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เพื่อรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สภาพทั่วไป และศักยภาพ
ของจังหวัดทางด้านต่างๆ เช่น ประชากร การเมือง การปกครอง 
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม เศรษฐกิจ  การศึกษา การสาธารณสุข 
เทศกาลงานประเพณี แหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนงาน/โครงการสําคัญของจังหวัดพัทลุง 
ปี ๒๕๕๔ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และข้อมูลสถิติที่
สําคัญด้านต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา และภาคเอกชน ผู้สนใจทั่วไปสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   การจัดทําหนังสือฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือ
และให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดพัทลุงอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาส นี้ 
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คําขวัญประจําจังหวัดพัทลุง 

" เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ําตก แหล่งนกน้ํา ทะเลสาบงาม  
เขาอกทะลุ น้ําพุร้อน " 

 

ตราประจําจังหวัดพัทลุง 
เป็นภูเขาอกทะลุซึ่งสูงเด่น  อยู่บนที่ราบ 

มองเห็นจากที่ไกลได้ทุกทิศ  บนยอดเขา มีเจดีย์เก่าสร้าง
เอาไว้องค์หนึ่ง  ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือแต่ฐาน  ชาวเมือง
จึงถือเอาภูเขาอกทะลุเป็นสญัลักษณ์ประจําจังหวัดพัทลุง  

 
 
 

ธงประจําจังหวัดพทัลุง 
พื้นธงสีม่วง มีตราจังหวัดคือ 
ภูเขาอกทะลุ  แถบสีเหลือง 

 
 
                       ตน้ไม้ประจําจังหวัด           
                              ต้นพะยอม 

 
 
                 ดอกไม้ประจาํจังหวัด 
                             ดอกพะยอม 
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ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพัทลุง 

 

ชื่อพัทลุง ในสมัยก่อนไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็น จากหลักฐาน
บนเหรียญอีแปะพัทลุง  พ.ศ.  2426   เขียนว่า  พัททะลุง และพัตะลุง  ใน
เอกสาร ของไทย ใช้ต่างกันมากมาย ได้แก่  พัตะลุง  พัดทลุง  พัทธลุง พัฒลุง 
พัทลุง ในเอกสาร เบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 3  เขียนว่า Bondelun 
และ  Merdelong ของนายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelun  

 
ความหมายของชื่อเมืองหมายถึง เมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้าง  

ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ คําว่า “พัด-ท-พัทธ” ยังไม่อาจทราบได้ว่า
คําเดิมเขียนอย่างไร ทราบเพียงว่าเป็นคําขึ้นต้น  ส่วนคําพื้นเมืองที่เรียกว่า 
“ตะลุง” แปลว่าเสาล่ามช้าง หรือไม้หลักผูกช้าง ชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่
เกี่ยวกับช้างมีมาก หรือจะเรียกว่าเป็น “เมืองช้าง” ก็ได้ โดยเฉพาะทางฝั่ง
ตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัด ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้าง
ป่าชุกชุม และในตํานานนางเลือดขาว ตํานานเมืองพัทลุงกล่าวว่า  ตาสามโม  
ยายเพชร   เป็นหมอดํา หมอเฒ่า นายกองช้าง  เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุง
ทอง  ทุกปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้าง
ส่งส่วย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ “ตาหมอช้าง” 

 
จังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป็นมายาวนาน  ตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไป
หลายอําเภอ  ในสมัยศรีวิชัย  (พุทธศตวรรษที่ ๑๓ -๑๔)  บริเวณเมืองพัทลุง
เป็นแหล่งชุมนุมที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน   
หลักฐานค้นพบ  เช่น พระพิมพ์ดินดิบจํานวนมาก  เป็นรูปพระโพธิสัตว์รูป
เทวดา โดยค้นพบบริเวณถ้ําคูหาสวรรค์ และถ้ําเขาอกทะลุ  ต่อมาในพุทธ 
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ศตวรรษที่ ๑๙  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี  ซึ่ง
นับว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้  ในสมัยนั้นเมืองพัทลุง
มักจะประสบปัญหาการโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มโจรสลัดอาแจะอารูและยุยงคตนะ ได้โจมตีเผาทําลายสร้างความเสียหาย
แก่เมืองพัทลุงถึงสองครั้ง ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีการย้าย
สถานที่ตั้งเมือง อยู่เสมอ และก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวเมืองพัทลุงเป็นนัก
ต่อสู้ที่เข้มแข็ง 

ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลาย
ครั้ง  และได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้นโท ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช  ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้นําสําคัญในการสร้างความเจริญ 
และความมั่นคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน  อาทิเช่น พระยาพัทลุง (ขุนคาง
เหล็ก)  พระยาวิชิตเสนา(ทองขาว)  พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทโรจนวงศ์)  
ได้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง  เช่น  เมื่อสงครามเก้าทัพ  (พ.ศ.
๒๓๒๘- ๒๓๒๙)  พระมหาช่วย วัดป่าลิไลย์ ได้นําชาวพัทลุงต่อสู้ป้องกันการ
รุกรานของพม่าจนได้รับความดีความชอบโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาช่วยทุกข
ราษฎร์ ช่วยราชการเมืองพัทลุง 
   นอกจากสงครามกับพม่าแล้ว ชาวพัทลุงยังมีบทบาทสําคัญในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ในหัวเมืองภาคใต้  เพราะปรากฏอยู่เสมอ
ว่าทางเมืองหลวงได้มีคําสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุงพร้อมด้วยเสบียงอาหารไปทํา
สงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมาลายู  เช่น  กบฏไทรบุรี พ.ศ.  ๒๓๗๓  
และ  พ.ศ.๒๓๘๑  ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความสําคัญของเมือง
พัทลุงทางด้านการเมือง การปกครองและแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําในอดีตเป็นอย่างดี 
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   ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคใหม่ 
เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลใน  พ.ศ. ๒๔๓๗ และได้ประกาศจัดตั้ง
มณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๙ ประกอบด้วยเมืองต่างๆ  คือ  
นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา  และหัวเมืองทั้ง ๗  ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม   
สําหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครองเป็น  ๓  อําเภอ  คือ  อําเภอกลางเมือง  
อําเภออุดร  อําเภอทักษิณ  ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ตําบลลําปํา  จนกระทั่ง  
พ.ศ.  ๒๔๖๗  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
เมืองพัทลุงมาอยู่ที่บ้านวังเนียง  ตําบลคูหาสวรรค์  ในปัจจุบัน  เพื่อจะได้อยู่
ใกล้เส้นทางรถไฟสะดวกในการติดต่อกับเมืองต่าง ๆ  จากอดีตถึงปัจจุบันเมือง
พัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้ง สถานที่ที่เคยเป็นเมืองที่ตั้งเมืองพัทลุงได้แก่ 

๑. โคกเมืองแก้ว  ปัจจุบัน หมู่ที่ ๔ ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
๒. บ้านควนแร่ ปัจจุบัน  หมู่ที่ ๑ ตําบลควนมะพร้าว  อําเภอเมืองพัทลุง 
๓. เขาชัยบุรี (เขาเมืองฯ)  ปัจจุบัน คือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง 
๔. ท่าเสม็ด ปัจจุบัน  ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 
๕.  เมืองพระรถ ปัจจุบัน  หมูท่ี ่๑ ตําบลพญาขัน  อําเภอเมืองพัทลุง 
๖.  บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ที่ ๒ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
๗.  บ้านม่วง  ปัจจุบัน  หมู่ที่ ๖  ต.พญาขัน  อ.เมืองพัทลุง 
๘.  บ้านโคกลุง  ปัจจุบัน  หมู่ที่ ๔  ต.ลําปํา  อ.เมืองพัทลุง 
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สภาพทั่วไป 

 

          จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้ 
และเป็นอันดับที่ 55 ของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลม
มาลายูหรือแหลมทอง  (Golden Khersonese) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (Songkhla  Lake 
Basin) โดยตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดาเหนือ  ถึง 7 องศา  53 
ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 44  ลิปดาตะวันออก  ถึง 100 องศา 
26 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟสายใต้
ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 
856 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ประมาณ 1,200 กิโลเมตร  

 มีรูปร่างคล้ายลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วนกว้างที่สุดตามแนวทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดตามแนวทิศ
เหนือ – ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.47 
ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่  (พื้นที่ดิน 1,919,446 ไร่ พื้นที่
น้ํา 220,850 ไร่) (กรมแผนที่ทหาร, 2534; กรมการปกครอง,2541)  มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้  

ทศิเหนือ จดอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทศิใต ้ จดกับอําเภอควนเนียง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา             
 และอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทศิตะวันออก  จดทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ําติดต่อกับอําเภอ 
 ระโนด  อําเภอกระแสสินธุ์ อําเภอสทิงพระ  และ 
 อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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ทศิตะวันตก  จดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอําเภอห้วยยอด  
 อําเภอเมือง  อําเภอนาโยง   อําเภอย่านตาขาว  และ 
 อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 

    จังหวัดพัทลุง มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตก
ประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด ถัดมาทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบสลับที่
ดอน และเป็นพื้นที่ราบลุ่มจดทะเลสาบสงขลา พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 
๓,๔๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๑๔๐,๒๙๖ ไร่ เป็นพื้นดิน ๑,๙๑๙,๔๔๖ ไร่ 
พื้นน้ํา ๒๒๐,๘๕๐ ไร่ เป็นพื้นที่ทางเกษตร ๑,๓๒๗,๒๗๐ ไร่ (๖๒%) พื้นที่ป่า 
๓๘๔,๔๓๘ ไร่ (๑๘%) และพื้นที่อื่นๆ ๔๒๘,๕๘๘ ไร่ (๒๐%)  

ลักษณะของพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขา
ที่มียอดสูงๆ ต่ําๆ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ ๘๐๐ เมตร และลาดไปทางทิศ
ตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน ๒๕-๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปใน
ท้องถิ่นว่า เขาบรรทัด พื้นที่ภูเขามีเนื้อที่รวมกันประมาณ ๘๓๕.๙๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ ๒๔.๔๑ ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอป่าบอน 
ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พื้นที่ลูกคลื่นลอน
ชัน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเทือกเขาบรรทัด หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า ควน มีเนื้อที่ประมาณ 
๕๓๙.๗๐ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๑๕.๗๖ ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบ มี
เนื้อที่รวมกันประมาณ ๑,๔๘๕.๕๔ ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ ๔๓.๓๘ ของ
พื้นที่ทั้งหมด ลักษณะพื้นที่ราบ และเนื่องจากเป็นที่ที่เหมาะแก่การกสิกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณนี้และ 
พื้นที่เกาะ เป็นพื้นที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ใน
เขตอําเภอปากพะยูน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ ๒๑๙.๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือ 
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ร้อยละ ๖.๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นกินรังมี
เนื้อที่รวมกันประมาณ ๑.๑๒ ตารางกิโลเมตร อนึ่ง พื้นน้ําในจังหวัดพัทลุงนั้น
นับเป็นส่วนสําคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยทะเลน้อยและทะเล
หลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๔๔.๑๖ ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมด 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 

   จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้มีสภาพอากาศแบบภาคใต้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
มรสุมที่พัดปกคลุมประจําฤดูกาล ทําให้ในปีหนึ่งๆ จะมีเพียง ๒ ฤดูกาล คือ   
   ๑. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน 
ความร้อนและความอบอ้าวของอากาศมีสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมี
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๕.๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ ๒๔.๐ 
องศาเซลเซียส โดยในช่วง ๑๐ ปี จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๒๗-
๒๙ องศาเซลเซียส 
   ๒. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม โดย
ปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ คือ เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ วัดได้ 
๑,๕๐๖ มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด ๙๓.๔% และเฉลี่ยต่ําสุด 
๖๒.๕๔%  
 

ปริมาณน้ําฝน จังหวัดพัทลุง มีฝนเฉลีย่ทั้งปีในช่วง ๑๐ ปี ๒,๐๕๒.๑ มิลลิเมตร 
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
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ศักยภาพของจังหวัดพัทลุง 
ประชากร 

จังหวัดพัทลุงมีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๔)   จํานวน ๕๐๙,๕๙๔ คน  ประชากรเพศชาย ๒๔๙,๗๓๖ คน  เพศ
หญิง ๒๕๙,๘๕๘ คน  มีครัวเรือน ๑๖๕,๗๗๓ ครัวเรือน อําเภอที่มีประชากร
มากที่สุด คือ อําเภอเมือง จํานวน 119,460 คน 41,253 ครัวเรือน และ
อําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอศรีบรรพต จํานวน 17,183 คน 
5,789 ครัวเรือน 

               ข้อมูลประชากรจังหวัดพทัลงุ ปี ๒๕๕๔ 

 

อําเภอ 
ประชากร(คน)  จํานวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม  

เมืองพัทลงุ 57,198 62,262 119,460 41,253 

กงหรา 17,241 17,442 34,638 9,674 
เขาชัยสน 21,510 22,350 43,860 14,140 
ตะโหมด 15,161 15,250 30,411 9,734 
ควนขนุน 39,870 42,681 82,551 27,505 
ปากพะยูน 24,758 25,546 50,304 15,247 

ศรีบรรพต 8,619 8,564 17,183 5,789 
ป่าบอน 22,799 23,082 45,881 14,424 
บางแก้ว 12,727 12,664 25,391 8,093 

ป่าพะยอม 16,761 17,115 33,876 11,119 
ศรีนครินทร์ 13,092 12,902 25,994 8,795 

รวม 249,736 259,858 509,594 165,773 

ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร์ ที่ทําการปกครองจังหวัดพัทลุง 
       (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)   
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การเมืองระดับชาต ิ
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม
2554) จังหวัดพัทลุงแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน ๓ คน     

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (ส.ส.๑๑) รวมทุก
เขตเลือกตั้ง 377,447 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน รวมทุกเขตเลือกตั้ง 
302,912 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๖ คน จาก
พรรคการเมือง ๗  พรรค   

สรปุผลการมาใช้สทิธิเ์ลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบง่เขตเลือกตั้งจังหวัดพทัลุง 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  

เขต ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรดี ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ 
บัตร 

ไม่ประสงค์ฯ 
ร้อยละ 

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 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เขต
เลือกตั้ง 

ชื่อ - สกุล พรรค คะแนน 

๑ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์ 74,244 
๒ นายนิพิฏฐ์     อินทรสมบัติ ประชาธิปัตย์ 66,670 
๓ นายนริศ       ขํานุรักษ์ ประชาธิปัตย์ 83,243 

ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง 
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การเลือกตั้งแบบบญัชรีายชือ่ 

   จังหวัดพัทลุง มีผู้สมคัรรับเลอืกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  จํานวน ๔๐ คน 
จากพรรคการเมือง ๔๐ พรรค                                  

สรปุผลการมาใช้สทิธิเ์ลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบญัชรีายชื่อจังหวัดพทัลุง 

แบบบัญชีรายชื่อ 

เขต ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรดี ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ 
บัตร 

ไม่ประสงค์ฯ 
ร้อย 
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 

ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ชื่อ - สกุล พรรค 

 ดร.นาที            รัชกิจประการ      ภูมิใจไทย 
 นายวิภูแถลง      พัฒนภูมิไทย       เพื่อไทย  
 ดร.เยาว์นิตย์      เพียงเกษ      เพื่อไทย 
 ดร.สามารถ       ราชพลสิทธิ์      ประชาธิปัตย์ 
 นายโปรดปราณ  โต๊ะรานี       รักประเทศไทย 
ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง 
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สมาชิกวุฒิสภา 
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (วันที่ 2 มีนาคม 2551) ผู้ได้รับการ

เลือกตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง จํานวน 1 คน คือ นายเจริญ ภักดีวานิช    
 

การเมืองระดับท้องถิ่น 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพัทลุงมีการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551  ผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงคือ นายสานันท์  สุพรรณชนะบุรี 
ได้ 82,381 คะแนน  สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงมีจํานวน
ทั้งสิ้น 30  คน   

          การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
พัทลุง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมือง
พัทลุง คือ นายโกสินทร์ ไพศาลศิลป์  ได้ 7,870 คะแนน  สําหรับสมาชิกสภา
เทศบาล มีจํานวนทั้งสิ้น 18  คน 
ที่มา : คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง 
 
 

การปกครอง 

 จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อําเภอ  ๖๕ ตําบล 
๖๗๐ หมู่บ้าน แยกได้ตามตารางข้างล่างนี้ 
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ข้อมูลเขตการปกครองและพื้นที ่

       
 

 จังหวัดพัทลุง มีส่วนราชการสังกัดราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
จํานวน ๓๑ สว่นราชการ  ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ๘๑ 
ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๔ หน่วยงาน  
 

การปกครองสว่นท้องถิ่น 
  จังหวัดพัทลุงมีการปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๗๔ แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๑ แห่ง  เทศบาล จํานวน ๔๓ 
แห่ง (แยกเป็นเทศบาลเมือง จํานวน ๑ แห่ง และเทศบาลตําบล จํานวน ๔๒ 
แห่ง)  และองค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน ๓๐ แห่ง   
 
 
 
 

ที่ อําเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่        

(ตร.กม.) หมู่บ้าน ตําบล เทศบาล อบต. 

๑ เมืองพัทลุง ๑๔๔ ๑๔ ๘ ๖ ๔๒๗.๔๒๑ 
๒ กงหรา  ๔๕ ๕ ๓ ๒ ๒๕๕.๘๕๖ 

๓ เขาชัยสน  ๕๘ ๕ ๓ ๓ ๒๖๐.๑๑๕ 

๔ ตะโหมด  ๓๓ ๓ ๔ ๑   ๒๖๔.๒๖๐ 
๕ ควนขนุน   ๑๒๙ ๑๒ ๑๑ ๓   ๔๕๓.๙๖๐ 

๖ ปากพะยูน  ๖๕ ๗ ๕ ๓ ๔๓๓.๒๗๔ 

๗ ศรีบรรพต  ๓๐ ๓ - ๓ ๒๑๘.๕๐๔ 

๘ ป่าบอน  ๓๔ ๓ ๑ ๕ ๓๘๐.๐๔๘ 

๙ บางแก้ว  ๕๐ ๕ ๒ ๒ ๑๑๙.๐๐๐ 
๑๐ ป่าพะยอม ๓๙ ๔ ๒ ๒ ๓๘๖.๔๐๔ 

๑๑ ศรีนครินทร์ ๔๓ ๔ ๔ - ๒๒๕.๖๓๑ 

รวม ๖๗๐ ๖๕ ๔๓ ๓๐ ๓,๔๒๔.๔๗๓ 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพัทลุง 
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องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖  มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด ๕๐๙,๐๗๒ คน  ชาย ๒๔๙,๖๑๕ คน หญิง  ๒๔๙,๔๕๗ คน 
พื้นที่ทั้งหมด ๓,๔๒๔.๔๗๓ ตร.กม.  

 เทศบาล  

 จังหวัดพัทลุงมีเทศบาลทั้งหมด 4๓ แห่ง ในทุกอําเภอ ยกเว้น 
อําเภอศรีบรรพต  มีจํานวนประชากรทั้งหมด  ๒๖๙,๔5๒ แยกเป็นเพศชาย 
๑๓๑,๒๕๐ คน เพศหญิง ๑๓๘,๒๐๙ คน มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๔,๗๖๗ ตร.กม. 
รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางแสดงจํานวนพืน้ที่ และจํานวนประชากรในเขตเทศบาล 
ปี 2553/2554 

ที่ อําเภอ เทศบาล ตั้ง พ.ศ. พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

๑ เมืองพัทลงุ เมืองพัทลงุ ๒๔๗๙ ๑๓.๓๔๒ ๑๗,๕๖๖ ๑๙,๙๐๑ ๓๗,๔๖๗ 
๒  ต.โคกชะงาย ๒๕๕๑ ๑๖.๕๐ ๒,๓๘๖ ๒,๖๐๒ ๔,๙๘๘ 
๓  ต.เขาเจียก ๒๕๕๒ ๑๔.๒๕ ๑,๘๕๒ ๒,๑๖๒ ๔,๐๑๔ 
๔  ต.ท่ามิหรํา ๒๕๕๒ ๑๒.๐๓ ๒,๓๙๗ ๒,๖๔๓ ๕,๐๔๐ 
๕  ต.นาท่อม ๒๕๕๒ ๑๓.๔๔ ๒,๑๖๐ ๒,๓๐๖ ๔,๔๖๖ 
๖  ต.ปรางหมู ่ ๒๕๕๒ ๒๒.๙๕ ๒,๓๔๘ ๒,๕๗๗ ๔,๙๒๕ 
๗  ต.พญาขัน ๒๕๕๒ ๒๕.๙๖ ๒,๖๗๘ ๒,๘๕๑ ๕,๕๒๙ 
๘  ต.ร่มเมือง ๒๕๕๒ ๑๗.๕๒ ๒,๕๒๗ ๒,๖๔๕ ๕,๑๗๒ 
๙ ควนขนุน ต.ควนขนุน ๒๕๔๒ ๐.๙ ๙๙๑ ๑,๑๔๗ ๒,๑๓๘ 
๑๐  ต.มะกอก

เหนือ 
๒๕๔๒ ๑.๒ ๑,๐๒๘ ๑,๑๖๔ ๒,๑๙๒ 
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(ต่อ)

ที่ อําเภอ เทศบาล ตั้ง พ.ศ. พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

๑๑  ต.หนองพ้อ ๒๕๕๑ ๒๔.๔๓ ๒,๖๐๒ ๒,๘๖๓ ๕,๔65 
๑๒  ต.บ้านสวน ๒๕๕๑ ๓๕.๘๔ ๒,๔๑๐ ๒,๖๔๘ ๕,๐๕๘ 
๑๓  ต.พนางตงุ ๒๕๕๑ ๖๕ ๔,๘๐๓ ๕,๐๗๒ ๙,๘๗๕ 
๑๔  ต.นาขยาด ๒๕๕๑ ๔๙ ๓,๙๒๔ ๔,๑๙๖ ๘,๑๒0 
๑๕  ต.ทะเลน้อย ๒๕๕๒ ๖๕ ๓,๒๐๕ ๓,๔๑๔ ๖,๖๑๙ 
๑๖  ต.โตนดด้วน ๒๕๕๒ ๓๕.๓๒ ๒,๘๙๒ ๓,๐๐๓ ๕,๘๙๕ 
๑๗  ต.ดอนทราย ๒๕๕๒ ๓๕ ๒,๖๔๔ ๒,๗๘๓ ๕,๔๒๗ 
๑๘  ต.แพรกหา ๒๕๕๒ ๑๙.๒ ๒,๔๔๒ ๒,๕๕๔ ๔,๙๙๖ 
๑๙  ต.แหลมโตนด ๒๕๕๒ ๔๓ ๒,๓๖๙ ๒,๔๖๕ ๔,๘๓๔ 
๒๐ เขาชัยสน ต.เขาชัยสน ๒๕๔๒ ๑.๕ ๑,๕๐๔ ๑,๖๘๒ ๓,๑๘๖
๒๑  ต.โคกม่วง ๒๕๕๑ ๖๗.๙๙ ๔,๙๒๖ ๕,๐๕๓ ๙,๙๗๙
๒๒ เขาชัยสน ต.จองถนน ๒๕๕๒ ๑๘ ๑,๗๘๙ ๑,๘๕๑ ๓,๖๔๐ 
๒๓ ปากพะยูน ต.ปากพะยูน ๒๕๔๒ ๑.๕ ๑,๗๗๕ ๑,๘๙๙ ๓,๖๗๔
๒๔  ต.อ่าวพะยูน ๒๕๕๑ ๓๕.๙๒ ๒,๑๒๘ ๒,๒๑๘ ๔,๓๔6
๒๕  ต.หารเทา ๒๕๕๑ ๕๒ ๔,๗๓๒ ๔,๘๘๗ ๙,๖๑๙
๒๖  ต.เกาะนางคํา ๒๕๕๒ ๗๗ ๒,๘๐๘ ๒,๗๕๗ ๕,๕๖๕ 
๒๗  ต.ดอนทราย ๒๕๕๒ ๒๐ ๑,๑๔๖ ๑,๒๒๕ ๒,๓๗๑ 
๒๘ กงหรา ต.ชะรัด ๒๕๕๑ ๒๖.๘๒ ๓,๓๑๑ ๓,๔๔๙ ๖,๗๖๐
๒๙  ต.กงหรา ๒๕๕๒ ๖๐.๑๖ ๒,๐๔๘ ๒,๐๑๔ ๔,๐๖๒ 
๓๐  ต.คลอง 

ทรายขาว 
๒๕๕๒ ๓๕ ๓,๑๖๙ ๓,๒๔๐ ๖,๔๐๙ 
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 (ต่อ) 

ที่ อําเภอ เทศบาล ตั้ง พ.ศ. พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

๓๑ ตะโหมด ต.ตะโหมด ๒๕๔๒ ๑๓ ๒,๑๓๖ ๒,๑๔๔ ๔,๒๘๐ 
๓๒  ต.แม่ขร ี ๒๕๔๒ ๔ ๒,๙๓๔ ๓,๐๖๘ ๖,๐๐๒ 
๓๓  ต.เขาหวัช้าง ๒๕๕๑ ๗๐ ๓,๓๗๖ ๓,๓๖๐ ๖,๗๓๖ 
๓๔  ต.ควนเสาธง ๒๕๕๑ ๕๓.๖๓ ๓,๓๖๐ ๓,๔๑๔ ๖,๗๗๔ 
๓๕ ป่าบอน ต.ป่าบอน ๒๕๔๒ ๘.๒๕ ๑,๙๓๑ ๑,๙๗๓ ๓,๙๐๔ 
๓๖ ป่าพะยอม ต.ลานข่อย ๒๕๕๑ ๕๙.๗๕ ๔,๐๑๔ ๔,๑๖๙ ๘,๑๘๓ 
๓๗  ต.บ้านพรา้ว ๒๕๕๑ ๔๔.๑๓๓ ๓,๘๙๐ ๓,๙๓๙ ๗,๘๒9 
๓๘ บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ ๒๕๔๒ ๒ ๒,๒๑๕ ๒,๒๔๒ ๔,๔๕๗ 
๓๙  ต.บางแก้ว ๒๕๕๐ ๑๘.๔๗ ๑,๘๔๗ ๑,๘๒๘ ๓,๖๗๕ 
๔๐ ศรีนครินทร์ ต.ชุมพล ๒๕๕๑ ๗๒ ๔,๓๐๒ ๔,๐๔๒ ๘,๓๔๔ 
๔๑  ต.บ้านนา ๒๕๕๑ ๑๑๗ ๓,๗๐๖ ๓,๖๙๖ ๗,๔๐๒ 
๔๒  ต.ลําสินธุ ์ ๒๕๕๒ ๔๙ ๒,๙๐๔ ๒,๘๖๖ ๕,๗๗๐ 
๔๓  ต.อ่างทอง ๒๕๕๒ ๒๑.๑๔ ๒,๐๗๕ ๒,๑๙๗ ๔,๒๗๒ 
ที่มา : สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 

 
องค์การบรหิารส่วนตาํบล  

 

 จังหวัดพัทลุงมีองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ทั้งหมด ๓๐ แห่ง 
ในทุกอําเภอ ยกเว้นอําเภอศรีนครินทร์ มีจํานวนประชากรทั้งหมด 233,023 
คน แยกเป็นเพศชาย 114,932คน เพศหญิง  117,551  คน มีพื้นที่
ทั้งหมด 1,841.08 ตร.กม.    
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ตารางแสดงจํานวนพื้นที่ และจํานวนประชากรในเขต 

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๓/2554 

ที่ อําเภอ อบต. ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

พื้นที่ 
ตร.กม. 

ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๑ เมืองพัทลงุ ควน
มะพร้าว 

๒๕๓๙ ๔๕.๐๗ ๕,๒๐๗ ๕,๕๓๑ ๑๐,๗๓๘

๒  ตํานาน ๒๕๓๙ ๒๖.๗๕ ๓,๕๓๘ ๓,๙๐๓ ๗,๔๔๑
๓  ชัยบุรี ๒๕๓๙ ๕๘.๐๒ ๔,๐๐๓ ๔,๑๗๔ ๘,๑๗๗
๔  ท่าแค ๒๕๓๙ ๓๕ ๓,๖๖๓ ๓,๘๙๘ ๗,๕๖๑
๕  นาโหนด ๒๕๓๙ ๓๖.๖๔ ๓,๙๗๔ ๔,๐๙๘ ๘,๐๗๒
๖  ลําปาํ ๒๕๓๙ ๔๒.๐๐ ๒,๒๔๗ ๒,๑๔๕ ๔,๙๓๒
๗ ควนขนุน ชะมวง ๒๕๓๙ ๕๐ ๓,๘๖๗ ๔,๑๙๕ ๘,๐๖๒
๘  ปันแต ๒๕๓๙ ๔๓ ๒,๙๙๕ ๓,๑๐๘ ๖,๑๐๓
๙  พนมวังก ์ ๒๕๓๙ ๒๙ ๒,๘๘๖ ๓,๑๑๘ ๖,๐๐๔
๑๐ เขาชัยสน เขาชัยสน ๒๕๓๙ ๖๗.๙๒ ๔,๙๐๒ ๕,๑๐๖ ๑๐,๐๐๘
๑๑  ควนขนุน   ๒๕๓๙ ๔๘ ๔,๑๘๗ ๔,๒๘๑ ๘,๔๖๘
๑๒  หานโพธิ ์ ๒๕๓๙ ๙๒ ๓,๕๒๐ ๓,๔๘๗ ๗,๐๐๗
๑๓ ปากพะยูน เกาะหมาก ๒๕๓๙ ๑๔๒ ๓,๔๓๖ ๓,๕๙๙ ๗,๐๓๕
๑๔  ดอนประดู ่ ๒๕๓๙ ๓๗.๖๒ ๓,๑๘๒ ๓,๒๒๖ ๖,๔๐๘
๑๕  ฝาละม ี ๒๕๓๙ ๖๕ ๕,๒๒๔ ๕,๓๖๔ ๑๐,๕๘๘
๑๖ กงหรา คลองเฉลิม ๒๕๓๙ ๙๕ ๖,๓๓๖ ๖,๓๐๗ ๑๒,๖๔๓
๑๗  สมหวัง    ๒๕๔๒ ๒๐ ๒,๒๔๐ ๒,๒๙๙ ๔,๕๓๙
๑๘ ตะโหมด คลองใหญ ่ ๒๕๓๙ ๕๑.๕๒ ๓,๑๒๒ ๓,๐๘๑ ๖,๒๐๓
๑๙ ป่าบอน ป่าบอน  ๒๕๓๙ ๗๗.๘๕ ๔,๐๓๕ ๔,๑๖๙ ๘,๒๐๔
๒๐  วังใหม่ ๒๕๓๘ ๕๐.๙๒ ๒,๙๑๐ ๒,๘๗๒ ๕,๗๘๒
๒๑  หนองธง ๒๕๓๙ ๗๕.๗๙ ๓,๙๑๑ ๓,๙๑๐ ๗,๘๒๑
๒๒  โคกทราย  ๒๕๓๙ ๕๗.๐๘ ๔,๙๗๘ ๕,๐๙๗ ๑๐,๐๗๕
๒๓  ทุ่งนารี  ๒๕๓๙ ๑๑๙.๒๒ ๔,๖๙๕ ๔,๖๔๙ ๙,๓๔๔
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(ต่อ) 

ที่ อําเภอ อบต. ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

พื้นที่ 
ตร.กม.

ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๒๔ ป่าพะยอม ป่าพะยอม ๒๕๓๙ ๒๖.๘๕ ๒,๘๘๑ ๓,๐๘๒ ๕,๙๖๓ 
๒๕  เกาะเต่า ๒๕๓๘ ๑๒๕.๕๔ ๕,๘๙๙ ๕,๘๒๒ ๑๑,๗๒๑ 
๒๖ ศรีบรรพต เขาปู่ ๒๕๓๙ ๗๘ ๒,๗๘๗ ๒,๗๔๓ ๕,๕๓๐ 
๒๗  เขาย่า ๒๕๓๙ ๕๔ ๓,๒๙๓ ๓,๒๔๕ ๖,๕๓๘ 
๒๘ ศรีบรรพต ตะแพน ๒๕๓๙ ๙๒.๗๐ ๒,๔๙๒ ๒,๕๑๓ ๕,๐๐๕ 
๒๙ บางแก้ว นาปะขอ ๒๕๓๙ ๕๒.๕๙ ๔,๙๕๗ ๕,๐๒๙ ๙,๙๘๖ 
๓๐  โคกสัก ๒๕๓๙ ๔๖ ๓,๕๖๕ ๓,๕๐๐ ๗,๐๖๕ 
ที่มา : สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 

 

 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ไฟฟ้า 
   จังหวัดพัทลุงมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดและสํานักงาน
การไฟฟ้าย่อยในพื้นที่อําเภอรวม ๑๐ แห่ง (ยกเว้นอําเภอศรีนครินทร)์ สรุป
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า แยกรายอําเภอ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แยกเป็นรายอําเภอ   

อําเภอ 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือนที่มี 
ไฟฟ้าใช้ 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า

ใช้ 

เพิ่มขึ้นจาก 
ปี ๒๕๕๓ 

เมือง ๔๑,๗๘๐ ๔๑,๗๘๐ ๙๙.๙๒ ๔๐๓ 
กงหรา ๗,๖๔๐ ๗,๖๓๑ ๙๙.๘๘ ๖๙๙ 
เขาชัยสน ๑๑,๒๘๓ ๑๑,๒๕๔ ๙๙.๗๔ ๙๖ 
ตะโหมด ๑๑,๕๐๕ ๑๑,๔๘๖ ๙๙.๘๓ ๑๑๐ 
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 (ต่อ)  

อําเภอ 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือนที่มี 
ไฟฟ้าใช้ 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า

ใช้ 

เพิ่มขึ้นจาก 
ปี ๒๕๕๓ 

ป่าบอน ๑๐,๗๖๖ ๑๐,๗๕๑ ๙๙.๘๖ ๑๐๕ 
บางแก้ว ๖,๐๖๓ ๖,๐๕๙ ๙๙.๙๓ ๒๓ 
ปากพะยูน  ๑๑,๙๗๐ ๑๑,๙๓๗ ๙๙.๗๒ ๗๙ 
ควนขนุน ๒๕,๑๔๖ ๒๕,๐๖๒ ๙๙.๖๗ ๒๔๖ 
ศรีบรรพต ๕,๖๘๗ ๕,๖๗๒ ๙๙.๗๔ ๕๙ 
ป่าพะยอม ๑๐,๗๑๘ ๑๐,๖๖๙ ๙๙.๕๔ ๑๓๗ 
ศรีนครินทร์ ๘,๕๗๘ ๘,๕๖๕ ๙๙.๘๕ ๙๖ 
รวม ๑๕๑,๑๓๖ ๑๕๐,๘๓๒ ๙๙.๘๐ ๒,๐๕๓ 
ที่มา : สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๔) 

  
 

การประปา 

 

 จังหวัดพัทลุง มีสํานักงานประปาส่วนภูมิภาค จํานวน ๒ แห่ง คือ 
สํานักงานประปาพัทลุง มีกําลังการผลิต ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน มีผู้ใช้น้ํา 
๑๔,๑๕๐ ราย และสํานักงานประปาเขาชัยสน มีกําลังการผลิต ๑,๙๒๐ 
ลบ.ม./วัน มีผู้ใช้น้ํา ๒,๐๔๑ รายการประปาท้องถิ่นมีครบทุกอําเภอ  
ยกเว้นอําเภอป่าพะยอมขึ้นกับสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอชะ
อวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับพื้นที่ที่ประปาภูมิภาคเข้าไม่ถึงมี
ประปาหมู่บ้านให้บรกิารเพื่อการบริโภคอย่างทั่วถึง  

ที่มา : สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง  
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การไปรษณยี์โทรเลข 

 จังหวัดพัทลุงมีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขประจําอําเภอ จํานวน ๑๐  
อําเภอ (อําเภอควนขนุน มี ๒ แห่ง) อําเภอที่ไม่มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข คือ 
อําเภอศรีนครินทร์ และป่าพะยอม 

ตารางแสดงปริมาณการส่งออก – รับเขา้ 
ไปรษณยี์ภณัฑ์ ของไปรษณีย์ในจังหวัดพทัลุง 

ประเภท 
ไปรษณีย์ภัณฑ์ 

ปริมาณการส่งออก – รับเข้า (ชิ้น) 
ปี ๒๕๕๓  ปี ๒๕๕๔ (ม.ค.-ก.ค.) 

ส่งออก รับเข้า ส่งออก รับเข้า 
ไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดา ๑๘๔,๓๑๗ ๑,๑๖๕,๒๓๙ ๑๑๒,๘๙๔ ๗๑๓,๗๐๘ 

ไปรษณีย์ภัณฑ์มีหลักฐาน ๑๑๑,๙๙๑ ๒๐๖,๕๒๐ ๖๘,๕๙๔ ๑๒๖,๔๙๓ 
รวม ๒๙๖,๓๐๘ ๑,๓๗๑,๗๕๙ ๑๘๑,๔๘๘ ๘๔๐,๒๐๑ 

ที่มา: ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๕๔) 
 

โทรศัพท ์

ข้อมูลโทรศัพท์ในจังหวัดพัทลุง 
ตั้งแต่ ปี 2553 - 31 ส.ค.2554 

รายละเอียด ปี2553 
ปี2554 
(ส.ค.54) 

เลขหมายราชการ 1,505 1,511 
เลขหมายบ้าน 15,358 15,525 

เลขหมายธุรกิจ 1,157 1,164 
เลขหมายสาธารณะ 849 792 
รวมเลขหมายที่มีผู้เช่า 18,869 18,992 
เลขหมายทั้งหมด 24,918 25,910 
ที่มา : บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) (พัทลุง) 
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การคมนาคมขนส่ง  

 

จังหวัดพัทลุง มีการคมนาคมสะดวกเพราะตั้งอยู่กึ่งกลางของ
ภาคใต้ (กึ่งกลางระหว่างจังหวัดชุมพร-นราธิวาส)  เป็นศูนย์รวมของการ
คมนาคมทางบก  จากภาคใต้ตอนบน (ฝั่งอ่าวไทย) และภาคตะวันตก (ฝั่ง
อันดามัน) ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ชายแดน โดยใช้เส้นทางสายเพชร
เกษม (หมายเลข ๔) ระหว่างสี่แยกเอเชียอําเภอเมือง (จ.พัทลุง) -อําเภอ
หาดใหญ่ (จ.สงขลา)  มีทางรถไฟผ่านหลายๆ อําเภอจากเหนือจรดใต้   

 

1. การขนส่งทางบก เป็นการคมนาคมขนส่งที่สะดวกที่สุด สามารถ
เดินทางติดต่อกันทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยทั้งทางรถไฟและทาง
รถยนต์ 
       1.1 การเดินทางโดยรถยนต์ มีทางหลวงหมายเลข 41 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านท้องที่อําเภอเมืองพัทลุง 
ศรีนครินทร์ เขาชัยสน บางแก้ว ตะโหมด และป่าบอน ระยะทาง 86.41 
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถนนหรือทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นๆ อีก เช่น สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง, อ.ปท. ต่างๆ   
      1.2 การเดินทางโดยรถไฟ มีรถไฟสายใต้ผ่านท้องที่อําเภอควน
ขนุน เมืองพัทลุง เขาชัยสน บางแก้ว ป่าบอน และอําเภอปากพะยูน คิดเป็น
ระยะทาง 75.76 กิโลเมตร มีสถานีรับส่งผู้โดยสารและสินค้า 9 สถานี ได้แก่ 
สถานีแหลมโตนด ปากคลอง พัทลุง บ้านต้นโดน เขาชัยสน บางแก้ว ควน
เคี่ยม หารเทา และสถานีโคกทราย มีป้ายหยุด 8 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถบ้าน
สุนทรา มะกอกใต้ ชัยบุรี นาปรือ บ้านห้วยแตน ควนพระ หานกง และวัดควน
เผยอ  
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 2. การขนส่งทางน้ํา การเดินทางทางเรือ มีบทบาทน้อยมากเมื่อ
เทียบกับในอดีต ปัจจุบันมีการเดินทางเพียงสายเดียว คือ เส้นทางระหว่าง
จังหวัดพัทลุงกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีท่าเทียบเรือที่สําคัญเพียงแห่ง
เดียว คือ ท่าเทียบเรือปากพะยูน อําเภอปากพะยูน 
 3. ทางอากาศ จังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบินพาณิชย์ของตนเอง การ
เดินทางทางอากาศ อาศัยสนามบินพาณิชย์ตรัง มีระยะทางห่างกัน 62 
กิโลเมตร สนามบินพาณิชย์หาดใหญ่ มีระยะทางห่างกัน 101 กิโลเมตร และ
สนามบินพาณิชย์นครศรีธรรมราช มีระยะทางห่างกัน 113 กิโลเมตร  

การคมนาคมภายในจังหวัด มีรถ ๔ ล้อเล็ก รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  
วิ่งบริการรอบเมือง และมีรถสองแถววิ่งบริการระหว่างอําเภอใกล้เคียง สําหรับ
การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ และรถโดยสาร
ประจําทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัดพทัลุง 

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 
ป่าบอน  ระยะทาง ๕๐   กิโลเมตร 
บางแก้ว  ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร 
ป่าพะยอม ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร 
ศรีนครินทร์     ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร 
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ทรัพยากรน้ํา 

 จากการที่ พื้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดต่อกับ
เทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําลําธาร สายสั้น ๆ ไหลลงสู่
ทะเลสาบสงขลาหลายสายทําให้สามารถใช้แหล่งน้ําธรรมชาติเหล่านี้มา
พัฒนาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยแหล่งน้ําชลประทานขนาดต่างๆ มี
จํานวนแหล่ง น้ําชลประทาน 17 แหล่ง  มี พื้นที่ที่ ไ ด้รับประโยชน์  
323,400 ไร่  จําแนกเป็นขนาดใหญ่ 1 แหล่ง ขนาดกลาง 10 แหล่ง 
และขนาดเล็ก 6 แหล่ง  

ตารางข้อมูลแสดงจํานวนแหล่งน้ําชลประทาน  

อําเภอ ตําบล ชื่อแหล่งน้ํา 
จํานวน 

โครงการ 
พื้นที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 

รวมทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการ 

พื้นที่รับ 
ประโยชน์ (ไร่) 

เมืองพัทลุง นาท่อม ฝายนาท่อม **1 50,000 3 51,000 

พญาขัน ฝายบ้านแร่ ***1 500   

โคกชะงาย ฝายบ้านพรุเพรง ***1 500   

กงหรา ชะรัด ฝายพญาโฮ้ง **1 17,000 2 47,000 

คลองเฉลิม ฝายคลองหลักสาม **1 30,000   

เขาชัยสน ควนขนุน ฝายควนกุฎ **1 38,700 1 38,700 

ตะโหมด คลองใหญ่ ฝายบ้านทุ่งข่า ***1 500 2 800 

แม่ขรี ฝายคลองนะ ***1 300   

ควนขนุน - - - - - - 

ปากพะยูน หารเทา อาคารอัดน้ําคูว่าว ***1 1,500 1 1,500 

ศรีบรรพต เขาย่า ประตูระบายน้ําท่าแนะ **1 25,000 1 25,000 

ป่าบอน ป่าบอน ฝายป่าบอน **1 7,000 4 24,700 

ป่าบอน ฝายบ้านหัวขี้ใต้ ***1 700   

ทุ่งนารี ระบบส่งน้ําคลองป่าบอน **1 17,000   

ทุ่งนารี อ่างเก็บน้ําป่าบอน **1 ช่วยระบบส่งน้ําคลองป่าบอน 

บางแก้ว โคกสัก โครงการส่งน้ําและ 
บํารุงรักษาท่าเชียด 

*1 103,000 1 103,000 
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ป่าพะยอม บ้านพร้าว ฝายบ้านพร้าว **1 35,700 2 35,700 

เกาะเต่า อ่างเก็บน้ําป่าพะยอม **1 ช่วยเหลือฝ่ายบ้านพร้าว 

ศรีนครินทร์ - - - - - - 

รวม - - - - 17 327,400 

ที่มา : โครงการชลประทานพทัลุง หมายเหตุ : * โครงการขนาดใหญ่  ** โครงการขนาดกลาง ***โครงการขนาดเล็ก 

 

 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําชลประทาน ปี 2554 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานที่ ประโยชน์ที่  

 ได้รับ(ไร่) 
หมายเหตุ ตําบล อําเภอ 

1 ฝายสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 500 โครงการชลประทานขนาด
เล็ก 

2 ฝายคลองหนานห้วยเภา บ้านนา ศรีนครินทร์ 450 โครงการชลประทานขนาด
เล็ก 

3 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าคลองท่าโพธิ์  ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง 1,600 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 

4 ฝายน้ําตกฟ้าลั่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ชุมพล ศรีนครินทร์ ประปาภูเขา โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

5 โครงการจัดหาแหล่งน้ํามะกอก
เหนือดันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 มะกอกเหนือ ควนขนุน 8,500 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

รวมพื้นที่ 11,050  

 
ศักยภาพลุ่มน้ําในเขตจังหวัดพัทลุง 

   จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่รับน้ํา (Watershed Area) ทั้งสิ้น  
3,513.57 ตารางกิโลเมตร  (ไม่รวมลุ่มน้ําคลองลําโลน) แบ่งเป็นลุ่ม
น้ําย่อย 7 ลุ่มน้ํา  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 2,139.66 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  ซึ่งสามารถนําไปใช้สําหรับทําการเกษตร  การอุปโภค-
บริโภค  และอื่นๆ รวม 658.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  ดังนั้น จะมี
ปริมาณน้ําที่ไม่สามารถเก็บกักไว้ใช้ และไหลลงทะเลสาบสงขลา คิดเป็น
ปริมาณ 2,204.12  ล้านลูกบาศก์เมตร    



 27 

 
 

ตารางแสดงปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําย่อย  7 ลุ่มน้ําของจังหวัดพัทลุง 

ที่ ลุ่มน้ําย่อย 
พื้นที่รับน้ํา 
(ตร.กม.) 

ปริมาณ 
น้ําท่าเฉลี่ย

(ล้าน ลบ.ม./
ปี) 

ความต้องการใช้น้ํา  (ล้าน ลบ.ม./ปี) ปริมาณน้ํา
เหลือ 

(ล้าน ลบ.ม./
ปี) 

การ 
เกษตร 

อุปโภค 
บริโภค 

 อุต
สาห- 
กรรม 

รวม 

1 คลองป่าพะยอม 312.38 261.22 70.41 1.27 0.18  71.86 189.36 
2 คลองท่าแนะ 586.87 455.11 92.42 3.46 1.75  100.63 354.48 
3 คลองนาท่อม 456.74 456.44 71.55 5.17 0.23  76.95 379.49 
4 คลองสะพานหย ี 368.91 368.91 121.82 1.99 0.27  124.08 245.49 
5 คลองท่าเชียด- 

บางแก้ว 
677.68 532.24 230.59 3.36 0.25  234.20 298.04 

6 คลองป่าบอน 288.67 244.67 20.44 1.85 1.20  23.49 221.18 
7 คลองพรุพ้อ 822.32 543.78 25.65 1.90 0.15  27.70 516.08 

รวม 3,513.57 2,863.03 635.88 19.00 4.03  658.91 2,204.12 

ที่มา : โครงการชลประทานพัทลุง 

 

 
ทรัพยากรดิน 
 กรมพัฒนาที่ดินได้จําแนกดินในพื้นที่จังหวัดพัทลุงไว้ จํานวน 62 
กลุ่มชุดดิน ซึ่งลักษณะดินมีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศและวัตถุต้น
กําเนิด (ชนิดของหิน)   

ลักษณะดนิของจังหวัดพทัลงุ ปี 2554 

ประเภทของดิน 
พื้นที่  
(ไร่) 

ร้อยละของพื้นที่ 
จังหวัด 

ดินเปรี้ยวจัด 62,430 2.92 

   ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับตื้น 19,711 0.92 

   ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลาง 39,981 1.87 

   ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกมาก 2,738 0.13 
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ประเภทของดิน 
พื้นที่  
(ไร่) 

ร้อยละของพื้นที่ 
จังหวัด 

ดินอินทรีย์ 3,435 0.16 

   ดินอินทรีย์ 3,435 0.16 

ดินเค็มชายทะเล 6,445 0.30 
   ดินเค็มชายทะเล 6,445 0.30 
ดินทราย 10,928 0.51 
   ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม 1,716 0.08 
   ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย์ 9,212 0.43 
ดินตื้น 204,740 9.57 
   ดินตื้นในพื้นที่ลุ่มถึงลูกรังหรือก้อนกรวด 10,955 0.51 
   ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงลูกรังก้อนกรวดหรือเศษหิน 158,591 7.41 
   ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น 35,194 1.64 
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 382,296 17.86 
   พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 382,296 17.86 

ทรัพยากรดินอื่นๆ  1,182,54 55.26 

   ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในที่ลุ่ม 752,725 35.17 
   ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในที่ดอน 352,218 16.56 
   ดินที่มีการยกร่อง 553 0.03 
   ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างพบในที่ลุ่ม 77,050 3.60 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 287,476 13.43 
รวมพื้นที่ดิน 2,140,29

6 
100.00 

ที่มา  :  สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2553 แยกเป็น 
-  พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลกูข้าว  ร้อยละ  42 
-  พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลกูยางพารา ร้อยละ  24 

        -  พื้นทีเ่หมาะสมสําหรับปลูกปาล์มน้ํามัน ร้อยละ  31 
 จังหวัดพัทลุงมจีํานวนหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม จํานวน 40 หมูบ่้าน  
แยกเป็น อําเภอกงหรา 13 หมู่บ้าน  อําเภอตะโหมด 1 หมู่บ้าน  อําเภอป่าพะยอม 2 
หมู่บ้าน  อําเภอศรีนครินทร ์10 หมู่บ้าน อําเภอศรีบรรพต 14 หมู่บ้าน  
 ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (2553) 
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ทรัพยากรป่าไม้ 

  จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ป่าไม้ที่สําคัญแยกได้ ดังนี้ 
 

                               ตารางจําแนกพืน้ทีป่่าจังหวัดพทัลุง 

พื้นที่ป่า จํานวน พื้นที่ (ไร่) 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   31 ป่า 756,469.25   
พื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ 1  แห่ง 166,760   
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง   303,125 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   3  แห่ง 245,572 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เมืองเก่าชัยบุรี 1 แห่ง 1,922 
พื้นที่ป่ามอบให้  ส.ป.ก. 19  ป่า 153,406.75   
ป่าชุมชน  (รวมพื้นที่ป่าชุมชนของ 
จังหวัดพัทลุง )  

88  แห่ง   1,325 ไร่  1  งาน  
 65  ตารางวา 

ตารางพืน้ทีป่า่ไม้จังหวัดพทัลุง 

ปี  พ.ศ. 
พื้นที่  

(ตารางกิโลเมตร) 
พื้นที่ (ไร่) 

ร้อยละ 
ของจังหวัด 

2536 472 295,000 13.78 

2538 469 293,125 13.70 

2541 438 273,750 12.79 
2543 516.93 323,081.3 16.01 

2547 615.10 384,437.5 17.96 

2548 608.26 380,162.5 17.76 

2549 602.40 376,500 17.59 
2550 602.40 376,500 17.59 

2551 602.40 376,500 17.59 

2552 602.40 376,500 17.59 

2553 612.11 382,569 17.87 
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ทรัพยากรสัตว์ป่า 

   จังหวัดพัทลุงพบสัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  ประเภทสมเสร็จ เก้งหม้อ  
เลียงผาหรือกูรํา  ค่างดํา  นกเงือก  เสือปลาหรือเสือไฟ  และหมี  โดยพบเพียงจํานวน
เล็กน้อยบริเวณเทือกเขาบรรทัด (สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6, 2549)  

ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ป่าชายเลน แหล่งที่พบ บริเวณพื้นที่ทะเลน้อยและรอบทะเลสาบสงขลา มี
เนื้อที่ 97.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 60,756.25 ไร่ 
 2. หญ้าทะเล มีการกระจายตัวเป็นพื้นที่กว้าง  อยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่ง
ประมาณ 80 - 100  เมตร และเป็นบริเวณที่ปลาชุกชุมมีการปกัหอย และเลี้ยงปลาใน
กระชัง  แหล่งที่พบ บริเวณเกาะยวน ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน  
 

ถือครองที่ดิน  
  การถือครองที่ดินของประชาชน และนิติบุคคลในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
มีด้วยกัน 4 ประเภท  รายละเอียดตามตาราง  

ตารางแสดงการถือครองทีด่นิของประชาชนและนติบิคุคล  มี  4  
ประเภท 

ปี โฉนด (ไร่-งาน-วา) 
นส. 3ก 

(ไร่-งาน-วา) 
นส.3 

(ไร่-งาน-วา) 
สค. 1 
(แปลง) 

2549  781,328-3-30  347,635-1-21 37,317-0-18   

2550 786,820-1-13 367,207-0-96 46,337-2-27   

2551 798,211-0-12 350,475-0-25 46,093-3-38   

2552 807,695-0-14 352,461-3-23 47,025-3-79   

2553 818,405-0-92.9 230,355-0-93.5 46,518-1-29.6 10,051 

หมายเหตุ   สค.1  จัดเก็บ ปี  2553 
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ที่มา : สนง.ที่ดินจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2554)  

 

ด้านสังคม 

ความมั่นคง 

        สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของจังหวัดพัทลุงสรุปสถิติคดีอาญา ๕ กลุม่ ระหว่างปี ๒๕๕3– 2554 (ส.ค.) 
 

ประเภทความผิด 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ (ม.ค.-ก.ค.)  
รับ
แจ้ง 

จับ ร้อยละ รับ
แจ้ง 

จับ ร้อยละ 

(ราย) (คน) ที่จับได้ (ราย) (คน) ที่จับได้ 

 กลุ่มที่ ๑ ๑๑๙ ๗๗ ๖๔.๗๑ ๕๑ ๑๘ ๓๕.๒๙ 

คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ       

กลุ่มที่ ๒ ๒๖๕ ๑๗๒ ๖๔.๙๑ ๑๓๙ ๕๘ ๔๑.๗๓ 

 คดีชีวิตร่างกาย และเพศ       

 กลุ่มที่ ๓ ๓๓๔ ๑๔๐ ๔๑.๙๒ ๑๖๐ ๖๐ ๓๗.๕๐ 

 คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์         

 กลุ่มที่ ๔ ๒๑๓ ๖๙ ๓๒.๓๙ ๙๒ ๑๖ ๑๗.๓๙ 
คดีที่น่าสนใจ เช่น โจรกรรม  
ปล้น ข่มขืนเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง         

กลุ่มที่ ๕ ๒๒๕๓ ๓๓๙๖  ๑๘๑๒ ๒๔๙๒  

คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย เช่นอาวุธปืน       

การพนัน ยาเสพติดค้าประเวณ ี          

สถานบริการ วัตถุลามก             

รวม ๓๑๘๔ ๓๘๕๔  ๒๒๕๔ ๒๖๔๔  

ที่มา :  ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
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สถิตกิารจับกมุคดียาเสพตดิจังหวัดพทัลงุ ปี ๒๕๕๑–2554(ก.ค.) 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๒๕๕๔ 

(ม.ค.-ก.ค.) 

จับกุมคดียาเสพติด / ราย ๕๗๑ ๑,๐๔๗ ๑,๔๑๘ ๑,๑๖๖ 

จับกุมคดียาเสพติด / คน ๗๐๐ ๑,๑๙๓ ๑,๖๘๑ ๑,๓๑๔ 

ที่มา :  ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) 

 

สถิตกิารบาํบดัผูต้ดิยาเสพตดิ 

พ.ศ. 

สมัครใจเข้ารับ 
การบําบัด 

ให้บริการบําบัดตาม 
พ.ร.บ.  

การบําบัดรักษาใน
ระบบต้องโทษ 

จํานวน 
(คน) 

ผ่านการบําบัด 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

ผ่านการ 
บําบัด (คน) 

จํานวน 
(คน) 

ผ่านการ
บําบัด 
(คน) 

2553 
456 438 341 336 29 29 

2554- ปัจจุบัน 
457 444 313 301 10 10 

        รวม  913 882 654 637 39 39 

ที่มา :  ศตส.จ.พทัลุง ข้อมลู ณ  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  

 

การสังคมสงเคราะห์   
   จังหวัดพัทลุงมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์
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หลายหน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  34   
 
 
จังหวัดพัทลุง, เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง, สํานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพัทลงุ 
 

 
 
 
 

   ตารางแสดงจํานวนผู้ได้รบัการช่วยเหลอื โดยจําแนกตามกลุ่มเปา้หมาย 
(ยอดรวมของทกุองค์กร) 

ที่ เป้าหมาย 
2552 2553 

คร./ราย งบฯ คร./ราย งบฯ 

1 การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

63,207 9,231,563 32,374 16,024,470 

2 การสงเคราะห์เด็ก  89,330   52,446,601    96,465   195,118,898  
3 การสงเคราะห์ 

คนพิการ 
44,028 21,999,950 5,303 27,031,333 

4  การสงเคราะห์ผู้
ติดเชื้อ HIV 

141 2,322,870 160 2,340,000 

5 การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

22,416 102,504,170 29,905 125,004,500 

6  การสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย 

25,262 85,796,391 5,409 250,307,257 

   รวม  
244,384  

 74,301,545  169,616  615,826,457.30  

ที่มา : สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554) 
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การศาสนา 

 จังหวัดพัทลุงมีวัดในพุทธศาสนา ๒๓๘ วัด สํานักสงฆ์  ๗ แห่ง ที่พัก
สงฆ์ ๑๙ แห่ง  มัสยิด ๙๒  แห่ง โบสถ์คริสต์ ๖ แห่ง  

   ตารางแสดงจํานวนผู้ได้รบัการช่วยเหลอื โดยจําแนกตามกลุ่มเปา้หมาย 
(เฉพาะของ พมจ.) 

ที่ เป้าหมาย 
2553 2554 

คร./ราย งบฯ คร./ราย งบฯ 

1 การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

512 828,000 394 578,000 

2 การสงเคราะห์เด็ก 81 272,956 76 249,616 
3 การสงเคราะห์ 

คนพิการ 
50 100,000 112 2,940,000 

4  การสงเคราะห์ผู้
ติดเชื้อ HIV 

87 2,210,000 74 148,000 

5 การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

1,205 3,276,000 805 2,526,200 

6  การสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย 

        

   รวม 1,935 6,686,95
6 

1,461 6,441,816 

ที่มา : สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 
2554) 
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ตารางแสดงผูน้บัถือศาสนา 

ศาสนา 
ปี พ.ศ. ๒๕๕4 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

พุทธ ๔๔๗,๗๕๐ ๘๘.๐๑ 

อิสลาม ๖๐,๗๒๐ ๑๒.๐๘ 

อื่นๆ  ๒๖๘ ๐.๐๕๓ 
ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง,  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 

แรงงาน 

ข้อมูลประชากรและกําลังแรงงาน 

   ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554 (เมษายน - มถิุนายน 2554) จังหวัด
พัทลุงมีประชากรเฉลี่ยทั้งสิ้น 569,198 คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศ
ชายมีน้อยกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชาย มีจํานวน 280,517 คน คดิเป็น
ร้อยละ 76.8 ขณะที่เพศหญิงมี 288,681 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 โดย
ประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทํางานอายุ  15 ปีขึ้นไป มจีํานวน 
442,527 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.7 ขณะที่ผูม้ีอายุต่ํากว่า 15 ปี มี
จํานวน 126,671 คน  (ร้อยละ 22.3) 

 ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยทํางาน(ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)  จํานวน  
442,527 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน  339,963 คน โดยจําแนก
เป็นผู้มีงานทํา 333,661 คน  คิดเป็นร้อยละ  98.14 ของกําลังแรงงาน
ทั้งหมด  ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน 6,302  คน  หรือร้อยละ 1.85 ของผู้อยู่ใน
กําลังแรงงาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทํา  ซึ่งคํานวณ
จากสัดส่วนผู้มีงานทําต่อผู้อยู่ในกําลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 98.14 นั่น
หมายความว่า ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 100 คน  จะมีงานทําประมาณ 98-
100 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมมีร้อยละ 98.14 
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ส่วนอัตราการว่างงานซึ่งคํานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
มีอัตราร้อยละ 1.85 โดยเพศชายจะมีอัตราการว่างงานมากกว่าเพศหญิง 
กล่าวคือ เพศชายร้อยละ 1.21 ขณะที่เพศหญิง ร้อยละ 0.64 ทั้งนี้ อัตรา
การว่างงานในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 0.17 สําหรับตัวเลข
ในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงานซึ่งมีจํานวน 102,564 คน พบว่าเป็น
คนทํางานบ้าน จํานวน 26,956 คน (ร้อยละ 4.70) เรียนหนังสือ จํานวน 
35,839 คน (ร้อยละ 6.30) และอื่นๆ จํานวน 39,769 คน (ร้อยละ 7.0) 
(ตารางและแผนภูมิ 2-1) 

ประชากรจังหวัดพัทลุง จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน ไตรมาส  2 ปี 
2554 

สถานภาพแรงงาน 
จํานวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ประชากรรวม 
ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป 
  ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
     กําลังแรงงานปัจจุบัน   
           -  ผู้มีงานทํา 
           -  ผู้ว่างงาน 
     ผู้ที่รอฤดูกาล 
  ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 
            -  ทํางานบ้าน 
            -  เรียนหนังสือ 
            -  อื่น ๆ 
ประชากรอายุต่ํากว่า  15  ปี 
อัตราการจ้างงานต่อกําลังแรงงาน 
อัตราการว่างงาน 

280,517 
215,391 
181,486 
181,486 
177,359 

4,127 
- 

33,905 
451 

16,265 
17,189 
65,126 
52.17 
1.21 

288,681 
277,136 
158,477 
158,477 
156,302 

2,175 
- 

68,659 
26,505 
19,574 
22,580 
61,545 
45.97 
0.64 

569,198 
442,527 
339,963 
339,963 
336,661 

6,302 
- 

102,564 
26,956 
35,839 
39,769 

126,671 
98.14 
1.85 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 
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ไตรมาสที่ 2/2554 ผู้มีงานทําจํานวน 336,661 คน พบว่า
ทํางานในภาคเกษตรกรรม 158,079 คน ร้อยละ 27.77 ทํางานนอก
ภาคเกษตรกรรม  175,582 คน คิดเป็นร้อยละ 30.84 ของผู้มีงานทํา
ทั้งหมด ซึ่งกลุ่มผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมทํางานในอุตสาหกรรมการ
ขายส่ง ขายปลีก  ซ่อมแซม ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด จํานวน 50,808 คน  คิดเป็นร้อยละ 
15.09 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง จํานวน 24,128 คน ร้อย
ละ 17.17 อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร จํานวน 23,912 คน ร้อย
ละ 7.10 อุตสาหกรรมการบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 22,039 คน ร้อยละ 6.55 และ
อุตสาหกรรมการศึกษา 14,294 คน ร้อยละ 4.25  

 

ผู้มีงานทําจังหวัดพัทลุง จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม ไตรมาส 2 ปี 2554

 ประเภทอุตสาหกรรม ชาย หญิง รวม 

     รวมภาคเกษตรกรรม 177,359 156,302 333,661 

1.  เกษตรกรรม  การล่าสัตว์  และการป่าไม้ 85,432 72,647 158,079 

     รวมนอกภาคเกษตรกรรม 91,927 83,655 175,582 

2.  การทําเหมืองแร่  และเหมืองหิน  296 - 296 

3.  การผลิต 7,978 5,200 13,178 

4.  การไฟฟ้า  ก๊าซ  และการประปา 704 - 704 

5.  การจัดหาน้ํา บําบัดน้ําเสีย 497 - 497 

6.  การก่อสร้าง 19,438 4,690 24,128 
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(ต่อ) 

7.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 23,641 27,167 50,808 

8.  การขนส่ง  สถานที่เก็บสินค้า  และการคมนาคม 2,772 530 3,302 

9.  โรงแรม  และภัตตาคาร 6,920 15,992 23,912 

10. ข้อมูลข่าวสรและการสื่อสาร 802 - 802 

11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย 276 928 1,204 

12. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์  การให้เช่า   

และกิจกรรมทางธุรกิจ 458 - 458 

13. กิจกรรมทางวิชาชีพ และเทคนิค 1,354 805 2,159 

14. การบริหารและการสนับสนุน 1,460 471 1,931 

15. การบริหารราชการ  และการป้องกันประเทศ  14,750 7,289 22,039 

16. การศึกษา 5,058 9,236 14,294 

17. งานด้านสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห์ 1,241 5,590 6,831 

18. ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ 537 - 537 

19. กิจกรรมด้านบริการด้านอื่น ๆ 3,745 3,941 7,686 

20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 816 - 816 

21. องค์การระหว่างประเทศและองค์การ 
ต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก - - - 

22. ไม่ทราบ - - - 

รวม 177,092 156,334 333,426 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 
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จังหวัดพัทลุงมีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนสังคมแยกได้ 
ดังนี้ 

ตารางสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนสังคม 

อําเภอ นายจ้าง 
ขึ้นทะเบียนบัตร

ประกันสังคม (คน) 

เมืองพัทลุง 686 7,953 

เขาชัยสน  62 589 

ควนขนุน  156 1,106 

ปากพะยูน  54 538 

กงหรา   25 284 

ตะโหมด  93 979 

ศรีบรรพต  20 119 
ป่าบอน  67 1,039 

ป่าพะยอม  55 748 

บางแก้ว  34 518 

ศรีนครินทร์ 30 342 

รวม 1,290 14,215 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวดัพัทลุง (ข้อมูล ณ ส.ค.54) 
 
 

การดาํเนินงานประกนัสงัคมจังหวัดพทัลงุ แยกเปน็  

 

 ๑. กองทนุประกนัสังคม 
  1.1 สถานประกอบการ  จํานวน  1,๒๙๐ แห่ง 
   ๑.๒ ผู้ประกันตน  จํานวน  ๒๒,๕๙๘ คน 
        - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ จํานวน ๑๔,๒๑๕ คน 
        - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จํานวน   ๓,๔๑๓ คน  
         - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จํานวน   ๔,๙๗๐ คน 
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 ๒. กองทนุเงินทดแทน  
  ๒.1 จํานวนนายจ้าง  1,๐๑๗ คน 
   ๒.๒ จํานวนลกูจ้าง   ๘,๓๒๙ คน 

 

 ๓. เครือข่ายโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม  
  1.1 โรงพยาบาลพัทลุง มีผู้ประกันตน จํานวน 1๔,๙๐๙ ราย 
   ๑.๒ โรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดรอยต่อ จํานวน   ๒,๗๑๙  

อุบัติภยั 

 

 จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม จํานวน 5 อําเภอ 9 ตําบล  
40 หมู่บ้าน  แยกเป็น 
   - อําเภอกงหรา 13   หมู่บ้าน 
   - อําเภอตะโหมด   1   หมู่บ้าน 
   - อําเภอป่าพะยอม   2   หมู่บ้าน 
   - อําเภอศรีบรรพต 10   หมู่บ้าน 
   - อําเภอศรีนครินทร์  14   หมู่บ้าน  
   ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี  
 
 

ตารางสรุปสถิติการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (มิ.ย.) 

ปี พ.ศ. อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ข้อมูล ณ วันที่  

๒๕๕๐ ๒ ๕๒ ๗๖ 31 ส.ค.๕๐ 

๒๕๕๑ ๑ ๖๔ ๒๑ 31 ส.ค.๕๑ 
๒๕๕๒ ๑ ๘๑ ๑๕ 31 ส.ค.๕๒ 

๒๕๕๓ ๑ ๖๑ ๑๓ ๒๐ ต.ค.๕๓ 

๒๕๕๔  ๒ ๓๙ ๒๐ 3๐ มิ.ย.๕๔ 

ที่มา : สํานักงานปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดพัทลุง 
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บญัชีรายชื่อหมู่บา้นเสี่ยงภัยดนิถล่มจังหวัดพทัลุง 

ลําดับ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน หมู่ 

1 กงหรา กงหรา นอก 6 

2  กงหรา ในมอญ 7 

3  กงหรา บ้านใสเคียน 7 

4  คลองเฉลิม โคกไทร 1 

5  คลองเฉลิม คลองเฉลิม 5 

6  คลองเฉลิม นาบอน 8 

7  คลองเฉลิม โหล๊ะจังกระ 9 

8  คลองเฉลิม นาทุ่งโพธิ์ 11 

9  คลองเฉลิม พูด(สี่แยก) 2 

10  คลองเฉลิม น้ําตกไพรวัลย์ 13 

11  คลองทรายขาว คลองหวะหลัง 1 

12  คลองทรายขาว คลองหรั่ง 2 

13  คลองทรายขาว ไร่เหนือ 4 

14 ตะโหมด ตะโหมด โหล๊ะจันกระ 6 

15 ป่าพะยอม เกาะเต่า บ้านบางหล่อ 3 

16  เกาะเต่า บ้านบางเหรียง   

17 ศรีนครินทร์ บ้านนา บ้านนาวง 1 

18  บ้านนา ลําใน 2 

19  บ้านนา บ้านนา 3 

20  บ้านนา เขาคราม 4 
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(ต่อ) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน หมู่ 

21  บ้านนา หนองเหรียง 7 

22  บ้านนา ป่าสน 10 

23  บ้านนา บ้านน้ําใต้บ่อ 11 

24  บ้านนา บ้านห้วยทรายขาว   

25  ลําสินธุ์ โหล๊ะไฟ 5 

26  ลําสินธุ์ โตน 6 

27 ศรีบรรพต เขาปู ่ เขาปู ่ 1 

28  เขาปู ่ ไสประดู่ 2 

29  เขาปู ่ บ้านควนลม 3 

30  เขาปู ่ ป่าตอ 8 

31  เขาปู ่ บ้านโหล๊ะปราง 10 

32  เขาปู ่ บ้านกลางนา   

33  เขาปู ่ บ้านขอนยาง   

34  ตะแพน บ้านนอก   

35  ตะแพน บ้านห้วยแตน  

36  ตะแพน บ้านตะแพน 2 

37  ตะแพน ท่ายูง 5 

38  ศรีบรรพต บ้านเขาแก้ว   

39  ศรีบรรพต บ้านคลองเรือ   
40  ศรีบรรพต บ้านอ่าวคอเขา   
รวม 5  อําเภอ 9  ตําบล 40  หมู่บ้าน  
ที่มา :  กรมทรัพยากรธรณี  
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หมู่บ้านเสีย่งภัยที่ได้จัดทําระบบเตือนภัยลว่งหน้า 

อําเภอ หมู่บ้าน ตําบล 

ศรีนครินทร์ บ้านนาวง บ้านนา 

 บ้านลําใน บ้านนา 

 บ้านหนองเหรียง บ้านนา 

ป่าพะยอม บ้านควนยาว ป่าพะยอม 

กงหรา บ้านนอก กงหรา 

 บ้านทุ่งใหญ่ กงหรา 

 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม 

 บ้านน้ําตกไพรวัลย์ คลองเฉลิม 

 บ้านคลองหวะหลัง คลองทรายขาว 

 บ้านหน้าวัง คลองทรายขาว 

ป่าบอน บ้านเขาจันทร์ หนองธง 

 บ้านโหล๊ะหาร ทุ่งนารี 

 บ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง 

ศรีบรรพต บ้านห้วยครก ตะแพน 

 บ้านไสประดู่ เขาปู่ 

 บ้านห้วยพลับ เขาปู่ 

 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ 

รวม 17 หมู่บ้าน 
 

ที่มา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง 
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พื้นที่ประสบอุทกภัยต่างๆ แยกเป็นรายอําเภอ ปี 2554 

จังหวัดพัทลุง  มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม ๑๑ 
อําเภอ  ๖๕ ตําบล ๖๒๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ทั้งหมด 
๔๙,๘๕๐  ครัวเรือน  ๑๙๙,๔๐๐ คน (อพยพราษฎรทั้งสิ้น ๙๒ ครอบครัว 
๓๖๗ คน)  

ตารางแสดงพืน้ที่ประสบอุทกภัยต่างๆ แยกเป็นรายอําเภอ ปี 2554 

 

อําเภอ 

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  

หมายเหตุ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน 
จํานวน

(ครัวเรือน) 
จํานวน 
(คน) 

เมือง ๑๔ ๑๔๔ ๔๕ ๕,๕๑๒ ๒๒,๐๔๘  

เขาชัยสน ๕ ๔๔ ๔๕ ๔,๔๒๗ ๑๘,๔๗๒ อพยพราษฎร 45 คร. 
191 คน  

ควนขนุน   ๑๒ ๑๒๙ ๔๕ 17,552 70,208 อพยพราษฎร หมู่ที่ 7 
ต.ทะเลน้อย 33 คร. 
191 คน 

กงหรา   ๕ ๔๕  ๕,850 ๒9,265  
ศรีบรรพต   3 30  1,800 4,011  
บางแก้ว   3 3๔  5,760 ๑7,280 อพยพราษฎร 15 คร. 

60 คน 
ป่าพะยอม   4 39  1,623 4,011  
ศรีนครินทร ์  4 ๔๓  2,794 11,453  
ป่าบอน   5 16  308 1,202  
ตะโหมด 3 33  1,500 5,200  
ปากพะยูน 7 65  2,724 10,896  
 

ที่มา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง 

 



 45 

การศึกษา 
 

 จังหวัดพัทลุงมีการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิด
สอนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้ว วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

ข้อมูลสถานภาพการศึกษา 

ตารางแสดงจํานวนสถานศกึษาในจังหวดัพัทลุง ประจําปกีารศกึษา 
2554 

สังกดั 
จํานวน 
(โรง) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 145 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 123 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ส่วนแยกพัทลุง 28 

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

ปีการศึกษา 2554 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2554 

นักเรียน ห้องเรียน 

ก่อนประถม 4187 270 

ประถมศึกษา 13381 814 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1659 79 

รวม 19227 1,163 

จํานวนครู  1,207  คน  
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   
ปีการศึกษา 2554 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2554 

นักเรียน ห้องเรียน 

ก่อนประถม 4,480 259 

ประถมศึกษา 16,033 815 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,015 65 

รวม 21,528 1,139 

จํานวนครู     1,513  คน  
 

จังหวัดพัทลุงจะมีการศึกษาในระบบแล้ว ยังมีการศึกษาตามอัธยาศัย 
ซึ่งมีศูนย์การศึกษาประจําอําเภอ (กศน.ประจําอําเภอ) จํานวน 11 อําเภอ
และมีศูนย์การศึกษาประจําตําบล (กศน.ประจําตําบล) จํานวน 65 แห่ง  มี
ห้องสมุดประจําอําเภอ 12 แห่ง แยกเป็น หอ้งสมุดประจําอําเภอ 10 อําเภอ 
ห้องสมุดประจําจังหวัด 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ ณ อําเภอเมืองพัทลุง  ห้องสมุด
เฉลิม-พระเกียรติ จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ อําเภอศรีนครินทร์ 
 

จํานวนผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
แยกตามรายอําเภอ ปี 2553/2554 

ลํา 
ดับ 

สถานศึกษา 
 

การส่งเสริมการ 
การศึกษาพื้นฐาน 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

เรียนรู้หนังสือ ทักษะชีวิตและสังคม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ตะโหมด 48 52 100 563 347 910 391 651 1,042 

2 เขาชัยสน    0 568 289 857 222 889 1,111 

3 ป่าบอน    0 323 151 474 198 996 1,194 
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 (ต่อ) 

ลํา 
ดับ 

สถานศึกษา 
 

การส่งเสริมการ 
เรียนรู้หนังสือ 

การศึกษาพื้นฐาน 
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

ทักษะชีวิตและสังคม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

4 ศรีบรรพต    0 427 230 657 352 612 964 

5 บางแก้ว    0 271 156 427 206 550 756 

6 ป่าพะยอม 2 3 5 337 327 664 181 755 936 

7 ศรีนครินทร์    0 724 218 942 431 589 1,020 

8 ควนขนุน    0 1,044 728 1,772 660 1,034 1,694 

9 กงหรา 6 4 10 533 379 912 529 780 1,309 

10 เมืองพัทลุง 2 3 5 1,287 700 1,987 569 2,399 2,968 

11 ปากพะยูน 0 0 0 726 392 1,118 265 812 1,077 

รวม 58 62 120 6,803 3,917 10,720 4,004 10,067 14,071 

 ที่มา : สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554) 

 
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ปี 2553/2554 

สํานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 

ลําดับ สถานศึกษาอําเภอ/ตําบล ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อื่น ๆ 

1 กศน.จังหวัดพัทลุง - 7 - 11 
2 กศน.อําเภอตะโหมด 3 1 11 2 
3 กศน.อําเภอเขาชัยสน 3 8 8 4 
4 กศน.อําเภอป่าบอน 2 7 10 4 
5 กศน.อําเภอศรีบรรพต 2 6 4 2 
6 กศน.อําเภอบางแก้ว 13 1 0 2 
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(ต่อ) 

ลําดับ สถานศึกษาอําเภอ/ตําบล ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อื่น ๆ 

7 กศน.อําเภอป่าพะยอม 1 2 6 2 
8 กศน.อําเภอศรีนครินทร์ 1 2 11 1 
9 กศน.อําเภอควนขนุน 2 6 19 3 
10 กศน.อําเภอกงหรา 1 9 6 3 
11 กศน.อําเภอเมืองพัทลุง 7 18 6 6 
12 กศน.อําเภอปากพะยูน 2 7 2 1 
รวม 37 74 83 41 
ที่มา : สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง  (ข้อมลู ณ เดือนพฤษภาคม 2554) 

 
เศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร 

 เศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง   โครงสร้างส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการ
เกษตรกรรมเป็นหลัก  รองลงมาได้แก่สาขาการขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
และสาขาการศึกษา โดยมีสัดส่วนตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ณ 
ราคาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๖, ๑๖.๕๒  และ  ๑๐.๘๕ 
ตามลําดับ   รายได้หลักของจังหวัดพัทลุงจึงมาจากภาคการเกษตร  สินค้า
เกษตรที่สําคัญ ได้แก่  ยางพารา สุกร และข้าว  โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด(GPP) ณ ราคาประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓ เท่ากับ  ๓๗,๒๓๐  ล้านบาท  
และรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ  ๖๖,๔๒๗ บาท  เป็น
ลําดับที่ ๑๓ ของภาคใต้  

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดพัทลุง 
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ตารางแสดงผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดตามราคาประจําป ี
จําแนกตามสาขาการผลติ ป ีพ.ศ.2551-2553p1 จังหวัดพทัลงุ 

 

สาขาการผลิต ปี2551r ปี2552p ปี2553p1 

ภาคการเกษตร 13,661 11,722 14,138 

เกษตรกรรม การล่าสตัว์ และการปา่ไม ้ 13,250 11,261 13,686 

ประมง 411 461 452 

ภาคนอกการเกษตร 20,635 21,240 23,092 

การทําเหมอืงแรแ่ละเหมืองหิน 122 139 151 

การผลิตอุตสาหกรรม 2,453 2,334 2,810 

การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 309 380 406 

การก่อสรา้ง 828 963 1,038 

การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จกัยาน
ยนต์ ของใช้ส่วนบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 

6,026 5,777 6,150 

โรงแรมและภัตตาคาร 79 80 70 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,127 1,206 1,153 

ตัวกลางทางการเงนิ 1,081 900 1,280 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบรกิารทางธรุกิจ 1,230 1,302 1,286 

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

1,848 2,231 2,520 

การศึกษา 3,636 3,845 4,040 
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    (ต่อ) 

สาขาการผลิต ปี2551r ปี2552p 
ปี

2553p1 

การบริการดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,230 1,375 1,436 

การให้บริการชุมชน สังคม และบรกิารสว่นบุคคลอื่นๆ  652 693 738 

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 15 15 15 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 34,296 32,962 37,230 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว(บาท) 62,568 59,451 66,427 

จํานวนประชากร (1,000 คน) 554 560 566 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ตารางแสดงผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดตามราคาคงที่  
จําแนกตามสาขาการผลติ ป ีพ.ศ.2551-2553p1 จังหวัดพทัลงุ 

สาขาการผลิต ปี๒๕๕๑r ปี2552p ปี2553p1 

ภาคการเกษตร 4,566 4,338 3,831 

  เกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม ้ 4,261 4,020 3,527 

  ประมง 305 318 304 

ภาคนอกการเกษตร 8,746 8,900 9,339 

 การทําเหมืองแรแ่ละเหมืองหิน 112 114 114 

 การผลติอุตสาหกรรม 719 740 780 

 การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 280 301 322 

 การก่อสร้าง 304 369 382 

การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
จักยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครวัเรือน 

2,748 2,667 2,835 
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(ต่อ) 
สาขาการผลิต ปี๒๕๕๑r ปี2552p ปี2553p1 

โรงแรมและภัตตาคาร 26 27 23 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 893 888 818 

ตัวกลางทางการเงนิ 491 408 564 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบรกิาร
ทางธุรกิจ 

860 908 906 

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ 

565 655 725 

การศึกษา 1,051 1,080 1,108 

การบริการดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 386 416 425 

การให้บริการชุมชน สังคม และบรกิารสว่นบุคคล
อื่น ๆ  

304 322 332 

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 6 6 5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 13,312 13,239 13,170 

   ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 การเงินการคลัง  

 ในปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 
มีรายได้นําส่งคลังจังหวัดพัทลุงจํานวน 459.050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2552 จํานวน 57.925 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.44 และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดพัทลุง จํานวน 6,553.277 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2552 จํานวน 2.219 ล้านบาท  หรือ ลดลงร้อยละ 0.03   
ที่มา:คลังจังหวัดพัทลุง 
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ตารางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพัทลุง 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 -  30 กันยายน 2553 

รายจ่าย 2551 2552 2553 

เปรียบเทียบข้อมูลของ 
ปีงบประมาณ 2553 กับ 2552 

จํานวน (ล./
บ) 

ร้อยละ 

1.รายจ่ายจริงปีปัจจุบัน 
   1.1 งบประจํา 
   1.2 งบลงทุน 

5,761.50 
4,119.04 
1,642.46 

6,400.274 
4,474.746 
1,925.528 

5,925.773 
4,560.192 
1,365.581 

-474.501 
85.446 

-559.947 

-7.41 
1.91 

-29.08 

2.รายจ่ายปีก่อน 
  2.1 งบประจํา 
  2.2 งบลงทุน 

219.14 
0.000 

219.14 

155.220 
0.000 

155.220 

627.504 
0.000 

627.504 

472.282 
- 

472.282 

304.26 
- 

304.26 

3.รวมการเบิกจ่าย 
 3.1 งบประจํา(1.1+2.1) 
 3.2 งบลงทุน (1.2+2.2) 

5,980.64 
4,119.04 
1,861.60 

6,555.496 
4,474.746 
2,080.750 

6,553.277 
4,560.192 
1,993.085 

-2.219 
85.446 
-87.665 

-0.03 
1.91 
-4.21 

ที่มา : คลังจังหวัดพัทลุง  
 

 

 

การจัดเก็บภาษีสรรพากร  ปีงบประมาณ  2553-2554 
หน่วย : ล้านบาท 

ลักษณะการจัดเก็บ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 (ต.ค.53-22 ก.ย.54) 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 190.390 188.171 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 68.167 77.430 

ภาษีการค้า 0.000 0.000 

ภาษีมูลค้าเพิ่ม 144.194 154.326 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 19.969 39.477 

อากรแสตมป์ 26.329 27.571 
รายได้อื่น(ค่าปรับ) 0.799 0.838 
รวมทุกลักษณะจัดเก็บ 449.848 487.813 

กรมสรรพากรจัดเก็บ 303.199 330.341 

หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 146.649 157.472 
ที่มา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง 
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สรุปผลการจัดเก็บรายได้ประจําเดือน ต.ค.53 – ส.ค.54 

ประเภทรายได้ภาษี จัดเก็บได้จริง เป้าหมาย 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

สูง/-ต่ํา ร้อยละ 

1.สุรา 5,052,771.00 4,074,700.00 978,071.00 24.00 

2.เครื่องดื่ม 507,092.50 471,500.00 35,592.50 7.55 

3.สนามกอล์ฟ 22,999.58 27,000.00 -4,000.42 -14.82 

4. รถจักรยายนต์ 10,527.00 - 10,527.00 - 

5.รถยนต์ดัดแปลง - - - - 

6. รายได้เบ็ดเตล็ด 3,134,627.46 3,871,400.00 -736,772.54 -19.03 

ก. ใบอนุญาต 547,060.00 614,700.00 -67,640.00 -11.00 

    - สุรา 391,870.00 462,700.00 -70,830.00 -15.31 

    - ยาสูบ 147,490.00 145,200.00 2,290.00 1.58 

    - ไพ ่ 7,700.00 6,800.00 900.00 13.24 

 ข. ค่าปรบัเปรียบเทียบคดี 2,470,337.46 2,998,300.00 -527,962.54 -17.61 

 ค.เบ็ดเตลด็ 117,230.00 258,400.00 -141,170.00 -54.63 

7. น้ํามันฯ  547,375.85 - 445,175.85 - 

รวมทั้งสิ้น 9,275,393.39 8,444,600.00 830,793.39 9.84 

  ที่มา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง 
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การพาณิชยก์รรม 

จังหวัดพัทลุงมีนิติบุคคล ณ ปี 2554 จํานวนทั้งหมด 876 แห่ง มีทุน
จดทะเบียนทั้งหมด 1,893,302,700 บาท แยกเป็น บริษัทจํากัด  180 แห่ง 
ทุนจดทะเบียน 693,658,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด 698 แห่ง ทุนจด
ทะเบียน  1,198,504,000 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญ 3 แห่ง ทุนจดทะเบียน  
1,140,000 บาท  

ตารางแสดงจํานวนนิติบุคคลจังหวัดพัทลุงแยกตามรายอําเภอ ปี 
2554  

อําเภอ หสน. หจก. บจ. 
เมือง 2 320 110 

เขาชัยสน - 41 3 

กงหรา - 20 5 
ควนขนุน 1 123  17 

ป่าบอน - 29 12 

ป่าพะยอม - 29 9 

บางแก้ว - 24 3 

ศรีนครินทร์ - 22 7 

ศรีบรรพต - 20 3 

ตะโหมด - 39 6 

ปากพะยูน - 31 5 
รวม 3 698 180 

ที่มา :  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง(ข้อมูล ณ 23 ก.ย.54) 
 

จํานวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 
ประเภท  ปี ๒๕๕๔ ทุนจดทะเบียน 

บริษัทจํากัด 180 693,658,700 
ห้างหุ้นสว่นจาํกัด 698 1,198,504,000 

ห้างหุ้นสว่นสามญั 3 1,140,000 
รวม 876 1,893,302,700 
ที่มา :  สํานักงานพัฒนาธุรกจิการค้าจังหวดัพัทลุง(ข้อมูล ณ 23 ก.ย.54) 
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑  

(สรุปรายอําเภอ  ณ  วันที่ 20  กันยายน ๒๕๕4) 

ที่ อําเภอ 

ประเภทสถานประกอบการ 
รวม 

ทุกประเภท เกม คารา 
โอเกะ 

เช่า/ 
แลกเปลี่ยน/
จําหน่าย 

โรง 
ภาพยนตร์

๑ เมืองพัทลุง 107 43 26 - 176 
๒ กงหรา 24 3 5 - 32 
๓ เขาชัยสน 9 8 0 - 17 

๔ ควนขนุน 33 39 13 - 91 

๕ ปากพะยูน 4 4 1 - 9 

๖ ตะโหมด 13 5 7 - 25 

๗ ป่าบอน 15 4 4 - 23 

๘ บางแก้ว 10 19 3 - 32 

๙ ศรีบรรพต 10 6 1 - 17 

๑๐ ศรีนครินทร์ 26 17 3 - 46 

๑๑  ป่าพะยอม 30 3 9 - 42 

รวม 287 151 72  510 
 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 
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อุตสาหกรรมและเหมืองแร ่
 จังหวัดพัทลุงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ๔๙๘ โรง เงินทุน 
๒,๘๓๑,๘๖๔,๓๒๔ บาท   
 

ตารางแสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๔ 

รายการ 
จํานวน 

(โรง) 
เงินทุน 

(บาท) 

จํานวนคนงาน(คน) 

ชาย หญิง รวม 

อุตสาหกรรมการเกษตร 64 402,349,490.00  204 49 253 

อุตสาหกรรมอาหาร 31  274,799,447.00  368 240 608 

อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 49  111,815,500.00  505 142 647 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 18   50,675,000.00  171 99 270 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์ 1        125,000.00  1 1 1 

อุตสาหกรรมเคมี 2     19,500,000.00  8 2 10 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 1  140,300,000.00  20 - 20 

อุตสาหกรรมยาง 64   890,294,785.00  479 389 868 

อุตสาหกรรมพลาสตกิ 3     5,910,000.00  10 6 16 

อุตสาหกรรมอโลหะ 35  124,323,027.00  225 80 305 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 27     41,844,500.00  98 - 98 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 7     1,738,200.00  24 - 24 

อุตสาหกรรมขนส่ง 52  425,733,375.00  380 179 559 

อุตสาหกรรมอื่นๆ 144  342,456,000.00  537 23 560 

รวม 498 2,831,864,324.00  3,030 1,209 4,239 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๕๔) 
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ภาวการณ์ผลิตทีส่ําคญั 
 การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  มีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี
เท่ า กับ   929.96  ล้านบาท  ลดลงจากปีที่ แล้ ว  64.78 ล้ านบาท   
มูลค่าเพิ่ม  ณ ราคาคงที่หดตัวร้อยละ18.17  จากที่ขยายตัวร้อยละ 
24.58 ในปีที่ผ่านมา อันเป็นผลพวงมาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้หดตัว 

 

  กิจกรรมโรงสีข้าว  ที่หดตัวร้อยละ 16.27  จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 23.68 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่โรงสีมี
ปริมาณลดลง 

  กิจกรรมการผลิตน้ําแข็ง  ที่หดตัวร้อยละ 74.53  จากที่
ขยายตัวร้อยละ 48.49 ในปีที่ผ่านมา  เนื่องจากความต้องการที่ลดลง   
 

 การผลิตไม้และแผลิตภัณฑ์จากไม้  มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี
เท่ากับ 257.11  ล้านบาท  ลดลงจากปีที่แล้ว  67.39 ล้านบาท  
มูลค่าเพิ่ม  ณ ราคาคงที่หดตัวร้อยละ 0.06 จากที่ขยายตัวร้อยละ 58.25 
ในปีที่ผ่านมา  เนื่องจากกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้  ไม้ก๊อก  ฟาง 
 

ตารางแสดงสถิติอุตสาหกรรมที่มีการลงทนุมากทีส่ดุ ๓ อันดบัแรก 

รายการ 
จํานวน 
(โรง) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

จํานวน
คนงาน (คน) 

อุตสาหกรรมขุดตักดิน ๘๙ ๑๘๒.๔๙   ๒๙๐ 

อุตสาหกรรมโรงสีข้าว ๖๒ ๓๓๔.๘๕ ๒๓๖ 

อุตสาหกรรมผลิตยางแผ่นอบแห้ง/รมควัน/ผึ่งแห้ง ๖๑ ๘๘๕.๘๗ ๘๕๓ 

รวม ๒๑๒ ๑,๔๐๓.๒๑ ๑,๓๗๙ 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๕๔) 
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และวัสดุถักสาน หดตัวร้อยละ 36.65  จากที่หดตัวร้อยละ 6.58  ในปีที่
ผ่านมา  และกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุถักสาน หดตัวร้อยละ 
40.76  จากที่หดตัวร้อยละ  10.19 ในปีที่ผ่านมา  

 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก  มูลค่าเพิ่ม 
ณ ราคาประจําปีเท่ากับ 420.93 ล้านบาท  ลดลงจากปีที่แล้ว 17.64 
ล้านบาท  เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกที่ชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย ในขณะที่มูลค่าเพิ่ม  ณ  ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 
2.05  จากที่หดตัวร้อยละ 8.36 ในปีที่ผ่านมา 

เหมืองแร่  
  จังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านทรัพยากรแร่หลายชนิด ได้แก่ แร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  แร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินกรวดเพื่อการก่อสร้าง  แร่
ตะกั่วและแร่พลวง  แหล่งแร่เหล่านี้อยู่ในท้องที่อําเภอควนขนุน ศรีบรรพต 
ปากพะยูน  กงหรา ป่าบอนและตะโหมด  

จํานวนประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ทําเหมืองแร่ มีจํานวน ๒ 
แปลง จํานวนโรงโม่หินที่ได้รับอนุญาตมี ๒ โรง  มีแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินกรวดเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นแร่พลอย ได้จากประกอบกิจการ
โรงงาน ดูด ขุด ตัก และร่อน คัดขนาดทราย จํานวน ๔ ราย ซึ่งโรงงานทั้ง 
4 โรง ตั้งอยู่บ้านเกาะเสือ ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง   
แร่ชนิดนี้ใช้ในงานก่อสร้างประดับอาคาร มีแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทยเท่านั้น 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๕๔) 
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สหกรณ์ 
 จังหวัดพัทลุงมีสหกรณ์จัดตั้งอยู่แล้ว 7 ประเภท จํานวน 101 
สหกรณ์ สมาชิก 112,813 คน ทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 3,988,911,236 
บาท  

ประเภทสหกรณ์ 
จํานวน 

(สหกรณ์) 
สมาชิก 
(คน) 

ทุนดําเนินการ 
(บาท) 

สหกรณ์การเกษตร 87 89,872 928,665,099 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 12,766 2,724,914,628 
สหกรณ์ร้านค้า 2 2,299 211,941,185 
สหกรณ์บริการ 3 971 1,525,776 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 6,290 118,849,443 
สหกรณ์ประมง 1 131 217,743 
สหกรณ์นิคม 1 484 2,797,362 

รวม 101 112,813 3,988,911,236 

     

กลุ่มเกษตรกร 5 ประเภท จํานวน 43 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน 9,584 คน  
แยกเป็น 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
จํานวน 

(กลุ่มเกษตรกร) 
สมาชิก 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกรทํานา 27 7,482 62.79 
กลุ่มเกษตรกรทําสวน 4 708 9.30 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 10 1,053  23.25 
กลุ่มเกษตรกรทําประมง 1 117 2.33 
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ 1 224 2.33 

รวม 43 9,584   100 

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม  2554 ) 
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การเกษตร 
             ในปี  2553/54  จังหวัดพัทลุง  มีพื้นที่ถือครองเพื่อทําการเกษตร 
1,430,214.50  ไร่  หรือร้อยละ 66.82 ของพื้นที่ทั้งหมด  ในส่วนนี้  เป็นพื้นที่
ปลูกยางพารามากที่สุด  จํานวน  819,727.17  ไร่  รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 
255,229.29 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.32 และ 17.85  ของพื้นที่ทํา
การเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 24.83 เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชไร่  
พืชผัก และพื้นที่อื่น ๆ เช่น บ่อปลา บ่อกุ้ง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  คอกปศุสัตว์ กก 
กระจูด ไม้ดอกไม้ประดับ และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   255,229.29 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 57.32 และ 17.85  ของพื้นที่ทําการเกษตร  

แสดงพืน้ที่ทัง้หมดและพื้นที่ทําการเกษตรของจังหวดพทัลุง  ปี 2553/54 

อําเภอ 
พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร่) 
พื้นที่ทําการเกษตร 

ไร่ ร้อยละ 
เมืองพัทลุง 267,138.13 195,476.75 13.67 
เขาชัยสน 162,571.88 103,831.00 7.26 
ควนขนุน 283,725.00 207,836.50 14.53 
ปากพะยูน 270,796.25 147,142.00 10.29 
กงหรา 159,910.00 101,355.00 7.09 
ตะโหมด 165,162.50 110,062.00 7.70 
ศรีบรรพต 136,565.00 91,360.00 6.39 
ป่าบอน 237,530.00 233,747.00 16.34 
ป่าพะยอม 241,502.00 120,750.25 3.14 
บางแก้ว 74,375.00 44,875.00 8.44 
ศรีนครินทร์ 141,019.38 73,779.00 5.16 

รวม 2,140,295.14 1,430,214.50 100.00 

ที่มา :สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
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สถานการณก์ารผลติด้านพชืที่สาํคญัของจังหวัด ปี 2553/54 

ผลผลิต 
พื้นที่ปลูก  

(ไร่) 
พื้นที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

ไม้ยืนต้น       
ยางพารา 856,792 622,133  164,161.72 14,752.762  89.87 
ปาล์มน้ํามัน   21,089 6,699 14,369.37  67.334   4.69   
ข้าว       
ข้าวนาปี   254,926 243,305  120,894.59 1,041.090   8.61 
ข้าวนาปรัง   104,477   103,530 57,400.79  451.427   7.86 
ไม้ผล        
ทุเรียน 5,259   4,378   4,261.39   83.6427   19.63   
มังคุด 15,558   9,880   6,512.58   101.4979   15.58   
ลองกอง 14,206   10,115   7,964.47   128.9688   16.19   
เงาะ 7,284   6,295   6,888.17   70.5178   10.24   
พืชผัก      
พริกขี้หนู 5,851.20 5,488.20 4,526.34   293.1826   64.77   
ข้าวโพดหวาน   1,469.00 1,417.75 1,615.43   23.8184   14.74   
ขมิ้น 1,553 1,358   1,466.30   23.6788   16.15   
พืชไร่      
สับปะรด 3,511.00 2,629.00 9,693.20   104.0338   10.73   
หญ้าเลี้ยงสัตว์  3,387.25 3,137.25 7,184.16   16.4271   2.29   
ถั่วลิสง   2,792.72 1,909.61 573.01   11.3309   19.77   
 

ที่มา :สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
 

การปศุสัตว์ 
  ปี 2554 จังหวัดพัทลุงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จํานวน 36,566 
ราย  พื้นที่ปลูกหญ้า พืช อาหารสัตว์ จํานวน 3,883.50 ไร่ 
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ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรและพืน้ทีท่ําการปศุสตัว ์ป ี๒๕๕4 

อําเภอ เกษตรกรผู้เลี้ยง (ราย)  
พื้นที่ปลูกหญ้า  

พืช อาหารสัตว์ (ไร่) 

เมืองพัทลุง 8,493 22 
เขาชัยสน  3,033 128 
ควนขนุน  6,402 865.25 
ปากพะยูน  3,378 996.75 
กงหรา   3,306 21.75 
ตะโหมด  2,515 460 
ศรีบรรพต  1,556 6 
ป่าบอน  2,111 83.25 
ป่าพะยอม  1,768 988.5 
บางแก้ว  1,976 28.75 
ศรีนครินทร์ 2,028 283.25 

รวม 36,566  3,883.50 

 

ตารางแสดงจํานวนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศสุตัว ์ป ี2553 – 2554 

ปศุสัตว์ 
ปี 2553 ปี 2554 

จํานวน(ตัว) เกษตรกร (ราย) จํานวน (ตัว) เกษตรกร(ราย) 

 โคเนื้อ 65,907 17,632 59,500 16,219 

 โคนม 2,211 134 1,864 114 

สุกร 200,076 4,431 244,985  4,395 

ไก่เนื้อ 1,478,624 415 1,930,995 561 

แพะ 8,428 1,166 10,105 1,251 
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ด้านปศุสัตว์  
1. โคเนื้อ  ปริมาณการเลี้ยงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจํานวนสัตว์ที่เลี้ยงและ 

จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ในปี 2554  ปริมาณการเลี้ยง 59,500 ตัว ลดลงจากปีที่

ผ่านมา 9.73 %  สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง 16,219 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา  8.02 

% ใช้บริโภคภายในจังหวัด 5,000-8,000 ตัว/ปี 

2. โคนม  จังหวัดพัทลุงมีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในภาคใต้  สําหรบัการเลี้ยงใน 

ปีที่ผ่านมาปริมาณการเลี้ยงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจํานวนสัตว์ที่เลี้ยง  จํานวน

เกษตรกรผู้เลี้ยง และปริมาณน้ํานมดิบ ในปี 2554 ปริมาณการเลี้ยง  1,864  ตัว  

ลดลงจากปีที่ผ่านมา 15.70 %  สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง  114 ราย ลดลงจากปีที่

ผ่านมา 14.93 % โดยมีปริมาณน้ํานมดิบ 4,564 กก.  ลดลงจากปีที่ผ่านมา  

37.87% 

3. สุกร  ปริมาณการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้บริโภคที่ 

เพิ่มขึ้น  ในปี 2554 ปริมาณการเลี้ยง 244,985 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 22.45 %  สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง 4,395 ราย  ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 

0.82 %  

4. ไก่เนื้อ  ในปี 2554 ปริมาณการเลี้ยง 1,930,995  ตัว  เพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา  

30.60 %  ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง 561 

ราย  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน  35.18 %  

5. แพะ ในปี 2554 ปริมาณการเลี้ยง 10,105 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เล็กน้อย  

19.90 %  สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง  1,251  ราย  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน  7.29 %  
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ด้านสาธารณสุข 
 

   จังหวัดพัทลุง มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน 
ประกอบด้วย 
 

๑. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ดังนี้ 
 ๑)  โรงพยาบาลทั่วไป    ขนาด ๓๘๕  เตียงจํานวน  ๑  แห่ง 
 ๒)  โรงพยาบาลชุมชน   ขนาด  ๙๐   เตียง จํานวน  ๑   แห่ง 
 ๓)  โรงพยาบาลชุมชน   ขนาด  ๓๐   เตียง จํานวน  ๘  แห่ง 
 ๔)  จํานวนเตียงรวมทั้งจังหวัด  ๗๑๕  เตียง   
               อัตราส่วนเตียง  ต่อประชากรเท่ากับ  ๑ : ๗๐๗ 
 ๕)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๑๒๔  แหง่  
ครอบคลุมทุกตําบลของจังหวัดพัทลุง 
 

๒. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ดังนี้ 
 ๑)  สถานบริการสาธารณสุข (ขึ้นทะเบียนสาขาเวชกรรมชั้น ๑ มี
เตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)  จํานวน  ๒  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลปิยะรักษ์  
(๕๐  เตียง)  และโรงพยาบาลรวมแพทย ์ (๒๖  เตียง) 
 ๒)  เวชกรรม  ชั้น  ๑ ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน จํานวน  ๓๕  แห่ง 
 ๓)  การพยาบาลและผดุงครรภ์ จํานวน ๔๔แห่ง (ไม่รับผูป้่วยค้างคืน) 
 ๔)  เวชกรรมแผนโบราณ    จํานวน     ๓  แห่ง (ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน) 
 ๕)  ทันตกรรม     จํานวน   ๑๗  แห่ง 
 ๖)  เทคนิคการแพทย์    จํานวน     ๑  แห่ง 
 ๗)  สหคลินิก     จํานวน     ๔  แห่ง 
 ๘)  กายภาพบําบัด    จํานวน     ๑  แห่ง 
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๓. บุคลากรด้านสาธารณสขุ (สาขาหลัก) รวมทั้งสิ้น ๑,๖๘๗ อัตราส่วนต่อ
ประชากรเท่ากับ  ๑ : ๓๐๑  แยกเป็น 
 

อัตราส่วนบคุลากรสาธารณสุขต่อประชากร 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 
จนท. 

สาธารณสุข 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
ส่วน 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
ส่วน 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
ส่วน 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
ส่วน 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
ส่วน 

90  5,646 50 11,163 65 7,818 860 591 622 817 
 

๔. จํานวนอัตราการเกิด  ตาย  มารดาตาย  และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 
     ๑)  เด็กเกิดมีชีพ   จํานวน  ๔,๓๔๒ คน  อัตรา ๘.๕๔  ต่อพันประชากร 
     ๒)  จํานวนตายทั้งหมด จํานวน ๒,๓๐๙ คน อัตรา ๔.๕๔ ต่อพันประชากร 
     ๓)  จํานวนทารกตาย    จํานวน  ๖ คน  อัตรา ๐.๐๑  ต่อพันประชากร 
     ๔)  อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ  ปี  ๒๕๕๒  ร้อยละ  ๐.๖๑ 
     ๕)  อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ  ปี  ๒๕๕๓  ร้อยละ  ๐.๔๖  

 

ตารางที่แสดงจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/
โรงพยาบาล  ปี ๒๕๕2 - ๒๕๕๔  (ไตรมาส  ๑ – ๓) 

สถานบริการ 
ปี  พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
(ม.ค.-ส.ค.) 

สถานีอนามัย     ๘๓๔,๖๑๒     ๙๓๗,๕๕๔   ๕๑๙,๙๐๓    
โรงพยาบาล ๙๐๘,๘๒๒    ๙๕๘,๘๔๖   ๔๔๖,๓๒๗ 
รวม ๑,๗๔๓,๔๓๔ ๑,๘๙๖,๔๑๘ ๙๖๖,๒๓๐ 
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ตารางแสดงสาเหตุการป่วยแยกเป็นกลุ่มโรค  ๕  อันดับ 

อันดับ โรค 
1 โรคระบบทางเดินหายใจ 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 
3 โรคระบบกล้ามเนื้อ 
4 โรคระบบย่อยอาหาร 
5 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 

 
 
 

ปญัหาสุขภาพทีส่าํคญัของจังหวัดพทัลงุ 
 ปัญหาสุขภาพที่สําคัญของจังหวัดพัทลุง  ปี  ๒๕๕๓  ที่ได้รับการ
พิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและนําไปใช้วางแผนแก้ไขในปีงบประมาณ  
๒๕๕๔  จํานวน  ๑๐  อันดับดังนี้ 

  ที่มา  :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 สถานการณ์ด้านสขุภาพอนามัยของประชาชนจังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๔ 
ที่ผ่านมาและแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ (ข้อมลู ณ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
             สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
ของจังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  
๒๕๕๔  (สัปดาห์ที่ ๑-๓๐)   
 

อันดับ โรค อันดับ โรค 
1 โรคไข้เลือดออก 6 โรคมะเร็งปากมดลูก 
2 โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด 
7 โรคมะเร็งเต้านม 

3 อุบัติเหตุการขนส่ง 8 อนามัยแม่และเด็ก 
4 โรคเอดส์ 9 สารปนเปื้อนในอาหาร 
5 ไข้หวัดใหญ่   ๒๐๐๙ 10 วัณโรค 
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สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 

 
 
 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (รหัส 
๒๖,๒๗,๖๖) จํานวนทั้งสิ้น ๒๕๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย  ๔๙.๒๐ ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบ
เพศชาย ๑๒๙  ราย  เพศหญิง ๑๒๑  ราย ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ ๔๘  ราย   
ในเขตองค์การบริหารตําบลเท่ากับ  ๒๐๐ ราย  และไม่ทราบเขต เท่ากับ ๒ ราย   
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป  เท่ากับ ๑๒๔ ราย  โรงพยาบาล
ชุมชน  เท่ากับ ๑๑๕ ราย   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  เท่ากับ ๑ ราย  
คลินิก โรงพยาบาลเอกชน  เท่ากับ ๑๐ ราย 

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปี จํานวนผู้ป่วยเท่ากับ  
๗๗ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี, ๕-๙ ปี, ๐-๔ ปี, ๒๕-๓๔ ปี, 
๕-๔๔ ปี, ๔๕-๕๔ ปี, ๕๕-๖๔ ปี และ ๖๕  ปี ขึ้นไป  จํานวนผู้ป่วยเท่ากับ  
๖๔,๓๐,๒๔,๒๓,๑๒, ๙, ๗ และ ๔  ราย ตามลําดับ    

ตารางแสดงอันดบัสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
ทางระบาดวิทยา   

อันดับ โรค 
อัตรา : 

100,000  
ประชากร 

อําเภอที่พบผู้ป่วย
มากที่สุด 

1 อุจจาระร่วง   ๑,๕๔๒.๐๖ ปากพะยูน 

2 ปอดบวม ๒๕๔.๓๗ ศรีนครินทร์ 
3 ตาแดง ๕๙๔.๐๔ กงหรา 
4 สุกใส ๑๓๑.๑๙ บางแก้ว 
5 ไข้เลือดออก ๗๖.๙๙ เมืองพัทลุง 
6 ไข้หวัดใหญ่ ๒๖๕.๓๐ กงหรา 
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ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน 

มกราคมจํานวนผู้ป่วย เท่ากับ ๖๙ ราย  จํานวนผู้ป่วยเดือนกรกฎาคม 
๓๓ ราย มากกว่า เดือนที่แล้ว (มิถุนายน ) เท่ากับ ๒๗ ราย   โดยมี
รายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  ๖๙ ราย กุมภาพันธ์  ๔๐ ราย มีนาคม  
๒๒ ราย เมษายน  ๒๔ ราย พฤษภาคม  ๓๕ ราย มิถุนายน  ๒๗ ราย 
กรกฎาคม  ๓๓ ราย 

อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอเมือง
พัทลุง อัตราป่วยเท่ากับ ๗๖.๙๙ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
อําเภอกงหรา,  อําเภอเขาชัยสน, อําเภอบางแก้ว, อําเภอป่าบอน, อําเภอ
ควนขนุน, อําเภอ ตะโหมด, อําเภอปากพะยูน,  อําเภอศรีบรรพต, 
อําเภอศรีนครินทร์,  อําเภอป่าพะยอม, อัตราป่วยเท่ากับ ๗๔.๙๘, 
๖๗.๗๕, ๖๕.๕๙, ๓๙.๔๔, ๓๖.๘๗,  ๓๔.๙,  ๒๙.๖๙,  ๑๗.๗๔,  
๑๕.๔๒,  ๑๔.๙๙ ต่อแสนประชากร  ตามลําดับ   

 

วัฒนธรรม 
 

ประเพณีวัฒนธรรม   
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามกรอบ

จารีตประเพณี และปฏิบัติตามแนวทางที่ศาสนากําหนด ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นถูกถ่ายทอดโดยกิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนนับ
ถือ โดยเป็นการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง  จึงทํา
ให้ประเพณีและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวพัทลุง มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ด้านวัฒนธรรมดังนี้  

๑.  พิธีกรรมด้านศาสนา  เช่น  ชักพระ (ลากพระ) สงกรานต์  
(ทําบุญ,รดน้ําดําหัว ผู้ใหญ่) เข้าพรรษา  ออกพรรษา ลอยกระทง 
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๒.  ความเชื่อ  มีความเชื่อเรื่อง  ภพ สวรรค์ นรก เทวดา  

ครูหมอ  ไสยศาสตร์  ฤกษ์ยาม 
๓. พิธีกรรมทําบุญขึ้นปีใหม่  พิธีจัดงานศพ  งานบวช  โนราโรง

ครู  ไหว้เจ้าที่  ทําขวัญข้าว  สะเดาะเคราะห์ 
๔.  ประเพณีในท้องถิ่น  ส่วนมากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน

ศาสนา  เช่น  การแต่งกาย  การ แต่งงาน  งานศพ  สงกรานต์ (วันว่าง)  
ทําบุญเดือนสิบ (ชิงเปรต) ชักพระ (ลากพระ) เข้าสุหนัต  ไปประกอบ 
พิธีฮัจญ์  เมาลิด  การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

๕.  การละเล่นพื้นบ้าน 
     ๕.๑  การละเล่นของเด็ก เช่น เสือกินวัว วันตูสม การเล่น 
            เสี่ยงทาย  ไล่จับ ซ่อนหา  เล่นตี่  ขี่ม้าส่งเมือง 

                   ๕.๒  การละเล่นของผู้ใหญ ่     
      -  กีฬาพื้นบ้าน เช่น กีฬาชนไก่ ชนวัว แข่งโพน ซัดต้ม  
         แข่งว่าว 

       -  ดนตรีพื้นบ้าน  เช่น  โพน ,กาหลอ,กลองยาว 
       -  เพลงพื้นบ้าน  เช่น  เพลงกล่อมเด็ก (กล่อมให้เด็กนอน)        
                              เพลงปลอบเด็ก(ปลอบเด็กเมื่อเด็กไม่สบายหรือหิวนม)     
          - เพลงบอก 
       -  การแสดงพื้นบ้าน  เช่น  หนังตะลุง  โนรา  ลิเกป่า 
ประเพณทีี่เปน็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 - ประเพณีแข่งโพน - ลากพระ (วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑) 
 - ประเพณีทําบุญเดือนสิบ  (ชิงเปรต) 
 - งานวันอนุรักษ์มรดกไทย  (แข่งหนังตะลุง – มโนราห ์
                        -  สงกรานต์  (ทําบุญ,รดน้ําดําหัวผู้ใหญ)่ 
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ด้านศิลปะ 

โบราณวัตถุ 
๑. ขวานหินขัด เครื่องปั้นดินเผา หม้อสามขา เครื่องมือหิน พระพุทธ- 

รูปโบราณพบทั่วไป 
   ๒. พระพิมพ์ดิน พระโพธิสัตว์ พบอําเภอเมืองพัทลุง 

 
 

โบราณสถาน 
๑. อนุสรณ์สถาน พระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ๑๐๘ หน้าผาเทวดา  

บ้านเกาะหัวมวย  ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน  
๒. เขากลาง (ถ้ําพระ) บ้านเขากลาง ตําบลปันแต อําเภอควนขนุน  

   ๓. เขากัง ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง  
๔. เขาชัยบุรี (วัดเขา) หมู่ที่ ๑ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง 
๕. ถ้ําคูหาสวรรค์ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง 
๖. วังเจ้าเมืองพัทลุง หมู่ที ่๔ ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
๗. เจดีย์วัดควนกรวด หมู่ที่ ๕ ตําบลปรางหมู่ อําเภอเมืองพัทลุง 
๘. เจดีย์วัดควนแร่ หมู่ที่ ๑ ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง 

 

 

ศิลปนิแห่งชาติ 
จังหวัดพัทลุง  มีศิลปิน  ศิลปินพื้นบ้านประเภทหนังตะลุง  โนรา  

หลายคณะ  และมีนายพร้อม บุญฤทธิ์ (หนังพร้อมน้อยตละลุงสากล) ได้รับ
รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภท หนังตะลุงเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
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มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
   มโนราห์ หรือโนรา ศิลปะการแสดงของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัด
พัทลุง  ได้ชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของโนรา สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดียภาคใต้พร้อมกับละครชาตรี แต่ท่าร่ายรําได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป ให้
เข้ากับรสนิยมของแต่ละภาค ลักษณะโรงโนราสร้างเป็นเวทียกพื้นคล้ายโรง
ลิเก มีดนตรีและลูกคู่นั่งอยู่ทางด้านหน้าของโรง การแต่งกายของโนราแต่
เดิมสวมเทริด นุ่งสนับเพลา คาดเจียระบาด มีผ้าห้อยหน้าประดับหางอย่าง
นางมโนราห์ มีสายสังวาลประดับทับทรวง กรอบคอและสวมเล็บยาว การ
ร่ายรํามีท่าสําคัญ 12 ท่า การแสดงจะดูท่าร่ายรําที่สวยงาม และฟังบทร้อง 
ซึ่งผู้แสดงจะร้องเองโดยกลอนสด หรือร้องตามบทที่แต่งไว้ ปัจจุบัน
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง เป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่ศิลปการแสดงโนราของ
เมืองนี้ไว้ และมีนาฏศิลป์พื้นบ้านอีกหลายคณะในจังหวัดพัทลุง 

หนังตะลุง ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่นิยมกันมากทั่วภาคใต้ เช่นเดียวกับ
การแสดงโนรา ซึ่งจังหวัดพัทลุงเองก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกําเนิดหนังตะลุงเช่นกัน  
รูปหนังตะลุง ทําจากหนังวัวดิบ ซึ่งตากแห้งเป็นแผ่นแข็ง  ตัดเป็นตัวละครต่าง  ๆ 
สลักลวดลายสวยงาม โดยมากมักจะทาสีดําทั้งตัว แต่ถ้าเป็นหนังบางอย่างที่
เรียกว่าหนังแก้ว จะระบายด้วยสี ตัวหนังจะมีไม้ไผ่ผ่าเพื่อหนีบตัวหนังเรียกว่าไม้
ตับ ปากและมือจะประดิษฐ์ให้ขยับได้ตามท่วงท่าลีลาของบทบรรยาย โรงหนัง
ตะลุงจะสร้างเป็นโรงยกสูง มุงหลังคาแบบเพิงหมาแหงน  กรุฝาสามด้าน ด้านหน้า
เป็นจอผ้าสีขาว  ภายในโรงเป็นที่วางตัวหนัง มีคนเชิด ซึ่งเป็นคนพากย์ในตัว และ
วงดนตรีรวมแล้ว จํานวนไม่เกิน  8  คน เครื่องดนตรี ประกอบด้วย  ปี่ กลอง โทน 
ฆ้อง ฉิ่ง โหม่ง การแสดงเป็นหน้าที่ของนายหนัง ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะหนังตะลุง โดย
เล่นเป็นเรื่องตามวรรณคดี หรือเล่นเป็นเรื่องสมัยใหม่ที่นายหนังผูกเรื่องขึ้นมาเอง 

 

 72

 
 
ลิเกป่า เป็นการแสดงที่ ได้แบบอย่างมาจากการร้องเพลงสรรเสริญพระ

ผู้เป็นเจ้าของแขกเจ้าเซ็นที่เรียกว่า  “ดิเกร์”  ซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซีย เพราะพวก
เจ้าเซ็นมีเสียงไพเราะ เป็นที่นิยมฟังกันทั่วไป ต่อมา มีคนไทยหัดร้องเพลงดิเกร์
ขึ้น ตอนแรกมีทํานองการใช้ถ้อยคําเหมือนกับเพลงสวด  ต่อมาก็กลายเป็นแบบ
ไทยและคําว่าดิเกร์ก็เปลี่ยนมาเป็นลิเกหรือยี่เก อาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น “ลิเก
รํามะนา” หรือ “ลิเกบก” หรือ“แขกแดง” คําว่า“แขกแดง”  ชาวภาคใต้
หมายถึงแขกอาหรับ ถ้าใช้คําว่า “เทศ” จะหมายถึงคนอินเดีย เช่น เทศบังกาหลี 
(จากเบงกอล) เทศคุรา เทศขี้หนู (อินเดียใต้) ถ้าใช้คําว่า “แขก”หมายถึง แขก
มลายและแขกชวา  

มักแสดงในงานรื่นเริง เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานประเพณีต่างๆ 
และนิยมแสดงในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันการแสดงแขกหรืออกแขก (ซึ่ง
เป็นธรรมเนียมนิยมก่อนการแสดงเรื่อง)จะใช้เวลายืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับผู้ชม และ
การใช้ปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดง เมื่อแสดงแขกหรือออกแขก  จบแล้ว จึง
แสดงเรื่อง เดิมเรื่องที่นิยมแสดงได้แก่ โคบุตร จันทรโครพ ลักษณวงศ์    เป็นต้น 
 
 เทศกาลงานประเพณี 

1.งานแข่งโพนลากพระ (ชักพระ) 
      นิยมทํากันทั่วไปในภาคใต้ ในช่วงเดือน 11 (แรม 1 ค่ํา เดือน 
11) การลากพระมีอยู่ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสมของภูมิ
ประเทศ คือ ลากพระทางบกและลากพระทางน้ํา จังหวัดพัทลุงเป็นการ
ลากพระทางบก ใช้ตีโพน (กลอง) ตีเพื่อควบคุมจังหวะในการลากพระ โดย
ผู้ตีโพนจะอยู่บนเรือพระ และเมื่อผ่านวัดต่างๆ หรือขบวนเรือพระลากมา
เจอกัน ก็จะมีการตีโพนท้าทายกัน ทําให้มีการแข่งขันตีโพนเกิดขึ้น และ
ทางจังหวัดพัทลุงก็ได้จัดให้มีการแข่งขันตีโพนขึ้นเป็นประจําทุกปี ใน
เทศกาลลากพระเดือน 11 
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๒. ประเพณีทําบุญเดือน ๑๐ ชาวพัทลุงและชาวภาคใต้ทั่วไป

เรียกว่า  “วันชิงเปรต”  หรือ  “ประเพณีชิงเปรต”  แต่ทางภาคกลาง
เรียกว่า  “วันสารท”  หรือ  “ประเพณีวันสารทไทย”  เป็นการทําบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตชนหรือบิดามารดา  ปู่ย่า  ตายาย  ที่ล่วงลับไป
แล้วตามคติความเชื่อของชาวบ้านทั่วไป  โดยการทําบุญบริจาคทานถวาย
พระภิกษุสงฆ์เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย 
 ประเพณี นี้น่าจะเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากคติทางศาสนา
พราหมณ์ที่เรียกว่า  “พิธีศราทธะ”  หรือ  “เปรตพลี”  จัดขึ้นเพื่อทําบุญอุทิศ
แก่ผู้ตาย  เป็นพิธีเซ่นให้เปรตชนได้กินได้ใช้  คือ  นําข้าวปลาอาหารมาเซ่นให้
ผู้ตายได้กิน  ประเพณีนี้เกิดมาก่อนพุทธกาลครั้นถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์
ทรงพิจารณาเห็นว่าประเพณีดังกล่าวมีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้  จึงทรง
อนุญาตให้อุบาสกอุบาสิกาถือปฏิบัติต่อไป กําหนดเวลาทําบุญเดือน ๑๐ ไว้ ๒ 
ครั้ง คือวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๐  และวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ชาวบ้านมีความ
เชื่อกันว่าวันแรม ๑ ค่ํา  เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน
ใน เ มื อ ง ม นุ ษ ย์  บุ ต รหล านจะ เ ป็ น ผู้ ทํ า บุ ญ เ ลี้ ย ง ต้ อน รั บค รั้ ง
หนึ่ง  เรียกว่า  “ทําบุญเดือน  ๑๐  แรก”  เมื่อถึงวันแรม  ๑๕  ค่ํา  เป็นวันที่
เปรตชนจะต้องกลับยมโลก  บุตรหลานจะทําบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง  พร้อมกับ
ส่งสิ่งของให้นําติดตัวกลับไปด้วย เช่น ขนมที่เก็บกินได้นานๆ หอม กระเทียม 
เป็นต้น 
"""""""""การเตรียมสิ่งของทําบุญ ก่อนถึงวันทําบุญเดือน ๑๐ประมาณ ๒–
๓ วัน ชาวบ้านพัทลุงจะเตรียมทําขนมที่จะนําไปวัดและแจกจ่ายแก่คนเฒ่าคน
แก่ ญาติมิตร ได้แก่ ขนมบ้า ลา พอง ขนมเมซํา (ขนมหูทะลุ) ขนมเทียน ขนม
ด้วง   
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  ๓. ประเพณีชิงเปรต หรือประเพณีวันสารท ในจังหวัดพัทลุง  
มีปีละ ๒ ครั้ง คือเดือน ๑๐แรม ๑ ค่ํา ครั้งหนึ่งและเดือน 10 แรม 15 
ค่ํา (วันดับ) อีกครั้งหนึ่งชาวบ้านโดยทั่วไปเชื่อว่าเป็นวันที่ ปู่ ยา ตา ยาย 
ตลอดจนพี่น้องที่ตายไปผู้ที่ทําบาปไว้มากจะตกนรก เมื่อถึงเดือน 10 แรม 
1  ค่ํ า  พระยายมจะปล่ อ ย เปรตขึ้ น ไปพบญา ติ พี่ น้ อ ง ใน เมื อ ง
มนุษย์  ชาวบ้านจะร่วมกันไปทําบุญตักบาตรที่วัด  และใน
เดือน  ๑๐  แรม  ๑๕  ค่ํา  ก็จะทําบุญ อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อส่งเปรตกลับ
เมืองนรก  ขนมที่ใช้ทําบุญในวันดังกล่าว ได้แก่ ขนมบ้า ลา พอง ขนม
เมซํา (ขนมหูทะลุ) ขนมเทียน ขนมด้วง เพื่อถวายพระบางครั้งใส่ร่วมกัน
เป็นภาชนะใหญ่ๆ เรียกว่า สํารับหรือ “หมฺรับ” แล้วเอาขนมส่วนหนึ่งไป
วางไว้หน้าวัดเพื่อให้ทานเรียกว่า  “ตั้งเปรต”  เป็นการแผ่กุศลให้
ผู้ตาย  หลังจากนั้นก็มีการชิงเปรตทั้งหญิงชายเฒ่าแก่ก็แย่งขนมนั้นมาเป็น
ของตน  ซึ่งถือว่าเป็นการกินขนมที่เหลือจากปู่  ย่า  ตา  ยาย  เป็นการได้
บุญอีกโสดหนึ่ง  บางแห่งเพื่อการสนุกมีการตั้งร้านเปรตไว้สูง  เช่น วางไว้
บนยอดเสาไม้สูงๆ รอบเสาทาน้ํามันให้ลื่นแล้วให้เด็กๆ ปีนขึ้นไปเก็บขนม
เป็นที่สนุกสนาน 
 

๔. งานวันพืน้ทีชุ่่มน้ําโลก และงานเทศกาลล่องเรือ–แลนกทะเล
น้อย  

เป็นงานประเพณีที่เริ่มขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2541 เพื่อเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวพิเศษในปีท่องเที่ยวไทย และให้เหมาะสมกับพื้นที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญของพัทลุง โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2 กุมภาพันธ์ -15 
เมษายนของ ทุกปี) ในช่วงเวลาที่มีนก และธรรมชาติที่สวยงามที่สุด 
สถานที่จัดงานอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อําเภอควนขนุน 
กิจกรรมในงานในแต่ละวันมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือหางยาวเที่ยว
ชมนก และพรรณไม้น้ํา การแสดงพื้นบ้าน การจําหน่ายสินค้าเกษตรและวิถี
ชีวิตของชุมชนทะเลน้อย ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนานาชนิด 
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แหล่งท่องเที่ยว 
   จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอยู่
มากมาย ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ สถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนสถาน 
 
 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
1) อุทยานนกน้ําทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทย ตั้งอยู่ที่ตําบลทะเลน้อย อําเภอควนขนุน มีเนื้อที่ประมาณ 450 ตาราง
กิโลเมตร (พื้นดิน 422 ตร.กม.และพื้นน้ํา 28 ตร.กม.) เป็นที่อาศัยของนกน้ํา
หลากพันธุ์ ประมาณ 187 ชนิด และมีพืชไม้นานาพันธุ์มากมาย ใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 4048 จากอําเภอเมืองพัทลุง อําเภอ ควนขนุน ระยะทาง 32 
กิโลเมตร 
 2) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า มีเนื้อที่ประมาณ 433,750 
ไร่ หรือ 694 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นพืชพรรณไม้ที่สําคัญ 
เช่น หลุมพอ เคี่ยมตะเคียนทอง และมีสัตว์ป่าที่สําคัญ เช่น สมเสร็จ แรด 
ลิง ค่าง และนกต่าง ๆ  ใช้เส้นทางหมายเลข 41 ไปอําเภอควนขนุน แยก
ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4164 สู่อําเภอศรีบรรพต เข้าไปประมาณ 
17 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าอีก 4 กิโลเมตร ถึงที่ทําการอุทยาน ฯ 

 

  3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด มีเนื้อที่ประมาณ 
167 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ ตรัง สงขลา สตูล ภูมิประเทศเป็น
เทือกเขา เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารและพรรณไม้มีค่ามากมาย ที่ทําการตั้งอยู่
ตําบลบ้านนา กิ่งอําเภอศรีนครินทร์ ห่างจาก ตัวเมืองพัทลุงไปตามทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
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   ๔) หาดแสนสุขลําปํา เป็นหาดทรายที่มีทิวสนร่มรื่น ริมฝั่ง
ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย (ทะเลสาบสงขลา) กลางวงเวียนมีรูป
ปั้นปูนฝูงปลาลําปํา ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณหาดแสนสุข
ลําปํา มีศาลากลางน้ํา ชื่อว่า “ศาลาลําปําที่รัก” สําหรับชมทิวทัศน์บริเวณ
ทะเลสาบสงขลา และจากบริเวณชายหาดมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอย ซึ่ง
เป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนปากน้ําลําปํา เดินทางจากเมือง
พัทลุงไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

 

๕) แหลมจองถนน  ตั้งอยู่ตําบลจองถนน จากเมืองพัทลุงไปตาม
เส้นทางสายเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายผ่านอําเภอเขาชัยสน ไปอีกประมาณ 12 
กิโลเมตร (ระยะทางจากตัวเมืองพัทลุง รวม 39 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้าน
ชาวประมง อยู่บนเนินดินและลาดชันลงไปยังหาดทะเลสาบสงขลา สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์เกาะแก่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 

   ๖) เกาะสี่ เกาะห้า ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ตําบลเกาะหมาก 
อําเภอปากพะยูนเกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นทะเลเป็นจํานวน
มาก จึงถูกเรียกว่า “เกาะรังนก” และมีสัมปทานเพื่อนํารังนกเหล่านี้ไป
จําหน่าย สภาพธรรมชาติของเกาะ   มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัด
พัทลุง การเดินทางสามารถเดินทางได้จากท่าเรือตําบลลําปํา ระยะทาง 25 
กิโลเมตร หรือท่าเรืออําเภอปากพะยูน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และที่สําคัญ
เกาะแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เคยเสด็จ
ประพาส และทรงจารึกพระปรมาภิไทยย่อไว้ ณ บริเวณหน้าผาถ้ําเทวดา 
และในบริเวณนี้ได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระองค์ท่านประดิษฐานไว้ด้วย 

 

   ๗) บ่อน้ําร้อน บ่อน้ําเย็น (ธารน้ําเย็น) ตั้งอยู่ตําบลเขาชัยสน อําเภอ
เขาชัยสน เชื่อกันว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้รักษาโรคบางอย่างได้ อยู่ห่างจากตัว
จังหวัดพัทลุงไปทางใต้ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 25 กิโลเมตร  
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แยกซ้าย (บ้านท่านางพรหม) เข้าทางหลวงหมายเลข 4081 ไปอําเภอเขาชัย
สน ระยะทาง 7 กิโลเมตร บริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 2 ติดที่ว่าการอําเภอ
เขาชัยสน จะมีถนนลาดยางแยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึง
หน้าผาเชิงเขาชัยสน อันเป็นที่ตั้งของบ่อน้ําเย็น แต่เป็นสวนพักผ่อน เลยไป
อีก 300 เมตร เป็นบ่อน้ําร้อน ลักษณะเป็นแอ่งน้ําร้อน 
 

   ๘) น้ําตกไพรวัลย์ ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตําบล  คลองเฉลิม อําเภอกงหรา ใช้เส้นทางจากบ้าน
คลองหมวยไปตามถนนลําสินธุ์บ้านกงหรา (ทางหลวงหมายเลข 4122) 
ระยะทาง 23 กิโลเมตร เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ มีความงดงามตามธรรมชาติ 
เงียบสงบและร่มเย็น อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด บริเวณน้ําตกมี
ร้านอาหารไว้บริการด้วย 

 

 ๙) น้ําตกหม่อมจุ้ย ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่า ตะโหมด   อยู่ห่าง
จาก ที่ทําการอําเภอตะโหมด ระยะทาง 12 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทาง
หมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลย 4137 (อยู่ทางตอนใต้ของ 
เมืองพัทลุง) แยกทางหลวงหมายเลข 4 เข้าไปจนถึงวัดตะโหมด ซึ่งอยู่เลย
วัดตะโหมดไประยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นน้ําตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น 
ลักษณะของน้ําตกจะแบ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีชื่อต่างกัน มีแอ่งน้ําสามารถ
เล่นน้ําได้ มีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 

 

   ๑๐) ภูเขาอกทะลุ จากวัดคูหาสวรรค์ มุ่งหน้าไปบนทางหลวง
หมายเลข 4047 จะพบภูเขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของ
สถานีรถไฟพัทลุง ภูเขาอกทะลุ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง มีความสูง
ประมาณ 250 เมตร มีบันไดสําหรับขึ้นยอดเขา เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ของ
เมืองพัทลุงได้ ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้ คือมีโพรงทะลุ มองเห็นอีกด้าน
หนึ่ง อยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูเขา 
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 ๑๑) ถ้ําสุมโน ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านนา กิ่งอําเภอศรีนครินทร์ อยู่ห่าง
จากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนนสายพัทลุง – ตรัง (ทางหลวงแผ่นดินสายเพชร
เกษม หมายเลข 4   ระยะทาง 21 กิโลเมตร ตัวถ้ําอยู่ห่างจากถนน
ประมาณ 500 เมตร  เป็นถ้ําที่มีหินงอก หินย้อย และมีห้องโถงกว้างขวาง
ใหญ่โต และร่มเย็นสวยงามวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติ  ถ้ํามีสองชั้น คือ 
ชั้นแรกเสมอกับพื้นราบ และชั้นใต้ดิน ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปปางต่างๆ 
หลายองค์  นอกจากนั้นถ้ําสุมโนยังเป็นสถานที่วิปัสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน
กลุ่มของผู้ที่แสวงหาธรรม 
 
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

1) วัดวัง  ตั้งอยู่ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง ห่างจากเมืองพัทลุงไป 
ตามทางหลวงหมายเลข 4047 ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นปูชนีย-สถานที่สําคัญแห่ง
หนึ่งของจังหวัดพัทลุง สร้างโดยพระยาพัทลุง (ทองขาว) ในสมัยรัชกาลที่ 3 และเคย
เป็นสถานที่ทําพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในพระอุโบสถมี
ภาพเขียนฝาผนัง เขียนด้วยสีฝุ่น เกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพ พระประธานเป็น
พระพุทธรูปปูนปั้น สมัยเดียวกัน ในระเบียงคดโดยรอบมีพระพุทธรูปปูนปั้น 
จํานวน 108 องค์ 
 

2) วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล้ ๆ กับตลาดสด 
เทศบาลเมืองพัทลุง วัดนี้สร้างสมัยอยุธยา และต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นอารามหลวง แห่งแรกของจังหวัดพัทลุง ภายในวัดนี้มีถ้ําพระพุทธรูป
ปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ํา และ
บริเวณหน้าถ้ํามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์
หลายพระองค์ 
 
 



 79 

 
 
 

3) พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า  
“พระสี่มุมเมือง” เป็นพระพุทธรูปประจําภาคใต้  และปูชนียวัตถุคู่เมืองของ
พัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข  บริเวณด้านหน้าระหว่าง  ศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง กับ ศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ปาง
สมาธิ   ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) โปรด
เกล้าพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี  พ.ศ. 2511 

4) อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประดิษฐานอยู่ที่สามแยก 
ท่ามิหรํา  ตําบลท่ามิหรํา  อําเภอเมืองพัทลุง  ตามประวัติกล่าวว่าพระยา
ทุกข-ราษฎร์ (ช่วย)  เดิมเป็นพระสงฆ์ ชื่อ พระมหาช่วย  จําพรรษาอยู่วัดป่า
ลิไลยก์  ในสมัยรัชกาลที่ 1  ซึ่งขณะนั้นเกิดสงคราม  9  ทัพ  พระมหาช่วย
ได้ช่วยเหลือพระยาพัทลุง นําชาวบ้านเข้าต่อต้านกองทัพพม่าจนแตกพ่าย  
ต่อมาจึงลาสิกขาบท  แล้วได้รับโปรดเกล้า ฯ  ให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์  
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยทําราชการเมืองพัทลุง มีตําแหน่ง “พระยา” เทียบเท่า
เจ้าเมือง 

 

5) วัดเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัย 

สน ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4081  เลยที่ว่าการอําเภอเขาชัยสน 

ระยะทาง 7 กิโลเมตร วัดเขียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวัดเก่าแก่ที่มี

พระธาตุบางแก้ว ซึ่งสร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 

แต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง 

เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณ

วัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะได้พบซากปรักหักพังของศิลา

แลงและพระพุทธรูปมากมาย 
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   6) ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนประชาบํารุง  

จากวัดตะโหมดไปศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นศูนย์รวบรวม

วัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน บ้านตะโหมด นับเป็นสิ่งที่มี

คุณค่า ที่คนรุ่นหลังจะได้สืบทอดความเป็นมาของชุมชนตะโหมด 

    7) หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตําบลท่ามะเดื่อ  
อําเภอบางแก้ว ตามเส้นทางจากสามแยกถนนเพชรเกษมไปทางรถไฟ ระยะทาง 9 
กิโลเมตร จากทางรถไฟไปอีก  200  เมตร  ถึงหมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังตะลุง  มี
สมาชิก จํานวน  25  คน  แกะรูปหนังตะลุง  และหนังใหญ่  และรูปแบบใหม่  ๆ 
ตามผู้สั่งซื้อ  ฝีมือประณีต งดงาม  ส่งจําหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศ  
ประมาณ  16  ประเทศ 

   8) วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า–วังใหม่ ตั้งอยู่ที่ตําบลลําปํา  อําเภอ
เมืองพัทลุง  เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง  ปัจจุบัน
ยังคงเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง คือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทรโรจนวงษ์)  
เป็นผู้ว่าราชการ   ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึง นางประไพ   มุตามะระ บุตรีของ
หลวงศรีวรฉัตร  ส่วนวังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.  2462 โดยพระยาอภัยบริรักษ์  จักรา
วิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทรโรจนวงษ์)  บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมือง
พัทลุง  ปัจจุบันทายาทตระกูลจันทรโรจนวงษ์ ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติ 
และกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ  พ.ศ. 
2526  
 

สินค้าพื้นเมืองที่สําคัญ 
สินค้าพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่จะเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน 

เช่น เครื่องจักสานต่าง ๆ สําหรับสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ของจังหวัดพัทลุงระดับ 3 - 5  ดาว มีจํานวนทั้งสิ้น  59  รายการ แยก
ตามประเภทผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 
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1. ประเภทอาหาร จํานวน 30 ผลิตภัณฑ์ ที่สําคัญ  เช่น  เค้กท่าแค  

(จินตนา) อําเภอเมืองพัทลุง กล้วยฉาบแม่แดง อําเภอเมืองพัทลุง ลูกหยี
สามรส กิ่งอําเภอศรีนครินทร์  

2. ประเภทเครื่ อง ดื่ม  จํานวน  6 ผลิตภัณฑ์  ที่สํ าคัญ  เ ช่น  
ไวน์สมุนไพร อําเภอป่าบอน นมพาสเจอร์ไรส์ (นมโคพัทลุง) อําเภอเมือง
พัทลุง 

3. ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์  
ที่สําคัญ เช่น ผ้าทอลานข่อย อําเภอป่าพะยอม ผ้าทอแพรกหา อําเภอควน
ขนุน   ผ้าทอหน้าเกาะ อําเภอศรีบรรพต 

4. ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง จํานวน 9 ผลิตภัณฑ์  
ที่สําคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง ผลิตภัณฑ์กระจูด 
อําเภอควนขนุน 

5. ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก จํานวน 2 ผลิต-ภัณฑ์ 
ได้แก่ แกะรูปหนังตะลุง อําเภอบางแก้ว  

6. ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหารและยา จํานวน 7 ผลิตภัณฑ์ ที่
สําคัญเช่น ครีมล้างหน้า สบู่เหลว ขมิ้นชัน และเจลแตงกวา อําเภอเมือง
พัทลุง 
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การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 
 

        จังหวัดพัทลุง ได้ประเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
อนาคตของจังหวัด ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม 

(Swot Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์บริบท การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strength)   
 1.  ประชาชนส่วนใหญ่ทําการเกษตรรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการเกษตร มี
พื้นที่และทรัพยากรที่เอื้อต่อการทําการเกษตร มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยว (ทะเลน้อย น้ําตก อุทยาน ถ้ํา วัด) จึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารพิษ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 ๒. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นตัวอย่าง
โดยเฉพาะด้านการเกษตร จึงมีศักยภาพที่จะสนับสนุนช่วยเหลือขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตร 
 3.  มีการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะหนังตะลุง มโนราห์ 
แหล่งประวัติศาสตร์แหล่งปฏิบัติธรรม จึงมีศักยภาพด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 4.  เป็นจังหวัดที่ตั้งกึ่งกลางของภาคใต้ สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ 
กลางทางการค้าทั้งเหนือ ใต้ อ่าวไทยและอันดามัน จึงมีศักยภาพในการสนับสนุนการ 
ขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัด 
  5.  คนพัทลุงใฝ่การศึกษาและกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเพื่อสุขภาพ 

จุดอ่อน (Weakness)  
 1.  ตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดไม่มี จึงมีผลให้ต้องนํา
สินค้า 
ไปจําหน่ายต่างจังหวัด เพิ่มค่าใช้จ่ายทําให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น 
 2.  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า มีน้อย ไม่มีการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรในโครงการขนาดใหญ่ จึงมีผลกระทบต่อ
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและไม่มีการขยายตลาดแรงงานในพื้นที่ 
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  3.  เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ส่งผลต่ออํานาจการต่อรอง  
มีหนี้สินมีอายุมากคุณภาพผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการเข้าถึง 
หรือนําผลงานวิจัยมาปรับใช้ในการพัฒนา/การบริหารจัดการความรู้ด้านการเกษตร 
มีการรวมกลุ่ม เกษตรกร แต่ไม่เข้มแข็ง 
 4.  มีแนวเขาบรรทัดเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารแต่ขาดการบริหารจัดการดิน
น้ําที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ําท่วม บางพื้นที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
โดยเฉพาะน้ําที่ใช้เพื่อการทํานาปรัง หรือนานอกฤดู 
 5.  ขาดการบริหารและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เอื้อด้านการท่องเที่ยว ทํา
ให้การท่องเที่ยวไม่ขยายตัวและยังสร้างรายได้ไม่มากนัก 
 6.  ขาดที่พักและการบริการที่ได้รับมาตรฐานสําหรับรองรับนักท่องเที่ยว  
ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับไปพักจังหวัดข้างเคียง เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดตรัง หรืออําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และใช้เวลาอยู่เที่ยวในพื้นที่น้อยกว่าที่
ควรจะเป็น 
 7. ศักยภาพและกําลังคนในการให้บริการมีน้อย และไม่มีจิตสํานึกในฐานะ 
ผู้ให้บริการเท่าที่ควร 
 

โอกาส (Opportunity)  
 1.  เป็นจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ําปาก
พนังส่งผลดีต่อแนวโน้มการพัฒนาด้านเกษตร-ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการประมงในลุ่ม
น้ําทะเลสาบ เช่น การเพิ่มปริมาณกุ้ง ปลา ในทะเลสาบและการท่องเที่ยวรอบลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา อันประกอบด้วยจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช 
 2.  การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้า ทางการเกษตรบาง 
ชนิด (สับปะรด  พริก ฯลฯ) และสร้างโอกาสการท่องเที่ยวในภูมิภาค ตลอดจน
กิจกรรมบริการ เช่น Home Stay , Spa , ธุรกิจบริการ การบริการด้านสุขภาพ 
 3.  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน สร้างโอกาสให้การปลูกพืช 
ปาล์มน้ํามันมี แนวโน้มดีขึ้น สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งได้ส่งเสริมการ
ปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่นาร้าง  
 4. ความเจริญก้าวทางด้านเทคโนโลยี สามารถนํามาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้การบริหารจัดการและการเพิ่มผลผลิต 
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อุปสรรคหรือภัยคกุคาม (Threat)  

1.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและราคาน้ํามันที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อราคา 
สินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ฯ และการครองชีพของประชาชนโดยรวม 

2. ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลต่อการดําเนินนโยบายของจังหวัด 
3.  ความเสื่อมถอยค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อปัญหาทางสังคม  

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
4. การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในภูมิภาคอื่นอาจทําให้แนวโน้มราคา 

ยางพาราตกต่ําและเป็นคู่แข่งในอนาคต เช่น การปลูกยางพาราในประเทศจีน , 
เวียดนาม เป็นต้น 

    5. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวและ 
พืชไร่ เช่น ผลผลิตเสียหายทั้งหมด หรือบางส่วน  รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลง 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดพทัลุง ปี ๒553-2556 
 
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด  
  “เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนทีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 

พนัธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักของ
จังหวัด 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 3. พัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและพึงพอใจ 
 
 

เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
    1. เพิ่มรายได้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยการเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพ
เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาด 
   2. รายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น จากแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และการ
กลับมาเที่ยวซ้ํา 
    3. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง  มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีศักดิ์ศรีของความเป็น 
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มนุษย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นความเป็นไทย มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ได้รับบริการทาง
การแพทย์ที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง 
   4. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนได้รับ
การรับรองสิทธิในที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
     5. บุคลากรภาครัฐเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน และประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อบริการภาครัฐ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  ๕ :  เสริมสร้างความมัน่คง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1    

 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ 
เกษตร และผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 เป้าประสงค ์  เพิ่มคุณค่าผลผลิต และรายได้ทางด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลติภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้ความสมดุลระหว่างการผลิต
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายหลกัของการพฒันา (KPI/Target)  
  1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อไร่ 

- ข้าว(นาปรัง) ร้อยละ   5 ต่อปี 
- ยางพารา     ร้อยละ   1 ต่อปี 
- ปาล์มน้ํามัน  ร้อยละ 10 ต่อปี 

2. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นปีละ 3% 
3. ร้อยละของจํานวนแปลงหรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
    GAP ต่อจํานวนแปลงหรือฟาร์มที่ได้รับการตรวจ 

 - ด้านพืช    ร้อยละ 70 
 - ด้านสัตว์    ร้อยละ 94 
 - ด้านประมง  ร้อยละ 95  

4. จํานวนเครือข่ายหรือองค์กรในประเทศและหรือต่างประเทศที่
เครือข่าย 

    ในจังหวัดสามารถเชื่อมโยงธุรกิจได้ 12 เครือข่ายหรือองค์กรต่อปี 
5. จํานวนแหล่งพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นปีละ 1  แห่ง 

กลยุทธ ์  

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และโครงสร้าง    
        พื้นฐานอื่น เพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร 

           2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม 
              ต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกับ 
              ความต้องการของตลาด 
     3. สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ 
              ผลติภัณฑ์ชุมชน โดยการรวบรวม  เก็บรักษา แปรรูป กระจาย
ผลผลิต การบรรจุภัณฑ์ และสร้าง  Brand ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด 
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          4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร สินค้า 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการ 
ดําเนินการธุรกิจทั้งในและนอกจังหวัดส่งเสริมสถาบันเกษตรกร   
              กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ไปสู่การเป็นประกอบการ 
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีการเกษตร  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก โดยการปลูก 
              พืชพลงังาน และใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน 
 
โครงการสําคญั (Flagship) 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําสู่ไร่นา 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพอาชีพการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน 

3. โครงการขับเคลื่อนแนวคดิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

    ด้านการเกษตร 

5. โครงการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร  

6. โครงการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามันในพื้นที่นาร้าง 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลครบวงจร 

8. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ 
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11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ํา 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิต  
      ผู้ประกอบ การ ในการผลิตและการบริหารจัดการ 

   13. โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

14. โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน 

15. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2    พฒันาการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์    

 
 

เป้าประสงค ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มมีาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วม 
และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน  

 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายหลกัของการพฒันา (KPI/Target)    
 1. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์

มาตรฐานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ปีละ 1 แห่ง   
 2.  รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ 6%  
 3.  จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน(นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร)เพิ่มขึ้น 

ปีละ 2%  
 4.  จํานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัด ที่กลับมา 
              เที่ยวซ้ํา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1%  
 

 90

 
 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และระบบบริการด้านการ 
   ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  และมีมาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
4. พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 โครงการสําคญั (Flagship) 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ     

      ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์จังหวัดพัทลุง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงเครือข่าย 

                 ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 
3. โครงการส่งเสริมมหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 
4. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3       การพฒันาคนและสงัคมให้มีคณุภาพ  

 

เป้าประสงค ์  

-  คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มคีุณภาพ ศักยภาพ  ความสามารถ 

ในการแข่งขัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สู่สงัคมฐานความรู้ 

-  ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณใ์นทุกมิติและได้รับบริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุขที่มคีุณภาพ 

-  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ครัวเรือนยากจน และผูด้้อยโอกาส มีหลัก 

ประกันด้านความมั่นคงในชีวิต และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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-  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มคีวามสามารถในการบริหาร

จัดการชุมชน  และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  ควบคู่กับการสบืสาน  

อนุรักษ์  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี

สภาพแวดล้อมที่ดี ไปสู่สังคมสงบสขุ 

 ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายหลกัของการพฒันา (KPI/Target)    

1. ค่าเฉลี่ยจํานวนปีการศึกษาของประชากรพัทลุงเพิ่มขึ้นในปี 

2556 เป็น 12 ปี 

2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น 10% ในปี 

2556    

3. ร้อยละของอัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของ

จังหวัดพัทลุงลดลง จําแนกตามสาเหตุ  

4. ร้อยละที่ลดลงต่อปีของผู้ที่ประสบปัญหาสังคมจําแนกตาม

ประเภท (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) 25% 
5. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ต่อปีของหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานชุมชนเข้มแข็ง 25% 
6. ร้อยละที่ลดลงต่อปีของการสูญเสียชีวิตจากกรณีความไม่

ปลอดภัยจําแนกตามประเภท 
   - สญูเสียชีวิตจากคดีอาญา 2% 
     - การสญูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 3% 
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7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่พึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 80% 

8. ร้อยละของสถาบันทางศาสนาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 70% 

9. ร้อยละของตําบลที่มีการดําเนินกิจกรรมของเครือข่าย
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 80% 

10. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ต่อปีของผู้ที่เรียนต่อในระดับสูงกว่าการศึกษา 
ภาคบังคับ 1% 

11. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ต่อปีของประชากรที่เข้ามาศึกษาแหล่งเรยีนรู้ 
(ศึกษาตามอัธยาศัย) 20% 

12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชนตามเกณฑ์ 85% 

13. ร้อยละของจํานวนตําบลที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถ
จัดสวัสดิการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 90% 

14. ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานในประเทศ 47.51% 
 

กลยุทธ์   

1.  สร้างภูมิคุม้กันให้คนในสงัคมมีคุณธรรม จริยธรรม  เอื้ออาทร   

มีจิตสํานึก  รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง รู้คุณค่าและสงวนรักษา

เอกลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นไทย 
2.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษา 

  ทุกระดับทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย มีคุณภาพตาม 
  มาตรฐานการศึกษา  และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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3.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี

พัฒนา ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
4.  พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ และเสริมสร้างพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีของประชาชน 
5.  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม และ การจัดสวัสดิการสังคม อย่าง

ทั่วถึง  เพื่อความมั่นคงทางสังคม 
6.  พัฒนาทักษะฝีมือและศกัยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

ตลอดจนส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์           และสวัสดิการแรงงาน 
7.  เพิ่มประสทิธิภาพ การป้องกันภัยพิบัติ และสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ      
8.  สนับสนุนทุกภาคส่วน  ในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ 

โครงการสําคญั (Flagship) 

1. โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

1.1 พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 

1.2 พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

1.3 หมู่บ้านต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

1.6 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

  1.7 เสริมสรา้งศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา 

      สาธารณภัย 

  1.8 ตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสงัคม 

  1.9 พัฒนาศักยภาพครอบครัวแบบองค์รวม 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพัทลุง 

2.1 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2.2 พัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กด้านการกีฬา 

2.4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

     3. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุข 

     4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด   

                  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

                                ที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค ์  
  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ 

                สิง่แวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      
 

  ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายหลกัของการพฒันา (KPI/Target)    
1. พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ ปี 2556 
2. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลายลดลง ร้อยละ 50 (เทียบจากข้อมูล

จํานวนพื้นที่ถูกบุกรุกทําลายป่า  ของจังหวัดพัทลุง ปี 2552)  
3.  คณุภาพน้ําของแหล่งน้ําสําคญัมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์

พอใช้ขึ้นไปไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 
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4.  ขยะมูลฝอยชุมชนถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
5. จํานวนหมูบ่้าน/ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ ์

      ทรัพยากรธรรมชาติ 11 แห่ง  
  6.  ความสามารถเก็บกักน้ําของแหล่งน้ําเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
 

กลยุทธ ์  
1. รักษา ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วนและสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
3. ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษรวมถึงการ

ส่งเสริมการนํามาใช้ประโยชน์ซ้ําหรือหมุนเวียน 
4. สร้างระบบบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกัน

และบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 

โครงการสําคญั (Flagship) 
1. โครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําตามแนวพระราชดําริ และ

คุ้มครอง รักษา และฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ 
2. โครงการนําศักยภาพพื้นที่ต้นน้ํามาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 
3. โครงการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง 
4. โครงการการจัดการน้ําเสียจากชุมชน 
5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
6. โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 5    เสริมสร้างความมั่นคง และการบรหิารกิจการ
บา้นเมืองทีด่ ี

   

 เป้าประสงค ์  

-  บุคลากรภาครัฐมสีมรรถนะ และจริยธรรมเหมาะสม สามารถนํา    
   นโยบายไปใช้ และปฏิบัติหน้าที่  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคม และ  
   ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

  -  สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก    
   อบายมขุและสิ่งเสพติด  มสีภาพแวดล้อมที่ดี ไปสู่สังคมสงบสขุ 

 ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายหลกัของการพฒันา (KPI/Target)    

1. บุคลากรภาครัฐในจังหวัดพัทลุงได้รับการพัฒนาปีละ 25% 

2.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 85% 

3.  โครงการของรัฐที่ประชาชนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ 85% 

4. ร้อยละที่ลดลงต่อปี ของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด   

    ลดลง 10% 

    5. สัดส่วนของผู้เสพ/ผู้ติด ต่อประชากรไม่เกิน 3 ต่อ 100 คน 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตสํานึกและ   
    เพิ่มสมรรถนะ  ให้แก่  บุคลากรภาครัฐในการนํานโยบายและ 
    กฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตาม พรบ.ข้อมูล  
    ข่าวสาร ฯลฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงรุก 
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด  
    ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ   
    เสรีภาพของประชาชน 

4. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและใช้ทรัพยากร 
    อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

โครงการสําคญั (Flagship) 
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 
2. โครงการเผยแพร่คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจในชุมชน (CSR)  
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน  
     เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด 
4. โครงการพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมจังหวัดพัทลุง  
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูล 
    ข่าวสาร 
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โครงการตามแผนพฒันาจังหวัดประจําปี 2555  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรม 
                               ต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

 

1. โครงการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําสู่ไร่นา 
4. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตด้านการเกษตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

1. โครงการมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ 
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปากคลอง-วัดเขาอ้อ 
3. โครงการปรับปรุงถนนสายกุโบ-หาดไข่เต่า (ศูนย์วิจัยเต่ากระอาน) 

หมู่ที่ 1 ตําบลนาปะขอ 
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสู่น้ําตกโตนสะตอ พร้อมด่านตรวจฯ อ.ป่าบอน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและดําเนินงานสาธารณสุข 
         เชิงรุก จังหวัดพัทลุงปี 2555  
 2.  โครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพัทลุงตามนโยบาย  
   รัฐบาล ปี 2555  
 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 
         ทรัพย์สิน 
   4.  โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวยากจน/ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                 ที่ยั่งยืน 

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา ตําบลตะแพนอําเภอศรีบรรพต 
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาตําบลคลองใหญ่อําเภอตะโหมด 
3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ําตามแนวพระราชดําริ 
4. โครงการกําจัดวัชพืชในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
5. โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมระบบนิเวศน์ในพื้นที่กลางน้ํา 
6. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชนตามแนวเขตควบคุมพื้นที ่
     ของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       -  งบปกติของส่วนราชการ 

 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 จังหวัดพัทลุงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งสิ้น 20 
โครงการ และสามารถแยกเป็นประเภทได้ 4 ประเภท คอื 
 1. โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 17 โครงการ 
 2. โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ  
 3. โครงการด้านปรับปรุงพื้นที่และการจัดสรรที่ดิน 
 4. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริอําเภอบางแก้ว 
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ตารางจําแนกโครงการดา้นการพฒันาแหล่งน้าํ  

ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 
1 โครงการอ่างเก็บน้ําป่าพะยอม หมู่ที่ 6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าบอน 
2 โครงการอ่างเก็บน้ําป่าบอน หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊หาร ต.ทุ่งนารี  

อ.ป่บอน 
3 โครงการอ่างเก็บน้ําโคกไทร หมู่ที่ 1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 
4 โครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําบา้นโคกไทร หมู่ที่ 1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 
5 โครงการท่อระบายน้ําบ้านพลายทองพร้อม

อาคารประกอบ 
หมู่ที่ 9 ต.พญาขัน อ.เมือง 

6 โครงการฝายบ้านโหล๊ะหารพร้อมระบบส่งน้ํา หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน 
7 โครงการท่อระบายน้ําห้วยปลิง-หนองยางขม หมู่ที่ 1,5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ 
8 โครงการฝายคลองเขาตะไคร้ หมู่ที่ 5 ต.กงหรา อ.กงหรา 
9 โครงการท่อระบายน้ําบ้านในวัง หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ 
10 โครงการระบบส่งน้ําท่อระบายน้ําพนมวังก์ หมู่ที่ 5,6 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 
11 โครงการฝายคลองตะโหมด บ้านนาส้อง หมู่ที่ 1 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 
12 โครงการฝายทดน้ําบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 4 ต.คลองทรายขาย  

อ.กงหรา 
13 โครงการสถานีสบูน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านนาลึก หมู่ที่ 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 
14 โครงการท่อระบายน้ําบ้านค่าย หมู่ที่ 8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 
15 โครงการสถานีสบูน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 
16 โครงการอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้าง  หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง, หมู่ที่ 5 บ้าน

คลองนุ้ย ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 
17 โครงการฝายบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ํา หมู่ที่ 13 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 
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   ตารางจาํแนกโครงการดา้นการส่งเสรมิอาชีพ 
 

ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 
1 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

พื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 

หมู่ที่ 4 บ้านพรุ, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งแซะ, 
หมู่ที่ 5 ตําบลจอนถนน  บ้านแหลมดิน 
หมู่ที่ 6 บ้านสะทัง หมู่ที่ 4 บ้านม่วงงาม 
หมู่ที่ 7 ต.หานโพธิ์ และบ้านโคกขาม  
หมู่ที่ 2 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน  

2 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่บ้านป่าหัวเขียว 

หมู่ที่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน  

 
 
 

ตารางจําแนกโครงการด้านการปรับปรุงพื้นที่และจัดสรรที่ดิน 

 

ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 
1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งหูหนาน บ้านสํานักวา หมู่ที่ 9 ต.เขาย่า  

อ.ศรีบรรพต  
 
 

ตารางจําแนกโครงการฟาร์มตัวอย่าง 

 

ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ 
1 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านสํานักวา หมู่ที่ 9 ต.เขาย่า อ.ศรี

บรรพต  
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ภาคผนวก 
รายพระนาม รายนาม  พุทธศักราช 

   1. พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) 2315 - 2332 

   2. พระศรีไกรลาศ 2332 - 2333 

   3. พระยาวิจิตเสนา (ทองขาว) 2334 - 2360 

   4. พระยาพัทลุง (เผือก) 2360 - 2369 

   5. พระยาอุทัยธรรม (น้อยใหญ่) 2369 - 2382 

   6. พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทรโรจน์วงศ์) 2382 - 2393 

   7. พระยาอภัยบริรักษ์ (ทับ) 2394 - 2410 

   8. พระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย) 2410 - 2431 

   9. พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร) 2431 - 2446 

   10.พระสุรฤทธิ์ภักดี (คอยุตี่  ณ ระนอง) 2446 - 2447 

   11.พระศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น  สุวรรณปัตมะ) 2447 - 2449 

   12.พระแก้วโกรพ (หมี ณ ถลาง) 2449 - 2450 

   13.พระกาญจนดิษฐ์มณี (อวบ  ณ ถลาง) 2450 - 2451 

   14.พระยาอุดรกิจพิจารณ ์(สุด  สารสุทธิ) 2452 - 2454 

   15.พระยาวุฒิภาคภักดี (ช้าง  ช้างเผือก) 2455 - 2456 

   16.หม่อมเจ้าพระสพประสงค์ (ชุมพล) 2456 - 2456 

   17.หลวงวิชิตเสรี (หงวน ศตะรัตน์) 2457 - 2458 

   18.พระวิชิตสรไกร (ทองสุก ผลพันธิน) 2458 - 2464 

   19.พระคณาศัยสุนทร  (สา สุวรรณสาร) 2464 - 2475 

   20.พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก  สุวรรณนานนท์) 2475 - 2476 

   21.พ.อ.พระยาสุรเดชรณชิต (ชิต  ยุวณเตมีย์) 2476 - 2477 
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(ต่อ) 

รายพระนาม รายนาม พุทธศักราช 

   22.ขุนประสงค์สุขการี (สมบุญ ลาภเจริญ) 2477 - 2479 

   23.หลวงปราณีประชาชน (ลาภ  หงษเวศ) 2479 - 2485 

   24.ขุนพิเศษนครกิจ  (ชุบ กลิ่นสุคนธ์) 2485 - 2486 

   25.หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ (กังวาน  วงษ์สกุล) 2486 - 2487 

   26.ร.อ.ขุนสุรจิตจตุรงค ์(สุรจิต  อินทรกําแหง) 2488 - 2489 

   27.นายสุวรรณ รื่นยศ 2489 - 2490 

   28.หลวงอรรถวิภัชพจนกร (กรุง  อรรถวิภัชน์) 2491 - 2493 

   29.นายลิขิต สัตยายุทย์ 2493 - 2495 

   30.นายจันทร์ สมบูรณ์กุล 2495 - 2497 

   31.นายชูสง่า ไชยพันธ์ 2497 - 2498 

   32.ขุนวัฒนานุรักษ์  (ประจักษ์ วงษ์รัตน์) 2498 - 2499 

   33.พ.ต.อ.บุญนรงค ์วัฑฒนายนต์ 2499 - 2500 

   34.นายพันธุ์ สายตระกูล 2500 - 2501 

   35.นายวิชาญ บรรณโสภิฐ 2501 - 2503 

   36.นายสวัสดิ์ มีเพียร 2503 - 2508 

   37.นายนิรุต  ไชยกูล 2508 - 2509 

   38.นายสมัค  ปทุมานนท์ 2509 - 2512 

   39.นายมนัส เจริญประสิทธิ์ 2512 - 2514 

   40.พลตรีสุวรรณ อินทุลักษณ์ 2514 - 2517 

   41.นายจําลอง  พลเดช 2517 - 2518 

   42.นายบํารุง สุขบุษย 2518 - 2519 
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(ต่อ) 

รายพระนาม รายนาม พุทธศักราช 

   43.นายดิเรก ดิเรกวัฒนะ 2519 - 2521 

   44.ร้อยตรีกิตติ ประทุมแก้ว 2521 - 2523 

   45.นายนิพนธ์ บุญญภัทโร 2523 - 2526 

   46.เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง 2526 - 2529 

   47.ร้อยตรีอนุกูล สุภาไชยกิจ 2529 - 2531 

   48.พันตรีชอบ มงคลรัตน์ 2531 - 2533 

   49.นายสมพงศ์ ศรียะพันธุ์ 2533 - 2535 

   50.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 2535 - 2537 

   51.นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ 2537 - 2539 

   52.นายสุวิช  รัตนะรัต 2539 - 2540 

   53.นายนิรันดร์ชัย เพชรสิงห์ 2540 - 2542 

   54.นายไพศาล แก้วประสม 2543 - 2544 

   55.นายอํานวย สงวนนาม 2544 - 2546 

   56.นายประจักษ์ สุวรรณภักดี 2546 - 2549  

   57.นายสุเทพ โกมลภมร   2549 - 2552 

   58.นายวิญญู ทองสกุล            2552 - 2552  

   59.นายวินัย ครุวรรณพัฒน์            2552 - 2553 

   60.นายพิสิษฐ บุญช่วง            2553 - 2554 

   61.นายวิญญู  ทองสกุล  2554-ปัจจุบัน 

 


