
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพัทลุง 

ชื่อพัทลุง ในสมัยกํอนไมํได๎เขียนอยํางที่ปรากฏให๎เห็นจากหลักฐานบนเหรียญอีแปะพัทลุงพ.ศ.2426เขียนวํา        
พัททะลุง และพัตะลุง  ในเอกสารของไทย ใช๎ตํางกันมากมาย ได๎แกํ  พัตะลุง  พัดทลุงพัทธลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นี
ของอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 3  เขียนวํา BondelunและMerdelongของนายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เขียนวํา Bourdelun 

ความหมายของชื่อเมืองหมายถึง เมืองช๎างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด๎วยช๎ างซึ่งตรงกับข๎อเท็จจริงหลายประการคําวํา              
“พัด-ท-พัทธ” ยังไมํอาจทราบได๎วําคําเดิมเขียนอยํางไร ทราบเพียงวําเป็นคําขึ้นต๎น  สํวนคําพ้ืนเมืองที่เรียกวํา “ตะลุง”
แปลวําเสาลํามช๎าง หรือไม๎หลักผูกช๎าง ชื่อบ๎านนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช๎างมีมาก หรือจะเรียกวําเป็น “เมืองช๎าง” ก็ได๎ 
โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัด ซึ่งอยูํติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช๎างปุาชุกชุม และในตํานานนาง
เลือดขาว ตํานานเมืองพัทลุงกลําววําตาสามโมยายเพชรเป็นหมอดํา หมอเฒํานายกองช๎างเลี้ยงช๎างสํงเจ๎าพระยากรุงทองทุกปี
ตํอมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได๎รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช๎างสํงสํวย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ๎านบางสํวนยังคงนับถือ             
“ตาหมอช๎าง” 

จังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานจากการค๎นพบขวานหิน
ขัดในท๎องที่ทั่วไปหลายอําเภอในสมัยศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ ๑๓ -๑๔)  บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหลํงชุมนุมที่ได๎รับวัฒนธรรม
อินเดีย นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานหลักฐานค๎นพบเชํนพระพิมพ์ดินดิบจํานวนมาก เป็นรูปพระโพธิสัตว์รูปเทวดาโดย
ค๎นพบบริเวณถํ้าคูหาสวรรค์ และถ้ําเขาอกทะลุตํอมาในพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองพัทลุงมีฐานะเป็นเมืองชั้น
ตรี  ซึ่งนับวําเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต๎  ในสมัยนั้นเมืองพัทลุงมักจะประสบปัญหาการโจมตีจากกลุํมโจร
สลัดมาเลย์อยูํเสมอโดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมโจรสลัดอาแจะอารูและยุยงคตนะได๎โจมตีเผาทําลายสร๎างความเสียหายแกํเมือง
พัทลุงถึงสองครั้ง ปัญหาดังกลําวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให๎มีการย๎ายสถานที่ตั้งเมืองอยูํเสมอ และก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทําให๎
ชาวเมืองพัทลุงเป็นนักตํอสู๎ที่เข๎มแข็งในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได๎มีการย๎ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได๎ยกขึ้นเป็น
เมืองชั้นโทในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชในชํวงนี้เมืองพัทลุงมีผู๎นําสําคัญในการสร๎างความเจริญ 
และความม่ันคงให๎กับบ๎านเมืองหลายทํานอาทิเชํน พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก)พระยาวิชิตเสนา(ทองขาว)พระยาอภัยบริรักษ์ 
(จุ๎ย จันทโรจนวงศ์)ได๎ปูองกันเอกราชของชาติมาหลายครั้งเชํนเมื่อสงครามเก๎าทัพ(พ.ศ.๒๓๒๘- ๒๓๒๙)พระมหาชํวย          
วัดปุาลิไลย์ได๎นําชาวพัทลุงตํอสู๎ปูองกันการรุกรานของพมําจนได๎รับความดีความชอบโปรดเกล๎าฯ ให๎เป็นพระยาชํวย                
ทุกขราษฎร์ชํวยราชการเมืองพัทลุง 
 นอกจากสงครามกับพมําแล๎ว ชาวพัทลุงยังมีบทบาทสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติในหัว
เมืองภาคใต๎เพราะปรากฏอยูํเสมอวําทางเมืองหลวงได๎มีคําสั่งให๎เกณฑ์ชาวพัทลุงพร๎อมด๎วยเสบียงอาหารไปทําสงคราม
ปราบปรามกบฏในหัวเมืองมาลายู เชํนกบฏไทรบุรี พ.ศ.๒๓๗๓ และ พ.ศ.๒๓๘๑ซึ่งบทบาทดังกลําวนี้สะท๎อนให๎เห็น
ความสําคัญของเมืองพัทลุงทางด๎านการเมือง การปกครองและแหลํงอํูข๎าวอูํน้ําในอดีตเป็นอยํางดี 
 ตํอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๕ ได๎ทรงโปรดเกล๎าให๎มีการปรับปรุงการ
ปกครองสํวนภูมิภาคใหมํ เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลในพ.ศ. ๒๔๓๗ และได๎ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.๒๔๓๙ ประกอบด๎วยเมืองตํางๆคือ นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและหัวเมืองทั้ง ๗ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม  สําหรับเมือง
พัทลุงแบํงการปกครองเป็น๓อําเภอคือ อําเภอกลางเมืองอําเภออุดรอําเภอทักษิณขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยูํที่ตําบลลําป า
จนกระท่ังพ.ศ.๒๔๖๗พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวโปรดเกล๎าฯ ให๎ย๎ายเมืองพัทลุงมาอยูํที่บ๎านวังเนียง  ตําบลคูหา



สวรรค์ในปัจจุบันเพ่ือจะได๎อยูํใกล๎เส๎นทางรถไฟสะดวกในการติดตํอกับเมืองตําง ๆจากอดีตถึงปัจจุบันเมืองพัทลุงได๎มีการย๎าย
เมืองหลายครั้งสถานที่ที่เคยเป็นเมืองที่ตั้งเมืองพัทลุงได๎แก ํ

๑. โคกเมืองแก๎ว  ปัจจุบัน คือ หมูํที่ ๔ ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
๒. บ๎านควนแรํ ปัจจุบัน  หมูํที่ ๑ ตําบลควนมะพร๎าว อําเภอเมืองพัทลุง 
๓. เขาชัยบุรี(เขาเมืองฯ)  ปัจจุบันคือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง 
๔. ทําเสม็ด ปัจจุบัน  ต.ทําเสม็ด อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 
๕. เมืองพระรถ ปัจจุบัน  หมูํที่ ๑ ตําบลพญาขัน  อําเภอเมืองพัทลุง 
๖. บ๎านควนมะพร๎าว ปัจจุบัน หมูํที่ ๒ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
๗. บ๎านมํวง  ปัจจุบัน  หมูํที่ ๖  ต.พญาขัน  อ.เมืองพัทลุง 
๘. บ๎านโคกลุง  ปัจจุบัน  หมูํที่ ๔  ต.ลําป า  อ.เมืองพัทลุง 

 

1.2 สภาพทั่วไป 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต๎ และเป็นอันดับที่ 55 ของประเทศ ตั้งอยูํบริเวณ
ชายฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายูหรือแหลมทอง  (Golden Khersonese) ซึ่งตั้งอยูํทางภาคใต๎ของประเทศไทยหรือฝั่ง
ตะวันตกของลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา (Songkhla  Lake Basin) โดยตั้งอยูํระหวํางละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดาเหนือ  ถึง 7 องศา  
53 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 44  ลิปดาตะวันออก  ถึง 100 องศา26 ลิปดาตะวันออก หํางจากกรุงเทพมหานคร
ตามเส๎นทางรถไฟสายใต๎ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามเส๎นทางหลวงแผํนดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร หรือตาม
เส๎นทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)ประมาณ 1,200 กิโลเมตรมีรูปรํางคล๎ายลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ๎า โดยมี
สํวนกว๎างที่สุดตามแนวทิศตะวันออกถึงตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และสํวนยาวที่สุดตามแนวทิศเหนือถึงใต๎ ประมาณ 
83 กโิลเมตรมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไรํ                            (พ้ืนที่ดิน 1,919,446 
ไรํ พ้ืนที่น้ํา 220,850 ไรํ) (กรมแผนที่ทหาร, 2534; กรมการปกครอง,2541) มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้  
 ทิศเหนือ  จดอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 ทิศใต้  จดกับอําเภอควนเนียง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา             
    และอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
 ทิศตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นนํานน้ําติดตํอกับอําเภอระโนด   
    อําเภอกระแสสินธุ์ อําเภอสทิงพระ  และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันตก จดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดตํอกับอําเภอห๎วยยอด 
    อําเภอเมือง  อําเภอนาโยง อําเภอยํานตาขาว  และอําเภอปะเหลียน  
    จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดพัทลุงมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด๎านทิศตะวันตกประกอบด๎วยเทือกเขาบรรทัดถัดมาทางทิศ
ตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบสลับที่ดอนและเป็นพ้ืนที่ราบลุํมจดทะเลสาบสงขลาพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ3,424ตารางกิโลเมตรหรือ
2,140,296 ไรํเป็นพ้ืนดิน1,919,446ไรํพ้ืนน้ํา220,850ไรํ เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร๑,๓๒๗,๒๗๐ไรํ (๖๒%)                     พ้ืนที่
ปุา๓๘๔,๔๓๘ไรํ (๑๘%) และพ้ืนที่อ่ืนๆ ๔๒๘,๕๘๘ไรํ (๒๐%)  

ลักษณะของพ้ืนทีป่ระกอบด๎วยพื้นที่ภูเขามีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงๆต่ําๆมีความสูงเฉลี่ยประมาณ๘๐๐เมตร
และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสูํทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน๒๕-๓๐เปอร์เซ็นต์เทือกเขานี้เป็นสํวนหนึ่งของเทือกเขา
นครศรีธรรมราชเรียกกันโดยทั่วไปในท๎องถิ่นวําเขาบรรทัดพื้นที่ภูเขามีเนื้อที่รวมกันประมาณ๘๓๕.๙๐ตารางกิโลเมตรหรือร๎อย
ละ๒๔.๔๑ของพ้ืนที่ทั้งหมดอยูํในเขตพ้ืนที่อําเภอปุาบอน ตะโหมด กงหราศรีนครินทร์ศรีบรรพตและปุาพะยอม พื้นที่ลูกคลื่น
ลอนชันเป็นสํวนที่อยูํถัดจากเทือกเขาบรรทัดหรือพ้ืนที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆที่เรียกกันโดยทั่วไปในท๎องถิ่ น
วําควนมีเนื้อที่ประมาณ๕๓๙.๗๐ตารางกิโลเมตร หรือร๎อยละ๑๕.๗๖ของพ้ืนที่ทั้งหมดพื้นที่ราบมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 
๑,๔๘๕.๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือร๎อยละ๔๓.๓๘ของพ้ืนที่ทั้งหมดลักษณะพ้ืนที่ราบและเนื่องจากเป็นที่ที่เหมาะแกํการกสิกรรม
ประชากรสํวนใหญํของจังหวัดจึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแนํนในบริเวณนี้พื้นที่เกาะเป็นพ้ืนที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขต
จังหวัดพัทลุงตั้งอยูํในเขตอําเภอปากพะยูนมีเนื้อที่รวมกันประมาณ๒๑๙.๑๗ ตารางกิโลเมตรหรือร๎อยละ๖.๔๐ของพ้ืนที่
ทั้งหมดพ้ืนที่เกาะเป็นถิ่นที่อยูํของนกอีแอํนกินรังมีเนื้อที่รวมกันประมาณ๑.๑๒ตารางกิโลเมตรอนึ่งพ้ืนน้ําในจังหวัดพัทลุงนั้น
นับเป็นสํวนสําคัญของทะเลสาบสงขลาประกอบด๎วยทะเลน๎อยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนในคิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ           ๓๔๔.๑๖ตารางกิโลเมตรหรือร๎อยละ๑๐ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดพัทลุงตั้งอยูํในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ ทําให๎มีสภาพอากาศแบบภาคใต๎อยูํ
ภายใต๎อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจําฤดูกาล ทําให๎ในปีหนึ่งๆ จะมีเพียง ๒ ฤดูกาล คือ  

1.ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน ความร๎อนและความอบอ๎าวของอากาศมีสูงสุด
ในชํวงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๕.๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ ๒๔.๐ องศาเซลเซียส โดย
ในชํวง ๑๐ ปี จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูํในชํวง ๒๗-๒๙ องศาเซลเซียส 



   ๒. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี ๒๕56– ๒๕๕8 
คือ เดือนธันวาคม ๒๕58 วัดได๎ ๑,240 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด ๙1.3% และเฉลี่ยต่ําสุด 58.76% 
 ปริมาณน้้าฝน จังหวัดพัทลุง มีฝนเฉลี่ยทั้งปีในชํวง ๑๐ ปี ๒,๐๕๒.๑มิลลิเมตร 

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต๎ฝั่งตะวันออก 

 

1.3 ด้านประชากร การเมือง การปกครอง 

 1.3.1 ด้านประชากร 

จังหวัดพัทลุงมีประชากรจากทะเบียนราษฎร์  (ข๎อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2560) จํานวน523,802คน ประชากรเพศชาย 
255,536 คน เพศหญิง 268,266 คนมีครัวเรือน 187,953ครัวเรือนอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 
121,255 คน 47,017 ครัวเรือน และอําเภอที่มีประชากรน๎อยที่สุด คืออําเภอศรีบรรพต จํานวน 17,931 คน 6,438 ครัวเรือน 

โครงสร้างประชากรของจังหวัด  

ข้อมูลประชากรจังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕9-60  

อ้าเภอ 
ประชากร(คน) จ้านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม  
เมืองพัทลุง 57,718 63,537 121,255 47,017 
ควนขนุน 18,012 18,145 36,157 11,066 
เขาชัยสน 22,031 22,936 44,967 15,975 
ปากพะยูน 15,736 16,109 31,845 11,271 
กงหรา 40,556 43,881 84,437 30,599 
ตะโหมด 25,087 25,900 50,987 16,889 
ปุาบอน 8,988 8,982 17,970 6,594 
บางแก๎ว 23,589 24,139 47,728 16,651 
ศรีบรรพต 12,883 13,083 25,966 9,188 
ปุาพะยอม 17,459 18,356 35,815 12,892 
ศรีนครินทร์ 13,477 13,198 26,675 9,811 

รวม 255,536 268,266 523,802 187,953 
    ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพัทลุง(ขอ้มูลเดือนกุมภาพันธ ์2560) 

 
1.3.2 ด้านการเมือง 

การเมืองระดับชาติ 
  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร (วันอาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม2554)จังหวัดพัทลุงแบํงเขตการเลือกต้ัง
ออกเป็น 3 เขต มีสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจํานวน ๓ คน  

ผู๎มีสิทธิ์เลือกต้ัง ตามบัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิ์เลือกต้ัง (ส.ส.๑๑) รวมทุกเขตเลือกต้ัง 377,447 คน ผู๎มาใช๎สิทธิ์



ลงคะแนน รวมทุกเขตเลือกตั้ง 302,912 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.25 ของผู๎มีสิทธ์ิเลือกต้ังมีผู๎สมัครรับเลือกตั้งแบบแบํงเขตเลือกต้ัง 
จํานวน๑๖ คน จากพรรคการเมือง ๗  พรรค 

 
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

  จังหวัดพัทลุง มีผู๎สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๔๐ คน จากพรรคการเมือง ๔๐พรรค 

 

 
สรุปผลการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อจังหวัดพัทลุง 

แบบบัญชีรายชื่อ 

เขต ผู๎มีสิทธ ิ ผู๎มาใช๎สิทธ ิ ร๎อยละ บัตรด ี ร๎อยละ บัตรเสีย ร๎อยละ 
บัตร 

ไมํประสงค์ฯ 
ร๎อย 
ละ 

1 122,602 97,294 79.36 90,921 93.45 3,664 3.77 2,709 2.78 
2 121,234 98,430 81.19 91,980 93.45 4,108 4.17 2,342 2.38 
3 133,611 107,187 80.22 100,568 93.82 4,624 4.31 1,995 1.86 
  377,447 302,911 80.25 283,469 93.58 12,396 4.09 7,046 2.33 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เขต
เลือกตั้ง 

ช่ือ - สกุล พรรค คะแนน 

๑ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย ์ 74,244 

๒ นายนิพิฏฐ์   อินทรสมบัต ิ ประชาธิปัตย ์ 66,670 
๓ นายนริศ       ขํานุรักษ์ ประชาธิปัตย ์ 83,243 

 

สรุปผลการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  

เขต ผู๎มีสิทธิ ผู๎มาใช๎สิทธิ ร๎อยละ บัตรด ี ร๎อยละ บัตรเสีย ร๎อยละ 
บัตร 

ไมํประสงค์ฯ 
ร๎อยละ 

1 122,602 97,294 79.36 82,553 84.85 9,476 9.74 5,265 5.41 
2 121,234 98,430 81.19 84,496 85.84 9,166 9.31 4,768 4.84 
3 133,611 107,188 80.22 91,597 85.45 11,264 10.51 4,327 4.04 
  377,447 302,912 80.25 258,646 85.39 29,906 9.87 14,360 4.74 



สมาชิกวุฒิสภา 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (วันที่ 30 มีนาคม 255๗) ผู๎ได๎รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง 

จํานวน 1 คน คือนายทวี  ภูมิสิงหราช ได๎ ๑๑๕,๙๔๐คะแนน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเมืองระดับท้องถิ่น 
  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดพัทลุงมีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเมื่อวันท่ี      
๓ มิถุนายน 2555 ผู๎ ท่ีได๎รับการเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดพัทลุงคือ นายวิสุทธิ์ธรรมเพชรได๎ ๑๒๐,๖๙๘คะแนน                   
สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดพัทลุงมีจํานวนท้ังสิ้น 30  คน  
   การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อวันท่ี ๒๑เมษายน255๕ ผู๎ท่ีได๎รับการ
เลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง คือ นายสุเมธบุญยก  ได๎ ๕,๕๑๒คะแนน  สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนท้ังสิ้น 18  คน 
ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง 

การปกครอง 
  จังหวัดพัทลุงแบํงเขตการปกครองออกเป็น 11 อําเภอ 65 ตําบล 670 หมูํบ๎าน โดยแยกตามรายละเอียด 
ดังนี้ คือ 

ข้อมูลเขตการปกครองและพ้ืนที ่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ชื่อ - สกุล พรรค 

ดร.นาที  รัชกิจประการ      ภูมิใจไทย 

นายวิภูแถลง พัฒนภูมไิทย      เพื่อไทย  
ดร.เยาว์นิตย์  เพียงเกษ      เพื่อไทย 

ดร.สามารถ  ราชพลสิทธ์ิ      ประชาธิปัตย์ 
นายโปรดปราณ โต๏ะราน ี      รักประเทศไทย 
ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวดัพัทลุง 

ที่ อ้าเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่            

(ตร.กม.) หมู่บ้าน ต้าบล เทศบาล อบต. 

๑ เมืองพัทลุง ๑๔๔ ๑๔ ๑๐ ๔ ๔๒๗.๔๒๑ 
๒ กงหรา ๔๕ ๕ ๔ ๑ ๒๕๕.๘๕๖ 
๓ เขาชัยสน ๕๘ ๕ ๓ ๓ ๒๖๐.๑๑๕ 
๔ ตะโหมด ๓๓ ๓ ๕ -   ๒๖๔.๒๖๐ 
๕ ควนขนุน ๑๒๙ ๑๒ ๑๑ ๓   ๔๕๓.๙๖๐ 
๖ ปากพะยูน ๖๕ ๗ ๖ ๒ ๔๓๓.๒๗๔ 
๗ ศรีบรรพต  ๓๐ ๓ - ๓ ๒๑๘.๕๐๔ 
๘ ปุาบอน  ๓๔ ๓ ๑ ๕ ๓๘๐.๐๔๘ 
๙ บางแก๎ว  ๕๐ ๕ ๒ ๒ ๑๑๙.๐๐๐ 
๑๐ ปุาพะยอม ๓๙ ๔ ๒ ๒ ๓๘๖.๔๐๔ 
๑๑ ศรีนครินทร์ ๔๓ ๔ ๔ - ๒๒๕.๖๓๑ 

รวม ๖๗๐ ๖๕ ๔๘ ๒๕ ๓,๔๒๔.๔๗๓ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพัทลุง 

 



 โครงสร้างการบริหารราชการ 

จังหวัดพัทลุง มีสํวนราชการสังกัดราชการบริหารราชการสํวนภูมิภาค จํานวน ๓๑ สํวนราชการ  สํวนราชการ
สังกัดราชการบริหารสํวนกลาง  ๘๑  สํวนราชการ และหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๔ หนํวยงาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้างการบริหารราชการจังหวดัพทัลุง 

 

หนํวยงานบริหารราชการสํวนกลาง 
จํานวน  81   สํวนราชการ 

หนํวยงานบรหิารราชการสํวนภูมภิาคจาํนวน  31  
สํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  14หนวํยงาน 

องค์กร
อิสระ

อําเภอจํานวน   11   อําเภอ 

ตําบลจํานวน  65  ตําบล 

 

หมูํบ๎านจาํนวน 670  หมูํบา๎น 

หนํวยงานบรหิารราชการสํวนท๎องถิ่น 
จํานวน  74   สํวนราชการ 

องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
จํานวน   1    แหํง 

เทศบาลเมือง  1  แหํง 
เทศบาลตําบล  47 แหํง 

องค์การบริหารสํวนตําบล 
จํานวน  25  แหํง 



 

 
โครงสร้างการบริหารราชการ  

 จังหวัดพัทลุง มีสํวนราชการสังกัดราชการบริหารราชการสํวนภูมิภาค จํานวน ๓๑ สํวนราชการ   
สํวนราชการสังกัดราชการบริหารสํวนกลาง  ๘๑  สํวนราชการ และหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๔ หนํวยงาน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จํานวน ๗๔ แหํง ประกอบด๎วย องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
จํานวน ๑ แหํง  เทศบาล  จํานวน ๔๘ แหํง  (แยกเป็นเทศบาลเมือง จํานวน ๑ แหํง และเทศบาลตําบล      
จํานวน ๔7 แหํง) และองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน ๒๕ แหํง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 องค์การบริหารสํวนจังหวัดพัทลุง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖  พ้ืนที่ทั้งหมด ๓,๔๒๔.๔๗๓  ตร.กม.  

เทศบาล  

 จังหวัดพัทลุงมีเทศบาลทั้งหมด 4๗ แหํง ในทุกอําเภอ ยกเว๎นอําเภอศรีบรรพต  มีจํานวนประชากรทั้งหมด  
309,216 คน  แยกเป็นเพศชาย ๑49,659 คน เพศหญิง159,557คน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔,๗๖๗ตร.กม. รายละเอียด ตามตาราง 

ตารางแสดงจ้านวนพื้นที่ และจ้านวนประชากรในเขตเทศบาล 

ปี  2560 

ที ่ อ้าเภอ เทศบาล ตั้ง พ.ศ. 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

๑ เมืองพัทลุง เมืองพัทลุง ๒๔๗๙ ๑๓,๓๔๒ 15,992 18,522 34,514 

๒  ต.โคกชะงาย ๒๕๕๑ ๑๖.๕๐ 2,460 2,680 5,140 

๓  ต.เขาเจียก ๒๕๕๒ ๑๔.๒๕ 2,251 2,594 4,845 

๔  ต.ทํามิหรํา ๒๕๕๒ ๑๒.๐๓ 2,491 2,760 5,251 

๕  ต.นาทํอม ๒๕๕๒ ๑๓.๔๔ 2,277 2,506 4,783 

๖  ต.ปรางหมูํ ๒๕๕๒ ๒๒.๙๕ 2,425 2,747 5,172 

๗  ต.พญาขัน ๒๕๕๒ ๒๕.๙๖ 2,869 3,064 5,933 

๘  ต.ทําแค 2555 ๓๕ 3,718 4,040 7,758 

9  ต.นาโหนด 2555 36.64 4,109 4,362 8,471 

10  ต.รํมเมือง ๒๕๕๒ 17.52 2,543 2,710 5,253 

๑๑ ควนขนุน ต.ควนขนุน ๒๕๔๒ ๐.๙ 2,989 3,320 6,309 



๑๒  ต.หนองพ๎อ ๒๕๕๑ ๒๔.๔๓ 2,996 3,323 6,319 

๑๓  ต.มะกอกเหนือ ๒๕๔๒ ๑.๒ 2,490 2,734 5,224 

๑๔  ต.บ๎านสวน ๒๕๕๑ ๓๕.๘๔ 1,039 2,734 5,224 

๑๕  ต.พนางตุง ๒๕๕๑ ๖๕ 4,881 5,204 10,085 

๑๖  ต.นาขยาด ๒๕๕๑ ๔๙ 3,976 4,311 8,287 

๑๗  ต.ทะเลน๎อย ๒๕๕๒ ๖๕ 3,169 3,427 6,596 

๑๘  ต.โตนดด๎วน ๒๕๕๒ ๓๕.๓๒ 2,983 3,230 6,213 

๑๙  ต.ดอนทราย ๒๕๕๒ ๓๕ 2,724 2,896 5,620 

๒๐  ต.แพรกหา ๒๕๕๒ ๑๙.๒ 2,860 3,070 5,930 

๒๑  ต.แหลมโตนด ๒๕๕๒ ๔๓ 2,426 2,532 4,958 

๒๒ เขาชัยสน ต.เขาชัยสน ๒๕๔๒ ๑.๕ 1,716 1,930 3,646 

๒๓  ต.โคกมํวง ๒๕๕๑ ๖๗.๙๙ 5,111 5,237 10,348 

๒๔ เขาชัยสน ต.จองถนน ๒๕๕๒ ๑๘ 1,814 1,894 3,708 

๒๕ ปากพะยูน ต.ปากพะยูน ๒๕๔๒ ๑.๕ 139 137 276 

๒๗  ต.ดอนประดูํ 2555 ๓๗.๖๒ 3,146 3,241 6,387 

  ต.อําวพะยูน 2551 35.92 2,220 2,299 4,519 

๒๘  ต.หารเทา ๒๕๕๑ ๕๒ 4,886 5,050 9,936 

๒๙  ต.เกาะนางคํา ๒๕๕๒ ๗๗ 2,896 2,796 5,692 

๓๐  ต.ดอนทราย ๒๕๕๒ ๒๐ 1,164 1,217 2,381 

๓๑ กงหรา ต.ชะรัด ๒๕๕๑ ๒๖.๘๒ 3,519 3,655 7,174 

๓๒  ต.กงหรา ๒๕๕๒ ๖๐.๑๖ 2,107 2,075 4,182 

๓๓  สมหวัง 2555 ๒๐ 2,286 2,367 4,653 

๓๔  ต.คลองทรายขาว ๒๕๕๒ ๓๕ 3,324 3,331 6,655 

๓๕ ตะโหมด ต.ตะโหมด ๒๕๔๒ ๑๓ 2,180 2,212 4,392 

๓๖  ต.แมํขรี ๒๕๔๒ ๔ 3,733 3,743 7,476 

๓๗  ต.เขาหัวช๎าง ๒๕๕๑ ๗๐ 3,441 3,512 6,954 

๓๘  ต.คลองใหญํ 2555 ๕๑.๕๒ 3,284 3,288 6,572 

๓๙  ต.ควนเสาธง ๒๕๕๑ ๕๓.๖๓ 3,613 3,670 7,283 



๔๐ ปุาบอน ต.ปุาบอน ๒๕๔๒ ๘.๒๕ 4,167 4,393 8,560 

๔๑ ปุาพะยอม ต.ลานขํอย ๒๕๕๑ ๕๙.๗๕ 4,132 4,328 8,460 

๔๒  ต.บ๎านพร๎าว ๒๕๕๑ ๔๔.๑๓๓ 4,214 4,672 8,886 

๔๓ บางแก๎ว ต.ทํามะเดื่อ ๒๕๔๒ ๒ 2,096 2,244 4,340 

๔๔  ต.บางแก๎ว ๒๕๕๐ ๑๘.๔๗ 1,907 1,936 3,843 

๔๕ ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล ๒๕๕๑ ๗๒ 60 46 105 

๔๖  ต.บ๎านนา ๒๕๕๑ ๑๑๗ 3,721 3,784 7,505 

๔๗  ต.ลําสินธุ ์ ๒๕๕๒ ๔๙ 3,016 3,028 6,044 

๔๘  ต.อํางทอง ๒๕๕๒ ๒๑.๑๔ 2,099 2,262 4,361 

 

องค์การบริหารส่วนต้าบล  

 จังหวัดพัทลุงมีองค์การบริหารสํวนตําบล (อบต.) ทั้งหมด ๒๕ แหํงในทุกอําเภอ  ยกเว๎นอําเภอศรีนครินทร์ มีจํานวน

ประชากรทั้งหมด 211,854 คน แยกเป็นเพศชาย 104,311 คน เพศหญิง  107,543  คน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,841.08 ตร.กม.    
 

ตารางแสดงจ้านวนพื้นที่ และจ้านวนประชากรในเขต 

องค์การบริหารส่วนต้าบล ปี  2560 

ที ่ อ้าเภอ อบต. 
ตั้งเมื่อ 

พ.ศ. 

พื้นที่ 

ตร.กม. 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ เมืองพัทลุง ควนมะพร๎าว ๒๕๓๙ ๔๕.๐๗ 5,378 5,798 11,175 

๒  ตํานาน ๒๕๓๙ ๒๖.๗๕ 3,827 4,236 8,063 

๓  ชัยบุรี ๒๕๓๙ ๕๘.๐๒ 4,134 4,349 8,483 

๔  ลําป า ๒๕๓๙ ๔๒.๐๐ 3,273 3,137 6,410 

๕ ควนขนุน ชะมวง ๒๕๓๙ ๕๐ 4,077 4,435 8,512 

๖  ปันแต ๒๕๓๙ ๔๓ 3,030 3,125 6,155 

๗  พนมวังก์ ๒๕๓๙ ๒๙ 2,984 3,302 6,286 

๘ เขาชัยสน เขาชัยสน ๒๕๓๙ ๖๗.๙๒ 5,018 5,184 10,202 

๙  ควนขนุน ๒๕๓๙ ๔๘ 4,162 4,349 8,511 

๑๐  หานโพธิ์ ๒๕๓๙ ๙๒ 4,171 4,307 8,478 

๑๑ ปากพะยูน เกาะหมาก ๒๕๓๙ ๑๔๒ 3,584 3,806 7,390 



  ๑๒  ฝาละมี ๒๕๓๙ ๖๕ 5,335 5,478 10,813 

๑๓ กงหรา คลองเฉลิม ๒๕๓๙ ๙๕ 6,792 6,730 1,3522 

๑๔ ปุาบอน ปุาบอน ๒๕๓๙ ๗๗.๘๕ 4,167 4,393 8,560 

๑๕  วังใหมํ ๒๕๓๘ ๕๐.๙๒ 3,078 3,138 6,216 

๑๖  หนองธง ๒๕๓๙ ๗๕.๗๙ 4,213 4,320 8,533 

๑๗  โคกทราย ๒๕๓๙ ๕๗.๐๘ 5,121 5,228 10,349 

๑๘  ทุํงนารี ๒๕๓๙ ๑๑๙.๒๒ 5,016 5,024 10,040 

๑๙ ปุาพะยอม ปุาพะยอม ๒๕๓๙ ๒๖.๘๕ 2,978 3,192 6,170 

๒๐  เกาะเตํา ๒๕๓๘ ๑๒๕.๕๔ 6,123 6,148 12,271 

๒๑ ศรีบรรพต เขาปูุ ๒๕๓๙ ๗๘ 2,890 2,891 5,781 

๒๒  เขายํา ๒๕๓๙ ๕๔ 3,450 3,428 6,878 

๒๓  ตะแพน ๒๕๓๙ ๙๒.๗๐ 2,637 2,663 5,300 

๒4 บางแก๎ว โคกสัก ๒๕๓๙ ๔๖ 3702 3667 7,369 

25  นาปะขอ 2539 52.59 5,171 5,215 10,386 

ที่มา : สํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัด 



1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4.1 ไฟฟ้า 

  
ตารางสรุปจ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แยกเป็นรายอ้าเภอ 

  

อ้าเภอ 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือนที่
มี 

ไฟฟ้าใช้ 
มี.ค.60 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ 

ครัวเรือน
ที่มี 

ไม่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี 
ไม่ไฟฟ้าใช้ 

ครัวเรือนที่
มี 

ไฟฟ้าใช้ 
ธ.ค.59 

ครัวเรือนที่
มี 

ไฟฟ้าใช้ 
ธ.ค.58 

เมืองพัทลุง 51,233 51,210 99.96% 23 0.04%    51,188      50,986  
เขาชัยสน 12,893 12,889 99.97% 4 0.03%    12,845      12,756  
กงหรา 6,810 6,805 99.93% 5 0.07%      6,772       6,701  
ตะโหมด 13,823 13,817 99.96% 6 0.04%    13,669      13,545  
บางแก๎ว 6,577 6,574 99.95% 3 0.05%      6,535       6,486  
ปุาบอน 11,679 11,675 99.97% 4 0.03%    11,311      11,242  
ควนขนุน 27,450 27,442 99.97% 8 0.03%    27,332      27,163  
ศรีบรรพต 7,015 7,010 99.93% 5 0.07%      6,991       6,896  
ปุาพะยอม 11,663 11,655 99.93% 8 0.07%    11,598      11,424  
ปากพะยูน 14,845 14,840 99.97% 5 0.03%    14,796      14,674  
ศรีนครินทร์ 8,915 8,910 99.94% 5 0.06%      8,886       8,791  
รวม   172,903     172,827  99.96%          76  0.04%  171,923    170,664  

  

                     ข๎อมูล ณ เดือน มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.2 การประปา 

จังหวัดพัทลุงมีการใช๎นํ้าประปาครอบคลุมท้ัง 11 อําเภอ 74 องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น โดยแยกเป็นการแบํงใช๎บริการ
ของประปาสํวนภูมิภาค และประปาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

พื้นที่การให้บริการน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 



จังหวัดพัทลุง มีการใช๎บริการน้ําประปาของการประปาสํวนภูมิภาค จํานวน ๓ แหํง คือ สํานักงานการประปา
จังหวัดพัทลุง มีกําลังการผลิต17,280 ลบ.ม/วัน สํานักงานการประปาทะเลน๎อย มีกําลังการผลิต 720 ลบ.ม/วัน                          
และสํานักงาน   การประปาพัทลุง อําเภอเขาชัยสน มีกําลังการผลิต 2,000 ลบ.ม/วัน โดยมีครัวเรือนที่ใช๎น้ําทั้งหมด                     
16,907 ครัวเรือน 

พื้นที่ให้บริการน้้าประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ให๎บริการน้ําประปา แกํครัวเรือนในพื้นที่ จํานวน 74 แหํง ซึ่งครอบคลุมทั้ง
จังหวัด โดยมีครัวเรือนที่ใช๎น้ําประปารวม 138,555 ครัวเรือน 

 
ครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช้ และไม่มีน้้าประปาใช้ จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ 

อ้าเภอ 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือนที่มี 
น้้าประปาใช้ 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มี
น้้าประปาใช้ 

จ้านวนครัวเรือนที่
ไม่มีน้้าประปาใช้ 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่ไม่มีน้้าประปา

ใช้ 
เมืองพัทลุง 58,278 17,328 29.73 3,233 9.3 
กงหรา 10,337 8,877 85.88 1,158 14.12 
เขาชัยสน 15,158 12,665 83.56 807 16.44 
ตะโหมด 10,566 6,980 66.06 925 33.94 
ควนขนุน 29,317 379 1.29 5,639 38.61 
ปากพะยูน 16,125 12,149 75.35 1,187 24.65 
ศรีบรรพต 6,173 6,027 97.64 146 2.36 
ปุาบอน 15,496 13,777 88.91 1,414 11.09 
บางแก๎ว 8,638 6,149 71.19 2,514 28.81 
ปุาพะยอม 12,052 9,561 79.34 160 20.66 
ศรีนครินทร ์ 15,211 8,418 55.12 583 44.88 
รวม 156,496 102,310 65.38 17,620 11.34 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4.3 การไปรษณีย์โทรเลข 
   ในปี 2559 ปริมาณการสํงออก – รับเข๎าไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา มีการสํงออกมากกวําปี  2558                  
จํานวนร๎อยละ 16.83 และการรับเข๎ามากกวําปี 2558 ร๎อยละ 21.86ไปรษณียภัณฑ์มีหลักฐาน มีการสํงออกมากกวําปี 2558 
จํานวนร๎อยละ 2.19 และการรับเข๎ามากกวําปี 2558 ร๎อยละ 3.78 และไปรษณียภัณฑ์ดํวนพิเศษ (EMS)                 มีการ
สํงออกมากกวําปี 2558 จํานวน ร๎อยละ 1.98  และรับเข๎ามากกวําปี 2558 ร๎อยละ 2.96  โดยรวมแล๎วปริมาณการสํงออก
ไปรษณีย์ในปี 2559 มปีริมาณการสํงออกมากกวําปี 2558 จํานวน ร๎อยละ 21.00 รับเข๎ามากกวํา 28.6 
 

ตางรางแสดงปริมาณการสํงออก - รับเข๎าไปรษณียภัณฑ์ 
ของไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง 

(หนํวย : ล๎านชิ้น) 

ลําดับที่ 
ประเภท ปริมาณการสํงออก - รับเข๎า (ล๎านชิ้น) 

ไปรษณียภัณฑ์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  สํงออก รับเข๎า สํงออก รับเข๎า สํงออก รับเข๎า 

1 ไปรษณียภัณฑ์ ธรรมดา 1.5 1.2 1.65 1.72 18.48 23.58 
2 ไปรษณียภัณฑ์ท่ีมีหลักฐาน(R C P V) 0.25 0.25 0.27 0.26 2.46 4.04 
3 ไปรษณียภัณฑ์ดํวนพิเศษ( EMS ) 0.36 0.3 0.41 0.35 2.39 3.31 
                
  รวม 2.11 1.75 2.33 2.33 23.33 30.93 

 

1.4.4โทรศัพท์ 
ข้อมูลโทรศัพท์ในจังหวัดพัทลุง 

 

 ปี 2558 – 2560  
รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เลขหมายราชการ 1,198 1,188 1,196 
เลขหมายบ๎าน 15,036 14,586 15,961 
เลขหมายธุรกิจ 1,175 1,171 1,183 
เลขหมายสาธารณะ 710 710 710 
รวมเลขหมายที่มีผู๎เชํา 17,409 17,655 19,050 
เลขหมายทั้งหมด 26,558 27,003 27,924 
ที่มา : บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) (พัทลุง)ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
หมายเหตุ เลขหมายโทรศัพท์ ได๎รวมโทรศัพท์ผํานระบบอินเทอร์เน็ต IP Phone 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

1.5 การคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดพัทลุง มีการคมนาคมสะดวกเพราะตั้งอยูํกึ่งกลางของภาคใต๎ (กึ่งกลางระหวํางจังหวัดชุมพร -นราธิวาส)     

เป็นศูนย์รวมของการคมนาคมทางบก  จากภาคใต๎ตอนบน (ฝั่งอําวไทย) และภาคตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ลงสูํภาคใต๎
ตอนลํางและภาคใต๎ชายแดน โดยใช๎เส๎นทางสายเพชรเกษม (หมายเลข ๔) ระหวํางสี่แยกเอเชียอําเภอเมือง (จ.พัทลุง)                    
- อําเภอหาดใหญํ(จ.สงขลา)  มีทางรถไฟผํานหลายๆ อําเภอจากเหนือจรดใต๎  

1. การขนส่งทางบก เป็นการคมนาคมขนสํงที่สะดวกที่สุดสามารถเดินทางติดตํอกันทั้งภายในจังหวัดและตํางจังหวัด โดย
ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต ์
  1.1 การเดินทางโดยรถยนต์ มีทางหลวงหมายเลข 41ผํานทางอําเภอปุาพะยอม ควนขนุน เมือง เขาชัยสน 
บางแก๎ว ตะโหมด ปุาบอนและทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผํานท๎องที่อําเภอเมืองพัทลุง ศรีนครินทร์    
เขาชัยสน บางแก๎ว ตะโหมด และปุาบอน นอกจากนี้ยังมีถนนหรือทางหลวงที่อยูํในความรับผิดชอบของหนํวยงานอ่ืนๆ อีก 
เชํน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง อปท. ตํางๆ  
  1.2 การเดินทางโดยรถไฟ มีรถไฟสายใต๎ผํานท๎องที่อําเภอควนขนุน เมืองพัทลุง เขาชัยสน บางแก๎ว       
ปุาบอน  และอําเภอปากพะยูน คิดเป็นระยะทาง 75.76 กิโลเมตร มีสถานีรับสํงผู๎โดยสารและสินค๎า 9 สถานี ได๎แกํ                
สถานีแหลมโตนด ปากคลอง พัทลุง บ๎านต๎นโดน เขาชัยสน บางแก๎ว ควนเคี่ยม หารเทา และสถานีโคกทราย มีปูายหยุด            
8 แหํง ได๎แกํ ปูายหยุดรถบ๎านสุนทรา มะกอกใต๎ ชัยบุรี นาปรือ บ๎านห๎วยแตน ควนพระ หานกง และวัดควนเผยอ  
 2. การขนส่งทางน้้า การเดินทางทางเรือ มีบทบาทน๎อยมากเมื่อเทียบกับในอดีต ปัจจุบันมีการเดินทางเพียงสาย
เดียว คือ เส๎นทางระหวํางจังหวัดพัทลุงกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีทําเทียบเรือที่สําคัญเพียงแหํงเดียวคือ ทําเทียบ
เรือปากพะยูน อําเภอปากพะยูน 
 3. ทางอากาศ จังหวัดพัทลุงไมํมีสนามบินพาณิชย์ของตนเอง การเดินทางทางอากาศ อาศัยสนามบินพาณิชย์ตรัง มี
ระยะทางหํางกัน 62 กิโลเมตร สนามบินพาณิชย์หาดใหญํ มีระยะทางหํางกัน 101 กิโลเมตรและสนามบินพาณิชย์
นครศรีธรรมราช มีระยะทางหํางกัน 113 กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในจังหวัด มีรถ ๔ ล๎อเล็ก รถมอเตอร์ไซด์รับจ๎าง วิ่งบริการรอบเมือง และมีรถสองแถววิ่งบริการระหวําง
อําเภอใกล๎เคียง สําหรับการเดินทางสูํจังหวัดใกล๎เคียง สามารถเลือกใช๎บริการได๎ทั้งรถตู๎ และรถโดยสารประจําทาง 

 
 

ระยะทางจากอ้าเภอถึงจังหวัดพัทลุง 
เมืองพัทลุง ระยะทาง ๐.๒ กิโลเมตร 
กงหรา  ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร 
เขาชัยสน  ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร 
ตะโหมด  ระยะทาง ๓๙   กิโลเมตร 
ควนขนุน   ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ปากพะยูน  ระยะทาง ๖๖ กิโลเมตร 
ศรีบรรพต  ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร 
ปุาบอน  ระยะทาง ๕๐   กิโลเมตร 
บางแก๎ว  ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร 
ปุาพะยอม ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร 
ศรีนครินทร์     ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร 



1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6.3 ทรัพยากรดิน 

ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น ไ ด๎ จํ า แ น ก ดิ น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ไ ว๎  จํ า น ว น  6 2  ก ลุํ ม ชุ ด ดิ น  ซึ่ ง ลั ก ษ ณ ะดิ น  
มีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศและวัตถุต๎นกําเนิด (ชนิดของหิน)   
 

ลักษณะดินของจังหวัดพัทลุง 

ประเภทของดิน 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

ร้อยละของ
พ้ืนที่ 

จังหวัด 

ดินเปร้ียวจัด 62,430 2.92 

   ดินเปรี้ยวจัดที่พบช้ันดินกรดกํามะถันในระดบัตื้น 19,711 0.92 

   ดินเปรี้ยวจัดที่พบช้ันดินกรดกํามะถันในระดบัลึก
ปานกลาง 

39,981 1.87 

   ดินเปรี้ยวจัดที่พบช้ันดินกรดกํามะถันในระดบัลึก
มาก 

2,738 0.13 
ดินอินทรีย ์ 3,435 0.16 
   ดินอินทรีย์ 3,435 0.16 
ดินเค็มชายทะเล 6,445 0.30 

   ดินเค็มชายทะเล 6,445 0.30 

ดินทราย 10,928 0.51 

   ดินทรายในพ้ืนท่ีลุํม 1,716 0.08 
   ดินทรายในพ้ืนท่ีดอนท่ีไมํมีช้ันดานอินทรีย์ 9,212 0.43 

ดินตื้น 204,740 9.57 

   ดินตื้นในพ้ืนท่ีลุํมถึงลูกรังหรือกอ๎นกรวด 10,955 0.51 

   ดินตื้นในพ้ืนท่ีดอนถึงลูกรังก๎อนกรวดหรือเศษหิน 158,591 7.41 

   ดินตื้นในพ้ืนท่ีดอนถึงช้ันหินพ้ืน 35,194 1.64 

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 382,296 17.86 

   พื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อน 382,296 17.86 
ทรัพยากรดินอื่นๆ  1,182,546 55.26 

   ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในทีลุ่ํม 752,725 35.17 

   ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในทีด่อน 352,218 16.56 

   ดินที่มีการยกรํอง 553 0.03 

ดินที่มีปฏิกิรยิาเป็นดํางพบในท่ีลุํม 77,050 3.60 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 287,476 13.43 

รวมพ้ืนที่ดิน 2,140,296 100.00 

 
 
 

ที่มา  :  สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ดินทีเ่หมาะสมส้าหรับปลูกข้าว 
1.1 เหมาะสมสําหรับปลูกข๎าวเป็นพ้ืนที่ลุํมพ้ืนที่ราบเรียบ (ร๎อยละ 0-2) มีการระบายน้ําเหลวหรือคํอนข๎างเหลวมีเนื้อ

ทีร่วม572,032002 ไรํหรือร๎อยละ 26.77 ของพ้ืนทีจ่ังหวัด 
1.2 เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข๎าวเป็นพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยวพ้ืนที่ราบเรียบ (ร๎อยละ 0-2) มีการระบายน้ําเหลว   

ถึงคํอนข๎างเหลวมีเนื้อที่รวม 43,194 ไรํหรือร๎อยละ 2.02 ของพ้ืนที่จังหวัด 
1.3 เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข๎าวดินตื้นถึงชั้นลูกรังและเป็นดินทรายพ้ืนที่ราบเรียบ (ร๎อยละ 0-2) มีการระบาย

น้ําเหลวถึงคํอนข๎างเหลวมีเนื้อที่รวม 7,023 ไรํหรือร๎อยละ 033 ของพ้ืนที่จังหวัด 
2. เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรํพืชผักไม๎ผลไม๎ยืนต๎นหญ๎าเลี้ยงสัตว์พ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน            

(ร๎อยละ 0-20) ดินมีการระบายน้ําดีหรือดีปานกลางมีเนื้อที่ 422,922ไรํหรือร๎อยละ 19.75 ของพ้ืนที่จังหวัด 
3. เหมาะสมสําหรับปลูกมะพร๎าวมะมํวงหิมพานต์พ้ืนที่ราบเรียบ(ร๎อยละ 0-2) พวกดินชายทะเลดินทรายการระบาย

น้ําดีมีเนื้อที ่740 ไรํหรือร๎อยละ 0.03 ของพ้ืนที่จังหวัด 
4. เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรํพืชผักไม๎ผลไม๎ยืนต๎นหญ๎าเลี้ยงสัตว์พวกดินรํวนปนดินเหนียวหรือดินรํวนเป็นดินลึกปาน

กลางพบชั้นของเศษหินปะปนมากในชํวงความลึก 50-100 เซนติเมตรเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน 
(ร๎อยละ 2-20) มีเนื้อที ่118,853 ไรํหรือร๎อยละ 5.53 ของพ้ืนที่จังหวัด 

5. เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรํหรือไม๎ใช๎สอยโตเร็วพวกดินรํวนปนดินเหนียวหรือดินรํวนเป็นดินตื้ นดินมีการระบาย
น้ําดีพบชั้นหินพ้ืนภายใน 50 เซนติเมตรพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงเป็นเนินเขา (ร๎อยละ 2-35) มีเนื้อ 76,109ไรํ          
หรือร๎อยละ 2.40 ของพ้ืนที่จังหวัด 

6. ดินไมํเหมาะสมทางด๎านการเกษตรควรปลูกปุาเพ่ิมเติมในบริเวณที่ถูกถากถางพวกดินตื้นมีหินพ้ืนโผลํพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนชันมีเนื้อท่ี1,615 ไรํหรือร๎อยละ 0.08 ของพ้ืนที่จังหวัด 

7. ดินไมํเหมาะสมทางด๎านการเกษตรควรอนุรักษ์ไว๎เป็นปุาไม๎หรือปลูกปุาเพ่ิมเติมในบริเวณที่ราษฎรบุกรุกพวกดินตื้น 
มีหินพื้นโผลํมีความลาดชันมากกวําร๎อยละ 35 มีเนื้อที ่436,457 ไรํหรือร๎อยละ 20.39 ของพ้ืนที่จังหวัด 

8. ดินไมํเหมาะสมทางด๎านการเกษตรควรอนุรักษ์ไว๎เป็นปุาชายเลน มีเนื้อที่ 29,186 ไรํหรือร๎อยละ 1.36              
ของพ้ืนที่จังหวัด 

9. ที่ดินเบ็ดเตล็ดเป็นที่ที่ได๎แยกออกจากพ้ืนที่ดินที่มีศักยภาพในการใช๎ประโยชน์หรือบริเวณที่ไมํเป็นดินตามธรรมชาติ
ได๎แกํโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์ (AF) พ้ืนที่ปุาชายเลน (F) ที่ดินดัดแปลง (ML) พ้ืนที่ชุมชนหมูํบ๎าน (U) พ้ืนที่น้ํา (W) มีเนื้อที่ 
349,670 ไรํหรือร๎อยละ 16.30 ของพ้ืนที่จังหวัด 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 
- ดินเปรี้ยวมีเนื้อที่ประมาณ 43,194 ไรํหรือร๎อยละ 2.02 ของเนื้อที่ทั้งหมด 
- ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังและเศษหินมีเนื้อที่ประมาณ 76,109ไรํหรือร๎อยละ 2.40 ของเนื้อที่ทั้งหมด 
- ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นก๎อนหินหรือลูกรังมีเนื้อที่ประมาณ 127,332 ไรํหรือร๎อยละ 5.69 ของเนื้อที่ทั้งหมด 
- พ้ืนที่มีความลาดชันมากกวําร๎อยละ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 436,457 ไรํหรือร๎อยละ 20.39 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

 

1.16. แหล่งน้้าธรรมชาติ 



จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่รับน้ํา (Watershed Area) ทั้งสิ้น ๓,๕๑๓.๕๗ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูํในลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา   
ลําน้ําสํวนใหญเป็นลําน้ําสายสั้นๆ มีความกว๎างประมาณ ๑๐-๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐-๔๕ กิโลเมตร มีต๎นน้ําจากเทือกเขา
บรรทัดซึ่งแบํงเขตระหวํางจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง สํวนมากจะมีทิศทาง การไหลของน้ําจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 
ซึ่งจะไหลไปรวมกันที่ทะเลสาบสงขลา ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี เทํากับ ๒,๑๓๙.๖๖ ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี ซึ่งสามารถ
นําไปใช๎สําหรับทําการเกษตรจํานวน 635.88 ล๎านลูกบาศก์เมตร  การอุปโภค-บริโภค จํานวน 19.77 ล๎านลูกบาศก์เมตร            
และอุตสาหกรรม 4.03 ล๎านลูกบาศก์เมตร    รวม ๖๕๘.๙๑ ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี ดังนั้น จะมีปริมาณน้ําที่ไมํสามารถ      
เก็บกักไว๎ใช๎ และไหลลงทะเลสาบสงขลา คิดเป็นปริมาณ ๒,๒๐๔.44 ล๎านลูกบาศก์เมตรโดยจําแนกได๎ ๗ ลุํมน้ํายํอย ดังนี้ 

 
๑) ลุํมน้ําคลองปุาพะยอม ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอปุาพะยอมเป็นสํวนใหญํ อําเภอควนขนุนบางสํวนไหลลง

ทะเลสาบสงขลาที่พรุควนเคร็ง มีความยาวประมาณ ๓๓ กิโลเมตร ลําน้ําสําคัญ ได๎แกํ คลองปุาพะยอม คลองปันแต 
๒)  ลุํมน้ําคลองทําแนะ ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอศรีบรรพตและอําเภอควนขนุน เป็นสํวนใหญํ อําเภอศรีนครินทร์

และอําเภอเมืองบางสํวน ไปลงทะเลสาบสงขลา ที่บ๎านปากประเหนือ มีความยาวประมาณ ๓๘ กิโลเมตร ลําน้ําสําคัญ ได๎แกํ 
คลองทําแนะ คลองโงกน้ํา คลองพังโย คลองเรือ  

๓) ลุํมน้ําคลองนาทํอม ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอศรีนครินทร์และอําเภอเมือง เป็นสํวนใหญํ ไหลลงทะเลสาบสงขลา  
ที่บ๎านปากพะเนียด มีความยาวประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ลําน้ําสําคัญ ได๎แกํ คลองนาทํอม คลองใหญํคลองลําสินธุ์                        
และคลองลําเบ็ด 

๔) ลุํมน้ําคลองสะพานหยี ครอบคลุมพื้นที่อําเภอกงหราเป็นสํวนใหญํ อําเภอเมืองบางสํวน มีความยาวประมาณ 
35 กิโลเมตร ลําน้ําสําคัญ ได๎แกํ คลองหัวหมอน 

ตารางแสดงปริมาณน้้าท่าในลุ่มน้้าย่อย ๗ ลุ่มน้้าของจังหวัดพัทลุง 

ที ่ ลุํมน้ํายํอย 
พ้ืนที่รับน้ํา 
(ตร.กม.) 

ป ริ ม า ณ   
น้ําทําเฉลี่ย 
( ล๎ า น 
ลบ.ม/ ปี) 

ความต๎องการใช๎น้ํา (ล๎าน ลบ.ม./ปี) ปริมาณน้ํ า
เหลือ 
(ล๎ า น  ลบ .
ม./ 
ปี) 

การเกษตร 
อุปโภค 
บริโภค 

อุตสาหกรรม รวม 

๑ คลองปุาพะยอม ๓๑๒.๓๘ ๒๖๑.๒๒ ๗๐.๔๑ ๑.๒๗ ๐.๑๘ ๗๑.๘๖ ๑๘๙.๓๖ 
๒ คลองทําแนะ ๕๘๖.๘๗ ๔๕๕.๑๑ ๙๒.๔๒ ๓.๔๖ ๑.๗๕ ๑๐๐.๖๓ ๓๕๔.๔๘ 
๓ คลองนาทํอม ๔๕๖.๗๔ ๔๕๖.๔๔ ๗๑.๕๕ ๕.๙๑ ๐.๒๓ ๗๗.๖๙ ๓๗๘.๗๕ 
๔ คลองสะพานหยี ๓๖๘.๙๑ ๓๖๙.๕๗ ๑๒๑.๘๒ ๑.๙๙ ๐.๒๗ ๑๒๔.๐๘ ๒๔๕.๙๙ 
๕ คลองทําเชียด-บางแก๎ว ๖๗๗.๖๘ ๕๓๒.๒๔ ๒๓๐.๕๙ ๓.๖๖ ๐.๒๕ ๒๓๔.๕๐ ๒๙๘.๐๔ 
๖ คลองปุาบอน ๒๘๘.๖๗ ๒๔๔.๖๗ ๒๐.๔๔ ๑.๘๕ ๑.๒๐ ๒๓.๔๙ ๒๒๑.๗๔ 
๗ คลองพรุพ๎อ ๘๒๒.๓๒ ๕๔๓.๗๘ ๒๕.๖๕ ๑.๙๐ ๐.๑๕ ๒๗.๗๐ ๕๑๖.๐๘ 

         รวม ๓,๕๑๓.๕๗ ๒,๘๖๓.๐๓ ๖๓๕.๘๘ ๑๙.๗๗ ๔.๐๓ ๖๕๙.๗๗ ๒,๒๐๔.๔๔ 

                



๕)  ลุํมน้ําคลองทําเชียด-บางแก๎ว ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอตะโหมด อําเภอเขาชัยสันเป็นสํวนใหญํ ไหลลง
ทะเลสาบสงขลาที่บ๎านปากพล มีความยาวประมาณ ๔๒ กิโลเมตร ลําน้ําสําคัญ ได๎แกํ คลองตะโหมด คลองทํามะเดื่อ คลองหัว
ช๎าง 

6) ลุํมน้ําคลองปุาบอน ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอปุาบอน อําเภอบางแก๎วเป็นสํวนใหญํ อําเภอปากพะยูนบางสํวน 
ไหลลงทะเลสาบสงขลาที่บ๎านพระเกิด ความยาวประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ลําน้ําสําคัญได๎แกํ คลองปุาบอน 

7) ลุํมน้ําคลองพรุพ๎อ ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอปากพะยูนเป็นสํวนใหญํ และอําเภอปุาบอนบางสํวน ไหลลง
ทะเลสาบสงขลาที่บ๎านทําหยี ความยาวประมาณ ๓๖ กิโลเมตร เป็นคลองที่กั้นเขตแดนระหวํางจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา                  
ทางด๎านทิศใต๎ ลําน้ําสําคัญ ได๎แกํ คลองพรุพ๎อ 
ที่มา : โครงการชลประทานพัทลุง 

 

 

 

 

 

1.6.1 แหล่งน้้าชลประทาน 
  จากการที่พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดตํอกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแหลํงกําเนิดของต๎นน้ํา
ลําธาร สายสั้น ๆ ไหลลงสูํทะเลสาบสงขลาหลายสายทําให๎สามารถใช๎แหลํงน้ําธรรมชาติเหลํานี้มาพัฒนาใช๎ประโยชน์ได๎มาก
ขึ้น โดยแหลํงน้ําชลประทานขนาดตํางๆมีจํานวนแหลํงน้ําชลประทาน 12 แหลํง  มีพ้ืนที่ที่ได๎รับประโยชน์  ๓๗๕,๓๔๘ไรํ  
จําแนกเป็นขนาดใหญํ 1 แหลํง และขนาดกลาง 11 แหลํง โดยมีโครงการพัฒนาแหลํงน้ําขนาดใหญํและขนาดกลางที่ได๎
ดําเนินการแล๎วเสร็จจนถึงปัจจุบันมีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ มีปริมาตรความจุเก็บกักทั้งหมด ๗๐.๕๐ ล๎าน ลบ.
ม. และมีพ้ืนที่ชลประทานรวมกันทั้งสิ้น ๓๗๕,๓๔๘ ไรํ 

ตารางข้อมูลแสดงจ้านวนแหล่งน้้าชลประทาน 

อ้าเภอ ต้าบล ชื่อแหล่งน้้า 
จ้านวน
โครงการ 

พื้นที่รับ 
ประโยชน

(ไร่) 

รวมทั้งหมด 

จ้านวน
โครงการ 

พื้นที่รับ 
ประโยชน์ 

(ไร่) 
เมืองพัทลุง นาทํอม ฝายนาทํอม **๑ ๖๒,๖๘๘ ๑ ๖๒,๖๘๘ 
กงหรา ชะรัด ฝายพญาโฮ๎ง **๑ ๒๒,๗๓๒ ๒ 

      ๕๔,๐๒๗ 
 

คลองเฉลิม ฝายคลองหลักสาม **๑ ๓๑,๒๙๕ 
เขาชัยสน ควนขนุน ฝายควนกุฎ **๑ ๔๖,๑๙๓ ๑ ๔๖,๑๙๓ 
ตะโหมด ตะโหมด โครงการอํางเก็บน้ําคลองหัวช๎างอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

**๑ 
แหลํงน้ําต๎นทุนให๎ฝายทําเชียด 

   
      



ควนขนุน - - - - - - 
ปากพะยูน - - - - - - 
ศรีบรรพต      เขายํา ประตูระบายน้ําทําแนะ **๑ ๓๒,๐๒๘ ๑ ๓๒,๐๒๘ 
ปุาบอน ปุาบอน ฝายปุาบอน **๑ ๖,๗๙๙ 1 

 

 
ทุํงนาร ี อํางเก็บน้ําปุาบอน 

**๑ 
แหลํงน้ําต๎นทุนให๎ปตร.ปุาบอนและฝายปุา
บอน 

  
ปตร.ปุาบอน     **๑ ๒๙,๗๗๔ ๓      ๓๖,๕๗๓ 

บางแก๎ว 
โคกสัก 

โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาทํา
เชียด 

*๑ ๑๐๓,๐๐๐ ๑ ๑๐๓,๐๐๐ 

      ปุาพะยอม บ๎านพร๎าว ฝายบ๎านพร๎าว **๑ ๔๐,๘๓๙ ๒ ๔๐,๘๓๙ 

 
เกาะเตํา อํางเก็บน้ําปุาพะยอม **๑ แหลํงน้ําต๎นทุนให๎ฝายบ๎านพร๎าว 

ศรีนครินทร์ - - - - - - 
รวม - - - - ๑๒ ๓๗๕,๓๔๘ 
        ที่มา: โครงการชลประทานพัทลุง *โครงการขนาดใหญํ ** โครงการขนาดกลาง 
 

 

 

 

 

 
 

๑.๖.๒  ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ปุาไม๎ที่สําคัญแยกเป็น 31 ปุา เนื้อที่ตามกฎกระทรวง  756,168.75 ไรํ สํงมอบให๎
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน  19 ปุา เนื้อที่ 153.674.99  ไรํ คงเหลือปุาสงวนแหํงชาติ  
เนื้อท่ี  95,146.69  ไรํ จําแนกประเภทได๎  ดังนี้ 
ตารางจําแนกพ้ืนที่ปุาจังหวัดพัทลุง 

พ้ืนที่ปุา จํานวน พ้ืนที่ (ไรํ) 
พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ 31ปุา 176,483.26  ไรํ 
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์อุทยานแหํงชาติ 1  แหํง 176,483.26  ไรํ 
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 1  แหํง 269,383.85ไรํ 
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เขตห๎ามลําสัตว์ปุา 3  แหํง 442,430-2-12 ไรํ 
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เมืองเกําชัยบุรี 1  แหํง 1922-0-56  ไรํ 
พ้ืนที่ปุามอบให๎ ส.ป.ก 19 ปุา 153,674.99ไรํ 
ปุาชุมชน (รวมพ้ืนที่ปุาชุมชนของ 72  แปลง 5,060-1-95  ไรํ 



จังหวัดพัทลุง ปี 2543-2560) 
 
         ตารางเปรียบเทียบพ้ืนที่ปุาไม๎จังหวัดพัทลุงในรอบ 3 ปี 

ปี พ.ศ. พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) พ้ืนที่ (ไรํ) ร๎อยละของจังหวัด 
2558 615.40 384,622.91 15.94 
2559 ยังไมํได๎แปลภาพถําย - - 
2560 ยังไมํได๎แปลภาพถําย - - 

 

1.7.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 จังหวัดพัทลุงพบสัตว์ปุาที่หายากหรือใกล๎สูญพันธุ์ประเภทสมเสร็จเก๎งหม๎อเลียงผาหรือกูรําคํางดํานกเงือก   
เสือปลาหรือเสือไฟหมี โดยพบเพียงจํานวนเล็กน๎อยบริเวณเทือกเขาบรรทัดและโลมาอิรวดีพบในเขตห๎ามลําสัตว์ปุาทะเลหลวง                               
(สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6, พ.ศ.2549)  

1.7.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะแบํงเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ปุาชายเลน แหลํงที่พบ บริเวณพ้ืนที่ทะเลน๎อยและรอบทะเลสาบสงขลามีเนื้อที่ 97.21 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 60,756.25 ไรํ 
  2. หญ๎าทะเล มีการกระจายตัวเป็นพ้ืนที่กว๎าง  อยูํหํางจากพ้ืนที่ชายฝั่งประมาณ 80 - 100  เมตร                   
และเป็นบริเวณที่ปลาชุกชุมมีการปักหอย และเลี้ยงปลาในกระชัง  แหลํงที่พบ บริเวณเกาะยวน ตําบลเกาะนางคํา อําเภอ
ปากพะยูน 

1.7.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 จังหวัดพัทลุง มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยาปุาบกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยาปุาพรุและทะเลสาบ  ที่มีสํวนสนับสนุนหรือกํอเกิดภูมิ
ปัญญาชาวบ๎าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนพัทลุง ได๎แกํ 
 1) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่าครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ในพ้ืนที่ ตําบลชุม
พลลําสินธุ์และบ๎านนา อําเภอศรีนครินทร์ตําบลตะแพนและเขาปูุ อําเภอศรีบรรพตตําบลเกาะเตําและลานขํอย อําเภอปุา
พะยอมตําบลกงหรา  ชะรัดและคลองทรายขาว อําเภอกงหราหํางจากจังหวัดพัทลุง 37 กิโลเมตร โดยได๎ประกาศให๎เป็นพ้ืนที ่            
"อุทยานแหํงชาติเขาปูุ-เขายํา"เมื่อปี 2525 นับเป็นอุทยานแหํงชาติ ลําดับที่ 42  ของประเทศไทย   
 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศเป็นเทือกเขาสูงพ้ืนที่โดยสํวนใหญํจะอยูํในบริเวณปุาเทือกเขาบรรทัดมีภูเขาสูง
สลับซับซ๎อนมากมายมี "เขาหินแทํน" เป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูงประมาณ 877 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางเป็นจุดแบํง
เขตระหวํางจังหวัดพัทลุงและตรังสภาพธรณีประกอบไปด๎วยเทือกเขาหินปูน จัดอยูํในกลุํมหินปูนทุํงสงยุคออร์โดวิเชียนถึงยุคไตร
แอสซิสจูราสสิค อายุประมาณ 150 - 450 ล๎านปีมาแล๎ว 
พ้ืนที่อุทยานแหํงชาติเขาปูุ-เขายําเป็นต๎นน้ําของแมํน้ําตรังและแมํน้ําปากพนังโดยในฝั่งจังหวัดพัทลุงเป็นแหลํงกําเนิดคลองลา
ไมคลองไม้เสียบ คลองน้้าใสซึ่งจะไหลรวมเป็นคลองชะอวดและแมํน้ําปากพนังสํวนในฝั่งจังหวัดตรังเป็นต๎นกําเนิดของคลอง      
ลําภูราคลองละมอซึ่งเป็นต๎นน้ําของแมํน้ําตรัง 



สภาพพืชพรรณ/สัตว์ป่าสํวนใหญํเป็น ปุาดิบชื้น ประมาณ 60%ของพ้ืนที่มีพรรณไม๎หลายชนิด ขึ้นอยูํอยําง
หนาแนํน ได๎แกํ ไม๎ยาง ตะเคียน หลุมพอกระบาก จําปาปุา พิกุล  ไขํเขียว นาคบุด  พญาไม๎เป็นต๎น 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบประมาณ 60 กวําชนิด ได๎แกํ เลียงผาเสือปลา พญากระรอกเหลืองพญากระรอกดํา
เก๎ง กวางกระจงหมูปุาคํางแวํนถิ่นใต๎ ชะนีอีเห็นลายพาด หมีคน หนูผีจิ๋ว ค๎างคาวแมํไกํปุาฝน ค๎างคาวปีกถุงเคราดําค๎างคาว
มงกุฎเล็กเป็นต๎น 

นกพบประมาณ286 ชนิ ดอาทิ เ ชํ น นกแซวสวรรค์ นกกา ง เ ขนดง  นกกิ นปลี สี เ รี ยบ  
นกจับแมลงสี ส๎ ม  นกขุนแผนอกส๎ ม  นกกระบั้ ง รอกนกเงื อกหั วหงอก นก เขา เขี ยว  เหยี่ ย ว รุ๎ ง  นกโพระดก  
นกกระเต็นแดง นกกระจิบกระหมํอมแดง เป็นต๎น 

สัตว์เลื้อยคลาน พบประมาณ  67  ชนิด  อาทิเชํน งูดินมลายูเหําช๎าง งูจงอาง กิ้งกําบินหัวสีฟูา  ตุ๏กแกปุาใต๎  งู
ใบ๎  ตุ๏ดตูํ  ตะกวด  ตะพาบน้ําเป็นต๎น 

สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกอาทิเชํน กบหงอนมลายู กบเขาหลังตองกบอํอง จงโครํง  อ่ีงกรวยมลายูกบชะงํอนหิน
เมืองใต๎ กบตะนาวศรี กบว๏ากอ่ึงกรายลายจุดอ่ึงกรายหัวแหลม คางคกแคระ เขียดบัวเป็นต๎น 

แมลง พบประมาณ 70 ชนิด  อาทิเชํน ผึ้งหลวง จักจั่น งวงมวนแดง ด๎วงกวํางห๎าเขาผีเสื้อพํอมด  ผีเสื้อ
ชํางรํอน  ผีเสื้อหางติ่งอิศวร  ผีเสื้อพระเสาร์ใหญํ ผีเสื้อดาราไพรปักษ์ใต๎  ผีเสื้อเจ๎าปุา เป็นต๎น 

2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้ําที่ใหญํที่สุดในประเทศไทยได๎มีการสํารวจเมื่อปี พ.ศ. 
2517 และได๎รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตห๎ามลําสัตว์ปุาทะเลน๎อย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2518 นับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แห่งแรกของประเทศไทย อาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ  บางสํวนของตําบลพนางตุง และตําบลทะเลน๎อย อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตําบลบ๎านขาว ตําบลเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลาตําบลขอนหาด ตําบลนางหลง ตําบลเสม็ด 
ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ 457 ตารางกิโลเมตรหรือ 285,625 ไรํ (พ้ืนดิน 429 ตร.
กม. ประมาณ 268,125 ไรํ และพ้ืนน้ํา28 ตร.กม. ประมาณ 17,500 ไรํ)เขตห๎ามลําสัตว์ปุาทะเลน๎อย ขึ้นชื่อวําเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ําที่มี
ความสมบูรณ์และสําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณพรุควนขี้เสียนได๎รับการจดทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้า
โลก หรือแรมซาร์ไซต์ แห่งแรกของประเทศไทย  และเป็นลําดับที่ 110 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยทะเลน๎อยเป็นที่อาศัย
ของนกน้ําหลากพันธุ์ ประมาณ 187 ชนิด และมีพืชไม๎นานาพันธุ์มากมาย 

  3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตั้งอยูํที่บ๎านนาวงตําบลบ๎านนา  อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  ติดกับ
ถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) จากจังหวัดพัทลุง-จังหวัดตรัง หํางจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง ประมาณ 27 กิโลเมตรและ
หํางจากตัวเมืองจังหวัดตรัง ประมาณ  31 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นเทือกเขายาวประกอบด๎วยภูเขาสูงหลายลูก
สลับ ซับซ๎อนเรียงกันเป็นแนว ยอดเขาที่สําคัญคือ เขาหลักสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 700 เมตร เป็น
แหลํงกําเนิดของต๎นน้ําลําธารที่ไหลรวมกันเป็นทะเลสาบสงขลาในพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ พัทลุง ตรัง สตูล  และสงขลาชนิดปุาและ
พรรณไม๎พ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัดสํวนใหญํเป็นปุาดงดิบชื้น ประมาณ  80% ของพ้ืนที่ทั้งหมดพ้ืนที่ภูเขามี
ลักษณะเป็นดินมากกวําหินพรรณไม๎ที่มีคําและสําคัญของพ้ืนที่ ได๎แกํ ไม๎ตระกูลยาง หลุมพอ ตะเคียนตําง ๆไขํ เขียว ขานาง 
ฯลฯ นอกจากปุาดิบชื้นแล๎วยังประกอบด๎วยปุาดิบเขาซึ่งมีอยูํประมาณ 20% ของพ้ืนที่ พ้ืนที่ปุาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขา
บรรทัด เป็นปุาดงดิบชื้นจึงมีสัตว์ปุาชุกชุมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์ปีก เชํนนกเงือก นกกาฮัง นกหว๎า เป็นต๎นสัตว์เลี้ยงลูกด๎วย
นม เชํนกวาง เสือ  สมเสร็จ กระจง เลียงผา เมํน เก๎ง ชะนี  ลิง คํางบําง กระรอก ฯลฯ และสัตว์เลื้อยคลาน    

 
 



           4)  โลมาอิรวดี    พบในพ้ืนที่ เขตห๎ ามลํ าสั ตว์ปุ าทะเลหลวง  สถานการณ์ความอยูํ รอดของโลมา 
อิรวดี ในประเทศไทยมีแนวโน๎มจํ านวนลดลง  เนื่ องจากลักษณะทางชี ววิทยาหรือพฤติกรรมของโลมา อิรวดี 
มีความเสี่ยงตํอการสูญพันธุ์สูง เชํนความต๎องการพ้ืนที่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะ หรือการตกลูกเพียงคราวละ 1 ตัว  
  5) หมู่เกาะสี่ – เกาะห้า (เกาะรังนก)  จังหวัดพัทลุงมีรังนกนางแอํนที่ดีและมีคุณภาพ บริเวณเกาะสี่ – เกาะ
ห๎า ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีการสัมปทานเพ่ือนํารังนกไปจําหนํายสภาพธรรมชาติของเกาะสี่ – 
เกาะห๎า สวยงามมากแหํงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง แนวโน๎มอาจเป็นจุดขายด๎านการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สําคัญของจังหวัด
พัทลุงและเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ “ตามรอยประพาสสมเด็จพระพุทธเจ๎าหลวง” 

 แหล่งท่องเที่ยว 

  จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยวมากมาย  ประกอบด๎วย  สถานที่ทํองเที่ยวประเภทธรรมชาติ  
สถานที่ทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรมเป็นแหลํงกําเนิดหนังตะลุงมโนราห์และยังคงรักษาเอกลักษณ์
ศิลปะการแสดง สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 อุทยานนกน้้าทะเลน้อย  เป็นอุทยานนกน้ําที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย  ตั้งอยูํที่ตําบลทะเลน๎อย               
อําเภอควนขนุน มีเนื้อที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร  (พ้ืนดิน  422 ตร.กม. และพ้ืนน้ํา 28 ตร.กม.)  เป็นที่อาศัยของนกน้ํา
หลากพันธุ์ ประมาณ  187 ชนิด  และมีพืชไม๎นานาพันธุ์มากมาย ใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข 4048  จากอําเภอเมืองพัทลุง  
อําเภอควนขนุน  ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
 อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า  มีเนื้อที่ประมาณ 433,750 ไรํ หรือ 694  ตารางกิโลเมตร  มีสภาพเป็น
ปุาดงดิบชื้นพรรณไม๎ที่สําคัญ เชํน หลุมพอ  เคี่ยมตะเคียนทอง  และมีสัตว์ปุาที่สําคัญ เชํน สมเสร็จ  แรด ลิง คําง และนก
ตํางๆ ใช๎เส๎นทางหมายเลข 41 ไปอําเภอควนขนุน  แยกซ๎ายเข๎าทางหลวงหมายเลข 4164  สูํอําเภอศรีบรรพต  เข๎าไป
ประมาณ 17 กิโลเมตร  และแยกซ๎ายเข๎าอีก 4 กิโลเมตร  ถึงท่ีทําการอุทยาน 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด  มีเนื้อที่ประมาณ  167  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ตรัง  
สงขลา สตูล ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา  เป็นแหลํงต๎นน้ําลําธารและพรรณไม๎มีคํามากมาย   ที่ทําการตั้งอยูํตําบลบ๎านนา  
อําเภอศรีนครินทร์  หํางจากตัวเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 4 ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
 หาดแสนสุขล้าป า   เป็นหาดทรายที่มีทิวสนรํมรื่น  เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ ใหญํที่สุดในเอเชีย                

(ทะเลสาบสงขลา)  กลางวงเวียนมีรูปปั้นปูนฝูงปลาลําป า  ซึ่งเป็นปลาท๎องถิ่นที่อาศัยในบริเวณหาดแสนสุขลําป ามีศาลากลาง

น้ําชื่อวํา “ศาลาลําป าที่รัก”  สําหรับชมทิวทัศน์ทะเลสาบสงขลา  และจากบริเวณชายหาดมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอยซึ่งเป็น

เกาะที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนปากน้ําลําป า  เดินทางจากเมืองพัทลุงไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 4047  

ระยะทาง 10 กิโลเมตร   

 แหลมจองถนน  ตั้งอยูํตําบลจองถนน  จากเมืองพัทลุงไปตามเส๎นทางสายเพชรเกษม  เลี้ยวซ๎ายผําน

อําเภอเขาชัยสนไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร  เป็นหมูํบ๎านชาวประมง  อยูํบนเนินดินและลาดชันลงไปยังทะเลสาบสงขลา  

สามารถมองเห็นทิวทัศน์เกาะแกํงตํางๆ  ได๎เป็นอยํางดี 

 เกาะสี่เกาะห้า  ตั้งอยูํในทะเลสาบสงขลา  ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูนเกาะแหํงนี้เป็นที่อยูํอาศัย
ของนกนางแอํนทะเลเป็นจํานวนมาก  จึงถูกเรียกวําเกาะรังนก  และมีสัมปทานเพ่ือนํารังนกเหลํานี้ไปจําหนําย  สภาพ
ธรรมชาติของเกาะมีความงดงามมากแหํงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  การเดินทางสามารถเดิ นทางได๎จากทําเรือตําบลลําป า  



ระยะทาง  25  กิโลเมตร  หรือทําเรือ อําเภอปากพะยูน  ระยะทาง  10 กิโลเมตร  และที่สําคัญเกาะแหํงนี้พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชการที่ 5)  เคยเสด็จประพาส  และทรงจารึกพระปรมาภิไธยยํอไว๎ ณ บริเวณหน๎าผาถ้ําเทวดา  
และในบริเวณนี้ได๎กํอสร๎างอนุสาวรีย์พระองค์ทํานประดิษฐานไว๎ด๎วย 
 
 
 
 

 

 บ่อน้้าร้อน  บ่อน้้าเย็น  (ธารน้้าเย็น)  ตั้งอยูํตําบลเขาชัยสน  อําเภอเขาชัยสน  เชื่อกันวําเป็นน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช๎รักษาโรคบางอยํางได๎อยูํหํางจากตัวจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต๎ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ25 กิโลเมตร  
แยกซ๎าย (บ๎านทํานางพรหม)  เข๎าทางหลวงหมายเลข 4081  ไปอําเภอเขาชัยสนระยะทาง 7 กิโลเมตรบริเวณถนนสุขาภิบาล
ซอย 2  ติดที่วําการอําเภอเขาชัยสน  จะมีถนนลาดยางแยกขวามือเข๎าไปอีกประมาณ  1 กิโลเมตร  ถึงหน๎าผาเชิงเขาชัยสน  
อันเป็นที่ตั้งของบํอน้ําเย็นแตํเป็นสวนพักผํอนเลยไปอีก 300 เมตร  เป็นบํอน้ําร๎อน  ลักษณะเป็นแอํงน้ําร๎อน 
 น้้าตกไพรวัลย์  ตั้งอยูํในหนํวยพิทักษ์ปุาบ๎านพูด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัดตําบลคลองเฉลิม  
อําเภอกงหรา  ใช๎เส๎นทางจากบ๎านคลองหมวยไปตามถนนลําสินธุ์บ๎านกงหรา  (ทางหลวงหมายเลข 4122) ระยะทาง 23 
กิโลเมตร  เป็นน้ําตกขนาดใหญํ  มีความงดงามตามธรรมชาติ  เงียบสงบและรํมเย็นอุดมไปด๎วยพรรณไม๎นานาชนิด   
 น้้าตกหม่อมจุ้ย  ตั้งอยูํในบริเวณหนํวยพิทักษ์ปุาตะโหมด  อยูํหํางจากที่ทําการอําเภอตะโหมด ระยะทาง 
12 กิโลเมตร  การเดินทางใช๎เส๎นทางหมายเลข  4121  และตํอด๎วยเส๎นทางหมายเลข  4137 (อยูํทางตอนใต๎ของเมืองพัทลุง)  
แยกทางหลวงหมายเลข 4  เข๎าไปจนถึงวัดตะโหมดระยะทางจากอําเภอตะโหมดถึงน้ําตกประมาณ 5 กิโลเมตร  เป็นน้ํา ตกที่
อยูํทํามกลางปุาที่รํมรื่น  ลักษณะของน้ําตกจะแบํงเป็นชั้นๆ  แตํละชั้นมีชื่อตํางกัน  มีแอํงน้ําสามารถเลํนน้ําได๎ มีลานกว๎าง
เหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจ   
 ภูเขาอกทะลุ  จากวัดคูหาสวรรค์  มุํงหน๎าไปบนทางหลวงหมายเลข  4047  จะพบภูเขาอกทะลุ            
ตั้งตระหงํานอยูํทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟพัทลุง  ภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง  มีความสูง 250  เมตร  
มีบันไดขึ้นยอดเขาเพ่ือชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได๎   ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้ คือ มีโพรงทะลุมองเห็นอีกด๎านหนึ่ง             
อยูํบริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูเขา 
 ถ้้าสุมโน  ตั้งอยูํที่ตําบลบ๎านนา  อําเภอศรีนครินทร์  อยูํหํางจากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนนสายพัทลุง – ตรัง  

(ทางหลวงแผํนดินสายเพชรเกษม  หมายเลข 4 ระยะทาง 21 กิโลเมตร)  เป็นถ้ําที่มีหินงอก หินย๎อย  และมีห๎องโถงกว๎าง

ใหญํโต  และรํมเย็นสวยงามวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติ  ถ้ํามีสองชั้น คือ  ชั้นแรกเสมอกับพ้ืนราบและชั้นใต๎ดิน  ภายในถ้ํา

มีพระพุทธรูปปางตํางๆ  หลายองค์นอกจากนั้นถ้ําสุมโนยังเป็นสถานที่วิปัสนาที่มีชื่อเสียงโดํงดังในกลุํมของผู๎ที่แสวงธรรม 

 ล่องแก่ง  จังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมลํองแกํงสําหรับผู๎ผจญภัยและชอบความตื่นเต๎น  ซึ่งปัจจุบันเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมแพรํหลาย  เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่อําเภอปุาพะยอมหํางจากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนน
สายพัทลุง – นครศรีธรรมราช  (ทางหลวงแผํนดินสายเอเชีย  หมายเลข 41)  ระยะทาง  40 กิโลเมตร 
 

 แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

 วัดวัง  ตั้งอยูํตําบลลําป า  อําเภอเมืองพัทลุง  หํางจากเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงหมายเลข 4047  
ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  สร๎างโดย    พระยาพัทลุง (ทองขาว)  ในสมัย
รัชกาลที่3 และอดีตเป็นสถานที่ทําพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์  ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนัง  เขียน



ด๎วยสีฝุุน  เกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น  สมัยเดียวกันในระเบียงคตโดยมีพระพุทธรูปปูน
ปั้น     จํานวน 108 องค์ 
 วัดคูหาสวรรค์  ตั้งอยูํเชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล๎กับตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง  วัดนี้สร๎างสมัยอยุธยา  
และตํอมาได๎ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงแหํงแรกของจังหวัดพัทลุง  ภายในวัดนี้มีถ้ําพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญํ  และ
พระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยูํตามผนังถ้ํา  และบริเวณหน๎าถ้ํามีจารึกพระปรมาภิไธยยํอของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์
หลายพระองค ์
 พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  หรือที่เรียกกันวําพระสี่มุมเมือง  เป็นพระพุทธรูปประจําภาคใต๎
และปูชนียวัตถุคํูเมืองของจังหวัดพัทลุง  ประดิษฐานอยูํภายในศาลาจตุรมุขบริเวณด๎านหน๎าระหวําง  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
กับศาลจังหวัดพัทลุง  เป็นพระพุทธรูปหลํอสัมฤทธิ์ ปางสมาธิที่พระบาทสมเด็ จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลปัจจุบัน (รัชการที่9)           
โปรดเกล๎าพระราชทานไว๎ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2511 
 
 
 
 อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์  (ช่วย)  ประดิษฐานอยูํที่สามแยกทํามิหรํา ตําบลทํามิหรํา อําเภอเมือง
พัทลุง  ตามประวัติกลําววําพระยาทุกขราษฎร์  (ชํวย) เดิมเป็นพระสงฆ์ชื่อพระมหาชํวย จําพรรษาอยูํที่วัดปุาลิไลยก์               
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งในขณะนั้นเกิดสงคราม 9 ทัพ  พระมหาชํวยได๎ชํวยเหลือ  พระยาพัทลุง  นําชาวบ๎านเข๎าตํอต๎าน              
กองทัพพมําจนแตกพําย  ตํอมาจึงลาสิขาบทและได๎รับโปรดเกล๎าให๎เป็น พระยาทุกขราษฎร์  (ชํวย) ทําราชการเมืองพัทลุง            
มีตําแหนํง พระยาเทียบเทําเจ๎าเมือง 
 วัดเขียนบางแก้วตั้งอยูํหมูํที่ 4  ตําบลจองถนน อําเภอเขาชันสนตามเส๎นหลวงหมายเลข4081  หํางจาก          
ที่วําการอําเภอเขาชัยสน  7 กิโลเมตร  วัดเขียนตั้งอยูํที่ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวัดที่เกําแกํมีพระธาตุบางแก๎ว  ซึ่งสร๎างแบบ
เดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นคร  แตํมีขนาดเล็กกวํา  เป็นปูชยนีสถานที่เกําแกํที่สุดแหํงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  เชื่อกันวํ าสร๎าง
มาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต๎น  สันนิษฐานวําพ้ืนที่บริเวณวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมากํอน  เพราะได๎พบซากปรักหักพัง
ของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย 
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด  ตั้งอยูํในบริเวณโรงเรียนประชาบํารุงจากวัดตะโหมดไปศูนย์วัฒนธรรม 
ระยะทาง 1 กิโลเมตร  เป็นศูนย์รวบรวมวัฒนธรรม ท๎องถิ่น  วิถีชีวิตพ้ืนบ๎านของชุมชนบ๎าน ตะโหมด  นับเป็นสิ่งที่มีคุณคํา    
และคนรุํนหลังจะได๎สืบทอดความเป็นมาของชุนชนตะโหมด 
 หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง  ตั้งอยูํหมูํที่ 1  ตําบลทําทะเดื่อ ตามเส๎นทางจากสามแยกถนนเพชรเกษม   
ไปทางรถไฟ ระยะทาง  9  กิโลเมตร  เป็นหมูํบ๎านหัตถกรรมรูปหนังตะลุงและหนังใหญํ สํงจําหนํายทั้งในและตํางประเทศ 
 วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า – วังใหม่  ตั้งอยูํที่ตําบลลําป า  อําเภอเมืองพัทลุง  เดิมเป็นที่วําราชการและ  
เป็นที่อยูํอาศัยของเจ๎าเมืองพัทลุง  ปัจจุบันคงเหลืออยูํสํวนหนึ่ง คือ วังเกํา  สร๎างในสมัยพระยาพัทลุง  (น๎อย จันทรโรจนวงษ์)  
เป็นผู๎วําราชการจังหวัดตํอมาวังได๎ตกทอดมาจนถึงประไพ  มุตามะระ  บุตรีของหลวงศีวรฉัตร  สํวนวังใหมํ สร๎างเมื่อ                
พ.ศ.2462  โดยพระยาอภัยบริรักษ์ จักราวิชิตพิพิธภักดี  (เนตร  จันทรโรจนวงษ์)  บุตรชายของพระยาพัทลุง  ซึ่งเป็นเจ๎าเมือง
พัทลุง  ปัจจุบันทายาทตระกูลจันทรโรจนวงษ์  ได๎มอบวังนี้ให๎เป็นสมบัติของชาติและกรมศิลปากรได๎ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานแหํงชาติ เมื่อ พ.ศ.2526 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 ๒.๑ โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร  
  สภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง โครงสร๎างสํวนใหญํขึ้นอยูํกับสาขาเกษตรกรรม การลํา
สัตว์ และการปุาไม๎ เป็นหลัก  รองลงมาได๎แกํสาขาการขายสํง ขายปลีก และการซํอมแซมยานยนต์ และสาขาการศึกษา โดย
มีสัดสํวนตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)ณ ราคาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร๎อยละ ๓๐.๕๑ ,๑๒.๐๐และ๑๑.๓๑  
ตามลําดับ รายได๎หลักของจังหวัดพัทลุงมาจากภาคการเกษตร  สินค๎าเกษตรที่สําคัญ ได๎แกํ  ยางพารา สุกร และข๎าว  โดย
มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ณ ราคาประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘  เทํากับ  ๓๐,๔๕๑  ล๎านบาท  และรายได๎ผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ยของประชากรเทํากับ  ๖๐,๔๙๗ บาท  เป็นลาํดับที่ ๑๓ ของภาคใต๎  และสําดับที่ ๖๒ ของประเทศ(ข๎อมูล : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ) 

 
ตารางแสดง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตามราคาประจ้าปี 

จ้าแนกตามสาขาการผลิต ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง 
    

สาขาการผลิต ปี ๒๕๕๖r ปี ๒๕๕๗r ปี ๒๕๕๘p 
ภาคการเกษตร 13,465 11,441 9,64๔ 
  เกษตรกรรม การลําสัตว์ และการปุาไม๎ 13,14๔ 11,09๒ 9,289 
  การประมง 321 3๕๐ 35๕ 



ภาคนอกการเกษตร 21,664 21,071 20,80๗ 
การทําเหมืองแรํและเหมืองหิน 162 167 11๙ 
 การผลิตอุตสาหกรรม 3,86๖ 3,52๑ 2,78๔ 
 การไฟฟูา ก๏าซ และการประปา 50๙ 556 53๗ 
 การกํอสร๎าง 1,312 1,576 1,61๖ 

 การขายสํง การขายปลีก และการซํอมแซมฯ 3,66๘ 3,5๙๐ 3,65๕ 

โรงแรมและภัตตาคาร 85 92 107 
การขนสํง สถานที่เก็บสินค๎า และการคมนาคม 889 874 91๗ 
  ตัวกลางทางการเงิน 2,278 2,459 2,75๕ 
  บริการด๎านอสังหาริมทรัพย์ การให๎เชํา และบริการทางธุรกิจ 1,80๖ 1,53๑ 1,58๒ 

  การบริหารราชการแผํนดินและการปูองกันประเทศฯ 2,265 1,560 1,72๒ 

  การศึกษา 3,42๗ 3,6๖๐ 3,443 
การบริการด๎านสุขภาพฯ 96๔ 1,056 1,139 
  การให๎บริการชุมชน สังคม และบริการสํวนบุคคลอ่ืน ๆ  40๑ 39๗ 39๗ 
  ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวนบุคคล 33 3๓ 3๕ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 35,129 32,51๓ 30,45๑ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว(บาท) 71,005 65,150 60,49๗ 
จ้านวนประชากร (1,000 คน) 49๕ 499 503 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหํงชาติ 

 
 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตามราคาคงท่ี  

จ้าแนกตามสาขาการผลิต ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘จังหวัดพัทลุง    

สาขาการผลิต ปี ๒๕๕๖r ปี ๒๕๕๗r ปี ๒๕๕๘p 
ภาคการเกษตร 5,105 5,355 5,129 
  เกษตรกรรม การลําสัตว์ และการปุาไม๎ 4,683 4,932 4,720 
  การประมง 310 271 267 
ภาคนอกการเกษตร 13,219 12,540 11,961 
การทําเหมืองแรํและเหมืองหิน 116 116 75 
 การผลิตอุตสาหกรรม 1,096 987 678 
 การไฟฟูา ก๏าซ และการประปา 445 475 470 
 การกํอสร๎าง 894 1,069 1,144 
 การขายสํง การขายปลีก และการซํอมแซมฯ 2,176 2,023 2,047 
  โรงแรมและภัตตาคาร 74 77 86 



การขนสํง สถานที่เก็บสินค๎า และการคมนาคม 817 800 753 
  ตัวกลางทางการเงิน 1,553 1,664 1,853 
  บริการด๎านอสังหาริมทรัพย์ การให๎เชํา และบริการทางธุรกิจ 1,911 1,629 1,666 
  การบริหารราชการแผํนดินและการปูองกันประเทศฯ 1,465 976 1,040 
  การศึกษา 1,972 2,012 1,799 
การบริการด๎านสุขภาพฯ 672 713 743 
  การให๎บริการชุมชน สังคม และบริการสํวนบุคคลอ่ืน ๆ  287 279 283 
  ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวนบุคคล 25 22 22 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 18,355 18,117 17,306 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหํงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การเงินการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) มีรายได๎นําสํงคลังจังหวัดพัทลุง จํานวน 813.983 ล๎าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๗๕.๓๑๐ ล๎านบาท เพิ่มข้ึนร๎อยละ ๑๐.๒๐ และมีการเบิกจํายงบประมาณผํานคลัง
จังหวัดพัทลุง จํานวน ๖,๓๑๕.๑๔๘ ล๎านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๓๓๓.๕๓๘ 
ล๎านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๕.๕๘ 
 

ตารางการจัดเก็บรายได๎จังหวัดพัทลุง  
ต้ังแตํ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ที่มาของรายได้ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
เปรียบเทียบ 

จ้านวนเงิน อัตราเพิ่ม/ลด 



สรรพากรพื้นที่พัทลุง 604.919 653.572 682.311 28.739 4.40 
สรรพสามิตพ้ืนที่พัทลุง 13.551 12.302 13.888 1.586 12.89 
ธนารักษ์พ้ืนที่พัทลุง 13.505 4.689 4.924 0.235 5.01 
สํวนราชการอ่ืน 81.320 68.110 112.860 44.75๐ 65.70 

รวม 713.295 738.673 813.983 75.31๐ 10.20 
 

ตารางการเบิกจํายงบประมาณจังหวัดพัทลุง 
ตั้งแตํ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ เปรียบเทียบข้อมูลปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  กับ  ๒๕๕๙ 

๑.รายจํายจริงปีปัจจุบัน 
 ๑.๑ งบประจํา 
 ๑.๒ งบลงทุน 

6,155.350  
4,686.950 
1,468.400 

5,122.540  
3,137.800 
1,984.740 

5,374.902  
3,425.329 
1,949.573 

252.36๒ 
287.5๒๙ 
-35.1๖7 

4.93 
9.16 
-1.77 

๒.รายจํายปีกํอน 
 ๒.๑ งบประจํา 
 ๒.๒ งบลงทุน 

891.480 
 

  891.480 

859.070 
 

859.070 

940.246 
 

940.246 

 81.1๗๖ 
 

81.1๗๖ 

9.45 
 

9.45 
๓.รวมการเบิกจําย 
 ๓.๑ งบประจํา 
 ๓.๒ งบลงทุน 

7,046.830 
๔,๗๑๔.๒๑ 
๒,๑๐๑.๕๕ 

5,981.610 
3,137.800 
2,843.810 

6,315.148 
3,425.329 
2,889.819   

333.5๓๘ 
287.5๒๙ 
  46.0๐๙ 

5.58 
9.16 
1.62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเก็บภาษีอากร  ปีงบประมาณ  2557 -2559 

ลักษณะการจัดเก็บ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

  2557 2558 2559 

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 215.264 184.759 211.745 

ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 89.777 90.493 83.193 

ภาษีการค๎า 0 0 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ด้านการเกษตร 

 2.5.1 การกสิกรรม 

  ในปี 2559  จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือทําการเกษตร 1,556,893.75 ไรํ หรือร๎อยละ 73.74  ของพ้ืนที่

ทั้งหมด แยกเป็นยางพาราปลูกมากที่สุด พ้ืนที่ปลูก จํานวน 897,615 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 58.91 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร 

รองลงมาปลูกข๎าว พ้ืนที่ปลูก จํานวน 131,716.00 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 08.46 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น พืชไรํ 

พืชผัก พ้ืนที่ปลูก จํานวน 117,068.02 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 07.52 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เชํน บํอปลา บํอกุ๎ง 

ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ คอกปศุสัตว์ และพ้ืนที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ จํานวน 407,209 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 26.16 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร 

ยางพารา 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 855,443.38 903,438.00 897,615.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต(ไรํ) 655,358.38 720,302.00 738,549.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 174,801.95 191,277.99 194,416.44 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ)/ปี 267.00 265.55 263.00 

 

 

ภาษีมูลคําเพ่ิม 205.894 269.657 292.05 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 67.822 62.069 51.361 

อากรแสตมป์ 30.794 34.146 32.63 
รายได๎อ่ืน (คําปรับ) 1.14 1.285 1.28 

รวมทุกลักษณะจัดเก็บ 599.701 610.691 672.259 

กรมสรรพากรจัดเก็บ 303.199 346.954 521.299 

หนํวยงานอื่นจัดเก็บ 296.502 263.737 150.96 

ที่มา: สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพัทลุง 
  



 

 

 
 

 

ยางพารา ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูกตํอปี จํานวน 897,615.00ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิต738,549ไรํ ได๎ผลผลิต 194,357.94 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํตํอปี263.00กิโลกรัมตํอไรํตํอปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราลดลง

5,823ไรํ หรือร๎อยละ 0.64 พ้ืนที่ให๎ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 18,247ไรํ หรือร๎อยละ 2.02 ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 3,138.46 ตัน หรือร๎อยละ 

1.64 ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํลดลง 2.55 กิโลกรัมตํอไรํ หรือร๎อยละ 0.96 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง 

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 141,202.00 67,551.00 136,538.00 54,505.00 131,716.00 43,045.00 

2. พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไรํ) 136,846.00 67,059.00 134,975.00 54,141.00 130,638.00 43,045.00 

3. ผลผลิต (ตัน) 64,065.00 36,118.74 55,949.87 29,458.65 56,646.00 23,623.85 

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 468.00 490.45 414.52 544.00 433.61 549 

ผลผลิตรวม (นาปีและนาปรัง) 100,183.74 (ตัน) 85,408.52 (ตัน) 80,269.85 (ตัน) 
 

ข้าว 

ข๎าวนาปี ในปี 2559 มีพ้ืนที่ทํานา จํานวน 131,716.00ไรํ พ้ืนที่เก็บเกี่ยวได๎ 130,638.00ไรํ ได๎ผลผลิต 56,646.00ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ 433.61กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปี ลดลง 4,822 ไรํ หรือ

ร๎อยละ 3.53 พ้ืนที่เก็บเกี่ยวลดลง 4,337  ไรํ หรือร๎อยละ 3.21 ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 696.13 ตัน หรือร๎อยละ 1.24 ผลผลิตเฉลี่ยตํอ

ปีเพิ่มขึ้น 19.09 กิโลกรัมตํอไรํ หรือร๎อยละ4.61 

ข๎าวนาปรังในปี 2559 มีพ้ืนที่ทํานา จํานวน 43,045.00ไรํ พ้ืนที่เก็บเกี่ยวได๎ 43,045.00 ไรํ ได๎ผลผลิต 23,623.85

ตัน ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํละ 549 กิโลกรัมตํอไรํ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปรัง ลดลง 

11,460ไรํ หรือร๎อยละ 21.03 พ้ืนที่เก็บเก่ียวลดลง 11,069 ไรํ หรือร๎อยละ 20.49 ผลผลิตลดลง 5,834.80 ตัน หรือร๎อยละ 

19.81 ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 กิโลกรัมตํอไรํหรือร๎อยละ 0.92 

โดยภาพรวมของการทํานาปีและนาปรัง จะเห็นวําเกษตรกรมีการทํานาลดลงจากปีกํอน ซึ่งสํงผลให๎ผลผลิตข๎าวลดลง 

จํานวน 80,269.85 ตัน ลดลงจากปี 2558 จํานวน 5,138.67 ตัน หรือร๎อยละ 6.02 

 

ไม้ผล 

1. เงาะ 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 



   
1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 5,702.00 5,488.00 5,267.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 4,562.75 5,071.00 4,014.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 4,850.95 1,673.00 1,552.00 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 1,340.45 330.00 387.00 

 

 

 

 

 

เงาะ ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 5,267.00ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 4,014.00ไรํ ได๎ผลผลิต 1,552.00ตัน ผลผลิต

เฉลี่ยตํอไรํ387.00กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกเงาะลดลง 221.00ไรํ หรือร๎อยละ4.03 

พ้ืนที่ให๎ผลผลิตลดลง 1,057ไรํ หรือร๎อยละ 20.84 ผลผลิตลดลง 121.00ตัน หรือร๎อยละ 7.23 ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํเพ่ิมขึ้น 

57.00 กิโลกรัมตํอไรํหรือร๎อยละ 17.27  

2. มังคุด 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 11,375.00 14,465.00 14,017.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 11,259.00 11,774.00 11,774.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 6,530.00 5,184.50 4,106.00 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 580.00 440.33 349.00 

 

มังคุด ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 14,017.00ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 11,774 ไรํ ได๎ผลผลิต 4,106.00ตัน ผลผลิต

เฉลี่ยตํอไรํ349.00 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมาพบวํา มีพ้ืนที่ปลูกมังคุดลดลง448ไรํ หรือร๎อยละ 3.10 

พ้ืนที่ให๎ผลผลิตเทํากับปีกํอน ผลผลิตลดลง 1,079ตันหรือร๎อยละ 20.81ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํลดลง 91.63 กิโลกรัม หรือร๎อยละ 

20.81 
 

3. ทุเรียน 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 3,760.00 4,005.00 4,078.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 3,576.00 3,467.00 3,467.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 1,084.00 1,518.60 882.00 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 303.00 438.02 254.00 



 

ทุเรียน ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 4,078.00 ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 3,467.00ไรํ ได๎ผลผลิต 882.00ตัน ผลผลิต

เฉลี่ยตํอไรํ254.00กิโลกรัมตํอไรํ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนเพ่ิมขึ้น 73 ไรํ หรือร๎อยละ 

1.82 พ้ืนที่ให๎ผลผลิตเทํากับปีกํอน ผลผลิตลดลง636.65 ตัน หรือร๎อยละ 41.92 ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํลดลง 183.63 กิโลกรัม 

หรือร๎อยละ 41.92 
 

4. ลองกอง 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 14,299.00 13,500.00 12,875.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 10,514.00 10,561.00 10,542.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 5,807.00 4,224.00 3,706.00 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 552.00 399.96 352.00 

 

ลองกอง ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 12,875.00ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 10,542.00ไรํ ได๎ผลผลิต 3,706.00ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ352.00 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกลองกองลดลง 625ไรํ หรือร๎อย

ละ 4.63 พ้ืนที่ให๎ผลผลิตลดลง19ไรํ หรือร๎อย 0.18 ผลผลิตลดลง 518.46 ตัน หรือร๎อยละ 12.27 ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํลดลง 

48.46 กิโลกรัม หรือร๎อยละ 12.12 

5. ปาล์มน้้ามัน 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 39,122.56 41,901.00 43,623.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 22,536.80 26,716.00 29,209.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 56,199.63 69,054.20 75,743.14 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 2,178.59 2,584.75 2,593.00 

 

ปาล์มน้ํามัน ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 43,623.00ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 29,209.00ไรํ ได๎ผลผลิต 75,743.14ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ2,593.00กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ํามันเพ่ิมขึ้น 1,722ไรํ 

หรือร๎อยละ 4.11 พ้ืนที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ้น 2,493ไรํ หรือร๎อยละ 9.33 ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 6,688.94 ตัน หรือร๎อยละ 9.69 ผลผลิต

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8 กิโลกรัมตํอไรํ หรือร๎อยละ 0.32 
 

พืชผัก 

1. พริกข้ีหนู 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 



   
1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 5,118.50 1,602.00 1,760.17 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 5,015.25 1,602.00 1,638.17 
3. ผลผลิต (ตัน) 3,988.88 1,303.56 1,358.54 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 795.35 813.71 829.30 

  

พริกขี้หนู ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 1,760.17ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 1,638.17ไรํ ได๎ผลผลิต 1,358.54ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ 829.30กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกพริกขี้หนูเพ่ิมขึ้น158.17 ไรํ 

หรือ ร๎อยละ 9.87 พ้ืนทีใ่ห๎ผลผลิตเพ่ิมข้ึน36.17ไรํ หรือร๎อยละ 2.26 ผลผลิตเพ่ิมข้ึน54.98 ตัน หรือร๎อยละ 4.22 ผลผลิตเฉลี่ย

ตํอไรํเพ่ิมข้ึน 15.59 กิโลกรัมตํอไรํ หรือร๎อยละ 1.92 
 

2. ข๎าวโพดหวาน 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 2,524.50 1,198.00 1,570.22 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต(ไรํ) 2,421.25 1,198.00 1,455.22 
3. ผลผลิต (ตัน) 3,012.52 1,027.47 1,363.55 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 1,244.20 939.40 937.00 

  

ข๎าวโพดหวาน ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 1,570.22ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 1,455.22ไรํ ได๎ผลผลิต 1,363.55ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ937.00กิโลกรัม ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดหวานเพ่ิมขึ้น372.22 ไรํ 

หรือร๎อยละ 31.07 พ้ืนที่ให๎ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 257.22ไรํ หรือร๎อยละ 21.47 ผลผลิตเพ่ิมขึ้น336.07 ตัน หรือร๎อยละ 32.71 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํลดลง2.40 กิโลกรัมตํอไรํ หรือร๎อยละ 0.26 
 

3. ขม้ิน 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 1,315.00 1,038.00 1,030.75 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 1,175.00 1,028.00 1,019.75 
3. ผลผลิต (ตัน) 1,169.30 1,338.49 1,039.53 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 995.15 1,217.47 1,019.39 

 

ขมิ้น ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 1,030.75ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 1,019.75ไรํ ได๎ผลผลิต 1,039.53ตัน ผลผลิต

เฉลี่ยตํอไรํ 1,019.39กิโลกรัม ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกขมิ้นลดลง 7.25ไรํ หรือร๎อยละ 0.70 



พ้ืนทีใ่ห๎ผลผลิตลดลง 8.25ไรํ หรือร๎อยละ 0.80 ผลผลิตลดลง298.97 ตัน หรือร๎อยละ 22.34 ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํลดลง 282.64 

กิโลกรัมหรือร๎อยละ 21.71 

 

พืชไร่  

1. สับปะรด 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 4,735.00 4,675.00 5,641.50 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 3,312.00 4,673.00 3,407.50 
3. ผลผลิต (ตัน) 11,245.70 13,176.50 11,301.53 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 3,395.44 2,819.71 3,316.66 

  

สัปปะรด ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 5,641.50ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 3,407.50ไรํ ได๎ผลผลิต 11,301.53ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํละ 3,316.66กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกสัปปะรดเพ่ิมขึ้น 966.50 

ไรํ หรือร๎อยละ 20.67 พ้ืนที่ให๎ผลผลิตลดลง1,265.50ไรํ หรือร๎อยละ 27.08 ผลผลิตลดลง1,874.97ตัน หรือร๎อยละ 14.23 

ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํเพิ่มขึ้น496.95 กิโลกรัมตํอไรํหรือร๎อยละ 17.62 

 

 

 

 

 

 

 

2. ถั่วปันหยี 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 2,579.00 2,631.00 2,244.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 2,455.00 2,621.00 1,927.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 2,327.92 1,359.74 517.70 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 948.24 300.80 268.65 

  

ถั่วปันหยี ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 2,244.00 ไรํ พ้ืนที่เก็บเกี่ยวได๎ 1,927.00 ไรํ ได๎ผลผลิต 517.70ตัน ผลผลิต

เฉลี่ยตํอไรํ268.65กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกถัวปันหยีลดลง 387.00 ไรํ หรือร๎อยละ 



14.71 พ้ืนที่ให๎ผลผลิตลดลง 694.00ไรํ หรือร๎อยละ 26.48 ผลผลิตลดลง 842.05 ตัน หรือร๎อยละ 61.93 ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ

ลดลง 32.15 กิโลกรัมตํอไรํ หรือร๎อยละ 10.69 

3. ถั่วลิสง 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

1. พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) 2,142.50 910.00 1,485.00 
2. พ้ืนที่ให๎ผลผลิต (ไรํ) 2,031.50 908.00 1,342.00 
3. ผลผลิต (ตัน) 610.47 389.45 291.00 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ไรํ) 300.50 428.91 217.00 

 

ถั่วลิสง ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 1,485.00 ไรํ พ้ืนที่ให๎ผลผลิตได๎ 1,342.00 ไรํ ได๎ผลผลิต 291.00ตัน ผลผลิต

เฉลี่ยตํอไรํละ 217.00กิโลกรัมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผํานมา พบวํา มีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงเพ่ิมขึ้น 547.50 ไรํ หรือร๎อย

ละ 63.13 พ้ืนทีใ่ห๎ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 433.50ไรํ หรือร๎อยละ 47.74 ผลผลิตลดลง 97.99 ตัน หรือร๎อยละ 25.16 ผลผลิตเฉลี่ยตํอ

ไรํลดลง 211.65 กิโลกรัมตํอไรํ หรือร๎อยละ 49.35 

2.4 อุตสาหกรรม 
ภาวการณ์ผลิตที่ส้าคัญด้านอุตสาหกรรม 

การประกอบการด๎านอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุงสํวนใหญํเป็นโรงงานขนาดกลาง และขนาดเล็ก  เมื่อแบํงขนาด
โรงงานแยกตามเงินลงทุน จะมีโรงงานขนาดใหญํเพียง 8 โรงงาน ที่มีการลงทุน มากกวํา  100 ล๎านบาท คือ (1) บริษัทสยาม
อินโด รับเบอร์ จํากัด ประกอบกิจการ ผลิตยางแทํง เอส.ที.อาร์,  (2) บริษัทเบทาโกรภาตใต๎ จํากัด ประกอบกิจการการฆําสัตว์ 
(สุกร)/แปรรูปสุกร (ตัดแตํง),  (3) สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด  ประกอบกิจการแปรรูปนมสด และทําผลิตภัณฑ์นมสดชนิดตําง 
ๆ,  (4) บริษัท พี.เค.ลาเท็กซ์ จํากัด  ประกอบกิจการผลิตน้ํายางข๎น ,  (5) บริษัทเบทาโกรภาคใต๎ จํากัด  ประกอบกิจการ
โรงงานแปรรูปไกํและผลิตเนื้อไกํแชํแข็ง,  (6) บริษัทพัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากัด  ประกอบกิจการผลิต และจําหนําย
กระแสไฟฟูา ขนาดกําลังผลิต 9.9 MW ทําการจําหนําย 9.2 MW (ยังไมํแจ๎งประกอบกิจการ), (7) บริษัทพัทลุงกรีน โฮลดิ้ง 
จํากัด  ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟูาจากเชื้อเพลิงชีวมวล กําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์(ยังไมํแจ๎งประกอบกิจการ)  และ 
(8)บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)  ประกอบกิจการสกัดน้ํามันจากผลปาล์ม(ยังไมํแจ๎งประกอบกิจการ)  การ
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด  สํวนใหญํเป็นการประกอบการที่ยังไมํเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์มากนัก  เป็นเพียง
อุตสาหกรรมต๎นน้ําที่จะนําไปสูํการผลิตในขั้นตํอไป ลักษณะและการลงทุนสํวนใหญํจะเป็นเจ๎าของคนเดียวมีการรํวมลงทุนกับ
นักลงทุนอ่ืนๆ น๎อย 

 

ณ  วันที่ 31มีนาคม  2560 หวัดพัทลุงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 799โรง เงินลงทุนรวม  6,859.86 ล๎านบาท  
และมีจํานวนคนงาน  5,533คน  โดยจําแนกออกเป็นจําพวกโรงงานจําพวกที่ 1 จํานวน 312 โรง  เงินทุน 42.46  ล๎านบาท  
คนงาน 456 คน  โรงงานอุตสาหกรรมจําพวก 2 จํานวน 85 โรง  เงินทุน  149.39   ล๎านบาท  คนงาน  519   คน โรงงาน
อุตสาหกรรมจําพวก 3 จํานวน 402โรง เงินทุน 6,668.02ล๎านบาท คนงาน  4,558คน อําเภอที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุดคืออําเภอเมือง  มีจํานวนโรงงาน 236  โรง  เงินทุน  2,130.87 ล๎านบาท คนงาน 2,120คน รองลงมาคืออําเภอควน



ขนุน  มีโรงงาน 174  โรง เงินทุน 371.15  ล๎านบาท  คนงาน 636  คน  อําเภอที่มีโรงงานน๎อยที่สุดคือ   อําเภอศรีบรรพต  มี
จํานวนโรงงาน 18   โรง เงินทุน  41.35  ล๎านบาท คนงาน  58  คน 

อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด๎วยการผลิตเกี่ยวกับสัตว์เป็นหลัก เชํน การฆําสัตว์ (สุกร) การผลิตอาหารสําเร็จรูป
จากเนื้อสัตว์ รองลงมาได๎แกํการผลิตน้ําแข็ง และการผลิตขนม ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 55 โรงงาน เงินลงทุน 2,127.18 
ล๎านบาท คนงาน 1,237 คนผลการพิจาณาข๎อมูลของอุตสาหกรรมอาหาร เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันในปีกํอนพบวํา อัตรา
การขยายตัวของจํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.85  จํานวนเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 9.77  และอัตราการจ๎างงานเพ่ิมขึ้นร๎อย
ละ 10.64  

2. อุตสาหกรรมทั่วไป  ประกอบด๎วยการขุดตักดิน  การดูดทราย การผลิตคอนกรีตบล็อก ทํอ  เสาคอนกรีต  การแบํง
บรรจุก๏าซหุงต๎ม  การผลิตและจําหนํายกระแสไฟฟูา  และการโมํ บด ยํอยหิน  ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 124  โรงงาน  
เงินลงทุน  2,098.33 ล๎านบาท  คนงาน 561 คนผลการพิจาณาข๎อมูลของอุตสาหกรรมทั่วไป เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันในปี
กํอนพบวํา อัตราการขยายตัวของจํานวนโรงงานลดลงร๎อยละ 3.13 จํานวนเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 1.01 และอัตรา              
การจ๎างงานเพ่ิมข้ึนร๎อยละ  0.90 

3. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด๎วยการผลิตเกี่ยวกับยาง เชํน  การผลิตยางแผํนดิบ  ยางแผํนรมควัน  
และยางแผํนผึ่งแห๎ง การผลิตน้ํายางข๎น  ยางแทํง STR  และการตัดแตํงแผํนยางธรรมชาติและอัดก๎อน  ปัจจุบันมีจํานวน
โรงงานทั้งสิ้น 77 โรงงาน เงินลงทุน  1 ,175.91 ล๎านบาท  คนงาน 1,176 คนผลการพิจาณาข๎อมูลของอุตสาหกรรมยาง           
และผลิตภัณฑ์ยางเปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันในปีกํอนพบวํา อัตราการขยายตัวของจํานวนโรงงาน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ                      
1.32 จํานวนเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 7.86และอัตราการจ๎างงานเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 4.63  

ตารางสถิติจ้านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ณ  วันที่ 31มีนาคม 2560 

รายการ 
  2560 

จํานวน เงินทุน (ล๎านบาท) คนงาน แรงม๎า 
อุตสาหกรรมการเกษตร 338           375.81       565       9,764.19  
อุตสาหกรรมอาหาร 55        2,127.18    1,237     29,733.30  
อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกายยกเว๎นรองเท๎า        -                       -             -                     -    
อุตสาหกรรมแปรรูปไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎ 55           235.08       815       9,798.36  
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 16             29.35       166          738.40  
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3             26.10         16          204.80  
อตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 3             47.03         31       5,344.25  
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 77        1,175.91    1,176     12,403.38  
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 2               6.34         25            83.20  
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 55           336.15       415       4,776.09  
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 23             53.55         83          968.71  
อุตสาหกรรมเครื่องและเครื่องกล 11               6.51         43          320.00  
อุตสาหกรรมยานพาหนะ 37           342.53       400       1,479.61  
อุตสาหกรรมทั่วไป 124        2,098.33       561   118,498.71  

รวม 799        6,859.86    5,533   194,113.00  

 



ตารางสถิติจํานวนโรงงานแยกตามอําเภอ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

อําเภอ 

2560 

จํานวน เงินลงทุน คนงาน 
แรงม๎า 

(โรงงาน)  (ล๎านบาท) (คน) 

เมือง 236  2,130.87  2,120    21,852.00  

ควนขนุน 174    371.15  636    13,721.00  

เขาชัยสน 70    293.07  319      4,593.00  

ปากพะยูน 51    209.21  180      8,262.00  

บางแก๎ว 27    128.36  135      2,639.00  

ตะโหมด 48    159.01  251      5,994.00  

ปุาบอน 66  2,276.64  1,094    67,785.00  

กงหรา 38      78.56  132      4,286.00  

ศรีบรรพต 18      41.35  58      3,024.00  

ปุาพะยอม 38      55.02  120      1,402.00  

ศรีนครินทร ์ 33  1,116.63  488    60,555.00  

รวม 799  6,859.87      5,533   194,113.00  
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ข๎อมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2560 

 
2.3 การพาณิชย์กรรม 
จังหวัดพัทลุงมีนิติบุคคล ณ ปี 2559จํานวนทั้งหมด 1,171 รายมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด2,635.69ล๎านบาท  
แยกเป็นบริษัทจํากัด 343 ราย ทุนจดทะเบียน 1,131.56 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 8,828 ราย ทุนจดทะเบียน  1,504.13 ล๎าน
บาท ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ  3 แหํง ทุนจดทะเบียน 4,940,000บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางแสดงจ้านวนนิติบุคคลจังหวัดพัทลุงแยกตามรายอ้าเภอ ณ วันที่ 28  เมษายน  2560 
 

 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ที่ ช่ืออ าเภอ จ านวน (ราย) ทุน (ล้านบาท) จ านวน (ราย) ทุน (ล้านบาท) 

1 กงหรา 7 12.00 28 30.90 

2 เขาชัยสน 10 17.50 46 85.05 

3 ควนขนุน 48 156.60 137 237.25 

4 ตะโหมด 12 28.00 46 64.66 

5 บางแก้ว 7 162.50 24 42.66 

6 ปากพะยูน 8 26.00 39 72.70 

7 ป่าบอน 26 96.25 32 47.70 

8 ป่าพะยอม 22 34.00 48 57.10 

9 เมืองพทัลุง 186 572.21 367 736.61 

10 ศรีนครินทร์ 14 23.50 29 75.00 

11 ศรีบรรพต 3 3.00 32 54.50 

 รวม 343 1,131.56  828        1,504.13 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 
จังหวัดพัทลุงมีการออกใบอนุญาตประกอบการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจําปี 

2559 รวม 562 แหํง แยกเป็นประเภทสถานประกอบการ ร๎านเกมส์ มากที่สุดจํานวน 322 ร๎าน คิดเป็นร๎อยละ 57.29
รองลงมาเป็นร๎านคาราโอเกะจํานวน 164 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 29.18 ร๎านเชํา/แลกเปลี่ยน/จําหนําย จํานวน 74 แหํง และโรง
ภาพยนตร์จํานวน 2 โรง คิดเป็นร๎อยละ 13.17 และ 0.36 ตามลําดับ 

 
ข๎อมูลการออกใบอนุญาตสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

จังหวัดพัทลุงประจําปี ๒๕๕9 (สรุปรายอําเภอ  ณ  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

อ้าเภอ 

ประเภทสถานประกอบการ 

 
เกม 

คารา 
โอเกะ 

เช่า/ 
แลกเปลี่ยน/ 

จ้าหน่าย 

โรง 
ภาพยนตร์ 

เมืองพัทลุง ๙๒ ๖๕ ๓๘ ๒ ๑๙๕ 

กงหรา ๒๓ ๕ ๑ - ๒๙ 
เขาชัยสน ๑๙ ๖ ๒ - ๒๗ 

 

ควนขนุน ๕๘ ๒๘ ๙ - ๙๕ 

ปากพะยูน ๑๙ ๙ ๑ - ๒9 

ตะโหมด ๑๖  ๘ ๘ - ๔๒ 

ปุาบอน ๒๓ ๖ ๔ - ๓๓ 

บางแก๎ว 1๓ ๑๙ ๒ - 3๔ 

ศรีบรรพต ๑๐ ๖ ๒ - ๑๘ 

ศรีนครินทร์ ๑๗ ๘ ๒ - ๒๘ 

 ปุาพะยอม ๒๒ ๓ ๕ - ๓๐ 



รวม ๓๒๒ 1๖๔ 7๔ ๒ 5๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 การปศุสัตว์ 
สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ  

ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 
จ้านวนโคเนื้อ 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
จํานวนโคเนื้อ 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
จ้านวนโค
เนื้อ (ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

71,608 17,476 69,344 16,730 59,672 12,005 
 
 เลี้ยงโคเนื้อ ปี 2560 จํานวน 59,672 ตัว จํานวน เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน  12,005 ราย    เลี้ยงโคเนื้อ       ปี 

2559 จํานวน 69,344 ตัว เกษตรกรจํานวน 16,730 ราย ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร๎อยละ 13.94% ปริมาณโคเนื้อจังหวัด

พัทลุง ลดลง เนื่องจากการเลี้ยงโคเนื้อที่ผํานมายังประสบปัญหาเนื่องจากการสํงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อที่ผํานมาขาด

ความตํอเนื่องทําให๎อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรขาดความม่ันคงและยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นเกษตรกรรายยํอยเลี้ยงโค   แบบ

ปลํอยตามทุํงหญ๎าธรรมชาติ พ้ืนที่ที่เป็นทุํงหญ๎าในความครอบครองของเกษตรมีน๎อย ต๎องอาศัยตามริมถนน พ้ืนที่หญ๎า

สาธารณะตามหมูํบ๎าน ไมํมีแรงจูงใจให๎กับเกษตรในการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมมากข้ึน 

สถานการณ์การเลี้ยงโคนม 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวนโคนม 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวนโคนม 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ้านวนโคนม 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

2,139 93 2,349 102 3,117 100 
 

เลี้ยงโคนม ปี 2560 จ้านวน 3,117 ตัว เกษตรกรจ้านวน 100 ราย เลี้ยงโคนม ในปี 2559 จํานวน 2,349 ตัว 

เกษตรกร จํานวน 102 ราย เพิ่มข้ึนจากปี 2559  คิดเป็นร๎อยละ 32.69%  เนื่องจากมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึนเป็นการจูงใจ    ให๎



เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงโคนมเพ่ิมมากขึ้น การผลิตน้ํานมดิบยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการยังต๎องรับน้ํานมดิบจากศูนย์นม          

บางสะพาน, ศูนย์นมเนินดินแดง และศูนย์ชะอําห๎วยทราย  เข๎ามายังจังหวัดพัทลุง  

สถานการณ์การเลี้ยงสุกร 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวน
สุกร (ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวนสุกร 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ้านวน
สุกร (ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

750,999 3,507 846,912 3,418 847,200 2,962 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลี้ยงสุกรปี 2560 สุกรจํานวน 846,872 ตัว เกษตรกรจํานวน 2,962 ราย การเลี้ยงสุกรปี 2559 สุกรจํานวน  

846,912 ตัว เกษตรกรจํานวน 3,418 ราย เพิ่มข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร๎อยละ 0.03%  เนื่องจากจังหวัดพัทลุง เป็นแหลํงผลิต

สุกรที่สําคัญของภาคใต๎ จังหวัดพัทลุง มีโรงงานแปรรูปสุกร จํานวน 2 โรงงาน โรงงาน CP ที่มะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน 

และบริษัทเบทาโกรภาคใต๎ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุงและอยูํใกล๎กับแหลํงผลิตอาหารสุกร ทําให๎มีต๎นทุนต่ํากวําจังหวัดอ่ืนๆ จึง

เป็นแรงจูงใจให๎กับเกษตรกรเลี้ยงสุกรกันมากขึ้น 

สถานการณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวนไกํเนื้อ 
(ตัว) 

เกษตรกร (ราย) จํานวนไกํเนื้อ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ้านวนไก่เนื้อ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

19,409,412 547 20,946,348 585 21,161,396 592 
 

การเลี้ยงไกํเนื้อ ปี 2560 จํานวน ไกํเนื้อ จํานวน 21,161,396 ตัว เกษตรกรจํานวน 592 ราย  การเลี้ยงไกํเนื้อ     ปี 

2559 จํานวน 20,946,348 ตัว เกษตรกร จํานวน 585 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 1.02% เนื่องจากมี

บริษัทเอกชนรายใหญํ มาลงทุนที่จังหวัดพัทลุง เพ่ือการสํงออกซึ่งมีกําลังการผลิตสูงถึงวันละ 60,000 ตัว                ทําให๎

เกษตรกรเรํงสร๎างโรงเรือนเพ่ือให๎มีผลผลิตเพียงพอตํอการสํงโรงงาน 



สถานการณ์การเลี้ยงแพะ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวนแพะ (ตัว) เกษตรกร (ราย) จํานวนแพะ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ้านวนแพะ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

14,076 1,162 13,172 1,094 12,854 904 
 

การเลี้ ย งแพะ ในปี  2560 จํ านวน 12,854 ตั ว  จํ านวน เกษตรกร 904 ราย ในปี  2559 เลี้ ยงแพะ                     

จํานวน 13,172 ตัว เกษตรกรจํานวน 1,094 ราย ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 2.41% เนื่องจาก แพะในปัจจุบันมีราคาดี 

เกษตรกรจึงจําหนํายแพะออกสูํท๎องตลาดมาก ทําให๎ไมํเพียงพอตํอความต๎องการ อีกทั้งแพะจากทางภาคกลางนําสํงขายทาง

จีนมากข้ึน จึงไมํเพียงพอนําแพะสํงมาเลี้ยงทางภาคใต๎ 

 

 

 

 

 

สถานการณ์การเลี้ยงกระบือ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จํานวนกระบือ 

(ตัว) 
เกษตรกร  

(ราย) 
จํานวนกระบือ 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
จ้านวนกระบือ 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
2,886 209 2,719 184 3,617 232 

 

การเลี้ยงกระบือในปี 2560 จํานวน 3,617 ตัว เกษตรกร จํานวน 232 ราย ในปี 2559 จํานวน 2,719 ตัว จํานวน

เกษตรกร 184 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร๎อยละ 33.02%  

สถานการณ์การเลี้ยงเป็ด 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จํานวนเป็ด(ตัว) เกษตรกร  

(ราย) 
จํานวนเป็ด(ตัว) เกษตรกร 

(ราย) 
จ้านวนเป็ด

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
669,882 6,900 330,017 6,511 349,601 5,417 



 

การเลี้ยงเป็ดในปี 2560 จํานวน 349,601 ตัว เกษตรกร จํานวน 5,417 ราย ในปี 2559 จํานวน 330,017 ตัว จํานวน

เกษตรกร 6,511 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร๎อยละ 5.93% 

2.5.3 สหกรณ์ 
 
จังหวัดพัทลุง มีสหกรณ์จัดตั้งอยูํแล๎ว 7 ประเภท จํานวน 91 สหกรณ์ สมาชิก 126,156 คน ทุนดําเนินงานทั้งสิน 
2,078,605,441.54 บาท 

ประเภทสหกรณ์ 
จ้านวน 

(สหกรณ์) 
สมาชิก 
(คน) 

ทุนด้าเนินการ 
(บาท) 

1.สหกรณ์การเกษตร 73 97,847 1,693,798,893.98 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 13,602.00 3,028,780.61 
3.สหกรณ์ร๎านค๎า 2 3,831.00 29,799,302.09 
4.สหกรณ์บริการ 3 268.00 1,096,976.89 
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 7 9,734.00 347,852,707.36 
6.สหกรณ์ประมง 0 0.00 0.00 
7.สหกรณ์นิคม 1 874.00 3,028,780.61 
รวม 91 126,156.00 2,078,605,441.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุํมเกษตรกร 5 ประเภท จํานวน 38 กลุํมเกษตรกร มีสมาชิกท้ังสิน จํานวน 8,070 คน แยกเป็น 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
จ้านวน 

(กลุ่มเกษตรกร) 
สมาชิก 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1.กลุํมเกษตรกรทํานา 23 5,931 73.494 
2.กลุํมเกษตรกรทําสวน 6 1,110 14.138 
3.กลุํมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 8 908 11.102 
4.กลุํมเกษตรกรทําประมง 1 121 1.511 
5.กลุํมเกษตรกรทําไรํ - - - 
รวม 38 8,070 100 

 



 
2.5.4 ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
จังหวัดพัทลุงมีแหลํงที่พักสําหรับนักทํองเที่ยว จํานวน  144แหํง ห๎องพัก 2,342ห๎อง โดยมีภาษีมูลคําเพ่ิมจากโรงแรมและ
ภัตตาคาร 1.074 ล๎านบาท ซึ่งมีนักทํองเที่ยวและอัตราการเข๎าพัก ปี 2559 ดังนี้ 

ประเภท
นักท่องเที่ยว 

ประเภทการท่องเที่ยว 
อัตราการ 
เข้าพัก 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อ
คน/วัน 

รายได้จากการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว       
(ล้านบาท) 

ทัศนาจร ท่องเที่ยว ผู้มาเยือน 

ไทย 676,047 796,115 1,472,162 1.87 1,332.50 2,884.57 
ต่างชาติ 8,213 6,813 15,026 1.91 1,678.13 35.62 
รวม 684,260 802,928 1,478,188 1.87 1,335.86 2,920.19 

(ท่ีมา: สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง) 
 แหล่งท่องเที่ยว 
 จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยวมากมาย  ประกอบด๎วย  สถานที่ทํองเที่ยวประเภทธรรมชาติ  
สถานที่ทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเป็นแหลํงกําเนิดหนังตะลุงมโนราห์และยังคงรักษาเอกลักษณ์
ศิลปะการแสดง สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 อุทยานนกน้้าทะเลน้อย  เป็นอุทยานนกน้ําที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย  ตั้งอยูํที่ตําบลทะเลน๎อย  อําเภอควน
ขนุน มีเนื้อท่ีประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร  (พ้ืนดิน  422 ตร.กม. และพ้ืนน้ํา 28 ตร.กม.)  เป็นที่อาศัยของนกน้ําหลากพันธุ์   
ประมาณ   187 ชนิด  และมีพืชไม๎นานาพันธุ์มากมาย ใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข 4048  จากอําเภอเมืองพัทลุง  อําเภอควน
ขนุน  ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
 อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า  มีเนื้อที่ประมาณ 433,750 ไรํ หรือ 694  ตารางกิโลเมตร  มีสภาพเป็นปุา
ดงดิบชื้นพรรณไม๎ที่สําคัญ เชํน หลุมพอ  เคี่ยมตะเคียนทอง  และมีสัตว์ปุาที่สําคัญ เชํน สมเสร็จ  แรด ลิง คําง และนกตํางๆ 
ใช๎เส๎นทางหมายเลข 41 ไปอําเภอควนขนุน  แยกซ๎ายเข๎าทางหลวงหมายเลข 4164  สูํอําเภอศรีบรรพต  เข๎าไปประมาณ 17 
กิโลเมตร  และแยกซ๎ายเข๎าอีก 4 กิโลเมตร  ถึงท่ีทําการอุทยาน 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด  มีเนื้อที่ประมาณ  167  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ตรัง  
สงขลา สตูล ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา  เป็นแหลํงต๎นน้ําลําธารและพรรณไม๎มีคํามากมาย   ที่ทําการตั้งอยูํตําบลบ๎านนา  
อําเภอศรีนครินทร์  หํางจากตัวเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 4 ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 หาดแสนสุขล้าป า  เป็นหาดทรายที่มีทิวสนรํมรื่น  เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญํที่สุดในเอเซีย (ทะเลสาบ
สงขลา)  กลางวงเวียนมีรูปปั้นปูนฝูงปลาลําป า  ซึ่งเป็นปลาท๎องถิ่นที่อาศัยในบริเวณหาดแสนสุขลําป ามีศาลากลางน้ําชื่อวํา 
“ศาลาลําป าที่รัก”  สําหรับชมทิวทัศน์ทะเลสาบสงขลา  และจากบริเวณชายหาดมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอยซึ่งเป็นเกาะที่
เกิดจากการทับถมของดินตะกอนปากน้ําลําป า  เดินทางจากเมืองพัทลุงไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 4047  ระยะทาง 10 



กิโลเมตรแหลมจองถนน  ตั้งอยูํตําบลจองถนน  จากเมืองพัทลุงไปตามเส๎นทางสายเพชรเกษม  เลี้ยวซ๎ายผํานอําเภอเขาชัยสน
ไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร  เป็นหมูํบ๎านชาวประมง  อยูํบนเนินดินและลาดชันลงไปยังทะเลสาบสงขลา  สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์เกาะแกํงตํางๆ  ได๎เป็นอยํางดี 
 เกาะสี่เกาะห้า  ตั้งอยูํในทะเลสาบสงขลา  ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูนเกาะแหํงนี้เป็นที่อยูํอาศัยของ
นกนางแอํนทะเลเป็นจํานวนมาก  จึงถูกเรียกวําเกาะรังนก  และมีสัมปทานเพ่ือนํารังนกเหลํานี้ไปจําหนําย  สภาพธรรมชาติ
ของเกาะมีความงดงามมากแหํงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  การเดินทางสามารถเดินทางได๎จากทําเรือตําบลลําป า  ระยะทาง  25  
กิโลเมตร  หรือทําเรือ อําเภอปากพะยูน  ระยะทาง  10 กิโลเมตร  และที่สําคัญเกาะแหํงนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว (รัชการที่ 5)  เคยเสด็จประพาส  และทรงจารึกพระปรมาภิไธยยํอไว๎ ณ บริเวณหน๎าผาถ้ําเทวดา  และในบริเวณนี้ได๎
กํอสร๎างอนุสาวรีย์พระองค์ทํานประดิษฐานไว๎ด๎วย 
 บ่อน้้าร้อน  บ่อน้้าเย็น  (ธารน้้าเย็น)  ตั้งอยูํตําบลเขาชัยสน  อําเภอเขาชัยสน  เชื่อกันวําเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่
ใช๎รักษาโรคบางอยํางได๎อยูํหํางจากตัวจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต๎ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ25 กิโลเมตร  แยกซ๎าย  
(บ๎านทํานางพรหม)  เข๎าทางหลวงหมายเลข 4081  ไปอําเภอเขาชัยสนระยะทาง 7 กิโลเมตรบริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 2  
ติดที่วําการอําเภอเขาชัยสน  จะมีถนนลาดยางแยกขวามือเข๎าไปอีกประมาณ  1 กิโลเมตร  ถึงหน๎าผาเชิงเขาชัยสน  อันเป็น
ที่ตั้งของบํอน้ําเย็นแตํเป็นสวนพักผํอนเลยไปอีก 300 เมตร  เป็นบํอน้ําร๎อน  ลักษณะเป็นแอํงน้ําร๎อน 
 น้้าตกไพรวัลย์  ตั้งอยูํในหนํวยพิทักษ์ปุาบ๎านพูด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัดตําบลคลองเฉลิม                 
อําเภอกงหรา  ใช๎เส๎นทางจากบ๎านคลองหมวยไปตามถนนลําสินธุ์บ๎านกงหรา  (ทางหลวงหมายเลข 4122) ระยะทาง 23 
กิโลเมตร  เป็นน้ําตกขนาดใหญํ  มีความงดงามตามธรรมชาติ  เงียบสงบและรํมเย็นอุดมไปด๎วยพรรณไม๎นานาชนิด   
 น้้าตกหม่อมจุ้ย  ตั้งอยูํในบริเวณหนํวยพิทักษ์ปุาตะโหมด  อยูํหํางจากที่ทําการอําเภอตะโหมด ระยะทาง 12 
กิโลเมตร  การเดินทางใช๎เส๎นทางหมายเลข  4121  และตํอด๎วยเส๎นทางหมายเลข  4137 (อยูํทางตอนใต๎ของเมืองพัทลุง)  
แยกทางหลวงหมายเลข 4  เข๎าไปจนถึงวัดตะโหมดระยะทางจากอําเภอตะโหมดถึงน้ําตกประมาณ 5 กิโลเมตร  เป็นน้ําตกที่
อยูํทํามกลางปุาที่รํมรื่น  ลักษณะของน้ําตกจะแบํงเป็นชั้นๆ  แตํละชั้นมีชื่อตํางกัน  มีแอํงน้ําสามารถเลํนน้ําได๎ มีลานกว๎าง
เหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจ   
 ภูเขาอกทะลุ  จากวัดคูหาสวรรค์  มุํงหน๎าไปบนทางหลวงหมายเลข  4047  จะพบภูเขาอกทะลุ ตั้งตระหงําน
อยูํทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟพัทลุง  ภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง  มีความสูง 250  เมตร  มีบันไดขึ้น
ยอดเขาเพ่ือชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได๎   ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้ คือ มีโพรงทะลุมองเห็นอีกด๎ านหนึ่ง  อยูํบริเวณ
เกือบตอนปลายของยอดเขา  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูเขา 
 ถ้้าสุมโน  ตั้งอยูํที่ตําบลบ๎านนา  อําเภอศรีนครินทร์  อยูํหํางจากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนนสายพัทลุง – ตรัง  
(ทางหลวงแผํนดินสายเพชรเกษม  หมายเลข 4 ระยะทาง 21 กิโลเมตร)  เป็นถ้ําที่มีหินงอก หินย๎อย  และมีห๎องโถงกว๎าง
ใหญํโต  และรํมเย็นสวยงามวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติ  ถ้ํามีสองชั้น คือ  ชั้นแรกเสมอกับพ้ืนราบและชั้นใต๎ดิน  ภายในถ้ํา
มีพระพุทธรูปปางตํางๆ  หลายองค์นอกจากนั้นถ้ําสุมโนยังเป็นสถานที่วิปัสนาที่มีชื่อเสียงโดํงดังในกลุํมของผู๎ที่แสวงธรรม 
 ล่องแก่ง  จังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมลํองแกํงสําหรับผู๎ผจญภัยและชอบความตื่นเต๎น  ซึ่งปัจจุบันเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมแพรํหลาย  เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่อําเภอปุาพะยอมหํางจากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนน
สายพัทลุง – นครศรีธรรมราช  (ทางหลวงแผํนดินสายเอเชีย  หมายเลข 41)  ระยะทาง  40 กิโลเมตร 
 
 
 



 
 
 

แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 วัดวัง  ตั้งอยูํตําบลลําป า  อําเภอเมืองพัทลุง  หํางจากเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงหมายเลข 4047  
ระยะทาง 6 กิโลเมตร  เป็นปูชนียสถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  สร๎างโดย    พระยาพัทลุง (ทองขาว)  ในสมัย
รัชกาลที่3 และอดีตเป็นสถานที่ทําพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์  ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนัง  เขียน
ด๎วยสีฝุุน  เกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น  สมัยเดียวกันในระเบียงคตโดยมีพระพุทธรูปปูน
ปั้น จํานวน 108 องค์ 
 วัดคูหาสวรรค์  ตั้งอยูํเชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล๎กับตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง  วัดนี้สร๎างสมัยอยุธยา  และ
ตํอมาได๎ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงแหํงแรกของจังหวัดพัทลุง  ภายในวัดนี้มีถ้ําพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญํ  และ
พระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยูํตามผนังถ้ํา  และบริเวณหน๎าถ้ํามีจารึกพระปรมาภิไธยยํอของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์
หลายพระองค ์
 พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  หรือที่เรียกกันวําพระสี่มุมเมือง  เป็นพระพุทธรูปประจําภาคใต๎และ
ปูชนียวัตถุคูํเมืองของจังหวัดพัทลุง  ประดิษฐานอยูํภายในศาลาจตุรมุขบริเวณด๎านหน๎าระหวําง  ศาลากลางจังหวัดพัทลุงกับ
ศาลจังหวัดพัทลุง  เป็นพระพุทธรูปหลํอสัมฤทธิ์ ปางสมาธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลปัจจุบัน  (รัชการที่9) โปรด
เกล๎าพระราชทานไว๎ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2511 

 อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์(ช่วย)  ประดิษฐานอยูํที่สามแยกทํามิหรํา  ตําบลทํามิหรํา  อําเภอเมืองพัทลุง  
ตามประวัติกลําววําพระยาทุกขราษฎร์  (ชํวย) เดิมเป็นพระสงฆ์ชื่อพระมหาชํวย จําพรรษาอยูํที่วัดปุาลิไลยก์ในสมัยรัชการที่ 1 
ซึ่งในขณะนั้นเกิดสงคราม 9 ทัพ  พระมหาชํวยได๎ชํวยเหลือ  พระยาพัทลุง  นําชาวบ๎านเข๎าตํอต๎านกองทัพพมําจนแตกพําย  
ตํอมาจึงลาสิขาบทและได๎รับโปรดเกล๎าให๎เป็น พระยาทุกขราษฎร์  (ชํวย) ทําราชการเมืองพัทลุง  มีตําแหนํง พระยาเทียบเทํา
เจ๎าเมือง 
 วัดเขียนบางแก้วตั้งอยูํหมูํที่4  ตําบลจองถนน อําเภอเขาชันสนตามเส๎นหลวงหมายเลข4081  หํางจากที่วํา
การอําเภอเขาชัยสน  7 กิโลเมตร  วัดเขียนตั้งอยูํที่ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวัดที่เกําแกํมีพระธาตุบางแก๎ว  ซึ่งสร๎างแบบ
เดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นคร  แตํมีขนาดเล็กกวํา  เป็นปูชยนีสถานที่เกําแกํที่สุดแหํงหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  เชื่อกันวําสร๎าง
มาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต๎น  สันนิษฐานวําพ้ืนที่บริเวณวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมากํอน  เพราะได๎พบซากปรักหักพัง
ของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย 
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด  ตั้งอยูํในบริเวณโรงเรียนประชาบํารุงจากวัดตะโหมดไปศูนย์วัฒนธรรม 
ระยะทาง 1 กิโลเมตร  เป็นศูนย์รวบรวมวัฒนธรรม ท๎องถิ่น  วิถีชีวิตพ้ืนบ๎านของชุมชนบ๎าน ตะโหมด  นับเป็นสิ่งที่มีคุณคําและ
คนรุํนหลังจะได๎สืบทอดความเป็นมาของชุนชนตะโหมด 
 หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง  ตั้งอยูํหมูํที่ 1  ตําบลทําทะเดื่อ ตามเส๎นทางจากสามแยกถนนเพชรเกษมไป
ทางรถไฟ ระยะทาง  9  กิโลเมตร  เป็นหมูํบ๎านหัตถกรรมรูปหนังตะลุงและหนังใหญํ สํงจําหนํายทั้งในและตํางประเทศ 
 วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า – วังใหม่  ตั้งอยูํที่ตําบลลําป า  อําเภอเมืองพัทลุง  เดิมเป็นที่วําราชการและ
เป็นที่อยูํอาศัยของเจ๎าเมืองพัทลุง  ปัจจุบันคงเหลืออยูํสํวนหนึ่ง คือ วังเกํา  สร๎างในสมัยพระยาพัทลุง  (น๎อย จันทรโรจนวงษ์)  
เป็นผู๎วําราชการจังหวัดตํอมาวังได๎ตกทอดมาจนถึงประไพ  มุตามะระ  บุตรี ของหลวงศีวรฉัตร  สํวนวังใหมํ สร๎างเมื่อ พ.ศ.
2462  โดยพระยาอภัยบริรักษ์ จักราวิชิตพิพิธภักดี  (เนตร  จันทรโรจนวงษ์)  บุตรชายของพระยาพัทลุง  ซึ่งเป็นเจ๎าเมือง



พัทลุง  ปัจจุบันทายาทตระกูลจันทรโรจนวงษ์  ได๎มอบวังนี้ให๎เป็นสมบัติของชาติและกรมศิลปากรได๎ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานแหํงชาติ เมื่อ พ.ศ.2526 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5.5 ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุํมชุมชน ซึ่งในในหนึ่งชุมอาจมีหลายผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมือนกันได๎หลายพ้ืนที่ 

“ผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น”  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู๎ประกอบการรายเดียว และผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนากกลาง
และขนาดยํอม(SEMs)  
 จังหวัดพัทลุงมีสมาชิก OTOP  ที่ลงทะเบียน ปี 2557-2558 จํานวน 411 ราย 1,016 ผลิตภัณฑ์ แยกตามกลุํมผู๎ผลิต 
ดังนี้ 
 - กลุํมผลิตชุมชน 189 ราย  
 - ผู๎ประกอบการรายเดียว จํานวน 211 ราย  
 - ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) 11 ราย 
แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 

1. ประเภทอาหาร จํานวน 540 ผลิตภัณฑ์ 
2. ประเภทเครื่องดื่ม     จํานวน 39   ผลิตภัณฑ์ 
3. ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย          จํานวน 62  ผลิตภัณฑ์ 
4. ประเภทของใช๎ ของที่ระลึก ของตกแตํง           จํานวน 156  ผลิตภัณฑ์ 
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร                     จํานวน 219  ผลิตภัณฑ์ 

แยกตามกลุํมผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 
 1. กลุํมดาวเดํนสูํสากล    จํานวน 96 ผลิตภัณฑ์ 
 2. กลุํมอนุรักษ์สร๎างคุณคํา   จํานวน 17 ผลิตภัณฑ์ 
 3. กลุํมพัฒนาสูํการแขํงขัน   จํานวน 254 ผลิตภัณฑ์ 
 4. กลุํมปรับตัวสูํการพัฒนา   จํานวน 649 ผลิตภัณฑ์ 
          - กลุํมผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการOTOP เข๎ารํวมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตไทย ประจําปี 2559 ( 2 รอบ )  
จํานวน 207 ผลิตภัณฑ์  
 รอบท่ี 1   จํานวน 124 ผลิตภัณฑ์  แยกเป็น 
   ระดับ 5 ดาว  จํานวน 32 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 4 ดาว  จํานวน 58 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 3 ดาว  จํานวน 17 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 2 ดาว  จํานวน   4 ผลิตภัณฑ์ 



   ระดับ 1 ดาว  จํานวน   9 ผลิตภัณฑ์ 
   รอบใบมาตรฐาน  จํานวน  4 ผลิตภัณฑ์ 
 รอบท่ี 2     จํานวน 83 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 5 ดาว  จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 4 ดาว  จํานวน 28 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 3 ดาว  จํานวน 29 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 2 ดาว  จํานวน   4 ผลิตภัณฑ์ 
   ระดับ 1 ดาว  จํานวน   -  ผลิตภัณฑ์ 
   รอบใบมาตรฐาน  จํานวน  6 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
ยอดจําหนํายสินค๎า  OTOP  เปรียบเทียบ 3 ปี ย๎อนหลัง ดังนี้  

ปี ยอดจําหนําย(บาท) จํานวนที่เพ่ิมข้ึน 
2556 658,576,370 - 
2557 799,277,161 140,700,791 
2558 860,954,173 61,677,012 

การดําเนินงานหมูํบ๎านทํองเที่ยว  OTOP Village  Champion : OVC ระดับประเทศ จํานวน3หมูํบ๎าน คือ  
 1.ชุมชนทะเลน๎อย ตําบลพนางตุง และตําบลทะเลน๎อย อําเภอควนขนุน 
 2. บ๎านเขาชัยสน หมูํที่ 3 ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน 
 3. ปุาพงศ์ (ชุมชนตะโหมด) ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด  
ซึ่งจังหวัดพัทลุงได๎ดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎านทํองเที่ยว OTOP เพ่ิมอีก 5 หมูํบ๎าน คือ  

1) บ๎านหนองเหรียง ตําบลบ๎านนา อําเภอศรีนครินทร์ 
2) บ๎านชัยบุรี ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง 
3) บ๎านใสประดูํ ตําบลเขาปูุ อําเภอศรีบรรบต 
4) บ๎านลําสินธุ์ ตําบลลําสินธุ์ อําเภอศรีนครินทร์ 
5) บ๎านลานขํอย ตําบลลานขํอย อําเภอปุาพะยอม บ๎านทุํงชุมพล 

 จังหวัดพัทลุงได๎ดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎านทํองเที่ยว OTOP เพ่ิมอีก 5 หมูํบ๎าน คือ  
 1. บ๎านหนองเหรียง ตําบลบ๎านนา อําเภอศรีนครินทร์ 
 2. บ๎านชัยบุรี ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง 
 3. บ๎านใสํประดูํ  ตําบลเขาปูุ  อําเภอศรีบรรพต 
 4. บ๎านลําสินธุ์  ตําบลลําสินธุ ์ อําเภอศรีนครินทร์ 
 5. บ๎านโหล๏ะจังกระ  ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา 
 



ส่วนที่ 3 สภาพสังคม 

 3.1 การศึกษา 

 จังหวัดพัทลุงมีการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ได๎แกํ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วิทยาลัยสารพัดชํางพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก๎ว วิทยาลัยเทคนิคปุาพะยอมวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
 

 ตารางแสดงจํานวนสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9 

สังกัด จํานวนโรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ๑๑๙ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ๑๑๗ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ สํวนแยกพัทลุง ๒๘ 

สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 65 

รวมทั้งสิ้น 330 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕7-๒๕๕9 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ปี 2559 มีจํานวน 119 โรงเรียน มีนักเรียน ๑๗,๕๗๙ คน มี

ห๎องเรียนจํานวน ๑,๐๙๑  หอ๎ง และมีครู จํานวน ๑,๑๘๒ คน 

รายการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 
จํานวนโรงเรียน ๑๒๑ ๑๒๐ ๑๑๙ 
จ้านวนนักเรียน ๑๗,๗๑๓ ๑๗,๗๖๘ ๑๗,๕๗๙ 
 -ระดับกํอนประถมศึกษา 3,925 3,984 3,776 
 -ระดับประถมศึกษา 12,651 12,614 12,683 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 1,137 1,170 1,120 
จ้านวนห้องเรียน 1,105 1,102 1,091 
 - ระดับกํอนประถมศึกษา 259 258 249 
-  ระดับประถมศึกษา 770 769 767 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 76 75 75 
ครู 1,182 



 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕9 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 ปี 2559 มีจํานวน 117 โรงเรียน มีนักเรียน 19,672 คน มี

ห๎องเรียนจํานวน 1,097 ห๎อง และมีครู จํานวน 1,318 คน  

ระดับ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

นักเรียน ห๎องเรียน นักเรียน ห๎องเรียน นักเรียน ห๎องเรียน 

กํอนประถม 4,337 258 4,176 250 4,147 247 

ประถมศึกษา 14,752 803 14,769 804 14,797 799 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 831 52 752 51 728 51 

รวม 19,920 1,113 19,697 1,105 19,672 1,097 

จํานวนครู 1,411 1,383 1,318 

 
นอกจากมีการศึกษาในระบบแล๎ว ยังมีการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีศูนย์การศึกษาประจําอําเภอ (กศน.ประจําอําเภอ) 

จํานวน 11 อําเภอ และมีศูนย์การศึกษาประจําตําบล (กศน.ประจําตําบล) จํานวน 65 แหํงมีห๎องสมุดประจําอําเภอ 12 แหํง 
แยกเป็น ห๎องสมุดประจํ า อํา เภอ 10 อํา เภอ ห๎องสมุดประจํ าจั งหวัด 1 แหํ ง ซึ่ งตั้ งอยูํ  ณ อํา เภอเมืองพัทลุ ง                         
ห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 แหํง ตั้งอยูํ ณ อําเภอศรีนครินทร์มีนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดจํานวน 6,286 คน มี
บุคลากรทั้งหมด 234 คน 

 
 
 
 
 

 
จ้านวนผู้เรียน/นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน ในสังกัด ส้านักงานกศน.จังหวัดพัทลุง 

แยกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 

ที ่ สถานศึกษา 
กิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 กศน.อําเมืองพัทลุง 11 15 26 791 383 1,174 
2 กศน.อําเภอกงหรา 27 18 45 364 216 580 
3 กศน.อําเภอเขาชัยสน 1 33 34 287 153 440 
4 กศน.อําเภอตะโหมด 7 6 13 253 175 428 
5 กศน.อําเภอควนขนุน 11 19 30 556 303 859 
6 กศน.อําเภอปากพะยูน 22 26 48 353 215 568 
7 กศน.อําเภอศรีบรรพต 6 15 21 212 120 332 



8 กศน.อําเภอปุาบอน 17 13 30 368 164 532 
9 กศน.อําเภอบางแก๎ว 14 13 27 193 174 367 
10 กศน.อําเภอปุาพะยอม 11 15 26 288 171 459 
11 กศน.อําเภอศรีนครินทร์ 2 0 2 425 122 547 

รวมทั้งสิ้น 129 173 302 4,090 2,196 6,286 
ที่มา: สนง.สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง    

ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา ปี 2560 

ลําดับ
ที ่

สถานศึกษาอําเภอ ผู๎บริหาร คร ู ศึกษา 
นิเทศก์ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ๎าง 

อ่ืนๆ รวม 

1 สํานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 2 - 3 11 - 11 27 

2 กศน.อําเภอเมืองพัทลุง 1 5 - 19 4 6 35 
3 กศน.อําเภอกงหรา - 1 - 7 6 3 17 
4 กศน.อําเภอเขาชัยสน 1 2 - 7 6 3 19 
5 กศน.อําเภอควนขนุน 1 1 - 19 3 4 28 
6 กศน.อําเภอตะโหมด 1 2 - 6 5 - 14 
7 กศน.อําเภอบางแก๎ว 1 - - 5 5 3 14 
8 กศน.อําเภอปากพะยูน 1 1 - 9 2 2 15 
9 กศน.อําเภอปุาบอน 1 1 - 7 7 2 18 
10 กศน.อําเภอปุาพะยอม 1 1 - 5 2 2 11 
11 กศน.อําเภอศรีบรรพต 1 1 - 6 2 1 11 
12 กศน.อําเภอศรีนครินทร์ - 1 - 6 2 6 15 

รวม 11 16 3 107 44 43 224 
 

ที่มา: สนง.สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ข๎อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560) 
 
 
 

3.2 การศาสนา   
 จังหวัดพัทลุงมีวัดในพุทธศาสนา ๒๔๓  วัด สํานักสงฆ์  ๔๗  แหํง ที่พักสงฆ์- แหํง มัสยิด ๙๘ แหํง โบสถ์คริสต์ ๖  แหํง  

ตารางแสดงผู้นับถือศาสนา 

ศาสนา 
ปี พ.ศ. ๒๕๕9 

จํานวน (คน) ร๎อยละ 
พุทธ ๓๔๒,๕๓๗ 87.94 
อิสลาม ๔๖,๒๘๐ ๑๑.๘๘ 



คริสต์ ๖๔๔ ๐.๑๗ 
ซิกส์ ๔๖ ๐.๐๑ 
อินดู ๔ - 
อ่ืนๆ  ๑๔ - 
ที่ ม า  : สํ า นั ก ง า น วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ,                                       
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 

3.3 วัฒนธรรม 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง มีวิถีชีวิตความเป็นอยูํตามกรอบจารีตประเพณี และปฏิบัติตามแนวทางที่ศาสนา
กําหนด ประเพณีวัฒนธรรมของท๎องถิ่นถูกถํายทอดโดยกิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนนับถือ โดยเป็นการถํายทอดจาก   
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสูํคนรุํนหลัง  จึงทําให๎ประเพณีและวัฒนธรรมของพ่ีน๎องชาวพัทลุง มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น                  
ที่เก่ียวข๎องกับพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ด๎านวัฒนธรรมดังนี้  

๑.  พิธีกรรมด๎านศาสนา  เชํน  ชักพระ (ลากพระ) สงกรานต์  (ทําบุญ,รดน้ําดําหัวผู๎ใหญํ) เข๎าพรรษา  ออกพรรษา         
ลอยกระทง 

๒. ความเชื่อ  มีความเชื่อเรื่อง  ภพ สวรรค์ นรก เทวดา ครูหมอ  ไสยศาสตร์  ฤกษ์ยาม 
๓. พิธีกรรมทําบุญขึ้นปีใหมํ  พิธีจัดงานศพ  งานบวช  โนราโรงครู  ไหว๎เจ๎าที่ทําขวัญข๎าว  สะเดาะเคราะห์ 
๔. ประเพณีในท๎องถิ่น  สํวนมากเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมด๎านศาสนา  เชํน  การแตํงกายการแตํงงาน  งานศพ  

สงกรานต์      (วันวําง)  ทําบุญเดือนสิบ (ชิงเปรต)  
๕.  การละเลํนพื้นบ๎าน 

   ๕.๑ การละเลํนของเด็ก เชํน เสือกินวัว วันตูสม การเลํนเสี่ยงทาย  ไลํจับ ซํอนหา  เลํนตี่  ขี่ม๎าสํงเมือง 
 ๕.๒ การละเลํนของผู๎ใหญํ      

   -  กีฬาพ้ืนบ๎าน เชํน กีฬาชนไกํ ชนวัว แขํงโพน ซัดต๎ม แขํงวําว 
    -  ดนตรีพื้นบ๎าน  เชํน  โพน ,กาหลอ,กลองยาว 
    -  เพลงพ้ืนบ๎าน  เชํน  เพลงกลํอมเด็ก (กลํอมให๎เด็กนอน)   
    -  เพลงปลอบเด็ก(ปลอบเด็กเมื่อเด็กไมํสบายหรือหิวนม)     
    -  เพลงบอก 
    -  การแสดงพ้ืนบ๎าน  เชํน  หนังตะลุง  โนรา  ลิเกปุา 

ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  - ประเพณีแขํงโพน - ลากพระ (วันแรม ๑ค่ํา เดือน ๑๑) 
  - ประเพณีทําบุญเดือนสิบ  (ชงิเปรต) 
  - งานวันอนุรักษ์มรดกไทย  (แขํงหนังตะลุง – มโนราห์ 
  -  สงกรานต์  (ทําบุญ,รดน้ําดําหัวผู๎ใหญํ) 
 

 
ด้านศิลปะ 

โบราณวัตถุ 
๑. ขวานหินขัด เครื่องปั้นดินเผา หม๎อสามขา เครื่องมือหิน พระพุทธ-รูปโบราณพบทั่วไป 



  ๒. พระพิมพ์ดิน พระโพธิสัตว์ พบอําเภอเมืองพัทลุง 
โบราณสถาน 

๑. อนุสรณ์สถาน พระปรมาภิไธยยํอ จ.ป.ร. ๑๐๘หน๎าผาเทวดา บ๎านเกาะหัวมวย  ตําบลเกาะหมาก 
อําเภอปากพะยูน  

๒. เขากลาง (ถ้ําพระ) บ๎านเขากลาง ตําบลปันแต อําเภอควนขนุน  

  ๓. เขากัง ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง  

๔. เขาชัยบุรี (วัดเขา) หมูํที่ ๑ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง 

๕. ถ้ําคูหาสวรรค์ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง 

๖. วังเจ๎าเมืองพัทลุง หมูํที่ ๔ตําบลลําป า อําเภอเมืองพัทลุง 

๗. เจดีย์วัดควนกรวด หมูํที่ ๕ตําบลปรางหมูํ อําเภอเมืองพัทลุง 

๘. เจดีย์วัดควนแรํ หมูํที่ ๑ตําบลควนมะพร๎าว อําเภอเมืองพัทลุง 

ศิลปินแห่งชาติ 
จังหวัดพัทลุง  มีศิลปิน  ศิลปินพ้ืนบ๎านประเภทหนังตะลุง  โนรา หลายคณะ  และมีนายพร๎อม บุญฤทธิ์               

(หนังพร๎อมน๎อยตละลุงสากล) ได๎รับรางวัลศิลปินแหํงชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภท หนังตะลุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 มโนราห์หรือโนรา ศิลปะการแสดงของภาคใต๎ โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง  ได๎ชื่อวําเป็นต๎นกําเนิดของโนรา 
สันนิษฐานวําได๎รับอิทธิพลมาจากอินเดียภาคใต๎พร๎อมกับละครชาตรี แตํทํารํายรําได๎ถูกเปลี่ยนแปลงไป ให๎เข๎ากับรสนิยม
ของแตํละภาค ลักษณะโรงโนราสร๎างเป็นเวทียกพ้ืนคล๎ายโรงลิเก มีดนตรีและลูกคูํนั่งอยูํทางด๎านหน๎าของโรง การแตํงกาย
ของโนราแตํเดิมสวมเทริด นุํงสนับเพลา คาดเจียระบาด มีผ๎าห๎อยหน๎าประดับหางอยํางนางมโนราห์ มีสายสังวาลประดับทับ
ทรวง กรอบคอและสวมเล็บยาว การรํายรํามีทําสําคัญ 12 ทํา การแสดงจะดูทํารํายรําที่สวยงาม และฟังบทร๎อง ซึ่งผู๎แสดง
จะร๎องเองโดยกลอนสด หรือร๎องตามบทที่แตํงไว๎ ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง เป็นผู๎ สืบทอดและเผยแพรํ
ศิลปะการแสดงโนราของเมืองนี้ไว๎ และมีนาฏศิลป์พื้นบ๎านอีกหลายคณะในจังหวัดพัทลุง 

หนังตะลุง ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านที่นิยมกันมากทั่วภาคใต๎ เชํนเดียวกับการแสดงโนรา ซึ่งจังหวัดพัทลุงเองก็ได๎ชื่อวําเป็น
แหลํงกําเนิดหนังตะลุงเชํนกัน รูปหนังตะลุง ทําจากหนังวัวดิบ ซึ่งตากแห๎งเป็นแผํนแข็ง  ตัดเป็นตัวละครตํางๆ สลักลวดลายสวยงาม 
โดยมากมักจะทาสีดําทั้งตัว แตํถ๎าเป็นหนังบางอยํางที่เรียกวําหนังแก๎ว จะระบายด๎วยสี ตัวหนังจะมีไม๎ไผํผําเพ่ือหนีบตัวหนังเรียกวําไม๎
ตับ ปากและมือจะประดิษฐ์ให๎ขยับได๎ตามทํวงทําลีลาของบทบรรยาย โรงหนังตะลุงจะสร๎างเป็นโรงยกสูง มุงหลังคาแบบเพิงหมาแหงน  
กรุฝาสามด๎าน ด๎านหน๎าเป็นจอผ๎าสีขาว  ภายในโรงเป็นที่วางตัวหนัง มีคนเชิด ซึ่งเป็นคนพากย์ในตัว และวงดนตรีรวมแล๎ว จํานวนไมํ
เกิน  8  คน เครื่องดนตรี ประกอบด๎วย ปี่ กลอง โทน ฆ๎อง ฉิ่ง โหมํง การแสดงเป็นหน๎าที่ของนายหนัง ซึ่งเป็นหัวหน๎าคณะหนังตะลุง 
โดยเลํนเป็นเรื่องตามวรรณคดี หรือเลํนเป็นเรื่องสมัยใหมํที่นายหนังผูกเรื่องขึ้นมาเอง 

ลิเกป่า เป็นการแสดงที่ ได๎แบบอยํางมาจากการร๎องเพลงสรรเสริญพระผู๎เป็นเจ๎าของแขกเจ๎าเซ็นที่เรียกวํา  “ดิเกร์”  ซึ่ง
เป็นภาษาเปอร์เซีย เพราะพวกเจ๎าเซ็นมีเสียงไพเราะเป็นที่นิยมฟังกันทั่วไป ตํอมา มีคนไทยหัดร๎องเพลงดิเกร์ขึ้นตอนแรกมีทํานอง
การใช๎ถ๎อยคําเหมือนกับเพลงสวด  ตํอมาก็กลายเป็นแบบไทยและคําวําดิเกร์ก็เปลี่ยนมาเป็นลิเกหรือยี่เก อาจเรียกได๎หลายชื่อ เชํน 
“ลิเกรํามะนา” หรือ “ลิเกบก” หรือ“แขกแดง” คําวํา“แขกแดง”  ชาวภาคใต๎หมายถึงแขกอาหรับ ถ๎าใช๎คําวํา “เทศ” จะหมายถึง
คนอินเดีย เชํนเทศบังกาหลี (จากเบงกอล) เทศคุรา เทศขี้หนู (อินเดียใต๎) ถ๎าใช๎คําวํา “แขก”หมายถึงแขกมลายและแขกชวามัก
แสดงในงานรื่นเริง เชํน ขึ้นบ๎านใหมํ แตํงงาน งานประเพณีตํางๆและนิยมแสดงในเวลากลางคืนมากกวํากลางวัน 



 
 

 

เทศกาลงานประเพณี 
1.งานแข่งโพนลากพระ (ชักพระ)นิยมทํากันทั่วไปในภาคใต๎ในชํวงเดือน 11 (แรม 1 ค่ํา เดือน 11) การลากพระ

มีอยูํ 2 แบบขึ้นอยูํกับตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ คือ ลากพระทางบกและลากพระทางน้ําจังหวัดพัทลุงเป็นการ
ลากพระทางบก ใช๎ตีโพน (กลอง)ตีเพ่ือควบคุมจังหวะในการลากพระ โดยผู๎ตีโพนจะอยูํบนเรือพระ และเมื่อผํานวัดตํางๆ 
หรือขบวนเรือพระลากมาเจอกัน ก็จะมีการตีโพนท๎าทายกัน ทําให๎มีการแขํงขันตีโพนเกิดขึ้นและทางจังหวัดพัทลุงก็ได๎จัด
ให๎มีการแขํงขันตีโพนขึ้นเป็นประจําทุกปีในเทศกาลลากพระเดือน 11 

๒. ประเพณีท้าบุญเดือน ๑๐ ชาวพัทลุงและชาวภาคใต๎ทั่วไปเรียกวํา  “วันชิงเปรต”  หรือ  “ประเพณีชิง
เปรต”  แตํทางภาคกลางเรียกวํา  “วันสารท”  หรือ  “ประเพณีวันสารทไทย”  เป็นการทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํเปรต
ชนหรือบิดามารดา  ปูุยํา  ตายาย  ที่ลํวงลับไปแล๎วตามคติความเชื่อของชาวบ๎านทั่วไป  โดยการทําบุญบริจาคทานถวาย
พระภิกษุสงฆ์เป็นการอุทิศสํวนกุศลให๎กับผู๎ตายประเพณีนี้นําจะเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากคติทางศาสนาพราหมณ์ที่
เรียกวํา  “พิธีศราทธะ”  หรือ“เปรพลี” จัดขึ้นเพ่ือทําบุญอุทิศแกํผู๎ตาย  เป็นพิธีเซํนให๎เปรตชนได๎กินได๎ใช๎  คือ  นําข๎าวปลาอาหาร
มาเซํนให๎ผู๎ตายได๎กิน  ประเพณีนี้เกิดมากํอนพุทธกาลครั้นถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นวําประเพณีดังกลําวมี
คุณคําควรแกํการรักษาไว๎  จึงทรงอนุญาตให๎อุบาสกอุบาสิกาถือปฏิบัติตํอไป กําหนดเวลาทําบุญเดือน ๑๐ ไว๎ ๒ ครั้ง คือวัน
แรม ๑ ค่ําเดือน ๑๐  และวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ชาวบ๎านมีความเชื่อกันวําวันแรม ๑ ค่ํา  เป็นวันที่ยมบาลปลํอยให๎เปรตชน
ขึ้นมาเยี่ยมลูกหลานในเมือง -มนุษย์ บุตรหลานจะเป็นผู๎ทําบุญเลี้ยงต๎อนรับครั้งหนึ่ง  เรียกวํา  “ทําบุญเดือน  ๑๐  แรก”  เมื่อถึง
วันแรม  ๑๕  ค่ํา  เป็นวันที่เปรตชนจะต๎องกลับยมโลก  บุตรหลานจะทําบุญเลี้ยงสํงอีกครั้งหนึ่ง  พร๎อมกับสํงสิ่งของให๎นําติดตัว
กลับไปด๎วย เชํน ขนมที่เก็บกินได๎นานๆ หอม กระเทียม เป็นต๎น 
 การเตรียมสิ่งของทําบุญ กํอนถึงวันทําบุญเดือน ๑๐ประมาณ ๒–๓ วัน ชาวบ๎านพัทลุงจะเตรียมทําขนมที่จะนําไปวัด
และแจกจํายแกํคนเฒําคนแกํ ญาติมิตร ได๎แกํ ขนมบ๎า ลา พอง ขนมเมซํา (ขนมหูทะลุ) ขนมเทียน ขนมด๎วง  
 ๓. ประเพณีชิงเปรต หรือประเพณีวันสารท ในจังหวัดพัทลุง มีปีละ ๒ ครั้ง คือเดือน ๑๐แรม ๑ ค่ํา ครั้งหนึ่งและ
เดือน 10 แรม 15 ค่ํา (วันดับ) อีกครั้งหนึ่งชาวบ๎านโดยทั่วไปเชื่อวําเป็นวันที่ ปูุ ยา ตา ยาย ตลอดจนพ่ีน๎องที่ตายไปผู๎ที่ทํา
บาปไว๎มากจะตกนรก เมื่อถึงเดือน 10 แรม 1 ค่ํา พระยายมจะปลํอยเปรตขึ้นไปพบญาติพ่ีน๎องในเมืองมนุษย์  ชาวบ๎านจะ
รํวมกันไปทําบุญตักบาตรที่วัด  และในเดือน  ๑๐  แรม  ๑๕  ค่ํา  ก็จะทําบุญอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือสํงเปรตกลับเมืองนรก ขนม
ที่ใช๎ทําบุญในวันดังกลําว ได๎แกํขนมบ๎า ลา พอง ขนมเมซํา (ขนมหูทะลุ) ขนมเทียน ขนมด๎วง เพ่ือถวายพระบางครั้งใสํ
รํวมกันเป็นภาชนะใหญํๆ เรียกวํา สํารับหรือ “หมรับ” แล๎วเอาขนมสํวนหนึ่งไปวางไว๎หน๎าวัดเพ่ือให๎ทานเรียกวํา  “ตั้ง
เปรต”  เป็นการแผํกุศลให๎ผู๎ตาย  หลังจากนั้นก็มีการชิงเปรตทั้งหญิงชายเฒําแกํก็แยํงขนมนั้นมาเป็นของตน  ซึ่งถือวําเป็น
การกินขนมที่เหลือจากปูุ  ยํา  ตา  ยาย  เป็นการได๎บุญอีกโสดหนึ่ง  บางแหํงเพ่ือการสนุกมีการตั้งร๎านเปรตไว๎สูง  เชํน วาง
ไว๎บนยอดเสาไม๎สูงๆ รอบเสาทาน้ํามันให๎ลื่นแล๎วให๎เด็กๆ ปีนขึ้นไปเก็บขนมเป็นที่สนุกสนาน 

๔. งานวันพื้นที่ชุ่มน้้าโลก และงานเทศกาลล่องเรือ–แลนกทะเลน้อย 
เป็นงานประเพณีท่ีเริ่มขึ้นมาใหมํ เมื่อปี พ.ศ.2541 เพื่อเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวพิเศษในปีทํองเที่ยวไทย และให๎เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ทํองเที่ยวที่สําคัญของพัทลุง โดยมีกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (2 กุมภาพันธ์ -15 เมษายนของ ทุกปี) ในชํวงเวลาที่มีนก 
และธรรมชาติที่สวยงามที่สุดสถานที่จัดงานอยูํในบริเวณเขตห๎ามลําสัตว์ปุาทะเลน๎อย อําเภอควนขนุน กิจกรรมในงานในแตํละวัน
มีกิจกรรมให๎นักทํองเที่ยวนั่งเรือหางยาวเที่ยวชมนก และพรรณไม๎น้ํา การแสดงพื้นบ๎าน การจําหนํายสินค๎าเกษตรและวิถีชีวิต
ของชุมชนทะเลน๎อย ตลอดจนเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์พ้ืนบ๎านนานาชนิด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.5 ด้านสาธารณสุข 
 ๓.๖.๕ ด้านสาธารณสุข 
 ด๎านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ และเอกชน ประกอบด๎วย 

จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล จํานวน ๑๑ แหํงมีจํานวนเตียงทั้งหมด ๘๐๐เตียงมีอัตราสํวน
เตียงตํอประชากรเทํากับ ๑ : ๖๕๓ 
 ๑.สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 ๑. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 ๑)  โรงพยาบาลทั่วไป  ขนาด  ๔40เตียง   จํานวน  ๑  แหํง 

 ๒)  โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  ๙๐     เตียง  จํานวน  ๑   แหํง 

 ๓)  โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  ๓๐     เตียง  จํานวน  ๙  แหํง 

 ๔)  จํานวนเตียงรวมทั้งจังหวัด  800 เตียง   อัตราสํวนเตียง  ตํอประชากรเทํากับ   ๑ : ๖53 

 ๕)  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๑๒๔  แหํง  ครอบคลุมทุกตําบลของจังหวัดพัทลุง 
 

๒.สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ดังนี้ 

๒.๑ สถานบริการสาธารณสุข (ขึ้นทะเบียนสาขาเวชกรรมชั้น ๑ มีเตียงรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน (จํานวน ๕๐ เตียง) 

จํานวน ๑ แหํง คือ โรงพยาบาลปิยะรักษ์ 

๒.๒ สถานพยาบาลประเภทที่ไมํรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน 

- เวชกรรมชั้น ๑ ๔๖ แหํง 
- การพยาบาลและผดุงครรภ์ ๖๐ แหํง 
- ทันตกรรม ชั้น ๑ ๒๑ แหํง 
- ทันตกรรม ชั้น ๒ ๑ แหํง 
- เวชกรรมแผนโบราณ ๓ แหํง 
- เทคนิคการแพทย์ ๔ แหํง 
- สหคลินิก ๔ แหํง 
รวม ๑๓๙ แหํง 

๓. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย 

  - แพทย์   จํานวน      ๑๐๖ คน อัตราสํวนตํอประชากร = ๑ : ๔,๙๒๗ 



  - ทันตแพทย์  จํานวน        ๕๑ คน อัตราสํวนตํอประชากร = ๑ : ๑๐,๒๓๙ 

  - เภสัชกร  จํานวน        ๘๐ คน อัตราสํวนตํอประชากร = ๑ : ๖,๕๒๗ 

- พยาบาล  จํานวน   ๑,๑๐๔  คน อัตราสํวนตํอประชากร = ๑ : ๔๗๓ 

- นักวิชาการสาธารณสุข/เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชนจํานวน ๔๔๘ คน อัตราสํวนตํอประชากร                    

= ๑ : ๑,๑๖๕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

๔. สถิติชีพจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

เครื่องช้ีวัด 
(หนํวยวัดตํอประชากร) 

เปูา 
หมาย 

สถานการณ์ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

อัตราการเกิด (ตํอพัน) ๑๓ ๑๐.๖๘ ๑๐.๑๙ ๗.๗๕ (๑๑เดือน) 

อัตราการตาย (ตํอพัน) ๖.๘ ๕.๙๕ ๖.๑๓ ๕.๕๘ (๑๑เดือน) 

อัตราการเพิ่มประชากร  
(ตํอร๎อย) 

๐.๖ ๐.๔๗ ๐.๔๑ ๐.๒๑ (๑๑เดือน) 

อัตรามารดาตาย  
(ตํอแสนเกิดมีชีพ) 

<๑๘ ๒๖.๖๕ ๓๖.๓๗ ๓๙.๓๘ 

อัตราทารกตาย 
 (ตํอพันเกิดมีชีพ) 

 ๔.๑๖ ๔.๑๓ ๓.๕๓ 

 ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ปี พ.ศ.๒๕๕๖ –๒๕๕๘)   

๕.จ้านวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล/โรงพยาบาล ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

สถานบริการ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบล 

๑,๐๘๓,๘๐๓ ๑,๐๖๘,๗๗๖ ๑,๑๙๗,๒๔๔ 

โรงพยาบาลชุมชน/
โรงพยาบาลทัว่ไป 

๑,๐๕๗,๐๒๐ ๑,๑๑๕,๗๖๐ ๑,๑๕๒,๘๒๐ 

รวม ๒,๑๔๐,๘๒๓ ๒,๑๘๔,๕๓๖ ๒,๓๕๐,๐๔๔ 
 ที่มา : งานข๎อมูลขําวสาร กลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.สาเหตุการป่วย ของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ๑๐ อันดับแรกปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

อันดับ 
สาเหตุการปุวย 

(กลุํมโรค) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

๑ โรคระบบหายใจ ๒๗๖,๒๓๑ ๕๓,๖๙๖.๑๐ ๒๘๑,๑๐๑ ๕๓,๘๒๖.๙๕  ๓๐๑,๑๕๕ ๕๗,๑๘๓.๓๖ 

๒ โรคระบบไหลเวียน
เลือด 

๒๒๖,๒๔๒ ๔๓,๙๗๘.๘๒ ๒๔๔,๙๖๒  ๔๖,๙๐๖.๘๓  ๒๕๖,๓๙๒ ๔๘,๖๘๓.๗๕ 

๓ โรคเกี่ยวกับตอํมไร๎
ทํอ 

๒๓๒,๘๗๒ ๔๕,๒๖๗.๖๑ ๒๔๐,๑๙๙  ๔๕,๙๙๔.๗๘  ๒๖๔,๗๙๖ ๕๐,๒๗๙.๕๐ 

๔ โรคระบบกล๎ามเนื้อ ๑๙๘,๓๒๘ ๓๘,๕๕๒.๖๖ ๑๙๐,๙๐๔  ๓๖,๕๕๕.๔๗  ๑๙๘,๑๙๑ ๓๗,๖๓๒.๕๔ 

๕ โรคระบบยํอย
อาหาร 

๑๗๘,๗๗๕ ๓๔,๗๕๑.๗๙ ๑๗๘,๒๒๒  ๓๔,๑๒๗.๐๔  ๒๐๑,๙๙๖ ๓๘,๓๕๕.๐๓ 

๖ สาเหตุจากภายนอก
อื่น 

๑๐๓,๖๑๙ ๒๐,๑๔๒.๓๓ ๗๒,๕๔๕  ๑๓,๘๙๑.๓๖  ๗๗๒,๕๒ ๑๔,๖๖๘.๖๒ 

๗ โรคติดเชื้อและ
ปรสิต 

๗๕,๖๗๗ ๑๔,๗๑๐.๗๓ ๖๘,๗๐๘  ๑๓,๑๕๖.๖๓  ๖๙,๑๖๒ ๑๓,๑๓๒.๔๙ 

๘ โรคผิวหนัง ๖๗,๐๙๘ ๑๓,๐๔๓.๐๗ ๖๗,๐๔๖  ๑๒,๘๓๘.๓๘  ๗๐,๗๗๔ ๑๓,๔๓๘.๕๘ 



๙ โรคระบบสืบพันธุ์
รํวมปัสสาวะ 

๖๒,๕๔๖ ๑๒,๑๕๘.๒๒ ๖๓,๓๑๕  ๑๒,๑๒๓.๙๕  ๘๒,๔๗๙ ๑๕,๖๖๑.๑๒ 

๑๐ ภาวะแปรปรวนทาง
จิต 

๔๑,๖๙๑ ๘,๑๐๔.๒๕ ๔๐,๑๗๕  ๗,๖๙๒.๙๖  ๔๒,๒๗๒ ๘,๐๒๖.๖๑๔ 

ที่มา  :  รายงาน ๕๐๔งานข๎อมูลขําวสาร กลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.สาเหตุการป่วย ของผู้ป่วยในที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ๑๐ อันดับแรกปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการปุวย 
(กลุํมโรค) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

๑ ความผิดปกติของตํอม
ไร๎ทํอ/ ภาวะ
โภชนาการบกพรํอง/ 
ความผิดปกติของเมตะ
บอลิซึม 

๘,๒๓๐ ๑,๕๙๙.๘๒ ๘,๒๔๘ ๑,๕๗๙.๓๘ ๑๐,๖๑๒ ๒,๐๑๕.๐๑ 

๒ อาการ อาการแสดง
และสิ่งผิดปกติที่พบจา

๖,๐๔๒ ๑,๑๗๔.๔๙ ๕,๖๗๗ ๑,๐๘๗.๐๗ ๗,๐๙๐ ๑,๓๔๖.๒๕ 



อัน 
ดับ 

สาเหตุการปุวย 
(กลุํมโรค) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

จํานวน 
(ราย) 

อัตราปุวย 
ตํอแสน 
ปชก. 

การตรวจทางคลินิก
และตรวจทาง
ห๎องปฏิบัติการที่มไิดม๎ี
รหัสระบไุว๎ 

๓ ความดันโลหิตสูง ๕,๔๒๘ ๑,๐๕๕.๑๔ ๕,๐๑๖ ๙๖๐.๔๙ ๖,๕๒๗ ๑,๒๓๙.๓๕ 

๔ โรคแทรกเกีย่วกับการ
ตั้งครรภ,์ การเจ็บ
ครรภ์ และการคลอด/ 
สภาวะการคลอด 

๕,๓๔๐ ๑,๐๓๘.๐๓ ๔,๙๑๗ ๙๔๑.๕๔ ๖,๐๘๗ ๑,๑๕๕.๘๐ 

๕ โรคอื่นของระบบยํอย
อาหาร 

๓,๔๘๔ ๖๗๗.๒๕ ๓,๕๑๕ ๖๗๓.๐๗ ๔,๐๕๑ ๗๖๙.๒๐ 

๖ โรคเลือดและอวัยวะ
สร๎างเลือดและความ
ผิดปกตเิกี่ยวกับ
ภูมิคุ๎มกัน 

๓,๔๓๐ ๖๖๖.๗๕ ๓,๒๔๖ ๖๒๑.๕๖ ๔,๐๑๗ ๗๖๒.๗๕ 

๗ โรคตดิเช้ือของลําไส ๎ ๓,๔๗๒ ๖๗๔.๙๒ ๓,๒๐๘ ๖๑๔.๒๙ ๔,๐๑๑ ๗๖๑.๖๑ 

๘ เบาหวาน ๓,๒๒๐ ๖๒๕.๙๓ ๓,๐๐๖ ๕๗๕.๖๑ ๓,๗๐๘ ๗๐๔.๐๘ 

๙ ความผิดปกติอื่นที่เกิด
ในระยะปริกําเนิด 

๒,๙๒๙ ๕๖๙.๓๖ ๒,๕๙๗ ๔๙๗.๒๙ ๒,๕๓๓ ๔๘๐.๙๗ 

๑
๐ 

การติดเชื้อโรคอื่น/ 
ปรสิต/พยาธ ิ

๓,๒๖๖ ๖๓๔.๘๗ ๒,๔๘๙ ๔๗๖.๖๑ ๒,๕๒๗ ๔๗๙.๘๓ 

ที่มา  :  รายงาน ๕๐๕งานข๎อมูลขาํวสาร กลุมํงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. ปัญหาสาธารณสุขท่ีส้าคัญของจังหวัดพัทลุง 



  ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุงได๎มีกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ประจําปี ๒๕๕๘ โดยมีการ

วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน๎มของปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก๎ไขปัญหา มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๘         

เพ่ือแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด๎านสาธารณสุข (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยมี

ปัญหา ๕ อันดับแรกคือ ๑) ไข๎เลือดออก๒) NCDs ๓)อนามัยแมํและเด็ก ๔) มะเร็งทุกชนิด และ ๕)อุจจาระรํวงในเด็กต่ํากวํา    

๕ปี 

การพัฒนาสุขภาพตามกลุํมวัย จังหวัดพัทลุงยังคงพบปัญหาที่สําคัญตามกลุํมวัยตําง ๆ โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘กลุํมสตรีและเด็ก มีแมํตาย ๒ราย คิดเป็น อัตรา ๕๘.๗๓ ตํอการเกิดมีชีพแสนคน สาเหตุการตายของมารดา คือ      
ภาวะ   ตกเลือดหลังคลอด และ ภาวะน้ําคร่ําอุดตันหลอดเลือด การตรวจคัดกรองพัฒนาการในเด็ก ๑๘, ๓๐ เดือน ทําได๎ ร๎อย
ละ ๗๗.๖๒ ซึ่งยังไมํได๎ตามเกณฑ์ (๑๐๐%) กลุํมเด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วน ร๎อยละ ๘.๗๗ ถึงแม๎วําจะไมํเกินเกณฑ์ที่
ได๎กําหนดไว๎(๑๐%) แตํมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนทุกปี กลุํมวัยรุํนปัญหาการตั้งครรภ์ไมํพร๎อมและการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุํนจํานวน ๓.๑๘
ตํอประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ปี พันคน ซึ่งร๎อยละ ๔๙.๔๓ ของวัยรุํนที่ตั้งครรภ์เป็นนักเรียน/นักศึกษา ในกลุํมวัยทํางานอัตรา
ปุวยและอัตราตายด๎วยโรคเรื้อรัง ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญอยูํ ถึงแม๎จะมีแนวโน๎มลดลง แตํยังสูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศ และ 
เขต ๑๒ ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได๎ ร๎อยละ ๓๙.๓๐ยังไมํผํานเกณฑ์ (๔๐%) และผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได๎ดี ร๎อยละ ๔๔.๐๐ ยังไมํผํานเกณฑ์เชํนกัน (๕๐%) ในกลุํมผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ผู๎สูงอายุกลุํม
ติดเตียง ร๎อยละ ๑.๖๗ผู๎สูงอายุมีสุขภาพที่พึงประสงค์ ร๎อยละ ๗๖.๓๙ตําบลผําน Long Term care ร๎อยละ ๙๓.๘๕ ผู๎พิการ
ขาขาดได๎รับอุปกรณ์เครื่องชํวยความพิการ ร๎อยละ ๙๘.๔๔ 
 

3.6 ความมั่นคง 

     3.6.1 สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม 

 สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของจังหวัดพัทลุงสรุปสถิติคดีอาญา 
ระหวํางปี 2557-2559 โดยปี 2559 คดีที่มีการรับแจ๎งจับกุมมากที่สุดเป็นคดีรัฐเป็นผู๎เสียหาย เชํน อาวุธปืน ยาเสพติด          
การพนัน จํานวนการรับแจ๎ง 3,936ราย จับได๎ 4,567คน การรับแจ๎งลดลงจากปี 2558 จํานวน 1,424 ราย และจับได๎ลดลง 215 
คน รองลงมาเป็นคดฐีานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จํานวนการรับแจ๎ง 651ราย จับได ๎243 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2558            การ
รับแจ๎งเพ่ิมขึ้น95 ราย จับได๎เพ่ิมขึ้น 77 คน คดีชีวิตรํางกายและเพศ จํานวน 217 ราย จับได๎ 123 คน ซึ่งมีอัตราการรับแจ๎ง
ลดลงจากปี 2558 อัตราการรับแจ๎งลดลง23ราย จับได๎ลดลง 23 คน  
 

ประเภทความผิด 
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 

รับแจ๎ง 
(ราย) 

จับ 
(คน) 

ร๎อยละ 
ที่จับได๎ 

รับแจ๎ง 
(ราย) 

จับ 
(คน) 

ร๎อยละ 
ที่จับได๎ 

รับแจ๎ง 
(ราย) 

จับ 
(คน) 

ร๎อยละ 
ที่จับได๎ 

กลุํมท่ี ๑ 
ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต

รํางกาย และเพศ (ภาพรวม)* 
272 166 61.03 340 171 50.92 217 123 56.68 

กลุํมท่ี ๒ 
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

(ภาพรวม)* 
458 206 44.98 556 166 29.86 651 243 37.33 



กลุํมท่ี ๓ 
ความผิดพิเศษ 

274 128 46.72 170 48 28.24 120 52 43.33 

กลุํมท่ี ๔ 
กลุํมความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย 
ยาเสพติด อาวุธปืน วัตถุระเบิด 

และการพนัน 

4,997 5,871 100.00 4,394 5,301 100.00 2,948 4,149 100.00 

รวม 6,001 6,371 63.18 5,460 5682 52.26 3,936 4,567 59.34 

 
3.6.2 การแพร่ระบาดยาเสพติด 
 จังหวัดพัทลุงมีการจับกุมยาเสพติดในปี 2559 จํานวน 1,990ราย 2,309 คน มีอัตราการลดลงจากปี 2558 จํานวน 
962 ราย 1,220 คน ลดลงจากปี 2557จํานวน 1,509 ราย 1,759 คน 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติดจังหวัดพัทลุงปี พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 2559 

จับกุมคดียาเสพติด/ราย ๓,๔๙๙ ๒,๙๕๒ 1,990 

จับกุมคดียาเสพติด/คน ๔,๐๖๘ ๓,๕๒๙ 2,309 

 
 ในปี 2559 มีการบําบัดยาเสพติดโดยการสมัครใจเข๎ารับการบําบัด จํานวน 624 คน ผํานการบําบัด 624 คน 
ให๎บริการบําบัดตาม พ.ร.บ. 283 คน ผํานการบําบัด 283 คน การบําบัดรักษาในระบบต๎องโทษ จํานวน 6 คน ผํานการบําบัด 
6 คน เปรียบเทียบจาก ปี 2558 อัตราการบําบัดด๎านสมัครใจเข๎ารับการบําบัดลดลงจากปี 2558 จํานวน 404 คน ให๎บริการ
บําบัดตาม พ.ร.บ. ลดลง จากปี 2558 จํานวน 597 คน ผํานการบําบัด 276 คน การบําบัดรักษาในระบบต๎องโทษจํานวนเข๎า
รับการบําบัด ลดลงจากปี 2558 จํานวน 44 คน ผํานการบําบัดลดลง 6 คน  

สถิติการบ้าบัดผู้ติดยาเสพติด 

พ.ศ. 

สมัครใจเข้ารับ 
การบ้าบัด 

ให้บริการบ้าบัดตาม 
พ.ร.บ.  

การบ้าบัดรักษาใน
ระบบต้องโทษ 

จ้านวน 
(คน) 

ผ่านการ
บ้าบัด 
(คน) 

จ้านวน 
(คน) 

ผ่านการ 
บ้าบัด
(คน) 

จ้านวน 
(คน) 

ผ่านการ
บ้าบัด 
(คน) 

2557 1,050 1,000 400 400 160 125 
2558 1,046 1,046 880 559 50 12 
2559 624 642 283 283 6 6 

        รวม  2,720 2,688 1,563 1,242 216 143 
ที่มา :ศอ.ปส.จ.พัทลุง ข๎อมูล ณ วันท่ี 30กันยายน 2559 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

แรงงาน 
 

ข้อมูลประชากรและก้าลังแรงงาน 
 ข้อมูลประชากรและก้าลังแรงงาน 
 ในปี 2559 จังหวัดพัทลุงมีประชากรเฉลี่ยทั้งสิ้น 507,333 คน  โดยสัดสํวนของประชากรเพศชายมีน๎อยกวําเพศหญิง 
กลําวคือ เพศชายมีจํานวน 244,920 คน  คิดเป็นร๎อยละ  48.27ขณะที่เพศหญิงมี 262,414  คนคิดเป็นร๎อยละ  51.73  โดย
ประชากรทั้งหมดพบวําเป็นผู๎ที่อยูํในวัยทํางาน  อายุ 15 ปีขึ้นไปมีจํานวน  404,049  คน หรือคิดเป็นร๎อยละ  79.64  ของประชากร
รวม ผู๎ที่มีอายุต่ํากวํา  15 ปี  มีจํานวน  103,284 คน (ร๎อยละ 20.36) 
 ในกลุํมผู๎อยูํในวัยทํางานอายุ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน  404,049 คน พบวําเป็นผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 297,088 คน  โดย
จําแนกเป็นผู๎มีงานทําจํานวน  294,810 คนคิดเป็นร๎อยละ99.24ของผู๎อยูํในวัยกําลังแรงงานผู๎วํางงาน จํานวน  2,067 คน (ร๎อย
ละ 0.69)  และกําลังแรงงานที่รอฤดูกาลจํานวน  211 (ร๎อยละ 0.07) เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบวําอัตราการมีงานทําซึ่ง
คํานวณจากสัดสํวน ผู๎มีงานทําตํอผู๎อยูํในกําลังแรงงานมีอัตราร๎อยละ  99.23  นั่นหมายความวํา  ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน  100 คน  
จะมีงานทําประมาณ  99 คน 
 ในกลุํมของผู๎ที่ไมํอยูํในกําลังแรงงานซึ่งมีจํานวน  106,961  คน  พบวําเป็นคนทํางานบ๎าน  จํานวน  28,345  คน  
หรือคิดเป็นร๎อยละ 7.01  ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  เรียนหนังสือ จํานวน  27,966  คน (ร๎อยละ  6.92)และอ่ืนๆ จํานวน  
50,650  คน (ร๎อยละ  12.5) 

ตาราง  1  จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศพ.ศ. 2559   

สถานภาพแรงงาน 
จํานวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ประชากรรวม 507,333 244,920 262,414 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 404,049 191,899 212,151 
1. ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 297,088 155,651 141,437 
   1.1 กําลังแรงงานปัจจุบัน 296,877 155,582 141,296 
ผู๎มีงานทํา 294,810 154,705 140,106 
ผู๎วํางงาน 2,067 877 1,190 
    1.2 กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 211 70 142 
2. ผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน 106,961 36,248 70,714 
    2.1 ทํางานบ๎าน 28,345 269 28,076 
    2.2 เรียนหนังสือ 27,966 12,362 15,604 



    2.3 อ่ืนๆ 50,650 23,617 27,033 
ประชากรอายุต่ํากวํา 15 ปี 103,284 53,021 50,263 
อัตราการจ๎างตํอกําลังแรงงาน 99.23 99.39  99.05 
อัตราการวํางงาน 0.69 0.84 0.56 

ที่มา : สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ.2559  จังหวัดพัทลุง   สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 ปี  2559  ผู๎มีงานทําในจังหวัดพัทลุง จํานวน 294,810 คน  พบวําทํางานในภาคเกษตรกรรม 152,044 คนคิดเป็นร๎อยละ 
51.57  ทํางานภาคนอกเกษตรกรรม  จํานวน 142,766 คน  คิดเป็นร๎อยละ 48.43  ของผู๎มีงานทํา  กลุํมผู๎ทํางานภาคนอก
เกษตรกรรมทํางานในอุตสาหกรรมการขายสํง การขายปลีก จํานวน 43,130 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.62  รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมการการผลิต จํานวน 21,006 คน  ร๎อยละ 7.12  อุตสาหกรรมการกํอสร๎าง 16,675 คน  ร๎อยละ 5.65  กิจกรรม
โรงแรมและอาหาร จํานวน 16,399 คน  ร๎อยละ 5.56 และอุตสาหกรรมการบริหารราชการและปูองกันประเทศ  จํานวน 
13,397  คน  ร๎อยละ 4.54 สํวนที่เหลือกระจายอยูํในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ (ตาราง 2)   
 

ตาราง 2 จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีมีงานท้าจ้าแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2559 
 

อุตสาหกรรม 
จํานวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 
    

รวมภาคเกษตรกรรม 152,044 83,334 68,710 
1. เกษตรกรรม ลําสัตว์ปุาไม๎ 152,044 83,334 68,710 
รวมภาคนอกเกษตรกรรม 142,766 71,371 71,396 
2. การทําเหมืองแรํ เหมืองหิน 133 133 - 
3. การผลิต 21,006 9,883 11,123 
4. การไฟฟูา ก๏าซ และไอน้ํา 415 415 - 
5. การจัดหาน้ํา บําบัดน้ําเสีย 594 231 363 
6. การกํอสร๎าง 16,675 15,053 1,622 
7. การขายสํง การขายปลีก 43,130 19,855 23,274 
8. การขนสํงที่เก็บสินค๎า 3,706 3,343 363 
9. กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 16,399 3,712 12,687 



10. ข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร 320 128 66 
11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย 3,088 1,352 1,736 
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 115 94 22 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพ และเทคนิค 1,497 1,107 390 
14. การบริหารและการสนับสนุน 1,625 584 1,041 
15. การบริหารราชการและปูองกันประเทศ 13,397 8,361 5,037 
16. การศึกษา 6,881 2,113 4,768 
17. สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 5,939 1,123 4,816 
18. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ 1,549 1,012 537 
19. กิจกรรมบริการด๎านอื่น ๆ 5,800 2,803 2,997 
20. ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวนบุคคล 498 71 428 
21. องค์การระหวํางประเทศ - - - 
22. ไมํทราบ - - - 

รวม 294,810 154,705 140,106 

ที่มา : สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  พ.ศ.2559  จังหวัดพัทลุงสํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 
ข๎อสังเกต : ข๎อมูลบางตาราง ผลรวมของแตํละจํานวนอาจไมเํทํากัน เนื่องจากการปัดเศษ 
 

 จากข๎อมูลตําแหนํงงานวําง ผู๎ลงทะเบียนสมัครงาน และบรรจุงานของสํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ปี 2560 
พบวํานายจ๎างแจ๎งตําแหนํงงานวําง จํานวน 664 อัตรา ผู๎ลงทะเบียนสมัครงานจํานวน 198 คน มีการบรรจุงาน จํานวน 168 
โดยวุฒิการศึกษาที่ตลอดต๎องการมากที่สุด คือ ระดับ ปวช. -ปวส. คิดเป็นร๎อยละ 43.22  (287 คน) รองลงมาคือระดับ

ประถมศึกษาและต่ํากวํา ร๎อยละ 25.75   (171คน) และระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 17.62  (117 คน) สําหรับสาขาอาชีพที่

สาขาอาชีพ 
ต้าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน การบรรจุงาน 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ผู๎บัญญัติกฎหมายฯ ๑๑ ๙๓ ๒๖ ๑๕ ๖๓ ๕๗ ๑ ๕๖ ๑๑ 
ผู๎ประกอบวิชาชีพดา๎นตํางๆ ๑๘๕ ๑๑๙ ๑๑๙ ๖๕ ๑๐๕ ๑๐๑ ๙ ๖๖ ๑๐๔ 
ชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 

๒๓๑ ๔๔๘ ๓๘๒ ๘๑ ๒๘๒ ๒๕๙ ๒๓ ๑๘๑ ๓๔๘ 

เสมียนเจ๎าหน๎าที ่ ๖๐๖ ๕๓๒ ๖๖๘ ๔๒๖ ๔๐๔ ๔๕๓ ๑๐๓ ๒๖๘ ๕๖๐ 
พนักงานบริการพนักงานขายใน
ร๎านค๎าและตลาด 

๗๐๖ ๗๖๐ ๖๐๕ ๓๙๘ ๖๔๓ ๖๐๕ ๑๘๓ ๓๗๗ ๕๓๐ 

ผู๎ปฏิบัติงานฝีมือด๎านการเกษตรและ
ประมง 

๑ ๑๔ ๗ ๐ ๑๒ ๒๖ ๐ ๗ ๘ 

ผู๎ปฏิบัติงานโดยใช๎ฝีมือในธุรกิจตํางๆ ๐ ๔๕๘ ๑๖๕ ๕ ๑๕๐ ๑๖๙ ๑ ๒๕ ๑๓๖ 
ผู๎ปฏิบัติงานในโรงงานผู๎ควบคุม
เครื่องจักร 

๑๓ ๙๓ ๑๓๕ ๒๐ ๑๒๔ ๑๕๑ ๑๑ ๕๗ ๑๑๕ 

อาชีพงานพื้นฐาน ๒๓๘ ๑๙๓ ๑๙๒ ๑๖๙ ๑๓๓ ๒๓๕ ๔๕ ๗๐ ๑๕๒ 
ผู๎ฝึกงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๑,๙๙๑ ๒,๗๑๐ ๒,๒๙๙ ๑,๑๗๙ ๑,๙๑๖ ๒,๐๕๖ ๓๗๖ ๑,๒๐๗ ๑,๙๖๔ 



ตลาดแรงงานต๎องการมากที่สุด คือ พนักงานบริการฯ ร๎อยละ 30.72  (204อัตรา) รองลงมา คือ เสมียน เจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 
23.49 (156 อัตรา) และชํางเทคนิคฯ ร๎อยละ 15.21 (101 อัตรา) ในขณะที่ผู๎สมัครงานสํวนใหญํสมัครงานในสาขาพนักงาน
บริหาร พนักงานขายฯ มากที่สุด ร๎อยละ 36.87 (73 คน) รองลงมาคือ เสมียน เจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 26.77 (53 คน) และชําง
เทคนิคฯ ร๎อยละ 13.64 (27 คน) ขณะเดียวกัน สาขาที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขายฯ ร๎อยละ 
32.74 (55 คน)  รองลงมา คือ เสมียน เจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 23.81 (40 คน) และ ชํางเทคนิคฯ ร๎อยละ 13.70    (23 คน)  
หมายเหตุ ข๎อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560  

 

 

 

3.5 การประกันสังคม 

 
 

ตารางสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ข้ึนทะเบียนสังคม 

อําเภอ นายจ๎าง 
ขึ้นทะเบียนบัตร 

ประกันสังคม (คน) 

เมืองพัทลุง ๗๑๔ ๙,๕๔๒ 
เขาชัยสน ๖๓ ๖๑๕ 
ควนขนุน ๑๖๒ ๑,๒๗๗ 
ปากพะยูน ๕๗ ๕๖๖ 
กงหรา ๓๑ ๓๑๑ 
ตะโหมด ๗๑ ๘๒๗ 

สาขาอาชีพ 
ต้าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน การบรรจุงาน 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 

ผู๎บัญญัติกฎหมายฯ 46 54 6 47 18 0 27 47 2 
ผู๎ประกอบวิชาชีพดา๎นตํางๆ 94 119 36 88 63 7 88 100 7 
ชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 

369 550 101 253 136 27 329 420 23 

เสมียนเจ๎าหน๎าที ่ 665 725 156 448 287 53 575 618 40 
พนักงานบริการพนักงานขายใน
ร๎านค๎าและตลาด 

637 977 204 618 362 73 537 674 55 

ผู๎ปฏิบัติงานฝีมือด๎านการเกษตรและ
ประมง 

6 10 10 24 21 1 7 10 6 

ผู๎ปฏิบัติงานโดยใช๎ฝีมือในธุรกิจตํางๆ 144 233 43 180 120 7 128 180 10 
ผู๎ปฏิบัติงานในโรงงานผู๎ควบคุม
เครื่องจักร 

126 110 29 131 74 10 112 95 9 

อาชีพงานพื้นฐาน 233 327 79 245 169 20 165 22 16 
ผู๎ฝึกงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 2,320 3,105 664 2,034 1,250 198 1,968 2,166 168 



ศรีบรรพต ๒๑ ๑๒๔ 
ปุาบอน ๖๘ ๑,๑๕๖ 
ปุาพะยอม ๖๙ ๑,๐๔๐ 
บางแก๎ว ๓๗ ๗๐๖ 
ศรีนครินทร์ ๔๑ ๔๘๑ 

รวม ๑,๓๓๔ ๑๖,๖๔๕ 
ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพทัลุง (ข๎อมูล ณ กันยายน ๒๕๕๘) 

 

การด้าเนินงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง  แยกเป็น 

 ๑.  กองทุนประกันสังคม 

  ๑.๑  สถานประกอบการ จํานวน  ๑,๓๓4  แหํง 

  ๑.๒  ผู๎ประกันตน จํานวน ๔๗,798 คน 

   - ผู๎ประกันตนตามมาตรา ๓๓ จํานวน  ๑๖,645  คน 

   - ผู๎ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จํานวน   ๔,๖๘๐  คน 

   - ผู๎ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จํานวน ๒๖,๔๗๓  คน 

 ๒. กองทุนเงินทดแทน 

  ๒.๑  จํานวนนายจ๎าง       ๙๓๗  คน 

  ๒.๒  จํานวนลูกจ๎าง ๑๐,๕๗๔ คน 

 ๓.  เครือขํายโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 

  ๓.๑ โรงพยาบาลพัทลุง มีผู๎ประกันตน   จํานวน ๑๗,๔๖๖ ราย 

  ๓.๒ โรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัดรอยตํอ   จํานวน   ๒,๕๔๓ ราย 

3.6.3 สาธารณภัย  
 มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยตั้งแตํปี 2556 – 2559 รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

สาธารณภัย ปี อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน ชุมชน 
 

อัคคีภัย 
2556 5 8 14 - 
2557 3 3 3 - 
2558 3 4 4 1 
2559 7 9 17 - 

 
วาตภัย 

2556 6 20 42 - 
2557 9 22 88 - 
2558 7 21 78 1 
2559 10 24 109 - 

 2556 11 64 679 45 



อุทกภัย 2557 11 51 405 33 
2558 2 12 83 - 
2559 11 65 670 - 

 
 

สรุปข้อมูลพื้นทีเ่สี่ยงภัยดินถล่มจังหวัดพัทลุง 

ล้าดับที่ อ้าเภอ จ้านวนต้าบล จ้านวนหมู่บ้าน 

1 กงหรา 3 13 

2 ตะโหมด 1 1 

3 ปุาพะยอม 1 2 

4 ศรีนครินทร์ 2 10 

5 ศรีบรรพต 2 14 

รวม 5 อําเภอ 9 40 

 

 

 

 

 

สรุปข้อมูลเสี่ยงภัยท่ีได้จัดท้าระบบเตือนล่วงหน้า 

ล้าดับที่ อ้าเภอ จ้านวนต้าบล จ้านวนหมู่บ้าน 

1 ศรีนครินทร์ 1 6 

2 กงหรา 1 6 

รวม 2 อําเภอ 2 12 

 หมายเหตุ  นับเฉพาะข๎อมลูหอเตอืนภัยเทํานั้น 

3.6.4 สวัสดิการสังคม 

ตารางแสดงจํานวนผู๎ได๎รับการชํวยเหลือ โดยจําแนกตามกลุํมเปูาหมาย 
(ยอดรวมทุกองค์กร) 



การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดพัทลุง 

    ปีงบประมาณ(1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 
ท่ี เปูาหมาย 2557 2558 2559 
    ราย งบประมาณ ราย งบประมาณ ราย งบประมาณ 

1 การสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส 
        
27,611  

     
16,340,240.00  

        
35,181  

       
11,519,004.00  

        
36,874  

      
11,945,671.00  

2 การสงเคราะห์เด็ก 
      
189,431  

    
189,012,120.00  

      
142,553  

     
217,049,869.00  

      
154,037  

     
212,391,033.00  

3 การสงเคราะห์คนพิการ 
        
18,791  

     
43,149,090.00  

        
19,404  

       
69,477,852.00  

        
24,568  

      
84,500,040.00  

4 การสงเคราะห์ผู๎ติดเชื้อ HIV 
           
750  

       
4,846,155.00  

         
3,707  

        
5,041,500.00  

         
3,785  

        
4,773,700.00  

5 การสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ 
        
67,638  

    
309,965,609.00  

        
68,054  

     
370,177,344.00  

        
79,628  

     
419,852,580.00  

6 การสงเคราะห์ผู๎ประสบสาธารณภัย 
             
62  

         
241,560.00  

         
8,066  

        
4,604,129.00             894  

        
1,957,644.75  

  รวม 
      
304,283  

    
563,554,774.00  

      
276,965  

     
677,869,698.00  

      
299,786  

     
735,420,668.75  

                

        ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง  (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)   

 
จังหวัดพัทลุงมีหนํวยงานที่ให๎ความชํวยเหลือด๎านสังคมสงเคราะห์หลายหนํวยงาน ได๎แกํ สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง บ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึงจังหวัดพัทลุง 
นิคมสร๎างตนเองควนขนุน เหลํากาชาดจังหวัดพัทลุง สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง และหนํวยงาน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพัทลุง  ซึ่งจากตารางดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วําจังหวัดพัทลุง โดยหนํวยงานภาครัฐมี
การชํวยเหลือด๎านงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี    

 

ส่วนที่ 4 
       
 

ปีงบฯ 2557 
304,283 ราย               

563,554,774.-บาท 
ปีงบฯ 2558 
276,965 ราย 

677,869,698.-บาท 

ปีงบฯ 2559 
299,786 ราย 

735,420,669.-บาท 

ผู้รับได้การช่วยหลือ (ยอดรวมทุกองค์กร) 



จังหวัดพัทลุงได๎ทบทวนการประเมินศักยภาพการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ประกอบด๎วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4                   
โดยสามารถสรุปได๎ ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strengths) 
  การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด๎านจุดแข็ง เป็นการประเมินจุดเดํนของจังหวัดพัทลุงที่จะดําเนินการให๎
จุดยืนการพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง มีดังนี้ 
ดําเนินการใหจุดยืนการพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง มีดังนี้ 
 S1จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ เหมาะสมตอการทําการเกษตร (Zoning) และเป็นแหลํงผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีความ
หลากหลาย สามารถสร๎างงาน สร๎างรายได๎แกํจังหวัด เชํน ยางพารา ข๎าว การประมง และการปศุสัตว์ มีสินค๎าเกษตรแล
ผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดที่โดดเดํน และมีศักยภาพ เชํน ข๎าวสังข์หยด 

S2 มีแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีปราชญ์เกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด๎านพืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตร
ผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีโครงการพระราชดําริในพ้ืนที่ที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ของประชาชน 

S3 ทําเลที่ตั้งจังหวัดอยูํกึ่งกลางของภาคใต๎ สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค๎าการทํองเที่ยว              
ในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย ฝั่งอันดามัน จังหวัดภายใต๎ตอนลําง และการเดินทางสูํภูมิภาคอาเซียน  

S4 มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งนิเวศน์ปุาเขา แหลํงอารยธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์    
ทางศาสนา  

 

S5 ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินดี น้ําพอเพียง มีพ้ืนที่ปุาเป็นแหลํงต๎นน้ําและเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ํา       
แหํงแรกของประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ คงความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด 

S6 มีเส๎นทางสายหลักตัดผํานทั้งระบบรางและถนน ทําให๎เกิดความสะดวกในการคมนาคม การขนสํง การเดินทาง
รองรับการทํองเที่ยว 

S7 การดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิและเชิงพ้ืนที่ มีความเข๎มแข็งในการสร๎างเสริมสุขภาพและมีภาคเครือขํายใน
ระดับชุมชน หมูํบ๎าน และตําบลที่มีศักยภาพ และเข๎มแข็ง วิถีประชาชนเป็นไปอยํางเรียบงําย ยังมีคํานิยมการพ่ึงตนเองทาง
สุขภาพ และมีหนํวยบริการโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการผํานเกณฑ์มาตรฐาน HA  

S8 มีสถานศึกษาในทุกระดับ มีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ มีผลงานทางการวิจัยและพัฒนา ที่รองรับการพัฒนาทาง
การเกษตร สังคม และการพัฒนาในมิติอ่ืน ๆ ของจังหวัด 

S9 จังหวัดมีนโยบายในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การปูองกันและแก๎ไขการทุจริตคอรัปชั่นและการสร๎าง
ความปรองดองสมนาฉันท์อยํางจริงจัง และมีเครือขํายความรํวมมือของทุกภาคสํวนทั่งทั้งจังหวัด 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด๎านจุดอํอน เป็นการประเมินจุดด๎อยในการดําเนินการให๎จุดยืน ไมํ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอํอน มีดังนี้ 
W1 การจัดการผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตรและการสร๎างมูลคําเพ่ิมยังขาดการบริหารจัดการ การวิจัย 

เทคโนโลยี และเงินทุน ทําให๎ขาดโอกาสทางการแขํงขันสินค๎าเกษตรขาดเทคโนโลยีการผลิตให๎ได๎มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ผลผลิตตํอไรํต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนบ๎านใกล๎เคียง 



W2 การผลิตทางการเกษตรเน๎นกินใช๎ เหลือขาย การพัฒนาทางการเกษตรเชิงการค๎าเพ่ิม เริ่มพัฒนาเกษตรกรสํวน
ใหญํเป็นกลุํมเกษตรกรรายยํอย ขาดการรวมกลุํม ขาดอํานาจตํอรอง องค์ความรู๎ทางการเกษตรเป็นองค์ความรู๎ที่สืบทอดกันมา 
ขาดการพัฒนาให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง การแขํงขันกับสังคม และคํูแขํงจากภายนอก 

W3 ประชากรทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะคนรุํนใหมํ ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และขาดบุคลากรใน
การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแตํ ต๎นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

W4 การเกษตรทําการเกษตรรูปแบบเชิงเดี่ยว สํงผลตํอภาวะความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค๎าเกษตร การ
รวมกลุํมของเกษตรกรในหลายพื้นท่ียังไมํเข๎มแข็ง การดําเนินกิจกรรมยังขาดความตํอเนื่อง 

W5 แหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงยังไมํไดรับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานการทํองเที่ยวนานาชาติ ขาดการ
เชื่อมโยงกับเครือขํายที่เก่ียวข๎องของด๎านการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมทั้งจังหวัด ไมํมีการประชาสัมพันธ์ด๎านการทํองเที่ยงในรดับ
นานาชาติ 

W6 ระบบการคมนาคมขนสํงยังไมํเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยว และการขนสํงผลิติทางการเกษตรออกสูํตลาดและมี
เส๎นทางหลักน๎อย ไมํได๎มาตรฐาน   

W7 ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เศรษฐกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจ รายได๎เฉลี่ยตํอหัว และผลิตภาพ
แรงงานต่ํากวําคําเฉลี่ยของประเทศขาดการสร๎างมูลคําเพ่ิม  

W8 ข๎อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนในการวางแผนพัฒนาด๎านตําง ๆ ยังไมํสมบูรณ์และไมํเป็นเอกภาพขาดการเชื่อมโยง
และบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ  

 

โอกาส (Opportunities) 
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด๎านโอกาส เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่สํงเสริมให๎การดําเนินการให๎จุดยืน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์โอกาส มีดังนี้ 
O1  นโยบายของรัฐบาลที่มีการสํงเสริมด๎านโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด และอาเซียน 
O2  การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํทําให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลการเรียนรู๎ได๎สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสํงผล

ตํอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ของประชาชน 
 
 
O3นโยบายของรัฐบาลที่เน๎นการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดําริ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ขอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาของจังหวัดที่มีต๎นทุนทางสังคม 
O4 นโยบายการใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการลดต๎นทุนการผลิตเพ่ิมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร     

สร๎างความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นทางออกในการพ่ึงตนเองของเกษตรกรรายยํอย  
O5 การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทําให๎นักทํองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียน สิงคโปร์ และประเทศอ่ืน ๆ เข๎ามาในพ้ืนที่

มากขึ้น  
O6 การเติบโตการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และการทํองเที่ยวแบเดินทางด๎วยตนเอง เป็น

โอกาสในการพัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัด  
O7 การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นชํองทางในการสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกร จากการ

พัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตรและการบริการแกํนักทํองเที่ยว บนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํสากล 



O8 ภาครัฐให๎ความสําคัญกับการทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการ
สํงเสริมให๎เป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) 

O9 จังหวัดใกล๎เคียง (สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช) มีอุตสาหกรรมทางการเกษตร และอุตสาหกรรมตํอเนื่อง              
ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหลํงรองรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด 

O10 การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของประเทศ กลุํมจังหวัดอําวไทย อันดามัน (Strategy Position) ให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาด๎านการเกษตรและสหกรณ์ 

ภัยคุกคาม (Threats) 
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด๎านอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคามตํอการ

ดําเนินการให๎จุดยืนไมํบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์อุปสรรค มีดังนี้ 
T1 ภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดอุทกภัย ภัยแล๎ง ดินถลํม การเกิดโรคระบาดในสัตว์ 

และพืชทําให๎ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
T2 ความไมํมีเสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรมีภาวะความเสี่ยงตํอการลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของสังคมโลก สํงผลตํอผลผลติหลักของจังหวัดขาดการบริหารจัดการผลผลิตที่เป็นมืออาชีพ 
T3 กลุํมทุนหรือผู๎ประกอบการรายใหญํจากภายนอกมีศักยภาพในการผลิตและการตลาดมากกวําเกษตรกรรายยํอยใน

พ้ืนที่ จึงทําให๎เกษตรกรพื้นที่ขาดโอกาสในการแขํงขัน  
T4 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก ทําให๎คนรุํนใหมํขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
T5 ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น สํงผลให๎ต๎นทุนการผลิตสูงขึ้น มีพํอค๎าคนกลางที่เข๎ามามีบทบาทในการกําหนดราคา

รับซื้อผลผลิตการเกษตร 
T6 มาตรการกีดกันทางการค๎าทั้งระดับมหภาคและจุลภาคสํงผลกระทบตํอวิถีตลาดสินค๎าเกษตร 
T7 ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติของภาครัฐและความไมํตํอเนื่องเชิงนโยบาย ไมํเอ้ือตํอกระบวนการ

ผลิตทางการเกษตร 
T8 ระบบขนสํงสินค๎าเกษตรไมํเพียงพอตํอการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ และการสํงออกไปยังตํางประเทศ 
T9การแขํงขันด๎านธุรกิจการทํองเที่ยวในจังหวัดใกล๎เคียงมีสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดพัทลุงยังมีน๎อยสํงผลให๎ไมํสามารถ

ดึงดูดนักทํองเทีย่วสูํพื้นที่ได๎ 
T10 ปัญหาความไมํสงบ ปัญหาความไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยของประเทศ ทําให๎ภาพลักษณ์ทางการทํองเที่ยว 

กระทบตํอการทํองเที่ยวนานาชาติ 
T11 การพัฒนาจังหวัดไปสูํเมืองเศรษฐกิจ สํงผลให๎มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  
T12 พลังงานหลักมีแนวโน๎มราคาสูงขึ้น ต๎องพ่ึงพาจากตํางประเทศ  
 
 
 

 

ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง 

  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอํอน และอุปสรรค ข๎างต๎น ทําให๎สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา      
ของจังหวัดได๎ดังนี้ 



ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก 

ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก เป็นการใช๎ประโยชน์จากโอกาสภายนอกมาผสานกับจุดแข็งภายใน เพ่ือเน๎นการพัฒนาที่รุก
ไปข๎างหน๎า โดยจากการวิเคราะห์พบวํา จังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงรุก ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ข๎าวสังข์หยด 
ปศุสัตว์ (ไกํเนื้อ โคเนื้อ/โคนม) ประมง เน๎นเกษตรอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์ให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการสํงออกสูํ
ตลาดประชาคมอาเซียนเน๎นการสํงเสริมและพัฒนาองค์ความรู๎เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ให๎มีศักยภาพที่
สามารถแขํงขนัได๎ และมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น  

2. สํงเสริมการพัฒนาระบบตลาดกลางสินค๎าเกษตรมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นแหลํงรวบรวม แหลํงพัก และแหลํงพัก
และแหลํงพัฒนาคุณภาพสูํการค๎าและการสํงออกปศุสัตว์มาตรฐานทั้งระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับ
หมูํบ๎าน 

3. พัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชนด๎านพันธุ์พืช ปศุสัตว์และประมง ให๎ความสําคัญด๎านความมั่นคงด๎านอาหาร เพ่ือให๎
เกษตรกรรายยํอยอยูํได๎ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือสร๎งคุณคํา และสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเชิงนวตกรรม        
เพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแตํ ต๎นน้ํากลางน้ํา ปลายน้ํา 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลติด๎านการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ด๎วยกลไกสร๎างองค์กร
เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและเข๎มแข็งให๎ผลิตสินค๎าเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ที่ได๎มาตรฐาน GAP อยํางยั่งยืน 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการเกษตรสูํความเป็นเลิศเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงกระแสโลก สร๎างเกษตรกรรุํนใหมํให๎รักและมุํงมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตรภายใต๎แรงจูงใจด๎านการตลาด 

6. เสริมสร๎างกระบวนการผลิตการเกษตรและสินค๎าแปรรูปด๎านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัยได๎มาตรฐานเพ่ือการสํงออกรองรับการเข๎าสูํ AEC และอาหารสูํครัวโลก 
สร๎างความเข๎มแข็งบุคลากรมีทักษะในการทํางานที่มุํงมั่นเพ่ือเตรียมพร๎อม รองรับนโยบายการผลิตอาหารเป็น Green City  

7. สนับสนุนสํงเสริมการทําการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม พัฒนาศักยภาพองค์กรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธาภพการผลิตสินค๎าเกษตรให๎สามารถแขํงขันในตลาดโลก ผํานการสนับสนุนการสร๎างวัฒนธรรมการผลิตเพ่ือ
รองรับการกําหนดตําแหนํงทางยุทธศาสตร์ 

8. การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎มีความโดดเดํนเชื่อมโยงกับภูมิภาคเพ่ือพร๎อมรองรับนักทํองเที่ยวในระดับนานาชาติ 

9. ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ผํานสื่อ ชํองทางที่หลากหลาย เจาะกลุํมนักทํอเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถีชีวิต ศาสนา 
วัฒนธรรม 

10. เปิดตลาดการทํองเที่ยวครอบครัว และการทํองเที่ยวที่เดินทางด๎วยตนเอง เชื่อมนักทํองเที่ยวจากจังหวัดข๎างเคียง 
และชาวตํางชาติจากพ้ืนที่ข๎างเคียงสูํพัทลุง 

11. สํงเสริมสนับสนุนเครือขํายชุมชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในจังหวัดพัทลุง เพ่ือปูองกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ใช๎วัฒนธรรม/วิถีชุมชนที่มีความเข๎มแข็งในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม (การใช๎ปิ่นโต/ถุงผ๎า/บรรจุภัณฑ์เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม) 

13. การพัฒนาการคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงการพัฒนากับฝั่งอําวไทย อันดามัน ภาคใต๎ตอนลําง และประชาคม
อาเซียน 

 



 
 

ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน 
ทิศทางการพัฒนาเชิงปูองกัน เป็นการใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งภายใน  ในการปูองกันปัญหาอุปสรรค และภัยคุกคาม

จากภายนอก โดยจากการวิเคราะห์พบวํา จังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงปูองกัน ดังนี้  
1. สํงเสริมการนําความรู๎/เทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมมูลคําแกํปัจจัยการผลิตเพ่ือลด

ต๎นทุนการทําการเกษตร พร๎อมสร๎างความเข๎มแข็งแกํตราสินค๎าของปัจจัยผลิตทางการเกษตร สร๎างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
2. สํงเสริมและอนุรักษ์พืชพันธ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย และไมํนําไมํสนับสนุนการผลิตพืช GMOs ไมํอนุญาตให๎

ชาวตํางชาติเข๎ามาใช๎พ้ืนที่ทุกรูปแบบ 
3. การสํงเสริมการบูรณาการผลผลิตทางการเกษตรรํวมกับจังหวัดใกล๎เคียง เพ่ือการเพ่ิมโอกาสทางการขาย การ

สํงออกสูํอาเซียน  
4. พัฒนาโครงสร๎างบริหารงาน องค์กร และสถาบันเกษตรกร ให๎บุคลากรมุํงมั่นทํางานเพ่ือยกระดับสินค๎าเกษตร             

ให๎มีมาตรฐาน  

5. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให๎การขนสํงสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปด๎านการเกษตรเพ่ือ เพ่ิมมูลคําการสํงออก         
ที่รวดเร็วและปลอดภัย 

6. พัฒนาเกษตรกรรุํงใหมํให๎หันมาประกอบอาชีพเกษตรที่ได๎มาตรฐานเพ่ือสร๎างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ    
รํวมพัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตรที่ถูกต๎องตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร 

7. การบริหารจัดการพ้ืนที่รับน้ําในเขตพ้ืนที่การเกษตร ปลุกจิตสํานึกการใช๎และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรอยําง
เหมาะสมและยั่งยืน 

8. สํงเสริมการเรียนรู๎ความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกกลุํมวัน ที่เข๎าถึงในชุมชน ยกระดับความคิดเปลี่ยนวิถีที่
ปรับตัวได๎ทันความเปลี่ยนแปลง และคงความดีงามของจังหวัดไว๎ได๎ 

9. การจัดการปัญหาการไมํสามารถพัฒนาการบริการของหนํวยงานรัฐให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงด๎วยมาตการเชิง
นโยบายของประเทศ และพ้ืนที่ แบบบูรณาการ 

ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข 
 ทิศทางการพัฒนาเชิงแก๎ไขเป็นการใช๎ประโยชน์จากโอกาสภายนอกในการปรับปรุง แก๎ไข และเสริมจุดอํอน

ภายในจังหวัด โดยการจากการวิเคราะห์พบวําจังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงแก๎ไข ดังนี้ 
1. สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมการผลิตสินค๎าทางการเกษตร (start up/young SMEs) เพ่ือพัฒนาอาหารปลอดภัย

ให๎มีคุณภาพเพ่ือการสํงออก และปูอนสูํอุตสาหกรรมการเกษตรในจังหวัดใกล๎เคียง 
2. แสวงหาความรํวมมือเพ่ือการนําเข๎า และพัฒนาแรงงานภาคเกษตรกับกลุ๎มประเทศประชาคมเครือขํายใน

อาเซียน 
3. การสํงเสริมกระแสอนุรักษ์ในพ้ืนที่ พร๎อมสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาให๎เป็นแหลํงผลิต

อาหารคุณภาพ ปลอดภัย และสร๎างสรรค์ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สูํการสํงออกในตํางประเทศ และรองรับตลาดคุณภาพใน
ประเทศ 

4. ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตผลการผลิตทางการเกษตรสูํวิถีชีวภาพ 



5. เสริมสร๎างการผลิตพืช สัตว์ และสัตว์น้ําประจําถิ่น และเพ่ือรดรายจําย เพ่ิมรายได๎ เพ่ืออนุรักษ์และปรับปรุงพันธ์
พืช สัตว์ สัตว์น้ําประจําถิ่นอยํางยั่งยืน 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎มีประสิทธาภพด๎นการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการใช๎ระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตรที่ถูกต๎องและทันสมัย เสริมสร๎างการบูรณาการในการเชื่อมโยงเครือขํายทุกหนํวยงาน และองค์กรเกษตรกรในการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์สูํการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรจังหวัดพัทลุง พัฒนาระบบการผลิตและ
การตลาดให๎สามารถแขํงขันได๎ โดยสร๎างแรงจูงใจในการผลิตและการปฏิบัติ 
 
 

7. สร๎างความเข๎าใจและพัฒนาทักษะของบุคลากรในการสร๎าง Smart Farmer และ Smart Officer โดยมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์อยํางยั่งยืน สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต โดยใช๎นโยบาย Zoning ที่ขับเคลื่อนโดย Smart Farmer และ 
Smart Officer เพ่ือนําไปสูํการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเชิงกลยุทธ์ 

8. ขยายพ้ืนที่รับน้ําในเขตและนอกเขตชลประทานให๎เพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนที่การเกษตรกับสภาพดิน น้ํา 
สนับสนุนสํงเสริมการทําการเกษตรในพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสม และสร๎างอํางเก็บน้ําเพ่ือเป็นแหลํงน้ําต๎นทุนขับเคลื่อนแหลํง
ผลิตสินค๎าเกษตรให๎มีประสิทธิภาพ 

9. สร๎างองค์กรเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและเข๎มแข็งให๎ใช๎เทคโนโลยีการแปรรูปสินค๎าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคําและได๎
มาตรฐานสากล 

10. พัฒนาบุคลากรให๎รองรับทางด๎านการทํองเที่ยว ให๎รอบรู๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดที่สามารถสร๎างมูลคําการ
ทํองเที่ยวสูํนานาชาติได๎ 

11. สร๎างเครือขํายการทํองเที่ยวในระดับจังหวัดกับฝั่งอําวไทย อันดามันอาเซียนใต๎ 
12. สร๎างกิจกรรม สถานที่ จุดดึงดูดใจ พ้ืนที่การทํองเที่ยวใหมํ ดึงดูดนักทํองเที่ยว 
13. เสริมสร๎างขีดความสามารถในการนําทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม มาสร๎างคุณคํา มูลคําทางเศรษฐกิจ         

ด๎วยการพัฒนาขีดความสามารถแกํชุมชน ที่สามารถสร๎างสรรค์คุณคําได๎ 
14. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน๎นการยกระดับขีดความสามารถครู การจัดการเรียนรู๎ และการให๎ชุมชนผู๎ปกครองมี

สํวนรํวมในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
15. การปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมและการโลจิสติกส์ของจังหวัดให๎มีมาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งในพ้ืนที่หลัก และพ้ืนที่

รอง ในชุมชน 
16. การพัฒนาคุณภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการ

รองรับการเติบโตของเมืองสูํนานาชาติ 

ทิศทางการพัฒนาเชิงตั้งรับ 
 ทิศทางการพัฒนาเชิงรับ เป็นการใช๎ปรับปรุงภายในจังหวัดและหลีกเลี่ ยงภัยคุกคามจากภายนอก โดยจากการ

วิเคราะห์พบวําจังหวัดพัทลุงมีทิศทางการพัฒนาเชิงรับ ดังนี้ 
1. เสริมสร๎างบูรณาการระหวํางหนํวยงานให๎ทํางานแบบมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ พัฒนาไปสูํระบบการผลติสินค๎าเกษตร 

รํวมพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศทางการเกษตรให๎ถูกต๎องทันสมัย เพ่ือให๎บุคลากรและเกษตรกรนําไปพัฒนาหรือสร๎าง
เทคโนโลยีการเกษตร 



2. พัฒนาระบบการผลิต การตลาดและระบบการขนสํงสินค๎าเกษตรด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุํงพัฒนาพ้ืนที่
ยางพารา พืช และสัตว์เกษตรที่มีความเสี่ยงทางราคาได๎โดยใช๎ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์และการบริหารเกษตรกรเชื่อมโยง
วัฒนธรรมการผลิต 

3. การกําหนดโซน Zoning การใช๎ประโยชน์ให๎เหมาะสมกับพื้นท่ี เพ่ือไมํให๎กระทบธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4. สํงเสริมให๎เยาวชนมีจิตสํานึกในการดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง ป ี๒560-2564 
 

 

  
 วิสัยทัศน์ คือ เส๎นทางสูํความสําเร็จหรือภาพฝันในอนาคตที่จังหวัดจะใช๎เป็นเข็มมุํงในการพัฒนา ซึ่งได๎กําหนดไว๎ ดังนี้. 
 “เมืองคนคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง    เติบโตและม่ังคั่ง      
 จากฐานการเกษตร  วัฒนธรรม      ภูมิปัญญา  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ย่ังยืน การเกษตรอย่างย่ังยืน” 
 

 
 
 
การบริหารเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุํ งสูํ เมืองเกษตรยั่ งยืน การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเดํน 

และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน๎อมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช๎ในทุกกระบวนการและทุกภาคสํวน ทั้งนี้           
ได๎กําหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

1. พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู๎และปัญญา พร๎อมคุณธรรม ครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็ง          

พ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน 

2. เสริมสร๎าง และจัดการให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การ

ใช๎ประโยชน์อยํางรู๎คุณคํา 

3. พัฒนาชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได๎สูง 

ปรับตัวได๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง 

4. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให๎มีคุณภาพมาตรฐานทางการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

2. พันธกิจ (Mission) 



 
 
 
 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     

และก๎าวไปสูํวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี จังหวัดจึงกําหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้  
1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกาตรของจังหวัด สร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระจายรายได๎ 

สร๎างงาน อาชีพแกํเกษตร และชุมชน 

2. การทํองเที่ยวสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได๎สูํจังหวัดและรักษาสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน 

3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู๎ตลอดชีวิต สังคมนําอยูํ และมีความสงบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล๎อมดี  

5. ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดพัทลุงได๎กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์
ชุมชน และท๎องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสูํอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเพ่ิมคุณคําครบวงจรที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูํเมืองแหํงปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ๎านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง   
และการพัฒนาเมืองสูํอนาคต 

สรุปผลการด้าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดปีที่ผา่นมา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัด สร้างความม่ันคง ทางเศรษฐกิจ    
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 
จุดยืนและต้าแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

3. เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective) 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 



๑. เมืองเศรษฐกิจทางการเกษตรสร๎างสรรค์บนฐานความรู๎และนวัตกรรม ศูนย์กลางแหํงอาหารคุณภาพปลอดภัยของ
ภาคใต๎ ประเทศ อาเซียนและระดับโลก 

๑) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ปศุสัตว์ สัตว์น้ํา ไม๎ผล พืชผัก สมุนไพรและข๎าวที่มี
คุณภาพมาตรฐานด๎วยการสร๎างสรรค์องค์ความรู๎และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสูํเกษตรอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค์ด๎วยนวัตกรรม ให๎เติบโตอยํางมั่งคง บนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน พัฒนาการผลิต แปรรูปเชิงสร๎างสรรค์คุณคํา
จากผลผลิตทางการเกษตรหลัก และเพ่ือลดความเสี่ยงทางการตลาด และเพ่ิมมูลคําทางการตลาดในกลุํมพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ของจังหวัด 

๒) เสริมสร๎างขีดความสามารถของกลุํมเกษตรกร พัฒนาผู๎ประกอบการในการสร๎างคุณคํา มูลคําผลผลิต
ก า ร เ ก ษ ต ร สูํ เ ก ษ ต ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ด๎ า น อ า ห า ร ม า ต ร ฐ า น ก า ร สํ ง อ อ ก  สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร๎ า ง 
ต ร า สิ น ค๎ า ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ม า ต ร ฐ า น ก า ร สํ ง อ อ ก  ส ร๎ า ง ร ะ บ บ ก า ร ต ล า ด ก า ร เ ก ษ ต ร  
ที่มีศักยภาพท่ีแขํงขันได๎  

๓) สํงเสริมรวมกลุํมของเกษตรกรเป็นชุมชนการเกษตรสํงออกทีเข๎มแข็งมีพลังทางการจัดการและการค๎าด๎วย
กลไกและกระบวนการของสหกรณ์และการสํงเสริมการสร๎างตราสินค๎าทั้งผลผลิตทางการเกษตร และปัจจัยผลิตทางการเกษตร
ของจังหวัดและพัฒนาเป็นผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ด๎านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

๔) การสร๎างมูลคําสัตว์เศรษฐกิจเชื่อมโยงการทํองเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม วัวชน ไกํพ้ืนเมือง และสัตว์น้ําแบบ
ครบวงจรทั้ง พันธุ์ การดูแล การแปรรูป การสร๎างผลผลิต การสร๎างแบรนด์ และสร๎างหลักประกันทางรายได๎ทางการเกษตร
ด๎วยเกษตรทางเลือกใหมํ ได๎แกํ ปศุสัตว์ สัตว์น้ํา สมุนไพร เครื่องเทศ ไม๎ยืนต๎น สวนผสมผสาน  และไม๎เศรษฐกิจเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากพืชผลเกษตรตกต่ําโดยเฉพาะในสวยยาง ฯลฯ  

๕) เ พ่ิม โอกาสทางการค๎ าผลผลิ ตทางการ เกษตร  ในการ เปิ ดตลาดพรี เมี่ ยม  และตลาดฮาลาล  
ที่เชื่อมโยงกับภาคใต๎ตอนลําง สูํตลาดในประเทศและอาเซี่ยน โดยมุํงเน๎นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูงภายใต๎      
แบรนด์เกษตรพัทลุง 
 
 
 
 

๖) ยกระดับจังหวัดสูํการเป็นศูนย์ผลิต รวบรวม และกระจายพันธุ์พืชและสัตว์ด๎วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสํงเสริม
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต พั น ธุ์ พื ช  พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ํ า  แ ล ะ พั น ธุ์ โ ค  เ พ่ื อ ใ ห๎ พั ท ลุ ง 
เป็นแหลํงในการผลิต และจําหนํายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชของภาคใต๎ และ ในระดับการสํงออก  

๗) สร๎างตลาดกลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเ กษตรของจังหวัดในระดับตําบล อําเภอและ 
จ า ก พ้ื น ที่ ใ ก ล๎ เ คี ย ง แ ล ะ ทุ ก พ้ื น ที่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ ห๎ พั ท ลุ ง เ ป็ น แ ห ลํ ง ก ร ะ จ า ย ผ ล ผ ลิ ต  เ พ่ื อ ปู อ น สูํ ต ล า ด  
ฝั่งอําวไทย อันดามัน ภาคใต๎ตอนลําง และอาเซียนตอนใต๎ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตลาดกลางปศุสัตว์ และพืชผัก 
ผลไม ๎

๘) สร๎างกระบวนการทางการค๎าผลผลิตทางการเกษตร โลจิสติกส์ ผลผลิตการเกษตรที่มีมาตรฐานตลอดจนหํวง
โ ซํ อุ ป ท า น ใ ห๎ มี ต ล า ด ก ล า ง ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง เ พ่ื อ ก า ร ข ย า ย ก า ร ค๎ า 
ทางการเกษตรกับกลุํมจังหวัดอําวไทย กลุํมจังหวัดอันดามัน อาเซียนตอนใต๎ ตลาดจีน ตลาดอินเดีย และกรอบอาเซียนบวก ๓ 
และบวก ๖ และสร๎างระบบตลาดการเกษตรในระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนาเป็นตลาดเกษตรดิจิทัลเชื่อมการค๎าโลก 



๙) การสร๎างงาน สร๎างอาชีพ และรายได๎จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตํอเนื่องจากภาคการเกษตรของท๎องถิ่น เพ่ือกระจาย
รายได๎สูํชุมชน 

๒. การเสริมสร๎างเมืองให๎มีความมั่นคงทางอาหารให๎มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ตั้งแตํระดับ ครัวเรือน ชุมชน 
หมูํบ๎านให๎มีแหลํงอาหารของตนเอง  

๑) สํงเสริมหมูํบ๎าน ครัวเรือนสร๎างอาหารปลอดภัย (ชุมชนเกษตรอินทรีย์)เพ่ือการพ่ึงตนเองทางการเกษตร และให๎มี
การผลิต และสร๎างตลาดกลางอาหารเพ่ือสุขภาพในระดับตําบล 

๒) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการเกษตรของจังหวัดทั้ งภาครัฐ เกษตรอยํางตํอเนื่ อง  
พร๎อมทั้งสร๎างเกษตรกรยุคใหมํเพ่ือสืบทอดอาชีพทางการเกษตร เน๎นการพัฒนาให๎เป็นเกษตรกรสมัยใหมํที่มีองค์ความรู๎ และใช๎
เทคโนโลยีในการเพ่ิมคําแกํการเกษตรได๎พัฒนาเป็นผู๎ประกอบการใหมํจากฐานการเกษตร (Agricultural start up) ที่มุํงเน๎นคนรุํน
ใหมํ สร๎างมูลคําเพ่ิมแกํผลผลิตทางการเกษตรให๎เป็นอาชีพด๎วยกลไกของสถาบันทางการศึกษาทางการเกษตรของจังหวัด และการ
พัฒนาผํานศูนย์เรียนรู๎การเกษตรทุกแหํงของจังหวัด 

๓) สํงเสริมการเรียนรู๎การเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให๎มีแปลงเรียนรู๎การเกษตรและโรงเรียนเกษตรกรตามสาขาอาชีพในทุกหมูํบ๎าน สร๎างให๎มีศูนย์เรียนรู๎การเกษตร
ในตําบลตามลักษณะผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 

๔) ให๎การสํงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแกํเกษตรกร การสร๎างหลักประกันและสวัสดิการเพื่อเกษตรการในชุมชน 
การยกยํองคนทําเกษตรให๎เป็นที่ยอมรับ และนับถือจากสังคม การประกาศคนดีเกษตรกรเดํนในทุกตําบล อําเภอ และจังหวัด 
สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนให๎ความสําคัญกับเกษตรกร รํวมจัดสวัสดิการแกํเกษตรกร 

๕) การคุ๎มครองพืช สัตว์ ของท๎องถิ่นให๎ได๎รับการดูแลและพัฒนาอยํางเหมาะสม คุ๎มครองอาชีพทางการเกษตรของ
ชุมชนไมํให๎ถูกครอบงําจากทุนนอกประเทศ 

๖) เติมความอุดมสมบูรณ์เพ่ือความสมดุลทางอาหาร เพ่ือความสมดุลทางระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ปุาเขา                     
ลุํมน้ํา  และทะเลสาปสงขลา 

๓. การสร๎ า งความ อุดมสมบู รณ์ ของ โครงสร๎ า ง พ้ืนฐานด๎ านการ เกษตร  สนับสนุนกระบวนการผลิ ต  
ให๎ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

๑) การ พั ฒนาความสามารถแรง ง านภาคการ เกษตร ให๎ มี ศั กยภาพในการสร๎ า ง เทค โน โลยี และ 
การพัฒนาผลผลิตคุณภาพ พร๎อมการสร๎างมุมมองอาชีพการเกษตรใหมํแกํคนรุํนใหม ํ

๒) การปรั บปรุ งบํ ารุ งดิ น เน๎ นการสร๎ างผลผลิ ตปุ๋ ย อินทรี ย์  ให๎ มี โ รงปุ๋ ย อินทรี ย์ ชุ มชน โรงพันธุ์ พื ช  
พั น ธุ์ สั ต ว์ ใ น ตํ า บ ล  ส ร๎ า ง ม า ต ร ก า ร ใ นก า รคุ๎ ม ค ร อ ง ท รั พ ย าก ร ดิ น  น้ํ า  แ ล ะภู มิ ปั ญ ญ าข อ ง 
ภาคการเกษตรของจังหวัด 

 
 
 

 
๓) สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช๎ พ ลั ง ง าน ท ด แ ทน แ ล ะพลั ง ท า ง เ ลื อ ก ให๎ เ ก ษ ตร ก ร ผ ลิ ต พลั ง ง า น เ พ่ื อก า ร ใ ช๎  

ในการเกษตร 
๔) การจัดหาแหลํงน้ํา ให๎กระจายในทั่วทุกพ้ืนที่แหลํงเกษตร  



๕) พัฒนาระบบขนสํง และการโลจิสติกส์รองรับการเกษตร และสร๎างระบบสาธารณูปโภคเชื่อมโยงการเกษตร พัฒนา
แหลํงน้ําและระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เขตชลประทานและพ้ืนที่การเกษตรทั้งนอกและในเขตชลประทานแตํ
ละสายให๎มากขึ้นที่เข๎าถึงการเกษตรมากขึ้น 

๖) สร๎างความตระหนักให๎เกิดความรับผิดชอบตํอระบบการผลิตทางการเกษตรครบวงจร ที่มีความปลอดภัย ใสํใจ
ผู๎บริโภคเป็นเมืองเกษตรคุณธรรม 

๗) สํงเสริมการวิจัย พัฒนา สร๎างองค์ความรู๎ทางการเกษตร พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการเกษตรให๎ทันสมัย 
ยกระดับเกษตรกรสูํนักวิจัยการเกษตร สร๎างโรงเรียนและศูนย์เรียนรู๎การเกษตรในทุกอําเภอสํงเสริมสถานศึกษา
ผ ลิ ต ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น รู๎ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  
เพ่ิมประชากรเกษตรคุณภาพสูํสังคมเมือพัทลุง 

๘) สํงเสริม สนับสนุน การสร๎างเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตรของจังหวัด เพ่ือการใช๎ในจังหวัด และการจําหนําย
นอกพ้ืนที ่

 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 

 แผนงานการสร้างเมืองลุงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทางการเกษตร  

๑. โครงการพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท๎องถิ่น(พาณิชย์จังหวัด) 
1.1 ร๎านจําหนํายสินค๎าเกษตรคุณภาพ (พาณิชย์จังหวัด) 

- การเชื่ อมโยงตลาดสินค๎า เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดี เมืองลุ ง  ทั้ ง ในและนอกภูมิภาค            
(พาณิชย์จังหวัด) 

- ตลาดเกษตรในระบบอินเตอร์เน็ต (พาณิชย์จังหวัด) 

- ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาชุมชนจังหวัด) 

- ตลาดสินค๎าเกษตรมาตรฐานสากล (ปศุสัตว์จังหวัด) 

- พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค๎าเกษตร ตราสินค๎าเดียว (พาณิชย์จังหวัด) 
1.2 กํอสร๎างตลาดกลางผลผลิตสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา(ประมงจังหวัด) 

๒. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร กิจกรรมตํอเนื่องจากภาคเกษตร (สหกรณ์จังหวัด) 
2.1  เสริมสร๎างขีดความสามารถของกลุํมเกษตรกร พัฒนาผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพที่แขํงขันได๎ (สหกรณ์
จังหวัด) 

- ยางพาราครบวงจร (สหกรณ์จังหวัด) 

- ไกํพ้ืนเมืองครบวงจร (ปศุสัตว์จังหวัด) 

- แพะครบวงจร (ปศุสัตว์จังหวัด) 

- เห็ดครบวงจร (เกษตรจังหวัด) 

- ปาล์มน้ํามันครบวงจร (สหกรณ์จังหวัด) 

- พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ และสํารองเสบียงสัตว์ (สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัด) 

- ปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์สูํฟาร์มมาตรฐาน (ปศุสัตว์จังหวัด) 

- พัฒนากลุํมและพัฒนาเครือขํายเกษตรกรด๎านปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ(สหกรณ์จังหวัด) 

- พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุํมผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ และการบริหารจัดการ (สหกรณ์จังหวัด) 

- เพ่ิมศักยภาพอาสาพัฒนาปศุสัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง) 



- สร๎างความเข๎มแข็งแกํองค์กรเกษตรกรรายสินค๎าเกษตร (เกษตรจังหวัด) 

- กํอสร๎าง ปรับปรุงโรงฆําสุกร (โคกชะงาย ปุาบอน มะกอกเหนือ) (ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง) 
 

2.2 สํงเสริมการทําการเกษตร กิจกรรมตํอเนื่องจากภาคเกษตรแกํเกษตรกร และผู๎ประกอบการรายใหมํ (Start 
Up) (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) 

- ด๎านสัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัด) 

- ด๎านพืช (เกษตรจังหวัด) 

- ด๎านประมง (ประมงจังหวัด) 

- ด๎านการตลาด (พาณิชย์จังหวัด) 

- ด๎านองค์กร กลุํม และสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์จังหวัด) 

- สร๎างมุมมองอาชีพการเกษตรแกํผู๎ประกอบอาชีพการเกษตรรายใหมํ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) 
 

๓. โครงการสร๎างมูลคําผลผลิตทางเลือก (เกษตรจังหวัด) 
- สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให๎แกํเกษตรกรเพ่ือการเกษตร (พลังงานจังหวัด) 
- สํงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เครื่องเทศ ครบวงจร (เกษตรจังหวัด) 
- พัฒนาข๎าวสังข์หยด ข๎าวเหนียวดําอินทรีย์ ครบวงจร (เกษตรจังหวัด) 
- วัวชนเมืองลุง (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- ไกํชนเมืองลุง (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- ปศุสัตว์พรีเมี่ยม (โคขุน ไกํพ้ืนเมือง สุกร) (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- ไม๎ยืนต๎นเศรษฐกิจ (เกษตรจังหวัด) 
- กุ๎งก๎ามกราม (ประมงจังหวัด) 

๔. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และท๎องถิ่นสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตํอเนื่องจากภาคการเกษตรของท๎องถิ่น เพ่ือกระจายรายได๎สูํชุมชน (พัฒนาชุมชน) 
- พัฒนาผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนสูํมาตรฐานสากล (พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
- Road Show ในและนอกประเทศ (พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
- พัฒนาการแปรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเชิงนวัตกรรมเพ่ือการกีฬาและสุขภาพ (สหกรณ์จังหวัด) 
- สํงเสริมการใช๎เครื่องจักกลเพื่อการเกษตร (สหกรณ์จังหวัด) 
- สนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่นและนํานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินค๎าเกษตรเพ่ือการเพ่ิมมูลคําตลอด

หํวงโซํอุปทาน (พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
- ข๎าวพื้นเมือง เพ่ือสุขภาพและเวชสําอาง อาหาร (เกษตรจังหวัด) 

 

แผนงานการเสริมสร้างเมืองลุงให้มีความมั่นคงทางอาหาร 
๑. โครงการเมืองลุง เมืองเกษตร อาหารปลอดภัย กิน เที่ยว บายใจ 

- สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) 
- สํงเสริมศูนย์เรียนรู๎โคนมอาชีพพระราชทาน “งานของพํอ” (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- พัฒนาข๎าวพ้ืนเมืองปลอดภัยและได๎มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ครบวงจร (เกษตรจังหวัด) 
- สํงเสริมการทํองเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนาธรรม (เกษตรจังหวัด) 
- ประมงหมูํบ๎าน (ประมงจังหวัด) 



- ยกระดับเครือขํายชาวนาสูํโรงเรียนเกษตรกร(เกษตรจังหวัด) 
- โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน(เกษตรจังหวัด) 
- งานมหกรรมปศุสัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- สํงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเสริมรายได๎ (เกษตรจังหวัด) 
- สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําในทะเลสาบ (ประมงจังหวัด) 
- ธนาคารพันธุ์พืช (เกษตรจังหวัด) 
- ธนาคารพันธุ์สัตว์ (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- สํงเสริมการเลี้ยงปลากระชังบก (ประมงจังหวัด) 

 
๒. โคร งการขยายผลปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเย ง  และ โคร งการ อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ                     

(เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) 
- พัฒนาพ้ืนที่ลุํมน้ําปากพนังโดยคนเมืองลุง (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) 
- สํงเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนควนตะแบกตามพระราชดําริ (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- พัฒนาอาชีพศูนย์ศิลปาชีพหัวปุาเขียว (กศน.จังหวัด)  
- ฟาร์มตัวอยํางตามพระราชดําริจังหวัดพัทลุง บ๎านอาพัด (เกษตรจังหวัด) 

3. โครงการยกระดับการพัฒนาการเกษตรโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรจังหวัด) 
- 16 ตําบลปศุสัตว์พัฒนา (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- พัฒนาศูนย์เรียนรู๎ทางการเกษตร (เกษตรจังหวัด) 
- พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู๎ด๎านปศุสัตว์ประจําตําบล (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- หมูํบ๎านวิถีไทย (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- จัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง (เกษตรจังหวัด) 
- เกษตรทฤษฎีใหมํ (ปศุสัตว์ ไรํ นา สวน ผสม) ของคนเมืองลุง (เกษตรจังหวัด) 

4. โครงการเติมความอุดมสมบูรณ์ของปุาเขา ลุํมน้ํา ทะเลสาบ เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศน์และความม่ันคงทาง
อาหาร การคุ๎มครองพืช สัตว์และสัตว์น้ําท๎องถิ่น (ประมงจังหวัด) 

- คุ๎มครองและเฝูาระวังการใช๎เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ประมงจังหวัด) 
- ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ําในแหลํงน้ําธรรมชาติของชุมชนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ํา (ประมงจังหวัด) 
- แหลํงพันธุ์ปลาชุมชนและการบริหารจัดการประชุมรํวมชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง (ประมงจังหวัด) 
- อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไกํคอลํอนพัทลุง (ปศุสัตว์จังหวัด) 
- สมุนไพรชุมชน (เกษตรจังหวัด) 
- รณรงค์การใช๎น้ําเสียจากฟาร์มสุกรเพ่ือลดต๎นทุนการผลิตยางพารา (สหกรณ์จังหวัด) 

 

แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รองรับการเกษตร  (เกษตรและสหกรณ์) 
๑. โครงการจัดการดิน น้ํา เพ่ือการเกษตร 

- การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือการเกษตร (พัฒนาที่ดินจังหวัด) 
- การจัดหาแหลํงน้ําเพ่ือการเกษตร (โครงการชลประทาน) 

๒. โครงการพัฒนาระบบขนสํงและระบบโลจิสติกส์รองรับการเกษตร (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) 



 -  ระบบขนสํงและโลจิสติกส์รองรับการเกษตร(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) 
   -  ระบบโลจิสติกส์รองรับการเกษตร (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) 

ประเมินศักยภาพการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด๎านการทํองเที่ยว จากการวิเคราะห์
พบวํา จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน 

 
 

เปู าประสงค์ที่  2การทํ องเที่ ยวสร๎ างความมั่ นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได๎ สูํ จั งหวั ดและรักษาสิ่ งแวดล๎อม 
ที่ยั่งยืน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position 

1.พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
1.1 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ ธรรมชาติ ปุาเขา น้ําตก การลํองแกํงและลุํมน้ําทะเลสาบ 

พัทลุงให๎เป็นสถานที่แหลํงพักผํอนของนักทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวแบบครอบครัว และนักทํองเที่ยวผจญภัยเดินปุาเพ่ือ
เชื่อมโยงสูํระดับนานาชาติ (Family Hipster Tourist And Jungle Tour) 

1.2  สร๎างนวัตกรรมการทํองเที่ยวพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศธรรมชาติปุาเขาและลุํมน้ําทะเลน๎อยสาบ 

(ทะเลน๎อย ทะเลหลวง ในทะเลสาบสงขลา) ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวครบวงจรเชื่อมโยงสูํระดับนานาชาติ สร๎างนวัตกรรมการ
ทํองเที่ยวให๎มีการออกแบบครอบคลุมการพัฒนาทั้งจังหวัดพัทลุง : พัฒนาชายฝั่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
อนุรักษ์สงวนพันธุ์สัตว์น้ําหายาก(โลมาอิรวดี) สร๎าง Land Mark เชํน สัญลักษณ์มโนราห์ หนังตะลุง เทริด และนกนางแอํน  
“ทะเลสาบพัทลุง ณ เมืองลุง สวรรค์ของนักตกปลาแหํงเอเชีย” และกิจกรรมการทํองเที่ยวที่ใหมํๆ ของพ้ืนที่ 
 1.3 สํงเสริมและพัฒนาทะเลน๎อยให๎เป็นแหลํงศึกษา และดูนก ในระดับนานาชาติ สร๎างสิ่งอํานวยความสะดวก
ในทะเลน๎อยกลางทะเลที่ไมํกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชมนก  
ชมควายน้ํา ความหลากหลายของนิเวศวิทยา พร๎อมจัดระเบียบการทํองเที่ยวทางเรือ จัดระเบียบเมือง ชุมชน ความสะอาด 
พัฒนาคุณภาพผู๎ให๎บริการทํองเที่ยวในชุมชนให๎เอ้ือตํอการเปิดตลาดการทํองเที่ยวนานาชาติ 

1.4 .แหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี จิตวิญญาณ และสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ การสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ วัด (วัดเขียนบางแก๎ว วัดคูหาสวรรค์ วัดเขาอ๎อ วัดวัง วัดดอนศาลา วัดปาก
สระ วัดเขาแดงตก วัดภูเขาทอง วัดพระเกิดและเส๎นทางตามรอยเกจิอาจารย์ลุํมน้ําทะเลสาบพัทลุง ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน
บริเวณวัดให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว พัฒนาให๎เป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎ในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ สํงเสริมให๎มีปราชญ์
ชาวบ๎าน สร๎างมัคคุเทศก์น๎อย และห๎องนิทรรศการแสดงความรู๎ที่ทันสมัย สื่อที่เป็นสากล) 
  1.5 การสร๎างประตูเมืองทางทิศเหนือ ทิศใต๎ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เพ่ือการเปิดสูํการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศน์ของจังหวัดพัทลุง 

1.6 การสร๎างแหลํงทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพรองรับผู๎สูงอายุ เน๎นตลาดการ 
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐาน 

1.7 สํงเสริมการทํองเที่ยวแบบพัทลุงธานี วิถีเมืองลุง ในชุมชน ในรูปแบบเส๎นทางทํองเที่ยว 
ชุมชน  (เรียนรู๎ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู๎ชีวิตของเมืองลุง อาหารพ้ืนบ๎าน และเรียนรู๎ด๎านประวัติศาสตร์) การสร๎าง
ศูนย์รวมการทํองเที่ยวของจังหวัดพัทลุง 

 2. พัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวของจังหวัดที่มีความโดดเดํน  



 2.1 การสร๎างปฏิทินการทํองเที่ยวเมืองลุงในระดับพ้ืนที่และปฏิทินการทํองเที่ยวนานาชาติ 
 2.2 พัฒนากิจกรรมด๎านการทํองเที่ยวตามปฏิทินการทํองเที่ยวทั้งในระดับพื้นท่ี ประเทศ  

และนานาชาติให๎ยิ่งใหญํนําสนใจมากขึ้น มีความหลากหลายและตํอเนื่อง เมืองลุงเมืองเดียวเที่ยวทั้งปี (ในระดับพ้ืนที่และ
ประเทศจัดงานแขํงโพนนานาชาติ งานมหกรรมวันโค งานวันข๎าว 
สังข์หยดและชาวนาภาคใต๎ ในระดับนานาชาติจัดงานลํองเรือแลนกแลน๎อย งานบูชา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอ๎อ งานมโนราห์ไหว๎ครู งานย๎อนรอยประวัติศาสตร์วัดเขียนบางแก๎ว งานวัน 
เดินปุาขึ้นเขาบรรทัด งานมหกรรมตกปลานานาชาติ งานวิ่งมาราธอน งานไตรกีฬา ฯลฯ) 

 2.3 พัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการ 
ทํองเที่ยวให๎เกิดอัตราการพักค๎างเพ่ิมข้ึน พัฒนาพื้นที่ การคมนาคมทางการทํองเที่ยวเพ่ือการทํองเที่ยวปุาเขา การทํองเที่ยวใน
ทะเลสาบ การทํองเที่ยวประวัติศาสตร์ศาสนา 

 2.4 สํงเสริมการทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎วิถีวัฒนธรรมท๎องถิ่นผํานพิพิธภัณฑ์ชุมชน  
การศึกษาดูงานทางด๎านการเกษตร การทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพทํองเที่ยวด๎านอาหารกินอาหารอรํอย งานหัตกรรมศิลปกรรม 
 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค๎าและบริการการทํองเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และได๎มาตรฐาน 

 3.1 การสํงเสริมการพัฒนาการผลิตสินค๎าและผลิตภัณฑ์ ด๎านการทํองเที่ยวเพื่อรองรับการ 
ทํองเที่ยว (สํงเสริมผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยวชุมชน) สร๎างมาตรฐานร๎านอาหารคุณภาพรับการทํองเที่ยวของจังหวัด อาหาร
พ้ืนบ๎านอรํอยและปลอดภัย  

 3.2 สร๎างแหลํงค๎าขายในสถานที่ทํองเที่ยวชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ และไมํทําลายบรรยากาศ 
การทํองเทีย่ว 

 3.3 สํงเสริมให๎มีการสร๎างโฮมสเตย์ในชุมชนการทํองเที่ยวให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการ 
การทํองเที่ยวของชุมชน 

 3.4พัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวของตนเอง มีการ 
รับรองมาตรฐานการทํองเที่ยวชุมชน พัฒนาคุณภาพบุคลากรการทํองเที่ยวของชุมชน และสร๎างมาตรฐานความปลอดภัย
ทางการทํองเที่ยวของจังหวัดและการดําเนินธุรกิจทํองเที่ยวที่เป็นไปตามกฎหมาย 

 3.5 สํงเสริมพัฒนาการบริการของผู๎ให๎บริการสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวรถ 
โดยสารร๎านค๎า ผู๎ให๎บริการที่เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวให๎มีไมตรีจิตในการบริการที่มีคุณธรรมและเป็นมืออาชีพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
 4.1 ยกระดับขีดความสามารถผู๎ประกอบการทํองเที่ยวของจังหวัดให๎มีศักยภาพในการ 

ออกแบบรายการทํองเที่ยว การทําตลาดการทํองเที่ยว และการบริการการทํองเที่ยวที่มีมาตรฐาน   
 4.2 พัฒนาบุคลากรและสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเป็นเครือขําย สร๎างจิตสํานึกการเป็นเจ๎า 

บ๎านที่ดีรองรับการทํองเที่ยว (สํงเสริมพัฒนาเครือขํายศูนย์การทํองเที่ยวในระดับจังหวัด พัฒนาสถานที่พักและราคาให๎มี
มาตรฐานสากล) การมีความปลอดภัยได๎มาตรฐานสากล 

 4.3 เชื่อมโยงการตลาดการทํองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวจากอาเซียนตอนใต๎ อันดามัน  
ภาคใต๎ ตอนลํางและฝั่งอําวไทยตอนบน เน๎นการทําตลาดแบบเข๎าถึง ประชาสัมพันธ์ เพ่ือการสร๎างแรงจูงใจมาเที่ยวพัทลุง 
สร๎างสื่อการทํองเที่ยวในรูปแบบภาษาที่หลากหลายที่เข๎าถึง นักทํองเที่ยว ปูายโฆษณา ทั่ วทุกพ้ืนที่ในทีทํองเที่ยวในภาคใต๎
ใกล๎เคียง สร๎างเครือขํายการทํองเที่ยวและการขยายศักยภาพตลาดการทํองเที่ยวการ Road Show ในแหลํงทํองเทียวฝั่งอําว
ไทย อันดามัน อาเซียนใต๎ ตลาดจีน และตลาดอินเดีย 



4.4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่หลากหลายครอบคลุมทุกชํองทางสื่อ และเข๎าถึง 
ทุกกลุํมเปูาหมาย สร๎างการตลาดการทํองเที่ยวในระบบดิจิทัล และการประชาสัมพันธ์ด๎วยรูปแบบการตลาดในสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช๎โซเซียลมีเดีย 
                  4.5 การควบคุม กํากับ มาตรฐานการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ไมํให๎ทําลายสิ่งแวดล๎อมและวิถีดีงามของจังหวัดเพ่ือ
ปกกันไมํให๎การเติบโตทางการทํองเที่ยวเติบโตที่ไมํมีทิศทาง 
5.พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการทํองเที่ยว และสร๎างสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทํองเที่ยว 
 5.1 การสร๎างเส๎นทางจักรยานในพ้ืนที่เส๎นทางทะเลน๎อย-ระโนดและเส๎นทางเพชรเกษมในพ้ืนที่เขาบรรทัด พัฒนาให๎มี
มาตรฐานระดับสากลให๎พัทลุงเป็นสวรรค์ของการทํองเที่ยวทางจักรยาน 
  5.2 สํงเสริมผู๎ประกอบการพัฒนากิจกรรม สถานที่พักในรูปแบบของบูติกที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง พัฒนา
โฮมสเตย์ชุมชนมาตรฐานนานชาติในพ้ืนที่อําเภอศรีบรรพต อําเภอระโนดละเมืองเกําชัยบุรี ในรูปแบบการรวมกลุํมโฮมสเตย์
ของชุมชนและสํงเสริมผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพพัฒนาโรงแรมที่พักท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมโอกาสการพักค๎างของ
นักทํองเที่ยวที่มีศักยภาพจําย 

ประเมินศักยภาพการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด๎านการพัฒนาคนจากการวิเคราะห์
พบวํา จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position 

๑. สร๎างและพัฒนาคนพัทลุงให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รองรับการพัฒนาจังหวัดและการเติบโตสูํอนาคต 
ปลูกฝังจิตสํานึกและสร๎างวินัยในการเคารพกฎหมายอยํางเครํงครัด สอดคล๎องกับนโยบายเมืองลุง เมืองบายใจ (วินัยจราจร /
สิ่งแวดล๎อม/วัฒนธรรม) 

- เสริมสร๎างความตื่นตัวในการเรียนรู๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ในทุกระดับพัฒนาให๎พัทลุงเป็นเมืองการศึกษา
คุณภาพเข๎มแข็ง ประชาชนคืนสูํทุกหมูํบ๎าน ทุกครอบครัว 

- เสริมสร๎างคนเมืองลุงให๎มีจิตสาธารณะและทําประโยชน์ตํอสํวนรํวมอยํางมั่นคงและยั่งยืน 
- ปลูกจิตสํานึกและกระตุ๎นให๎คนในชุมชนท๎องถิ่นเกิดความตระหนักตื่นตัว มีสํวนรํวมในการฟ้ืนฟู เผยแพรํ สืบ

สาน สร๎างสรรค์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และคุณคําความหลากหลายของศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตและ
คํานิยมที่ดีงาม ของความเป็นชาติและวัฒนธรรมเมืองลุง เพ่ือกํอให๎เกิดคุณคําทางสังคม และการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

- ผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับความต๎องการทางด๎านเกษตร ทํองเที่ยว และการพัฒนาจังหวัดในอนาคต 
- สร๎างความเป็นพลเมืองไทยอาเซียน และพลเมืองโลก ที่มีฐานของความภาคภูมิใจในความเป็นเมืองลุงให๎

ความสําคัญกับการเตรียมพร๎อมเด็กและเยาวชนให๎มีความสมบูรณ์ของพัฒนาการ ความคิดและทักษะชีวิตของ
สังคม 

- สร๎ า งแหลํ ง เ รี ยนรู๎  สื่ อกา ร เ รี ยนรู๎ ของชุ มชนให๎ มี ห๎ อ งสมุ ด ในชุ มชน  ให๎ ป ระชาชน เข๎ า ถึ งและ 
ใช๎ประโยชน์จากการเรียนรู๎จากสังคมโลกให๎มีแหลํงเรียนรู๎อยูํทุกที่ให๎ชุมชนได๎เข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ในสังคม 
Digital ที่สามารถสร๎างอาชีพและรายได๎ให๎กับชุมชน 

- สร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ ใฝุศึกษาของพัทลุงให๎เข๎มแข็งที่สืบทอดสํงตํอกันในสังคมเมืองพัทลุง 



- ก า ร ผ ลิ ต กํ า ลั ง ค น คุ ณ ภ า พ ร อ ง รั บ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ ข อ ง จั ง ห วั ด 
มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

๒. การนําทุนทางศาสนาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา มาเพ่ิมคุณคําทางสังคมและเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 

- การนําทุนทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของจังหวัดมาสร๎างคุณคําทางสังคมและเพ่ิมมูลคําทาง
เศรษฐกิจ เน๎นการสร๎างรายได๎สูํชุมชนและตํอยอดสูํอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร๎างสรรค์และการทํองเที่ยวจาก
ฐ า น ปั ญ ญ า ชุ ม ช น  นํ า ค น ดี  ค น เ กํ ง  ข อ ง เ มื อ ง ลุ ง คื น ถิ่ น 
รํวมพัฒนาจังหวัด 

- สร๎างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี และการเชื่อมโยงเส๎นทางประวัติศาสตร์เชื่อมตํอกับ
จังหวัดใกล๎เคียงและอาเซียน (นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี) 

- สื่อสารสูํสังคมในการเป็นเมืองแหํงวัฒนธรรม สํงเสริมสนับสนุน รักษา พัฒนาประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัด
ให๎เป็นสิ่งที่มีคุณคําสูงสุดของจังหวัด ทุกภาคสํวนให๎ความสําคัญ ระดับประเทศรํวมพัฒนาสนับสนุน 

- เพ่ิม และขยายภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ๎าน และเรียนรู๎จากปราชญ์ชาวบ๎านให๎ได๎รับการสืบสาน และสร๎างให๎
เกิดประโยชน์ในภาพกว๎างอยํางตํอเนื่องให๎คนรุํนใหมํเข๎าถึง 

๓. พัฒนาศักยภาพคนพัทลุงทุกชํวงวัยให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของประเทศ 
- พัฒนาให๎เด็กแรกเกิดมีพัฒนาการที่สมวัย สํงเสริมทักษะชีวิตวัยรุํนเพ่ือลดแมํวัยใส เติมทักษะสากลแกํเยาวชน 

(ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหมํ และวัฒนธรรมสากล) เพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัดใน
อนาคต และการมีทักษะชีวิตที่พ่ึงตนเองได๎ด๎วยอัตลักษณ์พ้ืนที่ 

- สร๎างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน
บ ริ บ า ล ผู๎ สู ง อ า ยุ ร ว ม ทั้ ง ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ใ ห๎ ส า ม า ร ถ ดู แ ล ทุ ก 
กลุํมวัยได๎อยํางยั่งยืน 

- การบูรณาการทุกภาคสํวนแก๎วิกฤตสังคมแบบบูรณาการ พร๎อมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมในทุกชํวงวัย ให๎
พัทลุงเป็นเมืองจิตอาสา การมีสํวนรํวมในการพัฒนาสาธารณะ พัทลุงเป็นต๎นแบบเมืองคุณธรรมของประเทศ 

- เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ ใ ห๎ เ มื อ ง ลุ ง ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู๎ ด๎ ว ย ก า ร ดู แ ล ต น เ อ ง  ทั้ ง ใ น ด๎ า น ก า ร ดู แ ล ต น เ อ ง  
การปรั บ เปลี่ ย นนิ สั ยที่ ไ มํ พัฒนา  หรื อภาพลบ  ปรั บพฤติ กรรม  ที่ เ ป็ นพล เมื องของ โลกอยํ า ง 
เทําทัน เพ่ือความมั่นคงในการดํารงชีพ และการพึ่งตนเอง 

- พัฒนาสถาบันครอบครัวให๎มีความม่ันคงอบอุํน 
- ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการสังคมและหลักประกันทางสังคมอยํางทั่วถึงในทุกชํวงวัยและ

ทุกกลุํมเปูาหมาย ด๎วยเอกลักษณ์พัทลุงและความรํวมมือของชุมชน 
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับพัฒนาไปสูํเมืองอุดมปัญญา เป็นศูนย์กลางการศึกษา

ทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
- การเตรียมพร๎อมสังคมรับการดูแลผู๎สูงอายุ การสํงเสริมการสร๎างคุณคําจากผู๎สูงอายุ 

๔. การสร๎างเมืองให๎เป็นเมืองที่ปลอดภัย นําอยูํ และสันติสุข 
สร๎างชุมชนจัดการตนเอง บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํชุมชนสันติอยํางยั่งยืน  ให๎มีชุมชน /หมูํบ๎านต๎นแบบในทุก
ตําบลภายใน ๔ ปี 



- สร๎างกระแสเมืองลุงบายใจ (Slow life city) ให๎เกิดเป็นกระแสสังคมที่เข๎าถึงประชาชน 
ทั้งจังหวัด ด๎วยกลไกการประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง 

- จัดระเบียบสังคม จัดการภัยคุกคามทางสังคมของจังหวัด จนถึงระดับหมูํบ๎านให๎ปลอดภัยอันตราย ภัยสังคม 
ลดปัญหาอาชญากรรมทุกพ้ืนที่ด๎วยกลไกของหมูํบ๎าน ชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 
เป้าประสงค์ที่ 4 พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position 

1. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยแบํงตามระบบนิเวศปุาเขา นา เล 
1.1. ระบบนิวศน์เขาปุา เป็นพื้นที่ปุาเขาเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ต๎นน้ํา 

 ปลูกปุาในบริเวณพ้ืนที่เทือกเขาบรรทัด เพ่ือรองรับความสมบูรณ์ของความเป็นปุาต๎นน้ําและการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ พร๎อมสํงเสริมการทํองเที่ยวปุาเขา 

 สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่ต๎นน้ํา  และขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการ
ปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

1.2. ระบบนิเวศน์นาพ้ืนที่ราบเชิงเขา รวมถึงพ้ืนที่ราบลุํม ที่มีการใช๎ที่ดินเป็นทางด๎านการเกษตรและที่อยูํอาศัย 
 สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการปลูกต๎นไม๎ ที่ดินวํางเปลําและที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได๎

ในอนาคต 
 การสํงเสริมการทําการเกษตรแบบปลอดภัย เพ่ือลดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และ

น้ํา  รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
1.3.  ระบบนิเวศน์เล เป็นพื้นที่ริมทะเลน๎อย  เขตพ้ืนที่ชุํมน้ํา และชายฝั่งทะเลของทะเลสาบสงขลา 

 สํงเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการฟ้ืนฟูปุาพรุในพ้ืนที่ชุํมน้ําของ
จังหวัด เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ทะเลน๎อย ทะเลหลวง 

 สํงเสริมการทําการเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมถึงวิธีการจับสัตว์น้ํา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ทะเลน๎อยทั้งทางด๎านธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

2. การเตรียมความพร๎อมเมือง เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนกับสภาวะภูมิอากาศโลก และภัยพิบัติ (ลุํมน้ําหลัก ๗ลุํมน้ํา 
ภัยแล๎ง น้ําทํวม ดินถลํม) การจัดการน้ําทํวม น้ําแล๎ง ดังนี้ 

- รวบรวมข๎อมูลสภาพอากาศ และปัจจัยเสี่ยงทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ เพ่ือเป็นข๎อมูลในการสนับสนุนการวางแผนโครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

- การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการในทุกระดับหนํวยงาน  เชํน การสร๎างฝายชะลอน้ําในลําน้ําหลักและลํา
น้ําสาขาการสร๎างแหลํงน้ําต๎นทุนรองรับการเกษตรและการบริโภค อุปโภคในชุมชนรวมถึง การจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตรและการทํองเที่ยวให๎มีความคุ๎มคํา สร๎างระบบริการจัดการน้ํา กลุํมผู๎ใช๎น้ํา 

3. สํงเสริมให๎ความรู๎พัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน  เน๎นการพ่ึงตนเองทางพลังงานในการน้า
ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มาผลิตพลังงาน 

- ส่งเสริมการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสร้างพลังงานในชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การใช้ประโยชน์จากพลังงานน้้า พลังแสงอาทิตย์พลังงานลม  และพลังงานชีวมวล 



4. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอยํางมีประสิทธิภาพแบบมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน ในชุมชน เมืองและในพ้ืนที่
ทํองเที่ยวหลัก 

- ให๎มีพ้ืนที่บําบัดน้ําเสียกํอนที่จะลงสูํทะเลสาบ 
- ให๎มีแหลํงบําบัดน้ําเสียในแหลํงทํองเที่ยวกํอนลงสูํแมํน้ําลําคลอง 
- การสํงเสริมให๎มีแหลํงบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนในชุมชน 
- การปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ทํองเที่ยว และการเกษตรหลัก 

สํงเสริม Green and Agro Tourism ให๎เข๎มแข็ง 
 - ให๎มีโรงงานบริหารจัดขยะแบบครบวงจร โดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟูา 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 
 แผนงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการจัดการธรรมชาติต๎นนํา กลางน้ํา ปลายน้ํา  
- การปลุกปุาในบริเวณพ้ืนที่เทือกเขาบรรทัด พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชุมชน  
- การดําเนินการทางกฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพกับผู๎บุกรุก 
- สํงเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการฟ้ืนฟูปุาพรุในพ้ืนที่ชุํมน้ําของจังหวัด เพ่ือ

ความอุดมสมบูรณท์ะเลน๎อย ทะเลหลวง 
- การบริหารจัดการน้ํา และสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการ เพ่ือเป็นต๎นทุนทางทรัพยากรรองรับและสนับสนุนการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและแหลํงทํองเที่ยวหลักของจังหวัด 
๒. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอยํางมีประสิทธิภาพแบบมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน ในชุมชนเมืองและ

ในพ้ืนที่ทํองเที่ยวหลัก 
- ให๎มีพ้ืนที่บําบัดน้ําเสียกํอนที่จะลงสูํทะเลสาบ 
- ให๎มีแหลํงบําบัดน้ําเสียในแหลํงทํองเที่ยวกํอนลงสูํแมํน้ําลําคลอง 
- การสํงเสริมให๎มีแหลํงบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนในชุมชน 
- การปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ทํองเที่ยว และการเกษตรหลัก 

สํงเสริม Green and Agro Tourism ให๎เข๎มแข็ง 
๓. โครงการการเตรียมความพร๎อมเมือง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนกับสภาวะภูมิอากาศโลก และภัยพิบัติ (ลุํมน้ําหลัก 

๗ลุํมน้ํา ภัยแล๎ง น้ําทํวม ดินถลํม)การจัดการน้ําทํวม น้ําแล๎ง ดังนี้ 
- การสร๎างฝายชะลอน้ําในลําน้ําหลักและลําน้ําสาขา 
- การสร๎างแหลํงน้ําต๎นทุนรองรับการเกษตรและการบริโภค อุปโภคในชุมชน 
- การจัดการน้ํ า เ พ่ือการเกษตรและการทํอง เที่ ยวให๎มีความคุ๎ มคํ า  สร๎ างระบบริการจัดการน้ํ า  

กลุํมผู๎ใช๎น้ํา 
- การสํารวจปัจจัยเสี่ยงทางธรรมชาติจังหวัดพัทลุง 

๔. โครงการสํงเสริมให๎ความรู๎พัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน เน๎นการพ่ึงตนเองทางพลังงาน
ในภาคการเกษตร การนําผลผลิตทางการเกษตรมาสร๎างพลังงาน 
- การคิดค๎นเทคโนโลยีเพ่ือการสร๎างพลังงานในชุมชน 
- การใช๎ประโยชน์จากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินศักยภาพการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและการบริหาร
จัดการบ๎านเมือง จากการวิเคราะห์พบวํา จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง         
และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต 
 
เป้าประสงค์ที่ 5 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Strategy Position 

๑. การเพ่ิมโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาการคมนาคมขนสํง และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาการทํองเที่ยว การ
ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยทําให๎คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดย 

- การพัฒนาคุณภาพในเส๎นทางหลั ก  ทั้ งทางบก ทางราง  ทางน้ํ า  ที่ มี ความปลอดภัย  จั ดการ  
จุดเสี่ยงภัย ด๎วยวิศวกรรมจราจรที่มีมาตรฐาน ลดปัญหาอุบัติเหตุของจังหวัด 

- ปรับปรุงปูายบอกทางท่ีมีความเป็นสากล การสร๎างจุดพักระหวํางการเดินทางในเส๎นทางหลักของจังหวัดเพ่ือ
กระตุ๎นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

- สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเส๎นทางรองในชุมชนที่มีความปลอดภัย บูรณาการรํวมกับท๎องถิ่นในการสร๎าง
วิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการคมนาคม ไฟฟูา ประปา และระบบการสื่อสารของพ้ืนที ่

- สร๎างเส๎นทางเชื่อมโยงกับเส๎นทางหลักเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว และการขนสํงผลผลิตทางการเกษตร และ
ตัดเส๎นทางใหมํที่มีศักยภาพและไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม 

- พัฒนาภูมิทัศน์ในสถานีรถไฟรองรับการเปิดเส๎นทางในทางรางและการคมนาคมทางอากาศเชื่อมโยง
นานาชาติและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองนานาชาติของจังหวัดสงขลา และการเชื่อมโยงกับอําวไทย อันดามัน 
และอาเซียน 

- สํงเสริมการพัฒนา โอกาสทางการสัญจรทางน้ํารองรับการทํองเที่ยว การขนสํง สร๎างทําเรือเพ่ือการทํองเที่ยว
ที่มีมาตรฐาน 

- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรทางรางสูํภาคใต๎ตอนลําง และอาเซียนใต ๎
- การออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง สถานที่สาธารณะให๎มีเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมเมืองลุง 
- การจัดทําแผนแมํบทการคมนาคมและโลจิสติกส์จังหวัดพัทลุง ๒๐ปี 
- การจัดสร๎างเส๎นทางในพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลาเพื่อการกระตุ๎นการทํองเที่ยวโดยเน๎นการเปิดเส๎นทางในบาง

จุดที่เชื่อมโยงของพ้ืนที่และเชื่อมโยงทั้งระบบในอนาคต 



- การบริหารจัดการโซนนิ่งเมืองในตัวเมือง รอบเมืองด๎วยระบบผังเมืองใหมํที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการ
ขยายการเติบโตของเมืองสูํพื้นที่อ่ืนๆ ของจังหวัด 

๒. การ เส ริ ม ส ร๎ า งค ว ามพร๎ อมขอ งจั ง หวั ด ใ นกา ร พัฒนาสูํ ป ร ะชาคมอา เ ซี ย น  และประชาคม โลก  
เน๎นจังหวัดเป็นเมืองพร๎อมสูํสากล โดย 

- การแสวงหาความรํวมมือเพ่ือการเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีผํานกลไกทางการค๎า วัฒนธรรม สานสัมพันธ์
เมืองคูํมิตรกับประเทศในประชาคมอาเซียน เพ่ือเปิดโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและการใช๎ประโยชน์จากการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนตอนใต ๎

- เสริมสร๎างขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและการพัฒนาระบบบริการเพ่ือรองรับการเติบโตของจังหวัด 
การพัฒนาสูํอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 

- การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการคมนาคม โลจิสติกส์ สังคมดิจิตอล สังคมผู๎สูงอายุ  สํงเสริมให๎ท๎องถิ่นรํวม
พัฒนาความเป็นเมืองที่มีอารยสถาปัตยที่ดี การปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานในพื้นท่ีสาธารณะให๎เป็นมิตรกับคน
พิการ ผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะในพ้ืนที่หลักทางการทํองเที่ยว พ้ืนที่ชุมชนเมือง 

 
 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่สาธารณะ ระบบข๎อมูลสารสนเทศ ระบบบริการของสํวน
ราชการให๎มีความเป็นสากลโดยรองรับการบริการแกํนักทํองเที่ยว นักลงทุน และเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การบริการให๎มีภาพลักษณ์ท่ีดี 

- การเสริมสร๎างขีดความสามารถและทักษะแรงงานเพ่ือรองรับการพัฒนาสูํประชาคมอาเซียนและประชาคม
โ ล ก ใ ห๎ มี ทั ก ษ ะ ส า ก ล ทั้ ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  วั ฒ น ธ ร ร ม ส า ก ล  แ ล ะ 
การจัดการสมัยใหมํ โดยเฉพาะแรงงานรุํนใหมํของจังหวัด 

- สร๎างประตูเมืองในทุกทิศของจังหวัดรับแขกบ๎านแขกเมืองโดยมีสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์พื้นที่ 
- การสร๎างมหาวิทยาลัยทักษิณให๎เป็นเมืองมหาวิทยาลัยครบวงจร มีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีความพร๎อมและสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีสมบูรณ์ 
๓. การเสริมสร๎างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัดเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

และการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของจังหวัด มุํงเน๎นการสร๎างจังหวัดเป็นเมืองที่ Smart ในการบริหารจัดการโดยเน๎นการ
พัฒนาแนวทาง ดังนี้ 

- การพัฒนาขีดความสามารถของผู๎บริหารในทุกสํวนราชการของจังหวัดให๎มีความพร๎อมในการพัฒนาเมืองใน
ทุ ก ๆ ด๎ า น แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก ภ า พ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น รํ ว ม กั น ที่ เ ข๎ ม แ ข็ ง 
ให๎ความสําคัญกับการฝึกอปรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถแกํผู๎บิหารของจังหวัดในแตํละระดับ รวมทั้งผู๎นํา
ท๎องที่โดยให๎มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นฐานในการพัฒนารํวมกับท๎องถิ่นและภาคเอกชนของพื้นที่ 

- การปรั บปรุ ง ร ะบบบริ หารงานและระบบบริ การของทุ กสํ วนบริ กา ร ให๎ สอดรั บยุ ทธศาสตร์ 
การพัฒนาของประเทศและการพัฒนาของจังหวัด ให๎ทุกสํวนราชการที่บริการประชาชนพัฒนาระบบบริการ 
ทั้ ง โ ค ร ง ส ร๎ า ง ท า ง ก า ย ภ า พ ใ ห๎ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย  ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ก า ร 
ที่ ส ะดวกรวด เร็ ว  ผู๎ ใ ห๎ บริ การที่ มี ขี ดความสามารถในการบริ การ  และการบริ การที่ ส ะดวก 
ตํอผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ที่ต๎องการความชํวยเหลือ 



- การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางของจังหวัด จัดทําฐานข๎อมูลจังหวัดในรูปแบบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับปรุงเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์สากล เพ่ิมความรวดเร็วของระบบบริการผํานอินเตอร์เน็ต เพ่ือการพัฒนาที่มี
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ทุ ก ภ า ค สํ ว น แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง ถึ ง กั น  
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎ 

- การเสริมสร๎างธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการให๎ความสําคัญกับการเป็นองค์กรคุณธรรม และโดดเดํนด๎าน
การมีสํวนรํวมของประชาชน และเข๎มแข็งในรูปแบบของ “ประชารัฐ” ให๎ความสําคัญกับการเป็นหนํวยงาน
ภ า ค รั ฐ ที่ โ ป รํ ง ใ ส  เ ป็ น ธ ร ร ม  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี สํ ว น รํ ว ม  
เป็นสํวนราชการใสสะอาดไมํมีการทุจริตคอรัปชั่น 

- สํงเสริมให๎ทุกสํวนราชการ อําเภอ ท๎องถิ่นดําเนินการสร๎างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การบริการ
ประชาชนที่สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

- การเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสูํระดับอําเภอ ตําบล และหมูํบ๎าน พร๎อม
สํ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง สํ ว น ท๎ อ ง ถิ่ น ใ น 
ทุกระดับในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล๎องกันกับแผนการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 
แผนงานการเพิ่ม และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพในเส๎นทางหลัก ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา ที่มีความปลอดภัย จัดการจุดเสี่ยงภัย                

ด๎วยวิศวกรรมจราจรที่มีมาตรฐาน ลดปัญหาอุบัติเหตุของจังหวัด 
- ปรับปรุงปูายบอกทางท่ีมีความเป็นสากล  
- การสร๎างจุดพักระหวํางการเดินทางในเส๎นทางหลักของจังหวัดเพ่ือกระตุ๎นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเส๎นทางรองในชุมชนที่มีความปลอดภัย บูรณาการรํวมกับท๎องถิ่นในการสร๎าง

วิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการคมนาคม ไฟฟูา ประปา และระบบการสื่อสารของพ้ืนที ่
- สร๎างเส๎นทางเชื่อมโยงกับเส๎นทางหลักเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว และการขนสํงผลผลิตทางการเกษตร และ

ตัดเส๎นทางใหมํที่มีศักยภาพและไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม 
- พัฒนาภูมิทัศน์ในสถานีรถไฟรองรับการเปิดเส๎นทางในทางรางและการคมนาคมทางอากาศเชื่อมโยง

นานาชาติและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองนานาชาติของจังหวัดสงขลา และการเชื่อมโยงกับอําวไทย อันดามัน 
และอาเซียน 

- สํงเสริมการพัฒนา โอกาสทางการสัญจรทางน้ํารองรับการทํองเที่ยว การขนสํง สร๎างทําเรือเพ่ือการทํองเที่ยว
ที่มีมาตรฐาน 

- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรทางรางสูํภาคใต๎ตอนลําง และอาเซียนใต ๎



๒. โครงการจัดระเบียบเมือง 
- การออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง สถานที่สาธารณะให๎มีเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมเมืองลุง 
- การจัดทําแผนแมํบทการคมนาคมและโลจิสติกส์จังหวัดพัทลุง ๒๐ปี 
- การจัดสร๎างเส๎นทางในพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลาเพื่อการกระตุ๎นการทํองเที่ยวโดยเน๎นการเปิดเส๎นทางในบาง

จุดที่เชื่อมโยงของพ้ืนที่และเชื่อมโยงทั้งระบบในอนาคต 
- การบริหารจัดการโซนนิ่งเมืองในตัวเมือง รอบเมืองด๎วยระบบผังเมืองใหมํที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการ

ขยายการเติบโตของเมืองสูํพื้นที่อ่ืนๆ ของจังหวัด 

แผนงานการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสู่สากล 
๑. โครงการการพัฒนาสูํประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

- การเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีผํานกลไกทางการค๎า วัฒนธรรม สานสัมพันธ์เมืองคูํมิตรกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน  

- เสริมสร๎างขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและการพัฒนาระบบบริการ 
- การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการคมนาคม โลจิสติกส์ สังคมดิจิตอล สังคมผู๎สูงอายุ 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่สาธารณะ ระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
- การเสริมสร๎างขีดความสามารถและทักษะแรงงาน 
- การสร๎างมหาวิทยาลัยทักษิณให๎เป็นเมืองมหาวิทยาลัยครบวงจร  

๒. โครงการเสริมสร๎างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัด 
- การพัฒนาขีดความสามารถของผู๎บริหารในทุกสํวนราชการของจังหวัด 
- การปรั บปรุ ง ร ะบบบริ หารงานและระบบบริ การของทุ กสํ วนบริ กา ร ให๎ สอดรั บยุ ทธศาสตร์ 

การพัฒนาของประเทศและ 
- การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางของจังหวัด จัดทําฐานข๎อมูลจังหวัดในรูปแบบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
- ปรับปรุงเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์สากล เพ่ิมความรวดเร็วของระบบบริการผํานอินเตอร์เน็ต 
- การเสริมสร๎างธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ 
- สํงเสริมให๎ทุกสํวนราชการ อําเภอ ท๎องถิ่น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


