รายงานการประชุมคณะทางาน
“โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่”
วันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (HCCRLC)

ผู้เข้าร่วม ๒๗ คน
๑. นายสมพร สิริโปราณานนท์
๒. นายสันติ จันทโณ
๓. นายสมโชติ พุทธชาติ
๔. นายมนัส ศิริรัตน์
๕. นายธนาวรรธ พันธุ์ชนะ
๖. นายสุจิตร คงจันทร์
๗. นายหรูน จันทวดี
๘. นางพิชยา แก้วขาว
๙. นายชาคริต โภชะเรือง
๑๐. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
๑๑. นายภาณุมาศ นนทพันธ์
๑๒. นายรเมศ ไพบูลย์สมบัติ
๑๓. นายสมพร เหมืองทอง
๑๔. นายจามีกร มะลิซ้อน
๑๕. นางสาวสาวิกา วรรณพงค์
๑๖. นางสาวนิรมล กวมทรัพย์
๑๗. ว่าที่ ร.ต. พร้อมศักดิ์ จิตจา
๑๘. นายเอกภพ อภัยรัตน์
๑๙. นางสาวญาดา วงศ์นลาย
๒๐. นางสาวพิยะพร หนูสม
๒๑. นางสาวนภัสกร ทวีรัตน์
๒๒. นางประนอม เขียวจันทร์
๒๓. นายสุพจน์ จันทร์แก้วแร่
๒๔. นางอัลนาห์ เดวิส
๒๕. นางสาววิวรรธีน์ ชูเผือก
๒๖. นายสุรินทร์ หละสัน
๒๗. นางสาวสาริณี ประทุมสุวรรณ

หอการค้าจังหวัดสงขลา/ประธานคณะทางาน
เทศบาลตาบลพะตง/รองประธานคณะทางาน
สานักงานทรัพยากรนาภาค ๘/คณะทางาน
สานักงานป้องกันและบบเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา/คณะทางาน
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/คณะทางาน
สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดสงขลา/คณะทางาน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ต.คูเต่า/คณะทางาน
มูลนิธิชุมชนไท/คณะทางาน
มูลนิธิชุมชนสงขลา/คณะทางาน
สภาลุ่มนาทะเลสาบสงขลา/คณะทางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์อิสระ/คณะทางาน
สานักงานเทศบาลตาบลปริก/คณะทางาน
สานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่/คณะทางาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองสะเดา

สรุปการประชุม
ช่วงเช้า : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลเมืองสะเดา
เริ่มต้นด้วยการสะท้อนปัญหาและหาแนวทางความร่วมมือ แต่งตังคณะทางาน เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพืนที่
อาเภอสะเดา โดยคุณนุพจน์ จันทร์แก้วเร่ หัวหน้าสานักปลัดฯ เทศบาลเมืองสะเดา
จากนันนาเสนอบทเรียนความสาเร็จของคณะทางานโครงการ ACCCRN โดยคุณสมพร สิริโปราณานนท์
ประธานคณะทางานฯ ว่า ประกอบด้วยหลายภาคส่วน เช่น NGOs, นักวิชาการ, ข้าราชการส่วนภูมิภาค, ผู้นา
ชุมชน, อปท., ภาคธุรกิจ ที่ล้วนแล้วแต่มีจิตสาธารณะเป็นสาคัญ อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการ สร้าง
ความน่าเชื่อถือ มีการจัดการความสัมพันธ์ทางการเมือง รวมถึงใช้หลักการบริหารจัดการโดยกาหนดทิศทางการ
ทางานอย่างชัดเจน
ตัวชีวัดความสาเร็จ
๑. สามารถตอบโจทย์คนหาดใหญ่ได้ (แก้ปัญหานาท่วม นาเสีย และนาแล้ง)
๒. สร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้นาสู่งานอื่น ๆ ได้
๓. บรรจุอยู่ในแผนนโยบายระดับอปท. , จังหวัด และประเทศได้
ข้อเสนอจากที่ประชุม
๑. คุณสมโชติ พุทธชาติ : ผู้ที่มาเป็นคณะทางานต้องมีจิตสาธารณะก่อน แล้วจะสามารถบูรณาการงานต่าง ๆ
เข้ากับภารกิจขององค์กรได้ เสนอแนวทางสร้างเครือข่ายเตือนภัยระดับพืนที่ และขยายสู่ระดับลุ่มนา โดย
อาศัยงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ปี ๕๗) ควรมีการติดตัง Staff gate ระหว่างพืนที่ที่ติดต่อกัน แล้วอบรมจัดทา
แผนรับมือฯ มีการประเมินสถานการณ์นาระดับอาเภอและระดับจังหวัดต่อไป
๒. คุณชาคริต โภชะเรือง : เสนอให้ตังกลไกคณะทางาน มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง กล่าวคือ
อาศัยวิธีการต่าง ๆ เช่น วางระบบเตือนภัย โดยติดต้องกล้อง (อาจใช้กล้องจากสมาร์ทโฟน) เชื่อมโยงเข้าสู่
เว็บไซต์ บูรณาการพืนที่ ต้นนา-กลางนา-ปลายนา ติดตัง staff gate สร้างเครือข่ายเตือนภัย และนาเข้าสู่การ
ออกเทศบัญญัติ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แนะนาให้ ทม.สะเดาเป็นจุดเชื่อมโยงพืนที่ ศึกษาเส้ นทางนาและ
ผู้เกี่ยวข้อง
๓. คุณพิชยา แก้วขาว : จากประสบการณ์ที่พะตง วางระบบดี แล้วแต่ชาวบ้านไม่เชื่อข้อมูล ปรับแก้ด้วยการทา
ให้ชุมชนตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของชุมชน พยายามเปลี่ยนวิธีคิด ให้พึ่งตนเองมากกว่าพึ่งการเมือง ให้ชุมชน
สารวจข้อมูลและจัดทาแผนรับมือฯด้วยตนเอง สุดท้ายจะได้คู่มือการรับมือฯ คืนกลับสู่ชุมชน
๔. คุณสันติ จันทโณ : จากบทเรีย นที่ผ่านมา ก่อนการประกาศแจ้งเตือน ต้องชัดเจนในข้อมูลก่อน ประเมิน
สถานการณ์จริงร่วมกับข้อมูลที่จากเว็บไซต์ แล้วสร้างเครือข่ายจิตอาสาแจ้งเตือนภัยในพืนที่
๕. คุณสมพร เหมืองทอง : หาดใหญ่ถือเป็นพืนที่ปลายนา มีเวลาสาหรับการเตรียมตัว ที่ผ่านมามีการเตรียมรับ
มอโดยการประชุม บู ร ณาการร่ ว มกับคณะท างาน ACCCRN และหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อประเมิ น
สถานการณ์นา แล้วแจ้งเตือนชุมชนผ่าน SMS, ระบบธง (เขียว/เหลือ/แดง/แดง+ไซเรน), เครือข่ายตาสัปรด
(วิทยุสื่อสาร ดา-แดง) และเว็บไซต์ hatyaicityclimate.org รวมถึงโครงการบ้านพี่เลียง (ระบุขนาด S M L)
ที่เตรียมความพร้อมทังการเตรียมอพยพ และเครื่องยังชีพ เป็นต้น

๖. ทม.สะเดา : พืนที่เศรษฐกิจจะประสบปัญหานาท่ วมน้อย ส่วนใหญ่จะท่วมพืนที่ชุมชน เช่น ชุมชนบ้านทุ่ง
เป็นพืนที่รับนาจาก 2 ทิศทาง คือ จากหลังเขื่อนห้วยคู(คลองสะเดา) และคลองหลาปังหรือคลองเขาเร่ ที่ผ่าน
มาใช้โรงเรียนเทศบาล 1 และ 2 เป็นจุดอพยพ ปัจจุบันส่วนช่างฯ กาลังสารวจเส้นทางนา พืนที่แก้มลิง และ
พยายามให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย
๗. คุณพิชยา แก้วขาว : เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะนีแผนงานนโยบายฯ ภายใต้โครงการ ACCCRN ได้เลือก
พืนที่ปลักธง (ทม.คอหงส์) ซึ่งคิดว่าทม.สะเดาสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยแนะนาให้ทม.สะเดาออกแบบ
วิธีการ เลือกคนทางาน และขันตอนการดาเนินงานให้ชัดเจนก่อน จะดาเนินงานได่ง่ายขึน
๘. คุณชาคริต โภชะเรือง : แนะนาทม.สะเดา ให้กาหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ทาเรื่องอะไรบ้าง ทาสิ่งที่เป็น
นามธรรมให้เป็ น รู ป ธรรม เช่น เรื่ องการใช้ประโยชน์ที่ดิน หลั งการสารวจแล้ ว อาจขอความร่ว มมือจาก
มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาออกแบบเป็นภาพ 3 มิติ แล้วคืนข้อมูลสู่ชุมชนต่อไป
๙. คุณรเมศ ไพบูลย์สมบัติ : แนะนาหลักการตังคณะทางานควรมี 2 กลุ่มคือ คณะกรรมการอานวยการ (ส่วน
บริหาร) และคณะทางาน(ส่วนปฎิบัติการ) จากนันวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เชื่อมโยงพืนที่และหน่วยงานเข้า
ด้วยกัน
๑๐. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุ วรรณ์ : เสนอให้ ทม.สะเดา กาหนดประเด็นข้อมูลให้ชัดเจนก่อน จากนันสร้างเครือข่ายใน
พืนที่ และประสานความร่วมมือืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. คุณธนาวรรธ พันธุ์ชนะ : ทม.สะเดาประสบปัญหาหลัก ๆ คือ 1.การจราจร และอุทกภัย ซึ่งปัจจุบันเขตผัง
เมืองรวมสะเดาหมดอายุแล้ว แนวทางการแก้ปัญหาคือ รวบรวมผลการศึกษามาต่อยอด ให้ชาวบ้านมองเห็น
เป็นปัญหาร่วม ที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันจากนันออกเป็นธรรมนูญหมู่บ้านหรือเทศบัญญัติการควบคุมอาคาร
หรือขุดดินถมดินจะช่วยลดความขัดแย้งได้
ช่วงบ่าย : ประชุมคณะทางานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่
๑. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวัติและผังชุมชนฯ
งานกลาง : ขอความร่วมมือคณะทางานเพื่อ “ถอดบทเรียนภัยพิบัติหาดใหญ่” เป็นหนังสือความยาว
ไม่เกิน ๓๐ หน้า ในนามเครือข่ายรับมือภัยพิบัติและ ACCCRN และนาไปนาเสนอในเวทีสมัชชาฯ(มี.ค. ๕๗)
หาดใหญ่ใน : ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน วัด มัสยิดและชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ, ส่งเสริมกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ โดยมีกิจกรรมบังคับ คือ ธนาคารนาหมัก และถังดัก
ไขมัน และอื่น ๆ ตามความสนใจ เช่น สวนผักคนเมือง เลียงไส้เดือน เป็นต้น
คูเต่า : ทาแผนที่ “ของดีคูเต่า” โดยใชรูปแบบแผ่นพับ , ส่งเสริมกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ โดยมี
กิ จ กรรมบั ง คั บ คื อ ธนาคารน าหมั ก และถั ง ดั ก ไขมั น และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามสนใจ เช่ น ตู้ อ บพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ป ลูกผั ก ๓ ชัน, สยายผลให้ โรงเรียนเป็นแหล่ งเรียนรู้, กาลังทากติกาหมู่บ้าน โดยอาศัยเวที
ปรองดอง, โรงนาชุมชนและโรงอบสมุนไพร คาดว่าสาเร็จสินเดือน (ม.ค. ๕๗)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- การดาเนิ น โครงการโดยอาศัยสภาองค์กรชุม ชนที่เข้มแข็ ง โดยไม่อ าศัย อปท. ถือเป็นสิ่ ง ที่
น่าสนใจ
- คูเต่าไม่สามารถจัดทาเป็นภาพรวมรายตาบลได้ เนื่องจากบริบทแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน

- การพัฒนาอาชีพ ควรมีความยั่งยืน พยายามหานวัตกรรมใหม่ ๆ เสมอ เช่น ปลูกผักสวนครัวใส่
กระถาง แล้วขายพร้อมกระถางสาหรับผู้ที่ต้องการปลูก แต่ขาดความพร้อมเป็นต้น
๒. โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่
๒.๑ การเตรียมรับมือต่ออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
- บทเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เพศ(ญ/ช) จะมีผลกับควมครอบคลุมเนือหาของการ
จัดทาแผนการรับมือฯ
- ปัญหาที่พบ ชุมชนขาดประสบการณ์ และขาดความเชื่อมั่น ในการรับมืออุทกภัย
- แนวทางการแก้ปัญหา พบว่าควรมีการประสานความร่วมมือเครือข่ายทังภายในและภายนอก และ
เน้นหลักการแบบเครือญาติ, ปัญหาร่วมนาสู่การแก้ปัญหาร่วม
- ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม : อยากให้พยายามสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินงานในพืนที่ จริง
จากปะสบการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่ านมา ชุมชนมีการปรับตัว มีบทเรียนใหม่และนวัตกรรมใหม่ ๆ
อะไรบ้าง
๒.๒ การพยากรณ์อุทกภัยโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Flood model )
- การกาหนดภาพตัดลานา และแก้ไขข้อมูล DEM ดาเนินการได้ 75% เนื่องจากรอเจ้าหน้าที่จากกรม
ชลประทานลงมาตรวจสอบอีกครัง ประมาณ 28-29 ม.ค. 57 นี
- การพัฒนาระบบ NWP QPE-QPF อยู่ระหว่างการจัดซือจัดจ้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คาดว่า
ประมาณ 20 ม.ค. 57 จะมาถึงประเทศไทย
- การดาเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา มีการติดตังหมุดอ้างอิงค่าระดับ 20 จุด และการจัดทาค่าระดับและ
ภาพตัดลานาให้ส่งงานทังเป็นไฟล์ excel และ ข้อมูลที่สามารถรันกับโปรแกรมไมท์อิเลฟเวนได้ด้วย
๒.๓ การพัฒนาแบบจาลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง
- ที่ ผ่ า นมาได้ จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยในพื นที่ น าท่ ว มซ าซาก (ชุ ม ชนจั น ทร์ ป ระที ป , สถานี อู่ ต ะเภา,
โคกสมานคุณ 4) และกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาการขยายตัวของเนือเมือง
- กาลังขอความอนุเคราะห์ข้อมูล GIS อุทกภัยเมืองหาดใหญ่ จากสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GISTDA)
๒.๔ การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่
๒.๔.๑ หลักสูตรท้องถิ่น : วันที่ 28-30 ธ.ค. 56 ที่ผ่านได้ คณะครูในเครือข่าย ได้จัดทาร่างเอกสาร
คู่มือหลักสูตรท้องถิ่นฯ ณ บารารีสอร์ท จ.สตูล
๒.๔.๒ ฐานข้อมูล Google map : ใช้โปรแกรม JHCIS โดยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลพืนฐานของ
ชุมชน คลองร.1 และต.ปริก แต่ล่าช้า เพราะข้อมูลที่เก็บค่อนข้างละเอียดมาก
๒.๔.๓ การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ : ได้ผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้จากเว็บต์ไซต์
www.seewithsound.com/paper/3665
๒.๕ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
- เลือก ทม.คอหงส์ เป็นพืนที่นาร่องในการออกเทศบัญญัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ทม.คอหงส์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาพฉายอนาคตในพืนที่คอหงส์ ซึ่ง
มองเห็นว่าควรทาให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงคาที่เป็นการบังคับ และทาให้ชาวบ้านมองเห็นว่า
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข
- ข้ อ เสนอจากที่ ป ระชุ ม อยากให้ มี ก ารตั งเป็ น สภาเมื อ ง เพื่ อ ท าเรื่ อ งนโยบายสาธารณะ แล้ ว
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.
นัดประชุมรังต่อไป วันที่ 10 ก.พ. 57

