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ลลลุ่มนนนน้ำหลลักใน
ประเทศไทย
ลลลุ่มนนนน้ำหลลักใน
ประเทศไทย



การแบบ่งพพพื้นททที่บรริหารจจัดการนนพื้า จจังหวจัดสงขลาการแบบ่งพพพื้นททที่บรริหารจจัดการนนพื้า จจังหวจัดสงขลา

ออู่าวไทย

จ.ปฝตตานว

จ.ยะลา

จ.สตภูล

จ.พรัทลมุง

มาเลเซวย

จ.นครศรวธรรมราช ลลลุ่มนนน น้ำทะเลสน้ำบ
สงขลน้ำ (23)

ลลลุ่มนนน น้ำชน้ำยฝฝ ฝั่ งทะเลภน้ำคใตต้ฝฝ ฝั่ ง
ตะวฝนออก (21)
ลลลุ่มนนน น้ำชน้ำยฝฝ ฝั่ งทะเลภน้ำคใตต้ฝฝ ฝั่ ง
ตะวฝนออก (21)

ระโนด

กระแสสทินธมุธ

สททิงพระ

สทิงหนคร

เมมืองสงขลาควนเนวยง
รรัตภภูมทิ บางกลนลา

หาดใหญอู่ นาหมอู่อม
คลองหอยโขอู่ง

สะเดา

จะนะ

นาทวว
เทพา

สะบตายตอย

ลลลุ่มนนน น้ำยลอยคน้ำบสมลุ่ทร
สททิงพระ  
ลลลุ่มนนน น้ำยลอยคลอง
รฝตภภูมทิ   

ลลลุ่มนนน น้ำยลอยคลองอลภู
ตะเภน้ำ  

ลลลุ่มนนน น้ำยลอยคลอง
นน้ำทววี  
ลลลุ่มนนน น้ำยลอย
คลองเทพน้ำ  



อ.ระโ
นด

อ.กระแส
สทินธธลุ่

อ.สทิงหนคร

อ.สททิงพระ

อ.ควน
เนวียงอ.รฝตภภูมทิ อ.เมมือง

สงขลน้ำอ.บน้ำงกลนฝั่น้ำ
อ.หน้ำดให

ญล อ.นน้ำ
หมลอมอ.จะนะ

อ.นน้ำทววี
อ.สะบต้น้ำยต้อ

ย

อ.เทพน้ำ
อ.สะเดน้ำ

อ.คลองหอยโขลง

กน้ำรแบลุ่งพพนนททที่รลับผผิด
ชอบ

กน้ำรแบลุ่งพพนนททที่รลับผผิด
ชอบ

โครงกน้ำรสลุ่งนนนน้ำและ
บนน้ำรลงรลักษน้ำ  ระโนด-

กระแสสผินธลธ

โครงกน้ำรสลุ่งนนนน้ำและ
บนน้ำรลงรลักษน้ำ  ระโนด-

กระแสสผินธลธ

โครงกน้ำรชลประทน้ำน
สงขลน้ำ

โครงกน้ำรชลประทน้ำน
สงขลน้ำ



พมืน นทวีฝั่ลลลุ่มนนน น้ำ  493.6  ตร.กม. ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำเฉลวีฝั่ยทฝนง
ปวี  400.73  ลต้น้ำน ลบ.ม.   

( อ.ระโนด , อ.กระแสสทินธธลุ่ , อ.สททิงพระ และ 
อ.สทิงหนคร  )

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคน้ำบสมลทรสทผิงพระ
( โครงกน้ำรสลุ่งนนนน้ำฯ ระโนด-กระ

แสสผินธลธ )

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคน้ำบสมลทรสทผิงพระ
( โครงกน้ำรสลุ่งนนนน้ำฯ ระโนด-กระ

แสสผินธลธ )

โรงสภูบนนน น้ำทลลุ่งระโนด
ทวีฝั่ตฝนง : ต.บต้น้ำนขน้ำว อ.ระโนด 
พมืน นทวีฝั่ชลประทน้ำน : 85,000 ไรล

ประตตูระบายนนนาปากระวะ
ททที่ตตนง : ต.คลองแดน  อ.ระโนด 
พพน นททที่ชลประทาน : 14,400 ไรร

คฝนกฝนนนนน น้ำกระแสสทินธธลุ่
ทวีฝั่ตฝนง : อ.กระแสสทินธธลุ่ 
พมืน นทวีฝั่ชลประทน้ำน : 51,140 ไรลฝน้ำยระวะ

ทวีฝั่ตฝนง : ต.ระวะ  อ.ระโนด 
พมืน นทวีฝั่ชลประทน้ำน : 2,000 ไรล



พมืน นทวีฝั่ลลลุ่มนนน น้ำ  2,391.91 ตร.กม. ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำเฉลวีฝั่ยทฝนง
ปวี  1,243.67 ลต้น้ำน ลบ.ม  

(อ.เมมือง , อ.หน้ำดใหญล ,  อ.บน้ำงกลนฝั่น้ำ , อ.คลองหอย
โขลง , อ.นน้ำหมลอม  และ อ.สะเดน้ำ)

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลองออลุ่ตะเภน้ำลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลองออลุ่ตะเภน้ำ

ออู่างเกก็บนนนาคลองสะเดา

ทวลตรันง ตสนานรักแตตว อสะเดา 

พมืนนทวลชลประทาน อมุปโภคบรทิโภค

ออู่างเกก็บนนนาคลองหลา  พรด

ทวลตรันง ตคลองหลา อคลองหอยโขอู่ง

พมืนนทวลชลประทาน ไรอู่

ออู่างเกก็บนนนาคลองจนาไหร พรด

ทวลตรันง ตคลองหอยโขอู่ง อคลองหอยโขอู่ง

พมืนนทวลชลประทาน ไรอู่ลตาน ลบม

ลตาน ลบม

ลตาน ลบม

ฝล น้ำยสลงนนน น้ำและบนน้ำรลุ่งรฝกษน้ำทวีฝั่  1   ( อ.สะเดน้ำ , อ.คลอง
หอยโขลง และ อ.นน้ำหมลอม )



ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลองออลุ่ตะเภน้ำ 
(ตลุ่อ)

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลองออลุ่ตะเภน้ำ 
(ตลุ่อ)

ฝายคลองวาด

ทวลตรันง : ต.ควนลรัง อ.หาดใหญอู่

พมืนนทวลชลประทาน : 1,500 ไรอู่

โครงการบรรเทาอมุทกภรัยอนาเภอหาดใหญอู่                             

ทวลตวนง : อ.หาดใหญอู่ และ อ.บางกลนลา

พมืนนทวลรรับประโยชนธ : ระบายนนนา  127,000 ไรอู่

ฝล น้ำยสลงนนน น้ำและบนน้ำรลุ่งรฝกษน้ำทวีฝั่  2   ( อ.เมมือง , 
อ.บน้ำงกลนฝั่น้ำ และ อ.หน้ำดใหญล )



พมืน นทวีฝั่ลลลุ่มนนน น้ำ  508.15  ตร.กม.  ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำเฉลวีฝั่ย
ทฝนงปวี   648.6  

ลต้น้ำน ลบ.ม.  (ประกอบดต้วย  อ.ควนเนวียง และ 
อ.รฝตภภูมทิ)

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลองรลัตภอมผิลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลองรลัตภอมผิ

ฝน้ำยชะมวง
ทวีฝั่ตฝนง : ม.3  ต.ทลน้ำชะมวง  อ.รฝตภภูมทิ  
พมืน นทวีฝั่ชลประทน้ำน : 66,800 ไรล

ประตภูระบน้ำยนนนน้ำคลองรฝตภภูมทิ

ทวีฝั่ตฝนง : ต.รฝตภภูมทิ อ.ควนเนวียง จ.สงขลน้ำ

พมืน นทวีฝั่ชลประทน้ำน : 7,500 ไรล

ฝล น้ำยสลงนนน น้ำและบนน้ำรลุ่งรฝกษน้ำทวีฝั่  3   (  อ.รฝตภภูมทิ , 
อ.ควนเนวียง  )



พมืน นทวีฝั่ลลลุ่มนนน น้ำ  1,586  ตร.กม.  ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำเฉลวีฝั่ย
ทฝนงปวี   616.78  

ลต้น้ำน ลบ.ม.  (ประกอบดต้วย  อ.จะนะ และ 
อ.นน้ำทววี)

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
นน้ำทวท

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
นน้ำทวท

ปตร.ปลรักปลทิง

ทวลตรันง : ต.นาทวว  อ.นาทวว

พมืนนทวลชลประทาน : 23,092 ไรอู่

ปตร.คลองจะนะ

ทวลตรันง : ต.บตานนา  อ.จะนะ

พมืนนทวลชลประทาน : 3,950 ไรอู่

ฝล น้ำยสลงนนน น้ำและบนน้ำรลุ่งรฝกษน้ำทวีฝั่  4   (  อ.นน้ำทววี , 
อ.จะนะ  )



พมืน นทวีฝั่ลลลุ่มนนน น้ำ  1,895 ตร.กม.  
ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำเฉลวีฝั่ยทฝนงปวี   763.46  

ลต้น้ำน ลบ.ม  
(ประกอบดต้วย  อ.เทพน้ำ และ 

อ.สะบต้น้ำยต้อย)

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
เทพน้ำ

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
เทพน้ำ

ฝล น้ำยสลงนนน น้ำและบนน้ำรลุ่งรฝกษน้ำทวีฝั่  5  
( อ.สะบต้น้ำยต้อย และ  อ.เทพน้ำ )

หฝวงน้ำนชฝ ฝั่วครน้ำวตฝนงอยลภูทวีฝั่  ปตร.คลองจะนะ 
 ต.บต้น้ำนนน้ำ  อ.จะนะ



คาบสมมุทรสททิงพระ

คลองรรัตภภูมทิ

คลองอภูอู่ตะเภา

คลองนาทวว
คลองเทพา

การเตรวยมความพรตอมรรับสถานการณธนนนา 
ปป 2555

การเตรวยมความพรตอมรรับสถานการณธนนนา 
ปป 2555

โครงการชลประทานสงขลา สนานรักชลประทานทวล 16
27 มวนาคม 2556

โครงการชลประทานสงขลา สนานรักชลประทานทวล 16
27 มวนาคม 2556

1. ดตานการบมุคลากร
2. ดตานงบประมาณ
3. ดตานบรทิหารจรัดการ

1. ดตานการบมุคลากร
2. ดตานงบประมาณ
3. ดตานบรทิหารจรัดการ



ลลบ่มนนพื้าคลองรจัตภภูมริ

ลลบ่มนนพื้าคาบสมลทรสทริงพระ

ลลบ่มนนพื้าคลองอภูบ่ตะเภา

ลลบ่มนนพื้าคลองนาทวท

ลลบ่มนนพื้าคลองเทพา

ดด้านบบุคลากรดด้านบบุคลากร



ดด้านงบประมาณดด้านงบประมาณ



เตรรียมพรร้อมเครรรื่องจจักร-เครรรื่องมรอ  เพรรื่อปป้องกจัน/บรรเทานนนาทท่วม และการใหร้ความชท่วยเหลรอเตรรียมพรร้อมเครรรื่องจจักร-เครรรื่องมรอ  เพรรื่อปป้องกจัน/บรรเทานนนาทท่วม และการใหร้ความชท่วยเหลรอ

     เครมืลองสภูบนนนาเคลมืลอนทวล  จนานวน  42  เครมืลอง  (สนารอง  58 เครมืลอง) 
    - ขนาด   12  นทินว     จนานวน    11  เครมืลอง 
    - ขนาด   10  นทินว     จนานวน     2   เครมืลอง 
     - ขนาด     8  นทินว     จนานวน    29  เครมืลอง 
   เตรวยมพรตอมเครมืลองจรักรกล - เครมืลองผลรักดรันนนนา
    - รถขมุด                     จนานวน     6   ครัน       
    - เรมือขมุด       จนานวน     3   ลนา    
    - รถมอเตอรธเกรด      จนานวน     1   ครัน    
    - รถเทรคเตอรธ           จนานวน     1   ครัน                       
    - รถบรรทมุก  10 ลตอ             จนานวน     2   ครัน                
    - รถบรรทมุกอมืลนๆ         จนานวน      7   ครัน
    - รถเครน                  จนานวน      4   ครัน
    - เครมืลองผลรักดรันนนนา    จนานวน    50   เครมืลอง



คลอง ร.1  บบ้านทท่าชบ้าง  ม.1 
ต.ทท่าชบ้าง   อ.บางกลลลา  ขนาด  12 
นนนิ้ว  3  เครรลอง 

คลอง ร.1  บบ้านควนลลัง  ม.5  
ต.ควนลลัง อ.หาดใหญท่  ขนาด  12 
นนนิ้ว  เครรลอง  

คลอง ร.1   ม.1  ต.ควนลลัง  
อ.หาดใหญท่  ขนาด  12 นนนิ้ว  2  
เครรลอง  

บบ้านคลองแห  ม.4  ต.คลองแห        
           อ.หาดใหญท่  ขนาด  10  นนนิ้ว  
2  เครรลอง

ม.5  บบ้านคลองเตย  ต.คลองแห       
                อ.หาดใหญท่ ขนาด  12  
นนนิ้ว 1  เครรลอง
คลอง ร.1  บบ้านบางแฟบ  ม.11  
ต.ทท่าชบ้าง  อ.บางกลลลา ขนาด  12 
นนนิ้ว  1  เครรลอง   

บบ้านทท่าไทร  ม.1 ต.คลองแห              
           อ.หาดใหญท่   ขนาด  8  นนนิ้ว  
1  เครรลอง  

ม.4  บบ้านเมรองใหมท่  ต.คลองแห        
                         อ.หาดใหญท่  ขนาด  
8  นนนิ้ว  1  เครรลอง  

แผนตติดตตตั้งเครรรื่องสสูบนนตั้น้ำเคลรรื่อนททรื่  จนน้ำนวน 36  เครรรื่อง  (โครงกน้ำรบรรเทน้ำออุทกภตย อ.หน้ำดใหญญ) แผนตติดตตตั้งเครรรื่องสสูบนนตั้น้ำเคลรรื่อนททรื่  จนน้ำนวน 36  เครรรื่อง  (โครงกน้ำรบรรเทน้ำออุทกภตย อ.หน้ำดใหญญ) 

คลอง ร.1  ม.2  ต.ทท่าชบ้าง  อ.บาง
กลลลา  ขนาด  12 นนนิ้ว  13  เครรลอง 

บบ้านททท่งนา  หมมท่ 9  ต.คลองแห         
           อ.หาดใหญท่  ขนาด  12  
นนนิ้ว  2  เครรลอง

บบ้านนลนิ้านบ้อยนอก  ต.นลนิ้านบ้อย               
อ.หาดใหญท่  ขนาด 8 นนนิ้ว  1  
เครรลอง
บบ้านเกาะเปรรียง  ต.นลนิ้านบ้อย                 
 อ.หาดใหญท่  ขนาด 8 นนนิ้ว  1  
เครรลอง

ร.ร. บบ้านคลองหวะ  
                                
ขนาด  8 นนนิ้ว 1 
เครรลอง

บบ้านคลองหวะ          
                        
ขนาด  8 นนนิ้ว 1 
เครรลอง

บบ้านททท่งโพธนธิ์               
  ขนาด  8 นนนิ้ว 1 
เครรลอง

ร.ร. บบ้านคลองเปล ,ร.ร. สมลัยศศึกษา
และ บบ้านคลองเตย  ต.คอหงสส
ขนาด  8 นนนิ้ว  3  เครรลอง



  มทนน้ำคม   2556

ดด้น้ำนกน้ำรบรผิหน้ำรจลัดกน้ำร
นนนน้ำ

ลลลุ่มนนนน้ำคลองออลุ่ตะเภน้ำ

ดด้น้ำนกน้ำรบรผิหน้ำรจลัดกน้ำร
นนนน้ำ

ลลลุ่มนนนน้ำคลองออลุ่ตะเภน้ำ



อลุ่น้ำงฯคลองสะเดน้ำ

อลุ่น้ำงฯคลองจนน้ำ
ไหร

อลุ่น้ำงฯคลอง
หลน้ำ

คาบสมมุทรสททิงพระ

คลองรรัตภภูมทิ

คลองอภูอู่ตะเภา
คลองนาทวว

คลองเทพาปรผิมน้ำณนนนน้ำฝนประมน้ำณ  
มมปป

ปรผิมน้ำณนนนน้ำทลุ่น้ำประมน้ำณ ลด้น้ำน 
ลบมปป   

ปรผิมน้ำณนนนน้ำฝนประมน้ำณ  
มมปป

ปรผิมน้ำณนนนน้ำทลุ่น้ำประมน้ำณ ลด้น้ำน 
ลบมปป   

ลมุอู่มนนนาคลองอภูอู่ตะเภาลมุอู่มนนนาคลองอภูอู่ตะเภา



สภาพภภูมทิประเทศลมุอู่มนนนาคลองอภูอู่ตะเภา

เมมือง
หน้ำดใหญล

ทม.หาดใหญบ่

ทม. สะเดา

ทต.ปรริก

ทต. ปาดจังเบซารร

ทต.พจังลา

ทต.พะตง

ทต.บบ้านพรล

อ.คลองหอยโขบ่ง

อ.นาหมบ่อม

อ.บางกลนที่า

พมืนนทวล 2,400 ตร.กม.



ออู่างเกก็บนนนาคลองสะเดา
ความจมุ 56.741 ลตาน ลบ.ม.   
(ต.สนานรักแตตว  อ.สะเดา)

ออู่างเกก็บนนนาคลองสะเดา
ความจมุ 56.741 ลตาน ลบ.ม.   
(ต.สนานรักแตตว  อ.สะเดา)
ออู่างเกก็บนนนาคลองหลา
ความจมุ 21.420 ลตาน ลบ.ม.   
(ต.คลองหลา  อ.คลองหอยโขอู่ง)

ออู่างเกก็บนนนาคลองหลา
ความจมุ 21.420 ลตาน ลบ.ม.   
(ต.คลองหลา  อ.คลองหอยโขอู่ง)
ออู่างเกก็บนนนาคลองจนาไหร 
ความจมุ  6.000 ลตาน ลบ.ม. 
(ต.คลองหอยโขอู่ง  อ.คลองหอยโขอู่ง)

ออู่างเกก็บนนนาคลองจนาไหร 
ความจมุ  6.000 ลตาน ลบ.ม. 
(ต.คลองหอยโขอู่ง  อ.คลองหอยโขอู่ง)

ตด้นนนนน้ำ  :  กน้ำรบรผิหน้ำรจลัดกน้ำรอลุ่น้ำงเกก็บนนนน้ำ
ขนน้ำดกลน้ำง

ตด้นนนนน้ำ  :  กน้ำรบรผิหน้ำรจลัดกน้ำรอลุ่น้ำงเกก็บนนนน้ำ
ขนน้ำดกลน้ำง

บรทิหารจรัดการนนนาในออู่างเกก็บนนนาขนาดกลางทรันง  3  แหอู่ง   ซซลงตรันงอยภูอู่บรทิเวณตตนนนนา   ใหตสามารถรองรรับปรทิมาณนนนาไหลลงออู่างฯ (Inflow) ทวลเพทิลมขซนนในชอู่วงฤดภูฝน  โดย

พรอู่องนนนาในออู่างเกก็บนนนาคลองสะเดาเหลมือประมาณ  30% ของความจมุเกก็บกรัก   ออู่างเกก็บนนนาคลองหลา และ ออู่างเกก็บนนนาคลองจนาไหร  พรอู่องนนนาเหลมือประมาณ  40% 

ของความจมุเกก็บกรัก  เพมืลอสนารองนนนาสอู่วนหนซลงไวตใชตในชอู่วงฤดภูแลตงปปถรัดไป  และบรทิหารจรัดการนนนาโดยใชตโคตงปฏทิบรัตทิการออู่างเกก็บนนนาควบคภูอู่ไปดตวย 



ความจจุททที่ระดดับเกก็บกดักปกตติ 56.741 ลล้าน ลบ.ม. 
(ระดดับ +68.00 ม.-รทก.)

ควน้ำมจลุ่ทวีฝั่ระดฝบเกก็บกฝกตนฝั่น้ำสลุ่ด  1.556 ลต้น้ำน ลบ.ม. 
ระดฝบ มรทก

เกณฑธการเกก็บกรักสภูงสมุด

เกณฑธการเกก็บกรักตนลาสมุด

ปป 



ความจจุททที่ระดดับเกก็บกดักปกตติ 21.42 ลล้าน ลบ.ม. 
(ระดดับ +46.5 ม.-รทก.)

ควน้ำมจลุ่ทวีฝั่ระดฝบเกก็บกฝกตนฝั่น้ำสลุ่ด 0.035 ลต้น้ำน ลบ.ม. 
ระดฝบ +33.00มรทก

เกณฑธการเกก็บกรักสภูงสมุด

เกณฑธการเกก็บกรักตนลาสมุด

ปป 



ความจจุททที่ระดดับเกก็บกดักปกตติ 6.00 ลล้าน ลบ.ม. 
(ระดดับ +45.00 ม.-รทก.)

ควน้ำมจลุ่ทวีฝั่ระดฝบเกก็บกฝกตนฝั่น้ำสลุ่ด 0.062 ลต้น้ำน ลบ.ม. 
ระดฝบ +37.00มรทก

เกณฑธการเกก็บกรักสภูงสมุด

เกณฑธการเกก็บกรักตนลาสมุด

ปป 



กลน้ำงนนนน้ำ  :  กน้ำรบรผิหน้ำรจลัดกน้ำรระบบระบน้ำยนนนน้ำกลน้ำงนนนน้ำ  :  กน้ำรบรผิหน้ำรจลัดกน้ำรระบบระบน้ำยนนนน้ำ

ปตร.คลองออลุ่
ตะเภน้ำ

ปตร.คลองออลุ่
ตะเภน้ำ

ปตร.หนด้น้ำควนปตร.หนด้น้ำควน



กลน้ำงนนนน้ำ : พรลุ่องนนนน้ำในคลองออลุ่ตะเภน้ำกลน้ำงนนนน้ำ : พรลุ่องนนนน้ำในคลองออลุ่ตะเภน้ำ

+4.00 ม.รทก. 

+2.50 ม.รทก. 

รลักษน้ำระดลับนนนน้ำระวลุ่น้ำง 
+2.5 ถถึง +4.0 

รลักษน้ำระดลับนนนน้ำระวลุ่น้ำง 
+2.5 ถถึง +4.0 

รองรลับปรผิมน้ำณนนนน้ำไดด้  
4.00 ลด้น้ำน ลบ.ม.

เตรวยมพรตอมระบบระบายนนนา  เชอู่น คลองระบายนนนา และ อาคารชลประทานใหตสามารถใชตงานไดตอยอู่างมวประสทิทธทิภาพ  และบรทิหารจรัดการนนนาใหตเกทิด

ประโยชนธสภูงสมุดกรับพมืนนทวลเปป้าหมาย   โดยเฉพาะประตภูระบายนนนาหนตาควนและคลองระบายนนนา ร.1  ซซลงทนาหนตาทวลในการผรันนนนาอตอมเมมืองหาดใหญอู่ออกสภูอู่

ทะเลสาบสงขลา   โดยใหตเกทิดผลกระทบกรับการสภูบนนนาดทิบเพมืลอผลทิตนนนาประปานตอยทวลสมุด   รวมทรันงทนาการพรอู่องนนนาในคลองระบายนนนาสายตอู่างๆใหตสามารถ

รองรรับการระบายนนนาหลากไดต  



ปลน้ำยนนนน้ำ  :  เพผิที่มประสผิทธผิภน้ำพคลองระบน้ำยนนนน้ำปลน้ำยนนนน้ำ  :  เพผิที่มประสผิทธผิภน้ำพคลองระบน้ำยนนนน้ำ

คลองอภูอู่ตะเภาคลองอภูอู่ตะเภา

คลองหวะคลองหวะ

คลองแหคลองแห

คลอง ร.4คลอง ร.4

เพทิลมประสทิทธทิภาพการระบายนนนาของคลองระบายนนนา  โดยการขมุดลอกเพมืลอเรอู่งการระบายนนนาออกสภูอู่ทะเลสาบสงขลา ทรันงคลองระบายนนนาธรรมชาตทิ และ คลองระบายนนนาของโครงการบรรเทา

อมุทกภรัยอนาเภอหาดใหญอู่  รวมทรันงตรวจสอบอาคารบรังครับนนนาปลายคลองทมุกแหอู่งใหตสามารถใชตงานไดต  ยกบานพตนนนนา เพมืลอเตรวยมพรตอมรรับสถานการณธนนนาหลาก 

เพทิลมประสทิทธทิภาพการระบายนนนาของคลองระบายนนนา  โดยการขมุดลอกเพมืลอเรอู่งการระบายนนนาออกสภูอู่ทะเลสาบสงขลา ทรันงคลองระบายนนนาธรรมชาตทิ และ คลองระบายนนนาของโครงการบรรเทา

อมุทกภรัยอนาเภอหาดใหญอู่  รวมทรันงตรวจสอบอาคารบรังครับนนนาปลายคลองทมุกแหอู่งใหตสามารถใชตงานไดต  ยกบานพตนนนนา เพมืลอเตรวยมพรตอมรรับสถานการณธนนนาหลาก 



ระบบโทรมาตรออุทกววิทยา  ลอุลุ่มนนนาคลองออลุ่ตะเภาระบบโทรมาตรออุทกววิทยา  ลอุลุ่มนนนาคลองออลุ่ตะเภา

สถานวหลรัก



 รภูปแสดงความสรัมพรันธธของระดรับนนนา - ระยะเวลาเคลมืลอนตรัวของนนนาในคลองอภูอู่ตะเภา รภูปแสดงความสรัมพรันธธของระดรับนนนา - ระยะเวลาเคลมืลอนตรัวของนนนาในคลองอภูอู่ตะเภา

แนวทางเฝป้าระวรังนนนาหลากแนวทางเฝป้าระวรังนนนาหลาก

ระดรับนนนาทวล  X.90
 +8.00 เมตร รทก. 

   

ระดรับนนนาทวล  X.90
 +8.00 เมตร รทก. 

   
ระดรับนนนาทวล  X.173A
 +16.40 เมตร รทก. 

   

ระดรับนนนาทวล  X.173A
 +16.40 เมตร รทก. 

   



แนวทางเฝป้าระวรังนนนาหลากแนวทางเฝป้าระวรังนนนาหลาก



ขรันนตอนการแจตงเตมือนใหตเฝป้าระวรัง (ธงเหลมือง)

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ          
แจตงประธาน ใหตประกาศ

ธงเหลมืองใหตเฝป้าระวรัง

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ          
แจตงประธาน ใหตประกาศ

ธงเหลมืองใหตเฝป้าระวรัง

ประธานชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ 
เรวยกประชมุม

ตรันง War Room  เฝป้าระวรัง

ประธานชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ 
เรวยกประชมุม

ตรันง War Room  เฝป้าระวรัง

1.  ระดรับนนนาสถานวบางศาลา (X.90) ตนลากวอู่า +8.00 เมตร รทก. ตทิดตอู่อกรัน 6 ชรัลวโมง  
       (ผภูตใหตขตอมภูล : สชป. 16 กรมชลประทาน)

1.  ระดรับนนนาสถานวบางศาลา (X.90) ตนลากวอู่า +8.00 เมตร รทก. ตทิดตอู่อกรัน 6 ชรัลวโมง  
       (ผภูตใหตขตอมภูล : สชป. 16 กรมชลประทาน)

ยกเลทิกธงเหลมืองยกเลทิกธงเหลมืองชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ ใน War Room  
แจตงประธาน

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ ใน War Room  
แจตงประธาน

พทิจารณาเงมืลอนไข 
ธงแดง

พทิจารณาเงมืลอนไข 
ธงแดง

1. ระดรับนนนาทวลสถานวบางศาลา (X.90) = +8.00 เมตร 
รทก.    

    (ผภูตใหตขตอมภูล : สชป. 16 กรมชลประทาน)

เงมืลอนไข



ขรันนตอนการประกาศธงแดง
เงมืลอนไข
ระดรับนนนาสถานวบตานบางศาลา (X.90) มากกวอู่า +9.30 เมตร รทก.    
           
(ผภูตใหตขตอมภูล : สชป.16 กรมชลประทาน)

เงมืลอนไข
ระดรับนนนาสถานวบตานบางศาลา (X.90) มากกวอู่า +9.30 เมตร รทก.    
           
(ผภูตใหตขตอมภูล : สชป.16 กรมชลประทาน)

คาดการณธจากระดรับนนนาทวลสถานวบตานมอู่วงกก็อง 
(X.173A) = +16.4 เมตร รทก.

(ผภูตใหตขตอมภูล : สชป.16 กรมชลประทาน, สนง.ทรรัพยากรนนนา ภาค 8)

คาดการณธจากระดรับนนนาทวลสถานวบตานมอู่วงกก็อง 
(X.173A) = +16.4 เมตร รทก.

(ผภูตใหตขตอมภูล : สชป.16 กรมชลประทาน, สนง.ทรรัพยากรนนนา ภาค 8)

คาดการณธลอู่วงหนตาไดต  ~ 10 ชม.
ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ (War 

room) แจตงใหตประธานกรรม
การฯประกาศธงแดง

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ (War 
room) แจตงใหตประธานกรรม

การฯประกาศธงแดง

วทิธวทวล 1 วทิธวทวล 2

ฝนตกเฉลวลยทรันงลมุอู่มนนนา หรมือฝนตกดตาน
บนของลมุอู่มนนนาเปป็นหลรัก

ฝนตกเฉลวลยทรันงลมุอู่มนนนา หรมือฝนตกดตาน
บนของลมุอู่มนนนาเปป็นหลรัก

ฝนตกทางดตานลอู่าง
ของลมุอู่มนนนาเปป็นหลรัก
ฝนตกทางดตานลอู่าง
ของลมุอู่มนนนาเปป็นหลรัก

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ คาดการณธจากการ
ประเมทินสถานการณธ นนนาฝน นนนาทอู่า ตามเวลา

จรทิง (Real Time) อยอู่างตอู่อเนมืลอง
(ผภูตดนาเนทินการ: คณะอนมุกรรมการฯทรันงชมุด)

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ คาดการณธจากการ
ประเมทินสถานการณธ นนนาฝน นนนาทอู่า ตามเวลา

จรทิง (Real Time) อยอู่างตอู่อเนมืลอง
(ผภูตดนาเนทินการ: คณะอนมุกรรมการฯทรันงชมุด)

คาดการณธลอู่วงหนตาไดต  < 10 ชม.



ขรันนตอนการลดธงแดง

เงมืลอนไข
1.  ระดรับนนนาสถานวบตานบางศาลา (X.90) ตนลากวอู่า +9.30 เมตร รทก. และลดลงอยอู่าง
     ตอู่อเนมืลองใน 24 ชม. (สชป.16 กรมชลประทาน) และ
2.  การคาดการณธปรทิมาณนนนาฝนในอวก 2 วรันขตางหนตา จะลดลงอยอู่างตอู่อเนมืลอง (ศภูนยธ
     อมุตมุนทิยมวทิทยาภาคใตตฝฝฝั่งตะวรันออก)  และ
3.  ระดรับนนนาทวลสถานวบตานหาดใหญอู่ใน (X.44) ลดตนลากวอู่า +7.40 เมตร รทก. 

(เทศบาลนครหาดใหญอู่)   

เงมืลอนไข
1.  ระดรับนนนาสถานวบตานบางศาลา (X.90) ตนลากวอู่า +9.30 เมตร รทก. และลดลงอยอู่าง
     ตอู่อเนมืลองใน 24 ชม. (สชป.16 กรมชลประทาน) และ
2.  การคาดการณธปรทิมาณนนนาฝนในอวก 2 วรันขตางหนตา จะลดลงอยอู่างตอู่อเนมืลอง (ศภูนยธ
     อมุตมุนทิยมวทิทยาภาคใตตฝฝฝั่งตะวรันออก)  และ
3.  ระดรับนนนาทวลสถานวบตานหาดใหญอู่ใน (X.44) ลดตนลากวอู่า +7.40 เมตร รทก. 

(เทศบาลนครหาดใหญอู่)   

ลดธงแดงเปป็นธงเหลมืองลดธงแดงเปป็นธงเหลมือง

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ (War 
room) แจตงประธานกรรมการฯ

ชมุดปฏทิบรัตทิการคณะทนางานฯ (War 
room) แจตงประธานกรรมการฯ



แนวทางการปฏฏิบบัตฏิงานรร่วมกบับจบังหวบัดสงขลาแนวทางการปฏฏิบบัตฏิงานรร่วมกบับจบังหวบัดสงขลา



แผนผบังการบรฏิหารจบัดการภบัยพฏิบบัตฏิ

คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัย
จากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา 

รองผวจ. (นายพฏิรสฏิญจห์  พบันธอุห์เพพ็ง) หบัวหนจ้าคณะททางาน

คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัย
จากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา 

รองผวจ. (นายพฏิรสฏิญจห์  พบันธอุห์เพพ็ง) หบัวหนจ้าคณะททางาน

กองอทานวยการปป้องกบันและบรรเทาสาธารณภบัยจบังหวบัดสงขลา
ผวจ. ผผจ้อทานวยการจบังหวบัด

ศผนยห์อทานวยการเฉพาะกฏิจปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย  
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ผวจ. ผผจ้อทานวยการศผนยห์

ศผนยห์อทานวยการเฉพาะกฏิจปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย  
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ผวจ. ผผจ้อทานวยการศผนยห์

ชชุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และการประชาสบัมพบันธห์
แจจ้งเตตือนภบัยจากอชุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลล่มจบังหวบัดสงขลา 

รศ.ดร.ธนฏิต เฉลฏิมยานนทห์ หบัวหนจ้าชชุดปฏฏิบบัตฏิการ

ชชุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และการประชาสบัมพบันธห์
แจจ้งเตตือนภบัยจากอชุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลล่มจบังหวบัดสงขลา 

รศ.ดร.ธนฏิต เฉลฏิมยานนทห์ หบัวหนจ้าชชุดปฏฏิบบัตฏิการ

1

2

3



ศผนยห์อทานวยการเฉพาะกฏิจปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ

ศผนยห์อทานวยการเฉพาะกฏิจปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ

1.ฝฝ่ายอทานวยการ1.ฝฝ่ายอทานวยการ

แบร่งหนร่วยปฏฏิบบัตฏิงานออกเปป็น 3 งานแบร่งหนร่วยปฏฏิบบัตฏิงานออกเปป็น 3 งาน

ก.งานเลขานอุการก.งานเลขานอุการ

ผส.ชป.16 ,กรรมการผส.ชป.16 ,กรรมการ

ผส.ชป.16 ,เจจ้าหนจ้าทททผส.ชป.16 ,เจจ้าหนจ้าททท

1

ผอ.คป.สงขลา ,เจจ้าหนจ้าทททผอ.คป.สงขลา ,เจจ้าหนจ้าททท

ข.งานการเงฏินข.งานการเงฏิน

ค.งานรบับบรฏิจาคเงฏินและสฏิทงของค.งานรบับบรฏิจาคเงฏินและสฏิทงของ

                  X                  X

                  X                  X



2.ฝฝ่ายสตืทอสารและประชาสบัมพบันธห์2.ฝฝ่ายสตืทอสารและประชาสบัมพบันธห์            X           X

1

ศผนยห์อทานวยการเฉพาะกฏิจปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ

ศผนยห์อทานวยการเฉพาะกฏิจปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ1

ผผจ้อทานวยการสทานบักประชาสบัมพบันธห์เขต 6 ,ผอ.ศผนยห์เทคโนโลยทสารสนเทศและการสตืทอสารเขต 12 
สงขลา ,ปป้องกบันจบังหวบัดสงขลา ,สทานบักงานจบังหวบัดสงขลา ,หบัวหนจ้ากลอุร่มงานขจ้อมผลสารสนเทศและ
การสตืทอสาร ,หบัวหนจ้ากลอุร่มงานปป้องกบันและปฏฏิบบัตฏิการ ศผนยห์ปป้องกบันและบรรเทาสาธารณภบัยเขต12 
สงขลา ,กรรมการผผจ้จบัดการภผมฏิภาคททท4 บ.ททโอทท จทากบัด (มหาชน) ,ผอ.สถานทวฏิทยอุโทรทบัศนห์แหร่ง
ประเทศไทยจบังหวบัดสงขลา , ผอ.สถานทวฏิทยอุกระจายเสทยงแหร่งประเทศไทยจบังหวบัดสงขลา ,หบัวหนจ้า
ศผนยห์ขร่าวททวทชร่อง 3,5,7,9,NBT และ TPBS ,หบัวหนจ้าสถานทวฏิทยอุ ทอุกสถานท ,พนบักงานวฏิทยอุทททททาการ
ปกครองจบังหวบัดสงขลา ,ปลบัดอทาเภอ (ฝฝ่ายความมบัทนคง) ในพตืนนทททประสบภบัยพฏิบบัตฏิ ,ชมรมนบักวฏิทยอุ
สมบัครเลร่น 16 อทาเภอในพตืนนทททจบังหวบัดสงขลา ,ประชาสบัมพบันธห์จบังหวบัดสงขลา ,หบัวหนจ้าฝฝ่ายปป้องกบัน
และปฏฏิบบัตฏิการ สทานบักงานปป้องกบันและบรรเทาสาธารณภบัยจบังหวบัดสงขลา (รวม 16 หนร่วยงาน)

ผผจ้อทานวยการสทานบักประชาสบัมพบันธห์เขต 6 ,ผอ.ศผนยห์เทคโนโลยทสารสนเทศและการสตืทอสารเขต 12 
สงขลา ,ปป้องกบันจบังหวบัดสงขลา ,สทานบักงานจบังหวบัดสงขลา ,หบัวหนจ้ากลอุร่มงานขจ้อมผลสารสนเทศและ
การสตืทอสาร ,หบัวหนจ้ากลอุร่มงานปป้องกบันและปฏฏิบบัตฏิการ ศผนยห์ปป้องกบันและบรรเทาสาธารณภบัยเขต12 
สงขลา ,กรรมการผผจ้จบัดการภผมฏิภาคททท4 บ.ททโอทท จทากบัด (มหาชน) ,ผอ.สถานทวฏิทยอุโทรทบัศนห์แหร่ง
ประเทศไทยจบังหวบัดสงขลา , ผอ.สถานทวฏิทยอุกระจายเสทยงแหร่งประเทศไทยจบังหวบัดสงขลา ,หบัวหนจ้า
ศผนยห์ขร่าวททวทชร่อง 3,5,7,9,NBT และ TPBS ,หบัวหนจ้าสถานทวฏิทยอุ ทอุกสถานท ,พนบักงานวฏิทยอุทททททาการ
ปกครองจบังหวบัดสงขลา ,ปลบัดอทาเภอ (ฝฝ่ายความมบัทนคง) ในพตืนนทททประสบภบัยพฏิบบัตฏิ ,ชมรมนบักวฏิทยอุ
สมบัครเลร่น 16 อทาเภอในพตืนนทททจบังหวบัดสงขลา ,ประชาสบัมพบันธห์จบังหวบัดสงขลา ,หบัวหนจ้าฝฝ่ายปป้องกบัน
และปฏฏิบบัตฏิการ สทานบักงานปป้องกบันและบรรเทาสาธารณภบัยจบังหวบัดสงขลา (รวม 16 หนร่วยงาน)



ศผนยห์อทานวยการปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ

ศผนยห์อทานวยการปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ

3.ฝฝ่ายปป้องกบันและปฏฏิบบัตฏิการ แบร่งออกเปป็น 5 งาน3.ฝฝ่ายปป้องกบันและปฏฏิบบัตฏิการ แบร่งออกเปป็น 5 งาน

3.5 งานฟฟฟื้นฟผ3.5 งานฟฟฟื้นฟผ ผส.ชป.16 ,เจจ้าหนจ้าทททผส.ชป.16 ,เจจ้าหนจ้าททท

1

ผอ.คป.สงขลา ,เจจ้าหนจ้าทททผอ.คป.สงขลา ,เจจ้าหนจ้าททท

3.1 งานบรรเทาและกผจ้ภบัย3.1 งานบรรเทาและกผจ้ภบัย           X          X

3.2 งานสงเคราะหห์ผผจ้ประสบภบัย3.2 งานสงเคราะหห์ผผจ้ประสบภบัย           X          X

3.3 งานการแพทยห์และพยาบาล3.3 งานการแพทยห์และพยาบาล           X          X

3.4 งานขนสร่ง3.4 งานขนสร่ง           X          X



ศผนยห์อทานวยการเฉพาะปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ

ศผนยห์อทานวยการเฉพาะปป้องกบันและแกจ้ไขปปัญหาออุทกภบัย
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

ประกอบดจ้วย 4 ฝฝ่าย ,1 ศผนยห์ ,1 คณะ

4.ฝฝ่ายสนบับสนอุน4.ฝฝ่ายสนบับสนอุน สทานบักชลประทานททท 16สทานบักชลประทานททท 16

1

ศผนยห์อทานวยการประสานงานการใหจ้ความชร่วยเหลตือผผจ้ประสบออุทกกภบัย 
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่ม (ศผนยห์ฯ สร่วนหนจ้า)

แบร่งออกเปป็น 4 เขต

ศผนยห์อทานวยการประสานงานการใหจ้ความชร่วยเหลตือผผจ้ประสบออุทกกภบัย 
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่ม (ศผนยห์ฯ สร่วนหนจ้า)

แบร่งออกเปป็น 4 เขต

คณะทททปรรึกษาคณะทททปรรึกษา

          X          X10 คน ประกอบดจ้วย ทหาร  
ตทารวจ  อธฏิการ 4 มหาลบัย

10 คน ประกอบดจ้วย ทหาร  
ตทารวจ  อธฏิการ 4 มหาลบัย



เขตททท 1  ตบันง ณ  กองบบัญชาการทบัพเรตือภาคททท 2 รองผผจ้วร่าราชการจบังหวบัด
สงขลา (นายสอุรพล  พนบัสอทาพล) รบับผฏิดชอบ 4 อทาเภอ  คตือ อทาเภอเมตือง
สงขลา , อทาเภอสทฏิงพระ ,อทาเภอระโนด ,อทาเภอกระแสสฏินธอุห์ และเขต
เทศบาลในพตืนนททท

เขตททท 1  ตบันง ณ  กองบบัญชาการทบัพเรตือภาคททท 2 รองผผจ้วร่าราชการจบังหวบัด
สงขลา (นายสอุรพล  พนบัสอทาพล) รบับผฏิดชอบ 4 อทาเภอ  คตือ อทาเภอเมตือง
สงขลา , อทาเภอสทฏิงพระ ,อทาเภอระโนด ,อทาเภอกระแสสฏินธอุห์ และเขต
เทศบาลในพตืนนททท

เขตททท 2  ตบันง ณ  มณฑลทหารบกททท 42  รองผผจ้วร่าราชการจบังหวบัดสงขลา 
(นายณบัฐพงศห์  ศฏิรฏิชนะ) รบับผฏิดชอบ 5 อทาเภอ  คตือ อทาเภอหาดใหญร่ , 
อทาเภอรบัตภผมฏิ ,อทาเภอบางกลททา ,อทาเภอควนเนทยง และอทาเภอนาหมร่อม และ
เขตเทศบาลในพตืนนททท

เขตททท 2  ตบันง ณ  มณฑลทหารบกททท 42  รองผผจ้วร่าราชการจบังหวบัดสงขลา 
(นายณบัฐพงศห์  ศฏิรฏิชนะ) รบับผฏิดชอบ 5 อทาเภอ  คตือ อทาเภอหาดใหญร่ , 
อทาเภอรบัตภผมฏิ ,อทาเภอบางกลททา ,อทาเภอควนเนทยง และอทาเภอนาหมร่อม และ
เขตเทศบาลในพตืนนททท

เขตททท 3  ตบันง ณ  กองบฏิน 56  รองผผจ้วร่าราชการจบังหวบัดสงขลา           
(นายพฏิรสฏิญจห์  พบันธอุห์เพพ็ง) รบับผฏิดชอบ 2  อทาเภอ  คตือ อทาเภอคลองหอยโขร่ง 
และอทาเภอสะเดา และเขตเทศบาลในพตืนนททท

เขตททท 3  ตบันง ณ  กองบฏิน 56  รองผผจ้วร่าราชการจบังหวบัดสงขลา           
(นายพฏิรสฏิญจห์  พบันธอุห์เพพ็ง) รบับผฏิดชอบ 2  อทาเภอ  คตือ อทาเภอคลองหอยโขร่ง 
และอทาเภอสะเดา และเขตเทศบาลในพตืนนททท

จบังหวบัดไดจ้แบร่งเขต
การรบับผฏิดชอบ

ในการเตรทยมความพรจ้อม
รบับสถานการณห์ออุทกภบัยฯ  

ทบันงนทนเพตืทอใหจ้เกฏิดความคลร่องตบัว
และรวดเรพ็วในการชร่วยเหลตือ

ผผจ้ประสบภบัย 
ออกเปป็น 4 เขต  

โดยมทรองผผจ้วร่าราชการ
จบังหวบัดสงขลา ทบันง 3
 และปลบัดจบังหวบัด
เปป็นผผจ้รบับผฏิดชอบ 

ประกอบดจ้วย

จบังหวบัดไดจ้แบร่งเขต
การรบับผฏิดชอบ

ในการเตรทยมความพรจ้อม
รบับสถานการณห์ออุทกภบัยฯ  

ทบันงนทนเพตืทอใหจ้เกฏิดความคลร่องตบัว
และรวดเรพ็วในการชร่วยเหลตือ

ผผจ้ประสบภบัย 
ออกเปป็น 4 เขต  

โดยมทรองผผจ้วร่าราชการ
จบังหวบัดสงขลา ทบันง 3
 และปลบัดจบังหวบัด
เปป็นผผจ้รบับผฏิดชอบ 

ประกอบดจ้วย
เขตททท 4  ตบันง ณ กองกทากบับการตทารวจตระเวนชายแดนททท 43 (คร่าย
รามคทาแหง) ปลบัดจบังหวบัดสงขลา (นายวฏิโรจนห์  ทบัฬหะวาสนห์) รบับผฏิดชอบ 4 
อทาเภอ คตือ อทาเภอนาทวท , อทาเภอจะนะ ,อทาเภอเทพา และอทาเภอสะบจ้ายจ้อย 
และเขตเทศบาลในพตืนนททท

เขตททท 4  ตบันง ณ กองกทากบับการตทารวจตระเวนชายแดนททท 43 (คร่าย
รามคทาแหง) ปลบัดจบังหวบัดสงขลา (นายวฏิโรจนห์  ทบัฬหะวาสนห์) รบับผฏิดชอบ 4 
อทาเภอ คตือ อทาเภอนาทวท , อทาเภอจะนะ ,อทาเภอเทพา และอทาเภอสะบจ้ายจ้อย 
และเขตเทศบาลในพตืนนททท

ศผนยห์อทานวยการประสานงานการใหจ้ความชร่วยเหลตือผผจ้ประสบออุทกกภบัย 
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่ม (ศผนยห์ฯสร่วนหนจ้า)

ศผนยห์อทานวยการประสานงานการใหจ้ความชร่วยเหลตือผผจ้ประสบออุทกกภบัย 
วาตภบัย และดฏินโคลนถลร่ม (ศผนยห์ฯสร่วนหนจ้า)



คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัย      
จากออุทกภบัย  วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

รองผวจ. (นายพฏิรสฏิญจห์  พบันธอุห์เพพ็ง) หบัวหนจ้าคณะททางาน

คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัย      
จากออุทกภบัย  วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา ประจทาปปี พ.ศ.2555

รองผวจ. (นายพฏิรสฏิญจห์  พบันธอุห์เพพ็ง) หบัวหนจ้าคณะททางาน

ผส.ชป.16  และ ผอ.คป.สงขลา  : คณะททางานผส.ชป.16  และ ผอ.คป.สงขลา  : คณะททางาน

1. ตฏิดตาม และวฏิเคราะหห์ขร่าวสารเกททยวกบับสภาพอากาศ ปรฏิมาณนทนาฝน ปรฏิมาณนทนา
ในอร่างเกพ็บนทนาลทาคลอง  และพตืนนทททเสททยงดฏินถลร่ม ทททมทผลกระทบตร่อพตืนนทททจบังหวบัดสงขลา
1. ตฏิดตาม และวฏิเคราะหห์ขร่าวสารเกททยวกบับสภาพอากาศ ปรฏิมาณนทนาฝน ปรฏิมาณนทนา
ในอร่างเกพ็บนทนาลทาคลอง  และพตืนนทททเสททยงดฏินถลร่ม ทททมทผลกระทบตร่อพตืนนทททจบังหวบัดสงขลา
2. นทาเสนอขจ้อมผลจาก ขจ้อ1. ใหจ้ผผจ้วร่าราชการจบังหวบัดสงขลา / ผผจ้อทานวยการจบังหวบัด  
พฏิจารณา
2. นทาเสนอขจ้อมผลจาก ขจ้อ1. ใหจ้ผผจ้วร่าราชการจบังหวบัดสงขลา / ผผจ้อทานวยการจบังหวบัด  
พฏิจารณา3. ประชาสบัมพบันธห์ และแจจ้งเตตือนภบัยใหจ้อทาเภอ องคห์กรปกครองสร่วนทจ้องถฏิทน  
ประชาชนในพตืนนทททเสททยงภบัย และประชาชนทบัทวไปทราบ
3. ประชาสบัมพบันธห์ และแจจ้งเตตือนภบัยใหจ้อทาเภอ องคห์กรปกครองสร่วนทจ้องถฏิทน  
ประชาชนในพตืนนทททเสททยงภบัย และประชาชนทบัทวไปทราบ

4.ปฏฏิบบัตฏิหนจ้าทททอตืทนๆ ตามทททผผจ้วร่าราชการจบังหวบัด / ผผจ้อทานวยการจบังหวบัด มอบหมาย4.ปฏฏิบบัตฏิหนจ้าทททอตืทนๆ ตามทททผผจ้วร่าราชการจบังหวบัด / ผผจ้อทานวยการจบังหวบัด มอบหมาย

หนจ้าททท

2



นายสมชาย  อฏิทมอยผร่ : รองหบัวหนจ้าชอุด  
นายไพโรจนห์  แซร่ดร่าน : ชอุดปฏฏิบบัตฏิการ
นายสมชาย  อฏิทมอยผร่ : รองหบัวหนจ้าชอุด  
นายไพโรจนห์  แซร่ดร่าน : ชอุดปฏฏิบบัตฏิการ

1. รวบรวมขจ้อมผลปรฏิมาณนทนาฝน  นทนาทร่า  นทนาทอุร่ง  ขจ้อมผลพตืนนทททเสททยงดฏินถลร่ม  เพตืทอวฏิเคราะหห์
ประเมฏินและคาดการณห์  การเกฏิดนทนาทร่วมและดฏินถลร่มในเขตจบังหวบัดสงขลา  พรจ้อมทบันงนทา
เสนอขจ้อมผลใหจ้คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา  และการประชาสบัมพบันธห์แจจ้ง
เตตือนภบัย จากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา

1. รวบรวมขจ้อมผลปรฏิมาณนทนาฝน  นทนาทร่า  นทนาทอุร่ง  ขจ้อมผลพตืนนทททเสททยงดฏินถลร่ม  เพตืทอวฏิเคราะหห์
ประเมฏินและคาดการณห์  การเกฏิดนทนาทร่วมและดฏินถลร่มในเขตจบังหวบัดสงขลา  พรจ้อมทบันงนทา
เสนอขจ้อมผลใหจ้คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา  และการประชาสบัมพบันธห์แจจ้ง
เตตือนภบัย จากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา

2. ปฏฏิบบัตฏิหนจ้าทททอตืทนๆ  ตามทททหบัวหนจ้าคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และ
การประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัย จากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา มอบ
หมาย

2. ปฏฏิบบัตฏิหนจ้าทททอตืทนๆ  ตามทททหบัวหนจ้าคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และ
การประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัย จากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา มอบ
หมาย

หนจ้าททท

ชอุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และการประชาสบัมพบันธห์
แจจ้งเตตือนภบัยจากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา 

รศ.ดร.ธนฏิต เฉลฏิมยานนทห์ หบัวหนจ้าชอุดปฏฏิบบัตฏิการ

ชอุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และการประชาสบัมพบันธห์
แจจ้งเตตือนภบัยจากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา 

รศ.ดร.ธนฏิต เฉลฏิมยานนทห์ หบัวหนจ้าชอุดปฏฏิบบัตฏิการ3



สรอุปการททางานดจ้านวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนาสรอุปการททางานดจ้านวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา

คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และ
ประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัยจากออุทกภบัย 
วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา  
เพตืทอตฏิดตามวฏิเคราะหห์สภาพอากาศ 
ปรฏิมาณนทนาฝน ปรฏิมาณในอร่างเกพ็บนทนา
ลทาคลอง และพตืนนทททเสททยงดฏินถลร่ม

มทการประชอุมประเมฏินสถานการณห์ฯ 
ทอุกวบันจบันทรห์ เวลา 13.30 น.

                    (ชอุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางานฯ)
 

ทอุกวบันพอุธของสบัปดาหห์ เวลา 13.30 น.
(คณะททางานฯ)

ชอุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางาน
วฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา
และประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัย
จากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา  
รวบรวมขจ้อมผลปรฏิมาณนทนาฝน นทนาทร่า นทนาทอุร่ง ขจ้อมผล
พตืนนทททเสททยงดฏินถลร่ม การเกฏิดนทนาทร่วม และนทาเสนอ
คณะททางานฯ

นทาเสนอขจ้อมผลทททไดจ้จากการวฏิเคราะหห์
ประชาสบัมพบันธห์  แจจ้งเตตือนภบัย 

ใหจ้องคห์กรปกครองสร่วนทจ้องถฏิทน 
และประชาชนไดจ้รบับทราบ
อยร่างตร่อเนตืทองเปป็นระยะๆ



ศผนยห์บบัญชาการเหตอุการณห์สร่วนหนจ้าจบังหวบัดสงขลา
ผวจ.สงขลา (นายกฤษฎา  บอุญราช)  ผผจ้อทานวยการศผนยห์ฯ

ประกอบดจ้วยคณะททางาน 6 สร่วน

ศผนยห์บบัญชาการเหตอุการณห์สร่วนหนจ้าจบังหวบัดสงขลา
ผวจ.สงขลา (นายกฤษฎา  บอุญราช)  ผผจ้อทานวยการศผนยห์ฯ

ประกอบดจ้วยคณะททางาน 6 สร่วน
1.สร่วนอทานวยการ1.สร่วนอทานวยการ XX

2.สร่วนวางแผน/วฏิเคราะหห์/
ประเมฏินสถานการณห์

2.สร่วนวางแผน/วฏิเคราะหห์/
ประเมฏินสถานการณห์

ผอ.คป.สงขลา , กรรมการผอ.คป.สงขลา , กรรมการ

3.สร่วนปฏฏิบบัตฏิการ3.สร่วนปฏฏิบบัตฏิการ ผอ.คป.สงขลา , กรรมการผอ.คป.สงขลา , กรรมการ

4.สร่วนสนบับสนอุน4.สร่วนสนบับสนอุน XX

5.สร่วนบรฏิหารและการเงฏิน5.สร่วนบรฏิหารและการเงฏิน XX

6.สร่วนประชาสบัมพบันธห์/
ประสานงาน/รบักษาความ

ปลอดภบัย

6.สร่วนประชาสบัมพบันธห์/
ประสานงาน/รบักษาความ

ปลอดภบัย
XX



การบรทิหารจรัดการนนนาลมุอู่มนนนาอมืลนๆการบรทิหารจรัดการนนนาลมุอู่มนนนาอมืลนๆ



ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
รลัตภอมผิ

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
รลัตภอมผิ

แผนผลังลลลุ่ม
นนนน้ำ

แผนผลังลลลุ่ม
นนนน้ำ

ขอบเขต 
ชป.กลน้ำง
ขอบเขต 
ชป.กลน้ำง



ฝน้ำย
ชะมวง

ฝน้ำย
ชะมวง

ระดรับตลทิลง +34.550 (Q = 150.00 CMS) 
แจตงเตมือนภรัย +34.200 (Q = 90 CMS) 

เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด +33.700 (Q = 40 CMS) 

- ระดรับนนนา + 33.700 ม.รทก.  (ตนลากวอู่าตลทิลง 0.85 ม.)  (เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด)  
- ระดรับนนนา +34.200 ม.รทก. (ตนลากวอู่าตลทิลง 0.35 ม.)  (เตมือนภรัย) 
เตมือนภรัยพมืนนทวลดตานเหนมือนนนา-ทตายนนนา  เชอู่น  อนาเภอรรัตภภูมทิหอู่างไปดตานทตายนนนา  4.0  กม.
โดยตตองพทิจารณาการเพทิลมขซนนของระดรับนนนาทอู่าในคลองและปรทิมาณนนนาฝนทวลตกในพมืนนทวล



ปตรคลอง
รลัตภอมผิ

ปตรคลอง
รลัตภอมผิ

ระดรับตลทิลง +15.500 (200 CMS)
แจตงเตมือนภรัย +15.200 (150 CMS)

เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด +14.900 (90 CMS)

- ระดรับนนนา + 14.900 ม.รทก.  (ตนลากวอู่าตลทิลง 0.60 ม.)  (เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด)  
- ระดรับนนนา +15.200 ม.รทก. (ตนลากวอู่าตลทิลง 0.30 ม.)  (เตมือนภรัย)
เตมือนภรัยพมืนนทวลดตานเหนมือนนนา-ทตายนนนา  เชอู่น  พมืนนทวล อบต.บางเหรวยง  อ.ควนเนวยง  หอู่างไป
ดตานทตายนนนา  4.0  กม.  โดยตตองพทิจารณาการเพทิลมขซนนของระดรับนนนาทอู่าในคลองและ
ปรทิมาณนนนาฝนทวลตกในพมืนนทวล



ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
นน้ำทวท

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
นน้ำทวท

แผนผลังลลลุ่ม
นนนน้ำ

แผนผลังลลลุ่ม
นนนน้ำ

ขอบเขต 
ชป.กลน้ำง
ขอบเขต 
ชป.กลน้ำง



ปตรปลลัก
ปลผิง

ปตรปลลัก
ปลผิง

ระดรับตลทิลง +22.300 (Q=230.32 cms)
แจตงเตมือนภรัย +22.000 (Q=218.16 cms)

เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด +21.700 (Q=206 cms)

- ระดรับนนนา + 21.700 ม.รทก.  (ตนลากวอู่าตลทิลง 0.60 ม.)  (เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด)  
- ระดรับนนนา +22.000 ม.รทก. (ตนลากวอู่าตลทิลง 0.30 ม.)  (เตมือนภรัย) 
เตมือนภรัยใหตกรับเทศบาลตนาบลนาทวว และพมืนนทวลบรทิเวณใกลตเควยงโดยตตองพทิจารณาการเพทิลม
ขซนนของระดรับนนนาทอู่าในคลองและปรทิมาณนนนาฝนทวลตกในพมืนนทวล



ปตรคลอง
จะนะ

ปตรคลอง
จะนะ

ระดรับตลทิลง +7.500  (Q = 425 CMS)
แจตงเตมือนภรัย +7.000 (Q = 425 CMS)

เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด +6.500 (Q = 314 CMS) 

- ระดรับนนนา + 6.500 ม.รทก.  (ตนลากวอู่าตลทิลง 1.00 ม.)  (เฝป้าระวรังอยอู่างใกลตชทิด)  
- ระดรับนนนา +7.000 ม.รทก. (ตนลากวอู่าตลทิลง 0.50 ม.)  (เตมือนภรัย) 
เตมือนภรัยใหตกรับพมืนนทวลดตานเหนมือนนนา-ทตายนนนา  เชอู่น  ต.บตานนา  และ ต.สะกอม  โดยตตอง
พทิจารณาการเพทิลมขซนนของระดรับนนนาทอู่าในคลองและปรทิมาณนนนาฝนทวลตกในพมืนนทวล



ลมุอู่มนนนานาทวว

ระยะทาง 15 กม.
 ตามลนานนนา

บต้น้ำนปล น้ำกฝน
  ต.ทลน้ำประดลภู อ.นน้ำทววี

ตลน้ำดนน้ำทววี
  ทต.นน้ำทววี อ.นน้ำทววี

บต้น้ำนคลองลลึก
  ทต.จะนะ อ.จะนะ

ระยะทาง 29 กม.
 ตามลนานนนา

พมืนนทวลเสวลยงภรัยนนนาทอู่วม
ต.บตานนา ทต.จะนะ อ.จะนะ

พมืนนทวลเสวลยงภรัยนนนาทอู่วม
ทต.นาทวว อ.นาทวว



 



การใชตสวแสดงสถานการณธนนนาบนเสาวรัดระดรับนนนาสถานวบตานคลองลซก อ.จะนะ

ทลุ่วม

วผิกฤตผิ -
เตพอนภลัย !

ปกตผิ

4.15

4.75



การใชตสวแสดงสถานการณธนนนาบนเสาวรัดระดรับนนนาสถานวตลาดนาทวว อ. นาทวว

ทลุ่วม

วผิกฤตผิ -
เตพอนภลัย !

ปกตผิ
4.20
4.80



การใชตสวแสดงสถานการณธนนนาบนเสาวรัดระดรับนนนาสถานวบตานปป่ากรัน ต.ทอู่าประดภูอู่

ทลุ่วม

วผิกฤตผิ -
เตพอนภลัย !

ปกตผิ

5.85
6.45



ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
เทพน้ำ

ลลลุ่มนนนน้ำยลุ่อยคลอง
เทพน้ำ

แผนผลังลลลุ่ม
นนนน้ำ

แผนผลังลลลุ่ม
นนนน้ำ

ขอบเขต 
ชป.กลน้ำง
ขอบเขต 
ชป.กลน้ำง



แผนการแกตไขปฝญหาอมุทกภรัยแผนการแกตไขปฝญหาอมุทกภรัย



ปวี  2531 เกทิดอลุ่ทกภฝยชลวงวฝนทวีฝั่ 21-25 พฤศจทิกน้ำยน 
ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำไหลผลน้ำนเมมืองหน้ำดใหญล  839  ลบ.ม./วทิ  
ทนน้ำใหต้เกทิดนนน น้ำทลวมลลึกเฉลวีฝั่ย 2.00 เมตร สภูงสลุ่ด 4.50 เมตร 
ครอบคลลุ่มพมืน นทวีฝั่  250 ตน้ำรน้ำงกทิโลเมตร  เสวียหน้ำยประมน้ำณ 
4,000 ลต้น้ำนบน้ำท

ปวี  2531 เกทิดอลุ่ทกภฝยชลวงวฝนทวีฝั่ 21-25 พฤศจทิกน้ำยน 
ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำไหลผลน้ำนเมมืองหน้ำดใหญล  839  ลบ.ม./วทิ  
ทนน้ำใหต้เกทิดนนน น้ำทลวมลลึกเฉลวีฝั่ย 2.00 เมตร สภูงสลุ่ด 4.50 เมตร 
ครอบคลลุ่มพมืน นทวีฝั่  250 ตน้ำรน้ำงกทิโลเมตร  เสวียหน้ำยประมน้ำณ 
4,000 ลต้น้ำนบน้ำท

แผนกน้ำรแกด้ไขปปัญหน้ำอลทกภลัยอนน้ำเภอหน้ำดใหญลุ่  



พระราชดนารทิแกตไขปฝญหาอมุทกภรัยอนาเภอหาดใหญอู่
พระราชทานเมมืลอวรันทวล  24  ธรันวาคม  พ.ศ.2531

พระราชดนารทิแกตไขปฝญหาอมุทกภรัยอนาเภอหาดใหญอู่
พระราชทานเมมืลอวรันทวล  24  ธรันวาคม  พ.ศ.2531

การแกตไขและบรรเทาอมุทกภรัยดตวยวทิธวการสรตางออู่างเกก็บนนนาขนาดใหญอู่ทวลคลองอภูอู่
ตะเภาหรมือตามลนานนนาสาขา เพมืลอสกรัดกรันนนนนาจนานวนมากไมอู่ใหตไหลมายรังเมมืองหาดใหญอู่นรันน 
คงไมอู่สามารถดนาเนทินการไดต เพราะไมอู่มวทนาเลทวลเหมาะสมในการกอู่อสรตางออู่างเกก็บนนนาทวลมว
ขนาดใหญอู่ดรังกลอู่าวไดตเลย ดรังนรันน การแกตไขและบรรเทานนนาทอู่วมทวลควรพทิจารณาดนาเนทิน
การ นอู่าจะไดตแกอู่ การขมุดคลองระบายนนนาขนาดใหญอู่ ใหตทนาหนตาทวลแบอู่งนนนาจากคลองอภูอู่
ตะเภาหรมือชอู่วยรรับนนนาทวลไหลลงมาทอู่วมตรัวอนาเภอหาดใหญอู่ ใหตระบายลงสภูอู่ทะเลสาบ
สงขลาโดยเรก็ว นอกจากนรันน หากตตองการทวลจะปป้องกรันนนนาทอู่วมพมืนนทวลชมุมชนและพมืนนทวล
ธมุรกทิจใหตไดตผลโดยสมบภูรณธแลตว หลรังจากทวลกอู่อสรตางคลองระบายนนนาเสรก็จ กก็ควรพทิจารณา
สรตางครันกรันนนนนารอบบรทิเวณพมืนนทวลดรังกลอู่าวพรตอมกรับตทิดตรันงระบบสภูบนนนาออกจากพมืนนทวลไมอู่
ใหตทอู่วมขรังตามความจนาเปป็น ทรันงนวนใหตพทิจารณารอู่วมกรับระบบของผรังเมมืองใหตมวความ
สอดคลตองและไดตรรับประโยชนธรอู่วมกรันดตวย

การแกตไขและบรรเทาอมุทกภรัยดตวยวทิธวการสรตางออู่างเกก็บนนนาขนาดใหญอู่ทวลคลองอภูอู่
ตะเภาหรมือตามลนานนนาสาขา เพมืลอสกรัดกรันนนนนาจนานวนมากไมอู่ใหตไหลมายรังเมมืองหาดใหญอู่นรันน 
คงไมอู่สามารถดนาเนทินการไดต เพราะไมอู่มวทนาเลทวลเหมาะสมในการกอู่อสรตางออู่างเกก็บนนนาทวลมว
ขนาดใหญอู่ดรังกลอู่าวไดตเลย ดรังนรันน การแกตไขและบรรเทานนนาทอู่วมทวลควรพทิจารณาดนาเนทิน
การ นอู่าจะไดตแกอู่ การขมุดคลองระบายนนนาขนาดใหญอู่ ใหตทนาหนตาทวลแบอู่งนนนาจากคลองอภูอู่
ตะเภาหรมือชอู่วยรรับนนนาทวลไหลลงมาทอู่วมตรัวอนาเภอหาดใหญอู่ ใหตระบายลงสภูอู่ทะเลสาบ
สงขลาโดยเรก็ว นอกจากนรันน หากตตองการทวลจะปป้องกรันนนนาทอู่วมพมืนนทวลชมุมชนและพมืนนทวล
ธมุรกทิจใหตไดตผลโดยสมบภูรณธแลตว หลรังจากทวลกอู่อสรตางคลองระบายนนนาเสรก็จ กก็ควรพทิจารณา
สรตางครันกรันนนนนารอบบรทิเวณพมืนนทวลดรังกลอู่าวพรตอมกรับตทิดตรันงระบบสภูบนนนาออกจากพมืนนทวลไมอู่
ใหตทอู่วมขรังตามความจนาเปป็น ทรันงนวนใหตพทิจารณารอู่วมกรับระบบของผรังเมมืองใหตมวความ
สอดคลตองและไดตรรับประโยชนธรอู่วมกรันดตวย



ขมุดลอกคลองธรรมชาตทิ  ปป 2532
ขลุ่ดลอกคลองธรรมชน้ำตทิ  5  

สน้ำย 
ควน้ำมยน้ำวรวม  56.320  

กม.  ระบน้ำยนนน น้ำ
ไดต้รวม  500  ลบ.ม./วทินน้ำทวี
คลองอรตูตะเภา            ความ
ยาว 27.18 กม.
คลองอรตูตะเภาแยก  1  ความ
ยาว  6.26 กม.
คลองอรตูตะเภาแยก  2  ความ
ยาว  2.86 กม. 
คลองทราชช้าง-บางกลนที่า ความ
ยาว 16.62 กม.
คลองหวะ                   
ความยาว 3.40 กม.

คลอง ร คลอง ร

คลอง ร

คลอง ร

คลองทอู่าชตาง-บางกลนลา

คลองอภูอู่ตะเภา

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 1

อหาดใหญอู่
คลอง ซร

คลองวน้ำด

คลองตนฝั่น้ำ คลองหวะ

คลอง
เรวียน

คล
อง

แห

คลอง ขซ
ร

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 2

คลอง ร



โครงกน้ำรชลประทน้ำนสงขลน้ำ  สนน้ำนลักชลประทน้ำนททที่ 16 
 กรมชลประทน้ำน  

 ปวี  2543   เกทิดอลุ่ทกภฝย ชลวงวฝนทวีฝั่  21-25  
พฤศจทิกน้ำยน ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำไหลผลน้ำนเมมืองหน้ำดใหญล  
937  ลบ.ม./วทิ  ทนน้ำใหต้เกทิดนนน น้ำทลวมลลึกเฉลวีฝั่ย 3.50 ม. 
สภูงสลุ่ด 6.50 ม. ครอบคลลุ่มพมืน นทวีฝั่ 330 ตร.กม. เสวียหน้ำย
ประมน้ำณ  18,000  ลต้น้ำนบน้ำท

 ปวี  2543   เกทิดอลุ่ทกภฝย ชลวงวฝนทวีฝั่  21-25  
พฤศจทิกน้ำยน ปรทิมน้ำณนนนน้ำทลน้ำไหลผลน้ำนเมมืองหน้ำดใหญล  
937  ลบ.ม./วทิ  ทนน้ำใหต้เกทิดนนน น้ำทลวมลลึกเฉลวีฝั่ย 3.50 ม. 
สภูงสลุ่ด 6.50 ม. ครอบคลลุ่มพมืน นทวีฝั่ 330 ตร.กม. เสวียหน้ำย
ประมน้ำณ  18,000  ลต้น้ำนบน้ำท



โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลทกภลัยอนน้ำเภอหน้ำดใหญลุ่ อลันเนพที่อง
มน้ำจน้ำกพระรน้ำชดนน้ำรผิ

โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลทกภลัยอนน้ำเภอหน้ำดใหญลุ่ อลันเนพที่อง
มน้ำจน้ำกพระรน้ำชดนน้ำรผิ

ปตร.คลองออลุ่
ตะเภน้ำ

ปตร.คลองออลุ่
ตะเภน้ำ

ปตร.หนด้น้ำควนปตร.หนด้น้ำควน

คณะรรัฐมนตรว ไดตมวมตทิ เมมืลอวรันทวล 19 
ธรันวาคม พ.ศ.2543 ใหตดนาเนทินการ
กอู่อสรตางโครงการบรรเทาอมุทกภรัยอนาภอ

หาดใหญอู่



1.  ขขุดคลองระบายนนน า 
ร.1ผฝนนนน น้ำจน้ำกคลองอลภูตะเภน้ำ  

อต้อมเมมืองหน้ำดใหญลลงสลภู
ทะเลสน้ำบสงขลน้ำโดยตรง 
ควน้ำมยน้ำว  21.343 กม. 
ระบน้ำยนนน น้ำ  465  ลบ.ม. / 
วทินน้ำทวี   โดยมวีอน้ำคน้ำร
ควบคลุ่มปรทิมน้ำณนนนน้ำ  
ประกอบดต้วย
-  ประตภูระบน้ำยนนน น้ำอลภูตะเภน้ำ  
-  ประตภูระบน้ำยนนน น้ำหนต้น้ำควน
-  ประตภูระบน้ำยนนน น้ำบน้ำงหยวี

คลอง ร
คลอง ร

คลอง ร

คลอง ร

คลองทอู่าชตาง-บางกลนลา

คลองอภูอู่ตะเภา

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 1

อหาดใหญอู่
คลอง ซร

คลองวน้ำด

คลองตนฝั่น้ำ คลองหวะ

คลอง
เรวียน

คล
อง

แห

คลอง ขซ
ร

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 2

ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนนน้ำ  ปวี  2544 -2550ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนนน้ำ  ปวี  2544 -2550

คลอง ร

ปตร.บางหยว

ปตร.คลองอภูอู่ตะเภา

ปตร.หนตาควน

คลอง ร



2. ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนน น้ำ  ร.3
แบลงนนน น้ำจน้ำกคลองอลภูตะเภน้ำตอนนอก
เมมืองหน้ำดใหญล  บรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยใหต้กฝบ
พมืน นทวีฝั่รทิมฝฝ ฝั่ งคลองอลภูตะเภน้ำตอนลลน้ำง 
ควน้ำมยน้ำว  8.200 กม.  ระบน้ำยนนน น้ำไดต้ 
 195 ลบ.ม./วทิ  โดยมวีประตภูระบน้ำยนนน น้ำ
ปลน้ำยคลอง  ควบคลุ่มกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ

คลอง ร

คลอง ร

คลอง ร

คลองทอู่าชตาง-บางกลนลา

คลองอภูอู่ตะเภา

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 1

อหาดใหญอู่
คลอง ซร

คลอง
วน้ำด
คลองตนฝั่น้ำ คลอง

หวะ

คลอง
เรวียน

คล
อง

แห

คลอง ข
ซร

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 2

คลอง ร

3.  ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนน น้ำ  
ร.4แบลงนนน น้ำจน้ำกคลองเตย และรฝบนนน น้ำจน้ำก

คลอง ร. 5  ลงสลภูทะเลสน้ำบสงขลน้ำ  
ผลน้ำนคลอง ร. 3  ควน้ำมยน้ำว  6.920 
กม. ระบน้ำยนนน น้ำไดต้  55 ลบ.ม. /วทิ  มวี
ประตภูระบน้ำยนนน น้ำกลน้ำงคลองควบคลุ่ม
กน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ 

คลอง ร

คลอง ร.4

ปตร.กลางคลอง ร.4

ปตร.ปลายคลอง ร.3

คลอง ร.3

ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนนน้ำ  ปวี  2544 -2550ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนนน้ำ  ปวี  2544 -2550



4.  ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนน น้ำ  
ร.5ระบน้ำยนนน น้ำจน้ำกบรทิเวณสน้ำมแยกคอ

หงสธ ผลน้ำนคลอง ร.4  และ  ร.3  
ลงสลภูทะเลสน้ำบสงขลน้ำ ควน้ำมยน้ำว  
2.660  กม.  ระบน้ำยนนน น้ำไดต้  30  
ลบ.ม./วทิ 

คลอง ร คลอง ร

คลอง ร

คลอง ร

คลองทอู่าชตาง-บางกลนลา

คลองอภูอู่ตะเภา

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 1

อหาดใหญอู่คลอง ซร
คลอง
วน้ำด
คลองตนฝั่น้ำ คลอง

หวะ

คลอง
เรวียน

คล
อง

แห

คลอง ข
ซร

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 2

คลอง ร

 5.  ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนน น้ำ  
ร.6ผฝนนนน น้ำจน้ำกคลองเรวียนและแกต้มลทิง

ของ ทน.หน้ำดใหญลลงคลองหวะ  
กลอนระบน้ำยลงสลภูทะเลสน้ำบสงขลน้ำ
ผลน้ำนคลอง ร.1 บรรเทน้ำอลุ่กภฝยใน
พมืน นทวีฝั่ตอนลลน้ำงของลลลุ่มนนน น้ำยลอยคลอง
เรวียน  ควน้ำมยน้ำว   3.160 กม. 
ระบน้ำยนนน น้ำไดต้  50 ลบ.ม./วทิ  มวีประตภู
ระบน้ำยนนน น้ำและทลอระบน้ำยนนน น้ำควบคลุ่ม
กน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ

คลองระบายนนนา ร คลองระบายนนนา ร

คลองระบายนนนา ร.6

ปตร.คลอง ร.6

ทอู่อระบายนนนาคลองเรวยน

ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนน น้ำ  ปวี  2544 -2550



คลอง ร คลอง ร

คลอง ร

คลอง ร

คลองทอู่าชตาง-บางกลนลา

คลองอภูอู่ตะเภา

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 1

อหาดใหญอู่
คลอง ซร
คลองวน้ำด

คลองตนฝั่น้ำ คลองหวะ

คลอง
เรวียน

คล
อง

แห

คลอง ขซร

คลองอภูอู่ตะเภาแยก 2

คลอง ร

แบอู่งนนนาจากคลองตนลา  ผอู่านคลอง  ซรลงสภูอู่
คลอง รความยาว  กมระบายนนนา

ไดต  
ลบมวทิ   มวประตภูระบายนนนาคลองตนลาควบคมุมการ
ระบายนนนา

 7ขมุดคลองระบายนนนา  
ขซร

คลองระบายนนนา 1ซ-ร.1

คลอง ขซร

ปตรคลอง ซร

ปตรคลองวาด

ปตรคลองตนลา

แบอู่งนนนาจากคลองวาด และ คลองตนลา  ลงสภูอู่คลอง ร


ความยาว  กมระบายนนนาไดต  
ลบมวทิ   

มวประตภูระบายนนนาคลอง ซรและ ประตภู
ระบาย

นนนาคลองวาดควบคมุมการระบายนนนา

6ขมุดคลองระบายนนนา  ซร
ขลุ่ดคลองระบน้ำยนนน น้ำ  ปวี  2544 -2550



ทะเลสาบสงขลา

ปตร.คลองอลภู
ตะเภน้ำ

ปตรหนตาควน














คลองวาด

คลองตนลา
คลอง ขซร

คลองหวะ












คล
อง

แห

คล
อง

อภูอู่ต
ะเภ

า

อหาดใหญอู่

แสดงททิศทางการระบายนนนาและปรทิมาณนนนาทวลสามารถระบายไดต (ลบ.ม/วทิ)

คลอง ซร











คลอง ร

คลอง 
ร

คลอง 
ร

คลอง 
ร

คลอง 
ร





สามารถระบายนนนาไดต
รวม  ลบม

วทินาทว 
เพทิลมขซนน เทอู่า



สภาพนนนาทอู่วมหาดใหญอู่เดมือน พ.ย. 2553
ปรทิมาณนนนาทอู่า 1,623.50 ลบ.ม./วทินาทว

เสวยชววทิต 35 คน พมืนนทวลเกษตร 202,500 ไรอู่รวมมภูลคอู่าความเสวยหายทรันงสทินน 10,490 ลตานบาท

สภาพนนนาทอู่วมหาดใหญอู่เดมือน พ.ย. 2553
ปรทิมาณนนนาทอู่า 1,623.50 ลบ.ม./วทินาทว

เสวยชววทิต 35 คน พมืนนทวลเกษตร 202,500 ไรอู่รวมมภูลคอู่าความเสวยหายทรันงสทินน 10,490 ลตานบาท



ปรริมาณนนพื้าฝน-นนพื้าทบ่า และความเสทยหายในพพพื้นททที่อนาเภอหาดใหญบ่

หมายเหตล : นนพื้าทบ่วมบรริเวณหาดใหญบ่ในรริมคลองระบายนนพื้า ร.1 บางสบ่วน



สนานรักงานกอู่อสรตาง 11 สนานรักโครงการขนาดใหญอู่

โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอหน้ำดใหญล 
(ระยะทวีฝั่ 2)  จ.สงขลน้ำ

โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอหน้ำดใหญล 
(ระยะทวีฝั่ 2)  จ.สงขลน้ำ



   

       โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอหน้ำดใหญล 
(ระยะทวีฝั่ 2 )จฝงหวฝดสงขลน้ำ

   

       โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอหน้ำดใหญล 
(ระยะทวีฝั่ 2 )จฝงหวฝดสงขลน้ำ แนวทางการปรรับปรมุงโครงการ

1 เพริที่มประสริทธริภาพการระบายนนพื้า

2 สกจัดนนพื้าไมบ่ใหบ้เขบ้าเมพอง โดยผจันนนพื้าออกกบ่อนเขบ้าเมพอง

3 ตจัดยอดนนพื้า/กจักเกก็บนนพื้า โดยเกก็บนนพื้าไวบ้ตบ้นนนพื้า



แผนกน้ำรดนน้ำเนทินงน้ำน

   

          โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                          (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนนน้ำ)

   

          โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                          (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนนน้ำ)
   ระยะเวลากอู่อสรตางโครงการ 4 ปป   (ปปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559)

งบประมน้ำณคลน้ำกลอสรต้น้ำงโครงกน้ำร
รวมทรันงสทินน     5,500 ลตานบาท รวมคอู่าทวลดทิน

งบบมุคลากร      38.10 ลตานบาท 
- งบดนาเนทินงาน          5.40 ลตานบาท
- งบลงทมุน   5,287.50 ลตานบาท
เผมืลอเหลมือเผมืลอขาด     169.00 ลตานบาท



                      

แผนงานโครงการ
                      

แผนงานโครงการ

กทิจกรรม
งบประมาณ 
(ลตานบาท) 2556 2557 2558 2559

1.ปรจับปรลงคลองระบายนนพื้า ร.1 ตจัพื้งแตบ่ กม. 0+000 ถถึง 21+343 4,119.21
589.00 1,410.00 1,392.00 727.339

2.กบ่อสรบ้าง  ปตร.หนบ้าควน  (แหบ่งททที่ 2)    304.29
45.00 107.00 152.29

-

3.กบ่อสรบ้าง ปตร.บางหยท  (แหบ่งททที่ 2)   192.90
28.00 96.00 68.90

-

4. กบ่อสรบ้างสถานทสภูบนนพื้า   383.60
57.00 191.00 135.60 -

รวม 5,000.00 719.00 1,804.00 1,749.661 727.339

   

          โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                          (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนนน้ำ)

   

          โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                          (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนนน้ำ)



ลฝกษณะโครงกน้ำร
   เปป็นการเพทิลมประสทิทธทิภาพการระบายนนนาคลองระบายนนนา รของโครงการบรรเทาอมุทกภรัยอนาเภอหาดใหญอู่ 

  เดทิมสามารถระบายนนนาไดต ลบวทินาทว ใหตระบายนนนาไดต ลบวทินาทว ประกอบดตวย

 ปรรับปรมุงคลองระบายนนนา รความยาวประมาณ  กม


 กอู่อสรตางประตภูระบายนนนาหนตาควน  แหอู่งทวล  

 กอู่อสรตางประตภูระบายบางหยว    แหอู่งทวล  

 กอู่อสรตางสถานวสภูบนนนา  แหอู่ง

   

          โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                          (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนนน้ำ)

   

          โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                          (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนนน้ำ)



ชอู่วง กม.3+950 ถซง กม.14+460       (ปรรับปรมุงคลองดทินเปป็นคลองคอนกรวต)

1. ปรรับปรมุงคลองระบายนนนา ร.1    ใหตระบายนนนาไดต  1,200  ลภูกบาศกธเมตร/วทินาทว 

ชอู่วง กม.1+000 ถซง กม.3+810       (ปรรับปรมุงขยายคลองดทินเดทิม)

รภูปหนตาตรัด คลองเดทิม

รภูปหนตาตรัด คลองใหมอู่

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)



ชอู่วง กม.14+460 ถซง กม.21+343       (ปรรังปรมุงคลองคอนกรวตเดทิมเปป็นรภูปแบบใหมอู่)

รภูปแบบของคลองระบายนนนา รหลรังจาก
ปรรับปรมุง 

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)



ตนาแหนอู่งกอู่อสรตาง

2. กอู่อสรตางปตร.หนตาควน  แหอู่งทวล 2  ขนาด 12.50 X7.50  เมตร  เพทิลมอวก 3 ชอู่อง

คลองระบายนนนา ร

ปตรหนตาควน 

ปตรหนตาควน เดทิม

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)



3. กอู่อสรตางประตภูระบายนนนาบางหยว  แหอู่งทวล 2  ขนาด 6.00 X6.00  เมตร เพทิลมอวก 8 ชอู่อง

ทะเลสาบ

ประตภูระบายนนนาบางหยวประตภูระบายนนนาบางหยว  

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)



แสดงตนาแหนอู่งและรภูปแบบของสถานวสภูบนนนา 

4.  กอู่อสรตางสถานวสภูบนนนา  มวอรัตราการสภูบนนนา 90 ลภูกบาศกธเมตร/วทินาทว เพมืลอเรอู่งระบายนนนา
จากคลองระบายนนนา ร.1   ออกสภูอู่ทะเลสาบสงขลาใหตเรก็วขซนน

สถานวสภูบนนนา

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)



            โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
            โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ



   การออกแบบแลตวเสรก็จทรันงหมดเดมือนกรันยายน 
  อยภูอู่ระหวอู่างจรัดทนาเอกสารประกวดราคา
   พมืนนทวลกอู่อสรตางอยภูอู่ในเขตชลประทาน 
   จรัดกทิจกรรมการมวสอู่วนรอู่วมรรับฟฝงความคทิดเหก็นในพมืนนทวล จนานวน ครรันง
    จรังหวรัดสงขลาตรันงคณะทนางานศซกษาโครงการบรรเทาอมุทกภรัยอนาเภอหาดใหญอู่

ทรันงระบบ
   การจรัดหาทวลดทินตตองใชตทวลดทินเพทิลมจนานวน ไรอู่ บรทิเวณจมุดออกทะเลสาบ

สงขลา ตตนคลอง รและบรทิเวณตลาดเกษตรของเทศบาลนครหาดใหญอู่

สถานภาพโครงการ

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)

                โครงกน้ำรบรรเทน้ำอลุ่ทกภฝยอนน้ำเภอ
หน้ำดใหญล (ระยะทวีฝั่ 2 ) จฝงหวฝดสงขลน้ำ
                                (แนวทน้ำงเพทิฝั่ม
ประสทิทธทิภน้ำพกน้ำรระบน้ำยนนน น้ำ)



2 สกจัดนนพื้าไมบ่ใหบ้เขบ้าเมพอง โดยผจันนนพื้าออกกบ่อนเขบ้าเมพอง

คลองระบายนลนิ้าสายใหมท่คลองระบายนลนิ้าสายใหมท่

ขขุดคลองระบายนนน าสายใหมร 
อยรตูฝต ที่ งซช้ายของคลอง ร.1 
สามารถระบายนนน าไดช้
ประมาณ  2,000  ลตูกบาศกก
เมตร/ววินาทท  ยาวประมาณ 
22.50 กวิโลเมตร จขุดเรวิที่มตช้น
คลองโดยประมาณ ททที่บช้าน
พรขุ ตนาบลบช้านพรขุ อนาเภอ
หาดใหญร จขุดสวินนสขุดคลอง
โดยประมาณ  ททที่บช้านยาง
หยวิก ตนาบลบางเหรทยง 
อนาเภอควนเนทยง  ราคาครา
กรอสรช้างประมาณ 6,000 
ลช้านบาท การดนาเนวินการ
ตช้องมทการชดเชยคราททที่ดวิน
และทรตพยกสวินใหช้แกรราษฎรททที่
ไดช้รตบผลกระทบ



โครงกน้ำรอลน้ำงเกก็บนนน น้ำทวีฝั่มวีศฝกยภน้ำพ
ทน้ำงวทิศวกรรมจนน้ำนวน  5 
โครงกน้ำร สน้ำมน้ำรถตฝดยอดนนนน้ำไดต้ 
ประมาณ 120.0 ลช้านลตูกบาศกก
เมตร ประกอบดช้วย 
1. อรางเกก็บนนน าคลองโตนงาชช้าง 
อ.หาดใหญร         ความจขุ 
12.03 ลช้านลตูกบาศกกเมตร
2. อรางเกก็บนนน าคลองตนที่า 
อ.หาดใหญร  ความจขุ 25.22 
ลช้านลตูกบาศกกเมตร
3. อรางเกก็บนนน าคลองตง 
อ.หาดใหญร  ความจขุ 26.00 
ลช้านลตูกบาศกกเมตร 
4. อรางเกก็บนนน าคลองลนา อ.สะเดา 

 ความจขุ 20.52 ลช้าน
ลตูกบาศกกเมตร
5. อรางเกก็บนนน าคลองหลาปต ง 
อ.สะเดา  ความจขุ 35.50 ลช้าน
ลตูกบาศกกเมตร 

3 ตจัดยอดนนพื้า/กจักเกก็บนนพื้า โดยเกก็บนนพื้าไวบ้ตบ้นนนพื้า

อลาเภอหาดใหญท่

ออู่างฯ  คลองตงออู่างฯ  คลองตง

ออู่างฯ  คลองลลาออู่างฯ  คลองลลา

ออู่างฯ  คลองหลาปปังออู่างฯ  คลองหลาปปัง

ออู่างฯ  โตนงาชช้างออู่างฯ  โตนงาชช้าง

ออู่างฯ  คลองตลตาออู่างฯ  คลองตลตา



จบการนนาเสนอ
ขอบคมุณครรับ



   คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัยจากออุทกภบัย 
วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา 

   คณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และประชาสบัมพบันธห์แจจ้งเตตือนภบัยจากออุทกภบัย 
วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา 

คณะทนางาน รองผภูตวอู่าราชการจรังหวรัดสงขลา
2. อธทิการบดวมหาวทิทยาลรัยสงขลานครทินทรธ
3. ผภูตอนานวยการสนานรักชลประทานทวล 16
4. ผภูตอนานวยการสนานรักงานทรรัพยากรนนนาภาค 8
5. ผภูตอนานวยการศภูนยธ ปภ.เขต 12 สงขลา
6. นายกเทศมนตรวนครหาดใหญอู่
7. นายกเทศมนตรวนครสงขลา
8. ผอ.โครงการชลประทานสงขลา
9. ผอ.แขวงการทางสงขลา
10.ผอ.สนานรักงานทางหลวงชนบทจรังหวรัดสงขลา
11.ทรรัพยากรธรรมชาตทิและสทิลงแวดลตอมจรังหวรัดสงขลา
12.ผอ.กองกทิจการพลเรมือน กองบรัญชาการทรัพเรมือภาคทวล 2
13.ประชาสรัมพรันธธจรังหวรัดสงขลา
14.ปป้องกรันจรังหวรัดสงขลา
15.นายกเทศมนตรวเมมืองเขารภูปชตาง
16.ผอ.อมุตมุนทิยมวทิทยาภาคใตตฝฝฝั่งตะวรันออก
17.หรัวหนตาสนานรักงาน ปภ.จรังหวรัดสงขลา
18.หรัวหนตาฝป่ายปป้องกรันและปฏทิบรัตทิการสนานรักงานปป้องกรัน
      และบรรเทาสาธารณภรัยจรังหวรัดสงขลา

หรัวหนตาคณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน
คณะทนางาน / เลขานมุการ
คณะทนางาน / ผภูตชอู่วยเลขานมุการ
คณะทนางาน / ผภูตชอู่วยเลขานมุการ



 ชอุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และการประชาสบัมพบันธห์
แจจ้งเตตือนภบัยจากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา

 ชอุดปฏฏิบบัตฏิการของคณะททางานวฏิเคราะหห์ประเมฏินสถานการณห์นทนา และการประชาสบัมพบันธห์
แจจ้งเตตือนภบัยจากออุทกภบัย วาตภบัย และดฏินถลร่มจบังหวบัดสงขลา

คณะปฏทิบรัตทิการ
รศดรธนทิต  เฉลทิมยานนทธ
2. นายสมชาย  อทิลมอยภูอู่
3. นายสมภพ  วทิสมุทธทิศทิรทิ
4. นายเดช  เลก็กวทิชรัย
5. ดร.ธนรันทธ  ชมุบอมุปการ
6.นายดทิเรกฤทธทิธิ์  ทวะกาญจนธ
7. นายสมโชตทิ  พมุทธชาตทิ
8. อ.เททิดทภูน  ดนารงฤทธามาตยธ
9. วอู่าทวล น.ต.เลทิศศรักดทิธิ์  หนภูนทิลม
10.นายมนรัส  ศทิรทิรรัตนธ
11.นายจรรัญ  ยอู่องนมุอู่น

หรัวหนตาชมุดปฏทิบรัตทิการ        ประธาน
รองหรัวหนตาชมุดปฏทิบรัตทิการ 
รองหรัวหนตาชมุดปฏทิบรัตทิการ 
ปฏทิบรัตทิการ 
ปฏทิบรัตทิการ 
ปฏทิบรัตทิการ 
ปฏทิบรัตทิการ 
ปฏทิบรัตทิการ 
ปฏทิบรัตทิการ 
ปฏทิบรัตทิการ เลขานมุการ
ปฏทิบรัตทิการ ผภูตชอู่วยเลขานมุการ
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