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ประเทศไทย หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับ
อ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกับ
ประเทศพม่าและประเทศลาว มีแม่น้้าโขงกั้นเป็นบางช่วง โดยมีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่ ง เป็นทั้ง เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านภูมิศาสตร์และ
ประชากรศาสตร์ ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 51 ของโลก มีเนื้อที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรมากเป็นอันดับ 20 ของโลก โดยมีประมาณ 63 ล้านคน ประกอบด้วยเชื้อสายไทยกว่าร้อยละ 80 
ชาวจีนอีกร้อยละ 10 ชาวมาเลย์อีกร้อยละ 3 และที่เหลือเป็นชนเขาเผ่าต่าง ๆในด้านวัฒนธรรม ประเทศไทย
มีภาษาราชการคือภาษาไทย ขณะที่ท้องถิ่นต่าง ๆ มีภาษาถิ่นเป็นของตนเองหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาถิ่น
พายัพในภาคเหนือ ภาษาถิ่นอีสานในภาคอีสาน และภาษาถิ่นปักษ์ใต้ในภาคใต้ พลเมืองส่วนใหญ่ของ
ประเทศนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทกว่าร้อยละ 95 โดยวัฒนธรรมหลักของไทยได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศอินเดีย จีน และประเทศทางตะวันตกประสมประสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความน่าประทับใจ 
เช่น การให้ความเคารพผู้สูงอายุ และที่ส้าคัญคือความเป็นมิตรและการรับรองแขกผู้มาเยือนจนได้รับสมญา
นามว่าเป็น "สยามเมืองยิ้ม" 

ในด้านการปกครองของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้
บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง
ในทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เรียกระบอบการปกครองดังกล่าวว่าระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy)  ควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงเป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐที่นาน
ที่สุดในโลกด้วย ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณา
นิคมของประเทศตะวันตกเลย 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


 

 

 
 

 

 
           เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอ้าเภอในสมัยศรีวิชัย

(พุทธศตวรรษที่ 13–14 ) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้าน

พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจ้านวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูป

เทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้้าคูหาสวรรค์และถ้้าเขาอกทะลุ  ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้น

อย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ใน

กฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 ระบุว่าเมืองพัทลุง มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็น

หัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ที่ตั้งเมืองพัทลุงในระยะเร่ิมแรกนั้น เชื่อกันว่า ตั้งอยู่ที่เมืองสทิง

พระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอ  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ  ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาท้าลายเมืองอยู่เนืองๆ  ในรัชสมัย

พระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวาซึ่งเป็นต้นตระกูล

ของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขาย  ณ หัวเขาแดง แล้วตั้งประชาคมมุสลิมขึ้น

ตรงนั้นอย่างสงบ ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองที่อยู่มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่

ม า ก ขึ้ น ใ น ที่ สุ ด พั ฒ น า ขึ้ น ม า เ ป็ น เ มื อ ง ท่ า ป ล อ ด ภ า ษี มี เ รื อ ส้ า เ ภ า แ ว ะ เ ข้ า ม า ซื้ อ  

          บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี  พระเจ้าทรงธรรมโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "ข้าหลวงใหญ่" ผู้ด้ารงต้าแหน่งนี้ต่อมาคือท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าที่ปกครอง

ดูแลรักษาความสงบของพื้นที่ตั้งแต่ตอนล่างของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุมคร่ึงล่างของ

เมืองตรังปะเหลียน พัทลุง และสงขลา นอกจากนี้ก็ต้องเก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงศรี

อยุธยาท่านสุไลมานก็ได้ท้าหน้าที่นี้เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด  ต่อมาได้ย้ายเมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัว

เขาแดงซึ่งมีชัยภูมิป้องกันตนเองได้ดีกว่าในสมัยสุลต่านสุไลมาน  บุตรของดะโต๊ะโมกอล ได้ส่ง ฟาริซี



 

 

น้องชายซึ่งเป็นปลัดเมืองมาสร้างเมืองใหม่ที่เขาชัยบุรี  เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก 

ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงและได้ย้ายเมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาตั้งแต่นั้น  และ

ตั้งเมืองอยู่ที่เขาชัยบุรีตลอดมาจนกระทั่งสิ้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี  พ.ศ. 2310 

           ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายคร้ังและได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้น

โทในชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้น้าที่มีความส้าคัญใน

การสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิต

เสนา (ทองขาว) พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้มีบทบาทใน

การร่วมมือกับผู้น้าต่อสู้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายคร้ัง เช่น เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328 – 2329) 

พม่าจัดกองทัพใหญ่  9 ทัพ 1 ใน 9 ทัพ มีเกงหวุ่นแมงยีเป็นแม่ทัพ  ยกลงมาตีทางใต้                                                      

ตี ไ ด้ เ มื อ ง ก ร ะ บุ รี ร ะ น อ ง  ชุ ม พ ร  ไ ช ย า แ ล ะ น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช ต า ม ล้ า ดั บ 

           ขณะที่ก้าลังจัดไพร่พลอยู่ที่นครศรีธรรมราช เพื่อจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลานั้น พระยาพัทลุง

โดยความร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิไลยก์ ได้รวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปตั้ง

ขัดตาทัพที่คลองท่าเสม็ด จนกระทั่งทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 

1 ทรงยกกองทัพมาช่วยหัวเมืองปักษ์ใต้ ตีทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ลาสิกขา

แล้วแต่งตั้งเป็นพระยาทุกขราษฎร์ ช่วยราชการเมืองพัทลุง  นอกจากสงครามกับพม่าแล้วชาวพัทลุงยังมี

บทบาทส้าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่า

ทางเมืองหลวงได้มีค้าสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุงพร้อมด้วยเสบียงอาหารไปท้าสงครามปราบปรามกบฏในหัว

เมืองมลายูเช่น กบฏไทรบุรี พ.ศ. 2373 และ พ.ศ. 2381 ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความส้าคัญของ

เ มื อ ง พั ท ลุ ง ท า ง ด้ า น ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น อ ดี ต เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  

           คร้ันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน 

พ.ศ. 2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม ส้าหรับเมืองพัทลุงแบ่งการ

ปกครองออกเป็น 3 อ้าเภอ คืออ้าเภอกลางเมือง อ้าเภออุดร   อ้าเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ต้าบล

ล้าป า จนกระทั่ง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่

ต้าบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบันเพื่อจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีต

ถึงปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายคร้ังสถานที่เคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่  

          โคกเมืองแก้ว              ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ต้าบลจองถนน อ้าเภอเขาชัยสน  

           บ้านควนแร่                ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ต้าบลควนมะพร้าว อ้าเภอเมืองพัทลุง  

           เขาชัยบุรี(เขาเมือง)     ปัจจุบัน เขต 3 ต้าบล คือต้าบลชัยบุรี อ้าเภอเมืองพัทลุง 



 

 

           ท่าเสม็ด                      ปัจจุบัน ต้าบลท่าเสม็ด อ้าเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  

           เมืองพระรถ                ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ต้าบลควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง  

           บ้านควนมะพร้าว        ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ต้าบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง  

           บ้านม่วง                      ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ต้าบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง  

           บ้านโคกสูง                 ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ต้าบลล้าป า อ.เมืองพัทลุง  

        

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ้าเภอ ได้ยกเลิกการ

ปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาล ท้าให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง แบ่งเขต

การปกครองออกเป็น 10  อ้าเภอ 1  กิ่งอ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองพัทลุง  อ้าเภอควนขนุน  อ้าเภอเขาชัยสน  

อ้าเภอปากพะยูน อ้าเภอกงหรา  อ้าเภอตะโหมด  อ้าเภอป่าบอน  อ้าเภอศรีบรรพต  อ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอ

บางแก้ว และกิ่งอ้าเภอศรีนครินทร์ นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ 

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพื้นเมือง  คือหนังตะลุง มโนราห์ ลิเก

ป่า ส่วนด้านศาสนา ได้มีการทะนุบ้ารุงพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต มีการพระราชทานพื้นที่พระกัลปานา  

วัดเขียนบางแก้ว วัดสทัง วัดพะโค๊ะเพื่อบ้ารุงรักษาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา  ชื่อ

เมืองพัทลุง ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะ

พัทลุง พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมายได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง 

พัทธลุง พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่3เขียนว่า Bondelun และ 

Merdelongของนายลามาร์ วิศวกรชาวฝร่ังเศส  สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelun 

ความหมายของชื่อเมืองหมายถึงเมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้างซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ  ค้า

ว่า “พัต-พัท-พัทธ” ยังไม่อาจทราบได้ว่าค้าเดิมเขียนอย่างไร ค้าไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็นค้าขึ้นต้น ส่วนค้า

พื้นเมืองที่เรียกว่า“ตะลุง”แปลว่าเสาล่ามช้างหรือไม้หลักผูกช้างชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช้างมี

มากหรือจะเรียกว่าเป็น “เมืองช้าง” ก็ได้โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซึ่งอยู่

ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุม และในต้านานนางเลือดขาวต้านานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยาย

เพชรเป็นหมอสด้าหมอเฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาว

ก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วยซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ “ตาหมอช้าง” 

 



 

 

 
# อ ำเภอ นำยอ ำเภอ/ปลัดอ ำเภอฯ โทรศัพท ์ โทรสำร มือถือ รหัสไปรษณีย ์
1 อ้าเภอเมืองพัทลุง นายนิพนธ์  สกลวารี 0-7461-3006 0-7461-1805 08-1867-3200 93000 
2 อ้าเภอกงหรา นายมนัส นิลสุข 0-7468-7087 0-7468-7039 08-1959-8345 93180 
3 อ้าเภอเขาชัยสน นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ 0-7469-1197 0-7469-1196 08-1867-3213 93130 
4 อ้าเภอควนขนนุ นายศักดา วิทยาศิริกุล 0-7468-1250 0-7468-1250 08-1898-3072 93110 
5 อ้าเภอตะโหมด นายศุภกิจ จตุรพิตร 0-7469-5382 0-7469-5382 08-1959-7118 93160 
6 อ้าเภอบางแก้ว นายทศพล สวัสดิสุข 0-7469-7098 0-7469-7099 08-1867-3259 93140 
7 อ้าเภอปากพะยูน นายกฤษณ์ อุไรรัตน์ 0-7469-9015 0-7469-9130 08-1867-3220 93120 
8 อ้าเภอป่าบอน นายสมนึก พรหมเขียว 0-7462-5460 0-7462-5460 08-1957-4072 93170 
9 อ้าเภอป่าพะยอม นายสถาพร ประทุมทอง 0-7462-4291 0-7462-4291 08-1896-5548 93110 
10 อ้าเภอศรีบรรพต นายสมหวัง เรืองเพ็ง 0-7468-9062 0-7468-9062 08-1959-7118 93190 
11 อ้าเภอศรีนครนิทร ์ นายสถาพร ประทุมทอง 0-7463-5597 0-7461-3335 08-1767-6331 93000 
12 อ้าเภอส้านักงานเกษตร

อ้าเภอเมืองพัทลุง 
นายปกรณ์ สงทอง 0-7461-3335 0-7461-3335 08-1959-7593 93000 

13 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอเขาชัยสน 

นายวิรัตน์ ทองไซร ้ 0-7469-1186 - 08-6961-6573 93130 

14 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอควนขนนุ 

นายวิจารย์ บุษรานนท ์ 0-746-81772 0-7468-1772 08-1959-7402 93110 

15 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอปากพะยูน 

นายไพรัตน์ จารุสิริรังษ ี 0-7469-9041 0-7469-9041 08-1543-3393 93120 

16 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอกงหรา 

นายอัครเดช จันทรตัน ์ 0-7468-7040 - 08-6288-8397 93180 

17 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอตะโหมด 

นายวินัย ขวัญแก้ว 0-7469-5420 0-7469-5420 08-6685-7975 93160 

18 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอศรีบรรพต 

นายยงยุทธ กุลทอง 0-7468-9015 0-7468-9015 08-3193-5393 93190 

19 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอป่าบอน 

นายสมบัติ ชนะสิทธิ ์ 0-7462-5146 0-7462-5146 08-9298-1068 93170 

20 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอบางแก้ว 

นายประสิทธ์ิ เซ่งง่าย 0-7469-7161 0-7469-7161 08-6290-4351 93140 

21 อ้าเภอส้านักงานเกษตร
อ้าเภอป่าพะยอม 

นายรวมพรรค ภิญโญ 0-7462-4459 0-7462-4458 08-1959-7593 93110 
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22 อ้าเภอส้านีกงานเกษตร
อ้าเภอศรีนครนิทร ์

นายกรอบ สุขม ี 0-7463-5216 - 08-9599-0373 93000 

http://www.phatthalung.go.th/district_detail.php?amphor_id=22
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รำยพระนำม รำยนำม พุทธศักรำช 
   1. พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) 2315 - 2332 
   2. พระศรีไกรลาศ 2332 - 2333 
   3. พระยาวิจิตเสนา (ทองขาว) 2334 - 2360 
   4. พระยาพัทลุง (เผือก) 2360 - 2369 
   5. พระยาอุทัยธรรม (น้อยใหญ่) 2369 - 2382 
   6. พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทรโรจน์วงศ์) 2382 - 2393 
   7. พระยาอภัยบริรักษ์ (ทับ) 2394 - 2410 
   8. พระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย) 2410 - 2431 
   9. พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร) 2431 - 2446 
   10.พระสุรฤทธิ์ภักดี (คอยุตี ่ ณ ระนอง) 2446 - 2447 
   11.พระศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น  สุวรรณปัตมะ) 2447 - 2449 
   12.พระแก้วโกรพ (หมี ณ ถลาง) 2449 - 2450 
   13.พระกาญจนดิษฐ์มณี (อวบ  ณ ถลาง) 2450 - 2451 
   14.พระยาอุดรกิจพิจารณ์ (สุด  สารสุทธิ) 2452 - 2454 
   15.พระยาวุฒิภาคภักดี (ช้าง  ช้างเผือก) 2455 - 2456 
   16.หม่อมเจ้าพระสพประสงค์ (ชุมพล) 2456 - 2456 
   17.หลวงวิชิตเสรี (หงวน ศตะรัตน์) 2457 - 2458 
   18.พระวิชิตสรไกร (ทองสุก ผลพันธิน) 2458 - 2464 
   19.พระคณาศัยสุนทร  (สา สุวรรณสาร) 2464 - 2475 
   20.พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก  สุวรรณนานนท์) 2475 - 2476 
   21.พ.อ.พระยาสุรเดชรณชิต (ชิต  ยุวณเตมีย์) 2476 - 2477 
   22.ขุนประสงค์สุขการี (สมบุญ ลาภเจริญ) 2477 - 2479 
   23.หลวงปราณีประชาชน (ลาภ  หงษเวศ) 2479 - 2485 
   24.ขุนพิเศษนครกิจ  (ชุบ กลิ่นสุคนธ์) 2485 – 2486 
   25.หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์(กังวาน  วงษ์สกุล) 2486-2487 
   26.ร.อ.ขุนสุรจิตจตุรงค์ (สุรจิต  อินทรก้าแหง) 2488 - 2489 



 

 

รำยพระนำม รำยนำม พุทธศักรำช 
   27.นายสุวรรณ ร่ืนยศ 2489 - 2490 
   28.หลวงอรรถวิภัชพจนกร (กรุง  อรรถวิภัชน์) 2491 - 2493 
 31.นายชูสง่า ไชยพันธ ์ 2497 - 2498 
   32.ขุนวัฒนานุรักษ์  (ประจักษ์ วงษ์รัตน)์ 2498 - 2499 
   33.พ.ต.อ.บุญนรงค์ วัฑฒนายนต์ 2499 - 2500 
   34.นายพันธุ์ สายตระกูล 2500 - 2501 
   35.นายวิชาญ บรรณโสภิฐ 2501 - 2503 
   36.นายสวัสดิ์ มีเพียร 2503 - 2508 
   37.นายนิรุต  ไชยกูล 2508 - 2509 
   38.นายสมัค  ปทุมานนท์ 2509 - 2512 
   39.นายมนัส เจริญประสิทธิ์ 2512 - 2514 
   40.พลตรีสุวรรณ อินทุลักษณ์ 2514 - 2517 
   41.นายจ้าลอง  พลเดช 2517 - 2518 
   42.นายบ้ารุง สุขบุษย 2518 - 2519 
   43.นายดิเรก ดิเรกวัฒนะ 2519 - 2521 
   44.ร้อยตรีกิตติ ประทุมแก้ว 2521 - 2523 
   45.นายนิพนธ์ บุญญภัทโร 2523 - 2526 
   46.เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง 2526 - 2529 
   47.ร้อยตรีอนุกูล สุภาไชยกิจ 2529 - 2531 
   48.พันตรีชอบ มงคลรัตน์ 2531 - 2533 
   49.นายสมพงศ์ ศรียะพันธุ์ 2533 – 2535 
   50.นายไพโรจน์  พรหมสาส์น 2535 -2537 
   51. นายประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ ์ 2537 - 2539 
   52.นายสุวิช  รัตนะรัต 2539 - 2540 
   53.นายนิรันดร์ชัย เพชรสิงห์ 2540 - 2542 
   54.นายไพศาล แก้วประสม 2543 - 2544 
   55.นายอ้านวย สงวนนาม 2544 - 2546 
   56.นายประจักษ์ สุวรรณภักดี 2546 - 2549 
   57.นายสุเทพ โกมลภมร 2549 - 2552 
   59.นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ 2552 - 2553 



 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพทัลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  

 

วุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ประวัติการด ารงต าแหน่ง - พ.ศ. 2537 ผู้อ้านวยการวิทยาลัย
มหาดไทย  
- พ.ศ. 2543 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
- พ.ศ. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
- พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  
- พ.ศ. 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฏร์ธานี  
- พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  
- พ.ศ. 2552 ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล้าภู  
- พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  
- พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา 

 

รำยพระนำม รำยนำม พุทธศักรำช 
   60.นายพิสิษฐ  บุญช่วง 2553 - 2554 
   61.นายวิญญู  ทองสกุล 2554 - 2556 
  62.นายเสรี  ศรีหะไตร 2556 - 2557 
 63.ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ 2557- ปัจจุบัน 



 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสุรินทร์  พชรสังข์  

 

ศาสนา พุทธ 

ภูมิล าเนา พัทลุง 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชา (หน.ฝ.ปผ.) รุ่นที่ 11 ณ 
วิทยาลัยการปกครอง 
- หลักสูตรนายอ้าเภอ รุนที่ 16 ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง 

 

ประวัติการด ารง
ต าแหน่ง 

- 15 มกราคม พ.ศ. 2522 ปลดัอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 3) อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  
- 25 มกราคม พ.ศ. 2523 ปลดัอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 3) อ.สะเดา จ.สงขลา  
- 25 เมษายน พ.ศ. 2528 ปลัดอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 4) อ.สะเดา จ.สงขลา  
- 10 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ปลัดอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 5) กิ่ง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  
- 21 มกราคม พ.ศ. 2534 ปลดัอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 6) กิ่ง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  
- 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ปลัดอ้าเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง 7) อ.ระโนด จ.สงขลา  
- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ปลัดอ้าเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง 7) อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ปลัดอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 7) อ.ควนกาหลง จ.สตูล  
- 3 เมษายน พ.ศ. 2538 ปลัดอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 7) อ.จะนะ จ.สงขลา  
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ปลัดอ้าเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง 7) อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี  
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ปลัดอ้าเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง 7) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  



 

 

- 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ปลัดอ้าเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง 7) อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 นายอ้าเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง 8) อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
- 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 นายอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 8) อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นายอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 8) อ.กระบุรี จ.ระนอง  
- 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นายอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 8) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
- 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 นายอ้าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง 9) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
- 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปลัดจังหวัดยะลา 
(ผู้อ้านวยการสูง)  
- 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โอนด้ารงต้าแหน่งรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นักปกครองระดับต้น) 
ส้านักงานปลัดกระทรวงหมาดไทย  
- 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง (นักปกครองระดับต้น) ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 


