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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา 

ประวัติความเป็นมา 
สงขลาต้ังอยู่ ฝั่งตะว่ันออกของภาคใต ่ตอนล่ างมาต้ังแต่ สม่ัยโบราณ่ ม่ ช่ มชนโบราณและเม่ อง

เก่ าแก  โบราณสถาน โบราณว่ัตถ ่ ขนบธรรมเน่ ยมประเพณ  และการละเล่ นพ น้เม่ อง่ ศิลปพ ้นบ่ าน
เป็นมรดกทางว่ัฒนธรรมสงขลา่ เพ่ิงปรากฏเป่ นครั้งแรกในบ่ันท่ กของพ่ อค่ าและน่ักเด่ินเร่ อชาว
อาหร่ับ - เปอร่ เซ่ ย ระหว่ างปี่พ.ศ. 1993 - 2093 ในนามของเม องช่ิงกู่ร  หร่ อซ่ิงกอร่ า แต่ ในหน่ังส่ อ
ประว่ัต่ิศาสตร่ ธรรมชาต่ิและการเม องแห งราชอาณาจักรสยาม ของนายกิโลลาส่ แซร แวส เร ยกช ่อ่
เม องสงขลาว า “เม องสิงขร” จ งม การสันนิษฐาน่ว า่ค าว า สงขลา เพ ้ยนมาจากช ่อ “ส่ิงหลา” (ส่ิง-หะ-
ลา) หร่ อส่ิงขร 

 

 

 

 

เหต  ผลทีส่งขลาม ีชื่อว  า ส ิงหลา แปลว าเมืองสิงห์ โดยได้ชื่อนี้มาจากพ  อค ้าชาวเปอร ์เซีย อ ินเด ีย 
แล  นเรือมาค ้าขาย ได ้เห  นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแต  ไกลจะเห  นเป  นร ูปส ิงห ์สองต ัวหมอบเฝ ้าปาก
เม ืองทางเข ้าเม ืองสงขลา จ ึงเร ียกเม ืองนี้ว  า ส ิงหลา ส  วนคนไทย เรียกว  า เม ืองสท ิง เมื่อมาลาย ูเขามา
ต ิดต  อค ้าขายก ับเม ืองสท ิง ก  เรียกว  าเมืองส ิงหลา แต  ออกเส ียงเพ้ียนเป  นสำเน ียงฝรั่งค ือ เป็น ซ ิงกอร  า 
(Singora) ไทยเร ียกตามเส ียงมาลาย ูและฝรั่งเส ียงเพ้ียนเป  นสงขลา อ ีกเหต  ผลหนึ่งอ ้างว  า สงขลา 
เพ้ียนมา จาก “ส ิงขร” แปลว  า ภ ูเขา โดยอ ้างว  าเมืองสงขลาต้ังอยู  บร ิเวณเช ิงเขาแดง ต  อมาได ้ม ีการ
พระราชทานนาม เจ้าเมืองสงขลาว  า “วิเช ียรคีรี” ซึ่งความหมายสอดคล้องกับลักษณะภ ูมิประเทศ 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด  จพระจ  ลจอมเกล ้าเจ ้าอยู  ห ัวได ้ม ีพระบรมราชว ิน ิจฉ ัยไว ้ว  า “สงขลา” เด ิมชื่อ   
ส ิงหนคร (ส ิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เส ียงสระอยู  ท้าย มาลายูไม ชอบจึงเปลี่ยนเป็นอา และชาวมาลายูพ ูดลิ้นร ัว
เร ว ต ัด หะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แต ออกเสียงเป  น ซิงคะรา หรือ สิงโครา จนมีการเรียกเป  น 
ซิงกอรา 
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สงขลา เป็นเม องประวัติศาสตร ่ ม เร ่องราวส บต อกันตั้งแต สมัยก อนประวัติศาสตร ่ ม การค นพบ
หลักฐาน่ ได แก ่ ขวานหิน่ ซ ่งเป็นเคร ่องม อสมัยก อนประวัติศาสตร ่ ท ่อ าเภอสทิงพระ่ ประวัติ่ ความ
เป็นมา่ และวัฒนธรรมสมัยท ่่ เม องสทิงพระเจริญ่ เค่ บูรล เบท่ ได ให ทัศนะว า สทิงพระ ค อศูนย กลาง
ของอาณาจักรเซ ้ยะโท หร อเซ กโท่ เป็นแหล งหน ่งในเอเซ ยตะวันออกเฉ ยงใต ่ ท ่ได รับวัฒนธรรมอินเด ย
โดยตรงในสมัยอาณาจักรศร วิชัย่เป็นเวลา่ไม น อยกว า่7 ศตวรรษ่เพราะม ร องรอยทางสถาปัตยกรรม่
ประติมากรรม่ ท ่แสดงให เห นว าเม องสทิงพระเป็น่ ศูนย กลางการปกครองดินแดน่ รอบ่ ๆ่ ทะเลสาบ
สงขลาในสมัยนั้น 

ในพ ทธศตวรรษท ่่19 ช ่อเม องสทิงพระเริ่มเล อนหายไป่และเกิดช มชนแห งใหม ใกล เค ยงข ้นแทน่
เร ยกว า "เม องพัทล งท ่พะโคะ" ได เจริญร  งเร องเป็นศูนย กลางทางพ ทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ่ ต อมา
ระหว าง พ ทธศตวรรษท ่่ 20 - 22 พวกโจรสลัดมลายูได เข าค กคามบ อย่ ๆ่ ท าให เม องพัทล งท ่พะโค๊ะ
ค อย่ๆ่เส ่อม่หลังจากนั้นเกิดช มชนขนาดใหญ ข ้น่2 แห ง่บริเวณรอบทะเลสาบสงขลา่ค อ่บริเวณเขา
แดงปากทะเลสาบสงขลา่และได กลายเป็นเม องสงขลาริมเขาแดง่และอ กแห งท ่บางแก ว่อ าเภอเขาชัย
สน่จังหวัดพัทล ง่และกลาย่เป็นเม องพัทล ง ระหว างปี่พ.ศ.2162 - 2223 เม องสงขลาริมเขาแดงม 
ความเจริญด านการค าขายกับต างประเทศ่ โดยม เจ าเม องเช ้อสายมลายูอพยพมาจากอินโดน เซ ย่ พวก
มลายูเหล าน ้ได หลบหน การค าแบบผูกขาด่ ของพวกดัทช มาเป็นการค าแบบเสร ท ่สงขลา่ โดยม อังกฤษ
เป็นผู สนับสน นอยู เบ ้องหลัง่ ในระยะแรกระหว าง ปี่ พ.ศ.2162 - 2185 เจ าเม องสงขลาเป็น
ม สลิม หลังจากนั้นในช วงปี่พ.ศ.2185 - 2223 เจ าเม องสงขลาเป็นกบฎ่ไม ยอมข ้นต อกร งศร อย ธยา่
ในท ่ส ดจ งถูกสมด จพระนารายณ มหาราชปราบปรามจนราบคาบ่ และถูกปล อยให ทร ดโทรม่ และตก
เป็นเม องข ้นของเม องพัทล ง จนถ งช วงปี่ พ.ศ.2242 - 2319 เม องสงขลาไปตั้งข ้นใหม ท ่บริเวณ่บ าน
แหลมสน่เร ยกว า เม องสงขลาฝั่งแหลมสน ตั้งอยู ตรงข ามกับท ่ตั้งตัวเม องสงขลาปัจจ บัน 

 

 

 

 

 

 

เม องสงขลา ได พัฒนาเป็นหัวเม องขนาดใหญ ่ในสมัยกร งธนบ ร ่และสมัยกร งรัตนโกสินทร ตอนต น่
เม ่อ่พ.ศ.2310 ประเทศสยามเส ยกร งศร อย ธยาแก พม า่ได เกิดก๊กต าง่ๆ่ข ้น่เจ าพระยานคร่ซ ่งตั้งตัวเป็น
ใหญ ่ ได ตั้ง่ นายวิเถ ย่ญาติมาเป็นเจ าเม อง่ เม ่อพระเจ ากร งธนบ ร ปราบก๊กเจ านครได แต งตั้งให ่ จ นเหย ่ยง่
แซ เฮ า่ ซ ่งเป็นนายอากรรังนก่ เป็นเจ าเม องในปี่ 2318 ได รับพระราชทินนามเป็น "หลวงส วรรณค ร 
สมบัติ"่ (ต นตระกูล่ ณ่ สงขลา) เช ้อสายของตระกูลน ้ได ปกครองเม องสงขลาติดต อกันมาไม ขาดสายถ ง่ 8 
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คน่(พ.ศ.2318-2444) จนกระท่ัง่ปี่พ.ศ.2379 สมัยสมเด จพระรามาธิบด ท ่่3 แห งกร งรัตนโกสินทร ่
(สมเด จพระนั่งเกล าเจ าอยู หัว) โ่ปรดเกล าให พระยาวิเช ยรค ร (่เถ ้ยนเส ง)่ก อสร างป้อมก าแพงเม อง่ระหว าง
ท ่ก อสร าง่ ตวนกู่ อาหมัดสะอัด่ ชักชวนหัวเม องไทรบ ร ่ ปัตตาน ่ และหัวเม องทั้ง่ 7 ยกมาต สงขลา่ เม ่อ
ปราบปรามขบถเร ยบร อยแล ว่ จ งได สร างป้อม่ และก าแพงเม องสงขลาจนเสร จ่ และได จัดให ม การฝังหลัก
เม องและได ย ายเม องสงขลา่ มายังฝั่งตะวันออกของแหลมสน "ต าบลบ อยาง" ค อ่ ในเขตเทศบาลนคร
สงขลา่ปัจจ บัน่ 

ครั้นถ งในรัชสมัยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอยู หัว ได ม การปฏิรูปการปกครอง่ ได ทรง
จัดตั้ง่มณฑลเทศาภิบาลข ้น่และได ส งพระวิจิตรวรสาสน ่(ปั้น่ส ข ม) ลงมาเป็นข าหลวงพิเศษตรวจราชการ่
เม องสงขลา่ในปี่พ.ศ.2438 เป็นแห งแรก่และในปี่พ.ศ.2439 จ งได จัดตั้งมณฑลนครศร ธรรมราช่(พ.ศ.
2439-2458) และเป็นท ่ตั้งศาลาว าการภาคใต ่ (พ.ศ.2458-2468) นอกจากน ้เม องสงขลาเคยเป็น่ ท ่
ประทับของสมเด จพระบรมวงศ เธอกรมหลวงลพบ ร ราเมศวร  เม ่อครั้งด ารงต าแหน ง่สม หเทศาภิบาล่และ
อ ปราชภาคใต ่ จนสิ้นสมัยพระบาทสมเด จพระมงก ฏเกล าเจ าอยู หัว่ ครั้นถ งปี่ พ.ศ.2475 ได ม การย บ
มณฑลและภาค่เปล ่ยนเป็นจังหวัด่สงขลาจ งเป็นจังหวัดหน ่งในภาคใต จนถ งปัจจ บัน 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปหอยสังข บนพานแว นฟ้า่หมายถ ง่รูปหอยสังข ซ ่งยังค นหา หลักฐานของความหมายได ไม แน ชัด่
แต ม บ คคลบางคนบอกท ่มาของตราประจ าจังหวัดไว ว าเดิมเคยเป็นตรากระด มเส ้อ ฉลองพระองค ของกรม
หลวงสงขลานครินทร ่สมเด จพระมหิตลาธิเบศร่อด ลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก่ซ ่งต อมา กรมศิลปากร
ได ออกแบบตราสังข ใช เป็นเคร ่องหมายตราสัญลักษณ จังหวัดสงขลา 
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เป้าหมายการพัฒนา 
 

"สงขลา่ศูนย กลางเศรษฐกิจภาคใต ประชาชนม ค ณภาพ่สิ่งแวดล อมยั่งย น" 
 
พันธกิจ 

 

1)่่พัฒนาเศรษฐกิจ่การค า่การท องเท ่ยว่อ ตสาหกรรมเกษตร่เพ ่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย กลางเศรษฐกิจภาคใต  
2)่่พัฒนาสงขลาให เป็นสังคมแห งการเร ยนรู ตลอดช วิต่ประชาชนม ค ณภาพ 
3)่่จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม่เพ ่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย างยั่งย น 
4)่่พัฒนาสงขลาให ประชาชนม ความมั่นคง่ปลอดภัย 

 
ประเด็นการพัฒนา 

 

1)่่พัฒนาภาคการเกษตร่อ ตสาหกรรม่การค า่การลงท น่การท องเท ่ยวและบริการ่โครงสร าง 
พ ้นฐาน่และระบบโลจิสติกส  
2)่่พัฒนาค ณภาพช วิตของประชาชนบนฐานความรู และพห วัฒนธรรม 
3)่่อน รักษ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย างยั่งย น 
4)่่เสริมสร างความมั่นคงและความปลอดภัยในช วิตและทรัพย สินของประชาชน 

 
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 

 

1)่การสร างฐานรายได ใหม  ่:่เร ่อง่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2)่การรักษาฐานรายได เดิม ่:่เร ่อง่การค าชายแดน 

่:่เร ่อง่การท องเท ่ยว 
่:่เร ่อง่การเกษตร 
่:่เร ่อง่อ ตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

่     ่:่เร ่อง่อ ตสาหกรรมต อเน ่องยางพารา 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
 

จ่ังหว่ัดสงขลาตั้งอยู่ ฝั่ งตะว่ันออกของภาคใต ตอนล่ าง ระหว่ างละต่ิจู่ดท  ่ 6 17' - 7 56' องศา
เหน่ อ่ลองจ่ิจู่ด 100 01' - 101 06' องศาตะวันออก สู่งจากระด่ับน่ ำทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ ห่ าง
จากกร่ งเทพฯ่ตามเส่ นทางรถไฟ 947 ก่ิโลเมตร และทางหลวงแผ่ นด่ิน 950 ก่ิโลเมตร ม อาณาเขต
ต่ิดต อกับจงัหวัดใกล เค ยง ดังน ้ 
ทิศเหน อ่  ติดต อกับจังหวัดนครศร ธรรมราชและจังหวัดพัทล ง 
ทิศตะวันออก่  ติดต อกับอ าวไทย 
ทิศใต ้    ติดตอ่กบัจงัหวดัยะลา ปัตตานีรฐัเคดาหแ์ละรฐัเปอรล์สิของมาเลเซีย 
ทิศตะวนัตก   ติดตอ่กบัจงัหวดัพทัลงุและจงัหวดัสตลู 
 
ขนาดพื้นที 

 

จ ังหว ัดสงขลาม ีพ้ืนที ่7,393 .889 ตารางก ิโลเมตร หร ือประมาณ 4,621,180 ไร  ม ีขนาดเป  น
อ ันด ับ 27 ของประเทศ และใหญ  เป  นอ ันด ับที่ 3 ของภาคใต้รองจากจังหวัดส ราษฎร์ธานีและจังหวัด
นครศร ธรรมราช ประกอบด วย่16 อ าเภอ่ดังน ้ 

 
       1. อาํเภอเมือง 
       2. อ าเภอสทิงพระ 
       3. อ าเภอจะนะ 
       4. อ าเภอนาทว  
       5. อ าเภอเทพา 
       6. อ าเภอสะบ าย อย 
       7. อ าเภอระโนด 
       8. อ าเภอกระแสสินธ   
       9. อ าเภอรัตภูมิ 
       10. อ าเภอสะเดา 
       11. อ าเภอหาดใหญ  
       12. อ าเภอนาหม อม 
       13. อ าเภอควนเน ยง 
       14. อ าเภอบางกล่ า 
       15. อ าเภอสิงหนคร 
       16. อ าเภอคลองหอยโข ง 
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ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta excelsa (Jack) 
Jacobs. 
ชื่อวงศ์ : Miliaceae 
ชื่อสามัญ : สะเดาเท ยม 
ชื่อทางการค้า : - 
ชื่อพื้นเมือง : เท ยม, สะเดาช าง่(ตรัง) 

 
  ลักษณะ  ไม ต นสูง่๓๐่เซนติเมตร่-่๔่เมตร่เปล อกเร ยบเม ่ออาย ยังน อย่เม ่อม อาย มากข ้น
เปล อกจะแตกล อนเป็นแผ น่ใบประกอบเป็นรูปขนนก่ก านใบยาว่๒๐่-่๖่เซนติเมตร่เร ยงสลับกันเป็น
กระจ กท ่ปลายกิ่ง่ใบย อย่เย ้องสลับกันเล กน อย่จ านวน่๗่-่๑่คู ่แผ นใบย อยรูปไข ่กว าง่๓่-่๔่
เซนติเมตร่ยาว่๕่-่๘่เซนติเมตร่ปลายแหลมโคนสอบ่ใบส เข ยวอ อน่ดอกออกรวมเป็นช อ่ตามง าม
ใบ่ส ขาวหร อส เข ยวอ อน่ผลรูปไข ่เม ่อแก ส เหล อง่เน ้อในเมล ดม กลิ่นแรงม ่เมล ดเด ยว่ออกดอกเด อน
ม นาคม่ผลแก ่เด อนพฤษภาคม่-่มิถ นายน่ขยายพันธ  ่โดยเมล ด 
  นิเวศวิทยา  พบข ้นทั่วไปทางภาคใต ่ตั้งแต จังหวัดช มพร่ลงไป่ส วนมากพบข ้นอยู ตาม
เร อกสวนไร นา 
  ประโยชน์  เป็นไม โตเร ว่เน ้อไม ค ณภาพด ่ปลวกและมอดไม ค อยท าลาย่สามารถน ามาใช 
ประโยชน ได เก อบ่ท กส วน่เน ้อไม ใช ท าเคร ่องเร อน่เคร ่องแกะสลัก่ดอกอ อนใช รับประทานได ่เมล ด่
น ามาสกัดสารท ายาฆ าแมลง่เปล อกต มท ายาแก บิดหร อท องร วง 

 
ลักษณะภููมิประเทศ 

 

  ทางตอนเหน ือเป็นคาบสม ทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว  า คาบสม ทรสทิงพระ กับส วนที่ 
เป็นแผ นดินรูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้าทางตอนใต้ แผ นดินทั้งสองส วนเช ื่อมต อกันโดยสะพานติณส ูลานนท์ พ้ืนที่
ทางทิศเหนือส วนใหญ เป็นที่ราบล  ม ทิศตะว ันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะว ันตกเป  นภูเขาและ
ที่ราบสูงซึ่งเป็นแหล งก าเนิดต ้นน้ าลำธารที่ส าคัญ 
 
ลักษณะภููมิอากาศ 

 

จังหว ัดสงขลาต ั้งอยู ในเขตอิทธ ิพลของมรส มเขตร้อน มีมรส มพัดผ านประจำท กปี คือ มรส  ม
ตะว ันออกเฉียงเหน ือ เริ่มตั้งแต กลางเดือนต ลาคมถึงกลางเด ือนมกราคมและลมมรส  มตะว ันตกเฉียงใต้ 
เริ่มตั้งแต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนต ลาคม จากอิทธิพลของลมมรส มดังกล าวส งผลให้มีฤดูกาล
เพียง 2 ฤดู คือ 
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1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต เดือนก มภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นช วงที่ว างของลมมรส มจะเริ่ม
ตั้งแต หลังจากหมดมรส มตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอ ณหภูมิสูงส ดใน
เดือนเมษายนแต อากาศจะไม ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู ใกล้ทะเล 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีนตกทั้งในช วงมรส ม
ตะวันออกเฉียงเหนือและมรส มตะวันออกเฉียงใต้ แต ในช วงลมมรส มตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกช ก
มากกว า เนื่องจากพัดผ านอ าวไทย ส วนมรส มตะวันตกเฉียงใต้ จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นท าให้ฝนตก
น้อยลง 

 
การปกครอง 

 

จังหวัดสงขลาม รูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ นดิน่3่รูปแบบค อ 
1)่การบริหารราชการส วนกลาง่ประกอบด วย่ส วนราชการสังกัดส วนกลางซ ่งมาตั้งหน วยงาน่ในพ ้นท ่ 

จังหวัด่จ านวน่221่ส วนราชการ่และหน วยงานอิสระ่จ านวน่5่ส วนราชการ 
่2)่การบริหารราชการส วนภมูิภาค่จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ่ออกเป็น่2่ระดับ่ค อ 
่ 2.1่ระดับจังหวัด่ประกอบด วยส วนราชการประจ าจังหวัด่จ านวน่36่ส วนราชการ 
่ 2.2่ระดับอ าเภอ่ประกอบด วย่16่อ าเภอ่127่ต าบล่1,023่หมู บ าน 
่3)่การบริหารราชการส วนท องถิ่น่จ านวน่141่แห ง่ประกอบด วย 
่ 3.1่องค การบริหารส วนจังหวัด่1่แห ง 
่ 3.2่เทศบาล่จ านวน่48่แห ง่แยกเป็น่เทศบาลนคร่จ านวน่2่แห ง่ค อ่(1)่เทศบาลนคร 

สงขลา (่2) เ่ทศบาลนครหาดใหญ เ่ทศบาลเม องจ านวน่11่แห งและเทศบาลต าบลจ านวน่35่แห ง 
่ 3.3่องค การบริหารส วนต าบล่จ านวน่103่แห ง 
 
ประชากร 

 
ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

700,552 735,650 1,436,202 544,789 
       ่่่่ท ม่า่: ข อมูลจังวดัสงขลา่Songkhla Information 2563 

 
การนับถือศาสนา 

 
ศาสนาพ ทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และอ ่นๆ 

ร อยละ่68.28 ร อยละ่30.82 ร อยละ่0.94 
่่่่ท ม่า่: ข อมูลจังวดัสงขลา่Songkhla Information 2563 
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ด้านการท่องเที่ยว 
 

ค าขวัญจังหวัดสงขลา 
 “นกน ้าเพลินตา่สมิหลาเพลินใจ่เม องใหญ สองทะเล่เสน ห สะพานป๋า่ศูนย การค าแดนใต ” ค า

ว า่“เม องใหญ สองทะเล”่ค าขวัญน ้เกิดข ้นมาจากการท ่สงขลาม พ ้นท ่ครอบคล มท องน้ าทั้งชายฝั่งอ าวไทย 
และทะเลสาบสงขลา่ทะเลในแห งเด ยวของไทยเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดสงขลาเท านั้น่สงขลาม 
พ ้นท ่ใหญ เป็นอันดับสามของภาคใต ่ริมฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกห างจากกร งเทพประมาณ่ ๙๕๐่กม.่
เป็นจังหวัด ชายแดนอ กจังหวัดหน ่งท ่ติดกับบางส วนของประเทศมาเลเซ ยเป็นเม องท าค าขายท ่ส าคัญมา
แต สมัยโบราณ ปรากฏโบราณสถาน่โบราณวัตถ อ กท้ังยังม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ่ภาษาและการละเล น
พ ้นเม องท ่เป็น มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบ ร ษตกทอดให ชนร  นหลังได ศ กษาสงขลาม สถานท ่ท องเท ่ยว
น าสนใจมากมาย ทั้งเกาะแก ง่ชายทะเลน้ าตกและทะเลสาบ่ขณะท ่สงขลายังคงม สภาพของเม องเก าแก ่
ท ่เป็นเอกลักษณ  อ าเภอหาดใหญ ่ซ ่งเป็นศูนย กลางทางการค าและการลงท นท ่ส าคัญของภาคใต ม ความ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย างรวดเร วเป็นภาพท ่แตกต างอย างน าสนใจทั้งท ่อยู ห างกันเพ ยง่ ๓๐่กม.่
เท านั้น  

จังหวัดสงขลาม นโยบายและแนวทางในการส งเสริมด านการก ฬาภายในจังหวัด่โดยม การก าหนด 
วาระสงขลา่:่สงขลาเม องก ฬา่ซ ่งม  งเน นการส งเสริมก ฬาในระดับนักเร ยน่นักศ กษา่เยาวชน่ประชาชน 
และกล  มผู พิการและผู สูงอาย ่การจัดกิจกรรมก ฬาระดับนานาชาติเพ ่อส งเสริมการท องเท ่ยวและการ  
ประชาสัมพันธ จังหวัด่การพัฒนานักก ฬาสู ความเป็นเลิศ่และม การพัฒนาต อยอดไปสู การแข งขันก ฬา
เยาวชน แห งชาติ่ก ฬาแห งชาติ่ก ฬาคนพิการแห งชาติ่และก ฬาผู สูงอาย แห งชาติ่และการพัฒนาก ฬาเพ ่อ
ก าวสู ระดับ อาช พ่ซ ่งถ อเป็นการส งเสริมให เยาวชน่และประชาชนในพ ้นท ่หันมาเล นก ฬาท กประเภทก ฬา
อย างชัดเจน และต อเน ่องมากยิ่งข ้น  

ทั้งน ้เม ่อวันท ่่๒๖่กันยายน่๒๕๖๒่จังหวัดสงขลาได รับคัดเล อกจากกระทรวงการท องเท ่ยวและ 
ก ฬาให เป็นเป็นเม องก ฬา่ (Sport City) ประเภทท ่ ่ ๓่ด านก ฬาเพ ่อความเป็นเลิศ่ (Sports for 
Excellence) ตามแผนพัฒนาการก ฬาแห งชาติ่ฉบับท ่่๖่(พ.ศ.๒๕๖๐่-่๒๕๖๔)่ซ ่งจังหวัดสงขลาม ความ
พร อมทั้ง สนามก ฬา่ท ่ม มาตรฐานระดับนานาชาติ่ค อ่สนามก ฬาติณสูลานนท ่ความจ ่๔๕,๐๐๐่ท ่นั่ง่อ ก
ทั้งยังม ศูนย  บริการการก ฬา่ท ่เป็นมาตรฐาน่และความพร อมด านต าง่ๆ่ท ่จะช วยส งเสริมการพัฒนาต อ
ยอดนักก ฬา ท ่ม ความเป็นเลิศ่ไปสู การก ฬาเพ ่อการอาช พอย างเต มตัว่สามารถสร างรายได จากความรู 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ ่ขณะเด ยวกันยังส งผลให ได รับจัดการแข งขันก ฬาระดับนานาชาติ่
เป็นศูนย กลาง ของภูมิภาคในการเก บตัวฝึกซ อมส า่หรับนักก ฬาชาวต างชาติ่และส งเสริมการท องเท ่ยว
เชิงก ฬาท ่จะสร าง รายได ให กับจังหวัด่และประเทศอ กด วย 
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งานประเพณีที่โดดเด่นในจังหวัดสงขลา 

 

งานประเพณีสงกรานต์่ประเพณ ข ้นปีใหม ไทยท ่ส บทอดมาอย างยาวนาน่จัดข ้นในช วงวันท ่่๑๒ -่ 
๑๕่เมษายนของท กปี่ในใจกลางเม องหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา่ม การจัดงานเฉลิมฉลองบริเวณถนนนิพัทธ  
อ ทิศ่ ๑, ๒, ๓่ ตั้งแต เช ากระทั่งค่ า่ ทั้งกิจกรรมทางศาสนา่ กิจกรรมการละเล นต างๆ่ และกิจกรรมความ 
บันเทิงต างๆ่ ซ ่งเป็นท ่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต างประเทศ่ โดยเฉพาะอย างยิ่งชาวมาเลเซ ยและสิงคโปร  
จะเดินทางมาร วมสน กกับชาวไทยอย างสน กสนาน 

งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว่ จัดข ้นเป็นประจ า่ ท กปีในวันข ้น่ ๑่ ค่ า่ เด อน่ ๑๑่
ประมาณ เด อนต ลาคม่ ณ่ อ าเภอเม อง่ จังหวัดสงขลา่ พิธ จะเริ่มก อนวันงานด วยการห มผ าพระเจด ย บน
ยอดเขาตังกวน แล วในวันงานช วงเช าจะเป็นพิธ ตักบาตรเทโว่ บริเวณเชิงเขาตังกวน่ โดยพระสงฆ หลาย
ร อยรูปมารวมกัน ท ่เขาตังกวน่แล วเดินลงมาทางบันไดเพ ่อรับบิณฑบาตจากพ ทธศาสนิกชนท ่ไปคอยอยู ท ่
เชิงเขา่ หลังจากนั้นเริ่มตั้งแต เวลาสาย่ ๆ่ จะม เร อพระจากวัดต าง่ ๆ่ ในเขตจังหวัดสงขลา่ คล ่นผ านให 
พ ทธศาสนิกชนได ร วมท าบ ญ่ และลากพระ่ ตามความเช ่อท ่ว าจะได บ ญแรง่ เร อพระจากวัดต างๆ่ จะมา
รวมกันท ่บริเวณสระบัวเพ ่อร วมประกวดการตกแต งเร อพระนอกจากน ้ในงานยังม การแสดศิลปวัฒนธรรม
อ กด วย 

งานเทศกาลท าบุญเดือนสิบ่ เป็นงานประเพณ ของชาวไทยภาคใต ่ ซ ่งเกิดจากความเช ่อท ่ว าช วง
แรม ๑-๑๕่ ค่ าเด อนสิบ่ วิญญาณของญาติพ ่น องผู ล วงลับไปแล วโดยเฉพาะผู ท ่ยังไม ได ไปเกิดจะได รับการ
ปลดปล อยให มาพบญาติพ ่น องในเม องมน ษย ่ ผู ท ่ยังม ช วิตอยู ก จะจัดหาอาหารต างๆไปท าบ ญตามวัดเพ ่อ
อ ทิศส วนก ศลให แก ญาติท ่ล วงลับไปแล ว่ ท ่อ าเภอสทิงพระ่ จังหวัดสงขลา่ จะจัดงานเทศกาลน ้แปลกไป 
จากท ่อ ่นๆ่ค อม การแห ห  นทองสูงเพ ่อใช แทนญาติหร อผู อาว โสท ่เป็นท ่นับถ อของชาวบ าน 

 งานเทศกาลตรุษจีน่ ทางหน วยงานภาครัฐ่ และภาคเอกชน่ ชมรมสมาคม-มูลนิธิหาดใหญ ่
ร วมกัน จัดงานเพ ่อส งเสริมการท องเท ่ยวของจังหวัดสงขลา่ อน รักษ ส บสานประเพณ ดั้งเดิมของชาวไทย
เช ้อสายจ น สร างบรรยากาศประดับประดาบ านเม องแบบจ น่ พร อมต อนรับนักท องเท ่ยวจากประเทศ
เพ ่อนบ านท ่จะเดินทางมาในช วงเทศกาล่ ซ ่งจัดข ้นช วงเด อนมกราคม่ ณ่ ใจกลางเม องหาดใหญ ่ อ าเภอ
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา เป็นประจ า่ท กๆ่ปี 

 เทศกาลกินเจ่ เป็นพิธ สักการะศาลเจ ากิวอ๋องเอ ๊ยเต าบ อเก งม ขบวนแห เชิดมังกร่ ล ยไฟ่ ร วม
กิจกรรม โปรดสัตว ่ เพ ่อลดการฆ าสัตว ตัดช วิต่ ตามความเช ่อคนไทยเช ้อสายจ นและบ คคลทั่วไป่ ม การ
สาธิตการปร ง อาหารเจ่จะจัดข ้น่ณ่บริเวณสวนหย อมศ ภสารรังสรรค ่ท งเซ ยเซ ่ยงต ๊งและศาลเจ าต าง่ๆ่
ในเขตอ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา่ของท กๆ่ปี 
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อาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา 
 

> ข้าวย า 
เป็นอาหารท ่รับอิทธิพลจากชาวม สลิม ภาษามลายู

ท องถิ่นเร ยกว า่นาชิกาบู่(นาชิ่= ข าว,กาบู่=่ย า่)่นิยม
รับประทานในตอนเช า่กลาง วัน่หร อตอนเย น่ข าวย า่เป็น
อาหารจานเด ยวท ่ม ค ณค าทางอาหารครบถ วนตามหลัก
โภชนาการ่ม  ทั้งข าวขาว่ข าวกล อง่ข าวห งด วยน้ าคั้นใบยอ
จะได  ข าวส ด า่หร อจะเป็นข าวท ่ประย กต ข ้นในปัจจ บัน เช น่
ข าวห งจากน ้าดอกอัญชัน่น ้าใบเตย่ในมะพร าวขูดคั่ว่ก  งแห ง
ป่น่พริกแห งค่ัวป่น่ผักพ ้นบ านและ ผักสม นไพรต าง่ๆ่ตะไคร ่
ใบมะกรูด่ใบชะพลู่ใบ ขมิ้นอ อน่ยอดกระถิน่ดอกดาหลา่
ถั่วฝักยาว่ถั่วพู แตงกวา่ถั่วงอก่มะม วงเบา่(มะม วงลูกเล ก่ๆ่
ม  ท ่ทางภาคใต ่จะเปร ้ยวมาก่ๆ)่ส มโอ่มะขามอ อน มะนาว่
ฯลฯ 

 
 

> เต้าคั่ว 
เป็นอาหารว าง่คล ายย า่สลัด่ม รสเปร ้ยว่เค ม่หวาน่

ประกอบด วยเส นหม ่่เต าหู ทอดหมูหั่นเป็นชิ้น่ก  งฝอยสดผสม
แป้งและน ้ากะทิทอด่กรอบ่ไข ต ม่ผักบ  งลวก่ถั่วงอกลวก่
แตงกวาหั่นฝอย่ราดด วยน ้ายาซ ่งท า่จากน ้าส มสายชูผสมน ้า 
ตาลปิ๊บ 

 
 
 
 
 

> ข้าวสตู 
เป็นอาหารประเภทอาหารคาว่ม รสชาติมันเค ม่กลม

กล อม่ประกอบด วย่เคร ่องใน/เล อด/เน ้อหมูหร อไก ่ผสมกัน่
ปร งใส ถ วย่คล ายเกาเหลา่แต น ้าซ ปจะข นและมันกว า่ม พริก
น ้าส มเป็นน ้าจิ้ม่กินกับข าวสวยร อน่ๆ่และม หมูกรอบแกล ม
ผสมอ กจานก จะเพ่ิมรสชาติมากข ้น 
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> ข้าวมันแกงไก่ 
เป็นอาหารท ่นิยมรับประทานในตอนเช า่ กลางวัน่

หร อตอนเย น่ ส วนประกอบข าวเจ าห งกับน ้ากะทิผสมกับก  ง
หวาน่แกงไก (่น ้าขล กขลิก)่น ้าพริกมะขามหร อน ้าพริกมะม วง่
น ้าพริกกระเท ยมปลาไส ตันทอดกรอบ 

 
 
 
 
 
 

> ย าสาหร่าย 
เป็นอาหารท องถิ่นของชาวเกาะยอ่รับประทานกับ

ใบชะพลู่นอกจากนั้นยังม สาหร ายตากแห งน า่ไปใส แกงจ ด
หร อผัดรับประทานแทนเส นหม ่ด กว าตรงท ่เส นม ความกร บ
กรอบ 

 
 
 
 
 
 

> เต้าหู้ยี้เสวย 
เป็นอาหารข ้นช ่อของเม องสงขลา่ ต นต ารับต องของ

ตระกูลส มังคละ่ ถนนนางงาม่ ร านน ้ส บทอดกรรมวิธ ในการ
ผลิตตามแบบบรรพบ ร ษมา๔่ ช วงคน่ ท ่ได ช ่อว าเต าหู เสวย
เพราะเคยทูลเกล าฯ่ถวายรัชกาลท ่่๖่และรัชกาลท ่่๙่มาแล ว 
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การท่องเที่ยว 
 

จ ังหว ัดสงขลาเป  นพ้ืนที่ที่ม ีธรรมชาต ิที่สวยงามและเป  นแหล  งศ ิลปว ัฒนธรรมของภาคใต ้
กระจาย อยู  ทั่วไปหลายแห  ง การท  องเที่ยวพ้ืนที่ธรรมชาต ิที่เป  นที่รู ้จ ักและได ้ร ับความน ิยมอย  าง
แพร  หลายของ นักท องเที่ยว คือ หาดสมิหลา แหลมสนอ อน เป็นต ้น ส วนการท องเที่ยวแหล  งประเพณี 
วัฒนธรรมท ้องถิ่น เป  นล ักษณะการท  องเที่ยวที่อาศ ัยก ิจกรรมเกี่ยวก ับพ ิธ ีกรรม เช  น การถ ือศ ีลก ินเจ 
นอกจากนี้ย ังม ีงาน เทศกาล/ประเพณ ีประจำปีที่จ ัดขึ้นโดยทั่วไป อาทิ เทศกาลป ีใหม  ประเพณ ี
สงกรานต์ ประเพณ ีช ักพระ เป็นต ้น 

1) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ 

1.1 ศ ิลปะแนวสตร ีทอาร ์ต “ถนนนางงาม” เทศบาลนครสงขลาร  วมก ับการ
ท  องเที่ยวและกีฬา จ ังหว ัดสงขลา เนรม ิต
อาคารเก  าคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรต ก ิส ซ ึ่ง
สร้างเม ือ พ.ศ .2462  อาย  96 ปี บร ิเวณสี่
แยกถนนนางงามต ัดถนนราม ัน เขต เทศบาล
นครสงขลา ซึ่งเป  นย  านเม ืองเก  าสงขลา สร ้าง
ศ ิลปะแนวสตร ีทอาร ์ต (Street Art) หร ือ 
ศ ิลปะข ้างถนนด ้วยภาพวาดสีน้ า เป  นการ
บอกเ ล  า เ รื่อ ง ร า ว ย ้อ น อ ด ีต ข อ ง เ ม ือ ง
สงขลา โดยจ าลองบรรยากาศร ้านน ้ำชาชื่อ 

“ฟ  เจา” ที่เคย เป ิดในอาคารด ังกล  าวมาเป  นเรื  องราวของภาพในองค ์ประกอบของภาพม ีชาย 3 คน 
ซ่ึงเป  นผู ้ส ูงว ัยกำล ังนั่งก ินน้ าชา และพ ูดค  ยก ันอย  างม ีความส  ข และนั่งอ  านหน ังส ือพ ิมพ์ รวมทั้งม ี
นาฬ ิกาไม ้แบบเก  า และของประกอบททีว่างขายในร ้านก  เป  นส ินค ้าด้ังเด ิมในอดีตเพ่ือบอกเล าเรื่องราว
วิถชี ีวิตด้ังเดิมของชาวเมืองสงขลา 

2)ูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม 

2.1) พระมหาธาต  เจด ีย ์ ไตรภพไตรมงคล สร ้างขึ้น เพ ื่อน ้อมถวาย เป  นพระราช
ก  ศลแด  พระบาทสมเด  จพระเจ ้าอยู  ห ัวภ ูม ิ
พลอด  ลยเดชเน ื่องในวโรกาสทรงครองส ิร ิราช
สมบ ัติ 60 ปี อ ีกทั้งสร ้างเพ ื่อเป็นศ ูนย ์รวมใจสืบ
สาน พระพ ทธศาสนาขนบธรรมเน ียม วัฒนธรรม 
และประเพณ ีไทย การ เผยแพร  พ  ทธประว ัต ิ
พ  ทธจร ิยว ัตรสมเด  จพระ ส ัมมาส ัมพ  ทธเจ ้า 
บร ิเวณด ้านล  างของฐานองค ์พระ เจด ีย์ ม ีความ 
งดงามและแปลกตาโดยโครงเหล  ก ท กชิ้นเป  น 
สแตนเลสทั้งหมด 
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2.2) พระใหญ  วัดปลักคล้า ต้ังอยู ในบริเวณวัดปลักคล้า หมู ที่ 5 ต าบลโคกม วง อำเภอคลอง
หอโข  ง จังหวัดสงขลา ขนาดองค์พระหน ้าตัก
กว้าง 8 เมตรส ูง 12 เมตร วิหารประธาน กว้าง 
45 ยาว  35 เมตร ร ะยะห  า ง จ า กที่ ว   า ก า ร
อำเภอคลองหอยโข  ง 7 ก ิโลเมตร ม ีสถานที่
สงบ ร  มรื่น เหมาะแก  การ พักผ อนหย อนใจ 
 
 
 
 

 
2.3) วัดขวดหรือสถานปฏิบัติธรรมโคกสักตั้ งอยู หมู ที่  5 บ้านคลองหาน ต าบล

บ้านแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ห าง
จากอ า เภอหาดใหญ  50กิโ ล เมตร สร้า ง
เมื่อปี  2536 โดยการน าขวดเก า  หลากสี
หลายรูปแบบมาสร้า งอ โบสถ  โ ร งธรรม 
ก  ฏ ิ  เ จ ด ีย ์  ฝ า ผ น ัง  ก ล า ย เ ป ็น
สถาปัตยกรรมสร้าง  งานรีไซเคิล  ที่ ใหญ 
ที่ส ดในโลก มี เนื้อที่ประมาณ20 กว าไร  

 
 

 
2.4) วัดถ้าเขารูปช้าง เริ่มก อสร้างเมื่อต้นปี 2511 โดยเจ้าอาวาสและศิษย์ยาน ศิษย์จาก

ประเทศ สิงคโปร์ ตั้งอยู ที่ต าบลปาดังเบซาร์ 
อ าเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ห างจากตลาดปา
ดังเบซาร์  ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยวัด
ดังกล าว    ใช้เป็นศาสนสถาน ภายในถ้ามีหิน
งอก หินย้อยอันวิจิตรงดงาม บริเวณโดยรอบวัด 
มีบรรยากาศสงบและร มรื่น 
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2.5) ว ัดคงคาวดี ต้ังอยู  หมู  ที่ 3 ตำบลร ัตภ ูมิ อำเภอควนเน ียง จ ังหว ัดสงขลา ม ีหลวงพ  อ
สงค ์เป  นที่เคารพบ ูชา ซ่ึงม ีชื่อเส ียงในด ้านคง
กระพ ันธ ์ชาตรีและเมตตามหาน ิยม นอกจากนี้
ภายในอ  โบสถมีภาพเข ียนจ ิตรกรรมฝาผน ังที่
วาดไว้ โดยศ ิลป ินพ้ืนบ้านและครูจูหลิง ปงกัน
มูล 
 
 
 
 

 
 
2.6) วัดถ้ าตลอด ตั้งอยู  ที่บ้านถ้ าตลอด หมู  ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย ้อย จ ังหวัด

สงขลา ห  างจากที่ว  าการอำเภอสะบ ้าย ้อย
ประมาณ 25 กม.ตามถนนสาย รพช. (ต.สะบ้า
ย ้อย-เขาแดง) บร ิเวณวัดม ีอ โมงค ์ขนาดใหญ  ผ  าน
ทะล  ออกไป อีกฟากหนึ่งของภูเขา เร ียกว  า "ถ ้ำ
ตลอด" ภายในบร ิเวณถ้ ามี ด ้วยก ัน 3 ค ูหา และ
ม ีพระพ  ทธร ูปอาย  หลายร ้อย ปีที่สร้างขึ้นด ้วยไม้
โบกปูนซีเมนต ์

 
 

 
 
2.7) ว ัดพะโคะ หร ือว ัดราชประด ิษฐาน ตั้งอยู  บนเขาพะโคะ (เขาพ ัทธส ิงค ์) หมู  ที่ 6 

ต าบลช  มพล อ าเภอสท ิงพระ จ ังหว ัดสงขลา 
เป  นว ัดที่ม ีความส าค ัญทางประว ัต ิศาสตร ์
โบราณคดี และเป  นที่ ประด ิษฐานพระเมา
ล ัก เ จ ด ีย์ ซ่ึง เ ป  น ศ ิล ป ะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม
ทางใ ต้ สม ั ยกร  งศร ีอย  ธยา แบบอย  างศ ิลปะ
ลังกา อีกทั้งว ัดด ังกล าวเกี่ยวข้อง กับตำนาน
หลวงพ  อทวดเหยียบนาทะเลจืด 
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2.8) วัดจะทิ้งพระเป็นวัดเก าแก คู เมืองสทิงพระมาแต โบราณเดิมเรียกว า“วัดสทิงพระ”  
ต อมาได้มีการเรียกชื่อเพ้ียนเป็น“วัดจะทิ้ง
พระ”ตั้งอยู หมู ที่ 4 ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอ
สทิ งพระ จั งหวัด  สงขลา ภายในวั ดมี
โบราณสถาน  ซึ่งเป็นศิลปะ สมัยศรีวิชัยที่
น าสนใจ เช น เจดีย์พระมหาธาต  หอระฆัง
โบราณ วิหารพระพ ทธไสยาสน์ ที่ ภายใน
วิหารมีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพ ทธ ประวัติ
ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู มาก 
 

 
 
2.9) วัดเอกเชิงแส เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพ ทธรูปท าด้วย หินปะการัง องค์พระมีขนาด

หน้าตักกว้าง 70 เซนติเมตร และสูง 120 
เซนติ เมตรปัจจ บันได้หล อปูนครอบองค์
พระพ ทธรูปเดิมไว้ วัดเอกเชิงแสตั้งอยู ที่ต าบล
เชิงแส อ าเภอกระแสสินธ ์ จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 

 
 
2.10) วัดหาดใหญ ใน ตั้งอยู บนถนนเพชรเกษม ใกล้กับสะพาน คลองอู ตะเภา ภายในวัด

มีพระนอน “พระพ ทธหัตถมงคล” ขนาดยาว 
35 เ มต ร  สู ง 15 เ มต ร  ก ว้ า ง  10 เ มต ร 
ประดิษฐาน ซึ่งมี ขนาดใหญ เป็นอันดับ 3 ของ
โลก 
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2.11) วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) ตั้งอยู ที่ถนนไทรบ รี อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
เป็นวัด โบราณอาย ประมาณ 400 ปี เดิมเรียกวัด
ยายศรีจันทร์ เพราะกล าวกันว ายายศรี-จันทร์ 
คหบดีผู้ มั่งคั่งได้อ ทิศเงินสร้างขึ้น ต อมาได้มี
ผู้สร้างวัด เลียบทางทิศเหนือและวัดโพธิ์ทางทิศ
ใต้ ด้วย เหต  นี้ชาวงสงขลาจึงเรียกวัดยายศรี
จันทร์ว า "วัด กลาง" ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ชื่อ 
“ภัทรศิลป์” เป็นที่เก บวัตถ โบราณต าง ๆ อันเป็น
หลักฐาน ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 

 
 
2.12) เจดีย์บรรจ พระบรมธาต วัดชัยมงคล ตั้งอยู ภายในบริเวณวัดชัยมงคล อ าเภอเมือง 

จังหวัด สงขลา ซึ่งเป็นพระบรมธาต   ที่ได้มาจาก
เมืองลังกา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2435 โดยท าน
นะ อิศ โร ได้น าพระบรมธาต  มาสงขลาและได้
สร้างพระ เจดีย์ เ พ่ือบรรจ พระบรมธาต ให้
พ ทธศาสนิกชนได้ สักการะ มาจนท กวันนี้ 

 
 
 
 

 
 
2.13) พระธาต เจดีย์หลวง เขาตังกวนตั้งอยู ทางทิศตะวันตกของเขาน้อย มีบันไดทาง

ขึ้นอยู ใกล้ กับวัดแหลมทราย (สูงจากระดับน้า
ทะเลประมาณ 290 ฟ ต) และบนยอดเขามีพระ
ธาต  เจดีย์หลวงที่สร้างขึ้น  ในสมัยทวาราวดี 
ต อมา พระบาทสมเด จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู หัว
เสด จ ประพาส เมืองสงขลา พ.ศ.2402 ได้โปรด
เกล้าฯ ให้พระยาสงขลาบูรณะปฏิสังขรณ์เพ่ือ
เป็นที่ เคารพสักการะของชาวสงขลา 
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3ู)ูแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และพิพธิภัณฑ์ 

3.1) ก าแพงเมืองสงขลาเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2379 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู หัว ก อด้วยหินสอปูน มีเชิงเทินใบเสมา
เป็น รูปป้อม ซึ่งในปัจจ บันยังคงเหลือแต ก าแพง
ด้าน ถนนจะนะฝั่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์สถาน
แห งชาติ สงขลา ความยาว 143 เมตร เป็นมรดก
ทาง ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 

 
 
3.2) อ โมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้าค้าง หรือที่รู้จักกันในนามหมู บ้านปิยมิตร 5  ซึ่งเป็น

หมู บ้านของ อดีตโจรคอมมิวนิสต์ ผู้กลับใจเข้าร วม
พัฒนาชาติ ไทยเมื่อวันที่  13 มีนาคม 2530 มี
ลักษณะเป็น อ โมงค์ ที่ข ดด้วยก าลังคนกว้างใหญ 
และยาวที่ส ดใน ประเทศไทย ภายในแบ งเป็น 3 
ชั้น มีทางเข้าออก หลายช องทาง ความคดเคี้ยวขึ้น
ลงภายในอ โมงค์ ประมาณ 600 เมตร สามารถ
บรรจ คนได้ประมาณ200 คน โดยใช้ เวลาข ด
ประมาณ 9  

 
 
3.3) บ อน้าศักดิ์สิทธิ์ (วัดแหลมบ อท อ) มีเรื่องเล าสืบต อกันมาว าพระรูปหนึ่ง คือ “พระสิน 

นารายณ์”และฆราวาสคนหนึ่ ง คือ “ข นวิชัย 
พรหมศานส์” ได้เดินทางจากประเทศอินเดียสู กร ง 
ศรีอย ธยา เป็นผู้สร้างบ อน้ าศักดิ์สิทธิ์แห งนี้ซึ่งมีน้ า 
สะอาดใสตลอดทั้งปี ตั้งอยู หมู ที่ 4 ต าบลเกาะใหญ  
อ าเภอกระแสสินธ ์ จังหวัดสงขลา 
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3.4) พิพิธภัณฑสถานแห งชาติ เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอาย กว า 100 ปี แต เดิมนั้นเป็น
บ้านพัก ส วนตัวของพระยา ส นทรารักษ์ (เนตร ณ 
สงขลา) โดยสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2421 ต อมาพระ
วิจิตรวรศาสน์ (เจ้าพระยายมราช) ใช้เป็นจวนพัก
ข้าหลวง พิเศษตรวจราชการเมืองสงขลาและเมือง 
นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2437 และใช้เป็นศาลา 
ว าการมณฑลนครศรีธรรมราช ตั้งแต  พ.ศ. 2439 
และในปัจจ บันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห งชาติ 
จังหวัดสงขลา 
 

 
3.5) พิพิธภัณฑ์พธ ามะรงค์เดิมเป็นที่ตั้งบ้านพักของรองอามาตยโท ขนวินิจทัณฑกรรม 

(บึ้ง ติณสู ลานนท์) ซึ่งมี สถาปัตยกรรมเป็นแบบ
เรือนไทย สร้างขึ้นเพ่ือจ าลองสถานที่เกิดของ 
ฯพณฯ  พล เอก  เปรม  ติณสู ล านนท์  อดี ต
นายกรัฐมนตรีและรัฐบ ร ษ ซึ่งเป็นชาวจังหวัด
สงขลา 

 
 
 

 
 
3.6) พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2521 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ

ภาคใต้มีพ้ืนที่ทั้งหมด 23ไร  ลักษณะอาคารเป็นส
ถาปตยกรรม แบบภาคใต้ แบ งออกเป็น 4 อาคาร 
ซึ่งในแต ละอาคารจะแบ งออกเป็นห้อง แสดง
เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตรและชาติพันธ ์
โบราณวัตถ ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคน ใน 
ท้องถิ่น เครื่องประดับ และศาสตราว ธทีใช้กันใน 
ภาคใต้  
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4)ูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

4.1) แหลมสมิหลา มีหาดทรายขาวสะอาดและทิวสนอันร มรื่น รวมทั้งรูปปั้นนางเงือก รูป
ปั้นหนู แมว ที่เป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดและ
เมื่อมองออกไปในทะเลจะเห นเกาะหนูเกาะ
แมวอันเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของแหลมสมิหลา 
 
 
 
 
 
 

 
4.2) แหลมสนอ อนบริเวณปลายแหลมสนอ อน เป็นที่ประดิษฐาน อน สาวรีย์กรมหลวง

ช มพรเขต อ ดมศักดิ์  ซึ่งก อตั้งโดยกล  มไทยอาสา
ป้องกันชาติ ในทะเลจังหวัดสงขลา ได้แก  ผู้
ประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการปกครอง
ร วมกับกองทัพเรือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 
เ พ่ือให้  ชาวเรือได้สักการบูชาก อนออกไป
ประกอบอาชีพ ในทะเล 

 
 
 

 
 
4.3) เก้าเส้ง ตั้งอยู ทางทิศใต้ของหาดสมิหลาประมาณ  3 กิโลเมตร เป็นหาดที่มีโขดหิน 

ระเกะระกะอยู ริมทะเลและมีอยู ก้อนหนึ่งตั้งเด น
อยู เหนือโขดหิน ซึ่งชาวบ้านเรียกหินก้อนนี้ว า 
“หัวนายแรง” โดยมีประวัติความเป็นมา  ที่ได้
เล าสืบต อกันมาว ามีดวงวิญญาณของ นายแรง
เป็นปู่โสม เฝ้าทรัพย์มาจนท กวันนี้  
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4.4) สวนสัตว์สงขลา เป็นสวนสัตว์เปิดบนเนื้อที่ 991 ไร  โดยมีวัตถ ประสงค์เพ่ืออน รักษ์
และ ขยายพันธ ์สัตว์ป่าของไทยคนสู ธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีสัตว์ อีกหลายประเภทที่ มีถิ่น 
ก าเนิด ในตางประเทศอันควรแก การศึกษา อีก
ทัง้ม ีจ ดชมวิวที่สามารถมองเห นทศันยีภาพ ของ
เมืองสงขลาได้โดยรอบ 
 
 
 
 

 
 
4.5) ส ว น ประ วัต ิศ า สต ร์  พ ล . อ . เ ป รม  ต ิณ สูล านนท์ เ ป ็น แ ห ล ง เ ร ีย น รู ้ ใ น

การศึกษาธรรมชาติทาง ชีวภาพป่าชายเลน
ที ่อ ดมสมบูรณ์อีกแห งหนึ ่ง ของทะ เลสาบ
สงขลา สาหรับสวนสาธารณะแห ง นี้ ได้แบ ง
พื ้น ที ่อ อ ก เ ป ็น  2 ส  ว น  ส  ว น แ ร ก จ ะ เ ป ็น 
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงชีวประวัติของ พลเอก 
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ 
รัฐบร ษ ส วนที่สอง เป็นที่พักผ อนหย อนใจ 
ร มรื่น ด้วยธรรมชาติแวดล้อมริมทะเสสาบ 
ม ีพ ัน ธ ์ ไ ม ้  พื ้น เ ม ือ ง แ ล ะ แ ห ล  ง เ ร ีย น รู ้  

ตลอดจนสะพานไม้ ทางเดินเพ่ือการศึกษาธรรมชาติ ของป่าชายเลน ความยาว 800 เมตร 
 
 
4.6) สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ  (บนเขา) เป็นสถานที่พักผ อนหย อนใจ ตั้งอยู 

ห างจากตัวเมืองหาดใหญ  6 กิโลเมตร ภายใน
บริเวณสวนสาธารณะมีศาลากลางน้ า สวนสัตว์ 
และ พันธ ์ ไม้ดอกไม้ประดับที่น ามาตกแต ง
สถานที่ไว้ อย างสวยงาม นอกจากนี้บริเวณเชิง
เขา ใกล้กับ สวนนกเป็นที่ประดิษฐานพระบรม 
ราชาน สาวรีย์พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล้า 
เจ้าอยู หัว เชิงเขาด้านทิศใต้ใกล้กับค ายลูกเสือ 
เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม กวนอิมหยกและ
บริเวณยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพรหมและ 

พระพ ทธรูปปางห้ามญาติ 
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4.7) ประติมากรรมพญานาคพ นน้ าประติมากรรมพญานาคพ นน้ าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
จังหวัดสงขลามีลักษณะแบบลอยตัวสามารถมองเห นได้รอบด้าน เนื้อวัตถ เป็นโลหะทองเหลืองรมสนิม
เขียว ออกแบบโดยอาจารย์มนตรี สังข์ม สิกา โดยได้จัดสร้างขึ้นเป็น 3 ส วน ประกอบด้วย คือ 

 
1) ส่ วนห่ วพญานาค ประต ิมากรรมส วนห ัวพญานาคนี ้
ตั้งอยู  บร ิเวณสวนสองทะเล ปลายแหลมสนอ  อน มี 
ขนาด เส้นผ าศูนย์กลางของล าตัว 1.20 เมตร และความส ูงจาก
ฐานลาต ัวจนถ ึงปลายยอดส  ดประมาณ 9 เมตร โดยสร ้างห ัน
หน ้าและพ  นน ำ้ ลงส ู ปากอ  าวทะเลสาบ สงขลา 
 
 

่่่่่่่่ประต่ มากรรมส วนห วพญานาค 
 

2) ส่ ว น ส ะด่ อ พญานา ค ปร ะต ิม า ก ร ร มส  ว นที่ส อ ง 
“สะด ือพญานาค”ตั้งอยู  ในบร ิเวณลานชมดาว สนามสระ
บ ัว  แหลมสมหลามีขนาดเส้นผ าศูนย์กลางของ ลำต ัว 
1.20 เมตร ยาว 5 เมตร และส ูง 2.50 เมตร ล ักษณะลา
ต ัว โค ้ง เป  น ร ูปค รึ  ง ว งกลม ทั ้ งนี ้ เพื  อ ใ ห้ ประชาชนและ
น ักท  องเที  ยวได ้ลอดใต ้สะด ือพญานาค อันจะเป็นการช วย
เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก ตนเอง 

่่่่่่ประต่ มากรรมส วนสะด อพญานาค 
 

3) ส วนหางพญานาค ส วนที่สาม เป็นหาง พญานาค ตั้งอยู 
บริเวณหาดสมิหลา ริมถนนสะเดา ( หลังสนามกอล์ฟ )  มี 
ขนาด เส้นผ าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 
4.50 เมตร ปัจจ บันประติมากรรมพญานาคพ นน้ า ได้รับ 
ความนิ ยมจากนั กท อง เที่ ย วทั้ ง ช าว ไทยและชาว
ต างประเทศ ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดสงขลา 
 

่่่่่่่ประต่ มากรรมส วนหางพญานาค 
 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 63 

 

 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

4.8) น้ าตกโตนงาช้าง ตั้งอยู ห างจากอ าเภอหาดใหญ  26 กิโลเมตร เส้นทางถนนหาดใหญ -
รัตภูมิ (สายเก า) ซึ่งเป็นน้ าตกทีมีความสวยงาม
แห งหนึ่งในภาคใต้ มีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้น โดย
ชั้นที่สวยงาม และเป็นที่มาของการเรียกชื่อ
น้ าตก คือชั้นที่ 3 ซึ่งมีลักษณะแยกออกมาคล้าย
กับงาช้าง ส วนค าว า “โตน” เป็นภาษาพ้ืนเมือง 
หมายถึง น้ าตก 
 
 
 

 
 
4.9) น้ าตกโตนปลิว ตั้งอยู ทางทิศใต้ของอ าเภอรัตภูมิ ทิศเหนือของเขตรักษาพันธ ์สัตว์ป่า

โตนงาช้าง เทือกเขาบรรทัด  ในท้องที่ของ
องค์การบริหารส วนต าบล ท าชะมวง อ าเภอรัต
ภูมิ เป็นน้ าตกที่สวยงาม ที่มีเส้นทางผ านถนนใน
ต าบล น้ าตก มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็น
สายน้ า ลงมายังแก งเบื้องล าง ด้วยบรรยากาศ
สงบร มรื่น จากร มไม้ และความเย นสบายจาก
สายน้ าตก 
 
 

 
 
4.10) น้ าตกโตนดาดฟ้า ตั้งอยู ในเขตอ าเภอนาทวี ห างจากที่ท าการอ ทยานแห งชาติเขา

น้ าค้าง 2 กิโลเมตร ถัดไป จากถนนลาดยาง 200 
เมตรโดยในชั้ นที่  1 น้ าตกจากหน้ าผาสู ง
ประมาณ 10 เมตร และมีความลาดชัน 80-90 
องศา ส วนชั้นที่2 น้ าตกจากหน้าผาใหญ สูง
ประมาณ 30 เมตร มี ความลาดชันประมาณ 80 
องศา ท้ าให้สายน้าที่ ตกลงมากระจัดกระจาย
คล มพ้ืนที่ข้างเคียงซึ่ง เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
มาก  
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4.11) วนอ ทยานน้ าตกบริพัตร ตั้งอยู ในอ าเภอรัตภูมิ ห างจากอ าเภอเมือง 52 กิโลเมตร 
ตามทาง หลวงหมายเลข 406 ระหว างกิโลเมตร
ที่  35-36 แยกจากปากทาง 800 เมตร เป็น
น้ าตกขนาดเล ก มีน้ าตลอดปี ท ามกลางแมกไม้
เขียวขจีและ สามารถเดิน เที่ยวชมความงาม
ของธรรมชาติขึ้น ไปตามบันไดหินเลียบเขา 
 
 
 
 

 
 
4.12) อ ทยานแห งชาติสันกาลาคีรี ตั้งอยู หมู ที่ 2 ต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย ห างจาก

ตัว อ าเภอประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นแหล งต้น
น้ าของแม น้ าเทพา มีความอ ดมสมบูรณ์ด้วย 
ธรรมชาติ ลาธาร น้ าตก ทั้งยังเป็นแหล งเรียนรู้ 
เกี่ยวกับป่าธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเชิง 
อน รั กษ์ ตลอดจนสั มผั สกั บ ร อ ง รอย ทา ง 
ประวัติศาสตร์บ้านซีอ ย สัตว์ป่านานาพันธ ์  
รวมทั้งไม้เขตร้อนชื้นที่หาชมได้ 
 
 

 
 
4.13) อ ทยานนกน้ าคูข ด ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เมื่อ

วั นที่  9 เมษายน 2519 มี พ้ื นที่ อยู ใ น เ ขต
รับผิดชอบ 277,916 ไร  ครอบคล มพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง อ าเภอสทิงพระ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอ
ควนเนียง และอ าเภอกระแสสินธ ์ ของจังหวัด
สงขลา และมีพ้ืนที่ ส วนหนึ่งติดต อกับอ าเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทล ง ซึ่งจากการส ารวจของ
กรมป่าไม้ พบว ามี นกหลายชนิดทั้งนกท้องถิ่น
และนกอพยพจะมาอาศัยอยู เป็นจานวนมาก
ในช วงเดือนต ลาคม- เมษายนของท กปี  
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4.14) สะพานเฉลิมพระเกียรติ เป็นสะพานที่เชื่อมต อระหว างจังหวัดสงขลากับจังหวัด
พัทล ง ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร ยาวที่ส ดใน
ประเทศไทย ตั้งอยู ที่ต าบลบ้านขาว อ าเภอระ
โนด สะพานดังกล าวสร้างขึ้นตามแนวระหว าง
ทะเลน้อยกับ ทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลา 
บนสะพานมีจ ด ชมนก ชมวิว  มีจ ดพักรถให้
หย ดถ ายภาพและชม ความงามของทิวทัศน์
โดยรอบ อีกทั้งบริเวณ ด้านข้างของสะพาน
สามารถชมการเลี้ยงกระบือ ที่ผู้เลี้ยง ต้องนั่งเรือ
น ากระบือออกไปเลี้ยงกลางป่าพร  จึงนับได้ว า

เป็นสถานที่อีกแห งหนึ่งที่เหมาะสาหรับการท องเที่ยวเชิงอน รักษ์ของประเทศ 
 

 
4.15) อ างเก บน้ าคลองหลา (โครงการพระราชด าริ) เป็นอ างเก บน้ าตามโครงการ

พระราชด าริ ที่มีขนาดค อนข้างใหญ  ตั้งอยู ที่
บ้านต้นส้าน ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอย
โข ง จังหวดสงขลา มีขนาดปริมาณน้ า 21.42 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถ ประสงค์เพ่ือใช้
เป็นแหล งเก บกักน้ าส าหรับ การเพาะปลูกทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนเป็นแหล งท องเที่ยว
พักผ อนหย อน ใจของ ประชาชนบริ เ วณ
ใกล้เคียง 
 

 
 
4.16) อ างเก บน้ าคลองสะเดา เป็นอ างเก บน้ าขนาดกลางที่อยู ต้นน้ าคลองอู ตะเภา ตั้งอยู 

ที่บ้านห้วยคู ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ระดับน้ า เก บกัก ที่ความจ  
56.741 ล้านลูกบาศก์เมตร จัดสร้างขึ้น เพ่ือ
เป็นแหล งเพาะพันธ ์สัตว์น้ าส าหรับให้ราษฎรใช้
เพ่ือการบริโภคและท าการประมงเพ่ิมเติมจาก
การท าเกษตรกรรม ตลอดจน เป็นแหล ง
ท องเที่ยวพักผ อนหย อนใจของประชาชน
บริเวณใกล้เคียง. 
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5) แหล่งท่องเที่ยวทางการค้าและตลาดน้ า 

5.1) ตลาดกิมหยงเป็นตลาดเก าแก ที่มีมาตั้งแต สมัยเริ่มก อตั้งเมืองหาดใหญ  มีสินค้าราคา
ถูกและของฝากทั้งผลไม้และของใช้เพ่ือน าไปเป็น
ของฝากของขวัญในช วงเทศกาล นับได้ว าเป็น
ตลาดที่มี บริการสินค้าครบวงจรและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อย างมาก 

 
 
 
 
 

 
 

5.2) ตลาดน้ าคลองแห ตั้งอยู ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ  เป็นตลาดน้ าเชิง
วัฒนธรรม แห  ง แ รกและแห  ง เด ี ยวของภาคใต ้
ที่ม ี ล ั กษณะ ผสมผสานระหว  างตลาดน ำ้ที่จำหน  าย
ส ินค ้าในเร ือ และตลาดโบราณ จ าหน  ายส ินค ้า
บนบก ม ีอาหาร พื้นบ ้านของภาคใต้ จ  ดเด  นที่สำคัญ
อ ีกอย  างของตลาดน้ าแห  งนี้ค ือ การเพิ  มเสน  ห ์กลิ่น
อายโบราณด ้วยการ แต  งกายช  ดไทยแบบโบราณ 
และใช ้ภาชนะจากที่ทำ จากธรรมชาติ อาทิ กะลา 
มะพร้าว กระบอกไม้ไผ  
 

 
 

 


