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ประเด็น “บทบาทนโยบายท้องถิ่นกับการจัดการอุทกภัย” 
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ก าหนดการประชุมจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯสู่การจัดท าผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ 
ประเด็น“บทบาทนโยบายท้องถิ่นกบัการจัดการอุทกภัย” 
วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 12.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง- 
อรรถกระวีสุนทร (ชั้น 7 ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 

08.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 9.30 น. กล่าวเปิดงาน และแนะน าโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience 

Network – ACCCRN) โดย คุณสมพร สิริโปราณานนท์ (ประธานคณะท างาน

โครงการ ACCCRN และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา) 

09.30 – 10.00 น. น าเสนอผลการศึกษาสถานการณ์นโยบายการจัดการอุทกภัยในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ า

คลองอู่ตะเภา โดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ (ผู้จัดการโครงการ ACCCRN และ

เลขาธิการสภาลุ่มน  าทะเลสาบสงขลา) 

10.00 – 10.30 น. วิเคราะห์สถานการณ์ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ โดย คุณธนาวรรธ พันธุ์ชนะ 

(คณะท างานโครงการ ACCCRN และนักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการ ส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา) 

10.30 – 11.00 น. แนวทางการจัดท าแบบจ าลองการพัฒนาเมืองฯ โดย ดร.จเร สุวรรณชาต (คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

11.00 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “บทบาทนโยบายท้องถิ่นกับการจัดการ

อุทกภัย” ได้แก่ 

 สถานการณ์  ปัญหาและอุปสรรค 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น 
 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ด าเนินเวทีโดยคุณพิชยา แก้วขาว  
(คณะท างานโครงการ ACCCRN และตัวแทน NGO ภาคใต้) 

12.30 น.  ปิดการประชุม 
 
หมายเหตุ: - เวลาประมาณ 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
              - เวลาประมาณ 12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
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บันทึกบันทึก  
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นโยบายนโยบายการจัดการอุการจัดการอุทกภัยทกภัยในในระดับระดับพื้นที่พื้นที่ลุ่มน้ าลุ่มน้ าคลองคลองอู่ตะเภาอู่ตะเภา  
 

หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2553 และอุทกภัยรุนแรงในพ้ืนที่ภาค
กลางและกรุงเทพมหานคร ในปี 2554 ที่ผ่านมา ท าให้หน่วยงานในระดับนโยบาย ได้มีการก าหนดนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ เป็นการเฉพาะเพ่ือป้องกัน และลดความเสียหายจากอุทกภัย ในบทนี้จะน าเสนอผลการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องนโยบาย สถานการณ์ปัญหา และข้อเสนอเพ่ือจัดการอุทกภัยของ
หน่วยงานที่ศึกษา โดยเน้นเฉพาะพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่และลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

1. นโยบายการจัดการน้ าและอุทกภัย 
1.1 นโยบายระดับชาติ 

ส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ  (2555) ได้สรุปปัญหาการ
จัดการน้ าและอุทกภัยระดับชาติได้แก่ 1) พ้ืนที่ป่าต้นน้ ามีสภาพเสื่อมโทรม 2) การบริหารจัดการน้ าไม่เป็น
เอกภาพ 3) ประเทศไทยยังขาดแผนหลัก (Master Plan) 4) ข้อมูลยังไม่เป็นระบบ และไม่ทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 5) กฎหมายด้านทรัพยากรน้ าไม่ทันสมัย และขาดเอกภาพในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากร
น้ าในภาพรวม  และได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ า โดยมีสาระที่ส าคัญคือ แผนงานการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ  แผนงานบริหารจัดการเขื่อนและจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าของแผนฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้  แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และ
เตือนภัย และแผนเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่  แผนงานก าหนดพ้ืนที่รับน้ านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือรองรับน้ า  แผนปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริหารจัดการน้ า  แผนงานสร้างความเข้าใจ 
การยอมรับและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน  และเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการไปตามแผนแม่บทจึงให้มีการติดตามการท างานโดย มีองค์ กรจัดการน้ าแบบบูรณาการมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นองค์กรขับเคลื่อน
แก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมด้วยมีคณะท างานเร่งรัดการด าเนินงาน และคณะท างานติดตาม
ประเมินผล ด าเนินงานควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 



เอกสารประกอบการประชุมจัดท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายฯ โครงการ ACCCRN Hatyai Phase III      5 

 
1.2 นโยบายระดับจังหวัด (สงขลา) 

หนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลาที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 - 2570 ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการอุทกภัย ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยระบุตัวชี้วัดไว้ว่า 1) ร้อยละของพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกลดลง 2) ร้อยละของ
จ านวนสถานีที่มีคุณภาพน้ าของล าน้ าในพ้ืนที่วิกตตดีขึ้นกว่าเดิม 3) จ านวนพ้ืนที่ชายเลน/ชายหาด/ชายฝั่ง 
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 4) จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ได้รับการป้องกันเกิดความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 

กลยุทธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ 
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงาน
ทดแทน 
3) ฟ้ืนฟูลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (Green City) 

(ส านักงานจังหวัดสงขลา, 2556) 
1.3 นโยบายระดับเมือง (หาดใหญ่) 

นโยบายเร่งด่วนที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ปี พ.ศ. 2552 - 2557 
(เทศบาลนครหาดใหญ่, 2555) ได้แก่ นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เนื่องจากในช่วงตดูฝนของ
ทุกปีจะมีฝนตกชุก ก่อให้เกิดน้ าหลากเข้ามาในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงจ าเป็นต้อง
มีระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย ดังนี้ 

1) เร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า ของคลองระบายน้ าตามแนวทางพระราชด าริฯ 
และ คลองระบายน้ าตามธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น การขยายแนวคลอง ร.1 การขุดลอกคลองอู่
ตะเภา โดยเฉพาะการขุดลอกบริเวณปากคลองอู่ตะเภา โดยเร่งรัดการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการระบายน้ าเลี่ยงเมืองเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับปริมาณที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

2) เร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนังกั้นน้ าคลองอู่ตะเภาทั้ง 2 ฝั่ง เพ่ือปิดล้อมพ้ืนที่ชุมชน 
ให้ตลอดแนวคลอง 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของการระบายน้ าในพ้ืนที่ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยการปรับปรุงทางระบายน้ าที่ช ารุด การขุดลอกท่อระบายน้ า และรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ าทั้งหมด 

4) สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แนวน้ าหลาก (Flood way) ให้มีการ
เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน และในระยะยาวการก่อสร้างอาคารที่พักจะต้องมีรูปทรงที่
เหมาะสม เช่นการสร้างบ้านยกพ้ืนสูง เป็นต้น 
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5) วางมาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ โดยการจัดตั้งศูนย์

อ านวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ณ ส านักงานเทศบาล เพ่ือเฝ้าติดตามสถานการณ์ และสร้างระบบแจ้ง
เตือนภัยที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การ
จัดตั้งศูนย์อ านวยการย่อย 4 เขต พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ า เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ 
อุปกรณ ์ตลอดจนบุคลากร 

6) วางมาตรการการให้ความช่วยเหลือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยการเตรียมความพร้อมให้กับ
ประชาชนในด้านสถานที่อพยพ (บ้านพ่ีเลี้ยง) อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้อพยพได้จริง 
โดยการกระจายจุดอพยพให้ทั่วถึงในพ้ืนที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ และ
การฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างยั่งยืน ประชาชนมีความเชื่อมั่นถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัย 

1.4 นโยบายระดับท้องถิ่น (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลพื้นที่ใกล้เคียงเมืองหาดใหญ่) 
ตัวอย่างจากการรวบรวมนโยบาย ระดับท้องถิ่น (ต าบล) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น แผนและนโยบาย

ปกติของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
1) เทศบาลต าบลปริก  

(1) นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
(2) นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างพลังชุมชน 
(3) นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(4) นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(5) นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน 
(6) นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(8) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

(เทศบาลต าบลปริก, 2555) 
2) เทศบาลต าบลพะตง 
วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงสังคม ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรง

รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้ 
(1) นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
(2) นโยบายด้านการศึกษา 
(3) นโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
(4. นโยบายด้านสาธารณสุข 
(5) นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์ 
(6) นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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(7) นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
(8) นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(9) นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 

(เทศบาลต าบลพะตง, 2555) 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัยในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรง เทศบาลนครหาดใหญ่ได้วางนโยบายไว้ชัดเจนในประเด็นของการแก้ปัญหาเร่งด่วน ในขณะที่เมืองรอบ
นอกเทศบาลนครหาดใหญ่ นโยบายในเรื่องดังกล่าว ไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ ยังคงเป็นนโยบายรวมๆทั่วๆไป
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ มีความ
เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ รวมถึงสัมพันธ์กันในระบบของลุ่มน้ า (อู่ตะเภา) ดังนั้นการจัดการเพ่ือลด
ผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของเมืองหาดใหญ่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการใน
ภาพรวมของลุ่มน้ าอู่ตะเภา โดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ โดยมีข้อเสนอจากการศึกษาของหน่วยงาน
ต่างๆ วิเคราะห์และประมวลได้ ดังต่อไปนี้ 
 
2. การจัดการอุทกภัยเมืองหาดใหญ่และลุ่มน้ าอู่ตะเภา 

2.1 สถานการณ์อุทกภัยของเมืองหาดใหญ่และลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา 
กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (2545) ได้สรุปลักษณะของการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าอู่

ตะเภามี 3 ลักษณะได้แก่  
1) น้ าท่วมเฉพาะถิ่น (Local Flood) เป็นการเกิดน้ าท่วมเฉพาะในพ้ืนที่นั้นๆ เนื่องจาก

ระบบระบายน้ าในพ้ืนที่ไม่สมบูรณ์ หรือขนาดพ้ืนที่รับน้ าไม่เพียงพอรองรับปริมาณน้ าผิวดินที่เกิดขึ้นได้ กรณี
พ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จะเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกเป็นปริมาณมากกว่า 80 มิลลิเมตร 

2) น้ าท่วมเนื่องจากลุ่มน้ าย่อย (Regional Flood) ในลุ่มน้ าสาขารอบชุมชนเมือง มีระดับ
น้ าที่สูงกว่า เช่นบริเวณเขาคอหงส์ บริเวณคลองเปล ซึ่งมีพ้ืนที่ลาดชันและอยู่ใกล้ตัวเมือง กรณีที่ฝนตกมากกว่า 
300 มิลลิเมตร จะท าให้เกิดน้ าท่วมในลักษณะ Flash Flood 

3) น้ าท่วมเนื่องจากน้ าล้นตลิ่ง (River Basin Flood) เป็นการเอ่อล้นของน้ าในคลองอู่
ตะเภา ที่เกิดขึ้นจากการไหลมาจาก Upper Basin กรณีคลองอู่ตะเภาถ้าหากเกิดฝนตกในปริมาณมากกว่า 
120 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมงติดต่อกัน จะเกิดน้ าล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภา ท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณ
กว้างทั้งสองฝั่งคลอง 
  โครงการวางและจัดท าแผนผังนโยบายการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาด้วยมาตรการผังเมือง (บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์, 2550) ได้วิเคราะห์
ประเด็นการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองว่า พ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาเป็นที่ตั้งของอ าเภอหาดใหญ่ มีลักษณะ
เป็นแอ่งกระทะ พ้ืนที่ลาดจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ ด้านทิศตะวันตกและตะวันออกยกสูงเนื่องจากเป็นแนวสันเขา 
ลาดเทสู่แนวกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้ าแนวคลองอู่ตะเภา ท าให้บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ และทะเลสาบสงขลามี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่รองรับน้ า การก่อสร้างอาคารและการถมดินบริเวณที่ลุ่มต่ ากีดขวางทางระบายน้ าธรรมชาติ 
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ท าให้ทางระบายน้ าธรรมชาติตื้นเขินและเสื่อมโทรม ที่ลุ่มรับน้ าและทางน้ าหลากมีแนวโน้มลดลง การบุกรุกทาง
น้ าสาธารณะด้วยสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ า ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยคลองอู่ตะเภา ท าให้ส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจอย่ างกว้ างขวาง   และโครงการพัฒนาลุ่ มน้ าทะเลสาบสงขลาอย่างยั่ งยืน 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555) ได้สรุปสาเหตุการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอู่ตะเภา และเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อย่างสอดคล้องกันว่า 1) การก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลาก โดยเฉพาะ ถนนที่ก่อสร้างเชื่อมต่อ
ระหว่างอ าเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง โดยที่ท่อลอดใต้ถนนส าหรับระบายน้ ามีขนาดเล็ก
เกินไปและจ านวนไม่เพียงพอ 2) ปริมาณน้ าฝน 3) การเอ่อสูงของระดับน้ าในทะเลสาบสงขลา ถ้าระดับน้ า
สูงขึ้นถึง + 2.00 เมตร ระดับน้ าทะเลปานกลาง ท าให้น้ าจากคลองอู่ตะเภาและคลองอ่ืนๆ ไม่สามารถไหลลง
ทะเลสาบสงขลาได้ และจะไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนทั้งสองฝั่งคลอง  4) การถมดินหรือก่อสร้างระบบ
พ้ืนที่ปิดล้อม 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า  การลดลงของพ้ืนที่ป่า  โดยถูกเปลี่ยนไปใช้
ทางการเกษตรกรรมรวมทั้งการท าสวนยาง มีผลต่ออัตราการไหลของน้ าท่า  น้ าฝนส่วนใหญ่จะไหลนองไปตาม
พ้ืนดินและเป็นน้ าหลากเอ่อท่วมพื้นท่ีลุ่มน้ าที่อยู่ตอนล่างของพ้ืนที่รับน้ า 

นอกจากนั้นสาเหตุที่ส าคัญคือ ผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2553 
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2553 ได้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ จ.สงขลา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
สาเหตุจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันที่พาดผ่านในพ้ืนที่ภาคใต้ ท าให้มีปริมาณฝนตกสะสม 2 วัน ประมาณ 
479 มิลลิเมตร และกลางคืนของวันที่ 1 พ.ย. 2553 เวลาประมาณ 23.30 น. พายุดีเปรสชันจากบริเวณอ่าว
ไทยตอนล่าง ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ท าให้ฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลาง ประมาณ 50 กม./ชม. ท าให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดสงขลา (กรมชลประทาน, 2555) 
  ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอู่ตะเภาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา
อุทกภัย ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย , 2544 ได้
รายงาน สภาพปัญหาและข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ได้แก่ 
  1) ที่ลุ่มน้ าทะเลขึ้นถึง เป็นพ้ืนที่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศพืชและสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาน ามาใช้
ประโยชน์ เพ่ือเป็นที่ตั้งชุมชนและป่าชายเลนเสื่อมโทรมถูกท าลายไม่เหลือสภาพเดิม 

2) ที่ราบลุ่มน้ าท่วม เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ของแม่น้ าคลองอู่ตะเภา มีบทบาทชะลอความเร็ว
ของกระแสน้ า และรองรับน้ าล้นตลิ่งและหลากท่วมเป็นบริเวณกว้างก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ถูกใช้
ประโยชน์อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และสาธารณูปการ และถนนกีดขวางทางน้ าและท าให้น้ าหลากท่วม
นาน 

3) ที่ราบน้ าท่วมถึงและทางน้ าหลากท่วม มีการก่อสร้างอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม 
4) พ้ืนที่ลุ่มรับน้ า หรือบึงรับน้ า ถูกบุกรุกท าลาย ตื้นเขิน และสภาพเสื่อมโทรมไม่มีการขุด

ลอก 
5) พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทะเลสาบสงขลา ตื้นเขินและถูกบุกรุกท าลาย ความหลากหลายของมวล

ชีวภาพลดลง โครงข่ายทางระบายน้ าธรรมชาติระหว่างพ้ืนที่ชุ่มน้ ากับแม่น้ าตื้นเขินและถูกท าลาย 



เอกสารประกอบการประชุมจัดท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายฯ โครงการ ACCCRN Hatyai Phase III      9 

6) พ้ืนที่ต้นน้ าและที่ลาดชันสูง หลายบริเวณไม่มีพืชพรรณธรรมชาติปกคลุมที่ลาดชันสูง มี
การท าสวนยางและปรับพ้ืนที่ ท าให้ดินชะล้างพังทลายและถูกพัดพาไปทับถมในที่ลุ่ม แหล่งน้ า และทางน้ า
หลาก 

2.2 แนวทาง การป้องกัน แก้ปัญหา และการรับมือ อุกทกภัยเมืองหาดใหญ่และลุ่มน้ าอู่ตะเภา 
2.2.1 การจัดการระบบระบายน้ า 
แนวทางการแก้ไขเพ่ือบรรเทาอุทกภัย ส าหรับลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา ให้มีความสามารถที่จะ

ป้องกัน และรองรับ อุทกภัยที่จะเกิดขึ้น อีกในอนาคตโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพคลองระบายน้ า ร.1 
2) สกัดน้ าไม่ให้เข้าเมือง โดยผันน้ า ออกก่อนเข้าเมือง 
3) ตัดยอดน้ า / กักเก็บน้ า โดยเก็บน้ า ไว้ต้นน้ า 

(กรมชลประทาน, 2555) 
แนวทางดังกล่าว กรมชลประทานมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการปรับปรุง โครงการบรรเทา

อุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) ซึ่งได้พิจารณาก าหนดรูปแบบ วิธีการที่จะด าเนินการ และกรมชลประทาน
ได้อนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 

2.2.2 การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป้องกันอุทกภัย 
  ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้
ศึกษาแผนปฏิบัติการแผนผังนโยบายการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป้องกันอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองอู่
ตะเภา จังหวัดสงขลา โดยบริเวณลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา ตามแผนผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จ าแนก
ออกเป็น 12 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1) เขตท่ีดินประเภทพัฒนาและสนับสนุนให้เป็นเมืองและชุมชน (เขตพ้ืนที่สีแดง) 

2) ที่ดินประเภทเตรียมการพัฒนาเป็นเมืองและชุมชนในอนาคตหรือพ้ืนที่เตรียมการพัฒนา 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองหรือพัฒนาเป็นเมืองและชุมชนใหม่ในอนาคต (เขตพ้ืนที่สีแดงเส้นทแยงสีขาว) 

3) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตพ้ืนที่สีม่วง) 

4) ที่ดินประเภทเตรียมการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมในอนาคตหรือพ้ืนที่
เตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตหรือพัฒนาให้เป็นเมือง
อุตสาหกรรมใหม่ (เขตพ้ืนที่สีม่วงมีเส้นทแยงสีขาว) 

5) ที่ดินประเภทกันชน หรือพ้ืนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นที่โล่งโดยรอบบริเวณท่ีดินที่มี
การประกอบกิจการเสี่ยงต่อการสาธารณภัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ พื้นท่ีเขตกันชนตาม
แนวท่อก๊าซธรรมชาติ  พ้ืนที่กันชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่กันชนเขตอุตสาหกรรมอนาคต (เขตพ้ืนที่
สีเขียวอ่อน) 

6) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือที่ดินประเภทคุ้มครองแหล่ง
อาหารและระบบนิเวศบริเวณทะเลสาบสงขลา (เขตสีเขียวอ่อนสลับเส้นตรงสีขาว) 
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7) ที่ดินประเภทความมั่นคงหรือที่ดินสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ภายใต้กรอบ
กฎหมายระหว่างประเทศและความมั่นคงของชาติ และการป้องกันประเทศ (เขตสีน้ าเงินสลับเส้นตรงสีขาว) 

8) ที่ดินประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสนับสนุนการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลอง
อู่ตะเภา (เขตสีน้ าเงิน) 

9) ที่ดินประเภทชนบทเกษตรกรรม ประกอบด้วยที่ดินเกษตรกรรมพิเศษและที่ดิน
เกษตรกรรมทั่วไป (เขตสีเขียว) 

10) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการป่าไม้หรือเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์หรือเกษตรกรรมบริเวณที่
ลาดชันสูงหรือวนศาสตร์การเกษตรหรือการป่าไม้ (เขตสีอ่อนสลับเส้นระนาบสีเขียว) 

11) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ารงรักษาป่าไม้และแหล่งต้นน้ าล าธาร 
(เขตสีเขียวเข้ม) 

12) ทีด่ินประเภทที่ราบน้ าท่วมหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย (เขตสีฟ้ามีเส้นระนาบสีน้ าเงิน) 
ที่ดินแต่ละประเภทตามที่ได้จ าแนกออกเป็นบริเวณ มีนโยบายและมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภท
ที่ดินหลัก ดังนี้ 
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รูป 1 แผนผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อป้องกันอุทกภัย 
บริเวณลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา 

ที่มา: ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กระทรวงมหาดไทย, 2544 
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2.2.3 ยุทธศาสตร์การปรับตัว (Adaptation) และรับมือ (Coping) น้ าท่วมในอนาคต

ส าหรับพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
ข้อเสนอแนวทางการท าแผนการปรับตัวและรับมือน้ าท่วม (Adaptation and Coping) 

ในเขตเมืองหาดใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย โครงการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบอย่างยั่งยืน  
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555) โดยจ าแนกเป็นสองมาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการที่มีโครงสร้าง (AS) 
และ มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง (AN) แนวทางการน าเสนอมาตรการเหล่านี้ ได้ใช้ผลการศึกษาแบบจ าลองน้ า
ท่วมหาดใหญ่เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นภาพฉายให้ผลการเกิดน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ประกอบกับ ความอ่อนไหว และความสามารถในการรับมือในปัจจุบัน น ามาประเมินแนวทางการ
ปรับตัวรับมือในอนาคต ซึ่งจะสามารถท าให้ความสามารถในการรับมือ (Coping capability) ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้ความเปราะบางลดลง ภาพรวมของแผนการปรับตัวและรับมือดังกล่าวในภาพรวมได้เสนอไว้ใน ตาราง 1 

1) การปรับตัวและรับมือโดยใช้โครงสร้าง (AS) 
  มาตรการการปรับตัวและรับมือน้ าท่วมในเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศแบบใช้โครงสร้าง คือการใช้วิธีการก่อสร้างโครงสร้างที่สามารถป้องกันหรือลดการไหลของน้ าเข้า
ท่วมพ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่และความสูงของน้ าที่ท่วมลดลง มาตรการการใช้โครงสร้างนี้เป็นโครงการที่ต้องใช้
งบประมาณสูงถึงสูงมากในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่จะต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาลเป็นหลัก 

(1) แนวทางการขุดคลองผันน้ าจากคลองอู่ตะเภาลงสู่ทะเลสาบสงขลา (AS 1) เป็นการลด
ปริมาณน้ าท่าท่ีจะไหลผ่านเมืองหาดใหญ่ เป็นหลักการเดียวกับการผันน้ าผ่านคลอง ร.1 ในแนวทางนี้ควรมีการ
เพ่ิมคลองเส้นใหม่เพ่ือให้สามารถรับอัตราการไหลของน้ าที่เพ่ิมข้ีนของน้ าในคลองอู่ตะเภา 

(2) แนวทาง Water Way-Motor Way หาดใหญ่-สะเดา (AS 2) แนวทาง Water Way-
Motor Way หาดใหญ่-สะเดา เป็นแนวทางการตัดถนนเส้นใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณจราจรที่หนาแน่น 

ตาราง 1 มาตรการการรับมือในปัจจุบัน และ ข้อเสนอแนวทางการท าแผนการปรับตัวและรับมือน้ าท่วม 
(Adaptation and Coping Ability) ในเขตเมืองหาดใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ชนิดของ
มาตรการ 

มาตรการการรับมือในปัจจุบัน แนวทางการปรับตัว/รับมือในอนาคต 

มาตรการ
แ บ บ ใ ช้
โครงสร้าง  
 

1. การสร้างคันล้อมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ 
(CS1) 

2. การสร้างคลองระบายน้ า ร.1 – ร.6 (CS2) 

1. แนวทางการขุดคลองผันน้ าจากคลองอู่ตะเภาลงสู่
ทะเลสาบสงขลา (AS 1) 

2. แนวทาง Water Way-Motor Way หาดใหญ่-สะเดา 
(AS 2) 

3. แนวทางการใช้พื้นที่ต่ าริมทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่รับ
น้ า (AS 3) 

4. แนวทางการสร้าง/ปรับปรุงคันกั้นน้ ารอบเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ (AS 4) 
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ชนิดของ
มาตรการ 

มาตรการการรับมือในปัจจุบัน แนวทางการปรับตัว/รับมือในอนาคต 

5. แนวทางการสร้างอ่างเก็บน้ าในลุ่มน้ าย่อย (AS 5) 
มาตรการ
แบบไม่ใช้
โครงสร้าง  
 

1. ระบบประเมินสถานการณ์น้ าและระบบเตือน
ภัยน้ าท่วม (CU1) 

2. การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งรับมือน้ า
ท่วม (CU2) 

3. การเตรียมความพร้อมของภาครัฐในทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับมือน้ าท่วมในช่วง
ตดูฝนช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม (CU3) 

4. การให้ความช่วยเหลือและฟืน้ฟูผู้ที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนหลังเกิดอุทกภัย (CU4) 

5. การประเมินความเสียหาย ถ่ายภาพน้ าท่วม
และความเสียหาย เพื่อใช้ในการประเมินการ
ชดเชย (CU5) 

1. ก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน/ผังเมือง (AN1) 
2. ก าหนดพืน้ท่ีน้ าท่วม/ทางน้ า (Flood way) (AN2) 
3. จัดสร้างระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝน -น้ าท่า และ

แบบจ าลองการประเมินสถานการณ์น้ าท่วม (AN3) 
4. พัฒนาระบบเตือนภัยน้ าท่วมล่วงหน้า (Flood Early 

Warning System) (AN4) 
5. สร้างระบบชุมชนเข้มแข็งรับมือน้ าท่วม ให้ครอบคลุมทุก

พื้นที่ (AN5) 
6. ระบบบา้นพ่ีเลี้ยง (AN6) 
7. จัดท าคู่มือการรับมือน้ าท่วมส าหรับครัวเรือน (AN7) 
8. สร้างนวัตกรรมใหม่ในการปรับตัวเข้ากับน้ าท่วม (AN8) 
9. ก าหนดระบบบริหารจัดการการชดเชย/เก็บภาษีเพิ่ม 

(AN9) 
10.  การวางแผนบริหารจัดการระบบการช่วยเหลือขณะเกิด

น้ าท่วม (AN10) 
11. วางแผนบริหารจัดการ/ฟื้นฟูหลังเกิดน้ าท่วม (AN11) 
12.  จัดสรร/เพิ่มงบประมาณวิจัย (AN12) 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 

ระหว่างเมืองหาดใหญ่ไปยังด่านสะเดาซึ่งเป็นชายแดนประเทศไทย -มาเลเซีย เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน สิ่งที่เพ่ิมเติมจากโครงการตัดถนนก็คือ ควรมีการขุดคลองเส้นใหม่ เพ่ือตัดยอดน้ าด้านทิศ
ตะวันตกทั้งหมดของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นปริมาณน้ าท่าประมาณ 1/3 ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมด 

(3) แนวทางการใช้พ้ืนที่ต่ าริมทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่รับน้ า (AS 3) พ้ืนที่ต่ าที่เป็นพรุและ ที่
นาทางทิศเหนือของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีประชาชนอาศัยยังน้อยอยู่ สามารถใช้เป็นพ้ืนที่รับน้ า Flood way 
เพ่ือให้มีการระบายน้ าออกจากหาดใหญ่ให้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวจะต้องมีการประกาศ
พ้ืนที่ชัดเจน และ มีการชดเชยให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 

(4) แนวทางการสร้าง/ปรับปรุงคันกั้นน้ ารอบเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (AS 4) พร้อม
ปรับปรุงพื้นท่ีจุดอ่อนที่ยังไม่สมบูรณ์ 

(5) แนวทางการสร้างอ่างเก็บน้ าในลุ่มน้ าย่อย (AS 5) แนวทางการสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือหน่วง
น้ าและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในตดูแล้ง เช่น คลองโตนงาช้าง คลองต่ า เป็นต้น 

2) การปรับตัวและรับมือโดยไม่ใช้โครงสร้าง (AN) 
  (1) ก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน/ผังเมือง (AN1) เพ่ือการบริหารจัดการ การเก็บภาษีเพ่ิมพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และการชดเชยผู้ประสบภัย ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ให้คงเดิม (ห้ามถมดิน สิ่งปลูกสร้าง
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ยกใต้ถุนสูง ฯลฯ) เช่นพ้ืนที่บางส่วนระหว่างคลอง ร.1 และ ทางรถไฟ พ้ืนที่ส่วนที่เป็นที่ลุ่มทางทิศเหนือของ
เมืองหาดใหญ่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 414 และทะเลสาบสงขลา 
  (2) ก าหนดพ้ืนที่น้ าท่วม/ทางน้ า (Flood way) (AN2) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่น้ าท่วมถึง
และทางน้ าไหลผ่าน เพ่ือประกอบการจัดท าผังเมืองอย่างถูกต้องในทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อย การประกาศพ้ืนที่น้ า
ท่วมถึง/ทางน้ าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการก าหนดการใช้ที่ดินโดยพ้ืนที่น้ าท่วมถึงจะต้องมีการออกแบบ
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้รับมือกับน้ าท่วมได้ รวมถึงต้องมีระบบระบายน้ าที่เหมาะสมด้วย 
  (3) จัดสร้างระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝน-น้ าท่า และแบบจ าลองการประเมินสถานการณ์น้ า
ท่วม (AN3) ควรสนับสนุนให้มีการติดตั้งโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ าฝน-น้ าท่าทั้งในลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย
ทั้งลุ่มน้ า เพ่ือให้ได้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนและน้ าท่าตามเวลาจริง รวมถึงสนับสนุนให้มีแบบจ าลองการประเมิน
สถานการณ์น้ าท่วมเพ่ือประเมินสถานการณ์หรือคาดการณ์การเกิดน้ าท่วมได้ล่วงหน้าส าหรับใช้ในการเตือนภัย 
และควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่ดูแลระบบในระยะยาว  
  (4) พัฒนาระบบเตือนภัยน้ าท่วมล่วงหน้า (Flood Early Warning System) (AN4) การ
พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าควรจะมีการพัฒนาอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้ข้อมูลลักษณะทางอุทกศาสตร์ใน
อดีตประกอบกับข้อมูลจากแบบจ าลองที่ได้จาก AN 3 ประกอบเป็นระบบเตือนภัย โดยอาจพิจารณาแบ่งระบบ
เตือนภัยออกเป็นสามระดับและใช้สัญลักษณ์เช่น สีธง ประกอบด้วย ธงเขียว หมายถึงสถานการณ์ปกติ ธง
เหลืองหมายถึงมีฝนตกและระดับน้ าเริ่มสูงให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อม และ ธงแดงหมายถึง ระดับน้ าสูงและ
ก าลังจะเกิดน้ าท่วม ให้อพยพขึ้นที่สูง เป็นต้น นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบเตือนภัยเพ่ือให้
ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารการเตือนภัยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
  (5) สร้างระบบชุมชนเข้มแข็งรับมือน้ าท่วมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (AN5) การจัดการน้ าท่วม
ระดับชุมชนโดยชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งพัฒนาเองในชุมชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพ่ีเลี้ยงทางด้านเทคนิค โดย
ชุมชนเรียนรู้ด้านการจัดการน้ าท่วมด้วยกันและน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานและจัดการเมื่อ
เกิดน้ าท่วมซึ่งตกผลึกจากการพูดคุยหารือกัน ซึ่งระหว่างเกิดน้ าท่วม ผู้คนในชุมชนเข้าใจว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างไรบ้าง และสามารถลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น 
  (6) ระบบบ้านพ่ีเลี้ยง (AN6) ระหว่างการเกิดน้ าท่วม การเข้าถึงของความช่วยเหลือจาก
ภายนอกเป็นไปได้ยาก การเตรียมความพร้อมในสิ่งที่จ าเป็นให้กับชุมชนย่อย สามารถด าเนินการได้ผ่านบ้านพ่ี
เลี้ยง ซึ่งหมายถึงบ้านใดๆในชุมชนย่อยนั้นที่มีลักษณะทางกายภาพที่พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของต่างๆที่
มีความจ าเป็นเมื่อเกิดน้ าท่วม เช่น เรือเล็ก อาหารแห้ง เมื่อเกิดน้ าท่วมก็สามารถน าออกแจกจ่าย หรืออาจเป็น
ศูนย์กลางให้ชาวบ้านในชุมชนมารับของเอง การมีบ้านพ่ีเลี้ยงมีความเหมาะสมมาก ถ้าการช่วยเหลือจาก
ส่วนกลางท าได้ไม่ทั่วถึง 
  (7) จัดท าคู่มือการรับมือน้ าท่วมส าหรับครัวเรือน (AN7) คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
น้ าท่วมส าหรับครัวเรือน เป็นข้อมูลเสนอแนะแนวทางที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อมส าหรับครัวเรือน 
เพ่ือให้สามารถรับมือน้ าท่วมได้ระดับหนึ่ง ก่อนที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากส่วนอื่นๆ  
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  (8) สร้างนวัตกรรมใหม่ในการปรับตัวให้เข้ากับน้ าท่วม (AN8) ส าหรับชุมชนที่มีความพร้อม
การสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับน้ าท่วม จะสามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น 
การก่อสร้างบ้านที่มีระบบป้องกันน้ าท่วม มีพนังกั้นน้ าแบบถอดประกอบได้ หรือ มีระบบปิดท่อระบายน้ าที่
ป้องกันการไหลเข้าของน้ า การสร้างแพให้รถสามารถลอยขึ้นตามน้ า การน าสถานที่จอดรถ หรือ สนามฟุตบอล 
เป็นแก้มลิงหน่วงน้ าไม่ให้ไหลลงแม่น้ า ซึ่งท าให้ลดปริมาณน้ าในแม่น้ า เป็นต้น 
  (9) ก าหนดระบบบริหารจัดการการชดเชย/เก็บภาษีเพ่ิม (AN9) การก าหนดพ้ืนที่และผู้มีสิทธิ์
ที่ชัดเจนในการชดเชยถ้ามีน้ าท่วม เช่น ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยก่อนประกาศกฎหมายผังเมือง/พ้ืนที่น้ าท่วม  
  (10) การวางแผนบริหารจัดการระบบการช่วยเหลือขณะเกิดน้ าท่วม (AN10) การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่เช่น ก าลังเจ้าหน้าที่ ทหาร และ อาสาสมัคร จ านวนรถขนของแบบยกสูง เรือท้องแบน 
เฮลิคอปเตอร์ ส าหรับใช้ในการขนส่งและแจกจ่ายอาหารที่เตรียมไว้หรือที่ได้รับบริจาค รวมถึงการมีระบบ
สารสนเทศของพ้ืนที่ที่แสดงให้เห็นถึงจ านวนประชากรและลักษณะของประชากรที่ติดอยู่ในน้ าท่วม โดยอาจ
น าเสนอในรูปแบบ Google earth หรือ Google map 
  (11) วางแผนบริหารจัดการ/ฟ้ืนฟูหลังเกิดน้ าท่วม (AN11) ด าเนินการฟ้ืนฟูและจัดการระบบ
สิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งการจัดหาน้ าเพ่ือการล้างท าความสะอาด จัดเก็บขยะที่เกิดขึ้น รวมถึงการฟ้ืนฟูโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน สถานที่ราชการ และ โรงเรียน 
  (12) จัดสรร/เพ่ิมงบประมาณวิจัย (AN12) เพ่ือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลุ่ม
น้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศึกษาแนวทางการปรับตัวและรับมือสถานการณ์น้ าท่วมในอนาคต 
รวมถึงบูรณาการ ผลการศึกษาเข้ากับผังเมืองในอนาคต 

2.3 โครงการเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา และเมืองหาดใหญ่ 

ปีที่ศึกษา 
(พ.ศ.) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2531 โ ค ร ง ก า ร ใ น พ ร ะ ร า ช ด า ริ 
“โครงการบรรเทาอุทกภัย อ .
หาดใหญ่ จ.สงขลา” 

บรรเทาปัญหาอุทกภั ยในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 158,000 
ไร่ 

กรมชลประทาน 

2545 โครงการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า
คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา 

ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนหลักการบริหาร
จัดการน้ าท่วม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
วิธีแก้ไข  ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น 

ม.เกษตรศาสตร์ 

2554 โครงการน าร่อง“เครือข่ายบริหาร
จัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าคลอง
อู่ตะเภา” 

เพื่อ เสริมสร้ างความรู้ความเข้า ใจเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพแก่
เ มื อ ง ในการด า เนิ นกา ร เพื่ อ รั บมื อกั บกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตรงกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของเมือง 

คณะท างานโครงการ
ACCCRN-Phase II 
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ปีที่ศึกษา 
(พ.ศ.) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2554 โครงการจัดท ามาตรการด้านผัง
เมือง เพื่ อป้องกันและบรรเทา
ปัญหาอุทกภั ย (หาดใหญ่และ
ชุมชนในลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา) 

เพื่อจัดท ามาตรการด้านผังเมืองเพื่อป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย(หาดใหญ่และชุมชนในลุ่ม
น้ าคลองอู่ตะเภา) 

สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง 

2555 การศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ปัญหาน้ าท่วมลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

เพื่ อป ระ เ มิ น  ก า ร เ ปิ ด รั บ  ค ว ามอ่ อน ไหว 
ความสามารถในการรับมือ และความเปราะบาง
ของพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ม .สงขลานครินทร์ /
สผ. 

2555 โครงการบรรเทาอุทกภัย (ระยะที่ 
2) จ.สงขลา 

1. เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ า ร.1 
2. สกัดน้ า ไม่ให้เข้าเมือง โดยผันน้ า ออกก่อนเข้า
เมือง 
3. ตัดยอดน้ า/ กักเก็บน้ าโดยเก็บน้ าไว้ต้นน้ า 

กรมชลประทาน 

2556 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
หาดใหญ่ (ครั้งท่ี 3) 

เพื่อจัดท า 
1.ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
2.ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
3.บัญชีแนบท้ายอุตสาหกรรม (ปัจจุบันยังไม่มี) 
4.แผนผังแสดงโครงสร้างด้านคมนาคมและขนส่ง 
(ผังถนน) 
5.ข้อก าหนดด้านคมนาคมและขนส่ง 

บ ริ ษั ท  พิ สุ ท ธิ์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี  จ า กั ด 
(บริษัทที่ปรึ กษาฯ ) 
และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

2556 โครงการเสริมสร้างความสามารถ
ในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะ
ยาว 

เสริมสร้างการปรับตัวและกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์การรับมือให้ดีขึ้น ผ่านกลไกการ
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่
ในการเตือนภัย ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย 

คณะท างานโครงการ
ACCCRN-Phase III 
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ข้อเสนอแนะเบื้องต้นข้อเสนอแนะเบื้องต้น  
ต่อการจัดท าผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ต่อการจัดท าผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่  

 

ข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่อการจัดท าผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่  เพ่ือน าไปประกอบการจัดระดม
ความคิดเห็น และจัดการประชุมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ศึกษา ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า สู่การจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 

1) การวางผังเมือง ควรครอบคลุมไปถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการป้องกันน้ าท่วม 
2) เพ่ือให้ระยะเวลาของกฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายที่ต่างจากกฎหมายอ่ืน ๆ ที่หมดอายุ

ภายใน 5 ปี ดังนั้นระยะเวลาการจัดท าควรรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ ทันกับยุคสมัย 
3) ในช่วงที่ผังเมืองหมดอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือใช้ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพ่ือป้องกันการ
หลีกเลี่ยงกฎหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4) ผังเมืองรวมฉบับใหม่ เพ่ิมผังที่โล่ง และผังนันทนาการฯ 
5) ควรวางผังเมืองเพ่ือเป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา ควรวางผังเชิงรุก ไม่ควรวางผัง

เฉพาะที่ที่พัฒนาแล้วเท่านั้น 
6) ควรเป็นการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือป้องกันอุทกภัยที่มีทั้งการใช้โครงสร้าง และไม่ใช้

โครงสร้าง 
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