่นการสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มขึ้น มีการถมท่ีเพื่อสร้างอาคาร ท่ีอยูอ่าศยั  ท าใหเ้ส้นทาง
น ้าเปล่ียน  น ้าระบายไม่ทนั  ฝนตกหนกัในพื้นท่ีไม่นานก็เกิดน ้าท่วม การสัญจรไปมาล าบาก 
  

- แผน นโยบาย ปฏิบัติขององค์กร หน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการน ้าท่วม แล้ง ภัยพบิัติ  
การบริหารจัดการน ้ า  มีการวางแผนเก่ียวกับการป้องกันน ้ าท่วม จากการระบายไม่ทัน โดยการวาง

แผนการขุดลอกคูคลอง แต่จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัไม่สามารถคาดการณ์ได ้  จึงท าให้เกิ ดผล
กระทบ  อีกทั้งการอยู่ร่วมกนักบัประชากรแฝงทั้งแรงงานนอกพื้นท่ีและแรงงานต่างดา้ว ท าให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกนั 
ปัญหาการส่ือสาร และปัญหาขยะ  

- ความเปราะบางทางเพศ 
 มีความแตกต่างระหว่างเพศ โดยหัวหนา้ครอบครัวซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายยงัคงมีความส าคญั มีบทบาทใน

การตดัสินใจ และเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะช่วยเหลือชุมชนเม่ือเกิดภยัพิบติัในพื้นท่ี  โดยมองวา่เพศชายจะมีความเป็นผูน้ าเชิง
อ านาจ  แต่เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่า  มีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนมากกว่าเพศชาย และยงัพบว่า
ความแตกต่างระหวา่งเพศในเร่ืองต่างๆ มีระดบัความแตกต่างท่ีนอ้ยลง กวา่สมยัก่อน   
 
3. สาระส าคัญเพ่ือส่ือสาร 



 

51 
 

-พบว่าวิถีชีวิตชุมชนเปล่ียนไป ชุมชนอ่อนแอลง ความมัน่คงทางจิตใจลดลง ความสัมพนัธ์ในชุมชนลดลง  
สังคมมองถึงความไม่เท่าเทียมกัน กลุ่มเปราะบาง ผูพ้ิการ ผูป่้วยติดเตียง จะได้รับผลกระทบมากกว่า  จึงควรมีแผน
รองรับความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเหล่าน้ี 
             - พบกลุ่มคนท่ีอาศยัตามแนวรางรถไฟ  พบปัญหา การใช้ไฟพ่วงท าให้ค่าไฟต่อเดือนสูง (เช่น ในบา้นอยู่กนั 3 
คน ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุหุงขา้ว พดัลม ค่าไฟประมาณ 500-1000 บาท/ เดือน )  

  - ครอบครัว ชุมชน มีการรับมือและปรับตวักับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยใช้ประสบการณ์ มาปรับเปล่ียนเพื่อ
ความอยูร่อดเท่าท่ีจะท าได ้

-กลุ่มเปราะบาง ส่วนใหญ่จะหาเชา้กินค ่า ท าใหเ้งินออม ท่ีจะใชย้ามฉุกเฉินไม่มี    
 -หน่วยงานต่างๆ มีโครงการ  กิจกรรมท่ีจะพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ ของชาวบ้าน ชุมชน ให้ดี ขึ้น แต่กลุ่ม
เปราะบางยงัไม่ค่อยไดเ้ขา้ร่วม (เห็นความส าคญัในการตอ้งไปหารายได ้ณ.วนันั้นๆ  จึงไม่เขา้ร่วม ) 
 
4.สาระส าคัญของการศึกษาท่ีต้องการน าเสนอให้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

1.บา้นหลบมุมเป็นทางผา่นของน ้า ท่ีต ่า มีบา้นเช่า มีแรงงานต่างถ่ิน ต่างชาติ พี่นอ้งมุสลิมจาก 3 จว.
มาร่วมอาศยั ประสบปัญหาน ้ าท่วมฉบัพลนัจากรูปแบบฝนท่ีตกแช่อยูก่บัท่ี มีการถมท่ีเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและการท าถนน 
ท าใหเ้ส้นทางน ้าเปล่ียน ส่งผลกระทบต่อชุมชนบา้นหลบมุมและใกลเ้คียง รวมถึงหมู่บา้นเด็กโสสะท่ีมีเด็กกวา่ 100 คน 

2. . ปัญหาการบุกรุกท่ีดินรถไฟ มีการขยายตวัของบา้นเช่า แรงงานต่างชาติ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการ
เขา้ถึงสิทธ์ิบริการพื้นฐานของประชากรแฝง แรงงานต่างชาติ ต่างถ่ิน มีการทิ้งขยะอุดตนัทางระบายน ้า การต่อไฟพ่วงท า
ใหเ้สียค่าไฟค่อนขา้งแพง รวมถึงปัญหาลกัขโมย ยาเสพติดท่ีเร่ิมมีมากขึ้น 

 
 
 5. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

คณะท างานโครงการ SUCCESS เมืองพะตง นดัเครือข่ายภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีคืนขอ้มูลการ
ประเมินความเปราะบางฯน้ีเนน้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแลง้ในพื้นท่ี โดยมีชุมชนบา้นหลบมุมเป็นพื้นท่ีศึกษา เมืองพะตง
ประกอบดว้ยโรงงาน 14 แห่ง โรงเรียน ชุมชน อปท. บา้นหลบมุมเป็นทางผา่นของน ้า ท่ีต ่า มีบา้นเช่า มีแรงงานต่างถ่ิน 
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ต่างชาติ พี่นอ้งมุสลิมจาก 3 จว.มาร่วมอาศยั ประสบปัญหาน ้าท่วมฉบัพลนัจากรูปแบบฝนท่ีตกแช่อยูก่บัท่ี มีการถมท่ีเพื่อ
สร้างท่ีอยูอ่าศยัและการท าถนน ท าใหเ้ส้นทางน ้าเปล่ียน ส่งผลกระทบต่อชุมชนบา้นหลบมุมและใกลเ้คียง รวมถึง
หมู่บา้นเด็กโสสะท่ีมีเด็กกวา่ 100 คน บวกกบัปัญหาการบุกรุกท่ีดินรถไฟ มีการขยายตวัของบา้นเช่า แรงงานต่างชาติ 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการเขา้ถึงสิทธ์ิบริการพื้นฐานของประชากรแฝง แรงงานต่างชาติ ต่างถ่ิน มีการทิ้งขยะอุดตนัทาง
ระบายน ้า การต่อไฟพ่วงท าใหเ้สียค่าไฟค่อนขา้งแพง รวมถึงปัญหาลกัขโมย ยาเสพติดท่ีเร่ิมมีมากขึ้น 

ขอ้สรุปจากการประชุม มีขอ้เสนอแนะการแกปั้ญหาร่วมกนัดงัน้ี 
1)พฒันากลไกการแกปั้ญหาร่วมกนั เพื่อสนองตอบต่อชุมชนรูปแบบใหม่ท่ีมีทั้งคนในพื้นท่ี แรงงานต่างถ่ิน 

ต่างชาติ ใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัได ้โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ อปท. 2 แห่ง ก านนั/ทอ้งท่ี สมาชิกสท. สถานศึกษา 
ต ารวจ ชลประทาน ประปา สถานประกอบการโรงงาน สถานีอนามยั โยธาธิการและผงัเมือง อุตสาหกรรม คณะท างาน 
Success และชุมชน จดัท าแผนงานโครงการแกปั้ญหาร่วมกนับนฐานภูมินิเวศ  

 1.1 ดา้นการรับมือน ้าท่วม ศึกษาเส้นทางน ้าเดิม รูปแบบการท่วม เสนอแนวทางขดุลอก ท าคูคลองระบายน ้า
เพื่อใหน้ ้าลงสู่คลองอู่ตะเภาใหเ้ร็วท่ีสุด ฟ้ืนฟูคลองธรรมชาติ ควบคุมการถมท่ี การใชท่ี้ดินสาธารณะท่ีมี
แนวโนม้จะพฒันาดา้นท่ีอยูอ่าศยัมากขึ้น และพฒันาศกัยภาพเครือข่ายชุมชนร่วมกบัศูนยอุ์ตุฯ ใหมี้ช่องทาง
ส่ือสาร รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวงัภยั และใชป้ระโยชน์ส าหรับกลุ่มอาชีพในการวางแผนการผลิต
ล่วงหนา้ 
1.2 ดา้นการรับมือน ้าแลง้ จดัหาท่ีดินสาธารณะท าประปาชุมชน หรือท าระบบฝายน ้าลน้ ร่วมกบัชลประทาน
ขยายพื้นท่ีคลองระบายน ้าเดิมใหส้ามารถกกัเก็บน ้าในหนา้แลง้ หรือมีแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
1.3 ดา้นการเขา้ถึงสิทธิบริการพื้นฐาน กรณีผูบุ้กรุกท่ีดินรถไฟ ร่วมกบัพอช.และการรถไฟ ขอเช่าท่ีใหถู้กตอ้ง มี
กติกาควบคุมการบุกรุก จดัตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อใหส้ามารถรับผิดชอบในการบริหารจดัการพื้นท่ี ร่วมกนัดูแล
จดัการขยะ 
1.4 กรณีชุมชนบา้นหลบมุม สร้างความเป็นชุมชนใหม่ท่ีมีแรงงานต่างชาติ บา้นเช่า เป็นส่วนหน่่ึงในการบริหาร
ชุมชน เป็นกรรมการชุมชน แบ่งชุมชนเป็น 5 โซน บนพื้นฐานกิจกรรมทางศาสนาหรือสร้างความสัมพนัธ์ต่อ
กนั ใหมี้ตวัแทนแรงงานต่างถ่ิน ต่างชาติ มาเป็นกรรมการ มีการเก็บขอ้มูลวิเคราะห์ผงัชุมชน คน้หากลุ่ม
เปราะบางท่ีจะตอ้งดูแล คน้หากลุ่มตวัแทนอาชีพ พื้นท่ี ช่วงวยั กลุ่มแม่เล้ียงเด่ียว ผูสู้งอาย ุเกษตรกรให้เกิดการ
รวมตวั และสร้างกติกาเพื่อการอยูร่่วมกนั ร่วมกนัจดัการขยะเปียก ขยะรีไซเคิล 
 
1.5 ร่วมส่งเสริมให้เกิดกลไกอส.เพื่อช่วยดูแลกนัเองในกลุ่มแรงงานต่างถ่ิน ต่างชาติ ดูแลดา้นสุขภาพ การ
ส่ือสารเพื่อการเฝ้าระวงัภยัน ้าท่วม และอ่ืนๆ 
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1.6 จดัตั้งวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตอาหาร/เกษตรเพื่อสุขภาพ การดูแลผูป่้วยท่ีบา้น เพื่อสร้างรายไดแ้ละ
การพึ่งตนเองในพื้นท่ี 
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ภาคผนวก 

 
1) เวทีคืนข้อมูล / เติมเต็มข้อมูล 

ผลการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง โดยมีรองนายกทต.พะตง/ปลดั ทีมสาธารณสุข กองสวสัดิการ
สังคม การไฟฟ้า รร. สถานประกอบการโรงงาน สท. ตวัแทนชุมชน สถานีอนามยั เขา้ร่วม ณ หอ้งประชุมสถานีอนามยั
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
เร่ืองเพศสภาพ เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการและการดูแล บทบาทของหญิงชายในครอบครัว และบทบาทของ

หญิงชายในการช่วยเหลือชุมชนหากเกิดภยัพิบติัในพื้นท่ี ในรายละเอียดชายมีความเป็นผูน้ าเชิงอ านาจ และเพศหญิงมี
ความละเอียดอ่อนมากกวา่เพศชาย 

การประเมินความเปราะบางของความเป็นเมือง คือ การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เช่น ผูป่้วยติดบา้นติด
เตียง กลุ่มผูห้ญิง เด็ก ท่ีตอ้งช่วยเหลือเป็นอนัดบัแรกๆ หากเกิดภยัพิบติัขึ้นในพื้นท่ี  

ชุมชนเมือง พฒันาและเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่การวางแผนยงัไม่เพียงพอและทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ความตอ้งการและเขา้ถึงทรัพยากร รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้
เกิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตามมามากมาย ประกอบกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จะยิง่ซ ้าเติมปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาเมืองให้มีความรุนแรงมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
น ้า ทั้งน ้าท่วม น ้าแลง้ และการขาดแคลนน ้า นอกจากน้ียงัรวมไปถึงเหตุการณ์วิกฤตท่ีเกิดขึ้นอยา่งกะทนัหนัและไม่มีการ
วางแผนล่วงหนา้มาก่อน ลว้นแลว้แต่ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการเมืองมีความยากและสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น ซ่ึงวิกฤต
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ทางดา้นอากาศและภยัพิบติัยงัคงมีแนวโนม้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อคน กลุ่มคน ชุมชนต่างๆ อยา่งไม่เท่าเทียมกนั 

"การประเมินความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จึงเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีจะน าสู่การปรับตวั
และเตรียมความพร้อมของเมืองและชุมชนต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งเป็นระบบ เท่าเทียม
และเป็นธรรมมากขึ้น 
 

2) ผลท่ีได้จากการท าแบบสอบถาม 100 ชุด 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม แม่เล้ียงเด่ียว , คนยากจน, กลุ่มเปราะบาง โดยมีกลุ่มประชากรท่ีจะใชศึ้กษา คือ เด็ก 10 คน แม่

เล้ียงเด่ียว 10 คน ผูสู้งอาย ุ22 คน ผูป่้วยติดเตียง 2 คน คนพิการ 5 คน กลุ่มเกษตรกร 20 คน กลุ่มคา้ขาย 20 คน 
1.ท่านทราบหรือไม่ วา่ในชุมชนของท่านมีผลกระทบจากปัญหา (อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาด) เร่ืองใดบา้งอยา่งไร  
ตนเอง ส่วนใหญ่พบวา่มีผลกระทบต่อการใชชี้วิต และการประกอบอาชีพ ขาดรายได ้ท าใหก้ารเดินทางไปไหนมาไหน
ตอ้งระวงั ล าบาก 
ครอบครัว-ท าให้ขาดรายได ้เงินไม่พอใช ้ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้มีความกงัวล ตอ้งระมดัระวงัในการใชชี้วิต 
ผูสู้งอายจุะกงัวลเป็นห่วงคนในครอบครัว เม่ือเกิดโรคระบาดหรือน ้าท่วมท าให้ตอ้งห่างกนั- 
ชุมชนท าใหเ้ศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีความมัน่คง ท ากิจกรรมร่วมกนัไม่ได ้โรคระบาดท าใหก้งัวลมากตอ้งใชชี้วิตแบบกงัวล 
วิถีชีวิตชุมชนเปล่ียนไป ชุมชนอ่อนแอลง ความสัมพนัธ์ในชุมชนลดลง กลุ่มคา้ขายและเกษตรกรจะกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ ท าให้รายไดล้ดลง แม่เล้ียงเด่ียวจะกระทบต่ออาหารการกิน การเป็นอยู ่
1.1 จะเกิดอะไรขึ้น ถา้น ้าท่วมใหญ่ เกิดขึ้นซ ้าแลว้ซ ้าอีก 
บา้นเรือน ขา้วของ ทรัพยสิ์นเสียหาย สุขภาพจิตเสีย (ติดเตียง)  การเดินทาง สัญจรล าบาก กลุ่มคา้ขาย ประกอบอาชีพ
ไม่ได ้กลุ่มเกษตรพืชเสียหาย ขาดรายได ้เกิดความล าบาก ไปไหนมาไหนล าบาก ผูสู้งอาย1ุ ราย กงัวลเพราะช่วยเหลือ
ตวัเองไม่ได ้ผูพ้ิการ 1 คน กลวัเป็นภาระ 
1.2 จะเกิดอะไรขึ้น ถา้ไม่สามารถท างานไดใ้น 1 อาทิตย ์
ขาดรายได ้ไม่มีเงินซ้ือของกินของใช ้กลวัโดนไล่ออก 6คน ตอ้งกูย้มื เครียด 5 คน 
1.3 จะเกิดอะไรขึ้น ถา้ไม่มีน ้ าใช ้1 อาทิตย ์
ล าบากต่อการใชชี้วิต มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.4 จะเกิดอะไรขึ้น ถา้น ้าท่วม 1 อาทิตย ์
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กระทบต่อการใชชี้วิต ล าบาก ขาดรายได ้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได ้ขาดอาหาร ของอุปโภค ออกไปท างานไม่ได ้ไม่
สามารถท าทุกอยา่งได ้ขา้งของเสียหายสูญหาย ไม่มีเงินมาใชจ่้าย เกิดปัญหารอบดา้นตามมา ทั้งสุขภาพและปัญหาต่างๆ 
เกิดน ้าเน่าเสีย ส่งกล่ินเหมน็ พืชผลเสียหาย 
 1.5 จะเกิดอะไรขึ้น ถา้ไม่มีไฟฟ้าใช ้1 อาทิตย ์
เกิดปัญหาการติดต่อส่ือสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าใชไ้ม่ได ้หุงขา้วไม่ได ้ไม่มีความสวา่ง การใชชี้วิตล าบาก ผูป่้วยติดเตียง อยู่
ไม่ได ้
1.6 ท่านคิดวา่  ชุมชน กลุ่มคนต่างๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ท่ีกล่าวมาเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร 
77 คนไม่เท่ากนั โดยมองวา่ผูป่้วยติดเตียง ผูพ้ิการ จะไดรั้บผลกระทบมากกวา่เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้คนท่ี
อยูพ่ื้นท่ีต ่าไดรั้บผลกระทบเร่ืองน ้าท่วมมากกวา่  
 
2.ครอบครัวของท่านมีการเตรียมความพร้อมกบัสถานการณ์ อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดอยา่งไรบา้ง   
มีการติดตามข่าวสาร มีการเตรียมความพร้อมตามสถาณการณ์ ทั้งเตรียมขนของขึ้นท่ีสูง เตรียมอาหารยา เคร่ืองป้องกนั
โรคระบาด  ชาวเกษตรเตรียมปลูกผกัตามฤดูกาล ขดุลอกทางน ้า ปลูกยกสูง 
3. ท่านมีการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร การแจง้เตือนภยั (อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาด) จากช่องทางใดบา้ง 
ไลน์ เฟส ผูน้ าชุมชน อสม ผูใ้หญ่ ญาติในพื้นท่ี เทศบาล ก านนั ทีวี วิทย ุเพื่อน ครู สท. ประกาศจากเทศบาล กรมอุตุ 
อนามยั 
4.ในครอบครัวของท่าน  ใครมีบทบาทตดัสินใจเม่ือเกิดภยัพิบติั (อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาด) 
37 ครอบครัวจะร่วมกนัตดัสินใจ 60 ครอบครัวจะเป็นหวัหนา้ครอบครัว  
5.เม่ือเกิดเหตุ ท่านหรือครอบครัวไดรั้บการช่วยเหลืออะไรบา้ง อยา่งไร จากใคร/หน่วยงานใดบา้ง 
ไดรั้บ อาหาร ถุงยงัชีพเคร่ืองอุปโภค บริโภค ยา จากเทศบาล อสม อนามยั มูลนิธิ ผูน้ าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ญาติๆ 
บริษทั โรงงาน  ไม่ไดรั้บ เพราะไม่มีทะเบียนบา้นในพื้นท่ี  
9 คนตอบไม่ไดรั้บ 
6.ท่านคิดวา่การช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มคนต่างๆหรือไม่ มีการเลือกปฎิบติัหรือไม่ 

23 คน ไม่เลือกปฏิบติั แต่ก็ไม่ครอบคลุม ส่วนใหญ่ตอบว่าเลือกปฏิบติั 
7.ชุมชนหลบมุมของท่านมีการเตรียมความพร้อมกบัสถานการณ์ อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดอยา่งไรบา้ง มีการประชุม
ร่วมกนัวางแผน เตรียมรับมือ 
ท่านเคยเขา้ร่วมในการวางแผนหรือไม่ อยา่งไร 
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มีการขดุลอกคู เตรียมความพร้อม มีการตรวจคดักรองโควิด ติดเตียงและเด็กไม่เคยเขา้ร่วมในการวางแผน 10 ไม่ทราบ 
15 คนเคยเขา้ร่วม 
8.ถา้ท่านมีโอกาสในการเสนอความคิดในการแกไ้ขปัญหา (อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาด) จะมีวิธีการอยา่งไร 
ปรับสภาพพื้นท่ีใหน้ ้าสามารถไหลไดส้ะดวก ไม่ขวางทางน ้า การคดักรองผูติ้ดเช้ือในชุมชนออกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด อยาก
ใหทุ้กๆหน่วยงานร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
9.ท่านคิดวา่ควรมีหน่วยงานใดบา้ง เขา้มาร่วมดูแล แกไ้ขปัญหา (อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาด) ดา้นใดบา้ง 
เทศบาล อนามยั มูลนิธิ ก านนั สาธารณสุข ชลประทาน 
10.ท่านท าอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติั (อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาด) 
เตรียมความพร้อมในบา้นให้ไดม้ากท่ีสุด เช่น อาหารแห้ง การเตรียมความพร้อมไวห้ากเกิดภยัพิบติัท าใหเ้กิดผลเสียหาย
ไม่มาก ตั้งสติ พึ่งตนเอง ศึกษาหาขอ้มูล  ป้องกนัตนเองโดยการฉีดวคัซีน สวมแมส ลา้งมือบ่อยๆ เตรียมตวัเผชิญกบั
ปัญหา 
11.นอกจาก ปัญหา(อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาด) ท่านคิดว่าในชุมชนของท่านยงัมีปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองใดอีก
บา้ง 
ปัญหาควนัพิษจากโรงงาน ปัญหาน ้าเน่าเสีย ปัญหาขยะหมาจรจดั ปัญหาชุมชนแออดั ควนั มลพิษจากโรงงาน ท าใหเ้กิด
ปัญหาอยา่งอ่ืนตามมา ปัญหาคนต่างดา้ว การจราจร ลกัขโมย ยาเสพติด 
12.ท่านอยากใหชุ้มชนของท่านในอีก 10 ปีขา้งหนา้เป็นอยา่งไร 
น ้าไม่ท่วม ไมมี่โรคระบาด มีไฟฟ้าส่องสวา่งทัว่ถึง วางท่อระบายน ้าใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ตอ้งคุดคูน ้าทุกปี  เป็น
ชุมชนท่ีสะอาด ไม่มีขยะท่ีทางเดินและแม่น ้า ไม่มีโจร พฒันาไปดา้นท่ีดีใหม้ากกวา่น้ี ใหชุ้มชนมีความสะอาดมากขึ้น
และเตรียมรับมือสถานการณ์ต่างๆ การจราจรดีขึ้น อากาศดี น ้าไม่เน่าเสีย มีการจดัระเบียบเรียบร้อย ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่
ดีขึ้น มีศูนยส์ าหรับผูสู้งอาย ุใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายท่ีมีมาตรฐาน อยากใหน้ ้าท่วม ภยัแลง้ โรคระบาดหายไป พฒันา
ชุมชนทุกๆดา้น มีน ้าประปาใชท้ัว่ถึงกนั เป็นชุมชนท่ีสะอาด มีระเบียบและน่าอยู่ มัน่คง มีพื้นท่ีสีเขียวมากขึ้น สะดวก
ปลอดภยั สงบสุข ไม่มีโจร ไม่มียาเสพติด มลพิษ อยากใหมี้ไฟฟ้าใชโ้ดยไม่ตอ้งหาจากท่ีอ่ืนชุมชนมีคนรุ่นใหม่มาเป็น
คณะกรรมการ ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ ปลอดภยัจากโจรลกัขโมยตลาดชุมชนท่ีมีมาตรฐาน แยกบา้นพกัคนต่างชาติกบั
คนไทย ชุมชนไร้ขยะชุมชนอยูก่นัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข มีความยัง่ยนืดา้นอาหาร ความเป็นอยูไ่ม่ขดัสนคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ชุมชนเขม้แขง็ความเท่าเทียมพฒันาส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีอาชีพ มีรายได ้ชุมชนเขม้แขง็แกปั้ญหาคนหนาแน่น 
ขอ้เสนอแนะ 
อยากใหชุ้มชนมีการพฒันาแบบกา้วไกลและยัง่ยนื ทั้งดา้นการเรียนและการใชชี้วิตอยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
ช่วยเหลืออยากใหช่้วยดูแลคนท่ีมาอยูใ่นชุมชน ซ่ึงเป็นคนนอกพื้นท่ีบา้งใหเ้จา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีแบบไม่เลือกปฏิบติัแถว
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ตน้ไมใ้หญ่เด็กเยอะขอความกรุณาขบัรถชา้ๆอยากใหมี้ไฟฟ้าทางเขา้บา้นทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชนตอ้งร่วมกนั
แกปั้ญหาตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัพฒันาชุมชนใหห้น่วยงานเขม้งวดในการจัดการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
การเขา้ถึงสิทธิยงัไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกลอยากใหมี้เทศบญัญติัการทิ้งขยะใหถู้กท่ี ใหทุ้กหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ช่วยกนัพฒันาชุมชนให้น่าอยู่ ปลูกผกัปลอดสารพิษ ปัญหาสุขภาพเบาบางลงใหป้ระชาชนทุกคนมีอาชีพ มีท่ีท ากิน 
เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งการใหชุ้มชนมีถนนสวยงาม เป็นถนนสีเขียว สวยงามน่ามอง ส่งเสริมใหชุ้มชนท า
การเกษตรครัวเรือน ศูนยเ์รียนรู้ และเทคนิควิธีการปฏิบติัเชิงรุก 
 

3) การท าโฟกสักรุ๊ป  
โดยการเชิญตวัแทน กลุ่มแม่เล้ียงเด่ียว,กลุ่ม พ่อคา้ แม่คา้ ,กลุ่มเกษตรกร ,กลุ่มผูสู้งอาย ุ,กลุ่มเยาวชน ,บุคคล

ทัว่ไปและตวัแทนหน่วยงานเทศบาลท่ีไดท้ างานและมีความเก่ียวขอ้งกบัชุมชนบา้นหลบมุม ต าบลพะตง มาพูดคุย
เก่ียวกบัประเด็นเร่ือง น ้าท่วม, น ้าแลง้ , อุณหภูมิ ,และโรคระบาด เพื่อมองวา่ในรอบ 20-30 ปีมีการเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไรบา้ง และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต มีผลกระทบต่อครอบครัวกลุ่มเปราะบางต่างๆในการเป็นอยูก่ารด ารงชีพ 
รายได ้สุขภาพและสังคมและสภาพแวดลอ้มของชุมชนหลบมุมอยา่งไร และมีการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง
อยา่ไรบา้ง โดยมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นไดม้ากขึ้น ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 
ผลกระทบของปัญหากบักลุ่มต่างๆ 

-ฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป ไม่แน่นอน (คาดเดาไม่ได ้ฤดูฝนไม่แน่นอน การแปรปรวน ฝนตกเฉพาะพื้นท่ี 
-พื้นท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง พื้นท่ีรับน ้าลดลง การถมท่ี  
-ไม่มีการจดัการพื้นท่ี ท่ีเหมาะสม (รัฐ เอกชนตอ้งร่วมมือกนั ) 
-ไม่มีพื้นท่ี รองรับน ้า 
-มีมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลกระทบด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
@อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น 
 อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
 โรงงานเพิ่มมากขึ้น 
 อากาศร้อนมีความยาวนานมากขึ้น 
 อดีต ร้อนช่วง มค-เมย  ปัจจุบนั ร้อนอยา่งต่อเน่ืองเกือบทั้งปี 
@น ้า อดีต-ปัจจุบนั ใชน้ ้าบาดาล ประปา 
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 น ้าประปา มีไม่ครอบคลุม ไม่มีการขยายต่อใหป้ระชาชน 
@ปัจจุบนัใชน้ ้าประปาคุณภาพดี 
@น ้าเพื่อการเกษตร ใชน้ ้าบาดาล (คนดั้งเดิมไม่มีปัญหา ) 
@ประชากรเพิม่มากขึ้น เขา้ไม่ถึงน ้าประปา 
@ไฟฟ้า ประชาชนริมทางรถไฟ เขา้ไม่ถึงไฟฟ้าประมาณ 200 ครัวเรือน 
@ประปา ความครอบคลุมการขยายเขต คนใหม่เขา้ไม่ถึงน ้าประปา ต่างถ่ิน บา้นเช่า ใชท้ั้งน ้าบาดาลและประปา 
 
ข้อเสนอแนะหน่วยงาน 
การประปา ช่วยขยายเขตในพื้นท่ี 
การไฟฟ้า ช่วยขยายเขตไฟฟ้าในพื้นท่ี 
เทศบาล ความปลอดภยัของคนในชุมชน (การลกัขโมย) 
สถานประกอบการ กิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งแรงงานต่างชาติกบัคนในพื้นท่ี 
ปัญหาความปลอดภยัในพื้นท่ีการลกัเลก็ขโมยนอ้ย ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ต ารวจตั้งจุดตรวจ 
ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาดา้นการศึกษา (โควิด 19)  ลดจ านวนเด็กในห้อง ปรับกระบวนการเรียนการสอน ระบบป้องกนัและการปรับตวั 
 
ข้อเสนอ ทางออกการอยู่ร่วมกนั 
ท าโซนใหช้ดัส าหรับพื้นท่ี เช่น โรงงาน เกษตร พื้นท่ีอยูอ่าศยั ใหเ้ห็นภาพรวมดว้ยกนั 
ความสัมพนัธ์ของคนในพื้นท่ี—อยูเ่ป็นกลุ่ม ใหค้วามร่วมมือท่ีดี ผูน้ าดี มีชมรมในพื้นท่ี 
ความสัมพนัธ์กบัแรงงานต่างถ่ิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง แต่จะส่ือสารผา่นนายจา้ง (อาจจะน ากิจกรรมทางศาสนามาเป็นตวัเช่ือม  การท า
กติการ่วมกนั จดัระบบ อสต.ในแรงงานต่างชาติ) 
 แรงงานรู้สึกไม่ไวใ้จ แต่สามารถใชศ้าสนาเป็นตวัเช่ือม 

การสร้างกติการ่วมกนัในการอยูอ่าศยั 
ผลกระทบต่อครอบครัว 
 ไม่มีการแยง่งานกนั 
 มีปริมาณขยะมากขึ้น (ดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ) 
 พื้นท่ีสีเขียวลดลง (โรงงานเพิ่มขึ้น อากาศร้อนขึ้น ) 
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 เร่ืองสุขาภิบาล 
 เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น— เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ร้านคา้กลา กลุ่ม มีกิจกรรมร่วมกนั มีการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีดี ) 
กลุ่มท่ี 2 
ความเปลีย่นแปลง 20-30 ปี 
1.ประชาชนแออดั 
2.ถนนมาก/ทางแคบ 
3.การจดัการท่ีดิน (สร้างบา้นหมู่บา้น) ทบัเส้นทางน ้า /น ้าท่วม ซ่ึงแกปั้ญหาน ้าท่วมไปเยอะแลว้ แต่ปัจจุบนัเกิดน ้าท่วม
ฉบัพลนั / คาดการณ์ไม่ได ้
4.พื้นท่ีธรรมชาติหายไป 
5.โรงงาน อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ขยายพื้นท่ี ท าใหป้ระชากรเพิ่มมากขึ้น มีแรงงานต่างดา้วเพิ่มมาก 
6.ปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น 
7. ปัญหายาเสพติด 
8.ความสัมพนัธ์ในครอบครัวนอ้ยลง 
 พ่อ แม่แยกกนัท างาน 
 เด็ก อยูก่บัโซเซียล เกมส์ มือถือ 
 พ่อ แม่ไม่มีเวลาติดตามดูแลดา้นการศึกษา/ การคบเพื่อน 
9.ค่าใชจ่้าย/ครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น 
10.ปัญหาผูสู้งอายุริมทางรถไฟ ไม่มีรายได ้/ ไม่มีคนดูแล 
11.น ้าคลองอู่ตะเภาใชอุ้ปโภค บริโภค ไม่ได ้แมว้า่จะมีการแกไ้ข/ตรวจเช้ือจากชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
12.ฝนกรด  
13.ซ้ืน ้ากิน น ้าบ่อกินไม่ได ้(ยาฆ่าแมลง ฝนกรด ) 
14.ฝนตกไม่เป็นฤดูกาล ท านายไม่ได ้ใชน้ ้าบาดาลมากขึ้น 
15.เด็กเลก็ เป็นโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น (จากเด็กโสสะ 
 
ครอบครัว ชุมชนดูแลกนัอย่างไร 
ปัญหาขยะ 
 โรงานเขา้ร่วมกบัชุมชนจดัการขยะ 2 คร้ัง/ปี 
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 ชุมชนไม่รู้วา่เทศบาลไปทิ้งท่ีไหน ก าจดัอยา่งไร 
 แยกขยะในครัวเรือน แต่ไม่ค่อยไดผ้ล เพราะเก็บเฉพาะขยะท่ีขายได ้แต่ขยะเปียกไม่เก็บ 
 ปัญหาการทิ้งขยะของกลุ่มแรงงานต่างดา้ว ยงัไม่สามารถส่ือสารและแกปั้ญหาร่วมกนัได ้
ปัญหาประชากรแออดั 
 ไม่มีตวัแทนกลุ่มแรงงานต่างชาติมาแกปั้ญหาร่วมกนั 
ปัญหาพื้นท่ีธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของชุมชนน้อยลง 
 มีกรมเกษตร โรงเรียน ชุมชน อบต โรงงาน ท างานร่วมกนั ดีขึ้นกวา่แต่ก่อน แต่กระบวนการปฏิบติัยงัแยกกนัท า   

 ควรวางนโยบาย  แนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการแก้ปัญหาขยะ 
 เทศบาลขดุลอกคูคลอง 
 โรงงานรับซ้ือขยะ เฉพาะท่ีใชต่้อ แปรรูปได ้
แนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 1.มีหน่วยพิทกัษ ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีคนท างานมาจากชุมชน เทศบาล อบต โรงงาน ภาครัฐ เพื่อท างาน ช่วยเหลือ 
 2.มีการตรวจเช็ค ค่า อากาศน ้ า อยา่งต่อเน่ือง 
 3. มีขอ้มูลส าหรับการท านายน ้าท่วม / ฝนตกหนกัไดล้่วงหนา้ 
 4.แจง้ชุมชน และใหค้วามรู้ส าหรับแนวทางการแกไ้ข 
ปัญหารายได้ อาชีพ 
 ชุมชนตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย ์เพื่อแกปั้ญหาเร่ืองผลผลิต/ รายได ้
 โรงงานสนบัสนุน อุปกรณ์/เมลด็พนัธุ์ เม่ือชุมชนท าเร่ืองขอความช่วยเหลือโครงการ 
 เทศบาลใหค้วามรู้เกษตรอินทรีย ์/ น ้าหมกัชีวภาพ (ใชช้าวบา้นในพื้นท่ีดว้ย ) 
 มูลนิธิชุมชนสงขลา สงขลาท าโรงเรือน 1 หลงั ใหค้วามรู้ดา้นการเกษตร 
 ส่ิงแวดลอ้มช่วยท าระบบน ้าอตัโนมติั ระบบโซล่าเซล ใหก้บัโรงเรือน 
 บริษทั ศรีตรังท าโรงเรือนให ้1 หลงั 
 สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ ต าบลพะตง ส่งเสริมตลาดอินทรีย ์ท่ีตลาดอนามยั 1 และ 2  
 ชุมชนรวมกลลุ่มเพื่อขายผลิตภณัฑ ์ผลผลิตการเกษตรทางออนไลน์ 
 ชุมชนสร้างเครือข่ายผูผ้ลิต 
 ในปัจจุบนั เนน้บริโภคในชุมชน ตลาดระบบสมาชิก  
 ในอนาคต เนน้สร้างรายไดผ้่านเครือข่ายผูบ้ริโภค การปลูกแบบยกแคร่ในพื้นท่ีน ้าท่วมและแกปั้ญหาคุณภาพดิน 


