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เมืองหาดใหญ่เผชิญกับน�้าท่วมหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะในปีที่น�้าท่วมหนัก 
ผลกระทบจากน�า้ท่วมสร้างความเสยีหายมหาศาลให้กบัเมอืงหาดใหญ่ เพราะความ
เป็นศูนย์กลางส�าคัญด้านเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา 
และโรงแรมที่พักอาศัยพ.ศ.2531 พืน้ทีน่�า้ท่วม 

250 ตร.กม ระดับน�้า
ในตัวเมืองหาดใหญ่ลึก 
1.5 เมตร ความเสยีหาย
รวมมูลค่ากว่า 4,000 
ล้านบาท

พ.ศ.2553 ก็ยังคงเกิด
น�้าท่วม พื้นที่น�้าท่วม 
250 ตร.กม. ระดับน�้า
ในตัวเมืองหาดใหญ่ลึก 
3 เมตร มูลค่าความ
เสียหายสูงถึง 10,470 
ล้านบาท 

พ.ศ.2543 พื้นที่น�้าท่วม 
320 ตร.กม. ระดับน�้า
ในตัวเมืองหาดใหญ่ลึก 
2 เมตร ความเสียหาย
รวมมูลค่ากว่า 20,000 
ล้านบาท พ.ศ.2551 คลองระบายน�า้เมืองหาดใหญ่ 7 สาย พร้อม

ใช้งาน งบประมาณก่อสร้างรวม 2,900 ล้านบาท

การปรับปรุงหรือสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือป้องกันน�้าท่วม ยังมีข้อ
จ�ากัด ทั้งพื้นที่ก่อสร้าง งบประมาณ ระยะเวลา ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และข้อมูลที่แท้จริงเพื่อค�านวณการรองรับน�้า

เรือ่งเล่าจากภาพน�าเสนอความส�าคัญ ผลส�าเรจ็ และบทเรยีนจากการด�าเนินโครงการเสรมิสร้างความสามารถ
ในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการย่อยภายใต้โครงการ
เครอืข่ายเมอืงในเอเชยีเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (ACCCRN) เพราะน�้าท่วมเป็นปัญหาหลกั
ของเมือง อันมีสาเหตุส�าคัญจากผลกระทบของกระบวนการกลายเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ทีดิ่นอย่างไม่เหมาะสม และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โครงการย่อยดงักล่าวจงึเกิดขึน้เพือ่ลดความเปราะบาง  
และเสริมสร้างการรับมือให้กับเมืองหาดใหญ่ 

เรื่องเล่าจากภาพ
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยพิบัติน�้าท่วม
เมืองหาดใหญ่

ความเสียหายรุนแรงจากน�า้ท่วม 

น�า้ท่วมมแีนวโน้มรนุแรง มคีวามถีม่ากขึน้ มรีปูแบบทีค่าดการณ์ได้ยาก 
และน�า้ท่วมรนุแรงแต่ละครัง้เกดิความเสยีหายมหาศาล
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ตัวเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วย
ภูเขา เป็นทางผ่านของคลองอู่ตะเภา และอยู่ในเขตฝน
ตกชุก ท�าให้เกิด “น�้าท่วมซ�า้ซาก”

จากอดตีจนพัฒนามาเป็นเมืองหาดใหญ่ในปัจจบุนั เกดิเหตกุารณ์น�า้ท่วมอยูห่ลายต่อหลายครัง้ มคีวามรนุแรงมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละปี  
และกลายเป็นปัญหาของเมืองหาดใหญ่ การบริหารจัดการน�้าท่วมยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น นั่นเป็นเพราะ...

กระบวนการพัฒนาเมืองที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นการเปิดรับความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ น�าไปสู่ผลกระทบที่สร้างความเสียหายให้กับเมือง

ท�าไมน�า้ท่วม...

น�้าท่วมในอดีตไม่เคยเป็นปัญหาเพราะประชาชนใน
พื้นที่มีวิถีชีวิตที่ปรับให้สอดคล้องกับน�้าท่วม

ผลกระทบจากการขยายตั วของ เมือง ยิ่ งท� า ให ้ เกิ ด  
“น�้าท่วมรุนแรงมากขึ้น” ประชากรที่เพิ่มขึ้นท�าให้มีผู้ได้รับ
ผลกระทบจ�านวนมาก ความเป็นศูนย์กลางหลายด้านยิ่งเพิ่ม
ความเสียหาย

น�้ า ท ่ ว ม กล า ย เ ป ็ น
ป ัญหาของคนเ มือง 
เพราะวิถีชี วิตที่ปรับ
เปลี่ยนไป จากการ
พัฒนาเมือง ไม่มีเรือ 
ไม่มีพื้นที่รับน�้า ไม่มี
น�้าใสให้จับปลา 

ก า ร จั ด ก า ร น�้ า ท ่ ว ม
เฉพาะจากภาครัฐ ยั ง
พบอุปสรรค เช่น การ
ประสานงาน ข ้อมูลที่
แม่นย�า และความร่วมมือ
ที่น�าไปสู่การปฏิบัติ 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกระบวนการพัฒนาเมือง ท�าให้เกิด  
“น�้าท่วมรุนแรง” เพราะสิ่งก่อสร้างรุกล�า้พื้นที่รับน�้าและกีดขวางการระบายน�้า 
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ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศส่งผลต่อความรนุแรงของหลายภยัพบิตัใินทกุพืน้ที ่แต่ผลกระทบส�าคญัต่อเมอืงหาดใหญ่
คือความแปรปรวนของน�้าฝนที่ส่งผลให้เกิดน�้าท่วมรุนแรงเพราะผนวกกับปัญหาเดิมของเมือง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�าให้น�้าท่วมซึ่งเป็นปัญหาเดิมของเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้น 
และเกิดความแปรปรวนที่ท�าให้คาดการณ์สถานการณ์และบริหารจัดการน�้าท่วมได้ยาก 

น�าไปสู่ผลกระทบที่จะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับเมืองหาดใหญ่เพิ่มขึ้น

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศกับความเช่ือมโยงน�า้ท่วมในเมืองหาดใหญ่ 

เมืองหาดใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521-2552 มีปริมาณฝน
เฉลี่ยสูงที่สุด  492.7 มิลลิเมตร 

จากสถิติน�า้ท่าปริมาณมากในปีที่น�้าท่วมหนัก ยืนยันได้ว่าผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก�าลังส่งผลให้เมืองหาดใหญ่เผชิญกับ
ภัยพิบัติรุนแรง 

ปรมิาณฝนรวมรายเดอืนในฤดฝูน พ.ศ.2553-2582 มแีนวโน้ม 
ของปริมาณฝนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่จ�านวนวันที่ฝนตก
ลดลง ดังนั้นเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับน�้าท่วมฉับพลัน

การคาดการณ์ได้ยาก ไม่แน่นอน ข้อมูลไม่เพียงพอ ยิ่งส่งผล
ต่อการเผชิญสถานการณ์น�้าท่วมที่รับมือได้ยากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ีความแปรปรวน ความถี ่และความรุนแรงของการเกดิพายทุีเ่พิม่
มากขึ้น ก็ยิ่งส่งผลต่อความรุนแรงของน�า้ท่วม 
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เมื่อหาดใหญ่กลายเป็นเมือง สภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป น�า้ท่วมที่เคยเกิดขึ้นประจ�ากลายเป็นปัญหาของเมืองและ
ส่งผลให้เกิดความเปราะบาง เพราะ...

ประชากรในพื้นที่เสี่ยงขาดการประสานงานกับภาครัฐ  
ขาดการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลการเตือนภัย

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจเตรียมพร้อมรับมือ และ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง น�าไปสู่ความ
สูญเสียและความเสียหายที่เกิดมากขึ้นทุกขณะ

ความเปราะบางของเมอืงจากสถานการณ์น�า้ท่วม 

ก่อนเกดิภยัพบิตัิ 

ระหว่างเกดิภยัพบิตัิ 

ความพร้อมของข้อมลูน�าไปสูแ่ผนการจดัการน�า้ท่วม และการสรปุบทเรยีนทีเ่กดิขึน้หลงัจากน�า้ท่วมจะเป็นการพฒันาแผนการจดัการ
น�า้ท่วมทีมี่ประสทิธภิาพทีด่กีว่า แต่หากไม่มคีวามพร้อมดงักล่าวเมือ่น�า้ท่วมกจ็ะเกดิความเปราะบางขึน้ในเมอืง

หน่วยงานท้องถิน่ปฏบิตังิานได้ไม่เตม็ศกัยภาพ ขาดบคุลากร ขาดอปุกรณ์ 
ขาดทักษะและประสบการณ์ ขาดเครือข่ายการท�างาน ท�าให้เกิดความ
สับสนอลหม่าน

ขาดการสรุปบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้
ส�าหรับรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การไม ่มีแผนการจัดการน�้ าท ่วม 
แผนไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง องค์
ประกอบส�าคัญขาดหาย กเ็สมือนขาด
แนวทางการรับมือต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น

นโยบายการพัฒนาเมืองที่
ไม ่ค�านึงถึงผลกระทบการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเผชิญ
กับภัยพิบัติในอนาคต

ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ 
ปริมาณฝน การไหลของน�้า  
ข า ด ค ว า มพ ร ้ อ ม  ไ ม ่
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ไม่
เป ็นป ัจจุบัน ท�าให ้การ
จัดการน�้าท่วมไม่ใช่เรื่องง่าย

ประชากรมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต�่า ขาดการ
ส�ารองอาหาร น�้าดื่ม กลายเป็นภาระที่ภาครัฐจะต้องให้การ
ช่วยเหลือ 

หลงัเกดิภยัพบิตัิ 



- 5 -

พัฒนาข้อมูลและแหล่งข้อมูล ทบทวนกระบวนการจัดการ
ภัยพิบัติ และถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อม
ส�าหรับสถานการณ์น�้าท่วมในอนาคต

ทกุภาคส่วนส�ารวจความพร้อมในการเผชญิกบัภยัพบิตัิ 
อาทิ ส�ารองอาหาร ระดมทุนและการช่วยเหลือ และ
ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

วเิคราะห์ความเปราะบางให้ครอบคลมุองค์ประกอบใน
เมือง ทั้งบุคคล ระบบ และแผน/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

บู รณ า ก า ร ข ้ อ มู ล ท่ี เ ป ็ น
ประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  หอการค้า 
เทศบาล อุ ตุ นิ ยมวิ ทยา 
ทรัพยากรน�้า ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการ
ตดัสนิใจในการจดัการน�า้ท่วม 

กับการด�าเนินงาน 5 กิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
ในระยะยาว มีกิจกรรมบริหารส่วนกลางในการบูรณาการแนวทางและผสานให้เกิดความสอดคล้องในภาพรวม โดยมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ
สร้างการรับมือ ลดความเปราะบาง

ก่อนเกดิภยัพบิตัิ 

ระหว่างเกดิภยัพบิตัิ 

แนวทางการลดความเปราะบาง 

การลดความเปราะบางเพื่อรับมือน�้าท่วม ต้องอาศัยศักยภาพของหลายภาคส่วน 
น�าไปสู่ภาพรวมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลงัเกดิภยัพบิตัิ 

เสริมสร ้างศักยภาพของ
ชุมชน ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และ เสริมสร้าง
การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีในการออกแบบและ
วางแผนการรับมือที่เหมาะ
สมกับบริบทของเมืองน�าไป
สู่การปฏิบัติได้จริง รวมทั้ง
พฒันาเครอืข่ายการเตอืนภยั

ภาครัฐเร่งทบทวน ซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ

พัฒนานโยบาย แผน กฎระเบียบ 
เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้อง
และรองรับกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ลักษณะของเมืองในอนาคต สิ่งปลูกสร้างหนาแน่นใน
เขตเมืองเดิม ขอบเขตเมืองขยายออกไปมากขึ้น ท�าให้
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น

การสร้างแบบจ�าลองในแต่ละสถานการณ์จะช่วยให้การคาดการณ์เป็นไปอย่างแม่นย�ามีทิศทาง 
และเป็นรูปธรรม

บทเรยีนส�าคญัคอืเมอืงมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ การศกึษาทศิทางการพฒันา
เมืองจึงต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน

เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินงานหลักโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดยการเกบ็ข้อมลูและวเิคราะห์ทศิทางการพฒันาเมืองและพืน้ทีเ่สีย่งน�า้ท่วมในอนาคต

กจิกรรมจดัท�าแบบจ�าลองการพฒันาเมอืงและ
วเิคราะห์ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความพร้อมของข้อมลูน�าไปสูแ่ผนการจดัการน�า้ท่วม และการสรปุบทเรยีนทีเ่กดิขึน้หลงัจากน�า้ท่วมจะเป็นการพฒันาแผนการจดัการ
น�า้ท่วมทีมี่ประสทิธภิาพทีด่กีว่า แต่หากไม่มคีวามพร้อมดงักล่าวเมือ่น�า้ท่วมกจ็ะเกดิความเปราะบางขึน้ในเมอืง

ปัจจัยสนับสนุนด้านนโยบายและความต้องการ
พัฒนาเศรษฐกิจจะท�าให้เมืองมีแนวโน้มเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับเป็นสาเหตุเพิ่ม
ความเสี่ยงจากน�้าท่วม

การวางแผนรับมือจ�าเป ็นต้องอาศัย
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต ทัง้ผลกระทบจากการพฒันาเมือง
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กระบวนการท�างานจึงมุ่งเน้นเก็บข้อมูลการพัฒนาเมือง
ทีผ่า่นมา เมอืงในปัจจบุนั และแนวโน้มการพฒันาใน
อนาคต น�าไปสูก่ารสร้างแบบจ�าลองเมืองในอนาคตและ
พืน้ทีเ่สีย่งน�า้ท่วม
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แบบจ�าลองทีไ่ด้ ใช้ในการประเมนิปรมิาณน�า้ฝน และคาดกาณ์พืน้ทีเ่สีย่งน�า้ท่วม ท�าให้สามารถเตรยีมพร้อมรบัมอืน�า้ท่วม 

เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินงานหลักโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือมุ่งพัฒนาเครือข่ายภาครัฐท่ีส�าคัญเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลส�าหรับการ
จัดการน�า้ท่วม

กจิกรรมการพัฒนาระบบพยากรณ์น�า้ท่วมโดยการใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ 

น�้าท่วมเกิดความเสียหายมหาศาล เพราะความสับสน 
ต่ืนตระหนก และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อมูลเพียง
พอที่จะคาดการณ์ความรุนแรงของน�า้ท่วมที่เกิดขึ้น

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เพื่อสานต่อการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้แบบจ�าลอง

การด�าเนินกิจกรรมจึงมุ่ง
สู่การสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยา 
ทรพัยากรน�า้ ชลประทาน 
และอุทกวิทยา

การส� ารวจและ เพิ่ ม
ฐานข้อมลูลกัษณะทาง
กายภาพในภาพรวม
ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา

บทเรียนส�าคัญคือ การ
เลือกใช้โปรแกรมที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ช่วย
ส ร ้ า ง เ ค รื อ ข ่ า ย ก า ร
แลกเปลี่ยนข ้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

พฒันาแบบจ�าลองเพือ่คาดการณ์ปรมิาณน�า้ (IFAS) และ
พื้นที่เสี่ยงน�้าท่วม (HEC-RAS) ส�าหรับการเตือนภัย 
น�า้ท่วมที่แม่นย�า
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ชมุชนตระหนกัและสามารถพึง่พาตนเองได้เมือ่เกดิภยัพบิตันิ�า้ท่วม ลดการสญูเสยีในชมุชนเอง 
ลดการเป็นภาระให้กบัภาครฐั และสามารถกลบัมาด�าเนนิชวีติได้ตามปกตอิย่างรวดเรว็ภายหลงัน�า้ลด

เป็นกจิกรรมทีด่�าเนนิงานหลกั โดยภาคประชาสงัคม เพ่ือเสรมิสร้างให้เกดิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเสีย่งในเขตเมอืงหาดใหญ่

กจิกรรมการเตรียมรับมอืต่ออทุกภัยโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน 

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ การเตรียมพร้อม
ส�าหรับชุมชน ตลอดจนบทบาทความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของหน่วยงาน 

ความ เสี ยหายที่ เ กิ ดขึ้ น
เพราะประชาชนขาด ความ
ตระหนัก แผนการเตรียม
รับมือ และเครือข่ายการ
เฝ้าระวังและเตือนภัย

การด�าเนินกิจกรรมจึงเน้นเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
การจัดท�าแผนรับมืออุทกภัยระดับ
ชุมชน การพัฒนาเครือข่ายการ
เตือนภัย โดยน�าร่องในชุมชนที่
เสี่ยงน�้าท่วม และแจกจ่ายเป็นคู่มือ
ในทุกครัวเรือน

บทเรียนส�าคัญคือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ตามบรบิททีเ่หมาะสม ผสานน�าภมูปัิญญาท้องถิน่ 
มาใช้ให้เกดิประโยชน์ และการมส่ีวนร่วมของชมุชน 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือ

หากชมุชนขาดการเตรยีมพร้อม
รับมือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ก็จะยิ่งลุกลาม ระบบต่าง ๆ 
ก็ยากที่จะฟื ้นกลับมาด�าเนิน
หน้าที่ได้ตามปกติ

น�้าท ่วมสร้างผลกระทบต่อครัวเรือนในเมือง
หาดใหญ่ ในด้านความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ
ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต 
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กิจกรรมมุ่งเน้นการรวบรวม
ข้อมลูกลุม่ผูเ้ปราะบางในพืน้ที่ 
และน�าเสนอให้ผู ้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้าถงึข้อมลูดงักล่าวได้โดยง่าย

ศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นแหล่งเรยีนรู ้รวบรวมข้อมูล ประสานงาน 
และพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการจดัการภยัพบิตัิ 

ซึง่เป็นส่วนส�าคัญของการสร้างการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศให้กบัเมอืง

เป็นกจิกรรมทีด่�าเนนิงานหลกัโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพือ่มุง่เน้นการสร้างแหล่งข้อมลูเพือ่การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

กจิกรรมเสริมสร้างศกัยภาพของศนูย์เรยีนรูเ้พือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การจัดการน�้าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเกิด
จากความพร้อมของข้อมูล มิเช่นนัน้คงจะยากทีจ่ะ
ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ เห็น
ความส�าคัญและตระหนักถึงความ
พร้อมด้านข้อมูลในการจัดการ 
น�า้ท่วม จงึอนเุคราะห์อาคารบรเิวณ 
สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ ให้เป็น  
“ศูนย์เรีนยรู ้ เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

ศูนย์ดังกล่าวยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้การด�าเนิน
โครงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นในพื้นที่

ทั้งยังจัดให้เป็นสถานที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
และจะเป็นศูนย์อ�านวยการย่อยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกด้วย

บทเรียนส�าคัญคือการประสานความร่วมมือจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
หลายด้าน
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เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินงานหลักโดยภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างการรับมือให้เกิดผลในภาพรวมและสร้างความยั่งยืนของการรับมือ
ในอนาคต

กจิกรรมการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และผลกัดนัข้อเสนอเชงินโยบายเข้าสูก่ารจดัท�าผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ 

การพัฒนาเมืองเป็นสาเหตุส�าคัญหน่ึงที่ท�าให้เกิด 
น�า้ท่วมเมืองหาดใหญ่ 

ประเด็นส�าคัญของการผลักดันเชิงนโยบายคือการ
จัดการน�้าท่วมโดยใช้ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและ
ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

บทเรียนส�าคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ช่วยให้เกิดการยอมรับในนโยบาย  
กฎระเบียบ ข้อบัญญัติ ที่จะเกิดขึ้น แม้จะเกิดอุปสรรคมากและใช้เวลานานก็ตาม

นอกจากนี้ยังด�าเนินงาน
ในพ้ืนที่ต้นแบบเทศบาล
เมืองคอหงศ์ เพื่อผลักดัน
ระเบียบการใช้ประโยชน์
ท่ีดินให้เป็นเทศบัญญัติ
ของท้องถื่น

กระบวนการเพื่อการแก้
ปัญหา จะต้องถูกบรรจุ
ไว้ในระดับนโยบายที่
เป ็นรากฐานของการ
พัฒนาเมือง เพื่อให้เกิด
การรับมืออย่างยั่งยืน
ในอนาคต

ก ร ะบ วนก า ร ด� า เ นิ น
กิจกรรมจึงมุ่งเน้นสร้าง
การมีส ่วนร ่วมเ พ่ือรับ
ฟ ังความคิดเห็นหลาย
ภาคส่วนท่ีส�าคัญในการ
พัฒนาเมือง พัฒนาเป็น
ข้อเสนอแนะและผลกัดนัสู่
ระดับนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมือง

ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการใช้ประโยชน์ทีด่นิทีผ่ลกัดนัสูเ่ทศบญัญตัท้ิองถิน่และการจดัท�าผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ 
เป็นการจดัการระยะยาวทีจ่ะช่วยลดผลกระทบรนุแรงจากภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้
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มีการพัฒนาระบบการ
พยากรณ์พื้นที่ เสี่ยง
น�้ าท ่วมส�าหรับเมือง
หาดใหญ่ และพัฒนา
ระบบการ เตื อนภั ย 
น�้าท่วม  

ระบบ (Systems) 

ผลผลติจากกจิกรรมลดความเปราะบาง ด้วยการพฒันาศกัยภาพของบคุคล เครอืข่าย 
ระบบการเตอืนภยั ข้อมลู รวมทัง้ผลกัดนัข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ทีด่นิเข้าสูร่ะดบันโยบาย 
โดยเชือ่มโยงสร้างการรบัมอืผ่านการด�าเนนิกจิกรรมในพืน้ทีแ่ละการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั 

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ในขณะที่ภาครัฐก็มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการน�้าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นแนวทางที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใต้เงื่อนไขการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เกิดเครือข ่ายการจัดการ
อุทกภัย แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการน�า้ท่วม 

การรับมือจะต้องเกิดขึ้นกับทุกองค์ประกอบในเมือง พร้อมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
สม�่าเสมอ เพื่อให้การรับมือเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นในระยะยาว

บคุคล/องค์กร (Agents) 

ผลส�าเรจ็ของการรับมอื 

มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่บรรจุถึงองค์
ความรู้ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความ
ส�าคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

มรีะบบขอ้มลู พืน้ทีเ่สีย่ง กลุม่ผูเ้ปราะบาง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการรบัมอื
ให้กับเมืองหาดใหญ่  

วถิปีฏบิตั ิ(Institutions) 
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การเสริมสร้างการรับมือในการจัดการน�้าท่วมให้กับเมืองหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้เมืองสร้างการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนเสริมสร้างการรับมือกับทุกๆ องค์ประกอบในเมือง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการรับมือของเมืองหาดใหญ่

มาตรการสิ่งก่อสร้างเพียงอย่างเดียวไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอที่จะรับมอืกับน�้าท่วม ภายใต้โครงการเสริมสร้างการรับมอืและการปรับ
ต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว จึงมีรูปแบบการสร้างการรับมือที่แตกต่างออกไป

การรบัมอืท่ีดขีองเมอืงหาดใหญ่ 

www.thaicity-climate.org
www.acccrn.net
www.hatyaicityclimate.org

ทุกองค์ประกอบในเมือง สามารถด�าเนินบทบาทได้ตามหน้าที่ 

การพัฒนาระบบที่ช ่วย
ในการพยากรณ์น�้าท่วม 
การวิเคราะห์สิ่งท่ีจะเกิด
ขึ้นในอนาคตและก�าหนด
แนวทางการรับมือ รวม
ทั้งการให้ความส�าคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

ก า รมี ส ่ วนร ่ ว มคิ ด  
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม 
คดิเหน็ ข้อมลู เป็นการ
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
น�าไปสู ่การก�าหนด
แนวทางการรับมือท่ี
เหมาะสมของเมือง

กระบวนการท�างานของคณะท�างาน แบ่งย่อยเป็นกิจกรรมหลักๆ ที่ม ี
ผู้รับผิดชอบหลักจากหลายองค์กร และมีทีมการบริหารงานส่วนกลาง
ด�าเนินการประสานความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม ท�าให้ขับเคลื่อนการ
รับมือหลายๆ ส่วนไปพร้อมกัน

กิจกรรมการสร ้างการ
รั บ มื อ ท่ี ดี ใ ห ้ กั บ เ มื อ ง
หาดใหญ่มุง่เน้น การสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมอื การ
เฝ้าระวัง การเตือนภัย 
การช่วยเหลือขณะเกิดภัย 
และการวางแนวทางการ
รับมือระยะยาว

การเชือ่มโยงการรบัมอืให้เกดิผลในภาพรวม การปรบัปรงุข้อมลู 
การผลักดันระดับนโยบายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ บทเรยีน

สิง่ทีย่งัต้องพฒันา 


