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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1. บทนํา  

จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7,393.889 ตารางกิโลเมตร (4,853,249 ไร )ตั้งอยู ณ เสนรุง 6 องศา 17 
ลิปดา 7 องศา56 ลิปดาเหนือ เสนแวงท่ี 100 องศา 01 ลิปดา – 101 องศาลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล
โดยเฉลี่ย 4 เมตร มีความยาวตามแนวชายฝงทะเลประมาณ 150 กิโลเมตรและอยูหางจากกรุงเทพมหานครตาม
เสนทางรถยนตประมาณ 1,200 กิโลเมตร ตามเสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร  

1.1 ภูมิประเทศ 

จังหวัดสงขลา มีลักษณะพ้ืนท่ีทางทิศเหนือสวนใหญเปนท่ีราบลุม ทางทิศตะวันออกเปนท่ีราบริม
ทะเล ทิศใตและทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ีราบสูง มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรีก้ัน
พรมแดนระหวางไทยกับมาเลเซีย มีปาไมและภูเขาสูงคอยๆ เทลาดไปทางทะเลสาบสงขลา 

จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดตอกับอาวไทย 

ทิศใต   มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี รัฐเคดาห 

    และรัฐเปอรลิสของประเทศมาเลเซีย 

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ  

จังหวัดสงขลาตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานประจําทุกปคือ ลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแต

กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาว สงผลใหมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 

1) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงจะเปนชวงท่ีวางของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแต

หลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะเริ่มรอน และอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต

อากาศจะไมรอนมากนักเนื่องจากตั้งอยูใกลทะเล 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกท้ังในชวงลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุก

มากกวา เนื่องจากพัดผานอาวไทย สวนมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะถูกเทือกเขาบรรทัดปดก้ันทําใหฝนตกนอย 

1.3 เขตการปกครอง 

จังหวัดสงขลา แบงเขตการปกครองเปน 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบาน 41 เทศบาล 
92 องคการบริหารสวนตําบล  

จังหวัดสงขลามีรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ 

1) การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง ซ่ึงมาตั้งหนวยงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัด จํานวน 221 สวนราชการ และหนวยงานอิสระ จํานวน 4 สวนราชการ 

2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการออกเปน  
2 ระดับ คือ 

2.1) ระดับจังหวัด ประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 35 สวนราชการ 

2.2) ระดับอําเภอ ประกอบดวย 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบาน 

3) การบริหารราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 138 แหง ประกอบดวย 

3.1) องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา จํานวน 1 แหง 

3.2) เทศบาล จํานวน 41 แหง แยกเปน 

- เทศบาลนคร จํานวน 2 แหง คือ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ 

- เทศบาลเมือง จํานวน 10 แหง คือ เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองบานพรุ เทศบาลเมือง
คอหงส เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองปาดังเบซาร เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาล
เมืองเขารูปชาง เทศบาลเมืองกําแพงเพชร และเทศบาลเมืองทุงตําเสา  

- เทศบาลตําบล จํานวน 29 แหง คือ เทศบาลตําบลนาทวี เทศบาลตําบลกําแพงเพชร 
เทศบาลตําบลนาสีทอง เทศบาลตําบลบอตรุ เทศบาลตําบลสทิงพระ เทศบาลตําบลสะบายอย เทศบาลตําบล 
จะนะ เทศบาลตําบลเทพา เทศบาลตําบลลําไพล เทศบาลตําบลทาชาง เทศบาลตําบลควนเนียง เทศบาลตําบล
สํานักขาม เทศบาลตําบลพะวง เทศบาลตําบลพะตง เทศบาลตําบลน้ํานอย เทศบาลตําบลบานไร เทศบาลตําบล
บานนา เทศบาลตําบลระโนด เทศบาลตําบลปริก เทศบาลตําบลคลองแงะ เทศบาลตําบลคูเตา เทศบาลตําบล
กระแสสินธุ เทศบาลตําบลเกาะแตว เทศบาลตําบลโคกมวง เทศบาลตําบลทุงลาน เทศบาลตําบลชะแล เทศบาล
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ตําบลบานหาร เทศบาลตําบลเชิงแส เทศบาลตําบลบางเหรียง เทศบาลตําบลนาทวีนอก และเทศบาลตําบล 
ปากแตระ 

3.3) องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 96 แหง 

1.4 เศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสงขลา (GPP AT CURRENT MARKET PRICES) ป พ.ศ. 2554 มี
มูลคาเทากับ 214,799 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.93 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และคิดเปน 
รอยละ 18.09 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคใต (GRP) ซ่ึงมีมูลคาสูงสุดของภาคใต 

โครงสรางการผลิตของจังหวัดสงขลา ข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยมีสัดสวนรอยละ 
26.03 ของ GPP สาขาการผลิตท่ีมีความสําคัญรองลงมา ไดแก สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม มี
สัดสวนรอยละ 20.22 และสาขาการขายสง ขายปลีก มีสัดสวนรอยละ 12.72 

รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2554 เทากับ 145,270 บาทตอป เพ่ิมข้ึน
จากป พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีรายไดเฉลี่ย 127,343 บาทตอป เปนอันดับท่ี 5 ของภาคใต และเปนอันดับท่ี 1 ของกลุม
จังหวัดชายแดนภาคใต ขณะท่ีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประเทศ ในป พ.ศ. 2554 เทากับ 164,512 บาท เพ่ิมข้ึนจาก
ป 2553 ซ่ึงเทากับ 159,105 บาทตอป 

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเฉลี่ยรอยละ 1.42 ตอป 

1. ดานการเกษตร 

  ป พ.ศ. 2554 จังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 3,153,853 ลานไร คิดเปนรอยละ 

66.98 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีผูประกอบอาชีพการเกษตร 451,093 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35.84 ของจํานวน

ครัวเรือนท้ังหมด สวนใหญเปนการใชท่ีดินเพ่ือปลูกไมยืนตน คือ ยางพารา โดยมีสัดสวนการใชพ้ืนท่ีรอยละ 68 

ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด รองลงมาคือ การใชพ้ืนท่ีทํานา และปลูกไมผล มีสัดสวนรอยละ 10.95 และ 3.31 

ตามลําดับ อําเภอท่ีใชพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนมากท่ีสุด คือ อําภอสะเดาจํานวน 422,704 ไร รองลงมา คือ อําเภอ 

นาทวี และอําเภอจะนะ สวนอําเภอท่ีใชพ้ืนท่ีทํานาสูงท่ีสุด คือ อําเภอระโนดจํานวน 117,209 ไร รองลงมาคือ 

อําเภอสทิงพระจํานวน 41,638 ไร อําเภอสิงหนครจํานวน 40,938 ไร และอําเภอกระแสสินธุจํานวน 30,735 ไร 

2. ดานปศุสัตว 

จังหวัดสงขลามีการเลี้ยงปศุสัตวท่ีสําคัญหลายชนิด ไดแก โคเนื้อ สุกร ไกเนื้อ ไกไข ไกพ้ืนเมือง
และแพะ โดยสภาพการเลี้ยงปศุสัตวแตละชนิดจะแตกตางกัน กลาวคือ การเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรสวนใหญจะเลี้ยง
เปนอาชีพเสริม สุกร ไกเนื้อ และไกไข มีท้ังการเลี้ยงเปนอาชีพหลักแบบฟารม และเลี้ยงเปนอาชีพเสริม สวนไก
พ้ืนเมือง และแพะ สวนใหญเลี้ยงเปนอาชีพเสริมบริเวณท่ีอยูอาศัย และในพ้ืนท่ีปลูกพืช ไมยืนตน และสวนหลัง
บาน 

3. ดานอุตสาหกรรม 

จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดเดียวในภาคใตท่ีรายไดหลักมาจากอุตสาหกรรม โดยมีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมท้ังหมด จํานวน 1,883 โรง เงินลงทุนท้ังหมด จํานวน 68,009.67 ลานบาท สามารถจางแรงงาน
ท้ังสิ้น 77,037 คน จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดอุตสาหกรรมท่ีมาประกอบกิจการมากตามลําดับ 
ไดแก 
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- อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 171 โรง (เงินลงทุน 6,850 ลานบาท) 

- อุตสาหกรรมยาง จํานวน 157 โรง (เงินลงทุน 11,029 ลานบาท) 

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ จํานวน 134 โรง (เงินลงทุน 1,686 ลานบาท) 

- อุตสาหกรรมไม และผลิตภัณฑจากไม จํานวน 119 โรง (เงินลงทุน 8,742 ลานบาท) 

เม่ือพิจารณาตามหมวด และแยกตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา สวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรม
เกษตร และอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรเปนหลัก เชน ยางพารา ไมยางพาราเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรม
อาหารรองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรม สมัยสามอุตสาหกรรมหลัก เชน อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมหลักนั่นเอง 

4. ดานการประมง  

จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับชายฝงทะเล 2 ดาน คือ ดานตะวันออกติดตอกับ 
อาวไทยมีความยาว 154.60 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอชายทะเล 6 อําเภอ คือ อําเภอระโนด อําเภอ 
สทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอเมือง อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา และดานตะวันตกติดตอกับทะเลสาบสงขลา 
ทําใหอาชีพการประมงเปนอาชีพท่ีสําคัญ และสรางรายไดใหกับจังหวัดสงขลาเปนอยางมาก ซ่ึงการประมงใน
จังหวัดสงขลาสามารถแบงออกไดเปน 

4.1) การประมงในทะเลสาบสงขลา 

การทําการประมงของชาวประมงรอบๆทะเลสาบสงขลามีความแตกตางกันบางข้ึนอยูกับ

สภาพพ้ืนท่ี โดยชาวประมงสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีดั้งเดิม และทําการประมงในทะเลสาบสงขลามาตั้งแตรุน 

บรรพบุรุษ ซ่ึงโดยภาพรวมสามารถแบงชาวประมงตามลักษณะประกอบอาชีพออกได 3 ประเภท คือ 

4.1.1) ประเภทท่ีมีอาชีพหลักทําการประมงอยางเดียว ซ่ึงแตละครัวเรือนจะทําการประมง

ดวยเครื่องมือหลายชนิด เชน ลอบยืน โพงพาง และอวนลอย กลุมนี้จะเปนชาวมุสลิมเสียสวนใหญอาศัยอยูบริเวณ

ทะเลสาบตอนนอก และทะเลหลวงตอนลางมาก เนื่องจากเปนบริเวณท่ีมีทรัพยากรสัตวน้ําท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ

หลายชนิด เชน กุงชนิดตางๆ ปลากระบอก ปลากะพง เปนตน 

4.1.2) ประเภทท่ีทําการประมงเปนอาชีพหลัก และมีอาชีพรองรวมดวยหลังเสร็จจาก

ภารกิจทางดานการประมง โดยอาชีพรองท่ีพบท่ัวไป เชน การรับจาง 

4.1.3) ประเภทท่ีมีอาชีพประมงรวมกับอาชีพอ่ืน โดยทําไปดวยกัน และมีรายไดจากท้ัง 2 

ทางใกลเคียงกัน เชน ทําการประมงคูกับคาขาย การประมงคูกับรับจาง การประมงคูกับทําสวน และการประมงคู

กับหัตถกรรม โดยจะพบมากบริเวณทะเลนอย และทะเลหลวง 

สําหรับเครื่องมือจับสัตวน้ําท่ีสําคัญท่ีพบมากในทะเลสาบสงขลาประกอบดวย เครื่องมือ

ประจําท่ีประเภทโพงพาง และไซนั่ง โดยในป พ.ศ. 2554 มีเครื่องมือไซนั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

จํานวน 17,029 ชอง มีโพงพาง จํานวน 101 แถว 1,446 ชอง 
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4.2) การประมงทะเล 

จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดท่ีมีทาเทียบเรือท่ีมีขนาดใหญทําใหเรือประมงจํานวนมากหมุนเวียน

เขามาเทียบทา เพ่ือขนถายสินคาจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2554 จังหวัดสงขลามีผลผลิตจากการประมงทะเล

ปริมาณ 88,047,774 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 2,022,560,188 บาท ประกอบดวยชนิดสัตวน้ําท่ีสําคัญ คือ ปลาทู 

4,949,488 กิโลกรัม ปลาเลย 48,683,187 กิโลกรัม กุง 273,999 กิโลกรัม ก้ัง 258,500 กิโลกรัม หมึก 

6,195,270 กิโลกรัม ปู 354,630 กิโลกรัม ปลาหลังเขียว 2,148,040 กิโลกรัม และปลาเปด 28,461,530 กิโลกรัม 

โดยเม่ือเปรียบเทียบผลผลิตจากการประมงทะเลในป พ.ศ. 2554 กับป พ.ศ. 2553 พบวาผลผลิตจากการประมง

ทะเลในป พ.ศ. 2554 ลดลง จํานวน 21,843,946 กิโลกรัม เนื่องจากจํานวนเรือประมงท่ีเขาเทียบทามีจํานวน 

ลดนอยลง โดยเรือสวนหนึ่งก็หยุดทําการประมง 

4.3) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลามีสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยง 

คือ กุงทะเล และปลากะพงขาว 

4.4) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

จังหวัดสงขลามีการเลี้ยงปลาน้ําจืดกันกระจัดกระจายเกือบทุกอําเภอ ซ่ึงสวนมากแลวเปน 

การเลี้ยงเพ่ือใชบริโภคภายในครัวเรือน โดยในป พ.ศ. 2554 มีผูเลี้ยงปลาน้ําจืดท้ังสิ้น 6,723 ราย 13,100 บอ 

พ้ืนท่ี 7,639.79 ไร เปนการเลี้ยงปลากินพืชจํานวน 2,871 ราย 6,013 บอ พ้ืนท่ี 4,097.32 ไร คิดเปนรอยละ 

42.70 เลี้ยงปลาดุกจํานวน 3,617 ราย 6,419 บอ พ้ืนท่ี 3,215.87 ไร คิดเปนรอยละ 53.80 ท่ีเหลืออีกรอยละ 

3.50 เปนการเลี้ยงปลาชอน ปลาหมอ ปลากดเหลือง และปลาชะโด เปนตน 

5) การทองเท่ียว 

สงขลา มีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ และมีความหลากหลายสามารถแบงเปนประเภทไดดังนี้ 

- แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ไดแก หาดสมิหลา แหลมสนออน สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา

สงขลา หาดเกาเสง หาดปากบางสะกอม  หาดทรายแกว (หาดแกวจุลดิศ) เขาตังกวน สวนสาธารณะเทศบาลนคร

หาดใหญ อุทยานนกน้ําคูขุด น้ําตกโตนงาชาง น้ําตกบริพัตร 

- แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร/ศาสนสถาน ไดแก วัดพระเจดียงาม วัดพะโคะ (วัดราช-

ประดิษฐาน) วัดจะท้ิงพระ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา วัดชัยมงคล วัดถํ้าตลอด 

เจดียเขาตังกวน ตัวเมืองเกาสงขลา อุโมงคประวัติศาสตรเขาน้ําคาง วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญใน)  

วัดคงคาเลียบ พิพิธภัณฑพธํามะรงค ตําหนักเขานอย ศาลหลักเมืองสงขลา 

- แหลงทองเท่ียวเชิงประเพณี และวัฒนธรรม ไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา ชุมชนสทิงหมอ 

เกาะยอ ตลาดน้ําคลองแห ตลาดริมน้ําคลองแดน 
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1.5 สังคม และโครงสรางประชากร 

จังหวัดสงขลา มีประชากรในป 2559 รวมท้ังสิ้น 1,417,440 คน เปนชาย 691,618 คน เปนหญิง 
725,822 คน ประชากรชายคิดเปนรอยละ 48.80 และประชากรหญิงคิดเปนรอยละ 51.20 ของประชากรท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงประชากร 5 ปยอนหลัง 
ป พ.ศ. จํานวนประกร (คน) เกิด (คน) ตาย 

(คน) 
อพยพเขา 

(คน) 
อพยพออก 

(คน) 
การเปลีย่นแปลง 

(% ตอป) ชาย หญิง รวม 
2555 649,625 681,649 1,378,574 22,819 7,241 93,186 84,794 0.85 
2556 678,456 711,434 1,389,890 22,475 8,371 81,108 84,529 0.82 
2557 684,223 717,090 1,40,303 21,955 8,715 79,897 82,431 0.80 
2558 688,462 722,115 1,410,577 21,256 9,186 74,426 77,980 0.70 
2559 691,618 752,822 1,417,440 20,084 9,601 74,527 77,279 0.50 

ที่มา: รายงานสถิติสงขลา 2560 
 

1) การประกอบอาชีพ 

ตารางท่ี 2 การประกอบอาชีพ จําแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2558) 
อาชีพ จํานวน (คน) 

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย 31,670 
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 55,413 
ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 42,602 
เสมียน 33,172 
พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด 204,921 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 230,274 
ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 103,057 
ผูปฏิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 45,366 
อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ  93,239 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

2) การสาธารณสุข 

ตารางท่ี 3 ประเภทสถานบริการสาธารณสุข และบุคลากร 

ประเภทสถานบริการสาธารณสขุ/บุคลากร 
หนวย 

 
พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 

โรงพยาบาลรัฐ  
แหง 29 22 22 22 
เตียง 2,626 2,626 2,626 2,838 

โรงพยาบาลเอกชน  
แหง 5 5 5 5 
เตียง 602 602 602 490 

สถานีอนามยั  แหง 175 175 175 175 
แพทย  คน 304 359 409 500 
ทันตแพทย  คน 77 82 96 104 
เภสัชกร  คน 134 148 159 185 
พยาบาล  คน 2,186 2,421 2,468 2,513 

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
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3) แรงงาน (พ.ศ. 2559) จํานวน แรงงานท้ังหมด 874,352 คน ผูมีงานทํา 853,157 คน และคน
วางงาน 20,452 คน  

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

1) ทรัพยากรดิน 

จังหวัดสงขลามีเนื้อท่ีท้ังหมด 7,393.889 ตารางกิโลเมตร กองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน จําแนก

ดินในจังหวัดสงขลาไดจํานวน 95 ชุด สวนใหญเปนดิน ทราย ดินทรายปนดินรวน และดินเหนียวบางสวน ลักษณะ

การใชประโยชนท่ีดินของจังหวัดสงขลาจากการแปลภาพถายดาวเทียม LANDSAT- 5TM (บันทึกขอมูล ป พ.ศ. 

2549) จําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินได ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ีประมาณ 556,806 ไร ประกอบดวยปาไมผลัดใบ ปาชายเลน และปาบึง

หรือปาพรุ 

- พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 3,492,575 ไร ประกอบดวยสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน 

นาขาว ไมยืนตน ไมผลผสม และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ีประมาณ 21,668 ไร ประกอบดวย พ้ืนท่ีอางเก็บน้ําคลองระบายน้ํา

ทะเลสาบ บึง และลําคลอง 

- พ้ืนท่ีชุมชน และสถานท่ีสําคัญ มีเนื้อท่ีประมาณ 192,625 ไร ประกอบดวยพ้ืนท่ีชุมชน ท่ีอยู

อาศัย ตัวเมือง ยานการคา หมูบาน สถานท่ีราชการ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ 

- พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ีประมาณ 227,837 ไร ประกอบดวยพ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีไมพุม หรือทุงหญา

สลับไมพุม เหมืองแร เหมืองเกา และบอขุด 
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ตารางท ี่ 4 พ ื้นท ี่ และประเภทการใช ประโยชน ท ี่ด ิน 

ประเภทการใชที่ดิน พ้ืนที่ 

ตารางก ิโลเมตร ไร ร อยละ 

พ้ืนที่ปาไม 890.89 556,806.25 12.40 

ปาไมผลัดใบ 718.92 449,325.00 10.00 

ปาไม ผล ัดใบเส ื่อมสภาพ 21.11 13,193.75 0.29 

ปาชายเลน 14.10 8,812.50 0.20 

ปาชายหาด 10.54 6,587.50 0.15 

ปาบ ึง หร ือปาพร ุ 120.88 75,550.00 1.68 

สวนปา 5.34 3,337.50 0.07 

พ ื้นท ี่เกษตรกรรม 5,588.12 3,492,575.00 77.76 

ที่นา 814.11 508,818.75 11.33 

ยางพารา 4,388.11 2,742,568.75 61.06 

ปาลมน้ํามัน 25.50 15,937.50 0.35 

มะพร าว 12.20 7,625.00 0.17 

สะเดา 0.26 162.50 0.00 

ไม ผลผสม 58.43 36,518.75 0.81 

ไม ผลผสม-หม ูบ าน 202.41 126,506.25 2.82 

สนประด ิพ ัทธ  2.13 1,331.25 0.03 

ทุงหญาเล้ียงสัตว 3.39 2,118.75 0.05 

โรงเรือนเล้ียงสัตว 2.69 1,681.25 0.04 

สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้าํ 78.89 49,306.25 1.10 

แหลงนํ้า  (ไม รวมถ ึงพ ื้นท ี่ทะเลสาบ) 34.67 21,668.75 0.48 

อางเก็บน้ํา 11.64 7,275.00 0.16 

คลองระบายน้าํ 3.80 2,375.00 0.05 

บ ึง 0.04 25.00 0.00 

แมน้ํา ล ําคลอง 16.97 10,606.25 0.24 

บ อน้ําในไร นา 2.22 1,387.50 0.03 

ช ุมชนท ี่อย ูอาศ ัยและสถานท ี่ส ําค ัญ 308.20 192,625.00 4.29 

ต ัวเม ืองย านการค า 32.87 20,543.75 0.46 

หมูบาน 70.09 43,806.25 0.98 

หม ูบ าน-ไม ผลผสม 154.19 96,368.75 2.15 

โรงงานอ ุตสาหกรรมน ิคมอ ุตสาหกรรม 14.12 8,825.00 0.20 

สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.07 668.75 0.01 

สถานท ี่ราชการ และสถาบ ันต างๆ 17.93 11,206.25 0.25 

สนามกอล ฟ 3.51 2,193.75 0.05 

ที่มา : แปลจากขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT - 5 TM บันทึกขอมูลป พ.ศ. 2549 
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2) ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1 ทรัพยากรปาไม  

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6 สงขลา สรุปสถานการณทรัพยากรปาไมจังหวัดสงขลาจากการแปล

ภาพถายดาวเทียม LANDSAT5 (TM) มาตราสวน 1:50,000 ในป พ.ศ. 2552 พบวา ท้ังจังหวัดมีเนื้อท่ีปา 

1,124.39 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 15.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ตารางท่ี 5 สถิติพ้ืนท่ีปาไมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543-2552 

ป ี พ.ศ. พ ื้นท ี่ (ตร.กม.) พ ื้นท ี่ (ไร ) ร อยละของพ ื้นท ี่จ ังหว ัด 

2543 821.94 513,711.70 11.12 

2547 858.47 536,545.34 11.08 

2549 772.84 483,025.28 9.98 

2552 1,124.39 702,743.75 15.21 

ท ี่มา : www.dnp.go.th 

จังหวัดสงขลามีการประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ (ต้ังแต พ.ศ. 2507) รวม 41 ปา เนื้อท่ี 

1,256,669.25 ไร หรือรอยละ 27.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ตารางท่ี 6 ขอมูลปาสงวนแหงชาติของจังหวัดสงขลา 

ลําดับท ี่ ช ื่อปา ท องท ี่อําเภอ พ้ืนที่ (ไร) 

1 ปาเขาแดน ปาควนเจด ีย  ปาเขาพระยาไม  สะบ าย อย 153,625.00 

2 ปาควนราสอ, ปาควนน้ําร อน, ปาควนสอหรอ, ปาควน บางพลา, 

ปาเขาโต ะเทพ 

สะบ าย อย 36,325.00 

3 ปาเท ือกเขาโต ะเทพ, ปาควนห ินล ับ สะบ าย อย 105,500.00 

4 ปาเท ือกเขาส ันกาลาค ีร ี สะบ าย อย 52,575.00 

5 ปาควนพน เทพา, สะบ าย อย 35,568.75 

6 ปาเกาะเหลาะหน ัง เทพา 1,187.00 

7 ปาเขาขวาง, ปาเขาว องพร ิก, ปาควนเทศ เทพา 8,318.75 

8 ปาเขาร ังเก ียจ, ปาเขาส ัก, ปาเขาส ูง, ปาควนแก ว เทพา 39,226.00 

9 ปาควนด ินแดง, ปาควนพ ัง, ปาควนห ัวแหวน, ปาควน จอมแห เทพา 11,912.50 

10 ปาควนห ินพ ัง, ปาควนช ีล อม, ปาควนอ าวปล ักก ก และ  

ปาควนแหละหว ัง 

เทพา 2,250.00 

11 ปาควนสระ เทพา, จะนะ 2,343.75 

12 ปาเขากรวด เทพา, จะนะ 568.75 

13 ปาควนล ัง จะนะ 137,500.00 

14 ปาควนจ ําศ ีล จะนะ 1,437.50 

15 ปาควนเขาจ ันทร  จะนะ 875.00 

16 ปาควนห ินเภา จะนะ, นาทว ี, เทพา 22,325.00 

17 ปากราด นาทว ี 2,575.00 

18 ปาเขาแดน, ปาเขาน้าํค าง , ปาควนทางสยา ปาควนเขาไหม และ 

ปาควนส ิเหรง 

สะบ าย อย 95,000.00 

19 ปาเขาแดน, ปาเขาเสม ็ด, ปาควนเสม ็ดช ุน, ปาควนเหรง นาทวี 21,250.00 
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ลําดับท ี่ ช ื่อปา ท องท ี่อําเภอ พ้ืนที่ (ไร) 

20 ปาเขาโพธ ิ์, ปาควนแดน, ปาเขาร ังเก ียจ นาทว ี, สะเดา 30,625.00 

21 ปาควนนายเส น, ปาควนเหม ็ดช ุน, ปาควนแม เขานา,  

ปาควนล กหม ี ปาควนปาหย ัง 

จะนะ, นาทว ,ี หาดใหญ , 

สะเดา 

32,525.00 

22 ปาเขาเหล ี่ยม, ปาเขาจ ันด ี, ปาเขาบ อท อ หาดใหญ นาหม อม จะนะ 60,000.00 

23 ปาเขาแดน, ปาเขานํ้าค าง, ปาควนส ิเหรง สะเดา 61,812.00 

24 ปาควนโต ะด ุด, ปาควนทวด,ปาควนสามง อน สะเดา 20,552.00 

25 ปาคลองลาปง  สะเดา 22,193.00 

26 ปาเท ือกเขาแก ว สะเดา 50,625.00 

27 ปาเขาว ังช ิง สะเดา คลองหอยโข ง 5,037.00 

28 ปาควนข ี้แรด หาดใหญ 737.50 

29 ปาเขาว ังพา หาดใหญ คลองหอยโข ง 137,000.00 

30 ปาควนเขาว ัง, ปาคลองต อ, ปาเท ือกเขาแก ว ร ัตภ ูม ิ, หาดใหญ 30,877.00 

31 ปาควนเหรง,ปาควนหนองหย ี,ปาควนห ัวแหวน ร ัตภ ูม ิ 6,262.00 

32 ปาควนห ินผ ุด, ปายอดเขาแก ว ร ัตภ ูม ิ 52,512.00 

33 ปาเท ือกเขาแก ว, ปาคลองเขาล อน, ปาคลองปอม ร ัตภ ูม ิ 11,562.00 

34 ปานาท ุงเปราะ, ปาควนด ินสอ ร ัตภ ูม ิ 8,925.00 

35 ปาแม พร ุ, ปาเท ือกเขาไฟไหม , ปาคลองก ั่ว ร ัตภ ูม ิ 46,800.00 

36 ปาควนท ับช าง ร ัตภ ูม ิ 56,875.00 

37 ปาท ุงเค ี่ยม ร ัตภ ูม ิ 5,937.00 

38 ปาควนอ ายโต , ปาควนน ุย ควนเน ียง 3,175.00 

39 ปาควนเล ียบ ร ัตภ ูม ิ, ควนเน ียง 4,512.50 

40 ปาท ุงบางนกออก ควนเน ียง 6,250.00 

41 ปาท ุงแพร ควนเน ียง 4,762.00 

รวม 1,275,683.00 

ที่มา : สํานกับริหารพ้ืนทีอ่นรุกัษที่ 6 (สงขลา) ขอมูล ณ วันที่ เดือนมถิุนายน 2555 

พ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีประกาศในพระราชกฤษฎีกาของจังหวัดสงขลามีจํานวน 1,956,647.50 ไร 

(รวมท้ังพ้ืนดิน และน้ํา) คิดเปนรอยละ 40.19 ของพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา (4,868,937.50 ไร) พ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีสําคัญ

ของจังหวัดสงขลา ไดแก 

- เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 133,750 ไร โดยเปนเนื้อท่ีอยูในอําเภอ 

รัตภูมิ และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 92,621 ไร มีราษฎรถือครอง 239 ราย จํานวน 340 แปลง เนื้อท่ี 

1,814 ไร คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 90,807 ไร 

- เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด มีเนื้อท่ีท้ังหมด 790,000 ไร โดยเปนเนื้อท่ีท่ีอยูในอําเภอ

รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 70,496 ไร มีราษฎรถือครอง 407 ราย จํานวน 476 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 4,961 ไร 

คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 65,535 ไร 

- อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 132,500 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอนาทวี และอําเภอ

สะเดา มีราษฎรถือครอง 2,131 ราย จํานวน 2,812 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 43,785 ไร คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 

88,715 ไร 
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- เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย มีเนื้อท่ีท้ังหมด 285,265 ไร โดยมีเนื้อท่ีอยูในอําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา 37,500 ไร ไมมีราษฎรถือครอง 

- เขตหามลาสัตวปาเขาเหรง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 68,250 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ และอําเภอ 

นาหมอม มีราษฎรถือครอง 2,665 ราย จํานวน 3,593 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 31,981 ไร คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 

36,269 ไร 

- เขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง - แหลมขาม มีเนื้อท่ีท้ังหมด 146,875 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ 

และอําเภอเทพา มีราษฎรถือครอง 341 ราย จํานวน 399 แปลง เนื้อท่ี 3,025 ไร คงเหลือเนื้อท่ี 143,850 ไร 

- เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา มีเนื้อท่ีอยูในจังหวัดสงขลา 76,000 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอ

สิงหนคร อําเภอสทิงพระ และอําเภอควนเนียง ไมมีราษฎรถือครอง 

- เขตหามลาสัตวปาปากราด มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,575 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอนาทวี มีราษฎรถือครอง 

1 ราย จํานวน 1 แปลง เนื้อท่ี 5.84 ไร คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 2,570 ไร 

- วนอุทยานควนเขาวัง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,037.50 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ มีราษฎร 

ถือครอง 18 ราย จํานวน 24 แปลง เนื้อท่ี 213 ไร คงเหลือเนื้อท่ี 1,824.5 ไร 

- พ้ืนท่ีเตรียมการอุทยานแหงชาติสันกาลาคีรีในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลามีเนื้อท่ี 133,887 ไร ใน

พ้ืนท่ีอําเภอสะบายอย มีราษฎรถือครอง 978 ราย จํานวน 1,439 แปลง เนื้อท่ี 28,876 ไร คงเหลือเนื้อท่ี 

105,011 ไร 

- อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว มีเนื้อท่ีอยูในจังหวัดสงขลา 21,387 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอ 

สะบายอย มีราษฎรถือครอง 442 ราย จํานวน 697 แปลง เนื้อท่ี 7,894 ไร คงเหลือเนื้อท่ี 13,493 ไร 

- เขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง มีเนื้อท่ี 164,121 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอระโนด และอําเภอ 

กระแสสินธุ 

ตารางท่ี 7 ขอมูลเขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลาสัตวปาของจังหวัดสงขลา 
ลําดับที ่ ชื่อปา ทองที่อําเภอ พ้ืนท ี่ (ไร) 

1 เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด รัตภูมิ 59,030.436 

2 เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง รัตภูมิ, หาดใหญ 8,967,152 

3 เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ระโนด 35,290.515 

4 เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา กระแสสินธุ, สทิงพระ 83,171.227 

5 เขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง - แหลมขาม จะนะ, เทพา 114,495.674 

6 เขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง ระโนด, กระแสส ินธ ุ 169,145.333 

7 เขตหามลาสัตวปาเขาเหรง นาหม อม, หาดใหญ,จะนะ 62,857.591 

รวม 611,957.928 

ที่มา : สํานกับริหารพ้ืนทีอ่นรุกัษที่ 6 (สงขลา) ขอมูล ณ เดอืนมิถุนายน 2555 
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ตารางท่ี 8 ขอมูลอุทยานแหงชาติของจังหวัดสงขลา 
ลําดับที ่ ชื่อปา ทองที่อําเภอ พ้ืนท ี่ (ไร) 

1 อ ุทยานแห งชาต ิเขาน้าํค าง สะเดา, นาทว ี 137,802.523 

2 อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว สะบ าย อย 19,303.001 

รวม 157,105.524 

ท ี่มา : ส ําน ักบร ิหารพ ื้นท ี่อน ุร ักษ ท ี่ 6 (สงขลา) ข อม ูล ณ เด ือนม ิถ ุนายน 2555 

ตารางท่ี 9 ขอมูลปาเตรียมการสงวนของจังหวัดสงขลา 
ลําดับที ่ ชื่อปา ทองที่อําเภอ พ ื้นท ี่ (ไร) 

1 อุทยานแห งชาต ิสันกาลาค ีรี สะบ าย อย 138,325.711 

รวม 138,325.711 

ท ี่มา : ส ําน ักบร ิหารพ ื้นท ี่อน ุร ักษ ท ี่ 6 (สงขลา) ข อม ูล ณ  เด ือนม ิถ ุนายน 2555 

2.2 แหลงน้ํา และทรัพยากรทางน้ํา 

น้ําผิวดิน 

พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาประกอบดวยลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และสวนหนึ่ง

ของลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก โดยแตละลุมน้ําหลักประกอบดวยลุมน้ํายอย หรือลุมน้ําสาขา ดังนี ้

(1) ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ประกอบดวยลุมน้ํายอย หรือลุมน้ําสาขา ดังนี้ 

- ลุมน้ํายอยคลองอูตะเภา มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 2,383 ตารางกิโลเมตร มีคลองอูตะเภา เปน

ลําน้ําสายหลัก ความยาวประมาณ 68 กิโลเมตร มีคลองเล็กๆ หลายสายมารวมกัน และไหลลงสูทะเลสาบสงขลาท่ี

บานแหลมโพธิ์ ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ 

ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา ไหลผานตําบลตางๆ ใน

อําเภอสะเดา ผานอําเภอหาดใหญลงสูทะเลสาบสงขลาท่ีบานคลองบางกล่ํา มีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร  

ลุมน้ําคลองอูตะเภา มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 2,392 ตร.กม. ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยท้ังป 1,243.67 ลาน ลบ.ม. 

- ลุมน้ํายอยคลองพรุพอ มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร มีคลองพรุพอเปนลําน้ํา

สายหลัก ความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร มีคลองเล็กๆ หลายสายมารวมกัน ไหลลงทะเลสาบท่ีบานทาหยี ตําบล

หวยลึก อําเภอควนเนียง 

- ลุมน้ํายอยคลองรัตภูมิ มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 617 ตารางกิโลเมตร มีคลองรัตภูมิ เปนลําน้ํา

สายหลัก ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร ไหลผานอําเภอรัตภูมิ กอนลงสูทะเลสาบท่ีบานบางหัก ตําบลรัตภูมิ 

อําเภอควนเนียง 

ตนกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด และเขาหลวง ก้ันเขตแดนระหวางอําเภอรัตภูมิกับจังหวัดสตูล 

ไหลผานอําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง ลงสูทะเลสาบท่ีบานปากบาง ความยาว 45 กิโลเมตร ลุมน้ําคลองรัตภูมิ มี

พ้ืนท่ีลุมน้ํา 859 ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยท้ังป 648.60 ลาน ลบ.ม. 
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- ลุมน้ํายอยคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบดวยลุมน้ํายอย 4 ลุมน้ํา 

- ลุมน้ํายอยฝงตะวันออก 1 (อําเภอระโนด) มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 488 ตารางกิโลเมตร มี

คลองสําคัญหลายสาย ไดแก คลองกก คลองระโนด คลองโรง คลองตะเครียะ เปนตน 

- ลุมน้ํายอยฝงตะวันออก 2 มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 202 ตารางกิโลเมตร มีคลองสําคัญหลาย

สาย ไดแก คลองคูขุด คลองรี เปนตน 

- ลุมน้ํายอยฝงตะวันออก 3 มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 136 ตารางกิโลเมตร มีคลองสําคัญ คือ 

คลองสทิงหมอ 

- ลุมน้ํายอยฝงตะวันออก 4 (อําเภอเมืองสงขลา) มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 204 ตารางกิโลเมตร 

มีคลองสําคัญ ไดแก คลองสําโรง คลองพะวง เปนตน 

คาบสมุทรสทิงพระ มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 493.60 ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยท้ังป 400.73 ลานลบ.ม. 

(2) ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกในจังหวัดสงขลา คือ ลุมน้ํายอยเทพา-นาทวี 

- ลุมน้ํายอยเทพา-นาทวี มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 1,336.12 ตารางกิโลเมตร มีลําน้ําสายหลัก 2 

สาย ไดแก คลองเทพา ความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร และคลองตุหยง ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 

- ลุมน้ําคลองเทพา มีตนน้ําจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผานอําเภอสะบายอย และอําเภอ

เทพา ไปลงอาวไทยท่ีตําบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ลุมน้ําคลองเทพา มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 1,895 ตร.กม. 

มีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยท้ังป 763 ลาน ลบ.ม. 

- ลุมน้ําคลองนาทวี ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผานอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ ไหลลง

สูอาวไทยท่ีปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ลุมน้ําคอลงนาทวี มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 1,586 ตร.กม. 

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยท้ังป 617 ลาน ลบ.ม. 

น้ําบาดาล 

ศักยภาพแหลงน้ําบาดาลของจังหวัดสงขลา สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 12 สงขลา (2554) ได

ประมวลขอมูลแหลงน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพสูงสุดในพ้ืนท่ี คือ แหลงน้ําบาดาลท่ีพบในแองหาดใหญ-สะเดา 

แองสงขลา-จะนะ-นาทวี และแองเทพา-สะบายอย เปนชั้นตะกอนหินรวนท่ีพบแพรกระจายเปนบริเวณกวางใน

บริเวณแองเหลานี้ตอเนื่องไปจนถึงท่ีราบชายฝงทะเลดานทิศเหนือ และท่ีราบชายฝงทะเลดานทิศตะวันออก 

ประกอบดวยชั้นตะกอนน้ําพา และชั้นตะกอนตะพักลําน้ําระดับสูงท่ีวางตัวอยูบริเวณขอบแอง และบางสวนวางตัว

อยูดานใตของตะกอนน้ําพา สามารถพัฒนาแหลงน้ําไดท่ีระดับความลึกตั้งแต 30 เมตร จนถึงระดับความลึก 200 

เมตร ปริมาณน้ําโดยท่ัวไปอยูระหวาง 10-20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําเปนน้ําจืด คุณภาพดี แตมี

ปริมาณเหล็กในน้ําคอนขางสูงเกือบทุกพ้ืนท่ีแหลงน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพรองลงมา ไดแก 

- แหลงน้ําบาดาลในชั้นตะกอนทรายชายหาดท่ีสามารถพัฒนาน้ําบาดาลไดท่ีความลึก 2-5 

เมตร ปริมาณ 5-10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง สํารวจพบในพ้ืนท่ีอําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ 

อําเภอสิงหนคร อําเภอเมือง อําเภอหาดใหญ อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา คุณภาพน้ําบริเวณอําเภอระโนด และ
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อําเภอสทิงพระ สวนใหญเปนน้ํากรอยถึงน้ําเค็ม สําหรับอําเภออ่ืนๆ คุณภาพน้ํามีความแปรเปลี่ยนคอนขางสูง มีท้ัง

น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม 

- แหลงน้ําบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา สํารวจพบท่ัวไปในบริเวณท่ีราบระหวางภูเขา และ

บริเวณเชิงเขาท่ีติดตอกับบริเวณท่ีราบในเขตอําเภอรัตภูมิ อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอหาดใหญ 

อําเภอเมืองสงขลา และอําเภอนาหมอม สามารถพัฒนาน้ําบาดาลไดท่ีความลึก 20-40 เมตร ปริมาณน้ํา 5-15 

ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําเปนน้ําจืด 

- แหลงน้ําบาดาลในเชิงหินตะกอน ความลึกของชั้นบาดาลอยูในเกณฑ 20-70 เมตร ปริมาณ

น้ําสวนใหญอยูในชวง 5-15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําบาดาลเปนน้ําจืดคุณภาพดี แตปริมาณเหล็กในน้ํา

สูง 

- แหลงน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพตํ่า ไดแก แหลงน้ําบาดาลในหินแกรนิต ความลึกของชั้นน้ํา

บาดาลอยูในชวง 20-50 เมตร ปริมาณสวนใหญนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ยกเวนบริเวณท่ีหินผุ หรือมี

โครงสรางทางธรณีวิทยาประเภทรอยแตก รอยแยก หรือรอยเลื่อนขนาดใหญพาดผาน ก็จะไดปริมาณน้ํามากข้ึน 

คุณภาพน้ําบาดาลเปนน้ําจืดคุณภาพดี แตปริมาณเหล็กในน้ําคอนขางสูง 

จังหวัดสงขลามีจํานวนบอน้ําบาดาลสะสมรวม 3,456 บอ อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 12 สงขลา ปริมาณน้ําบาดาล แหลงน้ําบาดาลท่ีสําคัญในจังหวัดสงขลา มี 2 แหลง ไดแก 

แองน้ําระโนด-สงขลา และแองน้ําหาดใหญ เปนแหลงน้ําบาดาลในหินรวน ประกอบดวยชั้นน้ําบาดาลตะกอน 

น้ําพาในยุคเกา และชั้นน้ําบาดาลตะกอนทรายชายหาด ปจจุบันมีการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลท่ีความลึกไมเกิน 150 

เมตร บริเวณท่ีเปนแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพดี อยูในเขตอําเภอระโนดถึงอําเภอสทิงพระ 

2.3 ทรัพยากรสัตวปา 

เนื่องจากจังหวัดสงขลามีสภาพปาอันอุดมสมบูรณจึงเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาหายากหลายชนิด 

จําแนกเปนประเภทตางๆ (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6 สงขลา, 2553) ไดดังนี ้

- สัตวปาท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีมีไมนอยกวา 355 ชนิด แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 85 ชนิด 

เชน ชะมดแปลงลายแถบ เกง คางดํา ลิงแสม เปนตน นกไมนอยกวา 209 ชนิด เชน นกหวา ไกฟา นกเงือก-

กรามชาง นกเงือกหัวหงอก เปนตน สัตวเลื้อยคลาน พบประมาณ 43 ชนิด เชน เตา งูจงอาง ตุดตู เปนตน  

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก พบประมาณ 18 ชนิด เชน จงโครง กบวาก กบทูด เปนตน 

- สัตวปาท่ีหามลามีท้ังหมด 53 ชนิด ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนใหญ

เปนนกน้ํา 

- นกประจําถ่ินถาวรในทะเลสาบ มี 14 ชนิด เชน นกอีโกง นกอีล้ํา นกยางเปย นกพริก 

เปนตน 

- นกอพยพยายถ่ินซ่ึงมีการอพยพมาจากตอนเหนือของประเทศไทยชวงประมาณเดือนตุลาคม 

- เมษายนของทุกป มี 75 ชนิด เชน นกกาน้ําเล็ก นกเปดแดง นกเปดคับแค นกเปดลาย นกเปดผี เปนตน 
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- นกท่ีมีประชากรมากมี 13 ชนิด ไดแก นกกระทุง นกกระสา นกกาบบัว นกตะกรุม 

นกกุลาขาว นกออก เหยี่ยวรุง เหยี่ยวคางดําขาว เหยี่ยวทุง เหยี่ยวออสเปร นกอัญชันค้ิวขาว นกกรัฟ และ 

นกเงือกกรามชาง 

- นกท่ีทํารัง และวางไขภายในเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา มี 31 ชนิด 

- นกท่ีพบตลอดท้ังป มี 26 ชนิด  นกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) จัดเปนสัตวปาคุมครองตาม

บัญชีแนบทายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และเปนสัตวปาคุมครองชนิดท่ีเพาะพันธุตาม

กฎกระทรงวง กําหนดชนิดของสัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาท่ีเพาะพันธุได พ.ศ. 2546 สวนใหญไมพบ 

นกปรอดหัวโขนในพ้ืนท่ีอนุรักษในจังหวัดสงขลา แตมีการพบเห็นบาง/ไมบอย ในพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปาปากราด 

และพบเห็นบอยในพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ 

2.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

จังหวัดสงขลามีชายฝงทะเลยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ซ่ึงตอนใตสวนหนึ่งติดมหาสมุทรแปซิฟก 

สวนเหนือ ติดทะเลอาวไทย ชายฝงทะเลนี้สวนใหญเปนชายหาดซ่ึงสวนหนึ่งเปนแหลงทองเท่ียว 

(1) ปาชายเลน พ้ืนท่ีปาชายเลนจังหวัดสงขลาพบบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนใน เขตอําเภอ

กระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอควนเนียง อําเภอหาดใหญ และอําเภอเมืองสงขลา ปจจุบัน

พ้ืนท่ีปาชายเลนไดเปลี่ยนสภาพเปนพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง แหลงชุมชน 

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงอยางรวดเร็ว โดยป พ.ศ. 2552 จังหวัด สงขลามีพ้ืนท่ี

ปาชายเลน 7,991.95 ไร (ท่ีมา: สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 38) 

(2) หญาทะเล จากการสํารวจแหลงหญาทะเลในอดีต พบวาแหลงหญาทะเลในพ้ืนท่ีจังหวัด

สงขลา มีท้ังหมด 6 บริเวณ ไดแก 1) บริเวณหาดทรายแกว ตําบลหัวเขา อําเภอสิงนคร 2) บานทายเสาะ ตําบล

เกาะยอ อําเภอเมือง 3) บริเวณแหลมจาก ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร 4) บานบางโหนด ตําบลคูเตา อําเภอ

หาดใหญ 5) บริเวณหนาสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง ตําบลพะวง อําเภอเมือง และ 6) บริเวณปากคลอง 

นาทับ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ แตจากการสํารวจเม่ือป พ.ศ. 2550 ไมพบหญาทะเลในพ้ืนท่ีดังกลาวเลย คาดวา

หญาทะเลสูญหายไปจากพ้ืนท่ี เนื่องจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป และพบแหลงหญาทะเลในจังหวัดสงขลา

บริเวณเดียว คือ บริเวณตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จํานวน 15 ไร และเปนแหลงหญาทะเลขนาดเล็ก ไมมีความ

สมบูรณ สถานภาพคอนขางเสื่อมโทรม สัตวน้ําในบริเวณหญาทะเลมีนอย จึงไมมีการใชประโยชนจากแหลง 

หญาทะเลดังกลาว (ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง, ม.ป.ป.) 

(3) ปะการัง จังหวัดสงขลามีแนวปะการังคิดเปนพ้ืนท่ี 0.04 ตารางกิโลเมตรโดยพบวา 

แนวปะการังท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดอยูท่ีเกาะขาม ซ่ึงเปนเกาะใกลฝงในเขตอําเภอเทพา มีพ้ืนท่ีแนวปะการัง 0.03 

ตารางกิโลเมตร แนวปะการังกอตัวในความลึกน้ํา 1 - 14 เมตร ปะการังสวนใหญท่ีพบไดแก Goniastrea spp. 

Porites spp. Goniopora fruticosa ปญหาท่ีพบในพ้ืนท่ีคือกระแสน้ําคอนขางแรง สาหรายข้ึนปกคลุมซาก

ปะการัง และตะกอนคอนขางสูง สวนท่ีเกาะหนูและเกาะแมว มีพ้ืนท่ีแนวปะการัง 0.005 และ 0.006 ตาราง

กิโลเมตร แนวปะการังกอตัวในความลึกน้ํา 2-6 เมตร ปะการังสวนใหญท่ีพบไดแก Goniastrea spp. Porites 
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spp. Goniopora fruticosa ปญหาท่ีพบในพ้ืนท่ีคือมีตะกอนแขวนลอยจํานวนมาก น้ําขุน มีสาหรายข้ึนปกคลุม

ซากปะการัง แนวปะการังของจังหวัดสงขลาสวนใหญอยูในสภาพสมบูรณปานกลาง (ท่ีมา : www.dmcr.go.th) 

ตารางท่ี 10 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในจังหวัดสงขลา 
ประเภท/ชนิด แหลงที่พบ พ ื้นท ี่ (ตร.กม.) พ ื้นท ี่ (ไร ) สภาพความอุดมสมบ ูรณ  

1. ปาชายเลน 
พบบร ิเวณทะเลสาบสงขลาตอนใต ในเขต อ. 

กระแสส ินธ ุ อ.สทิงพระ อ.เม ือง อ.ควนเน ียง  

อ.ส ิงหนคร และอ.หาดใหญ 

14,064.83 25.46 ปานกลาง-เส ื่อมโทรม 

2. หญ าทะเล    บร ิเวณต ําบลหวัเขา อ ําเภอส ิงหนคร  15 ค อนข างเส ื่อมโทรม 

3.ปะการ ัง 
- เกาะขาม 

- เกาะหน ู เกาะแมว 

0.03 

0.005 -0.006 

- 

- 

สมบ ูรณ-ปานกลาง 

ที่มา : 1 สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 38 

2 ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง 

3 www.dmcr.go.th 

2.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ และพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดสงขลา ไดแก 

บริเวณสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาหาดใหญ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขา

สลับซับซอน สวนใหญเปนปาดงดิบท่ีสมบูรณ มีสภาพพืชพันธุปกคลุมหนาแนนปกคลุมไปดวยปาดิบชื้น (Tropical 

rain Forest) โดยมีสภาพพ้ืนท่ีปา 3 ลักษณะ คือ ปาดิบชื้นในพ้ืนท่ีต่ํา ปาดิบชื้นเชิงเขา และปาดิบเขา พันธุไมท่ี

สําคัญ ไดแก กระบาก ไขเขียว หลุมพอ สมพง ตะเคียนทอง สยา เปนตน ไมพ้ืนลาง ไดแก หวายเล็ก หวายกําพวน 

หวายแดง นอกจากนี้ยังมีพันธุไมท่ีนาสนใจ และหายาก ไดแก กลวยไม รองเทานารีมวงสงขลา วานเพชรหึง 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) นอกจากนี้ในจังหวัดสงขลายังพบโลมาอิรวดี

บริเวณทะเลสาบสงขลา ซ่ึงสามารถพบไดเพียง 5 แหงท่ัวโลกเทานั้น คือ ทะเลสาบชิลิกา ประเทศอินเดีย, แมน้ํา

โขง, ทะเลสาบสงขลา, แมน้ํามหาคาม ประเทศอินโดนีเซีย และปากแมน้ําบางปะกง 

พ้ืนท่ีชุมน้ํา (Wetland) จังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมี

ความสําคัญระดับนานาชาติ คือ พ้ืนท่ีชุมน้ําในเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา หรืออุทยานนกน้ําคูขุด ตั้งอยู

บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ในพ้ืนท่ีอําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสิงหนคร และอําเภอ 

ควนเนียง จังหวัดสงขลา และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ท่ีทําการเขตฯ มีเนื้อท่ี 227,916 ไร หรือ 364 

ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อท่ีในจังหวัดสงขลา 76,000 ไร 
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1.7 แผนยุทธศาสตร 

1.7.1 แผนยุทธศาสตร 

จังหวัดสงขลามีศักยภาพในการเปนเมืองศูนยกลางการคา การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาค
การเกษตร และการทองเท่ียวของภาคใตตอนลาง มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย มีตนทุนดานตางๆ และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม มีแหลงพลังงาน สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาดานเศรษฐกิจได ท้ังภายในกลุมจังหวัด
ชายแดนภาคใต กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย และประเทศเพ่ือนบาน นอกจากนี้เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา 
ยังเปนอันดับ 1 ในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต และใน 14 จังหวัดภาคใตดวย ดังนั้น จุดเนนการพัฒนาจังหวัด
สงขลา คือ การพัฒนาใหไปสูความเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness) 
จะสงผลใหเกิดกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูจังหวัดตาง ๆ ในกลุม และตางกลุมท่ีมีการเชื่อมโยงกัน 
(Inclusive Growth) อยางไรก็ตามการพัฒนาจังหวัดนั้น มิไดมุงหมายเพียง เพ่ือความเจริญทางเศรษฐกิจแตเพียง
อยางเดียว ยังคํานึงถึงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Green Growth) รวมถึงการพัฒนาคนในดานการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย เพ่ือใหคนมีความรู 
ความสามารถ อันจะนําไปสูประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ท่ีมีคุณภาพ (Government Efficiency) และมีความ
พรอมเขาสูประชาคมเซียน ในป พ.ศ. 2558 

วิสัยทัศนจังหวัดสงขลา 

“สงขลา ศูนยกลางการคา อุตสาหกรรมเกษตร ทองเท่ียว เมืองสีเขียว ประชาชนมีคุณภาพ  
สูอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียว อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรองรับการเปนประตูสูอาเซียน 

2. พัฒนาสงขลาใหประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัย 

3. พัฒนาสงขลาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนฐานการผลิต และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ตารางท่ี 11 เปาประสงครวม ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เป าประสงค รวม ต ัวช ี้ว ัด/ เป าหมาย 

รวม 4 ป ี 

ข อม ูลป ีฐาน เป าหมายรายป ี 

2558 2559 2560 2561 

1. เศรษฐก ิจเจร ิญเติบโต

อยางมีเสถียรภาพ 

2. ประชาชนม ีคุณภาพ 

3. ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

ส ิ่งแวดล อมม ีความสมด ุล 

1. รอยละที่เพิ่มขึ้นตอปของ 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ 

จ ังหว ัด (GPP) ค าเป าหมาย : 

รอยละ 3 

อ ัตราขยายต ัว GPP ที่ 

แทจริง เฉล่ีย 5 ป (GPP 

ณ ราคาคงท ี่ CVM) 

รอยละ 1.4 

1.5 2 2.5 3 

2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ 

ค าเฉล ี่ย O-net ม.3 ค าเป าหมาย : 

รอยละ 55 

ป พ.ศ. 2555 คาเฉลย ี่  O-net 

ม.3 ของจ ังหว ัดสงขลา 

รอยละ 37.38 

40 45 50 55 

3. ร อยละของผ ูป วยเบาหวาน ที่

ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี  

ค าเป าหมาย : ร อยละ 70 

ป พ.ศ. 2555 ร อยละ 30.60 55 60 65 70 

4. ร อยละของผ ูป วยความด ัน 

โลห ิตส ูงท ี่ควบค ุมระด ับความดันไดดี 

ค าเป าหมาย : รอยละ 80 

ป พ.ศ. 2555 ร อยละ 61.48 65 70 75 80 

5. ร อยละผ ูป วยเบาหวานท ี่ม ี 

ภาวะแทรกซ อนได ร ับการด ูแล 

ร ักษา/ส งต อค าเป าหมาย : รอยละ 

100 

ป พ.ศ. 2555 ร อยละ 100 100 100 100 100 

 

6. รอยละผูปวยความดันโลหิตสูง

ที่มีภาวะแทรกซ อนได ร ับการด ูแล 

ร ักษา/ส งต อ ค าเป าหมาย : รอยละ 

100 

 ป พ.ศ. 2555 ร อยละ 100 100 100 100 100 

7. ร อยละการนำขยะม ูลฝอย 

กล ับมาใช ประโยชน ค าเป าหมาย : 

ร อยละ 30 

 ป พ.ศ. 2555 นำขยะกล ับมา 

 ใช ประโยชน ร อยละ 18 

  (เขตเทศบาล) 

21 24 27 30 

ประเด็นยุทธศาสตร (โดยจัดลําดับตามสําคัญ) ซ่ึงในแตละประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย 

1. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน การทองเท่ียว และ

บริการเพ่ือสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 
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ตารางท่ี 12 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

เป าประสงค เช ิง 

ย ุทธศาสตร 

ต ัวช ี้ว ัด/ 

เป าหมายรวม 

4 ป ี 

ข อม ูลป ีฐาน 

เป าหมายรายป ี 
กลย ุทธ  

2558 2559 2560 2561 

เศรษฐก ิจขยายต ัว 

และประชาชนม ี 

รายได เพ ิ่มข ึ้น 

1. ร อยละท ี่ 

เพ ิ่มข ึ้นต อป ีของ 

ม ูลค าผล ิตภ ัณฑ  

มวลรวมของ 

จ ังหว ัด (GPP) 

ค าเป าหมาย : 

ร อยละ 3 

อ ัตราขยายต ัว 

GPP ท ี่แท จร ิง 

เฉล ี่ย 5 ป (GPP 

ณ ราคาคงท ี่ 

CVM) 

ร อยละ 1.4 

1.5 2 2.5 3 1. ส งเสร ิมกระบวนการ 

ผล ิตส ินค าเกษตรอย าง 

ครบวงจร 

2. ส งเสร ิม และพ ัฒนา 

อ ุตสาหกรรมยางพารา 

อาหารทะเล และฮาลาล 

ให เป ็นศ ูนย กลางระด ับ 

ภ ูม ิภาค 

3. พ ัฒนาการคมนาคม 

ขนส ง และระบบการ 

จ ัดการโลจ ิสต ิกส 

(Logistics) 

4. พ ัฒนาการท องเท ี่ยว 

เช ิงว ัฒนธรรม และเช ิง 

ธ ุรก ิจ 

2. ร อยละท ี่ 

เพ ิ่มข ึ้นต อป ีของ 

ม ูลค าการค า 

ชายแดนค า 

เป าหมาย :  

ร อยละ 5 

ข อม ูลป พ.ศ.

2555 จ ํานวน 

787,559.04 

ล านบาท 

2 3 4 5 

3. ร อยละท ี่ 

เพ ิ่มข ึ้นต อป ีของ 

รายได จากการ 

ท องเท ี่ยว ค า

เป าหมาย :  

ร อยละ 5 

ข อม ูลป พ.ศ. 2554 

จ ํานวน 23,296 

ล านบาท 

2 3 4 5 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

ตารางท่ี 13 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

เป าประสงค เช ิง 

ย ุทธศาสตร 

ต ัวช ี้ว ัด/ เป าหมาย

รวม 4 ป ี ข อม ูลป ีฐาน 

เป าหมายรายป ี 

กลย ุทธ  
2558 2559 2560 2561 

ประชาชนม ีความ 

ปลอดภ ัยในช ีว ิต และ

ทร ัพย ส ินเพ ิ่มข ึ้น 

1. ร อยละของ 

หม ูบ าน/ช ุมชน ท ี่

ได ร ับการ พ ัฒนาให 

เป ็น ช ุมชนเข มแข ็ง 

ต นแบบ เป าหมาย : 

200 หม ูบ าน 

ข อม ูลหม ูบ าน 

ต นแบบ 

ป พ.ศ. 2556 

จ ํานวน 32 

หม ูบ าน 

50 50 50 50 1. สงเสริม พัฒนา 

ศักยภาพและ ขีด 

ความสามารถของ

ชุมชน ในการบริหาร

จัดการ เพื่อใหเปน

หมูบาน/ ชุมชน

เขมแข็ง 

2. สรางความเชื่อมั่น 

ใหประชาชนมีความ 

มั่นคง ปลอดภัย และ 

ปกปองสถาบันหลัก 

ของชาติ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ

การปองกัน

ปราบปราม 

และบําบัดรักษาผู ติด 

ผู เสพยาเสพติด 

2. ร อยละของ 

หม ูบ าน/ช ุมชน/ 

พ ื้นท ี่ในส ังก ัด ช ุมชน

ภายใน เขตเทศบาล 

(ของ 4 อ ําเภอ) ท ี่ไม 

ม ีการก อเหต ุ ร ุนแรง

ในพ ื้นท ี่ เป าหมาย : 

ร อยละ 100 

ป พ.ศ. 2555 ม ี

จ ํานวน หม ูบ าน 

360 หม ูบ าน 

- หม ูบ านท ีไ่ด ม ี

การก อเหต ุฯ 

ร อยละ 83 

85 90 95 100 

3. ร อยละของ 

หม ูบ าน/ช ุมชนท ี่ 

ปรากฏข อม ูล 

ข าวสาร ยาเสพต ิด

ได ร ับการแก ไข 

ป ัญหา/ป เป าหมาย 

: ร อยละ 100 

ข อม ูลจ ํานวน 

หม ูบ าน/ ช ุมชน

ตามท ี่ จาก

ส ําน ักงาน ปปส. 

ก ําหนด 

100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู และพหุวัฒนธรรม 

ตารางท่ี 14 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

เป าประสงค เช ิง 

ย ุทธศาสตร 

ต ัวช ี้ว ัด/ เป าหมาย

รวม 4 ป ี ข อม ูลป ีฐาน 

เป าหมายรายป ี 

กลย ุทธ  
2558 2559 2560 2561 

ประชาชนม ีค ุณภาพ 

ช ีว ิตท ี่ด ีบนว ิถ ีความ 

พอเพ ียงตามเกณฑ 

ว ัดความส ุขมวลรวม 

1.จ ํานวนท ี่เพ ิ่มข ึ้น 

ของแหล งเร ียนร ูท ี่ 

ได มาตรฐาน 

เป าหมาย : 32 แห ง 

16 แห ง 20 24 28 32 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ใหมี

ความสุข ทั้งทาง ดาน 

รางกาย และจิตใจภายใต 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริม และพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

3. สงเสริมการนํา 

ผลการวิจัย และองค 

ความรู (Best Practice) 

มาเพิ่ม ศักยภาพการ 

เรียนรู และพัฒนาอาชีพ

ของประชาชน 

4. สงเสริมการมีสวน 

รวมในการอนุรักษ และ

สืบทอด ดานศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อ 

เสริมสรางภูมิคุมกัน 

ทางสังคม 

2. ร อยละของ 

คร ัวเร ือนท ี่ม ี รายได 

ตํ่ากว า เกณฑ  จปฐ.

ลดลง เป าหมาย : 50 

คร ัวเร ือน 

50 คร ัวเร ือน 100 - - - 

3. ร อยละท ี่ 

เพ ิ่มข ึ้นของ 

ค าเฉล ี่ย O-net 

ม.3 เป าหมาย : 

ร อยละ 55 

ป พ.ศ. 2555 

ค าเฉล ี่ย 

O-net ม.3 

จ ังหว ัดสงขลา 

ร อยละ 37.38 

40 45 50 55 

4. ส ัดสวนผ ูอย ูใน 

ระบบประก ันสงคม 

เพ ิ่มข ึ้นเป าหมาย : 

ร อยละ 28.669 

ป พ.ศ. 2554 

ส ัดส วนผ ูอย ูใน 

ระบบประก ันส ังคม 

ร อยละ 18.69 

27.769 28.069 28.369 28.669 

5. ร อยละท ี่ลดลง 

ของอ ัตราทารก 

แรกเก ิดม ีน้ําหน ัก 

น อยกว า 2,500 กร ัม 

เป าหมาย : ร อยละ 7.5 

ป พ.ศ. 2555 ทารก

แรกเก ิดม ี 

น้ําหน ักน อยกว า 

2,500 กร ัม 

ร อยละ 8.16 

1.5 2 2 2 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

ตารางท่ี 15 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

เป าประสงค เช ิง

ย ุทธศาสตร 

ต ัวช ี้ว ัด/ 

เป าหมายรวม 4 

ป ี 

ข อม ูลป ีฐาน 

เป าหมายรายป ี 

กลย ุทธ  
2558 2559 2560 2561 

สร างค ุณภาพ 

ส ิ่งแวดล อมท ีด่ ีให 

ประชาชน และร ักษาฐาน

ทร ัพยากรธรรมชาต ิ  

ให สมด ุล 

1.ร อยละของพ ื้นท ี่ 

ปาอน ุร ักษ ท ี่ถ ูกบ ุก

ร ุกเป าหมาย : 

ร อยละ 0.012 

ข อม ูลป พ.ศ. 2554 

ร อยละ 0.024 

0.018 0.016 0.014 0.012 1. ส งเสร ิมการบร หิาร 

จ ัดการน้าํอย าง 

บ ูรณาการ 

2. ส งเสร ิม และ 

สน ับสน ุนการอน ุร ักษ  

และฟ ื้นฟ ู 

ทร ัพยากรธรรมชาต ิ 

และการใช พล ังงาน 

ทดแทน 

3. ฟ ื้นฟ ูล ุมน้ํา 

ทะเลสาบสงขลา  

4. ส งเสร ิม และ 

พ ัฒนาการจ ัดการ

ส ิ่งแวดล อมส ูการ

เป ็น เม ืองส ีเข ียว 

(Green City) 

2. ร อยละการน ํา

ขยะม ูลฝอย

กล ับมาใช 

ประโยชน 

เป าหมาย :  

ร อยละ 30 

ป พ.ศ. 2555 น ํา

ขยะกล ับมาใช

ประโยชน ร อยละ 

18 (ในเขต 

เทศบาล) 

21 24 27 30 

3.จํานวนสถาน 

ประกอบ การที่

ไดรับการ พัฒนา

และยกระดับ 

มาตรฐาน 

อุตสาหกรรม 

สีเขียวเปาหมาย 

:100 สถาน

 

ป พ.ศ. 2556 สถาน 

ประกอบการได ร ับ 

การพ ัฒนาและ 

ยกระด ับมาตรฐาน 

จ ํานวน 20 สถาน 

ประกอบการ 

25 25 25 25 
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 6 

1.7.2 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ภัยคุกคาม โอกาสของจังหวัดสงขลา 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

จังหวัดและไดปรับขอมูลใหมีความสอดคลองขอเท็จจริง ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด (SWOT ANALYSIS) 

จุดแขง็ (S - STRENGTHS) จุดออน (W - WEAKNESS) โอกาส (O - OPPORTUNITIES) อุปสรรค (T - THREATS) 
S1 ดานภาคการเกษตร 

เปนแหลงผลิตยางพารา ขาว และ

อาหารทะเลที่สําคัญของภาคใต

ตอนลาง 

ยางพารา 

- ผลิตยางพาราไดมากเปนอันดับ 

2 ของประเทศ (ผล-ผลิต 532,793 

ตัน/ตอป) 

- เปนศูนยกลางการคา และการ

แปรรูปยางพาราที่สําคัญของ

ประเทศ 

อาหารทะเล 

- เปนแหลงผลิต และแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหารทะเลมากที่สุด

ของภาคใต (มีโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา จาํนวน 30 โรง) 

ขาว 

- มีพื้นที่ราบลุมรอบทะเลสาบ

สงขลาที่เปนแหลงผลิตขาวที่

สําคัญของภาคใตตอนลาง 

(ผลผลิตเฉล่ีย จํานวน 180,000 

ตัน/ป) 

W1 ดานการเกษตร 

- ประสิทธภิาพการผลิตทาง

การเกษตรตํ่า เนื่องจากการใช

เทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม ขาดการ

บํารุงดูแลรักษา และการจัดการที่

ถูกตอง (ผลผลิตยางพาราลดลงจาก 

ป พ.ศ. 2551 จํานวน 300 กก./ไร 

เปน 272 กก./ไรป พ.ศ. 2554) 

- การบริหารจัดการกลุมองคกร

เกษตรกรไมมีประสิทธิภาพ และ

ขาดระบบการบริหารจัดการ

การตลาดสินคาเกษตรแบบครบ

วงจร 

- ขาดการนําผลการศึกษาวจิยัมา

ใชประโยชนดานการเกษตร 

- เกษตรกรรายยอยไมมีความ

พรอมในการผลิตสินคาเกษตรที่

ปลอดภัย และไดมาตรฐาน เชน 

มาตรฐาน GAP,COC เปนตน 

 

O1 ดานการเกษตร 

- ตลาดมีแนวโนมความตองการ

สินคาอาหารทะเลแปรรูปสูง 

(มูลคาการสงออกสินคาเกษตร 

44,480.58 ลานบาท) 

- รัฐมีนโยบายใหการสนับสนุนการ

ผลิตและการตลาด เชน โซนนิ่ง

การเกษตร 

- การเปด AEC เปนโอกาสทาง

การตลาดสินคาเกษตร 

 

T1 ดานการเกษตร 

- ราคาสินคาเกษตรมีความ 

ผันผวนตามกลไกตลาด สินคา

เกษตรหลักของจังหวัด คือ 

ยางพารา ซ่ึงมีสัดสวนของยางพารา 

และอุตสาหกรรมตอเนื่องกวารอย

ละ 64.56 ของGPP 

 

 

 

 

S2 ดานการทองเที่ยว 

- มีแหลงทองเที่ยวทีห่ลากหลาย 

: แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

เชน เมืองเกาสงขลา สถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และ

ชุมชนสทิงหมอ 

: แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

เชน น้ําตกโตนงชาง หาดสมิหลา 

W2 ดานการทองเที่ยว 

- ส่ิงอํานวยความสะดวก และ

บริการทางการทองเที่ยวไมได

มาตรฐาน เชน ปายชี้ทางแหลง

ทองเที่ยว (3 ภาษา) หองน้ํา 

ศูนยบริการทองเที่ยว การบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยว 

- ขาดการสรางความโดดเดน และ

เร่ืองราว (Story) เพื่อสราง 

O2 ดานการทองเที่ยว 

- นโยบายการสงเสริมการ

ทองเที่ยวของรัฐบาล 

- นโยบายการกระจายอํานาจสู

ทองถิ่นเอื้อตอการเสริมสราง

ศักยภาพทางการทองเที่ยวทั้งการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ

การตลาด 

T2 ดานการทองเทีย่ว 

- การแขงขันดานการทองเที่ยว 

มีสูง 

- นักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่นตอ

สถานการณความไมสงบในพื้นที ่
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แหลมสนออน 

: แหลงการคาที่สงเสริมการ

ทองเที่ยวที่สําคัญของภูมภิาค 

ตลาดกิมหยง ตลาดสันติสุข แหลง

การคาบริเวณถนนเสนหานุสรณ 

- กิจกรรมการทองเที่ยวตาม

ประเพณี และวัฒนธรรมตลอดป 

เชน ปใหม สงกรานต แขงขัน 

เรือยาวบางกลํ่า ลากพระ ตรุษจีน 

ไหวพระเกาวัด ลอยกระทง 

เทศกาลอาหารสองทะเล  

เทศกาลกินเจ มิดไนทสงกรานต 

อัตลักษณของแหลงทองเที่ยว 

- ขาดบุคลากรดานการทองเที่ยว

ระดับมืออาชีพ ขาดทกัษะดาน

ภาษา 

 

- โครงการดานการทองเที่ยว

ภายใตแผนงาน Indonesia - 

Malaysia - Thailand Growth 

Triangle : IMT - GT เชน โครงการ

เสนทางทองเที่ยวตามรอยหลวงปู

ทวด และโครงการทองเที่ยวเมือง

เกา IMT - GT เปนตน 

- สายการบินตางประเทศเพิ่ม

เที่ยวบินมายังสนามบินหาดใหญ 

เชน สายการบิน FIREFLY  TIGER 

AIR  AIR ASIA เปนตน 

 

S3 ดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุน 

- เปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบาน (Gate Way) 

โดยเฉพาะการคา และการขนสง

เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานดานใต

และนานาชาติ 

- เปนแหลงการคาชายแดนที่มี

มูลคาการคาชายแดนสูงที่สุดของ

ประเทศ (รอยละ 62 ของมูลคา

การคาชายแดนทั่วประเทศ) 

- เปนศูนยกลางดานการคา 

การเงิน การลงทุน และการบริการ 

ที่สําคัญของภาคใต เชน นิคม

อุตสาหกรรมฉลุง โรงงาน

อุตสาหกรรม ธนาคารแหงประเทศ

ไทย สํานักงานภาคใตตลาด

หลักทรัพย เปนตน 

- สถาบันการเงิน จํานวน 180 

สาขา 

- มีสหกรณออมทรัพย จาํนวน 167 

แหง 

- มีตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพยีง

ในพื้นที่ ทั้งระดับครอบครัว และ

ชุมชน เชน สถาบันการจัดการ

เงินทุนชุมชน มี 2 แหง ไดแก  

บานนาปรัง อ.นาทวี บานคลองตอ 

อ.รัตภูมิ และกลุมออมทรัพยบาน

W3 ดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุน 

- แรงงานบางสวนยังขาดความรู

และทักษะทีจ่ําเปนในการ

ปฏิบัติงาน และเลือกงาน ทาํใหมี

อัตราการวางงานรอยละ 0.89 

- การขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ 

เชน อย. มผช. ฮาลาล มอก. ยังมี

จํานวนนอย 

- การขาดแคลนน้ําใชใน

ภาคอุตสาหกรรม 

- ปญหาการเกิดอุทกภยัสงผล

กระทบตอการคา การลงทนุ 

- ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดตํ่า

กวาของประเทศ เนื่องจาก

เศรษฐกิจสวนใหญพึ่งพาการเกษตร 

- อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจังหวัดตํ่ากวา

คาเฉล่ียของประเทศเนื่องจาก

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดยัง

พึ่งพารายไดจากยางพารา และ

อุตสาหกรรมยางซ่ึงในชวงที่ผานมา

มีราคาลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ

โลก 

 

O3 ดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุน 

- มีแผนงานการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจ 3 ฝาย อินโดนีเซีย - 

มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - 

Malaysia - Thailand Growth 

Triangle : IMT - GT) 

- มีกรอบความรวมมือความรวมมือ

เพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย 

(Joint Development Strategy for 

Border Areas : JDS) 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ 11 นโยบาย

รัฐบาล นโยบาย ศอ.บต. ใหการ

สนับสนุนการเสริมสรางรายได 

ใหกับผูมีรายไดนอย ดวยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ใหความสําคัญในการพัฒนา 

คุมครองดูแลแรงงาน เชน ขยาย

การคุมครองสูแรงงานนอกระบบ 

- รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริม

สนับสนุนการยกระดับ และสราง

มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน 

- การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เปนโอกาสทางการคา 

การลงทุน 

 

 

T3 ดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุน 

- ภาวะความผันผวนของระบบ

เศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอการ

สงออกสินคา 

- มาตรการกีดกันทางการคาของ

บางประเทศเปนอุปสรรคในการ

สงออก 

- อุปสรรคในการสงออก การ

ทองเที่ยว และการบริการ 

- มาตรฐานฮาลาล ของไทยยัง

ไมไดรับการรับรองในบางประเทศ 

- การกาํหนดมาตรการการใช

มัคคุเทศกทองถิ่นของบางประเทศ 

- ราคาพลังงานของโลกสูงขึ้น 

สงผลใหตนทุนดานพลังงานเพิ่ม

สูงขึ้น ทําใหเกิดปญหาความเส่ียง

ตอการถดถอยของเศรษฐกิจใน

ภาพรวม และสงผลใหเกิดความไม

มีเสถียรภาพในการจางงานใน

อุตสาหกรรมสงออก 
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 6 

คลองเปยะ อ.จะนะ กลุม 

ออมทรัพย กลุมออมทรัพยบาน

โคกคราม อ.ระโนด เปนตน 

- เปนแหลงรวบรวมผลผลิต

ทางการเกษตรและแปรรูป

อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญของ

ภาคใต (จํานวนโรงงาน 1,862 โรง 

เงินทุน 67,048.00 ลานบาท 

จํานวนคนงาน 75,905 คน) 

สามารถรองรับวัตถุดิบทาง

การเกษตรจากจังหวัดใกลเคียงใน

ภาคใตตอนลาง (ยางพารา สัตว

น้ํา) 

- ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 1 

ของภาคใต (214,799 ลานบาท) 

และสูงกวาคาเฉล่ียของประเทศ 

(102,491 ลานบาท) 

- ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของ

จังหวัดมีมูลคาสูงเปนอันดับ 5 ของ

ภาคใตและสูงกวาคาเฉล่ียของ

ประเทศ (128,245 บาท/ป) 

- มีพื้นที่ติดตอกบัประเทศมาเลเซีย 

สามารถเชื่อมโยงการคา การลงทุน 

และการทองเที่ยว ตามแผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนว

พื้นที่ภาคเหนือ (Northern 

Corridor Economic Region : 

NCER) ของประเทศมาเลเซีย 

S4 ดานพลังงาน 

- มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นที่ที่เอื้อตอการผลิต

อุตสาหกรรมพลังงาน เชน การใช

ประโยชนกาซธรรมชาติจากแหลง

พื้นที่พัฒนารวมไทยมาเลเซีย JDA 

แหลงน้ํามันดิบ แหลงสงขลา 

แหลง 

ถานหินสะบายอย 

- เปนแหลงอุตสาหกรรมพลังงาน 

และธุรกิจพลังงานที่สําคัญใน

ภาคใต เชน 

W4 ดานพลังงาน 

- อุตสาหกรรมพลังงาน ยังมีปญหา

การบริหารจัดการและการ

ดําเนินการ ดานผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

- การใชพลังงานในภาคขนสง และ

ภาคอุตสาหกรรม ยังขาด

ประสิทธิภาพ และสัดสวนการใช

พลังงานทดแทนมีนอย 

- สถานีบริการที่เปนพลังงาน

ทางเลือกมีไมเพียงพอ (NGV) มีปม

แกส NGV ในพื้นที่เพียง 5 แหง 

O4 ดานพลังงาน 

- กระแสการต่ืนตัวในการประหยัด

พลังงาน การใชพลังงานทดแทน 

และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม จาก

สถานการณภาวะโลกรอน 

- นโยบายรัฐบาลที่สงเสริมดาน

พลังงานทดแทน (Power 

Development Planning :PDP)  

และการอนุรักษพลังงาน หรือการ

ใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ 

(Energy Efficiency Development 

Planning : EEDP) 

 

T4 ดานพลังงาน 

- ทัศนคติของประชาชนทั่วไป

ตอตานอุตสาหกรรมพลังงาน 

ทําใหโครงการที่สนับสนุนดาน

เศรษฐกิจไมสามารถดําเนินการได 

เชน โครงการโรงไฟฟา 

ถานหิน 

- ความไมเชื่อมั่นตอการใช

เทคโนโลยีพลังงานสะอาดใน

ภาคอุตสาหกรรม 

- ขอจาํกัดของหนวยงานที่

เกี่ยวของในการสนับสนุน สถาน

ประกอบการ เชน สถานีบริการ 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1. โรงแยกกาซจะนะ มีกาํลังการ

ผลิต 425 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

2. โรงไฟฟาจะนะ ผลิตไฟฟาจาก

กาซธรรมชาติ มกีําลังการผลิต 

730 MW และชุดที่ 2 มีกาํลังการ

ผลิต 800 MV ตอวัน 

3. การสํารวจ และผลิตปโตรเลียม

แหลงสงขลา มีกําลังการผลิต 

18,439 บารเรล/วัน 

4. มีคลังน้ํามัน/สถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง และกาซปโตรเลียมเหลว

มากที่สุดในภาคใต 

5. สวนปฏิบัติการระบบทอ เขต 7 

บริษัทปตท.จํากัด มหาชน ที่มี

ระบบสงกาซธรรมชาติใหกับ

โรงไฟฟาจะนะ ประมาณ 125 

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสถานี

แมระบบขนสง NGV ทางทอทั่ว

ภาคใต ประมาณ 5 ลานลูกบาศก

ฟุต/วัน 

6. ฐานสนับสนุนการปฏิบัติ 

การสํารวจ และผลิตปโตร- 

เลียม ปตท. สผ.รองรับเรือขนาด 

500 ตันกรอส/6 ลํา 

- ระบบไฟฟาไมมีความเสถียร เกิด

ไฟฟาตก-ดับ บอยคร้ัง 

 

NGV 

 

S5 ดานการคมนาคมขนสง 

เปนศูนยกลางการคมนาคม

เชื่อมโยงสูอาเซียน 

- การขนสงทางน้ํา 

- ทาเรือน้ําลึกสงขลา จํานวน

ปริมาณสินคาผานทาเรือสงขลา ป 

2555 จํานวน 1,736,630 ตัน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 23.43 จากป 2553 

- การขนสงทางอากาศ มีสนามบิน

นานาชาติหาดใหญ เปน 1 ใน 6 

ของสนามบินนานาชาติ สามารถ

รองรับการคมนาคมและขนสงทาง

อากาศ มีเสนทางการบินใน

ประเทศและตางประเทศ สิงคโปร 

มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบยี  

W5 ดานการคมนาคมขนสง 

- มีปญหาการจราจรหนาแนน

ติดขัดในเมืองใหญ และเมือง

ชายแดน 

- การขนสงโดยรถไฟใชระบบราง

เดียวทําใหเกิดความลาชาไมสะดวก 

- ขาดการวางโครงขายคมนาคม

ขนสงเพื่อการคาการลงทุนอยาง

เปนระบบ 

 

 

 

 

O5 ดานการคมนาคมขนสง 

- นโยบายรัฐบาลตามราง

พระราชบัญญัติเงินกู 2.2 ลานลาน

บาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ

ตามโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

T5 ดานการคมนาคมขนสง 

- 
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 6 

และอื่น ๆ 

- การขนสงระบบราง 

: ชุมทางรถไฟหาดใหญ สามารถ

เชื่อมตอไปยังประเทศมาเลเซีย 

- การขนสงทางบก 

: มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยง

จังหวัด ในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน กลุมจังหวัดภาคใตฝง 

อาวไทย อันดามันและประเทศ 

เพื่อนบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6 ดานสังคม/การศึกษา/

คุณภาพชีวติ 

- เปนศูนยกลางการศึกษาของ

ภาคใตที่มีการจัดการศึกษาทกุ

ระดับมีคุณภาพ เปนทีย่อมรับทั้ง

ใน และตางประเทศ มี

มหาวิทยาลัยในจังหวัด 5 แหง 

และศูนยการเรียนรูของ

มหาวิทยาลัยจากภูมภิาคอื่นอกี 

มากกวา 4 แหง ซ่ึงทําการสอนใน

ระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้ง

หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ เชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีศรีวิชัย และ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ สนับสนุน

การพัฒนาจังหวัดในดานตางๆ 

เชน ดานการเกษตรส่ิงแวดลอม 

เปนตน 

- มีทุนทางสังคมที่เขมแข็ง และ

หลากหลาย เชน กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ปราชญชาวบาน ศูนย

เรียนรูทางสังคม สภาองคกรชุมชน 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น กลุมองคกรภาคประชาชน 

W6 ดานสังคม/การศึกษา/

คุณภาพชีวติ 

- ขาดการถายทอดทางวัฒนธรรม

จากรุนสูรุน ทําใหสถาบัน

ครอบครัวมีความออนแอทําใหเกิด

ปญหา 

- ขาดการเรียนรูใหกาวทันความ

เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม 

และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

- ประชาชนมีปญหาสุขภาพเร่ือง

โรคติดตอ โรคไมติดตอ และปญหา

อนามัยแมและเด็ก เชน โรคความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน เอดส  

เปนตน 

- การเคล่ือนยายของแรงงานตาง

ดาว (มีแรงงานตางดาวสัญชาติ 

พมา ลาวและเขมรรวม 63,159 

คน) กอใหเกิดโรคอุบัติใหมและ 

อุบัติซํ้า เชน โรคเทาชาง  

ไขมาลาเลีย 

- ความปลอดภัยในชวีิต และ

ทรัพยสินลดลง มีคดีอาญาเพิ่มขึ้น 

- คุณภาพการศึกษาตํ่าโดยมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

O6 ดานสังคม/ดานการศึกษา/

คุณภาพชีวติ 

- นโยบายรัฐบาลสงเสริมดานสังคม 

คุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม 

และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

- เทคโนโลยีการส่ือสารทําใหเกิด

การพัฒนาการเรียนรูไดอยาง

รวดเร็ว และทัว่ถึง เชน ระบบ 3G 

4G 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

 

T6 ดานสังคม/การศึกษา/

คุณภาพชีวติ 

- ความเจริญดานเทคโนโลย ี

ทําใหเกิดการหล่ังไหลของ

วัฒนธรรมตางชาติ สงผลใหเด็ก

และเยาวชนเกิดคานิยมที่ไม

เหมาะสม เชน การแตงกาย การใช

ภาษา การบริโภค เปนตน 

- มาตรการบังคับใช 

กฎหมายไมเครงครัด 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

เปนตน 

- มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายใน

ชุมชน เชน ศาสนสถาน ศูนย

เรียนรูชุมชน หมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบ จํานวน 69 แหง 

(หมูบาน) เชน หมูบานแมขาย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมูบานตาลโตนด (บานสวนตาล) 

- เปนศูนยกลางบริการทาง

การแพทยและสาธารณสุขของ

ภาคใต มีโรงพยาบาลของรัฐ และ

เอกชน เชน โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร โรงพยาบาลหาดใหญ 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 

โรงพยาบาลราษฎรยินดี เปนตน 

- อัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ต ของ

ประชากร รอยละ 31.16  สูงกวา

คาเฉล่ียของประเทศ (รอยละ 

23.40) 

- การเขาถึงน้ําประปา ของ

ประชากร รอยละ 27.07 สูงกวา

คาเฉล่ียของประเทศ (รอยละ 

20.41) 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ

ระดับจังหวัด (O-Net) ตํ่ากวา

ระดับประเทศ 

 

 

 

S7 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- มีอัตลักษณของความเปนเมืองที่

มีสองทะเลเชื่อมตอกัน ระหวาง

ทะเลสาบสงขลา และทะเลอาว

ไทย ซ่ึงทะเลสาบสงขลามีลักษณะ

พิเศษ เปนทะเล 3 สามน้ํา (น้ําจืด 

น้ํากรอย และน้าํเค็ม) 

- มีทรัพยากรธรรมชาติที่

หลากหลาย เชน ชายฝงทะเล 

แหลงน้ํามัน ปาชายเลน ปาดิบชื้น 

- มีเครือขาย/องคกรภาค

ประชาชนที่เขมแข็งในการรวม

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เชน สภาลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา กลุมรักษคลอง 

อูตะเภา 

- เปนจังหวัดตนแบบเมืองสีเขียว 

W7 ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

- ระบบการบริหารจัดการน้ําไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ เกิดอุทกภยั

ในหลายพื้นที่ปญหาน้าํทวม 

- ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม เชน มีการ

กัดเซาะชายฝงทะเลในระดับสูง 

ปญหาน้ําเสีย ปญหาการจัดการ

ขยะมูลฝอย 

- ขาดการบูรณาการแผนงานดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน การแกปญหาการ

กัดเซาะชายฝงทะเล การแกไข

ปญหาของลุมน้ําทะเล 

สาบสงขลา การดูแลทรัพยากร 

ปาไม 

O7 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการน้ํา 

- กระแสการสงเสริม และ

สนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่เปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม เชน ฉลาก

คารบอน 

T7 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- มีการชะลางพังทลายจากพื้นที่

ขางเคียง (จังหวัดพัทลุง) 

- ภาวะโลกรอนสงผลตอสภาวะ

แวดลอมของจังหวัด 

- การเกิดภยัธรรมชาติ และการ

เปล่ียนแปลงของฤดูกาล สงผล

กระทบตอการผลิตภาคการเกษตร 
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(Green City) ที่ไดรับการคัดเลือก

ภายใตความรวมมือ IMT-GT 

- มีแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2555 – 

2559 

- การใชทรัพยากรไมเหมาะสม 

และเกินศักยภาพการรองรับของ

ทะเลสาบสงขลา เชน การประมง 

การใชที่ดิน การเล้ียงกุง 

- ปริมาณขยะ 491,355 ตัน/ป สูง

กวาคาเฉล่ียของประเทศ (167,276 

ตัน/ป) ซ่ึงตองมีการแกไขอยางเปน

ระบบ 

 W8 ดานความมั่นคง 

- สถานการณความไมสงบในพื้นที่

สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ การคา การ

ลงทุน และการทองเที่ยว 

- เปนแหลงพักยาเสพติด ทําใหมี

การแพรระบาดสูงขึ้นในทุกพื้นที ่

 ผูเสพยาเสพติดมีมากขึ้น

โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน (จํานวน

คดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นรอย

ละ 2.2) 

  

ที่มา : คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.), 2556 

จากการวิเคราะหศักยภาพ โอกาส ขอจํากัด สภาพปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
จังหวัด จังหวัดสงขลาจึงกําหนดตําแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดสงขลา 
“สงขลา ศูนยกลางการคา อุตสาหกรรมเกษตร ทองเท่ียว เมืองสีเขียว ประชาชนมีคุณภาพ สูอาเซียน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

จังหวัดสงขลาต้ังอยูทางฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
เฉลี่ย 4 เมตร ดานทิศตะวันออกติดกับทะเลอาวไทย พ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกจึงเปนท่ีราบชายฝงทะเล ชายฝงมีลักษณะ
เปนหาดทรายยาวทอดตัวในแนวเกือบเหนือใต ตั้งแตอําเภอระโนดถึงอําเภอเทพา ชายฝงยาวท้ังหมด 157.90 กิโลเมตร 
มีพ้ืนท่ี 7,393,889 ตารางกิโลเมตร บริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวจะมีลักษณะเปนชายหาด (หาดทราย) ความยาว 155.97 
กิโลเมตร อีกสวน 1.93 กิโลเมตร จะเปนบริเวณปากแมน้ํา มีพ้ืนท่ีอําเภอติดทะเล 7 อําเภอ คือ ระโนด กระแสสินธุ 
สทิงพระ สิงหนคร เมือง จะนะ และเทพา 

ลักษณะชายฝงทองท่ีจังหวัดสงขลา เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางคลื่นกับตะกอน และการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ําทะเล มีการถอยรนของน้ําทะเลจนพัฒนาเปนแนวสันดอนจะงอยดานตะวันออกของทะเลสาบสงขลา อีกท้ัง
บริเวณชายฝงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ชวงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนชวงท่ีมีกระแสคลื่นและลมแรง บริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา จึงมีพ้ืนท่ีประสบปญหาการ
เปลี่ยนแปลงชายฝง ตลอดแนวชายฝงทะเลอาวไทยตั้งแตอําเภอระโนด ถึงอําเภอเทพา และหลังฤดูมรสุมชายฝงจะ
ปรับตัว เปนพ้ืนท่ีชายฝงสะสมตัว (Depositional Coast) และพ้ืนท่ีชายฝงคงสภาพ (Stable Coast) 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา ตามมาตรา 3 ไดแก  
1. ทรัพยากรปะการัง มีพ้ืนท่ีรวม 167.33 ไร โดยอยูนอกเขตอนุรักษ 133.15 ไร และอยูในเขตอนุรักษ 34.19 

ไร  
2. ทรัพยากรหญาทะเล มีพ้ืนท่ีรวม 1,762.81 ไร โดยอยูนอกเขตอนุรักษ 94.66 ไร และอยูในเขตอนุรักษ 

1,668.15 ไร  
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รูปท่ี 2 แผนท่ีทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝง จังหวัดสงขลา 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

2.1 สถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
2.1.1 สถานการณทรัพยากรปะการัง 
   ปะการังเปนสัตวทะเลท่ีไมมีกระดูกสันหลัง แตมีหินปูนเปนโครงรางแข็งท่ีเปรียบเสมือนกระดูก หินปูนท่ีวา

นี้เปนสวนท่ีรองรับเนื้อเยื่อตัวปะการัง ซ่ึงมีรูปทรงเปนทรงกระบอกเล็กๆ และท่ีปลายกระบอกจะมีหนวดท่ีคอยโบก
สะพัดเพ่ือจับอาหารท่ีเปนแพลงกตอนในน้ํา อาหารท่ีปะการังใชในการดํารงชีพ สวนหนึ่งยังมาจากสารอาหารท่ีสาหราย
สรางข้ึน สาหรายท่ีวานี้โดยท่ัวไปเรียกวา Zooxanthellae เปนสาหรายเซลลเดียวท่ีมีอยูเปนจํานวนมากในเนื้อเยื่อของ
ตัวปะการัง ปะการังและสาหรายนี้จะอยูรวมกันแบบมีประโยชนรวมกัน โดยปะการังใหท่ีอยูอาศัยและอาหารแก
สาหราย เชน ของเสียท่ีเกิดข้ึน ท้ังกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากขบวนการหายใจของปะการังและของเสียจากกาก
อาหารท่ียอยแลว สาหรายก็จะนําไปใชเปนวัตถุดิบในการปรุงอาหารตอไป หากสังเกตตามผิวหินปูนของปะการัง จะ
เห็นชองท่ีเปนท่ีฝงตัวของตัวปะการัง ซ่ึงอาจจะเปนชองเล็กๆ เพียง 1 มิลลิเมตรจนถึงขนาด 2-3 เซนติเมตร ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับชนิดของปะการัง ลักษณะชองอาจจะเปนชองกลม รี เหลี่ยมหรืออาจเปนรองยาวก็ได โดยชองท่ีวานี้เปนท่ีอยูของ
ปะการังแตละตัวหรือหลายตัวก็ไดในกรณีท่ีเปนรองยาว 

แนวปะการัง เปนแนวหินปูนใตทะเลในระดับน้ําตื้นท่ีแสงแดดสองถึง หินปูนดังกลาวเปนผลมาจากการ
เจริญเติบโตของปะการังหลายๆชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อีกหลายชนิดท่ีมีสวนเสริมสรางหินปูนพอกพูน
สะสมในแนวปะการัง เชน สาหรายหินปูน หอยท่ีมีเปลือกแข็ง ฯลฯ ท้ังปะการังเองและสิ่งมีชีวิตท่ีสรางหินปูนได เม่ือ
ตายไปแลวจะยังคงเหลือซากหินปูนทับถมพอกพูนตอไป เนื่องจากแนวปะการังประกอบดวยปะการังหลายชนิดและ
ปะการังแตละชนิดมีลักษณะโครงสรางแตกตางกันไป ทําใหโครงสรางของแนวปะการัง มีลักษณะซับซอน เต็มไปดวย
ซอกหลืบเหมาะสมตอการดํารงชีวิตสิ่งมีชีวิตตางๆ เชน ปลาชนิดตางๆ กุง หอย ดาวทะเล ปลิงทะเล ฟองน้ํา ปะการัง
ออน กัลปงหา หนอนทะเลและสาหรายทะเล เปนตน ทําใหแนวปะการังเปนระบบนิเวศท่ีมีความซับซอนและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุดในทะเล ความอุดมสมบูรณของแนวปะการังดึงดูดใหมีการใชประโยชนจากแนวปะการัง
มากข้ึนท้ังโดยตรงและโดยทางออม ทรัพยากรสัตวน้ํานานาชนิดจากแนวปะการังถูกนําข้ึนมาใชประโยชนและการ
ทองเท่ียวในแนวปะการังเปนท่ีนิยมมากข้ึน   

 2.1.1.1 สถานภาพแนวปะการัง 
ขอมูลจากการสํารวจโดย ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง พบวา 

จังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีแนวปะการังประมาณ 167.33 ไร ซ่ึงเปนปะการังท่ีอยูนอกเขตอนุรักษ 133.15 ไร และอยูใน
เขตอนุรักษ 34.19 ไร จากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2560 พบวา  

สถานภาพแนวปะการังเกาะหนู 
พิกัด N 07°14`07.88˝ E 100°35`48.76˝ เกาะหนูวางตัวอยูในทิศเหนือใต มีความยาวประมาณ 750 

เมตร จากขอมูลการสํารวจเบื้องตน ไดแบงจุดสํารวจแนวปะการังบริเวณเกาะหนูเปน 9 จุดสํารวจ โดยพบวา บริเวณ
ท่ีเหมาะสม สําหรับการวาง line transect เพ่ือศึกษาในรายละเอียด คือ บริเวณ จุดท่ี 5 (ทิศตะวันตกเฉียงใต) และจุด
ท่ี 6 (ทิศตะวันออกเฉียงใต) ซ่ึงเปนบริเวณท่ีอยูหางจากรองน้ําเดินเรือท้ังสองจุดสํารวจมีสภาพของน้ําทะเลใสกวา
บริเวณอ่ืนๆ    ของตัวเกาะ ทําใหพบแนวปะการังกอตัวในสภาพดี ในขณะท่ีจุดสํารวจอ่ืนๆ มีสภาพน้ําขุน สามารถพบ
ปะการังเพียงประปรายกระจายอยูบนพ้ืนทราย หรือเจริญเติบโตแบบเคลือบบนกอนหิน 

จุดท่ี 1 พ้ืนท่ีมีลักษณะของชายฝงเปนโขดหินสีแดง ลักษณะพ้ืนทะเลบริเวณใตน้ํามีลักษณะเปนพ้ืนโคลน 
ปนทราย สภาพน้ําขุน ระยะมองเห็นใตน้ําประมาณ 40 เซนติเมตร พบปะการังมีชีวิตข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 5 
เปอรเซ็นต และปะการังตายมีสัดสวนครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 5 เปอรเซ็นต เชนกัน นอกนั้นจะเปนพ้ืนโคลนปนทราย 
และหินปะการังชนิดเดนในพ้ืนท่ี ไดแก Goniastrea spp. และ Porites spp. ซ่ึงปะการังท้ัง 2 ชนิดนี้ ข้ึนเคลือบอยูบน
กอนหิน และกระจายตัวอยูบนพ้ืนทองทะเลในระดับ น้ําลึกประมาณ 4-5 เมตร สวนบริเวณโขดหินริมฝงจะพบสาหราย
ชนิด Sargassum sp. ข้ึนอยูบนโขดหิน เปนบริเวณกวาง  
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จุดท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีปะการังข้ึนอยูนอยมาก สวนริมชายฝงเปนโขดหิน โดยมีเปอรเซ็นต ครอบคลุม
พ้ืนท่ีเพียง 1 เปอรเซ็นต เทานั้น อีก 99 เปอรเซ็นต เปนพ้ืนหินปะการังชนิดท่ีพบ ไดแก Pseudosidera streatayami 
จะข้ึนเคลือบอยูบนโขดหิน โดยมีสาหรายชนิด Sargassum sp. ข้ึนอยูประปราย สวนบริเวณท่ีระดับน้ําลึกมากกวา 2 
เมตร ลงไปมีสภาพเปนทรายปนโคลน มีสาหรายชนดิ Padina sp. ข้ึนอยูประปราย  

จุดท่ี 3 ลักษณะพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนพ้ืนทราย ทําใหพ้ืนท่ีสําหรับการยึดเกาะของตัวออนปะการังมีนอยทํา
ใหในบริเวณนี้ไมพบปะการังข้ึนอยูเลย พบเพียงสาหรายชนิด Sargassum sp. ข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ีอยูประปราย พ้ืนเปน
ทราย  ปนโคลน  

จุดท่ี 4 จุดสํารวจบริเวณนี้ พบปะการังมีชีวิตครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 5 เปอรเซ็นต และปะการังตาย         
5 เปอรเซ็นต โดยปะการังชนิดเดนท่ีพบในพ้ืนท่ี ไดแก Goniastrea spp. ข้ึนกระจายอยูบนพ้ืนทรายเปนหยอมๆ   

จุดท่ี 5 บริเวณนี้เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมของสิ่งแวดลอมมากกวาบริเวณอ่ืนๆ ผลการประเมินสภาพ   
แนวปะการัง พบวา มีปะการังท่ีมีชีวิตปกคลุมพ้ืนท่ี 57.85 เปอรเซ็นต และปะการังตาย 35.55 เปอรเซ็นต ซ่ึงคิดเปน
สัดสวนปะการังมีชีวิตตอปะการังตาย ได 1.62:1 แสดงวาแนวปะการังบริเวณนี้มีสภาพปะการังสมบูรณปานกลาง          
ถึงสมบูรณ โดยรูปทรงปะการังท่ีพบสวนใหญจะเปน แบบกอน ไดแก Goniastrea spp. และ Porites spp. แนว
ปะการังบริเวณนี้ มีความกวางประมาณ 60 เมตร โดยพบปะการังกอนในระดับตื้น ตั้งแตขอบหนาผาลงไปถึงความลึก
ประมาณ     5 เมตร และพบปะการังชนิด Turbinaria frondens ท่ีมีรูปทรงแบบแผน แบน ข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีอยูเปน
บริเวณกวาง    ในระดับความลึก 5 เมตร 

จุดท่ี 6 จุดสํารวจบริเวณนี้อยูทางฝงตะวันออกเฉียงใตของตัวเกาะ พบแนวปะการังกอตัวเปนแนวแคบๆ 
ริมฝงโขดหิน สัดสวนของปะการังมีชีวิตตอปะการังตายมีสัดสวน 1: 1.17 แสดงวา แนวปะการังบริเวณนี้อยูในสภาพ
สมบูรณ  ปานกลาง ปะการังท่ีพบมักมีตะกอน และสาหรายข้ึนปกคลุมอยูท่ัวไป ปะการังชนิดเดนท่ีพบ ไดแก ปะการัง
กอนชนิด Goniastrea spp. และปะการังโขดชนิด Porites spp. แนวปะการังบริเวณนี้มีพ้ืนท่ีไมมากนัก โดยมี
ระยะทางขอบนอก   สุดของแนวปะการังหางจากฝงประมาณ 30 เมตร เทานั้น จึงจัดไดวาเปนแนวปะการังท่ีแคบ พบ
ปะการังไดถึงความลึกประมาณ 5 เมตร บริเวณพ้ืนมีลักษณะเปนทรายปนโคลน  

จุดท่ี 7 ลักษณะของพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนโขดหิน โดยจากผลการสํารวจเปอรเซ็นตครอบคลุมพ้ืนท่ี ของ
ปะการัง มีชีวิตมีประมาณ 10 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตครอบคลุมพ้ืนท่ีของปะการังตายประมาณ 10 เปอรเซ็นต 
เชนกัน นอกนั้นเปนโขดหินปะการังชนิดเดนท่ีพบ ไดแก ปะการังกอนชนิด Goniastrea spp. และปะการังโขดชนิด 
Porites spp.         ข้ึนเคลือบอยูตามโขดหินบริเวณริมฝง สวนพ้ืนทองทะเลบริเวณนี้เปน โคลนปนทราย และมีตะกอน
ละเอียดปกคลุม        อยูท่ัวไป   

จุดท่ี 8 ลักษณะชายฝงเปนโขดหินมีปะการังข้ึนเคลือบอยูท่ัวไป โดยมีเปอรเซ็นตครอบคลุมพ้ืนท่ี ของ
ปะการังมีชีวิตประมาณ 15 เปอรเซ็นต และปะการังตายประมาณ 10 เปอรเซ็นต สวนท่ีเหลือเปนหิน และพ้ืนทรายปน
โคลน ปะการังชนิดเดนในพ้ืนท่ี ไดแก ปะการังกอนชนิด Goniastrea spp. และปะการังโขด ชนิด Porites spp. 

จุดท่ี 9 พ้ืนท่ีสํารวจบริเวณนี้จะอยูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงหัวเกาะ พบปะการังเพียงเล็กนอย          
มีปะการังท่ีมีชีวิตครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 20 เปอรเซ็นต และปะการังตายประมาณ 10 เปอรเซ็นต ท่ีเหลือเปนโขดหิน 
ปะการังชนิดเดน ไดแก ปะการังกอนชนิดGoniastrea spp. และปะการังโขด ชนิด Porites spp.  

สรุปสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะหนู พ้ืนท่ีสวนใหญมีปะการังเบาบาง และสภาพเสื่อมโทรม   
จากการทับถมของตะกอน พบไดบริเวณดานใตของเกาะ ท้ังดานทิศตะวันตก และดานทิศตะวันออกมีแนวปะการัง      
กวางปกคลุมพ้ืนท่ีกวา 90% ซ่ึงเปนปะการังท่ีมี ความสมบูรณปานกลาง คือประกอบดวยปะการังเปนและปะการัง      
ตายโดยเฉลี่ยประมาณ 1.15 : 1(48.54 : 42.22) ยกเวนทางทิศตะวันตกเฉียงใตจะไมพบปะการัง 

 
 

34 



กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 

รูปท่ี 3 แผนท่ีแนวปะการังบริเวณเกาะหนู จังหวัดสงขลา  

สถานภาพแนวปะการังเกาะแมว 
พิกัด N 07°15`45˝ E 100°35`21˝ การสํารวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะแมว แบงพ้ืนท่ีสํารวจ

ออกเปน 7 จุดรอบเกาะ พบวา จุดสํารวจบริเวณจุดท่ี 3 เปนบริเวณท่ีเคยเปนแนวปะการังมากอนแตปจจุบัน  อยูใน
สภาพเสื่อมโทรม และจุดสํารวจท่ี 7 มีแนวปะการังท่ีมีพัฒนาการเปนแนว (reef) จึงใชวิธีการ line intercept transect  
ใน 2 จุดนี้ ในขณะท่ีจุดสํารวจอ่ืนๆ มีปะการังกระจัดกระจายบนพ้ืนทราย หรือเปนปะการังเคลือบบนโขดหิน  

จุดท่ี 1 ลักษณะของพ้ืนท่ีเปนโขดหิน พ้ืนทะเลเปนทรายปนโคลน มีปะการังปกคลุมอยูประปราย โดยมี
ปะการังมีชีวิตปกคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 2 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนปะการังชนิด Goniopora fruticosa 

 จุดท่ี  2 ลักษณะชายฝงบริเวณนี้โดยท่ัวไปเปนโขดหิน ไมพบปะการังมีชีวิตใน บริเวณนี้พบเพียงแต
โครงสรางหนิปูนท่ีมีสาหรายและตะกอนปกคลุมอยู ซ่ึงนาจะเปนแนวปะการังท่ีเคยพัฒนาข้ึนมาเปนแนวปะการังเม่ือใน
อดีต         แตปจจุบันปะการังในพ้ืนท่ีบริเวณนี้ไดตายจนหมดสิ้น  

 จุดท่ี 3 จุดสํารวจบริเวณนี้อยูตรงกลางของตัวเกาะดานทิศใต มีลักษณะเคยเปนแนวปะการังมากอน         
แตปจจุบันไดตายลงจนเกือบหมดผลการสํารวจสถานภาพแนวปะการัง พบวา แนวปะการังบริเวณนี้อยูในสภาพท่ีเสื่อม
โทรมมาก มีปะการังตายพ้ืนท่ีปกคลุมประมาณ 65-92 เปอรเซ็นต โดยยังคงเหลือปะการังท่ีมีชวีิตอยูไมมาก 

จุดท่ี 4 พ้ืนท่ีสํารวจบริเวณหัวเกาะทางทิศตะวันออก ใตน้ําเปนโขดหินขนาดใหญ มีปะการังเคลือบอยู
เพียงเล็กนอยพ้ืนท่ีของปะการังมีชีวิตประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต และปะการังตายประมาณ 10 เปอรเซ็นต ชนิดของ
ปะการัง     ท่ีพบในบริเวณนี้ ไดแก Goniastrea spp.  

จุดท่ี 5 พ้ืนท่ีจุดสํารวจบริเวณนี้ลักษณะชายฝงเปนโขดหิน มีพ้ืนท่ีของปะการังมีชีวิตประมาณ 20 
เปอรเซ็นต และพ้ืนท่ีของปะการังตายประมาณ  20 เปอรเซ็นต มีปะการังท่ีเดนในพ้ืนท่ี คือ Pavona decrussata, 
Porites spp.   และ Goniastrea spp.  
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จุดท่ี 6 พ้ืนท่ีบริเวณนี้ตั้งอยูตรงกลางของตัวเกาะทางดานทิศเหนือ พบปะการังชนิดเดนในพ้ืนท่ี ไดแก  
Porites spp., Goniastrea spp. และ Pavona decrussata มีพ้ืนท่ีของปะการังมีชีวิตประมาณ 15 เปอรเซ็นต และ      
มีพ้ืนท่ีของปะการังตายประมาณ 15 เปอรเซ็นต 

จุดท่ี 7 ลักษณะของแนวปะการัง พบวา กอตัวข้ึนเปนแนวแคบๆ บริเวณริมฝง ผลการศึกษาซ่ึงพบวามี
สัดสวนปะการังมีชีวิตตอปะการังตายประมาณ 1:1 แสดงวาแนวปะการังบริเวณนี้มีความสมบูรณปานกลาง ลักษณะ
โดยท่ัวไป  เปนแนวปะการังแคบๆ ท่ีข้ึนขนานไปกับ ชายฝงท่ีเปนโขดหิน โดยขอบนอกสุดของแนวปะการังหางจากฝง
ประมาณ 10-20 เมตร เทานั้น บริเวณขอบนอกสุดมีความลึกของระดับน้ําประมาณ 5 เมตร รูปทรงของปะการังท่ีพบจะ
เปนรูปทรง       แบบกอน และรองลงมาเปนแบบแผนตั้ง (Pavona decrussata) ไมพบปะการังท่ีมีรูปแบบแผนแบน 
(Turbinaria spp.) 

สรุปสถานภาพแหลงปะการรังเกาะแมว พบวาเปนแหลงปะการังท่ีมีปะการังเพียงไมก่ีชนิด และมี
สถานภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากเปนสวนใหญ ยกเวนบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือซ่ึงมีปะการังสมบูรณปาน
กลาง (ปะการังเปน : ตาย = 1.26 : 1) แตก็เปนแนวปะการังแคบๆ บริเวณริมเกาะ การสํารวจระเอียดท้ังสองจุด คือ
ดานทิศใตและดานทิศเหนือของเกาะแมว พบวาปะการังจะมีชนิดท่ีแตกตางกัน ยกเวนกลุม Porites spp. และกลุม 
Goniastrea spp.             ท่ีพบในแทบทุกท่ี 

 

รูปท่ี 4 สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะแมว จังหวัดสงขลา 
 
สถานภาพแนวปะการังเกาะขาม  
เปนเกาะท่ีอยูหางจากแผนดินใหญเพียง 2 กิโลเมตร ไดรับอิทธิพลจากแผนดินเปนอยาง มาก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งปริมาณน้ําจืด และปริมาณตะกอนจํานวนมากท่ีไหลลงสูทะเลในชวงมรสุม นอกจากนี้ สภาพของการกัดเซาะชายฝง
บริเวณชายฝงทะเลในบริเวณใกลเคียง ก็มีสวนในการพัดพา ตะกอนลงสูทองทะเล ซ่ึงจะมีตะกอนสวนหนึ่งท่ีจะตกทับ
ถมในบริเวณเกาะขาม 
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ทิศเหนือ ในแนวการสํารวจสถานภาพปะการังท่ีระดับความลึก 1-2 เมตร พบวา แนวปะการังมีสภาพคอนขาง
เสื่อมโทรม โดยมีปะการังท่ีมีชีวิตเพียง 37 เปอรเซ็นต ซากปะการัง 49 เปอรเซ็นต สภาพพ้ืน ทะเลเปนหิน และซาก
ปะการังโขด โดยมีปะการังเคลือบอยูประปราย โครงสรางแนวปะการังแบบนี้เปน รูปแบบของแนวปะการังบริเวณท่ี
ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากคลื่น และกระแสน้ําท่ีคอนขางแรง แตจากการสํารวจในระดับลึก 2-3 เมตร พบวา มีปะการังท่ี
มีชีวิตมากกวาบริเวณท่ีตื้นโดยพบปะการังท่ีมีชีวิต 44.30 เปอรเซ็นต โดยปะการังชนิดเดนท่ีพบ คือ Pavona 
decrussata 

ทิศใตพ้ืนท่ีแนวปะการังบริเวณนี้ตั้งอยูในทิศท่ีอยูใกลกับชายฝง มีแนวปะการังท่ีสําคัญ 2 แนว คือ ทางฝง
ตะวันตกเฉียงใตพบปะการังพ้ืนราบ (reef flat) ในบริเวณน้ําตื้น (ระดับน้ําลึก 1-2 เมตร) มีความกวางประมาณ 70 เมตร 
ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ปะการังตาย ทราย และปะการังโขดหัวตาย (microatoll) แทรกอยูประปรายโดยสาหราย 
ท่ีสําคัญ คือ สาหรายเห็ดหูหนู  (Padina spp.) และสาหรายไสไก (Enteromorpha spp.) เจริญเติบโตอยูตามซาก
ปะการัง และพ้ืนทราย ถัดจากแนวปะการัง พ้ืนราบเปนเขตปะการังแนวสัน (reef edge) ความกวางของแนวปะการัง
ประมาณ 10 เมตร      ซ่ึงประกอบดวย ปะการังโขดขนาดใหญ (Porites  lutea) และปะการงัแผนชนิด Turbinaria spp. 
ข้ึนอยูประปราย สําหรับอีกแนวหนึ่งจะอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเปนแนวปะการังท่ีตอเนื่องติดตอกับแนวปะการัง
ทางฝง ตะวันออกของเกาะ ปะการังชนิดเดนท่ีพบ คือ Porites spp. รองลงมา คือ Montipora spp. และ Turbinaria 
spp. ปะการังในแนวสํารวจ      ซ่ึงเปนแนวสันปะการังมีระดับความลึก 3-5 เมตร มีพ้ืนท่ีปกคลุมของปะการังท่ี มีชีวิต 
43.04 เปอรเซ็นต และปะการังตาย 53.63 เปอรเซ็นต ทิศตะวันออก พ้ืนท่ีแนวปะการังดานนี้จัดวาเปนแนวปะการังท่ี
คอนขาง    ดี โดยเฉพาะทางดานเหนือ พบวา มีปะการังแผนชนิดTurbinaria spp. เปนชนิดเดนอยูท่ีระดับความลึก 3-
14 เมตร ขณะท่ีดานใตมีปะการังโขด Porites spp. เปนชนิดเดนสภาพท่ัวไป พบปะการังชนิด Platygyra spp., Porites 
lutea  และ Turbinaria frondens เปนชนิดเดนสถานภาพของปะการังท่ีมีชีวิต 42.03 เปอรเซ็นต   

ทิศตะวันตก แนวปะการังบริเวณนี้ประกอบดวยปะการังโขด (Porites lutea) ขนาดใหญประมาณ 12 เมตร 
เรียงตัวติดกัน ลักษณะของแนวปะการังแบบนี้จัดไดวาเปนแนวปะการังท่ีเคยอยูในสภาพแวดลอม ท่ีมีอัตราการ
ตกตะกอนท่ีคอนขางสูง ปะการังท่ีจะสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมแบบนี้จะมีรูปทรงโคง เชน กลุมปะการัง
โขด   (Porites spp.) ซ่ึงเปนรูปทรงท่ีไมดักตะกอน ในขณะท่ีกลุมปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ซ่ึงเปนก่ิงกานจะ
ถูกตะกอนทับถมไดงาย เนื่องจากเปนรูปทรงท่ีลดความแรงของกระแสน้ํา และดักจับตะกอนไดงาย ดังนั้น จึงไมพบกลุม
ปะการัง    เขากวาง (Acropora spp.) ในบริเวณนี้เลย สถานภาพของปะการังท่ีมีชีวิตประมาณ 43.83 เปอรเซ็นต  
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รูปท่ี 5 สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะขาม จังหวัดสงขลา 

ตารางท่ี 17 สถานภาพทรัพยากรแนวปะการัง 

สถานท่ี พ้ืนท่ีแนวปะการัง )ไร(  
ระดับความสมบูรณของแนวปะการัง(%) 

ดีมาก ดี ปานกลาง เสียหาย เสียหายมาก 

เกาะหนู 71 0.0 18.2 54.6 0.0 27.3 

เกาะแมว 61 23.1 7.7 30.8 0.0 38.5 

เกาะขาม 35 66.7 22.2 11.1 0.0 0.0 

 
ตารางท่ี 18 สถานภาพแนวปะการังท่ีดําเนินการศึกษาในชวงปลายป 2557 - กลางป 2558 และเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเดิมกอนเกิดปะการังฟอกขาวป 2553 

พ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีแนวปะการัง

)ไร(  
สถานภาพแนวปะการัง

กอนการฟอกขาว 
สถานภาพแนวปะการัง  

ป 2558 
ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง 

เกาะหนู 71 สมบูรณปานกลาง สมบูรณปานกลาง คงท่ี 

เกาะแมว 61 เสียหาย สมบูรณปานกลาง ดีข้ึน 

เกาะขาม 35 สมบูรณปานกลาง สมบูรณดมีาก ดีข้ึน 
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2.1.1.2 สาเหตุท่ีสงผลใหแนวปะการังเส่ือมโทรม (Pressure)  

 1) การพัฒนาชายฝง เชน การกอสรางท่ีมีการเปดหนาดิน การขุดลอกพ้ืนท่ีชายฝง เพ่ือกิจกรรมตางๆ  
เชน ทําถนน กอสรางอาคาร กอใหเกิดปญหาเรื่องตะกอนถูกชะลางลงสูทะเล ทําใหลดปริมาณแสงท่ีสองถึง
ปะการัง 
 2) น้ําท้ิงจากชุมชน แหลงทองเท่ียว คราบน้ํามันเรือ และการท้ิงขยะทะเล  
 3) การใชประโยชนดานการทองเท่ียวทางทะเลท่ีไมมีความรับผิดชอบ  
 4) การทําประมงผิดกฎหมายบริเวณแนวปะการัง 

2.1.1.3 แนวทางการแกไขปญหา (Responses) 

 1) ควบคุมกิจกรรมการพัฒนาชายฝงเพ่ือปองกันไมใหตะกอนไหลลงสูทะเล โดยกรณีการกอสรางท่ีตองมี   
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบใหดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 3) จัดอบรมใหความรู การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 4) จัดกิจกรรม/เขารวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี และรณรงคเรื่องการจัดการขยะทะเล 
     5) การจัดสรางปะการังเทียมในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการสรางแหลงดําน้ําใหม และเพ่ือทดแทน    
และลดผลกระทบตอแนวปะการังธรรมชาติ 
 6) เพ่ิมจํานวนทุนผูกเรือใหเพียงพอกับความตองการของพ้ืนท่ี 
 7) กําหนดเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนการทําประมงท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีแนวปะการัง 

    8) เขมงวดในการดูแลนักทองเท่ียวแบบดําน้ําตื้น (snorkeling) เชน งดกิจกรรมบริเวณน้ําตื้นใน
บริเวณท่ีน้ําลึกระดับยืนถึงเพ่ือปองกันการเหยียบย่ําปะการัง 

 
ตารางท่ี 19 การวิเคราะห PSR สถานการณแนวปะการังเสื่อมโทรม จังหวัดสงขลา 

ทรัพยากรปะการังเสื่อมโทรม 
สาเหตุที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม 

(Pressure) 
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses) 

 ในปจจุบัน 

P1: การพัฒนาแนวชายฝง R1: ควบคุมกิจกรรมการพัฒนาชายฝงเพ่ือปองกันไมใหตะกอนไหลลงสูทะเล     
โดยกรณีการกอสรางท่ีตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองมีการควบคุม/
ตรวจสอบใหดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
R2: บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

P2: นํ้าท้ิงจากชุมชน และแหลงทองเท่ียว R3: จัดอบรมใหความรู การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
R4: จัดกิจกรรม/เขารวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี และรณรงคเรื่องการจัดการขยะทะเล 

R3: การใชประโยชนดานการทองเท่ียว 
อยางไมเหมาะสม 

R5: การจัดสรางปะการังเทียมในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการสรางแหลงดํานํ้า
ใหม เพ่ือทดแทนและลดผลกระทบตอแนวปะการังธรรมชาต ิ
R6: เพ่ิมจํานวนทุนผูกเรือใหเพียงพอกับความตองการของพ้ืนท่ี 
R7: เขมงวดในการดูแลนักทองเท่ียวแบบดํานํ้าตื้น (snorkeling) เชน งด
กิจกรรมบริเวณนํ้าตื้นในบรเิวณท่ีนํ้าลึกระดับยืนถึงเพ่ือปองกันการเหยียบย่ํา
ปะการัง 

P4: การทําประมงผิดกฎหมาย R8: กําหนดเขตพ้ืนท่ีใชประโยชนการทําประมงท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีแนวปะการัง 
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2.1.1.4 การดําเนนิงานท่ีผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2560 
1) จัดกิจกรรมทําความสะอาดชายหาดและแนวปะการัง เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีทับถมแนวปะการัง  
2) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะตกคางในระบบนิเวศท่ีสําคัญแบบมีสวนรวมในพ้ืนท่ีสงขลา 1 พ้ืนท่ี  
2.1.1.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

1) การขาดความจริงจัง เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายหรือมาตรการตางๆซ่ึงมีอยูแลว เพ่ือใชใน
การคุมครองแนวปะการังและคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับแนวปะการัง  

 2) งบประมาณการดูแลจัดการไมเพียงพอ 
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2.1.2 สถานการณทรัพยากรหญาทะเล 
หญาทะเล เปนกลุมพืชดอกพิเศษกลุมเดียวเทานั้นท่ีพัฒนากลับลงไปสูทะเล (Monocotyledons, sub-class 

Alismatidae) แพรกระจายพันธุอยางกวางขวางในเขตน้ําต้ืนชายฝงทะเลท่ัวโลกในเขตรอนและเขตอบอุน หญาทะเล
สืบพันธุได 2 วิธี คือ การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศนั้นหญาทะเลจะ
แตกก่ิงกานหรือยอดใหมจากเหงา หรือท่ีเรียกวาเหงาหรือไรโซม (rhizome) ในขณะท่ีหญาทะเลจะสืบพันธุแบบอาศัย
เพศ โดยการผลิตดอกและมีการถายละอองเกสรโดยใชน้ําและคลื่นลมเปนตัวพัดพา จากนั้นเม่ือมีการปฏิสนธิดอกตัว
เมียจะพัฒนา    เปนผล ซ่ึงภายในมีเมล็ดท่ีใชในการแพรขยายพันธุตอไปได  

ในประเทศไทยพบหญาทะเลไดในหลายพ้ืนท่ี เชน แหลงน้ํากรอย หรือปากแมน้ําท่ีติดปาชายเลน ชายฝงน้ําตื้น   
ท่ีมีพ้ืนทรายหรือทรายปนโคลน และท่ีลึกติดกับแนวปะการัง ระบบนิเวศหญาทะเล มีความสําคัญในดานเปนแหลงท่ีอยู
อาศัย แหลงอนุบาลตัวออนสัตวน้ําและแหลงหากินของสัตวทะเลนานาชนิด นอกจากนั้นสามารถพบสัตวทะเลหายาก   
และใกลสูญพันธุอยางเชน เตาทะเลบางชนิดและพะยูนไดในพ้ืนท่ีหญาทะเลบางแหงสัตวทะเลท้ังสองชนิดนี้จะกินหญา
ทะเลเปนอาหารโดยตรง ประชากรของเตาทะเลและพะยูนกําลังลดลงเรื่อยๆ ซ่ึงมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือ
ประมง บางชนิดเชน อวน ทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโปะน้ําตื้นของชาวประมง  

2.1.2.1 สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล (State) 
ขอมูลจากศูนยวิจัยและทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง การแพรกระจายของหญาทะเล        ในจังหวัด
สงขลา มีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 1,762.81 ไร พบหญาทะเล 3 ชนิด ไดแก หญาใบมะกรูด (Halophila ovalis)   หญาเงา
แคระ (Halophila beccarii) และหญากุยชายเข็ม (Halodule pinifolia) มักพบหญาทะเลแพรกระจายบริเวณ
ชายฝงท่ีเปนทรายละเอียดและทรายละเอียดมาก สถานภาพสมบูรณดี 

การสํารวจชนิดและการแพรกระจายของหญาทะเล ไดทําการสํารวจโดยใชวิธี Line transect แบบ Spot 
check ท้ังหมด 13 สถานี ไดแก สถานีปากคลองพะวง สถานีบานบางโหนด สถานีบานแหลมโพธิ์ สถานีปากคลองอู
ตะเภา สถานีปากบางภูมี สถานีบานทายเสาะ สถานีบานทายยอ สถานีบานบอปาบ สถานีเกาะยวน สถานีบานแหลม
จาก สถานีบานหัวเขาเขียว สถานีบานหัวเขาแดง และสถานีเกาะหนู  
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รูปท่ี 6 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีหญาทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลา 
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ตารางท่ี 20 แสดงการสํารวจพ้ืนท่ีแหลงหญาทะเล จังหวัดสงขลา 
 

สถานี 
 

ชนิดหญา 
รอยละ        

การปกคลมุ 
แตละชนิด 

รอยละ       
การปก
คลุมรวม 

การแพร 
กระจาย 

(ไร) 

 
สถานภาพ 

 
ความเค็ม 

 

 
หมายเหต ุ

1. บานบอปาบ 1. Halophila beccarii     
หญาเงาแคระ 

10 10 12.76 สมบูรณ
เล็กนอยตาม
ธรรมชาติ 

0.91 พบเปนเงาออนๆ 
กําลังฟนตัว 

2. บานหัวเขาเขียว 
อ.สะทิงพระ 

1. Halophila beccarii     
หญาเงาแคระ 

15 15 12.68 เส่ือมโทรม
เพราะถูก
รบกวน 

0.98 พบเปนหยอมๆ  
/มีการขุดลอก
เลน 

3. เกาะหนู 
อ.เมือง 

1. Halophila ovalis 
หญาใบมะกรูด 
2. Halodule pinifolia 
หญากยุชายเข็ม 

20 
 

40 

60 1.28 สมบูรณดี 
 

10.31 แหลงใหมที่
สํารวจพบ 

 
ผลการสํารวจพบวา มีการแพรกระจายของหญาทะเล 3 ชนิด ไดแก 1) หญาใบพายหรือหญาเงาแคระ 

(Halophila beccarii) โดยพบแพรกระจายอยูในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลา มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 25.44 ไร โดยพบ ท่ี
สถานีบอปาบ มีสถานภาพสมบูรณเล็กนอยตามธรรมชาติ และสถานีบานหัวเขาเขียว มีสถานภาพเสื่อมโทรม 2) หญา
กุยชายเข็ม Halodule pinifolia 3) หญาใบมะกรูด Halophila ovalis โดยท้ังสองชนิดดังกลาวพบท่ีบริเวณเกาะหนู 
พ้ืนท่ีประมาณ 1.28 ไร โดยภาพรวมท้ังหมดพบมีแพรกระจายอยูท้ังหมดประมาณ 26.72 ไร  

พบหญาทะเล ๓ สถานี คือ 1) สถานีบานบอปาบ พบหญาเงาแคระ ลักษณะท่ีพบ เปนเหงาออนๆ มีใบขนาด
เล็ก กําลังฟนตัว 2) สถานีบานหัวเขาเขียว พบหญาเงาแคระเปนหยอมๆ รอบบริเวณมีใบขนาดใหญ สมบูรณดี 3) 
สถานีเกาะหนู สํารวจพ้ืนท่ีใกลบริเวณฝงของเกาะ พบหญาใบมะกรูด และหญากุยชายเข็ม  

 2.1.2.2 สาเหตุท่ีทําใหหญาทะเลเส่ือมโทรม หรือลดพ้ืนท่ีลง (Pressure)  

  1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล ความเค็ม อุณหภูมิ ตะกอนดิน ซ่ึง
หญาทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปท่ีคอนขางชัดเจน โดยหากเขาสํารวจในพ้ืนท่ีชวงปลายฤดูรอน หญาทะเลสวนท่ี
อยูเหนือพ้ืนท่ีจะหายไปจากพ้ืนท่ี เหลือแตรากและสวนใตดิน สวนของใบจะแตกยอดใหมในชวงมรสุมตะวันตก และจะ
เจริญเติบโตเต็มท่ีในชวงปลายฤดูมรสุมตะวันออก 
  2) ผลจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน การท้ิงขยะสิ่งปฏิกูลตางๆ การทําประมง และ
การทํานากุง เปนตน ซ่ึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้ทําใหระบบนิเวศบริเวณนั้นเปลี่ยนไป อาจทําใหเกิดการบลูมของตะไคร
น้ําชนิด Enteromorpha spp. ทําใหเขาไปปกคลุมพ้ืนท่ี สงผลใหหญาทะเลไมสามารถสังเคราะหแสงเจริญเติบโตได และ
สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของหญาทะเลในทะเลสาบสงขลา 
  3) การพัฒนาแนวชายฝง สงใหตะกอนไหลลงสูทะเล รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีในทะเลชายฝง เพ่ือการ
ทองเท่ียว สรางสะพานหรือทาเทียบเรือขนาดใหญ ในบริเวณท่ีแหลงหญาทะเล  
   4) การทําประมงผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีแหลงหญาทะเล เชน อวนลาก 
   5) การปลอยน้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม บานชุมชนชายฝง และนากุงทําใหคุณภาพน้ําทะเลเสื่อม
โทรม 

2.1.2.3 แนวทางการแกไขปญหา (Responses) 

    1) การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือติดตามเฝาระวัง
การเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล   
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   2) การจัดฝกอบรมใหความรูกับชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีแหลงหญาทะเล 
  3) เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

ตารางท่ี 21 การวิเคราะห PSR สถานการณหญาทะเลเสื่อมโทรม จังหวัดสงขลา 
ทรัพยากรหญาทะเลเสื่อมโทรม 

สาเหตุที่สงผลใหหญาทะเลเสื่อมโทรม 
(Pressure) 

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses) 
 ในปจจุบัน 

P1: การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ 

R1: การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพ้ืนท่ีของชุมชน 
เพ่ือติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล 

P2: ผลจากการดําเนินกิจกรรม R2: อบรมใหความรูเรื่องการอนุรกัษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
R3: จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี  

P3: การพัฒนาแนวชายฝง R4: กําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพ้ืนท่ีแหลงหญาทะเล 
R5: เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

P5: การทําประมงผิดกฎหมาย R6: เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 

 
2.1.2.4 การดําเนนิงานท่ีผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2560 
  การดําเนินงานของหนวยงานไมเชื่อมโยงกับแหลงหญาทะเล 
2.1.2.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

  1) มุงเนนการบริหารจัดการการทองเท่ียวและการหารายไดนอกระบบงบประมาณ มากกวาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน  
    2) การขาดความรูความเขาใจของนักทองเท่ียวและผูประกอบการทองเท่ียว รวมท้ังจิตสํานึกของ
ประชาชนในเรื่องของการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติท่ีถูกตองเหมาะสม  

  3) งบประมาณการดูแลจัดการไมเพียงพอ 
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2.1.3 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก 

สัตวทะเลหายากในนานน้ําไทยประกอบดวยกลุมสัตวทะเล 3 กลุม ไดแก เตาทะเล (Sea turtles) พะยูน 
(Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซ่ึงท้ังหมดถูกจัดเปนสัตวปาสงวนและคุมครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 วาดวยการหามลา หามคา หามครอบครอง หามเพาะพันธุ โดยมี
ผลครอบคลุมไปถึงไข ซาก ตลอดจนชิ้นสวนตางๆ ของสัตวเหลานั้นดวย นอกจากนี้ยังถูกจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อของ
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงพันธุพืชปาและสัตวปาท่ีใกลสูญพันธ (CITES) โดยเตาทะเลทุกชนิด พะยูน 
และโลมาอิรวดี อยูในภาวะใกลสูญพันธุอยางยิ่ง จึงจัดอยูในรายชื่อ CITES บัญชี 1 สวนโลมาและปลาวาฬชนิดอ่ืนๆ 
และฉลามวาฬ จัดอยูใน CITES บัญชี 2 ปจจุบันสัตวทะเลหายากเปนสัตวท่ีไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึน เนื่องจากเปน
สัตวท่ีมีแหลงอาศัยท่ีกวางไกล การศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงจึงมีขอจํากัดอยูเพียงชนิดท่ีมีแหลงอาศัยใกล
ชายฝงเทานั้น 

2.1.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (State) 

ขอมูลการเกยตื้น (เปนขอมูลหลักในการศึกษาชนิด) การสํารวจในธรรมชาติและการแจงขาวของชุมชน ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา พบรวม 11 ชนิด พบเตาทะเล 3 ชนิด ไดแก เตาตนุ เกาะกระ และเตาหญา พบโลมาและวาฬ 7 
ชนิด คือ โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด โลมาอิรวดี โลมาลายจุด วาฬบรูดา และวาฬเพชฌฆาต
ดํา และฉลามวาฬ 1 ชนดิ  

 

  
รูปท่ี 7 แผนท่ีแสดงการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 22 ชนิดของสัตวทะเลหายากท่ีพบในจังหวัดสงขลา 
ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 

เตาทะเล 
1 เตากระ Hawksbill turtle Eretmochelys imbricata 
2 เตาตนุ Greenturtle Cheloniamydas 
3 เตาหญา Olive ridley sea turtle Lepidochelys olivacea 

โลมาและวาฬ 
1 โลมาหลังโหนก Indo-Pacific humpbacked dolphin Sousa chinensis 
2 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Finless porpoise Neophocaena phocaenoides 
3 โลมาปากขวด Bottlenose dolphin Tursiops aduncus 
4 โลมาอิรวด ี Irrawaddy dolphin Orcaella brevirostris 
5 โลมาลายจุด Pantropical spotted dolphin Stenella attenuata 
6 วาฬบรูดา Bryde's whale Balaenoptera edeni 
7 วาฬเพชฌฆาตดํา Fale killer whale Pseudorca crassidens 
8 ฉลามวาฬ Whale shark Rhincodon typus 

 
ขอมูลการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ในชวง 10 ป ท่ีผานมา (2551-2560) พบวาเตา

ทะเลเกยตื้นท้ังหมด 64 ตัว ซ่ึงในชวงป 2558 ถึงป 2560 การเกยตื้นของเตาทะเล มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและพบเตา
ตนุมากท่ีสุด และพบโลมาและวาฬเกยตื้นท้ังหมด 69 ตัว ชวงป 2557 ถึงป 2559 การเกยตื้นของโลมาและวาฬ มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน และป 2560 ลดลงมาก 
 

 

รูปท่ี 8 การเกยตื้นของทะเลหายาก ในชวงป พ.ศ. 2551-2560 
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การเกยตื้นของสัตวทะเลหายากจังหวัดสงขลาชวง 10 ปท่ีผานมา (2551-2560) 

 

รูปท่ี 9 การเกยตื้นของเตาทะเล ในชวงป พ.ศ. 2551 – 2560 

 
รวมการเกยตื้นสัตวทะเลหายากของแตละปในเขตพ้ืนจังหวัดสงขลาตั้งแตป 2550-2560  

 

รูปท่ี 10 การเกยตื้นของโลมาและวาฬ ในชวงป พ.ศ. 2550 – 2560 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง สํารวจโลมาในพ้ืนท่ีปากทะเลสาบ ตําบล
บอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามโครงการตรวจสอบสุขภาพสัตวทะเลหายากใกลสูญพันธในถ่ินท่ีอยูอาศัย จาก
การสํารวจพบโลมาหลังโหนก Indo-Pacific Humpback Dolphin (Sousa chinensis) 4 กลุม ดังนี้ 

พิกัด N7.234206, E100.580857 บริเวณปากอาว จํานวน 3 ตัว เปน คูแมลูก 1 คู  
พิกัด N7.229101, E100.593807 บริเวณหนาแหลมสนออน จํานวน 3 ตัว  
พิกัด N7.234376, E100.593507 บริเวณหนาเกาะหนู 2 ตัว เปนคูแมลูก 1 คู     
พิกัด N7.223539, E100.603637 บริเวณหนาแหลมสนออน พบจาํนวนประชากรโลมา 4 ตัว 

          จากการสํารวจตรวจสุขภาพโลมาพบวา มีโลมาท่ีสํารวจเจออยูประมาณ 8-10 ตัว โดยมีตัวท่ีอายุมากอยู
ประมาณ 4-5 ตัว วัยเจริญพันธุ 3-4 ตัว และตัวลูก 2 ตัว 

 

 

รูปท่ี 11 กลุมโลมาท่ีสํารวจพบในบริเวณปากทะเลสาบสงขลา 

2.1.3.2 สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอสัตวทะเลหายาก (Pressure)  

   1) ภัยจากเครื่องมือประมง เนื่องจากสัตวทะเลหายากกลุมท่ีอยูตามแนวชายฝง เชน เตาทะเล พะยูน โลมาอิร
วดี  โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด มีความใกลชิดกับพ้ืนท่ีทําการประมงมาก มีเครื่องมือ
ประมงหลายชนิดท่ีเปนอันตรายตอสัตวทะเลเหลานี้ จากขอมูลการตายของสัตวทะเลหายากตางๆ พบวาเครื่องมือทําการ
ประมงท่ีเปนสาเหตุการตายท่ีสําคัญ ไดแก อวนลอย เบ็ดราว อวนลอม โปะน้ําตื้น 

   2) มลพิษและขยะในทะเล การท้ิงขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหสัตวทะเลบาดเจ็บหรือตายได ตัวอยางการตายของเตาทะเลและโลมา หลายกรณีพบวาสัตวทะเลหลายชนิดเขาไป
ติดในเศษอวนตาย หรือเม่ือกินขยะทะเลเขาไป ไมสามารถยอยได เกิดการอุดตันท่ีระบบทางเดินอาหาร และเปนสาเหตุ
ทําใหสัตวตายในท่ีสุด ซ่ึงขยะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป  

  3) การเจ็บปวยตามธรรมชาติและภัยจากปรากฏการณธรรมชาติ ท้ังเตาทะเล พะยูน โลมาและปลาวาฬ เปน
สัตวท่ีหายใจดวยปอด ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติมรสุม พายุ คลื่นลมแรง หรือการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม และอุณหภูมิของน้ํา จึงมีผลตอสุขภาพเชนกัน ดังท่ีพบโลมาเกยตื้นเปนจํานวนมากท่ีแสดงอาการปวย 

 4) บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษไมแพรหลาย 
 5) การลักลอบจับสัตวทะเลหายาก ในปจจุบันแมวามีการรณรงคอยางกวางขวางเรื่องการอนุรักษสัตวทะเลหา

ยาก แตก็ยังมีรายงานการลักลอบเก็บไขเตาทะเล  

2.1.3.3 แนวทางการแกไขปญหา (Responses) 

1) ปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย หรือใชเครื่องมือประมงท่ีเปนภัยคุกคามกับสัตวทะเลหายาก 
 2) ใหความรูและสรางการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการอนุรักษและดูแลทรัพยากร 
 3) รณรงคการดูแลความสะอาดและเขมงวดการท้ิงขยะและของเสียลงสูทะเล 
 4) สรางศูนยชวยเหลือและพยาบาลสัตวทะเล เพ่ิมประสิทธิภาพหนวยปฏิบัติการชวยเหลือพรอมอุปกรณ
ปฏิบัติงาน 
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 5) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธภิาพการปฏิบัติงานดานสัตวทะเลหายาก 
6) จัดทําแผนประชาสัมพันธ เผยแพรดานการอนุรักษ และฟนฟูสัตวทะเลหายากผานชองทางสื่อตางๆ 
7) คุมครอง ปองกัน และเฝาระวังการลักลอบจับและการขนยายสัตวทะเลหายาก 

ตารางท่ี 20 การวิเคราะห PSR สตัวทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดสงขลา 
 

สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย) 
สาเหตุที่สงผลใหสัตวทะเลหายากลดลง 

(Pressure) 
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses) 

 ในปจจุบัน 

P1: ภัยจากเครื่องมือประมง R1: ปองกันการทําการประมงท่ีผดิกฎหมายหรือใชเครื่องมือท่ีเปนภยัคุกคามตอ
สัตวทะเลหายาก 
R2: ใหความรูและการมสีวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการอนุรักษ 
ดูแลทรัพยากร 

P2: มลพิษและขยะในทะเล R3: รณรงคการดูแลความสะอาดชายฝงและเขมงวดการท้ิงขยะและของเสีย 
ลงสูทะเล 

P3: การเจ็บปวยตามธรรมชาติ และภยัจาก
ปรากฏการณ 

R4: สรางศูนยชวยเหลือและพยาบาลสตัวทะเล เพ่ิมประสิทธิภาพหนวย
ปฏิบัติการชวยเหลือ พรอมอุปกรณการปฏิบัติงาน 

P4: บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเล 
หายาก ไมเพียงพอ และความรวมมือการ
อนุรักษไมแพรหลาย 

R5: จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสัตวทะเล 
หายาก 
R6: จัดทําแผนการประชาสมัพันธ เผยแพรดานการอนุรักษ และฟนฟูสัตวทะเล
หายาก ผานชองทางสื่อตางๆ 

P5: การลักลอบจับสัตวทะเลหายาก R7: คุมครอง ปองกัน และเฝาระวังการลักลอบจับและการขนยายสัตวทะเล 
หายาก 

 

2.1.3.4 การดําเนินงานท่ีผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2560 

 1) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลตกคางในระบบนิเวศท่ีสําคัญแบบมีสวนรวม ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 2 พ้ืนท่ี  
 2) ออกปฏิบัติงานคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยูอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ี 

 
2.1.3.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  โดยท่ัวไปแลว ชาวประมงและชุมชนชายฝงจะใหความรวมมือกับหนวยงานราชการในการอนุรักษสัตว
ทะเลเหลานี้ ดังนั้น การสงเสริมการเผยแพรความรู ตลอดจนการสรางเครือขายในการแจงเหตุและการชวยชีวิต 
ลวนเปนสิ่งสําคัญ และเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด ในการชวยอนุรักษสัตวทะเลหายากเหลานี้ใหอยูอยางยั่งยืนตลอดไป 
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2.1.4 สถานการณแมงกะพรุนพิษ (Pressure) 
แมงกะพรุนสวนใหญดํารงชีวิตอยูในทะเล พบไดทุกภูมิภาคของโลก มักพบในเขตรอนหรืออบอุน บริเวณน้ํา

ตื้น แมงกะพรุนมีมากวกวา 100 ชนิดท่ีมีพิษตอมนุษย พิษของแมงกะพรุนบรรจุอยูในแคบซูลท่ีเรียกวา นีมาโตซีส 
(Nematocyts) ซ่ึงกระจายอยูท่ัวไปในทุกสวนของแมงกะพรุน โดยเฉพาะสวนหนวด การสัมผัสหนวดทําใหเกิดการ
บาดเจ็บไดหลายระดับ ข้ึนอยูกับปริมาณพิษท่ีไดรับและความตานทานของแตละบุคคล ท้ังนี้บริเวณท่ีไดรับการสัมผัสมี
อาการไดหลากหลาย ตั้งแตรูสึกคัน มีผื่นเล็กนอย ปวดแสบปวดรอนบริเวณท่ีไดรับสัมผัส ไปจนถึงทําใหหัวใจหรือระบบ
การหายใจลมเหลว 

แมงกะพรุนพิษ มีการแพรกระจายอยูท่ัวไปท้ังในทะเลอาวไทยและอันดามัน สามารถพบไดตลอดท้ังป โดย
สถิติ การบาดเจ็บและเสียชีวิต พบวา เริ่มมีประชาชนและนักทองเท่ียวไดรับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในเดือน
ธันวาคม     และพบการเสียชีวิตในชวงฤดูฝนโดยเริ่มจากเดือนกรกฎาคม เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบตอการ
ทองเท่ียวของประเทศไทย จึงมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการเพ่ิมมาตรการปองกันดูแลความปลอดภัยของ
นักทองเท่ียวและประชาชน 
     2.1.4.1 สถานภาพแมงกะพรุน 
        จากขอมูลการสํารวจของศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ตั้งแตป 
2553-2560 บริเวณสํารวจ 4 สถานี ไดแก หาดระโนด อําเภอระโนด หาดมหาราช อําเภอสทิงพระ หาดสมิหลา อําเภอ
เมือง และหาดสะกอม อําเภอเทพา พบแมงกะพรุนกลอง 4 ชนิด และแมงกะพรุนไฟ 2 ชนิด ดังนี้  

1) แมงกะพรุนกลอง 4 ชนิด ไดแก  
- Morbakka sp A พบทุกสถานี ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมกราคม 2560  
- Morbakka sp B พบทุกสถานี ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมกราคม 2560 โดยพบมากท่ีสุด     

จํานวน 4 ตัว ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีหาดสะกอม และเดือนธันวาคม 2560 หาดสมิหลา 
- Morbakka sp C พบทุกสถานี ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงกุมภาพันธ 2560 โดยพบมาก

ท่ีสุด จํานวน 103 ตัว ในเดอืนมกราคม 2558 ท่ีหาดสมิหลา 
- Chiropsoides buitendijki พบทุกสถานี ยกเวนหาดมหาราช พบมากในชวงเดือนพฤศจิกายน         

ถึงมกราคม โดยพบมากท่ีสุด จํานวน 3 ตัว ท่ีหาดสะกอมในเดือนมกราคม 2558 
2) แมงกะพรุนไฟ 2 ชนิด ไดแก  
- แมงกะพรุนไฟ Chrysaora chinensis พบทุกสถานี พบมากในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง มิถุนายน      

โดยพบมากท่ีสุด จํานวน 1,500 ตัว ท่ีหาดสะกอมในเดือนพฤษภาคม 2553 สวนในป พ.ศ. 2560 พบท่ีหาดสะกอม มาก
ท่ีสุด ในเดอืนกรกฎาคม จํานวน 86 ตัว 

- พบแมงกะพรุนไฟ Physalis  utriculus พบทุกสถานี ยกเวนหาดสะกอม พบในเดือนกุมภาพันธ 
2558 
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       ตารางท่ี 21 ชนิดและการแพรกระจายของแมงกะพรุนพิษในจังหวัดสงขลา 

Family ชนิด 
สถานี 

หาดระโนด หาดมหาราช หาดสมิหลา หาดสะกอม 

Cubozoa           

Carukiidae Morbakka sp. A / / / / 

Chiropsalmidae Chiropsoides buitendijki / - / / 

Scyphozoa           

Pelagiidae Chrysaora chinensis / / / / 

Hydrozoa           

Physaliidae Physalia utriculus / / / - 
หมายเหตุ  Morbakka sp.A   คือ แมงกะพรุนกลุมหนวดเสนเดยีว 
  Chiropsoides buitendijkii  คือ แมงกะพรุนกลุมหนวดหลายเสน 

ปจจุบันยังไมมีรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตของนักทองเท่ียวจากพิษของแมงกะพรุนกลองและแมงกะพรุน
อ่ืนๆ บริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา อยางไรก็ตามเนื่องจากชายฝงทะเลเปนบริเวณท่ีมีการใชประโยชนอยางมาก ท้ังดาน
การทองเท่ียว และการทําประมงชายฝงของชาวประมงพ้ืนบาน ดังนั้นขอมูลความหลากหลายของชนิด ฤดูกาล และการ
แพรกระจายของแมงกะพรุนท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวจึงเปนขอมูลเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับการหาแนวทางการจัดการ
ใชประโยชน ปองกัน เฝาระวัง และแกไขอันตรายหรือผลกระทบตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดกับผูใชประโยชนในบริเวณ
พ้ืนท่ีชายฝงตอไป 

2.1.4.2 สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)  
    ธาตุอาหารในทะเลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และการไหลเวียนของกระแสน้ําท่ีพัดพาแมงกะพรุนมา แลว
เกิดการสะพรั่งเพ่ิมข้ึน 

2.1.4.3 แนวทางการแกไขปญหา (Responses) 
    1) แจกเอกสารเผยแพรเก่ียวกับแมงกะพรุนกลอง และการปฐมพยาบาลเบื้องตนของผูท่ีไดรับพิษใหกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ชายฝงทะเลของจังหวัดสงขลา  
    2) ติดตั้งเสาน้ําสมพรอมปายแนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเม่ือไดสัมผัสแมงกะพรุนพิษ บริเวณชายหาดท่ี
มีความเสี่ยงในการพบแมงกะพรุนพิษ 

   3) อบรมใหความรู เ ก่ียวกับแมงกะพรุนแกหนวยงานท่ีเ ก่ียวของท้ังภาครัฐ ประชาชน และ
ผูประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

4)  เฝาระวังติดตามพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมหนวยงานองคกรปกครองทองถ่ิน ผูประกอบการเก่ียวกับการทองเท่ียว 
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ตารางท่ี 22 การวิเคราะห PSR สถานการณแมงกะพรุนพิษ จังหวัดสงขลา 
 

แมงกะพรุนพิษ 
สาเหตุที่สงผลตอทรัพยากร 

(Pressure) 
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses) 

 ในปจจุบัน 

P1:  R1: แจกเอกสารเผยแพร เก่ียวกับแมงกะพรุนกลอง และการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตนของผูท่ีไดรบัพิษใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
ชายทะเลของจังหวัดสงขลา  
R2: ติดตั้งเสานํ้าสมพรอมปายแนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อไดสัมผัส
แมงกะพรุนพิษ บริเวณชายหาดท่ีมีความเสี่ยงในการพบแมงกะพรุนพิษ 
R3: อบรมใหความรูเก่ียวกับแมงกะพรุนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 
ประชาชน และผูประกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
R4: เฝาระวังตดิตามพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมหนวยงานองคกรปกครองทองถ่ิน ผูประกอบการ
เก่ียวกับการทองเท่ียว 
 

 
 
2.1.3.4 การดําเนินงานท่ีผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2560 

    1) ดําเนินการติดตั้งเสาน้ําสมพรอมปายแนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเม่ือไดสัมผัสแมงกะพรุนพิษ บริเวณ
ชายหาดท่ีมีความเสี่ยงในการพบแมงกะพรุนพิษ 

   2) บรรยายใหความรูเรื่ององคความรูเก่ียวกับแมงกะพรุนและการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหเจาหนาท่ี 
หนวยงาน และผูประกอบการ โรงพยาบาล 

2.1.3.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

   ขอจํากัดของบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินการ ตลอดจนความรวมมือของหนวยงานสวน
ทองถ่ิน ผูประกอบการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 

   ปายประชาสัมพันธการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือสัมผัสแมงกะพรุนและทอบรรจุน้ําสมสายชูชํารุด 
เสียหาย รวมท้ังการสูญหายของน้ําสมสายชู 
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2.2 สถานการณดานปาชายเลน ปาชายหาด พรุ  
 2.2.1 สถานการณดานปาชายเลน 

ปาชายเลนเปนระบบนิเวศท่ีมีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปนองคประกอบท่ี
สําคัญยิ่งของชายฝงทะเลนับเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามหาศาลท้ังทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

1. ปาชายเลนเปนแหลงพลังงานและแหลงวัตถุดิบไมใชสอยกอสรางในครัวเรือน 

1.1 ไมจากปาชายเลนโดยเฉพาะไมโกงกางสามารถนํามาเผาถานซ่ึงใหถานท่ีมีคุณภาพดีเพราะใหความ
รอนสูงมอดชาและไมแตกสะเก็ดนอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนไมปาชายเลนในรูปของไมฟนเพ่ือการหุงตมใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนท่ีอาศัยบริเวณปาชายเลนและใกลเคียงอีกท้ังไมจากปาชายเลนหลายชนิดสามารถใช
ประโยชนในงานกอสรางและใชสอยดวยเชนทําเสาเข็มไมคํ้ายันไมกอสรางเฟอรนิเจอรและอุปกรณการประมงเปน
ตน 

1.2 เปลือกของไมปาชายเลนบางชนิดสามารถนํามาสกัดไดสารชื่อวาแทนนินใชในการยอมแหอวนทําน้ํา
หมึกทําสีทํากาวและฟอกหนังเปนตน 

2. ปาชายเลนเปนแหลงพืชผักและพืชสมุนไพร 

2.1 พืชปาชายเลน (Mangrove plants) ในท่ีนี้หมายถึงพืชหรือพันธุไมชนิดตางๆท่ีอยูในปาชายเลนและ
มีชื่อเรียกตามแตละทองถ่ินเปนไมลมลุกหรือไมยืนตนซ่ึงเติบโตจากปจจัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนอยู
กระจายพันธุดวยสภาวะธรรมชาติในแตละฤดูกาลชาวบานในทองถ่ินบริเวณชายฝงตางก็มีประสบการณและเรียนรู
ในการนําไปใชประโยชนดานตางๆท้ังอาหารและพืชสมุนไพรไมวาจะเปนสวนของใบดอกผลหนอหัวเหงารากและ
ลําตนซ่ึงจุดเดนท่ีนาสนใจของพืชปาชายเลนคือเปนทรัพยากรในทองถ่ินท่ีหาไดงายข้ึนเองตามธรรมชาติและมีอายุ
ยืนยาวสามารถใหผลผลิตไดทุกฤดูกาล 

2.2พืชในปาชายเลนท่ีสามารถนํามาใชเปนผักพ้ืนบานไดนั้นมีอยูหลายชนิดเชนใบชะครามยอดเปงยอด
ผักเบี้ยทะเลถ่ัวขาวจากถอบแถบน้ําปรงหนูลําพูลําแพนสาหรายสายเปนตน 

2.3พืชในปาชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาใชเปนยาสมุนไพรไดเชนเหงือกปลาหมอมะนาวผีใช
รักษาโรคผิวหนังผลของตะบูนขาวใชรักษาโรคบิดและโรคทองรวงไดรากตาตุมทะเลใชแกอักเสบแกไขแกคันขลูใช
ตมดื่มบรรเทาโรคเก่ียวกับทางเดินปสสาวะแกอาการปวดเม่ือยเปนตน 

3. ปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนเปนแหลงอาหารท่ีอยูอาศัยหลบภัยสืบพันธุและ
เจริญเติบโตของสัตวน้ํานานาชนิด 

ปาชายเลนเปนท่ีอยูอาศัยและเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนโดยเฉพาะปูกุงหอยซ่ึงเปนสัตวเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญรวมท้ังสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆท่ีเปนสวนหนึ่งของหวงโซอาหารโดยเฉพาะปลาหลายชนิดท่ีเรานิยมบริโภคปลา
ทะเลหลายชนิดวางไขในพ้ืนท่ีปาชายเลนและอาศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เม่ือเจริญเติบโตแข็งแรงดีแลวจึงออกสู
ทะเลและหลายชนิดท่ีแมจะวางไขในทะเลแตตัวออนจะเคลื่อนยายสูปาชายเลนเพ่ืออาศัยหลบซอนศัตรูและหา
อาหารสัตวน้ําท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายชนิดเชนปลากะพงขาวปลานวลจันทรทะเลปลากระบอกปลาเกากุง
กุลาดํากุงแชบวยหอยนางรมหอยแมลงภูหอยแครงปูแสมปูมาและปูทะเลเปนตน 

ปาชายเลนยังถือเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของสัตวน้ําเพราะมีอินทรียวัตถุท่ีไดจากการยอยสลายของซาก
พืช (ก่ิงกานดอกและผล) หรือเศษใบไมท่ีรวงหลนซ่ึงอินทรียวัตถุท่ีไดจากการยอยสลายมีปริมาณโปรตีนสูงเชน 
กรดอะมิโนก็จะเปนอาหารคืนสูระบบนิเวศปาชายเลนตอไป 
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4. ปาชายเลนชวยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและใกลเคียงโดยเฉพาะหญาทะเลและ
ปะการังมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณของน้ําทะเลชายฝงซ่ึงจะสงผลถึงความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง 

5. ปาชายเลนชวยปองกันดินพังทลายชายฝงรากของตนไมในปาชายเลนนอกจากจะชวยปองกันการกัด
เซาะชายฝงแลวยังชวยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ําลงทําใหตะกอนท่ีแขวนลอยมากับน้ําทับถมเกิดเปนแผนดิน
งอกใหมเม่ือระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเปนหาดเลนอันเหมาะสมแกการเกิดของพันธุไมปาชาย
เลนตอไป 

6. ปาชายเลนเปนพ้ืนท่ีสําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆรากของตนไมในปาชายเลนท่ีงอกออกมาเหนือ
พ้ืนดินจะทําหนาท่ีคลายธรรมชาติคอยดักกรองสิ่งปฏิกูลตางๆและสารพิษตางๆจากบนบกไมใหลงสูทะเลโลหะหนัก
หลายชนิดเม่ือถูกพัดพามาตามกระแสน้ําก็จะตกตะกอนลงท่ีบริเวณดินเลนในปาชายเลนนอกจากนั้นขยะและ
คราบน้ํามันตางๆก็จะถูกดักกรองไวในปาชายเลนเชนกัน  

7. ปาชายเลนชวยปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาศัยบริเวณชายฝงจากภัยธรรมชาติเปน
ฉากกําบังภัยธรรมชาติทําหนาท่ีเหมือนปราการชวยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมใหลดนอยลงกอนจะข้ึนฝง
เพ่ือมิใหสรางความเสียหายอยางรุนแรงแกท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทํากินของชาวบานในบริเวณใกลเคียง 

8. ปาชายเลนเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและแหลงศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศปาชายเลนเปนระบบ
นิเวศท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเพราะเปนแหลงท่ีอุดมไปดวยพรรณไมนานาท่ีมีใบดอกและผลสวยงามแปลกตาอีก
ท้ังยังเปนแหลงท่ีมีท้ังสัตวน้ําและสัตวบกโดยเฉพาะนกชนิดตางๆอาศัยอยูรวมกันหลากหลายชนิดทําใหปาชายเลน
เปนสถานทีท่ีเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจศึกษาหาความรูและพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ตอไป 

9. ปาชายเลนชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศปาชายเลนถือวาเปนแหลงท่ีมีการ
สะสมของคารบอนหนาแนนมีความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) สูงกวาปาประเภทอ่ืนไม
ในปาชายเลนมีอัตราการสังเคราะหแสงสูงจึงชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดโดยสามารถกักเก็บกาซ
คารบอนไดออกไซดในรูปของเนื้อไมและเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ 

 สิ่งไมมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในปาชายเลนเหลานี้จะมีความสัมพันธระหวางกันอยางซับซอน ท้ังในแงการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารและการถายทอดพลังงาน แตสามารถอธิบายงายๆ ไดวาเม่ือผูผลิต คือ พันธุพืช 
เจริญเติบโตจากสังเคราะหแสง สวนของตนไม โดยเฉพาะใบไม ก่ิงไมและเศษไม จะรวงหลนทับถมในน้ําและดิน 
และถูกยอยสลายโดยผูยอย สลายกลายเปนอินทรียวัตถุ ในท่ีสุดก็จะกลายเปนแรธาตุอาหารของผูบริโภคพวกกิน
อินทรียสาร พวกกินอินทรียสารนี้จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกลายเปนแหลงอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณแก 
สัตวน้ําเล็กๆ และสัตวเล็กๆ เหลานี้จะเจริญเติบโตข้ึนกลายเปนอาหารของพวกกุง ปู และปลา ขนาดใหญข้ึนไป
เรื่อยๆ ตามลําดับ หรือบางสวนก็จะตายและผุพังสลายตัวเปนธาตุอาหารสะสมอยูในปานั่นเอง ความสัมพันธท่ี
เกิดข้ึนนี้จะถูกปรับใหเปนไปอยางสมดุลภายในระบบ ถาไมถูกรบกวนจากภายนอก 

 2.2.1.1 สถานภาพทรัพยากรปาชายเลน (State) 

จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ีปาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ท้ังหมด 
50,220.0 ไร (80.35 ตร.กม.) แบงเปน 

 ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 17,178.75  ไร (27.49 ตร.กม.) กระจายในพ้ืนท่ีเขตอําเภอ  
กระแสสินธุ, เมืองสงขลา, เทพา, จะนะ, สทิงพระ, ควนเนียง, หาดใหญ, สิงหนคร และบางกล่ํา โดยเปนพ้ืนท่ีปา
ชายเลนซอนทับในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ (พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ, พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา) 
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จํานวน 9,254.9 ไร (14.81 ตร.กม.) เปนปาชายเลนตามมติ ครม. จํานวน 40,965.2 ไร (65.54 ตร.กม.) และเปน
ปาชายเลนท่ีอยูนอกมติ ครม. จํานวน 345.08 ไร (0.55 ตร.กม.) 

 นอกนั้นเปนพ้ืนท่ีปาอ่ืนๆ ไดแก ปาพรุ ปาชายหาด ปาบก จํานวน 2,252.3 ไร (3.60 ตร.กม.) 
หาดเลน หาดทราย แมน้ําลําคลอง จํานวน 1,429.0 ไร (2.29 ตร.กม.) และพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพ จํานวน 
25,941.8 ไร  (41.51 ตร.กม.) 

 จากการสํารวจความหลากหลายของสังคมพืชในปาชายเลนจังหวัดสงขลา ในทองท่ีตําบลรัตภูมิ 
อําเภอควนเนียง, ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง, ตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา, ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ, 
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ และตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ พบพันธุไมปาชายเลนท้ังหมดจํานวน 9 วงศ 14 สกุล
15 ชนิด (ดังตารางท่ี 23) ชนิดพันธุท่ีพบมากท่ีสุดคือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ พังกาหัวสุมดอกขาว และเสม็ด
ขาว 

ตารางท่ี 23 ชนิดพันธุไมปาชายเลนท่ีพบในจังหวัดสงขลา 

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
โกงกางใบเล็ก โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata 

ตะบูนดํา ตะบูนดํา Xylocarpus moluccensis 

ตาตุมทะเล ตาตุมทะเล Excoecaria agallocha 

ตีนเปนทะเล ตีนเปนทะเล Cerbera odollam 

ถ่ัวขาว ถ่ัวขาว Bruguiera cylindrica 

ปอทะเล ปอทะเล Hibiscus tiliaceus 

โปรงขาว โปรงขาว Ceriops decandra 

ฝาดดอกขาว ฝาดดอกขาว Lumnitzera racemosa 

พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกขาว Bruguiera sexangula 

โพทะเล โพทะเล Thespesia populnea 

ลําพู ลําพู Sonneratia caseolaris 

สมอทะเล สมอทะเล Sapium indicum 

เสมด็ขาว เสมด็ขาว Melaleuca cajuputi 

แสมดํา แสมดํา Avicennia officinalis 

หงอนไกทะเล หงอนไกทะเล Heritiera littoralis 
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รูปท่ี 12 แผนท่ีจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินปาชายเลน 

จังหวัดสงขลา ป2560 
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รูปท่ี 13 สภาพพ้ืนท่ีปาชายเลนจังหวัดสงขลา 

2.2.2 สถานการณดานปาชายหาด พรุ (ถามี) 

ปาชายหาด ปาท่ีอยูระหวางทะเลกับแผนดิน มีลักษณะใกลเคียงกับปาพรุและปาชายเลน แตคอนขาง
โปรง และอยูลึกเขามาในแผนดินมากกวาปาชายเลน จนน้ําทะเลทวมไมถึง มีพืชนานาชนิดข้ึนปกคลุม โดยพืช
สามารถปรับตัวใหรับกับแรงลมทนตอความเค็มของไอทะเล และตานทานตอความแหงแลงไดดี พันธุไมท่ีสําคัญ
ไดแก สนทะเล หูกวาง ปอทะเล กระทิง ตีนเปดทะเล ปรงทะเล หยีน้ํา เตย ผักบุงทะเล หญาตางๆ นอกจากนี้ยัง
พบ ไมเกต ลําบิด มะคาแต เสมา และไมหนามชนิดตางๆ เชน ชิงชี่ หนามหัน ฯลฯ 

ลักษณะทางนิเวศท่ีสําคัญ บริเวณชายฝงทะเลหรือตามเกาะแกงท่ีมีดินทรายจัดเปนสันทรายท่ีน้ําทะเล
ทวมไมถึง และมีไอเค็มท่ีพัดจากทะเล ลักษณะท่ีกลาวนี้ เปนปจจัยสําคัญของปาชายหาด เปนสภาวะท่ีพืชชายหาด
เกิดและเติบโต พืชจึงจําเปนตองปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมท่ีเฉพาะ เชน สภาพความขาด
แคลนน้ําจืดในบางฤดูกาล สภาพคลื่นลมท่ีมีความรุนแรง และสภาพแสงแดดท่ีมีความรอน เปนตน ตนไมสวนใหญ
ท่ีเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีปาชายหาดจึงมีลักษณะเปนพุม ลําตนคดงอ และก่ิงกานแตกสาขามาก ก่ิงสั้น และใบหนา
แข็ง 

ระบบราก ถือเปนสวนประกอบสําคัญของพรรณไมปาชายหาด เนื่องจากสันทรายหรือชายหาดท่ีพืชเกาะ
อยูนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รากของพืชในปาชายหาดจึงมีลักษณะท่ีรากสามารถงอกไดตามขอ และ
สามารถงอกรากไดใหมในสภาพการทับถมของทรายท่ีพัดเขามาพอกพูน เม่ือรากเจริญเติบโตก็มีการพัฒนา
กลายเปนลําตนยึดเหนี่ยวทรายไว และรุกคืบจนกระท่ังครอบคลุมชายหาดนั้น แตในบางครั้งท่ีตองเผชิญกับพายุ
หรือลมพัดแรง พรรณพืชเหลานี้อาจตายไปไดเนื่องจากถูกทรายทับถมหรือน้ําทะเลทวมถึง แตท้ังนี้เมล็ดพันธุของ
หญาทะเลหรือผักบุงทะเลท่ีลอยอยูในทะเลอาจถูกพัดข้ึนสูฝง งอกข้ึนและเจริญเปนพรรณพืชชายหาดข้ึนมาอีกครั้ง 

ปาชายหาดในแตละแหงมีความแตกตางกัน จําแนกไดโดยลักษณะภูมิอากาศ สภาพดิน และพันธุพืชท่ี
ข้ึนปกคลุมดิน เชน ปาชายหาดบริเวณชายฝงทะเลท่ีเปนดินทรายหรือหาดทรายเกาท่ียกตัวสูงข้ึน ปาชายหาด
บริเวณชายฝงทะเลท่ีเปนหินกระจายอยูท่ัวไป ปาชายหาดบริเวณชายหาดสลับกับปาชายเลน 

 ลักษณะโครงสรางของปาชายหาดแปรผันไปตามลักษณะของดินและหิน ท่ีสําคัญปาชายหาด
ไดรับไอเค็มจากทะเล บริเวณชายฝงท่ีเปนดินทรายจัดจะพบปาสนทะเล โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา พังงา และ
ภูเก็ต ปาสนทะเลมีสนทะเล เปนไมเดนแตเพียงอยางเดียวไมมีไมอ่ืนเขามาผสม โดยมีไมพ้ืนลางเพียงนอยชนิด เชน 
ดินสอทะเล ผักบุงทะเล หนาดผา หญาลอยลม และถ่ัวคลา พืชเหลานี้เปนพืชเลื้อยชิดดิน ท่ีแสดงใหเห็นถึงการรุก
ล้ําเขายึดหาดทรายเพ่ือการทดแทนข้ันตอไป ในบางพ้ืนท่ีอาจพบไมพุมข้ึนผสมอยูบาง เชน รักทะเล และครามปา 
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ปาชายหาด จํานวน 650.34 ไร  ( 1,040,544  ตร.กม.) พบในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองสงขลาและอําเภอ
เทพา 

พรุ จํานวน 1,679.79 ไร  ( 2,687,664 ตร.กม.)   พบในพ้ืนท่ีเขตอําเภอกระแสสินธุและอําเภอ
จะนะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 สภาพพ้ืนท่ี ปาชายหาดจังหวัดสงขลา 
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2.2.3 สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอปาชายเลน ปาชายหาด พรุ (Pressure)  

1) การบุกรุพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือทําการเกษตร การประมง 

2)การบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือขยายชุมชน/ท่ีอยูอาศัยและการเพ่ิมข้ึนของประชาชน 

3)การบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือการทองเท่ียว 

4)การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน 

2.2.4 แนวทางการแกไขปญหา (Responses) 

1)จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนเชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลน 

หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต 

2)จัดทําเขตปาชายเลนอนุรักษตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.สงเสริมการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 

3) บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเชน การทวงคืนผืนปาชายเลน 

4)ดําเนินการปลูก ฟนฟู สภาพปาท่ีทวงคืนได รวมถึงพ้ืนท่ีปาชายเลนเสื่อมโทรม 

5) การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและประชาสัมพันธและ

เผยแพรในรูปแบบตางๆ 

6)การสรางกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน 

7)เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีและจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานดูแลพ้ืนท่ีปาชายเลน 

8) จัดทําโครงการจัดท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาชายเลน 

9)การสรางกฎ กติกา ระเบยีบ รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน 

10)การจัดระบบการทองเท่ียว 

11)กําหนดพ้ืนท่ีในการใชประโยชน 

12)การสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนท่ีถูกตอง และถายทอดเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน 
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห PSR ปาชายเลน/ปาชายหาด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดสงลา 
 

ปาชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง 
สาเหต ุ(Pressure) การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response) 

P1: การบุกรุพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําการเกษตร การ
ประมง  

R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกันการบุกรุก
พื้นที่ปาชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต 

R2: จัดทําเขตปาชายเลนอนุรักษตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.สงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 

R3:บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนผืนปาชายเลน 

R4: ดําเนินการปลูก ฟนฟู สภาพปาที่ทวงคืนได รวมถึงพื้นที่ปาชายเลนเส่ือมโทรม 

R5: การสรางจิตสํานกึรักษและตระหนกัถึงความสําคัญของปาชายเลน และ
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ 

R6: การสรางกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน 

R7: เพิ่มประสิทธภิาพเจาหนาทีแ่ละจาํนวนบุคลากรผูปฏบิัติงานดูแลพื้นที ่
ปาชายเลน 

P2: การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพือ่ขยายชุมชน/ที่อยู
อาศัยและการเพิ่มขึ้นของประชาชน 

R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกันการบุกรุก
พื้นที่ปาชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต 

R6: การสรางกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน 

R8: จัดทําโครงการจัดที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยในพื้นที่ปาชายเลน 

R9: การสรางกฎ กติกา ระเบียบ รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน 

P3: การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการทองเที่ยว R5: การสรางจิตสํานึกรักษ และตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน และ
ประชาสัมพันธ และเผยแพรในรูปแบบตางๆ 

R10: การจัดระบบการทองเที่ยว 

P4: การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน R5: การสรางจิตสํานึกรักษ และตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน และ
ประชาสัมพันธ และเผยแพรในรูปแบบตางๆ 

R9: การสรางกฎ กติกา รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน 

R11: กําหนดพื้นที่ในการใชประโยชน 

R12: การสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนที่ถูกตอง และถายทอด
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน 

2.2.5 การดําเนินงานท่ีผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2560 

1) การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 

1. ออกลาดตระเวนปองกันเฝาระวังปาชายเลนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปองกันปราบปรามการกระทํา

ผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507   และ

พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558  
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  2. ใหชุดลาดตระเวนเพ่ือปองกันรักษาปาแตละชุด กําหนดเสนทางการลาดตระเวนครอบคลุม

พ้ืนท่ีปาชายเลนสมบูรณท่ีลอแหลมเสี่ยงตอการบุกรุก และทําการลาดตระเวนในพ้ืนท่ีลอแหลมชุดละไมนอยกวา    

1 ครั้งตอสัปดาห หรือทุกครั้งท่ีพบเห็นการบุกรุก 

  3. ในการลาดตระเวนแตละครั้งใหพบปะผูนําชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลดานการคุมครอง

ปองกันทรัพยากรปาชายเลน ภาพลักษณท่ีดีขององคกร ตลอดจนรวมรับฟงประเด็นปญหาหรือความตองการของ

ชุมชน 

                   4. หากตรวจพบการกระทําผิดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหดําเนินการแจงความดําเนินคดีกับผูกระทําผิด

กฎหมายโดยเด็ดขาด หรือกรณีไดรับแจงเรื่องรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวรายงานใหสํานักงานบริหารจัดการฯ ท่ี 6 ทราบ หากพบวามีการกระทําผิด

จริงใหดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเชนเดียวกัน 

  5. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมตรวจสอบพ้ืนท่ีตามแผนบูรณาการทวงคืน (พลิก

ฟน) ผืนปาชายเลนท่ีถูกบุกรุก 

  6. รวมปฏิบัติการบินตรวจสภาพปาตามแผนบินประจําป และสนับสนุนการดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ เม่ือมีการประสานงานสนธิกําลัง 

ตารางท่ี 25 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดสงขลา 

พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช แปลง เนื้อท่ี (ไร) 
ผลดําเนินการ 

จํานวน (แปลง) เนื้อท่ี (ไร) 
AO1 พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีคดีถึงท่ีสุดแลว และสามารถเขาดําเนินการไดทันที - - - - 
AO2 พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีแจงความดาํเนินคดีแลวและอยูระหวาง
กระบวนการยตุิธรรม 

1 52-3-24 1 52-3-24 

AO3 พ้ืนท่ีดําเนินการตามแผนพลกิฟนผืนปาชายเลนสูการพัฒนาท่ียั่งยืน - 200.00 - 200.00 

AO4 พ้ืนท่ีเปาหมายปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสมบูรณ - 17,178.75 - 17,178.75 

 
2) การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน  
การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนในปพ.ศ.2560 ไดดําเดินการปลูกปาชายเลนโดยกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง มีแผนงานปลูกฟนฟูปาชายเลนในจังหวัดสงขลา รวมปลูกปากับหนวยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอก
(CSR)เนื้อท่ีประมาณ 32.5 ไร  

ตารางท่ี 26 ผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนป 2560. จังหวัดสงขลา 

จังหวัด 
ปลูกปาโดยกรม
ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

ปลูกปารวมกับ
หนวยงาน

ราชการอ่ืนๆ 

ปลูกปาชายเลน
รวมกับเอกชนหรือ

บุคคลภายนอก(CSR) 

ปลูกปาวัน
สําคัญหรือ

ประชาอาสา 
รวม (ไร) 

      สงขลา        -     -          32.5       -        32.5 
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2.2.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค  

1การดําเนินการปลูกปาเพ่ือฟนฟูสภาพปาชายเลนท่ีเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีขาดการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

2.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีท่ีดินไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 

3.แนวเขตพ้ืนท่ีปาชายเลนไมชัดเจน 

4. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฟนฟูขาดการดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําผิดบุกรุกทําลายทําลาย
ปาชายเลน 

5.ขาดการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง 

 
ขอเสนอแนะ 
1)หนวยงานของรับท่ีเก่ียวของควรเขามาจัดทําโครงการปลูกฟนฟูสภาพปาชายเลนเสื่อมโทรมน

พ้ืนท่ีอยางตอเนือง 
2)ภาครัฐท่ีเก่ียวของควรเขามาดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหกับราษฎร 
3)ภาครัฐควรจัดทําแนวเขตท่ีดินใหชัดเจน 
4)เจาหนาท่ีของรัฐควรดําเนินการตามกฎหมายอยางเฉียบขาดกับการทวงคืนพ้ืนท่ีการรื้อถอน 
5)สงเสริมการมีสวนรวมใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง เขามีสวนรวมในการเปนเครือขาย 

และจัดฝกอบรมใหแกประชาชน 
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2.3 สถานการณดานการกัดเซาะชายฝง 
 จังหวัดสงขลามีความยาวชายฝงยาวประมาณ  158.53 กิโลเมตร โดยสามารถแบงออกเปน 2  
กลุมหาด คือ S11 (แหลมตะลุมพุก) และS12 (เทพา) โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลคลองแดน ตําบล     
ทาบอน ตําบลปากแตระ ตําบลระวะ ตําบลวัดสน และตําบลบอตรุ อําเภอระโนด ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง 
ตําบลสนามชัย ตําบลกระดังงา ตําบลจะท้ิงพระ ตําบลบอดาน ตําบลบอแดง  และตําบลวัดจันทร อําเภสทิงพระ 
ตําบลมวงงาม ตําบลวัดขนุน ตําบลชิงโค และตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร ตําบลบอยาง  ตําบลเขารูปชาง และ
ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง  ตําบลนาทับ ตําบลตลิ่งชัน และตําบลสะกอม อําเภอจะนะ และตําบลสะกอม ตําบล    
เกาะสะบา ตําบลเทพา และตําบลปากบาง อําเภอเทพา รวมท้ังสิ้น  28 ตําบล  
2.3.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝง  
 จากขอมูลการสํารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพ้ืนท่ีชายฝงจังหวัดสงขลามีความยาว
ชายฝงยาวประมาณ  158.53 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีชายฝงท่ีประสบปญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 53.235 กิโลเมตร 
โดยแบงออกเปน 

1)  พ้ืนท่ีท่ียังไมมีการดําเนินการแกไขยาวประมาณ 17.525 กิโลเมตร จําแนกเปน  
- พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะรุนแรง 12.05 กิโลเมตร  
- พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะปานกลาง 0.745 กิโลเมตร 
- พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะเล็กนอย 4.73 กิโลเมตร 

 2) พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการกัดเซาะท่ีมีการดําเนินการแกไขแลวประมาณ 35.71 กิโลเมตร 
 3) พ้ืนท่ีติดตามตรวจสอบประมาณ 105.29 กิโลเมตร จําแนกเปน 
  - พ้ืนท่ีท่ีมีการสะสมของตะกอนมากประมาณ 5.23 กิโลเมตร 
  - พ้ืนท่ีท่ีมีการสะสมของตะกอนนอยประมาณ  -  กิโลเมตร 
  - พ้ืนท่ีสมดุลประมาณ 96.84 กิโลเมตร 
  - พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (พ้ืนท่ีกอสรางรุกแนวชายทะเล, พ้ืนท่ีหาดหิน, พ้ืนท่ีปากแมน้ํา) ประมาณ 3.22
กิโลเมตร 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 15 สภาพพ้ืนท่ีท่ีถูกกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 27 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา 

อําเภอ ตําบล 

 พ้ืนท่ีกัดเซาะ (กม.)   มีโครงสราง   พ้ืนท่ีไมกัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝง)  

 รวม
ความยาว 

(กม.)  
 รุนแรง 
(กม.)  

 ปาน
กลาง 
 (กม.)  

นอย 
(กม.) 

 ระยะ 
(กม.)  

 ประเภทโครงสราง  
 สมดุล      

ความยาว 
(กม.)  

 สะสม
ตะกอนมาก
ความยาว 

(กม.)  

 สะสมตะกอน
นอยความ
ยาว (กม.)  

 พ้ินท่ีรุกล้ํา/
พ้ืนท่ีถมทะเล

ความยาว 
(กม.)  

 หาดหิน   
ความยาว 

(กม.)  

 ปากแมน้ํา
ความยาว 

(กม.)  

ระโนด คลองแดน 
       

1.66            -            -    
      

1.29   RE  
          

0.72                 -                    -                   -                  -                0.05  
        
3.72  

  ทาบอน 
       

7.19  
       

0.75  0.51 
      

2.55   RE VS  
          

1.98                 -                    -                   -                  -                   -    
      
12.98  

  
 

ปากแตระ 
       

1.46            -    0.54 
      

2.30   RE               -                   -                    -                   -                  -                   -    
        
4.30  

ระวะ           -              -    0.96 
      

5.85   VS GA RE GRI  
          

1.13                 -                    -                   -                  -                   -    
        
7.94  

  วัดสน           -              -            -             -    
                                 
-    

          
1.28                 -                    -                   -                  -                   -    

        
1.28  

  บอตร ุ           -              -            -    
      

0.93   RE  
          

4.13                 -                    -                   -                  -                   -    
        
5.06  

สทิงพระ ชุมพล           -              -            -             -     -  
          

2.40                 -                    -                   -                  -                   -    
        
2.40  

  ดีหลวง           -              -            -             -     -  
          

3.65                 -                    -                   -                  -                   -    
        
3.65  

  กระดังงา           -              -            -             -     -  
          

4.28                 -                    -                   -                  -                   -    
        
4.28  

  จะท้ิงพระ           -           -         -          -  -  
          

4.50                 -                                 -               -                - 
        
4.50  
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อําเภอ ตําบล 

 พ้ืนท่ีกัดเซาะ (กม.)   มีโครงสราง   พ้ืนท่ีไมกัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝง)  
 รวม

ความยาว 
(กม.)  

 รุนแรง 
(กม.)  

 ปาน
กลาง 
 (กม.)  

นอย 
(กม.) 

 ระยะ 
(กม.)  

 ประเภทโครงสราง  
 สมดุล      

ความยาว 
(กม.)  

 สะสม
ตะกอนมาก
ความยาว 

(กม.)  

 สะสมตะกอน
นอยความ
ยาว (กม.)  

 พ้ินท่ีรุกล้ํา/
พ้ืนท่ีถมทะเล

ความยาว 
(กม.)  

 หาดหิน   
ความยาว 

(กม.)  

 ปากแมน้ํา
ความยาว 

(กม.)  

  

บอดาน           -           -         -          -  -  4.47                -                                 -               -                -     4.47      

บอแดง           -              -            -             -     -  
          

3.74                 -                    -                   -                  -                   -    
        
3.74  

  วัดจันทร           -              -            -             -     -  
          

2.71                 -                    -                   -                  -                   -    
        
2.71  

  สนามชัย           -              -            -             -     -  
          

2.62                 -                    -                   -                  -                   -    
        
2.62  

สิงหนคร มวงงาม           -              -            -    
      

0.27   GA VS PI  
          

5.83                 -                    -                   -                  -                   -    
        
6.10  

  วัดขนุน           -              -            -             -    
                                 
-    

          
3.70                 -                    -                   -                  -                   -    

        
3.70  

  ชิงโค 
       

0.52            -            -    
      

0.54   RE  
          

5.49                 -                    -                   -                  -                   -    
        
6.55  

  หัวเขา           -              -            -    
      

4.10   PI JT                -                   -                    -                   -                  -                0.28  
        
4.38  

เมือง
สงขลา บอยาง           -              -            -    

      
3.40   VS RE JT GE   

          
4.63                 -                    -                   -                  -                0.22  

        
8.25  

  เขารูปชาง           -              -    0.45 
      

1.57   GE GA RE  
          

3.57                 -                    -                   -    
           

0.52                 -    
        
6.12  

  เกาะแตว 0.27                   -    0.18 4.37         RE VS GRI GA  0.22                           -                    -                   -                  -                   -    
       
5.04   

    65 
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อําเภอ ตําบล 

 พ้ืนท่ีกัดเซาะ (กม.)   มีโครงสราง   พ้ืนท่ีไมกัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝง)  
 รวม

ความยาว 
(กม.)  

 รุนแรง 
(กม.)  

 ปาน
กลาง 
 (กม.)  

นอย 
(กม.) 

 ระยะ 
(กม.)  

 ประเภทโครงสราง  
 สมดุล      

ความยาว 
(กม.)  

 สะสม
ตะกอนมาก
ความยาว 

(กม.)  

 สะสมตะกอน
นอยความ
ยาว (กม.)  

 พ้ินท่ีรุกล้ํา/
พ้ืนท่ีถมทะเล

ความยาว 
(กม.)  

 หาดหิน   
ความยาว 

(กม.)  

 ปากแมน้ํา
ความยาว 

(กม.)  

จะนะ นาทับ           -           -         - 
      

4.23   GE RE VS OB JT  
          

5.58  
            

2.72                                  -               -             0.23 
      
12.77  

  ตลิ่งชัน           -              -            -             -    
                                 
-    

          
5.30                 -                    -                   -                  -                   -    

        
5.30  

  สะกอม           -              -    2.07 
      

0.88   RE OB  
          

2.64  
            

0.65                  -                   -                  -                0.25  
        
6.49  

เทพา สะกอม           -              -            -    
      

1.08   GRT  
          
7.28  

            
0.36                  -                   -    

           
1.00                 -    

        
9.72  

  เกาะสะบา           -              -            -             -    
                                 
-    

          
5.42                 -                    -                   -                  -                   -    

        
5.42  

  เทพา           -              -            -    
      

2.34   GRI VS RE OB JT  
          

2.23  
            

0.03                  -                   -                  -                0.16  
        
4.76  

  ปากบาง 
       

0.95            -            -             -     -  
          

7.34  
            

1.47                  -                   -                  -                0.51  
      
10.28  

รวม 12.05 0.745 4.73 35.71 - 96.84 5.23 - - 1.52 1.70 158.53 
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รูปท่ี 16 แผนท่ีแสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา 
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 2.3.1 การดําเนินการท่ีผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2560 
 จากตารางท่ี 27 พบวาพ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝงในบางพ้ืนท่ีไดมีการดําเนินการแกไขแลว ซ่ึงจากการ
สํารวจพบโครงสรางปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงประกอบดวย  

1)  เข่ือนหินท้ิง  
2)  กําแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง 
3)  กลองกะชุหิน 
4)  รอดักทรายแบบตัวไอ 
5)  เข่ือนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา 
6)  เข่ือนหินปองกันคลื่นนอกชายฝง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  17 แผนท่ีแสดงโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

2.3.2 สาเหตขุองการกัดเซาะชายฝง (Pressure)  

1) การใชประโยชนท่ีดินชายฝงทะเล การใชประโยชนท่ีดินบริเวณชายฝงทะเลของราษฎร หรือ
หนวยงานองคกรตางๆ ถือวาเปนการกระตุนใหชายฝงทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ 
ตั้งถ่ินฐาน และสิ่งกอสราง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสูบน้ํา และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐ เปนวิธีการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงท่ีสงผลใหเกิด
การกัดเซาะเพ่ิมทวีข้ึน 

3) การกอสรางรุกลํ้าลําน้ํา อยางเชน การสรางสะพานจากชายฝงยื่นลงทะเล  

4) การสูบน้ําทะเลมาใชเพ่ือการเพาะเล้ียง การวางทอระบายน้ําท้ิง และการเปล่ียนแปลงทาง
ไหลของน้ํา หรือรองน้ํา 

5) การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอน สงผลใหระดับน้ําทะเลสูงข้ึน และมี
ผลใหคลื่นและลมมีความรุนแรง 

2.3.3 แนวทางการแกไขปญหา แผนงาน/โครงการ (Responses) 

 1) จําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินชายฝงทะเล และจัดทําผังเมืองใหชัดเจน 

2) บูรณาการองคความรู เผยแพร และประชาสัมพันธ 

3) ออกกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

4) รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกอนดําเนินการใดๆ 

5) ทบทวน และประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงท่ีผานมา 

6) แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเชิงพ้ืนท่ี ใหพิจารณา และเสนอแนวทางแกไข
ตอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด 

7) หนวยงานรับผิดชอบหลัก (กรมเจาทา) ตองไมอนุญาตใหมีการกอสรางรุกล้ําลําน้ําโดยเด็ดขาด 

8) การจัดการองคความรูใหราษฎรไดรับรูถึงภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทํา เชน การรุกล้ํา 
ลําน้ํา การสูบน้ํา การวางทอระบายน้ํา และการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ํา หรือรองน้ํา 

9) ออกระเบียบควบคุมการใชประโยชนจากน้ําทะเล 

10) ติดตั้งเครื่องเตือนภัย และเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

11) ปลูกปาชายเลน ปาชายหาด เพ่ือเปนแนวกันชนลดความรุนแรงของคลื่นและลม 

12) สงเสริมการสรางเครือขายในระดับทองถ่ิน 

13) ใชวิธีการถอยรน ในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงชุมชน 

14) รณรงคใหราษฎรในทองถ่ินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสงผลตอสภาวะโลกรอน 

 
 
 
 

     



สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 6 

       ตารางท่ี 28 การวิเคราะห PSR ปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา 
 

ปญหาการกัดเซาะชายฝง 

สาเหต ุ
(Pressure) 

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา 
(Responses) 

 
P1: การใชประโยชนที่ดินชายฝงทะเล R1: จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินชายฝงทะเล และจัดทําผังเมืองใหชัดเจน 

R2: บูรณาการองคความรู เผยแพร และประชาสัมพันธ 
R3: ออกกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

P2: การแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐ R4: รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกอนดําเนินการใดๆ 
R5: ทบทวน และประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงที่ผานมา 
R6: แตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหากดัเซาะชายฝงเชิงพื้นที่ ใหพิจารณา และเสนอแนว

ทางแกไขตอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด 
P3: การกอสรางรุกลํ้าลําน้าํ R3: ออกกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 R7: หนวยงานรับผิดชอบหลัก (กรมเจาทา) ตองไมอนุญาตใหมีการกอสรางรุกลํ้าลําน้ําโดยเด็ดขาด 
 R8: การจัดการองคความรูใหราษฎรไดรับรูถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํา เชน การลํ้าลํา

น้ํา การสูบน้ํา การวางทอระบายน้ํา และการเปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําหรือนองน้ํา 
  
P4: การสูบน้ําทะเลมาใชเพื่อการเพาะเล้ียง การ

วางทอระบายน้ําทิ้ง และการเปล่ียนแปลง
ทางไหลของน้ํา หรือรองน้ํา 

R8: การจัดการองคความรูใหราษฎรไดรับรูถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํา เชน การลํ้าลํา
น้ํา การสูบน้ํา การวางทอระบายน้ํา และการเปล่ียนแปลงทางไหลของน้ําหรือนองน้ํา 
R9: ออกระเบียบควบคุมการใชประโยชนจากน้ําทะเล 
R10: ติดต้ังเคร่ืองเตือนภัย และเคร่ืองมือส่ือสารที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ 
R11: ปลูกปาชายเลน ปาชายหาด 

P6: การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ หรือ
สภาวะโลกรอน 

R10: ติดต้ังเคร่ืองเตือนภัย และเคร่ืองมือส่ือสารที่ทันสมัย มปีระสิทธภิาพ 
R11: ปลูกปาชายเลน ปาชายหาด 
R12: สงเสริมการสรางเครือขายในระดับทองถิ่น 
R13: ใชวิธีการถอยรน ในพื้นที่ที่เปนแหลงชุมชน 
R14: รณรงคใหราษฎรในทองถิ่นปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่สงผลตอสภาวะโลกรอน 

2.3.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

               ปญหา/อุปสรรค  ขาดองคความรู และขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหา        
กัดเซาะชายฝง 

ขอเสนอแนะ  
1.ใหความรูแกหนวยงาน องคกร และราษฎรถึงสาเหตุของปญหากัดเซาะตลอดจนแนวทางแกไข 

                   2.การบริหารจัดการโดยใชหลักการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมเจาทา กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน   
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี (hot issue)  
 สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดสงขลา มีประเด็นปญหาหลักและจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีจะตองดําเนินการแกไข ดังนี้ 

3.1 สถานการณสัตวทะเลหายาก 

3.2 การกัดเซาะชายฝง 

 
4. บทสรุป  

จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7,393.889 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวพ้ืนท่ีตามแนวชายฝงทะเล
ประมาณ 150 กิโลเมตร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีมีความสําคัญท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหมีกิจกรรมการใช
ประโยชนหลายรูปแบบ ยอยมสงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีสาเหตุท่ีทําใหเกิดผลกระทบ
ตอทรัพยากรณท่ีสําคัญ ดังนี้ 

4.1 สัตวทะเลหายาก 

สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอสัตวทะเลหายาก (Pressure)  

   1) ภัยจากเครื่องมือประมง เนื่องจากสัตวทะเลหายากกลุมท่ีอยูตามแนวชายฝง เชน เตาทะเล พะยูน โลมาอิร
วดี  โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด มีความใกลชิดกับพ้ืนท่ีทําการประมงมาก มีเครื่องมือ
ประมงหลายชนิดท่ีเปนอันตรายตอสัตวทะเลเหลานี้ จากขอมูลการตายของสัตวทะเลหายากตางๆ พบวาเครื่องมือทําการ
ประมงท่ีเปนสาเหตุการตายท่ีสําคัญ ไดแก อวนลอย เบ็ดราว อวนลอม โปะน้ําตื้น 

   2) มลพิษและขยะในทะเล การท้ิงขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหสัตวทะเลบาดเจ็บหรือตายได ตัวอยางการตายของเตาทะเลและโลมา หลายกรณีพบวาสัตวทะเลหลายชนิดเขาไป
ติดในเศษอวนตาย หรือเม่ือกินขยะทะเลเขาไป ไมสามารถยอยได เกิดการอุดตันท่ีระบบทางเดินอาหาร และเปนสาเหตุ
ทําใหสัตวตายในท่ีสุด ซ่ึงขยะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป  

  3) การเจ็บปวยตามธรรมชาติและภัยจากปรากฏการณธรรมชาติ ท้ังเตาทะเล พะยูน โลมาและปลาวาฬ เปน
สัตวท่ีหายใจดวยปอด ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติมรสุม พายุ คลื่นลมแรง หรือการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม และอุณหภูมิของน้ํา จึงมีผลตอสุขภาพเชนกัน ดังท่ีพบโลมาเกยตื้นเปนจํานวนมากท่ีแสดงอาการปวย 

 4) บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษไมแพรหลาย 

 5) การลักลอบจับสัตวทะเลหายาก ในปจจุบันแมวามีการรณรงคอยางกวางขวางเรื่องการอนุรักษสัตวทะเล
หายาก แตก็ยังมีรายงานการลักลอบเก็บไขเตาทะเล 

แนวทางการแกไขปญหา (Responses) 
1) ปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย หรือใชเครื่องมือประมงท่ีเปนภัยคุกคามกับสัตวทะเลหายาก 
 2) ใหความรูและสรางการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการอนุรักษและดูแลทรัพยากร 
 3) รณรงคการดูแลความสะอาดและเขมงวดการท้ิงขยะและของเสียลงสูทะเล 
 4) สรางศูนยชวยเหลือและพยาบาลสัตวทะเล เพ่ิมประสิทธิภาพหนวยปฏิบัติการชวยเหลือพรอมอุปกรณ
ปฏิบัติงาน 
 5) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธภิาพการปฏิบัติงานดานสัตวทะเลหายาก 

6) จัดทําแผนประชาสัมพันธ เผยแพรดานการอนุรักษ และฟนฟูสัตวทะเลหายากผานชองทางสื่อตางๆ 
7) คุมครอง ปองกัน และเฝาระวังการลักลอบจับและการขนยายสัตวทะเลหายาก 

     



สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 6 

 

 4.2 การกัดเซาะชายฝง 

 สาเหตขุองการกัดเซาะชายฝง (Pressure)  

1) การใชประโยชนท่ีดินชายฝงทะเล การใชประโยชนท่ีดินบริเวณชายฝงทะเลของราษฎร หรือ
หนวยงานองคกรตางๆ ถือวาเปนการกระตุนใหชายฝงทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ 
ตั้งถ่ินฐาน และสิ่งกอสราง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสูบน้ํา และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐ เปนวิธีการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงท่ีสงผลใหเกิด
การกัดเซาะเพ่ิมทวีข้ึน 

3) การกอสรางรุกล้ําลําน้ํา อยางเชน การสรางสะพานจากชายฝงยื่นลงทะเล  

4) การสูบน้ําทะเลมาใชเพ่ือการเพาะเลี้ยง การวางทอระบายน้ําท้ิง และการเปลี่ยนแปลงทางไหล
ของน้ํา หรือรองน้ํา 

5) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอน สงผลใหระดับน้ําทะเลสูงข้ึน และมีผล
ใหคลื่นและลมมีความรุนแรง 

แนวทางการแกไขปญหา แผนงาน/โครงการ (Responses) 

 1) จําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินชายฝงทะเล และจัดทําผังเมืองใหชัดเจน 

2) บูรณาการองคความรู เผยแพร และประชาสัมพันธ 

3) ออกกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

4) รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกอนดําเนินการใดๆ 

5) ทบทวน และประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงท่ีผานมา 

6) แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเชิงพ้ืนท่ี ใหพิจารณา และเสนอแนวทางแกไข
ตอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด 

7) หนวยงานรับผิดชอบหลัก (กรมเจาทา) ตองไมอนุญาตใหมีการกอสรางรุกล้ําลําน้ําโดยเด็ดขาด 

8) การจัดการองคความรูใหราษฎรไดรับรูถึงภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทํา เชน การรุกล้ํา 
ลําน้ํา การสบูน้ํา การวางทอระบายน้ํา และการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ํา หรือรองน้ํา 

9) ออกระเบียบควบคุมการใชประโยชนจากน้ําทะเล 

10) ติดตั้งเครื่องเตือนภัย และเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

11) ปลูกปาชายเลน ปาชายหาด เพ่ือเปนแนวกันชนลดความรุนแรงของคลื่นและลม 

12) สงเสริมการสรางเครือขายในระดับทองถ่ิน 

13) ใชวิธีการถอยรน ในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงชุมชน 

14) รณรงคใหราษฎรในทองถ่ินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสงผลตอสภาวะโลกรอน 
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