รายงานการประชุม
“คณะทํางานโครงการเครือขายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ”
วันศุกร ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ศูนยเรียนรูเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ (HCCRLC)

ผูเขารวม 27 คน
1. นายสมพร สิริโปราณานนท
2. ผศ.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
3. นายเทิดทูน ดํารงคฤทธามาตย
4. ดร.จเร สุวรรณชาต
5. นายอภิชาติ ทองคําชุม
6. นายสมภพ วิสุทธิศิริ
7. นายสมโชติ พุทธชาติ
8. นายนภดล กั้งเซง
9. นายหรูน จันทวดี
10. นางพิชยา แกวขาว
11. นายชาคริต โภชะเรือง
12. นายชัยวุฒิ เกิดชื่น
13. นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ
14. นายภาณุมาศ นนทพันธ
15. นายรเมศ ไพบูลยสมบัติ
16. นายสมพร เหมืองทอง
17. นางสาวกมลทิพย อินทะโณ
18. นางสาวนิรมล กวมทรัพย
19. นางสาวสาวิกา วรรณพงค
20. วาที่ร.ต. พรอมศักดิ์ จิตจํา
21. นายอํามาตย ไชยทวีวงศ
22. นายภูริ กาลเนาวกุล
23. นางสาวซอบาฮ มะเซ็ง
24. นางสาวฟาสีฮะห อาแว

ประธานคณะทํางาน/หอการคาจังหวัดสงขลา
คณะทํางาน/คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มอ.
คณะทํางาน/คณะวิทยาศาสตร มอ.
คณะทํางาน/คณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย
คณะทํางาน/เทศบาลเมืองคอหงส
คณะทํางาน/ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก
คณะทํางาน/สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8
คณะทํางาน(แทน)/โครงการชลประทานสงขลา
คณะทํางาน
คณะทํางาน/มูลนิธิชุมชนไท
คณะทํางาน/มูลนิธิชุมชนสงขลา
คณะทํางาน/คลื่นความคิด 101.0 MHz
คณะทํางาน/สภาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
คณะทํางาน/นักวิชาการคอมพิวเตอรอิสระ
คณะทํางาน/เทศบาลนครหาดใหญ
คณะทํางาน/เทศบาลนครหาดใหญ
มูลนิธิชุมชนสงขลา
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มอ.
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มอ.
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มอ.

25. นาสาวอัชญา ประสมพงศ
26. นางสุวรรณี เกิดชื่น
27. นายสุริยันห ขําแจง

ภาคประชาสังคม
คลื่นความคิด 101.0 MHz
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย

กําหนดการ

8.45 - 9.00 น.
9.00 –9.15 น.

ลงทะเบียน
เริ่มการประชุม “คณะทํางานโครงการ ACCCRN หาดใหญ”
- กลาวตอนรับ โดย คุณสมพร สิริโปราณานนท ประธานคณะทํางานโครงการ
• วาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
 ผลการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณโครงการ ACCCRN ณ เมือง
Quy Nhon ประเทศเวียดนาม โดยคุณสมพร สิริโปราณานนท และผอ.ดิเรก
ฤทธิ์ ทวะกาญจน
 ผลการนําเสนอความกาวหนาโครงการ ACCCRN ระยะที่ 3 โดยคุณอํามาตย
ไชยทวีวงศ
 ผลการดําเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายการรับมือภัยพิบัติจังหวัดสงขลา
โดยคุณชาคริต โภชะเรือง
• วาระที่ 2 นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินกิจกรรม
• วาระที่ 3 วาระอื่น ๆ

9.15 – 13.00 .น

นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินกิจกรรม
1.1 โครงการ “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ”
1.2 โครงการ “เสริมสรางความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญฯ”
• กิจกรรมที่ 1 การเตรียมอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
• กิจกรรมที่ 2 Flood model
• กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแบบจําลองผังเมือง
• กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของศูนยเรียนรูฯ
• กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายฯ

สรุปการประชุม
เวลาประมาณ 9.00 น. กลาวตอนรับคณะทํางานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ
โดยคุณสมพร สิริโปราณานนท ประธานคณะทํางานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ และเริ่มการประชุมฯ
วาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
- ประชาสัมพันธสารคดีสั้นจาก “รายการคนกันเอง” ชุดสัมภาษณพิเศษ คูณสมพร สิริโปราณานนท ประธาน
หอการคาจังหวัดสงขลาและประธานคณะทํางานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ
- มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร ไดถายทําสารคดี “โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ” ซึ่งกําลังตัดตออยู

- วันที่ 6-7 ก.ค. 2556 คุณสมพร สิริโปราณานนท ไดทํายุทธศาสตรหอการคา และจะนําโครงการ ACCCRN
เมืองหาดใหญ เขาสูยุทธศาสตรหนึ่งของหอการคาดวย
- กอนการประชุมครั้งตอไป (15 ก.ค. 56) ใหตั้งคณะกรรมการยกราง “กฎ/กติกาขององคกร”
- ผลการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณโครงการ ACCCRN
ณ เมือง Quy Nhon ประเทศเวียดนาม โดย คุณสมพร สิริโปราณานนท
• เวียดนามมีลักษณะภูมิประทศที่ใกลเคียงกับประเทศไทย แตทะเลสาบเปนน้ําเค็มใชสําหรับเลี้ยงกุง
• เมือง Quy Nhon อยูตอนกลางของประเทศ เปนประเทศปด ภาครัฐมีอํานาจมาก ภาคประชาสังคม
ไมคอยมีความสําคัญเทาที่ควร
• รองผูวาฯของรัฐ สนใจระบบเตือนภัยของหาดใหญ มีการยัดหารือทีมเล็กตอ
• ยกยองตนขาว โดยการจัดวางเปนเครื่องเตือนใจบนโตะอาหาร เพราะถือเปนอูขาว อูน้ําของประเทศ
- ผลการนําเสนอความกาวหนา โครงการ ACCCRN ระยะที่ 3 กับสถาบันสิ่งแวลอมไทย โดยคุณอํามาตย ไชย
ทวีวงศ
• เมืองเชียงราย
• โครงการ M-BRACE
- ผลการดําเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ป โดยคุณชาคริต โภชะเรือง
• คลองหอยโขง :เสนทางน้ํา 3 สาย คือ 1.เดินทางจากสะเดา >กองบิน 56 > ทุงลาน>บางศาลา 2.น้ํา
จากคลองอูตะเภา 3.น้ําจากคลองตง เขาทวม ม.1-ม.2 ของทุงลาน มีปญหาจากการถมที่ และมี
โรงงานเยอะ จึงมีการทําแผนเฉพาะสําหรับทุงลาน กําลังปรึกษากับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8
เรื่องการทําแผนที่การผันน้ํา กําลังดําเนินการจัดทําแผนที่ตําบล, เสนทางน้ํา, ของบเพื่อเตือนภัยดวย
วิทยุเครื่องแดง
• หาดใหญ : พื้นที่เปนแองกระทะ รับน้ําจากทุกทิศทาง กําลังวางหมุดวัดระดับน้ําในจุดสําคัญ ๆ
• กิจกรรมในงาน: ใชขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ป
2543 รวมกับขอมูลการเตือนภัยการเตือนภัยระดับจังหวัดโดยคุณสมภพ วิสุทธิศิริ และรศ.ดร.ธนิต
เฉลิ ม ยานนท ทั้ ง นี้ ไ ด เ ชิ ญ เครื อ ข า ยวิ ท ยุ ส มั ค รเลน เครื อ ข า ยอสม. เครื อ ข า ยผู รู จ ากสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรน้ําภาค 8 กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี และหนวยงานระดับอําเภอเขารวม
• ผลจากการรวมกิจกรรม: ไดคณะทํางานกลางในพื้นที่เสี่ยงอยางนอย 5 คน เพื่อเปนฐานขอมูลระดับ
อําเภอ
• ขอเสนอ: ไดพื้นที่ ที่ตองทําแผนระดับชุมชนอยางละเอียด, นําเสนอขอมูลการผันน้ํา อยางเชื่อมโยง
กันทุกพื้นที่, สํารวจพื้นที่ติดตั้งหมุดวัดระดับน้ํา แลพพื้นที่ที่มีหมุดวัดระดับน้ําแลว, เครือขายวิทยุ
สมัครเลน เพื่อประสานงานระหวางชุมชนกับจังหวัด, วางระบบการเตือนภัยโดยใชธงเขียว –เหลืองแดง ใหเปนระบบเดียวกันทั้งจังหวัด และจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนรู
• กําลังรองบประมาณจากกลุมจังหวัด เพื่อนํารองในลุมน้ําคลองอูตะเภา, ลุมน้ําคลองภูมี และลุมน้ํา
จะนะ-นาทวี กอน
• ขอเสนอแนะ

 คุณสมภพ วิสุทธิศิริ : การทํางานอยูในเกณฑดี แตยังขาดการเชื่อมโยงภายในจังหวัด หาก
การมีซอมแผนของชุมชนรวมกัน ยินดีเขารวม
 คุณสมพร สิริโปราณานนท : หารือวิธีการขออาสาสมัครเพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัด เพื่อใหงาน
ที่กําลังทําไดตอกับจังหวัด, และควรมีกติกา เพื่อรองรับการจัดการภายในเพื่อประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอก(จังหวัดและกลุมจังหวัด) เชนยกระดับองคกรใหเปนนิติบุคคล สาน
ตอเปนระบบสหการ(เชื่อมโยงหนวยงาน) ดังนั้นควรมีการยกรางขอตกลงองคกรกอน
- รายชื่อคณะทํางานยกราง กฎ/กติกา องคกร
1. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน
ประธาน
2. ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
เลขานุการ
3. นายสมโชติ พุทธชาติ
คณะทํางาน
4. นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ
คณะทํางาน
5. นายชัยวุฒิ เกดิชื่น
คณะทํางาน
6. นายภูเบศ แซฉิน
คณะทํางาน
• ขอเสนอแนะ
 ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร แจงวาทุก 3 เดือนจะมีการประชุมหัวหยาสวนจังหวัด ควร
เสนองานของโครงการ ACCCRN เพิ่มอีกวาระหนึ่ง
 คุณชาคริต โภชะรือง เสนอใหมีการวางวัตถุป ระสงค เปน รูป แบบ HUB จังหวัด โดย
รวบรวมขอเสนอระดับนโยบาย,ระดับปฎิบัติ แลวนําเสนอแกผูที่เกี่ยวของโดยใชการประชุม
แบบไมเปนทางการ
 คุณสมพร เหมืองทอง เสนอใหประสานกับคณะกรรมการอํานวยการ เขาใหที่ประชุมระดับ
จังหวัด
 คุณสมภพ วิสุทธิศิริ ตองประชาสัมพันธงานACCCRN ใหทั่วทั้งจังหวัด
 คุณสมพร สิริโปราณานนท เสนอใหมีการแบงคณะกรรมการออกเปน 2 ชุด แตละชุดใหมี
วาระการประชุ ม ทุ ก ๆ 4 เดื อ น คื อ คณะกรรมการอํ า นวยการ (กลางเดื อ น) และ
คณะกรรมการจังหวัด (สิ้นเดือน) และนําเสนอผลการยกราง กฎ/กติกาขององคกรในการ
ประชุมคณะทํางานโครงการ ACCCRN
- ประชาสัมพันธ “การอบรมและสรางเครือขายความรวมมือพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและรับมือตอผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 ก.ค. 56
• ขอเสนอแนะ
 ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร อยากใหคณะทํางานโครงการ ACCCRN จัดอบรมการ
ถายทอดความรูและประสบการณ ปละ 2 ครั้ง และประชาสัมพันธผาน Website :
http://hatyaicityclimate.org โดยครั้งแรกจะของบสนับสนุนจากมอ.กอน หลังจากนั้นใช
งบสนับสนุนจากโครงการฯ
 คุณสมพร เหมืองทอง เสนอวาควรมีนวัตกรรมใหมในการอบรมโดยสงเสริมใหมีการโตตอบ
ระหวางผูบรรยายและผูเขาอบรม
วาระที่ 2 นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินกิจกรรม

1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ โดยคุณชาคริต โภชะเรือง
- หาดใหญใน (พื้นที่ดําเนินการ 5 ชุมชน)
• จั ดอบรมหลั กสู ต รกลางเดื อนละครั้ง และหลักสู ตรยอยตามความสนใจ เพื่อยกระดับ ครัว เรือ น
ตนแบบ (ลดรายจาย เสริมรายได)
 อบรมสเปรยหอมไลยุง
 ธนาคารน้ําหมัก: โดยการหมักน้ําสมสายชูกับผลไมรสเปรี้ยว น้ํามาลางสารพิษในผัก
 สวนผักคนเมือง: จัดใหมีชุมชนตัวอยางในการปลูกสวนผักคนเมือง แลวใหนักเรียนเขามา
เรียนรูได
• ผลักดันใหเกิดถนนคนเดิน ริมคลองร.1 ซึ่งจะมีความแตกตางตรงที่จะนําผลิตภัณฑในชุมชนมาขาย
- คูเตา (พื้นที่ดําเนินการทั้งตําบล)
• พัฒนาดานอาชีพ ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารของคนเมืองหาดใหญ คือกลุมเกษตรอินทรีย, กลุมประมง
พื้นบาน และกลุมโรงอบสมถนไพร
• กิจกรรม : “โรงน้ําชุมชน”
 วิเคราะหปญหา: การขาดแคลนน้ําดื่ม และน้ํามีตะกอนสนิม
 วัตถุประสงค: ใหคณะทํางานไดใชประโยชนและชุมชนมีน้ําดื่ม ราคาถูก
 ที่ตั้ง: วัดดอน โดยการสนับสนุนจากโครงการฯ 500,000 บาท และการระดมทุนจากวัดและ
ชุมชน 300,000 บาท การใชบริหาร จะใชวีธีหยอดเหรียญ
 ปญหาที่พบ: ถังเก็บน้ําเกามาก ตั้งแตป 2537 จึงใหมอ.วัดคุณภาพน้ําดิบกอนเก็บขึ้นพักใน
ถังเก็บน้ํา
- เพิ่มเติม : ยังขาดการประสานงานในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง
• ขอความรวมมือจาก มอ.และอบจ.สงขลา
• หรูน จันทวดี : ไดคําแนะนําจากกรมเจาทา เรื่องการปองกันการกัดเซาะ และปลูกปาชายเลน ได
ทดลองนําดินจากการขุดลอกมากองรอพืชปาชายเลนขึ้น ในพื้นที่ประมาณ 1.2 กิโลเมตร
2. โครงการเสริมสรางความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญในระยะยาว
2.1 การเตรียมอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
• พื้นที่ดําเนินการ :ชุมชนยานยาวออก,ชุมชนตลาด,ชุมชนปลักธง,ปริก (ทั้งตําบล)
• การดําเนินการตามแผนกิจกรรม
 การเตรียมพื้นที่
 การพัฒนาศักยภาพดานขอมูล
• การดําเนินการ 6 เดือนแรก
 ประชุมรวมกับอปท. แตละพื้นที่ เพื่อตอบรับและใหการสนับสนุนเพิ่มเติม
 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม/เวที
 คัดเลือกอาสามาสมัครประจําพื้นที่ เพื่อทําขอมูลชุมชน
 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร, การเก็บขอมูลแบบสอบถาม นับขอมูลแบบสอบถาม
ลาสุดกําลังประมวลผลดวย โปรแกรม SPSS

 ปญหา: บางพื้นที่สัมพันธกับชุมชนนอย ทําใหทํางานยากและลาชา
• การปรับแผนกิจกรรมในระยะที่ 1
 เวทีที่คลายคลึงกัน จัดรวมกันทําใหระยะเวลาสั้นลง ชวยลดความซับซอนดานเวลา
• ขอเสนอแนะ
 คุณนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ : 6 เดือนขางหนา กอนเกิดสถานการณน้ําทวม ควรวางแผนพื้นที่ให
ชัดเจน
 คุณสมพร เหมืองทอง: พื้นที่หาดใหญ 10 ชุม ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากเทศบาลนคร
หาดใหญแลว 1.3 ลานบาท ถาไมทันในปนี้ ก็สามารถจัดการงบปถัดไปได
2.2 การพัฒนาระบบพยากรณน้ําทวมโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร
• กําลังรอเอกสารการตอบรับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน
• ออกหนังสือขอความรวมมือกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8
• ติดตั้งหมุดวัดระดับ 20 จุด พรอมเอกสารรายละเอียดประกอบ เชน คาพิกัดและตําแหนงบน
Google map โดยสวนใหญจะติดตั้งตรงสะพานเปนหลัก
• อยูระหวางการสงใบเสนอราคาในการจัดซื้อ และจัดจาง
2.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของศู น ย เ รี ย นรู เ พื่ อ การรั บ มื อ ตอ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเมื อ งหาดใหญ
หลักสูตรทองถิ่น
 ปญหา: อยูในชวงเริ่มเปดภาคเรียนที่ 1 คุณครูกําลังยุง
 ขณะนี้มีเครือขายครูจากโรงเรียนเทศบาล 1-6 ประมาณ 45 คน
 การดําเนินการ เสริมสรางศักยภาพทั้งทางจิตใจและองคความรู การเรียนรูของเด็กเกิดจาก
การศึกษาพื้นที่ของตัวเองแลวนํามาถิดบทเรียนในหองเรียน
• สื่อประชาสัมพันธ
 ขอความรวมมือกับประชาสัมพันธจังหวัด ในการเปยแพรขอมูลผานสื่อตาง ๆ
• การสรางฐานขอมูลบน Google map
 ไดพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมา
 ปริก : มีขอมูลเว็บไซต “ตําบลสุขภาวะ” อยูบางแลว
 ทน.หาดใหญ : มีโปรแกรม GIS JHCIS (สารสนเทศภูมิศาสตรสุขภาพ) ซึ่งสงขอมูลไปยัง รพ.
สต > สสอ.>สสจ.
2.4 การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาเมือง
• มีกาปรับกระบวนการทํางานใหงายขึ้น
• กําหนดของเขตเมือง
 Demand : กลุมผูซื้อบาน,กลุมผูบุกรุก
 Supply : กลุมนักธุรกิจ แนวโนมการขยายตัวใน 10 ปขางหนา
• กําหนดขอบเขตจากเอกสาร และแผนที่ทางอากาศ
• การดําเนินการของมหาวิทยาลัย
 ใหหองเพื่อการศึกษาดานภัยพิบัติ และดินโคลนถลม

2.5 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายฯ
• จากการรวบรวมขอมูลไดขอเสนอเกี่ยวกับเมืองหาดใหญ
 นโยบายดานการจัดการภัยพิบัติจากหนวยงานของจังหวัด
 วิเคราะหสถานการณ/นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
 วิเคราะหสวนได/สวนเสีย ของขอเสนอเชิงนโยบาย
• หนวยงานที่จะชวยวิเคราะห และเสนอขอเสนอเชิงนโยบายฯ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท)
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง (ลุมน้ําคลองอูตะเภา และทน.หาดใหญ)
 กรมชลประทาน
 มหาวิทยาลัยเกษตร
• การดําเนินการตอ
 สังเคราะหวากลุมใดบางไดรับผลกระทบ รวมกับแนวทางการแกไขปญหา
 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญและจัดเวทีโซน
หมายเหตุ
ในการประชุมครั้งตอไป ใหแตละโครงการนําเสนอปญหา เพื่อคณะทํางานจะไดรวมกันหาทางแกไขตอไป

ประชุมครั้งตอไป วันจันทร ที่ 15 กรกฏาคม 2556
ปดประชุมเวลา 13.00 น.

