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ÇÑ¹ÊØ¢ä»ªÁÇÔÇ
“ÇÑ¹ÊØ¢” ËÁÒÂ¶Ö§ÇÑ¹áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§à´ç¡æ 
à»š¹ÇÑ¹·Õèà¾×èÍ¹ÃÑ¡·Ñé§ÊÒÁ¤¹ªÇ¹¡Ñ¹»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÊÓ ÃÇ¨àÁ×Í§Ê§¢ÅÒ
¨Ø´ËÁÒÂáÃ¡¢Í§¾Ç¡à¢Ò¤×Í¨Ø´ªÁàÁ×Í§Ê§¢ÅÒ ÃÙŒäËÁ ÊÒÁ¤¹¹ÕéÂ×¹ÍÂÙ‹·Õè äË¹

ãª‹áÅŒÇ ·Õè¹Õè¤×ÍÂÍ´¢Í§à¢ÒμÑ§¡Ç¹

ÇÙŒ............àÍ..áÅŒÇª×èÍ
Ê§¢ÅÒ¹Õè

ÁÒ¨Ò¡äË¹
¹Ð

½˜›§¹Õé¤×Í·ÐàÅÍ‹ÒÇä·Â 

๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔
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๑. ปน (เดินนั่นแหละ 

   ฝากจักรยานไวขางลาง)

๒. ลิฟต (แบบทแยงมุมดวยนะ)

   ผูใหญและเด็กตองเสียคาขึ้นลิฟต

 ดวยนะ เพียงแตตั๋วเด็กๆ จะราคา

 ถูกกวาผูใหญ

ÁÍ§¨Ò¡
º¹¹Õé àËç¹
·Ñé§ÊÍ§
·ÐàÅàÅÂ
à¹ÍÐ

½˜›§¹Õé¤×Í·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒ

วิธีข้ึนยอดเขาตังกวน

๕
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หลวงปูทวด
หลวงปูทวดเปนพระอริยสงฆสําคัญ

ในบวรพระพุทธศาสนา มีผูเคารพศรัทธา

เปนจํานวนมาก ทานมีชีวิตอยูเมื่อ ๓๐๐ 

กวาปกอนในสมัยอยุธยา (พ.ศ.๒๑๒๕-

๒๒๒๕) เกิดที่บานเลียบ ต.ดีหลวง 

อ.สทิงพระ จ.สงขลา สมัยนั้นยัง

ไมไดแบงเขตการปกครองเปน

จังหวัดเชนทุกวันนี้ 

º¹ÂÍ´à¢Ò

ä»äË¹ÍÕ¡Å‹Ð

ä»à̈ ´ÕÂ�
ËÅÇ§¡Ñ¹
à¶ÍÐ

àË¹×èÍÂ¨Ñ§ 
¾Ñ¡¡‹Í¹
ä´ŒäËÁ

๖
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ศาลาพระวหิารแดง
ศาลาพระวิหารแดงเปนพลับพลา

ที่ประทับ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดใหริเริ่ม 

สรางขึ้นแตยังไมเสร็จสมบูรณ ตอมา

เมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาส

แหลมมลายูมาจนถึงสงขลานี้ จึงโปรด

ใหดําเนินการสรางตอจนสําเร็จ

¾ÃÐà¨´ÕÂ�ËÅÇ§

º¹à¢ÒμÑ§¡Ç¹ÁÕâºÃÒ³Ê¶Ò¹ÊÓ ¤ÑÞËÅÒÂáË‹§ 
ã¤Ã¢Öé¹ÁÒáÅŒÇμŒÍ§ÊÓ ÃÇ¨ãËŒ·ÑèÇ¹Ð

»ÃÐÀÒ¤ÒÃÍÒÂØ¡Ç‹ÒÃŒÍÂ»‚
ÊÃŒÒ§¢Öé¹ã¹ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè õ

à´Ô¹Å§ÁÒ¨Ò¡à¨ ṌÂ�¡ç¨Ðà¨Í
ÈÒÅÒ¾ÃÐÇÔËÒÃá´§

๗
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ÇÑ¹ÊØ¢
ä»à·ÕèÂÇ·ÐàÅ

Å§¨Ò¡à¢ÒμÑ§¡Ç¹ÁÒ ¹Ñ¡»˜›¹·Ñé§ÊÒÁ¤¹
àÅÕéÂÇ«ŒÒÂä»μÒÁ¶¹¹áËÅ‹§¾ÃÐÃÒÁ 

ÁØ‹§Ë¹ŒÒÊÙ‹ÊÇ¹ÊÍ§·ÐàÅ

ªÔ´«ŒÒÂ 
ªÔ´«ŒÒÂ 
ÍÂ‹ÒÅ×Á
à¢ŒÒ«ŒÒÂ
´ŒÇÂ

ÃÍ´ŒÇÂ 
ÍÂ‹Ò»˜›¹
Ë¹ÕÊÔ

๘๘๘๘๘๘
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พลเรอืเอกพระเจาบรมวงศเธอ

พระองคเจาอาภากรเกียรตวิงศ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและ

เจาจอมมารดาโหมด ทรงศึกษา

วิชาทหารจากโรงเรียนนายเรือ 

ประเทศอังกฤษ และไดกลับมา

วางรากฐานปรับปรุงราชนาวีไทย

ใหมีสมรรถภาพทัดเทียม

อารยประเทศ กองทัพเรือไทย

รุงเรืองเปนปกแผนสืบมาถึง

ปจจุบันดวยพระอัจฉริยะปรีชาชาญ 

จึงนอมถวายพระสมัญญานามวา 

องคบิดาของทหารเรือไทย

 áËÅÁÊ¹Í‹Í¹¤×Í¨Ø´·Õè·ÐàÅ·Ñé§ÊÍ§ÁÒ¾º¡Ñ¹ à»š¹áËÅÁ
·Õèà¡×Íº¨Ð»�´·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒäÇŒ ´ÙáÅŒÇ¤ÅŒÒÂæÅÔé¹ËÑÇã̈
àÅÂ 

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
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ãª‹áÅŒÇ! 

àËÁ×Í¹à¤ÂÍ‹Ò¹à̈ ÍÇ‹Ò

ª ×èÍÊ§¢ÅÒÁÕ·ÕèÁÒ¨Ò¡
ÊÔ§âμËÁÍº

ผักบุงทะเล  ทอดลําตนตอ
กันเปนรางแหแผคลุมพื้นทราย ชวย

ปองกันหาดทรายจากการถูกคลื่นกัด

เซาะ นอกจากนี้ใบของมันยังนํามาตําแลวใช

พอกแผลไหมที่เกิดจากแมงกะพรุนไฟไดดวย

พชืที่เด็กๆ พบในปาชายหาด
แหลมสนออน

หญาลอยลม เปนพืชบุกเบิกประจําปาชายหาด ระบบรากและลําตน

แบบรางแหชวยยึดผืนทรายและสะสมสารอินทรียหนาผิวดิน ใหพืชปาชาย

หาดอื่นๆ สามารถเขามายึดพื้นที่ไดตอไป ชอดอกออกเปนรัศมีทรงกลม 

กลิ้งไปตามลมเพื่อแพรพันธุไดงายอีกดวย

คนทีสอทะเล ไมพุมเตี้ย ดอกสีมวง หรือ

ฟาอมมวง เวลาออกดอกเต็มตนสวยงาม

จนนิยมนําไปใชเปนไมประดับ ใบแหงใช

ทําขนมคนที

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
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พิพิธภัณฑ์พธำ�มะรงค์

พิพิธภัณฑ์แห่งแรก
ของ จังหวัดสงขล�

พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัด

สงขลาอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาสหรือ

วัดกลางบนถนนไทรบุรี

	 พะทำามะรง	ตามพจนานุกรมแปลว่า	“ผู้ควบคุมนักโทษ”	

พธำามะรงค์เป็นช่ือตำาแหน่งผู้บังคับการตะราง	ท่ีมีหน้าท่ีดูแล

ความเรียบร้อยทุกอย่างให้เป็นไปตามระเบียบ	ซ่ึงบิดาของ

พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	อดีตนายกรัฐมนตรี	รัฐบุรุษและ

องคมนตรี	คือ	รองอำามาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม	

(บ้ึง	ติณสูลานนท์)		ดำารงเคยตำาแหน่งพะทำามะรงพิเศษเมืองสงขลา

ในสมัยน้ัน

	 พิพิธภัณฑ์พธำามะรงค์แห่งน้ีสร้างข้ึนจากความทรงจำาของ

พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	เม่ือคร้ังเป็นเด็ก	ต้ังอยู่กลางเมือง

สงขลา	เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์	ต้ังแต่เวลา	๐๘.๒๐-

๑๖.๐๐	น.
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à´Ô¹ªÁ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± �ªŒÒæ ÊÓ ÃÇ¨¨¹·ÑèÇ ÊÒÁÊËÒÂãªŒàÇÅÒÍÂÙ‹ã¹¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± �¨¹º‹ÒÂ¤ÅŒÍÂ
¨Ö§¹Ñè§¾Ñ¡¤ØÂ¡Ñ¹ ¶¡à¶ÕÂ§¡Ñ¹¶Ö§·ÕèÁÒ¢Í§ª×èÍàÁ×Í§Ê§¢ÅÒ

ÊÔè§¢Í§μ‹Ò§æ ·ÕèáÊ´§ã¹¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�

¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»
ÈÔÅ»ÐÈÃÕÇÔªÑÂ

¡Ø³±Õ ËÃ×Í¤¹â· 
ÀÒª¹ÐãÊ‹¹éÓ áºº

âºÃÒ³

¨Ò¹¡ÃÐàº×éÍ§à¤Å×Íº 
ÅÇ´ÅÒÂμÒÁáºº

ÈÔÅ»ÐÁØÊÅÔÁ

¡ÃÔª ËÃ×ÍÁÕ´ÊÑé¹ à»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³ �à©¾ÒÐ¢Í§
ªÒÇÁØÊÅÔÁã¹á¶ºÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ÁÒàÅà«ÕÂ áÅÐ

Ñ̈§ËÇÑ´·Ò§ãμŒμÍ¹Å‹Ò§¢Í§ä·Â à»š¹·Ñé§ÍÒÇØ¸»ÃÐ¨Ó ¡ÒÂ 
à¤Ã×èÍ§ÃÒ§ÈÑ¡ ỐìÊÔ·¸Ôì áÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́ºáÊ´§ÈÑ¡ Ố¹Ò¢Í§à Œ̈Ò¢Í§ ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁ

»ÃÐ³Õμ¢Í§¡ÃÔªÊÐ·ŒÍ¹ÀÙÁÔ»̃ÞÞÒ¢Í§ª‹Ò§½‚Á×ÍâºÃÒ³

ÀÒª¹ÐãÊ¹Ó áºº
âºÃÒ³

»

¡
ªÒ

Ñ̈§ËÇÑ´·Ò§ãμŒ
è ì ì è

ºØÉº¡ ËÃ×Íá·‹¹·ÕèÁÕ«ØŒÁËÅÑ§¤Ò 
ãªŒ§Ò¹ä Œ́ËÅÒÂÍÂ‹Ò§ àª‹¹ 

ãªŒ»ÃÐ´ÔÉ°Ò¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»
ãªŒμ‹Ò§¸ÃÃÁÒÊ¹ �ÊÓ ËÃÑº¾ÃÐà·È¹� 
ËÃ×ÍãªŒà»š¹·Õè»ÃÐ·Ñº¢Í§¡ÉÑμÃÔÂ�

àÇÅÒÍÍ¡Ç‹ÒÃÒª¡ÒÃ

๑๔
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ÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹·ÕèÁÒ¢Í§ª×èÍàÁ×Í§

ÊÔ§âμà»š¹ÊÑμÇ�ã¹
μÓ ¹Ò¹«Ð·Õè äË¹Å‹Ð 
àÁ×èÍÍÒ·ÔμÂ�¡‹Í¹

àËç¹ÍÂÙ‹ã¹ÊÇ¹ÊÑμÇ�
á¹‹Ð

ªÒÇÍÒËÃÑº
¹Ñ¡à Ố¹·Ò§ÊÁÑÂÍÂØ¸ÂÒ

ªÒÇÁÅÒÂÙ

ªÒÇÁÅÒÂÙ

ªÒÇ½ÃÑè§μÐÇÑ¹μ¡

Singora
à«Ô§¡ÍÃ‹Ò

ÊÔ§ËÅÒ!
(ÊÔ§-ËÐ-ÅÒ)

ÀÒÉÒºÒÅÕ-ÊÑ¹Ê¡Äμ
àÁ×Í§Ê§¢ÅÒÁÕÀÙà¢ÒÁÒ¡ÁÒÂ
μÑÇàÁ×Í§μÑé§ÍÂÙ‹àªÔ§à¢Òá´§

μÓ áË¹‹§à Œ̈ÒàÁ×Í§=ÇÔàªÕÂÃ¤ÕÃÕ

ÊÔ§¢Ã
á»ÅÇ‹Ò
ÀÙà¢Ò

ÊÔ§Ë¹¤Ã
(ÊÔ§-ËÐ-¹Ð-¤Ð-ÃÐ)

ÊÔ§-¤Ð-ÃÒ

«Ô§¤ÐÃÒ

«Ô§¡ÍÃÒ

ÊÃØ»Ç‹Òª ×èÍ
Ê§¢ÅÒ¹Õè¡çÁÕ
ËÅÒÂ·ÕèÁÒ

à¹ÍÐ
áμ‹©Ñ¹¡çà´Ò¶Ù¡
Ë¹‹ÍÂ¹Ö§¹Ð ·Õè
Ç‹ÒÁÒ¨Ò¡ª×èÍÊÑμÇ�

ã¹μÓ ¹Ò¹ä§

๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕๑๕๕๕๑๕๑๕๕๕๑๕๑๕๑๕๑๕๕๕๕๑๕๕๑๕๑๕๕๕๑๕๑๕๕๕๑๕๑๕๕๑๕๑๑๕๕๕

01-28_Thai_ok.indd   1501-28_Thai_ok.indd   15 26/6/2558   10:13:2426/6/2558   10:13:24



¶¹¹ÊÒÂÊÑé¹æ àª×èÍÁ¶¹¹ËÅÑ¡·Ñé§ÊÒÁàÊŒ¹  

• ¶¹¹·ÕèμÑé§ª ×èÍμÒÁàÁ×Í§¢Öé¹Á³±Å¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª àª‹¹ ¶¹¹Ë¹Í§¨Ô¡ ¶¹¹ÂÐËÃÔè§ ¶¹¹ÊÒÂºØÃÕ 

 ¶¹¹ÃÐá§Ð 
• ¶¹¹·ÕèàÃÕÂ¡μÒÁª×èÍàÁ×Í§ã¡ÅŒà¤ÕÂ§ àª‹¹ ¶¹¹¡ÅÑ¹μÑ¹ ¶¹¹¾Ñ·ÅØ§ 
• ¶¹¹·ÕèàÃÕÂ¡μÒÁª×èÍÍÓ àÀÍ àª‹¹ ¶¹¹ÊÐà´Ò ¶¹¹¨Ð¹Ð 
• ¶¹¹·ÕèàÃÕÂ¡μÒÁª×èÍ¼ÙŒÊÃŒÒ§áÅÐ¼ÙŒºÙÃ³Ð àª‹¹ ¶¹¹ÇÔàª ÕÂÃªÁ (μÒÁª×èÍ¾ÃÐÂÒÇÔàª ÕÂÃ¤ÔÃÕ - ªÁ ³ Ê§¢ÅÒ)

 ¶¹¹à¾ªÃ¤ÕÃÕ (¾ÃÐÂÒà¾ªÃ¤ÕÃÕ - ä·Â ³ ÅÓ »Ò§) ¶¹¹ÊØ¢ØÁ (μÒÁà̈ ŒÒ¾ÃÐÂÒÂÁÃÒª - »̃œ¹ ÊØ¢ØÁ) 

ÇÑ¹ÊØ¢ä»¡Ô¹¢¹Á 
 ¾Ñ¡¨¹ËÒÂàË¹×èÍÂáÅŒÇ ·Ñé§ÊÒÁ¤¹¨Ö§ªÇ¹¡Ñ¹»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ä»ËÒ¢Í§ÍÃ‹ÍÂ¡Ô¹¡Ñ¹ ¨Ø´ËÁÒÂ

¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÊÓ ËÃÑº “ÇÑ¹ÊØ¢” ¤×ÍÂ‹Ò¹àÁ×Í§à¡‹Òº¹¶¹¹¹¤Ã¹Í¡ ¶¹¹¹¤Ãã¹ áÅÐ¶¹¹¹Ò§§ÒÁ
à´ç¡ÊÒÁ¤¹º¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÊÒÁ¤Ñ¹»˜›¹à¢ŒÒ«ÍÂ¹Ñé¹ÍÍ¡«ÍÂ¹Õé

ÇÑ¹¹Õé¡Ô¹äÍμÔÁ
ÍÐäÃ¡Ñ¹´ÕÅ‹Ð

ä»ËÒÃŒÒ¹äÍμÔÁ
¡‹Í¹´Õ¡Ç‹Ò
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ÅÓ ́ Ñº¡ÒÃ¡‹ÍμÑé§ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§àÁ×Í§Ê§¢ÅÒ

ºŒÒ¹Ê·Ô§ËÁŒÍ
¾ºËÅÑ¡°Ò¹ÂØ¤¡‹Í¹

»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�

ºŒÒ¹Ê·Ô§¾ÃÐ
ÃÒÇ ¾.È.ñððð

ªØÁª¹àÁ×Í§·Ò§¡ÒÃ
áË‹§áÃ¡

Ê§¢ÅÒà¢Òá´§
ÃÒÇ ¾.È.òñõð
àÁ×Í§·‹ÒÊÓ ¤ÑÞ

·ÕèÁÒ¢Í§ª×èÍ Singora

Ê§¢ÅÒáËÅÁÊ¹
ËÅÑ§ ¾.È.òòòó
Ê§¢ÅÒà¢Òá´§

¶Ù¡ÍÂØ¸ÂÒμÕáμ¡

Ê§¢ÅÒº‹ÍÂÒ§
¾.È.òó÷ù - »˜¨¨ØºÑ¹
Ê§¢ÅÒáËÅÁÊ¹áÅŒ§¹éÓ 

äÍμÔÁâÍ‹§

äÍμÔÁ¶ÑèÇà¢ÕÂÇ

äÍμÔÁÂÔÇ

บนถนนสายหลักทั้งสามสายมีของกินอรอย

หลายเจามีตึกสวยๆ อยูเรียบรายสองขางทาง แต

จุดหมายของพวกเขาอยูที่รานไอศกรีมตางหาก

01-28_Thai_ok.indd   1701-28_Thai_ok.indd   17 26/6/2558   10:13:2526/6/2558   10:13:25



ÇÑ¹ÊØ¢ä»ËÒ´à¡ŒÒàÊŒ§
àÁ×Í§Ê§¢ÅÒÁÕªÒÂËÒ´ÍÂÙ‹äÁ‹ä¡Å¨Ò¡μÑÇàÁ×Í§àÅÂ ã¤Ãæ ¡ç»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹

ÁÒà·ÕèÂÇ·ÐàÅä´Œ§‹ÒÂæ ÊÒÁÊËÒÂäÁ‹ÃÍªŒÒ ËÅÑ§¨Ò¡àμÔÁ¾ÅÑ§´ŒÇÂäÍÈ¡ÃÕÁ
áÊ¹ÍÃ‹ÍÂ¡Ñ¹áÅŒÇ ¡çÁØ‹§Ë¹ŒÒÊÙ‹ËÒ´à¡ŒÒàÊŒ§·Ñ¹·Õ

ตํานานหาดเกาเสง-หนิหัวนายแรง
นายแรงเปนเจาเมืองทางใตหนึ่งในสิบสองเมืองขึ้นของนครศรีธรรมราชในอดีต ครั้นเมือง

นครศรีธรรมราชจะจัดใหมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองคเจดีย นายแรงซึ่งมีศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา จึงไดขนเงินทองถึงเกาแสนลองเรือเพ่ือมารวมบรรจุลงในเจดียดวย 

ระหวางทางเจอมรสุมจึงตองขึ้นฝงเพื่อหลบพายุและซอมแซมเรือ จนไปไมทันงานฉลอง นายแรง

เสียใจมากจนตั้งใจจะกลั้นใจใหตาย กอนทําดังนั้นไดสั่งใหลูกนองฝงเงินทองที่ขนมาไวบนเขา

ริมทะเล และตัดหัวของตนไปทับไว

๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๘๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๑๘๘๑๘๑๘๑๑๑๘๑๑๑๘๑๘๑๘๘๘๑๑๘๑๘๘๑๘๘๘๘๑๑๑๑๘๑๘๑๘๘๘๘๑๑๘๘๘๘๘๑๘๑๘๑๘๑๘๑๘๘๘๑๘๑๘๘๑๘๘๑๘๑๘๑๘๑๑๘๑๘๑๘๑๘๘๘๘๑๘๑๑๑๘๘๑๘๘๑๘๑๘๘๑๘๑๑๘๑๘๘๘๑๑๘๑๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๑๘๑๑๘๘๘๘๘๘๑๑๘๑๘๘๘๘๘๘๘๘๘๑๑๘๘๘๘๘๘๑๘๘๘๘๑๑๑๘๘๘๘๘๘๘๘
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¶Ñ´¨Ò¡ËÒ´à¡ŒÒàÊŒ§à»š¹ËÒ´ªÅÒ·ÑÈ¹�·Õèà»š¹Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§

Ê§¢ÅÒ ÇÑ¹¹ÕéÁÕ¼ÙŒ¤¹äÁ‹àÂÍÐ à ḉ¡æ»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ä»μÒÁ
¶¹¹ªÅÒ·ÑÈ¹�àÅÕÂºËÒ´ä»àÃ×èÍÂæ μŒ¹Ê¹àÃÕÂ§ÃÒÂà»š¹·ÔÇ¢¹Ò¹

ä»¡Ñº¶¹¹ ÅÁ¾Ñ´ÊºÒÂ ·ÕèÊØ´¶¹¹ÁÕ»ÃÐμÔÁÒ¡ÃÃÁ¤¹Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

มีแหลมก็มีอาว
 เขาเกาเสงนี้ยื่นไปในทะเลเปนแหลม ทําใหบริเวณ

หาดเกาเสงที่อยูถัดขึ้นมาเปนอาวตามธรรมชาติ สิ่งนี้

เกิดจากคลื่นทะเลเมื่อพัดมาเจอแหลมก็จะเลี้ยวเขาฝง

แลวเซาะฝงจนเปนอาวนั่นเอง   

รเวณ

นี้

ฝง

ä»

´ÙÂÑ§ä§¡ç
àËÁ×Í¹ËÑÇ
¤¹¨ÃÔ§æ
à¹ÍÐ

ÁÑ¹¤×Í¡ŒÍ¹ËÔ¹
·Õè â´¹ÅÁ¾Ñ´ 
â´¹¤Å×è¹«Ñ´ 
¨¹¡Ã‹Í¹

àÃÒä»ÁÍ§ãËŒ
àËÁ×Í¹àÍ§¹‹Ð

¹ÕèÁṎ Ô¹μ¹Ò¡ÒÃ
Ë¹‹ÍÂ¹‹Ò

ÁÑ¹ÁÕàÃ×èÍ§àÅ‹Ò
´ŒÇÂ¹Ð
Ê¹Ø¡ÍÍ¡

๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๙๑๙๑๙๙๑๙๑๙๙๙๙๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๙๑๑๙๑๙๑๙๙๙๑๑๙๑๙๙๑๙๑๙๑๑๙๑๑๙๑๙๙๙๑๙๑๙๙๙
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นางเงือกทอง ตำ�น�นน�งเงือกทองเล่�โดยขุนวิจิตรม�ตร� 

(สง�่ ก�ญจน�คพันธ์) เป็นนิย�ยปรัมปร�ของไทย เรื่องมีอยู่ว�่ 

มีน�งเงือกตนหนึ่งมักจะม�นั่งหวีผม อยู่ตรงช�ยห�ดในย�ม

กล�งคืน คืนหนึ่งมีช�วประมงคนหนึ่งม�พบเข้� น�งเงือก 

ตกใจรีบหนีลงทะเล จนทำ�หวีซึ่งเป็นทองคำ�ตกไว้

ช�วประมงเก็บหวีทองคำ�นั้นไว้ และม�รอพบ

น�งเงือกที่ห�ดนั้น แต่ไม่มีใครได้เห็น

น�งเงือกตนนั้นอีกเลย

บริเวณหน้าหาดมีรูปปั้นนางเงือกทอง สัญลักษณ์ประจำ หาดสมิหลาที่ ใครไปก็ต้องแวะถ่ายรูปด้วย 
ห่างออกไปไม่ไกลมีรูปปั้นหนูและแมวตามตำ นานเกาะหนูเกาะแมว อีกสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัด
สงขลา ที่มองเห็นได้จากหาดสมิหลาน้ี

น่ีคือนาง
เงือกใน
เรื่องพระ
อภัยมณี
มั้ยน่ะ

 ไม่ใช่นะ
ในเรื่อง

พระอภัยมณี 
ไม่เห็นมีฉาก
นางเงือก
หวีผมนะ

ฉากในเรื่อง
พระอภัยมณี
อยู่ที่ระยอง 

ตามถิ่นฐานของ
สุนทรภู่ ไม่น่า
มาถึงน่ี ได้

21



´Ù¾ÃÐÍÒ·ÔμÂ�μ¡
·Õè·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒ

à¸ÍÇ‹ÒàÃ×ÍÅÓ ¹Ñé¹ 
à¢Ò¨Ðä»äË¹

ทะเลสาบสงขลา เปนทะเลสาบใหญที่สุดในประเทศไทย กินพื้นที่ถึง ๓ จังหวัด คือ พัทลุง 

นครศรีธรรมราช และสงขลา แบงออกเปน ๔ ชวง คือ

 ทะเลนอย อยูตอนบนสุด เปนทะเลสาบนํ้าจืด

 ทะเลหลวง (ทะเลสาบตอนบน) ยังเปนทะเลสาบนํ้าจืด แตบางปนํ้าเค็มก็หนุนถึง สวนนี้มี

พื้นที่มากที่สุด

 ทะเลสาบ (ทะเลสาบตอนกลาง) มีเกาะแกงมากมาย มีทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็มผสมกัน และ

ชวงสุดทายที่เด็กๆ ยืนมองอยูนี้คือ ทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบตอนลาง) ซึ่งเปนทะเลสาบนํ้าเค็ม 

มีปากนํ้าออกสูอาวไทยตรงบริเวณแหลมสนออน ทะเลสาบสงขลาจึงเปนพื้นที่ที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีทั้งพืชและสัตวที่หายากและใกลสูญพันธุหลายชนิด

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒
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รูไหมวา…ปลากะพงในทะเลสาบสงขลาไดชื่อวาอรอยที่สุดในประเทศไทยเลยนะ 

ทะเลสาบสงขลาเปนที่ลุมตํ่า จึงเปนที่รวมของสารอาหารอันอุดมสมบูรณสาํหรับ

สัตวนํ้าซึ่งไหลชะลงมาตามแมนํ้าจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรี 

àÃ×ÍËÒ»ÅÒ
¡ÅÑººŒÒ¹
ÅÐÁÑé§

 à¢Ò¨Ñº»ÅÒ¡Ñ¹
àÇÅÒ¹ÕéàËÃÍ 

àÇÅÒ¹Õé¹‹Ò¨Ðà»š¹àÃ×Í
·‹Í§à·ÕèÂÇ¹Ð

๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๓๒๓๓๒๓๒๓๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๒๓๒๒๒๒๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๒๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๓๓๒๓๒๒๒๓๒๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๓๒๓๒๓๓๓๒๓๒๒๓๒๒๓๒๓๒๓๒๓๓๓๒๒๓๒๓๒๒๓๓๓๒๓๒๓๓๓๓๒๒๒๓๓๓๓๒๓๓๓๒๓๒๓๓๓๓๓๓๓๓๒๓๒๒๒๓๓๓๒๒๓๓๓๓๓๒๒๒๓๒๒๒๒๒๓๓๓๓๓๓๒๒๒๓๓๓๓๓๓๒๓๓๓๓๒๒๒๒๓๓๒๒๓๓๓๓๓๓
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à¢ÒμÑ§¡Ç¹

·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒ

 Í‹ÒÇä·Â

áËÅÁÊ¹Í‹Í¹
ÊÇ¹ÊÍ§·ÐàÅ

ÈÒÅ¡ÃÁËÅÇ§ªØÁ¾ÃÏ
ÃÙ»»˜œ¹àÈÕÂÃ
¾ÞÒ¹Ò¤

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± �¾¸Ó ÁÐÃ§¤�

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±Ê¶Ò¹áË‹§ªÒμÔ

¶¹¹¹Ò§§ÒÁ

๒๔๒๒๔๒๔๒๔๒๔๒๔๒๔๒๒๔๒๔๒๔๒๔๒๔๔๒๒๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔
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á¼¹·ÕèàÁ×Í§Ê§¢ÅÒ

 à¡ÒÐË¹Ù

 à¡ÒÐáÁÇ

ËÔ¹ËÑÇ¹ÒÂáÃ§

ÃÙ»»˜œ¹
¤¹Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í

ËÒ´ÊÁÔËÅÒ

¹Ò§à§×Í¡·Í§ÃÙ»»˜œ¹Ë¹ÙáÁÇ

๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒
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ÀÒ¤¼¹Ç¡
Ñ̈§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ

·ÕèμÑé§áÅÐÍÒ³Òà¢μ
สงขลาเปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย

ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง มีอาณาเขตติดจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

·ÔÈàË¹×Í ติดจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
·ÔÈμÐÇÑ¹ÍÍ¡ ติดอาวไทย
·ÔÈãμŒ ติดจังหวัดยะลา ปตตานี รัฐเคดาหและรัฐเปอรลิสของประเทศมาเลเซีย

·ÔÈμÐÇÑ¹μ¡ ติดจังหวัดพัทลุงและสตูล
 สงขลามีพื้นที่ประมาณ ๗.๔ ลานตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับ ๓ ของภาคใตรองจาก

สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช ประกอบดวย ๑๖ อาํเภอ และเทศบาลนคร ๒ แหง คือ 

เทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ

ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È 
 ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวลงมาทางใต ชื่อคาบสมุทรสทิงพระ และมีสวนที่

เปนแผนดินผืนใหญทางใต แผนดินทั้งสองสวนมีสะพานติณสูลานนทเชื่อมเขาดวยกัน พื้นที่ทาง

ตอนเหนือสวนใหญเปนที่ราบลุม ฝงตะวันออกเปนที่ราบริมทะเล ทางใตและตะวันตกเปน

ที่ราบสูงและภูเขาซึ่งเปนแหลงกาํเนิดตนนํ้าลาํธารที่สาํคัญ

ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
เนื่องจากตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสงขลาจึงมีฤดูกาลเพียง ๒ ฤดู เชนเดียว

กับจังหวัดอื่นๆในภาคใต คือ ฤดูรอน (กุมภาพันธถึงกรกฎาคม) และ

ฤดูฝน (สิงหาคมถึงมกราคม) แตเนื่องจากอยูติดทะเล ฤดูรอนจะไม

รอนมากนัก สวนฤดูฝนมีฝนตกชุกเพราะลมมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนือพัดผานอาวไทย พาเอาไอนํ้าจากทะเลมาดวย 

¤íÒ¢ÇÑÞ»ÃÐ í̈Ò Ñ̈§ËÇÑ´ : นกนํ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ

เมืองใหญสองทะเล เสนหสะพานปา ศูนยการคาแดนใต

´Í¡äÁŒ»ÃÐ í̈Ò Ñ̈§ËÇÑ´ : ดอกเฟองฟา
μŒ¹äÁŒ»ÃÐ í̈Ò Ñ̈§ËÇÑ´ : ตนสะเดาเทียม

๒๖
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·ÕèμÑé§áÅÐÍÒ³Òà¢μ
อยูในเขตพื้นที่ตําบลบอยาง

มีลักษณะเปนแหลมอยูระหวาง

ทะเลสาบสงขลากับอาวไทย 

·ÔÈàË¹×Í ติดเขตอําเภอ
สิงหนคร

·ÔÈãμŒ ติดเขตเทศบาลเมือง
เขารูปชาง

·ÔÈμÐÇÑ¹ÍÍ¡ ติดอาวไทย
·ÔÈμÐÇÑ¹μ¡ ติดทะเลสาบ
สงขลา

Ê¶Ò¹·ÕèÊÓ ¤ÑÞÍ×è¹æ ã¡ÅŒμÑÇàÁ×Í§Ê§¢ÅÒ

ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È
 พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบชายฝงทะเล มีลักษณะเอียง

ลาดจากฝงอาวไทยไปทางดานทะเลสาบ รูปรางของพื้นที่

มีลักษณะเปนแหลมแคบยาวตามแนวทิศใตสูทิศเหนือลงสู

ทะเล มีคลองสําโรงไหลตามแนวทิศตะวันออกสูตะวันตก 

เชื่อมระหวางอาวไทยและทะเลสาบสงขลา มีชายหาดยาว

ที่สวยงาม ดานริมฝงทะเลสาบเหมาะแกการเปนทาจอดเรือ 

เพราะคลื่นลมสงบ ชายฝงไมลาดชัน ภายในเทศบาลมี

ภูเขาเล็กๆ ทางดานเหนือ ๒ ลูก คือ เขานอยและเขาตังกวน 

ยอดเขาสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ ๖๐ และ ๘๐ เมตร 

ตามลาํดับ

à·ÈºÒÅ¹¤ÃÊ§¢ÅÒ

Ê¶ÒºÑ¹·Ñ¡ÉÔ³¤´ÕÈÖ¡ÉÒ  
เปนพิพิธภัณฑพื้นบานภาคใต จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปญญา

ทองถิ่นทางใตซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว ตั้งอยูที่เกาะยอใกลกับเชิงสะพาน

ติณสูลานนทชวงที่ ๒

ÊÇ¹ÊÑμÇ�Ê§¢ÅÒ
สวนสัตวสงขลาเปนสวนสัตวเปด คือ จัดบริเวณที่อยูอาศัยของสัตวปาใน

แบบเปดโลง ตามสภาพแวดลอมที่เหมาะแกธรรมชาติของสัตวแตละ

ชนิด เพื่ออนุรักษและขยายพันธุสัตวปาคืนสูธรรมชาติ ตั้งอยูบน

เขาลูกเล็กๆ หลายลูก มีถนนโดยรอบ และมีสวนนํ้า

ขนาดใหญอยูบนเขาเปนจุดชมวิวเมืองสงขลาไดอีกมุมหนึ่ง

๒๗
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