
รายงานการประชุมคณะท างาน 
“โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่” 

วันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (HCCRLC) 

        
ผู้เข้าร่วม ๒๗ คน 

๑. นายสมพร สิริโปราณานนท ์  หอการค้าจังหวัดสงขลา/ประธานคณะท างาน 
๒. นายสันติ จันทโณ    เทศบาลต าบลพะตง/รองประธานคณะท างาน 
๓. นายสมโชติ พุทธชาติ   ส านักงานทรัพยากรน  าภาค ๘/คณะท างาน 
๔. นายมนัส ศิริรัตน์    ส านักงานป้องกนัและบบเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา/คณะท างาน 
๕. นายธนาวรรธ พันธุ์ชนะ  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/คณะท างาน 
๖. นายสุจิตร คงจันทร์  ส านักงานสาธารณะสขุจังหวัดสงขลา/คณะท างาน 
๗. นายหรูน จันทวด ี   ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ต.คเูต่า/คณะท างาน 
๘. นางพิชยา แก้วขาว   มูลนิธิชุมชนไท/คณะท างาน 
๙. นายชาคริต โภชะเรือง  มูลนิธิชุมชนสงขลา/คณะท างาน 
๑๐. ดร.นฤทธิ์ ดวงสวุรรณ ์  สภาลุ่มน  าทะเลสาบสงขลา/คณะท างาน 
๑๑. นายภาณุมาศ นนทพันธ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์อิสระ/คณะท างาน 
๑๒. นายรเมศ ไพบูลย์สมบัติ  ส านักงานเทศบาลต าบลปรกิ/คณะท างาน 
๑๓. นายสมพร เหมืองทอง  ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่/คณะท างาน 
๑๔. นายจามีกร มะลิซ้อน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
๑๕. นางสาวสาวิกา วรรณพงค ์  โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ 
๑๖. นางสาวนิรมล กวมทรัพย์   โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ 
๑๗. ว่าที่ ร.ต. พร้อมศกัดิ์ จิตจ า  โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่  
๑๘. นายเอกภพ อภัยรัตน์   เทศบาลนครหาดใหญ ่
๑๙. นางสาวญาดา  วงศ์นลาย  เทศบาลนครหาดใหญ ่
๒๐. นางสาวพิยะพร หนูสม  เทศบาลนครหาดใหญ ่
๒๑. นางสาวนภัสกร ทวีรัตน ์  เทศบาลนครหาดใหญ ่
๒๒. นางประนอม เขียวจันทร์   เทศบาลเมืองสะเดา 
๒๓. นายสุพจน์ จันทร์แก้วแร ่  เทศบาลเมืองสะเดา 
๒๔. นางอัลนาห์ เดวิส   เทศบาลเมืองสะเดา 
๒๕. นางสาวววิรรธีน์ ชูเผือก  เทศบาลเมืองสะเดา 
๒๖. นายสุรินทร์ หละสัน  เทศบาลเมืองสะเดา 
๒๗. นางสาวสาริณี ประทุมสุวรรณ เทศบาลเมืองสะเดา 



 
สรุปการประชุม 
 ช่วงเช้า : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลเมืองสะเดา 
 เริ่มต้นด้วยการสะท้อนปัญหาและหาแนวทางความร่วมมือแต่งตั งคณะท างาน เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยในพื นที่
อ าเภอสะเดา โดยคุณนุพจน์ จันทร์แก้วเร่ หัวหน้าส านักปลัดฯ เทศบาลเมืองสะเดา 
 จากนั นน าเสนอบทเรียนความส าเร็จของคณะท างานโครงการ ACCCRN โดยคุณสมพร สิริโปราณานนท์ 
ประธานคณะท างานฯ ว่าประกอบด้วยหลายภาคส่วน เช่น NGOs, นักวิชาการ, ข้าราชการส่วนภูมิภาค, ผู้น า
ชุมชน, อปท., ภาคธุรกิจ ที่ล้วนแล้วแต่มีจิตสาธารณะเป็นส าคัญ อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการ สร้าง
ความน่าเชื่อถือ มีการจัดการความสัมพันธ์ทางการเมือง รวมถึงใช้หลักการบริหารจัดการโดยก าหนดทิศทางการ
ท างานอย่างชัดเจน  
ตัวชี วัดความส าเร็จ 
๑. สามารถตอบโจทย์คนหาดใหญ่ได้ (แก้ปัญหาน  าท่วม น  าเสีย และน  าแล้ง) 
๒. สร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้น าสู่งานอ่ืน ๆ ได้ 
๓. บรรจุอยู่ในแผนนโยบายระดับอปท. , จังหวัด และประเทศได้ 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
๑. คุณสมโชติ พุทธชาติ : ผู้ที่มาเป็นคณะท างานต้องมีจิตสาธารณะก่อน แล้วจะสามารถบูรณาการงานต่าง ๆ 

เข้ากับภารกิจขององค์กรได้ เสนอแนวทางสร้างเครือข่ายเตือนภัยระดับพื นที่ และขยายสู่ระดับลุ่มน  า โดย
อาศัยงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ปี ๕๗) ควรมีการติดตั ง Staff gate ระหว่างพื นที่ที่ติดต่อกัน แล้วอบรมจัดท า
แผนรับมือฯ มีการประเมินสถานการณ์น  าระดับอ าเภอและระดับจังหวัดต่อไป 

๒. คุณชาคริต โภชะเรือง : เสนอให้ตั งกลไกคณะท างาน มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง กล่าวคือ 
อาศัยวิธีการต่าง ๆ เช่น วางระบบเตือนภัย โดยติดต้องกล้อง (อาจใช้กล้องจากสมาร์ทโฟน) เชื่อมโยงเข้าสู่
เว็บไซต์ บูรณาการพื นที่ ต้นน  า-กลางน  า-ปลายน  า ติดตั ง staff gate สร้างเครือข่ายเตือนภัย และน าเข้าสู่การ
ออกเทศบัญญัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนะน าให้ ทม.สะเดาเป็นจุดเชื่อมโยงพื นที่ ศึกษาเส้นทางน  าและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๓. คุณพิชยา แก้วขาว : จากประสบการณ์ที่พะตง วางระบบดีแล้วแต่ชาวบ้านไม่เชื่อข้อมูล ปรับแก้ด้วยการท า
ให้ชุมชนตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของชุมชน พยายามเปลี่ยนวิธีคิด ให้พ่ึงตนเองมากกว่าพ่ึงการเมือง ให้ชุมชน
ส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนรับมือฯด้วยตนเอง สุดท้ายจะได้คู่มือการรับมือฯ คืนกลับสู่ชุมชน 

๔. คุณสันติ จันทโณ : จากบทเรียนที่ผ่านมา ก่อนการประกาศแจ้งเตือน ต้องชัดเจนในข้อมูลก่อน ประเมิน
สถานการณ์จริงร่วมกับข้อมูลที่จากเว็บไซต์ แล้วสร้างเครือข่ายจิตอาสาแจ้งเตือนภัยในพื นที่  

๕. คุณสมพร เหมืองทอง : หาดใหญ่ถือเป็นพื นที่ปลายน  า มีเวลาส าหรับการเตรียมตัว ที่ผ่านมามีการเตรียมรับ
มอโดยการประชุมบูรณาการร่วมกับคณะท างาน ACCCRN และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมิน
สถานการณ์น  า แล้วแจ้งเตือนชุมชนผ่าน SMS, ระบบธง (เขียว/เหลือ/แดง/แดง+ไซเรน), เครือข่ายตาสัปรด 
(วิทยุสื่อสาร ด า-แดง) และเว็บไซต์ hatyaicityclimate.org รวมถึงโครงการบ้านพ่ีเลี ยง (ระบุขนาด S M L) 
ที่เตรียมความพร้อมทั งการเตรียมอพยพ และเครื่องยังชีพ เป็นต้น 



๖. ทม.สะเดา : พื นที่เศรษฐกิจจะประสบปัญหาน  าท่วมน้อย ส่วนใหญ่จะท่วมพื นที่ชุมชน เช่น ชุมชนบ้านทุ่ง 
เป็นพื นที่รับน  าจาก 2 ทิศทาง คือ จากหลังเขื่อนห้วยคู(คลองสะเดา) และคลองหลาปังหรือคลองเขาเร่ ที่ผ่าน
มาใช้โรงเรียนเทศบาล 1 และ 2 เป็นจุดอพยพ ปัจจุบันส่วนช่างฯ ก าลังส ารวจเส้นทางน  า พื นที่แก้มลิง และ
พยายามให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย 

๗. คุณพิชยา แก้วขาว : เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะนี แผนงานนโยบายฯ ภายใต้โครงการ ACCCRN ได้เลือก
พื นที่ปลักธง (ทม.คอหงส์) ซึ่งคิดว่าทม.สะเดาสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยแนะน าให้ทม.สะเดาออกแบบ
วิธีการ เลือกคนท างาน และขั นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจนก่อน จะด าเนินงานได่ง่ายขึ น 

๘. คุณชาคริต โภชะเรือง : แนะน าทม.สะเดา ให้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ท าเรื่องอะไรบ้าง ท าสิ่งที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม เช่นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน หลังการส ารวจแล้ว อาจขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาออกแบบเป็นภาพ 3 มิติ แล้วคืนข้อมูลสู่ชุมชนต่อไป 

๙. คุณรเมศ ไพบูลย์สมบัติ : แนะน าหลักการตั งคณะท างานควรมี 2 กลุ่มคือ คณะกรรมการอ านวยการ (ส่วน
บริหาร) และคณะท างาน(ส่วนปฎิบัติการ) จากนั นวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เชื่อมโยงพื นที่และหน่วยงานเข้า
ด้วยกัน 

๑๐. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ : เสนอให้ ทม.สะเดา ก าหนดประเด็นข้อมูลให้ชัดเจนก่อน จากนั นสร้างเครือข่ายใน
พื นที่ และประสานความร่วมมือืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๑. คุณธนาวรรธ พันธุ์ชนะ : ทม.สะเดาประสบปัญหาหลัก ๆ คือ 1.การจราจร และอุทกภัย ซึ่งปัจจุบันเขตผัง
เมืองรวมสะเดาหมดอายุแล้ว แนวทางการแก้ปัญหาคือ รวบรวมผลการศึกษามาต่อยอด ให้ชาวบ้านมองเห็น
เป็นปัญหาร่วม ที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันจากนั นออกเป็นธรรมนูญหมู่บ้านหรือเทศบัญญัติการควบคุมอาคาร 
หรือขดุดินถมดินจะช่วยลดความขัดแย้งได้  

 
ช่วงบ่าย : ประชุมคณะท างานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ 
๑. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวัติและผังชุมชนฯ 

งานกลาง : ขอความร่วมมือคณะท างานเพ่ือ “ถอดบทเรียนภัยพิบัติหาดใหญ่” เป็นหนังสือความยาว
ไม่เกิน ๓๐ หน้า ในนามเครือข่ายรับมือภัยพิบัติและ ACCCRN และน าไปน าเสนอในเวทีสมัชชาฯ(มี.ค. ๕๗) 

หาดใหญ่ใน : ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน วัด มัสยิดและชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ, ส่งเสริมกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ โดยมีกิจกรรมบังคับ คือ ธนาคารน  าหมัก และถังดัก
ไขมัน และอ่ืน ๆ ตามความสนใจ เช่น สวนผักคนเมือง เลี ยงไส้เดือน เป็นต้น 

คูเต่า : ท าแผนที่ “ของดีคูเต่า” โดยใชรูปแบบแผ่นพับ , ส่งเสริมกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ โดยมี
กิจกรรมบังคับคือธนาคารน  าหมัก และถังดักไขมันและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามสนใจ เช่น ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ปลูกผัก ๓ ชั น, สยายผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้, ก าลังท ากติกาหมู่บ้าน โดยอาศัยเวที
ปรองดอง, โรงน  าชุมชนและโรงอบสมุนไพร คาดว่าส าเร็จสิ นเดือน (ม.ค. ๕๗) 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- การด าเนินโครงการโดยอาศัยสภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง โดยไม่อาศัย อปท. ถือเป็นสิ่ งที่

น่าสนใจ 
- คูเต่าไม่สามารถจัดท าเป็นภาพรวมรายต าบลได้ เนื่องจากบริบทแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน 



- การพัฒนาอาชีพ ควรมีความยั่งยืน พยายามหานวัตกรรมใหม่ ๆ เสมอ เช่น ปลูกผักสวนครัวใส่
กระถาง แล้วขายพร้อมกระถางส าหรับผู้ที่ต้องการปลูก แต่ขาดความพร้อมเป็นต้น  

 
๒. โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ 

๒.๑ การเตรียมรับมือต่ออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
- บทเรียนจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เพศ(ญ/ช) จะมีผลกับควมครอบคลุมเนื อหาของการ

จัดท าแผนการรับมือฯ 
- ปัญหาที่พบ ชุมชนขาดประสบการณ์ และขาดความเชื่อมั่น ในการรับมืออุทกภัย 
- แนวทางการแก้ปัญหา พบว่าควรมีการประสานความร่วมมือเครือข่ายทั งภายในและภายนอก และ

เน้นหลักการแบบเครือญาติ, ปัญหาร่วมน าสู่การแก้ปัญหาร่วม 
- ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม : อยากให้พยายามสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานในพื นที่จริง 

จากปะสบการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมา ชุมชนมีการปรับตัว มีบทเรียนใหม่และนวัตกรรมใหม่ ๆ 
อะไรบ้าง 

๒.๒ การพยากรณ์อุทกภัยโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Flood model ) 
- การก าหนดภาพตัดล าน  า และแก้ไขข้อมูล DEM ด าเนินการได้ 75% เนื่องจากรอเจ้าหน้าที่จากกรม

ชลประทานลงมาตรวจสอบอีกครั ง ประมาณ 28-29 ม.ค. 57 นี  
- การพัฒนาระบบ NWP QPE-QPF อยู่ระหว่างการจัดซื อจัดจ้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คาดว่า

ประมาณ 20 ม.ค. 57 จะมาถึงประเทศไทย 
- การด าเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา มีการติดตั งหมุดอ้างอิงค่าระดับ 20 จุด และการจัดท าค่าระดับและ

ภาพตัดล าน  าให้ส่งงานทั งเป็นไฟล์ excel และ ข้อมูลที่สามารถรันกับโปรแกรมไมท์อิเลฟเวนได้ด้วย 
๒.๓ การพัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง 

- ที่ผ่านมาได้จัดประชุมกลุ่มย่อยในพื นที่น  าท่วมซ  าซาก (ชุมชนจันทร์ประทีป, สถานีอู่ตะเภา,        
โคกสมานคุณ 4) และกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพ่ือศึกษาการขยายตัวของเนื อเมือง 

- ก าลังขอความอนุเคราะห์ข้อมูล GIS อุทกภัยเมืองหาดใหญ่ จากสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GISTDA) 

๒.๔ การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ 
 ๒.๔.๑ หลักสูตรท้องถิ่น : วันที่ 28-30 ธ.ค. 56 ที่ผ่านได้ คณะครูในเครือข่าย ได้จัดท าร่างเอกสาร
คู่มือหลักสูตรท้องถิ่นฯ ณ บารารีสอร์ท จ.สตูล 
 ๒.๔.๒ ฐานข้อมูล Google map : ใช้โปรแกรม JHCIS โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลพื นฐานของ
ชุมชน คลองร.1 และต.ปริก แต่ล่าช้า เพราะข้อมูลที่เก็บค่อนข้างละเอียดมาก 
 ๒.๔.๓ การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ : ได้ผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้จากเว็บต์ไซต์
www.seewithsound.com/paper/3665 
๒.๕ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 

- เลือก ทม.คอหงส์ เป็นพื นที่น าร่องในการออกเทศบัญญัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน 



- ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ทม.คอหงส์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาพฉายอนาคตในพื นที่คอหงส์ ซึ่ง
มองเห็นว่าควรท าให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงค าที่เป็นการบังคับ และท าให้ชาวบ้านมองเห็นว่า
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข 

- ข้อเสนอจากที่ประชุม อยากให้มีการตั งเป็นสภาเมือง เพ่ือท าเรื่องนโยบายสาธารณะ แล้ว
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

        นัดประชุมรั งต่อไป วันที่ 10 ก.พ. 57 
 

 
 


