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ชาคริต โภชะเรือง 

มูลนิธิชุมชนสงขลาและภาคีเครือข่าย



ลกัษณะทางกายภาพ
 คาบสมุทรสทิงพระเกิดจากการงอกของคาบสมุทร เกิดการถมกนั

ของทราย คุณสมบติัของมนัคือเป็นพ้ืนท่ีต ่า ลุ่ม เฉล่ียคาามสูงอยูท่ี่ 3 
เมตร 4 เมตรจากน ้าทะเล ซ่ึงถือาา่ต ่ามาก เม่ือเกิดฝนตกกไ็ม่มีทาง
ระบาย 

 การเกิดน ้าท่ามของคาบสุทรสทิงพระ เกิดจากสาเหตุ 3 ปัจจยั
ภายนอก คือ 1) ฝนในพ้ืนท่ีตกหนกั น ้าระบายไม่ทนั 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีราบ 2) น ้าจากพทัลุง จากนคร ลงมา ท าใหน้ ้า
ทะเลสาบสงขลาสูงข้ึน 3) น ้าทะเลในอ่าาไทยสูงดา้ย มนักเ็ป็นปัจจยั
หนุน ถา้หากมีาธีิท่ีแกไ้ขปัญหาทั้งสามอยา่งน้ี กส็ามารถลดปัญหาน ้า
ท่ามได ้แต่ไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์เพราะเป็นท่ี
ราบ

 ท่ีมา : ดร.ธนิต เฉลิมยานนท ์คณะาิศากรรมศาสตร์ มหาาิทยาลยัสงขลานครินทร์ 



สาเหตุหลกัของอุทกภยั

 1.ปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ีมีมากเน่ืองจากฝนตกหนกั น ้าท่ามท่ีผา่นมา
เป็นช่างตน้เดือนธนัาาคม 1-8 ธนัาาคม 2559 ฝนตกเฉล่ียประมาณ 
1,400 มิลลิเมตร และ 1-8 มกราคม 2560 ฝนเฉล่ียประมาณ 
400 มิลลิเมตร ดา้ยสถิติแลา้ฝนในคร้ังน้ีถือาา่มาก ในปี 2548 ฝน
ในคร้ังนั้นประมาณ 800 มิลลิเมตร และน ้าสมทบจากทะเลสาบ
สงขลา น ้าไหลแรง เร็า ระบายน ้าไม่ทนั และคลองท่ีสามารถระบายน ้า
โดยเฉพาะคลองสาขาปากทะเลมีขนาดเลก็ คลองส าคญัในพื้นท่ีไดแ้ก่ 
คลองระโนด คลองโรง-คลองหนงั ในขณะท่ีทะเลสาบสงขลากลายเป็น
แกม้ลิงบากกบัน ้าจากฝ่ังอ่าาไทย 

 2.ถนนขาางทางน ้า ไดแ้ก่ ถนนสายท่าเขน็ ถนนคลองโรง-าดัเอก ถนน
ริมเล ท่าคูระ-เกาะใหญ่



คาามเสียหาย

 มีผูไ้ดผ้ลกระทบทั้งหมด 145,948 คน 968 ครัาเรือน 
คาามเสียหายดา้นชีาติมีผูเ้สียชีาติ 12 รายจากสาเหตุเรือล่ม
เน่ืองจากในทะเลอ่าาไทยลมพดัแรง บาดเจบ็ 2 ราย สาเหตุมา
จากการประกอบอาชีพประมง ออกเรือ เรือจม บา้นเรือนเสียหาย 
221 หลงั การเยยีายา ถา้เสียหายทั้งหลงั จะสร้างบา้นใหม่ให ้
คาามเสียหายดา้นการเกษตร ดา้นพืช 7,922 ราย 53 ลา้น
บาท ดา้นปศุสตัาเ์สียหาย 784 ราย 6 ลา้นบาท คาามเสียหาย
ของถนน 195 สาย โรงเรียน 16 แห่ง จนถึงจงัหาดัสงขลา
ไดมี้การประชุมเพื่อช่ายเหลือกนัแลา้ 7 รอบปัจจุบนัมีคนท่ี
ไดรั้บการช่ายเหลือทั้งส้ิน 51,922 ราย รามเป็นเงิน 124
ลา้นกาา่บาท

 ท่ีมา : คงศกัด์ิ คงปาน ตาัแทน ปภ.สงขลาสาขาระโนด 



กรณีศึกษาดีๆ

 ต.ท่าหิน : เร่ิมเตรียมคาามพร้อม มีเครือข่าย มีอาสาสมคัร ท่ีช่ายในเร่ืองของการ
เตือนภยั เฝ้าระางัเร่ืองเรียนรู้การพยากรณ์อากาศ การเตรียมตาัของชุมชน การ
เช่ือมโยงเครือข่ายกบัพทัลุง  ทางศูนยอุ์ตุภาคใตฝ่ั้งตะานัออก มาท า MOU เร่ือง
เฝ้าระางัเร่ืองของฝนฟ้าอากาศ และเร่ืองของอาชีพ มีอาสาสมคัรกูภ้ยั นอกจากนั้นก็
มีการปรับตาัเร่ืองของการท านา เนน้การท านาท่ีเป็นพนัธ์ุพื้นเมือง ส าหรับการเตรียม
คาามพร้อมในเร่ืองของพาย ุส่ิงส าคญัคือเร่ืองอาหาราาั ซงัขา้า เม่ือน ้าท่ามแทนท่ีจะ
ใชไ้ฟฟ้า หนักลบัมาใชถ่้านจากตาลโตนดท่ีมีอยูม่าก การเตรียมตาัในเร่ืองของยา
สามญัประจ าบา้น หาอะไรท่ีเป็นของจ าเป็นประจ าครัา 



คาามร่ามมือในการแกปั้ญหา

โดยร่ามมือกนัระหาา่งหน่ายงานท่ีเก่ียาขอ้ง ประกอบดา้ย หน่ายงาน
ภาครัฐ ไดแ้ก่ ศูนยอุ์ตุฯ สนง.ทรัพยากรน ้าภาค 8 ปภ.ระโนด โครงการ
ชลประทาน ทอ้งถ่ินและทอ้งท่ีในคาบสมุทรสทิงพระ ศูนยช่์ายเหลือภยั
พิบติัส่านหนา้จงัหาดัสงขลา(บา้นขาา) มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ.สงขลา 
มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใตเ้พื่อรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ มหาาิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาาิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล สภาองคก์รชุมชน โครงการบณัฑิตอาสาสถาบนัาิจยัและ
พฒันาสุขภาพภาคใต ้สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 



1.มาตรการใชส่ิ้งก่อสร้าง

 -บริหารจดัการน ้าใหร้ะบายลงสู่ทะเลทั้งสองฝ่ัง ซ่ึงปัจจุบนัโครงการ
ของชลประทานในพ้ืนท่ีก าลงัด าเนินการสร้างประตูปิดเปิดน ้าในหลาย
จุด โดยค านึงถึงคาามสอดคลอ้งกบัระบบนิเาศน์

 -แกไ้ขปัญหาถนนท่ีขาางทางน ้า มีท่อหรือเพ่ิมบลอ็กใหน้ ้าสามารถ
ไหลผา่นไดม้ากข้ึน

 -ยกระดบัคาามสูงของถนนท่าคูระเพ่ือเป็นคนักั้นน ้า 



2.มาตรการไม่ใช่ส่ิงก่อสร้าง

 2.1 พฒันากลไกการท างานร่ามกนั โดยค านึงถึงการแกไ้ขปัญหาและประสานคาาม
ร่ามมือ ท างานในลกัษณะเครือข่ายแนาราบ ไม่เป็นทางการ ผลดัเปล่ียนการเป็นเจา้ภาพ 
หนุนเสริมการท างานและบูรณาการงานร่ามกนั รามไปถึงเช่ือมประสานคาามร่ามมือกบั
ภาคีนอกพ้ืนท่ี

 2.2 จดัตั้งเครือข่ายจิตอาสาเฝ้าระางั เตือนภยั กูภ้ยั และฟ้ืนฟรูะดบัลุ่มน ้า เพื่อการเตือน
ภยั กูภ้ยั และพ้ืนฟชุูมชนในพ้ืนท่ีโดยครอบคลุมเครือข่ายในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
(พทัลุง/นครศรีธรรมราช/สงขลา ระดบัอ าเภอ ต าบล หมู่บา้น) ร่ามกนัพฒันาหลกัสูตรใน
การเสริมศกัยภาพเครือข่ายในการเตือนภยั กูภ้ยั เยยีานาฟ้ืนฟ ูมีกลุ่ม line กลางช่ือ เตือน
ภยัคาบสมุทรสทิงพระ มีการสนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเตือนภยั กูภ้ยั และฟ้ืนฟ ู



 2.3 จดัท าผงัชุมชน/ผงัน ้าระดบัลุ่มน ้า ใหชุ้มชนและหน่ายงานไดศึ้กษาลกัษณะทาง
กายภาพ ก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภยั เส้นทางน ้า ทางน ้าเดิม น ามาสู่การก าหนดการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินอยา่งเหมาะสม สร้างคาามรู้ตาัแบบลกัษณะบา้นท่ีอยูก่บัน ้ าได ้แบบบา้นส าหรับ
ผูป้ระสบภยั ฯลฯ โดยน าร่องในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นบทเรียนและน าไปขยายผล โดยมี ม.3,ม.4
ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธ์ุเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบ

 2.4 การขดุลอกทะเลสาบสงขลา รามไปถึงคลองสาขาท่ีเป็นทางน ้า เช่น ในพ้ืนท่ีต าบล
บา้นขาา ไดแ้ก่ คลองกก คลองนางเขียน คลองบา้นขาา คลองบา้นล่องลม

 2.5 การขยายคลองระบายน ้าใหมี้คาามกาา้ง แต่ไม่ลึกเพ่ือป้องกนัน ้าเคม็เขา้พื้นท่ี ไดแ้ก่ 
คลองระโนด คลองโรง-พงัยาง คลองหนงั



 2.6 พฒันาป่าพรุฉิมพรีเป็นพ้ืนท่ีเกบ็น ้าตามธรรมชาติ

 2.7 ใหก้รมทรัพยากรน ้าบาดาลฟ้ืนฟบู่อบาดาลท่ีเจาะแลา้ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ 

 2.8 ชุมชนปรับตาัดา้ยการสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัในรูปแบบท่ีมีใตถุ้นสูง มีการปรับตาั
การท านาในรูปแบบไร่นาสานผสมโดยใชเ้มลด็พนัธ์ุพ้ืนถ่ินท่ีทนน ้า เช่น ขา้าหอมจนัทร์ 
ขา้ากระดงังา ขา้าสังหยด ชาานาระโนดลดการใชน้ ้ ามาปลูกขา้าตามฤดูกาล มีกองทุน
เมลด็พนัธ์ุหมุนเายีน เพ่ิมแหล่งน ้าบนผาิดิน(บ่อ/สระ) 

 2.9 กรมปศุสัตาส์นบัสนุนใหผู้เ้ล้ียงาาัท่ีมีจ านานมากมีแปลงหญา้ของตนเองหรือาิจยั
คน้หาอาหารส าเร็จรูปเพ่ือใชเ้ล้ียงาาัในช่างเกิดอุทกภยั 3 เดือน


