
การรับมอือุทกภยันครหาดใหญ่ 



ความสูงต า่ของสภาพภูมิประเทศ พืน้ที่เคยประสบภัยน า้ท่วมในทศวรรษทีผ่่านมา



เหตุการณ์น า้ท่วม                       
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

19-23 พ.ย. 31 21-24 พ.ย. 43 

17-19 พ.ย. 48 29 พ.ย. -  1 ธ.ค. 51 

1.สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี และการเกิดอุทกภยั 



1 – 3 พ.ย. 53 

1.สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี และการเกิดอุทกภยั 



m. 
m. 
m. 
m. 

m. 
m. 



1 – 3 พ.ย. 53 



เปรียบเทยีบประมาณน า้ฝนและน า้ท่า 

497 516 

1.สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี และการเกิดอุทกภยั 

2531 2543 
2552 2553 

(m3/s.) 

3 วัน 

2 วัน 



เปรียบเทียบสภาพน า้ท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ปี 2543 กบั ปี 2553 

พืน้ทีน่ า้ท่วม (km3)              :              18                      20  
ความลกึน า้ท่วมเฉลีย่ (m.)   :            3.50                  4.50  
ความลกึน า้ท่วมสูงสุด (m.) :            4.00                   5.50  

1988 2000 2010 

                                                        2543                 2553 

1.สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี และการเกิดอุทกภยั 



สรุปลกัษณะการเกดิอุทกภัยในลุ่มน า้คลองอู่ตะเภา 

 มีโอกาสเกิดอุทกภยัข้ึนทุกปี (2531, 2543, 2548, 2551, 2553, 2555) 
 น ้าหลากผา่นเมืองในปริมาณท่ีมาก และไหลเช่ียว 
 ระดบัน ้าท่วมมีระดบัสูงข้ึนทุกปี 
 พื้นท่ีน ้ าท่วมเพิม่ข้ึนทุกปี  
 มูลค่าทางเศรษฐกิจของนครหาดใหญ่เพิ่มข้ึนทุกปี หากไม่มีการรับมือท่ีมี

ประสิทธิภาพ ความเสียหายกจ็ะเพ่ิมข้ึนทุกคร้ังท่ีเกิดอุทกภยั 
  



การแก้ไขปัญหาอุทกภยัในอดตี 
ฝนตกหนัก,น า้ในคลองเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

เร่งระบายน า้ : ท่อขนส่งน า้, สถานีสูบน า้
คลองระบายน า้ต่าง ๆ  

ติดตามสถานการณ์ : หน่วยงาน
ชลประทาน / อุตุนิยมวทิยาในพืน้ที ่

ปริมาณน า้มากเกนิกว่าความสามารถ       
ของระบบระบายน า้ 

ข้อมูลทีไ่ด้ขาดการบูรณาการ, ไม่สามารถ
แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างถูกต้อง 

เกดิอุทกภัย ครัวเรือนขาดองค์ความรู้ / ขาดการ
เตรียมการ / ไม่ได้รับข่าวสาร / ได้รับ

ข่าวสารในเวลากระช้ันชิด 
เกดิความเสียหายชีวติและ

ทรัพย์สิน 





แนวทางการรับมืออุทกภัย 
 ใชร้ะบบป้องกนัน ้าท่วมของเมืองใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 เนน้ การเตือนภยั มากกวา่การป้องกนัอุทกภยั 

      - การป้องกนัอุทกภยัตอ้งท าในระดบัลุ่มน ้า  
          - มาตรการใชส่ิ้งก่อสร้าง : การกกัเกบ็น ้า การหน่วงน ้า การชะลอน ้า       
                                                      การป้องกนัพื้นท่ี การผลกัดนัน ้า 

          - มาตรการไม่ใชส่ิ้งก่อสร้าง : มาตรการผงัเมือง  
                                                           ก าหนดพื้นท่ี flood way 

                                       มาตรการทางภาษีน ้าท่วม  
 รูปแบบการเตือนภยัตอ้งเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มอยา่งรวดเร็ว 
 ขอ้มูลในการเตือนภยัมีความแม่นย  าสูง 



มิตกิารรับมืออทุกภยัของหาดใหญ่  

2. ติดตามสถานการณ์น า้ฟ้า น า้ท่า  
3. การบริหารจัดการน า้หลากในพืน้ที่ 
4. การแจ้งเตือนประชาชน  

6. การฟ้ืนฟูนครหาดใหญ่ 

1. ตั้งศูนย์อ านวยการฯ 

5. การจัดการในภาวะวกิฤต 

1. มีแผนรับมือฯ / คู่มอืรับมอือุทกภัยของชุมชน 
2. การซักซ้อมแผนฯ 

4. เครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน 
3. จัดตั้งบ้านพีเ่ลีย้ง 

5. www.hatyaicityclimate.org  

2. แต่ละหน่วยงานเพิม่ประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมอื / การใช้ข้อมูลร่วมกนั 

1. คณะประเมินสถานการณ์น า้ 

3. ท างานร่วมกบัพืน้ที่ 

เมอืง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ชุมชน  (ด าเนินการโดย ACCCRN) 

 

ครัวเรือน 

http://www.hatyaicityclimate.org/


หน่วยงานที่เกีย่วข้อง...กบัการรับมืออุทกภยั 

 ท างานอยา่งบูรณาการ โดยการแต่งตั้งคณะประเมินสถานการณ์น ้าท่ีรวบ
เอาหน่วยงานต่าง ๆ มาแลกเปล่ียนขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และประเมิน
สถานการณ์ร่วมกนั 

 พฒันาอุปกรณ์ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และการเตือนภยัใหท้นัสมยั และ
มีประสิทธิภาพ 

 ประชุมร่วมกบัทอ้งถ่ินเพื่อการแจง้สถานการณ์ และใหข้อ้คิดเห็น 
 การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการเตือนภยั และการรับมืออุทกภยั           

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 



ศูนยว์ิจัยภยัพบัิติทางธรรมชาติ ภาคใต ้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การแต่งตั้งคณะประเมินสถานการณ์น า้ 



 การประเมินสถานการณ์อุทกภยัจากคณะประเมินสถานการณ์น ้า 

การแต่งตั้งคณะประเมินสถานการณ์น า้ 



คาดการณว่์าน ้าจะลน้ตลิง่คลอง ร 1 และ 
ดา้นซา้ยของคลองอู่ตะเภา ประมาณ 5 นาฬิกาคืนวนัที่ 2-1-55 

การพยากรณร์ะดบัน ้ าในคลองอู่ตะเภา โดยใชก้ราฟหนึง่หน่วย 



 Contour ฝน  
ของศนูยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 

 การพฒันา / เพิม่ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 Early Warning  
(ระบบเตือนภยัล่วงหนา้) 
ของกรมทรัพยากรน ้า 



 การท างานร่วมกบัพืน้ที ่

 ประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกบัทอ้งถ่ิน  ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน 



เทศบาล....กบัการรับมอือุทกภยั 



           - จุดอ่อนน า้ท่วมขัง 

 

การเตรียมการทีด่ าเนินการก่อนฤดูน า้หลาก (ฤดูฝน) 

 1. การส ารวจจัดท าแผนทีเ่ส่ียงภัยน า้ท่วม 



           - จุดเส่ียงน า้ล้นตลิง่ 

 1. การส ารวจจัดท าแผนทีเ่ส่ียงภัยน า้ท่วม 

การเตรียมการทีด่ าเนินการก่อนฤดูน า้หลาก (ฤดูฝน) 



 2. การขุดลอกท่อระบายน า้ คู คลอง 

การเตรียมการทีด่ าเนินการก่อนฤดูน า้หลาก (ฤดูฝน) 



 2. การขุดลอกท่อระบายน า้ คู คลอง 

การเตรียมการทีด่ าเนินการก่อนฤดูน า้หลาก (ฤดูฝน) 



 3. การตรวจสอบ จัดเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

การเตรียมการทีด่ าเนินการก่อนฤดูน า้หลาก (ฤดูฝน) 

 เรือ เคร่ืองยนต์เรือ เส้ือชูชีพ   



การเตรียมการทีด่ าเนินการก่อนฤดูน า้หลาก (ฤดูฝน) 

 3. การตรวจสอบ จัดเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองสูบน า้ / เคร่ืองจักรหนัก  



การบริหารจัดการอุทกภยั 

2. ติดตามสถานการณ์น า้ฟ้า น า้ท่า  

3. การบริหารจัดการน า้หลากในพืน้ที่ 

4. การแจ้งเตือนประชาชน  

6. การฟ้ืนฟูนครหาดใหญ่ 

1. เปิดศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอทุกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ 

5. การจัดการในภาวะวกิฤตและการอพยพ ช่วยเหลอืประชาชน 



1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



 การเปิดศูนย์อพยพย่อย 

1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



 การเตรียมความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ประจ าศูนย์อพยพ 



 การตรวจความพร้อมบ้านพีเ่ลีย้ง 

1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



 การซักซ้อมแผนอพยพในชุมชน (ชุมชนคลอง ร.1) 

1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



 การซักซ้อมแผนอพยพในชุมชน (ชุมชนวดัหาดใหญ่ใน) 

1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



 การประชุมหน่วยงานภายในและภายนอกเพือ่ติดตามสถานการณ์น า้ 

1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



 การประชุมหน่วยงานภายในและภายนอกเพือ่ติดตามสถานการณ์น า้ 

1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



 การตรวจสอบพืน้ทีเ่พือ่แก้ไขปัญหาอุทกภยั 

1.ศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย     
เทศบาลนครหาดใหญ่ 



2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 



2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 

คาดการณ์กลุ่มฝนได้ล่วงหน้า 5 วัน คาดหมายลักษณะอากาศจากแผนที่
อากาศ 



ความเข้มฝนแบบ Real Time 
ปริมาณฝนตกสะสมที่ตกลงมาในลุ่ม
น า้ 

2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 



  กรณ ีฝนตกเฉลีย่ในเขตเทศบาล มากกว่า 80 มิลลเิมตรภายใน 3 ช่ัวโมง 
เกดิน า้ท่วมขงัในพืน้ทีลุ่่มต า่ หรือพืน้ทีเ่ส่ียง    

2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 



  กรณ ีฝนตกเฉลีย่มากกว่า 100  มิลลเิมตรภายใน 6 ช่ัวโมง เกดิน า้ไหลบ่า
จากเขาคอหงส์และลุ่มน า้คลองเรียน 

2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 



  กรณ ีฝนตกเฉลีย่ทั้งลุ่มน า้คลองอู่ตะเภามากกว่า 220  มิลลเิมตร ใน 2 วนั 
เกดิน า้ล้นตลิง่คลองอู่ตะเภา 

2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 



2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 

บ้านม่วงกอ็ง 

บ้านบางศาลา 

ทีว่่าการอ าเภอหาดใหญ่ 

ระดบัเตือนภัย 16.80 ม. 

ระดบัเตือนภัย 10.30 ม. 

ระดบัเตือนภัย 8.40 ม. 

ระดบัเตือนภัย 7.40 ม. 

ประตูระบายน า้ 

1 – 2 ช่ัวโมง 

9 – 10 ช่ัวโมง 

30 นาที 



ระดับน า้ในแต่ละสถานีโทรมาตร   
ของกรมชลประทาน 

ภาพจากกล้อง CCTV  จาก 
www.hatyaicityclimate.org 

2.การติดตามสถานการณ์น ้าฟ้า น ้าท่า 



3. การบริหารจัดการน ้าหลากในพืน้ที ่

 ระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 
 

 

   

  

 

แก้มลิง 

 สถานีสูบ
น า้ คันกัน้น า้ 

เขตเทศบาล 
ทางรถไฟ 
คลอง 
ถนน 



  - สถานีสูบน า้  มีอตัราการสูบระบายน า้รวม 89 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ี

PT1 ข7

PT2PW1

PU1

PU2
หลังอ าเภอ

P2

P1

ซ.27
ร.1

คลองอู่ตะเภา

คลองเตย

ระบบสูบน้ า

สถานีสูบน้ าฝ  งขวา คลองอู่ตะเภา
อัตราการสูบน้ ารวม 83 ลบ.ม./วินาที

สถานีสูบน้ าฝ  งซ้าย คลองอู่ตะเภา 
อัตราการสูบน้ ารวม 6 ลบ.ม./วินาที

3. การบริหารจัดการน ้าหลากในพืน้ที ่



  - ระบบท่อขนส่งน า้ 

ท่อขนส่งน า้
(Transportation)

ท่อเช่ือมรับน า้อาคารผันน า้

รปูแบบการแกไ้ขปัญหาการระบายน ้าโดยท่อขนสง่น ้า

ระบบระบายน า้เดิม ระบบระบายน า้เดิม

3. การบริหารจัดการน ้าหลากในพืน้ที ่



  - แก้มลงิ : จ านวน 9 แห่ง ตดัลดปริมาณน า้ได้ 1,302,000 ลูกบาศก์เมตร 

ทีต่ั้งและความจุของแก้มลงิ ลุ่มน า้คลองเปลและลุ่มน า้คลองเรียน 

ศูนย์วิจัยยางฯ
Vmax :      50,000  m3

รพ.ค่ายเสนาณรงค์
Vmax :       15,000  m3

มณ ลทหารบก42
Vmax :      70,000  m3

สนามกอล์ฟ
Vmax :      74,000  m3

สวนจราจร
Vmax :       7,000  m3

สวนสาธารณะ
Vmax :      94,000  m3

เรือนเพาะช า
Vmax :      85,000  m3

มอ.
Vmax :    377,500  m3

คลองเรียน
Vmax :    530,000  m3

3. การบริหารจัดการน ้าหลากในพืน้ที ่



- คนักั้นน า้ฝ่ังขวาคลองอู่ตะเภา คันกัน้น า้ฝ่ังซ้ายคลองอู่
ตะเภา 

  - คนักั้นน า้คลองอู่ตะเภา   

3. การบริหารจัดการน ้าหลากในพืน้ที ่





ทะเลสาบสงขลา 

คลองระบายน า้ที่ 1 

คลองระบายน า้ที่ 3 

คลองระบายน า้ที่ 4 

คลองระบายน า้ที่5 

คลองระบายน า้ที่ 6 ปตร.คลองอู่
ตะเภา 

ปตร.หน้าควน 

ปตร.บางหยี 

คลองระบายน า้เลี่ยงเมือง 

3. การบริหารจัดการน ้าหลากในพืน้ที ่
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การบูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่การตดิตามสถานการณ์  วเิคราะห์ข้อมูลและเตอืนภัย 

4.การแจ้งเตอืนประชาชน 



4.การแจ้งเตอืนประชาชน 



ขั้นตอนการแจง้เตือนใหเ้ฝ้าระวงั (ธงเหลือง) 

ระดบัน ้าที่สถานบีางศาลา เท่ากบั +8.00 เมตร (เทียบกบัระดบัน ้าทะเลปานกลาง : รทก.)     

คณะอนุกรรมการแจง้ประธาน

กรรมการฯ ใหป้ระกาศ 

ธงเหลืองใหเ้ฝ้าระวงั 

ประธานอนุกรรมการเรียกประชุม 

ตั้ง War Room  เฝ้าระวงั 

ระดบัน ้าสถานบีางศาลา ต า่กว่า +8.00 เมตร รทก. ติดต่อกนั 6 ชัว่โมง   

ยกเลิกธงเหลือง 
คณะอนุกรรมการ ใน War Room  แจง้

ประธานกรรมการฯ 

พิจารณาเงือ่นไข  

ธงแดง 

 การแจ้งเตือนให้เฝ้าระวงั : ธงเหลอืง 

4.การแจ้งเตอืนประชาชน 



ขั้นตอนการประกาศธงแดง 

ระดบัน ้าสถานบีา้นบางศาลา มากกว่า +9.30 เมตร รทก.                

คาดการณจ์ากระดบัน ้าที่สถานบีา้นม่วงก็อง  

 (+16.4 เมตร รทก.) 

คณะอนุกรรมการ (War room) 

แจง้ใหป้ระธานกรรมการฯ

ประกาศธงแดง 

ฝนตกเฉลีย่ทั้งลุ่มน ้า หรือดา้นบนของลุ่มน ้าเป็นหลกั ฝนตกทางดา้นล่างของลุ่มน ้าเป็นหลกั 

คาดการณจ์ากการประเมินสถานการณ ์น ้าฝน 

น ้าท่า ตามเวลาจริง อย่างต่อเนือ่ง 

คาดการณล่์วงหนา้ได ้ ~ 10 ชม. 

วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 

คาดการณล่์วงหนา้ได ้ < 10 ชม. 

 การประกาศธงแดง 

4.การแจ้งเตอืนประชาชน 



ขั้นตอนการลดธงแดง 

1. ระดบัน ้าสถานบีา้นบางศาลา ต า่กว่า +9.30 เมตร รทก. และลดลงอย่างต่อเนือ่งใน 24 

ชม.   

2.  การคาดการณป์ริมาณน ้าฝนในอีก 2 วนัขา้งหนา้ จะลดลงอย่างต่อเนือ่ง  
3.  ระดบัน ้าที่สถานบีา้นหาดใหญ่ใน ลดต า่กว่า +7.40 เมตร รทก.   

ลดธงแดงเป็นธงเหลือง 

คณะอนุกรรมการ (War room) 

แจง้ประธานกรรมการฯ 

 การลดธงแดง 

4.การแจ้งเตอืนประชาชน 



4.การแจ้งเตอืนประชาชน 

 การกระจายข่าวสารสู่ประชาชน 



การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางวทิยุกระจายเสียง 



4.การแจ้งเตอืนประชาชน 

 การกระจายข่าวสารสู่ประชาชน 

ระบบ SMS 



4.การแจ้งเตอืนประชาชน 

 การกระจายข่าวสารสู่ประชาชน 

เครือข่ายวทิยุเคร่ืองแดง 

ศูนย์เทศบาล  
ชุมชน 

ศูนย์มณโ   

ศูนย์อนิทรีย์ 

ศูนย์อืน่ ๆ  ชุมชน 

ชุมชน 



 การเสริมเคร่ืองสูบน า้เพือ่เร่งระบายน า้ และเสริมกระสอบทราย 

4.การจัดการในภาวะวกิฤติ  การอพยพ และ ช่วยเหลอืประชาชน 



 การเร่งแก้ไขปัญหาในพืน้ทีน่ า้ท่วมขงั 

4.การจัดการในภาวะวกิฤติ  การอพยพ และ ช่วยเหลอืประชาชน 



 การเสริม ถุงยงัชีพ อาหารสด อาหารแห้ง  และน า้ดืม่ ให้เพยีงพอกบัสถานการณ์ 

4.การจัดการในภาวะวกิฤติ  การอพยพ และ ช่วยเหลอืประชาชน 



 การตรวจเยีย่มศูนย์อพยพย่อย 

4.การจัดการในภาวะวกิฤติ  การอพยพ และ ช่วยเหลอืประชาชน 



 การแจกถุงยงัชีพ อาหารสดและน า้ดื่ม 

4.การจัดการในภาวะวกิฤติ  การอพยพ และ ช่วยเหลอืประชาชน 



 การแจกถุงยงัชีพ อาหารสดและน า้ดื่ม 

4.การจัดการในภาวะวกิฤติ  การอพยพ และ ช่วยเหลอืประชาชน 



5.การฟ้ืนฟูนครหาดใหญ่ 



5.การฟ้ืนฟูนครหาดใหญ่ 



5.การฟ้ืนฟูนครหาดใหญ่ 



5.การฟ้ืนฟูนครหาดใหญ่ 



5.การฟ้ืนฟูนครหาดใหญ่ 



ชุมชน...กบัการการรับมอือุทกภยั 



การวางแผนการด าเนินงาน -ตั้งคณะท างานในพืน้ที่ 

จัดท าข้อมูล / วเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 

ท าแผนการรับมืออทุกภยั 

ซ้อมแผนปฏบิตักิารรับมือชุมชน 

ปรับปรุงแผนรับมือ รณรงค์ชุมชน เตรียมรับมือ 

แนวทางการด าเนินงาน 



  1.การวางแผนการด าเนินงานและตั้งคณะท างานระดับชุมชน  



การวเิคราะห์การเกดิอุทกภยัโดยชุมชน 

สภาพชุมชนก่อน และเม่ือเกดิอทุกภัย(กรณนี ้าล้นตลิ่ง 1 เมตร) 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



แผนท่ีกลุ่มเปราะบางในชุมชน (แผนท่ีท ามือของชุมชน) 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



ต าแหน่งบ้านช้ันเดียว 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



ต าแหน่งบ้านทีม่ีคนชรา 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



ต าแหน่งบ้านทีม่ีเด็กเลก็ 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



ต าแหน่งบ้านทีมี่ผู้ป่วย 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



ต าแหน่งบ้านทีมี่ผู้พกิาร 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



ผงับ้านพีเ่ลีย้งประจ าซอย  

 

ชุมชนวดัหาดใหญ่ใน 

บ้านพีเ่ลีย้ง 

  2.การวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน 



บ้านพีเ่ลีย้ง ชุมชนโชคสมาน 

องค์ประกอบบ้านพีเ่ลีย้ง  

1.บ้านสองช้ันขึน้ไปที่มัน่คง และรองรับ  
   คนไม่น้อยกว่า 10 คน  
2.การมีจิตสาธารณะ  

3.การเป็นตัวแทนประจ าซอย  

4.มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ทีจ่ าเป็น 
ได้แก่ เชือก  เส้ือชูชีพ   แหล่งก าเนิดแสงสว่าง 
อุปกรณ์ส่ือสาร  ยาสามัญประจ าบ้าน  อาหารและน า้ดื่ม เป็นต้น 

“บ้านพีเ่ลี้ยง” เป็นทัง้ ผู้ เตือนภัย / ช่วยเหลอืประจ าซอย  

http://image.free.in.th/show.php?id=a3807fd842367e11df28a1cfe642031c




จัดท าแผนก่อนเกดิอุทกภัย ขณะเกดิอุทกภัย และหลงัเกดิอุทกภัย                
พร้อมก าหนดคณะท างานแต่ละฝ่าย และข้อตกลงชุมชน 

  3.การท าแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน 



จัดท าแผนก่อนเกดิอุทกภัย ขณะเกดิอุทกภัย และหลงัเกดิอุทกภัย                
พร้อมก าหนดคณะท างานแต่ละฝ่าย และข้อตกลงชุมชน 

  3.การท าแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน 



จัดท าแผนก่อนเกดิอุทกภัย ขณะเกดิอุทกภัย และหลงัเกดิอุทกภัย                
พร้อมก าหนดคณะท างานแต่ละฝ่าย และข้อตกลงชุมชน 

  3.การท าแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน 



การประชาพจิารณ์แผนชุมชน 

  3.การท าแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน 



คู่มือรับมอือุทกภยัของชุมชน 



 1 2 3 

  4.การซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน 



พฒันาศักยภาพเครือข่ายเตือนภยั(วทิยเุคร่ืองแดง) 

ปัจจุบันชุมชนในพืน้ทีเ่ส่ียงริมคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน า้ที ่1 มีวทิยุ
เคร่ืองแดงจ านวน 48 เคร่ือง (ส่วนใหญ่ชุมชนจัดหากนัเอง) ไม่รวมวทิยุเคร่ือง
แดงตามโครงการตาสับปะรด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จ านวน 800 เคร่ือง  



ครัวเรือน...กบัการรับมอือุทกภยั 



การเตรียมพร้อมของทีอ่ยู่อาศัย 

 การปฏิบติัตามเทศบญัญติัฯ รวมถึงกฎหมายผงัเมืองและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การรู้จกัสภาพพื้นท่ี ท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะบา้นในท่ีลุ่ม 
 การเลือกรูปแบบท่ีอยูอ่าศยั 



การเตรียมพร้อมของทีอ่ยู่อาศัย 

 การปฏิบติัตามเทศบญัญติัฯ รวมถึงกฎหมายผงัเมืองและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การรู้จกัสภาพพื้นท่ี ท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะบา้นในท่ีลุ่ม 
 การส ารวจจุดน ้าเขา้บา้น 



การเตรียมพร้อมของทีอ่ยู่อาศัย 

 หารูปแบบท่ีเหมาะสมในการป้องกนัน ้าเขา้บา้น  



การเตรียมพร้อมของทีอ่ยู่อาศัย 

 หารูปแบบท่ีเหมาะสมในการป้องกนัน ้าเขา้บา้น  



การเตรียมพร้อมของทีอ่ยู่อาศัย 

 หารูปแบบท่ีเหมาะสมในการป้องกนัน ้าเขา้บา้น   



การเตรียมความพร้อมก่อนเกดิอุทกภัย 

เป็นคนช่างสังเกต / ช่างถาม  



การเตรียมความพร้อมก่อนเกดิอุทกภัย 



การเตรียมความพร้อมก่อนเกดิอุทกภัย 



การเตรียมความพร้อมก่อนเกดิอุทกภัย 



การเตรียมความพร้อมก่อนเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อเกดิอุทกภยั 

 ศึกษาระดบัการเตือนภยัของทอ้งถ่ิน / ช่องทางการติดตามข่าวสาร 
 



การปฏิบัตเิมื่อเกดิอุทกภยั 

 ด าเนินการตามแผนรับมืออุทกภยัของชุมชน / เทศบาล 



การปฏิบัตเิมื่อเกดิอุทกภยั 



การปฏิบัตเิมื่อเกดิอุทกภยั 



การปฏิบัตเิมื่อเกดิอุทกภยั 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 



การปฏิบัตเิมื่อหลงัเกดิอุทกภัย 


