
เครือข่ายชุมชน
หาดใหญ่ใน

โครงการจัดทา�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

ํ
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เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่

	 ชุมชนวัดหาดใหญ่ในเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำาเนินโครงการจัดทำาแผน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน	เพ่ือการรับมือและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศของชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่	2555	-	2556	ร่วมกับเครือข่ายชุมชน 

ได้แก่ ชุมชนริมคลอง	 ร.1	 ชุมชนริมควน	 ชุมชนเทศาพัฒนา	 ชุมชนศาลาลุงทอง 

ชุมชนตลาดพ่อพรหม	และ	ชุมชนหน้าสถานีขนส่ง

ใน
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การรับมืออุทกภัย
	 ชุมชนหาดใหญ่ใน	ได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ	ในฐานะที่เป็นด่านหน้าที่ได้รับผลกระทบซ้ำาซาก	โดย

ชุมชนร่วมกันจัดกองทุนกลางสำาหรับช่วยตนเองในเบื้องต้นก่อน	 ขยายแนวคิด	 “บ้านพี่เลี้ยง”	 กระจายไปในหลาย

ชุมชน	 ร่วมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำาหรับช่วยเหลือ	 มีฐานรายชื่อผู้ที่จะมาพักพิงในช่วงเกิดภัย	 มีระบบการส่งข่าวสาร 

ที่รวดเร็ว	 มีการจัดตั้งแรงงานอาสา	 และประเมินสถานการณ์น้ำาลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา	 ผ่านเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง	 

และดูระดับน้ำาผ่านกล้อง	CCTV	ในเว็บไซต์	www.hatyaicityclimate.org
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สวนสมรมคนเมือง 
 บ้านในซอยเพชรเกษม	28	มีผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายอย่าง	โดย	ป้าสมหมาย	ตุกชูแสง	ประกอบกับหลัง 

เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาแล้ว	 ก็เริ่มปลูกผักในภาชนะอื่นๆ	 ที่เหลือทิ้ง	 โดยที่สวนริมคลอง	 หลานๆ	 

เรียกว่า	“สวนปู่กับย่า”	ซ่ึงต่อมาครูไก่และมูลนิธิชุมชนสงขลา	มองว่าน่าจะเป็นสวนสมรมคนเมือง	ก็มาช่วยกันต่อยอด 

พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้	ที่มีฐานย่อย	ได้แก่

ฐานที่	1	ฐานปลูกพืชขึ้นค้าง	ใช้เอ็นเส้นใหญ่ถักคลุม	เหมาะสำาหรับปลูกพืชพันธุ์เลื้อย	เช่น	ถั่วพู	แตงกวา	มะระ	

ฐานที่	2	ฐานระบบนิเวศพืช	ปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด	เพื่อเรียนรู้การใช้กับดักแมลง	การห่มดิน

ฐานที่	3	โรงปุ๋ยธรรมชาติ	เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์อัฟริกา	

ฐานที่	4	พลังงานทดแทน	นำาแกลบมาเผาด้วยเตาแบบประยุกต์	จนได้ขี้เถ้าแกลบดำาสนิท	ได้น้ำาส้มควันไม้

ฐานที่	5	การปลูกพืชร่วมกล้วย	ร่มเงาใต้กอกล้วยสามารถปลูกผักกูด	หรือปลูกผักลงไปบนลำาต้น			
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อุโมงค์ผัก
 บังสวาสดิ์	หมัดอาหลี	ประธานชุมชนริมควน	เริ่มสนใจ

การปลูกผัก	 โดยการนำาล้อยางที่เก็บสะสมมาเป็นกระถางปลูกผัก

ต่างๆ	 แล้วใช้ท่อพีวีชี	 ดัดโค้งแล้วขึงด้วยแห	 โค้งเป็นอุโมงค์	 และ 

ด้วยพ้ืนฐานก็เล้ียงแพะอยู่แล้ว	 ก็สามารถนำาข้ีแพะมาทำาแก๊สชีวภาพ 

ได้อีกด้วย
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สวนผักดาดฟ้า 
   คุณเจริญ	 ฟูพงศ์ศิริพันธ์	 ประธานชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ใน	

นำาบทเรียนโครงการ	 SML	 มาทดลองปลูกผักบนดาดฟ้า	 ทำาแปลงผัก

จากไม้เฌอร่า	 3	 แปลง	 ขึงแสลนกันแดดทุกแปลง	 และทำาซุ้มโค้งเพื่อ

ปลูกผักเลื้อยเกาะค้าง	ปลูกผัก	3	ชั้นในกระถางควบคุมราก	มีทั้งมะนาว	

ผักชี	ผักกาดนกเขา	แล้วก็เพาะเห็ดนางฟ้าในห้องน้ำาที่ไม่ได้ใช้แล้ว



9

ครัวเรือนสีเขียว 
 เครือข่ายชุมชนร่วมกับ	 กศน.	 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

จากนั้นเปิดห้องเรียนชุมชน	 เรียนรู้การสกัดตะไคร้หอมมาทำาสเปรย์	 

โลชั่น	 เทียนหอมไล่ยุง	 การทำาสบู่	 แชมพู	 น้ำายาปรับผ้านุ่ม	 น้ำายา 

เอนกประสงค์	น้ำาหมักชีวภาพ	การทำาถังดักไขมันในครัวเรือน	น้ำามัน 

มะพร้าวสกัดเย็น	 น้ำาส้มหมักจากผลไม้รสเปร้ียวล้างผักท่ีมีสารปนเป้ือน 

และมีการสัญจรไปยังแหล่งเรียนรู้ เพื่อปฎิบัติจริงแล้วนำาไปใช้ 

พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ	ด้วย
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สวนผักข้างบ้าน
 ก๊ะมลินี	 กาเดร์	 ประธานชุมชนริมคลอง	 ร.1	 ไม่มี

ประสบการณ์ปลูกผักมาก่อน	 ที่ดินด้านข้างก็เป็นดินถมที่มีกรวด	

ลูกรัง	 ทำาประโยชน์ได้ยาก	 โดยหลังจากเรียนรู้การเตรียมดิน	

การเตรียมต้นกล้า	 และเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสวนผักคนเมือง 

ก็เริ่มด้วยการออกแบบแปลงผักให้เป็นแปลงไม้เฌอร่า	 6	 แปลง	

โดยให้เด็กๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันปลูก	และเมื่อได้ผลผลิตก็ให้

ช่วยกันนำาไปขายเพื่อปลูกฝังการออมเงิน
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    แหล่งเรียนรู 
	 ธนาคารขยะ	จัดทำาสถานที่และอุปกรณ์จัดเก็บขยะรีไซเคิลประเภท 

พลาสติก	และกระดาษ	พร้อมป้ายความรู้

	 ธนาคารน้ำาหมัก	จัดทำาสถานที่และอุปกรณ์จัดเก็บขยะอินทรีย์

(จากโรงอาหาร/ตลาด)	

	 แก๊สชีวภาพ	(เศษอาหารในโรงอาหาร)	นำามาทำาน้ำายาเอนกประสงค์ 

พร้อมป้ายความรู้

	 สวนผักคนเมือง	2	รูปแบบ	คือ	ไม้แขวน	และผักในล้อยาง	พร้อมธนาคาร 

ต้นกล้า	สวนสมุนไพรในโรงเรียน

	 ระดมองค์ความรู้จากผู้รู้และแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ	พัฒนาเป็นชุดความรู้และต่อยอด 

ไปสู่หลักสูตรสถานศึกษาในด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

้ โรงเรียนเทศบาล 5 
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ภาพกิจกรรมต่างๆ 

 ในพื้นที่เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน



โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN)

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(Thailand Environment Institute - TEI)
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. (66 2) 503 3333 ต่อ 304 หรือ 312 
แฟกซ์ (66 2) 504 4826-8 
www.thaicity-climate.org www.acccrn.net
www.tei.or.th www.hatyaicityclimate.org
   /UrbanClimateResilienceThailand    /hatyaicityclimateFB FB



สภาองค์กรชุมชน

ตำาบลคูเต่า

ตำ�บลคูเต่า

โครงการจัดทา�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

ํ
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ของดี
ตำ�บลคูเต่า

ปลาเค็ม

ประสานงาน
 สมศักดิ์ ท

วีวงศ์ (สท.
) 

57/1 ม.1
 ต.คูเต่า ม

ือถือ 081-
2761440

ไข่ครอบ

ประสานงาน
 คุณเย๊าะ หมัดบ

ินเอ็ด  

79/4 ม.7 ต.ค
ูเต่า มือถือ 

081-598
2898

อวนถัก:กลุ่ม
ถักอวนหัวส

ะพาน

ประสานงาน
 คุณไหวด๊ะ ชอบ

งาม 

138/3 ม
.7 ต.คูเต่า

 มือถือ 0
89-7323

744

ขนมคอเป็ด

ผู้ประสานงาน คุณ
พิรุณ พงศ์พัสระ 

13 ม.6 ต.คูเต่า
  มือถือ 083-5

324167

ส้มโอหอม
ผู้ประสานงาน คุณอำ นวย  ช่วงเพ็ชรจินดา 
7/1 ม.8 ต.คูเต่า 089-6967136

สวนสืบสาน
ผู้ประสานงาน ครูห้วน  บัวแก้ว  
มือถือ 089-7382426

ขนมทองม้วน
ประสานงาน คุณแอ็ด เพชรสุวรรณ  
7/1 ม.6  ต.คูเต่า มือถือ 082-8306218

คูเต่า : ดินแดนสองวัฒนธรรม

แผนที่ของดีตำ�บลคูเต่� เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อ 

การรับมือและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่ ภายใต้การ 

สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำาเนินการตั้งแต ่

1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2557 รับผิดชอบดำาเนินการโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา และคณะทำางาน 

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ-เมืองหาดใหญ่ (ACCCRN)
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ํการรับมืออุทกภัยตา�บลคูเต่า

  “ตำ�บลคูเต่�” เป็นพื้นที่ปล�ยน ้ำ�ของลุ่มน้ำ�คลองอู่ตะเภ�ทำ�ให ้
ประสบปัญห�น้ำ�ท่วมเป็นประจำ� ท�งโครงก�รฯ จึงเตรียมรับมือก�รเกิด 
อุทกภัยในแต่ละครั้ง โดยได้พัฒน�ระบบก�รเตือนภัยเพื่อค�ดก�รณ์
ระดับน ้ ำ�ล่วงหน้� ซึ่งมีก�รติดตั้งแถบสีวัดระดับน ้ ำ� ติดตั้งธงเพื่อก�ร
เตือนภัย ส่ือส�รผ่�นเสียงต�มส�ย วิทยุเคร่ืองแดงกระจ�ยอยู่ 20 จุดไปยัง 
ทุกหมู่บ้�น ภ�ยใต้ “ชมรมวิทยุสมัครเล่นเต่�ทองจิตอ�ส�ระวังภัย” 
และมีทีมประเมินสถ�นก�รณ์น้ำ�ระดับตำ�บล โดยเชื่อมโยงผลผ่�นระบบ
เตือนภัย แอพพลิเคชั่น Line และดูระดับน ้ ำ�ผ่�นกล้อง CCTV ใน
เว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org 
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ํเกษตรอินทรีย์ตา�บลคูเต่า

  5 ใน 10 หมู่บ้�นของช�วคูเต่�ทำ�ก�รเกษตรเป็นอ�ชีพหลัก 
แต่ก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ยังเป็นส่วนน้อย ท�งโครงก�รฯ จึงเน้น 
เฉพ�ะกลุ่มก่อนและเริ่มจ�กก�รทำ�ก�รตล�ด เพื่อเน้นสร้�งกลุ่มผู้บริโภค 
ให้มีก�รยอมรับมีแหล่งจำ�หน่�ย ได้แก่ ฝ่�ยโภชน�ก�ร โรงพย�บ�ล 
ห�ดใหญ่ ตล�ดเกษตรมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ และร้�นในหมู่บ้�น 
ชื่อว่� “คูเต่�เพลส” ตอกย ้ำ�แบรนด์ผักปลอกส�รพิษคูเต่� และต่อยอด 
ให้มีก�รท่องเที่ยวเชิงก�รเกษตรด้วย



4

กองทุนหมุนเวียนเพื่อประมงพื้นบ้าน

  อ�ชีพประมง เป็นอีกอ�ชีพหลักของชุมชน คนคูเต่�ที่ 
ยึดอ�ชีพประมงได้มีก�รจัดตั้ง “กลุ่มส่งเสริมอ�ชีพประมงพื้นบ้�น 
ตำ�บลคูเต่�” โดยมีสม�ชิกจ�กชุมชนทอนสำ�โรงด้วย เพ่ือช่วยเหลือ 
ช�วประมงที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
เนื่องด้วยปริม�ณทรัพย�กรที่ห�ได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อคว�ม 
เป็นอยู่ของช�วประมง และข�ดทุนหมุนเวียน โดยมีเงื่อนไขว่� 
สม�ชิกกลุ่มจะต้องมีก�รออมเงินทุกเดือนก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ใน
ก�รขอสนับสนุนเงินหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย ส่วนเงินที่คืนกลับ
ก็บริห�รกลุ่มต่อ และร่วมกันปลูกป่�ช�ยเลนเพื่อเป็นก�รรับมือ
ภัยพิบัติ และสนับสนุนก�รเข้�ม�รับซื้อผลผลิตของกลุ่มในร�ค�
ที่เป็นธรรม ทั้งยังร่วมกันปลูกป่�ช�ยเลนเพื่อเป็นก�รลดผลกระ
ทบจ�กก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งและรับมือภัยพิบัติ
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ฟื้นป่าชายเลนด้วยวิถีธรรมชาติ

  จ�ก�รที่ ผู้ใหญ่หรูน จันทวดี ได้สังเกตเห็นก�รฟื้นตัวของป่�ช�ยเลนโดยธรรมช�ติ  
บริเวณปล�ยคลองอู่ตะเภ� จึงได้ผลักดันแนวคิดให้มีก�รขุดลอกทะเลส�บที่ตื้นเขินแล้วนำ� 
ตะกอนดินเลนขึ้นม�ถมกองเป็นเนินแนวย�ว เพื่อให้เมล็ดต้นลำ�พูที่อยู่ในดินได้มีโอก�ส 
เติบโตจนส�ม�รถดักตะกอนดินได้ จ�กน้ันเสริมด้วยก�รปลูกป่�โกงก�งโดยใช้พันธ์ุไม้ประจำ�ถ่ิน 
ต่อม�กรมเจ้�ท่�ได้ส่งเจ้�หน้�ที่ม�ดำ�เนินก�รขุดลอกในพื้นที่ดังกล่�ว และช่วยกันคอยดูแลไม่ 
ให้มีก�รตัดทำ�ล�ยต้นอ่อนกล�ยเป็นวิธีฟื้นป่�ช�ยเลนที่ได้ผลสำ�เร็จเกินค�ดแล้วก็เป็นแนวกัน 
คลื่นกัดเซ�ะช�ยฝั่งไปในตัว นอกจ�กนี้กลุ่มประมงพื้นบ้�นบ�งกลุ่มได้จัดตั้งฟ�ร์มทะเลต�ม 
โครงก�รฟื้นฟูทรัพย�กรในพื้นที่ลุ่มน ้ำ�ทะเลส�บสงขล�ของกรมประมงเป็นอีกม�ตรก�รหนึ่ง
ที่ช่วยให้เกิดก�รฟื้นตัวของสัตว์น ้ำ�

ผู้ใหญ่หรูน จันทวดี 
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โรงน้า�ชุมชน 

  จ�กก�รเพิ่มข้ึนของระดับน ้ำ�ทะเลที่ส่งผลต่อคุณภ�พน้ำ�ที่นำ�ม�
ผลิตน้ำ�ประป�และก�รเกษตร จึงมีก�รจัดตั้งโรงน ้ำ�ชุมชนขึ้น โดยสร้�งอ�ค�ร 
โรงเรือนขน�ด 6x12 เมตร มีระบบเครื่องหยอดเหรียญ ระบบกรองน ้ ำ� 
และสถ�นที่เก็บน ้ ำ�ดิบ ผ่�นก�รตรวจสอบคุณภ�พและได้รับรองม�ตรฐ�น 
จำ�หน่�ยให้ชุมชนในร�ค�ถูก และร่วมกันระดมหุ้นละ 100 บ�ท เพื่อคืน 
กำ�ไรให้ชุมชน ส่วนเงินปันผลจะนำ�ไปจัดตั้งกองทุนกล�งตำ�บลเพื่อก�ร
พัฒน�ต่อไป โดยโครงก�รฯ ลงหุ้น 5,000 หุ้น และชุมชนสมทบ 3,000 หุ้น

ํ
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โรงอบสมุนไพร

  โรงอบสมุนไพรจัดตั้งขึ้นโดยก�รนำ�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�ปรับใช้ในก�ร 
ดูแลสุขภ�พคนในชุมชน โดยระดมทุนร่วมกับโรงน้ำ�ชุมชน จัดต้ังในบริเวณวัดดอน 
โดยมีสูตรตัวย� 2 สูตร ได้แก่ สูตรช�ววัง และสูตรย� 108 และส่งเสริม 
ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รผลิตน ้ ำ�สมุนไพร ก�รปลูกสมุนไพรเพื่อนำ�ม�ใช้ในชีวิต
ประจำ�วันอีกด้วย
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รักษาสภาพแวดล้อมในครัวเรือน

 ถังดักไขมันในครัวเรือน ก่อนที่จะระบ�ยน ้ ำ�ควร
ดักจับไขมันเอ�ไว้เพื่อไม่ให้ไปอุดตันท่อน ้ำ�เพร�ะจะส่งผลไป
ทำ�ล�ยสภ�พหน้�ดินต�ยและมีไขมันตกค้�งสะสมด้วย
 น ้ ำ�หมักชีวภ�พ นำ�เศษอ�ห�รที่เหลือม�หมักกับ
ก�กน ้ำ�ต�ล โดยนำ�จุลินทรีย์จ�กน ้ำ�หมักม�ใช้ประโยชน์ได้

น ้ ำ�หมักชีวภ�พ

ถังดักไขมันในครัวเรือน
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ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

 ทำ�ด้วยวัสดุ กระจกหรือพล�สติกรับแสงแสตนเลสที่มี 
น้ำ�หนักเบ�เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ถนอมอ�ห�รโดยก�รดึงพลังง�น 
คว�มร้อนจ�กแสงอ�ทิตย์สะท้อนผ่�นสังกะสีสีดำ�ขึ้นไปยัง 
อ�ห�รที่ต�กลอยไว้แล้วกระจ�ยไปทั่วตู้อบเหม�ะกับก�รต�กปล� 
ต�กกล้วย และกุ้งกันแมลงและสัตว์
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ห้องเรียนชุมชน

  เป็นก�รออกแบบก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รต�มคว�มต้องก�ร
ของชุมชนที่สอดคล้องกับก�รแก้ปัญห�ต�มแผนพัฒน�คุณภ�พชีวิตและ
ผังชุมชนเพื่อก�รรับมือและปรับตัวของก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
มุ่งเน้นสร้�งแกนนำ�ชุมชนและครัวเรือนต้นแบบให้ส�ม�รถมีทักษะและ 
คว�มรู้ในด้�นต่�งๆ โดยมีวิทย�กรในก�รอบรม คือ คุณวุฒิศักด์ิ เพ็ชรมีศรี 
นักวิช�ก�รเกษตรชำ�น�ญก�รจ�กสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอห�ดใหญ่ 
จัดกระบวนก�รเรียนรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้�น ในเร่ืองก�รรับมือกับไข้เลือดออก 
ก�รใช้สมุนไพรไล่แมลงแทนส�รเคมี ก�รใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ถังดักจับไขมัน ก�รทำ�จุลินทรีย์ก้อน ก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พ ตู้อบ 
พลังง�นแสงอ�ทิตย์ แก้ไขปัญห�หน้�ดินเสื ่อมโทรม และเรื ่องอื ่นๆ 
ที่เหม�ะสมกับชุมชน
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การทา�กติกาชุมชน

  ก�รทำ�กติก�ชุมชนในหมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 8 และ 10 โดย
คณะกรรมก�รหมู่บ้�นที่มีผู้ใหญ่บ้�นรับผิดชอบและผู้นำ�ศ�สน�ท�ง
อิสล�ม (ฮูกุมกว�กัด) กติก�ในด้�นพิทักษ์ฐ�นทรัพย�กร ก�รอนุรักษ์
สัตว์น้ำ� ก�รทิ้งขยะในพื้นที่ของผู้อื่นหรือส�ธ�รณะ และม�ตรก�รด้�น
สังคม โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมของชุมชน มีก�รยกร่�งกติก� ก�รประช�
พิจ�รณ์ ก�รประก�ศใช้ และก�รควบคุมก�รนำ�ไปสู่ก�รปฎิบัติจริง

ํ
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ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนบ้านใต้

  โรงเรียนบ้�นใต้ได้ร่วมกันเรียนรู้ก�ร
ปลูกผักทั้งในแปลงและแนวตั้ง ก�รทำ�น ้ ำ�หมัก 
ทำ�แก๊สชีวภ�พ ทำ�ตู้อบพลังง�นแสงอ�ทิตย์ โดย
ร่วมกันเรียนรู้ถึงปัญห�หน้�ดินท่ีเสื่อมสภ�พ 
และแก้ไข  อีกทั้งในส่วนริมกำ�แพงก็นำ�ขวดน ้ ำ� 
ม�ปลูกผักเป็นแถวย�ว ภ�ยในโรงเรียนมีบ่อพัก 
ขน�ดใหญ่ 6 บ่อ ใช้เก็บน้ำ�ฝนและดัดแปลง
เป็นที่เพ�ะเห็ด มีก�รดัดแปลงวัสดุที่เหลือใช้ 
เช่น โต๊ะนักเรียน ม�ทำ�แปลงปลูกผักอีกด้วย 



โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN)

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute-TEI)

16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. (66 2) 503 3333 ต่อ 304 หรือ 312 แฟกซ์ (66 2) 504 4826-8

www.thaicity-climate.org www.acccrn.net www.tei.or.th www.hatyaicityclimate.org

  /UrbanClimateResilienceThailand    /hatyaicityclimateFB FB


	ACCCRN-HatYaiNai
	ACCCRN_kutao



