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1. บทนํา
จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,424 ตารางกิโลเมตร (2,140,296 ไร) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของภาคใต
ของประเทศไทย ระหวางละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิบดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิบดาเหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 44
ลิบดาตะวันออก ถึง 100 องศา 26 ลิปดาตะวันออก และอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนตทาง
หลวงสายเอเชีย ทางหลวง (หมายเลข 41) เปนระยะทางประมาณ 856 กิโลเมตร และตามเสนทางรถยนตที่เลียบ
ฝงทะเลดานตะวันตก เปนระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟเปนระยะทางประมาณ 846
กิโลเมตร
1.1 ภูมิประเทศ
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี ลั ก ษณะเป น ภู เ ขาและที่ ร าบสู ง ทางด า นทิ ศ ตะวั น ตก ประกอบด ว ย
เทื อกเขาบรรทั ด ถั ดมาทางทิ ศตะวั น ออกเปน พื้น ที่ ร าบสลั บ ที่ ด อนและเป น พื้ น ที่ ร าบลุ ม จดทะเลสาบสงขลา
พื้ น ที่ ทั้ ง หมด ประมาณ 3,424 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 2,140,296 ไร เป น พื้ น ดิ น 1,919,446 ไร
พื ้น น้ํ า 220,850 ไร เปน พื ้น ที ่ท างเกษตร 1,327,270 ไร (62%) พื ้น ที ่ป า 384,438 ไร (18%)
และพื้นที่อื่นๆ 428,588 ไร (20%)
ลักษณะของพื้นที่ประกอบดวย พื้นที่ภูเขามีลักษณะเปนเทือกเขาที่มียอดสูงๆต่ําๆ มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตรและลาดไปทางทิศตะวันออกลงสูทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอรเซ็นต
เทือกเขานี้เปนสวนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในทองถิ่นวาเขาบรรทัด พื้นที่ภูเขามีเนื้อที่
รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 24.41 ของพื้นที่ทั้งหมด อยูในเขตพื้นที่อําเภอปาบอน ตะ
โหมด กงหรา ศรีนครินทร ศรีบรรพต และปาพะยอม พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน เปนสวนที่อยูถัดจากเทือกเขาบรรทัด
หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไปในทองถิ่นวา ควน มีเนื้อที่ประมาณ 539.70
ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 15.76 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตร
หรือรอยละ 43.38 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะพื้นที่ราบ และเนื่องจากเปนที่ที่เหมาะแกการกสิกรรม ประชากรสวน
ใหญของจังหวัด จึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแนนในบริเวณนี้ และพื้นที่เกาะ เปนพื้นที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขต
จังหวัดพัทลุง ตั้งอยูในเขตอําเภอปากพะยูน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.40 ของ
พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกาะเปนถิ่นที่อยูของนกอีแอนกินรังมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร
อนึ่ง พื้นน้ําในจังหวัดพัทลุงนั้นนับเปนสวนสําคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบดวยทะเลนอยและทะเล
หลวงหรื อ ทะเลสาบสงขลาตอนใน คิ ด เป น เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 344.16 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ร อ ยละ 10
ของพื้นที่ทั้งหมด
อาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
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ติ ด ต อ กั บ อํ า เภอชะอวด อํ า เภอหั ว ไทร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ติดตอกับอําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
และอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ติดตอกับทะเลสาบพัทลุง-สงขลา ซึ่งเปนนานน้ําติดตอกับอําเภอระโนด
อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1

ทิศตะวันตก

ติ ด เทื อ กเขาบรรทั ด ซึ่ ง เป น แนวเขตติ ด ต อ กั บ อํ า เภอห ว ยยอด
อําเภอเมืองตรัง อําเภอนาโยง อําเภอยานตาขาว และอําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

รูปที่ 1 แผนที่อาณาเขตติดตอจังหวัดพัทลุง
2
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุมคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีสภาพ
ภูมิอากาศอยูใตอิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจําฤดูกาล ทําใหในปหนึ่งๆ จะมีเพียง 2 ฤดูกาล เทานั้นคือ
1) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตปลายเดือนมีนาคม-กลางเดือนกันยายน ความรอนและ ความอบอาวของ
อากาศมีสูงสุดในชวงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ
24.0 องศาเซลเซียส โดยในชวง 10 ป จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูในชวง 27-29 องศาเซลเซียส
2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกันยายน-กลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝน สูงสุดในรอบป 25582560 คือ เดือนพฤศจิกายน 2560 วัดได 1,063 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด 94.6% และเฉลี่ยตํ่าสุด
65.6%
1.3 เขตการปกครอง
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง แบ ง เขตการปกครองเป น 11 อํ า เภอ 65 ตํ า บล 1 องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาลตําบล 25 องคการบริหารสวนตําบล 670 หมูบาน
จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ
1) การบริหารราชการสวนกลาง ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จํานวน 81 สวนราชการ
2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเปน 2 ระดับ
- ระดับจังหวัด จํานวน 32 สวนราชการ
- ระดับอําเภอ ประกอบดวย 11 อําเภอ
3) การบริ ห ารราชการส ว นท องถิ่ น 74 แห ง ประกอบด ว ย องคการบริห ารสว นจั งหวัด 1 แห ง
เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 47 แหง และ องคการบริหารสวนตําบล 25 แหง
ตารางที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดพัทลุง
ลําดับที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองพัทลุง
ควนขนุน
เขาชัยสน
ปากพะยูน
กงหรา
ปาบอน
ปาพะยอม
ศรีบรรพต
บางแกว
ตะโหมด
ศรีนครินทร
รวม

ที่มา : บรรยายสรุปจังหวัดพัทลุง 2561
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ตําบล
14
12
5
7
5
5
4
3
3
3
4
65

เขตการปกครอง
หมูบาน
เทศบาล
144
10
129
11
58
3
65
6
45
4
50
1
39
2
30
34
2
33
5
43
4
670
48

อบต.
4
3
3
2
1
5
2
3
2
25

พื้นที่
(ตร.กม.)
427.421
453.960
260.115
433.274
255.856
380.048
386.404
218.504
119.000
264.260
225.631
3,424.473
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1.4 เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง โครงสรางสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาการเกษตรกรรมเปนหลัก รองลงมา
ได แ ก ส าขาการขายส ง การขายปลี ก การซ อ มแซมยานยนต จั ก รยานยนต ของใช ส ว นบุ ค คลและ
ของใชในครัวเรือน และสาขาอุตสาหกรรม โดยมีสัดสวนตามผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป
พ.ศ. 2559 จํานวน 35,108 ลานบาท รายไดหลักของจังหวัดพัทลุงมาจากภาคการเกษตร สินคาเกษตร ที่สําคัญ
ไดแก ยางพารา สุกรและขาว โดยมีมูลคา 30,441 ลานบาท และรายไดผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของประชากร
เทากับ 60,497 บาท เปนลําดับที่ 13 ของภาคใต (ขอมูล : แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 5ป พ.ศ. 2561 - 2565)
1) ดานการเกษตร และประมง
ดานการเกษตร ในป 2560 จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ถือครองเพื่อทําการเกษตร 1,533,676.92 ไร หรือ
รอยละ 71.66 ของพื้นที่ทั้งหมด แยกเปนยางพาราปลูกมากที่สุด พื้นที่ปลูก จํานวน 874,977.00 ไร คิดเปนรอยละ
56.26 ของพื้นที่ทําการเกษตร รองลงมาปลูกขาว พื้นที่ปลูก จํานวน 130,438.00 ไร คิดเปนรอยละ 08.39 ของพื้นที่
ทําการเกษตร ไมผล ไม ยืนต น พื ชไร พืชผัก พื้นที่ปลู ก จํ านวน 127,429 ไร คิ ดเป นรอยละ 08.19 ของพื้นที่ทํา
การเกษตรและพื้นที่อื่นๆ เชน บ อปลา บ อกุ ง ทุงหญ าเลี้ยงสั ตว คอกปศุ สัตว และพื้ นที่ ไม ได ใช ประโยชน จํานวน
422,518.33 ไร คิดเปนรอยละ 27.17 ของพื้นที่ทําการเกษตร
ตารางที่ 2 ขอมูลการใชพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2560
ชนิด
ขาวนาป 2560/2561
ขาวนาปรัง
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน
มังคุด
ทุเรียน
เงาะ
ลองกอง

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว/ใหผลแลว (ไร) ผลผลิต (ตัน)
131,759
119,647
53,031
57,292
57,151
30,631
896,889
764,316
187,568
50,520
36,411
78,214.80
14,117
11,774
4,106
4,149
3,475
365
5,122
4,618
411
12,089
10,526
389

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 5ป พ.ศ. 2561-2565

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก./ไร)
443.00
536.00
245.00
2,148.00
349.00
57.00
89.00
37.00

ดานการประมงของจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุงมีแหลงน้ําธรรมชาติหลายแหงที่สําคัญคือทะเลสาบ
สงขลาตอนใน และทะเลนอย ซึ่งในอดีตชาวประมงในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สามารถจับสัตวจากแหลงน้ําธรรมชาติ
เพื่อบริโภค และจําหนาย สรางรายไดใหครอบครัวเปนอยางดี แตในปจจุบันแหลงน้ําตาง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากการกระทําของมนุษย และธรรมชาติ เชน การใชเครื่องมือและวิธีการฝาฝน
กฎหมาย การใชอวนลอม อวนตาถี่ ใชยาเบื่อเมา ระเบิด การปลอยน้ําของเสีย สารเคมีที่มีพิษลงสูแมน้ํา น้ําทั้งจาก
ชุมชนตาง ๆ และจากธรรมชาติ คือการรุกตัวของน้ําเค็มในบางฤดู การเกิดวัชพืชน้ําหลายชนิดเปนจํานวนมาก
สาเหตุตาง ๆ ทําใหปริมาณสัตวน้ําตาง ๆ ถูกทําลายลดปริมาณลง ปจจุบันราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงสวนใหญ
จึงประกอบอาชีพในลักษณะทําการประมงแบบยัง่ ยืน โดยใชเครื่องมือ แห ตาขาย โพงพาง อวนลอย เปนตน และ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน เลี้ยงสัตว ปลูกพืช ควบคูไปกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ทดแทนปริมาณสัตวน้ําธรรมชาติ
ที่จับไดลดลง
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ตารางที่ 3 สัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด ป 2558-2560
ชนิด
ปลานิล
ปลาดุกลูกผสม
ปลากระพง
กุงขาว

ราคา
(บ./กก.)
82.92
49.75
165.00
174.10

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ป 2558
ปริมาณ
(ตัน)
1,960.00
2,074.00
25.00
829.58

มูลคา
ราคา
(ลบ.) (บ./กก.)
162.52
80.00
103.18
50.00
4.13
160.00
144.43
166.00

ป 2559
ปริมาณ
(ตัน)
1,048.00
1,258.00
23.00
938.99

มูลคา
ราคา
(ลบ.) (บ./กก.)
83.84
75.00
62.90
48.00
3.68
160.00
155.87
117.00

ป 2560
ปริมาณ
(ตัน)
1,672.00
2,035.00
26.00
780.48

มูลคา
(ลบ.)
125.40
97.68
4.16
91.32

ดานปศุสัตวของจังหวัดพัทลุง การเลี้ยงสัตวของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง สวนใหญแลวเปนการเลี้ยง
รายยอย และเลี้ยงควบคูไปกับการประกอบอาชีพอื่น สัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด ไดแก สุกร โคเนื้อ โคนม
การเลี้ยงสัตวปก ไดแก ไกพื้นเมือง ไกเนื้อ เปดเทศ เปดไข เกษตรกรเลี้ยงกันทั่วไปทุกอําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองที่ที่
เกษตรกรนิยมเลี้ยงกัน
ตารางที่ 4 ดานปศุสัตวจังหวัด ป 2561
ชนิดสัตว
เกษตรกร (ราย)
จํานวนสัตว (ตัว)

โคเนื้อ
17,121
84,246

ที่มา : บรรยายสรุปจังหวัดพัทลุง 2561

โคนม
98
3,262

กระบือ
287
3,944

สุกร
2,962
847,200

ไกเนื้อ
692
24,391,452

เปด
6,705
409,130

แพะ
1,058
15,462

2) ดานอุตสาหกรรม
การประกอบการภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด สวนใหญเปนการประกอบการที่ยังไมเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑมากนัก เปนเพียงอุตสาหกรรมตนน้ําที่จะนําไปสูการผลิตในขั้นตอไป ลักษณะและการลงทุน สวนใหญจะ
เปนเจาของคนเดียวมีการรวมลงทุนกับนักลงทุนอื่นๆ นอย
จังหวัดพัทลุงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 793 โรง เงินลงทุนรวม 6,891.64 ลานบาท และมี
จํานวนคนงาน 5,624 คน โดยจําแนกออกเปนจําพวกโรงงานจําพวกที่ 1 จํานวน 313 โรงเงินทุน 48.96 ลานบาท
คนงาน 460 คน โรงงานอุตสาหกรรมจําพวก 2 จํานวน 85 โรง เงินทุน 149.39 ลานบาท คนงาน 519 คน
โรงงานอุตสาหกรรมจําพวก 3 จํานวน 395 โรง เงินทุน 6,693.29 ลานบาท คนงาน 5,624 คน อําเภอที่มีจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคืออําเภอเมือง มีจํานวนโรงงาน 230 โรง เงินทุน 2,122.69 ลานบาท คนงาน 2,098
คนรองลงมาคืออําเภอควนขนุน มีโรงงาน 173 โรง เงินทุน 355.08 ลานบาท คนงาน 633 คน อําเภอที่มีโรงงาน
นอยที่สุดคืออําเภอศรีบรรพต มีจํานวนโรงงาน 15 โรง เงินทุน 39.26 ลานบาท คนงาน 43 คน
การประกอบการดานอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุงสวนใหญเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
เมื่อแบงขนาดโรงงานแยกตามเงินลงทุนจะมีโรงงานขนาดใหญเพียง 8 โรงงาน ที่มีการลงทุนมากกวา 100 ลานบาท
ตารางที่ 5 แสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ป 2561
รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช)
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม
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จํานวน
(โรง)
337
54
55

เงินทุน
(ลานบาท)
375.81
2,124.38
235.16

จํานวนคนงาน
(คน)
558
1,234
809

เครื่องจักร
(แรงมา)
9,335
29,699
9,533

5

จํานวน
(โรง)
16

รายการ
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนหรือตบแตงในอาคารจากไม แกว
ยาง หรือโลหะอื่น
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมจักรเครื่อง และเครื่องกล
อุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ รวมทั้งการซอมแซม
พาหนะและอุปกรณ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ (ทั่วไป)
รวม

เงินทุน
(ลานบาท)
29.35

จํานวนคนงาน
(คน)
166

เครื่องจักร
(แรงมา)
738

3
3
83
2
53
22
11
36

26.10
47.03
1,206.81
6.34
329.60
42.60
6.51
342.16

16
31
1,209
25
398
78
43
397

205
5,344
13,137
83
4,287
617
320
1,455

118
793

2,093.33
6,865.18

548
5,512

117,440
192,193

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

3) การทองเที่ยว
จังหวัดพัทลุงเปนแหลงกําเนิดหนังตะลุงมโนราหและยังคงรักษาเอกลักษณศิลปะการแสดงสืบ
ทอดมาถึงปจจุบันมีประวัติศาสตรที่ยาวนาน เริ่มมีเจาเมืองพัทลุง ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2315 (พระยาพัทลุงหรือขุน
คางเหล็ก) มีแหลงปฏิบัติธรรม เชน วัดถ้ําสุมโน วัดพุทธโคดม (อําเภอศรีนครินทร) และเปนถิ่นหรือแหลงตรรกศิลา
ที่เลื่องชื่อทางไสยเวชที่สําคัญ เชน วัดเขาออ วัดบานสวน วัดดอนศาลา (อําเภอควนขนุน) เปนตน
จั งหวั ดพั ท ลุ งในอดี ต เป น เมืองที่นักท องเที่ย วไมคอ ยรูจั กหรือ แวะมาเที่ ย วมากนัก สว นใหญ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดพัทลุง จะมาเที่ยวกันเปนกลุมเปนครอบครัวมีความตั้งใจมาเที่ยว
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก อุทยานนกน้ําทะเลนอย อุทยานแหงชาติเขาปู–เขายา เขต
รักษาพันธุสัตวปาเทือกเขา หาดแสนสุข แหลมจองถนน เกาะสี่เกาะหา บอน้ํารอน น้ําตกไพรวัลย น้ําตกหมอมจุย
ภูเขาอกทะลุ ถ้ําสุมโน ลองแกง
แหลงทองเที่ยวโบราณสถานและโบราณวัตถุ ไดแก วัดวัง วัดคูหาสวรรค พระพุทธนิรโรคันตราย
ชัย วั ฒ น จ ตุ ร ทิ ศ หรื อที่ เ รี ย กกั น ว า พระสี่มุมเมือง อนุส าวรียพระยาทุกขราษฎร(ชว ย) วัดเขีย นบางแกว ศูน ย
วัฒนธรรมบานตะโหมด วังเจาเมืองพัทลุงหรือวังเกา–วังใหม
ตารางที่ 6 สถานการณการทองเที่ยวจังหวัด ป 2561
รายละเอียด อัตราการเขา
พัก (คน)
จํานวน
67.03
%อัตราการ
+2.35
เปลี่ยนแปลง

จํานวนผูเขา
พัก (คน)
837.874
+4.36

จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
รายได (ลานบาท)
รวม
คนไทย ตางชาติ รวม
คนไทย ตางชาติ
1,684,560 1,667,649 16,911 3,489.1 3,444.6 44.5
+7.34
+7.35
+6.38 +10.56 +10.53 +13.04

ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยว
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1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
1) ประชากร จังหวัดพัทลุงมีประชากร ป 2561 จํานวน 192,087 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 524,887
คน แบงเปนเพศชาย 255,978 คน เพศหญิง 268,909 คน
ตารางที่ 7 จํานวนประชากรจากการทะเบียน พ.ศ. 2557 - 2561
ป พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

ชาย
254,372
255,365
255,532
255,997
255,978

จํานวนประกร (คน)
หญิง
266,047
267,358
268,191
268,860
268,909

รวม
520,419
522,723
523,723
523,802
524,887

เกิด (คน)
5,321
4,496
4,426
2,187
2,098

ตาย (คน)
3,201
3,268
3,386
1,430
1,505

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

2) ศาสนา
จังหวัดพัทลุงมีวัดในพุทธศาสนา 238 วัด สํานักสงฆ 7 แหง ที่พักสงฆ 19 แหง มัสยิด 92 แหง
โบสถคริสต 6 แหง ในป 2561 จังหวัดพัทลุงมีประชากร จํานวน 524,887 คน
จําแนกผูนับถือศาสนา ดังนี้ ศาสนาพุทธ จํานวน 477,899 คน ติดเปนรอยละ 91.05 ศาสนา
อิสลาม จํานวน 46,280 คน คิดเปนรอยละ 8.82 ศาสนาคริสต จํานวน 644 คน คิดเปนรอยละ 0.12 และอื่นๆ
(ซิกข ฮินดู) จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 0.01 สําหรับกลุมมุสลิมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีจํานวน 70 หมูบาน 20
ตําบล และ 7 อําเภอ
3) การศึกษา
การศึกษาของประชากรในจังหวัด ป พ.ศ. 2560 จังหวัดพัทลุง มีสถานศึกษาทั้งหมด 602 แหง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 260 แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 40 แหง สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา 7 แหง สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพัทลุง จํานวน 83 แหง สังกัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 1 แหง สังกัดกรมสงเสริม การปกครองสวนทองถิ่น 208 แหง สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 แหง
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 1 แหงและสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แหง
จังหวัดพัทลุงมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5,819 คน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุด จํานวน 1,456 คน รองลงมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จํานวน 1,166 คน และถัดมาสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1,082 คน มีนักเรียน/นักศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับ จํานวน
85,088 คน จําแนก เปนระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 13,508 คน ระดับประถมศึกษา 37,890 คน ระดับ
มัธยมศึกษา ตอนตน จานวน 17,416 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9,783 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3,617 คน ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 1,961 คน ระดับปริญญาตรี
จํานวน 886 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 22 คน ระดับปริญญาเอก 5 คน (ขอมูล : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พัทลุง 5ป พ.ศ.2562-2565)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

7

4) ดานแรงงาน
กําลังแรงงานจังหวัดพั ทลุง จากขอมูลการสํารวจข อมูล ภาวการณทํางานของประชาชน โดย
สํานักงานสถิตจังหวัดพัทลุง พบวาในป 2561 จังหวัดพัทลุงมีประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 6,413,289 คน
คิดเปนรอยละ 79.92 ของประชากรทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา (ป 2560) รอยละ 1.10 (4,516คน) เปนผู
อยูในกําลังแรงงาน 302,418 คน จําแนกเปนผูมีงานทํา 301,033 คน ผูวางงาน 1,320 คน ผูรอฤดูกาล 263 คน
ขณะที่ผูไมอยูในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 110,871 คน จําแนกเปนผูทํางานที่บาน 26,756 คน เรียนหนังสือ
28,386คน และอื่นๆ 55,729 คน (ขอมูล : รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพัทลุง รายป
2561)
5) คุณภาพชีวิต
การแกไขปญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ขอมูลครัวเรือนยากจนเปาหมายที่ตกเกณฑ จปฐ.
จังหวัดพัทลุ ง ในป 2559-2561 ใชเกณฑ รายได 38,000 บาท/คน/ป จากการจั ดเก็บขอมูล จปฐ. ในป 2561 มี
ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. คงเหลือ จํานวน 29 ครัวเรือน ดังนี้
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอป และครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ ป 2559- 2561
ที่

อําเภอ

1 เมืองพัทลุง
2 กงหรา
3 เขาชัยสน
4 ตะโหมด
5 ควนขนุน
6 ปากพะยูน
7 ศรีบรรพต
8 ปาบอน
9 บางแกว
10 ปาพะยอม
11 ศรีนครินทร
รายไดเฉลี่ยตอคนตอป

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป
ป 2559
ป 2560
ป 2561
91,194
83,311
83,311
63,199
61,457
61,457
85,990
83,267
83,267
76,874
67,343
67,343
76,526
73,489
73,489
69,206
59,691
59,691
65,717
60,349
60,349
36,354
60,992
60,992
73,614
67,253
67,253
73,768
60,892
60,892
75,270
69,816
69,816
59,472
69,109
70,524

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ
ป 2559
ป 2560
ป 2561
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

6) การประกอบอาชีพ
ตารางที่ 9 ประชากรอายุ 15ป ขึ้นไปที่มีงานทําจําแนกตามอาชีพจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ 3 ป 2561
อาชีพ
ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจดั การ
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆและอาชีพที่เกีย่ วของ
เสมียน
พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด
ผูปฏิบตั ิงานที่มีฝม ือในดานการเกษตรและการประมง
8

เพศ

ชาย
4,873
3,523
2,250
2,221
12,824
86,767

หญิง
2,175
7,941
3,456
4,064
29,862
72,319

ทั้งหมด
7,048
11,465
5,706
6,285
42,686
159,086
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เพศ

อาชีพ
ผูปฏิบตั ิการดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกีย่ วของ
ผูปฏิบตั ิการโรงงานและเครื่องจักรและผูป ฏิบัติงานดานการประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆในดานการขายและการใหบริการ
ยอดรวม

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2561

ชาย
23,124
9,822
14,738
160,143

หญิง
10,164
189
12,043
142,213

ทั้งหมด
33,288
10,010
26,781
302,357

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดินไดจําแนกดินในพื้นที่จังหวัดพัทลุงไว จํานวน 62 กลุมชุดดิน ซึ่งลักษณะดินมี
ความสัมพันธกับลักษณะภูมิประเทศ และวัตถุตนกําเนิด (ชนิดของหิน)
ตารางที่ 10 ลักษณะดินของจังหวัดพัทลุง
ประเภทของดิน
ดินเปรี้ยวจัด
ดินอินทรีย
ดินเค็มชายทะเล
ดินทราย
ดินตื้น
พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
ทรัพยากรดินอื่นๆ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมพื้นที่ดิน

พื้นที่ (ไร)
62,430
3,435
6,445
10,928
204,740
382,296
1,182,546
287,476
2,140,296

รอยละของพื้นทีจ่ ังหวัด
2.91
0.16
0.30
0.51
9.57
17.86
55.26
13.43
100.00

ที่มา : สถานีพฒ
ั นาที่ดินพัทลุง

2) ทรัพยากรปาไม
จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปา จํานวน 50 ปา เปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 31 ปา มีพื้นที่ 756,186.75 ไร
เปนพื้นที่ปาที่สงมอบใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก) จำนวน 19 ปา พื้นที่ 153,674.99 ไร
จําแนกตามประเภทไดดังนี้
ตารางที่ 11 จํานวนพื้นที่ปาไม จําแนกตามประเภทของพื้นที่ปา ป 2560
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทของพื้นที่ปา
(ปาสงวน/อุทยาน/วนอุทยาน/อืน่ ๆ)
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
พื้นที่ปาอุทยานแหงชาติ
พื้นที่ปาอนุรักษเขตรักษาพันธุสตั วปา
พื้นที่ปาอนุรักษเขตหามลาสัตวปา
พื้นที่ปาวนอุทยานเมืองเกาชัยบุรี
พื้นที่ปามอบให ส.ป.ก.
ปาชุมชน (รวมพื้นที่ปาชุมชนของจังหวัดพัทลุง ป 2543-2560)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

จํานวน
31 ปา
1 แหง
1 แหง
3 แหง
1 แหง
19 ปา
74 แปลง

พื้นที่ (ไร)
756,186.75
176,483.26
269,383.85
442,430.53
1,922.14
153,674.99
5,514.10
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3) แหลงน้ํา
จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่รับน้ํา (Watershed Area) ทั้งสิ้น 3,513.57 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา ลําน้ําสวนใหญเปนลําน้ําสายสั้นๆ มีความกวางประมาณ 10-30 เมตร ยาวประมาณ 30-45
กิโลเมตร มีตนน้ําจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งแบงเขตระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง สวนมากจะมีทิศทาง การ
ไหลของน้ําจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ซึ่งจะไหลไปรวมกันที่ทะเลสาบสงขลา ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป
เทากับ 2,139.66 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งสามารถนําไปใชสําหรับทําการเกษตรจํานวน 635.88 ลานลูกบาศก
เมตร การอุปโภค-บริโภค จํานวน 19.77 ลานลูกบาศกเมตร และอุตสาหกรรม 4.03 ลานลูกบาศกเมตร รวม
658.91 ลานลูกบาศกเมตรตอป ดังนั้น จะมีปริมาณน้ําที่ไมสามารถเก็บกักไวใช และไหลลงทะเลสาบสงขลา คิด
เปนปริมาณ 2,204.44 ลานลูกบาศกเมตรโดยจําแนกได ๗ ลุมน้ํายอย ดังนี้
ตารางที่ 12 ปริมาณน้ําทาในลุมน้ํายอย 7 ลุมน้ําของจังหวัดพัทลุง
ลุมน้ํายอย
คลองปาพะยอม
คลองทาแนะ
คลองนาทอม
คลองสะพานหยี
คลองทาเชียดบางแกว
คลองปาบอน
คลองพรุพอ
รวม

พื้นที่รับ
ปริมาณนํ้า
น้ํา
ทาเฉลี่ย (ลาน
(ตร.กม.)
ลบ.ม/ป)
312.38
261.22
586.87
455.11
456.74
456.44
368.91
369.57
677.68
532.24
288.67
244.67
822.32
543.78
3,513.57
2,863.03

ที่มา : บรรยายสรุปจังหวัดพัทลุง 2561

ความตองการใชน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป
การ
อุปโภค
อุต
รวม
เกษตร
บริโภค สาหกรรม
70.41
1.27
0.18
71.86
92.42
3.46
1.75
100.63
71.55
5.91
0.23
77.69
121.82
1.99
0.27
124.08
230.59
3.66
0.25
234.50
20.44
1.85
1.20
23.49
25.65
1.90
0.15
27.70
635.88
19.77
4.03 659.77

ปริมาณนํ้า
เหลือ (ลาน
ลบ.ม./ป)
189.36
354.48
378.75
245.99
298.04
221.74
516.08
2,204.44

4) ขอมูลขยะมูลฝอยชุมชน
อัตราการผลิต ปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดพัทลุงมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ
532 ตัน แบงเปนขยะมูลฝอยที่เกิดในเขตเทศบาลวันละ 336 ตัน และองคการบริหารสวนตําบล 196 ตัน
การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยชุ มชน จังหวัด พัทลุงมีส ถานที่กํา จัดขยะมู ล ฝอยอย างถูกหลั กวิ ช าการ
(Sanitary Landfill) จํานวน 1 แหง ไดแก ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง ตั้งอยูในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลลําปา ซึ่งรวมกําจัดขยะมูลฝอยดวยและมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดประมาณ 35 ตันตอวัน
สวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการมีจํานวน 20 แหง ครอบคลุม 9 อําเภอ โดยจังหวัดพัทลุงมี
ปริมาณขยะสะสมตกคางประมาณ 67,052 ตัน
ตารางที่ 13 อัตราการผลิตขยะจังหวัดพัทลุง
ขอมูลขยะ

ปริมาณขยะมูลฝอย(ตัน/วัน)
การนําขยะกลับไปใชประ โยชน
การนํ า ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การ
จัดการอยางถูกตอง (รอยละ)

2558

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(เปอรเซ็นต)
523
34.93
48.33
-

ป พ.ศ.
2559
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(เปอรเซ็นต)
524
0.19
36.75
5.21
73.42
51.91

2560

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(เปอรเซ็นต)
532
1.52
36.09
- 1.79
44.74
- 39.06

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 5ป พ.ศ. 2561 - 2565
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1.7 แผนยุทธศาสตร
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด พั ท ลุ ง 5ป พ.ศ.2561-2565 (ฉบั บ ทบทวน 2563) มี วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
เปาประสงครวม และประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้งตัวชี้วัดสําคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้
1.7.1) วิสัยทัศน
“เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง การเกษตร และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษยั่งยืน”
1.7.2) ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ดังนี้

จังหวัดพัทลุงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน และทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศนแบบเพิ่มคุณคาครบ
วงจรที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุข
ภาวะยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมือง
รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู
1.7.3) เปาประสงค

เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และกาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 5 ป จังหวัดจึงกําหนด
เปาประสงครวมของการพัฒนา ดังนี้
1. พั ทลุ งเมื องเกษตรคุ ณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวั ด สรางความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ กระจายรายได สรางงาน อาชีพแกเกษตร และชุมชน
2. การทองเที่ยวสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายไดสูจังหวัดและรักษาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรูตลอดชีวิต สังคมนาอยู และมีความสงบดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ ชุมชนมีสิ่งแวดลอมดี
5. ระบบโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล
1.7.4) กลยุทธ
ที่ 4) มีดังนี้

กลยุทธที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน (ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ ใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ที่สอดคลองกับระบบนิเวศ เขา ปา นา เล แบบครบวงจร
พัฒนาเมือง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก และภัยพิบัติ
สงเสริมและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบสงขลา ตั้งแต
อําเภอควนขนุน อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแกว อําเภอปากพะยูน มีตําบลที่ติดชายฝงทะเล
รวม 12 ตําบล มีเกาะที่สําคัญคือ เกาะหมาก เกาะนางคํา และเกาะสี่เกาะหา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดพัทลุง ตามมาตรา 3 ไดแก
1. ปาชายเลน มีพื้นที่รวม 16,709.7 ไร เปนพื้นที่ปาเลนคงสภาพ จํานวน 445.72 ไร พื้นที่ปา
ชายเลนโดยสวนใหญอยูในเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง สาเหตุหลักของการบุกรุกเกิดจากความตองการพื้นที่เพื่อ
ทําการเกษตรและการประมง และเกิดจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ระดับการขึ้นลงของน้ําทะเลไมสามารถเขา
มาถึงทะเลสาบสงขลาตอนในได ทําใหสังคมพืชปาชายเลนเปลี่ยนสภาพเปนปาพรุ
2. สัตวทะเลหายากในจังหวัดพัทลุง พบ 2 ชนิด คือ โลมาอิรวดี และเตากระอาน ปจจุบันพบโลมาอิรวดี
จํานวน 25-30 ตัว สถานการณมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย สาเหตุการตายเกิดจากการติดเครื่องมือประมง การเจ็บปวยตาย
ตามธรรมชาติ สําหรับเตากระอาน มีการสรางบอเลี้ยงเตากระอาน โดยหวังวาจะฟนฟูพันธุเตากระอานคืนสูทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งปจจุบันไดนําเตากระอานมาปลอยยังบอของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 120 ตัว
3. หญาทะเลมีพื้นที่ร วม 485 ไร พบหญาทะเลรวม 2 ชนิด คือ หญากุยชายเข็ม (Halodule
pinifolia: Hp) และหญาใบพาย (Halophila beccarii: Hb) บริเวณที่พบเกาะหมาก (อาวทายาง) และเกาะ
นางคํา จากขอมูลในอดีตในป 2545-2557 พบวา สถานภาพของแหลงหญาทะเลมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก
มีความผันแปรตามชวงเวลา พื้นที่แหลงหญาทะเลสวนใหญของจังหวัดมีแนวโนมลดจํานวนลงถึงรอยละ 94 ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนตามสภาพธรรมชาติ
4. ปาพรุ มีพื้นที่รวม 7,528.61 ไร พบในเขตพื้นที่อําเภอปากพะยูน
สิ่งแวดลอม
1. ป ญหาการกํ าจัด ขยะมู ลฝอยชุมชน จังหวัดพัทลุงมีส ถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก
วิชาการ (Sanitary Landfill) จํานวน 1 แหง ไดแก ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง สวนระบบกําจัด
มูลฝอยไมถูกหลักวิชาการมีจํานวน 20 แหง โดยจังหวัดพัทลุงมีปริมาณขยะสะสมตกคางประมาณ 67,052 ตัน
2. สัดสวนขยะทะเล จากการจัดกิจกรรมเก็บขยะในจังหวัดพัทลุง โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ปงบประมาณ 2561 จํานวนขยะ (ชิ้ น) ทั้งหมด 5,493 ชิ้ น โดยจําแนกเปน ประเภทที่สํ าคัญดังนี้
1.หอ/ถุงอาหาร (ทอฟฟ,มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) 25.21% 2.ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 19.01% 3.ถุงพลาสติกอื่นๆ
16.64%
Hot issue
ปญหาการตายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดรับแจงวา พบ
โลมาอิรวดี ลอยมาเกยที่ริมหาดบริเวณพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา หมูที่ 7 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง จํานวน 1 ตัว

12

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดพัทลุง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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2.2 สถานการณดานทรัพยากรทางทะเล
1) สัตวทะเลหายาก
1.1) สถานภาพและสถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
1.1.1) โลมาอิรวดี
จังหวัดพัทลุงพบโลมาอิรวดีอาศัยอยูในทะเลสาบสงขลาตอนบน ซึ่งมีแนวโนมจํานวนเพิ่มขึ้น
เล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากมีการขอความรวมมือจากชาวประมงใหงดเวนการใชเครื่องมือประมงอวนปลาบึก ซึ่งเปน
อันตรายตอโลมาอิรวดีออกจากทะเลสาบสงขลา แตอยางไรก็ตามยังมีการเกยตื้นของโลมาฯ ดังกลาวอยูบางแตมี
แนวโนมที่ลดลงเรื่อยๆ โดยจากขอมูลทั้งการเกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ และการแจงขาวของชุมชน พบสัตว
ทะเลหายากดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดพัทลุงแยกตามแหลงทีม่ าของขอมูล
ชื่อไทย
1. โลมาอิรวดี

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

Irrawaddy dolphin

Ocaella brevirostris

เกยตื้น
4

แหลงที่มาขอมูล
ในธรรมชาติ
25-30

จากชุมชน

รูปที่ 3 แผนที่การแพรกระจายของสัตวทะเลหายาก จังหวัดพัทลุง
ระหวางตุลาคม 2560-กันยายน 2561
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รูปที่ 4 โลมาอิรวดี
1.1.2) เตากระอาน
ในประเทศไทยพบเตากระอานอยูเพียงไมกี่แหง พบจํานวนหนึ่งในบริเวณทะเลสาบสงขลาซึ่ง
ในบริเวณนี้เคยมีการเก็บไขเตากระอานกันเปนปริมาณมาก ในระยะหลังยังคงพบมีในบริเวณปากแมน้ําปากจั่น ใน
จังหวัดระนอง และที่คลองละงูในจังหวัดสตูล เตาชนิดนี้มีปริมาณต่ํามากในธรรมชาติ ปจจุบันไดรับการคุมครอง
เปนสัตวปาคุมครองประเภทที่ 1
สาเหตุของการใกลสูญพันธุการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติจากปาดั้งเดิมเปนสวนยางพารา
เกิดการชะลางของผิวดินและตะกอนดินลงไปทับถมในลําธารทําใหหาดทรายที่เปนแหลงวางไขหมดไปหรือมีขนาด
พื้นที่เล็กลงอยางมาก ปริมาณเตาในธรรมชาติจึงลดลงจนใกลจะหมดไปจากประเทศไทยแลวนอกจากนี้การเก็บ
ไขเตากันอยางไมมีการควบคุมในอดีตและการลาเตาเพื่อเอาไปเปนอาหารในปจจุบันก็เปนสาเหตุหลักอีกประการ
หนึ่งที่ทําใหการคงอยูของเตากระอานมีโอกาสนอยลงจนอยูในขั้นใกลจะสูญพันธุ
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง อ า วไทยตอนล า งได ข อใช พื้ น ที่ เ พื่ อ
ดําเนินการสรางบอเลี้ยงเตากระอาน เพื่อหวังฟนฟูพันธุเตากระอานคืนสูทะเลสาบสงขลา โดยใชพื้นที่ประมาน 47
ไร จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง พื้นที่หมูที่ 1 ตําบลนาปะขอ
อําเภอบางแกว จังหวั ดพั ทลุง โดยทิศเหนื อ และทิ ศตะวัน ออกจดพื้น ที่ทะเลสาบสงขลาทิศตะวั นตก จดถนน
สาธารณะ ทิศใต จดคลองกระอาน (ดังรูปที่ 5) มีพิกัดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 พิกัด ขอบเขตพื้นที่โครงการศึกษาแนวทางฟนฟูพันธุกระอานในทะเลสาบสงขลา
จุด
D1
D2
D3
D4
D5
D6

ละติจูด
N7.42804
N7.42766
N7.42678
N7.42690
N7.42849
N7.42926

ลองติจูด
E100.24116
E100.24146
E100.24189
E100.24236
E100.24516
E100.24360

ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงในฤดูน้ําหลาก ในอดีตเปนพื้นที่วางไขเตากระอาน แตปจจุบัน
เตากระอานไดสูญพันธุไปจากทะเลสาบสงขลา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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รูปที่ 5 แผนที่โครงการศึกษาแนวทางฟนฟูพันธุกระอานในทะเลสาบสงขลา
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได
ประสานงานกับกรมประมง ประสงคจะรวมกันอนุรักษพันธุเตากระอาน และชวยกันฟนฟูเตากระอานในทะเลสาบ
สงขลาขึ้น กรมประมงจึงไดมอบพันธุเตากระอาน ซึ่งไดเพาะพันธุไวเมื่อ ปพ.ศ. 2545 จํานวน 100 ตัว มีน้ําหนัก
2.1-9.4 กิโลกรัม กระดองหลังกวาง 20.2-32.2 เซนติเมตร ยาว 23.6-40.0 เซนติเมตร โดยติดหมายเลขประจําตัว
(ไมโครชิพ) และไดนํามาปลอยยังบอของโครงการฯ ในวันเตากระอานคืนถิ่น วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2553 และ
ไดรับมอบเตากระอานจากเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวงอีก 20ตัวเปนทั้งหมด 120ตัว
สถานภาพสัตวทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดพัทลุง
จั งหวั ดพั ท ลุ ง พบสั ต ว ท ะเลหายากเกยตื้ น ระหวางป พ.ศ. 2551-2561 (กราฟที่ 1) โดยใน
ปงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 4 ตัว ไดแก โลมา 4 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายาก ในจังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2551 – 2561
16
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1.2) สาเหตุที่มีผลกระทบตอสัตวทะเลหายาก (Pressure)
(1) ภัยจากเครื่องมือประมง เนื่องจากสัตวทะเลหายากกลุมที่อยูตามแนวชายฝง เชน เตาทะเล
พะยูน โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด มีความใกลชิดกับพื้นที่ทําการประมงมาก
มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เปนอันตรายตอสัตวทะเลเหลานี้ จากขอมูลการตายของสัตวทะเลหายากตางๆ พบวา
เครื่องมือทําการประมงที่เปนสาเหตุการตายที่สําคัญ ไดแก อวนปลาบึก อวนปลากะพง อวนลอยและเบ็ดราว
(2) มลพิษและขยะในทะเล การทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล
ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสัตวทะเลบาดเจ็บหรือตายได ตัวอยางการตายของเตาทะเลและโลมา หลายกรณีพบวาสัตว
ทะเลหลายชนิดเขาไปติดในเศษอวนตาย หรือเมื่อกินขยะทะเลเขาไป ไมสามารถยอยได เกิดการอุดตันที่ระบบทางเดิน
อาหาร และเปนสาเหตุทําใหสัตวตายในที่สุดซึ่งขยะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
(3) การเจ็บปวยตามธรรมชาติและภัยจากปรากฏการณธรรมชาติ ทั้งเตาทะเล พะยูน โลมาและ
ปลาวาฬ เปนสัตวที่หายใจดวยปอด ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติมรสุม พายุ คลื่นลมแรง หรือการเปลี่ยนแปลงชั้น
บรรยากาศ สภาพแวดลอม และอุณหภูมิของน้ํา จึงมีผลตอสุขภาพเชนกัน ดังที่พบโลมาเกยตื้นเปนจํานวนมากที่แสดง
อาการปวย
(4) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสมและระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลง เชน พื้นที่แหลงวางไขเตาทะเลหรือแหลงที่อยูอาศัยเตาทะเล มักถูกรบกวนโดยการทองเที่ยว หรือ
การใชเปนที่อยูอาศัยของมนุษย และแหลงที่อยูอาศัยของโลมา-วาฬ ประจําถิ่น มักซอนทับกับการทําประมง
(5) บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษ
ไมแพรหลาย
ตารางที่ 16 การวิเคราะห PSR สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดพัทลุง
สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่สงผลใหสัตวทะเลหายากลดลง
การดําเนินงานมาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: ภัยจากเครื่องมือประมง
R1: ปองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใชเครื่องมือที่เปนภัยคุกคาม
ตอสัตวทะเลหายาก
R2: ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ
ดูแลทรัพยากร
R3: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละ
ชนิดใหเหมาะสมและยั่งยืนและเพิ่มแหลงอาหารโดยธรรมชาติ
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P2: มลพิษและขยะ
R2: ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ
ดูแล ทรัพยากร
R3: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละ
ชนิดใหเหมาะสมและยั่งยืนและเพิ่มแหลงอาหารโดยธรรมชาติ
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P3: การเจ็บปวยตามธรรมชาติ และภัยจาก R6: สร างศู นยช วยเหลือและพยาบาลสั ตวท ะเล เพิ่ม ประสิทธิ ภาพหนว ย
ปรากฏการณ
ปฏิบัติการชวยเหลือ พรอมอุปกรณการปฏิบัติงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่สงผลใหสัตวทะเลหายากลดลง
การดําเนินงานมาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P4: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของ R3: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละ
สัตวทะเลหายากที่เหมาะสมและระบบนิเวศ ชนิดใหเหมาะสมและยั่งยืนและเพิ่มแหลงอาหารโดยธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลง
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P5: บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเล R7: จัด ทําแผนพั ฒนาบุ คลากรและประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงานดา นสัต ว
หายาก ไมเพียงพอ และความรวมมือการ
ทะเลหายาก
อนุรักษไมแพรหลาย
R8: จัดทําแผนการประชาสัมพันธ เผยแพรดานการอนุรักษ และฟนฟูสัตว
ทะเลหายาก ผานชองทางสือ่ ตางๆ

1.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) ศึกษาติดตามพฤติกรรมการแพรกระจายและสถานภาพของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูโลมาอิรวดี รวมทั้งสรางจิตสํานึกแกชุมชนทองถิ่น
(2) ฟนฟูสัตวทะเลหายาก (อนุบาลลูกเตา/คาอาหารและยา) เพิ่มปริมาณพอ-แมพันธุเตา
ทะเลในธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูกิจกรรมในวันสําคัญ เพื่อประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
(3) ดําเนินการชวยชีวิตสัตวทะเลเกยตื้น เตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬเกยตื้น ประชา
สัมพันธหลักการปฐมพยาบาลสัตวทะเลเกยตื้นเบื้องตนและแนวทางการอนุรักษสัตวทะเลหายาก 12 เดือน
(4) สํารวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวทะเลในระบบนิเวศพื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. ปากคลองกระอาน บานหาดไขเตา ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง
(5) ศึกษาขยะทะเลที่พบมาพรอมกับสัตวทะเลหายากที่เกยตื้นในเขตจังหวัดพัทลุง
1.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามักจะสืบเนื่องมากจากการทําการประมงในแต
ละปคอนขางสูงขึ้นอยูกับการเขมในการดูแลทั้งที่มีหนวยงานดูแลที่แนนอน แตอาจขาดการประสานงานระหวาง
หนวยงาน จึงควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานในทองถิ่นใหมากขึ้น
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2) หญาทะเล
2.1 สถานการณทรัพยากรหญาทะเล

รูปที่ 6 แหลงหญาทะเลจังหวัดพัทลุง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เป น จั ง หวั ด อยู ท างภาคใต ฝ ง ตะวั น ออกของประเทศไทย อยู ห า งจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 864 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,787 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ
บริเวณใกลเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดตอจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศใตติดตอจังหวัดสงขลาและสตูล ทิศตะวันออก
ติดตอทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันตกติดตอจังหวัดตรัง ภูมิประเทศทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีเทือกเขาบรรทัด
เปนแนวพรมแดน พื้นที่สวนใหญเปนปา ภูเขา เนิน และที่ราบสูง ซึ่งคอย ๆ ลาดต่ําลงมาทิศตะวันออกจนจด
ทะเลสาบสงขลา ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดพัทลุงอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเปนฤดูกาล 2
ชนิ ด คื อ ฤดู มรสุ มตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อหรือฤดูหนาวจะมีลมจากทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือซึ่งเปนลมแหงจาก
ประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหภาคตาง ๆ ทางตอนบนของประเทศตั้งแตภาคกลางขึ้นไป มีอากาศหนาว
เย็นและแหงแลงทั่วไป แตภาคใตตั้งแตจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไปรวมถึงจังหวัดพัทลุงกลับมีฝนตกชุกเพราะลม
มรสุมนี้พัดผานอาวไทย จึงพาเอาไอน้ําไปตกเปนฝนทั่วไป อากาศจึงไมหนาวเย็นดังเชนภาคอื่น ๆ ที่อยูตอนบน
ของประเทศ แตอาจมีอากาศเย็นเปน ครั้งคราว ลมมรสุมอี กชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวัน ตกเฉีย งใตซึ่งพัดผาน
มหาสมุ ทรอิ นเดี ย จึ งไดพาเอาไอน้ํ าและความชุมชื้น มาสูป ระเทศไทย แตเนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งอยู
ทางดานตะวันตกกันกระแสลมไว ทําใหภาคใตฝงตะวันออกและจังหวัดพัทลุงมีฝนนอยกวาภาคใตฝงตะวันตกซึ่ง
เปนดานรับลม
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
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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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปกคลุมของหญาทะเลมากกวารอยละ 75
มีการปกคลุมของหญาทะเลรอยละ 51 – 75
มีการปกคลุมของหญาทะเลรอยละ 26 – 50
มีการปกคลุมของหญาทะเลนอยกวารอยละ 25
มีการปกคลุมของหญาทะเลนอยกวารอยละ 25
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย

การกอตัวของแหลงหญาทะเลในจังหวัดพัทลุง สวนใหญเปนแหลงหญาทะเลขนาดเล็ก การขึ้น
เจริญของหญาทะเลมักขึ้นกระจายกันเปนกลุม โดยแหลงหญาทะเลทั้งหมดอยูในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (ทะเล
หลวง) ซึ่งมีสภาพเปนแองรองรับน้ําจืด (น้ําฝน น้ําจืดจากคลอง และน้ําหลากจากแผนดิน) มีน้ําเค็มจากทะเลไหล
เขามาผสมผสานบางในบางฤดูกาล พื้นทะเลบริเวณนี้มีปริมาณตะกอนสะสมอยูมาก ทําใหน้ําทะเลคอนขางขุน
บางบริเวณเมื่อน้ําลงเต็มที่จะปรากฏใหเห็นสวนของโซนพื้นราบโผลพนน้ําเปนแนวกวาง และเปนบริเวณที่แหลง
หญาทะเลสามารถขึ้นเจริญได ทั้งนี้ จากการสํารวจสภาพปจจุบันของแหลงหญาทะเลจังหวัดพัทลุง พบหญาทะเล
รวม 2 ชนิด คือ หญากุยชายเข็ม(Halodule pinifolia: Hp) และหญาใบพาย (Halophila beccarii: Hb)
ครอบคลุมพื้นที่หญาทะเลรวม 485 ไร ใน 2 พื้นที่ คือ
1. เกาะหมาก (อาวทายาง)
มีเนื้อที่ประมาณ 417 ไร
2. เกาะนางคํา
มีเนื้อที่ประมาณ 68 ไร
โดยในป งบประมาณ 2561 ไมไดดําเนินการสํารวจและติดตามสถานภาพหญาทะเลในพื้น ที่
จังหวัด พัทลุง อยางไรก็ตาม สถานภาพของแหลงหญาทะเลในจังหวัดพัทลุงเทาที่มีขอมูลระยะยาว (ตารางที่ 17)
พบวาแหลงหญาทะเลบริเวณนี้ ระยะแรกจากการสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่หญาทะเลเมื่อประมาณป พ.ศ. 2545 พบ
หญาทะเลกระจายตัวเปนหยอมบางๆ ใน 2 บริเวณ คือ อาวทายาง และบานเกาะยวน มีหญาทะเลครอบคลุมเนื้อ
ที่ประมาณ 458 ไร พบหญาทะเล 2 ชนิด คือ หญาใบพาย และหญากุยชายเข็ม เนื่องจากเปนแหลงหญาทะเลผืน
เล็ก การติดตามสถานภาพไมไดดําเนินการตอเนื่อง พบวาแหลงหญาทะเลบริเวณนี้ ซึ่งตั้งอยูในทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางแตละรอบปในบางชวงฤดูจะมีสภาพน้ําคอนขางจืด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเปนตามธรรมชาติ โดย
การเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมคงที่ เนื่องจากพบวาในป 2556 ไดดําเนินการแหลงทะเลในพื้นที่เดิม แมไมพบหญา
ทะเล แตพบวาใน ป 2557 ไดสํารวจพบแหลงทะเลขนาดเล็กเพิ่มบริเวณชายฝงหนาบานในอาว เปนเนื้อที่
ประมาณ 27 ไร ซึ่งอยูใกลเคียงแหลงหญาทะเลบานเกาะยวน และแหลมจากอีกดวย
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รูปที่ 7 แผนที่แหลงหญาทะเลจังหวัดพัทลุง
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ตารางที่ 17 ขนาดพื้นที่และสภาพโดยรวมของแหลงหญาทะเลพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดพัทลุงในชวงปตางๆ
ปสํารวจ

เนื้อที่(ไร)

(2545)
2556

417
0

บานเกาะยวน
(2545)
2556
บานในอาว
2557

ชนิด
เกาะหมาก (อาวทายาง)
Hp, Hb
ไมพบ
เกาะนางคํา

41
0

Hp, Hb
ไมพบ

27

Hb

%ปกคลุม

สถานภาพ

0

ไมระบุ
ไมพบ

0

ไมระบุ
ไมพบ

เมื่ อดํา เนิ นการสํา รวจและประเมิน สถานภาพในแตล ะพื้น ที่แลว จึงสรุป ขอมูล ในรายจังหวัด
จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบขอมูลสถานภาพกับขอมูลในอดีต วาในแตละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
โดยแยกออกเปน 3 กรณี คือ “สมบูรณขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไมเปลี่ยนแปลง”
ตารางที่ 18 สรุปสถานภาพปจจุบันของแหลงหญาทะเล แนวโนมการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับขอมูลในอดีต
และประเด็นปญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแตละพื้นที่
แหลงหญา
ทะเล
เกาะหมาก

เนื้อที่
(ไร)
0

องคประกอบ ปสํารวจ
ชนิดหญา
ลาสุด
ไมพบ
2556

ไมพบ

เกาะนางคํา

27

Hb

ไมระบุ

2557

สถานภาพ

แนวโนมเทียบ
สาเหตุความเสื่อมโทรม
กับอดีต
เสื่อมโทรมลง แตละรอบปในบางชวงฤดูจะมี
สภาพน้ําคอนขางจืด สงผลตอ
การเจริญของหญาทะเล
ไมเปลี่ยนแปลง แตละรอบปในบางชวงฤดูจะมี
สภาพน้ําคอนขางจืด สงผลตอ
การเจริญของหญาทะเล แต
พบวาหญาทะเลสามารถขยาย
เจริญไดในพื้นที่ใกลเคียง

จากขอมูลสํารวจและติดตามสถานภาพแหลงหญาทะเลบริเวณจังหวัดพัทลุง ทําใหทราบแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของแหลงหญาทะเล เนื่องจากหญาทะเลบริเวณนี้ เจริญขึ้นในสภาพแวดลอมที่จํากัด บางชวงฤดู
ในรอบป หญาทะเลตองเผชิญภาวะน้ําคอนขางจืดชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสงผลตอการเจริญของหญาทะเล โดยเมื่อ
เทียบกับขอมูลในอดีตในป 2545-2557 (ตารางที่ 19) พบวา สถานภาพของแหลงหญาทะเลมีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางมาก มีความผันแปรตามชวงเวลา พื้นที่แหลงหญาทะเลสวนใหญของจังหวัดมีแนวโนมลดจํานวนลงถึงรอย
ละ 94 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนตามสภาพธรรมชาติ อยางไรก็ตาม พบแนวโนมวาเมื่อสภาพแวดลอม หญา
ทะเลสามารถขยายเจริญไดในพื้นที่ใกลเคียงได
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ตารางที่ 19 สรุปขนาดพื้นที่ของแหลงหญาทะเลจังหวัดพัทลุง แบงตามการเปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบ
ขอมูลสถานภาพลาสุดกับขอมูลในอดีต โดยพิจารณาจากขอมูลในภาพรวมของพื้นที่แหลงหญาทะเลทั้งจังหวัด
แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง
เนื้อที่ (ไร)
รอยละ

เสื่อมโทรมลง
ธรรมชาติ
มนุษย
458
0
94
0

ไมเปลี่ยนแปลง

สมบูรณขึ้น

รวม

0

27
6

485
100

2.2) สาเหตุที่ทําใหหญาทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)
(1) การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล ความเค็ม อุณหภูมิ
ตะกอนดิน ซึ่งหญาทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปที่คอนขางชัดเจน โดยหากเขาสํารวจในพื้นที่ชวงปลายฤดู
รอน หญาทะเลสวนที่อยูเหนือพื้นที่จะหายไปจากพื้นที่ เหลือแตรากและสวนใตดิน สวนของใบจะแตกยอดใหม
ในชวงมรสุมตะวันตก และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในชวงปลายฤดูมรสุมตะวันออก
(2) ผลจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลตางๆ การทําประมง
และการทํานากุง เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ทําใหระบบนิเวศบริเวณนั้นเปลี่ยนไป อาจทําใหเกิดการบลูมของ
ตะไคร นํ้ าชนิ ด Enteromorpha spp. ทํ าใหเข าไปปกคลุ มพื้ นที่ ส งผลให หญ าทะเลไม สามารถสั งเคราะห แสง
เจริญเติบโตได และสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการแพรกระจายหญาทะเลในทะเลสาบสงขลา
(3) การพั ฒนาแนวชายฝง ทําใหมีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น ตลอดจนสงผลใหพื้น ทะเล
เปลี่ยนสภาพ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในทะเลชายฝง เพื่อการทองเที่ยว สรางสะพานหรือทาเทียบเรือขนาดใหญ ใน
บริเวณที่แหลงหญาทะเล
(4) การทํา ประมง บางประเภทในพื้น ที่แหล งหญ าทะเล เชน คราดหอย รวมถึงเครื่ องมือ
ประจําที่บางประเภท เชน โปะ โพงพาง ทําใหพื้นทะเลเปลี่ยนสภาพไปจนไมเหมาะตอการเจริญของหญาทะเล
(5) การปลอยน้ําเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม บานชุมชนชายฝง และนากุงทําใหคุณภาพน้ํา
ทะเลเสื่อมโทรม
(6) ป ญหาคลื่ นลมมรสุ มที่ รุ นแรง ทําให มีการเคลื่ อนย ายของแนวสั นทราย และตะกอนตาม
ธรรมชาติทับถมแนวหญา
ตารางที่ 20 การวิเคราะห PSR สถานการณหญาทะเลเสื่อมโทรม จังหวัดพัทลุง
ทรัพยากรหญาทะเลเสื่อมโทรม
สาเหตุที่สงผลใหหญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงานมาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
(Pressure)
P1: การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม R1: การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของ
ตามธรรมชาติ
ชุมชน เพื่อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญา
ทะเล
P2: ผลจากการดําเนินกิจกรรม
R2: อบรมใหความรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
R3: จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่ในการฟนฟูแหลงหญาทะเล
P3: การพัฒนาแนวชายฝง
R4: กําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แหลงหญาทะเล
P4: การทําประมง
R5: เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
P5: น้ําเสียตามชายฝงทะเล
R6: ควบคุมการระบายน้ําเสีย จากกิจกรรมขนาดใหญ ไดแก โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม ใหมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งจาก
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ทรัพยากรหญาทะเลเสื่อมโทรม
สาเหตุที่สงผลใหหญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงานมาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
(Pressure)
อาหาร และมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม กอนที่จะระบายลงสูแหลงน้ํา
R7: สนับสนุนการลงทุนกอสรางระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชนหนาแนน และบริเวณใกลเคียง
P6: ปญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
R8: การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของ
ชุมชน เพื่อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญา
ทะเล

2.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
การดําเนินงานของหนวยงานไมเชื่อมโยงกับแหลงหญาทะเล
2.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
(1) สรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝา
ระวังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหลงหญาทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(2) กํา หนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝงเนื่องจากการพัฒนาพื้น ที่
ชายฝงมีการขยายตัวมากขึ้น
(3) กํ า หนดกรอบการศึ ก ษาวิ จั ย หาองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การฟ น ฟู แ หล ง หญ า ทะเล
ประชาสัมพันธ ใหความรูตอประชาชน
(4) กําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แหลงหญาทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล
ประกาศพื้นที่คุมครองทางทะเลอยางมีสวนรวมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝง
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2.3 สถานการณดานปาชายเลน ปาชายหาด ปาพรุ
2.3.1 สถานการณดานปาชายเลน
จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 16,709.74 ไร อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ทั้งหมด 970.49 ไร กระจายในพื้นที่อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแกวและอําเภอปากพะยูน
ตารางที่ 21 พื้นที่ปาชายเลนรายตําบลในจังหวัดพัทลุง
จังหวัด
พัทลุง

อําเภอ
เขาชัยสน
บางแกว
ปากพะยูน
รวมพื้นที่ (ไร)

ตําบล
จองถนน
นาปะขอ
ปากพะยูน

ปาชายเลนตามมติ
2.95
10.63
956.91
970.49

จากการสํ า รวจความความหลากหลายของสังคมพืช ในปาชายเลน บริเวณตําบลเกาะหมาก
อําเภอปากพะยูน , ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน และตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน ชนิดพันธุที่พบมาก
ที่สุด คือ ลําพูน รองลงมา โกงกางใบเล็ก
ตารางที่ 22 ชนิดพันธุไมปาชายเลนที่พบใน จังหวัดพัทลุง
ชื่อไทย

โกงกางใบเล็ก
ตาตุมทะเล
ฝาดดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกขาว
ลําพู

ชื่อสามัญ

โกงกางใบเล็ก
ตาตุมทะเล
ฝาดดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกขาว
ลําพู

ชื่อวิทยาศาสตร
Rhizophoraapiculata
Excoecariaagallocha
Lumnitzeraracemosa
Bruguierasexangula
Sonneratiacaseolaris

ตารางที่ 23 การจําแนกพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2557
การใชประโยชนที่ดินจังหวัดพัทลุง
พื้นที่ (ไร)
ปาชายเลน(ปาคงสภาพ)
445.72
พื้นที่อื่นๆในพื้นที่อนุรักษ
15,296.49
แมน้ํา , คลอง
0.71
ที่อยูอาศัย , ทาเทียบเรือ
0.00
นากุง , เกษตรกรรม , ที่ทิ้งราง
966.83
หนวยงานของรัฐเขาใชประโยชนพื้นที่
0.00
รวม
16,709.74
* พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน จากผลการแปลภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2557

จากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนพบวา มีพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 445.72 ไร
โดยพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพอยูในพื้นที่อนุรักษ (เขตหามลาสัตวปา) จํานวน 442.77 ไร
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รูปที่ 8 แผนที่จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน จังหวัดพัทลุง
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รูปที่ 9 สภาพพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดพัทลุง
2.3.2 สถานการณดานปาชายหาด พรุ
ปาที่มีพื้นที่ลุมน้ําขังดินเปนหลมเลนและมีซากอินทรียวัตถุทับถมทําใหดินยุบลงตัวไดงาย พืชที่ขึ้น
ในปาพรุ จึงมีการพัฒนาและมีความหลากหลาย สวนสัตวชนิดตางๆ ก็ตองมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ปา
พรุเปนปาที่มีลักษณะเดนแตกตางไปจากปาอื่นๆ ไมวาจะเปนสภาพปาขึ้นอยูลักษณะของดินหรือองคประกอบ
ตางๆ ถาจะจําแนกประเภทของปาพรุจะจัดไดวา ปาพรุเปนปาในเขตรอนประเภทไมผลัดใบเชนเดียวกับปาดงดิบ
ชื้น แตสภาพปานั้นแตกตางจากปาประเภทอื่นๆ
1. ลักษณะของดิน
พื้นที่เดิมชั้นลางเปนดินเลนทะเล มีสารประกอบกํามะถัน ดินในปาพรุเกิดจากการสะสมของซาก
อินทรียวัตถุ เชน เศษไมและใบไม เปนเวลานานทับถมเปนชั้นหนา ซากพืชและอินทรียวัตถุสวนใหญจะจมอยูใตผิว
น้ํา จึงสลายไดอยางเชื่องชา เราเรียกดินชนิดนี้วา ดินอินทรีย (Organic Soil) ลักษณะของดินอินทรียเปนสีน้ําตาล
น้ําหนักเบาและอุมน้ําไดดี ปาพรุมีดินอินทรียปดหนาดินเดิมไวหนา
2. ลักษณะของน้ํา
ปาพรุมีน้ําแชขังตลอดป การไหลเวียนของน้ําเปนไปอยางชาๆ กระแสน้ําไหลเอื่อยๆ ไมหยุดนิ่ง
สีของน้ําเปนสีน้ําตาลคลายน้ําชาเปนสีของน้ําฝาด (น้ําฝาดคือ น้ําสีน้ําตาลที่ไดจากการสลายตัวของซากพืช) รส
เฝอนเล็กนอย (เผื่อนคือ ฝาดปนเปรี้ยว) น้ําในปาพรุมีสภาพความเปนกรด-ดาง หรือมีคา pH = 4.5-6.0 เปนกรด
ออนๆ สามารถนํามาใชบริโภคไดไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว และเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําไดเปนอยางดี
3. พืชพันธุไม
พื้นที่พรุสวนใหญประกอบดวยน้ําและดินอินทรียซึ่งทับถมกันอยูหลวมๆ การดํารงชีวิตอยูของพืช
โดยเฉพาะตนไมใหญจึงเปนไปอยางยากลําบาก พืชในปาพรุจึงมีการพัฒนาระบบรากชนิดพิเศษแตกตางไปจาก
ระบบรากของพืชในปาประเภทอื่นๆ เชน พัฒนาเปนพูพอน รากค้ํายันและรากหายใจ เปนตน
ปาพรุ จํานวน 7,528.61 ไร (12.04 ตร.กม.) พบในพื้นที่เขตอําเภอปากพะยูน
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รูปที่ 10 สภาพพื้นที่ ปาพรุ จังหวัดพัทลุง
2.3.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอปาชายเลนปาพรุ (Pressure)
(1) การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําการเกษตร การประมง
(2) การบุกรุกฟนที่ปาชายเลนเพื่อขยายชุมชน/ที่อยูอาศัยและการเพิ่มขึ้นของประชาชน
(3) การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการทองเที่ยว
(4) การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนที่ไมเหมาะสม
(5) สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับการขึ้นลงของน้ําทะเลไมสามารถเขามาถึงทะเลสาบ
สงขลาตอนในได ทําใหสังคมพืชปาชายเลนเปลี่ยนสภาพเปนปาพรุ
ตารางที่ 24 การวิเคราะห PSR ปาชายเลนเสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดพัทลุง
ปาชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
สาเหตุ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: การบุกรุกพื้นทีป่ าชายเลนเพื่อทํา R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนเชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกันการ
การเกษตร การประมง
บุกรุกพื้นที่ปา ชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2: บังคับใชกฎหมายอยางเครงคัดและมีหลักธรรมาภิบาล
R3: ดําเนินการปลูก ฟนฟู สภาพปาทีท่ วงคืนได รวมถึงพื้นที่ปา ชายเลน
เสื่อมโทรม
R4: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R5: สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน
R6: เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาทีแ่ ละจํานวนบุคลากรผูปฏิบัตงิ านดูแลพื้นที่
ปาชายเลน
P2: การบุกรุกฟนทีป่ าชายเลนเพื่อ
R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนเชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกันการ
ขยายชุมชน/ที่อยูอาศัยและการเพิ่มขึ้น บุกรุกพื้นที่ปา ชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต
ของประชาชน
R2: บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเชน การทวงคืนพืน้ ที่ปา ชายเลน
R3: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R4: การสรางกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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สาเหตุ
(Pressure)

ปาชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R5: โครงการจัดที่ดนิ ทํากินใหชมุ ชนในพืน้ ทีป่ าชายเลน
R6: การสรางกฎ กติกา ระเบียบ รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน

P3: การบุกรุกพื้นทีป่ าชายเลนเพื่อการ R1: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
ทองเที่ยว
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R2: การจัดระบบการทองเที่ยวและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ
P4: การใชประโยชนทรัพยากรปาชาย R1: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
เลนที่ไมเหมาะสม
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R2: การสรางกฎ กติกา รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน
R3: กําหนดพืน้ ที่ในการใชประโยชนใหชัดเจนโดยชุมชนมีสวนรวม
R4: การสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนที่ถกู ตอง และ
ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน
P5: สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป R3: กําหนดพืน้ ที่ในการใชประโยชนใหชัดเจนโดยชุมชนมีสวนรวม
R7: เปดประตูนา้ํ ปากระวะและขุดลอกรองน้ําใหน้ําทะเลเขามาได

2.3.4 การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
1) การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4
1. ออกลาดตระเวนป องกันเฝาระวังปาชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ปองกันปราบปรามการ
กระทํ า ผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติว า ด ว ยการปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญ ญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
2. ใหชุดลาดตระเวนเพื่อปองกันรักษาปาแตละชุด กําหนดเสนทางการลาดตระเวนครอบคลุม
พื้นที่ปาชายเลนสมบูรณที่ลอแหลมเสี่ยงตอการบุกรุก และทําการลาดตระเวนในพื้นที่ลอแหลมชุดละไมนอยกวา
1 ครั้งตอสัปดาห หรือทุกครั้งที่พบเห็นการบุกรุก
3. ในการลาดตระเวนแตละครั้งใหพบปะผูนําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธขอมูลดานการคุมครอง
ปองกันทรัพยากรปาชายเลน ภาพลักษณที่ดีขององคกร ตลอดจนรวมรับฟงประเด็นปญหาหรือความตองการของ
ชุมชน
4. หากตรวจพบการกระทํ า ผิ ด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให ดํ า เนิ น การแจ ง ความดํ า เนิ น คดี กั บ
ผูกระทําผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด หรือกรณีไดรับแจงเรื่องรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมในพื้นที่
รับผิดชอบ ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวรายงานใหสํานักงานบริหารจัดการฯ ที่ 6 ทราบ หากพบวามี
การกระทําผิดจริงใหดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเชนเดียวกัน
5. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตรวจสอบพื้นที่ตามแผนบูรณาการทวงคืน (พลิก
ฟน) ผืนปาชายเลนที่ถูกบุกรุก
6. รวมปฏิบัติการบินตรวจสภาพปาตามแผนบินประจําป และสนับสนุนการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ เมื่อมีการประสานงานสนธิกําลัง
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ตารางที่ 25 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดพัทลุง
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
AO1 พื้นที่เปาหมายที่คดีถึงที่สุดแลว และสามารถเขาดําเนินการไดทันที
AO2 พื้นที่เปาหมายที่แจงความดําเนินคดีแลวและอยูร ะหวาง
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟนผืนปาชายเลนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เปาหมายปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาสมบูรณ

แปลง เนื้อที่ (ไร)

ผลดําเนินการ
จํานวน (แปลง) เนื้อที่ (ไร)
-

-

-

-

-

-

-

-

445.72

-

445.72

2.3.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
(1) ประชาชนในพื้นที่มีที่ดินไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
(2) แนวเขตพื้นที่ปาชายเลนไมชัดเจน
ขอเสนอแนะ
(1) จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนโดยประชาชนมีสวนรวม
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการดุแลและฟนฟูปาชายเลน
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพื้นที่ (hot issue)
3.1) ปญหาการตายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
วันที่ 13 มีนาคม 2562 : ไดรับการประสานจากเจาหนาที่เขตหามลาสัตวปาทะเลหลวงแจงวา พบ
โลมาอิรวดีตาย บริเวณพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา หมู 7 ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จากการตรวจสอบ
พบวาเปนโลมาอิรวดี เพศเมีย น้ําหนักประมาณ 80 กิโลกรัม ความยาวจากหัวถึงปลายหางยาว 220 เซนติเมตร
สั น นิ ษ ฐานว า ตายมาแล ว ไม น อ ยกว า 5 วั น พิ กั ด ที่ ซ ากโลมาอิ ร วดี ล อยมาเกยที่ ริ ม ทะเลสาบ พิ กั ด 47 N
626676.26 E 886193.67 N
ผลการชันสูตรซากโลมาอิรวดี พบรอยการช้ําที่บริเวณหาง ชองทองสวนทายมีอวัยวะภายในทะลัก
ออกมาจากการเนาของซาก สภาพซากคอนขางเนามาก อวัยวะภายในเสื่อมสลาย จึงไมสามารถระบุสาเหตุการ
ตายได และไมสามารถเก็บตัวอยางเพื่อนําไปสงตรวจหาสาเหตุการตายทางหองปฎิบัติการได

รูปที่ 11 ซากโลมาอิรวดีที่พบบริเวณพื้นที่จังหวัดพัทลุง
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4. บทสรุป
จังหวัดพัทลุง ตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใต มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร (2,140,296 ไร)
ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง มี 11 อําเภอ 65 ตําบล 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 16
เทศบาลเมือง 47 เทศบาลตําบล 25 องคการบริหารสวนตําบล 670 หมูบาน มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล 5 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง อําเภอปากพะยูน อําเภอบางแกว อําเภอเขาชัยสนและอําเภอควนขนุน มีประชากรทั้งสิ้น 524,887
คน มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 60,497 บาท/คน/ป วิสัยทัศน “เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง
การเกษตร และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษยั่งยืน” ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ พอสรุปไดดังนี้
4.1 สัตวทะเลหายาก
จังหวัดพัทลุง พบโลมาอิรวดีอาศัยอยูในทะเลสาบสงขลาตอนบน ปจจุบันสํารวจพบโลมาอิรวดีจํานวน
ประมาณ 25-30 ตัว ซึ่งมีแนวโนมจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้ เนื่องจากมีการขอความรวมมือจากชาวประมงให
งดเวนการใชเครื่องมือประมงอวนปลาบึก ซึ่งเปนอันตรายตอโลมาอิรวดี แตอยางไรก็ตามยังมีการเกยตื้นของ
โลมาอิ ร วดี อ ยู บ า ง แต มี แ นวโน ม ที่ ล ดลงเรื่ อ ยๆ สํ า หรั บ เต า กระอานในทะเลสาบสงขลาได สู ญ พั น ธ ไ ปแล ว
แตศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ไดขอใชพื้นที่ประมาณ 47 ไร จากกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในเขตหามลาทะเลหลวง เพื่อดําเนินการสรางบอเลี้ยงเตากระอาน โดยหวัง
วาจะฟนฟูพันธุเตากระอานคืนสูทะเลสาบสงขลา ซึ่งปจจุบันไดนําเตากระอานมาปลอยยังบอของโครงการฯ รวม
120 ตัว สาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอสัตวทะเลหายาก เกิดจากสภาพแวดลอมชายฝงทะเลเสื่อมโทรม ขยะทะเล
และภัยจากเครื่องมือประมง มาตรการและการแกไขปญหา ดําเนินการรณรงคการดูแลความสะอาดชายฝงทะเล
และเขมงวดในการทิ้งขยะของเสียลงสูทะเล ปองกันและปราบปรามการใชเครื่องมือที่เนนภัยคุกคามตอสัตวทะเล
หายาก
4.2 หญาทะเล
แหลงหญาทะเลในจังหวัดพัทลุง สวนใหญเปนแหลงหญาทะเลขนาดเล็ก มักขึ้นกระจายกันเปนกลุมๆ
โดยแหลงหญาทะเลทั้งหมดอยูในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ซึ่งมีสภาพเปนแองรองรับน้ําจืด มีน้ําเค็มจากทะเล
ไหลเขามาผสมผสานบางในบางฤดูกาล จากการสํารวจแหลงหญาทะเลจังหวัดพัทลุงพบหญาทะเล 2 ชนิดคือ
หญาใบพายและหญากุยชายเข็ม ครอบคลุมพื้นที่หญาทะเลรวม 485 ไร บริเวณเกาะหมากและเกาะนางคํา แต
จากการสํารวจป 2557 พบแหลงหญาทะเลเฉพาะบริเวณพื้นที่เกาะนางคํา เหลือเพียง 27 ไร สาเหตุที่ทําใหแหลง
หญาทะเลเสื่อมโทรมหรือลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและผลกระทบจากการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ บริเวณชายฝง ทําใหเกิดตะกอน ซึ่งแหลงหญาทะเลโดยสวนใหญอยูบริเวณน้ําตื้นชายฝง
ทะเล มาตรการการแกไขปญหา โดยการสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเล เพื่อติดตามเฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพแหลงหญาทะเล กําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แหลงหญาทะเลและเนน
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
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4.3 ปาชายเลน ปาพรุ
จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพจํานวน 445.72 ไร กระจายอยูในเขตอําเภอปากพะยูน อําเภอ
เขาชัยสน และอําเภอบางแกว ปาพรุจํานวน 7,528.62 ไร พบในเขตอําเภอปากพะยูน สาเหตุที่สงผลตอปาชาย
เลน ปาพรุ เชน การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําการเกษตร การประมง และการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อขยาย
ชุมชน/ที่อยูอาศัยและการเพิ่มขึ้นของประชาชน และเกิดจากสภาพ มาตรการการแกไขปญหา โดยการจัดทําแนว
เขตป า ชายเลนให ชั ดเจน เช น ขุ ด คู แพรก ติดปายแสดงแนวเขตหลักหมายแนวเขต บังคั บ ใชกฎหมายอยา ง
เครงครัดและมีหลักธรรมาภิบาล ดําเนินการปลูก ฟนฟู สภาพปาที่ทวงคืนได และสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลนและจัดทําโครงการที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยในพื้นที่ปาชายเลน
4.4 ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ (HOT ISSUE)
ปญหาการตายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดรับการประสานงาน
จากเจาหนาที่แจงวา พบโลมาอิรวดีตาย เพศเมีย ลอยมาเกยที่บริเวณพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา หมู 7 ตําบลลําปา
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จํานวน 1 ตัว สภาพคอนขางเนามาก จึงไมสามารถระบุสาเหตุการตายได
การดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สํานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เพื่อใหเกิดการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ ในระดับ
จังหวัด และดําเนินการรวมกับภาคประชาชน ชุมชนขายฝง ซึ่งในขณะนี้มีเครือขายภาคีอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 3 กลุม และมีอาสาสมัครพิทักษทะเล (อสทล.)
จํานวน 17 คน (ปรากฏตามภาคผนวก) เนื่องจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สวนใหญอยู
ในความรั บ ผิดชอบของเขตห า มล า สั ตว ป า ทะเลนอ ย เขตหามลา สัตว ปาทะเลหลวง และเขตหา มล าสัต วป า
ทะเลสาบสงขลา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงไดใหการ
สนับสนุนทางดานการศึกษาและสํารวจทางวิชาการ เฝาระวัง ติดามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รวมทั้งใหการฟนฟู เพาะพันธุ ดูแลสัตวทะเลหายาก สําหรับในอนาคตก็จะดําเนินการสงเสริมการมีสวน
ร ว มของชุ มชนชายฝ ง และองค กรปกครองส ว นทองถิ่น ในการบริห ารจัดการ ฟน ฟู และการใชป ระโยชนจ าก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสําหรับการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน
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