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ค�าปรารภ
	 หนังสือยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่	 ฉบับนี ้
เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินโครงการ	 ACCCRN-เมืองหาดใหญ่	 โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ต้น	 พ.ศ.	 2552 
เป็นต้นมา	 ความส�าเร็จเริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะท�างานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายภาคส่วนที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับปัญหา	และผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม	ได้แก่	หอการค้าจังหวดัสงขลา	สภาลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา	มูลนธิชิมุชนสงขลา	มูลนธิชิมุชนไท 
นักจัดรายการวิทยุ	 ประธานก่อต้ังชมรมธุรกิจคอมพิวเตอร์จังหวัดสงขลา	 หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
ได้แก่	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	8	ส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา	โครงการชลประทานสงขลา ฝ่ายท้องถิ่น	ได้แก่	เทศบาลนครหาดใหญ่	เทศบาล
เมืองคอหงส์	 เทศบาลเมืองคลองแห	 เทศบาลเมืองควนลัง	 เทศบาลต�าบลพะตง	 และฝ่ายท้องที่	 ได้แก	่ 
ผู้ใหญ่บ้าน	 ต�าบลคูเต่า	 ทั้งนี้เพื่อให้การท�างานไม่ยึดติดกับพื้นที่เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และ 
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการโครงการจึงได้มีการแต่งตั้งให้กระผม	นายสมพร สิริโปราณานนท์ 
ซึ่งขณะนั้นเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา	 เป็นประธานคณะท�างานโครงการ	 และ 
คณะท�างานจากเทศบาลนครหาดใหญ่ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ	 โดยการแต่งตั้งคณะท�างานโครงการฯ	
เป็นไปตามค�าสั่งจังหวัดสงขลา	ที่	174/2553	และ	ค�าสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติมที่	1774/2553	นอกจากนี้ยังมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ	ซ่ึงมผู้ีว่าราชการจงัหวดัสงขลาเป็นประธานกรรมการ	มหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา
และผลักดันสู่ระดับนโยบาย	 และปัจจุบันคณะท�างานได้ท�าการทบทวนและปรับปรุงแต่งตั้งคณะท�างาน 
เพ่ิมเติมตามค�าส่ังจังหวัดสงขลาที่	 483/2556	 โดยเพิ่มตัวแทนจากหน่วยงาน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	 2	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา	ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัสงขลา	ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสงขลา	เพือ่ให้โครงการฯ	บรรลุวตัถปุระสงค์	และด�าเนนิการ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 การด�าเนนิโครงการเร่ิมต้ังแต่การประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดมความคิดเหน็	(Shared	Learning	
Dialogues	:	SLDs)	เพื่อสืบค้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่	โดยคณะท�างานได้มุ่งเน้น 
ในประเด็น	 “การจัดการอุทกภัย”	 อย่างมีส่วนร่วมเป็นหลักในระยะแรก	 และก�าลังขยายสู่	“การจัดการ
ทรพัยากรน�า้” ในระยะต่อไป	อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญัของการพฒันาคณุภาพชวีติของกลุม่เสีย่ง/กลุม่เปราะบาง 



การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม	 และการสร้างกลไกขับเคลื่อนจากความร่วมมือของภาคีต่างๆ 
เพือ่ความยัง่ยนื	ดงัเช่น	“ยทุธศาสตร์การรบัมอืของเมอืงต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเมอืงหาดใหญ่” 
(Hat	Yai	City	Climate	Resilience	Strategy)	ภายใต้การด�าเนินโครงการฯ

	 ตัวอย่างความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ	ACCCRN	และโครงการน�าร่อง	“เครือข่าย 
บริหารจัดการอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา”	 โดยมีพื้นที่น�าร่อง	 คือ	 ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน	 เขต	
ทน.หาดใหญ่	 ชุมชนต้นลุง	 และชุมชนประธานคีรีวัฒน์	 ทต.พะตง	 อาทิ	 การจัดท�าแผนรับมืออุทกภัยใน
ระดับชุมชน	 การจัดเวทีใช้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัย	 การสร้าง 
เครือข่ายติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยวิทยุเครื่องแดง	การจัดท�าเว็บไซต์	www.hatyaicityclimate.org 
เพื่อให้เกิด	“การเตือนภัยโดยไม่ต้องเตือนภัย”	 ซึ่งมีการน�าข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา	 ข้อมูลทางอุทกวิทยา	
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน�้าพร้อมกล้องวงจรปิดในการติดตามสถานการณ์น�้าในคลองอู่ตะเภา	และ
คลองสาขามาน�าเสนอให้ประชาชนได้ตัดสินใจล่วงหน้า	การจดัท�าแผนรบัมืออทุกภยัระดบัชมุชน	การจดัตัง้
บ้านพี่เลี้ยงประจ�าซอย	การจัดท�าคู่มือรับมืออุทกภัยของชุมชน	การจัดตั้งเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเพื่อการ
เตอืนภยั	การจดัท�าข้อตกลงของศนูย์อพยพในชุมชนน�าร่อง	การซกัซ้อมแผนอพยพ	การจัดตัง้ศูนย์เรยีนรูเ้พือ่ 
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเมอืงหาดใหญ่	และเมือ่ปลาย	พ.ศ.	2554	ทีผ่่านมา	ได้น�าโครงการต่างๆ 
ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จมาใช้ในการรับมืออุทกภัยในลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	 ร่วมกับคณะอนุกรรมการประเมิน
สถานการณ์น�า้จังหวดัสงขลา	ซ่ึงได้ผลอยูใ่นระดบัทีด่	ีทัง้การเตรยีมรบัมือของชมุชนน�าร่อง	การแสดงข้อมูล
สถานการณ์น�า้ผ่านทางเวบ็ไซต์ทีเ่ปิดตวัมาตัง้แต่เดอืน	ก.ค.	2554	มีผู้เข้ามากกว่า	3	ล้านครัง้	ตลอดจนมีการ
ใช้ข้อมลูเพือ่ประเมนิสถานการณ์น�า้ร่วมกบัคณะอนกุรรมการประเมินสถานการณ์น�า้จงัหวดัสงขลา	อีกด้วย

	 ผลที่เกิดขึ้นท�าให้กลุ่มธุรกิจร้านค้าต่างๆ	 สามารถรับมืออุทกภัยอย่างทันท่วงที	 ภายใต้การรับรู้ 
ข่าวสารที่ถูกต้องจากการบูรณาการข้อมูล	 และเช่ือมโยงเครือข่าย	 โดยสามารถเก็บสินค้าขึ้นที่สูง	 หรือ 
ขนย้ายสินค้าไปยังท่ีปลอดภัย	 ส่วนครัวเรือนก็เช่นกันสามารถขนย้ายสิ่งของต่างๆ	 ได้ทัน	 และเคลื่อนย้าย 
ยานพาหนะต่างๆ	 ไปยังจุดที่ทางท้องถิ่นก�าหนดไว้	 ท�าให้ลดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
ลงได้มาก	 การด�าเนินการที่ผ่านมาทั้งหมดถือได้ว่าประสบผลส�าเร็จอย่างยิ่งในการเตือนภัยล่วงหน้า	 และ 
ผลส�าเร็จทีเ่ป็นรูปธรรมอกีอย่าง	คอื	การได้รับรางวลับรหิารภาครฐัแห่งชาต ิประจ�า พ.ศ. 2555	จากส�านกังาน 



คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (กพร.)	 ในนามโครงการ “การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการ 
บรูณาการระหว่างภาครฐั ภาคประชาสงัคมและชมุชน”	โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้น�าเสนอข้อมลูจากการ
ด�าเนินโครงการ	ACCCRN	เป็นหลัก

	 ปัจจุบันยังมีโครงการย่อย	(Intervention	Project)	ภายใต้โครงการ	ACCCRN	ที่ด�าเนินการอยู่	คือ	
 1) โครงการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่	โดยด�าเนินการใน	พ.ศ.	2555-2557	และมี
พื้นที่ด�าเนินการใน	ต.คูเต่า	และเครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน	เขต	ทน.หาดใหญ่	
	 2) โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ 
ในระยะยาว ด�าเนนิการต้ังแต่	พ.ศ.	2556-2557	โดยมีกิจกรรมย่อย	คือ	การขยายพืน้ทีเ่พือ่จดัท�าแผนรบัมือ
อุทกภัยระดับชุมชน	การจัดท�าแบบจ�าลองเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้า	การจัดท�าแบบจ�าลอง
ท�านายสถานการณ์พัฒนาเมือง	 การเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ	 และการผลักดันข้อเสนอในเชิง
นโยบายเพื่อการจัดท�าผังเมืองรวมหาดใหญ่
	 3)	 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อ 
การรบัมอืกบัอทุกภยัเมอืงหาดใหญ่ในระยะยาว	เริม่ด�าเนนิการปลาย	พ.ศ.	2556	และจะส้ินสุดใน	พ.ศ.	2558 
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการท�างาน	สานต่อนโยบาย	และบูรณาการ 
แผนการลดความเสี่ยงจากน�้าท่วม
	 ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ	ที่ด�าเนินการอยู่นั้น	เป้าประสงค์มิใช่เพียงให้การด�าเนินการแล้วเสร็จ	แต่คณะ
ท�างานมีแนวคิดที่จะด�าเนินการต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและส่งผลให้ชุมชนในลุ่มน�้าต่างๆ	ในจังหวัดสงขลา	
โดยเฉพาะลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	 สามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
และผลักดันแนวความคดิดังกล่าวภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ	และผลกัดนัเข้าสูก่ารวางแผนในระดบั
นโยบาย	โดยปัจจยัหรอืเครือ่งมอืหลกัทีใ่ช้ในการผลักดนัและขบัเคล่ือนสู่ความส�าเรจ็ดงักล่าวคือ	“ยทุธศาสตร์
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่”	ฉบับนี้นั่นเอง

นายสมพร		สิริโปราณานนท์
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา
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บทสรุป
ส�าหรับผู้บริหาร

	 โครงการ	“เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	หรือ	Asian	
Cities	Climate	Change	Resilience	Network	(ACCCRN)	ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 
(The	Rockefeller	Foundation)	ด�าเนินการใน	4	ประเทศ	คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย 
โดยมีเมืองน�าร่องในประเทศดังกล่าวเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	10	เมือง	ส่วนของประเทศไทยมี	2	เมืองหลัก
ที่เข้าร่วมโครงการ	คือ เมืองเชียงราย และเมืองหาดใหญ่	ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความพร้อมของเมือง	 ในการเตรียมรับมือกับผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยประสานงานกันเป็นเครือข่ายและร่วมมือกันระหว่างภาคีต่างๆ	 ระดับ
ท้องถิน่	ในการพฒันายทุธศาตร์และมาตรการต่างๆ	เพือ่เตรยีมรบัมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับเมือง	และ
ประชากรที่มีความเสี่ยงและต้องการความช่วยเหลือเป็นล�าดับต้นๆ	
	 เมืองหาดใหญ่	เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา	และภาคใต้	เขตพื้นที่เมือง 
ครอบคลุม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น	 5	พื้นที่	 ได้แก่	 1)	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 2)	 เทศบาลเมือง
บ้านพรุ	3)	 เทศบาลเมืองควนลัง	4)	 เทศบาลเมืองคลองแห	และ	5)	 เทศบาลเมืองคอหงส์	 เมืองหาดใหญ่ 
มีสภาพตั้งอยู่ในเขตอากาศแบบมรสุมเขตร้อน	แบ่งฤดูกาลออกเป็น	2	ฤดู	คือ	ฤดูฝน และ ฤดูร้อน ส�าหรับ 
ฤดูร้อน	อยูใ่นช่วงกลางเดือนกมุภาพันธ์	ถึงกลางเดอืนพฤษภาคม	ส่วนฤดฝูน	ม	ี2	ระยะ	เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
-มิถุนายน	 และเดือนกันยายน-ธันวาคม	 เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
มีภูเขาล้อมรอบ	ตั้งอยู่บริเวณปลายน�้าของลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	และตั้งอยู่ในเขตอากาศแบบมรสุมเขตร้อน	
จึงประสบกับปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง	ประกอบกับการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว	การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวาง
ทางน�้า	 การถมที่	 และรุกล�้าพื้นที่รับน�้าและพื้นที่น�้าหลากตามธรรมชาติ	 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ความ
รุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น	
	 จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี	 และหน่วยงานผู้เก่ียวข้องจากหลากหลายสาขา
ในเมืองหาดใหญ่	ท�าให้สามารถสรุปประเด็นของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง
หาดใหญ่	ได้แก่	1)	การเปลีย่นแปลงของปรมิาณน�้าฝน	ลกัษณะและความถีข่องการเกดิฝน	กลุม่เสีย่งและกลุม่
เปราะบาง	ได้แก่	ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีน่�า้ท่วมซ�า้ซาก	กลุม่ผูม้รีายได้น้อย	และชมุชนแออดัทีอ่าศยัอยู่
ในพื้นที่น�้าหลาก		2)	การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง	ได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	 
และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในชุมชน	 3)	ความถี่ในการเกิดวาตะภัย กลุ่มเปราะบาง	 ได้แก่	 กลุ่มผู้มี 
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รายได้น้อยในพ้ืนทีช่มุชนแออดั	กลุ่มชาวประมงขนาดเลก็และประมงชายฝ่ัง	และ	4)	ปัญหาน�้าทะเลหนนุสงู 
กลุ่มเปราะบาง	 ได้แก่	 ชาวประมง	 (ประมงทะเล/ชายฝั่ง)	 บ้านเรือนที่อาศัยใกล้กับทะเลสาบสงขลา 
เกษตรกรรอบๆ	คลองอู่ตะเภา
	 จากการวิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะสภาพอากาศข้างต้น	ประกอบกับการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็	หลายครัง้ทีผ่่านมา	คณะท�างานโครงการ	ACCCRN	 เมอืงหาดใหญ่จงึได้ร่วมกนัพฒันายทุธศาสตร์ 
การรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่ขึ้น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการปัญหาอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศได้ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเพื่อรับมือกับการป้องกันและบรรเทาน�้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ	โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม	และพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือ	เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	

 ยทุธศาสตร์ที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	วตัถปุระสงค์เพือ่อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน�้าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่าย	 และ	 อปท.อย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เกิดกลไกการท�างานพหุภาคีแบบมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนระดับลุ่มน�้าแปลงสู่นโยบายเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเรียนรู้และวางแผน 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการที่ดี	
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	 จากยทุธศาสตร์การรบัมอืฯ	ดงักล่าว	ได้มกีารน�าไปใช้ในการปฏบิตัใินพืน้ทีแ่ละปรบัปรงุให้เกดิความ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	โดยได้จัดท�าโครงการน�าร่องและโครงการ	Intervention	ขึ้นมาดังนี้

 - การด�าเนนิโครงการน�าร่อง	ได้แก่	โครงการเครอืข่ายบรหิารการจดัการอทุกภยัในพืน้ทีลุ่ม่น�า้คลอง
อู่ตะเภา	 (กุมภาพันธ์	 ถึง	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2554)	 เพื่อพัฒนาคู่มือและระบบฐานข้อมูลป้องกันอุทกภัยใน 
ระดับชุมชน

 -   โครงการจดัท�าแผนคณุภาพชวีติและผงัชมุชนเพือ่การรบัมอืและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศของชมุชนในพืน้ทีเ่มอืงหาดใหญ	่(มกราคม	พ.ศ.	2555	ถงึมถินุายน	พ.ศ.	2557)	เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/เปราะบางที่ได้รับผลกระทบ	 สามารถรับมือและปรับตัว	 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ	อกีทัง้สร้างความร่วมมอืในระดบัชมุชนระหว่างคณะกรรมการชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข	และคณะท�างานของโครงการในการพัฒนาระบบเตือนภัย	ระบบสุขาภิบาล	ระบบ
สวัสดิการ	 ระบบบริการสุขภาพ	 และการจัดท�าผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

 - โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ 
ในระยะยาว	(ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	ถงึ	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557)	เสรมิสร้างการปรบัตวัและกระบวนการวางแผน 
ยุทธศาสตร์การรับมือให้ดีขึ้น	 ผ่านกลไกการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคประชา
สังคม	และหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการเตือนภัย	ป้องกัน	และบรรเทาอุทกภัย	

 -  โครงการเสรมิสร้างความร่วมมอืและการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครฐัและภาคธรุกิจ เพือ่การรบัมือ
กับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว	(พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556	ถึงเมษายน	พ.ศ.	2558)	เพื่อพัฒนากลไก
ความร่วมมือ	และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ	ในด้านการบริหารจัดการ	การเตรียมพร้อม
เพือ่รบัมอืกบัอทุกภยั	ฯลฯ		เพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิอทุกภยั	และเสรมิสร้างความสามารถในการรบัมอื
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
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ความเป็นมาเบื้องต้นของโครงการ ACCCRN

	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให ้รูปแบบของสภาพอากาศ 
ที่ไม่แน่นอน	ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง	และคาดการณ์ได้ยากมากขึ้น	การลดผลกระทบ 
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	change	mitigation)	เป็นมาตรการหนึง่ 
ในการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ซึ่งมาตรการดังกล่าว 
เพยีงอย่างเดยีวถอืว่ายงัไม่เพยีงพอ	เนือ่งจากหลายประเทศยงัไม่สามารถลดปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	(ตามอนุสัญญาว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศโลก	UNFCCC	และพธิสีารเกยีวโต)	ดงันัน้การปรบัตวั 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Climate	change	adaptation)	จึงเป็นอีก
มาตรการที่มีความส�าคัญเนื่องจากผลกระทบ	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น
ได้เกิดขึ้นแล้ว	
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้จะมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่มอืง	 อย่างไรกต็ามผลกระทบจากกระบวนการกลายเป็นเมอืงและ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในแต่ละพืน้ที/่ชมุชนจะได้รับต่างกนั	และไม่เท่ากนั 
นอกจากนี้กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเติบโตของเมืองมีส่วนท�าให้ปัญหา
เดิมของเมืองที่มีอยู่แล้วมีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกและหากได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบาง	และกลุ่ม
ยากจนในพืน้ท่ีเขตเมอืงจะได้รบัผลกระทบท้ังจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	
และจากภัยธรรมชาติที่มากกว่ากลุ่มอื่น	ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการวางแผนการ
พัฒนาเมืองและการน�าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
	 ทัง้น้ี	มลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร์	(Rockefeller	Foundation)	ในฐานะเป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนระดับนานาชาติ	 มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมต่อการด�าเนินการ 

ตามอนุสัญญาฯ	 ดังกล่าว	 ได้ริเริ่มโครงการ	 “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate 
Change Resilience Network: ACCCRN)”	 ด้วยเห็นความส�าคัญของ
การรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ไม่น้อยไปกว่าการรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 โดยโครงการได้มุ่ง 
ส่งเสริมให้เมืองต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชียมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยประสานงานกันเป็นเครือข่ายที ่
มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพ	 ความตระหนัก	 และความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ	
ระดับท้องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์	 และมาตรการต่างๆ	 เพื่อเตรียมการรับมือ 
และจัดการกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเมืองและประชาชน	 โดยเฉพาะกลุ่ม 
คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	 ซึ่งถือเป็นกลุ่มส�าคัญที่มักจะได้รับผลกระทบและ
ต้องการความช่วยเหลือเป็นล�าดับต้นๆ	ซึ่งโครงการนี้ได้ด�าเนินการใน	4	ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย	ได้แก่	อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย 

เมืองในเครือข่ายที่ร่วมด�าเนินโครงการ ACCCRN

บทที่ 1
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 ส�าหรับประเทศไทยนั้นได้คัดเลือกเมืองหาดใหญ่	 และเมืองเชียงราย 
เป็นเมืองน�าร่องของโครงการ	โดยกิจกรรมในเมืองหาดใหญ่มีดังนี้	

กิจกรรมที่ด�าเนินการในโครงการ ACCCRN
 
	 •	ระยะที่ 1	การคัดเลือกเมือง	(City	Selection)	(พ.ศ.	2552)
 •	ระยะที่ 2	การเสริมสร้างศักยภาพเมืองโดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภาคี	 (City	 Engagement	 and	 Capacity	 Development)	 โดยผ่านเคร่ืองมือ 
ส�าคัญคือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (Shared	Learning	Dialogues:	 SLDs) 
ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	(มกราคม	พ.ศ.	2553	-	มิถุนายน	พ.ศ.	2554)	ได้แก่
	 -	 SLD	1	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองหาดใหญ่		
	 -			SLD						2				การประเมนิความเปราะบางของเมอืงหาดใหญ่	ต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ
	 -	 SLD	 3	 เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์	 แนวทาง/มาตรการ	 และโครงการเพื่อ 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของเมือง
หาดใหญ่	และสอดคล้องกับความต้องการของเมือง

	 -	 การด�าเนินโครงการน�าร่อง	 ได้แก่	 โครงการเครือข่ายบริหารการจัดการ
อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	 (กุมภาพันธ์	 ถึง	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2554)	 เพื่อ
พัฒนาคู่มือและระบบฐานข้อมูลป้องกันอุทกภัยในระดับชุมชน
	 •	 ระยะที่ 3	 การด�าเนินโครงการต่างๆ	 (Projects	 Implementation) 
ตามที่ได้พัฒนาไว้ในระยะที่	 2	 โดยโครงการต่างๆ	 ที่ด�าเนินในเมืองหาดใหญ่	
(กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	-	มิถุนายน	พ.ศ.	2557)	ได้แก่	
	 1.โครงการจัดท�าแผนคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและ 
ปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่	 ระยะ
เวลาด�าเนินโครงการ	24	เดือน		
	 2.โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิด
อุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว	ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	24	เดือน		
	 3.โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม	ระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ	 เพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว	 ระยะเวลาด�าเนิน
โครงการ	18	เดือน		
	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างเครือข่าย	 และการเผยแพร่
โครงการ	(Dissemination)	ผ่านเครอืข่ายในระดบัพืน้ที-่เมือง	เครอืข่ายนกัวชิาการ
เครือข่ายระดับนโยบาย	 และเสริมสร้างศักยภาพด้านอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 การ
พัฒนาตัวชี้วัดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
เป็นต้น		
	 •	 ระยะที่ 4	 การเผยแพร่	 และขยายผลโครงการ	 (Dissemination	 and	
Scaling	up)	ผ่านเครือข่ายต่างๆ	และผลักดันเข้าสู่นโยบายระดับเมือง	และระดับ
ประเทศ	 การถอดบทเรียน	 องค์ความรู้	 และตัวอย่างที่ดี	 เผยแพร่โครงการผ่านสื่อ
ต่างๆ	เช่น	บทความวิชาการ	หนังสือ/คู่มือ	ฯลฯ	(กรกฎาคม	พ.ศ.	2556-มิถุนายน	
พ.ศ.	2559)
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เมืองหาดใหญ่ในอดีต

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา: ไม่ทราบปีที่ถ่าย)

บทที่ 2

 เมอืงหาดใหญ่	เป็นเมอืงศนูย์กลางด้านการค้าและธรุกจิของจงัหวดัสงขลา
และภาคใต้	ซึง่มคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็	ทัง้ยงัเป็นประตผู่านไปยงัประเทศ
เพื่อนบ้าน	 คือ	 มาเลเซีย	 และสิงคโปร์	 เนื่องจากอยู่ห่างจากด่านสะเดาเพียง	 60	
กิโลเมตร	ปัจจัยที่ท�าให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากก็คือ	การเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านต่างๆ	ได้แก่	ธุรกิจการค้า	การขนส่ง	การสื่อสาร	การคมนาคม	การศึกษา	
และการท่องเที่ยว
  
	 ความเจริญของเมืองหาดใหญ่เริ่มต้นจากการสร้างทางรถไฟ	 และสถาน ี
ชุมทางรถไฟอู่ตะเภา	ที่สร้างขึ้นใน	พ.ศ.	2452	บริเวณต�าบลคลองอู่ตะเภา	อ�าเภอ
หาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	ในอดตีเป็นสถานรีถไฟ	ชัน้	1	ของทางรถไฟสายใต้	แต่ต่อมา 
ใน	พ.ศ.	2455	ได้ประสบปัญหาน�า้ท่วมอย่างต่อเนือ่ง	จงึมกีารย้ายสถานรีถไฟชมุทาง
ไปยังสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในปัจจุบัน	 ต่อมาชาวจีนในพื้นที่ได้ท�าการบุกเบิก
จบัจองและซือ้ท่ีดนิแปลงใหญ่จากราษฎรในพืน้ทีเ่นือ่งจากเหน็ว่าบรเิวณสถานรีถไฟ
หาดใหญ่ภายหน้าจะต้องเจรญิก้าวหน้า	และได้มกีารค้าขาย	แลกเปล่ียนสินค้า	และ
มีการตัดถนน	สร้างอาคารบ้านเรือนให้ราษฎรเช่า	ตัดที่ดินแบ่งขาย	และน�าเงินที่ได้
ไปตัดถนนสายใหม่เพิ่ม	 ท�าให้ชุมชนหาดใหญ่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนทาง
ราชการต้องยกฐานะให้บ้านหาดใหญ่เป็นอ�าเภอที่มีชื่อว่า	 “อ�าเภอเหนือ” ต่อมา 
ใน	พ.ศ.	2460	ได้เปลีย่นชือ่จากอ�าเภอเหนอืเป็น “อ�าเภอหาดใหญ่”	และได้รบัการ 
ยกฐานะเป็นอ�าเภอชั้นเอกในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองของเมืองหาดใหญ่
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เหตุการณ์ส�าคัญที่เป็นปัจจัย
ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองหาดใหญ่

	 1.	 การก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ใน	พ.ศ.	 2514	ท�าให้เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์การศึกษาของภูมิภาค	มีผู้คนย้ายเข้า
มาเพื่อศึกษาเล่าเรียน	และท�างานในเมืองหาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น	อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ยังช่วยส่งเสริมให้ระดับรายได้	การจ้างงาน	และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นและภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

(ภาพจาก http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/Bsc54/songkla.html

 

	 2.	สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ สร้างขึ้นใน	พ.ศ.	 2515	 เพื่อให้บริการ 
น�าเข้าและส่งออกของทุกประเภท	 รวมถึงมีเที่ยวบินนานาชาติจากหาดใหญ่ไปยัง
นครเมกกะ	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 ในช่วงเทศกาลประกอบพิธีฮัจย์ของผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม	 	 เมืองหาดใหญ่จึงเป็นศูนย์กลางของประชาชนในพื้นที่และจังหวัด
ใกล้เคียง	 รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในการเดินทางในช่วงดังกล่าว	ดังนั้นจึงเป็นอีก
สาเหตทุีท่�าให้การค้าการลงทนุของเมืองหาดใหญ่และการขยายตวัของเมืองเพิม่ขึน้ 
อย่างรวดเร็ว

	 3.	การก่อสร้างถนนลพบุรีราเมศวร์ (ทางหลวงหมายเลข 414)
ใน	พ.ศ.	2533	เป็นถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้า
และออกจากอ�าเภอเมืองสงขลา	 และลดการจราจรคับคั่งในเมืองหาดใหญ่	 รวมถึง 
ลดระยะเวลาในการเดินทางไปอ�าเภอเมืองสงขลา	 เพิ่มความคล่องตัวมากขึ้น 
โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองหาดใหญ่และท่าเรือน�้าลึก	จ.สงขลา	

	 4.	การสร้างหาดใหญ่ไอซ์โดม	ใน	พ.ศ.	2552	เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่	ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว	และประสบความ
ส�าเร็จทั้งในด้านรายได้	รวมถึงจ�านวนผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

	 5.	 การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาคอหงส์	 ใน	 พ.ศ.	 2554	 เป็นที่
ประดิษฐานพระพทุธมงคลมหาราช	พระคูเ่มอืงหาดใหญ่	ซึง่เขาคอหงส์จดัเป็นสถานที ่
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของเมืองหาดใหญ่	 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย	 และชาวต่างชาต ิ
จ�านวนมากเดนิทางมาทีเ่ขาคอหงส์เพือ่สกัการะพระพทุธรปูคูเ่มอืง	ศาลเจ้าแม่กวนอมิ 
และเทพเจ้าต่างๆ	
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กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นเขาคอหงส์ เมืองหาดใหญ่ (ภาพโดยอ�ามาตย์ ไชยทวีวงศ์)

	 6.	การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน	พ.ศ.	2558	ของประเทศไทย
ท�าให้มีการเตรียมการรองรับการขยายตัวทางการค้า	 การลงทุนต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	
เช่น	การเพิ่มขึ้นของโครงการที่อยู่อาศัย	การสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่	และ	
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	มากมาย

ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เมืองหาดใหญ่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 
	 เมืองหาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นท่ีรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย	 และเป็นเส้นทางผ่านลงสู่ภาคใต้	 พื้นที่ใกล้อ่าวไทยและชายแดนระหว่าง
ประเทศ	 สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์	 รถไฟ	 และทางอากาศ	 จึงท�าให้
เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ	 การค้า/การลงทุน	 การศึกษา	 และการ
คมนาคมขนส่งของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ของประเทศไทย	ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม	 (รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว)	 และอุตสาหกรรม 
ได้แก่	 อาชีพค้าขาย	 ธุรกิจบริการ	 	 และเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ

	 นอกจากนี้ทางจังหวัดสงขลา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ได้ว่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาขึ้น	
เพื่อสนับสนุนให้นครสงขลาและนครหาดใหญ่ไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางของ
ภาคใต้ในระดับ	 “มหานคร”	 โดยส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาในทุกๆ	 ด้านของ
ภาคใต้	 ตามแผนยุทธศาสตร์หลักของประเทศ	ที่ต้องการกระจายการพัฒนาออก
จากกรุงเทพฯ	 ที่มีความแออัด	 สู่หัวเมืองในภูมิภาคต่างๆ	 โดยผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลานี้ถือเป็นผังเมืองรวมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร	

ภาพเมืองหาดใหญ่ในอดีต (พ.ศ. 2512) จากมุมสูง 

แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของอาคารและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

เมืองหาดใหญ่ในปัจจุบันยังคงหนาแน่นไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้าง

และมีอาคารสูงเพิ่มมากขึ้น (ภาพโดย พร้อมศักดิ์ จิตจ�า)
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	 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบจ�านวนสิ่งก่อสร้างประเภทอาคารของ
เมืองหาดใหญ่เปรียบเทียบระหว่างปีฐาน	 พ.ศ.	 2540	 และ	 พ.ศ.	 2556	 พบว่า 
ที่ผ ่านมาเมืองหาดใหญ่มีการก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างคลุมดินเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย	พื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง	และ	
พื้นที่ชนบทและพื้นที่เกษตรกรรม	 แสดงให้เห็นว่าเมืองมีการขยายตัวจากเขตพื้นที่
เมืองเดิมไปยังพื้นที่รอบนอกเพิ่มขึ้น	

แสดงการเปรียบเทียบจ�านวนอาคารระหว่าง พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2556 

(ที่มา: ระบบติดตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา,

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2556)

แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่คลุมดินระหว่าง พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2556

(ที่มา: ระบบติดตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา,

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2556)

อย่างไรก็ตามด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองหาดใหญ่
จึงท�าให้เมืองหาดใหญ่มีแนวโน้มเกิดผลกระทบและปัญหาต่างๆ  

	 1.	ปัญหาสิง่ปลกูสร้างทีข่วางทางไหลของน�า้	และการระบายน�า้		การขยายตวั 
และเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐาน	สิ่งปลูกสร้าง	ถนน	และอาคาร
บ้านเรือน	 ขาดการวางแผนที่ดี	 และขาดการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองที่เคร่งครัด	
ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทและไม่เหมาะสม	 เช่น	 การสร้างอาคาร 
และถนนขวางทางน�า้ในช่วงฤดนู�า้หลาก	การถมท่ีในพืน้ท่ีรองรบัน�า้	หรอืพืน้ท่ีแก้มลิง 
ตามธรรมชาติ		ส่งผลให้เมืองหาดใหญ่มีพืน้ทีร่บัน�า้น้อยลง	และปัญหาอทุกภยัมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น	ดังเช่น	เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นใน	พ.ศ.	2553		
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พื้นที่ผังเมืองรวมหาดใหญ่ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (อยู่ระหว่างการศึกษา)

ซึ่งขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมความเป็นเมืองและแนวเขตการปกครอง

มีพื้นที่ประมาณ 1,226.23 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 26 องค์ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขต 5 อ�าเภอ ได้แก่  อ�าเภอหาดใหญ่ อ�าเภอนาหม่อม

อ�าเภอคลองหอยโข่ง อ�าเภอควนเนียง และอ�าเภอบางกล�่า

	 2.	 ปัญหาผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่หมดอายุ	 ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่	 6	
มิถุนายน	2543	และหมดอายุลงเมื่อวันที่	 5	มิถุนายน	พ.ศ.	2548	และได้รับการ
ขยายอายุการบังคับใช้ออกไปอีก	5	ปี	และครั้งละ	1	ปี	อีกจ�านวน	2	ครั้ง	โดยหมด
อายุการบังคับใช้เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2555	ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมือง
รวมฉบับใหม่	

ผังเมืองรวมหาดใหญ่ฉบับ พ.ศ. 2543

เมื่อวางเทียบกับแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่
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บทที่ 3
การเกิดอุทกภัยในเมืองหาดใหญ่

	 เมืองหาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่	บริเวณปลายน�้าของลุ่มน�้า
คลองอู่ตะเภา	ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ	มีภูเขาโอบล้อมในแนวทิศตะวันตก	ทิศใต้	
และทศิตะวนัออก	พืน้ทีล่าดชนัลงมาจากทศิใต้และทศิตะวนัตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา 
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ	 	 แหล่งน�้าส�าคัญ	 คือ	 คลองอู่ตะเภา	 ซึ่งมีต้นน�้าอยู่ที่	 อ.สะเดา 
จ.สงขลา	และด้วยทีต่ัง้ของเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตอทิธพิลของลมมรสุมเขตร้อน	มลีมมรสุม
พัดผ่านประจ�าทุกปี	คือ	ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม	ถึง
กลางเดือนมกราคม	และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม	
ถึงกลางเดือนตุลาคม	 จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว	 ส่งผลให้หาดใหญ่มีฝนตก 
ทัง้ในช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืและลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้	และปัจจยัส�าคญั 
เกิดจากหย่อมความกดอากาศต�่า	หรือมีพายุหมุน	 เขตร้อนพัดผ่าน	เข้าทางภาคใต้
ของประเทศไทย	ท�าให้มีฝนตกหนัก	และเกิดน�้าหลากจากภูเขาลงสู่คลองอู่ตะเภา	
	 คลองอูต่ะเภาเป็นคลองธรรมชาตทิีส่ามารถรบัน�า้ได้เพยีง	500	ลกูบาศก์เมตร 
ต่อวินาทีเท่านั้น	 เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน�้าเกิน	 120	 มิลลิเมตร	 เป็นเวลา 
3	 ชั่วโมง	 ระยะทางระหว่างต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	 คือ	 ทะเลสาบสงขลาประมาณ	
136	 กิโลเมตร	 น�้าจะเคลื่อนตัวจากพื้นท่ีลุ่มน�้าตอนบนเข้าสู่เทศบาลนครหาดใหญ่
ภายใน	10-30	ชั่วโมง	และท�าให้เกิดสภาพน�้าล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภาบริเวณเทศบาล
นครหาดใหญ่	
	 ด้วยลกัษณะทางภมูปิระเทศ	และการทีเ่มอืงหาดใหญ่เป็นศนูย์กลางในด้านต่างๆ
มีอาคาร	 ร้านค้า	 ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอยู่อย่างหนาแน่น	 รวมถึงการสูญเสีย 
พื้นที่รับน�้าตามธรรมชาติ	 เป็นปัจจัยที่ท�าให้เมืองหาดใหญ่ต้องประสบกับปัญหา 
อุทกภัยอยู่เป็นประจ�าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	น�ามาซึ่งมูลค่าความสูญเสียที่สูงมาก

	 ดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2531	 ซึ่งอุทกภัยในลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	 สร้าง
ความเสียหายแก่พื้นที่	 ประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า	 2,000	 ล้านบาท	 และใน	
พ.ศ.	2543	มูลค่าความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นเป็น	10,000		ล้านบาท	และมีประชาชน
เสียชีวิตถึง	 30	 คน	 หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในปีดังกล่าว	 กรมชลประทาน 
จึงได้ด�าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชด�าริ	 อ�าเภอ
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ขุดลอกคลองอู่ตะเภา	คลองสาขาตามธรรมชาติ	และการ
สร้างคลองระบายน�า้	แต่อย่างไรก็ดใีน	พ.ศ.	2553	ได้เกิดอุทกภยัครัง้ใหญ่ขึน้อีกครัง้		 
พ้ืนท่ีประสบภัยนับเป็น	 80%	 ของพื้นที่	 และมีมูลค่าความเสียหายกว่า	 16,000 
ล้านบาท	 เมื่อพิจารณาความรุนแรงของการเกิดน�้าท่วมพบว่า	 ความเสียหายจาก 
น�้าท่วมยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะขาดการพยากรณ์ล่วงหน้า	การเตือนภัย	การรับข่าวสาร	
รวมถึงการบริหารจัดการน�้าที่ดี	

ล�าดับเหตุการณ์อุทกภัยเมืองหาดใหญ่ พ.ศ. 2553 (ภาพจากมติชนออนไลน์)
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แสดงเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งส�าคัญที่เกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่ 
(ภาพประกอบและข้อมูลจาก http://www.moosuper.com/blog120)
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ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายเดือนของเมืองหาดใหญ่ 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 – 2009 (พ.ศ. 2523 – 2552)

 

อุณหภูมิเฉลี่ย (แบ่งเป็นรายเดือน)

ในช่วงปี ค.ศ. 1980 - 2009 (พ.ศ. 2523 – 2552) 

บทที่ 4
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่ 

ลักษณะภูมิอากาศ - อุณหภูมิและปริมาณน�้าฝน

	 เมืองหาดใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตอทิธพิลของลมมรสมุเขตร้อน	โดยมลีมมรสมุพดั
ผ่านประจ�าทุกปี	คือ	ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม	ถึงกลาง
เดือนมกราคม	 และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม	 ถึง
กลางเดือนตุลาคม	จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว	ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง	2	ฤดู	
คือ	ฤดูฝน	และ	ฤดูร้อน	

	 ฤดูฝนมี	 2	 ระยะ	 เริ่มตั้งแต่เดือน	 พฤษภาคม	 ถึง	 เดือนมิถุนายน	 และ 
เดือนกันยายน	 ถึง	 เดือนธันวาคม	 ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน 
พฤษภาคม	 และช่วงฝนตกหนักจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
ใน	ค.ศ.1980	–	2009	มีปริมาณฝนเฉลี่ย	บริเวณอ�าเภอเมืองหาดใหญ่	ประมาณ 
1,916.4	 มิลลิเมตรต่อปี	 (ดังภาพ) ปริมาณฝนเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ 
31.3	มลิลเิมตร	ปรมิาณฝนเฉลีย่สงูสดุเดอืนพฤศจิกายน	497.2	มลิลิเมตรอณุหภมูิ 
เฉลี่ยสูงสุด	31.4	องศาเซลเซียส	อุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย	 23.9	องศาเซลเซียส	 โดยมี 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี	27.6	องศาเซลเศียส	ความชื่นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี	79.0%	
(ที่มา : ส�านักงานอ�าเภอหาดใหญ่ http://www.hatyai-sk.go.th/index.
php?cmd=history)
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การคาดการณ์อุณหภูมิในอนาคต

	 ผลการคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณน�้าฝนโดยใช้แบบจ�าลองสภาพ
ภูมิอากาศ	 (Climate	 Scenario)	 ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงก๊าซเรือน
กระจกตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ	A2	(A2	Scenario)	พบว่า	
ในอนาคตอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและต�่าสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน
ประมาณ	 2-3	 องศาเซลเซียส	 รวมทั้งปริมาณฝนที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น	 ยกเว้น
ในช่วงหน้าฝนที่มีแนวโน้มลดลง	 และในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณน�้าฝน 
สูงที่สุด	สามารถสรุปได้ดังนี้

การคาดการณ์อุณหภูมิ และปริมาณฝน ของหาดใหญ่ 

ในช่วงระยะเวลา 90 ปีข้างหน้า แบ่งออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 30 ปี

คือ รอบที่ 1  ค.ศ. 1980 – 2009 (ปีฐาน) รอบที่ 2 ค.ศ. 2010 – 2039

รอบที่ 3  ค.ศ. 2040 – 2069 รอบที่ 4  ค.ศ. 2070 – 2099

	 -	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อน	มีแนวโน้มเพิ่ม	 โดยเดือนมีนาคมเป็น
เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงที่สุด	 ในขณะที่เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิ
ต�่าสุดเฉลี่ยต�่าที่สุด	 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่มีแนวโน้ม 
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 คือ	 พื้นที่ที่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ�าเภอหาดใหญ่	
ได้แก่	ต�าบลทุ่งต�าเสา	ต�าบลควนลัง	ต�าบลทุ่งลาน	ต�าบลบ้านพรุ	และต�าบลพะตง	
	 -	 จ�านวนวันที่มีอากาศร้อน	 (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า	 35	 �C)	 มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ท่ี	
ทั้งยังส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานที่มากขึ้น	 เช่น	 การใช้เครื่องปรับอากาศ
ในระยะเวลานาน	 และความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคครัวเรือน	 และภาค
การเกษตร	 รวมถึงการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	
เช่น	ยางพาราผลัดใบเร็วขึ้นส่งผลท�าให้ช่วงหยุดกรีดยางนานกว่าเดิม	
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อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของอ�าเภอเมืองหาดใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

ในช่วงปีต่างๆ ค.ศ. 1980-2009 (ปีฐาน) ค.ศ. 2010-2039 (30 ปีข้างหน้า) 

ค.ศ. 2040-2069 (60 ปีข้างหน้า) และ ค.ศ. 2070-2099 (90 ปีข้างหน้า)

การคาดการณ์อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของอ�าเภอหาดใหญ่ ในช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่ ค.ศ. 1981-2039 (พ.ศ. 2524-2582)

การคาดการณ์ปริมาณน�้าฝนในอนาคต

	 ผลจากแบบจ�าลองแสดงให้เหน็ว่าปรมิาณฝนในอ�าเภอหาดใหญ่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น	ยกเว้นในช่วงหน้าฝนมีแนวโน้มลดลง	รวมถึงปริมาณฝนรายวันสูงสุดก็มี
แนวโน้มที่จะมีปริมาณลดลง	 ในขณะที่จ�านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีในช่วงฤดูฝนมี
แนวโน้มลดลงเลก็น้อย	จงึอาจประสบปัญหาฝนตกชกุเพิม่มากขึน้	หรอืตกหนกัมากขึน้ 
ในระยะเวลาเท่าเดิม	 โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่มีปริมาณน�้าฝนสูง
ทีส่ดุ	และเป็นเดอืนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุด	แต่ในอนาคตจ�านวนวนัท่ีฝนตกมีแนวโน้ม
ลดลง	ประมาณ	1-2	วัน	พื้นที่ที่มีแนวโน้มมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัด	ได้แก่	
ภาคตะวันตกของต�าบลฉลุง	และต�าบลทุ่งต�าเสา
	 จากแนวโน้มของปรมิาณฝนในช่วงฤดฝูนของอ�าเภอเมอืงหาดใหญ่มแีนวโน้ม 
ลดลง	 แต่การเกิดอุทกภัยใหญ่ในแต่ละครั้งมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น	 ทั้งเกิดขึ้น 
ในช่วงเวลาส้ัน	 และฝนตกต่อครั้งมีปริมาณมากขึ้น	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้อง
ตระหนักถึงแนวโน้มภัยพิบัติที่อาจเกิดรุนแรงขึ้นนี้ด้วย

การกระจายของปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม

ในช่วงปีฐาน 30 ปี 60 ปี และ 90 ปีข้างหน้า
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การเปรียบเทียบปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปีจากปีฐาน (ภาพซ้าย)

(ค.ศ. 1981-2009) กับข้อมูลในแนวโน้มปริมาณน�้าฝนในอนาคต (ภาพขวา)

(ค.ศ. 2010-2039) 

การคาดการณ์จ�านวนวันที่มีฝนตก

	 ผลการวเิคราะห์แนวโน้มของจ�านวนวนัทีฝ่นตกในอนาคตพบว่าในช่วงเดอืน 
กุมภาพันธ์-มีนาคม	 และพฤศจิกายน	 มีแนวโน้มลดลง	 ประมาณ	 1-2	 วัน 
ในขณะที่เดือนมิถุนายน-กันยายน	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	พื้นที่ที่มีแนวโน้มมีปริมาณฝน 
ลดลงเล็กน้อย	ได้แก่	ภาคตะวันตกของต�าบลฉลุง	และต�าบลทุ่งต�าเสา

แสดงการคาดการณ์วันที่มีฝนตกในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ ในช่วงระยะเวลา 90 ปี 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1980-2099 (พ.ศ. 2523-2642)

	 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความไม่แน่นอนในอนาคต	และ
ยากที่จะคาดการณ์ได้	ทั้งปริมาณฝนที่ไม่แน่นอน		ฝนทิ้งช่วง	ฝนตกมาก	ผนวกรวม
กบัปัญหาน�า้ท่วมซึง่เป็นปัญหาเดมิของเมอืงหาดใหญ่จะยิง่ส่งผลก่อให้วกิฤตน�า้ท่วม 
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น	ถี่มากขึ้น	และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขยายกว้างขึ้น



24 ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - เมืองหาดใหญ่

บทที่ 5
ความเปราะบาง/ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่

 เนือ่งจากเมอืงหาดใหญ่เป็นเมอืงศนูย์กลางเศรษฐกจิ	คมนาคมและการเชือ่มต่อระหว่างประเทศทีส่�าคญัของภาคใต้และมีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงปลูกสร้าง 
อย่างรวดเร็ว	 แต่ผลท่ีได้รับจากการพัฒนา	 คือ	 สิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน�้า การบุกรุกพื้นที่รับน�้าและระบายน�้าการพัฒนาเมืองจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งความ 
ไม่แน่นอนจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ท่ีมแีนวโน้มว่าอณุหภมูติ�า่สุดและสูงสุดเฉล่ียจะสูงข้ึน	ฝนจะตกหนกัและตกชกุมากขึน้ในช่วงฤดฝูน	และทิง้ช่วงในช่วงฤดรู้อน 
พายจุะเกิดถี่และรนุแรงขึน้	รวมถึงระดบัน�้าทะเลมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น	ซึง่ปัจจยัทัง้หมดจะส่งผลใหเ้มืองหาดใหญต่อ้งเผชญิกบัวิกฤตน�้าท่วมรนุแรงเพิ่มมากขึ้น	และสง่ผลให้เกดิ
กลุ่มเสีย่ง/กลุ่มเปราะบางเพิม่มากขึน้	ซึง่จากการการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคณะท�างานเมอืงหาดใหญ่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ได้ร่วมกันสรปุผลกระทบจากการ
พัฒนาเมืองและผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รวมถึงกลุ่มเปราะบาง	มีรายละเอียดดังนี้	

1. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
 

อุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย และสูงสุดเฉลี่ย
มีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลกระทบ

-	อากาศร้อนมากขึ้น	ร้อนต่อเนื่อง	และยาวนานมากขึ้น	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

กายและใจ	ท�าให้เกิดความหงุดหงิด	

-	อากาศร้อนมากขึ้นท�าให้ความต้องการใช้น�้าเพิ่มขึ้น	ทั้งภาคครัวเรือนและภาค 

การเกษตร	ส่งผลกระทบต่อระบบน�า้อปุโภค-บรโิภคทีต้่องเพิม่ปรมิาณการผลติและ 

อาจส่งผลให้เกดิปัญหาการขาดแคลนน�า้ตามมาจากจ�านวนประชากรท่ีเพิม่มากขึน้

-	มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อใช้เพื่อบรรเทาอากาศร้อน	เช่น	ใช้พลังงาน 

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศนานขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อ

ปรับลดอุณหภูมิ

-	พชืเศรษฐกจิมกีารเจรญิเตบิโตทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ยางพาราผลดัใบเรว็ข้ึน	และนานขึน้ 

อาจท�าให้ต้องหยุดกรีดยางนานกว่าเดิม

พื้นที่ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง

-	ชุมชนแออัด	และชุมชนที่ยังไม่มี 

		น�้าประปาใช้	

-	เกษตรกร	

-	กลุ่มผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และเด็กเล็ก
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2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าฝน

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ฝนตกหนกั/ชกุมากขึน้ในช่วงหน้าฝน 
และทิ้งช่วงในช่วงหน้าร้อน/แล้ง

ผลกระทบ

 น�้าท่วม ที่อาจรุนแรงขึ้น	 เนื่องจากฝนตกหนักขึ้น	 หรือปริมาณน�้าฝน 

มากขึ้น	ส่งผลต่อระบบการระบายน�้าเพื่อระบายน�้าออกจากพื้นที่เมือง

 ดินถล่ม พื้นที่เส่ียง	 คือ	 พื้นที่ที่มีฝนตกในปริมาณเกิน	 50	 มม./วัน 

แต่เมื่อดูจากความลาดชันของพื้นที่	อ�าเภอหาดใหญ่ค่อนข้างปลอดภัย	

 ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่	 ที่อยู่อาศัย	 ที่ริมคลองถูก 

กัดเซาะ	 พื้นที่ท�ากิน	 ระบบประปา	 ไฟฟ้า	 ถนน	 และสาธารณูปการไม่สามารถ 

ใช้การได้	แหล่งอาหารธรรมชาติ/น�้า	ถูกน�้าท่วมท�าให้ขาดแคลนอาหาร	และน�้าดื่ม

น�้าใช้ที่สะอาด		ราคาอาหารแพงขึ้น	เนื่องจากไม่มีอาหาร	ร้านค้าปิด	น�้าท่วมตลาด 

 ป ัญหาสุขาภิบาลและสุขภาพระหว่างและหลังน�้าท ่วม ได ้แก ่ 

ไข้เลือดออก	ชิคุนกุนยา	น�้ากัดเท้า	ฉี่หนู	ท้องร่วง	อันตรายจากสัตว์มีพิษที่มากับน�้า 

เช่น	งู	ตะขาบ		สัตว์เลี้ยงไม่มีอาหาร	เกิดโรคระบาดในสัตว์	

 ด้านอาหาร ขาดแคลนแหล่งอาหาร	ขาดแคลนน�า้ดืม่	ท�าให้มรีายจ่ายเพิม่ 

สูงขึน้	ส่งผลต่อคณุภาพน�า้ดบิต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ�าบดัสูง	ระบบนเิวศเสือ่มโทรม

 การประกอบอาชพี ขาดแคลนน�า้เพือ่การเกษตร	ผลผลิตได้รบัความเสยีหาย 

ไม่สามารถกรีดยางได้ตามปกติ	ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้าคลองแห

 ด้านสิ่งแวดล้อม น�้าเสียสะสมมาก	เกิดน�้าเค็มรุกดินกลายเป็นดินเปรี้ยว 

ใช้ประโยชน์ไม่ได้	น�า้เสยี	(จากการปล่อยน�า้ของภาคอตุสาหกรรม	และภาคครวัเรอืน)

 ด ้ านสุขภาพ เกิดโรคทางเดินหายใจ	 และกลิ่น เหม็นจากน�้ า 

ส่งผลต่อความร�าคาญ	 การปนเปื้อนของสารเคมี/สารพิษในอาหาร	 และจะส่ง 

ผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค 

 ด้านสังคม ความขัดแย้งระหว่างชุมชน

พื้นที่ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง

พื้นที่และกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง : 

-	เด็กเล็ก	ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	

-	ชุมชนแออัด/ชุมชนบุกรุก	(ไม่มีกรรมสิทธิ์

ในที่อยู่อาศัย)	

-	ชมุชนทีต่ัง้อยูโ่ดยรมิคลองอูต่ะเภาโดยเฉพาะ 

ชุมชนฝ ั ่ งซ ้ายของคลอง	 ทน.หาดใหญ่ 

(หลังวัดหาดใหญ่ใน	 ชุมชนจันทร์วิโรจน์	 3	

ชุมชนบริเวณริมทางรถไฟ)	 ทม.คลองแห	

(ตลาดน�้าคลองแห	 ชุมชนท่าไทร	 ชุมชน

สะพานด�า)	 ทม.ควนลัง	 (สนง.ทม.ควนลัง	

ชมุชนบางแฟบ	ชมุชนทุง่ต�าเสา)	ทม.คอหงส์ 

(ชุมชนทุ ่ งรี 	 ชุมชนปลักธง	 ชุมชนข ้าง	

ม.หาดใหญ่)	ทต.คูเต่า 
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3. ลมพายุ

4. การเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล

	 ผลจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้�าให้เหน็ว่าผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการพฒันาเมืองท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเนือ่งนัน้	จะเกิดผลกระทบต่อระบบ
ต่างๆ	 ของเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 อาทิ	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมประกอบกับปริมาณน�้าฝนที่เพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้แนวโน้มการเกิดน�้าท่วม
รุนแรงมากยิ่งขึ้น	อีกทั้งผลกระทบจากการเกิดน�้าท่วมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ	ของเมือง	ได้แก่	ระบบน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	การคมนาคม	และโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ	ในเมือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความถี่ และความรุนแรงของลมพายุ

ผลกระทบ

 อาจเกิดลมพายุ	 มรสุมที่ไม่แน่นอน	 และไม่สามารถใช้ประสบการณ์/

ความรูใ้นอดตีคาดเดาได้	ส่งผลต่อการวางแผนในการท�างานของชาวประมงในพืน้ที่

ทะเลสาบสงขลา	และการประมงชายฝั่ง	ซึ่งมีผลต่ออาชีพและรายได้

พื้นที่ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง

ชาวประมง	(ประมงทะเล/ชายฝั่ง)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น   

ผลกระทบ

	 การกัดเซาะชายฝั่ง	 โดยเฉพาะติดพื้นที่ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา	 ท�าให้ 

สูญเสียแผ่นดินบริเวณชายฝั ่ง	 สูญเสียแหล่งท่องเที่ยว	 การรุกล�้าของน�้าเค็ม 

การเกิดน�้ากร่อย	ผลกระทบต่อน�้าที่มาผลิตน�้าประปา	และใช้ในการเกษตร	ผลต่อ

การท�าการเกษตร	 ผลผลิตได้น้อยลง	 หรือไม่มีคุณภาพ	 เป็นปัจจัยที่ท�าให้น�้าท่วม 

จะมีความรุนแรงมากขึ้น

พื้นที่ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง

ชาวประมง	(ประมงทะเล/ชายฝั่ง)	บ้านเรือน

ที่อาศัยใกล้กับทะเลสาบสงขลา	 เกษตรกร

รอบๆ	สายน�้า
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สรุปประเด็นปัญหาที่ส�าคัญของเมืองหาดใหญ่

	 ประเด็นส�าคัญท่ีควรพิจารณานอกจากการการวางแผนป้องกันและรับมือ
กับการเกิดอทุกภยัแล้ว	จ�าเป็นต้องมกีารตระหนกัและเข้าใจในประเดน็ปัญหาต่างๆ	
ดังนี้
	 1.	ปัญหาการบริหารจัดการน�้าท่วมแบบบูรณาการ ทุกหน่วยงานและ 
ทุกภาคส่วนทั้งการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่	 การท�าแผนบูรณาการลุ่มน�้าโดยใช้
ข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยา/กรมชลประทาน	 พร้อมกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	อาท	ิการวเิคราะห์/ประเมนิสถานการณ์น�า้	การวเิคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
การเตือนภัย	 การจัดท�าแผนการป้องกันภัย	 โดยร่วมก�าหนดแผนของจังหวัด 
การฝึกอบรมเพื่อเตรียมการด้านบุคคลากร	 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
รวมถึงการอพยพ	 เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันและ 
ทับซ้อนกัน	รวมถึงไม่มียุทธศาสตร์ส�าหรับรองรับกับการเกิดภัยธรรมชาติ	ไม่มีการ
เตือนภัยที่ดี	 การให้ความช่วยเหลือล่าช้า	 การเข้าถึงพื้นที่ยากล�าบาก	 การอพยพ
ด�าเนินการได้บางแห่ง	 ในขณะที่ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัต	ิ
และทีส่�าคญักล่าว	คอื	ผูบ้รหิารไม่มวีสิยัทศัน์	และไม่มยีทุธศาสตร์ในการรับภยัเหล่านี้ 
เมื่อขาดยุทธศาสตร์และแผนรับภัยพิบัติ	 ภาพที่ปรากฏจึงเป็นความทุกข์ยากของ
ประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลือ	 และที่ส�าคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้อง 
จัดเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนโดยเฉพาะข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านชลประทาน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันเหตุการณ์

	 2.	ปัญหาระบบการเตือนภัย	 ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
โดยให้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์	โดยก�าหนดผู้มีอ�านาจในการแจ้ง
เตอืนภยัแก่ประชาชนอย่างชดัเจน	จดัส่งข้อมูลเตือนภยัผ่านระบบ	SMS	ก�าหนดช่อง
วทิย/ุคลืน่ความถ่ีในการแจ้งข่าวหรอืการเตอืนภยั	การประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสถานี
โทรทัศน์	เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

	 3.	ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการด้านผังเมือง ควรมี
การน�าผังเมืองและแผนบริหารจัดการน�้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม/น�้าแล้ง 
ในการพัฒนาเมอืงอย่างจรงิจงั	โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสิง่ก่อสร้างทีก่ดีขวางทางน�า้ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท	อาทิ	ในปัจจุบันมีการตัดไม้ท�าลายป่า	การบุกรุก
แหล่งน�้าพื้นที่แก้มลิง	 ถมคูคลองระบายน�้า	 ถมที่เพื่อปลูกสร้างหมู่บ้านจัดสรรศูนย์
การค้าฯ	 โดยขาดความตะหนักถึงศักยภาพของระบบระบายน�้าโดยรวม	 รวมถึง
สถานบ�าบดัน�า้เสยีและถนนเข้าสูบ่่อบ�าบัดน�า้เสยีของเทศบาลนครหาดใหญ่ปิดก้ันน�า้ 
ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ	 ปากน�้าทะเลสาบสงขลาแคบลงเนื่องจากมีการถมทะเลเพื่อ
ก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก	เป็นต้น
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บทที่ 6
ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่

	 จากการด�าเนินกิจกรรม	 “แลกเปลี่ยนเรียนรู ้”	 (Shared	 Learning 
Dialogues)	 การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จากการด�าเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมอิากาศ	(ACCCRN)	ระยะที	่2	ประกอบกบัข้อมลูจากนกัวจัิยและนกัวชิาการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองหาดใหญ่	 และการหารือร่วมกันของ 
คณะท�างาน	ACCCRN	เมืองหาดใหญ่	ประกอบไปด้วย	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 และภาคประชาสังคม 
ในพื้นที่	 พบว่าปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมอิากาศทีป่ระชาชนให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ	คอื	ปัญหาด้านการบริหารจัดการน�า้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 และการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยประเด็นผลกระทบที่ประชาชนให้ความส�าคัญมากที่สุด	คือ	อุทกภัย

	 การก�าหนดยทุธศาสตร์การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของ
เมอืงหาดใหญ่	ได้มกีารมุง่เน้นไปทีก่ารปรบัตวัและรบัมอืต่ออทุกภยั	รวมถงึสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ	ในระดับชาติได้แก่	
	 1.		ยทุธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วยการจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	
พ.ศ.	 2551-2555	 ว่าด้วยการสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและ 
ลดความเปราะบางต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ	
	 2.	 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 3.	 ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
 
	 นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 
เมืองหาดใหญ่ยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ	 พ.ศ.	 2553-2555	 ภายใต้ 
แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย	วาตภัย	และ 
โคลนถล่ม	(ระยะ	5	ปี)	ว่าด้วยยทุธศาสตร์ด้านการเตรยีมการป้องกนัและลดผลกระทบ 
ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมรับภัย	 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการภัย 
ในภาวะฉุกเฉิน	และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลังเกิดภัย
 
	 โดยวิสัยทัศน์ของเมืองหาดใหญ่ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศทีเ่กีย่วข้องต่อการปรบัตวัและรบัมอืต่ออทุกภยั	แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ได้แก่	
 
 1. วิสัยทัศน์ระยะสั้น (ภายใน	พ.ศ.	2556)	คือ	กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง
ในเมืองหาดใหญ่มีการปรับตัว/รับมือต่ออุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม	โดยมีพันธกิจดังนี้	
	 	 1)	บรูณาการแผนงานของภาคี/องค์กรในระดบัลุม่น�า้คลองอูต่ะเภา 
และระดับจังหวัด
	 	 2)	พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการเตือนภัย	ในการเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการรับมือ/ปรับตัวต่ออุทกภัยในลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา
	 	 3)	พฒันาคณุภาพชวีติของกลุม่เสีย่ง/เปราะบางทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากอุทกภัย
	 	 4)	พัฒนาเชิงอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	 	 5)	สร้างกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในการ
รับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระดับพื้นที่	และระดับลุ่มน�้า
คลองอู่ตะเภา	
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 2. วสิยัทศัน์ระยะยาว (ภายใน	พ.ศ.	2563)	คอื	เมอืงหาดใหญ่มรีะบบการบรหิาร 
จดัการทรพัยากรน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และสร้างระบบสนับสนุนในการขับเคลื่อนภายใต้การบูรณาการอย่างยั่งยืน	
	 	 1)		บูรณาการแผนงานสู่ภาคีในระดับลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลามุ่งสู่
กลไกการจัดการน�้าระดับชาติ	
	 	 2)			การบรูณาการระบบบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้เพือ่การรบัมอื
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา
	 	 3)				พฒันาคณุภาพชวีติของกลุ่มเส่ียง/เปราะบางท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านทรัพยากรน�้า
	 	 4)		พัฒนาเมืองให้น่าอยู่	ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิง
อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 5)		สร้างกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในการ 
รับมือ	ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระดับพื้นที่	และระดับลุ่มน�้า
ทะเลสาบสงขลา	

ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเพื่อรับมือกับการป้องกันและบรรเทาน�้าท่วม 
ที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์
		 1.	 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น�้าท่วมมีกิจกรรมดังนี้
	 	 -	จัดท�าระบบข้อมูล	คู่มือ	และรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
	 	 -	 พัฒนาศักยภาพ	 อปท.	 เครือข่าย	 และกลุ่มเส่ียง	 เพ่ือร่วมกัน 

จัดท�าแผนความร่วมมือในการป้องกันน�้าท่วมระหว่างพื้นที่
	 	 -	 จัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจนพร้อมก�าหนดแผนที่/พื้นที่
เสี่ยงเน้นชุมชนริมน�้า	และพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่
 
	 2.	พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบเตอืนภยัทีส่ามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน�้าท่วม	มีกิจกรรม	ดังนี้
	 	 -		ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐาน/สาธารณปูโภค	ผงัชุมชน	และผงัเมือง
ที่ได้มาตรฐาน	 ในชุมชนที่มีความเสี่ยง/เปราะบาง	 เพื่อลดผลกระทบจากปัญหา 
น�้าท่วม
	 	 -	 สร้างศูนย์ประสานงานกลางและระบบเตือนภัยโดย	 อปท. 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
	 	 -			สร้างเครอืข่ายการสือ่สารเพือ่การเตอืนภยั	โดย	อปท.	ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ 
	 ประชาชนได้รับการฟื้นฟูและช่วยเหลือ	 เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม	มีกิจกรรมดังนี้	
	 	 -	 สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 	 -	 พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมกลุ่มเส่ียงและ 
มีการป้องกันโรคที่ดี
	 	 -	 มีการจัดท�าทะเบียนและฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง	
และมีมาตรการชดเชยที่ชัดเจน
	 	 -			ฟ้ืนฟอูาชพีทางเลอืก	และการรวมกลุม่ทีเ่ข้มแขง็	บนฐานวถิแีละ 
ทรัพยากรในชุมชน
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	 	 -		จัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง	บ้านไม่มั่นคง	ไร้ที่อยู่อาศัยและได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย
	 	 -			มาตรการสนบัสนนุให้กลุม่เสีย่งมส่ีวนร่วมในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 
	และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 -	 มีมาตรการเพื่อน�าไปสู่การพึ่งตนเอง	 ช่วยเหลือกันเองและ 
สร้างจิตส�านึกในการรับมือและป้องกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
	 1.	 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่าย	
และ	อปท.อย่างต่อเนื่อง	มีกิจกรรมดังนี้
	 	 -		เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง	ทีส่าธารณะ	และปลกูป่าในพืน้ทีอ่นรุกัษ์
ต้นน�้า	และพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
	 	 -	 ส ่ ง เสริมการพัฒนากลุ ่ม/อาสาสมัครด ้านการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภาโดย	อปท.มีส่วนร่วม
	 	 -	 สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการบ�าบัดน�้าเสียเบื้องต้นระดับ 
ครัวเรือนก่อนระบายสู่แหล่งน�้า
	 	 -		สนับสนุนให้	อปท.มีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ได้มาตรฐาน
	 	 -	 สร้างการมีส่วนร่วมกับโรงงานในการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ที่ได้มาตรฐาน	และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
	 2.	 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ 
สิ่งแวดล้อม	มีกิจกรรมดังนี้
	 	 -		สร้างเครือข่าย	อปท.สีเขียว	และสนับสนุนให้ท�า	MOU	ร่วมกัน	
และพัฒนากลไกภาคประชาสังคมในการสนับสนุน
	 	 -		ส่งเสรมิให้	อปท.มมีาตรการประหยดัพลงังาน	และมาตรการจงูใจ 
ในการลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์

	 	 -	 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอินทรีย์และ 
ขยะรีไซเคิล
	 	 -	สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม	สนับสนุนกิจกรรมและ
มาตรการที่เอื้อต่อการลดพลังงาน	ดูแลสภาพแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่4 การสร้างความร่วมมอืในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ
วัตถุประสงค์ 
	 1.	เกิดกลไกการท�างานพหุภาคีแบบมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนระดับ 
ลุ่มน�้าแปลงสู่นโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีความ
ต่อเนื่อง	มีกิจกรรมดังนี้
	 	 -			ผลกัดนัให้มกีารจดัตัง้คณะท�างานความร่วมมอืครอบคลมุทกุภาค ี
ในระดับจังหวัด/ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	และลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
	 	 -	 สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการก�าหนดยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับวาระจังหวัด
	 2.	เพือ่พฒันาศกัยภาพชมุชนในการเรยีนรูแ้ละวางแผนให้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และเชือ่มโยงกบัการบรหิารจดัการทีด่	ีมกีจิกรรมดงันี้
	 	 -	 เพิ่มศักยภาพแกนน�าชุมชนเพื่อการวางแผนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการ	และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 	 -	 เพิ่มองค์ความรู้	 และยกระดับกิจกรรมการมีส่วนร่วมไปสู่การ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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บทที่ 7
การน�ายุทธศาสตร์การรับมือฯ ไปสู่การปฏิบัติ

	 คณะท�างานเมืองหาดใหญ่ได้ร่วมมือกันวางแผนกิจกรรมเพื่อน�าแผน
ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่มาปฏิบัติ
ในพื้นที่	 โดยใน	 พ.ศ.	 2554	 ได้ริเริ่มด�าเนินโครงการน�าร่อง	 “เครือข่ายบริหาร 
จัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา”	 โดยการน�าแผนยุทธศาสตร์ที่	 1 
การปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการป้องกนัและบรรเทาน�้าท่วมทีม่ปีระสิทธภิาพมาพัฒนา
สูก่ารปฏิบตั	ิเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพเครอืข่ายความร่วมมอืป้องกนัและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาอุทกภัย	 และสร้างตัวแบบ	 (Model)	 ในการจัดการและรับมือกับอุทกภัย 
โดยการมีส่วนร่วมในชมุชนทีเ่ปราะบาง	เพือ่ให้สามารถรบัมอืและด�ารงชวีติได้อย่าง
เหมาะสมในพื้นที่	และนอกจากนี้เมืองหาดใหญ่ยังได้ด�าเนินโครงการ	และกิจกรรม
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การรับมือฯ	ดังนี้	

โครงการ Intervention 
 
 1) โครงการจัดท�าแผนคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและ 
ปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน (มกราคม 2555 - พฤษภาคม 2557)
 วัตถุประสงค์: 
	 	 -	พฒันาศกัยภาพประชาชนกลุม่เสีย่ง/เปราะบางทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
สามารถรับมือ	และปรับตัว	จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 	 -	 สร้างความร่วมมือในระดับชุมชนระหว่างคณะกรรมการชุมชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์บริการสาธารณสุข	และคณะท�างานของโครงการ
ในการพฒันาระบบเตอืนภยั	ระบบสุขาภบิาล	ระบบสวสัดกิาร	ระบบบรกิารสุขภาพ	
และการจดัท�าผงัชมุชนเพือ่การรบัมือและปรบัตวักับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ	

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การรับมือ:
	 	 สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ที	่2	ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่	ี	โดยการ
เสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนในการเรยีนรูแ้ละวางแผนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการที่ดี

สมาชิกของชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หนึ่งในพื้นที่ด�าเนินโครงการจัดท�าแผนคุณภาพชีวิตและผังชุมชน

เพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมือง

หาดใหญ่ ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของตน

เพื่อการจัดท�าผังชุมชน (ภาพโดยอ�ามาตย์ ไชยทวีวงศ์) 
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ตัวอย่างการจัดท�าข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนชุมชนรับมือภัยพิบัติ 

ในพื้นที่ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน เทศบาลนครหาดใหญ่

(โดยนายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา) 

 2) โครงการเสรมิสร้างความสามารถในการรับมอืและปรับตัวต่อการเกิด
อุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว ระยะเวลา 30 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 
เมษายน 2558)  
 วัตถุประสงค์: 
	 	 เสรมิสร้างการปรบัตวัและกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์การรบัมอื 
ให้ดขีึน้	ผ่านกลไกการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคประชาสงัคม	 
และหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการเตือนภัย	ป้องกัน	และบรรเทาอุทกภัย

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การรับมือ: 
	 	 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที	่1	การปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการป้องกนั
และบรรเทาน�า้ท่วมทีม่ปีระสทิธภิาพ		ได้แก่	การเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	

สมาชิกชุมชนในพื้นที่โครงการ ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

พื้นที่ของตน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�าแผนการรับมือ

กับอุทกภัยในพื้นที่ (ภาพโดย พร้อมศักดิ์ จิตจ�า) 

 3) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจ เพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว ระยะเวลา 
18 เดือน (พฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2558) 
 วัตถุประสงค์: 
	 	 พัฒนากลไกความร่วมมือ	และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ	 ในด้านการบริหารจัดการ	 การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับอุทกภัย	 ฯลฯ		
เพือ่ลดความเสีย่งจากการเกิดอุทกภยั	และเสรมิสร้างความสามารถในการรบัมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว	
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การรับมือ: 
	 	 โครงการดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที	่1	การปรบัตวั
เพื่อรับมือกับการป้องกันและบรรเทาน�้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ	และยุทธศาสตร์ที่	4	
การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	
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	 คณะท�างาน	ACCCRN	หาดใหญ่ยงัได้ท�าการเผยแพร่ยทุธศาสตร์การรบัมอื 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่	ต่อหน่วยงานต่างๆ	ที่ส�าคัญใน 
พื้นที่	เช่น	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไป	ผ่านทางสื่อต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์ 
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน	 วิทยุ-โทรทัศน์ท้องถ่ิน	 และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 	 พร้อมทั้งได้ขยาย 
ความร่วมมือในการด�าเนนิกจิกรรมของโครงการ	ไปสูเ่ทศบาลรอบข้าง	และระดบัลุม่น�า้ 
คลองอู่ตะเภา	 เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างการรับมือในระดับเมือง	 และระดับลุ่มน�้า	
โดยในขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้น�ายุทธศาสตร์การรับมือฯ	 เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนปฏิบตักิารของเทศบาลในด้านการรบัมอืต่ออทุกภยัในพืน้ที	่พร้อมทัง้สนบัสนนุ
อาคารอเนกประสงค์	 เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่	

การขยายผลโครงการ

	 1. เทศบาลนครหาดใหญ่	จดัท�านโยบายเร่งด่วนด้านการรับมอืต่ออทุกภยั	
ในเมืองหาดใหญ่	โดยการน�าเอาแผนยุทธศาสตร์	แนวคิด	กระบวนการท�างาน	และ
กิจกรรมจากโครงการ	ACCCRN	มาปรับและใช้เป็นแนวทางหลักในการด�าเนินงาน
กบัทกุชมุชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล	โดยได้น�าร่องในการจัดท�าแผนรับมอือทุกภยัระดับ 
ชุมชน	จ�านวน	10	ชมุชน	ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณเบือ้งต้นที	่1.2	ล้านบาท	และ 
จะด�าเนินการต่อในการขยายชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในล�าดับต่อไป

	 2. เทศบาลต�าบลพะตง	 และ	 เทศบาลต�าบลปริก	 สนับสนุนบุคลากร/ 
งบประมาณให้กับโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ 
การเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว	 ในกิจกรรมการเตรียมรับมือต่ออุทกภัย 
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	 เพื่อขยายให้ครอบคลุมชุมชนมากยิ่งข้ึน	 ส�าหรับใช้ใน 
การด�าเนินงานกับชุมชนเปราะบางต่ออุทกภัยในพื้นที่เทศบาลดังกล่าว

	 3.	การใช้รูปแบบ/กระบวนการ จากโครงการ	 ACCCRN	 ในการจัดท�า 
แผนชุมชนเพื่อรับมืออุทกภัย	 เป็นต้นแบบในการด�าเนินโครงการต่างๆ	 โดย 
คณะท�างานเข้าไปมีบทบาทในการด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้
	 	 3.1	ส�านกัทรพัยากรน�า้ภาค	8	กรมทรพัยากรน�า้	ได้รบังบประมาณ
สนบัสนนุ	จากส่วนกลางในการด�าเนนิโครงการ	“การศึกษารปูแบบการรบัมืออุทกภยั
โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในเขตพืน้ทีช่มุชนบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
	 	 3.2	 “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง จ.สงขลา”	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ�านวน	
500,000	บาท	จาก	สสส.	ด�าเนนิการโดยมูลนธิชุิมชนสงขลา	เพือ่ด�าเนนิการท�าแผน 
รบัมอือทุกภยัในพืน้ทีอ่�าเภอคลองหอยโข่ง	และหาดใหญ่	โดยเน้นการวางระบบเตอืนภยั 
ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ระดับอ�าเภอ	 โดยใช้ผังน�้าเป็นจุดเตือนภัย 
และมกีารถอดบทเรยีนการท�างานของหาดใหญ่เป็นเอกสารหาดใหญ่รบัมือภยัพบัิติ
 
	 4.	การได้รับรางวัลบรหิารภาครฐัแห่งชาต	ิประจ�าปี	2555	จากส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (กพร.)	 ในนามโครงการ	 “การรับมืออุทกภัย
เมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและชุมชน” 
โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้น�าเสนอข้อมูลจากการด�าเนินโครงการ	 ACCCRN 
เป็นหลัก	ในฐานะโครงการที่เป็นประโยชน์	และด�าเนินการในพื้นที่

	 5.	โครงการวางระบบเตอืนภยัเพือ่ป้องกนัปัญหาอทุกภยัของกลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ชายแดน	 (การวางระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มี
ประสิทธิภาพ	ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา	ลุ่มน�้าคลองนาทวี	ลุ่มน�้าคลองภูมี	จังหวดัสงขลา 
และลุ่มน�้าคลองม�าบัง	 จังหวัดสตูล)	 ปีงบประมาณ	 2557	 งบประมาณสนับสนุน 
20	 ล้านบาท	 จากกลุ่มจังหวัด	 เพื่อด�าเนินการวางระบบเตือนภัย	 และจัดท�าแผน 
รับมือกับอุทกภัย	 โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับพื้นที่	 อปท.	 อ�าเภอ	 จังหวัด 
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อีกทั้งได้วางระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเครื่องแดง	 ติดตั้งหมุดวัดระดับน�้า	 การ
สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการกู้ชีพ	กู้ภัย	ให้แก่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย	เช่น	วิทยุ 
สื่อสารเครื่องแดง	 เสื้อชูชีพ	 และเชือกกู้ภัย	 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการร่วม 
บรูณาการกนัระหว่าง	จงัหวดัสงขลา		ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต	12	สงขลา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์		ส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค	8	และ	โครงการ	ACCCRN

	 6.	การใช้ข้อมลู/กระบวนการด�าเนนิงาน จากโครงการ	ACCCRN	ส�าหรับ
งานวิจัย	และยกระดับในเชิงวิชาการ	อาทิ
	 	 6.1	 วิทยานิพนธ์ระดับงานวิจัยปริญญาเอก	 “แนวทางนโยบาย
สาธารณะที่เหมาะสมในการบูรณาการการจัดการภัยพิบัติในบริบทเมืองหาดใหญ่” 
โดย	นายสมพร  สิริโปราณานนท์	
	 	 6.2	วิทยานิพนธ์ระดับงานวิจัยปริญญาโท	ดังนี้
   1) “การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ 
มส่ีวนร่วมเพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  กรณศีกึษา  พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลคเูต่า 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”	โดย นายชาคริต  โภชะเรือง
	 	 	 2)	 “การประยุกต์ใช้แนวคิดคราวด์ซอร์สซิงในการท�า
แผนที่เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสงขลา”	 โดย 
นายภาณุมาศ  นนทพันธ์
	 	 	 3)	“การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในภาคใต้ : 
ศกึษาปัญหา ศกัยภาพ และข้อเสนอแนะชมุชนลุ่มน�้าคลองอูต่ะเภา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับมือและฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัย”	โดย	ว่าที่ ร.ต. พร้อมศักดิ์  จิตจ�า

	 7.	“สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่”	ภายใต้	 3	ประเด็นหลัก	 (1. การ
จราจร 2. การจดัการอทุกภยั และ 3. ทศิทางการพฒันาเมอืงหาดใหญ่)	ทีป่ระชาชน
ให้ความส�าคัญ	 โดยโครงการ	 ACCCRN	 มีบทบาทเป็นอนุกรรมการ/คณะท�างาน 
ในประเด็นการจัดการอุทกภัย	

	 8.	ผลลัพธ์และข้อมูล	จากการด�าเนินโครงการ	ACCCRN	ในพื้นที่	ยังเป็น
เครื่องมือหนึ่งของจังหวัดสงขลาเพื่อการประเมินสถานการณ์อุทกภัย	 ทั้งภาครัฐ
และประชาชนในพื้นที่	ผ่านคณะท�างานประเมินสถานการณ์น�้าจังหวัดสงขลา	และ 
www.hatyaicityclimate.org	อีกทั้งเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ	 เข้ามาศึกษา/ 
ดงูาน	เพือ่ถอดบทเรยีน	และน�ากระบวนการไปปรบัใช้	และยงัมส่ีวนร่วมหลกัในพืน้ที่ 
ในกิจกรรมต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องทั้งการให้ความรู้	 การจัดนิทรรศการ	 การเข้าไปร่วม 
ขับเคลื่อนผ่านโครงการอื่นๆ	การจัดท�าสกู๊ปเผยแพร่ความรู้จากโครงการ	ทั้งสถานี
วิทยุ	เคเบิ้ลทีวี	หนังสือพิมพ์	และสื่ออื่นๆ	เป็นต้น
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	 พ.ศ.	2376	(ในรัชกาลที่	3)	น�้าท่วมใหญ่	จนราษฎรไม่สามารถท�านาได้	พระยาสงขลา 

จึงน�าความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	3)	ให้ทรงทราบ	แล้วขอรับ 

พระราชทานซื้อข้าวสารออกมาแจกจ่ายให้ราษฎรในเมืองสงขลา	1,000	เกวียน

	 พ.ศ.	2459			(ปีมะโรง)	น�า้ท่วมใหญ่	ส่งผลให้ทางรถไฟท่ีเพิง่สร้างเสรจ็ถูกตดัขาดถึง	300	ม.

	 พ.ศ.	2471	(ปีมะโรง)	น�้าท่วมใหญ่	ทางรถไฟปิดก้ันทางน�้า	

	 พ.ศ.	2483	(ปีมะโรง)	น�้าท่วมใหญ่	เกิดสงครามมหาเอเชีย-บูรพา

	 พ.ศ.	2505	(วันที่	28-30	ตุลาคม)	จังหวัดสงขลา	พายุโซนร้อนโหมกระหน�่าภาคใต้

เรือประมงจมหลายสิบล�า	ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตมากเป็นประวัติการณ์

	 พ.ศ.	2509	(วนัที	่7	ธนัวาคม)	จังหวดัสงขลา	เกดิน�า้ท่วมหาดใหญ่เสยีหายหลายล้านบาท 

ทางรถไฟถูกตัดขาด	ถนนถูกน�้าท่วมสูงถึง	1.50	เมตร

	 พ.ศ.	2512	(วันที่	1	ธันวาคม)	จังหวัดสงขลา	น�้าท่วมเมืองนาน	10	ชั่วโมง	เส้นทาง	

หาดใหญ่-สงขลา	ถูกน�้าท่วมถึง	9	ตอน	ถนนได้รับความเสียหาย	น�้าท่วมสนามบิน	 เครื่องบิน

ไม่สามารถลงจอดได้	 บ้านเรือนราษฎรในที่ลุ่มรอบอ�าเภอหาดใหญ่ถูกน�้าท่วม	 ถนนหาดใหญ่-

นาทวี-สะเดา	น�้าท่วมหลายตอน

	 พ.ศ.	2516	(วนัที	่10-12	ธนัวาคม)	พายฝุนตกหนกักระหน�า่ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน	4	วนั 

เป็นเหตุให้น�้าบ่าเข้าท่วมถนนสายต่างๆ	ในอ�าเภอหาดใหญ่	ท�าให้การจราจรหยุดชะงัก

	 พ.ศ.	2517	(วนัที	่22	พฤศจิกายน)	พายฝุนตกหนกัตดิต่อกนัเป็นเวลานาน	5	วนั	บรเิวณ

รอบอ�าเภอหาดใหญ่ท่วม	รวมถึงเกิดน�้าท่วมถนนสูงถึง	50	เซนติเมตร

	 พ.ศ.	2518	น�้าท่วมภาคใต้	2	ครั้ง	(ต้นปี	วันที่	5-17	มกราคม	และปลายปี	วันที่	6-9	 

พฤศจิกายน)	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เกิดน�้าบ่าไหลหลากเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว	การ

คมนาคมถกูตดัขาดโดยสิน้เชงิ	ถนนเพชรเกษมถกูน�า้ท่วมสงูถงึ	1.50	เมตร	ร้านค้าต่างๆ	ต้องขน 

ของหนีน�้ากันอย่างอลหม่าน	 การค้าขายเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิง	 บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์

น�้าท่วมสูงระดับเอว	รั้วของค่ายถูกน�้าพัดพังเสียหายกว่า	200	เมตร	ภายหลังจากน�้าเริ่มลดยัง

ประสบปัญหาโรคอหิวาต์ระบาดจนมีผู้เสียชีวิตและป่วยอีกเป็นจ�านวนมาก

	 พ.ศ.	2519	(วันที่	22	พฤศจิกายน)	อ�าเภอหาดใหญ่	ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา

นาน	7	วัน	น�้าท่วมเขตเทศบาล	ระดับน�้าสูง	50	ซม.	ท่วมถนนสายต่างๆ	ทั้งหมด	

	 พ.ศ.	 2524	 (วันที่	 4	 ธันวาคม)	 อ�าเภอหาดใหญ่	 ระดับน�้าในอ�าเภอหาดใหญ่สูงขึ้น

เรื่อยๆ		สวนยางหลายแห่งถูกน�้าท่วม

	 พ.ศ.	2527	(วนัที	่5	ธันวาคม)	จงัหวัดสงขลา	ฝนตกหนกัมาก	มนี�า้ท่วมถนนเป็นบางแห่ง 

ถนนสายเล็กไม่สามารถสัญจรได้

 พ.ศ. 2531 (วันที่ 22 พฤศจิกายน) น�้าท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่สูงประมาณ 

1-2 เมตร ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านบาท 

	 พ.ศ.	2543	(วนัที	่22	พฤศจกิายน)	ประสบภยัพบิตัคิรัง้มโหฬาร	เกดิฝนตกหนกั และ

ตกที่เทือกเขาคอหงส์ และพื้นที่นาหม่อม ท�าให้น�้าท่วมในหาดใหญ่	ส่งผลให้เกิดน�้าท่วมสูง

ประมาณ	2-3	เมตร	ประกอบกับเกิดน�้าท่วมในทะเลสาบสงขลา มีระดับความสูงถึง 1.52 

เมตร ท�าให้ประสิทธิภาพในการระบายน�้าของคลองอูต่ะเภาต�่าลง โดยมรีะยะเวลาในการ 

ท่วมประมาณ 1 สปัดาห์ ความเสยีหายเกดิขึน้มากมาย ทัง้ในเมอืงหาดใหญ่ และพืน้ทีโ่ดยรอบ 

	 พ.ศ.	2546	(วันที่	11	ธันวาคม)	เมืองหาดใหญ่	เกิดน�้าท่วมอย่างหนักในพื้นที่	ถนน

สายกาญจนวานิส	รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้	รวมทั้งเกิดน�้าท่วมที่ถนนราษฎรยินดี	

ถนนประชาธิปัตย์	ถนนสามชัย	ถนนแสงศรี	โดยระดับน�้าท่วมสูงอยู่ในขั้นวิกฤต	

	 พ.ศ.	2548	(วันที่	18	ธันวาคม)	ประสบภัยพิบัติอีกครั้ง	จากฝนตกหนักนานหลายวัน 

เกดิน�า้ล้นตลิง่จากคลองอูต่ะเภาไหลเข้าท่วมทางฝ่ังซกีซ้าย	(ทิศตะวันตก)	ของหาดใหญ่	มรีะดบั

น�า้สงูประมาณ	1	เมตร	คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายหลายล้านบาท	รวมทัง้พืน้ทีอ่�าเภอโดยรอบ	

เช่น	อ�าเภอนาทวี	เทพา	จะนะ	ระโนด	ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

 พฤศจิกายน 2553 น�้าท่วมบริเวณอ�าเภอหาดใหญ่ และพื้นที่โดยรอบ ระดับน�้า 

สูงประมาณ 2-4 เมตร รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ กระแสไฟฟ้าถูกตัดการติดต่อสื่อสาร 

ผ่านโทรศัพท์เป็นไปอย่างยากล�าบาก พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญไ่ดร้ับผลกระทบมากกว่า 

80% ของพื้นที่ทั้งหมด และประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 10,490 

ล้านบาท  

ภาคผนวก
เหตุการณ์น�้าท่วมและความเสียหายในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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 คณะท�างานโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ ตามค�าสั่งจังหวัดสงขลา 
ท่ี ๔๘๓/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินการโครงการเครือข่าย
เมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การด�าเนินการ
โครงการระยะที่ ๓ เมืองหาดใหญ่)

ชื่อ-สกุล

นายสมพร	สิริโปราณานนท์	

นายสันติ	จันทโณ	

รศ.	ดร.	ธนิต	เฉลิมยานนท์	

รศ.	ดร.	ปาริชาติ	วิสุทธิสมาจาร

นายเทิดทูน	ด�ารงฤทธามาตย์

ดร.	จเร	สุวรรณชาต

ต�าแหน่ง-หน่วยงานต้นสังกัด

ประธานกรรมการ
หอการค้าจังหวัดสงขลา

รองนายเทศมนตรี
เทศบาลต�าบลพะตง

อาจารย์/ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย
ภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

อาจารย์	คณะการจดัการสิง่แวดล้อม	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	

ต�ำแหน่งในคณะท�ำงำน ACCCRN 

ประธานคณะท�างาน

รองประธานคณะท�างาน

รองประธานคณะท�างาน

คณะท�างาน	

คณะท�างาน

คณะท�างาน

ประเภทหน่วยงาน

ภาคเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา	/	วิชาการ

สถาบันการศึกษา	/	วิชาการ

สถาบันการศึกษา	/	วิชาการ

สถาบันการศึกษา	/	วิชาการ

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6
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ชื่อ-สกุล

นายชินวัตร	แสงมณี

นายอภิชาติ	ทองค�าชุม	

นายสมภพ	วิสุทธิศิริ	

นายสมโชติ	พุทธชาติ

นายปพน	รักษ์ศรี	

นายมนัส	ศิริรัตน์

นายไพโรจน์	แซ่ด่าน

ต�าแหน่ง-หน่วยงานต้นสังกัด

สมาชิกสภา	เทศบาลเมืองคลองแห	

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองคอหงส์	

นักอุตุนิยมวิทยาช�านาญการ	
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก	กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการ	ส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าภาค	8	

วิศวกรชลประทานช�านาญการ
โครงการชลประทานสงขลา	
กรมชลประทาน

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
ส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	จังหวัดสงขลา

นายช่างชลประทานอาวุโส
โครงการชลประทานสงขลา
กรมชลประทาน

ต�ำแหน่งในคณะท�ำงำน ACCCRN 

คณะท�างาน

คณะท�างาน	

คณะท�างาน

คณะท�างาน	

คณะท�างาน

คณะท�างาน

คณะท�างาน

ประเภทหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ภาครัฐส่วนกลาง

ภาครัฐส่วนกลาง

ภาครัฐส่วนจังหวัด

ภาครัฐส่วนจังหวัด

ภาครัฐส่วนจังหวัด

ล�าดับ

7

8

9

10

11

12

13
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ชื่อ-สกุล

นายวัชรพงศ์	พูนชุม	

นายธนาวรรธ	พันธุ์ชนะ	

นายสุจิตร	คงจันทร์	

นางเบญจมาศ	นาคหลง	

นายหรูน	จันทวดี

นางพิชยา	แก้วขาว

นายชาคริต	โภชะเรือง	

นายนฤทธิ์	ดวงสุวรรณ์

ต�าแหน่ง-หน่วยงานต้นสังกัด

นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ	
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา	

นักวิเคราะห์ผังเมืองช�านาญการ
พิเศษ	ส�านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจัดหวัดภูเก็ต	

ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ	 ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	

คร	ูคส.3	โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั	2	

ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	7	ต�าบลคูเต่า
อ�าเภอหาดใหญ่	

มูลนิธิชุมชนไท

ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา

เลขาธิการสภา
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

ต�ำแหน่งในคณะท�ำงำน ACCCRN 

คณะท�างาน	

คณะท�างาน	

คณะท�างาน	

คณะท�างาน	

คณะท�างาน

คณะท�างาน

คณะท�างาน	

คณะท�างาน	

ประเภทหน่วยงาน

ภาครัฐส่วนจังหวัด

ภาครัฐส่วนจังหวัด

ภาครัฐส่วนจังหวัด

สถาบันการศึกษา	/	วิชาการ

ภาครัฐส่วนจังหวัด

ภาคประชาสังคม	

ภาคประชาสังคม	

ภาคประชาสังคม	

ล�าดับ

14

15

16

17

18

19

20

21
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ชื่อ-สกุล

นายชัยวุฒิ	เกิดชื่น	

นายภูเบศ	แซ่ฉิน	

นายภาณุมาศ	นนทพันธ์

นายดิเรกฤทธิ์	ทวะกาญจน์	

นายรเมศ	ไพบูลย์สมบัติ	

นายสมพร	เหมืองทอง	

ต�าแหน่ง-หน่วยงานต้นสังกัด

นักจัดรายการวิทยุ	FM	101.0	MHz	

ประธานผู้ก่อตั้งชมรมธุรกิจ
คอมพิวเตอร์จังหวัดสงขลา	

นักวิชาการอิสระ	

ผู้อ�านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล	
เทศบาลนครหาดใหญ่	

ผู้อ�านวยการกองช่าง
เทศบาลต�าบลปริก

นักวิชาการสุขาภิบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่	

ต�ำแหน่งในคณะท�ำงำน ACCCRN 

คณะท�างาน	

คณะท�างาน	

คณะท�างาน	

เลขานุการ	/	คณะท�างาน

รองเลขานุการ	/	คณะท�างาน	

รองเลขานุการ	/	คณะท�างาน	

ประเภทหน่วยงาน

ภาคธุรกิจ	/	สื่อมวลชน

ภาคธุรกิจ

ภาคประชาสังคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ล�าดับ

22

23

24

25

26

27






