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นโยบายและมาตรการด้านอุทกภัย

สิงหาคม 2557

คํานํา
รายงานฉบับนี้ของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เป็นผลจากการศึกษาและจากการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในเมืองหาดใหญ่ เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการในการ
แก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหา 3 ด้านด้วยกัน คือ
1. ด้านการจราจร
2. ด้านอุทกภัย และ
3. ด้านทิศทางการพัฒนาเมือง
รายงานฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 เล่มด้วยกัน โดยแต่ละเล่มจะเป็นผลการศึกษาในแต่ละด้าน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
การศึกษาครั้งนี้เป็นการดําเนินการภายใต้กระบวนการสมัชชาประชาชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มี
การดําเนินการเช่นนี้ในภูมิภาค สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่จึงถือเป็นสมัชชาประชาชนระดับท้องถิ่น
แห่งแรกของประเทศไทย โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ขึ้น โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานกรรมการสมัชชาฯ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายให้ทํางานเป็นอนุกรรมการวิชาการ และเป็นผู้ทําการศึกษา
เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหาทั้ง 3 ด้าน
คณะทํางานได้ศึกษาและรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหาทัง้ 3 ด้าน
จัดทําเป็นเอกสารเพื่อนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรเอกชน และตัวแทนประชาชน) โดยได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในแต่ละด้านขึ้นด้านละ 2 ครั้ง คือในช่วงปลายเดือน มิถุนายน และ
กรกฎาคม 2557 และได้ปรับปรุงเอกสารจากข้อเสนอแนะเหล่านั้น นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60
ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมดังกล่าวโดยมีการแก้ไขปรับปรุง
เล็กน้อย
คณะผู้ศึกษาและจัดทํารายงานฉบับนี้ใคร่ขอขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนเงิน
งบประมาณ ในการศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็นและการประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อาํ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ และอนุญาตให้บุคลากรมาร่วมทํางานนี้ สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรบางส่วนและ
ให้ความช่วยเหลือในงานด้านเลขานุการ และ สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้
การสนับสนุนในงานเอกสารและการประสานงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่
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ส่วนที่ 1

สถาณการณ์ของปัญหาและมติที่ประชุม

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑)

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ / หลัก ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
การจัดการด้านอุทกภัยในลุม่ น้ําคลองอู่ตะเภา

ขอบเขตของการจัดการด้านอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในนครหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเมือง เมืองเป็นเพียงทางน้ําผ่าน จากมวลน้ําที่ไหล
หลากมาจากอําเภอสะเดาทางทิศใต้ ตามคลองอู่ตะเภา บ่อยครั้งร่วมกับมวลน้ําจากอําเภอนาหม่อม ตามคลองวาด
คลองต่ํา และคลองหวะ และจากเขาคอหงส์ ตามคลองเรียน ทางทิศตะวันออก และมวลน้ําที่ถูกขนาบทางทิศ
ตะวันตกจากเขาแก้ว เทือกเขาบรรทัด ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาซึ่งมีพื้นที่รับน้ํา (Watershed หรือ
Catchment Area) ราว ๒,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร
ที่ผ่านมา การบริหารจัดการด้านอุทกภัยของประเทศไทยมักมีแนวทางการกํากับและสั่งการจากบนสู่ล่าง
การบริหารจัดการน้ํามักเน้นที่การจัดหาน้ํา ไม่ใช่การป้องกันน้ําท่วม และต่อมาเมื่อเริ่มตระหนักถึงความจําเป็นของ
การป้องกันน้ําท่วม ก็มักจะเน้นใช้มาตรการการลงทุนทางด้านโครงสร้างที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยใช้ความรู้
ด้านวิศวกรรมเป็นด้านหลัก จากการศึกษาระบบการจัดการอุทกภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป (EU) และในประเทศจีน พบว่าประเทศเหล่านี้ได้เรียนรู้ว่าการใช้มาตรการที่เน้นการใช้โครงสร้างเพื่อ
ป้องกันอุทกภัยนั้นไม่ได้ผลดี และบ่อยครั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย นับตั้งแต่ทศวรรษ
๑๙๙๐ เป็นต้นมา ประเทศเหล่านี้ได้เปลี่ยนแนวทางหรือกระบวนทรรศน์ (Paradigm) จากการมุ่งป้องกันอุทกภัย
(Flood Prevention and Protection) ซึ่งเน้นการใช้โครงสร้าง มาเป็นการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย (Flood
Risk Management - FRM) ซึ่งเน้นการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย (Flood Mitigation) ด้วยการบริหาร
จัดการที่ใช้ทั้งมาตรการที่ใช้โครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างร่วมกันอย่างมีสมดุล โดยตระหนักว่าการ
จัดการอุทกภัยจะได้ผลก็ต่อเมื่อต้องบริหารจัดการเป็นระบบตลอดทั้งลุ่มน้ํา (Basin-wide Management)
การบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยด้วย FRM นั้น หมายถึงการให้ชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ปรากฏการณ์น้ําท่วมได้โดยได้รับความเสียหายน้อยที่สุด และสามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็ว
(Resilience) ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน และการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผนการใช้
ที่ดินที่น้ําท่วมถึง (Flood plain) อย่างฉลาด การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างมี
ประสิทธิผล อันได้แก่ การจัดหาที่หลบภัย การมีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ การมีแผนการอพยพที่ดี การ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉิน และการฟื้นฟูเมืองหลังน้ําท่วม ตลอดจนถึงการออกกฎหมายและ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่น้ําท่วมถึง ควบคุมรูปแบบของอาคาร และการจัดการให้มีระบบการ
ประกันภัยที่เหมาะสม
สถานการณ์ปญ
ั หาและผลกระทบ
๑. จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศา
เซลเซียสในทุกสิบปี ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดปัญหาด้านอุทกภัยบ่อยครั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสั งคมและชุ มชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบ่อยครั้งรุนแรงจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสี ยหายต่อชีวิต
ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาล เกินกําลังความสามารถของหน่วยงานรัฐ รัฐบาล

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๒ การจัดการด้านอุทกภัย หน้า ๑-๑/๗

หรือชุมชม ที่จะจัดการปัญหาเพียงลําพัง ปัญหาด้านอุทกภัยเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนา
ที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ดีขึ้น การให้ความสําคัญกับการจัดการด้านอุทกภัยในชุมชนและสังคม
จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะแต่ละชุมชนต่างประสบปัญหาด้านอุทกภัยในลักษณะที่แตกต่างกัน ชุมชนจึงต้องมีบทบาท
สําคัญในการจัดการด้านอุทกภัยด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและนําไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน
๒. พื้นที่เมืองหาดใหญ่ประสบอุทกภัยมาไม่น้อยกว่า ๒o ครั้ง อุทกภัยครั้งที่ใหญ่และก่อให้เกิดความ
เสียหายมากได้แก่เหตุการณ์น้ําท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๓๑, ๒๕๔๓ และ ๒๕๕๓ สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้
๑) อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายมาก ระดับน้ําในคลองอู่ตะเภาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่มีน้ําเอ่อท่วมสูงเป็นเวลาเกือบสัปดาห์ ถนนบางสายมีน้ําท่วมสูงถึง ๑ - ๒ เมตร การคมนาคม
ทุกประเภทถูกตัดขาดทั้งทางอากาศ รถไฟ รถยนต์ หรือแม้แต่โทรศัพท์ ระดับความลึกน้ําท่วมในบางพื้นที่สูงกว่า ๒
เมตร ประมาณร้อยละ ๙๕ ของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ถูกน้ําท่วม และได้มีการประเมินความเสียหายที่มี
ต่อธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวในเทศบาลนครหาดใหญ่คิดเป็นมูลค่าถึงกว่า ๔,ooo ล้านบาท
๒) อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ โดยอุ ทกภัยในครั้งนี้เกิดจาก ๓ ลักษณะคือ น้ําท่วมเฉพาะที่เกิดจากฝนตกหนั กในพื้นที่เฉพาะแห่ง
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน น้ําท่วมเนื่องจากน้ําหลากจากพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยรอบพื้นที่เทศบาลฯ และน้ําท่วมเนื่องจากน้ํา
ล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภา ระดับน้ําท่วมในตัวเมืองสูงถึง ๒ – ๒.๕ เมตร ประเมินความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า
๑๘,๐๐๐ ล้านบาท มีผู้เสียชีวิต ๓๒ ราย สูญหาย ๙ รายและบาดเจ็บ ๓๘๒ ราย
๓) อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เกิดอุทกภัยในอําเภอหาดใหญ่
และพื้นที่รอบข้าง น้ําท่วมอําเภอหาดใหญ่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ระดับน้ําสูงประมาณ ๑.๕o – ๓.o เมตร
รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ กระแสไฟฟ้าถูกตัด การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เป็นไปอย่างยากลําบาก ประเมิน
มูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
ตัวเลขข้อมูลทีส่ ําคัญของอุทกภัยทั้ง ๓ ครั้ง มีดังแสดงในตาราง
ปริมาณน้ําฝน ๒ วัน (มม.)
ปริมาณน้ําฝน ๓ วัน (มม.)
น้ําท่า (ลบ.ม./วินาที)
ความเสียหาย (ล้านบาท)

ปี ๒๕๓๑
๓๑๕
ไม่มีข้อมูล
๘๔๐
๔,๐๐๐

ปี ๒๕๔๓
๔๖๓
๕๙๘
๙๗๐
๑๘,๐๐๐

ปี ๒๕๕๓
๔๗๙
๔๘๓
๑,๖๒๓
๑๕,๐๐๐

๓. พื้นที่นครหาดใหญ่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีแนวเทือกเขาสูงเป็นขอบเขตลุ่มน้ําในทางทิศ
ตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือบรรจบทะเลสาบสงขลา จากลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ําซึ่ง
ขอบด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่สูงลาดเทสู่แนวกลางของลุ่มน้ํา (แนวคลองอู่ตะเภา) ในขณะที่
พื้นที่ด้านทิศใต้ของลุ่มน้ําซึ่งเป็นที่สูงจะลาดเทไปยังทิศเหนือ จึงทําให้บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่กับทะเลสาบ
สงขลามีลักษณะเป็นแอ่งรองรับน้ําก่อนผ่านไปลงทะเลสาบสงขลา โดยลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาซึ่งมีคลองอู่ตะเภาความ
ยาวประมาณ ๙๐ กม. (จากอ่างเก็บน้ําคลองสะเดาถึงทะเลสาบลงขลา) เป็นคลองระบายน้ําหลัก โดยมีลําน้ําสาขา
ที่สําคัญ ประกอบด้วย ลําน้ําสาขา ๑๔ สาขา ระบายน้ําจากพื้นที่ลุ่มน้ําฝั่งซ้ายและฝั่งขวาลงสู่คลองอู่ตะเภาและลํา
น้ําสาขาอีก ๒ สาขาที่ระบายลงทะเลสาบสงขลา ลําน้ําสําคัญที่ไหลผ่านอําเภอหาดใหญ่มี ๖ สาย คือ
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๑) คลองอู่ตะเภา เป็นลําน้ําสายหลักที่มีพื้นที่รับน้ํามากที่สุดประมาณ ๑,๖o๕ ตร.กม. หรือ
ประมาณ ๗๕.๗ % ของพื้นที่รับน้ําฝนที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ น้ําไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือก่อนเข้า
เมืองหาดใหญ่ ลําน้ํานี้จะแยกเป็น ๒ สายคือ คลองอู่ตะเภา ไหลผ่านด้านตะวันตกของเมือง และ คลองเตย ไหล
ทางด้านตะวันออกของเมือง เมื่อน้ําไหลผ่านเมืองหาดใหญ่แล้ว ลําน้ําทั้งสองจะรวมกันอีกครั้งเป็นคลองอู่ตะเภา
ไหลลงทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของเมืองหาดใหญ่ประมาณ ๑๐ กม.
๒) คลองวาด เป็นลําน้ําที่มีพื้นที่รับน้ํารองลงมาจากคลองอู่ตะเภา มีพื้นที่รับน้ําประมาณ ๒๑๖
ตร.กม. หรือประมาณ ๑๐.๒ % ของพื้นที่รับน้ําฝนที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ คลองวาดมีความยาวประมาณ ๓๕
กม. ลําคลองไหลจากทางทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก บรรจบกับคลองอู่ตะเภาทางด้านใต้ของเมือง รวมกัน
เป็นคลองอู่ตะเภาไหลผ่านทางด้านตะวันตกของเมืองลงสู่ทะเลสาบสงขลา
๓) คลองต่ํา มีพื้นที่รับน้ําประมาณ ๑๔๐ ตร.กม. หรือประมาณ ๖.๖ % ของพื้นที่รับน้ําฝนที่ไหล
เข้าตัวเมืองหาดใหญ่ เป็นลุ่มน้ําที่อยู่ติดกับลุ่มน้ําคลองวาด ลําคลองยาวประมาณ ๓๑ กม. น้ําไหลจากทางทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออกไหลขนานไปกับคลองวาด และบรรจบคลองอู่ตะเภาบริเวณตอนใต้ของเมืองหาดใหญ่
รวมกันเป็นคลองอู่ตะเภาไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลสาบสงขลา
๔) คลองหวะ มีพื้นที่รับน้ําประมาณ ๑๒๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๕.๙% ของพื้นที่รับน้ําฝนที่
ไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ลําคลองมีความยาวประมาณ ๑๘.๐ กม. น้ําไหลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก
บรรจบกับคลองเตยบริเวณตอนใต้ของเมือง ไหลรวมคลองเตยผ่านเมืองทางด้านตะวันออก
๕) คลองเรียน เป็นลําน้ําขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ําประมาณ ๓๔ ตร.กม. หรือประมาณ ๑.๖ % ของ
พื้นที่รับน้ําฝนไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ น้ําไหลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับคลองเตยทาง
ตอนใต้ของเมือง แล้วรวมกันเป็นคลองเตยไหลผ่านเมือง และรวมกับคลองอู่ตะเภาอีกครั้งก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา
๖) คลองเปล มีพื้นที่รับน้ําประมาณ ๑๒ ตร.กม. น้ําที่ไหลออกจากลุ่มน้ํานี้จะไหลลงสู่ทะเลสาบ
สงขลาทางด้านท้ายน้ําของเมืองหาดใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
๔. ลุ่ ม น้ํ า คลองอู่ ต ะเภาซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก ได้ รั บ ผลกระทบจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และพายุจรพัดผ่านช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ทําให้มักมีฝนหนาแน่นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม และจะมีฝนหนักถึงหนักมากในช่วงเดือน
พฤศจิกายน จากสถิติข้อมูลฝน พบว่า ในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาจะมีฝนตกตลอดทั้งปีในช่วง ๑,๓๐๐ - ๒,๐๐๐ มม.
(ค่าเฉลี่ย ๑,๙๒๕ มม.) โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนและจะตกหนักถึงหนักมากในเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม ทั้งนี้จะพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายเดือนมากที่สุดประมาณ ๓๐๐ - ๔๕๐ มม.
สําหรับปีอุทกภัย พบว่า สถานีตรวจอากาศรายงานค่าปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ยรายเดือนมากกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนใน
คาบ ๓๐ ปี โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน คือ ประมาณ ๗๐๐ มม. ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และประมาณ ๙๐๐ ๑,๑๐๐ มม. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
๕. ลักษณะของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาสามารถสรุปได้เป็น ๓ กรณี คือ
๑) น้ําท่วมเฉพาะถิ่น (Local Flood) มีลักษณะเป็นน้ําท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักในพี้นที่
ชุมชนเป็นบริเวณเล็กๆ เช่น พื้นที่บางส่วนของชุมชน และ หมู่บ้านจันทรวิโรจน์ ชุมชนรัตนอุทิศ ชุมชนคอหงส์ ฯลฯ
ทําให้เกิดน้ําท่วมขังเป็นหย่อมๆ เนื่องจากน้ําท่าที่ไหลออกมาจากชุมชนมีขนาดเกินขีดความสามารถรับได้ของท่อ
ระบายน้ําชุมชน น้ําก็จะไหลล้นท่อระบายน้ํา บ่าเข้าถนนและไหลลงสู่ที่ลุ่มต่ําในชุมชน ความรุนแรงของน้ําท่วมขัง
เฉพาะถิ่น ตามปกติจะมีขนาดจํากัด ถ้าพื้นที่ลุ่มต่ํา ก็สามารถระบายลงสู่ทางน้ําธรรมชาติ (ของพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย) ได้
ตามปกติ แต่ถ้าทางน้ําธรรมชาติตื้นเขิน หรือถูกทําลายไป น้ําจะคงค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําเป็นเวลานาน ดังนั้น การ
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รักษาทางน้ําธรรมชาติให้คงสภาพ รวมทั้งการฟื้นฟูบูรณะตามช่วงเวลาที่กําหนด จึงเป็นสิ่งจําเป็น เนื่องจากทางน้ํา
ธรรมชาติจะเป็นกิ่งก้านสาขาของพื้นที่ธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย
๒) น้ําท่วมพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยรอบเมือง (Regional Flood) มีลักษณะเป็นน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตก
เป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย (Sub Basin Areas) ทําให้เกิดน้ําหลากไหลบ่าตามทางน้ําธรรมชาติ
หากขนาดน้ําหลากเกินความสามารถรับได้ของทางน้ําธรรมชาติ น้ําจะไหลบ่าเข้าไปในพื้นที่น้ําท่วมถึงของทางน้ํา
ธรรมชาติ ทําให้เกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ ความรุนแรงของน้ําท่วมจะขึ้นอยู่กับขนาดของน้ําหลากที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ําธรรมชาติและพื้นที่น้ําท่วมถึง เช่น การถมดิน และการสร้างถนนตัด
ผ่านทางน้ําธรรมชาติ และพื้นที่น้ําท่วมถึง (Flood Plain)
๓) น้ําท่วมเนื่องจากน้ําล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภา (River Basin Flood) มีลักษณะเป็นน้ําท่วมที่เกิด
จากฝนตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยของพื้นที่ลุ่มน้ํา (เช่น ลุ่มน้ําย่อยต่างๆ ของคลองอู่ตะเภา
ตั้งแต่อําเภอสะเดาจนถึงทะเลสาบสงขลา) ทําให้มวลน้ําหลากขนาดใหญ่ไหลบ่ามาตามคลอง หากปริมาณน้ําหลาก
ที่เกิดขึ้นเกินขีดความสามารถรับได้ของคลอง น้ําก็จะไหลบ่าเข้าไปในพื้นที่น้ําท่วมถึงริมคลอง แผ่กระจายออกเป็น
วงกว้าง ทําให้เกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ ความรุนแรงของน้ําท่วมจะขึ้นอยู่กับขนาดของน้ําหลากที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ลุ่มน้ํา รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ําและพื้นที่น้ําท่วมถึง
๖. ผลกระทบเนื่องจากช่องเปิดของถนนมีขนาดไม่เพียงพอ สาเหตุน้ําท่วมเกิดจากช่องเปิดของถนนของ
หน่วยงานต่างๆ ที่วางแนวตัดขวางทางน้ําและพื้นที่น้ําท่วมถึง ที่ออกแบบให้มีความกว้างของช่องเปิด (สะพานและ
ท่อลอด) ที่กว้างไม่มากพอต่อการรองรับปริมาณน้ําหลากออกแบบที่คาบอุบัติของฝน ๒๕ ปี จะส่งผลให้มีปริมาณ
น้ําหลากสูงเกินขีดความสามารถในการระบายน้ําของช่องเปิด ทําให้ไม่สามารถระบายน้ําหลากออกจากพื้นที่น้ํา
ท่วมด้านเหนือน้ําของถนนได้ทัน ระดับน้ําจึงยกระดับสูงขึ้น และอาจสูงจนไหลล้นข้ามหลังถนนไปยังพื้นที่ด้านท้าย
น้ํา ดังเช่นเหตุการณ์น้ําไหลล้นข้ามถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ (ถนนลพบุรีราเมศวร์) หรือถนนสายบ้านพรุสนามบิน (สถานี X.๙๐) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
๗. ผลกระทบของระดับน้ําในทะเลสาบสงขลา ในช่วงปกติ ระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาจะเปลี่ยนแปลง
อยู่ระหว่าง -๐.๒๕ ม.รทก. ถึง +๐.๒๕ ม.รทก. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ําของคลองอู่ตะเภาที่ระบายลงสู่
ทะเลสาบสงขลา แต่ในยามที่เกิดอุทกภัย ระดับน้ําอาจขึ้นได้สูงสุดถึง +๒.๐๐ ม.รทก. ดังนั้น การขึ้นลงของระดับ
น้ําในทะเลสาบสงขลาช่วงที่เกิดอุทกภัย จึงส่งผลกระทบต่อสภาพการไหลในคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ํา
ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มตั้งแต่บริเวณทางหลวงสาย ๔๑๔ จนถึงทะเลสาบสงขลาโดยประมาณ
๘. ผลกระทบจากพื้นที่ปิดล้อมหรือการถมดินในพื้นที่น้ําท่วมถึง การพัฒนาที่ดินทําให้เกิดการถมดินรุก
ล้ําเข้าไปในพื้นที่น้ําท่วมถึงตามธรรมชาติ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ําหลากในพื้นที่น้ําท่วมถึง
ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่น้ําท่วมถึงจะมีหน้าตัดการระบายน้ําลดลง ส่งผลให้ระดับน้ําหลากยกตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ขนาด
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับการลดลงของหน้าตัดการระบายน้ําหลาก
๙. สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้เกิดความสูญเสียจํานวนมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน คือ ชุมชนไม่มี
แผนในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไม่มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินความเป็นไปได้และขนาดของอุทกภัย และในการเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น ตัวอย่างของชุมชนที่มี
การจัดการภัยพิบัติที่ดีเป็นรูปธรรมนั้น ชุมชนจะต้องใช้กระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการปัญหาภาวะ
วิกฤติน้ําท่วม ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการจัดทําแผน ๓ ระยะ (ก่อนน้ําท่วม-ระหว่างน้ําท่วม-หลังน้ําท่วม) เพื่อรองรับสถานการณ์
น้ําท่วม และซักซ้อมก่อนฤดูน้ําหลาก ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งบ้านพี่เลี้ยงขึ้นใน
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แต่ละชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อใช้เป็นจุดอพยพหลบภัยของผู้ประสบภัยในชุมชน แต่เมื่อดําเนินการไปแล้วพบว่า
มีปัญหาที่ทําให้การปฏิบัติไม่ราบรื่น ซึ่งจะต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๑๐. มีความพยายามในการจัดการด้านอุทกภัยของภาคเอกชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ
โดยใช้ชื่อโครงการว่า “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ ACCCRN ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) ดําเนินการใน ๔ ประเทศ คือ ไทย
เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมีเมืองที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐ เมือง ในส่วนของประเทศไทย มี ๒ เมือง
หลักที่เข้าร่วมโครงการ คือ เมืองเชียงราย และเมืองหาดใหญ่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพและความพร้ อ มของเมื อ งในการเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ผลกระทบหรื อ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการเกิดอุทกภัย โดยประสานงานกันเป็นเครือข่าย และร่วมมือกันระหว่าง
ภาคีต่างๆ ระดับท้องถิ่น ในการพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับเมือง และประชากรที่มีความเสี่ยงและต้องการความช่วยเหลือเป็นลําดับต้นๆ
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
๑. สืบเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเกิดอุทกภัยของประเทศ
ไทย สํานักงานบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้มีแผน ที่จะกู้เงินจํานวนประมาณ ๓.๕ แสนล้าน
บาท เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยในชื่อ “โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย” ในส่วนของการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ่ ทางกรมชลประทานได้เสนอแผน Module B3 เป็นการออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงคลองระบาย
น้ํา ร.๑ จากเดิมที่สามารถระบายน้ําได้ ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วิ น าที โดยคลองระบายน้ํ า ร.๑ ทํ า หน้ า ที ่ ผ ั น น้ํ า หลากอ้ อ มเขตชุ ม ชนเทศบาลนคร
หาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ปัจจุบัน โครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดย คสช.
๒. นอกจากแผน Module B3 แล้ว กรมชลประทานยังได้เสนอแผน Module B2 อีกหนึ่งโครงการ ซึ่ง
เป็นการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ ได้กําหนดให้ต้อง
ออกแบบระบบระบายน้ําให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่มีคาบการเกิดซ้ําไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และออกแบบคัน
ป้อ งกัน น้ํ า ท่ว มที ่ร ะดับ น้ํ า หลากคาบการเกิด ซ้ํ า ๑๐๐ ปี บวกระยะเผื่ อ ล้ น (Freeboard) อี ก ๐.๕ เมตร
นอกจากนี้ ยังดําเนินการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัด
สงขลา และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ปัจจุบัน โครงการนี้ได้ถูก คสช.ยกเลิกไปแล้ว
๓. โครงการอ่างเก็บน้ําพรุพลีควาย ตําบลพิจิตร อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ซึ่งอ่างเก็บน้ําพรุพลีควายนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุ
ทั้งสิ้น ๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ในการนี้ จะต้องทําการปรับปรุงคลองผันน้ําจากพรุพลีควายลงคลองหวะพร้อมกัน
ด้วย ระยะทางทั้งสิ้น ๒ กิโลเมตร
๔. แนวคิดการระบายน้ําขนานกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทยมาเลเซีย (Motorway หาดใหญ่-สะเดา) หรือที่รู้จักกันในนามของ Waterway เพื่อกระจายน้ําทางด้านทิศตะวันตก
ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๑/๓ ของพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ไม่ให้ไหลเข้ามารวมกันที่คลองอู่ตะเภา โดยก่อสร้าง
คลองระบายน้ําเลียบไปกับถนน ซึ่งคลองระบายน้ําดังกล่าวสามารถนํามาใช้เป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
ให้กับเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต ปัจจุบัน โครงการนี้ยังเป็นเพียงแนวคิด และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีโครงการทาง
หลวงพิเศษช่วงดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
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ปัญหา ข้อจํากัด และทางออกของการจัดการปัญหา
๑. ปัญหาในการระบายน้ําของเมืองหาดใหญ่นั้น พบว่า การระบายน้ําออกสู่ทะเลสาบสงขลานั้น จะทําได้
ค่อนข้างยากหากได้ รั บ อิ ท ธิพ ลของน้ํา ขึ้น น้ํา ลง อีกทั้งท้องน้ําของคลองอู่ตะเภาบริเวณท้ายน้ําเองก็มีลักษณะราบ
ถึงตกท้องช้าง (ไม่มีความลาดชัน) ทําให้เมื่อมีปริมาณฝนตกหนัก (มักประมาณช่วงปลายๆ เดือนพฤศจิกายน)
ติดต่อกันเกิน ๓ วัน มักจะเกิดน้ําหลากล้นตลิ่งทั้งสองข้างของคลองอู่ตะเภา
๒. ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงโดยทั่วไปยังขาดความพร้อมในการจัดการด้านอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งการ
ประเมินสถานการณ์ การเตรียมพร้อมรับมือตามสถานการณ์ การช่วยเหลือตนเองระหว่างเกิดและหลังเกิดอุทกภัย
อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการระวังป้องกันและการปฏิบัติตัวระหว่างเกิดอุทกภัย จึงควรมีการ
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชนและประชาชนอย่างเป็นระบบ
๓. ในส่วนบทบาทของอาสาสมัครและชุมชนที่เข้มแข็งนั้น พบว่า ไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับ ทําให้ขาดแคลนอาสาสมัคร ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ มีอาสาสมัครและผู้นําชุมชนจํานวนมากที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยขาดความพร้อม ทั้งในเรื่องความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จําเป็นในการช่วยเหลือกู้ภัย หรือด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังขาดระบบประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๔. ในการแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนั้น ควรลดบทบาทของการใช้โครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งต้องพึ่งพิง
งบประมาณสูงมากจากส่วนกลาง และทุ่มเททรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง ซึ่งแม้
จะไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก แต่ก็มีความยุ่งยากในการดําเนินการไม่น้อย เนื่องจากมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง
อย่างเช่น การวางแผนการใช้และพัฒนาที่ดิน การดูแลต้นน้ํา และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เป็นสิ่งที่ท้าทายภายใต้เงื่อนไขของสังคมและวัฒนธรรมไทย
๕. แม้ว่าการแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างยังคงเป็นสิ่งจําเป็น แต่ควรหันมาเน้นที่โครงสร้างขนาดเล็ก
อย่างเช่น แก้มลิง และคูคลองระบายน้ํา ซึ่งจะลดข้อจํากัดของการพึ่งพางบประมาณจากภายนอกท้องถิ่น และทํา
ให้โครงสร้างอยู่ในวิสัยที่จะสามารถดูแลบํารุงรักษาโดยท้องถิ่นได้
๖. ควรมีการทบทวนและแก้ไขปัญหาระบบผังเมืองอย่างจริงจัง ให้มีที่ทางสําหรับเป็นเส้นทางน้ํา และ
พื้นที่รับน้ํา และมีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเข้มงวด โดยต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่า การอยู่ในพื้นที่
น้ําท่วมถึงถึง ย่อมหมายถึงการไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาอุทกภัยได้ และประชาชนจะต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญกับ
ปัญหา โดยให้ตนเองมีความเสียหายน้อยที่สุด และสามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เร็วที่สุดหลังอุทกภัย
และการที่จะสามารถทําอย่างนั้นได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกหมู่เหล่าในการปฏิบัติตามกฎหมาย
๗. การจัดการด้านอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจของภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคมยังไม่เกิดสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของภาครัฐที่ผ่านมานั้น อยู่ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบหน่วยงานหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การจัดการด้านอุทกภัยขาดเอกภาพและบูรณาการ ขณะที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งทํางานในต่างพื้นที่ในลุ่มน้ําเดียวกัน ก็ยังขาดการร่วมมือประสานงานที่ดี ส่งผลให้
การจัดการอุทกภัยในภาพรวมยังขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตที่สําคัญ ว่า ลุ่มน้ํา
คลองอู่ตะเภาจัดเป็นลุ่มน้ําที่มีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับลุ่มน้ําอื่นในประเทศไทย อีกทั้งพื้นที่ของลุ่มน้ําทั้งหมด
ยังอยู่ในจังหวัดสงขลาเพียงจังหวัดเดียว การบริหารจัดการจึงน่าจะสะดวกและไม่ยุ่งยากนัก ข้อจํากัดและปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นจึงยังอยู่ในวิสัยที่พอจะแก้ไขได้ หากมีการทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างจริงจังโดยจังหวัดสงขลา
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
ขอให้สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ พิจารณา ร่างมติ ๒
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สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑)

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ / มติ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
การจัดการด้านอุทกภัยในลุม่ น้ําคลองอู่ตะเภา

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ครั้งที่หนึ่ง
ได้พิจารณา รายงานเรื่องการจัดการด้านอุทกภัยในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา แล้ว
รับทราบ ว่า สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นในพื้นที่ของอําเภอหาดใหญ่ ซึ่งจะสร้างความสูญเสีย
อย่างกว้างขวางทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละครั้ง จึงมีความ
จําเป็นต้องทําการบูรณการความรู้ทั้งหมด เพื่อเตรียมตัวรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยจําแนกงานออกได้เป็น ๓
ส่วน ได้แก่ การเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย การดําเนินการขณะเกิดอุทกภัย และการจัดการหลังเกิดอุทกภัย
ตระหนัก ว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยเป็นงานที่เกินความสามารถที่หน่วยงานรัฐจะบริหาร
จัดการเพียงลําพังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงต้องการความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนและประชาสังคมช่วยกัน
ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อย่างมีเอกภาพ ประกอบกับการดําเนินงานด้านแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติยังมี
ข้อจํากัดทั้งด้านงบประมาณและด้านกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยให้
ได้ผลดีและไม่ส่งผลทางร้ายที่คาดไม่ถึง จําเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและต่าง
ภูมิภาค เพื่อนํามาปรับใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับอุทกภัยในแต่ละพื้นที่
ห่วงใย ว่า สังคมและชุมชนท้องถิ่น ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในความซับซ้อนและความรุนแรงของปัญหา
ที่จะคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี จนมาตรการที่ใช้อยู่เดิมไม่อาจนําไปสู่การป้องกันและรับมืออุทกภัยอันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
กังวล ว่า องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ยังมีขีดความสามารถการจัดการด้านอุทกภัยที่ไม่เพียงพอ และยังขาด
แนวนโยบายเฉพาะสําหรับรองรับภัยด้านอุทกภัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนยังไม่สามารถบังคับใช้ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุทกภัยอย่างได้ผล รวมทั้งยังไม่สามารถวางแผนการใช้ประโยชน์/การพัฒนา
ที่ดิน และควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่น้ําท่วมถึงได้อย่างเหมาะสม
จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะหน่วยงานหลักเจ้าของพื้นที่ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมเจ้าท่า
กรมชลประทาน กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) สํ า นั ก งานทรั พ ยากรน้ํ า ภาค ๘ กรมทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองทัพ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ และ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ดําเนินการดังนี้
๑.๑ ขุดลอกคลองและคูระบายน้ําสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณน้ํา
หลาก โดยกําหนดให้เทศบาลนครหาดใหญ่ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจําทุกปี เพื่อจัดเป็น
งบประมาณประจําในการรักษาร่องน้ํา
๑.๒ ผลักดันและสนับสนุนให้ก่อสร้างคลองระบายน้ําตลอดแนวเส้นทางถนนของโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) หมายเลข ๘ ช่วงหาดใหญ่ - ชายแดนไทยมาเลเซีย เพื่อผัน
น้ําบางส่วนเลี่ยงเมือง โดยรูปแบบที่เหมาะสมต้องผ่านกระบวนการศึกษาและประชาพิจารณ์
อย่างเหมาะสม และต้องศึกษาแนวเส้นทางถนนอย่างรอบคอบ
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๒ การจัดการด้านอุทกภัย หน้า ๒-๑/๖

๑.๓ ผลักดันข้อเรียกร้องเพื่อยกเลิกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ได้แก่ Module B2 (การจัดทําผังการใชที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน
ในพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้ง การจัดทําพื้นที่ปดลอมที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ลุมน้ํา 17
ลุมน้ํา) และ B3 (ปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1 ดวยการกอสรางประตูระบายน้ํา 2 จุด และ
ปรับปรุงขยายความจุคลองใหได 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ดวยการขยายหนาตัด
คลองหรื อ เปลี่ ย นจากคลองดิ น เป น คลองดาดคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ) ไปยั ง รั ฐ บาลและ

๑.๔

๑.๕

๑.๖
๑.๗

๑.๘

๑.๙

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง และประชาชนในพื้นที่ไม่มี
ความเชื่อมั่นว่าโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน
ออกเทศบัญญัติเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อกําหนดลักษณะอาคารในพื้นที่
น้ําท่วมถึง (Flood Plain) ให้มีลักษณะไม่ขวางทางน้ํา เช่น ให้เป็นอาคารยกเสาสูง เป็นต้น
และเพื่อกําหนดให้อาคารและโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องมีบ่อหน่วงน้ํา และมีพื้นที่สําหรับ
ให้น้ําซึมลงผิวดินเพิ่มขึ้น และเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อมในเขตเมืองและชานเมือง และสนับสนุนให้เอกชนเพิ่มพื้นที่สี
เขียว โดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมายและแรงจูงใจทางด้านภาษี และทําการรณรงค์โดย
ร่วมมือกับภาครัฐและประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือ โดย อปท.
ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมดต้องร่วมปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ
เอกชน คือ โครงการหมู่บ้านจัดสรร และเจ้าของโครงการขนาดใหญ่
สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย จุดอพยพ และ เส้นทางอพยพ เป็นประจําทุกปีก่อนถึงฤดูน้ําหลาก และ
ดําเนินการซ้อมอพยพตามแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุจําเป็น
จั ด ทํ า แผนการเตื อ นภั ย การอพยพ และการช่ ว ยเหลื อ รวมถึ ง แผนสํ า รองอาหาร น้ํ า ดื่ ม
เวชภัณฑ์ และการสํารองพลังงานของหน่วยงานบรรเทาทุกข์ โดยแผนงานต้องระบุถึงแหล่งทุน
และงบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินการ รวมทั้งระบุจํานวนอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่
จําเป็นต้องเข้าร่วม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
เกี่ยวกับอุทกภัยให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และจัดทําสื่อการสอน/การอบรม สําหรับทั้งนักเรียน
และผู้ใหญ่ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกต่อส่วนรวมและให้ตระหนักรู้และเห็นความสําคัญของการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในการแก้ปัญหา และหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
เกิดอุทกภัย เช่น การอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา การไม่บุกรุก/ถมพื้นที่รับน้ํา การไม่ทิ้งขยะลงในทางน้ํา/
ทางระบายน้ํา การไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการระบายน้ํา เป็นต้น และนําหลักสูตร
และสื่อนี้ไปใช้สอนในโรงเรียน และเผยแพร่ในชุมชนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง โดยกําหนดให้
มีหลักสูตรว่ายน้ําเป็นหลักสูตรพิเศษสําหรับโรงเรียนในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่
สร้างสื่อให้ความรู้ด้านอุทกภัย เพื่อให้ผู้อาจได้รับผลกระทบสามารถใช้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ มาแปล
ผลเพื่อทํานายและประเมินสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และ
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ อาทิ เช่น การให้ความรู้เรื่องสถานีวัดปริมาณฝนใน
ลุ่มน้ําฯ ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวังระดับน้ําใน
คลองอู่ตะเภาผ่านสื่อออนไลน์ ความเร็วของกระแสน้ํ าและระยะเวลาการเดิ นทางของน้ํา
ตลอดจนให้ตระหนักถึงอันตรายต่าง ๆ ที่มากับภาวะน้ําท่วม เช่น จากการจมน้ํา จากการเดิน
หรือขับรถผ่าน (ลุย) พื้นที่น้ําท่วม จากการโดนสัตว์มีพิษกัด และการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๒ การจัดการด้านอุทกภัย หน้า ๒-๒/๖

ไฟรั่ว-ไฟดูด ในภาวะน้ําท่วม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้นําชุมชนเพื่อให้สามารถนําความรู้ไป
บอกต่อและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวัง และจัดตั้งเครือข่ายในชุมชนเพื่อรับแจ้งเหตุ ให้ช่วยเหลือกันเอง
ในเบื้องต้น และประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อจําเป็น
๒. ขอให้จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การประปาส่วนภูมิภาค การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองทัพ และ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา และโดยแสวงหาความร่วมมืออย่างจริงจังจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดําเนินการดังนี้
๒.๑ ปรับปรุงและยกระดับคันป้องกันน้ําท่วม ในส่วนที่มีการออกแบบไม่เพียงพอ (ที่เป็นจุดฟันหลอ)
ในระบบพื้นที่ปิดล้อมภายในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง
๒.๒ ระงับการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมให้กับกิจการบ่อดินลูกรัง/ระเบิดเขา เพื่อจํากัดปริมาณดินถม
และงดต่อใบอนุญาตกับกิจการเดิม โดยผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องนี้
๒.๓ ออกกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่น้ําท่วมถึง และจํากัดการพัฒนาที่ดินในพื้นที่น้ํา
ท่วมถึง โดยโครงการก่อสร้างใดๆ ในที่ดินในพื้นที่น้ําท่วมถึง จะต้องมีการศึกษาผลกระทบน้ํา
ท่วม (Flood Impact Assessment – FIA) และต้องจัดทํามาตรการแก้ปัญหาผลกระทบต่อ
พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งให้ ห น่ ว ยงาน/คณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด พิ จ ารณาก่ อ นดํ า เนิ น การเข้ า ใช้
ประโยชน์ที่ดิน
๒.๔ ออกกฎระเบียบหรือนโยบาย ที่จะไม่จัดสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เข้าไปในพื้นที่น้ําท่วมถึง เพื่อ
ลดการใช้พื้นที่และสงวนพื้นที่ไว้สําหรับการรับน้ํา
๒.๕ จัดทําแผนการรับมืออุทกภัย ทั้งก่อนน้ําท่วม ขณะเกิดน้ําท่วม และหลังน้ําท่วม โดยเฉพาะแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การอพยพ การแจกจ่ายอาหาร/น้ํา/เวชภัณฑ์ และแผนการฟื้นฟู
หลังน้ําท่วม เช่น การทําความสะอาดพื้นที่ประสบเหตุ การกําจัดขยะมูลฝอย การบูรณะเมือง
ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย เป็นต้น
๒.๖ จั ด ให้ มี ก ารบู ร ณาการหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายผั ง เมื อ ง กั บ
โครงสร้างพื้นฐาน และกับงานด้านอุทกภัยเข้าด้วยกัน โดยให้ดําเนินการดังนี้
๑) จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้บูรณาการและให้ความ
เห็นชอบก่อนดําเนินการโครงการขนาดใหญ่
๒) กําหนดให้มีศูนย์สั่งการจากจุดเดียว (Single Command) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
หัวหน้าสั่งการ เพื่อให้การทํางานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
เป็นเอกภาพ และให้มีอํานาจสั่งการเพื่อจัดสรรทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
๓) จัดทําแผนแม่บทเพื่อกําหนดระดับถนนไม่ให้สูงกว่าระดับพื้นดินเดิมมากนัก และกําหนด
รูปแบบโครงสร้างแนะนําที่เหมาะสม (โครงสร้างถนนและสาธารณูปโภค) เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําถนนและสาธารณูปโภค ใช้อ้างอิงในการดําเนินโครงการต่างๆ
๒.๗ กําหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐและเอกชนใช้วัสดุในการลาดพื้นผิว
ที่สามารถเพิ่มการซึมผ่านของน้ําได้มากขึ้น (Pervious Cover หรือ Pervious Surface) แทน
การใช้ผิวทึบ (Impervious Surface) อย่างเช่นคอนกรีตหรือแอสฟัลต์ ในการทําลานจอดรถ
ทางเท้า ลานในสวน ในคูระบายน้ํา ฯ เพื่อเพิ่มอัตราการซึมผ่านน้ําลงดินให้มากขึ้น การทํา
เช่นนี้ยังจะมีผลดีที่ต่อปริมาณน้ําบาดาลอีกด้วย
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๒.๘ จัดสัมมนาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านผังเมือง ร่วมกับภาคประชา
สังคม อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อกระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ
การบังคับใช้กฎหมายจากภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง
๒.๙ ร่วมกับภาคเอกชน และประชาสังคม จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูหลัง
อุทกภัยด้วยการรับบริจาค เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
๒.๑๐ ผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนประกันภัยสําหรับผู้ประสบอุทกภัย หรือให้เงินอุดหนุนบริษัท
ประกันภัยเพื่อการนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยที่ทําตามกฎหมายและนโยบายรัฐ
เท่านั้นในราคาถูก และส่งเสริมให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมถึงต้องซื้อ
ประกันภัย โดยหากเจ้าของทรัพย์สินมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยตามระดับความ
รุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่นั้นซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ก็ให้มีส่วนลดหย่อนเบี้ย
ประกันภัยตามความเหมาะสม
๒.๑๑ ประชาสัม พันธ์ส่งเสริมแนวคิดเรื่อง "ภั ยเป็ นของเรา เราต้องร่ วมกันแก้" เพื่อสนับสนุน ให้
ประชาชนร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ผ่านสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม อย่างสม่ําเสมอ
๒.๑๒ ส่ ง เสริ ม การสร้ า ง "เกลอ" ชุ ม ชน โดยสนั บ สนุ น ให้ เ พื่ อ นบ้ า นช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ด้ า น
กายภาพ ด้านกําลังใจ และด้านการสนับสนุน/แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานใน
พื้นที่ใกล้เคียงเป็นพันธมิตรในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
๒.๑๓ ให้ศึกษามาตรการแก้ปัญหาน้ําท่วมของลุ่มน้ําอื่นๆ ในประเทศ เพื่อนํามาต่อยอดและปรับใช้กับ
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาตามความเหมาะสม
๓. ขอให้สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘ ในฐานะที่เป็นผู้กําหนดยุทธศาตร์หลักในการจัดการน้ําท่วม-น้ํา
แล้งในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรม
ชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพ
อบจ. สงขลา และ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ดําเนินการดังนี้
๓.๑ จัดทําโรงการก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมทั้งตามแผนงานที่ได้ทําการศึกษาไว้แล้วและที่จะได้ศึกษา
ใหม่เพิ่มเติม เพื่อทําการหน่วงน้ําและเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา และให้พัฒนาพื้นที่
รอบแก้มลิงให้เป็นที่พักผ่อนและออกกําลังกาย
๓.๒ ดําเนินมาตรการป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ํา โดยให้ดําเนินการดังนี้
๑) รณรงค์ป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ํา เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและปกป้องป่ามากขึ้น
๒) รณรงค์/สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงซ้อนและพืชที่ช่วยดูดซับน้ําบนพื้นที่ลาดเชิงเขา
๓) เข้มงวดในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ํา
๓.๓ จั ด ทํ า โครงการสร้ า งฝายชะลอน้ํ า จํ า นวนมากในพื้ น ที่ ต้ น น้ํ า เช่ น ในพื้ น ที่ ค ลองจํ า ไหร
และคลองหลา เป็นต้น
๔. ขอให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน อบจ.
สงขลา และ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ดําเนินการดังนี้
๔.๑ ดําเนิ นการปรั บปรุงและพัฒนาระบบเตือนภัย ให้ สามารถประมวลผลแบบเวลาจริ ง (Real
Time) และให้สามารถเตือนภัยในแต่ละพื้นที่อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยให้ดําเนินการดังนี้
๑) พัฒนาการนําเทคโนโลยีตรวจวัดและเตือนภัยที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น เช่น ระบบโทรมาตร
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น
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๒) จัดหางบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ เพื่อการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยให้สามารถใช้
งานได้ ต ลอดเวลา และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ทั น สมั ย ยิ่ ง ขึ้ น ตามการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
๔.๒) สร้างเครือข่ายเตือนภัย และพัฒนา/อบรมให้มีผู้นําในแต่ละชุมชน ให้เข้าใจเทคโนโลยีและ
สามารถติดตามข้อมูลและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนได้อย่างแม่นยํา
๕. ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถอยู่มาก เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดําเนินการดังนี้
๕.๑ ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านอุทกภัยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านระบบการเตือนภัย
แผนการรับมืออุทกภัย และด้านการฟื้นฟูหลังอุทกภัย รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
อุทกภัยทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านอุทกภัย ให้เป็นหน่วยงาน
เดียวที่สามารถบูรณาการความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับอุทกภัยของลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
๕.๒ จัดทําคู่มือ/สื่อเกี่ยวกับการรับมืออุทกภัย และนําไปใช้พัฒนา/อบรมผู้นําชุมชน โดยมีเนื้อหา
วิธีการ และตัวกลางในการนําเสนอ ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
๖. ขอให้กรมชลประทาน ในฐานะเจ้าของโครงการป้องกันอุทกภัยและคลองระบายน้ําหลักภายในพื้นที่ลุ่ม
น้ําคลองอู่ตะเภา เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘ กรมเจ้าท่า และ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ํา
คลองอู่ตะเภา ดําเนินการขุดลอกคลองอู่ตะเภาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลาก โดยขอให้
กําหนดเป็นแผนงานหลักประจําทุกปี เพื่อจัดเป็นงบประมาณประจําในการรักษาร่องน้ํา
๗. ขอให้กรมเจ้าท่า ร่วมกับ อบจ. สงขลา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ํา
คลองอู่ตะเภา
๗.๑ ดําเนินการเข้มงวด จับกุมผู้บุกรุกคลองอู่ตะเภาที่ปลูกสร้างสิ่งกีดขวางในลําคลอง ผู้ที่ถมที่ดิน
รุกล้ําแนวคลอง และผู้ที่ทําเหมืองทรายในคลองอย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่อําเภอสะเดา ผ่าน
อําเภอหาดใหญ่ ถึงปากทางออกสู่ทะเลสาบสงขลา ที่แหลมโพธิ์ อําเภอเมืองสงขลา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการระบายน้ําของคลองอู่ตะเภา
๗.๒ จัดทําแผนระยะยาวเพื่อส่งเสริมการขนส่งจราจรทางน้ําในคลองอู่ตะเภา ตลอดแนวคลองทั้ง
สาย เพื่อให้คลองอู่ตะเภาเป็นหน้าบ้าน (แทนที่จะเป็นหลังบ้านอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน) ซึ่งจะ
ช่วยลดการบุกรุกคลอง ลดการปล่อยน้ําเสียลงคลอง และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ํา
๗.๓ จัดทําแผนและโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับน้ําของ
ทะเลสาบ ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบและการทําประชาพิจารณ์อย่างรอบคอบ
๘. ขอให้กรมทางหลวงชนบท เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และ อปท.ในพื้นที่
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ทําโครงการพัฒนาแนวริมฝั่งคลองอู่ตะเภาให้เป็นทางจักรยาน เพื่อสอดคล้องกับมาตรการใน
ข้อ ๗.๒ ที่จะทําให้คลองอู่ตะเภาเป็นหน้าบ้าน ซึ่งจะช่วยลดการบุกรุกคลอง ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการออกกําลังกาย และเพื่อการเดินทาง (ซึ่งสามารถลดความคับคั่งของการจราจรบน
ถนนกาญจนวนิชได้อีกทางหนึ่ง)
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๙. ขอให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และ
อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา จัดทําต้นแบบเทศบัญญัติ ที่เป็นข้อกําหนดเพิ่มเติมตาม พรบ.ขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อเป็นแนวทางในการยกร่างสําหรับออกเทศบัญญัติเพิ่มเติมของ อปท. ในพื้นที่ต่อไป
๑๐. ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และ อปท. ในพื้นที่
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาอาสาสมัคร” สําหรับฝึกอบรมอาสาสมัครและพัฒนาระบบอาสาสมัครใน
พื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๑๑. ขอให้ฝ่ายขับเคลื่อน และฝ่ายติดตามและประเมินผล สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ รายงานผลการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการทั้งหมดข้างต้น ต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เป็นประจําทุกปี
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑)
ระเบียบวาระที่ ๒

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ / หลัก ๒ / ผนวก ๑
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้าํ คลองอู่ตะเภา
เป้าหมาย

ศึกษาและกําหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัยในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ซึ่งมี
พื้นที่ครอบคลุมเฉพาะแต่ในจังหวัดสงขลา โดยมีอําเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ อปท. เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครภาค
พลเมือง ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ได้มีศักยภาพ มีความพร้อมที่
จะรับมือ มีความสามารถบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย สามารถอยู่ร่วมกับภัยพิบัติในพื้นที่ได้โดยได้รับความเสียหายไม่มาก (Flood Mitigation) และสามารถฟื้น
ตัวกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว (Resilience)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย (Flood Risk management - FRM) ในพื้นที่ลุ่มน้ํา
คลองอู่ตะเภา ให้สามารถรับมือกับปัญหาอุทกภัยได้ ทั้งในระยะก่อนอุทกภัย ระหว่างอุทกภัย และหลัง
อุทกภัย โดยเน้นใช้มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างเพิ่มมากขึ้น (เนื่องจากมีบทเรียนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นว่ามาตรการที่ใช้โครงสร้างนั้นนอกจากจะใช้งบประมาณมากแล้ว ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน)
๒. เพื่อส่งเสริมการผนึกกําลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน กองทัพ และภาคประชาสังคม ใน
การรับมือและจัดการด้านอุทกภัย
กลวิธีการดําเนินงานและกรอบกิจกรรม
๑. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๑ ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)
๑.๑.๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอุทกภัยในระดับพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นระบบดิจิตอล เช่นระบบ
โทรมาตร ระบบ GIS และแบบจําลองทางด้านวิศวกรรม ในการกําหนดและระบุพื้นที่เสี่ยง
ลงบนแผนที่ในระดับชุมชน เพื่อนํามาใช้ในระบบเตือนภัยที่แม่นยําและทันการณ์ และ
จัดหางบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ ในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา
๑.๑.๒. จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน และจัดอบรมให้กับผู้นําชุมชน ให้ความรู้
ด้านอุทกภัย เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้มาแปลผลทํานายและประเมิน
สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
๑.๑.๓. รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และ
ละเลิกการกระทําที่อาจส่งผลกระทบในทางร้ายต่อการเกิดอุทกภัย
๑.๑.๔. กําหนดลักษณะอาคารในพื้นที่น้ําท่วม (Flood Plain) ให้มีลักษณะไม่ขวางทางน้ํา
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) /หลัก ๒/ผนวก ๑ การจัดการด้านอุทกภัยในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา หน้าที่ ๓-๑/ ๕

๑.๑.๕. ห้ามการถมดินในพื้นที่น้ําท่วมถึง และลดเลิกการทําเหมืองดิน ตลอดจนผลักดันให้สร้าง
ถนนที่มีระดับถนนอยู่ในระดับดินเดิม เพื่อแก้ปัญหาถนนไปขวางทางน้ํา และไม่ให้ผู้ที่อยู่
อาศัยริมถนนถมดินขึ้นมาสูงตามระดับถนน
๑.๑.๖. เสริมความมั่นคงของพนังหรือคันกั้นน้ําที่มีอยู่แล้ว ขุดลอกคลองและคูระบายน้ําสายต่างๆ
จัดทําแก้มลิงชลอน้ําเพิ่มขึ้น และพิจารณาขุดคลองระบายน้ําคู่ขนานไปกับถนนสายใหม่ที่
อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
๑.๑.๗. ส่งเสริมให้ลาดปิดพื้นผิวดินบนถนน ลาดจอดรถ ฯลฯ ด้วยวัสดุที่น้ําซึมผ่านได้แทนการใช้
คอนกรีต เพื่อให้พื้นดินได้ช่วยดูดซับน้ํามากขึ้น
๑.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness)
๑.๒.๑. จัดทําแผนการเตือนภัย การอพยพ และการช่วยเหลือ รวมถึงแผนสํารองอาหาร น้ําดื่ม
เวชภัณฑ์ และการสํารองพลังงานของหน่วยงานบรรเทาทุกข์
๑.๒.๒. จัดเตรียมโครงการและงบประมาณจากภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชา
สังคม เพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้
๑.๒.๓. จัดฝึกอบรมให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ เข้าใจถึงขอบเขตและความรุนแรงของ
อุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้พวกเขาสามารถเตรียมการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภค-บริโภค น้ํา และเวชภัณฑ์
๑.๒.๔. ให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทํางานวิจัยสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมด้านอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจะได้นําองค์ความรู้มาปรับใช้ในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย
๑.๓ ด้านการตอบสนองและบรรเทาทุกข์ (Response and Relief)
๑.๓.๑. พัฒนาระบบสื่อสารสํารองในยามฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงกันทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด
๑.๓.๒. พัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการอพยพ การส่ง
ความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ และในการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.๔ ด้านการฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction)
๑.๔.๑. จัดให้มีระบบประกันภัยโดยกองทุนของรัฐหรือโดยเอกชนที่รัฐอุดหนุน เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยที่ทําตามกฎหมายและนโยบายรัฐเท่านั้นในราคาถูก และออก
กฎหมายบังคับให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมถึงต้องซื้อประกันภัย
ในราคาตลาด
๑.๔.๒. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูหลังอุทกภัยด้วยการรับบริจาค ที่มีการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส
๑.๔.๓. ให้มีระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ที่มีขีดความสามารถรองรับสถานการณ์หลัง
อุทกภัยขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัยจากน้ําท่วม
๒. ส่งเสริมการผนึกกําลังทางสังคม
๒.๑ ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
๒.๑.๑. จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาสาสมัครสําหรับฝึกอบรมอาสาสมัครและพัฒนาระบบอาสาสมัครใน
พื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) /หลัก ๒/ผนวก ๑ การจัดการด้านอุทกภัยในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา หน้าที่ ๓-๒/ ๕

๒.๑.๒. สร้างเครือข่ายรัฐ-กองทัพ-พลเมือง เพื่อร่วมเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่และระดับจังหวัด โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม
๒.๑.๓. ให้มีกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายในรูปกองทุนระดับจังหวัด ที่เป็นอิสระ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม
๒.๒.๑. จัดให้มีการทําแผนการปฏิบัติงานของเครือข่ายรัฐ-กองทัพ-พลเมือง และซักซ้อมการ
ปฏิบัติตามแผน ก่อนถึงฤดูน้ําหลาก
๒.๒.๒. จัดให้มีการเตรียมทรัพยากร กําลังคน งบประมาณ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ ยานพาหนะ
อาหาร น้ํา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ให้พร้อมใช้งานทันทีที่เกิดอุทกภัย
๒.๓ ด้านการตอบสนองและบรรเทาทุกข์
๒.๓.๑. จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่มีการสั่งการจากจุดเดียวที่มีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒. จัดให้มีการประสานข้อมูลความรู้และเครือข่ายปฏิบัติการภาคสนามระหว่างภาคีเครือข่าย
๒.๓.๓. จัดให้มีการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯลฯ
จากภาครัฐและเอกชน
๒.๔ ด้านการฟื้นฟูบูรณะ
๒.๔.๑. จัดให้มีแผนงานฟื้นฟูและปฏิบัติตามแผนร่วมกัน
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) /หลัก ๒/ผนวก ๑ การจัดการด้านอุทกภัยในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา หน้าที่ ๓-๓/ ๕

ส่วนที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

27 มิถุนายน 2557

สไลด์ประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1

เอกสารประกอบ
การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ด้านอุทกภัย ครั้งที่ 1

โดยความร่วมมือ

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

315.1

-

839.00

4,000

ปริมาณน้ําฝน 2 วัน (มม.)

ปริมาณน้ําฝน 3 วัน (มม.)

น้ําท่า (ลบ.ม./วินาที)

ความเสียหาย (ล้านบาท)

ปี 2531

18,000

970.85

597.5

462.8

ปี 2543

15,000

1,623.5

483.3

478.6

ปี 2553

เปรียบเทียบปริมาณน้ําฝน-น้ําท่า ในสถานการณ์น้ําท่วมเมืองหาดใหญ่ 3 ปี

ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านอุทกภัย ครั้งที่ 1

3

1

188.8
0
11.8

357.9
1.2
20.5
73.4

1
2
3
4

0.3

สนามบิน
หาดใหญ
อ.เมือง

วันที่

29.4

6.8

2.6

278

เกษตร
คอหงส

19.7

0

2.1

147.7

สอท.
สะเดา

ข้อมูลปริมาณน้ําฝนในช่วงน้ําท่วมปี 2553

ภาพรวมพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา

4

148.6

70

1.1

382.7

สถานีเรดาร
สทิงพระ

2

สถานีวัดน้ําฝนหลักใน
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา

มีพื้นที่ลุ่มน้ํา
ประมาณ 2,400 ตร.กม.

คลองสายหลักใน
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา

7

5

ระบบระบายน้ําโครงการ
บรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่

สถานีวัดระดับน้ําหลักใน
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา

8

6

ความจุของอ่างเก็บน้ํามีน้อยมากเมื่อ
เทียบกับปริมาตรน้าํ หลาก

ถนนกีดขวางการระบายน้ํา
หลากบนผิวดิน

ความลาดเทของลําน้าํ น้อยถึงราบ

พื้นที่ราบลุม่ ไม่มีความลาดเท

9

พื้นที่ผังเมืองรวมเป็นพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ําต้อง
รับน้ําหลากจากลุม่ น้าํ ตอนบน

คลองอู่ตะเภา ลําน้ําหลักความจุนอ้ ยกว่าปริมาณ
น้ําหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นมาก

เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้มีความ
เจริญเติบโตเร็ว

11

ด้านลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์
และกายภาพ

ชุมชนหลักตั้งอยู่ริมน้ําคลองอู่ตะเภาทั้งสอง
ฝั่ง ทน.หาดใหญ่อยู่บริเวณปลายลําน้าํ
คลองอู่ตะเภา

อิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง

ฝนลุ่มน้ํามากกว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศฝนตก
หนักต่อเนื่องหลายวันปริมาณมาก

ระดับท้ายน้ําสูง เนื่องจากน้ําหลากไหล
รวมกันในลุ่มน้าํ ทะเลสาบสงขลา

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ําและ
ระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ําใน
คลองอู่ตะเภา

การคาดการณ์และเตือนภัยด้วยระดับน้ํา

ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สังคม และประชากร

12

10

ด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์และกายภาพ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลเมืองคอหงส์

ของประชากรทั้งหมด

62.7

5 ท้องถิ่นหลักมีพื้นที่
ร้อยละ13.20 ของ
พื้นที่วางผัง แต่มี
ประชากรร้อยละ

ด้านการเติบโต
ทางประชากร
ปี ฐาน

ด้านการเติบโต
ทางประชากร
ปี 2575

เทศบาลเมืองบ้านพรุ
2,200 คนต่อตร.กม.

93.14

15

อปท. ที่มีความหนาแน่น
มากกว่า 1,000 คน
ต่อตร.กม. มี 5 แห่ง
ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองคอหงส์ ชุมชนในอนาคตมี
2,000 คนต่อตร.กม.
สัดส่วน ร้อยละ

เทศบาลเมืองคลองแห
3,000 คนต่อตร.กม.

ประชากรในเขตเทศบาลจะมีแนวโน้มเพิ่มมากกว่านอกเขตเทศบาล
หมายถึง ประชากรมีแนวโน้มย้ายเข้าสู่เขตเทศบาลมากขึ้น

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

เทศบาลเมืองควนลัง
1,150 คนต่อตร.กม.

เทศบาลนครหาดใหญ่
8,600 คนต่อตร.กม.

ปี 2575 มีจํานวนประมาณ 695,000 คน

13

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหนาแน่นมากกว่า 1,000 คนต่อตาราง
ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด
กิโลเมตรมีเพียง 5 แห่ง
13

เทศบาลเมืองควนลัง

เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลเมืองคลองแห

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ
ทน.หาดใหญ่ และ
ทม.คลองแห

14

16

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและชุมชน

กลางค่อนข้างใหญ่ 3 แห่ง
คือ ทม.คอหงส์ ทม.ควนลัง
และทม.บ้านพรุ

ใหญ่ 4 แห่ง
เล็ก 4 แห่ง

ใหญ่ 2 แห่ง
กลางค่อนข้างใหญ่
3 แห่ง
กลาง 4 แห่ง
เล็ก 9 แห่ง

ระบบเมือง
ปี 2575

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

เทศบาลเมืองคอหงส์
เพิ่มขึ้น 218.18 ไร่

เทศบาลเมืองบ้านพรุ
เพิ่มขึ้น 221.98 ไร่

19

เทศบาลนครหาดใหญ่
เพิ่มขึ้นมากที่สุด 879.54 ไร่
เทศบาลเมืองคลองแห
เพิ่มขึ้นมากที่สุด 229.09 ไร่

เขตเทศบาลเพิ่มขึ้น
1,963.18 ไร่ หรื อ คิ ด
เ ป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ
108.65

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
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พาณิชยกรรมร้อยละ 108.65
อุตสาหกรรมร้อยละ 106.56

ที่อยู่อาศัยร้อยละ 169.57

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
(พ.ศ.2548-2557)

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ไร่)
พ.ศ.2548
พ.ศ.2557
10,374.31
27,966.18
1,806.82
3,770.00
758.65
1,567.05
93,537.93
99,379.10
1,908.53
2,005.29
1,011.29
1,257.33
429.10
843.34
160.19
483.03
6,627.24
2,773.69
4,619.25
5,597.00
6,096.88
8,301.83
35,394.86
8,781.22
162,725.05
162,725.05

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
ชนบทและเกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา
ที่โล่งว่างนันทนาการ
ป่าไม้
แหล่งน้ํา
สาธารณูปโภค
อื่นๆ
รวม

ประเภท
พ.ศ.2557
17.19
2.32
0.96
61.07
1.23
0.77
0.52
0.30
1.70
3.44
5.10
5.40
100.00

ตัวอย่างระวางที่ 11

พ.ศ.2548
6.38
1.11
0.47
57.48
1.17
0.62
0.26
0.10
4.07
2.84
3.75
21.75
100.00

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร้อยละ)
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การใช้ประโยชน์อาคาร

18

การเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ.2548-2557)
ร้อยละ
พื้นที่ (ไร่)
17,591.87
169.57
1,963.18
108.65
808.40
106.56
5,841.17
6.24
96.76
5.07
246.04
24.33
414.24
96.54
322.84
201.54
-3,853.55
-58.15
977.75
21.17
2,204.95
36.17
-26,613.64
-75.19

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

อื่นๆ
12.21%

ที่อยู่อาศัย
78.48%

รวม 188,757 หลัง

พาณิชยกรรม 4,627 หลัง (2.79%)

อุตสาหกรรม 2,262 หลัง (1.37%)

ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม 10,691 หลัง (6.45%)

ที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
5.66%
อุตสาหกรรม 1.20%
พาณิชยกรรม 2.45%

สัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคารเขตผังฯ
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- ปัญหาและข้อจํากัดของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
- ศักยภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
- แนวคิดด้านระบบป้องกันน้ําท่วม

ด้านปัญหาอุทกภัย

ที่อยู่อาศัย
148,132 หลัง
(89.39%)

รวม 165,712 หลัง

สัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคารรายประเภทที่สําคัญ

การใช้ประโยชน์อาคาร

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ความจุของอ่างเก็บน้ํามีน้อยมากเมื่อ
เทียบกับปริมาตรน้าํ หลาก

ถนนกีดขวางการระบายน้ํา
หลากบนผิวดิน

ความลาดเทของลําน้าํ น้อยถึงราบ

พื้นที่ราบลุม่ ไม่มีความลาดเท
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พื้นที่ผังเมืองรวมเป็นพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ําต้อง
รับน้ําหลากจากลุม่ น้าํ ตอนบน

คลองอู่ตะเภา ลําน้ําหลักความจุนอ้ ยกว่าปริมาณ
น้ําหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นมาก

เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้มีความ
เจริญเติบโตเร็ว

24

ด้านปัญหาอุทกภัย

ชุมชนหลักตั้งอยู่ริมน้ําคลองอู่ตะเภาทั้งสอง
ฝั่ง ทน.หาดใหญ่อยู่บริเวณปลายลําน้าํ
คลองอู่ตะเภา

อิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง

ฝนลุ่มน้ํามากกว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศฝนตก
หนักต่อเนื่องหลายวันปริมาณมาก

ระดับท้ายน้ําสูง เนื่องจากน้ําหลากไหล
รวมกันในลุ่มน้าํ ทะเลสาบสงขลา

ต้องการพื้นที่โล่งว่างเพื่อนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 3,474.22 ไร่ (5.60 ตารางกิโลเมตร)

ต้องการพื้นที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
ไม่น้อยกว่า 2,121.57 ไร่ (3.39 ตารางกิโลเมตร)

ต้องการพื้นที่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ไม่น้อยกว่า 11,122.85 ไร่ (17.80 ตารางกิโลเมตร)

การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ระยะ 20 ปี (ปี พ.ศ.2575)

ข้อสังเกตด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ ินและชุมชน
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(1) Module B2 เป็นการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่เทศบาล
นครหาดใหญ่ โดยกิจการร่วมค้าซัมมิท เอสยูที ชนะการประกวดราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ
เซ็นสัญญาดําเนินการกับรัฐบาล

4. การระบายน้ําจากคลองอู่ตะเภา
และลํ า คลองสาขาลงสู่ ท ะเลสาบ
สงขลา สามารถระบายน้ํ า ได้ ช้ า
เนื่ อ งจากปริ ม าณน้ํ า ท่ า ในลุ่ ม น้ํ า
ทะเลสาบสงขลาไหลลงมารวมกันใน
ทะเลสาบสงขลา และอิ ท ธิ พ ลของ
น้ําขึ้น-น้ําลงจากทะเล

(3) การปรับปรุงบึงพักน้ําหรือแก้มลิงในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ดําเนินการไปแล้วโดยเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ประกอบด้วย แก้มลิงในลุ่มน้ําคลองเปล ในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
มณฑลทหารบกที่ 42 และศูนย์วิจัยการยางสงขลา รวม 8 แห่ง โครงการที่กําลังดําเนินการอยู่
ในขณะนี้คือแก้มลิงในลุ่มน้ําคลองเรียนหรือการปรับปรุงพรุพลีค
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(2) Module B3 เป็นการออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1 ให้สามารถระบาย
ได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กิจการร่วมค้า ITD-POWERCHINA ชนะการ
ประกวดราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาดําเนินการกับรัฐบาล

โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
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3. สภาพภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่
ต้ น น้ํ า ลุ่ ม น้ํ า คลองอู่ ต ะเภาไม่
เอื้ออํานวยให้ทําการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําขนาดใหญ่

2 . ที่ตั้งของชุมชนเมือง อยู่ใน
พื้ น ที่ เ สี่ ย งอุ ท กภั ย ตั้ ง อยู่ บ น
flood plain จึงกีดขวางการ
ระบายน้ําหลาก

ปัญหาและข้อจํากัดของพื้นทีเ่ สี่ยงอุทกภัย

ปัญหาและข้อจํากัดของพื้นทีเ่ สี่ยงอุทกภัย
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ปัญหาและข้อจํากัดของพื้นทีเ่ สี่ยงอุทกภัย

1. การเพิ่มความจุของคลองธรรมชาติมีข้อจํากัด

คลอง ร1

คลอง ร1

(2) แนวทาง Water Way-Motor Way หาดใหญ่-สะเดา
(3) แนวทางการใช้พื้นที่ต่ําริมทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่รับน้ํา
(4) แนวทางการสร้าง/ปรับปรุงคันกั้นน้ํารอบเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
(5) แนวทางการสร้างอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ําย่อย

(2) การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งรับมือน้ําท่วม

(3) การเตรียมความพร้อมของภาครัฐในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม

(4) การให้ความช่วยเหลือและพื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดอุทกภัย

(5) การประเมินความเสียหาย ถ่ายภาพน้ําท่วมและความเสียหาย เพื่อใช้ในการประเมินการ
ชดเชย
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(1) แนวทางการขุดคลองผันน้ําจากคลองอู่ตะเภาลงสู่ทะเลสาบสงขลา

(1) ระบบประเมินสถานการณ์น้ําและระบบเตือนภัยน้ําท่วม

มาตรการแบบใช้โครงสร้างในอนาคต

(3) ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว (Green belt area) เป็นทางน้ําผ่านในขณะน้ําท่วม

(3) การปรับปรุงบึงพักน้ําหรือแก้มลิงในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ดําเนินการไปแล้วโดยเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ประกอบด้วย แก้มลิงในลุ่มน้ําคลองเปล ในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
มณฑลทหารบกที่ 42 และศูนย์วิจัยการยางสงขลา รวม 8 แห่ง โครงการที่กําลังดําเนินการอยู่
ในขณะนี้คือแก้มลิงในลุ่มน้ําคลองเรียนหรือการปรับปรุงพรุพลีควาย ตําบลพิจิตร อําเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อการบริหารจัดการน้ํา

มาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้างที่ดําเนินการไปแล้ว

(2) การสร้างคลองระบายน้ํา ร.1 – ร.6

(2) ปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.3 ให้สามารถระบายน้ําได้ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

29

(1) การสร้างคันล้อมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

มาตรการแบบใช้โครงสร้างที่ดําเนินการไปแล้ว

(1) ปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1 ให้สามารถระบายได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่โครงการระดับจังหวัด
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(9) กําหนดระบบบริหารจัดการการชดเชย/เก็บภาษีเพิ่ม
(10) การวางแผนบริหารจัดการระบบการช่วยเหลือขณะเกิดน้ําท่วม

(4) พัฒนาระบบเตือนภัยน้ําท่วมล่วงหน้า (Flood Early Warning System)

(5) สร้างระบบชุมชนเข้มแข็งรับมือน้ําท่วม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(12) จัดสรร/เพิ่มงบประมาณวิจัย

(11) วางแผนบริหารจัดการ/ฟื้นฟูหลังเกิดน้ําท่วม

มาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้างในอนาคต

(8) สร้างนวัตกรรมใหม่ในการปรับตัวเข้ากับน้ําท่วม

(3) จัดสร้างระบบตรวจวัดปริมาณน้ําฝน-น้ําท่า และแบบจําลองการประเมินสถานการณ์น้ําท่วม
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อ่างเก็บน้ํา 16 แห่ง
ความจุ 246.89 ล้าน ลบ.ม.

รวมความจุ
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272.19 ล้าน ลบ.ม.

บึงพักน้ํา 3,161 ไร่
ความจุ
25.3 ล้าน ลบ.ม.

1.การก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ํา
ถ้าระหว่างเกิดอุทกภัยมีน้ําในอ่างเก็บน้ํา
อยู่ ก่ อ นแล้ ว ประมาณร้ อ ยละ 50 สามารถตั ด
ย อ ด น้ํ า ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ 1 3 6 ล้ า น ล บ . ม .
(25 %ของปริ ม าตรน้ํ า หลากทั้ ง หมดในปี
พ.ศ.2553) ปริ ม าตรน้ํ า หลากที่ เ หลื อ จะถู ก
ระบายออกสู่ทะเลสาบสงขลาโดยคลองอู่ตะเภา
และคลองระบายน้ํา ร.1
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ศักยภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

(7) จัดทําคู่มือการรับมือน้ําท่วมสําหรับครัวเรือน

(2) กําหนดพื้นที่น้ําท่วม/ทางน้ํา
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(6) ระบบบ้านพี่เลี้ยง

มาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้างในอนาคต

(1) กําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน/ผังเมือง

มาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้างในอนาคต

2531
19 -21 พ.ย.
319
-

2543
21 - 23 พ.ย.
394
460
37

2553
31 ต.ค. -1พ.ย.
483
530

ศักยภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

2552
6 -8 พ.ย.
20 -22 พ.ย.
372
353

-

-

-

ดําเนินการได้ยาก ทําให้สภาพภูมิทัศน์เมืองสูญเสีย และเกิดการกีดขวางการระบายน้ํา
หลากอย่างสมบูรณ์มากขึ้น
39

เพิ่มความสูงคันกั้นน้ําอีกกี่เมตร ?
ขุดลอกคลองอู่ตะเภาให้ลึกและกว้างขึ้นได้
หรือไม่ ?
เพิ่มขนาดเครื่องสูบน้ํา ?

สรุป การปรับ ปรุ งระบบป้ องกั นน้ํ าท่ ว มชุ มชน ให้ ป้ องกั นน้ํ าหลากได้มากขึ้ น

น้ําท่วม ปี 2553 มีระดับน้ําท่วมสูงถึง
ระดับน้ํา ในรอบการเกิด 70 ปี

ต้องทําการปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วม
- ชุมชน ทน.หาดใหญ่มีระบบป้องกันน้ําท่วม ชุมชนให้รองรับน้ําหลากในรอบกี่ปี
ชุมชนได้ ในรอบการเกิด 25 ปี
(100 ปี ?)

2. การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมของชุมชนเมือง

ป
ชวง 3 วัน
ฝน 3 วัน (มม.)
ปริมาณน้ําทา
(ลานลบ.ม.)

การพร่องอ่างเก็บน้ําเพื่อรองรับน้ําหลากดําเนินการได้ยาก เนื่องจากฝนมักตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน
และเทคโนโลยีในการติดตามสภาพภูมิอากาศยังไม่มีความแน่นอน ไม่มีแม่นยําพอ และระยะเวลาสั้น

การปรับปรุงบึงพักน้ําหรือแก้มลิง มีปัญหาถูกต่อต้าน
จากผู้ได้รับผลกระทบและบึงพักน้ําหรือแก้มมีความจุเก็บกักน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรน้ําหลากที่เกิดขึ้น

การสร้างอ่างเก็บน้ําถูกต่อต้าน โดยผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินเพื่อก่อสร้าง
และพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่สงวนและอนุรักษ์

ข้อจํากัดในการแก้ปัญหา
โดยก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ํา
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สรุป….. มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ําท่วมได้ดี

ปัจจุบันระบายน้ําสูงสุด 465 ลบ.ม./วินาที (น้ําท่วมปี 2543)
อนาคต
1,200 ลบ.ม./วินาที (น้ําท่วมปี 2553)

คลอง ร1

4. ก่อสร้างปรับปรุงคลองผันน้ํา เพื่อระบายน้ําหลากออกสู่ทะเลสาบสงขลา
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- การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่น้ําท่วมจากการล้นตลิ่งหรือพื้นที่ลุ่มน้ําท่วมขัง ก็ทําให้เกิด
การกีดขวางการระบายน้ํา เช่น อาคารสิ่งก่อสร้าง บ่อกุ้งและนากุ้ง บริเวณริมทะเลสาบสงขลา เป็นต้น

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางการระบายน้ําในคลองธรรมชาติ คลองระบายน้ํา หรือบนผิวดิน เช่น ถนน
ทางหลวง ทางรถไฟ เพื่อให้มีการกีดขวางการระบายน้ําให้น้อยที่สุด

3. การก่อสร้างปรับปรุงสิ่งกีดขวางการระบายน้ําต่างๆ

ศักยภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ดังนั้น การสร้างแหล่งน้ําเพื่อเก็บกักน้ําหลากส่วนเกิน
จะพัฒนาโครงการให้ไปสู่การก่อสร้างได้ยาก
และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขอุทกภัยน้อย

1.การก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ํา

ศักยภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
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ปรับปรุงก่อสร้างคลองระบายน้ํา
ร3 จากระบายน้ําได้ 195 ลบ.ม./วินาที
ให้สามารถระบายน้ําได้ 500 ลบ.ม./
วินาที เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ําจาก
คลองอู่ตะเภาที่ผ่านชุมชนเมืองหาดใหญ่
แล้วให้ออกไปลงทะเลสาบสงขลาให้เร็ว
ที่สุด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําออกจากเมืองหาดใหญ่ชั้นใน

2. การปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร3

แนวคิดด้านระบบป้องกันน้ําท่วม

พื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแนวน้ําหลากล้นตลิ่ง มีโอกาสในการประสบ
ปัญหาอุทกภัย เป็นปัจจัยที่ทําให้การพัฒนาเมืองเกิดปัญหาหยุดชะงัก
ควรกํ า หนดพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ การ
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้อยู่ในพื้นที่สูงและไม่เสี่ยงต่ออุทกภัย สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ชุมชน
และเศรษฐกิจเดิม เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยต่างๆ ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพพอ

6. การกําหนดพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจใหม่

เป็นมาตรการเสริมที่ต้องดําเนินการควบคู่ไปกับมาตรการการใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมของคลองอู่ตะเภา
- การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ํา
- การเสริมสร้างองค์กรและกฎระเบียบ

5. มาตรการการใช้สิ่งก่อสร้างน้อยหรือไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ศักยภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ทําการขุดคลองระบายน้ําแยกจาก
คลองอู่ตะเภาท้ายน้ําของจุดบรรจบคลองอู่
ตะเภากับคลองทอน แล้ววางแนวขนานกับ
คลอง ร1 ลงสู่ทะเลสาบ

3. การขุดคลองระบายน้ํา
หรือคลองผันน้ําใหม่
แนวคลองผันน้ํา
เสนอแนะ
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มีผลกระทบน้อย
มีความพร้อมในการดําเนินการ
มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ควรดําเนินการทันที

แนวคิดด้านระบบป้องกันน้ําท่วม

-

การปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1
เป็นการปรับปรุงก่อสร้างคลอง
ระบายน้ํา ร.1 ที่มีความสามารถผันน้ํา/
ระบายน้ําจากคลองอู่ตะเภาไปลง
ทะเลสาบสงขลาได้ 465 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ําได้ 1,200
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

1.

แนวคิดด้านระบบป้องกันน้ําท่วม
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โดยทําการผันน้ําหลากจากคลองอู่ตะเภาจากต้นน้ํา
ถึงจุดบรรจบกับคลองทอน รวมทั้งสกัดน้ําหลากจาก
คลองต่ําและคลองวาดไม่ให้ผ่านเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ
โดยออกแบบให้คลองระบายน้ํามีความสามารถระบายน้ํา
ประมาณ 1,000-1,500 ลบ.ม./วินาที ยาว 28 กม.

3. การขุดคลองระบายน้ําหรือคลองผันน้ํา
ใหม่

แนวคิดด้านระบบป้องกันน้ําท่วม

การวางแผนและจัดการน้ําอย่างยั่งยืน

แนวคลอง
ที่เสนอแนะ

คลอง ร1

•
•

•

•
•

•

เป้าหมายและการกําหนดนโยบาย (การวาง
กรอบแนวคิดในการวางแผน)
การวางแผนระยะยาว (การวางแผนขั้นต้น)
การวางแผนการลงทุนและการกําหนดการ
ลงทุน(การวางแผนและการออกแบบ)
การดําเนินการตามแผน (การลงทุนและการ
ก่อสร้าง)
การดําเนินงานและบํารุงรักษา
การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
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วงจรโครงการ (Project Cycle)

ขั้นตอนการจัดการ (Management Phases)

46

5. กําหนดมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและดําเนินการควบคู่ไปกับมาตรการ
ใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

4. วางผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเมืองและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ให้อยู่นอกพื้นที่แนวน้ําหลาก
เป็นพื้นที่สูง พ้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยหรือทางน้ําหลาก อยู่ในแนวเส้นทางคมนาคม
สายหลักและเชื่อมโยงกับชุมชนเมืองและเศรษฐกิจเดิมได้ (ถ้าไม่ดําเนินการ
ก่อสร้างคลองผันน้าํ ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการระบายน้ํา)

แนวคิดด้านระบบป้องกันน้ําท่วม
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คุณภาพ
ปริมาณ

สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง ระดับการให้บริการ
การดําเนินงานและบํารุงรักษา
ทรัพยากรบุคคล

เทคโนโลยี

ความเป็นเจ้าของ

ความยั่งยืน

การจัดการ

ศักยภาพของชุมชน
ความยินดีในการร่วมมือดําเนินโครงการ
เพศ

ชุมชน
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน (Factors Influencing Sustainability)

เป็นเทคโนโลยีที่มีในสังคม
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและความคาดหวังของชุมชน
สามารถที่จะจัดการได้และเป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ประหยัดและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบของสถาบัน องค์กรและกฎหมาย
การสนับสนุน – ความเพียงพอในกฎหมาย – การพัฒนาทรัพยากร

•
•
•

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน (Sustainable technology)

•
•
•
•

ความล้มเหลว
ของโครงการ

การนําไปใช้โดยตรง

ผล

เทคโนโลยี
ในประเทศกําลังพัฒนา

ชุมชน (Community)
สถาบัน (Institutional)
เทคนิค (Technical)
สิ่งแวดล้อม (Environmental)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเทคโนโลยี
(Factors affecting technology choice)

เทคโนโลยี
ในประเทศพัฒนาแล้ว

ประสบการณ์ในอดีต (Past Experiences)
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เทคนิค (Technical/ 1)

การใช้น้ําของชุมชน
แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของประชากรและการอพยพย้ายถิ่น
รูปแบบการครอบครองทรัพย์สิน (ความเป็นเจ้าของ)
ความพอใจในระดับการบริการ
ความสามารถและการยินดีที่จะจ่ายค่าดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ศักยภาพขององค์กร (ผู้นําและคณะกรรมการชุมชน)
ศักยภาพในการจัดการ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
53

ส่วนท้องถิ่น
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• ระดับการบริการที่ต้องการของชุมชน/ ความต้องการของชุมชน
• แหล่งน้ําดิบที่มีอยู่
• ความน่าเชื่อถือของแหล่งน้ําดิบ (ฤดูกาล,คุณภาพและปริมาณน้ําดิบ)
• สภาพภูมิประเทศ
• ระดับโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน,ไฟฟ้า, อื่นๆ)
• ศักยภาพทางด้านเทคนิคในชุมชน; ความรู้ความชํานาญขององค์กรปกครอง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชุมชน (Community)

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
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วัสดุก่อสร้างที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นอย่างเพียงพอ และยั่งยืน
ค่าลงทุน
ค่าดําเนินการและบํารุงรักษา
ระดับของความยึดหยุ่นของระบบ
การจัดหาสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาต้องเพียงพอและเชื่อถือได้
การจัดหาเชื้อเพลิงและพลังงานต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

เทคนิค (Technical/2)
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สนับสนุนสําหรับการควบคุมดูแล, การควบคุมคุณภาพ, การบํารุงรักษา,
การซ่อมบํารุง และชิ้นส่วนอะไหล่สํารอง
ศักยภาพขององค์กรและการจัดการในแต่ละระดับ
ศักยภาพในการฝึกอบรมสําหรับชุมชน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับการก่อสร้างและติดตั้ง
ระบบ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลิตและจําหน่ายจ่ายแจก
ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบ

สถาบัน (Institutional)

•
•
•
•
•
•

การหายไปของระบบรวบรวมตามธรรมชาติ

ความยั่งยืนของพื้นที่ลุ่มน้ํา
คุณภาพของน้ํา
ความเสี่ยงของมลพิษสู่แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา
แนวทางการป้องกันแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา
ความเสี่ยงมลพิษของน้ําเสียต่อสิ่งแวดล้อม
น้ํา/ระบบสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรค

สิ่งแวดล้อม (Environmental)
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Hydrograph:

Floods เกิดเร็วขึ้นเนือ่ งจาก infiltration ลดลง

Peak discharge ใหญ่ขึ้น

Time

ทําไมต้องพัฒนาแบบยั่งยืน
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ระบบระบายน้ําแบบยั่งยืน (Sustainable Drainage)
• concept ต้องเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมและคน
• การพิจารณา:
– ปริมาณน้ําท่า
– คุณภาพน้ําท่า
– จะต้องมีความสวยงามของระบบร่วมด้วย
• สภาพของระบบระบายน้ําเดิม:
– ในระยะยาวยังไม่ยั่งยืน
– ส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม

Discharge

กระบวนการปรับปรุง

ระบายออกอย่างเร็วทั้งน้ําดี/น้ําเสีย

1. เริ่มต้นที่บ้าน : จะต้องกําจัดหรือลดมลพิษที่จะต้องปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม
2. ควบคุมแหล่งกําเนิด: จะต้องหิวธีจัดการน้ําท่า เช่น ถนนแบบน้ําซึม
ผ่านได้, ชั้นกรองเพื่อให้น้ําลอดผ่าน, คูระบายน้ําข้างถนนแบบซึม
ได้ เป็นต้น.
3. ควบคุมระดับท้องถิ่น : จะต้องควบคุมเงื่อนไขทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ํา
เช่น พื้นที่หน่วงน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา
4. ควบคุมระดับชาติ : เป็นการควบคุมระดับใหญ่เพื่อจัดการกับพื้นที่
รับน้ําทั้งหมด เช่น การกําหนดขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ํา และการ
กําหนดขนาดของแก้มลิงที่เหมาะสม

ทางน้ําธรรมชาติเพื่อไหลลงสู่ทะเล

ปริมาณฝนที่ตกลงมา

ระบบระบายน้ําแบบดั้งเดิม
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การระบายน้ําผ่านตัวกรอง

ชองระบายน้ําข้างถนน

การใช้หนองข้างถนน

การนําน้ําฝนกลับไปใช้ใหม่

พื้นที่หน่วงน้าํ

สร้างระบบรวบรวมในพืน้ ที่อย่างเพียงพอ

เทคนิคเบื้องต้นในการควบคุมระดับท้องถิ่น

• ต้องผนวกรวมเรื่อง sustainable ลงไป
• ต้องแยกฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ให้ใช้งานได้อิสระจากกัน – แต่จะต้องเริ่มจากการ
ออกแบบองค์รวมและวิสัยทัศน์เบื้องต้น
• integrated function – เลียนแบบสภาพทางอุทกวิทยาและวัฏจักรของน้ําตาม
ธรรมชาติ:
• Surface Flow
• Infiltration
• Storage in water-bodies
• Interflow
• Evapotranspiration

การปรับปรุงให้เป็นระบบที่ยั่งยืน
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การวิเคราะห์และจําลองสภาพน้ําท่วม

สระหน่วงน้ํา

67

65

• พื้นที่น้ําท่วม หรือ Floodplain พื้นที่ต่ําที่อยู่ใกล้แม่น้ําหรือทะเล
• ขนาดของ Floodplains ขึ้นอยู่กับความถี่ของน้ําท่วมที่เกิดขึ้น
• ส่วนใหญ่ตั้งไว้ที่ความถี่ 50 ปี หรือ 100 ปีสําหรับพื้นที่ที่สําคัญ
• การลดความเสียหายจากน้ําท่วม - เลือกใช้เฉพาะ critical interest

พื้นที่น้ําท่วมคืออะไร

การใช้หนองน้ําหรือพื้นที่ชุ่มน้ําหน่วงน้ํา

68
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1. ข้อมูลปริมาณฝน

2. ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ

ข้อมูลนําเข้าแบบจําลอง

71

1. กําหนดปริมาณน้ําฝน
2. วิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศของพื้นที่
ลุ่มน้ํา
3. คํานวณ Runoff Simulation ด้วย
HEC-HMS
4. คํานวณระดับน้ําและปริมาณน้ําท่วม
ด้วย HEC-RAS
5. แปลงค่าระดับน้ําจาก simulation ไป
เป็นพื้นที่น้ําท่วม
69

ขั้นตอนการวางแผนแม่บท

Convert WSE to WS
TIN

Polygon as Inundated
Area

3. HEC-HMS

HEC-RAS

HEC-HMS

Import into Geodatabase

Runoff Data (HEC-DSS)
to GIS

Streamflow
Hydrographs

Rainfall Data

4. HEC-RAS

Import to GIS as XML
Format

Water Surface Elevation File

Export Timeseries of Rainfall to
HEC-DSS

Transfer Data to Subbasins

ขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่น้ําทวม
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5.DEM

ตัวอย่างผลการจําลอง

6. Orthographic Photo
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แนวคิดด้านการวางผังเมือง

ตัวอย่างการนําเข้าข้อมูล HEC-RAS
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พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.กม.

ผังทางเลือกที่ 2
(ภายใต้ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม)

ผังแนวคิด

ประเมินผลผังทางเลือก (GAM)

ผังทางเลือกที่ 1
(ภายใต้นโยบาย)

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3

77
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
แนวคิดผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ่
(ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ครอบคลุม 26 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 5 อําเภอ

ข้อมูลพื้นฐาน คาดการณ์และแนวโน้ม บูรณาการข้อมูล

ครอบคลุม 16 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขต 4 อําเภอ

พื้นที่ประมาณ 260 ตร.กม.

ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2543

ขอบเขตการวางและจัดทําผังเมืองรวมฯ

78

ทะเลสาบสงขลา และ
เขตอําเภอรัตภูมิ
เขตอําเภอเมืองสงขลา
และเขตอําเภอจะนะ
เขตอําเภอสะเดา
เขตอําเภอรัตภูมิ และ
เขตอําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

80

จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางเหรียง ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับจุดบรรจบบริเวณกลางทะเลสาบสงขลาของ
ขอบเขตอําเภอควนเนียง อําเภอหาดใหญ่
อําเภอเมืองสงขลา และ อําเภอสิงหนคร

ทิศใต้
จรดกับ
ทิศตะวันตก จรดกับ

“นครสีเขียว พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

วิสัยทัศน์

จรดกับ

ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3
ทิศตะวันออก จรดกับ

ทิศเหนือ

ขอบเขตการวางและจัดทําผังเมืองรวมฯ

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

สงวนรั ก ษาระบบนิ เ วศ อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่
เกษตรกรรมและที่โล่งว่างที่มีศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถของการใช้ประโยชน์
ที่ดินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สร้างสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทได้

3

ส่งเสริมบทบาทเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ
การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร การศึ ก ษา การ
สาธารณสุ ข และการคมนาคมขนส่ ง ของ
จั ง หวั ด สงขลาและภาคใต้ ต อนล่ า งอย่ า ง
ยั่งยืน

1

83

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ผังแนวคิดบูรณาการ

81

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่
ต ะ เ ภ า แ ล ะ ท ะ เ ล ส า บ ส ง ข ล า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะการแก้ ไ ขและป้ อ งกั น
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อรักษาศักยภาพของ
พื้นที่เมืองชั้นใน แหล่งกิจกรรมที่สําคัญในเขตผัง
เมืองรวมเมืองหาดใหญ่

2

วัตถุประสงค์

ที่มา: บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการผลิตอุตสาหกรรม ควบคุมการขยายตัวของพื้นที่
อุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และสามารถลดความขัดแย้งของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ

6

5
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน และควบคุมไม่ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง (Urban Sprawl)

จั ด ระบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในเขตผั ง ฯ อย่ า งเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ บทบาท ลักษณะทางกายภาพ
และโครงสร้างพื้นฐานแต่ละย่านกิจกรรม

4
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สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
โดยความร่วมมือ

เอกสารประกอบ
การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านอุทกภัย ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1

27 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุทกภัย ครั้งที่ 1

1.

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1

กล่าวนํา

หากจะกล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด ในเมื อ งหาดใหญ่ ปั ญ หาด้ า นอุ ท กภั ย คงต้ อ งถู ก จั ด ให้
เป็ น ปั ญ หาที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด ของเมื อ งหาดใหญ่ ซึ่ ง มี ส าเหตุ สํา คั ญ อันเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติของปริมาณ
ฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันในปริมาณที่มากกว่าปกติ สภาพลําน้ําหลัก คือ คลองอู่ตะเภา คลองนาทวี คลองนาทับ
มีความลาดเทน้อยในช่วงปลายลําน้ํา และท้ายน้ํามีร ะดับน้ําขึ้นน้ําลงและระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาเป็น
ตัว ควบคุม ที ่ตั้ง ของชุม ชนหลัก และพื ้น ที่เ ศรษฐกิจ หลัก ในปัจจุ บัน และอนาคต ตั้ งอยู่ริม ลํา น้ําหลั ก เช่ น
เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตําบลคูเต่า เทศบาลตําบลน้ําน้อย และเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทําให้การระบาย
น้ําหลากเป็นไปโดยช้า ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ตามมา รวมทั้งทําให้เกิดความไม่มั่นใจในอันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ในระยะยาวต่อไป
นอกจากนี้จุดที่ตั้งของชุมชนเศรษฐกิจหลักยังตั้งอยู่ริมลําน้ําหลักและบริเวณที่ลุ่ม อันได้แก่ เทศบาล
นครหาดใหญ่ เทศบาลตําบลคูเต่า เทศบาลตําบลน้ําน้อย และเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงมีความเสี่ยงต่ออุทกภัย
การพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ต่อไปในอนาคตจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เข้มข้นมากขึ้นและทํา
ให้เพิ่มการกีดขวางการระบายน้ําจากต้นน้ําลงสู่ท้ายน้ํามากขึ้น เพื่อบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยใน
อนาคต ควรมีการกําหนดพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ให้มีการขยายตัวไปในพื้น ที่ที่สูง หรือ พื้น ที่ที่มีค วาม
เสี่ย งต่อ การเกิด อุท กภัย ต่ํา รวมทั้ง มีก ารกํา หนดมาตรการด้า นผัง เมือ งเพื่อควบคุมและลดการกีดขวางการ
ระบายน้ํา อันเกิดจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตด้วย

1

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุทกภัย ครั้งที่ 1

2.

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1

ลักษณะทั่วไปของลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา

2.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.กม. ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด
สงขลา มีพื้นที่ลุ่มน้ําอยู่ในเขตอําเภอหาดใหญ่ , อําเภอคลองหอยโข่ง , อําเภอนาหม่อม , อําเภอสะเดา ,
อําเภอบางกล่ํา และบางส่วนอยู่ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอควนเนียง มีค่าพิกัดอยู่ในช่วง 6 ๐ 30’ N ถึง 7 ๐
15’ N และ 100 ๐ 15’ E ถึง 100 ๐45’ E สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําจะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ พื้นที่ลาด
เทจากทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือโดยมีค่าระดับผิวดินอยู่ระหว่าง +350 ม.รทก. ถึง +0.00 ม.รทก. และมีพื้นที่ราบ
ระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับทะเลสาบสงขลา (ค่าระดับ +0.00 ถึง +7.00 ม.รทก.) ส่วนด้านทิศตะวันตก
และทิศตะวันออกของลุ่มน้ําสภาพพื้นที่จะยกสูงเนื่องจากเป็นแนวสันเขา (ค่าระดับ +100 ถึง +600 ม.รทก.)
และลาดเทสู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบ (บริเวณแนวคลองอู่ตะเภา)
2.1.1 พื้นที่ลุ่มน้ําและลําน้ําสาขา
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภามีลักษณะเป็นลุ่มน้ําแบบผสม (ลุ่มน้ําแบบรูปขนนกรวมกับลุ่มน้ําแบบรูป
วงกลม) ซึ่งมีแนวเทือกเขาสูงเป็นขอบเขตลุ่มน้ําในทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทางทิศ
เหนื อ บรรจบทะเลสาบสงขลา จากลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของลุ่ ม น้ํ า ซึ่ ง ขอบด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกและด้ า นทิ ศ
ตะวันออกเป็นพื้นที่สูงลาดเทสู่แนวกลางของลุ่มน้ํา (แนวคลองอู่ตะเภา) ในขณะที่พื้นที่ด้านทิศใต้ของลุ่มน้ําซึ่ง
เป็นที่สูงจะลาดเทไปยังทิศเหนือ จึงทําให้บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่กับทะเลสาบสงขลามีลักษณะเป็นแอ่ง
รองรับน้ํา โดยลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาจะมีคลองอู่ตะเภาเป็นคลองระบายน้ําหลักมีความยาวประมาณ 112 กม.
(จากอ่างเก็บน้ําคลองสะเดาถึงทะเลสาบลงขลา) โดยมีลําน้ําสาขาที่สําคัญ ประกอบด้วย ลําน้ําสาขา 14
สาขา ระบายน้ําจากพื้นที่ลุ่มน้ําฝั่งซ้ายและฝั่งขวาลงสู่คลองอู่ตะเภาและลําน้ําสาขาอีก 2 สาขาที่ระบายลง
ทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภามีความลาดชันเฉลี่ยของท้องน้ําเท่ากับ 1:2,300 ตั้งแต่ต้นน้ําอําเภอสะเดา
(สถานีวัดน้ํา X.111) ลงมาจนถึงอําเภอหาดใหญ่ และจากอําเภอหาดใหญ่ (สถานีวัดน้ํา X.44) ไปจนถึง
ทะเลสาบสงขลามีความลาดชันเฉลี่ยของท้องน้ําเท่ากับ 1:10,000 ทั้งนี้คลองอู่ตะเภามีลักษณะคดเคี้ยวมาก
ในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ํา และเป็นแนวตรงเมื่อเข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มตอนล่าง ความลึกเฉลี่ยของคลองอู่ตะเภา
อยู่ระหว่าง 4-10 เมตร และมีความกว้างคลองเฉลี่ยประมาณ 40.0 เมตร มีความจุลําน้ําโดยเฉลี่ย 500
ลบ.ม./วินาที
ลําน้ําสําคัญที่ไหลผ่านอําเภอหาดใหญ่ ลําน้ําที่อยู่โดยรอบอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แบ่งออกเป็นลําน้ําสําคัญๆ รวม 6 สาย มีลําน้ําสายสําคัญๆที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ อยู่ 5 สาย คือ
คลองอู่ตะเภา เป็นลําน้ําหลัก คลองวาด คลองต่ํา คลองหวะ และคลองเรียน ลําน้ํา 4 สายนี้เป็นลําน้ํา
สาขาของคลองอู่ตะเภา ส่วนลําน้ําที่ไหลจากลุ่มน้ําคลองเปลนั้นไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา โดยไหลผ่าน
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหาดใหญ่
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1. คลองอู่ตะเภา เป็นลําน้ําสายหลักที่มีพื้นที่รับน้ํามากที่สุดประมาณ 1,604.7 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 75.7 % ของพื้นที่รับน้ําฝนที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 55.0 กม. น้ําไหล
จากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือก่อนเข้าเมืองหาดใหญ่ ลําน้ํานี้จะแยกเป็น 2 สายคือ คลองอู่ตะเภา ไหลผ่าน
ด้านตะวันตกของเมือง และคลองเตยไหลทางด้านตะวันออกของเมือง เมื่อน้ําไหลผ่านเมืองหาดใหญ่แล้ว ลํา
น้ําทั้งสองจะรวมกันอีกครั้งเป็นคลองอู่ตะเภาไหลลงทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของเมือง
หาดใหญ่อีกประมาณ 10.0 กม.
2. คลองวาด เป็นลําน้ําที่มีพื้นที่รับน้ํารองลงมาจากคลองอู่ตะเภา มีพื้นที่รับน้ําประมาณ
216.1 ตร.กม. หรือประมาณ 10.2 % ของพื้นที่รบั น้ําฝนที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ คลองวาดมีความยาว
ประมาณ 35.0 กม. ลําคลองไหลจากทางทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก บรรจบกับคลองอู่ตะเภาทางด้าน
ใต้ของเมือง รวมกันเป็นคลองอู่ตะเภาไหลผ่านทางด้านตะวันตกของเมืองลงสู่ทะเลสาบสงขลา
3. คลองต่ํา มีพื้นที่รับน้ําประมาณ 140.4 ตร.กม. หรือประมาณ 6.6 % ของพื้นที่รับ
น้ําฝนที่ไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่เป็นลุ่มน้ําที่อยู่ติดกับลุ่มน้ําคลองวาด ลําคลองยาวประมาณ 31.0 กม. น้ํา
ไหลจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกไหลขนานไปกับคลองวาด และบรรจบคลองอู่ตะเภาบริเวณตอนใต้
ของเมืองหาดใหญ่ รวมกันเป็นคลองอู่ตะเภาไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลสาบสงขลา
4. คลองหวะ มีพื้นที่รับน้ําประมาณ 124.9 ตร.กม. หรือประมาณ 5.9% ของพื้นที่รับ
น้ําฝนที่ไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่มีความยาวประมาณ 18.0 กม. ลําคลองไหลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวั น ตกบรรจบกั บ คลองเตยบริ เ วณตอนใต้ ข องเมื อ ง ไหลรวมกั น เป็ น คลองเตยไหลผ่ า นเมื อ งทางด้ า น
ตะวันออก
5. คลองเรียน เป็นลําน้ําขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ําประมาณ 34.2 ตร.กม. หรือประมาณ
1.6 % ของพื้นที่รับน้ําฝนไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ น้ําไหลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก บรรจบ
กับคลองเตยทางตอนใต้ของเมือง แล้วรวมกันเป็นคลองเตยไหลผ่านเมือง และรวมกับคลองอู่ตะเภาอีกครั้ง
ก่อนไหลลงสูทะเลสาบสงขลา
6. คลองเปล มีพื้นที่รับน้ําประมาณ 12.4 ตร.กม. น้ําที่ไหลออกจากลุ่มน้ํานี้จะไหลลงสู่
ทะเลสาบสงขลาทางด้านท้ายน้ําของเมืองหาดใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
2.1.2 สภาพภูมิอากาศ
ลุ่ ม น้ํ า คลองอู่ ต ะเภาตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก ได้ รั บ ผลกระทบจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และพายุจรพัดผ่านช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม จึงทําให้ฝนตกในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม และจะมีปริมาณน้ําฝนหนักถึงหนักมาก
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ดังเช่นเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2531 และ ปี พ.ศ.2543
- อุณหภูมิ : อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ําในแต่ละเดือนจะมีค่าใกล้เคียงกัน โดยช่วงเดือนเมษายนจะมี
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 28-29 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมจะมีอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ
25-26 องศาเซลเซียส
- ความชื้นสัมพัทธ์ : พบว่าในเดือนพฤศจิกายนจะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดประมาณ 81 %
ถึง 90 % ในขณะที่เดือนมีนาคมจะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดประมาณ 70% ถึง 76 %
- ความกดอากาศ : ในเดือนมกราคมจะมีค่าความกดอากาศเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดประมาณ
1,011.81 มิลลิบาร์ ในขณะที่เดือนพฤศจิกายนจะมีค่าต่ําสุดประมาณ 1,008.75 มิลลิบาร์
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2.1.3 ปริมาณน้ําฝน
จากสถิติข้อมูลฝนจะพบว่า ในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาโดยเฉลี่ยจะมีฝนตกตลอดทั้งปี มีค่าประมาณ
1,300 - 2,000 มม. (1,925 มม.) โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนและจะตกหนักถึงหนักมากในเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ทั้งนี้จะพบว่าในเดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายเดือนมากที่สุดประมาณ
300 - 450 มม. สําหรับปีอุทกภัยจะพบว่าสถานีตรวจอากาศจะมีค่าปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ยรายเดือนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน คือ ประมาณ 700 มม. ในปี พ.ศ.2531
และประมาณ 900 - 1,100 มม. ในปี พ.ศ.2543
2.1.4 ปริมาณน้ําท่า
ปริมาณน้ําท่าของคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านบริเวณบ้านโคกเสม็ดชุนและบริเวณบ้านหาดใหญ่ใน
(สถานี X.44) ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยประมาณ 880 ล้าน ลบ.ม. โดยที่ความจุที่ระดับตลิ่ง มีปริมาณน้ําไหล
ผ่านที่สถานีดังกล่าว 509 ลบ.ม. /วินาที ในปี พ.ศ.2531 มีปริมาณน้ําไหลผ่าน 839 ลบ.ม. /วินาที และในปี
พ.ศ.2543 มีปริมาณน้ําไหลผ่าน 970 ลบ.ม. /วินาที
ตารางที่ 2.1-1 พื้นที่น้ําท่วมจากอุทกภัย ปี 2531 และ ปี 2543
สภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่น้ําท่วม

เหตุการณ์ พื้นที่น้ําท่วม
ความลึก
ความลึกน้ํา
อุทกภัย
(ตร.กม.) น้ําท่วมเฉลี่ย-ม. น้ําท่วมสูงสุด-ม.

ชุมชน

เกษตรกรรม

อื่นๆ

ปี 2531
ปี 2543

13.2%
16.4%

85.1%
81.6%

1.7%
2.1%

253
329

2.00
3.50

4.50
6.50
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รูปที่ 2.1-1 สถานีวัดระดับน้ําภายในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
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รูปที่ 2.1-2 ขอบเขตของพืน้ ที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
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รูปที่ 2.1-3 คลองและลําน้ําสายหลักในพืน้ ที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
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2.2 ข้อมูลปริมาณน้ําฝน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทําการรวบรวมข้อมูลน้ําฝนเฉพาะสถานีหลักภายในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
จํานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีอากาศเกษตร, สถานีอุทกศาสตร์สะเดา, สถานีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และสถานีท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีรายชื่อสถานีและตําแหน่งที่ตั้งของสถานีดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2.2-1 สําหรับรายละเอียดของปริมาณน้ําฝนรายวันของแต่ละสถานีได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก ในส่วน
ของสถานีวัดน้ําฝนอื่นๆ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.2-1 สถานีวัดน้ําฝนและตําแหน่งที่ตั้งของสถานีวัดน้ําฝน
จังหวัด

รายชื่อสถานีฝน

รหัสสถานีฝน

สงขลา

สกษ.คอหงษ์*
สอท.สะเดา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สนามบินหาดใหญ่*
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

8

568301
568401
568501
568502

LAT.

LONG.

7.01.00
6.47.44
7.12.14
6.55.00

100.30.00
100.23.39
100.36.17
100.26.00
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3.

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1

ทบทวนระบบป้องกันน้ําท่วมและเหตุการณ์น้ําท่วม

3.1 โครงข่ายการไหลของลําน้ําและระบบป้องกันน้ําท่วม
3.1.1 โครงข่ายการไหลลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ประกอบด้วย
1. คลองธรรมชาติ 4 สาย ความยาว 46.90 กม. ประกอบด้วย
- คลองอู่ตะเภา ความยาว 19.00 กม.
- คลองอู่ตะเภาแยก 1 ความยาว 5.90 กม.
- คลองอู่ตะเภาแยก 2 ความยาว 5.50 กม.
- คลองท่าช้าง – บางกล่ํา ความยาว 16.50 กม.
2. ขุดคลองระบายน้ํา ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1)เป็นคลองระบายน้ํา
สายหลักในการผันน้ําจากคลองอู่ตะเภา อ้อมเมืองหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง
ความยาว 21.343 กม. สามารถระบายน้ํ า 465 ลบ.ม./วินาที โดยมีอาคารควบคุม
ปริมาณน้ํา ประกอบด้วย
- ประตูระบายน้ําคลองอู่ตะเภา ขนาด 12.50 x 7.50 ม. จํานวน 2 ช่อง
- ประตูระบายน้ําบ้านหน้าควน ขนาด 12.50 x 7.50 ม. จํานวน 2 ช่อง
- ประตูระบายน้ําบางหยี ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จํานวน 6 ช่อง

รูปที่ 3.1-1 คลองระบายน้ํา ร.1 และ อาคารประกอบ
3. คลองระบายน้ํา ร.3 พร้อมอาคารประกอบ (ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2) เป็นคลองแบ่งน้ําเพื่อ
ช่วยระบายน้ําจากคลองอู่ตะเภาตอนนอกเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่
ริมฝั่งคลองอู่ตะเภาตอนล่าง ความยาว 8.200 กม. สามารถระบายน้ําได้ 195 ลบ.ม./
วินาที โดยมีอาคารควบคุมปริ มาณน้ําประกอบด้วย ประตูระบายน้ําปลายคลอง ขนาด
6.00x 6.00 ม. จํานวน 3 ช่อง

รูปที่ 3.1-2 คลองระบายน้ํา ร.3 และ อาคารประกอบ
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4. คลองระบายน้ํา ร.4 พร้อมอาคารประกอบ (ดังแสดงในรูปที่ 3.1-3) เป็นคลองแบ่งน้ําจาก
คลองเตยตามเขตทางรถไฟ สายหาดใหญ่-สงขลา และรับน้ําจากคลองระบายน้ํา ร.5 ลงสู่
ทะเลสาบสงขลา ผ่านทางคลองระบายน้ํา ร.3 ความยาว 6.920 กม. สามารถระบายน้ําได้
55 ลบ.ม./วินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ําประกอบด้วยประตูระบายน้ํากลางคลอง
ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จํานวน 2 ช่อง

รูปที่ 3.1-3 คลองระบายน้ํา ร.4 และอาคารประกอบ
5. คลองระบายน้ํา ร.5 พร้อมอาคารประกอบ (ดังแสดงในรูปที่ 3.1-4) เป็นคลองระบายน้ําจาก
บริ เ วณสายแยกคอหงส์ อ อกทะเลสาบสงขลา ผ่ า นคลองระบายน้ํ า ร.4 และ ร.3
ตามลําดับ ความยาว 2.660 กม. สามารถระบายน้ําได้ 30 ลบ.ม. /วินาที

รูปที่ 3.1-4 คลองระบายน้ํา ร.5 และอาคารประกอบ
6. คลองระบายน้ํา ร.6 พร้อมอาคารประกอบ (ดังแสดงในรูปที่ 3.1-5) เป็นคลองผันน้ําจาก
คลองเรียนและแก้มลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ไปลงคลองหวะ เพื่อระบายน้ําลงสู่ทะเลสาบ
สงขลาผ่านคลองระบายน้ํา ร.1 ช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ตอนล่างของคลองเรียน ความยาว
3.160 กม. สามารถระบายน้ํ า ได้ 50 ลบ.ม./วิ น าที โดยมีอ าคารควบคุม ปริม าณน้ํ า
ประกอบด้วย
- ประตูระบายน้ํา ขนาด 3.80 x 4.00 ม. จํานวน 2 ช่อง
- ท่อระบายน้ําคลองเรียน ขนาด 2.00 x 2.00 ม. จํานวน 2 ช่อง

รูปที่ 3.1-5 คลองระบายน้ํา ร.6 และอาคารประกอบ
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7. คลองระบายน้ํา 1ซ. – ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (ดังแสดงในรูปที่ 3.1-6) ความยาว 4.62
กม. ประกอบด้วย
- ประตูระบายน้ําคลองระบาย 1 ซ – ร.1 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จํานวน 2 ช่อง

รูปที่ 3.1-6 คลองระบายน้ํา 1ซ.-ร.1 และอาคารประกอบ
8. คลองระบายน้ํา 1 ข. – 1 ซ. – ร.1 ความยาว 0.567 ม. ประกอบด้วย
(ดังแสดงในรูปที่ 3.1-7)
- ประตูระบายน้ําคลองต่ํา ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จํานวน 1 ช่อง
- ประตูระบายน้ําคลองวาด ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จํานวน 1 ช่อง

รูปที่ 3.1-7 คลองระบายน้ํา 1ข.-1ซ.-ร.1 และอาคารประกอบ
สําหรับแผนภูมิการระบายน้ําได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.1-8 และแสดงโครงข่ายระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่
ไว้ในรูปที่ 3.1-9
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รูปที่ 3.1-8 แผนภูมิการระบายน้าํ (Return Period 25
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ปี)
รูปที่ 3.1-9 ระบบระบายน้ําโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่
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3.2 ระบบป้องกันอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่
3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมหาดใหญ่
มีห ลายหน่ว ยงานที่ไ ด้เ ข้า มาดํา เนิน การก่อ สร้า งระบบป้อ งกัน น้ํา ท่ว มเทศบาลนครหาดใหญ่
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน เช่น กรมโยธาธิการ (ณ ขณะนั้น) เทศบาลนครหาดใหญ่ และกรมชลประทาน
เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(1) กรมโยธาธิการ (ณ ขณะนั้น) ได้จัดทําโครงการพัฒนาเมืองหลักรอบ 2 ระยะแรกกลุ่ม
พื้นที่ 2 (ผลการศึกษาปี พ.ศ.2538) เสนอใช้วิธีพื้นที่ปิดล้อมเพื่อป้องกันน้ําหลากจากลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาในรอบปี
การเกิ ดซ้ํ า 25 ปี รวมทั้ งปรั บ ปรุ ง คลองเตยให้ ร ะบายน้ํ า ในรอบปี ก ารเกิ ดซ้ํ า 10 ปี และทํ า การก่ อสร้ า ง
องค์ประกอบต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ.2539-2542 (รูปที่ 3.2-1)
(2) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทําการศึกษาสํารวจออกแบบ (Tender Design) ระบบ
ป้องกันน้ําท่วมและระบบระบายน้ําในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยว่าจ้าง บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์
คอนซัลแท็นส์ จํากัด แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ.2542 การศึกษาครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จํานวน 21 ตารางกิโลเมตร ในเขตตําบลคอหงส์ และคลองแหอีก 9 ตารางกิโลเมตร รวมประมาณ 30 ตาราง
กิโลเมตร โดยระบบระบายน้ําออกแบบที่ปริมาณฝนในคาบการเกิดซ้ํา 25 ปี ช่วงเวลาฝนตก 3 ชั่วโมง หรือ
เท่ากับ 68 มิลลิเมตร และสภาพการใช้ที่ดินสภาพอนาคตปี พ.ศ.2561 ระบบระบายน้ําฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภา
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และตําบลคอหงส์ ทําการปรับปรุงโดยใช้งบประมาณ 2,562.2 ล้า นบาท ในลุ่ม
น้ํา คลองเรีย นและคลองเปล เสนอให้ทํา การปรับ ปรุง บึง พัก น้ํา รวมความจุ 0.925 ล้า นลูกบาศก์เ มตร
งบประมาณ 223.4 ล้านบาท ส่วนระบบระบายน้ําฝั่งซ้ายของคลองอู่ตะเภา ทําการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 165.9 ล้านบาท ระบบป้องกันน้ําท่วม ออกแบบที่คาบการเกิดซ้ํา 25 ปี บวกระยะ
เผื่อล้น (freeboard) อีก 0.50 เมตร ทําให้คันป้องกันน้ําท่วมมีขีดความสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ใกล้เคียงคาบ
การเกิดซ้ํา 50 ปี ความยาวคันป้องกันน้ําท่วมทั้งหมดประมาณ 19.66 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้ําท่วมเท่ากับ 420.3 ล้านบาท ภายหลังจากการศึกษาและออกแบบ Tender Design แล้วเสร็จ
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทําการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโดยงบประมาณของเทศบาลเองตั้งแต่ปี พ.ศ.
2542 จนถึงปัจจุบัน (รูปที่ 3.2-1)
(3) หลัง เหตุก ารณ์น้ํา ท่ว มปี พ.ศ.2543 ครม.ได้อ นุมัติโ ครงการบรรเทาอุท กภัย
อําเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีหน่วยงานต่างๆ จํานวน 9 หน่วยงานเข้ามาดําเนินการ
แก้ไขปัญ หา ได้แ ก่ กรมชลประทาน เทศบาลนครหาดใหญ่ กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ (ณ ขณะนั้น )
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (ณ ขณะนั้น) การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการผังเมือง (ณ ขณะนั้น) กรม
พัฒนาที่ดิน และกรมอุตุนิยมวิทยา องค์ประกอบของการแก้ปัญหาโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น คันกั้นน้ํา
ฝั่งของคลองอู่ตะเภา ปรับปรุงระบบระบายน้ํา บึงพักน้ํา สถานีสูบน้ํา เป็นต้น ส่วนกรมชลประทานได้ดําเนินการ
ขุดลอกคลองและขุดคลองระบายน้ําใหม่พร้อมติดตั้งระบบเตือนภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 3.2-2)
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เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1

2550-2552 โครงการตามแผนป้องกันอุทกภัย
พื้นที่อําเภอหาดใหญ่

2554-2548 โครงการตามแผนป้องกันอุทกภัย
พื้นที่อําเภอหาดใหญ่

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุทกภัย ครั้งที่ 1

รูปที่ 3.2-1 องค์ประกอบของการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ผ่านมา
ในโครงการต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
16
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รูปที่ 3.2-2 โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่อนั เนื่องมาจากพระราชดําริ
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ก) ขุดลอกคลองธรรมชาติ 4 สาย ความยาว 46.90 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองอู่ตะเภา
ความยาว 19.00 กิโลเมตร คลองอู่ตะเภาแยก 1 ความยาว 5.90 กิโลเมตร คลองอู่ตะเภาแยก 2 ความยาว
5.50 กิ โ ลเมตร และคลองท่า ช้า ง – บางกล่ํา ความยาว 16.50 กิโ ลเมตร ทํา การก่ อ สร้า งแล้ ว เสร็จ เมื่อ
ปี พ.ศ.2545
กิโลเมตร

ข) ขุ ด คลองระบายน้ํ า สายใหม่ พร้ อ มอาคารประกอบ 5 สาย ความยาวรวม 42.28

- คลองระบายน้ํา ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองระบายน้ําสายหลักในการผัน
น้ําจากคลองอู่ตะเภาอ้อมเมืองหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง ความยาว 21.343 กิโลเมตร สามารถ
ระบายน้ํา 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีอาคารควบคุมปริมาณ
น้ํา ประกอบด้วย
 ประตูร ะบายน้ํา หน้า ควน ขนาด 12.50 x 7.50 เมตร จํา นวน 2 ช่อ ง ทํา
การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2547
 ประตู ร ะบายน้ํา อู่ต ะเภา ขนาด 12.50 x 7.50 เมตร จํา นวน 2 ช่อ ง ทํา
การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2546
 ประตูระบายน้ําบางหยี ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 6 ช่อง ทําการก่อสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อปี พ.ศ.2546
- คลองระบายน้ํา ร.3 พร้อมอาคารประกอบ ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2548
เป็นคลองแบ่งน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําจากคลองอู่ตะเภาตอนนอกเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับ
พื้นที่ริมฝั่งคลองอู่ตะเภาตอนล่าง ความยาว 8.200 กิโลเมตร สามารถระบายน้ําได้ 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
โดยมีอาคารประตูระบายน้ํากลางคลอง ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 3 ช่อง
- คลองระบายน้ํา ร.4 พร้อมอาคารประกอบ ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2548
เป็นคลองแบ่งน้ําจากคลองเตยตามเขตทางรถไฟสายหาดใหญ่ – สงขลา และรับน้ําจากคลองระบายน้ํา ร.5 ลง
สู่ท ะเลสาบสงขลา ผ่า นทางคลองระบายน้ํา ร.3 ความยาว 6.920 กิโ ลเมตร สามารถระบายน้ํา ได้ 55
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีอาคารประตูระบายน้ํากลางคลอง ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง
- คลองระบายน้ํา ร.5 พร้อมอาคารประกอบ ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2548
เป็นคลองระบายน้ําจากบริเวณสามแยกคอหงส์ออกทะเลสาบสงขลา ผ่านคลองระบายน้ํา ร.4 และ ร.3
ตามลําดับความยาว 2.660 กิโลเมตร สามารถระบายน้ําได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- คลองระบายน้ํา ร.6 พร้อมอาคารประกอบ ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2548
เป็ นคลองผั นน้ําจากคลองเรียนและแก้ม ลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปลงคลองหวะ เพื่อระบายน้ําลงสู่
ทะเลสาบสงขลาผ่ า นคลองระบายน้ํ า ร.1 เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ต อนล่ า งของคลองเรี ย น
ความยาว 3.160 กิโลเมตร สามารถระบายน้ําได้ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ํา 2
แห่ง คือประตูระบายน้ําขนาด 3.80 x 4.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง และท่อระบายน้ําคลองเรียน ขนาด 2.00 x
2.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง
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ค) งานก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2549
- ขุดคลองระบายน้ํา 1ซ.–ร.1 ความยาว 4.62 กิโลเมตร พร้อมประตูระบายน้ํา
คลองระบาย 1ซ.–ร.1 ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง
- ขุดคลองระบายน้ํา 1ข. – 1ซ. – ร.1 ความยาว 0.567 กิโลเมตร
- ประตูระบายน้ําคลองต่ํา ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 1 ช่อง
- ประตูระบายน้ําคลองวาด ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 1 ช่อง
ง) งานติดตั้งระบบโทรมาตรอุท กวิท ยา พร้อมพัฒนาแบบจําลองคาดการณ์บริ หาร
จัดการน้ําท่วม
3.2.2 The Study on Emergency Flood Prevention Planning for Hat Yai District, in
Khlong U-Taphao River Basin JICA
โดย บริษัท ซันยู คอนซัลแตน์ส (ประเทศไทย) และบริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จํากัด ได้ศึกษาวาง
แผนการป้ อ งกั น บรรเทาอุ ท กภั ย ฉุ ก เฉิ น แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2545 ผลการศึ ก ษา
ได้เสนอแผนงานโครงการดังนี้ (รูปที่ 3.2-3)
ระยะที่ 1 - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองหวะความจุ 9.9 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปรับปรุงพรุพลีควาย ความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุง
คลองผันน้ําจากพรุพลีควายลงคลองหวะยาว 2 กิโลเมตร
- ปรับปรุงคลองหวะจาก กม.1+470 ถึง กม.9+000
ระยะที่ 2 - ก่อสร้างแนวผันน้ําด้านทิศเหนือ (แนวที่ 3) จากพรุพลีควายไปลงทะเลสาบ
สงขลาความยาว 21.802 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคืออุโมงค์ยาว 6.56 กิโลเมตร และคลองเปิดความยาว
15.242 กิโลเมตร
นอกจากนี้ได้เสนอแนวคิดการผันน้ําจากลุ่มน้ําคลองเรียนมาลงคลองระบายน้ําร.3 (แนวผันน้ําด้าน
ทิศเหนือแนวที่ 1) และมาลงคลองระบายน้ํา ร.5 (แนวผันน้ําด้านทิศเหนือแนวที่ 2) ปัจจุบันกรมชลประทาน
กํ า ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ป รั บ ป รุ ง พ รุ พ ลี ค ว า ย แ ต่ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
ด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ทําให้การดําเนินการล่าช้า และอาจต้องทําการปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้าง
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รูปที่ 3.2-3 องค์ประกอบโครงการวางแผนการป้องกันอุทกภัยฉุกเฉินโดย JICA ปี พ.ศ.2545
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3.2.3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณต้นน้ําลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
ในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา มีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่ก่อสร้างเสร็จแล้วโดยกรมชลประทาน จํานวน 3
แห่ง ความจุเก็บกักน้ํารวม 84.16 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่
(1) อ่างเก็บน้ําคลองสะเดา ความจุเก็บกักน้ํา 56.74 ล้านลูกบาศก์เมตร
(2) อ่างเก็บน้ําคลองจําไหร ความจุเก็บกักน้ํา 6.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
(3) อ่างเก็บน้ําคลองหลา ความจุเก็บกักน้ํา 21.42 ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่า งไรก็ต ามการพัฒ นาอ่า งเก็บ น้ํ า บริเ วณต้น น้ํ า ของลุ ่ม น้ํ า คลองอู ่ต ะเภามีแ นวโน้ม ที่ จ ะ
ดําเนินการได้ยาก เนื่องจากปัญหาด้านที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งปัญหาด้านสังคม
3.2.4 โครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดสงขลา
กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท พอล คอนซัล แตนท์ จํากัด และบริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส
(ประเทศไทย) จัดทํารายงานการศึกษาจัดทําแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดสงขลา แล้วเสร็จเมื่อกันยายน
พ.ศ.2547 ในส่วนของลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาได้เสนอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองหวะ ในแผนระยะสั้น (ปีที่ 1-5)
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองโตนงาช้าง ในแผนระยะกลาง (ปีที่ 6-15) ปรับปรุงพรุพลีควายพร้อมผันน้ําจากพรุ
พลีควายไปลงคลองพะวง สร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่ต้นน้ําคลองอู่ตะเภา 55 แห่ง สร้างอ่างเก็บน้ํา 8 แห่ง
และปลูกป่า 135,000 ไร่ ในแผนระยะยาว (ปีที่ 16-25)
3.2.5 โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2
เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดยสืบเนื่องมาจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 มีความรุนแรงมากกว่าที่เคย
เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2543 และปี พ.ศ.2552 โดยในปี พ.ศ.2552 ปริมาณน้ําหลากในคลองอู่ตะเภาใกล้เคียงกับ
ปริ ม าณน้ํ า หลากในปี พ.ศ.2543 (971 และ 977 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วิ น าที ) แต่ เ นื่ อ งจากมี ก ารก่ อ สร้ า ง
องค์ประกอบตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่อันเนื่องมากจากพระราชดําริ องค์ประกอบดังกล่าว
ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ น้ํ า ห ล า ก ไ ด้ จึ ง ไ ม่ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ต่ ใ น ปี พ . ศ . 2 5 5 3 ป ริ ม า ณ
น้ําหลากในคลองอู่ตะเภามีมากถึง 1,624 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที องค์ประกอบโครงการดังกล่าวไม่สามารถ
รองรับ ได้ กรมชลประทานจึง ได้เ สนอแผนปรับ ปรุง คลองระบายน้ํา ร.1 จากเดิม ที่ส ามารถระบายน้ํา ได้
465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งได้ทําการออกแบบ
รายละเอียดการปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1 แล้วเสร็จ
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3.2.6 โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
สืบเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ซึ่งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเกิดอุทกภัยของประเทศ
ไทย สํานักงานบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) มีแผนที่จะกู้เงินจํานวนประมาณ 3.5 แสนล้าน
บาท เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในส่วนของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ได้ถูกบรรจุ
ไว้ในแผนดังกล่าวเป็น 2 ส่วน คือ
(1) Module B2 เป็นการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ได้กําหนดให้ต้องออกแบบระบบระบายน้ําให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่มีคาบการ
เกิดซ้ําไม่น้อยกว่า 25 ปี และออกแบบคันป้องกันน้ําท่วมที่ระดับน้ําหลากคาบการเกิดซ้ํา 100 ปี บวกระยะ
เผื่ อ ล้ น (freeboard) อี ก 0.5 เมตร นอกจากนี้ ยั ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสงขลา และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ โดยกิ จ การร่ ว มค้ า ซั ม มิ ท เอสยู ที ชนะการประกวดราคา ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการรอเซ็ น สั ญ ญา
ดําเนินการกับรัฐบาล
(2) Module B3 เป็นการออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1 จากเดิมที่
สามารถระบายน้ําได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่ อ
วิ น าที โดยคลองระบายน้ํ า ร.1 ทํ า หน้ า ที ่ ผ ั น น้ํา หลากอ้ อ มเขตชุ ม ชนเทศบาลนครหาดใหญ่ และ
เทศบาลเมือ งคอหงส์ ลงสู่ท ะเลสาบสงขลา กิจ การร่ว มค้า ITD-POWERCHINA ชนะการประกวดราคา
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาดําเนินการกับรัฐบาล
3.2.7 การปรับปรุงบึงพักน้ําหรือแก้มลิงในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
โครงการที่ดําเนินการไปแล้วโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย แก้มลิงในลุ่มน้ําคลองเปล ใน
พื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 42 และศูนย์วิจัยการยางสงขลา รวม 8 แห่ง
โครงการที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้คือแก้มลิงในลุ่มน้ําคลองเรียนหรือการปรับปรุงพรุพลีควาย ดําเนินการ
โดยกรมชลประทาน ซึ่งในการดําเนินงานก่อสร้างยังติดปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนโครงการที่เคยศึกษาและ
เสนอแนะไว้ในโครงการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาเพื่อรองรับภัยธรรมชาติของกรมพัฒนาที่ดิน
ดําเนินการศึกษาโดยบริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จํากัด (พฤศจิกายน พ.ศ.2545) ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงบึงพัก
น้ํา (แก้มลิง) ทั้งหมดในพื้นที่ 4,062 ไร่ ความจุรวม 32.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
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รูปที่ 3.2-4 โครงการปรับปรุงบึงพักน้ําหรือแก้มลิงในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
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3.3 ลักษณะและสาเหตุการเกิดน้ําท่วม
3.3.1 ลักษณะและสาเหตุการเกิดน้ําท่วม
ลักษณะของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นภายในลุ่มน้ําคลองอู้ตะเภาสามารถสรุปได้เป็น 3 กรณี ดังนี้
1) น้ําท่วมเฉพาะถิ่น (Local Flood)
น้ําท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักในพี้นที่ชุมชนเป็นบริเวณเล็กๆ เช่น พื้นที่บางส่วนของ
ชุมชนและ หมู่บ้านจันทรวิโรจน์ ชุมชนรัตนอุทิศ ชุมชนคอหงส์ ฯลฯ ทําให้เกิดน้ําท่วมขังเป็นหย่อมๆ
เนื่องจากน้ําท่าที่ไหล ออกมาจากชุมชนมีขนาดเกินความสามารถรับได้ของท่อระบายน้ําชุมชน น้ําก็จะไหลล้น
ท่อระบายน้ําบ่าเข้าไปในถนนและไหลลงสู่ที่ลุ่มต่ําในชุมชน
ความรุนแรงของน้ําท่วมขังเฉพาะถิ่น ตามปกติจะมีขนาดจํากัด ถ้าพื้นที่ลุ่มต่ําสามารถ
ระบายลงสู่ทางน้ําธรรมชาติ (ของพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย : regional flood) ได้ตามปกติ แต่ถ้าทางน้ําธรรมชาติตื้น
เขินหรือถูกทําลายไปน้ําจะคงค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําเป็นเวลานาน ดังนั้นการรักษาทางน้ําธรรมชาติให้คงสภาพ
รวมทั้งการฟื้นฟูบูรณะตามช่วงเวลาที่กําหนดจึงเป็นสิ่งจําเป็น เนื่องจากทางน้ําธรรมชาติจะเป็นกิ่งก้านสาขา
ของพื้นที่ธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ถ้าไม่มี backwater effect จากทางน้ําธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย
การท่วมขังแบบเฉพาะถิ่นจะขยายมากขึ้นตามผลกระทบของ backwater effect นั้น
2) น้ําท่วมเนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยรอบๆ (regional flood)
น้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย (sub basin area) ทํา
ให้เกิดน้ําหลากไหลบ่าตามทางน้ําธรรมชาติ หากขนาดน้ําหลากเกินความสามารถรับได้ของทางน้ําธรรมชาติ
น้ําจะไหลบ่าเข้าไปในพื้นที่ทุ่งน้ําท่วมของทางน้ําธรรมชาติ ทําให้เกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างทั้งนี้ความรุนแรง
ของน้ําท่วมจะขึ้นอยู่กับขนาดของน้ําหลากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ําธรรมชาติและ
พื้นที่ทุ่งน้ําท่วม เช่น การถมดิน และการสร้างถนนตัดผ่านทางน้ําธรรมชาติ และพื้นที่ทุ่งน้ําท่วม (flood
plain)
3) น้ําท่วมเนื่องจากน้ําล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภา (river basin flood)
น้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ลุ่ม น้ําย่อยของพื้นที่ลุ่มน้ํา
(เช่น ลุ่มน้ําย่อยต่างๆ ของคลองอู่ตะเภาตั้งแต่อําเภอสะเดาจนถึงทะเลสาบสงขลา) ทําให้น้ําหลากขนาดใหญ่
ไหลบ่ามาตามคลอง/แม่น้ํา หากปริมาณน้ําหลากที่เกิดขึ้นเกินความสามารถรับได้ของคลอง/แม่น้ํา น้ําก็จะ
ไหลบ่าเข้าไปในพื้นที่ทุ่งน้ําท่วมของคลอง/แม่น้ํา ทําให้เกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ความรุนแรงของน้ํา
ท่วมจะขึ้นอยู่กับขนาดของน้ําหลากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ํา รวมทั้งสิ่งกีดขวางคลอง/แม่น้ําและพื้นที่ทุ่งน้ําท่วม
4) ผลกระทบเนื่องจากช่องเปิดของถนนมีขนาดไม่เพียงพอ
ช่องเปิ ดของถนนที่วางแนวตัดขวางทางน้ําและพื้นที่ ทุ่งน้ําท่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่
ออกแบบให้มีความกว้างของช่องเปิด (สะพาน) ที่กว้างมากพอต่อการรองรับปริมาณน้ําหลากออกแบบที่คาบ
อุบัติของฝน 25 ปี จะส่งผลให้มีปริมาณน้ําหลากสูงกว่าปริมาณน้ําหลากออกแบบ (เกินขีดความสามารถใน
การระบายน้ําของช่องเปิด) ทําให้ไม่สามารถระบายน้ําหลากออกจากพื้นที่น้ําท่วมด้านเหนือน้ําของถนนได้ทัน
ทําให้ระดับน้ํายกระดับสูงขึ้นและอาจสูงจนไหลล้นข้ามหลังถนนไปยังพื้นที่ด้านท้ายน้ํา ดังเช่นเหตุการณ์น้ํา
ไหลล้นข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) หรือถนนสายบ้านพรุ-สนามบิน (สถานี
X.90) ปี พ.ศ. 2543
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5)

ผลกระทบของระดับน้ําในทะเลสาบสงขลา
ในช่วงปกติระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง -0.25 ม.รทก. ถึง
+0.25 ม.รทก. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ําของคลองอู่ตะเภาที่ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา แต่ในยาม
ที่เกิดอุทกภัย ระดับน้ําอาจขึ้นได้สูงสุดถึง +2.00 ม.รทก. ดังนั้นการขึ้นลงของระดับน้ําในทะเลสาบสงขลา
ช่วงที่เกิดอุทกภัยจึงส่งผลกระทบต่อสภาพการไหลในคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ําต่างๆ ครอบคลุม
ภายในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มตั้งแต่บริเวณทางหลวงสาย 414 จนถึงทะเลสาบสงขลาโดยประมาณ ซึ่งจะส่งผล
กระทบไม่มากต่อสภาวะการไหลของน้ําในคลองอู่ตะเภาในช่วงเหนือทางหลวงสาย 414
6) ผลกระทบจากพื้นที่ปิดล้อมหรือการถมดินในพื้นที่น้ําท่วมถึง
การพัฒนาระบบพื้นที่ปิดล้อมหรือการถมดินรุกล้ําเข้าไปในพื้นที่น้ําท่วมถึงธรรมชาติจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ําหลากในพื้นที่น้ําท่วมถึงดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่น้ําท่วมถึงจะมีหน้า
ตัดการระบายน้ําลดลงและเป็นผลให้ระดับน้ําหลากยกตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับ
การลดลงของหน้าตัดการระบายน้ําหลากที่เป็นผลจากขนาดพื้นที่ปิดล้อมหรือขนาดพื้นที่การถมดินที่เกิดขึ้น
3.3.2 เหตุการณ์อุทกภัยที่สําคัญของพื้นที่เมืองหาดใหญ่
สภาพน้ําท่วมและความเสียหายในแต่ละพื้นที่ในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาจะแตกต่างกันไปในที่นี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาซึ่งมีเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักซึ่งมีปัญหาน้ําท่วม
รุนแรงและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุด เมืองหาดใหญ่มีการขยายตัวสูงในทุกๆด้านทําให้มีความ
เสียหายที่เกิดจากอุทกภัยสูงขึ้นมาก ในอดีตที่มีการบันทึกไว้ พื้นที่เมืองหาดใหญ่ประสบอุทกภัยไม่น้อยกว่า 20
ครั้ง อุทกภัยที่ครั้งใหญ่และก่อให้เกิดความเสียหายมากได้แก่เหตุการณ์น้ําท่วมในปี 2531, 2543 และ 2553
(รูป 4-8) สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้
1) อุทกภัยในปี พ.ศ. 2531
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความเสียหายมาก ระดับน้ําในคลองอู่ตะเภาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีน้ําเอ่อท่วม
สูงเป็นเวลาเกือบสัปดาห์ ถนนบางสายมีน้ําท่วมสูงถึง 1.50 เมตรการคมนาคมทุกประเภทถูกตัดขาดทั้งทาง
อากาศรถไฟรถยนต์หรือแม้แต่โทรศัพท์ ระดับความลึกน้ําท่วมในบางพื้นที่สูงถึง 2.00 เมตร ประมาณร้อยละ
95 ของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ถูกน้ําท่วม และได้มีการประเมินความเสียหายที่มีต่อธุรกิจการค้าและ
การท่องเที่ยวในเทศบาลนครหาดใหญ่คิดเป็นมูลค่าราว 1,000 ล้านบาท
2) อุทกภัยในปี พ.ศ. 2543
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยอุทกภัยในครั้งนี้เกิด
จาก 3 ลักษณะคือ น้ําท่วมเฉพาะที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่เฉพาะแห่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเป็นบริเวณเล็ก
น้ําท่วมเนื่องจากน้ําหลากจากพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยรอบพื้นที่เทศบาล และน้ําท่วมเนื่องจากน้ําล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภา
ประเมินความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 18,162 ล้านบาทและมีผู้เสียชีวิตจํานวน 32 รายสูญหาย 9 รายและ
บาดเจ็บ 382 ราย
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3) อุทกภัยในปี พ.ศ. 2553
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2553 เกิดอุทกภัยในอําเภอหาดใหญ่และพื้นที่รอบข้าง น้ําท่วมพื้นที่
อําเภอหาดใหญ่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ระดับน้ําสูงประมาณ 1.5 -3.0 เมตร รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้
กระแสไฟฟ้าถูกตัด การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เป็นไปอย่างยากลําบาก ประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า
เหตุการณ์น้ําท่วมปี 2431 และ 2543

รูป 3.3-1 น้ําท่วมหาดใหญ่ปี พ.ศ. 2553
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3.3.3 สาเหตุของปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่
ข้อมู ลจากแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (2548) แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา มีบริเวณที่เกิดปัญหาน้ําท่วมหลายแห่ง อาทิเช่น บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ในเขตลุ่ม
น้ําย่อยคลองอู่ตะเภาและบริเวณตะวันออกของถนนสายหาดใหญ่ – พัทลุง ซึ่งถนนสายดังกล่าวกั้นขวางการ
ไหลบ่าของน้ําจากพื้นที่รับน้ํา อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2531 และ พ.ศ. 2543 ได้ก่อความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาล สาเหตุหลักของปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาพอจะสรุปได้
ดังนี้
1) การก่อสร้างถนนขวางทางน้ําหลาก
ถนนที่ก่อสร้างเชื่อมต่อระหว่างอําเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เป็น
สาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วม ทั้งนี้เนื่องจากขวางกั้นเส้นทางน้ําหลาก ในขณะที่ท่อลอดใต้ถนนสําหรับ
ระบายน้ํามีขนาดเล็กเกินไปและจํานวนไม่เพียงพอ
2) ปริมาณน้ําฝน
ปริ ม าณน้ํ า ฝนที่ สู ง มากบางปี เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาน้ํ า ท่ ว ม จากรายงาน
การศึกษาวิเคราะห์จัดทําแผนหลักการบริหารจัดการน้ําท่วมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรมชลประทาน
(2545) พบว่า เมื่อมีฝนตกในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองมากกว่า 40 มม ใน 1 ชั่วโมง จะเริ่มเกิดปัญหาท่วมขังใน
บางบริเวณ ในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นบริเวณกว้าง จะเกิดปัญหาน้ําท่วมรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากน้ําท่าจะไหลหลากลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งผ่านชุมชนเมืองหลายแห่ง รวมทั้งเทศบาลนครหาดใหญ่
3) การเอ่อสูงของระดับน้ําในทะเลสาบสงขลา
ในช่วงปกติ ระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง - 0.25 เมตร รทก. ถึง +
0.25 เมตร รทก. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ําของคลองอู่ตะเภาและคลอง
อื่นๆ แต่ในช่วงที่มีปริมาณน้ําหลากลงสู่ทะเลสาบสงขลาจากพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยต่างๆ ในปริมาณมาก กอปรกับ
ระดับน้ําทะเลในอ่าวไทยสูงขึ้นระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาอาจเอ่อสูงขึ้นถึง + 2.00 เมตร รทก. ทําให้น้ําจาก
คลองอู่ตะเภาและคลองอื่นๆ ไม่สามารถไหลลงทะเลสาบสงขลาได้ และจะไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนทั้ง
สองฝั่งคลอง
4) การถมดินหรือก่อสร้างระบบพื้นที่ปิดล้อม
การถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือถนนในพื้นที่ระบายน้ําหลากจะทําให้หน้าตัดการระบายน้ํา
ลดลง เป็นผลให้ระดับน้ํายกสูงขึ้น
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํา
การลดลงขิงพื้นที่ป่า โดยถูกเปลี่ยนไปใช้ทางการเกษตรกรรมรวมทั้งการทําสวนยาง มีผลต่ออัตราการ
ไหลของน้ําท่า น้ําฝนส่วนใหญ่จะไหลนองไปตามพื้นดินและเป็นน้ําหลากเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มน้ําที่อยู่ตอนล่างของ
พื้นที่รับน้ํา
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นโยบายที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการแก้ปัญหา

4.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่โครงการระดับจังหวัด
โครงการที่มีนัยสําคัญต่อพื้นที่เมืองหาดใหญ่มีดังนี้
(1) กรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1 จากเดิมที่สามารถระบายน้ําได้
465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งได้ทําการออกแบบ
รายละเอียดการปรับปรุงคลองระบายน้ํา ร.1 แล้วเสร็จ
(2) การปรั บ ปรุ ง คลองระบายน้ํ า ร.3 เป็ น การปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ า งคลองระบายน้ํ า ร.3 ที่ มี
ความสามารถระบายน้ําแยกจากคลองอู่ตะเภาบริเวณชุม ชนเมืองหาดใหญ่และรับน้ําจากคลอง ร.4 และ
ร.5 ไปลงทะเลสาบสงขลาได้ 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ําได้ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําออกจากเมืองหาดใหญ่ชั้นใน
(4) โครงการอ่างเก็บน้ําพรุพลีควาย ตําบลพิจิตร อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อการบริหาร
จัดการน้ํา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน
(5) แนวคิดการระบายน้ําขนานกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 (หาดใหญ่-สะเดา)
หรือที่รู้จักกันในนามของ Waterway เพื่อกระจายน้ําทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1/3 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ไม่ให้ไหลเข้ามารวมกันที่คลองอู่ตะเภา
4.2 ปัญหาและข้อจํากัดด้านอุทกภัย
พื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นพื้นที่ตอนกลาง และปลายน้ําของลุ่ม น้ําคลองอู่ตะเภา โดยพื้น ที่ตั้ง แต่ท าง
หลวงหมายเลข 43 ลงไปถึง ทะเลสาบสงขลาจะได้รั บ อิท ธิพ ลของน้ํา ขึ้น น้ํา ลง จากทะเลสาบสงขลา เข้า
มาในคลองอู่ตะภา ทําให้การระบายน้ําหลากลงสู่ทะเลสาบสงขลาทําได้ช้าลง ท้องน้ําของคลองอู่ตะเภามี
ลักษณะราบถึงตกท้องช้าง (ไม่มีความลาดชัน) สภาพพื้นที่มีระดับตั้งแต่ +4.0 ถึง -0.10 ม.รทก. ปริมาณฝนที่
ตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน เช่นที่เกิดในปี พ.ศ.2531 พ.ศ.2543 และพ.ศ.2552-พ.ศ.2554 มีปริมาณฝนที่
ตกสะสม 3 วัน ประมาณ 300 ถึง 500 มิลลิเมตร ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง ทําให้มีปริมาณน้ําหลากจํานวน
มาก คลองอู่ตะเภาตั้งแต่ท้ายอําเภอสะเดาลงมาน้ําล้นตลิ่งลงไปจนถึ ง ทะเลสาบสงขลา โดยมี พื้ น ที่ น้ํา
ท่ ว มล้ น ตลิ่ ง คลองอู่ ต ะเภาขยายกว้ า งมากขึ้ น จากต้ น น้ํา ลงไปเรื่อยๆ จนมีความกว้างของพื้นที่น้ําท่วม
ประมาณ 3-4 กิโลเมตร บริเวณริมทะเลสาบสงขลา ทําให้พื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ประสบปัญหา
อุทกภัยเป็นประจํา คือ เทศบาลตําบลปริก เทศบาลตําบลพังลา เทศบาลตําบลพะตง เทศบาลตําบลบ้านพรุ
เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้ ง พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ โ ดยรอบ ตามสถิ ติ ข้ อ มู ล ระดั บ น้ํา และ
ปริ ม าณน้ํ า ท่ า ที ่ บ ั น ทึ ก ที ่ ส ถานี ว ั ด น้ํ า ท่ า ในคลองอู ่ต ะเภาและใกล้เ คีย งโดยกรมชลประทานตั ้ง แต่ปี
พ.ศ.2510 พบว่าอุทกภัยที่เกิดรุนแรงที่สุดเมื่อพิจารณาที่ระดับน้ําหลากและปริมาณน้ําหลากที่สูงที่สุด คือ ปี
พ.ศ.2553 และมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เกิดขึ้นติดต่อกันทุกปีถึง 3 ปี ระหว่างปี
พ.ศ.2552 ถึง 2554 ภายหลังจากอุทกภัยปี พ.ศ.2543 และการดําเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
หาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2551 ทําให้อุทกภัยปี พ.ศ.2553 ที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่
บันทึกมา มีระยะเวลาน้ําท่วมเพียง 2 วัน และมีความเสียหายน้อยกว่าอุทกภัยปี พ.ศ.2543 นอกจากนี้ปี พ.ศ.
2552 และ พ.ศ.2554 ที่มีปริมาณน้ําหลากมากกว่าที่เกิดในปี พ.ศ.2543 แต่เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย จึง
กล่าวได้ว่าหลังจากปี พ.ศ.2551 พื้นที่เสี่ยงภัยด้านอุทกภัย ถูกจํากัดลดลงและควบคุมได้มากขึ้น
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จากข้อมูลอุทกภัยในอดีต ทําให้พอสรุปได้ว่าถ้าปริมาณน้ําหลากสูงสุดมีค่ามากกว่าความสามารถ
ระบายน้ํ า ได้ ข องคลองอู่ ต ะเภาในปั จ จุ บั น (465 ลู ก บาศก์ เ มตร/วิ น าที ) และคลองระบายน้ํ า
ร.1 (465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) รวมกันซึ่งเท่ากับ 930 ลูกบาศก์เมตร/วินาที น้ําหลากจะล้นตลิ่งเข้าท่วม
ชุ ม ชนเมือ งหาดใหญ่ แต่อุ ท กภัย ที่เ คยเกิด ขึ้น ในปี พ.ศ.2553 (1,623.5 ลู ก บาศก์ เ มตร/วิ น าที) และปี
พ.ศ.2554/55 (1,145 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ก็มีปริมาณมากกว่าความสามารถในการระบายน้ําของคลองที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (แผนที่ 4.2-1)
(1) สรุปปัญหาด้านอุทกภัย
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ มีประมาณ 1,700-2,000 มิลลิเมตร ซึ่ง
สู ง กว่ า ปริ ม าณฝนเฉลี่ ย รายปี ข องประเทศ (ประมาณ 1,400 มิ ล ลิ เ มตร) และปริ ม าณฝนที่ ต กแต่ ล ะครั้ ง
มีปริมาณมาก ตกติดต่อกันหลายวัน ปริมาณฝนสะสม 3 วัน ประมาณ 300 - 500 มิลลิเมตร
- มีชุมชนหลักตั้งอยู่บริเวณริมลําน้ําคลองอู่ตะเภา และคร่อมลําน้ําสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ํา
กว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และเป็นด้านข้างของลุ่มน้ํา จึงทําให้เกิดปัญหากีดขวางทางน้ํา รวมทั้ง
เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณปลายลําน้ําคลองอู่ตะเภาอีกด้วย
- ลํา น้ํา คลองอู่ต ะเภามีค วามสามารถระบายน้ํา ได้น้อ ยกว่า ปริม าณน้ํา หลากสูง สุด ที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์อุทกภัยแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 2 ถึง 3.5 เท่าตัว
- ความลาดเทของลําน้ําคลองอู่ตะเภาและคลองท่าช้าง-บางกล่ําบริเวณชุมชนเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อยู่ในช่วงราบ และไม่มีความลาดชัน
- เส้นทางคมนาคมสายหลัก เช่น ถนน ทางรถไฟ มีแนวกีดขวางการระบายน้ําหลากบนผิว
ดินลงสู่ทะเลสาบสงขลา เช่ น ถนนลพบุรี ราเมศร์ รวมทั้ งกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ ดินต่ างๆ เช่น ชุ มชน
โรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร นากุ้ง เป็นต้น
- สภาพพื้นที่ราบลุ่ม เช่น บริเวณริมทะเลสาบสงขลา ทําให้เกิดน้ําท่วมขัง
- อ่างเก็บน้ําหรือแหล่งเก็บกักน้ําที่มีอยู่ปัจจุบันมีจํานวนน้อยและมีความจุรวมน้อย
- สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ทําให้มีแนวโน้มของปริมาณน้ําหลากรุนแรง
ขึ้นและเกิดขึ้นถี่มากขึ้น
- ความลาดเทของลําน้ําคลองอู่ตะเภาตอนบนและลําน้ําสาขามีความลาดชันสูง จึงทําให้น้ํา
หลากไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ําตอนล่างรวดเร็ว มีผลทําให้น้ําหลากใช้ระยะเวลาเดินทางสั้น การเกิดอุทกภัยแต่ละ
ครั้งจึงมีความเสียหายมาก เนื่องจากระยะเวลาการเตือนภัยสั้น ประมาณ 10-12 ชั่วโมง
- การเพิ่มความจุของคลองธรรมชาติมีข้อจํากัด เช่น ความกว้างของคลองอู่ตะเภาถูก
จํา กัด ด้ว ยชุม ชนเมือ ง โครงสร้า งพื้น ฐานและระบบสาธารณูป โภค ความลาดเทของคลองอู่ต ะเภาไม่
สามารถปรับปรุงเพิ่มได้ เนื่องจากอยู่ปลายลําน้ําที่ไม่มีความลาดเท
- การระบายน้ําจากคลองอู่ตะเภา และลําคลองสาขา ลงสู่ทะเลสาบสงขลา สามารถระบาย
ได้ช้า เนื่องจากระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาไหลลงมารวมกันในทะเลสาบสงขลา และยังมีอิทธิพลของน้ําขึ้น-น้ํา
ลงจากทะเลเข้ามาในทะเลสาบสงขลาด้วย
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- สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ต้นน้ําลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาไม่เอื้ออํานวยให้ทําการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําขนาดใหญ่ เพื่อเก็บกักน้ําไว้ได้ มีศักยภาพเป็นเพียงอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้การ
พัฒนาอ่างเก็บน้ําบริเวณต้นน้ํา ยังมีข้อจํากัดเนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ และมีราษฎร
เข้าไปทําการเกษตรกรรม เช่น ไม้ผล ยางพารา ทําให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงการให้สําเร็จ
- ที่ตั้งของชุมชนเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อยู่
ในพื้นที่เสี่ยงอุทภัย ตั้งอยู่บน flood plain จึงกีดขวางการระบายน้ําหลาก
4.3 แนวทางในการแก้ปัญหาด้านอุทกภัย
เนื่องจากชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ของประเทศ
ไทย ซึ่งจะมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว จึงควรมีการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยมาตรการทั้งใช้
สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งแต่ละมาตรการมีศักยภาพในการแก้ไขแตกต่างกันดังนี้
4.3.1 มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
(1) การก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อเก็บกักน้ําส่วนเกินที่ทําให้เกิดอุทกภัยเอาไว้ แล้วจึงระบายลง
สู่ทะเลสาบสงขลาภายหลังจากอุทกภัยลดลงแล้ว มาตรการนี้จะประกอบไปด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําหรือ
แหล่งเก็บกักน้ําขนาดเล็กต่างๆ เช่น สระ บึงพักน้ํา แก้ม ลิงต่างๆ ในลุ่ม น้ําคลองอู่ตะเภา มีศักยภาพที่จะ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําได้จํานวน 16 แห่ง รวมความจุทั้งหมด 246.89 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อําเภอหาดใหญ่
มีศัก ยภาพที่จ ะพัฒ นาปรับ ปรุง บึง พัก น้ํา หรือ แก้ม ลิง รวมความจุ 25.3 ล้า น ลูก บาศก์เ มตร แต่จากการ
ประเมินปริมาตรน้ําหลากจากฝนสะสม 3 วัน ของอุทกภัยปี พ.ศ.2543 และพ.ศ.2553 พบว่า มีปริมาตรน้ํา
หลากประมาณ 460 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ.2543 และ 530 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ.2553 การ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํารวมทั้งปรับปรุงบึงพักน้ําหรือแก้มลิงทั้งหมดจะมีความจุทั้งหมด 272.19 ล้านลูกบาศก์เมตร
ถ้าในระหว่างเกิดอุทกภัยมีน้ําในอ่างเก็บน้ําอยู่ก่อนแล้วประมาณร้อยละ 50 ก็สามารถตัดยอดน้ําได้ประมาณ
136 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 25 ของปริมาตรน้ําหลากทั้งหมดในปี พ.ศ.2553 ปริมาตร
น้ําหลากที่เหลือจะถูกระบายออกสู่ทะเลสาบสงขลาโดยคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ํา ร.1 อย่างไรก็ตามการ
สร้างแหล่งเก็บกักน้ําดังกล่าวนี้มีข้อจํากัดที่ต้องทําศึกษาและทําความเข้าใจกับประชาชนอย่างละเอียดอีกครั้ง
หนึ่ง
(2) ก่ อ สร้ า งคลองผั น น้ํ า หรื อ คลองระบายน้ํ า เพื่ อ ระบายน้ํ า หลากที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ร ะบายออกสู่
ทะเลสาบสงขลาโดยทันที มาตรการดังกล่าวนี้ ปัจจุบันได้ดําเนินการและได้ผลมาแล้ว โดยการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ํา ร.1 ร.3 ร.4 ร.5 และ ร.6 สามารถระบายน้ําหลากในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2554/2555 ซึ่งมี
ปริมาณน้ําหลากสูงสุด ใกล้เคียงหรือมากกว่าปริมาณน้ําหลากสูงสุดในปี พ.ศ.2543 เล็กน้อย โดยมีความเสียหาย
จากอุทกภัยเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบนอกเมืองชั้นใน กรมชลประทานได้สํารวจออกแบบปรับปรุง
คลอง ร.1 ที่สามารถระบายน้ําได้ 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และสํานักงาน
นโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติได้ประกวดราคาโครงการไปแล้วนั้น โดยมีผลกระทบต่อที่ดินที่
ใช้ก่อสร้างน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เขตคลองเดิม ถ้ามีการก่อสร้างปรับปรุงตามแผนดังกล่าวจะทําให้คลอง
ร.1 (1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) รวมกับคลองอู่ตะเภา (465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) สามารถระบายน้ําได้สูงสุด
รวม 1,665 ลูกบาศก์เมตร/วิ นาที หรื อประมาณเท่ากั บปริมาณน้ําหลากสู งสุดที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2553
(1,623.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) การปรับปรุงก่อสร้างคลองระบายน้ํา ร.1 ดังกล่าวให้ระบายน้ําได้ 1,200 ลูกบาศก์
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เมตร/วินาที มีข้อจํากัดในการดําเนินการน้อย เนื่องจากมีความพร้อมของโครงการและมีผลกระทบด้านที่ดินและ
ทรัพย์สินน้อยมาก รวมทั้งคลอง ร.1 สามารถใช้ระบายน้ําหลากได้ผลมาแล้วช่วงปี พ.ศ.2552-พ.ศ.2555 จึงควร
ดําเนินการโครงการนี้ต่อไปโดยเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ต้องการผันน้ําหรือระบายน้ําจากคลองอู่ตะเภาก่อนที่จะไหลเข้าชุมชน
เทศบาลนครหาดใหญ่ ใ ห้ ป ลอดภั ย มากกว่ า รอบปี ก ารเกิ ด ซ้ํ า 70 ปี (เที ย บเท่ า ปริ ม าณน้ํ า หลากสู ง สุ ด
ปี พ.ศ.2553) จําเป็นที่จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของการดําเนินการแนวผันน้ําหลากใหม่อีกหนึ่งสาย ซึ่งต้อง
ใช้เงินลงทุนสูง มีผลกระทบต่อที่ดินของราษฎรและผลกระทบด้านสังคม
(3) การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมของชุมชนเมือง ชุมชนเมืองต่างๆ ที่อยู่ในเขตน้ําหลากล้นตลิ่ง
ของคลองอู่ตะเภาในอดีต ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ควรได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุงและเสริมระบบป้องกันน้ําท่วมของชุมชนเมืองให้ครอบคลุมครบถ้วน อย่างน้อยต้องสามารถ
ป้องกันระดับน้ําท่วมที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2553 หรือรอบการเกิดซ้ํา 70 ปี หรือมากกว่า เช่นรอบปีการเกิดซ้ํา
100 ปี ระบบป้องกันน้ําท่วมชุมชนเมือง อันประกอบด้วยคันป้องกันน้ําท่วมหรือน้ําล้นตลิ่ง ระบบท่อระบายน้ํา
ภายในชุมชนเมือง การปรับปรุงคลองระบายน้ําหลักให้สามารถระบายน้ําได้เพิ่มขึ้น เช่น การปรับปรุงคลองระบาย
น้ํา ร.3 ที่ระบายน้ําได้ 195 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ให้สามารถระบายได้ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมทั้ง
การติดตั้งระบบสูบน้ําเพื่อระบายน้ําในจุดที่ท่วมขังหรือเร่งระบายน้ําให้เร็วขึ้น
(4) การก่อสร้างปรับปรุงสิ่งกีดขวางการระบายน้ําต่างๆ ทั้งในคลองธรรมชาติ คลองระบายน้ํา หรือ
บนผิวดิน เช่น ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ เพื่อให้มีการกีดขวางการระบายน้ําให้น้อยที่สุด เช่น การก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อลอดถนน การก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และบริเวณร่องน้ําที่ต่ําต่างๆ ทั้งนี้ยังรวมถึง ถนนทางหลวง
ทางรถไฟที่จะก่อสร้างใหม่ให้มีการกําหนดรูปแบบ ระดับ อาคารให้สามารถระบายน้ําหลากได้เพียงพอและมีการ
กีดขวางการระบายน้ําให้น้อยที่สุด นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่น้ําท่วมจากการล้นตลิ่งหรือ
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ท่ ว มขั ง ก็ ทํ า ให้ เ กิ ด การกี ด ขวางการระบายน้ํ า เช่ น อาคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของเอกชน บ่ อ กุ้ ง และ
นากุ้ง บริเวณริมทะเลสาบสงขลา เป็นต้น
(5) แนวทาง Water Way-Motor Way หาดใหญ่-สะเดา (AS 2) แนวทาง Water Way-Motor
Way หาดใหญ่-สะเดา เป็นแนวทางการตัดถนนเส้นใหม่ เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่หนาแน่นระหว่างเมือง
หาดใหญ่ไปยังด่านสะเดาซึ่งเป็นชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สิ่งที่เพิ่มเติมจาก
โครงการตัดถนนก็คือ ควรมีการขุดคลองเส้นใหม่ เพื่อตัดยอดน้ําด้านทิศตะวันตกทั้งหมดของลุ่มน้ําคลองอู่
ตะเภาซึ่งเป็นปริมาณน้ําท่าประมาณ 1/3 ของปริมาณน้ําท่าทั้งหมด
(6) แนวทางการใช้พื้นที่ต่ําริมทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่รับน้ํา พื้นที่ต่ําที่เป็นพรุและที่นาทางทิศ
เหนือของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีประชาชนอาศัยยังน้อยอยู่ สามารถใช้เป็นพื้นที่รับน้ํา Flood way เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําออกจากหาดใหญ่ให้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีการประกาศพื้นที่ชัดเจน
และ มีการชดเชยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
(7) แนวทางการสร้าง/ปรับปรุงคันกั้นน้ํารอบเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงพื้นที่
จุดอ่อนที่ยังไม่สมบูรณ์
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4.3.2 มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
(1) การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมของคลองอู่ตะเภา
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและควบคุม
ติดตาม
 กําหนดกระบวนการดํารงอยู่กับอุทกภัย ซึ่งประกอบด้วย ระบบคาดการณ์และระบบ
เตือนอุทภัย ระบบเผชิญอุทกภัย และระบบฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย
 กําหนดกระบวนการด้านการเงิน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้มี
การประกันอุทกภัย เป็นต้น
(2) การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ํา
(3) การเสริมสร้างองค์กรและกฎระเบียบ
(4) การวางผังเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในอนาคต จะเห็นได้ชัดว่าพื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ ตั้ ง อยู่ ริ ม คลองอู่ ต ะเภา ซึ่ ง เป็ น แนวน้ํ า หลากล้ น ตลิ่ ง มี โ อกาสในการประสบปั ญ หาอุ ท กภั ย อั น
เนื่องมาจากความสามารถของคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ํามีน้อยกว่าปริมาณน้ําหลากสูงสุด และการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที ่ด ิน ในอนาคต จึง เป็น การเพิ ่ม ความเสี ่ย งต่อ อุท กภัย และเป็ น ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ ก ารพั ฒ นาเมื อ งเกิ ด ปั ญ หา
หยุด ชะงั ก ดั งนั้ นจึ งควรกํ า หนดพื้นที่ ก ารใช้ ประโยชน์ที่ดิ นเพื่อ การอยู่ อาศั ย กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ การ
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้อยู่ในพื้นที่สูงและไม่เสี่ยงต่ออุทกภัย สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ชุมชนและ
เศรษฐกิจเดิมเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ต่างๆ
(5) กําหนดพื้นที่น้ําท่วม/ทางน้ํา (Flood way) การกําหนดขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมถึงและทางน้ํา
ไหลผ่าน เพื่อประกอบการจัดทําผังเมืองอย่างถูกต้องในทุกพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย การประกาศพื้นที่น้ําท่วมถึง/ทางน้ํา
เป็นส่วนประกอบที่สํ าคัญในการกําหนดการใช้ที่ดินโดยพื้นที่น้ําท่วมถึงจะต้องมี การออกแบบอาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างให้รับมือกับน้ําท่วมได้ รวมถึงต้องมีระบบระบายน้ําที่เหมาะสมด้วย
(6) จัดสร้างระบบตรวจวัดปริมาณน้ําฝน-น้ําท่า และแบบจําลองการประเมินสถานการณ์น้ําท่วม
(AN3) ควรสนับสนุนให้มีการติดตั้งโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ําฝน-น้ําท่าทั้งในลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําย่อยทั้งลุ่ม
น้ํ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ํ า ฝนและน้ํ า ท่ า ตามเวลาจริ ง รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี แ บบจํ า ลองการประเมิ น
สถานการณ์น้ําท่วมเพื่อประเมินสถานการณ์หรือคาดการณ์การเกิดน้ําท่วมได้ล่วงหน้าสําหรับใช้ในการเตือนภัย
และควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่ดูแลระบบในระยะยาว
(7) พัฒนาระบบเตือนภัยน้ําท่วมล่วงหน้า (Flood Early Warning System) การพัฒนาระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าควรจะมีการพัฒนาอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้ข้อมูลลักษณะทางอุทกศาสตร์ในอดีตประกอบ
กับข้อมูลจากแบบจําลองที่ได้จากการประกอบเป็นระบบเตือนภัย โดยอาจพิจารณาแบ่งระบบเตือนภัยออกเป็น
สามระดับและใช้สัญลักษณ์เช่น สีธง ประกอบด้วย ธงเขียว หมายถึงสถานการณ์ปกติ ธงเหลืองหมายถึงมีฝนตก
และระดับน้ําเริ่มสูงให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อม และ ธงแดงหมายถึง ระดับน้ําสูงและกําลังจะเกิดน้ําท่วม ให้
อพยพขึ้นที่สูง เป็นต้น นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบเตือนภัยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสาร
การเตือนภัยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและคลอบคลุม
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(8) สร้างระบบชุมชนเข้มแข็งรับมือน้ําท่วมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การจัดการน้ําท่วมระดับชุมชน
โดยชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งพัฒนาเองในชุมชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงทางด้านเทคนิค โดยชุมชนเรียนรู้
ด้านการจัดการน้ําท่วมด้วยกันและนําเป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานและจัดการเมื่อเกิดน้ําท่วมซึ่งตก
ผลึกจากการพูดคุยหารือกัน ซึ่งระหว่างเกิดน้ําท่วมการผู้คนในชุมชนเข้าใจว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
และ ลดสามารถความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
(10) ระบบบ้านพี่เลี้ยง ระหว่างการเกิดน้ําท่วม การเข้าถึงของความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นไป
ได้ยาก การเตรียมความพร้อมในสิ่งที่จําเป็นให้กับชุมชนย่อย สามารถดําเนินการได้ผ่านบ้านพี่เลี้ยง ซึ่งหมายถึง
บ้านใดๆในชุมชนย่อยนั้นที่มีลักษณะทางกายภาพที่พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของต่างๆที่มีความจําเป็นเมื่อ
เกิดน้ําท่วม เช่น เรือเล็ก อาหารแห้ง เมื่อเกิดน้ําท่วมก็สามารถนําออกแจกจ่าย หรืออาจเป็นศูนย์กลางให้
ชาวบ้านในชุมชนมารับของเอง การมีบ้านพี่เลี้ยงมีความเหมาะสมมาก ถ้าการช่วยเหลือจากส่วนกลางทําได้ไม่
ทั่วถึง
(11) จัดทําคู่มือการรับมือน้ําท่วมสําหรับครัวเรือน คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือน้ําท่วม
สําหรับครัวเรือน เป็นข้อมูลเสนอแนะแนวทางที่จําเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมสําหรับครัวเรือน เพื่อให้
สามารถรับมือน้ําท่วมได้ระดับหนึ่ง ก่อนที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากส่วนอื่นๆ
(12) สร้างนวัตกรรมใหม่ในการปรับตัวเข้ากับน้ําท่วม สําหรับชุมชนที่มีความพร้อมการสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับน้ําท่วม จะสามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
ก่อสร้างบ้านที่มีระบบป้องกันน้ําท่วมมีผนังกั้นน้ําแบบถอดประกอบได้ หรือ มีระบบปิดท่อระบายน้ําที่ป้องกัน
การไหลเข้าของน้ํา การสร้างแพให้รถสามารถลอยขึ้นตามน้ํา การนําสถานที่จอดรถ หรือ สนามฟุตบอล เป็น
แก้มลิงหน่วงน้ําไม่ให้ไหลลงแม่น้ํา ซึ่งทําให้ลดปริมาณน้ําในแม่น้ํา เป็นต้น
(13) กําหนดระบบบริหารจัดการการชดเชย/เก็บภาษีเพิ่ม การกําหนดพื้นที่และผู้มีสิทธิ์ที่ชัดเจน
ในการชดเชยถ้ามีน้ําท่วม เช่น ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยก่อนประกาศกฎหมายผังเมือง/พื้นที่น้ําท่วม
(14) การวางแผนบริหารจัดการระบบการช่วยเหลือขณะเกิดน้ําท่วม การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่เช่น กําลังเจ้าหน้าที่ ทหาร และ อาสาสมัคร จํานวนรถขนของแบบยกสูง เรือท้องแบน เฮลิคอปเตอร์
สําหรับใช้ในการขนส่งและแจกจ่ายอาหารที่เตรียมไว้หรือที่ได้รับบริจาค รวมถึงการมีระบบสารสนเทศของพื้นที่
ที่แสดงให้เห็นถึงจํานวนประชากรและลักษณะของประชากรที่ติดอยู่ในน้ําท่วม โดยอาจนําเสนอในรูปแบบ
Google earth หรือ Google map
(15) วางแผนบริหารจัดการ/ฟื้นฟูหลังเกิดน้ําท่วม ดําเนินการฟื้นฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ทั้งการจัดหาน้ําเพื่อการล้างทําความสะอาด จัดเก็บขยะที่เกิดขึ้น รวมถึงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ไฟฟ้า ประปา ถนน สถานที่ราชการ และ โรงเรียน
(16) จั ดสรร/เพิ่ ม งบประมาณวิ จัย เพื่อ การศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงคุณ สมบัติข องลุ่ ม น้ํา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศึกษาแนวทางการปรับตัวและรับมือสถานการณ์ท่วมในอนาคต รวมถึงบูรณ
การผลการศึกษาเข้ากับผังเมืองในอนาคต
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ที่มา : บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

รูปที่ 4.2-1 ปัญหาและข้อจํากัดด้านอุทกภัย
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วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมบุรศี รีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุทกภัย ครัง้ ที่ 2
เพื่อพิจารณานโยบายและกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา

เอกสารประกอบการประชุม

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

1

ลําดับ

กลุ่มที่ 1 มาตรการแก้ปัญหา
โดยใช้โครงสร้าง
ใช้โครงสร้างต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหา
อุทกภัย

นโยบาย

3. ปรับปรุงและยกระดับคันป้องกันน้ําท่วม ในส่วนที่
มีการออกแบบไม่เพียงพอ (ที่เป็นจุดฟันหลอ) ใน
ระบบพื้นที่ปิดล้อม

2. ขุดลอกคลองอู่ตะเภาเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถใน
การรองรับปริมาณน้ําหลาก

1. ขุดลอกคลองและคูระบายน้ําสายต่างๆ ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณน้ําหลาก

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

2

3

1

ลําดับ
ความสําคัญ

ทน. หาดใหญ่

หน่วยงานผู้รับไป
ดําเนินการ

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจําทุกปี เพื่อ
จัดเป็น งปม.ประจําในการรักษาร่องน้ํา
กรมชลประทาน
- ได้รับความร่วมมือจากกรมเจ้าท่า
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 และ อปท. ใน
พื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด
- เร่งศึกษา/สํารวจ และดําเนินการก่อสร้าง
จังหวัดสงขลา
- ความเข้าใจของ ปชช. ในพื้นที่ ที่ได้รับ
ผลกระทบ

- ผลักดันเป็นแผนงานหลักประจําทุกปี เพื่อ
จัดเป็น งปม.ประจําในการรักษาร่องน้ํา

Critical Success Factors

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุทกภัย ครั้งที่ 2
เพื่อพิจารณานโยบายและกําหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2

ไม่ขยายคลอง ร.1 และหรือขุดคลอง
ใหม่

5. ก่อสร้างคลองระบายน้ําตลอดแนวเส้นทางถนน
ของโครงการทางหลวงหมายพิเศษระหว่างเมือง
(Motorway) สาย หาดใหญ่ – สะเดา เพื่อผันน้ํา
บางส่วนเลี่ยงเมือง
1. ทบทวนเพื่อยกเลิกโครงการเพื่อออกแบบและ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
Module B2 และ B3

4. ก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ เพื่อหน่วงน้ํา
และเป็นแหล่งน้ําดิบ

1

3

2

- ผลักดันเป็นโยบายรัฐ

- ได้รับการสนับสนุน งปม. จากรัฐบาล
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่ม
น้ําทั้งหมด
- ความเข้าใจและร่วมมือจากเจ้าของที่ดินที่
ถูกเวนคืน
- ได้รับความร่วมมือจากกรมทางหลวง

ทน. หาดใหญ่

ทน. หาดใหญ่

กรมทรัพยากรน้ํา

1

ลําดับ

1. ออกเทศบัญญัติเพิ่มเติม ตาม พรบ.
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

กลุ่มที่ 2 มาตรการแก้ปัญหา
โดยไม่ใช้โครงสร้าง
ออกกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
รวมทั้งการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด

2. ระงับการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม
ให้กับกิจการบ่อดินลูกรัง/ระเบิดภูเขา
เพื่อจํากัดปริมาณดินถม และงดต่อ
ใบอนุญาตกับกิจการเดิม
3. ออกเทศบัญญัติเพิ่มเติมตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร เพื่อกําหนดลักษณะ
อาคารในพื้นที่น้ําท่วม (Flood Plain)
ให้มีลักษณะไม่ขวางทางน้ํา เช่น เป็น
อาคารยกเสาสูง เป็นต้น
4. ออกเทศบัญญัติเพิ่มเติม ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร เพื่อกําหนดให้อาคาร
และโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องมี
บ่อหน่วงน้ําและมีพื้นที่สําหรับให้น้ําซึม
ลงดินเพิ่มขึ้น

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

นโยบาย

2

3

3

1

ลําดับ
ความสําคัญ

สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จ.สงขลา

หน่วยงานผู้รับไป
ดําเนินการ

- มีการรณรงค์โดยทั้งภาครัฐ ประชาสังคม
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด
- ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเอกชน เช่น
โครงการบ้านจัดสรร

- มีเจตจํานงทางการเมือง
- มีการรณรงค์ทั้งภาครัฐและประชาสังคม
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด
และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8

เทศบาลนคร
หาดใหญ่

ทน. หาดใหญ่

- การผลักดันเป็นนโยบายรัฐ
- คณะกรรมการระดับจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องนี้เห็นด้วย จังหวัดสงขลา
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด

- มีเจตจํานงทางการเมือง (political will)
- มีการรณรงค์ทั้งภาครัฐและประชาสังคม
- มีการยกร่างเทศบัญญัติต้นแบบที่สอดคล้องกับ พรบ.
เดิมเป็นตัวอย่าง ซึ่งจะง่ายในการเสนอเพื่อพิจารณา
ระดับจังหวัด
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด

Critical Success Factors

2

1

ลําดับ

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

5. กําหนดพื้นที่น้ําท่วม (Flood Plain)
และการพัฒนาที่ดินในพื้นที่น้ําท่วมให้
ชัดเจน โดยจะต้องศึกษาผลกระทบน้ําท่วม
(Flood Impact Assessment – FIA)
และจัดทํามาตรการแก้ปัญหาผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียง ให้หน่วยงาน/คณะกก.
พิจารณาก่อน
6. ออกเป็นกฏระเบียบ ที่จะไม่จัดสาธารณูปโภคต่างๆ เข้าไปในพื้นที่น้ําท่วม
(Flood Plain) เพื่อลดการใช้พื้นที่ และ
สงวนพื้นที่ไว้สําหรับรับน้ํา
จัดให้มีการบูรณการหน่วยงานของรัฐที่
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดกับงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้บูรณาการและให้
ด้านอุทกภัยเข้าด้วยกัน
ความเห็นชอบก่อนดําเนินการโครงการ
ขนาดใหญ่
2. กําหนดให้มีศูนย์สั่งการจากจุดเดียว
(Single Command) ผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อให้การทํางานเป็นเอกภาพ
3. จัดทําแผนแม่บทเพื่อกําหนดระดับถนน
ไม่ให้สูงกว่าระดับพื้นดินเดิม และกําหนด
รูปแบบโครงสร้างแนะนําที่เหมาะสมเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ ใช้อ้างอิงในการดําเนิน
โครงการ

กลุ่มที่ 2 มาตรการแก้ปัญหา
โดยไม่ใช้โครงสร้าง
ออกกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการ
บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด (ต่อ)

นโยบาย

2

1

3

3

ลําดับ
ความสําคัญ

- ผลักดันเป็นนโยบายรัฐ
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เช่น กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด

- ผลักดันเป็นนโยบายรัฐ -ดําเนินการออกเป็น
กฎหมายท้องถิ่น
- ได้รับความร่วมมือจาก กปภ. กฟภ. กรม
ทรัพยากรน้ํา และ อปท. ในพื้นที่ล่มุ น้ําทั้งหมด
- ผลักดันเป็นนโยบายรัฐ
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เช่น กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด

- ดําเนินการออกเป็นกฎหมาย พ.ร.บ.
- ดําเนินการออกเป็นกฎหมายท้องถิ่น
- ได้รับความร่วมมือจาก กรมทรัพยากรน้ํา อปท.
ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด

Critical Success Factors

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

หน่วยงานผู้รับไป
ดําเนินการ

5

4

1. กําหนดให้หน่วยงานรัฐใช้วัสดุทดแทนที่
สามารถเพิ่มการซึมผ่านของน้ําให้มากขึ้น
แทนคอนกรีต
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อมในเขต
เมืองและชานเมือง และสนับสนุนให้เอกชน
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

1. รณรงค์ป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ํา
เพื่อให้ ปชช. ตื่นตัวและมีความพยายาม
ปกป้องป่ามากขึ้น
1. รณรงค์/สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงซ้อนบน
พื้นที่ลาดเชิงเขาหรือพื้นที่ชุ่มน้ํา
2. ส่งเสริมการปลูกพืชที่ช่วยดูดซับน้ําใน
พื้นที่ต้นน้ํา
3. เข้มงวดในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเตือนภัยให้สามารถ 1. พัฒนาการนําเทคโนโลยีเตือนภัยที่
ประมวลผลแบบเวลาจริง (real time)
ทันสมัยมาใช้มากขึ้น เช่น โทรมาตร และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2. สร้างเครือข่ายเตือนภัย และพัฒนา/
อบรมให้มีผู้นําในแต่ละชุมชนที่เข้าใจ
เทคโนโลยีสามารถติดตามและประเมิน
สถานการณ์ได้คอ่ นข้างแม่นยํา

ป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ํา

3

นโยบาย

กลุ่มที่ 2 มาตรการแก้ปัญหา
โดยไม่ใช้โครงสร้าง
เพิ่มพื้นที่น้ําซึมผ่านผิวดินในเมือง

ลําดับ

หน่วยงานผู้รับไป
ดําเนินการ

สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 8
สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 8

- ผลักดันเป็นนโยบาย อปท.
- มีการรณรงค์จากทั้งภาครัฐและประชาสังคม
- ต้องได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ํา

2

1

- กําหนดเป็นนโยบาย อปท. และจังหวัด
จังหวัดสงขลา
- มีการณรงค์จากทั้งภาครัฐและประชาสังคม
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ํา
- มีการรณรงค์จากทั้งภาครัฐและประชาสังคม
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ทน. หาดใหญ่
- ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเอกชน เช่น
โครงการบ้านจัดสรร
- ผลักดันเป็นนโยบายรัฐ
- ออกเป็นกฎหมายท้องถิ่น
- ได้รับความร่วมมือจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมที่ดิน กรมป่าไม้ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด
สํานักงาน
และ ภาคประชาสังคม
ทรัพยากรน้ําภาค 8

Critical Success Factors

- ผลักดันเป็นนโยบายรัฐ
- ต้องได้รับความร่วมมือจากกรมอุตุฯ และ อบจ.
สงขลา

1

1

2

ลําดับ
ความสําคัญ

8

7

6

ลําดับ

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

1. สัมมนาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
ภาคประชาสังคมอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อ
กระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฏหมาย และ
ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบังคับใช้
กฏหมายให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง
ปรับปรุงฐานข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึง พื้นที่
1. สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นประจําทุกปีเพื่อ
เสี่ยงภัย เส้นทางอพยพ จุดปลอดภัย คนชรา การเตรียมพร้อมสําหรับการอพยพเมื่อ
และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ข้อมูล จําเป็น
สาธารณสุขและการแพทย์ เป็นต้น
2. ดําเนินการศึกษา เพื่อกําหนด จุด
ปลอดภัยสําหรับการอพยพ ขั้นตอน
วิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการ
อพยพ (ที่ผ่านมาระบบบ้านพี่เลี้ยงมีปัญหา
และอาจต้องจัดหาสถานที่ทดแทน)
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการจัดการ
1. จัดตั้งองค์กรที่มีอํานาจสั่งการเพื่อ
อุทกภัยเมื่อเกิดเหตุ
จัดสรรทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน โดยให้มี
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
2. จัดตั้งและพัฒนาระบบอาสาสมัครใน
พื้นที่
3. จัดตั้งกองทุนรับบริจาคสําหรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ําท่วม

กลุ่มที่ 2 มาตรการแก้ปัญหา
โดยไม่ใช้โครงสร้าง
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

นโยบาย

1

2

1

1

ลําดับ
ความสําคัญ

หน่วยงานผู้รับไป
ดําเนินการ

- มีการจัดตั้งกองทุนอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- มีกฏระเบียบชัดเจนในการขอรับบริจาคและการ
ใช้จ่ายเงิน

- การกําหนดเป็นนโยบายของจังหวัด
- ต้องได้รับความร่วมมือจาก ทุกส่วนราชการใน
จังหวัด และอปท. ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด
- ความร่วมมือของภาคประชาสังคม

จังหวัดสงขลา

อบจ. สงขลา

จังหวัดสงขลา

- ต้องเริ่มผลักดันโดยภาคประชาสังคม
- ให้จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานเดียวที่รับเป็น
จังหวัดสงขลา
เจ้าภาพประสานงานในนามจังหวัด
- ได้รับความร่วมมือจาก ทน. หาดใหญ่, อปท.,
สํานักผังเมือง, กรมที่ดิน
- ความร่วมมือของชุมชน
- ความร่วมมือของหน่วยงานเอกชนและภาครัฐใน ทน. หาดใหญ่
พื้นที่
- มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่ําเสมอ
และทันเหตุการณ์
ม.สงขลานครินทร์

Critical Success Factors

11

10

9

ลําดับ

จัดทําแผนการรับมืออุทกภัย ทั้งก่อนน้ําท่วม
ขณะเกิดน้ําท่วม และหลังน้ําท่วม

กลุ่มที่ 2 มาตรการแก้ปัญหา
โดยไม่ใช้โครงสร้าง
สร้างองค์ความรูแ้ ละงานวิจัยเพิ่มเติมด้าน
อุทกภัย เช่นในด้านแผนการรับมืออุทกภัย
และด้านการฟื้นฟูหลังอุทกภัย
การบริการการประกันภัยและกองทุน
ประกันภัยน้ําท่วม

นโยบาย

1. จัดตั้งหน่วยงานวิจัยด้านอุทกภัยให้เป็น
หน่วยงานเดียวที่สามารถบูรราการความรู้
ทั้งหมดเกี่ยวกับอุทกภัย
1. จัดตั้งกองทุนประกันภัยสําหรับผู้ประสบ
อุทกภัย ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัย
ที่ทําตามกฎหมายและนโยบายรัฐเท่านั้น
1. จัดทําแผนซักซ้อมการเตือนภัย การ
อพยพ และการช่วยเหลือ รวมถึงแผน
สํารองอาหาร น้ําดื่ม เวชภัณฑ์ และการ
สํารองพลังงานของหน่วยงานบรรเทาทุกข์
2. จัดทําแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น
การอพยพ การแจกจ่ายอาหาร น้ํา และ
เวชภัณฑ์
3. จัดเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ําท่วม เช่น
การทําความสะอาดพื้นที่ประสบเหตุ การ
กําจัดขยะมูลฝอย การบูรณะเมือง ตลอด
จนถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้ประสบภัย

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

1

1

1

2

2

ลําดับ
ความสําคัญ

หน่วยงานผู้รับไป
ดําเนินการ

จังหวัดสงขลา

- มีแหล่งทุนและงบประมาณเพื่อใช้ในการ
จังหวัดสงขลา
ดําเนินการ
- ความร่วมมือจากอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
- มีแหล่งทุนและงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการเยียวยา
- ความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน
จังหวัดสงขลา
พื้นที่

- มีแหล่งทุนและงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการ
ทน. หาดใหญ่
- ความร่วมมือจากอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

- เบี้ยประกันที่ราคาถูกหรือสมเหตุผล
- การบริหารงานกองทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

- มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ที่มุ่งนําไปสู่การนําไปใช้งาน
ได้จริง
ม.สงขลานครินทร์

Critical Success Factors

นโยบาย

กลุ่มที่ 3 การให้ความรู้สู่ชุมชน
สร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้
เกิดการรู้รักษ์ในผลประโยชน์ของส่วนรวม

ลําดับ

1

1. จัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียน และสําหรับผู้ใหญ่
ให้ตระหนักรู้ ให้เห็นความสําคัญของส่วนรวมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัย เช่น การอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ํา การไม่บุกรุก/ถมพื้นที่รับน้ํา การไม่ทิ้งขยะลง
ในทางน้ํา/ทางระบายน้ํา การไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างทีม่ ี
ผลกระทบต่อการระบายน้ํา เป็นต้น
2. การเผยแพร่และปลูกฝังจิตสํานึกต่อส่วนรวมใน
ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ และผ่านการประชุมในชุมชน
อย่างสม่ําเสมอ และต่อเนื่อง
3. ปลูกฝังให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวัง และจัดตั้งองค์กรใน
ชุมชนเพื่อรับแจ้งเหตุและประสานไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

1

ลําดับ
ความสําคัญ
- มีเจตจํานงทางการเมือง
- มีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง มีจิตสํานึกเพื่อ
ส่วนรวมสูง
- ให้ อปท. ในแต่ละพื้นที่ล่มุ น้ําเป็นแกนนํา
ในการดําเนินการมาตรการเหล่านี้

Critical Success Factors

ทน. หาดใหญ่

หน่วยงานผู้รับ
ไปดําเนินการ

3

2

ลําดับ

ส่งเสริม "เกลอ" ชุมชน

กลุ่มที่ 3 การให้ความรู้สู่ชุมชน
สร้างสื่อให้ความรู้ด้านอุทกภัย เพื่อให้ผู้อาจ
ได้รับผลกระทบ สามารถประเมิน
สถานการณ์ได้อย่างแม่นยํา และ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้

นโยบาย

1. สนับสนุนให้เพื่อนบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้าน
กายภาพ ด้านกําลังใจ และด้านการสนับสนุน/
แลกเปลี่ยนข้อมูล
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงเป็น
พันธมิตรในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา
อุทกภัย

2. จัดทําหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับอุทกภัยให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่
3. กําหนดให้มีหลักสูตรว่ายน้ําเป็นหลักสูตรพิเศษ
สําหรับโรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่
4. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบสถานการณ์จริงเมื่อเกิด
อุทกภัยกับประชาชน
5. ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการเดินหรือขับรถผ่าน
(ลุย)พื้นที่น้ําท่วม
6. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด
7 ส่งเสริมแนวคิดเรื่อง "ภัยเป็นของเรา ไม่ใช่ของรัฐ"
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหา

1. จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการรับมือด้านอุทกภัย และ
พัฒนา/อบรมผู้นําชุมชน

โครงการ/มาตรการแก้ปัญหา

1

1

1

2

1

ลําดับ
ความสําคัญ
- เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้ง
ในด้านเนื้อหา วิธีการและตัวกลางในการ
นําเสนอ
- ได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. และ อปท.
ในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด
- ใช้สื่อที่เหมาะสม รวมทั้งสื่อสมัยใหม่
อย่างเช่น สื่อสังคมออนไลน์ และ บอร์ด
LED กลางแจ้ง
- ใช้แบบจําลองกราฟฟิกทางวิศวกรรม
- ใช้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
เช่นวิทยุ เสียงตามสาย รถกระจายเสียง
เคลื่อนที่ ใบปลิว และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- มีการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับประชาชน
- ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม
และ อปท. ในพื้นที่ล่มุ น้ําทั้งหมด
- มีการกําหนดกรอบความร่วมมือ บทบาท
และทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน ในกรณี
ฉุกเฉิน
- มีการทบทวนข้อจํากัดด้านกฏหมายและ
งบประมาณที่จะดําเนินการ
- ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ในพื้นที่ลุ่ม
น้ําทั้งหมด

Critical Success Factors

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

ทน. หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา
ร่วมกับ ม.อ.

ม. สงขลานครินทร์

หน่วยงานผู้รับ
ไปดําเนินการ

