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ประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง 
 
 
 
 
 
           เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอ าเภอในสมัยศรีวิชัย ( พุทธ
ศตวรรษที่ 13 –14 )บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่นพระพิมพ์ดินดิบจ านวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ า
คูหาสวรรค์ และถ้ าเขาอกทะลุ 
        ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ใน
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 ระบุว่า
เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ที่ตั้งเมืองพัทลุงใน
ระยะเริ่มแรกนั้นเชื่อกันว่า ตั้งอยู่ที่เมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาโดนโจมตีจาก
กลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตี
เผาท าลายเมืองอยู่เนืองๆ 
           ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวา 
ซึ่งเป็นต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วตั้ง
ประชาคมมุสลิมขึ้นตรงนั้นอย่างสงบ ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองที่อยู่มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้ คน
อพยพมาอาศัยอยู่มากขึ้นในที่สุดก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษี มีเรือส าเภาแวะเข้ามาซื้อ 
           บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี พระเจ้าทรงธรรมโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งเป็น "ข้าหลวงใหญ่" ผู้ด ารงต าแหน่งนี้ต่อมาคือท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าที่ปกครองดูแล
รักษาความสงบของพ้ืนที่ตั้งแต่ตอนล่างของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุมครึ่งล่างของเมืองตรัง 
ปะเหลียนพัทลุง และสงขลา นอกจากนี้ก็ต้องเก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงศรีอยุธยา ท่านสุไล
มานก็ได้ท าหน้าที่นี้เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด ต่อมาได้ย้ายเมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัวเขาแดงซึ่งมีชัยภูมิ
ป้องกันตนเองได้ดีกว่า 
           ในสมัยสุลต่านสุไลมาน บุตรของดะโต๊ะโมกอล ได้ส่ง ฟาริซีน้องชายซึ่งเป็นปลัดเมืองมาสร้างเมืองใหม่
ที่เขาชัยบุรี เพ่ือป้องกันศัตรูที่จะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุง 
และได้ย้ายเมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาตั้งแต่นั้น และตั้งเมืองอยู่ที่เขาชัยบุรีตลอดมาจนกระทั่งสิ้นกรุงศรี
อยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2310 
           ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้นโท
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้น าที่มีความส าคัญในการ
สร้างความเจริญและความม่ันคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา 
(ทองขาว)พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้มีบทบาทในการร่วมมือ
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กับผู้น า ต่อสู้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เช่น เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328  – 2329) พม่าจัด
กองทัพใหญ่ 9 ทัพ1 ใน 9 ทัพ มีเกงหวุ่นแมงยีเป็นแม่ทัพ ยกลงมาตีทางใต้ ตีได้เมืองกระบุรี ระนอง ชุมพร ไช
ยา และนครศรีธรรมราชตามล าดับ 
           ขณะที่ก าลังจัดไพร่พลอยู่ที่นครศรีธรรมราช เพ่ือจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลานั้น พระยาพัทลุง
โดยความร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิไลยก์ ได้รวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปตั้งขัด
ตาทัพที่คลองท่าเสม็ด จนกระทั่งทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรง
ยกกองทัพมาช่วยหัวเมืองปักษ์ใต้ ตีทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ลาสิกขาแล้วแต่งตั้ง
เป็นพระยาทุกขราษฎร์ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจากสงครามกับพม่าแล้วชาวพัทลุงยังมีบทบาทส าคัญใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มี
ค าสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุง พร้อมด้วยเสบียงอาหารไปท าสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายูเช่น กบฏไทร
บุรี พ.ศ.2373 และพ.ศ.2381 ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของเมืองพัทลุง ทางด้าน
การเมือง การปกครองในอดีตเป็นอย่างดี  
           ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน 
พ.ศ. 2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ 
นครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม ส าหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 3 อ าเภอ คืออ าเภอกลางเมือง อ าเภออุดร   อ าเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ต าบลล าป า 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่ต าบล
คูหาสวรรค์ในปัจจุบัน เพ่ือจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีตถึง
ปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้งสถานที่เคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่ 
           โคกเมืองแก้ว ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน 
           บ้านควนแร่ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง 
           เขาชัยบุรี(เขาเมือง) ปัจจุบัน เขต 3 ต าบล คือต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง 
           ท่าเสม็ด ปัจจุบัน ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
           เมืองพระรถ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ต าบลควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง 
           บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ต าบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
           บ้านม่วง ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ต าบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
           บ้านโคกสูง ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ต าบลล าป า อ.เมืองพัทลุง 
           ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอ ได้ยกเลิกการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ท าให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอปาก
พะยูน อ าเภอกงหราอ าเภอตะโหมด อ าเภอป่าบอน อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอบางแก้ว และ
กิ่งอ าเภอศรีนครินทร์  
           นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว สิ่ งที่น่ าสนใจอีกประการหนึ่ งคือ ด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพื้นเมือง คือหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า ส่วนด้านศาสนา 
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ได้มีการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต มีการพระราชทานพ้ืนที่พระกัลปานา วัดเขียนบางแก้ว วัดส
ทัง วัดพะโค๊ะ เพ่ือบ ารุงรักษาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา  
ชื่อเมืองพัทลุง 
           ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะพัทลุง 
พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมายได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง พัทธลุง 
พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 3 เขียนว่า Bondelunและ Merdelongของ 
นายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelunความหมายของชื่อเมือง 
หมายถึงเมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้างซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ ค าว่า “พัต-พัท-พัทธ” ยังไม่
อาจทราบได้ว่าค าเดิมเขียนอย่างไร ค าไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็นค าขึ้นต้น ส่วนค าพ้ืนเมืองที่เรียกว่า“ตะลุง”
แปลว่าเสาล่ามช้างหรือไม้หลักผูกช้างชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช้างมีมากหรือจะเรียกว่าเป็น“เมือง
ช้าง”ก็ได้โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุก
ชุม และในต านานนางเลือดขาวต านานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชรเป็นหมอสด าหมอเฒ่านายกอง
ช้าง เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่ง
ส่วยซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ “ตาหมอช้าง” 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชะอวด อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธุ์ และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอควนกาหลง และก่ิงอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตา
ขาว อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด และอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

ชื่ออ าเภอ ต าบล 

อ าเภอเมือง 

ต าบลคูหาสวรรค์ 
ต าบลเขาเจียก 
ต าบลท่ามิหร า 
ต าบลโคกชะงาย 
ต าบลนาท่อม 
ต าบลปรางหมู่ 
ต าบลท่าแค่ 
ต าบลล าป า 
ต าบลต านาน 
ต าบลควนมะพร้าว 
ต าบลร่มเมือง 
ต าบลชัยบุรี 
ต าบลนาโหนด 
ต าบลพญาขัน 

อ าเภอกงหรา 
ต าบลกงหรา 
ต าบลชะรัด 
ต าบลคลองเฉลิม 

           จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู หรือ แหลมทอง (Golden Khersonese) ซ่ึง
ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake Basin) โดยตั้งอยู่
บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 7 องศา 5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดา เหนือ และเส้นแวง (longtitude) ที่ 99 องศา 
44 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ สายใต้ประมาณ 846 
กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร หรือตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วน กว้างที่สุดตามแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่ เป็นพื้นดิน 1,919,446 ไร่ และเป็นพ้ืนน้ า 
220,850 ไร่ (กรมแผนที่ทหาร 2534 ; กรมการปกครอง, 2541) นับเป็นจังหวัด ที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของ
ภาคใต้และเป็นอันดับที่ 58 ของประเทศไทย 
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
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ต าบลคลองทรายขาว 
ต าบลสมหวัง 

อ าเภอเขาชัยสน 

ต าบลเขาชัยสน 
ต าบลควนขนุน 
ต าบลจองถนน 
ต าบลหานโพธิ์ 
ต าบลโคกม่วง 

อ าเภอตะโหมด 
ต าบลแม่ขรี 
ต าบลตะโหมด 
ต าบลคลองใหญ่ 

อ าเภอควนขนุน 

ต าบลควนขนุน 
ต าบลทะเลน้อย 
ต าบลนาขยาด 
ต าบลพนมวังก์ 
ต าบลแหลมโตนด 
ต าบลปันแต 
ต าบลโตนดด้วน 
ต าบลดอนทราย 
ต าบลมะกอกเหนือ 
ต าบลพนางตุง 
ต าบลชะมวง 
ต าบลแพรกหา 

อ าเภอปากพะยูน 

ต าบลปากพะยูน 
ต าบลดอนประดู่ 
ต าบลเกาะนางค า 
ต าบลเกาะหมาก 
ต าบลฝาละมี 
ต าบลหารเทา 
ต าบลดอนทราย 

อ าเภอศรีบรรพต 
ต าบลเขาย่า 
ต าบลเขาปู่ 
ต าบลตะแพน 

อ าเภอป่าบอน 

ต าบลป่าบอน 
ต าบลโคกทราย 
ต าบลหนองธง 
ต าบลทุ่งนารี 
ต าบลวังใหม่ 
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อ าเภอบางแำก้ว 
ต าบลท่ามะเดื่อ 
ต าบลนาปะขอ 
ต าบลโคกสัก 

อ าเภอป่าพะยอม 

ต าบลป่าพะยอม 
ต าบลลานข่อย 
ต าบลเกาะเต่า 
ต าบลบ้านพร้าว 

อ าเภอศรีนครินทร ์

ต าบลชุมพล 
ต าบลบ้านนา 
ต าบลอ่างทอง 
ต าบลส าสินธุ์ 
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สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิประเทศ 

      สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด มี
ระดับสูงจากน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผล
และไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 
- 15 เมตร บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีอัตราความลาด
ชัน 1: 1,000 จากทิศตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด 

 สภาพภูมิอากาศ 

      สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มรสุม 
ตะวันตกเฉยีงใต้ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี 
อุณหภูมิ 
สูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ในเดือน
ธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดย
เฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการระเหยของน้ าประมาณ 3.3- 
5.5 มิลลิเมตรต่อวัน 

  

 

เทือกเขาบรรทัด แหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารและชีวิต เมืองอู่ข้าวอู่น้ าแดนใต้แห่งสยาม จากอดีตถึงปัจจุบัน 
 

  

 

ผืนดินจรดทะเลสาบสงขลา หล่อหลอมวิถีชีวิตคน
เมืองลุง 

ผืนแผ่นดินและผืนน้ าอันอุดมสมบูรณ์ หล่อเลี้ยงสรรพ
ชีวิต  
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เอกลักษณ์และสัญลักษณ์เมืองพัทลุง 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

      จังหวัดพัทลุง ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี พุทธศักราช 2467 ย้ายจากต าบลล าป า 
มาอยู่ที่ต าบลคูหาสวรรค์ ใกล้กับภูเขาอกทะลุซึ่งสูงเด่น อยู่บนที่ราบ มองเห็นจากท่ีไกลได้ทุกทิศ บนยอดเขา 
มีเจดีย์เก่าสร้างเอาไว้องค์หนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือแต่ฐาน ตั้งแต่นั้นชาวพัทลุงก็ไม่ต้องระเหเร่ร่อนอีกต่อไป 
ชาวเมืองจึงถือเอาภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ และหลักเมืองของจังหวัด 

 

ศาลาจตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ฯ เห็นภูเขาอกทะลุเป็นฉากหลัง 

 

พระพุทธนิรโรคันตรายฯ พระคู่บ้านคู่เมืองแห่งแดนทักษิณ 
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พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 

      พระสี่มุมเมืองหรือเรียกชื่อเต็มๆว่า "พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ" เป็นพระพุทธรูปประจ า
ภาคใต้ และพระคู่บ้านคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจัตุรมุขหล่อด้วยส าริด ปางสมาธิ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ.2511 
ตั้งอยู่ระหว่างศาลากลางกับศาลจังหวัดพัทลุง 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 

 

 

"เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ าตก แหล่งนกน้ า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ าพุร้อน" 

ดอกไม้ประจังหวัด ธงประจ าจังหวัด 

 

 

ดอกพะยอม ดอกไม้ประจ าจังหวัดพัทลุง พ้ืนธงสีม่วง มีตราจังหวัดคือภูเขาอกทะลุ แถบสีเหลือง 
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คณะผู้บริหารจังหวัดพัทลุง 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วุฒิการศึกษา 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 ประวัติการด ารงต าแหน่ง 

- พ.ศ. 2537 ผู้อ านวยการวิทยาลัยมหาดไทย  
- พ.ศ. 2543 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
- พ.ศ. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
- พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  
- พ.ศ. 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
- พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  
- พ.ศ. 2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  
- พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  
- พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
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 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

 นายสุรินทร์ เพชรสังข์ 

 ศาสนา    พุทธ 

 ภูมิล าเนา    พัทลุง 

 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชา (หน.ฝ.ปผ.) รุ่นที่ 11 ณ วิทยาลัยการปกครอง 
- หลักสูตรนายอ าเภอ รุนที่ 16 ณ วิทยาลัยการปกครอง 

 ประวัติการด ารงต าแหน่ง 

- 15 มกราคม พ.ศ. 2522 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  
- 25 มกราคม พ.ศ. 2523 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.สะเดา จ.สงขลา  
- 25 เมษายน พ.ศ. 2528 ปลดัอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) อ.สะเดา จ.สงขลา  
- 10 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) กิ่ง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  
- 21 มกราคม พ.ศ. 2534 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) กิ่ง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  
- 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.ระโนด จ.สงขลา  
- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.ควนกาหลง จ.สตูล  
- 3 เมษายน พ.ศ. 2538 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.จะนะ จ.สงขลา  
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี  
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  
- 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 นายอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
- 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 นายอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นายอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อ.กระบุรี จ.ระนอง  
- 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นายอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
- 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 นายอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 9) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
- 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปลัดจังหวัดยะลา (ผู้อ านวยการสูง)  
- 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โอนด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นักปกครองระดับต้น) 
ส านักงานปลัดกระทรวงหมาดไทย  
- 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นักปกครองระดับต้น) ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-mHz7MMe5w-c/T9y5GJdV-GI/AAAAAAAAKIM/Oe6gtPS6SNo/s1600/Screen+shot+2555-06-14+at+22.47.45.png
http://www.phatthalung.go.th/board


ข้อมูลจังหวัด  
 

30 
 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
 

 
 

 ศาสนา    พุทธ 

 ภูมิล าเนา    จังหวัดแพร่ 

 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี จาก Jamia Millia Islamia, New Delhi , India B.A.S.W.[Politics] พ.ศ. 2518 
- ปริญญาโท จาก University of Poona ,Poona .India M.A. [Politics] พ.ศ. 2520  
- อบรม นอ. รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2534  
- อบรม นปส. รุ่นที่ 33 ปี พ.ศ. 2538  
- อบรม เสธ.อส. รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ. 2542  
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ของส านักงาน ก.พ. ปี พ.ศ.2550  
- อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนายอ าเภอ (ระดับ 9) ปี พ.ศ.2550 

 ประวัติการด ารงต าแหน่ง 

- นายอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
- นายอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
- นายอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  
- นายอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
- นายอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 วิทยาลัยการปกครอง  
- นายอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
- นายอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
- นายอ าเภอแม่สอด (จพง.ปค.9) จังหวัดตาก  
- นายอ าเภอบ้านหมี่ (จพง.ปค.9) จังหวัดลพบุรี  
- ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ านวยการสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- ปลัดจังหวัดยะลา (อ านวยการสูง) จังหวัดยะลา  
- รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง (ปัจจุบัน) 
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ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

1.งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ) 

     นิยมท ากันทั่วไปในภาคใต้ ในช่วงเดือน 11 (แรม 1 ค่ า เดือน 11) การลากพระมีอยู่ 2 ลักษณะ ตามความ
เหมาะสมของภูมิประเทศ คือ ลากพระทางบกและลากพระทางน้ า ส าหรับจังหวัดพัทลุงเป็นการลากพระทางบก 
ซึ่งจะมีการตีโพน (กลอง) เพ่ือควบคุมจังหวะในการลากพระ ขบวนพระลากของแต่ละวัดก็จะมีผู้ตีโพนอยู่บน
ขบวน และเม่ือผ่านวัดต่างๆ ก็จะมีการตีโพนท้าทายกัน ท าให้มีการแข่งขันตีโพนเกิดขึ้น และทางจังหวัดพัทลุงก็
ได้จัดให้มีการแข่งขันตีโพนขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในเทศกาลลากพระเดือน 11 

  

โพน หรือที่รู้จักกันดีว่า กลอง นั่นเอง การแข่งขันตีโพน 

  

ชาวบ้านต่างร่วมใจกันลากพระในงานประเพณี
ลากพระ 

ประเพณีลากพระ หรือชักพระ ส่งเสริมความสามัคคี 

2.การละเล่นซัดต้ม 

      ประเพณีซัดต้มมีที่มาอันเกี่ยวข้องกับประเพณีลากพระกล่าวคือ ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จกลับ
จากจ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดีงส์ ลงมายังโลกมนุษย์ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 จะมีพุทธศาสนิกชนรอ 
เข้าเฝ้าเพ่ือถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์ แต่เนื่องจากพุทธศาสนิกชนมีเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถถวาย
ภัตตาหาร ได้อย่างใกล้ชิด จึงได้มีการน าใบไม้มาห่อหุ้มภัตตาหาร ซึ่งเรียกกันว่า "ข้าวต้ม" หรือ "ต้ม" และ
พยายามโยนต้มเหล่านั้นให้ลงบาตร แต่การโยนท าให้ต้มพลาดไปถูกเหล่าพุทธศาสนิกชนด้วยกันเอง ต่อมาจึง
กลายเป็นการละเล่นซัดต้ม และพัฒนาเป็นการแข่งขันด้านไหวพริบ และความรวดเร็วว่องไวในการซัดและหลบ
หลีกต้มซึ่งจัดท าอย่างพิเศษ (ใช้ข้าวตากผสมกับทรายห่อด้วยใบตาลเป็นรูปตะกร้อสี่เหลี่ยม) การละเล่นซัดต้ม
ต้องอาศัยความกล้าหาญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่สามารถหลบหลีกต้มของคู่ต่อสู้ อาจจะเป็นอันตรายได้ 
ปัจจุบันการซัดต้มหาดูได้ค่อนข้างยาก ทางจังหวัดพัทลุงจึงได้จัดให้มีการแข่งขันซัดต้มรวมอยู่ในงานประเพณีแข่ง

http://4.bp.blogspot.com/-mHz7MMe5w-c/T9y5GJdV-GI/AAAAAAAAKIM/Oe6gtPS6SNo/s1600/Screen+shot+2555-06-14+at+22.47.45.png


ข้อมูลจังหวัด  
 

32 
 

โพนลากพระใน เดือน 11 ด้วย 

3.ประเพณีชิงเปรต 

     เป็นงานประเพณีซึ่งจัดขึ้นในเทศกาลสารทไทย ปีหนึ่งจะมีการจัดงานชิงเปรตขึ้น 2 ครั้ง คือในวันแรม 1 ค่ า 
เดือน 10 และวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 อีกครั้งหนึ่ง ตามคติโบราณที่เชื่อกันมาว่า ผู้ตายไปแล้วนั้นมีจ านวนไม่
น้อย ไปตกนรกหมกไหม้ เพราะเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้ท าบาปไว้มาก ผู้ที่ตกนรกนี้ชาวพัทลุงเรียกว่า "เปรต" ครั้นพอ
ถึงวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ยมบาลจะปล่อยตัวเปรตเหล่านี้ออกจากนรกมาบนโลกมนุษย์ เพ่ือรับเซ่นสังเวยจาก
ญาติพ่ีน้องของตนเอง และจะอยู่ได้จนถึงวันแรม 15 ค่ าเดือน 10 เท่านั้น จะต้องกลับลงนรกในวันนี้ ด้วยคตินี้เอง 
ชาวเมืองพัทลุงจึงจะพากันไปท า บุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพ่ีน้องของตน โดยจัดส ารับเครื่องคาวหวานใส่ส ารับไป
ถวายพระ พร้อมกับน าขนมและอาหารคาว หวานอีกส่วนหนึ่งตั้งไว้ตรงปากทางเข้าวัดเรียกว่า "ตั้งเปรต" พอ
ท าบุญเสร็จก็มีการชิงเปรต คือมีการแย่งอาหารคาวหวานและขนมที่ตั้งไว้ โดยถือว่าการแย่งหรือชิงเครื่องเซ่น
สังเวยเปรตบรรพบุรุษนั้นกินแล้วจะโชคดี พิธีชิงเปรตนี้จึงท ากันครั้งแรก ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ถือเป็นวัน
ต้อนรับเปรตที่ขึ้นมาจากนรก และท าอีกครั้งในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ถือเป็นการส่งเปรตกลับสู่นรก 

 
4.งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง [ อ่านเรื่องหนังตะลุงเพ่ิมเติม ] 

      เป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมภายในงานจะเป็นการจัดนิทรรศการการละเล่น
พ้ืนบ้านปักษ์ใต้ และการประกวดหนังตะลุงซึ่งได้รับความสนใจจากศิลปินพ้ืนบ้านเข้าร่วมการประกวดมากมาย 
งานดังกล่าวนี้จะจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

  

การแกะตัวหนัง การเชิดหนังตะลุง 

5.โนรา นาฏศิลป์เมืองใต้ 

     เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองภาคใต้ที่มีมาแต่โบราณ ประมาณอายุตามที่หลาย ๆ ท่านสันนิษฐานไว้ ตกสมัยศรี
วิชัย หรือไม่ก็ราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นอย่างน้อย ด้วยกาลเวลาผ่านมานานเช่นนี้ ท าให้ประวัติความเป็นมาของ
โนราเล่าผิดเพี้ยนกันจนกลายเป็นต านานหลายกระแสเล่าโดย  
 
ขุนอุปถัมภ์นรากร( โนราพุ่มเทวา) อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความว่า พระยาสายฟ้าฟาดเป็นกษัตริย์ครอง
เมือง ๆ หนึ่ง มีชายาชื่อนางศรีมาลา มีธิดาชื่อนวลทองส าลี วันหนึ่ง นางนวลทองส าลีสุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายร า
ให้ดู ท่าร ามี 12 ท่า มีดนตรีประโคมได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ และแตระ นางให้ท าเครื่องดนตรี และหัดร า
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ตามท่ีสุบินเป็นที่ครึกครื้นในปราสาท 

กระแสที่ 2 เล่าโดยโนราวัด จันทร์เรือง ต าบลพังยาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความว่า เมืองปัญจา เจ้าเมือง 
ชื่อท้าวแสงอาทิตย์ ชายาชื่อ กฤษณา มีโอรสชื่อ ศรีสุธน มีชายาชื่อกาหนม มีพรานปืนหนึ่งคน ชื่อบุญสิทธิ์ พราน
ออกป่าล่าเนื้อมาส่งส่วยทุก 7 วัน ครั้งหนึ่งหาเนื้อไม่ได้ แต่ได้พบนาง 7 คน มาอาบน้ าที่สระอโนตัด ครั้นกลับมา
เฝ้าพระราชาและทูลว่าหาเนื้อไม่ได้ จึงถูกภาคทัณฑ์ว่าถาหาเนื้อไม่ได้อีกครั้งเดียว จะถูกตัดหัว พรานจึงคิดจะไป
จับนางทั้ง 7 มาถวายแทนสัก 1 คน ครั้งหนึ่ง ขณะนางทั้ง 7 คนอาบน้ าที่สระอโนตัด พรานบุญลักปีกหางนาง
โนรา แล้วไปขอร้องพญานาคเกลอมาช่วยจับ พญานาคนี้เดิมเคยถูกครุฑเฉี่ยว พรานบุญได้ช่วยชีวิตไว้ ครั้นพราน
ขอร้องจึงให้การช่วยเหลือ พรานน านางโนราไปถวายพระศรีสุธน พระศรีสุธนรับไว้เป็ นชายา ต่อมาข้าศึกเมือง
พระยาจันทร์ยกมาตีปันจา พระศรีสุธนออกศึก แล้วตามไปปราบถึง เมืองพระยาจันทร์อยู่ข้างหลัง นางกาหนมหา
อุบายจะฆ่านางโนรา โดยจ้างโหรให้ท านายว่า พระศรีสุธนมี พระเคราะห์จะไม่ได้กลับเมือง ถ้าไม่ได้ท าพิธีบูชายัญ 
การบูชายัญนี้ให้เอานางโนราเผาไฟ นางโนราจึงอุบาย ขอปีกหางสวมใส่เพ่ือร าไห้แม่ผัวดูก่อนตาย และให้เปิดจาก 
7 ตับเพ่ือร าถวายเทวดา นางร าจนเพลินแล้วบินหนีไปเมืองไกรลาศ พระสุธนตามไปจนได้รับกลับเมือง  กระแสที่ 
3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอ้างถึ งหลักฐานอันเป็นต านานที่ได้ไปจาก
นครศรีธรรมราช ดังปรากฎในหนังสือต านานละครอิเหนาว่า”ในค าใหว้ครูของโนรามีค ากล่าวถึงครูเดิมของโนราที่
ชื่อขุนศรัทธาอยู่ในกรุงศรีอยุธยา มีความผิดต้องราชทัณฑ์ ถูกลอยแพไปเสียจากพระนคร แพลอยไปติดอยู่ที่เกาะ
สีชัง พวกชาวเรือทะเลมาพบเข้า จึงรับไปส่งขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราช ขุนศรัทธาจึงได้เป็นครูฝึกโนรา ให้มีขึ้นที่
เมืองนครเป็นต้นมา” 

  

โนรารุ่นเยาว์ สืบสานนาฏศิลป์แดนใต้ การแสดงมโนราห์ที่นับวันจะหาดูได้ยาก 
 
ข้อมูล
การ

เดินทาง
สู่

จังหวัด
พัทลุง 

  

  
 
รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ 
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เส้นทางท่ี 1 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แยกเข้าระนอง พังงา 
กระบี่ ตรัง จนถึง 
พัทลุง ระยะทางประมาณ 1,140 กิโลเมตร 

เส้นทางท่ี 2 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร ให้เข้าทางหลวงหมายเลข 41 จนถึง
จังหวัดพัทลุง 
ระยะทาง 840 กิโลเมตร 

เส้นทางท่ี 3 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช แล้ว
เข้าทางหลวง 
หมายเลข 403 จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง 
 
 
รถไฟ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน 
อ าเภอปากพะยูน อ าเภอป่าบอน อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดสอบถาม 
โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟพัทลุง โทร. 0 7461 
3106 www.railway.co.th 
 

 
รถโดยสารประจ าทาง 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด มีบริการเดินรถกรุงเทพฯ – พัทลุง ทุกวัน มีรถออกท่ีสถานีขนส่ง
สายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2434 5557-8, 0 2435 
1199, 0 2435 1200www.transport.co.th 
 

 
เครื่องบิน 
จังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรังหรือ 
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและ ต่อรถโดยสารไปพัทลุง 
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แหล่งท่องเที่ยวในเมืองลุง 
  

   

  

 

  ทะเลน้อย พ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งแรกของประเทศไทย  วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่)  
  

  

 

  ศาลาจตุรมุข ที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายฯ วัดคูหาสวรรค์  
  

  

 

  วัดเขียนบางแก้ว วัดวัง  
  

  

 

  วัดถ้ าสุมะโน อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย)  
  

  

 

  เขาอกทะลุ สัญลักษณ์เมืองพัทลุง น้ าตก พัทลุงมีน้ าตกให้เที่ยวชมมากมาย  
  

 

   

  หาดแสนสุขล าป า     
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ข้อมูลสถานที่พักแรมในจังหวัดพัทลุง 
  กาสะลองรีสอร์ท 

ที่อยู่ : 222 ม.15 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
โทรศัพท์:08-6955-2593,08-7391-5892 
เว็บไซต์ : - 
จ านวนห้องพัก : ราคา : 200 - 350 บาท/คืน 

  

  อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า 
ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า 
ที่อยู่ : 60 หมู่ 9 ต าบลเขาปู่-เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 
โทรศัพท์:0-2568-0760,0-7461-9654-5 
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th 
จ านวนห้องพัก : 14 ห้อง , ราคา : 500 - 3,000 บาท 

  

  พี.เค2  
ที่อย ู่ : 173 - 174 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 
โทรศัพท์ : 0-7461-7560 
จ านวนห้องพัก : 22 ห้อง , ราคา : 200 - 300 บาท 

  

  พี.เค  
ที่อยู่ : ถ.วีรศักดิ์ราชพัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทรศัพท์ : 0-7461-6064 
จ านวนห้องพัก : 35 ห้อง , ราคา : 200 - 400 บาท 

  

  โทนีวิลเลจ  
ที่อยู่ : ต.ปรางหมู่ ถ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-3699  
จ านวน 32 ห้อง 
ราคา 300 - 300 บาท 

  

  ตะวันดาว รีสอร์ท  
ที่อยู่ : ถ.ชัยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : โทร. 0-7461-3029 
จ านวน 24 ห้อง  
ราคา 550 - 600 บาท 

  

  ซันไซน์ รีสอร์ท 
ห้องพักหรู สะอาด ประหยัดบรรยากาศร่มรื่น  
ที่อยู่ : 89 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 08-1093-3780,08-9739-1720 
เว็บไซต์ : http://www.sunshineresort.th.gs 
Email : kamonsunshine@hotmail.com  
จ านวน 20 ห้อง 
ราคา 400 - 500 บาท 
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  ริเวอร์ 
ที่อยู่ : ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-5760  
จ านวน 24ห้อง 
ราคา 150 - 300 บาท 

  

  ฮอลิเดย์ พัทลุง  
โรงแรมฮอลิเดย์ ให้บริการห้องพัก 24 ชม. ห้องสะอาด สบาย ราคาประหยัด  
ที่อยู่ : ถ.ผดุงดอนยอ อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-2555 
เว็บไซต์ : http://www.holidayptt.com  
จ านวน 13 ห้อง 
ราคา 450 - 650 บาท 

  

  ลิตเติลแกรนด์  
ที่อยู่ : ถ.พัทลุง - ตรัง ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 08-1691-3333,08-4312-6579 
จ านวน 70 ห้อง 
ราคา 300 - 500 บาท 

  

  ทัวทัศน์  
ที่อยู่ : 201 หมู่ 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  
โทร : 0-7467-5537,08-9876-1822,08-1898-4238 แฟกซ์ : 0-7465-5536  
จ านวน 7 ห้อง 
ราคา 300 - 400 บาท 

  

  ทะเลทอง รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 89 หมู่ 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  
โทร : 08-1478-6269,08-1679-3233 
จ านวน 6 ห้อง 
ราคา 200 - 200 บาท 

  

  บ้านล้านบัว  
ที่อยู่ : ริมฝั่งทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-2924  
จ านวน 25 ห้อง 
ราคา 150 - 300 บาท 

  

  แกรนด์แมนชั่น  
ที่อยู่ : 64/12 ถ. ประชาบ ารุง ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 08-1368-3081 
จ านวน 10 ห้อง  
ราคา 500 - 700 บาท 
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ข้อมูลร้านอาหารในจังหวัดพัทลุง   

  

 
ทะเลทอง 
ที่อยู่ : 89 ม.1 ต.จองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง 
โทร : 0-1478-6269, 0-1679-3233 

  

 

  

ครัวบัวหลวง  
ที่อยู่ : ทะเลน้อยรีสอร์ท309 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โทร : 0-1189-6193 

  

 

  

ทิวทัศน์  
ที่อยู่ : 201 ม.1 ต.จองถนน อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-9876-1822, 0-1898-4238 

  

 

  

คู่ห ู 
ที่อยู่ : 9/10 ถ.ประชาบ ารุง ต.คูหาสวรรค์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง 
โทร : 0-7461-1938 

  

 

 

  
สวนอาหารสวนไผ่ 
ที่อยู่ : ถ.เอเชีย อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-7461-2930 

  

 

  

ล าป าซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : ล าป ารีสอร์ท ถ.อภัยบริรักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-7461-1486 

  

 

  

ควนมะพร้าว  
ที่อยู่ : 5 หมู่ 9 ต.ควนมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง  
โทร : 0-7461-2895 

  

 

  
หลานตาชู 
ที่อยู่ : ถ.เอเชีย อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-7468-1658 
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ผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ 

 

สบู่บ ารุงผิวสมุนไพรสามราศี  
สบู่บ ารุงผิวสมุนไพรสามราศี (3150) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย 
จ ากัด 18 หมู่ที่ 3 ต าบล
คูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดต่อ : นายประเสริฐ 
ช านาญเวทย์ โทร : 08 
6598 6204, 08 6507 
0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 

 

การบูรชงโค (5 ดาว ปี 2553)  
การบูรชงโค (รหัสโอทอป
930101825301)(OPC53 
PU5Stars)53E,535E 

การบูรชงโค 56 ซอย10 
ถนนเสน่ห์เจริญ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 โทร :087-
2981910 

 

ผลิตภัณฑ์โอ่งผ้าไหม  
ผลิตภัณฑ์โอ่งผ้าไหม (รหัสโอทอป
930101955202)(OPC52 
PU4Stars)52D,524D 

กลุ่มงานประดิษฐ์ 27 
ประชาบาล ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : นาง
อวยพร ไทยกลาง โทร : 
08-1479-3834 

 

น้ าพริกแมงดา  
น้ าพริกแมงดา สากลน้ าพริกตรา
นายพราน (180855)(S) 

สากลน้ าพริกตรานายพราน 
1/7 บ้านขุมทรัพย์ ถ.เพียร
พิบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.
เมือง จ.พัทลุง 93000 
ติดต่อ : นายกฤตนน ช่วย
แท่น โทร : 081 6089302, 
074 611891 
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น้ าพริกแมงดา (4 ดาว ปี 2552)  
น้ าพริกแมงดา (รหัสโอทอป
930100934902)(OPC52 
PU4Stars)52A,524A 

น้ าพริกแมงดาสุณีย์129 
ปากหวะ หมู่ 10 ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : นาง
สุณีย์ สุวรรณโณ โทร : 08-
9879-4975 

 กระเช้ากระดาษสา  กระเช้ากระดาษสา (รหัสโอทอป
930101925301)(OPC53 
PU3Stars)53D,533D 

สุคนธ์กระเช้ากระดาษสา 
55 ต าบลคูหาสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ติดต่อ : นางสุคนธ์ เพ็ชร
กาฬ โทร :0 7461 2165 

    
 เรือส าเภาไทยมาเลย์  เรือส าเภาไทยมาเลย์ (รหัสโอทอป

930101875201)(OPC53 
PU2Stars)53D,532D 

วัลลภเรือส าเภาจ าลอง 
48/1 หมู่ที่ 99 ซอย 2 
ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง ติดต่อ : 
นายวัลลภ วังจังหวัด โทร 
:08 9877 2898 

 

น้ าพริกนรก (4 ดาว ปี 2553)  
น้ าพริกนรก (รหัสโอทอป
930100934906)(OPC53 PU4Stars) 

น้ าพริกแมงดาสุณีย์129 
ปากหวะ หมู่ 10 ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : นาง
สุณีย์ สุวรรณโณ โทร : 08-
9879-4975 

 

แชมพูพรประเสริฐ 2 in 1  
แชมพูพรประเสริฐ 2 in 1(180855)(S) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย 
จ ากัด 18 หมู่ที่ 3 ต าบล
คูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดต่อ : นายประเสริฐ 
ช านาญเวทย์ โทร : 08 
6598 6204, 08 6507 
0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 
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เปี๊ยะไส้ถั่วชาเขียว-ไข่เค็ม  
เปี๊ยะไส้ถัว่ชาเขียว-ไข่เค็ม (3150) 

เค้กจินตนา เลขที่ 103 
ชุมชนวัดโคกคีรี - ต านาน
นิเวศน์ หมู่ 5 ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : นาง
จินตนา ตันติเมธาวี โทร :0-
7462-0099 

 

แชมพูสมุนไพรสูตรพิเศษ (4 ดาว ปี 
2552)  
แชมพูสมุนไพรสูตรพิเศษ (รหัสโอทอป
930100035201)(OPC52 
PU4Stars)52E,524E 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย 
จ ากัด 18 หมู่ที่ 3 ต าบล
คูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดต่อ : นายประเสริฐ 
ช านาญเวทย์ โทร : 08 
6598 6204, 08 6507 
0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 

 

โลชั่นบ ารุงผิวพรประเสริฐ (2 ดาว ปี 
2552)  
โลชั่นบ ารุงผิวพรประเสริฐ (รหัสโอทอป
930101715202) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย 
จ ากัด 18 หมู่ที่ 3 ต าบล
คูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดต่อ : นายประเสริฐ 
ช านาญเวทย์ โทร : 08 
6598 6204, 08 6507 
0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 
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แชมพูสมุนไพรสูตรพิเศษ (4 ดาว ปี 
2553)  
แชมพูสมุนไพรสูตรพิเศษ (รหัสโอทอป
930100035202)(OPC53 PU4Stars) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย 
จ ากัด 18 หมู่ที่ 3 ต าบล
คูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดต่อ : นายประเสริฐ 
ช านาญเวทย์ โทร : 08 
6598 6204, 08 6507 
0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 

 

แผ่นมาส์กหน้า (5 ดาว ปี 2553)  
แผ่นมาส์กหน้า (รหัสโอทอป
930101684901)(OPC53 
PU5Stars)53E,535E 

บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส 
จ ากัด 68 หมู่ 99 ถนนราเม
ศวร์ต าบลคูหาสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
93000 โทร : 074-613367 

 

ผ้าบาติก  
ผ้าบาติก (รหัสโอทอป
930100134701)(OPC52 
PU4Stars)52C,524C 

ร้านเส้นเทียน บาติก1 หมู่ 
18 ชุมชนบ้านควนมะพร้าว 
ถนนอภัยบริรักษ์ ต าบล
คูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดต่อ : คุณศศิกร จิตรภักดี 
โทร : 0-7461-7007, 0-
7462-7249 

 

เสื้อผ้าบาติก  
เสื้อผ้าบาติก (รหัสโอทอป
930100124701)(OPC52 
PU4Stars)52C,524C 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 
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เสื้อบาติก  
เสื้อเชิตผ้าฝ้ายลายบาติก (181247) 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 

 

เสื้อบาติก  
เสื้อเชิตผ้าฝ้ายลายบาติก (181247) 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 

 

เสื้อบาติก  
เสื้อเชิตผ้าฝ้ายลายบาติก (181247) 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 

 

เสื้อบาติก  
เสื้อเชิตผ้าฝ้ายลายบาติก (181247) 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 
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เสื้อบาติก  
เสื้อเชิตผ้าฝ้ายลายบาติก (181247) 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 

 

เสื้อเชิ้ตบาติก  
เสื้อเชิตผ้าฝ้ายลายบาติก มี size L , M, 
S, SS สีสันจะไม่ซ้ ากัน และสีไม่ตก 
(161249) 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 

 

เสื้อเชิ้ตบาติก  
เสื้อเชิตผ้าฝ้ายลายบาติก มี size L , M, 
S, SS สีสันจะไม่ซ้ ากัน และสีไม่ตก 
(161249) 

กลุ่มศตวรรษบาติก19/25 
ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 93000 ติดต่อ : คุณ
ศตวรรษ ช่วยนุ่ม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 
074 612230 

 

กาละแมแม่ประคอง  
กาละแมแม่ประคอง (3150) 

กาละแมแม่ประคอง 388 
ชุมชนบ้านนางลาด หมู่ 6 
ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดต่อ : นางประคอง เดช
ปรารมย์ โทร : 0-7461-
1874 
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