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1. บทนํา
จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดที่ 6 17'-7 56' องศาเหนือลองจิจูด
100 01'-101 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 เมตร อยูหางจากกรุงเทพฯ ตามเสนทาง
รถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,621,180 ไร มีความยาวตามแนวชายฝงทะเลประมาณ 154.60 กิโลเมตร มีขนาดเปนอันดับ 27 ของ
ประเทศ และใหญเปนอันดับที่ 3 ของภาคใต
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดสงขลา มีลักษณะพื้นที่ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมา ทางใตเรียกวา
คาบสมุทรสทิงพระ กับสวนที่เปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินทั้งสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพาน
ติณสูลานนท พื้นที่ทางทิศเหนือสวนใหญเปนที่ราบลุม ทิศตะวันออกเปนที่ราบริมทะเล ทิศใตและทิศตะวันตกเปน
ภูเขาและ ที่ราบสูง ซึ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารที่สําคัญ โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก
ติดตอกับอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี รัฐเคดาห
และรัฐเปอรลิสของประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสงขลาตั้งอยูในเขตอิทธิพลของมรสุมเขตรอน มีมรสุมพัดผานประจําทุกป คือ มรสุมตะวันตก
เฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ จากการพัดผานของมรสุมที่มีแหลงกําเนิดจากบริเวณแตกตางกัน ทําใหจังหวัด
สงขลามี 2 ฤดู คือ
(1) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชองวางระหวางฤดู
มรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแลว อากาศจะเริ่มรอนและมีอากาศรอนจัดที่สุดใน
เดือนเมษายน
(2) ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ระยะ
- ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนเคลื่อนตัวมา
จากดานตะวันตก (ทะเลอันดามัน) สวนมากฝนตกในชวงบายถึงค่ํา ปริมาณและการกระจายของฝนจะนอยกวา
ชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
- ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธฝนเคลื่อนตัว
มาจากดานตะวันออก (อาวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแนน
1.3 เขตการปกครอง
จังหวั ดสงขลา แบ งเขตการปกครองเปน 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบ าน 48 เทศบาล
92 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล มี พ้ื น ที่ ติ ด ต อ กั บ อ า วไทยมี ค วามยาวตามแนวชายฝ ง ทะเลประมาณ 154.60
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอชายทะเล 6 อําเภอ คือ อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอ
เมือง อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา
จังหวัดสงขลามีรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ
1) การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง ซึ่งมาตั้งหนวยงานใน
พื้นที่จังหวัด จํานวน 221 สวนราชการ และหนวยงานอิสระ จํานวน 5 สวนราชการ
2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการออกเปน 2 ระดับ คือ
2.1) ระดับจังหวัด ประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 36 สวนราชการ
2.2) ระดับอําเภอ ประกอบดวย 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบาน
3) การบริหารราชการสวนทองถิ่น จํานวน 141 แหง ประกอบดวย
3.1) องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา จํานวน 1 แหง
3.2) เทศบาล จํานวน 48 แหง แยกเปน เทศบาลนคร จํานวน 2 แหง เทศบาลเมือง จํานวน
11 แหง และเทศบาลตําบล จํานวน 29 แหง
3.3) องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 92 แหง
ตารางที่ 1 จํานวนตําบล หมูบาน เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จังหวัดสงขลา
ที่
1
2

อําเภอ
เมืองสงขลา
สทิงพระ
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ตําบล
6
11

หมูบาน
47
79

เทศบาล
4
1

อบต.
2
11

3

ที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อําเภอ

จะนะ
นาทวี
เทพา
สะบายอย
ระโนด
กระแสสินธุ
รัตภูมิ
สะเดา
หาดใหญ
นาหมอม
ควนเนียง
บางกล่ํา
สิงหนคร
คลองหอยโขง
รวม

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561 – 2562

ตําบล
14
11
7
9
13
4
5
8
12
4
4
4
11
4
127

หมูบาน
139
92
67
62
73
22
63
66
93
29
46
36
77
32
1,023

เทศบาล
3
2
2
2
3
2
4
6
10
2
2
3
2
48

อบต.
12
9
6
8
10
2
3
6
5
4
3
2
7
2
92

1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดสงขลามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดและมีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคใต จังหวัดสงขลานับเปน
จังหวัดที่ศักยภาพสูงในเกือบทุกดานในพื้นที่ภาคใต เปนจังหวัดที่มีความพรอมในดานตาง ๆ สูงสุดในกลุมจังหวัด
ภาคใตและภาคใตฝงอาวไทย มีดานพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย 3 ดาน มีทาเรือน้ําลึก มีการคมนาคมขนสง
ทางรางกับประเทศเพื่อนบานและระหวางจังหวัด มีทาอากาศยานนานาชาติ โดยในป 2559 จังหวัดสงขลา มี
ขนาดเศรษฐกิจตามมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (ราคาปจจุบัน) 241,701.19 ลานบาท เปนมูลคาจากผลิตภัณฑมวล
รวมภาคเกษตร 35,364.53 ลานบาท และนอกภาคเกษตร 206,336.66 ลานบาท มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 34.01
ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย และรอยละ 20.45 ของภาคใต โดยมีอัตราการขยายลดลงรอยละ 0.10 เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา และมีแนวโนมการขยายตัวเฉลี่ย 5 ป เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2.85 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สงขลาตอหัวประชากร (GPP Per Capita) เฉลี่ย 157,029.36 บาทตอคนตอป เปนลําดับที่ 3 ของกลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอาวไทย และลําดับ 6 เมื่อเทียบกับ 14 จังหวัดภาคใต ซึ่งสูงกวากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยที่มี
ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยตอหัวประชากร (GRP Per Capita) เฉลี่ย 139,097.05 บาทตอ
คนตอป แตยังต่ํากวาผลิตภัณฑมวลรวมภาคใตตอหัวประชากร (GRP Per Capita) เฉลี่ย 158,661.39 บาทตอคน
ตอป (ขอมูล : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561 – 2565)
1) การเกษตรและประมง
การเกษตรกรรมถือเปนอาชีพหลักที่สําคัญของประชาชนในจังหวัดสงขลาและการผลิต ภาค
เกษตรกรรมมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจโดยสวนรวมของจังหวัด โดยเปนแหลงวัตถุดิบใหกับ ภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ ยางพารา อุตสาหกรรม
แปรรูปสัตวน้ํา
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ตารางที่ 2 ขอมูลการใชพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560
ชนิด
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน
มังคุด
ทุเรียน
เงาะ
ลองกอง

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว/ใหผลแลว (ไร)
210,104
176,137
76,970
76,807
1,972,384
1,651,371
60,648
54,276
4,441
4,052
14,860
14,280
3,804
3,800
19,104
19,059

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561

ผลผลิต (ตัน)
100,990
46,104
414,631
138,367
2,314
5,616
1,552
5,589

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก./ไร)
573
600
254
2,549
571
632
416
326

ดานการประมงของจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกับชายฝงทะเล 2 ดาน คือ ดาน
ตะวันออกติดตอกับอาวไทย และดานตะวันตกติดตอกับทะเลสาบสงขลา ทําใหอาชีพการประมงเปนอาชีพที่สําคัญและ
สรางรายไดใหกับจังหวัดสงขลาเปนอยางมาก ซึ่งการประมงในจังหวัดสงขลาสามารถแบงออกไดเปน
3.1) การประมงในทะเลสาบสงขลา การทําการประมงของชาวประมงรอบๆ ทะเลสาบสงขลามี
ความแตกตางกันบางขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ โดยชาวประมงสวนใหญเปนคนในพื้นที่ดั้งเดิมและทําการประมงใน
ทะเลสาบสงขลามาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ ซึ่งโดยภาพรวมสามารถแบงชาวประมงตามลักษณะประกอบอาชีพออกได
3 ประเภท คือ ประเภทที่มีอาชีพหลักทําการประมงอยาง ประเภทที่ทําการประมงเปนอาชีพหลักและมีอาชีพรอง
รวมดวย และประเภทที่มีอาชีพประมงรวมกับอาชีพอื่น สําหรับเครื่องมือจับสัตวน้ําที่สําคัญที่พบมากในทะเลสาบ
สงขลาประกอบดวยเครื่องมือประจําที่ประเภทโพงพางและไซนั่ง
3.2) การประมงทะเล จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่มีทาเทียบเรือที่มีขนาดใหญทําใหเรือประมง
จํานวนมากหมุนเวียนเขามาเทียบทาเพื่อขนถายสินคา โดยใน 2560 มีปริมาณสัตวน้ําขึ้นทา 23,591 เมตริกตั น
ประกอบดวยชนิดสัตวน้ําที่สําคัญ คือ ปลาทู ปลาเลย กุง กั้ง หมึก ปู ปลาหลังเขียว และปลาเปด คิดเปนรอยละ
8.54 เมตริกตันของปริมาณสัตวน้ําของประเทศ รอยละ 33.91 ของปริมาณสัตวน้ําของ 14 จังหวัดภาคใต และรอยละ
48.31 ของปริมาณสัตวน้ําเทียบทาในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
นอกจากนี้ปญหาการทําประมงนอกนานน้ําประเทศเพื่อนบานที่สามารถทําไดลดลงจากมาตรการใน
การปองกันทรัพยากรสัตวน้ําของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลตอตนทุนปริมาณวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตวน้ําซึ่งเปนโครงสรางการผลิตหลักของจังหวัดสงขลา
ตารางที่ 3 ดานการประมงจังหวัด 2560
ชนิดสัตวน้ําที่จบั ได

ปลาทู
ปลาเคย
กุง
กั้ง
หมึก
ปู
ปลาเปด

รวม

ที่มา : สถิติตลาดเกษตรสงขลา 2560
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ปริมาณ (กิโลกรัม)
300,946
10,129
429,517
127,029
3,817,137
281,389
6,911,970
11,878,117

มูลคา (บาท)
1,238.46
41.68
1,767.56
522.75
15,708.38
1,157.98
28,444.32
48,881.13
5

ดานปศุสัตวของจังหวัดสงขลา การเลี้ยงสัตวในจังหวัดสงขลา สวนใหญเปนการเลี้ยงเพื่อเปน
รายไดเสริม และเปนรายยอยมีกระจายทั่วไปในชนบทแทบทุกครัวเรือน สวนใหญใชพื้นที่สาธารณะเปนแหลงหา
อาหารสัตว อาศัยหญา จากแหลงธรรมชาติ โดยพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตวสวนใหญอยูในอําเภอจะนะ รัตภูมิ เทพา
นาทวี ระโนด สทิงพระ และกระแสสินธุ สัตวเลี้ยงที่สําคัญ ไดแก โค สุกร แพะ ไก และเปด
ตารางที่ 4 ดานปศุสัตวจังหวัด ป 2560
ชนิดสัตว
เกษตรกร (ราย)
จํานวนสัตว (ตัว)

โค
21,656
116,934

ที่มา : งานสถิติจังหวัดสงขลา 2561

กระบือ
323
4,991

สุกร
2,000
111,820

แพะ
4,459
45,211

แกะ
169
1,375

ไก
43,744
4,671,595

เปด
11,591
674,906

2) ดานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญตั้งอยูในอําเภอหาดใหญ รองลงมาเปนอําเภอเมือง อําเภอรัตภูมิ
อําเภอระโนด อําเภอสะเดา และอําเภอจะนะ ในป พ.ศ. 2560 มี จํานวนโรงงานทั้งสิ้น 1,965 โรงเงิ นลงทุ น
81,123.15 ลานบาท และมีการจางงาน 68,264 คน เมื่อเทียบกับปที่ผานมา มีปริมาณโรงงานลดลง ป พ.ศ. 2560 มี
โรงงานที่เปดดําเนินการใหม จํานวน 58 โรง เงินทุนจดทะเบียนใหม 6,001.53 ลานบาท การจางงาน 2,180 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา มีจํานวนโรงงานที่เปดดําเนินการใหมลดลง แตจํานวนแรงงานและทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้น มีโรงงานที่เลิกกิจการ จํานวน 86 โรง เงินทุนจดทะเบียนที่เลิกกิจการ 189.38 ลานบาท การจางงาน 131
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา อัตรากิจการที่เลิกกิจการเพิ่มขึ้น แตเงินทุนที่เลิกกิจการ และจํานวนแรงงานลดลง
จากขอมูลดังกลาว สามารถวิเคราะหใหเห็นไดวา เนื่องจากในป พ.ศ. 2560 เกิดปญหาภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา พืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดหลัก คือยางพารามีราคาตกต่ํา นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องการขาดแคลน
วัตถุดิบในการแปรรูปอาหารทะเล สงผลใหผูประกอบการลวนแตตองพยายามประคองกิจการของตนเองใหคงอยู
เทานั้ น จึงมีอัตราการเพิ่มโรงงานน อยกว าอัตราเลิกกิจการ ในสวนของโรงงานที่เ พิ่มขึ้น สวนใหญเ ปนโรงงาน
ประเภทแปรรูป ไม และผลิ ตภัณฑ จ ากไม ยางและผลิตภัณฑย าง อาหาร ผลิตพลาสติก ผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกกิจการสวนใหญเปนโรงงานประเภทแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑโลหะ
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม และผลิตภัณฑจากพืช
ตารางที่ 5 สถิติขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ณ เดือน ธันวาคม 2560
ป
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จํานวน (โรง) เพิ่มขึ้น/ลดลง (โรง)
1,639
1,687
48
1,755
68
1,848
93
1,916
68
1,960
44
1,993
33
1,965
-28

ที่มา : ขอมูลการตลาดจังหวัดสงขลา 2560
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เงินทุน (ลานบาท)
68,871
70,058
71,308
76,540
79,825
81,716
75,311
81,123.15

การจางงาน (คน)
75,142
76,127
77,180
78,347
82,056
82,884
66,215
68,264
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3) ดานการทองเที่ยว
สงขลา มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ และมีความหลากหลายสามารถแบงเปนประเภทไดดังนี้
- แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไดแก หาดสมิหลา แหลมสนออน สถานแสดงพันธุสัตวน้ําสงขลา
หาดเก า เส ง หาดปากบางสะกอม หาดทรายแกว (หาดแกว จุล ดิศ) เขาตังกวน สวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ อุทยานนกน้ําคูขุด น้ําตกโตนงาชาง น้ําตกบริพัตร
- แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร/ศาสนสถาน ไดแก วัดพระเจดียงาม วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) วัดจะทิ้งพระ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา วัดชัยมงคล วัดถ้ําตลอด
เจดียเขาตังกวน ตัวเมืองเกาสงขลา อุโมงคประวัติศาสตรเขาน้ําคาง วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญใน) วัดคงคา
เลียบ พิพิธภัณฑพธํามะรงค ตําหนักเขานอย ศาลหลักเมืองสงขลา
- แหลงทองเที่ยวเชิงประเพณี และวัฒนธรรม ไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา ชุมชนสทิงหมอ
เกาะยอ ตลาดน้ําคลองแห ตลาดริมน้ําคลองแดน
ตารางที่ 6 สถานการณการทองเที่ยวจังหวัด ป 2561
รายละเอียด
จํานวน
%อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

อัตราการ จํานวนผูเขา
จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
รายได (ลานบาท)
เขาพัก(คน) พัก (คน)
รวม
คนไทย
ตางชาติ
รวม
คนไทย ตางชาติ
72.81
5,188,856 7,635,378 4,609,816 3,025,562 68,099.4 33,749.5 34,348.0
+4.58
+8.30
+8.68
+4.85
+15.08
+13.81
+9.06
+18.91

ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยว

1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
1) ประชากร
จังหวัดสงขลามีประชากรในป 2561 รวมทั้งสิ้น 1,432,628 คน เปนประชากรชาย 684,223 คน
ประชากรหญิง 717,090 คน จํานวนบานของจังหวัดมีทั้งสิ้น 534,010 หลัง
ตารางที่ 7 จํานวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงประชากร ป 2557-2561
ป พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

ชาย
684,223
688,462
691,618
694,803
698,905

จํานวนประกร (คน)
หญิง
717,090
722,115
752,822
729,427
733,723

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

รวม
1,40,303
1,410,577
1,417,440
1,424,230
1,432,628

เกิด (คน)
21,955
21,256
20,084
19,524
18,946

ตาย
(คน)
8,715
9,186
9,601
9,511
4,438

อพยพเขา
(คน)
79,897
74,426
74,527
72,547
76,519

อพยพออก
(คน)
82,431
77,980
77,279
76,401
78,380

การเปลีย่ นแปลง
(% ตอป)
0.80
0.70
0.50
0.48
-

2) ศาสนา
การนับถือศาสนา ประชากรสวนใหญรอยละ 63.42 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมารอยละ 33.42
นับถือศาสนาอิสลาม และ รอยละ 3.16 นับถือศาสนาอื่น ๆ (ศาสนาคริสต ฮินดู)
จั งหวั ดสงขลามี วั ด จํ านวน 431 แห ง ที่ พั กสงฆ จํ านวน 111 แห ง มั สยิ ด จํ านวน 395 แห ง
โบสถคริสต จํานวน 44 แหง
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3) การศึกษา
การศึกษาของประชากรในจังหวัดสงขลา ป 2561 ไดมีการแบงสวนราชการออกเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงเปน 3 เขต (มีโ รงเรียนจํานวน 462 แหง มีครู 4,590 คน มีจํานวนนักเรีย น
ทั้งหมด 86,223 คน) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 41 แหง มีครู จํานวน
2,155 คน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 42,184) นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (มีโรงเรียนจํานวน
10 แหง มีครู 129 คน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,777 คน) มีโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มี
โรงเรียนจํานวน 30 แหง มีครู 942 คน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 20,295 คน) และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เปน
ของรัฐและเอกชนจํานวน 5 แหง สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 7 แหง สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
จํานวน 172 แหง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา จํานวน 16
แหง สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จํานวน 23 แหง และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จํานวน 5 แหง
(ขอมูล : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 2561)
4) ดานแรงงาน
ประชากรและกําลังแรงงาน ป 2561 จังหวัดสงขลามีประชากรทั้งสิ้น จํานวน 1,554,107 คน
โดยผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 1,250,975 คน จําแนกเปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 884,177 คน (รอยละ
70.68) โดยผูที่อยูในกําลังแรงงานจําแนกเปนผูมีงานทํา 862,184 คน (รอยละ 97.51) ผูวางงาน 20,082 คน
(รอยละ 2.27) และแรงงานที่รอฤดูกาล 1,910 คน (รอยละ 0.22) สวนผูไมอยูในกําลังแรงงาน มีจํานวน 366,798
คน (รอยละ 29.32) พบวาเปนผูทํางานบาน 94,104 คน (รอยละ 25.66) เรียนหนังสือ 115,613 คน (รอยละ
31.52) และกําลังแรงงานอื่นๆ 157,081 คน (รอยละ 42.82) (ขอมูล : รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา
รายป 2561)
5) คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดสงขลา ป 2559 กระทรวงมหาดไทยกําหนดเปาหมายการจัดเก็บ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบทจํานวน 175,001 ครัวเรือน สามารถจัดเก็บได 175,193 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 100.11 จาก16 อําเภอ 115 ตําบล 922 หมูบาน ขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) จํานวน 117,679
ครัวเรือน จัดเก็บได 117,480 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.84 จาก 12 อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 26
แหง 475 ชุมชน และจากการประมวลผลขอมูล ทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง จํานวน 5 หมวด 30 ครัวเรือนมี
รายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวนที่สํารวจ 175,193 ครัวเรือน ไมผานเกณฑ 29 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 0.02 ครัวเรือนมีรายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (เขตเมือง) จํานวนที่สํารวจ 117,480
ครัวเรือน ไมผานเกณฑ 621 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.53 รายไดเฉลี่ยของคนในชนบทจังหวัดสงขลา 68,435
บาท/คน/ป รายไดเฉลี่ยของคนในเขตเมืองจังหวัดสงขลาเฉลี่ยคนละ 103,408 บาท/คน/ป
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6) การประกอบอาชีพ
ตารางที่ 8 ประชากรอายุ 15ป ขึ้นไปที่มีงานทําจําแนกตามอาชีพจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 ป 2561
อาชีพ
ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจดั การ
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆและอาชีพที่เกีย่ วของ
เสมียน
พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด
ผูปฏิบตั ิงานที่มีฝม ือในดานการเกษตรและการประมง
ผูปฏิบตั ิการดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกีย่ วของ
ผูปฏิบตั ิการโรงงานและเครื่องจักรและผูป ฏิบัติงานดานการประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆในดานการขายและการใหบริการ
ยอดรวม

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2561

เพศ

ชาย
17,409
14,370
18,789
6,892
82,335
152,609
81,061
40,987
52,884
467,336

หญิง

4,435
31,716
14,905
30,775
133,539
116,177
20,308
7,099
48,558
407,512

ทั้งหมด
21,843
46,087
33,694
37,668
215,874
268,785
101,369
48,086
101,442
874,847

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรดิน
จั งหวั ด สงขลามี เ นื้ อที่ ท้ัง หมด 7,393.889 ตารางกิ โ ลเมตร กองสํ ารวจดิ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
จําแนกดินในจังหวัดสงขลาได จํานวน 27 ชุด กลุมชุดดินเปนดินนารอยละ 26 ดินดอนรอยละ 64 และพื้นที่อื่น ๆ
รอยละ 10 ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายและดินเหนียว สภาพดินสวนใหญเปนที่ลาดเชิงซอน และปญหา
สภาพดินที่สําคัญ ไดแก ดินทราย ดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม กระจายอยูในบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเลและปาพรุ
ในพื้นที่อําเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ สิงหนคร บางกล่ํา ควนเนียง นอกจากนี้ยังมีปญหาดินตื้น และที่ลาด
ชันสวนใหญในพื้นที่อําเภอนาทวี สะเดา รัตภูมิ ซึ่งปญหาของทรัพยากรดินสงผลตอการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร
2) ทรัพยากรปาไม
จังหวัดสงขลามีพื้นที่ปาไม จํานวน 529,094.48 ไร คิดเปนรอยละ 10.9 ของพื้นที่ท้ังหมดของ
จังหวัด มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 5.65 ของพื้นที่ทั้งประเทศ รอยละ 5.65 ของภาคใต รอยละ 10.27 ของพื้นที่ปา
ไมของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย มากเปนอันดับ 4 ของกลุมจังหวัด โดยในป 2560 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.12 เนื่องจากการสงเสริมการอนุรักษและการปลูกปาเพิ่มเติม และนโยบายทวงคืนผืนปาของรัฐบาล และ
สวนราชการที่รับผิดชอบใหความสําคัญในการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะพื้นที่ปาตนน้ําสําคัญ
ของจังหวัด ไดแก ปาตนน้ําผาดํา และผืนปาตนน้ําในพื้นที่อําเภอรัตภูมิที่ปาตนน้ําจากเทือกเขาบรรทัด และปาตน
น้ําจากเทือกเขานาทวี
อยางไรก็ตาม พื้นที่ ปาไม ของจังหวัดสงขลามี แนวโนมลดลง โดยในชว ง 3 ป ที่ผานมา (พ.ศ.
2558 – 2560) มีอัตราการขยายตัวลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.33 ทั้งนี้เนื่องจากการใชบุกรุกทําลายพื้นที่ปาที่สมบูรณ
ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในชวงที่ราคายางพาราเพิ่มขึ้น จนเกิดการลดลงของพื้นที่ปาไมและประสบปญหาที่สงผล
กระทบตอระบบนิเวศเดิมจนเขาสูภาวะวิกฤติ การพัดพาและพังทลายของดินเลื่อนไหล (Land Slide) จากเขตตน
น้ําลงสูพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา โดยเฉพาะลุมน้ําทะเลสาบที่สําคัญทั้ง 12 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
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หาดใหญ สะเดา รัตภูมิ ระโนด สทิงพระ สิงหนคร กระแสสินธุ ควนเนียง นาหมอม บางกล่ํา คลองหอยโขง ตาม
ลุมน้ํายอยสําคัญ คือ ลุมน้ําคลองอูตะเภา ลุมน้ําคลองรัตภูมิลุมน้ําคาบสมุทรสทิงพระและพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตารางที่ 9 สถิติพื้นที่ปาไมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556-2560
ป (พ.ศ.)
2556
จํานวน (ไร)
580,497.94
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดพัฒนา 5 ป 2561-2565

พื้นที่ปาไมจังหวัดสงขลา
2557
2558
536,840.12
534,565.78

2559
528,477.28

2560
529,094.48

(1) พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
จังหวัดสงขลามีการประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ (ตั้งแต พ.ศ. 2507) รวม 41 ปา เนื้อที่
1,256,669.25 ไร หรือรอยละ 27.84 ของเนื้อที่จังหวัด ไดแก ปาเขาแดน ปาควนเจดีย ปาเขาพระยาไม และปา
ควนกาแพง , ปาควนราสอ ปาควนนารอน ปาควนสอหรอ ปาควนบางพลา และปาเขาโตะเทพ , ปาเทือกเขาโตะ
เทพ และปาควนหินลับ , ปาเทือกเขาสันกาลาคีรี , ปาควนพน , ปาเกาะเหลาะหนัง , ปาเขาขวาง ปาเขาวองพริก
และปาควนเทศ , ปาเขารังเกียจ ปาเขาสัก ปาเขาสูงและปาควนแกว , ปาควนดินแดง ปาควนพัง ปาควนหัวแหวน
และปาควนจอมแห , ปาควนหินพัง ปาควนชีลอม ปาควนอาวปลักกก และปาควนแหละหวัง , ปาควนสระ , ปา
เขากรวด , ปาควนลัง , ปาควนจาศีลปาควนเขาจันทร , ปาควนหินเภา , ปากราด , ปาเขาแดน ปาเขานาคาง ปา
ควนทางสยา ปาควนเขาไหม และปาควนสิเหรง , ปาเขาแดนปาเขาเสม็ดปาควนเสม็ดชุน และปาควนเหรง , ปา
เขาโพธิ์ปาควนแดน และปาเขารังเกียจ , ปาควนนายเสน ปาควนเหม็ดชุน , ปาควนเขาแมนา ปาควนลูกหมี และ
ปาควนปาหยัง , ปาเขาเหลี่ยม, ปาเขาจันดี และปาเขาบอทอ , ปาเขาแดน ปาเขานาคาง และปาควนสิเหรง , ปา
ควนโตะดุด ปาควนทวด และปาควนสามงอน , ปาคลองลาปง , ปาเทือกเขาแกว , ปาเขาวังชิง , ปาควนขี้แรด ,
ปาเขาวังพา , ปาควนเขาวัง ปาคลองตอ และปาเทือกเขาแกว , ปาควนเหรง ปาควนหนองหยี และปาควนหัว
แหวน , ปาควนหินผุด และปายอดเขาแกว , ปาเทือกเขาแกวปาคลองเขาลอน และปาคลองปอม , ปานาทุงเปราะ
และปาควนดินสอ , ปาแมพรุ ปาเทือกเขาไฟไหม และปาคลองกั่ว , ปาควนทับชาง , ปาทุงเคี่ยม , ปาควนอายโต
และปาควนนุย , ปาควนเลียบ , ปาทุงบางนกออก , ปาทุงแพร
(2) พื้ น ที่ ป า อนุ รั กษ จั งหวัดสงขลามีพื้ น ที่ตามประกาศพื้น ที่ปาอนุรักษในพระราชกฤษฎีก า
จํานวน 14 แหง พื้นที่ 903,620.75 ไร
ตารางที่ 10 พื้นที่ปาอนุรักษในทองที่จังหวัดสงขลา ตามขอมูลสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
10

ชื่อปาอนุรักษ/ที่ตั้งอยูในเขตจังหวัด
อุทยานแหงชาติเขานาคาง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
อุทยานแหงชาติสันกาลาคีรี หมูท2ี่ บานไรเหนือ ต.บาโหย อ.สะบายอย จ.สงขลา
วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เขตรักษาพันธุสตั วปาเขาบรรทัด หมูที่ 8,9 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
หมูที่ 5,6,9 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เขตรักษาพันธุสตั วปาโตนงาชาง หมูที่ 2 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย อ.ระโนด จ.สงขลา
เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ ต.คูขดุ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
เขตหามลาสัตวปาทะเลหลวงอ.ระโนด อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา

เนื้อที่ (ไร)
132,500.00
134,599.00
2,037.50
51,250.00
84,555.38
31,250.00
81,561.00
167,268.77
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ลําดับที่
9
10
11
12
13
14

ชื่อปาอนุรักษ/ที่ตั้งอยูในเขตจังหวัด
เขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง –แหลมขาม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
เขตหามลาสัตวปาเขาเหรง หมูที่ 3 ต.คลองเปยะ อ.จะนะ จ.สงขลา
เขตหามลาสัตวปาพรุคา งคาว หมูท ี่ 7 ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เขตหามลาสัตวปาปากราด ต.สะทอน อ.นาทวี จ.สงขลา
สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคใต หมูที่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สวนรุกขชาติถาเขานุย ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รวมพื้นที่ปาอนุรักษ จํานวน 14 แหง

เนื้อที่ (ไร)
146,875.00
68,250.00
481.00
2,575.00
364.00
54.00
903,620.75

3) แหลงน้ํา และทรัพยากรทางน้ํา
3.1 น้ําผิวดิน
1) ทะเลสาบสงขลา เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ มีพื้นที่สวนที่เปน
พื้นน้ําประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร แบงออกเปน 3 ชวง คือ ทะเลนอย ทะเลหลวง หรือ
ทะเลสาบตอนบน และทะเลสาบตอนลาง
2) คลองอูตะเภา ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตําบลสานักแตว อําเภอสะเดา ไหลผาน
ตําบลตางๆ ในอําเภอสะเดาผานหาดใหญลงสูทะเลสาบสงขลาที่บานคลองบางกล่ํามีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร
3) คลองวาด มีตนน้ําจากเทือกเขาบรรทัดในอําเภอหาดใหญไหลไปลงคลองอูตะเภาความยาว
ประมาณ 37 กิโลเมตร
4) คลองเทพา มีตนน้ําจากเทือกเขาสันกาลาคีรีไหลผานอําเภอสะบายอยและอําเภอเทพาไป
ลงอาวไทยที่ตําบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร
5) คลองรัตภูมิ ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง กั้นเขตแดนระหวางอาเภอรัตภูมิ
กับจังหวัดสตูล ไหลผานอําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง ลงสูทะเลสาบสงขลาที่บานปากบาง ความยาวประมาณ 45
กิโลเมตร
6) คลองนาทวี ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผานอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ ไหลลงสู
อาวไทยที่ปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร
3.2 แหลงน้ําใตดินที่สําคัญ
ในพื้ น ที่ จั งหวั ดสงขลา โดยสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 12 ไดดําเนิน การภายใตแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 46 แหง
2) พั ฒนาแหล งน้ํ าบาดาลเพื่อสนับ สนุนน้ําดื่มสะอาดใหกับ โรงเรีย นทั่วประเทศ (ในพื้น ที่
จังหวัดสงขลา จํานวน 12 แหง)
3) พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง จํานวน 21 แหง
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4) ขอมูลขยะ
4.1 สถานการณขยะมูลฝอยชุมชน
กรมควบคุ มมลพิ ษ ป 2559 สรุ ป ว า จั งหวัดสงขลามีป ริมาณขยะมูล ฝอยชุมชนที่เกิดขึ้ น
จํานวน 1,624.59 ตัน/วัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ จํานวน 673.55 ตัน/วัน มีวิธีการกําจัดแบบถูกตองตามหลักวิชาการ คือ ระบบฝง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองบานพรุ และเทศบาลเมืองสะเดา และระบบ
เตาเผาที่มีการกํา จัดมลพิษทางอากาศของเทศบาลนครหาดใหญและขนสงไปกําจัด นอกพื้น ที่จังหวัดสงขลา
จํานวน 4 ตัน/วัน สรุปวาจังหวัดสงขลาโดย เทศบาลตําบลควนเนียง ขนสงไปกําจัดรวมกับบริษัท ไทยกรีนเอ็น
เนอรยี จํากัด ในพื้นที่เทศบาลตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ ยอนหลัง 3 ป (2556-2558) 535.53 ตัน
ตอวัน จังหวัดไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตลอด 4 ป เปนรอยละ 50 โดยในป 2561 ใหมีขยะมูลฝอยไดรับ
การจัดการอยางถูกหลักวิชาการรอยละ 35
สัดสวนปริมาณขยะที่ถูกกําจัดถูกตองตอปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จังหวัดสงขลามีสัดสวนปริมาณ
ขยะที่ถูกกําจัดถูกตองรอยละ 41.46 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัด โดยสามารถกําจัดไดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมาที่ มี สั ด ส ว นปริ ม าณขยะที่ ถู ก กํ า จั ด ถู ก ต อ งต อ ปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ร อ ยละ 33.71
สูงกว าค ากลางของประเทศที่ มีสั ดส ว นปริมาณขยะที่ถูกกําจัดถูกตองตอปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รอยละ 20.30
เนื่ องจากจังหวั ดสงขลาใหความสํ าคัญการการบริ หารจัดการขยะ และประกาศเป นเมื องสีเขี ยว (Green Cities)
ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในสามเมื อ งบุ ก เบิ ก พั ฒ นาเมื อ งสี เ ขี ย วภายใต ก รอบความมื อ แผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ
สามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT- GT) โดยจังหวัดสงขลาไดดําเนินการพัฒนาและใหความสําคัญใน
การจัดการขยะมาอยางตอเนื่อง โดยเนนการจัดการขยะตามหลัก Reduce Reuse and Recycle: 3Rs โดยขอ
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหความสําคัญกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนดวยตนเอง
อาทิ เทศบาลสงขลาไดรวมกับเอกชนเขามาลงทุนโรงกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา การ
แบงพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะอย างเปนระบบ โดย อปท. มีการจัดตั้งศูนยในการกําจัดขยะอย างถูกหลัก
สุขาภิบาล นอกจากนี้ยังมีการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะในหนวยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน
ครัวเรือน การลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เพื่อลดปริมาณขยะและจําขยะมาใชประโยชน อยางไรก็ตาม
จังหวัดสงขลายังคงมีปญหาขยะอุตสาหกรรมและขยะมีพิษที่จําเปนตองหาแนวทางในการดําเนินการอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลในอนาคต
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1.7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1.7.1) วิสัยทัศน
“สงขลา ศูนยกลางเศรษฐกิจภาคใต ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดลอมยั่งยืน”
1.7.2) ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน การ
ทองเที่ยวและบริการ โครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรูและพหุวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
1.7.3) เปาประสงครวม
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพ
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน
1.7.4) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3) มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน
สงเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมสูการเปนเมืองสีเขียว (Green City)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลชายฝง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวรวมประมาณ 158.53 กิโลเมตร ตั้งแตตําบลคลองแดน อําเภอ
ระโนด ถึงตําบลปากบาง อําเภอเทพา ครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอ 28 ตําบล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดสงขลา ตามมาตรา 3 ไดแก
1. ป า ชายเลน มี พื้ น ที่ ร วม 50,220 ไร มี พื้ น ที่ ป า ชายเลนคงสภาพ จํ า นวน 17,178.75 ไร
ส ว นใหญ อยู ใ นพื้ น ที่ อํา เภอเทพา อํ าเภอหาดใหญ สาเหตุ ห ลั ก ที่ ทํ าให ปา ชายเลนลดลงเกิ ดจากการใช พื้ น ที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและทําการเกษตร
2. ปะการัง มีพื้นที่รวม 167 ไร พบ 6 ชนิด บริเวณเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม สถานภาพ
บริเวณเกาะหนู เกาะแมวอยูในเกณฑดีปานกลาง บริเวณเกาะขามอยูในเกณฑดีมาก สาเหตุที่สงผลกระทบตอ
ปะการังสวนใหญเกิดจากตะกอนจากปากแมน้ํา การเดินเรือและน้ําจืด
ปะการังเทียม มีการวางปะการังเทียมในจังหวัดสงขลาจํานวน 543 จุด โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง จํานวน 57 จุด สวนใหญเปนการวางเพื่อปองกันระบบนิเวศทางทะเลจากการทําประมง และ
หนวยงานอื่นๆ 486 จุด
3. หญาทะเล มีพื้นที่รวม 1,763 ไร พบ 3 ชนิด แพรกระจายอยูในบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
และปาคลองนาทับ จากการติดตามสถานการณหญาทะเลในพื้นที่เดิม ในป 2560 สํารวจพบเปนเหงาหญาออน
กําลังฟนตัว สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
4 .สัตวทะเลหายาก เตา โลมา-วาฬ พบ 8 ชนิด สัตวทะเลหายากชนิดเดนคือ โลมาอิรวดี พบที่
ทะเลสาบสงขลาตอนบน โลมาหลังโหนกพบมากบริเวณทะเลสาบสงขลา มีแนวโนมมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย
สาเหตุที่สงผลกระทบตอสัตวทะเลหายากคือ ภัยจากเครื่องมือประมงและสภาพแวดลอมชายฝงที่เสื่อมโทรม
5. ปาพรุ มีพื้นที่ 1,679.79 ไร พบในพื้นที่อําเภอกระแสสินธุและอําเภอจะนะ
6. ปาชายหาด มีพื้นที่ 650.34 ไร พบในอําเภอเมืองสงขลาและอําเภอเทพา
สิ่งแวดลอม
1. คุณภาพน้ําทะเลชายฝง พบวา สวนใหญอยูในเกณฑดีและพอใช โดยในป พ.ศ.2561 คุณภาพน้ํา
มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2560
2. สัดสวนขยะทะเล จากการจัดกิจกรรมเก็บขยะในจังหวัดสงขลา โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ปงบประมาณ 2561 จํานวนขยะ (ชิ้น) ทั้งหมด 16,237 ชิ้น จําแนกออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 1.ถุงกอป
แกป 20.21% 2.ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 14.00% 3.หอ/ถุงอาหาร (ทอฟฟ,มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) 8.63%
Hot issue
พายุโซนรอน “ปาบึก” ไดเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่
3-5 มกราคม 2562 สงผลใหจังหวัดสงขลาไดรับผลกระทบ ทําใหมีคลื่นลมแรงและมีฝนตกหนัก ทําใหสัตวทะเล
หายาก (วาฬ-โลมา) เสียชีวิต 4 ตัว และมีขยะทะเลบริเวณชายหาด
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รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝง จังหวัดสงขลา
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2.2 สถานการณดานทรัพยากรทางทะเล
1) ปะการัง
1.1) สถานภาพ และสถานการณแนวปะการัง
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 167 ไร (0.27 ตารางกิโลเมตร) คือเกาะหนู เกาะ
แมว มีพื้นที่รวม 132 ไร และเกาะขาม มีพื้นที่ 35 ไร จากการสํารวจระหวางเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม
2561 โดยวิธี Line Intercept Transect จํานวน 2 สถานี บริเวณเกาะขาม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา คิดเปน
พื้นที่ 35 ไร หรือ 20.9% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 2
ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการสํารวจ จะใชอัตราสวนระหวางเปอรเซ็นต
การปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (DC) เปนเกณฑในการบงบอกสถานภาพดังนี้
อัตราสวนการปกคลุมพื้นที่
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC

≥3 : 1
2 : 1
1 : 1
1 : 2
1 : ≥3

สถานภาพแนวปะการัง
ดีมาก
ดี
ดีปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก

จากการวิเคราะหพบวา แนวปะการังบริเวณเกาะขาม จังหวัดสงขลาที่อยูในสถานภาพสมบูรณดี
มาก มีจํานวน 2 สถานี จากขอมูลสถานีที่ทําการศึกษาทั้งหมดสามารถนํามาคํานวณเปนสถานภาพแนวปะการัง
ในภาพรวมของจังหวัดสงขลาดังตารางที่ 10 และลักษณะของแนวปะการังในแตละบริเวณ สรุปไดดังตารางที่
11 ปะการังชนิดเดนที่พบในพื้นที่แนวปะการังจังหวัดสงขลา เปนกลุมปะการังน้ําตื้น ปะการังที่มีรูปทรงเปน
แบบพุมแผนตั้งและกอน ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.) และ ปะการัง
วงแหวน (Favia spp.) และปะการังชองเหลี่ยม (Platygyra sp.) ปะการังลายดอกไม Pavona spp. ปะการัง
จาน (Turbinaria spp.)
จากขอมูลสถานีท่ีทําการศึกษาทั้งหมด สามารถนํามาคํานวณเปนสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของ
จังหวัดสงขลา ดังนี้
ตารางที่ 11 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดสงขลาคํานวณจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจในพ.ศ. 2561
(35 ไร หรือ 20.9 % ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก
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พื้นที่แนวปะการัง (ไร)
35
-

รอยละของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดที่ทําการสํารวจ
20.9
-
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ตารางที่ 12 ขอมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดสงขลา จากการสํารวจใน พ.ศ. 2561
สถานี
(พิกัด)

พื้นที่แนว ความกวาง
ปะการัง
แนว
(ไร)
ปะการัง
(เมตร)
เกาะขาม
18
35
ทิศเหนือ

เกาะขาม
ทิศใต
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60

ความลึกของจุดที่
ศึกษา / ความลึก
สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)
1/5

1/8

รอยละการครอบคลุมพื้นที่*(% cover)
LC

DC

สถานภาพ

ปะการังชนิดเดน

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และขอสังเกต

ขอเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

ปะการังลายดอกไม
(Pavonaspp.)
ปะการังชองเล็กแบบ
กิ่ง
(Montiporadigitata
)
ปะการังโขด
( Porites lutea)
ปะการังชองเล็ก
(Montiporaspp.)
ปะการังจาน
(Turbinariaspp.)

เปนแนวปะการังปะการัง
น้ําตื้นอยูหางฝงประมาณ
2 กิโลเมตรและอยูใกล
ปากแมน้ําทําใหมีตะกอน
และน้ําขุน พบวามีขยะ
อยูชาดหาดและในแนว
ปะการังจํานวนมากและ
มีการเหยียบย่ําปะการัง
แนวปะการังน้ําตื้นของ
คนขึ้นไปบนชายหาด
เกาะขาม

ควรมีทุนแสดง
แนวเขต
ปะการังและทํา
ที่จอดเรือ
สําหรับผูที่จะ
ขึ้นไปบนชาด
หาดเกาะขาม

S

R

OT

0

18.04

0

ดีมาก

43.04 10.63 20.85 24.48

0

ดีมาก

63.42 18.54

หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย, R = หิน, OT = สัตวเกาะติดพื้นหนาดินอื่น ๆ
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รูปที่ 3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังเกาะขามในจังหวัดสงขลา
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

รูปที่ 4 สถานภาพของแนวปะการังบริเวณเกาะขาม จ.สงขลา จากการสํารวจในพ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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รูปที่ 5 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังเกาะขามในจังหวัดสงขลา
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

รูปที่ 6 สภาพแนวปะการังบริเวณ จังหวัดสงขลา
A สถานีทิศใตของเกาะขาม B สถานีทิศเหนือของเกาะขาม
สรุปและขอเสนอแนะ
จังหวัดสงขลาที่มีแนวปะการังหลักๆ 3 แหง คือ แนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว มีพื้นที่ 132 ไร
ซึ่งไดสํารวจในปงบประมาณ 2560 พบวาอยูในสถานภาพสมบูรณปานกลาง และแนวปะการังเกาะขาม มีพื้นที่ 35
ไร ซึ่งจากการสํารวจในปงบประมาณ 2561 พบวาแนวปะการังอยูในสถานภาพดีมาก โดยมีสัดสวนปะการังที่มี
ชีวิต ตอปะการังตายประมาณ 3:1 แนวปะการังสวนใหญประกอบดวยปะการังโขด Porites spp. ปะการังใน
ครอบครั ว Faviidae และปะการั ง สกุ ล Pavona spp. โดยเฉพาะ Pavona decussata และปะการั ง จาน
Turbinaria spp. ซึ่งเปนปะการังชนิดที่ปรับตัวใหเขากับสภาพน้ําที่มีอัตราการตกตะกอนสูง มีความทนทานตอ
การตกทับถมของตะกอน หรือมีความสามารถในการกําจัดตะกอนไดดี แตการเพิ่มปริมาณการตกตะกอนมากกวา
ปกติที่กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน ก็สงผลใหปะการังอยูในสภาวะเครียดจนสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมตอแนว
ปะการังที่ยังคงเหลืออยูได จากการสํารวจในพ.ศ. 2561 มีพื้นที่ที่เปนตัวแทนแนวปะการังในจังหวัดสงขลาเพียง
20.9% ซึ่งไมเพียงพอตอการใชในการสรุปสถานภาพแนวปะการังทั้งจังหวัด จึงตองใชขอมูลใน พ.ศ.2560 ซึ่งเปน
การสํารวจแนวปะการังบริเวณเกาะหนู เกาะแมวมาประกอบ ซึ่งสามารถสรุปสถานภาพแนวปะการังในภาพรวม
ของจังหวัดสงขลาไดดังตารางที่ 13 ทั้งนี้สถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะขามจากการสํารวจในครั้งนี้ไมมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปจากการสํ า รวจในพ.ศ. 2560 จึ ง ทํ า ให แ นวปะการั ง ในภาพรวมในจั ง หวั ด สงขลาไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากการสํารวจในพ.ศ. 2560
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดสงขลา จากขอมูล สํารวจใน พ.ศ. 2560 และขอมูล ที่
รวบรวมใน พ.ศ. 2561 โดยแยกขนาดพื้นที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.
2560
2561

สถานภาพ
พื้นที่ (ไร)
รอยละ(%)
พื้นที่ (ไร)
รอยละ(%)

ดีมาก
35
20.95
35
20.9

ดี
-

ปานกลาง
132
79.05
132*
79.1*

เสียหาย
-

เสียหายมาก
-

*เปนขอมูลจากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะหนู เกาะแมว ใน พ.ศ. 2560

รวม
167
100%
167
100%

1.2) สาเหตุและปญหาที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
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(1) การพัฒนาชายฝงและการดําเนินกิจกรรมตางๆ (ทาเรือ, การเดินเรือ) เชน การกอสรางที่
มีการเปดหนาดิน การขุดลอกพื้นที่ชายฝง เพื่อกิจกรรมตางๆ เชน ทําถนน กอสรางอาคาร กอใหเกิดปญหาเรื่อง
ตะกอนถูกชะลางลงสูทะเล ทําใหลดปริมาณแสงที่สองถึงปะการัง
(2) การลักลอบปลอยน้ําเสียลงทะเลและน้ําจืดจากทะเลสาบสงขลา เปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ที่เปนชุมชนขนาดใหญ
(3) การเกิดรั่วไหล ของน้ํามันลงทะเล และการชะลางน้ํามันจากเรือประมง เรือทองเที่ยว
(4) การทิ้ งขยะลงทะเล ขยะที่เ ปน ปญ หาใหญ ตอ แนวปะการัง คือ เศษอวน อวนที่ ป กคลุ ม
ปะการังจะทําใหปะการังตาย เพราะปะการังไมสามารถรับแสงแดดได
(5) การใชประโยชนดานการทองเที่ยวทางทะเลที่ไมมีความรับผิดชอบ ผลเสียหายที่เกิดจาก
นักทองเที่ยวประเภทดําที่ผิว ยืนเหยียบปะการังจนแตกหักเสียหาย สวนการทิ้งสมอเรือลงในแนวปะการังนั้น
ปจจุบันพบนอยลง แตก็ยังเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่มีทุนไมเพียงพอ
(6) การทําประมงผิดกฎหมายบริเวณแนวปะการัง เชน อวนลอมหิน
ตารางที่ 14 การวิเคราะห PSR สถานการณแนวปะการังเสื่อมโทรม จังหวัดสงขลา
ทรัพยากรปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม(Pressure) การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
P1: การพั ฒ นาแนวชายฝ งและการดํ า เนิ น กิ จ กรรม R1: ควบคุมกิจกรรมการพัฒนาชายฝงเพื่อปองกันไมใหตะกอนไหลลง
ตางๆ (ทาเรือ, การเดินเรือ)
สูทะเล โดยกรณีการกอสรางที่ตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบใหดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
R2: ประกาศพื้ น ที่ คุ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ตาม
มาตรา 20 พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
P2: การลักลอบปลอยน้ําเสียลงทะเลและน้ําจืดจาก R3: จัดอบรมใหความรู การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเลสาบสงขลา
R4: จัดการแหลงน้ําขังบนผิวดิน โดยลดการปลอยของเสียลงแหลง
น้ํา
P3: การเกิดรั่วไหล ของน้ํามันลงทะเล และการชะลาง R5: กําหนดมาตรการทางกฎหมายสําหรับเรือที่ทํา น้ํามันรั่วไหล
น้ํามันจากเรือประมง เรือทองเที่ยว
หรือชะลางน้ํามันลงทะเล
P4: การทิ้งขยะลงทะเล
R6: จัดกิ จกรรม/เขาร วมกับชุ มชนในพื้นที่ และรณรงคเรื่ องการ
จัดการขยะทะเลและมีการเก็บขยะใตน้ําเปนประจํา เพื่อใหปะการัง
ฟนตัวไดตามปกติ
R7: พัฒนาเขตชายฝงทะเลใหเปนพื้นที่ที่ปลอดขยะ
P5: การใช ป ระโยชน ด า นการท อ งเที่ ย วอย า งไม R8: การจั ด สร างปะการั งเที ยมในพื้น ที่ ที่เหมาะสม เพื่ อเป นการ
เหมาะสม
สรางแหลงดําน้ําใหม เพื่อทดแทนและลดผลกระทบตอแนวปะการัง
ธรรมชาติ
R9: จัดทําทุนแสดงแนวเขตปะการังและทุนผูกเรือ
P6: การทําประมงผิดกฎหมายบริเวณแนวปะการัง
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R10: บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

ทรัพยากรปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม(Pressure) การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
R11: กํา หนดเขตพื้น ที่ใชป ระโยชน การทํ าประมงที่เหมาะสมใน
พื้นที่แนวปะการัง

1.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) ประเมินสถานภาพแนวปะการัง ศึกษาลักษณะองคประกอบประชาคมของสิ่งมีชีวิตบริเวณ
แนวปะการัง จังหวัดสงขลาพื้นที่ 100 ไร
(2) ศึกษาชนิดและวิธีการเพาะพันธุที่เหมาะสมในการฟนฟูปะการัง สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปะการัง
(3) ติดตามฟนฟูปะการังในพื้นที่เกาะหนูเกาะแมวและเกาะขาม โดยใชเทคนิควิธีการที่เหมาะ
ของพื้นที่ปะการังเสื่อมโทรมติดตามผลการเจริญเติบโตของปะการังที่ทําการปลูกในแหลงเสื่อมโทรม 3 พื้นที่ 12
ครั้ง
(4) ติดตามสถานการณปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุมกันของแนวปะการังอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพในการฟนตัวของแนวปะการัง
1.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
(1) การขาดความจริงจัง เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายหรือมาตรการตางๆซึ่งมีอยูแลว เพื่อใช
ในการคุมครองแนวปะการังและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับแนวปะการัง
(2) งบประมาณการดูแลจัดการไมเพียงพอ
(3) เห็นสมควรใหมีการฟนฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคสวนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สามารถทําได เชน เกาะขาม และมีการทดลองทํากิจกรรมดังกลาวโดยใชปะการังที่เหมาะสมในพื้นที่เกาะหนูและ
เกาะแมว

ปะการังเทียม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

23

การจัดสรางปะการังเทียมในจังหวัดสงขลา
การจัดสรางปะการังเทียมในจังหวัดสงขลา มีขึ้นครั้งแรกในป 2526 ซึ่งเปนงานทดลองของ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา (NICA) โดยจัดสรางปะการังเทียมบริเวณหนาของสถาบันฯ
ใชคอนกรีตเสริมเหล็กรูปพีระมิด ขนาด 80 เซนติเมตรทุกดาน จํานวน 900 หนวย และแทงคอนกรีตขนาด
0.8x0.8x0.8 ม.3 จํานวน 200 หนวย วางที่ระดับน้ําลึก 6 เมตร หางจากชายฝงประมาณ 400 เมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ซึ่งผลการจับสัตวน้ําบริเวณปะการังเทียมโดยใชลอบปลารูปหัวใจขนาด 1.2x1.2x1.2 ม.3 พบวา
สามารถจับสัตวน้ําไดทั้งสิ้น 40 ชนิด ชนิดที่จับไดมากไดแก ปลาสลิดหิน (Siganus javus) ปลากะพงทอง
(Lutjanus johnii) ปลากะพงขางปาน (Lutfnus russelli) ปลาตะกรับ (Scatophagus orgus) ปลาหนานวล
(Caranx sexfasciatus) และเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณที่ไมไดวางปะการังเทียม พบวาบริเวณที่มีปะการังเทียม มี
ผลการจับสัตวน้ําเฉลี่ยมากกวาบริเวณที่ไมไดวางปะการังเทียม 0.79 กิโลกรัม/ลอบ ขณะเดียวกันชนิดปลาที่
บริเวณปะการังเทียมยังมีจํานวนมากกวาดวย
ตอมาในป 2528 ไดมีการจัดสรางปะการังเทียมเพิ่มขึ้นอีก 1 แหลง หางจากชายฝงประมาณ
3,000 เมตร และหางจากจุดเดิม 2,600 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร โดยใชวัสดุแทง
คอนกรีตขนาด 0.8x0.8x0.8 ม.3 จํานวน 1,000 หนวย ซึ่งจากการศึกษาโดยใชลอบปลารูปหัวใจนขนาดเดียวกัน
จากบริเวณปะการังเทียมทั้ง 2 จุด พบวาบริเวณโครงสรางพีระมิดและสี่เหลี่ยมลูกบาศกมีจํานวนชนิดสัตวน้ํา
ปริมาณสัตวหนาดินที่จับไดและคาแรงการประมง (CPUE) ลดลงจากการศึกษาในป 2527-2528 โดยสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหความชุกชุมของสัตวน้ําลดลงมาจากการจมและฝงตัวของโครงสราง ซึ่งปริมาตรของโครงสรางที่ลดลงเปนผล
ใหความชุ กชุมของปลาลดลง และจากการดําน้ําสํารวจบริเวณปะการังเทียมทั้ง 2 แหลง พบวา บนผิวของ
โครงสรางสี่เหลี่ยมมีสิ่งมีชีวิตมาเกาะติดมากกวาโครงสรางพีระมิดทั้งชนิดและปริมาณ
จากนั้นในป 2530 เริ่มมีการจัดสรางปะการังเทียมเพื่อใชประโยชนโดยตรง ภายใตโครงการ
พัฒนาประมงทะเลชายฝงพื้นบาน งบประมาณ 5 แสนบาท ที่บานมาบบัว อําเภอระโนด โดยใชวัสดุแทงคอนกรีต
แบบประกอบเขาชุดขนาด 0.8x1.0x1.0 ม.3 จํานวน 850 ชุด ตอมาในป 2531 ไดมีโครงการขนาดใหญเกิดขึ้นครั้ง
แรก ในบริเวณอาวไทยตอนลางดวยงบประมาณ 15 ลานบาท จัดสรางดวยวัสดุแทงคอนกรีตขนาด 1x1x1 ม3 และ
ขนาด 2x2x2 ม.3 รวมจํานวน 10,400 แทง แบงพื้นที่จัดสรางเปน 3 แหลง ซึ่งการจัดสรางในครั้งนั้นใชเวลานานถึง
4 ป กวาจะเสร็จสมบูรณ หลังจากนั้นการจัดสรางปะการังเทียมไดวางเวนไปนาน จนมีการจัดสรางปะการังเทียมขนาด
เล็กอีกในป 2538 และ 2539 ดวยงบประมาณแหงละ 1.5 ลานบาท รวม 5 แหง ในเขตอําเภอสทิงพระ
ตอมาในป 2540 มีการจัดสรางปะการังเทียมภายใตโครงการฟนฟูทะเลไทย ดวยงบประมาณแหง
ละ 2 ลานบาท สวนในป 2541 ไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนแหงละ 3 ลานบาท ซึ่งการจัดสรางปะการังเทียม
ภายใตโ ครงการนี้ ใช วั สดุ แท งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม. 3 โดยจัด วางในบริ เวณที่ไกลฝงประมาณ 6.5
กิโลเมตร ซึ่งมีน้ําลึกประมาณ 12-13 เมตร การจัดสรางในลักษณะโครงการขนาดใหญครั้งที่ 2 ไดรับงบประมาณ
20 ลานบาท ในป 2542 ครอบคลุมพื้นที่ 51.6 ตารางกิโลเมตร บริเวณอําเภอระโนด สทิงพระ และสิงหนคร โดย
จัดวางหางจากฝงประมาณ 9 กิโลเมตร ความลึกประมาณ 6-12.5 เมตร ตอมาในป 2543 เปนปแรกที่มีการ
จัดสรางปะการังเทียมในเขตอําเภอเมือง บริเวณบานบออิฐ และอําเภอจะนะ บริเวณบานนาเสมียน รวม 3 แหง
และในป 2544 ไดมีการจัดสรางในเขตอําเภอเทพา ดวยงบประมาณ 3 ลานบาท จัดสรางดวยวัสดุแทงคอนกรีต
ขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 รวม 2 แหงๆ ละ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งการจัดสรางปะการังเทียมบริเวณจังหวัดสงขลา
ระหวางป 2526-2544 มีทั้งหมดรวม 17 แหง เปนเงินประมาณ 69.5 ลานบาท หลังจากนั้นในป 2549 ไดมีการ
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จัดสรางงบปะการังเทียมอีก 1 แหง บริเวณหมูที่ 4 บานพังชางตาย ตําบลบอแดง อําเภอสะทิงพระและอีก 3 แหง
ในป 2550 โดยใชวัสดุแทงคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3
จากการศึกษาชนิดปลาดวยวิธีการดําน้ํา สังเกตบริเวณแหลงปะการังเทียมสงขลา 3 โดยหัสพงศ
และอํานาจ (2550) ในป 2548 พบวามีปลาหลายชนิดที่เขามาอาศัยในบริเวณปะการังเทียม ไดแก ปลาสรอย
นกเขา (Diagramma pictum) ปลาสลิดทะเล (Siganus favus) ปลากะพงเหลืองขมิ้น (Lutkanus lutfanus)
ปลาปกเปาหางดาง (Arothorn immaculatus) ปลาสลิดหิน (Neopomacentrus bankieri) ปลาสลิดหินบั้งหาง
มน (Abudefduf bengalensis) และปลาขางเหลือง (Salaroides leptolepis) สวนสภาพแทงคอนกรีตพบวา
ยังคงแข็งแรงไมปรากฏการแตกหัก แทงคอนกรีตมีการจมตัวลงในพื้นทะเลประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งเปนระดับที่
จมลงไปในตอนแรกที่ถูกจัดวางในทะเลเนื่องจากน้ําหนักของตัวแทงคอนกรีตเอง ดังนั้นจึงกลาวไดวาการจมตัวหรือ
ไมไดจมตัวเพิ่มขึ้น สวนที่บริเวณผิวของแทงคอนกรีตนั้นพบวามีสัตวเกาะติด (sessile organism) เจริญเติบโต
อยางหนาแนน ที่เห็นไดเดนชัด คือ หอยสองฝาในกลุมหอยนางรม ปะการังออน ฟองน้ํา และไฮดรอยด บางจุด
สังเกตพบโพลิปปะการังเติบโตขึ้นมามีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร โดยสัตวเกาะติดเหลานี้จะปกคลุมอยูทุกสวน
ของผิวแทงคอนกรีต ยกเวนบริเวณสวนลางที่อยูเหนือพื้นทะเลในระยะ 40-50 เซนติเมตร เนื่องจากน้ําบริเวณนี้
ขุนขนกวาดานบนอยางเห็นไดชัด เพราะถูกรบกวนจากตะกอนโคลนขางลางมากกวา ทําใหผิวแทงคอนกรีตบริเวณ
นี้มีเพียงพวกไฮดรอยดขึ้นอยูบาง ๆ และสวนใหญมีตะกอนโคลนปกคลุม แตบางจุดก็มีโพลิปปะการัง ปรากฏเปน
กลุมใหญ สัตวเกาะติดเหลานี้ มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนสภาพผิวแทงคอนกรีตที่วางใหกลายเปนระบบนิเวศ
ใหม มีบทบาทตอการสรางความซับซอนของพื้นผิวในการดึงดูดใหกลุมปลาบางชนิดเขามาอยูอาศัย เชน ปลาสลิด
หิน เปนตน และยังเปนการเพิ่มรมเงาของแทงคอนกรีต ในการชวยดึงดูดปลากองหินใหเขามาอยูอาศัยไดดีขึ้น
รูปแบบการจัดวางปะการังเทียม
มีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค ซึ่งในการจัดวางจะตองมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ ตองคํานึงถึง
ระบบนิเวศทางทะเลเปนหลัก โดยวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดวางปะการังเทียมอาจแบงไดเปน 5 ประเภท
หลัก คือ เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตว เพื่อฟนฟูแนวปะการัง เพื่อปองกันระบบนิเวศทางทะเลจากการทําประมง
เพื่อเปนแหลงดําน้ํา เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
ซึ่งในการจัดวางจะตองมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ ตองคํานึงถึงระบบนิเวศทางทะเลเปนหลัก โดย
อาจสามารถแบงการจัดวางปะการังเทียมตามวัตถุประสงคและรูปแบบ ไดดังนี้
1. เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทะเล
2. เพื่อปองกันเรือประมงอวนลากและอวนรุนในเขตชายฝง
3. เพื่อการอนุรักษและปองกันเรือประมงอวนลาก
4. เพื่อเพิ่มปริมาณปลาและหมึก
5. เพื่อสงเสริมการตกปลา
6. เพื่อฟนฟูทรัพยากรปลาผิวน้ํา
7. เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและสรางความรวมมือของสมาชิกชาวประมงเรือเล็กและผูเกี่ยวของ
ทุกฝายที่รวมกันใชทรัพยากรทะเล
8. เพื่อชวยสนับสนุนมาตรการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง
9. เพื่อลดปญหาการวางงาน และการใชแรงงานไมเต็มที่ของชาวประมงพื้นบาน
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รูปที่ 7 แผนที่แสดงจุดวางปะการังเทียมของจังหวัดสงขลา
สรุปการวางปะการังเทียมจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลาไดมีการวางปะการังเทียมที่มีลักษณะรูปทรงและรูปแบบของปะการังเทียมที่ใช
จะเปนแทงคอนกรีต ซึ่งเปนวัสดุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีการดําเนินการวางปะการังเทียมในจังหวัดสงขลา
จํานวน 543 จุด โดยมีหนวยงานที่ดําเนินการวางปะการังเทียม คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรม
ประมง และหนวยงานทองถิ่น
1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดมีการดําเนินการวางปะการังเทียมในพื้นที่จํานวน
ทั้งหมด 57 จุด ดังตอไปนี้
- หมูที่ 1 บานปากบาง ตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน 22 จุด/กลุม
484 แทงปะการังเทียม ระดับความลึกและระยะหางจากฝง ไมไดระบุ
- บานคลองประดู ตําบลปากบาง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน 3 จุด/กลุม 555
แทงปะการังเทียม ระดับความลึก 12.5 เมตร ระยะหางจากฝง 1260 เมตร เพื่อปองกันระบบนิเวศทางทะเล
จากการทําประมง
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- หมูที่ 2 บ านตลิ่งชั น ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํ านวน 2 จุด /กลุ ม
1,022 แทงปะการังเทียม ระดับความลึก 14 เมตร ระยะหางจากฝง 8 เมตร เพื่อฟนฟู
- เกาะสะบา ตําบลปากบาง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จํานวน 6 จุด/กลุม 1,044 แทง
ปะการังเทียม ระดับความลึก 12 เมตร ระยะหางจากฝง 1000 เมตร เพื่อปองกันระบบนิเวศทางทะเลจาก
การทําประมง
- อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จํานวน 24 จุด/กลุม 960 แทงปะการังเทียม ระดับ
ความลึก 12 เมตร ระยะหางจากฝง 5000-6000 เมตร เพื่อปองกันระบบนิเวศทางทะเลจากการทําประมง
2) หนวยงานอื่นๆ คือ กรมประมงและหนวยงานทองถิ่น ไดมีการดําเนินการวางปะการัง
เทียมในพื้นที่จํานวนทั้งหมด 486 จุด

กราฟที่ 1 สรุปปะการังเทียมจังหวัดสงขลา

รูปที่ 8 รูปปะการังเทียมจังหวัดสงขลา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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2) หญาทะเล
2.1) สถานภาพ และสถานการณทรัพยากรหญาทะเล

รูปที่ 9 แหลงหญาทะเลจังหวัดสงขลา
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แหลงหญาทะเลเปนระบบนิเวศชายฝงที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแงของชนิด และ
ปริมาณ เนื่องจากเปนบริเวณที่มีโครงสรางซับซอน แหลงหญาทะเลเปนบริเวณที่มีการสะสมของอินทรียสารที่
กอใหเกิดโครงสรางสายใยอาหารที่สลับซับซอน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหญาทะเลและระบบ
นิเวศแนวปะการังที่เชื่อมโยงกัน มีการถายทอดพลังงานในรูปของอาหารผานจากระบบนิเวศหนึ่งในสูอีกระบบหนึ่ง
หรือชวงระยะเวลาที่ตัวออนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูในระบบนิเวศหนึ่ง และยายถิ่นฐานไปอาศัยในอีกระบบหนึ่งเพื่อการ
หากิน นอกจากความสําคัญดานนิเวศวิทยาแลว แหลงหญาทะเลยังมีความสําคัญในแงของการผูกพันระหวางวิถี
ชุมชนในพื้นที่ชายฝง เชน ดานการประมง และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หญาทะเลเปนพืชชั้นสูงที่เติบโตไดดีในบริเวณชายฝงน้ําตื้น เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีราก ลําตน
และดอกซึ่งมีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย หญาทะเลสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ หรือ
แตกกอจากไหล (Rhizome) ที่ทอดตัวราบไปตามพื้นทราย และแบบอาศัยเพศ สวนใหญจะมีดอกอยูใตน้ํา การ
แพร กระจายเกสรจะเกิ ด ขึ้ น ใต น้ํ า และผิ ว น้ํ า ซึ่ง สามารถแพร กระจายไปได ไ กลๆ และรวดเร็ ว เมื่ อ ตกลงใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมก็จะสามารถเจริญเติบโตตอไปได ทั้งนี้ การแพรกระจายของแหลงหญาทะเล โดยเฉพาะ
หญาทะเลที่ขึ้นในเขตน้ําขึ้นน้ําลงมีจะการเปลี่ยนแปลงขอบเขตไดปกติตามธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ขอบเขต หรือการขยายพื้นที่ หรือการเปลี่ยนพื้นที่ ขอบเขตการแพรกระจายของแหลงหญาทะเลจึงไมใชจํากัดแค
ขอบเขตที่พบหญาทะเลเจริญเติบโตไดในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น แตหมายรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่เคยมี
รายงานพบหญ า ทะเลขึ้ น ได ในบริ เ วณแหลงหญา ทะเลแตล ะแหลง ซึ่งเมื่อมีส ภาพแวดลอมเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต หญาทะเลจะสามารถกลับมาขึ้นเจริญไดอีกครั้ง สวนการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพ และองคประกอบ
ชนิดภายในแหลงหญาทะเล อาจเกิดขึ้นได โดยมี/หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการแพรกระจายก็ได ทั้งนี้
สถานภาพหญาทะเลภายในแหลงหญาทะเลแตละพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามผลการสํารวจและติดตามในรอบป
จากขอมูลสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่แหลง
หญาทะเลประมาณ 159,829 ไร โดยทางฝงทะเลอันดามันมีเนื้อที่ 99,633 ไร และฝงอาวไทยมีเนื้อที่ 60,196 ไร
ซึ่งพื้นที่ทรัพยากรแหลงหญาทะเลเหลานี้ไดรับการสํารวจสถานภาพวามีความสมบูรณมากนอยเพียงไร โดยที่ผาน
มามีการสํารวจซ้ําในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในชวงระยะเวลา 4 ป รอบการสํารวจปจจุบัน คือ ป 2561 – 2564 หรือ
อาจถี่กวานั้นในบางพื้นที่ที่มีความเปราะบาง หรืออยูในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาสไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษยมาก โดยการศึกษาสถานภาพแหลงหญาทะเล เพื่อสํารวจขอบเขตของแตละแหลงหญาทะเล ชนิดของหญา
ทะเล และประเมินรอยละการปกคลุมพื้นที่ แลวนํามาประเมินสถานภาพแหลงหญาทะเล จัดแบงระดับความอุดม
สมบูรณออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดี
สมบูรณปานกลาง
สมบูรณเล็กนอย
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปกคลุมของหญาทะเลมากกวารอยละ 75
มีการปกคลุมของหญาทะเลรอยละ 51 – 75
มีการปกคลุมของหญาทะเลรอยละ 26 – 50
มีการปกคลุมของหญาทะเลนอยกวารอยละ 25
มีการปกคลุมของหญาทะเลนอยกวารอยละ 25
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย
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การกอตัวของแหลงหญาทะเลในจังหวัดสงขลา สวนใหญเปนแหลงหญาทะเลขนาดเล็ก การขึ้น
เจริญของหญามักขึ้นกระจายกันเปนกลุม แหลงหญาทะเลสวนใหญอยูในทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีสภาพเปนแหลงน้ํา
กรอย คลื่นลมคอนขางสงบ นอกจากนี้ ยังสามารถพบแหลงหญาทะเลเจริญไดดีบริเวณชายฝงที่อับคลื่นลมในบาง
พื้นที่การกอตัวของแหลงหญาทะเลเขตจังหวัดสงขลาในแตละบริเวณ ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมแตกตางกันไป
อิทธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือความเค็มของน้ําทะเล และปริมาณตะกอนบนพื้นทะเล รวมถึงใน
มวลน้ําทะเลเปนปจจัยสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแหลงหญาทะเล ทําใหแหลงหญาทะเลในแตละ
พื้นที่มีลักษณะโดดเดนแตกตางกัน ในที่นี้จึงจําแนกลักษณะแหลงหญาทะเลออกเปน 2 กลุม ดังนี้
แหลงหญาทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลาเปนลุมน้ําที่มีระบบทะเลสาบแบบลา
กูน (lagoon) ขนาดใหญ เปนแองรองรับน้ําจืด (น้ําฝน น้ําจืดจากคลอง และน้ําหลากจากแผนดิน)โดยมีน้ําเค็มจาก
ทะเลไหลเขามาผสมผสาน พื้นทะเลบริเวณนี้มีปริมาณตะกอนสะสมอยูมาก ทําใหน้ําทะเลคอนขางขุน บางบริเวณ
เมื่อน้ําลงเต็มที่จะปรากฏใหเห็นสวนของโซนพื้นราบโผลพนน้ําเปนแนวกวาง และเปนบริเวณที่แหลงหญาทะเล
สามารถขึ้นเจริญได ตั้งแตอาวทายาง บานเกาะยวน บานแหลมจาก บานหัวเขาแดง บานหัวเขาเขียว บานบอปาบ
ปากบางภูมี ปากคลองอูตะเภา บานแหลมโพธิ์ บานบางโหนด ปากคลองพะวง บานทายเสาะ บานทายยอ และ
บานโคกไร
แหลงหญาทะเลบริเวณปากแมน้ํา พื้นที่ชายฝงทะเลของจังหวัดสงขลาสวนใหญเปนชายหาด
ทราย บางบริเวณที่คอนขางกําบังคลื่นลม เชนปากแมน้ํา สามารถพบหญาทะเลเติบโตอยูตามสันดอนทรายดานใน
ซึ่งคลื่นลมไมรุนแรง แหลงหญาทะเลลักษณะนี้สามารถพบได บริเวณปากคลองนาทับ และหาดทรายแกว บริเวณ
ปากทะเลสาบสงขลา
แหลงหญาทะเลบริเวณแนวปะการัง บางบริเวณแหลงหญาทะเลสามารถเจริญปะปนอยูกับแนว
ปะการัง บริเวณที่แหลงหญาทะเลสามารถขึ้นเจริญได ไดแก เกาะหนู
ทั้งนี้ จากการสํารวจสภาพปจจุบันของแหลงหญาทะเลจังหวัดสงขลา พบหญาทะเลรวม 3 ชนิด
คื อ หญ า กุ ย ช า ยเข็ ม (Halodulepinifolia: Hp) หญ า ใบมะกรู ด (Halophilaovalis: Ho) และหญ า ใบพาย
(Halophilabeccarii: Hb) ครอบคลุมพื้นที่หญาทะเลรวม 1,763 ไร ใน 2 พื้นที่ คือ
1. ทะเลสาบสงขลา
2. ปากคลองนาทับ

มีพื้นที่ประมาณ 1,723 ไร
มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร

โดยในป งบประมาณ 2561 ไมไดดําเนินการสํารวจและติดตามสถานภาพหญาทะเลในพื้น ที่
จังหวัดสงขลา อยางไรก็ตาม สถานภาพของแหลงหญาทะเลในจังหวัดสงขลาเทาที่มีขอมูลระยะยาว (ตารางที่ 15)
พบวาแหลงหญาทะเลบริเวณนี้ เปนแหลงหญาทะเลผืนเล็ก แหลงหญาทะเลสวนใหญอยูในทะเลสาบสงขลา ซึ่งมี
สภาพเปนแหลงน้ํากรอย คลื่นลมคอนขางสงบ นอกจากนี้ ยังสามารถพบแหลงหญาทะเลเจริญไดดีบริเวณชายฝงที่
อับคลื่นลม เชนเกาะหนู และปากคลองนาทับ

30

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

ตารางที่ 15 ขนาดพื้นที่และสภาพโดยรวมของแหลงหญาทะเลพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดสงขลาในชวงปตางๆ
ปสํารวจ
บานบอปาบ
2557
2560
บานหัวเขาเขียว
2550
2557
2560
บานหัวเขาแดง
2550
2557
2560
บานบางโหนด
2539
2550
2557
2560
บานปากบางภูมี
2550
2557
2560
บานทายยอ
2550
2557
2560
หาดทรายแกว
2539
2550
2557
2560

เนื้อที่(ไร)

ชนิดหญาทะเล
ทะเลสาบสงขลา

%ปกคลุม

สถานภาพ

1,075
13

Hb
Hb

55
10

สมบูรณดี
สมบูรณเล็กนอย

15
146
13

Hb
Hb
Hb

40
33
15

สมบูรณปานกลาง
สมบูรณปานกลาง
สมบูรณเล็กนอย

0
18
0

ไมพบ
Hb
ไมพบ

0
>1
0

ไมพบ
สมบูรณเล็กนอย
ไมพบ

71
0
0
0

Hb
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

>1
0
0
0

สมบูรณเล็กนอย
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

0
66
0

ไมพบ
Hb
ไมพบ

0
13
0

ไมพบ
สมบูรณเล็กนอย
ไมพบ

0
28
0

ไมพบ
Hb
ไมพบ

0
15
0

ไมพบ
สมบูรณเล็กนอย
ไมพบ

9
0
0
0

Hu, Hp
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
เกาะหนู
Ho, Hp*
ปากคลองนาทับ
Hu, Ho
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

10
0
0
0

สมบูรณเล็กนอย
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

60

สมบูรณดี

30
0
0
0

สมบูรณปานกลาง
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

2560

1

2539
2556
2557
2560

3
0
0
0

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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พื้นที่แหลงหญาทะเลบริเวณนี้มีความผันแปรตามชวงเวลา ซึ่งขอมูลจากการสํารวจหญาทะเลของ
จังหวัดสงขลาป 2539-2560 (ตารางที่ 15) จากรายงานและผลการสํารวจของศูนยวิจัยฯ มีพื้นที่ 2,207.7 ไรเสาว
ภา (2537) พบหญาทะเล 3 ชนิด คือ หญาใบพายหญาใบมะกรูดและหญากุยเข็ม(บานแหลมจาก บานบางโหนด
ใน เกาะยอ และบานโคกไร) แตในป 2560 สํารวจบริเวณทะเลสาบตอนกลางและตอนลาง พบหญาทะเลเพียง
ชนิดเดียว คือหญาใบพายโดยพบวา แหลงหญาทะเลบางแหง เชน บานบอปาบสํารวจในป 2557 สุภาพรและคณะ
(2559) พบหญาทะเลเพียงชนิดเดียว คือหญาใบพาย เนื้อที่1,074.64 ไร แตจากการติดตามอีกครั้งในป 2560
กลับพบวาพื้นที่หญาทะเลลดลงเหลือเนื้อที่แคเพียง 12.76 ไร พบกระจายเปนหยอมๆ ตนหญาที่พบลักษณะเปน
เหงาออนกําลังฟนตัว
บานหัวเขาเขียว เปนแหลงหญาทะเลที่สํารวจพบตั้งแตป 2550 พบหญาทะเลเพียงชนิดเดียว คือ
หญาใบพาย จํานวน 15 ไร ตอมาเมื่อติดตามอีกครั้งในป 2557 สุภาพรและคณะ (2559) สํารวจพบหญาทะเล
เจริญไดดีมีการขยายเพิ่มพื้นที่เปน 245.95ไรแตจากการติดตามในป 2560 พบวาเหลือเพียง 12.68 ไร หญาทะเล
ลักษณะลําตนและใบสมบูรณดีพบแพรกระจายเปนหยอมๆการทีพบมีเนื้อที่ที่ลดลงบริเวณบานบอปาบและหัวเขา
เขียว นาจะเกิดจากภัยคุกคามจากน้ําทวมจึงมีปริมาณน้ําจืดไหลลงสูทะเลสาบเปนชวงระยะเวลานานจนหญาทะเล
ไมสามารถทนทานตอความเค็มต่ําได
ปากบางภูมี บานเกาะยวน บานหัวเขาแดง และบานทายยอสํารวจพบหญาทะเลเพียงชนิดเดียว
คือหญาใบพาย เปนแหลงหญาทะเลแปลงไมใหญสํารวจในป 2557 โดยสุภาพรและคณะ (2559) มีพื้นที่ 66.19
26.46 17.83 และ 8.1 ไร ตามลําดับสํารวจในป 2560 มีพื้นที่ 0.55, 0.85 5.88 และ 1.30 ตามลําดับสวนบาน
บางโหนด พบเฉพาะเมื่อป 2539 ประมาณ 70.62 ไรโดยผลการติดตามสถานภาพแหลงหญาทะเลบริเวณดังกลาว
ไดแกปากบางภูมี บานเกาะยวน บานหัวเขาแดง และบานทายยอมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มในแตละปที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนที่สงผลตอการเจริญของหญาทะเล
เมื่ อดํา เนิ นการสํา รวจและประเมิน สถานภาพในแตล ะพื้น ที่แลว จึงสรุป ขอมูล ในรายจังหวัด
จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบขอมูลสถานภาพกับขอมูลในอดีต วาในแตละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
โดยแยกออกเปน 3 กรณี คือ “สมบูรณขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไมเปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สรุปสถานภาพปจจุบันของแหลงหญาทะเล แนวโนมการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับขอมูลในอดีต และ
ประเด็นปญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแตละพื้นที่
เนื้อที่ (ไร)
แหลงหญา
ปสํารวจ ชนิด
ทะเล
ลาสุด
หญา
เดิม ปลาสุด
ทะเลสาบ 1,723 25.44
2560
Hb
สงขลา
เกาะหนู**
ค ล อ ง น า 40
ทับ
**แหลงหญาทะเลใหม
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1.28
3

2560
2539

สถานภา
แนวโนม
สรุปประเด็นปญหา/ สาเหตุความ
พ
เทียบกับอดีต
เสื่อมโทรม
ส ม บู ร ณ สมบูรณขึ้น
หญาทะเลแพรขยายเพิ่มพื้นที่ขึ้น แต
เล็กนอย
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล น้ําทาชะลาง
ตะกอนดินลงในทะเลสาบ สงผลใหน้ํา
ในทะเลสาบจืดเปนระยะเวลานาน
Hp, Ho สมบูรณดี สมบูรณขึ้น
Hu, Ho ไมพบ
เสื่อมโทรมลง สภาพพื้ น ที่ เ ปลี่ ย นจากทรายปนเลน
เปนดินเลน เนื่องจากมีการปลอยน้ําทิ้ง
จากนากุงที่อยูใกลเคียง
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อยางไรก็ตาม เมื่อมีการติดตามสถานภาพอยางตอเนื่อง (ตารางที่ 16) พบวาพื้นที่แหลงหญา
ทะเลบริเวณบานบอปาบ บานหัวเขาเขียว ปากบางภูมี บานเกาะยวน บานหัวเขาแดง และบานทายยอ เพิ่มขึ้นอีก
ในป 2557 เปน 1,459.23 ไร โดยมีคาความเค็มของน้ําอยูในชวง 12.60-18.35 สวนในพันสวนเมื่อเทียบกับป
2550 ซึ่งเคยพบแคเพี ยง 15.00 ไร ซึ่งนาจะเปน ผลจากการที่ หญาทะเลสามารถฟนตัว คืนสภาพไดเองตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะหญาใบพายซึ่งเปนหญาชนิดเดียวในพื้นที่ แมวาในป 2560 พบพื้นที่การแพรกระจายใน
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลางลดลง เหลือเพียง 25.44 ไรในเดือนพฤษภาคม สาเหตุนาจะเกิดจากความเค็มของ
น้ําที่มีคาต่ํามาก อยูในชวง 0.90-5.88 สวนในพันสวน สวนในเดือนมกราคม 2560 ไมพบหญาทะเลเลย และพบวา
คาความเค็มเทากับศูนย
ตารางที่ 17 สรุปขนาดพื้นที่ของแหลงหญาทะเลจังหวัดสงขลา แบงตามการเปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบ
ขอมูลสถานภาพลาสุดกับขอมูลในอดีต โดยพิจารณาจากขอมูลในภาพรวมของพื้นที่แหลงหญาทะเลทั้งจังหวัด
แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง
เนื้อที่ (ไร)
รอยละ

เสื่อมโทรมลง
ธรรมชาติ
มนุษย
0
40
0
2

ไมเปลี่ยนแปลง

สมบูรณขึ้น

รวม

0
0

1,724
98

1764
100

รูปที่ 10 หญาใบพายบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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รูปที่ 11 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
34
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รูปที่ 12 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณเกาะหนู จังหวัดสงขลา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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รูปที่ 13 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณคลองนาทับ จังหวัดสงขลา
36
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2.2) สาเหตุที่ทําใหหญาทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)
(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล ความเค็ม อุณหภูมิ ตะกอนดิน
ซึ่งหญาทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปที่คอนขางชัดเจน โดยหากเขาสํารวจในพื้นที่ชวงปลายฤดูรอน หญาทะเล
สวนที่อยูเหนือพื้นที่จะหายไปจากพื้นที่ เหลือแตรากและสวนใตดิน สวนของใบจะแตกยอดใหมในชวงมรสุมตะวันตก
และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในชวงปลายฤดูมรสุมตะวันออก
(2) ผลจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลตางๆ การทําประมง และ
การทํานากุง เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ทําใหระบบนิเวศบริเวณนั้นเปลี่ยนไป อาจทําใหเกิดการบลูมของตะไคร
น้ําชนิด Enteromorpha spp. ทําใหเขาไปปกคลุมพื้นที่ สงผลใหหญาทะเลไมสามารถสังเคราะหแสงเจริญเติบโตได และ
สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของหญาทะเลในทะเลสาบสงขลา
(3) การพัฒนาแนวชายฝง สงใหตะกอนไหลลงสูทะเล รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในทะเลชายฝง เพื่อ
การทองเที่ยว สรางสะพานหรือทาเทียบเรือขนาดใหญ ในบริเวณที่แหลงหญาทะเล
(4) การทําประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แหลงหญาทะเล เชน อวนลอมหิน
(5) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บานชุมชนชายฝง และนากุงทําใหคุณภาพน้ํา
ทะเลเสื่อมโทรม
(6) ปญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ทําใหมีการเคลื่อนย ายของแนวสันทราย และตะกอนตาม
ธรรมชาติทับถมแนวหญา
ตารางที่ 18 การวิเคราะห PSR สถานการณหญาทะเลเสื่อมโทรม จังหวัดสงขลา
ทรัพยากรหญาทะเลเสื่อมโทรม
สาเหตุที่สงผลใหหญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
(Pressure)
P1: การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาม R1: การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของ
ธรรมชาติ
ชุมชน เพื่อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญา
ทะเล
P2: ผลจากการดําเนินกิจกรรม
R2: อบรมใหความรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
R3: จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่ในการฟนฟูแหลงหญาทะเล
P3: การพัฒนาแนวชายฝง
R4: กําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แหลงหญาทะเล
P4: การทําประมงผิดกฎหมาย
R5: เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
P5: น้ําเสียตามชายฝงทะเล

P6: ปญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

R6: ควบคุ มการระบายน้ํา เสีย จากกิจ กรรมขนาดใหญ ไดแ ก โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม ใหมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งจาก
อาหาร และมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม กอนที่จะระบายลงสูแหลงน้ํา
R7: สนับสนุนการลงทุนกอสรางระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชนหนาแนน และบริเวณใกลเคียง
R1: การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของ
ชุมชน เพื่อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญา
ทะเล

37

2.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) สํารวจขอบเขต การแพรกระจาย และองคประกอบของชนิดหญาทะเลในจังหวัดสงขลา 145 ไร
(2) ศึกษาชนิดและวิธีการเพาะพันธุที่เหมาะสมในการฟนฟูหญาทะเล สงเสริมใหผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูหญาทะเล ในจังหวัดสงขลา
(3) จัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา ใช
สถานที่เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พืชทะเล
(4) ฟนฟูหญาทะเลโดยการปลูกเสริม จัดกิจกรรมฟนฟูแหลงหญาทะเลโดยการปลูกเสริมแบบมี
สวนรวม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จํานวน 12 ไร 19,000 ตน
2.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา
ไมมีกฎหมายที่ใชบังคับในการทําลายแหลงหญาทะเลโดยตรง และเห็นควรใหมีการรางกฎหมายการ
บุกรุกทําลายแหลงหญาทะเลโดยตรงหรือโดยออม และประกาศพื้นที่คุมครองใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีหญาทะเล
ขอเสนอแนะ
(1) สรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝาระวัง
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหลงหญาทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(2) กําหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝงเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝงมี
การขยายตัวมากขึ้น
(3) กําหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองคความรูเกี่ยวกับการฟนฟูแหลงหญาทะเลประชาสัมพันธ
ใหความรูตอประชาชน
(4) กําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แหลงหญาทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล
ประกาศพื้นที่คุมครองทางทะเลอยางมีสวนรวมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝง
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3) สัตวทะเลหายาก
3.1) สถานภาพและ สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดสงขลามีสัตวทะเลหายากที่เดน คือ โลมาหลังโหนกซึ่งพบมากบริเวณปากทะเลสาบสงขลาไป
จนถึ งเกาะหนู เกาะแมว ปากบางนาทั บ และปากบางคลองสะกอม ซึ่ งจะมี แนวโน มจํ านวนเพิ่ มขึ้ นเล็ กน อย
แตจํานวนการเกยตื้นก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน ในขณะที่โลมาชนิดอื่นๆ และเตาทะเลอัตราการเกยตื้นมีแนวโนมลดลง
จังหวัดสงขลาพบสัตวทะเลหายาก ไมนอยกวา 8 ชนิด ไดแก เตาทะเล 3 ชนิด และ โลมา-วาฬ 5
ชนิด โดยจากขอมูลทั้งการเกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ และการแจงขาวของชุมชน พบสัตวทะเลหายากดัง
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดสงขลา แยกตามแหลงที่มาของขอมูล
ชื่อไทย
เตาตนุ
เตากระ
เตาหญา
วาฬนํารองครีบสั้น
โลมาหลังโหนก
โลมาอิรวดี
โลมาปากขวด
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

Green turtle
Hawksbill turtle
Olive Ridley Turtle
Short-finned Pilot Whale
Indo-Pacific Hampback
dolphin
Irrawaddy dolphin
Indo-Pacific-Bottlenose
Dolphin
Finless Porpoise

Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys olivacea
Globicephala macrorhynchus

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

แหลงที่มาขอมูล
ใน
จาก
เกยตื้น
ธรรมชาติ ชุมชน
18
2
1
1

Saosa chinensis

2

15

Ocaella brevirostris

2

25

Tursiops aduncus

2

3

Neophocaena phocaenoides

6

23

39

รูปที่ 14 แผนที่การแพรกระจายสัตวทะเลหายาก จังหวัดสงขลา ระหวางตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
สถานภาพสัตวทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดสงขลา
จังหวั ดสงขลา พบสัต ว ทะเลหายากเกยตื้น ระหวางป พ.ศ. 2551-2561 (กราฟที่ 2) โดยใน
ปงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 33 ตัว ไดแก เตาทะเล 21 ตัว โลมาและวาฬ 12 ตัว

กราฟที่ 2 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายาก จังหวัดสงขลา ในชวงป พ.ศ. 2550 – 2561
40
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3.2) สาเหตุที่มีผลกระทบตอสัตวทะเลหายาก (Pressure)
(1) ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง เนื่องจากสัตวทะเลหายากกลุมที่อยูตามแนวชายฝง
เชน เตาทะเล พะยูน โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด มีความใกลชิดกับ
พื้นที่ทําการประมงมาก มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เปนอันตรายตอสัตวทะเลเหลานี้ จากขอมูลการตายของ
สัตวทะเลหายากตางๆ พบวาเครื่องมือทําการประมงที่เปนสาเหตุการตายที่สําคัญ ไดแก อวนลอย เบ็ดราว อวน
ลอม และโปะน้ําตื้น เชน เตาทะเลซึ่งการเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพันลําตัว แขน ขา เปนผลให แขน ขาขาด
สําหรับโลมา-วาฬ อาจยังไมทราบผลแนชัดเรื่องการติดเครื่องมือประมง เนื่องจากการเกยตื้นสวนใหญมาจากความ
เจ็บปวยตามธรรมชาติ และไมเห็นบาดแผลที่ลําตัว
(2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมชายฝงและขยะในทะเล มักพบรวมในการ
เกยตื้น อาจเปนสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตื้น เชนเมื่อเตาทะเล หรือสัตวทะเลหายากอื่นๆ ออนแอจาก
การเจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารทําไดยากขึ้น จึงหาอาหารที่งายตอการลา ขยะ
จึงมักถูกกินเขาไป อาจเปนสาเหตุรวมที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต การทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติก
ลงในทะเล ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสัตวทะเลบาดเจ็บหรือตายได ตัวอยางการตายของเตาทะเลและโลมา หลาย
กรณีพบวาสัตวทะเลหลายชนิดเขาไปติดในเศษอวนตาย หรือเมื่อกินขยะทะเลเขาไป ไมสามารถยอยได เกิดการอุด
ตันที่ระบบทางเดินอาหาร และเปนสาเหตุทําใหสัตวตายในที่สุดซึ่งขยะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
(3) การเจ็บปวยตามธรรมชาติและภัยจากปรากฏการณธรรมชาติ ทั้งเตาทะเล พะยูน โลมา
และปลาวาฬ เปนสัตวที่หายใจดวยปอด ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติมรสุม พายุ คลื่นลมแรง หรือการ
เปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ สภาพแวดลอม และอุณหภูมิของน้ํา จึงมีผลตอสุขภาพเชนกัน ดังที่พบโลมาเกยตื้น
เปนจํานวนมากที่แสดงอาการปวย
(4) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสม เชน พื้นที่แหลงวาง
ไขเตาทะเล หรือ แหลงที่อยูอาศัยเตาทะเล มักถูกรบกวนโดยการทองเที่ยว หรือการใชเปนที่อยูอาศัยของมนุษย
และแหลงที่อยูอาศัยของโลมา-วาฬ ประจําถิ่น มักซอนทับกับการทําประมง
แพรหลาย

(5) บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษไม

ตารางที่ 20 การวิเคราะห PSR สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดสงขลา
สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่สงผลใหสัตวทะเลหายากลดลง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง R1: ปองกันการทําการประมงทีผ่ ิดกฎหมายหรือใชเครื่องมือที่เปนภัย
คุกคามตอสัตวทะเลหายาก
R2: ใหความรูและการมีสว นรวมของชุมชนในพืน้ ที่ มีสวนรวมในการ
อนุรักษ ดูแลทรัพยากร
R3: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ใน
แตละชนิดใหเหมาะสมและยั่งยืน
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P2: มลพิ ษและควาเสื่ อมโทรมของสภาพ R2: ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่สงผลใหสัตวทะเลหายากลดลง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
แวดลอมและขยะในทะเล
อนุรักษ ดูแล ทรัพยากร
R3: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ใน
แตละชนิดใหเหมาะสมและยัง่ ยืน
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P3: การเจ็บปวยตามธรรมชาติ และภัยจาก R5: สรางศูนยชวยเหลือและพยาบาลสัตวทะเล เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรากฏการณ
หนวยปฏิบัติการชวยเหลือ พรอมอุปกรณการปฏิบัติงาน
P4: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ R3: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ใน
ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสม
แตละชนิดใหเหมาะสมและยัง่ ยืน
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P5: บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเล R6: จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานดาน
หายาก ไมเพียงพอ และความรวมมือการ สัตวทะเลหายาก
อนุรักษไมแพรหลาย
R7: จัดทําแผนการประชาสัมพันธ เผยแพรดานการอนุรักษ และฟนฟู
สัตวทะเลหายาก ผานชองทางสือ่ ตางๆ

3.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) ติดตามสถานภาพของประชากรและแหลงอาศัยและแหลงอาหารของโลมาที่พบในบริเวณ
ชายฝงทะเลจังหวัดสงขลา
(2) ศึกษาติดตามพฤติกรรมการแพรกระจายและสถานภาพของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูโลมาอิรวดี รวมทั้งสรางจิตสํานึกแกชุมชนทองถิ่น
(3) ฟ นฟู สั ตว ทะเลหายาก (อนุ บาลลู กเต า/ค าอาหารและยา) เพิ่ มปริ มาณพ อ-แม พันธุ เต าทะเลใน
ธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูกิจกรรมในวันสําคัญ เพื่อประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษ
(4) ดําเนินการชวยชีวิตสัตวทะเลเกยตื้น เตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬเกยตื้น ประชาสัมพันธ
หลักการปฐมพยาบาลสัตวทะเลเกยตื้นเบื้องตนและแนวทางการอนุรักษสัตวทะเลหายาก 12 เดือน
(5) ศึกษาขยะทะเลที่พบมาพรอมกับสัตวทะเลหายากที่เกยตื้นในเขตจังหวัดสงขลา
(6) โครงการปองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
(IUU)
3.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของเตาทะเลในแตละปคอนขางสูง ทั้งที่มีหนวยงานดูแลที่แนนอน แตอาจขาด
การประสานงานระหวางหนวยงาน จึงควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานในทองถิ่นใหมากขึ้น
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4) คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
4.1) สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลจังหวัดสงขลา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณ
ชายฝงอาวไทยตอนลาง ซึ่งไดนําคาคุณภาพน้ําทั้งหมด 8 ปจจัย ไดแก ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา
อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมาใชคํานวณหา
คาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (Marine water quality index) เพื่อเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําทะเลชายฝง บริเวณพื้นที่ศึกษา ไดแก บานปากระวะ อําเภอระโนด, บานปากแตระ อําเภอระโนด, บานสนาม
ชัย อําเภอสิงหนคร, ปากทะเลสาบสงขลา อําเภอเมืองสงขลา, ปากคลองนาทับ อําเภอจะนะ, และปากน้ําเทพา
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปนประจําทุก 3 เดือน สถานีบริเวณหางฝ งระยะ 500 เมตร และหางฝงระยะ 3
กิโลเมตร พบวาในปงบประมาณ 2561 (ขอมูลเฉลี่ยของเดือนธันวาคม 2560 กุมภาพันธ เมษายน และกรกฎาคม
2561) จังหวัดสงขลา พบคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ ดี (รูปที่ 15)

รูปที่ 15 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางแนวชายฝง จังหวัดสงขลา จํานวน 12 สถานีสํารวจ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดสงขลา ระหวางป
พ.ศ.2557–2561 พบวาสวนใหญอยูในเกณฑดี โดยในป พ.ศ.2561 คุณภาพน้ํ ามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2560 โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ําในระดับดี เปนรอยละ 100 (กราฟที่ 3)

กราฟที่ 3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดสงขลา ระหวางป พ.ศ.2557–2561
4.2) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) สํารวจชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของสัตววัยออน แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว
และสัตวทะเลหนาดิน บริเวณพื้นที่ชายฝงจังหวัดสงขลา
(2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงบริเวณจังหวัดสงขลา เก็บตัวอยาง
น้ําวิเคราะห ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต
และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(3) ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางสมุ ท รศาสตร แ ละอุ ณ หภู มิ น้ํ า ทะเลอั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา
(4) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของน้ําทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา
(5) โครงการปองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
(IUU)
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2.3 สถานการณดานปาชายเลน ปาชายหาด ปาพรุ
2.3.1 สถานภาพและสถานการณปาชายเลน
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 50,220.01 ไร อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ทั้งหมด 40,965.13 ไร กระจายในพื้นที่เขตอําเภอกระแสสินธุ อําเภอควนเนียง อําเภอจะนะ
อํ า เภอเทพา อํ า เภอบางกล่ํ า อํ า เภอเมื อ งสงขลา อํ า เภอสทิ ง พระ อํ า เภอสิ ง หนครและ อํ า เภอหาดใหญ
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 21 พื้นที่ปาชายเลนรายตําบลในจังหวัดสงขลา
จังหวัด

ปาชายเลนตามมติ
2,795.60
กระแสสินธุ
676.61
3,277.84
27.19
ควนเนียง
708.45
951.60
583.87
2,300.91
984.56
จะนะ
819.81
453.59
2.09
2.42
เทพา
1,184.41
สงขลา
บางกล่ํา
1,022.55
40.52
58.70
เมืองสงขลา
3,205.54
63.19
5,675.05
1,307.34
64.58
สทิงพระ
520.48
518.44
406.81
สิงหนคร
1,075.91
0
4,842.01
หาดใหญ
7,395.06
รวมพื้นที่ (ไร)
40,965.13
* พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน จากผลการแปลภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2557
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

อําเภอ

ตําบล
กระแสสินธุ
เกาะใหญ
เชิงแส
ควนโส
บางเหรียง
รัตภูมิ
คลองเปยะ
จะโหนง
ตลิ่งชัน
นาทับ
นาหวา
ปาชิง
เทพา
ปากบาง
บางกล่ํา
เกาะแตว
เกาะยอ
เขารูปชาง
บอยาง
พะวง
คลองรี
คูขุด
ชุมพล
ทาหิน
ชะแล
บางเขียด
ปากรอ
คูเตา
น้ํานอย
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จากการสํารวจความความหลากหลายของสังคมพืชในปาชายเลน ในบริเวณตําบลรัตภูมิ อําเภอควน
เนียง, ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง, ตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา, ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ, ตําบลนา
ทับ อําเภอจะนะ และตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ พบพันธุไมทั้งหมดจํานวน 15 ชนิด ชนิดพันธุที่พบมากที่สุด
คือ โกงกางใบเล็ก รองลงมา คือ พังกาหัวสุมดอกขาวและเสม็ดขาว
ตารางที่ 22 ชนิดพันธุไมปา ชายเลนที่พบในจังหวัดสงขลา
ชื่อไทย

โกงกางใบเล็ก
ตะบูนดํา
ตาตุมทะเล
ตีนเปนทะเล
ถั่วขาว
ปอทะเล
โปรงขาว
ฝาดดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกขาว
โพทะเล
ลําพู
สมอทะเล
เสม็ดขาว
แสมดํา
หงอนไกทะเล

ชื่อสามัญ

โกงกางใบเล็ก
ตะบูนดํา
ตาตุมทะเล
ตีนเปนทะเล
ถั่วขาว
ปอทะเล
โปรงขาว
ฝาดดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกขาว
โพทะเล
ลําพู
สมอทะเล
เสม็ดขาว
แสมดํา
หงอนไกทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร
Rhizophoraapiculata
Xylocarpusmoluccensis
Excoecariaagallocha
Cerberaodollam
Bruguieracylindrica
Hibiscus tiliaceus
Ceriopsdecandra
Lumnitzeraracemosa
Bruguierasexangula
Thespesiapopulnea
Sonneratiacaseolaris
Sapiumindicum
Melaleucacajuputi
Avicenniaofficinalis
Heritieralittoralis

ตารางที่ 23 การจําแนกพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2557
การใชประโยชนที่ดินจังหวัดสงขลา
พื้นที่ (ไร)
ปาชายเลน(ปาคงสภาพ)
17,178.75
พื้นที่อื่นๆในพื้นที่ปาอนุรักษ
3,418.22
ปาพรุ
2,252.30
แมน้ํา , คลอง
1,428.98
ที่อยูอาศัย , ทาเทียบเรือ
5,580.96
นากุง , เกษตรกรรม , ที่ทิ้งราง
19,179.03
หนวยงานของรัฐเขาใชประโยชนพื้นที่
1,181.76
รวม
50,220.01
* พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน จากการแบงภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2557

จากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน พบวา มีพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน
17,178.75 ไร โดยพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ (เขตหามลาสัตวปา) จํานวน 5,836.66 ไร
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

รูปที่ 16 แผนที่จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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รูปที่ 17 สภาพพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดสงขลา
2.3.2 สถานการณดานปาชายหาด พรุ
ปาชายหาด ปาที่อยูระหวางทะเลกับแผนดิน มีลักษณะใกลเคียงกับปาพรุและปาชายเลน แต
คอนขางโปรง และอยูลึกเขามาในแผนดินมากกวาปาชายเลน จนน้ําทะเลทวมไมถึง มีพืชนานาชนิดขึ้นปกคลุม
โดยพืชสามารถปรับตัวใหรับกับแรงลมทนตอความเค็มของไอทะเล และตานทานตอความแหงแลงไดดี พันธุไมที่
สํ า คั ญได แก สนทะเล หู ก วาง ปอทะเล กระทิ ง ตี น เป ดทะเล ปรงทะเล หยีน้ํา เตย ผั กบุง ทะเล หญ าต างๆ
นอกจากนี้ยังพบ ไมเกต ลําบิด มะคาแต เสมา และไมหนามชนิดตางๆ เชน ชิงชี่ หนามหัน ฯลฯ
ลักษณะทางนิเวศที่สําคัญ บริเวณชายฝงทะเลหรือตามเกาะแกงที่มีดินทรายจัดเปนสันทรายที่
น้ําทะเลทวมไมถึง และมีไอเค็มที่พัดจากทะเล ลักษณะที่กลาวนี้ เปนปจจัยสําคัญของปาชายหาด เปนสภาวะที่พืช
ชายหาดเกิดและเติบโต พืชจึงจําเปนตองปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมที่เฉพาะ เชน สภาพ
ความขาดแคลนน้ําจืดในบางฤดูกาล สภาพคลื่นลมที่มีความรุนแรง และสภาพแสงแดดที่มีความรอน เปนตน ตนไมสวน
ใหญที่เจริญเติบโตในพื้นที่ปาชายหาดจึงมีลักษณะเปนพุม ลําตนคดงอ และกิ่งกานแตกสาขามาก กิ่งสั้น และใบหนาแข็ง
ระบบราก ถือเปนสวนประกอบสําคัญของพรรณไมปาชายหาด เนื่องจากสันทรายหรือชายหาดที่
พืชเกาะอยูนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รากของพืชในปาชายหาดจึงมีลักษณะที่รากสามารถงอกไดตามขอ
และสามารถงอกรากไดใหมในสภาพการทับถมของทรายที่พัดเขามาพอกพูน เมื่อรากเจริญเติบโตก็มีการพัฒนา
กลายเปนลําตนยึดเหนี่ยวทรายไว และรุกคืบจนกระทั่งครอบคลุมชายหาดนั้น แตในบางครั้งที่ตองเผชิญกับพายุ
หรือลมพัดแรง พรรณพืชเหลานี้อาจตายไปไดเนื่องจากถูกทรายทับถมหรือน้ําทะเลทวมถึง แตทั้งนี้เมล็ดพันธุของ
หญาทะเลหรือผักบุงทะเลที่ลอยอยูในทะเลอาจถูกพัดขึ้นสูฝง งอกขึ้นและเจริญเปนพรรณพืชชายหาดขึ้นมาอีกครั้ง
ปาชายหาดในแตละแหงมีความแตกตางกัน จําแนกไดโดยลักษณะภูมิอากาศ สภาพดิน และ
พันธุพืชที่ขึ้นปกคลุมดิน เชน ปาชายหาดบริเวณชายฝงทะเลที่เปนดินทรายหรือหาดทรายเกาที่ยกตัวสูงขึ้น ปา
ชายหาดบริเวณชายฝงทะเลที่เปนหินกระจายอยูทั่วไป ปาชายหาดบริเวณชายหาดสลับกับปาชายเลน
ลักษณะโครงสรางของปาชายหาดแปรผันไปตามลักษณะของดินและหิน ที่สําคัญปาชายหาด
ไดรับไอเค็มจากทะเล บริเวณชายฝงที่เปนดินทรายจัดจะพบปาสนทะเล โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา พังงา และ
ภูเก็ต ปาสนทะเลมีสนทะเล เปนไมเดนแตเพียงอยางเดียวไมมีไมอื่นเขามาผสม โดยมีไมพื้นลางเพียงนอยชนิด เชน
ดินสอทะเล ผักบุงทะเล หนาดผา หญาลอยลม และถั่วคลา พืชเหลานี้เปนพืชเลื้อยชิดดิน ที่แสดงใหเห็นถึงการรุก
ล้ําเขายึดหาดทรายเพื่อการทดแทนขั้นตอไป ในบางพื้นที่อาจพบไมพุมขึ้นผสมอยูบาง เชน รักทะเล และครามปา
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

ปาชายหาดและปาพรุ จํานวน 2,252.30 ไร (3.60 ตร.กม.) พบในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสงขลา
อําเภอเทพา อําเภอกระแสสินธุ และอําเภอจะนะ

รูปที่ 18 สภาพพื้นที่ ปาชายหาด ปาพรุ จังหวัดสงขลา
2.3.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอปาชายเลนปาชายหาด พรุ(Pressure)
(1) การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําการเกษตร การประมง
(2) การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อขยายชุมชน/ที่อยูอาศัยและการเพิ่มขึ้นของประชาชน
(3) การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการทองเที่ยว
(4) การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน
ตารางที่ 24 การวิเคราะห PSR ปาชายเลน/ปาชายหาด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดสงขลา
สาเหตุ (Pressure)
P1: การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทํา
การเกษตร การประมง

P2: การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อขยาย
ชุมชน/ที่อยูอาศัยและการเพิ่มขึ้นของ
ประชาชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ปาชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนเชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกันการ
บุกรุกพื้นที่ปาชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2: จั ด ทํ า เขตป า ชายเลนอนุ รั ก ษ ต ามมาตรา 18 และ มาตรา 23
ตามพระราชบั ญ ญัติ ส งเสริ มการบริ หารจั ด การทรัพ ยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2558
R3: บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและมีหลักธรรมาภิบาล
R4: ดําเนินการปลูก ฟนฟู สภาพปาที่ทวงคืนได รวมถึงพื้นที่ปาชายเลน
เสื่อมโทรม
R5: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R6: สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน
R7: เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาทีแ่ ละจํานวนบุคลากรผูปฏิบัตงิ านดูแลพื้นที่
ปาชายเลน
R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกัน
การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R6: สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน
R8: จัดทําโครงการจัดที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยในพื้นที่ปาชายเลน
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ปาชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
สาเหตุ (Pressure)
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
R9: การสรางกฎ กติกา ระเบียบ รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน
P3: การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการ
R5: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
ทองเที่ยว
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R10: การจัดระบบการทองเที่ยวและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
P4: การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชาย R5: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
เลน
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R9: การสรางกฎ กติกา รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน
R11: กํ าหนดพื้ นที่ในการใชประโยชน ใหชั ดเจนโดยมีการมีส วนรวมของ
ชุมชน
R12: การสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนที่ถกู ตอง และ
ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน

2.3.4 การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
1) การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4
1. ออกลาดตระเวนปองกันเฝาระวังปาชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ปองกันปราบปรามการ
กระทําผิ ดตามพระราชบัญญัติวาดว ยการปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติป าสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
2. ให ชุ ด ลาดตระเวนเพื่อ ปองกัน รั กษาปา แตล ะชุ ด กํ าหนดเสน ทางการลาดตระเวน
ครอบคลุมพื้นที่ปาชายเลนสมบูรณที่ลอแหลมเสี่ยงตอการบุกรุก และทําการลาดตระเวนในพื้นที่ลอแหลมชุดละไม
นอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห หรือทุกครั้งที่พบเห็นการบุกรุก
3. ในการลาดตระเวนแตละครั้งใหพบปะผูนําชุมชนเพื่อประชาสัมพัน ธขอมูล ดานการ
คุมครองปองกันทรัพยากรปาชายเลน ภาพลักษณที่ดีขององคกร ตลอดจนรวมรับฟงประเด็นปญหาหรือความ
ตองการของชุมชน
4. หากตรวจพบการกระทําผิดในพื้นที่รับผิดชอบ ใหดําเนินการแจงความดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด หรือกรณีไดรับแจงเรื่องรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมในพื้นที่
รับผิดชอบ ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวรายงานใหสํานักงานบริหารจัดการฯ ที่ 6 ทราบ หากพบวามี
การกระทําผิดจริงใหดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเชนเดียวกัน
5. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตรวจสอบพื้นที่ตามแผนบูรณาการทวงคืน
(พลิกฟน) ผืนปาชายเลนที่ถูกบุกรุก
6. รวมปฏิบัติการบินตรวจสภาพปาตามแผนบินประจําป และสนับสนุนการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เมื่อมีการประสานงานสนธิกําลัง
ตารางที่ 25 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดสงขลา
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แปลง เนื้อที่ (ไร)

AO1 พื้นที่เปาหมายที่คดีถึงที่สุดแลว และสามารถเขาดําเนินการไดทันที
AO2 พื้นที่เปาหมายที่แจงความดําเนินคดีแลวและอยูร ะหวาง
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2

647.00

ผลดําเนินการ
จํานวน (แปลง) เนื้อที่ (ไร)
2
647.00
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พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟนผืนปาชายเลนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เปาหมายปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาสมบูรณ

แปลง เนื้อที่ (ไร)
-

ผลดําเนินการ
จํานวน (แปลง) เนื้อที่ (ไร)

17,178.75

-

17,178.75

2.3.5 การดํ า เนิ น การจัด ที่ดิ น เพื่ อการอยู อ าศั ยให ชุม ชน ตามนโยบายรั ฐ บาลภายใต
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น จั ง หวั ด สงขลา (คทช.จั ง หวั ด สงขลา) ครั้ ง ที่
2/2562 ที่ประชุมมีมติ
- เห็นชอบใหยกเลิกพื้นที่เปาหมายปาชายเลนในป พ.ศ.2562 จํานวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ปา
ชายเลน ทาสะอาน (โคกไร) และพื้นที่ปาชายเลนทาสะอาน (หลังนวมินทร )
- เห็นชอบใหนําพื้นที่ปาชายเลนแหลมโพธิ์ เปนพื้นที่เปาหมายจังหวัดสงขลา จํานวน 6-2-40
ไร จํานวน 18 ราย/ครัวเรือน
2.3.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
(1) ประชาชนในพื้นที่มีที่ดินไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
(2) แนวเขตพื้นที่ปาชายเลนไมชัดเจน
ขอเสนอแนะ
(1) จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนโดยประชาชนมีสวนรวม
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการดูแลและฟนฟูปาชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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2.4 สถานการณดานการกัดเซาะชายฝง
2.4.1 สถานภาพและสถานการณการกัดเซาะชายฝง
จังหวัดสงขลามีความยาวชายฝงยาวประมาณ 158.53 กิโลเมตร โดยสามารถแบงออกเปน 2
กลุมหาด คือ S11 (แหลมตะลุมพุก) และS12 (เทพา) โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองแดน ตําบลทา
บอน ตําบลปากแตระ ตําบลระวะ ตําบลวัดสน และตําบลบอตรุ อําเภอระโนด ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง ตําบล
สนามชัย ตําบลกระดังงา ตําบลจะทิ้งพระ ตําบลบอดาน ตําบลบอแดง และตําบลวัดจันทร อําเภสทิงพระ ตําบล
มวงงาม ตําบลวัดขนุน ตําบลชิงโค และตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร ตําบลบอยาง ตําบลเขารูปชาง และตําบล
เกาะแตว อําเภอเมือง ตําบลนาทับ ตําบลตลิ่งชัน และตําบลสะกอม อําเภอจะนะ และตําบลสะกอม ตําบลเกาะ
สะบา ตําบลเทพา และตําบลปากบาง อําเภอเทพา รวมทั้งสิ้น 28 ตําบล
จากขอมูลการสํารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพื้นที่ชายฝงจังหวัดสงขลามีความ
ยาวชายฝงยาวประมาณ 158.53 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง ยาวประมาณ 59.57
กิโลเมตร โดยแบงออกเปน
เปน

1.1 พื้นที่ที่มีปญหากัดเซาะชายฝงยังไมมีการดําเนินการแกไขยาวประมาณ 14.43 กิโลเมตร จําแนก

1.1.1 พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะรุนแรงจํานวน 5 พื้นที่ ความยาวประมาณ 2.49 กิโลเมตร
1.1.2 พื้นที่ทปี่ ระสบปญหาการกัดเซาะปานกลาง จํานวน 4 พื้นที่ ความยาวประมาณ 5.05 กิโลเมตร
1.1.3 พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะเล็กนอย จํานวน 10 พื้นที่ ความยาวประมาณ 6.89 กิโลเมตร
1.2 พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะที่มีการดําเนินการแกไขแลว ความยาวประมาณ 45.14
กิโลเมตร จําแนกไดดังนี้
1.2.1 พื้นที่ที่มีการดําเนินการแกไขแลวและไมมีการกัดเซาะ ความยาวประมาณ 41.26 กิโลเมตร
1.2.2 พื้นที่ที่มีการดําเนินการแกไขแลวแตยังมีการกัดเซาะ ความยาวประมาณ 3.88 กิโลเมตร
1.3 พื้นที่ไมกัดเซาะ ความยาวประมาณ 98.91กิโลเมตร จําแนกเปน
1.3.1 พื้นที่ที่สมดุลตามธรรมชาติ ความยาวประมาณ 90.27 กิโลเมตร
1.3.2 พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนมากประมาณ 3.28 กิโลเมตร
1.3.3 พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนนอยประมาณ 2.18 กิโลเมตร
1.3.4 พื้นที่หัวหาด ความยาวประมาณ 1.51 กิโลเมตร
1.3.5 พื้นที่ปากแมน้ํา ความยาวประมาณ 1.67 กิโลเมตร
พื้นที่ชายฝงหมูที่ 1 พื้นที่ชายฝงหมูที่ 6 บานโคกสัก
ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ

รูปที่ 19 สภาพพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ตารางที่ 26 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา
อําเภอ

ระโนด

สทิง
พระ

สิง
หนคร
เมือง
สงขลา
จะนะ

ตําบล

คลองแดน
ทาบอน
ปากแตระ
ระวะ
วัดสน
บอตรุ
ชุมพล
ดีหลวง
กระดังงา
จะทิ้งพระ
บอดาน
บอแดง
วัดจันทร
สนามชัย
มวงงาม
วัดขนุน
ชิงโค
หัวเขา
บอยาง
เขารูปชาง
เกาะแตว
นาทับ
ตลิ่งชัน

รุน
แรง

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
เนื้อ ปาน เนื้อ นอย
ที่
กลาง ไร
(ไร)
(ไร)

เนื้อ
ที่
(ไร)

0.37

0.23
1.43
0.52

0.28
2.35
2.77

2.08

2.09
1.46

8.75
8.66

0.41

0.84
0.57

2.09
69.0

0.34
0.37

1.29
2.68

0.22
0.06

0.40

0.43

0.38
0.93

1.47

สรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561
พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.)
ดําเนิน
ดําเนินการ
ดําเนินการแกไขแลวแตยังกัดเซาะ (DS-CE)
การแกไข แกไขแลวและ รุน เนื้อ ปาน เนื้อ นอย เนื้อ
แลว
ไมมีการกัด
แรง
ที่ กลาง ไร
ที่
(รวม)
เซาะ (DS)
(ไร)
(ไร)
(ไร)
2.93
2.93
8.07
5.01
0.18 0.82 2.18 5.15 0.70 1.27
2.65
2.30
0.07 0.47 0.28
7.02
6.79
0.23 0.34
0.93

0.93

0.09

0.09

1.87

1.87

0.60
3.39
3.48
1.51
4.38
4.23

0.60
3.39
3.48
1.51
4.38
4.23

สม
ดุล

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.)
สะสม สะสม พื้นที่รุก พื้นที่หัว
ตะกอน ตะกอน ล้ํา/พื้นที่ หาด/หาด
มาก
นอย
ลมทะเล
หิน

0.24
1.24
0.33
1.28
4.13
2.40
3.65
4.09
4.38
3.74
2.71
2.62
4.05
4.24
3.70
4.97
4.56
3.65
0.22
6.18
4.90

ปาก
แมน้ํา
0.05

0.27

0.23

0.12
0.07
2.13

0.52

0.28
0.24
0.23

รวม
ความยาว
(กม.)
3.45
13.20
4.63
7.62
1.28
5.06
2.40
3.65
4.50
4.47
3.74
2.71
2.62
4.28
6.10
3.70
6.63
4.30
8.28
6.13
5.04
12.77
5.30
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อําเภอ

เทพา

ตําบล

รุน
แรง

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
เนื้อ ปาน เนื้อ นอย
ที่
กลาง ไร
(ไร)
(ไร)

เนื้อ
ที่
(ไร)

3.06

8.06

สะกอม
สะกอม
เกาะสะบา
เทพา
ปากบาง
รวม

0.43

2.49

77.1
4

5.62

11.1
1.07
0.31
4
0.25
34.
5.05
6.89
17
14.43

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง , 2561

0.62
0.32
17.6
1

สรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561
พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.)
ดําเนิน
ดําเนินการ
ดําเนินการแกไขแลวแตยังกัดเซาะ (DS-CE)
การแกไข แกไขแลวและ รุน เนื้อ ปาน เนื้อ นอย เนื้อ
แลว
ไมมีการกัด
แรง
ที่ กลาง ไร
ที่
(รวม)
เซาะ (DS)
(ไร)
(ไร)
(ไร)
1.32
1.32

2.67
45.13

2.43
41.26
41.26

0.24
0.18

0.82

2.48

5.96

3.87

1.22

0.45
1.72

สม
ดุล

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.)
สะสม สะสม พื้นที่รุก พื้นที่หัว
ตะกอน ตะกอน ล้ํา/พื้นที่ หาด/หาด
มาก
นอย
ลมทะเล
หิน

1.82
7.78
4.60

0.53

0.52

0.03

8.27
90.2
7

0.13

1.13

3.27

2.18

0.99

0.82

0.00
98.95

1.51

ปาก
แมน้ํา

รวม
ความยาว
(กม.)

0.25

6.46
9.73
5.42

0.16

4.76

0.51

10.29
158.53

1.73
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รูปที่ 20 แผนที่แสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา
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2.4.2 การดําเนินการที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2561
พื้นที่กัดเซาะชายฝงในบางพื้นที่ไดมีการดําเนินการแกไขแลว ซึ่งจากการสํารวจพบโครงสราง
ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ประกอบดวย
(1) เขื่อนหินทิ้งริมชายฝง
(2) กําแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง
(3) กลองกะชุหิน
(4) รอดักทรายแบบตัวไอ
(5) เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา
(6) เขื่อนหินปองกันคลื่นนอกชายฝง

รูปที่ 21 แผนที่แสดงโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง
56

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

2.4.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง (Pressure)
(1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ริมทะเล การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลในรูปแบบตางๆ ไดแก
การตั้งถิ่นฐานและสิ่งกอสราง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสูบน้ําทะเลมาใชเพื่อการเพาะเลี้ยง การวางทอระบายน้ํา
ทิ้งและการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ํา และหรือรองน้ํา การกอสรางรุกล้ําลําน้ํา อยางเชน การกอสรางสะพาน
การสรางทาเทียบเรือและถนนเลียบชายฝง ลวนกระตุนใหชายฝงทะเลซึ่งมีความเบาะบาง เกิดการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงกัดเซาะ
(2) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐ โดยเฉพาะในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ
หลายพื้นที่ประสบกับปญหา ชายฝงทะเลถูกกระแสคลื่นลมกัดเซาะ ไดมีการแกไขปญหาเพื่อชวยบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน ในรูปแบบตางๆ เชน กําแพงกันคลื่น หินทิ้งและรอดักทราย เปนตน โครงสรางดังกลาว
ไมสามารถสลายพลังงานคลื่นได กลับสงผลกระทบใหเกิดปญหากัดเซาะชายฝงรุนแรงและขยายตัวเปนวงกวางมาก
ขึ้น ถือวาเปนการแกไขปญหาที่ผิดพลาด
(3) กระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ในช ว งฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกระแสคลื่นและลมแรงเมื่อคลื่นและลมกระทบชายฝงจะชะตะกอนทรายออกไปทําใหเกิด
ภาวะขาดความสมดุลของตะกอนทรายชายหาด ผนวกกับสภาวะโลกรอนระดับน้ําทะเลสูงขึ้นสงผลใหชายฝงทะเล
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดปญหากัดเซาะชายฝง การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนกระบวนการทางธรรมชาติ อยางไรก็ตาม
จากการสํารวจผลกระทบจากพายุโซนรอนปาบึกที่เคลื่อนตัวขึ้นฝงบริเวณอําเภอระโนด จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 3-5
มกราคม 2562 ผลปรากฏวา พื้นที่บริเวณชายฝงจังหวัดสงขลาไมมีปญหากัดเซาะชายฝงเพิ่มเติมแตอยางใด
ตารางที่ 27 การวิเคราะห PSR ปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสงขลา
ปญหาการกัดเซาะชายฝง
สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: การใชประโยชนที่ดินชายฝง ทะเล
R1: ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
R2: บูรณาการรวมกับหนวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
R3: ทบทวนและประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงที่ผา นมา
R5: การจัดการองคความรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
P2: การแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐ
R1: ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 21
R3: ทบทวนและประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงที่ผา นมา
R4: แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเชิงพืน้ ที่ ใหพจิ ารณาและ
เสนอแนวทางแกไขตอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
R6: จัดตั้งกลุมเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝง
P3: กระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการ R1: ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
R2: บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
R3: ทบทวนและประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงที่ผา นมา
R4: แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเชิงพืน้ ที่ ใหพจิ ารณาและ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
(Pressure)

ปญหาการกัดเซาะชายฝง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
เสนอแนวทางแกไขตอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
R5: การจัดการองคความรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
R6: จัดตั้งกลุมเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝง

2.4.4 สําหรับการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในพืน้ ที่จังหวัดสงขลาไดดําเนินการดังตอไปนี้
(1) สํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่ชายฝงทะเล พื้นที่เกาะยอ และโครงสรางปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง ในพื้นที่ 6 อําเภอ ที่ติดชายฝงทะเล
(2) ดําเนินการเพื่อกําหนดมาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝง ตามพรบ.สงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ในพื้นที่ดําเนินการ S11 – SKA (สะกอม) ทองที่
ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2.4.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
(1) ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหากัดเซาะชายฝง อยางจริงจัง
(2) หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมิไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561 เรื่องแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
ขอเสนอแนะ
(1) การบริหารจัดการตองใชหลักการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมเจาทา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี
องคกรอิสระตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่องแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพื้นที่ (hot issue)
3.1) มลพิษทางทะเลประเภทน้ํามันรั่วไหล (Oil spill) และกอนน้ํามัน (Tar ball)
สถาบัน วิ จัย และพั ฒ นาทรั พยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ไดดําเนิน การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงกรณีน้ํามันรั่วไหลและกอนน้ํามัน บริเวณชายฝงของ
อาวไทย และทะเลอันดามัน สรุปไดดังนี้
น้ํามันรั่วไหล
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงกรณีการเกิดน้ํามันรั่วไหล บริเวณอาวไทย
ตอนลาง (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และปตตานี) ไมพบน้ํามันรั่วไหล
จังหวัดสงขลา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการตรวจสอบ ไมพบน้ํามันรั่วไหล
กอนน้ํามัน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไมไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและ
ชายฝงประเภทกอนน้ํามัน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
พบกอนน้ํามัน (Tar ball) จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2562 : พบกอนน้ํามันเปนลักษณะกอนเหนียวสีดํากระจายประปรายตลอดแนวชายหาด
ระยะทาง 1 กิโลเมตร บริเวณชายหาดชลาทัศน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สุมเก็บตัวอยางดวย Quardret ขนาด
1 ตารางเมตร พบกอนน้ํามันหนาแนนประมาณ 3.5 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 : พบกอนน้ํามันสีดําลักษณะเปนคราบน้ํามันที่ปะปนอยูกับขยะที่คลื่นลมซัดขึ้นฝง มี
ประปรายเปนหยอมๆ ตามรอยคลื่นตลอดแนวชายหาด ระยะทางกวา 50 กิโลเมตร
บริเวณพื้นที่แนวชายหาดจังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร ตําบลบอแดง ตําบลบอดาน
ตําบลสนามชัย ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ ตําบลบอตรุ ตําบลปากแตระ และ
ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สุมเก็บตัวอยางกอนน้ํามันดวย Quardret ขนาด 1 ตารางเมตร พบมี
ความหนาแนนประมาณ 25 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 : พบกอนน้ํามันและคราบน้ํามัน โดยกอนน้ํามันสวนใหญถูกแดดเผาละลายซึมลงพื้น
ทรายจึงมีลักษณะเปนคราบน้ํามันสีดําเกาะติดพื้นทรายกระจายปะปนอยูกับขยะที่คลื่นลมซัดขึ้นฝงตามรอยคลื่น
ตลอดแนวชายหาด ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ชายหาดชลาทัศน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ความหนาแนน 10 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร
ตารางที่ 28 สรุปการพบกอนน้ํามัน (Tar ball) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
วัน/เดือน/ป
16 ก.พ. 2562
24 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562

พื้นที่
ความหนาแนน
บริเวณชายหาดชลาทัศน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
3.5 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร
ต.มวงงาม อ.สิงหนคร ต.บอแดง ต.บอดาน ต.สนามชัย 25 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร
ต.ชุ ม พล ต.ดี หลวง ต.กระดั ง งา อ.สทิ ง พระ ต.บ อตรุ
ต.ปากแตระ และ ต.ระวะ อ.ระโนด จังหวัดสงขลา
ชายหาดชลาทัศน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
10 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง
ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง ไดแก สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวม
ในน้ําทะเลบริเวณอาวไทยตอนลาง (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราชและปตตานี) รวม 40 สถานี ปละ 2 ครั้ง (ฤดู
แลงและฤดูฝน)
จังหวัดสงขลา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอม
ทางทะเลและชายฝงประเภทสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา จํานวน
18 สถานี (รู ป ที่ 22) พบว า สารป โ ตรเลี ยมไฮโดรคารบ อนในน้ําทะเลมีคาเปลี่ย นแปลงอยูในชว ง 0.10-2.61
ไมโครกรัมตอลิตร บริเวณที่มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ไดแก สถานีจากปาก
ทะเลสาบถึงทาเทียบเรือประมงสงขลา ST 3-4, 8-9, 11-13, 15 และ 17-18

รูป ที่ 22 สถานี ติดตามตรวจสอบสารป โ ตรเลียมไฮโดรคารบ อนในน้ําทะเลบริเวณชายฝง (ทะเลสาบสงขลา)
จ.จังหวัดสงขลา ในป พ.ศ.2561
3.2) สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
3.2.1 สถานการณสถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากขอมูลสถิติของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2542–
2561 ยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิ ด การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุน พิษ (การสํารวจและ
รวบรวมตัวอยางที่ติดเครื่องมือประมง/ไดรับตัวอยางจากเครือขาย/ไดรับแจงเหตุ/ขอมูลออนไลน)
ในปงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
ไมไดทําการสํารวจในพื้นที่จังหวัดสงขลา แตมีขอมูลในปงบประมาณ 2553, 2556, 2558 และ 2560 ที่รวบรวม
ตัวอยางที่ติดอวนลอยกุงสามชั้นในพื้นที่หาดระโนด อําเภอระโนด หาดมหาราช อําเภอสทิงพระ หาดสมิหลา
อําเภอเมือง และหาดสะกอม อําเภอเทพา พบแมงกะพรุนจํานวน 15 ชนิด เปนแมงกะพรุนในกลุม Cubozoa
หรือแมงกะพรุนกลองจํานวน 4 ชนิด ไดแก Morbakka sp. A, Morbakka sp. B, Carukiidae (unidentifiable)
และ Chiropsoides buitendijki แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 9 ชนิด ไดแก Acromitus flagellatus
(แมงกะพรุนหางขน) Catostylus townsendi (แมงกะพรุนขี้ไกหรือแมงกะพรุนถวย) Cyanea buitendijli
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(แมงกะพรุนรกชาง) Lobonemoides sp. (แมงกะพรุนลอดชอง) Lychnorhiza malayensis (แมงกะพรุนนก)
Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนดางออสเตรเลีย) แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp.,
Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนังหรือแมงกะพรุนสมโอ) และ Versuriga anadyomene (แมงกะพรุน
หอม) และแมงกะพรุ นกลุม Hydrozoa จํ านวน 2 ชนิ ด ไดแก Physalia cf. utriculus (แมงกะพรุน ไฟหมวก
โปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวด) และ Porpita porpita (แมงกะพรุนแวนตา
พระอินทรหรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟา)
Cubozoa

Morbakka sp. A

Morbakka sp. B

Carukiidae,
unidentifiable

Scyphozoa

Versuriga anadyomene

Chiropsoides
buitendijki
Hydrozoa

Physalia cf. utriculus
Scyphozoa

Porpita porpita

Acromitus flagellatus

Catostylus townsendi

Cyanea buitendijki

Lobonemoides sp.

Lychnorhiza malayensis

Phyllorhiza punctata

Chrysaora sp.

Rhopilema hispidum

รูปที่ 23 ความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน
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บทสรุป
ชายฝงทะเลของจังหวัดสงขลาจัดเปนพื้นที่เฝาระวัง เปนพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมี
รายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนกลอง สําหรับขอมูล
ความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 15 ชนิด เปนแมงกะพรุนในกลุม
Cubozoa หรือแมงกะพรุนกลองจํานวน 4 ชนิด แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 9 ชนิด และ
แมงกะพรุนกลุม Hydrozoa จํานวน 2 ชนิด
โดยมีแนวโนมพบแมงกะพรุน C. buitendijki และแมงกะพรุนในสกุล Morbakka ในชวงลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม) และพบแมงกะพรุนไฟ Chrysaora ตลอดชวง
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือถึงชวงตนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน) และพบ
แมงกะพรุน P. cf. utriculus ในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม)

รูปที่ 24 พื้นที่สํารวจ: บริเวณแนวชายฝง จังหวัดสงขลา
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3.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa ในพื้นที่นานน้ําจังหวัดสงขลา นาจะมาจากกระแสน้ํา
และคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเปนแพลงกตอนสัตวขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุนกลองยังไม
สามารถสรุปสาเหตุไดแนชัด อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการแพรกระจาย
3.2.3 การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
ศึกษาชนิดและการแพรกระจายของแมงกะพรุนพิษที่พบบริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา ดําเนินการ
ตามมาตรการพื้นที่เฝาระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยั งไมมีป ระวัติการบาดเจ็ บและเสีย ชีวิต จากการสัมผัส
แมงกะพรุ น กล อ ง) ได แก เร งรั ด ให มีก ารติ ด ตั้งป ายเตือนใหครบทุก พื้น ที่ โดยเฉพาะในฤดูก าลที่มี โ อกาสพบ
แมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธใหชุมชนและผูประกอบการในพื้นที่ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแมงกะพรุน
กลองและการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดฝกอบรมเจาหนาที่กูภัย ทีมแพทยและพยาบาลในพื้นที่ใหเขาใจถึงแนว
ทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกตอง
(1) ติ ด ตั้ ง ป า ยประชาสั ม พั น ธ การพยาบาลเบื้ อ งต น เมื่ อ สั ม ผั ส แมงกะพรุ น พิ ษ และท อ บรรจุ
น้ําสมสายชู (vinegar pole) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ไดจัดทํา
ปายประชาสัมพันธการพยาบาลเบื้องตนเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ซึ่งไดรับองคความรูจากสํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปงบประมาณ 2556-2558 ได
ติดตั้งปายและทอบรรจุน้ําสมสายชู จํานวน 4 จุด ในพื้นที่หาดชลาทัศน ชายหาดตําบลสะกอม ชายหาดแหลมโพธิ์
และหาดแกว ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดติดตั้งปายและทอ
บรรจุน้ําสมสายชูเพิ่มเติม/ทดแทนที่สูญหาย/ชํารุด จํานวน 15 จุด ในพื้นที่หาดชลาทัศน หาดสมิหลา หาดเทพา
หาดมวงงาม หาดมหาราช หาดชุมพล และหาดแกว
(2) การสรางเครือขายใหชวยเก็บตัวอยาง และแจงเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ ยังไมมีการดําเนินการ
(3) การประชาสัมพันธหนวยงานและสถานศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน และสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดจัดกิจกรรมและ
บรรยายใหความรู รายละเอียดดังนี้
- จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและองคความรูแมงกะพรุน ใน
กิจกรรมอนุรักษแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใตทะเลไทย ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานดนตรีและวัฒนธรรม
เทศบาลนครสงขลา ตําบลบอยาง อําเภอเมือง ผูเยี่ยมชมนิทรรศการเปนนักเรียน ประชาชนทั่วไปและเจาหนาที่
- จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและองคความรูแมงกะพรุน ใน
งานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษภูมิศาสตร วิทยาศาสตรทางทะเลและชายฝง ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียน
สทิงพระวิทยา ตําบลสทิงพระ อําเภอสทิงพระ ผูเยี่ยมชมนิทรรศการเปนนักเรียน
- บรรยายใหความรูเรื่อง องคความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการพยาบาลเบื้องตน ใหแก
โรงเรียนกระแสสินธุวิทยาและโรงเรียนวัดสถิตชลธาร ระหวางวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกระแสสินธุ
วิทยาและโรงเรียนวัดสถิตชลธาร ตามลําดับ
- บรรยายใหความรูเรื่อง องคความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการพยาบาลเบื้องตน ใหแก
โรงเรียนกระแสสินธุวิทยากับโรงเรียนวัดสถิตชลธาร ระหวางวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหาดแกวรี
สอรท อําเภอสิงหนคร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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รูปที่ 25 การบรรยายใหความรูเรื่องแมงกระพรุน
(4) การประชาสัมพันธหนวยรักษาพยาบาล ยังไมมีการดําเนินการ
3.2.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
(1) ป า ยประชาสั ม พั น ธ ก ารพยาบาลเบื้ อ งต น เมื่ อ สั ม ผั ส แมงกะพรุ น พิ ษ และท อ บรรจุ
น้ําสมสายชู ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําสมสายชู
ขอเสนอแนะ
(1) ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ประชาชน
และผูประกอบการธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งปายประชาสัมพันธการพยาบาลเบื้องตนและทอบรรจุน้ําสมสายชู
แทนที่ชํารุด/เสียหาย และตรวจเช็คความพรอมของน้ําสมสายชู
(2) ศึกษาอนุกรมวิธานและความเปนพิษของ Morbakka sp. A และ Morbakka sp. B
เพื่อใหทราบชนิดและความเปนพิษที่แนชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด
ได แ ก Morbakka virulenta และ M. fenneri ทั้ ง 2 ชนิ ดมี รายงานความเป น พิ ษและทํ าให เกิ ดอาการอิ รู คั น จิ
(Irukandji syndrome) บริเวณที่ไดรับพิษจะมีอาการปวดอยางรุนแรง แตอาจไมปรากฏรอยไหม ในชวงแรกอาจมี
อาการเพียงเล็กนอย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5–40 นาที อาการที่พบ ไดแก ปวดหัว ปวดหลัง ปวดทอง
คลื่นไส อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เปนตะคริว กลามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเตนเร็ ว
ผิดปกติแตมักไมทําใหเสียชีวิต เพียงแตทําใหรูสึกอึดอัด ไมสบาย ซึ่งอาจเปนเหตุใหจมน้ํางายขึ้น
(3) ศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa เพื่อใหทราบเกี่ยวกับชนิดและความ
หลากหลายของแมงกะพรุนที่แนชัด โดยเฉพาะแมงกะพรุนไฟในสกุล Chrysaora
(4) ตรวจสอบและสอบทานทั้งสัณฐานวิทยา DNA รวมทั้งรูปรางและขนาดของเข็มพิษ ของ
แมงกะพรุน Physalia cf. utriculus เนื่องจากนักทองเที่ยวมักไดรับพิษของแมงกะพรุนชนิดนี้ โดยบริเวณที่สัมผัส
มีอาการปวดแสบปวดรอนแนนหนาอกหายใจลําบากแต World Register of Marine Species (WoRMS)
(http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=135382) จั ด P. utriculus เป น synonym
ของ P. physalis ซึ่งชนิดหลังมีรายงานวาทําใหผูไดรับพิษเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
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3.3) น้ําทะเลเปลี่ยนสี
3.3.1 สถานการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีจังหวัดสงขลา
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดดําเนินการติดตามเฝา
ระวังการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีบริเวณพื้นที่ชายฝง ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนลาง 5 จังหวัด
ประกอบด ว ยจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พั ทลุ ง สงขลา ป ต ตานี และ นราธิ ว าส รวมจํ า นวน 22 สถานี เพื่ อ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรแพลงกตอนพืช และติดตามการเกิดปรากฏการณน้ําทะเล
เปลี่ยนสีตลอดแนวพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนลาง รวมถึงเฝาระวังแพลงกตอนพืชกลุมที่มีศักยภาพในการสราง
สารพิษ เพื่อรวบรวมฐานขอมูลสถิติการเกิดน้ําเปลี่ยนสีในแตละพื้นที่ และผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณน้ํา
ทะเลเปลี่ยนสีในรูปแบบตางๆ เชน ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรทะเลและชายฝง ความเสียหายตอการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เศรษฐกิจการประมง การทองเที่ยว รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดตอผูบริโภคสัตวน้ําที่ปนเปอนพิษใน
กรณีเกิดการเพิ่มปริมาณของแพลงกตอนพืชที่สรางสารพิษ เพื่อจัดทําเปนรายงานสรุปสถานภาพของสถานการณ
สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
จากการติดตามเฝาระวังการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา
ในปงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561) ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเล 5 อําเภอ ประกอบดวย
อําเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร เมืองสงขลา จะนะ และเทพา รวมจํานวน 6 สถานี ปรากฏวา ไมพบการสะพรั่ง
ของแพลงกตอนพืชจนกอใหเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2558 – 2559 ศูนยฯ
ไดรับแจงเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา จํานวน 2 ครั้ง และจากการสํารวจภายใตโครงการ
ประเมิ น ผลผลิ ตชี ว ภาพทางทะเลและชายฝ ง ก็พ บการสะพรั่ง ของแพลงกต อนพืช ในหลายบริเวณของพื้น ที่
ทะเลสาบสงขลาตอนลาง เนื่องดวยจังหวัดสงขลานั้นเปนเมืองอุตสากรรมที่สําคัญและมีกิจกรรมบริเวณพื้นที่
ชายฝงที่หลากหลายซึ่งอาจจะเปนปจจัยเอื้อใหเกิดการสะสมของสารอินทรียในแหลงน้ําทะเลในหลายพื้นที่ เชน
โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา ทาเรือน้ําลึก การเกษตรกรรม แหลงเลี้ยงปลาในกระชัง โฮมสเตย รีสอรท บานเรือนและ
ชุมชน เปนตน รายละเอียดของการเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสีมีดังนี้
ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2558 : พบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชกลุมไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca
scintillans ตั้งแตบริเวณปากทะเลสาบสงขลา แหลมสนออน แหลมสมิหลา และชายหาดชลาทัศน (เกาเสง) อําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สีน้ําทะเลเปนสีเขียวอมเหลือง ความหนาแนน
เฉลี่ยของเซลลไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากเซลลแพลงกตอนเกือบทั้งหมดเปนเซลลที่ตายแลว ซากเซลลสวน
ใหญรวมกลุมกันเปนเมือกที่ผิวหนาน้ําและถูกคลื่นซัดมากองตลอดแนวชายหาด ไมมีรายงานการตายของสัตวน้ํา
ในพื้นที่ใกลเคียง รวมถึงแหลงเลี้ยงปลากระพงในกระชังบริเวณอาวบานเล อําเภอสิงหนคร ซึงอยูใกลกับปาก
ทะเลสาบสงขลา แตมีผลกระทบตอทัศนียภาพของชายหาดตั้งแต แหลมสนออน แหลมสมิหลา และชายหาดชลา
ทัศน เนื่องจากเปนชายหาดทองเที่ยวสําคัญ
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รูปที่ 26 ลักษณะสีน้ําบริเวณที่พบการสะพรั่งของ Noctiluca scintillans บริเวณแหลมสนออน
แหลมสมิหลา และชายหาดชลาทัศน อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 2 : วันที่ 12 สิงหาคม 2559 : พบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชชนิด Peridinium quinquecorne
จัดอยูในกลุมไดโนแฟลกเจลเลตที่ไมสรางสารชีวพิษ (biotoxin) บริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชังของอาวบานเล
(ใกลทาเรือน้ําลึกสงขลา) ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ความหนาแนนเซลลเฉลี่ยประมาณ 116,500
เซลล/ลิตร น้ําทะเลมีสีน้ําตาลปนแดง บางชวงน้ํามีสีน้ําตาลแดงเขมมาก โดยปรากฏการณนี้ไดเกิดมาประมาณ 2 3 วัน กอนที่เจาหนาที่จะไดรับการประสานงาน ปลาในกระชังบางสวนไดทยอยตาย แตยังไมถึงระดับที่รุนแรง
มาก และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เจาหนาที่ศูนยฯ ไดเก็บตัวอยางน้ําอีกครั้งเพื่อติดตามสถานการณ พบวาสี
น้ําเปลี่ยนเปนสีน้ําทะเลยังเปนสีน้ําตาลปนแดงอยูเล็กนอย พบจํานวนเซลลของ P. quinquecorne ลดลงจากเดิม
เหลือปริมาณ 30,225 เซลล/ลิตร และเริ่มพบเซลลของแพลงกตอนพืชชนิดอื่นรวมอยูดวย เชน Ceratium sp. และ
Protoperidinium sp.

รูปที่ 27 แผนที่แสดงตําแหนงที่เกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอาวบานเล ตําบลหัวเขา
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และลักษณะเซลลของ P. quinquecorne
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นอกจากพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลจั ง หวั ด สงขลาที่ มี ร ายงานการเกิ ด น้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสี บริ เ วณ
ทะเลสาบสงขลาตอนลางและทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ซึ่งมีสภาพเปนน้ํากรอย ก็มีรายงานพบการสะพรั่งของ
แพลงก ต อนพื ช ซึ่ งมี ป ริ มาณความหนาแน น สูงกวาในทุกๆ ครั้งที่ร วบรวมตัว อยาง แมวาจะไมสงผลใหน้ําใน
ทะเลสาบสงขลาเปลี่ยนสี ทั้งนี้อาจเนื่องดวยสภาพน้ําในทะเลสาบสงขลาที่คอนขางตื้น และมีสีน้ําขุนเกือบตลอด
ทั้งป จึงไมสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีน้ําไดชัดเจน รายละเอียดการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชใน
ทะเลสาบสงขลา ตามรายละเอียดตารางที่ 29
ตารางที่ 29 การสะพรั่งของแพลงกตอนพืชในทะเลสาบสงขลาตอนลาง และทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
ปากคลองพะวง (ทะเลสาบสงขลาตอนลาง)

Skeletonema spp.

ความหนาแนน
(เซลล/ลิตร)
1,872,000

ปากคลองขวาง (ทะเลสาบสงขลาตอนลาง)

Skeletonema spp.

171,740

ชายฝงเกาะยอ (ทะเลสาบสงขลาตอนลาง)

Skeletonema spp.

107,360

ชวงเวลาที่พบ

พฤศจิกายน 2557

กุมภาพันธ 2558
พฤษภาคม 2558

พื้นที่

ชนิดแพลงกตอน

ปากคลองสําโรง (ทะเลสาบสงขลาตอนลาง) Skeletonema spp.

79,112

ปากคลองหนัง (ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง) Microcystis spp.

1,636,875

ปากคลองพะวง (ทะเลสาบสงขลาตอนลาง)

1,607,000

Skeletonema spp.

ปากคลองหนัง (ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง) Microcystis spp.
Oscillatoria spp.

1,500,000
92,000

3.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
ถึงแมวาการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีในจังหวัดสงขลา จะมีรายงานการตายของสัตว
น้ําในบริเวณที่เกิดเหตุเพียงแคบริเวณอาวบานเล ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร แตการที่เกิดปรากฏการณน้ําทะเล
เปลี่ยนสีในเขตชายฝงทะเล และการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชที่พบจํานวนเซลลมากกวาปกติในบริเวณปากคลอง
ตางๆ ที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา ยอมเปนสัญญาณเตือนถึงการปนเปอนของอินทรียสารในแหลงน้ําที่สูงกวาปกติ
ทั้งนี้เนื่องจากปรากฏการณการน้ําทะเลเปลี่ยนสี เกิดจากการเพิ่มปริมาณเซลลจํานวนมากของแพลงกตอนพืช โดย
ปจจัยหลักมาจากการที่แพลงกตอนพืชไดรับสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตเปนปริมาณมาก ประกอบกับ
สภาพแวดลอมที่พอเหมาะ ไดแก ความเค็มน้ํา กระแสน้ํา ความเขมแสง อุณหภูมิ ชวงการขึ้น-ลงของน้ําทะเล เปน
ตน และเมื่อแพลงกตอนกลุมนี้เริ่มทยอยตาย ก็จะสงผลใหปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ําบริเวณลดต่ําลงได ทั้งนี้
เนื่องจากเกิดกระบวนการยอยสลายโดยจุลินทรีย แตหากเปนการสะพรั่งของแพลงกตอนกลุมที่สรางสารชีวพิษ
นอกจากจะสงผลใหเกิดสภาวะขาดออกซิเจนและสงผลกระทบตอสัตวน้ําแลว ยังสงผลกระทบตอสุขภาพของ
มนุษย ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ชายฝงจังหวัดสงขลา ไดแก
(1) การเพิ่มของปริมาณอินทรียสารจากบริเวณพื้นที่ชายฝง และคลองรับน้ําทิ้งสายตางๆ
ที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา และระบายออกสูอาวทะเลอาวไทย
(2) การปลอยน้ําทิ้งจากกิจกรรมตางๆของมนุษย เชน โรงงานอุตสาหกรรม บานเรือน
ชุม ชน พื้ น ที่ เ กษตรกรรม รี ส อร ท และโฮมสเตย ตลอดจนการขยายตั ว ของแหล ง เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง
โดยเฉพาะแหลงเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง
(3) โรงงานอุตสาหกรรม บานเรือน และชุมชน มีการปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ํ า
ธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด หรือระบบบําบัดยังไมมีประสิทธิภาพ
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3.3.3 การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง อ า วไทยตอนล า งได ดํ า เนิ น งาน
โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ตรวจวัดคุณภาพน้ํา และติดตาม
โครงสร า งประชาคมแพลงก ต อนพื ช ทุ ก ๆ 3 เดื อ น เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพแหล ง น้ํ า ทะเล และเพื่ อ เฝ า ระวั ง
สถานการณการเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสีในแตละพื้นที่
(2) กรณีที่มีการแจงเหตุเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสี เจาหนาที่จะเรงทําการตรวจสอบสถานการณ
รวบรวมตัวอยางแพลงกตอนพืชและตรวจวัดคุณภาพน้ํา เพื่อวิเคราะหองคประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก
ตอน วิเคราะหหาสาเหตุการเกิด พรอมทั้งประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณจากการสะพรั่งของแพลงกตอนพืช
(3) ใหคําแนะนําแกประชาชน และเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ประสบเหตุ ให
เขาใจถึงปจจัยที่เอื้ อใหเกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ย นสี ผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนแนวทางการแกปญหาเบื้องตน เพื่อหนวยงานจะไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
(4) ควรมี การแจ งเตื อนภัย หากพบแนวโนมวาจะเกิดสถานะการณป รากฏการณน้ําทะเล
เปลี่ยนสี เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียการประมงชายฝง เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง การทําประมงหอยแครง
หอยแมลงภู เปนตน
(5) สงเสริมโครงการสรางจิตสํานึก สนับสนุน และเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับองคกรทุก
ภาคสวนและชุมชน เพื่อลดปริมาณการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งรณรงคใหชวยฟนฟูแมน้ํา ลํา
คลอง ทะเล และชายฝง
(6) จัดทํารายงานสถานการณการเกิดน้ําเปลี่ยนสีเพื่อรายงานตอกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงและหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่
3.3.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
(1) เมื่อเกิดเหตุการณสะพรั่งของแพลงกตอนพืชจนกอใหเกิ ดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
ประชาชนในพื้นที่ไมไดแจงเหตุสถานการณในทันที บอยครั้งที่เจาหนาที่ไดรับการประสานงานลาชา
(2) การดําเนินงานติดตามเฝาระวังการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี ไมสามารถดําเนินการได
ถี่หรือบอยครั้ง เนื่องดวยปจจัยงบประมาณและกําลังคนของบุคลากรภาครัฐไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(3) ปริมาณการปลอยทิ้งน้ําเสีย หรือน้ําทิ้งที่ไมผานการบําบัดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติยังคงมีให
พบเห็นตลอดแนวพื้นที่ชายฝงทะเล เนื่องจากยังขาดความรวมมือ และจิตสํานึกของผูที่ปลอยน้ําทิ้ง
ขอเสนอแนะ
(1) สงเสริมการมีเครือขายระหวางองคกรภาครัฐกับหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และ
การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน เพื่อประสานงานในกรณีเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
(2) หน วยงานภาครั ฐ ควรกําหนดมาตรการใหชัดเจนเพื่อควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษจาก
แผนดินบริเวณแนวชายฝงทะเล ซึ่งมีแนวโนมการพัฒนา และการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(3) ควรบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และชุมชนที่ปลอยน้ําเสียหรือน้ําทิ้งที่มีการปนเปอนของอินทรียสาร ตะกอน และการปนเปอนของ
แบคทีเรีย จนอาจกอใหเกิดมลพิษตอแหลงน้ําทะเล รวมถึงตองบําบัดน้ําทิ้งทุกประเภทใหไดมาตรฐานกอนปลอย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
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3.4) พายุโซนรอน (ปาบึก) จังหวัดสงขลา
จากกรณีพายุโซนรอน “ปาบึก” (PABUK) จังหวัดสงขลาไดรับผลกระทบทําใหมีคลื่นลมแรง และมี
ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จากสถานการณดังกลาว ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดตรวจสอบผลกระทบจากสถานการณดังกลาวตอทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสงขลามีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 สัตวทะเลหายาก
สัตวทะเลหายาก ที่ไดรับผลกระทบจากพายุโซนรอนปาบึก มีทั้งหมด 4 ตัว ประกอบดวย
- วาฬโอมูรา (Omura whale) Balaenoptera omurai เกยตื้น จํานวน 2 ตัว
- โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless Porpoise), Neophocaena phocaenoides เกยตื้น จํานวน 2 ตัว
วันที่ 16 มกราคม 2562 พบวาฬโอมูรา (Omura whale) Balaenoptera omurai พื้นที่อําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพศผู ขนาดความยาว 5.90 เมตร คาดวาเสียชีวิตมาแลวไมนอยกวา 10 วัน อายุประ
มาน 3- 6 เดือน น้ําหนักประมาณ 600 - 700 กิโลกรัม สภาพซากเนามากผลการผาชันสูตรเบื้องตน วามีสภาพ
ผอม ไขมันบาง ในกระเพาะไมพบอาหาร ไมพบอุจระในลําไสสวนปลาย อวัยวะภายในเนามากไมสามารถบอก
สาเหตุการตายได

รูปที่ 28 เจาหนาที่ชันสูตรวาฬโอมูรา
วันที่ 17 มกราคม 2562 พบวาฬโอมูรา (Omura whale) Balaenoptera omurai ในพื้นที่
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลาวันที่ เพศเมียขนาดความยาว 5.65 เมตรน้ําหนักประมาณ 400-500 กิโลกรัม อายุ
ประมาน 3- 6 เดือน สภาพซากเริ่มเนา คาดวาเสียชีวิตมาแลวไมนอยกวา 3-5 วัน ผลการผาชันสูตรเบื้องตน ผอม
ไขมันบาง ในกระเพาะไมพบอาหาร พบเศษทุนอวน 1 อัน พบอุจจาระลักษณะเปนกอนคอนขางแข็ง บริเวณลําไส
สวนปลายแสดงถึงภาวะขาดน้ํา สันนิษฐานเบื้องตนวาฬนาจะมีอาการปวย เจาหนาที่จึงไดเก็บตัวอยาง DNA และ
ผิวหนัง เพื่อนําไปวินิจฉัย
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รูปที่ 29 เจาหนาที่ชันสูตรวาฬโอมูรา
วันที่ 17 มกราคม 2562 พบโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless Porpoise), Neophocaena
phocaenoides พื้นที่อําเภอเมืองสงขลา เปนเพศผู ขนาดความยาว 1.21 เมตร สภาพซากเนามาก คาดวา
เสียชีวิตมาแลวไมนอยกวา 7-9 วันภายนอกผิวหนังหลุดลอกและไหมดําคล้ํา เกิดจากถูกแสงอาทิตยเผาจนไหม ไม
มีครีบอกฝงซาย พบคลายรอยแผลบริเวณครีบฝงซาย ใตครีบฝงซาย สวนหัวบริเวณแกมฝงซาย และปากฝงซาย
อวัยวะภายในเนามากไมสามารถชันสูตรภายในเจาหนาที่จึงไดเก็บตัวอยาง DNA และผิวหนัง เพื่อนําไปวินิจฉัย
ตอไป

รูปที่ 30 เจาหนาที่ชันสูตรซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบ
วันที่ 17 มกราคม 2562 พบโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless Porpoise), Neophocaena
phocaenoides พื้นที่อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไมสามารถระบุเพศได ขนาดความยาว 1.42 เมตร สภาพ
ซากเนามากคาดวาเสียชีวิตมาแลวไมนอยกวา 8-10 วันภายนอกผิวหนังหลุดลอกและไหมดําคล้ํา เกิดจากถูก
แสงอาทิตยเผาจนไหมบริเวณทวารและชองเพศเสียหายจากการเนาสลาย ไมสามารถระบุเพศไดชัดเจน อวัยวะ
ภายในเนาสลาย เจาหนาที่จึงไดเก็บตัวอยาง DNA และผิวหนัง เพื่อนําไปวินิจฉัยตอไป
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รูปที่ 31 เจาหนาที่ชันสูตรซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบ

รูปที่ 32 ภาพความเสียหายจากพายุปาบึก
3.4.2 ขยะทะล
จังหวัดสงขลามีปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดที่ไดรับผละกระทบจากอิทธิพลของพายุ
จํานวน 3 ชายหาด ไดแก หาดปากแตระ อําเภอระโนด หาดมหาราช อําเภอสทิงพระ และหาดบอกรอง อําเภอสิง
หนคร พบวาขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดมีจํานวนรวมเฉลี่ย 32,021 ชิ้น/500 ตารางเมตร ซึ่งหาดปาก
แตระมีปริมาณขยะที่ถูกคลื่น ซัดขึ้นมาบนชายหาดมากที่สุ ด 15,003 ชิ้น/500 ตารางเมตร รองลงมาคือ หาด
มหาราช 9,644 ชิ้น/500 ตารางเมตร และหาดบองกรอง 7,374 ชิ้น/500 ตารางเมตร
ตารางที่ 30 แสดง จํานวนขยะจําแนกตามกิจกรรมบริเวณชายหาด 3 หาดของจังหวัดสงขลา
จํานวนขยะจําแนกตามกิจกรรม
กิจกรรมชายฝงและการพักผอน
กิจกรรมทางการประมงและเดินเรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
อุปกรณการแพทย และอนามัย
ขยะขนาดใหญ
ขยะอื่นๆ
รวม

หาดปากแตระ
9,820
3,984
490
702
7
0
15,003

หาดมหาราช
3,839
4,909
490
404
2
0
9,644

หาดบอกรอง
4,303
2,796
191
77
7
0
7,374

รวม
17,962
11,689
1,171
1,183
16
0
32,021

เฉลี่ย
5,987
3,896
390
394
5
0
10,674

รอยละ
56.09%
36.50%
3.66%
3.69%
0.05%
0.00%
100.00%

ปริมาณของขยะทะเลตามประเภทกิจกรรมบริเวณชายหาดที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของ
พายุ มีปริมาณขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวนรวมเฉลี่ย 10,674 ชิ้น/500 ตารางเมตร สัดสวน
ปริมาณขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด พบปริมาณขยะจากกิจกรรมชายฝงและการพักผอน ถูกคลื่นซัดขึ้นมา
บนชายหาดมากที่สุด มีจํานวน 5,987 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ 56.09) รองลงมาคือ กิจกรรมการประมง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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และเดินเรือ มีขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวน 3,896 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ 36.50) กิจกรรม
อุปกรณการแพทยและอนามัย มีขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวน 394 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ
3.69) กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ มีขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวน 390 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ
3.66) และขยะขนาดใหญ มีขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวน 5 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ 0.05)

กราฟที่ 4 สัดสวนของจํานวนขยะและปริมาณขยะที่จําแนกตามกิจกรรมของชายหาดจังหวัดสงขลา
3.4.3 ผลกระทบจากพายุปาบึก
(1) ชุมชนเครือขายไดรับความเสียหายตลอดแนวชายฝงทะเลอาวไทย และทะเลสาบ ทั้งที่อยู
อาศัยและเครื่องมือทําการประมง เชน เรือประมงขนาดเล็กถูกคลื่นซัดทําใหเกิดความเสียหายหลายลํา ซั้งปลา
กระชังเลี้ยงปลา ศาลาพิทักษทะเล ศาลากลุมอนุรักษ สะพานปลอยพันธุสัตวน้ําของกลุมอนุรักษ
(2) ธนาคารกุงกามกราม ต. เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา ไดรับผลกระทบจากพายุคลื่นลม
แรง หลังคาแตกหักเสียหายบางสวน
(3) ธนาคารปู ต.หัวเขาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา กระเบื้องหลังเสียหายจากกระแสลมที่รุนแรง
(4) ธนาคารปู บานเลคาย อ.ระโนด จ.สงขลา เรือเสียหายจํานวน 1 ลํา จากการโดนตนสนลมทับ
และกระเบื้องหลังคาเสียหาย จํานวน 5 แผน
(5) ซั้งบานปลาของกลุมเครือขาย ทช. ไดรับความเสียหายตลอดแนวชายฝงทะเลอาวไทย และ
ทะเลสาบสงขลา
(6) ทุนแสดงแนวเขตอนุรักษขาดสูญหาย จํานวน 10 ชุด
3.4.4 แนวทางการแกไข
พายุปาบึก
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(1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนกับกลุมผูไดรับผลกระทบจาก
(2) ปรับปรุงซอมแซมธนาคารกุงกามกรามที่ไดรับความเสียหาย
(3) ซอมแซมซั้งที่ไดรับความเสียหาย
(4) ติดตั้งทุนแนวเขตอนุรักษ
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4. บทสรุป
จังหวัดสงขลา ตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,393.889 ตาราง
กิโลเมตร (4,621,180 ไร) มีความยาวตามแนวชายฝงทะเลประมาณ 154.60 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออก จังหวัด
สงขลา มี 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบาน 48 เทศบาล 92 องคการบริหารสวนตําบล มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล
6 อําเภอคือ อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอเมือง อําเภอจะนะและอําเภอเทพา มีประชากร
ทั้งสิ้น 1,432,628 คน มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 157,029.36 บาท/คน/ป วิสัยทัศน “สงขลา ศูนยกลาง
เศรษฐกิจภาคใต ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดลอมยั่งยืน” ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ พอสรุปไดดังนี้
4.1 ปะการัง
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่แนวปะการัง 167 ไร บริเวณเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม ปะการังชนิดเดนที่
พบคือ ปะการังโขด ปะการังรังผึ้งและปะการังวงแหวน สถานภาพปะการังที่เกาะหนูและเกาะแมวดีปานกลาง
บริเวณเกาะขามมีสถานภาพดีมาก สาเหตุที่สงผลทําใหปะการังเสื่อมโทรม เกิดจากการพัฒนาชายฝงและการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตะกอนจากปากแมน้ําการลักลอบปลอยน้ําเสียลงทะเลและน้ําจืดจากทะเลสาบสงขลา การ
เกิดน้ํามันรั่วไหลและการทิ้งขยะลงสูทะเล มาตรการการแกไขปญหา โดยการประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา
20 การกํ าหนดมาตรการทางกฎหมายสํ าหรับ เรือที่ทําน้ํามัน รั่ว ไหลและการบังคับ ใชกฎหมายอยางเครงครัด
ปะการังเทียม มีการดําเนินการวางปะการังเทียมในจังหวัดสงขลา จํานวน 543 จุด โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง จํานวน 57 จุด และหนวยงานอื่นๆ (กรมประมง และหนวยงานทองถิ่น) จํานวน 486 จุด
4.2 หญาทะเล
จังหวัดสงขลา พบแหลงหญาทะเลแพรกระจายอยูในบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาและปากคลองนาทับ
รวม 1,763 ไร มี 3 ชนิดคือ หญากุยชายเข็ม หญาใบมะกรูดและหญาใบพาย โดยในปงบประมาณ 2561 ไมได
ดําเนินการสํารวจและติดตามสถานภาพหญาทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา สาเหตุที่สงผลทําใหแหลงหญาทะเลเสื่อม
โทรมหรือลดลง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ บริเวณชายฝง ทําใหเกิดตะกอน ซึ่งแหลงหญาทะเล โดยสวนใหญอยูบริเวณน้ําตื้นชายฝงทะเล มาตรการ
การแกไข โดยการสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเล เพื่อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงและไดทํา
การสํารวจเพื่อกําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 20
4.3 สัตวทะเลหายาก
จังหวัดสงขลา พบสัตวทะเลหายากไมนอยกวา 8 ชนิด ไดแก เตาทะเล 3 ชนิด โลมา-วาฬ 5 ชนิด มีสัตว
ทะเลหายากที่เดนคือ โลมาอิรวดี พบที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน มีแนวโนมมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย โลมาหลัง
โหนกพบมากบริเวณปากทะเลสาบสงขลาจนถึงเกาะหนู เกาะแมว ปากบางนาทับ ปากบางคลองสะกอม ซึ่งจะมี
แนวโนมจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย สาเหตุที่สงผลกระทบตอสัตวทะเลหายาก เกิดจากสภาพแวดลอมชายฝงเสื่อม
โทรม ขยะทะเลและภัยจากเครื่องมือประมง มาตรการและการแกไขปญหา ดําเนินการรณรงค การดูแลความ
สะอาดชายฝงทะเลและเขมงวดในการทิ้งขยะของเสียลงสูทะเล ปองกันและปราบปรามการใชเครื่องมือที่เปนภัย
คุกคามตอสัตวทะเลหายาก
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4.4 คุณภาพน้ําทะเล
จังหวัดสงขลา จากการศึกษา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดสงขลา
ระหว า งป พ.ศ.2557–2561 พบว า ส ว นใหญ อ ยู ใ นเกณฑ ดี โดยในป พ.ศ.2561 คุ ณ ภาพน้ํ า มี แ นวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2560
4.5 ปาชายเลน ปาชายหาด
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปาชายเลนรวม 50,220 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพจํานวน 17,178.75 ไร
กระจายอยูในพื้นที่อําเภอกระแสสินธุ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอเทพา อําเภอจะนะ อําเภอสทิงพระ อําเภอควน
เนียง อําเภอหาดใหญ อําเภอสิงหนครและอําเภอบางกล่ํา ชนิดพันธุที่พบมากที่สุดคือ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม
ดอกขาวและเสม็ดขาว ปาชายหาดจํานวน 650.34 ไร พบในพื้นที่อําเภอเมืองสงขลาและอําเภอเทพา พรุจํานวน
1,679.79 ไร พบในพื้นที่อําเภอกระแสสินธุและอําเภอจะนะ สาเหตุที่สงผลกระทบตอปาชายเลน ปาชายหาด พรุ
คือการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําการเกษตร การประมงและการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อขยายชุมชน/ที่อยู
อาศัยและการเพิ่มขึ้นของประชาชน มาตรการและการแกไขปญหา โดยการจัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน
เชน ขุดคูแพรก ติดปายแสดงแนวเขตหลักหมายแนวเขต จัดทําแนวเขตปาชายเลนอนุรักษตามมาตรา 18 และ
มาตรา 23 ตาม พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 บังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดและมีหลักธรรมาภิบาล และดําเนินการปลูก ฟนฟู สภาพปาที่ทวงคืนได
4.6 การกัดเซาะชายฝง
จังหวัดสงขลา มีความยาวชายฝงทะเลยาวประมาณ 158.53 กิโลเมตร ตั้งแตตําบลคลองแดน อําเภอระ
โนด ถึงตําบลปากบาง อําเภอเทพา ครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอ 28 ตําบล โดยสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหาดคือ
S11 (แหลมตะลุมพุก) และ S12 (เทพา) มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง ยาวประมาณ 59.57
กิโลเมตร พื้นที่ที่ดําเนินการแกไขปญหาแลวมีความยาว ประมาณ 45.14 กิโลเมตร พื้นที่ที่ยังไมมีการดําเนินการ
แกไขยาวประมาณ 14.43 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ริม
ประกอบกับการแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐทําใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียง มาตรการและการแกไข
ปญหา ควรใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการจัดทําแผน/โครงการป องกัน และแกไขปญหากัดเซาะชายฝ ง และพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่ อ
กําหนดเขตพื้นที่ที่จะใชมาตรการในการปองกันการกัดเซาะชายฝง ตามพรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง มาตรา 21
4.7 ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ (HOT ISSUE)
มลพิษทางทะเลประเภทน้ํามันรั่วไหล และกอนน้ํามัน จังหวัดสงขลา ในปงบประมาณ 2561 ศูนยวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอม
ทางทะเลและชายฝงกรณีการเกิดน้ํามันรั่วไหล บริเวณจังหวัดสงขลา ไมพบน้ํามันรั่วไหล และไดทําการตรวจสอบ
สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา พบวาสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนใน
น้ําทะเลมีคาเปลี่ยนแปลงอยูในชวง 0.10-2.61 ไมโครกรัมตอลิตร บริเวณที่มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ไดแก สถานีจากปากทะเลสาบถึงทาเทียบเรือประมงสงขลา ในสวนของกอนน้ํามัน พบวา ในป 2562 พบกอน
น้ํามันจํานวน 3 ครั้ง ไดแก บริเวณหาดชลาทัศน อ.เมือง 2 ครั้ง และบริเวณชายหาด ตั้งแต ต.มวงงาม อ.สิงหนคร
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ต.บ อ แดง ต.บ อ ดาน ต.สนามชั ย ต.ชุ ม พล ต.ดี ห ลวง ต.กระดั ง งา อ.สทิ ง พระ ต.บ อ ตรุ ต.ปากแตระ
และ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
แมงกะพรุนพิษ จังหวัดสงขลา พบวาชายฝงทะเลของจังหวัดสงขลา จัดเปนพื้นที่เฝาระวัง เปนพื้นที่ที่
พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) จากแมงกะพรุน
กลอง พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 15 ชนิด เปนแมงกะพรุนในกลุม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกลองจํานวน
4 ชนิด แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa 9 ชนิด และแมงกะพรุนกลุม Hydrozoa 2 ชนิด สาเหตุที่พบแมงกะพรุน
กลุม Scyphozoa ในพื้นที่นานน้ําจังหวัดสงขลา นาจะมาจากกระแสน้ําและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเปน
แพลงกต อนสัตว ขนาดใหญล องลอยในน้ํา สําหรับ แมงกะพรุน กลองยังไมส ามารถสรุป สาเหตุไดแนชัด อยูใน
ระหวางการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการแพรกระจาย
น้ําทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสงขลา พบวาจากการติดตามเฝาระวังการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
บริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา ในปงบประมาณ 2561 ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเล 5 อําเภอ ประกอบดวยอําเภอระ
โนด สทิงพระ สิงหนคร เมืองสงขลา จะนะ และเทพา รวมจํานวน 6 สถานี ปรากฏวา ไมพบการสะพรั่งของ
แพลงกตอนพืชจนกอใหเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี สาเหตุที่สงผลตอการเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนนั้น คือ การ
เพิ่มของปริมาณอินทรียสารจากบริเวณพื้นที่ชายฝง การปลอยน้ําทิ้งจากกิจกรรมตางๆของมนุษย และโรงงาน
อุตสาหกรรม บานเรือน และชุมชน มีการปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด
พายุโซนรอน (ปาบึก) สงผลทําใหเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ทํา
ใหมีคลื่นลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คือ สัตว
ทะเลหายาก ไดแก วาฬโอมูรา 2 ตัว และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 2 ตัว อีกทั้งยังสงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของ
ขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดจํานวน 3 หาด ไดแก หาดปากแตระ หาดมหาราช และหาดบอกรอง
จํานวนรวมเฉลี่ย 10,674 ชิ้น/500 ตารางเมตร
การดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในพื้นที่จังหวัด สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เพื่อใหเกิดการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ ในระดับจังหวัด และ
ดําเนินการรวมกับภาคประชาชน ชุมชนขายฝง ซึ่งในขณะนี้มีเครือขายภาคีอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 16 กลุม และมีอาสาสมัครพิทักษทะเล (อสทล.) จํานวน 544 คน
(ปรากฏตามภาคผนวก) สําหรับการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก การพิจารณาพื้นที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเขตพื้นที่ที่
จะใชมาตรการในการปองกันการกัดเซาะชายฝง ตามพรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง มาตรา 21 การดําเนินงานที่ตองการดําเนินการในอนาคต คือ การเพิ่มบทบาทของชุมชนชายฝงใหเขามามี
ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรในทองถิ่น ของตนเองใหมากขึ้น รวมทั้งผลักดัน ใหห นว ยงานตางๆที่
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทราบ และดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561 เรื่องแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

75

5. เอกสารอางอิง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2557. คัมภีรทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของไทย เอกสารเผยแพรสํานัก
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฉบับที่ 67. 109 หนา.
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล
และปาชายเลน. 150 หนา.
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2562. ฐานขอมูลปะการังเทียมจังหวัดสงขลา(ออนไลน). สืบคนเมื่อ 20
พฤษภาคม 2562 จาก http://marineabcenter.dmcr.go.th/
คณะกรรมการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการจั งหวัดสงขลา. 2561. แผนพัฒ นาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562. 263 หนา.
คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา. 2561. แผนพัฒนาจังหวัด 5ป พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวน ป 2563. 215 หนา.
ระบบสถิติทางการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. 2562. ขอมูลประชากรจังหวัด
สงขลา(ออนไลน). สืบคนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 จาก
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา. 2559. รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสงขลา
ประจําป2559. 81 หนา.
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา. 2561. ขอมูลการตลาด จังหวัดสงขลา ประจําป 2560. 69 หนา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา. 2561. ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2561.
87 หนา
สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา. 2562. รายงานสถิติจังหวัดสงขลา 2561. 213 หนา
สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2561. ตารางสถิติโครงการสํารวจภาวการณทํางานของประชาชนระดับจังหวัด
ไตรมาสที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561. 121 หนา
สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา. 2562. รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสงขลา รายป 2561. 86 หนา.

76

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

ภาคผนวก

การสงเสริมการมีสวนรวม ภาคีอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- รับจดแจงเครือขายภาคีอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 16
กลุม คือ
1. สมาคมเรือประมงชายฝงคลองนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2. กลุมอนุรักษปาชายเลนโคกไร อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
3. กลุมประมงชายฝง(รักษเล-เทพา) จังหวัดสงขลา
4. กลุมอนุรักษลุมแมน้ําและปาชายเลน อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
5. กลุมอนุรักษเพาะฟนฟูทรัพยากรชายฝงบานวัดกระชายทะเล จังหวัดสงขลา
6. ธนาคารปู บอตรุ กลุมอนุรักษฟนฟูสัตวน้ํา จังหวัดสงขลา
7. กลุมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรประมงชายฝงบานพังสาย-พังเดี๊ยะ จังหวัดสงขลา
8. กลุมศูนยเพาะฟกลูกปูมาบานพังเค็ม จังหวัดสงขลา
9. กลุมอนุรักษทะเลระโนด จังหวัดสงขลา
10. กลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบานแหลมชัน จังหวัดสงขลา
11. กลุมอนุรักษชายฝงบานแหลมยาง จังหวัดสงขลา
12. กลุมฟนฟูทะเลสาบสงขลาและอนุรักษโลมาอิรวดี จังหวัดสงขลา
13. กลุมประมงบานแหลมหาดธนาคารกุงกามกรามเพื่อการฟนฟูและยั่งยืน จังหวัดสงขลา
14. สหกรณประมงพื้นบาน ชุมชนบาลาเซาะหเกาแสน จังหวัดสงขลา
15. กลุมอนุรักษเรือประมงพื้นบาน หมูที่ 1 ต.ชุมพล จังหวัดสงขลา
16. กลุมธนาคารชุมชน ประมงพื้นบาน (บานเลคาย) จังหวัดสงขลา
- รับขึ้นทะเบียนอาสาสมัครพิทักษทะเล (อสทล.) จํานวน 544 คน

