
ความเปราะบางของช่มชนเมืองบ่อยางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง (SUCCESS)” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: 
ชุมชนแหล่มสนอ่อน ชุมชนสน�มบิน ชุมชนศ�ล่�เหล่้องเหน้อ แล่ะชุมชนบ�ล่�เซึ่�ะห�เก้�แสน เทศบ�ล่นคำรสงขล่�

 Ô เมืองบ่อยาง จังหวัดสงขลา เป็นเม้อง
ท่าและเม้องชายทะเลที่สำาคัญของภาค

ใต้ตอนล่างมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์

ปรากฏการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ

บริเวณสันทรายริมทะเลสาบสงขลา 

ด้านตะวันออก 

 Ô มีการอยู่อาศัยของ ช่มชนใหม่ซ้อนทับ
ช่มชนเดิม ลักษณะของเม้องเป็นชุมชน
เม้องขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการ
ของจังหวัด

 Ô เม้องบ่อยาง จัดแบ่งเขตปกครองเป็น 
55 ช่มชน ที่มีการระบุว่าส่วนใหญ่เป็น
ชุมชนแออัดคนจนเม้องที่อยู่ในที่ดิน 
ของรัฐ

ปัจจัยขับเคล่ือนการกลายเป็นเมือง
อยู่ในเม้องสงขลาซ่ึึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของภาคใต้

กระบวนการและรูปแบบการกลายเป็นเมือง
 

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
 

ชุมชน
บาลาเซึ่าะห์เก้าแสน

ชุมชนแหลมสนอ่อน

ชุมชนสนามบิน

ชุมชนศาลาเหล้องเหน้อ

¬ ลักัษณะเป็นแหลมืยาว มีืทะเลขนาบทั�งสองด้ัาน 
คือ อ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา

¬ เป็นชิุมืชินติั�งอย่่ใจกัลางเมืือง เป็นที�ร์าบลุ่มืเสี�ยงติ่อ
กัาร์เกัิดันำ�าท่วมืขัง

¬ เป็นชุิมืชินที�ตัิ�งอย่่บริ์เวณริ์มืคลองสำาโร์งเสี�ยงต่ิอกัาร์เกิัดั
นำ�าท่วมืและมัืกัปร์ะสบกัับปัญหานำ�าล้นติลิ�งเข้าท่วมืชุิมืชิน

¬ตัิ�งอย่่บนชิายหาดัทะเลเก้ัาแสน ซ้�งมีืกัาร์กััดัเซาะชิายฝัั่�ง
และมีืคลื�นลมืแร์ง ทำาให้ทร์ายพัิดัพิามืาถมืปากัคลองสำาโร์ง 
ทำาให้เกิัดันำ�าท่วมืขัง และนำ�าล้นติลิ�งในช่ิวงฤด่ัฝั่น

การวิเคราะห์สถานการณ์ : ปัญหา

 nปั็ญห�กิ�รกัิดเซ�ะชุ�ยฝ่ังท่ะเลิพืื้�น้ำท่่�เก้ิ�เส้ง

 oป็ัญห�ท่่�อย่่อ�ศััยไม่มั�น้ำคง        
เนื่องจากเป็นประชากรต่างถิ่นเข้ามาอาศัยใน
ที่ดินของกรมธนารักษ์ การรถไฟ เจ้าท่า ที่ดินวัด 
และเอกชน 

 nชุุมชุน้ำไม่ม่ส่วน้ำร่วมกัิบหน่้ำวยง�น้ำ  
ในการวางแผนแก้ปัญหาและรับมือภัยพิบัติ 
เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้มีการสื่อสารมาถึง  

ระดับครัวเรือนหรือชุมชน

 oชุุมชุน้ำเข้�ไม่ถึงสิท่ธ์ิ์ การได้รับความช่วย

เหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ

ภัยพิบัติ 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

 nปั็ญห�คว�มไม่แน่้ำน้ำอน้ำของอ�ชุ่พื้แลิะร�ยได้ 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบรายวัน

 oปั็ญห�ด้�น้ำกิ�รม่ส่วน้ำร่วมแลิะกิ�รรับร้่ข้อม่ลิ

ปัญหาด้านสังคม

ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระดับบุคำคำล่ แล่ะชุมชน

เปราะบาง...เพราะมีการเปิดรับความเส่ียงสูง มีความอ่อนไหวสูงและมีศักยภาพ
ในการปรับตัวตำ่า เน้่องจากอยู่ในพ้้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากกัดเซึ่าะชายฝั�งและ
ฝนตกหนักนำ้าท่วมขัง ไม่มีความม่ันคงท้ังท่ีอยู่อาศัย อาชีพและรายได้ 

Ò แรงง�น้ำน้ำอกิระบบได้รับผลิกิระท่บม�กิใน้ำชุ่วงหน้้ำ�ฝน้ำ เชุ่น้ำ ชุ�วป็ระมง 
มอเติอร์ไซต์ิรับจ้�ง ห�บเร่แผงลิอย ไม่ส�ม�รถห�ร�ยได้ติ�มป็กิติิ 
Ò แรงง�น้ำน้ำอกิระบบท่่�เป็็น้ำผ้่หญิงจะได้รับผลิกิระท่บม�กิกิว่�เพื้ศัชุ�ย ใน้ำด้�น้ำ

กิิจวัติรป็ระจำ�วัน้ำ เนื้ำ�องจ�กิอ�ศััยอย่่ใน้ำบ้�น้ำใน้ำชุ่วงเกิิดน้ำำ��ท่่วมขัง

คำว�มส�ม�รถีในก�รปรับต้ัว

Ò กิลุ่ิมอ�ชุ่พื้ต่ิ�งๆ ท่่�เป็็น้ำแรงง�น้ำน้ำอกิระบบเป็็น้ำ 
กิลุ่ิมท่่�ม่กิ�รชุ่วยเหลิือกิัน้ำเองใน้ำระดับชุุมชุน้ำ

Ò จำ�น้ำวน้ำสม�ชุิกิใน้ำครัวเรือน้ำของชุุมชุน้ำมุสลิิม    
มม่�กิกิว่�ชุุมชุน้ำพุื้ท่ธ์ จึงท่ำ�ให้เกิิดเป็็น้ำสังคมเครือญ�ติิ
เกิิดกิ�รชุ่วยเหลิือกิัน้ำใน้ำชุ่วงเกิิดวิกิฤติ

Ò ผ่้หญิงจะให้คว�มร่วมมือใน้ำกิ�รดำ�เน้ำิน้ำกิิจกิรรม
แลิะม่ส่วน้ำร่วมหลิักิใน้ำกิ�รว�งแผน้ำใน้ำระดับชุุมชุน้ำ 
โดยเฉพื้�ะผ่้หญิงท่่�เป็็น้ำผ่้ส่งอ�ยุ

สร่ปประเด็นสำ คัญ :
เพ่ือลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัว

สาระสำาคัญท่ีต้องการนำาเสนอ: ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่้อให้ชุมชนปรับตัว 

X ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั�งตะวันออก 
จังหวัดสงขลา สร้�งเครือข่�ยเตืิอน้ำภััยพื้ัฒน้ำ�
แกิน้ำน้ำำ�ชุุมชุน้ำใน้ำกิ�รแกิ้ไขแลิะแจ้งเติือน้ำ
ข้อม่ลิสภั�พื้อ�กิ�ศั

X การไฟื้ฟ้ื้า ติิดตัิ�งระบบไฟฟ้�สำ�รองให้แก่ิ
ป็ระชุ�ชุน้ำใน้ำชุุมชุน้ำ

X สำานักงานประปาส่วนภูมิภาคสงขลา 
ป็รับป็รุงให้ครัวเรือน้ำม่น้ำำ��ป็ระป็�ใชุ้ครบ   
ทุ่กิบ้�น้ำ ทั่�งไม่ม่บ้�น้ำเลิขท่่� กิ�รป็ระป็�จึงไม่
ส�ม�รถจ่�ยน้ำำ��ให้ได้

X สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  
ร่วมกัิบหน่้ำวยง�น้ำแก้ิปั็ญห�ท่่�อย่่อ�ศััย สร้�ง
คว�มมั�น้ำคงให้กัิบชุุมชุน้ำ รวมถึงสร้�งท่่�อย่่
อ�ศััยระยะย�ว 

X เทศบาลนครสงขลา สร้�งคว�มเข้มแข็ง
ให้ชุุมชุน้ำ ส�ม�รถชุ่วยเหลิือติน้ำเองได้ เชุ่น้ำ 
กิ�รสร้�งอ�ชุ่พื้

X สภาผู้สูงอายุร่วมกับองค์กรชุมชน จัดตัิ�ง 
วิส�หกิิจเพืื้�อด่แลิสุขภั�พื้แลิะสร้�งร�ยได้ผ่�น้ำ
ระบบด่แลิผ้่ป่็วยท่่�บ้�น้ำ 

Xสำานักสาธารณสุข ฉ่ดวัคซ่น้ำพิื้ษสุนั้ำขบ้� 
พ่ื้น้ำยุงชุ่วงหน้้ำ�ร้อน

X โรงเรียน สำ�รวจครอบครัวเด็กิแลิะ
เย�วชุน้ำท่่�เป็็น้ำกิลุ่ิมเป็ร�ะบ�ง

X อำาเภอ ร่วมกัิน้ำแก้ิปั็ญห�กิลุ่ิมเป็ร�ะบ�ง 
(พัื้ฒน้ำ�คุณภั�พื้ชุ่วิติ) คน้ำจน้ำเมือง

 Ôช่มชนแหลมสนอ่อน มีปัญหาเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนัก 
 Ôช่มชนบาราเซาะห์เก้าแสน มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง 
 Ôช่มชนสนามบิน มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศร้อนจัด ฝนตกหนักน้ำ ท่วมขัง
 Ôช่มชนศาลาเหลืองเหนือ มีปัญหาเรื่องฝนตกหนักน้ำ ท่วมขัง

การวิเคราะห์สถานการณ ์: แนวโน้มสภาพอากาศท่ีผ่านมา

ทีมศึกษา : ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเองสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  

      จังหวัดสงขลา อสม. และชุมชนในพ้้นที่

ทีมพี่เลี้ยง : มูลินิธิชุมชนสงขลา (SCF)

ทีมโครงการ SUCCESS : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้รวบรวม

สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป (EU)

คำำ�ขอสงวนสิทธิิ์�: เอกส�รเผยแพร่โคำรงก�ร SUCCESS จััดทำ�ข้�นโดยได้รับก�รสนับสนุนจั�กสหภ�พยุโรป ซ่้ึ่งท�งทีมง�นโคำรงก�ร SUCCESS ภ�ยใต้้ TEI มีหน้�ท่ีรับผิดชอบเน้�อห�ทั�งหมด โดยเน้�อห�ดังกล่่�วไม่จัำ�เป็นต้้องสะท้อนมุมมองของสหภ�พยุโรป



ความเปราะบางของช่มชนเมืองควนลังต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง (SUCCESS)” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: ชุมชนคำล่องต้่ำ�พฤกษช�ต้ิ แล่ะ ชุมชนทุ่งเขียวหว�น

   ปัจจัยขับเคลื่อนการกลายเป็นเมือง
• เม้องควนลังอยู่ติดกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ทำาให้มีการเติบโต
อย่างรวดเร็วและขยายตัวสู่ความเป็นเม้องอย่างชัดเจน

• ประชากรมีจำานวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

กระบวนการและรูปแบบการกลายเป็นเมือง
 

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
 

ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้�นเม้อง

Ò เทศบาลเม้องควนลัง ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับผลกระทบจากการขยายตัว  
ของเม้อง พ้้นท่ีการเกษตรลดลง ปริมาณการใช้นำ้าเพ่ิมข้ึน และอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน

Ò ยังไม่มีแผนงานหร้อนโยบาย ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Ò คลอง 1ซึ่.ร.1 เป็นคลองท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการระบายนำ้าของชลประทาน  
แต่ทำาให้เกิดปัญหาของการดูดซัึ่บนำ้าผิวดินลงคลองอย่างรวดเร็ว

ท�งสังคำม

Ò พฤติกรรมการใช้นำ้าของประชาชน ขาดความตระหนักในการประหยัดนำ้า

Ò พ้้นที่การเกษตรลดลง เช่น นาข้าว สวนยางพารา สวนผลไม้ โดยเฉพาะ     
“ส้มโอหอมควน้ำลิัง” ที่เป็นผลไม้ที่มีช้่อเสียงของเม้องควนลัง ลดปริมาณลงมาก 
หากไม่ได้รับการอนุรักษ์ ในอนาคตมีแนวโน้มจะสูญพันธ์

Ò กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำาหนด
แผนหร้อนโยบายการบริหารจัดการนำ้าด้วยตัวเอง เพราะปัญหาสุขภาพและการเดิน
ทางเข้าร่วม

Ò ความเช้่อของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ว่า “น้ำำ��ป็ระป็�ไม่สะอ�ดพื้อท่่�จะดื�มได้” 
ทำาให้ต้องซ้ึ่้อนำ้าบริโภค สิ้นเปล้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

Ò มีประชากรต่างด้าวที่เข้ามาทำางานและพักอาศัย สูงถึง 44% ของชุมชนทุ่ง
เขียวหวาน

สร่ปประเด็นสำ คัญ :
เพ่ือลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัว

สาระสำาคัญท่ีต้องการนำาเสนอ: ข้อเสนอสำาหรับชุมชนและภาคประชาสังคม

ทีมศึกษา : เคร้อข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา เคร้อข่ายสวนผักคนเม้อง กลุ่มสตรี อสม.ควนลัง กลุ่มอาชีพ  
         กลุ่มส้มโอหอมควนลัง และผู้ทรงคุณวุฒิ

ทีมพี่เลี้ยง : มูลินิธิชุมชนสงขลา (SCF)

ทีมโครงการ SUCCESS : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้รวบรวม

สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป (EU)

คำำ�ขอสงวนสิทธิิ์�: เอกส�รเผยแพร่โคำรงก�ร SUCCESS จััดทำ�ข้�นโดยได้รับก�รสนับสนุนจั�กสหภ�พยุโรป ซ่้ึ่งท�งทีมง�นโคำรงก�ร SUCCESS ภ�ยใต้้ TEI มีหน้�ท่ีรับผิดชอบเน้�อห�ทั�งหมด โดยเน้�อห�ดังกล่่�วไม่จัำ�เป็นต้้องสะท้อนมุมมองของสหภ�พยุโรป

ชุมชนคลองตำ่า
พฤกษชาติ 

และ
ชุมชนทุ่งเขียวหวาน 

¬อย่่ในพืิ�นที�เขติเทศบาลเมืืองควนลัง อำาเภอหาดัใหญ่ 

¬เป็นพิื�นที�ที�ร์องร์ับกัาร์ขยายติัวของเมืืองอย่าง
ร์วดัเร์็ว ทำาให้พิื�นที�สีเขียวลดัลง 

¬ มีืกัาร์ใช้ิสาธาร์ณ่ปโภคส่งข้�น โดัยเฉพิาะนำ�าที�มีืความื
จำาเป็นมืากั

¬พืิ�นที�เกัษติร์ที�เป็นแหล่งผลิติอาหาร์ให้ชุิมืชินลดัลง 

¬เทศบาลเมืืองควนลังต้ิองจัดัสร์ร์งบปร์ะมืาณเพิิ�มืข้�นเพืิ�อ
แก้ัปัญหาเกีั�ยวกัับกัาร์จัดักัาร์นำ�า

 Î ปริมาณฝนรายปี มีแนวโน้มลดลง 
 Î ปริมาณฝนช่วงฤดูฝน มีแนวโน้มลดลง

X เทศบาลเม้องควนลัง: ควรกำาหนดแผน เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการบริหารจัดการภาวะนำ้าแล้ง 
ประสานงานกับพ้้นท่ีต้นนำ้าและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ใน
การบริหารจัดการนำ้าร่วมกัน

X อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา: ควรตรวจเข้มงวดการ
ปล่อยนำ้าเสียหร้อสารพิษลงในแหล่งนำ้าธรรมชาติ

X การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ช้ันพิเศษ): 
ควรทำาโครงการรณรงค์การใช้นำ้าอย่างประหยัดร่วมกัน
กับภาคประชาสังคมในชุมชน ขยายเขตประปาลงพ้้นท่ี     
ท่ียังขาดแคลนนำ้าและส่้อสารเพ่้อสร้างความเช่้อม่ันเร่้อง
คุณภาพของนำ้าประปาเพ่้อใช้ในการอุปโภคบริโภค

X สำานักงานชลประทานท่ี 16: ควรจัดเวทีแลกเปล่ียน
กับประชาชน และวางแผนการใช้นำ้าอย่างประหยัด 
ภายใต้แนวคิด “การประหยัดนำ้าเท่ากับการบริจาค”               

การเพ่ิมและปรับปรุงประตูระบายนำ้าให้มีประสิทธิภาพ    
ในการบรหิารจัดการนำ้า การทำานาแบบประหยดันำ้า “เปียก
สลับแห้ง แกล้งข้าว” และการเปิดปิดประตูระบายนำ้า     
ในคลองชลประทานคลอง 1ซึ่. ร.1 ให้เหมาะสม เพ่้อให้
สามารถกักเก็บนำ้าให้ประชาชนได้ใช้ตลอดท้ังปี

X สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
สงขลา: ต้ังคณะทำางานในพ้้นท่ีร่วมกับชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

X ชมรมคนพิการตำาบลควนลัง: ควรผลักดันให้มีแผนท่ี
ชัดเจนในการชว่ยเหล้อกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในการ
ช่วยเหล้อกรณีท่ีมีภัยแล้งและอุณหภูมิสูง

X จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นำ้า โดยรวมกลุ่ม
ประชาชน แล้วจัดให้มีข้อตกลงวางแผน
บริหารจัดการนำ้ากับสำานักงานชลประทาน
ท่ี 16 และการประปาส่วนภูมิภาค (สาขา
หาดใหญ่) ช้ันพิเศษ เพ่้อให้มีนำ้าบริโภค
อุปโภคตลอดปี

X จัดต้ังระบบบริการนำ้าบาดาลให้แก่
ชุมชนในตำาบลควนลัง โดยให้สำานักงาน
ทรัพยากรนำ้าบาดาลเขต 12 สงขลา เจาะ
นำ้าบาดาลและบริการนำ้าแก่ประชาชนโดย
ใช้พลังงานโซึ่ลาเซึ่ลล์ตามระเบียบของ
สำานักงาน

X จัดทำาธรรมนูญครัวเร้อนเร่้องการ
ประหยัดนำ้า และประสานทำาโครงการร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่้อใช้นำ้าอย่างประหยัด  

X ประชาชนควรเลิกการเผาขยะ ตอซัึ่ง
ข้าว หร้อเศษวัสดุต่างๆ เพ่้อลดมลพิษ และ
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน

สาระสำาคัญท่ีต้องการนำาเสนอ: ข้อเสนอสำาหรับหน่วยงานการวิเคราะห์สถานการณ ์: แนวโน้มสภาพอากาศท่ีผ่านมา

X เมืองควนลัง เป็นชุมชนชานเม้อง 
ติดกับเทศบาลนครหาดใหญ่

X กลายเป็นพ้้นท่ีสำาคัญ ในการทำาการ
เกษตรในเม้องและเป็นแหล่งอาหาร    
ท่ีสำาคัญของเม้องหาดใหญ่ 

X จากอดีตท่ีเคยมีนำ้าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ แตห่ลังจากการกอ่สร้าง
ระบบชลประทานทำาให้ชุมชนคลองตำา่
พฤกษชาติ และชุมชนทุ่งเขียวหวาน    
ซ่ึึ่งเป็นชุมชนท่ีทำาการเกษตรในเม้อง   
มีแนวโน้มขาดแคลนนำ้าเพ่ิมมากข้ึน 

X ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตร     
อีกท้ังการเจริญและการขยายตัวของเม้อง ยังคงเป็นปัจจัยขับเคล่้อน  
ท่ีทำาให้ความต้องการนำ้าเพ่ิมมากข้ึน 



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง (SUCCESS)” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบเมือง โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

� ขาดการมีส่ัวนร่วมในการจัดทำำาแผู้นรับมือนำ�าท่ำวม

� กรรมสิัทำธิิ์�ทีำ�ดินเปลีุ่�ยนมือเป็นของคนต่้างถิึ�น

ด้านคนและสังคม
� มีความเป็นสัังคมเมืองมากขึ�น 

� คนพิึ�งพิาหน่วยงานภัาครัฐมากขึ�น 

� คนเปลุ่ี�ยนอาชีพิจากเกษต้รเป็นทำำางานรับจ�างมากขึ�น 

� เป็นโรคมากขึ�นโดยเฉพิาะโรคเรื�อรัง 

� วิถึีความเป็นอย้่เปลุ่ี�ยนไป ขาดการพิึ�งพิาวัฒนธิ์รรม 

� พิึ�งพิากลุ่ไกการต้ลุ่าดมากกว่าพิึ�งต้นเอง 

� มีปัญิหายาเสัพิต้ิดมากขึ�น 

การวิเคราะห์สถานการณ ์: แนวโน้มสภาพอากาศท่ีผ่านมา

ทีมศึกษา : เคร้อข่ายภัยพิบัติชุมชน เคร้อข่ายผู้บริโภค อสม. สภาองค์กรชุมชน   

         และท้องถิ่น 

ทีมพี่เลี้ยง : มูลินิธิชุมชนสงขลา (SCF)

ทีมโครงการ SUCCESS : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้รวบรวม

สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป (EU)

คำำ�ขอสงวนสิทธิิ์�: เอกส�รเผยแพร่โคำรงก�ร SUCCESS จััดทำ�ข้�นโดยได้รับก�รสนับสนุนจั�กสหภ�พยุโรป ซ่้ึ่งท�งทีมง�นโคำรงก�ร SUCCESS ภ�ยใต้้ TEI มีหน้�ท่ีรับผิดชอบเน้�อห�ทั�งหมด โดยเน้�อห�ดังกล่่�วไม่จัำ�เป็นต้้องสะท้อนมุมมองของสหภ�พยุโรป

ความเปราะบางของเมืองละงูต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ศึกษา: เม้องล่ะง่ อำ�เภอล่ะง่ จัังหวัดสต้่ล่

 Ô ปัญหาในการบริหารจัดการนำ้าท่วม นำ้าแล้ง เกิิดน้ำำ��ท่่วมใน้ำชุุมชุน้ำ
สมำ��เสมอ อ�ศััยระบบสังคมเครือญ�ติิของชุุมชุน้ำมุสลิิมยังเป็็น้ำต้ิน้ำทุ่น้ำ
สำ�คัญใน้ำกิ�รรับมือ 

 Ô ปัญหาการบูรณาการในการแก้ปัญหาแบบเช่้อมโยง ทั่�งต้ิน้ำน้ำำ�� 
กิลิ�งน้ำำ�� แลิะป็ลิ�ยน้ำำ��

 Ô ปัญหาการสูญเสียท่ีทำากินของชนพ้้นเม้องชาวมานิ เคยอ�ศััย
อย่่บริเวณต้ิน้ำน้ำำ��คลิองลิะง่ ได้รับผลิกิระท่บเนื้ำ�องจ�กิกิ�รบุกิรุกิแลิะ
จับจองพืื้�น้ำท่่�ป่็�แลิะท่่�ดิน้ำบริเวณต้ิน้ำน้ำำ��

ปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศวิทยา
 Ô นำ้าท่วมเกิดข้ึนบ่อย ทั่�งท่่วมพืื้�น้ำท่่�ขน้ำ�ดเลิก็ิแลิะท่่วมเฉพื้�ะจดุ เนื้ำ�องจ�กิ

กิ�รเป็ล่ิ�ยน้ำแป็ลิงกิ�รใชุ้ป็ระโยชุน์้ำท่่�ดิน้ำ กิ�รก่ิอสร้�งถน้ำน้ำขว�งท่�งน้ำำ��   
กิ�รถมท่่�พืื้�น้ำท่่�ชุุ่มน้ำำ��

 Ô ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทำาลาย เชุ่น้ำ คลิองลิะง่ตืิ�น้ำเขิน้ำ ติลิิ�งพัื้ง 
สัติว์แลิะพื้รรณไม้น้ำำ��ส่ญพัื้น้ำธ์์ ป่็�ต้ิน้ำน้ำำ��ถ่กิท่ำ�ลิ�ย

ไม่มีความพร้อม ในการปรับตัว
ด้านวิถีปฏิิบัติ การบริหารจัดการเมือง

� การเปลีุ่�ยนแปลุ่งการใช�ประโยชน์ทีำ�ดินไม่เหมาะสัม ถึมแก�มลิุ่งธิ์รรมชาติ้ ถึมทำาง
ระบายนำ�าเดิม เพืิ�อสัร�างทีำ�อย่้อาศััย ทำำาให�เปลีุ่�ยนเสั�นทำางนำ�าเกิดนำ�าท่ำวมบ่อยขึ�น 

� ความหลุ่ากหลุ่ายทำางชีวภัาพิลุ่ดลุ่ง ลุ่ำาคลุ่องตื้�นเขิน กระทำบต่้อสิั�งมีชีวิต้ใกลุ่�ส้ัญิ
พัินธ์่ิ์ เช่น เต่้ากระอาน หอยป่�งป้�ง ต้�นลุ่ำาภ้ั เป็นต้�น

   เมืองละงู 
อยู่ในล่่มน้ำ ละงู อำ เภอละงู จังหวัดสตูล

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลูกคลื่นลอนลาด 
และพื้นที่ราบ 

ประกอบด้วยทิวเขา ทางตอนเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือทอดตัวลงมา สู่พื้นที่ราบทางตอนใต้   

และด้านตะวันตก 

กระบวนการและรูปแบบการกลายเป็นเมือง
 

 h เม้องล่ะง่ เดิมมีพ้�นท่ีอุดมสมบ่รณ์� ทั�งป่�ไม้ สัต้ว�นำ��ในคำล่องล่ะง่

 h แต่้เดิมมีคำว�มเป็นอย่่เรียบง่�ยแบบพ่้งพ�อ�ศัยกัน มีชนพ้�นเม้องช�วม�นิ 

 h ส่วนใหญ่่ประกอบอ�ชีพทำ�เกษต้รกรรมแล่ะประมง

 h คำนต่้�งถ่ิีนย้�ยเข้�ม�อย่่ในพ้�นท่ีม�กข้�น เน่้องจั�กมีก�รส่งเสริมก�รท่องเท่ียว

 h คำนวัยแรงง�นออกไปทำ�ง�นนอกบ้�น เร่ิมประกอบอ�ชีพรับจ้ั�งเพ่ิมข้�น ทำ�ให้   
ผ้่ส่งอ�ยุอย่่บ้�นต้�มล่ำ�พัง 

 h สภ�พแวดล้่อมป่�ไม้เร่ิมถ่ีกทำ�ล่�ย ทุ่งน�ถ่ีกทิ�งรกร้�งว่�งเปล่่�

 h ถีมพ้�นท่ีเพ่้อสร้�งบ้�นเร้อนเพ่ิมม�กข้�นจั�กก�รเพ่ิมข้�นของประช�กร 

 h ก�รเร่งพัฒน�โคำรงสร้�งพ้�นฐ�นของหน่วยง�นภ�คำรัฐเพ่ิมข้�น ทั�งขุดค่ำคำล่อง 
ก�รสร้�งถีนน 

 h ภัยพิบัติ้เพ่ิมข้�น อ�ท ินำ��ท่วมจั�กก�รระบ�ยนำ��ไม่ทัน แล่ะภ�วะแล่ง้ย�วน�น

   ปัจจัยขับเคลื่อนการกลายเป็นเมือง
การพัฒนาความเป็นเม้องและนโยบายภาครัฐ              

เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียว

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
 

เม้องละงู

¬ พ้้นที่เป็นที่ราบลาดจากภูเขาไปสู่คลองละงู 
พ้้นที่ราบประกอบด้วยทุ่งนาและที่ราบชายคลอง 
ซึ่ึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน

¬ วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป เน้่องจากมีคนต่างถิ่น
ย้ายเข้ามาอยู่ 

¬ อาชีพหลัก ค้อเกษตรกรรม ประมง ทำาสวน  
รองลงมาเป็นรับจ้างท่ัวไป ซ่ึึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

¬สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตเิส้อ่มโทรม อาทิ   
หาดทรายบรเิวณกลางนำ้าทีเ่คยอดุมสมบูรณ์     
สิง่มชีวีติหลายชนดิใกลสู้ญพนัธุ์

¬ ที่ตั้งบ้านเร้อน ส่วนใหญ่อยู่ติดถนน และ  
บางส่วนอยู่ติดลำาคลอง

การวิเคราะห์สถานการณ์ : ปัญหา

สร่ปประเด็นสำ คัญ :
เพ่ือลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัว

X เสริมสร้างความเข้มแข็งของเคร้อข่ายตลอดสายนำ้าคลองละงู

X อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น สัตว์นำ้า เต่ากระอาน หอยปุ้งปิ�ง ฟ้ื้�นฟูื้
ชีวิตชนพ้้นเม้องชาวมานิ ป่าต้นนำ้าและป่าชายเลน

X จัดทำา MoU เพ่้อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันตลอดสายนำ้า

X ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกด้าน

X ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน

X ส่งเสริมการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

X ส่งเสริมการบริหารจัดการนำ้า โดยอาศัยความร่วมม้อในการ
พัฒนาร่วมกัน

X สร้างให้มีธรรมนูญคลองละงู
 Î เกิดสภาวะแล้งยาวนานกว่าปกติ

 Î มีแนวโน้มที่จะเจอวันฝนตกหนัก 
มากกว่า 50 มิลลิเมตร บ่อยครั้งขึ้น



ความเปราะบางของเมืองปาดังเบซาร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง (SUCCESS)” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: 
ชุมชนต้้นพะยอม 1 แล่ะ ชุมชนต้้นพะยอม 2 เทศบ�ล่เม้องป�ดังเบซึ่�ร� อำ�เภอสะเด� จัังหวัดสงขล่�

 h เมืองปาดังเบซาร์ เป็นเม้องชายแดน 
มีการค้าขายมาจากหลายพ้้นท่ีเ พ่้อ
ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นวัยทำางาน 
ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา เม้องปาดังเบซึ่าร์ 
มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

 h ส่งผลทำาให้เกิดปัญหาและผลกระทบ
ต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการวางแผน
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติปัญหาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

 h มีความหนาแน่นของบ้านเร้อนเป็น
กลุ่มๆ ตามเช้้อชาติและศาสนา 

ปัจจัยขับเคล่ือนการกลายเป็นเมือง
 X การเป็นเม้องหน้าด่าน เม้องชายแดน ค้าขายกับประเทศมาเลเซีึ่ย
 X นโยบาย

กระบวนการและรูปแบบการกลายเป็นเมือง
 

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
 

เม้องปาดังเบซึ่าร์

¬เมืืองปาดัังเบซาร์์  เป็นเมืืองหน้าด่ัาน ติิดักัับปร์ะเทศ
มืาเลเซีย เป็นที�ตัิ�งของด่ัานศุลกัากัร์ 

¬ มืีความืเจร์ิญเติิบโติทุกัดั้าน ทั�งกัาร์ท่องเที�ยวเชิิง
กัาร์ค้าชิายแดัน อุติสาหกัร์ร์มื และกัาร์ขนส่ง

¬ส่งผลให้เกิัดัปัญหาติามืมืา ทั�งปัญหาขยะ หมือกัควัน และ
มืลพิิษจากัพิาหนะในกัาร์ขนส่ง

¬ลักัษณะพืิ�นที�เป็นที�ร์าบเชิิงเขา และที�เนินสลับกัันไป

การวิเคราะห์สถานการณ์ : ปัญหา

 n ปัญหาหมอกควันไฟื้ป่าจากประเทศ   
ต่างแดน

 o ปัญหามลพิษจากท่อไอเสียของรถบรรทุก 
จำานวนมาก ส่งผลทางด้านการ เดินทาง 
ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 n ปัญหาวิถีการใช้ชีวิตในชุมชนเปล่ียนแปลง 
วิถีการใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน ส่งผลให้คน 
ในชุมชนให้ความสำาคัญกับการป้องกันและ
รับม้อโดยการพ่ึงพาตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

 o ปัญหาหมอกควันจากต่างแดน การเผา
ขยะ จากครัวเร้อนและการจราจรที่แออัด 
จากการขนส่ง 

 p ชุมชนขาดความตระหนัก เน่้องจากการ
ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  
ท่ีเกิดข้ึน

ปัญหาด้านวิถีการปฏิิบัติและการบริหารจัดการ

ปัญหาเมือง 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศวิทยา

ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

Ò ไม่มีแหล่งนำ้าธรรมชาติในการผลิตประปาเป็นของตนเอง ใช้ระบบสายส่งนำ้า
จากประปาภูมิภาคอำาเภอสะเดา อีกท้ังการขยายตัวของเม้องยังทำาให้มีการใช้นำ้า
ประปาเพ่ิมข้ึน 

Ò การคมนาคม เน่้องจากเป็นเม้องเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีึ่ย จึงมีการใช้
ท้ังรถยนต์ รถบรรทุก และรถคอนเทนเนอร์เข้าสู่เม้องปาดังเบซึ่าร์เพ่้อการขนส่ง
สินค้าบริเวณชายแดน ทำาให้การจราจรติดขัด 

Ò การพัฒนาทางเศรษฐกิจขาดการวางแผนท่ีเหมาะสม เช่น การขยายตัวของ
เม้อง มีความต้องการท่ีอยู่อาศัยเกิดการขยายพ้้นท่ีหมู่บ้านจัดสรร เปิดโอกาสให้
นายทุนเข้ามาลงทุนในพ้้นท่ี เปล่ียนกรรมสิทธิ�จากเจ้าของเป็นผู้อยู่อาศัย เกิดความ
เหล่้อมลำ้าแก่คนยากจนในพ้้นท่ี 

สร่ปประเด็นสำ คัญ :
เพ่ือลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัว

สาระสำาคัญท่ีต้องการนำาเสนอ: ภาคประชาสังคม

X ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่้องของ
มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ ์: แนวโน้มสภาพอากาศท่ีผ่านมา

ทีมศึกษา : ภาคีเคร้อข่ายเม้องปาดังเบซึ่าร์ และเทศบาลเม้องปาร์ดังเบซึ่าร์

ทีมพี่เลี้ยง : มูลินิธิชุมชนสงขลา (SCF)

ทีมโครงการ SUCCESS : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้รวบรวม

สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป (EU)

คำำ�ขอสงวนสิทธิิ์�: เอกส�รเผยแพร่โคำรงก�ร SUCCESS จััดทำ�ข้�นโดยได้รับก�รสนับสนุนจั�กสหภ�พยุโรป ซ่้ึ่งท�งทีมง�นโคำรงก�ร SUCCESS ภ�ยใต้้ TEI มีหน้�ท่ีรับผิดชอบเน้�อห�ทั�งหมด โดยเน้�อห�ดังกล่่�วไม่จัำ�เป็นต้้องสะท้อนมุมมองของสหภ�พยุโรป

สาระสำาคัญท่ีต้องการนำาเสนอ: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

X ควรจัดระเบียบของสถานท่ีจอดรถ
บรรทุก รถเทรลเลอร์ ให้ห่างไกลจากชุมชน 
เพ่้อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและมลพิษ    
จากท่อไอเสียรถยนต์

สาระสำาคัญท่ีต้องการนำาเสนอ: หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง

X อำาเภอสะเดา ร่วมกันพัฒนากลไกระดับ
เม้องท่ีมาจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ       
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่้อหาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
อาทิ การจัดระเบียบรถขนส่ง การจัดหา
พ้้นท่ีจอดคอย หร้อการออกข้อบัญญัติ      
ในการควบคุมหร้อเก็บค่าผ่านทาง 

X การเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง ต่อผลกระทบจากมลภาวะ  
จากรพ.สต. และโรงเรียน พร้อมค้นข้อมูล
เพ่้อสร้างความตระหนัก

X ติดต้ังระบบตรวจวัด PM 2.5 และจัดต้ัง
ระบบเคร้อข่ายรายงานข้อมูล เพ่้อส่้อสาร
ให้แก่ชุมชนผ่านช่องทางท่ีหลากหลายและ
เข้าถึงได้ง่าย

X สร้างกระบวนการความร่วมม้อระดับ
ชุมชน เช่น สร้างกิจกรรมสานความสัมพันธ์ 
พร้อมพัฒนากลุ่ม ชมรม เพ่้อมีส่วนร่วม
กระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน สร้าง
ความเข้มแข็งท้ังด้านอาชีพและรายได้     
เพ่้อให้เกิดการช่วยเหล้อเก้้อกูลกันในชุมชน
พหุวัฒนธรรม

 Î ปริมาณฝนรายปี มีแนวโน้มลดลง 

 Î ปริมาณฝนช่วงฤดูฝน มีแนวโน้มลดลง

ท่ี่�มาภาพ www.hatyaifocus.com

ที่่�มาภาพ www.hatyaifocus.com



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง (SUCCESS)” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: ชุมชนบ้�นหล่บมุม ต้ำ�จัังหวัดสงขล่�

กระบวนการและรูปแบบการกลายเป็นเมือง
 

 Ô ปััญหาการบุุกรุกท่ี่�ดิินรถไฟ ม่ีการขยายตััว
ของบุ้านเช่่า แรงงานต่ัางช่าติั 

 Ô ปััญหาการเข้าถึงสิิที่ธิิ์�บุริการพ้ื้�นฐาน   
ของปัระช่ากรแฝง แรงงานต่ัางช่าติั ต่ัางถิ�น 

ปัญหาด้านสังคม

ปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

� ผัู้งเมือง การใช�ประโยชน์ทีำ�ดิน การสัร�างทีำ�อย่้อาศััยร่กลุ่ำ�าพืิ�นทีำ�ช่่มนำ�า กีดขวางแลุ่ะ  
เปลีุ่�ยนเสั�นทำางไหลุ่ของนำ�าส่ังผู้ลุ่ให�นำ�าระบายไม่ทัำน

� โครงสัร�างพืิ�นฐาน ระบบนำ�าใช� ท่ำอระบายนำ�า ไฟฟ�า เสั�นทำางคมนาคม ยังไม่มี
ครอบคลุ่่มแลุ่ะเข�าถึึงท่ำกกลุ่่่มคนในพืิ�นทีำ�

ด้านวิถีปฏิิบัติ การบริหารจัดการเมือง
� การเข�าถึึงระบบโครงสัร�างพิื�นฐาน ยังไม่เพิียงพิอต้่อความต้�องการของประชาชน 

(ระบบประปาชำาร่ด ระบบไฟฟาไม่ทำั�วถึึง)

� ขาดการมีสั่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผู้นบริหารจัดการระบบโครงสัร�าง    
พิื�นฐานรวมถึึงการร่วมต้ัดสัินใจในการก่อสัร�างโครงสัร�างพิื�นฐานต้่างๆ

� มีการวางแผู้นเกี�ยวกับการป�องกันนำ�าทำ่วมทำี�เกิดจากการระบายนำ�าไม่ทำัน โดยการ
วางแผู้นการขด่ลุ่อกคค้ลุ่อง แต้จ่ากการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งสัภัาพิภัม้อิากาศัในปจัจบ่นัไมส่ัามารถึ
คาดการณ์์ได� จึงทำำาให�แผู้นการรับมือเป็นเพิียงการแก�ปัญิหาเฉพิาะหน�าเทำ่านั�น

การวิเคราะห์สถานการณ ์: แนวโน้มสภาพอากาศท่ีผ่านมา

ทีมศึกษา : สภาองค์กรชุมชน ตำาบลพะตง และภาคีเคร้อข่ายตำาบลพะตง   

         (ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม) 

ทีมพี่เลี้ยง : มูลินิธิชุมชนสงขลา (SCF)

ทีมโครงการ SUCCESS : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้รวบรวม

สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป (EU)

คำำ�ขอสงวนสิทธิิ์�: เอกส�รเผยแพร่โคำรงก�ร SUCCESS จััดทำ�ข้�นโดยได้รับก�รสนับสนุนจั�กสหภ�พยุโรป ซ่้ึ่งท�งทีมง�นโคำรงก�ร SUCCESS ภ�ยใต้้ TEI มีหน้�ท่ีรับผิดชอบเน้�อห�ทั�งหมด โดยเน้�อห�ดังกล่่�วไม่จัำ�เป็นต้้องสะท้อนมุมมองของสหภ�พยุโรป

การวิเคราะห์สถานการณ์ : ปัญหา

 Î ปริมาณฝนรายปี มีแนวโน้มลดลง 
 Î ปริมาณฝนช่วงฤดูฝน มีแนวโน้มลดลง

ความเปราะบางของช่มชนเมืองพะตงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยขับเคลื่อนการกลายเป็นเมือง
1. การเติบโตของอำาเภอหาดใหญ่ ส่งผลให้มีการพัฒนาความเจริญและ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

2. โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

3. ประชากรเข้ามาอาศัยในพ้้นท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

 h  สมัยก่อนส่วนใหญ่่เป็นสวนย�งพ�ร� บ้�นเร้อนประช�ชนจัะตั้�งอย่่ห่�งกัน 

 h  จั�กก�รเติ้บโต้ของอำ�เภอห�ดใหญ่่ทำ�ให้มีก�รเพ่ิมข้�นของโรงง�น
อุต้ส�หกรรมอย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้ต้ำ�บล่พะต้งมีสภ�พเป็นชุมชนก่้งเม้องก่้งชนบท 
เน่้องจั�กมีก�รย้�ยถ่ิีนของแรงง�นต่้�งด้�ว/ต่้�งถ่ิีน ม�รับจ้ั�งในโรงง�น

อุต้ส�หกรรม   

 h  ปัจัจุับันมีโรงง�นอุต้ส�หกรรมในพ้�นท่ีต้ำ�บล่พะต้งถ้ีง 14 โรงง�น  

 h  เขต้ก�รปกคำรองแบบเทศบ�ล่จัะมีลั่กษณ์ะเป็นชุมชนเม้อง

 h  เขต้ก�รปกคำรองแบบองคำ�ก�รปกคำรองส่วนท้องถ่ิีนต้ำ�บล่พะต้ง ประช�กรจัะ
อ�ศัยกันเป็นชุมชนดั�งเดิมมีวิถีีชีวิต้แบบชนบท  ประกอบอ�ชีพทำ�สวนย�งพ�ร�

แล่ะสวนผล่ไม้เป็นอ�ชีพหลั่ก 

 Ô นำ�าท่ี่วมีฉัับุพื้ลััน จากลัักษณะพ้ื้�นท่ี่�เป็ันที่างผ่่าน
ของนำ�า เป็ันท่ี่�ตัำ�า แลัะรูปัแบุบุฝนท่ี่�ตักแช่่อยู่กับุท่ี่� 

 Ô ม่ีการถมีท่ี่�เพ้ื้�อสิร้างท่ี่�อยู่อาศััยแลัะการที่ำาถนน 
ที่ำาให้เส้ินที่างนำ�าเปัล่ั�ยน

 Ô ปััญหาการบุุกรุกท่ี่�ดิินรถไฟ ม่ีบุ้านเช่่า ม่ีแรงงาน
ต่ัางถิ�น ต่ัางช่าติั 

ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบนิเวศวิทยา

 Ô ปััญหาสุิขอนามัีย จากขยะในชุ่มีช่นส่ิงผ่ลัให้ม่ีพื้าหะนำาโรค เช่่น หนู แมีลัง     
อ่กทัี่�งนำ�าเส่ิยจากการช่ะล้ัางขยะแลัะขยะท่ี่�ทิี่�งลังในลัำาคลัอง

 Ô ปััญหาค่าครองช่่พื้สูิงขึ�น เน้�องจากต้ัองต่ัอไฟพ่ื้วงที่ำาให้เส่ิยค่าไฟค่อนข้างแพื้ง

 Ô ปััญหาสัิงคมีอ้�นๆ เน้�องจากการลัักขโมีย แลัะการติัดิยาเสิพื้ติัดิ

ผู้คนและสังคม
� ในช่วงเกิดภััยพิิบัต้ินำ�าทำ่วม ขาดแคลุ่นทำี�พิักพิิงชั�วคราวในช่วงอพิยพิ เข�าไม่ถึึง

นำ�าใช�ทำี�สัะอาดเพิียงพิอ อีกทำั�งการเยียวยาช่วยเหลุ่ือจากภัาครัฐมีความลุ่่าช�า

� ช่วงนำ�าแลุ่�ง ขาดแคลุ่นนำ�ากินนำ�าใช� นำ�าบ่อแลุ่�ง แลุ่ะไม่สัะอาด 

� คนสั่วนใหญิ่ในช่มชนเป็นคนหาเช�ากินคำ�า ทำำาให�ไม่มีเงินออมใช�ในยามฉ่กเฉิน

� การอย้่ร่วมกับประชากรแฝงแลุ่ะแรงงานต้่างด�าว ทำำาให�ความสััมพิันธิ์์ในช่มชน
ลุ่ดลุ่ง สั่งผู้ลุ่ต้่อปัญิหาการอย้่ร่วมกัน การสัื�อสัาร แลุ่ะปัญิหาการทำิ�งขยะอ่ดต้ัน           
ทำ่อระบายนำ�าทำี�เพิิ�มขึ�น

สร่ปประเด็นสำ คัญ :
เพ่ือลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัว

การพัฒนากลไกในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
เพ้่อตอบสนองต่อชุมชนรูปแบบใหม่ ทั้งคนในพ้้นที่ แรงงานต่างถิ่น 

ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

X ด้านการรับม้อนำา้ท่วม

X ด้านการรับม้อนำา้แล้ง

X ด้านการเข้าถึงสิทธิการบริการพ้้นฐาน

X บริหารจัดการชุมชนนพ้้นฐานกิจกรรมทางศาสนา

X ส่งเสริมกลไก อสม. เพ่้อช่วยดูแลด้านสุขภาพ การส่้อสาร
เพ่้อเฝ้าระวังภัย ในกลุ่มแรงงานต่างถ่ิน ต่างชาติ 

X จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน เพ่้อส่งเสริมการผลิตอาหารเพ่้อสุขภาพ 
สร้างรายได้และการพ่ึงตนเองในพ้้นท่ี



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง (SUCCESS)” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

� ประชาสัังคมขาดการทำำางานแบบมีส่ัวนร่วมเชิงเครือข่าย รอพ่ึ่�งพิึ่งภาครัฐ

� กลุ่่่มผู้้�พิิการแลุ่ะกลุ่่่มผู้้�ส้ังอาย่บางส่ัวน เข�าไม่ถึึงแหลุ่่งนำ�าดื�มสัะอาด ท่ี่�เพ่ึ่ยงพึ่อ         
ในการบรโิภคช่่วงวกิฤติิ และมีห่ลายครอบครวัท่ี่�ไม่ีม่ีนำ�าด่ื่�มี นำ�าใช้่ และนำ�าเพึ่่�อการเกษติร

มีแนวโน้ม การขาดแคลนน้ำ ใช้ในช่วงหน้าแล้ง น้ำ ท่วมมากขึ้นในช่วงฤดูฝน     
จะส่งผลกระทบต่อ

� กลุ่่่มผู้้�พิิการ กลุ่่่มผู้้�หญิิงจะได�รับผู้ลุ่กระทำบมากกว่า ต้�องมีผู้้�ช่วยในการเคลุ่ื�อนไหว
แลุ่ะเดินทำางแลุ่ะไม่ค่อยได�รับการด้แลุ่

� ผู้้�สั้งอาย่ กล่่มีผู้้้หญิิงจะไดื่้รับผู้ลกระที่บมีากกว่า

� กลุ่่่มแรงงานนอกระบบ กล่่มีผู้้้ช่ายได้ื่รับผู้ลกระที่บมีากกว่า เพึ่ราะม่ีความีรับผิู้ดื่ช่อบ
ในครอบครัวมีากกว่า ต้ิองคิดื่วิเคราะห์ วางระบบต่ิางๆ และต้ิองใช้่กำาลังกายมีากกว่า       
ผู้้้หญิิง

� กลุ่่่มวิสัาหกิจ กล่่มีผู้้้หญิิงไดื่้รับผู้ลกระที่บมีากกว่าเพึ่ราะเป็็นกล่่มีที่่�ติ้องใช่้แรงงาน 
เช่่น การแป็รร้ป็ป็ลาอินที่ร่ย์ ข้้าวซ้้อมีมี่อ กล่่มีเล่�ยงโคบที่บาที่ในการรับผู้ิดื่ช่อบจะเป็็น
ผู้้้ช่ายมีากกว่าผู้้้หญิิง

� กลุ่่่มองค์กร/หน่วยงาน กล่่มีผู้้้หญิิงได้ื่รับผู้ลกระที่บมีากกว่า เน่�องจากม่ีความีละเอ่ยดื่ 
คิดื่ช้่าและไม่ีม่ีความีมัี�นใจ  หากเกิดื่ภัยพิึ่บัติิจำาเป็็นต้ิองอาศััยความีรวดื่เร็ว ในการตัิดื่สิินใจ
เพ่ึ่�อแก้ปั็ญิหาเฉพึ่าะหน้า

การวิเคราะห์สถานการณ ์: แนวโน้มสภาพอากาศท่ีผ่านมา

ทีมศึกษา : องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคนพิการ

ทีมพี่เลี้ยง : มูลินิธิชุมชนสงขลา (SCF)

ทีมโครงการ SUCCESS : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้รวบรวม

สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป (EU)

คำำ�ขอสงวนสิทธิิ์�: เอกส�รเผยแพร่โคำรงก�ร SUCCESS จััดทำ�ข้�นโดยได้รับก�รสนับสนุนจั�กสหภ�พยุโรป ซ่้ึ่งท�งทีมง�นโคำรงก�ร SUCCESS ภ�ยใต้้ TEI มีหน้�ท่ีรับผิดชอบเน้�อห�ทั�งหมด โดยเน้�อห�ดังกล่่�วไม่จัำ�เป็นต้้องสะท้อนมุมมองของสหภ�พยุโรป

ความเปราะบางของล่่มนำ้าโตนดด้วนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ศึกษา: เม้องโต้นดด้วน อำ�เภอคำวนขนุน จัังหวัดพัทลุ่ง

 Ô  กลุ่มเปราะบางในพ้น้ท่ี 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้พิการ กลุ่มเกษตรกร 
ขาดแคลนนำ้าด่้มสะอาดใน
ช่วงนำ้าแล้งจากการบริการ
ท่ีไม่ท่ัวถึง 

ด้านวิถีปฏิิบัติ การบริหารจัดการเมือง

ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศวิทยา

ด้านวิถีปฏิิบัติ การบริหารจัดการเมือง

� การขยายตั้วของเมือง เพ่ึ่�อรองรับการท่ี่องเท่ี่�ยว ผัู้งเม่ีอง ที่รัพึ่ยากรนำ�า

� พืิ�นทีำ�หม่้ทีำ� 8 ได�รับผู้ลุ่กระทำบจากปัญิหาภััยแลุ่�ง ปั็จจ่บันได้ื่รับการพัึ่ฒนาเป็็นแหล่ง 
ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ม่ีช่่�อเส่ิยงในระดัื่บหม่้ีบ้านและช่่มีช่นรอบนอก

� พืิ�นทีำ�หม่้ทีำ� 11 มีปัญิหานำ�าท่ำวมอย่างต่้อเนื�อง และม่ีแนวโน้มีร่นแรงเพิึ่�มีข่้�น ส่ิงผู้ลกระที่บ
ด้ื่านการเกษติร ท่ี่�อย่้อาศััย และถนนหนที่าง ช่่มีช่นม่ีความียากลำาบากในการดื่ำารงช่่วิติ
และป็ระกอบอาช่่พึ่

   
เมืองโตนดด้วน 

เป็นเมืองระดับตำ บลอยู่ในอาเภอควนขน่น 
จังหวัดพัทล่ง 

พื้นที่หลักประกอบด้วยเทศบาลตำ บลโตนดด้วน         
อยู่ในตำ บลโตนดด้วน

กระบวนการและรูปแบบการกลายเป็นเมือง
 

 h  จัังหวัดพัทลุ่ง ตั้�งอย่่ในพ้�นท่ีลุ่่มนำ��ทะเล่ส�บสงขล่� มีแนวช�ยฝ่ัั่ง          
ต้�มแนวอ่�วไทย 

 h  ต้ำ�บล่โต้นดด้วน อย่่ในพ้�นท่ีอำ�เภอคำวนขนุน มีก�รพัฒน�ก�ร              
ท่องเท่ียวของทะเล่น้อยท่ีเพ่ิมข้�น มีแหล่่งนำ��จ้ัดแล่ะพ้�นท่ีชุ่มนำ��ขน�ดใหญ่่          
มีคำว�มหล่�กหล่�ยท�งชีวภ�พแล่ะระบบนิเวศท่ีสำ�คัำญ่ 

 h  เป็นแหล่่งท่องเท่ียวเชิงวิถีีวัฒนธิ์รรม

 
ปัจจัยขับเคล่ือนการกลายเป็นเมือง

1. ขับเคล่้อนการท่องเท่ียวภายใต้แผนการพัฒนาจังหวัด 5 ปี 
(พ.ศ.2563–2570) ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดพัทลุง 

2. มีแหล่งท่องเท่ียวทางเชิงวิถีวัฒนธรรมหลายแห่ง ได้แก่ วัดถำา้
คูหาสวรรค์ วังเจ้าเม้องพัทลุง ทะเลน้อย ปากประ สะพาน
เอกชัย พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
 

เม้องโตนดด้วน 

¬ สภาพพ้้นท่ีท่ัวไปของตำาบลโตนดด้วน ท่ีราบลุ่ม  
มีลำาห้วย คลองและสระนำ้ากระจายตามพ้น้ท่ี จึงเหมาะ
แก่การทำาการเกษตร

¬ เม้องโตนดด้วน มีต้นทุนท่ีดีค้อมีคลองทุกหมู่บ้าน 
โดยมีคลอง 11 สาย จึงเป็นเม้องเกษตร ท่องเท่ียว 
และผลิตอาหาร

¬ แหล่งนำ้าท่ีสำาคัญในเขตเทศบาล ได้แก่ คลอง
ท่าแนะ เหม้องนำ้าใต้ควน นำ้าประปาเทศบาลตำาบล

¬ พ้้นท่ีศึกษาอยู่ หมู่ท่ี 8 บ้านไสโดน และหมู่ท่ี 11 
บ้านไสเหรียง ซ่ึึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่้อเสียง ค้อ ตลาดสวนไผ่สร้างสุข และ
สวนไผข่วัญใจ ในขณะท่ีเป็นพ้้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
นำ้าท่วมและภัยแล้งเป็นประจำาทุกปี

การวิเคราะห์สถานการณ์ : ปัญหา

สร่ปประเด็นสำ คัญ :
เพ่ือลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัว

 Î ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง 

 Î ช่วงฤดูฝน ฝนมากขึ้น และ ยาวนาน
มากขึ้น

 Î แต่ฝนรายปี ลดลง

X ภาคประชาสังคม การรวมกลุ่มและ
การบริหารจัดการกลุ่ม และเช่้อมโยงกับ
เคร้อข่ายต่างๆ ดูแลส่ิงแวดล้อมให้เป็น
มิตร ใช้พลังงานทดแทน

X ชุมชน รวบรวมข้อมูลพ้้นฐาน กลุ่ม
เปราะบาง แหล่งนำา้ สร้างระบบเต้อนภัย 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ื้�นฟูื้สายนำา้

X องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหาร
จัดการนำา้ แผนความม่ันคงทางอาหาร
ในระดับชุมชน แผนรองรับภัยพิบัติ พ้้นท่ี
สำาหรับการอพยพ

X ภาคธุรกิจและเอกชน เช่้อมโยงเป็น
เคร้อข่าย และส่งเสริมในเร่้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่ง
เสริมการพัฒนาเม้องสีเขียว

X วัด ระบบกำาจัดขยะ พ้้นท่ีจุดอพยพ

X กศน. ต.โตนดด้วน ส่งเสริมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม จัดทาหลักสูตรการ
เรียนรู้การรับม้อภัยพิบัติท้ังในและนอก
ระบบทุกช่วงวัย

X โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ดูแลสภาพ
ส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ ปลูกต้นไม้

X โรงเรียนวัดป่าตอ พร้อมประสาน
ความร่วมม้อในช่วงเกิดภัยธรรมชาติ

X รพ.สต. ,โรงพยาบาลควนขนุน มีฐาน
ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง จัดระบบเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย

X สำานักงานสำาธารณสุขอำาเภอ การบู
รณาการแผนร่วมกันของทุกฝ่าย ส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของในการดำาเนิน
โครงการต่าง ๆ ในพ้้นท่ี

X สำานักงานพัฒนาท่ีดิน ส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง ส่งเสริมการ
ทำาระบบจัดเก็บนำา้ใต้ดิน

X สำานักงานพัฒนาชุมชน พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้มีพ้้นท่ีเรียน
รู้ท่ีชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้

X สำานักงานเกษตรอำาเภอ ส่งเสริมให้
มีศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธ์ชุมชน

X เขตพ้้นท่ีการศึกษาท่ี 1 สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ในทุกกลุ่มวัย จัดทำาหลักสูตรการเรียนรู้
การรับม้อภัยพิบัติท้ังในและนอกระบบทุก
ช่วงวัย

X สำานักชลประทาน จัดทำาแผน การ
บริหารจัดการนำา้แบบมีส่วนร่วม

 Ô ปัญหานำ้าท่วมหนัก พบปัญหานำ้าท่วมท่ีไหลมาจากต่างอำาเภอ 
ลงมายังพ้้นท่ี มีการถมท่ีหร้อมีถนนขวางทางนำ้า ในพ้้นท่ีเกิดภัย
พิบัตินำ้าท่วมใหญ่ในปี 2553, 2556, 2557 และในปี 2565 
ประสบอุทกภัยหนักสุดกระทบนาข้าวและสวนยางเสียหายรวม
มากกว่า 150 ล้านบาท 

 Ô ปัญหาการถมท่ีสร้างบ้านเร้อนไม่เหมาะสม กีดขวางลำานำ้า  
ปิดก้ันลำานำ้าไม่ให้นำ้าไหล



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

แนวโค์รงการพฒันารถไฟค์วามเรว็สูงเทียีบ้กบั้
ผืงัเมอืงรวมเมอืงขอนแกน่ พ.ศ.2542 ป่รบั้ป่รุงค์ร ั�งทีี� 3 ชุมุชุนศรีฐีาน (นอกรีางรีถไฟ)

ชุมุชุนมติรีภาพ

พื้นที่ศึกษา: 
ชุมชนมิตรภาพและชุมชนศรีฐาน อำ เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ความเปัราะบางต่อการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

กระบวนการและรูปัแบบการกลายเปั็นเมือง

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

กลุ�มืชุมืชนก้�งเมืือิง 

(ชุมชนศรีฐาน)

กลุ�มืชุมืชนแอิอัิด้/ชุมืชนสลัมื/ชุมืชนคนจนเมืือิง 

(ชุมชนมิตรภาพ)
Ø ตั�งอยู่ริมทำางรถไฟในพื�นทีำ�ขุอง กฟทำ. หลัังห้างเซ็็นทำรัลัขุอนแก่น รวม 136 คืรัวเรือน 

Ø อยู่ในแนวการอพยพเวนคืืนทีำ�ดินเพื�อพัฒนาพื�นทีำ�รถไฟคืวามเร็วสูงแลัะแนว TOD   ทัำ�งชุีมชีน

Ø ทัำ�งชุีมชีนไม่มีสัญ่ญ่าเช่ีาพื�นทีำ�อาศัย กับ กฟทำ. แลัะ ไม่มีทำะเบียนบ้านจำำานวนมาก 

Ø มีนำ�าท่ำวมซ็ำ�าซ็ากทุำกปี็ นำ�าเอ่อขัุงบริเวณรอบทีำ�อยู่อาศัย เนื�องจำากเป็็นทำางผ่่านร่องระบายนำ�าดั�งเดิม

Ø ชุีมชีนศรีฐาน (ชุีมชีนโบราณดั�งเดิม) รวม 147 คืรัวเรือน 

Ø อยู่ใกล้ัแหล่ังรับนำ�าสาธิ์ารณะขุนาดใหญ่่ เช่ีน บึงหนองโคืตร บึงหนองยาว 

Ø อยู่ในเขุตพื�นทีำ�เสี�ยงนำ�าท่ำวม 30 จุำด ขุองเทำศบาลันคืรขุอนแก่น
Ø อยู่ในแนวพัฒนาพื�นทีำ�รถไฟรางเบาแลัะการตัดถนนเส้นใหม่เชืี�อมสถานีรถไฟขุอนแก่น

È นำ้าท่วมเอ่อขังกินระยะเวลานาน เนื�อิงจากชุมืชนอิย่�ในพื�นท่�ลุ�มืติำ�าและม่ืการัถูมืท่�พัฒนาโครังสร้ัางพื�นฐานรัอิบชุมืชน 
(ชุมืชนมิืติรัภัาพ) และจากการัถูมืท่�ดิ้นโครังการับ้านจัด้สรัรัขนาด้ใหญ่� และบ้านขอิงคนม่ืฐานะ (ชุมืชนศร่ัฐาน)

È สุขอนามัยของคนและสิ่งแวดล้อมชุมชนแย่ลง จากปัญ่หาขยะท่�ติกค้างสะสมืในชุมืชนจำานวนมืาก ท่�ลอิยมืากับนำ�า 
จากการัรัะบายและจากนำ�าท�วมื (ชุมืชนมิืติรัภัาพ) และจากการัเพิ�มืข้�นขอิงหอิพักและห้อิงเช�า (ชุมืชนศร่ัฐาน)

 ปััญหาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศวิทยา

È ไม่มีท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือแก้ปััญหา เนื�อิงจากเป็นพื�นท่�รัับผิด้ชอิบขอิงกฟท. ทำาให้ชุมืชนต้ิอิงแก้ปัญ่หากันเอิง
 ปััญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

È ปััญหาความไม่แน่นอนของอาชีพและรายได้ เนื�อิงจากส�วนใหญ่�เป็นแรังงานนอิกรัะบบรัายวัน

È ปััญหาความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกันในชุมชน เนื�อิงจากความืเป็นชุมืชนก้�งเมืือิงโด้ยสมืบ่รัณ์แบบวิถู่ช่วิติท่�แยกขาด้ บ้านเรืัอินม่ืรัั�วกัน และผ้่นำาไมื�
ได้้รัับความืไว้วางใจจากล่กบ้าน

È ปััญหาความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น เนื�อิงจากความืแอิอัิด้ขอิงท่�อิย่�อิาศัยและม่ืปรัะชากรัอืิ�นท่�เข้ามืาพักห้อิงเช�าในชุมืชนมืากข้�น

สาระสำคัญท่ีต้องการนำเสนอ: ระบบกลไกของชุมชนท้องถ่ินเพ่ือป้ัองกันและแก้ปััญหา
X ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครชุมชน ในการปัระเมิน
ความเปัราะบางจากการเปัล่ียนแปัลงสภาพภูมิอากาศได้ทันท่วงที 

X การสนบัสนุนโอกาส ทางเลอืกและสทิธิชองชุมชน ในการมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนา 

X ผลักดันนโยบายระบบหลักปัระกันความเส่ียงความเปัราะบาง      
จากการเปัล่ียนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

สรุปัปัระเด็นสำ คัญ: เพ่ือลดความเปัราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปัรับตัว

 h  เมืองขอนแก่น อิด้่ติเป็นพื�นท่�ทำาการัเกษติรั และเรัิ�มืพัฒนาจาก

การัสรั้างถูนนมืิติรัภัาพ ทำาให้กลายเป็นศ่นย์กลางการัคมืนาคมื 

และมื่นโยบายกำาหนด้ให้เป็นเมืือิงหลวงขอิงอิ่สาน เป็นศ่นย์กลาง

การับรัิหารัรัาชการั และจัด้ติั�งมืหาวิทยาลัย

 h เทศบาลนครัขอินแก�นม่ืพื�นท่�เพ่ยง 46 ติรั.กมื. แติ�ม่ืชุมืชนกรัะจุก

ตัิวมืากถู้ง 95 ชุมืชน

 h กำาลังขยายติัวจากโครังการัพัฒนาขนาด้ใหญ่� อิาทิโครังการัพัฒนา

รัถูไฟความืเรั็วส่ง โครังการัรัถูไฟทางค่�ชุมืทางจิรัะ-ขอินแก�น และ

การัพัฒนาพื�นท่�รัอิบสถูาน่ (TOD)

 h ชุมืชนแอิอัิด้ในพื�นท่�โครังการัพัฒนารัถูไฟความืเร็ัวส่ง ต้ิอิงถู่กย้าย

อิอิกจากพื�นท่�

  ปััจจัยขับเคลื่อนการกลายเปั็นเมือง
¬การัก�อิสร้ัางถูนนมิืติรัภัาพ และม่ืนโยบายกำาหนด้ให้เป็นเมืือิง

หลวงขอิงอ่ิสาน

¬การัพัฒนาโครังสร้ัางพื�นฐานและคมืนาคมื ทำาให้เกิด้ความืเจริัญ่

เติิบโติทาง  เศรัษฐกิจแบบก้าวกรัะโด้ด้

¬การัขับเคลื�อินหลักจากภัาครััฐส�วนกลางและนักธุิรักิจท้อิงถิู�น

การวิเคราะห์สถานการณ์: ปััญหา

รัะบบเมืือิง
และโครังสร้ัางพื�นฐาน

¬รัะบบการับริัหารัจัด้การันำ�า ทัำ�งจำากนำ�าเสีย แลัะนำ�าท่ำวม ทีำ�ขุาดสมดุลั        
แลัะการชืี�อมโยงกันเป็็นระบบ

¬รัะบบบริัหารัจัด้การัขยะ ทัำ�งช่ีวงก่อนแลัะหลัังนำ�าท่ำวมขุาป็ระสิทำธิิ์ภาพ 

ด้้านวิถู่ปฏิิบัติิ 
การับริัหารัจัด้การัเมืือิง

¬อิำานาจหน้าท่�ในการัจัด้การัเมืือิง
ไมื�ครัอิบคลุมื เนื�องจำากบางพื�นทีำ� อป็ทำ. 
ไม่สามารถเขุ้ามาช่ีวยเหลืัอ แก้ปั็ญ่หาได้
อย่างเต็มทีำ� ทัำ�งในสภาวะป็กติแลัะช่ีวงเกิด
ภัยพิบัติ อาทิำ กรณีชุีมชีนตั�งอยู่ในทีำ�ดิน
ขุองการรถไฟ

¬รัะเบ่ยบข้อิบังคับยังไมื�ครัอิบคลุมื 
อาทิำ กรณีถมทีำ� ดินในพื�นทีำ�กรรมสิทำธิิ์�      
ขุองตนเอง แต่ขุวางทำางนำ�าหรือถมพื�นทีำ�
ชุ่ีมนำ�า

ผ้่คนและสังคมื
¬สมืาชิกในชุมืชนขาด้ความืพร้ัอิมืในการัจัด้การัปัญ่หาขอิงตินเอิง                          
ทั�งเรืั�อิงท่�อิย่�อิาศัยและสิ�งแวด้ล้อิมืขอิงชุมืชน จาก “ความืไมื�แน�นอินขอิงอิาช่พ
และรัายได้้” เนื�อิงจากส�วนใหญ่�เป็นแรังงานนอิกรัะบบรัายวัน

¬ขาด้ปรัะสิทธิิภัาพในการัรัับมืือิกับปัญ่หาเมืือิงและความืเปล่�ยนแปลงขอิง
ชุมืชนรั�วมืกัน ความืเป็นชุมืชนก้�งเมืือิงโด้ยสมืบ่รัณ์แบบ วิถู่ช่วิติท่�แยกขาด้ 
บ้านเรืัอินม่ืรัั�วกั�น

¬ความืเส่�ยงขอิงการัถู่กล�วงละเมิืด้ทางเพศมืากข้�น เนื�อิงจากความืแอิอัิด้ขอิง
ท่�อิย่�อิาศัยและม่ืปรัะชากรัอืิ�นท่�เข้ามืาพักห้อิงเช�าในชุมืชนมืากข้�น

แนวโน้มสภาพอากาศ 30 ปีั ย้อนหลัง

⇒  เกิดนำ้าท่วมเอ่อขังกินระยะเวลานานมากข้ึน

⇒  เกิดปััญหาขยะท่ีมากับนำ้าท่วม ตกคา้งในชมุชนมิตรภาพเปัน็จำนวนมาก

ผลกระทบจากการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

 ปััญหาด้านสังคม

ความเปัราะบัางขึ้องชุุมชุน้ำเมืองขึ้อน้ำแก่ิน้ำต่ั้อกิารเปัล่ียน้ำแปัลงสภัาพัภูัมิอากิาศ

คำ�ขึ้อสูงวน้ำสิูท่ธ์ิ์: เอกสู�รเผยแพิ่ร่โครงก�ร SUCCESS จัุดัท่ำ�ขึึ้�น้ำโดัยได้ัรับก�รสูนั้ำบสูนุ้ำน้ำจุ�กสูห้ภั�พิ่ยุโรป็ ซ่ึงท่�งท่่มง�น้ำโครงก�ร SUCCESS ภั�ยใต้ิ TEI ม่ห้น้้ำ�ท่่่รับผิดัชุอบเนื้ำ�อห้�ทั่�งห้มดั โดัยเนื้ำ�อห้�ดัังกล่ี่�วไม่จุำ�เป็็น้ำต้ิองสูะท้่อน้ำมุมมองขึ้องสูห้ภั�พิ่ยุโรป็

ท่มืศ้กษา  : ศ่นย์ปรัะสานงานกลุ�มืเพื�อินฅนไร้ับ้านและคณะ
ท่มืพ่�เล่�ยง  : ศ่นย์ปรัะชาสังคมืและการัจัด้การัอิงค์กรัสาธิารัณปรัะโยชน์ มืหาวิทยาลัยขอินแก�น (CSNM)
ท่มืโครังการั SUCCESS : สถูาบันสิ�งแวด้ล้อิมืไทย เป็นผ้่รัวบรัวมื
สนับสนุนโด้ย : สหภัาพยุโรัป (EU)



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: 
ชุมชนบ้านไผ่ ตำ บลในเมือง อำ เภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ความเปัราะบางต่อการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

È ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยนำ้าท่วม เนื�อิงจากเป็นพื�นท่�ลุ�มืติำ�าแอิ�งกรัะทะติิด้กับแหล�งนำ�าสายหลักคือิ ลำาห้วยจิก
È ปััญหาลำนำ้าและคุณภาพนำ้าในลำห้วยจิก ไมื�สามืารัถูใช้ปรัะโยชน์ได้้เนื�อิงจากตืิ�นเขินและนำ�าเน�าเส่ย
È ปััญหาการระบายนำ้า จากสิ�งก�อิสร้ัางจากการัพัฒนาโครังสร้ัางพื�นฐาน อิาทิ ถูนนสายหลัก/ถูนนเล่�ยงเมืือิงปิด้กั�นทางรัะบายนำ�า

 ปััญหาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศวิทยา

È ขาดแผนการควบคุมการปัล่อยนำ้าเสีย ลงส่�ลำานำ�าห้วยจิก ทำาให้ทรััพยากรัแหล�งนำ�า
เสื�อิมืโทรัมื

È มีความซ้้อนทับชองอำนาจหน้าที่ในการบริการจัดการ เนื�อิงจากท่�อิย่�อิาศัยเป็นพื�นท่�
ขอิงการัรัถูไฟ เทศบาลไมื�สามืารัถูเข้ามืาจัด้การัปัญ่หาท่�เก่�ยวกับโครังสรั้างพื�นฐาน
และท่�อิย่�อิาศัยได้้เติ็มืท่�

È การสร้างความเข้าใจเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัยไปัพื้นที่อื่น เนื�อิงจาก พอิช. และ กรัอิ. 
รั�วมืซื�อิท่�ด้ินให้บรัิเวณ ติำาบลหนอิงนำ�าใส เพื�อิแก้ไขปัญ่หาท่�อิย่�อิาศัยรั�วมืกับชุมืชน 
แติ�มื่ชุมืชนบางส�วนไมื�ย้ายเนื�อิงจากไมื�ติ้อิงการัเส่ยเงินค�าเช�าท่�

 ปััญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

สาระสำคัญท่ีต้องการนำเสนอ: ต่อองค์กรปักครองส่วนท้องถ่ิน

X ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับชุมชน ให้เห็นความสำคัญและ
สร้างการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับชุมชน
X ปัรับปัรุงระบบทอ่ระบายนำ้า ให้มีความเช่ือมตอ่กันเพ่ือเพ่ิมปัระสิทธิภาพ
ในการระบายนำ้า
X การสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับจัดการและย้าย     
ท่ีอยู่อาศัยใหม่ไปัยังตำบลหนองนำ้าใส 
X ออกกฎบังคับให้สถานปัระกอบ ดำเนินการบำบัดนำ้าเสียและควบคุม
คุณภาพนำ้าก่อนปัล่อยลงสู่แหล่งนำ้า

สรุปัปัระเด็นสำ คัญ: เพ่ือลดความเปัราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปัรับตัว
การวิเคราะห์สถานการณ์: ปััญหา

รัะบบเมืือิง
และโครังสร้ัางพื�นฐาน

¬ท่�อิย่�อิาศัยไมื�มัื�งคงถูาวรั บ้านไม้ืเก�า ชำารุัด้ทรุัด้โทรัมื และอิาศัยอิย่�ในท่�ขอิง
การัรัถูไฟอิาจถู่กไล�รืั�อิ

¬รัะบบการัรัะบายนำ�าไมื�ม่ืปรัะสิทธิิภัาพ ส�งผลให้เวลาเกิด้นำ�าท�วมื นำ�ารัะบาย
ได้้ยาก

¬ทรััพยากรัธิรัรัมืชาติิเสื�อิมืโทรัมื ไมื�สามืารัถูรัอิงรัับการัใช้ปรัะโยชน์ในการั
ด้ำารังช่วิติได้้ ส�งผลให้ขาด้ความืมัื�นคงทางอิาหารัจากแหล�งทรััพยากรัธิรัรัมืชาติิ 
(ห้วยจิกปนเป้�อิน)

ด้้านวิถู่ปฏิิบัติิ 
การับริัหารัจัด้การัเมืือิง

¬ขาด้กฎ รัะเบ่ยบในการัควบคุมื สถูานปรัะกอิบการั
ในการับำาบัด้นำ�าเส่ยก�อินปล�อิยลงส่�แหล�งนำ�าธิรัรัมืชาติิ 
(ห้วยจิก)

¬ขาด้การัให้ความืร้่ัและการัสร้ัางความืเข้าใจเก่�ยวกับ
การัจัด้การัท่�อิย่�อิาศัย และการัย้ายท่�อิย่�อิาศัยใหมื�ไป 
ติ.หนอิงนำ�าใส

ผ้่คนและสังคมื ¬สภัาพบ้านเรืัอินท่�ไมื�มัื�นคงถูาวรั ลักษณะเป็นบ้านไม้ืซ้�งเก�าก�อิสร้ัางมืานาน 
ม่ืความืชำารุัด้และทรุัด้โทรัมืส่ง 

¬ไมื�ม่ืกรัรัมืสิทธิิ�ในท่�ดิ้นท่�อิย่�อิาศัย ส�วนใหญ่�อิย่�ในท่�ดิ้นขอิงรัาชการั คือิ การั
รัถูไฟแห�งปรัะเทศไทย (รัฟท.) และบางส�วนอิย่�ในท่�ดิ้นรัาชพัสดุ้โด้ยไมื�ม่ืการัเช�า 
ซ้�งม่ืโอิกาสถู่กไล�รืั�อิส่ง

¬ชุมืชนขาด้การัปรัับตัิว ยังคงรัอิคอิยความืช�วยเหลือิจากหน�วยงานท่�เก่�ยวข้อิง
แติ�เพ่ยงอิย�างเด่้ยว

กระบวนการและรูปัแบบการกลายเปั็นเมือง

เดิมเปั็นพื้นที่รกร้างว่างเปัล่า ชาวบ้านเข้ามาบุกเบิกทำ การ
เกษตร เมื่อทางรถไฟสร้างมาถึงเมืองบ้านไผ่ (พ.ศ. 
2474) กระตุน้ใหเ้กดิการคา้ขาย การคมนาคมขนสง่สนิคา้ 
จากอีสานไปักรุงเทพ

เริ่มมีคนจีนเข้ามาตั้งรกราก เพื่อรับพืชไร่ ผลผลิตทางการ
เกษตรและของปั่า

มีการสร้างถนนมิตรภาพ (สระบุรี – โคราช  - หนองคาย: 
พ.ศ. 2500 - 2502) ตัดผ่านบ้านไผ่ ส่งผลให้เมืองมี
การพัฒนาและเจริญเติบโตมากขึ้น

  ปััจจัยขับเคลื่อนการกลายเปั็นเมือง
¬การัพัฒนาด้้านคมืนาคมื- เส้นทางการัรัถูไฟและ ถูนนมิืติรัภัาพ

เส้นทางสรัะบุร่ั โครัาช หนอิงคาย

¬บ้านไผ�ถู่กจัด้วางใหเ้ป็น “ศ่นย์เศรัษฐกจิช่วภัาพ” (Bio-hub) และ

จะส�งเสริัมืให้ภัาคเอิกชนเข้ามืาใช้พื�นท่�บริัเวณเมืือิงบ้านไผ�เป็นท่�

ตัิ�งขอิงศ่นย์ฯ และม่ื “แก�งละวา้” เปน็แหล�งนำ�ารัอิงรัับการัเติิบโติ

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

เป็็นพื�นทีำ�ลุ่ัมตำ�า แอ่งกระทำะ ใกล้ัหนองนำ�า บ้านเรือนตั�งอยู่ตำ�ากว่าถนนหลัักป็ระมาณ               
100 เมตร ตั�งอยู่ในพื�นทีำ�ขุองการรถไฟแห่งป็ระเทำศไทำย (รฟทำ.) โดยไม่มีเอกสารสิทำธิิ์�   
จำำานวน 85 คืรัวเรือน ป็ระชีากร 340 คืน ส่วนใหญ่่ป็ระกอบอาชีีพรับจ้ำาง

ชุมชนมิตรภาพซ้อย 4: 

ชุมชนสุมนามัย การสร้างบ้านเรือนมีคืวามแออัด อยู่บนพื�นทีำ�ลัาดเอียง แลัะลุ่ัมตำ�าติดกับลัำาห้วยจิำก เดิมใช้ี     
เพื�อการเกษตรกรรมแลัะจัำบสัตว์นำ�าเพื�อดำารงชีีพ แลัะเป็็นเส้นทำางนำ�าหลัากในช่ีวงฤดูฝน         
มี 150 คืรัวเรือน ป็ระชีากร 400 คืน ส่วนใหญ่่มีอาชีีพรับจ้ำาง ขุายต้นไม้ ร้อยมาลััย 

ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา ตั�งอยู่ในพื�นทีำ�เป็็นแอ่งกระทำะ ใกล้ัหนองนำ�าบ้านเรือนตั�งอยู่ตำ�ากว่าถนนหลััก ป็ระมาณ             
100 เมตร พื�นทีำ�ส่วนใหญ่่ขุองชุีมชีนมีทัำ�งอยู่ในทีำ�ดินราชีพัสดุแลัะมีเอกสารสิทำธิิ์�แบบโฉีนด     

มี  231 คืรัวเรือน ป็ระชีากร 940 คืน ส่วนใหญ่่ป็ระกอบอาชีีพรับจ้ำางแลัะค้ืาขุาย

È ปััญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศัย ความืไมื�มัื�นคงใน   
ท่�อิย่�อิาศัย ส�วนใหญ่�ไมื�ม่ืกรัรัมืสิทธิิ�ในท่�ดิ้น 
และต้ิอิงถู่กไล�รืั�อิท่�อิย่�อิาศัย

È ปััญหาด้านรายได้และหน้ีสิน ครััวเรืัอินทั�ง    
3 ชุมืชน ส�วนใหญ่�เป็นผ้่ม่ืรัายได้้น้อิย และ
ม่ืปัญ่หาหน่�สิน อิาศัยการัก้่หน่�นอิกรัะบบ

 ปััญหาด้านสังคม

แนวโน้มสภาพอากาศ 30 ปีั ย้อนหลัง

ผลกระทบจากการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

 Î เกิด้นำ�าท�วมืบ�อิยครัั�งและรุันแรังมืากข้�น

 Î ช�วงฝนติกจะไมื�ม่ืนำ�าสะอิาด้ใช้ 
ขาด้แคลนนำ�าดื้�มื

ความเปัราะบัางขึ้องชุุมชุน้ำบ้ัาน้ำไผ่ จัำงหวัดขึ้อน้ำแก่ิน้ำต่ั้อกิารเปัล่ียน้ำแปัลงสภัาพัภูัมิอากิาศ

ท่มืศ้กษา  : กลุ�มืสหกรัณ์เคหสถูาน 4 ชุมืชนเมืือิงไผ�
ท่มืพ่�เล่�ยง  : ศ่นย์ปรัะชาสังคมืและการัจัด้การัอิงค์กรัสาธิารัณปรัะโยชน์ มืหาวิทยาลัยขอินแก�น (CSNM)
ท่มืโครังการั SUCCESS : สถูาบันสิ�งแวด้ล้อิมืไทย เป็นผ้่รัวบรัวมื
สนับสนุนโด้ย : สหภัาพยุโรัป (EU)

คำ�ขึ้อสูงวน้ำสิูท่ธ์ิ์: เอกสู�รเผยแพิ่ร่โครงก�ร SUCCESS จัุดัท่ำ�ขึึ้�น้ำโดัยได้ัรับก�รสูนั้ำบสูนุ้ำน้ำจุ�กสูห้ภั�พิ่ยุโรป็ ซ่ึงท่�งท่่มง�น้ำโครงก�ร SUCCESS ภั�ยใต้ิ TEI ม่ห้น้้ำ�ท่่่รับผิดัชุอบเนื้ำ�อห้�ทั่�งห้มดั โดัยเนื้ำ�อห้�ดัังกล่ี่�วไม่จุำ�เป็็น้ำต้ิองสูะท้่อน้ำมุมมองขึ้องสูห้ภั�พิ่ยุโรป็

มติรภาพ 4

ม.1 พฒันา

สุมนามยั

พ้ืนท่ีศึกษา ได้แก่ ชุมชนสุมนามัย 
ชุมชนมิตรภาพซ้อย4 และ หมู่ 1 
พัฒนา

พ้ืนท่ีต้ังชุมชนอยู่ในเขตการรถไฟ    
เดิมเป็ันสถานีชานชาลาบ้านไผ่ ท่ีพัก
ของขบวนรถไฟเพ่ือเติมไม้ ฟืน และนำ้า

ลักษณะพ้ืนท่ี ลาดเอียง ตำ่า ติดลำห้วย
จิกท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บนำ้าแก่งละว้า

มีการสร้างบ้านเรือนตลอดแนวลำห้วย
จนถึงถนนมิตรภาพ



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: 
ชุมชนโคกแมงเงา-สามัคคี ตำ บลมีชัย อำ เภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

h ปััญหาน้ำำ�าท่่วมขัึ้งตั้ามถิ่น้ำน้ำและซื้อกิซื้อย

h ปััญหากิารปัล่อยแหล่งน้ำำ�าตั้ามธรรมชุาติั้เส่ือมโท่รม คุณภัาพัน้ำำ�าแย่ลง และบัางแห่ง
แห้งขึ้อด จากน้ำำ�าเสีียทีี่�ปล่�อยจากครััวเรืัอน้ำ แล่ะโรังแรัม สี�งผล่กรัะที่บต่�อสัีต่ว์น้ำำ�า

 ปััญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศวิทยา

h ปััญหาความหลากิหลายขึ้องปัระชุากิร ทั่�งคน้ำดัั�งเดิัม แลี่ะคน้ำต่ิ�งถ่ิึน้ำ ขึ้�ดัก�ร
ป็ฏิิสัูมพัิ่น้ำธ์์ เกิดัชุ่องว่�งขึ้องคว�มสัูมพัิ่น้ำธ์์ทั่�งก�รจัุดักิจุกรรม ก�รร่วมป็ระชุุม
ว�งแผน้ำใน้ำเร่ืองสูำ�คัญต่ิ�งๆ 

h ปััญหาจำากิกิารเพ่ิัมข้ึ้�น้ำอย่างรวดเร็วขึ้องปัระชุากิรแฝง ท่่่อพิ่ยพิ่เข้ึ้�ม�อยู่           
ใน้ำห้น้ำองค�ยไม่ติำ่�กว่� 50,000 คน้ำ โดัยเฉพิ่�ะพืิ่�น้ำท่่่เศัรษฐกิจุแลี่ะอ�ศััยอยู่ติ�มชุุมชุน้ำ
ต่ิ�งๆ ท่ำ�ให้้ก�รพัิ่ฒน้ำ�เมืองไม่ทั่น้ำกับคว�มต้ิองก�ร

h ปััญหาคน้ำใน้ำชุุมชุน้ำมีหนี้ำ�สิน้ำเพ่ิัมข้ึ้�น้ำ ทั่�งใน้ำแลี่ะน้ำอกชุุมชุน้ำ รวมทั่�งห้น่้ำ�น้ำอกระบบ

ปััญหาด้านการบริหารจัดการ

การวิเคราะห์สถานการณ์: ปััญหา

¬เมืือิงหนอิงคายอิย่�ติิด้แมื�นำ�าโขงและสิ�งปล่กสร้ัางม่ืความืแอิอัิด้มืาก 
ปิด้กั�นทางรัะบายนำ�า ทำาให้นำ�าท�วมืขังติามืถูนนและซอิกซอิย 

¬รัะบบไฟฟ้าไมื�เพ่ยงพอิติ�อิความืติ้อิงการัในช�วงเกิด้ภััยพิบัติิ      
เนื�อิงมืาจากบริัเวณชุมืชนม่ืร่ัสอิร์ัทและท่�พักจำานวนมืาก 

¬ขาด้การัวางแผนรัะบบโครังสร้ัางพื�นฐาน เช�น รัะบบรัะบายนำ�า 
เนื�อิงจากชุมืชนไมื�ม่ืท�อิรัะบายนำ�าเส่ยจ้งเทนำ�าเส่ยลงพื�น ทำาให้ช�วง   
นำ�าท�วมืขังจะเกิด้นำ�าเน�าเส่ยและเป็นแหล�งเพาะพันธ์ุิเชื�อิโรัค

รัะบบเมืือิงและ
โครังสร้ัางพื�นฐาน

ผลกระทบจากการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

กระบวนการและรูปัแบบการกลายเปั็นเมือง

  ปััจจัยขับเคลื่อนการกลายเปั็นเมือง
¬เขติเศรัษฐกิจพิเศษอิย่�ในแผนยุทธิศาสติร์ัเมืือิงชายแด้น

¬ม่ืโครังข�ายขนส�งทางถูนน รัถูไฟ เชื�อิมืโยงไปยังปรัะเทศ

ลาวและจ่น

 Â เกิด้นำ�าท�วมืเพิ�มืมืากข้�น

 Â ม่ืขาด้แคลนนำ�าในช�วงหน้าแล้ง ภััยแล้งม่ืแนวโน้มืเกิด้บ�อิยมืากข้�น

 Â ฤด่้ร้ัอินและฤด่้ฝนเกิด้ช้ากว�าปกติิไมื�ติรังฤด่้กาล 

 Â เกิด้การัขยับเปล่�ยนช�วงการัเกิด้ภััยพิบัติิ ภััยแล้งเกิด้เร็ัวข้�น ส�วนมืรัสุมืเกิด้ช้า

h ปััญหากิารจัำดสรรน้ำำ�าไม่เพีัยงพัอใน้ำ    
หน้้ำาแล้ง ท่ำ�ให้้น้ำำ��ไม่เพ่ิ่ยงพิ่อ 

h ปััญหากิารจัำดกิารขึ้ยะมูลฝอยจำากิ   
บ้ัาน้ำเรือน้ำและอาคารท่ี่พัักิ ปั็ญห้�ก�รทิ่�ง
น้ำำ��เสู่ยลี่งแห้ล่ี่งน้ำำ��ธ์รรมชุ�ติิ  ปััญหาด้านผู้คนและสังคม

เดิมเป็ัน้ำท่ี่รกิร้าง ต่ั้อมาได้ตัั้�ง “บ้ัาน้ำโคกิแมงเงา” ข้ึ้�น้ำ และเร่ิมมีคน้ำต่ั้าง
เชืุ�อชุาติั้มาอาศัย เร่ิมค้าขึ้ายข้ึ้ามฟากิไท่ย-ลาว 

เน่ื้ำองจำากิเป็ัน้ำเมืองชุายแดน้ำ และจัำงหวัดหน้ำองคายถูิ่กิคัดเลือกิให้เป็ัน้ำ
เขึ้ตั้เศรษัฐกิิจำพิัเศษั เกิิดกิารพััฒน้ำาโครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำเพ่ืัอรองรับั
เขึ้ตั้อุตั้สาหกิรรม กิารค้ากิารลงทุ่น้ำ และกิารคมน้ำาคมขึ้น้ำส่งระหว่าง
ปัระเท่ศ 

เกิิดกิารย้ายถ่ิิ่น้ำฐาน้ำอพัยพัแรงงาน้ำจำากิลาว จีำน้ำ ส่งผลต่ั้อกิารเพ่ิัมข้ึ้�น้ำ
ขึ้องกิารอุปัโภัค บัริโภัค และขึ้ยะ

มีกิารพััฒน้ำาท่ี่พัักิอาศัยสำาหรับันั้ำกิลงทุ่น้ำทั่�งชุาวไท่ยและตั้่างปัระเท่ศ
เพ่ิัมมากิข้ึ้�น้ำ 

ปัระชุากิรต่ั้างถ่ิิ่น้ำย้ายมาอาศัยมากิข้ึ้�น้ำ โดยเฉพัาะเขึ้ตั้ใจำกิลางเมือง

แนวโน้มสภาพอากาศ 30 ปีั ย้อนหลัง

สรุปัปัระเด็นสำ คัญ: เพ่ือลดความเปัราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปัรับตัว

X สร้างกิารมีส่วน้ำร่วมระหว่าง เท่ศบัาล พัอชุ. และชุาวบั้าน้ำใน้ำชุุมชุน้ำ เก่่ยวกับก�ร
ออกแบบก�รป็ลูี่กสูร้�งบ้�น้ำ อ�ค�รบ้�น้ำเรือน้ำให้้สูอดัคล้ี่องกับสูภั�พิ่ก�ยภั�พิ่แลี่ะบริบท่
ขึ้องพืิ่�น้ำท่่่

X ควรมีกิารวางแผน้ำเร่ืองโครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำ เชุ่น้ำ ท่่อระบ�ย ถึน้ำน้ำ ไฟฟ�� ป็ระป็� ท่่่ม�
พิ่ร้อมก�รสูร้�งบ้�น้ำแลี่ะรองรับคว�มต้ิองก�รท่่่เพ่ิิ่มม�กขึึ้�น้ำ 

X เสริมสร้างกิารส่ือสารระหว่างภัาครัฐกัิบัชุุมชุน้ำ เพ่ืิ่อให้้คน้ำใน้ำชุุมชุน้ำได้ัรับข้ึ้อมูลี่ข่ึ้�วสู�ร
ขึ้องโครงก�รติ�่งๆ ท่่่จุะเกดิัขึึ้�น้ำ เกดิัก�รม่สูว่น้ำร่วมแลี่ะเสูน้ำอคว�มคดิัเห้น็้ำ น้ำำ�ไป็สูู่ก�รพิ่ฒัน้ำ�
พืิ่�น้ำท่่่ท่่่เห้ม�ะสูมม�กขึึ้�น้ำ

สาระสำาคัญท่ี่ต้ั้องกิารน้ำำาเสน้ำอ: เสน้ำอต่ั้อ เท่ศบัาล พัอชุ. และ ชุาวบ้ัาน้ำใน้ำชุุมชุน้ำ 

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

± กิลุ่มคน้ำมี 2 กิลุ่มคือ 
Ì กิลุ่มคน้ำชุุมชุน้ำดั�งเดิม 570 ครัวเรือน้ำ
Ì กิลุ่มชุุมชุน้ำมิตั้รภัาพับ้ัาน้ำม่ัน้ำคง 91 ครัวเรือน้ำ

± พืั�น้ำท่ี่อยู่อาศัยเป็ัน้ำพืั�น้ำท่ี่สูง 

± พืั�น้ำท่ี่เกิษัตั้รเป็ัน้ำพืั�น้ำท่ี่ตั้ำ่า เส่ียงต่ั้อน้ำำ�าท่่วม

± อาชีุพั ส่วน้ำใหญ่รับัจ้ำางท่ั่วไปั ค้าขึ้าย ธุรกิิจำส่วน้ำตัั้ว 
เกิษัตั้รกิรรม และคน้ำว่างงาน้ำมีแน้ำวโน้้ำมเพ่ิัมข้ึ้�น้ำ

ชุมชนโคกแมงเงา-สามัคคี

ความเปัราะบางต่อการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

ความเปัราะบัางขึ้องเมืองหน้ำองคายต่ั้อกิารเปัล่ียน้ำแปัลงสภัาพัภูัมิอากิาศ

คำ�ขึ้อสูงวน้ำสิูท่ธ์ิ์: เอกสู�รเผยแพิ่ร่โครงก�ร SUCCESS จัุดัท่ำ�ขึึ้�น้ำโดัยได้ัรับก�รสูนั้ำบสูนุ้ำน้ำจุ�กสูห้ภั�พิ่ยุโรป็ ซ่ึงท่�งท่่มง�น้ำโครงก�ร SUCCESS ภั�ยใต้ิ TEI ม่ห้น้้ำ�ท่่่รับผิดัชุอบเนื้ำ�อห้�ทั่�งห้มดั โดัยเนื้ำ�อห้�ดัังกล่ี่�วไม่จุำ�เป็็น้ำต้ิองสูะท้่อน้ำมุมมองขึ้องสูห้ภั�พิ่ยุโรป็

 � เป็ัน้ำชุุมชุน้ำเก่ิาแก่ิ
ตัั้�งอยู่ใน้ำเท่ศบัาลเมือง
หน้ำองคาย

 � ชุุมชุน้ำเช่ืุอมตั้อ่กัิบั
พืั�น้ำท่ี่ชุายแดน้ำ

ท่มืศ้กษา  : ท่มืปรัะธิานสหกรัณ์มิืติรัภัาพมัื�นคงหนอิงคายจำากัด้
ท่มืพ่�เล่�ยง  : ศ่นย์ปรัะชาสังคมืและการัจัด้การัอิงค์กรัสาธิารัณปรัะโยชน์ มืหาวิทยาลัยขอินแก�น (CSNM)
ท่มืโครังการั SUCCESS : สถูาบันสิ�งแวด้ล้อิมืไทย เป็นผ้่รัวบรัวมื
สนับสนุนโด้ย : สหภัาพยุโรัป (EU)



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: 
ชุมชนไทยสมุทร 1,2 และ 3 ตำ บลบ้านเลื่อม เทศบาลเมืองหนองสำ โรง จังหวัดอุดรธานี

h ปััญหาน้ำำ�าท่่วม เกิิดข้ึ้�น้ำเป็ัน้ำปัระจำำาตัั้�งแต่ั้จัำดตัั้�งชุุมชุน้ำข้ึ้�น้ำมา ระดัับน้ำำ��ท่่วมชุุมชุน้ำ   
สููงเฉล่่ี่ย 30 เซน้ำติิเมติร ถึึง 1 เมติร สู่งผลี่ให้้บ้�น้ำเรือน้ำเสู่ยห้�ย แลี่ะถึน้ำน้ำถูึกน้ำำ��  
กัดัเซ�ะ กลี่�ยเป็็น้ำจุุดัเสู่่ยงภััยแลี่ะสูร้�งคว�มย�กลี่ำ�บ�กใน้ำก�รสัูญจุร  

h ปััญหากิารขึ้ยายตัั้วขึ้องเมือง 

h ปััญหากิารพััฒน้ำาโครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำ 

 ปััญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศวิทยา

ปััญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

การวิเคราะห์สถานการณ์: ปััญหา

กระบวนการและรูปัแบบการกลายเปั็นเมือง

h ปััญหาขึ้ยะ/น้ำำ�าเสีย/ส่ิงปัฏิิกูิล จุ�กก�รเพ่ิิ่มขึึ้�น้ำขึ้องท่่่อยู่อ�ศััย แลี่ะป็ระชุ�กรแฝงต่ิ�งถ่ิึน้ำ

h ปััญหากิารเพ่ิัมข้ึ้�น้ำขึ้องจำำาน้ำวน้ำปัระชุากิร โดัยเฉพิ่�ะป็ระชุ�กรแฝงท่่่เข้ึ้�ม�เชุ่�บ้�น้ำใน้ำ
พืิ่�น้ำท่่่ม่จุำ�น้ำวน้ำเพ่ิิ่มม�กขึึ้�น้ำ

 ปััญหาด้านสังคม

สรุปัปัระเด็นสำ คัญ: เพ่ือลดความเปัราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปัรับตัว

Xผลักิดัน้ำให้เกิิดยุท่ธศาสตั้ร์และแผน้ำกิารใชุ�ปัระโยชุน์้ำท่ี่ดิน้ำ ท่่่สัูมพัิ่น้ำธ์์กับภั�วะภััยพิิ่บัติิแลี่ะ
ก�รเป็ล่่ี่ยน้ำแป็ลี่งเมือง

Xจัำดท่ำาแผน้ำปัฏิิบััติั้กิารปั� องกัิน้ำและแก้ิปััญหาภััยพิับััติั้เชิุงรุกิ โดัยเปิ็ดัโอก�สูให้้ป็ระชุ�ชุน้ำ
ม่สู่วน้ำร่วมอย่�งจุริงจัุง

Xพััฒน้ำาระบับักิารแจ้ำงเตืั้อน้ำภััยพิับััติั้ท่ี่มีปัระสิท่ธิภัาพั

Xสร้างเสริมกิารมีส่วน้ำร่วมใน้ำกิารบัริหารจัำดกิารภััยพิับััติั้ ระห้ว่�งท้่องถ่ิึน้ำ ห้น่้ำวยง�น้ำ
ร�ชุก�ร แลี่ะสู่งเสูริมก�รม่สู่วน้ำร่วมขึ้องชุุมชุน้ำ

สาระสำาคัญท่ี่ต้ั้องกิารน้ำำาเสน้ำอ: องค์กิรปักิครองส่วน้ำท้่องถ่ิิ่น้ำ 

เดิมบัริเวณชุุมชุน้ำไท่ยสมุท่ร เป็ัน้ำทุ่่งน้ำากิว้าง และเป็ัน้ำหมู่บ้ัาน้ำเก่ิาแก่ิยา่น้ำ
ชุาน้ำเมืองอุดรธานี้ำ

บัริษััท่ ไท่ยสมุท่รปัระกัิน้ำภััย ได้ซืื้� อท่ี่ดิน้ำแปัลงใหญ่ติั้ดถิ่น้ำน้ำเล่ียงเมือง 
(อุดร-หน้ำองบััวลำาภูั) และสร้างหมู่บ้ัาน้ำจัำดสรรไท่ยสมุท่ร จ้ำงเร่ิมมีผู้คน้ำเข้ึ้า
มาอาศัยเพ่ิัมข้ึ้�น้ำ

เกิิดกิารเปัล่ียน้ำแปัลงกิารใชุ�ปัระโยชุน์้ำท่ี่ดิน้ำจำากิพืั�น้ำท่ี่เกิษัตั้รกิรรมเป็ัน้ำ
บ้ัาน้ำพัักิอาศัย บ้ัาน้ำจัำดสรร ร้าน้ำค้า โกิดังอาคารพัาณิชุย์ สถิ่านี้ำขึ้น้ำส่ง
สาธารณะแห่งท่ี่ 2 และมีกิารเปัล่ียน้ำกิารถืิ่อครองท่ี่ดิน้ำไปัเป็ัน้ำคน้ำต่ั้างถ่ิิ่น้ำ
และน้ำายทุ่น้ำ

เกิิดกิารแบ่ังเขึ้ตั้กิารปักิครองชุุมชุน้ำไท่ยสมุท่ร ออกิเป็ัน้ำ 3 ชุุมชุน้ำ และมี
แน้ำวโน้้ำมผู้คน้ำจำะเข้ึ้ามาอยู่อาศัยหน้ำาแน่้ำน้ำมากิข้ึ้�น้ำ

  ปััจจัยขับเคลื่อนการกลายเปั็นเมือง
¬ได้้รัับอิิทธิิพลการัเติิบโติขอิงเมืือิงแบบก้าวกรัะโด้ด้และการักรัะ

จายตัิวไปยังพื�นท่�รัอิบนอิกเขติเทศบาลนครัอุิด้รัธิาน่

¬การัสร้ัางหม่ื�บ้านจัด้สรัรัไทยสมุืทรั 

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

กระบวนการและรูปัแบบการกลายเปั็นเมือง

ชุมชนไทยสมุทร 1 

ชุมชนไทยสมุทร 2
» พื�นท่�ส�วนใหญ่�เป็นท่�อิย่�อิาศัย และบ้านจัด้สรัรั
» ปรัะชากรั 647 คน 
» ม่ืจุด้นำ�าท�วมืหนักอิย่�ซอิยมิืติรัสัมืพันธ์ิ 1,2,3,4

ชุมชนไทยสมุทร 3 » ส�วนใหญ่�เป็นพื�นท่�เกษติรักรัรัมื ท่�นาร้ัาง (ขอิงนายทุน)
» ปรัะชากรั 614 คน

» พื�นท่�ส�วนใหญ่�เป็นท่�อิย่�อิาศัย และพื�นท่�รักร้ัาง
» ปรัะชากรั 562 คน 

ความเปัราะบางต่อการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

¬ถู่กกำาหนด้ให้เป็นพื�นท่�รัับนำ�าจากเทศบาลนครัอุิด้รัธิาน่ และเป็นพื�นท่�รัับนำ�าจาก
เมืือิงชั�นใน ส�งผลให้ปริัมืาณนำ�าในลำาห้วยด้านเพิ�มืข้�นในช�วงฤด่้นำ�าหลาก และทำาให้
นำ�าท�วมืในชุมืชนไทยสมุืทรัเป็นปรัะจำาทุกปี 

¬ขาด้การับังคับใช้กฎหมืายผังเมืือิงรัวมื หรืัอิแปลงกฎหมืายผังเมืือิงเป็นข้อิ
บัญ่ญั่ติิท้อิงถิู�น ท่�ควบคุมืการัใช้ปรัะโยชน์ท่�ดิ้นให้สอิด้คล้อิงกับการัพัฒนาท้อิงถิู�น
และจังหวัด้ ม่ืการัผ�อินปรันและเอืิ�อิปรัะโยชน์

¬ขาด้ยุทธิศาสติร์ัและแผนการัใช้ปรัะโยชน์ท่�ดิ้น ท่�สัมืพันธ์ิกับภััยพิบัติิและการั
เปล่�ยนแปลงขอิงเมืือิง 

¬ขาด้แผนปฏิิบัติิการัป้อิงกันและแก้ไขปัญ่หาภััยพิบัติิเชิงรุัก ท่�พัฒนาข้�นมืาจาก
ปรัะเด็้นปัญ่หารัวมืถู้งการัม่ืส�วนรั�วมืขอิงชุมืชน 

¬ขาด้การับ่รัณาการัในการับริัหารัจัด้การัภััยพิบัติิในพื�นท่�เมืือิงขอิงท้อิงถิู�นและ
หน�วยงานรัาชการั ม่ืการัทำางานแบบแยกส�วน และซ้อินทับอิำานาจในการัจัด้การั 
ขาด้การัวางยุทธิศาสติร์ัการัแก้ไขปัญ่หาเชิงรัะบบ ยังเน้นแก้ปัญ่หาด้้วยรัะบบ
โครังสร้ัางแข็ง เช�น รัะบบท�อิรัะบายนำ�า เป็นหลัก ไมื�สามืารัถูแก้ปัญ่หาได้้อิย�าง
ยั�งยืน

¬อิปท. ม่ืข้อิจำากัด้เชิงศักยภัาพในการัจัด้การัภััยพิบัติิหลายปรัะการั ทั�งด้้าน
งบปรัะมืาณในการัปรัับปรุังรัะบบรัะบายนำ�าทั�งรัะบบ ขาด้อุิปกรัณ์เครืั�อิงมืือิและ
เครืั�อิงจักรั 

¬ข้อิจำากัด้ในการัเข้าถู้งความืร้่ั ตัิวอิย�างความืสำาเร็ัจ นวัติกรัรัมืสร้ัางสรัรัค์ 
กรัะบวนการัพัฒนาใหมื�ๆ  เพื�อิสร้ัางความืติรัะหนักติ�อิปัญ่หาและการัแก้ปัญ่หาภััย
พิบัติิในรัะดั้บติ�างๆ 

ด้้านวิถู่ปฏิิบัติิ 
การับริัหารัจัด้การัเมืือิง

¬ขาด้ความืรั�วมืมืือิแก้ปัญ่หาการัรัะบายนำ�า รัะหว�างชุมืชน-หน�วยงาน         
ท่�เก่�ยวข้อิง และรัะหว�างหน�วยงาน-หน�วยงาน ทำาให้ไมื�สามืารัถูแก้ปัญ่หานำ�า
ท�วมืขอิงชุมืชนได้้อิย�างยั�งยืน

¬ภัาวะความืยากจนและเหลื�อิมืลำ�าในชุมืชน ส�งผลติ�อิการัปรัับตัิวติ�อิภััยพิบัติิ

¬กลุ�มืครััวเรืัอินดั้�งเดิ้มืขาด้แคลนเงินทุนปรัับปรุังโครังสร้ัางท่�อิย่�อิาศัยเพื�อิ
ป้อิงกันนำ�าท�วมื

¬กลุ�มืแรังงานแฝงท่�เช�าบ้าน ไมื�ม่ืสิทธิิ�ในท่�อิย่�อิาศัย จะไมื�สามืารัถูปรัับปรุัง
บ้านให้ป้อิงกันนำ�าท�วมืได้้ และต้ิอิงยอิมืเผชิญ่กับปัญ่หานำ�าท�วมื (ใกล้ท่�ทำางาน
และรัาคาถู่ก)

¬ข้อิจำากัด้ในการัรัวมืติัวกันเพื�อิรั�วมืแก้ปัญ่หาภััยพิบัติิ เนื�อิงจากม่ือุิปสรัรัค
จากโครังสร้ัางทางสังคมืท่�หลากหลาย ทั�งกลุ�มืคนดั้�งเดิ้มื แรังงานแฝง กลุ�มื
คนยากจน กลุ�มืผ้่ปรัะกอิบการั

¬กลุ�มืผ้่หญิ่งในครัอิบครััวรัายได้้น้อิยใช้เวลาอิย่�บ้านนานกว�า จ้งม่ืแนวโน้มื
ความืเปรัาะบางติ�อิภััยพบัิติิมืากกว�าผ้่ชาย ทั�งด้้านความืเคร่ัยด้ติ�อิความืเส่ยหาย
ขอิงทรััพย์สิน ปัญ่หาสุขภัาพท่�มืากับนำ�าท�วมื 

ผ้่คนและสังคมื

ผลกระทบจากการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

 Â ปรัิมืาณฝนมืแ่นวโน้มืเพิ�มืมืากข้�น ทั�งความืเข้มืและความืถู่�ขอิงฝน ท่�จะติกมืากข้�น
และทำาให้เกิด้ปัญ่หานำ�าท�วมืซำ�าซากรัุนแรังเพิ�มืข้�น 

 Â ส�งผลทำาให้ชุมืชนได้้รัับความืเด้ือิด้รั้อิน ทั�งความืเส่ยหายด้้านทรััพย์สิน การั
ปรัะกอิบอิาช่พ การัคมืนาคมืสัญ่จรั การัด้ำารังช่วิติปรัะจำาวัน การัส่ญ่เส่ยรัายได้้        
ท่�สัมืพันธิ์กับปัญ่หาหน่�สินและความืยากจน 

ความเปัราะบัางขึ้องชุุมชุน้ำเมอืงหน้ำองสำาโรงตั้อ่กิารเปัล่ียน้ำแปัลงสภัาพัภัมิูอากิาศ

คำ�ขึ้อสูงวน้ำสิูท่ธ์ิ์: เอกสู�รเผยแพิ่ร่โครงก�ร SUCCESS จัุดัท่ำ�ขึึ้�น้ำโดัยได้ัรับก�รสูนั้ำบสูนุ้ำน้ำจุ�กสูห้ภั�พิ่ยุโรป็ ซ่ึงท่�งท่่มง�น้ำโครงก�ร SUCCESS ภั�ยใต้ิ TEI ม่ห้น้้ำ�ท่่่รับผิดัชุอบเนื้ำ�อห้�ทั่�งห้มดั โดัยเนื้ำ�อห้�ดัังกล่ี่�วไม่จุำ�เป็็น้ำต้ิองสูะท้่อน้ำมุมมองขึ้องสูห้ภั�พิ่ยุโรป็

ท่มืศ้กษา  : ท่มืปรัะธิานสหกรัณ์มิืติรัภัาพมัื�นคงหนอิงคายจำากัด้
ท่มืพ่�เล่�ยง  : ศ่นย์ปรัะชาสังคมืและการัจัด้การัอิงค์กรัสาธิารัณปรัะโยชน์ มืหาวิทยาลัยขอินแก�น (CSNM)
ท่มืโครังการั SUCCESS : สถูาบันสิ�งแวด้ล้อิมืไทย เป็นผ้่รัวบรัวมื
สนับสนุนโด้ย : สหภัาพยุโรัป (EU)

 F ม่ืลักษณะเป็นพื�นท่�ลุ�มืติำ�า 
คล้ายแอิ�งกรัะทะ 

 F เป็นจุด้รัอิงรัับการัไหลขอิง
นำ�าจากติ.นาด่้และติ.เช่ยงพิณ

 F รัอิงรัับการัผันนำ�าจาก
เทศบาลนครัอุิด้รัธิาน่



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: 
ชุมชนรอบปั่าชุมชนโคกสำ เหร่บ้านไชยา ตำ บลสระใคร อำ เภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ความเปัราะบางต่อการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

h พืั�น้ำท่ี่ป่ัาไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว รัะบบนิ้ำเวศเสีียหาย สิี�งแวดล้่อมถููกที่ำาล่าย

h ปััญหาน้ำำ�าท่่วมขัึ้ง จากการัเปลี่�ยน้ำแปล่งการัใช้�ปรัะโยช้น์้ำทีี่�ดิน้ำ เปลี่�ยน้ำทิี่ศที่างการัไหล่ 
แล่ะการัรัะบายน้ำำ�า

 ปััญหาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศวิทยา

h ปััญหาด้าน้ำส่ิงแวดล้อมใน้ำพืั�น้ำท่ี่ เช้� น้ำ ปัญหามล่ภาวะทีี่�เกิดจากการัเผา ปัญหาการัเพิิ่�มข้ึ้�น้ำ
ขึ้องขึ้ยะ ปัญหาการัใข้ึ้สีารัเคมีใน้ำการัที่ำาการัเกษต่รั 

h กิารเปัล่ียน้ำแปัลงผังเมืองพืั�น้ำท่ี่อำาเภัอสระใคร จากสีีเขีึ้ยวเป็น้ำสีีม�วงเพืิ่�อรัองรัับกับการัเป็น้ำ
เขึ้ต่อุต่สีาหกรัรัมอย�างเต็่มรูัปแบบ

h ปััญหาขึ้าดกิารบูัรณากิารใน้ำกิารจัำดกิารปััญหาร่วมกัิน้ำขึ้องหน่้ำวยงาน้ำ เช้� น้ำ การัติ่ดตั่�ง
เสีาไฟโดยไม�ได้ปรัะสีาน้ำหน้ำ�วยงาน้ำทีี่�เกี�ยวข้ึ้อง การัถูมทีี่�หรืัอสีร้ัางบ้าน้ำขึ้วางที่างน้ำำ�า

h ปััญหาถิ่น้ำน้ำชุำ ารุด ฝุ่น้ำ ควัน้ำ และเสียงดัง เนื้ำ�องจากรัถูบรัรัทุี่กน้ำำ�าหนั้ำกเกิน้ำหลี่กเลี่�ยงด�าน้ำ
ต่รัวจแล่ะวิ�งออกน้ำอกเส้ีน้ำที่างเข้ึ้ามาใน้ำพืิ่�น้ำทีี่�ชุ้มช้น้ำ

ปััญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

สรุปัปัระเด็นสำ คัญ: เพ่ือลดความเปัราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปัรับตัว

การวิเคราะห์สถานการณ์: ปััญหา

¬ขาด้แผนรัอิงรัับการัขยายตัิวขอิงเมืือิงจากหน�วยงานท่�เก่�ยวข้อิง เช�น การัสร้ัาง
ท่�อิย่�อิาศัยขวางทิศทางการัรัะบายนำ�า ข้อิกำาหนด้ในการัถูมืท่�ดิ้นไมื�ให้ขวาง  
ทางนำ�า ปัญ่หานำ�าเส่ย ปัญ่หาขยะม่ืลฝอิย

¬เกิด้ช�อิงว�างในการับริัหารัจัด้การัพื�นท่�ป่า จากการัเพิกถูอินความืเป็นป่าชุมืชน 
ม่ืผ้่เข้าไปหาปรัะโยชน์จากป่า ลักลอิบนำาขยะจากชุมืชนทั�งขยะจาก ครััวเรืัอิน ขยะ
ท่�เป็นเศษวัสดุ้ขอิงเหลือิใช้จากการัก�อิสร้ัาง เศษวัสดุ้จากการัทุบต้ิก เนื�อิงจาก
ชาวบ้านไมื�ม่ืสิทธิิในการัป้อิงกัน อินุรัักษ์ และฟ้�นฟ่สภัาพป่า

ด้้านวิถู่ปฏิิบัติิ 
การับริัหารัจัด้การัเมืือิง

¬การัรัวมืกลุ�มืขอิงชุมืชนท่�ได้้รัับการัสนับสนุนมืาจากภัาครััฐหรัือิเอิกชน    
ยังขาด้ปรัะสิทธิิภัาพ ไมื�สามืารัถูติ�อิยอิด้เพื�อิสรั้างผลปรัะโยชน์ให้กับชุมืชน  
ส�วนมืาก  

¬ขาด้ความืติรัะหนักในการัเป็นเจ้าขอิงรั�วมืกันในชุมืชน เช�น  ขาด้ความืร้่ัส้ก
หวงแหนสมืบัติิชอิงชุมืชน

¬ขาด้อิงค์ความืร้่ัในการัทำาการัเกษติรั ทั�งการัด่้แลบำารุังดิ้นอิย�างเหมืาะสมื 
ขาด้ความืร้่ัเข้าใจในวิทยาการัใหมื� เพื�อิเติร่ัยมืพรั้อิมืกับความืไมื�แน�นอินขอิง
อิากาศ ขาด้ความืร้่ัความืเข้าใจเรืั�อิงการัลด้ต้ินทุนการัผลิติ 

¬ขาด้อิำานาจติ�อิรัอิง ทำาให้ไมื�สามืารัถูขายผลผลิติได้้ในรัาคาท่�เป็นธิรัรัมื 

¬คนว�างงานเพิ�มืข้�น เนื�อิงจากเศรัษฐกิจติกติำ�าและโรัครัะบาด้ แติ�ค�าครัอิงช่พ
ท่�ส่งข้�น คนท่�อิอิกไปทำางานติ�างถูิ�นกลับมืาหางานทำาท่�บ้านเกิด้ซ้�งหางาน  
ได้้ยากมืากข้�น

ผ้่คนและสังคมื

ผลกระทบจากการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

กระบวนการและรูปัแบบการกลายเปั็นเมือง

 Â เกิด้นำ�าท�วมืในฤด่้นำ�าหลาก 

 Â ภััยแล้งเริั�มืม่ืนำ�าไมื�พอิใช้ เนื�อิงจากนำ�า  
ในลำาห้วยธิงแห้งลงอิย�างรัวด้เร็ัว 

 Â อุิณหภ่ัมิืท่�เพิ�มืข้�น นำ�าเส่ย 

 Â ปัญ่หายุงพาหะนำาโรัค

h ปััญหาชุาวบ้ัาน้ำขึ้าดความรู้ส้กิเป็ัน้ำเจ้ำาขึ้องและ
ไม่มีความหวงแหน้ำป่ัา เนื้ำ�องจากต่อน้ำที่ี� พืิ่�น้ำทีี่� นี้ำ�   
เป็น้ำป� าชุ้มช้น้ำ มีอาสีาสีมัครัพิิ่ทัี่กษ์ไฟป� า แล่ะมีการั
ต่รัวจต่รัาป�องกัน้ำไฟป� าเป็น้ำรัะยะ 

h ปัญหาขึ้าดความรัับผิดช้อบต่�อสิี�งแวดล้่อมแล่ะ
ขึ้าดความรู้ัความเข้ึ้าใจ เช้�น้ำ การัใช้�สีารัเคมีใน้ำการั
ที่ำาการัเกษต่รั สี�งผล่กรัะที่บที่างด้าน้ำล่บต่�อสีภาพิ่
สิี�งแวดล้่อม

 ปััญหาด้านผู้คนและสังคม

เดิมป่ัาชุุมชุน้ำโคกิท่ำาเลไชุยาหรือป่ัาชุุมชุน้ำไชุยา มีเนื้ำ�อท่ี่มากิกิว่า 1,000 ไร่ 
อุดมสมบูัรณ์ไปัด้วยป่ัาเบัญจำพัรรณ และต้ั้น้ำไม้หลากิหลายชุนิ้ำด เชุ่น้ำ 
ไม้แดง ปัระดู่ เต็ั้ง รัง ไม้มะค่า

ใน้ำปีั พั.ศ.2557 คสชุ. ได้ปัระกิาศยกิเลิกิป่ัาชุุมชุน้ำเพ่ืัอน้ำำาพืั�น้ำท่ี่มาท่ำา
โครงกิารเขึ้ตั้เศรษัฐกิิจำพิัเศษัสระใคร เปัล่ียน้ำพืั�น้ำท่ี่ป่ัาให้เป็ัน้ำพืั�น้ำท่ี่โรงงาน้ำ
อุตั้สาหกิรรม 

ท่ี่ดิน้ำถูิ่กิบุักิรุกิและเกิิดกิารขึ้ยายตั้วัขึ้องชุุมชุน้ำ เหลือพืั�น้ำท่ี่ป่ัาเพีัยง 718 ไร่ 

มีกิารสร้างระบับัสาธารณูปัโภัคเพ่ิัมข้ึ้�น้ำ ทั่�ง ท่ี่อยู่อาศัย ถิ่น้ำน้ำ ไฟฟ� า 
เพ่ืัอรองรับัโครงกิารเขึ้ตั้เศรษัฐกิิจำพิัเศษั

มีสถิ่านี้ำรถิ่ไฟความเร็วสูงเช่ืุอมถ้ิ่งสะพัาน้ำมิตั้รภัาพัขึ้้ามแม่น้ำำ�าโขึ้ง      
ไปัเวียงจัำน้ำท่น์้ำ 

  ปััจจัยขับเคลื่อนการกลายเปั็นเมือง
¬นโยบายการัพัฒนาพื�นท่�เขติเศรัษฐกิจพิเศษสรัะใครั

¬การัเพิ�มืข้�นขอิงปรัะชากรั ทำาให้ความืต้ิอิงการัท่�อิย่�อิาศัยและ   

ท่�ทำากินเพิ�มื 

¬ม่ืความืพรัอ้ิมืขอิงรัะบบสาธิารัณ่ปโภัค-โครังสรัา้งพื�นฐานมืากข้�น

ลักษณะภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

บ้านไชยา Ø มีีเน้ื้�อทีี่� 1.8 ตร.กมี. อยู่่�ใกล้้ศู่นื้ย์ู่ราชการ  

Ø ส่�วนื้ใหญ่�เป็็นื้ทีี่�ราบส่่งนื้ำ�าที่�วมีไมี�ถึึง แล้ะอยู่่�ติดกับ
     ป่็าชุมีชนื้ไชยู่า

Ø ชาวบ้านื้ส่�วนื้ใหญ่�มีีโฉนื้ดทีี่�ดินื้เป็็นื้ของตัวเอง

Ø อาชีีพหลัักคืือเกษตรกร ทำำานา สวนยางพารา

บ้านโพนสวรรค์ Ø เป็็นื้หม่ี�บ้านื้ขนื้าดใหญ่� อยู่่�กันื้อยู่�างแออัด 

Ø แยู่กออกเป็็นื้ 3 หม่ี� ค้ือบ้านื้โพนื้ส่วรรค์ืเดิมีหม่ี�ทีี่� 5 
     บ้านื้โนื้นื้ธงไชยู่หม่ี�ทีี่� 6 บ้านื้โพนื้ส่วรรค์ืใต้หม่ี�ทีี่� 15

บ้านหนองผือ Ø ลัักษณะพื�นทีำ�เป็็นทีำ�ราบสูง  

Ø ทิำศใต้ติดกับป่็าชุีมชีนไชียา 

Ø ส่วนใหญ่่ป็ระกอบอาชีีพหลััก คืือ การทำำานา  
     ทำำาไร่ ทำำาสวน เลีั�ยงสัตว์

บ้านโพนหวาย Ø เนื�อทีำ� 1,050 ไร่ ติดป่็าขุุมชีนไชียาทำางทิำศ  
     ตะวันออกเฉีียงเหนือ

Ø มีคืรัวเรือน 104 คืรัวเรือน  ป็ระชีากร 417 คืน 

Ø อาชีีพส่วนใหญ่่ ทำำานา ทำำาไร่ แลัะเลีั�ยงสัตว์

แนวโน้มสภาพอากาศ 30 ปีั ย้อนหลัง

X ก�รขึ้อกัน้ำพืิ่�น้ำท่่่สู่เข่ึ้ยว 140 ไร่ (20 เป็อร์เซน็้ำต์ิ จุ�กพืิ่�น้ำท่่่เขึ้ติเศัรษฐกิจุพิิ่เศัษ 718 ไร่) เพ่ืิ่อให้้ชุุมชุน้ำ
ใชุ�ร่วมกัน้ำ แลี่ะเพ่ืิ่อก�รอนุ้ำรักษ์ป่็� ม่แห้ล่ี่งน้ำำ��ขึ้น้ำ�ดัให้ญ่แลี่ะสูวน้ำสู�ธ์�รณะขึ้องอำ�เภัอสูระใคร

X ก�รจุัดัระเบ่ยบพืิ่�น้ำท่่่รองรับก�รขึ้ย�ยติัวขึ้องเมือง เชุ่น้ำ ระยะห้่�งระห้ว่�งบ้�น้ำกัน้ำถึน้ำน้ำ ท่ิศัท่�งน้ำำ��ไห้ลี่ 
เขึ้ติถึน้ำน้ำห้รือท่่่ดิัน้ำสู�ธ์�รณะ ท่่่ชุ�วบ้�น้ำเข้ึ้�ใชุ�ป็ระโยชุน์้ำสู่วน้ำตัิว

สาระสำาคัญท่ี่ต้ั้องกิารน้ำำาเสน้ำอ: องค์กิรปักิครองส่วน้ำท้่องถ่ิิ่น้ำ

X ขึ้อกัน้ำพืิ่�น้ำท่่่ 140 ไร่ ใน้ำเขึ้ติเศัรษฐกิจุพิิ่เศัษเพ่ืิ่อให้้ชุุมชุน้ำร่วมกัน้ำรักษ�แลี่ะใชุ�ป็ระโยชุน์้ำร่วมกัน้ำ

สาระสำาคัญท่ี่ต้ั้องกิารน้ำำาเสน้ำอ: 
อบัตั้.สระใคร ผู้ว่าราชุกิารจัำงหวัดหน้ำองคาย ธน้ำารักิษ์ัจัำงหวัดหน้ำองคาย  

X สูร้�งคว�มติระห้นั้ำกถึึงผลี่กระท่บท่่่จุะเกิดักับชุุมชุน้ำ จุ�กก�รดัำ�เนิ้ำน้ำกิจุก�ร

สาระสำาคัญท่ี่ต้ั้องกิารน้ำำาเสน้ำอ: ภัาคเอกิชุน้ำ

ความเปัราะบัางขึ้องชุุมชุน้ำสระใครต่ั้อกิารเปัล่ียน้ำแปัลงสภัาพัภูัมิอากิาศ

ท่มืศ้กษา  : กลุ�มือินุรัักษ์ป่าชุมืชนโคกสำาเหรั�ไชยา
ท่มืพ่�เล่�ยง  : ศ่นย์ปรัะชาสังคมืและการัจัด้การัอิงค์กรัสาธิารัณปรัะโยชน์ มืหาวิทยาลัยขอินแก�น (CSNM)
ท่มืโครังการั SUCCESS : สถูาบันสิ�งแวด้ล้อิมืไทย เป็นผ้่รัวบรัวมื
สนับสนุนโด้ย : สหภัาพยุโรัป (EU)

คำ�ขึ้อสูงวน้ำสิูท่ธ์ิ์: เอกสู�รเผยแพิ่ร่โครงก�ร SUCCESS จัุดัท่ำ�ขึึ้�น้ำโดัยได้ัรับก�รสูนั้ำบสูนุ้ำน้ำจุ�กสูห้ภั�พิ่ยุโรป็ ซ่ึงท่�งท่่มง�น้ำโครงก�ร SUCCESS ภั�ยใต้ิ TEI ม่ห้น้้ำ�ท่่่รับผิดัชุอบเนื้ำ�อห้�ทั่�งห้มดั โดัยเนื้ำ�อห้�ดัังกล่ี่�วไม่จุำ�เป็็น้ำต้ิองสูะท้่อน้ำมุมมองขึ้องสูห้ภั�พิ่ยุโรป็

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ได้แก่
 ± พ้ืนท่ีป่ัาชุมชนไชยา
 ± หมู่บ้านท่ีติดป่ัาชุมชน

 Ì บ้านไชยา 
 Ì บ้านโพนสวรรค์ 
 Ì บ้านหนองผือ
 Ì บ้านโพนหวาย

บ้า้นไชยา

ป่่าชมุชนไชยา

บ้า้นโพนหวาย

บ้า้นหนองผือื

บ้า้นโพนสวรรค์ ์



ภายใต้้ “โครงการประชาสัังคมร่วมแรงเพ่ื่�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเม่อง” สันับสันุนโดยสัหภาพื่ยุโรป

พื้นที่ศึกษา: 
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ บลสามพร้าวอำ เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

h กิารเปัล่ียน้ำแปัลงกิารใชุ�ปัระโยชุน์้ำท่ี่ดิน้ำท่ี่ไม่เหมาะสม ก่อสูร้�งท่่่อยู่อ�ศััย 
อ�ค�รบ้�น้ำเรือน้ำ รุกลี่ำ��ท่�งระบ�ยน้ำำ��แลี่ะเป็ล่่ี่ยน้ำเสู้น้ำท่�งก�รไห้ลี่ขึ้องน้ำำ��ติ�ม
ธ์รรมชุ�ติิ

h ระบับัโครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำเดิม ไม่สามารถิ่รองรับักิารพััฒน้ำาท่ี่เกิิดข้ึ้�น้ำอย่าง
รวดเร็วได้ทั่น้ำ  สู่งผลี่ให้้เกิดัปั็ญห้� น้ำำ��ท่่วมขัึ้ง ปั็ญห้�ก�รจุร�จุร อุบัติิเห้ตุิ   
ท่�งถึน้ำน้ำ มลี่พิิ่ษเสู่ยง มลี่ภั�วะต่ิ�งๆ 

 ปััญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศวิทยา

ปััญหาด้านการบริหารจัดการเมือง

การวิเคราะห์สถานการณ์: ปััญหา

ผลกระทบจากการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

กระบวนการและรูปัแบบการกลายเปั็นเมือง

ปัญ่หานำ�าท�วมืม่ืแนวโน้มืรุันแรังมืากข้�น เนื�อิงจากนำ�าท่�ไหลในช�วง
ฤด่้นำ�าหลากได้้เปล่�ยนทิศทาง ผนวกกับนำ�าส�วนหน้�งท่�รัะบายอิอิก

จากตัิวเขติเทศบาลนครัอุิด้รัธิาน่ ไหลเข้าท�วมืพื�นท่�ลุ�มืนำ�าห้วยหลวง
ในเขติติำาบลสามืพร้ัาว

h ปััญหาท่างด้าน้ำท่ี่ดิน้ำท่ำากิิน้ำ 

h ปััญหาด้าน้ำสุขึ้ภัาพัอน้ำามัย

h ปััญหาด้าน้ำกิารใชุ�ปัระโยชุน์้ำจำากิลำาน้ำำ�า    
ห้วยหลวง

h ปััญหาความปัลอดภััยด้าน้ำท่รัพัย์สิน้ำ

h ปััญหาจำากิอุบััติั้เหตุั้กิารจำราจำร 

 ปััญหาด้านสังคม

เดิมเป็ัน้ำพืั�น้ำท่ี่ชุน้ำบัท่ ท่ำาเกิษัตั้รกิรรม และพืั�น้ำท่ี่ชุุ่มน้ำำ�า

มีกิารย้ายหน่้ำวยงาน้ำราชุกิารมาตัั้�งยังท่ี่ดิน้ำสาธารณปัระโยชุน์้ำ                
“โคกิขุึ้มปูัน้ำ” ได้แก่ิ 1) มหาวิท่ยาลัยราชุภััฏิอุดรธานี้ำ (ศูน้ำย์กิารศ้กิษัา
สามพัร้าว) 2) สน้ำามกีิฬากิารกีิฬาแห่งปัระเท่ศไท่ย (กิกิท่.) อุดรธานี้ำ 
และ 3) ศูน้ำย์อน้ำามัยท่ี่ 8 จัำงหวัดอุดรธานี้ำ 

เกิิดกิารค้าขึ้ายและเก็ิงกิำาไรท่ี่ดิน้ำขึ้องน้ำายหน้้ำาและนั้ำกิลงทุ่น้ำ 

เกิิดกิารเปัล่ียน้ำแปัลงกิารใชุ�ปัระโยชุน์้ำท่ี่ดิน้ำเป็ัน้ำ หอพัักิ ตั้ลาด ร้าน้ำเหล้า 
ร้าน้ำอาหาร สถิ่าน้ำบััน้ำเทิ่ง 

คน้ำต่ั้างถ่ิิ่น้ำย้ายเข้ึ้ามาอาศัย เรียน้ำหนั้ำงสือ ท่ำางาน้ำ และปัระกิอบัอาชีุพั
เพ่ิัมมากิข้ึ้�น้ำ

ผลกระทบจากการกลายเปั็นเมือง

  ปััจจัยขับเคลื่อนการกลายเปั็นเมือง
¬ได้้รัับอิิทธิิพลจากการัเติิบโติและการัขยายตัิวขอิงเมืือิง

อุิด้รัธิาน่อิอิกมืายังพื�นท่�รัอิบนอิก

¬การัสร้ัางศ่นย์รัาชการัใหมื�ในพื�นท่�สาธิารัณปรัะโยชน์

X เกิิดกิารเปัล่ียน้ำแปัลงกิารใชุ�ปัระโยชุน์้ำท่ี่ดิน้ำไปัเป็ัน้ำ หอพัักิ ตั้ลาด ร้าน้ำเหล้า ร้าน้ำอาหาร 
สถิ่าน้ำบััน้ำเทิ่ง 

X คน้ำเข้ึ้ามาอาศัยใน้ำเมืองสามพัร้าวเพ่ิัมมากิข้ึ้�น้ำ ทั่�งปัระกิอบัอาชีุพั นั้ำกิศ้กิษัา มีความ
ต้ั้องกิารท่รัพัยากิรเพ่ิัมมากิข้ึ้�น้ำ ทั่�งน้ำำ�าปัระปัา ไฟฟ�า อาหาร และปัริมาณขึ้ยะเพ่ิัมมากิข้ึ้�น้ำ 

X กิารเปัล่ียน้ำแปัลงระบับัน้ำเิวศ เสน้้ำท่างน้ำำ�าโดยเฉพัาะลำาน้ำำ�าห้วยหลวง กิระท่บักิบััปัระมง
พืั�น้ำบ้ัาน้ำและกิารใชุ�น้ำำ�าเพ่ืัอกิารเกิษัตั้ร

X กิารเปัล่ียน้ำทิ่ศท่างน้ำำ�าธรรมชุาติั้จำากิกิารถิ่มดิน้ำเพ่ืัอปัลูกิสร้างอาคาร และสร้าง
สาธารณูปัโภัค

h กิารจัำดกิารปััญหามลภัาวะท่างเสียง จำากิสถิ่าน้ำปัระกิอบักิาร

h กิารจัำดกิารน้ำำ�าเน่้ำาเสีย จำากิหมู่บ้ัาน้ำกิารเคหะขึ้องชุุมชุน้ำ

h กิารจัำดกิารน้ำำ�าท่่วมขึ้องชุุมชุน้ำ ม.1 ม.2 ม.10 ม.12 และม.15

สรุปัปัระเด็นสำ คัญ: เพ่ือลดความเปัราะบาง และเพ่ิมศักยภาพในการปัรับตัว

X บูรณ�ก�รห้น่้ำวยง�น้ำท้่องถ่ิึน้ำ เพ่ืิ่อควบคุมแลี่ะบังคับก�รเป็ล่่ี่ยน้ำแป็ลี่งก�รใชุ�ป็ระโยชุน์้ำท่่่ดิัน้ำ
ให้้ม่คว�มเห้ม�ะสูม แลี่ะแก้ปั็ญห้�น้ำำ��ท่่วมอย่�งเป็็น้ำระบบ

Xป็ระเด็ัน้ำคว�มเป็ร�ะบ�งท่�งด้ั�น้ำสัูงคม

สาระสำาคัญท่ี่ต้ั้องกิารน้ำำาเสน้ำอ: เสน้ำอต่ั้อองค์กิรปักิครองส่วน้ำท้่องถ่ิิ่น้ำ

สาระสำาคัญท่ี่ต้ั้องกิารน้ำำาเสน้ำอ: ข้ึ้อเสน้ำอขึ้องชุุมชุน้ำ

X ก�รแก้ไขึ้ปั็ญห้�น้ำำ��ท่่วมขัึ้งใน้ำพืิ่�น้ำท่่่ชุุมชุน้ำ ม.1 ม.2 ม.10 ม.12 ม.15

Xร่วมห้�แน้ำวท่�งใน้ำก�รแก้ปั็ญห้�น้ำำ��เน่้ำ�เสู่ยจุ�กห้มู่บ้�น้ำก�รเคห้ะขึ้องชุุมชุน้ำท่่่อยู่โดัยรอบ

Xให้้ม่ก�รจัุดัตัิ�งกฎระเบ่ยบใน้ำก�รใชุ�ห้อพัิ่ก/บ้�น้ำเชุ่� เก่่ยวกับก�รก่อมลี่ภั�วะต่ิ�ง ๆ

ความเปัราะบางต่อการเปัลี่ยนแปัลงสภาพภูมิอากาศ

ด้้านสังคมื

รัะบบเมืือิงและ
โครังสร้ัางพื�นฐาน

¬ การัใช้ปรัะโยชน์ท่�ดิ้นไมื�เหมืาะสมื พื�นท่�รัอิงรัับนำ�าลด้ลง แนวโน้มื
ขอิงการัเกิด้นำ�าท�วมืเพิ�มืข้�น

¬ การัถูมืท่�ดิ้นเพื�อิสร้ัางสิ�งปล่กสร้ัาง ท่�ทำาให้เปล่�ยนทิศทางนำ�า
ธิรัรัมืชาติิ และเป็นอุิปสรัรัคท่�ส�งผลติ�อิการัรัะบายนำ�า

¬ การัจัด้ทำาผังเมืือิงรัวมืล�าช้า ไมื�ทันกับการัเปล่�ยนแปลงและบังคับ
ใช้ได้้ครัอิบคลุมืทุกพื�นท่�

¬ ขาด้การับ่รัณาการัขอิงหน�วยงานท้อิงถิู�น ในการัควบคุมืและบังคับ
ใช้กฎหมืาย จากการัเปล่�ยนแปลงการัใช้ปรัะโยชน์ท่�ดิ้นอิย�างรัวด้เร็ัว

¬ ขาด้การัจัด้การัแก้ปัญ่หานำ�าท�วมืขอิงชุมืชน มื.1 มื.2 มื.10 มื.12 
และมื.15 

¬ ความืไมื�มัื�นคงทางด้้านรัายได้้และด้้านอิาหารั เดิ้มืสามืารัถูเก็บ   
ขอิงป่าและพืชผักไปขายและบริัโภัค ทำาให้ส่ญ่เส่ยรัายได้้และเพิ�มืภัารัะ
ค�าใช้จ�ายในการัซื�อิหาอิาหารัเพิ�มื 

¬ ความืปลอิด้ภััยในทรััพย์สินลด้ลง เนื�อิงจากปรัะชากรัแฝงเข้ามืา
อิาศัยและมืาเป็นแรังงานก�อิสร้ัางเพิ�มืข้�น 

¬ สิทธิิด้้านท่�อิย่�อิาศัยและท่�ดิ้นทำากิน ม่ืโอิกาสเป็นครััวเรืัอินท่�ไร้ั
ท่�อิย่�อิาศัยและท่�ทำากินมืากข้�น เนื�อิงจากอิาศัยอิย่�ในพื�นท่�สาธิารัณะ 
“โคกขุมืป่น” 

ด้้านวิถู่ปฏิิบัติิ     
การับริัหารัจัด้การั

เมืือิง

ความเปัราะบัางขึ้องเมืองสามพัร้าวต่ั้อกิารเปัล่ียน้ำแปัลงสภัาพัภูัมิอากิาศ

คำ�ขึ้อสูงวน้ำสิูท่ธ์ิ์: เอกสู�รเผยแพิ่ร่โครงก�ร SUCCESS จัุดัท่ำ�ขึึ้�น้ำโดัยได้ัรับก�รสูนั้ำบสูนุ้ำน้ำจุ�กสูห้ภั�พิ่ยุโรป็ ซ่ึงท่�งท่่มง�น้ำโครงก�ร SUCCESS ภั�ยใต้ิ TEI ม่ห้น้้ำ�ท่่่รับผิดัชุอบเนื้ำ�อห้�ทั่�งห้มดั โดัยเนื้ำ�อห้�ดัังกล่ี่�วไม่จุำ�เป็็น้ำต้ิองสูะท้่อน้ำมุมมองขึ้องสูห้ภั�พิ่ยุโรป็

ท่มืศ้กษา  : ท่มืปรัะธิานสหกรัณ์มิืติรัภัาพมัื�นคงหนอิงคายจำากัด้
ท่มืพ่�เล่�ยง  : ศ่นย์ปรัะชาสังคมืและการัจัด้การัอิงค์กรัสาธิารัณปรัะโยชน์ มืหาวิทยาลัยขอินแก�น (CSNM)
ท่มืโครังการั SUCCESS : สถูาบันสิ�งแวด้ล้อิมืไทย เป็นผ้่รัวบรัวมื
สนับสนุนโด้ย : สหภัาพยุโรัป (EU)
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