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 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคใต้  และเป็นแหล่งการค้า
ชายแดนท่ีมีมูลค่าการค้าสูงท่ีสุดของประเทศจึงเป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาในระดับประเทศมีบทบาท
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคพื้นที่ภาคใต้ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงส่งผลให้
จังหวัดสงขลามีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ และเกิดความ
ต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 
การขัดแย้งการใช้ที่ดิน การรุกล้ าเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมในการพัฒนาจังหวัดและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หากไม่ได้รับการวางแผนพัฒนาเมืองและพื้นท่ีชนบทอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงต้องด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้น าการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อ าเภอ เมืองและชุมชน 
ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลาตามบทบาท ประเ ด็นยุทธศาสตร์ 
ศั ก ย ภ า พ  แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร พั ฒ น า 
พื้นท่ีจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและเป็นท่ียอมรับของประชาชน
ทุกภาคส่วน 

จัดท าผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่
จั ง ห วั ด ส งข ล า แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า 
รายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการ
พั ฒ น า พื้ น ท่ี ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ 
พร้อมจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนา
ให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ 

2. 

3. 

ความเป็นมาโครงการ 

1. 
วัตถุประสงค์ 

จัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแผนผังก าหนด การใช้
ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื ้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบของ
การวางและจัดท าผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2518 
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4. 

จัดท าผังพัฒนาพื้นที่อ าเภอ โดยก าหนดแนวทางและมาตรการ
การพัฒนาพื้นท่ีระดับอ าเภอเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ
พัฒนาพื้นท่ีตามหลักวิชาการผังเมือง 

5. 

ผังนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดและผังพัฒนาพื้นท่ีรายสาขา ท่ีสามารถ
ใช้เป็นกรอบช้ีน าการพัฒนาพื้นท่ีในภาพรวมและรายสาขา พร้อมมี
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และแผนงานโครงการให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าไปพัฒนาพื้นท่ีอย่างบูรณาการ 
 
ผังเมืองรวมจังหวัดท่ีด าเนินการตามองค์ประกอบ พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 พร้อมข้อก าหนดในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมและขนส่ง และกิจการสาธารณูปโภค 
ท่ีสามารถน าไปด าเนินการจัดท าเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป 
 
ผังพัฒนาพื้นท่ีอ าเภอและผังปฏิบัติการเชิงพื้นท่ีท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาพื้นท่ีระดับอ าเภอ พร้อมผังโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผัง
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
4) หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นสามารถน าแผนงานโครงการท่ีมี
การจัดล าดับความส าคัญไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนและ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. 
2. 
3. 
4. 

จัดท าผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดท าผังรายละเอียดโครงการ
พัฒนาเฉพาะเรื่องท่ีต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถ
น าผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
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การวางและจัดท าผังจังหวัด เป็นการก าหนดกรอบนโยบายด้านการผังเมืองในระดับจังหวัด ซ่ึงจะท า
หน้าที่ถ่ายทอดนโยบายจากการวางและจัดท าผังประเทศ ผังภาคลงสู่จังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางด้าน
การใช้ประโยชน์ ท่ีดิน การพัฒนาการต้ังถิ่นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบท  

องค์ประกอบผังเมืองรวมจังหวัด 
1.ศักยภาพและบทบาทของจังหวัดในภูมิภาค 

2.วิสัยทัศน์ ด้านการผังเมืองของจังหวัด 

3.วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผัง 

4.กลยุทธ์ในการพัฒนา 

5.เป้าหมายการพัฒนา 

6.แนวคิดโครงสร้างของผังเพื่อการพัฒนา 

7.ผังเมืองรวมจังหวัด 
(วัตถุประสงค์และแนวนโยบายเฉพาะด้าน) 

8.นโยบาย มาตรการ และวิธีการน าผังไปสู่การปฏิบัติ 

การวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
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จังหวัดสงขลา แบ่งการปกครองออกเป็น  
16 อ าเภอ ประกอบด้วย 
 

1. อ าเภอระโนด 
2. อ าเภอกระแสสินธุ ์
3. อ าเภอสทิงพระ 
4. อ าเภอสิงหนคร 
5. อ าเภอควนเนียง 
6. อ าเภอรัตภูมิ 
7. อ าเภอบางกล่ า 
8. อ าเภอเมืองสงขลา 
9. อ าเภอหาดใหญ่ 
10. อ าเภอนาหม่อม 
11. อ าเภอคลองหอยโข่ง 
12. อ าเภอสะเดา 
13. อ าเภอจะนะ 
14. อ าเภอนาทว ี
15. อ าเภอเทพา 
16. อ าเภอสะบ้าย้อย 

พื้นที่โครงการ 

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตจังหวัดสงขลา 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย  
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห ์และรัฐเปอร์ลิส ของสหพันธรัฐมาเลเซีย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

อาณาเขตติดต่อ 
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มีลักษณะเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดิน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเช่ือมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ ทาง 
ทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ โดยภูมิสัณฐานของจังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย ที่ราบ ทีล่าดเขา เนินเขา และภูเขา 

ด้านกายภาพ 
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ก าหนดบทบาทของ จังหวั ดสงขลา เป็น เมื อ ง
อุตสาหกรรม และเมืองการค้าชายแดน เช่ือมโยง
การไหลเวียนวัตถุดิบและสินค้ากับกลุ่มประเทศด้าน
ทิศใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ประชาคมการเมืองความมั่นคง (APSC) 
ก าหนดบทบาทของจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง
เช่ือมโยงพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างกับกลุ่มประเทศ
ตอนล่างของประชาคมอาเซียน ท้ังด้านการบริหาร
ปกครอง ความมั่นคง และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในประชาคม 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)  

ก าหนดบทบาทของ จังหวัดสงขลา เ ป็นเมือ ง 
แห่งการศึกษานานาชาติ และเมืองบริการสุขภาพ 
โดยมี เมื องหาดใหญ่  เป็น ศูนย์กลางห ลักของ 
การพัฒนา 

บทบาทของจังหวัดสงขลาตอ่ยุทธศาสตร์และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

บทบาทตามประชาคมอาเซียน (ASEAN)  
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โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) 

 ความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)  
 

 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกในการพัฒนาความกินดีอยู่ดีของประชาชนในบริเวณพื้นท่ี 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส และ 4 รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย อาทิ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเช่ือมโยงเส้นทางการขนส่ง การพัฒนาการท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน 
และด้านพลังงาน 

จังหวัดสงขลาต้ังอยู่บนแนวพื้นที่เศรษฐกิจ สงขลา-ปีนัง-
เมดานและพื้นที่ต่อเนื่อง ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 แนวเศรษฐกิจหลัก 
ของพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

- ส่งเสริมการค้าการลงทุน (Tradeand Investment)  
- ส่งเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
       และการท่องเที่ยว (Agriculture, AGRO-Industry, 
      Tourism)   
- เสริมสร้างความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(infrastructure and Transport) ก าหนดการ
พัฒนาโครงข่ายการบินเชื่อมโยงเมืองส าคัญ  

- การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ก าหนดให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่น าร่องตาม 

       IMT-GT Green Cities Initiative 

9 



“ประเทศไทย 
เป็นประเทศช้ันน าของโลก 

ในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร  

และเทคโนโลยีด้านอาหาร  
การบริการด้านสุขภาพ 

และการท่องเที่ยว  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม 
ที่น่าอยู่  

ประเทศชาติม่ันคง 
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ผังประเทศไทย พ.ศ.2600  
(Thailand National Spatial Development Plan) 

แผนผังนโยบายด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง 
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       “การพัฒนาพื้นท่ีภาคใต้อย่างยั่งยืน เกื้อกูล และมีเอกภาพ
บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมในมาตรฐานโลก เพื่อเป็น
สะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงการค้ากับนานาชาติและสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง ท้ังในสาขาบริการ 
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พร้อมกับ
การสร้างสมดุลด้านการพัฒนาระหว่างชนบทและเมือง ส่งเสริม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรวมท้ัง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นความเข้มแข็งของชุมชนในรูปของ
เครือข่ายและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ”  

ผังภาคใต้ พ.ศ.2600  

ผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   
 “ศูนย์กลางกลุ่มประเทศ IMT-GT แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า 

โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงเท่าเทียม” 
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 จั ง ห วั ด ส ง ข ล า
ต้ังอยู่บริ เวณฝั่งตะวันออกของ
ภาคใต้ตอนล่าง มีพ้ืนท่ีจากการ
ค านวณพื้นท่ีด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิ ศาสตร์ประมาณ 7,737.60 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
4 ,836 ,000 ไ ร่  มี ขนาดใหญ่  
เป็นอันดับท่ี 27 ของประเทศและ
ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของภาคใต้ 

พื้นที่เกษตรกรรม.............................67.61% 
พื้นที่ป่าไม้.......................................13.53% 
พื้นที่น้ า.............................................8.19% 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด...................................4.83% 
พื้นที่ชุมชน.......................................4.55% 
พื้นที่ราชการและสถาบันต่างๆ..........0.88% 
พื้นที่อุตสาหกรรม.............................0.41% 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการตั้งถิ่นฐาน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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พ้ืนที่เกษตรกรรม 
 67.61% 

พ้ืนที่ป่าไม้  
13.53% 

พ้ืนที่น้้า 
8.19% 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 

4.83% 

พ้ืนท่ีชุมชน 4.55% พ้ืนท่ีราชการและสถาบันต่างๆ
0.88% 

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 0.41% 



รูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบรวมกลุ่ม  
Cluster Settlement บรืเวณอ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 
แบบแนวเส้นตรง 

Linear Settlement บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407  

- มีความหนาแน่นของประชากรมาก 
- การเช่ือมโยงภายในเมืองต้องมี 
ระบบถนนโครงข่ายสายหลัก สายรอง 
และสายย่อยท่ีเหมาะสม  
- มีระบบขนส่งสาธารณะไวบ้ริการ 
ไม่ควรเกาะตามแนวถนนสายหลัก 
ระหว่างเมือง  

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบบกระจาย 
Scattered Settlement บริเวณอ าเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา 

-      ส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในบริเวณชุมชน 
ท่ีไม่มีถนนสายประธานหรือถนนสายหลัก
ตัดผ่าน  
-     เมืองจึงกระจัดกระจายแบบเสมือน
ไม่มีศูนย์กลางท่ีชัดเจน 
-     มีความหนาแน่นของประชากรน้อย  

-    ส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในบริเวณชุมชน 
ท่ีไม่มีถนนสายประธานหรือถนนสายหลัก 
ตัดผ่าน  
-     เมืองจึงกระจัดกระจายแบบเสมือน 
ไม่มีศูนย์กลางท่ีชัดเจน 
-     มีความหนาแน่นของประชากรน้อย  
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ป่าสงวนแห่งชาติ 
          จังหวัดสงขลาได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ต้ังแต่ พ.ศ.2507) 
รวม 41 ป่า มี เนื้อ ท่ีประมาณ 1,275,683 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 27.84 
ของเนื้อทีจั่งหวัด อาทิ ป่าเขาน้้าค้าง เขาแดน ควนสิเหรง เขตพื้นท่ีอ้าเภอสะเดา
และอ้าเภอนาทวี   เป็นแหล่งต้นน้้า ท่ี ส้าคัญของลุ่มน้้าคลองอู่ ตะเภา 
และคลองนาทวี ป่าเขาวังพา เทือกเขาแก้ว และควนเขาวัง เป็นแหล่งต้นน้้า 
ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา ป่าเขาเหล่ียม เขาจันดีและบ่อท่อ แหล่งต้นน้้าลุ่มน้้า 
คลองอู่ตะเภาและคลองนาทวี  เป็นต้น 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
            พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีประกาศในพระราชกฤษฎีกาของจังหวัดสงขลา
มีจ้านวน 1,956,647.50 ไร่ (รวมท้ังพื้นดินและน้้า) คิดเป็นร้อยละ 40.19 
ของพื้นท่ีจังหวัดสงขลา (4,868,937.50 ไร่)  อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตน
งาช้าง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง  เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง  เป็นต้น 

พื้นที่ชุ่มน้้า 
     พื้นท่ีจังหวัดสงขลามีพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญ ได้แก่ พื้นท่ีชุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ มีพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีน้้า
ประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ  
1.ทะเลน้อย  2.ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน  3.ทะเลสาบตอนล่าง 
    
โดยพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระหว่างประเทศ ได้แก่  
- พรุควนขี้เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  
- พื้นท่ีทะเลสาบสงขลาด้านเหนือ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  ณ  ร า ค า ป ร ะ จ า ปี 
พ.ศ.2555 มีมูลค่า 202,428 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 18.04 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคใต้ (1,122,307 ล้านบาท) หรือ
ร้อยละ 53 . 22  ของผ ลิตภัณฑ์มวล
รวมก ลุ่มจั งหวัด 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (380,348 ล้านบาท) (ข้อมูลจาก
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ : สศช., 2557) 

ภาคตติยภูมิ ……………42.94 % 
ภาคทุติยภูมิหรือภาคอุตสาหกรรม ……..36.08% 
ภาคปฐมภูมิ …..20.98 % 

ด้านประชากร 

ด้านเศรษฐกิจ 
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 จังหวัดสงขลา ได้ช่ือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลัก เป็นประตูการท่องเที่ยวของประเทศ
ตามแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศ ซ่ึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เสนอการพัฒนา
ประตูการท่องเที่ยว (Tourism Gateway) ของภาคใต้ ก าหนดให้ สงขลา-หาดใหญ่ พัฒนาเป็นประตู
การท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูเก็ตซ่ึงเป็นประตูการท่องเที่ยว
ของประเทศในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งการเชื่อมโยงกับสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลัก
ทางภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย 

ด้านการท่องเที่ยว 
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- บริเวณหัวเขาแดง อ าเภอสิงหนคร     
เ ป็ น แหล่ ง โบ ราณสถานที่ ส า คัญ  
เป็นชุมชนต้ังต้นของจังหวัดสงขลา 
- บริเวณเมืองเก่า อ าเภอเมืองสงขลา 
เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ที่เชื่อมโยงกับ
เมืองเก่าหัวเขาแดง 
- วัดพะโคะ ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ 

- วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวจีนค้าขายท่ี 
      อ าเภอหาดใหญ่ 
- หัตถกรรมผ้าทอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา 
- เครื่องปั้นดินเผา ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร 
- ประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ อ าเภอเทพา 
- วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนไทย 
      และคนมาเลเซียท่ีบริเวณด่านศุลกากรสะเดา 
      และปาดังเบซาร์ 
- วัฒนธรรมแข่งขันเสียงนกเขา อ าเภอจะนะ 

ด้านประวัติศาสตร์ 

ด้านวัฒนธรรม 
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ด้านคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
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โครงข่ายถนนที่ส าคัญในจังหวัดสงขลาที่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ได้ทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
 -   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  
 -   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42  
 -   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 

การคมนาคมทางบก 

จังหวัดสงขลามีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่  เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา 
และเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และมีแนวโน้มของผู้โดยสารมากข้ึนทุกปี  

การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 

การคมนาคมขนส่งทางน้ า 

การคมนาคมทางราง 
มี 2 เส้นทางแต่ปัจจุบันมีให้บริการเพียงเส้นทางเดียว คือ เส้นทางหลักของทางรถไฟสายใต้ 
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ โดยมีสถานีหาดใหญ่และสถานีปาดังเบซาร์เป็นสถานี 
ท่ีส าคัญ ส่วนเส้นทางรถไฟเชื่อมสงขลา-หาดใหญ่ ไม่มีรถไฟให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามในส่วน
ของจังหวัดสงขลาก็มีความต้องการที่จะพัฒนารถไฟเชื่อมระหว่างสงขลา-หาดใหญ่ 

ปัจจุบันมีท่าเรือน้ าลึกสงขลาต้ังอยู่บริเวณอ าเภอสิงหนคร 
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เพียงสายเดียว
ในการเชื่อมโยง ซ่ึ ง เส้นทางสายนี้ ผ่ านเขต ชุมชน  
ผ่านสะพานติณสูลานนท์ ห้าแยกน้ ากระจาย ฯลฯ มีขนาด 
4 ช่องจราจร และการเพิ่มความจุของถนนสายนี้ท าได้
ค่อนข้างล าบาก เนื่องจากข้อจ ากัดด้านภูมิประเทศและ
ชุมชน 
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พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วมซ้ าซากของจังหวัดสงขลา 

ระดับน้้าทะเลหนุนสูงในช่วงที่เกิดน้้าหลาก รวมทั้งระดับน้้าขึ้น-น้้าลงในทะเล ท้า
ให้การระบายน้้าท้าได้ช้าลง 
 

สาเหตุของอุทกภัย 

ปริ มาณฝนมาก ผิดปก ติ 
หรือเป็นช่วงท่ีมีปริมาณฝน
มากติดต่อกันหลายวัน 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ
ส่ิงปลูกสร้าง กีดขวางการ
ระบายน้ า 

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีกีดขวางการระบายน้ า 
เช่น ทางหลวงหมายเลข 43 ทางรถไฟสาย
หาดใหญ่-ยะลา เป็นต้น 

การบุกรุกท าลายป่าต้นน้ า 
เพื่อการเกษตรกรรม เช่น 
การปลูกยางพารา การปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่างๆ 

ลักษณะล าน้ ามีความสามารถในการระบายน้ าได้
น้อยกว่าปริมาณน้ าหลากท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก
ความคดเค้ียวของล าน้ าท าให้น้ าไหลช้า 

ชุมชนหลักต้ังอยู่ริมแม่น้ า 
เมื่อมีการขยายตัวท าให้มี
การก่อสร้าง และเปล่ียนแปลง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท าให้
กีดขวางทางน้ า 

ด้านอุทกภัย 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 5. 
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การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดท าผัง จ านวน 2 คร้ัง 1. 

         การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้อง ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถ่ิน ผู้น าอาชีพ และประชาชน รวมถึงการสรุปผลการประชุมและน าไป
ประมวลผลร่วมกับผลการศึกษา 

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดท าผัง คร้ังที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
เกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาพื้นท่ี 

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดท าผัง คร้ังที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ 
ร่างผังแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัด ร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัด ร่างผังเมืองรวมจังหวัด 

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างผังเมืองรวมจังหวัด ทั้งนี้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา

ประสานงานวางและจัดท าผังเมืองรวม และต้องด าเนินการปิดประกาศร่างผังเมืองรวมจังหวัด 
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และจัดให้มีการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ตามขั้นตอนของ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ด าเนินการจัดท าแผนที่ แผนผัง ข้อก าหนด และรายการ
ประกอบผังเพื่อใช้ในการโฆษณา อย่างน้อย 7 วัน และปิดประกาศอย่างน้อย 15 วัน) 

การประชุมกลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง ในระดับพื้นที่ และตามประเด็นการพัฒนาพื้นที่รายสาขา 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวางผังเมืองรวมจังหวัดร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ภาคส่วนต่างๆทั้งภาคประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 2. 

การประชุมกลุ่มย่อย 3. 
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