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หาดใหญ่... เมืองไม่แล้งน้ำ�ใจ
เมืองหาดใหญ่ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าทีส่ �ำ คัญของภาคใต้ทม่ี กี ารพัฒนาและขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทุกปี แต่การทีเ่ มืองอยูใ่ น
พื้นที่รับน้ำ�ของลุ่มน้ำ�อู่ตะเภา ทำ�ให้ต้องเจอกับปัญหาน้ำ�ท่วมเป็นประจำ� และประสบกับปัญหาน้ำ�ท่วมใหญ่ทุกๆ 10-12 ปี ทำ�ให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก และยิ่งเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยขาดการวางแผนที่รัดกุม ความรุนแรงและ
ความเสียหายก็จะยิ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามองค์กรหลายภาคส่วนในเมืองหาดใหญ่ต่างร่วมมือป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย
ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยแต่เดิมนั้นเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยประชาชนมักเป็นฝ่ายเฝ้ารอการช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่ด้วยข้อจำ�กัดทางด้านจำ�นวนคน ทำ�ให้การช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางพื้นที่ ไม่ครอบคลุม และไม่ทันท่วงที

ด้วยวิถีคนเมืองในปัจจุบันที่เป็นวิถีปัจเจก เพื่อนบ้านเป็นเหมือนคนแปลกหน้า ต่างคนต่างอยู่ ไม่ข้องเกี่ยวกัน แต่ปัญหาน้ำ�ท่วม
ในเมืองหาดใหญ่กลับเป็นปัญหาที่ทุกคนในเมืองจะต้องเผชิญ ไม่มีการแยกฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา ดังนั้นคนในเมืองหาดใหญ่จึงต้องหันมา
ช่วยเหลือพึ่งพากันและร่วมกันคิดวิธีการจัดการกับปัญหา โดยเริ่มต้นจากความรู้สึกเสียสละและจิตอาสา ความต้องการดูแลสมาชิกของชุมชน
จนนำ�ไปสู่การจัดตั้งอาสาสมัครบ้านพี่เลี้ยงทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายความช่วยเหลือจากภาครัฐไปสู่สมาชิกชุมชนเกิดเป็นระบบการ
รับมือกับสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพของเมืองหาดใหญ่

จากปัญหาดังกล่าวเมืองหาดใหญ่ได้ตระหนักถึง
ความสำ � คั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการรั บ มื อ
อุทกภัยในพื้นที่ จึงได้ดำ�เนินโครงการ “เครือข่ายบริหารจัดการ
อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ�คลองอู่ตะเภา” ซึ่งเป็นโครงการนำ�ร่อง
ภายใต้โครงการ ACCCRN โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนนำ�ร่องเพื่อรับมือกับอุทกภัย ใน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
หาดใหญ่ใน เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนต้นลุง และชุมชน
ประธานคีรวี ตั น์ เทศบาลตำ�บลพะตง เพือ่ สร้างตัวแบบ (Model)
ในการจั ด การและรั บ มื อ กั บ อุ ท กภั ย โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในชุมชนที่เปราะบาง เพื่อให้สามารถรับมือและดำ�รงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม

ทำ�งานด้วยจิตอาสา
1. จัดตั้งคณะทำ�งานและอาสาสมัครระดับชุมชน
2. จัดทำ�แผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในชุมชนและคู่มือการรับมืออุทกภัยในชุมชน
3. การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัย และช่วยเหลืออุทกภัย
4. จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยระดับชุมชน อาสาสมัครบ้านพี่เลี้ยง และฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนนำ�ร่อง
5. ซักซ้อมแผนอพยพในชุมชนนำ�ร่อง ตามแผนที่วางไว้
อาสาสมัครบ้านพี่เลี้ยง
เป็นส่วนหนึง่ ของแนวทางการรับมืออุทกภัยของชุมชน ก่อนทีท่ างเทศบาล
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะเดิ น ทางเข้ า ไปให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในขณะเกิ ด อุ ท กภั ย
โดยประธานชุมชน ได้ร่วมกันจัดหาบ้านพี่เลี้ยงซึ่งมีหลักการสำ�คัญ คือ เน้น
ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมและจัดการตนเอง นำ�ความคิดและประสบการณ์มาแลกเปลีย่ น
ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้ชุมชนสามารถรับมือกับภัยที่เกิดขึ้นได้ โดยเกิดการสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด โดยบ้านพี่เลี้ยงในแต่ละชุมชนจะขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจของเจ้าของบ้านนั้นๆ ในการเข้าร่วม เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งในบ้านพี่เลี้ยงแต่ละหลังจะมีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์
อยู่จำ�นวนหนึ่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
ก้าวหน้าสู่ความสำ�เร็จ
     ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการร่วมกันเฝ้าระวัง และรับมืออุทกภัย
ด้วยตัวชุมชนเอง
     ขยายผลสู่ 10 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
     เกิดการขยายผลกิจกรรมบ้านพี่เลี้ยง ในเทศบาลใกล้เคียง
     ขยายผลด้านการจัดทำ�คู่มือการรับมืออุทกภัยในชุมชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
3 ชุมชน เทศบาลเมืองคลองแห 2 ชุมชน และเทศบาลเมืองควนลัง 4 ชุมชน
ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
        การดำ�เนินงานโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน และบทบาทหน้าที่
ให้กับชุมชนทุกฝ่าย
        การสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรภาครัฐผู้รับผิดชอบและประชาชน ทำ�ให้เกิดการ
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
        คู่มือการรับมืออุทกภัยในชุมชน ช่วยทำ�ให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการ
ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute -TEI)
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ภาคีหาดใหญ่... ร่วมใจระวังภัยน้ำ�ท่วม
เมืองหาดใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยง ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นจากน้ํ ำ�ท่วมย่อมมีเพิ่มมากขึ้น
และน้ํำ�ท่วมอาจมีความรุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมือง
ํ งานจึงได้ร่วมกันออกแบบและสร้างระบบการติดตามสถานการณ์น้ำ�
ํ ในลุ่มน้ำ�ํ คลองอู่ตะเภาขึ้น
คณะทำ�

จากการได้รับเลือกให้เป็น 1 เมืองนำ�ร่องของประเทศไทย
เพื่ อ ดำ � เนิ น โครงการเครื อ ข่ า ยเมื อ งในเอเชี ย เพื่ อ การรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCCRN) โดยการสนับสนุนจาก
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ผ่านสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีการจัดตั้ง
คณะทำ�งานโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรและองค์กรจากหลาย
ภาคส่วน คณะทำ�งานเมืองหาดใหญ่ไ ด้ต ระหนักถึงปัญหาน้ ำ � ท่ ว ม
ในพื้นที่เป็นอย่างดี

“หาดใหญ่เกิดน้ำ�ํ ท่วมแทบทุกปี และเกิดน้ำ�
ํ ท่วมครั้งใหญ่ทุก 10-12 ปี สร้างความเสียหายเป็นมูลค่า
หลายพันล้านบาท และส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก”
ด้วยนวัตกรรมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่เกิดจากการระดมความร่วมมือของภาคีต่างๆ ในเมืองหาดใหญ่ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร สถาบันการศึกษา องค์กรศาสนาและภาคประชาชน สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อดูแล
สวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนชาวหาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ�และเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านระบบ Internet ทำ�ให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำ�ได้ด้วยตนเอง
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำ�เพิ่มมากขึ้น  ทั้งหมดนี้นำ�ไปสู่ระบบการเตรียมการรับมืออุทกภัยอย่างเหมาะสมของเมืองหาดใหญ่

ดำ�เนินงานจากการร่วมมือ
          ตั้งศูนย์เตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำ�คลองอู่ตะเภา
          พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ� แผ่นวัดระดับน้ำ� (Staff
Gauge) ติดกล้องวงจรปิด CCTV และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
www.hatyaicityclimate.org
          การตั้งศูนย์กระจายข่าว และหอกระจายข่าวประจำ�ชุมชน ก่อตั้ง
เครือข่ายอาสาสมัครวิทยุสอ่ื สารเพือ่ การแลกเปลีย่ นข่าวสารสถานการณ์น�ำ้
ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
          ศึกษาการคาดการณ์การเกิดอุทกภัย และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน ผลิตคู่มือเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่
สู่ความสำ�เร็จจากการร่วมใจ
       ชาวเมืองหาดใหญ่สามารถเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ�ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
เกิดการร่วมกันระหว่างประชาชนและภาครัฐในการให้ข้อมูลข่าวสาร และการติดตามสถานการณ์น้ำ� 
       ภาคีอื่นๆ และพื้นที่อื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำ�เนินงานเพิ่มมากขึ้น เช่น อำ�เภอ
สะเดา ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ�คลองอู่ตะเภาได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ร่วมติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ�และ CCTV
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ�ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ� 
       เว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org ได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่สม่ำ�เสมอ เป็น
ศูนย์กลางด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเฝ้าระวังอุทกภัย การติดตามสภาพอากาศ และข้อมูล
ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
     ภาคีเครือข่ายมาจากหลากหลายภาคส่วน ทำ�งานอย่างมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง มีจิตอาสา และยอมรับในความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน
     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจ ลดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด
      ภาคประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ เมื่อประชาชนให้ความร่วมมือและมีความรู้ความเข้าใจ ภาครัฐจึงทำ�งานได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute -TEI)
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