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 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

โครงการ “เครือข่ายเมอืงในเอเชยีเพือ่รับมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ” หรือ ACCCRN 
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรอ็คกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) ดําเนินการใน 4 ประเทศ คือ ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมีเมอืงที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 เมือง ในส่วนของประเทศไทย มี 2 เมือง
หลักที่เข้ารว่มโครงการ คือ เมืองเชียงราย และเมืองหาดใหญ่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความพร้อมของเมือง ในการเตรียมรับมือกับผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประสานงานกันเป็นเครอืข่ายและร่วมมือกนัระหว่างภาคีตา่งๆ ระดับท้องถิ่น ใน
การพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมรับมอืกับผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นกับเมอืง และประชากรที่มี
ความเส่ียงและต้องการความชว่ยเหลือเป็นลําดับต้นๆ 

 

สําหรับรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการศกึษาของโครงการฯ ที่ดําเนินการในเมืองหาดใหญ ่ เมือง
หาดใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ ่ มีแนวภูเขาทางด้านทิศตะวนัตก ทิศใต ้ และทิศ
ตะวันออก โดยพื้นที่ลาดจากทศิใต้และทิศตะวันตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26.6-29.6 โดย
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดอืนเมษายน และอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ ์ ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,916.4 
มิลลิเมตร ปรมิาณฝนมากที่สุดเดือนพฤศจิกายน สภาพเศรษฐกจิเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของภาคใต้ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาหารทะเล ด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ มีภูเขาที่สําคัญ ได้แก ่เขาคอหงส์ เขาแก้ว เขาวังพา และเขาน้ําน้อย คลองที่สําคัญได้แก่ 
คลองเตย คลองอู่ตะเภา และคลองวาด และรวมถึงทางเทศบาลได้มีการดําเนินการจัดทาํแก้มลิงเพื่อเปน็แหล่ง
รองรับน้ําในชว่งฤดูฝนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม 

 

  ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่ ได้แก่ อากาศร้อนมาก
ขึ้นร้อนต่อเนื่อง และยาวนานมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ ความต้องการน้ําทั้งภาคครัวเรือนและภาค
การเกษตร ความต้องการในการใช้พลังงานและผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ชุมชนแออดั และชมุชน
ที่ยังไม่มีน้ําประปาใช้ เกษตรกร และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กเล็ก ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําฝน ส่งผลต่อน้ําท่วมและ ดินถล่ม พื้นที่เสี่ยง คือ พื้นที่ที่มีฝนตกในปริมาณเกิน 50 มม./วัน ส่งผล
กระทบต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจ อาชีพ และคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน หรือระหว่างชุมชนหากการช่วยเหลือเกิดขึ้นช้า กลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ชุมชนแออัด/ชุมชนบุกรุก (ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย)และชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบคลองอู่ตะเภา 
โดยเฉพาะชุมชนฝั่งซ้ายของคลอง ภัยแล้ง ส่งผลกระทบด้านอาหาร การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ชุมชนแออัด และชุมชนที่ยังไม่มีน้ําประปาใช้ รวมถึงกลุ่มเกษตรกร 
และน้ําเสีย ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ น้ําดื่ม ระบบนิเวศเส่ือมโทรม และด้านด้านสังคม 
โดยเฉพาะชุมชนริมคลองอู่ตะเภา ผลกระทบที่เกิดจากลมพายุ ส่งผลอกระทบต่ออาชีพและรายได้ของชาวประมง
และผู้ที่อยู่ริมชายฝ่ัง และผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ส่งผลกระทบต่อการลดลงของพื้นทีร่มิ
ทะเลและสูญเสียแหล่งท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําที่นํามาผลิตน้ําประปา และใช้ในการเกษตร 
รวมถึงส่งผลต่อการทําการเกษตร และเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงมากขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ชาวประมง ผู้
ที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้ทะเลสาบ และเกษตรกรรอบๆ พื้นที่ลําน้ํา 

 

  ศักยภาพของคนหาดใหญ่โดยรวมชุมชนระดับพื้นที่มีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการมอง 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องสถานการณ์น้ําท่วม ภัยแล้ง มีกลุ่ม เครือข่ายชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ที่มีการทํา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา ปัจจุบันมีภาคประชาสังคมต่างๆ ที่มี
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ประสบการณ์ในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมชุมชน ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง มี
ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และ อปท. อย่างต่อเนื่องและกระตือรือร้น 

การคาดการณ์สภาพอากาศของเมืองหาดใหญ่อณุหภูมิสูงสุดเฉล่ียในช่วงฤดรู้อน และฤดูฝนจะเพิ่มขึ้น โดย
จะอณุหภูมิสูงสดุเฉลีย่ที่สูงที่สุดจะอยู่ในเดือนมนีาคม และเดอืนมกราคมเป็นเดือนที่มอีุณหภมูิต่ําสุดเฉลี่ยที่ต่าํที่สุด 
จํานวนวันที่มอีากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35oC) มีแนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างตอ่เนือ่ง เช่นจากเดิมในชว่งปีฐาน 
เมืองหาดใหญ่เคยมีวันที่อากาศร้อนประมาณร้อยละ 34.9 โดยเฉล่ียต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเปน็ร้อยละ 35.5, 36.9 
และ 37.7 ในชว่ง 30 ปี 60 ปี และ 90 ปีตามลําดับ ปริมาณฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นในช่วงหน้าฝนจะมี
ปริมาณฝนเฉลี่ยและฝนสูงสุดรายวันลดลงอย่างต่อเนือ่ง จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ถึงแม้
ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันทีฝ่นตกในอนาคตจะมีแนวโน้มลดลง อีกทัง้อาจจะประสบกบัลมพายุที่บ่อยครั้งมาก
ขึ้น (ทัง้จากลมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ) ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเล็กน้อย และอาจเกิดปัญหาใน
เรื่องของการกดัเซาะชายฝั่ง เมือ่พิจารณาการกระจายอุณหภมูิเชิงพื้นที่ของสภาพอากาศของเมืองหาดใหญ ่ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่งพื้นทีท่ี่ไดร้ับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ได้แก ่พื้นที่ที่อยูท่างด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของพื้นที่ คือ ตําบลทุ่งตําเสา ตาํบลควนลัง ตําบลทุ่งลาน ตําบลบ้านพรุ และตําบลพะตง และการกระจายปรมิาณ
ฝนเชิงพื้นทีข่องสภาพอากาศของเมืองหาดใหญ่ ในเดอืนกุมภาพันธ์-เมษายน เดือนพฤษภาคม-กันยายน การ
กระจายของปรมิาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วง 30 ปี และจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในชว่ง 90 ปี
ข้างหน้า สําหรบัช่วงเดอืนตุลาคม – ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนช่วงที่สองของเมืองหาดใหญ่ พบวา่ปริมาณฝนมี
แนวโน้มลดลงในช่วง 30 ปี และลดลงอย่างรวดเรว็ในช่วง 60 ปี และ 90 ปี แต่จากที่ผ่านมาการเกิดอทุกภัยใหญ่
ในแต่ละครั้งมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาสัน้ และฝนตกต่อครั้งมีปริมาณมากขึ้น ความเสียหาย
ก็มากขึ้นตามไปด้วย ดงันั้นจึงมคีวามจําเป็นต้องตระหนกัถงึแนวโน้มภัยพิบัติทีอ่าจเกดิรุนแรงขึ้นนี้ด้วย 

 

 จากการวิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะสภาพอากาศดงักล่าวข้างต้น ประกอบกับการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Shared Learning Dialogue – SLD) หลายครั้งที่ผ่านมา ทางคณะทํางานไดร้่วมกัน
กําหนดยทุธศาสตร์การรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai Climate 
Resilient Strategies) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้นเร่งดว่น (2556) มีวิสัยทัศน์ คือ กลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง
ในเมืองหาดใหญ่ มีการปรับตวั/รับมอืต่ออทุกภัยอย่างมีส่วนร่วม และระยะยาว (2563) เมืองหาดใหญ่ มีระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างระบบ
สนับสนุนในการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน และกําหนดยุทธศาสตร์ได้ 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเพื่อรับมือกับการป้องกันและบรรเทาน้ําท่วมที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัตถุประสงค์คือ ประชาชนได้รับการฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี
วัตถุประสงค์คือ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่าย และอปท.อย่างต่อเนื่อง 
และการพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์คือเกิด
กลไกการทํางานพหุภาคีแบบมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนระดับลุ่มน้ําแปลงสู่นโยบายเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีความต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเรียนรู้และวางแผนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการที่ดี 
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ส่วนที่ 1  
ความเปราะบางของเมือหาดใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 
พื้นทีศ่ึกษา 

อําเภอหาดใหญ ่ ตั้งอยูท่างด้านทิศตะวันตกเฉียงใตข้องจังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 
กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 852.796 ตารางกโิลเมตร อําเภอหาดใหญ่มีประชากรรวม 370,919 คน ในปี (พ.ศ. 
2552) และมีจาํนวน 133,864 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 434.94 คนตอ่ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ ่ มีแนวภูเขาทางด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออกโดยพื้นที่ลาดจากทิศใต้ 
และทิศตะวนัตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา มีพื้นทีต่ิดกับทิวเขาบรรทัดทางทิศเหนอื และติดกับทวิเขาสันการลาคีรีทาง
ทิศตะวันตกและทิศใต้ ภูเขาทีสํ่าคัญ ได้แก่ เขาคอหงส์ เขาแกว้ เขาวงัพา และเขาน้ําน้อย 

หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของภาคใต้ มีความเจริญก้าวหนา้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็น
ศูนย์กลางทางดา้นต่างๆ ธรุกจิการค้า การขนส่ง การส่ือสาร การคมนาคม การศึกษา และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพือ่นบ้าน คือ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในเขตเทศบาลส่วนใหญจ่ะทําด้านการคา้ ซึ่งมี
ทั้งขายปลีกและขายส่ง ปัจจบุันกําลังขยายตวัอย่างรวดเร็ว มีการสร้างศนูย์การค้าขนาดใหญข่ึ้นหลายแห่ง เพื่อ
จําหน่ายสินค้าสําเร็จรูป อุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การรมควันยาง โรงน้ําแข็ง ปลาป่น แปรรูปไม้ โรงสีข้าว 
รวมทัง้ การท่องเทีย่ว ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่เกีย่วขอ้งอกีหลายอย่าง เป็นต้นว่า โรงแรม บริการนําเที่ยว บาร์ 
ไนท์คลับ ห้องอาหาร และบริการอื่น ๆ นอกจากนี้การกสิกรรมเป็นอาชีพสําคัญมากชนิดหนึง่ แต่จะดําเนินการแต่
เพียงรอบนอกเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ ่
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สภาพภูมิอากาศ  
อุณหภูมิ  

อํ า เ ภอหาด ใหญ่ อยู่ ใ น เ ขต
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 
คืออากาศจะไม่ร้อนจัดในฤดู
ร้อน และจะอบอุ่นในช่วงฤดูฝน 
โดยทั่วไปมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน 
อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน 
ซึ่งจะมี 2 ระยะ เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน และเดือน
กันยายน-ธันวาคม อุณหภูมิ
เ ฉ ลี่ ย ต ลอดปี ไ ม่ สู ง ม าก  มี
อุณหภูมิรายวันสูงสุด อุณหภูมิ

สูงสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิเฉลี่ย มีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน (39.2, 34.6 และ 29.6°C) อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย มีค่า
ต่ําสุดในเดือนมกราคม (22.0°C) และอุณหภูมิรายวันต่ําสุด มีค่าต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (18.2°C) โดยทั่วไป
อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 26.6-29.6°C ในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 28.6 
และ 34.2°C และในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ย และและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเท่ากับ 27.5 และ 23.0°C  

การคาดการณอ์ุณหภูมิในอนาคต 

การคาดการณอ์ณุหภูมิในอนาคตของเมืองหาดใหญ่ ไดใ้ช้แบบจําลอง A2 1  (A2 Scenario) เป็นโลก
อนาคตที่ภูมิภาคต่างๆ มีความแตกต่างกนัมากขึ้นโดยแตล่ะประเทศ/ภูมิภาค จะให้ความสําคัญกับการพึง่พาตนเอง 
และการอนุรกัษเ์อกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของตัวเอง ผู้คนต่างภูมิภาคไม่ได้เชื่อมโยงเข้าหากันมากนัก ประชากร
โลกยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกจิ จะเน้นที่ระดับภูมิภาค ส่งผลใหร้ายไดต้่อหัวของ
ประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเติบโตชา้ที่สุดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณ์จาํลองอื่นๆ  

การคาดการณอ์ณุหภูมิ และ
ปริมาณฝน ของหาดใหญ ่ จ.สงขลา 
ในช่วงระยะเวลา 90 ปีข้างหน้า แบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 30 ปี คือ รอบที ่1 
ปี ค.ศ. 1980 – 2009 (ปีฐาน) รอบที่ 2 
ปี ค.ศ. 2010 – 2039 รอบที ่3 ปี ค.ศ. 
2040 – 2069 รอบที่ 4 ปี ค.ศ. 2070 – 
2099 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงฤดรูอ้น 
มีแนวโน้มเพิม่สูงขึน้เฉลีย่ 0.6 1.7 และ 
2.9 oC  

                                                 
1
เหตุการณ์จําลอง A2 (A2 Scenario) เป็นโลกอนาคตที่ภูมิภาคต่างๆ มีความแตกต่างกันมากขึ้นโดยแต่ละประเทศ/ภูมิภาค จะให้ความสําคัญ

กับการพึ่งพาตนเอง และการอนุรักษ์เอกลักษณค์วามเป็นทอ้งถิ่นของตวัเอง ผู้คนต่างภูมิภาคไม่ได้เชื่อมโยงเข้าหากันมากนัก ประชากรโลกยังคง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ จะเนน้ทีร่ะดับภูมิภาค ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เติบโตช้าที่สุดเมื่อเปรียบเทยีบกับเหตกุารณ์จําลองอ่ืนๆ ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงาน SEA START 
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ในช่วง 30 ปี 60 ปี และ 90 ปี และในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 0.4 1.4 และ 2.7oC โดยเดือน
มีนาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียต่ําที่สุด 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือพื้นที่ที่ทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอําเภอหาดใหญ่ ได้แก่ ตําบลทุ่งตําเสา ตําบลควนลัง ตําบลทุ่งลาน ตําบลบ้านพรุ และตําบลพะตง 
สําหรับจํานวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 oC) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือในช่วงปีฐาน 
เมืองหาดใหญ่เคยมีวันที่อากาศร้อนประมาณร้อยละ 34.9 โดยเฉลี่ยต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.5, 36.9 
และ 37.7 ในช่วง 30 ปี 60 ปี และ 90 ปีตามลําดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที ่ทัง้ยงัสง่ผล
ต่อความต้องการใช้พลังงานที่มากขึ้น เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศในระยะเวลานาน และความตอ้งการใชน้้าํทีเ่พิม่ขึน้
ทั้งภาคครัวเรือน และภาคการเกษตร รวมถึงการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
ยางพาราผลัดใบเร็วขึ้นส่งผลทําให้ช่วงหยุดกรีดยางนานกว่าเดิม  

 

 
ภาพที่ 4 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของอําเภอเมืองหาดใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ - 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) 
ปริมาณน้ําฝน 

ปริมาณฝนเฉลี่ยตั้งแต่ ปี ค.ศ.1980 – 
2009 บริเวณอําเภอเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 
1,916.4 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูร้อนเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ย 
258.30 มิลลิเมตร ฤดูฝนช่วงเดือนกันยายน-
เดือนธันวาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,132.2 
มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยต่ําสุดอยู่ในเดือน
กุมภาพันธ์ 31.3 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ย
สูงสุดเดือนพฤศจิกายน 497.2 มิลลิเมตร 
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การคาดการณป์ริมาณน้ําฝนในอนาคต 

 ปริมาณฝนมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นในช่วงหน้าฝน
มีแนวโน้มลดลง รวมถึงปริมาณ
ฝนรายวันสูงสุดก็มีแนวโน้มที่จะ
มีปริมาณลดลง ในขณะที่จํานวน
วันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีในช่วงฤดู
ฝนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จึง
อาจจะเจอกับปัญหาฝนตกชุก
เพิ่มมากขึ้น หรือตกหนักมากขึ้น
ในระยะเวลาเท่าเดิม โดยในช่วง
เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่มี
ปริมาณน้ําฝนสูงที่สุด และเป็น
เดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุด แต่ในอนาคตจํานวนวันที่ฝนตกมีแนวโน้มลดลง ประมาณ 1-2 วัน พื้นที่ที่มีแนวโน้มมี
ปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ ภาคตะวันตกของตําบลฉลุง และตําบลทุ่งตําเสา 
 
 จากที่แนวโน้มของปริมาณฝนในช่วงหน้าฝนของอําเภอเมืองหาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่การเกดิอุทกภัย
ใหญใ่นแต่ละครั้งมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น ทัง้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น และฝนตกต่อครั้งมีปรมิาณมากขึ้น ดงันั้นจึง
มีความจําเป็นตอ้งตระหนักถึงแนวโน้มภัยพิบัตทิี่อาจเกิดรุนแรงขึ้นนี้ดว้ย 
 

 

 
ภาพที่ 7 การกระจายของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในช่วงเดอืนตุลาคม-ธันวาคม  

ในช่วงปฐีาน 30 ปี 60 ป ีและ 90 ปีข้างหน้า 
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จํานวนวันที่ฝนตกเปรียบเทียบ
ในช่วงปีฐาน 30 ปี 60 ปี และ 
90 ปี แสดงดังภาพที่ 5 พบว่า
ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  – 
มีนาคม  และพฤศจิกายน  มี
แนวโน้มลดลง ประมาณ 1-2 วัน 
ในขณะที่ ในเดือนมิถุนายน – 
กันยายน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พื้นที่
ที่มีแนวโน้มมีปริมาณฝนลดลง
เล็กน้อย ได้แก่ ภาคตะวันตกของ
ตําบลฉลุง และตําบลทุ่งตําเสา 

 

สภาพน้ําท่วมและความเสยีหายในพืน้ที ่

 ลักษณะของฝนที่เป็นสาเหตขุองการเกดิอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาและเทศบาลนครหาดใหญ่ 
เป็นฝนที่มีการตกต่อเนื่องที่มปีริมาณฝนมากกว่า 120 มิลลิเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง ดังเชน่ที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2531 (275.1 มิลลิเมตร ในระยะเวลา 2 วัน) , 2543 (447.5 มิลลิเมตร ในระยะเวลา 3 วัน) และในปี พ.ศ. 2553 
(500 มิลลิเมตร ในระยะเวลา 1 วัน) โดยมักจะเกิดน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมอยู่
เสมอ ดังสถติิทีม่ีการบันทึกไวด้งันี ้

ตารางที่ 1 แสดงการรวบรวมเหตุการณ์ ความเสียหายจากการเกิดอทุกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําอูต่ะเภา 
ปี พ.ศ. ความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย 
2376 ในสมัยรัชกาลที ่3 ท้องนาของราษฎรทํานาไม่ได้  
2459 ระดับน้ําสูงประมาณ 2 เมตร  
2485 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.6 เมตร  
2502 น้ําท่วม 2 แสนบาท 
2504 ผู้เสียชีวิต 8 คน 1.2 ล้านบาท 
2505 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.7 เมตร  
2509 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.7 เมตร 1.2 ล้านบาท 
2510 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.7 เมตร 2.7 ล้านบาท 
2512 น้ําท่วมเมืองนาน 10 ชั่วโมง เสน้ทางหาดใหญ่ – 

สงขลา น้ําท่วม 9 เส้นทาง 
 

2515 น้ําท่วมเทศบาลไม่มีผู้เสียชีวิต  
2516 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.76 เมตร รัฐบาลเสียหาย 5.5 ล้านบาท 

เอกชนเสียหาย 1.2 ล้านบาท 
2517 ฝนตกหนัก 5 วนั ระดับน้ําสูงประมาณ 0.5  เมตร  
2518 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.7 เมตร  
2519 ฝนตกติดตอ่กัน 7 วัน ระดับน้ําสูงประมาณ 0.5 เมตร  
2524 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.5 เมตร  
2526 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.6 เมตร  
2527 ฝนตกหนักมาก น้ําท่วมเส้นทางสายเล็กๆ  
2530 ระดับน้ําสูงประมาณ 0.4 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศ  
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ปี พ.ศ. ความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย 
ตะวันตกของเมอืง 

2531 ระดับน้ําสูงประมาณ 1.43 เมตร  
ครอบคลุม 20 ตร.กม. 

1000 ล้านบาท 

2543 น้ําท่วมครอบคลุม 330 ตร.กม. 17,000 ล้านบาท 
และ 1,855 ล้านบาทในเขต

เทศบาล 
2548 น้ําท่วมเป็นวงกว้างรอบเทศบาล  

 ภายหลังจากเกดิน้ําท่วมในปี 2543 มาตรการที่ทางเทศบาลนาํมาใช้ในการควบคุมน้ําท่วมไดแ้ก่มาตรการ
ใช้ส่ิงกอ่สร้าง รวมถึงงบประมาณแสดงรายละเอียดดงัตารางที ่2 

ตารางที่ 2 แสดงมาตรการที่ดําเนินการภายหลงัการเกิดน้ําท่วมปี 2543 

มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

การสร้างคันล้อมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ฝ่ังขวา ปัจจุบันแล้วเสรจ็ 

การสร้างคลองระบายน้ํา ร.1 ปัจจุบันแล้วเสรจ็ 

ปรับปรงุพื้นที่สีเขียว (green belt area) ตั้งแต่ถนนสายบ้านพรุถงึสนามบิน และ
พื้นที่ทีอ่ยู่ระหวา่งคลองอู่ตะเภาและคลอง 
ร.1 จนถงึคลองท่าช้าง-บางกลํ่า เพื่อให้น้ํา

หลากผ่านพื้นทีสี่เขียวได้สะดวก 

การขุดลอกปรบัปรุงคลองธรรมชาติ กําลังดําเนินการ 

การสร้างคลองร.3 และ ร.4 กําลังเวนคืนที่ดนิ/ก่อสร้าง 

การตอ่ขยายคลอง ร.4 ไปเชื่อมกับคลองนายสามเพื่อรับน้ําหลาก
จากพื้นที่ส่วนทีอ่ยู่เหนือถนนกาญจน-วนิชย์ 

อยู่ในแผนงาน/การดําเนินงานของกรม
ชลประทาน 

ที่มา: อภิชาต (2553) 

พื้นทีน่้ําท่วมขงัในช่วงเหตุการณ์อุทกภัย 

การเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมบริเวณอําเภอเมืองหาดใหญ่มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของ
อําเภอเมืองหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มและความสามารถในการระบายน้ําขึ้นอยู่กับระดับน้ําในทะเลสาบ
สงขลาเป็นสําคัญ และอีกทั้งอยู่ในเขตฝนตกชุก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในปี 2553 มีปริมาณน้ําฝนสูงถึง 500 
มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหาดใหญ่ อีกทั้งการพัฒนาตัวเมืองและสาธารณูปโภคที่ไม่เอื้อให้น้ํา
ระบายได้ดี และมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่ไม่ถูกต้อง ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดน้ําท่วมในเมืองหาดใหญ่
ทั้งส้ิน 

จากเหตุการณ์น้ําท่วมบริเวณอําเภอเมืองหาดใหญ่ โดยทาง สทอภ. ได้ดําเนินการติดตามและประเมิน
พื้นที่น้ําท่วม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADASAT-2 บันทึกภาพวันที่ ในวันที่ 2-5 พฤศจิกายน พบว่ามีพื้นที่น้ํา
ท่วมขังในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยตําบลที่มีพื้นที่น้ําท่วมขังทั้งหมดโดยเรียงลําดับจากพื้นที่มากที่สุดไปน้อยที่สุด
ได้แก่ ต.คูเต่า (22.41 ตร.กม.) ต.คลองแห (7.60 ตร.กม.) ต.น้ําน้อย (7.35 ตร.กม.) ต.ควนลัง (6.31 ตร.กม.) ต.
ทุ่งต่ําเสา (3.00 ตร.กม.) ต.คลองอู่ตะเภา (1.92 ตร.กม.) ต.คอหงส์ (0.82 ตร.กม.) ต.ฉลุง  (0.34 ตร.กม.) ต.ทุ่ง
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ลาน (0.20 ตร.กม.) ต.ท่าช้าง (0.16 ตร.กม.) ต.บ้านหาร (0.11 ตร.กม.) ต.บางกลํ่า (0.08 ตร.กม.) ต.บ้านพรุ 
(0.03 ตร.กม.) และต.ทอม (0.03 ตร.กม.) 

สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัสงขลา รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งจงัหวัด พบว่าระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2553 มีพื้นที่ประสบ
ภัย รวม 16 อําเภอ 12 เขตเทศบาล 119 ตําบล 1,049 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 269,233 
ครัวเรอืน 802,247 คน อพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย 39,900 คน มีผู้เสียชีวิต 35 คน ผู้บาดเจ็บ 1,494 คน ความ
เสียหายทางด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลงั 623 หลัง เสียหายบางส่วน 43,331 หลัง พื้นทีก่ารเกษตร
เสียหาย 202,499 ไร่ มูลค่าความเสียหายโดยรวมกว่า 1,517,795,800 ล้านบาท สําหรับเหตุการณ์น้ําทว่มครั้งนี้ 
สร้างความเสียหายใหก้ับทางเทศบาลนครหาดใหญ ่ เป็นจาํนวนมหาศาล โดยในเบือ้งต้นมูลค่าความเสียหายมี
มากกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากใน อ.หาดใหญ่ เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาตเิดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจาํนวน
มาก จึงทําให้รายได้ในส่วนนีข้าดหายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพเหตุการณ์น้ําทว่มอําเภอเมืองหาดใหญ่ วันที่ 2-5 พฤศจกิายน 2553 
 
จากการเกิดเหตกุารณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่ ในป ี 2553 ที่ผ่านมาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มกีารวางแผน

ป้องกันน้ําท่วมระยาวแล้ว ดังนี้ 
1. โครงการขยายคลอง ร.1 ให้มีความจุเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจบุันคลอง ร.1 รองรับน้ําได้เพยีง 450 

ลูกบาศก์เมตรตอ่วินาท ีแต่ปรมิาณน้ําฝนในปนีี้ไหลเข้ามาสูงถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ีหากสามารถขยาย
คลอง ร.1 ใหร้บัน้ําได้ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตร กจ็ะช่วยระบายน้ําไม่ใหท้่วมเมืองหาดใหญ่ได้ โครงการนี้จะไม่มี
ปัญหาการเวนคนืที่ดิน เนื่องจากยังมพีื้นที่ไหลค่ลองเดิมเหลืออยู่สามารถดําเนินการไดท้ันท ี

2. โครงการขุดลอกคลองอู่ตะเภา และคลองเตย ให้มีพื้นที่รับน้ําและระบายน้ําได้ ดีขึ้น 
3. โครงการสร้างแก้มลิง เพื่อเพิม่พื้นที่รับน้ําในพื้นที่อําเภอสะเดา เทศบาลตาํบลบ้านพรุ และพื้นที่

ตําบลควนลัง 
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4.  โครงการติดตัง้เครื่องสูบน้ําและเครื่องดันน้ํา เพือ่เสริมระบบระบายน้ําออกจากเมืองให้เร็วที่สุด 
5.  โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ําให้สูงขึ้น ทั้งฝั่งซ้ายและฝ่ังขวาของคลองอู่ตะเภา  
6.  โครงการปิดช่องลอดทางรถไฟ เพื่อป้องกันไมใ่ห้น้ําไหลเข้าท่วมเมืองหาดใหญ ่
 
นอกจากนี้ยังไดม้ีการวางแผนป้องกันน้ําท่วมหาดใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก ่ 
1.  การเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย ได้มีการสร้างเครือข่ายชมุชนในท้องถิ่นทกุตําบล โดยการเลือก

ตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่ ทีมกู้ภัย และทีมเตือนภัย ที่สําคัญต้องมีอุปกรณ์ครบครันเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ เช่น วิทยส่ืุอสาร เรือกู้ภัย งบประมาณสาํหรับการจัดซือ้เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

2.  ขณะเกดิอุทกภัย แต่ละจังหวดัจะต้องมีศูนยว์ิเคราะห์สถานการณ์น้ํา โดยให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่แต่ละ
ระดับของทอ้งถิน่มาประจําการที่อําเภอ และแต่ละจังหวัดจะมีการส่ังการโดยคนๆเดียว เพือ่ใหข้้อมูลข่าวสารนั้น
ถูกตอ้ง ชัดเจน และเชื่อถือได ้

3.  หลังเกดิเหตอุุทกภัย ต้องใหค้วามช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดรอ้น โดยเริ่มตน้สํารวจ
ความเดือดร้อนระดับท้องถิ่นมาสู่อําเภอจนถงึจังหวดั และใช้งบปกตขิองหน่วยงาน ซึ่งตอ้งกําหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัตงิาน โดยต้องมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 
ที่สําคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแทจ้รงิในการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ําทว่ม จึงจําเป็นต้องมกีาร

ส่งเสริมกจิกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผน ป้องกนัอุทกภัย ดังนี ้
1)  การสร้างกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้การวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทีเ่คย

เกิดขึ้น รวมไปถึงตวัชี้วัด (ทั้งวทิยาศาสตร/์พฤติกรรมของสัตว)์ รูปแบบของน้าํท่วม ฯลฯ นํามาสู่การสร้างความรู ้
เช่น หลักสูตรหรือคู่มือการแกป้ัญหาน้ําท่วม  

นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูล มีหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยใช้โปรแกรมพัฒนา
ระบบข้อมูลกลางของจงัหวัดหรือทอ้งถิ่น ส่ือสารด้วยภาพ แผนที่ โทรทัศน์ วงจรปดิ ใชเ้ว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสาร 
และเพิ่มส่ือให้หลากหลายช่องทางเพื่อง่ายในการเข้าถึง  

2)  การสร้างเครอืขา่ยการเตือนภัย ได้แก่ วิทยุสมัครเล่น เครือข่ายส่ือวทิยุกระแสหลัก เครือข่ายโทร
มาตร มีการส่ือสารประชาสัมพันธ ์ กับประชาชน มีการอธบิายศัพท์เฉพาะทางเทคนิคที่ควรรับรู้ ใช้ภาษาง่ายๆ 
หรือให้มีเสียงตามสาย   

บริหารจัดการเครือข่ายที่มี ได้แก ่ ผู้บริหารเครือข่ายเมือง โดยจัดให้มีแผนความรู้ เครือข่ายเตือนภัย 
เครือข่ายกู้ภัย ฝ่ายสนับสนุนที่มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ ์ การจัดศูนยอ์พยพ อาหาร ฯลฯ 
นอกจากนี้ต้องมีฝ่ายป้องกัน ฝ่ายติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ ฝ่ายส่ือสาร พัฒนาศักยภาพใหก้ับเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายท้องถิ่นระดับอําเภอ/ใกล้เคียง 

3)  การผลักดันในเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบ เช่น ศึกษาระบบการป้องกัน
หาดใหญ่และเครือข่าย ปรับผังเมือง เป็นต้น 
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แบบจาํลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการประเมนิบริเวณความเสีย่งของชุมชนเมืองต่อผลกระทบ
จากภาวะความเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ 

จากการวิเคราะห์แบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินบริเวณที่มีความอ่อนไหวตอ่
ผลกระทบจากภาวะความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทําใหท้ราบถึงพื้นที่ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง และธรณีพิบัตภัิย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

การกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยธรรมชาติต่อภัยนํ้าทว่ม 

พื้นที่เมืองหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อภัยน้ําท่วมระดบัปานกลาง และเมื่อจําแนกตามความ
หนาแน่นของประชากรและผลกระทบที่ไดร้ับ จําแนกได้ 3 ระดับ (ภาพที่ 8) ได้แก่  

พื้นที่ไดร้ับผลกระทบสูง มีความหนาแน่นประชากรต่ํา ได้แก ่บ้านป่ากัน, บ้านแฟบ, บ้านม่วงค่อม, บ้าน
คลองเตย, บ้านทุ่งโดน, บ้านควน, บ้านวัดดอน, บ้านหนองทราย, บ้านท่าแซและบ้านบนเขา  

พื้นที่ไดร้ับผลกระทบปานกลาง มีความหนาแน่นประชากรปานกลาง ได้แก่ บา้นทุ่งร ี

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง มีความหนาแน่นประชากรต่ํา ได้แก่ บ้านป่ากัน,บ้านแฟบ,บ้านม่วงค่อม, 
บ้านคลองเตย, บ้านทุ่งโดน, บ้านควน, บ้านวัดดอน, บ้านหนองทราย, บ้านท่าแซและบ้านบนเขา 

การกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยธรรมชาติต่อภัยแลง้ 

พื้นที่เมืองหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อภัยแล้งในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามความ
หนาแน่นของประชากรและผลกระทบที่ไดร้ับ จําแนกได้ 2 ระดับ  (ภาพที่ 9) ได้แก่  

พื้นที่ไดร้ับผลกระทบสูง มีความหนาแน่นประชากรต่ํา ได้แก่ บ้านคลองเตย, บ้านวัดดอน, บ้านน้ําน้อยใน
และบ้านบนเขา 

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง มีความหนาแน่นประชากรต่ํา ได้แก่ บ้านคลองแห,บ้านป่ากัน,บ้านหน้า
ควน,บ้านแฟบ,บ้านควนลัง,บ้านม่วงค่อม,บ้านคอหงส,์บ้านทุ่งร,ีบ้านคลองเปล,บ้านคลองหวะ,บ้านทุ่งโดน,บ้าน
ควน,บ้านทุ่งใหญ่,บ้านทุ่งงาย,บ้านน้ําน้อยนอก,บ้านทุ่งปรือ,บ้านหนองทราย,บ้านท่าแซและบ้านบนเขา 

การกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยธรรมชาติต่อภัยธรณพีิบัติ 

พื้นที่เมืองหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อธรณีพิบตัิในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามความ
หนาแน่นของประชากรและผลกระทบที่ไดร้ับ จําแนกได้ 2 ระดับ  (ภาพที่ 10)  ได้แก่  

พื้นที่ไดร้ับผลกระทบสูง มีความหนาแน่นประชากรต่ํา ได้แก่ บ้านควน 

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง มีความหนาแน่นประชากรต่ํา ได้แก่ บ้านทุ่งร,ีบ้านคลองเปล,บ้านคลอง
หวะ,บ้านทุ่งโดน,บา้นวัดดอน,บ้านทุ่งใหญ,่บ้านทุ่งงาย,บ้านน้ําน้อยนอก,บ้านบ่อโพธิ,์บ้านทุ่งปรือ,บ้านหนองทราย,
บ้านท่าแซและบ้านบนเขา 

 



 - 13 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 11 การกระจายตัวของกลุ่มประชากรตามความอ่อนไหว ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมบรเิวณเมืองหาดใหญ่ 



 - 14 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 12 การกระจายตัวของกลุ่มประชากรตามความอ่อนไหว ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งบริเวณเมืองหาดใหญ ่
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ภาพที่ 13 การกระจายตัวของกลุ่มประชากรตามความอ่อนไหว ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรณีพิบตัิบรเิวณเมืองหาดใหญ ่
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ความเปราะบาง/ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นของเมืองหาดใหญ ่ 

 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย: อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย และสูงสุดเฉล่ียมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ความเสี่ยง/ผลกระทบที่เกิดขึน้: อากาศร้อนมากขึ้น รอ้นต่อเนื่อง และยาวนานมากขึน้ เกิดความ

หงุดหงิดส่งผลกระทบต่อสขุภาพ กายและใจ มีความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้น ทัง้ภาคครัวเรอืนและภาคการเกษตร แต่
ในช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงแล้ง ปริมาณน้ําในคลอง/ธรรมชาติมีน้อย อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณน้ําทีน่ํามาทํา
น้ําประปา อาจเกิดปญัหาการขาดแคลนน้ํา มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นเช่น เปิดใชเ้ครื่องปรับอากาศเป็น
ระยะเวลานานขึ้น พืชเศรษฐกิจในพื้นที่มกีารเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไป ยางพาราผลัดใบเร็วขึ้น และนานขึ้น 
อาจทําให้ต้องหยุดกรีดยางนานกว่าเดิม 
 พื้นที่และกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง: ชุมชนแออัด และชุมชนที่ยังไม่มีน้ําประปาใช ้เกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และเดก็เล็ก 

 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝน : ฝนตกหนัก/ชกุมากขึ้นในช่วงหน้าฝน และทิ้งช่วงในชว่งหน้าร้อน/แล้ง 
ความเสี่ยง/ผลกระทบที่เกิดขึน้: น้ําท่วม เนื่องจากฝนตกหนักมากขึ้น และเมื่อตกแล้วจะไหลลงสู่ที่ต่ํา

ทันที ไม่สามารถเก็บกักไว้ที่ป่าต้นน้ําได ้ดินถล่ม พื้นที่เสี่ยง คือ พื้นทีท่ี่มีฝนตกในปริมาณเกิน 50 มม./วัน แต่เมื่อดู
จากความลาดชนัของพื้นที่ อําเภอหาดใหญ่ค่อนข้างปลอดภัย ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย 
ที่ริมคลองถกูกัดเซาะ พื้นที่ทาํกิน (เกษตร และย่านการค้า) ระบบประปา ไฟฟ้า ถนน และสาธารณูปการไม่
สามารถใชก้ารได้ การลักขโมยของมีค่าและทรพัย์สินภายในบา้นเรือน แหลง่อาหารธรรมชาติ/น้ํา ถูกน้ําท่วมทําให้
ขาดแคลนอาหาร และน้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาด  ราคาอาหารแพงขึ้น เนื่องจากไม่มีอาหาร ร้านค้าปิด น้ําท่วมตลาด 
ปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นหวดังา่ย ปัญหาสุขาภิบาลและสุขภาพระหว่างและหลังน้ําท่วม ไดแ้ก่ ไข้เลือดออก ชิคุน
กุนยา น้ํากดัเทา้ ฉ่ีหนู ท้องร่วง อันตรายจากสัตว์มีพิษที่มากบัน้ํา เช่น งู ตะขาบ  สัตว์เลีย้งไม่มีอาหาร เกิดโรค
ระบาดในสตัว ์ ไมส่ามารถกรดียางได้ ไม่มรีายได้เลีย้งครอบครวั  เสียค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือน 
พื้นที่การเกษตร จนถงึขั้นเป็นหนี้สินได ้ เกดิความขัดแยง้ระหว่างหนว่ยงานรฐักับประชาชน หรอืระหวา่งชุมชนหาก
การชว่ยเหลอืเกดิขึ้นช้า ภัยแล้งเนื่องจากฝนมีแนวโน้มทิ้งช่วง ด้านอาหาร : ขาดแคลนแหลง่อาหาร (จากหนอง บงึ 
ทุ่ง) ผักป่า ขาดแคลนน้าํดื่ม ต้องซื้อน้าํมาดื่ม ทําให้มรีายจ่ายเพิม่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ : ขาดแคลนน้าํเพือ่
การเกษตร ผลผลิตไดร้ับความเสียหาย ไม่สามารถกรดียางไดต้ามปกติ ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน: อากาศ
แห้ง และแลง้ อาจทําใหเ้กิดไฟไหม้ได้ง่าย และในชมุชนแออดัไฟจะลกุลามอยา่งรวดเรว็ ควันจากการเผาไหมอ้าจทํา
ใหท้ัศนวิสัยไม่ด ี ด้านสิง่แวดลอ้ม : ระดับน้าํธรรมชาติแหง้ขอด ทาํให้น้ําเสียสะสมมาก เกดิน้ําเค็มรกุ ดินกลายเปน็
ดินเปรีย้ว ใช้ประโยชน์ไมไ่ด ้น้ําเสีย (จากการปล่อยน้ําของภาคอุตสาหกรรม และภาคครวัเรอืน) ด้านสุขภาพ : เกิด
โรคทางเดินหายใจ และกลิ่นเหม็นจากน้ําส่งผลต่อความรําคาญ การปนเปือ้นของสารเคม/ีสารพษิในอาหาร และจะ
ส่งผลกระทบตอ่สุขภาพผู้บริโภค การประกอบอาชพี : ไม่มรีายได้จากการประมงในลําคลอง หนองน้าํธรรมชาต ิหรือ
เกดิความเสียหายต่อเกษตรกรทีเ่ลี้ยงปลาในแหลง่น้ํา  ส่งผลกระทบตอ่แหล่งท่องเทีย่วตลาดน้ําคลองแห น้ําดื่ม : น้ํา
ในคลองอูต่ะเภาเป็นแหล่งน้าํดิบในการทําน้ําประปา เมือ่น้ําเสียจะส่งผลต่อคุณภาพน้าํดิบตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการ
บําบัดสูง ระบบนิเวศเสื่อมโทรม  ด้านสังคม : ความขัดแยง้ระหว่างชมุชน 
  พื้นที่และกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง: เดก็เล็ก ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร ชุมชนแออัด/ชุมชนบุกรุก (ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย) ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบคลองอู่ตะเภา โดยเฉพาะชุมชนฝั่งซ้ายของคลอง ทน.หาดใหญ่ (หลังวดัหาดใหญ่
ใน, ชุมชนจันทร์วิโรจน์ 3, ชุมชนบริเวณริมทางรถไฟ) ทม.คลองแห (ตลาดน้ําคลองแห, ชุมชนท่าไทร ,ชุมชนสะพาน
ดํา) ทม.ควนลงั (สนง.ทม .ควนลัง, ชมุชนบางแฟบ, ชุมชนทุ่งตาํเสา) ทม.คอหงส์ (ชุมชนทุ่งรี, ชุมชนปลักธง , ชุมชน
ข้าง ม.หาดใหญ)่ ทต.คูเต่า ช่วง พ.ย.ของทกุปีจะเกิดน้ําทว่มเพราะคลองในพื้นที่ลึก 4 ม. แต่ทะเลสาบสงขลามีความ
ลึกเพียง 2 ม. (พื้นที่ประมง 7 หมู่บ้านพื้นทีท่ําการเกษตร 3หมู่บ้าน) 
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ภาพที่ 14 เตรียมพร้อมซ้อมรับมือกับอทุกภัยเมืองหาดใหญ ่

 ลมพายุ 
ความเสี่ยง/ผลกระทบที่เกิดขึ้น: อาจเกิดลมพายุ มรสุมที่ไม่แน่นอน และไม่สามารถใช้ประสบการณ์/

ความรู้ในอดีตคาดเดาได้ ส่งผลต่อการวางแผนในการทํางานของชาวประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และการ
ประมงชายฝั่ง ซึ่งมีผลต่ออาชีพและรายได้ 

พื้นที่และกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง: ชาวประมง (ประมงทะเล/ชายฝ่ัง) 

 

 การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล 
ความเสี่ยง/ผลกระทบที่เกิดขึ้น: การกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะติดพื้นที่ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา ทําให้

สูญเสียแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง สูญเสียแหล่งท่องเที่ยว การรุกลํ้าของน้ําเค็ม การเกิดน้ํากร่อย ผลกระทบต่อน้ําที่มา
ผลิตน้ําประปา และใช้ในการเกษตร ผลต่อการทําการเกษตร ผลผลิตได้น้อยลง หรือไม่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยที่ทํา
ให้น้ําท่วมจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
  พื้นที่และกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง: ชาวประมง (ประมงทะเล/ชายฝ่ัง) บ้านเรอืนที่อาศยัใกล้กับทะเลสาบ
สงขลา เกษตรกรรอบๆ สายนํ้า 
 

สรุปประเด็นปญัหาทีส่ําคัญของเมืองหาดใหญ ่
 ประเด็นสําคัญที่ควรพจิารณานอกจากการการวางแผนป้องกนัและรับมือกับการเกิดอทุกภัยแล้ว 
จําเป็นต้องมีการตระหนกัและเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ปัญหาในการบริหารจัดการน้ําท่วมของหนว่ยงานต่างๆ ที่เข้ามาดําเนินการ ทัง้ในเรื่องของการ
บริหารจัดการน้าํในพื้นที ่ การทําแผนบูรณาการลุ่มน้ําโดยใชข้้อมูลทางกรมอตุุนิยมวิทยา/กรมชลประทาน พร้อม
กับการดําเนินการเพื่อปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การวเิคราะห/์ประเมินสถานการณ์น้ํา การวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยงภัย การเตือนภัย  การจัดทําแผนการป้องกันภยั โดยร่วมกําหนดแผนของจงัหวัด การฝึกอบรมเพือ่
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เตรียมการด้านบุคคลากร การให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการอพยพ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานมหีนา้ที่รับผิดชอบทีแ่ตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าจากเหตุการณ์ความเสยีหายทีเ่กิดขึ้น มีสาเหตุมาจาก การ
ไม่มียุทธศาสตรสํ์าหรับรองรับภัยธรรมชาติ ไม่มีการเตือนภัยที่ดี การให้ความช่วยเหลือล่าช้า การเข้าถงึพื้นที่
ยากลําบาก การอพยพดําเนินการได้บางแห่ง ในขณะที่ชุมชนส่วนใหญ่ไมย่อมย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัต ิ และที่
สําคัญกล่าวคือ ผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ และไม่มียุทธศาสตรใ์นการรับภัยเหล่านี้ เมื่อขาดยทุธศาสตร์และแผนรับภัย
พิบัติ ภาพที่ปรากฏจึงเป็นความทุกข์ยากของประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลือ และที่สําคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่ชดัเจน โดยเฉพาะข้อมูลด้านอุตุนิยมวทิยาและด้านชลประทาน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทนัเหตุการณ ์
 

2. ปัญหาระบบเตอืนภัย ควรปรบัปรุงระบบการเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแจง้
เตือนล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ ์ โดยกําหนดเจ้าภาพในการทาํหน้าที่แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างชัดเจน จัดส่ง
ข้อมูลเตือนภัยผ่านระบบ SMS กําหนดช่องวทิยุ/คล่ืนความถีใ่นการแจ้งข่าวหรือการเตือนภยั การประชาสมัพันธ์
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด 
 

3. ปญัหาด้านการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการด้านผังเมอืงอย่าง ต้องนําผงัเมืองและผังบริหารน้ํา
มาใช้ในการแกไ้ขปัญหาน้ําท่วม/น้ําแล้งในการพัฒนาเมืองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
ส่ิงก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ํา อาทิเช่นในปัจจบุันมีการตดัไมท้ําลายป่า การบุกรกุแหล่งน้ํา แหล่งพักน้ํา ถมคูคลอง
ระบายน้ํา มีการถมที่เพื่อปลกูสร้างอาคารหมู่บ้านจัดสรรศูนย์การค้าฯ โดยไม่มีการควบคุมระบบระบายน้ํา
โดยรวมอย่างจริงจัง สถานบ่อบําบัดน้ําเสียและถนนเข้าสู่บ่อบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครหาดใหญปิ่ดก้ัน
น้ําที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ปากนํ้าทะเลสาบสงขลาแคบลง เนื่องจากบริเวณปากน้ําทะเลสาบสงขลามีการถม
ทะเลก่อสร้างท่าเรือน้ําลึก ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้เป็นตัวการทําให้ระบบผังเมืองล้มเหลว  
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตรก์ารรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ ่

 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (สผ.) ได้จดัทํายทุธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 
– 2555 โดยได้รับความเห็นชอบ และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 และให้ 
กระทรวง ทบวง กรม ที่เกีย่วขอ้งนําไปใชเ้ป็นกรอบนโยบายในการแปลงแผนไหสู่การปฏิบตัิต่อไป ซึ่งยทุธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการรับมือและปรบัตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน:์ ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ยัง่ยืน 

กิจกรรมตามพันธกิจ 
1. สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมอืและปรับตัวตอ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วน รวมถงึกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการบรู

ณาการในการวางแผนและดําเนินการแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างมี
ประสิทธิผล 
 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมอืและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบนพืน้ฐาน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในการดําเนินการดา้นการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาการดําเนินในกรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
 

นอกจากนี้ ทางสํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ัดทําแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2553-2555 ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ป)ี จดัทําขึ้นตามที่คณะรฐัมนตรี มีมติเมือ่วันที่ 
25 กันยายน 2550 เหน็ชอบแผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และ
โคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) โดยมียทุธศาสตร์ฯ และมาตรการ ดังต่อไปนี ้

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการเตรยีมการป้องกันและลดผลกระทบ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ด้านการเตรยีมความพร้อมรับภัย 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจดัการหลังเกิดภัย 
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เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่ที่สําคัญ ซึ่งข้อมูลจากการ
จัดเวที “แลกเปลี่ยน เรียนรู้” (Shared Learning Dialogue) และจากการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจากการศึกษาของนักวิชาการ พบว่าปัญหาที่ประชาชนให้ความสําคัญจาก
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การบริหารจัดการน้ํา ความมั่นคงด้านอาหาร และการท่องเที่ยว 
สามารถสรุปเป็นภาพแผนภูมิความคิด (Mind Map แสดงดังภาพแผนภูมิที่ 15) ของผลกระทบในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อเมืองหาดใหญ่ที่สําคัญ 
ได้แก่ อุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาณฝนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพายุลดน้อยลง
แต่ยังต้องมีการติดตามต่อไปเพื่อเฝ้าระวัง รวมถึงมรสุมที่มีผลต่อการเกิดปริมาณฝน และการเปลี่ยนรอบของ
ฤดูกาลจะเร็วขึ้น ผลกระทบที่เห็นได้ชัดได้แก่ ปัญหาน้ําท่วมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพื้นที่รอบนอก 
ปัญหาภัยแล้ง ความเสียหายของพื้นที่การเกษตร ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การเก็บกักน้ําใต้ดินลดลง คุณภาพน้ํา
เสื่อมลง มีการเปลี่ยนแปลงความยาวนานของวันมีแนวโน้มลดลง และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นนโยบายในการพัฒนา จึงมุ่งเน้นไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตให้เติบโตอย่างยัง่ยนื และทกุภาพ
ส่วนหันมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางร่วมกันในแง่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านสังคม ได้แก่ โลกจะหันเข้า
สู่ภูมิภาค ASIAN +EU มากขึ้น ใช้กระแสสังคมในการต่อต้านการผลิต/การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําลายส่ิงแวดล้อม และ
การกระจายข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศ สําหรับการรับมือจากการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ ระบุได้เป็น 11 ประเด็น ได้แก่ มีการเตือนด้านอุทกภัย มีการเก็บข้อมูลด้านทะเบียนแหล่งน้ําเพื่อจัดทํา 
GIS มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ํา มีการใช้นโยบายในการบริหารการติดตามและกระทบต่อลุม่น้าํ มกีาร
จัดทํามาตรการบรรเทาสาธารณภัย มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมรับมือปัญหาด้านสาธารณภัย มีการเตรียม
สถานที่ เช่นการขุดลอกคูคลอง  มีการจัดทํามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เตรียมการฟื้นฟูเมื่อเกิดสาธารณภัย 
มีการสร้างเครือข่ายเพื่อรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และมีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายใน
การศึกษาเพื่อจัดทํางานวิจัย  

และจากการเล็งเห็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ทางหาดใหญ่ได้จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งจากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตัวแทนชาวบ้านหรือองค์ชุมชนต่างๆ ข้าราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็นและเสนอแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวร่วมกัน เพื่อสร้าง “หาดใหญ่โมเดล”เป็น
ตัวอย่างนําร่องสร้างกระบวนการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยรวมแนวความคิดเป็นเมืองศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง/การมีส่วนร่วม และการศึกษามี
คุณภาพ (ภาพที่ 16) 
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ภาพที่ 15 แผนภูมิความคิด (Mind Map) ของผลกระทบในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (SLD) 
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ภาพที่ 16 แผนภูมิหาดใหญ่โมเดล 

 
จากประเด็นปญัหาที่เมอืงหาดใหญใ่ห้ความสําคัญมากที่สุด คือ อุทกภัย ในการกําหนดยทุธศาสตรใ์นการ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ ่ จึงได้มกีารมุง่เน้นการปรับตวัและรับมือต่ออุทกภัย
เป็นสําคัญ และยุทธศาสตร์ดงักล่าวยังสนับสนุนยุทธศาสตรแ์ห่งชาติว่าดว้ยการการจดัการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 – 2555 ว่าด้วยยทุธศาสตร์การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพือ่รับมือและลดความ
ล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตรก์ารสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรูแ้ละการมีส่วนรว่มในการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2553-2555 ภายใต้
แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ป)ี ว่าด้วย
ยุทธศาสตรด์้านการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ ยทุธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมรับภัย ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลงัเกดิภัย 
 

โดยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง
หาดใหญ่ จึงเกี่ยวข้องกับการปรับตัว/รับมือต่ออุทกภัย ซึ่งได้แบ่งวิสัยทัศออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่  

1. วิสัยทัศน์ระยะสั้นเร่งด่วน (2556) มีวิสัยทัศน์ คือ กลุ่มเสี่ยง/เปราะบางในเมืองหาดใหญ่ มีการ
ปรับตัว/รับมือต่ออุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม  โดยมีพันธกิจดังนี้ 
 1) บูรณาการแผนงานของภาคีองค์กรในระดับลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาและจังหวัด 

2) พัฒนาระบบศูนย์เตือนภัย ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการรับมือ/ปรับตัวต่ออุทกภัยในลุ่มน้ํา
คลองอู่ตะเภา  
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3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มส่ียง/เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
4) พัฒนาเชิงอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 5) สร้างกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ในการรับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งระดับพื้นที่ และระดับลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา 
 

2. วิสัยทัศน์ระยะยาว (2563) เมืองหาดใหญ่ มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างระบบสนับสนุนในการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน  
 1) บูรณาการแผนงานสู่ภาคีในระดับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา มุ่งสู่กลไกการจัดการน้ําระดับชาติ 
 2) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อการรับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่ม
น้ําคลองอู่ตะเภา 
 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มส่ียง/เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในด้านทรัพยากรน้ํา     
 4) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 5) สร้างกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ในการรับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งระดับพื้นที่ และระดับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 

 
 

ภาพที่ 17 กรอบแนวคิดและหลักการในการปรับตัวเพื่อรับมอืและป้องกันน้ําท่วม 
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 และกําหนดยุทธศาสตร์ได้ 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับตัวเพื่อรับมือกับการป้องกันและบรรเทาน้ําท่วมที่มีประสิทธิภาพ  

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  มกีจิกรรม
ดังนี้ 
 -  จัดทําระบบข้อมูล คู่มือ และรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 -  พัฒนาศักยภาพ อปท. เครือข่าย และกลุ่มเสี่ยง เพื่อร่วมกันจัดทําแผนความร่วมมือใน
การป้องกันน้ําท่วมระหว่างพื้นที่ 
 -  จัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจนพร้อมกําหนดแผนที่/พื้นที่เสี่ยงเน้นชุมชนริมน้ํา และ
พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม มี
กิจกรรมดังนี้ 
 -  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค และผังเมืองที่ได้มาตรฐาน ในชุมชนที่มีความ
เสี่ยง/เปราะบาง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม 
 -  สร้างศูนย์ประสานงานกลางและระบบเตือนภัยโดย อปท. มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 วัตถุประสงค์ คือ ประชาชนได้รับการฟื้นฟูและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม มีกิจกรรมดังนี้ 

- สร้างการมี ส่วนร่วมชุมชนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-  พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและมีการป้องกันโรคที่ดี   
-  มีการจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง และมีมาตรการชดเชยที่

ชัดเจน 
-  ฟื้นฟูอาชีพทางเลือก และการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
-  จัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเส่ียง บ้านไม่มั่นคง ไร้ที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
-  มาตรการสนับสนุนให้กลุ่มเส่ียงมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และบูรณาการกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 
 วัตถุประสงค ์
 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่าย และอปท.อย่าง
ต่อเนื่อง  มีกิจกรรมดังนี้ 
 -  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ที่สาธารณะ และปลูกป่าในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ํา 
 -  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม/อาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาโดย อปท.มีส่วนร่วม 
 -  สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นระดับครัวเรือนก่อนระบายสู่แหล่ง
น้ํา 
 - สนับสนุนให้ อปท.มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ได้มาตรฐาน 
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 - สร้างการมีส่วนร่วมกับโรงงานในการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียที่ได้มาตรฐาน และบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
 2. การพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีกิจกรรมดังนี้ 
 - สร้างเครอืข่าย อปท.สีเขียว และสนับสนุนให้ทาํ MOU ร่วมกนั และพัฒนากลไกภาค
ประชาสังคมในการสนับสนุน 
 -  ส่งเสริมให้อปท.มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมาตรการจูงใจในการลดการใช้
พลังงานเชงิพาณิชย ์
 - ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอนิทรีย์ และขยะรีไซเคิล 
 -  สนับสนุนให้ อปท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินเิวศโดยชุมชนมส่ีวนร่วมบรหิารจัดการ 
 -  ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มกีารพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 
 -  สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรชุมชนรว่มจัดการทอ่งเที่ยวร่วมกับ อปท. 
 -  มีการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท่องเทีย่วเชงินิเวศในพื้นทีต่้นแบบ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค ์

1. เกิดกลไกการทํางานพหุภาคีแบบมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนระดับลุ่มน้ําแปลงสู่นโยบาย
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีความต่อเนื่อง มีกิจกรรมดังนี้ 
 - ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทํางานความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคีในระดับจังหวัด/ระดับ
ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา และลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  
 -  สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการกําหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่สอดคล้องกับวาระจังหวัด 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเรียนรู้และวางแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมดังนี้ 
 - เพิ่มศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อการวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 -  เพิ่มองค์ความรู้ และยกระดับกิจกรรมการมีส่วนร่วมไปสู่การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและองค์รวมในลักษณะของระบบนิเวศ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน ท้องถิ่นและภาคเอกชน ทั้งในระดับนโยบายของชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับ
ท้องถิ่น ควรมีการบูรณาการทั้งในด้านงบประมาณ การปฏิบัติงาน และองค์ความรู้ เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความ
ตระหนักและให้ความสําคัญกับปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดโดย ส่งเสริมให้เกิดการดําเนินการด้านการปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ยังสามารถเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 
 2. ต้องทําการปรับปรุงแผนที่น้ําท่วม และแผนที่ชลประทานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และรวมถึงการ
สํารวจความเสียหายจากอุทกภัยอย่างละเอียด ในระดับครัวเรือน เพื่อประเมินกลุ่มเปราะบางที่แท้จริงในพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัย เพื่อนํามาทําเป็นแผนที่กลุ่มเปราะบาง  โดยใช้ฐานระบบ GIS เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการ
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ดําเนินการหรือดําเนินกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 3. ปัญหาด้านการบริหารราชการ กล่าวคือเทศบาลขาดเอกภาพในการบังคับบัญชา เนื่องจากหน่วยงาน
ในแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ที่ต้องทํางานตามแผนงานของหน่วยงานต้นสังกัด ขาดเจ้าภาพรับผิดชอบต่อผลงาน
โดยรวม ขาดเงื่อนไขสําคัญที่จะจูงใจให้ข้าราชการทํางานร่วมกัน และอีกทั้งกฎระเบียบและระบบงบประมาณไม่
เอื้ออํานวยให้ส่วนราชการทํางานร่วมกัน ดังนั้นในการปฏิบัติงานควรเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
 


