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คํานาํ 
 
             รายงานสถานการณ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจังหวัดสงขลาฉบับน้ี เป็นการดําเนินงานภายใต้
การดําเนินงานจากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีได้ประสานหน่วยงานเครือข่ายที่
เก่ียวข้องเพ่ือจัดการข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานสถานการณ์  
               การจัดทํารายงานฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ผู้จัดทาํต้องขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดสงขลา 
ซึ่งสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงานนอกอ่ืน ๆ ได้แก่ สํานักงานจังหวัดสงขลา
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สาํนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา และสาํนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
กระทรวงแรงงาน รวมถึงเพ่ือนพ้องพ่ีน้องในกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี โดยคาดหวังว่า
หน่วยงานต่าง ๆจะนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานต่าง ๆที่เก่ียวข้องและสามารถพัฒนาเพ่ิมเติม
ข้อมูลในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง และขอบขอบพระคุณ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา คณะวิทยากรผู้วิพากย์ในการนําเสนอ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
การให้คําปรึกษา ทั้งช้ีแนะเป็นอย่างดี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวอย่างรูปแบบในการ
จัดทํารายงานสถานการณ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจังหวัดสงขลาฉบับน้ีให้สําเรจ็ลุล่วง ด้วยดี 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

1.ขอมูลท่ัวไปและบริบทท่ัวไป  
     จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่าที่สําคัญเมืองหน่ึง ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูด

ที่ 6 ํ 17' - 7 ํ 56' องศาเหนือ ลองจิจูด 100 ํ 01' - 101 ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 4 
เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัด
สงขลามีพ้ืนที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ 
และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ปี 2560 จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,419,357 คน แบ่งเป็นเพศชาย 692,524 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.79 เพศหญิง 725,822 คน คิดเป็นร้อยละ 51.21 จํานวนครัวเรือน 520,894 ครัวเรือน
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 63.42 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 33.42 นับถือศาสนาอิสลาม และ ร้อย
ละ 3.16 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู)ประชากรและกําลังแรงงานในปี 2559 จังหวัดสงขลามี
ประชากรทั้งสิ้น 1,537,414 คนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,231,032 คนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ปี 
2558 มีมลูค่าเท่ากับ 234,911 ล้านบาท  มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้  และเป็นอันดับที่ 12 
ของประเทศ  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ซึ่งมมีลูค่า 177,569 ล้านบาท 
อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 5.06  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวเท่ากับ 
153,505 บาท/คน/ปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้เฉลีย่ 148,814 บาทต่อปี  เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศ 
เป็นอันดับที่ 5 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ชายแดน  

จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 2,950,706 ไร่ มีผู้ประกอบอาชีพการเกษตร มาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 121,616 ครัวเรือน ส่วนใหญใ่ช้ที่ดินเพ่ือปลูกไม้ยืนต้น คือ 
ยางพารา จํานวน 1,973,754 ไร ่ คิดเป็นสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา ร้อยละ 66.89 ของพ้ืนที่ทํา
การเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือ การใช้พ้ืนที่ทํานาข้าว  ปีเพาะปลูกข้าวนาปี 2559/60 จํานวน 190,242 ไร ่
และพ้ืนที่ปลูกไม้ผลหลักๆ เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ  อําเภอที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากที่สุด คือ 
อําเภอเทพา พ้ืนที่ 467,597 ไร่ และอําเภอที่มีพ้ืนที่การเกษตรน้อยที่สุดคือ อําเภอเมืองสงขลา มีพ้ืนที่ทํา
การเกษตร  37,220 ไร่ 

     สงขลามีการเลี้ยงปศุสัตว์ที่สําคัญหลายชนิด ได้แก่ โคเน้ือ สุกร แพะ ไก่ และเป็ด โดยสภาพการเลี้ยง
ปศุสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน กล่าวคือ การเลี้ยงโคเน้ือเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม สุกร แพะ 
ไก่และเป็ด มีทัง้การเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแบบฟาร์ม และเลีย้งเป็นอาชีพเสริม 
          สงขลามีพ้ืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย มีความยาว 154.60 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอชายทะเล 6 อําเภอ คือ อําเภอระโนด  อําเภอสทิงพระ  อําเภอสิงหนคร  
อําเภอเมือง  อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา และด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทําให้อาชีพการ
ประมงเป็นอาชีพที่สําคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ต้ังอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ รองลงมาเป็นอําเภอเมือง อําเภอรัตภูมิ อําเภอระโนด อําเภอสะเดา และอําเภอจะนะ 
ในปี พ.ศ. 2559 มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 1,993 โรง     เงินลงทุน 75,311.31 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 
66,215 คน  กลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคญั ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตอาหารทะเลเยือก
แข็งอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง,ห้องเย็น เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ผลิตปลากระป๋อง,กุ้งกระป๋อง และแปรรูป
สัตว์นํ้า เป็นผลิตภัณฑ์ เช่นลูกช้ิน ปลาเส้น ปูอัด ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 162 โรงงาน คนงาน 7,934 คน  
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วยการผลิต ไสและซอยไม้  เป็นหลัก เช่น ไสและซอยเสาะไม้ 
รองลงมาได้แก่ ทําวงกบประตูหน้าต่างและเซาะร่องไม้  ทาํเคร่ืองเรือนไม้ และผลิตแผน่ใยไม้อัดความหนาแน่น
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ปานกลาง ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 132 โรงงาน  คนงาน 6,080 คน อุตสาหกรรมยางประกอบด้วยการ
ผลิต ยางแผ่นรมควัน เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ถุงมือยาง ยางสกิมเครฟสกิมบล็อค ปัจจบัุนมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 
130 โรงงาน   คนงาน 20,496 คน  
          กิจการเหมืองแร่ของจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 มีจํานวนเหมืองแร่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จาก 8 โรง ในปี 2555 เป็น 11 โรง ในปี 2559 หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.73 โดยประเภทแร่ที่มีจํานวน
ปริมาณการผลิตมากที่สุด 4 อันดับแรก ประกอบด้วย แร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจํานวนปริมาณการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 320,090 เมตริกตัน ในปี 2558 เป็น 380,174 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.80   แร่หนิแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจํานวนปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 1,161,967 เมตริกตัน 
ในปี 2558 เป็น 1,254,620 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.38   แร่หินควอรตซ์ไซต์เพ่ือ
อุตสาหกรรมกอ่สร้าง มีจํานวนปริมาณการผลิตลดลงจาก 91,164 เมตริกตัน ในปี 2558 เหลือ 15,420 
เมตริกตัน ในปี 2559 หรอืลดลงร้อยละ -491.21   แร่โดโลไมล ์ มีจํานวนปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 
221,000 เมตริกตัน ในปี 2558 เป็น 292,933 เมตริกตัน ในปี 2559 หรอืเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.56 

รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสรา้งฐานการผลิตเช่ือมโยงกับ
อาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน 

สําหรับในส่วนของจังหวัดสงขลา รัฐบาลได้กําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดให้
ท้องที่ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแต้ว และตําบลปาดังเบซาร์  อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 345,187 ไร ่ (552.3 ตารางกิโลเมตร)  
โดยกําหนดนําพ้ืนที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จํานวน 1,069 – 2 – 21 ไร่    

ศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
             1. ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของภูมิภาคเช่ือมโยงแหล่ง
การค้า การลงทุน ทีส่ําคัญ ประกอบด้วย ใกล้ท่าเรือนํ้าลกึสงขลา ท่าเรอืปีนัง/ ท่าเรือกลางมาเลเซีย /สนามบิน
นานาชาติหาดใหญ ่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (นิคมฉลุง) และเช่ือมโยงแผนพัฒนารัฐทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย Northern Corridor Economic Region (NCER) ได้แก่ เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัก 
และปีนัง ซึ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) การคมนาคมขนส่งและการทอ่งเที่ยว  

2. ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาเป็นพ้ืนที่ต่อขยายจากนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงการส่งออกทางท่าเรือปีนัง 
-    ใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. มแีผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคญั ได้แก่ ถนนมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ ่ - ชายแดนพัฒนา
รถไฟรางคู่ เส้นทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ และก่อสร้างท่าเรือ (ท่าเรือสงขลา) /สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  

4. ด้านการค้าชายแดน : จังหวัดสงขลามีด่านศุลกากร จํานวน 3 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสะเดา  
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ในอําเภอสะเดา และด่านบ้านประกอบ อําเภอนาทวี มีมูลค่าการค้า 
รวมสูงสุดของประเทศ จํานวน 507,655.46 ล้านบาท  

5. ด้านอุตสาหกรรม : มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา จํานวนประมาณ 1,939 โรง ทุนจด
ทะเบียน ประมาณ 81,098.33 ล้านบาท จํานวนแรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 83,316 คน 
            จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีปรมิาณการค้าชายแดนสูงที่สุดในประเทศ 
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ด่านที่ติดประเทศมาเลเซียประกอบด้วย ด่าน ปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านที่
พัฒนาขึ้นใหม ่คือ ด่านบ้านประกอบ โดยด่านปาดังเบซาร์ และด่านสะเดา อยู่ในพ้ืนที่อําเภอสะเดา ส่วนด่าน
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บ้านประกอบอยู่ที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การเดินทางเข้า - ออก ระหว่างประเทศที่ผ่านด่าน 3 ด่าน 
จังหวัดสงขลา ปี 2558 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า 2,315,521 คน เดินทางออก 2,303,398 คน และคนไทย
เดินทางออก 993,858 คน เดินทางเข้า 923,246 คน 

    จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 
    1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แห่ง รวมจํานวน 2,188 เตียง 

ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ (รพ.หาดใหญ)่ 1 แห่ง ขนาด 653 เตียงโรงพยาบาลทั่วไป(รพ.สงขลา) 1 แห่ง
ขนาด 508 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง จํานวน 658 เตียง มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 แห่ง ขนาด 174 เตียง, โรงพยาบาลธัญญรักษ์สงขลา 1 แห่ง195 
เตียง หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด จํานวน 204 แห่ง และหน่วยบริการปฐมภูมินอกสังกัด จํานวน  17 แห่ง 

    2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืนประเภทมีเตียง จํานวน 5 แห่ง 914 เตียงได้แก่ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขนาด 855 เตียง โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขนาด       
12 เตียง, โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (กองทัพบก) ขนาด 22 เตียง, โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา 
(กองทัพเรือ) ขนาด 15 เตียง, โรงพยาบาลกองบิน 56 (กองทัพอากาศ) ขนาด 10 เตียง และประเภทไม่มีเตียง 
ได้แก่  ศูนย์บรกิารสาธารณสุขของเทศบาลรวม 26 แห่ง 

  3. สถานบรกิารสาธารณสขุของเอกชนมีโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 5 แห่ง 837 เตียง อยู่ในอําเภอ
หาดใหญ ่ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ขนาด 348 เตียง   โรงพยาบาลศิครินทร์ ขนาด  
128 เตียง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีขนาด 261 เตียงโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีขนาด 58 เตียง และอําเภอ
สะเดา     1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพัทยเวช ขนาด 42 เตียง 

 4. คลินิกเอกชนรวม จํานวน 483 แห่งประกอบด้วยคลินิกเวชกรรมทั่วไป 209 แห่ง, คลินิก 
เวชกรรมเฉพาะทาง 127 แห่ง, คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 6 แห่ง, คลินิกกายภาพบําบัด 5 แห่ง, คลินิก
เทคนิคการแพทย์ 7 แห่ง, คลินิกการแพทย์แผนไทย 19 แห่ง, สหคลินิก 13 แห่ง และคลินิกทันตกรรม      
รวม 104 แห่ง (ทันตกรรม ทัว่ไป 102 แห่ง, ทันตกรรม ช้ันสอง 2 แห่ง 
        สถานการณ์โรค โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสาํคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
         ทรัพยากรดิน จังหวัดสงขลามีเน้ือที่ทั้งหมด 7,393.889 ตารางกิโลเมตร กองสํารวจดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน จําแนกดินในจังหวัดสงขลาได้ จํานวน 27 ชุด กลุ่มชุดดินเป็นดินนาร้อยละ 26 ดินดอน ร้อยละ 64 และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ร้อยละ 10 ดินส่วนใหญ่เป็นดินรว่นปนทรายและดินเหนียว 
          ทรัพยากรนํ้า ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญท่ี่สุดของประเทศ   มพ้ืีนที่ส่วนที่
เป็นพ้ืนนํ้าประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร ่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ทะเลน้อย พ้ืนที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง จะมีสภาพเป็นนํ้าจืด ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนที่
มากทีสุ่ด  สภาพนํ้าส่วนใหญ ่ เป็นนํ้ากร่อย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้านานาชนิด ทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนที่
ต้ังแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยังทะเลหลวง สภาพนํ้าเป็นนํ้าเค็มและนํ้ากร่อย 
        ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสงขลามีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
(ต้ังแต่ พ.ศ.2507) รวม 41 ป่า เน้ือที่ 1,257,669.25 ไร่ หรือ 27.84% ของเน้ือที่จังหวัด 
        ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน จังหวัดสงขลามีระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนที่มีการเดินระบบ 2 แห่ง  คือ ระบบ
บําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครสงขลา  และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  
ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น  จํานวน 1,624.59 ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 



ง 
 
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จํานวน 673.55 ตัน/วัน มีวิธีการ
กําจัดแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ  คือ ระบบฝงักลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลเมืองสะเดา  และระบบเตาเผาที่มีการกําจัดมลพิษทางอากาศของเทศบาล
นครหาดใหญแ่ละขนส่งไปกําจัดนอกพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  จํานวน  4  ตัน/วัน   

นอกจากน้ี ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีเป็นฤดูแล้งของกลุ่มประเทศอาเซียน
ตอนล่าง คือ มาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย   ซึง่บริเวณเกาะสุมาตรา  และเกาะกาลิมันตัน ประเทศ
อินโดนีเซีย จะมีการแผ้วถางพ้ืนที่และเผาเตรียมพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร ประกอบกับอีกหน่ึงเหตุการณ์ในเดือน
มิถุนายน  2558  คือ การระเบิดของภูเขาไฟซินาบุง  ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในห้วงเวลา
เดียวกันน้ีกลุ่มประเทศดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เมื่อเกิดกลุ่มควันขึน้บนเกาะสุ
มาตรา  ประกอบกับทิศทางลมพัดขึ้นมาสูต่อนบนจึงเกิดหมอกควันข้ามแดน  ส่งผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่าง 
ของประเทศไทย  ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ฯ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot  Map ของ
ศูนย์เช่ียวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสงิคโปร์  (ASEAN Speccialised Meteorological 
Centre : ASMC) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ
ของกรมควบคุมมลพิษ  พบว่า  ในปี 2559 คุณภาพอากาศของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกในช่วงระยะ 
เวลาสถานการณ์หมอกควันขา้มแดน (พฤษภาคม - ตุลาคม) อยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง เน่ืองจากได้รับผลจาก
ปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งทําให้มีปริมาณฝนตกในพ้ืนที่ภาคใต้มากกว่าค่าปกติ (ค่าย้อนหลัง 30 ปี)  และจํานวน 
Hotspot (จุดไฟไหม้) บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียมีค่าจํานวนสูงสุดเพียง 58 จุด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดระดับ เสียงในพ้ืนที่ 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกเพียงสถานีเดียว คือ บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ผลจาก
การตรวจวัดพบว่าค่าเฉล่ียของระดับเสียงเฉลี่ย  (Leq) 24 ช่ัวโมง ปี  2559  เท่ากับ 58.2 เดซิเบลเอ  เพ่ิมขึ้น
จากปี 2558  ซึ่งตรวจวัดได้เท่ากับ 62.0 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานระดับเสียง
เฉลีย่ (Leq) 24 ช่ัวโมง กําหนดไม่เกิน 70 เดซเิบลเอ) เมือ่พิจารณาแนวโน้มของระดับเสียง พบว่ามีค่าลดลง   
                
2. ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
              จากการสํารวจและประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา พบว่าปัญหาเก่ียวกับแสงใน
โรงพยาบาล  ส่วนปัญหาด้านอ่ืน ๆจะพบความเสี่ยงน้อย ส่วนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา  
ที่ตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านกายภาพ เก่ียวกับประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 12 ประเภท  
ไม่พบประเด็นความเสี่ยง 
             สําหรับสารเคมีในสถานประกอบการ พบว่ามีปริมาณการใช้สารเคมีสูงสุด  5 อันดับแรก  ได้แก่ 
sulphur,Potassium Chloride, Ammonium Sulfat,e Rock Phosphase และ  Diammonium 
Phosphate ตามลําดับ และมีสารเคมีทีม่กีารเก็บสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก  ได้แก่Urea Diammonium 
Phosphate,  AMMONIA, SULFURIC ACID,  เซฟบอร์และCalcium Carbideตามลําดับ 
ส่วนประเภทสถานประกอบการที่ครอบครองสารเคมีอันตราย 5 อันดับแรก ได้แก่ การผลิตจํานวน 44 แห่ง 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ ของใช้บุคคลและของใช้เครื่องเรือน จํานวน 9 
แห่ง การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้,การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน,การไฟฟ้า แก๊ส การประปา 
จํานวนประเภทละ 7 แห่ง ตามลําดับ 
             ทั้งน้ีสารเคมีอันตรายหลายชนิดในสถานประกอบการ ที่มีการใช้สารเคมี ทีส่ามารถก่อให้เกิดมะเร็ง 
ได้แก่ Formaldehyde,Potassium Dichromate,Sodium Hypochlorite,Calcium Hypochlorite เป็นต้น 
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3. ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทาํงาน 
             จากการดําเนินงานของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา  จากการตรวจ หู ตา และปอด พบว่าจาก
จํานวนบุคลากรที่ตรวจพบความปกติในการตรวจหู มากทีสุ่ดได้แก่ โรงพยาบาลสะเดา ร้อยละ 80.64 รองมา 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ร้อยละ 76.92 และโรงพยาบาลสิงหนคร ร้อยละ 69.56   สรุปโดยรวมทั้งจังหวัด 
ร้อยละ 70.11  
             ส่วนผลการตรวจรับรองโรงพยาบาลท่ีผ่านการประเมินความเสี่ยงการทํางานของบุคลากร ในปี 
2560 พบว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ และสงขลา เข้าสู่มาตรฐาน ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ 
อําเภอนาทวี ระโนด สะเดา รัตภูมิ จะนะ ควนเนียง สะบ้าย้อย นาหม่อม บางกล่ํา และกระแสสินธ์ุ เกินการ
รับรอง 3 ปี สาํหรับโรงพยาบาลอ่ืน ๆเข้าสูร่ะดับ 5  
              สําหรับการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย ในทุกประเภทโรงงาน ที่ได้รับการ
ตรวจ ปอด หู ตา ทั้งหมด ผลปกติ 
4.ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
               จากข้อมูลจากขอ้มูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ (HDC: Health Data Center) 5 อันดับแรกของจังหวัดสงขลา พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการทํางาน
สูงเป็นอันดับหน่ึงโดยมีอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 248.51รองลงมาคือโรคกระดูกและกลา้มเน้ือจาก
การทํางานอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 102.28การเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสารการจัดศัตรูพืชอัตราป่วยต่อ
แสนประชากรเท่ากับ 4.48โรคจากพิษสารตัวทําละลายอินทรีย์ อัตราป่วยต่อแสนประชากร 0.53 และโรค
ประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 0.35ตามลําดับ (HDC service, 2561) และ
จากข้อมูลรายงานจํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและ
โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานพบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ
กล้ามเน้ือและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางาน หรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จําเพาะหรือปัจจัย
สูงในสิ่งแวดลอ้มการทํางาน มากที่สุด (กองทุนเงินทดแทนสานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา, 2560)  
เมื่อศึกษาข้อมลูการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานโดยจําแนกตามความรุนแรง,สาเหตุที่
ประสบอันตรายของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาพบว่าจํานวนรวมความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไม่มี
ความรุนแรงถงึขั้นสูญเสียอวัยวะบางส่วนเกิดจากสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง, และวัตถุหรือสิ่งของ
หนีบ/ดึงจํานวน ละ 1 คนความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน พบว่าเกิดจากสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของกระแทก/
ชน มากที่สุด จํานวน 51 คน  รองลงมาเกิดจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/หรือทิ่มแทง จาํนวน 34 คน และจาก
วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือทับ/ดึง จํานวน 30 คน หกล้ม ลืน่ จํานวน 26 คน และวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่น
ทับ จํานวน 26 คน ตามลําดับ แบ่งตามประเภทกิจการรวมความรุนแรง 3 อันแรก พบว่า สาเหตุการผลิตปลา
บรรจุกระป่อง (รหัสประเภทกิจกกรม 10221) มากที่สุด รองลงมาคือประเภทกิจการผลิตสัตว์นํ้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าสด(ยกเว้นปลา) (รหัสประเภทกิจกรรม  10212) และ กิจการผลิตไส้กรอกและลูกช้ินฯ (รหัส
ประเภทกิจกรรม  10292)   เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุภาพรวม  3 อันดับแรก พบว่ากลุม่อายุ 20 - 24 ปี มาก
ที่สุด (จํานวน 97 คน) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30 - 34 ปี และกลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ตามลําดับ  
               นอกจากน้ี พบว่ากองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จ่ายเงินทดแทนให้
ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย ซึ่งภาพรวมของการจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตราย จําแนกตามความ
รุนแรง ค่าทดแทนกรณสีูญเสียอวัยวะ จํานวน 2 คน รวมท้ังสิ้น 211,484.26 บาท โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการ
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จ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายตามประเภทค่าทดแทน จํานวน 195,253.25 บาท และค่า
รักษาพยาบาล จํานวน 16,231.00 บาท  (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) 
 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนนิงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
            1. จังหวัดสงขลามีวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนในภูมิภาค
ภาคใต้ตอนล่าง  ดังน้ันการผลักดันให้งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมบรรจุอยู่ในนโยบายของจังหวัดซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเห็นความสําคัญเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้องควรจะต้องดําเนินการ 
            2. จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ในภูมิศาสตร์ทีดี่เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในภาคใต้
ตอนล่าง   นอกจากน้ียังมีการเช่ือมโยงเศรษฐกิจผ่านประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย ดังน้ันการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการขนส่งน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่สําคญัโดยเฉพาะความ
ปลอดภัยในการขนส่งสารเคมแีละรังสีทีผ่่านช่องทางต่างๆ 
            3.   การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดที่อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา อําเภอจะนะ 
และอําเภอเมือง   โดยโรงงานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตอาหารทะเล โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง แปรรูป
ไม้ยางพาราและอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งคุกคามทางกายภาพที่สําคัญคือ เสียงดัง ฝุ่น 
กลิ่น และพบว่าการบาดเจ็บจากการทํางานอยู่ในลําดับแรกของจังหวัดและรองมาโรคกระดกูและกล้ามเนื้อจาก
การทํางาน  ดังน้ันหน่วยบริการสาธารณสุขจะต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการทํางานที่เน้นการบาดเจ็บ
จากการทํางานทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้อง
มีมาตรการท่ีกําหนดให้ผู้ประกอบการลดความเสี่ยงหรือกําหนดมาตรการป้องกันเพ่ือปกป้องสุขภาพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
                4. ควรเน้นการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานในกิจการการผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา และ
โรงงานยาง  
                5. จังหวัดสงขลามีจํานวนแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจํานวนมากจากข้อมูลพบว่ามีประชากรแรงงาน
ต่างด้าวถึง 65,006 คนและกระจายอยู่ทุกอําเภอของจังหวัด  ดังน้ันการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยใน
แรงงานต่างด้าวก็เป็นเรื่องที่สําคัญและตอบรับกับนโยบายของรัฐบาล 
               6. สนับสนุนการดําเนินงานของเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช  การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทําการเกษตรจากรูปแบบเดิมเป็นเกษตรกรที่มีความรู้อย่าง
แท้จริงในการทําการเกษตร 
               7. ดําเนินการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มของพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมที่
กําลังจะสร้างใหม่ไว้ในอนาคต 
               8. พัฒนาการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษขยะและ
อุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวกับยาง 
               9. ประเด็นปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมสว่นใหญ่จะพบปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจาก
โรงงานอุตสาหกรรม   ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีมาตรการแก้ไขเพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่
ร่วมกับประชาชนได้นอกจากน้ีจะต้องมีการตรวจสอบทางหลักวิชาการว่ากลิ่นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนในระยะยาวได้หรือไม่ 
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              10. สําหรับความพร้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขพบว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
ศูนย์ และโรงพยาบาลประจําจังหวัดสงขลามีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่มคีวามรู้เฉพาะ
ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์รวมทั้งยังมีบทบาทเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและมเีครื่องมือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
และอาชีวสุขศาสตร์ดังน้ันโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
ดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้มในระดับจังหวัดได้ 
 
6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
          1. ควรมีการปรับปรุงข้อมูล occupational environmental health profile ให้มีความต่อเน่ืองทุก
ปีและอยู่ในโปรแกรมสําเร็จรปู ทั้งมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการลงข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
          2. การสนับสนุนให้มีการรายงานข้อมูลในระบบที่มีอยู่เช่นระบบ 43 แฟ้มใน Health Data Center 
ระบบข้อมูลจากระบบรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env-Occ Online)  
          3. ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดทั้งในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน (สํานักงานประกันสังคมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ควรใช้รหัสประเภทอุตสาหกรรมที่
เหมือนกัน 
 
7. ข้อจํากัดของการดําเนนิงานคร้ังนี ้
          การดําเนินงานภายในระยะเวลาที่จํากัด และการประชุมที่ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จรงิของ
ผู้รับผิดชอบงานระดับสํานักฯและระดับกรม ช้ีแจงไม่ละเอียดและไม่ทําความเข้าใจกับจังหวัดที่ต้องดําเนินการ
ทําให้มีการเก็บรวบรวมไม่เป็นระบบ และไม่ทราบปัญหา จึงได้ข้อมูลที่ไม่ตรงประเด็น  
         ไม่มีเงินสนับสนุนการดําเนินงาน 
         ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับผิดชอบงานใหม่ 
 
8. จุดเด่นของการดําเนินงานคร้ังนี ้
          ผู้รับผดิชอบงานอาชีวอนามัยของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามีความต้ังใจ การดําเนินงานเป็น
อย่างดี  โดยเป็นผู้ประสานงานหลักในการรวบรวมข้อมูล 
9. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานจัดทา occupational environmental health profile    
   ของจังหวัดอ่ืนๆ 
 
         1. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯควรจัดทีมนักวิชาการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนที่ 
         2.การจัดประชุมเครือข่ายในจังหวัดควรแบ่งกลุ่มและมอบหมายการประสานงานการจัดทําข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 
        3. การเรียงเน้ือหาของ occupational environmental health  profile ควรปรับให้คล้ายคลึงกัน 
 
10. สิ่งทีค่าดหวังในอนาคต 
         1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถคัดเลือกข้อมูลบางประเด็นไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ช้ีเป้าปัญหาเช่นจัดทา GIS พ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงฯลฯ 
        2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําข้อมูลไปวางแผนพัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  



ซ 
 
        3.มีการประสานความร่วมมือด้านข้อมูลกับกระทรวงที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการเช่ือมและแชร์ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       4. ส่วนกลางควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับ pool big data ที่จะเกิดจากการรวบรวม 
occupational  environmental health profile ของแต่ละจังหวัดเพ่ือให้ง่ายในการสืบค้นเพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น 
 
 
                                       *********************************************** 
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บทท่ี 1 บทนาํ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเปน็มา 
                การดําเนินงานด้านข้อมลูข่าวสาร หรือสาระต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกับการดําเนินงาน อาจจะเป็นตัวเลข หรอื
ข้อความท่ีนํามาจากหน่วยงานอื่น ซึ่งขอ้มลูเหล่าน้ียังไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  หากจะนําไปใช้ประโยชน์ต้อง
ผ่านการประมวลผลเบ้ืองต้น  โดยมีข้อมลูพ้ืนฐาน บนความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และกะทัดรัด เป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับการนําไปใช้และความต้องการ ซึ่งสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้แต่ละจังหวัดมี
การจัดเก็บข้อมลูทีส่อดคล้อง เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่และฝ่ายต่างๆ ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ต่อไป 
                  การจัดทํารายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยระดับจังหวัดสงขลา (Environmental 
Occupatational Health  Profile : EOHP) เป็นการรวบรวมข้อมลูพ้ืนฐานโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหลง่ต่าง ๆที่มี
อยู่ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ สรุปผล นําเสนอ เป็นข้อมลูพ้ืนฐานเพ่ือนํามาใช้ในอนาคต โดยนํามาวางแผนการเฝ้าระวังโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยการขอขอ้มลูจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เป็นเครือข่าย การจัดทาํข้อมูลเพ่ือ
นําไปต่อยอดในการพัฒนาในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ  
                 การดําเนินงานคร้ังน้ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ได้ดําเนินการทั้งจังหวัดและเน้นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ (อําเภอสะเดา) 
 
วัตถุประสงค ์
                 1. เพ่ือการรวบรวมข้อมลูในการบูรณาการเพ่ือนําไปใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั  
                 2. เพ่ือการนําขอ้มลูมาจัดเป็นระบบ Profile ของพ้ืนที่ 
                 3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐาน นําไปสู่การป้องกัน ควบคมุโรคที่จะเกิดตามมาในอนาคต 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. หาแหล่งขอ้มลูที่เก่ียวข้องกับงานอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2. รวบรวมข้อมูล ในปีที่ผ่านมาจากหลาย ๆ ส่วน  เพ่ือจัดการโครงสร้าง  Environmental  

Occupatational Health  Profile 
3. ติดตามข้อมลูทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4. ขอข้อมลูจากเครือข่ายในจังหวัด เพ่ือช่วยกันเติมเต็มข้อมูลสว่นที่ขาด ทั้งติดตามความก้าวหน้าของ 

ข้อมูลใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้องและปัจจุบันมากที่สุด 
5. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์
6. รวบรวมรายงาน สถานการณ์ เพ่ือใหห้น่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการทําจดัทํา 

นโยบาย มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคมุโรคและภัยสขุภาพให้แก่ผูป้ระกอบการในจังหวัดสงขลา 
 
ประโยชน์ที่ได้รบั 

1. ทราบข้อมลูสถานการณห์น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
2. มีข้อมลูทีใ่ช้ในการเฝ้าระวังหรอืวางแผนการดําเนินงานอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ใช้ 

ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3. พัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานทางด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในจังหวัดสงขลาและเขต 
4. รูปแบบการจัดทํา EOHP ท่ีขยายสู่พ้ืนที่อําเภออ่ืน ๆ  



 
บทที่ 2 ขอ้มูลทั่วไปของจังหวัด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิง่แวดลอ้ม  

เหตุรําคาญ และทรพัยากรท่ีสนับสนนุการดําเนนิอาชีวอนามัย 
 

นโยบายจังหวัดสงขลา 
            จากการวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจํากัด (SWOT) สภาพปัญหา/ ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดสงขลาจึงกําหนดตําแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศน์จังหวัด
สงขลา “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมย่ังยืน”  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา  
             วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ย่ังยืน” คําอธิบายวิสัยทัศน์ เพ่ือให้บรรลวิุสัยทัศน์ในปี 2564 จังหวัดสงขลาได้ให้ความสําคัญในการพัฒนา
เพ่ือให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย  
             สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้  
              ในปี 2564 จังหวัดสงขลา จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน มีระบบคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงทางบก (รถไฟ ถนน) ทางเรือ (ท่าเรือสงขลาแห่งที ่1 และ 2) 
และทางอากาศ (สนามบินนาชาติหาดใหญ่) เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคใต้ โดยใช้ศักยภาพของ
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ปาดังเบซาร์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจทางตอนบนของภาค
กับตอนใต้ของประเทศไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ โดยใช้
ความโดดเด่นจากฐานเดิมที่เป็นเมืองท่องเท่ียวชายแดน ความสวยงามของทรัพยากรและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมรวมทั้งเป็นเส้นทางสําคัญในการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของภูมิภาคท้ังฝั่ง
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย  
             ประชาชนมีคณุภาพ  
              ในปี 2564 ประชาชนในจังหวัดสงขลาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถ การศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดี สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมสี่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและชุมชน ทุกคนเขา้ถึงบริการสังคมของรัฐ 
(การศึกษาที่มคีุณภาพ บริการด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม)  
              สิ่งแวดล้อมย่ังยืน  
               ผลจากการพัฒนาโดยให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปริมาณขยะ การใช้
น้ามันเช้ือเพลิง และการใช้พลังงานไฟฟ้า และการดาเนินโครงการนาร่อง Green City ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จาก ADB ตามโครงการเด่น (Signature Project) ในกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัดสงขลาจึงมุ่งหวังการบรรลุวิสัยทัศน์หลังสิ้นแผนพัฒนาปี 2564 สงขลาจะเป็นเมืองที่มี
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน สามารถการบริหารจัดการน้าทั้งระบบอย่างมีคุณภาพเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 200 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  
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พันธกิจ  
         1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้  
         2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ  
         3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
         4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 
ทั้งน้ี เป้าหมายโดยรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคง 
ปลอดภัย และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้น่าอยู่ และพัฒนาอย่างย่ังยืน  มี 4  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ใช้สําหรับจังหวัดสงขลา คือ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1: พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ โลจิสติกส์และโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



จังหวัดสงขลา 
 

ตราสญัลกัษณ์จังหวัดสงขลา  :   รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า 

           รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า ยังค้นหาหลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัดแต่บุคคล 
           บางคนบอกที่มาของตราประจําจังหวัดน้ีว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อฉลองพระองค์ของ
กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ต่อมากรมศิลปากร
ออกแบบตราสังข์ใช้เป็นเคร่ืองหมายตราจังหวัดสงขลา 

ตน้ไม้ประจําจังหวัดสงขลา  ต้นสะเดาเทียม 

ดอกไม้ประจาํจังหวัดสงขลา ดอกสะเดาเทียม  

สปีระจําจังหวัดสงขลา     สีเขียว 

 
1.คําขวัญจังหวัดสงขลา 
นกนํ้าเพลินตา   สมิหลาเพลินใจ   เมืองใหญส่องทะเล   เสน่หส์ะพานติณ   ถิน่ธุรกิจแดนใต้ 
 
ความเป็นมา 

 สงขลาเป็นเมืองท่าที่สําคัญเมืองหน่ึง ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างมาต้ังแต่สมัยโบราณ  
มีชุมชนโบราณ เมืองเก่าแก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพ้ืนเมือง  
ศิลปะพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน 

 สงขลาเพ่ิงปรากฏเป็นคร้ังแรกในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ - เปอร์เซีย ระหว่างปี  
พ.ศ. 1993 - 2093 ในนามของเมืองชิงกูร์ หรือซิงกอร่า แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม ของนายกิโลลาสแซร์แวส เรียกช่ือ เมืองสงขลาว่า “เมืองสิงขร” จึงมีการสันนิษฐานว่า คําว่า 
สงขลา เพ้ียนมาจากช่ือ “สิงหลา” (สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร แปลว่า เมืองสิง เหตุผลที่สงขลามีช่ือว่า สิงหลา       
สืบเน่ืองมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย แล่นเรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแต่ไกลจะเห็น
เป็นรูปสิงห์สองตัวมอบเฝ้าปากเมืองทางเข้าเมืองสงขลา จึงเรียกเมืองน้ีว่า สิงหลา ส่วนคนไทยเรียกว่า เมืองสทิง 
เมื่อมาลายูเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมืองสทิง ก็เรียกว่าเมืองสิงหลา แต่ออกเสียงเพ้ียนเป็นเซ็งคอรา เมื่อฝร่ังเข้ามา
ค้าขาย เรียกว่าเซ็งคอรา ตามมาลายูแต่เสียงเพ้ียนเป็นสําเนียงฝรั่งคือซิงกอร่า(Singora) ไทยเรียกตามเสียงมาลายู
และฝรั่งเสียงเพ้ียนเป็นสงขลา อีกเหตุผลหน่ึงอ้างว่า สงขลา เพ้ียนมาจาก “สิงขร” แปลว่า ภูเขา โดยอ้างว่าเมือง
สงขลา ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาแดง ต่อมาได้มีการพระราชทานนามเจ้าเมืองสงขลาว่า “วิเชียรคีรี” ซึ่งความหมาย
สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้ว่า “สงขลา” เดิมช่ือ สิงหนคร 
(สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอยู่ท้าย มาลายูไม่ชอบจึงเปล่ียนเป็นอา และชาวมาลายูพูดลิ้นรัวเร็ว ตัดหะและนะ 
ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือซิงโครา จนมีการเรียกเป็น สิงกอรา 

  นอกจากน้ีเมืองสงขลาเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 
เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลและอุปราชภาคใต้ จนสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      
ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้ยุบมณฑลและภาค เปลี่ยนเป็น จังหวัดสงขลา จึงเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคใต้จนถึงปัจจุบัน    
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2.ที่ต้ังและอาณาเขต   

 จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6 ํ 17' - 7 ํ 56' องศาเหนือ ลองจิจูด 
100 ํ 01' - 101 ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทาง
รถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,621,180 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาร์และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

 
 

 
รูปแสดง ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา 

 
3.ลักษณะภูมิประเทศ  

 ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระกับส่วนที่เป็น
แผ่นดินรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้ งสองส่วนเช่ือมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์  พ้ืนที่ 
ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและ 
ที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธารที่สําคัญ 
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4.ลักษณะทางภูมิอากาศ 

จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมเขตร้อน มีมรสุมพัดผ่านประจําทุกปี คือ  
 1) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
 2) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

จากการพัดผ่านของมรสุมที่มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณแตกต่างกัน ทําให้จังหวัดสงขลามี 2 ฤดู คือ 
 (1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะน้ีเป็นช่องว่างระหว่าง

ฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้ว อากาศจะเร่ิมร้อนและมีอากาศร้อนจัดที่สุด
ในเดือนเมษายน 

 (2) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
 - ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนเคล่ือนตัว

มาจากด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ํา ปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อยกว่า
ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 - ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์         
ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแน่น 

ในปี 2559 จังหวัดสงขลามีปริมาณนํ้าฝนรวมตลอดทั้งปี 2,191.4 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 146 วัน ปริมาณ
ฝนตกมากที่สุดในเดือนตุลาคม – ธันวาคม วัดได้สูงสุด คือ ในช่วงเดือนธันวาคม วัดปริมาณนํ้าฝนได้ 906.5 
มิลลิเมตร ปริมาณฝนไม่ตกเลยในช่วงเดือนมีนาคม วัดปริมาณนํ้าฝนได้ 0.0 มิลลิเมตร  
 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34.58 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 
23.37 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลทําให้จังหวัดมีความช้ืนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 77.14% เมื่อเปรียบเทียบสถิติข้อมูล
ปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดสงขลาในปี 2558 กับปี 2559 แล้วพบว่าในปี 2559 มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่าจํานวน 
540.4 มลิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง 0.33 องศาเซลเซียส   

ตารางที่ 1 ข้อมูลสถิติปริมาณน้ําฝน จังหวัดสงขลา ประจําปี 2559 
 

                                                                                                                         ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

เดือน ปริมาณนํ้าฝนทั้งเดือน (มม.) อุณหภูมิ ( °ซ.) ความชื้นสัมพทัธ์(%) 
ปริมาณนํ้าฝน จํานวนวันฝนตก สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 192.5 11 31.9 24.0 28.4 95 63 78 
กุมภาพันธ ์ 24.5 7 31.9 24.0 28.2 89 54 75 
มีนาคม 0.0 0 33.2 23.6 28.7 93 62 77 
เมษายน 1.7 1 37.3 24.8 29.9 92 40 75 
พฤษภาคม 82.2 14 35.4 23.8 29.8 98 51 76 
มิถุนายน 101.6 14 35.2 22.1 28.8 93 34 76 
กรกฎาคม 115.5 10 35.9 22.8 28.7 97 39 78 
สิงหาคม 184.5 11 35.8 23.7 29.3 98 45 72 
กันยายน 57.1 11 35.9 22.8 28.9 97 41 73 
ตุลาคม 253.5 21 35.9 22.9 28.2 97 46 78 
พฤศจิกายน 271.8 24 33.1 23.3 27.5 98 63 83 
ธันวาคม 906.5 22 33.4 22.6 26.9 98 54 84 

รวม 2,191.40 146.00 - - - - - - 
เฉลี่ย 182.62 12.17 34.58 23.37 28.60 95.42 49.33 77.14 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดสงขลา ประจําปี 2556 – 2559 
 

เดือน 
อุณหภูมิ (ซ.)  

ปี 2556 
อุณหภูมิ (ซ.)  

ปี 2557 
อุณหภูมิ (ซ.)  

ปี 2558 
อุณหภูมิ (ซ.)  

ปี 2559 
สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 32.3 23.7 27.4 32.0 26.8 29.8 30.8 22.8 27.0 31.9 24.0 28.4 
กุมภาพันธ ์ 33.5 23.7 27.6 32.1 26.9 30.4 31.8 22.4 27.1 31.9 24.0 28.2 
มีนาคม 34.1 24.0 28.3 33.1 28.0 31.6 32.7 22.5 28.2 33.2 23.6 28.7 
เมษายน 36.1 24.1 28.9 34.2 29.2 33.0 34.1 24.1 29.1 37.3 24.8 29.9 
พฤษภาคม 36.6 24.9 29.1 36.5 29.5 33.8 35.7 23.0 29.5 35.4 23.8 29.8 
มิถุนายน 35.2 23.9 28.9 35.8 29.4 33.8 35.6 24.0 29.2 35.2 22.1 28.8 
กรกฎาคม 35.8 24.0 28.5 36.2 29.3 34.2 37.0 24.1 28.9 35.9 22.8 28.7 
สิงหาคม 36.3 23.5 28.3 36.1 28.4 33.5 35.5 23.9 28.2 35.8 23.7 29.3 
กันยายน 35.8 23.7 28.5 35.1 28.5 32.6 34.8 23.0 28.4 35.9 22.8 28.9 
ตุลาคม 33.5 23.2 27.4 33.2 27.6 31.5 34.7 23.3 28.1 35.9 22.9 28.2 
พฤศจิกายน 33.2 23.0 27.3 32.2 27.3 30.5 32.0 23.8 27.4 33.1 23.3 27.5 
ธันวาคม 31.1 23.5 27.0 33.2 27.4 30.2 31.9 23.3 28.1 33.4 22.6 26.9 

เฉลี่ย 34.46 23.77 28.10 34.14 28.18 32.08 33.88 23.35 28.27 34.58 23.37 28.60

     
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้าํฝนของจังหวัดสงขลา ประจําปี 2556 – 2559 
 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน 
ปี 2556 

ปริมาณน้ําฝน 
ปี 2557 

ปริมาณน้ําฝน 
ปี 2558 

ปริมาณน้ําฝน 
ปี 2559 

ปริมาณ
น้ําฝน 

จํานวนวัน
ฝนตก 

ปริมาณ
น้ําฝน 

จํานวน
วันฝนตก 

ปริมาณ
น้ําฝน 

จํานวน
วันฝนตก 

ปริมาณ
น้ําฝน 

จํานวน
วันฝนตก 

มกราคม 68.4 10 9.7 7 43.2 9 192.5 11 
กุมภาพันธ ์ 125.1 11 0.0 0 13.0 4 24.5 7 
มีนาคม 0.7 3 17.8 3 9.5 2 0.0 0 
เมษายน 270.6 13 56.2 3 108.7 8 1.7 1 
พฤษภาคม 94.8 16 163.0 14 120.8 8 82.2 14 
มิถุนายน 110.1 13 101.4 9 25.1 8 101.6 14 
กรกฎาคม 53.1 11 81.3 11 55.9 16 115.5 10 
สิงหาคม 208.7 15 220.2 16 202.4 20 184.5 11 
กันยายน 47.7 10 57.0 13 75.3 9 57.1 11 
ตุลาคม 472.0 26 212.0 18 280.5 18 253.5 21 
พฤศจิกายน 757.7 23 426.6 23 535.2 28 271.8 24 
ธันวาคม 584.7 24 595.6 25 181.4 18 906.5 22 

รวม 2793.60 175 1940.80 142 1651.00 148 2191.40 146 
เฉลี่ย 232.80 14.58 161.73 11.83 137.58 12.33 182.62 12.17 

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 
5.ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
 5.1) โครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัดและหน่วยการปกครอง 

 จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 
 (5.1.1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาต้ัง

หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด จํานวน 221 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จํานวน 5 ส่วนราชการ 
 (5.1.2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ

ออกเป็น 2 ระดับ คือ 
  - ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย ส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 36 ส่วนราชการ 

- ระดับอําเภอ  ประกอบด้วย 16 อําเภอ  127 ตําบล  1,023 หมู่บ้าน 
 (5.1.3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 141 แห่ง  ประกอบด้วย 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จํานวน 1 แห่ง 
- เทศบาล  จํานวน 48 แห่ง  แยกเป็น 

 เทศบาลนคร  จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 



9 
 

 เทศบาลเมือง จํานวน 11 แห่ง คือ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมือง
บ้านพรุ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองคลองแห  

 เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาล
เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองทุ่งตําเสา และเทศบาลเมืองม่วงงาม 

- เทศบาลตําบล จํานวน 35 แห่ง คือ เทศบาลตําบลพะตง เทศบาลตําบลกําแพงเพชร 
เทศบาลตําบลจะนะ เทศบาลตําบลควนเนียง เทศบาลตําบลระโนด เทศบาลตําบลพะวง เทศบาลตําบลคลองแงะ 
เทศบาลตําบลนํ้าน้อย เทศบาลตําบลเทพา เทศบาลตําบลนาทวี เทศบาลตําบลบ่อตรุ เทศบาลตําบลปริก เทศบาล
ตําบลสํานักขาม เทศบาลตําบลท่าช้าง เทศบาลตําบลบ้านไร่ เทศบาลตําบลนาสีทอง เทศบาลตําบลสทิงพระ 
เทศบาลตําบลลําไพล เทศบาลตําบลโคกม่วง เทศบาลตําบลบ้านหาร เทศบาลตําบลคูเต่า เทศบาลตําบลสะบ้าย้อย 
เทศบาลตําบลเกาะแต้ว เทศบาลตําบลกระแสสินธ์ุ เทศบาลตําบลทุ่งลาน เทศบาลตําบลชะแล้ เทศบาลตําบลเชิงแส 
เทศบาลตําบลบ้านนา เทศบาลตําบลบางเหรียง เทศบาลตําบลนาทวี เทศบาลตําบลปากแตระ เทศบาลตําบลคูหาใต้  
เทศบาลตําบลปาดัง  เทศบาลตําบลนาทับ  และเทศบาลตําบลท่าพระยา 

-องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 92 แห่ง 
 

ตารางที่ 4 จํานวนตําบล หมู่บ้าน เทศบาล และ อบต. จังหวัดสงขลา 
ที่ อําเภอ ตําบล  หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1 เมืองสงขลา 6  47 4 2 
2 สทิงพระ 11  79 1 11 
3 จะนะ 14  139 3 12 
4 นาทวี 11  92 2 9 
5 เทพา 7  67 2 6 
6 สะบ้าย้อย 9  62 2 8 
7 ระโนด 13  73 3 10 
8 กระแสสินธ์ุ 4  22 2 2 
9 รัตภูมิ 5  63 4 3 
10 สะเดา 8  66 6 6 
11 หาดใหญ ่ 12  93 10 5 
12 นาหม่อม 4  29 - 4 
13 ควนเนียง 4  46 2 3 
14 บางกล่ํา 4  36 2 2 
15 สิงหนคร 11  77 3 7 
16 คลองหอยโข่ง 4  32 2 2 
 รวม 127  1,023 48 92 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสงขลา 
                                                       ข้อมูล  ณ เดือนธันวาคม  2559 
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  5.2) ประชากร 
 จังหวัดสงขลามีประชากร ณ เดือนเมษายน 2560 จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,419,357 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 692,524 คน คิดเป็นร้อยละ 48.79 เพศหญิง 725,822 คน คิดเป็นร้อยละ 51.21 จํานวน
ครัวเรือน 520,894 ครัวเรือน จําแนกออกเป็นรายอําเภอได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 5 จํานวนประชากรจังหวัดสงขลา 

ที่ อําเภอ จํานวน 
ตําบล 

จํานวน
ประชากรชาย 

จํานวน
ประชากรหญงิ

รวมจํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

1 อําเภอเมืองสงขลา 6 78,227 84,748 162,975 68,962 
2 อําเภอสทิงพระ 11 23,618 24,887 48,505 14,338 
3 อําเภอจะนะ 14 52,628 53,486 106,114 28,894 
4 อําเภอนาทวี 11 34,635 34,008 68,643 22,291 
5 อําเภอเทพา 7 39,550 38,082 77,632 21,090 
6 อําเภอสะบ้าย้อย 9 38,845 38,376 77,221 18,721 
7 อําเภอระโนด 13 32,566 33,486 66,052 23,725 
8 อําเภอกระแสสินธ์ุ 4 7,432 7,769 15,201 4,917 
9 อําเภอรัตภูมิ 5 37,033 37,841 74,874 23,999 
10 อําเภอสะเดา 8 62,054 63,714 125,768 48,195 
11 อําเภอหาดใหญ ่ 12 188,158 210,049 398,207 178,535 
12 อําเภอนาหม่อม 4 11,066 11,808 22,874 8,353 
13 อําเภอควนเนียง 4 16,818 17,723 34,541 11,052 
14 อําเภอบางกล่ํา 4 15,334 15,644 30,978 11,995 
15 อําเภอสิงหนคร 10 40,918 42,385 83,303 26,160 
16 อําเภอคลองหอยโข่ง 4 13,642 12,827 26,469 9,667 
 รวม 127 692,524 726,833 1,419,357 520,894 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสงขลา 
ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน 2560 
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของประชากร จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ปี 2560 

 
 

 อัตราส่วนพ่ึงพิง ร้อยละ 54.16, เด็ก 0 – 14 ปี ร้อยละ 20.91, ผู้สูงอายุ ร้อยละ 14.22 
ที่มํา : http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร (ณ 1  เมษายน 2560) 

 
6. การนับถือศาสนา 

      ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 63.42 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 33.42 นับถือศาสนา
อิสลาม และ ร้อยละ 3.16 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) 

จังหวัดสงขลามีวัด จํานวน 431 แห่ง ที่พักสงฆ์ จํานวน 96 แห่ง มัสยิด จํานวน 397 แห่ง 
โบสถ์คริสต์ จํานวน 12 แห่ง   

 
ตารางที่ 6 จํานวนวัด มัสยิดและโบสถ์จังหวัดสงขลา 

ลําดับที ่ อําเภอ จํานวนวัด จํานวนที่พักสงฆ์ จํานวนมัสยิด จํานวนโบสถ์ รวม 
1 เมืองสงขลา 39 3 18 3 63 
2 สทิงพระ 39 3 5  - 47 
3 จะนะ 27 4 70  - 101 
4 นาทวี 25 11 28  - 64 
5 เทพา 21 1 68  - 90 
6 สะบ้าย้อย 14 8 60  - 82 
7 ระโนด 47 2 2  - 51 
8 กระแสสินธ์ุ 13 2 - - 15 
9 รัตภูมิ 28 8 24 1 61 
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ลําดับที ่ อําเภอ จํานวนวัด จํานวนที่พักสงฆ์ จํานวนมัสยิด จํานวนโบสถ์ รวม 

10 สะเดา 24 13 40  1 78 
11 หาดใหญ ่ 54 21 43  7 125 
12 นาหม่อม 12 5 - - 17 
13 ควนเนียง 20 3  7  - 30 
14 บางกล่ํา 13 2  14  - 29 
15 สิงหนคร 46 3 17  - 66 
16 คลองหอยโข่ง 9 7 1  - 17 

รวม 431 96 397 12 936 
ที่มา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560) 

7. โครงสร้างพื้นฐาน 
    7.1) การคมนาคม  

 จังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่างและเป็นศูนย์กลางการคมนาคม  มีเส้นทาง
หลักที่ใช้ในการเดินทางทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางเครื่องบิน มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด
และเส้นทางมาตรฐานหลายสายเช่ือมติดต่อระหว่างอําเภอทั้ง 16 อําเภอในจังหวัดสงขลา เช่ือมโยงกับจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศมาเลเซีย 

 จากการที่จังหวัดสงขลามีเส้นทางหลักที่เช่ือมโยงหลายสาย ในอนาคตสามารถพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางรองรับการคมนาคม การค้าและการอุตสาหกรรมของจังหวัดใกล้เคียง พัฒนาให้เช่ือมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัดและภูมิภาค และรองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

 ระยะทางจากตัวอําเภอเมืองสงขลาไปยังอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา 
 อําเภอระโนด  ระยะทาง    73 กิโลเมตร 
 อําเภอกระแสสินธ์ุ  ระยะทาง    74 กิโลเมตร 
 อําเภอสทิงพระ  ระยะทาง    36 กิโลเมตร 
 อําเภอสิงหนคร  ระยะทาง    26 กิโลเมตร 
 อําเภอควนเนียง  ระยะทาง    72 กิโลเมตร 
 อําเภอรัตภูมิ  ระยะทาง    60 กิโลเมตร 
 อําเภอนาหม่อม  ระยะทาง    34 กิโลเมตร 
 อําเภอจะนะ  ระยะทาง    37 กิโลเมตร 
 อําเภอนาทวี  ระยะทาง    52 กิโลเมตร 
 อําเภอสะเดา  ระยะทาง    70 กิโลเมตร 
 อําเภอเทพา  ระยะทาง    73 กิโลเมตร 
 อําเภอสะบ้าย้อย  ระยะทาง   104 กิโลเมตร 
 อําเภอหาดใหญ ่  ระยะทาง    26 กิโลเมตร 
 อําเภอคลองหอยโข่ง ระยะทาง    43 กิโลเมตร 
 อําเภอบางกล่ํา  ระยะทาง    46 กิโลเมตร 
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 การเดินทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
 จังหวัดปัตตานี  ระยะทาง  105.33 กิโลเมตร 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง  184.51 กิโลเมตร 
            -จังหวัดพัทลุง   ระยะทาง  125.08 กิโลเมตร 

                             -จังหวัดสตูล   ระยะทาง  123.58 กิโลเมตร 

การสํารวจปริมาณการจราจรของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เส้นทางที่สําคัญได้แก่  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นเส้นทางสายหลักระหว่างอําเภอหาดใหญ่ ไปยังอําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลาและเช่ือมต่อกับประเทศมาเลเซีย มีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น 52,251 คันต่อวัน
การจราจรส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่งสินค้านําเข้า ส่งออก และนักท่องเที่ยวผ่านด่านชายแดน  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข407 เป็นเส้นทางที่เช่ือมระหว่างอําเภอหาดใหญ่และอําเภอ
เมืองสงขลา ทางด้านทิศใต้มีปริมาณจราจร 44,608คันต่อวัน เป็นปริมาณจราจรที่มากที่สุดของจังหวัด  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 เป็นเส้นทางที่เช่ือมระหว่างอําเภอเมือง จังหวัดสงขลากับ
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทางด้านทิศเหนือปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น 45,057คันต่อวัน 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาไปทางอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเช่ือมต่อไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  มีปริมาณจราจร 
18,611 คัน ต่อวัน  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างอําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเช่ือมต่อกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผ่านตัวจังหวัดสงขลาไปทางอําเภอจะนะ  
และสิ้นสุดที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลามีปริมาณจราจร 25,591 คันต่อวัน  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอําเภอหาดใหญ่ อําเภอ 
รัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อไปยังจังหวัดสตูลมีปริมาณจราจร 9,654 คัน ต่อวัน 

(7.1.2) ทางรถไฟ 
 จังหวัดสงขลามีสถานีรถไฟ จํานวน 22 สถานี โดยเฉพาะสถานีรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทาง 

การขนส่งสําคัญของภาคใต้ มีขบวนรถไฟให้บริการแก่ผู้โดยสารหลายขบวนที่สําคัญ ได้แก่ รถด่วนยะลา-กรุงเทพฯ 
รถดีเซลรางยะลา-กรุงเทพฯ บัตเตอร์เวิร์ธ-กรุงเทพฯ เป็นต้น รวมทั้งขบวนรถท้องถิ่น  

 มีรถไฟผ่านวันละ  22 ขบวน                                 
 มีสถานีจอดรถ  7 สถานี                                   
 เส้นทางรถไฟในจังหวัด  ระยะทางยาว 160 กม. 

(7.1.3) ทางน้าํ 
มีท่าเรือนํ้าลึกสงขลาต้ังอยู่ที่ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร มีท่าเทียบเรือ 3 ท่ารองรับสินค้าได้ 

1.1 ล้านตัน/ปี นอกจากน้ียังมีท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ต้ังอยู่บริเวณท่าสะอ้าน อําเภอเมือง
สงขลา ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือและท่าเทียบเรือของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 4 ต้ังอยู่บริเวณฐานทัพเรือ
สงขลา อําเภอเมืองสงขลา 

(7.1.4) ทางอากาศ 
มีสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอคลองหอยโข่ง ห่างจาก

ตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และยังมีสนามบินสงขลาต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือ 
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การเดินทางโดยเคร่ืองบิน 
 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นหน่ึงในท่าอากาศยานสําคัญที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต้ังอยู่ในโซนธุรกิจการค้าทางภาคใต้  
เป็นเสมือนประตูทางเข้าสําหรับผู้ที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้า หรือท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมถึง
เป็นเสมือนช่องทางการเดินทางสําหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปแสวงบุญ  ที่นครเมกกะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ปัจจุบันมี 5 สายการบินให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 2,500,000 คน เที่ยวบิน 18,000 เที่ยวบิน
ต่อปี และบริการขนถ่ายสินค้ามากกว่า 15,000 ตันต่อปี มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 
หาดใหญ่ - เชียงใหม่  หาดใหญ่ - เชียงราย หาดใหญ่ - อุดรธานี หาดใหญ่ - ขอนแก่น หาดใหญ่ – อุบลราชธานี 
และมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระหว่างหาดใหญ่ - กัวลาลัมเปอร์ หาดใหญ่ – สิงคโปร์ 
 7.2) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 

 (7.2.1) ด้านปโิตรเลียม   
ดําเนินการโดยบริษัท  ซี อีซี  อินเตอร์เน ช่ันเนล  จํากัด  ซึ่ งเป็นบริษัทผู้ รับสัมปทาน 

แหล่งปิโตรเลียมสงขลา แปลงสํารวจที่ G5/43 ปริมาณการผลิต 10,000 บาเรล/วัน ส่งผลให้จังหวัดสงขลาได้รับ
การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา  

(7.2.2) ก๊าซธรรมชาติ 
         โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซจะนะ ต้ังอยู่ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา มีกําลังการผลิต 425 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตได้จริง ณ ปัจจุบัน จํานวน 325 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ปริมาณการส่งออก จํานวน 325 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยส่งผ่านระบบท่อไปยังประเทศมาเลเซีย จํานวน 2 ท่อ คือ 1) ท่อก๊าซ NGL ขนาด 36 น้ิว  2) 
ท่อ LPG ขนาด 8 น้ิว ระยะทางทั้งในทะเลและบนบกรวม 374  กม. 

(7.2.3) ฐานสนับสนุนปิโตรเลียม 
         ท่าเทียบเรือสนับสนุนและผลิตปิโตรเลียม ของ ปตท.สผ.อยู่ในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 ขนาดพ้ืนที่จํานวน 27,630 ตร.ม. สามารถรองรับเรือสนับสนุนการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส จํานวน  

(7.2.4)  สถานประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม ดังนี้ 
  7.2.4.1.  คลังนํ้ามัน   จํานวน 5 แห่ง 
 7.4.1.2 สถานีบริการนํ้ามัน 
 -  สถานบริการนํ้ามันประเภท ก  จํานวน 193 ราย 
 -  สถานบริการนํ้ามันประเภท ข  (ไม่มี) 
   -  สถานบริการนํ้ามันประเภท ค.1  จํานวน 83 ราย 
   -  สถานบริการนํ้ามันประเภท ค.2  จํานวน 21 ราย 
   -  สถานบริการนํ้ามันประเภท ง  จํานวน 669 ราย  
 7.2.4.3  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  
   -  ลักษณะที่ 3   จํานวน 50 ราย 
   -  ลักษณะที่ 2    จํานวน 33 ราย  
 7.2.4.4  รถบรรทุกนํ้ามัน   จํานวน 180 คัน 

 7.2.4.5 สถานประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 - คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว จํานวน   2     แห่ง 
   - โรงบรรจุก๊าซ   จํานวน   20   ราย 
   - สถานีบริการก๊าซ  จํานวน   34   ราย 
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   - สถานที่เก็บรักษาก๊าซ  จํานวน   54   ราย 
   - รถบรรทุกก๊าซ   จํานวน   40   คัน 
   - ร้านจําหน่ายก๊าซ  จํานวน   893  ราย 
  7.2.4.6 สถานประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 
 -  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  จํานวน   6     แห่ง   

 (7.3) โครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟา้ 
  7.3.1 โรงไฟฟ้าเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

  -  โรงไฟฟ้าจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 730 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประมาณวันละ130ล้านลูกบาศก์ฟุต มี
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี 

  -  โรงไฟฟ้าจะนะ ระยะที่ 2 กําลังการผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์ ใช้เช้ือเพลิงประมาณ   
วันละ 150 ล้านลูกบาศก์ฟุต เริ่มก่อสร้างปี 2555 ปัจจุบันดําเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว  
มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี  

  7.3.2 โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนท่ีเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าและเสริมความมั่นคง 
ด้านพลังงานในพ้ืนที ่

         - โรงไฟฟ้าชีวมวล จํานวน 5 โรง มีกําลังการผลิตรวมกัน 42 เมกะวัตต์ คิดเป็น
สัดส่วนพลังงานทดแทน 23,000 * toe 

  - โรงไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการหาดกังหัน 1 จํานวน 20 ต้น มีกําลังการผลิต  
36 เมกะวัตต์ (เริ่มดําเนินการก่อสร้างปี 2558) คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน 4,000 toe 

  - โรงไฟฟ้าจากขยะ จํานวน 1 โรง มีกําลังการผลิต 7 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน
พลังงานทดแทน 3,000 toe 

  - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกําลังการผลิต 0.03 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน
พลังงานทดแทน 0.003 toe 

  (7.4) โครงการด้านพลังงานทดแทน 
  โครงการผลิตพลังงานทดแทน ที่ดําเนินการโดยส่วนราชการ เพ่ือเสริมความมั่นคง     

ด้านพลังงานและสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชนในพ้ืนที่ ประมาณ 200 toe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ ป โครงการ หนวย toe ประเภท หนวยดําเนินการ หมายเหต
1 57 โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 2 แหง 20 ชีวมวล พลังงาน (พพ.) แบบ พพ1 และ พพ3

2 ผลิตกาซชีวภาพ ขนาด 16 ลบ.ม. 7.265 ชีวภาพ พลังงาน (งบจังหวัด)
3 โซลาเซล สวนประวัติศาสตร 5 Kw 0.153 แสงอาทิตย พลังงาน (งบกระทรวง)

รวม 27.42               
ลําดับ ป โครงการ หนวย toe ประเภท หนวยดําเนินการ หมายเหต

1 58 โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 2 แหง 12.6 แสงอาทิตย พลังงาน (งบจังหวัด)
2 โครงการ OTOP (เตานาชุมเห็ต/โรงอบ 2 แหง) 27 วมวล/แสงอาทติ พลังงาน (งบกระทรวง)
3 โครงการเสาไฟโซลาเซล 0.4 แสงอาทิตย พลังงาน (งบจังหวัด)

รวม 40.00               
ลําดับ ป โครงการ หนวย toe ประเภท หนวยดําเนินการ หมายเหต

1 59 โครงการโซลาเซล ศาลากลางจังหวัด 30 KW 7.6 แสงอาทิตย พลังงาน (งบจังหวัด)
2 โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 5 แหง 31 แสงอาทิตย พลังงาน (งบจังหวัด)
3 โครงการ OTOP (เตานาชุมเห็ต 15 ชุด) 20 ชีวมวล พลังงาน (งบกระทรวง)
4 โครงการสงเสริมการผลิตเช้ือเพลิงถานอัดแทง 70 ชีวมวล พลังงาน (งบกระทรวง) ผลิต 96 ตัน/ป

รวม 128.60             

สถิติการใชพลังงานทดแทน ที่ดําเนินการโดยสวนราชการ จังหวัดสงขลา
ขอมูลป 2557 - 2559
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                 * หน่วย “ตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ” (ton of oil equivalent; toe) คือ หน่วยวัดปริมาณพลังงานของประเทศ โดย
เทียบการใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงนั้นๆในปริมาณท่ีเท่ากันกับพลังงานท่ีได้จากการเผาไหม้น้ํามันดิบ1 ตัน เช่น การใช้ไฟฟ้า 
 4 toe หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้มีค่าการให้พลังงานเท่ากับพลังงานท่ีได้จากการเผาน้ํามันดิบไป 4 ตัน หรือการใช้ก๊าซธรรมชาติ 6 
ktoe หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติ ท่ี ใช้ มีค่าการให้พลังงานเท่ากับพลังงานท่ีได้จากการเผาน้ํ ามันดิบไป 6 กิโลตัน หรือ  
6,000 ตันนั่นเอง 
 7.5) การประปา 
 จังหวัดสงขลาเป็นที่ต้ังของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
อีก 6 สาขา  มีกําลังการผลิตนํ้าประปา 233,713 ลบ.ม./วัน มีปริมาณนํ้าผลติทั้งหมด 31,611,080 ลบ.ม./ปี ปริมาณ
นํ้าผลิตจ่าย จํานวน 29,850,324 ลบ.ม./ปี ปริมาณนํ้าจ่ายเพ่ือสาธารณะประโยชน์และรั่วไหล 115,989 ลบ.ม./ปี  
มีจํานวนผู้ใช้นํ้าทั้งสิ้น 156,0865 ราย ดังน้ี 

ตารางที่ 7 การผลิตน้ําและการใชน้้ําประปาในจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560 
6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2560) 

กปภ.สาขา 
จํานวนผู้ใช้
น้ําท้ังหมด  

(ราย) 

กําลังผลิตท่ีใช้
งาน 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําผลิต
(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ําผลิต
จ่าย 

(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ํา
จําหน่าย 

(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ําจ่าย
เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์และ

รั่วไหล 
(ลบ.ม./ปี) 

1. สงขลา  50,550  รับน้ําจากสาขา
หาดใหญ่ (พ) 

11,002,087 10,998,461 7,718,985 3,967 

2. หาดใหญ่ (พ) 78,798 194,400 15,086,622 13,578,761 10,618,662 29,334 
3. สะเดา 15,556 26,640 3,660,809 3,522,628 2,683,421 26,116 
4. พังลา 4,063 3,600 572,556 549,172 437,316 6,753 
5. นาทวี 4,351 6,000 746,561 710,742 431,433 33,975 
6. ระโนด 2,768 3,073 542,445 490,560 216,730 15,844 
รวม 156,086 233,713 31,611,080 29,850,324 22,106,547 115,989 

                ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จังหวัดสงขลา 
                       ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 

 
8) ด้านเศรษฐกิจ  
 8.1) โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 

      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 234,911 ล้านบาท  มีขนาด
เศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้  และเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงกว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศ ซึ่งมีมูลค่า 177,569 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 
5.06  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวเท่ากับ 153,505 บาท/คน/ปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 
148,814 บาทต่อปี  เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศ เป็นอันดับที่ 5 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน  

 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 
19.36  สาขาการผลิตที่มีความสําคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการทําเหมืองแร่ มีสัดส่วนร้อยละ 16.09 และสาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 10.66   
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       ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560 
 ทั้งน้ี สาขาหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา คือ สาขาอุตสาหกรรม  โดยกิจกรรมการผลิต 

ที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองกับยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสัตว์นํ้า รองลงมาเป็นสาขาการ
ทํ า เห มื อ งแ ร่ แ ล ะ เห มื อ งหิ น   กิ จ ก รรมที่ สํ าคั ญ  คื อ  ก ารผลิ ต ก๊ าซ ธรรม ช า ติ  สํ าห รั บ อั น ดั บ  3  
เป็นสาขาเกษตรกรรม  โดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา   

 8.2) สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2559 
  ประชากรและกําลังแรงงาน ในปี 2559 จังหวัดสงขลามีประชากรทั้งสิ้น 1,537,414 คน 

เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,231,032 คน จําแนกเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 883,469 คน โดยผู้ที่อยู่ในกําลัง
แรงงาน จําแนกเป็นผู้มีงานทํา 861,587 คน (ร้อยละ 97.52) ผู้ว่างงาน 20,362 คน (ร้อยละ 2.30) และกําลัง
แรงงาน ที่รอฤดูกาล 1,520 คน (ร้อยละ 0.18) ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวน 347,563 คน พบว่าเป็น
ผู้เรียนหนังสือ 101,187 คน (ร้อยละ 29.11) ทํางานบ้าน 95,068 คน (ร้อยละ 27.35) และกําลังแรงงานอ่ืน ๆ 
151,308 คน (ร้อยละ 43.53) 

  การมีงานทํา ผู้มีงานทํา ในจังหวัดสงขลาจํานวน 861,587 คน จําแนกเป็นผู้ที่ทํางาน ใน
ภาคเกษตรกรรมจํานวน 278,975 คน (ร้อยละ 32.38 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) และทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
จํานวน 582,612 คน (ร้อยละ 67.62 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) โดยทํางานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก มาก
ที่สุด จํานวน 176,416 คน (ร้อยละ 30.28 ของผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด) รองลงมาคือ สาขาการ
ผลิต จํานวน 99,420 คน (ร้อยละ 17.06) และสาขาการโรงแรมและอาหารจํานวน 71,256 คน (ร้อยละ 12.23) 
ส่วนใหญ่ผู้มีงานทํา มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดจํานวน 222,347 คน (ร้อยละ 25.81) ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 183,375 คน (ร้อยละ 21.28) และมีสถานภาพการทํางานเป็นลูกจ้างเอกชนจํานวน 
339,718 คน (ร้อยละ 39.43) 
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  การว่างงาน ในปี 2559 จังหวัดสงขลามีผู้ว่างงานจํานวน 20,362 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
ในขณะที่ปี 2558 มีผู้ว่างงาน จํานวน 11,059 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 พบว่าในปีน้ีมีผู้ว่างงาน เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 1.00 เมื่อเปรียบเทียบอัตราผู้ว่างงานในปี 2559 กับทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าในปีน้ีมีอัตราการ
ว่างงานปรับตัวขึ้นสูงมากที่สุด (ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัด) 

  แรงงานนอกระบบ จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา พบว่าในปี 2559 ผู้มี
งานทํามีจํานวนทั้งสิ้น 868,215 คน ในจํานวนน้ีมีผู้ทํางานที่ เป็นแรงงานนอกระบบ จํานวน 455,248 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.43 ของผู้มีงานทําทั้งหมด ทั้งน้ี แรงงานนอกระบบเหล่าน้ีจะทํางานนอกภาคเกษตร  
เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีจํานวน 245,854 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 209,394 
คน (ร้อยละ 46.00) ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม 
ที่ มี จํ า น ว น แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ สู ง สุ ด  คื อ  ก า ร ข า ย ส่ ง  ก า ร ข า ย ป ลี ก  จํ า น ว น  108,106 ค น  
(ร้อยละ 43.97 ของผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรทั้งหมด) เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบว่าผู้
มีงานทําในอาชีพด้านการเกษตรและประมง จํานวน 201,174 คน (ร้อยละ 44.19) มากที่สุด และเมื่อพิจารณา
จําแนก ตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 73,717 คน (ร้อยละ 16.19) 
สําหรับด้านการศึกษา พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าประถมศึกษามากที่สุด 
จํานวน 109,298 คน (ร้อยละ 24.00) ที่มา : การสํารวจแรงงานอกระบบ ปี 2559 สํานักงานสถิติแห่งชาติ)    

 การบริการจัดหางานในจังหวัดสงขลา ในปี 2559 มีนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้ง
ตําแหน่งงานว่าง จํานวนทั้งสิ้น 7,948 อัตรา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 6,661 คน และได้รับการบรรจุงาน 5,149 
คน ส่วนตําแหน่งงานว่าง จําแหนกตามระดับการศึกษาที่มีความต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 
24.52 (1,949 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับ ปวส. ร้อยละ 21.97 (1,746 อัตรา) และระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า 
ร้อยละ 21.87 (1,738 อัตรา) สําหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ ขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขยายและ
การบริการ ร้อยละ 25.11 (1,293 อัตรา) อาชีพที่มีตําแหน่งว่างมากที่สุด คือ อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในการการ
ขายและการให้บริการ ร้อยละ 28.67 (2,279 อัตรา) และอุตสาหกรรมทีมีตําแหน่งงานว่างมากท่ีสุด คือ การผลิต 
ร้อยละ 39.06 (3,135 อัตรา)   

  การส่งเสริมการมีงานทํา  สําหรับการดําเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทําในจังหวัดสงขลา  
ปี 2559 พบว่ามีการส่งเสริมการมีงานทํา จํานวน 9 ครั้ง มีผู้ได้รับประโยชน์ 4,878 คน โดยจําแนกเป็นกิจกรรม
แนะแนวอาชีพ 6 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ 2,269 คน กิจกรรมมหกรรมอาชีพ จํานวน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับประโยชน์ 
2,575 คน กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 1 ครั้ง 20 คน และกิจกรรมอบรมผู้รับงาน/ผู้นํากลุ่ม
รับงานไปทําที่บ้าน จํานวน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับประโยชน์ 14 คน 

  

 การใช้แรงงานต่างด้าว 
จังหวัดสงขลามีแรงงานต่างด้าวรวม 65,006 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน 

ถูกกฎหมายมีจํานวน 41,127 คน และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายท่ีได้รับการผ่อนผันให้ทํางาน จํานวน 23,879 
คน จําแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทาํงานถูกกฎหมาย จํานวน 41,127 คน 
 1.1 แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 9 

 - แรงงานต่างด้าวประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว จํานวน 1,113 คน 
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 - แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองได้รับผ่อนผันให้ทํางานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีได้
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะ การเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จํานวน 20,278 คน 

 - แรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและ
กัมพูชาที่เข้ามาทํางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง จํานวน 19,072 คน 

 - แรงงานต่างด้าวบุคคลพ้ืนที่สูง จํานวน 461 คน 
 1.2 แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 12 

 - แรงงานต่างด้าวประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ คนต่างด้าวที่ เข้ามาทํางานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมาย
อ่ืน ได้แก่ พ.ร.บ.นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จํานวน 203 
คน 

 2. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายท่ีได้รับการผ่อนผนัให้ทาํงาน จํานวน 23,879 คน 
- แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 18,775 คน 
- แรงงานต่างด้าวทะเบียนกิจการแปรรูปสตัว์นํ้า จํานวน 3,955 คน 
- แรงงานต่างด้าวจดทะเบียนกิจการประมงทะเล จํานวน 1,149 คน 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)  
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) จังหวัด
สงขลา ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 จํานวนทั้งสิ้น 18,755 คน จําแนกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจํานวน 
15,692 คน ลาวจํานวน 1,348 คน และกมัพูชาจํานวน 1,715 คน 

 ความต้องการแรงงาน 
     เมื่อพิจารณาความต้องการของตําแหน่งงานว่างในปี 2559 พบว่ามีความต้องการแรงงานทั้งสิ้น

จํานวน 7,948 อัตรา พบว่าเป็นเพศชาย จํานวน 536 อัตรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.74 ของตําแหน่งงานว่าง
ทั้ งหมด  ขณะที่ เพศหญิ งมี303 อัตรา  (ร้อยละ  3.81) และไม่ ระบุ เพศ  7,109 อัตรา  (ร้อยละ  89.44)  
ส่วนจํานวนผู้ที่มา ลงทะเบียนสมัครงานจํานวน 6,661 คน แยกเป็นชาย 2,701 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.55 
ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด ส่วนเพศหญิง 3,960 คน คิดเป็นร้อยละ 59.45 โดยในจํานวนน้ีเป็นผู้ที่ได้รับ
การบรรจุงานจํานวน 5,149 คน โดยมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการ
บ ร ร จุ ง า น ที่ เ ป็ น เพ ศ ห ญิ ง จํ า น ว น  3,306 ค น  (ร้ อ ย ล ะ  64.21) ใ น ข ณ ะ ที่ เพ ศ ช า ย มี เ พี ย ง  
1,843 คน (ร้อยละ 35.7) 
            การตรวจด้านคุ้มครองแรงงาน   

   ประกอบกิจการจํานวนทั้งสิ้น 864 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ หรือได้รับการคุ้มครองรวม 39,838 
คน จําแนกเป็นเพศชาย 19,704 คน (ร้อยละ 49.46 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) เพศหญิง 20,063 คน 
(ร้อยละ 50.36 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) และมีเด็กเพียง 71 คน (ร้อยละ 0.18 ของลูกจ้างที่ผ่านการ
ตรวจทั้งหมด) ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน มากที่สดุ 218 แห่ง 
(ร้อยละ 25.23) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20-49 คน 199 แห่ง (ร้อยละ 23.03) และสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก 5-9 คน 166 แห่ง (ร้อยละ 19.21) ตามลําดับ ผลการตรวจพบว่า สถานประกอบการส่วน
ใหญ่ร้อยละ 98.61 (จํานวน 852 แห่ง) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่สถานประกอบการท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายมีร้อยละ1.39 (จํานวน 12 แห่ง) เมื่อเปรียบเทียบอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครอง  
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แรงงาน จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องสูงสุด ได้แก่ขนาด 
20-49 คน มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องฯ ร้อยละ 0.58 รองลงมา ได้แก่ ขนาด 10-19 คน ร้อยละ 0.35 
ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ 
1) อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 0.46 ของสถานประกอบการที่ผ่านการ

ตรวจทั้งหมด)  
2) กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ จํานวนละ 4 แห่ง (ร้อยละ 0.46) 3) การขายส่ง การขายปลีก  

การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน จํานวน 3 แห่ง 
(ร้อยละ 0.35) ตามลําดับ 
เมื่อสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ตรวจพบว่าสถานประกอบการ  ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะมีการดําเนินการ เพ่ือให้สถานประกอบการน้ันปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตาม
กฎหมายแรงงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ได้แก่ การแนะนําให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง การออก
หนังสือเชิญพบ การออกคําสั่งให้ดําเนินการ การเปรียบเทียบปรับ หรือการส่งเรื่องดําเนินคดี ทั้งน้ี การที่      
จะดําเนินการในลักษณะใดจะพิจารณาตามความรุนแรงของปัญหา พบว่า เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
12 แห่ง การดําเนินของเจ้าหน้าที่สําหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ส่วนใหญ่ออกคําสั่งให้ดําเนินการและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 การตรวจด้านความปลอดภัยในการทํางาน   

ปี 2559 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการตรวจความปลอดภัยใน
การทํางานของสถานประกอบการท้ังสิ้น 281 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 23,171 คน จําแนกเป็นเพศ
ชาย 11,103 คน (ร้อยละ 47.92) เพศหญิง 12,068 คน (ร้อยละ 52.08) ส่วนผลการตรวจความปลอดภัยใน
การทํางานในปีน้ีมีสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 9 แห่ง ซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่จะ
ดําเนินการโดยการออกคําสั่งให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางานสูงสุดใน ปี 2559  3 อันดับแรก ได้แก่ 
1) ประเภทการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน

บุคคล และของใช้ในครัวเรือน มีจํานวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.54 ของสถานประกอบการท่ีผ่าน
การตรวจทั้งหมด 

2) ประเภทการผลิต จํานวน 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.47 3) ประเภทโรงแรม และภัตตาคาร 
จํานวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.17 ตามลําดับ 
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานสูงสุด 

ในปี 2559 ได้แก่ ประเภทการผลิต จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของสถานประกอบการที่ผ่านการ
ตรวจทั้งหมด รองลงมาประเภทการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ ในครัวเรือน มีจํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.07 และประเภทกิจการก่อสร้าง จํานวน 1 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามลําดับ 
 การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบด้วยการออกคําสั่งโดยการส่งเอกสารและให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น จํานวน 49 แห่ง (เน่ืองจาก 40 แห่ง มีการออกคําสั่งติดตามผล) 
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การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทํางาน  
สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองมาจากการทํางาน ในปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) 

พบว่าการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองมาจากการทํางานมีทั้งสิ้น 1,857 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยในสถานประกอบขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างขนาด 1,000 คนขึ้นไป โดยมีจํานวน 542 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.19 รองลงมา คือ ขนาด 201-500 คน มีจํา นวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45 และสถาน
ประกอบการขนาด 501-1,000 คน มีจํานวน 232 คน   คิดเป็นร้อยละ 12.49 ตามลําดับ ส่วนสถาน
ประกอบการขนาด 11-20 คน มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานน้อยที่สุด คือ จํานวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 เท่าน้ัน 
 การเลิกจ้างงาน   

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์เลิกจ้าง ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) 
พบว่ามีสถานประกอบการที่เลิกกิจการทั้งหมด 457 แห่ง และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด 2,351 คน โดยสถาน
ประกอบการท่ีเลิกกิจการมากท่ีสุดอยู่ในสถานประกอบการขนาด 1-9 คน ซึ่งมีจํานวนสถานประกอบการ 432 
แห่ง (ร้อยละ 94.53) ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จํานวน 1,082 คน (ร้อยละ 46.02) และสถานประกอบการขนาด 
10 คนขึ้นไปเลิกกิจการ จํานวน 25 แห่ง (ร้อยละ 5.47) ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จํานวน 1,269 คน (ร้อยละ 
53.98) เมื่อพิจารณาตามประเภทกิจการ พบว่าสถานประกอบการที่เลิกกิจการสูงสุด ได้แก่ ประเภทร้านสินค้า
เบ็ดเตล็ด การค้าอ่ืนๆ จํานวน 82 แห่ง (ร้อยละ 17.94) ลูกจ้าง  ถูกเลิกจ้าง จํานวน 415 คน (ร้อยละ 17.65) 
รองลงมาคือ ประเภทการค้าเคร่ืองไฟฟ้า ยานพาหนะ 61 แห่ง (ร้อยละ 13.35) ลูกจ้างถูกเลิก จ้าง จํานวน 
498 คน (ร้อยละ 21.18) และประเภทกิจการร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่าเลิกกิจการ 52 แห่ง (ร้อยละ 
11.38) ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 380 คน (ร้อยละ 16.16) ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีประเภทกิจการอ่ืน ๆ อีกจํานวน 
233 แห่ง (ร้อยละ 50.98) และมีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 984 คน   (ร้อยละ  41.85) 
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

นโยบายของรัฐบาลในการจัดระบบแรงงานต่างด้าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบจํานวนแรงงานต่างด้าวที่
ลักลอบเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร เพ่ือรัฐสามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปทดแทนการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ ซึ่งเห็น
จากการผ่อนผันให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลทุก ๆ ปี ที่ผ่านมา เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานหรือตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสมาคมประมงแห่ง
ประเทศไทยแม้ว่าจะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือกําหนดมาตรการที่ชัดเจนและรัดกุมแล้ว แต่ยังมีแรงงาน
ต่างด้าวจากประเทศพม่า ลาวและกัมพูชา มีแนวโน้มเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นจํานวนมาก 
เน่ืองจากสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้กําหนด
อัตราค่าแรงขั้นตํ่าวันละ 300 บาท แรงงานต่างด้าวจึงได้เคลื่อนย้ายเข้ามาทํางานในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น โดย
ส่วนหน่ึงเดินทางเข้ามาโดยถูกต้องกฎหมายและอีกส่วนได้ลักลอบเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมาย แต่แรงงาน
ส่วนน้ีสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างที่ถูกกฎหมายเนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ทําให้จด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีได้ แต่ทั้งน้ีทําให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจํานวนมาก และมี
การหลบหนีเข้าเมืองอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ (National 
Security) ในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เห็นชัด คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศท่ีเป็นทางผ่าน ในด้านเศรษฐกิจการ
ติดต่อการค้า และการช่วยเหลือต่อกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดของความสัมพันธ์ขึ้นได้ และอาจ
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ส่งผลต่อความม่ันคงของภูมิภาคน้ัน ๆ ผลกระทบด้านประชากร คือ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงสร้าง
ประชากรในแง่อายุและเพศ อัตราการพ่ึงพิงทางประชากร อัตราการเกิด และอัตราการตาย อัตราความแออัด
ทางประชากรในเขตเมือง หรือเขตอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
จํานวนและคุณลักษณะ ของผู้ย้ายถิ่น เช่น เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส เป็นต้น ดังน้ัน การศึกษา
จํานวนและคุณลักษณะของผู้ย้ายถิ่นจึงมีความสําคัญในฐานเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ผลกระทบด้านแรงงานและอัตราการมีงานทํา ในด้าน
บวก คือแรงงานต่างชาติอาจเข้าช่วยทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะงานในระดับ
ล่างที่เป็นงานสกปรก อันตราย และเสี่ยง ซึ่งคนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงที่จะทํา ในด้านลบ คือการมีแรงงานต่างชาติ
ทําให้เกิดการกดค่าแรงของแรงงานท้องถิ่น และอํานาจในการต่อรองและสิทธิแรงงานของคนงานท้องถิ่น
น้อยลงเพราะนายจ้างมีตัวเลือกมาก ซึ่งอาจส่งผลถึงเง่ือนไขการทํางานและการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ลบด้วย 

 
ปัญหาด้านนโยบาย 

การจัดระบบแรงงงานต่างด้าวของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้บูรณการกับ    หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
และการป้องกันปัญหาต่างๆ การที่มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทํางานมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมได้ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าว ได้แก่ แรงงานต่างด้าวถูกเอารัดเอาเปรียบในเร่ือง
การทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ ถูกกักขังหน่วงเหนียวหรือถูกทําร้ายร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างรุนแรง อาจทําให้ประเทศไทยถูกมองว่าละเลยปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะการค้า
มนุษย์ 
 
การประกันสังคม   

จังหวัดสงขลา  มีสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมที่เป็นสถาน พยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลา 
จํานวน 3 แห่ง  คือ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่  และโรงพยาบาล สงขลานครินทร์  ในปี 2559  
การประกันสังคมและการให้บริการประกันสังคม พบว่าจังหวัดสงขลามีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 8,305  แห่ง  มีจํานวนแรงงานในจังหวัดสงขลาทั้งหมด 246,126 คน แยกเป็น 
  - ภาครัฐ จํานวน  29,139  ราย 
  - ภาคเอกชน จํานวน  150,616 ราย 
  - ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ม.39  จํานวน 25,328  ราย 
  - ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ม.40 จํานวน  41,046  ราย 
  - แรงงานต่างด้าว จํานวน 19,874 ราย 

จํานวนเงินสมทบ (ม.33 และม. 39) จํานวน 2,111,103,422.89 บาท จ่ายค่าประโยชน์ทดแทน 
จํานวน 697,168,206.62 บาท และจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในความตกลง จํานวน 
330,188,552.40  บาท จําแนกเป็น7 กรณี ได้แก่ 
 (1) กรณีคลอดบุตร  จํานวนผู้ใช้บริการ 7,308 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทน 167,852,337.00บาท 
  (2) กรณีสงเคราะห์บุตร จํานวนผู้ใช้บริการ 395,160 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทน147,613,849.00บาท 
 (3) กรณีเจ็บป่วย จํานวนผู้ใช้บริการ 51,502 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทน 350,621,440.41 บาท 
 (4) กรณีว่างงาน จํานวนผู้ใช้บริการ  3,241 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทน151,737,120.05 บาท 
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 (5) กรณีชราภาพ  จํานวนผู้ใช้บริการ  9,952 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทน167,305,020.56 บาท 
 (6) กรณีทุพพลภาพ จํานวนผู้ใช้บริการ 2,355 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทน11,833,501.90 บาท 
 (7) กรณีเสียชีวิต จํานวนผู้ใช้บริการ 408 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทน  30,393,490.10 บาท 
  การจ่ายเงินประเภทประโยชน์ทดแทน 7 กรณี พบว่า มีการจ่ายเงินทั้งสิ้น1,027,356,759.02 บาท  

โดยจ่ายเงินประเภทประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด จํานวน 350,621,440.41 บาท (ร้อยละ 
34.13) รองลงมาคือ กรณีคลอดบุตร จํานวน 167,852,337.00บาท (ร้อยละ 16.34)  และกรณีชราภาพ 
จํานวน 167,305,020.56 บาท  (ร้อยละ 16.28) 

ตาราง 8 ข้อมูลผลการดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ประจําปี 2559 
ลําดับที ่ รายการ/กิจกรรม จํานวน จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน 150,616   ราย   
2 นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน 6,958 แห่ง   
3 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

ประกันสังคม 
  - ผู้ประกันตนมาตรา 33 จาํนวน  
  - ผู้ประกันตนมาตรา 39   
  - ผู้ประกันมาตรา 40  

 
 
179,752 ราย 
25,328 ราย 
41,046 ราย 

  

4 สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุน
ประกันสังคม 

8,305 แห่ง   

5 การจัดเก็บเงินสมทบ  
  - กองทุนประกันสังคม 
  - กองทุนเงินทดแทน 

  
2,128,270,790.81 
92,167,165.87  

 
 (รวม ม.40 ด้วย) 

6 การจัดบริการสิทธิประโยชน์ 
  - จ่ายเงินทดแทน 
  -จ่ายประโยชน์ทดแทน 

 
2,129 ครั้ง 
474,823 รายการ

 
25,503,081.28 
726,926,699.57 
 

 
 
  

7 จ่ายค่ าบริการทางการแพท ย์ให้แ ก่
โรงพยาบาลในความตกลงฯ 

 330,188,552.40  

8 สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
ที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐในจังหวัด
สงขลา 

3 แห่ง  1.รพ.หาดใหญ่ 
2.รพ.สงขลา 
3.รพ.สงขลานครินทร์

2.3) การเกษตร 
ปี 2559 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ทําการเกษตรท้ังหมด 2,950,706 ไร่ มีผู้ประกอบอาชีพการเกษตร มา

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 121,616 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้ที่ดินเพ่ือปลูกไม้ยืนต้น 
คือ ยางพารา จํานวน 1,973,754 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา ร้อยละ 66.89 ของพ้ืนที่ทํา
การเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือ การใช้พ้ืนที่ทํานาข้าว  ปีเพาะปลูกข้าวนาปี 2559/60 จํานวน 190,242 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกไม้ผลหลักๆ เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ  อําเภอที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากที่สุด คือ 
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อําเภอเทพา พ้ืนที่ 467,597 ไร่ และอําเภอที่มีพ้ืนที่การเกษตรน้อยที่สุดคือ อําเภอเมืองสงขลา มีพ้ืนที่ทํา
การเกษตร  37,220 ไร่ 
 
ตารางที่ 9 พื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ทําการเกษตรจังหวัดสงขลา ปี 2559 

ลําดับที่ อําเภอ พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) พื้นที่ทาํการเกษตร 
ไร่ ร้อยละ 

1 เมืองสงขลา 107,427 37,220 34.65 
2 สทิงพระ 75,000 55,979 74.64 
3 จะนะ 314,363 299,965 95.42 
4 นาทวี 425,569 321,427 75.53 
5 เทพา 573,042 467,597 81.60 
6 สะบ้าย้อย 541,250 250,892 46.35 
7 ระโนด 489,900 157,648 32.18 
8 กระแสสินธ์ุ 60,250 42,431 70.42 
9 รัตภูมิ 369,869 172,424 46.62 
10 สะเดา 536,850 439,325 81.83 
11 หาดใหญ่ 532,997 353,711 66.36 
12 นาหม่อม 57,794 46,169 79.89 
13 ควนเนียง 130,000 84,068 64.67 
14 บางกล่ํา 92,369 43,752 47.37 
15 สิงหนคร 142,500 62,663 43.97 
16 คลองหอยโข่ง 172,000 115,437 67.11 

รวม   16   อําเภอ 4,621,180 2,950,706 63.85 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 
 

ตารางที่ 10 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลา ปี 2559 

ลําดับที่ อําเภอ 

การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร (ไร่) 

พ้ืนที่ทําการ 
เกษตร พ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูก

ไม้ผล 
พ้ืนที่ปลูกไม้

ยืนต้น 
พ้ืนที่ปลูก
พืชไร่ 

พ้ืนที่ปลูก
พืชผัก 

พ้ืนที่ปลูก
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

พ้ืนที่นาร้าง พ้ืนที่อื่นๆ 

1 เมือง
สงขลา 

37,220 1518 776 22411 195 723 4 2,012 9581 

2 สทิงพระ 55,979 27950 2,688 4278 1,031 1336 54 5214 13429 
3 จะนะ 299,965 8713 11400 208,794 397 5874 94 19985 44708 
4 นาทวี 321,427 2,196 12810 275813 1091 1477 0 2280 25760 
5 เทพา 467,597 3524 925 432332 2693 592 0 18235 21672 
6 ส ะ บ้ า

ย้อย 
250,892 1,607 7,586 208,244 3,100 1158 0 5,273 23,924 



25 
 

 

ลําดับที่ อําเภอ 

การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร (ไร่) 

พ้ืนที่ทําการ 
เกษตร พ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูก

ไม้ผล 
พ้ืนที่ปลูกไม้

ยืนต้น 
พ้ืนที่ปลูก
พืชไร่ 

พ้ืนที่ปลูก
พืชผัก 

พ้ืนที่ปลูก
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

พ้ืนที่นาร้าง พ้ืนที่อื่นๆ 

7 ระโนด 157,648 95,233 5,200 20616 60 4067 54 18,235 14183 
8 ก ร ะ แ ส

สินธ์ุ 
42,431 15,516 923 12033 757 361 0     4336 8505 

9 รัตภูมิ 172,424 11,678 6,674 130161 9385 2077 6 1968 10475 
10 สะเดา 439,325 91 7,640 415670 402 753 43 856 13870 
11 หาดใหญ่ 353,711 2,525 6,814 284315 1,370 1399 62 34390 22836 
12 นาหม่อม 46,169 68 940 41798 429 538 18 207 2189 
13 ควน

เนียง 
84,068 8,879 560 48317 0 3058 0 6800 16454 

14 บางกล่ํา 43,752 1,785 2,610 35249 1228 1231 12 656 981 
15 สิงหนคร 62,663 22,810 5,852 8956 849 1226 5 12590 10375 
16 คลอง

หอยโข่ง 
115,437 969 2,100 81482 660 712 18 954 28543 

รวม 16 อําเภอ 2,950,706 205,062 75,498 2,230,468 23,647 26,581 352 121,615 267,485
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 
2.4) การปศุสัตว์      

จังหวัดสงขลามีการเลี้ยงปศุสัตว์ที่สําคัญหลายชนิด ได้แก่ โคเน้ือ สุกร แพะ ไก่ และเป็ด โดยสภาพ
การเลี้ยงปศุสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน กล่าวคือ การเลี้ยงโคเน้ือเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม 
สุกร แพะ ไก่และเป็ด มีทั้ งการเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแบบฟาร์ม และเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ซึ่งมีข้อมูล 
การเลี้ยงปศุสัตว์ และสถานที่ดําเนินกิจกรรมปศุสัตว์ แยกเป็นระดับอําเภอ 
ตารางที่ 11 ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่สําคัญของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  โคเน้ือ สุกร แพะ ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่ทั้งหมด 
ชื่ออําเภอ ร ว ม  

(ตัว) 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

รวม  
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

รวม 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

เมืองสงขลา 6,439 1,101 3,179 80 1,630 185 51,906 57,414 212,943    322,263 2,928 
สทิงพระ 7,160 1,237 7,086 347 1,189 34 59,539 107,100 10,603    177,242 1,377 
จะนะ 7,218 1,382 1,239 57 5,877 775 155,663 422,466 5,150    583,279 4,860 
นาทวี 4,267 1,153 475 38 2,876 375 84,289 8,703 6     92,998 3,823 
เทพา 11,951 2,401 1,744 66 8,140 1,074 173,125 144,637 10,434    328,196 3,909 
สะบ้าย้อย 5,909 1,203 3,062 75 3,460 447 63,976 6,843 14,699     85,518 2,216 
ระโนด 10,896 1,649 3,647 109 7,081 182 103,308 26,344 39,048    168,700 3,031 
กระแสสินธุ์ 5,442 942 5,861 142 320 17 45,136 117,326 35,390    197,852 1,915 
รัตภูมิ 8,129 1,861 38,475 199 1,520 140 125,639 413,330 510,594 1,049,563 2,961 
สะเดา 2,740 530 8,629 53 1,836 84 45,880 2,088 3,257     51,225 1,356 
หาดใหญ่ 10,163 1,652 9,538 176 2,594 232 88,806 37,915 13,736    140,457 2,992 
นาหม่อม 1,270 327 1,160 10 37 1 5,315 61,244 20,930     87,489 395 
ควนเนียง 6,081 1,476 5,348 125 1,016 190 83,351 234,398 57,990    375,739 2,457 
บางกลํ่า 3,688 565 1,972 29 282 35 43,768 28,942 6,040     78,750 1,594 
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  โคเน้ือ สุกร แพะ ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่ทั้งหมด 
ชื่ออําเภอ ร ว ม  

(ตัว) 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

รวม  
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

รวม 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

สิงหนคร 7,673 1,774 9,593 176 2,964 287 109,811 78,185 7,213    195,209 3,159 
คลองหอย
โข่ง 

2,455 493 367 25 120 9 22,777 90,235 4,985 
   117,997 

992 

รวม 101,481 19,746 101,375 1,707 40,942 4,067 1,262,289 1,837,170 953,018 4,052,477 39,965 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา (ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม 2559) 
2.5) การประมง   

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย 
มีความยาว 154.60 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอชายทะเล 6 อําเภอ คือ อําเภอระโนด  อําเภอสทิงพระ  
อําเภอสิงหนคร  อําเภอเมือง  อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา และด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทํา
ให้อาชีพการประมงเป็นอาชีพที่สําคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก ซึ่งการประมงใน
จังหวัดสงขลาสามารถแบ่งออกได้เป็น 

2.5.1) การประมงในทะเลสาบสงขลา 
การทําการประมงของชาวประมงรอบๆทะเลสาบสงขลามีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

สภาพพ้ืนที่  โดยชาวประมงส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ด้ังเดิมและทําการประมงในทะเลสาบสงขลามาต้ังแต่รุ่น
บรรพบุรุษ  ซึ่งโดยภาพรวมสามารถแบ่งชาวประมงตามลักษณะประกอบอาชีพออกได้   3  ประเภท คือ 
  (1) ประเภทที่มีอาชีพหลักทําการประมงอย่างเดียว  ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะทําการประมงด้วย  
เครื่องมือหลายชนิด เช่น  ลอบยืน  โพงพางและอวนลอย  กลุ่มน้ีจะเป็นชาวมุสลิมเสียส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณ
ทะเลสาบตอนนอก และทะเลหลวงตอนล่างมาก เน่ืองจากเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรสัตว์นํ้าที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหลายชนิด  เช่น  กุ้งชนิดต่างๆ  ปลากระบอก  ปลากะพง  เป็นต้น 

(2) ประเภทที่ทําการประมงเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพรองร่วมด้วยหลังเสร็จจากภารกิจ
ทางด้านการประมง โดยอาชีพรองที่พบทั่วไป เช่น การรับจ้าง    
  (3) ประเภทที่มีอาชีพประมงร่วมกับอาชีพอ่ืน  โดยทําไปด้วยกันและมีรายได้จากทั้ง 2 ทาง
ใกล้เคียงกัน  เช่นทําการประมงคู่กับค้าขาย  การประมงคู่กับรับจ้าง  การประมงคู่กับทําสวน และ การประมงคู่
กับหัตถกรรม โดยจะพบมากบริเวณทะเลน้อยและทะเลหลวง 

สําหรับเคร่ืองมือจับสัตว์นํ้าที่สําคัญที่พบมากในทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยเคร่ืองมือ
ประจําที่ประเภทโพงพางและไซน่ัง 

2.5.2) การประมงทะเล  
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีท่าเทียบเรือที่มีขนาดใหญ่ทําให้เรือประมงจํานวนมากหมุนเวียนเข้า

มาเทียบท่า เพ่ือขนถ่ายสินค้าจํานวนมาก โดยในปี 2559 จังหวัดสงขลามีผลผลิตจากการประมงทะเล ปริมาณ 
23,585,437 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 585,151,823 บาท ประกอบด้วยชนิดสัตว์นํ้าที่สําคัญ คือ ปลาทู  833,441 
กิ โลกรัม ปลาเลย 9,905,966 กิ โลกรัม กุ้ ง 287,371 กิ โลกรัม ก้ั ง 135,423 กิ โลกรัม หมึก 3,495,969  กิ โลกรัม   
ปู  215,578   กิโลกรัม  ปลาหลังเขียว   394,069 กิโลกรัม และปลาเป็ด  8,317,620  กิโลกรัม 
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 ตารางที่ 12 แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ําที่ขึ้นท่าเทียบเรือประมงสงขลา ปี 2559 
ชนิดสัตว์น้ําที่จับได้ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
ปลาทู 833,441 21,426,550.00 
ปลาเลย 9,905,966 275,811,172.00 
กุ้ง 287,371 58,184,645.00 
ก้ัง 135,423 27,212,432.00 
หมึก 3,495,969 151,425,832.00 
ปู 215,578 15,510,460.00 
ปลาหลังเขียว 394,069 5,221,415.00 
ปลาเป็ด 8,317,620 30,359,317.00 
รวม 23,585,437 585,151,823 

   
นอกจากน้ีจังหวัดสงขลายังมีธุรกิจต่อเน่ืองเกี่ยวกับการประมงทะเลท่ีสําคัญ ประกอบด้วย  โรงนํ้าแข็ง 

22 โรง โรงผลิตอาหารสัตว์ 5 โรง โรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ 34 โรง สถานประกอบการเบ้ืองต้น 47 โรง 
และโรงงานปลาป่น 13  โรง   

 
ตารางที่ 13 แสดงธุรกิจต่อเนื่องด้านการประมงที่สําคัญของจังหวัดสงขลา  ปี 2558 

อําเภอ 
ประเภทกิจการ 

โรงน้ําแข็ง โรงงานผลิต
อาหารสัตว์

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและ
ผลิตภัณฑ์ 

สถานประกอบการ
เบื้องต้น 

โรงงานปลาป่น

เมือง 13 1 11 22 5 
หาดใหญ่ 3 1 8 - 5 
ระโนด 4 2 2 13 - 
สิงหนคร 2 1 4 2 - 
จะนะ - - 7 2 1 
เทพา  - - - 2 
นาหม่อม - - 1 - - 
รัตภูมิ  - 1 - - 
สทิงพระ - - - 8 - 
รวม 22 5 34 47 13 

2.5.3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดสงขลามีสัตว์นํ้าเศรษฐกิจที่สําคัญที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง 

คือ กุ้งทะเล และปลากะพงขาว 
  (1) การเลี้ยงกุ้งทะเล ในปี 2559 มีผู้เลี้ยงทั้งหมด จํานวน 1,304  ราย 3,808 บ่อ คิดเป็น
พ้ืนที่   14.179.1 ไร่  โดยเลี้ยงในเขตพ้ืนที่อําเภอระโนด 880 ราย 2,269 บ่อ พ้ืนที่  833.5 ไร่ อําเภอจะนะ 
116 ราย  326 บ่อ พ้ืนที่ 1,276 ไร่ อําเภอเทพา 103 ราย 426 บ่อ พ้ืนที่ 1,715 ไร่ อําเภอสิงหนคร 91 ราย 333 
บ่อ พ้ืนที่ 1,092 ไร่ อําเภอหาดใหญ่ 56 ราย 233 บ่อ พ้ืนที่ 1,092 ไร่  อําเภอควนเนียง 26 ราย 95 บ่อ พ้ืนที่ 
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338.3 ไร่ อําเภอสทิงพระ  20 ราย 68 บ่อ  พ้ืนที่ 189.3  ไร่ อําเภอกระแสสินธ์ุ 7 ราย 19 บ่อ  พ้ืนที่ 68 ไร่ 
อําเภอเมือง   4 ราย 31 บ่อ พ้ืนที่ 41.5 ไร่ และอําเภอบางกล่ํา 1 ราย 8 บ่อ พ้ืนที่ 32 ไร่ โดยชนิดกุ้งทะเลท่ี
นิยมเลี้ยงจะเป็น กุ้งขาวร้อยละ 96.00 เป็นกุ้งกุลาดําร้อยละ 4.00     
  (2) การเลี้ยงปลากะพงขาว ในปี 2559 มีผู้เลี้ยงทั้งหมด  จํานวน 2,952 ราย โดยจําแนกตาม
วิธีการเลี้ยงได้ดังน้ี 

  1) การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง มีผู้เลี้ยงทั้งหมด 2,659 ราย 9,176 กระชัง  
คิดเป็นพ้ืนที่ 131.85 ไร่ โดยเลี้ยงในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร 834 ราย 2,507 กระชัง  อําเภอเมือง 507 ราย  
2,652 กระชัง อําเภอจะนะ 489 ราย 2,437 กระชัง อําเภอเทพา 454 ราย 672 กระชัง อําเภอควนเนียง  372  ราย   
873  กระชัง อําเภอหาดใหญ่ 2 ราย 15 กระชังและอําเภอบางกล่ํา 1 ราย 20 กระชัง      

  2) การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน มีผู้เลี้ยงทั้งหมด 293 ราย 397 บ่อ คิดเป็นพ้ืนที่ 
1,428.13 ไร่ โดยเลี้ยงในเขตพ้ืนที่ อําเภอระโนด 251 ราย 336 บ่อ อําเภอหาดใหญ่ 20 ราย 22 บ่อ       
อําเภอจะนะ 14 ราย 23 บ่อ อําเภอสิงหนคร 2 ราย 2 บ่อ  อําเภอสทิงพระ 2 ราย 10 บ่อ  อําเภอควนเนียง  
2 ราย 2 บ่อ และอําเภอเทพา 1 ราย 1 บ่อ 

 
ตารางที่ 14 แสดงพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจําแนกเป็นรายอําเภอ ปี 2559 

อําเภอ 
กุ้งทะเล ปลากะพง 

   บ่อดิน กระชัง 
ราย บ่อ ไร่ ราย   บ่อ   ไร่   ราย กระชัง ไร่ 

กระแสสินธ์ุ 7 19 68 - - - - - - 
ควนเนียง 26 95 338.3 2 2 5 372 873 12.68 
จะนะ 116 326 1,276 14 23 25.79 489 2,437 26.97 
เทพา 103 426 1,715 1 1 0.125 454 672 9.06 
บางกล่ํา 1 8 32 - - - 1 20 0.2 
เมือง 4 31 41.5 - - - 507 2,652 45.14 
ระโนด 880 2,269 833.5 251 336 1,274.09 - - - 
สทิงพระ 20 68 189.3 2 10 6.63 - - - 
สิงหนคร 91 333 1,092 2 2 8.50 834 2,507 37.57 
หาดใหญ่ 56 233 1,092 20 22 108.00 2 15 0.23 
รวม 1,304 3,808 14,179.1 293 397 1,428.13 2,659 9,176 131.85 

2.5.4) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
จังหวัดสงขลามีการเลี้ยงปลาน้ําจืดกันกระจัดกระจายเกือบทุกอําเภอ  ซึ่งส่วนมากแล้วเป็น

การเล้ียงเพ่ือใช้บริโภคภายในครัวเรือน โดยในปี 2559 มีผู้เลี้ยงปลานํ้าจืดทั้งสิ้น 7,678 ราย 11,820 บ่อ  
พ้ืนที่ 7,374.98 ไร่ เป็นการเลี้ยงปลากินพืชจํานวน 3,276 ราย  4,220 บ่อ พ้ืนที่ 4,107.24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
42.66 เลี้ยงปลาดุกจํานวน 4,117 ราย 7,238 บ่อ พ้ืนที่ 3,041 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.62 และเลี้ยงสัตว์นํ้าอ่ืนๆ เช่น 
ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาชะโด จระเข้ และ กบ  จํานวน 285 ราย 362 บ่อ พ้ืนที่  227.37 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 
3.72 
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ตารางที่ 15 แสดงพื้นที่การเลี้ยงปลาน้ําจืดจําแนกเป็นรายอําเภอ ปี 2559 
อําเภอ ปลากินพืช ปลาดุก สัตว์น้ําอื่นๆ รวม 

ราย บ่อ ไร่ ราย บ่อ ไร่ ราย บ่อ ไร่ ราย บ่อ ไร่ 
กระแสสินธ์ุ 557 740 923 294 494 321.1 35 42 41.54 886 1276 1285.64 
คลองหอยโข่ 72 89 61.29 169 419 125.3 6 8 14.42 247 516 201.01 
ควนเนียง 25 28 26.82 54 152 35.62 26 28 11.2 105 208 73.64 
จะนะ 112 145 111.4 466 842 315.7 14 17 6.09 592 1004 433.19 
เทพา 319 400 179.8 1177 1806 772.1 14 17 17.42 1510 2223 969.32 
นาทวี 20 27 16.53 203 303 99.1 3 3 5.5 226 333 121.13 
นาหม่อม 15 20 19.91 2 4 2 7 8 3.09 24 32 25 
บางกล่ํา 0 0 0 44 125 21.85 7 9 1.88 51 134 23.73 
เมือง 4 5 0.96 8 20 3.35 6 7 1.55 18 32 5.86 
ระโนด 1382 1779 2065 692 1178 592.7 46 63 70.29 2120 3020 2727.99 
รัตภูมิ 186 246 90.2 247 431 155.3 9 12 4.43 442 689 249.93 
สทิงพระ 240 306 202 136 266 77.07 52 68 21.38 428 640 300.45 
สะเดา 41 55 29.63 53 111 21.96 9 12 2.11 103 178 53.7 
สะบ้าย้อย 68 82 38.9 216 315 99.72 10 13 1 294 410 139.62 
สิงหนคร 98 128 144.1 146 310 154 22 29 18.07 266 467 316.17 
หาดใหญ่ 137 170 197.5 210 462 243.7 19 26 7.4 366 658 448.6 
รวม 3276 4220 4107.24 4117 7238 3041 285 362 227.37 7678 11820 7374.98 

  
      2.6) การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน 

2.6.1) โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ รองลงมาเป็นอําเภอเมือง อําเภอ 

รัตภูมิ อําเภอระโนด อําเภอสะเดา และอําเภอจะนะ ในปี พ.ศ. 2559 มีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 1,993 โรง     
เงินลงทุน 75,311.31 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 66,215 คน  

  ปี 2557 GPP ภาคอุตสาหกรรม  มีมูลค่า 74,323  ล้านบาท ประกอบด้วย  GPP  
ภาคโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่า 44,758 ล้านบาท และการทําเหมืองแร่และเหมืองหิน มูลค่า 29,565 ล้านบาท 

  กลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ 
  อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตอาหารทะเลเยือกแข็ง, อาหารทะเล

บรรจุกระป๋อง,ห้องเย็น เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ผลิตปลากระป๋อง,กุ้งกระป๋อง และแปรรูปสัตว์นํ้า           
เป็นผลิตภัณฑ์ เช่นลูกช้ิน ปลาเส้น ปูอัด ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 162 โรงงาน เงินลงทุน 1,570.32 ล้านบาท 
คนงาน 7,934 คน 

  อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วยการผลิต ไสและซอยไม้       
เป็นหลัก เช่น ไสและซอยเสาะไม้ รองลงมาได้แก่ ทําวงกบประตูหน้าต่างและเซาะร่องไม้  ทําเครื่องเรือนไม้ 
และผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 132 โรงงาน เงินลงทุน 
10,326.92 ล้านบาท คนงาน 6,080 คน  

  อุตสาหกรรมยางประกอบด้วยการผลิต ยางแผ่นรมควัน เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ 
ถุงมือยาง ยางสกิมเครฟสกิมบล็อค ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 130 โรงงาน  เงินลงทุน 16,603.01 ล้านบาท คนงาน 
20,496 คน 
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ตาราง 16 สถิติข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
ปี จํานวน (โรง) เพิ่มขึ้น (โรง) เงินทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน) 
2553 1,639 - 68,871 75,142 
2554 1,687 48 70,058 76,127 
2555 1,755 68 71,308 77,180 
2556 1,848 93 76,540 78,347 
2557 1,916 68 79,825 82,056 
2558 1,960 44 81,716 82,884 
2559 1,993 33 75,311 66,215 

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 
 

รายการ จํานวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

จํานวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จํานวนคนงาน 
(คน) 

โรงงานขนาดเล็ก 
(<=50 ล้านบาท) 1,798 9,333.26 29,566 

โรงงานขนาดกลาง 
(>50 ล้านบาท<=200 ล้านบาท) 132 13,201.74 13,351 

โรงงานขนาดใหญ่ (>200 ล้านบาท) 63 52,776.31 23,298 
รวม 1,993 75,311.31 66,215 

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 
 
 2.6.2) อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม 
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รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
GRP อุตสาหกรรมภาคใต้ 21.71 7.75 -5.53 0.54 -1.68 2.65 
GRP อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 20.82 10.47 -3.94 2.47 -0.86 2.31 
GPP อุตสาหกรรมสงขลา 26.42 10.30 -3.12 4.46 -0.17 3.18 
 
 ในปี 2558 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลามีทิศทางที่เป็นบวก            
ที่ระดับร้อยละ 3.18 ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนและ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ที่ระดับร้อยละ  2.31 และ 2.65 ตามลําดับ ซึ่ง
สะท้อนถึงขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เมื่อภาวะเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงขาขึ้นก็สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนและภาคใต้ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ผู้ประกอบภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาสามารถ
ปรับตัวการดําเนินธุรกิจได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและภาคใต้  
 

 2.6.3) เปรียบเทียบโรงงานท่ีเปิดใหม่และเลิกกิจการ 
  ปี พ.ศ.2559  มีโรงงานที่เปิดดําเนินการใหม่ จํานวน 80 โรง เงินทุนจดทะเบียนใหม่ 

3,544.54 ล้านบาท การจ้างงาน 1,959 คน 
   เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งจํานวนโรงงานที่เปิดดําเนินการใหม่  ทุนจดทะเบียน 

และจํานวนแรงงานมีทิศทางที่เพ่ิมขึ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45 46.64 57.73 ตามลําดับ 
  ในขณะเดียวกัน มีโรงงานท่ีเลิกกิจการ จํานวน 61 โรง เงินทุนจดทะเบียนที่เลิกกิจการ 

938.62 ล้านบาท การจ้างงาน 853 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งโรงงานที่เลิกกิจการ เงินทุนที่เลิก
กิจการ  มีทิศทางที่เพ่ิมขึ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.49 และ 66.94 สําหรับจํานวนแรงงานมีทิศทางการเลิกจ้าง
ที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 28.49 

  สําหรับห้วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559  มีมีโรงงานที่เปิดดําเนินการ
ใหม่ จํานวน 19 โรง เงินทุนจดทะเบียนใหม่ 1,054.67 ล้านบาท  การจ้างงาน 200 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.75  
29.75 และ 10.21 ของจํานวนโรงงาน เงินทุน และการจ้างงานท้ังปี 2559 ในขณะเดียวกัน มีโรงงานที่เลิก
กิจการ จํานวน 3 โรง เงินทุนจดทะเบียนที่เลิกกิจการ 26.85 ล้านบาท เลิกการจ้างงาน 35 คน  
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2559 การพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน  มี การพัฒนาด้าน โครงส ร้างพ้ื นฐานในทิ ศทางที่ เพ่ิ มขึ้ น  ทั้ งการปรับปรุ งถนน  
สร้างถนนใหม่ และการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้โรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นโรงงานประเภทขุด 
ตัก ดินทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง จํานวน 27 โรง หรือคิดเป็นร้อยละ 33.75 โรงงานเก่ียวกับซ่อมยานยนต์ 
จํานวน 10 โรง หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 โรงงานเก่ียวกับการแปรรูปไม้ จํานวน 6 โรง หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.50 และโรงงานเก่ียวกับแปรรูปยาง จํานวน 6 โรง หรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 
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ตาราง 17 สถิติข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดดําเนินการใหม่จังหวัดสงขลา 
เปิดดําเนินการใหม่ 2555 2556 2557 2558 2559 
จํานวนโรงงาน (โรง) 68 92 67 44 80 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,225.26 5,021.75 3,280.06 1,891.47 3,544.54 
จํานวนแรงงาน (คน) 993 1,099 3,706 828 1,959 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 
 

ตาราง 18 สถิติข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกกิจการจังหวัดสงขลา 
เลิกกิจการ 2555 2556 2557 2558 2559 
จํานวนโรงงาน (โรง) 36 12 47 18 61 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 283.19 217.64 936.33 310.33 938.62 
จํานวนแรงงาน (คน) 726 31 2,312 1,096 853 

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 
 

 2.6.4) การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) 
    ชุดเฉพาะกิจตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้า ซึ่งมี ศรชล. เขต 2 (สงขลา) เป็นหัวหน้าชุด และมี
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ดําเนินการตรวจสอบโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้า
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ดังน้ี 
 1. ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 ได้ดําเนินการตรวจสอบโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้า 
จํานวน 4 โรง ประกอบด้วย บริษัท สยามอินเตอร์เนช่ันแนลฟู้ด จํากัด บริษัท ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด ซึ่งผลปรากฏว่า 
ไม่พบการกระทําความผิดของโรงงานดังกล่าว 
 2. ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 ได้ดําเนินการตรวจสอบโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้า 
จํานวน 18 โรง ประกอบด้วย บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอส เอส โฟรสเซนฟู้ด จํากัด บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่นฟูดส์ (ประเทศไทย) บริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จํากัด 
บริษัท ไฮไท ซีฟู้ด จํากัด บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จํากัด บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จํากัด บริษัท สุชญาฟู้ด จํากัด บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท ทวีชัยฟู้ด 
แมนูเฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท ไฮไท มารีน โปรดักส์ จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพปลาเบอร์ 11 บริษัท บูยอง 
เจเนอรัล จํากัด บริษัท เอส ทูเค มารีน โปรดักส์ จํากัด บริษัท เอสทูเค มารีน คอมอร์เชียล จํากัด และบริษัท 
เซาท์เทอร์น ซีฟู้ด โปรดักส์ จํากัด ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่พบการกระทําความผิดของโรงงานดังกล่าว 
 
 2.6.5) ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Rescue Center) 
    ณ ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่ามีผู้ประกอบการได้แสดงความประสงค์ย่ืนคําเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ โดยสามารถแยกรายละเอียดดังน้ี 
  1. สมัครขอใช้บริการผ่านทางช่องทางต่างๆ จํานวน 113 เรื่อง ดังนี้ 
  - สมัครผ่านระบบออนไลน์      จํานวน    15  ราย 
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                                - สมัครด้วยตนเอง                จํานวน      9  ราย         
  - สมัครผ่านศูนย์ส่วนกลาง       จํานวน      9  ราย 
                          - สมัครผ่านสํานักงานพาณิชย์   จํานวน      1  ราย 
                          - ส่งผ่านมายังหน่วยงาน สสว.   จํานวน      79 ราย 
     2. การขอรับความช่วยเหลือ     จํานวน  207  เรื่อง 
    - การเงิน         จํานวน    97   เรื่อง 
                   - การตลาด     จํานวน    48   เรื่อง 
      - การบริหารจัดการ    จํานวน    28   เรื่อง 
       - การผลิต      จํานวน    22   เรื่อง 
       - คดีความ      จํานวน     4    เรื่อง 
       - การขออนุญาตมาตรฐานอ่ืน    จํานวน     2    เรื่อง (มาตรฐาน มอก. 
       -  อ่ืนๆ     จํานวน     6    เรื่อง 
                    3. ปิดเคสเรื่องขอความช่วยเหลือแล้ว จํานวน 25 เรื่อง 
 
การดําเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  ศูนย์ SME Rescue Center จังหวัดสงขลา โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ประสานส่ง
เรื่องจํานวน 168 เรื่อง ไปยังหน่วยงานเครือข่ายภายในจังหวัดสงขลา และ SME Rescue Center ส่วนกลาง แล้ว           
ซึ่งหน่วยงานเครือข่าย ได้มีการเข้าระบบกดรับเรื่องไว้แล้วทั้งหมด และอยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยศูนย์ 
SME Rescue Center จังหวัดสงขลา จะได้ทําการติดตามอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. ยังไม่มีแนวทางการดําเนินงานส่ง-ต่อ เรื่อง ที่ชัดเจนจาก
ส่วนกลาง ทําให้หน่วยงานเครือข่ายเกิดความสับสนและความ
ผิดพลาดในการดําเนินงานส่ง-ต่อ เรื่อง  ไม่สามารถดําเนินการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ 

1. จัดทําคู่มือการดําเนินการส่ง-ต่อ เรื่อง อย่าง
ชัดเจน แยกชัดว่าเรื่องประเภทใด ส่งต่อหน่วยงาน
ไหน เพ่ือให้เกิดการดําเนินการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 2. หน่วยงานเครือข่าย ไม่ได้ให้ความสําคัญในศูนย์ SME 
Rescue Center ซึ่ งเป็นนโยบายของรัฐบาล   ทํ าให้บาง
หน่วยงาน มองการเปิดระบบ รับ-ส่ง เรื่อง เป็นภาระเพิ่มมา
จากงานประจําที่ทําอยู่  

2.  ให้ผู้บริหารของหน่วยงานเครือข่ายทําความ
เข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานกํากับ
ดูแล ว่าเป็นนโยบายรัฐบาลและถือเป็นส่วนหน่ึงของ
วาระแห่งชาติ 

3.  ระบบที่ใช้อยู่ยังไม่มีความเสถียร มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 3. ปรับระบบให้มีความเสถียรก่อนการใช้งานจริง  
4.  หน่วยงานเครือข่ายไม่เข้าใจการใช้ระบบ SME Rescue 
Center 
 

4. ให้มีการอบรมผู้ใช้งานระบบทุกขั้นตอนอย่าง
ลึกซึ้ง  

5.  เกิดคํ าถามและความคาดหวังของการช่วยเหลือจาก
ผู้ประกอบการที่มาขอรับความช่วยเหลือ ว่าผลลัพธ์ที่จะได้อยู่ใน
ห้วงเวลาไหน 

5. กําหนดห้วงระยะเวลาของการเสร็จสิ้นในแต่ละ
เรื่องตามความรับผิดชอบของหน่วยงานน้ันอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ศูนย์ SME Rescue Center มีคําตอบที่
แน่นอนให้กับผู้ประกอบการ 

6 . ขาด งบป ระมาณ ส นั บ ส นุ น ในการป ระชาสั ม พั น ธ์ 6.  ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือให้
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
SME Rescue Center การประชาสัมพันธ์ครอบคลุม 

 
 

 
 

 
 

 
 
                                        แผนภูมิ  แสดงธุรกิจ SMEs 
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                        แผนภูมิ แสดงการส่งความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานเครือข่าย 
 2.6.6) การส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการส่งเสริมด้านมาตรฐานแก่วิสาหกิจชุมใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปี 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่รับคําขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจํานวน 25 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จํานวน 25 ผลิตภัณฑ์   
 

ลําดับที ่ รายการ ผล 
1 รับคําขอ 25 
2 รอผลการตรวจสอบ 25 
3 ผ่านการตรวจสอบ 0 
4 ไม่ผ่านการตรวจสอบ 0 

 

 2.6.7) ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน 
รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
จํานวนเหมืองแร่ 8 9 9 10 11 
จํานวนคนงาน 199 205 227 218 223 
แร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง (เมตริกตัน) 367,074 311,227 357,938 320,090 380,174 
แร่หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง (เมตริกตัน) 655,129 619,930 1,051,407 1,161,967 1,254,620
แร่หินควอรตซ์ไซต์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
(เมตริกตัน) 

289,560 263,353 93,241 91,164 15,420 

แร่โดโลไมล์ (เมตริกตัน) 25,724 114,699 219,762 221,000 292,933 
 
 สถานการณ์แนวโน้มการประกอบกิจการเหมืองแร่ของจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 มี
จํานวนเหมืองแร่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจาก 8 โรง ในปี 2555 เป็น 11 โรง ในปี 2559 หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
72.73 โดยประเภทแร่ที่มีจํานวนปริมาณการผลิตมากที่สุด 4 อันดับแรก ประกอบด้วย  

1. แร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจํานวนปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 320,090 เมตริกตัน ในปี 
2558 เป็น 380,174 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.80 

2. แร่หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจํานวนปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 1,161,967 
เมตริกตัน ในปี 2558 เป็น 1,254,620 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.38 
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3. แร่หินควอรตซ์ไซต์เพ่ือุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจํานวนปริมาณการผลิตลดลงจาก 91,164 เมตริกตัน 
ในปี 2558 เหลือ 15,420 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ -491.21 

4. แร่โดโลไมล์ มีจํานวนปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 221,000 เมตริกตัน ในปี 2558 เป็น 292,933 
เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.56 

 2.7) สงขลากับประชาคมอาเซียน IMT-GT และ JDS 
 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  อย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง ในภูมิภาคอาเซียนมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และช่วยสร้างอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
ที่สาคัญ ดังน้ี 
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ 
  4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกดังน้ัน  

 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเพ่ิมบทบาทให้มีความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ
จังหวัดชายแดน ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคและเป็นประตูการค้า (gateway) สู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
จําเป็นต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งการพัฒนาในพ้ืนที่และการดําเนินการตามกรอบความร่วมมือ             
ในอนุภูมิภาคอาเซียน  

 จากนโยบายของรัฐที่กําหนดพ้ืนที่การพัฒนาเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน จังหวัด
สงขลาซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านคือมาเลเซียและเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้  มีศักยภาพในด้านต่างๆที่จะสามารถพัฒนาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้       
จึงได้ถูกวางในตําแหน่งที่จะเป็นกลไกและหุ้นส่วนหลักในการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง โดยได้ถูกกําหนดใน
นโยบายเพ่ือให้เป็น 1) เมืองอุตสาหกรรม 2) เมืองแห่งการค้าชายแดน 3) เมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ 
และ 4) เมืองบริการสุขภาพ อีกทั้งเป็นพ้ืนที่แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT)อินโดนีเซีย (IMT-GT) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
เพ่ื อ เร่ งรัด พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ในกรอบความร่วมมื อ  ประกอบ ด้วย  10  จั งห วัด ใน เกาะ 
สุมาตราเหนือของอินโดนีเซีย 8 รัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของมาเลเซีย และ 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย 
โดยเร่งรัดผลักดันการดําเนินการตามโครงการความร่วมมือใน 6 สาขา ได้แก่  สาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
การคมนาคมและการขนส่ง การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 นอกจากน้ี  จังหวัดสงขลายังดําเนินการแผนงานความร่วมมือทวิภาคีภายใต้คณะกรรมการว่า
ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (Thailand - Malaysia Committee on 
Joint Development Strategy for border areas : JDS) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างกลไกในการพัฒนา
ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้แก่ สงขลา ยะลา สตูล 
ปัตตานี และนราธิวาส ตลอดจน 4 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ได้แก่ เปอร์ลิส เคดาห์ กลันตัน และเปรัค 
(เฉพาะอําเภอ เปิงกาลันฮูลู) โดยเน้นโครงการความร่วมมือที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นสําคัญ 
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เพ่ือสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อีกทางหนึ่ง JDS ได้กําหนดกรอบความร่วมมือ 9 สาขา ได้แก่  สาขาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
การเช่ือมโยงเส้นทางการขนส่ง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การท่องเที่ยว  วัฒนธรรมและความสัมพันธ์
ระดับประชาชน  การค้าและการลงทุน การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และชลประทาน การเงินและการคลัง 
พลังงาน และการบรรเทาสาธารณภัย 
 โครงการพัฒนาที่สําคัญของจังหวัดสงขลา ภายใต้แผนงาน IMT- GT, JDS ที่จะรองรับการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย - มาเลเซีย การพัฒนาด่านชายแดน     
การพัฒนารถไฟรางคู่เดินรถด้วยระบบไฟฟ้า การก่อสร้างทางพิเศษ หาดใหญ่ - สะเดา  การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองสีเขียว ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่ม
ดําเนินการในพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาบนครสงขลา เป็นที่ที่นําร่องควบคู่ไปกับเมืองมะละกาของ
มาเลเซีย เมืองบาตัมและเมดานของอินโดนีเซีย และจะขยายไปยัง 40 เมืองในอนุภูมิภาค IMT-GT  
ในปี 2036 

 
2.8) เขตเศรษฐกิจพิเศษและด่านการค้าชายแดน 
 การดําเนินการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสร้างฐานการผลิตเช่ือมโยงกับ
อาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน 

สําหรับในส่วนของจังหวัดสงขลา รัฐบาลได้กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดให้
ท้องที่ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแต้ว และตําบลปาดังเบซาร์  อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมด 345,187 ไร่ (552.3 ตารางกิโลเมตร)  
โดยกําหนดนําพ้ืนที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จํานวน 1,069 – 2 – 21 ไร่ 
 ศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

1. ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของภูมิภาคเช่ือมโยงแหล่ง
การค้า การลงทุน ที่สําคัญ ประกอบด้วย ใกล้ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ท่าเรือปีนัง/ ท่าเรือกลางมาเลเซีย /สนามบิน
นานาชาติหาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (นิคมฉลุง) และเช่ือมโยงแผนพัฒนารัฐทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย Northern Corridor Economic Region (NCER) ได้แก่ เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัก และ
ปีนัง ซึ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว  

2. ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาเป็นพ้ืนที่ต่อขยายจากนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงการส่งออกทางท่าเรือปีนัง 
- ใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ ได้แก่ ถนนมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่ - ชายแดนพัฒนา
รถไฟรางคู่ เส้นทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ และก่อสร้างท่าเรือ (ท่าเรือสงขลา) /สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  

4. ด้านการค้าชายแดน : จังหวัดสงขลามีด่านศุลกากร จํานวน 3 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสะเดา  
ด่ านศุ ลกากรปาดั งเบซาร์  ในอํ าเภอสะเดา และด่ านบ้ านประกอบ  อํ าเภอนาทวี  มี มู ลค่ าการค้ า 
รวมสูงสุดของประเทศ จํานวน 507,655.46 ล้านบาท  

5. ด้านอุตสาหกรรม : มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา จํานวนประมาณ 1,939 โรง ทุนจด
ทะเบียน ประมาณ 81,098.33 ล้านบาท จํานวนแรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 83,316 คน 
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม และสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการจัดต้ังเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีแผนงานโครงการที่ดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 มี
ทั้งสิ้นจํานวน 21 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,466,002,600 บาท 

ทั้งน้ี ในปี 2560 มีโครงการที่สําคัญ ประกอบด้วย  
1. โครงการการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ แบ่งเป็น  
งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,388,000,000 บาท  

 - ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,247,000,000 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 652,000,000 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 489,000,000 บาท 
ค่าชดเชยที่ดิน 758,000,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 งบประมาณ 50,000,000 บาท  
3. โครงการก่อสร้างที่ พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์) งบประมาณ 

42,000,000 บาท  
4 . โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าเพ่ื อรองรับการจั ด ต้ั งเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษสงขลา 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกําหนดเป็น 2 ระยะ รวมงบประมาณ 513 ล้านบาท ประกอบด้วย 
     1) ระยะที่  1 (เร่ งด่ วน ) ปี  2559 – 2560 ก่ อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าสะเดา 2 (1*50 MVA)  

และงานระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง งบประมาณ 410 ล้านบาท 
     2) ระยะที่ 2 ปี 2561 งานเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าที่สะเดา 2 (1*50 MVA) และงานระบบไฟฟ้าที่

เก่ียวข้อง งบประมาณ 103 ล้านบาท 
5. โครงการก่อสร้างป รับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสะเดา งบประมาณ 

580,373,831.78 บาท  
6. โครงการ Rubber City ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการตอบสนอง

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย  
- กลุ่มเป้าหมาย 1 ถุงมือยางและอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต 
- กลุ่มเป้าหมาย 2 ที่นอนยาง และยางสายพาน 
- กลุ่มเป้าหมาย 3 อุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ 
ผลสําเร็จ/ความก้าวหน้า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการดําเนินการโครงการ 

Rubber City ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา โดยแผนการตลาดของการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้จังหวัดสงขลา รวมท้ังสิ้นโรงงาน 70 ราย มูลค่าการลงทุน 8,100 ล้านบาท สรุปดังน้ี 

- ปี 2560 โรงงาน 5 ราย มูลค่าการลงทุน 800 ล้านบาท 
- ปี 2561 โรงงาน 15 ราย มูลค่าการลงทุน 1,500 ล้านบาท 
- ปี 2562 โรงงาน 20 ราย มูลค่าการลงทุน 2,000 ล้านบาท 
- ปี 2563 โรงงาน 25 ราย มูลค่าการลงทุน 3,000 ล้านบาท 
- ปี 2564 โรงงาน 5 ราย มูลค่าการลงทุน 800 ล้านบาท 
อน่ึง จะมีการจ้างงานประมาณ 7,000 คน ปริมาณการใช้ยางพารา 100,000 - 200,000 ตันต่อปี 

7. โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Bus Terminal) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร (Tourism 
Service) หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
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- ปรับพ้ืนที่ งบประมาณ 5 ล้านบาท (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปี 2560 กันเงินเบิก
เหลื่อมปี ดําเนินการปี 2561 

- ออกแบบก่อสร้าง งบประมาณ  13 ล้ านบาท (งบองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสงขลา  
ปี 2560 กันเงินเบิกเหลื่อมปี ดําเนินการปี 2561 

- ระยะเวลาการก่อสร้าง (2561 – 2563) 
8. โครงการก่อสร้างถนนเส้นทางถนนลาดยางเลียบขอบพื้ นที่ โครงการด่านศุลกากรสะเดา 

แห่งใหม่: หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2559 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 81.06 ล้านบาท คาดว่าจะเปิด
ให้บริการได้ประมาณปี 2561 

9. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กําหนดร่างผังการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ: roadmap ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
โดยมีงบลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ปี 2562 โดยกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการดังน้ี 

1) ระยะที่ 1 พ้ืนที่ แปลง 629 - 425 ไร่ งบประมาณ 900 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 
15 เดือน คาดว่าจะมีการลงทุนในพ้ืนที่ 16,000 ล้านบาท  

2) ระยะที่ 2 พ้ืนที่ 298.500 ไร่ งบประมาณ 500 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 12 เดือน  

จังหวัดสงขลาได้นํานโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษไปสู่การปฏิบั ติ 
(Implementation) โดยยึดหลักการสําคัญในการขับเคลื่อน ในปี 2560 ดังนี้ 

กิจกรรมในการดําเนินการ 
1. จังหวัดสงขลาได้น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่กับวิสัยทัศน์ประเทศไทย นโยบายรัฐบาล และหลัก
ประชารัฐ ภายใต้เง่ือนไข วิสัยทัศน์สงขลา 2570 บนฐานคติพจน์ เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน  นําไปสู่
การปฏิบัติโดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาและความจําเป็น ในพ้ืนที่เป็นตัวต้ังโดยให้อาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมกําหนดวาระ (Agenda) 15 วาระ  ในห้วง 2560 ภายใต้กรอบร่วมคิด ช่วยทํา เพ่ือนํา
สงขลาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน มุ่งสู่เป้าหมายงานสัมฤทธ์ิผล ประชาชนพึงพอใจ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาอยู่ในวาระ “สงขลา มั่งคั่ง” : อุตสาหกรรมก้าวหน้า ศูนย์กลางการค้า การบริการ การลงทุน   

2. จังหวัดสงขลาได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการทํางาน ประกอบด้วย 
(1) แต่งต้ังคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา  
(2) แต่งต้ังคณะทํางานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  

- คณะทํางานด้านบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- คณะทํางานด้านศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา และการนํานวัตกรรมมาใช้ใน

พ้ืนที่ 
- คณะทํางานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

(3) แต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 17/2558 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

3. จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโดยคณะทํางานซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าคณะทํางาน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
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เป็นคณะทํางาน/เลขานุการ ส่วนคณะทํางาน/เลขานุการร่วม ประกอบด้วย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 11 และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  

4.  จัดทํา www.oss.songkhla.go.th เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่  

5. จังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงภาควิชาการและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ กําหนด
แผนการพัฒนาเมืองสงขลา เป็น Smart City ด้านการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมถึงนวัตกรรมด้านอาหารควบคู่กับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รวมถึงมิติการพัฒนา 
ด้านอ่ืนๆ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน 

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 

 

ต้ังอยู่ที่ ถนนปาดังเบซาร์ ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านศุลกากรทางบกติดเขตแดนไทย
เช่ือมต่อกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย บริเวณตรงกันข้ามกับรัฐเปอร์ลิส สหพันธ์รัฐมาเลเซีย   

    - ในปี 2559 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์มีมูลค่าการนําเข้า 50,939 ล้านบาท ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีมูลค่า
นําเข้า 50,693 ล้านบาท ในขณะที่การส่งออกมีอัตราชะลอตัวที่ร้อยละ 4.20 โดยมูลค่าการส่งออก ลดลงจากปี 
2558 ที่มีการส่งออก 103,740 ล้านบาท เป็น 99,384 ล้านบาท 

 
 
 
ด่านศุลกากรสะเดา 
ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

 

 

  ต้ังอยู่ที่ บ้านคลองพรวน ถนนกาญจนวนิช ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านศุลกากรทางบก
ติดเขตแดนไทยเช่ือมต่อกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียบริเวณตรงกันข้ามกับด่าน BUKIT KAYU  HITAM ของรัฐเคดาห์ 
สหพันธ์รัฐมาเลเซีย  
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     - ในปี 2559 ด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการนําเข้า 181,613 ล้านบาท ปรับเพ่ิมจากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 168,995 
ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 7.47 ในขณะที่มูลค้าการส่งออกอยู่ที่ 142,441 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี
ก่อนซึ่งมีมูลค่า 145,068 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการชะลอตัวที่ร้อยละ 1.81  

 
ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 
ตําบลประกอบ อําเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา 

 

 

ต้ังอยู่ที่ บริเวณหลักเขตที่ 31 ตําบลประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แนวเขตติดต่อกับเมืองกําปงดุเรียนบุรง 
อําเภอปาดังเตอร์รับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

    - ในปี 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบมีมูลค่าสินค้านําเข้า 35,199,595.19 บาท มูลค่าสินค้าส่งออก 673,632,547.66 
บาท 

   
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

 

 

 

ต้ังอยู่ที่ 9/6 ม. 4 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ราคาขายที่ดิน/อัตราค่าเช่าที่ดิน 
- ระยะที่ 1 (PHASE 1) 
อัตราค่าเช่า เขตอุตสาหกรรม ทั่วไป                         63,000.- บาท/ไร่/ปี

เขตประกอบการเสรี                             76,000.- บาท/ไร่/ปี 
ราคาขาย เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป                        1,400,000.- บาท /ไร่

เขตประกอบการ                                1,680,000.- บาท/ไร่ 
- ระยะที่ 2 (PHASE 2) 
อัตราค่าเช่า เขตอุตสาหกรรมทั่วไป                           82,000.- บาท/ไร่/ปี 
ราคาขาย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป                          1,540,000.- บาท/ไร่ 
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ระบบสาธารณูปโภคในนิคมฉลุง 
ถนน 
ถนนสายประธานเขตทาง 40 เมตร ผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 14  เมตร 
จํานวน 4 ช่องทางจราจร ถนนสายรองเขตทาง 30เมตร 

ระบบไฟฟ้า 
สถานีย่อยขนาดเเรงดันไฟฟ้า 2X50 MVA สามารถจ่าบไฟฟ้า ขนาดเเรงดัน 33 KV โดย
ให้บริการได้ไม่ตํ่ากว่า 60 kva / ไร่ 

ระบบประปา 
มีอ่างเก็บนํ้าขนาดความจุ 2,000,000ลบ.ม ซึ่งจะสามารถบริการเเก่โรงงานอุตสาหกรรม ใน
นิคมอุตสหกรรมอย่างเพียงพอ โดยสามารถให้บริการนํ้าได้ ประมาณ 10 ลบ.ม./ไร่/วัน 

ระบบโทรศัพท์ 
ขนาดสายบริการ จํานวน 2,048 เลขหมาย จาก TT&T เเละทศท. 

 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบ Activated Sludge เเบบExtened Aeration รองรับได้ 3,000 ลบ.ม./วัน 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอําเภอสะเดา 
การเชื่อมโยง 
ระดับภูมิภาค 

ศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปัญหา  
ข้อจํากัด 

• ประตูทางใต้ของไทยบนแนว NSEC 
• เป็นช่องทางขนส่งหลักทางถนนและ
รางเช่ือมต่อกับมาเลเซีย สู่สงิคโปร์ 
• ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของ
มาเลเซีย 
• อยู่ใกล้พ้ืนทีอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรม
ยางพารา อุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซีย 

• พ้ืนที่ต่อขยายนิคม
อุตสาหกรรมรองรับ 
อุตสาหกรรมเช่ือมโยงเพ่ือ
การส่งออก 
• มีถนนและระบบราง
เช่ือมโยงชายแดน 
• มีคณะทํางานร่วมไทย-
มาเลเซีย 

ถนนมอเตอร์เวย์สาย
หาดใหญ-่ชายแดน 
• พัฒนารถไฟรางคู่
เส้นทาง หาดใหญ่ –ปา
ดังเบซาร์ 
• การก่อสร้างท่าเรือ
(ท่าเรือสงขลา) 

• พ้ืนที่/การจราจร
แออัด 
• ขาดแคลน
แรงงาน 
• การวาง
แผนพัฒนาเมอืง 

 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย – เมืองบูกิต กายูฮิตัม รัฐเกดะห์ 
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ประเทศมาเลเซีย (ระยะที่ 1) เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ เป็นฐานการผลิต
เพ่ือป้อนนิคมอุตสาหกรรม เป็นประตูการค้าให้ไทยติดต่อค้าขายกับซีกโลกตะวันตก อีกทั้งเป็นปัจจัยกระตุ้น
การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและสตูล ให้สามารถแข่งขันกับมาเลเซียได้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม และการเกษตร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
บริเวณอําเภอสะเดา ได้กําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

* คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบให้พ้ืนที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
  ในพ้ืนที่ตําบลปาดังเบซาร์ สํานักขาม สํานักแต้วและสะเดา เป็นพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐิจพิเศษ 
 
แนวทางการพัฒนา 
นิยาม 
 บริเวณพ้ืนที่ที่ กนพ. กําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิ

ประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนที่
จําเป็น 

วัตถุประสงค์ 
 ดึงดูด FDI เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคลดความเหล่ือมล้ํา ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง 
กลยุทธ์ 
 สร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนสําหรับระยะแรกโดยใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
- สนับสนุน SMEs ไทยและการลงทุนต่อเน่ืองของไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 
- จัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตร 
  ลักลอบจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

หลักการ 
     1. ดําเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน 
     2. รัฐ - ให้สิทธิประโยชน์ จัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับกฎระเบียบ 
        เอกชน - ลงทุน 
        ประชาชน - มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
    3. ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมและความมั่นคง  
    4. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
    5. กําหนดพ้ืนที่ตามเขตปกครอง เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ 
 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 1. สิทธิประโยชน์ 
 - ให้สิทธิประโยชน์ตามเขตการส่งเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ 
 - สิทธิประโยชน์อ่ืนทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี 

   2. การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
 - จัดต้ัง OSS ด้านการลงทุน โดยมีสํานักงานในพ้ืนที่ และเช่ือมโยงกับศูนย์บริการด้านการลงทุนของ BOI 
- จัดต้ัง OSS ด้านแรงงาน สาธารณสุข และการตรวจคนเข้าเมือง 
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   3. แรงงานต่างด้าว 
      - จัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ 
       - กําหนดแนวทางการฝึกอบรมแรงงาน 
   4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       - ด้านศุลกากรและการผ่านแดน 
        - โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 
       - ระบบนํ้า ไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

 
ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีปริมาณการค้าชายแดนสูงที่สุดในประเทศ เมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ด่านที่ติดประเทศมาเลเซียประกอบด้วย ด่าน ปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านที่พัฒนาขึ้น
ใหม่ คิอ ด่านบ้านประกอบ โดยด่านปาดังเบซาร์ และด่านสะเดา อยู่ในพ้ืนที่อําเภอสะเดา ส่วนด่านบ้าน
ประกอบอยู่ที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การเดินทางเข้า - ออก ระหว่างประเทศที่ผ่านด่าน 3 ด่าน จังหวัด
สงขลา ปี 2558 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า 2,315,521 คน เดินทางออก 2,303,398 คน และคนไทยเดินทาง
ออก 993,858 คน เดินทางเข้า 923,246 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                   รูปแสดงด่านชายแดนทั้ง 3 ด่าน 
ด่านชายแดนทั้ง 3 ด่านสามารถเชื่อมต่อกันได้ในฝั่งของประเทศไทย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความ

แออัดในการขนส่งสินค้าได้ 
 

ด่านสะเดา ด่านบา้นประกอบ 

ด่านปาดังเบซาร์ 
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                                              รูปแสดงความเช่ือมโยงด่านชายแดน 
ด่านฝั่งไทย ด่านฝั่งมาเลเซีย 

 

 
ด่านปาดังเบซาร์ 
อําเภอสะเดา 
 

 

 
ด่านปาดังเบซาร์ 
รัฐเปอร์ลิส 
 

 

 
ด่านสะเดา 
อําเภอสะเดา 
 

 

 
ด่านบูกิตกายูฮีตัม 
รัฐเคดาห์ 
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ด่านฝั่งไทย ด่านฝั่งมาเลเซีย 

 

 
ด่านบ้านประกอบ 
อําเภอนาทวี 

 

 
ด่านดุเรียนบุรง 
รัฐเคดาห์ 

 
 2.9) การท่องเท่ียว  

2.9.1) แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสงขลา 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
หาดสมิหลา 
อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 3 กิโลเมตร  

มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนอันร่มรื่น มีรูปป้ันนางเงือก ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา และรูปป้ันหนู
และรูปป้ันแมว โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่น่ังพักผ่อนยามเย็น เมื่อมองออกไป 
ในทะเลจะเห็นเกาะหนูเกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หน่ึงของแหลมสมิหลา 

แหลมสนอ่อน 
                   อยู่บริเวณแหลมสมิหลา ร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณปลายแหลมเป็นที่ประดิษฐาน
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ซึ่งก่อต้ังโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดสงขลา ได้แก่   
ผู้ประกอบอาชีพอันเก่ียวเน่ืองกับการปกครองร่วมกับกองทัพเรือ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2530 เพ่ือให้ชาวเรือได้
สักการบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล  บริ เวณแหลมสนอ่อนมีประติมากรรมพญานาค 
พ่นนํ้า ซึ่งนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ประติมากรรมพญานาคนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ต้ังอยู่สถานที่
ต่างกัน ส่วนหัวอยู่ที่แหลมสนอ่อน ส่วนลําตัวหรือสะดือพญานาคอยู่ที่แหลมสมิหลา ส่วนหางอยู่ที่ถนนชลา
ทัศน์ - หาดสมิหลา  

                    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําสงขลา 
                    สถานแสดงพัน ธ์ุสั ต ว์ นํ้ าส งขลา  ต้ั งอ ยู่บ ริ เวณ  ปลายแหลมสนอ่อนเป็ นโครงการ 
ที่ ดําเนินการก่อสร้างใน ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ได้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทางนํ้า และพันธ์ุสัตว์นํ้าหลากหลายชนิด มีเน้ือที่รวม ประมาณ 7.5 ไร่ 
ตัวอาคารมีเน้ือที่ 2 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนนํ้าจืดเป็นการจําลองนํ้าตกที่มีช่ือเสียงของภาคใต้ และการ
แสดงพันธ์ุปลาน้ําจืด ส่วนนํ้ากร่อยเป็นการจําลองระบบนิเวศของนํ้า เช่น ป่าชายเลน พืช และสัตว์ที่อาศัย
บริเวณป่าชายเลนส่วนนํ้าเค็ม มีสัตว์ทะเลและพันธ์ุปลาหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาหมอทะเล 
นํ้าหนักกว่า 200 กิโลกรัม ที่ใหญ่และมากที่สุดในประเทศไทยและฉลามเสือดาว ที่สามารถชมผ่านจอแก้วพา
นอรามาท่ีมีขนาดสูง 3 เมตร ยาว 7 เมตรสามารถชมปลาได้ในมุมกว้างนอกจากน้ียังมีกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมขับรถโกคาร์ท  การผจญภัย กิจกรรมทางทะเล รวมถึงกิจกรรมการพักผ่อน
หย่อนใจ ชมเกาะหนูเกาะแมวอีกด้วย 
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หาดเก้าเส้ง 

                   อ ยู่ทางทิ ศ ใต้ของหาดสมิหลาประมาณ  3 กิ โล เมตร  มี ถนนแยกจากถนนไทรบุ รี 
ตรงสามแยกสําโรง (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) เป็นหาดที่สวยงามแห่งหน่ึง มีโขดหินระเกะระกะ
อยู่ริมทะเล และมีอยู่ก้อนหน่ึงต้ังเด่นอยู่เหนือโขดหิน ซึ่งชาวบ้านเรียก หินก้อนน้ีว่า “หัวนายแรง” โดยมีประวัติ
ความเป็นมาว่า มีดวงวิญญาณของนายแรงเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาจนทุกวันน้ี 

เขาตังกวน 
                   อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาน้อย มีบันไดทางขึ้นอยู่ใกล้วัดแหลมทราย สูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 290 ฟุต ปัจจุบันเทศบาลนครสงขลาสร้างลิฟต์ขึ้นเขาตังกวนอีกทางหน่ึง บนยอดเขามีเจดีย์สร้างใน
สมั ย ศิ ล ป ะส มั ย ท ราว ดี ต่ อ ม า เมื่ อ พ ระบ าท สม เด็ จพ ระจอม เก ล้ า เจ้ า อ ยู่ หั ว เส ด็ จป ระพ าส 
เมืองสงขลา พ.ศ.2402 ได้โปรดเกล้าฯให้ พระยาสงขลาบูรณปฏิสังขรณ์ เพ่ือเป็นที่เคารพสักการะของ 
ชาวสงขลา เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาตังกวนแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้
อย่างชัดเจน 
                  
                อุทยานนกน้ําคูขุด 
                เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ต้ังอยู่ที่บ้านคูขุด อําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ห่างจาก
ที่ว่าการอําเภอสทิงพระเข้าไปทางแยกประมาณ 3 กม. ห่างจากสงขลา 32 กม. ได้รับการประกาศเป็น เขต
ห้ามล่าสัตว์ทะเลสาบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2519 มีพ้ืนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 277,916 ไร่ ครอบคลุม
พ้ืนที่ อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ควนเนียง และ อ.กระแสสินธ์ุ และมีพ้ืนที่ส่วนหน่ึงติดต่อกับ อ.
ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะเล็ก เกาะน้อย ซึ่งมีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อน
ใจ ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงาม จากการสํารวจของกรมป่าไม้พบว่ามีนกชนิดต่างๆ มากมายทั้งนกท้องถิ่น และนก
อพยพ นกเหล่าน้ีจะมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน 

                น้ําตกโตนงาช้าง 

                ต้ังอยู่ที่ถนนหาดใหญ่ – รัตภูมิ (สายเก่า) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห่างจากอําเภอ
หาดใหญ่ 26 กิโลเมตร เป็นนํ้าตกท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในภาคใต้ มีทั้งหมด 7 ช้ันๆ ที่สวยงาม และเรียกช่ือนํ้าตก 
คือ ช้ันที่ 3 ซึ่งมีนํ้าตกแยกออกมาในลักษณะงาช้าง “โตน” ภาษาพ้ืนเมืองแปลว่า นํ้าตก นํ้าตกแห่งน้ีจึง
กลายเป็นอีกหน่ึงมนต์เสน่ห์ของเมืองสงขลาที่ต้องมาเยือน 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนสถาน 
               วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) 
                 ต้ังอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา เป็น
วัดที่ มี ความสํ าคัญมาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีศาสนา เป็นที่ ประดิษฐานพระเมาลัก เจดี ย์  
ซึ่งเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมทางใต้ สมัยกรุงศรีอยุธยา แบบอย่างศิลปะลังกา และเก่ียวข้องกับตํานานหลวงพ่อ
ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดตามพงศาวดารเล่ากันว่า วันหน่ึงมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝ่ัง เห็นสมเด็จพะโคะ
เดินอยู่มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลายจึงใคร่จะลองดี โจรสลัดจอดเรือและจับสมเด็จพะโคะ ไปเมื่อเรือแล่นมา
ได้สักครู่เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ ต้องจอดอยู่หลายวัน จนในที่สุดนํ้าจืดหมดลงโจรสลัดเดือดร้อน สมเด็จ
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พะโคะสงสาร จึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในนํ้าทะเลเกิดเป็นประกายโชติช่วง นํ้าทะเลกลายเป็นนํ้าจืดโจรสลัดเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และนําสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง ต้ังแต่น้ันมาประชาชนจึงพากันไปกราบไหว้
บูชากันเป็นจํานวนมาก 
 

                  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา 
                   ต้ังอยู่ที่ถนนจะนะ เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของ
พระยาสุนทรารักษ์ (เนตร ณ สงขลา) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2421 ต่อมาพระวิจิตรวรศาสน์ (เจ้าพระยายมราช) ใช้
เป็นจวนพักข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2437 และใช้เป็น
ศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช ต้ังแต่ พ.ศ. 2439 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา 
ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงศิลปวัตถุต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยศรีวิชัย เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
ด้ าน โบราณคดี  ประวั ติศาสต ร์ศิ ลปะ  ชาติ พัน ธ์ุ วิทยา  ศิ ลปะจีน  ศิลปะ พ้ืน เมื อง  เปิ ด ให้ เข้ าชม 
ทุกวันพุธ – อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หยุดวันจันทร์,อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ 
                   เจดีย์เขาตังกวน 
                  สร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี (อยู่บนยอดเขาสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต)โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้พระราชทานเงินหลวง
ให้เป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบัน (ร.9) ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ จากยอดเขาตังกวนน้ี
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ มีบันไดอยู่ทางถนนราชดําเนินใน 
ทุกๆ ปีในเดือนตุลาคมจะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของสงขลาก่อน
จะถึงยอดเขายังมีศาลาวิหารแดง(พลับพลาที่ประทับ)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราช (ร.5) โปรด
เกลา้ฯให้พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยน้ัน (2432) ในครัง้ที่พระองค์เสด็จประพาส
แหลมมาลายูและได้เสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนสร้างพลับพลาน้ีถวายตาม
พระราชดําริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสร้างเสร็จในปี 2440 
                   ตัวเมืองเก่าสงขลา 

ตัวเมืองสงขลาแต่เดิมต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ เรียกว่า "เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน" 
จนกระทั่งพ.ศ. 2385 จึงขยายมาทางฝั่งทิศตะวันออกบริเวณตําบลบ่อยาง เรียกกันว่า "เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง"
ทั้งเคยเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าเดินเรือที่สําคัญของภูมิภาคน้ีในอดีตด้วยความที่เคยเป็นเมืองที่มีพ่อค้าชาว
ต่างประเทศแวะเวียนเข้ามาทําการค้าอย่างต่อเน่ืองสภาพภูมิประเทศที่เป็นอ่าว เหมาะสําหรับการพักหาเสบียง 
เติมนํ้า หลบลมมรสมุรอกระแสลมเดินทางต่อไปยังจุดหมายอ่ืนๆ ทําใหรู้ปแบบการสร้างตึกรามบ้านช่องในช่วง
การขยายตัวของเมืองใหม่จึงได้รับเอาแนวความคิดวิทยาการต่างๆมาจากวัฒนธรรมชนชาติที่ทําธุรกิจร่วมกัน 

บ้านเรือนในเขตเมืองเก่าน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน ต้ังแต่วันน้ันจนวันน้ี ที่น่ีผ่านชีวิตในหลายรุ่นผ่านไป 
ใกล้จะสองศตวรรษแล้วรูปทรงของอาคาร มีทั้งแบบเรือนแถวแบบไทย, เรือนแถวแบบจีน, เรือนแถวแบบชิโน
โปรตุกีสบริเวณถนนนครนอก นครในถนนนางงาม ยังคงเหลือความงามของอาคารเก่า ให้ได้ย้อนอดีต
คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เสนอให้เมอืงเก่าสงขลาเป็นหน่ึงในเจ็ดเมือง ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่เมืองเก่าตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 
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                ตําหนักเขาน้อย 
                 ต้ังอยู่ถนนสะเดา ในเขตเทศบาลนครสงขลา ปัจจุบันเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นพระ
ตําหนักที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ายุคลฆัมพร หรือ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเคยใช้เป็นที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ ในคราวเสด็จเย่ียมราษฎร
ทางภาคใต้ ด้ วย  ตั วอาคารมี รูปแบบสถาปัตยกรรมโด เมสติก  รี ไว วัล  พระตําห นัก เขาน้อยเป็น 
พระตําหนักที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามจนได้รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี 2525 
ปัจจุบันน้ีพระตําหนักเขาน้อยเป็นที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  

                  ศาลหลักเมืองสงขลา 
                  ชาวสงขลาเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ต้ังอยู่ที่ถนนนางงาม เป็นโบราณสถานสมัย
รัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน  สร้างสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ ยนเส้ง ณ  สงขลา)  
เป็ นผู้ สํ า เร็จ ราชการเมื องสงขลาภายในศาล  เป็ นที่ ป ระ ดิษฐานหลั ก เมื องทํ า ด้ วย ไม้ ชั ยพฤกษ์  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ประจําเมือง หลักเมืองน้ีทําพิธีฝังเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม พ.ศ.2385   

แหล่งท่องเท่ียวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 

เกาะยอ 
           อยู่ในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไม้นานาชนิด และมีโบราณสถาน เช่น วัดเขาบ่อ 

วัดท้ายยอ ซึ่งวัดน้ีมีเจดีย์เก่าแก่อยู่บนเนินเขา เดินทางมาตามเส้นทางสงขลา - หาดใหญ่ แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยก 
บ้านนํ้ากระจาย ข้ามสะพานติณสูลานนท์ซึง่เป็นสะพานยาวที่สุดในประเทศไทย 

ตลาดน้ําคลองแห 
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นตลาดน้ํา 

เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ทีม่ีลักษณะผสมผสานระหว่างตลาดนํ้า ที่จําหน่ายสินค้า 
ในเรือ และตลาดโบราณ จําหน่ายสินค้าบนบก มีอาหารพ้ืนบ้านของภาคใต้ จุดเด่นทีส่ําคัญอีกอย่างหน่ึงของ
ตลาดนํ้าแห่งน้ีก็คือ การเพ่ิมเสน่ห์กลิ่นอายโบราณด้วยการแต่งกายชุดไทยแบบโบราณ และใช้ภาชนะจาก
ธรรมชาติก็คือ กะลามะพร้าว กระบอกไม้ไผ่ ภายในตลาดมีเรือบริการนําเที่ยวชมทิวทัศน์ของสองฝั่งคลองและ
ยังสามารถเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น ปากนํ้าแหลมโพธ์ิ จิตรกรรมฝาผนังวัดคูเต่าและมัสยิดกลาง
จังหวัดสงขลา เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 15.00 –21.00 น.  

ตลาดริมน้ําคลองแดน 

ต้ังอยู่ที่ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตลาดนํ้าน้องใหม่อันดับที่ 2 ของ
ภาคใต้ ต่อจากตลาดนํ้าคลองแหใช้หลักการบริหารโดยยึดความเป็น “วัชระ” ต่อยอดจาก “บวร” คือบ้าน วัด 
โรงเรียน และรวมไปถึงชุมชน นําหลักทางศาสนาเข้ามายึดโยง มีท่านเจ้าอาวาสเป็นกําลังหลัก อาศัยความเป็น
ชุมชนที่มีผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและอยู่ในหลักศาสนธรรมเป็นฐาน สานความร่วมมือให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ที่น่ีมีของดีมากมายในวัดนอกจากพระทองแล้ว ยังมีโบสถ์มหาอุด ซึ่งเป็นสถานที่ทําพิธีกรรม
อันศักด์ิสิทธ์ิระดับจังหวัด มีเรือขุดที่ขุดจากต้นตะเคียนทองลํามหึมา ทุกวันน้ียังใช้ประโยชน์ได้อย่าง
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ดี นอกจากน้ันยังมีหอฉันที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นหอไม้ทั้งหลัง สร้างด้วยไม้เคี่ยม ไม้หลุมพอและไม้ยาง  
มีห้องนํ้าที่กําลังสร้างเพ่ือรองรับทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชาย หญิง  

2.9.2) งานประเพณี/วัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดสงขลา 

จังหวัดสงขลา  มีประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ประกอบด้วย  ศาสนาพุทธ 
ศาสนาอิสสาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และศาสนาอ่ืนๆ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเน่ืองจากในอดีตมีการ
ติดต่อค้าขายกับหลายประเทศ   มีการแลกเปลี่ยนและหลอมรวมวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทําให้มี
วัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ผู้คนมีความเช่ือผสมผสานระหว่างความเช่ือดังเดิมกับความเช่ือใน
ศาสนา วัฒนธรรมของชาวสงขลาโดยเฉพาะขนมธรรมเนียมประเพณีมีความคล้ายคลึงกับภูมิภาคอ่ืน แต่จะมี
ลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นขนมธรรมเนียมการแต่งกาย การกิน การอยู่  
ประเพณีเก่ียวกับชีวิตของบุคคล ตลอดจนคติความเชื่อของขนมธรรมเนียม  และประเพณีบางอย่างเป็นการ
ปฏิบัติในอดีตเท่าน้ัน  แต่บางอย่างยังคงสืบทอดการปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน เช่น  

ประเพณี ลากพระตักบาตรเทโว  เป็นประเพณีที่ ถือปฏิ บั ติ กันมายาวนานจัดขึ้น ในช่วง 
วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) เป็นประจําทุกปี ประเพณีน้ีจะเริ่มด้วยการห่มผ้าพระเจดีย์  
บนยอดเขาตังกวนก่อนจะถึงวันงาน ในวันงานช่วงเช้าจะเป็นพิธีตักบาตรเทโวบริเวณเชิงเขาตังกวน 
โดยพระสงฆ์หลายร้อยรูปมารวมกันที่เขาตังกวนเดินลงบันไดมาเพ่ือรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่คอยอยู่
ที่ เชิงบันได หลังจากน้ันเริ่มต้ังแต่เวลาสายๆ จะมีเรือพระและขบวนแห่จากวัดต่างๆ เคลื่อนผ่านให้ 
พุทธศานิกช่ืนได้ชมความวิจิตรงดงามของเรือพระแต่ละลําและร่วมทําบุญและลากพระตามประเพณี  
ซึ่งเช่ือกันว่าจะได้บุญ เรือพระที่มาร่วมงานจะมารวมกันที่บริเวณสระบัวเพ่ือร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระ
ประเภทต่างๆ ซึ่งมีทั้งประเภทความคิดและประเภทสวยงาม นอกจากน้ี ในงานยังมีกิจกรรมหลายอย่าง 
ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการประกวดต่าง ๆ ด้วย 

ประเพณีวันสารท หรือ ประเพณีชิงเปรต ชาวสงขลาถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่สําคัญ
อีกอย่างหน่ึงที่ยังคงทํากันจนมาถึงทุกวันน้ี โดยมีความเชื่อว่าช่วงวันแรม 1 - 15 ค่ํา ของเดือนสิบวิญญาณของ
ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ไปเกิด (เปรต) จะได้รับการปลดปล่อยให้มาพบญาติพ่ีน้องของ
ตนในเมืองมนุษย์ ดังน้ัน ผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็พยายามจัดหาอาหารต่าง ๆ ไปทําบุญตามวัดเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวสงขลาแม้ไปทํามาหากินอยู่ในท้องถิ่นอ่ืน เมื่อถึงกําหนดวันสารทเดือน 10 ก็
มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับว่าเป็นการช่วยเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติ    พ่ีน้อง 
ทั้งยังเป็นการระลึกบุญคุณและคุณงามความดีของบุพการีของตน แม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม จึงเป็นเรื่องที่
ควรช่วยรักษาให้คงไว้สืบไป 
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3) ด้านสังคมและความม่ันคง 
           3.1) ลักษณะทางสังคม 
        3.1.1) การสาธารณสุข 
3. ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข 
ตารางที่ 19 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา จําแนกเป็น 
              รายอําเภอ ปี 2560 
 

ลําดับที่ อําเภอ 

โรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด หน่วยบริการปฐมภูมินอกสังกัด 

ประเภท แห่ง 
จํ า น ว น
เตียงเปิด
ใช้จริง 

รพ.สต. ศสช. 

PCU สั ง กั ด 
รพ. รวม 

ภ า ค
ท้ อ ง
ถ่ิน 

ภาค 
เอกชน 

ภาครัฐ 
น อ ก
สังกัด 

รวม นอก 
รพ. 

ใน 
รพ. 

1 เมือง 
รพท. 1 508 

10 2 4 1 17 2 1 - 3 เฉพาะ
ทาง* 2 377 

2 สทิงพระ รพช. 1 30 12 - - 1 13 - - - - 

3 จะนะ รพช. 1 70 19 - 2 - 21 - - - - 
4 นาทวี รพช. 1 121 17 - 1 - 18 - - - - 
5 เทพา รพช. 1 60 11 - 3 - 14 - - - - 
6 สะบ้าย้อย รพช. 1 44 15 - 2 - 17 - - - - 
7 ระโนด รพช. 1 60 12 - 1 1 14 - - - - 
8 กระแสสินธ์ุ รพช. 1 30 4 - - 1 5 - - - - 
9 รัตภูมิ รพช. 1 46 11 - 1 - 12 1 - - 1 

10 สะเดา 
รพช. 1 43 

18 - 
1 - 

20 
1 - - 1 

รพช. 1 30 1 - 1 - - 1 
11 หาดใหญ่ รพศ. 1 685 16 - - 1 17 4 3 3 10 
12 ควนเนียง รพช. 1 30 6 - 1 - 7 - - - - 
13 นาหม่อม รพช. 1 28 3 - - 1 4 - - - - 
14 บางกล่ํา รพช. 1 30 5 - 1 1 7 - - - - 
15 สิงหนคร รพช. 1 30 12 - - 1 13 - - - - 

16 คลองหอย
โข่ง รพช. 1 30 4 - 1 - 5 - - 1 1 

รวม 19 2,252 175 2 19 8 204 9 4 4 17 
 
ที่มา  :  ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ จากกลุ่มงานประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริการ สสจ.สงขลา  
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ข้อมูลจํานวนเตียง จากผลการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาล  
เขตสุขภาพที่ 12 ปี    2560 

*หมายเหตุ   :   โรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จํานวน 167 
เตียง  และ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จํานวน 210 เตียง 
อําเภอสะเดา มีโรงพยาบาลชุมชน  2 แห่ง คือ  รพ.สะเดา จํานวน 43 เตียง และ รพ.ปาดังเบซาร์ 
จํานวน 30 เตียง 

ตารางที่ 20  จํานวนเตียงสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน เอกชน จังหวัดสงขลา ปี 2560 
อําเภอ สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน กระทรวง จํานวนเตียง 
หาดใหญ ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ศึกษาธิการ 844 

โรงพยาบาลทันตกรรม มอ. ศึกษาธิการ 10 
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ กลาโหม 30 

เมือง โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา กลาโหม 15 
คลองหอยโข่ง โรงพยาบาลกองบิน 56 กลาโหม 10 
รวม 909 
อําเภอ โรงพยาบาลเอกชน  จํานวนเตียง 
หาดใหญ่    โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี 196 

   โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี 56 
   โรงพยาบาลศิครินทร์ 120 

   โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
200 

สะเดา    โรงพยาบาลพัทยเวช 30 
รวม 602 

 
ตารางที่ 21  จํานวนคลินิกเอกชน ร้านขายยา และสถานบริการสุขภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2560 

สถานบริการสาธารณสุขเอกชน จํานวน (แห่ง ) 
1      คลินิกเอกชน                                             รวม 535 
  คลินิกเวชกรรมทั่วไป 209 
  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 146 
  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 8 
  คลินิกกายภาพบําบัด 8 
  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 14 

  คลินิกการแพทย์แผนไทย 27 
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  สหคลินิก 12 
  คลินิกทันตกรรม  - ทันตกรรมทั่วไป 103 
                        - ช้ันสอง 

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ 
1 
7 

2      ร้านขายยา                                                 รวม 551 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 401 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 61 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย 3.) 8 
  ร้านขายยาแผนโบราณ (ขยบ.) 67 
  สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ.) 14 
  นําเข้ายาแผนโบราณ 1 
3      สถานบริการเพื่อสุขภาพ                               รวม 144 
            -  สปาเพ่ือสุขภาพ 5 
            -  นวดเพ่ือสุขภาพ 139 

 
ที่มา : ฝ่ายอาหาร ยา และพัฒนาแพทย์แผนไทย, ฝ่ายสถานพยาบาล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
(ธันวาคม 2560) 
 
ตารางที่ 22 จํานวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอัตราส่วนต่อประชากร  
               จังหวัดสงขลา ปี 2558 - 2560 

บุคลากร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวน 
อัตราส่วน 

ต่อ
ประชากร 

จํานวน 
อัตราส่วน 

ต่อประชากร จํานวน 
อัตราส่วน 

ต่อ
ประชากร 

แพทย์ 436 1 : 3,225 538 1 : 2,623 502 1 : 2,823 
ทันตแพทย์ 102 1 : 13,786 107 1 : 13,190 111 1 : 12,769 
เภสัชกร 163 1 : 8,627 186 1 : 7,588 184 1 : 7,703 
พ ย า บ า ล
วิชาชีพ 2,284 1 : 615 2,691 1 : 524 2,394 1 : 592 

เตียง 2,188 1 : 643 2,306 1 : 612 2,252 1 : 629 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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ตารางที่ 23 จํานวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสังกัดกระทรวงอ่ืน เอกชน และอัตราส่วนต่อประชากร  
                จังหวัดสงขลา ปี 2558 - 2560 

บุคลากร 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวน อัตราส่วน 
ต่อประชากร  จํานวน อัตราส่วน 

ต่อประชากร จํานวน อัตราส่วน 
ต่อประชากร 

แพทย์ 430 1 : 3,270 601 1 : 2,348 600 1 : 2,362 
ทันตแพทย์ 127 1 : 11,072 116 1 : 12,167 122 1 : 11,618 
เภสัชกร 89 1 : 15,800 106 1 : 13,314 111 1 : 12,769 
พ ย า บ า ล
วิชาชีพ 1,739 1 : 808 1,822 1 : 774 1,847 1 : 767 

เตียง 1,751 1 : 803 1,399 1 : 1,008 1,511 1 : 938 
ที่มา : การสํารวจข้อมูลทรัพยากรประจําปี งานข้อมูลข่าวสาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
        ฝ่ายสถานพยาบาล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ธันวาคม 2560) 
4. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
ตารางที่ 24 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ จังหวัดสงขลา ปี 2558 – 2560 

ลําดับ ข้อมูล 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวน(คน) อัตรา จํานวน (คน) อัตรา จํานวน 
(คน) อัตรา 

1 ประชากร 1,402,137  1,411,389  1,417,440  (ณ ม.ค.58) (ณ ม.ค.59) (ณ ม.ค.60) 

2 เด็กเกิดมีชีพ 21,256 15.16 ต่อพัน 20,084 14.23 ต่อพัน 20,067 14.16 ต่อพัน 
ประชากร ประชากร ประชากร 

3 จํานวนตาย
ทั้งหมด 9,186 

6.55 ต่อพัน 
9,601 

6.80 ต่อพัน 
9,511 

6.71 ต่อพัน 
ประชากร ประชากร ประชากร 

4 อัตราเพ่ิม 
 0.86   ต่อร้อย

 
0.74 ต่อร้อย 

 
0.75 ต่อร้อย 

 ประชากร ประชากร ประชากร 

5 จํานวนมารดา
ตาย 8 

37.64 ต่อแสน
4 

1 9 .9 2  ต่ อ
แสน 5 

27.0 ต่อแสน 

การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ การเกิดมีชีพ 

6 จํานวนทารก
ตายปริกําเนิด 77 

3.61  ต่อพัน 
53 

2.64 ต่อพัน 
78 

3.87 ต่อพัน 
การคลอด การคลอด การคลอด 

 
ที่มา :  ข้อมูลลําดับที่ 1 จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร  
         ข้อมูลลําดับที่ 2, 5 และ 6 จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สงขลา 
         ข้อมูลลําดับที่ 3 จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
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ตารางที่ 25 จาํนวนและอัตราป่วย โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน โรค 
จํานวน/อัตราต่อ

แสน โรค 
จํานวน/
อัตราต่อ
แสน 

1. Diarrhea 15,791/ 
1,123.18 1. Diarrhea 17,660/ 

1,253.46 1. Diarrhea 1,637/ 
116.19 

2. Pneumonia 4,198/ 
298.59 2.Pneumonia 5,488/ 

389.52 2. Pneumonia 
464/ 
32.93 

 

3. D.H.F Total 3,550/ 
252.50 3. D.H.F Total 3,015/ 

214.00 3. Pyrexia 314/ 
22.29 

4.H.Conjunctivitis 1,073/ 
76.32 4. Chickenpox 1,854/ 

131.59 
4.Tuberculosis 
Total 

179/ 
12.70 

5. Pyrexia 993/ 
70.63 5.H.conjunctivitis 1,514/ 

107.46 5. Influenza 148/ 
10.50 

 
ที่มา  : รง.506  งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
ข้อมูล ปี 2561 ต้ังแต่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2561 
 
แผนภูมิแสดง อัตราป่วย โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 
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ตารางที่ 26 จํานวนและอัตราตายโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดสงขลา ปี 2559 – 2561 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน โรค 
จํานวน/
อัตราต่อ
แสน 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน 

1. D.H.F Total 6/0.43 1. D.H.F Total 3/0.21 - - 
2. Leptospirosis 2/0.14 2. Melioidosis 3/0.21 - - 
3. Rabies 1/0.07 3. Pneumonia 1/0.07 - - 

- - 4 .  Measles 
Total 1/0.07 - - 

- - 5. 
Leptospirosis 1/0.07 - - 

ที่มา  รง.506 งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ข้อมูล ปี 2561 ต้ังแต่ 1 
มกราคม – 25 พฤษภาคม 2561 
 
ตารางที่  27 จํานวนและอัตราป่วย ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน โรค 
จํานวน/
อัตราต่อ
แสน 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน 

1. ความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีสาเหตุนํา 

476,826/ 
33,784.17 

1. ความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีสาเหตุนํา 

508,725/ 
35,890.41 

1. ความดันโลหิตสูงที่ 
ไม่มีสาเหตุนํา 

273,393/ 
19,287.80 

2 . ติด เช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบน 

401,056/ 
28,415.70 

2. ติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบน 

409,463/ 
28,887.50 

2 . ติ ด เช้ื อท างเดิน
หายใจส่วนบน 

184,802/ 
13,037.73 

3. เบาหวาน 263,649/ 
18,680.11 3. เบาหวาน 266,218/ 

18,781.61 3. เบาหวาน 139,774/ 
9,861.02 

4. เน้ือเย่ือผิดปกติ 247,461/ 
17,533.15 4. เน้ือเย่ือผิดปกติ 251,424/ 

17,737.89 4. เน้ือเย่ือผิดปกติ 126,507/ 
8,925.03 

5. ความผิดปกติอ่ืน 
ๆ  ข อ ง ฟั น แ ล ะ
โครงสร้าง 

183,056/ 
12,969.92 

5. ความผิดปกติอ่ืน 
ๆ  ข อ ง ฟั น แ ล ะ
โครงสร้าง 

209,524/ 
14,781.86 

5. ความผิดปกติ อ่ืน 
ๆ  ข อ ง ฟั น แ ล ะ
โครงสร้าง 

113,215/ 
7,987.29 

 
ที่มา : จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย >> สาเหตุ
การป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค  
        10 อันดับแรก วันที่ประมวลผล 16 พฤศจิกายน 2560/ข้อมูล ปี 2561 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 
        ข้อมูลประชากร จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร (ณ 1 
มกราคม2560) 1,417,440 คน 
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แผนภูมิแสดง  อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 

ตารางที่ 28 สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค 
จํานวน/
อัตราต่อ
แสน 

โรค 
จํานวน/
อัตราต่อ
แสน 

โรค 
จํานวน/
อัตราต่อ
แสน 

1. ปอดบวม 7,761/ 
549.88 

1 . ไข้ ไว รั ส นํ า โด ย
แมลง 

11,141/ 
785.99 1. ปอดบวม 5,692/ 

401.57 

2. ภาวะแทรกซ้อน
ของการต้ังครรภ์และ
คลอด 

6,324/ 
448.07 2. ปอดบวม 8,504/ 

599.95 

2. ภาวะแทรกซ้อน
ของการต้ังครรภ์และ
คลอด 

3,850/ 
271.62 
 
 

3 . ไข้ ไว รั ส นํ า โด ย
แมลง 

6,277/ 
444.74 

3. ภาวะแทรกซ้อน
ของการต้ังครรภ์และ
คลอด 

6,107/ 
430.85 3. การบาดเจ็บ 3,558/ 

251.02 

4 . มารดามี ปัญหา
ทารกในครรภ์ 

5,022/ 
355.82 

4. หลอดลมอักเสบ  
ถุงลมโป่งพอง ปอด 
อุดก้ันเรื้อรัง 

4,937/ 
348.30 

4. หลอดลมอักเสบ  
ถุงลมโป่งพอง ปอด 
อุดก้ันเรื้อรัง 

3,458/ 
243.96 
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5. การบาดเจ็บ 4,669/ 
330.81 5. การบาดเจ็บ 4,893/ 

345.20 
5 . มารดามี ปัญหา
ทารกในครรภ์ 

2,722/ 
192.04 

 
ที่มา : ข้อมูลผู้ป่วยใน จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการ
ป่วย/ตาย >> สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 
        ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก  วันที่ประมวลผล 16 พฤศจิกายน 2560/ข้อมูล ปี 2561 ณ วันที่ 
27 พฤษภาคม 2561 
        ข้อมูลประชากร จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร  
(ณ 1 มกราคม2560) 1,417,440 คน 
แผนภูมิแสดง  อัตราการป่วย ผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2559 – 2561 

 
 

ตารางที่ 29 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก จําแนกรายโรค จังหวัดสงขลา ปี 2558 – 2560 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน
ประชากร 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน
ประชากร 

โรค 
จํานวน/อัตรา

ต่อแสน
ประชากร 

1. มะเร็ง 1,112/79.08 1. มะเร็ง 1,129/79.83 1. มะเร็ง 965/67.90 
2. โรคหลอดเลือด
สมอง 548/38.97 2. ปอดบวม 558/39.45 2. ปอดบวม 518/36.45 

3. โรคหัวใจ 502/35.70 3. โรคหลอดเลือด
สมอง 522/36.91 3 . โ ร ค ห ล อ ด

เลือดสมอง 492/34.62 

4. โรคปอดบวม 393/27.95 4. โรคหัวใจ 490/34.65 4. โรคหัวใจ 458/32.23 
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5 . การติด เช้ื อ ใน
กระแสเลือด 351/24.96 5 . การติด เช้ื อ ใน

กระแสเลือด 442/31.25 5. การติดเช้ือใน
กระแสเลือด 395/27.79 

ที่มา  : สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปี 2560 ข้อมูล ม.ค.-พ.ย.
60) 
 

แผนภูมิแสดง อัตราการตาย 5 อันดับแรก จําแนกรายโรค จังหวัดสงขลา ปี 2558 – 2560 

 
 
ตารางที่ 30 สาเหตุการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 

โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน/อัตราต่อแสน 
ประชากร 

จํานวน/อัตราต่อแสน
ประชากร 

จํานวน/อัตราต่อแสน 
ประชากร 

โรคความดันโลหิตสูง 128,090/9,075.46 133,699/9,432.43 137,653/9,711.38 
โรคเบาหวาน 52,898/3,747.94 54,901/3,873.25 56,095/3,957.48 
โรคหลอดเลือดสมอง 15,159/1,074.05 16,065/1,133.38 16,964/1,196.81 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 6,083/430.99 7,726/545.07 8,570/604.61 
ที่มา  : http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/การป่วยด้วยโรคไม่ ติดต่อที่ สํ าคัญ  
         วันที่ประมวลผล 16 พฤศจิกายน 2560 
         ข้อมูล ปี 2561 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 
         ข้อมูลประชากร จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร (ณ 1 
มกราคม 2560) 1,417,440 คน 
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ตารางที่ 31  สาเหตุการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน/อัตราต่อแสน 
ประชากร 

จํานวน/อัตราต่อแสน
ประชากร 

จํานวน/อัตราต่อแสน 
ประชากร 

โรคความดันโลหิตสูง 2,052/145.39 2,169/153.02 1,455/102.64 
โรคเบาหวาน 984/69.72 997/70.34 629/44.38 
โรคหลอดเลือดสมอง 926/65.61 939/66.25 616/43.46 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 450/31.88 484/34.29 278/19.61 
ที่ มา : http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/การป่วยด้วยโรคไม่ ติด ต่อที่ สํ าคัญ  
        วันที่ประมวลผล 16 พฤศจิกายน 2560 (ข้อมูล ปี 2561 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 

ข้อมูลประชากร จาก http://hdcservice.moph.go.th/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ประชากร 
 (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2560) 1,417,440 คน 

ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา 
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสําคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด จากรายงานใน hdc service การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ จังหวัดสงขลา  
ข้อมูลปีงบประมาณ 2559 – 2561 ดังข้อมูลตามตารางที่ 15 และ 16 พบว่า ผู้ป่วยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี และ
ข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ไตรมาสที่ 3 พบว่า ผู้ป่วยมีจํานวนมากกว่า 
ปีงบประมาณ 2560 
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อปัญหาสาธารณสุข 
 สังคมไทยกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากโรคติดต่อมาเป็น 
โรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งประชากรไทยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเร้ือรัง หรือกลุ่มที่รู้ว่าเป็นโรคเรื้อรังส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภาวะดังกล่าวจะนํามาซึ่งภาวะทุพพลภาพทําให้มีภาวะ
พ่ึงพิงในการดํารงชีวิต และต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัวหรือสังคมต่อไป 
 นอกจากน้ียังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ค่านิยมของคนในสังคมปัญหา
สุขภาพทางกายและทางจิต ปัญหาจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุการจราจร พฤติกรรมส่ําส่อนทางเพศ 
การไม่ออกกําลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ เหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ทําให้ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น 

จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 
  1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แห่ง รวมจํานวน 2,188 เตียง 

ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ (รพ.หาดใหญ่) 1 แห่ง ขนาด 653 เตียงโรงพยาบาลท่ัวไป(รพ.สงขลา) 1 แห่ง
ขนาด 508 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง จํานวน 658 เตียง มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 แห่ง ขนาด 174 เตียง, โรงพยาบาลธัญญรักษ์สงขลา 1 แห่ง195 
เตียง หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด จํานวน 204 แห่ง และหน่วยบริการปฐมภูมินอกสังกัด จํานวน  17 แห่ง 

2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืนประเภทมีเตียง จํานวน 5 แห่ง 914 เตียงได้แก่ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขนาด 855 เตียง โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขนาด       
12 เตียง, โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (กองทัพบก) ขนาด 22 เตียง, โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา 
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(กองทัพเรือ) ขนาด 15 เตียง, โรงพยาบาลกองบิน 56 (กองทัพอากาศ) ขนาด 10 เตียง และประเภทไม่มีเตียง 
ได้แก่  ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลรวม 26 แห่ง 

3. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชนมีโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 5 แห่ง 837 เตียง อยู่ในอําเภอ
หาดใหญ่  4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ขนาด 348 เตียง   โรงพยาบาลศิครินทร์ ขนาด  
128 เตียง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีขนาด 261 เตียงโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีขนาด 58 เตียง และอําเภอ
สะเดา     1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพัทยเวช ขนาด 42 เตียง 

4. คลินิกเอกชนรวม จํานวน 483 แห่งประกอบด้วยคลินิกเวชกรรมทั่วไป 209 แห่ง, คลินิก 
เวชกรรมเฉพาะทาง 127 แห่ง, คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 6 แห่ง, คลินิกกายภาพบําบัด 5 แห่ง, คลินิก
เทคนิคการแพทย์ 7 แห่ง, คลินิกการแพทย์แผนไทย 19 แห่ง, สหคลินิก 13 แห่ง และคลินิกทันตกรรม      
รวม 104 แห่ง (ทันตกรรมทั่วไป 102 แห่ง, ทันตกรรมช้ันสอง 2 แห่ง 

5. ร้านขายยารวม 578 แห่ง (ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 418 แห่ง, ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จ (ขย.2) 68 แห่ง, ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย.3) 8 แห่ง, ร้านขายยาแผน
โบราณ (ขยบ.) 68 แห่ง, สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ.) 15 แห่ง, นําเข้ายาแผนโบราณ 1 แห่งและสถาน
บริการเพ่ือสุขภาพรวม 64 แห่ง (สปาเพ่ือสุขภาพ 4 แห่ง, นวดเพ่ือสุขภาพ 58 แห่ง,นวดเพ่ือเสริมสวย 2 แห่ง) 
 
ตารางที่ 32 ข้อมูลสถานบริการภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ  2559 

ลําดับ อําเภอ 
จํานวน/ประเภท 

รพ. 
(แห่ง) 

จํานวน
เตียงเปิด
ใช้จริง 

รพ.สต/
ศสช./PCU 

(แห่ง) 

จํานวน
แพทย์ 
(คน) 

จํานวน
ทันต
แพทย์
(คน) 

จํานวน
พยาบาล 

(คน) 

จํานวน
เภสัชกร 
(คน) 

จํานวน
เจ้าหน้าที ่

อื่นๆ 
(คน) 

จํานวน
ร้าน 

ขายยา 
(แห่ง) 

1 กระแสสินธ์ุ  รพช 1 30 5 3 1 30 3 67 - 
2 คลอ งห อ ย

โข่ง  รพช 1 29 5 6 2 36 3 59 7 

3 ควนเนียง  รพช 1 30 7 6 3 42 5 81 11 
4 จะนะ  รพช 1 68 21 11 6 92 8 173 13 
5 นาทวี  รพช 1 121 18 22 6 111 11 223 10 
6 นาหม่อม  รพช 1 30 4 7 3 45 4 76 7 
7 บางกล่ํา  รพช 1 22 7 6 4 39 4 89 8 
8 ระโนด  รพช 1 60 14 8 4 71 9 1162 19 
9 รัตภูมิ  รพช 1 39 12 9 4 62 5 109 14 
10 สทิงพระ  รพช 1 30 13 6 4 59 5 97 5 
11 สะบ้าย้อย  รพช 1 44 17 13 5 74 3 142 6 
12 *สะเดา  รพช 2 67 20 14 9 96 10 215 44 
13 สิงหนคร  รพช 1 28 13 7 4 53 7 84 11 
14 หาดใหญ่  รพศ. 1 653 17 258 25 955 53 1,631 316 
15 เทพา  รพช 1 60 14 9 6 72 6 162 9 

16 เมืองสงขลา รพท. 1 508 17 104 15 506 39 181 93 เฉพาะทาง 2 369 
รวม 19 2,188 204 489 101 2,343 175 3,551 573 
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* อําเภอสะเดามี รพช. 2 แห่ง (รพ.สะเดา 37 เตียง, รพ.ปาดังเบซาร์ 30 เตียง) 
* อําเภอเมืองสงขลา มี รพ.เฉพาะทาง 2 แห่ง (รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 167 เตียง, 
   รพ.ธัญญรักษ์สงขลา 210 เตียง) 
ที่มา  :  งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
          
         ตารางที่  33 แสดงจํานวนเครื่องมืออาชีวอนามัยและบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยของหน่วย
บริการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทีมีการจัดบริการฯ 

 
ท่ี 
 

 
รพ. 

 
แพทย์ 

 
พยาบาล 

 
นวก 

เคร่ืองมือตรวจวัด 
แสง เสียง ความร้อน ตา หู ปอด 

1 บางกล่ํา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 ปาดังฯ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
3 สะบ้าย้อย 1 1 2 1 ในเครื่องเดียวกัน (ชํารุด) 0 0 0 
4 นาหม่อม 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
5 สมเด็จฯ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
6 สงขลา 2 5 2 1 2 0 2 2 1 
7 ระโนด 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
8 สิงหนคร 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
9 สทิงพระ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
10 หาดใหญ่ 2 5 1 1 1 1 1 2 2 
11 กระแสสินธ์ุ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
12 ควนเนียง 0 1 1 1 0 0  0 0 
13 เทพา 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
14 สะเดา 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
15 จะนะ 2 2 0 1/1 0 1 1 1 1 
           

 
     หมายเหตุ : หาดใหญ่ เพ่ิมเติม เครื่องวัดออกซิเจน และคลอรีน 1 
  

 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจําแนกตามกลุ่มโรคของผู้ป่วยนอก ในปี 2559 สาเหตุและ
อัตราการป่วยตามกลุ่มโรคสูงสุด ได้แก่ ระบบหายใจ จํานวน 139,044 ราย คิดเป็นอัตรา 9,887.6 ต่อ
แสนประชากร รองลงมาคือ ระบบไหลเวียนเลือด จํานวน 118,497 ราย คิดเป็นอัตรา 4,426.5 ต่อแสน
ประชากรและระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก จํานวน 99,136 ราย คิดเป็นอัตรา 7,049.7 ต่อแสน
ประชากร ตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางที่ 34 จํานวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุม่โรค 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ 2559 

ลําดับ กลุ่มโรค จํานวน (ราย) อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 ระบบหายใจ 139,044 9,887.6 
2 ระบบไหลเวียนเลือด 118,497 4,426.5 
3 ระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 99,136 7,049.7 
4 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก 91,522 6,508.3 
5 ระบบกล้ามเน้ือ รวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม 71,717 5,099.9 

ที่มา :    จากระบบ Data Center  งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

สําหรับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มโรคของผู้ป่วย  ในปี 2559 จํานวนและอัตราป่วย
สูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ จํานวน 7,937 รายคิดเป็นอัตรา 635.52 ต่อแสน
ประชากร รองลงมาได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ของการต้ังครรภ์ และการคลอด จํานวน 7,511 รายคิดเป็น
อัตรา 534.12 ต่อแสนประชากร  และอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก จํานวน 
7,180 ราย คิดเป็นอัตรา 510.85 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางที่ 35 จํานวนและสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุม่โรค 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ 2559 

ลําดับ กลุ่มโรค จํานวน (ราย) อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 ความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 7,937 635.52 
2 โรคแทรกซ้อนในการต้ังครรภ์ การเจ็บครรภ์ 7,511 534.12 
3 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก 7,180 510.85 
4 โรคความดันโลหิตสูง 5,913 420.48 
5 โรคติดเช้ืออ่ืน ๆของลําไส้ 3,936 279.90 

ที่มา :    จากระบบ Data Center  งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 
 3.1.2) การศึกษา  

  (1) การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เรื่อง การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งแบ่งได้ 2 ระดับ  คือ 

1) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 เขต ดังน้ี  
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1.1)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประกอบด้วย อําเภอเมือง
สงขลา อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ  อําเภอกระแสสินธ์ุ อําเภอนาหม่อม  และอําเภอสิงหนคร 

1.2)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประกอบด้วย อําเภอหาดใหญ่ 
อําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่ํา และอําเภอคลองหอยโข่ง 

1.3)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ประกอบด้วย อําเภอนาทวี 
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะเดา และอําเภอสะบ้าย้อย 
 

2) เขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีโรงรียนในสังกัด ที่ต้ังอยู่ 2 จังหวัด คือ จังหวัด
สงขลาและจังหวัดสตูล 

จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 41 
โรงเรียน มีครู จํานวน 2,642 คน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 43,517 คน โดยแยกเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 26,037 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 17,351 คน และนักเรียนระดับ ปวช.
จํานวน 129 คน ซึ่งครู 1 คนจะต้องดูแลนักเรียนถึง 17.35 คน  

 (2) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(2.1) การศึกษานอกระบบ 
จังหวัดสงขลามีสถานศึกษา จํานวน 16 แห่ง ในพ้ืนที่ 16 อําเภอ มีห้องสมุดประชาชนอําเภอ 

15 แห่ง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติราชกุมารีอําเภอสิงหนคร 1 แห่ง และแหล่งเรียนรู้ประจําตําบล (กศน.ตําบล 
จํานวน 127 แห่ง ใน 127 ตําบลในจังหวัดสงขลา บ้านหนังสือชุมชน จํานวน 340 แห่ง มีบุคลากรทั้งสิ้น 497 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 18 คน ข้าราชการครู 30 คน บุคลากรทางการศึกษา 12 คน ลูกจ้างประจํา 11 คน 
พนักงานราชการ 275 คน ครูเด็กเร่ร่อน 4 คน ครูสอนคนพิการ 44 คน ครูประจํากลุ่ม 68 คน ลูกจ้างอัตราจ้าง 
35 คน โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
    

(2.2) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(2.2.1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยห้องสมุดประชาชนอําเภอ 15 แห่ง และห้องสมุดเฉลิม

ราชกุมารี 1 แห่ง โดยจัดกิจกรรมภายในห้องสมุด และนอกสถานที่ เช่น กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโดย
รถมินิโมบาย (Mobile Library) กิจกรรมสาธิตอาชีพ กิจกรรมยืม-คืนหนังสืออ่าน กิจกรรมพ่ีสอนน้องอ่าน-
เขียน กิจกรรมเรียนรู้ทางออนไลน์ 

(2.2.2) กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น มุมอ่านหนังสือใน กศน.ตําบล  127 แห่ง/ศูนย์ศึกษา
อาเซียนระดับอําเภอ 16 แห่ง  มุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 45 แห่งใน 4 อําเภอชายแดนจังหวัดสงขลา 
(จะนะ/เทพา/นาทวี/สะบ้าย้อย)  

(2.2.3) บ้านหนังสือชุมชน  โดยเจ้าของบ้านมีจิตอาสา รักในการอ่าน สละพื้นที่ส่วนหน่ึงใน
บริเวณบ้านไว้เป็นที่อ่านหนังสือ สําหรับคนในชุมชนของตนเอง มีผลการดําเนินงานจํานวน  340 แห่ง ในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา 

(2.2.4) การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา/กิจกรรมดนตรี ชายเล เทพา เพ่ือส่งเสริม    การ
ท่องเที่ยวและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน/กิจกรรมสื่อรักด้วยการอ่านในงานหลาดสองเล เก๋า เท่ ริมเล
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สาบ/นิทรรศการวิชาการเพ่ือสนับสนุนศักยภาพของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสงขลา และโครงการขางขันทักษะ
ทางวิชาการของโรงเรียนต่างๆ  

(2.2.5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ส งขลา  มี ก ารจั ด ขั้ น พ้ื น ฐาน  และการศึ กษ าตาม อั ธยาศั ย  ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ าห มาย พิ เศษ  ได้ แ ก่ 
1) ครูสอนคนพิการ มีผลการดําเนินงาน 44 คน ใช้งบประมาณ 8,736,000 บาท  2) ครูสอนเด็กเร่ร่อน มีผล
การดําเนินงาน 4 คน ใช้งบประมาณ 720,000 บาท  

(3) การศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีทั้งหมดจํานวน 10 แห่ง ในพ้ืนที่ 3 อําเภอ 
ประกอบด้วย 

อําเภอนาทวี  จํานวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านประกอบออก และโรงเรียนเชิญพิศลยบุตร                    
อําเภอสะบ้าย้อย  จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดทราย โรงเรียนบ้านสํานักเอาะ    

  โรงเรียนมหาราชและโรงเรียนพลเอกนวล - คุณหญิงบานช่ืน จันทร์ตรี    
 อําเภอสะเดา  จํานวน 4 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนสื่อมวลชนกีฬา  โรงเรียนทุ่งไม้ด้วน 2  โรงเรียน   บ้าน       
ทุ่งสบายใจ  และโรงเรียนบ้านบาโรย 

 (4) การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสงขลา  

จังหวัดสงขลามีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลในอําเภอ       
9 อําเภอได้แก่ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา อําเภอนาทวี อําเภอควนเนียง และอําเภอสิง
หนคร อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสทิงพระ รวมท้ังสิ้น 28 โรงเรียน มีอัตรากําลังครูและพนักงาน 
จํานวน 823 คน และนักเรียน จํานวน 19,096 คน 

(5) การศึกษามหาวิทยาลัย  

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเน้นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลสู่ระดับนานาชาติ  โดยมี
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ที่เป็นของรัฐและเอกชนจํานวน 5 แห่ง คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
(เอกชน) เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ปวส. ถึงปริญญาเอก มีจํานวนนิสิตนักศึกษาแต่ละแห่ง ดังน้ี (ข้อมูลปีการศึกษา 
2559) 
3.1.3) ด้านสวัสดิการสังคม  

จังหวัดสงขลาได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาและจัดสวัสดิการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้แก่เด็ก  สตรี  คน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลเร่ร่อนและกลุ่มองค์กรเครือข่าย เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการปกป้อง คุ้มครองและพัฒนา มีหลักประกันในการดํารงชีวิต
สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม   
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ในรอบปี  2559 จังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

จังหวัดสงขลาได้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่าย
ด้านสังคมที่มีจุดร่วมในการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ได้รับบริการและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

จากการศึกษาข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสงขลา  (สคจ.) ของสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พ .ศ.2559   ทําให้ทราบว่า ปัญหาสังคมของจังหวัดสงขลา 
ที่จะต้องดําเนินการป้องกันและแก้ไขประกอบด้วยปัญหาตามกลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่จําเป็นต้องแก้ไข
เร่งด่วน 3 ลําดับ  ดังน้ี  
  1.ปญัหาผู้สูงอายุ 

จากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสงขลา ปี 2559 ปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงเป็นอันดับ แรก 
คือ ปัญหาผู้สูงอายุ โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก ที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยสถานการณ์จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มี
ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จังหวัดสงขลาปี
2558 มีจํานวนประชากรผู้สูงอายุ  189,897 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 และปัจจุบันมีจํานวนประชากรอายุ 60 
ปี มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสงขลากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลการสํารวจ
ตามแบบรายงานสถานการณ์สังคมจังหวัดสงขลา ลักษณะปัญหาที่พบมากของผู้สูงอายุ คือ ปัญหาผู้สูงอายุ
ยากจน และต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน  สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากบิดามารดาเด็กต้องไปทํางานนอกพ้ืนที่ 
หรืออาจจะเกิดจากการหย่าร้างเลิกร้าง ครอบครัวแตกแยก ทําให้บุตรตกเป็นภาระแก่ปู่ ย่า ตา ยาย นอกนั้น
เป็นปัญหาด้าน ค่าครองชีพที่ไม่เพียงพอ และปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง  ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นจึงทําให้ผู้สูงอายุ
อยู่ในภาวะที่โดดเด่ียว ขาดที่พ่ึงพิงในวัยชรา รู้สึกไร้คุณค่า หรือปัญหาความเครียดที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตร
หลาน ที่มีช่องว่างระหว่างวัยสูง  

ดังน้ันภาคส่วนที่เก่ียวข้องจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีอาชีพและรายได้มี
กิจกรรมทางสังคมที่สร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต  รวมทั้งมีการรณรงค์ให้ลูกหลานมีความกตัญญูดูแล
ผู้สูงอายุ ไม่ทอดทิ้ง  ให้ผู้สูงอายุอยู่โดดเด่ียวโดยลําพังขณะเดียวกันควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือลดปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัยระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานที่ต้องรับภาระดูแล สามารถควบคุมดูแลบุตรหลานได้ เพ่ือลดปัญหา
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและปัญหาสังคมอ่ืนๆ ที่จะตามมาในอนาคต 
2 .ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2559 ปัญหาสังคมท่ีมีความรุนแรงเป็น   อันดับสอง
คือ ปัญหาเด็กและเยาวชน ซึ่งพบว่า เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์/ ยาเสพติด ( 
ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี สารระเหย กัญชา) จํานวนร้อยละ 0.59 และเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ติดเหล้า/
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์/ยาเสพติด ( ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี สารระเหย กัญชา) จํานวนร้อยละ 1.93 จากข้อมูลใน
ภาพรวมพบว่าปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีจํานวนมากที่สุด โดยลักษณะปัญหาที่
พบได้แก่ ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด การหนีเรียน มั่ว
สุมในที่สาธารณะ ปัญหาการติดเกมส์ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของวัยรุ่นเป็นอย่างย่ิง 
ส่วนสาเหตุที่ทําให้ปัญหาเกิดขึ้นประกอบด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน อันได้แก่ปัจจัยที่เกิดจากตัวเด็กในช่วงวัยรุ่น 
โดยธรรมชาติมีความอยากรู้ อยากลอง หรือตัวเด็กเองที่ขาดองค์ความรู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดภูมิคุ้มกัน ขาด
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ทักษะการปฏิเสธ การฟุ้งเฟ้อ นิยมวัตถุตามกระแสบริโภคนิยม การไม่เห็นคุณค่า ไม่นับถือตนเอง นอกจากน้ี
อาจจะเกิดจากปัจจัยด้านครอบครัวที่ขาดทักษะเก่ียวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัย ไม่มีเวลาใน
การอบรมเล้ียงดูบุตร ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ไม่ดี ไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรได้ หรือครอบครัว
หย่าร้าง แยกทางทําให้เด็กขาดความอบอุ่น ไร้ที่พ่ึงยามมีปัญหา และที่สําคัญอีกปัจจัยหน่ึง คือปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อิทธิพลของสื่อในสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมการรับสื่อและปัญหาการนําเสนอของ
สื่อในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง ทําให้เด็กบริโภคสื่อโดยขาดการกล่ันกรองและไม่รู้เท่า
ทัน การกระทําเลียนแบบสื่อที่ไม่เหมาะสม และการมีพ้ืนที่เสี่ยงที่เอ้ืออํานวยให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์  
หรือเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดได้ง่าย อาทิ บ้านเช่า บังกะโล ห้องพักริมทาง ฉะน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจะต้องให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งด้านเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมตัวเด็กและเยาวชน   
3. ปัญหาครอบครัว 

จากการสํารวจรายงานสถานการณ์ด้านครอบครัวส่วนใหญ่ คือ ปัญหา ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 1.87 หัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสมติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์/ยาเสพติด (ยาบ้า ยาไอซ์  
ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 0.40 และสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว มีหน้ีสิน/ไม่มีเงิน
ออม/ไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 7.59 จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความ
ซับซ้อนและเป็นไปอย่างรวดเร็วมีการอพยพหรือการเข้าสู่ตลาด แรงงานในเขตเมือง ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ทําให้ปฏิสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ทั้งภายในและภายนอก อันเน่ืองมาจาก
ปัญหาที่ครอบครัวเผชิญอยู่ ส่งผลให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว สถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเน่ือง 
และจริงจัง  

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปประเด็นปัญหาสังคมจังหวัดสงขลา ที่ต้องได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามลําดับความรุนแรงของปัญหา ดังน้ี 
   1.ปัญหาผู้สูงอายุ 
   2.ปัญหาเด็กและเยาวชน 
   3.ปัญหาครอบครัว 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
องค์กรต่าง ๆ และภาคประชาชน ต้องบูรณาการแผนงาน/โครงการ และร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ปัญหาสังคม
ให้ลดน้อยลง  ด้วยการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจังต่อไป 

ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา ได้สํารวจและประมวลข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือในเดือน กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ตารางที่ 36 ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลา 
ลําดับ อําเภอ เด็ก ครอบครัว

ยากจน 
ผู้ประสบภัย

พิบัติ 
ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี

หม้าย 
รวม
ท้ังสิ้น 

1 กระแสสินธ์ุ 1 14 1 - 16 19 18 69 
2 คลองหอยโข่ง - 7 - - - 8 1 16 
3 ควนเนียง - 3 - - 3 25 4 35 
4 จะนะ 6 79 - - 48 166 59 358 
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ลําดับ อําเภอ เด็ก ครอบครัว
ยากจน 

ผู้ประสบภัย
พิบัติ 

ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี

หม้าย 
รวม
ท้ังสิ้น 

5 เทพา 1 39 - - 17 100 79 236 
6 นาทวี 2 30 - - 16 65 19 132 
7 นาหม่อม 8 13 - - 23 35 - 79 
8 บางกล่ํา 3 9 - - 5 16 9 42 
9 เมือง 1 19 - - 21 30 19 90 
10 ระโนด 22 70 1 4 - 190 26 313 
11 รัตภูมิ 1 17 - - 21 30 19 88 
12 สทิงพระ 20 69 - 12 41 180 64 386 
13 สะเดา 7 53 - - 28 80 20 188 
14 สะบ้าย้อย 1 30 - - 7 55 26 119 
15 สิงหนคร 17 27 - - 31 50 24 149 
16 หาดใหญ่ 3 22 - - 23 85 6 139 

รวมทั้งสิน้ 2,439 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559) 
 
3.2) ความม่ันคง 

3.2.1) ยาเสพติด 
(1.1) การนําเข้ายาเสพติด  
ข้อมูลการจับกุมยังคงมีการนําเข้ายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มนักค้าต่างประเทศ (นักค้ามาเลเซีย) 

และกลุ่มนักค้าชาวไทย ซึ่งรูปแบบการนําเข้าพร้อมตัวบุคคลและการซุกซ่อน ในยานพาหนะ  เพ่ือนํามาแบ่ง
จําหน่ายให้กับลูกค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยพ้ืนที่ที่มีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุม
ผู้กระทําความผิดได้อย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 
ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา 

ยาเสพติดที่มีการลักลอบนําเข้า ได้แก่ พืชกระท่อม ยาบ้า ยาอี และเฮโรอีน โดยพืชกระท่อม มีการ
นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย โดยนักค้ามาเลเซียและนักค้าชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักค้าจาก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นักค้าจากจังหวัดสงขลา ในรูปแบบการซุกซ่อนในที่ไว้สัมภาระท้ายรถยนต์ในช่องลับภายใน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้าในปริมาณหลักสิบกิโลกรัมขึ้นไป ส่วนยาบ้า ยาอี และ
เฮโรอีน    จะมีการนําเข้าจากประเทศมาเลเซีย โดยนายทุนมาเลเซียจะเข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยว 
และเข้ามาติดต่อกับเครือข่ายยาเสพติดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  

ช่องทางการนําเข้า มีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทําความผิดได้อย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ ด่านตรวจโต้นนท์    และช่องทาง
ธรรมชาติ ที่อําเภอชายแดนต่างๆ เช่น อําเภอสะเดา อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่ายาเสพติดที่มีการลักลอบนําเข้าในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา มาจากภายนอก
ประเทศมายังภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ พืชกระท่อม โดยพืชกระท่อมซึ่งมีการนําเข้ายังคงเป็นการลักลอบนําเข้า
จากประเทศมาเลเซียโดยเป็นการนําเข้าทางด่านศุลกากรและพ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขตเช่ือมต่อกับประเทศ
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ม า เล เซี ย  ซึ่ งมี ก า ร จั บ กุ ม ได้ ที่  ด่ าน พ รม แ ด น บ้ าน ป ระ ก อ บ  ด่ าน ศุ ล ก าก รป า ดั ง เบ ซ า ร์  
ด่านศุลกากรสะเดา เพ่ือนํามาขายให้กับวัยรุ่นในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

(1.2) การส่งออกยาเสพติด  
จากการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสําคัญหลายคดี พร้อมของกลางกัญชาแห้งอัดแท่ง จํานวน

มากพบว่าเป็นการลักลอบนําเข้ากัญชาอัดแท่งจากประเทศลาว เข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นํามาพัก
ไว้ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เพ่ือรอจําหน่ายให้เครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูล และพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมถึงเตรียมส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียในห้วงเดือนพฤษภาคม 2560 

จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว ไม่พบว่ายาเสพติดที่มีการลักลอบนํามายังพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างและเตรียมส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้าน 

(1.3) การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด 
ยาเสพติดมีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และยังคงมีการค้าและแพร่ระบาดมากใน

พ้ืนที่อําเภอเมืองและพ้ืนที่สําคัญ เช่น อําเภอหาดใหญ่, อําเภอเมืองสงขลา, อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
ในจังหวัดสงขลา ปี 2560 มีสถิติการจับกุมทั้งสิ้น 6,425 คดี ผู้ต้องหา 7,503 ราย โดยยาเสพติดที่มีการ และแพร่
ระบาดมากที่ สุ ด ยั งคงเป็ น  พื ชกระท่ อม  (คิ ดเป็ น  53.94 %)  รองลงมาคื อ  ยาบ้ า (24.34%) ไอซ์  
(16.32 %) และ กัญชาแห้ง (2.74%) 
          (1.4) ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูง 3 อันดับแรกในพ้ืนที่ จ.สงขลา 

ปี 2559   อันดับ 1 พืชกระท่อม  อันดับ 2 ยาบ้า   อันดับ 3 ไอซ์ 
ปี 2560   อันดับ 1 พืชกระท่อม  อันดับ 2 ยาบ้า  อันดับ 3 ไอซ์ 
ในจังหวัดสงขลา ยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดมากที่สุดยังเป็น พืชกระท่อม (53.94 %) รองลงมา 

คือ ยาบ้า (24.34 %)  และไอซ์ (16.32%)เมื่อเปรียบเทียบในห้วงเดียวกันในปี 2559 และปี 2560  พบว่า
ประเภทยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น คือ ยาบ้า เพ่ิมขึ้น 6.05 % และไอซ์ เพ่ิมขึ้น 4.67 % ในขณะท่ี
พืชกระท่อม และกัญชาแห้ง มีสถิติการจับกุมลดลง  
(3) แนวโน้มเพื่อการเฝ้าระวัง 

(3.1) สถานการณ์แนวโน้มการนําเข้าพืชกระท่อมเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ยังคงมีการนําเข้าอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือนํามาเป็นส่วนผสมของสี่คูณร้อยซึ่งในพ้ืนที่ยังคงมีการแพร่ระบาดมากและเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  
โดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผู้ใหญ่ 
กลุ่มผู้ทํางานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน 

(3.2) จากสถิติการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่าสถานการณ์ของยาบ้า และไอซ์  ในขณะนี้     มีการ
แพร่ระบาดมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยยาบ้ามีสัดส่วนการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วในห้วงเดียวกัน     คิด
เป็น 6.63 % และไอซ์มีการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น 4.8 % และยังพบว่ามีปริมาณของกลางจากการจับกุมยาบ้า
และไอซ์เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก ดังสามารถดูได้จากคดีจับกุมยาเสพติดรายสําคัญในขณะน้ี ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเน่ืองและมีมาตรการรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

(3.3) ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง และ จ.สงขลา ยังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาที่นํามาใช้ในทางท่ี
ผิด ได้แก่ ตัวยาอัลปราโซแลม ทรามาดอล และอิริมิน 5 ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของการนํามาเป็นส่วนผสม  ของนํ้า
ต้มพืชกระท่อม, บางส่วนอาจจะใช้แบบผสมในเครื่องด่ืมที่มีรูปแบบคล้ายสี่คูณร้อยแต่ไม่ใส่นํ้ากระท่อม 
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4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
4.1.1) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน จังหวัดสงขลามีเน้ือที่ทั้งหมด 7,393.889 ตารางกิโลเมตร กองสํารวจ
ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จําแนกดินในจังหวัดสงขลาได้ จํานวน 27 ชุด กลุ่มชุดดินเป็นดินนาร้อยละ 26 ดินดอน 
ร้อยละ 64 และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ร้อยละ 10 ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว 

  

 
                                    (ที่มา: สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ) 
 
4.1.2) ทรัพยากรน้ํา 

น้ําผิวดิน 
  1) ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ   มีพ้ืนที่ส่วนที่
เป็นพ้ืนนํ้าประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 
   -  ทะเลน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง จะมีสภาพเป็นนํ้าจืด 
   -  ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณที่มี พ้ืนที่มากที่สุด สภาพนํ้า 
ส่วนใหญ่ เป็นนํ้ากร่อย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้านานาชนิด 
   -  ทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนที่ต้ังแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยัง
ทะเลหลวง สภาพนํ้าเป็นนํ้าเค็มและนํ้ากร่อย 
  2) คลองอู่ตะเภา ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตําบลสํานักแต้ว อําเภอสะเดา  
ไหลผ่าน ตําบลต่าง ๆ ในอําเภอสะเดา ผ่านหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านคลองบางกล่ํามีความยาว
ประมาณ 90 กิโลเมตร 
  3) คลองวาด มีต้นนํ้าจากเทือกเขาบรรทัด ในอําเภอหาดใหญ่ ไหลไปลงคลองอู่ตะเภาความ
ยาวประมาณ 37 กิโลเมตร 
  4) คลองเทพา มีต้นนํ้าจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอเทพา
ไปลงอ่าวไทยที่ตําบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 
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  5) คลองรัตภูมิ ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง ก้ันเขตแดนระหว่างอําเภอรัตภูมิ
กับจังหวัดสตูล  ไหลผ่านอําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง  ความยาว
ประมาณ 45 กิโลเมตร 
  6) คลองนาทวี ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผ่านอําเภอนาทวี  อําเภอจะนะ ไหลลงสู่
อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 

 แหล่งน้ําใต้ดินที่สําคัญ 
     ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา โดยสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 12 ได้ดําเนินการภายใต้แผน
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังน้ี  

 1) พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค  จํานวน 46 แห่ง 
 2) พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (ในพ้ืนที่

จังหวัดสงขลา จํานวน 12 แห่ง) 
 3) พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 21 แห่ง 

4.1.3) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  1.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสงขลามีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ต้ังแต่  
พ.ศ.2507) รวม 41 ป่า เน้ือที่ 1,257,669.25 ไร่ หรือ 27.84% ของเน้ือที่จังหวัด 
 

ลําดับ ชื่อป่า กฎกระทรวง
พื้นที่ (ไร่) 

ปฏิรูปที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) 

คงเหลือ 
พื้นที่ (ไร่) 

ท้องที่
อําเภอ 

1 ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์  
ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกําแพง 

153,625.00 17,181.00 136,444.00 สะบ้าย้อย

2 ป่าควนราสอ ป่าควนนํ้าร้อน 
ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา  และป่า
เขาโต๊ะเทพ 

36,325.00 4,190.00 32,135.00 สะบ้าย้อย

3 ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพและป่าควนหินลับ 105,500.00 0.00 105,500.00 สะบ้าย้อย
4 ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี 52,575.00 0.00 52,575.00 สะบ้าย้อย
5 ป่าควนพน 35,568.75 11,228.00 24,340.75 เทพา สะบ้า

ย้อย 
6 ป่าเกาะเหลาะหนัง 1,187.00 0.00 1,187.00 เทพา 
7 ป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก  และ 

ป่าควนเทศ 
8,318.75 0.00 8,318.75 เทพา 

8 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและ
ป่าควนแก้ว 

39,226.00 344.00 38,882.00 เทพา 

9 ป่าควนดินแดง ป่าควนพัง   
ป่าควนหัวแหวนและป่าควนจอมแห 

11,912.50 0.00 11,912.50 เทพา 

10 ป่าควนหินพัง ป่าควนชีล้อม  
ป่าควนอ่าวปลักก๊ก และป่าควนแหละ
หวัง 

2,250.00 
 

0.00 2,250.00 
 

เทพา 
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ลําดับ ชื่อป่า กฎกระทรวง
พื้นที่ (ไร่) 

ปฏิรูปที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) 

คงเหลือ 
พื้นที่ (ไร่) 

ท้องที่
อําเภอ 

11 ป่าควนสระ 2,343.75 0.00 2,343.75 เทพา จะนะ
12 ป่าเขากรวด 3,750.00 220.00 3,530.00 เทพาจะนะ
13 ป่าควนลัง 568.75 0.00 568.75 จะนะ 
14 ป่าควนจําศีล 1,437.50 629.00 808.50 จะนะ 
15 ป่าควนเขาจันทร์ 875.00 262.00 613.00 จะนะ 
16 ป่าควนหินเภา 22,325.00 6,930.00 15,395.00 จะนะนาทวี

เทพา 
17 ป่ากราด 2,575.00 0.00 2,575.00 นาทวี 
18 ป่าเขาแดน ป่าเขานํ้าค้าง  

ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้  
และป่าควนสิเหรง 

96,000.00 0.00 96,000.00 นาทวี 

19 ป่าเขาแดนป่าเขาเสม็ดป่าควนเสม็ดชุน
และป่าควนเหรง 

21,250.00 7,270.00 13,980.00 นาทวี 

20 ป่าเขาโพ ธ์ิป่าควนแดน   และป่าเขา
รังเกียจ 

30,625.00 13,561.00 17,064.00 นาทวีสะเดา

21 ป่าควนนายเส้น  ป่าควนเหม็ดชุน   
ป่าควนเขาแม่นา  ป่าควนลูกหมี  
และป่าควนปาหยัง 

32,525.00 5,043.00 27,482.00 จะนะ นาทวี
สะเดา 

22 ป่าเขาเหลี่ยม, ป่าเขาจันดี   
และป่าเขาบ่อท่อ 

60,000.00 1,708.00 58,292.00 หาดใหญ่นา
หม่อม  
จะนะ 

23 ป่าเขาแดน  ป่าเขานํ้าค้าง   
และป่าควนสิเหรง 

61,812.00 2,080.00 59,732.00 สะเดา 

24 ป่าควนโต๊ะดุด  ป่าควนทวด   
และป่าควนสามง่อน 

20,552.00 21,409.00 0.00 สะเดา 

25 ป่าคลองล่าปัง 22,193.00 18,359.00 3,834.00 สะเดา 
26 ป่าเทือกเขาแก้ว 50,625.00 9,172.00 41,453.00 สะเดา 
27 ป่าเขาวังชิง 5,037.00 0.00 5,037.00 สะเดา 

คลองหอย
โข่ง 

28 ป่าควนขี้แรด 737.50 0.00 737.50 หาดใหญ ่
29 ป่าเขาวังพา 137,000.00 8,876.00 128,624.00 หาดใหญ ่

คลองหอย
โข่ง 

30 ป่าควนเขาวัง  ป่าคลองต่อ  30,877.00 3,105.00 27,772.00 รัตภูมิ
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ลําดับ ชื่อป่า กฎกระทรวง
พื้นที่ (ไร่) 

ปฏิรูปที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) 

คงเหลือ 
พื้นที่ (ไร่) 

ท้องที่
อําเภอ 

และป่าเทือกเขาแก้ว หาดใหญ ่
31 ป่าควนเหรง  ป่าควนหนองหยี 

และป่าควนหัวแหวน 
6,262.00 4,150.00 2,112.00 รัตภูมิ 

32 ป่าควนหินผุดและป่ายอดเขาแก้ว 52,512.00 5,300.00 47,212.00 รัตภูมิ 
33 ป่าเทือกเขาแก้วป่าคลองเขาล่อน  และ

ป่าคลองปอม 
11,562.00 9,900.00 1,662.00 รัตภูมิ 

34 ป่านาทุ่งเปราะและป่าควนดินสอ 8,925.00 8,925.00 0.00 รัตภูมิ 
35 ป่าแม่พรุป่าเทือกเขาไฟไหม้   

และป่าคลองกั่ว 
46,800.00 18,139.00 28,661.00 รัตภูมิ 

36 ป่าควนทับช้าง 56,875.00 33,900.00 22,975.00 รัตภูมิ 
37 ป่าทุ่งเคี่ยม 5,937.00 6,200.00 0.00 รัตภูมิ 
38 ป่าควนอ้ายโต้ และป่าควนนุ้ย 3,175.00 3,238.00 0.00 ควนเนียง 
39 ป่าควนเลียบ 4,512.50 3,354.00 1,158.50 รัตภูมิ ควน

เนียง 
40 ป่าทุ่งบางนกออก 6,250.00 0.00 6,250.00 ควนเนียง 
41 ป่าทุ่งแพร 4,762.00 0.00 4,762.00 ควนเนียง 
 รวม  41 ป่า 1,257,669.00 224,673.00 1,034,179.00 

ที่มา : สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  กรมป่าไม้  , ธันวาคม 2559 
จังหวัดสงขลามีป่าสงวนแห่งชาติที่ เป็นผืนป่าขนาดใหญ่   ซึ่ งเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าที่สําคัญ  

7 ผืนป่า คือ  
  1. ป่าเขานํ้าค้าง - เขาแดน –ควนสิเหรง เขตพ้ืนที่อําเภอสะเดาและอําเภอนาทวี เป็นแหล่ง
ต้นนํ้าที่สําคัญของลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภาและคลองนาทวี 
   2. ป่าเขาวังพา - เทือกเขาแก้วและควนเขาวังเป็นแหล่งต้นนํ้าลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภา 
  3. ป่าเขาเหลี่ยม-เขาจันดีและบ่อท่อ เป็นแหล่งต้นนํ้าลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภาและคลองนาทวี 
   4. ป่ายอดเขาแก้ว - ควนหินผุด เป็นแหล่งต้นนํ้าของลุ่มนํ้าคลองภูมี (คลองรัตภูมิ) 

   5. ป่าแม่พรุ - เทือกเขาไฟไหม้ - คลองก่ัวและป่าควนทับช้าง (เทือกเขาบรรทัด)เป็นแหล่งต้น
นํ้าของคลองภูมี(คลองรัตภูมิ) 
   6. ป่าเขาแดน –ควนเจดีย์และป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ - ควนหินลับเป็นแหล่งต้นนํ้าของลุ่มนํ้าคลอง
เทพา 

  7. ป่าควนนายเส้น - ควนเหม็นชุน เป็นแหล่งต้นนํ้าของคลองสะกอม 
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2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ตามประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในพระราชกฤษฎีกา

1,956,647.50 ไร่ (รวมท้ังพ้ืนดินและนํ้า) คิดเป็นร้อยละ 40.19%ของพ้ืนที่จังหวัดสงขลา (4,868,937.50 ไร่) 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดสงขลา  ตามข้อมูลสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)  สรุปได้ดังน้ี 
ลําดับ 
ท่ี ชื่อป่าอนุรักษ์/ท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัด เนื้อท่ี (ไร่) 

1 อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 132,500.00 
2 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี หมู่ที่2 บ้านไร่เหนือ ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 134,599.00 
3 วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 2,037.50 
4 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด 

หมู่ที่ 8,9 ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
หมู่ที่ 5,6,9 ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 

51,250.00 

5 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง  หมู่ที่ 2  ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 84,555.38 
6 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  อ.ระโนด  จ.สงขลา 31,250.00 
7 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ  ต.คูขุด  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา 81,561.00 
8 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงอ.ระโนด อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา 167,268.77 
9 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง – แหลมขาม ต.สะกอม  อ.เทพา  จ.สงขลา 146,875.00 
10 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง หมู่ที่ 3  ต.คลองเป๊ียะ  อ.จะนะ จ.สงขลา 68,250.00 

แผนทีแ่สดงพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัด
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ลําดับ 
ท่ี ชื่อป่าอนุรักษ์/ท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัด เนื้อท่ี (ไร่) 

11 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว  หมู่ที่ 7  ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 481.00 
12 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด  ต.สะท้อน  อ.นาทวี  จ.สงขลา 2,575.00 
13 สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ หมู่ที่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 364.00 
14 สวนรุกขชาติถ้ําเขานุ้ย ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 54.00 

รวมพื้นทีป่่าอนุรักษ์ จํานวน  14  แห่ง 903,620.75 
ที่มา : สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, ธันวาคม  2559 

 
 สถานการณ์การบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดสงขลา พิจารณาจากข้อมูลคดีแผ้วถางป่า 
เป็นรายปี (มกราคม – ธันวาคม)  ในความรับผิดชอบของสํานักงานพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ดังน้ี 
 

พ.ศ. คดีแผ้วถางปา่ 
จํานวนคดี พื้นที่ถูกบุกรุก (ไร่) 

2555 130 1,295-3-12 (1,295.78) 
2556 105 885-3-92 (885.98) 
2557 78 564-2-52 (564.63) 
2558 163 1,953-1-64 (1,953.41) 
2559 61 482-0-16 (482.04) 
3.ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดสงขลามีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหา

ยากหลายชนิด จําแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี 
 - สัตว์ป่าที่สํารวจพบในพ้ืนที่มีไม่น้อยกว่า 355 ชนิด แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 85 ชนิด เช่น 
ชะมดแปลงลายแถบ เก้ง ค่างดํา ลิงแสม เป็นต้น นกไม่น้อยกว่า 209 ชนิด เช่น นกหว้า ไก่ฟ้า นกเงือก
กรามช้าง นกเงือกหัวหงอก เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน พบประมาณ 43 ชนิด เช่น เต่า  งูจงอาง  ตุ๊ดตู่  เป็นต้น 
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก พบประมาณ 18 ชนิด เช่น จงโคร่ง กบว๊ากกบทูด เป็นต้น 

- สัตว์ป่าที่ห้ามล่ามีทั้งหมด 53 ชนิด ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณส่วนใหญ่เป็นนกนํ้า  
 - นกประจําถิ่นถาวรในทะเลสาบ มี 14 ชนิด เช่น นกอีโก้ง นกอีล้ํา นกยางเปีย นกพริก เป็นต้น 
 - นกอพยพย้ายถิ่นซึ่งมีการอพยพมาจากตอนเหนือของประเทศไทยช่วงประมาณเดือนตุลาคม- 
เมษายนของทุกปี มี 75 ชนิด เช่น นกกานํ้าเล็ก นกเป็ดแดง นกเป็ดคับแค นกเป็ดลาย นกเป็ดผี เป็นต้น 
 - นกที่ มี ป ระชากรมากมี  13 ชนิด  ได้แ ก่  นกกระทุ ง นกกระสา  นกกาบบัว  นกตะก รุม  
นกกุลาขาว นกออก เหย่ียวรุ้ง เหย่ียวค่างดําขาว เหย่ียวทุ่ง เหย่ียวออสเปร นกอัญชันคิ้วขาว นกกรัฟ
และนกเงือกกรามช้าง 

 - นกที่ทํารัง และวางไข่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา มี 31ชนิด 
 - นกที่พบตลอดทั้งปี มี 26ชนิด 

ปัญ ห าท รัพ ยกรสั ต ว์ ป่ า   พบ ว่าท รัพ ยากรสั ต ว์ ป่ า ได้ ลด จํ าน วนลงอ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง  เช่ น  
นกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ.2535และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธ์ุตามกฎกระทรงวงกําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้
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เป็นสัตว์ป่าที่เพาะพันธ์ุได้พ.ศ.2546ส่วนใหญ่ไม่พบนกปรอดหัวโขนในพ้ืนที่อนุรักษ์ในจังหวัดสงขลา แต่มีการ
พบเห็นบ้าง/ไม่บ่อยในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด และพบเห็นบ่อยในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ 

4. ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป่าชายเลน 
 

ท้องที่อําเภอ เนื้อที่ (ไร่) 
กระแสสินธ์ุ 423.64 
สทิงพระ 667.64 
สิงหนคร 17.89 
เมืองสงขลา 271.77 
ควนเนียง 518.51 
หาดใหญ่ 2,585.22 

ท้องที่อําเภอ เนื้อที่ (ไร่) 
จะนะ 925.13 
เทพา 2,127.85 
รวมพื้นที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนทั้งจังหวัด 7,991.95 

4.1.4) ทรัพยากรพลังงาน 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ 
-  พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนของประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 260 กิโลเมตร สามารถผลิตก๊าซได้วันละ 
850 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วันก๊าซธรรมชาติที่ได้จากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) มีการนําไปใช้ประโยชน์  
4 ส่วน ดังน้ี 1) นําไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 2) นําไปใช้ในสถานี NGV 3) เป็นแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าจะนะ และ 4) นําไปผ่านกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย 
อําเภอจะนะ โดยผลผลิตที่ได้นําไปผลิตก๊าซเช้ือเพลิง ก๊าซหุงต้ม และ NGL ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย  

แหล่งน้ํามันดิบ ได้แก่ 
-  แหล่งปิโตรเลียมแหล่งสงขลา พ้ืนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข G5/43 บริเวณอ่าว

ไทย ขนาด 8,536 ตารางกิโลเมตร ห่างจากฝ่ังจังหวัดสงขลาที่ใกล้ที่สุดประมาณ 16 กิโลเมตร ดําเนินการโดย
บริษัท Cec international (Thailand ) จํากัด ผลิตนํ้ามันดิบในอัตราเฉล่ีย 17,500 บาร์เรล/วัน 

แหล่งถ่านหินได้แก่ 

- มีปริมาณสํารอง ทางธรณีวิทยา 594 (ล้านตัน) มากเป็นอันดับ2 ของประเทศ มีปริมาณสํารอง
ที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 83 (ล้านตัน) อยู่ในบริเวณอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณ 2×300 mw อยู่ในแผนการพัฒนาเหมืองสะบ้าย้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ศักยภาพด้านพลังงานทดแทน  
ตารางที่  37    ภาพรวมของศักยภาพเชิงพลังงานของพลังงานทดแทนในหน่วยพันตัน 
เทียบเท่าน้ํามันดิบ(ktoe) 

ปี พ.ศ. 

ศักยภาพเชิงพลังงานในหน่วยพนัตันเทยีบเท่าน้าํมันดิบ (ktoe) 

ชีวมวล
แข็ง 

ก๊าซชีวภาพ ขยะ 
ลม แสงอาทิตย์

มูลสัตว์ นํ้าเสีย
อุตสาหกรรม 

ขยะเผา
ไหม้ 

ขยะฝัง
กลบ 

2551 105.57 3.38 10.76 60.52 12.45 - 9,850.63 
2552 92.17 3.20 10.76 58.62 12.06 - 9,850.63 
2553 83.05 2.97 12.70 58.41 12.01 - 10,459.36 
2554 99.74 3.32 12.70 55.97 11.51 - 10,459.36 
2555 90.31 4.02 12.70 55.97 11.51 - 9,696.88 
2556 98.19 4.01 0.08 111.32 22.89 - 9,067.78  

จังหวัดมีศักยภาพพลังงานททนมากที่สุด คือ ขยะเผาไหม้มีค่า 111.32 ktoe คิดเป็นร้อยละ 47.07 รองลงมา 
คือ   ขยะเผาไหม้มีค่า 98.19 ktoe คิดเป็นร้อยละ 41.52 ดังแสดงในรูป 

4.2) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2.1)  สถานการณ์คุณภาพน้ําผิวดิน 

     จากข้อมูลรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าสําคัญในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
ฝั่งตะวันออก ประจําปี 2559  (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16)  มาตรฐานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน  
แบ่งเป็น  5  ประเภท  คือ 
คุณภาพ ประเภทแหล่งน้ํา 
ดีเย่ียม    ประเภทที่ 1  นํ้าตามธรรมชาติ ปราศจากการปนเป้ือน 
ดี    ประเภทที่ 2  เพ่ือการประมง 
พอใช้    ประเภทที่ 3  เพ่ือการเกษตร 
เสื่อมโทรม    ประเภทที่ 4  เพ่ือการอุตสาหกรรม 
เสื่อมโทรมมาก    ประเภทที่ 5  เพ่ือการคมนาคม 
 

ประเมินจากดัชนีคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน  (Water Quality Index : WQI)  แสดงถึงสถานการณ์
คุณภาพนํ้าในภาพรวม  โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพนํ้า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD)  
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 
100 ได้จัดเกณฑ์คุณภาพนํ้าเป็นดีมาก (คะแนน 91 - 100)  ดี (คะแนน 71 - 90) พอใช้ (คะแนน 61 - 70)  
เสื่อมโทรม (คะแนน 31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0 - 30) 
พ้ืนที่จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ในลุ่มนํ้าหลักที่สาคัญ 2 ลุ่มนํ้าหลัก คือ  ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (21)  และ
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (23)  จึงมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าของลุ่มนํ้าสาขา รายละเอียดดังน้ี 
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1. คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (21)  เฉพาะคุณภาพนํ้าคลองเทพ ประจําปี 2559  อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้ง 2 จุดที่ทําการตรวจวัด เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2558  พบว่าคุณภาพนํ้าดีขึ้น 

 
เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้ํา 
                 ดี - บ้านคลองประดู่  อ.เทพา  จ.สงขลา (TA01) 

- บ้านเทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา  (TA02) 
100 

 
                                รูปแสดงคุณภาพน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ปี  2559 

 
2. ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (23) มีการติดตามคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา  และลําคลองสาขา

ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสําโรง และคลองแห 
   2.1 คุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา ปี 2559 ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง  
พบว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ 27 พอใช้ ร้อยละ 33  และเสื่อมโทรม ร้อยละ 40 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2558 พบว่าคุณภาพนํ้าไม่เปลี่ยนแปลง  
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ผลการตรวจวัดโลหะหนัก พบค่าโครเมียม (Cr) เกินมาตรฐานบริเวณหมู่บ้าน ทะเลน้อย  (SK01) 
ปากคลองสําโรง (SK13) และปากทะเลสาบสงขลา (SK15) และค่าสังกะสี (Zn) เกินมาตรฐานบริเวณปาก
คลองลําปํา (SK06)  

 
เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้ํา 
   ดี แหลมจองถนน (SK07)   บ้านปากจ่า (SK09)   

วัดสุวรรณคีรี (SK14)  ปากทะเลสาบสงขลา (SK15) 27 

พอใช้ กลางทะเลน้อย (SK02)  กลางทะเลหลวง (SK05)  
บ้านปากพะยูน (SK08)  ปากคลองพะวง (SK11) 
สะพานติณสูลานนท์ ช่วงแรก (SK12) 

 
33 

เสื่อมโทรม หมู่บ้านทะเลน้อย (SK01)  คลองนางเรียม (SK03 )     
ปากคลองบ้านโรง (SK04)  ปากคลองลําปํา (SK06)   
ปากคลองอู่ตะเภา (SK10) ปากคลองสําโรง (SK13) 

 
40 
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                                         รูปแสดงคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา  ปี  2559 

2.2  คุณภาพนํ้าลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา  ปี 2559  พบว่า  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้   โดยอยู่
ในเกณฑ์ดีร้อยละ  40  เกณฑ์พอใช้ร้อยละ  23  และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  
พบว่า คุณภาพนํ้าไม่เปลี่ยนแปลง  

ผลการตรวจวัดโลหะหนัก  พบค่าโครเมียม (Cr) เกินมาตรฐานบริเวณโรงเรียน วัดคลองใหญ่ (PAC2) 
บ้านตลาดปากคลอง (TNC2) สะพานคลองภูมี (PMC2) และสะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (UTC3)  ค่าแมงกานิส  
(Mn)  เกินมาตรฐานบริเวณคลองระโนด  (RNC)  และค่าสังกะสี  (Zn)  เกินมาตรฐาน บริเวณสะพานคลองภูมี 
(PMC2)  คลองระโนด (RNC)    
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เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้ํา 
 
                
 
ดี 

คลองป่าพะยอม  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ (PAC2)  
                     บ้านหน้าวัว (PAC3) 
คลองนาท่อม  สะพานข้ามวัดคงคา (NTC3) 
คลองท่าเชียด  แก่งนํ้าหูแร่ (TKC2)  
                  สะพานคลองท่าเชียด (TKC3) 
คลองป่าบอน สะพานกรมโยธาธิการ ต.ฝาละมี (PBC2) 
                 สะพานบ้านป่าบอน (PBC3) 
คลองพรุพ้อ วัดพรุพ้อ (PRC2) สะพานคลองพรุพ้อ (PRC3) 
คลองรัตภูมิ  สะพานกรมโยธาธิการ ต.บางเหรียง (PMC1) 
                วัดห้วยหลาด (PMC3) 
ทะเลสาบสงขลา  ปากคลองปากพล (SK7.5) 

40 

           
 
 
พอใช้ 

คลองนาท่อม  สะพาน คสล. ต.ตํานาน (NTC2) 
คลองท่าเชียด  สะพานบ้านปากพล (TKC1) 
คลองป่าบอน  สะพานปากคลองป่าบอน (PBC1) 
คลองพรุพ้อ  วัดควนเพ็ง (PRC1) 
คลองรัตภูมิ  สะพานคลองภูมี (PMC2) 
ทะเลสาบสงขลา  ปากรอ (SK9.5)  
                      ท่าเทียบเรือประมงท่าสะอ้าน (SK13.5) 

23 

 
               
   
เสื่อมโทรม 

คลองป่าพะยอม สะพานคลองป่าพะยอม (PAC1) 
คลองท่าแนะ  บ้านปากประ (TNC1)  
                  บ้านตลาดปากคลอง (TNC2)  
                  บ้านควนขนุน (TNC3) 
คลองนาท่อม ฝายส่งนํ้าและบํารุงรักษาที่ 1 (นาท่อม) (NTC1) 
คลองอู่ตะเภา  สะพานวัดคูเต่า (UTC1)  
                  ท่านํ้าวัดหาดใหญ่ใน (UTC2) 
                  สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (UTC3) 
คลองมหาการ สะพานคลองมหากาฬ (MKC) 
คลองระโนด สะพานคลองระโนด (RNC) 
คลองตะเครียะ สะพานคลองตะเครียะ (TAC) 

37 
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                        รูปแสดงคุณภาพน้ําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา  ปี  2559 
คุณภาพนํ้าผิวดินของคลองสําคัญในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  ได้แก่  คลองอู่ตะเภา คลองพะวง  คลองสําโรง  
และคลองแห  สามารถสรุปได้ดังน้ี 

    2.2.1  คุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภา  ปี  2559  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  โดยอยู่
ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 7 พอใช้ ร้อยละ 21.5 และเสื่อมโทรม ร้อยละ 71.5  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  
พบว่าคุณภาพนํ้าไม่เปลี่ยนแปลง   
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เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณคลองอู่ตะเภา ร้อยละคุณภาพน้ํา 
ดี - สะพานหลังวัดห้วยคู  (UT01) 7 
             พอใช้ - สํานักงานประปาสะเดา (UT02)  

- สะพานวัดม่วงก็อง (UT08) 
- สะพานวัดบางศาลา (UT10)  

21.5 

             เสื่อมโทรม - สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ (UT03)  
- สะพานบ้านหนํ่าฮ้ัว (UT04)  
- สะพานบ้านหัวถนน (UT05)  
- สะพานบ้านตะเคียนเภา (UT06)  
- สะพานบ้านท่าโพธ์ิออก (UT07)  
- สะพานบ้านพร้าว (UT09)  
- สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (UT11)  
- สะพานทางเข้าวัดท่าแซ (UT12)  
- สะพานวัดนารังนก (UT13)  
- สะพานสงขลาลากูน่า (UT14) 

71.5 
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                                 รูปแสดงคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา  ปี 2559 

  2.2.2 คุณภาพนํ้าคลองพะวง ปี 2559 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 40 และเสื่อมโทรมร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่าคุณภาพเสื่อม
โทรมลง  

 
เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณคลองพะวง ร้อยละคุณภาพน้ํา 
   พอใช้ - หลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีน โปรดักส์   (PV01) 

- ปากคลองพะวง  (PV05) 
40 
 

             เสื่อมโทรม - หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคนน่ิง จก. (มหาชน)  (PV02) 
- หลังรวมกับคลองโคกหาร  (PV03) 
- สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์  (PV04) 

60 
 

  
 2.2.3 คุณภาพนํ้าคลองสําโรง ปี 2559 พบว่าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากทุกจุด 

ตรวจวัด  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  พบว่าคุณภาพนํ้าไม่เปลี่ยนแปลง  
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เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณคลองสําโรง ร้อยละคุณภาพน้ํา 
 
           
เสื่อมโทรมมาก 

- สะพานบ้านเก้าเส้ง   (SL01)   
- หลัง รพ.จิตเวชสงขลาราช-นครินทร์  (SL02) 
- ท่อลอดสามแยกสําโรง   (SL03) 
- สะพานเบ่ียงบ้านท่าสะอ้าน  (SL04)    
- สวน 72 พรรษา   (SL05) 

100 

 

 
                                 รูปแสดงคุณภาพน้ําคลองพะวงและคลองสําโรง ปี  2559 

 2.2.4 คุณภาพนํ้าคลองแห ปี 2559 พบว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  
โดยอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 25 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่า
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง  

 
เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณคลองแห ร้อยละคุณภาพน้ํา 
             เสื่อมโทรม - สะพานประชาอุทิศ(WAC1) 

- สะพานหนองนายขุ้ย (HAC2) 25 

 
 
 

- ปลายคลองเรียน (R I C1) 
- สะพานสามชัย(TYC1)              
- จุดรวมนํ้าคลองเตย (TYC2) 

75 
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เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณคลองแห ร้อยละคุณภาพน้ํา 
เสื่อมโทรมมาก - ปตร.ปลายคลองเตย (TYC3)      

- สะพานหลังวัดคลองแห   (TYC4)   
- สะพานตลาดนํ้าคลองแห(HAC1) 

 

 
                                           รูปแสดงคุณภาพน้ําคลองแห ปี 2559 
  3. คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ปี 2559 พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งอ่าวไทย  
จังหวัดสงขลา ตรวจวัดจํานวน 2 ครั้ง/ปี คือ มีนาคม และมิถุนายน 2559  บริเวณประตูระบายน้ําปากระวะ  
หาดมหาราช  หาดสมิหลา ปากทะเลสาบสงขลา และหาดเทพา ประเมินสถานการณ์คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง   
โดยใช้ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล  (Marine  Water  Quality  Index : MWQI) พบว่ามีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี  
ร้อยละ 80 และพอใช้ ร้อยละ 20  เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2558  พบว่าคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น  
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เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้ํา 
 ดี - ประตูระบายนํ้าปากระวะ  

- หาดมหาราช   
- หาดสมิหลา                           
- หาดเทพา  

80 

พอใช้ 
 

ปากทะเลสาบสงขลา 
 

20 

 

 
                       แผนภูมิแสดง สัดส่วนคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ปี 2555- 2559 
 

 4.2.2)  ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
จังหวัดสงขลามีระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนที่มีการเดินระบบ 2 แห่ง  คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาล

นครสงขลา  และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ สรุปได้ดังน้ี 
1. ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครสงขลา เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผึ่งผสมบ่อเติมอากาศ 

(Aerated  Lagoon)  วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียประมาณ  520.681  
ล้านบาท  ต้ังอยู่ที่บ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา (เขตเทศบาลตําบลเกาะแต้ว) พ้ืนที่ 176  
ไร่  ห่างจากเทศบาลนครสงขลาประมาณ  7.5  กิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ําเสีย  เป็นระบบท่อรวมนํ้าเสียและ
นํ้าฝนมีท่อรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 7.42 ตารางกิโลเมตร โดยมีความสามารถในการรวบรวม
นํ้าเสียในเขตเทศบาลเข้าสู่ระบบบําบัดได้ประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล  ระบบบําบัดนํ้า
เสียที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่ได้ออกแบบไว้สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  เริ่มเดิน
ระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549  ในปี 2557 มีนํ้าเสียเข้าระบบเฉล่ีย 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ของปริมาณนํ้าเสียที่รวบรวมเข้าระบบ  
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             รูปแสดงพื้นที่บริการของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสงขลา 
จนกระท่ังปีงบประมาณ 2555 เทศบาลนครสงขลาได้ทําข้อตกลงให้องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) 

บริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย ระยะ 15 ปี (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2569) ปลายปี 2556  
เทศบาลนครสงขลาเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียผู้ใช้บริการประเภทราชการและธุรกิจขนาดกลาง
อัตรา 3.50 บาท/ลบ.ม. และผู้ใช้บริการประเภทรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่อัตรา 4.50 
บาท/ลบ.ม.  สําหรับผู้ใช้บริการประเภทครัวเรือนยังไม่ได้จัดเก็บ  ปีงบประมาณ  2558  มีการจัดเก็บค่าบําบัด
นํ้าเสียจากโรงแรม  สถานประกอบการ ตลาด หอพัก อพาร์ทเม้น รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ และแมนช่ัน  ส่วนการ
จัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือนจะดําเนินการหลังจากออกเทศบัญญัติแล้ว 5 ปี  คาดว่าจะดําเนินการในปี  
2563  โดยจัดเก็บให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครสงขลาได้รับการอนุมัติงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ภายใต้แผนปฎิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือดําเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมนํ้าเสียระยะที่ 3 งบประมาณรวม 61,301,000 บาท เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวม
นํ้าเสียถนนชลาทัศน์และก่อสร้างระบบอาคารอัดนํ้าเข้าสถานี  PS1 (ปลายคลองขวาง)  กําลังดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง 

2. ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) 
ร่วมกับการใช้บึงประดิษฐ์ (Constructed  Wetland) วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวม และ
บําบัดนํ้าเสียเป็นเงิน 1,867.357 ล้านบาท และงบประมาณในการก่อสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 114.774 ล้านบาท ต้ังอยู่บริเวณ ต.นํ้าน้อย และ ต.คูเต่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
พ้ืนที่ประมาณ  2,040  ไร่  ห่างจากเทศบาลนครหาดใหญ่ประมาณ  13  กิโลเมตร   
ระบบรวบรวมนํ้าเสียเป็นระบบท่อรวมนํ้าเสียและนํ้าฝน  มีท่อรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 17 
ตารางกิโลเมตร โดยมีความสามารถในการรวบรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาลเข้าสู่ระบบบําบัดได้ร้อยละ 80 ของ
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พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล ทั้งน้ี เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างท่อ
รวบรวมนํ้าเสียเพ่ิมเติมอีก 4 ตารางกิโลเมตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทําให้หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะ
สามารถรวบรวมนํ้าเสียได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 

ระบบบําบัดนํ้าเสียตามที่ได้ออกแบบไว้สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
เริ่มเดินระบบเมื่อเดือนตุลาคม 2543 ปัจจุบันมีนํ้าเสียเข้าระบบประมาณ 36,820  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
คิดเป็นปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบฯ  ประมาณร้อยละ  26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 11 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ําเสีย 

ปี  2558 เทศบาลนครหาดใหญ่ลงนามข้อตกลงให้องค์การจัดการนํ้าเสีย  (อจน.) ดําเนินการ
ในปีแรก อจน.  จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพ่ือฟ้ืนฟูปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย โดย
เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย  และในปีที่ 2 จนสิ้นสุด
โครงการ (15  ปี) เทศบาล จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียให้กับ อจน.
จํานวนเงินปีละ 10,490,000 บาท  และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย  โดยจัดเก็บ ค่าบําบัดนํ้าเสียจากอาคาร  8  ประเภท 
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                   รูปแสดงพื้นที่บริการของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสงขลา 
(4) มลพิษจากขยะมูลฝอย 

1. สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 
   กรมควบคุมมลพิษ ปี 2559 สรุปว่า จังหวัดสงขลามีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้น  จํานวน 1,624.59 ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จํานวน 673.55 ตัน/วัน มีวิธีการกําจัดแบบ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  คือ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา  เทศบาล
เมืองบ้านพรุ และเทศบาลเมืองสะเดา  และระบบเตาเผาที่มีการกําจัดมลพิษทางอากาศของเทศบาล
นครหาดใหญ่และขนส่งไปกําจัดนอกพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  จํานวน  4  ตัน/วัน  สรุปว่าจังหวัดสงขลาโดย 
ทต.ควนเนียง ขนส่งไปกําจัดร่วมกับบริษัท ไทยกรีนเอ็นเนอร์ยี จํากัด ในพ้ืนที่ ทต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด จ.
พัทลุง รายละเอียดดังตาราง 

 
สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดสงขลา 
สถานการณ์ 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด 

จํานวน อปท. 
(แห่ง) 

ร้อยละ ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

ร้อยละ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 140 100 1,624.59 100 
2. การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 78 55.7 1,317.69 81.1 

2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกําจัด   754.73  
1) ปริมาณขยะที่ กําจัดถูกต้องตามหลัก   673.55  
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สถานการณ์ 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด 

จํานวน อปท. 
(แห่ง) 

ร้อยละ ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

ร้อยละ 

วิชาการ 
1.1) ระบบฝังกลบ (Landfill)   356.72  
1.2) ระบบเตาเผา   312.83  
1.3) ขนส่งไปกําจัดนอกพ้ืนที่ จ.สงขลา   4.00  

2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไม่ถูกต้อง   81.18  
2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์  

  562.96  

3. ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 62 44.3 306.90 18.9 
4. ปริมาณขยะสะสมจังหวัดสงขลา   147,645.06 ตัน 

เป็นลําดับที่ 30  
ของประเทศ 

 

หมายเหตุ : กําจัดนอกพ้ืนที่ โดย ทต.ควนเนียง  ส่งไปกําจัด จํานวน 4 ตัน/วัน  
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 , กันยายน 2559 

องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนเขตเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดสงขลากรมควบคุมมลพิษ (2555) พบว่า 
โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นขยะเศษอาหาร  ร้อยละ 37.80 รองลงมา  คือ พลาสติกร้อยละ 13.87  แก้วร้อยละ 
10.26 กระดาษร้อยละ 9.95 ไม้/ใบไม้ร้อยละ  5.99 ยาง/หนัง ร้อยละ 3.99 โลหะร้อยละ 3.70  หิน/กระเบ้ือง
ร้อยละ 3.29  ผ้าร้อยละ 2.83 และอ่ืนๆ ร้อยละ 8.33 

เศษอาหาร
38%

พลาสติก
14%

แก้ว
10%

กระดาษ
10%

ไม้/ใบไม้
6%

ยาง/หนัง
4%

โลหะ
4%

หิน/กระเบื้อง
3%

ผ้า
3%

อ่ืนๆ
8%

องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสงขลา

 
                           แผนภูมิแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของชุมชนสงขลา 
   4.2.3) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

     จังหวัดสงขลามีระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน  4  แห่ง คือ  
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลเมืองสะเดา  และเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
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       2.1 ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนครสงขลา  ต้ังอยู่ที่บ้านบ่ออิฐ 
หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา (เขตเทศบาลตําบลเกาะแต้ว  เน้ือที่  200  ไร่ ห่างจากเขต
เทศบาลประมาณ 7 กิโลเมตร เทศบาลเริ่มดําเนินการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา   
ปี 2559 มีขยะมูลฝอยเข้ากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา ประมาณ 186  
ตันต่อวัน  โดยเป็นขยะของเทศบาลนครสงขลา ประมาณ 78 ตัน/วัน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่นําขยะมาร่วมกําจัดจํานวน 17 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตําบลเกาะแต้ว  เทศบาล
เมืองสิงหนคร  เทศบาลตําบลพะวง  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยอ  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  
เทศบาล ตําบลนํ้าน้อย  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหวัง เทศบาลเมืองม่วงงาม  องค์การบริหารส่วน 
ตําบลตลิ่งชัน  องค์การบริหารส่วนตําบลวัดขนุน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วน
ตําบลวัดจันทร์   องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบ  องค์การบริหารส่วนตําบลปลักหนู  เทศบาลตําบล
สทิงพระ และองค์การ บริหารส่วนตําบลฉาง รวมประมาณ 104 ตันต่อวัน และของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อีกประมาณ 4 ตันต่อวัน  ปัจจุบันดําเนินการฝังกลบในบ่อฝังกลบระยะที่ 2 ช้ันที่ 3  
เทศบาลนครสงขลาไม่มีนโยบายที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชน ใน
พ้ืนที่ แต่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจากร้านค้าและตลาดสด และได้มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืนที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัด โดยมีอัตราค่าบริการ
กําจัดขยะมูลฝอย 400 บาทต่อตัน สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืน  และอัตรา 750 
บาทต่อตัน สําหรับหน่วยงานเอกชน เทศบาลนครสงขลาได้เตรียมแผนการรื้อร่อนขยะโดยให้เอกชน
ลงทุนระบบขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
     2.2 โรงงานแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่  ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครหาดใหญ่  ต้ังอยู่หมู่ที่ 3  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา พ้ืนที่ 135 ไร่ ห่างจากเขต
เทศบาล 12  กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงปีงบประมาณ 2538 - 2541 จํานวน 110.04 ล้าน
บาท เพ่ือปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล  แต่หลังจากอุทกภัยเมื่อ
ปี  2543 จึงเปล่ียนเป็นการเทกองกลางแจ้ง มีการเผาหรือฝังกลบแบบครั้งคราว ปัจจุบันพ้ืนที่ที่ใช้ใน
การฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่เต็มพ้ืนที่แล้ว  เทศบาลได้ให้บริษัท จีเด็ค จํากัด 
ดําเนินการ ก่อสร้างระบบเตาเผาขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคนิค Energy Recovery 
Gasification (ERG) โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้า 6.7 เมกกะวัตต์ ในปี 2559 มีขยะมูลฝอยเข้ากําจัดใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ประมาณ  319  ตันต่อวัน ซึ่งเป็นขยะเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 222 ตันต่อวัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัด  91 ตันต่อวัน 
และจากหน่วยงานอ่ืน 6 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัด 13 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองคลองแห  เทศบาลตําบลท่าช้าง  เทศบาลตําบลบ้านหาร  องค์การบริหารส่วนตําบลนา
หม่อม องค์การบริหารส่วนตําบลฉลุง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขมิ้น  องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองหร่ัง  เทศบาลตําบลคูเต่า   เทศบาลตําบลโคกม่วง เทศบาลตําบลทุ่งลาน  องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองหลา  เทศบาลเมืองทุ่งตําเสาและเทศบาลเมืองควนลัง  
เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน ใน
พ้ืนที่จากบ้านเรือนที่มีปริมาณขยะไม่เกิน  50  กิโลกรัมต่อวัน แต่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูล
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ฝอยจากหน่วยงานอ่ืนที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัด  โดยมีอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย 290 บาท
ต่อตัน และไม่คิดค่ากําจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองควนลัง  เน่ืองจากเป็นที่ต้ังของระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย 
 2.3  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองสะเดา  ต้ังอยู่นอกเขต
เทศบาล บริเวณถนนเลี่ยงเมืองบ้านหนํ่าฮ้ัว  ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา พ้ืนที่ 96 ไร่ ห่างจากเขต
เทศบาลประมาณ 7 กิโลเมตร  โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและสํานักงานโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล   
วงเงินงบประมาณรวม  131.574  ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2552 และเริ่มใช้งาน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 
เทศบาลดําเนินการบริหารจัดการระบบเองโดยมอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาลรับผิดชอบ ปี 2559 มี
ขยะมูลฝอยเข้ากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสะเดาประมาณ 63 ตันต่อวัน โดย
เป็นขยะของเทศบาลเมืองสะเดาประมาณ 17 ตันต่อวัน และของหน่วยงานอ่ืนนํามากําจัดประมาณ 46 
ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัด 8 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
เทศบาลตําบลสํานักขาม  องค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักแต้ว  เทศบาลตําบลนาทวีนอก องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทราย 
และเทศบาลตําบลปาดัง  เทศบาลเมืองสะเดาไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยจากครัวเรือน  
แต่เก็บค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนที่นําขยะมูล
ฝอยมากําจัดอัตรา  500 บาท และ 1,200 บาทต่อตัน ตามลําดับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฝังกลบใน
บ่อฝังกลบระยะที่ 2 ช้ันที่ 3  เตรียมแผนการร้ือร่อนขยะโดยให้เอกชนลงทุนระบบขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
  2.4   ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 5    
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา พ้ืนที่ 107 ไร่ ห่างจากเทศบาล 12 กิโลเมตร ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและจัดซื้อเครื่องจักรต่าง ๆ 
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษอําเภอหาดใหญ่  กรมการ
ปกครอง  และสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม ประมาณ 79.41 ล้านบาท และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาวงเงิน 27 ล้านบาท ในการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เทศบาลเมืองบ้านพรุเริ่มดําเนินการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 เทศบาลดําเนินการบริหารจัดการระบบเองโดยมอบหมายให้กอง
ช่างสุขาภิบาลรับผิดชอบ ปี 2559 มีขยะมูลฝอยเข้ากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
บ้านพรุประมาณ  108  ตันต่อวัน  โดยเป็นขยะของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 20 ตันต่อวัน และจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดประมาณ 88 ตันต่อวัน และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่นําขยะมาร่วมกําจัด 9 แห่ง คือ เทศบาลเมืองคอหงส์  เทศบาลตําบลพะตง  เทศบาลตําบล
บ้านไร่  องค์การบริหารส่วนตําบลพะตง เทศบาลตําบลคลองแงะ  เทศบาลตําบลนาทวี  องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าชะมวง องค์การบริหารส่วนตําบลปริก และองค์การบริหารสวนตําบลพังลา  ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการฝังกลบในบ่อฝังกลบระยะที่ 3 ช้ันที่ 1  เทศบาล เมืองบ้านพรุเตรียมแผนการร้ือร่อน
ขยะโดยให้เอกชนลงทุนระบบขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า เทศบาลเมืองบ้านพรุไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนในพ้ืนที่ แต่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยจาก
หน่วยงานอ่ืนที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดในอัตรา 300 บาทต่อตัน ยกเว้นเทศบาลตําบลบ้านไร่ ซึ่ง
เป็นที่ต้ังของระบบกําจัดขยะมูลฝอย คิดค่ากําจัดในอัตราตันละ 120 บาท  
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สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ 
 อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยติดเชื้อ 

สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ จังหวัดสงขลา มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ จํานวน  1,217 ตัน/ปี 
หรือ 3.3 ตัน/วัน แบ่งเป็นมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลของรัฐ 24 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน  5 แห่ง 
จํานวน  935  ตัน/ปี คิดเป็น ร้อยละ 77 คลินิก 428 แห่ง  จํานวน 212 ตัน/ปี  คิดเป็นร้อยละ 17  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 175 แห่ง  จํานวน 59 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 5 และสถานพยาบาล
สัตว์  31  แห่ง  จํานวน 11 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 1 

 การรวบรวมและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
การรวบรวมและกําจัดมุลฝอยติดเช้ือ   โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัดสงขลารวม 29 แห่ง มี
ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือรวม 908 ตันต่อปี มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ดังน้ี 
1) โรงพยาบาลกําจัดเองโดยการอบไอน้ําฆ่าเช้ือ และส่งฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลสงขลา ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือรวม 174 ตันต่อปี (ร้อยละ 19)  แต่ยังมีมูลฝอยติดเช้ือ
บางส่วน เช่น เข็มฉีดยา ช้ินเน้ือ  มีการจ้างบริษัทเอกชนขนส่งไปกําจัด 
2) จ้างเอกชนเพ่ือขนส่งไปกําจัด จํานวน 27 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือรวม 725 ตันต่อปี (ร้อยละ 80) 
โดยเอกชนที่รับเก็บและขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ มีจํานวน 3 ราย คือ บริษัทเซาเทิร์นกรีนแมเนจเมนต์ 
จํากัด บริษัทเซฟวัน กรีนเทค และนายมนตรี  บูเอียด ส่งไปกําจัด ณ เตาเผามูลฝอยติดเช้ือของบริษัท
การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้(2003) จํากัด ในพ้ืนที่อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 
3) โรงพยาบาลเก็บและขนส่งมูลฝอยติดเช้ือส่งเตาเผามูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลนครยะลา 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลเทพา ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ รวม 9 ตันต่อปี (ร้อยละ 1) 
สําหรับมูลฝอยติดเช้ือของ รพ.สต. ปริมาณ 58 ตันต่อปี มีการจัดการร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในแต่ละอําเภอในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล (CUP)  
ในส่วนของมูลฝอยติดเช้ือจากคลินิก และโรงพยาบาลสัตว์ ปริมาณ 223 ตัน/ปี บางส่วนมีการจ้าง
บริษัทเอกชนขนส่งไปกําจัด และบางส่วนยังไม่ทราบการจัดการ  การควบคุมกํากับ พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อํานาจท้องถิ่นควบคุมดูแลโดยใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติด
เช้ือ พ.ศ.2545 
ปัญหาอุปสรรค 
 1.การออกข้อกําหนดท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังไม่มีการออกข้อกําหนดท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการกําจัดมูลฝอย
ติดเช้ือ บางท้องถิ่นออกข้อกําหนดแล้ว แต่กําหนดอัตราค่าธีรรมเนียมตามสภาพเศรษฐกิจสังคมทําให้
ผู้ประกอบการเก็บขน มุลฝอยติดเช้ือไม่เข้าสู่ระบบ 
 2.ผู้ประกอบการเก็บขน มูลฝอยติดเช้ือ มักไม่เคร่งครัดตามกฎกกระทรวง ฯ ในประเด็นการแต่งกาย
ของพนักงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือมารับมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลไม่ตรงกําหนด 
 3.ผู้ประกอบการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ(เตาเผา) อยู่นอกเขตจังหวัดสงขลา ห้องเก็บข้อมูลฝอยติดเช้ือที่
เตาเผา ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ มีการเทกองเข็มฉีดยา 
 4.มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในเขตเทศบาลตําบลพะวง จํานวน  30 ตัน และบริเวณระบบฝังกลบ
ขยะเทศบาลนครสงขลา ในพ้ืนที่ตําบลเกาะแต้ว  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2555 

 5.มีการปลุกกระแสต่อต้านการสร้างเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ ในจังหวัดสงขลา 
 6.มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ กิโลกรัมละ 20 บาท   
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4.2.4)  คุณภาพอากาศและระดับเสียง 
  1. สถานการณ์คุณภาพอากาศ 

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก  โดยการติดต้ังสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จํานวน 3 สถานี  คือ 
- จังหวัดสงขลา  ต้ังอยู่บริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา 

- จังหวัดยะลา ต้ังอยู่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
- จังหวัดนราธิวาส ต้ังอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดบริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในปี 2559 โดยสรุปว่า  คุณภาพอากาศของจังหวัดสงขลา   พิจารณาค่า
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ก๊าซ
โอโซน  (O3)  และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  (PM - 10)  ผลจากการตรวจวัดพบว่าค่าเฉลี่ยของ
สารมลพิษทุกชนิดมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปค่อนข้างมาก ค่าฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  มีค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2558  โดยมีปี 2559  มี
ค่าเฉลี่ย รายปีเท่ากับ  46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ในขณะที่ปี 2558 มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 
ตารางที่ 38  คุณภาพอากาศบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ 

สารมลพิษทางอากาศ ค่า
มาตรฐาน 

ช่วงค่าที่วัด
ได้ ค่าเฉลี่ย 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) 300 0 - 34 4 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) 170 0 - 102 9 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppm) 30 0 – 5.2 0.64 
ค่าก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) 100 0 – 106 22 
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มคก./
ลบ.ม.) 

120 20 - 323 46 

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มคก./
ลบ.ม.) 

50 7 - 47 21 

หมายเหตุ : มค.ก./ลบ.ม. หมายถึง ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2559 
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          แผนภูมิ แสดงค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2551 – 2559 

นอกจากน้ี ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีเป็นฤดูแล้งของกลุ่มประเทศอาเซียน
ตอนล่าง คือ มาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย   ซึ่งบริเวณเกาะสุมาตรา  และเกาะกาลิมันตัน ประเทศ
อินโดนีเซีย จะมีการแผ้วถางพ้ืนที่และเผาเตรียมพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร ประกอบกับอีกหน่ึงเหตุการณ์ในเดือน
มิถุนายน  2558  คือ การระเบิดของภูเขาไฟซินาบุง  ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในห้วงเวลา
เดียวกันน้ีกลุ่มประเทศดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เมื่อเกิดกลุ่มควันขึ้นบนเกาะสุ
มาตรา  ประกอบกับทิศทางลมพัดขึ้นมาสู่ตอนบนจึงเกิดหมอกควันข้ามแดน  ส่งผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่าง 
ของประเทศไทย  ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ฯ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot  Map ของ
ศูนย์เช่ียวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์  (ASEAN Speccialised Meteorological 
Centre : ASMC) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ
ของกรมควบคุมมลพิษ  พบว่า  ในปี 2559 คุณภาพอากาศของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกในช่วงระยะ 
เวลาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน (พฤษภาคม - ตุลาคม) อยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง เน่ืองจากได้รับผลจาก
ปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งทําให้มีปริมาณฝนตกในพ้ืนที่ภาคใต้มากกว่าค่าปกติ (ค่าย้อนหลัง 30 ปี)  และจํานวน 
Hotspot (จุดไฟไหม้) บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียมีค่าจํานวนสูงสุดเพียง 58 จุด 
 
ตารางที่ 39 คุณภาพอากาศในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2559 

จังหวัด สถาน ี
PM10 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์

เมตร) 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 79 
ปัตตานี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 18 58 
ยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือก  อ.เมือง จ.ยะลา 4 66 
นราธิวาส ศาลากลางจังหวัด   อ.เมือง  จ.นราธิวาส 10 66 
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2. สถานการณ์ระดับเสียง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดระดับ เสียงใน
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกเพียงสถานีเดียว คือ บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา  ผลจากการตรวจวัดพบว่าค่าเฉล่ียของระดับเสียงเฉลี่ย  (Leq) 24 ช่ัวโมง ปี  2559  เท่ากับ 
58.2 เดซิเบลเอ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2558  ซึ่งตรวจวัดได้เท่ากับ 62.0 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานระดับเสยีงเฉลีย่ (Leq) 24 ช่ัวโมง กําหนดไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) เมื่อพิจารณา
แนวโน้มของระดับเสียง พบว่ามีค่าลดลง   

 
            แผนภูมิ แสดงระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชม. บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่  
                      อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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สรุป : 
จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่าที่สําคัญเมืองหน่ึง ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูดที ่ 

6 ํ 17' - 7 ํ 56' องศาเหนือ ลองจิจูด 100 ํ 01' - 101 ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 4 เมตร 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามี
พ้ืนที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร ่มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่
เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ปี 2560 จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,419,357 คน แบ่งเป็นเพศชาย 692,524 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.79 เพศหญิง 725,822 คน คิดเป็นร้อยละ 51.21 จํานวนครัวเรือน 520,894 ครัวเรือนประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.42 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 33.42 นับถือศาสนาอิสลาม และ ร้อยละ 3.16 
นับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู)ประชากรและกําลงัแรงงานในปี 2559 จังหวัดสงขลามีประชากรทั้งสิ้น 
1,537,414 คนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,231,032 คนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ปี 2558 มมีูลค่า
เท่ากับ 234,911 ล้านบาท  มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้  และเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ  มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งมีมูลคา่ 177,569 ล้านบาท อัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 5.06  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวเท่ากับ 153,505 
บาท/คน/ปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 148,814 บาทต่อปี  เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศ เป็น
อันดับที่ 5 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 2,950,706 ไร ่ มีผู้ประกอบอาชีพการเกษตร มาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 121,616 ครัวเรือน ส่วนใหญใ่ช้ที่ดินเพ่ือปลูกไม้ยืนต้น คือ 
ยางพารา จํานวน 1,973,754 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ปลกูยางพารา ร้อยละ 66.89 ของพ้ืนที่ทํา
การเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือ การใช้พ้ืนที่ทํานาข้าว  ปีเพาะปลูกขา้วนาปี 2559/60 จํานวน 190,242 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกไม้ผลหลักๆ เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ  อําเภอที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากที่สุด คือ อําเภอ
เทพา พ้ืนที่ 467,597 ไร ่และอําเภอที่มีพ้ืนที่การเกษตรน้อยที่สุดคือ อําเภอเมืองสงขลา มีพ้ืนที่ทําการเกษตร  
37,220 ไร่ 

     จังหวัดสงขลามีการเลี้ยงปศุสัตว์ที่สําคญัหลายชนิด ได้แก่ โคเน้ือ สกุร แพะ ไก่ และเป็ด โดยสภาพการ
เลี้ยงปศุสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน กล่าวคือ การเลี้ยงโคเน้ือเกษตรกรส่วนใหญจ่ะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม สุกร 
แพะ ไก่และเป็ด มีทั้งการเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแบบฟาร์ม และเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม 
          จังหวัดสงขลามีพ้ืนทีติ่ดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย มีความยาว 
154.60 กิโลเมตร ครอบคลมุพ้ืนที่อําเภอชายทะเล 6 อําเภอ คืออําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร  
อําเภอเมือง  อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา และด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทําให้อาชีพการ
ประมงเป็นอาชีพที่สําคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้ังอยู่
ในอําเภอหาดใหญ่ รองลงมาเป็นอําเภอเมือง อําเภอรัตภูมิ อําเภอระโนด อําเภอสะเดา และอําเภอจะนะ ในปี 
พ.ศ. 2559 มจีํานวนโรงงานทั้งสิ้น 1,993 โรง     เงินลงทุน 75,311.31 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 66,215 
คน  กลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคญั ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตอาหารทะเลเยือกแข็งอาหาร
ทะเลบรรจุกระป๋อง,ห้องเย็น เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ผลิตปลากระป๋อง,กุ้งกระป๋อง และแปรรูปสัตว์นํ้า เป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่นลูกช้ิน ปลาเส้น ปูอัด ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 162 โรงงาน คนงาน 7,934 คน  อุตสาหกรรม
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วยการผลิต ไสและซอยไม้  เป็นหลัก เช่น ไสและซอยเสาะไม้ รองลงมา
ได้แก่ ทําวงกบประตูหน้าต่างและเซาะร่องไม้  ทําเคร่ืองเรือนไม้ และผลติแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 
ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 132 โรงงาน  คนงาน 6,080 คน อุตสาหกรรมยางประกอบด้วยการ           
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ผลิต ยางแผ่นรมควัน เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ถุงมือยาง ยางสกิมเครฟสกิมบล็อค ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 
130 โรงงาน   คนงาน 20,496 คน  
          กิจการเหมืองแร่ของจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 มีจํานวนเหมืองแร่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จาก 8 โรง ในปี 2555 เป็น 11 โรง ในปี 2559 หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.73 โดยประเภทแร่ที่มีจํานวน
ปริมาณการผลิตมากที่สุด 4 อันดับแรก ประกอบด้วย แร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจํานวนปริมาณการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 320,090 เมตริกตัน ในปี 2558 เป็น 380,174 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.80   แร่หนิแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจํานวนปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 1,161,967 เมตริกตัน 
ในปี 2558 เป็น 1,254,620 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.38   แร่หินควอรตซ์ไซต์เพ่ือ
อุตสาหกรรมกอ่สร้าง มีจํานวนปริมาณการผลิตลดลงจาก 91,164 เมตริกตัน ในปี 2558 เหลอื 15,420 
เมตริกตัน ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ -491.21   แร่โดโลไมล ์มีจํานวนปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 221,000 
เมตริกตัน ในปี 2558 เป็น 292,933 เมตริกตัน ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.56 
            ทั้งน้ี รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสร้างฐานการผลิตเช่ือมโยงกับ
อาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน 
            สําหรับในส่วนของจังหวัดสงขลา รฐับาลได้กําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดให้ท้องที่
ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแต้ว และตําบลปาดังเบซาร์  อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น “เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 345,187 ไร่ (552.3 ตารางกิโลเมตร)  
โดยกําหนดนําพ้ืนที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จํานวน 1,069 – 2 – 21 ไร่    
           ศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
             1. ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของภูมิภาคเช่ือมโยงแหล่ง
การค้า การลงทุน ที่สําคญั ประกอบด้วย ใกล้ท่าเรือนํ้าลกึสงขลา ท่าเรอืปีนัง/ ท่าเรือกลางมาเลเซีย /สนามบิน
นานาชาติหาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (นิคมฉลุง) และเช่ือมโยงแผนพัฒนารัฐทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย Northern Corridor Economic Region (NCER) ได้แก่ เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัก และ
ปีนัง ซึ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว  

2. ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาเป็นพ้ืนที่ต่อขยายจากนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อําเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา  

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงการส่งออกทางท่าเรือปีนัง 
-    ใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. มแีผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคญั ได้แก่ ถนนมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่ - ชายแดนพัฒนารถไฟ
รางคู่ เส้นทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ และก่อสร้างท่าเรือ (ท่าเรือสงขลา) /สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  

4. ด้านการค้าชายแดน : จังหวัดสงขลามีด่านศุลกากร จํานวน 3 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสะเดา  ด่าน
ศุลกากรปาดังเบซาร์ ในอําเภอสะเดา และด่านบ้านประกอบ อําเภอนาทวี มีมูลค่าการค้า 
รวมสูงสุดของประเทศ จํานวน 507,655.46 ล้านบาท  

5. ด้านอุตสาหกรรม : มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา จํานวนประมาณ 1,939 โรง ทุนจด
ทะเบียน ประมาณ 81,098.33 ล้านบาท จํานวนแรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 83,316 คน 
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            ตามที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งมปีริมาณการค้าชายแดนสูงที่สุดในประเทศ เมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ด่านที่ติดประเทศมาเลเซียประกอบด้วย ด่าน ปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านที่พัฒนาขึ้นใหม ่
คือ ด่านบ้านประกอบ โดยด่านปาดังเบซาร์ และด่านสะเดา อยู่ในพ้ืนที่อําเภอสะเดา ส่วนด่านบ้านประกอบอยู่
ที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การเดินทางเข้า - ออก ระหว่างประเทศที่ผ่านด่าน 3 ด่าน จังหวัดสงขลา ปี 
2558 นักท่องเท่ียวเดินทางเข้า 2,315,521 คน เดินทางออก 2,303,398 คน และคนไทยเดินทางออก 
993,858 คน เดินทางเข้า 923,246 คน 

    สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 
    1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แห่ง รวมจํานวน 2,188 เตียง 

ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ (รพ.หาดใหญ)่ 1 แห่ง ขนาด 653 เตียงโรงพยาบาลท่ัวไป(รพ.สงขลา) 1 แห่ง
ขนาด 508 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง จํานวน 658 เตียง มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 แห่ง ขนาด 174 เตียง, โรงพยาบาลธัญญรักษ์สงขลา 1 แห่ง195 
เตียง หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด จํานวน 204 แห่ง และหน่วยบริการปฐมภูมินอกสังกัด จํานวน  17 แห่ง 

    2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืนประเภทมีเตียง จํานวน 5 แห่ง 914 เตียงได้แก่ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขนาด 855 เตียง โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ขนาด       
12 เตียง, โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (กองทัพบก) ขนาด 22 เตียง, โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา 
(กองทัพเรือ) ขนาด 15 เตียง, โรงพยาบาลกองบิน 56 (กองทัพอากาศ) ขนาด 10 เตียง และประเภทไม่มีเตียง 
ได้แก่  ศูนย์บรกิารสาธารณสุขของเทศบาลรวม 26 แห่ง 

3. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชนมีโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 5 แห่ง 837 เตียง อยู่ในอําเภอ
หาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ขนาด 348 เตียง   โรงพยาบาลศิครินทร์ ขนาด  
128 เตียง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีขนาด 261 เตียงโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีขนาด 58 เตียง และอําเภอ
สะเดา     1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพัทยเวช ขนาด 42 เตียง 

4. คลินิกเอกชนรวม จํานวน 483 แห่งประกอบด้วยคลินิกเวชกรรมทั่วไป 209 แห่ง, คลนิิก 
เวชกรรมเฉพาะทาง 127 แห่ง, คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 6 แห่ง, คลินิกกายภาพบําบัด 5 แห่ง, คลินิก
เทคนิคการแพทย์ 7 แห่ง, คลินิกการแพทย์แผนไทย 19 แห่ง, สหคลินิก 13 แห่ง และคลินิกทันตกรรม      
รวม 104 แห่ง (ทันตกรรม ทัว่ไป 102 แห่ง, ทันตกรรม ช้ันสอง 2 แห่ง 
        สถานการณ์โรค โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสาํคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
        ทรัพยากรดิน จังหวัดสงขลามีเน้ือทีท่ั้งหมด 7,393.889 ตารางกิโลเมตร กองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
จําแนกดินในจงัหวัดสงขลาได้ จํานวน 27 ชุด กลุ่มชุดดินเป็นดินนาร้อยละ 26 ดินดอน ร้อยละ 64 และพ้ืนที่
อ่ืน ๆ ร้อยละ 10 ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว 
         ทรัพยากรนํ้า ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญท่ี่สุดของประเทศ   มพ้ืีนที่ส่วนที่
เป็นพ้ืนนํ้าประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ทะเลน้อย พ้ืนที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง จะมีสภาพเป็นนํ้าจืด ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนที่
มากทีสุ่ด  สภาพนํ้าส่วนใหญ ่ เป็นนํ้ากร่อย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้านานาชนิด ทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนที่
ต้ังแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยังทะเลหลวง สภาพนํ้าเป็นนํ้าเค็มและนํ้ากร่อย 
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        ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสงขลามีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
(ต้ังแต่ พ.ศ.2507) รวม 41 ป่า เน้ือที่ 1,257,669.25 ไร่ หรือ 27.84% ของเน้ือที่จังหวัด 
        ด้านระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน จังหวัดสงขลามีระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนที่มีการเดินระบบ 2 แห่ง  คือ 
ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครสงขลา  และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ ่ 
        ด้านขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น  จํานวน 1,624.59 ตัน/วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จํานวน 673.55 ตัน/วัน มีวิธีการ
กําจัดแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ  คือ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลเมืองสะเดา  และระบบเตาเผา ที่มกีารกําจัดมลพิษทางอากาศของเทศบาล
นครหาดใหญแ่ละขนส่งไปกําจัดนอกพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  จํานวน  4  ตัน/วัน   
         นอกจากน้ี ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีเป็นฤดูแล้งของกลุ่มประเทศอาเซียน
ตอนล่าง คือ มาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย   ซึ่งบริเวณเกาะสุมาตรา  และเกาะกาลิมันตัน ประเทศ
อินโดนีเซีย จะมีการแผ้วถางพ้ืนที่และเผาเตรียมพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร ประกอบกับอีกหน่ึงเหตุการณ์ในเดือน
มิถุนายน  2558  คือ การระเบิดของภูเขาไฟซินาบุง  ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในห้วงเวลา
เดียวกันน้ีกลุ่มประเทศดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เมื่อเกิดกลุ่มควันขึน้บนเกาะสุ
มาตรา  ประกอบกับทิศทางลมพัดขึ้นมาสูต่อนบนจึงเกิดหมอกควันข้ามแดน  ส่งผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่าง 
ของประเทศไทย  ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ฯ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot  Map ของ
ศูนย์เช่ียวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสงิคโปร์  (ASEAN Speccialised Meteorological 
Centre : ASMC) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ
ของกรมควบคุมมลพิษ  พบว่า  ในปี 2559 คุณภาพอากาศของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกในช่วงระยะ 
เวลาสถานการณ์หมอกควันขา้มแดน (พฤษภาคม - ตุลาคม) อยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง เน่ืองจากได้รับผลจาก
ปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งทําให้มีปริมาณฝนตกในพ้ืนที่ภาคใต้มากกว่าค่าปกติ (ค่าย้อนหลัง 30 ปี)  และจํานวน 
Hotspot (จุดไฟไหม้) บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียมีค่าจํานวนสูงสุดเพียง 58 จุด กระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดระดับ เสียงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
เพียงสถานีเดียว คือ บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ ่  อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา  ผลจากการตรวจวัดพบว่าค่าเฉล่ีย
ของระดับเสียงเฉลี่ย  (Leq) 24 ช่ัวโมง ปี  2559  เท่ากับ 58.2 เดซิเบลเอ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2558  ซึ่งตรวจวัดได้
เท่ากับ 62.0 เดซิเบลเอ โดยระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ช่ัวโมง 
กําหนดไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) เมื่อพิจารณาแนวโน้มของระดับเสียง พบว่ามคี่าลดลง   

 
                                --------------------------------------------- 



บทท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.1 การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านกายภาพ ในสถานบรกิารสาธารณสขุ 
     3.1.1 การดําเนินงานสาํรวจและประเมินความเสี่ยงในสถานบริการสาธารณสุข 
จากข้อมูล พบว่าปัญหาของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 ด้านกายภาพ ที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานกําหนดมากที่สุด คือ แสงผลการตรวจ 4 สถานบริการ ไม่ผ่านทั้งหมด 
ผ่านน้อยที่สุด โรงพยาบาลสะเดา  ร้อยละ 19.35 รองมา คือ โรงพยาบาลนาหม่อม ร้อยละ23.80  
ส่วนความร้อน ที่ไม่ผ่าน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสงขลา รอ้ยละ 79.31 รายละเอียดดังแสดงในตาราง 40 
           ตารางที่ 40 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านกายภาพ ในหน่วยบริการสาธารณสุข 

ที่มา: อ้างอิง : จากการรวบรวมรายงาน สคร.12 
 
3.2 การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านกายภาพ ในสถานประกอบการ 
     3.2.1 การตรวจสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านกายภาพ ในสถานประกอบการ ด้านความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมการทํางานตามกฎหมายที่ดําเนินการโดยสถานประกอบการ และ หรือ โดย
พนักงานความปลอดภัย สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา พบว่า สถานประกอบการทุก
แห่งผ่านการตรวจ (ผ่านทุกแห่ง) รายละเอียดแสดงดังตาราง ที่ 41  
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล 
  

แสง เสียง ความร้อน 
ตรวจ
ท้ังหมด
(จุด) 

ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ตรวจ
ท้ังหมด 
(จุด) 

ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ตรวจ
ท้ังหมด 
(จุด) 

ผ่าน 
(ร้อยละ) 

สงขลา 420 73.33 12 100 29 79.31

สิงหนคร  -  - 8 100 1 100

นาหม่อม 63 23.8 3 100 1 100

สะเดา 62 19.35 3 100 2 100

กระแสสินธ์ุ 52 28.84 2 100 2 100

ควนเนียง  -  - 4 100 2 100

สทิงพระ  -  - 4 100 2 100

ปาดังเบซาร์  -  - 3 1 00 1 100
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ตารางที่   41   การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านกายภาพ ในสถานประกอบการ  
 

 
 

รหัส 

 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
จํานวน
โรงงาน 

จํานวนโรงงานตามผลการตรวจวัด (แห่ง) 
แสงสว่าง เสียง ความร้อน 
 

ผ่าน 
 

ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน

B การประมง 1 1 0 1 0 1 0 
C การทําเหมืองแร่ 4 4 0 4 0 4 0 
D การผลิต 77 77 0 77 0 77 0 
E การไฟฟ้า แก็ส ฯ 5 5 0 5 0 5 0 
F การก่อสร้าง 25 25 0 25 0 25 0 
G การขายส่ง ขายปลีกฯ 88 88 0 88 0 88 0 
H โรงแรมและภัตตาคาร 26 26 0 26 0 26 0 
I การขนส่งฯ 25 25 0 25 0 25 0 
J ตัวกลางทางการเงิน 3 3 0 3 0 3 0 
K บริการอสังหาฯ 13 13 0 13 0 13 0 
N บริการสุขภาพ 1 1 0 1 0 1 0 
O การให้บริการชุมชน 4 4 0 4 0 4 0 

         ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา  
                   ต้ังแต่ 01/10/2559 ถึงวันที ่30/09/2560 
 
3.3 สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 
     3.3.1 รายช่ือสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 
             จากรายละเอียด พบว่า มีโรงงานจํานวนมากท่ีมีสารเคมี สะสม บางโรงงานมีหลาย ๆชนิดสารเคมี  
              หากมีการพิจารณาตามรายช่ือสารเคมี พบว่า มีสารเคมีทีม่ีการใช้ต่อปีสูงสุด 5 อําดับแรก ได้แก่  
1.sulphur จํานวน 6,000,000 ลิตร/ปี  
2. Potassium Chloride จํานวน 5,000,000 ลิตร/ปี  
3.Ammonium Sulfate จํานวน 5,000,000 ลิตร/ปี  
4. Rock Phosphase  จํานวน 2,000,000 ลิตร/ปี 
 5.Diammonium Phosphate จํานวน 2,000,000 ลิตร/ปี 
             และมีสารเคมีทีม่กีารเก็บสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 

1. Urea Diammonium Phosphateจํานวน 500,000 ลิตร 
2. AMMONIAจํานวน 406,305 ลิตร 

 3.SULFURIC ACIDจํานวน 349,310 ลิตร 
4.เซฟบอร์จํานวน 312,000 ลิตร  
 5.Calcium Carbideจํานวน 125,000 ลิตร 



104 
 
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก จํานวนสารเคมีที่มีการใช้และการเก็บสูงสุดของแต่ละโรงงาน 
 
จากรายงานสรุปจํานวน สถานประกอบการที่มีการครอบครองสารเคมีอันตราย พบว่า สถานประกอบการที่มี
การครอบครองสารเคมีอันตรายมากที่สุด  ได้แก่ การผลิตฯ 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองมา ได้แก่การ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักยานยนต์ ของใช้บุคคลและของใช้ในครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 
10.71 และ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้  เท่ากับการทําเหมืองแร่และเหมือหิน และการไฟฟ้า แก็ส 
การประปา คิดเป็นร้อยละ 7  
 
ตารางที่  42  แบบรายงานสรุปจํานวนสถานประกอบการที่มีการครอบครองสารเคมีอันตราย  
 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนสถาน
ประกอบการ(แห่ง)

จํานวนลูกจ้าง
(คน) 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 7 315 
การประมง 4 260 
การทําเหมืองแร่และเหมือนหิน 7 755 
การผลิต 44 26,638 
การไฟฟ้า แก็ส และการประปา 7 376 
การก่อสร้าง 1 7 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
จักยานยนต์ ของใช้บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

9 157 

โรงแรมและภัตตาคาร 1 99 
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม 2 257 
ตัวกลางทางการเงิน 1 20 
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 1 291 

รวม 84 29,175 
ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ 01/10/2559 ถึงวันที่ 30/09/2560 
 
3.3.2 รายช่ือสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ จําแนกตามประเภทโรงงาน 
จากข้อมูล พบว่าในสถานประกอบการแต่ละประเภทโรงงาน จะมีการใช้สารเคมี ทั้งส่วนที่ทําให้ก่อมะเร็งและ
ไม่ก่อมะเร็ง รายละเอียดดังตาราง ที่ 43 
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           ตารางที่ 43  แสดงตัวอย่างสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งในสถานประกอบการ 

รหัส
ประเภท
โรงงาน 

ชื่อการคา้ ชื่อทางเคมี UN 
number

CAS 
no. 

สารก่อ
มะเร็ง 

ปริมาณ

เกษตรกรรม 
การล่าสัตว์
และบริการ
ที่เก่ียวข้อง 

SODIUM 
HYPOCHLORITE 
SOLUTION 

2-คลอโรเบนซนัดีไฮด์: 
2-CHLOROVENZALEEHYD 
sodium hypochlorite  
สังกะสี ฟอสไฟด์; ZINC 
PHOSPHIDE: 

    

 นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเบนซิน     
 SODIUM 

HYPOCHLORITE 
SOLUTION 

Sodium hypochlorite 
สังกะสี ฟอสไฟด์; ZINC  
PHOSPHIDE;  
2-คลอไรเบนซลัดีไฮด์; 
2-CHLOROBENZALDEHYD 
ฟอร์มันดีไฮด์ (ความ
เข้มข้น>=90%); 
FORMALDEHYDE(Diesel oil 
นํ้ามันดีเซล 

    

  โซเดียมไฮโยคลอไรท ์     
 ก๊าซหุ้งต้ม Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) 
   240 

กิโลกรัม 
 Glutaraldehyde Glutaraldehyde     
 ด่านทับทิม Potassium Permangnate    100 

กิโลกรัม 
  2-คลอโรเบนซลัดีไฮด์; 

2-CHLOROBENZALDEHYD 
    

  Formaldehyde   เป็น
สารก่อ
มะเร็ง 

 

 แก๊สแอลพีจ ี Liqude Petraleum Gases    1536 
กิโลกรัม 

  นํ้ามันเบนซิล     
  Sodium hydroxide     
 ด่างทับทิม Potassium Permangnate     
 ฟอร์มาลีน Formaldehyde     
  นํ้ามันเบนซิล     
  โซเดียมไฮโปคลอไรท ์     
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รหัส
ประเภท
โรงงาน 

ชื่อการคา้ ชื่อทางเคมี UN 
number

CAS 
no. 

สารก่อ
มะเร็ง 

ปริมาณ

 แก๊สแอลพีจ ี Liqued Petroleum Gases    960 
กิโลกรัม 

  นํ้ามันเบนซิล     
  โซเดียมไฮโปคลอไรท ์     
 ฟอร์มาลีน Farmaldenyde     
 สีสเปรย์ สีสเปรย์     
 ไซเปอร์แม๊กซ์ 

25% 
ไซเปอร์เมทริน 
Lequid Petroleum Gas 

    

 สีสเปรย์ สีสเปรย์     
 Omincede Omnicide     
 ไซเปอร์แม็กซ์

25% 
ไซเปอร์เมทริน 
Liquide Petroleum Gaa 

    

 โพแทสเซียม Potassium Dichromate   เป็น
สารก่อ
มะเร็ง 

 

 นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเบนซิล 
Silver nitate GR ACS,ISO 

    

 Ethanol 70% Ehthanal 
Oxygen 

    

 Calcium 
Chloride 

Calcium Chloride 
กรดคาร์บอลิก 
Sodium Carbonate 
Calcium Oxide 
Sal ammoniac 

    

 Acetic acid 
Glacial 

Acetic acid     

 Potassium 
permanganate 

Potassium permanganate     

 คลอรีนนํ้า10% Sodium Hypochlorite   สารก่อ
มะเร็ง 

 

 คลอรีนผง 60% แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท ์
Sodium Hydroxide 

  สารก่อ
มะเร็ง 

5000 
กิโลกรัม 

 นํ้ามันดีเซล นํ้ามันดีเซล 
Iodine 

   25 
กิโลกรัม 
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รหัส
ประเภท
โรงงาน 

ชื่อการคา้ ชื่อทางเคมี UN 
number

CAS 
no. 

สารก่อ
มะเร็ง 

ปริมาณ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
Potassium permanganate 

 กรดเกลือ Hydrochloric Acid 
Liquide Petroleum Gas 

    

 โซดาไฟ Sodiume Hydroxide   สารก่อ
มะเร็ง 

350% 

 Alcohol 
LP30FF 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์; 
CALCIUM HYDROXIDE; 
Ethyl Alcohol 

    

  Calcium Hypochlorite    5000 
กิโลกรัม 

 คลอรีนนํ้า 10% Sodium Hypochlorite 
โซเดียม ไฮดรอกไซด์; 
SODIUM HYDROXIDE; 
ไอโอดีน; IODINE; 

   
 
สารก่อ
มะเร็ง 

 

 Oxygen Oxygen liquid 
Hydrochloride 
Propane 

    

 Sodium 
hydrogen 
Carbonate GR 
ISO 

Sodium hydrogen 
Potassium permanganate 
 
 

    

 โซดาไฟ Sodiume  Hydroxide 
 
Diesel 

  สารก่อ
มะเร็ง 

350 
กิโลกรัม 

 นํ้ามันดีเซล Diesel 
Diesel oil 

    

 แก๊สโซฮอล ์95 Gassohol 95     
 Ethanal 

Absolute 
Ethyl Alcohol     

 แก๊สโซฮอล ์91 Gasohol 91     
 นํ้ามันเตา เกรดซี นํ้าเตาเกรดซี     
 แก๊สโซฮอล ์91      
 นํ้ามันเบนซิล 95 Gassoline, 

Unleaded,Gasolin e 95 
  เป็น

สารก่อ
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รหัส
ประเภท
โรงงาน 

ชื่อการคา้ ชื่อทางเคมี UN 
number

CAS 
no. 

สารก่อ
มะเร็ง 

ปริมาณ

มะเร็ง 
 นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ นํ้ามันแก๊สโซฮอล์     
 แก๊สโซฮอล ์95 Gasohol 95 

Ethyl Alcohol 
    

 แก๊สโซฮอล ์91 Gasohol 91[h     
 
ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ต้ังแต่ 01/10/2559 ถึงวันที่ 30/09/2560 
 
สรุป : 
             จากการสํารวจและประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา พบว่าปัญหาเก่ียวกับแสงใน
โรงพยาบาล  ส่วนปัญหาด้านอ่ืน ๆจะพบความเสี่ยงน้อย ส่วนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา  
ที่ตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านกายภาพ เก่ียวกับประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 12 ประเภท  
ไม่พบประเด็นความเสี่ยง 
             สําหรับสารเคมีในสถานประกอบการ พบว่ามีปริมาณการใช้สารเคมีสูงสุด  5 อันดับแรก  ได้แก่ 
sulphur,Potassium Chloride, Ammonium Sulfat,e Rock Phosphase และ  Diammonium 
Phosphate ตามลําดับ และมีสารเคมทีีม่ีการเก็บสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก  ได้แก่Urea Diammonium 
Phosphate,  AMMONIA, SULFURIC ACID,  เซฟบอร์และCalcium Carbideตามลําดับ 
ส่วนประเภทสถานประกอบการที่ครอบครองสารเคมีอันตราย 5 อันดับแรก ได้แก่ การผลิตจํานวน 44 แห่ง 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ ของใช้บุคคลและของใช้เคร่ืองเรือน จํานวน 9 
แห่ง การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้,การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน,การไฟฟ้า แก๊ส การประปา 
จํานวนประเภทละ 7 แห่ง ตามลําดับ 
              ทั้งน้ีสารเคมีอันตรายหลายชนิดในสถานประกอบการ ที่มีการใช้สารเคมี ทีส่ามารถก่อให้เกิดมะเร็ง 
ได้แก่ Formaldehyde,Potassium Dichromate,Sodium Hypochlorite,Calcium Hypochlorite เป็นต้น 
 
                                           ********************************* 
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บทที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 
4.1 ข้อมูลผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทํางานโดยหน่วยบริการสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสุข 
4.1.1 การดําเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสขุ 
การดําเนินงานของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลและหลังจากน้ันได้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทางานให้กับบุคลากรที่มี
ความเสี่ยงตามลักษณะงานได้แก่การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็นการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการ
ได้ยินและการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.1) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็นจํานวนผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น
ทั้งหมด 352คนพบว่าสมรรถภาพการมองเห็นเหมาะสมกบัลักษณะงานคิดเป็นร้อยละ 67.45 
1.2) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยินจํานวนผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน
ทั้งหมด 241คนผลการตรวจคัดกรองพบว่ามีผลปกติ (ระดับการได้ยินไม่เกิน 25 dB ทุกความถ่ี)  คดิเป็นร้อย
ละ 70.11 
1.3) การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดจํานวนผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดทั้งหมด 175คนผล
ปกติคิดเป็นร้อยละ 72.81 
 
ตารางที่   44  แสดงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  จากการรายงานผลงาน สคร.12 ปี 2560 
 

โรงพยาบาล 
  

หู ตา ปอด 
ตรวจ
ทั้งหมด
(คน) 

ปกต ิ
(ร้อยละ) 

ตรวจ
ทั้งหมด
(คน) 

ปกต ิ
(ร้อยละ) 

ตรวจ
ทั้งหมด
(คน) 

ปกต ิ
(ร้อยละ) 

สงขลา 60 68.33 98 85.71 105 75.24 

สิงหนคร 23 69.56 18 55.55 5 100 

นาหม่อม 28 75 24 58.33 5 60 

สะเดา 31 80.64 51 70.59 12 100 

กระแสสินธุ์ 24 62.5 53 64.15 11 36.36 

ควนเนียง 18 66.66 28 63.63 16 56.25 

สทิงพระ 31 61.29 12 66.66 13 76.92 

ปาดังเบซาร ์ 26 76.92 68 75 8 77.75 

รวม 241 70.11 352 67.45 175 72.81 
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4.1.2 การดําเนินการตรวจรับรองโรงพยาบาลท่ีผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลและมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 
จากการดําเนินงาน พบว่า การประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2559 และ ปี 2560 ดังน้ี 
โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาล เข้าสู่มาตรฐานการบริการาชีวอนามัย และมีโรงพยาบาลอยู่ในระดับ 5 
ได้แก่ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง  โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลสทิงพระ และ
โรงพยาบาลสิงหนคร ส่วนโรงพยาบาลท่ีรับรองเกิน 3 ปี ทีต้่องมีการตรวจรับรองใหม่ ดังน้ี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลสะเดา โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาล
ควนเนียง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย โรงพยาบาลนาหม่อม และโรงพยาบาลบางกล่ํา ดังตารางที่ 45 
 
ตารางที่ 45  ผลการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาลจังหวัดสงขลา 
 

 
 
ที่ 

 
 

โรงพยาบาล 

พื้นที ่ ผลการประเมินความเสี่ยงของ
บุคลากรใน รพ 

Hotzone เศรษฐกิจ
พิเศษ 

ปี 2559 ปี 2560 

1 หาดใหญ ่ 1 1 สู่มาตรฐาน สู่มาตรฐาน 
2 สงขลา 1 1 สู่มาตรฐาน สู่มาตรฐาน 
3 สมเด็จพระบรมราชิ

นาถ ณ อําเภอนาทวี 
1   

เกินรับรอง 3 ปี 
 
เกินรับรอง 3 ปี 

4 ระโนด 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
5 สะเดา 1 1 เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
6 ปาดังเบซาร์ 1 1 ระดับ 5 ระดับ 5 
7 รัตภูมิ 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
8 คลองหอยโข่ง 1  ระดับ 5 ระดับ 5 
9 จะนะ 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
10 ควนเนียง 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
11 สะบ้าย้อย 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
12 นาหม่อม 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
13 บางกล่ํา 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
14 เทพา 1  ระดับ 5 ระดับ 5 
15 สทิงพระ 1  ระดับ 5 ระดับ 5 
16 สิงหนคร 1  ระดับ 5 ระดับ 5 
17 กระแสสินธ์ุ 1  เกินรับรอง 3 ปี เกินรับรอง 3 ปี 
18 จิตเวชสงขลานครินทร ์ 1    

ที่มา : จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
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ส่วนมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ในส่วนการประเมินตนเอง พบว่า โรงพยาบาลท่ีประเมินตนเองผ่าน
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์หลัก ดังน้ี  

1. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ผา่นร้อยละ 70 ได้แก่ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลจะนะ  

2. องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล ผ่านร้อยละ 
70  ได้แก่ รงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลนา
หม่อม โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โรงพยาบาลบางกล่ํา โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาล
รัตภูมิ โรงพยาบาลสทิงพระ และโรงพยาบาลระโนด 

3. องค์ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบ
อาชีพภายนอก ผ่านการประเมินร้อยละ70 ไม่ม ี

4. องค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน 
การวินิจฉัย การดูแลผู้ป่วย/โรคอุบัติเหตุ การเฝ้าระวัง การส่งต่อ และฟ้ืนฟู ผ่านร้อย 70  
ไม่ม ี

5. องค์ประกอบที่ 5 การดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านร้อยละ 50 ไมม่ ี
 
ตารางที่ 46   แบบสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อม  สาํหรับโรงพยาบาลปี 2561 
 

แบบสรุปประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 

พัฒนาผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

ปชก. ผลการประเมินมาตรฐาน 
HA HPH องค์ท่ี

1 ร้อยละ 
องค์ท่ี

2 ร้อยละ 
องค์ท่ี

3 ร้อยละ 
องค์ท่ี 

4 ร้อยละ 
องค์ท่ี

5 ร้อยละ 
รพ.ปาดังเบซาร์ / / 37,954 18 75.00 22 73.33 10 37.04 7 23.333 2 13.33 
รพ.สะเดา /   78,692 15 62.50 19 63.33 2 7.41 3 10.00 3 20.00 
รพ.สะบ้าย้อย / / 71,810 13 54.17 17 56.67 4 14.81 5 16.667 2 13.33 
รพ.เทพา / / 69,223 13 54.17 23 76.67 16 59.26 15 50.00 5 33.33 
รพ.จะนะ / / 100,000 19 79.17 27 90.00 19 70.37 18 60.00 5 33.33 
รพ.สมเด็จฯ / / 67,846 8 33.33 14 46.67 3 11.11 10 33.333 2 13.33 
รพ.นาหม่อม / / 20,661 12 50.00 23 76.67 14 51.85 7 23.333 5 33.33 
รพ.คลองหอยโข่ง / /   6 25.00 25 83.33 10 37.04 7 23.333 2 13.33 
รพ.บางกล่ํา /   26,301 6 25.00 25 83.33 10 37.04 7 23.333 2 13.33 
รพ.ควนเนียง / /   6 25.00 25 83.33 10 37.04 7 23.333 2 13.33 
รพ.รัตภูมิ       6 25.00 25 83.33 10 37.04 7 23.333 2 13.33 
รพ.สิงหนคร /   49,228 2 8.33 19 63.33 7 25.93 0 0 4 26.67 
รพ.สทิงพระ / /   6 25.00 21 70.00 4 14.81 5 16.667 3 20.00 
รพ.กระแสสินธ์ / / 15,273 12 50.00 24 80.00 5 18.52 14 46.667 4 26.67 
รพ.ระโนด /     9 37.50 22 73.33 6 22.22 13 43.333 1 6.67 

                                    ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2561 
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      4.1.3 การดําเนินงานโครงการเฝ้าระวังโรค /การบาดเจ็บจากการทํางาน 
               1.โครงการ Green and Clean ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
               2.โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน 
               3.โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี ตามปัจจัยเสี่ยงทั้งในส่วนของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 
4.2 ข้อมูลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยฯ  (จผส.1) ปี 2560 
การตรวจสุขภาพที่พบผิดปกติหรือการเจ็บป่วย (จผส.1) ปี 2560พบว่าทุกประเภทโรงงาน ที่ได้รบัการตรวจ 
ปอด หู และ ตา ผล ทัง้หมดปกติ 
ตารางที่  47 ข้อมูลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยฯ  (จผส.1) ปี 2560 
 
 
รหัส 

 
ประเภทโรงงาน (16 ประเภท ตาม

รหัส ของกระทรวงแรงงาน) 

 
จํานวน
โรงงาน 
(แห่ง) 

ประเภท
การ
ตรวจ
สุขภาพ 

จํานวนลูกจ้างที่ตรวจ 

ทั้งหมด 
(คน) 

ปกติ 
(คน) 

ผิดปกติ
(คน) 

 
A 

 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 

 
4 

ปอด  
4 

 
4 

 
0 
 

หู 
ตา 

 
B 

 
การประมง 

 
1 

ปอด  
32 

 
32 

 
0 หู 

ตา 
 
C 

 
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 

 
2 

ปอด  
2 

 
2 

 
0 หู 

ตา 
 

D 
 
การผลิต 

 
31 

ปอด  
24,551 

 
24,551 

 
0 หู 

ตา 
 
E 

 
การไฟฟ้า แก็ส และการประปา 

 
1 

ปอด  
178 

 
178 

 
0 หู 

ตา 
 
G 

 
การขายส่ง การขายปลีก 

 
1 

ปอด  
1 

 
1 

 
0 หู 

ตา 
 
I 

 
การขนส่ง 

 
2 

ปอด  
257 

 
257 

 
0 หู 

ตา 
 
 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ปี 2560  
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สรุป : 
                จากการดําเนินงานของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา  จากการตรวจ หู ตา และปอด พบว่าจาก
จํานวนบุคลากรที่ตรวจพบความปกติในการตรวจหู มากทีสุ่ดได้แก่ โรงพยาบาลสะเดา ร้อยละ 80.64 รองมา 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ร้อยละ 76.92 และโรงพยาบาลสิงหนคร ร้อยละ 69.56   สรุปโดยรวมทั้งจังหวัด 
ร้อยละ 70.11  
                 ส่วนผลการตรวจรับรองโรงพยาบาลท่ีผ่านการประเมินความเสี่ยงการทํางานของบุคลากร ในปี 
2560 พบว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ และสงขลา เข้าสู่มาตรฐาน ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ 
อําเภอนาทวี ระโนด สะเดา รัตภูมิ จะนะ ควนเนียง สะบ้าย้อย นาหม่อม บางกล่ํา และกระแสสินธ์ุ เกินการ
รับรอง 3 ปี สาํหรับโรงพยาบาลอ่ืน ๆเข้าสูร่ะดับ 5  
                สาํหรับการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย ในทุกประเภทโรงงาน ที่ได้รับการ
ตรวจ ปอด หู ตา ทั้งหมด ผลปกติ 
 
                                            ******************************* 
 



บทท่ี 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
5.1 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 
       5.1.1  ขอ้มูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพปี 2561  
       จากข้อมลูการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบ HDC (Health Data Center) จังหวัดสงขลา 
พบการบาดเจ็บจากการทํางานสูงเป็นอันดับหน่ึง จํานวน 2,828คิดอัตราป่วยต่อแสน  248.51 เมื่อแยกตามกลุ่ม
อายุพบว่า มีผู้บาดเจ็บจากการทํางานที่มีอายุต้ังแต่ 15-59 ปี จํานวน2322 อัตราป่วยต่อแสนประชากร 318.60 
และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบผู้บาดเจ็บจากการทํางาน จํานวน 424 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร 237.01 
รองลงมา คือการเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเน้ือจากการทํางาน จํานวน 1,164 อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
102.28  เมื่อแยกตามกลุ่มอายุ พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเน้ือจากการทํางาน ที่มีอายุ ต้ังแต่ 15-59 
ปี จํานวน 9,411 อัตราป่วยต่อแสนประชากร  129.12 และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกและ
กล้ามเน้ือจากการทํางาน จํานวน 220 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร 122.98 และการป่วยด้วยโรคจากพิษสาร
กําจัดศัตรพืูช จําวน 51 อัตราป่วยต่อแสนประชากร 4.48 เมื่อแยกตามกลุ่มอายุ พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคจากพิษสาร
กําจัดศัตรูพืช ที่มีอายุต้ังแต่ 15-59 ปี จํานวน 23 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร 3.16 และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
พบผู้ป่วยด้วยโรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช จําวน 23 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร 12.86 ตามลําดับ 
รายละเอียดแสดงตามตาราง 48 
ตาราง ที่   48    แสดงข้อมลูการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ จังหวัดสงขลา 

 ลําดับ  โรค/ภัยสุขภาพ 
จํานวน 
(คน) 

อัตราตอ่แสน
ประชากร 

1  โรคจากพษิสารกําจดัศัตรูพืช 51 4.48 
2 โรคจากพษิโลหะหนัก 0 0 
3 โรคจากพษิสารตะกั่ว 0 0 
4  การบาดเจ็บจากการทํางาน 2,828 248.51 
5 โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) 1 0.9 
6 โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส 0 0 
7 โรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดงั 4 0.35 
8 โรคจากพษิสารตัวทําละลายอินทรีย ์ 6 0.53 
9 โรคกระดกูและกล้ามเนื้อจากการทํางาน 1,164 102.28 

 ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา HDC จังหวัด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
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ตารางที่ 49  ขอ้มูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ  แยกตามกลุ่มอายุ จังหวัดสงขลา 
 

ลํา
ดับ 

 
โรค/ภัยสขุภาพ 

กลุ่มอายุ 
15-59 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

คน อัตราต่อแสน
ประชากร 

คน อัตราต่อแสน
ประชากร 

1. พิษสารกําจัดศัตรูพืช 23 3.16 23 12.86 
2. พิษโลหะหนัก 1 0.14 0 0 
3 พิษสารตะก่ัว 1 0.14 0 0 
4. พิษปรอทและสารประกอบ 0 0 0 0 
5. โรคระบบทางเดินหายใจ 0 0 0 0 
6. การบาดเจ็บจากการทํางาน 2322 318.60 424 237.01 
7. โรคปอดฝุ่นหิน(Silicosis) 1 0.14 0 0 
8. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส 0 0 3 0.41 
9. โรคประสาทหูเส่ือมจากเสียงดงั 4 0.55 0 0 
10. โรคจากพษิสารตัวทําละลายอินทรีย ์ 4 0.55 0 0 
11. โรคกระดกูและกล้ามเนื้อจากการทํางาน 9411 129.12 220 122.98 
              ทีม่า : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา HDC จังหวัด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
 
5.1.2 ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับของจังหวัดสงขลา 
         จากข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบ HDC (Health Data Center) จังหวัด
สงขลา โดย 5 อันดับแรก พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการทํางานสูงเป็นอันดับหน่ึงโดยมีจํานวนผู้บาดเจ็บจากการทํางาน
จานวน 2,828คนอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 248.51รองลงมาคือโรคกระดูกและกล้ามเน้ือจากการทํางาน
พบผู้ป่วยจานวน 1,164คนอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 102.28การเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช
จานวน 51คนอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 4.489 โรคจากพิษสารตัวทําละลายอินทรีย์ จํานวน 6 คน อัตรา
ป่วยต่อแสนประชากร 0.53 และการเจบ็ป่วยด้วยโรคการได้ยินเสื่อมจากเสียงมีผู้ป่วยจํานวน 4คนอัตราป่วยต่อ
แสนประชากรเท่ากับ 0.35 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 50 
ตารางที่  50 ขอ้มูลข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับของจังหวัดสงขลา 
 
ลําดับ ชื่อโรค รวม

(คน) 
อัตราป่วยต่อแสน

ประชากร 
1. การบาดเจ็บจากการทํางาน 2828 248.51 
2. โรคกระดูและกล้ามเน้ือจากการทํางาน 1164 102.28 
3. โรคจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช 51 4.48 
4. โรคจากพิษสารตัวทําละลายอินทรีย์ 6 0.53 
5 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 4 0.35 

            ทีม่า : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา HDC จังหวัด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
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5.2  ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน กองทุนเงินทดแทน 
             5.2.1 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและกลุ่ม
อายุระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 
              จากข้อมูล รายงานจํานวนการประสบอันตรายหรือบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน จําแนกตามความ
รุนแรงและกลุม่อายุของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 (การกําหนดกลุ่มอายุ 
อ้างอิงตามสถิติของกองทุนเงินทดแทน) เมื่อจําแนกตามความรุนแรงและกลุ่มอายุพบว่าไม่มีผู้เสียชีวิต และทุพพล
ภาพ แต่จะพบว่า อายุ 40 –44 ปี และ 45- 49 ปี  มีอุบัติเหตุที่ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วน มากที่สุด กลุ่มอายุละ 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความรุนแรงหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวนรวมท้ังสิ้น 203 คน เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุ 3 
อันดับแรก พบว่ากลุ่มอายุ 30 – 35 ปี มากที่สุด จํานวน 35 คน รอ้ยละ 17.24 รองมา กลุ่มอายุ 25 -29 ปี 
จํานวน 33 คน ร้อยละ 16.25  และกลุ่มอายุ 35 -39 ปี จํานวน 33 คน ร้อยละ 16.25  ความรุนแรง หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน มีจาํนวน 254 คน เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุ 3 อันดับแรก พบว่า กลุ่มอายุ 20 -24 ปี จาํนวน69 คน คิด
เป็นร้อยละ 27-16 รองมากลุม่อายุ30-34 ปี จําวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 17.72 และกลุ่มอายุ 25-29 ปี จํานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32 ตามลาํดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 51 
                ตารางที่   51    แสดงข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามความ
รุนแรงและกลุม่อายุของจังหวัดสงขลา  

กลุ่มอายุ ความรุนแรง รวม 
ตาย ทุพพล

ภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงานเกิน 
3 วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

น้อยกว่า 15 ปี 0 0 0 0 0 0 
15-17 ปี 0 0 0 0 1 1 
18-19ปี 0 0 0 4 6 10 
20-24ปี 0 0 0 28 69 97 
25-29ปี 0 0 0 33 44 77 
30-34ปี 0 0 0 35 45 80 
35-39 ปี 0 0 0 033 30 63 
40-44 ปี 0 0 1 18 28 47 
45-49 ปี 0 0 1 29 15 45 
50-54 ปี 0 0 0 15 9 24 
55-59 ปี 0 0 0 5 6 11 

60 ปี ขึ้นไป 0 0 0 3 1 4 
รวมทั้งหมด 0 0 2 203 254 459 

           ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน (ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2561) 
 
                   5.2.2 ข้อมลูการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและ
สาเหตุที่ประสบอันตราย  จากข้อมูลรายงานจานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานจําแนก
ตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตรายของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 เมื่อจําแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตรายพบว่าความรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ
บางส่วนจํานวน 2คนโดยเกิดจากสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทงจานวน 1คนและเกิดจากวัตถุหรือสิงของ
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หนีบหรือทับ/ดึงจํานวน 1 คนตามลําดับความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันจานวนรวมท้ังสิ้น 203คนเมื่อจําแนก
ตามสาเหตุการประสบอันตราย 3 อันดับแรกพบว่าเกิดจากสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทบัจานวน 51คน
คิดเป็นร้อยละ 25.12รองลงมาเกิดจากสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทงจานวน 34คนคิดเป็นร้อยละ 16.75
และสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึงจํานวน 30คนคิดเป็นร้อยละ 14.78ตามลาดับและความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน
ไม่เกิน 3 วันโดยมีจานวนรวมทั้งสิ้น 254คนเมื่อจําแนกตามสาเหตุการประสบอันตราย 3 อันดับแรกพบว่าเกิดจาก
สาเหตุวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทงวัตถุมากที่สุดจํานวน 52คนคิดเป็นร้อยละ 20.47รองลงมาเกิดจากสาเหตุ
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชนจานวน 43คนคิดเป็นร้อยละ 16.93และเกิดจากสาเหตุจากหกล้ม ลื่นล้มจานวน 36
คนคิดเป็นร้อยละ 14.17ตามลําดับรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 52 
ตารางที่ 52   แสดงข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและ
สาเหตุที่ประสบอันตรายของจังหวัดสงขลา 
สาเหตุที่ประสบอันตราย ความรุนแรง  

 
รวม 

ตาย ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 
วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 

วัน 
1.ตกจากที่สูง 0 0 0 19 10 29 
2.หกล้ม ลื่นลม้ 0 0 0 26 36 62 
3.อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ 0 0 0 0 0 0 
4.วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 0 0 0 51 34 85 
5.วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ 0 0 0 26 43 69 
6.วัตถุหรือสิงของหนีบหรือทับ/ดึง 0 0 1 30 30 61 
7.วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/หรือทิ่มแทง 0 0 1 34 52 87 
8.วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา 0 0 0 0 22 22 
9.ประสบอันตรายจากการยกหรอืเคลื่อนย้ายของหนัก 0 0 0 2 1 3 
10.ประสบอันตรายจากท่าการทํางาน 0 0 0 0 4 4 
11.อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 0 0 0 5 4 9 
12.วัตถุปรือสิ่งของระเบิด 0 0 0 2 2 4 
13.ไฟฟ้าช็อต 0 0 0 1 1 2 
14.ผลจากความร้อนสูง/สัมผสัความร้อน 0 0 0 4 1 5 
15.ผลจากความเย็นจัด/สัมผสัความเย็นจัด 0 0 0 0 0 0 
16.สัมผัสสิ่งมพิีษ สารเคม ี 0 0 0 1 6 7 
17.อันตรายจากรังสี 0 0 0 0 0 0 
18.อันตรายจากแสง 0 0 0 0 1 1 
19.ถูกทําร้ายรา่งกาย 0 0 0 0 0 0 
20.ถูกสัตว์ทํารา้ย 0 0 0 2 4 6 
21.โรคเน่ืองจากการทํางาน 0 0 0 0 3 3 
22.อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งสิน้ 0 0 2 203 254 459 
ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
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5.2.3 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและโรคท่ีเกิดขึ้น
ตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน 
           จากขอ้มูลรายงานจํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรง
และโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานโดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานด้วยโรคระบบ
กล้ามเน้ือและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จําเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยง
สูงในสิ่งแวดลอ้มการทํางานโดยมีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานไม่เกิน 3 วันจํานวน 3คนรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 53 
ตารางที่  53  แสดงข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและ  
                 โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานจังหวัดสงขลา 

 
โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะ/สภาพของงาน 

ความรุนแรง รวม 
ตาย ทุพพล

ภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 
วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 

วัน 
601 โรคระบบกล้ามเน้ือและโครงสร้าง
กระดูกที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางานหรือ
สาเหตุจากลักษณะงานที่จําเพาะหรือมี
ปัจจัยสูงในสิ่งแวดล้อมการทาํงาน 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

รวมทั้งหมด 0 0 0 0 3 3 
                      ทีม่า : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
5.2.4 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและประเภทของ
กิจการ 
              จากข้อมูลรายงานจํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามความ
รุนแรงและประเภทของกิจการโดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (อ้างอิงประเภทกิจการ 106 ประเภทตาม
กองทุนเงินทดแทนสานักงานประกันสังคม) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่าการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานที่มีความรุนแรงถึงขั้นเสยีชีวิตไม่มี ความรุนแรงถึงขั้นสูญเสีย
อวัยวะบางส่วนจํานวนรวมท้ังสิ้น 1คนพบในประเภทการผลิตไส้กรอก ลูกช้ินฯ(รหัสประเภทกิจการ10292)ความ
รุนแรงถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันจํานวนรวมท้ังสิ้น167คนโดย 3 อันดับแรกพบใน ประเภทกิจการการผลิตปลา
บรรจุกระป๋อง (รหัสประเภทกิจการ 10221) มากที่สุดจํานวน 62  คน รองลงมาคือประเภทกิจการการผลิตสัตว์นํ้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าสดยกเว้นปลา (รหัสประเภทกิจการ 10212) จํานวน 28 คนและประเภทกิจการการผลิตไส้
กรอก ลูกช้ินฯ (รหัสประเภทกิจการรวม 10292) จํานวน 18  คน ความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานไม่เกิน 3 วันจํานวน
รวมทั้งสิ้น 275 คนโดย 3 อันดับแรกพบในประเภทกิจการการผลิตปลากระป๋อง (รหัสประเภทกิจการ 10221) 
มากที่สุดจานวน 168 คนรองลงมาคือประเภทกิจกรรม การผลิตสตัว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าสด(ยกเว้นปลา) 
(รหัสประเภทกิจการ 10212) จานวน 28คนและประเภทกิจการการผลิตยางแผ่น และยางแท่ง (รหัสประเภท
กิจการ 22191) จานวน 12 คน ตามลําดับรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 54 
 
ตารางที่ 54  แสดงข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและ   
                ประเภทของกิจการ 
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รหัส ประเภทกิจการ ความรุนแรง รวม 
ตาย ทุพพล

ภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

 

03212 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล    1 0 1 
06100 การผลิตน้ํามันดิบ    1 3 4 
08101 การทําเหมืองหินท่ีใช้ในการก่อสร้าง    2 1 3 
10131 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการ

อบแห้งการทําเค็มหรือการรมควัน 
   3 4 10 

10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่
เย็นฯ 

   6 8 14 

10212 การผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําสด
(ยกเว้นปลา) 

   28 26 54 

10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง    62 168 169 
10222 การผลิตสัตว์น้ํา(ยกเว้นปลา)    1 1 2 
10292 การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้นฯ   1 18 10 29 
10294 การผลิตปลาป่นสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์    2 1 3 
10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป่อง    1  1 
10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารท่ีเน่าเสีย

ง่าย 
   1 3 4 

10795 การผลิตน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค    2 3 5 
11011 การผลิตสุรากลั่น    1  1 
16210 การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้    2 1 3 
16220 การผลิตโครงสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้าง และ

เคร่ืองประกอบอาคาร 
   1 2 3 

18119 การพิมพ์อ่ืน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน    1 1 2 
 

 
20111 การผลิตก๊าซท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม    0 1 1 
22191 การผลิตยางแผ่น และยางแท่ง    6 12 18 
22210 การผลิตภัณฑ์ท่ีใช้มนการก่อสร้าง/ประกอบ

อาคาร 
   0 1 1 

23921 การผลิตอิฐ    1 0 1 
23922 การผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและแผ่นเซรามิก     1 1 
23951 การใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในงาน

ก่อสร้าง 
   1 0 1 

23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ    0 1 1 
24102 การผลิตเหล็กและการผลิตเหล็กกล้า    2 1 3 
25111 การผลิตภัณฑ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะสําหรับ

งานก่อสร้าง 
    

1 
 
0 

 
1 

25119 การผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ท่ีอ่ืน 

   0 1 1 

25921 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ    0 1 1 
25922 การกลึงไสโลหะ    0 1 1 
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            ทีม่า : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2561 
5.2.5 ภาพรวมการจ่ายเงินทดแทนท่ีกองทุนเงนิทดแทนจ่ายให้กับลกูจ้างที่ประสบอันตราย 
จากข้อมูลรายงานของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาพบว่ากองทุนเงินทดแทนจา่ยเงิน 
ทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายโดยจําแนกตามความรุนแรงของการประสบอันตรายระหว่าง 
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณี
สูญเสียอวัยวะจํานวน 2คนเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 211,484.26บาทเฉล่ียค่าใช้จ่ายต่อคนเท่ากับ 105,742.13
บาทต่อคนการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีหยุดงานเกิน 3 วันจํานวน 203คนเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,980,163.50
บาทเฉล่ียค่าใช้จ่ายต่อคนเท่ากับ 9,754.50บาทต่อคนและการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วันจํานวน 
254 คนเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น144,025.37บาทเฉล่ียค่าใช้จ่ายต่อคนเท่ากับ 567.03บาทต่อคนตามลําดับซึ่ง
ภาพรวมของการจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายตามความรุนแรงจํานวนรวมท้ังสิ้น 2,335,674.77บาท
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนเท่ากับ 5,088.62 บาทต่อคน  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 55 
 

31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ    1 0 1 
33121 การซ่อมเครื่องจักรท่ีใช้งานท่ัวไป    0 1 1 
35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า    1 0 1 
41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย    1 6 7 
42001 การก่อสร้างถนนและสะพาน และอุโมงค์    4 4 8 
42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับ

น้ํา น้ํามัน และก๊าซ 
   0 1 1 

42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคกับสายส่ง
ไฟฟ้ากําลังและสายสัญญานสื่อสาร 

   1 0 1 

43210 การติดต้ังไฟฟ้า    3 1 4 
43291 การติดต้ังฉนวน    2 1 3 
43301 การติดต้ังส่วนประกอบอาคารและการตกแต่ง

ภายใน 
   1 0 1 

45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคล 
รถกระบะ รถตู้ฯท่ีคล้ายกัน 

   1 0 1 

45201 การบํารุงรักษาและการซ่อมระบบเคร่ืองยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ 

   1 1 2 

46107 การขายส่งวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างฯ    1 4 5 
46312 การขายส่งปลาและ(ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา    1 5 6 
46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนฯ    1 0 1 
46321 การขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์    0 1 1 
46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนท่ีทําจากสิ่งทอ    1 0 1 
47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอ่ืน     0 1 1 
49339 การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆทางถนนฯ    1 0 1 
50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่ง     1 1 
52241 การขนถ่ายสินค้า    1 1 2 
55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด    1 1 2 
 รวมทั้งสิ้น 0 0 1 167 275 442 
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ตารางที ่  55  แสดงข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนที่กองทุนเงินทดแทนจ่ายให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายจําแนกตาม
ความรุนแรงของการประสบอันตรายจังหวัดสงขลา 
 

ประเภทการจ่าย จํานวน
(ราย) 

จํานวนเงิน
ทดแทน(บาท)

จํานวนเงินคา่
รักษาฯ(บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่
ต่อคน(บาท) 

ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 0 0 0 0 
ค่าทดแทนกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 254 0 144,025.37 567.03 
ค่าทดแทนกรณีหยุดงานเกิน 3 วัน 203 1,095,583.50 884,581.65 9,754.50 
ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ 2 195,253.25 16,231.00 105,742.13 
ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ 0 0 0 0 
ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญเสีย 0 0 0 0 

รวม 459 1,290,836.75 1,044,838.02  
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบเงินทดแทน ประมวลผล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
 
5.2.6 ข้อมูลการฟืน้ฟสูมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการทางานก่อนกลับเขา้ทางาน 
จากข้อมูลรายงานของสานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาปี 2560 พบว่ามีลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจาก
การทางานถึงขั้นทุพพลภาพและได้รับการส่งต่อศูนย์ฟ้ืนฟูหลังจากประเมินพบว่าไม่สามารถกลับเข้าทางานได้
จํานวน 1 คนรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 56 
ตารางที่  56  แสดงข้อมูลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการทํางานก่อนกลับเข้า 
ทํางานจังหวัดสงขลา 
ประเภทของการสูญเสีย
สมรรถภาพการทํางาน 

จํานวนที่ส่งต่อศูนย์ฟ้ืนฟู จํานวนรวมกลับเข้าทํางานได้ 
กลับเข้าทํางานได้ ไม่สามารถกลบัเข้าทํางาน 

สูญสียอวัยวะบางส่วน 1   
ทุพพลภาพ 1   
                       ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
สรุป : 
              จากข้อมูลจากข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพในระบบข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพ (HDC: Health Data Center) 5 อันดับแรกของจังหวัดสงขลา พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการทํางานสูงเป็น
อันดับหน่ึงโดยมีอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 248.51รองลงมาคือโรคกระดูกและกล้ามเน้ือจากการทํางาน
อัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 102.28การเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสารการจัดศัตรูพืชอัตราป่วยต่อแสนประชากร
เท่ากับ 4.48โรคจากพิษสารตัวทําละลายอินทรีย์ อัตราป่วยต่อแสนประชากร 0.53 และโรคประสาทหูเสื่อมจาก
เสียงดังอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 0.35ตามลําดับ (HDC service, 2561) และจากข้อมูลรายงานจํานวน
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือ
สภาพของงานพบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเน้ือและโครงสร้างกระดูกที่
เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางาน หรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จําเพาะหรือปัจจัยสูงในสิ่งแวดล้อมการทาํงาน มากที่สุด 
(กองทุนเงินทดแทนสานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา, 2560)  
เมื่อศึกษาข้อมลูการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานโดยจําแนกตามความรุนแรง,สาเหตุที่ประสบ
อันตรายของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาพบว่าจํานวนรวมความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไม่มีความรุนแรงถึง
ขั้นสูญเสยีอวัยวะบางส่วนเกิดจากสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง, และวัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึงจํานวน 
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ละ 1 คนความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน พบว่าเกิดจากสาเหตุวัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน มากท่ีสุด จํานวน 
51 คน  รองลงมาเกิดจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/หรือทิ่มแทง จํานวน 34 คน และจากวัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือ
ทับ/ดึง จํานวน 30 คน หกล้ม ลื่น จํานวน 26 คน และวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ จาํนวน 26 คน 
ตามลําดับ แบ่งตามประเภทกิจการรวมความรุนแรง 3 อันแรก พบว่า สาเหตุการผลิตปลาบรรจุกระป่อง (รหัส
ประเภทกิจกกรม 10221) มากที่สุด รองลงมาคือประเภทกิจการผลิตสตัว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าสด(ยกเว้นปลา) 
(รหัสประเภทกิจกรรม  10212) และ กิจการผลิตไส้กรอกและลูกช้ินฯ (รหัสประเภทกิจกรรม  10292)   เมื่อแบ่ง
ตามกลุ่มอายุภาพรวม  3 อันดับแรก พบว่ากลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มากทีส่ดุ (จํานวน 97 คน) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 
30 - 34 ปี และกลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ตามลําดับ  
               นอกจากน้ี พบว่ากองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้าง 
ที่ประสบอันตราย ซึ่งภาพรวมของการจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตราย จําแนกตามความรุนแรง ค่า
ทดแทนกรณีสญูเสียอวัยวะ จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 211,484.26 บาท โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงิน
ทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายตามประเภทค่าทดแทน จํานวน 195,253.25 บาท และค่ารักษาพยาบาล 
จํานวน 16,231.00 บาท  (สาํนักงานกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) 
 
                                    *************************************** 
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