บทที่ 5
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจัดเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หมายรวมถึง พื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และ/หรือมิติอื่นใดที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ความสวยงาม
ตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถปรากฏได้ทั้งในลักษณะของรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น
สิ่งก่อสร้าง ถ้ํา น้ําตก และของที่ระลึก เป็นต้น และในลักษณะของนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับ
ต้องแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางอื่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ความเป็นชนเผ่า และการเล่นการแสดง
พื้นบ้าน เป็นต้น
5.1

ทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครอบคลุมทรัพยากรท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด
ประกอบด้วย พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งเรียงอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย
ตามชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงมีลักษณะทางภูมิประเทศ และรูปแบบทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ใกล้เคียงกัน ทําให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทางทะเล เช่น หมู่เกาะต่างๆ แหล่งดําน้ํา ชายหาด ทรัพยากรทางธรรมชาติบนบก เช่น เทือกเขา ถ้ํา
น้ําตก ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แต่ละ
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นก็มีลักษณะเฉพาะ และความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
ทําให้ทรัพยากรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันมีความหลากหลายที่สามารถดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
ได้หลากหลายรูปแบบทรัพยากรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 จังหวัดระนอง
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดามันของการ
เดินทางโดยรถยนต์จากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร บนเส้นทางถนนหลักสาย 4 เมื่อผ่านชุมพรเริ่มเข้า
เขตจั งหวั ดระนองจะได้ความรู้สึ กของ “เมืองในหุบเขา” เพราะภูมิประเทศส่วนใหญ่เต็มไปด้วยภูเขา
สลับซับซ้อน สองเส้นทางที่คดเคี้ยวสามารถสัมผัสได้กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ความเขียวชะอุ่ม ภูมิอากาศ
ที่เย็นสบายของเมืองฝนแปดแดดสี่ ระนองจึงเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่สงบ มีแหล่งน้ําพุร้อน
หรือน้ําแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
ใหม่ๆ เช่น ฮอทสปา และผลิตภัณฑ์จากน้ําแร่ต่างๆ ระนองยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์
คุ ณภาพ และผลิ ตภั ณฑ์ อาหารทะเลแปรรู ปหลากหลายชนิ ด นอกจากนี้ ระนองยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
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ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับน้ํา จนสามารถสร้างจุดขายให้เมืองระนอง
เป็นเมืองท่องเที่ยว 5 น้ํา และสามารถสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศสหภาพพม่าได้
เมืองท่องเที่ยว 5 น้ํา ได้แก่
1) น้ําแร่ คุณสมบัติของน้ําแร่ที่บริสุทธิ์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกไม่มีแร่กํามะถัน มีส่วนผสมของ
แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
2) น้ําทะเล ระนองมีเกาะแก่ง และชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง เช่น หมู่เกาะกํา ชายหาดแหลมสน
3) น้ําคลอง แม่น้ํา ระนองมีแม่น้ํากระบุรี ที่มีลักษณะพิเศษทางภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า
ชวากทะเล สองฝั่งแม่น้ํามีสภาพนิเวศแบบป่าชายเลนไปตลอดจนถึงเขตอําเภอละอุ่น และคลองที่สองฝั่ง
มีความสวยงามตามธรรมชาติและแฝงความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น คลองละอุ่น คลองหาดส้มแป้น
คลองนาคา ที่มีพลับพลึงธารแห่งเดียวในโลก
4) น้ําฝน พักผ่อนเชิงสุขภาพ ฟื้นฟูจิตใจ เมืองแวดล้อมด้วยภูเขา มีอากาศดี
5) น้ําตก จังหวัดระนองมีน้ําตกหลายแห่ง เป็นลักษณะน้ําตกสูงมองเห็นได้ในระยะไกล บริเวณน้ําตก
เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รับประทานอาหาร น้ําตกที่สําคัญ ได้แก่ น้ําตกหงาว น้ําตกปุญญบาล
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล
(1) หมู่เกาะ เกาะแก่งต่างๆ เช่น หมู่เกาะกํา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีเกาะบริวาร
ที่สําคัญ อาทิ เกาะค้างคาว เกาะกําตก เกาะกําใหญ่ เกาะกําญี่ปุ่น เกาะกํานุ้ย และเกาะ
ที่สําคัญอื่นๆ เช่น เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะขวาง เกาะยาว และเกาะเสียด เกาะสน
(2) ชายหาด เช่น หาดบางเบน หาดแหลมสน หาดประพาส หาดชาญดําริ
(3) แหล่งปะการัง
2) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบก
(1) ภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว อุทยานแห่งชาติกระบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองนาคา ยอดเขาฝาชี ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้าน
(2) ถ้ํา เช่น ถ้ําหนัดได หรือถ้ําค้างคาว ถ้ําพระขยางค์
(3) น้ําตก ส่วนใหญ่เป็นน้ําตกสูง เช่น น้ําตกปุญญบาล น้ําตกโตนเพชร อุทยานแห่งชาติน้ําตก
หงาว น้ําตกชุมแสง หรือน้ําตกสายรุ้ง น้ําตกบกกราย น้ําตกพันเมตร
(4) ป่าชายเลน เช่น ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว สวนรุกขชาติป่าชายเลน ป่าชายเลนละอุ่น
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(5) ธรณีสัณฐานและลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ เช่น คอคอดกระหรือกิ่วกระ
บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู ระนองแกรนด์แคนยอน
(6) แหล่งน้ําพุร้อน บ่อน้ําร้อน
 บ่อน้ําแร่ร้อนสวนสาธารณรักษะวาริน
 แหล่งน้ําพุร้อนบ้านทุ่งยอ พรุหลุมพี
 แหล่งน้ําพุร้อนบ้านพรรั้ง
 บ่อน้ําแร่ร้อนหาดยาย
 บ่อน้ําแร่ร้อนค่ายรัตนรังสรรค์
3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
มีสถานที่สําคัญเชื่อมโยงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 และประวัติศาสตร์คอซิมบี้
(1) ซากอารยธรรม แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณ เช่น ซากเรือรบญี่ปุ่น
(2) ศาสนสถาน เช่น วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) วัดป่าชัยมงคล วัดหาดส้มแป้น
(3) พระราชวัง วัง พระตําหนัก พระที่นั่ง คุ้ม เช่น จวนเจ้าเมืองระนอง บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง
(4) อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เช่น ศิลาสลักพระปรมาภิไธย สุสานเจ้าเมืองระนอง
(5) สิ่งปลูกสร้างที่มีความสําคัญ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จําลอง)
4) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น
(1) บ้านเกาะหาดทรายดํา ตําบลหงาว เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่
ปากแม่น้ําของเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก
(2) กลุ่มชุมชนในพื้นที่ตําบลม่วงกลวง เช่น กลุ่มมุสลิมโฮมสเตย์ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
(3) หมู่ บ้ านซาลาเปา หมู่ บ้านทั บหลี สุริ ยวงค์ มี แผงร้ านค้ าซาลาเปาของชุ มชนอยู่ตลอด
สองฝั่งทาง
(4) หมู่บ้านเขาฝาชี หมู่บ้านชายแดนไทย-พม่า มีแม่น้ําสามสายของไทยและพม่ามาบรรจบกัน
เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2
(5) ประมงพื้นบ้านโฮมสเตย์ บ้านหาดทรายดํา ตําบลหงาว
(6) ชุมชนบ้านเกาะเหลา ตําบลปากน้ํา “หมู่บ้านสะอาด บรรยากาศดี ตํานานกะปิอร่อย
เขตชีวมณฑล ชุมชนชาวเล”
(7) กลุ่มมโนราห์เด็ก ตําบลบางน้ําจืด “เชื่อมต่อการท่องเที่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน”
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(8)

กลุ่มรําวงคนระวิ บ้านระวิ
ตําบลบางพระเหนือ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
สร้างรายได้ สร้างความสามัคคี สร้างสุขภาพกาย-ใจ”
(9) กลุ่มหม่อนไหม (บ้านหมอลํา ตําบลในวงใต้ อําเภอละอุ่น) “วัฒนธรรมพื้นที่ราบสูง
สนับสนุนคนในชุมชนมีส่วนร่วม รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม”
(10) กลุ่มชุมชนสองร้อยปี บ้านเกาะคณฑี ตําบลปากน้ํา “มาจอโป๊ เทพผู้นําทางวัฒนธรรม
จีนฮกเกี้ยน หลากหลายวิถี”

5) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
(1) ระนองแคนย่อน
(2) สวนเกษตรเชิงสุขภาพ
6) กิจกรรมความสนใจเฉพาะ
(3) สปาน้ําแร่เชิงสุขภาพ
(4) กิจกรรมดูนก
(5) ล่องแพชมพระอาทิตย์ตกลําน้ํากระบุรี
(6) ทัวร์หิ่งห้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์
(7) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก [Ramsar Sites Ecotour]
(8) พิชิตเทือกเขาสูงแห่งอันดามัน [Advanced Mountain Trekking]
(9) ซาฟารีและผจญภัยในระนอง [Safari and Adventure In Ranong]
(10) ทัวร์สุขภาพ ธรรมชาติอันดามัน [Health and Nature Life Tour]
7) เทศกาลงานประเพณี
(1) งานปิดทองพระถ้ําพระขยางค์ ที่อําเภอกระบุรี จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี
(2) งานเสด็จพระแข่งเรือ ที่อําเภอกระบุรี เป็นงานประเพณีประจําปี ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน
ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ํา ถึง แรม 3 ค่ํา เดือน 11
(3) งานกาหยู เป็นงานประกวดพืชผลและจําหน่ายผลิตผลทางเกษตร จัดในช่วงปลายเดือน
มีนาคมของทุกปี
(4) งานเปิดเมืองระนอง ท่องอันดามัน เป็นงานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง
จัดในช่วงเดือนเมษายน
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(5)

งานประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย เริ่มงานตั้งแต่วันเก้าโง้ยโช้ยอิก
ตามปฏิทินจีนซึ่งจะตรงกับเดือนไทยประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งจะมีการจัดงาน
ด้วยกัน 9 วัน 9 คืน

8) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
(1) ผลิตภัณฑ์จากน้ําแร่ เช่น น้ําดื่มน้ําแร่ธรรมชาติระนอง สเปรย์น้ําแร่ธรรมชาติ ครีมน้ําแร่
บํารุงผิว
(2) ลูกประคบสมุนไพร
(3) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ หรือกาหยู
(4) ซาลาเปาทับหลี
(5) กาแฟสดคั่วบด
(6) ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็ม
(7) มุกและสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย
(8) ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบน
(9) ปูนิ่มอัดแข็ง
9) อาหารพื้นถิ่น
อาหารประจําถิ่นของระนองได้รับอิทธิพลจากอาหารของคนจีนฮกเกี๋ยนที่เป็นผู้มาบุกเบิกตั้งถิ่น
ฐาน และได้วัฒนธรรมของอาหารมาเผยแพร่สืบมาถึงปัจจุบัน เช่น แฮ่จี่ หรือ กุ้งทอด
อ่าจาดบี่ไถ่บั๊ก
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รูปที่ 5.1-1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
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5.1.2 จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สําคัญ มีเกาะแก่ง มีอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่มากมาย
ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เช่น ท้องทะเลอ่าวพังงาที่มีผืนน้ําสีมรกต เขาตะปู ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อ
เจมส์ บอน ไอแลนด์ จากภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์ร้าย 007 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาส่วน
ใหญ่มักเป็นลักษณะโปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน เพื่อมาล่องเรือชมรอบๆ เกาะต่างๆ และการดําน้ําตื้นและน้ําลึก
เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พื้นที่บริเวณเขาหลักเป็นแหล่งที่พักหลัก
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรีสอร์ทที่พักในกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบน นอกจากนี้ พังงายังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ถ้ําลอดน้ํา ถ้ําลอดใหญ่ และธรรมชาติของป่าโกงกาง เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ํา
ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน
1) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล
(1) หมู่เกาะ เกาะแก่งต่างๆ ได้แก่
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีเกาะสําคัญ ได้แก่ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้
เกาะไข่ (เกาะตอรินยา) เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) และเกาะรี (เกาะสต๊อก)
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีเกาะสําคัญ ได้แก่ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน
เกาะเมียง เกาะห้า เกาะปายู เกาะหัวกะโหลก (เกาะบอน) เกาะสิมิลัน และเกาะบางู
เกาะตาชัย
 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีเกาะสําคัญ ได้แก่ เกาะปันหยี เกาะละวะ เกาะพนัก
เกาะห้อง เกาะทะลุ
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง มีเกาะสําคัญ ได้แก่ เกาะระ เกาะพระทอง
เกาะปลิง เกาะลูกตุ้ม
 เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน
 เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่
(2) ชายหาด ได้แก่ แหลมปะการัง ชายทะเลเขาหลัก หาดบางสัก ชายทะเลท่านุ่น ชายทะเล
ท้ายเหมือง
(3) แหล่งปะการัง ได้แก่
แนวปะการังน้ําตื้น พบได้ที่หมู่เกาะสุรินทร์ บริเวณอ่าวแม่ยาย อ่าวช่องขาด อ่าวสุ
เทพ อ่าวจาก อ่าวผักกาด เกาะตอรินลา เกาะมังกร หมู่เกาะสิมิลัน และเกาะผ้า
แนวปะการังน้ําลึก พบได้ ที่ หมู่ เกาะสิ มิ ลั น พื้ นที่ ใกล้ เคี ยงหมู่ เกาะสุ ริ นทร์ เช่ น กองหิ น
ริเชลิว
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2) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบก
(1) ภูเขา ป่าไม้ แหล่งน้ํา
 อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง
 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
(2) ถ้ํา ได้แก่ ถ้ําพุงช้าง ถ้ําฤาษีสวรรค์ และถ้ําลูกเสือ
(3) น้ําตก เช่น วนอุทยานสระนางมโนราห์ น้ําตกโตนช่องฟ้า น้ําตกลํารู่ น้ําตกเต่าทอง วนอุทยาน
น้ําตกรามัญ น้ําตกลําพร้าว น้ําตกหินลาด น้ําตกตําหนัง น้ําตกโตนหินรา และน้ําตกโตนขิง
แห้ง อยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีพังงา น้ําตกโตนไพร น้ําตกลําปี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ลําปี-หาดท้ายเหมือง
(4) ป่าชายเลน ป่ าชายหาด และป่าพรุ เส้ นทางศึ กษาธรรมชาติ ปาง เป็ นเส้ นทางศึ กษา
ธรรมชาติป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าพรุ
(5) ธรณีสัณฐานและภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ ถ้ําลอด เขาตะปู เขาพิงกัน
3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(1) ซากอารยธรรม แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณ เขามาจู มีภาพเขียนโบราณกําแพงค่ายเมือง
โบราณบ้านทุ่งตึก
(2) ศาสนสถาน เช่น วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือวัดบางเหรียง อําเภอทับปุด วัดนารายณิการาม
วัดสุวรรณคูหา
(3) สิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีความสําคัญ เช่น ศาลหลักเมืองพังงา ศาลาเทวดาน้ําร้อน
4) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตท้องถิ่น
 วิถชี ีวิตชุมชนมอแกนหรือชาวเลที่อ่าวไทรเลนและอ่าวบอน
 ตลาดใหญ่ตะกั่วป่า
5) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
(1) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์หรือทางธรรมชาติ เช่น ศูนย์อนุรักษ์
อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ บ่ออนุบาลเต่ากองทัพเรือภาค 3 สถานี เพาะเลี้ ยงสัตว์ป่า
จังหวัดพังงา
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(2) จุ ด ชมทิ ว ทั ศ น์ สวนสาธารณะ สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ได้ แ ก่ สวนสมเด็ จ พระศรี
นครินทร์
6) กิจกรรมท่องเที่ยว/กิจกรรมความสนใจเฉพาะ
 พายเรือแคนู ล่องแพ ถ้ําพุงช้าง
 ล่องแก่งน้ําตกโตนปริวรรต
 ล่องเรือแคนูเกาะพนัก
7) เทศกาลงานประเพณี
 ประเพณีปล่อยเต่า จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ณ บริเวณชายหาดท้ายเหมือง
 งานแห่เทพเจ้าศาลเจ้าม่าจ้อโป้ จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี ณ
บริเวณริมถนนสายใน เขตตําบลถ้ําน้ําผุด
 งานประเพณีลอยเรือชาวเล หรือชาวมอแกนที่เกาะสุรินทร์ จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคมของทุกปี
 งานบรวงสวงเทวรูปพระนารายณ์และบริวาร จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ณ บริเวณอุทยานพระนารายณ์
 งานประเพณี ถื อ ศี ล กิ น ผั ก จั ง หวั ด พั ง งา จั ด ขึ้ น ในวั น ขึ้ น 1-9 ค่ํ า เดื อ น 9 ของจี น
(ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม ของทุกปี)
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5.1.3 จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับโลก โดยมีเกาะพีพีเป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีรูปทรงสีสันแปลกตา เหมาะแก่การล่องเรือ
ชมวิว ทิว ทัศ น์ท ้อ งทะเล เที ่ย วชมเกาะรูป ร่า งสวยงามแปลกตา ชมทะเลแหวก หนึ ่ง ใน Unseen
Thailand ดําน้ําดูปะการัง ที่เกาะไก่ เกาะทับ อ่าวไร่เลย์ ถ้ําพระนาง นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
แหล่งโบราณคดี เช่น แหล่งถ้ําโบราณคดี ที่มีภาพเขียนสี หรือหลักฐานเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์
แหล่งโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม
1) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล
(1) หมู่เกาะ เกาะแก่งต่างๆ เช่น หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง หมู่เกาะในอ่าวท่าเลน
หมู่เกาะลั นตา หมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก หมู่เกาะปอดะ
มีเกาะที่สําคัญคือ เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะห้อง เกาะศรีบอยา เกาะจัม (เกาะปู)
(2) ชายหาด มีทั้ งตามชายหาดในอําเภอเมืองและตามเกาะต่างๆ ได้ แก่ หาดนพรัตน์ธารา
อ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ อ่าวน้ําเมา หาดคลองม่วง หาดทับแขก หาดเกาะกวาง อ่าวท่าเลน
แหลมกรวด
2) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบก
(1) ภูเขา ป่าไม้ แหล่งน้ํา เช่น อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 เขตสวนป่าเขาทอง มีภูเขาและสระน้ําธรรมชาติหลายแห่ง เช่น สระแก้ว สระน้ําลอด
สระเชิงเขา สระจรเข้ขาว สระน้ําทิพย์ สระน้ําคราม สระมรกต สระหุ้นเก้ง และ
สระน้อย เป็นต้น
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติทุ่งเตียว
 แม่น้ํากระบี่
 สระมรกต
 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
 บ้านพรุท่าปอม คลองสองน้ํา
(2) กระบี่ มีภูเขา โพรงถ้ํา เพิงผามากมาย แหล่งถ้ําที่สําคัญ ที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว แยก
ได้ 2 ประเภท คือ แหล่งถ้ําสวยงาม และแหล่งถ้ําโบราณคดี ที่สําคัญมีดังนี้
 แหล่งถ้ําในเขตอําเภอเมือง เป็นแหล่งถ้ําที่สําคัญสวยงามมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
ถ้ําโบราณคดี คือ ถ้ําพระนาง ถ้ําพระนางใน (ถ้ําเพชร) ถ้ําไสไทย ถ้ําเสด็จ ถ้ําเขา
ผึ้ง ถ้ําเสือ ถ้ําหมอเขียว ถ้ําหมื่นจันทร์ ถ้ําพญานาค (ไวกิ้ง) ถ้ําหลังโรงเรียน
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(3)
(4)

(5)
(6)

ถ้ําเพชร ถ้ําบัวทอง ถ้ําพระ ถ้ําวิมาน ถ้ําเรียน ถ้ําขนาบน้ํา ถ้ําหนองพูด ถ้ําลูกหนู
ถ้ําลูกหมา และถ้ํานาพรุ
 แหล่งถ้ําในเขตอําเภออ่าวลึก เป็นแหล่งถ้ําที่สําคัญสวยงามมาก อีกทั้งยังมีภาพเขียนสี
แหล่งโบราณคดี คือ ถ้ําโต๊ะหลวง ถ้ําเพชร ถ้ําผีหัวโต (ถ้ําหัวกะโหลก) ถ้ําเขาตีบนุ้ย
ถ้ําเขาเกาะยอ ถ้ําชาวเล ถ้ําลอด ถ้ําเขาพระ ถ้ําเขาราง ถ้ําเทพนิมิตร ถ้ําเสือน้อย ถ้ําเขา
นุ้ย ถ้ําสระยวนทอง ถ้ําทะลุฟ้า ถ้ําเพชร ถ้ําผ้าม่าน และถ้ําลอดเหนือ
 แหล่งถ้ําในเขตอําเภอปลายพระยา ลักษณะของถ้ําจะมีหลักฐานเครื่องมือสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มากมาย คือ ถ้ําวารีรินทร์ ถ้ํานาฬาคิริง ถ้ําแห้ง ถ้ําน้ําซํา ถ้ําทําบุญ ถ้ําต้นเห
รียง ถ้ําเขายิงหมี ถ้ําเขาเขน ถ้ําเขาเกราะ ถ้ําชิ่งบ่อเพลง ถ้ํารอบ ถ้ําเขาห้างขาว ถ้ําบาง
แก้ว ถ้ําลูกหนู ถ้ํานาพรุ ถ้ําเขาแก้ว และถ้ําสระ
 แหล่งถ้ําในเขตอําเภอคลองท่ อม ส่ วนใหญ่ จะเป็ นหลั กฐานทางโบราณคดี คื อ ถ้ํ าพระ
ถ้ําลาน ถ้ําจมูกควาย (เขาสามหน่วย) ถ้ําหน้าผึ้ง เขาขวาปราบประ และถ้ํารอบแผ่นดินเสมอ
น้ําตก เช่น สระมรกต น้ําตกห้วยโต้ น้ําตกห้วยสะแด น้ําตกคลองแห้ง น้ําตกต้น น้ําตกหิน
เพิง น้ําตกคลองจาก น้ําตกสายฝน น้ําตกโตนเตียว น้ําตกธารโบกขรณี
แหล่ งน้ํ าพุ ร้ อน บ่ อน้ํ าร้ อน ได้แก่ น้ํ าตกร้ อนคลองท่ อม มี ลักษณะเป็ นธารน้ําพุ ร้ อนผุ ด
มีสารกํามะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ อุทยานน้ําพุร้อนกระบี่ ณัฐฐาวารีน้ําพุร้อน บ่อน้ําพุ
ร้อน บ้านบ่อดาน น้ําพุร้อนเค็ม
ธรณีสัณฐาน และภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ที่เขาขนาบน้ํา สุสานหอย 75 ล้านปี
เป็นแหล่งซากฟอสซิลเปลือกหอยที่ทับถมกันเป็นเวลานาน
ป่าชายเลน ป่าชายหาดและป่าพรุ เช่น ที่ป่าชายเลนบ้านบ่อท่อ

3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(1) ซากอารยธรรม แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณ
 ถ้ําพญานาค (ไวกิ้ง/พีพีเล) มีภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์
 ถ้ําผีหัวโต มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 ถ้ําแหลมเกาะยอ มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 แหลมไฟไหม้ มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 แหลมชาวเล/ถ้ําชาวเล
 เขากาโรส มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 เขาเขียนในสระ มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 เขาขนาบน้ํา (ดาบน้ํา) มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
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 วัดถ้ําเสือ พบหลักฐานทางโบราณคดี
(2) แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม
4) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(1) วิถีชีวิตท้องถิ่น
 ตัวเมืองกระบี่
 กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านเกาะกลาง
 วิถีชีวิตชุมชนบ้านเกาะกลาง ตําบลคลองประสงค์
5) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
(1) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
 พิพิธภัณฑสถานวัดแก้วโกรวาราม
(2) จุดชมทิวทัศน์ สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนเจ้าฟ้า สวนธาดา วัดถ้ําเสือ
จุดชมทิวทัศน์เมืองกระบี่ 360 องศา
(3) กําแพงประวัติศาสตร์
(4) ประติมากรรมปูดํา
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รูปที่ 5.1-3 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
151

5.1.4 จังหวัดภูเก็ต
1) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล
(1) หมู่เกาะต่างๆ จังหวัดภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ ส่วนใหญ่อยู่ทาง
ตะวันออกและทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่
 เกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย
เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน เหมาะสําหรับการ
พักผ่อนชายหาด ดําน้ําดูปะการัง (เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน) ตกปลา (เกาะราชา
น้อย) และพักแรม บนเกาะแก้วมีรอยพระพุทธบาทจําลองตั้งอยู่ด้วย เกาะที่มีที่
พักให้บริการบนเกาะ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เกาะเฮ เกาะโหลน และเกาะไม้ท่อน
(รีสอร์ทส่วนตัว)
 เกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ได้แก่ เกาะตะเภา
ใหญ่ มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ นกเงือก และมีที่พักแรมบริการบนเกาะ
 เกาะที่ ตั้ งอยู่ ทางตะวั นออกของเกาะภู เก็ ตบริ เวณอ่ าวสะปํ า เกาะรั งใหญ่
เกาะมะพร้าว เกาะไข่นอก เหมาะสําหรับพักผ่อนชายหาดและเล่นน้ํา ที่เกาะรังใหญ่
มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ฟาร์มหอยมุก กิจกรรมพายเรือแคนูและขี่จักรยานรอบเกาะ
 เกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ตใกล้กับอ่าวปอ ได้แก่ เกาะนาคาน้อย
มีฟาร์มหอยมุก และการสาธิตการเลี้ยงมุกให้นักท่องเที่ยวชม มีร้านอาหารทะเล
บริการ แต่ไม่มีที่พักแรม
 เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ่ ปัจจุบันกําลังดําเนินการก่อสร้างรีสอร์ทหรูหรา
ของเอกชนรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง
(2) ชายหาด จังหวัดภูเก็ตมีชายหาดอยู่หลายแห่งซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติจํานวนมากในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ชายหาดที่สําคัญ ได้แก่
 หาดป่ า ตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็ น หาดทรายยาว มี กิ จ กรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วคึ ก คั ก ตลอดทั้ งวั น ทั้ ง กิ จ กรรมชายหาด กิ จ กรรมกี ฬ าทางน้ํ า
กิจกรรมบันเทิงและนันทนาการรูปแบบต่างๆ
 หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดกะหลิม หาดในหาน หาดราไวย์ เป็นชายหาด
ทรายที่ไม่ยาวนัก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคักน้อยกว่า 3 หาดแรก
 ชายหาดอ่าวบางเทา หาดลายัน เป็นชายหาดที่เงียบสงบและเป็นที่ตั้งของ
โรงแรมที่พัก และบ้านพักตากอากาศรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สงู
 ชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว
หาดในยาง หาดในทอน เป็ นชายหาดที่ ค่ อนข้ างเงี ยบสงบ ในช่ วงเดื อน
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(3)

พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ เริ่มมีการก่อสร้างโรงแรมที่
พักรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง
 อ่าวต่างๆ ทางฝั่งตะวันออก มีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ไม่เหมาะในการลงเล่นน้ํา
จึงเป็นที่ตั้งของท่าเรือไปเกาะต่างๆ และมารีน่า ได้แก่ อ่าวปอ อ่าวสะปํา อ่าว
ภูเก็ต อ่าวมะขาม และอ่าวฉลอง
แหล่งปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งกิจกรรมดําน้ําตื้นและดําน้ําลึก ได้แก่
 หมู่เกาะราชา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน
หินหมูสังนอกและหิ นหมูสังใน
(Anemone Reef และ Shark Point)
 เรือจมคิงส์ครุยเซอร์ (ระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะพีพี)

2) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบก
(1) ภูเขา ป่าไม้ เช่น สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขาพระแทว
(2) น้ําตก เช่น น้ําตกโตนไทร น้ําตกบางแป
(3) ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ เช่น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติท่าฉัตรไชย ป่าชายเลนบ้าน
บาโรง
(4) จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหลมพันวา หาดกะตะ- กะรน เขาขาด
3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(1) ศาสนสถาน ได้แก่ วัดฉลอง พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี วัดพระทอง วัดพระนางสร้าง
วัดม่วงโกมารภัจจ์ (เซียมซีประวั ติศาสตร์ที่เดียวในภูเก็ต) วัดไชยธาราราม (พระบรม
สารีริกธาตุ) วัดสีลสุภาราม (แหล่งปฏิบัติธรรม หลวงปู่สุภา ถนุตสีโล)
(2) อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร
4) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(1) วิถีชีวิตท้องถิ่น
 ตัวเมืองภูเก็ต
 เกาะมะพร้าว มีหมู่บ้านประมงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
 ชุมชนป่าคลอก
 ชุมชนบางโรง
 ชุมชนบ้านไม้ขาว
 ชุมชนกมลา
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 ชุมชนกระทู้
 ชุมชนบ้านบ่อแร่
 ชุมชนประมงบ้านราไวย์
 ชุมชนบ้านคณฑี
(2) แหล่งวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรมพื้นเมือง
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 ชุมชนบ้านคอเอน
 ชุมชนบ้านแขนน
 ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้
(3) แหล่งสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
 อาคารเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนกระบี่
ถนนเยาวราช
 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 ธนาคารนครหลวงไทย
 ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า
 อาคารสํานักงานที่ดิน
 บ้านหลวงอํานาจนรารักษ์
 บ้านพระยาวิชิตสงคราม (เมืองถลางเก่า)
 บ้านพระพิทักษ์ชินประชา
5) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
(1) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย
 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
(2) สวนสนุก สถานบันเทิง
 ภูเก็ตแฟนตาซี
 ไซม่อน คาบาเรย์
 ฟาร์มจระเข้และสวนเสือภูเก็ต
 ไดโนปาร์ค
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 หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต
 สวนสาธารณะที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่สะพาน
หินและเขารัง
 บริเวณหาดป่าตอง มีสถานบันเทิงยามค่ําคืน และร้านค้าต่างๆ
(3) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางธรรมชาติ
 อควาเรียมภูเก็ต
 สวนผีเสื้อ
 สวนสัตว์ภูเก็ต
 โครงการคืนชะนีสู่ป่า
(4) จุดชมทิวทัศน์ สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 สวนสาธารณะเขารัง
 สวนสาธารณะสะพานหิน
6) กิจกรรมท่องเที่ยว/กิจกรรมความสนใจเฉพาะ
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางบก เช่น สนามกอล์ฟ สนามขี่
ม้า แหล่งตกปลา สถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ํา เช่น วินด์เซิร์ฟ เคเบิ้ลสกี สถานที่
ประกอบกิจกรรมกีฬาผาดโผน (Extreme games) เช่น บันจี้จั๊มพ์ เพนท์บอล โกคาร์ท ซึ่ง
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง บนเกาะภูเก็ตมีสนามกอล์ฟกระจายอยู่ 5 แห่ง ตั้งอยู่ใน
เขตอําเภอถลาง 4 แห่ง และอําเภอกะทู้ 1 แห่ง
 กิจกรรมเดินใต้ทะเล (Sea Walking) ที่เกาะเฮ ปัจจุบันมีการสร้างแหล่งดําน้ําแห่งใหม่
บริเวณอ่าวบางเทา โดยนําซากเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีมาทําเป็นปะการังเทียม จํานวน
10 ลํา ห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร ลึก 15-20 เมตร
 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ สปา มี ใ ห้ บ ริ ก ารตามโรงแรมระดั บ 4-5 ดาว
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical health care center)
7) เทศกาลงานประเพณี
ชื่องานเทศกาล/งานประเพณี
งานเบิกฟ้ากมลา
งานเทศกาลอาหารพื้นเมือง
ของดีเมืองภูเก็ต

วัน/เวลา
วันที่ 16-18 มกราคม
วันที่ 20-24 มกราคม

สถานทีจ่ ัดงาน
สวนเฉลิมพระเกียรติ หาดกมลา
เวทีกลางสะพานหิน
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ชื่องานเทศกาล/งานประเพณี
การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน
จังหวัดภูเก็ต
งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต
งานวิวาห์ย้อนยุคจีนโบราณ
สไตล์ “บาบ๋า”
ภูเก็ตบลูส์ เฟสติวัล
งานเทศกาลญีป่ ุ่นรักไทย
งานไทยแลนด์ โอเพ่น
งานท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสนุ ทร
งานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต
งานเทศกาลภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล
ดรากอน โบท
งานสงกรานต์จังหวัดภูเก็ตและ
ภูเก็ตไบค์ วีค
งานภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล
คริกเกต ซิกส์
การแข่งขันภูเก็ตมาราธอนภูเขา
นานาชาติ
งานภูเก็ตอันดามันฮาลาล

วัน/เวลา
วันที่ 21-23 มกราคม

สถานทีจ่ ัดงาน
สนามสุระกุล

วันที่ 31 มกราคม2 กุมภาพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์

สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์
วันที่ 4 มีนาคม
วันที่ 5-8 มีนาคม
วันที่13 มีนาคม

ย่านเมืองเก่า และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

วันที่ 19-28 มีนาคม
วันที่ 3-5 เมษายน

โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อคาเดีย หาดกะรน
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
สนามกอล์ฟลากูน่าภูเก็ต กอล์ฟ คลับ
อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (โคกชนะ
พม่า) อําเภอถลาง
เวทีกลางสะพานหิน
หาดในหาน

วันที่ 13 เมษายน

หาดป่าตอง

วันที่ 13-15 เมษายน

สนามกีฬากะรน หาดกะรน

วันที่ 26 เมษายน

หาดในหาน-แหลมพรหมเทพ-หาดรา
ไวย์-ห้าแยกฉลอง-จุดชมทิวทัศน์กะรน
บริเวณสะพานหิน

วันที่ 30 เมษายน3 พฤษภาคม
ประชุมประจําปีของสหพันธ์ดําน้ําโลก วันที่ 2- 9 พฤษภาคม
CMAS (CMAS General Assembly)
งานภูเก็ต-พัทยา อเมเจอร์ไรเดอร์คัพ วันที่ 28- 29
พฤษภาคม
งานภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล รักบี้
วันที่ 29-31พฤษภาคม
งานภูเก็ต ฟิล์ม เฟสติวัล
วันที่ 4-11 มิถนุ ายน
งานภูเก็ต เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เฟสติวัล วันที่ 11-13 มิถุนายน

โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์
สปา
สนามกอล์ฟภูเก็ต คันทรี คลับ
สนามกีฬากะรน หาดกะรน
ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง
ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง
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ชื่องานเทศกาล/งานประเพณี
งานควิลซิลเวอร์ ไทยแลนด์ เซิร์ฟ
ซีรีย์ (มูนซูน ไรเดอร์)
งานลากูน่า ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล
มาราธอน
การประกวด แข่งขันทักษะทาง
วิชาการท้องถิ่น ระดับภาคใต้
งานภูเก็ต เรส วีค (ซิก เซนส์)
งานภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่นวีค
งานภูเก็ต มิวสิค เฟสติวัล
งานควิลซิลเวอร์ ไทยแลนด์ เซิร์ฟ
ซีรีย์ (คิง ออฟ เดอะ จังเกิล)
งานควิลซิลเวอร์ ไทยแลนด์ เซิร์ฟ
ซีรีย์ (ไอส์แลนด์ คราวน์)
งานภูเก็ต ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ โชว์
งานภูเก็ต วอล์ค แอนด์ รัน
เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

งานภูเก็ต แอนด์ อันดามัน ทราเวล
เทรด
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า
การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา
งานแสดงเรือนานาชาติ
งานรําลึกสึนามิ

วัน/เวลา
วันที่ 12-14 มิถุนายน

สถานทีจ่ ัดงาน
หาดกะหลิม

วันที่ 14 มิถุนายน

โครงการลากูน่า หาดบางเทา

วันที่ 18-20 มิถุนายน

ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง

วันที่ 22-26 มิถุนายน
วันที่ 24-30 มิถุนายน
วันที่ 7-8 สิงหาคม
วันที่ 14-16 สิงหาคม

เอวาซอน ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง
หาดกะรน
หาดกมลา

วันที่ 4-6 กันยายน

หาดกะตะ

เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
วันขึ้น 1-9 ค่ํา เดือน 9
ของจีน หรือเดือน
กันยายน-ตุลาคม
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน

ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 พฤศจิกายน

บริเวณหาดป่าตอง

วันที่ 5 ธันวาคม

หาดกะตะ

เดือนธันวาคม
เดือนธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม

บริเวณลากูน่าภูเก็ต หาดบางเทา
รอยัล ภูเก็ต มารีน่า
สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั
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8) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 น้ําพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา
 ผ้าบาติก
 เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 ขนมเต้าส้อ
 เครื่องประดับจากไข่มุก
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รูปที่ 5.1-4 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
159

5.1.5 จังหวัดตรัง
1) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล
(1) หมู่เกาะ และเกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะสุกรหรือเกาะหมู เกาะลิบง เกาะกระดาน เกาะไห
เกาะมุกต์ ถ้ํามรกต เกาะรอก เกาะหลาวเหลียง เกาะเภตรา
(2) ชายหาด ได้ แก่ ที่ ทํ าการอุ ทยานหาดเจ้ าไหม มี อ่ าวที่ สํ าคั ญ ได้ แก่ อ่ าวเนี ยง อ่ าวไผ่
อ่าวช่องลม หาดปากเมง หาดเจ้าไหม หาดหยงหลิง หาดราชมงคล หาดยาว หาดสําราญ
แหลมหยงสตาร์
(3) แหล่งปะการัง ได้แก่ เกาะม้า เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะตะเกียง
(4) แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายาก/พื้นถิ่น
 แหล่งหญ้าทะเลที่เกาะลิบง อําเภอกันตัง เป็นที่อาศัยของพะยูน (เงือกแห่งท้องทะเล)
 หาดปากเมง มีร่องรอยของการฝังตัวของหอยหายากใกล้จะสูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง คือ หอยตะเภา
2) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบก
(1) ภูเขา ป่าไม้ แหล่งน้ํา ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลําชาน สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง ทะเลสองห้อง
(2) ถ้ํา เช่น ถ้ําเขาช้างหาย ถ้ําเล ถ้ําเขากอบ ถ้ําเจ้าไหม-ถ้ําเจ้าคุณ
(3) น้ําตก ได้แก่ น้ําตกโตนเต๊ะ น้ําตกกระช่อง น้ําตกสายรุ้ง น้ําตกเจ้าพะ น้ําตกไพรสวรรค์
น้ําตกลําปลอก น้ําตกโตนตก น้ําตกน้ําพ่าน ร้อยชั้นพันวัง น้ําตกเขาช่อง น้ําตกปากแจ่ม
(4) แหล่งน้ําพุร้อน เช่น วนอุทยานบ่อน้ําร้อนกันตัง
(5) แหล่งดูสัตว์ป่าพื้นถิ่น
 พญากง (สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา ลักษณะคล้ายกบและคางคก แต่มีขนาดใหญ่กว่า ดวงตา
จะมีสีแดงจัดเมื่อกระทบแสงไฟในยามค่ําคืน มีมากที่อําเภอรัษฎา พบเห็นได้บริเวณริม
ฝั่งคลอง หรือลําห้วย)
 วังนกน้ํา เป็นบึงน้ํา หรือแอ่งน้ํา และป่าพรุ อยู่ที่อําเภอวังวิเศษ เป็นที่พักอาศัยของ
นกเป็ดน้ําที่อพยพหนีความหนาวจากประเทศจีน และนกท้องถิ่นหลากหลายชนิด
3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(1) ซากอารยธรรม แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณ ได้แก่ ภูเขาหลักจัน ภูเขาชุมทอง วัดคีรี
วิหาร ภูเขาสาย ถ้ําตรา เขาโพธิ์โทน
(2) ศาสนสถาน ศาสนสถานที่สําคัญ ได้แก่ วัดถ้ําพระพุทธ วัดภูเขาทอง ภูเขาสาย วัดนิคประ
ทีป วัดกะพังสุรินทร์ วัดจอมไตร วัดตรังคภูมิพุทธาวาส วัดมงคลสถาน คริสตจักรตรัง
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(3) อนุ สาวรี ย์ อนุ สรณ์ สถาน ได้ แก่ อนุ สาวรี ย์ พระยารั ษฎานุ ประดิ ษฐ์ มหิ ศรภั กดี (คอซิ ม
บี้ ณ ระนอง) เขาปินะ ลายพระปรมาภิไธยย่อ “ปปร.๑๐/๑๐/๗๑” เป็นหลักฐานสําคัญ
ที่จารึก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๑
4) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(1) แหล่งวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรมพื้นเมือง ได้แก่
 หมู่ บ้ านขนมเค้ ก ชมกรรมวิ ธี แ ละขั้ น ตอนการทํ า ขนมเค้ ก ของฝากจากเมื อ งตรั ง
ที่มีชื่อเสียงจากต้นตํารับที่ตําบลลําภูรา
 บ้านนาหมื่นศรี เป็นชุมชนวิสาหกิจทําผ้าทอมือ
(2) แหล่งสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น สถานีรถไฟกันตัง ตําหนักโปร่งฤทัย จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดตรัง บ้านตระกูลคีรีรัตน์
5) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
(1) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคล พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักดี
(2) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางธรรมชาติ เช่น สวนพฤกษศาสตร์
สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
(3) จุดชมทิวทัศน์ สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สระกะพังสุรินทร์สวน
สมเด็จศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ําผุดหรือเขาแปะช้อย) สวนสาธารณะควนตําหนักจันทร์หรือ
สวนตําหนักจันทร์
6) กิจกรรมท่องเที่ยว/กิจกรรมความสนใจเฉพาะ
 นั่งรถตุ๊กตุ๊ก
 ดูนกทะเล
 ดําน้ําตื้น
 ไต่บันไดเทียมยอดไม้
 เดินป่าปากแจ่ม
 หาหอยตะเภา
 ดําน้ําลึก,หินแดง
 ตกปลาทะเล
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 ตามรอยพะยูน
 เดินป่าสัมผัสก้อนเมฆ ภูผาเมฆ เส้นทางเดินป่า ชมความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่ง
เทือกเขาบรรทัด ต้นไม้แคระบนยอดเขาสูง และทัศนียภาพอันสวยงามของ 2 ฝั่งทะเล
2 จังหวัด คือ อ่าวไทย (พัทลุง) และอันดามัน (ตรัง)
7) เทศกาลงานประเพณี
 งานเทศกาลขนมเค้ก จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ให้เลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองตรัง
 งานวิวาห์ใต้สมุทร จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี หนุ่มสาว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั่ว
โลก มาเข้าร่วมพิธีวิวาห์ ใต้ทะเลตรัง
 งานวัฒนธรรม ประเพณี ของดีเมืองตรัง จัดขึ้นเดือนกันยายนทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม
ประเพณีของดีที่มีในจังหวัดตรังทุกอําเภอมาแสดง ประเพณีการถือศีลกินเจของคนตรัง
 งานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานกาชาดจังหวัดตรัง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-15 ธันวาคมทุกปี
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและของภาคใต้ มีการออกร้านจัดนิทรรศการแสดง
สาธิต จําหน่ายผลิตภัณฑ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมหรสพต่างๆ ตลอดงาน
 ประเพณีไหว้พระจันทร์ ทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือนแปดที่ชุมชุนทุ่งยาว อําเภอปะเหลียน
 การจัดงานอนุรักษ์หอยตะเภา ประจําปี ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
พฤศจิกายน
 ประเพณีชักพระ
 งานเบิกฟ้าเมืองตรัง
 มหกรรมอาหารดี
8) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 ผ้าทอนาหมื่นศรี ที่กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
 ไม้เทพธาโร ที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้เทพธาโร
 ขนมเค้กเมืองตรัง ที่มีชื่อเสียงจากต้นตํารับที่ตําบลลําภูรา
9) อาหารพื้นถิ่น
 อาหารเช้าแบบชาวตรัง ได้แก่ โกปี้ช้ํา ขนมจีบ อิ่วชาก้วย ปาท่องโก๋ และหมูย่าง
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รูปที่ 5.1-5 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
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5.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวจําแนกตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
จากการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยกรมการท่องเที่ยวได้จัดทําระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 2,150 แหล่ง ดังตารางที่ 5.2-1 ในจํานวนนี้ได้แยกประเภทมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว 7 ประเภท
ตารางที่ 5.2-1 จํานวนแหล่งท่องเที่ยวจําแนกตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเภทที่
ประเภทมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
จํานวน(แห่ง)
1
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
61
2
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
820
3
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
640
4
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
300
5
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติ
30
6
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปวิทยาการ
85
7
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
214
รวม
2,150
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

สําหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อพิจารณาทรัพยากรการท่องเที่ยวจําแนกตามมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้
5.2.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้อ งถิ่ น โดยอาจมี เ รื่ อ งราวทางวัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ระบบนิ เ วศที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดย การจั ด การการ
ท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อ
มุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่อ งเที่ ย วเชิงนิ เ วศ หมายถึ ง แหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง นิ เ วศที่มีหลั ก เกณฑ์
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการด้านการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การจัดการด้านกานให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบจะมี ดั ช นี ชี้ วั ด ความมี ศั ก ยภาพ ความมี
ประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นด้วย
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมี 1 แห่ง สวนนกพังงา ตําบลตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
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5.2.2 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็น
ความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สําคัญทางธรณีวิทยาและ
ภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะ
พิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ คุณค่าของแหล่ง
ธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกทําลาย ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ทั้งนี้
ในแต่ละองค์ประกอบจะมีดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ใน
การประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นด้วย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตารางที่ 5.2-2 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตําบล
อําเภอ
หาดกมลา
กมลา
กะทู้
น้ําตกกระทู้
กะทู้
กะทู้
หาดป่าตอง
ป่าตอง
กะทู้
หาดกะหลิม
ป่าตอง
กะทู้
หาดสุรินทร์
เชิงทะเล
ถลาง
หาดบางเทา
เชิงทะเล
ถลาง
อุทยานแห่งชาติสริ ินาท
สาคู
ถลาง
จุดชมวิว 3 อ่าว
กะรน
เมือง
หาดกะรน
กะรน
เมือง
หาดกะตะน้อย
กะรน
เมือง
หาดกะตะ
กะรน
เมือง
เกาะมะพร้าว
เกาะแก้ว
เมือง
หาดราไวย์
ราไวย์
เมือง
เกาะราชา
ราไวย์
เมือง
แหลมพรหมเทพ
วิชิต
เมือง
น้ําตกบกกราย
นาจืด
กระบุรี
น้ําตกชุมแสงหรือน้ําตกสายรุ้ง
ปากจั่น
กระบุรี
คอคอดกระ(กิ่วกระ)
มะมุ
กระบุรี
ถ้ําพระขยางค์หรือถ้ําบาหยั่ง
ลําเจียง
กระบุรี
อุทยานวังมัจฉา
กะเปอร์
กะเปอร์

จังหวัด
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หาดบางเบน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
เกาะช้าง
เกาะพยาม
น้ําตกปุญญบาล
หาดชาญดําริ
อุทยานแห่งชาติลาํ น้ํากระบุรี
ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวโล้น
อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาว
อุทยานแห่งชาติหู่เกาะพยาม
ระนองแคนย่อน
ถ้ําหนัดไดหรือถ้ําค้างคาว
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ละอุ่น)
เกาะค้างคาว
หมู่เกาะกํา
หาดประพาสหรือหาดหินทุ่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
หาดบางสัก
น้ําตกเต่าทอง
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง
น้ําตกลําปี
เกาะบางู (เกาะ9)
เกาะเมียง
เกาะสิมิลัน (เกาะ8)
เกาะหูยง (เกาะ1)
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
เกาะปันหยี
เขาเขียน
ถ้ําลอด
อุทยานแห่งชาติอา่ วพังงา
เขาช้าง
ถ้ําพุช้าง
ถ้ําค้างคาว
ถ้ําลอดใหญ่

ตําบล
ม่วงกรวง
ม่วงกรวง
เกาะพยาม
เกาะพยาม
ทรายแดง
ปากน้าํ
ปากน้าํ
หงาว
หงาว
หงาว
หาดส้มแป้น
ในวงเหนือ
บางแก้ว
กําพวน
กําพวน
กําพวน
นาคา
บางม่วง
บ่อเสน
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ลําแก่น
ลําแก่น
ลําแก่น
ลําแก่น
ลําแก่น
เกาะปันหยี
เกาะปันหยี
เกาะปันหยี
เกาะปันหยี
ตากแดด
ตากแดด
ท้ายช้าง
ท้ายช้าง

อําเภอ
กะเปอร์
กะเปอร์
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ละอุ่น
ละอุ่น
สุขสําราญ
สุขสําราญ
สุขสําราญ
สุขสําราญ
ตะกั่วป่า
ทับปุด
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัด
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
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ที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ําตกสระนางมโนราห์
น้ําตกโตนน้าํ ฟุง้
น้ําตกบริวรรค
เขาตะปู-เขาพิงกัน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
หาดคลองจาก
หาดคลองโตบ
หาดคลองนิน
อ่าวบาก้นเตียง
หาดคลองโขง
หาดคลองดาว
แหลมคอกวาง/หาดคอกวาง
หาดพระแอะ
น้ําตกร้อน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม
สระมรกต
ถ้ําเสือเขาแก้วอ่าวลูกธนู
วัดถ้ําเสือ
ป่าพรุท่าปอมคลองสองน้าํ
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
เขาขนาบน้าํ
สุสานหอย 40 ปี
หมู่เกาะพีพี
หาดนพรัตน์ธารา
หาดไร่เลย์
หาดอ่าวนาง
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
เขาค่อยไห
สวนพฤกษาศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
น้ําตกสายรุ้ง
หาดเจ้าไหม
หาดปากเมง
หาดราชมงคล
น้ําตกร้อยชั้นพันวัง

ตําบล
นบปริง
สองแพรก
สองแพรก
เกาะปันหยี
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตาใหญ่
ศาลาด่าน
ศาลาด่าน
ศาลาด่าน
ศาลาด่าน
คลองท่อมเหนือ
คลองท่อมเหนือ
พรุตินนา
กระบี่น้อย
กระบี่น้อย
เขาคราม
ทับปริก
ไสไทย
ไสไทย
อ่าวนาง
อ่าวนาง
อ่าวนาง
อ่าวนาง
อ่าวลึกใต้
นาท่ามโต้
ทุ้งค้าย
โพรงจรเข้
ไม้ฝาด
ไม้ฝาด
ไม้ฝาด
อ่างตง

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง,ตะกั่วป่า
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
คลองท่อม
คลองท่อม
คลองท่อม
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
อ่าวลึก
เมือง
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ลิเภา
ลิเภา
ลิเภา
วังวิเศษ

จังหวัด
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
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ที่
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
89 ถ้ําเขาเจ็ดยอด
90 ถ้ําเลเขากรอบ
91 ถ้ําเขาปินะ
92 หาดสําราญ
93 ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
94 หาดยาว
95 หาดหยงลง
96 เกาะลิบง
97 เกาะมุกต์
98 เกาะสุกร
99 ถ้ําเขาติง
100 แหลมหยงสตาร์
101 ถ้ําสุรินทร์
102 น้ําตกลําปลอก
103 น้ําตกโตนเต๊ะ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ตําบล
ปอหิน
เขากรอบ
นาวง
หาดสําราญ
กันตัง
เกาะลิบง
เกาะลิบง
เกาะลิบง
ไม้ฝาด
เกาะสุกร
เขาติง
ท่าข้าม
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ปะเหลียน

อําเภอ
ลิเภา
ห้วยยอด
ห้วยยอด
หาดสําราญ
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ปะเหลียน

จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

5.2.3 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมี
เหตุการณ์ สําคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คู
เมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติสาสตร์ (Historical Attraction Standard) หมายถึง
แหล่ ง ท่ องเที่ย วทางประวั ติศ าสตร์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ 3 ประการ คื อ ศัก ยภาพในการดึ งดูดใจด้า นการ
ท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และบริหารจัดการ ทั้งนี้ ในแต่ละองค์ประกอบจะมี
ดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้นด้วย

ที่
1
2

ตารางที่ 5.2-3 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
วัดพระทอง
เทพกษัตริย์
กะทู้
ภูเก็ต
วัดม่วงโกมารภัจจ์
เทพกษัตริย์
กะทู้
ภูเก็ต
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ที่
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3 อนุสาวรีย์เทพกษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร
4 วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
5 ศิลาจาลึกสลักพระปริมาภิไธยย่อ จปร.
6 พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จําลอง)
7 สุสานเจ้าเมืองระนอง
8 วัดหาดส้มแป้น
9 ศาลพ่อหลักเมืองจังหวัดตรัง
10 อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐุ์มหิสรภักดี
11 พระนองทรงเครือ่ งโนราวัดภุเขาทอง
12 วัดถ้ําสุวรรณคูหา
13 วัดไตรมาตรสถิต
14 พระมหาเจดีย์พุทธรรมบันลือ
15 ถ้ําฤาษีสวรรค์และถ้ําเสือ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ตําบล
ศรีสุนทร
ฉลอง
จปร.
เขานิเวศน์
บางบอน
หาดส้มแป้น
ควนธานี
ทับเที่ยง
น้ําผุด
กระโสม
โคกกลอย
บางเหรียง
ท้ายช้าง

อําเภอ
กะทู้
กะทู้
ถลาง
ถลาง
ถลาง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัด
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา

5.2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง
การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวั ติศาสตร์ที่มีองค์ ประกอบ 3 ประการ คื อ ศั กยภาพในการดึงดู ดใจด้ านการท่ องเที่ยว ศักยภาพใน
การรองรับด้านการท่องเที่ยว และบริหารจัดการ ทั้งนี้ ในแต่ละองค์ประกอบจะมีดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพ
ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นด้วย
ตารางที่ 5.2-4 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
ที่
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
1 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
นาหมื่นศรี
นาโยง
ตรัง
2 หมู่บ้านบางพัฒน์
บางเตย
เมือง
พังงา
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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5.2.5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
ในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
แหล่งท่องเที่ยวน้ําพุร้อนธรรมชาติ มี จุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจั ดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้ําพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการกําหนดมาตรฐานที่จําเป็นสําหรับการบริการ
ต่างๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้องคํานึงถึงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ และ
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ําพุร้อนจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
ใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําพุร้อนธรรมชาติได้ นอกจากนี้การจัดทําเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นําไปใช้
เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ที่สําคัญเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้ําพุร้อน
ธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพน้ํ า พุ ร้ อ นธรรมชาติ หมายถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพที่มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อน
ธรรมชาติและศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติ ทั้งนี้ ในแต่ละองค์ประกอบ
จะมีดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติและดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ตารางที่ 5.2-5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
ที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติ
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
1 วนอุทยานบ่อน้าํ ร้อนกันตัง
บ่อน้ําร้อน
กันตัง
ตรัง
2 น้ําพุร้อนบ้านบ่อดาน
นาเตย
ท้ายเหมือง
พังงา
3 บ่อน้ําร้อนพุหลุมพี
บางริ้น
เมือง
ระนอง
4 บ่อน้ําร้อนพรรัง้
บางริ้น
เมือง
ระนอง
5 สวนสาธารณะรักษะวาริน
หาดส้มแป้น
เมือง
ระนอง
6 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ “ธารน้ําแร่” รพ.ระนอง
เขานิเวศน์
เมือง
ระนอง
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

5.2.6 แหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard)
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของ
การท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพิ่มเติม
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ได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง ตัวอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives &
Conventions & Exhibitions) เป็นต้น
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences
Educational Attraction Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ
คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ในแต่ละองค์ประกอบจะมีดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้
ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการนั้นด้วย
ตารางที่ 5.2-6 แหล่งศิลปะวิทยาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
ที่
แหล่งศิลปะวิทยาการ
ตําบล
อําเภอ
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
ไสไทย
เมือง
2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคลตรัง
ไม้ฝาด
ลิเภา
3 ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
ลําแก่น
ท้ายเหมือง
4 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต
ราไวย์
เมือง
5 พิพิธภัณฑ์และสถานีแสดงพันธุ์สตั ว์และพืชทะเล
วิชิต
เมือง
6 ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว
ราชากรูด
เมือง
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

จังหวัด
กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ระนอง

5.2.7 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้
แม้ไม่มีความสําคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ
สวนสาธารณะ และสนามกีฬา
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction Standard) หมายถึง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ในแต่ละองค์ประกอบจะมีดัชนีชี้วัด
ความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อนันทนาการนั้นด้วย
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ตารางที่ 5.2-7 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
ที่
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
ตําบล
อําเภอ
1 สวนสาธารณะธารา
ไสไทย
เมือง
2 ป่าตองโกคาร์ท
กะทู้
กะทู้
3 ทาร์ซานบันจี้จัมพ์
กะทู้
กะทู้
4 ล่องเรือกอจ๊าน
วิชิต
เมือง
5 หอชมวิวเขาขาด
วิชิต
เมือง
6 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
นาตาล่วง
เมือง
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

จังหวัด
กระบี่
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ตรัง

5.3

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญในพื้นที่อนุรักษ์
5.3.1 อุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี
อุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อําเภอกระบุรี อําเภอละอุ่น
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2542 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2542 ครอบคลุมพื้นที่ 160 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติด
กับประเทศสหภาพพม่าทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ํากระบุรีเป็นเส้นแบ่งกั้นของประเทศทั้งสอง พื้นที่
ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ ในแม่น้ํามีเกาะจํานวน 6 เกาะ ได้แก่ เกาะเสียด
เกาะขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า ณ ชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรีเป็น
ลักษณะชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลําน้ําหลายสาย ขนาดใหญ่เล็กจํานวนมากจากที่สูง
ในแผ่นดินไหลออกสู่แม่น้ํากระบุรีประกอบด้วย คลองบางหมี คลองขี้นาค คลองลําเลียง คลองบางสองรา คลอง
บางใหญ่เหนือ คลองบางใหญ่ คลองละอุ่น คลองจิก คลองหลุมถ่าน คลองเสร็จตะกวด และคลองหินช้าง ซึ่ง
แม่น้ําลําคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ําและชายฝั่งทําให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปาก
แม่ น้ํ า ลํ าคลองถู กปกคลุ มไปด้ วยป่ าชายเลน สํ าหรั บบริ เวณที่ เป็ นเทื อกเขาสู งริ มฝั่ งมี ลั กษณะเป็ นภู เขา
สลับซับซ้อน ประกอบด้วย เขาง่าม เขาเส็ดตะกวด เขาหินช้าง เขาเมืองสูง เขาจอมแหลม เขาสามแหลม เขา
หลุมถ่าน และเขาน้ําร้อน มียอดเขาเมืองสูงเป็นยอดเขาสูงสุด โดยสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 609 เมตร
5.3.2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอดยาวตลอด
แนวชายฝั่งเหนือ-ใต้ ของทะเลอันดามัน ติดต่อกับชายแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า ด้วยการมอง
การณ์ไกลและชาญฉลาดของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ในสมัยนั้น ได้ให้ ป๋าโฮ้ย ซึ่งเป็นชาว
ไทยมุสลิม ไปก่อตั้งหมู่บ้านที่เกาะพยาม เพื่อป้องกันการบุกรุกของอังกฤษซึ่งครอบครองพม่าอยู่ ในปัจจุบัน
มีหลักฐานปรากฏอยู่ที่แหลมฝรั่งบริเวณอ่าวใหญ่ที่เกาะพยาม ต่อมากรมป่าไม้ โดยกองอุทยานแห่งชาติ
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ได้มาดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2532 ซึ่งจากการสํารวจพบว่าพื้นที่บริเวณ
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพยาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่า
คลองหินกลอง - ป่าคลองม่วงกลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว - ป่าคลองเกาะสุย ประกอบ
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความ
เหมาะสมที่จะกําหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
เมื่อคราวการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 และได้ทําการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อง่ายต่อ
การควบคุมและตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เหลือเนื้อที่ประมาณ 347 ตารางกิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น 3 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่
ชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่ลาดลงมาจากทิศตะวันออกของจังหวัดระนอง มีหาดยื่นออกไปในทะเล และปกคลุม
ไปด้ วยป่ าชายเลน ซึ่ งเป็ นป่ าชายเลนผื นใหญ่ ที่ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ มี ความหลากหลายทางชี วภาพสู ง
รัฐบาลไทยจึงได้จัดทําโครงการร่วมกับประเทศสมาชิกยูเนสโก้ประกาศพื้นที่ชายฝั่งบริเวณนี้เป็นเขตสงวน
ชีวมลฑลโลก (International Coastal and Marine Biosphere Reserve) ซึ่งเป็นแห่งที่ 4 ของประเทศไทย
พื้นที่ทั้งหมดของเขตสงวนชีวมลฑลโลก มีพื้นที่ประมาณ 214.35 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งทับอยู่
ในเขตอุทยานแห่งขาติหมู่เกาะระนอง ประมาณ 176 ตารางกิโลเมตร โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่สงวน
ความหลากหลายทางธรรมชาติ พื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายดํา เกาะสน
ประกอบด้วยป่าชายเลนทางทิศตะวันออก และหาดทรายทางฝั่งตะวันตก ส่วนพื้นที่บนเกาะปกคลุมไปด้วยป่าดง
ดิบ พื้นที่ห่างจากชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเกาะช้าง เกาะพยาม เกาะทะลุ เกาะตาครุฑ เกาะหม้อ เกาะปริง เกาะไร่
และเกาะไฟไหม้ ฯลฯ โดยกลุ่มเกาะดังกล่าวขนานกับชายฝั่ง พื้นที่บนเกาะปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบและรอบเกาะ
มีปะการังกระจายอยู่โดยรอบ
5.3.3 อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ในปี พ.ศ. 2523 ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานีได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจําหน่วยควบคุมป่า
เลน ที่ รน.1 ว่า สภาพป่าบริเวณแหลมสนในท้องที่ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีลักษณะ
สวยงาม มีชายหาดริมทะเล มีพรรณไม้นานาชนิด และมีสัตว์น้ําชุกชุม ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานีจึงมีคําสั่งที่
154/2523 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2523 ให้ นายณรงค์ จันทรางกูร เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ออกทําการ
สํารวจสภาพป่าบริเวณแหลมสนเพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ตามรายงานผลการสํารวจบริเวณพื้นที่ป่าแหลม
สนมี ธ รรมชาติ สวยงาม เหมาะจั ดเป็ น วนอุทยาน เพื่อเป็นสถานที่ท่ องเที่ย วและพักผ่อน ซึ่ งป่ าไม้ เ ขต
สุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือที่ กส.0708(สฎ)/3660 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2523 ให้กรมป่าไม้พิจารณา ใน
เดือนมกราคม พ.ศ.2524 กรมป่าไม้ โดยกองอุทยานแห่งชาติจึงได้มีคําสั่งที่ 125/2524 ลงวันที่ 28
มกราคม พ.ศ.2524 ให้นายมโน มนูญสราญ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปดําเนินการจัดตั้งวนอุทยานแหลมสน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ต่อมาวนอุทยานแหลมสนได้มีหนังสือที่ กส.0713(หส)/11 ลงวันที่ 10
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พฤษภาคม พ.ศ.2525 รายงานผลการสํารวจเพิ่มเติมว่า บริเวณหาดแหลมสนมีสภาพป่าและบริเวณ
ชายหาดที่สมบูรณ์ดี มีป่าสนธรรมชาติขึ้นอยู่ตลอดแนวชายหาดและยังมีทุ่งหญ้า รวมทั้งมีหมู่เกาะใกล้เคียง
มีจุดเด่นและธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตลอดจน นายพร อุดมพงษ์
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระนอง ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งดี ยิ่ ง กองอุ ท ยานแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ นํ า เรื่ อ งเสนอ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ในการประชุมครั้งที่
2/2525 และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินหาดแหลมสนและเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตําบลราชกรูด
อําเภอเมืองระนอง ตําบลม่วงกลวง ตําบลกะเปอร์ ตําบลบางหิน ตําบลนาคา ตําบลกําพวน อําเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง และตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เนื้อที่ 315 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่ม 100 ตอนที่ 135 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 46
ของประเทศไทย
อุทยานแห่ งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิ นโดจี นทางฝั่ งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ในท้องที่อําเภอเมืองระนอง อําเภอกะเปอร์ กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง และอําเภอคุระบุรีจังหวัด
พังงา อยู่ในระหว่างเส้นรุ้งที่ 9 องศา 16 ลิบดา - 9 องศา 40 ลิบดา เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 98
องศา 19 ลิบดา 98 องศา 31 ลิบดา ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือจดอ่าวอ่าง ทิศใต้จดป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนคลองม่วงกลวง และป่าแหลมหน้าทุ่ง จังหวัดระนอง ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานมสาว
จังหวัดพั งงา และป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งนาดํา และป่าควนปากเตรี ยม จังหวั ดพังงา
แปลงที่ 2
ทิศตะวันออกจดคลองเตรียม ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน อุทยานแห่งชาติแหลมสนครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ําประมาณ 268.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 85.25 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ
ได้แก่ หมู่เกาะกําใหญ่ และหมู่เกาะกํานุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ําน้อย
เกาะเปี ย กน้ํ า ใหญ่ เกาะเทา เกาะค้ า งคาว เกาะล้ า น เกาะกํ า หนุ่ ย และเกาะไข่ ใ หญ่ มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลสูงสุด 296 เมตร ที่เกาะกําใหญ่ สําหรับชายฝั่งแผ่นดินใหญ่มียอดเขาสูงสุดที่เขาอ่าวอ่าง
สูงจากระดับน้ําทะเล 264 เมตร
5.3.4 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ในปี พ.ศ. 2531 มีข่าวว่านายทุนกําลังติดต่อขอเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่บริเวณเกาะระ-พระทอง
จังหวัดพังงา นายดิษฐพงศ์ โชคคณาพิทักษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ในขณะนั้น จึงได้มีหนังสือ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ด่วนมาก ที่ กช 0713 (มส) /116 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2531 เสนอให้
กองอุทยานแห่งชาติแจ้งกรมป่าไม้ระงับไม่ให้มีการเช่าพื้นที่บริเวณเกาะระ และมีความเห็นให้สงวนไว้เพื่อ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จะได้ดําเนินการสํารวจผนวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ได้มีหนังสือเสนอกรมป่าไม้ เห็นควรสํารวจพื้นที่บริเวณเกาะระ-เกาะพระทอง พื้นที่ป่าชายเลน
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ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ ที่เห็นว่ามีศักยภาพเหมาะสมที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ อนุมัติลง
วันที่ 28 มีนาคม 2543 ท้ายหนังสือสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้นักวิชาการป่าไม้ซึ่งปฏิบัติงานประจํา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ดําเนินการสํารวจเบื้องต้นบริเวณเกาะพื้นที่เกาะระ เกาะพระทอง พื้นที่
ป่าชายเลนใกล้เคียง ท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการสํารวจเบื้องต้นปรากฏว่า พื้นที่
บริเวณที่ดําเนินการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ 642 ตารางกิโลเมตรมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสมที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
5.3.5 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่เดิมเป็นเพียงวนอุทยานป่าชายทะเลเขาหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
กองอุทยานแห่งชาติ ต่อมา ในปี 2527 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตําบลกะปง จังหวัดพังงา ได้มีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า พื้นที่บริเวณ ตําบลกะปง จังหวัดพังงา น้ําตกลํารู่
เป็นน้ําตกที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากะได บริเวณรอบๆ ยังมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
มีสัตว์ป่านานาชนิด ควรอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีบันทึกให้
กรมป่าไม้พิจารณา กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือเสนอกรมป่าไม้ ให้มีคําสั่งให้ เจ้าหน้าที่ออกไปทําการ
สํารวจบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่า พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง เหมาะสมที่จะ
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี 2528 กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือเสนอกรมป่าไม้ ให้มีคําสั่งให้
เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติน้ําตกลํารู่”
ต่อมา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบันทึกสั่งการให้กรมป่าไม้สงวนป่าคลองลํารู่ใหญ่ ตําบลลํา
แก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามที่ผู้บัญชาการสถานีทหารเรือพังงา ได้ให้ความเห็นชอบตามมติ
ของสภาตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง ที่ต้องการสงวนป่าต้นน้ําลําธารคลองลํารู่ใหญ่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้
กองอนุรักษ์ต้นน้ําทําการตรวจสอบ และได้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน พ.ศ.2528 เห็นชอบให้กองอุทยานแห่งชาติสํารวจหาข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติต่อไป กองอุทยานแห่งชาติได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติน้ําตกลํารู่ ทําการสํารวจเพิ่มเติม และ
ได้รับหนังสือรายงานผลการสํารวจว่า พื้นที่บริเวณน้ําตกลํารู่ และบริเวณป่าต้นน้ําลําธารของตําบลลําแก่น
รวมพื้นที่สํารวจประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติ 7 ป่า เป็นป่าต้นน้ํา
ลําธารที่สําคัญของจังหวัดพังงา มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติหลายแห่ง
เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้ และต่อมาในปี พ.ศ.2531 อุทยานแห่งชาติน้ําตกลํารู่ได้มี
หนังสือขอเปลี่ยนชื่ออุทยานแห่งชาติใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่และมีความหมายเด่นชัด กองอุทยาน
แห่งชาติได้พิจารณาแล้วจึงอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่” ซึ่งมาจากชื่อพื้นที่บริเวณ
ชายทะเลเขาหลักและน้ําตกลํารู่ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินบริเวณป่าเทือกเขาหลัก
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ป่าเขาโตน ป่าชายทะเลเขาหลัก ป่าเทือกเขากระได ป่าเขาหลัก ป่าลํารู ป่าควนหัวโตน ป่าเขาพัง และ
ป่าเทือกเขากะทะคว่ํา ในท้องที่ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วป่า ตําบลกะปง ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง
ตําบลลําแก่น ตําบลลําภี อําเภอท้ายเหมือง และตําบลทุ่งคาโงก อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ 125
ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 152 ลงวันที่ 30
สิงหาคม พ.ศ.2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 66 ของประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน ได้แก่ เขาหลัก เขาลํารู เขาแสงทอง
เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ มียอดเขาสูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตร จากระดับน้ําทะเล ซึ่งเป็นต้น
กําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญ ๆ ของจังหวัดพังงา ได้แก่ แม่น้ําตะกั่วป่า และแม่น้ําพังงา และยังประกอบด้วย
คลองและลําห้วยลําเล็กๆ มากมาย ส่วนบริเวณที่ตั้งของที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาหลัก–ลํารู่ เป็นพื้นที่
ชายฝั่งที่ติดกับทะเล เป็นระบบนิเวศหาดหิน ระบบนิเวศหาดทราย และกลุ่มประการัง
5.3.6 อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง เดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของ " น้ําตกลําปี " และกอง
จัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติได้มีบันทึกกรมป่าไม้ที่ กส 0711/973 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2523 เสนอ
ร่ า งกฎกระทรวงให้ ป่ า เขาลํ า ปี จั ง หวั ด พั ง งา เป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ และ ดร.เถลิ ง ธํ า รงนาวาสวั ส ดิ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบันทึกลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2523 ถึงกรมป่าไม้ ความว่า
“นายบรรหาร ศิลปอาชา ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้นโยบายว่า ป่าที่จะสงวน
นั้น ถ้าการดําเนินการล่าช้า มีผู้บุกรุกหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วมากรายขอให้พิจารณาใช้ประโยชน์ใน
ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ส่ ว นที่ ยั ง เหลื อ อยู่ แ ละไม่ มี ปั ญ หาให้ พิ จ ารณาว่ า
ให้มีประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติได้หรือไม่ ให้กองอุทยานแห่งชาติเสนอความคิดเห็นด้วย” กองอุทยาน
แห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคําสั่งที่ 1617/2523 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2523 ให้ นายธีระศักดิ์ บุญชูดวง
นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปดําเนินการสํารวจพื้นที่ดังกล่าวพบว่า ป่าเขาลําปีเป็นป่าซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ มีน้ําตกร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ
คือ น้ําตกลําปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เคยมาเที่ยวชมน้ําตกแห่งนี้ด้วย มีสภาพป่า
ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ําลําธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือ
รายงานผลการสํารวจที่ กส 0708 (อพ)/12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 กองอุทยานแห่งชาติจึงได้
นําเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ซึ่งมีมติให้
กรมป่าไม้พิจารณาประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติไปพลางก่อน และขณะเดียวกันก็ให้กรมป่าไม้ดําเนินการ
จัดการให้เป็นวนอุทยาน กองอุทยานแห่งชาติจึงได้เสนอกรมป่าไม้ มีคําสั่งที่ 894/2526 ลงวันที่ 7 มิถุนายน
พ.ศ.2526 ให้ นายไชโย ยิ่งเภตรา เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปทําหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานเขาลําปี ต่อมาวน
อุทยานเขาลําปีได้มีหนังสือที่ กษ 0712(ลป)/17 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2526 ส่งรายงานการสํารวจ
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เบื้องต้นป่าเขาลําปีและหาดทรายชายทะเลท้ายเหมืองเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่าบริเวณ
ดังกล่าวนอกจากจะมีน้ําตกลําปี ซึ่งเป็นน้ําตกที่มีความร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ ยังสํารวจพบน้ําตกโตน
ย่ า นไทร (น้ํ า ตกโตนไพร) จุ ด ชมวิ ว บนยอดเขาขนิ ม และในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งมี ช ายหาดที่ ส วยงาม
กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นหาดทรายขาวสะอาด เงียบสงบ มีป่าทุ่งเสม็ดขาว
และพันธุ์ไม้ชายทะเลนานาชนิดขึ้นอยู่ ตลอดจนเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลและที่อยู่อาศัยของนกจํานวนมาก
ซึ่ ง กรมป่ า ไม้ ไ ด้ ดํ า เนิ น การประกาศป่ า เขาลํ า ปี เ ป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 1,023
(พ.ศ. 2526) ออกตามความพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 100 ตอนที่ 192 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2526 และกองอุทยานแห่งชาติได้นําเสนอคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2527 ซึ่งได้มีมติเห็นควรให้ออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินบริเวณป่าเขาลําปี และหาดท้ายเหมือง ในท้องที่ตําบลลําแก่น ตําบลทุ่ง
มะพร้ า ว ตํ า บลท้ า ยเหมื อ ง และตํ า บลนาเตย อํ า เภอท้ า ยเหมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2529 นับเป็นอุทยาน
แห่งชาติลาํ ดับที่ 52 ของประเทศไทย
5.3.7 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
พระยาสุ ริ นทราชา เทศบาลาเมื องภู เก็ ต (นามเดิ มนกยู ง วิ เศษกุ ล) เป็ นผู้ ค้ นพบเกาะและตั้ งชื่ อ
หมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อครั้งที่ท่านมาสํารวจ ทะเลฝั่งอันดามัน ที่ ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
จนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2514 กรมป่าไม้จึงได้ประกาศให้พื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันและอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจาก
ฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ
เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 88,282 ไร่ หรือ
141.25 ตารางกิโลเมตรพระยาสุรินทราชา เทศบาลเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและ
ตั้งชื่อ หมู่ เกาะสุริ นทร์ เมื่ อครั้ งที่ท่ านมาสํารวจ ทะเลฝั่งอั นดามั น ที่ ตําบลเกาะพระทอง อํ าเภอคุ ระบุ รี
จังหวัดพังงา จนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2514 กรมป่าไม้จึงได้ประกาศให้พื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันและอยู่ติดชายแดน
ประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ
เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีเนื้อที่
ประมาณ 88,282 ไร่ หรือ 141.25 ตารางกิโลเมตรต่อมาได้ผนวกกองหินริเชริว ในท้องที่ตําบลเกาะพระทอง
อําเภอคุระบุรี จังวัดพังงา เนื้อที่ 3,907 ไร่ หรือ 6.25 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 31ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2550 รวมเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น
88,282 ไร่ หรือ 141.25 ตารางกิโลเมตร
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เกาะสุรินทร์มีสภาพที่กําบังคลื่นลมทั้งสองฤดู เนื่องจากเกาะวางตัวอยู่เป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาด
ใหญ่ ทําให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่รอบเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ และเกาะบริวาร นอกเหนือจาก
การรับอิทธิพลจากคลื่นลม สภาพแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ของบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการัง คือ น้ําใส อุณหภูมิพอเหมาะ และมีการผสมผสานของน้ําที่ได้รับ
สารอาหารจากมวลน้ําเบื้องล่างที่ปะทะเกาะ ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นอาหารสําหรับปลา
และสัตว์อื่นๆ ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะของน้ําขึ้นน้ําลงในทะเลอันดามัน
ซึ่งเป็นแบบ Semidiurnal คือ น้ําขึ้นและน้ําลงอย่างละ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง และความแตกต่างระหว่างน้ํา
ขึ้นสูงสุดและต่ําสุดอาจถึง 3 เมตร ทําให้มีกระแสน้ําเลียบฝั่งค่อนข้างแรง เกาะสุรินทร์เหนือ และ
เกาะสุรินทร์ใต้ ตั้งอยู่ชิดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพื้นน้ําตื้นๆ กว้างประมาณ 200 เมตร กั้นอยู่ ในช่วงน้ําลง
สามารถข้ามไปยังอีกเกาะได้ เรียกว่า อ่าวช่องขาด ส่วนเกาะขนาดเล็กอีกสามเกาะเป็นเกาะหินที่มีต้นไม้
แคระแกร็นขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นนัก พืชพรรณที่พบเป็นพืชป่าดิบชื้น เป็นแหล่งกําเนิดของแนวปะการังน้ําตื้น
ขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
5.3.8 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
“สิมิลัน” เป็นภาษายาวี หรือมลายู แปลว่า “เก้า” จึงมีชื่อเรียกกันว่า หมู่เกาะสิมิลัน หรือเกาะเก้า
ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อย 9 เกาะด้วยกัน เกาะทั้งเก้าเรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้แก่ เกาะ
บอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง หมู่เกาะสิ
มิลัน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ลําดับที่ 43 ในปี พ.ศ.2525 มีขนาด
พื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร (80,000 ไร่) และในปี พ.ศ.2541 ได้ผนวกพื้นที่บริเวณ “เกาะตาชัย” เพิ่มอีก
12 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่เกาะและห้วงน้ําทะเลรอบเกาะที่มีปะการัง
สมบูรณ์ ในท้องที่เกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร
(87,500 ไร่) พื้นที่เกาะซึ่งเป็นที่ดินมีประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร (16,250 ไร่) ชายฝั่งทะเลในหมู่เกาะ
สิ มิ ลั น เป็ นส่ ว นภาคตะวัน ออกของทะเลอั น ดามัน ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ที่ มี ก ารลดตัว ลงของพื้น ทะเล
(SUBMERGENT SHORELINE) จึงมีการกัดเซาะพังทลายโดยมีน้ําทะเลเป็นตัวกระทําอย่างรุนแรงทําให้
บริเวณเกาะทั้ง 9 เกาะ เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตา มีรูปร่างต่างๆ อันเป็นผลจากขบวนการกัด
เซาะ สําหรับหินที่พบในหมู่เกาะสิมิลัน ทั้ง 9 เกาะ เป็นหินอัคนีชนิด granite อายุของหินนี้อยู่ระหว่าง
ยุค Tertiary – cretaceous ประมาณ 65 ล้านปีที่ผ่านมา
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะสิ มิ ลั น ประกอบด้ ว ยพื้ น ดิ น ที่ เ ป็ น เกาะต่ า งๆ เขาหิ น แกรนิ ต สู ง ชั น
หาดทราย โขดหิน ลักษณะรูปร่างต่างๆ ชายฝั่งของเกาะต่างๆ มีลักษณะเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบ เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในส่วนทะเลนอก ได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะของคลื่นทะเลโดยตรง เรียงตัวตามแนวทิศเหนือใต้
พื้นน้ําเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียตะวันออก บริเวณไหล่ทวีปติดชายฝั่งตะวันตกของ
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จั ง หวั ด พั ง งาและประเทศพม่ า คู่ ข นานกั บ แนวเกาะนิ โ คบาร์ ที่ เ ป็ น ไหล่ ท วี ป ของประเทศอิ น เดี ย
ตามชายหาดหรือสันทรายจะไม่มีดินเลนให้เห็นจึงเป็นชายหาดที่ขาวสะอาด สวยงาม อนุภาค ทรายมีขนาด
เล็กละเอียด ส่วนที่เป็นยอดเขาจะเป็นเขาโดดสูงชัน ยอดเขาสูงสุดมีความสูง 244 เมตร จากระดับน้ําทะเล
บางเกาะมีลักษณะแบนราบล้อมรอบด้วยเนินทรายและแนวปะการัง
5.3.9 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2516 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไป
ตรวจราชการที่จังหวัดพังงา นายมนัส เจริญประสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รายงานว่า เห็นสมควร
ให้กรมป่าไม้ดําเนินการจัดสถานที่ต่างๆ ที่สวยงามของจังหวัดพังงา เช่น ถ้ําฤาษีสวรรค์ ถ้ําลอด เกาะปันหยี
เขาพิงกัน ฯลฯ เป็นวนอุทยาน โดยจังหวัดพังงาได้มีหนังสือที่ พง.09/12038 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ.2516 ยืนยันให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการ ซึ่งกองอุทยานแห่งชาติโดย นายไพโรจน์ สุวรรณากร
หัวหน้ากองอุทยานแห่งชาติในขณะนั้น และ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล จึงได้ไปทําการสํารวจเมื่อวันที่ 25
มิถุนายน พ.ศ.2516 ปรากฏว่า ที่ดินรอบๆ ถ้ําฤาษีสวรรค์ เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้
เทศบาลจังหวัดพังงาเป็นผู้ดูแล และที่ประชุมสมาชิกเทศบาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2516 ส่วนใหญ่ไม่
เห็นชอบในการที่จะมอบให้กรมป่าไม้จัดเป็นวนอุทยาน ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้มีหนังสือที่ กส.0708/13244
ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2516 ขอรับเฉพาะถ้ําลอด เกาะปันหยี และเขาพิงกัน มาดําเนินการจัดตั้งเป็นวน
อุทยานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2517 โดยใช้ชื่อว่า วนอุทยานศรีพังงา อยู่ในความรับผิดชอบของป่าไม้
จังหวัดพังงา ต่อมาจังหวัดพังงา โดย นายอนันต์ สงวนนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มีหนังสือด่วนมาก
ที่ พง.อก. 19/2880 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 และนายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัด
พังงา ได้มีหนังสือด่วนมากที่ พง.อก.19/2880 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2519 ขอให้กรมป่าไม้ไป
ดําเนินการสํารวจเกาะแก่งต่างๆ ในบริเวณอ่าวพังงาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2520
ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชและป่าไม้จังหวัดพังงา ได้แจ้งให้กองอุทยานแห่งชาติรีบดําเนินการสํารวจบริเวณ
อ่ า วพั ง งาเพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพราะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มไปท่ อ งเที่ ย วเป็ น จํ า นวนมาก
หากดําเนินการล่าช้าอาจเป็นปัญหาต่างๆ ได้ กองอุทยานแห่งชาติจึงได้มีหนังสือที่ กส.0808/1764 ลงวันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ.2520 เสนอกรมป่าไม้ให้ นายสมบูรณ์ วงศ์ภักดี นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทําการสํารวจ
ปรากฏว่า สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะและภูเขาหินปูนที่มีลักษณะแปลกและสวยงาม มีเอกลักษณ์
ทางธรรมชาติที่สําคัญหลายแห่ง เช่น เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ําลอด ฯลฯ จึงดําเนินการวางโครงการอุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงาไว้ ตามรายงานลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2520
ในปี พ.ศ. 2522 กองอุทยานแห่งชาติจึงได้เริ่มดําเนินการจัดตั้งบริเวณอ่าวพังงาเป็นอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2523
ได้มี ม ติ เห็นชอบกํ า หนดอ่ า วพังงาเป็นอุ ท ยานแห่งชาติ โดยได้มี พระราชกฤษฎี กากํ าหนดบริ เ วณที่ดิ น
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อ่าวพังงา ในท้ องที่ ตําบลกระโสม ตําบลกะไหล ตําบลคลองเคี ยน อํ าเภอตะกั่ วทุ่ ง ตํ าบลเกาะปั นหยี
อําเภอเมือง และตําบลเกาะยาวน้อย ตําบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอําเภอเกาะยาว อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
มีเนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
หน้า 1-2 เล่ม 98 ตอนที่ 64 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2524 ภายใต้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
นับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 25 ของประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับแนวทิวเขาแกรนิต ที่เรียกว่า ทิวเขาตะนาวศรี
และทิวเขาภูเก็ตภูเขาหินดินดานบางแห่งสลายตัวกลายเป็นหย่อมเนินเขาขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง การยุบตัว
ของแผ่นดินทางด้านตะวันตกทําให้เกิดเป็นชายฝั่งขรุขระ เว้าๆ แหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะซึ่งเป็นภูเขา
หินปูนลูกโดด กระจายอยู่ตามฝั่งมากมาย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และสตูล โดยกว่า 80
เปอร์เซ็ นต์ ของพื้นที่อุทยานแห่ งชาติอ่าวพังงา เป็นท้องทะเล พื้นทะเลเป็นดิน เลน โคลน และทราย
เป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาหินปูน โผล่อยู่กลางน้ํา กระจายทั่วบริเวณอ่าวพังงา มีลักษณะสวยงาม โดดเด่น รูปร่าง
แปลกๆ มากมาย ประกอบไปด้วย เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า
ฯลฯ ซึ่งแต่ละเกาะก็จะมีสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกันไปและมีความ สวยงามเฉพาะตัว
5.3.10 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุท ยานแห่งชาติ สิ ริ นาถเดิม พื้ นที่ บริเวณอุ ท ยานแห่ งชาติ เป็นพื้ นที่ ทุ่ งสงวนเลี้ยงสั ตว์ บ้า นสาคู
กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่ กส. 0801/3326 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2520 ถึงจังหวัดภูเก็ต ส่งสําเนาหนังสือ
สํานักเลขาธิการรัฐมนตรีที่ สร.0202/1305 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2520 เรื่อง การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2520 ลงมติให้ความเห็นชอบ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว และจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ภก.
09/7211 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ขอให้กรมป่าไม้จัดพื้นที่บริเวณชายหาดในท้องที่อําเภอถลางเป็น
วนอุทยานทางทะเล โดยเริ่มจากหาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว เลียบริมทะเลลงไปทางใต้จนถึงหาดในยาง
มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ประกอบกับในท้องที่จังหวัดภูเก็ตมีหาดทรายที่สวยงามอยู่มาก
และ นายเสน่ห์ วัฒนาธร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตได้มี
หนังสือ ด่วนมาก ที่ ภก.09/484 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2520 ส่งรายงานการสํารวจเบื้องต้นป่าสนทะเล
หาดไม้ขาว หาดในยาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กรมป่าไม้พิจารณา
จัดตั้งเป็นวนอุทยาน กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการสํารวจ ปรากฏว่า
เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเหมาะสมสําหรับจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและจุดเด่น เช่น
ป่าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการัง และโขดหิ นที่สวยงาม ประกอบกั บบริเวณ
ชายหาดบางตอนเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล และจักจั่นทะเลจํานวนมาก เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่ ง ชาติ กองอุท ยานแห่งชาติ กรมป่า ไม้ จึง ได้ นําเสนอคณะกรรมการอุท ยานแห่ งชาติ ซึ่ ง ได้ มี ม ติใ น
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การประชุมครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2523 เห็นสมควรกําหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยาน
แห่งชาติ โดยมี พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมื อง และบริ เวณ
หาดในยาง ในท้องที่ตําบลไม้ขาว ตําบลสาคู และตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 90
ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2524
โดยให้ชื่อตามที่ชาวภูเก็ตเรียกขานว่า อุทยานแห่งชาติหาดในยาง นับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 31
ของประเทศไทย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2533 ให้ประกาศพื้นที่ราชพัสดุ
บริเวณท่าฉัตรไชย ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 4.48 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นอุทยาน
แห่ งชาติ เพื่ อน้ อมเกล้ าถวายเนื่องในวโรกาสอันเป็น มหามงคลสมัยในการที่ ส มเด็จพระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535 กรมป่าไม้จึงได้
เข้ามาดําเนินการผนวกพื้นที่เข้ากับอุทยานแห่งชาติหาดในยาง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่และพื้นฟู
พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
พร้อมทั้งขอพระราชทานชื่อใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “อุทยานแห่งชาติสิรินาถ”
อุทยานแห่งชาติสิรินาถประกอบด้วยผืนน้ําประมาณ 76
เปอร์เซ็นต์ และผื นดินประมาณ
24 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ คือ ป่าเขารวกเขาเมือง เขาใสครู ซึ่งมีลักษณะธรณีสัณฐานเป็น
ภูเขาหินแกรนิต และเชิงเขาซึ่งถูกกระบวนการผุพังและกัดกร่อน โดยมียอดเขาใสครูความสูง 335 เมตร และ
ยอดเขาเมืองหรือเขาม่วงสูง 295 เมตร ธรณีสัณฐานที่ชายฝั่ง ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนชายฝั่งทะเล
รู ปแบบต่ างๆ โดยสามารถจํ าแนกเป็ น หาดทราย ได้ แ ก่ หาดท่ าฉั ตรไชย หาดทรายแก้ ว หาดไม้ ข าว
ซึ่งยาวต่อเนื่องจากทิศเหนือลงมาถึงหาดในยางทางทิศใต้ ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวแหลมยื่นไปในทะเลเนื่องจาก
การงอกของทรายด้านหลังแนวปะการังซึ่งลดความรุนแรงของคลื่นมากกว่าบริเวณอื่น ความยาวรวมกัน
ประมาณ 13 กิโลเมตร ต่อมายังหาดทรายที่อ่าวทุ่งหนุงซึ่งเป็นที่ราบทราย-ทรายแป้ง กว้างประมาณ 1
ตารางกิโลเมตร และมีระดับเหนือน้ําในเวลาน้ําลง เป็นทางออกของคลองพะม่าลงหรือเรียกว่า ปากคลอง
ปากบาง ซึ่งแต่เดิมในบริเวณทางออกจะเป็นพื้นที่ราบน้ําขึ้นถึงของปากคลองและมีสภาพเป็นป่าชายเลนและ
ที่ลุ่มน้ํากร่อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกถมดินทําให้หมดสภาพไป นอกจากนี้ในอุทยาน
แห่งชาติ ยังมีหาดทรายสั้นๆ ระหว่างหัวแหลมผาชัน เกิดจากการสะสมของทรายจากการกร่อนของหน้าผาหิน
โดยคลื่นและกระแสน้ําเลียบฝั่ง ได้แก่ หาดในทอน หาดในทอนน้อย หาดที่อ่าวหินกรวย ส่วนบริเวณเกาะทะ
ทางทิศใต้เป็ นหาดทรายที่ต่อเนื่องขึ้นมาจากหาดบางเทาพบว่า กําลั งเกิดลักษณะของสันดอนทรายงอก
เชื่อมจากแผ่นดินไปยังเกาะทะ ส่วนชายทะเลบริเวณเขาใสครูและเขาม่วงมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นหน้าผาหิน
หาดหิน และลานตะพักหิน ที่เกิดจากการกระทําของคลื่น
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5.3.11 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเดิมชื่อ "ธารอโศก" ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 2 ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 37.5 ไร่ เป็นป่าดงดิบอยู่ในระหว่างหุบเขา เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีธารน้ํา
ไหลลอดภูเขาผ่านบริเวณนี้แล้วไหลลงสู่ทะเลที่ตําบลแหลมสัก ต้นน้ําเกิดจากเขาถ้ําน้ําผุด เขาถ้ําเพชร ในท้องที่
ตําบลอ่าวลึกเหนือ อําเภออ่าวลึก อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กิโลเมตร แล้วไหลมาตาม
ลําคลอง เรียกว่า "คลองอ่าวลึก" ในปี พ.ศ.2496 นายวิเวก จันทโรจน์วงค์ ข้าหลวงประจําจังหวัดกระบี่
ได้แวะมาเยี่ยมชมธารอโศกแล้วเห็นว่า สถานที่นี้มีความสวยงามควรที่จะได้สงวนไว้เป็นพื้นที่ของทาง
ราชการ เพื่อจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ไม่ให้ราษฎรเข้าบุกรุกถือครอง จึงได้สงวนไว้เป็น
ของทางราชการตั้งแต่นั้นมา ในปลายปี 2496 พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้มาตรวจราชการที่อําเภออ่าวลึก ได้แวะพักที่ธารอโศกและพอใจในทิวทัศน์แห่งนี้
มาก เห็ น ว่ า ชื่ อ ที่ เ คยเรี ย กไว้ เ ดิ ม ยั ง ไม่ เ หมาะสมจึ ง ตั้ ง ชื่ อ ใหม่ ว่ า "ธารโบกขรณี " ต่ อ มาปี พ.ศ. 2498
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เสนอกรมป่าไม้ขอให้จัดตั้งธารโบกขรณีเป็นสวนรุกขชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้รับ
ในหลักการและดําเนินการตั้งแต่นั้นมา โดยอยู่ในความดูแลของกองบํารุง และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ.2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จโดยรถยนต์
พระที่ นั่ ง จากจั ง หวั ด พั ง งามาทรงประทั บ ณ สวนรุ ก ขชาติ ธ ารโบกขรณี ทั้ ง สองพระองค์ ท รงลงพระ
ปรมาภิไธยที่หินปากถ้ําน้ําลอดด้านขวามือ และได้ทรงปลูกต้นศรีตรังไว้ในสวนรุกขชาติแห่งนี้ด้วย จังหวัด
กระบี่ ได้มีหนังสือที่ กษ 0009/11446 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2527 ส่งรายงานการสํารวจเบื้องต้นของ
นายประพันธ์ อินทรมณี ผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดกระบี่ และนายสมจิตร สภาวรัตนภิญโญ นักวิชาการป่าไม้ 4
และหนังสืออําเภออ่าวลึก ที่ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ โดยได้เสนอ
ความเห็นว่า สวนรุกขชาติธารโบกขรณีประกอบด้วยทิวทัศน์สวยงามในบริเวณพื้นที่ป่าและภูเขาใกล้เคียง
กับสวนรุกขชาติ ยังมีความสวยงามตามธรรมชาติหลายแห่ง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าแหล่งต้นน้ําลํา
ธาร เห็นสมควรอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีคําสั่งที่
1516/2527 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2527 ให้ นายสมจิตร สภาวรัตนภิญโญ นักวิชาการป่าไม้ 4
ไปดําเนินการสํารวจหาข้อมูลเพิ่มเติม ผลการสํารวจรายงานตามหนังสือลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2527
ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีจุดเด่นและธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง การคมนาคมสะดวก เหมาะที่จะจัดตั้งเป็น
อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงได้มีคําสั่งที่ 336/2528 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2528 ให้ดําเนินการจัดตั้งพื้นที่
สวนรุกขชาติธารโบกขรณีและพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงในท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นอุทยานแห่งชาติโดยใช้ชื่อ
ว่า “อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี” ซึ่งอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีได้ทําการสํารวจพื้นที่ป่าเพิ่มเติม โดยมี
หนังสือที่ กษ 0713(ธน)/51 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2529 และที่ กษ 0713(ธน)/15 ลงวันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ.2530 เห็นสมควรกําหนดพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยว และสมควรที่จะ
อนุรักษ์เป็นสมบัติของชาติตลอดไป ผนวกเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้
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ได้นําเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2531 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ.2531 เห็นชอบในหลักการที่จะให้กําหนดพื้นที่ธารโบกขรณีและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีได้มีหนังสือที่ กษ 0718(ธน)/27 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2531
เสนอให้ผนวกพื้นที่หมู่เกาะเหลาบิเละ (เกาะห้อง) เข้ากับพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีด้วยอุทยาน
แห่งชาติธารโบกขรณี ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
โดยพระราชกฤษฎีกากํ าหนดที่ดินบริ เวณพื้นที่ป่าปากลาวและป่าคลองบากั น ป่ าคลองกาโหรด และ
ป่าคลองหิน พื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง และบริเวณหมู่เกาะเหลาบิเละ ในท้องที่ตําบลอ่าวลึกใต้ ตําบลอ่าวลึก
เหนือ ตําบลแหลมสัก ตําบลอ่าวลึกน้อย อําเภออ่าวลึก และตําบลเขาทอง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ครอบคลุมพื้นที่ 104 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2541 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 86 ของประเทศ
5.3.12 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตก
ของภาคใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้
ทะเลที่งดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนที่มี หน้ าผาเป็ นชั้ นๆ ถ้ําที่สวยงาม ตลอดจน
ชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 242,437.17 ไร่ หรือ 387.90 ตารางกิโลเมตรตามมติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2520 ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่รัฐบาลพัฒนาให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถาวรต่อไป กองอุทยาน
แห่งชาติ จึงเสนอกรมป่าไม้ให้มีคําสั่งที่ 1261/2523 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2523 ให้ นายสันติ สีกุหลาบ
นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทําการสํารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ตและติดต่อ
จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจากการรายงานการสํารวจปรากฏว่า พื้นที่บริเวณเกาะพีพีและหมู่เกาะใกล้เคียงระหว่าง
จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ มีความเหมาะสมที่จะจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานผลการสํารวจลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 และป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือที่ กส.0709(นศ)/269 ลงวันที่ 19
มกราคม พ.ศ.2525 แจ้งว่า ป่าบริเวณหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะใกล้เคียงรวมถึงหมู่เกาะพีพีในท้องที่
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กระบี่ มี ทิ ว ทั ศ น์ แ ละธรรมชาติ ส วยงาม เห็ น สมควรจั ด เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อี ก
แห่งหนึ่ง กรมป่าไม้จึงมีคําสั่งที่ 524/2525 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 ให้ นายสมจิตร สภาวรัตน์ภิญโญ
นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทําการสํารวจและจัดตั้งบริเวณหมู่เกาะพีพีและป่าบริเวณหาดนพรัตน์ธารา ท้องที่
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติ และกองอุทยานแห่งชาติเห็นสมควรทําการสํารวจบริเวณสุสาน
หอย 75 ล้านปี ท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อีกแห่งหนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวกัน ผลการสํารวจ
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ตามหนังสือรายงานลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2525 สรุปได้ว่า พื้นที่ตามแหล่งต่างๆ มีความสวยงาม
เป็นพิเศษ มีลักษณะเด่นหลายแห่ง มีทิวทัศน์ทางทะเลสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของประชาชน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกองอุทยานแห่งชาติจึงได้นําเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและมีมติ
เห็นชอบเมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ.2525 ในการประชุมครั้งที่ 1/2525 โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณ
ที่ดินสุสานหอย 75

ล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตําบลหนองทะเล

ตําบลอ่าวนาง ตําบลไสไทย และตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 243,725 ไร่
หรือ 389.96 กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่
6 ตุลาคม พ.ศ.2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 47 ของประเทศไทย ต่อมาได้ดําเนินการผนวกพื้นที่
บริเวณสุสานหอยและเกาะใกล้เคียงเพิ่มจํานวน 12.17 ไร่ หรือ 0.02 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา
เล่ม 113 ตอนที่ 65 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 และต่อมาได้เพิกถอนพื้นที่บางส่วนในบริเวณเขา
หางนาค ในท้องที่ตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พื้นที่ 1,300 ไร่ หรือ 2.08 ตารางกิโลเมตร
เพื่อใช้ในราชการกองทัพเรือ ตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 72ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2541
คงเหลือพื้นที่ทั้งหมด 387.90 ตารางกิโลเมตร
5.3.13 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
คําว่า “ลันตา” แผลงมาจากคําว่า “ลันตัส” ซึ่งเป็นภาษาชวา มีความหมายว่า “ผลาย่างปลา”
ซึ่งก็คือ ที่ย่างปลาสร้างด้วยไม้ รูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงขึ้นคล้ายโต๊ะ จุดไฟไว้ข้างล่าง เผาปลาที่เรียงไว้ข้างบน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยที่สวยงามจํานวนมาก อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายหาด ป่าชายเลน แนวเขตปะการังที่สมบูรณ์และหาดทรายรอบเกาะต่างๆ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 83,750 ไร่ หรือ 134 ตารางกิโลเมตรในปี 2530
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 สิงหาคม 2530 แจ้งให้กรมป่า
ไม้ทราบว่า บริเวณเกาะรอกนอกและเกาะรอกใน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลอันดามันระหว่างจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดตรัง เป็นเกาะที่สวยงามอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
และสัตว์ทางทะเลอีกหลายชนิด เป็นแหล่งปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง กําลังถูกทําลายอย่างหนักใน
หลายรูปแบบ และมีผู้เข้าไปจับจองที่ดินเพื่อสร้างบังกะโล ขยายพื้นที่การท่องเที่ยวเข้าไป สมควรที่กรมป่า
ไม้จะต้องดําเนินการป้องกัน โดยผนวกพื้นที่ดังกล่าวเข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ
พีพี หรือที่อื่นๆ ตามแต่กรมป่าไม้จะเห็นสมควร และในเรื่องนี้ นายชวน หลีกภัย ผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง
และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือด่วนมากที่ 190/2530 ลงวันที่ 2 กันยายน 2530 ร้องเรียนให้
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กรมป่ า ไม้ ใ ห้ ค วามสนใจและจั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปทํ า การสํ า รวจสภาวะของเกาะทั้ ง สองเป็ น การด่ ว น
เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอเกาะลันตา จังหวั ดกระบี่ ประกอบด้ วยเกาะ
25 เกาะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกาะรอก ประกอบด้วย เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน
ซึ่งเกาะรอกในมีภูมิประเทศทั่วไปเป็นหินผาสูงชันมีโขดหินที่ถูกกัดกร่อนมาเป็นเวลานานอยู่ทางทิศเหนือ
ด้านที่หันสู่ทิศตะวันตกเป็นหน้าผาทอดยาว ด้านหน้าของเกาะมีความยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร ยอดเขาที่สูง
ที่สุด สูง 208 เมตรจากระดับน้ําทะเล ส่วนเกาะรอกนอกเป็นเกาะที่มีขนาดใกล้เคียงกับเกาะรอกใน ยอดเขาที่สูง
ที่สุด สูง 156 เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณระหว่างช่องเขาจะมีที่ราบขนาดกว้างอยู่ 2 แห่ง คือ ช่องเขาหาด
ทะลุ และอ่าวม่านไทร สภาพธรณีของกลุ่มเกาะรอกอยู่ในยุคเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส มีช่วงอายุตั้งแต่
345-230 ล้านปีมาแล้ว
5.3.14 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง จังหวัดตรัง นี้ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 27
มีนาคม พ.ศ.2522 มีเนื้อที่ 279,687 ไร่ โดยนกย้ายถิ่นจะเริ่มมากันในฤดูหนาว คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม
ถึงเมษายน นกที่สําคัญก็คือ นกหัวโตกินปู (Crab Plover) ซึ่งมักพบในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม นกทะเล
ขาเขียว ลายจุด (Nordmann's Greenshank) และนกชายเลนกระหม่อมแดง (Sharp-tailed Sandpiper)
บน เกาะลิบงยังมีนกที่น่าสนใจอีก เช่น นกเค้าป่าหลังจุด (Spotted Wood-Owl) นกจาบคาคอสีฟ้า
(Blue-throated Bee-eater) นกแต้วแล้วป่าโกงกาง (Mangrove Pitta) และนกเปล้าคอสีม่วง (Pinknecked Pigeon) จุดเฝ้าดูนกดีที่สุดคือ บริเวณหาดตูบ หรือจะดูที่แหลมจูโหย หรือนั่งเรือไปหาดพานช้าง
เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพื้นที่ 25,000 ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล
ซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กําลังจะสูญพันธุ์ แต่จะพบได้มากบริเวณเกาะลิบง เกาะลิบง
ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีที่ทําการเขตฯ อยู่บริเวณแหลมจุโหย รอบๆเกาะ
มี ส ถานที่ น่ า เที่ ย วชมหลายแห่ ง เช่ น หาดตู บ แหลมจุ โ หย แหลมทวด แหลมโต๊ ะ ชั ย หาดหญ้ า คา
เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย เวลาน้ําลดสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบ ซึ่งมีนกทะเลและ
นกชายเลนจํานวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่เพียงแห่ง เดียว โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม อาทิ นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลบเคราขาว นกหัวโตขาดํา เป็นต้น เกาะลิบง
มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านยังดําเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ทําอาชีพ
ประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
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5.4

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรกั ษ์
แหล่งธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ํา น้ําตก
หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ หนอง บึง ตลอดจนซากดึกดําบรรพ์ ฯลฯ นับเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มี
คุณค่าอันควรอนุรักษ์อย่างยิ่ง แหล่งธรรมชาติเหล่านี้เมื่อถูกทําลายจะหมดสภาพไปไม่สามารถฟื้นฟูกลับ
สภาพเดิมได้อีก ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในที่นี้หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิชาการและสุนทรียภาพ
ที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นธรรมชาติ
จากแนวความคิดนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทแรก เป็นธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้โดยระบบ
ของตนเอง เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่าและสัตว์น้ําจืด เป็นต้น
ประเภทที่สอง เป็นธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหวหรือคืนสู่สภาพเดิมได้ เมื่อถูกทําลายก็จะหมดสภาพไปได้แก่
1. เกาะและแก่ง
2. ภูเขา ถ้ํา น้ําตก และโป่งพุร้อน
3. ทะเลสาบ หนอง และบึง
4. หาดทรายและหาดหิน
5. แหล่งที่มีซากดึกดําบรรพ์ (พืชและสัตว์)
6. สัณฐานอื่นๆ ที่มีความสําคัญทางธรณีสัณฐานวิทยาและภูมิศาสตร์กายภาพ
ลั ก ษณะทางธรรมชาติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง มี คุ ณ ค่ า ในเชิ ง คุ ณ ภาพทางสั ง คม ทางวิ ท ยาการ
สุนทรียภาพ เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ของท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากความหมายของคําว่าทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ ดิน น้ํา พลังงาน เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้ประกาศ
ให้เป็นปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจึงได้
เสนอเรื่องการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ให้เป็นแหล่งธรรมชาติจํานวน 263 แหล่ง ในพื้นที่ 62 จังหวัด เป็นแหล่ง
อนุรักษ์ซึ่งถือเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย ดังตารางที่ 5.4-1
ตารางที่ 5.4-1 บัญชีรายชื่อแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถิ่นอันควรอนุรักษ์
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
ลําดับที่
จังหวัด
อําเภอ
ชื่อแหล่ง
1
ระนอง
กระบี่
ถ้ําพระขยางค์
เมือง
น้ําตกหงาว
เมือง
น้ําตกปุญญบาล
กะเปอร์
หาดแหลมสน
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ลําดับที่

จังหวัด

อําเภอ

ชื่อแหล่ง

กะเปอร์
หาดประพาส
เมือง
บ่อน้ําแร่ร้อนธรรมชาติ
2
พังงา
ตะกั่วทุ่ง
เขาพิงกัน-เขาตะปู
ตะกั่วทุ่ง
ถ้ําสุวรรณคูหา
เมือง
ถ้ําพุงช้าง
เมือง
ถ้ําลอด
ท้ายเหมือง
น้ําตกลําปี
คุระบุรี
อ่าวไม้งาม
คุระบุรี
อ่าวแม่ยาย
ท้ายเหมือง
หาดท้ายเหมือง
3
ภูเก็ต
ถลาง
น้ําตกโตนไทร
ถลาง
หาดไนยาง
กะทู้
หาดป่าตอง
กะทู้
หาดสุรินทร์
เมือง
หาดไนหาน
เมือง
เขารัง
เมือง
แหลมพรหมเทพ
4
กระบี่
เมือง
เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน
เมือง
เขาขนาบน้ํา
เมือง
ถ้ําเสด็จ
เมือง
ถ้ําไวกิ้ง
เมือง
อ่าวพระนาง
เมือง
สุสานหอย 75 ล้านปี
อ่าวลึก
ถ้ําผีหัวโต
อ่าวลึก
ถ้ําเพชร
5
ตรัง
ห้วยยอด
ถ้ําเขาปินะ
ปะเหลียน
น้ําตกโตนเต๊ะ
ห้วยยอด
ทะเลสองห้อง
กังตัง
หาดเจ้าไหม
สิเกา
หาดปากเมง
ที่มา : คัดจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
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5.5

แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณีได้มีการกําหนดแหล่งอนุรักษ์และอ้างอิงด้วยธรณีวิทยา เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การศึกษาวิจัย เป็นหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา และเป็นมรดกของประเทศ เนื่องจากสภาพปัจจุบันแหล่ง
ธรรมชาติหลายแห่งได้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และถูกทําลายลงทั้งตามธรรมชาติและโดยมนุษย์แหล่ง
อนุรักษ์และอ้างอิงด้านธรณีวิทยารวม 45 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) แหล่งอนุรักษ์ประเภทหลักฐานอ้างอิงด้านธรณีวิทยา แบ่งเป็น จําพวกแร่และหิน ซากดึกดําบรรพ์
ธรณีวิทยาโครงสร้างและชั้นหินแบบฉบับ
2) แหล่งอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐาน แบ่งเป็น ธรณีสัณฐานจากการผุพังและกัดกร่อนธรณี
สัณฐานแบบภูเข้าไฟ และธรณีสัณฐานแบบคาร์สต์ (Karst)
3) แหล่งอนุรักษ์ประเภทพลังงานความร้อนใต้พิภพ จํานกได้หลายชนิดตามลักษณะการเกิดของ
น้ําพุร้อนที่ไหลพุ่งจากใต้ดิน เช่น พุน้ําร้อน (Geyser) น้ําซึม และพุโคลน
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันมีแหล่งอนุรักษ์และอ้างอิงด้านธรณีวิทยาดังตารางที่ 5.5-1
ตารางที่ 5.5-1 แหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และอ้างอิงด้านธรณีวิทยา
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
ประเภทธรณีสัณฐาน
แหล่ง
ระนอง
เมือง
หาดส้มแป้น แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ บ่อน้ําพุร้อน
ตะกั่วทุ่ง
กระโสม
การผุพังและกัดกร่อนในหินแข็ง เขาตะปู
พังงา
ตะกั่วทุ่ง
กระโสม
การผุพังและกัดกร่อนในหินแข็ง เขาพิงกัน
ตะกั่วทุ่ง
กระโสม
การผุพังและกัดกร่อนในหินแข็ง ถ้ําลอด
ตะกั่วทุ่ง
ธรณีสัณฐานแบบคาร์สต์
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
,เกาะยาว
,เมือง
กระบี่
เมือง
เขาทอง
การผุพังและกัดกร่อนในหินแข็ง สะพานหินธรรมชาติแหลมจมูกควาย
คลองท่อม บ้านบาง
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ โป่งน้ําร้อนและน้ําตกร้อนสะพานสูง
เตียง
เมือง
บ้านแหลม หลักฐานอ้างอิงด้านธรณีวิทยา
สุสานหอยกระบี่
โพธิ์
ซากดึกดําบรรพ์
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี
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5.6

แหล่งโบราณคดีใต้นา้ํ
แหล่งโบราณคดีใต้น้ําและแหล่งเรือจมเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติ หลักฐานจมน้ําเช่นนี้
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การคมนาคม การติดต่อค้าขายทาง
ทะเล ตลอดไปจนถึงสินค้า แหล่งผลิตสินค้า เทคโนโลยีการต่อเรือ การเดินเรือ การสงคราม และชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเรือ ทั้งนี้ เพราะในเรือเดินทะเลลําหนึ่งๆ นั้นเป็นทั้งชาวบ้าน สํานักงาน พาหนะเดินทาง
และโรงงานไปพร้อมกัน จึงมีทั้งข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของชาวเรือ เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหาร อาวุธ
เครื่องมือจับปลา เครื่องมือหาทิศ อุปกรณ์ซ่อมแซมเรือและสินค้านานาชนิด หากเรือมีอายุการใช้งาน
ยาวนานและเดินทางไปมาหลายที่หลายแห่งก็มีประวัติและข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากขึ้นตามระยะเวลา
และจํานวนแห่งที่ไปมา ซึ่งแหล่งโบราณคดีใต้น้ําของประเทศไทยทั้งสิ้น 46 แห่ง ซึ่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง 5 จังหวัด พบที่ตั้งแหล่งโบราณคดีใต้น้ําของประเทศไทยเพียง 2 แห่ง ที่จังหวัดตรัง
ดังตารางที่ 5.6-1
ตารางที่ 5.6-1 แหล่งโบราณคดีใต้น้ําในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ที่
แหล่งโบราณคดีใต้น้ํา
อําเภอ
จังหวัด
อายุ/สมัยโดยประมาณ
1 เกาะลิบง
ปากเม็ง
ตรัง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2468-2488)
2 บ้านโคกยาง
โคกยาง
ตรัง
พุทธศตวรรษที่ 22-23 ทวาราวดี/ศรีวิชัย
ที่มา : กรมศิลปากร กลุ่มโบราณคดีใต้น้ํา

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทงานเทศกาลที่ จังหวัดต่างๆ จัดขึ้ นนั้น ปัจจุบันได้รับการ
สนับสนุนการดําเนินการมากขึ้นจากหลายหน่วยงาน โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและทางจังหวัด
เป็นผู้ประสานงานหลัก ทําให้งานประเพณีในหลายแห่งที่แต่เดิมเป็นเพียงงานของท้องถิ่นให้มีคุณค่าและความ
โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยการนําจุดเด่นหรือเอกลักษณ์มาเป็นจุดขายของงาน
5.7

ชุมชนท่องเทีย่ วในพืน้ ที่กลุม่ จังหวัดอันดามัน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายฝั่ ง อั น ดามั น ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลายและมี คุ ณ ค่ า ประกอบด้ ว ย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งทางบก ชายฝั่ง และทางทะเล ทรัพยากรทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบประเพณีที่แตกต่างและน่าสนใจ ส่งผล
ให้พื้นที่ชายฝั่งกลุ่มอันดามันสามารถดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกอบอาชีพของชุมชนในพื้นที่ที่พยายามปรับตัวให้สอดคล้องตามสภาพภูมิ
ประเทศถือเป็นจุดสนใจและจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญด้วยเช่นกัน การประกอบอาชีพของชุมชน
อาทิ การทําการเกษตร เช่น การปลูกสวนยางพารา การปลูกข้าว สวนผักผลไม้ การประมงพื้นบ้าน เช่น
การเลี้ยงปลาในกระชัง ฟาร์มหอย ฟาร์มปูนิ่ม การเลี้ยงกุ้งมังกร ฯลฯ ทําให้พื้นที่มีอาหารทะเลสดอร่อย
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นอกจากนี้ ยังมีการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่อันดามัน เช่น การทําโฮมสเตย์ การผลิต
ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทําผ้าบาติก การทําผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การจักสาน และการทอผ้า
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญรวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวแก่พื้นที่
ได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาของโครงการบูรณาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันดามันสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (2554) ได้มีการศึกษารวบรวมและสํารวจข้อมูลของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่
5 จังหวัด ดังนี้
5.7.1 ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองมี 8 อําเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมืองโดยชุมชน และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
ลําดับที่
ชุมชน
อําเภอกระบุรี
1
หมู่บ้านซาลาเปาทับหลี

2

กลุ่มกระบุรีโฮมสเตย์
ตําบลน้าจืด

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
ลักษณะเด่น
 เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการทาซาลาเปาและขนมจีบ แป้งนุ่ม มีรสชาติ
อร่อย แต่ละบ้านเปิดขายอยู่หน้าบ้าน เรียงรายสองข้างทาง
ลักษณะเด่น
 เน้นการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร และส่งเสริมวิถีชีวิตชาวสวน
ผลไม้ ยางพารา และกาแฟ
กิจกรรม
 มีโฮมสเตย์จํานวน 5 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 15 คน ซึ่งทําเป็น
ลักษณะที่พักกลางธรรมชาติ แวดล้อมด้วยแมกไม้ป่านานาพรรณ

อําเภอละอุ่น
เน้นการเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง และส่งเสริมวิถีชีวิตชาวสวน ชาวประมงริมคลอง รวมทั้งมีโฮมสเตย์
ใกล้ชิดธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขา น้ําตก ถ้ํา พันธุ์พืช พันธุ์ไม้พื้นเมือง เขาพ่อตาโชงดง ดูหิ่งห้อยที่ละอุ่น
3
ชุมชนเขาฝาชี
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนในหมู่บ้านประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเคยเป็น
พื้นที่ตั้งกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น มีร่องรอยสมัยสงคราม ทั้งในหมู่บ้าน
และเกาะกลางลําน้ํากระบุรี มีซากเรือรบเป็นกระดูกงูของเรือเสบียง
กลางลําน้ําละอุ่น
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4

5

6

7

ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
กิจกรรม
 ล่องแพชมพระอาทิตย์ตกลําน้ํากระบุรี และทัวร์หิ่งห้อยย้อนรอย
ประวัติศาสตร์
ชุมชนตําบลละอุ่นเหนือ
กิจกรรม
 จัดตั้งโฮมสเตย์
- กลุ่มปากแพรกโฮมสเตย์
จํานวน 4 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 15 คน
- กลุ่มผาพิงโฮมสเตย์
จํานวน 4 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 15 คน
ชุมชนตําบลในวงเหนือ
กิจกรรม
 จัดตั้งโฮมสเตย์
- กลุ่มผาพิงโฮมสเตย์
จํานวน 7 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 15 คน
- กลุ่มคอกช้างโฮมสเตย์
จํานวน 4 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 15 คน
- กลุ่มทับสุรินทร์โฮมสเตย์
จํานวน 3 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 10 คน
ชุมชนตําบลในวงใต้
กิจกรรม
 จัดตั้งโฮมสเตย์
- กลุ่มบุรีรัมย์โฮมสเตย์ : จํานวน 10 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 35 คน
- กลุ่มเนินทองโฮมสเตย์ : จํานวน 6 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 20 คน
- กลุ่มทับเหนือโฮมสเตย์ : จํานวน 5 หลัง รองรับนักท่องเที่ยว 15 คน
ชุมชนหาดส้มแป้นตําบลหาด ลักษณะเด่น
ส้มแป้น
 เป็นชุมชนที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน และวิถีชีวิตร่อน
แร่หาแร่ดีบุก
 เป็นหมู่บ้านอยู่บนเนินเขา มีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมขาติที่รายล้อมไปด้วย
ภูเขา น้ําตก ชุมเมืองเก่า (ระนองแคนย่อน) พันธุ์พืช พันธุ์ไม้พื้นเมือง
กิจกรรม
 จัดโปรแกรมพานักท่องเที่ยวนักรถสองแถวไม้เที่ยวชมชุมชน เหมืองขุด
แร่เก่า การร่อนแร่ ระบําร่อนแร่ ไปชมแหล่งรับซื้อแร่และแยกแร่
 จัดตั้งโฮมสเตย์ 2-3 แห่ง
จํานวน 12 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 40 คน
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ลําดับที่
8

ชุมชน
บ้านเกาะหาดทรายดํา

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
ลักษณะเด่น
 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ปากแม่น้ําของเขต
พื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก มีความสมบูรณ์ และความหลายหลายทาง
ชีวภาพชายฝั่งทะเล
 เป็นแหล่งดูปลาโลมาหัวบาตรปากสั้น ที่มักมาว่ายอยู่รอบหมู่เกาะ
กิจกรรม
 มีโรงเรียนบ้านหาดทรายดําที่เป็นแกนนําให้ชุมชน ทํากิจกรรมท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมลานหอยราก โรงเรียนโฮมสเตย์ การแสดงของเด็กนักเรียน
 มีที่ระลึกของฝาก อาหารทะเล แปรรูป ดําน้ําดูสัตว์ทะเลชายฝั่ง

อําเภอกะเปอร์
9
ชมรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ลักษณะเด่น
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ หลมสน  เป็นหมู่บ้านมุสลิมชายฝั่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง
โฮมสเตย์ม่วงกลวงตําบลม่วง
พื้นบ้าน เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าว และทําวิสาหกิจชุมชน
กลวง ตําบลม่วงกลวง อําเภอ
เช่น การทํากะปิ
กะเปอร์
 บริเวณชุมชนมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ สองข้างทางเป็นทุ่งนามีการ
เลี้ยงควาย
กิจกรรม
 มีการรวมตัวของกลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มเยาวชน
อาสาสมัคร และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยมีอุทยานแห่งชาติแหลมสนเป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม เสริมรายได้ พานักท่องเที่ยวดําน้ําดูปะการัง
ตามหมู่เกาะ พายเรือคายัคในอ่าวเขาควายล่องเรือ หางยาวพื้นบ้าน
ท่องทะเลสาบระนองดูนกนานาชนิด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงความสมบูรณ์
ที่สุดแห่งหนึ่ง
1) พาชมระบบนิเวศ
2) ขับเรือแบบผจญภัยวนไปมา
3) ดูกระชังปลา ปูนิ่ม
จัดตั้งโฮมสเตย์ศึกษาวัฒนธรรม,ประเพณีกับชุมชนมุสลิม กิจกรรมเรือ
ท้องแบน โฮมสเตย์ จํานวน 7 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 20 คน
อําเภอสุขสําราญ
ลักษณะเด่น
10
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านทะเลนอก ตําบลกาพวน  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล
กิจกรรม
 จัดตั้งโฮมสเตย์จํานวน 15 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 60 คน
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5.7.2 ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงามี 6 อําเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมืองโดยชุมชน และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
ลําดับที่
ชุมชน
ลักษณะเด่นและกิจกรรม
อําเภอคุระบุรี
1
ชมรมโฮมสเตย์ บ้านทุ่งนาดํา ลักษณะเด่น
หมู่ 5
 เป็นชุมชนมุสลิมประมงชายฝั่งที่ดําเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดย
มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้
อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยการ
ปลูกป่าชายเลนและป่าชายหาด วางทุ่นอนุรักษ์พะยูน หญ้าทะเล และ
พันธุ์สัตว์น้ํา บริเวณอ่าวทุ่งนางดํา รวมถึงการจัดกิจกรรมทางศาสนา
เช่น พิธีถือศีลอด วันเกิด ศาสนา ฯลฯ
กิจกรรม
 พานักท่องเที่ยวดําน้าชมปะการังและหญ้าทะเล เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
นั่งเรือชมเกาะ ออกไปตกหมึก พายเรือชมป่าชายเลน
 บริการอาหารทะเลสดๆ
 มีสินค้าท้องถิ่น เช่น กะปิคุณภาพ
 จัดทําบ้านแบบโฮมสเตย์ 7 หลัง เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนมุสลิม
2
หมู่ บ้ า นไลออนเพื่ อ ประสบ ลักษณะเด่น
ภัยสึนามิ
 เป็นชุมชนที่มาอยู่รวมกันในหมู่บ้านสร้างใหม่หลังจากที่บ้านเรือนเดิม
เสียหายจากสึนามิ
 เกาะพระทองเป็นเกาะที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสูง เนื่องจากการ
พัฒนา ยังเข้ามาน้อย พื้นที่โดยรอบมีป่าชายเลนและป่าพรุมีความโดด
เด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางทะเล เช่น เต่าทะเล
พะยูน ปลาโลมา และบนบกโดยเป็นที่ยอมรับจากองค์กรอนุรักษ์นก
ระหว่างประเทศ (Birdlife international) ว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่
สําคัญของนก โดยพบว่ามีนกอยู่ทั้งหมด 137 ชนิด เช่น “นกตะกรุม”
(Laptoptilos javanicus) ที่เป็นนกหายากและเป็นฝูงที่เหลือและ
สําคัญของประเทศไทย (ฝูงนกตะกรุมบนเกาะพระทองนี้มีจํานวน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรนกตะกรุมทั้งหมดทั่วประเทศ)
และยังมีนกนกลุมพูแดง (Columbia punicea) และอีกสี่สายพันธุ์ที่
ใกล้สูญพันธุ์ของทั่วโลกอีกด้วย
 มีการนําผักพื้นเมือง ชื่อผักลิ้นห่าน มาเป็นส่วนผสมของอาหาร
พื้นถิ่น ต้มกะทิ ผัดน้ํามันหอย
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3

ชุมชน

กลุ่มลูกปัดโบราณ
เกาะคอเขา

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
กิจกรรม
 มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ทัวร์ทุ่งหญ้าสวันนา ป่าชายหาด ดูนก
กวาง หมูป่า
 นั่งรถมอเตอร์ไซด์พ่วงสํารวจรอบเกาะ
 มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์เต่า และการท่องเที่ยวรูปแบบอาสาสมัคร
 มีการตั้งกลุ่มผ้ามัดย้อม โดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เช่น สีแดงจาก
เปลือกโกงกาง สีชมพู จากต้นเสม็ดชุน
 มีการจัดตั้งโฮมสเตย์มี 8 หลัง ๆ ละ 3 ห้อง
ชุมชน ลักษณะเด่น
 มีแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่สําคัญ ที่ค้นพบลูกปัดแก้วโบราณ
 เป็นเกาะที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สงบและมีความเป็น
ระเบียบ มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
 เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่นิยมมาพักผ่อนอย่างสงบ เป็นอีกทางเลือก
จากเขาหลัก
กิจกรรม
 มีการจัดตั้งกลุ่มลูกปัดโบราณ โดยความช่วยเหลือจาก UNWTO
เพื่อจัดทําของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
 จัดโปรแกรมนําเที่ยว หมู่ 5 กิจกรรมพายเรือแคนู หมู่ 1 เรือไปเกาะพระทอง
หมู่ 3 กิจกรรมเรือแล่นรอบเกาะ 3 ชั่วโมงและในเกาะ 45 นาที

อําเภอตะกั่วป่า
4
ชุมชนเมืองตะกั่วป่า

อําเภอท้ายเหมือง
5
ชุมชนบ้านน้าใส ตําบลลาแก่น

ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนเมืองเก่าที่ยังมีรักษาวิถีและดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
อย่างแน่นแฟ้น เช่น เทศกาลกินเจ งานประเพณีต่างๆ ของชาวจีน
 ตึกรามบ้านช่องในพื้นที่ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส
 มีตลาดยามเช้า
กิจกรรม
 เดินชมเมือง ชมสถาปัตยกรรม ชมตลาดยามเช้า ร้านค้าแบบร้านโชว์ห่วย
ที่มีการตกแต่ง การจัดร้านแบบสมัยก่อน
 ในพื้นชุมชนมีเกสเฮาส์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สําหรับนักท่องเที่ยว
กิจกรรม
 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ําใส
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6

7

ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม

 มีการฝึกกลุ่มการฝึกอาชีพรองรับด้านบริการที่พักและนําเที่ยว กลุ่มการ
ฝึกอาชีพด้านการผลิตของที่ระลึกและร้านอาหาร ดังนี้
- หลักสูตรการทําอาหาร, ขนม
- หลักสูตรการสร้างทักษะการให้บริการและการขาย
- หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
- หลักสูตรการทําของที่ระลึกจากกะลา
- หลักสูตรการทําโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้
 มีการกลุ่มการฝึกอาชีพด้านการนวดแผนไทย
- หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
- หลักสูตรการนวดสปา
- หลักสูตรการนวดอโรมา
ชุมชนบ้านท่าดินแดง
ลักษณะเด่น
 ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
 มีทะเลป่าชายเลนล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน จึงมีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์
90% ป่าชุมชนของหมู่บ้าน เป็นป่าไม้กระถินณรงค์ซึ่งก็มีความอุดม
สมบูรณ์สูง
 ชุมชนได้มีการปลูกป่าเพิ่มในทุกๆ ปี ทรัพยากรป่าไม้ชายเลน เป็นแหล่ง
อาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําชายฝั่งและคนในชุมชน
 มีการนําเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการทาการเกษตร
เช่น เกษตรน้ําหยด แปลงปลูกผักไฮโดรโพนิค
 ทักษะความรู้ที่เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวของชุมชนฯ เช่น สาธิต
ทักษะในการร่อนแร่แบบโบราณ วิถีชีวิตในการทําประมงพื้นบ้าน วาง
อวน ตกปู กู้ลอบ
กิจกรรม
 จัดตั้ง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้น
 สาธิตทักษะในการกรีดยางพารา การร่อนแร่แบบโบราณ วิถีชีวิตในการ
ทําประมงพื้นบ้าน วางอวน ตกปู กู้ลอบ
 ล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน พายเรือคายัค ล่องตามคลอง
 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ เช่น ปลูกป่าชายเลน 1 คน 1 ต้น
กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ้ า น ลักษณะเด่น
เกาะนก หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่ง  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
มะพร้าว
มีทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม คริสต์ และชาวมอแกนอาศัยอยู่ร่วมกันมา
อย่างสงบสุข มีความสวยงามทางธรรมชาติ
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ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
 มีการทําสวนเกษตรผสมผสาน ชิมผลไม้นานาชนิด ประกอบด้วยไม้ผล
เช่น ส้ม ลองกอง ลําไย ไม้เศรษฐกิจ เช่น สวนยาง สวนปาล์ม สวนไม้
ดอกและไม้ประดับ พื้นที่จํานวน 300 ไร่
กิจกรรม
 พานักท่องเที่ยวชมสวนเกษตรผสมผสาน ชิมผลไม้นานาชนิด ทดลอง
การทําการเกษตร เช่น การปลูกข้าว
 กิ จ กรรมการล่ อ งเรื อ คายั ค ท่ า มกลางป่ า โกงกางอุ ด มสมบู ร ณ์ โ ดยมี
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนําทาง

อําเภอทับปุด
8
ชุมชนโคกไคร ตําบลมะลุ่ย

9

กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านบางพัฒน์
ตําบลบางเตย

ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากร มีสภาพภูมิประเทศที่
สวยงามโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน ที่
สมบูรณ์ ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกัน นับถือศาสนาอิสลาม
มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายแบบดั้งเดิมมาหลายชั่ว อายุคน
 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและโดดเด่นหลายแห่ง เช่น ดอนหอยตลับ
ถ้ําภาพเขียนสีน้ํามันโบราณ ถ้าลอดที่ตําบลบ่อแสน ถ้ํามืด ถ้ําลากูน
หาดตั้งเลน ทุ่งสาหร่าย ฟาร์มหอย และหาดทรายร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจาก
พื้นผิวโลกที่เป็นรอยแยก เป็นรอยต่อระหว่างอําเภอทับปุดกับอําเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รอยต่อระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็ม
 หาดปูมดแดง มีปูมดแดง ซึ่งเป็นปูขนาดเล็ก อยู่ค่อนข้างชุกชุมตาม
ชายหาด สามารถดูได้เพียงเดือนละ 2 หน คือ ในช่วงน้ําลงต่ําสุดเท่านั้น
ช่วงละ 3-4 วัน
กิจกรรม
 มีการรวมตัว ของสมาชิกในหมู่บ้า น
จัดตั้งเป็น คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการท่องเที่ยวชุมชน
 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทดลองการทําการเกษตร เช่น
การปลูกข้าว
 แล่นเรือแคนูชมทิวทัศน์สองฝั่งคลองน้ําเค็ม
 ศึกษาพืชสมุนไพรและระบบนิเวศป่าชายเลน
 ชมถ้ําลอด ภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 3,000 ปี ลอดอุโมงค์ ชมลากูน
น้อยใหญ่ สํารวจถ้ําชาวเล และพาไปดูปูมดแดง
ลักษณะเด่น
 ชุมชนบางพัฒน์ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงไทยมุสลิม มีประชากร 76
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ชุมชน

อําเภอตะกั่วทุ่ง
10
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

อําเภอเกาะยาว
11
ชุมชนเกาะยาวน้อย

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
ครัวเรือน ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะขนาดเล็ก อยู่ใกล้ชิดกับแผ่นดินใหญ่
 เป็นชุมชนที่ยังคงดําเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
 เป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์สินทรัพย์ทางทะเลแบบยั่งยืนชาวบ้าน
โดยพัฒนาธนาคารปูบ้านบางพัฒน์ เมื่อชาวบ้านจับปูไข่ได้ จะนํามา
บริจาคใส่ลงกระชังเพื่อที่จะให้ปูสามารถออกไข่และเติบโตได้ในอนาคต
ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน เมื่อปูสลัดไข่แล้วเรียบร้อย ชาวบ้านก็นําปู
ไปขายและนาเงินมาบํารุงชุมชน ธนาคารปูเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 มีการ
พัฒนาจนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบระดับประเทศ
กิจกรรม
 จัดทํากลุ่มโฮมสเตย์ชุมชน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบางพัฒน์ โฮมสเตย์
มี 12 หลัง รับได้ 100 คน และกลุ่มรักษ์บางพัฒน์ มี 4 หลัง รับได้ 20 คน
 ชาวบ้านนํานักท่องเที่ยวทากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิ ปล่อยปู
ไข่ ลงกะชัง ปลูกป่าชายเลน ป่าโกงกาง และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 บริการอาหารทะเลสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และแมงดาทะเล นั่งเรือชม
รอบๆ ชุมชนบ้านบางพัฒน์
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่าวพังงา มีป่าชายเลนที่อุดม
สมบูรณ์ ต้นไม้ที่มีเรือนยอดสูงกว่า 15 เมตร
 ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เลี้ยงปลากระชัง
กิจกรรม
 จัดตั้งธนาคารใต้น้ํา เลี้ยงแม่พันธุ์หอยนางรม เลี้ยงหอยจุ๊บแจง
 นั่งเรือแจว ชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง ชมระบบนิเวศป่าชายเลน
 ทานอาหารเช้ากลางทะเล
 ชมตะวันขึ้นที่อ่าวพังงา
 ล่องเรือตามรอยวรรณคดีสังข์ทองตามเกาะแก่งต่างๆ
ลักษณะเด่น
 เกาะยาวน้อย และเกาะยาวมีที่ตั้งอยู่กลางอ่าวพังงา ระหว่างภูเก็ต
พังงา และกระบี่ อยู่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น เกาะพีพี
เขาพิงกัน เกาะปันหยี
 เป็นชุมชนมุสลิม คนในชุมชนมีอาชีพทําประมงชายฝั่ง เลี้ยงปลา กุ้ง
มังกรในประชัง และการเกษตร เช่น การปลูกข้าว
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12

ชุมชน

กลุ่มพรุใน โฮมสเตย์

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
 ก่อตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อทํากิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วม และงานอนุรักษ์ไปด้วยกัน โดยเอาการ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการดูแล
 ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม
 เที่ยวชมเกาะยาว 7 หมู่บ้านชมวิถีชีวิตของชาวเกาะยาว ชมกลุ่มทําผ้า
มัดย้อมจากสีธรรมชาติ ชมการทําผ้าบาติก การทําผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว ของที่ระลึก ชมทุ่งนา ควาย ป่าชายเลน บ่อน้ําจืดใน
ทะเลและชมพระอาทิตย์ตกดิน
 ลงเรือกับครอบครัว ชมวิถีชีวิตการวางอวน การกู้อวน ชมการเลี้ยงกุ้ง
มังกร ปลาช่อนทะเล ปลาฉลามเสือ และปลากะพง ชมระบบนิเวศทาง
ทะเล แวะพักเกาะห้องเพื่อดําน้ําดูปะการัง นั่งเรือชมเกาะห้องในตา
นาน และ ชมเกาะลาดิง เพื่อดูการเก็บรังนกนางแอ่น
 ชมเกาะเหลาฮันตู เพื่อดูโครงกระดูกของชาวมอแกนที่มีอายุถึง 1,000
ปี และดําน้ําดูปะการัง 7 สี และกัลปังหา
 ชมตลาดเกาะยาวตอนกลางคืน แวะชิมโรตีชาวเกาะ
 ระหว่างน้ําลดช่วง 14-6 ค่า สามารถเก็บหอยชักตีน ดูหญ้าทะเล ชมทุ่ง
ปะการังสีฟ้าที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย และบ่อน้ําจืดในทะเล
 จัดตั้งเครือข่ายโฮมสเตย์
 บริการอาหารทะเลสด
กิจกรรม
 การนําเที่ยวโดยชุมชน เช่นที่เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก
 เล่นน้ํา ดําน้ําดูประการัง ให้อาหารปลา นั่งรถเที่ยวรอบเกาะ สัมผัสวิถี
ชุมชนชนประมง
 ชมการสาธิตวิธีทําปลากะตัก การทาลอบดักปลา ความสามารถของลิง
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5.7.3 ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่มี 3 อําเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมืองโดยชุมชน และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
ลําดับที่
ชุมชน
ลักษณะเด่นและกิจกรรม
อําเภออ่าวลึก
1
เครือข่ ายท่ องเที่ยวชุมชนอ่าว ลักษณะเด่น
ลึก
 เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดยได้มีการสร้าง
เครือข่ายท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมโยงชุมชนใกล้เคียงที่ต้องการเข้ามามี
บทบาทบริหารจัดการการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน
 อ่าวลึกเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ เช่น ถ้ําคลัง มีหินงอกหินย้อย
ที่อุดมสมบูรณ์ มีห้องถ้ําแยกย่อย 13 ห้อง ถ้ําผีหัวโต มีอายุกว่า 3,000
ปี มีภาพเขียนสีของมนุษย์โบราณใหญ่ที่สุดในภาคใต้
 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรณีสัณฐานที่งดงาม โดดเด่นและ
แปลกตา เช่น ถ้ําคลัง มีหินงอกหินย้อย ที่อุดมสมบูรณ์ มีห้องถ้าแยก
ย่อย 13 ห้อง ถ้ํานางฟ้า พบฟอสซิลหอยในระดับ 20 เมตร จากพื้นดิน
 พบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก เช่น
น้ําผุดปรบมือ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จากรอยเลื่อนของ
แผ่นดิน หาดทรายร้อน เขากาโรส ผาเขาค้อม และหาดทรายกลางน้ํา
1.1
ชุมชนถ้ําเสือหมู่บ้านท่องเที่ยว ลักษณะเด่น
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันด้านในสุดของอ่าวพังงา มีลักษณะของชายฝั่ง
ที่เว้าแหว่ง มีป่าโกงกางขึ้นและมีคลองน้ําเค็มหลายสาย ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ทําการเกษตรไม้ผล สวนปาล์ม สวนประมง
 พบหลักฐานที่เชื่อว่าเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 หาดทรายร้อน น้ําพุเริงร่า ถ้ํานางฟ้า ถ้ําเสือนอก-ถ้ําเสือใน
 เป็นหมู่บ้านที่สวยงามสะอาด ได้รับรางวัลชุมชนสะอาดดีเด่น 2 ปีซ้อน
ถนนสวยที่สุดในอําเภออ่าวลึกและกระบี่ ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี
 มีโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐาน
กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พานักท่องเที่ยวนั่งเรือหัวโทง ชมธรรมชาติในลาคลองน้ําเค็ม
 พายเรือคายัค ถ้ําลอดเหนือใต้ และถ้ําผีหัวโต
 สปาธรรมชาติ
1.2
ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
ลักษณะเด่น
 พื้นที่เป็นแหลมที่ยื่นออกสู่ทะเลอันดามัน ในสมัยโบราณเต็มไปด้วยต้น
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ลําดับที่

1.3

1.4

ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
สักป่าอันอุดมสมบูรณ์
 ชุมชนอพยพมาอาศัยเมื่อ 200 ปีก่อน ประกอบด้วย ชุมชนมุสลิม ชาว
จีนโพ้นทะเล และปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ย้ายเข้ามาทํามาหากิน แม้ว่าเป็น
ชุมชนเล็กๆ ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข
 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางโบราณคดีที่สําคัญ ได้แก่ ถ้ํา
ชาวเล ที่เป็นจุดแวะพักของชาวเลหรือพวกอุรักลาโว้ยในอดีต และ
แหลมชาวเล มีเพิงถ้ําที่ด้านในมีกลุ่มภาพเขียนสีบนเพิงผา
 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะทางธรณีสัณฐานที่โดดเด่น
เช่น เสาหินบอนไซ เขาเหล็กโคน เขาไฟไหม้และแหลมไฟไหม้
 มีเกาะ อ่าวและลากูนที่มีความสวยงามหลายแห่ง เช่น อ่าวน้ําบ่อ
 แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ปลา
 บ้านพักบนแพกระชังกลางท้องทะเล บริการอาหารทะเลสดๆ
กิจกรรม
 นําเที่ยวนั่งเรือหัวโทง ชมทิวทัศน์อันดามันจากอ่าวแหลมสัก
 พานักท่องเที่ยวดาน้า ชมปลาสวยงาม
ชุม ชนท่ อ งเที่ ยวบ้ า นควนโอ ลักษณะเด่น
(เขากาโรส)
 เป็นชุมชนมุสลิมชายฝั่งทะเลของอ่าวลึก
 ลักษณะพื้นที่เป็นแผ่นดินที่เว้าลึกเข้ามา โดยมีเทือกเขากาโรสที่มีขนาด
ใหญ่ ยาวเป็นกําแพงเกือบ 5 กิโลเมตร ชื่อแปลว่า หุบผาปีศาจ มี
เรื่องราวที่เชื่อมโยงกับปริศนาขุมทรัพย์
 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและการเรียนรู้ เป็นเพิงผาหินปูนแปลกตา
โถงถ้ํา ลากูน ที่มีเรื่องราวของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น หาด
มะขามและหาดม่านไทร เขาเขียน คลองเลียบเขา หน้าต่างมนุษย์ถ้ํา
หุบผาปีศาจ คลองลอดเขาและลากูน ถ้ําเพชร
 เป็นแหล่งที่พบไม้ทะเล สาหร่ายที่กาโรส เดือนมีนาคมมีความสะอาด มี
ความเป็นชนบท
กิจกรรม
 นําเที่ยวโดยเรือหัวโทง ทั้งเรือแจวโบราณและเรือหัวโทงแบบทันสมัย
ดื่มด่ํากับธรรมชาติในลากูน คลองลอดเขา
 พายเรือคายัคท่องเที่ยวในหุบเขากาโรส
ชุมชนท่องเที่ยวถ้าคลัง
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง คือ ถ้ําคลังหิน
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ลําดับที่

ชุมชน

1.5

ชุมชนท่องเที่ยวคลองหิน

1.6

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อท่อ

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
ซึ่งเป็นถ้ําที่มีจุดกําเนิดกว่าล้านปี ประกอบด้วย 13 ห้องถ้ํา มีหินงอก
หินย้อยที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
กิจกรรม
 เที่ยวโถงถ้ํา ให้ความรู้นักท่องเที่ยวในเรื่องการกําเนิดถ้ํา หินงอก
หินย้อย ถอดรหัสเหตุการณ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์กับตะกอนถ้ํา
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดกระบี่ และยอดที่สูงที่สุดในเทือกเขา
ภูเก็ต เป็นป่าดิบเขาที่สมบูรณ์ เขียวชะอุ่มและชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เหมาะ
แก่การเดินป่า และการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะ
เป็นแหล่งที่สามารถพบพันธุ์ไม้และกล้วยไม้ที่หาดูได้ยาก และเป็นแหล่ง
ที่อยู่ของสัตว์ที่อาศัย อยู่บนผืนป่าภูเขา นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัส
ได้กับความหนาวเย็น และวิวทิวทัศน์
กิจกรรม
 จัดโปรแกรมนําเที่ยวพายเรือแคนูบ้านบ่อท่อครึ่งวันและเต็มวัน โดยมีจุด
ขาย ที่น่าสนใจคือ พายเรือไปตามป่าโกงกาง ชมธรรมชาติที่สมบูรณ์และ
สวยงามพายเรือไปยังถ้ําลอดใต้ ชมความสวยงามและอัศจรรย์ของหินงอก
และ หินย้อย ถ้ําผีหัวโตที่ประกอบไปด้วยหินงอกและหินย้อยและ
ภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ และเปลือกหอยเล็ก ที่มีอายุราว
2,000-2,500 ปี ถ้ําเขาวงกต มีลักษณะเป็นลากูน หรือทะเลในที่มี
ความสวยงามและ มีขนาดใหญ่ ฯลฯ

อําเภอเมืองกระบี่
2
ชุมชนบ้านเกาะกลาง คลอง ลักษณะเด่น
ประสงค์
 เป็นชุมชนเก่าแก่ประกอบด้วยชาวมุสลิมและชุมชนไทยพุทธซึ่งยังคงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิม ทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ วัฒนธรรม
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แม้ว่าจะอาศัยอยู่บนเกาะที่อยู่ใกล้กับ
ตัวเมืองกระบี่มาก ห่างจากตัวเมืองกระบี่โดยนั่งเรือหางยาวข้ามฟากไป
เพียง 5 นาที
 พื้นที่โดยรอบเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และเกษตรกรรม ที่น่าสนใจ
ได้แก่ การปลูกข้าวสังข์หยดปลอดสารเคมี 100% การสักหอย
 มีการทําหัตถกรรม เช่น การจักสาน ผ้าบาเต๊ะ เรือหัวโทงซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่
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ลําดับที่

ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
กิจกรรม
 มีการจัดทําโฮมสเตย์โดยสมาชิกชาวบ้านประมาณ 30 หลัง รองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 7-10 คนต่อหลัง
 มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมการทําการ
ประมงแบบพื้นบ้าน นั่งเรือชมธรรมชาติเขาขนาบน้า ป่าโกงกางซึ่งอาจ
สามารถพบเหยี่ยว ลิง นก และกระชัง ดูการจับปู จับปลา
 มีลานวัฒนธรรม ระบารองเง็ง กาหยง เป็นศิลปการต่อสู้ ลูกล่ากลม

อําเภอเกาะลันตา
3
ชุมชนบ้านร่าหมาดตําบลเกาะ ลักษณะเด่น
กลาง
 เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ ที่มีกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
กาแฟโบราณ การถักเตยปาหนัน การตัดเย็บผ้าบาติกเป็นของใช้และ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตข้าวซ้อมมือมีการสีข้าวแบบโบราณและการตําข้าว
 วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของชุมชน ได้แก่ ประเพณีเข้าสุนัต
ประเพณีถือศีลอด วันฮารีรายอ การละเล่นรองแง็ง การเล่นลิเกป่า การ
เล่นกาหยง
กิจกรรม
 การล่องเรือแจว ชมป่าชายเลน ชมนก หอยปูปลา
4
ชุมชนบ้านขุนสมุทร ตําบล ลักษณะเด่น
เกาะกลาง
 เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ มีการทําการเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
การปลูกฟักทองลูกใหญ่ การไถนาแบบดั้งเดิม
 การทํากระชังปลา
 การผลิตขนม
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5.7.4 ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มี 3 อําเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมืองโดยชุมชน และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
ลําดับที่
ชุมชน
อําเภอถลาง
1
ชุมชนบ้านคอเอน

2

ชุมชนไม้ขาว

3

ชุมชนบางโรง

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะภูเก็ต อยู่ติดถนน
สายหลักที่เป็นทางเข้าสู่เกาะ และท่าเรือยอร์ชของเอกชน
 ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง การตัดเย็บ และมีชื่อเสียงในการ
ทําผ้าบาติกทั้งผ้าพิมพ์เทียนและผ้าเขียนเทียน มีฝีมือการวาดลวดลาย
และการลงสีที่สวยงาม
กิจกรรม
 เปิดร้านแสดงและขายผ้าบาติกของชุมชน ร้านขายของใช้ให้แก่
นักท่องเที่ยวและผู้ที่ทํางานภายในท่าเรือยอร์ช
 มีบริการขายอาหารมุสลิม
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดภูเก็ต มีพรุ
ดั้งเดิม เช่น พรุเจ๊ะสัน พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยายรัต ฯลฯ ซึ่งสามารถ
ศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งดูนก
 เป็นพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล และพบจักจั่นทะเล
กิจกรรม
 จัดกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเล เช่น การจัดแคมป์
ปิ้ง สาธิตการเก็บจักจั่นทะเล
 นวดฝังทรายเพื่อสุขภาพ บ้านโฮมสเตย์
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์ที่สําคัญ และอยู่ในพื้นที่ที่
เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณ
ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติ
 มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและประมง
 ชุม ชนได้ รับ รางวัล ชุมชนดีเด่น จากการประกวดรางวัล อุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย ประจาปี 2553
กิจกรรม
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ชุมชน

4

ชุมชนบ้านแขนน

5

ชุมชนป่าคลอก

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
 กิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูผาถึงทะเล" เช่น ล่องคลองบางโรง
ชมป่าชายเลน ฝูงลิงแสมและปูก้ามดาบ ปลูกปลาโกงกาง
 นั่งเรือประมงไปตกปลา ตกหมึกกับชาวบ้านยามค่ําคืน
 บริการร้านอาหารทะเล ปลาในกระชัง
ลักษณะเด่น
 เป็ น ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม ที่ รั ก ษาวั ฒ นธรรมท้ า วเทพที่ ยั ง คงรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต
ชาวถลาง อย่างแน่นแฟ้น
 มีสูตรอาหารพื้นถิ่น จากวัตถุดิบพืชและผักท้องถิ่นที่ความอุดมสมบูรณ์บวก
กับวิธีปรุง ทําให้กินแล้วสุขภาพดี เช่น น้ําพริก น้ําซุบ 9 อย่าง
(น้ําซุบย้ํา น้ําซุบเยาะ น้ําซุบหวาน น้ําซุบเคย น้ําซุบคั่ว น้ําซุบไคร่ น้ําซุบ
เสียก น้ําซุบหมก น้ําซุบเมือง) ประเภทแกง เช่น แกงเรียง ต้มส้ม ต้มยํา
 ประสบความสําเร็จ ทั้งในแง่หมู่บ้านวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ
- ประชาชนที่นี้มีสุขภาพดีเกินเกณฑ์ เนื่องจากโภชนาการผักพื้นบ้าน
ชุมชนมีพื้นที่ปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกริมรั้ว
- แสดงถึงวัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่และรําลึกถึงบรรพบุรุษ มีหิ้ง
ตายาย นับถือบรรพบุรุษ ความกตัญญู ไหว้ตายายเดือนหก ตั้งของ
เซ่นไหว้
- การลงแขกแบบโบราณ การขมาบวงสรวง พิธีกรรม
กิจกรรม
 จัดโปรแกรมท่องเที่ยว อาทิ
- ทัวร์วัฒนธรรม ศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีนักเรียน
องค์กร มาดูงานอย่างต่อเนื่อง
- ทัวร์ทานผลไม้
- ทัวร์นิเวศ อุทยานแห่งชาติมีปา่ สมบูรณ์
- ทัวร์ประวัติศาสตร์ วัดแขนน วัดพระทอง
- ทัวร์เกษตร เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ปลูกของกินได้หมด
ลักษณะเด่น
 เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต สามารถพบ
เห็นปลาพะยูนได้ในบางโอกาส
 มีพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลป่าคลอก
 การแปรรูปน้ํายางพารา
 การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชุมชน
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ชุมชน

อําเภอกระทู้
6
ชุมชนบ้านกมลา

7

ชุมชนกะทู้

อําเภอเมืองภูเก็ต
8
ชุมชนเมืองเก่า

9

กลุ่มวิสาหกิจราไวย์
บ้านคณฑี

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
กิจกรรม
 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น กิจกรรมปล่อยเต่า การรักษา ป่าชุมชน
 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทําจากยาง
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต เชื่อมโยงประวัติ
ประไหมสุหรี
 ชาวบ้านทําสวนผลไม้ เช่น มังคุด ที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ มีสวนโบราณ
เช่น ทุเรียน ขนุนจาปาดะ ส้มแขก
 วิถีชีวิตชาวมุสลิม มัสยิดกุโบร์ วิถีประมง
 เขาเก็ตหนีกําลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม
 มีการรวมกลุ่มแม่บ้าน ทําเครื่องแกง น้าพริก ขนมโบราณ เช่น ขนมข้าว
เหนียวตะกร้อ ขนมอาโปง
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนชาวไทยจีน มีศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกินผัก
ในพื้นที่เป็นครั้งแรก
 มีบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส
กิจกรรม
 จัดงานพิธีกินเจที่มีชื่อเสียง
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนที่มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่า เพอรานากัน ผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมจีนกับมาเลย์
 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส
 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
กิจกรรม
 ชุ ม ชนเมื องเก่ า ร่ ว มกั น อนุรั ก ษ์ ฟื้น ฟูใ นเรื่ องวัฒ นธรรม
อาคาร
สถาปัตยกรรม อาหารท้องถิ่น เทศกาลงานประเพณี
 จัดทําถนนคนเดิน เส้นทางชมเมืองเก่า
และ ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่มีความเหนียวแน่น ร่วมมือกันทําเครือข่าย
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10

11

ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
วิสาหกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งหลายกลุ่ม มีหัวหน้า
ชุมชนที่มีความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง
 พื้นที่อยู่ใกล้ชายหาดท่องเที่ยว และจุดลงเรือที่สําคัญไปยังเกาะต่างๆ
 มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายประเภท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนมาศึกษา
ดูงานและศึกษาวิธีการบริหารจัดการ กลุ่มศึกษาดูงานชอบซื้อ เนื่องจาก
มีราคาไม่แพง มีการออกแบบที่สวยงาม มีทั้งที่ประสบความสําเร็จและ
ไม่ประสบความสําเร็จ สินค้าที่ประสบความสําเร็จ สามารถสร้าง
ยอดขายทํารายได้ให้ชุมชน ได้แก่
- น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง
กับสปา
1) เป็นผู้ประกอบการสปาภายในตําบล และภายในจังหวัดภูเก็ต
2) ลูกค้าประจํา ของตลาดคนภูเก็ต 60%
3) ส่งโรงแรมที่มีบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น Allseason/Laguna
4) นักท่องเที่ยวชอบผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธรรมชาติ
- ผ้าปักเหลื่อม เนื่องจากมีรูปแบบที่ทันสมัย
- ผลิตภัณฑ์จากกะลา
กิจกรรม
 เปิดร้านจําหน่ายสินค้าของชุมชน และเป็นสถานที่ดูงาน
 มีที่พักให้บริการแบบโฮมสเตย์ที่เกาะโหลน
 มีกลุ่มบริการเรือหัวโทงนาเที่ยว
 การนวดสปาแบบมุสลิม
ชุมชนไทยใหม่
ประมง ลักษณะเด่น
พื้นบ้านราไวย์
 เป็นชุมชนชาวเลดั้งเดิมของภูเก็ต กลุ่มอุรักลาโว้ย ที่ยังคงวิถีชีวิตการหา
ปลาแบบดั้งเดิม แต่ได้มีการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตชาวไทยใหม่ ตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของเมืองภูเก็ต
กิจกรรม
 ล่องเรือประมง พานักท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆ สาธิตการหาสัตว์
ทะเล และดําน้ําของชาวอุรักลาโว้ย
 มีตลาดขายปลาในบริเวณชุมชน
ชุมชนบ้านบ่อแร่ คลองมุดง ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนที่มีวิถีชาวประมง
 ป่าชายเลนคลองมุดง
 มีการรวมกลุ่มแม่บ้านผลิตงานหัตถกรรมที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย
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ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
2 กลุ่ม ที่สําคัญ
1) กลุ่มสตรีบ่อแร่สันติสุข - ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
2) กลุ่มอันดาบาติก - ทําผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
กิจกรรม
 ล่องเรือชมป่าชายเลนคลองมุดง
 มีร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสาธิตการผลิต

5.7.5 ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังมี 5 อําเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมืองโดยชุมชน และการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
ลําดับที่
ชุมชน
ลักษณะเด่นและกิจกรรม
อําเภอห้วยยอด
1
กลุ่ มผลิ ต ภัณ ฑ์หั ต ถกรรมไม้ ลักษณะเด่น
เทพทาโร
 เป็นแหล่งไม้เทพทาโร ซึ่งเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอม สามารถนํามาแกะสลัก
เป็นรูปแบบต่างๆ ได้
 ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน
 แหล่งวิสาหกิจชุมชุม อยู่ระหว่างทางไปถ้าเลเขากอบ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตรัง
กิจกรรม
 เปิดเป็นร้านขายอยู่ริมถนน เส้นทางไปถ้ําเลเขากอบ
 ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิธีการผลิต
2
หมู่บ้านขนมเค้กลาภูรา
ลักษณะเด่น
 เป็นแหล่งกําเนิดของเค้กขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง
 เค้กลาภูรามีลักษณะที่ไม่เหมือนเค้กทั่วไป คือ ตรงกลางของขนมเค้กจะ
มีช่องวางตรงกลางเป็นวงกลม
 ร้านจําหน่ายขนมเค้ก ได้แก่ ร้านเค้กบุกมิ่ง เค้กนาเก่ง เค้กศรียง เค้ก
ศิริวรรณ เค้กช่อลดา ลาภูรา เป็นต้น
กิจกรรม
 ชมกรรมวิธีและขั้นตอนการทําขนมเค้ก
 ชมหมู่บ้านแห่งต้นตําหรับการทําขนมเค้ก
 ชิมขนมเค้กลาภูราที่ขึ้นชื่อ
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ชุมชน
อําเภอนาโยง
3
ชุมชนผ้าทอ บ้านนาหมื่นศรี

อําเภอสิเภา
4
ชุมชนบ้านบ่อหิน

อําเภอกันตัง
5
เกาะลิบง

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนที่ผลิตผ้าฝ้ายทอมือมาแต่โบราณ มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะและมีเรื่องราวของผู้คน ประเพณีและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการ
ถักทอผ้า เช่น ผู้หญิงจะทอผ้าไว้ใช้สาหรับงานแต่งงานของตน
 อยู่ใกล้ตัวเมืองตรัง
กิจกรรม
 เปิดเป็นร้านขายผ้าทอของชุมชน
 มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผ้าทอโบราณและสถานที่สาธิตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
การผลิต
ลักษณะเด่น
 มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ที่หาดูได้ยาก เช่น
นกเหงือก มีแหล่งปะการังน้ําตื้น
 มีโฮมสเตย์ 3 หลัง รองรับได้ 40-50 คน
กิจกรรม
 พานักท่องเที่ยวดําน้ําตื้น
 ศึกษาวิถีชุมชนชายฝั่ง
 กิจกรรม CSR เช่น ธนาคารปู กิจกรรมต้นกล้าหญ้าทะเล
ลักษณะเด่น
 เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและสวนยางพารา
ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และบทบาทของ
พื้นที่ที่แตกต่างกัน 1) บ้านโคกสะท้อน เปรียบเสมือนประตูต้อนรับ
แขกผู้มาเยือนมีท่าเรือที่ใช้สัญจรติดต่อกับคนภายนอก และสองฝั่ง
คลองที่มีสภาพเป็น ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ 2) บ้านบาตูปูเต๊ะ เป็น
ชุมชนใหญ่ของเกาะลิบง 3) บ้านหาดทรายแก้ว เป็นชุมชนที่มีชายฝั่ง
เป็ น แนวหญ้ า ทะเลที่ เ ป็ น แหล่ ง อนุ บ าลของสั ต ว์ น้ํ า และเป็ น แหล่ ง
อาหารของคนในชุมชน 4) บ้านหลังเขา มีหาดทรายขาวทอดตัวยาว
ตลอดแนว มีแนวโขดหิน และแนวปะการังน้ําตื้นที่สวยงาม
 เป็นเกาะที่ความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยมีโครงการวิจัย
“สืบสานตํานานตะลิบง”

208

ลําดับที่

6

ชุมชน

ชาวประมงเกาะสุกร

อําเภอปะเหลียน
7
ชุมชนเกาะหยงสตาร์

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
 ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพและความเหมาะสมในเรื่ อ ง
การท่องเที่ยวของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านบนเกาะลิบงเป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมได้ต่อไป
 หมู่ บ้ า นประมงหน้ า เกาะเหลาสาหรื อ เกาะกวางอั น เป็ น ชายฝั่ ง ที่
ในอดีตชาวบ้านได้เก็บหอยเป๋าฮื้อ ซึ่งมีมากมายทราบว่ามากถึงกว่า
100 กิโลกรัมต่อวัน
 บนเกาะลิ บ งมี ท รัพ ยากรทางทะเลที่ น่ า สนใจอยู่ หลายอย่ า งทั้ ง พยู น
หญ้าทะเล และหอยชักตีน
 หนุ่มสาวแต่ก่อนจะขับร้องรองเง็งได้ และมักจะใช้เกี้ยวพาราสีกัน แต่
ขาดการสืบทอด
ลักษณะเด่น
 ตําบลเกาะสุกรเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ในเขตอําเภอปะเหลียน สภาพพื้นที่มี
ลักษณะเป็นที่ราบสลับภูเขาเตี้ยๆ มีป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งในบาง
พื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและยังสมบูรณ์ มีวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม การมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
 ชุมชนมีอาชีพหลักคือการทําประมง รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม
ได้แก่ การทําสวนยาง การทํานา ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด
ผักต่างๆ โดยเฉพาะแตงโมถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะสุกร มีการเลี้ยง
สัตว์ เช่น ควาย วัว แพะ และอาชีพรับจ้างทั่วไป
 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
 สามารถเดินทางเชื่อมโยงเกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลาเหลียง เกาะ
เภตรา ซึ่งมีรังนกมาก มีการสัมปทานการเก็บรังนก
 เป็นหนึ่งในเกาะที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องทะเลตรัง
กิจกรรม
 ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน
 บริการอาหารทะเลและผลไม้ท้องถิ่น การแกะปู แกะปลาและชิมแตงโม
หวานกรอบอร่อยของเกาะสุกร
ลักษณะเด่น
 เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี มีร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น เป็นอ่าวที่เคยมีการค้าขายแต่โบราณ เป็นจุดที่
สามารถเดินทางข้ามไปตะวันออกได้สะดวก มีความสัมพันธ์กับเมืองที่มี

209

ลําดับที่

ชุมชน

ลักษณะเด่นและกิจกรรม
อิทธิในภาคใต้ ทั้งนครศรีธรรมราชและสงขลา
 มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรวมเมืองตรังกับเมือง
ปะเหลียนเข้าด้วยกัน
 เมืองปะเหลียนมีเรื่องต้นกําเนิดของยางพารา โรงรมยางเก่าแก่ (แต่
หายไปแล้ว)
 จุดเรียนรู้เรื่องอาชีพ การเลี้ยงปลา เลี้ยงปูนิ่ม การจับปลา การวาง
อวน การพึ่งพาตนเอง
 ป่าชายเลน บริเวณใกล้เคียงพบปลิงทะเล ซึ่งนํามาทําอาหารจานเด็ด
ยาปลิงทะเลสีน้ําตาล
 มีโฮมสเตย์ 20 หลัง รองรับได้ 60 คน
กิจกรรม
 ทางกลุ่มจัดทําวีดีทัศน์ หนังสือเล่าเรื่องของชุมชน มีศูนย์กลางของชุมชน
 พานักท่องเที่ยวนั่งเรือหางยาว ชมค้างคาวแม่ไก่ยามเย็น
 พระอาทิตย์ตกดินที่แหลมหยงสตาร์
 ชมแหล่งประวัติศาสตร์ ถ้วยชามโบราณที่เกาะเหลาตรง ซากเรือโบราณ
ที่คลองหอยบี
 กิจกรรมนักสืบชายหาด สําหรับเด็ก
 กิจกรรมทางการอนุรักษ์ ปลูกป่าธรรมชาติ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน
 จุดเรียนรู้การพึ่งพาตัวเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โอทอป มีน้ําปลาหยงสตาร์ ได้รับรางวัลที่ 1 ทาจากปลาหลังเขียวหรือ
ปลาซาร์ดีน ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ไม่ปรุงรสและเจือวัตถุกันเสีย
 กลุ่มแปรรูปสัตว์น้าบ้านทุ่งรวงทอง
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