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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภายในจังหวัดพัทลุง และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่จังหวัด
พัทลุงเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และในปัจจุบันได้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ค้นพบและถูกพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่มากมาย นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อ
คนเราที่ปรารถนาเดินทางท่องเที่ยว เน่ืองด้วยจังหวัดพัทลุงมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง จึงมีแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้ าตกมากมาย เช่น น้ าตกไพรวัลย์ น้ าตกมโนราห์ น้ าตกเขาคราม เป็นต้น  
ค าส าคัญ: สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, การท่องเที่ยว 

 
Abstract 

The article “natural attractions of Phatthalung Provine” .  The objective is to study the natural 
attractions in Phatthalung. The result of study found Phatthalung is an area with abundant natural resources. 
At present, there are many natural attractions in Phatthalung. The tourists are very interested because travel 
is an important activity for people who wish to travel. Phatthalung has a mountainous and plateau so many 
types of waterfall such as Khao Kham waterfall, Manohra waterfall etc.  
Keyword: Natural Attractions, tourism 
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1. บทน า 
พัทลุง เป็นเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหน่ึงในภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเมืองแห่งเขาอกทะลุ มีประวัติสันนิษฐาน

ว่าพัทลุงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นต้ังแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมต้ังอยู่ที่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปัจจุบัน แต่เน่ืองจาก
มีภัยต่าง ๆ มารบกวนท าให้ต้องย้ายเมืองไปต้ังอยู่ตามต าบลต่าง ๆ หลายครั้งในรัชกาลพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) แห่งกรุงศรี
อยุธยา "เมืองพัทลุง" เป็นส่วนหน่ึงใน 15 หัวเมืองปักษ์ใต้ ที่อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะ
เป็นเมืองพระยามหานคร ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาใน พ.ศ. 1927 เมื่อสมเด็จพระราเมศวร ยกทัพไปตีเชียงใหม่ได้ชัยชนะ 
จึงอพยพชาวภาคเหนือ ส่วนหน่ึงลงมาไว้ที่เมืองพัทลุง ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเมืองพัทลุงได้ย้ายไปต้ังที่ท่าเสม็ด ปัจจุบัน
อยู่ในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชและย้ายอีกครั้งมาต้ังที่ต าบลควนมะพร้าว ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดให้ยกเมืองพัทลุงขึ้นตรงต่อกลาโหมโดยมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทและได้
ย้ายเมืองไปอยู่ที่ปากน้ าล าป า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครอง เป็นแบบ
มณฑลเทศาภิบาล เมืองพัทลุงได้ถูกจัดให้ขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดให้ย้ายเมือง มาต้ังที่ต าบลคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ต้ังปัจจุบันน้ี เมื่อยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476 พัทลุงจึงได้มีฐานะเป็นจังหวัด ต้ังแต่น้ันมา 

นอกจากน้ีพัทลุง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหน่ึง และยังมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ เนินเขา และชายฝั่ง 
โดยทางทิศตะวันตกของจังหวัด จะเป็นพ้ืนที่ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา  อันเน่ืองมาจากมีพ้ืนที่ ติดต่อกับเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ถัดลงมาทางตอนกลาง และทางทิศตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ
ท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท านาข้าว พัทลุงหรือที่เรียกติดปากกันว่า เมืองลุง จึงเปรียบเสมือนเมืองอู่ข้าวอู่น้ า
แห่งหน่ึงของภาคใต้ ผู้คนที่ด ารงวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากอดีตจนถึงปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรและ
สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่ง ซึ่งเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเยี่ยมเยือนเมืองพัทลุง  นอกจากน้ีพัทลุงยังมีน้ าตก
หลายแห่งต้ังอยู่บนเส้นทางพัทลุง-ตรัง  เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัด
พัทลุงต่อไปในอนาคต ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ าล าธารในจังหวัดน้ีได้อย่างชัดเจน3 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติที่ปรารถนาการเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง ด้วย
วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน มีพัฒนาการมานานจนกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใหญ่ ส าหรับประเทศไทยถือเป็นอันดับหน่ึงใน
ภูมิภาคอาเซียน เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม การเติบโต
อย่างรวดเร็วในขณะที่ขาดการด าเนินการที่ดีและเหมาะสม จะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการโดยเฉพาะการเปลี่ยนไป
ของสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว จนกระทั่งแหล่งท่องเที่ยวน้ันหมดเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมเยือนอีกต่อไป 
 
2. สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง4 

สภาพพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วยเทือกเขาบรรทัด ส่วน
ใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา ส่วนไม้ผล และไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน บริเวณน้ีส่วนใหญ่
ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบสลับที่ดอนและเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มจรดทะเลสาบสงขลา

                                                           
3 ส านักงานจังหวัดพัทลุง. ประวัติจังหวัดพัทลุง. [อินเทอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมือ 1 กรกฎาคม 2560].เข้าถึงได้จาก: 

www.phatthalung.go.th/history/2 
4 ส านักงานจังหวัดพัทลุง. ประวัติจังหวัดพัทลุง. [อินเทอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมือ 1 กรกฎาคม 2560].เข้าถึงได้จาก: 

www.phatthalung.go.th/history/2 
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การท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง ปัจจุบันก็ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น จึงได้มีการขยายตัวของ
แหล่งท่องเที่ยวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้น คนในจังหวัดจึงมีแนวคิดที่ช่วยกันอนุรักษ์และปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือที่จะยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงให้ก้าวไกลและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่และเข้ามาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงที่ท าการศึกษาในครั้งน้ี ได้แก่ เขาอกทะลุ ทะเลน้อย หาดแสนสุข
ล าป า บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน ถ้ าน้ าเย็นเขาชัยสน ล่องแก่งหนานมดแดง น้ าตกไพรวัลย์  โดยจัดเป็นกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพัทลุง 

2.1 เขาอกทะลุ 
เขาอกทะลุต้ังอยู่ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง เป็นภูเขาที่ต้ังตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางเมืองพัทลุง เป็นสัญลักษณ์

ของเมืองพัทลุง ชื่อเขาอกทะลุมาจากลักษณะของช่องเขาที่ทะลุไปยังตอนปลายของยอดเขา มีลักษณะเป็นเขาหินปูน สูง
ประมาณ 250 เมตร บริเวณเกือบถึงตอนปลายของยอดเขามีโพรงขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 10 เมตร สามารถมอง
ทะลุไปยังอีกด้านได้ จากวัดคูหาสวรรค์มุ่งหน้าบนทางหลวงหมายเลข 4047 สู่สถานที่รถไฟพัทลุง จะพบภูเขาอกทะลุ ต้ัง
ตระหง่านอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ ภูเขาอกทะลุมีความสูงประมาณ 250 เมตร ชาวพัทลุงเชื่อว่าเขาอกทะลุมี
ความศักด์ิสิทธิ์ เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของพัทลุง ด้วยเหตุน้ีทางราชการจึงน าเขาอกทะลุบนยอดเขาไปเป็นตราสัญลักษณ์
ของจังหวัดพัทลุง นอกจากน้ันชื่อเขาอกทะลุยังปรากฏอยู่ในค าขวัญประจ าจังหวัดอีกด้วย ตามต านานเล่าว่า เขาอกทะลุน้ี
เกิดขึ้นจากการทะเลาะกันของเมียหลวงกับเมียน้อย เมียหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดหัวเมียน้อยจนแตก ส่วนเมียน้อยใช้สากต า
ข้าวกระทุ้งไปที่หน้าอกของเมียหลวงอย่างรุนแรงจนหน้าอกทะลุ ทั้งสองตายตกไปตามกันกลายเป็นภูเขา โดยเมียหลวง
กลายเป็นเขาอกทะลุ ในขณะที่เมียน้อยกลายเป็นเขาหัวแตก หรือเขาคูหาสวรรค์ ส่วนการเดินทางขึ้นยอดเขา มีทางส าหรับปีน
ขึ้นไปเพ่ือชมทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ ส าหรับการเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาคงต้องใช้ความอดทนพอสมควร เน่ืองจากต้องเดิน
เท้าขึ้นบันไดถึง 1,066 ขั้น หากเหน่ือยสามารถหยุดพักระหว่างเส้นทางเดินบริเวณจุดชมวิวได้  

 

 

รูปที่ 1 เขาอกทะลุ 
ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 

 
2.2 ทะเลน้อย  

ทะเลน้อยต้ังอยู่ที่ต าบลนางตุง และต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน เป็นทะเลสาบน้ าจืด มีคลองนางเรียมยาว 2 
กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา รอบๆ ทะเลน้อย เป็นบริเวณพรุควนขี้เสียน อันเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) มีเน้ือที่ประมาณ 285,625 ไร่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ชุ่ม
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น้ าที่มีความส าคัญของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดคือ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ส่วนที่เป็นพ้ืนน้ า (ทะเลน้อย) 
ประมาณ 17,500 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของทะเลน้อย เป็นพ้ืนที่ราบริมทะเลสาบ ประกอบด้วย นาข้าว ป่าพรุ ทุ่งหญ้า ตัวทะเล
น้อยกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีพืชน้ าปกคลุม เช่น ผักตบชวา กง กระจูดหนู บัวต่าง ๆ และพืช
ลอยน้ า ความลึกเฉลี่ย 1.25 เมตร ในพ้ืนที่ทะเลน้อย มีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แบ่งออกเป็น นกน้ า 287 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 26 
ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด นกน้ ามีทั้งนกที่ประจ าถิ่นและนกอพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาล เช่น นกกาบบัว นกกุลา นก
กระสานวล นกกระสาแดง นกกาเล็กน้ า นกแขวก นกเป็ดน้ า นกกระทุง นกนางนวล นกกระเด็น นกกระสาแดง ฯลฯ ซึ่งนกจะ
ชุกชุมมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีจ านวนเป็นแสน ๆ ตัวเลยทีเดียว มีบริการเรือหางยาวจอดรอรับบริการ
ในอัตราล าละ 200 บาทขึ้นไป น่ังได้ 12 คน ไม่ก าหนดเวลาลอยเรือท่องเที่ยว ทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลน้อย แต่ประชาชนมักเรียก กันว่า "อุทยานนกน้ าทะเลน้อย" 

2.3 หาดแสนสุขล าป า 
หาดแสนสุขล าป าต้ังอยู่ที่ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีชายหาดส าหรับการชมวิว

พักผ่อน เมื่อมองออกไปทางทะเลสาบจะเห็นเกาะสี่เกาะห้า ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออก นับเป็นจุดเดียวบนฝั่งทะเลสาบด้าน
ตะวันตกที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม บริเวณชายหาดส่วนน้ีบางครั้งใช้เป็นที่จัดงานเทศกาล เช่น งานลอยกระทง งานชักพระ ฯลฯ 
กรมป่าไม้ได้ปลูกต้นสนไว้เป็นสวนป่า ท าให้ความร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี บรรยากาศตอนเย็นจะสวยมาก 
รอบๆ บริเวณสร้างเป็นแนวเขื่อน เมื่อยามน้ าขึ้น มองไม่เห็นหาดทรายเบื้องล่าง แต่จะเห็นผืนน้ ากว้างใหญ่ไม่ต่างอะไรกับท้อง
ทะเล แต่การมาเที่ยวที่น่ีให้ความแตกต่างจากทะเลอยู่อย่างหน่ึง ก็คือลมที่พัดเข้ามาไม่ท าให้เหนียวตัว  ต้นไม้ใหญ่ๆ สูงๆ เป็น
ต้นสน แต่ตรงแนวเขื่อนจะเป็นตะแบกหลายต้น กระจายกันไปเป็นระยะๆ ช่วงที่ตะแบกออกดอกบานสะพรั่ง ดูสวยงามไปอีก
แบบ เพราะปลูกง่ายดอกสวยและดก ปลูกได้ในทุกภาคของไทย ห่างจากริมฝั่งไปประมาณ 40 เมตรเศษ มีศาลาทรงไทย 1 
หลัง เรียกว่า ศาลาล าป าที่รัก  

2.4 บ่อน  าร้อนเขาชัยสน 
บ่อน้ าร้อนเขาชัยสนต้ังอยู่ที่ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ 

ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ าศักด์ิสิทธิ์ อาบแล้วสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ ต่อมาเจ้าคุณพิศาล ธรรมรังสี วัด
คูหาสวรรค์ ได้ชักชวนชาวบ้านพัฒนาด้วยการลาดซีเมนต์ตกแต่งบริเวณบ่อน้ าร้อน และท าเป็นร่องน้ าส าหรับระบายน้ าให้ไหลไป
ทางร่องออกด้านหน้าสู่คูถนน พร้อมทั้งสร้างห้องน้ าถาวรไว้บริการ บ่อน้ าร้อนน้ีจึงได้ชื่อว่า "บ่อน้ าร้อนพิศาล" มีพ้ืนที่ปากบ่อ
ประมาณ 8-10 ตารางเมตร มีไอน้ าพุร้อนไหลล้นปากบ่ออยู่ตลอดเวลา ถ้าได้รับการสั่นสะเทือนความร้อนจะเพ่ิมขึ้น อุณหภูมิน้ า
ร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส 
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รูปที ่2 บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน 
ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 
 

2.5 ถ  าน  าเย็นเขาชัยสน 
ถ้ าน้ าเย็นเขาชัยสนต้ังอยู่ที่ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อีกฝั่งหน่ึงของภูเขา เพ่ือที่จะมาน่ังเรือเข้า

ชมหินงอกหินย้อย ภายในถ้ าน้ าเย็น น้ าจะใสมาก อากาศก็เย็นสบาย ทางส าหรับเข้าถ้ า พายมาประมาณไม่ถึง 10 เมตร ทางเข้า
ค่อนข้างแคบ วิธีส าหรับเข้าปากถ้ าจะใช้วิธีนอนลงจะได้เข้าได้ ภายในถ้ าจะดูกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อยเป็นรูปทรงต่างๆ 
มากมายให้ได้ชม  

 

 
รูปที ่3  ถ้ าน้ าเย็นเขาชัยสน 
ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560  

 
2.6 ล่องแก่งหนานมดแดง 

ล่องแก่งหนานมดแดงต้ังอยู่ที่อ าเภอป่าพะยอม ล่องแก่งหนานมดแดงผจญภัยท่ามกลางสายน้ าและหนานหินที่
สวยงาม นอกจากน้ียังมีบริการเต็นท์ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมค้างคืนด้วย ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติใน
จังหวัดพัทลุง ที่ก่อเกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือการล่องแก่ง โดยเฉพาะในท้องที่
ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม คนในพ้ืนที่จะรู้จักกันในชื่อ “ล่องแก่งหนานมดแดง” ล่องแก่งหนานมดแดง บรรยากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี สองฝั่งคลองน้ันยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้นานาพันธุ์ และนกประจ าถิ่นนานา
ชนิด ในขณะล่องแก่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ต่ืนเต้นกับบรรยากาศตลอดเส้นทาง ยังได้สัมผัสกับน้ าที่เย็นและใสจนสามารถ
มองเห็นตัวปลาและสาหร่ายเบื้องล่างอย่างเห็นได้ชัด นอกจากน้ันยังมีห้องอบยาสมุนไพร เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือ เป็นที่ชื่น
ชอบของคนวัยท างานและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก  

https://travel.kapook.com/view148879.html
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ภาพที ่4 ล่องแก่งหนานมดแดง 
ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 

 
2.7 น  าตกไพรวัลย์   

น้ าตกไพรวัลย์ ต้ังอยู่ที่ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง น้ าตกไพรวัลย์ ต้ังอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต าบลคลองเฉลิม เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ เงียบสงบร่มเย็นด้วยพรรณไม้นานาชนิด บริเวณน้ าตก
มีร้านอาหารให้บริการ ลักษณะของน้ าตกเป็นสายน้ าตกที่ไหลผ่านแก่งหินขนาดใหญ่ยาวต่อเน่ืองกัน นักท่องเที่ยวที่มาจะเลือก
ลงเล่นน้ าตามบริเวณแก่งหินที่มีอยู่เป็นช่วง ส่วนเด็กๆ จะลงเล่นกันในล าธารที่ไม่มีแก่งหินใหญ่  น้ าตกไพรวัลย์เป็นน้ าตกที่ดู
ยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างมาได้อย่างลงตัว 

 

 
ภาพที ่5 น้ าตกไพรวัลย์ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 

 
3. สรุป 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษย์เรา เพราะมนุษย์เราปรารถนาที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปในโลก
กว้างด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน มีพัฒนาการมานานจนกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใหญ่ ส าหรับประเทศไทยถือเป็นอันดับ
หน่ึงในภูมิภาคอาเซียน เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอย่างมหาศาล เน่ืองด้วยสภาพพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ใกล้กับเมืองหลักอย่างหาดใหญ่การที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง หรือมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเมืองหลักไปท่องเที่ยวเที่ยวยังเมืองรองได้ก็จะเป็นผลดีต่อประเทศเป็นอย่าง
มาก ด้วยศักยภาพของจังหวัดพัทลุงที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ปัจจุบันก็ได้พัฒนาจนมีแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งสภาพภูมิอากาศ ท าให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จึงได้มีการขยายตัวของแหล่ง
ท่องเที่ยวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น การศึกษาเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงครั้งน้ี 
เป็นการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดในปัจจุบัน ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดใหม่ การพัฒนาและมีความ
น่าสนใจแปลกใหม่และโดดเด่นไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น  การท่องเที่ยวใน
จังหวัดพัทลุงมีความเติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลให้
งบประมาณในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และชาวบ้านในพ้ืนที่ก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ เช่น ถ้ าน้ าเย็นเขาชัยสน 
ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยในเรื่องการพายเรือพานักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามภายในถ้ า เป็นต้น นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่โดดเด่นที่ได้ยกตัวอย่างมาก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนอีกมากมาย นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวพัทลุงก็ยังมีของฝากขึ้น
ชื่อและโด่งดังอีกด้วย ซึ่งเมื่อหากได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วน้ัน ผู้ที่มาท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับ
บ้าน  

ส าหรับสถานที่ในจังหวัดพัทลุง มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่มากมาย เมื่อวั นเวลาได้ผ่านไป เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยมีกลุ่มนักลงทุนเข้ามาปรับปรงุและพัฒนาพ้ืนที่แห่งน้ี ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอีกจ านวนมาก จน
กระทั้งมีชาวบ้านที่มีพ้ืนที่ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเหล่าน้ัน เข้ามาสร้างบ้านเรือนเพ่ือการอยู่อาศัยจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
การก่อต้ังแหล่งท ามาหากิน ทั้งสถานที่พัก ร้านอาหารสวนอาหาร รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ ได้เกิดขึ้นตามกันมารอบๆ บริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยวเหล่าน้ันแหล่งชุมชนเดิมได้ขยายออกมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม จนเกิดการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน  
 
4. เอกสารอ้างอิง  
การท่องเที่ยวแห่งประทศไทย, ล่องเรือแลนก ทะเลน้อย พัทลุง, สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2561 จาก https://travel.kapook.com 
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