
 

เอกสารสรุปสาระส าคัญปีท่ี 2 (พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564) โครงการ SUCCESS 1 

สรุปสาระส าคัญจากการด าเนินงานโครงการปีที่ 2 (พฤศจิกายน 2563- ตลุาคม 2564)  

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมอืง (SUCCESS) 

สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป 

---------------- 

 สรุปสาระส าคัญจากการด าเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพ่ือเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) ปีที่ 2 
(พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการปีที่ 2 
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CSNM) ซึ่งมีพ้ืนที่ด าเนินงานใน 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จากภาพรวมของการด าเนินงานโครงการ SUCCESS ตลอดปีที่ 2 ท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โครงการยังด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยการปรับเวลากิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม 

กิจกรรมหลักของโครงการ 

- การศึกษาประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส าหรับกิจกรรมหลักของการด าเนินงานในปีที่ 2 นี้คือ การประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยภาคประชาสังคมจะเป็นผู้ออกแบบและวางแผนการประเมินความเปราะบางเพ่ือค้นหาประเด็น
ความเปราะบางที่ส าคัญของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มคนที่แตกต่างกันมีความเปราะบางอย่างไร เพ่ือค้นหา
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีและท าให้การบริหารจัดการเมืองเกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น 
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ รวมถึงได้รับประโยชน์จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การศึกษาการประเมินความเปราะบางต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ และกลุ่มสตรี ซึ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (people-centred 
approaches) และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้และฝึกอบรมที่ทางโครงการจัดขึ้น
ในปี 1 ที่ผ่านมา  

โดยทีมประเมินความเปราะบางมีทั้งหมด 12 ทีม ได้แก่ ภาคใต้ 6 ทีม (ทีมพะตง ทีมปาดังเบซาร์ ทีมควนลัง 
และทีมบ่อยาง จังหวัดสงขลา, ทีมโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง และ ทีมละงู จังหวัดสตูล) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 
ทีม (ทีมขอนแก่น ทีมบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น , ทีมสระใคร ทีมหนองคาย จังหวัดหนองคาย , ทีมหนองส าโรง ทีมสาม
พร้าว จังหวัดอุดรธานี) ทางโครงการได้วางแผนการด าเนินงานและพัฒนาแนวทางในการท างานร่วมกับองค์กรภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือศึกษา ปรับวิธีการ และใช้เครื่องมือส าหรับการประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้มีความเหมาะสมกับบริบทของภูมิภาค โดยสรุปรายละเอียดของทีมประเมิน 12 ทีม ดังนี้ 

ทีมและพื้นที่ศึกษา ประเด็นหลักในการศึกษาการประเมินความเปราะบาง 
เมืองบ่อยาง จ.สงขลา 

ทีมบ่อยางน าทีมโดย ผู้น าของศูนย์บ่อ
ยางสงขลาพึ่งพาตนเอง และสมาชิกจาก
สมาคมสภาผู้สู งอายุแห่งประเทศไทย 
จังหวัดสงขลา อสม. รวมถึงชุมชนต่าง 
ได้แก่ ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนพิเศษ

เนื่องจากเมืองบ่อยางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่ง จึงเสี่ยงภัย
และได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจาก
อุณหภูมิที่สูงขึ้นทั้งจากการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของคนในชุมชน โดยความร้อนของเมืองได้ส่งผลต่อชีวอนามัยและ
การใช้ชีวิต 

การประเมินความเปราะบางของเมืองบ่อยางนี้จึงมุ่งเน้นการท าความเข้า
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ทีมและพื้นที่ศึกษา ประเด็นหลักในการศึกษาการประเมินความเปราะบาง 
ทหารเรือ ชุมนหลังโรงพยาบาลจิตเวช 
ชุมชนภาณิชย์ส าโรง กลุ่มกระปุกอ้วน  

เมืองบ่อยางเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ 
และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัดคนจนเมืองที่อยู่
ในที่ดินของรัฐ 

ใจความเปราะบางในระดับบุคคล ครัวเรือน และระดับชุมชน และความ
แตกต่างของความเปราะบางของกลุ่มคนต่างๆ อาทิ กลุ่มคนพิการ กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ กลุ่มเด็กและเยาชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง 
รวมถึงท าความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิด
ขึ้นกับเมือง 

เมืองพะตง จ.สงขลา 
ทีมเมืองพะตง น าทีมโดยประธานสภา

ชุมชน ต.พะตง กรรมการชุมชน รวมถึง
ชมรมผู้สู งอายุบ้ านหลบมุม เครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ และกลุ่มอสม.  

เมื อ ง พ ะ ต ง ต้ อ ง เผ ชิ ญ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเมืองอย่างรวดเร็วเนื่องจากมี
การย้ายถิ่นของประชากรมารัรบจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม สืบเนื่องจากการ
เติบโตของเมืองหาดใหญ่ ส่งผลให้มีการ
พัฒนาความเจริญและมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของ
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน
มีถึง 14 โรงงานในพื้นที่ต าบลพะตง  

จากการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมตามริมแม่น้ าสายหลัก เมืองพะตง
ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาการ
บริหารจัดการน้ า ทั้งประสบปัญหาน้ าท่วมและเกิดภัยแล้งรวมถึงอุณหภูมิสูง
มากขึ้นเนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับฝุ่นจากโรงงานขนาดใหญ่และการจราจรยังส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง  

การประเมินความเปราะบางของเมืองพะตงจึงเน้นศึกษาความเปราะบาง
ของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก
ภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น การขาดแคลนน้ าในหน้าแล้งและน้ าท่วมในหน้าฝน โดย
มุ่งเน้นศึกษาความแตกต่างของความเปราะบางของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม
เด็ก กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มคนยากจน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มคน
พิการ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มค้าขาย พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นตัวเร่งให้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

เมืองควนลัง จ.สงขลา 
ทีมเมืองควนลัง น าทีมโดยผู้น าองค์กร

เครือข่ าย เกษตรสุขภาพสงขลา และ
สมาชิกจากเครือข่ายสวนผักคนเมือง กลุ่ม
สตรีควนลั ง พร้อมที่ ป รึกษาที่ ให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ  

เมืองควนลังอยู่ติดกับเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ท าให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
และขยายตัวสู่ความเป็นเมืองอย่างชัดเจน 
รวมถึงมีประชากรเพิ่มข้ึนจ านวนมาก  

เมืองควนลังกลายเป็นพื้นที่ส าคัญในการท าการเกษตรในเมืองและเป็น
แหล่งอาหารที่ส าคัญของเมืองหาดใหญ่ จากอดีตที่เคยมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แต่หลังจากการก่อสร้างระบบชลประทานท าให้ชุมชนคลองต่ า
พฤกษชาติและชุมชนทุ่งเขียวหวานซึ่งเป็นชุมชนที่ท าการเกษตรในเมืองมี
แนวโน้มขาดแคลนน้ าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพเกษตร อีกทั้งการเจริญและการขยายตัวของเมืองยังคงเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ท าให้ความต้องการน้ าเพิ่มมากขึ้น  

การประเมินความเปราะบางของเมืองควนลังนั้นจึงมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบ
และประเมินความเปราะบางของบุคคล ครัวเรือน และชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ 
กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มบุคคลต่าง
ด้าว รวมถึงศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ า
ใช้ในพื้นที่และเน้นประเมินความเปราะบางของเมือง รวมถึงแผนนโยบายการ
บริหารจัดการน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกัน 

เมืองปาดังเบซาร์ จ.สงขลา 
ทีมปาดังเบซาร์ น าทีมโดยกลุ่มเยาวชน

ท างานร่วมกับเทศบาลปาร์ดังเบซาร์เป็น
เมืองชายแดนที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์และอยู่ เชื่อมต่อกับ

ปาดังเบซาร์ตั้งอยู่ในอ าเภอสะเดาซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและก าลังประสบปัญหาด้านการขนส่งทางบกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติที่ไร้การควบคุมน าไปสู่ความท้าทายทางสังคม
มากมาย อีกทั้งยังน าไปสู่การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อีกด้วย 

ปาดังเบซาร์จึงเน้นการประเมินความเปราะบางของกลุ่มคนที่แตกต่างกัน 
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ทีมและพื้นที่ศึกษา ประเด็นหลักในการศึกษาการประเมินความเปราะบาง 
มาเลเซีย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กและผู้ปกครอง จากการพัฒนา

เมืองและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เมืองละงู ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตูล 

ทีมละงู น าทีมโดยเครือข่ายท้องถิ่นที่
ท างานด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติท างานร่วมกับกลุ่มชุมชน ต าบล
ก าแพงเป็นพื้นที่ต้นน้ าที่ส าคัญล้อมรอบ
ด้วยแม่น้ า มีคลองละงูและล าคลองต่างๆ 
ไหลผ่าน 

 

ต าบลก าแพงประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ าบ่อยครั้ง ทั้งปัญหาการขาดแคลน
น้ าอย่างรุนแรงและปัญหาน้ าท่วม อ าเภอละงูก าลังกลายเป็นพื้นที่ส าคัญในการ
พัฒนาภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากมีเกาะมากมายในทะเลอันดามัน ซึ่งการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามาก
ขึ้นและเมื่อต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท า
ให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วทวีความรุนแรงมากข้ึน 

การประเมินความเปราะบางของละงูคือศึกษาความแตกต่างและความไม่
เท่าเทียมกันของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน ในเร่ืองภัย
พิบัติที่เก่ียวข้องกับน้ าและการเตรียมความพร้อมของเมือง 

เมืองโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ทีมโตนดด้วน ประกอบด้วยตัวแทน

องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคน
พิการท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  

ต าบลโตนดด้วนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ที่ส าคัญในอ าเภอควนขนุน 

พัทลุงตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามีแนวชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย 
ต าบลโตนดด้วนประสบปัญหาด้านน้ าบ่อยครั้ง จากการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของทะเลน้อยที่เพิ่มขึ้น มีแหล่งน้ าจืดและพื้นที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่  มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่ส าคัญ จึงส่งผลให้เมืองโตนดด้วนมี
แนวโน้มต้องเผชิญปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรและภัยพิบัติด้านน้ าเพิ่ม
มากข้ึน 

การประเมินความเปราะบางของโตนดด้วนจึงเน้นประเมินความเปราะบาง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในภาค
การเกษตร ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะปัญหาที่เก่ียวข้องกับด้านน้ า 

เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
ทีมเมืองขอนแก่นน าทีมโดยผู้น ากลุ่ม

เพื่อนคนไร้บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช. ภาค
อีสาน) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่
ท างานร่วมกับคนไร้บ้ าน และแกนน า
ชุมชนมิตรภาพและชุมชนศรีฐาน 

เมืองขอนแก่นเป็นเมืองหลักของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและคมนาคม การแพทย์ การศึกษา 
ท าให้มีประชากรย้ายเข้ามาอาศัยเป็ น
จ านวนมากและก าลังมีการพัฒนาระบบ
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมาย 
อาทิ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางเบาง 
และรถไฟรางคู่  

จากการขยายตัวและมีโครงการพัฒนาในพื้นที่อย่างมาก ทั้งที่พื้นที่เมืองมี
เพียง 46 ตารางกิโลเมตรและมีชุมชนภายในเทศบาลขอนแก่นที่กระจุกตัว
รวมกันถึง 95 ชุมชน มีทั้งชุมชนแออัด/สลัม หรือชุมชนคนจนเมือง ชุมชนคน
เมือง ชุมชนกึ่งเมือง ชุมชนบ้านจัดสรร และชุมชนบ้านพักข้าราชการ ชุมชน
แออัดที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจะต้องถูกย้ายออกจาก
พื้นที่ ซึ่งชุมชนมิตรภาพและชุมชนศรีฐานเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าเอ่อท่วมขังยาวนาน โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งซ้ าเติมปัญหาเหล่านี้ให้
เพิ่มมากขึ้น 

ทีมขอนแก่นจึงเน้นศึกษาและประเมินความเปราะบางของชุมชนมิตรภาพ 
ซึ่งเป็นชุมชนแออัดอยู่ในเขตโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและชุมชนศรี
ฐานซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินและเปรียบเทียบ
ความเปราะบางของชุมชนจากการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาใน
พื้นที่เขตเทศบาลขอนแก่น  

เมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ทีมเมืองบ้านไผ่ประกอบด้วยสมาชิก

เนื่องจากทั้ง 4 ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ เป็นผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งยังมันประสบปัญหาน้ าท่วม
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ทีมและพื้นที่ศึกษา ประเด็นหลักในการศึกษาการประเมินความเปราะบาง 
จากกลุ่มสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมือง
ไผ่  

พื้นที่ ศึกษา 4 ชุมชน ได้แก่  ชุมชน
ข น ม จี น  2000 ชุ ม ช น ไผ่ เก่ า  ชุ ม ช น
มิตรภาพซอย 4 และชุมชนสุมนามัย ซึ่ง
เดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า และเป็นที่ดิน
ของการรถไฟ แต่เมื่อมีความเจริญเพิ่มมาก
ขึ้นผู้คนจึงเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากข้ึน  

เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ า ดังเช่น เหตุการณ์พายุโพดุลที่พัดเข้าเมื่อปี 2562 
และในปีเดียวกันนี้เมืองบ้านไผ่ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ าท่วมหนัก 

การประเมินความเปราะบางของเมืองบ้านไผ่นั้นมุ่งเน้นที่ 4 ชุมชนที่อยู่ใน
กลุ่มสหกรณ์เคหสถาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนจนเมือง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ 
กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและความสามารถใน
การรับมือต่อภัยพิบัติ โดยเน้นศึกษาความเปราะบางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่
ส่งผลท าให้เกิดความเปราะบางดังกล่าว 

เมืองหนองส าโรง จ.อุดรธาน ี
ทีมหนองส าโรง น าทีมโดยศูนย์ส่งเสริม

สังคมและสิ่งแวดล้อมลุ่ม้ าโขง เป็นการ
ท างานร่วมของนักวิชาการ องค์กรชุมชน 
และข้าราชการท้องถิ่น  

พื้นที่ศึกษาคือชุมชนไทยสมุทร ซึ่งอยู่
ในเทศบาลเมืองหนองส าโรงและมีอาณา
เขตติดกับเทศบาลนครอุดรธานี และมัก
ประสบน้ าท่วมซ้ าซากทุกปี 

การขยายตัวของเมืองอุดรธานีส่งผลให้เมืองหนองส าโรงมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วตามไปด้วย อีกทั้งเป็นเมืองปลายน้ าที่เป็นแหล่งรองรับน้ า เพื่อระบาย
น้ าและป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับเมืองอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจจึงท าให้เมืองหนองส าโรงประสบน้ าท่วมขังอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้จาก
การเปลี่ ยนแปลงเมืองที่ เกิดขึ้น  เช่น  การลดลงของพื้ นที่ ชุ่ มน้ า  การ
เปลี่ยนแปลงทางน้ าและพื้นที่เกษตรกรรมหายไป ผนวกกับรูปแบบปริมาณ
น้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้นและถือ
เป็นความท้าทายด้านการบริหารจัดการน้ าที่เมืองก าลังเผชิญอีกด้วย 

การประเมินความเปราะบางของหนองส าโรงจึงเน้นการศึกษาความ
เปราะบางของกลุ่มชุมชนต่างๆ ต่อภัยด้านน้ าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมือง
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เมืองสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ทีมสามพร้าว น าทีมโดยศูนย์ข้อมูล

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน ซึ่งเป็น
องค์กรภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมและ
ให้อ านาจแก่ชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริม
สิทธิและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยท างานร่วมกับนักวิชาการอิสระ 

ต าบลสามพร้าวก าลังกลายเป็นเมือง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการ
จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุดรธานี และหน่วยงานราชการอีก
หลายแห่ง 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของต าบลสามพร้าวได้รับอิทธิพลจากการย้าย
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและหน่วยงานราชการหลายแห่ง 
เข้ามาตั้งในพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของเมืองอุดรธานี ท า
ให้พื้นที่ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุ่มน้ าในสามพร้าวถูกเปลี่ยนไป 
การเปลี่ยนแปลงเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้มีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและไม่ค านึงถึงประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะด้านน้ า ประกอบกับต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะท าให้เป็นความท้าทายในการบริหารจัดการเมืองอย่างมาก 

การประเมินความเปราะบางของเมืองสามพร้าวจึงมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบ
จากการขยายตัวของเมืองและประเมินความเปราะบางของกลุ่มชุมชนต่างๆ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เมืองสระใคร จ.หนองคาย 
ทีมเมืองสระใคร น าทีมโดยผู้น ากลุ่ม

อนุรักษ์ป่าโคกส าเหร่ไชยา ร่วมกับสมาชิก
องค์การบริหารต าบลสระใคร  

ต าบลสระใครถูกก าหนดให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิ เศษหนองคาย เนื่องจากมี
ความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่ง และ
อยู่ติดกับถนนมิตรภาพและมีทางรถไฟผ่าน 

เนื่องจากป่าชุมชนโคกส าเหร่ไชยา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเคย
อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนโดยรอบ แต่ในปีพ.ศ. 2558 ได้มีประกาศของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ให้ป่าดังกล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และโอนกรรมสิทธิ์เป็นของส านักงานธนารักษ์ จังหวัดหนองคาย ในขณะที่
ชุมชน 12 ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบและเคยได้รับประโยชน์จากป่าไม่เ ห็น
ด้วยและป่าเร่ิมถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินความเปราะบางของเมืองสระใครนี้จึงเน้นศึกษาความไม่เท่า
เทียมกันทางสังคม ศึกษาความเปราะบางจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



 

เอกสารสรุปสาระส าคัญปีท่ี 2 (พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564) โครงการ SUCCESS 5 

ทีมและพื้นที่ศึกษา ประเด็นหลักในการศึกษาการประเมินความเปราะบาง 
แต่ปัจจุบันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ได้ถูกชะลอ เนื่องจากไม่มีเอกชนสนใจเข้า
มาลงทุน 

รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพื่อสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาผืนป่า  

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ทีมหนองคาย น าทีมโดยประธาน

ส ห ก รณ์ มิ ต รภ าพ มั่ น ค งห น อ งค าย 
ประกอบด้วยผู้แทนชุมชนท้องถิ่นและกลุ่ม
สตรีชุมชนมีชัย 

เมืองหนองคายเป็นประตูสู่อาเซียน 
และติดต่อกับนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว 

หนองคายเป็นเมืองชายแดนที่มีความส าคัญ เป็นพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ด้าน
การขนส่ง การท่องเที่ยว และอยู่บนเส้นทางสู่ประเทศจีน  จึงมีการสร้าง
เส้นทางรถไฟทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงกัน จากการ
เติบโตของเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานองค์กรและชุมชนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาของเมืองที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่อง
น้ า และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น 

การประเมินความเปราะบางของหนองคายคือเพื่อให้เข้าใจการกลายเป็น
เมืองมากขึ้น และท าให้เกิดความเปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นอย่างไร 
รวมถึงความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้
น้อยและคนจนในเมือง น าไปสู่ฐานข้อมูลเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการปัญหาเมืองที่มีความซับซ้อน โดยค านึงถึง
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเปราะบางทางสังคมและความไม่
เท่าเทียมกันด้วย 

 

จัดท าเอกสารวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการ 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีอ านาจตัดสินใจระดับนโยบาย  
 เอกสาร “การด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย” ได้วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักด้านแผน

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ขององกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย ระดับชาติและท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย มุ่งเน้นให้เกิดการ
ขับเคลื่อนโดยชุมชน โดยการสร้างและประสานความร่วมมือกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนในพ้ืนที่ เพ่ือน าองความรู้เข้าสู่การก าหนดนโยบายสู่กระบวนการวางแผนของท้องถิ่นต่อไป และให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีทั้งฉบับเต็มและฉบับโปสเตอร์ ดังนี้ 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Comply-Policy-1.pdf 
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Comply-Policy-2.pdf 

- จัดท าสื่อเอกสารเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เอกสาร รู้ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ได้จัดท าขึ้นส าหรับภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ

ท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั่ วไปได้มีความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อมูลด้านอากาศเพ่ิมมากขึ้น เน้นการอธิบายข้อมูลเชิง 
“วิทยาศาสตร์” ให้เป็นภาษาพ้ืนฐานที่เข้าใจได้ง่าย รวมถึงความหมายของศัพท์และข้อมูลด้านอากาศที่จ าเป็น สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS-Climate-Information.pdf  

- จัดท าคู่มือในการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากโครงการ SUCCESS เน้นและให้ความส าคัญกับ “ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในบริบทเมือง” เพ่ือให้น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทยและใช้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาเพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับนโยบาย ท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับชาติ ทางโครงการจึงได้จัดท า “คู่มือการวิเคราะห์ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Comply-Policy-1.pdf
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Comply-Policy-2.pdf
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS-Climate-Information.pdf


 

เอกสารสรุปสาระส าคัญปีท่ี 2 (พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564) โครงการ SUCCESS 6 

ในบริบทเมือง” ขึ้น ส าหรับภาคประชาสังคมหรือผู้ที่สนใจได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ เครื่องมือ และตัวชี้วัดการวิเคราะห์
ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในบริบทเมืองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Vulnerability-Analysis-
Handbook.pdf 

- จัดท าจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ  
โดยในปีที่ 2 นี้ทางโครงการได้จัดท าจดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 

และจดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจ าเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 โดยได้น าเสนอสถานการณ์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ผ่านมารวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 กับการด าเนิน
โครงการและน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ โดยได้ท าการเผยแพร่ไปยังเครื อข่ายทั้งภาคใต้และภาคอีสาน 
ประกอบไปด้วยภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการฯ ทั้งนี้เครือข่ายต่างๆ ยังน าจดหมายไปประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น  

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/newsletters/success-newsletter-issue3.pdf 
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/newsletters/success-newsletter-issue4.pdf 

- บทความด้านการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขียนโดยดร.ผกามาศ 
ถิ่นพังงา ดังนี้ 

o Resilience to what and for whom? Is it inclusive and equitable resilience?  
https://www.tcijthai.com/news/4/2021/article/11602 

o “Ten years since the 2011  flood disaster and the inconvenient truth of climate change, 
urbanisation, and water crises is still ignored”  

https://www.tcijthai.com/news/9/2021/article/11932 

o “ The challenge of water management in Thailand:  Facing uncomfortable truths climate 
change, urbanisation and water crises”  

https://www.policyforum.net/the-challenge-of-water-management-in-thailand/ 

- จัดท าสื่อการน าเสนอความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
ไฟล์น าเสนอที่จัดท าขึ้นนี้ เพ่ือให้ทีมประเมินความเปราะบางมีความเข้าใจและสามารถประเมินความเปราะบาง

ของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการการ
ประเมินความเปราะบางฯ และช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์พ้ืนที่ได้อย่างรอบคอบ คลอบคลุมทุกมิติ และครอบคลุม
ทุก องค์ประกอบของเมืองอีกด้วย 

o “ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คืออะไร?” โดยให้ความรู้เก่ียวกับความหมายของการ
ประเมินความเปราะบางทั้งตามหลักสากล และความหมายภายใต้โครงการที่เข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมี
การยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-1.pdf 
o “ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัดอย่างไร?” น าเสนอนิยามของความเปราะบางต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้บริบทของโครงการ รวมถึงกระบวนการในการประเมินความเปราะบางอย่าง
ละเอียด 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-2.pdf 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Vulnerability-Analysis-Handbook.pdf
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Vulnerability-Analysis-Handbook.pdf
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/newsletters/success-newsletter-issue3.pdf
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/newsletters/success-newsletter-issue4.pdf
https://www.tcijthai.com/news/4/2021/article/11602
https://www.tcijthai.com/news/9/2021/article/11932
https://www.policyforum.net/the-challenge-of-water-management-in-thailand/
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-1.pdf
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-2.pdf
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o  “เครื่องมือและตัวชี้วัด ใช้ในการประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยให้
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและตัวชี้วัด ได้แก่ กรอบแนวคิดการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของ
เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดการภัยพิบัติ  

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-3.pdf 

o “การวิเคราะห์สภาพอากาศท่ีผ่านมา จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล” เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านอากาศ เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 ปีย้อนหลังให้เห็นว่า แนวโน้มของสภาพ
อากาศจะเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลสภาพอากาศอ้างอิงของแต่ละพ้ืนที่ 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS-Climate-analysis.pdf 

การบริหารจัดการโครงการ 
 การบริหารจัดการโครงการ มีการแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการเรียนรู้จากการด าเนินงานในปีที่ 1 และ 2 โดย 
TEI, CSNM และ SCF ได้รับค าแนะน าและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของโครงการในอีก 4 ปีข้างหน้า 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปรับเปลี่ยนด้านนโยบายจากการมีส่วนร่วมของชุมชนไดอ้ย่างแท้จริง จากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาระดับชาติ ประกอบด้วย ดร.จ าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์, ศ.สุริชัย หวันแก้ว และผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง  

การขับเคลื่อนการศึกษาการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12 
ทีม ทาง TEI SCF และ CSNM ได้ติดตามการด าเนินงานของทีมประเมินอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมออนไลน์ ทั้ง
ประชุมร่วมกับแต่ละทีม แต่ละภูมิภาค และประชุมรวมกันทั้ง 2 ภูมิภาค รวมจ านวน 30 ครั้ง เพ่ือร่วมทบทวนท าความ
เข้าใจ หารือแนวทางในการด าเนินกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ แลกเปลี่ยนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ
ระหว่างการด าเนินงาน และเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ทาง TEI CSNM ยังได้ประชุม
ร่วมกับทีมวิชาการ TF: Technical Facilitator เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของการประเมินความเปราะบางของชุมชน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความสอดคล้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และที่ส าคัญยังได้ร่วมกันวางแผนปรับรูปแบบการท างานและการจัดประชุมรวมถึงการปรับบทบาทของทีมงาน
ให้สอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนการท างานได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งถือว่า
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของโครงการ  

SUCCESS เป็นโครงการ 5 ปี (พฤศจิกายน 2562-ตุลาคม 2567) ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป เพ่ือให้ชุมชนเมือง 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้องค์ความรู้และพ้ืนที่เวทีกลาง สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย โครงการ SUCCESS ต้องการให้ภาคประชาสังคมและทุกคนเข้า
มาร่วมเพ่ือท าให้การพัฒนาเมือง การเตรียมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เตรียมความพร้อมและ
จัดการกับภัยพิบัติด้านน้ าดีมากยิ่งขึ้นและทั่วถึงคนทุกระดับชั้นด้วยความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม  

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

 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS_Fragility-3.pdf
http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success/documents/SUCCESS-Climate-analysis.pdf

