บทที 4
ปั จจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดนิ
การศึกษาครัง นี  ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลพื นฐานของอําเภอเมืองสงขลา เพือศึกษา
ปั จจัยทีกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาทีดินในพื นที โดยจําแนกข้ อมูลตามแนวคิดด้ านปั จจัยทีทําให้ เกิด
การพัฒ นาที ดิน สามารถจํ า แนกข้ อ มูล ได้ เ ป็ น 4 ประเภท คื อ ที ตัง และลักษณะทางกายภาพ
โครงสร้ างพื นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
4.1 ทีตงและลั
ั
กษณะทางกายภาพ
4.1.1 ประวัติ
เมืองสงขลาเป็ นเมืองเก่าทีมีประวัติศาสตร์ มายาวนาน เป็ นเมืองทีมีความสําคัญทาง
การค้ าและการปกครองในภาคใต้ มาตังแต่
 สมัยอยุธยา โดยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้
ส่งกองทัพมาปราบทําลายเมืองอย่างราบคาบ จึงมีการย้ ายเมืองไปอยู่ทีแหลมสน (ปั จจุบนั อยู่บ้าน
บ่อเตย อําเภอสิงหนคร) จากนันสมั
 ยรัชกาลที 3 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เมืองสงขลามีฐานะเป็ น
ประเทศราชของอาณาจักรสยาม เมืองสงขลามีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากขึ น ประชากรเพิมมากขึ น
ทําให้ พื นทีฝังแหลมสนเดิมคับแคบ เนืองจากมีพื นทีเป็ นภูเขากัน พื นทีราบมีน้อย ไม่เหมาะต่อการ
พัฒนาและขยายเมืองให้ ใหญ่โต ประชาชนจึงเริ มอพยพไปตังบ้
 านเรื อนทีฝังบ่อยาง (อําเภอเมือง
สงขลาปั จ จุบนั ) ซึง พื น ที ส่วนใหญ่ เป็ นที ร าบภูเ ขาน้ อย สามารถขยายตัวเมื องให้ กว้ างขวางได้
รัชกาลที 3 จึงทรงให้ สร้ างเมืองใหญ่ทีฝังตําบลบ่อยาง ใช้ เวลาสร้ างเมืองถึง 10 ปี และรัชกาลที 4
ทรงเสด็จ มาพํา นัก ถึง 2 ครั ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 สมัยรั ช กาลที 5 ได้ ป ระกาศตั งมณฑล
นครศรี ธรรมราช โดยที ทําการมณฑลตังอยู
 ่ที เมื องสงขลา เป็ นศูนย์ กลางบริ หารการปกครองใน
มณฑล
ใน พ.ศ. 2459 ได้ มี ก ารเปลี ย นคํ าว่ า เมื อง เป็ น จัง หวัด นับตัง แต่นัน สงขลาจึ ง
กลายเป็ นศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจของภูมิภาค ในช่วงนี เองได้ มีการ
ริ เริ มก่อสร้ างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบการคมนาคมขนส่งขึน อย่างมากมายและ
ต่อเนือง
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ใน พ.ศ. 2463 สถาปนาเป็ นสุขาภิบาลเมืองสงขลา พ.ศ. 2478 ยกฐานะเป็ นเทศบาล
เมื องสงขลา และ พ.ศ. 2542 มี พระราชกฤษฎี กาเปลี ยนแปลงฐานะเทศบาลเมื องสงขลาเป็ น
เทศบาลนครสงขลา เป็ นพื น ที ส่ ว นหนึ ง ของอํ า เภอเมื อ งสงขลา ปั จ จุ บัน อํ า เภอเมื อ งสงขลา
ประกอบด้ วย 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 1 เทศบาลตําบล และ 3 องค์การบริ หารส่วนตําบล
(คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสาร และจดหมายเหตุ, 2542)
4.1.2 ทีตงและอาณาเขต
ั
อําเภอเมืองสงขลา ตังอยู
 ่ทางฝั งทะเลตะวันออกติดกับอ่าวไทย ระหว่างละติจดู ที 70
12’ 25’’ เหนื อ ลองติจูดที 1000 35’ 47’’ ตะวันออก มีพืน ทีทัง หมด 171.9 ตารางกิ โลเมตร
มีระยะทางห่างจากกรุ งเทพมหานคร 950 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอหาดใหญ่ 30 กิโลเมตร
มีอาณาเขตดังนี 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ อําเภอสิงหนคร
ติดต่อกับ อําเภอจะนะ และ อําเภอหาดใหญ่
ติดต่อกับ อําเภอควนเนียง อําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง และทะเลสาบสงขลา
ติดต่อกับ อ่าวไทย

นอกจากนี อ ํ าเภอเมื องสงขลามี พืน ที ครอบคลุม ขอบเขตผัง เมื องรวมเมื องสงขลา
(ปรับปรุ งครั ง ที 2) มีพืน ทีทงหมดประมาณ
ั
153.8 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นทีเขตเทศบาล
จํานวน 3 เทศบาล ได้ แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลตําบลพะวง และเทศบาลตําบลเขารู ปช้ าง และ
2 องค์การบริ หารส่วนตําบล ได้ แก่ องค์การบริ หารส่วนตําบลทุ่งหวัง องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะแต้ ว
(ยกเว้ นตําบลเกาะยอทีไม่ได้ อยู่ในผังเมืองรวมเมืองสงขลา) ลักษณะสภาพพื นทีบริ เวณส่วนกลาง
ของพื นทีวางผังจะเป็ นภูเขาและป่ าไม้ ส่วนบริ เวณโดยรอบเป็ นพื นทีราบทําให้ มีอาคารบ้ านเรื อน
และสถานประกอบกิจการค้ าเป็ นจํานวนมากพร้ อมทังยั
 งมีหน่วยงานราชการตังอยู
 ่ในพื นทีวางผัง
เป็ นส่วนใหญ่ และยังเป็ นศูนย์กลางในด้ านการบริ หารการปกครองของจังหวัด (ผังเมืองรวมเมือง
สงขลา, 2551)
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ภาพที 4.1
อาณาเขตอําเภอเมืองสงขลา

ทีมา: กรมพัฒนาทีดนิ , 2550 (ข้ อมูลรวบรวมตังแต่
 ปี 2533-2545)
4.1.3 ภูมิประเทศ
พื นทีส่วนใหญ่เป็ นทีราบชายฝั งทะเล ประกอบด้ วยภูเขาขนาดเล็กหลายลูก เช่น เขา
น้ อย เขาตังกวน เขารูปช้ าง เขาเก้ าเส้ ง และเขาสําโรง มีพื นทีเป็ นเกาะกลางทะเลสาบ 1 เกาะได้ แก่
เกาะยอ และเกาะในอ่าวไทย 2 เกาะ ได้ แก่ เกาะหนู เกาะแมว นอกนันเป็
 นทีราบมีลกั ษณะเอียง
ลาดจากฝั งทะเลหลวงไปสู่ทะเลสาบ อยู่สงู จากระดับนํ าทะเลโดยเฉลีย 4 เมตร รู ปร่ างของพื นทีมี
ลักษณะเป็ นแหลมแคบยาวตามแนวทิศใต้ ส่ทู ิศเหนือลงสู่ทะเล มีคลองธรรมชาติจํานวน 2 สาย
ได้ แก่ คลองขวาง ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร และคลองสําโรง ความยาวประมาณ 5.27
กิโลเมตรเชือมระหว่างทะเลสาบสงขลาทางด้ านตะวันตกและทะเลอ่าวไทย ทางด้ านตะวันออก
จากผังเมืองรวมเมืองสงขลา ได้ อธิบายถึงลักษณะพิเศษของภูมิประเทศอําเภอเมือง
สงขลาไว้ ว่า เป็ นแหลมยื นลงสู่อ่าวไทย ตังอยู
 ่ตรงปากนํ า ทะเลสาบสงขลา ซึง เป็ นจุดที เชื อม
ระหว่างทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย มีทะเลล้ อมรอบฝั งทะเลทังทางทิ

ศเหนือ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตก การตั งถินฐานส่วนใหญ่จึงเกาะกลุ่มกันในบริ เวณชุม ชนเมืองสงขลา ซึงเป็ นเมือง
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เก่าทีมีความสําคัญในการติดต่อค้ าขายในอดีต อีกทั งยัง เป็ นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการ
ระดับจังหวัด ชุมชนจึงเกิดการกระจุกตัวหนาแน่นอยู่บริ เวณศูนย์กลางชุมชนเทศบาลนคร ทาง
ทิศใต้ ของปากนํ านันมี
 ลกั ษณะเป็ นทีราบสูงมีภูเขา มีทิศทางการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนือง
จากผลของการพัฒนา โดยเมืองไม่สามารถทีจะขยายไปด้ านทางทิศเหนือและทิศตะวันออกได้
เนื องจากมี อาณาเขตติดทะเล เมื องจึงต้ องขยายลงมาทางด้ านทิศใต้ ทีติดอําเภอจะนะ และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ทีตดิ กับ อําเภอหาดใหญ่ และอําเภอควนเนียง (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551)
4.1.4 ภูมิอากาศ
จังหวัดสงขลา ตังอยู
 ใ่ นเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้ อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจํา
ทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ เริ มตังแต่
 เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ เริ มตังแต่
 กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ส่งผลให้ มีฤดูกาล 2 ฤดู ดังนี 
1) ฤดูร้อน เริ มตังแต่
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ซึงจะเป็ นช่วงทีว่างของลม
มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือแล้ ว อากาศจะเริ มร้ อนและอากาศจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ในเดือนเมษายนแต่
อากาศจะไม่ร้อนมากนัก เนืองจากตังอยู
 ใ่ กล้ ทะเล
2) ฤดูฝน เริ มตังแต่
 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมี ฝนตก ทัง
ในช่ ว งลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และลมมรสุ ม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ แต่ ใ นช่ ว งลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนืองจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้
จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิ ดกันทํ
 าให้ ฝนตกน้ อยลง
ใน พ.ศ. 2549 จังหวัดสงขลามี ปริ มาณนํ า ฝนเฉลี ยรวมตลอดปี 1,670 มิลลิเมตร
จํานวน ฝนตก 178 วัน ฝนตกมากทีสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน วัดได้ 303.8 มิลลิเมตร อุณหภูมิ
เฉลีย 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุดเฉลียทังปี
 31.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตําสุดเฉลียทังปี

24.8 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพันธ์ 78.7 % (สํานักงานสถิตสิ งขลา, 2539-2551)
4.1.5 เขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค อําเภอเมืองสงขลาแบ่งการปกครองระดับภูมิภาค ประกอบด้ วย
6 ตําบล 46 หมูบ่ ้ าน ดังตารางที 4.1
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ตารางที 4.1
จํานวนหมูบ่ ้ าน และขนาดพื นที จําแนกเป็ นรายตําบล
ตําบล

จํานวนหมูบ่ ้ าน

ตําบลบ่อยาง
ตําบลเขารูปช้ าง
10
ตําบลเกาะแต้ ว
9
ตําบลพะวง
8
ตําบลทุง่ หวัง
10
ตําบลเกาะยอ
9
รวม
46
ทีมา: สํานักงานอําเภอเมืองสงขลา, 2552

พื นที (ตร.กม.)
7.44
27.49
23.38
40.34
58.25
15
171.9

พื นที (%)
4.33
15.99
13.60
23.47
33.89
8.73
100

การปกครองส่วนท้ องถิน ท้ องทีอําเภอเมืองสงขลาประกอบด้ วยองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน 6 แห่ง ได้ แก่
1) เทศบาลนครสงขลา ครอบคลุมพื นทีตําบลบ่อยางทังตํ
 าบล
2) เทศบาลเมืองเขารูปช้ าง ครอบคลุมพื นทีตําบลเขารูปช้ างทังตํ
 าบล
3) เทศบาลตําบลพะวง ครอบคลุมพื นทีตําบลพะวงทังตํ
 าบล
4) เทศบาลตําบลเกาะแต้ ว ครอบคลุมพื นทีตําบลเกาะแต้ วทังตํ
 าบล
5) องค์การบริ หารส่วนตําบลทุง่ หวัง ครอบคลุมพื นทีตําบลทุง่ หวังทังตํ
 าบล
6) องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะยอ ครอบคลุมพื นทีตําบลเกาะยอทังตํ
 าบล
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ภาพที 4.2
อาณาเขตตําบล อําเภอเมืองสงขลา

ทีมา: กรมพัฒนาทีดนิ , 2550 (ข้ อมูลรวบรวมตังแต่
 ปี 2533-2545)
4.1.6 จํานวนประชากร
อําเภอเมืองสงขลามีจํานวนประชากรรวม ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ 2550 คือ 162,525
คน แบ่งเป็ นเพศชาย 77,894 คน และเพศหญิง 74,631 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลีย
ต่อพื นที 947.50 คนต่อตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นเฉลียในเขตเทศบาลนครสงขลา 7,973 คน
ต่อตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง, 2551)
4.1.7 สภาพสังคม
ใน พ.ศ 2550 อําเภอเมืองสงขลามีจํานวนผู้นบั ถือศาสนาพุทธประมาณร้ อยละ 75
ศาสนาอิสลามประมาณร้ อยละ 24 และศาสนาอืน ๆ ร้ อยละ 1 มีสถานทีสําคัญทางศาสนา ได้ แก่
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มีจํานวนวัด 38 แห่ง จํานวนสํานักสงฆ์ 1 แห่ง จํานวนมัสยิด 16 แห่ง จํานวนโบสถ์คริ สต์ 3 แห่ง
นอกจากนี ยังมี พระภิกษุสงฆ์ 188 รูป และสามเณร 220 รูป (สํานักงานอําเภอเมืองสงขลา, 2552)
4.1.8 สถานทีทอ่ งเทียว
แหลมสมิหลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 2.5 กิโลเมตร
มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่ มรื น รู ปปั น นางเงือกอันเป็ นสัญลักษณ์ ของจังหวัดสงขลา และรู ป
ปั น หนูแมว โดยรอบบริ เวณได้ จดั สวนหย่อมไว้ ดรู ่ มรื นเหมาะเป็ นทีนงั พักผ่อนยามเย็น เมือมอง
ออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อันเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึง ของ แหลมสมิหลา
เขาตังกวน เป็ นเนินเขาสูงจากระดับนํ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต บนยอดเขาตังกวน
เป็ นทีประดิษฐานเจดีย์พระธาตุค่เู มื องสงขลา ซึงสร้ างในสมัยอาณาจักรนครศรี ธรรมราช เป็ น
ศิลปะสมัยทวารวดี ในเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีพิธีหม่ ผ้ าองค์พระเจดีย์ ประเพณีลากพระและตัก
บาตรเทโว และบนยอดเขายังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้
และก่อนถึงยอดเขาตังกวนจะมี ศาลาวิหารแดง (พลับพลาที ประทับ) ซึงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผู้สําเร็ จราชการเมืองสงขลาในสมัย
นัน สร้ างพลับพลานี ถวายตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมือ
พ.ศ. 2431
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ตังอยู
 ่ทีถนนวิเชียรชม เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบจีน
อายุกว่า 100 ปี ใน พ.ศ. 2516 กรมศิลปากรได้ ขึ นทะเบียนอาคารนี เป็ นโบราณสถานและปรับปรุ ง
เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ พ.ศ. 2525 ภายในพิพิธภัณฑ์จดั
แสดงศิลปวัตถุภาคใต้ ตอนล่าง และเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ ทางด้ านโบราณคดี ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ชาติพนั ธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื นบ้ านพื นเมือง อาทิ บานประตูไม้ เดิมของจวน เป็ นศิลปะ
พุทธศตวรรษที 24 ทําด้ วยไม้ จําหลักเขียนสีและประดับมุกฝี มือช่างชาวจีนชันครู
 แสดงออกถึงคติ
นิยมในธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี ศาสนาตามแบบจีนทีวิจิตรงดงามยังความสมบูรณ์อยู่มาก
โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ แหล่งโบราณคดีจากบ้ านเชียง และกาญจนบุรี
สถาบันทักษิ ณคดีศกึ ษา ตังอยู
 ่หมู่ที 1 บ้ านอ่าวทราย ตําบลเกาะยอ บริ เวณใกล้ เชิง
สะพานติณสูลานนท์ช่วงที 2 สถาบันตังขึ
 น เมื อ พ.ศ. 2521 เพื อศึกษาเกี ยวกับวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ มีพื นทีทงหมด
ั
23 ไร่ ลักษณะของอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบภาคใต้ แบ่งออกเป็ น 4
อาคาร โดยแต่ล ะอาคารจะแบ่ ง ออกเป็ นห้ อ ง ๆ แสดงเกี ย วกั บ ประวัติ ศ าสตร์ แ ละชาติ พัน ธุ์
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โบราณวัตถุทีเกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้ องถิน เครื องประดับศาตราวุธทีใช้ กนั ในภาคใต้ เช่น
กริ ช มีดชายธง มี ดหางไก่ แสดงผ้ าทอพื น เมือง เช่น ผ้ าทอพุมเรี ยง ผ้ าทอปั ตตานี ห้ องแสดง
กระต่ายขูดมะพร้ าวรูปทรงต่าง ๆ ทีมีรูปแบบหาชมได้ ยาก ห้ องแสดงการละเล่นพื นเมือง เช่น หนัง
ตะลุง โนรา ลิเกป่ า ห้ องแสดงวิถีชีวิตชาวใต้ เช่น การแสดงการละเล่นและของเล่นเด็ก เช่น การ
เล่นซัดราว การเล่นว่าว ลูกข่าง ห้ องแสดงประเพณี การบวช ห้ องแสดงการรั กษาพยาบาลแบบ
โบราณ
สวนสัตว์สงขลา เป็ นสวนสัตว์เปิ ดริ มถนนสงขลา-จะนะ ตําบลเขารู ปช้ าง มีเนื อที 911
ไร่ มีวตั ถุประสงค์เพืออนุรักษ์ และขยายพันธุ์สตั ว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื นทีเป็ นภูเขาเล็ก ๆ
หลายลูก มีถนนลาดยางโดยรอบและแยกชนิดสัตว์ไว้ เป็ นหมวดหมู่ มีสตั ว์มากมายหลายชนิด ทังที
 
มีถินกําเนิดในประเทศและต่างประเทศ เช่น อูฐ นกชนิดต่าง ๆ วัวแดง เสือ จระเข้ ฯลฯ นอกจากนี 
จุดชมวิวซึง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลา
สถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ าสงขลา (songkhla aquarium) ตังอยู
 ่ ณ บริ เวณแหลมสน
อ่อน (สวนสองทะเล) เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ระบบนิเวศวิทยา และพันธุ์สตั ว์นํ านานาชนิดแห่งแรกของ
ภาคใต้ ตอนล่าง มีความโดดเด่นเรื องระบบนิเวศวิทยาทีจําลองสภาพวิถีชีวิตของชาวใต้ 3 นํ า
ล้ อมรอบ คือ นํ าจืด นํ ากร่ อย และนํ าเค็ม ภายในแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็ น 4 โซน เปิ ดให้ เข้ า
ชมเมือวันที 26 กันยายน พ.ศ. 2551 (สํานักงานสถิตสิ งขลา, 2539-2551)
4.2 โครงสร้ างพื นฐาน
4.2.1 การคมนาคมทางบก อําเภอเมืองสงขลา มีเส้ นทางถนนเชือมต่อระหว่างอําเภอ และระหว่าง
จังหวัด ทีสําคัญดังนี 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) เป็ นเส้ นทางเชือมต่อกับจังหวัด
พัทลุง ไปสิน สุดทีชายแดน ไทย-มาเลเซี ย บริ เวณบ้ านด่านนอก ตําบลสํ านักขาม อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 เป็ นเส้ นทางเชือมอําเภอสงขลากับอําเภอหาดใหญ่
เป็ นเส้ นทางทีสําคัญของจังหวัด มีปริ มาณการจราจรหนาแน่นทีสดุ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เป็ นเส้ นทางเริ มจากปากระวะ ผ่านสะพานติณสูลานนท์
ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สายเดิมสงขลา-นาทวี) ซึงเริ มจากอําเภอเมือง
สงขลาไปอําเภอจะนะ และอําเภอนาทวี
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 (ลพบุรีราเมศวร์ ) เป็ นเส้ นทางเชือมต่อจาก บ้ านนํ ากระจาย อําเภอเมืองสงขลา ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ทีบ้านควนลัง อําเภอ
หาดใหญ่ (สํานักงานสถิตสิ งขลา, 2539-2551)
ถนนสายย่อยทีสําคัญภายในอําเภอเมืองสงขลา ได้ แก่ ถนนวิเชียรชม ถนนชลาทัศน์
ถนนไทรบุรี ถนนยะหริ ง ถนนรามัญ ถนนปละท่า ถนนจะนะ ถนนสะเดา ถนนไชยา ถนนไทรงาม
ถนนราชอุทิศ ถนนชลเจริ ญ ถนนนางงาม ถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนทะเลหลวง ถนนเก้ าเส้ ง
ถนนแหล่งพระราม นอกจากนี ย งั มีสะพานที สําคัญซึงเป็ นสะพานที ยาวที สุดในประเทศไทย คือ
สะพานติณสูลานนท์ (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสาร และจดหมายเหตุ, 2542)
สะพานติณสูลานนท์ เป็ นสะพานเชือมเกาะยอ 2 ด้ าน ระหว่างอําเภอเมืองสงขลากับ
ตําบลเกาะยอ และตําบลเกาะยอกับอําเภอสิงหนคร สร้ างข้ ามทะเลสาบสงขลา โดยแบ่งออกเป็ น
2 ช่ ว งความยาวของสะพาน 940 เมตร และ 1,700 เมตรตามลํ า ดับ เริ ม ก่ อ สร้ างระหว่ า ง
พ.ศ. 2527-2529 ปั จจุบนั เนืองจากเส้ นทางคมนาคมผ่านสะพานติณ-สูลานนท์มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิ จสูง จํ าเป็ นที จะต้ องรองรั บการคมนาคมที คับคัง ปั จจุบนั จึงได้ มีโครงการจัดสร้ างเป็ น
สะพานคูข่ นานมี 4 ช่องการจราจร เพือเพิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื นที (สํานักงาน
สถิตสิ งขลา, 2539-2551)
ภาพที 4.3
สะพานติณสูลานนท์ (สะพานเดียว)

ทีมา: บริ ษัท แวบแพกมาร์ เก็ตติ ง จํากัด, 2552
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ภาพที 4.4
สะพานติณสูลานนท์ (สะพานคู)่

ทีมา: ซิตี เยลโล่เพจเจส, 2552
ภาพที 4.5
โครงข่ายถนนสายหลัก

ทีมา: กรมพัฒนาทีดนิ , 2552 (ข้ อมูลรวบรวมตังแต่
 ปี 2533-2545)
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4.2.2 การคมนาคมทางนํ า
ท่าเรื อนํ าลึกสงขลาตังอยู
 ่ทีตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร มีท่าเทียบเรื อ 3 ท่า รองรับ
สินค้ าได้ 1.1 ล้ านตัน/ ปี ใน พ.ศ 2545 ปริ มาณสินค้ านําเข้ า-ส่งออก ทีใช้ บริ การขนส่งสินค้ าผ่าน
ท่าเรื อนํ าลึกสงขลา จํานวน 1.2 ล้ านตัน จึงจําเป็ นต้ องมีการขยายท่าเรื อนํ าลึกสงขลา เพือสามารถ
รองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าได้ มากขึ น
ภาพที 4.6
ท่าเรื อนํ าลึกสงขลา

ทีมา: จากการสํารวจ
ท่าเทียบเรื อประมงเทศบาลเมืองสงขลา เป็ นท่าเทียบเรื อทีสําคัญทีสดุ ของภาคใต้ อยู่
บริ เวณท่าสะอ้ าน ตําบลเขารู ปช้ าง ประกอบด้ วยท่าเทียบเรื อประมงใหญ่ยาว 340 เมตร และท่า
เทียบเรื อประมงเล็กยาว 275 เมตร มีเรื อประมงเข้ าเทียบท่าประมาณ 30-40 ลําต่อวัน
ท่าเที ยบเรื อของกองทัพ เรื อ บริ เวณหน้ าสถานี ทหารเรื อสงขลา เป็ นท่าเที ยบเรื อที
สําคัญทางยุทธศาสตร์ สําหรับจอดเรื อรบ และส่งกําลังบํารุง
แพขนานยนต์ ให้ บริ การข้ ามฟากระหว่างอําเภอเมืองสงขลากับอําเภอสิงหนคร โดย
มี ส ถิ ติผ้ ูใช้ บริ การมี ทัง พ่อค้ า ข้ าราชการ นักเรี ยน นักศึกษา นักท่องเที ยว และประชาชนทัวไป
ประกอบด้ วยประชาชนประมาณ 4,000 คน/ วัน รถจักรยานยนต์ประมาณ 3,000 คัน/ วัน รถยนต์
ประมาณ 1,500 คัน/ วัน เป็ นอี กทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง ที ประชาชนนิยมใช้ เดินทาง
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ระหว่ า งอํ า เภอเมื อ งสงขลากับอํ า เภอสิ ง หนคร เพื อ ย่น ระยะทางการเดิ น ทางโดยใช้ ส ะพานติณสูลานนท์ (สํานักงานสถิตสิ งขลา, 2539-2551)
ภาพที 4.7
แพขนานยนต์

ทีมา: จากการสํารวจ
4.2.3 การคมนาคมทางอากาศ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็ นสนามบินนานาชาติตงอยู
ั  ่ทีอําเภอคลองหอยโข่ง ห่าง
จากอําเภอเมืองสงขลาประมาณ 50 กิโลเมตร มีบทบาทสําคัญต่อการขนส่งผู้โดยสาร การขนส่ง
สินค้ าทัง ในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็ นช่องทางการเดินทางของชาวมุสลิมในช่วงการ
เดินทางไปแสวงบุญที นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยตรงอี กด้ วย ปั จจุบนั มี ผ้ ูโดยสาร
มากกว่า 800,000 คน/ ปี เทียวบิน 9,500 เทียว/ ปี เเละบริ การขนถ่ายสินค้ ามากกว่า 12,000 ตัน/ ปี
สนามบินสงขลา ตังอยู
 ่ในเขตเทศบาลนครสงขลา อยู่ในบริ เวณของสถานีทหารเรื อ
สงขลา เป็ นสนามบินของทางราชการ กองทัพเรื อจะใช้ เป็ นภารกิจหลักในการตรวจตระเวนยามฝั ง
ปั จจุบนั เปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาใช้ เครื องบินเล็กเพื อลํ าเลี ยงแรงงานไปยังแท่นขุดเจาะนํ า มันกลาง
ทะเลอ่าวไทย (สํานักงานสถิตสิ งขลา, 2539-2551)
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4.2.4 สาธารณูปโภค
ไฟฟ้า อําเภอเมืองสงขลาเป็ นทีตงของ
ั
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบ
การจ่ายไฟฟ้าในพื นทีอําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอสิงหนคร อําเภอสะบ้ าย้ อย
และอําเภอเทพา ในปี 2550 อําเภอเมืองสงขลามีจํานวนผู้ใช้ ไฟฟ้าจํานวน 46,196 ราย
ประปา อําเภอเมืองสงขลารับนํ าประปาจากสํานักงานประปาหาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2550
มีจํานวนผู้ใช้ นํ า 33,754 ราย มีปริ มาณนํ าทีจําหน่ายแก่ผ้ ใู ช้ 11,425,645 ลูกบาศก์เมตร
สําหรับการให้ บริ การด้ านโทรศัพท์ มีหน่วยงานบริ การชุมสายโทรศัพท์จํานวน 1 แห่ง
มีบริ การโทรศัพท์สาธารณะรวม 190 แห่ง สามารถให้ บริ การเป็ นแบบตู้หยอดเหรี ยญ และการ์ ด ใน
ตู้เดียวกัน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็ นการดําเนินการของเทศบาลนครสงขลา จัดเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอย ใช้ หลักการฝั งกลบสํ าหรั บที ดินที ใช้ ใ นการกํ าจัดขยะมูล ฝอยตังอยู
 ่บนที
สาธารณะประโยชน์ ในตําบลเกาะแต้ ว ขณะนี ม ีพื นทีทงหมด
ั
400 ไร่ และเป็ นพื นทีบ่อบําบัดนํ า
เสียจํานวน 195 ไร่ โดยมีการใช้ พื นทีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในเขตอําเภอเมืองสงขลา
(ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551)
4.2.5 สาธารณูปการ
ด้ านการศึกษา ระดับการให้ บริ การด้ านการศึกษาจัดอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเนืองจากมี
สถาบันการศึกษาทุกระดับชัน มี ส ถาบันระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้ แ ก่ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรี วิชยั
ด้ านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลรัฐ
นอกสังกัด 1 แห่ง สถานีอนามัย 10 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 75 แห่ง ซึงสถานพยาบาลส่วน
ใหญ่ก็มีเครื องมือทางการแพทย์ทีทนั สมัยและเพียงพอต่อความต้ องการของประชากรในพื นที อีก
ทังยั
 งให้ บริ การแก่ประชากรพื นทีใกล้ เคียงอีกด้ วย (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551)
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4.2.6 หน่วยงานราชการ
อํ าเภอเมื องสงขลาเป็ นที ตัง ของหน่วยงานราชการที สําคัญ ของระดับจัง หวัดและ
ระดับภูมิภาค ซึง ส่วนใหญ่จะตังอยู
 ใ่ จกลางเมือง คือ ตําบลบ่อยาง มีดงั นี  (ตารางที 4.2)
ตารางที 4.2
หน่วยงานราชการระดับจังหวัดและระดับภาค อําเภอเมืองสงขลา
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชือหน่วยงานราชการ
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา
โยธาธิการจังหวัดสงขลา
เรื อนจําจังหวัดสงขลา
แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
ประชาสงเคราะห์จงั หวัด
กรมธนารักษ์ จงั หวัด
สํานักงานขนส่งจังหวัด
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
ศาลเยาวชนจังหวัดสงขลา
ศาลแขวงสงขลา
ศาลอัยการภาค 9
สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดสงขลา
กองเรื อภาคที 2
ฐานทัพเรื อสงขลา
กองพันทหารปื นใหญ่
กองพันทหารราบที 8 กรมทหารราบที 3
สํานักงานป่ าไม้ สงขลา

สถานทีตงั 
ตําบลเกาะแต้ ว
ตําบลบ่อยาง
ตําบลเขารูปช้ าง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลพะวง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลพะวง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
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ตารางที 4.2 (ต่อ)

ลําดับที
20

ชือหน่วยงานราชการ
ปศุสตั ว์ เขต 9

21

สถาบันวิจยั การเพาะเลี ยงสัตว์นํ าชายฝั ง
สํ านักงานอนุรั กษ์ ทรั พยากรประมงทะเลจังหวัด
22
สงขลา
23 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
24 หน่วยแพขนานยนต์สงขลา
25 ตํารวจภูธรภาค 9
26 ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4
27 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 43
28 กองตํารวจนํ า
29 ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าเรื อสงขลา
30 เรื อนจํากลางสงขลา
ทีมา: สํานักงานอําเภอเมืองสงขลา, 2552

สถานทีตงั 
ตําบลเขารูปช้ าง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลบ่อยาง
ตําบลเขารูปช้ าง

4.2.7 เทคโนโลยี
ปั จจุบนั ในอ่าวไทย บริ เวณพื นทีจังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดสุราษฏร์ ธานี และ
จังหวัดสงขลา ได้ มีการสํารวจค้ นพบพลังงานปิ โตรเลียมและเริ มมีการขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติและ
นํ ามัน กลางอ่าวไทย จําเป็ นอย่างยิงทีบริ เวณพื นทีชายฝั ง จะต้ องมีท่าเรื อและฐานส่งกําลังบํารุ ง
การขุดเจาะก๊ าซและนํ ามันในอ่าวไทย เพือรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบ เครื องมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
มายังบริ เวณฝั งพื นดิน ดังนันพื
 นทีจงั หวัดสงขลาส่วนทีติดกับอ่าวไทย โดยเฉพาะพื นที อําเภอเมือง
สงขลา และอําเภอสิงหนคร จึงเป็ นพื นทีทีรองรับอุตสาหกรรมการส่งกํ าลังบํารุ ง การขุดเจาะก๊ าซ
และนํ ามันในอ่าวไทย โดยมีบริ ษัทนํ ามัน ของทางภาคเอกชนได้ มาตังฐานการส่

งกําลังบํารุ งขึ น ใน
พื นทีดงั กล่าว

43

4.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
ลักษณะพื นทีอําเภอเมืองสงขลา เป็ นเมืองทีมีทะเลสาบและทะเลอ่าวไทยล้ อมรอบ
ทัง 3 ด้ าน (ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) และอยู่ห่างจากอําเภอหาดใหญ่ 27 กิโลเมตร
ดัง นัน โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ ของชุม ชนเมื อ งสงขลาจึ ง เป็ นลัก ษณะที ห ลากหลาย ทัง ด้ า น
อุตสาหกรรมห้ องเย็นเกี ยวเนืองกับการประมงและการค้ าการบริ การ ที เชื อมโยงกับพื น ที อําเภอ
หาดใหญ่ ส่ ว นพื น ที เ กษตรกรรมที อ ยู่ ภ ายนอกเขตเทศบาลนครสงขลา เป็ นการเกษตรที
หลากหลายทัง สวนยางพารา นาข้ าว และสวนผลไม้ ผ้ ูดําเนินกิ จการเป็ นบุคคลในท้ องถิ นและ
ต่างจังหวัด ส่วนของลูกจ้ างทังในภาคการเกษตรและอุ

ตสาหกรรมมาจากหลาย ๆ จังหวัดในทุก
ภาคของประเทศ และบางส่วนเป็ นแรงงานในพื นทีเอง (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551)
4.3.1 ด้ านพาณิชยกรรม
การประกอบธุรกิจการค้ า และบริ การชุมชนเมืองสงขลา ส่วนใหญ่ยงั คงมุ่งให้ บริ การ
แก่ ป ระชากรในชุม ชนเป็ นหลัก โดยมี บริ เ วณที เ ป็ นศูน ย์ ก ลางที ใ ห้ บริ ก ารแก่ ชุม ชน คื อ ในเขต
เทศบาลนครสงขลาหรื อตํ า บลบ่อ ยาง ซึ ง เป็ นศูน ย์ ก ลางของจัง หวัด ใน พ.ศ. 2550 มี ส ถาน
ประกอบการค้ าและบริ การทังสิ
 นประมาณ 6,590 แห่ง และเมือพิจารณาถึงประเภทของกิจการ
ค้ าและบริ การแล้ วปรากฏว่าสถานประกอบการ ส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านค้ าปลี กและร้ านค้ าบริ การ
ได้ แก่ ร้ านขายสินค้ าอุปโภคทีจําเป็ นในชีวิตประจําวัน เช่น ร้ านขายของเบ็ดเตล็ด ขายอาหารและ
เครื องดืม และร้ านขายของชํา เป็ นต้ น (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551)
4.3.2 ด้ านเกษตรกรรม
ในเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งสงขลา มี พื น ที ป ระมาณ 96,125 ไร่ เป็ นพื น ที เ พื อ
เกษตรกรรมประมาณ 65,310 ไร่ หรื อร้ อยละ 67.94 ของพื นทีทงหมด
ั
โดยมีพื นทีปลูกยางพารา
มากทีสดุ ปะปนกับการเกษตรชนิดอืนคือ นาข้ าวและสวนผลไม้ ซึงบริ เวณการทําสวนยางพาราอยู่
นอกเขตเทศบาลนครสงขลาทังหมด

ทังที
 เป็ นเจ้ าของกิจการเองและเป็ นผู้รับจ้ าง (ผังเมืองรวม
เมืองสงขลา, 2551)
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4.3.3 ด้ านอุตสาหกรรม
สถานประกอบการด้ านอุตสาหกรรม ในเขตอํ าเภอเมื องสงขลา ยัง คงมี บทบาทที
สําคัญทางเศรษฐกิจหลักของชุมชน โดยใน พ.ศ. 2550 มีจํานวนโรงงานทังสิ
 น จํานวน 168 แห่ง
ส่วนใหญ่เป็ นกิจการทีเกียวกับโรงกลึงเหล็กและฐานซ่อมบํารุ งการผลิตนํ ามันในท้ องทะเลอ่าวไทย
รองลงมาได้ แก่ กิจการอุตสาหกรรมรับทําทอง แปรรู ปสัตว์นํ าทะเล และผลิตขนมอบ เป็ นต้ น จํานวน
แรงงานในเขตผัง เมื องรวมเมื องสงขลามี ทัง สิน 3,822 คน มี สถานะเป็ นเจ้ าของกิ จการจํ านวน
2,023 คน หรื อร้ อยละ 52.95 ส่วนที เหลื อมี สถานะเป็ นลูกจ้ างจํ านวน 1,798 คน หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 47.05 (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551)
4.3.4 ด้ านประมง
อําเภอเมืองสงขลามีทา่ เทียบเรื อทีมีขนาดใหญ่ทําให้ เรื อประมงจํานวนมากหมุนเวียน
มาเทียบท่า เพือขนถ่ายสินค้ า โดยในปี พ.ศ. 2549 อําเภอเมืองสงขลามีเรื อประมงทีมาจดทะเบียน
เครื องมือประมงทังสิ
 น 932 ลํา ผลผลิตจากการประมงทะเลใน พ.ศ. 2549 กับ พ.ศ. 2548 พบว่า
ผลผลิตจากการประมงใน พ.ศ. 2549 ลดลงจํานวน 1,203,908 กิโลกรัม ทังนี
  เนืองมาจาก
เรื อประมงจํานวนหนึงหยุดทําการประมงเพราะราคานํ ามันซึงต้ นทุนทําการประมงมีราคาสูงขึน
นอกจากนี ยังมีธุรกิจต่อเนืองเกียวกับการประมงทะเลทีสําคัญ โรงนํ าแข็ง โรงงานผลิตภัณฑ์สตั ว์นํ า
แช่แข็ง โรงงานปลากระป๋ อง (ผังเมืองรวมเมืองสงขลา, 2551)
4.3.5 ด่านศุลกากร
อํ าเภอเมื องสงขลามี ด่านศุลกากรสงขลา ตัง อยู่บริ เวณพื น ที ทีท่าเรื อนํ า เรื อนํ า ลึก
สงขลา (ฝั งอําเภอสิงหนคร) สินค้ ามีการนําเข้ าและส่งออกผ่านทางเรื อขนส่งสินค้ า สินค้ าสําคัญ
ทีส่งออกผ่านด่านศุลกากรสงขลา ได้ แก่ ยางพารา สัตว์นํ าแช่แข็ง นํ ามันดิบ ไม้ ยางพาราแปรรู ป
เป็ นต้ น ใน พ.ศ. 2550 มีมูลค่าการนําเข้ า 43,415.62 ล้ านบาท มีมลู ค่าการส่งออก 82,922.88
ล้ านบาท มีมลู ค่าการค้ ารวม 126,318.50 ล้ านบาท (สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดสงขลา, 2550)
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4.3.6 ราคาทีดนิ ในอําเภอเมืองสงขลา
อํ าเภอเมื องสงขลามี ราคาที ดินอยู่ในระดับที สูงเมื อเปรี ยบเที ยบกับพื น ที ใกล้ เคียง
ทัง นี เ ป็ นผลมาจากศักยภาพของพื น ที ที สามารถสร้ างผลประโยชน์ ไ ด้ อย่างสูง โดยพื น ที ในเขต
เทศบาลมีราคาประเมินทีดนิ เฉลีย 25,554 บาท/ ตารางวา ส่วนพื นทีชานเมืองทีติดถนนทางหลวง
สายหลักมีราคาประเมินทีดนิ ลดลงไปเฉลีย 7,875 บาท/ ตารางวา ดังตารางที 4.3 และ 4.4
ตารางที 4.3
ราคาประเมินทีดนิ ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา

ทีดนิ ติดถนนไทรบุรี
ทีดนิ ติดถนนไทรงาม
ทีดนิ ติดถนนกําแพงเพชร
ทีดนิ ติดถนนจะนะ
ทีดนิ ติดถนนฉวาง
ทีดนิ ติดถนนชลเจริ ญ
ทีดนิ ติดถนนชัยมงคล
ทีดนิ ติดถนนชายเขา
ทีดนิ ติดถนนทะเลน้ อย
ทีดนิ ติดถนนทะเลหลวง
ทีดนิ ติดถนนนครใน
ทีดนิ ติดถนนนครนอก
ทีดนิ ติดถนนนราธิวาส
ทีดนิ ติดถนนนอกสวน

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ราคาประเมิน ปี พ.ศ. 2551 2554 (บาท/ตารางวา)
ตําสุด-สูงสด
20000-60000
21250-40000
30000
50000-55000
25000-30000
16000-25000
22,500-27,000
17,500
12,500-20,000
15,500-35,000
40,000-65,000
30,000-50,000
25,000
15,000

ทีดนิ ติดถนนนางงาม

20

35,000-42,500

ทีดนิ บริ เวณ

ระยะ
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ตารางที 4.3 (ต่อ)
ระยะ
(เมตร)

ราคาประเมิน ปี พ.ศ. 2551 2554 (บาท/ตารางวา)
ตําสุด-สูงสด

ทีดนิ ติดถนนนาทวี

20

20,000

ทีดนิ ติดถนนนาสาร

20

17,500-21,250

ทีดนิ ติดถนนบริ รักษ์ อทุ ิศ

20

20,000

ทีดนิ ติดถนนประกอบ

20

25,000

ทีดนิ ติดถนนปละท่า

20

15,000-35,000

ทีดนิ ติดถนนปั ตตานี

20

25,000-35,000

ทีดนิ ติดถนนพัทลุง

20

35,000

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

25,000
35,000
30,000-33,750
20,000-56250
25,000-42,500
10,000
25,000-55,000
65,000
10,000
25,554

ทีดนิ บริ เวณ

ทีดนิ ติดถนนยะลา
ทีดนิ ติดถนนยะหริ ง
ทีดนิ ติดถนนรองเมือง
ทีดนิ ติดถนนรามวีถี
ทีดนิ ติดถนนรามัญ
ทีดนิ ติดถนนลูกเสือ
ทีดนิ ติดถนนวิเชียรชม
ราคาประเมินสูงสุด
ราคาประเมินตําสุด
ราคาประเมินเฉลีย
ทีมา: กรมธนารักษ์ , 2552
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ตารางที 4.4
ราคาประเมินทีดนิ นอกเขตเทศบาลนครสงขลา

ทีดนิ บริ เวณ
ทีดนิ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407
(ถนนกาญจนวนิช)
ทีดนิ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408
ที ดิ น ติ ด ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 408
(พะวง-ทุง่ หวัง)
ที ดิ น ติ ด ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 408
(สงขลา-นาทวี)
ทีดนิ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414
ทีมา: กรมธนารักษ์ , 2552

ระยะ
(เมตร)

ราคาประเมิน ปี พ.ศ. 2551 2554 (บาท/ตารางวา)
ตําสุด-สูงสด

40

5000-7000

40

5000

40

1000-2000

40

1500-5000

40

5000

4.4 นโยบาย
4.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 (พ.ศ. 2525-2529)
เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ทีมีแนวคิดเกียวกับการพัฒนา
เชิงพื นที กระจายความเจริ ญและกิจกรรมเศรษฐกิจไปสู่ส่วนภูมิภาค สาเหตุเพราะ เกิดการเติบโต
ของเมืองทีอดั แน่นอยู่เฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานครเพียงเมืองเดียว อันเนืองมาจาก
ส่วนภูมิภาคยังขาดการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื น ฐาน เพื อรองรั บกิ จการภาคอุตสาหกรรมที จ ะ
กระจายไปยังส่วนภูมิภาค และการใช้ ทีดินในเมืองไม่เป็ นระเบียบ ไม่มีการใช้ ผงั บังคับควบคุมการ
ใช้ ทีดนิ เมือง จึงทําให้ การขยายตัวของเมืองไม่เป็ นไปตามความเป็ นจริ งของเมือง
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 จึงได้ คดั เลือก 5 เมืองหลักใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองชลบุรี เมืองนครราชสีมา และเมืองสงขลาหาดใหญ่ มาพัฒนาตามแผนการพัฒนาเมืองหลักในส่วนภูมิภาค ตามแนวคิดพัฒนา “พื นทีเฉพาะ
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5 แห่ง” และ “พัฒนาระบบเมือง” โดยให้ เมืองดังกล่าวนี เป็ นเมืองหลักในการพัฒนาในแต่ละ
ภูมิภาค โดยมีมาตรการพัฒนาทีเกียวข้ องกับจังหวัดสงขลาดังนี 
1) เสริ ม สร้ างบทบาทและกิ จกรรมที สําคัญของเมื องหลัก เมื องสงขลา-หาดใหญ่
พัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ให้ เชือมโยงกับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยพัฒนาเมืองสงขลาให้ เป็ นเมืองท่าส่งสินค้ าออกทีสําคัญ และพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การค้ าและบริ การ ส่งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเทียว และพัฒนา
อุตสาหกรรมการส่ง ออกและอุตสาหกรรมที ใช้ วัตถุดิบในท้ องถิ น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที ใ ช้
ยางพารา อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมการส่งกําลังบํารุ ง การขุดเจาะก๊ าซและนํ ามันใน
อ่าวไทยตอนล่างด้ วย
2) ขยายฐานเศรษฐกิจของเมืองหลักให้ เป็ นแหล่งจ้ างงาน เร่ งจัดตังนิ
 คมอุตสาหกรรม
ในเมืองหลักทีเหมาะสม คือ เมื องสงขลา-หาดใหญ่ เมื องชลบุรี และเมื องเชี ยงใหม่-ลํ าพูน และ
จัดตังย่
 านอุตสาหกรรมในเมืองหลักอืน ๆ เพือสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดย่อมอี ก
ทางหนึง โดยกํ า หนดบริ เ วณที เ หมาะสมและมี บ ริ ก ารพื น ฐานต่า ง ๆ อยู่บ้ า งแล้ ว ขึ น เป็ นย่ า น
อุตสาหกรรม
3) พัฒนาบริ การสังคม เร่ งปรับปรุ งแหล่งเสือมโทรมโดยการยกระดับมาตรฐานและ
จัดสร้ างทีอยูอ่ าศัยให้ แก่ประชาชนทีมีรายได้ น้อยในเมืองหลัก ได้ แก่ เมืองสงขลา เมืองชลบุรี เมือง
นครราชสีมา และเมืองเชียงใหม่
4) การพัฒนาบริ การขันพื
 นฐานต่าง ๆ ทีจําเป็ นให้ แก่เมืองหลัก ปรับปรุ งและขยาย
ระบบขนส่งหลักทีจําเป็ นของเมือง โดยเฉพาะการจัดสร้ างท่าเรื อนํ าลึกสงขลาปรับปรุ งและขยาย
สนามบิ น ในเมื อ งเชี ย งใหม่ แ ละหาดใหญ่ ใ ห้ เ ป็ นสนามบิ น ระหว่ า งประเทศ พัฒ นาสนามบิ น
ขอนแก่นให้ ได้ มาตรฐานขึ น ศึกษาความเหมาะสมในการสร้ างสถานีขนส่งสินค้ าชานเมืองหลักใน
เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ พร้ อมทังวางแผนแม่

บทและจัดระบบการจราจรของ
เมืองหลักทีจําเป็ น คือ เมืองชลบุรี เมืองหาดใหญ่และเมืองเชียงใหม่
5) การใช้ ประโยชน์ทีดนิ ของเมืองหลัก เร่ งให้ มีการประกาศใช้ บงั คับผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะของเมืองหลักทุกแห่ง เพือควบคุมการใช้ ประโยชน์ทีดินในเมืองให้ มีประสิทธิ ภาพ
และสอดคล้ องกับการขยายตัวของชุมชนเมื อง ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ และโครงข่ายบริ การ
พื นฐานรวมถึงการพิจารณาขยายเขตเทศบาลเมืองหลักทีความเจริ ญของชุมชนได้ ขยายตัวออกไป
นอกเขตเทศบาลให้ ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง โดยยึดเขตความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ซึง อาจ
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ครอบคลุ ม เขตสุ ข าภิ บ าลที ค วามเจริ ญ ของเมื อ งต่ อ เนื อ งไปถึ ง ด้ ว ย ได้ แ ก่ เมื อ งเชี ย งใหม่
เมืองนครราชสีมา เมืองชลบุรี และเมืองสงขลา
4.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ. 2530-2534)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 6 เป็ นการดําเนินงานต่อเนืองตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 ตามแผนการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ในภูมิภาคอย่างเป็ นระบบ เพือให้ แผนงานหรื อโครงการต่าง ๆ ทีอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 ได้ สําเร็ จลุล่วงรวมทังได้
 กําหนดแนวนโยบายต่าง ๆ เพือเพิมศักยภาพใน
การพัฒนาเมืองและเกียวข้ องกับจังหวัดสงขลา ดังนี 
1) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เพิมขึ นในภูมิภาคเป็ น 24
เมือง (25 เทศบาล) โดยพิจารณาจากบทบาทของเมืองดังกล่าวทางเศรษฐกิจ ขนาดประชากร และ
การจ้ างงาน ตลอดทังระดั
 บของบริ การพื นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และบทบาททีเมืองดังกล่าว
จะส่งอิทธิพลการพัฒนาต่อพื นทีชนบทโดยรอบอย่างทัว ถึง
(1) เมื อ งหลัก ที ดํ า เนิ น การพัฒ นาต่อ เนื อ ง 5 เมื อ ง คื อ เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น
นครราชสีมา สงขลา-หาดใหญ่ และชลบุรี ซึงเน้ นการดําเนินแผนงานและโครงการต่อเนืองให้ แล้ ว
เสร็ จเป็ นลําดับแรก
(2) จัดระบบบริ การพื นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อมให้ สอดคล้ อง
กับมาตรการทาง ผังเมือง โดยเฉพาะการปรับปรุ งระบบสาธารณูปการในเขตเมือง พร้ อมทังวาง

โครงข่ายการคมนาคมขนส่งหลักทีเชือมโยงเมืองศูนย์กลางเข้ ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
ท่าอากาศยาน ท่าเรื อนํ าลึก เป็ นต้ น
2) แผนการพัฒนาบริ การพื นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม
(1) พัฒนาการขนส่ง เร่ งก่ อสร้ างท่าเรื อนํ า ลึกสงขลาและภูเ ก็ ต ต่อเนื องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที 5 ให้ แล้ วเสร็ จ ตลอดจนใช้ ทา่ เรื อชายฝั ง ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที
(2) เพิมขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศของเมืองศูนย์กลางต่าง ๆ โดย
ปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น หาดใหญ่ และสุราษฎร์ ธานีตอ่ เนืองให้ แล้ วเสร็ จ
3) แผนพัฒนาทีอยูอ่ าศัยและปรับปรุงสาธารณูปการในเขตเมือง
(1) ปรับปรุ งโครงข่ายสาธารณูปการในเขตเมือง เช่น ระบบระบายนํ า การป้องกัน
นํ าท่วมและการกําจัดนํ าเสีย ระบบถนนและสะพาน การกําจัดขยะมูลฝอย
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(2) ก่อสร้ างที อยู่อาศัยแก่ผ้ มู ี รายได้ น้อย ในลักษณะบ้ านสร้ างบางส่วนตาม
โครงการที อยู่อาศัย หาดใหญ่ ราชบุรี สุร าษฎร์ ธ านี นครศรี ธ รรมราช ชลบุรี อุดรธานี ลํ าปาง
นครราชสีมา และอุบลราชธานี ประมาณ 3,000 หน่วย
4) แผนการจัดระเบียบการใช้ ทีดนิ
(1) เร่ ง ประกาศบัง คับ ใช้ ผัง เมื อ งรวมของเมื อ งศูน ย์ ก ลางความเจริ ญ ทุก แห่ ง
เสริ มสร้ างขีดความสามารถของส่วนท้ องถินในการวางผังเมืองและนําไปใช้ ปฏิบตั ิให้ เกิดผล และ
ปรับปรุงเขตเทศบาลเมืองให้ สอดคล้ องกับเขตความเจริ ญทีเป็ นจริ ง
(2) นํ า มาตรการทางผัง เมื อ งมาใช้ ป ฏิ บัติ อ ย่ า งเข้ ม งวด เพื อ ควบคุม กิ จ การ
อุตสาหกรรมให้ อยู่ใ นย่านอุตสาหกรรมที กําหนดตามผัง เมื องรวม โดยให้ หน่วยปฏิ บัติยึดเป็ น
เงือนไขทีสําคัญในการออกใบอนุญาต
4.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 7 (พ.ศ. 2535-2539)
ต่อ เนื อ งจากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที 6 เป็ นช่ วงที มี ก าร
ขยายตัวทางเศรษฐกิ จสูงมาก เกิ นกว่าเป้าหมายที วางไว้ ถึงหนึงเท่าตัว โดยมี การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเฉลียร้ อยละ 10.5 ต่อปี ปั จจัยสําคัญทีผลักดันให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงเช่นนี 
ได้ แ ก่ การขยายตัวของการส่ ง ออก การลงทุน และการท่ อ งเที ย ว เป็ นต้ น แต่ก ารเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ เป็ นการเติบโตทีสวนทางกับปั ญหาทางสังคมทีรุนแรงขึ น ดังนันในแผนพั

ฒนาฯ ฉบับที 7
จึง ได้ ใ ห้ ความสํ าคัญไปที การพัฒ นาคนด้ วยเช่นกัน ในส่วนของการพัฒ นาพื น ที แผนพัฒ นาฯ
ฉบับที 7 ยังคงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาพื นทีเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในส่วนภูมิภาคให้ เป็ น
ฐานเศรษฐกิจหลักของแต่ละภูมิภาค และได้ ริเริ มพัฒนาพื นทีเขตเศรษฐกิจใหม่เพิมขึ น เพือรองรับ
การกระจายความเจริ ญจากเมืองหลักในแต่ละภูมิภาคโดยมีมาตรการพัฒนาทีเกียวข้ องกับจังหวัด
สงขลาดังนี 
1) พัฒ นาเมื องศูน ย์ ก ลางความเจริ ญ ของภาค พัฒ นาสงขลา-หาดใหญ่ ให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางหลักด้ านการค้ า บริ การ การท่องเทียว การบริ หารของภาคใต้ ตอนล่าง โดยให้ สงขลาเป็ น
เมื องท่า แหล่งท่องเที ยว และศูนย์ กลางบริ หารราชการ และหาดใหญ่ เป็ นศูนย์ กลางคมนาคม
ธุรกิ จการค้ า การบริ การ พร้ อมทัง เชื อมโยงการพัฒนากับปั ตตานี และจุดค้ าขายชายแดน เช่น
สะเดา (จังหวัดสงขลา) สุไหงโกลก (จังหวัดนราธิวาส) และเบตง (จังหวัดยะลา)
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2) พัฒนาโครงสร้ างพื นฐานไปสูภ่ มู ิภาค
(1) พัฒนาการขนส่งทางบกให้ เชือมต่อกับประเทศเพือนบ้ าน เพือให้ การขนส่ง
สินค้ าผ่านแดนมีต้นทุนการขนส่งตําและการเดินทางตามแนวชายแดนมีความสะดวกรวดเร็ วยิงขึ น
(2) ปรั บปรุ ง บูร ณะ เพิ ม มาตรฐานทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจัง หวัด
ให้ สามารถรองรับการจราจรและขนส่งอย่างเต็มขีดความสามารถ ทังนี
  ควรพิจารณาให้ มีระบบ
ระบายนํ าในเส้ นทางต่าง ๆ เพือป้องกันนํ าท่วมถนนด้ วย
(3) การขนส่งทางนํ า สนับสนุนการใช้ ประโยชน์ ท่าเรื อชายฝั ง และการขนส่ง
สินค้ าทางชายฝั งทะเลให้ เต็มที ยิงขึน รวมทัง ปรับปรุ งขุดลอกบํารุ งร่ องนํ า ทางเดินเรื อที มีลําดับ
ความสําคัญสูง ให้ มีขนาด และความลึกเหมาะกับเรื อทีใช้ บริ การและสภาพปริ มาณนํ า
(4) พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานภูมิภาคใน
ประเทศ ทีมิได้ เป็ นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล โดยเฉพาะในเรื องความปลอดภัยและการอํานวย
ความสะดวก เพื อ สนั บ สนุ น แผนการบิ น ของสายการบิ น แห่ ง ชาติ แ ละสายการบิ น เอกชน
ให้ สอดคล้ องกับแผนการพัฒนาการท่องเทียว การบริ การ การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม
3) ด้ านผังเมือง
(1) เร่ งรัดการขยายเขตเทศบาลให้ สอดคล้ องกับเขตพัฒนาเมื องตามผังเมือง
รวม ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ในเขตเมืองให้ ทนั กับ
การขยายตัวเมือง และสนับสนุนการสร้ างเมืองใหม่เพือกระจายความแออัดจากเมืองศูนย์กลางที
ขยายตัวเร็ ว
(2) ให้ ส่วนท้ องถินโดยเฉพาะเทศบาลทีเป็ นเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที 7
ปรั บ ปรุ ง ผัง เมื อ งรวมและเร่ ง วางผัง เมื อ งเฉพาะ เพื อ ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ บ ริ เ วณที มี คุณ ค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์ และสถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ และควบคุมพื นทีทีมีปัญหาวิกฤต
4) การกระจายอุตสาหกรรมสู่เ มื องศูนย์ กลาง ให้ ความสํ าคัญต่อเมื องศูนย์ กลาง
อุตสาหกรรม 9 แห่ง คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา สระบุรี สุราษฎร์ ธานี และ
สงขลา-หาดใหญ่ โดยจัดตังนิ
 คมอุตสาหกรรมพร้ อมกับบริ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ สําหรั บอุตสาหกรรมทีมีศกั ยภาพการพัฒนาสูง พร้ อมจัดให้ มีศนู ย์กลางการให้ บริ การแก่
อุตสาหกรรมด้ านต่าง ๆ ทังการส่

งเสริ มอุตสาหกรรม การส่งเสริ มการลงทุน ตลอดจนการฝึ กอบรม
แรงงาน
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4.4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 8 ให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ าง
ประสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่ เ มื อ งหลัก เดิ ม และฐานการผลิ ต ที จ ะเกิ ด ขึ น ใหม่ ใ นอนาคต ด้ ว ยการให้
ความสํ า คัญ ในการเสริ ม สร้ างศักยภาพของคนและชุม ชนที อ าศัย อยู่ใ นพื น ที สร้ างความเป็ น
เอกภาพในการบริ หารจัดการเชิงพื นที และดูแลคนจนทีอาศัยอยู่ในเมืองและชุมชนแออัด เพือให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพของพื นทีและพัฒนาคน ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึงได้
มีการกําหนดแนวนโยบายทีเกียวกับจังหวัดสงขลาไว้ ดงั นี 
1) พัฒนาพื นทีและชุมชนเพือเสริ มสร้ างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการสร้ างรายได้
(1) พื นทีภายใต้ ความร่ วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
ซึง จะช่ วยสนับสนุนการพัฒ นาความเชื อ มโยงระหว่า งพื น ที เมื อง และชุม ชน ในพื น ที จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ และส่งผลเชือมโยงถึงพื น ทีภาคใต้ ตอนบนภายใต้ โครงการพัฒนาพื นที ชายฝั ง
ทะเลภาคใต้ โดยอาศัยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ้ าน ในด้ านการค้ า การลงทุน
พลังงาน และโครงข่ายโครงสร้ างพื นฐาน
(2) เพิมสมรรถนะการขนส่งทางทะเลของประเทศไทย โดยอาศัยศักยภาพด้ าน
ภูมิเศรษฐกิจตอนใต้ ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิ จ (land bridge) ด้ วยระบบคมนาคมขนส่ง
สมัยใหม่ทีมีประสิทธิภาพ เชือมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทย อันจะเป็ นการเปิ ดประตูเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศออกสู่ทะเลด้ านมหาสมุทรอินเดีย และช่วยส่งเสริ มโอกาสของประเทศไทยให้ เป็ น
ศูนย์กลางการเชือมโยงเศรษฐกิจกลุม่ เอเชียตะวันออกและกลุม่ เอเชียใต้
2) การแก้ ไขปั ญหาชุมชนแออัด และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนในเมือง จัดทํา
แผนการพัฒนาและจัดหาทีอยูท่ ีเหมาะสมของชุมชนแออัด แรงงานอุตสาหกรรมและคนจนในเมือง
รวมทังแผนป

้ องกันการเกิดชุมชนแออัด โดยให้ ชาวชุมชนมีบทบาทสําคัญในการจัดเตรี ยมแผนไว้
ล่วงหน้ าร่ วมกับเจ้ าของทีดินและหน่วยงานท้ องถินทีเกียวข้ อง โดยมีหน่วยงานภายนอกอืน ๆ ร่ วม
ให้ การสนับสนุน รวมทังการพิ

จารณานําทีดินของรัฐทียงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์เต็มทีมาใช้ ประโยชน์ให้
เกิดความสมดุลทังในเชิ
 งเศรษฐกิจและการพัฒนาทีอยูอ่ าศัยของคนจนในเมือง
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4.4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9 ได้ เล็งเห็นถึงปั ญหาการพัฒนาที
เกิดความเลือมลํ าระหว่างชนบทและเมือง ทังในด้
 านการกระจายรายได้ และการกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนคุณภาพและการกระจายบริ การทางสังคม โดยการเติบโตของเมืองไม่ได้ มี
ส่วนสนับสนุนการพัฒ นาชนบทเท่าที ควร ก่ อให้ เ กิ ดความไม่สมดุล ของการพัฒ นา จึง มี ความ
จําเป็ นต้ องปรับกระบวนทรรศน์การพัฒนาเชิงพื นทีให้ เหมาะสม เพือสร้ างความเชือมโยงของการ
พัฒนาชนบทและเมืองให้ มีบทบาทส่งเสริ มและสนับสนุนกันและกัน นําไปสู่การพัฒนาทีสมดุลและ
ยัง ยืน โดยให้ ชนบทยังคงบทบาทเป็ นฐานการผลิตทางการเกษตรทีสําคัญของประเทศ ขณะทีเมือง
ช่วยสนับสนุนในการเป็ นแหล่งตลาดและการบริ โภค รวมทังแหล่
 งจ้ างงานทีส่งทอดความเจริ ญสู่
พื นทีชนบท ขณะเดียวกันมีความเข้ มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนเป็ นทุนทาง
สังคมทีสําคัญ โดยมียทุ ธศาสตร์ พฒ
ั นาเชิงพื นทีสําคัญทีเกียวข้ องกับจังหวัดสงขลา ดังนี 
1) ใช้ ศกั ยภาพของพื นทีทีติดทะเลทั งสองด้ านให้ เ กิดประโยชน์ด้านการผลิตและ
การขนส่งสู่เอเซียตะวันออกและเอเซียใต้ พร้ อมทังพั
 ฒนาเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเทียวทางทะเล ฝั ง
ทะเลอันดามันให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับโลก โดยมีกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี เป็ นศูนย์กลาง
และสร้ างความเชื อมโยงด้ านการผลิตกับพื นที ฝังอ่าวไทย โดยมี กลุ่มจังหวัดสงขลา ปั ตตานี เป็ น
ศูนย์กลางการค้ าและการผลิตอาหารฮาลาลกับประเทศเพือนบ้ าน
2) เพิมประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์จากระบบโครงสร้ างพื นฐานทีได้ พฒ
ั นาขึ นแล้ ว
อย่างคุ้มค่า ทังโครงข่

ายถนน ทางรถไฟ ท่าเรื อ และสนามบินสามารถเชือมโยงและสนับสนุนการ
พัฒนาพื นทีเศรษฐกิจได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาเมืองชายแดนให้ เป็ นประตูเศรษฐกิจควบคูก่ บั เมืองทีน่าอยู่เพือการพัฒนา
เศรษฐกิจให้ เติบโตอย่างยัง ยืนด้ วยการจัดระเบียบเมืองและชนบทชายแดน การพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ และการพัฒ นาอุต สาหกรรมการผลิ ต ร่ ว มตามแนวชายแดน ควบคู่กับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมพื นทีชนบทห่างไกลให้ เข้ มแข็ง
4.4.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554)
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 8-9 มุ่ง เน้ น ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้ คนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา พร้ อมทังเปลี
 ยนระบบการบริ หารจัดการจากที
แยกหน้ าทีรับผิดชอบ มาเป็ นบูรณาการแบบองค์รวม ซึงในระยะผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับที 8-9
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ผลสรุ ปออกมาเป็ นทีน่าพอใจ เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความมัน คง ความยากจนลดลง
ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ นมาก ในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 ซึงอยู่
ภายใต้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้ กําหนดให้ มีแนวนโยบายบริ หารงานในแต่ละภาคส่วนให้ มี
อํานาจหน้ าทีรับผิดชอบอย่างชัดเจน สนับสนุนให้ จงั หวัดมีแผนและงบประมาณ เพือพัฒนาจังหวัด
ซึงจะต้ องอยู่ภายในกรอบยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาภาค เพือขับเคลือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 สู่การ
ปฏิบตั ใิ นระดับพื นทีอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคใต้ ดงั นี 
ในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคใต้ ได้ มีการแบ่งการพัฒนาเป็ นกลุ่มจังหวัด โดย
จัง หวัดสงขลาถูกจัดให้ อยู่ใ นกลุ่มจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วย 5 จังหวัด คื อ สงขลา
ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล มีทีตงติ
ั  ดกับประเทศเพือนบ้ านคือ มาเลเซีย มีพื นทีเปิ ดสู่ทะเล
ทังด้
 านอันดามันและอ่าวไทย มีบทบาทเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรู ป
อาหารทะเล มี บริ การขัน พื นฐานที มีจังหวัดสงขลาเป็ นศูนย์ กลาง คือ ท่าเที ยบเรื อนํ า ลึกสงขลา
สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ การคมนาคมขนส่งทีตดิ ต่อกับประเทศมาเลเซีย อีกทังจั
 งหวัดสงขลา
ยังเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจบริ การทังด้
 านการค้ า การลงทุน การเงิน การธนาคาร และสถาบันการศึกษา
ของพื นทีโดยมีรายละเอียดของกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคใต้ ดังนี 
1) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแปรรู ป เพื อ เพิ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น เพิ ม
ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ อุตสาหกรรมยางพารา โดยพัฒนาพื นทีจงั หวัดสงขลา ซึงมีความ
พร้ อมด้ านวิชาการ และพื นทีรองรับอุตสาหกรรม ให้ เป็ น rubber city ทีมีสถาบันเฉพาะทางด้ าน
การวิจยั และพัฒนา เพิมมูลค่าผลผลิตจากยางพารา และเป็ นศูนย์กลางในการจัดงาน road show,
exhibition ระดับนานาชาติ
2) พัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพือนบ้ านเพือขยายฐานเศรษฐกิจ พัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพือนบ้ านภายใต้ กรอบ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนาพื นทีเศรษฐกิจ
สงขลา-ปี นัง-เมดาน โดยการเร่ ง พัฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนสะเดา-ปาดัง เบซาร์ และ
พัฒนาเมืองชายแดนได้ แก่ ด่านสะเดา ปาดังเบซาร์ วังประจัน เบตง สุไหงโกลก ตากใบ และด่าน
เปิ ดใหม่
3) พัฒนาท่าเรื อนํ าลึกฝั งทะเลอันดามันและอ่าวไทย และระบบการคมนาคมขนส่ง
และ logistic ทังการขนส่

งทางบก ทางอากาศ และทางนํ า เชือมโยงการขนส่งทังภายในประเทศ

และ ประเทศเพือนบ้ านเพือกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนากิจกรรทางเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะพื นที
บริ เวณ สงขลา-สตูล ซึงมีแนวคิดการพัฒนาโครงการ land bridge ไว้ ก่อนหน้ านี แล้ ว (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2525-2550)

55

4.4.7 ประเด็นหลักจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 5-10
1) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 5 เป็ นแผนฉบับ แรกที ใ ห้
ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื นที
(1) กําหนดให้ เมือง สงขลา-หาดใหญ่ เป็ นเมืองหลักในภูมิภาค
(2) ริ เริ มโครงการก่อสร้ างท่าเรื อนํ าลึกสงขลา
(3) จัดตังนิ
 คมอุตสาหกรรมในเมืองสงขลา-หาดใหญ่
(4) ปรับปรุงแหล่งเสือมโทรมและพัฒนาโครงสร้ างพื นฐานอืน ๆ ทีสําคัญ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 6 ดําเนินการต่อเนื องจากแผน
ฉบับที 5
(1) เร่งก่อสร้ างท่าเรื อนํ าลึกสงขลาให้ แล้ วเสร็ จ
(2) เพิมขีดความสามารถให้ กบั ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
(3) ปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื นทีเมือง
(4) เร่งรัดให้ ประกาศบังคับใช้ ผงั เมืองรวม เมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 7 เป็ นช่วงทีเศรษฐกิจขยายตัวสูง
มาก มี ปัจ จัยกระตุ้น ที สํ าคัญ คื อ การขยายตัว ด้ านการส่ง ออก การลงทุน การท่องเที ยวพื น ที
เศรษฐกิจใหม่
(1) ให้ ความสําคัญกับการค้ าบริ เวณชายแดน โดยเฉพาะ ด่านชายแดนสะเดา
(2) พัฒนาถนนสายหลักและปรับปรุ งการขนส่งทางนํ า โดยให้ สามารถรองรั บ
เรื อขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่ได้ มากขึ น
(3) เร่งรัดการขยายเทศบาลให้ สอดคล้ องกับเขตพัฒนาตามผังเมืองรวม
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 เกิ ดแนวคิดการพัฒนาเมื อง
โดยให้ ความสําคัญในการเสริ มสร้ างศักยภาพของคนในชุมชน
(1) ให้ คนในชุม ชนได้ มี ส่วนร่ วมในการกํ าหนดทิ ศทางการพัฒ นาชุม ชนของ
ตนเอง
(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแออัดในเมืองใหญ่
(3) โครงสร้ างพื น ฐาน เพิ ม สมรรถนะการขนส่ ง ทางทะเล โดยการพัฒ นา
โครงการสะพานเศรษฐกิจ (land bridge)
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5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9 เล็งเห็นถึงการพัฒนาทีมีความ
เลือมลํ าระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท
(1) ปรับยุทธศาสตร์ โดยการพัฒนาเมืองและชนบทควบคูก่ นั ไป
(2) พัฒนาให้ จงั หวัดสงขลาเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า การลงทุน และการผลิต
อาหารฮาลาล
(3) เชือมโยงการคมนาคมขนส่งทังทางบก

ทางนํ า และทางอากาศ
6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 มีการแบ่งกลุ่มการพัฒนาเชิง
พื นที เป็ นกลุม่ จังหวัดอย่างชัดเจน
(1) จังหวัดสงขลาถูกจัดให้ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาในกลุม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(2) กําหนดให้ จงั หวัดสงขลาเป็ น rubber city
(3) จังหวัดสงขลาเป็ นพื นทีทีอยูใ่ นกรอบความร่วมมือ IMG-GT
(4) พัฒนาโครงการ land bridge เชือม สงขลา-สตูล
4.4.8 แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553-2556 (สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
สตูล)
ผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 มีการแบ่งกลุ่มจังหวัดใน
ระดับอนุภาค เพือเจาะจงพัฒนาพื นทีทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน สํ าหรั บภาคใต้ ในส่วนของพื นที
ชายแดนที ติ ด กับประเทศมาเลเซี ย ถูก กํ า หนดให้ อ ยู่ใ นกลุ่ม การพัฒ นาพื น ที ช ายแดนภาคใต้
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาพื น ที คือ “ศูนย์ กลางการผลิ ตและส่งออกยางพารา อาหารฮาลาล การศึกษา
การค้ าชายแดน การท่องเทียวของภาคใต้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
มียทุ ธศาสตร์ หลักในการพัฒนาพื นที ดังนี 
1) คุ้มครองความปลอดภัย การอํานวยความเป็ นธรรมเพือเสริ มสร้ างความเชือมัน ใน
อํานาจรัฐ และสร้ างภูมิค้ มุ กันแก่คนกลุ่มเสียง เพือช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ความไม่สงบให้ สามารถพึงตนเองได้ ป้องกันและมีกระบวนการพัฒนาให้ ปลอดจาก
ภาวะความเสียงต่อการถูกชักจูงให้ เข้ าไปเกียวข้ องกับปั ญหาความไม่สงบ
2) เสริ มสร้ างความมัน คงทางอาชีพและรายได้ แก่ผ้ มู ีรายได้ น้อยให้ พึงตนเองได้ เพือ
ความมัน คงในการดํารงชีวิตทีจะนําไปสู่ความเข้ มแข็งของครอบครัว ชุมชน และเกิดความสมานฉันท์ของ
สังคม
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3) พัฒนาคุณภาพคนเพื อสร้ างโอกาสการมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื อ
คุณภาพชีวิตทีดีขึ นและเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ของภาคใต้
4) เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิ จของพื นทีและการพัฒนาความร่ วมมือกับ
ต่า งประเทศ เพื อ เพิ ม โอกาสการพัฒ นาอาชี พ การมี ง านทํ า และรายได้ สร้ างความหวัง แก่
ประชาชนให้ มีความมัน ใจทีจะอยู่ในพื นที ทีจะนําไปสู่สนั ติสขุ ของสังคมได้ อีกทางหนึง เพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และเพิมมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552)
4.4.9 แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุม่ ที 2 (สงขลา-สตูล) พ.ศ. 2548-2551
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน 2 (สงขลา-สตูล) มีพื นทีรวม 6.17 ล้ านไร่ ตังอยู
 ่ตอนล่าง
ของภาคใต้ โดยมีสงขลาเป็ นเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถเชือมโยงโดยระบบ land bridge
ระหว่างฝั งอ่าวไทยกับ ฝั งอันดามัน มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียทีรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ ลิส
มีทรัพยากรท่องเทียวทางทะเล ทีสําคัญคือหมู่เกาะตะรุ เตาในจังหวัดสตูลและมีสงขลา-หาดใหญ่
เป็ นศูนย์กลางการค้ าการลงทุน การศึกษาและการบริ การในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง
มีประชากรทังสิ
 น 1.59 ล้ านคน โดยอยู่ในจังหวัดสงขลามากทีสดุ 1.31 ล้ านคน และ
สตูล 0.28 ล้ านคน มีความหนาแน่นเฉลีย 166 คน/ ตารางกิโลเมตร
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุม่ จังหวัดปี 2547 (ราคาคงที) เท่ากับ 77,443 ล้ านบาท มี
รายได้ เฉลี ยต่อหัวเท่ากับ 97,909 บาทต่อปี มี โครงสร้ างการผลิตภาคเกษตรกรรมร้ อยละ 27.7
ใกล้ เคียงกับภาคอุตสาหกรรม ซึงมีสดั ส่วนร้ อยละ 27.4 ส่วนภาคการค้ าและการบริ การอืน ๆ มี
สัดส่วนร้ อยละ 29.0
มีกรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด เพือขับเคลือนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของกลุม่ จังหวัดได้ กําหนดเป้าประสงค์ ไว้ ดงั นี 
1) การเป็ นศูน ย์ กลางเชื อมโยงการค้ าภาคใต้ กับนานาชาติ โดยสร้ างความพร้ อม
ปั จ จัย พื น ฐาน ความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การในการนํ า เข้ าและส่ ง ออกสิ นค้ า รวมทัง มี
ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การอยู่ใ นระดับที แ ข่ง ขันกับประเทศเพื อนบ้ านได้ เพื อเพิ มมูล ค่าการค้ า
ระหว่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพทางการขนส่งสองฟากฝั งทะเล โดยเฉพาะการขนส่งทางเรื อ
และทางถนน โดยกําหนดให้ จังหวัดสตูลเป็ นเจ้ าภาพหลัก
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2) การเป็ นเมืองท่องเทียวและกีฬาระดับมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ทีมีศกั ยภาพ ส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเทียว การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริ หารของบุคลากร
ด้ านการท่องเที ยว ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทัง ในและต่างประเทศ รวมทังเป็
 น
เจ้ าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ โดยกําหนดให้ จังหวัดสตูล เป็ นเจ้ าภาพหลัก
3) การเป็ นศูนย์ กลางยางพาราโลก โดยการเพิมจํ านวนนักวิจยั และบุคลากรและ
งานวิ จัยด้ านยางพาราการจัดทํ าฐานข้ อมูล ด้ านยางพาราที ถูกต้ องและครบถ้ วน การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ทงจากนํ
ั
ายางพารา และมีระบบตลาดยางพาราทีมีความเข้ มแข็งและเป็ นกลาง โดย
กําหนดให้ จังหวัด สงขลาเป็ นเจ้ าภาพหลัก
4) การเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ โดยการพัฒนาสถาบันการศึกษาสู่ระดับ
สากล สนับสนุนให้ ประชาชนได้ รับการศึกษา อย่างต่อเนืองเพือเข้ าสู่ความเป็ นนานาชาติ ส่งเสริ ม
ให้ นักเรี ยน นักศึกษา ได้ เข้ าเรี ยนหลักสูตร 2 ภาษา และ หลักสูตรนานาชาติ รวมทังการพั

ฒนา
การศึกษาอบรมระยะสัน และสนับสนุนการศึกษาในรู ปแบบทางไกลผ่านสือ ICT โดยกํ าหนดให้
จังหวัดสงขลาเป็ นเจ้ าภาพหลัก (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552)
4.4.10 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553-2556
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลาเป็ นผลต่อเนืองมาจากแผนระดับชาติ แผนระดับภูมิภาค
และแผนระดับอนุภาคหรื อระดับกลุ่มจังหวัด โดยได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดสงขลา
ไว้ วา่ “ศูนย์กลางการศึกษา ธุรกิจการค้ า การบริ การ และการขนส่ง เพือเป็ นประตูส่กู ารค้ าโลก บน
พื นฐานความอยู่ดีมีสุข และสันติสุขของประชาชน” โดยมี ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื น ที จังหวัด
สงขลาทีสําคัญ ดังนี 
1) การเพิมขี ดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื อเพิมผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ของจังหวัดสงขลาให้ มีมลู ค่าเพิมสูงขึ น พัฒนาโลจิสติกส์ให้ มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล และ
เพือให้ เศรษฐกิจภาคครัวเรื อนมีความเข้ มแข็งมากขึ น โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ ดังนี 
(1) พัฒ นาด่านพรมแดนและชุม ชนชายแดน เพื ออํ านวยความสะดวก ด้ าน
การค้ า และการท่องเทียว
(2) พัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ โดยเฉพาะเครื อ ข่ า ยด้ า นคมนาคมขนส่ ง ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สนับ สนุ น ให้ มี ก ารเชื อ มโยงการบิ น ไปสู่ ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพือประโยชน์ทางการท่องเทียว การค้ า และการขนส่งสินค้ า
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(3) ส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานในรู ปแบบ cluster ของภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการบริ การ
(4) ส่ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพด้ านอุต สาหกรรมให้ มี ก ารสร้ างมูล ค่า เพิ ม
สินค้ ามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
2) การพัฒนาคุณ ภาพคนและสังคม เพื อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางด้ า นการศึกษาที
มีศกั ยภาพ เพิมคุณภาพชี วิตที ดีขึน รวมทัง สร้ างความเข้ มแข็งให้ กับภาคครัวเรื อน องค์กร และ
ชุมชน โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ ดังนี 
(1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ประชาชนได้ รั บ การศึ ก ษาที มี คุ ณ ภาพและ
เหมาะสมตามศักยภาพต่อเนืองตลอดชีวิต
(2) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ และรายได้ ทีมนั คง
3) บริ หารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมอย่างยัง ยืน เพือ
พลิกฟื น ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในพื นทีให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ น โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ ดังนี 
(1) ลดความสกปรกทีระบายลงสู่แหล่งนํ า อนุรักษ์ ฟื น ฟู พัฒนาแหล่งนํ า และ
ระบบกระจายนํ า
(2) สร้ างระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั งอย่างเป็ นระบบ โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพื นทีตอ่ เนือง
(3) ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ชุม ชน/ หมู่บ้ า น/ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ น
(อปท.)เข้ ามามีส่วนร่ วมในการลดปั ญหาขยะโดยใช้ หลัก 3 r (reduce, reuse, recycle) และเพิม
ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะทีมีอยูเ่ ดิม และการจัดการของเสียอันตราย
4) เพิมความมัน คง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพือให้ ครัวเรื อน และชุมชน
ดํารงชิตอย่างปกติสขุ และทําให้ สงั คมเกิดความสมานฉันท์ โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ ดังนี 
(1) ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการก่อความไม่สงบ การก่อเหตุร้ายรายวัน และคดี
อุจฉกรรจ์
(2) สร้ างความเชื อมันในการบัง คับใช้ กฎหมาย และการพิสูจ น์ หลักฐานทาง
นิตวิ ิทยาศาสตร์ จนนําไปสูค่ วามเข้ าใจและยอมรับของสังคม
(3) เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และสร้ างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนใน
การแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
5) การบริ หารราชการให้ เป็ นไปตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี เพือการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรเป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีความพึงพอใจและ
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เชื อ มัน ในมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ และองค์ ก รภาคประชาชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการ
สนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของภาคราชการ โดยมีกลยุทธ์หลัก ๆ ดังนี 
(1) พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ มีขีดสมรรถนะ ทังด้
 านความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบตั งิ าน ส่งเสริ มการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบในวงราชการ
(2) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบตั ิงานภาครัฐ และ
เสริ มสร้ างศักยภาพองค์กรภาคประชาชนในการดําเนินการสนับสนุนและตรวจสอบภาครัฐ
ในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553-2556 ได้ ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
และขีดสมรรถนะ (SWOT analysis) ของจังหวัดสงขลา เพือประเมินศักยภาพและขีดความสามารถใน
การพัฒนา ไว้ ดงั นี 
1) จุดแข็ง (strengths)
(1) เป็ นแหล่งผลิตและแปรรูปยางพาราและอาหารทะเล
(2) มีทรัพยากรธรรมชาติทีเอื อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(3) มีสินค้ าทางการท่องเทียวทีหลากหลายและสิงอํานวยความสะดวกครบถ้ วน
(4) เป็ นแหล่งผลิตพลังงานและศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาปิ โตรเลียม
(5) มีทนุ ทางสังคมทีเข้ มแข็งและหลากหลาย เช่น บุคลากรทางการการท่องเทียว
ประเพณี วัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้ าน ภูมิปัญญาท้ องถิน กลุม่ องค์กรภาคประชาชน เป็ นต้ น
(6) มีโครงข่ายการคมนาคมทีเชือมโยงทุกประเภทพร้ อมพัฒนาไปสูร่ ะบบโลจิสติกส์
(7) เป็ นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับในภาคใต้
(8) มีศนู ย์ประชุมระดับนานาชาติ
(9) ป็ นศูนย์กลางด้ านการค้ า การบริ การ และการท่องเทียว
(10) เป็ นศูนย์กลางการบริ หารราชการของประเทศในภาคใต้
2) จุดอ่อน (weakness)
(1) ภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
บางส่วนขาดการพัฒนากระบวนการผลิตทีก่อให้ เกิดมูลค่าเพิม
(2) ขาดระบบการบริ หารจัดการเรื องการตลาดสินค้ าเกษตรแบบครบวงจร
(3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมเสือมโทรม
(4) ขาดแคลนแรงงานไร้ ฝีมือ และแรงงานมีฝีมือบางสาขา
(5) มีปัญหาทางสังคม เช่น พฤติกรรมเด็กและเยาวชน และยาเสพติด เป็ นต้ น
(6) ปั ญหาทีดนิ ทํากิน และความขัดแย้ งระหว่างกลุม่ อาชีพ
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3) ภัยคุกคาม อุปสรรค หรื อข้ อจํากัด (threats)
(1) ราคาสิ น ค้ า ทางการเกษตรที ส่ง ออกขึ น อยู่กับ กลไกราคาของตลาดโลก
มาตรการด้ านการค้ าระหว่างประเทศ
(2) ความเจริ ญเติ บโตของเมื องทํ าให้ มี ปั ญหายาเสพติ ด ปั ญหาสังคม และ
มลภาวะทางสิงแวดล้ อม
(3) การเกิ ด ภัยธรรมชาติส่ ง ผลกระทบต่อชี วิตและทรั พ ย์ สิ น รวมทัง ผลผลิ ต
ทางการเกษตร
(4) ปั ญหาความไม่สงบในพื นที จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบด้ านการค้ า
การลงทุน และการท่องเทียว
(5) ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
(6) ภาวะโลกร้ อนส่งผลต่อสภาวะแวดล้ อมของจังหวัด (มหาวิทยาลัยทักษิ ณ,
2552)
4.4.11 โครงการแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle : IMT-GT)
แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
(Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ได้ เริ มต้ นขึ นตังแต่
 พ.ศ. 2536
หลังจากทีผ้ นู ําทัง 3 ประเทศเห็นชอบให้ มีความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ เพือพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3
ประเทศ ในปั จจุบนั พื นที IMT-GT ครอบคลุม อินโดนีเซีย 10 จังหวัด ได้ แก่ อาเจะห์ (เขตปกครอง
ตนเอง) บังกา-เบลิตงุ เบงกูลู จัมบี ลัมปุง สุมาตราเหนือ เรี ยว เรี ยวไอแลนด์ สุมาตราใต้ สุมาตรา
ตะวันตก มาเลเซีย 8 รัฐ ได้ แก่ รัฐเคดาห์ กลันตัน มะละกา เนกรี เซมบิลนั ปี นัง เประ ปะลิส และสลังงอร์
และไทย 14 จังหวัด คือ สงขลา ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง พัทลุง นครศรี ธรรมราช ชุมพร
สุราษฎร์ ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี
มีวตั ถุประสงค์เพือเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ ให้ มีการ
ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่ วมกันอย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด โดยเน้ นความ
ร่ วมมือทางด้ านการผลิต การส่งเสริ มการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือเสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในพื นที IMT-GT โดยมีกรอบความร่วมมือดังนี 
1) สาขาโครงสร้ างพื นฐานและการขนส่ง เป็ นความร่ วมมือในด้ านโครงสร้ างพื นฐาน
มีจดุ มุง่ หมายในการบูรณาการทางด้ านกายภาพของประเทศ พื นที IMT-GT โดยเป็ นการเกื อกูลซึง
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กันและกัน และสนับสนุนการพัฒนาพื น ที ให้ เกิ ดความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ประเทศที
ประสานงานหลัก คือ มาเลเซีย
2) สาขาการค้ าและการลงทุน เป็ นการอํานวยความสะดวกทางด้ านการค้ า การ
ลงทุน ในพื น ที IMT-GT ลดขัน ตอน มาตรการกี ดกันทางการค้ า โดยมุ่งเน้ นลดต้ นทุนในการ
ประกอบธุรกิจ การส่งเสริ มการไหลเวียนของสินค้ าและบริ การในภูมิภาค ประเทศทีประสานงาน
หลัก คือ มาเลเซีย
3) สาขาการท่องเทียว ส่งเสริ มความร่ วมมือด้ านการท่องเทียว ประเทศทีประสานงาน
หลัก คือ ไทย
4) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้ นความร่ วมมือด้ านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเคลือนย้ ายแรงงาน รวมไปถึงการใช้ มาตรการในการยกระดับคุณภาพแรงงาน ประเทศ
ทีประสานงานหลัก คือ อินโดนีเซีย
5) สาขาการเกษตร อุตสาหกรรมและสิงแวดล้ อม สร้ างความร่ วมมือในการเพิมพูน
การค้ า การลงทุน สร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั สินค้ า และเน้ นการจ้ างงานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
รวมทังร่ วมมือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในพื นที IMT-GT ประเทศทีประสานงาน
หลัก คือ อินโดนีเซีย
6) สาขาผลิตภัณฑ์และบริ การฮาลาล ประเทศทีประสานงานหลัก คือ ไทย (สมเกียรติ
สายธนู, 2545)
4.5 สรุปบทบาทสําคัญของอําเภอเมืองสงขลา
จากเนื อหาข้ างต้ นทําให้ ทราบว่า อําเภอเมืองสงขลาเป็ นเมืองทีมีความหลากหลาย
มีความพร้ อมในทุก ๆ ด้ าน และยังมี ศกั ยภาพเพี ยงพอที จะพัฒนาเมืองให้ มีความเจริ ญมากขึน
เพราะมีปัจจัยทีกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาในพื นที ดังนี 
1) ด้ านลักษณะทางธรรมชาติและทีตงั  อําเภอเมืองสงขลาเป็ นอําเภอทีมีประวัติศาสตร์
ยาวนาน ถูกกําหนดให้ เป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคตังแต่
 ในอดีต มีภูมิประเทศติดกับชายฝั งทะเล เป็ น
ทีตงของท่
ั
าเรื อขนส่งสินค้ าทีสําคัญและยังเป็ นแหล่งท่องเทียวอีกด้ วย บริ เวณเขตเมืองเป็ นชุมชน
ดังเดิ
 ม เป็ นแหล่งพาณิชยกรรมทีสําคัญ และเป็ นศูนย์ กลางของทีตงหน่
ั  วยงานราชการทังระดั
 บ
จังหวัด และภูมิภาค ส่วนบริ เวณชานเมืองเป็ นพื นทีราบสลับกับภูเขา เหมาะสําหรับเป็ นทีตงของ
ั
โรงงานอุตสาหกรรม และในภาคเกษตรกรรมยังเป็ นพื นทีปลูกยางพาราทีสําคัญของจังหวัดอีกด้ วย
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ปั จจุบนั แถบชานเมืองมีแนวโน้ มเกิดการลงทุนพัฒนาทีดินเป็ นทีอยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดขึ นอย่างต่อเนือง
2) โครงสร้ างพื นฐาน อําเภอเมืองสงขลามีระบบคมนาคมขนส่งทีครอบคลุมทังทางบก

ทางนํ า ทางอากาศ มี ค วามสะดวกในการเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า ด้ า นสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการมีความพร้ อมในทุก ๆ ด้ าน ทังด้
 าน ไฟฟ้า ประปา ด้ านสถานศึกษา ด้ านสาธารณสุข
อีกทังยั
 งได้ ชือว่าเป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางของหน่วยงานราชการระดับภูมิภาค และปั จจุบนั ยังเป็ น
ทีตงของฐานซ่
ั
อมบํารุงการขุดเจาะนํ ามันกลางอ่าวไทย
3) สภาพทางเศรษฐกิจ อําเภอเมืองสงขลามีความหลากหลายทางด้ านสาขาการผลิต
เนื องจากในพื น ที มีกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที หลากหลาย ทัง ในภาคอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเที ยว เกิ ดความสะดวกในการติดต่อธุรกิ จสํ าหรั บธุ รกิ จที เกื อ หนุนกัน
ทําให้ แนวโน้ มนักธุรกิจทีสนใจเข้ ามาลงทุนในพื นที มีเพิมขึ นอย่างต่อเนือง
4) นโยบาย จากนโยบายและแผนในทุก ๆ ระดับ จังหวัดสงขลาถูกกํ าหนดให้ เป็ น
ศูนย์กลางของภูมิภาค ทังในด้
 านการพัฒนาเชิงพื นที เป็ นศูนย์กลางการบริ หารราชการในภูมิภาค
ด้ านการค้ าการลงทุน และด้ านสังคม ทําให้ อําเภอเมืองสงขลาจําเป็ นจะต้ องเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนาระดับย่อยลงมาจากระดับจังหวัด ได้ รับผลโดยตรงจากแผนพัฒนาต่าง ๆ ทังแผนงานที

ได้
วางไว้ ในอดีตและแผนงานทีเป็ นแนวทางการพัฒนาในอนาคต
สําหรับพื นทีอําเภอเมืองสงขลา ช่วงเวลา 15 ปี ทีผ่านมาได้ เกิดการเปลียนแปลงเชิง
พื นที เกิดขึน โดยเฉพาะพื น ที ชานเมื องที เกิ ดการพัฒนาเป็ นทัง ที อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม
ทังนี
 เนืองจากอําเภอเมืองสงขลามีปัจจัยทีทําให้ เกิดการพัฒนาทีดนิ ในหลายมิติ
จากข้ อ มูล ที ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ทํ า ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที ทํ า ให้ เ กิ ด การพัฒ นาที ดิ น
และบทบาทสําคัญของอําเภอเมืองสงขลา ทีทําให้ เมืองเกิดการพัฒนาขึ นอย่างต่อเนือง แน่นอนว่า
ในการพัฒนาใด ๆ ก็ตามย่อมทําให้ เกิดการเปลียนแปลง การศึกษาครัง นี ผู้วิจยั จึงต้ องการศึกษา
ปั จจัยทีทําให้ เกิ ดการพัฒนาที ดินที ส่งผลกระทบให้ เกิดการเปลียนแปลงทางด้ านกายภาพ และ
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมในช่วง พ.ศ. 2536-2550

