ดานที่ 9
ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด
 ประวัติจังหวัดสงขลา
"สงขลา" ตั้งอยูฝงตะวันออกของประเทศไทยมาแตสมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมือง
เกาแก มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเลนพื้นเมือง ศิลปะพื้นบาน
เปนมรดกทางวัฒนธรรมสงขลา ซึ่งปรากฏใหเห็นเปนครั้งแรกในบันทึกของพอคาและนักเดินเรือ
ชาวอาหรับ-เปอรเซีย ระหวางป พ.ศ.1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร หรือซิงกอรา แตในหนังสือ
ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยามของนายกิโลลาส แซรแวส เรียกชื่อเมือง
สงขลา วา "เมืองสิงขร" จึงมีการสันนิษฐานวา คําวา สงขลา เพี้ยนมาจากชื่อ "สิงหลา" (อาน สิง-หะลา) หรือสิงขร
เหตุ ผ ลที่ ส งขลามี ชื่ อว า สิ งหลา แปลวาเมืองสิงห โดยไดชื่อนี้มาจากพอคาชาวเปอรเซีย
อินเดีย ที่แลนเรือมาคาขาย ไดเห็นเกาะหนู เกาะแมว ซึ่งเมื่อมองแตไกลจะเห็นเปนรูปสิงหสองตัว
หมอบเฝาปากทางเขาเมืองสงขลา ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองนี้วา สิงหลา สวนไทยเรียกวา เมืองสทิง
เมื่อมลายูเขามาติดตอคาขายกับเมืองสทิง ก็เรียกวา เมืองสิงหลา แตออกเสียงเพี้ยนเปนสําเนียงฝรั่ง
คือ ซิงกอรา (Singora) ไทยเรียกตามเสียงมลายูและฝรั่งเสียงเพี้ยนเปนสงขลา อีกเหตุผลหนึ่งอางวา
สงขลาเพี้ยนมาจาก "สิงขร" แปลวา ภูเขา โดยอางวาเมืองสงขลาตั้งอยูบริเวณเชิงเขาแดง ตอมาไดมี
การพระราชทานนามเจาเมืองสงขลาวา "วิเชียรคีรี" ซึ่งมีความหมายสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชวินิจฉัยไววา "สงขลา" เดิมชื่อสิงหนคร
(อานวา สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) ซึ่งมีเสียงสระอะอยูทายซึ่งชาวมลายูไมชอบจึงเปลี่ยนเปนอา และชาว
มลายูเปนคนที่พูดลิ้นรัวเร็ว โดยตัดหะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แตออกเสียงเปน ซิงคะรา
หรือ สิงโครา จนมีการเรียกเปน ซิงกอรา
สงขลาเปนเมืองประวัติศาสตร มีเรื่องราวสืบตอกันตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร มีการคนพบ
หลักฐาน ไดแก ขวานหิน ซึ่งเปน เครื่องมือสมัย ยุคกอนประวัติศาสตร ที่อําเภอสทิงพระ ประวัติ
ความเป น มาและวั ฒ นธรรมสมั ย ที่เมืองสทิงพระเจริญ เค บูร ลเบท ไดใหทัศนะวา สทิงพระ คื อ
ศู น ย ก ลางของอาณาจั ก รเซี้ ย ะโท ห รื อ เซ็ ก โท เป น แหล ง หนึ่ ง ในเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ ไ ด รั บ
วัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยเปนเวลาไมนอยกวา 7 ศตวรรษ เพราะมีรองรอย
ทางสถาปตยกรรม ประติมากรรมที่แสดงใหเห็นวาเมืองสทิงพระเปนศูนยกลางการปกครองดินแดน
รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น
ในพุทธศตวรรษที่ 19 ชื่อเมืองสทิงพระเริ่มเลือนหายไปและเกิดชุมชนแหงใหมใกลเคียง ขึ้น
แทน เรียกว า "เมืองพัทลุงที่พะโคะ" ไดเจริญรุ งเรืองเปนศู นยกลางทางพุทธศาสนาลั ทธิลังกาวงศ
ตอมาระหวางพุทธศตวรรษที่ 20-22 พวกโจรสลัดมลายูไดเขาคุกคามบอยครั้งทําใหเมืองพัทลุง ที่
พะโคะคอย ๆ เสื่อม หลังจากนั้นเกิดชุมชนขนาดใหญขึ้น 2 แหง บริเวณรอบทะเลสาบสงขลา คือ
บริ เวณเขาแดงปากทะเลสาบสงขลาจนไดกลายเปน เมืองสงขลาริมเขาแดง อีกแหงคือที่บางแกว
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และกลายเปนเมืองพัทลุง ระหวางป พ.ศ. 2162-2223 เมืองสงขลาริม
เขาแดงมี ค วามเจริ ญ ด า นการค า ขายกับ ต างประเทศ โดยมี เจ าเมื องเชื้อ สายมลายูอ พยพมาจาก
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อินโดนีเซีย พวกมลายูเหลานี้ไดหลบหนีการคาแบบผูกขาดของพวกดัตชมาเปนการคาแบบเสรีที่สงขลา
โดยมีอังกฤษเปนผูสนับสนุนอยูเบื้องหลัง ในระยะแรกระหวาง ป พ.ศ. 2162-2185 เจาเมืองสงขลา
เปนมุสลิม หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2185-2223 เจาเมืองสงขลาเปนกบฏไมยอมขึ้นตอกรุงศรีอยุธยา ใน
ที่สุดจึงถูกสมเด็จพระนารายณมหาราชปราบปรามจนราบคาบและถูกปลอยใหทรุดโทรมจนตกเปน
เมืองขึ้นของเมืองพัทลุง จนถึงชวงป พ.ศ. 2242-2319 เมืองสงขลาไดไปตั้งขึ้นใหมที่บริเวณบานแหลม
สน เรียกวา เมืองสงขลาฝงแหลมสน ซึ่งตั้งอยูตรงขามกับที่ตั้งตัวเมืองสงขลาปจจุบัน
ภายหลังเสียกรุงแกพมาในป พ.ศ. 2310 ไดเกิดกกตาง ๆ ขึ้น เจาพระยานครซึ่งตั้งตัวเปน
ใหญ ไดตั้งนายวิเถีย ผูเปนญาติข้ึนมาเปนเจาเมือง เมื่อครั้นพระเจากรุงธนบุรีปราบกกเจานครไดจึง
แตงตั้งให จีนเหยี่ยง แซเฮา ซึ่งเปนนายอากรรังนก ขึ้นเปนเจาเมืองในป 2318 และไดรับพระราชทิน
นามเปน "หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ" (ตนตระกูล ณ สงขลา) โดยเชื้อสายของตระกูลนี้ไดปกครองเมือง
สงขลาติดตอกันมาไมขาดสายถึง 8 คน (พ.ศ.2318-2444) จนกระทั่งในป พ.ศ. 2379 สมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร (สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) โปรดเกลาให พระยาวิเชียร
คีรี (เถี้ยนเสง) กอสรางปอมกําแพงเมือง ซึ่งขณะที่อยูในระหวางการกอสราง ตวนกู อาหมัดสะอัด
ไดชักชวนหัวเมืองไทรบุรี ปตตานี และหัวเมืองทั้ง 7 ยกมาตีสงขลา จนกระทั่งไดมีการปราบปราม
ขบถเรียบรอยแลว จึงไดสรางปอมและกําแพงเมืองสงขลาจนเสร็จและไดจัดใหมีการ ฝงหลักเมือง
และไดยายเมืองสงขลามายังฝงตะวันออกของแหลมสน "ตําบลบอยาง" คือ ในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปจจุบัน
ครั้น ถึงในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการปฏิรูป การปกครอง
โดยไดทรงจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นและไดสงพระวิจิตรวรสาสน (ปน สุขุม) ลงมาเปนขาหลวงพิเศษ
ตรวจราชการเมืองสงขลา ในป พ.ศ. 2438 เปนแหงแรก และในป พ.ศ. 2439 จึงไดจัดตั้งมณฑล
นครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2439-2458) และเปนที่ตั้งศาลาวาการภาคใต (พ.ศ. 2458-2468) นอกจากนี้
เมืองสงขลาเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมหลวงลพบุรีร าเมศวร เมื่อครั้งดํารง
ตําแหนงสมุหเทศาภิบาลและอุปราชภาคใตจนสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ครั้น
ถึง ป พ.ศ. 2475 ไดมีการยุบ มณฑลและภาคโดยเปลี่ย นเปน จัง หวัด ดัง นั้น สงขลา จึงกลายเปน
จังหวัดหนึ่งในภาคใตมาจนถึงปจจุบัน

 ตราสัญลักษณ
รูปหอยสังขบนพานแวนฟา หมายถึง รูปหอยสังขซึ่งยังคนหา
หลักฐานของความหมายไดไมแนชัด แตมีบุคคลบางคนบอก
ที่มาของตราประจําจังหวัดไววา เดิมเคยเปนตรากระดุมเสื้อ
ฉลองพระองคข องกรมหลวงสงขลานคริน ทร สมเด็จ พระ
มหิต ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตอมา
กรมศิ ล ปากรได อ อกแบบตราสั ง ข ใ ช เ ป น เครื่ อ งหมายตรา
สัญลักษณจังหวัดสงขลา
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 วิสัยทัศน (พ.ศ. 2557-2560)
"สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 พันธกิจ
1) พัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
2) พัฒนาสงขลาใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
3) พัฒนาสงขลาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการผลิตและการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ยุทธศาสตร
1) พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน การทองเที่ยวและบริการ เพื่อสราง
ความเติบโต ทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
2) เสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย
4) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลางระหวางละติจูดที่ 6 °17`-7 °56` องศา
เหนือ ลองจิจูด 100 °01`-101 ° 06` องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 เมตร อยูหาง
จากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก
ติดตอกับอาวไทย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดยะลา ปตตานี รัฐเคดาหและรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล
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 ขนาดพื้นที่
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร มีขนาดใหญ
เปนอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญเปนอันดับที่ 3 ของภาคใตรองจากจังหวัดสุราษฏรธานีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 16 อําเภอ ดังนี้
7
8
2
15

จ.

9
จ. สตูล

อาว

13
1
14
11 12
3
16
10

4

5
6
จ.

1. อําเภอเมือง
2. อําเภอสทิงพระ
3. อําเภอจะนะ
4. อําเภอนาทวี
5. อําเภอเทพา
6. อําเภอสะบายอย
7. อําเภอระโนด
8. อําเภอกระแสสินธุ
9. อําเภอรัตภูมิ
10. อําเภอสะเดา
11. อําเภอหาดใหญ

12. อําเภอนาหมอม
13. อําเภอควนเนียง
14. อําเภอบางกล่ํา
15. อําเภอสิงหนคร
16. อําเภอคลองหอยโขง

 ตนไมประจําจังหวัด
ชื่อวิทยาศาสตร : Azadirachta Excelsa (Jack) Jacobs.
ชื่อวงศ
ชื่อสามัญ
ชื่อทางการคา
ชื่อพื้นเมือง

: Miliaceae
: สะเดาเทียม
:: เทียม , สะเดาชาง (ตรัง)

ลักษณะ ไมตนสูง ๓๐ เซนติเมตร-๔ เมตร เปลือกเรียบเมื่ออายุยังนอย เมื่อมีอายุมากขึ้น
เปลือกจะแตกลอนเปนแผน ใบประกอบเปนรูปขนนก กานใบยาว ๒๐-๖0 เซนติเมตร เรียงสลับกัน
เปนกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบยอย เยื้องสลับกันเล็กนอย จํานวน ๗-๑ คู แผนใบยอยรูปไข กวาง ๓-๔
เซนติเมตร ยาว ๕-๘ เซนติเมตร ปลายแหลมโคนสอบ ใบสีเขียวออน ดอกออกรวมเปนชอตามงามใบ
สีขาวหรือสีเขียวออน ผลรูปไข เมื่อแกสีเหลือง เนื้อในเมล็ดมีกลิ่นแรง มีเมล็ดเดียว ออกดอกเดือน
มีนาคม ผลแกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ขยายพันธุโดยเมล็ด

60
นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปทางภาคใตตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป สวนมากพบขึ้นอยูตามเรือกสวนไรนา
ประโยชน เปนไมโตเร็ว เนื้อไมคุณภาพดี ปลวกและมอดไมคอยทําลาย สามารถนํามาใช
ประโยชนไดเกือบทุกสวน เนื้อไมใชทําเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกออนใชรับประทานได เมล็ด
นํามาสกัดสารทํายาฆาแมลง และเปลือกนํามาตมทํายาแกบิดหรือทองรวง

 ลักษณะภูมิประเทศ
ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเรียกวา คาบสมุทรสทิงพระ กับ
สวนที่เปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผื่นผาทางตอนใต แผนดินทั้งสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพานติณสูลา
นนทพื้นที่ทางทิศเหนือสวนใหญเปนที่ราบลุม ทิศตะวันออกเปนที่ราบริมทะเล ทิศใตและทิศตะวันตก
เปนภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารที่สําคัญ

 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสงขลาตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานประจําทุกป คือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ จากการพัดผานของลม
มรสุมที่มีแหลงกําเนิดจากบริเวณแตกตางกัน ทําใหจังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ
1) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม
2) ฤดูฝน ซึ่งแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต กลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ

 การปกครอง
จังหวัดสงขลามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ
1) การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย สวนราชการสังกัดสวนกลางซึ่งมาตั้งหนวยงาน
ในพื้นที่จังหวัด จํานวน 221 สวนราชการ และหนวยงานอิสระ จํานวน 5 สวนราชการ
2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ ออกเปน
2 ระดับ คือ
2.1 ระดับจังหวัด ประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 36 สวนราชการ
2.2 ระดับอําเภอ ประกอบดวย 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมูบาน
3) การบริหารราชการสวนทองถิ่น จํานวน 141 แหง ประกอบดวย
3.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
3.2 เทศบาล จํานวน 48 แหง แยกเปน เทศบาลนคร จํานวน 2 แหง คือ (1) เทศบาล
นครสงขลา (2) เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลเมือง จํานวน 11 แหง และเทศบาลตําบล จํานวน 35 แหง
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3.3 องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 103 แหง

 จุดเดนของจังหวัด
จังหวัดสงขลาเปนแหลงผลิตยางพารา ขาว และอาหารทะเลที่สําคัญของภาคใตตอนลาง
ซึ่งที่ผานมามีการผลิตยางพาราไดมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ (ผลผลิต 532,793 ตัน/ตอป) อีก
ทั้งเปนศู นย กลางการค าและการแปรรูปยางพาราที่สํ าคัญของประเทศ (โรงงานอุ ตสาหกรรมยาง
จํานวน 128 โรง) รวมไปถึงเปนแหลงผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลมากที่สุดของภาคใต
(โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ํา จํานวน 30 โรง) มีพื้นที่ราบลุมรอบทะเลสาบสงขลาซึ่งเปนแหลง
ผลิตขาวที่สําคัญของภาคใตตอนลาง (ผลผลิตเฉลี่ย จํานวน 180,000 ตัน/ป) และมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญเปนอันดับ 1 ของภาคใต สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ มีสัดสวนรายไดที่มีดุลยภาพโดยไดจาก
ภาคเกษตร รอยละ 18 ภาคอุต สาหกรรม ร อยละ 21 ภาคการขนสงและคาปลีก รวมรอยละ 19
ตลอดจนเปนแหลงการคาชายแดนที่มีมูลคาสูงที่สุดของประเทศ (รอยละ 62 ของมูลคาการค า
ชายแดนทั่วประเทศ) นอกจากนี้ยังไดชื่อวาเปนศูนยกลางดานการคา การเงิน การลงทุนและการบริการ
ที่สําคัญของภาคใต เชน โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคใต เปนตน ประกอบกับที่ตั้งของจังหวัดมีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซีย ทําใหสามารถเชื่อมโยง
การค า การลงทุ น และการท องเที่ ยวตามแผนการพัฒ นาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้น ที่ภ าคเหนือ
(Northern Corridor Economic Region : NCER) ของประเทศมาเลเซีย และเปนประตูเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (Gate Way) โดยเฉพาะการคาและการขนสงเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบานดานใตและนานาชาติ มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่เอื้อตอการผลิตอุตสาหกรรม
พลังงาน เชน การใชประโยชนกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมไทยมาเลเซีย JDA แหลง
น้ํามันดิบสงขลา และแหลงถานหินสะบายอย ในขณะเดียวกันเปนศูนยกลางการคมนาคมเชื่อมโยงสู
อาเซียน (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557-2560, ฉบับทบทวน)

 ศักยภาพดานการทองเที่ยว
จังหวั ดสงขลาเป น พื้น ที่ ท่ีมีธ รรมชาติที่สวยงามและเปน แหลงศิล ปวัฒ นธรรมของภาคใต
กระจายอยู ทั่ว ไปหลายแห ง การทอ งเที่ย วพื้น ที่ธ รรมชาติที่ เปน ที่รู จักและได รับ ความนิย มอยา ง
แพร หลายของนักท องเที่ย ว คือ หาดสมิห ลา
แหลมสนออน เปนตน สวนการทองเที่ยวแหลง
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น เปนลักษณะการ
ท อ งเที่ ย วที่ อ าศั ย กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรม
เช น การถื อ ศี ล กิ น เจ นอกจากนี้ ยั ง มี ง าน
เทศกาล/ประเพณีประจําปที่จัด ขึ้นโดยทั่วไป
อาทิ เทศกาลป ใ หม ประเพณี ส งกรานต
ประเพณีชักพระ เปนตน
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1) แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ
1.1 พิพิธภัณฑภาพวาด 3 มิติ Magic Eye 3 D Museum เปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม
ของนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตั้งอยูที่ตลาดนัดกรีนเวย ภายในพิพิธภัณฑเปนการจัดแสดงภาพวาด
ฝาผนังและพื้นที่มีขนาดใหญ สีสันงดงามตระการตา ใชเทคนิค ศิลปะสมัยใหมดวยการออกแบบ
ในคอมพิวเตอร แลววาดจริงลงตามแบบโดยจิตรกรมืออาชีพและมีประสบการณ เปนการวาดภาพ
2 มิติ แตสามารถทําใหภาพวาดออกมาราวกับ 3 มิติ และเมื่อนักทองเที่ยวถายภาพกับภาพวาดจะ
เพิ่มความสมบูรณของภาพวาดใหเสมือนจริงมากขึ้นดวยภาพหลากหลายบรรยากาศ เชน โลกใตทะเล
(Aquarium) หองลวงตาสัตวปา (Zoo) เกินจริง (Surrealism) โลกน้ําแข็ง (Ice World) อียิปต
(Egyptian)
1.2 ศิลปะแนวสตรีทอารต
“ถนนนางงาม” เทศบาลนครสงขลา
ร ว มกั บ การท อ งเที่ ย วและกีฬ า จัง หวัด
สงขลา เนรมิตอาคารเกาคลาสสิกสไตลชิ
โนโปรตุกีส ซึ่งสรางเมื่อ พ.ศ.2462 อายุ
96 ป บริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดถนนรา
มั น เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่ งเปน ยา น
เมื อ งเก า สงขลา สร า งศิ ล ปะแนวสตรี ท
อารต (Street Art) หรือศิลปะขางถนน
ดวยภาพวาดสีน้ํา เปนการบอกเลารื่องราว
ยอนอดีตของเมืองสงขลา โดยจําลองบรรยากาศรานน้ําชาชื่อ “ฟุเจา” ที่เคยเปดในอาคารดังกลาวมา
เปนเรื่องราวของภาพ ในองคประกอบของภาพมีชาย 3 คน ซึ่งเปนผูสูงวัยกําลังนั่งกินน้ําชา และ
พูดคุยกันอยางมีความสุข และนั่งอานหนังสือพิมพ รวมทั้งมีนาฬิกาไมแบบเกา และของประกอบที่
วางขายในรานก็เปนสินคาดั้งเดิมในอดีตเพื่อบอกเลาเรื่องราว วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองสงขลา
2) แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 พระมหาธาตุเจดียไตรภพ ไตรมงคล
สรางขึ้นเพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
60 ป อีกทั้งสรางเพื่อเปนศูนยรวมใจสืบสาน
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
และประเพณีไทย การเผยแพรพุทธประวัติ
พุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระมหาธาตุเจดียไตรภพ ไตรมงคล
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2.2) พระใหญวัดปลักคลา
ตั้งอยูในบริเวณวัดปลักคลา หมูที่ 5 ตําบล
โคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
ขนาดองคพระหนาตักกวาง 8 เมตร สูง 12
เมตร วิหารประธาน กวาง 45 ยาว 35 เมตร
ระยะหางจากที่วาการอําเภอคลองหอยโขง
7 กิโลเมตร มีสถานที่สงบ รมรื่น เหมาะแก
การพักผอนหยอนใจ
พระใหญวัดปลักคลา
2.3) วัดขวดหรือสถานปฏิบัติธรรมโคกสัก
ตั้งอยูหมูที่ 5 บานคลองหาน ตําบลบานแค
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หางจากอําเภอ
หาดใหญ 50 กิโลเมตร สรางเมื่อป 2536 โดย
การนําขวดเกาหลากสี หลายรูป แบบ มา
สรางอุโ บสถ โรงธรรม กุฏิ เจดีย ฝาผนัง
กลายเปนสถาปตยกรรมสรางงานรีไซเคิล
ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในโลก มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 20
กวาไร
วัดขวดหรือสถานปฏิบัติธรรมโคกสัก
2.4) วัดถ้ําเขารูปชาง
เริ่มกอสรางเมื่อตนป 2511 โดยเจาอาวาส
และศิ ษ ย ย านุ ศิ ษ ย จ ากประเทศสิ ง คโปร
ตั้ งอยู ที่ ตํ าบลปาดั งเบซาร อํ าเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา หางจากตลาดปาดังเบซาร
ประมาณ 13 กิ โ ลเมตร โดยวั ด ดั ง กล า ว
ใชถ้ําเปนศาสนสถาน ภายในถ้ํามีหินงอก
หินยอยอันวิจิตรงดงาม บริเวณโดยรอบวัด
มีบรรยากาศสงบและรมรื่น
วัดถ้ําเขารูปชาง
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2.5) วัดคงคาวดี
ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา มีหลวงพอสงคเปนที่เคารพ
บูชา ซึ่งมีชื่อเสียงในดานคงกระพันธชาตรี
และเมตตามหานิ ย ม นอกจากนี้ ภ ายใน
อุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วาดไว
โดยศิลปนพื้นบานและครูจูหลิง ปงกันมูล
วัดคงคาวดี

.

วัดถ้ําตลอด

วัดพะโคะ

2.6) วัดถ้ําตลอด
ตั้งอยูที่บานถ้ําตลอด หมูที่ 6 ตําบลเขาแดง
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา หางจาก
ที่วาการอําเภอสะบายอยประมาณ 25 กม.
ตามถนนสาย รพช. (ต.สะบายอย-เขาแดง)
บริเวณวัดมีอุโมงคขนาดใหญผานทะลุออกไป
อีกฟากหนึ่ งของภู เขา เรี ยกวา "ถ้ําตลอด"
ภายในบริเวณถ้ํามี ดวยกัน 3 คูห า และมี
พระพุทธรูปอายุหลายรอยปที่สรางขึ้นดวย
ไมโบกปูนซีเมนต
2.7) วัดพะโคะ
หรือวัดราชประดิษฐาน ตั้งอยูบนเขาพะโคะ
(เขาพัทธสิงค) หมูที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา เปน วัดที่มีความ
สําคัญ ทางประวัติศาสตรโ บราณคดี และ
เปนที่ประดิษฐานพระเมาลักเจดีย ซึ่งเปน
ศิ ล ปะสถาป ต ยกรรมทางใต สมั ย กรุ ง ศรี
อยุ ธ ยา แบบอย า งศิ ล ปะลั ง กา อี ก ทั้ ง วั ด
ดังกลาวเกี่ยวของกับตํานานหลวงพอทวด
เหยียบน้ําทะเลจืด
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วัดจะทิ้งพระ

2.8) วัดจะทิ้งพระ
เปนวัดเกาแกคูเมืองสทิงพระมาแตโบราณ
เดิมเรียกวา “วัดสทิงพระ” ตอมาไดมีการ
เรีย กชื่อเพี้ ย นเป น “วั ด จะทิ้ งพระ”ตั้งอยู
หมู ที่ 4 ตําบลจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ
จั ง หวั ด สงขลา ภายในวั ด มี โ บราณสถาน
ซึ่ง เป น ศิ ล ปะสมั ย ศรีวิ ชั ย ที่ น า สนใจ เช น
เจดียพระมหาธาตุ หอระฆังโบราณ วิหาร
พระพุทธไสยาสน ที่ภายในวิหารมีภาพวาด
ฝาผนังเกี่ย วกับ พุทธประวัติที่ยัง คงความ
สมบูรณอยูมาก
2.9) วัดคงคาเลียบ
เป น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชน
ทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศเคารพ
และนิย มไปนมัส การเพื่อเปน สิริมงคลแก
ตั ว เอง ตั้ ง อยู ที่ บ า นหนองขวน หมู ที่ 5
ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
บนเนื้อที่ 9 ไร 2 งาน 93 ตารางวา

วัดคงคาเลียบ
2.10) วัดเอกเชิงแส
เปน วัด ที่ป ระดิษ ฐานพระพุ ทธรูป ทํา ดว ย
หินปะการัง องคพระมีขนาดหนาตักกวาง
70 เซนติ เ มตร และสู ง 120 เซนติ เ มตร
ปจจุ บันไดห ลอปู นครอบองค พระพุทธรูป
เดิมไว วัดเอกเชิงแสตั้งอยูท่ีตําบลเชิงแส
อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา
วัดเอกเชิงแส
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2.11) วัดหาดใหญใน
ตั้งอยูบ นถนนเพชรเกษม ใกล กับ สะพาน
คลองอูตะเภา ภายในวัดมี พระนอน “พระ
พุทธหั ตถมงคล” ขนาดยาว 35 เมตร สู ง
15 เมตร กวาง 10 เมตร ประดิษฐาน ซึ่งมี
ขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก

วัดหาดใหญใน

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

2.12) วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
(วัดกลาง) ตั้งอยูที่ถนนไทรบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา เปนวัดโบราณอายุประมาณ
400 ป เดิ มเรี ยกวั ดยายศรี จั น ทร เพราะ
กลาวกันวายายศรี-จันทร คหบดีผูมั่งคั่งได
อุทิศเงินสรางขึ้น ตอมาไดมีผูสรางวัดเลียบ
ทางทิ ศ เหนื อ และวั ด โพธิ์ ท างทิ ศ ใต ด ว ย
เหตุนี้ชาวงสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร
วา "วัดกลาง" ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑชื่อ
“ภัทรศิลป” เปนที่เก็บวัตถุโบราณตาง ๆ
อันเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร
2.13) เจดียบรรจุพระบรมธาตุวัดชัยมงคล
ตั้ ง อยู ภ ายในบริ เ วณวั ด ชั ย มงคล อํ า เภอ
เมือง จังหวัด สงขลา ซึ่งเป นพระบรมธาตุ
ที่ไดมาจากเมืองลังกา เมื่อประมาณป พ.ศ.
2435 โดยทานนะ อิศโร ไดนําพระบรมธาตุ
มาสงขลาและไดสรางพระเจดียเพื่อบรรจุ
พระบรมธาตุใหพุทธศาสนิกชนไดสักการะ
มาจนทุกวันนี้

เจดียบรรจุพระบรมธาตุวัดชัยมงคล
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พระธาตุเจดียหลวง เขาตังกวน

2.14) พระธาตุเจดียหลวง เขาตังกวน
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขานอย มีบันได
ทางขึ้นอยูใกลกับ วัด แหลมทราย (สูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 290 ฟุต) และบน
ยอดเขามี พ ระธาตุ เ จดี ย ห ลวงที่ ส ร า งขึ้ น
ในสมั ย ทวาราวดี ต อ มาพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว เสด็ จ ประพาส
เมืองสงขลา พ.ศ.2402 ไดโปรดเกลาฯ ให
พระยาสงขลาบูรณะปฏิสังขรณเพื่อเปนที่
เคารพสักการะของชาวสงขลา

3) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ
3.1 กําแพงเมืองสงขลา
เริ่ มสร างเมื่ อ พ.ศ. 2379 ในสมั ย รั ช กาล
พระบาทสมเด็จ พระนั ่ง เกลา เจา อยู ห ัว
กอดวยหินสอปูน มีเชิงเทินใบเสมาเปนรูป
ป อ ม ซึ่ง ในปจ จุบั น ยั งคงเหลื อแตกํ าแพง
ด า นถนนจะนะฝ ง ตรงข า มกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
สถานแหงชาติสงขลา ความยาว 143 เมตร
เปนมรดกทางประวัติศาสตร
กําแพงเมืองสงขลา

ศาลหลักเมืองสงขลา

3.2 ศาลหลักเมืองสงขลา
หรือ “ศาลเจาพอหลักเมือง” ตั้งอยูที่ถนน
นางงาม เปนโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร
ลักษณะเปนศาลเจาแบบเกงจีน สรางขึ้ น
สมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเสง ณ สงขลา)
เป นผู สํ าเร็จราชการในขณะนั้ น ภายในศาล
เป น ที่ ป ระดิ ษ ฐานหลั ก เมื อ งทํ า ด ว ยไม
ชัยพฤกษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงพระราชทานใหประจําเมือง
หลักเมื องนี้ทําพิธีฝงเมื่อวัน ที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2385
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อุโมงคประวัติศาสตรเขาน้ําคาง

3.3 อุโมงคประวัติศาสตรเขาน้ําคาง
หรื อ ที่ รู จั ก กั น ในนามหมู บ า นป ย มิ ต ร 5
ซึ่ง เปน หมูบา นของอดีต โจรคอมมิว นิส ต
ผู กลับ ใจเขารว มพัฒ นาชาติไทยเมื่อวัน ที่
13 มีนาคม 2530 มีลักษณะเปนอุโมงค ที่
ขุดดวยกําลังคนกวางใหญและยาวที่สุดใน
ประเทศไทย ภายในแบ ง เป น 3 ชั้ น มี
ทางเขาออกหลายชองทาง ความคดเคี้ยว
ขึ้ น ลงภายในอุ โ มงค ป ระมาณ 600 เมตร
สามารถบรรจุคนไดประมาณ 200 คน โดย
ใชเวลาขุดประมาณ 9 ป
3.4 บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (วัดแหลมบอทอ)
มีเรื่องเลาสืบ ตอกัน มาวาพระรูปหนึ่ง คือ
“พระสิ น นารายณ ”และฆราวาสคนหนึ่ ง
คือ “ขุนวิชัยพรหมศานส” ไดเดินทางจาก
ประเทศอินเดียสูกรุงศรีอยุธยา เปนผูสราง
บ อ น้ํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห ง นี้ ซึ่ ง มี น้ํ า สะอาดใส
ตลอดทั้งป ตั้งอยู หมู ที่ 4 ตํ าบลเกาะใหญ
อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา

บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (วัดแหลมบอทอ)

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

3.5 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เปนสถาปตยกรรมแบบจีนอายุกวา 100 ป
แตเดิมนั้ นเปนบ านพักสว นตัวของพระยา
สุนทรารักษ (เนตร ณ สงขลา) โดยสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2421 ตอมาพระวิจิตรวรศาสน
(เจาพระยายมราช) ใชเปนจวนพักขาหลวง
พิเศษตรวจราชการเมืองสงขลาและเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2437 และใช
เปน ศาลาวา การมณฑลนครศรีธ รรมราช
ตั้งแต พ.ศ. 2439 และในป จ จุ บั น ใช เ ป น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสงขลา
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3.6 พิพิธภัณฑพธํามะรงค
เดิม เปน ที่ตั้ง บานพัก ของรองอํ ามาตยโ ท
ขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท) ซึ่งมี
สถาป ตยกรรมเปนแบบเรือนไทย สร างขึ้ น
เพื่อจําลองสถานที่เกิดของ ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท อดีตนายกรัฐมนตรีและ
รัฐบุรุษซึ่งเปนชาวจังหวัดสงขลา
พิพิธภัณฑพธํามะรงค

พิพิธภัณฑคติชนวิทยา

3.7 พิพิธภัณฑคติชนวิทยา
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต มีพื้นที่ทั้งหมด
23ไร ลั กษณะอาคารเป นสถาปต ยกรรม
แบบภาคใต แบงออกเปน 4 อาคาร ซึ่งใน
แตล ะอาคารจะแบง ออกเปน หอ งแสดง
เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตรและชาติพัน ธุ
โบราณวัต ถุที่เ กิด จากภูมิป ญ ญาของคน
ในทองถิ่น เครื่องประดับ และศาสตราวุธ
ที่ใชกันในภาคใต

4) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
4.1 แหลมสมิหลา
มีหาดทรายขาวสะอาดและทิวสนอันรมรื่น
รวมทั้งรูปปนนางเงือก รูปปนหนูแมว ที่เปน
สัญลักษณของจังหวัดและเมื่อมองออกไป
ในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมวอัน เป น
อีกหนึ่งสัญลักษณของแหลมสมิหลา

แหลมสมิหลา
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4.2 แหลมสนออน
บริเวณปลายแหลมสนออนเปนที่ประดิษฐาน
อนุ ส าวรี ย ก รมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์
ซึ่ง กอ ตั ้ง โดยกลุ ม ไทยอาสาปอ งกัน ชาติ
ในทะเลจังหวั ดสงขลา ได แก ผูป ระกอบ
อาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการปกครองรวมกับ
กองทั พ เรื อ สร า งขึ้ น เมื่ อ ป พ.ศ. 2530
เพื่อใหช าวเรือไดสักการบูช ากอนออกไป
ประกอบอาชีพในทะเล
แหลมสนออน
4.3 เกาเสง

ตั้ง อยูท างทิศ ใตข องหาดสมิห ลาประมาณ
3 กิโลเมตร เปนหาดที่มีโขดหินระเกะระกะ

อยู ริ ม ทะเลและมี อ ยู ก อนหนึ่ ง ตั้ ง เด น อยู
เหนือโขดหิน ซึ่งชาวบานเรียกหินกอนนี้วา
“หัวนายแรง” โดยมีประวัติความเปนมา
ที่ไดเลาสืบตอกันมาวามีดวงวิญญาณของ
นายแรงเปนปูโสมเฝาทรัพยมาจนทุกวันนี้
หาดเกาเสง
4.4 สวนสัตวสงขลา

เปนสวนสัตวเปดบนเนื้อที่ 991 ไร โดยมี
วัต ถุป ระสงคเ พื ่อ อนุร ัก ษแ ละขยายพัน ธุ
สัต วปา ของไทยคืน สูธ รรมชาติ นอกจากนี้
ยัง มีส ัต วอ ีก หลายประเภทที ่ม ีถิ ่น กํ า เนิด
ในตางประเทศอันควรแกการศึกษา อีกทั้งมี
จุด ชมวิว ที่ส ามารถมองเห็น ทัศ นีย ภาพของ
เมืองสงขลาไดโดยรอบ

สวนสัตวสงขลา
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4.5 สะพานติณสูลานนท

สะพานติณสูลานนท

เปนสะพานขา มทะเลสาบสงขลา แบง ออก
เปนชวงที่ 1 เชื่อมระหวางชายฝงอําเภอเมือง
บริ เ วณบ า นน้ํ า กระจายกั บ เกาะยอตอนใต
ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองดาน 1,140
เมตร ชวงที่ 2 เชื่อมระหวางฝงดานเหนือของ
เกาะยอกับฝงบานเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้น
1,800 เมตร สะพานแห ง นี้ เริ่ ม ก อสร า งเมื่ อ
26 มีนาคม 2527 และแลวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่
25 กันยายน 2529

4.6 สถานแสดงพันธสัตวน้ําสงขลา

สถานแสดงพันธสัตวน้ําสงขลา

ตัวอาคารแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนน้ําจืด
เปนการจําลองน้ําตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต
และการแสดงพันธุปลาน้ําจืด สวนน้ํา กรอย
เปน การจํา ลองระบบนิเวศของน้ํา เชน พืช
และสัต วที่อาศัย ในพื้น ที่บ ริเวณปา ชายเลน
สวนน้ําเค็ม มีสัตวทะเลและพันธุปลาที่หาดู
ไดยาก เชน ปลาหมอทะเล น้ําหนักกวา 200
กิโลกรัม และฉลามเสือดาวที่สามารถชมผา น
จอแกวพานอรามาที่มีขนาดความสูง 3 เมตร
ยาว 7 เมตร ไดในมุมกวาง

4.7 ประติมากรรมพญานาคพนน้ํา
ประติมากรรมพญานาคพนน้ํ าเปน สัญลักษณห นึ่งของจั งหวัด สงขลา มีลักษณะแบบ
ลอยตัวสามารถมองเห็นไดรอบดาน เนื้อวัตถุเปนโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว ออกแบบโดยอาจารย
มนตรี สังขมุสิกา โดยไดจัดสรางขึ้นเปน 3 สวน ประกอบดวย
1) สวนหัวพญานาค

ประติมากรรมสวนหัวพญานาคนี้ตั้งอยูบริเวณ
สวนสองทะเล ปลายแหลมสนออน มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของลําตัว 1.20 เมตร และ
ความสู ง จากฐานลํ า ตั ว จนถึ ง ปลายยอดสุ ด
ประมาณ 9 เมตร โดยสรางหันหนาและพนน้ํา
ลงสูปากอาวทะเลสาบสงขลา

ประติมากรรมสวนหัวพญานาค
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2) สวนสะดือพญานาค

ประติมากรรมสวนที่สอง “สะดือพญานาค”
ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณลานชมดาว สนามสระบั ว
แหลมสมิหลา มีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
ลําตั ว 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร และสู ง 2.50
เมตร ลั ก ษณะลํ า ตั ว โค ง เป น รู ป ครึ่ ง วงกลม
ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดลอด
ใต ส ะดื อพญานาค อั น จะเป น การช ว ยเสริ ม
ความเปนสิริมงคลใหแกตนเอง

ประติมากรรมสวนสะดือพญานาค
3) สวนหางพญานาค

สว นที่ สาม เป น หางพญานาค ตั้ งอยูบ ริเวณ
หาดสมิหลา ริมถนนสะเดา (หลังสนามกอลฟ)
มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ยาว 4
เมตร และสูง 4.50 เมตร
ปจจุบันประติมากรรมพญานาคพนน้ําไดรับ
ความนิ ยมจากนั กท องเที่ ยวทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต า งประเทศที่ เข า มาเยี่ ย มเยื อนจั ง หวั ด
สงขลา

ประติมากรรมสวนหางพญานาค
4.8 สวนประวัติศาสตร
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท

สวนประวัติศาสตร
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท

เปน แหลงเรีย นรูในการศึ กษาธรรมชาติ ทาง
ชีวภาพปาชายเลนที่อุดมสมบูรณอีกแหงหนึ่ง
ของทะเลสาบสงขลา สําหรับสวนสาธารณะ
แหงนี้ไดแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนแรก
จะเป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ จั ด แสดงชี ว ประวั ติ ข อง
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ สวนที่สอง เปนที่พักผอนหยอนใจ
รม รื่น ดว ยธรรมชาติแ วดลอ มริม ทะเสสาบ
มีพันธุไมพื้นเมืองและแหลงเรียนรู ตลอดจน
สะพานไม ท างเดิ น เพื่ อการศึ กษาธรรมชาติ
ของปาชายเลน ความยาว 800 เมตร
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4.9 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ

เปนสถานที่ พักผอนหย อนใจ ตั้ง อยูหางจาก
ตัวเมืองหาดใหญ 6 กิโลเมตร ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะมีศาลากลางน้ํา สวนสัตว และ
พันธุไมดอกไมประดับที่นํามาตกแตงสถานที่
ไว อ ย า งสวยงาม นอกจากนี้ บ ริ เ วณเชิ ง เขา
ใกลกับ สวนนกเปน ที่ป ระดิษ ฐานพระบรม
ราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เชิงเขาดานทิศใตใกลกับคายลูกเสือ
เปนที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมหยก และ
บริเวณยอดเขาเปนที่ประดิษฐานพระพรหม
และพระพุทธรูปปางหามญาติ

4.10 น้ําตกโตนงาชาง

ตั้งอยูหางจากอําเภอหาดใหญ 26 กิโลเมตร
เสนทางถนนหาดใหญ-รัตภูมิ (สายเกา) ซึ่งเปน
น้ํา ตกที่มีค วามสวยงามแหง หนึ่ง ในภาคใต
มีดวยกันทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นที่สวยงาม และ
เปนที่มาของการเรียกชื่อน้ําตก คือชั้นที่ 3 ซึ่ง
มีลักษณะแยกออกมาคลายกับงาชาง สวนคํา
วา “โตน” เปนภาษาพื้นเมือง หมายถึง น้ําตก

น้ําตกโตนงาชาง
4.11 น้ําตกโตนปลิว

ตั้ ง อยู ท างทิ ศ ใต ข องอํ า เภอรั ต ภู มิ ทิ ศ เหนื อ
ของเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง เทือกเขา
บรรทัด ในทองที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ เปนน้ําตกที่สวยงาม
ที่มีเสนทางผานถนนในตําบลน้ําตก มีความสูง
ประมาณ 50 เมตร เปนสายน้ําลงมายังแกง
เบื้องลาง ดวยบรรยากาศสงบรมรื่นจากรมไม
และความเย็นสบายจากสายน้ําตก

น้ําตกโตนปลิว
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4.12 น้ําตกโตนดาดฟา

น้ําตกโตนดาดฟา

ตั้ง อยูในเขตอํ า เภอนาทวี ห า งจากที่ ทํา การ
อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 2 กิโลเมตร ถัดไป
จากถนนลาดยาง 200 เมตร โดยในชั้ นที่ 1
น้ําตกจากหนาผาสูงประมาณ 10 เมตร และมี
ความลาดชัน 80-90 องศา สวนชั้นที่ 2 น้ําตก
จากหนาผาใหญสูงประมาณ 30 เมตร มีความ
ลาดชันประมาณ 80 องศา ทําใหสายน้ําที่ตก
ลงมากระจั ด กระจายคลุ ม พื้ น ที่ ขา งเคี ย งซึ่ ง
เปนทัศนียภาพที่สวยงามมาก

4.13 วนอุทยานน้ําตกบริพัตร

ตั้งอยูในอําเภอรัตภูมิ หางจากอําเภอเมือง 52
กิ โ ลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 406
ระหวางกิโลเมตรที่ 35-36 แยกจากปากทาง
800 เมตร เปนน้ําตกขนาดเล็ก มีน้ําตลอดป
ท า มกลางแมกไม เขี ย วขจี แ ละสามารถเดิ น
เที่ ย วชมความงามของธรรมชาติ ขึ้น ไปตาม
บันไดหินเลียบเขา

วนอุทยานน้ําตกบริพัตร
4.14 อุทยานแหงชาติสันกาลาคีรี

ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลบาโหย อําเภอสะบายอย
หางจากตัวอําเภอประมาณ 25 กิโลเมตร เปน
แหล ง ต น น้ํ า ของแม น้ํ า เทพา มี ค วามอุ ด ม
สมบู รณ ดว ยธรรมชาติ ลํา ธาร น้ํา ตก ทั้ งยั ง
เปน แหลง เรีย นรูเ กี่ย วกับ ปา ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มเชิ ง อนุ รั กษ ตลอดจนสั ม ผั ส กั บ
รองรอยทางประวัติศาสตรบานซีอุย สัตวปา
นานาพันธุ รวมทั้งไมเขตรอนชื้นที่หาชมไดยาก

อุทยานแหงชาติสันกาลาคีรี
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4.15 อุทยานนกน้ําคูขุด

อุทยานนกน้ําคูขุด

ได รั บ การประกาศเป น เขตห า มล า สั ต ว ป า
ทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2519
มี พื้ น ที่ อ ยู ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบ 277,916 ไร
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอสทิงพระ
อําเภอสิงหนคร อําเภอควนเนียง และอําเภอ
กระแสสิ น ธุ ของจั ง หวั ด สงขลา และมี พื้ น ที่
สวนหนึ่งติดตอกับอําเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ซึ่งจากการสํารวจของกรมปาไม พบวา
มีน กหลายชนิ ดทั้ ง นกท องถิ่ นและนกอพยพ
จะมาอาศั ย อยู เป น จํ า นวนมากในช ว งเดื อ น
ตุลาคม-เมษายนของทุกป

4.16 สะพานเฉลิมพระเกียรติ

สะพานเฉลิมพระเกียรติ

เปนสะพานที่เชื่อมตอระหวางจังหวัดสงขลา
กับจังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร
ยาวที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยูที่ตําบลบานขาว
อําเภอระโนด สะพานดั งกล าวสร างขึ้ นตาม
แนวระหว า งทะเลน อ ยกั บ ทะเลหลวงของ
ทะเลสาบสงขลา บนสะพานมีจุดชมนก ชมวิว
มีจุดพักรถใหหยุดถายภาพและชมความงาม
ของทิวทัศนโดยรอบ อีกทั้งบริเวณดานขางของ
สะพานสามารถชมการเลี้ยงกระบือที่ผูเลี้ยง
ตองนั่งเรือนํากระบือออกไปเลี้ยงกลางปาพรุ
จึงนั บได วา เปน สถานที่ อีกแหงหนึ่ง ที่เหมาะ
สําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของประเทศ

4.17 อางเก็บน้ําคลองหลา
(โครงการพระราชดําริ)

อางเก็บน้ําคลองหลา

เปนอางเก็บน้ําตามโครงการพระราชดําริ ที่มี
ขนาดคอนขางใหญ ตั้งอยูที่บานตนสาน ตําบล
คลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
มีขนาดปริมาณน้ํา 21.42 ลานลูกบาศกเมตร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแหลงเก็บกักน้ํา
สําหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
ของประชาชนบริเวณใกลเคียง

76
4.18 อางเก็บน้ําคลองสะเดา

อางเก็บน้ําคลองสะเดา

เป นอ างเก็ บน้ํ าขนาดกลางที่ อยู ตน น้ํา คลอง
อูตะเภา ตั้งอยูที่บานหวยคู ตําบลสํานักแตว
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระดับน้ําเก็บกัก
ที่ความจุ 56.741 ลูกบาศกเมตร จัดสรางขึ้น
เพื่ อ เป น แหล ง เพาะพั น ธุ สั ต ว น้ํ า สํ า หรั บ ให
ราษฎรใชเพื่อการบริโภคและทําการประมง
เพิ่ ม เติ ม จากการทํ า เกษตรกรรม ตลอดจน
เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วพั ก ผ อ นหย อ นใจของ
ประชาชนบริเวณใกลเคียง

5) แหลงทองเที่ยวทางการคาและตลาดน้ํา
5.1 ตลาดกิมหยง

เป น ตลาดเก า แก ที่ มี ม าตั้ ง แต ส มั ย เริ่ ม ก อตั้ ง
เมืองหาดใหญ มีสินคาราคาถูกและของฝาก
ทั้ ง ผลไม แ ละของใช เ พื่ อ นํ า ไปเป น ของฝาก
ของขวัญในชวงเทศกาล นับไดวาเปนตลาดที่มี
บริการสินคาครบวงจรและเอกลักษณเฉพาะตัว
อยางมาก

ตลาดกิมหยง
5.2 ตลาดสันติสุข

เป น แหล ง รวมสิ น ค า ราคาถู ก ที่ มี ใ ห เ ลื อ ก
มากมายทั้งเสื้อผา แวนตา นาฬิกา กระเปา
น้ําหอม เครื่องสําอาง รองเทา เครื่องใชไฟฟา
ฯลฯ จนขึ้นชื่อวาเปน Shopping Paradise

ตลาดสันติสุข

77
5.3 ตลาดน้ําคลองแห

ตลาดน้ําคลองแห

ตั้ ง อยู ในเขตเทศบาลเมื องคลองแห อํ า เภอ
หาดใหญ เปนตลาดน้ําเชิงวัฒนธรรมแหงแรก
และแหงเดียวของภาคใตที่มีลักษณะผสมผสาน
ระหวางตลาดน้ําที่จําหนายสินคาในเรือและ
ตลาดโบราณ จําหนายสินคาบนบก มีอาหาร
พื้นบานของภาคใต จุดเดนที่สําคัญอีกอยาง
ของตลาดน้ําแหงนี้คือ การเพิ่มเสนหกลิ่นอาย
โบราณดวยการแตงกายชุดไทยแบบโบราณ
และใช ภ าชนะจากที่ ทํ า จากธรรมชาติ อาทิ
กะลา มะพราว กระบอกไมไผ

5.4 ตลาดริมน้ําคลองแดน

ตลาดริมน้ําคลองแดน

ตั้งอยูในเขตตํ าบลคลองแดน อํา เภอระโนด
จังหวัดสงขลา เชื่อมตอกับเขตตําบลรามแกว
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ตรงบริเวณทางแยกสํา คั ญ ระหว า งลํา คลอง
สามสายคือ คลองระโนด คลองชะอวด และ
คลองปากพนัง ที่ไหลมาบรรจบกันจนกลาย
เป น คลองเล็ ก ๆ ที่ มี ชื่ อว า "คลองแดน" ซึ่ ง
เปนเสนแบงเขตแดนธรรมชาติที่กั้นระหวาง
สองจังหวัด จึงเปนที่มาของชุมชนคลองแดน
จนถึงปจจุบัน ภายในตลาดมีหองแถวเกาแก
ที่สรางมายาวนานตั้งเรียงรายเลียบริมแมน้ํา
พรอมการสรางสะพานไมเพื่อใชเปนทางเดิน
ในการเยี่ยมชมตลาด

