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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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สารบญั
เก่ี่�ยวกัี่บสงขลา6

ของขวญัสงขลา186

สญัลักี่ษณ์์8

20 โซนเมือืงเก่ี่าสงขลา
พื่ิพื่ิธภัณฑส่ถานแห่่งช่าติ้ส่งข้ลา 
ย่านเม่องเก่าส่งข้ลา 
โรงส่่แดง ห่ับ โห่้ ห่ิ�น 
ศาลห่ลักเม่องส่งข้ลา 
รา้นส่ิน อด้ลยพื่ันธ์

60 โซนบอ่ยาง
ห่าดส่มิห่ลา 
เข้าตั้งกวน

122 โซนคลองแห
มัส่ยิดกลางส่งข้ลา

80 โซนเกี่าะยอ
ส่ถาบันทั่กษิณคด่ศึกษา 
กล้่มผั้าท่อเกาะยอป้าลิ�ม 
เค้กจึำาปาดะข้น้นเกาะยอ Cocoro-Cake 
กล้่มท่อผ้ัาราช่วัต้ถ์แส่งส่่องห่ล้าท่่� 1 
วัดแห่ลมพื่้อ 
ช่้มช่นบ้านท่่าไท่รเกาะยอ

132 โซนหาดใหญ่
ส่วนส่าธารณะห่าดให่ญ่่ (ห่าดให่ญ่่เคเบิ�ลคาร)์ 
พื่ิพื่ิธภัณฑส่ถานธรรมช่าติ้วิท่ยา 
ต้ลาดกิมห่ยง 
ส่ว่ท่แมงโก้ มะม่วงเบาแช่อิ่�มห่าดให่ญ่่

162 โซนนาหมือ่มื
ช่้มช่นบ้านช่ายนา

168 โซนเทพา                                         
ช่้มช่นบ้านควนเจึด่ย์

176 โซนสะเดา                                         
ช่้มช่นกาญ่ประช่าร้ง่โรจึน์

10 กี่ารเดินทาง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร

SONGKHLA

195 ขอ้มูืลสถานท่�

เสน้ทางเเนะนำา188

สารบญั



เม่องส่ามวัฒนธรรม ไท่ย มส้่ลิม และจ่ึนโพื่น้ท่ะเลท่่�ผัส่านภมูปิญั่ญ่าและวิถ่
ช่วิ่ต้ได้อยา่งลงตั้ว และม่เส่นห่่ท่์่�โดดเด่นแห่ง่ห่นึ�งในประเท่ศไท่ย ซึ่ึ�งตั้�งอยู่
บรเิวณปลายข้วานท่อง ท่่ามกลางส่ภาพื่แวดล้อมท่่�เห่มาะแก่การตั้�งถิ�นฐาน 
อ้ดมด้วยแห่ล่งนำาธรรมช่าติ้ท่่�ส่มบูรณ์ ท่ะเลน้อย และท่ะเลส่าบส่งข้ลา  
ก่อเกิดเปน็วิถ่ช่วิ่ต้ท่่�เรย่บง่ายแต่้ยั�งยน่จึากการเกษต้รเเละการประมง 

จัึงห่วัดส่งข้ลาตั้�งอยู่ห่่างจึากกร้งเท่พื่มห่านครประมาณ 950 กิโลเมต้ร 
ภูมิประเท่ศเป็นท่่�ราบล้่มริมท่ะเล และแห่ล่งนำาข้นาดให่ญ่่ท่่�ม่ความ 
อด้มส่มบรูณ ์มป่ระวัติ้ศาส่ต้รย์าวนาน โดยวา่กันว่าช่่�อ ‘ส่งข้ลา’ นั�นเพื่่�ยนมา 
จึากคำาว่า ‘ส่ิงห่ลา’ (อ่าน ส่ิง-ห่ะ-ลา) ห่รอ่ส่ิงข้ร ท่่�แปลว่าเม่องส่ิงห่ ์
จึากความเข้้าใจึผิัดข้องพ่ื่อค้าช่าวเปอรเ์ซึ่ย่ท่่�แล่นเรอ่เข้้ามาเห่็นเกาะห่นู 
เกาะแมวแล้วเห่็นเป็นส่ิงห่์ส่องตั้วห่มอบเฝ้้าปากท่างเข้้าเม่อง โดย
นอกจึากตั้วเม่องส่งข้ลาแล้ว ท่่�น่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องเม่องให่ญ่่ท่่�ส่ำาคัญ่อย่าง 
‘ห่าดให่ญ่’่ ศนูยก์ลางท่างเศรษฐกิจึ การค้า และการคมนาคมท่่�ส่ำาคัญ่ข้อง 
ภาคใต้้อ่กด้วย

สงขลา
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สญัลักษณ์
แผนท่ี

สญัลักษณ์
ในสถานท่ี

สญัลักษณ์
ขนสง่สาธารณะ

ตลาด

รา้นอาหาร

อนุสาวรยี์์

สวนสาธารณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธรรมชาติ

ชุมชน

วัด

โบสถ์

มัสย์ิด

สถานที�ราชการ

โรงละคร

กิจกรรม

รา้นอาหาร

ถ่าย์ภัาพิ

ที�พิัก

ช็อปปิง

8 SONGKHLA

เคร่�องบิน

รถทัวร/์รถบัส

รถต้้โดย์สาร

รถไฟ

รถประจำาทาง

รถสามล้อ รถแท็กซี่ี�

รถสองเเถว

รถจักรย์านย์นต์
รบัจ้าง

เรอ่ข้ามฟาก

สญั
ลัก

ษณ
์

ห้องนำ�า



รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั
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การเดินทางมา
สงขลา
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รถทัวร/์รถบสั
รถโดยสารภายในประเท่ศ
ส่ถาน่ข้นส่่งห่าดให่ญ่่รองรบัการเดินท่างจึากทั่�วภาคใต้้ และ 
กร้งเท่พื่ฯ รวมไปถึงยงัมร่ถทั่วรข์้า้มภมูภิาคให่บ้รกิาร 

รถโดยสารระห่ว่างประเท่ศ
ส่ามารถข้้ามไปยังประเท่ศมาเลเซึ่ย่จึากส่ถาน่ข้นส่่งห่าดให่ญ่่
ไปยังเม่องปาดังเบซึ่ารไ์ด้ และยังม่รถตู้้นั�งต้รงไปยังปีนังได้ 
โดยต้้องเต้รย่มพื่าส่ปอรต์้ส่ำาห่รบัเดินท่างไว้ด้วย

รถไฟ
ส่ถาน่รถไฟื้ช่้มท่างห่าดให่ญ่่รองรับรถไฟื้ส่ายใต้้ทั่�งจึาก 
ปลายท่างส่้ไห่งโกลก และปาดังเบซึ่าร์ ท่่� เช่่�อมต่้อไปยัง
ประเท่ศมาเลเซึ่ย่ เป็นช่้มท่างห่ลักแห่่งห่นึ�งในภาคใต้้

เคร่�องบนิ
สายการบิินระห่ว่างประเท่ศ 
ม่เท่่�ยวบินต้รงจึากส่ิงคโปร์ มาเลเซึ่่ย และซึ่าอ้ดิอาระเบ่ย 
ในช่ว่งพิื่ธฮ่ัจัึญ่ ์มาลงท่่�ท่่าอากาศยานห่าดให่ญ่่

สายการบิินภายในประเท่ศ
ม่เท่่�ยวบินให่้บริการจึากส่นามบินดอนเม่อง ส่้วรรณภูม ิ
อ้บลราช่ธาน่ เช่ย่งราย เช่ย่งให่ม่ ช่ลบ้ร ่ ข้อนแก่น อ้ดรธาน่  
ม่มินิบัส่จึากส่นามบินห่าดให่ญ่่เข้้าตั้วเม่องช่้มพื่ร ระยะท่าง
ประมาณ 30 กิโลเมต้ร ราคาประมาณ 60 บาท่

ส่ถาน่รถตู้้ห่าดให่ญ่่รองรบัการเดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคใต้้
ต้อนล่าง และมร่ถส่องแถวเช่่�อมต่้อไปยงัตั้วเมอ่งส่งข้ลา

รถตูู้้โดยสาร

มเ่รอ่ข้้ามฟื้ากระห่ว่างเมอ่งเก่าส่งข้ลา ไปยังฝ้ั� งห่วัเข้าแดง

เรอ่ขา้มฟาก

มร่ถส่ามล้อแบบเห่มาในพ่ื่�นท่่�ตั้วเมอ่งห่าดให่ญ่่

รถสามล้อ

รถไฟ
ส่ามารถเดินท่างไปยังอำาเภอใกล้เค่ยงได้ท่่�ส่ถาน่ช่้มท่าง
ห่าดให่ญ่่

มร่ถประจึำาท่างจึากส่ถานข่้นส่ง่จัึงห่วัดส่งข้ลาและห่าดให่ญ่ไ่ปยงั
ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญ่ และอำาเภอต่้างๆ ในจัึงห่วัด

รถประจำาทาง

ม่รถส่องแถวให่้บรกิารห่ลากห่ลายส่ายไปยังจ้ึดส่ำาคัญ่ต่้างๆ  
ในตั้วเมอ่งส่งข้ลา และห่าดให่ญ่่ รวมถึงอำาเภอใกล้เค่ยง

รถสองแถว

มบ่รกิารจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

รถจักรย์านย์นต์รบัจ้าง

มบ่รกิารเฉพื่าะแท็่กซึ่่�ระบบเห่มาจ่ึาย และโท่รจึองล่วงห่นา้

รถแท็กซี่ี�

ม่รถตู้้จึากส่ถาน่ข้นส่่งจัึงห่วัดส่งข้ลา และส่ถาน่รถตู้้ห่าดให่ญ่ ่
ไปยงัส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญ่ และอำาเภอต่้างๆ ในจัึงห่วัด

รถตูู้้โดยสาร
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ขัน้ตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

1. แผนท่ี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญั่ลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน

0000 - ชื่ �อสายขนส่งสาธารณ
ะ
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เเผนท่ีเเละสาย์รถขนสง่สาธารณะ
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ขอ้ม้ลรถโดย์สาร

เวลาเดินรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยส่าร: 12 บาท่
บจึ. ภาคใต้้เดินรถ (2524)        
09 1847 1115

สาย 4 
เนินพิิชััย-ท่่าข้้าม
ต้้นท่าง: บา้นเนนิพื่ชิ่ยั
ปลายท่าง: อบต้.ท่่าข้า้ม

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 25-30 บาท่
บจึก. เกาะให่ญ่ข่้นส่ง่        
06 4047 8298

สาย 8294  
ห่าดให่ญ่่-บ้ิานเกาะให่ญ่่
ต้้นท่าง: ห่อนาฬิิกาเมอ่งส่งข้ลา
ปลายท่าง: บา้นเกาะให่ญ่่

เวลาเดินรถ: 06.00-19.00
ค่ารถโดยส่าร: 34 บาท่
บจึ.โพื่ธิ�ท่องข้นส่ง่ (2505)
08 9739 9199

สาย 8296 ห่าดให่ญ่่-
คลองแห่-สงข้ลา 
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ห่าดให่ญ่่
ปลายท่าง: ส่าข้าบข้ส่.ส่งข้ลา

เวลาเดินรถ: 06.00-19.30 
ค่ารถโดยส่าร: 34 บาท่
บจึก. โพื่ธิ�ท่องข้นส่ง่ (2505)
08 9739 9199

สาย 1871 
ห่าดให่ญ่่-สงข้ลา
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ห่าดให่ญ่ ่
ปลายท่าง: ห่อนาฬิิกา 
เมอ่งส่งข้ลา

เวลาเดินรถ: 06.00-19.30 
ค่ารถโดยส่าร: 23 บาท่
บจึก. โพื่ธิ�ท่องข้นส่ง่ (2505)
08 9739 9199

สาย 1871
ห่าดให่ญ่่-สงข้ลา
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ห่าดให่ญ่่
ปลายท่าง: รร.อนบ้าลส่งข้ลา

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10-30 บาท่
บจึ. ระโนดเดินรถ
06 3390 1867 
06 3390 1877

สาย 1884 
สงข้ลา-ระโนด
ต้้นท่าง: ส่าข้าบข้ส่.ส่งข้ลา
ปลายท่าง: ระโนด

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
บจึ. ส่งข้ลาข้นส่ง่ (2509)
บจึ. จึาร้ส่ถาพื่ร        
0 7420 0042, 0 7441 2217
08 3171 8010

สาย 5 (ส่แดง) 
ห่าดให่ญ่่-เกาะห่ม่ 
ต้้นท่าง: จ้ึดจึอด
รร.ห่าดให่ญ่วิ่ท่ยาลัย
ส่มบรูณก์ล้กันยา
ปลายท่าง: จ้ึดจึอดเกาะห่ม่

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 50 บาท่
บจึ. ส่งข้ลาข้นส่ง่ (2509) 
บจึ. จึาร้ส่ถาพื่ร
0 7420 0042 0 7441 2217 
08 3171 8010

สาย 1872 
ห่าดให่ญ่่-สะเดา
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ห่าดให่ญ่่
ปลายท่าง: คิวรถตู้้ส่ะเดา

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: ไมเ่กิน 100 บาท่  
คิดต้ามระยะท่าง
บจึ. ระโนดเดินรถ
บ. เกาะให่ญ่ข่้นส่ง่ 
บจึ. นครบรกิารข้นส่ง่
06 3390 1867 
06 3390 1877
06 4047 8298

สาย 8286 
ห่าดให่ญ่่-ระโนด
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ส่งข้ลา
ปลายท่าง: ระโนด

เวลาเดินรถ: 07.00-23.00
ค่ารถโดยส่าร: 60 บาท่ 
ห่จึก. ท่รพัื่ยท์่ว่พื่งศ์ ท่รานส่ปอรต์้
06 2815 8760

สาย 8299  
ห่าดให่ญ่่-สนามบิิน
ต้้นท่าง: บข้ส่.ห่าดให่ญ่่
ปลายท่าง: ส่นามบนิ

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 30 บาท่
ส่ห่กรณร์ถเล็กห่าดให่ญ่ ่
08 6284 5790

สาย 8299  
ห่าดให่ญ่่-สนามบิิน
ต้้นท่าง: บข้ส่.ห่าดให่ญ่่
ปลายท่าง: ส่นามบนิ

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่
บจึ. ระโนดเดินรถ
บ. เกาะให่ญ่ข่้นส่ง่
บจึ. นครบรกิารข้นส่ง่
06 3390 1867
06 3390 1877
06 4047 8298

สาย 8428
สงข้ลา-บ้ิานม่วงงาม
ต้้นท่าง: รร.อนบ้าลส่งข้ลา
ปลายท่าง: บา้นมว่งงาม
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เวลาเดินรถ: 06.00-17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 25 บาท่
ส่ห่กรณร์ถเล็กห่าดให่ญ่ ่  
08 6284 5790

สาย 8443 ห่าดให่ญ่่- 
วัดสะพิานไม้แก่น
ต้้นท่าง: ห่อนาฬิิกาเมอ่งส่งข้ลา
ปลายท่าง: วัดส่ะพื่านไมแ้ก่น

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 30 บาท่
ส่ห่กรณร์ถเล็กห่าดให่ญ่ ่  
08 6284 5790 

สาย 8441 
ห่าดให่ญ่่-บ้ิานนาห่ว้า
ต้้นท่าง: ห่อนาฬิิกาเมอ่งส่งข้ลา
ปลายท่าง: บา้นนาห่ว้า

เวลาเดินรถ:  
ห่าดให่ญ่ ่08.30-17.30 
ถำาต้ลอด 06.00-15.30 
ค่ารถโดยส่าร: 120 บาท่
บจึ. ห่าดให่ญ่เ่ข้าแดงข้นส่ง่
08 0709 2038
08 1097 0314

สาย 8559 ห่าดให่ญ่่-
บ้ิานถำ�าตลอด
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ห่าดให่ญ่่
ปลายท่าง: ถำาต้ลอด



โซนเมอืงเก่า
สงขลา
ส่ำารวจึวัฒนธรรมช่าวเล เย่�ยมเยอ่นช่ม้ช่นโบราณ
ริมอ่าวไท่ยท่่�ย่านเม่องเก่าส่งข้ลา ท่่ามกลาง
บรรยากาศอันเรย่บง่าย แต่้แฝ้งไปด้วยเส่น่ห่ ์
ท่่�งดงาม รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่และแห่ล่ง
ท่่องเท่่�ยวเช่ิงประวัติ้ศาส่ต้ร์มากค้ณค่าท่่�ถูก
อน้รกัษ์ไว้ นอกจึากน่�ยังม่ท่ะเลส่าบส่งข้ลาเป็น
แห่ล่งธรรมช่าติ้ท่่�ส่ำาคัญ่ และม่อาห่ารดั�งเดิม
จึากการผัส่มผัส่านข้องวัฒนธรรมไท่ย จ่ึน และ
มลายอู่กด้วย

พิพิิธิีภััณฑสถานแหง่ชาติิสงข้ลา 

ยา่นเมูอืงเก่าสงข้ลา 

โรงสแ่ดง หบั โห ้หิ�น

ศาลหลักเมูอืงสงข้ลา 

รา้นสนิ อดลุยพินัธี์

1
2
3

4
5
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วันพุิธ - วันอาทิตย์์
ค่าเข้าชมชาวไทย์
ค่าเข้าชมชาวต่างชาติ

09.00 - 16.00

30.-

150.-

Google Map

1

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ
สงขลา

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา



พื่ิพื่ิธภัณฑส่ถานแห่่งช่าติ้ส่งข้ลา ตั้วอาคารเป็นโบราณส่ถานส่ำาคัญ่ข้อง
เม่องท่่�ม่อาย้เก่าแก่กว่า 100 ปี ส่รา้งขึ้�นด้วยส่ถาปัต้ยกรรมแบบจ่ึน 
ผัส่มยโ้รป ก่ออิฐถ่อปนู 2 ช่ั�น โดดเด่นเปน็เอกลักษณ ์ เดิมเป็นคฤห่าส่น์
ข้องพื่ระยาส่้นท่ราน้รกัษ์ (เนต้ร ณ ส่งข้ลา) ผัู้ช่ว่ยราช่การเม่องส่งข้ลา 
ต่้อมาได้ถกูใช่เ้ปน็ส่ถานท่่�ข้องห่นว่ยงานต่้างๆ และกลายเป็นแห่ล่งรวบรวม
องค์ความรูท้่างด้านโบราณคด่ ประวัติ้ศาส่ต้ร ์ ศิลปะ ช่าติ้พื่ันธ้์วิท่ยา
และศิลปะพื่่� นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ข้องภาคใต้้ต้อนล่างในปัจึจ้ึบัน 
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ตััวอาคารพิพิิธิภััณฑ์์ท่ี่�มีก่ารผสมีผสาน 
ของสถาปัตััยกรรมีจีน่และยุโรปัอยา่งลงตััว

*

โบราณวตััถกุวา่ 5000 ชิ้ิ�น ท่ี่�สะท้ี่อนเร่�องราว
ของศิิลปัะพิ่�นบา้นที่างภัาคใต้ัตัอนล่าง

*



เน่�อห่าในพิื่พื่ธิภัณฑ์เริ�มต้้นด้วยการบอกเล่าวิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวส่งข้ลา ท่่�เรย่ก
ว่า ‘โห่นด-นา-เล’ โดย ‘โห่นด’ ค่อการใช่ป้ระโยช่น์จึากต้าลโต้นด ‘นา’ ค่อ
การปลกูข้า้ว และ ‘เล’ ค่อการท่ำาประมงส่องท่ะเลทั่�งท่ะเลส่าบ และท่ะเล
ฝ้ั� งอ่าวไท่ย จึากนั�นจึึงเล่าประวัติ้ศาส่ต้รค์วามเป็นมาและวิวัฒนาการ 
ข้องเม่อง รวมไปถึงความส่ัมพัื่นธ์ท่างการค้ากับต่้างประเท่ศ และ
ศิลปกรรมส่งข้ลา โดยจัึดแส่ดงโบราณวัต้ถ้และศิลปวัต้ถ้ท่่�เป็นมรดก 
ท่างวัฒนธรรมข้องภาคใต้้กว่า 5,000 ช่ิ�น ซึ่ึ�งแส่ดงถึงบท่บาท่การเป็น 
เมอ่งท่่าค้าข้ายท่่�ส่ำาคัญ่มาแต่้โบราณข้องเมอ่งส่งข้ลา
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นอกจึากน่� ยังม่การจัึดแส่ดงโบราณวัต้ถ้จึากต้ระกูล 
ณ ส่งข้ลา ต้ระกูลเจ้ึาเม่องส่งข้ลาในอด่ต้เพ่ื่� อเป็น 
การรำาลึกถึงเจ้ึาข้องส่ถานท่่�เดิมอ่กด้วย
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ยา่นเมอืงเก่าสงขลา
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

08.00 - 17.00

Google Map

2

สตัรต่ัอารต์ัจีากศิิลปันิรุน่ใหมี ่ท่ี่�บอกเล่า
ปัระวติััศิาสตัรแ์ละวถ่ิชิ้ว่ติัดัั้�งเดิั้มีของ
ชิ้าวสงขลาผา่นภัาพิวาดั้บนกำาแพิง

*

อาคารสถาปัตััยกรรมีเก่าแก่
แบบชิ้โิน-โปัรตักุ่สท่ี่�สวยงามี*

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา



ย่านเม่องเก่าส่งข้ลาเป็นศูนย์กลางท่างการค้า
และท่่าเร่อท่่�ส่ำาคัญ่ข้องภาคใต้้ ซึ่ึ�งม่ประวัติ้ศาส่ต้ร์
ยาวนานกว่า  200 ปี  ปัจึ จ้ึบัน จึึง เ ต็้มไปด้วย
ส่ถาปัต้ยกรรมเก่าแก่ท่่�ม่ เอกลักษณ์ ทั่�งตึ้กแถว
แบบจ่ึนโบราณข้องช่าวฮักเก่�ยน และตึ้กคลาส่ส่ิก 
แบบช่ิโน-โปรต้้ก่ส่ เร่ยงรายต้ลอดส่องข้้างท่าง 
เกิดเป็นเอกลักษณ์ข้องเม่องเก่าส่งข้ลาท่่�ส่วยงาม 
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OLD TOWN



34 35SONGKHLA โซนเมืืองเก่่าสงขลา



ปจัึจ้ึบนั เม่�อวิถ่ช่วิ่ต้ข้องผัูค้นเปล่�ยนแปลงไปต้ามกาลเวลา ยา่นเมอ่งเก่า
ส่งข้ลาจึึงเปล่�ยนบท่บาท่มาสู่่ย่านท่่องเท่่�ยวท่่�เง่ยบส่งบ เรย่บง่าย และ
เต็้มไปด้วยส่ถานท่่�ท่างประวัติ้ศาส่ต้ร ์เช่น่ บา้นนครใน บา้นส่งครามโลก 
ประตู้เม่องเก่าส่งข้ลา นอกจึากน่�ยังเป็นแห่ล่งศิลปะ ท่่�ม่ทั่�งแกลลอร่� 
ห่อศิลป์ส่งข้ลา และงาน Street Art จึากศิลปินร้น่ให่ม่ท่่�เข้้ามาเติ้มเต็้ม 
ความม่ช่่วิต้ช่่วาให่้กับย่านแห่่งน่�  ซึ่้กซึ่่อนอยู่ต้ามม้มต่้างๆ เพื่่� อรอ 
การค้นห่าอ่กด้วย
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Tipsท่่�ข้าดไม่ได้เลยค่อคาเฟ่ื้เเละรา้นอาห่าร บรเิวณถนนนางงามจึะม่รา้น
อาห่ารคาวห่วานท้่องถิ�นอันเล่�องช่่�อ ไมว่่าจึะเปน็รา้นซึ่าลาเปาโจ๊ึกเกาะไท่ย 
ข้า้วส่ต้รูา้นเก่ยดฟื้ั� ง (โกยาว) ก๋วยเต่้�ยวห่างห่ม ูห่รอ่โรต่้เต้าถ่าน เปน็ต้้น

ท่ี่�บริเิวณย่า่นเมือืงเก่่าจะหาท่ี่�จอดริถย่าก่ 
แนะนำาใหเ้ดินที่างมืาด้วย่ขนส่ง่ส่าธาริณะ

หาก่ขบัริถย่นต์์มืาจะมืจุ่ดจอดริถส่ว่นตั์ว 
ท่ี่�มืค่่่าใช้จ้า่ย่ ณ บริเิวณหน้าวดัย่างที่อง 
หริอืใก่ล้้ธนาค่าริออมืส่นิ
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

10.00 - 16.30

โรงสแีดง 
หับ โห้ ห้ิน

โรงส่ ่ ‘ห่บั โห่ ้ห่ิ�น’ มาจึากภาษาจ่ึนฮักเก่�ยน ห่มายถึง 
ความส่ามคัค่ ความกลมเกล่ยว และความเจึรญิ่ร้ง่เรอ่ง 
เปน็โรงส่ข้่้าวโบราณอายเ้ก่าแก่กว่า 100 ปี ห่รอ่ท่่�ผัูค้น
ในเมอ่งต่้างเรย่กกันว่า ‘โรงส่แ่ดง’ เน่�องจึากตั้วอาคาร
ท่าด้วยส่่แดงส่ดทั่�งห่ลัง ตั้�งเด่นเป็นส่ง่าอยู่บนถนน
นครนอก รมิท่ะเลส่าบส่งข้ลา โดยถ่อเป็นโรงส่่ข้้าว 
ท่่�ทั่นส่มัยท่่�ส่้ดในย้คนั�น เพื่ราะม่การใช่้เคร่�องจัึกร
พื่ลังงานไอนำาจึากอังกฤษ ซึ่ึ�งใช่แ้กลบเป็นเช่่�อเพื่ลิง 
คอยรบัส่ข้่้าวจึากพ่ื่�นท่่�ปลกูข้้าวรอบๆ จึนส่ามารถผัลิต้
ข้้าวส่่งออกไปยังประเท่ศเพ่ื่�อนบ้านอย่างมาเลเซึ่ย่ได้ 
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สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา



ห่ลังจึากการท่ำานบ้ำาร้งอาคาร โรงส่ห่่บั โห่ ้ห่ิ�น ก็ได้รบัรางวัลอนร้กัษศิ์ลป
ส่ถาปัต้ยกรรมด่เด่นประจึำาปี พื่.ศ. 2554 ประเภท่อาคารพื่าณิช่ย์จึาก
ส่มาคมส่ถาปนิกส่ยามในพื่ระราช่ปูถัมภ์

ปัจึจ้ึบัน ค้ณรงัส่่ รตั้นปราการ เจ้ึาข้องโรงส่่แดงร้น่ท่่� 3 และประธาน
ภาค่คนรักเม่องส่งข้ลาส่มาคม ได้ร่วมกับภาค่เคร่อข้่ายพัื่ฒนาให่ ้
โรงส่่แดงเป็นแห่ล่งเรย่นรูม้่ช่วิ่ต้ และเป็นศูนย์กลางในการจัึดกิจึกรรม
ข้องคนในช่้มช่น พื่รอ้มเปิดโรงส่่แดงให่้นักท่่องเท่่�ยวได้เข้้ามาเร่ยนรู้
ประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละส่มัผัสั่กับความงดงามข้องส่ถาปตั้ยกรรมโบราณแห่ง่น่� 
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

08.00 - 17.00

ศาลหลักเมอืง
สงขลา นอกจึากจึะเปน็ท่่�ประดิษฐานห่ลักเมอ่งส่งข้ลาต้ามคติ้ไท่ยแล้ว ยงัเปน็ท่่�ตั้�ง

ข้องศาลเจ้ึาพ่ื่อห่ลักเมอ่ง ห่รอ่ ‘เซึ่ง่ท๋่องเห่ล่าเอ่�ย’ ห่รอ่เท่พื่ค้้มครองเมอ่ง
ต้ามคติ้จ่ึนอ่กด้วย ศาลห่ลักเม่องส่งข้ลาจึึงเปรย่บเส่ม่อนส่ิ�งท่่�เช่่�อมโยง
ความแต้กต่้างท่างวัฒนธรรมข้องช่าวจ่ึนและช่าวไท่ยในส่งข้ลาเข้า้ด้วยกัน

ศิาลหลักเมีอ่งสงขลาเปัน็ศูินยร์วมีจีติัใจี
ของชิ้าวสงขลามีาตัลอดั้กวา่ 200 ปัี*

4
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สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา
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ศาลห่ลักเม่องแห่่งน่�ส่รา้งข้ึ�นมาพื่รอ้มกับการส่รา้งเม่องส่งข้ลาให่ม่ท่่�ฝ้ั� ง 
บอ่ยาง ซึ่ึ�งแล้วเส่รจ็ึในปี พื่.ศ. 2385 ห่รอ่กว่า 200 ปมีาแล้ว โดยม่ลักษณะ
เป็นอาคารแบบเก๋งจ่ึน จึำานวน 3 ห่ลัง ส่ะท้่อนให่้เห่็นอิท่ธิพื่ลศิลปะจ่ึน
จึากการเข้้ามาตั้�งรกรากข้องช่าวจ่ึนโพื่้นท่ะเลในบรเิวณภาคใต้้ข้องไท่ย 

ภายในบรเิวณศาลยังม่เท่พื่เจ้ึาอ่กห่ลายองค์ให่้ส่ักการะบูช่า และยังม่
โรงงิ�วเก่าแก่ท่่�ยังคงจัึดแส่ดงงิ�วในวันส่ำาคัญ่ต่้างๆ ต้ลอดทั่�งปีอ่กด้วย 
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ช้ว่งปล้าย่เดือนมืถินุาย่น - ต้์นเดือนก่ริก่ฎาค่มื 
ของทีุ่ก่ปี จะมื่ก่าริจัดงานงานส่มืโภช้เจ้าพ่่อ
หลั้ก่เมืืองส่งขล้า ซึ่่�งต์ามืมืาด้วย่ริา้นอาหาริ 
ท้ี่องถิ�น ก่าริแส่ดงงิ�ว ศิิล้ปะ ดนต์ริ ่ภาพ่ถ่าย่ 
แล้ะริา้นจำาหนา่ย่ของท่ี่�ริะล่้ก่

ช้ว่งเที่ศิก่าล้ส่ำาคั่ญ ภาย่ในศิาล้จะแออัดไปด้วย่
ผู้้ค้่น แล้ะมืค่่วนัธ้ปเปน็จำานวนมืาก่ ผู้้ท่้ี่�แพ่ค้่วนั
ธ้ปส่ามืาริถส่กั่ก่าริบ้ช้าภาย่นอก่ศิาล้ได้

Tips

52 53SONGKHLA โซนเมืืองเก่่าสงขลา



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

09.00 - 16.00

รา้นสนิ อดลุยพนัธ์ รา้นส่ิน อด้ลยพัื่นธ์ เป็นรา้นข้ายข้องฝ้ากท่่�เก่าแก่และ
ม่ช่่�อเส่่ยงข้องย่านเม่องเก่าส่งข้ลาตั้�งอยู่บนถนนนครใน 
โดยม่คณ้ยายท่รพัื่ย์ ดล้ยพัื่นธ์เป็นผัู้ก่อตั้�งรา้น ตั้�งแต่้ใน 
ป ีพื่.ศ. 2466 และยังเปน็ผู้ัผัลิต้ส่นิค้าเองทั่�งห่มดอ่กด้วย 
โดยท่้กห่่บห่่อบรรจ้ึภัณฑ์จึะแปะป้ายช่่�อรา้นเอาไว้พื่รอ้ม
รูปเคร่�องห่มายการค้าต้ราส่ังข้์ท่อง เป็นดั�งเอกลักษณ์
ข้องรา้น การนัต่้ได้ว่าผัลิต้เองท่้กช่ิ�น และยังใส่่ใจึในท่้ก
รายละเอ่ยด

Google Map
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สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา



ส่ินค้ายอดนิยมค่อข้้าวเกร่ยบก้้งและปลา ท่่�ร้านติ้ดป้ายอวดเอาไว้
ว่าได้รบัรางวัลท่่� 1 จึากทั่�วประเท่ศ นอกจึากน่�ยังม่ นำาบูดู ซึ่อิ่�วห่วาน 
เม็ดมะม่วงห่ิมพื่านต์้ นำาพื่รกิเผัา ก้้งแก้ว ลูกห่ย่ฉาบ และมังค้ดกวน 
ท่่�ล้วนแล้วแต่้เป็นสู่ต้รพิื่เศษข้องท่างรา้นทั่�งส่ิ�น
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

24 ชั่่�วโมง

หาดสมหิลา

ช่้มช่นปากนำาท่างต้อนเห่น่อข้องตั้วเม่องส่งข้ลา รายรอบด้วยแห่ล่ง
ธรรมช่าติ้ท่่�ส่ำาคัญ่ ทั่�งเข้าตั้งกวน ท่ะเลส่าบส่งข้ลา ท่ะเลอ่าวไท่ย และ
อ่กห่นึ�งไฮัไลต์้เด่นข้องเม่องส่งข้ลา อย่างห่าดส่มิห่ลา ห่าดท่รายส่่ข้าวท่่�
งดงามท่อดยาวต้ลอดแนวฝ้ั� ง พื่รอ้มทั่�งรูปปั� นนางเง่อก เอกลักษณเ์ด่นท่่� 
ใครๆ ต่้างก็ต้้องแวะมาถ่ายรูปจึนเป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดห่มายท่่�นักท่่องเท่่�ยว  
ส่ายธรรมช่าติ้ไมค่วรพื่ลาด

หาดสมูหิลา 

เข้าตัิงกวิน

1
2

1

Google Map
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สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา



ชิ้มีทัี่ศินย่ภัาพิอันงดั้งามีของเกาะหน ูและเกาะแมีว*
ถ่ายรูปัเชิ้ก็อินกับรูปัปัั� นนางเง่อกสท่ี่อง 
สญัลักษณข์องหาดั้สมีหิลาและจีงัหวดัั้สงขลา*

สมัีผสักับหาดั้ที่รายแก้ว เน่�อเนย่นละเอ่ยดั้สข่าวนวล 
บนหาดั้สมีหิลา*
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Samila 
Beach



‘ห่าดส่มิห่ลา’ ห่นึ� งในส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�ม่ช่่�อเส่่ยง
แห่่งห่นึ�งข้องจัึงห่วัดส่งข้ลา ท่่�ห่ากไม่ได้มาเย่อนก็เห่ม่อนมาไม่ถึง 
เพื่ราะเป็นห่าดท่รายท่่�อยู่ในเข้ต้เท่ศบาลนครส่งข้ลา ใกล้กับศาลา
กลางจัึงห่วัดส่งข้ลาเพื่่ยงแค่ 1 กิโลเมต้ร เป็นห่าดท่รายแก้วห่ร่อ
ห่าดท่รายเน่� อเน่ยนละเอ่ยดส่่ข้าวนวลท่่�ท่อดยาวห่ลายกิโล ส่ลับ
กับโข้ดห่ินน้อยให่ญ่่ท่่�ย่� นลงไปในท่ะเล และม่ทิ่วส่นรมร่�นต้ลอด
แนว โดยม่รูปปั� นข้องนางเง่อกส่่ท่องตั้�งเด่นเป็นส่ัญ่ลักษณ์อยู่ริมฝ้ั� ง 
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นางเง่อกท่อง ถูกส่ร้างข้ึ�นในปี พื่.ศ.2509 ห่ล่อด้วยบรอนซึ่์รมดำา 
โดยฝ้ีม่อข้องอาจึารย์จิึต้ร บัวบ้ศย์  ต้ามนิยายปรัมปราข้องไท่ย
โบราณ ซึ่ึ�งข้้นวิจิึต้รมาต้รา ได้เล่าไว้ว่า ในวันห่นึ�งม่นางเง่อกส่าว
ข้ึ�นมานั�งห่ว่ผัมริมช่ายห่าดด้วยห่ว่ท่องคำา ช่ายช่าวประมงคนห่นึ�ง
เดินผั่านมาและท่ำาให่้นางเง่อกต้กใจึจึนร่บห่น่ลงท่ะเลไปโดยล่ม
ห่ว่ท่องคำาทิ่�งไว้ ช่าวประมงผัู้นั�นจึึงเก็บห่ว่ท่องคำาไว้กับตั้วและเฝ้้า
คอยนางเง่อกอยู่ท่่�ห่าดนั�นเส่มอ แต่้เธอก็ไม่เคยปรากฏตั้วอ่กเลย 
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ห่าดส่มิห่ลาเป็นช่ายห่าดท่่�เง่ยบส่งบ รม่ร่�นไปด้วย
ป่าส่น และยังม่การจัึดพื่่�นท่่�ข้องส่วนห่ย่อมเอาไว้เพื่่�อ
ให่้ช่าวเม่องและนักท่่องเท่่�ยวได้มาเดินเล่นและนั�งพื่ัก
ช่มวิว โดยห่ากมองออกไปจึากห่าดส่มิห่ลา ค้ณจึะ
ส่ามารถมองเห่็นทิ่วทั่ศน์ท่่�ส่วยงามข้องเกาะห่นูและ
เกาะแมวท่่�ตั้�งอยูไ่มไ่กลได้อยา่งช่ดัเจึนอ่กด้วย
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เขาตังกวน
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร ี
ค่าบรกิารลิฟท์ 
ข้�นเขาตังกวน

20.-

08.30 - 18.00

30.-

ชิ้มีววิเมีอ่งสงขลาแบบ 360 องศิา*
สกัการบูชิ้าพิระเจีด่ั้ยห์ลวง*
ชิ้มีความีสวยงามีของปัระภัาคารเก่า และ
ศิาลาพิระวหิารแดั้ง พิลับพิลาอิฐท่ี่�สรา้ง
ข้�นด้ั้วยสถาปัตััยกรรมีแบบตัะวนัตัก 

*
เด็ก ผ้้ใหญ่

Google Map

2

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา              สาย 1871 หาดใหญ่

-สงขลา             สาย 1871 (รถตู้ �) หาดใหญ่
-สงขลา



จ้ึดช่มวิวบนภูเข้าลูกเล็กๆ ท่่�ส่ามารถมองเห่็นวิว
ทิ่วทั่ศน์ข้องเม่องส่งข้ลาได้ 360 องศา เส่ม่อนว่า
เม่องส่งข้ลาทั่�งเม่องถูกย่อให่้เล็กเห่ม่อนเม่องข้องเล่น 
ท่่ามกลางผัน่นำาท่ะเลกว้างไกลส่ด้ลกูห่ลูกูต้า
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ไม่เพื่่ยงแต่้วิวส่วยๆ เท่่านั�นท่่�ดึงดูดนักท่่องเท่่�ยวให่้มาท่่�น่�  เพื่ราะบน 
เข้าตั้งกวนยังม่ส่ถาปัต้ยกรรมท่่�ส่ำาคัญ่ข้องส่งข้ลา เช่น่ พื่ระเจึด่ย์ห่ลวง 
โบราณส่ถานและส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�ส่ำาคัญ่ข้องช่าวส่งข้ลา ประภาคาร 
ส่่ข้าวนวลส่มัยรชั่กาลท่่� 5 และ ศาลาพื่ระวิห่ารแดง พื่ลับพื่ลาอิฐท่่�ส่รา้ง 
ข้ึ�นด้วยส่ถาปัต้ยกรรมแบบต้ะวันต้ก เน่� องในโอกาส่พื่ระบาท่ส่มเด็จึ 
พื่ระจ้ึลจึอมเกล้าเจ้ึาอยู่ห่ัว เส่ด็จึประพื่าส่แห่ลมมลายู ถึงเม่องส่งข้ลา
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ลิงบรเิวิณต่ินเข้าตัิงกวินไมูเ่ป็ม็ูติิรกับ
มูนุษย์ ควิรหล่กเล่�ยงและระมูัดระวิัง
เมูื�อพิบเหน็

บัันไดขึ้้�นเขึ้าตัั้�งกวนมีีจำำานวน 145 ขึ้ั�น ควร
ประเมีินสภาพร่างกายให้้ดีก่อนเลืือกเดินขึ้้�น 
แต่ั้ถ้้าคุณมีั�นใจำในกำาลัืงขึ้าแลืะอยากสัมีผััส
ธรรมีชาติั้ระห้ว่างทางก็สามีารถ้เดินขึ้้�นด้วย
บัันไดได้เช่นกัน

การข้ึ�นสู่่ยอดเข้าตั้งกวน ปัจึจ้ึบัน ท่ำาได้ 2 วิธ่ ค่อ

1. ข้ึ�นลิฟื้ต์้โดยส่ารจึากส่ถาน่ลิฟื้ต์้เข้าตั้งกวน 
โดยม่ค่าบรกิาร เด็ก 20 บาท่ ผัู้ให่ญ่่ 30 บาท่ 

เปิดบรกิารในวันจัึนท่ร-์ศ้กร์
เวลา 10.00-19.00 น. 

วันเส่าร-์อาทิ่ต้ย์ และวันห่ย้ดนักข้ัต้ฤกษ ์
เวลา 08.00-19.00 น.

2. ข้ึ�นโดยการเดินข้ึ�นบันไดฝ้ั� งต้ะวันต้ก
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Tips



กลุมู่ที่อผา้ราชวิตัิถ์แสงสอ่งหล้าท่ี่� 1 

วิดัแหลมูพิอ้ 

ชุมูชนบา้นท่ี่าไที่รเกาะยอ

4
5
6

SONGKHLA

เย่�ยมช่มความเร่ยบง่ายข้องวัฒนธรรมแบบ
บา้นๆ ท่่�ช่ม้ช่นเกาะยอ เกาะเล็กนา่รกัท่่�รายล้อม 
ด้วยผั่นนำาข้องท่ะเลส่าบส่งข้ลาท่่� เง่ยบส่งบ
ท่่ามกลางธรรมช่าติ้ท่่�มเ่ส่นห่่ ์ภายในเต็้มไปด้วย
ภมูปิญั่ญ่าท่่�โดดเด่น นอกจึากน่�ยงัมผ่ัลไมช้่่�อดัง
อยา่ง จึำาปาดะข้นน้ ทั่�งแบบท่านส่ดและประย้กต์้
เปน็เมนตู่้างๆ ให่ล้องท่านกันอ่กด้วย

สถาบนัทัี่กษิณคด่ศึกษา 

กลุมู่ผา้ที่อเกาะยอป็า้ลิ�มู

เค้กจำำาป็าดะข้นนุเกาะยอ 
Cocoro-Cake

1
2
3
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เปิดทุกวัน

ค่าเข้าชม นักเรยี์น
ค่าเข้าชม นักศ้ึกษา
ค่าเข้าชม บุคคลทั�วไป
ค่าเข้าชม ต่างชาติ

นกัเรยี์น 11 บาท  
นกัศ้ึกษา 11 บาท  
บุคคลทั�วไป 11 บาท  
ต่างชาติ 111 บาท

08.30 - 17.00

10.-
20.-
50.-
100.-

สถาบนั
ทักษิณคดีศึกษา Google Map

1

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  

สาย 1884 สงขลา-ระโนด
สาย 8428 สงขลา - บ้ �านม่วงงาม่

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  



พื่ิพื่ิธภัณฑ์ท่่�รวบรวมเร่�องราวต่้างๆ เก่�ยวกับ 
วิถ่ช่วิ่ต้ข้องคนปักษ์ใต้้ จัึดแส่ดงโบราณวัต้ถ ้
ท่่�เกิดจึากภูมิปัญ่ญ่าข้องคนในท้่องถิ�น เคร่�อง 
ประดับ ศาต้ราว้ธ ผั้าท่อพื่่�นเม่อง ไปจึนถึง 
การแส่ดงและการละเล่นพื่่� นเม่องท่่�โดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ ต้อบโจึท่ย์นักท่่องเท่่�ยวท่่�ส่นใจึ
ศึกษาประวัติ้ศาส่ต้รห์่รอ่วิถ่ช่วิ่ต้ช่าวบ้าน
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นอกจึากจึะม่การจัึดแส่ดงนิท่รรศการต่้างๆ แล้ว ท่่�น่�ยังม่ห่้องพื่ัก 
ห่้องส่ัมมนาให่้บรกิาร รวมไปถึงรา้นค้าส่ำาห่รบัข้ายส่ินค้าพื่่�นเม่องและ 
งานห่ัต้ถกรรมต่้างๆ ให่้นักท่่องเท่่�ยวได้เล่อกซึ่่�อข้องท่่�ระลึก และยังม ่
จ้ึดช่มวิวส่วยๆ ท่่�ส่ามารถมองเห่น็ท่ะเลส่าบส่งข้ลาได้อยา่งช่ดัเจึน
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

08.00 - 18.00

กลุม่ผ้าทอเกาะยอ
ป้าล่ิม

2
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Google Map

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  

สาย 1884 สงขลา-ระโนด
สาย 8428 สงขลา - บ้ �านม่วงงาม่

สาย 8294 หาดใหญ่
-บ้ �านเกาะใหญ่

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  



ผั้าท่อพื่่�นเม่องเกาะยอนั�นข้ึ�นช่่�อเร่�องความงดงามข้องลวดลายท่่�ผั่านการ
ถักท่ออย่างพิื่ถ่พิื่ถัน โดยกล้่มป้าลิ�ม เป็นกล้่มแรกๆ ท่่�ท่ำาการฟื้้� นฟูื้การ 
ท่อผั้าบนพื่่�นท่่�เกาะยอ และดำารงเอกลักษณ์ข้องผั้าท่อเกาะยอมาจึนถึง
ปจัึจ้ึบัน

กล้่มป้าลิ�มผัลิต้ผั้าท่อยกดอกลวดลายเอกลักษณ์อย่าง ลายราช่วัต้ร 
และลายดอกรส่ส่ค้นธ์ รวมไปถึงลายให่ม่ๆ ท่่�ห่ยิบเอาธรรมช่าติ้รอบตั้ว 
มาใส่ล่งในผ่ันผัา้ เช่น่ ลายพิื่กล้พัื่นธ ์ลายเพื่ช่รส่ค้นธ ์เปน็ต้้น 

แต่้ความพิื่เศษข้องผ้ัาท่อกล้่มป้าลิ�มอยู่ท่่�การนำาเอาเส่้นใยแบบให่ม่มาใช่ ้
ได้แก่ เส่น้ด้ายเมอรซ์ึ่ไ่รท์่ ซึ่ึ�งมค่ณ้ส่มบติั้แวววาวคล้ายผัา้ไห่ม และเส่น้ใย 
ฟื้ิลาเจึน ท่่�ผัส่มคอลลาเจึน ท่ำาให่้เน่�อผ้ัาน้่ม ช่ว่ยรกัษาความช่้ม่ช่่�นข้อง 
ผัวิพื่รรณ ปอ้งกันรงัส่ย่วู่ แข็้งแรงคงท่น และเปน็มติ้รกับส่ิ�งแวดล้อม
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เปิดทุกวัน 07.00 - 19.30 

เค้กจำาปาดะขนุน
เกาะยอ

Cocoro-Cake

‘จึำาปาดะข้น้น’ เป็นผัลไม้ประจึำาถิ�นท่่�ห่าได้ทั่�วไปในเกาะยอ เน่�อและ
รส่ช่าติ้เห่ม่อนจึำาปาดะ แต่้รูปลักษณ์ภายนอกเห่ม่อนข้น้น ด้วยเห่ต้้น่� 
ท่างรา้นโคโคโระ (Cocoro-cake) จึึงได้คิดค้นส่ตู้รข้นม ‘เค้กจึำาปาดะข้นน้’ 
เปน็เมนซูึ่กิเนเจึอรป์ระจึำารา้น เน่�อเค้กน่้มละมน้ลิ�น  ห่อมกลิ�นจึำาปาดะข้นน้
เส่ริฟ์ื้รอ้นๆ ให่ร้บัประท่านคู่กับกาแฟื้ห่อมกร้น่ภายในรา้น

3
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Google Map

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  

สาย 1884 สงขลา-ระโนด

สาย 8428 สงขลา - บ้ �านม่วงงาม่

สาย 8294 หาดใหญ่
-บ้ �านเกาะใหญ่

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  



นอกจึากน่�  ยังม่ข้นมอ่� นๆ ท่่�ห่ยิบเอาวัต้ถ้ดิบท้่องถิ�นมาส่ร้างส่รรค์ 
อ่กมากมาย อาทิ่ เค้กส่วา ห่รอ่ ละมด้ ผัลไมอ่้กช่นดิท่่�ข้ึ�นช่่�อข้องเกาะยอ 
เค้กมะพื่รา้ว เค้กเส่าวรส่ เค้กท่้เรย่น เค้กลูกต้าล เม็ดมะม่วงห่ิมพื่านต์้
เคล่อบซึ่อส่จึำาปาดะข้น้น ค้กก่�จึำาปาดะข้น้น ล้วนแล้วแต่้ใช่้วัต้ถ้ดิบ 
ค้ณภาพื่ด่ ไม่ใส่่ส่ารกันบูด ราคาเป็นมิต้ร ถ่อเป็นรา้นข้นมท่่�รงัส่รรค์ 
เมนูแปลกให่ม่และเป็นเอกลักษณ์ข้องเกาะยอ จัึงห่วัดส่งข้ลา
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

06.00 - 20.00

กลุม่ทอผ้าราชวตัถ์
แสงสอ่งหล้าท่ี 1

ภูมิปัญ่ญ่าข้องช่าวเกาะยอท่่�ถักท่อข้ึ�นด้วยม่อท่้กข้ั�นต้อนอย่างประณ่ต้ 
เกิดเปน็ผัน่ผัา้ท่อราช่วัต้ร เน่�อผัา้ด่ ไมเ่ปน็ข้ย้ง่าย นอกจึากน่�ยงัม่ลวดลาย 
ท่่�วิจิึต้รส่วยงาม เช่น่ ลายก้านแย่ง ลายดอกจิึก ลายพื่้ดซึ่อ้น รวมไปถึง 
ลายท่่�โดดเด่นท่่�ส่ด้อยา่ง ‘ลายราช่วัต้ร’ ซึ่ึ�งพื่ระบาท่ส่มเด็จึพื่ระจ้ึลจึอมเกล้า 
เจ้ึาอยูห่่วัเปน็ผัูพ้ื่ระราช่ท่านช่่�อให่ ้

4
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Google Map

โซนเก่าะยอ

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  

สาย 1884 สงขลา-ระโนด

สาย 8428 สงขลา - บ้ �านม่วงงาม่

สาย 8294 หาดใหญ่
-บ้ �านเกาะใหญ่

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  



กล้ม่ราช่วัต้ถ์แส่งส่อ่งห่ล้าท่่� 1 ก่อตั้�งข้ึ�นมากว่า 20 ปีแล้ว เพื่่�อส่รา้งอาช่พ่ื่ให่้
กับช่าวบ้านและอนร้กัษภ์มูปิญั่ญ่าท้่องถิ�น ก่อนท่่�จึะพื่ฒันาคณ้ภาพื่เร่�อย
มาจึนกลายมาเปน็ส่นิค้า OTOP ข้องเกาะยอ โดยมก่ารกำาห่นดห่ลักเกณฑ์
ในการดำาเนินงาน ค่อส่ินค้าท่้กช่ิ�นต้้องม่ค้ณภาพื่ ม่เคร่�องห่มายรองรบั
ม่ป้ายบอกราคา ช่่�อลายและจึำานวนห่ลา รวมถึงต้้องเป็นส่นิค้าท่่�ส่ะท้่อน
ให่เ้ห่น็ถึงวัฒนธรรมข้องช่าวเกาะยอ ดังนั�นจึึงมั�นใจึได้เลยว่าคณ้จึะได้รบั
ส่นิค้าท่่�มค่ณ้ภาพื่และค้้มค่าค้้มราคาอยา่งแนน่อน
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

06.00 - 18.00

วดัแหลมพอ้ พิระพุิที่ธรูปัปัางปัรนิพิิพิานท่ี่�ใหญท่่ี่�สดุั้ 
ในปัระเที่ศิไที่ย

จุีดั้ชิ้มีววิท่ี่�สามีารถมีองเหน็ทิี่วทัี่ศินข์อง
สะพิานติัณสลูานนท์ี่และที่ะเลสาบสงขลา
ได้ั้อยา่งสวยงามี

*

*

5

Google Map

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  

สาย 1884 สงขลา-ระโนด
สาย 8294 หาดใหญ่

-บ้ �านเกาะใหญ่

สาย 8428 สงขลา - บ้ �านม่วงงาม่
สาย 1871 หาดใหญ่

-สงขลา

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  



วัดแห่ลมพื่้อ ห่ร่อ วัดพื่ระนอนแห่ลมพื่้อ เป็นวัดส่ำาคัญ่แห่่งห่นึ�งใน
จัึงห่วัดส่งข้ลาท่่�ม่อาย้เก่าแก่กว่า 200 ปี ม่ช่่�อเส่่ยงจึากการเป็นท่่�
ประดิษฐานข้ององค์พื่ระนอน ซึ่ึ�งเป็นพื่ระพื่้ท่ธรูปปางปรินิพื่พื่านท่่�
ให่ญ่่ท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ย เเละเน่�องจึากท่่�ตั้�งข้องวัดอยู่ใกล้กับส่ะพื่าน
ติ้ณสู่ลานนท์่ องค์พื่ระนอนท่่�ส่วยงามน่� จึึงมองเห่็นเด่นช่ัดส่ะด้ดต้า
ส่ำาห่รบัผัู้ท่่�ข้ับรถผ่ัานไปมา ท่ำาให่้ม่ผัู้แวะเว่ยนมาส่ักการะอยู่ไม่ข้าดส่าย 
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นอกจึากองค์พื่ระนอนท่่�เป็นไฮัไลต์้แล้ว ท่่�น่�ยังม่พื่ระอ้โบส่ถเก่าแก่ ซึ่ึ�งม่
รูปแบบส่ถาปัต้ยกรรมต้ามศิลปะในส่มยัรชั่กาลท่่� 3 ม่ศาลเจ้ึาแมก่วนอิม 
ศาลาท้่าวมห่าพื่รห่ม และศาลาพื่ระถังซึ่มัจัึ�ง เปดิให่ผ้ัูศ้รทั่ธาเข้า้ส่กัการะ
ได้ต้ามความเช่่�อข้องแต่้ละคน และท่่�ด้านห่ลังวัดยงัมจ้่ึดช่มวิว ซึ่ึ�งส่ามารถ
มองเห่็นทิ่วทั่ศน์ข้องส่ะพื่านติ้ณสู่ลานนท์่และท่ะเลส่าบส่งข้ลาได้อย่าง
ส่วยงามอ่กด้วย
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(ควรติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อเข้ารว่มกิจกรรม)

เข้าชมฟร ีมีค่าใช้จ่าย์ในการเข้ารว่มกิจกรรม

ชุมชนบา้นท่าไทร
เกาะยอ

09.00 - 16.00เปิดทุกวัน

ช่้มช่นท่่องเท่่�ยวเล็กๆ ท่่�ตั้�งอยู่บนเกาะยอ เกาะกลางท่ะเลส่าบส่งข้ลาท่่� 
เง่ยบส่งบ ท่่�ยงัคงมก่ลิ�นอายข้องวิถ่ช่วิ่ต้ช่าวประมงแบบดั�งเดิม ทั่�งการออก
เรอ่ห่าปลา การเล่�ยงปลาในกระช่งั และอาห่ารพ่ื่�นบ้านรส่เลิศจึากท่ะเล 
โดยมวั่ต้ถดิ้บขึ้�นช่่�ออยา่ง ปลากระบอก ปลาข่้�ตั้ง และปลากะพื่ง 3 นำา ห่รอ่ 
ปลากะพื่งท่่� เติ้บโต้ในพื่่� นท่่�นำาจ่ึด นำาเค็มและนำากร่อย ข้องเกาะยอ 
เปน็ตั้วช่โูรง

6
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Google Map

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  

สาย 1884 สงขลา-ระโนด

สาย 8428 สงขลา - บ้ �านม่วงงาม่

สาย 8294 หาดใหญ่
-บ้ �านเกาะใหญ่

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  



ช่้มช่นท่่องเท่่�ยวบ้านท่่าไท่รยังม่ ‘กล้่มผั้าท่อรม่ไท่ร’ ห่รอ่กล้่มผั้าท่อม่อ 
นำาโดยครูกริ�ม ส่นิธร้ตั้น ์ผัูท้่รงภมูปิญั่ญ่าด้านผัา้ท่อเกาะยอ ท่่�ส่รา้งส่รรค์ 
ผั้าท่อลวดลายดั�งเดิม เช่น่ ลายนำาห่ยอด ลายจัึนท่รห์่อม ลายราช่วัต้ร 
ลายลูกแก้ว ลายดอกพิื่ก้ล รวมถึง ‘ลายผักากรอง 8 ต้ะกอ’ ซึ่ึ�งต้้องใช่ ้
ความช่ำานาญ่อยา่งยิ�งในการท่ำา นอกจึากน่� ยงัมก่ารคิดค้นลายผัา้เฉพื่าะ
กล้ม่อยา่ง ‘ลายเกล็ดปลาข้่�ตั้ง’ ซึ่ึ�งได้แรงบนัดาลใจึมาจึากปลาในท่ะเลส่าบ
ส่งข้ลาข้ึ�นมาให่มอ่่กด้วย
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เรย่นรูป้็ระวิัติิศาสติรช์าติิพิันธุี์คนใต้ิท่ี่� 
สถาบันทัี่กษิณคด่ศึกษา 

ชมูวิิวิบนยอดเข้าท่ี่�สำานักสงฆ์์เข้ากุฏิิ

ล่องเรอืเท่ี่�ยวิรอบเกาะยอ*
ไหวิ้พิระนอนวิัดแหลมูพิ้อ*

แวิะติลาดป็ระชารฐัคนไที่ยยิ�มูได้ 
เลือกซื�อสินค้าที่างการเกษติร  
ผลผลิติการป็ระมูง และอาหารท้ี่องถิ�น

*

*

*

กิจกรรม
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วันเสาร ์- วันพิฤหัสบดี
ปิดวันศุึกร์
เข้าชมฟรี

08.00 - 17.00

มสัยดิกลางสงขลา

ส่ัมผััส่บรรยากาศช่้มช่นท่่�ผัส่มผัส่านวัฒนธรรมท่่�ห่ลากห่ลายท่างต้อน
เห่น่อข้องเม่องห่าดให่ญ่่ ท่่�บรเิวณย่านคลองแห่ ช่ม้ช่นท่่�ตั้�งอยู่ท่่ามกลาง
ลำาคลองห่ลากห่ลายส่าย เช่น่ คลองแห่ คลองเต้ยและคลองอู่ต้ะเภา ยา่น
ท่่�แฝ้งไปด้วยวิถ่ช่วิ่ต้ท่่�แต้กต่้างข้องช่าวไท่ยพื่ธ้และช่าวมส้่ลิมท่่�ส่ามารถอยู่
รว่มกันได้อย่างลงตั้ว โดยม่ส่ิ�งปลูกส่รา้งส่ำาคัญ่อย่างมัส่ยิดกลางส่งข้ลา 
มัส่ยิดส่่ข้าวเด่นอันแส่นงดงามพื่รอ้มทั่�งอาห่ารฮัาลาลรส่เด็ดรอให่้ค้ณ
มาลิ�มลอง

มูสัยดิกลางสงข้ลา1

1

Google Map
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สาย 8294 หาดใหญ่
-บ้ �านเกาะใหญ่

สาย 8296 หาดใหญ่
-คลองแห-สงขลา

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  



ศิาสนสถานของอิสลามีท่ี่�งดั้งามีจีนได้ั้รบั
การขนานนามีวา่ ‘ทัี่ชิ้มีาฮาลเมีอ่งไที่ย’*
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มัส่ยิดกลางประจึำาจัึงห่วัดส่งข้ลา ห่รอ่ มัส่ยิดกลางดิย์น้ลอิส่ลาม ศูนย์
รวมจิึต้ใจึข้องช่าวไท่ยม้ส่ลิมในจัึงห่วัดส่งข้ลา ซึ่ึ�งตั้�งอยู่บนภูเข้าในส่วน
ส่าธารณะห่าดให่ญ่่ อำาเภอห่าดให่ญ่่ ส่รา้งข้ึ�นต้ามแบบส่ถาปัต้ยกรรม
อิส่ลามอย่างส่วยงามโอ่โถงจึนได้รบัการข้นานนามว่าเป็น ‘ทั่ช่มาฮัาล
เมอ่งไท่ย’ ภายในมัส่ยดิมก่ารต้กแต่้งด้วยส่ข่้าวส่ะอาดต้า ล้อมรอบไปด้วย
กระจึกใส่ และปพู่ื่�นด้วยห่นิอ่อนท่ก้ต้ารางนิ�วอยา่งประณต่้บรรจึง

จ้ึดเด่นท่่�ส่ำาคัญ่อ่กอย่างห่นึ�งข้องมัส่ยิดกลางประจึำาจัึงห่วัดส่งข้ลา ค่อ 
ส่ระนำาท่่�ท่อดยาวกว่า 200 เมต้รบรเิวณด้านห่น้ามัส่ยิด ซึ่ึ�งส่ะท้่อนภาพื่
ข้องส่ถาปตั้ยกรรมลงบนผัวินำาอย่างส่วยงาม
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แนะนำาให้อย้่่ริอช้มืถ่งต์อนก่ล้างคื่น เพ่ริาะจะมื ่
ก่าริเปดิไฟปริะดับหล้าก่ส่ ่ใหค้่วามืร้ิส้่ก่่ท่ี่�แต์ก่ต่์าง 
ออก่ไปโดย่ส่ิ�นเช้งิ

ย่ามืเย่็นใก่ล้้เวล้าพ่ริะอาทิี่ต์ย่์ต์ก่แส่งส่่ที่อง 
จะต์ก่ก่ริะที่บผู้ิวนำ�าริะย่ิบริะย่ับจนก่ล้าย่เป็นภาพ่ 
ท่ี่�ส่วย่งามือย่่างย่ิ�ง
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ติลาดกิมูหยง 

สวิท่ี่แมูงโก้ มูะมูว่ิงเบาแชอิ่�มู
หาดใหญ่่

3

4

SONGKHLA

ด่� มดำาบรรยากาศท่่�ห่ลากห่ลายกลางเม่อง
ห่าดให่ญ่่ เม่องท่่องเท่่�ยวศูนย์กลางจัึงห่วัด
ส่งข้ลา ท่่�เต็้มไปด้วยวัฒนธรรมท่่�ห่ลากห่ลาย
จึนผัส่มผัส่านกลายเป็นเส่น่ห่์ท่่�ม่เอกลักษณ์ 
ไม่เห่ม่อนใคร ทั่�งช่าวไท่ย ช่าวจ่ึน ช่าวมลาย ู
รวมเป็นห่นึ�งเด่ยวได้อย่างลงตั้วในช่ม้ช่นเก่าแก่
ท่่�ม่วิถ่ช่วิ่ต้ อาห่ารการกินอรอ่ยถูกปากให่้มา 
ลิ�มรส่ พื่รอ้มกับการพื่กัผัอ่นท่่ามกลางธรรมช่าต้ิ 
อันงดงามและช่มวิวเม่องแบบ 360 องศา 
บนยอดเข้าคอห่งส่์

สวินสาธีารณะหาดใหญ่ ่
(หาดใหญ่่เคเบลิคาร)์ 

พิพิิธิีภััณฑสถานธีรรมูชาติิวิทิี่ยา

1

2
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วันจันทร ์- วันพิฤหัสบดี
วันศุึกร ์- วันอาทิตย์์
เข้าชมฟรี

09.00 - 16.00 

09.00 - 17.00

สวนสาธารณะหาดใหญ ่
(หาดใหญเ่คเบลิคาร)์

หาดั้ใหญเ่คเบลิคาร ์กระเชิ้า้ลอยฟ้า้
แหง่แรกของปัระเที่ศิไที่ย  

*

* ศูินยก์ารเรย่นรูว้ทิี่ยาศิาสตัร ์และ
ดั้าราศิาสตัรแ์หง่แรกของภัาคใต้ั 

1

135โซนหาดใหญ่่

Google Map

สาย 5 หาดใหญ่
-เกาะหม่ (สีแดง)

สาย 4 เนินพิ
ชื่ย-ท่าข �าม่

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา



ส่วนส่าธารณะห่าดให่ญ่่ ส่วนส่าธารณะท่่�ดัดแปลงพื่่�นท่่�ภูเข้าทั่�งลูก 
ให่้ เป็นส่วนส่าธารณะท่่� ร่มร่� น ด้วยต้้นไม้น้อยให่ญ่่ ในพื่่� น ท่่� ก ว่า 
900 ไร ่ ท่่�น่�จึึงไม่ได้เป็นเพื่่ยงแค่ท่่�พื่ักผั่อนห่ย่อนใจึ แต่้ยังเป็นส่ถานท่่�  
รวมกิจึกรรมและแห่ล่งเรย่นรูข้้องช่าวห่าดให่ญ่่เอาไว้มากมาย ไม่ว่า 
จึะเป็น ช่มห่อดูดาวท่่�ศูนย์การเร่ยนรู้วิท่ยาศาส่ต้ร์และดาราศาส่ต้ร ์
แห่่งแรกข้องภาคใต้้ เท่่�ยวช่มงานศิลปะท่่�ห่อศิลป์นครห่าดให่ญ่่
เฉลิมพื่ระเก่ยรติ้ ไห่ว้พื่ระ นั�งปิกนกิ ช่มส่ะพื่านแข้วน ถ่บเรอ่ปั� น ไปจึนถึง
นั�งกระเช่า้ลอยฟื้า้
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เน่�องจึากเป็นส่วนส่าธารณะท่่�ตั้�งอยู่บนภูเข้า ท่่�น่�จึึงม่กระเช่า้ลอยฟ้ื้า 
แห่ง่แรกข้องประเท่ศไท่ยอย่าง ‘ห่าดให่ญ่่เคเบิลคาร’์ ท่่�ส่ามารถบรรท่้ก 
ผัู้โดยส่ารได้ถึง 8 คนต่้อครั�งเป็นยานพื่าห่นะท่่�นำาพื่าผัู้คนเข้้าสู่พ่ื่่�นท่่�ส่วน 
โดยกระเช่า้จึะพื่านักท่่องเท่่�ยวไปยังส่ถานเ่ข้าคอห่งส่ ์ซึ่ึ�งเปน็เส่น้ท่างส่กัการะ
ส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�ประดิษฐานอยู่บนยอดเข้าคอห่งส่์ ไม่ว่าจึะเป็นพื่ระพื่้ท่ธ-
มงคลมห่าราช่ ท้่าวมห่าพื่รห่ม และเจ้ึาแม่กวนอิม โดยระห่ว่างท่างยังจึะ
ได้ช่มทั่ศนย่ภาพื่ท่่�ส่วยงามจึากยอดเข้าส่งูท่่�มองเห่น็วิวเม่องห่าดให่ญ่แ่ละ
ท่ะเลส่าบส่งข้ลาอันแส่นงดงาม
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ก่ริะเช้า้ล้อย่ฟา้เปดิใหบ้ริกิ่าริใน
วนัอังค่าริ-พ่ฤหสั่บด่ เวล้า 09.00-16.30 น.
แล้ะวนัศุิก่ริ-์อาทิี่ต์ย่ ์เวล้า 09.00-17.00 น. 
(ปดิวนัจนัที่ริ)์ 

มืค่่่าบริกิ่าริส่ำาหริบัผู้้ใ้หญช่้าวไที่ย่ 100 บาที่ 
เด็ก่ส่ง้ไมืเ่กิ่น 150 ซึ่มื. 50 บาที่ 
ผู้้ส้่ง้อายุ่ 65 ปขี่�นไปเเล้ะค่นพ่กิ่าริ ฟริ่
ช้าวต่์างช้าติ์ 200 บาที่
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พพิธิภัณฑสถาน
ธรรมชาติวทิยา
ปิดวันอาทิตย์์ วันจันทร์ 09.00 - 16.00

บุคคลทั�วไป

นักเรยี์น นักศ้ึกษา 
บุคลากรของมหาวิทย์าลัย์

ผ้้ส้งอายุ์ คนพิิการ 
เด็กที�มีส่วนส้งไม่เกิน 120 ซี่ม.

20.-

ฟริ่

20.-

(ในวันเด็ก่แห่งช้าติ์แล้ะส่ัปดาห์วิที่ย่าศิาส่ต์ริเ์ปิดให้เข้าช้มืพ่ริ)่

Google Map

2

สาย 477 นครศรีฯ-สงขลา  
สาย 8299 หาดใหญ่

-สนาม่บ้น
สาย 8286 หาดใหญ่

-ระโนด  



พื่ิพิื่ธภัณฑส่ถานธรรมช่าติ้วิท่ยา ๕๐ พื่รรษา ส่ยามบรมราช่ก้มาร ่
แต่้เดิมเป็นส่ถานท่่�จัึดแส่ดงนทิ่รรศการส่ิ�งมช่่วิ่ต้ทั่�งพื่ช่่และส่ตั้ว์ท่่�เป็นส่ว่น
ห่นึ�งข้องการเรย่นการส่อนในมห่าวิท่ยาลัยส่งข้ลานครนิท่ร ์จึนได้รบัการ
ข้ึ�นท่ะเบ่ยนเป็นพื่ิพื่ิธภัณฑ์พื่่ช่นานาช่าติ้ห่นึ�งในส่่�แห่่งข้องประเท่ศไท่ย  
ก่อนท่่�จึะยกระดับเป็นแห่ล่งเรย่นรูแ้ละแห่ล่งวิจัึยด้านธรรมช่าติ้ศึกษาแก่
ช่ม้ช่นในท้่องถิ�นภาคใต้้ในเวลาต่้อมา และเปดิให่ผ้ัูท่้่�ส่นใจึส่ามารถเดินท่าง
เข้้ามาศึกษาเย่�ยมช่ม

* หน้�งในส่�พิพิิธิภััณฑ์์พิช่ิ้นานาชิ้าติัของ
ปัระเที่ศิไที่ย
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ภายในแบ่งออกเป็น 6 ส่ว่นได้แก่

1. พ้ิ�นท่่�นอกอาคาร
จัึดแส่ดงลักษณะข้องพื่ช่่พื่รรณ และระบบนิเวศ

2. โถงอาคาร
จัึดแส่ดงตู้้ปลานำาจ่ึด ตู้้ปลานำาเค็ม

3. พ้ิ�นท่่�ชัั�นห่น่�ง 
จัึดแส่ดงนทิ่รรศการเก่�ยวกับต้้นกำาเนดิข้องธรรมช่าติ้ 

4. พ้ิ�นท่่�ชัั�นลอย
จัึดแส่ดงนทิ่รรศการห่มน้เว่ยน

5. พ้ิ�นท่่�ชัั�นสอง
เปน็พื่่�นท่่�อธบิายเก่�ยวกับความห่ลากห่ลายข้องส่ิ�งมช่่วิ่ต้

6. พ้ิ�นท่่�ชัั�นสาม
เปน็การจึำาลองระบบนเิวศแบบต่้างๆ ให่ไ้ด้รบัช่ม
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

10.00 - 18.00

ตลาดกิมหยง
3

153โซนหาดใหญ่่

Google Map

สาย 8299 หาดใหญ่
-สนาม่บ้น

สาย 5 หาดใหญ่
-เกาะหม่ (สีแดง)

สาย 4 เนินพิ
ชื่ย-ท่าข �าม่



ต้ลาดเก่าแก่ท่่� ตั้�งอยู่คู่ส่งข้ลามาตั้�งแต่้ส่มัยเริ�มก่อตั้�งเม่องห่าดให่ญ่่ 
เป็นต้ลาดท่่�ตั้�งอยู่บนอาคารส่องช่ั�น ซึ่ึ�งเดิมเคยเป็นโรงภาพื่ยนต้รเ์ฉลิม
ไท่ย ก่อนจึะถกูเปล่�ยนให่ก้ลายเปน็ต้ลาดส่ำาคัญ่แห่ง่ภาคใต้้ในเวลาต่้อมา 

ช่่�อข้องต้ลาดกิมห่ยง มาจึากช่่�อเต็้มว่า ‘ต้ลาดช่กิ่มห่ยง’ ซึ่ึ�งเปน็ช่่�อเจ้ึาข้อง
ท่่�ดินแต่้เดิม ภายในจึำาห่นา่ยส่นิค้าราคาถกูและข้องฝ้ากจึากเมอ่งห่าดให่ญ่่
ห่ลากห่ลายช่นิดเกินกว่าท่่�ค้ณจิึนต้นาการ โดยช่ั�นล่างข้ายส่ินค้าทั่�วไป 
เช่น่ ข้นมและข้องแห้่ง ส่่วนช่ั�นบนจึะเน้นไปท่่�เคร่�องใช่ไ้ฟื้ฟ้ื้า นอกจึากน่� 
ด้านต้ะวันออกข้องต้ลาดยังเป็นต้ลาดส่ดท่่�ม่ผัักผัลไม้และเน่� อส่ัต้ว์ 
ครบถ้วนในจ้ึดเด่ยว
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ต้ลาดกิมห่ยงเป็นต้ลาดท่่�ม่การส่ับเปล่�ยนกันข้ายส่ินค้าต้ามเวลา 
โดยในช่่วงเช่้าต้รู่จึะม่ลักษณะเป็นต้ลาดส่ด ข้ายเน่� อส่ด ผัักส่ด เม่� อ 
เริ�มเข้้าสู่่ช่ว่งส่ายจึึงจึะเปล่�ยนมาค้าข้ายส่ินค้าทั่�วไปอย่างท่่�ท่้กคนค้้นช่นิ 
จึนกลายเป็นอ่กห่นึ�งเอกลักษณข์้องท่่�น่�

ดังนั�นห่ากใครอยากห่าท่่�ช่อ็ปข้องกินข้องใช่ห้่รอ่ข้องฝ้ากก่อนจึบท่รปิ
ห่าดให่ญ่ ่ต้ลาดกิมห่ยงจึึงเป็นอ่กห่นึ�งตั้วเล่อกท่่�พื่ลาดไมไ่ด้เลย

157157156 SONGKHLA156 SONGKHLA

GIMYONG
MARKET

โซนหาดใหญ่่



เปิดทุกวัน 10.00 - 19.00

สวทีแมงโก้ 
มะมว่งเบาแชอ่ิ่ม

หาดใหญ่

มะมว่งเบาแช่อิ่�มส่ตู้รห่าดให่ญ่่ท่่�พื่สิ่จูึน์ความอรอ่ยมายาวนานกวา่ 20 ป ี
มะม่วงเบาแช่อิ่�มถ่อเป็นข้องฝ้ากอันดับต้้นๆ ข้องจัึงห่วัดส่งข้ลา ใครมา
ห่าดให่ญ่่ก็มกัจึะซึ่่�อติ้ดมอ่กลับไปอยูเ่ส่มอ

ท่่�รา้นส่ว่ท่ แมงโก้ ใช่ม้ะม่วงเบาพื่ิมเส่นนำามาแช่อิ่�ม รส่ช่าติ้จึะออกกรอบ
กว่ามะม่วงเบาส่ามฤดู ด้วยความใส่่ใจึและถ่อคติ้เห่ม่อนท่ำาข้องอรอ่ยให่้
คนในบ้านท่าน ท่ำาให่้เจ้ึาข้องรา้นคัดส่รรมะม่วงค้ณภาพื่ช่ั�นด่ เล่อกเอา 
แต่้ท่่�อ่อนๆ เน้นความส่ะอาด ปราศจึากส่ารเจ่ึอปนใดๆ

4

159โซนหาดใหญ่่

Google Map

สาย 5 หาดใหญ่
-เกาะหม่ (สีแดง)

สาย 4 เนินพิ
ชื่ย-ท่าข �าม่

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา 

สาย 1871 หาดใหญ่
-สงขลา

สาย 8299 หาดใหญ่
-สนาม่บ้น

สาย 8286 หาดใหญ่
-ระโนด  
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ชุมชนบา้นชายนา

ท่่องเท่่�ยวไปกับบรรยากาศข้องช่้มช่นท่่�แส่นเรย่บง่าย ท่่ามกลางส่ภาพื่
แวดล้อมท่่�งดงาม วิถ่ช่วิ่ต้ช่าวส่วนอันม่เส่น่ห่์ ท่่�ย่านนาห่ม่อม เม่องเล็ก
ใกล้ห่าดให่ญ่่ ท่่�ม่พื่รอ้มส่รรพื่ทั่�งอาห่ารท้่องถิ�นรส่เด็ด ความน่ารกัข้อง
ช่าวบ้าน ผัลไม้อรอ่ยๆ ส่วนยางพื่ารา ส่วนปาล์มนำามันท่่�ห่ล่อเล่�ยงช่วิ่ต้
ข้องผัู้คน ไปจึนถึงบ้านช่ายนา แห่ล่งท่่องเท่่�ยวเกษต้รวิถ่ท่่�พื่ร้อมให่ ้
นกัท่่องเท่่�ยวมาส่มัผัสั่

ชุมูชนบา้นชายนา1

เปิดทุกวัน
(ควรติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อเข้ารว่มกิจกรรม)

เข้าชมฟร ีมีค่าใช้จ่าย์ในการเข้ารว่มกิจกรรมและพิักค้างค่น

08.00 - 17.00

1

Google Map

162 SONGKHLA

โซนนาหมอ่ม

สาย 8559 หาดใหญ่
-บ้ �านถ ำ �าตู้ลอด

สาย 8441 หาดใหญ่
-บ้ �านนาหว �า

สาย 8443 หาดใหญ่
-วัดสะพิ

านไม่ �แก่น



ห่มู่บ้านเก่าแก่ท่่�ตั้�งอยู่ในอำาเภอนาห่ม่อม จัึงห่วัดส่งข้ลา ม่ลักษณะเป็น
ท่่�ราบล้ม่เห่มาะแก่การท่ำาการเกษต้ร ในอด่ต้ช่าวบา้นส่ว่นให่ญ่จึ่ึงประกอบ
อาช่พ่ื่ท่ำานาข้้าวเป็นห่ลัก แต่้ปัจึจ้ึบันม่การพื่ัฒนาและปรบัปร้งไปสู่่การ
ท่ำาส่วนยางพื่ารา ผัลไม้ และเห่็ดมากข้ึ�น โดยช่่�อช่้มช่น ‘บ้านช่ายนา’  
นั�นก็ม่ท่่�มาจึากลักษณะการส่รา้งบ้านในอด่ต้ ท่่�มักจึะเล่อกส่รา้งบรเิวณ
เนนิดินรมิท่้่งนานั�นเอง
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ปัจึจ้ึบันช่้มช่นเปิดให่้นักท่่องเท่่�ยวแวะเว่ยนเข้้ามาเรย่นรูวิ้ถ่ช่วิ่ต้ช่้มช่น
ผั่านกิจึกรรมต่้างๆ โดยส่ามารถเริ�มต้้นศึกษาพ่ื่�นท่่�ในช่้มช่นได้จึาก 
วัดป่ากอส่้วรรณาราม แล้วไปเร่ยนรู้การเพื่าะและแปรรูปเห่็ดท่่� 
‘บ้านนาฟื้ารม์เห่็ด’ ส่ถานท่่�เพื่าะพัื่นธ้์เห่็ดห่ลากห่ลายช่นิด ไม่ว่าจึะเป็น
เห่็ดถังเช่า่ เห่็ดเย่�อไผ่ั เห่็ดห่ลินจ่ึอแดง ฯลฯ ทั่�งยังม่การนำาเห่็ดเห่ล่านั�น
มาแปรรูปเป็นผัลิต้ภัณฑ์ต่้างๆ เช่น่ ส่บู่ เซึ่รั�มบำาร้งผัิว ผัลิต้ภัณฑ์อาห่าร
เส่รมิ เปน็ต้้น นอกจึากน่�ท่่�น่�ยงัเปน็ต้้นกำาเนดิข้องยาส่ฟ่ื้นัส่มน้ไพื่รเท่พื่ไท่ย 
ผัลิต้ภัณฑ์ OTOP 5 ดาวท่่�โด่งดังไปทั่�วประเท่ศอ่กด้วย
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ชุมชนบา้นควนเจดีย์

เย่�ยมช่มย่านเท่พื่า ย่านช่้มช่นเรย่บง่ายท่างต้อนใต้้ข้องจัึงห่วัดส่งข้ลา 
แห่ล่งรวมวัฒนธรรมผัส่มผัส่านข้องช่าวไท่ยพื่ท้่ธและช่าวมส้่ลิมท่่�มาพื่รอ้ม
บรรยากาศข้องธรรมช่าติ้อันเง่ยบส่งบ ทั่�งวิถ่ช่วิ่ต้ช่าวเลปากแม่นำาเท่พื่า
และท่ะเลห่มอกควนเจึด่ยท่์่�ส่วยงาม

ชุมูชนบา้นควินเจำด่ย์1

เปิดทุกวัน
(ควรติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อเข้ารว่มกิจกรรม)

เข้าชมฟร ีมีค่าใช้จ่าย์ในการเข้ารว่มกิจกรรม

06.00 - 18.00

1

Google Map

สาย 8559 หาดใหญ่
-บ้ �านถ ำ �าตู้ลอด

168 SONGKHLA

โซนเทพา                                         



*
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ชิ้มีววิที่ะเลหมีอกสข่าวท่ี่ามีกลางแสงแรกของวนั

กิจีกรรมีสมัีผสัวถ่ิชิ้ว่ติัชิ้าวบา้นควนเจีด่ั้ย์

ช่้มช่นบ้านควนเจึด่ย์ ช่้มช่นแส่นอบอ้่นท่่ามกลางส่ายห่มอก ซึ่ึ�งเป็นท่่�
ตั้�งข้องเจึด่ย์ท่องอันศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่� เป็นท่่�เคารพื่และนับถ่อข้องช่าวบ้าน 
บนยอดเข้าควนเจึด่ย์ โดยท่้กๆ ปีภายในช่้มช่นจึะม่ประเพื่ณ่ส่ำาคัญ่ค่อ 
ประเพื่ณ่เปล่�ยนผ้ัาเจึด่ย์ท่องท่่�จัึดขึ้�นอยา่งยิ�งให่ญ่่
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ปจัึจ้ึบนัช่ม้ช่นบา้นควนเจึด่ยเ์ปดิเปน็ช่ม้ช่น OTOP นวัต้วิถ่ ท่่�พื่รอ้มต้้อนรบั
นักท่่องเท่่�ยวให่เ้ข้้ามาส่มัผััส่กับวิถ่ช่วิ่ต้เรย่บง่าย ท่่�ผัส่มผัส่านวัฒนธรรม
ช่าวไท่ยพื่ท้่ธและช่าวไท่ยมส้่ลิมเข้า้ด้วยกันได้อย่างลงตั้ว ผ่ัานการพัื่กแรม 
บนยอดเข้าท่่�เปิดโอกาส่ให่้ค้ณได้ใกล้ช่ิดกับธรรมช่าติ้และป้ยห่มอก
มากกว่าท่่�เคย พื่รอ้มกิจึกรรมต่้างๆ ท่่�นา่ส่นใจึมากมาย
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ห่ากมาเย่อนช่ม้ช่นบ้านควนเจึด่ย์แล้วต้้องการข้องท่่�ระลึก ส่นิค้า OTOP 
ค้ณภาพื่ด่ก็เป็นตั้วเล่อกท่่�น่าส่นใจึ โดยเฉพื่าะสิ่นค้าท่่�ได้ท่ดลองลงม่อ
ท่ำากันไปแล้ว อยา่งผัา้ท่อมอ่ ข้า้วเกรย่บท่รงเคร่�อง ไข่้เค็มส่มน้ไพื่ร และ
เคร่�องแกงใต้้ เป็นต้้น

กิจกรรม
ชิ้มีที่ะเลหมีอกท่ี่ามีกลางแสงแรกของวนั 
พิรอ้มีจีบิกาแฟ้อุ่นๆ จีากกานำ�าโบราณ 

กรอฝ้้ายเขา้หลอดั้ รว่มีสรา้งสรรค์ 
ผา้คลมุีไหล่และผา้ขาวมีา้ท่ี่�คุ้มีคมีนิที่รา 

เรย่นที่ำาเคร่�องแกงเจีด่ั้ย์ที่องรสจีัดั้จ้ีาน 
ขา้วเกรย่บที่รงเคร่�องและไขเ่ค็มีสมุีนไพิร  
พิรอ้มีรบัปัระที่านอาหารพิ่�นบา้น 

ผงิไฟ้คลายหนาวและดั้ดูั้าวท่ี่�สวา่งไสว 
เต็ัมีฟ้า้ก่อนเขา้นอน 
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ชุมชนกาญ-
ประชารุง่โรจน์

เรย่นรูวั้ฒนธรรมส่องประเท่ศ ท่่ามกลางบรรยากาศความห่ลากห่ลาย
ท่างวิถ่ช่วิ่ต้ ท่่�ย่านส่ะเดา เม่องเล็กๆ ท่างต้อนใต้้ข้องส่งข้ลา ท่่�มาพื่รอ้ม
บรรยากาศข้องทิ่วเข้าและท่ะเลห่มอก นอกจึากน่�ยังม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยว
ท่างธรรมช่าติ้มากมายท่่�ม่ความอ้ดมส่มบูรณ์ นอกจึากน่�ยังแวะเว่ยนไป
ท่่องเท่่�ยวท่่�ช่ายแดนมาเลเซึ่ย่ ณ ด่านส่ะเดาและปาดังเบซึ่ารไ์ด้อ่กด้วย

ชุมูชนกาญ่ป็ระชารุง่โรจำน์1
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร ีมีค่าใช้จ่าย์ในการเข้ารว่มกิจกรรมและพิักค้างค่น

08.00 - 18.30 

1

Google Map

สาย 1872 หาดใหญ่
-ปาดังเบ้ซาร์
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ชิ้มีที่ะเลหมีอกยามีเชิ้า้แบบ 360 องศิา
ท่ี่�พุิที่ธอุที่ยานเขาเล่

แวะซื้่�อสนิค้าท้ี่องถิ�นจีากศูินย ์OTOP ในชุิ้มีชิ้น
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ช่้มช่นน้องให่ม่ใจึกลางเท่ศบาลเม่องส่ะเดา ท่่�ปัจึจ้ึบันม่การรวมกล้่มกัน 
อย่างเข้้มแข้็งเพื่่�อพื่ัฒนาให่้เป็นช่้มช่นท่่องเท่่�ยวข้องจัึงห่วัดส่งข้ลา

ห่นึ� งในส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงท่่�ส่้ดข้องช่้มช่น 
กาญ่ประช่าร้ง่โรจึนก็์ค่อ ‘พื่ท้่ธอท้่ยานเข้าเล่’ จ้ึดช่มวิวบนยอดเข้าท่่�เง่ยบ
ส่งบซึ่ึ�งเปิดให่้นักท่่องเท่่�ยวส่ามารถข้ึ�นไปช่มทิ่วทั่ศน์ข้องท่ะเลห่มอก 
ยามเช่า้ได้แบบ 360 องศา
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นอกจึากน่� ภายในช่ม้ช่นยังม่ศนูย์ OTOP ท่่�รวบรวมส่นิค้าท้่องถิ�นเอาไว้
ให่้ได้เล่อกซึ่่�อกันมากมาย เช่น่ นำาลูกยอ นำาผัึ�ง ผัลิต้ภัณฑ์อาห่ารเส่รมิ 
อาห่ารแห่ง้ กระเปา๋และงานจัึกส่านอ่�นๆ อ่กมากมาย นอกจึากน่�ยงัมต่้ลาด
ประช่ารฐัห่รอ่ต้ลาดกรน่ ซึ่ึ�งเปิดข้ายส่นิค้าท่ก้วันอังคาร ช่ว่งเวลาประมาณ 
15.00-20.00 น. โดยต้ลาดแห่่งน่�เป็นเส่ม่อนแห่ล่งรวบรวมอาห่าร 
ท้่องถิ�นและเมนขู้ึ�นช่่�อข้องท่่�น่�อย่าง ผััดเผัด็เห่ด็แครง แกงส่ม้กระเพื่าะปลา  
นำาพื่รกิกะปิ ปลาห่มึกผักับ้ง้ ฯลฯ ดังนั�นห่ากคณ้อยากลองลิ�มรส่ช่าติ้แบบ 
พื่่�นบ้านแท้่ๆ ต้้องไมพ่ื่ลาดท่่�น่�เลย !
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ของขวญัสงขลา
SONGKHLA

รา้นส่ว่ท่แมงโก้
ต้.ห่าดให่ญ่ ่
อ.ห่าดให่ญ่ ่

รา้นจึำาปาดะข้นน้ Cocoro Cake
ต้.เกาะยอ 
อ.ส่งข้ลา

รา้นข้องฝ้าก ส่นิ อดล้ยพื่ันธ์
ต้.บอ่ยาง 
อ.เม่องส่งข้ลา

รา้นปา้ลิ�มผัา้ท่อ
อ.เกาะยอ 
อ. ส่งข้ลา

กล้่มผั้าท่อรม่ไท่ร
ต้. เกาะยอ
 อ. ส่งข้ลา

มะม่วงเบาเเช่อ่่ิ่�ม เค้้กจำำาปาดะขนุุนุข้าวเกรียีบกุ้ง ผ้้าทอิ่ ผ้้าทอิ่ 
2 31 4 5

1

3

4

2

5
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1
3 DAYS 2 NIGHTS !

เท่่�ยวช่มความส่วยงามข้อง ศาลห่ลักเม้องสงข้ลา ห่รอ่  
‘เซึ่ง่ท๋่องเห่ล่าเอ่�ย’ เท่พื่ค้้มครองเม่องต้ามคติ้จ่ึนอันเป็น
ส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�ส่ำาคัญ่ข้องช่าวส่งข้ลา แล้วเดินเท้่าต่้อ
ไปยัง โรงส่แดง หั่บิ โห้่ หิ่�น โรงส่่ข้้าวโบราณส่่แดงส่ด 
ทั่�งห่ลังท่่�มอ่ายเ้ก่าแก่กว่า 100 ป ี

เดิินเท้้าต่่อมายังัพิพิิธิภััณฑสถานแห่ง่ชาติ่สงขลา
ประมาณ 400 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 5 นาทีี

ไปเรย่นรูป้ระวัติ้ศาส่ต้รแ์ละโบราณคด่ท่างต้อนใต้้กันต่้อท่่� 
พิิพิิธภัณฑสถานแห่่งชัาติสงข้ลา ส่ถานท่่�จัึดแส่ดงโบราณ
วัต้ถจ้ึากต้ระกลู ณ ส่งข้ลา และมรดกท่างวัฒนธรรมข้อง
ภาคใต้้กว่า 5,000 ช่ิ�น

เดิินเท้้าต่่อมายังัย่ัานเมอืงเก่่าสงขลา
ประมาณ 850 เมตร 
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 11 นาทีี

รบัประท่านอาห่ารกลางวันท้่องถิ�นท่่� ย่านเม้องเก่าสงข้ลา 
และเดินช่มอาคารส่ถาปัต้ยกรรมเก่าแก่แบบช่โิน-โปรต้ก่้ส่ 
พื่รอ้มถ่ายรูปกับส่ต้รต่้อารต์้จึากศิลปินร้น่ให่ม่ท่่�บอกเล่า
ประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละวิถ่ช่วิ่ต้ดั�งเดิมข้องช่าวส่งข้ลาออกมา
ผัา่นงานศิลปะท่่�ส่วยงาม

สงขลา
day

8296

บ่่าย

เย็น

เช้้า

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

นั�งรถต่้้สายั 8296 บรเิวณย่ัานเมืองเก่่าท่้�ถนนรามวถ่ิ
ไปยังั โรงเรย่ันแจ้้งวทิ้ยัา
แล้วเดิินเท้ีาอีีกประมาณ 700 เมตร
ราคาประมาณ 34 บาที 
เม่�อีข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 12 นาทีี  

ไปต่้อกันท่่� เข้าตังกวน จ้ึดช่มวิวบนภเูข้าลกูเล็กๆ ท่่�ส่ามารถ
มองเห่น็วิวทิ่วทั่ศน์ข้องเมอ่งส่งข้ลาได้แบบ 360 องศา

เดิินเท้้าต่่อมายังัห่าดิสมิห่ลา
ระยะทีางประมาณ 850 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 10 นาทีี

พื่กัผ่ัอนส่บายๆ ท่่�รมิ ห่าดสมิห่ลา ช่มทั่ศนย่ภาพื่ท่่�งดงาม
ข้องเกาะห่นูและเกาะแมว พื่รอ้มถ่ายรูปเช่ก็อินกับรูปปั� น
นางเง่อกส่่ท่อง ส่ัญ่ลักษณ์ท่่�ส่ำาคัญ่อย่างห่นึ�งข้องห่าด
ส่มิห่ลาและจัึงห่วัดส่งข้ลา ก่อนจึะปิดท้่ายวันด้วยการรบั
ประท่านอาห่ารเย็นท้่องถิ�นบรเิวณใกล้ห่าดส่มิห่ลา และ
พื่กัผ่ัอนต้ามอัธยาศัย 
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2หาดใหญ่่ - สงขลา
day

นั�งรถสองแถวจ้าก่ต่ลาดิกิ่มห่ยัง
ไปยังั สวนสาธารณะห่าดิให่ญ่่
ราคาประมาณ 10-12 บาที
เม่�อีข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 20 นาทีี

พื่ักผ่ัอนส่บายๆ ยามเช่้าท่่�  สวนสาธารณะห่าดให่ญ่่
ส่วนส่าธารณะบนภูเข้าทั่�งลูกซึ่ึ�งเป็นท่่�พื่ักผั่อนห่ย่อนใจึ
ข้องช่าวห่าดให่ญ่่ นอกจึากน่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้อง ห่าดให่ญ่่
เคเบิิลคาร์ กระเช่้าลอยฟ้ื้าแห่่งแรกข้องประเท่ศไท่ย 
ท่่�จึะพื่าค้ณเห่ินฟ้ื้าข้ึ�นเข้าพื่รอ้มช่มวิวเม่องห่าดให่ญ่่อย่าง
ท่่�ห่าช่มไมไ่ด้ท่่�ไห่น

นั�งรถสองแถวจ้าก่สวนสาธารณะห่าดิให่ญ่ ่
ไปยังั ต่ลาดิกิ่มห่ยัง
ราคาประมาณ 10-12 บาที
เม่�อีข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 20 นาทีี

ต่่อรถสองแถวจ้าก่ต่ลาดิกิ่มห่ยัง 
ไปยังั สถาน่ขนสง่ห่าดิให่ญ่่
ราคาประมาณ 10-12 บาที
เม่�อีข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 10 นาทีี

นั�งรถสองแถวสายั 8300 จ้าก่สถาน่ขนสง่ห่าดิให่ญ่ ่
(ห่าดิให่ญ่-่บางก่ลำา)
ห่รอืรถต่้้สายั 8296 ไปยังั ต่ลาดินำาคลองแห่
ราคาประมาณ 12-34 บาที 
เม่�อีข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 7  นาทีี  

8300

8296

บ่่าย

เช้้า

รบัประท่านอาห่ารกลางวันท่่� ตลาดนำ�าคลองแห่ ต้ลาดนำา 
แห่่งแรกข้องภาคใต้้ท่่�ม่การผัส่มผัส่านระห่ว่างต้ลาดนำา
แบบดั�งเดิมและต้ลาดบกเข้้าด้วยกันอยา่งลงตั้ว

ห่รอืรถต่้้สายั 8296 ไปยังั มัสยิัดิก่ลางสงขลา
ราคาประมาณ 12-34 บาที 
เม่�อีข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 22 นาทีี  

ช่มแส่งอาทิ่ต้ยย์ามเย็น ณ มัสยิดกลางสงข้ลา ห่รอ่มสั่ยดิ
กลางดิย์น้ลอิส่ลาม ศูนย์รวมจิึต้ใจึข้องช่าวไท่ยม้ส่ลิมใน
จัึงห่วัดส่งข้ลา และได้รบัการข้นานนามว่าเป็น ‘ทั่ช่มาฮัาล
เมอ่งไท่ย’

เย็น

8296

หาดใหญ่่ - ค้วนุเจำดีย์
day 3

นั�งรถต่้้สายั 8559 (ห่าดิให่ญ่่-บา้นถำาต่ลอดิ) 
จ้าก่บขส.ห่าดิให่ญ่่ ไปยังั ควนเจ้ด่ิยั์
ราคาประมาณ 120 บาที
เม่�อีข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ  1 ช้่�วโมง 30 นาทีี

ชุัมชันบ้ิานควนเจด่ย์ เป็นช่ม้ช่น OTOP นวัต้วิถ่ท่่�ได้เปิด
ต้้อนรบัให่น้กัท่่องเท่่�ยวได้มาส่มัผัสั่กับวิถ่ช่วิ่ต้อันเรย่บง่าย
ท่่�ผัส่านวัฒนธรรมช่าวไท่ยพื่้ท่ธและช่าวไท่ยม้ส่ลิมเข้้าไว้
ด้วยกัน และส่ักการะเจึด่ย์ท่องอันศักดิ�ส่ิท่ธิ�ข้องช่าวบ้าน 
จึากนั�นรบัประท่านอาห่ารกลางวันพื่่�นถิ�นอย่างต้้มกะทิ่ 
ห่นอ่ไมแ้ละแกงเล่ยงห่นอ่ไม้

เช้้า

8559

3 DAYS 2 NIGHTS !
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน
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เรย่นท่ำาเคร่�องแกงเจึด่ยท์่องรส่จัึดจ้ึาน กลุ่มวิสาห่กิจชุัมชัน
พิริกแกงบ้ิานควนเจด่ย์ ห่รอ่เย่�ยมช่มและท่ดลองการก
รอผ้ัาเข้้าห่ลอด และส่รา้งส่รรค์ผั้าคล้มไห่ล่ห่รอ่ผั้าข้าวท่่� 
ค้้มคมนิท่ราก็ได้เช่น่กัน

นั�งรถต่้้สายั 8559 (ห่าดิให่ญ่-่บา้นถำาต่ลอดิ)  
ไปยังั บขส.ห่าดิให่ญ่่
ราคาประมาณ 120 บาที
เม่�อีข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 1 ช้่�วโมง 30 นาทีี

บ่่าย

8559

ขอ้มูลสถานท่ี

พิิพิิธภัณฑสถานแห่่งชัาติสงข้ลา
0 7431 1728

ศาลห่ลักเม้องสงข้ลา
0 7431 1052

โรงส่แดง หั่บิ โห้่ หิ่�น
08 1535 1312

ชุัมชันบ้ิานท่่าไท่รเกาะยอ
0 7445 0204
08 9658 9529

สถาบัินทั่กษิิณคด่ศ่กษิา
0 7459 1611-8

มัสยิดกลางสงข้ลา
0 7430 5300

สวนสาธารณะห่าดให่ญ่่ 
(ห่าดให่ญ่่เคเบิิลคาร์)
08 9656 6317

ชุัมชันบ้ิานชัายนา
08 2626 9465
08 6682 4185

ชุัมชันบ้ิานควนเจด่ย์
08 6285 7936

ชุัมชันกาญ่ประชัารุ่งโรจน์
08 1766 6305

ร้านสิน อดุลยพัินธ์
0 7431 1041

เค้กจำาปาดะข้นุนเกาะยอ 
Cocoro-Cake
06 3021 2434

กลุ่มผ้้าท่อเกาะยอป้าลิ�ม
0 7445 0076

กลุ่มราชัวัตถ์แสงส่องห่ล้าท่่� 1
08 8783 6154
08 6291 7853

สว่ท่แมงโก้ 
มะม่วงเบิาแช่ัอิ�มห่าดให่ญ่่
08 1896 6920

3 DAYS 2 NIGHTS !
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน
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