
 

 

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

ในประเดน็ “การบริหารจดัการน้าํ” 
วันศุกร$ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา  13.00-16.00 น.  

ณ ห4องสิงห$ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห$โกลเด4นเพลส อําเภอหาดใหญ8 จังหวัดสงขลา 

นโยบายและโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข4อง 

• นโยบายการพัฒนาเมืองอย�างย่ังยืน ในระดับภาค อนุภาค และจังหวัด โดยมุ�งแก�ไขป"ญหาอุทกภัยและ

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะบริเวณลุ�มนํ้าคลองอู�ตะเภา และ 

ลุ�มนํ้าคลองนาทวี 

• การกําหนดบทบาทของจังหวัดสงขลา เป.นศูนย0กลางหลักของพื้นที่ภาคใต�ตอนล�าง และเป.นเมืองศูนย0กลาง

การเช่ือมโยงกับกลุ�มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ IMT-GT  

• การส�งเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อรองรับประชากรและกิจกรรมที่เพิ่มข้ึนของย�านกิจกรรม และ 

แหล�งงาน ส�งผลต�อความต�องการใช�นํ้าที่เพิ่มข้ึน 

 

โครงการระดับพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาท่ีมีความสําคัญ 

 

• โครงการพัฒนาระบบชลประทาน โดยกรมชลประทาน ส�วนใหญ�ต้ังอยู�ในพื้นที่ลุ�มนํ้าคลองอู�ตะเภาและ

คลองนาทวี 

• โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ�อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และโครงการก�อสร�างระบบปAองกัน 

นํ้าท�วมหาดใหญ� 

• โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ�มนํ้าคลองนาทวี 

• โครงการขุดลอกร�องนํ้าทะเลสาบสงขลา 
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ท่ีต้ังโครงการระบบป<องกัน 
นํ้าท8วมและอุทกภัยจังหวัดสงขลา 
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ข4อมูลเบ้ืองต4นท่ีเก่ียวข4อง 

 จังหวัดสงขลามีพื้นท่ีลุ�มนํ้าหลัก ได�แก� ลุ�มนํ้าทะเลสาบสงขลา และมีลุ�มนํ้าย�อยที่สําคัญ ได�แก�  
 

   1) ลุ�มนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ  
   2) ลุ�มนํ้าคลองรัตภูมิ 
   3) ลุ�มนํ้าคลองอู�ตะเภา  
   4) ลุ�มนํ้าคลองนาทวี  
 

  ในการจัดลําดับพื ้นที ่เสี ่ยงภัยอุทกภัย จะกําหนดพื้นที่เสี ่ยงภัยดังนี้ นํ้าท�วมขัง 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปG 
(เส่ียงภัยตํ่า) นํ้าท�วมขัง 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ปG (เส่ียงภัยปานกลาง) นํ้าท�วมขัง 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ปG (เสี่ยง
ภัยสูง) เมื่อคํานวณจากข�อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร0ของกรมพัฒนาท่ีดิน พบว�าพื้นท่ีจังหวัดสงขลามีพื้นที่เส่ียง
ภัยปานกลาง และเส่ียงภัยตํ่า กระจายตัวอยู�ตามแนวลุ�มนํ้าย�อยต�างๆ ข�างต�น โดยพื้นท่ีที่มีความสําคัญและ 
เป.นพื้นที่ที่มีความสําคัญ ได�แก� พื้นท่ีชุมชนเมืองในลุ�มนํ้าคลองอู�ตะเภา ประกอบด�วยอําเภอหาดใหญ� และสะเดา 
ซึ่งเป.นย�านเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดสงขลา  
 

• สาเหตุของอุทกภัยลุ�มนํ้าคลองอู�ตะเภา สรุปได�ดังน้ี 
   1. ลักษณะลํานํ้ามีความสามารถในการระบายนํ้าได�น�อยกว�าปริมาณนํ้าหลากท่ีเกิดข้ึนอัน
เ น่ืองมาจากความคดเ ค้ียวของลํานํ้าทํ าให� นํ้าไหลช�า  มี ส่ิง กีดขวางในลํา นํ้าตามธรรมชาติ และส่ิง ท่ี 
มนุษย0สร�างข้ึน รวมทั้งความลาดชันท�องนํ้าตํ่าต้ังแต�ด�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 43 จนถึงทะเลสาบสงขลา  
โดยความสามารถระบายนํ้าได�สูงสุดของคลองอู�ตะเภา ช�วงเทศบาลนครหาดใหญ� ประมาณ 465 ลูกบาศก0เมตร 
ต�อวินาที 
   2. สภาพพื้นที่ลุ�มตํ่าเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีริมตล่ิงคลองอู�ตะเภาเป.นช�วงเหนือนํ้าของสถานีวัดนํ้า X.90 
และบริเวณคลองกลํ่าใกล�กับทะเลสาบสงขลา เป.นต�น 
   3. ปริมาณฝนมากผิดปกติ หรือเป.นช�วงที่มีปริมาณฝนมากติดต�อกันหลายวัน 
   4. ถนนของกรมทางหลวง เช�น ถนนลพบุรีราเมศวร0 เป.นอุปสรรคกีดขวางการระบายนํ้า 
ตามผิวดินลงสู�ทะเลสาบ ทําให�ยกระดับนํ้าท�วมให�สะสมตัวสูงข้ึน 
   5. อุทกภัยที่เกิดก�อนปG พ.ศ.2551 ซึ ่งยังไม�มีการก�อสร�างโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอ
หาดใหญ� อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยเฉพาะอย�างย่ิงคลองระบายนํ้า ร.1 จะมีความรุนแรงและเสียหายมาก
เน่ืองจากยังไม�มีมาตรการการผันนํ้าอ�อมชุมชนเมืองลงสู�ทะเลสาบสงขลา 

3 



 

 

   6. ระดับนํ้าในทะเลสาบสงขลามีระดับสูงอันเน่ืองมาจากปริมาณนํ้าท�าลงมาสะสมในทะเลสาบ
สงขลาตอนล�าง และยกระดับสูงข้ึน รวมท้ังอิทธิพลของนํ้าข้ึน-นํ้าลงในทะเลส�งผลเข�ามาในทะเลสาบสงขลา
ตอนล�าง โดยช�วงนํ้าข้ึนทําให�นํ้าหลากระบายลงสู�ทะเลสาบสงขลาได�ช�าลง 
 

• สาเหตุของอุทกภัยลุ�มนํ้าคลองนาทวี สรุปได�ดังน้ี 
 1. ปริมาณฝนมากผิดปกติ และมีฝนตกมากติดต�อกันหลายวัน 
 2. ชุมชนหลักต้ังอยู� ริ มแม� นํ้า  เมื่ อ มีการขยายตัวทํ าให�มีการก�อสร�าง และเป ล่ียนแปลง 

การใช�ประโยชน0ที่ดินทําให�กีดขวางการระบายนํ้า 
 3. โครงสร�างพื้นฐานต�างๆ ท่ีกีดขวางการระบายนํ้า เช�น ทางหลวงหมายเลข 43 ทางรถไฟ 

สายหาดใหญ�-ยะลา คันคลองชลประทานในโครงการประตูระบายนํ้าปลักปลิง และโครงการคลองจะนะ เป.นต�น 
 4. การบุกรุกทําลายปTาต�นนํ้า เพื่อการเกษตรกรรม เช�น การปลูกยางพารา การปลูกไม�ผล ไม�ยืนต�นต�างๆ 
 5. ระดับนํ้าทะเลหนุนสูงในช�วงที่เกิดนํ้าหลาก รวมท้ังระดับนํ้าข้ึน-นํ้าลงในทะเล ทําให�การระบายนํ้า

ทําได�ช�าลง 
 

• จากข�อมูลของกรมปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปG พ.ศ.2556 ได�จําแนกประเภทพื้นที่เส่ียงภัยแล�งใน
จังหวัดสงขลา พบว�า จากจํานวนหมู�บ�านในจังหวัดสงขลา 1,027 หมู�บ�าน มีหมู�บ�านที่มีความเส่ียงต�อการ
เกิดภัยแล�งซ้ําซากในระดับเสี่ยงตํ่าจํานวน 28 หมู�บ�าน ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอจะนะ อําเภอ 
นาหม�อม อําเภอเมืองสงขลา และอําเภอหาดใหญ� โดยอําเภอนาหม�อมเป.นอําเภอที่มีหมู�บ�านท่ีประสบ 
ภัยแล�งมากที่สุดถึง 16 หมู�บ�าน รองลงมา คือ อําเภอหาดใหญ� จํานวน 6 หมู�บ�าน อําเภอเมืองสงขลา 
4 หมู�บ�าน และอําเภอจะนะ จํานวน 2 หมู�บ�าน 
 

• จังหวัดสงขลาเป.นจังหวัดที่มีฝนตกตลอดทั้งปGโดยมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 1,719.2 มิลลิเมตร และ 
ในเดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณฝนตกมากที่สุดมีค�าเฉล่ีย 388.6 มิลลิเมตร สําหรับพื้นท่ีศึกษาซ่ึงส�วน
ใหญ�ต้ังอยู�ในลุ�มนํ้าคลองอู�ตะเภา ในลุ�มนํ้าคลองอู�ตะเภา มีอ�างเก็บนํ้าขนาดกลางจํานวน 3 แห�ง 
ประกอบด�วย อ�างเก็บนํ้าคลองสะเดา ความจุ 56.741 ล�านลูกบาศก0เมตร อ�างเก็บนํ้าคลองหลา 
ความจุ 21.42 ล�านลูกบาศก0เมตร และอ�างเก็บนํ้าคลองจําไหร ความจุ 6.000 ล�านลูกบาศก0เมตร รวม
ความจุท้ังหมด 84.161 ล�านลูกบาศก0เมตร 
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พื้นท่ีเส่ียงภัยนํ้าท8วมซํ้าซาก 
ของจังหวัดสงขลา 
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ข4อมูลปริมาณการผลิตนํ้า อัตราการสูบน้ํา และความจุกักเก็บ 

สํานักงาน
ประปา 

หน8วยบริการ- 
แม8ข8าย 

ผู4ใช4นํ้า 
(ราย) 

ปริมาณ 
การผลิต 

(ลบ.ม./ปC) 

แหล8งนํ้าดิบ 
ปDจจุบัน 

จํานวน 
(บ8อ/แห8ง) 

อัตรา 
การสูบนํ้า 
(ลบ.ม./ชม.) 

ความจุ 
กักเก็บ 

(ล4าน ลบ.ม.) 
สงขลา แม�ข�ายสงขลา  42,135 20,686,367  รับนํ้าจาก  

ป.หาดใหญ� 
- 0 0 

หาดใหญ� แม�ข�ายหาดใหญ�  61,338 28,416,000  คลองอู�ตะเภา  
(รับนํ้าจากอ�างเก็บนํ้า

คลองสะเดา) 

- 92,500 72.584 

สะเดา แม�ข�ายสะเดา  12,972 6,596,123 คลองสะเดา  
(รับนํ้าจากอ�างเก็บนํ้า

คลองสะเดา) 

- 10,412 72.584 

นาทวี แม�ข�ายนาทวี  1,937 538,215 คลองนาทวี - 918 - 

นาทวี หน�วยบริการจะนะ  1,561 492,804 คลองจะนะ  
(คลองนาทวี) 

- 1,024 233.6 

ระโนด แม�ข�ายระโนด  2,551 694,835 บ�อบาดาล บ�อ 1, 2, 3 3 650 - 

ท่ีมา : การประปาส�วนภูมิภาค, พ.ศ.2557 
 

• คาดการณ0ความต�องการนํ้าดิบผลิตนํ้าประปาในอนาคตในลุ�มนํ้าต�างๆ พบว�า ลุ�มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

(ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จังหวัด ได�แก� จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช) มีความต�องการนํ้าดิบสําหรับ

ผลิตนํ้าประปาดังน้ี ในปG พ.ศ.2557 มีความต�องการนํ้าดิบประมาณ 69.40 ล�านลูกบาศก0เมตร 

ปG พ.ศ.2562 มีความต�องการนํ้าดิบประมาณ 85.27 ล�านลูกบาศก0เมตร ปG พ.ศ.2567 มีความต�องการ 

นํ้าดิบประมาณ 101.13 ล�านลูกบาศก0เมตร และปG พ.ศ.2572 มีความต�องการนํ้าดิบประมาณ 116.99 

ล�านลูกบาศก0เมตร  
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ท่ีตั้งระบบประปาจงัหวัดสงขลา 
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 ประเด็นการอภิปราย แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น และข4อเสนอแนะ  
 
      -  สาเหตุและป"ญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
      -  โครงการแก�ไขและบรรเทาป"ญหาอุทกภัยในจังหวัดสงขลา 
      -  แนวทางการแก�ไขและบรรเทาป"ญหาอุทกภัยในจังหวัดสงขลา 
       โดยใช�มาตราการใช�ส่ิงก�อสร�างและไม�ใช�ส่ิงก�อสร�าง 
       -  การบริหารจัดการเรื่องนํ้าแล�งในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 
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