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ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสงขลา 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพฒันาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2. ประชาชนมีคุณภาพ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมีความยั่งยืนประเด็นการพัฒนา1. พัฒนาภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 
การสร้างฐานรายได้ใหม่ : เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การรักษาฐานรายได้เดิม : เรื่อง การค้าชายแดน 
     : เรื่อง การท่องเท่ียว 
     : เรื่อง การเกษตร 
     : เรื่อง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
     : เรื่อง อุตสาหกรรมต่อเนื่องยางพารา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและบริการ เพื่อสร้างความ
เติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 

2. เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย 
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

ประวัติจังหวัดสงขลา 
" สงขลา " ต้ังอยู่ฝ่ังตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ มี

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือง ศิลปพื้นบ้านเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสงขลาเพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ-เปอร์เซีย ระหว่าง ปี 
พ.ศ.1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร์ หรือซิงกอร่า แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม ของนายกิโลลาส แซร์แวส เรียกช่ือเมืองสงขลา ว่า "เมืองสิงขร" จึงมีการสันนิษฐานว่า ค า
ว่า สงขลา เพี้ยนมาจากช่ือ "สิงหลา" (อ่าน สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร 
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เหตุผลท่ีสงขลามีช่ือว่า สิงหลา แปลว่าเมืองสิงห์ โดยได้ช่ือนี้มาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย แล่น
เรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแต่ไกล จะเห็นเป็นรูปสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมือง
สงขลา ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองนี้ว่า สิงหลา ส่วนไทยเรียกว่า เมืองสทิง เมื่อมลายูเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมือง
สทิง ก็เรียกว่า เมืองสิงหลา แต่ออกเสียงเพี้ยนเป็นส าเนียงฝรั่งคือ เป็นซิงกอร่า (Singora) ไทยเรียกตามเสียง
มลายูและฝรั่งเสียงเพี้ยนเป็นสงขลา อีกเหตุผลหนึ่งอ้างว่า สงขลาเพี้ยนมาจาก "สิงขร" แปลว่า ภูเขา โดยอ้าง
ว่าเมืองสงขลาต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาแดง ต่อมาได้มีการพระราชทานนามเจ้าเมืองสงขลาว่า "วิเชียรคีรี" ซึ่งมี
ความหมายสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้ว่า "สงขลา" เดิมช่ือสิงหนคร 
(อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอะอยู่ท้าย มลายูไม่ชอบ จึงเปล่ียนเป็นอา และชาวมลายูพูดล้ินรัวเร็ว ตัด
หะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือ สิงโครา จนมีการเรียกเป็น ซิงกอรา 

สงขลา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวสืบต่อกันต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบ
หลักฐาน ได้แก่ ขวานหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีอ าเภอสทิงพระ ประวัติ ความเป็นมา และ
วัฒนธรรมสมัยท่ีเมืองสทิงพระเจริญ เค บูรล์เบท ได้ให้ทัศนะว่า สทิงพระ คือศูนย์กลางของอาณาจักรเซี้ยะโท้
หรือเซ็กโท เป็นแหล่งหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมีร่อยรอยทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ท่ีแสดงให้เห็นว่าเมืองสทิง
พระเป็นศูนย์กลางการปกครองดินแดน รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น 
 

ค าขวัญ ประจ าจังหวัด 
นกน้ าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ 

เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้ 
ตราสัญลักษณ์ 

รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหา หลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัด แต่
บุคคลบางคนบอก 

ท่ีมาของตราประจ าจังหวัดนี้ว่า เดิมเคยเป็นตรากระดุมเส้ือฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ต่อมากรมศิลปากร ออกแบบตราสังข์ ใช้เป็น
เครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา 
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ที่ต้ังและขนาด 

จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูดท่ี 617-756 เหนือ ลองจิจูด 100 
01-101 06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉล่ีย 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ 
947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
          ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  

ขนาดพื้นท่ี จังหวัดสงขลามีขนาดพื้นท่ี 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ  

จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปีคือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน 
เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นช่วงท่ีว่างของลมมรสุมจะเริ่มต้ังแต่หลังจาก

หมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต่
อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล  
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  ฤดูฝน 
เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกท้ังในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจาก
พัดผ่านอ่าวไทย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นท าให้ฝนตกน้อยลง 
 
แผนที่จังหวัดสงขลา  

1.อ าเภอเมืองสงขลา 
2.อ าเภอสทิงพระ 
3.อ าเภอจะนะ 
4.อ าเภอนาทวี 
5.อ าเภอเทพา 
6.อ าเภอสะบ้าย้อย 
7.อ าเภอระโนด 
8.อ าเภอกระแสสินธุ์ 
9.อ าเภอรัตภูมิ 
10.อ าเภอสะเดา 
11.อ าเภอหาดใหญ่ 
12.อ าเภอนาหม่อม 
13.อ าเภอควนเนียง 
14.อ าเภอบางกล่ า 
15.อ าเภอสิงหนคร 
16.อ าเภอคลองหอยโข่ง 
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เพลงประจ าจังหวัดสงขลา 
 

เพลงมาร์ชสงขลา 
ขับร้อง นักร้องสุนทรสมาน โดย ใหญ่ นภายน 

เมืองสงขลาแดนฟ้าบันดาล แหล่งประสานพาณิชยการก้าวไกล 
สมิหลาทิวทัศน์เด่นตาซึ้งใจ ทะเลสดใสมองไปรื่นรมย์ 
ชาวสงขลารักษาความดี ประเพณีล้วนเชิดชูชวนช่ืนชม 
แหล่งศึกษาน าพัฒนาสังคม ดินแดนอุดมสินทรัพย์นานา 

รูปสังฃ์งามเด่นนั่นเป็นมงคล มิ่งขวัญปวงชนถ้วนทุกคนเทิดทูนศรัทธา 
ร่วมใจไมตรีเหมือนดังน้องพี่เกิดร่วมมารดา 
สุขศานต์ิสืบมายืนยงคู่ฟ้าทักษิณถิ่นไทย... 

 
เพลงเสน่ห์สงขลา 
ขับร้อง ศุ บุญเล้ียง 

 
ขอถามมีเมืองไหน บนด้ามขวานทองมีสองเลใหญ่ 
มีนางเงือกสาวสวย มีลักยิ้มด้วย ไม่บอกว่าข้างไหน 

งามหาดสมิหลา สุดหูสุดตา เสียงสนเสียดใบ 
เกาะหมูเกาแมวไล่กัน ทุกวี่ทุกวันมันไล่กันท าไม 

 
ลองขึ้นเขาตังกวน ฝูงลิงมันชวนขึ้นลิฟท์ว่องไว 
มองไปในทะเล เห็นเรืองตังเก กอและ ห่างไกล 

ชวนน้องไปลองผลักหิน คงเคยได้ยินเก้าเส้งใช่ไหม 
อยากจังอยากมาสู่ขอ เงินยกให้พ่อ พ่อมายกหินไป 

 
สงขลา สงขลา 

ลองมาสงขลากันหม๊าย 
ลองชิมเต้าหู้ยี้ เถ้ากั่วหมี่ หรือขนมไข่ 

ไอศครีมไข่แข็ง ถั่วเขียว ครองแครง ข้าวมันแกงไก่ 
ข้าวฟ่าง ข้าวเม่า ข้าวย า ลองกินเหนียวด า ซาละเปาลูกใหญ่ 

กวยเต๋ียวอยู่ใต้โรงงิ้ว ใครอย่าแซงคิว แม่ค้าเขาปากไว 
 

เดินสองขาพาเดิน สองตามองเพลินถ้ายังเดินไหว 
หรือจะนั่งสามล้อ คนถีบเขารอ พ่วงข้างพาไป 

ถนนยังช่ือนางงาม ยิ่งแยิ่งงาม นครนอก คอนใน 
ห้องแถวบ้านเก่าโบราณ อยู่กันมานาน ท้ังคนจีนแขกไทย 
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ต้นไม้ ดอกไม้ประจ าจังหวัดสงขลา 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. 
ช่ือวงศ์ Miliaceae 
ช่ือสามัญ สะเดาเทียม 
ช่ือทางการค้า - 
ช่ือพื้นเมือง เทียม, สะเดาช้าง (ตรัง) 
 
ลักษณะ 

ไม้ต้นสูง ๓๐ - ๔ เมตร เปลือก เรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบ
ประกอบเป็นรูปขนนก 

ก้านใบยาว ๒๐ - ๖ เซนติเมตร เรียงสลับกันเป็นกระจุกท่ีปลายกิ่ง ใบย่อย เยื้องสลับกันเล็กน้อย 
จ านวน ๗ - ๑ คู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่ กว้าง ๓ - ๔ เซนติเมตร ยาว ๕ - ๘ เซนติเมตร ปลายแหลมโคนสอบ ใบสี
เขียวอ่อน  ดอกออกรวมเป็นช่อ ตามง่ามใบ สีขาวหรือสีเขียวอ่อน ผลรูปไข่ เมื่อแก่สีเหลือง เนื้อในเมล็ดมีกล่ิน
แรงมี เมล็ดเดียว ออกดอกเดือนมีนาคม ผลแก่ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด 

นิเวศวิทยา พบขึ้นท่ัวไปทางภาคใต้ ต้ังแต่จังหวัดชุมพร ลงไป ส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นา
ประโยชน์ เป็นไม้โตเร็ว เนื้อไม้คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่ค่อยท าลาย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบ ทุก
ส่วนเนื้อไม้ใช้ท าเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกอ่อนใช้รับประทานได้ เมล็ด น ามาสกัดสารท ายาฆ่าแมลง 
เปลือกต้มท ายาแก้บิดหรือท้องร่วง 

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว 
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พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ท าด้วยวัสดุสแตนเลส ต้ังอยู่เด่นเป็นสง่าบนยอดเขาคอหงส์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวาย  

 
วนอุทยานน้ าตกบริพัตร 

ห่างจากอ าเภอเมือง 52 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 406 ระหว่างกิโลเมตรท่ี 35-36  
 
วัดถ้ าเขารูปช้าง 

ต้ังอยู่ต าบลปาดังเบซาร์ ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์ประมาณ 13 กิโลเมตร  
 
อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 

ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอนาทวี และ อ.สะเดา เขาน้ าค้างเป็นเขตหวง ห้ามกว่า 40 ปี ต้ังแต่สงครามโลก 
 
หาดสะกอม 

ห่างจากตัวเมืองสงขลา ประมาณ 53 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา  
 
วัดขวด 

หรือสถานปฎิบัติธรรมโคกสัก ต้ังอยู่หมู่ 5 บ้านคลองหาน ต าบลบ้านแค ห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ 50 
กิโลเมตร  
 
น้ าตกโตนงาช้าง 

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นน้ าตกท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้  อยู่ห่างจากอ าเภอ
หาดใหญ่ 
 
วัดหาดใหญ่ใน 

ต้ังอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา  
 

อุทยานนกน้ าคูขุด(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา) 
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 4 ต าบลคูขุด ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสงขลา 55 กิโลเมตร  

 
วัดจะทิ้งพระ 

ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลจะท้ิงพระ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสทิงพระประมาณ 200 เมตร เดิมเรียกว่า “วัด
สทิงพระ  
 
พิพิธภัณฑ์พธ ามรงค์ (พะธ ามะรง) 

ต้ังอยู่ท่ีถนนจะนะใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังบ้านพักเดิมของรอง
อ ามาตย์โทข ุ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 
ต้ังอยู่ท่ีถนนวิเชียรชม เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของพระยา

สุนทรานุ  
 
ทะเลสาบสงขลา 

เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ าไปทางทิศเหนือประมาณ 80 
กิโลเมตร  
 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านอ่าวทราย ต าบลเกาะยอ บริเวณใกล้เชิงสะพานติณสูลานนท์ช่วงท่ี 2 สถาบัน  
 
สะพานติณสูลานนท์ 

เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 4146 เช่ือมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่-
สงขลา  
 
วัดมัชฌิมาวาส 

(วัดกลาง) อยู่ท่ีถนนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และส าคัญท่ีสุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลาย
อยุธยา  
 
เขาเก้าเส้ง 

ห่างจากหาดสมิหลาประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางไปสถาบันเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังแห่งชาติ  
 
เกาะยอ 

เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ ไปตามเส้นทาง 
 

 
แหลมสมิหลา 

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน(ตลาดสดเทศบาล)ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาด
ทรายขาวสะอาด  
 
หมู่บ้านท ากรงนก 

ต้ังอยู่ท่ีบ้านสะกอม ต าบลสะกอม หมู่ 2 บ้านนา ต าบลบ้านนา และหมู่บ้านหัวดิน ต าบลป่าชิง กลุ่ม
แม่บ้านกรง 
 
เขาตังกวน 

บนยอดเขาตังกวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักร
นครศรีธรรมราช  
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พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

ต้ังอยู่ท่ีตึกไดโนเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทาง 
 
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 

ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 6 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และอ าเภอ
ใกล้เคียง   
 
เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง 

ประกอบด้วย เจดีย์องค์ด า ต้ังอยู่บนยอดเขาแดง สร้างไว้เป็นท่ีระลึกเมื่อครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี 
เจดีย์...  
 
วัดพะโคะ 

หรือ วัดพระราชประดิษฐาน อยู่ห่างจากสงขลา 48 กิโลเมตร เป็นวัดจ าพรรษาของ สมเด็จพะโคะ
หรือหลวงพ่อทวดเหยี...  
 
วัดเอกเชิงแส 

อยู่ท่ีต าบลเชิงแส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 408 เล้ียวซ้ายเข้าทางหลวง 4196 เข้าอ าเภอกระแสสินธุ์ 
เดิมช่ือ  
 
บ้านศรัทธา 

เป็นบ้านท่ีชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี
และรัฐบุรุษ   
 
 
สวนสัตว์สงขลา 

มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นท่ีเป็นภูเขาเล็กๆ หลายลูก  
 
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล 

อยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคล ถนนเพชรมงคล-ชัยมงคล เมื่อ พ.ศ. 2435 พระอาจารย์สอนบาลีในวัด
ชัยมงคล 
 
เขาน้อย 

อยู่ใกล้กับแหลมสมิหลา มีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 
 
แหลมสนอ่อน 
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อยู่บริเวณแหลมสมิหลา ร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณปลายแหลมเป็นท่ีประดิษฐานอนุสาวรีย์กรม
หลวงชุมพร 
 
ย่านเมืองเก่าสงขลา 

ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามยังคงเอกลักษณ์ด้ังเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึก
คลาสสิคสไตล์ชิโนโป 


