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ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา
วิสัยทัศนจังหวัดสงขลา 2557-2560
"สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสงขลาใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
3. พัฒนาสงขลาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการผลิตและการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปาประสงครวม
ประชาชนในจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน การทองเที่ยวและบริการ เพื่อสรางความ
เติบโต ทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
2. เสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย
4. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน การทองเที่ยวและบริการ เพื่อสรางความ
เติบโต ทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
2. เสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย
4. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประวัติจังหวัดสงขลา
" สงขลา " ตั้งอยูฝงตะวันออกของประเทศไทยมาแตสมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเกาแก มี
โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และการละเล นพื้ น เมือง ศิ ล ปพื้ น บ านเป นมรดกทาง
วัฒนธรรมสงขลาเพิ่งปรากฏเปนครั้งแรกในบันทึกของพอคาและนักเดินเรือชาวอาหรับ -เปอรเซีย ระหวาง ป

133
พ.ศ.1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร หรือซิงกอรา แตในหนังสือประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหง
ราชอาณาจักรสยาม ของนายกิโลลาส แซรแวส เรียกชื่อเมืองสงขลา วา "เมืองสิงขร" จึงมีการสันนิษฐานวา คํา
วา สงขลา เพี้ยนมาจากชื่อ "สิงหลา" (อาน สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร

เหตุผลที่สงขลามีชื่อวา สิงหลา แปลวาเมืองสิงห โดยไดชื่อนี้มาจากพอคาชาวเปอรเซีย อินเดีย แลน
เรือมาคาขาย ไดเห็นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแตไกล จะเห็นเปนรูปสิงหสองตัวหมอบเฝาปากทางเขาเมือง
สงขลา ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองนี้วา สิงหลา สวนไทยเรียกวา เมืองสทิง เมื่อมลายูเขามาติดตอคาขายกับเมือง
สทิง ก็เรียกวา เมืองสิงหลา แตออกเสียงเพี้ยนเปนสําเนียงฝรั่งคือ เปนซิงกอรา (Singora) ไทยเรียกตามเสียง
มลายูและฝรั่งเสียงเพี้ยนเปนสงขลา อีกเหตุผลหนึ่งอางวา สงขลาเพี้ยนมาจาก "สิงขร" แปลวา ภูเขา โดยอาง
วาเมืองสงขลาตั้งอยูบริเวณเชิงเขาแดง ตอมาไดมีการพระราชทานนามเจาเมืองสงขลาวา "วิเชียรคีรี" ซึ่งมี
ความหมายสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชวินิจฉัยไววา "สงขลา" เดิมชื่อสิงหนคร
(อานวา สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอะอยูทาย มลายูไมชอบ จึงเปลี่ยนเปนอา และชาวมลายูพูดลิ้นรัวเร็ว ตัด
หะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แตออกเสียงเปน ซิงคะรา หรือ สิงโครา จนมีการเรียกเปน ซิงกอรา
สงขลา เป น เมื องประวั ติ ศาสตร มี เ รื่ องราวสื บ ต อกั น ตั้ ง แต ส มั ย ก อนประวั ติ ศาสตร มี การค น พบ
หลักฐาน ไดแก ขวานหิน ซึ่งเปนเครื่องมือสมัยกอนประวัติศาสตร ที่อําเภอสทิงพระ ประวัติ ความเปนมา และ
วัฒนธรรมสมัยที่เมืองสทิงพระเจริญ เค บูรลเบท ไดใหทัศนะวา สทิงพระ คือศูนยกลางของอาณาจักรเซี้ยะโท
หรือเซ็กโท เปนแหลงหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ที่ไดรับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย
เปนเวลาไมนอยกวา 7 ศตวรรษ เพราะมีรอยรอยทางสถาปตยกรรม ประติมากรรม ที่แสดงใหเห็นวาเมืองสทิง
พระเปนศูนยกลางการปกครองดินแดน รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น
ตราสัญลักษณ
รูปหอยสังขบนพานแวนฟา หมายถึง รูปหอยสังขซึ่งยังคนหา หลักฐานของความหมายไดไมแนชัด แต
บุคคลบางคนบอก
ที่มาของตราประจํ าจั งหวั ดนี้ว า เดิมเคยเปน ตรากระดุมเสื้ อฉลองพระองค ของกรมหลวงสงขลา
นครินทร
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ตอมากรมศิลปากร ออกแบบตราสังข ใชเปน
เครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา
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ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลางระหวางละติจูดที่ 617-756 เหนือ ลองจิจูด 100
01-101 06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางรถไฟ
947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี รัฐเคดาห และรัฐเปอรลิสของประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
ขนาดพื้นที่ จังหวัดสงขลามีขนาดพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร มี
ขนาดใหญเปนอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญเปนอันดับที่ 3 ของภาคใต รองจากจังหวัดสุราษฎรธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
จังหวัดสงขลา ตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานประจําทุกปคือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแต
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาว สงผลใหมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ
ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเปนชวงที่วางของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแตหลังจาก
หมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะเริ่มรอนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต
อากาศจะไมรอนมากนักเนื่องจากตั้งอยูใกลทะเล
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ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกวา เนื่องจาก
พัดผานอาวไทย สวนมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะถูกเทือกเขาบรรทัดปดกั้นทําใหฝนตกนอยลง
แผนที่จังหวัดสงขลา
1.อําเภอเมืองสงขลา
2.อําเภอสทิงพระ
3.อําเภอจะนะ
4.อําเภอนาทวี
5.อําเภอเทพา
6.อําเภอสะบายอย
7.อําเภอระโนด
8.อําเภอกระแสสินธุ
9.อําเภอรัตภูมิ
10.อําเภอสะเดา
11.อําเภอหาดใหญ
12.อําเภอนาหมอม
13.อําเภอควนเนียง
14.อําเภอบางกล่ํา
15.อําเภอสิงหนคร
16.อําเภอคลองหอยโขง
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เพลงประจําจังหวัดสงขลา
เพลงมารชสงขลา
ขับรอง นักรองสุนทรสมาน โดย ใหญ นภายน
เมืองสงขลาแดนฟาบันดาล แหลงประสานพาณิชยการกาวไกล
สมิหลาทิวทัศนเดนตาซึ้งใจ ทะเลสดใสมองไปรื่นรมย
ชาวสงขลารักษาความดี ประเพณีลวนเชิดชูชวนชื่นชม
แหลงศึกษานําพัฒนาสังคม ดินแดนอุดมสินทรัพยนานา
รูปสังฃงามเดนนั่นเปนมงคล มิ่งขวัญปวงชนถวนทุกคนเทิดทูนศรัทธา
รวมใจไมตรีเหมือนดังนองพี่เกิดรวมมารดา
สุขศานติ์สืบมายืนยงคูฟาทักษิณถิ่นไทย...
เพลงเสนหสงขลา
ขับรอง ศุ บุญเลี้ยง
ขอถามมีเมืองไหน บนดามขวานทองมีสองเลใหญ
มีนางเงือกสาวสวย มีลักยิ้มดวย ไมบอกวาขางไหน
งามหาดสมิหลา สุดหูสุดตา เสียงสนเสียดใบ
เกาะหมูเกาแมวไลกัน ทุกวี่ทุกวันมันไลกันทําไม
ลองขึ้นเขาตังกวน ฝูงลิงมันชวนขึ้นลิฟทวองไว
มองไปในทะเล เห็นเรืองตังเก กอและ หางไกล
ชวนนองไปลองผลักหิน คงเคยไดยินเกาเสงใชไหม
อยากจังอยากมาสูขอ เงินยกใหพอ พอมายกหินไป
สงขลา สงขลา
ลองมาสงขลากันหมาย
ลองชิมเตาหูยี้ เถากั่วหมี่ หรือขนมไข
ไอศครีมไขแข็ง ถั่วเขียว ครองแครง ขาวมันแกงไก
ขาวฟาง ขาวเมา ขาวยํา ลองกินเหนียวดํา ซาละเปาลูกใหญ
กวยเตี๋ยวอยูใตโรงงิ้ว ใครอยาแซงคิว แมคาเขาปากไว
เดินสองขาพาเดิน สองตามองเพลินถายังเดินไหว
หรือจะนั่งสามลอ คนถีบเขารอ พวงขางพาไป
ถนนยังชื่อนางงาม ยิ่งแยิ่งงาม นครนอก คอนใน
หองแถวบานเกาโบราณ อยูกันมานาน ทั้งคนจีนแขกไทย
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ตนไม ดอกไมประจําจังหวัดสงขลา
ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs.
ชื่อวงศ Miliaceae
ชื่อสามัญ สะเดาเทียม
ชื่อทางการคา ชื่อพื้นเมือง เทียม, สะเดาชาง (ตรัง)
ลักษณะ

ไมตนสูง ๓๐ - ๔ เมตร เปลือก เรียบเมื่ออายุยังนอย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกลอนเปนแผน ใบ
ประกอบเปนรูปขนนก
กานใบยาว ๒๐ - ๖ เซนติเมตร เรียงสลับกันเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบยอย เยื้องสลับกันเล็กนอย
จํานวน ๗ - ๑ คู แผนใบยอยรูปไข กวาง ๓ - ๔ เซนติเมตร ยาว ๕ - ๘ เซนติเมตร ปลายแหลมโคนสอบ ใบสี
เขียวออน ดอกออกรวมเปนชอ ตามงามใบ สีขาวหรือสีเขียวออน ผลรูปไข เมื่อแกสีเหลือง เนื้อในเมล็ดมีกลิ่น
แรงมี เมล็ดเดียว ออกดอกเดือนมีนาคม ผลแก เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ขยายพันธุ โดยเมล็ด
นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปทางภาคใต ตั้งแตจังหวัดชุมพร ลงไป สวนมากพบขึ้นอยูตามเรือกสวนไรนา
ประโยชน เปนไมโตเร็ว เนื้อไมคุณภาพดี ปลวกและมอดไมคอยทําลาย สามารถนํามาใชประโยชนไดเกือบ ทุก
สวนเนื้อไมใชทําเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกออนใชรับประทานได เมล็ด นํามาสกัดสารทํายาฆาแมลง
เปลือกตมทํายาแกบิดหรือทองรวง

