โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

ในประเด็น “การบริหารจัดการน้าํ ”
วันศุกร$ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห4องสิงห$ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห$โกลเด4นเพลส อําเภอหาดใหญ8 จังหวัดสงขลา

นโยบายและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข4อง
• นโยบายการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน ในระดับภาค อนุภาค และจังหวัด โดยมุงแกไขป"ญหาอุทกภัยและ
การบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา ในพื้นที่จัง หวัดสงขลา โดยเฉพาะบริเ วณลุ มน้ํา คลองอู ตะเภา และ
ลุมน้ําคลองนาทวี
• การกําหนดบทบาทของจังหวัดสงขลา เป.นศูนย0กลางหลักของพื้นที่ภาคใตตอนลาง และเป.นเมืองศูนย0กลาง
การเชื่อมโยงกับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ IMT-GT
• การสงเสริม การพั ฒ นาชุ มชนเมื องเพื่ อรองรับประชากรและกิ จกรรมที่ เพิ่ ม ขึ้ นของยานกิ จกรรม และ
แหลงงาน สงผลตอความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น

โครงการระดับพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีความสําคัญ
• โครงการพัฒนาระบบชลประทาน โดยกรมชลประทาน สวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภาและ
คลองนาทวี
• โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการกอสรางระบบปAองกัน
น้ําทวมหาดใหญ
• โครงการบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําคลองนาทวี
• โครงการขุดลอกรองน้ําทะเลสาบสงขลา
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ที่ตั้งโครงการระบบป<องกัน
น้ําท8วมและอุทกภัยจังหวัดสงขลา
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ข4อมูลเบื้องต4นที่เกี่ยวข4อง
จังหวัดสงขลามีพื้นที่ลุมน้ําหลัก ไดแก ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และมีลุมน้ํายอยที่สําคัญ ไดแก
1) ลุมน้ําคาบสมุทรสทิงพระ
2) ลุมน้ําคลองรัตภูมิ
3) ลุมน้ําคลองอูตะเภา
4) ลุมน้ําคลองนาทวี
ในการจัด ลํา ดับ พื ้นที ่เสี ่ยงภัยอุท กภัย จะกํ า หนดพื ้นที ่เสี ่ยงภัยดัง นี้ น้ํา ทวมขัง 3 ครั ้ง ในรอบ 10 ปG
(เสี่ยงภัยต่ํา) น้ําทวมขัง 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ปG (เสี่ยงภัยปานกลาง) น้ําทวมขัง 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ปG (เสี่ยง
ภัยสูง) เมื่อคํานวณจากขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร0ของกรมพัฒนาที่ดิน พบวาพื้นที่จังหวัดสงขลามีพื้นที่เสี่ยง
ภัยปานกลาง และเสี่ ยงภั ยต่ํ า กระจายตั ว อยู ตามแนวลุ มน้ํ า ยอยตางๆ ขางตน โดยพื้ นที่ ที่มี ค วามสํ า คั ญ และ
เป.นพื้นที่ที่มีความสําคัญ ไดแก พื้นที่ชุมชนเมืองในลุมน้ําคลองอูตะเภา ประกอบดวยอําเภอหาดใหญ และสะเดา
ซึ่งเป.นยานเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดสงขลา
• สาเหตุของอุทกภัยลุมน้ําคลองอูตะเภา สรุปไดดังนี้
1. ลั ก ษณะลํ า น้ํ า มี ค วามสามารถในการระบายน้ํ า ไดนอยกวาปริ ม าณน้ํ า หลากที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น
เนื่ อ งมาจากความคดเคี้ ย วของลํ า น้ํ า ทํ า ใหน้ํ า ไหลชา มี สิ่ ง กี ด ขวางในลํ า น้ํ า ตามธรรมชาติ และสิ่ ง ที่
มนุ ษย0 สรางขึ้ น รวมทั้ งความลาดชั นทองน้ํ าต่ํ าตั้ งแตดานทางหลวงแผนดิ นหมายเลข 43 จนถึ งทะเลสาบสงขลา
โดยความสามารถระบายน้ํ าไดสู งสุดของคลองอูตะเภา ชวงเทศบาลนครหาดใหญ ประมาณ 465 ลูกบาศก0 เมตร
ตอวินาที
2. สภาพพื้นที่ลุมต่ําเนื่องจากสภาพพื้นที่ริมตลิ่งคลองอูตะเภาเป.นชวงเหนือน้ําของสถานีวัดน้ํา X.90
และบริเวณคลองกล่ําใกลกับทะเลสาบสงขลา เป.นตน
3. ปริมาณฝนมากผิดปกติ หรือเป.นชวงที่มีปริมาณฝนมากติดตอกันหลายวัน
4. ถนนของกรมทางหลวง เชน ถนนลพบุ รี ร าเมศวร0 เ ป. น อุ ป สรรคกี ด ขวางการระบายน้ํ า
ตามผิวดินลงสูทะเลสาบ ทําใหยกระดับน้ําทวมใหสะสมตัวสูงขึ้น
5. อุท กภัย ที่เ กิด กอนปG พ.ศ.2551 ซึ ่ง ยัง ไมมีก ารกอสรางโครงการบรรเทาอุท กภัย อํา เภอ
หาดใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ โดยเฉพาะอยางยิ่งคลองระบายน้ํา ร.1 จะมีความรุ นแรงและเสี ยหายมาก
เนื่องจากยังไมมีมาตรการการผันน้ําออมชุมชนเมืองลงสูทะเลสาบสงขลา
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6. ระดั บน้ํา ในทะเลสาบสงขลามี ร ะดั บสู ง อั นเนื่ องมาจากปริม าณน้ํา ทาลงมาสะสมในทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง และยกระดั บสู ง ขึ้ น รวมทั้ ง อิท ธิ พ ลของน้ํ าขึ้ น-น้ํ า ลงในทะเลสงผลเขามาในทะเลสาบสงขลา
ตอนลาง โดยชวงน้ําขึ้นทําใหน้ําหลากระบายลงสูทะเลสาบสงขลาไดชาลง
• สาเหตุของอุทกภัยลุมน้ําคลองนาทวี สรุปไดดังนี้
1. ปริมาณฝนมากผิดปกติ และมีฝนตกมากติดตอกันหลายวัน
2. ชุ ม ชนหลั ก ตั้ ง อยู ริ ม แมน้ํ า เมื่ อ มี ก ารขยายตั ว ทํ า ใหมี ก ารกอสราง และเปลี่ ย นแปลง
การใชประโยชน0ที่ดินทําใหกีดขวางการระบายน้ํา
3. โครงสรางพื้ นฐานตางๆ ที่ กี ด ขวางการระบายน้ํ า เชน ทางหลวงหมายเลข 43 ทางรถไฟ
สายหาดใหญ-ยะลา คันคลองชลประทานในโครงการประตูระบายน้ําปลักปลิง และโครงการคลองจะนะ เป.นตน
4. การบุกรุกทําลายปTาตนน้ํา เพื่อการเกษตรกรรม เชน การปลูกยางพารา การปลูกไมผล ไมยืนตนตางๆ
5. ระดับน้ําทะเลหนุนสูงในชวงที่เกิดน้ําหลาก รวมทั้งระดับน้ําขึ้น-น้ําลงในทะเล ทําใหการระบายน้ํา
ทําไดชาลง
• จากขอมูลของกรมปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปG พ.ศ.2556 ไดจําแนกประเภทพื้นที่เสี่ยงภัยแลงใน
จังหวัดสงขลา พบวา จากจํานวนหมูบานในจังหวัดสงขลา 1,027 หมูบาน มีหมูบานที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดภัยแลงซ้ํา ซากในระดับ เสี่ย งต่ํา จํา นวน 28 หมู บาน ในพื้นที่ 4 อํา เภอ คือ อํา เภอจะนะ อําเภอ
นาหมอม อําเภอเมืองสงขลา และอําเภอหาดใหญ โดยอําเภอนาหมอมเป.นอําเภอที่มีหมูบานที่ประสบ
ภัยแลงมากที่สุดถึง 16 หมูบาน รองลงมา คือ อําเภอหาดใหญ จํานวน 6 หมูบาน อําเภอเมืองสงขลา
4 หมูบาน และอําเภอจะนะ จํานวน 2 หมูบาน
• จังหวัดสงขลาเป.นจัง หวัดที่มีฝนตกตลอดทั้ง ปGโ ดยมีคาเฉลี ่ยเทากับ 1,719.2 มิลลิเมตร และ
ในเดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณฝนตกมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 388.6 มิลลิเมตร สําหรับพื้นที่ศึกษาซึ่งสวน
ใหญตั้งอยูในลุมน้ําคลองอูตะเภา ในลุมน้ําคลองอูตะเภา มีอางเก็บน้ําขนาดกลางจํานวน 3 แหง
ประกอบดวย อางเก็บน้ํา คลองสะเดา ความจุ 56.741 ลานลูก บาศก0เ มตร อางเก็บ น้ํา คลองหลา
ความจุ 21.42 ลานลูกบาศก0เมตร และอางเก็บน้ําคลองจําไหร ความจุ 6.000 ลานลูกบาศก0เมตร รวม
ความจุทั้งหมด 84.161 ลานลูกบาศก0เมตร
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พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท8วมซ้ําซาก
ของจังหวัดสงขลา
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ข4อมูลปริมาณการผลิตน้ํา อัตราการสูบน้ํา และความจุกักเก็บ

สงขลา

แมขายสงขลา

42,135

ปริมาณ
การผลิต
(ลบ.ม./ปC)
20,686,367

หาดใหญ

แมขายหาดใหญ

61,338

28,416,000

สะเดา

แมขายสะเดา

12,972

6,596,123

นาทวี

แมขายนาทวี

1,937

538,215

นาทวี

หนวยบริการจะนะ

1,561

492,804

ระโนด

แมขายระโนด

2,551

694,835

สํานักงาน
ประปา

หน8วยบริการแม8ข8าย

ผู4ใช4น้ํา
(ราย)

แหล8งน้ําดิบ
ปDจจุบัน

จํานวน
(บ8อ/แห8ง)

รับน้ําจาก
ป.หาดใหญ
คลองอูตะเภา
(รับน้ําจากอางเก็บน้ํา
คลองสะเดา)
คลองสะเดา
(รับน้ําจากอางเก็บน้ํา
คลองสะเดา)
คลองนาทวี

-

คลองจะนะ
(คลองนาทวี)
บอบาดาล บอ 1, 2, 3

อัตรา
ความจุ
การสูบน้ํา
กักเก็บ
(ลบ.ม./ชม.) (ล4าน ลบ.ม.)
0
0

-

92,500

72.584

-

10,412

72.584

-

918

-

-

1,024

233.6

3

650

-

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค, พ.ศ.2557

• คาดการณ0ค วามตองการน้ํา ดิบ ผลิตน้ําประปาในอนาคตในลุมน้ําตางๆ พบวา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
(ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช) มีความตองการน้ําดิบสําหรับ
ผลิตน้ําประปาดังนี้ ในปG พ.ศ.2557 มีค วามตองการน้ํา ดิบ ประมาณ 69.40 ลานลูก บาศก0เ มตร
ปG พ.ศ.2562 มีความตองการน้ําดิบประมาณ 85.27 ลานลูกบาศก0เมตร ปG พ.ศ.2567 มีความตองการ
น้ําดิบประมาณ 101.13 ลานลูกบาศก0เมตร และปG พ.ศ.2572 มีความตองการน้ําดิบประมาณ 116.99
ลานลูกบาศก0เมตร
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ที่ตั้งระบบประปาจังหวัดสงขลา
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ประเด็นการอภิปราย แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น และข4อเสนอแนะ
- สาเหตุและป"ญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
- โครงการแกไขและบรรเทาป"ญหาอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
- แนวทางการแกไขและบรรเทาป"ญหาอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
โดยใชมาตราการใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสราง
- การบริหารจัดการเรื่องน้ําแลงในพื้นที่จังหวัดสงขลา
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