
กระบวนการกลายเป็นเมือง
และการเปลี3ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

โครงการประชาสงัคมร่วมแรง เพื3อเปลี3ยนแปลงเมือง
(โครงการ SUCCESS)

กิจกรรม 1.1



ประเด็นสำคัญในการนำเสนอ

1. เมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง

2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การกลายเป็นเมืองกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ประเด็นที่ 1

1. เมืองและการกลายเป็นเมือง

•ทำไม “เมือง” ถึงสำคัญ? 

•“เมือง” คืออะไร? 

•ทำไม “กระบวนการกลายเป็นเมือง” ถึงสำคัญ? 

•อะไร คือ ผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง?



ประเด็นที่ 2

2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร?
•ทำไมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงสำคัญ?



ประเด็นที่ 3

3. การกลายเป็นเมืองและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•ความเช่ือมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ?

•ทำไมการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถึง
สำคัญ? 



เมืองและการกลายเป็นเมือง

ทำไม “เมือง” ถึงสำคัญ? 







ทำไม “เมือง” ถึงสำคัญ? 

•สาธารณูปโภค

•แหล่งรักษาพยาบาล 

•แหล่งการศึกษา
•แหล่งอาชีพ การจ้างงาน หารายได้

เมืองและการกลายเป็นเมือง



เมืองและการกลายเป็นเมือง

“เมือง” คืออะไร? 



“เมือง” คืออะไร?

ชนบท

เมือง



• เมืองในประเทศไทย
“เมือง” คืออะไร?

เมืองสตลู

เมืองพทัลงุ



•ขนาดของประชากร?
•ความหนาแน่นของประชากร?
เทศบาลนครหาดใหญ่ 156,802 คน / ความหนาแน่น 7,582.52 คน/ตร.กม. 

อำเภอเมืองขอนแก่น 416,285 คน / ความหนาแน่น 437 คน ตร.กม. 

เมืองคุนหมิง จีน 3,895,000 คน / ความหนาแน่น 5,500 คน/ตร.กม. 

เมืองชัยปุระ อินเดีย 3,073,350 คน / ความหนาแน่น 27,000 คน/ตร.กม. 

“เมือง” คืออะไร?



•ขอบเขตการปกครอง = เทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง?

“เมือง” คืออะไร?



•แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมือง?

“เมือง” คืออะไร?



• เมืองในประเทศไทย – การให้คำนิยามหรือคำจำกัดความทำได้ยาก

• เมืองเป็นมากกว่าแค่เพียงสถานท่ี/ท่ีตั้ง

“เมือง” คืออะไร?



ทำไม “กระบวนการกลายเป็นเมือง” ถึง
สำคัญ? 

เมืองและการกลายเป็นเมือง



ทำไม “การกลายเป็นเมือง” ถึงสำคัญ? 

•การกลายเป็นเมืองถูกขับเคลื่อนโดยหลากหลายปัจจัย
•การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

•การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

•การอพยพย้ายถิ่น

เมืองและการกลายเป็นเมือง



ทำไม “การกลายเป็นเมือง” ถึงสำคัญ? 

เกิดการเปล่ียนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน, ประชากร, การกำกับดูแลเมือง

•จากชนบทกลายเป็นเมือง = การเปลี ่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยาและ
รูปแบบทางอุทกวิทยา

•ประชากรเพิ่มขึ้น = ความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งน้ำ อาหาร พลังงาน การคมนาคม 
ท่ีอยู่อาศัย

•ประชากรเพ่ิมข้ึน = ของเสีย มลพิษเพ่ิมข้ึน

เมืองและการกลายเป็นเมือง



ผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง?

- การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

•การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีกฎ ไม่มีการควบคุม ไม่มีการ
วางแผน = ภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาเปล่ียนไป

•ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม
•น้ำท่วมมากข้ึน, รูปแบบน้ำท่วมมีการเปล่ียนแปลง

•แหล่งน้ำตามธรรมชาติถูกทำลายและเกิดการปนเปื้อน

เมืองและการกลายเป็นเมือง



ผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง?

- การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

•ความเป็นชุมชนเปล่ียน มีความหลากหลาย

•ความต้องการเพ่ิมมากข้ึน ท้ัง น้ำ อาหาร พลังงาน การคมนาคม ท่ีอยู่
อาศัย

•น้ำเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษเพ่ิมมากข้ึน

เมืองและการกลายเป็นเมือง



ผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง?

- การกำกับดูแลเมือง

•หน่วยงานท้องถ่ินไม่มีความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การจัดการน้ำและขยะ, ความต้องการในการคมนาคมขนส่งได้

•ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการต่างๆ

เมืองและการกลายเป็นเมือง



•เมืองในประเทศไทย – การให้คำนิยามหรือคำจำกัดความทำได้ยาก

•เมืองเป็นมากกว่าแค่เพียงสถานที่/ที่ตั้ง
•จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่กระบวนการของการกลายเป็นเมือง
•ทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองว่ามีความสำคัญ

เมืองและการกลายเป็นเมือง



การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คืออะไร?



•อุณหภูมิเปลี่ยน

•ฤดูกาลเปลี่ยน
•ปริมาณน้ำฝนเปลี่ยน

•พายุเปลี่ยน
•ระดับน้ำทะเลเปลี่ยน
•อากาศสุดโต่งเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คืออะไร?



•อุณหภูมิเปลี่ยน = ร้อนมากข้ึน, หนาวมากข้ึน

•ฤดูกาลเปลี่ยน = ฤดูร้อนยาวนานข้ึน และร้อนมากข้ึน, ฤดูหนาวสั้นลง
และอุ่นข้ึน, ฤดูฝนมาถึงช้ากว่าปกติและมีระยะเวลาสั้น

•ปริมาณน้ำฝนเปลี่ยน = มากข้ึน น้อยลง รูปแบบของฝนเปลี่ยน

•พายุเปลี่ยน = รูปแบบเปลี่ยน ทิศทางเปลี่ยน แรงข้ึน ถี่ข้ึน

•ระดับน้ำทะเลเปลี่ยน = สูงข้ึน

•อากาศสุดโต่งเปลี่ยน = เกิดถี่ข้ึนและรุนแรงมากข้ึน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คืออะไร?



ทำไม “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ถึงสำคัญ?



•สภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้เกิดบ่อยครั้งข้ึน - เกิดเหตุการณ์
ไม่คาดคิด

•เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงจะเกิดบ่อยครั้งข้ึน

•การเตรียมการและการวางแผนตัดสินใจ ทำได้ยากมากข้ึน

เช่น จะกักเก็บน้ำเม่ือใด ควรเตรียมการป้องกันน้ำท่วมเม่ือใดและนาน
เท่าใด

ทำไม “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ถึงสำคัญ?



การกลายเป็นเมืองและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่ือมโยงกันอย่างไร?



•การกลายเป็นเมืองก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางกายภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซับซ้อนยิ่งข้ึน

•การพัฒนาเมืองในปัจจุบันเพิ่มความเสี่ยงและความเปราะบางของ
ชุมชน

•ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและภัยพิบัติที่มีอยู่แล้ว เช่น น้ำท่วมและภัย
แล้ง จะรุนแรงข้ึนและแก้ได้ยากข้ึน

การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่ือมโยงกันอย่างไร?



การทำความเข้าใจ 

•ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทางกายภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม

•ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นำไปสู ่ ความเข้าใจสาเหตุแท้จริงของปัญหาที ่ทำให้เกิดความ
เปราะบาง

การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทำไมถึงสำคัญ?



•การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัว
•การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
•การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ
•การวางแผนและการพัฒนาเมืองท่ีคำนึงถึงคนในทุกระดับชั้นและเท่าเทียมกัน

•การเข้าถึงระบบเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำคัญ ของคนชายขอบ คน
ยากจน และกลุ่มคนเปราะบางของเมืองได้

•การเรียนรู้ท่ีจะปรับเปล่ียนวิถีปฏิบัติและการดูแลกำกับเมือง

การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



โครงการประชาสงัคมร่วมแรง เพื3อเปลี3ยนแปลงเมือง
(โครงการ SUCCESS)

•สามารถหาข้อมลูเพิ3มเติมได้ที3 

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

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

