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ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม 

ประเทศไทย หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับ
อ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกับประเทศ
พม่าและประเทศลาว มีแม่น้้าโขงกั้นเป็นบางช่วง โดยมีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ 
ประเทศไทยมขีนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 51 ของโลก มีเนื้อที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็น
อันดับ 20 ของโลก โดยมีประมาณ 63 ล้านคน ประกอบด้วยเชื้อสายไทยกว่าร้อยละ 80 ชาวจีนอีกร้อยละ 10 
ชาวมาเลย์อีกร้อยละ 3 และที่เหลือเป็นชนเขาเผ่าต่าง ๆในด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยมีภาษาราชการคือ
ภาษาไทย ขณะที่ท้องถิ่นต่าง ๆ มีภาษาถิ่นเป็นของตนเองหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาถิ่นพายัพในภาคเหนือ 
ภาษาถิ่นอีสานในภาคอีสาน และภาษาถิ่นปักษ์ใต้ในภาคใต้ พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทกว่าร้อยละ 95 โดยวัฒนธรรมหลักของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย จีน และประเทศ
ทางตะวันตกประสมประสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีความน่าประทับใจ เช่น การให้ความเคารพผู้สูงอายุ และ
ที่ส้าคัญคือความเป็นมิตรและการรับรองแขกผู้มาเยือนจนได้รับสมญานามว่าเป็น "สยามเมืองยิ้ม" 

ในด้านการปกครองของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติว่า
ประเทศไทยมีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งในทางนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์เรียกระบอบการปกครองดังกล่าวว่าระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional 
monarchy)  ควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงเป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐที่นาน
ที่สุดในโลกด้วย ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม
ของประเทศตะวันตกเลย 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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


 
 

ประวัติศาสตร์จังหวัดพัทลุง 

           เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอ้าเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธ
ศตวรรษที่ 13–14 ) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจ้านวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้้า
คูหาสวรรค์และถ้้าเขาอกทะลุ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครอง
ของกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัว
เมือง พ.ศ.1998 ระบุว่าเมืองพัทลุง มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักร
ทางใต้ ที่ตั้งเมืองพัทลุงในระยะเริ่มแรกนั้น เชื่อกันว่า ตั้งอยู่ที่เมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน  มักจะ
ประสบปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคต
นะ ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาท้าลายเมืองอยู่เนืองๆ ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมที่
อพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวาซึ่งเป็นต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วตั้งประชาคมมุสลิมขึ้นตรงนั้นอย่างสงบ ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองที่อยู่
มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่มากขึ้นในที่สุดพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษีมี
เรือส้าเภาแวะเข้ามาซ้ือ 
          บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี พระเจ้าทรงธรรมโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "ข้าหลวงใหญ่" ผู้ด้ารงต้าแหน่งนี้ต่อมาคือท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าที่ปกครองดูแล
รักษาความสงบของพ้ืนที่ตั้งแต่ตอนล่างของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุมครึ่งล่างของเมืองตรัง
ปะเหลียน พัทลุง และสงขลา นอกจากนี้ก็ต้องเก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงศรีอยุธยาท่านสุไล
มานก็ได้ท้าหน้าที่นี้เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด ต่อมาได้ย้ายเมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัวเขาแดงซึ่งมีชัยภูมิ
ป้องกันตนเองได้ดีกว่าในสมัยสุลต่านสุไลมาน บุตรของดะโต๊ะโมกอล ได้ส่ง ฟาริซีน้องชายซึ่งเป็นปลัดเมืองมา
สร้างเมืองใหม่ที่เขาชัยบุรี เพ่ือป้องกันศัตรูที่จะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
เจ้าเมืองพัทลุงและได้ย้ายเมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาตั้งแต่นั้น และตั้ งเมืองอยู่ที่เขาชัยบุรีตลอดมา
จนกระท่ังสิ้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี  พ.ศ. 2310 
           ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกข้ึนเป็นเมืองชั้นโท
ในชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้น้าที่มีความส้าคัญในการ
สร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา 
(ทองขาว) พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้มีบทบาทในการร่วมมือ
กับผู้น้าต่อสู้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เช่น เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328 – 2329) พม่าจัด



กองทัพใหญ่  9 ทัพ 1 ใน 9 ทัพ มีเกงหวุ่นแมงยีเป็นแม่ทัพ ยกลงมาตีทางใต้  ตีได้เมืองกระบุรีระนอง ชุมพร 
ไชยาและนครศรีธรรมราชตามล้าดับ 
           ขณะที่ก้าลังจัดไพร่พลอยู่ที่นครศรีธรรมราช เพ่ือจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลานั้น พระยาพัทลุง
โดยความร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิไลยก์ ได้รวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปตั้งขัด
ตาทัพที่คลองท่าเสม็ด จนกระทั่งทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรง
ยกกองทัพมาช่วยหัวเมืองปักษ์ใต้ ตีทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ลาสิกขาแล้วแต่งตั้ง
เป็นพระยาทุกขราษฎร์ ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจากสงครามกับพม่าแล้วชาวพัทลุงยังมีบทบาทส้าคัญใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มี
ค้าสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุงพร้อมด้วยเสบียงอาหารไปท้าสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายูเช่น กบฏไทร
บุรี พ.ศ. 2373 และ พ.ศ. 2381 ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความส้าคัญของเมืองพัทลุงทางด้าน
การเมืองการปกครองในอดีตเป็นอย่างดี  
           ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน 
พ.ศ. 2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม ส้าหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 3 อ้าเภอ คืออ้าเภอกลางเมือง อ้าเภออุดร   อ้าเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ต้าบลล้าป า 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่ต้าบล
คูหาสวรรค์ในปัจจุบันเพ่ือจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีตถึง
ปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้งสถานที่เคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงมาแล้ว 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 ท้าให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ ง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 10  อ้าเภอ 1  กิ่งอ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองพัทลุง  อ้าเภอควนขนุน  อ้าเภอเขาชัยสน  
อ้าเภอปากพะยูน อ้าเภอกงหรา  อ้าเภอตะโหมด  อ้าเภอป่าบอน  อ้าเภอศรีบรรพต  อ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอ
บางแก้ว และกิ่งอ้าเภอศรีนครินทร์ นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ 
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพ้ืนเมือง คือหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า 
ส่วนด้านศาสนา ได้มีการทะนุบ้ารุงพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต มีการพระราชทานพ้ืนที่พระกัลปานา วัด



เขียนบางแก้ว วัดสทัง วัดพะโค๊ะเพ่ือบ้ารุงรักษาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ชื่อเมือง
พัทลุง ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็นจากหลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะพัทลุง 
พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมายได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง พัทธลุง 
พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่3เขียนว่า Bondelun และ Merdelongของ
นายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelun ความหมายของชื่อ
เมืองหมายถึงเมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้างซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ ค้าว่า “พัต-พัท-พัทธ” 
ยังไม่อาจทราบได้ว่าค้าเดิมเขียนอย่างไร ค้าไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็นค้าขึ้นต้น ส่วนค้าพ้ืนเมืองที่เรียกว่า
“ตะลุง”แปลว่าเสาล่ามช้างหรือไม้หลักผูกช้างชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช้างมีมากหรือจะเ รียกว่า
เป็น “เมืองช้าง” ก็ได้โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด 
มีช้างป่าชุกชุม และในต้านานนางเลือดขาวต้านานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชรเป็นหมอสด้าหมอ
เฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายก
องเลี้ยงช้างส่งส่วยซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ “ตาหมอช้าง 
 

การปกครองระดับอ าเภอ 

 
 
 
 
 

ที ่ อ้าเภอ นายอ้าเภอ/ปลัดอ้าเภอฯ โทรศัพท์ โทรสาร รหัสไปรษณีย์ 

1 เมืองพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ 0-7461-3006 0-7461-1805 93000 

2 กงหรา นายมนัส นิลสุข 0-7468-7087 0-7468-7039 93180 

3 เขาชัยสน นายอินทรพล สุทธิวิริยะ 0-7469-1197 0-7469-1196 93130 

4 ควนขนุน นายศักดา  วิทยาศิริกุล 0-7468-1250 0-7468-1250 93110 

5 ตะโหมด นายบุญพาศ รักนุ้ย 0-7469-5382 0-7469-5382 93160 

6 บางแก้ว นายถิรนาท เอสะนาชาตัง 0-7469-7098 0-7469-7099 93140 

7 ปากพะยูน นายสมพร มณีรัตน์ 0-7469-9015 0-7469-9130 93120 

8 ป่าบอน ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากท่ี 0-7462-5460 0-7462-5460 93170 

9 ป่าพะยอม นายอิศรรัฐ แสงมณี 0-7462-4291 0-7462-4291 93110 

10 ศรีบรรพต นายปรีชา กลั้งทองด้วง 0-7468-9062 0-7468-9062 93190 

11 ศรีนครินทร์ นายสมหวัง เรืองเพ็ง 0-7463-5597 0-7461-3335 93000 



แผนที่จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 



ท าเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

รายพระนาม รายนาม พุทธศักราช 

   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 (คอยุตี่  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. หลวงวชิิตเสร ี(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 

   27. นายสุวรรณ รื่นยศ 2489 - 2490 

   28. หลวงอรรถวิภัชพจนกร (กรุง  อรรถวิภัชน์) 2491 - 2493 



รายพระนาม รายนาม พุทธศักราช 

   31. นายชูสง่า ไชยพันธ์ 2497 - 2498 

   32. ขุนวัฒนานุรักษ์  (ประจักษ์ วงษ์รัตน์) 2498 - 2499 

   33. พ.ต.อ.บุญนรงค ์วัฑฒนายนต์ 2499 - 2500 

   34. นายพันธุ์ สายตระกูล 2500 - 2501 

   35. นายวิชาญ บรรณโสภิฐ 2501 - 2503 

   36. นายสวัสดิ ์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  พรรณพิสุทธิ์ 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 

   60. นายพิสิษฐ  บุญช่วง 2553 - 2554 

   61. นายวิญญ ู ทองสกุล 2554 - 2556 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายพระนาม รายนาม พุทธศักราช 

   62. นายเสร ี ศรีหะไตร 2556 - 2557 

   63. ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ 2557- 2559 

   64. นายวันชัย  คงเกษม 2559-ปัจจุบัน 



คณะผู้บริหารจังหวัดพัทลุง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย  คงเกษม  
 วันบรรจุ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๑ 

เกิดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗   
ภูมิล้าเนา จังหวัดชลบุร ี
การศึกษา - ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโท รป.ม. 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ   
   กระทรวงมหาดไทย(บ.มท.) ๗  
   รุ่นที่ ๑/๒๕๔๖  
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๕ 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
  การพาณิชย์(TEPCoT) รุนที่ ๗ 
- Executive Training Program on    
  Provincial and Local Administration  
  ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ๕๗) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประวัติการด้ารงต้าแหน่ง - ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๑ ผู้อ้านวยการกองกลาง สป.  

- ๑๖ ก.พ.๒๕๕๒ ผู้อ้านวยการกองคลัง สป.  
- ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๒   ผู้อ้านวยการกองสารนิเทศ สป. 
- ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  
- ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕ ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนา 
  และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
- ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
   สมุทรปราการ 
- ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

  



รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายภิรมย์  นิลทยา  
 เกิดวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ 

ภูมิล้าเนา จังหวัดสงขลา 

การศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๒  
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๓  
- หลักสูตรกฎหมายปกครองส้าหรับผู้บริหาร 
   ระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ ๓ 

ประสบการณ์ท้างาน - นักการข่าว ๓ สนจ.นราธิวาส สป.มท.  
   (๑๖ พ.ค.๒๕๓๒)  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ สนจ. 
  นราธิวาส สป.มท. (๑๓ มี.ค. ๒๕๓๓)  
- เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ ๔ กองงานคณะกรรมการ 
  ควบคุมการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมและ    
  สถาปัตยกรรม สป.มท. (๑๖ เม.ย.๒๕๓๔)  
- บุคลากร ๔ กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.  
   (๑ ต.ค.๒๕๓๕)  
- นักการข่าว ๕ กองการข่าว สป.มท. (๑ ต.ค.๒๕๓๘)  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ สนจ. 
  นราธิวาส สป.มท.(๑๕ พ.ย. ๒๕๓๙)  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๖ กองคลัง สป.มท.  
  (๑ ต.ค.๒๕๔๐)  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าว ๖ กองการข่าว สป.มท.  
  (๑ เม.ย. ๒๕๔๔)  
- บุคลากร ๗ว กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.  
  (๑๖ มิ.ย.๒๕๔๖)  
- หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗)  
  กองคลัง สป.มท. (๑ เม.ย.๒๕๔๗)  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว  
  ส้านักนโยบายและแผน สป.มท. (๒๐ ม.ค.๒๕๔๘)  
- ผู้อ้านวยการส่วน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ช้านาญการพิเศษ) ส้านักนโยบายและแผน  



  สป.มท. (๑ เม.ย.๒๕๕๑)  
- หัวหน้าส้านักงานจังหวัด (อ้านวยการสูง) ส้านักงาน
จังหวัดนนทบุรี สป.มท.  
  (๑๘ ก.พ.๒๕๕๖)  
- ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 


