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สัญลักษณ์ประจำาจังหวัดสงขลา
ตราประจำาจังหวัด
รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหาหลักฐาน
ของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่บุคคลบางคนบอกที่มาของตราประจำา
จังหวัดนี้ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเส้ือฉลองพระองค์ของกรมหลวง
สงขลานครินทร์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุยเดชวิกรม บรมชนกนาถ 
ต่อมากรมศิลปากรออกแบบตราสังข์ใช้เป็นเครื่องหมายตราจังหวัด
สงขลา

สีประจำาจังหวัดสงขลา : สีเขียวนำ้าทะเล

คำาขวัญประจำาจังหวัดสงขลา
นกนำ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล
เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

ต้นไม้ประจำาจังหวัดสงขลา
ต้นสะเดาเทียม
ช่ือวทิยาศาสตร ์: Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs.
ชื่อวงศ์ : Miliaceae
ชื่อสามัญ : สะเดาเทียม
ชื่อทางการค้า : -
ชื่อพื้นเมือง : เทียม, สะเดาช้าง (ตรัง)

ดอกไม้ประจำาจังหวัดสงขลา
ดอกสะเดาเทียม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์

“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

พันธกิจ
 1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา 
  เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
 2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ
 3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกส์และ 
  โครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม
 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

ที่ตั้งและอาณาเขต
 จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ ๗,๓๙๓.๘๘๙ ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ ๔,๖๒๑,๑๘๐ ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้       
     ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย
 ทิศใต้      ตดิตอ่กับจงัหวดัยะลา จังหวดัปตัตาน ี รัฐเคดาร ์และรัฐเปอรลิ์สของมาเลเซยี
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

การปกครอง
 จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ๑๖ อำาเภอ ๑๒๗ ตำาบล ๑,๐๒๓ หมู่บ้าน ๔๘ เทศบาล ๙๒ องค์การ
บริหารส่วนตำาบล
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ประชากร

   ชาย หญิง รวม จำานวนครัวเรือน

๗๐๐,๕๕๒ ๗๓๕,๖๕๐ ๑,๔๓๖,๒๐๒ ๕๔๔,๗๘๙
     
การนับถือศาสนา

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์และอื่น ๆ

ร้อยละ ๖๘.๒๔ ร้อยละ ๓๐.๘๒ ร้อยละ ๐.๙๔
              

การศึกษาจังหวัดสงขลา
 การศึกษาจังหวัดสงขลา แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการ
ศกึษาตามอธัยาศยั การศกึษาโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน การศกึษาสงักดัองคก์รปกครองทอ้งถิน่ และ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

จำานวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน บุคลากรทำาหน้าที่สอน จังหวัดสงขลา
จำาแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด (กระทรวง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำาดับ หน่วยงาน
สถาน
ศึกษา

นักเรียน/ 
นักศึกษา

ห้องเรียน/ 
กลุ่มเรียน

บุคลากร 
ทำาหน้าที่

สอน

  รวมจำานวน จังหวัดสงขลา ๑,๑๒๑ ๓๗๔,๑๒๔ ๑๖,๐๓๑ ๑๖,๔๘๗

  รวมจำานวน กระทรวงศึกษาธิการ ๗๐๗ ๒๗๐,๙๒๖ ๑๐,๔๑๓ ๑๓,๘๒๐

กระทรวงศึกษาธิการ         

๑
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๑

๑๔๐ ๒๒,๐๑๐ ๑,๓๓๒ ๑,๕๑๙

๒
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒

๑๒๗ ๒๓,๖๔๐ ๑,๓๐๐ ๑,๒๑๗

๓
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๓

๑๙๔ ๓๙,๒๒๔ ๒,๐๗๓ ๒,๗๓๔
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ลำาดับ หน่วยงาน
สถาน
ศึกษา

นักเรียน/ 
นักศึกษา

ห้องเรียน/ 
กลุ่มเรียน

บุคลากร 
ทำาหน้าที่

สอน

๔
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖

๔๑ ๔๒,๑๒๓ ๑,๒๘๐ ๒,๒๐๘

๕ สำานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ๑๖๑ ๙๗,๙๕๒ ๓,๓๒๗ ๔,๒๗๘

๖
สำานักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 

๑๖ ๒๐,๓๘๑ ๓๘๑ ๔๔๙

๗ สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๔ ๑,๗๙๔ ๗๑๔ ๒๖๒

๘ สำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ๒๓ ๒๓,๖๖๖ - ๑,๑๕๓

๙ สถาบันอุดมศึกษา ๑ ๑๓๖ ๖ -

  รวมจำานวน ส่วนราชการอื่น ๔๑๔ ๑๐๓,๑๙๘ ๕,๖๑๘ ๒,๖๖๗

กระทรวงมหาดไทย

๑๐
สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา

๓๒ ๒๐,๔๑๔ ๗๓๙ -

๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๒๔ ๑๔,๖๗๙ - -

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

๑๒
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน  
ที่ ๔๓

๑๐ ๑,๖๔๙ ๘๘ ๑๒๓

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

๑๓ สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ๖ ๓๑๗ ๓๐ ๕๗

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๑๔ สถาบันอุดมศึกษา ๙ ๖๔,๐๖๖ ๔,๖๖๘ ๒,๒๓๖

๑๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ๑ ๗๐๖ ๑๙ ๔๕

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๖ สถาบันอุดมศึกษา ๑ ๔๘๗ ๕ ๕๘

๑๗ ศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ๒ ๗๘ ๔ ๘
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ลำาดับ หน่วยงาน
สถาน
ศึกษา

นักเรียน/ 
นักศึกษา

ห้องเรียน/ 
กลุ่มเรียน

บุคลากร 
ทำาหน้าที่

สอน

๑๘ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ๑ ๓๖ ๕ ๑๒

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

๑๙ สถานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ๒๘ ๗๖๖ ๖๐ ๑๒๘

ข้อมูล : วันที่ ๑๐/๐๖/๒๕๖๒
ที่มา : สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

หมายเหตุ: (๑) ห้องเรยีน/กลุม่เรยีนไมน่บัรวมสำานกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา สำานกังาน
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
  (๒) บุคลากรทำาหน้าที่สอน ไม่นับรวมสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
สถาบันอุดมศึกษา (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (๓) รายละเอียดข้อมูลแต่ละหน่วยงานเข้าถึงได้จาก https://www.spe.go.th/news๒/ 
detail/๑๑  

การสาธารณสุข
 จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังนี้
 ๑.  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๙ แห่ง
 ๒.  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงอื่นประเภทมีเตียง จำานวน ๕ แห่ง
 ๓.  สถานบริการสาธารณสุขของเอกชนมีโรงพยาบาลเอกชน จำานวน ๕ แห่ง
 ๔.  คลินิกเอกชน รวมจำานวน  ๕๒๐ แห่ง
 ๕.  ร้านขายยา รวม ๕๗๓ แห่ง
 ๖.  สถานบริการเพื่อสุขภาพ รวม ๗๘ แห่ง

การคมนาคม 
 จงัหวดัสงขลาเปน็เมอืงหลกัของภาคใตต้อนลา่งและเปน็ศนูยก์ลางการคมนาคม มเีสน้ทางหลกัทีใ่ช้
ในการเดินทางทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางเครื่องบิน มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด 



8 ข้อมูลจังหวัดสงขลา ๒๕๖๓

และเส้นทางมาตรฐานหลายสายเชื่อมติดต่อระหว่างอำาเภอทั้ง ๑๖ อำาเภอในจังหวัดสงขลา เช่ือมโยงกับ
จังหวัดใกล้เคียงและประเทศมาเลเซีย
 จากการที่ จังหวัดสงขลามีเส้นทางหลักที่เช่ือมโยงหลายสาย ในอนาคตสามารถพัฒนาให้ 
เปน็ศนูยก์ลางรองรบัการคมนาคม การคา้และการอตุสาหกรรมของจงัหวดัใกลเ้คยีง พฒันาให้เชือ่มโยงการ
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและภูมิภาค และรองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
 (๑)  ทางถนน
 ทางหลวงแผน่ดนิเปน็เสน้ทางคมนาคมขนสง่สายหลักของจงัหวดัสงขลา โดยมเีส้นทางทีส่ำาคัญ ไดแ้ก่
  > ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางสายหลักที่เช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร 
ไปยังภาคใต้ สิ้นสุดที่ ตำาบลสำานักขาม อำาเภอสะเดา (ต่อเขตชายแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.
๑๒๑๘+๖๖๔ - กม.๑๓๑๐+๕๕๔ ระยะทาง ๙๑.๘๙๐ กิโลเมตร (อยู่ในพ้ืนท่ีควบคุมแขวงทางหลวงสงขลาท่ี 
๑ ระยะทาง ๕๖.๙๒๔ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ ระยะทาง ๓๔.๙๖๖  
กิโลเมตร)
  > ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เป็นเส้นทางสายประธานเริ่มต้นจากสี่แยกคลองแงะ   
อำาเภอหาดใหญ่ - อำาเภอนาหม่อม - อำาเภอจะนะ - อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา อำาเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๙๔+๙๕๒  ระยะทาง  ๙๔.๙๕๒  กิโลเมตร  (อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
และควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗๔+๓๙๗ ระยะ
ทาง ๗๔.๓๙๗  กิโลเมตร) 
  > ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ๔๐๗ (กาญจนวนชิ) จดุเริม่ตน้เสน้ทางท่ีสีแ่ยกคลองหวะ อำาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านเมืองหาดใหญ่ เป็นระยะทาง ๑.๗๓๐ กิโลเมตร 
จากนั้นจะเป็นเขตควบคุมของเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘+๙๐๐ ที่สามแยกเกาะหมี  
จะเปน็เขตควบคมุของแขวงทางหลวงสงขลาที ่๑  ตดัผ่านหา้แยกนำา้กระจายไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอื 
มุ่งหน้าเข้าเมืองสงขลา ไปถึงจุดสิ้นสุดเส้นทางที่สี่แยกสำาโรง  อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 
ในความควบคุม ๒๑.๐๖๐ กิโลเมตร ระยะทางรวม ๒๘.๒๓๐ กิโลเมตร  
  > ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ เป็นเส้นทางสายรองประธาน เริ่มต้นจากอำาเภอเมือง 
- อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ- อำาเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรธีรรมราช - อำาเภอระโนด - อำาเภอสทงิพระ - อำาเภอ
สิงหนคร - อำาเภอเมือง - อำาเภอจะนะ - อำาเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา-ดา่นประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)  
ระยะทางตลอดสายทาง  ๒๔๕.๗๑๓ กิโลเมตร ระยะทางในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ๑๗๕.๑๐๖ กิโลเมตร  และ
ควบคุมดูแลโดยแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ระยะทาง  ๖๓.๗๓๖  กิโลเมตร
  > ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ๔๑๔ (ลพบรุรีาเมศวร)์ จดุเริม่ตน้เส้นทางทีห่า้แยกนำา้กระจาย 
ตำาบลพะวง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังอำาเภอหาดใหญ่ 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที่สามแยกท่าท้อน ตำาบลท่าช้าง อำาเภอบางกลำ่า จังหวัดสงขลา ระยะ
ทางในความควบคุม ๒๔.๓๑๕ กิโลเมตร  
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  > ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สี่แยกรับแพรก บนทางหลวง
หมายเลข ๔๐๘ ตำาบลทา่บอน อำาเภอระโนด จงัหวดัสงขลา มุง่หนา้ไปทางทศิตะวนัตก ผ่านตำาบลปากแตระ 
สิ้นสุดเส้นทางที่วงเวียนบริเวณวัดราษฎร์บำารุง กับถนนมหาดไทย ๑ ตำาบลระโนด อำาเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ระยะทางในความควบคุม ๒.๘๘๗ กิโลเมตร 
  > ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๓๕ จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สามแยกโคกเมา บนทางหลวง
หมายเลข ๔๑๔ (ถนนลพบุรีราเมศวร์) มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ไปยังอำาเภอหาดใหญ่ ส้ินสุดเส้นทางที่ 
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ระยะทางในความควบคุม ๑๐.๑๘๗ กิโลเมตร 
  > ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๘๗ (สาย ๔ เดิม) จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สามแยก 
ท่าชะมวง ตำาบลท่าชะมวง อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านสี่แยก
ควนลงั ไปจนถงึหลกักโิลเมตรที ่๒๙+๗๒๔ ถดัไปจะเปน็เขตควบคุมของเทศบาลเมอืงควนลังไปจนถงึสะพาน
ข้ามคลองตำ่า จะเป็นสายทางควบคุมของแขวงทางสงขลาที่ ๑ ตัดผ่านสี่แยกสนามบินนอก ถึงจุดสิ้นสุดเส้น
ทางที่บริเวณจัดกลับรถหน้าโรงไฟฟ้าหาดใหญ่ ๑ ตำาบลควนลัง อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 
ในความควบคุม ๓๐.๑๐๕ กิโลเมตร ระยะทางรวม ๓๑.๒๒๔ กิโลเมตร
 (๒)  ทางรถไฟ     
        จงัหวดัสงขลามสีถานรีถไฟ จำานวน ๒๒ สถาน ีโดยเฉพาะสถานรีถไฟหาดใหญเ่ปน็ชมุทาง การขนสง่
สำาคัญของภาคใต้ มีขบวนรถไฟให้บริการแก่ผู้โดยสารหลายขบวน ที่สำาคัญ ได้แก่ รถด่วนยะลา-กรุงเทพฯ, 
สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ รถดีเซลรางยะลา-กรุงเทพฯ,บัตเตอร์เวิร์ธ-กรุงเทพฯ  เป็นต้น รวมท้ังขบวนรถท้องถ่ิน
 (๓)  ทางนำ้า
 มีท่าเรือนำ้าลึกสงขลาตั้งอยู่ที่ตำาบลหัวเขา อำาเภอสิงหนคร มีท่าเทียบเรือ ๓ ท่า รองรับสินค้าได้กว่า 
๑.๑  ล้านตัน/ปี นอกจากน้ี ยังมีท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณท่าสะอ้าน 
อำาเภอเมืองสงขลา ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือ และท่าเทียบเรือของสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ ๔  ตั้งอยู่
บริเวณฐานทัพเรือสงขลา อำาเภอเมืองสงขลา
 (๔)  ทางอากาศ   
 มีสนามบินหาดใหญ่ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำาเภอคลองหอยโข่ง ห่างจากตัวเมือง
หาดใหญ่ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และยังมีสนามบินสงขลาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา อยู่ในความ 
รับผิดชอบของกองทัพเรือ
  > การเดินทางโดยเครื่องบิน
  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสำาคัญที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท 
ทา่อากาศยานไทย จำากดั (มหาชน) ทา่อากาศยานหาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นโซนธรุกิจการค้าทางภาคใต้ เปน็เสมอืน
ประตูทางเข้าสำาหรับผู้ที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้า หรือท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมถึงเป็น
เสมือนช่องทางการเดินทางสำาหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปเเสวงบุญ ที่นครเมกกะห์ ประเทศ
ซาอดุอิาระเบยี  ปจัจบุนัม ี๖ สายการบนิ ใหบ้ริการผูโ้ดยสารมากกวา่ ๒,๙๔๔,๕๐๔ คน  เทีย่วบนิ ๒๐,๙๗๒ 
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เที่ยวบินต่อปี และบริการขนถ่ายสินค้ามากกว่า ๑๒,๐๙๐ ตันต่อปี มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่าง
หาดใหญ ่- กรงุเทพฯ หาดใหญ ่- เชยีงใหม ่ และมเีทีย่วบนิระหวา่งประเทศ  ระหวา่งหาดใหญ ่- กัวลาลัมเปอร ์ 
หาดใหญ่ - สิงคโปร์

เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา
 
เศรษฐกิจทั่วไปของจังหวัดสงขลา
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าเท่ากับ ๒๔๘,๓๘๖ ล้านบาท  มีขนาดเศรษฐกิจ
เป็นอันดับ ๑ ของภาคใต้ และเป็นอันดับท่ี ๑๓ ของประเทศ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งมีมูลค่า ๒๑๒,๕๔๐ ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๑  
ขยายตัวร้อยละ ๓.๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวเท่ากับ ๑๕๑,๙๑๘ บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐  
ซึ่งมีรายได้ ๑๕๐,๐๐๙ บาท/คน/ปี  เป็นอันดับที่ ๒๓ ของประเทศ เป็นอันดับที่ ๖ ของภาคใต้ และเป็น
อันดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 โครงสรา้งเศรษฐกจิจงัหวดัสงขลา ขึน้อยูก่บัสาขาอตุสาหกรรมเปน็หลกั โดยมสีดัสว่นรอ้ยละ ๒๐.๕  
สาขาการผลิตท่ีมีความสำาคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งขายปลีก มีสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๕  
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง มีสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๔  เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการผลิต 
ในปี ๒๕๖๑ พบว่าเปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๐ คือจากเดิม สาขาการผลิตที่สำาคัญ ๕ อันดับแรก ได้แก่  
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ขายส่งขายปลีก เหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาการศึกษา สำาหรับ 
ปี ๒๕๖๑ สาขาการผลิตท่ีสำาคัญ ๕ อันดับแรก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม ขายส่งขายปลีก เกษตรกรรม  
เหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาการศึกษา
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 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาข้ึนอยู่กับ สาขาอุตสาหกรรม เป็นหลัก โดยกิจกรรมการผลิต 
ที่สำาคัญ คือ อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสัตว์นำ้า 
 ปี ๒๕๖๑ เศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ขยายตัวร้อยละ ๓.๖ สะท้อนจากสาขาการผลิตหลัก โดยสาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงขยายตัวร้อยละ ๑๐.๘ ในขณะที่สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และ
สาขาการขนส่ง ขายปลีกหดตัวร้อยละ ๖.๙ และ ๓.๐ ตามลำาดับ
 จังหวัดสงขลามีด่านชายแดนที่สำาคัญ จำานวน ๓ ด่าน โดยข้อมูลปี ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้
 >  ด่านศุลการกรสะเดา มูลค่าการค้ารวม ๓๖๔,๔๙๒.๔๓ ล้านบาท นำาเข้า ๒๑๑,๖๘๗.๖๐  
  ล้านบาท ส่งออก ๑๕๒,๘๐๔.๘๓ ล้านบาท
 >  ดา่นศลุกากรปาดงัเปซาร ์ มลูคา่การคา้รวม ๑๖๖,๙๙๔.๗๖๒ ล้านบาท นำาเขา้ ๖๒,๖๔๑.๒๙๒  
  ล้านบาท ส่งออก ๑๐๔,๓๕๓.๔๗๐ ล้านบาท
 >  ด่านศุลกากรบ้านประกอบ มูลค่าการค้ารวม ๑,๕๒๘.๕๗๙ ล้านบาท นำาเข้า ๒๐.๕๔๕ ล้านบาท  
  ส่งออก ๑,๕๐๘.๐๓๔ ล้านบาท
 ข้อมูลการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ปริมาณเงินฝากรวม ๒๓๖,๗๒๗.๕  ล้านบาท
  ปริมาณสินเชื่อรวม ๒๕๖,๔๔๗.๙  ล้านบาท
 ข้อมูลการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายได้จัดเก็บ  ๑๖,๕๗๕.๔     ล้านบาท
  รายจ่ายงบประมาณ ๒๙,๘๕๔.๘   ล้านบาท
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ด้านพลังงาน
 
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
 (๑)  ก๊าซธรรมชาติ
 โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซจะนะ ตั้งอยู่ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา มีกำาลังการผลิต ๔๒๕ ล้านลูกบาศก์
ฟุต/วัน ผลิตได้จริง ณ ปัจจุบัน จำานวน ๓๒๕ ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ปริมาณการส่งออก จำานวน  
๓๒๕ ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยส่งผ่านระบบท่อไปยังประเทศมาเลเซีย จำานวน ๒ ท่อ คือ ๑) ท่อก๊าซ NGL 
ขนาด ๓๖ นิ้ว  ๒) ท่อ LPG ขนาด ๘ นิ้ว ระยะทางทั้งในทะเลและบนบกรวม ๓๗๔  กม.
 (๒)  ฐานสนับสนุนปิโตรเลียม
 ท่าเทียบเรือสนับสนุนและผลิตปิโตรเลียม ของ ปตท.สผ.อยู่ในอำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พื้นที่
โครงการแบ่งเป็น ๒ ส่วน
 ฐานส่งกำาลังบำารุงประกอบด้วย อาคารศูนย์ปฏิบัติการ โรงเก็บพัสดุ ลานเก็บพัสดุ ลานวางท่อ  
ลานพักของ เป็นต้น
 ท่าเทียบเรือ ยาว ๓๘๐ เมตร สามารถรองรับเรือสนับสนุนการปฏิบัติการได้พร้อมกัน ๖ ลำา
 (๓)  สถานประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม ดังนี้
  ๑) สถานประกอบกิจการนำ้ามันเชื้อเพลิง
   ๑.๑  คลังนำ้ามัน    จำานวน ๓ แห่ง
   ๑.๒ สถานีบริการนำ้ามัน
     -  สถานบริการนำ้ามันประเภท ก   จำานวน ๒๐๔ ราย
     -  สถานบริการนำ้ามันประเภท ข  (ไม่มี)
     -  สถานบริการนำ้ามันประเภท ค.๑   จำานวน ๖๑ ราย
     -  สถานบริการนำ้ามันประเภท ค.๒   จำานวน ๓๔ ราย
     -  สถานบริการนำ้ามันประเภท ง   จำานวน ๖๖๙ ราย 
   ๑.๓  สถานที่เก็บรักษานำ้ามัน 
     -  ลักษณะที่ ๓    จำานวน ๔๓ ราย
     -  ลักษณะที่ ๒     จำานวน ๓๓ ราย 
   ๑.๔ รถบรรทุกนำ้ามัน     จำานวน ๒๒๕ คัน
  ๒) สถานประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
   ๒.๑  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว    จำานวน ๒ แห่ง
   ๒.๒  โรงบรรจุก๊าซ     จำานวน ๒๒ ราย
   ๒.๓  สถานีบริการก๊าซ     จำานวน ๓๑ ราย
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   ๒.๔  สถานที่เก็บรักษาก๊าซ    จำานวน ๖๓ ราย
   ๒.๕  รถบรรทุกก๊าซ     จำานวน ๓๔ คัน
   ๓) สถานประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
          -  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ    จำานวน ๓ แห่ง  
  (๔) โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า
  โรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
  - โรงไฟฟ้าจะนะ อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาด
กำาลังการผลิตประมาณ ๗๓๐ เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประมาณวันละ ๑๓๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต 
มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณ ๕๐ ล้านบาทต่อปี
  - โรงไฟฟ้าจะนะ ระยะที่ ๒ กำาลังการผลิตประมาณ ๘๐๐ เมกะวัตต์ ใช้เช้ือเพลิงประมาณ 
วันละ ๑๕๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๕๕ ปัจจุบันดำาเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว  
มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณ ๖๐ ล้านบาทต่อปี 
  - บริษัท ทรานซ์ ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำากัด กำาลังการผลิตประมาณ ๓๓.๖ เมกะวัตต์
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 (๕) โรงไฟฟา้จากพลงังานทดแทนทีเ่พิม่สดัสว่นการผลติไฟฟา้และเสริมความมัน่คงดา้นพลงังาน
ในพื้นที่
  - โรงไฟฟ้าชวีมวล จำานวน ๘ โรง มกีำาลงัการผลติรวมกนั ๑๐๘ เมกะวตัต ์คดิเป็นสัดส่วนพลังงาน
ทดแทน ๗๙,๖๐๒.๖๕ * toe
  - โรงไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการหาดกังหัน ๑ จำานวน ๒๐ ต้น มีกำาลังการผลิต ๓๖ เมกะวัตต์ 
(เริ่มจำาหน่ายไฟฟ้า ปี ๒๕๖๐) คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน ๒๖,๕๓๔.๒๒ toe
  - โรงไฟฟ้าจากขยะ จำานวน ๑ โรง มีกำาลังการผลิต ๗ เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน 
๕,๑๕๙.๔๓ toe
  - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำาเภอกระแสสินธุ์ จำากัด มี
กำาลังการผลิต ๕ เมกะวัตต์ และเอกชนรายอื่น มีกำาลังการผลิต ๖.๖๒ เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงาน
ทดแทน ๑,๒๓๖.๗๘ toe
 (๖) โครงการด้านพลังงานทดแทน
  โครงการผลิตพลังงานทดแทนท่ีดำาเนินการโดยส่วนราชการเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน 
และสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชนในพื้นที่ ประมาณ ๒๘๗.๖๖ toe 
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ด้านการท่องเที่ยว

คำาขวัญจังหวัดสงขลา
 “นกนำ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้”  
คำาวา่ “เมอืงใหญส่องทะเล” คำาขวญันีเ้กิดขึน้มาจากการทีส่งขลามพีืน้ทีค่รอบคลุมทอ้งนำา้ทัง้ชายฝ่ังอา่วไทย 
และทะเลสาบสงขลา ทะเลในแห่งเดียวของไทยเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดสงขลาเท่านั้น สงขลามีพื้นที่ 
ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของภาคใต ้รมิฝัง่ทะเลทางทศิตะวนัออกหา่งจากกรงุเทพประมาณ ๙๕๐ กม. เปน็จงัหวัด
ชายแดนอกีจงัหวดัหนึง่ทีต่ดิกบับางสว่นของประเทศมาเลเซยีเปน็เมอืงทา่คา้ขายท่ีสำาคญัมาแตส่มัยโบราณ 
ปรากฏโบราณสถาน โบราณวัตถุอีกท้ังยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็น
มรดกทางวฒันธรรมของบรรพบรุษุตกทอดใหช้นรุน่หลงัไดศ้กึษาสงขลามสีถานทีท่อ่งเทีย่วนา่สนใจมากมาย 
ทั้งเกาะแก่ง ชายทะเลนำ้าตกและทะเลสาบ ขณะที่สงขลายังคงมีสภาพของเมืองเก่าแก่ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
อำาเภอหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนท่ีสำาคัญของภาคใต้มีความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเป็นภาพที่แตกต่างอย่างน่าสนใจทั้งที่อยู่ห่างกันเพียง ๓๐ กม. เท่านั้น
 จังหวัดสงขลามีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมด้านการกีฬาภายในจังหวัด โดยมีการกำาหนด
วาระสงขลา : สงขลาเมืองกีฬา ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬาในระดับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
และกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั การพฒันานกักีฬาสูค่วามเปน็เลิศ และมกีารพฒันาตอ่ยอดไปสูก่ารแขง่ขนักีฬาเยาวชน
แหง่ชาต ิกฬีาแหง่ชาต ิกฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิและกฬีาผูส้งูอายแุหง่ชาต ิและการพฒันากีฬาเพือ่กา้วสูร่ะดบั
อาชีพ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬาทุกประเภทกีฬาอย่างชัดเจน 
และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น   
 ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ จังหวัดสงขลาได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาให้เป็นเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ประเภทที่ ๓ ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence)  
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งจังหวัดสงขลามีความพร้อมทั้ง 
สนามกฬีา ทีม่มีาตรฐานระดบันานาชาต ิคอื สนามกฬีาตณิสลูานนท ์ความจุ ๔๕,๐๐๐ ทีน่ัง่ อกีทัง้ยงัมศีนูย์
บริการการกีฬา ท่ีเป็นมาตรฐาน และความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนักกีฬา 
ที่มีความเป็นเลิศ ไปสู่การกีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเต็มตัว สามารถสร้างรายได้จากความรู้ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์  ขณะเดียวกันยังส่งผลให้ได้รับจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลาง 
ของภูมิภาคในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำาหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัด และประเทศอีกด้วย
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ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
 จำานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. จำานวนนักท่องเที่ยว(คน) ± (%) รายได้จากนักท่องเที่ยว(ล้านบาท) ± (%)

๒๕๕๗ ๖,๑๒๔,๙๗๒ +๖.๒๗ ๔๒,๘๒๕.๔๔ +๑๔.๘๙

ไทย ๓,๘๓๑,๗๓๕ ๒๓,๖๗๒.๓๓

ต่างชาติ ๒,๒๙๓,๒๓๗ ๑๙,๑๕๓.๑๑

๒๕๕๘ ๖,๕๒๔,๖๗๖ +๖.๕๓ ๔๘,๘๘๕.๔๔ +๑๔.๑๕

ไทย ๔,๐๓๘,๑๔๖ ๒๖,๘๔๑.๑๐

ต่างชาติ ๒,๔๘๖,๕๓๐ ๒๒,๐๔๔.๓๔

๒๕๕๙ ๖,๖๗๕,๑๗๘ +๒.๓๑ ๕๔,๓๓๗.๔๕ +๑๑.๑๖

ไทย ๔,๑๕๗,๑๘๖ ๒๘,๕๔๖.๖๗

ต่างชาติ ๒,๕๑๗,๙๙๒ ๒๕,๗๙๐.๗๘

๒๕๖๐ ๗,๐๒๕,๕๗๓ ๕.๒๕ ๕๙,๘๓๑.๗๗ +๑๐.๑๒

ไทย ๔,๓๙๖,๔๗๔ ๓๐,๙๔๕.๑๔

ต่างชาติ ๒,๖๒๙,๐๙๙ ๒๘,๘๘๖.๖๓

๒๕๖๑ ๗,๖๒๘,๘๑๓ +๘.๕๙ ๖๘,๒๕๒.๖๔ +๑๔.๐๘

ไทย ๔,๖๑๔,๕๔๖ ๓๓,๓๖๙.๕๙

ต่างชาติ ๓,๐๔๑,๒๖๗ ๓๔,๘๘๓.๐๕

๒๕๖๒ ๗,๗๖๗,๗๙๑ +๑.๘๓ ๗๑,๖๘๔.๗๘ +๕.๐๓

ไทย ๔,๖๑๗,๒๘๒ ๓๔,๔๓๑.๔๕

ต่างชาติ ๓,๑๕๐,๕๐๙ ๓๗,๒๕๓.๓๓

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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 ๕ อันดับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามายังจังหวัดสงขลา
 ปี ๒๕๖๐ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน และ ญี่ปุ่น
 ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ ฟิลิปปินส์
 ปี ๒๕๖๑ นักท่องเท่ียวมีอัตราการพักค้างคืนเฉล่ียอยู่ที่ ๒.๕๘ วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียอยู่ที่ 
๓,๘๘๐.๒๔ บาท/คน/วัน
 จังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ๘๗ แห่ง
 - แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำานวน ๒๗ แห่ง
 - แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น จำานวน ๖๐ แห่ง

 อุทยานในจังหวัดสงขลา
 - วนอุทยานควนเขาวัง จำานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี ประมาณ  ๖,๐๐๐ คน
 - วนอุทยานนำ้าตกบริพัตร จำานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี ประมาณ  ๑๐,๐๐๐ คน
 - อุทยานนกนำ้าคูขุด จำานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี ประมาณ  ๖,๐๐๐ คน
 - อุทยานแห่งชาติเขานำ้าค้าง จำานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี ประมาณ  ๖,๐๐๐ คน
 - อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จำานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี ประมาณ  ๓,๐๐๐ คน
 หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มศึกษาดูงาน
     นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาในช่วงฤดูร้อน
 ข้อมูลที่พัก (จำานวนสถานพักแรม (หน่วย : แห่ง)
 * จำานวนโรงแรม/ที่พัก (ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) จำานวน ๑๙๒ แห่ง
 * จำานวนห้องพัก ๑๐,๓๔๗ ห้อง
 ที่มา : ข้อมูลจากที่ทำาการปกครองจังหวัดสงขลา
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งานประเพณีที่โดดเด่นในจังหวัดสงขลา
 
 งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีขึ้นปีใหม่ไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๒ - 
๑๕ เมษายนของทุกปี ในใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการจัดงานเฉลิมฉลองบริเวณถนนนิพัทธ์
อุทิศ ๑, ๒, ๓ ตั้งแต่เช้ากระท่ังคำ่า ท้ังกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมการละเล่นต่างๆ และกิจกรรมความ
บันเทิงต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์  
จะเดินทางมาร่วมสนุกกับชาวไทยอย่างสนุกสนาน       
 งานประเพณลีากพระและตกับาตรเทโว จดัขึน้เปน็ประจำาทกุปใีนวนัขึน้ ๑ คำา่ เดอืน ๑๑ ประมาณ
เดอืนตลุาคม ณ อำาเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา พธิจีะเริม่กอ่นวนังานด้วยการหม่ผ้าพระเจดียบ์นยอดเขาตงักวน 
แล้วในวันงานช่วงเช้าจะเป็นพิธีตักบาตรเทโว บริเวณเชิงเขาตังกวน โดยพระสงฆ์หลายร้อยรูปมารวมกัน 
ที่เขาตังกวน แล้วเดินลงมาทางบันไดเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่ไปคอยอยู่ที่เชิงเขา หลังจากนั้น
เริ่มตั้งแต่เวลาสาย ๆ จะมีเรือพระจากวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสงขลา คลื่นผ่านให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วม
ทำาบุญ และลากพระ ตามความเช่ือท่ีว่าจะได้บุญแรง เรือพระจากวัดต่างๆ จะมารวมกันที่บริเวณสระบัว  
เพื่อร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระ นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
 งานเทศกาลทำาบญุเดอืนสบิ เปน็งานประเพณขีองชาวไทยภาคใต ้ซึง่เกดิจากความเชือ่ทีว่า่ช่วงแรม 
๑-๑๕ คำ่าเดือนสิบ วิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ไปเกิดจะได้รับ 
การปลดปล่อยให้มาพบญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะจัดหาอาหารต่างๆไปทำาบุญตามวัด 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ที่อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จะจัดงานเทศกาลนี้แปลกไป 
จากที่อื่นๆ คือมีการแห่หุ่นทองสูงเพื่อใช้แทนญาติหรือผู้อาวุโสที่เป็นที่นับถือของชาวบ้าน
 งานเทศกาลตรุษจีน ทางหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชมรมสมาคม-มูลนิธิหาดใหญ่ ร่วมกัน
จัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อนุรักษ์สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีน 
สรา้งบรรยากาศประดบัประดาบา้นเมอืงแบบจนี พรอ้มตอ้นรบันกัท่องเทีย่วจากประเทศเพือ่นบา้นทีจ่ะเดนิ
ทางมาในช่วงเทศกาล ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม ณ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นประจำาทุกๆ ปี 
 เทศกาลกนิเจ  เปน็พธิสีกัการะศาลเจา้กวิออ๋งเอีย๊เตา้บอ้เกง็ มขีบวนแห่เชิดมงักร ลุยไฟ รว่มกจิกรรม
โปรดสัตว์ เพื่อลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตามความเชื่อคนไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไป มีการสาธิตการปรุง
อาหารเจ จะจัดข้ึน ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ท่งเซียเซี่ยงตึ๊งและศาลเจ้าต่าง ๆ ในเขตอำาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของทุกๆ ปี
 การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดสงขลา
 ในแต่ละปีจังหวัดสงขลามีการจัดกิจกรรมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากมายทั้ง กิจกรรมการป่ัน
จักรยาน กิจกรรมเดิน-วิ่ง การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอื่นๆอีกมากมาย 
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 -  สงขลาไตรกีฬา 
 -  การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC Beach Tour Est Cola Samila Open 
 -  การแข่งขันปันจักสีลัตระดับนานาชาติ
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
 ด้วยลักษณะสินค้าทางการท่องเท่ียว (Tourism Products) องค์ประกอบในพื้นที่ ปัจจัยการเดิน
ทางทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลาทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั นกัทอ่งเทีย่วจงึมรีปูแบบการเดนิทาง ซ่ึงมลีกัษณะ
และข้อสังเกตดังนี้ 
 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
 รูปแบบ/ลักษณะ  
 มักเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงวันหยุดและก่อนวันสุดสัปดาห์ และช่วงปิดภาคเรียน และค่อนข้างมีการ 
กระจุกตัวในพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่
 แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม ท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ การจับจ่ายซื้อของ (shopping) ในตัวเมือง
หาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ   ชม ชิมอาหารที่ตลาดตลาดนำ้าคลองแห, สวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่ และนอกจากน้ีในเขตอำาเภอเมือง อาทิ หาดสมิหลา สวนสัตว์สงขลา เมืองเก่าสงขลา  
เขาตังกวน ก็ได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆในเขตอำาเภอสะเดาบริเวณด่านชายแดนแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อความบันเทิงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากชาวมาเลเซียและต่างชาติอื่น ๆ
 วัด ที่ชาวมาเลเซียไปเยี่ยมชม อาทิ วัดหาดใหญ่ใน วัดนาทวี วัดพะโคะ เจดีย์สแตนเลส วัดแหลมพ้อ
 รูปแบบการเดินทาง
 นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมากบัครอบครวั/ญาต ินยิมพกัคา้งคนืในหาดใหญ ่ นกัทอ่งเทีย่วทีม่ากบักลุม่
เพื่อน และมาเพื่อความบันเทิงและสีสันยามคำ่าคืน มักจะเลือกพื้นที่บริเวณด่านสะเดา ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมี
การขับรถเที่ยวเอง (Self Drive) มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น
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 นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 รูปแบบ/ลักษณะ
 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวจากจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาช่วงวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วน
นักท่องเที่ยวจากต่างภูมิภาค มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลงานต่าง ๆ  อาทิ ปี
ใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์  ลอยกระทง  นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา (เดินทางทำากิจกรรม
ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ก่อนหรือหลังการประชุม) และการจัดงานแฟร์ขายสินค้าต่าง ๆ 
 แหล่งท่องเที่ยว/ กิจกรรม  ที่ได้รับความนิยม  
 ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ตลาดกิมหยง เมืองเก่าสงขลา วัดพะโคะ แหลมสมิหลา 
สวนสัตว์สงขลา  ตลาดนำ้าคลองแห  ตลาดริมนำ้าคลองแดน  เกาะยอ  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  
และนำ้าตกโตนงาช้าง
 รูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่ขับรถเที่ยวเองจัดการเดินทางเอง (FIT) และพักแรมในสถานที่พักแรม
มสีไตลเ์ฉพาะตวัซ่ึงกระจายตวัในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ัวไป สว่นกลุม่ประชมุสมัมนา เดนิทางเปน็หมูค่ณะ พกัโรงแรม
ค่อนข้างใหญ่ในตัวเมืองหาดใหญ่หรือในสงขลา
 การอำานวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 -  มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) จังหวัดสงขลา ให้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ โดยให้บริการทั้งสิ้น ๔ จุด ได้แก่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  
ห้างสรรพสินค้าโอเดียน อาคาร Chinese Historic Center ถนนนางงาม และสำานักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดสงขลา มีเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) จังหวัดสงขลา จำานวนทั้งสิ้น 
๑๑ คน สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ทั้งสิ้น ๔ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน มาลายู อินโดนีเซีย และสเปน 
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แหล่งท่องเที่ยวใน ๑๖ อำาเภอของจังหวัดสงขลา

อำาเภอ แหล่งท่องเที่ยว

อำาเภอเมืองสงขลา หาดเก้าเส้ง (หัวนายแรง)/สวนสัตว์สงขลา/ เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุวัด

ชัยมงคล/ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา/ พิพิธภัณฑ์พธำามะรงค์/  

เขาตังกวนและเจดีย์เขาตังกวน/ สถาบันทักษิณคดีศึกษา/สถานแสดงพันธ์สัตว์

นำ้าสงขลา/แหลมสมิหลา/เกาะหนู - เกาะแมว/ ศาลหลักเมืองสงขลา/ 

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)/ ทะเลสาบสงขลา/ ประติมากรรมพญานาคพ่นนำ้า/ 

ตำาหนักเขาน้อย/ย่านเมืองเก่าสงขลา/เกาะยอ 

อำาเภอหาดใหญ่ นำ้าตกโตนงาช้าง/ ตลาดนำ้าคลองแห/เมืองหาดใหญ่/วัดมหัตตมังคลาราม  

(วัดหาดใหญ่ใน)/ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่/สนามกอล์ฟคอหงษ์ 

ค่ายเสนาณรงค์/ตลาดกิมหยง/ตลาดสันติสุข/มหาเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

อำาเภอ แหล่งท่องเที่ยว

อำาเภอกระแสสินธุ์ วัดเอกเชิงแส/บ่อนำ้าศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ

อำาเภอบางกลำ่า วัดคูเต่า/วัดคงคาเลียบ/ ตลาดนำ้าบางกลำ่า/เครื่องปั่นดินเผา บางกลำ่า

อำาเภอรัตภูมิ นำ้าตกโตนปลิว/วนอุทยานนำ้าตกบริพัตร

อำาเภอสทิงพระ วัดจะทิ้งพระ/หาดมหาราช/ วัดพะโคะ/ อุทยานนกนำ้าคูขุด

อำาเภอระโนด สะพานเฉลิมพระเกียรติ/ วัดวารีป่าโมกข์/ ตลาดนำ้าคลองแดน

อำาเภอเทพา หาดสะกอม/หมู่บ้านทำากรงนก

อำาเภอสะบ้าย้อย บ่อนำา้ร้อน/วัดถำา้ตลอด/ถำา้ครก/ถำา้นำา้ใส/ถำา้รูนกสัก/อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี

อำาเภอนาทวี อุทยานแห่งชาติเขานำ้าค้าง/อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขานำ้าค้าง/นำ้าตกวังหลวง

พรหม/นำ้าตกโตนลาด/นำ้าตกโตนดาดฟ้า

อำาเภอนาหม่อม วัดป่ากอสุวรรณาราม/หลวงพ่อทวดลิ้นดำาทุ่งเมรุ (ปูชนียบุคคล) 

อำาเภอสะเดา วัดถำ้าเขารูปช้าง/พุทธอุทยานเขาเล่/พระใหญ่ วัดหัวถนน

อำาเภอจะนะ วัดขวด หรือสถานปฏิบัติธรรมโคกสัก/หาดนาทับ

อำาเภอควนเนียง วัดคงคาวดี (วัดปากบาง)/หาดปากบางภูมี/วัดป่ากันตพงษ์

อำาเภอสิงหนคร อุทยานธรรมเจดีย์วัดป่าขวาง/หาดม่วงงาม/ เจดีย์สองพี่น้อง/หาดทรายแก้ว 

(หาดแก้วจุลดิศ)/โบราณสถาน วัดสุวรรณคีรี

อำาเภอคลองหอยโข่ง นำ้าตกผาดำา/พระใหญ่วัดปลักคล้า/ อ่างเก็บนำ้าคลองหลา
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ปัญหาสำาคัญของจังหวัดสงขลา

ปัญหาขยะมูลฝอย
 ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พบว่า มีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการบริการ 
เกบ็ขนปริมาณขยะมลูฝอยทีถู่กนำาไปกำาจดัไม่ถูกตอ้ง และปริมาณ ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำาจดั
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นับวันสถานการณ์ปัญหาก็ยิ่งทวีความรุนแรง กระทบต่อสุขภาพ 
และคณุภาพชวีติของประชาชนโดยตรง และยิง่ขยายเปน็ชนวนสู่ความขดัแยง้ของชมุชน จงึจำาเป็นตอ้งแกไ้ข
ปญัหาอยา่งเร่งดว่น จังหวดัสงขลาจงึไดจ้ดัทำาแผนพฒันาจงัหวดัสงขลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัทบทวน
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีการกำาหนดให้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี ๒ กลยุทธ์ คือ เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
และส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองสีเขียว (Green City)  โดยมีแนวคิดในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่ง
กำาเนิด  การนำาของเสียกลับมาใช้ซำ้าและใช้ประโยชน์  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการผลิตรวมทั้ง
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ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
 จังหวัดสงขลาประสบปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี การคัดแยกขยะ การเก็บขนและการกำาจัด ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นปี ๒๕๕๗ มี 
๑,๕๙๔ ตัน/วัน และปี ๒๕๖๑ มี ๑,๖๒๘.๐๓ ตัน/วัน  พบว่ามีแนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องก็ยิ่งทวีความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าอนาคตอาจจะต้องประสบ
ปญัหาขยะลน้เมอืงหากไมม่กีารดำาเนนิการเรง่แก้ไขในระยะยาว เนือ่งจากมกีารเจรญิเตบิโตของชุมชนเมอืง
ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ จึงต้องส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยจากต้นทาง  ตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การปฏิบัติและแนวทางดำาเนิน
การตามแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) แนวทางที ่๓ มาตรการ
สง่เสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย และของเสยีอนัตราย มุง่เนน้ส่งเสรมิใหมี้การสรา้งวนิยัของคนในชาต ิ
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การกระตุ้น และสร้างจิตสำานึกอย่างต่อเน่ือง 
เพือ่ชว่ยลดปญัหาการเกดิขยะมลูฝอยไดอ้ยา่งยัง่ยนื และไมใ่หส่้งผลกระทบตอ่ภาพลักษณค์วามสะอาดและ
การท่องเที่ยวของจังหวัดในระยะยาวต่อไป
 
ปัญหายาเสพติด
 จังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน 
ของจงัหวดัทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการแกไ้ข โดยมเีจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการผลกึกำาลงัทกุภาคสว่นของสังคมรว่ม
กนัในการแกไ้ขปญัหา เพือ่ลดแหลง่แพรร่ะบาดทีเ่ปน็ปจัจยันำาไปสูป่ญัหายาเสพตดิ รวมไปถงึพืน้ทีท่ีม่คีวาม
เสี่ยงที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหา ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วยการส่งเข้ารับ 
การบำาบัดรักษา ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการดำาเนินงานในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเส่ียงใน และ 
นอกสถานศึกษามุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
 ๑. ปัญหาการนำาเข้า
  > ช่องทางการนำาเข้า มีการลักลอบนำาเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทำาความผิด 
ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ อำาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา, อำาเภอควนโดน จังหวัดสตูล, อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำาเภอเบตง  
จังหวัดยะลา 
 ๒. ปัญหาด้านการค้า
  > ยาเสพติดที่มีการลักลอบลำาเลียงเข้ามาในพื้นที่ ได้แก่ กัญชาแห้ง ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน                
พืชกระท่อม ยาแก้ไอและอัลปราโซแลม 
 ๓. ปัญหาด้านการแพร่ระบาด
  > ยาเสพติดมีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุกพื้นที่ และยังคงมีการค้าและแพร่
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ระบาดมากในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่สำาคัญ เช่น อำาเภอหาดใหญ่, อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 แนวโน้มและข้อเสนอแนะเพื่อการเฝ้าระวัง
 ๑. สถานการณ์นำาเข้าพืชกระท่อมเข้ามาในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่างยังคงมีอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีจะมีทั้ง
การนำาเข้าผ่านทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศ
มาเลเซีย
 ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของสี่คูณร้อยในพื้นที่ ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน และในปัจจุบันเริ่มมีการขยายกลุ่มเป้าหมายหลักไปยังกลุ่ม
อื่นๆ
 ๓. ยาบ้า และไอซ์ ยังคงเป็นยาเสพติดท่ีมีการค้าและแพร่ระบาดในทุกอำาเภอของจังหวัดสงขลา  
โดยจะมีการแพร่ระบาดมากในอำาเภอหาดใหญ่และอำาเภอสะเดา
 ๔. เฮโรอีน เป็นยาเสพติดที่กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่ 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ซึ่งพบการจับกุมบ่อยครั้งขึ้น 
        
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ไดร้ายงานสถานการณก์ารกดัเซาะชายฝัง่ในประเทศไทย พบวา่      
จังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ จำานวน ๖ อำาเภอ ดังนี้
 ๑. พื้นที่อำาเภอสิงหนคร บริเวณบ้านหาดทรายแก้ว 
 ๒. พื้นที่อำาเภอเมืองสงขลา บริเวณด้านเก้าเส้ง และบริเวณ บ้านบ่ออิฐ
 ๓. พื้นที่อำาเภอจะนะ บริเวณ บ้านคูนำ้ารอบ - บ้านปากบาง และบริเวณ บ้านบ่อโซน-บ้านปากบาง
สะกอม 
 ๔. พื้นที่อำาเภอเทพา บริเวณ บ้านปากบางเทพา และบริเวณบ้านคลองประดู่ - บ้านเกาะแลหนัง 
 ๕. พื้นที่อำาเภอระโนด บริเวณชายหาดตำาบลท่าบอน และ บริเวณชายหาดตำาบลบ่อตรุ
 ๖. พื้นที่อำาเภอสทิงพระ บริเวณชายหาด
 จงัหวดัสงขลามพีืน้ทีก่ดัเซาะรวมระยะทาง ๕๔.๕๒ กโิลเมตร โดยแบง่เปน็พืน้ทีถ่กูกดัเซาะปานกลาง 
๔๑.๐๙ กิโลเมตร และพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ๑๓.๔๓ กิโลเมตร
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อาหารพื้นเมืองของจังหวัด
สงขลา
 > ข้าวยำา
  เป็นอาหารท่ีรับอิทธิพลจากชาวมุสลิม 
ภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่า นาชิกาบู (นาชิ = 
ข้าว,กาบู = ยำา) นิยมรับประทานในตอนเช้า กลาง
วัน หรือตอนเย็น ข้าวยำาเป็นอาหารจานเดียวท่ีมี
คุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มี
ทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวหุงด้วยนำ้าคั้นใบยอจะได้
ข้าวสีดำา หรือจะเป็นข้าวท่ีประยุกต์ข้ึนในปัจจุบัน 
เชน่ ขา้วหงุจากนำา้ดอกอญัชนั นำา้ใบเตย ในมะพรา้ว
ขูดคั่ว กุ้งแห้งป่น พริกแห้งคั่วป่น ผักพื้นบ้านและ
ผักสมุนไพรต่าง ๆ ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบชะพลู ใบ
ขมิ้นอ่อน ยอดกระถิน ดอกดาหลา ถั่วฝักยาว ถั่วพู 
แตงกวา ถั่วงอก มะม่วงเบา (มะม่วงลูกเล็ก ๆ มี
ที่ทางภาคใต้ จะเปรี้ยวมาก ๆ) ส้มโอ มะขามอ่อน 
มะนาว ฯลฯ
 > เต้าคั่ว
  เป็นอาหารว่าง คล้ายยำาสลัด มีรส
เปรี้ยว เค็ม หวาน ประกอบด้วยเส้นหมี่ เต้าหู้ทอด 
หมูหั่นเป็นชิ้น กุ้งฝอยสดผสมแป้งและนำ้ากะทิทอด
กรอบ ไข่ต้ม ผักบุ้งลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่น
ฝอย ราดด้วยนำ้ายาซ่ึงทำาจากนำ้าส้มสายชูผสมนำ้า
ตาลปิ๊บ 
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 > ข้าวสตู
  เป็นอาหารประเภทอาหารคาว มี
รสชาติมันเค็ม กลมกล่อม ประกอบด้วย เครื่องใน/
เลือด/เนื้อหมูหรือไก่ ผสมกัน ปรุงใส่ถ้วย คล้าย
เกาเหลา แต่นำ้าซุปจะข้นและมันกว่า มีพริกนำ้าส้ม
เป็นนำ้าจิ้ม กินกับข้าวสวยร้อน ๆ และมีหมูกรอบ 
แกล้มผสมอีกจานก็จะเพิ่มรสชาติมากขึ้น
 > ข้าวมันแกงไก่
  เป็นอาหารที่นิยมรับประทานในตอน
เชา้ กลางวนั หรือตอนเย็น สว่นประกอบขา้วเจา้หงุ
กับนำ้ากะทิผสมกับกุ้งหวาน แกงไก่ (นำ้าขลุกขลิก) 
นำา้พรกิมะขามหรอืนำา้พรกิมะมว่ง นำา้พรกิกระเทยีม 
ปลาไส้ตันทอดกรอบ
 > ยำาสาหร่าย
  เปน็อาหารทอ้งถิน่ของชาวเกาะยอ รบั
ประทานกบัใบชะพลู นอกจากนัน้ยงัมสีาหรา่ยตาก
แหง้นำาไปใสแ่กงจดืหรอืผดัรบัประทานแทนเสน้หมี ่
ดีกว่าตรงที่เส้นมีความกรุบกรอบ
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 > เต้าหู้ยี้เสวย
  เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองสงขลา ต้น
ตำารับต้องของตระกูลสุมังคละ ถนนนางงาม ร้านนี้
สืบทอดกรรมวิธีในการผลิตตามแบบบรรพบุรุษมา 
๔ ชว่งคน ทีไ่ดช้ือ่วา่เตา้หูเ้สวยเพราะเคยทลูเกลา้ฯ 
ถวายรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ มาแล้ว
 > หมี่ฮุ้นยำา (ยำาเส้นหมี่)
  เปน็อาหารวา่งนยิมรบัประทานในตอน
เช้า ตอนบ่าย หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวัน
ส่วนประกอบ ได้แก่ เส้นหม่ี กุ้ง ผักบุ้ง ถ่ัวงอก 
ถั่วฝักยาว กะทิ หอม กระเทียม พริกไทย พริกแห้ง 
มะพร้าวคั่วซีอิ้วดำา นำ้าตาล นำ้าปลา นำ้าส้มมะขาม
เปียก
 > ขนมหม่อฉี่
  เปน็ขนมทีนิ่ยมรบัประทานในตอนบา่ย 
สันนิษฐานว่ามาจากขนม “กะลอจ๊ี” ซึ่งเป็นขนม
ของคนจีนที่ทำาด้วยแป้งข้าวเหนียว ทอดไฟอ่อน ๆ 
เวลารับประทานจะคลุกนำ้าตาลผสมถั่วลิสงคั่วบด 
และงาคั่วบด
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 > ขนมเจาะหู 
  บางทอ้งถิน่เรียกวา่ “ขนมเบซำา” “ขนม
เมซำา” หรือ “ขนมดีซำา” เป็นขนมที่ใช้ในประเพณี
ทำาบุญเดือนสิบ เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเงินเบ้ีย
ให้ผู้ล่วงลับไปแล้วใช้สอย บางท้องถิ่นเช่ือว่าเป็น
เครื่องประดับใช้
เป็นตุ้มหู
 > ขนมจูจุ๋น (ฝักบัว)
  เป็นขนมที่รับประทานตอนบ่าย หรือ
หลังอาหารคำ่า และในช่วงฤดูฝน
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 > ขนมดู 
  เป็นขนมขึ้นชื่อของสทิงพระ มีรสชาติ
หอม หวาน มัน ทำาจากการนำาข้าวสารไปคั่วจนสุก
กรอบ นำาไปโม่ให้ละเอียดผสมกับนำ้าตาลโตนดท่ี
เคี่ยวจนข้น จากน้ันใส่มะพร้าวแก่ขูด ใส่เกลือ 
คนจนขนมแห้ง มะพร้าวคั่วซีอิ้วดำา นำ้าตาล นำ้าปลา 
นำ้าส้มมะขามเปียก
 > ขนมกระบอก
  เป็นขนมพื้นบ้านของสงขลาอีกอย่าง
หนึง่ เปน็ขนมไทยประเภทนึง่ โดยมสีว่นผสมสำาคญั
ประกอบด้วย แป้งข้าวเหนียว นำ้าผึ้งโตนดหรือนำ้า
ตาลปิบ๊ และมะพรา้วทีข่ดูเปน็ฝอย เคม็ดว้ยเกลอืที่
โรยคลุกกับมะพร้าวขูด อันเป็นแบบฉบับของขนม
พื้นบ้านไทยแท้ ๆ
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สะพานติณสูลานนท์
(Tinsulanonda Bridge)

 สะพานตณิสลูานนท ์ทีช่าวสงขลานยิมเรยีกวา่ สะพานตณิ หรอืสะพานปา๋เปรม สะพานขา้มทะเลสาบ

ที่ยาวที่สุด นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม 

ตณิสลูานนท ์เปน็นายกรฐัมนตรเีพือ่อำานวยความสะดวกในการคมนาคมใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้ โดยไมต่อ้งรอขา้ม

แพขนานยนต์ ซึ่งมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทำาให้การเดินทางต้องใช้เวลานาน สะพานแบ่ง

เป็น ๒ ช่วง โดยเชื่อมเกาะยอทั้ง ๒ ด้าน   และช่วงที่ ๒ เช่ือมระหว่างตอนเหนือของเกาะยอกับชายฝ่ัง 

บ้านเขาเขียว อำาเภอสิงหนคร  รวมทั้งสองตอน มีความยาวทั้งสิ้น ๒,๖๔๐ เมตร นับเป็นสะพานคอนกรีต 

ข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 

สำานักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ถนนราชดำาเนิน อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. ๐๗๔-๓๑๕๗๕๐

E-mail: plan.sk@hotmail.com


