
ด้านที่ 9 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

 

 ประวตัิจังหวัดสงขลา
 

 "สงขลา" ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ 
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเล่นพ้ืนเมือง ศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมสงขลา ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือ ชาวอาหรับ-
เปอร์เซีย ระหว่างปี พ.ศ.1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร์ หรือซิงกอร่า แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามของนายกิโลลาส แซร์แวส เรียกช่ือเมืองสงขลา ว่า "เมือง
สิงขร" จึงมีการสันนิษฐานว่า คําว่า สงขลา เพ้ียนมาจากช่ือ "สิงหลา" (อ่าน สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร  
 เหตุผลที่สงขลามีช่ือว่า สิงหลา แปลว่าเมืองสิงห์ โดยได้ช่ือน้ีมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย ที่
แล่นเรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหนู เกาะแมว ซึ่งเมื่อมองแต่ไกลจะเห็นเป็นรูปสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปาก
ทางเข้าเมืองสงขลา ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองน้ีว่า สิงหลา ส่วนไทยเรียกว่า เมืองสทิง เมื่อมลายูเข้ามา
ติดต่อค้าขายกับเมืองสทิง ก็เรียกว่า เมืองสิงหลา แต่ออกเสียงเพ้ียนเป็นสําเนียงฝร่ังคือ ซิงกอร่า 
(Singora) ไทยเรียกตามเสียงมลายูและฝรั่งเสียงเพ้ียนเป็นสงขลา อีกเหตุผลหน่ึงอ้างว่า สงขลาเพ้ียนมา
จาก "สิงขร" แปลว่า ภูเขา โดยอ้างว่าเมืองสงขลาต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาแดง ต่อมาได้มีการพระราชทานนาม
เจ้าเมืองสงขลาว่า "วิเชียรคีรี" ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้ว่า "สงขลา" เดิมช่ือสิงหนคร (อ่าน
ว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) ซึ่งมีเสียงสระอะอยู่ท้ายซึ่งชาวมลายูไม่ชอบจึงเปลี่ยนเป็นอา และชาวมลายูเป็นคน
ที่พูดลิ้นรัวเร็ว โดยตัดหะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือ สิงโครา จนมี
การเรียกเป็น ซิงกอรา 
    สงขลาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวสืบต่อกันต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบ
หลักฐาน ได้แก่ ขวานหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่อําเภอสทิงพระ ประวัติ ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมสมัยที่เมืองสทิงพระเจริญ เค บูรล์เบท ได้ให้ทัศนะว่า สทิงพระ คือศูนย์กลางของ
อาณาจักรเซี้ยะโท้หรือเซ็กโท เป็นแหล่งหน่ึงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรง
ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมีร่องรอยทางสถาปัตยกรรม ประติมา
กรรมที่แสดงให้เห็นว่าเมืองสทิงพระเป็นศูนย์กลางการปกครองดินแดน รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัย
น้ัน 
 ในพุทธศตวรรษที่ 19 ชื่อเมืองสทิงพระเริ่มเลือนหายไปและเกิดชุมชนแห่งใหม่ใกล้เคียง ขึ้น
แทน เรียกว่า "เมืองพัทลุงที่พะโคะ" ได้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ต่อมา
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-22 พวกโจรสลัดมลายูได้เข้าคุกคามบ่อยครั้งทําให้เมืองพัทลุง  ที่พะโคะ
ค่อย ๆ เสื่อม หลังจากน้ันเกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น 2 แห่ง บริเวณรอบทะเลสาบสงขลา คือ บริเวณเขาแดง
ปากทะเลสาบสงขลาจนได้กลายเป็นเมืองสงขลาริมเขาแดง อีกแห่งคือที่บางแก้ว อําเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง และกลายเป็นเมืองพัทลุง ระหว่างปี พ.ศ. 2162-2223 เมืองสงขลาริมเขาแดงมีความเจริญด้าน
การค้าขายกับต่างประเทศ โดยมีเจ้าเมืองเช้ือสายมลายูอพยพมาจากอินโดนีเซีย พวกมลายูเหล่าน้ีได้
หลบหนีการค้าแบบผูกขาดของพวกดัตช์มาเป็นการค้าแบบเสรีที่สงขลา โดยมีอังกฤษเป็นผู้สนับสนุนอยู่
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เบ้ืองหลัง ในระยะแรกระหว่าง ปี พ.ศ. 2162-2185 เจ้าเมืองสงขลาเป็นมุสลิม หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 
2185-2223 เจ้าเมืองสงขลาเป็นกบฏไม่ยอมข้ึนต่อกรุงศรีอยุธยา ในที่สุดจึงถูกสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชปราบปรามจนราบคาบและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองพัทลุง จนถึงช่วงปี 
พ.ศ. 2242-2319 เมืองสงขลาได้ไปต้ังขึ้นใหม่ที่บริเวณบ้านแหลมสน เรียกว่า เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ซึ่ง
ต้ังอยู่ตรงข้ามกับที่ต้ังตัวเมืองสงขลาปัจจุบัน 
   ภายหลังเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ได้เกิดก๊กต่าง ๆ ขึ้น เจ้าพระยานครซึ่งต้ังตัวเป็นใหญ่ 
ได้ต้ังนายวิเถีย ผู้เป็นญาติขึ้นมาเป็นเจ้าเมือง เมื่อครั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบก๊กเจ้านครได้จึงแต่งต้ังให้ 
จีนเหย่ียง แซ่เฮ่า ซึ่งเป็นนายอากรรังนก ขึ้นเป็นเจ้าเมืองในปี 2318 และได้รับพระราชทินนามเป็น "หลวง
สุวรรณคีรีสมบัติ" (ต้นตระกูล ณ สงขลา) โดยเช้ือสายของตระกูลน้ีได้ปกครองเมืองสงขลาติดต่อกันมาไม่
ขาดสายถึง 8 คน (พ.ศ.2318-2444) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2379 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ (สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว) โปรดเกล้าให้ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ก่อสร้างป้อม
กําแพงเมือง ซึ่งขณะที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ตวนกู  อาหมัดสะอัด ได้ชักชวนหัวเมืองไทรบุรี ปัตตานี 
และหัวเมืองทั้ง 7 ยกมาตีสงขลา จนกระทั่งได้มีการปราบปรามขบถเรียบร้อยแล้ว จึงได้สร้างป้อมและ
กําแพงเมืองสงขลาจนเสร็จและได้จัดให้มีการ ฝังหลักเมืองและได้ย้ายเมืองสงขลามายังฝั่งตะวันออก
ของแหลมสน "ตําบลบ่อยาง" คือ ในเขตเทศบาลนครสงขลาปัจจุบัน 
   ครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครอง โดย
ได้ทรงจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาลข้ึนและได้ส่งพระวิจิตรวรสาสน์ (ป้ัน สุขุม) ลงมาเป็นข้าหลวงพิเศษตรวจ
ราชการเมืองสงขลา ในปี พ .ศ . 2438 เป็นแห่งแรก และในปี พ .ศ . 2439 จึงได้จัดต้ังมณฑล
นครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2439-2458) และเป็นที่ต้ังศาลาว่าการภาคใต้ (พ.ศ. 2458-2468) นอกจากนี้ 
เมืองสงขลาเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อครั้งดํารง
ตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลและอุปราชภาคใต้จนสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นถึงปี 
พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบมณฑลและภาคโดยเปลี่ยนเป็นจังหวัด ดังน้ันสงขลา จึงกลายเป็นจังหวัดหน่ึงใน
ภาคใต้มาจนถึงปัจจุบัน 
 
  

� ตราสญัลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหา 
หลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่มีบุคคลบางคนบอก
ที่มาของตราประจําจังหวัดไว้ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อ
ฉลองพระองค์ของกรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งต่อมา
กรมศิลปากรได้ออกแบบตราสังข์ใช้เป็นเครื่องหมายตรา
สญัลักษณ์จังหวัดสงขลา 
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� เป้าหมายการพัฒนา  
 

 "สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมย่ังยืน" 
 

� พันธกิจ 
 

1) พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 

2) พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 
3) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4) พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

 

� ประเด็นการพัฒนา 
 

1) พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
3) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
4) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

� จุดเน้นทางยุทธศาสตร ์
 

1) การสร้างฐานรายได้ใหม่ : เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2) การรักษาฐานรายได้เดิม  : เรื่อง การค้าชายแดน  

    : เรื่อง การท่องเที่ยว 
       : เรื่อง การเกษตร 
       : เรื่อง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
       : เรื่อง อุตสาหกรรมต่อเน่ืองยางพารา 

� ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 

 จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูดที่ 6 °17̀ -7 °56̀  องศาเหนือ 
ลองจิจูด 100 °01`-101 ° 06` องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดยะลา ปัตตานี รัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล 
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� ขนาดพื้นท่ี 
 

 จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้รองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 16 อําเภอ ดังน้ี   
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    

� ต้นไม้ประจําจังหวัด 
 

 ช่ือวิทยาศาสตร์  : Azadirachta Excelsa (Jack) Jacobs. 
    ช่ือวงศ์   : Miliaceae 
   ช่ือสามัญ   : สะเดาเทียม 
   ช่ือทางการค้า  : -   
   ช่ือพ้ืนเมือง  : เทียม , สะเดาช้าง (ตรัง) 
 
  
 
 
 ลักษณะ ไม้ต้นสูง ๓๐ เซนติเมตร-๔ เมตร เปลือกเรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือก
จะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบประกอบเป็นรูปขนนก ก้านใบยาว ๒๐-๖0 เซนติเมตร เรียงสลับกัน เป็นกระจุก
ที่ปลายก่ิง ใบย่อย เย้ืองสลับกันเล็กน้อย จํานวน ๗-๑ คู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่ กว้าง ๓-๔ เซนติเมตร ยาว ๕-
๘ เซนติเมตร ปลายแหลมโคนสอบ ใบสีเขียวอ่อน ดอกออกรวมเป็นช่อตามง่ามใบ สีขาวหรือสีเขียวอ่อน 
ผลรูปไข่ เมื่อแก่สีเหลือง เน้ือในเมล็ดมีกลิ่นแรง มีเมล็ดเดียว ออกดอกเดือนมีนาคม ผลแก่เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ขยายพันธ์ุโดยเมล็ด 
 

     นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปทางภาคใต้ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไป ส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นา  
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อ่าวไทย 

จ. พัทลุง 

จ. สตูล 

จ. ยะลา 

1. อําเภอเมือง 12. อําเภอนาหม่อม  
2. อําเภอสทิงพระ 13. อําเภอควนเนียง 
3. อําเภอจะนะ 14. อําเภอบางกล่ํา 
4. อําเภอนาทวี 15. อําเภอสิงหนคร 
5. อําเภอเทพา 16. อําเภอคลองหอยโข่ง 
6. อําเภอสะบ้าย้อย 
7. อําเภอระโนด 
8. อําเภอกระแสสินธ์ุ 
9. อําเภอรัตภูมิ 
10. อําเภอสะเดา 
11. อําเภอหาดใหญ ่
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 ประโยชน์ เป็นไม้โตเร็ว เน้ือไม้คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่ค่อยทําลาย สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน เน้ือไม้ใช้ทําเคร่ืองเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกอ่อนใช้รับประทานได้ เมล็ด นํามา
สกัดสารทํายาฆ่าแมลง และเปลือกนํามาต้มทํายาแก้บิดหรือท้องร่วง 
 

� ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยืน่ลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่
เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเช่ือมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์พ้ืนที่
ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและ
ที่ราบสูงซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธารที่สําคัญ 
  

� ลักษณะภูมิอากาศ 
 

 จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจําทุกปี คือลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากการพัดผ่านของลมมรสุมที่
มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณแตกต่างกัน ทําให้จังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ 

1) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
2) ฤดูฝน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ฤดูฝน จากมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ กลางเดือนพฤษภาคม

ถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูฝน จากมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 

 

� การปกครอง 
 

 จังหวัดสงขลามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รปูแบบ คือ 
 1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางซึ่งมาต้ังหน่วยงาน ใน
พ้ืนที่จังหวัด จํานวน 221 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จํานวน 5 ส่วนราชการ 
 2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ ออกเป็น 
2 ระดับ คือ  
  2.1 ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 36 ส่วนราชการ 
  2.2 ระดับอําเภอ ประกอบด้วย 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมู่บ้าน 
 3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 141 แห่ง ประกอบด้วย 
  3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
  3.2 เทศบาล จํานวน 48 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร จํานวน 2 แห่ง คือ (1) เทศบาลนคร
สงขลา (2) เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมือง จํานวน 11 แห่ง และเทศบาลตําบล จาํนวน 35 แห่ง 
  3.3 องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 103 แห่ง 
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� จุดเด่นของจงัหวัด 
 

 จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งผลิตยางพารา ข้าว และอาหารทะเลที่สําคัญของภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งที่
ผ่านมามีการผลิตยางพาราได้มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (ผลผลิต 532,793 ตัน/ต่อปี) อีกทั้งเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการแปรรูปยางพาราที่สําคัญของประเทศ (โรงงานอุตสาหกรรมยาง จํานวน 128 
โรง) รวมไปถึงเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากที่สุดของภาคใต้ (โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า จํานวน 30 โรง) มีพ้ืนที่ราบลุ่มรอบทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของ
ภาคใต้ตอนล่าง (ผลผลิตเฉล่ีย จํานวน 180,000 ตัน/ปี) และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ
ภาคใต้ สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ มีสัดส่วนรายได้ที่มีดุลยภาพโดยได้จาก ภาคเกษตร ร้อยละ 18 
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 21 ภาคการขนส่งและค้าปลีก รวมร้อยละ 19 ตลอดจนเป็นแหล่งการค้า
ชายแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของประเทศ (ร้อยละ 62 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั่วประเทศ) นอกจากน้ียังได้
ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน การลงทุนและการบริการ   ที่สําคัญของภาคใต้ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้ เป็นต้น ประกอบกับที่ต้ังของ
จังหวัดมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทําให้สามารถเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตาม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพ้ืนที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region : 
NCER) ของประเทศมาเลเซีย และเป็นประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Gate Way) 
โดยเฉพาะการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้และนานาชาติ มีแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการผลิตอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น การใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย JDA แหล่งนํ้ามันดิบสงขลา และแหล่งถ่านหินสะบ้าย้อย ในขณะเดียวกัน
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเช่ือมโยงสู่อาเซียน (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557-2560, ฉบับ
ทบทวน) 
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� ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
 

จังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้กระจาย
อยู่ทั่วไปหลายแห่ง การท่องเที่ยวพ้ืนที่ธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของ
นักท่องเที่ยว คือ หาดสมิหลา แหลมสนอ่อน เป็นต้น ส่วนการท่องเที่ยวแหล่งประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป็นลักษณะการท่องเที่ยวที่อาศัยกิจกรรมเก่ียวกับพิธีกรรม เช่น การถือศีลกินเจ นอกจากน้ียังมีงาน
เทศกาล/ประเพณีประจําปีที่จัดขึ้นโดยทั่วไป อาทิ เทศกาลปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีชักพระ 
เป็นต้น 
1) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ Magic Eye 3 D Museum เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ที่ตลาดนัดกรีน
เวย์ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นการจัดแสดงภาพวาด
ฝาผนังและพื ้นที ่ม ีขนาดใหญ่ สีส ันงดงาม
ตระการตา ใช้เทคนิค ศิลปะสมัยใหม่ด้วยการ
ออกแบบ  ในคอมพิวเตอร์ แล้ววาดจริงลง
ต า ม แ บ บ โ ด ย จ ิต ร ก ร ม ือ อ า ช ีพ แ ล ะ มี
ประสบการณ์ เป็นการวาดภาพ 2 มิติ แต่
สามารถทําให้ภาพวาดออกมาราวกับ 3 มิติ 
เช่น โลกใต้ทะเล (Aquarium) ห้องลวงตาสัตว์

ป่า (Zoo) เกินจริง (Surrealism) โลกนํ้าแข็ง (Ice World) อียิปต์ (Egyptian) 
 

 

 1.2 ศิลปะแนวสตรีทอาร์ต “ถนนนางงาม” เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดสงขลา เนรมิตอาคารเก่าคลาสสิกสไตล์
ชิโนโปรตุกีส ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2462  อายุ 96 
ปี บริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดถนนรามัน เขต
เทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าสงขลา 
สร้างศิลปะแนวสตรีทอาร์ต (Street Art) หรือ
ศิลปะข้างถนนด้วยภาพวาดสีนํ้า เป็นการบอก
เล่ารื่องราวย้อนอดีตของเมืองสงขลา โดย
จําลองบรรยากาศร้านนํ้าชาช่ือ “ฟุเจา” ที่เคย
เปิดในอาคารดังกล่าวมาเป็นเรื่องราวของภาพ 

ในองค์ประกอบของภาพมีชาย 3 คน ซึ่งเป็นผู้สูงวัยกําลังน่ังกินนํ้าชา และพูดคุยกันอย่างมีความสุข และ
น่ังอ่านหนังสือพิมพ์ รวมทั้งมีนาฬิกาไม้แบบเก่า และของประกอบที่วางขายในร้านก็เป็นสินค้าด้ังเดิมใน
อดีตเพ่ือบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวเมืองสงขลา 
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2) แหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2.1 พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล สร้างขึ้นเพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีก
ทั้งสร้างเพ่ือเป็นศูนย์รวมใจสืบสาน พระพุทธศาสนา 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีไทย การ
เผยแพร่พุทธประวัติพุทธจริยวัตรสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณด้านล่างของฐานองค์พระ
เจดีย์ มีความ งดงามและแปลกตาโดยโครงเหล็ก
ทุกช้ินเป็นสแตนเลสท้ังหมดพระใหญ่วัดปลักคล้า 

 
 

 

 
2.2) พระใหญ่วัดปลักคล้า ต้ังอยู่ในบริเวณวัดปลักคล้า หมู่ที่ 5 ตําบลโคกม่วง อําเภอคลองหอยโข่ง 

จังหวัดสงขลา ขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 8 เมตร 
สูง 12 เมตร วิหารประธาน กว้าง 45 ยาว 35 เมตร 
ระยะห่างจากที่ว่าการอําเภอคลองหอยโข่ง 7 
กิโลเมตร มีสถานที่สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การ
พักผ่อนหย่อนใจ 

 
 

 
 

 
 
 

 
2.3) วัดขวดหรือสถานปฏิบัติธรรมโคกสักต้ังอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาน ตําบลบ้านแค อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา ห่างจากอําเภอ หาดใหญ่ 50 
กิโลเมตร สร้างเมื่อปี 2536 โดยการนําขวดเก่า
หลากสีหลายรูปแบบ  มาสร้างอุโบสถ โรงธรรม 
กุฏิ เจดีย์ ฝาผนัง กลายเป็นสถาปัตยกรรมสร้าง
งานรีไซเคิล ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเน้ือที่ประมาณ 
20 กว่าไร่  
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2.4) วัดถ้ําเขารูปช้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี 2511 โดยเจ้าอาวาสและศิษย์ยานุศิษย์จากประเทศ
สิงคโปร์ ต้ังอยู่ที่ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา 
จั งหวัดสงขลา  ห่างจากตลาดปาดัง เบซา ร์
ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยวัดดังกล่าว    ใช้ถ้ํา
เป็นศาสนสถาน ภายในถ้ํามีหินงอก หินย้อยอัน
วิจิตรงดงาม บริเวณโดยรอบวัด มีบรรยากาศสงบ
และร่มรื่น 

 
   

 

 
 

 
 2.5) วัดคงคาวดี ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีหลวงพ่อสงค์เป็นที่
เคารพบูชา ซึ่งมีช่ือเสียงในด้านคงกระพันธ์ชาตรี
และเมตตามหานิยม นอกจากน้ีภายในอุโบสถมี
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วาดไว้ โดยศิลปิน
พ้ืนบ้านและครูจูหลิง ปงกันมูล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.6) วัดถ้ําตลอด ต้ังอยู่ที่บ้านถ้ําตลอด หมู่ที่ 6 ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ห่าง

จากที่ว่าการอําเภอสะบ้าย้อยประมาณ 25 กม. 
ตามถนนสาย รพช. (ต.สะบ้าย้อย-เขาแดง) บริเวณ
วัดมีอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุออกไป อีกฟากหน่ึง
ของภูเขา เรียกว่า "ถ้ําตลอด" ภายในบริเวณถ้ํามี
ด้วยกัน 3 คูหา และมีพระพุทธรูปอายุหลายร้อย
ปีที่สร้างขึ้นด้วยไม้โบกปูนซีเมนต์  
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2.7) วัดพะโคะ หรือวัดราชประดิษฐาน ต้ังอยู่บนเขาพะโคะ(เขาพัทธสิงค์) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่มีความ 
สําคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และเป็นที่
ประดิษฐานพระเมาลักเจดีย์ ซึ่ ง เ ป็นศิลปะ
สถาปัตยกรรมทางใ ต้  สมัยกรุ งศรีอ ยุธยา 
แบบอย่างศิลปะลังกา อีกทั้งวัดดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.8) วัดจะทิ้งพระเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองสทิงพระมาแต่โบราณ เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ”  ต่อมา

ได้มีการเรียกช่ือเพ้ียนเป็น “วัดจะทิ้งพระ”ต้ังอยู่
หมู่ที่ 4 ตําบลจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ภายในวัดมีโบราณสถาน  ซึ่งเป็นศิลปะ
สมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ 
หอระฆังโบราณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่
ภายในวิหารมีภาพวาดฝาผนังเก่ียวกับพุทธ
ประวัติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก  

 
 
 
 

 
 

 
 

2.9) วัดคงคาเลียบ เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่พุทธศาสนิกชน   ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เคารพ และนิยมไปนมัสการเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ตัวเอง ต้ังอยู่ที่บ้านหนองขวน หมู่ที่ 5 ตําบลท่า
ช้าง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา  บนเน้ือที่ 9 
ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา  

 
 
 

  
 

 
 
 



 

84ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาประจําปี 2563 :: DATA INFORMATION 2020 

2.10) วัดเอกเชิงแส เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทําด้วย หินปะการัง องค์พระมีขนาดหน้า
ตักกว้าง 70 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร
ปัจจุบันได้หล่อปูนครอบองค์พระพุทธรูปเดิมไว้ 
วัดเอกเชิงแสต้ังอยู่ที่ตําบลเชิงแส อําเภอกระแส
สินธ์ุ จังหวัดสงขลา  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2.11) วัดหาดใหญ่ใน ต้ังอยู่บนถนนเพชรเกษม ใกล้กับสะพาน คลองอู่ตะเภา ภายในวัดมีพระนอน 
“พระพุทธหัตถมงคล” ขนาดยาว 35 เมตร สูง 
15 เมตร กว้าง 10 เมตร ประดิษฐาน ซึ่งมี ขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.12) วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) ต้ังอยู่ที่ถนนไทรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นวัด

โบราณอายุประมาณ 400 ปี เดิมเรียกวัดยายศรี
จันทร์ เพราะกล่าวกันว่ายายศรี-จันทร์ คหบดีผู้
มั่งคั่งได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมาได้มีผู้สร้างวัด
เลียบทางทิศเหนือและวัดโพธ์ิทางทิศใต้ ด้วย เหตุ
น้ีชาวงสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า "วัด
กลาง" ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ช่ือ “ภัทรศิลป์” 
เป็นที่เก็บวัตถุโบราณต่าง ๆ อันเป็นหลักฐาน
สําคัญทางประวัติศาสตร ์
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2.13) เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุวัดชัยมงคล ต้ังอยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นพระบรมธาตุ  ที่ได้มาจากเมือง
ลังกา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2435 โดยท่านนะ อิศ
โร ได้นําพระบรมธาตุ มาสงขลาและได้สร้างพระ
เจดีย์เพ่ือบรรจุพระบรมธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้
สักการะ มาจนทุกวันน้ี 

 
 

 
 
   

 
 

 
 2.14) พระธาตุเจดีย์หลวง เขาตังกวนต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาน้อย มีบันไดทางขึ้นอยู่ใกล้
กับ วัดแหลมทราย  (สู งจากระดับ นํ้าทะเล
ประมาณ 290 ฟุต) และบนยอดเขามีพระธาตุ
เจดีย์หลวงที่สร้างขึ้น  ในสมัยทวาราวดี ต่อมา
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาส เมืองสงขลา พ.ศ.2402 ได้โปรดเกล้าฯ 
ให้พระยาสงขลาบูรณะปฏิสังขรณ์เพ่ือเป็นที่
เคารพสักการะของชาวสงขลา  
 

 
 

 

3) แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ 
 

3.1 กําแพงเมืองสงขลาเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2379 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก่อด้วยหินสอปูน มีเชิงเทินใบเสมาเป็น
รูปป้อม ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือแต่กําแพงด้าน
ถนนจะนะฝั่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สงขลา ความยาว 143 เมตร เป็นมรดกทาง
ประวัติศาสตร ์

 
 
 
 

 
   
 

 



 

86ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาประจําปี 2563 :: DATA INFORMATION 2020 

3.2 ศาลหลักเมืองสงขลา หรอื “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ต้ังอยู่ที่ถนนนางงาม เป็นโบราณสถาน
สมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน 
สร้างขึ้นสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ 
สงขลา) เป็นผูส้ําเร็จราชการในขณะนั้น ภายในศาล
เป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองทําด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานให้ประจําเมือง หลักเมืองน้ีทําพิธีฝัง
เมื่อวันที่ 10 มนีาคม พ.ศ. 2385 
 
 

 
 

  

3.3 อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ําค้าง หรือที่รู้จักกันในนามหมู่บ้านปิยมิตร 5   ซึ่งเป็นหมู่บ้านของ
อดีตโจรคอมมิวนิสต์ ผู้กลับใจเข้าร่วมพัฒนาชาติ
ไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2530 มีลักษณะเป็น
อุโมงค์ ที่ขุดด้วยกําลังคนกว้างใหญ่และยาวที่สุดใน
ประเทศไทย ภายในแบ่งเป็น 3 ช้ัน มีทางเข้าออก
หลายช่องทาง ความคดเคี้ยวขึ้นลงภายในอุโมงค์
ประมาณ 600 เมตร สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 
200 คน โดยใช้เวลาขุดประมาณ 9 ปี 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

3.4 บ่อนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ (วัดแหลมบ่อท่อ) มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าพระรูปหน่ึง คือ “พระสิน
นารายณ์”และฆราวาสคนหน่ึง คือ “ขุนวิชัย
พรหมศานส์” ได้เดินทางจากประเทศอินเดียสู่กรุง
ศรีอยุธยา เป็นผู้สร้างบ่อนํ้าศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีซึ่งมีนํ้า
สะอาดใสตลอดทั้งปี ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะใหญ่ 
อําเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา  
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3.5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอายุกว่า 100 ปี แต่เดิมน้ันเป็นบ้านพัก
ส่วนตัวของพระยา  สุนทรารักษ์ (เนตร ณ สงขลา) 
โดยสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2421 ต่อมาพระวิจิตรวร
ศาสน์ (เจ้าพระยายมราช) ใช้เป็นจวนพักข้าหลวง
พิ เศษตรวจราชการ เมืองสงขลาและเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2437 และใช้เป็นศาลา
ว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช ต้ังแต่ พ.ศ. 2439 
และในปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จังหวัดสงขลา  

 

   

 
 

3.6 พิพิธภัณฑ์พธํามะรงค์เดิมเป็นที่ตั้งบ้านพักของรองอํามาตย์โท ขุนวินิจทัณฑกรรม (บ้ึง ติณสู
ลานนท์) ซึ่งมี สถาปัตยกรรมเป็นแบบเรือนไทย 
สร้างขึ้นเพ่ือจําลองสถานที่เกิดของ ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษ
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.7 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ 
ม ีพื ้น ที ่ทั ้ง ห ม ด  23ไร่  ลั กษณะอาคาร เ ป็ น
สถาปัตยกรรม แบบภาคใต ้ แบ่งออกเป ็น 4 
อาคาร ซึ ่งในแต่ละอาคารจะแบ่งออกเป็นห้อง
แสดงเกี ่ยวกับเรื ่องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ 
โบราณว ัตถ ุที ่เก ิดจากภ ูม ิป ัญญาของคน  ใน
ท้องถิ่น เครื่องประดับ และศาสตราวุธที่ใช้กันใน
ภาคใต้  
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4) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

4.1 แหลมสมิหลา มีหาดทรายขาวสะอาดและทิวสนอันร่มรื่น รวมทั้งรูปป้ันนางเงือก รูปป้ันหนู
แมว ที่เป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดและเม่ือมอง
ออกไปในทะเลจะเห็นเกาะหนูเกาะแมวอันเป็น 
อีกหน่ึงสัญลักษณ์ของแหลมสมิหลา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 แหลมสนอ่อนบริเวณปลายแหลมสนอ่อน เป็นที่ประดิษฐาน อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ  ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกัน
ชาติ ในทะเลจังหวัดสงขลา ได้แก่ ผู้ประกอบ
อาชีพอันเก่ียวเน่ืองกับการปกครองร่วมกับ
กองทัพเรือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพ่ือให้
ชาวเรือได้สักการบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพ
ในทะเล 

 
   
 
 
 
 
 

 
4.3 เก้าเส้ง ตั ้งอยู ่ทางทิศใต้ของหาดสมิหลาประมาณ  3 กิโลเมตร เป็นหาดที่มีโขดหิน

ระเกะระกะอยู่ริมทะเลและมีอยู่ก้อนหน่ึงต้ังเด่นอยู่ 
เหนือโขดหิน ซึ่งชาวบ้านเรียกหินก้อนน้ีว่า “หัว
นายแรง” โดยมีประวัติความเป็นมา  ที่ได้เล่าสืบ
ต่อกันมาว่ามีดวงวิญญาณของ นายแรงเป็นปู่โสม
เฝ้าทรัพย์มาจนทุกวันน้ี  
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4.4 สวนสัตว์สงขลา เป็นสวนสัตว์เปิดบนเนื้อที่ 991 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพ ัน ธุ ์ส ัตว ์ป ่าของไทยค ืนสู ่ธรรมชาต ิ 
นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลายประเภทที ่มีถิ ่น
กําเนิด  ในต่างประเทศอันควรแก่การศึกษา 
อีกทั้งมี จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา แบ่งออก เป็นช่วงที่ 1 เช่ือม

ระหว่างชายฝั่ ง อําเภอเมือง บริ เวณบ้านนํ้า
กระจายกับเกาะยอตอนใต้ ความยาวรวมเชิง
สะพานทั้งสองด้าน 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เช่ือม
ระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขา
เขียว ความยาวทั้งสิ้น 1,800 เมตร สะพานแห่งน้ี
เริ่มก่อสร้างเมื่อ 26 มีนาคม 2527 และแล้วเสร็จ
สิ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 
 

   
 

 
4.6 สถานแสดงพันธ์สัตว์นํ้าสงขลาตัวอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนํ้าจืด เป็นการจําลอง

นํ้าตกที ่มีชื ่อเสียงของภาคใต้ และการแสดง
พันธุ์ปลาน้ําจืด ส่วนนํ้ากร่อย เป็นการจําลอง
ระบบนิเวศของนํ้า เช่น พืชและสัตว์ที่อาศัยใน
พื้นที่บริเวณป่าชายเลน ส่วนนํ้าเค็ม มีสัตว์ทะเล
และพันธ์ุปลาที่หาดู ได้ยาก เช่น ปลาหมอทะเล 
นํ้าหนักกว่า 200 กิโลกรัม และฉลามเสือดาวที่
สามารถชมผ่าน จอแก้วพานอรามาที่มีขนาด
ความสูง 3 เมตร ยาว 7 เมตร ได้ในมุมกว้าง 
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 4.7 ประติมากรรมพญานาคพ่นนํ้า ประติมากรรมพญานาคพ่นนํ้าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของ
จังหวัดสงขลา มีลักษณะแบบลอยตัวสามารถมองเห็นได้รอบด้าน เน้ือวัตถุเป็นโลหะทองเหลืองรมสนิม
เขียว ออกแบบโดยอาจารย์มนตรี สังข์มุสิกา โดยได้จัดสร้างขึ้นเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย คือ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) ส่วนหัวพญานาค ประติมากรรมส่วนหัวพญานาคน้ี
ตั้งอยู่บริเวณสวนสองทะเล ปลายแหลมสนอ่อน มี
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของลําตัว 1.20 เมตร และความ
สูงจากฐานลําตัวจนถึงปลายยอดสุดประมาณ 9 เมตร 
โดยสร้างหันหน้าและพ่นน้ํา ลงสู่ปากอ่าวทะเลสาบ
สงขลา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2) ส่วนสะดือพญานาค ประติมากรรมส่วนที่สอง 
“สะดือพญานาค”ตั้งอยู่ในบริเวณลานชมดาว สนาม
สระบัว  แหลมสมิหลา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ลําตัว 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร และสูง 2.50 เมตร 
ลักษณะลําตัวโค้งเป็นรูปครึ่ งวงกลม ทั้ งนี้ เพื่อให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลอดใต้สะดือพญานาค 
อันจะเป็นการช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) ส่วนหางพญานาค ส่วนที่สาม เป็นหาง
พญานาค ตั้งอยู่บริเวณหาดสมิหลา ริมถนน
ส ะ เ ด า  (ห ลั ง ส น า ม ก อ ล์ ฟ )  มี ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร 
และสูง 4.50 เมตร ปัจจุบันประติมากรรม
พญานาคพ่ นน้ํ า ไ ด้ รั บ ค ว ามนิ ยมจ าก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดสงขลา 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประติมากรรมส่วนหัวพญานาค 

ประติมากรรมส่วนสะดือพญานาค 

ประติมากรรมส่วนหางพญานาค 
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4.8 สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาธรรมชาติทาง
ชีวภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึง
ของทะเลสาบสงขลา สําหรับสวนสาธารณะแห่ง
น้ีได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงชีวประวัติของ  พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ส่วนที่สอง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่น
ด้วยธรรมชาติแวดล้อมริมทะเสสาบ   มีพันธ์ุไม้
พ้ืนเมืองและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสะพานไม้
ทางเดินเพ่ือการศึกษาธรรมชาติ ของป่าชายเลน 
ความยาว 800 เมตร 
 
 

 
4.9 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่(บนเขา) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต้ังอยู่ห่างจาก ตัว

เมืองหาดใหญ่ 6 กิโลเมตร  ภายในบริ เวณ
สวนสาธารณะมีศาลากลางนํ้า สวนสัตว์ และ
พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับที่นํามาตกแต่งสถานที่ไว้
อย่างสวยงาม นอกจากน้ีบริเวณเชิงเขา ใกล้กับ
สวนนกเป็นที่ประดิษฐานพระบรม ราชานุสาว
รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 
เ ชิงเขาด้านทิศใต้ใกล้ กับค่ายลูกเสือเป็นที่
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมหยก และบริเวณ
ยอดเขาเ ป็นที่ประดิษฐานพระพรหมและ
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ 
 

 
 4.10 นํ้าตกโตนงาช้าง ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอหาดใหญ่ 26 กิโลเมตร เส้นทางถนนหาดใหญ่-รัตภูมิ 
(สายเก่า) ซึ่งเป็น นํ้าตกที่มีความสวยงามแห่ง
หนึ่งในภาคใต้ มีด้วยกันทั้งหมด 7 ช้ัน โดยช้ันที่
สวยงาม และเป็นที่มาของการเรียกช่ือนํ้าตก คือ
ช้ันที่ 3 ซึ่งมีลักษณะแยกออกมาคล้ายกับงาช้าง  
ส่วนคําว่า “โตน” เป็นภาษาพ้ืนเมือง หมายถึง 
นํ้าตก 
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 4.11 นํ้าตกโตนปลิว ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอรัตภูมิ ทิศเหนือของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตน
งาช้าง เทือกเขาบรรทัด ในท้องที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ท่าชะมวง อําเภอรัตภูมิ เป็น
นํ้าตกที่สวยงาม ที่มีเส้นทางผ่านถนนในตําบล
นํ้าตก มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็นสายนํ้า
ลงมายังแก่งเบ้ืองล่าง ด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น
จากร่มไม้ และความเย็นสบายจากสายนํ้าตก 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
4.12 นํ้าตกโตนดาดฟ้า ต้ังอยู่ในเขตอําเภอนาทวี ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขานํ้าค้าง 2 

กิโลเมตร ถัดไป จากถนนลาดยาง 200 เมตร 
โดยในช้ันที่ 1 นํ้าตกจากหน้าผาสูงประมาณ 10 
เมตร และมีความลาดชัน 80-90 องศา ส่วนช้ันที่ 
2 นํ้าตกจากหน้าผาใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร มี
ความลาดชันประมาณ 80 องศา ทําให้สายนํ้าที่
ตกลงมากระจัดกระจายคลุมพ้ืนที่ข้างเคียงซึ่ง
เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก 
  

 
   
 

 
 4.13 วนอุทยานนํ้าตกบริพัตร ต้ังอยู่ในอําเภอรัตภูมิ ห่างจากอําเภอเมือง 52 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงหมายเลข 406 ระหว่างกิโลเมตรที่ 35-36 
แยกจากปากทาง 800 เมตร เป็นนํ้าตกขนาดเล็ก 
มี นํ้าตลอดปี  ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีและ
สามารถเดิน  เที่ยวชมความงามของธรรมชาติขึ้น
ไปตามบันไดหินเลียบเขา  
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4.14 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลบาโหย อําเภอสะบ้าย้อย ห่างจากตัว
อําเภอประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นแหล่งต้นนํ้า
ของแม่ นํ้ า เทพา  มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วย
ธรรมชาติ ลําธาร นํ้าตก ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้
เ กี ่ย วก ับป ่า ธรรมชาต ิและสิ่ งแวดล้อมเชิง
อ นุ รั กษ์  ตลอดจนสั มผั สกั บ ร่ อ ง รอยทาง
ประวัติศาสตร์ บ้านซี อุย สัตว์ป่านานาพันธ์ุ 
รวมทั้งไม้เขตร้อนช้ืนที่หาชมได้ยาก 

 
 

   
 

 
4.15 อุทยานนกนํ้าคูขุด ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 9 

เมษายน 2519 มี พ้ืนที่อ ยู่ในเขตรับผิดชอบ 
277,916 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอ
สทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอควนเนียง และ
อําเภอกระแสสินธ์ุ ของจังหวัดสงขลา และมีพ้ืนที่
ส่วนหน่ึงติดต่อกับอําเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ซึ่งจากการสํารวจของกรมป่าไม้ พบว่ามี
นกหลายชนิดทั้งนกท้องถิ่นและนกอพยพ จะมา
อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากในช่วงเดือนตุลาคม-
เมษายนของทุกปี 
 
 

 
 4.16 สะพานเฉลิมพระเกียรติ เป็นสะพานที่เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุง 
ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านขาว อําเภอระโนด สะพาน
ดังกล่าวสร้างขึ้นตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับ
ทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลา บนสะพานมีจุด
ชมนก ชมวิว   มีจุดพักรถให้หยุดถ่ายภาพและชม
ความงามของทิวทัศน์โดยรอบ อีกทั้งบริเวณ
ด้านข้างของ สะพานสามารถชมการเลี้ยงกระบือ
ที่ผู้เลี้ยง ต้องน่ังเรือนํากระบือออกไปเลี้ยงกลาง
ป่าพรุ     จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหน่ึงที่
เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศ 
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4.17 อ่างเก็บนํ้าคลองหลา(โครงการพระราชดําริ) เป็นอ่างเก็บนํ้าตามโครงการพระราชดําริ ที่มี
ขนาดค่อนข้างใหญ่ ต้ังอยู่ที่บ้านต้นส้าน ตําบล 
คลองหลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มี
ขนาดปริมาณนํ้า 21.42 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บกักนํ้าสําหรับ
การเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจน
เ ป็นแหล่ งท่อง เที่ ยว พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

 
 

 
 

 
4.18 อ่างเก็บนํ้าคลองสะเดา เป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางที่อยู่ต้นนํ้าคลอง   อู่ตะเภา ต้ังอยู่ที่บ้าน

ห้วยคู ตําบลสํานักแต้ว อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ระดับนํ้าเก็บกัก  ที่ความจุ 56.741 
ลูกบาศก์ เมตร  จัดสร้ างขึ้น  เ พ่ือ เ ป็นแหล่ ง
เพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าสําหรับให้ราษฎรใช้เพ่ือการ
บริโภคและทําการประมงเพ่ิมเติมจากการทํา
เกษตรกรรม ตลอดจน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
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5) แหล่งท่องเท่ียวทางการค้าและตลาดน้ํา 
5.1 ตลาดกิมหยงเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองหาดใหญ่ มีสินค้าราคาถูกและของ

ฝากทั้ งผลไม้และของใช้เพื่อนําไปเป็นของฝาก
ของขวัญในช่วงเทศกาล นับได้ว่าเป็นตลาดที่มี บริการ
สินค้าครบวงจรและเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.2 ตลาดสันติสุข เป็นแหล่งรวมสินค้าราคาถูกที่มีให้เลือกมากมายทั้งเส้ือผ้า แว่นตา นาฬิกา กระเป๋า 

น้ําหอม เครื่องสําอาง รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ จน
ขึ้นชื่อว่าเป็น Shopping Paradise  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 5.3 ตลาดน้ําคลองแห ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ่ เป็นตลาดนํ้าเชิงวัฒนธรรม

แห่ งแรกและแห่ ง เดี ยวของภาคใต้ที่ มี ลักษณะ
ผสมผสานระหว่างตลาดนํ้าที่จําหน่ายสินค้าในเรือ
และตลาดโบราณ จําหน่ายสินค้าบนบก มีอาหาร
พื้นบ้านของภาคใต้ จุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างของตลาด
น้ําแห่งนี้คือ การเพิ่มเสน่ห์กล่ินอายโบราณด้วยการ
แต่งกายชุดไทยแบบโบราณ และใช้ภาชนะจากที่ทํา
จากธรรมชาติ อาทิ กะลา มะพร้าว กระบอกไม้ไผ่   
 
 
 
 
 
 

 

ตลาดกิมหยง 
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5.4 ตลาดริมนํ้าคลองแดน ต้ังอยู่ในเขตตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เช่ือมต่อ
กับเขตตําบลรามแก้ว อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช และตรงบริเวณทางแยกสําคัญ
ระหว่างลําคลองสามสายคือ คลองระโนด คลองชะ
อวด และคลองปากพนัง ที่ไหลมาบรรจบกันจน
กลาย เป็นคลองเล็ก ๆ ที่มีช่ือว่า "คลองแดน" ซึ่ง
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติที่ก้ันระหว่างสอง
จังหวัด จึงเป็นที่มาของชุมชนคลองแดนจนถึง
ปัจจุบัน ภายในตลาดมีห้องแถวเก่าแก่ ที่สร้างมา
ยาวนานต้ังเรียงรายเลียบริมแม่นํ้า พร้อมการสร้าง
สะพานไม้เพ่ือใช้เป็นทางเดินในการเยี่ยมชมตลาด 

 
 

 

 


