
 

 

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

ในประเดน็ “โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิด$านการท%องเท่ียวในจังหวัดสงขลา” 
วันศุกร+ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา  09.00-12.00 น.  

ณ ห$องสิงห+ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห+โกลเด$นเพลส อําเภอหาดใหญ% จังหวัดสงขลา 

นโยบายและโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข$อง 

• นโยบายการพัฒนาความร�วมมือด�านการท�องเท่ียวระหว�างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) และความร�วมมือระหว�างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT เพื่อพัฒนาเช่ือมโยงแหล�งท�องเท่ียวใน 

กลุ�มประเทศฯ และการอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท�องเที่ยวของประชากรประเทศต�างๆ  

• นโยบายการส�งเสริมบทบาทการท�องเท่ียวและบริการทั้งแหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ

นันทนาการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป:น Southern Paradise และเป:น Cross Border Tourism กับ

ประเทศมาเลเซีย เป:นศูนยKกลางเช่ือมโยงการเดินทางกับประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปรK 

มีการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวแบบบันเทิงและสนุกสนาน แบบ Man-Made Attractions ประเภท Theme 

Park หรือ Festival Park ขนาดใหญ�เพื่อดึงดูดนักท�องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปรK 

รวมถึงการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริเวณเมืองเก�าสงขลา และหัวเขาแดง และการท�องเที่ยว

เชิงนิเวศลุ�มทะเลสาบสงขลาเช่ือมโยงไปยังทะเลน�อยของพัทลุง โดยมุ �งเน�นการพัฒนามาตรฐาน 

การบริการ และโครงสร�างพื้นฐาน 

• การกําหนดพื้นท่ีอนุรักษKบริเวณ “เมืองเก�าสงขลา” โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล�อม  

• ศักยภาพในการเดินทางเช่ือมโยงกับพื้นท่ีแหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดข�างเคียงได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาโครงข�ายการคมนาคมขนส�งเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางท�องเที่ยว เช�น โครงการ

ก�อสร�างทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 ช�วงระหว�างอําเภอหาดใหญ� กับอําเภอสะเดา ทางเล่ียงเมืองหาดใหญ� 

ระบบขนส�งมวลชนในพื้นท่ีเมืองหาดใหญ� และโครงการก�อสร�างรถไฟรางคู�/รถไฟความเร็วสูง  

• การพัฒนาพื้นที่ด�านการค�าชายแดนท่ีสําคัญเพื่อเป:นประตูการค�าและให�บริการนักท�องเท่ียว บริเวณ 

ด�านศุลกากรสะเดา (ด�านนอก) และด�านศุลกากรปาดังเบซารK และด�านศุลกากรบ�านประกอบ  

• การพัฒนาศักยภาพของท�าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ� ให�สามารถรองรับผู�โดยสารได� 2,500,000 คนต�อปb 
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ป;ญหาและข$อจํากัดของการพัฒนาด$านการท%องเท่ียว 

• ปcญหาความไม�สงบพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� 

• แหล�งท�องเที่ยวขาดการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และขาดความเช่ือมโยง 

• ปcญหาสภาพแวดล�อมแหล�งท�องเท่ียวเส่ือมโทรม 

• กิจกรรมการท�องเที่ยวในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ยังคงกระจุกตัวอยู�ในพื้นท่ีเขตเมืองหาดใหญ�เป:นหลัก 

• ขาดแคลนบุคลากรและแรงงานท่ีมีคุณภาพในภาคการท�องเที่ยว 

ข$อมูลเบ้ืองต$นท่ีเก่ียวข$อง 
 จังหวัดสงขลามีแหล�งท�องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล�งท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ปdาไม� แหล�งนํ้า 
ที่สําคัญ และชายทะเล แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โบราณสถาน และย�านชุมชนด้ังเดิมที่มีเอกลักษณK และ 
แหล�งท�องเท่ียวนันทนาการ บริเวณเมืองหาดใหญ� ท้ังน้ี ภาคธุรกิจการค�าการบริการท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเที่ยว 
นับเป:นฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา สอดคล�องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา 
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช�วงปb พ.ศ.2545-2554 จะเห็นได�ว�า โดยภาพรวมแล�ว 
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลามีอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณร�อยละ 2.36 ต�อปb โดยภาคทุติยภูมิหรือ
อุตสาหกรรม มีอัตราการเติบโตสูงสุด รองลงมา คือ ตติยภูมิหรือการค�าการบริการ (ร�อยละ 3.70 และ 3.13 
ตามลําดับ) อย�างไรก็ตาม การเติบโตในช�วงน้ีหากพิจารณาภาวะเศรษฐกิจในช�วงปbท่ีเกิดปcญหาความไม�สงบรุนแรง คือ 
ระหว�างปb พ.ศ.2549-2552 ซึ่งส�งผลให�ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลาลดลง โดยในช�วงนี้การผลิต 
ทั้งภาคปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ล�วนได�รับผลกระทบทั้งหมด  

 
มูลค%าการผลิตภาคตติยภูมิ ระหว%างป> พ.ศ. 2545-2554 
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• รายช่ือแหล�งท�องเท่ียว ศักยภาพแหล�งท�องเท่ียว และประมาณการสถิตินักท�องเที่ยวจังหวัดสงขลา จํานวน 

60 แห�ง ตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาในระยะเวลา 4 ปb (พ.ศ.2557-2560)  

ศักยภาพแหล%งท%องเที่ยว และประมาณการสถิตินักท%องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

ท่ี ช่ือแหล%งท%องเท่ียว ประเภทแหล%งท%องเท่ียว 

ระดับศักยภาพ 
แหล%งท%องเท่ียว 

 ประมาณการ
สถิติ 

นักท%องเท่ียว/ป>  สูง กลาง ตํ่า 

1 สะพานติณสูลานนทK ประวัติศาสตรK X     200,000.00 

2 เกาะยอ  วัฒนธรรม X     100,000.00 

3 เก�าเส�ง ประวัติศาสตรK   X   200,000.00 

4 สวนสัตวKสงขลา นันทนาการ X     1,000,000.00 

5 เจดียKบรรจุพระบรมธาตวัุดชัยมงคล ประวัติศาสตรK   X   80,000.00 

6 บ�านศรัทธา ประวัติศาสตรK   X   50,000.00 

7 สวนเสร ี นันทนาการ   X   100,000.00 

8 พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ ศิลปะ วิทยาการ X     300,000.00 

9 พิพิธภัณฑKพธํามะรงคK ศิลปะ วิทยาการ X     300,000.00 

10 เขาตังกวน ธรรมชาติ X     400,000.00 

11 สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา ศิลปะ วิทยาการ   X   200,000.00 

12 สถานแสดงพันธKสัตวKน้าํสงขลา  นันทนาการ X     300,000.00 

13 แหลมสมิหลา ธรรมชาติ ประเภทชายหาด X     1,500,000.00 

14 แหลมสนอ�อน ธรรมชาติ ประเภทชายหาด X     1,500,000.00 

15 สระบัว  นันทนาการ X     1,000,000.00 

16 เกาะหน-ูเกาะแมว   แหล�งท�องเที่ยว ประเภทเกาะ     X 100,000.00 

17 ศาลหลักเมืองสงขลา    ประวัติศาสตรK   X   500,000.00 

18 วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ประวัติศาสตรK   X   100,000.00 

19 ทะเลสาบสงขลา  ธรรมชาติ   X   100,000.00 

20 สวนประวัติศาสตรK พล.อ.เปรม ติณสูลานนทK  นันทนาการ   X   200,000.00 

21 ลานดนตร-ีลานวัฒนธรรม   นันทนาการ   X   500,000.00 

22 พระตําหนกัเขาน�อย   ประวัติศาสตรK     X 
 23 น้ําตกโตนงาช�าง   ธรรมชาติ ประเภทน้ําตก X     500,000.00 

24 ตลาดน้ําคลองแห   วัฒนธรรม X     1,800,000.00 

25 วัดหาดใหญ�ใน ประวัติศาสตรK X     1,000,000.00 

26 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ�   นันทนาการ X     1,000,000.00 
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ท่ี ช่ือแหล%งท%องเท่ียว ประเภทแหล%งท%องเท่ียว 

ระดับศักยภาพ 
แหล%งท%องเท่ียว 

 ประมาณการ
สถิติ 

นักท%องเท่ียว/ป>  สูง กลาง ตํ่า 

27 ตลาดกิมหยง  นันทนาการ X     2,000,000.00 

28 ตลาดสันติสุข  นันทนาการ X     2,000,000.00 

29 วัดเอกเชิงแส ประวัติศาสตรK   X   300,000.00 

30 บ�อน้ําศักด์ิสิทธ์ิ  ประวัติศาสตรK   X   300,000.00 

31 วัดคงคาเลียบ  ประวัติศาสตรK     X 100,000.00 

32 น้ําตกโตนปลิว  ธรรมชาติ ประเภทน้ําตก     X 500,000.00 

33 วนอทุยานน้ําตกบริพัตร  ธรรมชาติ ประเภทน้ําตก   X   500,000.00 

34 วัดจะทิ้งพระ  ประวัติศาสตรK   X   200,000.00 

35 วัดพะโคะ  ประวัติศาสตรK X     2,000,000.00 

36 อุทยานนกน้ําคูขุด     ธรรมชาติ ประเภทน้ําตก     X 50,000.00 

37 สะพานเฉลิมพระเกยีรติ  ประวัติศาสตรK   X   100,000.00 

38 วัดวารปีาโมกขK   ประวัติศาสตรK   X   100,000.00 

39 ตลาดน้ําคลองแดน  วัฒนธรรม X     300,000.00 

40 หาดสะกอม  ธรรมชาติ ประเภทชายหาด     X 100,000.00 

41 ถ้ําตลอด   แหล�งท�องเที่ยว ประเภทถ้ํา     X 100,000.00 

42 บ�อน้ําร�อน   แหล�งท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ (นํ้าพุร�อนธรรมชาติ)     X 50,000.00 

43 ถ้ําครก แหล�งท�องเที่ยว ประเภทถ้ํา     X 100,000.00 

44 ถ้ําน้ําใส แหล�งท�องเที่ยว ประเภทถ้ํา     X 100,000.00 

45 ถ้ํารูนกสัก  แหล�งท�องเที่ยว ประเภทถ้ํา     X 100,000.00 

46 อุทยานแห�งชาติสันกาลาคีร ี ประวัติศาสตรK   X   200,000.00 

47 อุทยานแห�งชาติเขาน้ําค�าง  ประวัติศาสตรK   X   300,000.00 

48 น้ําตกวังหลวงพรหม   ธรรมชาติ ประเภทน้ําตก   X   200,000.00 

49 น้ําตกโตนลาด  ทางธรรมชาติ ประเภทน้ําตก   X   200,000.00 

50 น้ําตกโตนดาดฟpา ทางธรรมชาติ ประเภทน้ําตก   X   200,000.00 

51 อุโมงคKประวัติศาสตรKเขาน้ําค�าง  ประวัติศาสตรK X     500,000.00 

52 วัดปdากอสุวรรณาราม  ประวัติศาสตรK     X 100,000.00 

53 หลวงพ�อทวดล้ินดําทุ�งเมร ุ(ปูชนียบุคคล)  ประวัติศาสตรK     X 50,000.00 

54 วัดถ้ําเขารปูช�าง  ประวัติศาสตรK X     500,000.00 

55 วัดขวด  ประวัติศาสตรK X     500,000.00 

56 วัดคงคาวดี (วัดปากบาง) ประวัติศาสตรK     X 50,000.00 
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ท่ี ช่ือแหล%งท%องเท่ียว ประเภทแหล%งท%องเท่ียว 

ระดับศักยภาพ 
แหล%งท%องเท่ียว 

 ประมาณการ
สถิติ 

นักท%องเท่ียว/ป>  สูง กลาง ตํ่า 

57 หาดปากบางภูม ี ธรรมชาติ ประเภทชายหาด     X 50,000.00 

58 วัดสุวรรณคีร ี  ประวัติศาสตรK   X   200,000.00 

59 หาดม�วงงาม  ธรรมชาติ ประเภทชายหาด     X 100,000.00 

60 หาดทรายแก�ว (หาดแก�วจุลดิศ)  ธรรมชาติ ประเภทชายหาด     X 100,000.00 

61 น้ําตกผาดํา  ธรรมชาติ ประเภทน้ําตก   X   300,000.00 

62 พระใหญ�วัดปลักคล�า ประวัติศาสตรK   X   300,000.00 

63 อ�างเก็บนํ้าคลองหลา  นันทนาการ   X   200,000.00 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา, พ.ศ.2557-2560 

 

• จํานวนนักท�องเที่ยว ระหว�างปb พ.ศ. 2551-2553 จากข�อมูลกรมการท�องเท่ียว แสดงให�เห็นแนวโน�ม

จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนอย�างต�อเน่ือง โดยเพิ่มข้ึน เฉล่ียร�อยละ 12 ต�อปb โดยนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�

เป:นคนไทย มีสัดส�วนเพิ่มข้ึนจากร�อยละ 68.10 ในปb พ.ศ. 2551 เป:นร�อยละ 70.40 ในปb พ.ศ. 2553 

จํานวนและอัตราการเปล่ียนแปลง ผู$เย่ียมเยือน จังหวัดสงขลา ป> พ.ศ.2551-2553 

รายการ 
พ.ศ. 
2551 

พ.ศ. 
2552 

พ.ศ. 
2553 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

จํานวนผู$เย่ียมเยือน 2,343,167 2,609,045 2,946,470 11.35 12.93 

ชาวไทย 1,595,586 1,838,353 2,074,368 15.21 12.84 

ชาวต�างประเทศ 747,581 770,692 872,102 3.09 13.16 

จํานวนนักท%องเที่ยว1/ 1,844,101 2,070,586 2,345,389 12.28 13.27 

ชาวไทย 1,290,722 1,387,783 1,560,568 7.52 12.45 

ชาวต�างประเทศ 553,379 682,803 784,821 23.39 14.94 

จํานวนนักทัศนาจร2/ 499,066 538,459 601,081 7.89 11.63 

ชาวไทย 304,864 450,570 513,800 47.79 14.03 

ชาวต�างประเทศ 194,202 87,889 87,281 -54.74 -0.69 
ที่มา :   กรมการท�องเท่ียว, พ.ศ.2551-2553. 
หมายเหตุ : 1/นักท�องเท่ียว หมายถึง ผู�ท่ีเดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงคKต�างๆ ท่ีไม�ใช�การไปทํางานประจํา การศึกษา และ
ไม�ใช�คนท�องถ่ินท่ีมีภูมิลําเนา 2/นักทัศนาจร หมายถึง ผู�เยี่ยมเยือนท่ีไม�พักค�างคืน 
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แผนท่ีการกระจายตัวของ 
แหล�งท�องเท่ียวในจงัหวัดสงขลา 
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• จากสถิติของกรมการท�องเท่ียว พบว�า ค�าใช�จ�ายเฉล่ียของผู�เย่ียมเยือนในปb พ.ศ.2553 เฉล่ียอยู�ที่ 2,437 บาท

ต�อคนต�อวัน โดยนักท�องเ ท่ียวชาวไทย จะใช�ค�าใช�จ�ายเฉล่ียน�อยกว�านักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ 

โดยนักท�องเท่ียวชาวไทยจะใช�ค�าใช�จ�ายเฉล่ียอยู�ท่ี 2,116 บาทต�อคนต�อวัน และชาวต�างชาติอยู�ที่ 3,168 

บาทต�อคนต�อวัน แต�ระยะเวลาพํานักของนักท�องเที่ยวชาวไทยมากกว�าของชาวต�างชาติ ส�งผลให�รายได�

จากนักท�องเท่ียวชาวไทยยังคงเป:นรายได�หลักของการท�องเท่ียวในพื้นที่ 

ค%าใช$จ%ายเฉล่ียของผู$เย่ียมเยือน จังหวัดสงขลา ป> พ.ศ.2551-2553 

รายการ 
พ.ศ. 
2551 

พ.ศ. 
2552 

พ.ศ. 
2553 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

ค%าใช$จ%ายเฉล่ีย (บาท/คน/วัน)3/           

ผู$เย่ียมเยือน 2,843 2,249 2,437 -20.89 8.39 
ชาวไทย 2,902 1,940 2,120 -33.13 9.30 

ชาวต�างประเทศ 2,728 3,013 3,134 10.43 4.02 

นักท%องเที่ยว 2,886 2,292 2,463 -20.56 7.44 

ชาวไทย 2,953 1,964 2,116 -33.47 7.71 

ชาวต�างประเทศ 2,753 3,054 3,168 10.95 3.72 

นักทัศนาจร 2,426 1,836 2,189 -24.31 19.20 

ชาวไทย 2,364 1,748 2,157 -26.08 23.40 

ชาวต�างประเทศ 2,522 2,288 2,375 -9.28 3.80 

รายได$จากการท%องเท่ียว (ล$านบาท) 13,780 12,703 15,889 -7.81 25.08 

ชาวไทย 7,828 7,806 9,498 -0.28 21.67 

ชาวต�างประเทศ 5,952 4,897 6,391 -17.72 30.50 
ที่มา :   กรมการท�องเท่ียว, พ.ศ.2551-2553 

 

• จากสถิติของกรมการท�องเท่ียว พบว�าสถานพักแรม ในปb พ.ศ.2553 มีจํานวน 188 แห�ง โดยมีจํานวน
เพิ่มข้ึน 5 แห�งจากปb พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 ท่ีมีจํานวนสถานพักแรม 183 ห�อง แต�กลับพบว�า 
มี จํานวนห�องพัก 10,580 ห�อง เท�า กันทั้ งใน ปb  พ.ศ.2551 ปb  พ.ศ.2552 และ ปb  พ.ศ.2553  
โดยนักท�องเที่ยวชาวไทยส�วนใหญ�ใช�เวลาพํานักเฉลี่ย 3 วัน ในขณะที่ชาวต�างประเทศ ใช�เวลาพํานัก
เฉล่ีย 2 วัน  
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จํานวนและอัตราการเปล่ียนแปลง สถานพักแรม ห$องพัก ระยะเวลาพํานักเฉล่ีย ป> พ.ศ.2551-2553 

รายการ 
พ.ศ. 
2551 

พ.ศ. 
2552 

พ.ศ. 
2553 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

จํานวนสถานพักแรม (แห%ง) 183 183 188 0.00 2.73 

จํานวนห$อง (ห$อง) 10,580 10,580 10,580 0.00 0.00 

ระยะเวลาพํานักเฉล่ียของนักท%องเท่ียว (วัน) 3 2 3 0.00 0.05 

  - ชาวไทย 2 3 3 0.00 0.03 

  - ชาวต�างประเทศ 3 2 2 0.00 0.24 
ที่มา : กรมการท�องเท่ียว, พ.ศ.2551-2553 

 

• การขนส�งทางอากาศมีแนวโน�มเพิ่มข้ึนอย�างมากเฉล่ียร�อยละ 4.93 ต�อปb จากปb 2552-2556 และยังมี

แนวโน�มที่เพิ่มข้ึนอย�างต�อเน่ือง ปcจจุบันมีผู�โดยสารมากกว�า 2 ล�านคนต�อปb 

 

 
ปริมาณผู$โดยสารที่ใช$บริการสนามบินนานาชาติหาดใหญ% 
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 ประเด็นการอภิปราย แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น และข$อเสนอแนะ  
 
        -  ศักยภาพของแหล�งท�องเที่ยวในจังหวัดสงขลา (แหล�งท�องเท่ียว 
        ทางธรรมชาติ  แหล�งท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรKและวัฒนธรรม และ 
        การท�องเท่ียวบันเทิงและพักผ�อนหย�อนใจ)  
       -   แนวโน�ม ปcญหา และอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจด�าน 
        การท�องเท่ียวของจังหวัดสงขลา 
        -  ศักยภาพในการเช่ือมโยงการท�องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 
        -  การพัฒนาบทบาทการท�องเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัดสงขลา 
        � เมืองหาดใหญ� เป:น “Shopping Paradise” 
        � คาบสมุทรสทิงพระและเมืองสงขลา เป:น  

    “มรดกทางวัฒนธรรมลุ�มนํ้าทะเลสาบสงขลา” 
        � เมืองปาดังเบซารKและชุมชนด�านนอก เป:น “ย�านการค�าและ 
         บริการชายแดน” 
        � พื้นท่ีปdาสงวนต�นนํ้าเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรี เป:น 
          “แหล�งธรรมชาติปdาต�นนํ้าและการท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�างย่ังยืน” 
        -  ความต�องการและข�อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด�านการท�องเท่ียวของ 
        จังหวัดสงขลา  
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