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บทคัดย่อ 
ศาสนถานในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง เป็นศาสนสถานส่วนใหญ่เป็นวัดและมีความเก่าแก่ท่ีอยู่มาตั้งแต่แรกเริ่มใน

การสร้างบ้านแปลงเมืองยุคแรก ๆ โดยเฉพาะหลังจากที่มีความเชื่อจากภายนอก (ศาสนา) เข้ามาเผยแพร่ในพื้นที่ 
ทำให้สถานะของศาสนสถานจึงกลายมาเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและอิทธิพลกับผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ภายในท้องถิ่นและพื้นที่อย่างมาก เช่น เขียนบางแก้ว วัดเขาอ้อ วัดป่าลิไลย์ เป็นต้น และนอกจากจะมีความสำคัญ
ต่อผู้คนในแง่ความเชื่อ ความศรัทธาแล้วยังมีคุณค่าต่อการศึกษาด้านพัฒนาการประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและอาณา
บริเวณรอบข้างได้เป็นอย่างดี เพราะศาสนสถานมักจะผูกโยงเข้ากับเรื่องราว ข้อมูลข้อเท็จจริงของท้องถิ่นนั้น  ๆ 
รวมทั้งตำนาน นิทานต่าง ๆ เช่น วัดเขียนบางแก้วกับตำนานพระนางเลือดขาว 

ด้วยเหตุนี้ ศาสนาสถานส่วนใหญ่ในปัจจุบันนอกจากต้องทำหน้าที่ของตนเองแล้ว ยังมีสถานะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ตามจากสภาพความเป็นจริงของศาสน
สถานบางแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เพราะมีองค์ประกอบเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่ศาสน
สถานบางแห่งนั้นมีข้อจำกัดถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเพียงใดก็ตามก็ยังไม่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว เรื่อง “ศาสนสถานกับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด “พัทลุง” ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้จึงใช้วิธี
การศึกษาทั้งระเบียบวิธีวิจัยการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพศาสนสถาน เพื่อสำรวจ
และรวบรวมศาสนสถานในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง และใช้แนวความคิดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเผื่อเป็นกรอบ
ในการศึกษาศาสนสถานในแหล่งท่องเที่ยว 
คำสำคัญ : พัทลุง, ศาสนสถาน, วัด 
 

Abstract 

Religious places in Phatthalung Province Is a place of worship, mostly a temple and an 
ancient place that existed from the very beginning in the construction of the early town houses 
especially after the belief from outside (religion) to spread in the area. Causing the status of religious 
places to become an important place and influence with people from the past to the present in 
the local area such as Wat Kaeo, Khao O Temple, Pa Lila Temple, etc. In addition to being important 
to People in terms of beliefs Faith is also valuable to the development of local history and the 
surrounding area. because religious places are often tied to the story Information on local facts, 

 
1 นักศึกษา หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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including legends and tales include legend fairy tale as Wat Khian Bang Kaeo and the legendary 
white blood lady. 

For this reason, most religious places today, in addition to having their own duties Still  has 
a status as a tourist destination with support from government and private agencies  However, from 
the reality of some places of worship, it can become a tourist destination  because it has suitable 
elements to be developed into tourist attractions places of limitation, although tourism 
development or promotion is still not popular with tourists about "Religious places and tourism in 
the province" Phatthalung ". Therefore, in this study, therefore use the method of studying both 
historical research methods in education To know the status of religious places To survey and 
collect religious sites in the area Phatthalung And use the concept of tourism development 
guidelines as a framework for the study of religious places in tourist attractions 
Keywords: Phatthalung Province, Religious places, Temple 
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ศาสนาสถานกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง 
 

เรื่องของศาสนสถาน ประวัติศาสตร์และความเชื่อในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ยากที่จะ
สร้างกลับให้เหมือนเดิม ในฐานะที่เป็นกลุ่มคนในพื้นที่ที่เฝ้ามองและรับทราบผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านศาสนสถานท่ีสำคัญของพื้นที่จังหวัดพัทลุง ไม่ได้มีเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสนาพุทธ อิสลาม และ
ความเชื่อแบบจีนเท่านั้น แต่ยังแทรกไปด้วยศาสนสถานตามแนวความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์และ
ความเชื่อในเรื่องของบรรพบุรุษของผู้คนในพื้นท่ีอีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสถานท่ีสำคัญในพื้นที่บริเวณ
นี้เท่าท่ีพอจะรับทราบได้ประเด็นแรก คือการเปลี่ยนแปลงในด้านของความรู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถานท่ีหรือศาสนสถาน
นั้น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลีกหนีความจริงมากยิ่งขึ้น จนทำให้มีลักษณะเป็นแบบเรื่องเล่าหรือตำนานที่เกินจริงไป
มาก เพราะผู้รู้ข้อมูลหรือบุคคลร่วมสมัยได้เสียชีวิตลงไปมาก ประกอบกับไม่มีการรวบรวมข้อมูลต่างไว้ในรูปของ
เอกสาร ถึงแม้ว่าผู้มีความรู้เสียชีวิตไปแล้วองค์ความรู้เหล่านั้นก็ยังคงอยู่ ซึ่งนับวันความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
พื้นที่ต่าง ๆ กำลังจะจางหายลบเลือนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากยิ่งข้ึนพร้อมกับชีวิตที่จากไปของผู้รู้ทั้งหลาย 

จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย 
(พุทธศตวรรษที่ 13 - 14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ำคูหา
สวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ 

ชื่อเมืองพัทลุง ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญ
อีแปะพัทลุง พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมายได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง 
พัทธลุง พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 3 เขียนว่า Bondelun และ Merdelong 
ของ นายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelun ความหมายของช่ือเมือง 
หมายถึงเมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้างซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ คำว่า “พัต - พัท - พัทธ” ยังไม่
อาจ ทราบได้ว่าคำเดิมเขียนอย่างไร คำไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็นคำขึ้นต้น ส่วนคำพื้นเมืองที่เรียกว่า"ตะลุง"แปลว่า
เสา ล่ามช้างหรือไม้หลักผูกช้างชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช้างมีมากหรือจะเรียกว่าเป็น"เมืองช้าง"ก็ได้ 
โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุม และใน 
ตำนานนางเลือดขาวตำนานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชรเป็นหมอสดำหมอเฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้าง ส่ง
เจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วย ซึ่งในปัจจุบัน
ชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ “ตาหมอช้าง”3 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
พุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ในสมัย พระบรม

ไตรโลกนาถ ได้ปรากฏช่ือเมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 ระบุว่าเมืองพัทลุง มีฐานะ
เป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ที่ตั้ งเมืองพัทลุงในระยะเริ่มแรกนั้น เช่ือ
กันว่า ตั้งอยู่ท่ีเมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน 

 
3 กระทรวงศึกษาธิการ.วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภมูิปัญญาจังหวัดพัทลุง.  2544. 



 

 

OR
AL

  2
70

 

รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวา ซึ่งเป็น 
ต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วตั้งประชาคมมุสลิมขึ้น 
ได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี พระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "ข้าหลวงใหญ่" ผู้ดำรง
ตำแหน่งนี้ต่อมาคือท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษา ความสงบของพื้นที่ตั้งแต่ตอนล่างของ
นครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุมครึ่งล่างของเมืองตรัง ปะเหลียน พัทลุง และสงขลา นอกจากนี้ก็ต้อง
เก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดนิท่ีกรุงศรีอยุธยา ท่านสุไลมานก็ได้ทำ หน้าท่ีนี้เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด ต่อมา
ได้ย้ายเมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัวเขาแดงซึ่งมีชัยภูมิป้องกันตนเอง ได้ดีกว่า 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน พ.ศ. 2437 
และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ คือ นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม สำหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ 
อำเภอกลางเมือง อำเภออุดร อำเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลลำปำ 

พ.ศ. 2467 พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่ตำบลคูหา
สวรรค์ในปัจจุบัน เพื่อจะได้อยู่ใกล้ เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอ ได้ยกเลิกการปกครอง แบบ
มณฑลเทศาภิบาล ทำให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออก เป็น 
10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอกงหรา 
อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าพะยอม อำเภอบางแก้ว และกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 
 

2. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
เมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพื้นเมือง คือหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า ส่วนด้านศาสนา ได้มีการ

ทะนุบำรุง พระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต มีการพระราชทานพื้นที่พระกัลปานา วัดเขียนบางแก้ว วัดสทิง วัดพะโค๊ะ 
เพื่อบำรุงรักษา วัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศาสนสถานท่ีสำคัญ และมีชื่อเสียงของจังหวัด
พัทลุง ได้แก่ วัดเขียนบางแก้ว โคกเมือง วัดเขาเจียก วัดควนกรวด วัดควนปรง วัดควนแร่ วัดโดนคลาน วัดทุ่งขุน
หลวง วัดบางม่วง วัดป่าขอม วัดป่าลิไลย์ วัดยางงาม วัดวิหารเบิก วัดวัง วัดสุนทราวาส ซึ่งส่วนใหญ่กรมศิลปากร
ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากมีคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น 

2.1 วัดเขียนบางแก้ว วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 - 18) ภายใน
วัดมีโบราณสถานที่สำคัญเช่น พระมหาธาตุเจดีย์อายุกว่า 1,000 ปี พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ (ศิลปะสมัยอยุธยา
ตอนต้น) พระพุทธรูปสองพี่น้อง นอกจากนี้ภายในวัดพบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่ ศิวลึงค์ และฐานโยนี แสดงถึงว่า
บริเวณนี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์ วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดที่มีความเจริญเป็น
ศูนย์กลางของพุทธศาสนาเป็นท่ีตั้งของคณะป่าแก้วประมาณในสมัยอยุธยาตอนกลางเมืองพัทลุงเกิดสงครามกับพวก
โจรสลัดมลายูอยู่เสมอบางครั้งโจรสลัดเข้ามาเผาผลาญบ้านเรือนราษฎรและวัดเสียหายเป็นจำนวนมากวัดเขียนบาง
แก้วจึงทรุดโทรมเป็นวัดร้างชั่วคราวจนเมื่อราษฎรชาวพัทลุงสามารถรวมตัวกันได้จึงบูรณะวัดขึ้นอีกหลายครั้งดัง
ปรากฏในหนังสือกันตนาวัดหัวเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยากล่าวถึงการบูรณะใหญ่ 2 ครั้งคือ 

ครั้งท่ี 1 สมัยอยุธยาตอนกลางระหว่าง พ.ศ. 2509 ถึง 2511 ตรงกับแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดผิูน้ำ
ในการบูรณะคือเจ้าอินบุตรปะขาวสนจับนางเป้าชาวสทังตำบลหานโพธิ์ 
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ครั้งที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2242 ผู้นำในการบูรณปฏิสังขรณ์คือพระผู้อินทเมาลีศรีญาณ
สาครบวรนนทราชจุฬามุนีศรีอุปดิษเถร คณะป่าแก้วหัวเมืองพัทลุงเมื่อบูรณะแล้วจึงเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาขอให้
สมเด็จพระวันรัตนำถวายพระพรขอพระพระบรมราชานุญาตให้ญาติโยมที่ร่วมทำการบูรณะเว้นส่วยอากรให้ทาง
ราชการก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้ตามที่ทูลขอ เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 
วัดเขียนบางแก้วกลายเป็นวัดร้างจนได้บูรณะขึ้นใหม่ปลายรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระ
สงจำพรรษามาตราบเท่าทุกวันนี้ 

วัดเขียนบางแก้วมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นวัดตะเขียนบางแก้ว  คำว่าตะเขียนเพี้ยนมาจากคำว่าตะเคียนบาง
ท่านว่ามาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่งอกงามอยู่บริเวณนี้คือต้นตะเขียนมีผู้รู ้ทางภาษาไทยให้คำอธิบายว่าตะเขียน   
แปลว่าแยกไปคือไม่รวมกับส่วนอื่น ๆ หรืออยู่ห่างไกลชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกวัดบางแก้วหรือวัดพระธาตุบาง
แก้วมีที่มา 2 ระยะคืออาจจะเรียกตามชื่อคลองบางแก้วที่ไหลผ่านวัดทางทิศใต้หรืออาจเพี้ยนมาจากคำว่าคณะป่า
แก้วเพราะพบในหนังสือเพลาวัดเขียนเก่า ๆ บางฉบับชื่อวัดนี้ว่าวัดคณะป่าแก้วหรือวัดคณะบางแก้วในสมัยอยุธยา
วัดนี้เป็นวัดของคณะป่าแก้วหัวเมืองพัทลุงขึ้นกับวัดใหญ่ชัยมงคลในกรุงศรีอยุธยาแต่เนื่องจากภาษาถิ่นใต้นิยมตัด
พยางค์จึงเลือกขั้นๆเป็นวัดป่าแก้วต่อมาเพี้ยนเป็นวัดบางแก้ว 

รูปแบบศิลปกรรม พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้วเป็นเจดีย์ก่ออิฐฐานแปดเหลี่ยมวัดโดยรอบยาว 16.50 เมตร
สูงถึง 22 เมตรรอบพระมหาธาตุบริเวณฐานมีซุม้พระพุทธรูปโค้งมน 3 ซุ้มภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิเหนอื
ซุ้มพระมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมอิทธิพลศิลปะจีนด้านตะวันออกมีบันไดสู่ฐานทักษิณเหรียญบันไดจำเป็นซุ้มยอดแบบจีน
มุมบันไดทั้ง 2 ข้างมีซุ้มโค้งแหลมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นนูนสูงปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิเพชรฐาน
ทักษิณและฐานรองรับองค์ระฆังเป็นรูปแปดเหลี่ยมเนื้อฐานทักษิณมีเจดีย์ที่ตั้งอยู่ท่ีมุมทั้ง 4 มุมองค์ระฆังแบบโอคว่ำ
ทานไปเป็นบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง 4 มุมของบัลลังค์มีรูปกาปูนปั้นมุมละ 1 ตัวหมายถึงสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์
ทั้ง 4 (พระมหาพันธ์  ธมฺนาโก ได้ให้ช่างปั้นไว้เมื่อ พ.ศ. 2504) จัดไปอีกเป็นเสาหาน ระวังเสามีพระพุทธรูปเสาปูน
ป้ันนูนสงูประจำแปดทิศดังน้ี 

พระสารีบุตรเถระประจำทิศใต ้ พระโมคคัลลานะเถระประจำทิศเหนือ 
พระอานนทเถระประจำทิศตะวันตก พระโกณฑัญญะเถระประจำทิศตะวันออก 
พระคลมัปติเถระประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระอุบาลเีถระประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
พระมหากสัสปเถระประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระราหลุละประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะศิลปกรรมได้รับอิทธิพลจากพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชน่าจะสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนต้น 

วิหารคดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาล้อมรอบพระธาตุ 3 ด้านยกเว้นด้านทิศ
ตะวันออกซึ่งติดกับอุโบสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นบ้านจำนวน 34 วงชาวบ้าน
เรียกวา่พระเวียน 

อุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์หนัหน้าไปทางทิศตะวันออกขนานกับคลองบางแก้วพระอธิการพุม่
ได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2452 ตอนมาทรุดโทรมมากจึงบูรณะใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีบันไดทางขึ้นด้านหน้า 
2 ทางด้านหลังหนึ่งถ้าภายในมีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยฝีมือไม่สู้ดีนักด้านหลังพระประธานก่อผนังเป็นห้อง
ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ปูนปั้น 1 องค์อุโบสถได้รับการบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2523 
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ใบเสมาหินทรายสีแดงตั้งอยู่รอบอุโบสถจำนวน 8 ใบเป็นใบเสมาเกลี้ยงไม่มีลวดลายยกเว้นใบท่ีอยู่ด้านหลงั
อุโบสถมีลวดลายปูนปั้นที่ 640 มาเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบินเข้าใจว่าเป็นการซ่อมภายหลังเสมาเหล่านี้เป็นศิลปะสมัย
อยุธยาตอนต้น 

หอระฆัง ตั้งอยู่ด้านหน้าธรรมศาลาปัจจุบันหักพังเหลือแต่ฐาน 
ศาลากลางเปรียญตั้งอยู่หน้าซากหอระฆัง เพื่อ 2 ห้องเสาไม้ตำมี ห้องเสาไม้ตำมีเฉลียงรอบล่ะ ห้องเสาไม้

ตำมีเฉลียงรอบหลังคาทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไป ห้องเสาไม้ตำมีเฉลียงรอบหลังคาทรงไทยมุงด้วยกระเบื้อง
ดินเผาภายในมีธรรมาสน์จำหลักไม้สวยงามปัจจุบันบูรณะใหม่แล้ว 

พิพิธภัณฑ์สังฆรักษ์ (เพิ่ม) เป็นอาคารคอนกรีตสำเร็จรูปแบบไทยประยุกต์ออกแบบโดยกรมศิลปากร
ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีพบบริเวณวัดเขียนบางแก้วโคกเมืองและบริเวณใกล้เคียง 

พระพุทธรูปสำริดปางอุ้มบาตรศิลปะอยุธยาอยู่บนกุฏิเจ้าอาวาสชาวบ้านเรียกว่าแม่ทวดมีตำนานและว่าสร้าง
ขึ้นเพื่อฉลองแทนองค์สมเด็จเจ้าแม่อยู่หัวเมืองบางตำนานว่าหมายถึงนางเลือดขาวบางตำนานว่าหมายถึงแม่ศรีมาลา 

โบสถ์พราหมณ์ (โคกแขกชี) ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระมหาธาตุเจดีย์ชาวบ้านเรียกว่าวัด
แขกทีบริเวณบกการมีซากเสาหินทรายสีแดงรูปทรงกลมเจาะรูด้านในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ช้ินช้ินส่วนฐานโยนีทรายสี
แดงช้ินศิวลึงค์ชำรุดจำหลักจากหินทรายแดง 1 ช้ิน 

วิหารถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา (โคกวิหาร) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโบสถ์พราหมณ์ปัจจุบัน
เหลือเพียงซากเนินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานชุกชีก่อด้วยอิฐและหิน ตอนบนมีชิ้นส่วนพระพุทธรูปจำ หินทรายสีแดง
ศิลปะอยุธยาจำนวน 3 องค์เศียรพระพุทธรูปหินทรายแดงขนาดใหญ่ 1 เศียร 

พระแก้วกุลาศรีมหาโพธิ (โคกพระคุลา) ชาวบ้านเรียกว่าพระคุลาประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของวิหารถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประมาณ 500 เมตรพระคุลาเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงปางมารวิชัยศิลปะ
อยุธยาตอนต้นเดิมชำรุดหักเป็นช้ินเหลือเพียงพระเศียรเท่านั้นท่ีสมบูรณ์ต่อมาพระมหาพันธ์ธมฺมนาโก เจ้าอาวาสได้
บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2405 

พระพุทธรูปสองพี่น้องประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระคุลาเดิมเป็นพระพุทธรูปหินทราย
แดงแตกหักเหลือแต่พระเศียรจำนวน 2 องค์ต่อมาพระมหาพันธ์ธมฺมนาโก เจ้าอาวาสได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2507 

2.2 โคกเมือง เป็นแหล่งชุมชนอีกแหล่งหนึ่งตั้งอยู่บนสันทรายริมทะเลหลวงห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศ
เหนือประมาณ 300 เมตรลักษณะเป็นเนินหรือโคกทรายสูงปัจจุบันถูกไถปรับเพื่อทำการเกษตรพื้นที่ทั่วไปเป็นเนิน
ทรายบนผิวดินมีเศษภาชนะดินเผาจำนวนมากทิศตะวันตกของโคกเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสองพี่น้อง 

2.3 วัดเขาเจียก ประวัติวัดเขาเจียกเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใดตามทำเนียบวัด
ในจังหวัดพัทลุงของพระครูอริยะสังวร อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงระบุว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2181 แต่หลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมที่ปรากฏมีอายุไม่เกินสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รูปแบบศิลปกรรมอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยไม่มีฝา
ผนังฐานก่อด้วยคอนกรีตเสาไม้หลังคามุงกระเบื้องดินเผาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 บูรณะเปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาคอนกรีต
เมื่อ พ.ศ. 2512 ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสามองค์ถ้ำเขาเจียกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
อุโบสถบริเวณหน้าถ้ำเรียกว่าวัดในส่วนบริเวณที่ตั ้งอุโบสถเรียกว่าวัดนอกถ้ำมีความยาว 32 เมตรภายในมี
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยและปางสมาธิ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ จำนวน 37 องค์ต่อมา พ.ศ. 2512 บูรณะใหม่
ทั้งหมดและปั้นพระพุทธรูปเพิ่ม 2 องค์รวมเป็น 39 องค์ สมัยตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำเขาเจียกเป็นเพิงหินขนาดเล็กภายในมี
พระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์ 1 องค์ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ 
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2.4 วัดควนกรวด มีประวัติความเป็นมาโดยเช่ือกันว่าวัดควนกรวดเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาทำเนียบวัด
จังหวัดพัทลุงของพระครูวิริยะสังวรเกียรติ อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงระบุว่าวัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2083 ตรงกับสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ตั้งอยู่หน้าอุโบสถเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้
สิบสองขนาดฐานกว้างประมาณ 6.5 เมตรสูงประมาณ 10 เมตรตามประวัติกล่าวว่าเจดีย์องค์นี้พระอุปัชฌาย์รอด 
พ.ศ. 2398 ถึง 2472 ได้สร้างขึ้นบนเจดีย์องค์เดิม อุโบสถตั้งอยู่บนเนินสูง ฐานโนนก่อด้วยอิฐแต่หักพังชำรุดเป็นส่วน
ใหญ่อุโบสถสร้างขึ้นใหม่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กแต่เดิมเป็นอุโบสถไม้ทรงผมไปในอุโบสถเดิมเคยมีพระพุทธรูปปูน
ปั้นปางมารวิชัย 5 องค์รูปพระภิกษุณีปูนปั้น 2 องค์ปัจจุบันเหลือแต่พระประทานเพียงองค์เดียวพระอุโบสถมีใบ
เสมาหินทรายสีแดงจำนวน 8 ใบลักษณะเป็นศิลปะสมัยอยุธยากำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 23 

2.5 วัดควนปรง วัดควนปรงเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดหนังสือประวัตศิาสตร์
วัดทั่วราชอาณาจักรเล่มที่ 3 กล่าวว่าวัดควนปรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2142 ตรงกับสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน
สมัยอยุธยารูปแบบศิลปกรรมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. 2501 เดิมเป็นอุโบสถไม้ทรงสูงไม่มี
ฝาผนังแบบศิลปะพื้นบ้านท่ัวไปภายในอุโบสถมีพระประธานปูนป้ันปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นเมืองสมัยรัตนโกสินทร์ 2 
ข้างพระประธานมีพระพุทธรูปศิลาขาวหินอ่อนศิลปะพม่าสามองค์ซึ ่งย้ายมาจากหอไตรเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูน
ปัจจุบันหักพังเหลือแต่รูปแปดเหลี่ยมองค์ระฆังเดิมเข้าใจว่าเป็นทรงลังกากลางลงเพราะฟ้าผ่า ถามเมื่อ พ.ศ. 2496 
ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปบูชาพระพิมพ์เนื้อชินพระเงินพระทองพระสำริดเงินดอกจันและเงินนโมจำนวนมากหอ
ไตรเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาอิทธิพลศิลปะจีนขุดพบพระพุทธรูปสำริดในเจดีย์
วัดควนปรงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา 

2.6 วัดบางม่วง บ้านประดู่เรียงตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงวัดบางม่วงเป็นวัดร้างไม่ทราบ
ประวัติการก่อสร้างแน่ชัดพื้นที่บริเวณวัดบางม่วงเป็นพื้นที่ราบมีคลองปากประหรือคลองท่าแนะไหลผ่านทางทิศ
เหนือบริเวณวัดมีซากเมืองโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยม เดิมเป็นที่ตั้งอุโบสถยังคงมีซากหลงเหลืออยู่บ้างอดีตเคยมี
พระพุทธรูป 5 องค์ใบเสมา 1 ใบปัจจุบันได้ย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่วัดประดู่เรียงตำบลมะกอกเหนือ 

2.7 วัดป่าลิไลย์ ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดป่าทำเนียบวัดจังหวัดพัทลุงของพระครูอริยสังวรเกียรติระบุว่าวัดนี้
สร้างเมื่อ พ.ศ 2247 ตรงกับสมัยสมเด็จพระเพทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาเรื่องราวเกี่ยวกับวัดไม่ปรากฏในเอกสาร
โบราณใดใดต่อมาเมื่อ พ. ศ. 2325 พระมหาช่วยชาวบ้านนำเลือดตำบลท่ามิหรำอำเภอเมืองพัทลุงได้เป็นเจ้าอาวาส 
พ. ศ. 2328 พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองชุมพรเมืองไชยาเมืองนครศรีธรรมราชทางฝ่ายเมืองพัทลุงพระมหาช่วยได้จำ
เครื่องรางของขลังแจกไพรพลกรมการเมืองรวบรวมกำลังไว้ได้ประมาณ 1000 คนยกไปต้านพม่าที่ตำบลปันแต แต่
ไม่ทันรบพม่าก็ถอยทัพเสียก่อนพระมหาช่วยมีความชอบเป็นอย่างมากจึงโปรดเกล้าให้ลาสิกขาบทและแต่งตั้งให้เป็น
พระยาทุกขราษฎร์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าให้เมืองพัทลุงได้เกณฑ์คนตดัไมต้่อเรอืรบ 30 ลำโดยทำการต่อ
เรือที่ชายทะเลหน้าวัดป่าลิไลย์แต่ต่อเรือยังไม่ทันเสร็จก็มีราชการกบฏเมืองไทรบุรีเสียก่อนจากคำบอกเล่าเกี่ยวกับ
ประวัติวัดป่าลิไลย์กล่าวว่าที่ดินที่สร้างวัดในปัจจุบันเป็นที่ดินของตาผ้าขาวบริจาคแก่พระสาหมีอินทร์ ที่ตั้งใจจะนำ
ของโบราณมาบรรจุที่พระบรมสารีริกธาตุนครศรีธรรมราชแต่ไปไม่ทันจึงได้จอดเรือพักและสร้างวัดป่าลิไลย์ขึ้นมา
เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดป่าชันวัดป่าเรไรและเปลี่ยนเป็นวัดป่าลิไลย์ในปัจจุบัน 

รูปแบบศิลปกรรม อุโบสถเป็นทางการก่ออิฐถือปูนมีกำแพงแก้วล้อมรอบท้ัง 4 ด้านซุ้มประตูกำแพงแก้วอยู่
ทางทิศตะวันออก 1 ซุ้มอุโบสถมีทางเข้า 2 ประตูระหว่างประตูมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางป่าเลไลย์ภายในมีพระ
ประธานและพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยจำนวน 4 องค์ฝีมือช่างพื้นเมือง ใบเสมาเป็นหินทรายสีแดงตั้งอยู่บนฐาน
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ก่ออิฐถือปูนรอบอุโบสถจำนวน 8 ใบบางใบชำรุดแต่ละใบมีลวดลายจำหลักไม่เหมือนกันลักษณะประณีตสวยงาม
จากรูปแบบศิลปกรรมน่าจะเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น เจดีย์ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วหน้า
อุโบสถเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานเป็นรูปสี ่เหลี ่ยมจัตุรัสตรงระฆังแบบสี ่เหลี ่ยมย่อมุมไม้สิบสองศิลปะสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

2.8 วัดยางงาม ตามประวัติกล่าวว่าผู้สร้างวัดนี้คือจอมแพ่งจอมจ่าแต่ไม่ได้ระบุศักราชไว้ทำเนียบวัดในจังหวัด
พัทลุงระบุว่าวัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2348 ผู้สร้างคืนจอมเสนี โดยสร้างหลังวัดโพเด็ดเล็กน้อย การสร้างวัดยางงามได้
อาศัยแรงงานจากนักโทษเมืองพัทลุงจึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่าจอมแพ่งจอมจ่า เป็นผู้คุมนักโทษหรือพัศดีเรือนจำ 

รูปแบบศิลปกรรม อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีกำแพงแก้วล้อมรอบไปใน
อุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่องปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหน้าพระประธานมีพระพุทธรูปยืน
ปางห้ามญาติ 2 องค์และพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชรศิลปะพม่ามีจารึกเขียนว่าหนูซัง
ผู้สร้างศก 127 เป็นต้น 
 

3. สรุป 
จากการศึกษาพบว่าจังหวัดพัทลุง มีศาสนสถานท่ีมีความสำคัญและเป็นท่ีรู้จักของคนภายนอกจำนวนมาก 

เช่น วัดเขียนบางแก้ว วัดเขาอ้อ วัดป่าลิไลย์ เพราะนอกจากจะมีความเก่าแก่ และเป็นที่ศรัทธา ยังมีความสวยงาม
และโดดเด่น ในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม ศาสนสถานบางแห่งมีอายุหลายร้อยปีพร้อมกับการตั้งถิ่น
ฐานของคน และนอกจากน้ันยังมีความเช่ือมโยงเกี่ยวกับความเช่ือร่วมกันของผู้คนในบริเวณนี้อีกด้วย เช่น ความเช่ือ
ที่เช่ือมโยงกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ความเชื่อเกี่ยวกับหลวงปู่ทวด ความเช่ือ
เกี่ยวกับพระนางเลือดขาว เป็นต้น 

ในการสำรวจพื้นที่ศึกษาพบว่า ศาสนสถานที่เป็นของชาวพุทธมีจำนวนมากกว่า ของชาวมุสลิม ปัจจุบัน  
ศาสนสถานเหล่านี้ (ยกเว้นศาสนสถานของชาวมุสลิม) มีหลายสถานภาพ คือ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์หลายแห่ง เพราะบางแห่งถูกพัฒนาและนำเสนอใหเ้ป็นท่ี
รู้จักแก่ผู้คนภายนอกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ 

การพัฒนาศาสนสถานเหล่านี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นนอกจากการนำเสนอผ่านสื่อจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ก็คือการพัฒนาศาสนสถานและพื้นที่บริเวณรอบข้าง ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะแก่การรองรับ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม ได้แก่ การบรูณะศาสนสถาน ปรับภูมิทัศน์ทั้งในศาสนสถานและพื้นที่โดยรอบ 
รื้อฟื้นวิถีชุมชน วัฒนธรรมต่าง ๆ ประเพณีของชุมชนให้ชุมนได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมกิจกรรมที่ที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และสังคมนั้น ๆ เพื่อความคึกคักและน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การปรับระบบโครงสร้าง
พื้นฐานโดยเฉพาะถนน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น การจัดการกับพื้นที่ให้มีที่
จอดรถ แหล่งขายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาหลายแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นท่ี
รู้จักของคนภายนอก แต่ไม่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว น่าจะมาจากปัญหาหลัก ๆ ดังนี ้

1) การเข้าถึงสถานท่ีท่องเที่ยว  
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จากการสำรวจพื ้นที ่พบว่าการเดินทางไปยังศาสนสถานส่วนใหญ่เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ได้ถูกการพัฒนาให้มีมาตรฐาน ได้แก่ สภาพของถนนขรุขระ ถนนมีความแคบไม่เหมาะสำหรับรองรับ
รถนักท่องเที่ยว ป้ายบอกเส้นทางไม่ชัดเจน ระบบ GPS ไม่มีมาตรฐาน เป็นต้น 

2) การเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นศาสนสถานหลาย ๆ แห่ง ไม่มีที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะรถทัวร์ ไม่มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานไว้รองรับนักท่องเที่ยว ไม่มีร้านค้า ร้านอาหาร หรือที่พักสำหรับ
นักท่องเที่ยว 

3) สถานท่ีตั้งแหล่งท่องเที่ยวไม่ดึงดูด 
ศาสนสถานบางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน หรือ อาจต้องใช้เวลาในการเดินทาง

นานเพื่อไปถึง ประกอบกับระหว่างการเดินทางไม่มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ จึงทำให้ไม่เป็น
ที่นิยมเพราะความไม่คุ้มค่าในเวลา ค่าใช้จ่ายและการเดินทาง 

นอกจากน้ัน ก็ยังมีข้อจำกัดและปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่ควรได้รับการแก้ไขหาก
ต้องการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยม โดยการที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
ควรจะมีมาตรการสนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมากขึ้น ทำความ
เข้าใจกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน เช่น การส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของชาวบ้าน สิ้นค้าพื้นเมือง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานบริเวณรอบข้างแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเกิดความเช่ือมั่น โดยเฉพาะปัญหาหลัก ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นข้อจำกัด
ที่สำคัญที่ควรจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอย่างจริงจัง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหลัก ๆ ดังท่ีได้กล่าวมา สามารถมีแนวทางการแก้ไขได้โดยใช้
ทฤษฎีการจัดการด้านการท่องเที่ยว 5 A การท่องเที่ยว 

1) สิ่งทีด่ึงดูดใจ (Attractions) 
Dickman (1996) กล่าวว่า สิ่งที่ดึงดูดใจ จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นสถานที่
สำคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติเทศกาลต่าง  ๆ หรือสถานที่ ที่มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์และเป็นที่โด่งดัง 

สิ่งดึงดูดใจที่ควรเพิ่มเติมในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนสถานของจังหวัดพัทลุง 
- สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงทำ ให้ตัวแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานนั้นมี
ความสวยงาม แต่ทั้งนี้ควรมีการเพิ่มเติมการตกแต่งปรับภูมิ  ทัศน์ของ
พื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานให้มีความงดงามยิ่ งขึ้น เช่น 
การจัดสวน เป็นต้น 

- สิ ่งดึงดูดใจที ่มนุษย์สร้างขึ ้น ควรเพิ ่มเติมสิ ่งดึงดูดใจใหม่ในสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น การสร้างแลนด์มาร์ค ในการถ่ายรูป การโปรโมทเทศกาล
หรือจัดเทศกาลย้อนโหยหาอดีตการแต่งชุดไทยให้เข้ากับบรรยากาศ
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สถานที่ การนำทัวร์หรือจัดโปรแกรมทัวร์แบบใหม่ ๆ โปรแกรมทัวร์ชวน
ช้ือ เช่น ทัวร์แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานตามรอยตำนานดังพัทลุง   

2) กิจกรรม (Activities) 
สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) ที่นักท่องเที่ยวสามารถ

ทำในช่วงเวลาที่พำนักและท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อน
ของนกัท่องเที่ยวกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนกัท่องเที่ยว 
กิจกรรมที่ควรมีในศาสนสถานกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง 

- กิจกรรมการแต่งกายในเข้าธีมกับแหล่งศาสนสถานแต่ต้องอยู่ในข้อคำนึง
บริบทกาลเทศะของสถานท่ีด้วย 

- กิจกรรมการไหว้สักการะขอพรโดยการสร้างแรงจูงใจจาการขอพร หรือโชคลาภ 
- กิจกรรมเทศกาลเพื่อดึงให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวแหล่งศาสนสถานจังหวัดพัทลุง 

3) การเข้าถึง (Access) 
สภาพการเข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสู ่แหล่ง

ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากระยะทางจากจุด
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวมาสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น ระยะทางจากตัวเมือง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้น 
เป็นต้น พิจารณาจากลักษณะการเดินทางว่าเป็นอย่างไร เช่นโดยรถยนต์เรือ หรือการเดินเท้ า สภาพของเส้นทาง
เอื ้ออำนวยต่อการเดินทางมากน้อยเพียงใดมีสภาพเป็นถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรัง หรือถนนดิน ถ้าเป็นแม่น้ำ 
ลำคลอง ต้องใช้เรือหรือแพ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ และถ้าเป็นทางเท้า สภาพทางเดินดีหรือไม่ ระยะทางเดินเหมาะกับ
นักท่องเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะสะดวกหรือยาก และค่าว่าจ้างต้องแพงหรือถูกอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นตัวแปร
ที่ใช้ในการประเมินสภาพการเข้าถึง อาจพิจารณาได้จากความสะดวก อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางการเดินทาง ลักษณะ
การเดินทาง และสภาพถนนการคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางทางมายังแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

- เที่ยวบิน จังหวัดพัทลุงควรมีการจัดสร้างสนามบินเพื่อความสะดวกต่อ
การท่องเที่ยวท่ีประหยัดเวลา 

- การตรวจคนเข้าเมือง 
- รถโดยสารสาธารณะ ควรสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยตรงหรือมี

รถสามารถพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในจังหวัดได้ง่ายขึ้น 
- สภาพถนนหนทางควรจัดทำถนนที ่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว 

ศาสนสถานในจังหวัดพัทลุงได้โดยง่าย 
นอกจากน้ีการเขา้ถึงในแหล่งท่องเที่ยวยังหมายถึงสิ่งที่สามารถทำใหนั้กท่องเที่ยว

รู้จักและทำใหน้ักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้ได้ง่ายขึ้น เช่น การลงเว็บไซต์ เป็นต้น 
4) สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) 

สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
ท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถจะใช้ได้อย่างสะดวกสบายมาก
น้อยเพียงใด เช่น ที่พักแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานเริงรมย์ สถานบริการอื่น ๆ ระบบไฟฟา้ ประปา โทรศัพท์ 
สถานรักษาพยาบาล สถานีตำรวจ หรือระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาทั้งปริมาณและ
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คุณภาพควบคู่กันไปและถ้าหาก ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน ก็จะพิจารณาถึง
ความสะดวกและความใกล้ไกลที่จะไปอาศัยใช้บริการสิ่งอำนวยจากแหล่งชุมชนข้างเคียงได้ยากง่ายเพียงใด ดังนั้น 
ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกอาจพิจารณาได้จาก ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  
การให้บริการบ้านพัก สถานบริการต่าง ๆ ระบบสื่อความหมายและระบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ 
แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานจังหวัดพัทลุงควรมี เช่น 

- ร้านอาหาร 
- ร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายของ บริษัททีบ่ริการการท่องเที่ยว ร้านของที่ระลึก 
- การบริการอืน่ ๆ  เช่น ร้านตัดผม การบริการให้ข้อมูลแก่นกัท่องเที่ยว ร้านเช่ารถ 
- ระบบสาธารณูปโภค เช่น ตู้เอทีเอ็ม 
- สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5) ทีพ่ัก (Accommodation) 
สถานที่ท่องเที่ยวควรมีจำนวนที่พักที่เพียงพอ พร้อมทั้งมีความหลากหลายด้าน

ราคาและการบริการและมีความเหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนักทำให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและมีความปลอดภัยที่พักในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

- โรงแรม 
- รีสอร์ท 
- บังกะโล 
- เกสต์เฮาส์ 
- อพาร์ทเม้นท์ 
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_______.  (2529).  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 6.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. 
_______.  (2529).  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 7.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. 
_______.  (2529).  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 8.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. 
_______.  (2529).  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 9.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. 
สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 4 ก.ห.  เล่ม 2 จ.ศ. 1214 (2395) สารตราตั้งข้าหลวงเสนาประเมิน

นาหัวเมือง. 
_______.  เอกสารรัชกาลที่ 4 ก.ห.  เล่ม 5 จ.ศ. 1215 (2396) สารตราว่าด้วยตั้งข้าหลวงเสนา ประเมินนาหัวเมือง. 
_______.  เอกสารรัชกาลที่ 4 ก.ห.  เล่ม 9 จ.ศ. 1217 สารตราว่าด้วยให้ข้าหลวงกรมการผูกปี้ข้อมือจีน. 
_______.  เอกสารรัชกาลที่ 4 ก ห  เล่ม  9จ.ศ.1217 สารตราว่าด้วยประกาศป่าวร้องราษฎรให้ ทำนาแต่ต้นมรสุม. 
_______.  เอกสารรัชกาลที่ 4 เลขท่ี  62  จ.ศ.1214 ศุภอักษรเมืองอุดงมีไชยฯ. 
_______.  เอกสารรัชกาลที่ 4 ก.ห เล่ม 7 ประกาศเรื่องฝนแล้วข้าวแพงให้ระวังโจรผู้ร้าย จ.ศ. 1215. 
_______.  เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.2.14 / 22 รายงานพระยาสฤษดิ์ เรื่องตรวจราชการมณฑล นครศรีธรรมราช ร.ศ. 
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