
 

 

 

 

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา 
พัทลุงเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคใต้ของประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องท่ีท่ัวไปหลายอําเภอในสมัยศรีวิชัย 
ศตวรรษท่ี 13 -14 ) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนท่ีได้รับวัฒนธรรมอินเดีย
มหายาน มีหลักฐานค้นพบ เชน่พระพิมพ์ดินดิบจํานวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์
สวรรค์ และถํ้าเขาอกทะลุ 
           ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างท่ีปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะพัทลุง พ
2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย
ลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลท่ี
วิศวกรชาวฝร่ังเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ช้างหรือเมืองเก่ียวเน่ืองด้วยช้าง ซ่ึงตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ
เดิมเขียนอย่างไร คําไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็นคําข้ึนต้น
หลักผูกช้างชื่อ บ้านนามเมืองของพัทลุง ท่ีเก่ียวกับช้างมีมากหรือจะเรียกว่าเป็น
ตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซ่ึงอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด
ตํานานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชรเป็นหมอสดําหมอเฒ่านายกองช้าง
ปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วยซ่ึงใน
ถือ “ตาหมอช้าง” 

ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุงได้ต้ังข้ึนอย่างม่ันคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา
พระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุงในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง
มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซ่ึงนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหน่ึงของพระราช
เชื่อกันว่า ต้ังอยู่ท่ีเมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน
เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ
         ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล
ต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาต้ังถ่ินฐานค้าขาย
ตรงน้ันอย่างสงบ ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองท่ี
ท่ีสุดก็พัฒนาข้ึนมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษี
           บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี

พัทลุงเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ต้ังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องท่ีท่ัวไปหลายอําเภอในสมัยศรีวิชัย 

บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนท่ีได้รับวัฒนธรรมอินเดีย ในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ
เชน่พระพิมพ์ดินดิบจํานวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถํ้าคูหา

ไม่ได้เขียนอย่างท่ีปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะพัทลุง พ
และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมายได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง พัทธลุงพัตลุง พัฒ

ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลท่ี 3 เขียนว่า Bondelun และ Merdelong ของนายลามาร์
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelun ความหมายของชื่อเมืองหมายถึงเมือง

ซ่ึงตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ คําว่า “พัต-พัท-พัทธ” ยังไม่อาจทราบได้ว่าคํา
าใช้เป็นคําข้ึนต้น ส่วนคําพ้ืนเมืองท่ีเรียกว่า“ตะลุง”แปลว่าเสาล่ามช้างหรือไม้

ท่ีเก่ียวกับช้างมีมากหรือจะเรียกว่าเป็น“เมืองช้าง”ก็ได้โดยเฉพาะทางฝั่ง
ตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซ่ึงอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุม และในตํานานนางเลือดขาว

ยายเพชรเป็นหมอสดําหมอเฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทองทุก
ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วยซ่ึงใน ปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับ

เมืองพัทลุงได้ต้ังข้ึนอย่างม่ันคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา
ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุงในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 
ซ่ึงนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหน่ึงของพระราชอาณาจักรทางใต้ ท่ีต้ังเมืองพัทลุงในระยะเร่ิมแรกน้ัน

จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาทําลายเมืองอยู่เนือง

ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมท่ีอพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวา
แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาต้ังถ่ินฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วต้ังประชาคมมุสลิมข้ึน

ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองท่ีอยู่มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่มากข้ึนใน
ท่ีสุดก็พัฒนาข้ึนมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษี มีเรือสําเภาแวะเข้ามาซ้ือ 

บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี พระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ

ต้ังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องท่ีท่ัวไปหลายอําเภอในสมัยศรีวิชัย ( พุทธ

ในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ
รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถํ้าคูหา

ไม่ได้เขียนอย่างท่ีปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะพัทลุง พ.ศ. 
พัดทลุง พัทธลุงพัตลุง พัฒ

ของนายลามาร์ 
ความหมายของชื่อเมืองหมายถึงเมือง

ยังไม่อาจทราบได้ว่าคํา
แปลว่าเสาล่ามช้างหรือไม้

ก็ได้โดยเฉพาะทางฝั่ง 
และในตํานานนางเลือดขาว

เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทองทุก
ปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับ

เมืองพัทลุงได้ต้ังข้ึนอย่างม่ันคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ในสมัย 
1998 ระบุว่าเมืองพัทลุง

ท่ีต้ังเมืองพัทลุงในระยะเร่ิมแรกน้ัน
มักจะประสบปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่

ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาทําลายเมืองอยู่เนืองๆ 
บริเวณหมู่เกาะชวา ซ่ึงเป็น
แล้วต้ังประชาคมมุสลิมข้ึน

ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่มากข้ึนใน

พระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ



แต่งต้ังเป็น "ข้าหลวงใหญ่" ผู้ดํารงตําแหน่งน้ีต่อมาคือท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าท่ีปกครองดูแลรักษาความ
สงบของพ้ืนท่ีต้ังแต่ตอนล่างของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุมคร่ึงล่างของเมืองตรัง ปะเหลียนพัทลุง 
และสงขลา นอกจากน้ีก็ต้องเก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดินท่ีกรุงศรีอยุธยา ท่านสุไลมานก็ได้ทําหน้าท่ีน้ี
เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด ต่อมาได้ย้ายเมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัวเขาแดงซ่ึงมีชัยภูมิป้องกันตนเองได้ดีกว่า 
           ในสมัยสุลต่านสุไลมาน บุตรของดะโต๊ะโมกอล ได้ส่ง ฟาริซีน้องชายซ่ึงเป็นปลัดเมืองมาสร้างเมืองใหม่ท่ีเขา
ชัยบุรี เพ่ือป้องกันศัตรูท่ีจะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุง และได้ย้าย
เมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาต้ังแต่น้ัน และต้ังเมืองอยู่ท่ีเขาชัยบุรีตลอดมาจนกระท่ังสิ้นกรุงศรีอยุธยาเม่ือปี พ.ศ.
2310 
           ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานท่ีต้ังเมืองอีกหลายคร้ังและได้ยกข้ึนเป็นเมืองชั้นโทใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงน้ีเมืองพัทลุงมีผู้นําท่ีมีความสําคัญในการสร้างความ
เจริญและความม่ันคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา (ทองขาว)พระ
ยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้มีบทบาทในการร่วมมือกับผู้นํา ต่อสู้ป้องกัน
เอกราชของชาติมาหลายคร้ัง เช่น เม่ือสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328 - 2329) พม่าจัดกองทัพใหญ่ 9 ทัพ1 ใน 9 ทัพ มี
เกงหวุ่นแมงยีเป็นแม่ทัพ ยกลงมาตีทางใต้ ตีได้เมืองกระบุรี ระนอง ชุมพร ไชยา และนครศรีธรรมราชตามลําดับ 

ขณะท่ีกําลังจัดไพร่พลอยู่ท่ีนครศรีธรรมราช เพ่ือจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลาน้ัน พระยาพัทลุงโดย
ความร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิไลยก์ ได้รวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปต้ังขัดตาทัพท่ี
คลองท่าเสม็ด จนกระท่ังทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลท่ี 1 ทรงยกกองทัพมา
ช่วยหัวเมืองปักษ์ใต้ ตีทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ลาสิกขาแล้วแต่งต้ังเป็นพระยาทุกข
ราษฎร์ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจากสงครามกับพม่าแล้วชาวพัทลุงยังมีบทบาทสําคัญในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มีคําสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุง 
พร้อมด้วยเสบียงอาหารไปทําสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายูเช่น กบฏไทรบุรี พ.ศ.2373 และพ.ศ.2381 
ซ่ึงบทบาทดังกล่าวน้ีสะท้อนให้เห็นความสําคัญของเมืองพัทลุง ทางด้านการเมือง การปกครองในอดีตเป็นอย่างดี  
           คร้ันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน พ.ศ. 
2437 และได้ประกาศจัดต้ังมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ 
นครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลา และหัวเมืองท้ัง 7 ท่ีเป็นเมืองปัตตานีเดิม สําหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 3 อําเภอ คืออําเภอกลางเมือง อําเภออุดร   อําเภอทักษิณ ขณะน้ันตัวเมืองต้ังอยู่ท่ีตําบลลําปํา จนกระท่ัง 
พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ท่ีตําบลคูหาสวรรค์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มี
การย้ายเมืองหลายคร้ังสถานท่ีเคยเป็นท่ีต้ังเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่  

 โคกเมืองแก้ว ปัจจุบัน หมู่ท่ี 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน  
 บ้านควนแร่ ปัจจุบัน หมู่ท่ี 1 ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง  
 เขาชัยบุรี(เขาเมือง) ปัจจุบัน เขต 3 ตําบล คือตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง 
 ท่าเสม็ด ปัจจุบัน ตําบลท่าเสม็ด อําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  
 เมืองพระรถ ปัจจุบัน หมู่ท่ี 1 ตําบลควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง  
 บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ท่ี 2 ตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง  



 บ้านม่วง ปัจจุบัน หมู่ท่ี 2 ตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง  
 บ้านโคกสูง ปัจจุบัน หมู่ท่ี 4 ตําบลลําปํา อ.เมืองพัทลุง  

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอําเภอ ได้ยกเลิกการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล ทําให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหน่ึง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุงต้ังอยู่ทางด้าน
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ระหว่างละติจูดท่ี 7 องศา 6 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ  และลองติจูดท่ี 99 
องศา 44 ลิปดาตะวันออก  ถึง 100 องศา 26 ลิปดาตะวันออก  ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือไปทางทิศใต้
ประมาณ 78 กิโลเมตร  และความกว้างจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะทางประมาณ 53 
กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 3,424,473  ตารางกิโลเมตร  หรือ 2,140,296 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
10 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ คือ  

อําเภอเมืองพัทลุง    อําเภอควนขนุน  
อําเภอเขาชัยสน     อําเภอปากพะยูน  
อําเภอกงหรา    อําเภอตะโหมด  
อําเภอป่าบอน     อําเภอศรีบรรพต  
อําเภอป่าพะยอม    อําเภอบางแก้ว 
ก่ิงอําเภอศรีนครินทร์  

จังหวัดพัทลุงมีการเลือกต้ัง  5  ประเภท  คือ  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

การเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  จังหวัดพัทลุงแบ่งเขต การ
เลือกต้ังออกเป็น  3  เขตเลือกต้ัง  ดังน้ี 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 ประกอบด้วย อําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอเขาชัยสน มี หน่วยเลือกต้ัง  จํานวน  221 
หน่วยเลือกต้ัง 

เขตเลือกต้ังท่ี  2  ประกอบด้วย  อําเภอควนขนุน  อําเภอป่าพะยอม  อําเภอศรีบรรพต ก่ิงอําเภอศรี
นครินทร์ และอําเภอกงหรา (เฉพาะตําบลชะรัด และตําบลสมหวัง) 

เขตเลือกต้ังท่ี 3 ประกอบด้วย อําเภอปากพะยูน อําเภอป่าบอน อําเภอบางแก้ว อําเภอตะโหมด และ
อําเภอกงหรา (เฉพาะตําบลกงหรา คลองเฉลิม และคลองทรายขาว) 

จังหวัดพัทลุงมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 2 คน จากผลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาคร้ังสุดท้าย  เม่ือวันท่ี 4  มีนาคม  
2543  มีผู้มาใช้สิทธิการเลือกต้ัง  ร้อยละ 77.46  มีบัตรเสียร้อยละ  5.8   ของผู้มาใช้สิทธิ รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาท่ี
ได้รับการเลือกต้ัง ได้แก่ 

1. ร้อยตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ 
2. นายโอภาส รองเงิน 
3. นางนที  รัชกิจประการ 
4. นายเจริญ  ภักดีวานิช (2552 - ปัจจุบัน) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ จํานวน  3  คน   ได้แก่ 
• เขตเลือกต้ังท่ี 1 นายสุพัชรี ธรรมเพชร   พรรคประชาธิปัตย์ 
• เขตเลือกต้ังท่ี 2 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  พรรคประชาธิปัตย์ 
•  เขตเลือกต้ังท่ี 3 นายนริศ ขํานุรักษ์  พรรคประชาธิปัตย์ 



(ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพัทลุง) 
นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว สิ่งท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

เมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพ้ืนเมือง คือหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า ส่วนด้านศาสนา ได้มีการทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนามาต้ังแต่อดีต มีการพระราชทานพ้ืนท่ีพระกัลปานา วัดเขียนบางแก้ว วัดสทัง วัดพะโค๊ะ เพ่ือ
บํารุงรักษาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา  

การปกครอง    
จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 

1. การบริหารราชการส่วนกลาง  ซ่ึงมีท่ีต้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง จํานวน 76 ส่วนราชการ  
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น  2  ระดับ  

                     - ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 26 ส่วนราชการ 
                         -  ระดับอําเภอ ประกอบด้วย  11  อําเภอ  65  ตําบล  670  หมู่บ้าน 

3. การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 เทศบาลเมือง  
9 เทศบาลตําบล และ   64   องค์การบริหารส่วนตําบล 
 

              ประชากร 
       จังหวัดพัทลุงมีประชากรจากทะเบียนราษฏร มีประชากรท้ังหมด   502, 941   คน  เป็นเพศชาย  

246,887 คน  เป็นเพศหญิง  256,054  คน จํานวนครัวเรือน  151,943 ครัวเรือน  แยกรายอําเภอ  ประกอบด้วย    
 

 

                   อําเภอเมืองพัทลุง มี 37,914  ครัวเรือน   ประชากร 80,974 คน   
                   อําเภอกงหรา        มี  8,797  ครัวเรือน   ประชากร 33,706 คน    
                   อําเภอเขาชัยสน     มี 13,038 ครัวเรือน  ประชากร 40,332 คน   
                   อําเภอตะโหมด    มี  8,743  ครัวเรือน   ประชากร 19,141 คน   
                   อําเภอควนขนุน   มี  25,519 ครัวเรือน   ประชากร 77,350 คน   
                   อําเภอปากพะยูน มี  15,378 ครัวเรือน   ประชากร 46,376 คน          
                   อําเภอศรีบรรพต    มี  5,295  ครัวเรือน   ประชากร 16,641 คน   
                   อําเภอป่าบอน       มี  13,170 ครัวเรือน  ประชากร 40,767 คน   
                   อําเภอบางแก้ว      มี 5,924  ครัวเรือน   ประชากร 20,790 คน   
                   อําเภอป่าพะยอม    มี 10,068 ครัวเรือน   ประชากร 33,241 คน   
                   อําเภอศรีนครินทร์ มี 8,097  ครัวเรือน   ประชากร 25,456 คน   

(ข้อมูลงานทะเบียน ท่ีทําการปกครองจังหวัดพัทลุง ณ เดือนมีนาคม 2551 ) 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ไฟฟ้า  ปีพ.ศ. 2550 จํานวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 130,748 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้า 271   ครัวเรือน  
 ประปา   ปีพ.ศ. 2549 -2550  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  71  โครงการ ท่ัวทุกอําเภอ  
 โทรศัพท์    ปีพ.ศ. 2550  บริการโทรศัพท์ในจังหวัด พัทลุง   จํานวน  23,837   หมายเลข 
จํานวนหมายเลขท่ีมีผู้เช่า  จํานวน 20,609  หมายเลข  หมายเลขราชการ จํานวน1,375  หมายเลข    
จํานวนหมายเลขบ้าน จํานวน 16,573 หมายเลข   หมายเลขธุรกิจ จํานวน 1,015   หมายเลข  
จํานวนหมายเลขสาธารณะ  จํานวน 1,505   หมายเลข 



 คมนาคม      ปี 2551 สายทางลาดยาง  1,727  กิโลเมตร     ทางคอนกรีต  350  กิโลเมตร   
ทางลูกรัง  890  กิโลเมตร  และสะพาน 233 แห่ง 
 แหล่งน้ํา      ปี 2550 มีข้อมูลแหล่งนํ้าจากฐานข้อมูล กกช. 2 ค 176 แหล่งนํ้า   แม่นํ้า 352 สาย 
มีการพัฒนาแหล่งนํ้ารวมท้ังสิ้น 302 โครงการ จําแนกเป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการขนาดกลาง 9 
โครงการ  โครงการขนาดเล็ก 95 โครงการ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  14  โครงการ โครงการงาน
ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนท่ีจํานวน 72 โครงการ โครงการขุดลอกลํานํ้าธรรมชาติ จํานวน 91 โครงการ และ
โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า จํานวน 20 โครงการ ปริมาตรนํ้าท่ีเก็บกักโดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้า รวมท้ังสิ้น  39.14  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ด้านนํ้าเพ่ือการเกษตรท้ังสิ้น  652.127 ไร่  หรือคิดเป็นสัดส่วนพ้ืนท่ีรับ
ประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีการเกษตรเท่ากับ 0.44 (พ้ืนท่ีการเกษตร 1,456,300 ไร่)  

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงมีท้ังภูเขาสูงสลับซับซ้อน  ท่ีราบลอนต้ืน  ท่ีราบลุ่มและภูมิประเทศเป็น
เกาะในทะเลสาบสงขลา  ซ่ึงพอจะสรุปออกได้เป็น 3 บริเวณ  ดังน้ี 

1. บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาบรรทัดทอดเป็นแนวยาวจากทิศ เหนือส่วนต่อกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จนถึงทิศใต้ของจังหวัดสงขลา  ความสูงจากระดับนํ้าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 40-800 
เมตร  เร่ิมจากอําเภอศรีบรรพต  อําเภอศรีนครินทร์  อําเภอกงหรา  อําเภอตะโหมด  อําเภอป่าบอน  มีความกว้าง
โดยเฉลี่ยจากเทือกเขาบรรทัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ  10 กิโลเมตร  เป็นต้นกําเนิดลําคลองหลายสายท่ีไหล
ลงสู่ทะเลสาบสงขลา  ท่ีสําคัญได้แก่  คลองท่าแนะ  คลองป่าพะยอม  คลองบางแก้ว  คลองท่ามะเด่ือ  คลองนา
ท่อม  คลองหัวหมอน  คลองป่าแก่  คลองปันแต  คลองลําสินธุ ์ คลองเกิด  คลองโละจังกระ  คลองตะโหมด 

2. บริเวณท่ีราบสลับท่ีดอน ท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเลอยู่ระหว่าง 5-15 เมตร ลักษณะเป็นเนินเขา
เต้ียๆ เร่ิมจากอําเภอควนขนุน  อําเภอเมือง  อําเภอเขาชัยสน  อําเภอตะโหมด  อําเภอป่าบอน  มีความกว้างโดย
เฉลี่ยถัดจากบริเวณท่ี 1 ไปทางทิศตะวันออกไปจนจรดเขตแนวรถไฟประมาณ 20 กิโลเมตร  

แผนท่ีจังหวัด  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
       จังหวัดพัทลุงมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดูกาล  ฤดูฝนเร่ิมต้ังแต่กลางเดือนกรกฎาคม-มกราคม รวม
ระยะเวลานานประมาณ 7 เดือน  ในช่วงฤดูฝนน้ีมีปริมาณฝนตกต้ังแต่เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  โดยปริมาณฝนจะตก
หนักมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายนคือมีปริมาณฝนตกสูงสุด 567 มิลลิเมตรและมีจํานวนวันฝนตก 21 วัน ลักษณะ
ของอากาศในฤดูน้ีจะเย็นและชื้น  เน่ืองจากมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  โดยจะมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
อยู่ในช่วง 73.5 -82.5  เปอร์เซ็นต์  และอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส  ฤดูร้อนเร่ิมต้ังแต่
กลางเดือนกุมภาพันธุ์ - กลางเดือนกรกฎาคม  รวมเวลานานประมาณ 5 เดือน ในช่วงฤดูร้อนน้ีความร้อนของอากาศ
จะไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก  เพราะได้รับอิทธิพลของกระแสลมและไอนํ้าจากบริเวณใกล้เคียง  ความร้อนและความอบ
อ้าวของอากาศสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน  โดยเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.1 องศาเซลเซียส  มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย
ตํ่าสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม  คือมีปริมาณนํ้าฝนประมาณ 75.6 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝนตก 12 วัน  ในช่วง
ฤดูร้อนน้ีมักเกิดสภาพแห้งแล้งข้ึน  ท้ังน้ีเน่ืองจากมีปริมาณฝนตกน้อย  และอุณหภูมิของอากาศค่อนข้างสูง 

พ้ืนท่ีภูเขา  มีลักษณะเป็นเทือกเขาท่ีมียอดสูง ๆ ตํ่า ๆ  มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร และลาดไป
ทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน  25 - 30 เปอร์เซ็นต์  เทือกเขาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
เทือกเขานครศรีธรรมราช  เรียกกันโดยท่ัวไปในท้องถ่ินว่า เขาบรรทัด พ้ืนท่ีภูเขามีเน้ือท่ีรวมกันประมาณ  835.90 
ตารางกิโลเมตร  หรือร้อยละ  24.41ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอป่าบอน ตะโหมด  กงหรา   ศรีนครินทร์  
ศรีบรรพต  และป่าพะยอม 

 พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนชัน เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากเทือกเขาบรรทัด หรือพ้ืนท่ีเชิงเขา ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนิน
เต้ีย ๆ ท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปในท้องถ่ินว่า  ควน  มีเน้ือท่ีประมาณ 539.70  ตารางกิโลเมตร  หรือร้อยละ  15.76  
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยู่ในเขาอําเภอป่าบอน ตะโหมด ศรีนครินทร์ กงหรา ศรีบรรพต และป่าพะยอม 

พ้ืนท่ีราบ มีเน้ือท่ีรวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 43.38 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
ลักษณะพ้ืนท่ีราบ และเน่ืองจากเป็นท่ีท่ีเหมาะแก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจึงนิยมต้ังถ่ินฐาน
หนาแน่นในบริเวณน้ี  ซ่ึงอยู่ในเขตอําเภอป่าพะยอม อําเภอควนขนุน  อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน   อําเภอ
บางแก้ว และอําเภอปากพะยูน 

พ้ืนท่ีเกาะ   เป็นพ้ืนท่ีในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ต้ังอยู่ในเขตอําเภอปากพะยูน  มีเน้ือท่ี
รวมกันประมาณ  219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  6.40 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  ได้แก่ เกาะราบ  เกาะหมาก เกาะ
เสือ เกาะโคบ เกาะนางคํา เกาะแกงและเกาะยวน ส่วนพ้ืนท่ีเกาะเป็นถ่ินท่ีอยู่ของนกแอ่นกินรังมีเน้ือท่ีรวมกัน
ประมาณ 700  ไร่หรือ  1.12  ตารางกิโลเมตร  

      อน่ึง พ้ืนนํ้าในจังหวัดพัทลุงน้ันนับเป็นส่วนสําคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยทะเลน้อยและ
ทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน  ผืนนํ้าข้างต้นน้ีต้ังอยู่ในเขต อําเภอควนขนุน  เมืองพัทลุง เขาชัยสน  บาง
แก้ว และปากพะยูน คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 344.16 กิโลเมตร หรือร้อยละ 10.05 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด     
 
  อุณหภูมิ 

จังหวัดพัทลุงมีลักษณะเป็นภูเขาและท่ีราบสูงทางด้านทิศตะวันตกประกอบด้วยเทือกเขาบรรทัดถัดมาทาง
ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนท่ีราบสลับท่ีดอน และเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มจดทะเลสาบสงขลา สามารถจําแนกภูมิประเทศออกเป็น 
4 ลักษณะ ได้แก่  พ้ืนท่ีภูเขา พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนท่ีราบ และพ้ืนท่ีเกาะ จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ประมาณ 
3, 424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่  เป็นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร่ พ้ืนนํ้า 220,850 ไร่ จึงมีอากาศ
อบอุ่น  เย็นสบาย  ไม่ร้อนจัด  หรือหนาวจัดตลอดปี  ท้ังน้ีเน่ืองจากอยู่ใกล้ทะเล  และอุณหภูมิในมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้มีความแตกต่างกัน ไม่มากนัก  คือมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 10 ปี 



(พ.ศ.2537-2546) อยู่ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ 26.68 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน เท่ากับ 33.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 27.9 
องศาเซลเซียส 
 
สภาพแหล่งน้ําโดยท่ัวไป 
       แหล่งนํ้าโดยท่ัวไปของจังหวัดพัทลุง  แหล่งนํ้าตามธรรมชาติท่ีสามารถนํานํ้าข้ึนมาใช้ได้  เช่น 
ทะเลสาบ  แม่นํ้า  คูคลอง  หนอง  บึง  ลําห้วย  นํ้าตก  นํ้าซับ  และนํ้าพุ  แหล่งนํ้าผิวดินท่ีสําคัญของจังหวัด
พัทลุง  ได้แก่ 

1. ลุ่มนํ้าป่าพะยอม มีอาณาเขตครอบคลุม 3 อําเภอ  คือ  อําเภอควนขนุน  อําเภอศรีบรรพต  และอําเภอ 
ป่า พะยอม  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 480 ตารางกิโลเมตร  ลุ่มนํ้าป่าพะยอมประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อยในระดับอําเภอ
จํานวน 15 สายไหลผ่านพ้ืนท่ี 8 ตําบล 40 หมู่บ้านไหลผ่านท่ีราบลุ่มป่าพะยอมออกสู่ทะเลน้อย  ในฤดูแล้งจะมีนํ้า
ค่อนข้างน้อย  บริเวณน้ีมีคลองท่ีสําคัญได้แก่  คลองตลิ่งชัน  คลองป่าพะยอม  คลองเรียน  คลองแหลม
โตนด  คลองไห  คลองปันแต  เป็นต้น  และมีลําห้วยซ่ึงเปลี่ยนชื่อไปตามหมู่บ้านท่ีไหลผ่านอีกหลายสาย 

2. ลุ่มนํ้าท่าแนะ  มีอาณาเขตครอบคลุม 3 อําเภอ คือ  อําเภอศรีบรรพต  อําเภอควนขนุน  อําเภอเมือง  มี
พ้ืนท่ีท้ังหมด 395 ตารางกิโลเมตร หรือ 246,785 ไร่ มีลุ่มนํ้าย่อยจํานวน 13 สายไหลผ่านพ้ืนท่ี 9 ตําบล 69 
หมู่บ้าน  ลุ่มนํ้าท่าแนะไหลจากเทือกเขาบรรพตด้านทิศตะวันตกไหลผ่านท่ีราบลุ่มลงสู่ ทะเลสาบท่ีบ้านปากประใน
ฤดูแล้งนํ้าค่อนข้างน้อย  นอกจากคลองท่าแนะแล้วยังมีลําคลองสายอ่ืนๆ  ได้แก่ คลองโงกนํ้า  คลองท่าเตย  คลอง
พังโย  คลองจันนา  คลองห้วยไทร  คลองปรางหมู่  คลองท่านํ้านาว  คลองเรือ และคลองประ  เป็นต้น 

3.  ลุ่มนํ้านาท่อม  มีอาณาเขตครอบคลุม 2 อําเภอ คือ อําเภอเมือง และก่ิงอําเภอศรีนครินทร์  มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 528 ตารางกิโลเมตร หรือ 330,000 ไร่ มีลํานํ้าย่อย 14 สาย ไหลผ่าน 16 ตําบล 143 หมู่บ้าน ลุ่มนํ้าท่อมมี
ต้นนํ้าบริเวณเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านท่ีราบลุ่มบริเวณอําเภอ เมือง  ก่ิงอําเภอศรีนครินทร์  ไหลออกสู่ทะเลสาบ
สงขลาท่ีบ้านลําปํานอกจากคลองนาท่อม  ซ่ึงเป็นลํานํ้าสายหลักแล้วยังมีลํานํ้าอ่ืนๆ  ได้แก่ คลองสินธุ์  คลองนา
วง  คลองใหญ่  คลองลํากะ  คลองท่าโพธิ์  คลองลําเบ็ด  คลองลําปํา เป็นต้น 

4. ลุ่ม นํ้าหัวหมอน  สะพานหยี  มีอาณาเขตครอบคลุม 3 อําเภอ  คือ อําเภอกงหรา   อําเภอเขาชัย
สน  และอําเภอเมือง  มีพ้ืนท่ี 525 ตารางกิโลเมตร หรือ 328,125 ไร่ ลุ่มนํ้าน้ีประกอบด้วยลําคลองย่อย  จํานวน 
19 สาย ไหลผ่านพ้ืนท่ี 7 ตําบล 53 หมู่บ้านลํานํ้าไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลาบริเวณสะทัง อําเภอเขาชัย
สน  นอกจากคลองหัวหมอนซ่ึงเป็นลําคลองสายหลักแล้ว  ยังมีคลองอ่ืนๆ  ได้แก่ คลองเขาตะไคร้  คลอง
เฉลิม  คลองชะรัด  คลองหารโพธิ์  เป็นต้น  

5. ลุ่มนํ้าท่าเชียด-บางแก้ว มีอาณาเขตครอบคลุม 4 อําเภอ คือ อําเภอตะโหมด  อําเภอบางแก้ว  อําเภอ
เขาชัยสน  และอําเภอป่าบอน  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 620 ตารางกิโลเมตร  หรือ 387,500 ไร่ ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าย่อย
จํานวน 17 สาย ฤดูแล้งมีนํ้าค่อนข้างน้อยคลองสายหลัก  ได้แก่ คลองท่ามะเด่ือ  คลองโห๊ละจังกระ  คลองหัว
ช้าง  คลองนุ้ย  คลองตะโหมด  เป็นต้น 

6. ลุ่มนํ้าป่าบอน-พรุพ้อ  มีอาณาเขตครอบคลุม 2 อําเภอ คือ อําเภอป่าบอน  อําเภอปากพยูน  มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 866 ตารางกิโลเมตร หรือ 541,250 ไร่ ประกอบด้วย ลํานํ้าสายย่อยจํานวน 16 สาย ไหลออกสู่ทะเลสาบ
สงขลา  ท่ีบ้านฝาละมีและบ้านหัวควน  มีลํานํ้าสายหลัก 2 สาย คือ คลองป่าบอน  และคลองพรุพ้อ 

7. ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 
จังหวัด  คือ สงขลา และพัทลุง จากการศึกษาของกองวิเคราะห์ผลกระทบสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม



แห่งชาติ ปี 2552 พบว่า ทะเลสาบสงขลามีเน้ือท่ีประมาณ 1,039 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 649,375 ไร่ โดยมีความ
ลึก 1-3 เมตรแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ทะเลสาบตอนล่าง ทะเลสาบตอนบน และทะเลน้อย  

- ทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนท่ี 223 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 139,375 ไร่ แหล่งนํ้าตอนน้ีมีลักษณะ 
เป็นนํ้าเค็มและนํ้ากร่อย  มีอาณาเขตต้ังแต่ปากอ่าวพัทลุง ถึงช่องแคบปากกรอ 

- ทะเลสาบตอนบน หรือทะเลหลวง มีเน้ือท่ี 786 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 491,250 ไร่ ตอนเหนือ 
สุดนํ้าจะจืด  ต้ังแต่เขตอําเภอปากพะยูน  ลงมาจนถึงช่องแคบปากรอเป็นนํ้ากร่อย  แต่ภายหลังสร้างประตูนํ้าปา
กระวะท่ีอําเภอโนดปี พ.ศ.2494 กลายเป็น นํ้าจืดเกือบตลอดปี 

- ทะเล น้อย มีเน้ือท่ี 30 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 18,750 ไร่ เป็นทะเลสาบท่ีมีนํ้าจืดตลอดปีอยู่ 
เหนือสุดของทะเลสาบสงขลา  อยู่ในอําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง โดยมีคลองนางเรียม และคลองปากประ
เชื่อมต่อกับทะเลหลวง (ทะเลสาบตอนบน) 

ระบบชลประทานและพ้ืนท่ีรับน้ําชลประทาน 
        จากการท่ีพ้ืนท่ีทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดต่อกับเทือกเขาบรรทัดซ่ึง เป็นแหล่งกําเนิดของต้นนํ้าลํา
ธารสายสั้นๆ  ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาหลายสายจึงทําให้การพัฒนาแหล่งนํ้าธรรมชาติเหล่าน้ีให้มี ประสิทธิภาพ
สามารถนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน  โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดต่างๆ  ทําให้มีพ้ืนท่ีการเกษตร
ได้รับประโยชน์จํานวน 518,948 ไร่ ซ่ึงระบบชลประทานท่ีได้ก่อสร้างแบ่งได้ดังน้ี 

1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่  จํานวน 1 โครงการ  พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ จํานวน 103,298 ไร่ 
2. โครงการชลประทานขนาดกลาง  จํานวน 9 โครงการ  พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ จํานวน  
   231,600 ไร่ 
3. โครงการชลประทานขนาดเล็ก  จํานวน 73 โครงการ  พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ จํานวน 184,050  
    ไร่ 

 พืชเศรษฐกิจ 
การผลิตสินค้าเกษตรท่ีสําคัญในจังหวัดพัทลุงด้านพืช รายได้สาขาพืชในปี 2545 มีมูลค่า 3,917.02 ล้าน

บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 68.63 ของรายได้ภาคการเกษตรเม่ือเทียบกับรายได้ในสาขาพืชในปี 2544 ซ่ึงมีมูลค่า 
3,256.58 ล้านบาท แล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 660.44 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 20.28 โดยรายได้
จากการผลิตสาขาพืชจะประกอบด้วยพืชอาหาร  พืชนํ้ามัน  พืชเส้นใย  พืชไร่  พืชผัก  ไม้ผล  ไม้ยืน
ต้น  สมุนไพร  และเคร่ืองเทศ  ไม้ดอกไม้ประดับ  และพืชอ่ืนๆแต่มานับรวมรายได้  จากการขายลําต้นไม้ยืนต้นท่ี
ให้ผลผลิต  เช่น ไม้ยางพารา  ลําไผ่  ลําต้นตาล  ลําต้นมะพร้าว เป็นต้น 
 
ศิลปะ-วัตนธรรม-ประเพณี 

งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ) 
นิยมทํากันท่ัวไปในภาคใต้ ในช่วงเดือน 11 (แรม 1 คํ่า เดือน 11) สําหรับจังหวัดพัทลุง เป็นการลากพระทางบก ซ่ึง
จะมีการตีโพน (กลอง) เพ่ือควบคุมจังหวะในการลากพระ ผู้ตีโพนอยู่บนขบวน และเม่ือผ่านวัดต่างๆ ก็จะมีการตีโพน
ท้าทายกัน ทําให้มีการแข่งขันตีโพนเกิดข้ึน ทางจังหวัดได้จัดให้มีการแข่งขันตีโพนข้ึนเป็นประจําทุกปี 

การละเล่นซัดต้ม  
ประเพณีท่ีมาเก่ียวข้องกับประเพณีลากพระ มีการนําใบไม้มาห่อหุ้มภัตตาหาร ซ่ึงเรียกกันว่า "ข้าวต้ม" หรือ 

"ต้ม" และพยายามโยนต้มเหล่าน้ันให้ลงบาตร แต่การโยนทําให้ต้มพลาดไปถูกเหล่าพุทธศาสนิกชนด้วยกันเอง จึง
กลายเป็นการละเล่นซัดต้ม และพัฒนาเป็นการแข่งขันด้านไหวพริบ และความรวดเร็วว่องไวในการซัด   การละเล่น



ซัดต้ม ต้องอาศัยความกล้าหาญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่สามารถหลบหลีกต้มของคู่ต่อสู้ อาจจะเป็นอันตรายได้ 
ทางจังหวัดพัทลุงจึงได้จัดให้มีการแข่งขันซัดต้มรวมอยู่ในงานประเพณีแข่งโพนลากพระใน เดือน 11 ด้วย  

ประเพณีชิงเปรต 
เป็นงานประเพณีซ่ึงจัดข้ึนในเทศกาลสารทไทย ปีหน่ึงจะมีการจัดงานชิงเปรตข้ึน 2 คร้ัง คือในวันแรม 1 คํ่า 

เดือน 10 และวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 อีกคร้ังหน่ึง ชาวเมืองพัทลุงจะพากันไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพ่ีน้อง
ของตน โดยจัดสํารับเคร่ืองคาวหวานใส่สํารับไปถวายพระ พร้อมกับนําขนมและอาหารคาว หวานอีกส่วนหน่ึงต้ังไว้
ตรงปากทางเข้าวัดเรียกว่า "ต้ังเปรต" พอทําบุญเสร็จก็มีการชิงเปรต คือมีการแย่งอาหารคาวหวาน และขนมท่ีต้ังไว้ 
โดยถือว่าการแย่ง หรือชิงเคร่ืองเซ่นสังเวยเปรตบรรพบุรุษน้ันกินแล้วจะโชคดี 

งานวันอนุรักษ์มรดกและงานมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง 
เป็นงานท่ีจัดข้ึนในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี เป็นการจัดนิทรรศการการละเล่นพ้ืนบ้านปักษ์ใต้ และการ

ประกวดหนังตะลุงซ่ึงได้รับความสนใจจากศิลปินพ้ืนบ้านเข้าร่วมการประกวดด้วย จัดข้ึน ณ บริเวณสนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง 

โนรา 
เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองภาคใต้ท่ีมีมาแต่โบราณ 

สถานท่ีสําคัญ-แหล่งท่องเท่ียว 
แหลมจองถนน  

อยู่บนเนินดินและลาดชันลงไปยังชายหาดทะเลสาบสงขลา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ 
อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) อําเภอเมือง 

ตามประวัติกล่าวว่าพระยาทุกขราษฎร์ เดิมเป็นพระ ชื่อพระมหาช่วย จําพรรษาอยู่ท่ีวัดป่าเลไลยก์ ใน
รัชกาลท่ี 1  
ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าว 

เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลาท่ีมีชื่อเสียง 
วัดคูหาสวรรค์  

เป็นโบราณสถานท่ีสําคัญแห่งหน่ึง สร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15 ภายในถํ้ามีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์องค์ใหญ่  
ถํ้าสุมโน อําเภอเมือง  

เป็นถํ้าท่ีมีหินงอกหินย้อยและมีห้องโถงกว้างขวางใหญ่โต และร่มเย็นวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติ ภายใน
ถํ้ามีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เป็นสถานท่ีวิปัสสนาและปฏิบัติธรรม 
หาดแสนสุขลําปํา 

เป็นหาดทรายท่ีมีทิวสนร่มร่ืนริมฝั่งทะเลสาบสงขลา มีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอ 
น้ําตกลานหม่อมจุ้ย 

เป็นนํ้าตกท่ีอยู่ท่ามกลางป่าท่ีร่มร่ืน อยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด นํ้าตกจะแบ่งเป็นชั้นๆ มี
แอ่งนํ้า 
เขาอกทะล 

ต้ังตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ  ุเป็นสัญลกัษณ์ของจังหวัดพัทลุง สูงประมาณ 250 เมตร 
ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกน้ีคือ มีโพรงทะลุมองเห็นอีกด้านหน่ึง อยู่บริเวณเตอนปลายของยอดเขา 
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว 



แกะรูปหนังตะลุง หนังใหญ่ และรูปแบบใหม่ ๆ 
แอ่งน้ําหูแร่ 

เป็นคลองขนาดใหญ่ นํ้าใสสะอาด พ้ืนคลองเป็นทรายและโขดหิน บริเวณนํ้าลึก เหมาะแก่การพักผ่อน 
น้ําตกไพรวัลย์ อําเภอกงหรา 

เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ เงียบสงบร่มเย็น ด้วยพรรณไม้นานาชนิด 
วัดเขียนบางแก้ว 

วัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีพระธาตุบางแก้ว เป็นปูชนียสถานท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของจังหวัดพัทลุง 
สร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแต่ขนาดเล็กกว่า  
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 

เป็นพระพุทธรูปประจําภาคใต้   ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข   เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปาง
สมาธิ  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อําเภอควนขนุน 

ประชาชนมักเรียกกันว่า “อุทยานนกนํ้าทะเลน้อย” ซเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย 
วัดวัง อําเภอเมือง  

เป็นปูชนียสถานท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของจังหวัด เดิมเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  
วังเจ้าเมืองพัทลุง  

เดิมเป็นท่ีว่าราชการและเป็นท่ีพักอาศัยของเจ้าเมือง สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจวงศ์) 
หมู่เกาะส่ี เกาะห้า อําเภอปากพะยูน 

เป็นหมู่เกาะหินปูนต้ังอยู่ในทะเลสาปสงขลาตอนใน ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะใหญ่ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเกิดจาก
การทับถมของตะกอนปากนํ้า เกาะแก่งต่างๆ 
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 

อุทยานฯ ลําดับท่ี 42 ของประเทศไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสลับซับซ้อน มี
การท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ เช่นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เท่ียวถํ้าและการพักค้างแรมกลางป่า 

แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 

 ถํ้าร่ืนเทพนิมิต  
เป็นถํ้าท่ีสวยงาม แบ่งเป็นห้องโถงหลายห้อง มีด้วยหินงอกหินย้อย 

 ถํ้าวังนายผุด  
เป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามวิจิตรตระการตาด้วยหินงอก หินย้อย   และมีทางลอดทะลุไปอีกด้านหน่ึง
ได้ มีถํ้าขนาดเล็กๆ เป็นหลืบถํ้าอีกเป็นจํานวนมาก  

 ถํ้ามัจฉาปลาวน  
เป็นถํ้าขนาดกลาง ภายในถํ้ามีหินงอกหินย้อย มีแอ่งนํ้า มีฝูงปลามัดอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก มี
ค้างคาวหลายประเภท  

 น้ําตกปากแจ่ม  
เป็นนํ้าตกท่ีมีความสวยงาม มีนํ้าไหลตลอดปี เป็นแหล่งต้นนํ้าท่ีสําคัญของจังหวัดตรัง 

 น้ําตกน้ําปลิว  
เป็นนํ้าตกขนาดเล็ก แต่มีนํ้าไหลตลอดปี  



 น้ําตกธาราวารินทร์  
เป็นแหล่งนํ้าซับขนาดใหญ่ ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น เลียบลานหินปูน 

 น้ําตกควนประ 
เป็นนํ้าตกท่ีมีความสวยงาม เกิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นรวมเป็นลําธารสาย
ใหญ่ 

 น้ําตกหนานสวรรค์ 
เป็นนํ้าตกขนาดเล็ก เกิดจากแหล่งนํ้าซับบนเทือกเขาบรรทัด ตกลงมาเป็นแอ่งนํ้าน้อยใหญ่ไหลลงสู่
อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าใส  

 น้ําตกหนานปลิว 
เป็นนํ้าตกท่ีเกิดจากเทือกเขาบรรทัด มีความสูงมาก ตกลงมาจากหน้าผาลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ 
บริเวณนํ้าตกเป็นป่าดิบข้ึนอยู่ท่ีอุดมสมบูรณ์  

 น้ําตกเขาคราม 
อยู่ในบริเวณป่าเขาคราม   หน้าผาสวยงาม ผาหินลาดกว้าง มีลําธาร 

 น้ําตกหนานควายพลัด 
เป็นนํ้าตกท่ีเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ รวมเป็นลําธารสายใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


