
สภาพภมูปิระเทศกบัการเกดิอุทกภยั 
สมโชต ิ พทุธชาต ิ 

ผู้อา้นวยการสว่นวชิาการ สา้นักงานทรัพยากรน า้ภาค ๘ 
ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน ้าต่างๆ ภาคใต้ 
  เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ทั งที่เกิดจากสภาพธรรมชาติและการกระท้าของมนุษย์ ซึ่งสรุปได้ 
ดังนี  
 (1) เกิดปริมาณฝนตกหนักในเขตพื นที่ลุ่มน ้า 
 (2) พื นที่ต้นน ้าล้าธารอยู่ในสภาพที่มีพื นที่ป่าไม้ค่อนข้างจ้ากัด ท้าให้สภาพความชุ่มชื นและ
ความสามารถในการชะลอน ้าหลากลดน้อยลง เป็นเหตุให้น ้าหลากลงมารวดเร็วกว่าในอดีต และบางพื นที่เกิด
เหตุการณ์    ดินถล่มเมื่อมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดสภาวะน ้าท่วมและอุทกภัยขึ นได้ 
 (3) ลักษณะที่ตั งและสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้ามีความลาดชัน ท้าให้มีปริมาณน ้าไหลอย่างรวดเร็ว 
 (4) ระบบเก็บกักน ้าและชะลอน ้าหลากในลุ่มน ้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ 
 (5) ความสามารถในการระบายน ้าจากพื นที่ด้านเหนือน ้าไปสู่ท้ายน ้าผ่านตัวเมืองและชุมชนไม่
เพียงพอที่จะรับปริมาณน ้าหลากได้อย่างปลอดภัย สาเหตุอย่างหนึ่ง เกิดจากการพัฒนาของเมืองและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางหรือถมที่ดินกีดขวาง ซึ่งเป็นเหตุให้ขนาดของทางระบายน ้าลดลง 
และมี ท่อลอดไม่เพียงพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน ้าได้ทัน ท้าให้มีน ้าเอ่อท่วม อีกทั งประกอบกับน ้า
ทะเลหนุนสูงท้าให้การระบายน ้าลงสู่ทะเลเป็นไปด้วยความล่าช้าเกิดน ้าท่วมขังบริเวณชายฝั่งและบริเวณรอบ
ทะเลสาบ 

การจัดการปัญหาน ้าท่วมนั น สิ่งที่ส้าคัญของการจัดการปัญหาก็คือ ต้องรู้ว่าอะไรที่เราจะจัดการ
เสียก่อน นั่นก็คือ ปัญหาโดยเฉพาะสาเหตุของปัญหานั นๆ คือต้องรู้สาเหตุและความรุนแรงของปัญหาน ้าท่วม 
โดยสาเหตุของน ้าท่วมสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สาเหตุจากธรรมชาติและสาเหตุจากการ
กระท้าของมนุษย์ ดังนี  

1) สาเหตุจากธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดปริมาณฝนตกหนักในเขตพื นที่ลุ่มน ้า พื นที่ต้นน ้าล้าธารอยู่
ในสภาพที่มีพื นที่ป่าไม้ค่อนข้างจ้ากัด  ลักษณะทีต่ั งและสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้ามีความลาดชันด้านท้ายน ้ามี
น ้าทะเลหนุนสูงท้าให้การระบายน ้าลงสู่ทะเลเป็นไปด้วยความล่าช้าเกิดน ้าท่วมขัง 
                  2) สาเหตุจากการกระท้าของมนุษย์ ได้แก่การพัฒนาของเมืองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ขาดการ
บังคับใช้มาตรการทางด้านผังเมือง  การก่อสร้างสิ่งกีดขวางหรือถมที่ดินในพื นที่แก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้
ขนาดของทางระบายน ้าลดลง และมีท่อลอดไม่เพียงพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน ้าได้ทัน   รวมทั ง
ระบบเก็บกักน ้าและชะลอน ้าหลากในลุ่มน ้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ 
                  ดังนั นการแก้ปัญหาน ้าท่วม ภาครัฐต้องเข้าใจธรรมชาติของน ้า และแก้ปัญหาให้ตรงจุด   โดย
แนวทางแก้ไขด้าเนินการได้ด้วยมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง   เพ่ือป้องกันไม่ให้
ความเสียหายจากอุทกภัยเพิ่มขึ นในอนาคตและเพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยในปัจจุบัน 

 
 
 
 



ขอ้มูลลุม่น ้าคลองอูต่ะเภา 
 

สภาพปญัหา และแนวทางการแก้ไข ของพื นที่ลุ่มน ้า ประกอบด้วย 
 ๑. รูปแบบอุทกภัย ความหมาย (ท่วมซ ้าซาก ท่วมขัง เอ่อล้น ไหลหลาก) 
 ๒. รายชื่อบ้านเป้าหมาย ต้าบล อ้าเภอ ล้าน ้าที่กระทบ จัดกลุ่มปัญหา(ในลุ่มน ้า) 
 ๓. ชื่อล้าน ้า ลักษณะทางกายภาพ และด้านอุทกวิทยา  
 ๔. ลักษณะอุทกภัยรายกลุ่ม (ซ ้าซาก ท่วมขัง เอ่อล้น ไหลหลาก) 
 ๕. ลักษณะแนวทางเตือนภัย (แยกรายกลุ่มบ้านเป้าหมาย) 
  

๑. รปูแบบอุทกภยั ความหมาย (ท่วมซ า้ซาก ทว่มขงั เออ่ลน้ ไหลหลาก) 
 
ลักษณะของอุทกภัยในภาคใต้  
ลักษณะของอุทกภัยในภาคใต้ แบ่งออกได้เป็น  3   ลักษณะดังนี  
 1.น ้าป่าไหลหลาก หรือน ้าท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ นในที่ราบต่้าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน ้า เกิดขึ น
เนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ท้าให้จ้านวนน ้าสะสมมีปริมาณมากจนพื นดิน และต้นไม้ดูดซับ
ไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่้า เบื องล่างอย่างรวดเร็ว มีอ้านาจท้าลายล้างรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ท้าให้บ้านเรือนพังทลาย
เสียหาย และอาจท้าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 
 2.น ้าท่วม หรือน ้าท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ นจากปริมาณน ้าสะสมจ้านวนมาก ที่ไหลบ่าใน
แนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่้าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพน ้า
ท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน ้าไม่ดีพอ 
มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน ้า หรือเกิดน ้าทะเลหนุนสูงกรณีพื นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล  
 3.น า้ลน้ตลิ่ง เกิดขึ นจากปริมาณน ้าจ้านวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ล้าน ้า หรือแม่น ้ามี
ปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน ้าด้านล่าง หรือออกสู่ปากน ้าไม่ทัน ท้าให้เกิดสภาวะน ้าล้นตลิ่งเข้าท่วมเรือกสวน 
ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน ้า จนได้รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจช้ารุด ทางคมนาคมถูกตัดขาด
ได้ 
 
สาเหตทุี่ทา้ให้เกิดน า้ทว่ม 
 
 สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดน ้าท่วม ส่วนใหญ่ขึ นอยู่กับสภาพท้องที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ 
แต่ในบางท้องที่ การกระท้าของมนุษย์ ก็มีส่วนส้าคัญ ในการท้าให้ภาวะการเกิดอุทกภัยนั น มีความรุนแรงเพ่ิม
มากขึ นด้วย ดังต่อไปนี   



 
แผนที่ประเทศไทยแสดงทิศทางลมมรสุมและทางเดินพายุที่พัดผ่านประเทศไทยในเดือนต่าง ๆ 

 
 ๑. น า้ทว่มเนื่องจากฝนตกหนกั  
 
 น ้าฝน เป็นต้นก้าเนิดของน ้าที่ปรากฏบนผิวโลก เมื่อฝนตกลงมาบนผิวดิน จะมีน ้าบางส่วนขังอยู่บนผิว
ดิน และบางส่วนซึมลงไปสะสมอยู่ในดิน ครั นเมื่อมีฝนตกมากขึ น น ้าจะไม่สามารถซึมลงไปในดิน หรือขังอยู่บน
ผิวดินได้หมด จึงเกิดน ้าไหลนองไปบนผิวดิน ซึ่งรวมแล้วจะมีปริมาณมากหรือน้อย สัมพันธ์กับปริมาณ และ
พฤติกรรมของฝนที่ตกเสมอ จากนั นน ้าจะไหลลงสู่ที่ลุ่มต่้า ล้าน ้าล้าธาร แล้วไหลลงสู่แม่น ้า และทะเลต่อไป  
 



 ๒. ลกัษณะและสว่นประกอบของพื นทีลุ่ม่น ้า  

 
แผนภาพแสดงพื นที่ลุ่มน ้ารูปร่างต่าง ๆ  

 
   ๒.๑ รปูรา่งของพื นทีลุ่่มน า้  
 
 เป็นปัจจัยส้าคัญในการท้าให้เกิดน ้าท่วมมากหรือน้อยแตกต่างกัน 
 
   ๒.๒ สภาพภูมปิระเทศของพื นทีลุ่่มน า้  
 
 ขนาดของพื นที่ลุ่มน ้า ความยาว และความกว้างของพื นที่ลุ่มน ้าโดยเฉลี่ย ระดับความสูง ความลาดชัน
ของล้าน ้า และความลาดชันของพื นที่ลุ่มน ้า รวมทั งแนวทิศทางของพื นที่ลุ่มน ้า ล้วนมีอิทธิพลโดยตรง ต่อการ
เกิดน ้าท่า และการเกิดน ้าท่วมตามที่ลุ่มต่างๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ  
 
   ๒.๓ ชนดิของดนิ สภาพพชืที่ขึ น ปกคลุมพื นที่และความเสื่อมโทรมของพื นที่ลุม่น ้า  
 
 ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัว และการทับถมของดินตามธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่
จะท้าให้การไหลซึมของน ้าลงไปในดิน มีปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกัน เช่น ดินทรายและกรวดจะสามารถ
รับน ้าให้ซึมลงไปในดิน ได้มากกว่าดินที่มีเนื อละเอียดประเภทดินเหนียว ซ่ึงยอมให้น ้าซึมผ่านผิวดินลงไปได้น้อย
มาก ดังนั น เมื่อฝนตกหนักในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าที่ผิวดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว น ้าฝนเกือบทั งหมดก็จะไหลไป
บนผิวดิน ลงสู่ที่ต่้า ล้าธาร และแม่น ้าทันที และเป็นเหตุท้าให้เกิดอุทกภัยขึ นได้โดยง่าย  
 

แนวสนัปันน ำ้ 

พืน้ที่ลุม่น ำ้รูปร่ำงตำ่งๆ 
  ก. ลุม่น ำ้รูปขนนก 

  ข. ลุม่น ำ้รูปกลม 

  ค. ลุม่น ำ้รูปขนำน 



 ๓. น า้ทะเลหนนุ  
 
 โดยทั่วไป พื นที่ราบ-ลุ่มตามบริเวณสองฝั่งแม่น ้าที่อยู่ห่างจากปากอ่าว หรือทะเลไม่ไกลนัก ระดับน ้าใน
แม่น ้าบริเวณนั น มักจะอยู่ในอิทธิพลน ้าขึ นน ้าลงอันเนื่องมาจากระดับน ้าทะเลหนุนตลอดเวลา เมื่อน ้าที่ไหล
หลากลงมาตามแม่น ้าคราวใด มีปริมาณมาก และตรงกับฤดูกาล หรือช่วงเวลาที่ระดับน ้าทะเลหนุนสูงเกินกว่า
ปกติ ก็จะท้าให้เกิดสภาวะน ้าท่วม และอุทกภัยแก่พื นที่ท้าการเกษตร และในเขตที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรงเสมอมา  
 
 ๔. การเปลีย่นแปลงเกีย่วกับสภาวะแวดล้อม  
 
 พื นที่หลายแห่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมของพื นที่บริเวณนั นๆ มี
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น การขยายตัวของเขตชุมชน และการท้าลายระบบระบายน ้าที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ  
 พื นที่ส่วนใหญ่ ซ่ึงแต่ก่อนเคยเป็นพื นท่ีท่ีราษฎรใชท้้าการเกษตรนั น ประกอบด้วยพื นที่ลุ่ม มีแอ่งน ้า 
หนอง บึง และล้าคลองธรรมชาติ เพ่ือรับน ้าเข้า และระบายน ้าออกจากพื นที่ได้อย่างสะดวก หรือมีความสมดุล
ตามสภาพธรรมชาติดี โดยไม่มีน ้าท่วมขัง ครั นเมื่อมีการพัฒนาพื นที่ดังกล่าวให้เป็นชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม 
หรือที่อยู่อาศัย จึงมีการถมดินปรับพื นที่ สร้างถนน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ขยายตัวออกไปเป็นบริเวณกว้าง เป็นเหตุ
ให้แอ่งน ้า หนอง บึง และล้าคลองธรรมชาติทั งหลาย ต้องถูกท้าลายหมดไป และมูลเหตุส้าคัญก็คือ ภายในเขต
ชุมชนที่ตั งขึ นใหม่หลายแห่ง มักไม่ได้สร้างระบบการระบายน ้าออกจากพื นที่ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ขึ นแทน ดังนั น เมื่อถึงเวลาที่มีฝนตกหนัก จึงท้าให้เกิดน ้าท่วมขังนาน และความเสียหายย่อมบังเกิดติดตามมา 
 
๒. รายชือ่บา้นเป้าหมายพื นทีลุ่ม่น ้าคลองอูต่ะเภา ลา้น า้ทีก่ระทบ และการจดักลุ่มปญัหา 
 

ที ่ VILL_NAM_T TAM_NAM_T AMP_NAME กลุ่มที ่
1 บ้านยางเกาะ ปริก สะเดา 1 
2 บ้านหัวถนน ปริก สะเดา 1 
3 บ้านน ้าลัด ส้านักแต้ว สะเดา 1 
4 บ้านปริกใต ้ ปริก สะเดา 2 
5 บ้านปริกใต ้ ปริก สะเดา 2 
6 บ้านตะเคยีนเภา ปริก สะเดา 2 
7 บ้านทุ่งออก ปริก สะเดา 2 
8 บ้านปริกตก ปริก สะเดา 2 
9 บ้านใหม่ ปริก สะเดา 3 

10 บ้านพังลาออก พังลา สะเดา 3 
11 บ้านพังลาตก พังลา สะเดา 3 
12 บ้านสองพี่น้อง ท่าโพธ์ิ สะเดา 4 
13 บ้านโคกเนียนออก ท่าโพธ์ิ สะเดา 4 
14 บ้านหน้าคอก ท่าโพธ์ิ สะเดา 4 
15 บ้านท่าโพธิ์ตก ท่าโพธ์ิ สะเดา 4 
16 บ้านคลองผ่าน พังลา สะเดา 4 



17 บ้านคลองประต ู พะตง หาดให่ญ 5 
18 บ้านคลองตง พะตง หาดให่ญ 5 
19 บ้านแม่คล้า ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 6 
20 บ้านทุ่งแม่บัว ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 6 
21 บ้านควน (ทุ่งลาน) ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 6 
22 บ้านโคกพยอม ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 6 
23 บ้านทุ่งพระเคียน นาหม่อม นาหม่อม 7 
24 บ้านเกาะชะพล ู นาหม่อม นาหม่อม 7 
25 บ้านพรุเมา นาหม่อม นาหม่อม 7 
26 บ้านตีนวัด นาหม่อม นาหม่อม 7 
27 บ้านนาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม 7 
28 บ้านคอหงส ์ คอหงส์ หาดให่ญ 8 
29 บ้านคลองหวะ คอหงส์ หาดให่ญ 8 
30 บ้านคลองเตย คอหงส์ หาดให่ญ 8 
31 บ้านควนลัง ควนลัง หาดให่ญ 9 
32 บ้านวังหรัง ควนลัง หาดให่ญ 9 
33 บ้านบางแฟบ ควนลัง หาดให่ญ 9 
34 บ้านสวนพล ู ฉลุง หาดให่ญ 9 
35 บ้านเลียบ ท่าช้าง บางกล่้า 10 
36 บ้านบางกล่้าบน บางกล่้า บางกล่้า 10 
37 บ้านบางหย ี บางกล่้า บางกล่้า 10 
38 บ้านท่าเมร ุ บางกล่้า บางกล่้า 10 
39 บ้านคดยาง บ้านหาร บางกล่้า 10 
40 บ้านหาร บ้านหาร บางกล่้า 10 
41 บ้านท่าหาด บ้านหาร บางกล่้า 10 
42 บ้านค ู บ้านหาร บางกล่้า 10 
43 บ้านท่าไทร คลองแห หาดให่ญ 10 
44 บ้านคลองแห คลองแห หาดให่ญ 10 
45 บ้านท่าช้าง คลองแห หาดให่ญ 10 
46 บ้านหัวควาย คูเต่า หาดให่ญ 10 
47 บ้านใต้ คูเต่า หาดให่ญ 10 
48 บ้านคูเต่า คูเต่า หาดให่ญ 10 
          

 
 
 
 
 
 
 



๓. ชือ่ล้าน า้ ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นอทุกวทิยา                                                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 

ข   ขตลุ่มน้ ำ

                       

 

 กำรแ ง่กลุม่พืน้ท่ีหมู ้่ำน ป้ำหมำย 
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 - พื นทีลุ่่มน า้และลา้น ้าสาขา ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภามีลักษณะเป็นลุ่มน ้า แบบผสม (ลุ่มน ้าแบบรูป 
ขนนกรวมกับลุ่มน ้าแบบรูปวงกลม) ซึ่งมแีนวเทือกเขาสูงเป็นขอบเขตลุ่มน ้า ในทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศ 
ตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือบรรจบทะเลสาบสงขลา จากลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้า ซึ่งขอบด้านทิศ
ตะวันตก และด้านทิศตะวันออกเป็นพื นที่สูงลาดเทสู่แนวกลางของลุ่มน ้า (แนวคลองอู่ตะเภา) ในขณะที่พื นที่
ด้านทิศใต้ของลุ่มน ้า ซึ่งเป็นที่สูงจะลาดเทไปยังทิศเหนือ จึงทา ให้บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่กับทะเลสาบ
สงขลามีลักษณะเป็นแอ่งรองรับน ้า โดยลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภาจะมีคลองอู่ตะเภาเป็นคลองระบายน ้า หลักมีความ
ยาวประมาณ 112 กม. (จากอ่างเก็บน ้าคลองสะเดาถึงทะเลสาบลงขลา) โดยมีล้าน ้าสาขาที่ส้าคัญ
ประกอบด้วยล้าน้าสาขา 14 สาขา ระบายน ้าจากพื นที่ลุ่มน ้า ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาลงสู่คลองอู่ตะเภาและล้าน ้า
สาขาอีก 2 สาขาที่ระบายลงทะเลสาบสงขลาโดยตรง โดยคลองอู่ตะเภามีความลาดชันเฉลี่ยของท้องน ้าเท่ากับ 
1:2,300 ตั งแตต้่นน ้าอ้าเภอสะเดา (สถานีวัดน ้า X.111) ลงมาจนถึงอ้าเภอหาดใหญ่ และจากอ้าเภอ
หาดใหญ่ (สถานีวัดน ้า X.44) ไปจนถึงทะเลสาบสงขลามีความลาดชันเฉลี่ยของท้องน ้า เท่ากับ 1:10,000 
ทั งนี คลองอู่ตะเภามีลักษณะคดเคี ยวมากในบริเวณตอนบนของลุ่มน ้า และเป็นแนวตรงเมื่อเข้าสู่พื นที่ราบลุ่ม
ตอนล่าง ความลึกเฉลี่ยของคลองอู่ตะเภาอยู่ระหว่าง 4-10 เมตร และมีความกว้างคลองเฉลี่ยประมาณ 40.0 
เมตร มีความจุล้าน ้า โดยเฉลี่ย 500 ลบ.ม./วินาที 
 - ลา้น า้สาขาทีส่าคญัของลุม่น า้คลองอูต่ะเภา ล้าน ้าสาขาส่วนใหญ่จะเป็นแนวตรง และมีการคด 
เคี ยวบางในบางแห่ง ประกอบด้วย 
 1) คลองจา้ไหร มีพื นที่ระบายน ้า 255.06 ตร.กม. ระบายน ้าลงคลองอู่ตะเภาทางฝั่งซ้ายมีความ 
ลาดเทของท้องน ้า เฉลี่ย 1:800 

ข้ มลูกรมชลประทำน 



 2) คลองหวะ มีพื นที่ระบายน ้า 125.74 ตร.กม. ระบายน ้าลงคลองอู่ตะเภาทางฝั่งขวา มีความ 
ลาดชันท้องน ้า เฉลี่ย 1:200 (ช่วงต้นน ้า ) และ 1:800 (ชว่งท้ายน ้า ) 
 3) คลองต่า้ มีพื นที่ระบายน ้า 168.98 ตร.กม. ระบายน ้าลงคลองอู่ตะเภาทางฝั่งซ้าย มีความลาด 
ชันท้องน ้า เฉลี่ย 1:300 (ช่วงต้นน ้า ) และ 1:800 (ช่วงท้ายน ้า ) 
 4) คลองวาด มีพื นที่ระบายน ้า 195.15 ตร.กม. ระบายน ้า ลงคลองอู่ตะเภาทางฝั่งซ้าย มีความ 
ลาดชันท้องน ้า เฉลี่ย 1:200 (ช่วงต้นน ้า ) และ 1:1,000 (ช่วงท้ายน ้า ) 
 - ลา้น า้ส้าคัญที่ไหลผา่นอา้เภอหาดใหญ ่ ล้าน ้าที่อยู่โดยรอบอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แบ่ง 
ออกเป็นล้าน ้าส้าคัญๆ รวม 6 สาย มีล้าน ้าสายส้าคัญๆ ที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ อยู่ 5 สาย คือ คลองอู่
ตะเภาเป็นล้าน ้าหลัก คลองวาด คลองต่้า คลองหวะ และคลองเรียน ล้าน ้า 4 สายนี เป็นล้าน ้าสาขาของคลองอู่
ตะเภา ส่วนล้าน ้าคลองเปลนั นไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา โดยไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองหาดใหญ่ 
 1) คลองอูต่ะเภา เป็นล้าน ้าสายหลักท่ีมีพื นที่รับน ้ามากท่ีสุดประมาณ 1,604.7 ตร.กม. หรือ 
ประมาณ 75.7 % ของพื นที่รับน ้าฝนที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 55.0 กม. น ้าไหลจาก 
ทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือก่อนเข้าเมืองหาดใหญ่ ล้าน ้านี จะแยกเป็น 2 สายคือ คลองอู่ตะเภา ไหลผ่านด้าน 
ตะวันตกของเมือง และคลองเตยไหลทางด้านตะวันออกของเมือง เมื่อน ้าไหลผ่านเมืองหาดใหญ่แล้ว ล้าน ้าทั ง 
สองจะรวมกันอีกครั งเป็นคลองอู่ตะเภาไหลลงทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของเมือง
หาดใหญ่อีกประมาณ 10.0 กม. 
 2) คลองวาด เป็นล้าน ้าที่มีพื นที่รับน ้ารองลงมาจากคลองอู่ตะเภา มีพื นที่รับน้า ประมาณ 216.1 
ตร.กม. หรือประมาณ 10.2 % ของพื นที่รับน ้าฝนที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ คลองวาดมีความยาวประมาณ 
35.0 กม. ล้าคลองไหลจากทางทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก บรรจบกับคลองอู่ตะเภาทางด้านใต้ของเมือง 
รวมกันเป็นคลองอู่ตะเภาไหลผ่านทางด้านตะวันตกของเมืองลงสู่ทะเลสาบสงขลา (ปัจจุบันปลายน ้าไหลลง
คลองระบายน้า ร.1) 
 3) คลองต่า้ มีพื นที่รับน ้าประมาณ 140.4 ตร.กม. หรือประมาณ 6.6 % ของพื นที่รับน ้าฝนที ่
ไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่เป็นลุ่มน ้าที่อยู่ติดกับลุ่มน ้าคลองวาด ล้าคลองยาวประมาณ 31.0 กม. น ้าไหลจาก
ทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกไหลขนานไปกับคลองวาด และบรรจบคลองอู่ตะเภาบริเวณตอนใต้ของเมือง
หาดใหญ่รวมกันเป็นคลองอู่ตะเภาไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลสาบสงขลา (ปัจจุบันปลายน ้าไหลลงคลองระบาย
น ้าร.1) 
 4) คลองหวะ มีพื นที่รับน ้าประมาณ 124.9 ตร.กม. หรือประมาณ 5.9% ของพื นที่รับน ้าฝนที ่
ไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่มีความยาวประมาณ 18.0 กม. ล้าคลองไหลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
บรรจบกับคลองเตยบริเวณตอนใต้ของเมือง ไหลรวมกันเป็นคลองเตยไหลผ่านเมืองทางด้านตะวันออก 
 5) คลองเรยีน เป็นล้าน ้าขนาดเล็ก พื นที่รับน้า ประมาณ 34.2 ตร.กม. หรือประมาณ 1.6 % 
ของพื นที่รับน ้าฝนไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ น ้าไหลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับ
คลองเตยทางตอนใต้ของเมือง แล้วรวมกันเป็นคลองเตยไหลผ่านเมือง และรวมกับคลองอู่ตะเภาอีกครั งก่อน
ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 
 6) คลองเปล มีพื นที่รับน ้า ประมาณ 12.4 ตร.กม. น ้าที่ไหลออกจากลุ่มน ้านี จะไหลลงสู่ 
ทะเลสาบสงขลาทางด้านท้ายน ้าของเมืองหาดใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง 
 



แผนผังการไหลของน า้ในลุม่น า้คลองอูต่ะเภา 
 

  
 



๔. ลกัษณะอุทกภยัรายกลุม่ (ซ ้าซาก ท่วมขงั เออ่ลน้ ไหลหลาก) 
กลุ่มเป้าหมายที่ ๑  บ้านยางเกาะ บ้านหัวถนน บ้านน ้าลัด 
 

 
        
           พื นที่เป้าหมายกลุ่ม ๑ มีล้าน ้าสายย่อยหลายสายไหลรวมกันเป็นคลองสะเดา เช่น คลองสะเดา คลอง
ห้วยค ูคลองชัน คลองล้าโล๊ะ เป็นต้น ระยะทางความยาวล้าน ้าจากต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๓๗ กม. ความลาด
ชันของพื นที่ประมาณ ๐.๗๑ % พื นที่รับน ้าฝนทั งหมดประมาณ ๒๕๖ ตารางกิโลเมตร 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๑) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นแบบขนาน ดังนั นปริมาณน ้าท่าที่
ผ่านในล้าน ้าสั นๆ หลายสาย ไหลจากท่ีลาดชันสูงมารวมกันในช่วงเวลาพร้อมๆ กัน ท้าให้เกินประสิทธิภาพของ
ล้าน ้าที่จะระบายได้ จึงไหลล้นหลากนองบริเวณพื นที่ราบ เป็นการท่วมแบบน ้าป่าไหลหลาก และใช้เวลาน้อยก็
ลดระดับเป็นปกติ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

พืน้ท่ี ้ำน ป้ำหมำย
กลุม่๑ 

ข   ขตพืน้ท่ีรั 
น ำ้ฝน ๒๕๖ ตร.

กม. 

กลุม่ที่ ๑ 



กลุม่เป้าหมายที ่๒, ๓ (กลุ่ม๒ ได้แก่บ้านปริกใต้ บ้านปริกใต้ บ้านตะเคียนเภา บ้านทุ่งออก บ้านปริก
ตก และกลุ่ม๓ ได้แก่ บ้านใหม่ บ้านพังลาออก บ้านพังลาตก ) 
 

 
 
 พื นที่เป้าหมายกลุ่ม ๒, ๓ มีล้าน ้าหลักและย่อยหลายสายไหลผ่านจากพื นที่ต้นน ้า จนถึงพื นที่หมู่บ้าน
เป้าหมายที่ ๒,๓ ได้แก่ คลองอู่ตะเภา (คลองสะเดา คลองหลาปัง) คลองสะเดา ระยะทางความยาวล้าน ้าจาก
ต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๔๒ กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๐.๖๓ % คลองหลาปัง ความยาวประมาณ ๒๘ 
กม. และคลองปริก เป็นล้าน ้าในพื นที่ต้าบลปริกระยะทางความยาวล้าน ้าจากต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๑๖ กม. 
ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๑ % คลองปริก เป็นล้าน ้าในพื นที่ต้าบลพังลา ระยะทางความยาวล้าน ้าจาก
ต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๒๒ กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๐.๖๕ %   พื นที่รับน ้าฝนที่ผ่านพื นที่กลุ่มบ้าน
เป้าหมายต้าบลปริก รวมทั งหมดประมาณ ๓๒๐ ตารางกิโลเมตร 
 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๒,๓) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นแบบขนานหลายลุ่มขนานใกล้
บ้างห่างบ้างกับพื นทีเ่ป้าหมาย ดังนั นปริมาณน ้าท่าท่ีผ่านในล้าน ้าหลายๆ สาย และไหลจากที่ลาดชันสูงมา
รวมกันแล้วไหลผ่านพื นที่บ้านเป้าหมาย ลักษณะการเกิดน ้าท่วม แบ่งได้ ๒ กรณี ดังนี  
 เกิดจากน ้าในล้าน ้าคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นการรวมของปริมาณน ้าท่าจากคลองสะเดาและคลองหลาปังมี
พื นที่รับน ้าฝนประมาณ ๔๓๙ ตร.กม.  
 เกิดจากน ้าในล้าน ้าในพื นที่ ได้แก่คลองปริก จะเกิดในกรณีมีปริมาณน ้าในล้าคลองอู่ตะเภาหนุน 
ปริมาณน ้าในพื นที่ไม่สามารถระบายได้จึงเอ่อล้นตลิ่งท่วมในเขตพื นที่ใกล้ล้าน ้าสายหลัก 
 ลักษณะการท่วม เกิดจากปริมาณน ้ามากเกินประสิทธิภาพของล้าน ้าที่จะระบายได้ จึงไหลล้นหลาก
นองบริเวณพื นที่ราบ เป็นการท่วมแบบน ้าป่าไหลหลาก และใช้เวลาน้อยก็ลดระดับเป็นปกติ  

 



กลุม่เป้าหมายที ่๔ ( บ้านสองพ่ีน้อง บ้านโคกเนียนออก บ้านหน้าคอก บ้านท่าโพธิ์ตกบ้านคลองผ่าน ) 
 

  
 
 พื นที่เป้าหมายกลุ่ม ๔ ประกอบด้วย บ้านสองพ่ีน้อง บ้านโคกเนียนออก บ้านหน้าคอก บ้านท่าโพธิ์ตก 
ต้าบลท่าโพธิ์ และบ้านคลองผ่าน ต้าบลพังลา มีล้าน ้าไหลผ่านจากพื นที่ต้นน ้า ได้แก่ คลองร้าใหญ่ จนถึงพื นที่
หมู่บ้านเป้าหมาย ระยะทางความยาวล้าน ้าจากต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๒๗ กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ 
๐.๖๓ % พื นที่รับน ้าฝนที่ผ่านพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายนี ทั งหมดประมาณ ๒๘๗ ตารางกิโลเมตร 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๔) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นรูปขนาน มีความลาดชันสูงในช่วง
ต้นน ้า ๑๐ กม. ที่เหลือเป็นที่ราบจนถึงพื นกลุ่มบ้านเป้าหมาย ดังนั นปริมาณน ้าท่าท่ีผ่านในล้าน ้าจะไหลเชี่ยว 
แต่เมื่อถึงที่ราบการไหลจะช้าลง ปริมาณน ้าไหลล้นหลากนองบริเวณพื นที่ราบ เป็นการท่วมแบบน ้าป่าไหล
หลาก และใช้เวลาน้อยก็ลดระดับเป็นปกติ แต่ในบางครั งเมื่อมีน ้าในคลองอู่ตะเภาหนุนด้วยก็จะท้าให้ระยะเวลา
การท่วมยาวนานมากขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุม่เป้าหมายที ่๕  (บ้านคลองประตู บ้านคลองตง ) 
 
 

 
 

 พื นทีบ่้านคลองประตู มีล้าน ้าคลองประตูไหลผ่าน จนถึงพื นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ระยะทางความยาวล้า
น ้าจากต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๑๘ กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๑.๖๙% พื นที่รับน ้าฝนที่ผ่านพื นที่กลุ่ม
บ้านเป้าหมายนี ทั งหมดประมาณ ๖๓ ตารางกิโลเมตร 
 พื นทีบ่้านคลองตง มีล้าน ้าคลองตงไหลผ่าน จนถึงพื นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ระยะทางความยาวล้าน ้าจาก
ต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๒๔ กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๐.๔๕% พื นที่รับน ้าฝนที่ผ่านพื นที่กลุ่มบ้าน
เป้าหมายนี ทั งหมดประมาณ ๙๒ ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๕) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นรูปขนาน มีความลาดชันสูงในช่วง
ต้นน ้า ๑๐ กม. ที่เหลือเป็นที่ราบจนถึงพื นกลุ่มบ้านเป้าหมาย ดังนั นปริมาณน ้าท่าท่ีผ่านในล้าน ้าจะไหลเชี่ยว 
แต่เมื่อถึงทีร่าบการไหลจะช้าลง ปริมาณน ้าจะไหลล้นหลากนองบริเวณพื นที่ราบ เป็นการท่วมแบบน ้าป่าไหล
หลาก และใช้เวลาน้อยก็ลดระดับเป็นปกติ แต่ในบางครั งเมื่อมีน ้าในคลองอู่ตะเภาหนุนด้วยก็จะท้าให้ระยะเวลา
การท่วมยาวนานมากขึ น 
 
 
 
 
 



กลุม่เป้าหมายที ่๖ (บ้านแม่คล้า บ้านทุ่งแม่บัว บ้านควน (ทุ่งลาน) บ้านโคกพยอม ) 
 
 

                                          

37 กม.๒

52 กม.๒
37 กม.๒

175 กม.๒

พื้นที่
 ุทก ัย

 
 

พื นทีก่ลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มที่ ๖ 
- หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านแม่คล้า บ้านทุ่งแม่บัว บ้านควน (ทุ่งลาน) บ้านโคกพยอม 

- ล้าน ้าท่ีไหลผา่น และเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย ได้แก่ คลองอู่ตะเภา และคลองสายย่อยในพื นท่ี คือคลองยาง 
คลองหลา คลองหอยโข่ง และคลองจ้าไหร ่

 ระยะทางความยาวล้าน ้าจากต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๓๓ กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๑.๔๕ % 
พื นที่รับน ้าฝนที่ผ่านพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายนี ทั งหมดประมาณ ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร 
 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๖) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นรูปขนาน มีความลาดชันสูง และ
เป็นที่ราบเมื่อถึงพื นกลุ่มบ้านเป้าหมาย ดังนั นปริมาณน ้าท่าที่ผ่านในล้าน ้าจะไหลเชี่ยว แต่เมื่อถึงท่ีราบการไหล
จะช้าลง ผลให้ปริมาณน ้ามีสะสมเพิ่มมากขึ นจนเกินกว่าพื นที่ล้าน ้าที่จะระบายได้ทัน จึงไหลล้นหลากนอง
บริเวณพื นที่ราบ เป็นการท่วมแบบน ้าป่าไหลหลาก และใช้เวลาน้อยก็ลดระดับเป็นปกติ แต่เนื่องจากพื นที่
ดังกล่าวเริ่มขยายตัวเป็นชุมชนเมืองที่หนาแน่นขึ น เป็นการขยายตัวขวางทางไหลน ้า และบางครั งน ้าท่วมเกิด
จากน ้าล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภา เมื่อไหลมาเจอกับน ้าจากล้าน ้าในพื นที่ก็จะท้าให้ระยะเวลาการท่วมรุนแรง
ยาวนานมากขึ น 
 
 
 
 



กลุม่เป้าหมายที ่๗ (บ้านทุ่งพระเคียน บ้านเกาะชะพลู บ้านพรุเมา บ้านตีนวัด บ้านนาหม่อม ) 
 

 
 
 

พื นที่กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มที่ ๗ 
- หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านทุ่งพระเคียน บ้านเกาะชะพลู บ้านพรุเมา บ้านตีนวัด บ้านนาหม่อม 
- ล้าน ้าที่ไหลผ่าน และเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย ได้แก่ คลองสายย่อยในพื นที่ ต้าบลทุ่งขมิ น ต้าบล

คลองหรั่ง และต้าบลพิจิตร ระยะทางความยาวล้าน ้าจากต้นน ้าถึงกลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายเฉลี่ย ๑๐ 
กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๐.๗ % พื นที่รับน ้าฝนที่ผ่านพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายนี 
ทั งหมดประมาณ ๙๐ ตารางกิโลเมตร 

 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๗) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นรูปวงกลม มีความลาดชันสูง และ
เป็นที่ราบหุบตรงกลางบริเวณกลุ่มบ้านเป้าหมาย ดังนั นปริมาณน ้าท่าที่ผ่านในล้าน ้าจะไหลเชี่ยว มาบรรจบที่
ราบตรงกลาง ผลให้ปริมาณน ้าเพ่ิมระดับรวดเร็วจนเกินกว่าพื นที่ล้าน ้าที่จะระบายได้ทัน จึงไหลล้นหลากนอง
บริเวณพื นที่ราบ เป็นการท่วมแบบน ้าป่าไหลหลาก และใช้เวลาน้อยก็ลดระดับเป็นปกติ แต่เนื่องจากพื นที่
ดังกล่าวเริ่มขยายตัวเป็นชุมชนเมืองที่หนาแน่นขึ น เป็นการขยายตัวขวางทางไหลน ้า ท้าให้ระยะเวลาการท่วม
รุนแรงยาวนานขึ น 
 

ข   ขตพืน้ท่ีตวัแทน
ปริมำณฝน/สถำน ี

สถำนี ตื น
 ยั ทน. 



 
กลุม่เป้าหมายที ่๘ (บ้านปลักธง บ้านคลองหวะ บ้านคลองเตย ) 
 

 
พื นที่กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มที่ ๘ 

- หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านปลักธง(คอหงส์) บ้านคลองหวะ บ้านคลองเตย 
- ล้าน ้าที่ไหลผ่าน และเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย ได้แก่ คลองหวะ และคลองร.๖ 

 พื นที่เป้าหมายกลุ่ม ๘ มีล้าน ้าหลักและน ้าระบายจากบ้านทุ่งรีไหลผ่านจากพื นที่ต้นน ้า จนถึงพื นที่
หมู่บ้านเป้าหมายที่ ๘ ระยะทางความยาวล้าน ้าคลองหวะจากต้นน ้าถึงหมู่บ้านเฉลี่ย ๒๑ กม. ความลาดชันของ
พื นที่ประมาณ ๐.๔ % พื นที่รับน ้าฝนทั งหมดที่ผ่านพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายประมาณ ๑๑๕ ตารางกิโลเมตร 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๘) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นรูปกลม มีความลาดชันสูง การ
ไหลน ้าเมื่อถึงเขตพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายเป็นที่ราบและแคบ จึงเกิดน ้าไหลหลากท่วม และบางครั งมีปริมาณ
น ้าท่าจากคลองคลองอู่ตะเภาหนุนเสริมท้าให้การระบายเป็นไปโดยช้า จึงท้าให้เกิดการท่วมที่รุนแรงและ
ยาวนานเพิ่มขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุม่เป้าหมายที ่๙ (บ้านควนลัง บ้านวังหรัง บ้านบางแฟบ บ้านสวนพลู) 
 

 
 

พื นทีก่ลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มที่ ๙ 
- หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านควนลัง บ้านวังหรัง บ้านบางแฟบ บ้านสวนพลู 
- ล้าน ้าที่ไหลผ่าน และเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย ได้แก่ คลองวาด และคลองต่้า 

 พื นที่เป้าหมายกลุ่ม ๙ มีล้าน ้าสายย่อย ๒ สาย ได้แก่คลองวาด และคลองต่้า ระบายน ้าจากพื นที่ต้นน ้า 
จนถึงพื นที่หมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มที่ ๙ ระยะทางความยาวล้าน ้าทั งสองมีขนาดใกล้เคียงกันจากต้นน ้าถึงกลุ่ม
หมู่บ้านเป้าหมายประมาณ ๓๗ กม. ความลาดชันของพื นที่ประมาณ ๑.๓๐ % พื นที่รับน ้าฝนคลองวาด๑๘๒ 
ตร.กม. และคลองต่้า ๑๕๑ ตร.กม. รวมพื นที่รับน ้าฝนทั งหมดที่ผ่านบ้านเป้าหมาย ๓๓๓ ตารางกิโลเมตร 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๙) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นรูปขนาน มีความลาดชันสูง การ
ไหลน ้าเมื่อถึงเขตพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายเป็นที่ราบชุมชนหนาแน่น จึงเกิดน ้าไหลหลากท่วม ประกอบกับระดับ
น ้าคลองคลองอู่ตะเภาหนุนเสริมท้าให้การระบายเป็นไปโดยช้า จึงท้าให้เกิดการท่วมแถบกลุ่มพื นที่เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลุม่เป้าหมายที ่๑๐ (บ้านเลยีบ บ้านบางกล่้าบน บ้านบางหยี บ้านท่าเมรุ บ้านคดยาง บ้านหาร บ้าน
ท่าหาด บ้านคู บ้านท่าไทร บ้านคลองแห บ้านท่าช้าง บ้านหัวควาย บ้านใต้บ้านคูเต่า) 
 

 
พื นที่กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มที่ ๑๐ 

- หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านเลียบ บ้านบางกล่้าบน บ้านบางหยี บ้านท่าเมรุ บ้านคดยาง บ้าน
หาร บ้านท่าหาด บ้านคู บ้านท่าไทร บ้านคลองแห บ้านท่าช้าง บ้านหัวควาย บ้านใต้บ้านคูเต่า 

- ล้าน ้าที่ไหลผ่าน และเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย ได้แก่ คลองอู่ตะเภา และคลองร.๑ 
 พื นที่เป้าหมายกลุ่ม ๑๐ มีล้าน ้าหลัก และคลองผันน ้า ร.๑ ,ร.๓ ปริมาณน ้าจะระบายผ่านตัวเมือง
หาดใหญ่ จนถึงพื นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ ๑๐ พื นที่รับน ้าฝนทั งหมดท่ีผ่านพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายประมาณ 
๒,๓๘๐ ตารางกิโลเมตร 
 ลักษณะการเกดิน า้ทว่ม (กลุ่มเป้าหมาย ๑๐) เกิดจากสภาพลุ่มน ้าเป็นขนนกขนาดใหญ่ การไหลน ้าเมื่อ
ถึงเขตพื นที่กลุ่มบ้านเป้าหมายเป็นที่ราบริมทะเลสาบ พื นที่บ้านเป้าหมายเป็นแหล่งรวมปริมาณน ้าท่าทั งลุ่มน ้า 
จึงเกิดการท่วมกรณีปริมาณน ้าท่ามากเกินประสิทธิภาพล้าคลองระบายทัน และจะท่วมนานถ้าหากมีน ้าใน
ทะเลสาบสูงหนุนท้าให้น ้าในล้าคลองระบายช้าลง 

 
 

 
 
 
 



๕. ลักษณะแนวทางเตือนภัย (แยกรายกลุ่มบ้านเป้าหมาย) 
 

            

 วลำกำร หล ำก
 กลส ุ

ขนำ ทำงระ ำยน ำ้
และคำ่ระ  ั

• สถำนีว ัน ำ้ฝน

•  วลำกำรตกข งฝน

• ระยะทำง

• ควำมลำ ชนั

• รูปต ัทำงระ ำยน ำ้

• คำ่ระ  ัน ำ้ท่วม
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รูปแบบพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการเตือนภัย 
 

                          –                       

พืน้ท่ี
 ป้ำหมำย๒

 .ควนล ั  .ห้วยคู มสัยิ  ้ำนน ำ้ล ั

2.30 ชม.

2.30 ชม.
2.50 ชม.

2.50 ชม.

9.2 กม. 10 กม.

                   –         –           

68
    46

    
43
    

                  

 
 
 

ระ  โทรมำตร ข งกรมชลประทำน 


