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คำนำ 
 

โครงการ การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
อนุรักษ์ฟื ้นฟู การปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ         
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการฟื้นฟูและปลูก
ป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ “การพัฒนา
ชุมชนสีเขียวโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา” 

ในการน้ีคณะผู้วิจัย ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เทศบาล
ตำบลชะแล้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
หมาก รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที ่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ท่ี 6 สงขลา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการวิจัยดังกล่าว ท่ีมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู  การปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

         ดร.นิวัตน์ สวัสด์ิแก้วและคณะ 
  หัวหน้าโครงการวิจัยฯ 
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โครงการการจัดการความรู้การวิจัย 
เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรกัษ์และฟื้นฟู  

การปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชา
รัฐ   
 

การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู การปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาแบบประชารัฐ  มีว ัตถุประสงค์การวิจัยเพื ่อจ ัดทำเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
 ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ มีตำแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ระหว่างละติจูดที่ 6 องศา 28 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 7 
องศา 56 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองติจูดที่ 99 องศา 46 ลิปดา
ตะวันออก ถึง 100 องศา 41 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ 8,599.81 
ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นดิน 7,559.40 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ
ทะเลสาบสงขลา 1,040.21 ตารางกิโลเมตร มีความกว้างจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกประมาณ 67 กิโลเมตร ส่วนความยาวจาก
ทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 163 กิโลเมตร (สถานวิจัยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ฯ, 2553) ลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื ้นที ่ 3 
จังหวัด ได้แก่ บางส่วนของอำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร จังหวัด
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นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด (11 อำเภอ) และจังหวัด
สงขลา (12 อำเภอ) คือ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอ
กระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ 
อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอนาทวี อำเภอนาหม่อม อำเภอ
สะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง 
 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ต ิดต ่อ อำเภอชะอวด อำเภอห ัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศใต ้  ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย  
ทิศตะวันออก     ติดต่อ  อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และ 

อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก       ติดต่อ เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และ   
                     จังหวัดสตูล 

 
ลักษณะภูม ิประเทศที ่ เด ่นช ัดในพื ้นที ่ล ุ ่มน ้ำฯ คือ มี

ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลแบบลากูนหนึ่งเดียวของประเทศไทย 
หนึ่งใน 117 แห่งทั่วโลก “ลากูน” คือแหล่งน้ำตื้น พบในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลที่แยกจากทะเลโดยการกั้นของเนินทราย ซึ่งอาจจะเปิด
ออกสู่ทะเลเป็นระยะๆ ทะเลสาบสงขลามีลักษณะเฉพาะที่มีระบบ
นิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม 
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ภาพที่ 1  แผนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ที ่มา :  สถานว ิจ ัยสารสนเทศภูม ิศาสตร์ฯ คณะการจ ัดการ
สิ ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553).สารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชุดที่ 3 
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ข้อมูลพื้นที่ 
 ข้อมูลจังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสงขลาตั ้งอยู ่ฝ ั ่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง 
ระหว่างละติจูดที่ 6 17’- 7 56’ องศาเหนือ ลองจิจูด 100 01’ -
101 06’ องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลระดับปานกลาง 4 
เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และ
ทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีพื้นที่7,393,889 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร่ มีความยาวตามแนว
ชายฝั่งทะเล ประมาณ 154.60 กิโลเมตร มีขนาดเป็นอันดับ 27 
ของประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ (สำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จังหวัดสงขลา, 2561) 
 ภูมิประเทศ 
 จังหวัดสงขลา มีลักษณะพ้ืนที่ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทร
แคบและยาวยื่นลงมา ทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่
เป็นแผ่นดินรูปสี ่เหลี ่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั ้งสองส่วน
เชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พ้ืนที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตก
เป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ โดย
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ (สำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จังหวัดสงขลา, 2561) 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและ 

                                          จังหวัดสตูล 
- ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและ 

                          จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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- ทิศใต้         ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี  
               รัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิสของประเทศ 
               มาเลเซีย 

ข้อมูลอำเภอสิงหนคร 
ทางหลวงแผ่นดิน เส้นทางหมายเลข 408 ถนนสงขลา-   

ระโนด ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสงขลา ตามแนวทะเลอ่าวไทย
ตอนนอกและทะเลอ่าวไทยตอนใน ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 974 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดตามเส้นทางต่าง ๆ 
ดังนี้ 
            - ตามเส้นทางบกผ่านสะพานติณสูลานนท์ ระยะทาง 
26.6 กิโลเมตร  
            - ตามเส้นทางบก ผ่านแพขนานยนต์ ระยะทางประมาณ 
6 กิโลเมตร  
            - ตามเส้นทางน้ำ สามารถเดินทางเลียบฝั่งทะเลด้านทิศ
ตะวันออกด้านอ่าวไทย และทางทิศตะวันตก 
ด้านทะเลสาบสงขลา  
             อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวัดจันทร์ ตำบลท่า
หิน และตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ 
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลหลวง (ตามแนวร่องน้ำทิศ
ตะวันตกเกาะหนูและเกาะแมว) 
            ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา  
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา (ตามแนวร่องน้ำ
ลึกในทะเลสาบสงขลา) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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ข้อมูลตำบลชะแล้ 
 ตำบลชะแล้ ต ั ้งอย ู ่ทางทิศเหนือของอำเภอสิงหนคร 
ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ประมาณ 17 กิโลเมตร มี
สำนักงานเทศบาลตำบลชะแล้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านชายเหมือง ตำบล
ชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีเนื ้อที ่ประมาณ 8,907 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,561,875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
ตำบลอื่นๆ ดังนี้ 

- ทิศตะวันออก     จดตำบลรำแดง 
- ทิศตะวันตก       จดตำบลจดชายฝั่งทะเลสาบสงขลา 
- ทิศเหนือ       จดตำบลบางเขียด 
- ทิศใต้        จดตำบลปากรอ 

 

 
ภาพที่ 2  แผนที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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ประชากรและครัวเรือน 
 จากข้อมูล จปฐ ปี 2560 ตำบลชะแล้ มีครัวเรือน จำนวน 
646 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1 ,761 คน แยกเป็นชาย 
832 คน หญิง 929 คน แยกแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
รวม ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

1 ปากช่อง 146 217 233 450 
2 ชายเหมือง 120 172 177 349 
3 กลาง 130 108 145 253 
4 ชะแล้ 160 224 253 477 
5 เขาผี 90 111 121 232 

รวม 646 832 929 1,761 
 ประชาชนตำบลชะแล้ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 
95 ส่วนที่เหลือร้อยละ 5 นับถือศาสนาอิสลาม มีวัด จำนวน 2 วัด 
ดังนี้ วัดชะแล้ และวัดภูตบรรพต  
 

 ข้อมูลอำเภอกระแสสินธุ์ 

อำเภอกระแสสินธุ์ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ ทางทิศเหนือ
ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้ 

• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอระโนด 
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอระโนดและอำเภอสทิงพระ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
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• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากพะยูน (จังหวัดพัทลุง) 
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน และ

อำเภอเมืองพัทลุง (จังหวัดพัทลุง) 
การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อำเภอกระแสสินธุ ์ แบ่งพื ้นที ่การปกครอง ออกเป็น 4 
ตำบล 22 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลเกาะใหญ่  9 หมู่บ้าน ตำบล
โรง  9 หมู่บ้าน  ตำบลเชิงแส  4 หมู่บ้าน และตำบลกระแสสินธุ์ 4 
หมู่บ้าน 

 

ข้อมูลทั่วไปของตำบลเกาะใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ 

จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 4.3 กิโลเมตร 

 

 
ภาพที่ 3  แผนที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
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มีสภาพพื้นที่เป็นแหลม ที่มีภูเขายื่นติดต่อกับทะเลสาบ
สงขลา ลักษณะเหมือนเกาะขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ควนเขา และมี
พื้นที่ราบ บางส่วนของพื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีทุ่งนาสลับกับ
บ้านเรือน พ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

เนื้อที่และอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา และตำบล
กระแสสินธุ์ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา 

จำนวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
ใหญ่ 

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,665 คน แยกเป็น: ชาย 3,280 
คน หญิง 3,385 คน จำนวนครัวเรือน 1,944 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2561) แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน  
 

ข้อมูลจังหวัดพัทลุง 
 จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ 3,424 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,140,296 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย
และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ทางหลวงสาย
เอเชีย ทางหลวง (หมายเลข 41)เป็นระยะทางประมาณ 858 
กิโลเมตรและตามเส้นทางรถยนต์เลียบฝั่งทะเลด้านตะวันตก เป็น
ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟเป็นระยะทาง
ประมาณ 846 กิโลเมตร (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 6 จังหวัดสงขลา, 2561) 
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 ภูมิประเทศ 
 จังหวัดพัทลุง มีล ักษณะพื ้นที ่ เป ็นภูเขาและที ่ราบสูง
ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด ถัดมาทางทิศ
ตะวันออกเป็นพื ้นที ่ราบสลับที ่ดอน และเป็นพื ้นที ่ราบลุ ่มจด
ทะเลสาบสงขลา โดยแบ่งออกเป็นพื้นดิน 1 ,919,446 ไร่ พื้นน้ำ 
220,850 ไร่ พื ้นที ่ทางเกษตร 1 ,327,270 ไร่ (62%) พ้ืนที ่ป่า 
384,438 ไร่ (18%) และพ้ืนที่อ่ืนๆ 428,588 ไร่ (20%) 
 จังหวัดพัทลุงมีความยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 83 
กิโลเมตร และความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เป็น
ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร         
                     จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา 
ทิศใต ้ ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา และอำเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นน่านน้ำ
ติดต่อกับอำเภอระโนด อำเภอกระแส
สินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา  

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนว
เขตติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง
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ตรัง อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาวและ
อำเภอปะเหลียน 

อำเภอปากพะยูน 

อำเภอปากพะยูนตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด ห่างจากตัว
เมืองพัทลุง 63 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมากท่ีสุด
ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้ 

• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางแก้วและอำเภอเขาชัยสน
รวมทั้งอำเภอกระแสสินธุ์และอำเภอสทิงพระ(จังหวัดสงขลา) 

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสทิงพระและอำเภอสิง
หนคร (จังหวัดสงขลา) 

• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง (จังหวัดสงขลา) และอำเภอ
ป่าบอน 

• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอป่าบอนและอำเภอบางแก้ว 
 

ข้อมูลทั่วไปของตำบลเกาะหมาก 

ตำบลเกาะหมาก ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามประกาศลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีจำนวน 10 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน หมู่ที่ 3 บ้านแหลม
กรวด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ 6 
บ้านเกาะหมาก หมู่ที่ 7 บ้านเขาขัน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 9 
บ้านน้ำบ่อหมาก และหมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน แต่ในปัจจุบันองค์การ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
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บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มี 11 หมู่บ้าน โดยที่หมู่ที่11  เกาะ
หมากเมืองใหม่ 

 
ภาพที่ 4  แผนที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลสาบสงขลา (อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา) 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปากพะยูน 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา (ตำบลเกาะนางคำ 
อำเภอปากพะยูน) 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา (ตำบลฝาละมี อำเภอ
ปากพะยูน) 

 



15 

 

พื้นที่ 
สภาพพื้นที่ของตำบลเกาะหมากเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาติด

ทะเลสาบสงขลา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
ทำนา ทำสวนยางพารา เลี้ยงกุ้งกุลาดำ การประมงในทะเลสาบ 

อาชีพ 
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงกุ้งกุลาดำ 
อาชีพเสริม ทำสวนยางพารา 
ประชากรและครัวเรือน 

 ตำบลเกาะหมาก มีครัวเรือน จำนวน 2,385 ครัวเรือน      
มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 7,500 คน แยกเป็นชาย 3,647 คน หญิง 
3,853 คน แยกแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
รวม ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

1 ท่าวา 315 522 562 1,084 
2 ช่องฟืน 306 464 459 923 
3 แหลม

กรวด 
224 311 330 641 

4 เกาะโคบ 194 304 305 609 
5 ปากบาง

นาคราช 
200 369 389 758 

6 เกาะหมาก 232 285 312 597 
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7 เขาชัน 109 149 137 286 
8 เกาะเสือ 214 337 368 705 
9 น้ำบ่อ

หมาก 
153 205 223 428 

10 หัวหิน  223 296 332 628 
11 เกาะหมาก

เมืองใหม่ 
215 405 436 841 

รวม 2,385 3,647 3,853 7,500 
 

ความสำคัญของป่าชายเลน 

ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง มีช ื ่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
Mangrove forest ซึ่งแผลงมาจากคำภาษาโปรตุเกส Mangue ที่
หมายถึงกลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามดินเลนชายฝั่งทะเล อีกชื่ อหนึ่ง
ของป่านี้คือ intertidal forest ซึ่งแปลว่าป่าในเขตน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่ง
จัดเป็นลักษณะหนึ่งของพื ้นที ่ชุ ่มน้ำ หรือ Wetland ในเขตร้อน
เอเชีย ประเทศไทยมีพื้นที่มากเป็นอันดับ 9 และเคยมีความอุดม
สมบูรณ์มากตามแนวชายฝั ่ง 24 จังหวัด พื ้นที ่ป่าชายเลนที ่มี
ประมาณ 2 ล้านไร่ ลดลงเหลือเพียงประมาณ 1 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 
2539 สำหรับจังหวัดจังหวัดรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ข้อมูลอย่าง
เป็นทางการของกรมป่าไม้ระบุว่าในปี พ.ศ. 2504 จังหวัดสงขลา
และจังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ป่าชายเลนจังหวัดละประมาณเกือบ 1 หมื่น
ไร่ แต่ในปี พ.ศ.2539 พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสงขลาลดลงเหลือ
เพียงไม่ถึง 4 พันไร่ และสำหรับในจังหวัดพัทลุงเหลือเพียงไม่ถึง 1 
พันไร่ ด้วยอัตราการสูญเสียป่าชายเลนที่น่าใจหายนี้ ป่าชายเลนรอบ
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คงจะเหลือแต่ความทรงจำสำหรับลูกหลาน
ในอนาคต หากว่าไม่มีการดำเนินการปกป้องคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์
อย่างเหมาะสม แหล่งป่าชายเลนที่มากที่สุดของทะเลสาบสงขลา 
คือบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและตอนกลาง (กรมทรัพยากร
ทางทะเลชายฝั่ง, 2557) 
          ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที ่ม ีค ุณค่ามหาศาล และมี
ความสำคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบ คุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน
ที่สุดคอื การใช้ประโยชน์จากไม้ชายเลนเพื่อการเผาถ่าน ต้นไม้ในป่า
ชายเลนปลูกง่าย โตเร็ว จึงมีรอบตัดฟืนน้อยกว่าต้นไม้ในป่าชายเลน
หลายเท่า ไม้ป่าชายเลนนอกจากจะใช้เผาถ่าน ยังมีการใช้ประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ คือ เป็นไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง แพ
ปลา อุปกรณ์การประมง และเฟอร์นิเจอร์   ป่าชายเลนยังเป็นแหล่ง
ยังชีพของประชาชนยากไร้ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล โดยช่วย
เอื้ออำนวยปัจจัยในการดำรงชีพหลายประการ เช่น หลักไม้สำหรับ
ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ เปลือกไม้บางชนิดใช้ย้อมแห และอวนให้
คงทน น้ำผึ้งจากรังผึ้งในป่าชายเลน ผลจากการใช้รับประทาน ใบ
จาก ใช้มวนยาสูบและมุงหลังคา ตัวหนอนและสัตว์น้ำในป่าชายเลน
เป็นอาหาร พืชบางอย่าง เช่น เหงือกปลาหมอ ตาตุ่ม เป็นยารักษา
โรค เป็นต้น นอกจากนั้นประชาชนเหล่านี้ยังประกอบอาชีพการ
ประมงชายฝั่งโดยการจับสัตว์น้ำในป่าชายเลนอีกด้วย 
           ป่าชายเลนยังทำหน้าที่เสมือนเขือ่นป้องกันคลื่นจากทะเลที่
สามารถซ่อมแซมตนเองได้ เมื่อได้รับความเสียหายจากพายุ ป่าชาย
เลนช่วยกันความรุนแรงของพายุจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ 
และระบบนิเวศที่อยู่บริเวณถัดเข้ามา ประชาชนที่ปลูกบ้านเรือน
ตามชายฝั่งทะเลจึงมักจะปลูกไม้ชายเลนไว้เป็นแนวแน่นถึบ เพ่ือ
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ช่วยบรรเทาวาตภัยที่เกิดขึ้นเสมอ ในขณะเดียวกันป่าชายเลนยังทำ
หน้าที่ดักกรองสารปฏิกูลและสารมลพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่
ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื ่อถูกพัดพามาตาม กระแสน้ำก็จะ
ตกตะกอนลงที่บริเวณดินแลนในป่าชายเลน ขยะและคราบน้ำมัน
ต่างๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่าชายเลนเช่นกัน นอกจากนั้นการที่ป่า
ชายเลนปรากฏอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำ แนวป่าชาย
เลนจะช่วยบรรเทาความเร็วของกระแสน้ำลง ทำให้ตะกอนดินที่พัด
พามากับกระแสน้ำตกตะกอนทับถมเกิดแผ่นดินงอกขึ ้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าป่าชายเลนช่วยเพิ่มพื้นที่ประเทศ ป่าชายเลนเป็นที่อยู่
อาศัยวางไข่ หาอาหาร เจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิด
โดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น ปูทะเล ปลากระบอก ปลากะรัง 
หอยนางรม ฯลฯ 
          ป่าชายเลนยังมีความสำคัญในฐานะแหล่งผลิตสารอินทรีย์
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอื่นๆ และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชนิดกับ
ระบบนิเวศหญ้าทะเล และแนวปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลาย
ชนิดในบริเวณป่าชายเลนในลำคลองหน้าป่าชายเลน หรือบริเวณ
หาดเลนชายฝั่งทะเล เช่น กุ้งกุลาดำ ปลากะพง   ปลากะรัง หอย
นางรม หอยแครง ฯลฯ ล้วนแต่ต้องพ่ึงพาสารอาหารจากป่าชายเลน
ทั้งสิ้น นอกจากนั้นการที่  ป่าชายเลนมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
และความงดงามอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่มีใบ ดอก และผล
สวยงาม อีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะสีสัน 
สวยงาม เช่น ปูก้ามดาบ และยังมีลำคลองลดเลี้ยวไปมา ทำให้ป่า
ชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอย่างยิ่ง เช่น 
อุทยานแห่งชาติ   อ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นต้น 
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โดยป่าชายเลนจะเพิ่มความสวยงามแปลกตาให้แก่ทิวทัศน์บริเวณ
ชายฝั่งทะเลได้เป็นอันมาก 

ป่าชายเลนแม้ว่าจะมีเนื้อที่เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับป่าบก 
แต่นับวันป่าชายเลนนับวันจะมีความสำคัญขึ้นต่อชีวิตประชากร 
และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะว่าป่าชายเลนเป็นที่รวม
ของสังคมพืช สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด ป่าชายเลนนับว่าเป็น
ระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาล โดยผลผลิตที่ได้จากป่าชายเลนซึ่ง
ช่วยเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้มากก็คือ การนำไม้จากป่าชายเลน
มาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันหลายรูปแบบ ที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวางก็คือ การเผาถ่าน โดยเฉพาะการนำไม้โกงกางมาทำเป็น
ถ่าน ซึ่งถ่านที่ได้จากไม้โกงกางถือว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดี ให้ความ
ร้อนสูงเมื่อเทียบกับถ่านที่ได้มาจากไม้ชนิดอื่นๆ ไม้ในป่าชายเลน
นอกจากจะนำมาทำเป็นถ่านแล้ว ยังนำไปทำเสาเข็ม ไม้ค้ำยัน สร้าง
บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ และไม้จากป่าชายเลนยังนำมาใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ทางอุตสหากรรมเกี่ยวกับการกลั่นไม้หรือสกัดสารเคมี
ที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผลผลิตด้านแทนนิน เมทิลแอลกอฮอล์ 
กรดน้ำส้ม และน้ำมันดิน นอกจากนี้ ไม้ป่าชายเลนหลายชนิดยัง
สามารถใช้เป็นสมุนไพรได้อีกด้วย ป่าชายเลนยังมีบทบาทสำคัญใน
การรักษากำลังผลิตของประมงชายฝั่ง โดยซากพืชที่เป็นเศษไม้ 
ใบไม้เมื่อร่วงหล่นลงแล้วจะย่อยสลายกลายเป็นอาหารปฐมภูมิใน
ระบบนิเวศป่าชายเลน ทำให้มีแพลงตอนพืช และแพลงตอนสัตว์
เป็นปริมาณมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์
น้ำขนาดใหญ่ 

จากความสำคัญดังกล่าวทำให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งยังชีพ
ของประชากรที ่อยู ่ตามชายฝั ่งทะเล ซึ ่งอาศัยรายได้จากการทำ
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ประมงขนาดเล็ก และการเพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์น ้ำตามชายฝั่ง
นอกจากนี้ ป่าชายเลนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล โดยจะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นและลมพายุ ไม่ทำให้เกิด
อันตรายต่อระบบนิเวศ และช่วยป้องกันการกัดเซาะดินที่อยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลไม่ให้มีการพังทลาย เป็นแหล่งดักตะกอน สารปฏิกูล 
และสารมลพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล โดยรากของต้นไม้ใน
ป่าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื ้นดินจะทำหน้าที่คล้ายตะแกรง
ธรรมชาติคอยกลั่นกรองสิ่งของต่างๆ ที่มากับกระแสน้ำ นอกจากนี้
ป่าชายเลนยังช่วยทำให้แผ่นดินบริเวณชายฝั่งทะเลงอกขยายตัว
ออกไปทะเล โดยรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจะช่วยทำให้ตะกอนที่
แขวนลอยมากับน้ำตกทับถมเป็นหาดเลนงอกใหม่ อันเหมาะแก่การ
เกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและการเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่งได้เป็น
อย่างดี 

ที่ผ่านๆมา นโยบายของรัฐด้านป่าชายเลนที่สำคัญมักจะ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้นโยบายที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีมักจะไม่มีผล
ในทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้พ้ืน
ป่าชายเลนของประเทศยังขาดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูและยังถูกบุกรุก
ถือครองเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นตลอดมา 
          ในสถานการณ์ปัจจุบัน ป่าชายเลนกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต 
เนื่องจากพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลายจนหมดสภาพ และพื้นที่ที่
เหลืออยู่ได้รับผลกระทบจนเสื่อมสภาพไปเป็นจำนวนมาก จนเหลือ
เนื้อที่ป่าชายเลนน้อยลงทุกปี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ว่ารัฐ
จะให้ความสำคัญโดยการออกมาตรการต่างๆให้กรมป่าไม้และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการเพื่อหยุดยั้งการบุกรุก ทำลาย
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ป่า ตลอดจนการเร่งรัดการปลูกและฟ้ืนฟูป่าชายเลน แต่ก็มีผลเพียง
เพ่ือให้อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าชายเลนชะลอตัวเท่านั้น 
 
 
ระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในทางนิเวศวิทยา ถือว่าเป็นระบบ
ทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพที่แบ่งพื้นที่ทะเลสาบสงขลาออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละ
ส่วนมีทางเชื่อมติดต่อถึงกันได้ และส่วนนอกสุดของลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลามีทางติดต่อกับทะเลอ่าวไทย น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามี
สภาพน้ำที่เป็นทั้งน้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ส่งผลให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความหลากหลายของระบบนิเวศ  
สำหรับป่าชายเลนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะมีลักษณะเป็นป่า
ชายเลนเตี ้ยๆ กระจายทั ่วไป ประกอบด้วยป่าชายเลนในพื้นที่
จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง โดยจะพบป่าชายเลนขึ้นอยู่บริเวณ
ปากแม่น้ำและบริเวณที่เป็นดินโคลนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งป่าชายเลนถือ
ได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ำ ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนของ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง  แต่
ปัจจุบันนี้ป่าชายเลนได้ลดลงอย่างมาก จากการศึกษาพื้นที่ป่าชาย
เลนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ปี 2504-2547 (บางปีได้นับ
รวมพื้นที่ป่าพรุด้วย) พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสงขลาใน
ระยะเวลา 35 ปี ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ในขณะที่จังหวัดพัทลุงนั้นได้
ลดลงกว่า 10 เท่า  

"ถ้าป่าชายเลนถูกทำลาย ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำก็จะ
ลดลง ส่งผลถึงระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

สังคม และต่อประเทศชาติโดยรวม" 
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ภาพที่ 5  สภาพเสื่อมโทรมของป่าชายเลนบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาในปัจจุบัน 

 จากรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการนำร่องของโครงการ
จัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะเรื่อง “โครงการพัฒนา
ชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา” (Technology Based Green 
Community Development in Bangrieang Subdistrict 
Municipality, Khuanniang, Songkla ) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและดำเนินการโดยคณะนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นั้น พบว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งใน
ด้านการปลูกพืชป่าชายเลน(หรืออาจเรียกอีกอย่างคือการปลูกไม้ริม
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เล)แบบผสมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ ทำ
ให้นักวิจัยมีความประสงค์จะดำเนินการต่อยอดงานวิจัยดังกล่าวโดย
หาแนวทางในการดำเนินการปลูกอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนหรือ
ไม้ริมเลทั้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยต้องการจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลน (ไม้ริมน้ำ) ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฎิบัติต่อไป 
 

  

ภาพที่ 6  โครงการ 'การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานในเทศบาล ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา     

 
 
 

https://www.facebook.com/Hatyaifans/photos/pcb.1388051221281493/1388050754614873/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Hatyaifans/photos/pcb.1388051221281493/1388050754614873/?type=3&theater
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องค์ความรู้ 
โครงการการจัดการความรู ้การวิจัยเพื ่อจัดทำข้อเสนอ    

เชิงนโยบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ เป็นโครงการต่อยอดการ
จ ัดการความร ู ้จากโครงการการพัฒนาชุมชนส ีเข ียว โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลาหรือบางเหรียงโมเดล  มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู ้การปลูกป่าชายเลนแบบผสมผสาน โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน การ
พัฒนาพื้นที ่บริเวณป่าชายเลน เพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการดำเนินงานและกระบวนการในการ
ทำงานของนักเรียน คนในชุมชน ของการเพาะพันธุ์กล้าป่าชายเลน  
การปลูกป่าชายเลนแบบผสมผสาน และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ ใช้ในการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ด้วยการลงพื้นที่สำรวจและ
วางแผนการปลูกป่าชายเลนแบบผสมผสาน ณ ตำบลบางเหรียง 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา อบรมให้ความรู้การเพาะพันธุ์กล้า
ป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลนแบบผสมผสาน ดำเนินการด้วยการ
สำรวจพื้นที่การเพาะพันธุ์กล้าป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลนแบบ
ผสมผสาน ให้การอบรมความรู้ และฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้
มีพ้ืนที่ป่าชายเลนแบบผสมผสานมากขึ้น  ซึ่งผลการวิจัยสรุปดังนี้ 
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ภาพที่ 7  ขั้นตอนกิจกรรมการการปลูกป่าชายเลนแบบผสมผสาน   

 
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา 

1. ลำพู 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 8-20 เมตร ไม่ผลัดใบ กิ่ง

ห้อยย้อยลงต้นที่อายุน้อยเปลือกเรียบ แต่เมื่ออายุมากขึ้น เปลือกจะ
หยาบ แตกเป็นร่องลึก เป็นสะเก็ด รากหายใจยาว 70 เซนติเมตร 
หรือยาวกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนราก 4-5 เซนติเมตร เรียวแหลม
ไปทางปลายราก  

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    เกาะ
หมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

ขั้นตอนกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนแบบ สม สาน 
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ภาพที่ 8  ลำพู 

2. ลำแพน 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 4-12 เมตร กิ่งเป็นรูป

สี่เหลี่ยมเปราะ รากหายใจรูปคล้ายหมุด ยาว 15-30 เซนติเมตร 
เหนือผิวดิน 

พบในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัด
สงขลา และตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

   
ภาพที่ 9-10  ลำแพน 
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3. ต้นโกงกางใบใหญ่ 
เป็นไม้ไม่ผลัดใบที่มีขนาดใหญ่ สูง 30-40 เมตร เปลือกหยาบ 

สีเทาถึงดำ แตกเป็นร่องทั้งตามยาวและตามขวาง หรือแตกเป็นร่อง
ตารางสี่เหลี่ยม หากทุบเปลือกทิ้งไว้สักครู่ ด้านในของเปลือกจะเป็นสี
เหลืองถึงส้ม รอบๆโคนต้นมีรากค้ำจุน ทำหน้าที่พยุงลำต้น บางครั้ง
พบว่ารากอากาศที่งอกจากกิ่งอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก 

พบในพื้นที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    เกาะ
หมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

 
ภาพที่ 11-12  ต้นโกงกางใบใหญ่ 

 

4. ต้นโกงกางใบเล็ก 
เป็นไม้ไม่ผลัดใบขนาดกลาง-ใหญ ่สูง 20-40 เมตร เปลือกสี

เทาดำ ผิวเปลือกเรียบแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น เด่นชัด
กว่าร่องตามขวาง เมื่อทุบเปลือกทิ้งไว้สักครู่ จะพบว่า ด้านในของ
เปลือกเป็นสีแสดอมแดง เรือนยอดรูปพีระมิด รอบๆบริเวณโคนต้น
มีรากค้ำจุน ทำหน้าที่พยุงลำต้น และมักมีรากอากาศซึ่งเกิดจากกิ่ง
ตอนบนเป็นจำนวนมาก 
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พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 13-14  ต้นโกงกางใบเล็ก 

 

5. ต้นจาก 
เป็นไม้จำพวกปาล์ม มีขนาดเล็ก ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน มี

รากอวบอ้วนแน่น บริเวณกอ เหง้ามีลักษณะคล้ายฟองน้ำ มักจะจม
อยู่ในโคลนและอยู่ใต้น้ำขณะน้ำท่วม 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

  
ภาพที่ 15-16  จาก 
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6. ตีนเป็ดทะเล 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง 6-12 เมตร ลำต้นมักแตกกิ่งต่ำ 

เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกเรียบสีเทา มีช่องอากาศกระจายทั่วไป 
เปลือกข้ันในสีเหลืองอ่อน มียางสีขาว 

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  
 

  
ภาพที่ 17-18 ตีนเป็ดทะเล  

 

7. ฝาดดอกแดง 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ อาจสูงถึง 30 เมตร เปลือกสี

น้ำตาล  มีรอยแตกเป็นร่องลึก เปลือกในสีแดงเข้มหรือสีส้ม มีราย
หายใจรูปคล้ายเข่า 

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ 19-20 ฝาดดอกแดง 

   
 

8. ฝาดดอกขาว 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 8 เมตร เปลือกขรุขระสีน้ำตาล

แดง มีรากหายใจไม่เด่นชัด 
พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ

ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

  
ภาพที่ 21-22  ฝาดดอกขาว 
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9. ถั่วดำ 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 10-20 เมตร โคนต้นมี 

พูพอน ผิวเปลือกบริเวณโคนต้นมีจุดสีขาวแต้ม เรือนยอดแคบกลม 
รูปพีระมิด สีเขียวอมเหลือง รากหายใจยาว 15-21 เซนติเมตร 
เหนือผิวดิน เปลือกสีเทา หรือน้ำตาลเข้ม เรียบถึงแตกเป็นเกล็ด มี
ช่องอากาศเล็กๆ ไม่เด่นชัด 

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

  
ภาพที่ 23-24  ถั่วดำ 

 

10. ถั่วขาว 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-15 เมตร พูพอนน้อย แต่

บริเวณโคนต้นพองขยายออก เรือนยอดแน่นทึบรูปพีระมิด เปลือกสี
เทาหรือน้ำตาล เรียบถึงหยาบเล็กน้อย ตามลำต้นมีช่องอากาศ กิ่ง
อ่อนสีเขียว มีรากหายใจรูปคล้ายเข่า ยาว 15-20 เซนติเมตรเหนือผิว
ดิน 

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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ภาพที ่25-26  ถั่วขาว 

 
11. โปรงขาว 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กกิ่งไม้พุ่ม สูง 2-7 เมตร โคนต้นมี

พูพอนพองเล็กน้อยขยายออก รากหายใจรูปคล้ายเข่า อ้วน สั้น 
กลม ยาว 6-13 เซนติเมตร เรือนยอดกลม แน่นทึก เปลือกสีเทา
อ่อน เรียบ ถึงแตกเป็นสะเก็ด ช่องอากาศสีน้ำตาลอมชมพู 

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

  
ภาพที่ 27-28  โปรงขาว 
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12. โปรงแดง 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 7-15 เมตร โคนต้นมี

พูพอนเล็กน้อย มีรากค้ำจุนขนาดเล็ก รากหายใจรูปคล้ายเข่า อ้วน 
กลม สีเข้ม กิ่งสีเขียว มีช่องอากาศเล็กๆ เปลือกสีชมพูเรื ่อๆหรือ
น้ำตาลอ่อน เรียบ ถึงแตกเป็นสะเก็ด ต้นแก่มีรอยแผลเป็นช่อง
อากาศเห็นเด่นชัด สีน้ำตาลอ่อน 

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

  
ภาพที่ 29-30  โปรงแดง 

 

13. พังกาหัวสุมดอกขาว 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร โคนต้นมีพูพอนสูง 

รากหายใจรูปคล้ายเข่า มีรากค้ำจุนขนาดเล็ก กิ ่งอ่อนสีเขียว 
บางครั้งเหมือนถูกย้อมด้วยสีแดง เปลือกสีเทาเข้มถึงสีน้ำตาลอมเทา 
ผิวเปลือกหยาบ เป็นสะเก็ด แตกเป็นร่องตามยาว ช่องอากาศขนาด
ใหญ่ มีน้อย มีเฉพาะที่พูพอน 

พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ 31-32  พังกาหัวสุมดอกขาว 

 
 

14. โพทะเล 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 8-12 เมตร ลำต้นโค้ง แตกกิ่งใน

ระดับต่ำ เรือนยอดแผ่กว้าง ค่อนข้างหนาทึบ เปลือกเรียบ สีเทา
อ่อนหรือขรุขระ มีรอยแตกตามยาวเป็นร่องลึก 

พบในพื้นที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 33-34  โพทะเล 
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15. สารภีทะเล 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 5-17 เมตร ไม่ผลัดใบ ไม่

มีพูพอนเปลือกสีน้ำตาลถึงสีเทาค่อนข้างเข้ม มีรอยแตกเป็นร่องลึก 
มีน้ำยางเหนียวสีขาวถึงเหลือง กึ่งค่อนข้างเป็นรูปเหลี่ยม 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และตำบล   เกาะ
หมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 35-36  สารภีทะเล 

 

16. เสม็ด  
พืชยืนต้นที่ข้ึนอยู่ทางเขตด้านในสุดของป่าชายเลนเชื่อมต่อ

กับป่าบก ดอกเป็นช่อสีขาว ส่วนใหญ่ของพื้นที่ป่าเสม็ดจะมีน้ำท่วม
ถึงเฉพาะช่วงน้ำเกิดในฤดูหนาวเท่านั้น เปลือกของเสม็ดนำมาชุบ
น้ำมันยางใช้ทำขี้ไต้ สำหรับจุดไฟ ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวประมง 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ 37  เสม็ด 

 
 

17. สมอทะเล (ต้นขลู่)  
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก พุ่มตั้งตรงข้ึนอยู่รวมกันเป็นกอ แตกกิ่ง

ก้านมาก สูง1-1.5 เมตร มีขนเล็กละเอียดปกคลุมตามก่ิง 
พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

  
ภาพที่ 38-39  สมอทะเล 

 
 
 

https://mangrove2013.files.wordpress.com/2013/02/melastoma-villosum-lodd-e0b982e0b884e0b8a5e0b887e0b980e0b884e0b8a5e0b887e0b882e0b899e0b89ce0b8a5.jpg
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18. ตาตุ่มทะเล 
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดเล็ก-กลาง สูง 10-18 เมตร มี

ยางสีขาวมาก ส่วนมากลำต้นจะตรงมักแตกก่ิงในระดับต่ำ บางครั้งดู
คล้ายไม้พุ่ม เปลือกเรียบถึงแตกเป็นร่องสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาล
เทา กิ่งอ่อนมีช่องอากาศเล็กๆเด่นชัด รากหายใจแผ่กระจายไปตาม
ผิวดิน 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และตำบล   เกาะ
หมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 40-41  ตาตุ่มทะเล 

 

19. ปรงทะเล 
เป็นพืชพวกเฟิร์น มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ชูส่วนของใบ

ขึ้นมาเป็นกอ ที่เหง้ามีเกล็ดใหญ่สีน้ำตาลคล้ำ โคนต้นมีรากค้ำยัน 
พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ

ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  
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ภาพที่ 42  ปรงทะเล 

 

20. ปรงหนู 
มีลักษณะคล้ายกับปรงทะเล แต่ส่วนมากจะขึ้นแยกเป็นต้น 

น้อยครั้งที่พบขึ้นเป็นกลุ่ม 
พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ

ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  
 

 
ภาพที่ 43  ปรงหนู 

 

21. รักทะเล 
เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง หรือแผ่ไม่เป็นระเบียบ มียางมาก 

สีขาว ลำต้นมีใส้ไม้ 
พบในพ้ืนที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
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ภาพที่ 44-45  รักทะเล 

 

 

22. สำมะง่า 
เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย 1-2 เมตร ลำต้นทอดนอน แผ่กระจัด

กระจายโดยรอบ มีขนนุ่มปกคลุมตามส่วนอ่อนๆทั้งหมด 
พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 46-47  สำมะง่า 
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23. เสม็ดขาว 
เป็นไม้ขนาดเล็ก-ใหญ่ สูง 5-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด

แผ่กว้าง ลำต้นมักบิด เปลือกสีขาวถึงน้ำตาลเทา เป็นแผ่นบางๆ 
ซ้อนกันเป็นปีก หนา นุ่ม เปลือกชั้นในบาง สีน้ำตาล ยอดอ่อนมีขนสี
ขาว เป็นมันคล้ายเส้นไหม 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

 
ภาพที่ 48-49  เสม็ดขาว 

 

24. แสมขาว 
เป็นไม้ขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 8-20 เมตร ไม่มีพูดพอน ลำต้น

แตกกิ่งระดับต่ำ เรือนยอดค่อนข้างกลม แผ่กว้างหนาทีบ กิ่งห้อยลง 
เปลือกเรียบ สีเทาถึงดำ มักจะมีสีสนิมเกิดจากเชื้อรา ติดตามก่ิงและ
ผิวของลำต้น มีรากหายใจรูปคล้ายดินสอยาว 15-30 เซนติเมตร 
เหนือผิวดินหนาแน่นบริเวณโคนต้น 
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พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 50-51  แสมขาว 

25. แสมดำ 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 8-25 เมตร เรือนยอด

เป็นพุ่มหนา แตกกิ่งระดับต่ำ ไม่มีพูพอน เปลือกเรียบ หรือแตกเป็น
ร่องเล็กน้อย สีเทาถึงเทาอมน้ำตาล หรือน้ำตาลอมเขียว มีช่อง
อากาศตามลำต้น มีรากหายใจคล้ายดินสอ ยาว 15-25 เซนติเมตร 
เหนือผิวดิน 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ 52-53  แสมดำ 

 

26. แสมทะเล 
เป็นไม้ขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่ม ส่วนใหญ่

มีสองลำต้น หรือมากกว่า ไม่มีพูพอน เรือนยอดโปร่ง มีรากหายใจ
รูปคล้ายดินสอ ยาว 10-20 เซนติเมตร เหนือผิวดิน เปลือกเรียบเป็น
มัน สีขาวอมเทา หรือขาวอมชมพู  ต้นที่อายุมากเปลือกจะหลุดออก 
เป็นเกล็ดบางๆคล้ายแผ่นกระดาษ และผิวของเปลือกใหม่จะมีสี
เขียว 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 54-55  แสมทะเล 
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27. หยีน้ำ 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 5-15 เมตร เรือนยอดแผ่

กว้าง ลำต้นมักคดงอ แตกกิ่งมาก เปลือกเรียบ สีเขียวแกมน้ำตาล 
ถึงน้ำตาลเทาคล้ำ 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

ภาพที่ 56-57  หยีน้ำ 

28. หลุมพอทะเล 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ผลัดใบ เรือนยอด

แผ่กว้าง ลำต้นบางครั้งคดงอ เปลือกเรียบ สีเทาถึงเทาแกมชมพู 
เปลือกชั้นในสีส้มถึงส้มชมพู 

พบในพื้นที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  
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ภาพที่ 58-59  หลุมพอทะเล 

 

29. หวายลิง 
เป็นไม้เลื้อย ลำต้นแข็งคล้ายหวาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-

0.8 เซนติเมตร แตกกิ่ง 3-5 เมตร หรือบางครั้งอาจยาวได้ถึง 10 
เมตร ลำต้นมีสีเขียว แต่เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเทา ลำต้นเหนียวใช้ทำ
เชือกและเครื่องจักรสาน 

พบในพื้นที ่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และตำบล    
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

  
ภาพที่ 60-61  หวายลิง 
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เทคนิคและวิธีการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 

1. การปลูกโดยใช้ฝัก  
     พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ใช้ฝักในการขยายพันธุ์ มีดังนี้ (สำนักข่าว
เนชั่น, 26 ธันวาคม 2561) 

1) โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata)  
2) โกงกางใบเล็ก (Rhizophora appiculata) 
3) พังกาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza)  
4) พังกาหัวสุมดอกขาว (Bruguiera sexangula) 
5) ถั่วขาว (Bruguiera cylindrica) 
6) ถั่วดำ (Bruguiera parviflora) 
7) โปรงแดง (Ceriopstagal) 
8) โปรงขาว (Ceriopstagal decandra)  

 
เทคนิคการปลูกโดยใช้ฝักปลูกสามารถดำเนินการได้ใน 2 กรณี 
คือ 

กรณีที่ 1  การปลูกโดยใช้ฝักปลูกโดยตรง แบ่งลักษณะพันธุ์ไม้ตาม
ขนาด ดังนี้ 

1.  พันธุ ์ไม ้ท ี ่ม ีขนาดของฝักยาว เช ่น โกงกางใบใหญ่ 
โกงกางใบเล็ก   รักกะแท้ และโปรงแดง สามารถใช้ฝักปลูกลงใน
พ้ืนที่ได้ทันที โดยในการปลูกควรจับฝักห่างจากโคนฝักประมาณหนึ่ง
ในสามของความยาวของฝัก และให้ส่วนโคนของฝักอยู ่ทางด้าน
นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ คือ มีลักษณะเหมือนกำฝักไว้ในอุ้งมือ ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถปักฝักลงไปได้สะดวกและอยู่ในแนวดิ่ง โดยเมื่อปลูก
ให้ปักฝักลงในดินจนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ชิดผิวดิน ถ้าหากพื้นที่ที่
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ปลูกเป็นดินปนทรายและแน่นทึบ ควรใช้ไม้แหลมขนาดเท่าหรือโตก
ว่าฝักของชนิดไม้ที่จะปลูกเล็กน้อยแทงนำร่องก่อน เพื่อลดความ
กระทบกระเทือนของการเสียดสีระหว่างดินกับผิวของฝักที ่ปลูก 
และเมื่อหย่อนฝักลงไปในหลุมที่เตรียมไว้แล้วให้กดดินบริเวณรอบ
โคนฝักให้แน่นแนบสนิทกับฝัก เพื่อไม่ให้โยกคลอนโดยเฉพาะจาก
อิทธิพลของแรงกระแสคลื่นและลม 

2.  พันธุ์ไม้ที่มีฝักขนาดเล็กหรือสั้น เช่น พังกาหัวสุมดอก
แดง พังกาหัวสุมดอกขาว ถั่วดำ ถั่วขาว และโปรงขาว การปลูกควร
จับฝักห่างจากโคนฝักประมาณหนึ่งในสาม ลักษณะเหมือนจับ
ปากกา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปลูก แล้วปักลงในดินไม่ให้ลึก
นัก ประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของฝักทั้งหมด การปลูก
โดยใช้ฝักโดยตรงในพ้ืนที่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
สะดวกในการปลูก แต่การที่ปลูกแล้วจะได้ผลดีจำเป็นจะต้องเลือก
ฝักที่มีอายุแก่เต็มที่และมีลักษณะสมบูรณ์ไม่ถูกทำลายโดยแมลง 
โดยเฉพาะมอดเจาะเมล็ดไม้จะเจาะฝักหรือเมล็ดมีขนาดเท่ารูเข็ม
หมุด เนื่องจากมีการเก็บฝักที่หล่นจากต้นมาเป็นเวลานาน หรือเก็บ
รักษาฝักไว้นานจนผิวแห้ง การป้องกันจึงควรเก็บรักษาฝักให้เปียก
ชื้นอยู่เสมอ จะช่วยในการป้องกันการทำลายของมอดเจาะชนิดนี้ได้ 
แต่ละฝักท่ีจะนำไปปลูกจะต้องคัดเลือกและตรวจสอบอย่างละเอียด 
เพื่อให้ได้ฝักที ่สมบูรณ์อย่างแท้จริง จึงจะทำให้การปลูกด้วยฝัก
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 

กรณีท ี ่  2  การเพาะชำฝ ักลงในถ ุงเพาะชำ สามารถ
ดำเนินการได้โดยจัดสร้างเรือนเพาะชำให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ปริมาณกล้าไม้ท่ีต้องการใช้ในการปลูก และเผื่อไว้ปลูกซ่อมอีก 20% 
โดยใช้ตาข่ายพรางแสงประมาณ 50% -70% ขึงกับเสาไม้หรือเสา
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คอนกรีตที่ปักลงในดินจนแน่น แล้วนำถุงพลาสติกที่ใส่วัสดุเพาะชำ 
หรือใช้ดินเลนผสมแกลบเผา อัตราส่วน 1:1 วางไว้เป็นบล็อกที่มี
ทางเดินทั้งสองข้างของบล็อก แล้วใช้ฝักปลูกลงในถุงเพาะชำ โดย
ปักลงไปประมาณหนึ่งในสาม หรือหนึ ่งในสี่ของความยาวฝักได้  
ตามแต่ขนาดของฝัก การจับฝักควรจับแบบจับปากกา จะสามารถ
ช่วยให้ปลูกได้สะดวกกว่า กรณีที่เป็นฝักยาวก็จะต้องปรับให้แทง
ทะลุถุง และจะต้องให้ฝักตั้งตรงด้วย การนำฝักมาเพาะไว้ในเรือน
เพาะชำก่อนจะนำไปปลูกในพื ้นที ่โดยตรงนั ้น จะช่วยให้การ
เจริญเติบโตและการรอดตายมากขึ้น ข้อควรระวังในการใช้กล้าปลูก
คือ อย่าให้รากทะลุก้นถุงลงในดิน เมื่อย้ายไปปลูกระบบรากจะ
กระทบกระเทือนอาจทำให้ตายได้ โดยเฉพาะไม้โกงกาง 

2.  การปลูกโดยใช้เมล็ด  
พันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด หรือผล มีดังนี้ 
1) แสมขาว (Avicennia alba) 
2) แสมทะเล (Avicennia marina) 
3) ฝาดดอกขาว (Lumnitzera recemosa) 
4) ฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea) 

เนื่องจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จะถูกพัดพาไปตาม
กระแสน้ำได้ง่าย จึงไม่นิยมปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงในพ้ืนที่ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติที่ได้ผลดีที่สุด คือ นำเมล็ดมาทำการเพาะชำ เพื่อเตรียมกล้า
ไม้ให้แข็งแรงและเพียงพอก่อนนำไปปลูกโดยตรงในพื้นที ่ ทั ้งนี้
เทคนิคการเพาะชำจะแตกต่างกันไปตามพื ้นที ่ เช่น เมล็ดลำพู 
ลำแพนที่มีขนาดเล็ก ควรทำการเพาะในกะบะเพาะก่อน แล้วย้าย



48 

ต้นอ่อนลงในถุงเพาะชำ สำหรับเมล็ดตะบูนขาวที ่มีขนาดใหญ่ 
สามารถเพาะชำลงในถุงเพาะโดยตรงได้ เป็นต้น 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน 
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์ในป่าชายเลน คือ ภูมิประเทศชายฝั่งป่าชายเลนโดยทั่วไป
ชอบขึ้นอยู่กับบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นดินเลนและเป็นที่
ราบกว้าง มีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ 
 ภูมิอากาศ ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับภูมิอากาศที่
สำคัญ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ฝนและลม  ป่าชายเลนส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่
ในเขตโซนร้อน เพราะมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม 
 น้ำข ึ ้นน ้ำลง น ้ำข ึ ้นน ้ำลงเป ็นป ัจจ ัยท ี ่สำค ัญในการ
กำหนดการแบ่งเขตการขึ้นของพันธุ์ไม้ หรือสัตว์น้ำในป่าชายเลน 
ผลต่างของน้ำขึ้นน้ำลง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะภายนอกของพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะระบบราก รากค้ำจุนและราก
หายใจจะมีขนาดใหญ่และสูงจากผิวดินมาก ถ้าขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่ผลต่าง
ของน้ำขึ้นน้ำลงกว้าง 

คลื่นและกระแสน้ำ คลื่นและกระแสน้ำช่วยพัดพาฝักของ
ไม้ป ่าชายเลนไปสู ่แหล่งต่างๆ นอกจากนี ้คล ื ่นและกระแสน้ำ
นอกจากจะเป็นตัวการที ่สำคัญที ่ทำให้มีการตกตะกอนบริเวณ
ชายฝั่ง ซึ่งจะทำให้ มีพันธุ์ไม้     ป่าชายเลนมาขึ้นอยู่แล้ว ยังช่วยพัด
พาธาตุอาหารจากป่าชายเลนออกไปสู่ชายฝั่งและทะเล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งอย่างมาก 

ความเค็มของน้ำ ความเค็มของน้ำ และความเค็มของน้ำใน
ดิน มีความสำคัญต่อการกระจาย ของพันธุ์ไม้และสัตว์น้ำในป่าชาย
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เลน ที่ความเค็มของน้ำต่างกันจะมีการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้และชนิด
ของสัตว์ต่างกัน  

ออกซ ิ เจนละลาย ปร ิมาณออกซ ิ เจนละลายในน ้ ำมี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชและ สัตว์นานาชนิด ปริมาณ
ออกซิเจนละลายมากหรือน้อยเป็นตัวจำกัดทั้งชนิด การเจริญเติบโต
ของพืช ชนิดการเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ 
นอกจากนี้การเกิดขบวนการย่อยสลายของเศษใบไม้หรือ อินทรียสาร 
จะเร็วหรือช้ายังขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเป็นสำคัญ 

ดิน ดินในป่าชายเลนเป็นดินที ่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนที่ไหลมากับน้ำจากแหล่งต่างๆและการตกตะกอนของสาร
แขวนลอยในมวลน้ำตลอดจนการสลายตัวของอินทรียสาร ดินเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มี ส่วนในการจำกัดการเจริญเติบโต และการกระจาย
ของพันธุ์ไม้ และสัตว์ในป่าชายเลน ตัวอย่างเช่น ไม้ โกงกางใบใหญ่
ขึ้นได้ดีในดินเลนค่อนข้างลึก ไม้แสมทะเลและไม้พังกาหัวสุม
สามารถขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ดินเลนปนทราย  

ธาตุอาหาร ธาตุอาหารที ่จำเป็นในการดำรงชีว ิตของ
สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน มีแหล่งที่มาจาก ภายนอกป่าชายเลนและ
จากป่าชายเลนเอง คือมาจาก น้ำฝน น้ำที่ไหลผ่านแผ่นดิน จากดิน
ตะกอน จากน้ำ ทะเลและจากการผุสลายของอินทรียวัตถุในป่าชาย
เลน จากสิ ่งมีช ีว ิตที ่ผ ่านขั ้นตอนต่างๆ ในการย่อยสลาย จาก       
แพลงตอนพืช ไดอะตอม แบคทีเรีย สาหร่ายที่เกาะตามต้นไม้ ราก
ไม้ และพืชชนิดอื่นๆในป่าชายเลน ซากสัตว์ สิ่งขับถ่ายของสัตว์ หรือ
มาจากสารแขวนลอยในน้ำที่ไหลมาจากแหล่งน้ำลำธาร ซากพืชและ
ซาก สัตว์ที่อยู่บนฝั่งหรือในทะเล ชิ้นส่วนต่างๆ ของพืชที่ลมพัดพา
มา 
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 ลการดำเนินงาน 

1. การสำรวจพื ้นที ่ และการจัดประชุมเพื ่อช ี ้แจง
แ นการ 

ดำเนินงานโครงการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับเทศบาลตำบลตำบลชะแล้  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะหมาก  

1) คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงโครงการ 
ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และมีการประสานเพื่อจัดทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 และคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ประสาน
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั ่งที ่ 6 จังหวัด
สงขลา  กรมทร ัพยากรทางทะ เลและชายฝ ั ่ ง  กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์ 
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน และ
คุณอนุรักษ์ สังข์กูล ผู ้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ได้บรรยายสรุป
สถานการณ์ป่าชายเลนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในพ้ืนที่อำเภอ
สิงหนคร และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และอำเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง ในวันที ่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังภาพที่          
62-65 
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ภาพที่ 62-65  การชี้แจงโครงการของคณะผู้วิจัย  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 

2) คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพ้ืนที่ในการสำรวจพื้นที่ 
ของเทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา องค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
ในการให้ความรู้และศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน  ในวันที่ 16 และ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2561  ดังภาพที่ 67-78 
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ภาพที่ 67-70  การลงพ้ืนที่สำรวจและเก็บน้ำและดิน  

ณ ตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
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ภาพที่ 71-74  การลงพ้ืนที่สำรวจเก็บน้ำและดิน ณ ตำบลเกาะ

ใหญ ่      อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
 

 
ภาพที่ 75-76  การลงพ้ืนที่เก็บน้ำและดิน ณ ตำบลเกาะหมาก  
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ภาพที่ 77-80  การลงพ้ืนที่ ณ ตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน  

จ.พัทลุง 
 

3) พิธ ีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เร ื ่อง          
การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ
ส งขล าแบบประช า ร ั ฐ  ร ะหว ่ า ง มหา ว ิ ท ยาลั ยหาด ใหญ่                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา 
โดย นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดย
นายมงคล เครือแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง โดยนายประดิษฐ์ จาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
หมาก เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ใน
งานนี้คณะผู้วิจัยได้เชิญนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา มาเป็นประธานและบรรยายในหัวข้อ“การบริหารองค์การ
ปกครองส ่วนท้องถิ ่นแบบมีส ่วนร่วม” ในว ันพฤหัสบดีที ่  22 
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พฤศจ ิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห ้องสม ุย อาคารส ุราษฎร ์ธานี   
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ดังภาพที่ 81-84 
 

  
 

  
ภาพที่ 81-84  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

 
  

2. การจัดประชุมการจัดการความรู้ในโซนพื้นที่ต่างๆ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวทางบางเหรียง
โมเดล 

     คณะผู ้วิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้อบรมการให้
ความรู้การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เทศบาลตำบลชะแล้ องค์การ
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บริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
หมาก ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 5 ครั้ง  

    ครั้งที่ 1 อบรมการให้ความรู้การปลูกป่าให้นักเรียนที่
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยาและมีการปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น 
โดยเป็นการปลูกต้นตีนเป็ดทะเล ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย
เลนที่ 38 (สงขลา) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีคุณถาวร 
ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ มาเป็นประธาน และ
วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ คุณอนุรักษ์ สังข์กูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์
นุกูล ชิ้นฟัก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังภาพที่ 85-90 
 

  
 

ภาพที่ 85-86  การให้ความรู้เรื่องการปลูกป่าชายเลนให้กับ
นักเรียนโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 
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ภาพที่ 87-90  การปลูกป่าชายเลน 

ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) 
 

ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมหาวิชราวุธ จังหวัดสงขลา 
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ป่าชายเลน ให้หน่วยงานภาครัฐ นักเรียนและประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้ป่าชายเลน เป็นการปลูกต้นโกงกางใบเล็ก  จำนวน 1,000 ต้น 
ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลเกาะยอ 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
โดยมีคุณนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
มาเป็นประธานในงานดังกล่าว ดังภาพที่ 91-94 
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ภาพที่ 91-94  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  
ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

 
ครั ้งที ่ 3 อบรมการให้ความรู ้การปลูกป่าให้นักเรียนที่

โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อและมีการปลูกป่าชายเลน จำนวน 300 ต้น 
โดยเป็นการปลูกต้นตีนเป็ดทะเล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
ใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีคุณพงศกร หน่อสกุล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่  มาเป็นประธาน และ
วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ คุณดนัย เหมรา พนักงานพิทักษ์ป่า และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 ดังภาพที่ 95-100 
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ภาพที่ 95-98  การให้ความรู้เรื่องการปลูกป่าชายเลนให้กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 

 

  
ภาพที่ 99-100  การปลูกป่าชายเลน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล

เกาะใหญ่ 
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ครั ้งที ่ 4 อบรมการให้ความรู ้การปลูกป่าให้นักเรียนที่
โรงเรียนมัธยมเกาะหมากและมีการปลูกป่าชายเลน จำนวน 300 
ต้น โดยเป็นการปลูกต้นตีนเป็ดทะเล ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะหมาก 
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีคุณประดิษฐ์ 
จาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มาเป็นประธาน 
และว ิทยากร 2 ท่าน ได ้แก่ ค ุณอนุร ักษ์ ส ังข ์ก ูล และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังภาพ
ที่ 101-108 
 

  

  
 

ภาพที่ 101-104  กิจกรรมการให้ความรู้การปลูกป่าชายเลน  
       ณ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 
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ภาพที่ 105-108  การปลูกป่าชายเลน  
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะหมาก 

 
ครั ้งที ่ 5 กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยกองทัพเรือ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโดยเป็นการปลูกต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 
1,000 ฝัก  ณ สถานที่ปลูกป่าชายเลนวัดบ่อปาบ ตำบลสทิงหม้อ 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมพีลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้
บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 มาเป็นประธาน เมื ่อวันอังคารที ่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2562 ดังภาพที ่109-111 
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ภาพที่ 109-111 การปลูกป่าชายเลน  
ณ สถานที่ปลูกป่าชายเลนวัดบ่อปาบ 

 
กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและ
จัดนิทรรศการ 

1. กิจกรรมบรรยายให ้ความร ู ้ ในการอน ุร ักษ์ และจัด
นิทรรศการโครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาแบบประชาร ัฐ  ร ่วมกับจ ังหว ัดสงขลา และ
หน่วยงานอื ่นๆ ในการบรรยายในประเด็นการอนุร ักษ์ล ุ ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ณ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
สงขลา มาเป็นประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562   
ดังภาพที ่112-113 
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ภาพที่ 112-113  บรรยายและจัดนิทรรศการ  

ณ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดสงขลา 
 

2. กิจกรรมบรรยายให้ความร ู ้ ในการอนุร ักษ์และจัด
นิทรรศการโครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสตูล ในการ
บรรยายในประเด็นการอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันเสาร์ที่ 30 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังภาพที่ 114-115 
 

  
ภาพที่ 114-115  บรรยายการปลูกป่าชายเลนกับนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสตูล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
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3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ของเทศบาลตำบลชะแล้
ร ่วมกับประมงอำเภอสิงหนคร กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน อสม. และ
ประชาชนจิตอาสา โดยมีคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้า
ร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีคุณถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรี
ตำบลชะแล้ มาเป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 38 หมู่ที่ 4 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที ่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ดังภาพที่ 116-119 
 

  

  
ภาพที่ 116-119  ปล่อยพันธุ๋สัตว์น้ำของเทศบาลตำบลชะแล้ 
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4. กิจกรรมท่องถิ่นอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ ปล่อยปลา ปล่อย 
กุ้ง (สร้างซั้งปลา) ปลูกป่าชายเลน (ต้นลำพู)ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสส ินธ ุ ์  จ ังหว ัดสงขลา ร ่ว มกับ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ณ อาคารที่ทำการกลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกราม 
บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังภาพที่ 120-
121 
 

  
ภาพที่ 120-121  กิจกรรมท่องถิ่นอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ ปล่อยปลา 

ปล่อยกุ้ง (สร้างซั้งปลา) ปลูกป่าชายเลน (ต้นลำพู) 
 

5. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น เต่า ปู กุ้ง และปลา  
เป็นต้นและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกป่าชาย
เลนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในวันทะเลโลก รวมทั้งมีการรณรงค์
การงดใช้ถุงพลาสติก เก็บขยะ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ผ่านการวาดภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งที ่ 6 สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และหน่วยงาน
เครือข่าย เช่น โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียน
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หวังดี บริษัทซีพี ออยล์ และบริษัท ปตท.สผ. ณ แหลมสมิหลา และ
เกาะหนู อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ดังภาพที่ 122-125 
 

 

 

ภาพที่ 122-125  กิจกรรมวันทะเลโลก 
 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
การฟื้นฟู การปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบ
ประชารัฐ   

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกิดขึ ้น 2 ครั ้ง ณ ตำบลเกาะ
หมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และตำบลเกาะใหญ่ อำเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดพัทลุง โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ ่มน้ำ
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ทะเลสาบสงขลาจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและธุรกิจการ
ท่องเที ่ยว นักวิชาการ และผู ้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
ประชาชน นักเรียน รวมถึงพระ และผู้นำศาสนาอิสลาม เป็นต้น   
ดังภาพที่ 126-133 

 

 

ภาพที่ 126-129  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในพ้ืนที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ 130-133  การประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ตำบลเกาะใหญ่ 
อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

 
4. การประชุมเชิงปฏิบัต ิการเพื ่อวิพากษ์การจัดทำ

ข้อเสนอเชิงนโยบายการฟื้นฟู การปลูกป่าชายเลน ในบริเวณลุ่ม
น้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ   

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษ์การจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายการฟื้นฟู การปลูกป่าชายเลน ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาแบบประชารัฐ  โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและธุรกิจการท่องเที่ยว 
นักวิชาการ และผู ้นำชุมชน ในประเด็นการวิพากษ์การจัดทำ
ข ้อเสนอเช ิงนโยบายในการอน ุร ักษ ์ล ุ ่มน ้ำทะเลสาบสงขลา                       
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ณ ห้องสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพล.ต.ต. ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มาเป็นประธาน เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังภาพที่ 134-137 
 

 

  

ภาพที่ 134-137  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในจังหวัดสงขลา 
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4.2 การประชุมเช ิงปฏิบัต ิการเพื ่อว ิพากษ์การจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการฟื้นฟู การปลูกป่าชายเลน ในบริเวณลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ  โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและธุรกิจการ
ท่องเที่ยว นักวิชาการ และผู้นำชุมชน ในประเด็นการวิพากษ์การ
จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์ลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลา     
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายประดิษฐ์ จาริยะ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะหมาก มาเป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ดังภาพที่ 138-139 

 

 
 

ภาพที่ 138-139  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ 
การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในจังหวัดพัทลุง 
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สรุป ล 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนรุักษ์ฟ้ืนฟู การปลูกป่าชาย
เลนในบริเวณลุ่มนำ้ทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม

ป่าไม้ ควรส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น (ไม้โตเร็ว) ในการ
เพาะพันธุ์ไม้ เช่น ต้นยางนา เป็นต้น และบูรณาการ
ร่วมกันทุกหน่วยงานในพื้นท่ีตำบลชะแล้ 

- ประชาชนต้องการเห็นกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม ทำหน้ าที่
ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ลุ ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา 

- ควรมีการส่งเสริมให้ปลูกต้นเสม็ดขาวและแสมขาวใน
พื้นที่ชะแล้ เพื่อนำไปสู่การเป็นอาหารของผึ้งชันโรง 
(อุง) ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากรายได้
ของการเลี้ยงผึ้งชันโรง 

- หน่วยงานราชการควรเปิดโอกาสให้ชุมชน ชาวบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนและสามารถ
ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ จ า ก ป ่ า ช า ย เ ล น โ ด ย ไ ม ่ ท ำ ล าย
ทรัพยากรธรรมชาติ  
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมประมงออกมาตรการห้ามจับปลาโดยอุปกรณ์            

ตาข่ายถ่ีและการใช้อุปกรณ์ท่ีเสี่ยงต่อสัตว์น้ำขนาดเล็ก 
- กรมประมง ควรจัดเวทีร ับฟังความคิดเห็นในการ

แก้ปัญหาแนวเขตในพื้นที ่หน้าบ้านห่างจากชายฝั่ง 
250-300 เมตร เพื ่อให้เกิดข้อสรุปและข้อปฏิบ ัติ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา 

- ชาวประมงพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรจับ
สัตว์น้ำ (อ้ายโง่) ที่เป็นการทำลายล้างสัตว์น้ำตัวเล็กตัว
น้อยทำให้ขาดวงจรของสัตว ์น ้ำ จึงเสนอให้ม ีการ
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นมุมมองจากเจ้าหน้าที ่ที่
ร ับผิดชอบ ชาวบ้าน และนักว ิชาการ เพื ่อให้เกิด
ข้อตกลงร่วมกันเพื ่อให้เกิดธรรมนูญที ่ว ่าด้วยการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลของคนในชุมชน  

- กรมประมงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดพัทลุงส่งเสริมการปล่อยปลาและ
สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณของสัตว์น้ำในพื้นที่ โดยควร
สอบถามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ว่าต้องการ
พันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดใด 
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- ต้องการให้หน่วยงานราชการส่งเสริมการปลูกไม้ดอก
ในพ้ืนที่ตำบลชะแล้และทำให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ในชะแล้ได้   
 

กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดพัทลุงควรสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน 

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่อยู ่รอบพื้นที ่ลุ ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ควรมีแผนการดำเนินการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าชายเลนโดยยึดโยงจากปัญหาของประชาชนใน
พื ้นท ี ่และความต ้องการและความคาดหว ั ง ของ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดพัทลุงขอความร่วมมือกับชาวประมงในพื้นที่
ไม่ให้จับสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มที่และในช่วงฤดูวางไข่ 

- หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบทะเลสาบสงขลา ควรมี
การบูรณาการเพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชน
อย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนไม่ทราบว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นจะไปแจ้งได้ที่หน่วยงานไหน ควรจะมีสายด่วน
และช่วยประสานงานเพื ่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้
ทันเวลา 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
- โรงเรียนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดล้อมในการให้ความรู ้แก่น ักเร ียนและปลูก
จิตสำนึกในการรักษาป่าชายเลนในชุมชนร่วมกับผู้นำ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
อย่างต่อเนื่อง 

- โ รง เร ี ยนควรม ี รายว ิ ชา เก ี ่ ยวก ับการอน ุ ร ั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
ทรัพยากรในชุมชน สังคมและประเทศต่อไป 

กระทรวงพลังงาน 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควรมี

ส่วนสนับสนุนในการสร้างพลังงานทดแทนไฟฟ้า เพ่ือ
ใช้ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (กรณีไฟฟ้าดับ ไฟตกและ
สดค่าใช้จ่าย) 

กระทรวงคมนาคม 
- ทะเลสาบสงขลามีการตื้นเขินจากโคลน ดินเลน และ

ขยะ โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาและพัทลุง ควรมีการวางแผน
ในการขุดลอกและการกำจัดขยะ 

-  
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสงขลาและพัทลุง 

ควรบูรณาการร่วมกับประชาชนและภาคเอกชนในการ
จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เช่น 
การล่องเรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การชมปลาโลมา
อิรวดี เป็นต้น 

นักวิชาการและภาคเอกชน 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นและชุมชนเกาะใหญ่

ต้องการให้หน่วยงานราชการหรือนักวิชาการให้มี
การศึกษาและอนุรักษ์ต้นไม้ประจำถิ ่น เช่น เสม็ด              
ต้นคุระ (สมอทะเล) และต้นหว้า เป็นต้น 

- ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ข้อเสนอแนะ 
 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

1. โรงเรียนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการให้ความรู้แก่นักเรียนและปลูกจิตสำนึกในการ
รักษาป่าชายเลนในชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง 
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2. โรงเร ียนควรมีรายว ิชาเก ี ่ยวกับการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลทรัพยากรใน
ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป 

3. ส่งเสริมให้ปลูกต้นเสม็ดขาวและแสมขาวในพื้นที่
ชะแล้ เพื่อนำไปสู่การเป็นอาหารของผึ้งชันโรง (อุง) ทำให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากรายได้ของการเลี้ยงผึ้งชันโรง 

4. หน่วยงานราชการควรเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนและสามารถสร้าง
รายได้จากป่าชายเลนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  

5. ข้อตกลงร่วมกันเพื ่อให้เกิดธรรมนูญที ่ว ่าด้วย          
การจัดการทรัพยากรทางทะเลของคนในชุมชน 

6. แนวคิดการมีส ่วนร ่วมในการทำซั้ งปลา เพ่ือ
อนุบาลสัตว์ให้มีบ้านในการฟักตัวรวมไปถึงแนวคิดในการดำเนินการ
ธนาคารปูและกุ้งของคนในชุมชน ต้องถูกขยายไปให้เกิดความยั่งยืน
ของาสัตว์น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ภาครัฐควรสนับสนุนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตำบลชะแล้ 

ตำบลเกาะใหญ่ และตำบลเกาะหมาก ในการดูแลปกป้องรักษาป่า
ชายเลนให้มีความยั่งยืน 

2. ชุมชนในพื้นที่ตำบลชะแล้ ตำบลเกาะใหญ่ และตำบล
เกาะหมาก ควรสร้างเครือข่ายร่วมกันและจัดตั้งเป็นศูนย์การเรยีนรู้
ให้กับชุมชนต่างๆในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในด้านการจัดการการ
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อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าชายเลน เพ่ือให้ชุมชนอ่ืนๆร่วมกันดูแลป่าชายเลนที่
เหลือให้คงอยู่ตลอดไป  

3. ภาครัฐควรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั ้งใน
ด้านทรัพยากรป่า สัตว์น้ำ และป้องกันการเสื่อมโทรมของป่าชายเลน 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลชะแล้ ตำบลเกาะใหญ่ และตำบลเกาะหมาก 
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัดสงขลา เพ่ือยกระดับเมือง
สงขลาและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

2. ควรมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการทำ
วิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถนำการจัดการความรู้ การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชายเลนนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในระดับโรงเรียน และ
ชุมชนใกล้เคียง  

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบุกรุกป่าชายเลนของ
นายทุน ผู้ประกอบการ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการบุกรุกป่าชาย
เลน เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมทรัพยากรป่าชายเลน
ให้ยังคงอยู่ต่อไป 
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