สารนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

เที่ยวอย่างมีคุณค่า...ที่นครฯ

ชื่อว่า “นครศรีธรรมราช” ย่อมเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่ามีความ
หลากหลายและทรงคุณค่ายิ่ง กับ การท่องเที่ยว ด้วยเพราะดินแดน
พุ ท ธภู มิ แห่ ง นี้ ม ากไปด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ที่ทำให้มนุษย์ได้ภาคภูมิใจในความเป็นมาและเอกลักษณ์ของตนเอง
พร้อมๆ กับ “ความงาม” ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีอยู่
ตลอดทั้งปี
และ “สวย-สด-ชื่น” ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่มีให้
เลือกได้ตามใจปรารถนา ทั้ง ชายหาด ท้องฟ้า ทะเล กระทั่งป่าเขา
ลำเนาไพร ที่ใครก็ตามเมื่อได้มาเยือนสักเพียงครั้งในชีวิต จะต้องติดใจ
โหยหา การมาเยือนในครั้งต่อๆ ไปเป็นแน่แท้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด รับรู้ เข้าใจ และภูมิใจในความ
เป็ น “นครศรี ธ รรมราช” เหล่ า นี้ เป็ น อย่ า งดี และได้ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนอยู่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องของการบุกเบิก
แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ให้กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ติดตา ติดใจประชาชนอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่ง
“คู่มือการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช” เล่มนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราช
เพราะเราไม่อยากภาคภูมิใจอยู่เพียงคนเดียว
ความต้องการอันสูงสุดของชาวนครศรีธรรมราช ก็คือ อยากให้
นักท่องเที่ยวทุกคนได้ร่วมเสพ อรรถรสแห่งความสุขกับการท่องเที่ยว
ณ เมืองนี้ แล้ว ท่านจะประจักษ์ว่า “ไม่เสียที ที่ได้มาเยือน...เมืองนคร”

		

(นายวิฑูรย์ เดชเดโช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖

สารบัญ
๑๖ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมือง
๒๘ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอขนอม
๓๓ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอฉวาง
๓๔ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอพิปูน

๓๖

๒๘

๓๔
๓๓

๓๙

๓๘

๓๖ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอช้างกลาง
๓๙ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอลานสกา

๔๑

๔๓

๔๘

๔๖
๔๓ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอนาบอน
๔๕ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอนบพิตำ
๔๘ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอปากพนัง
๕๑ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอชะอวด
๕๓ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอร่อนพิบูลย์
๕๗ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอพรหมคีรี
๖๐ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอสิชล
๖๖ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอถ้ำพรรณรา

๕๒

๖๖

๕๓

๕๓

๕๖
๖๑

๕๘

๗๐

๖๘

๖๐
๖๗ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่าศาลา
๗๐ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอจุฬาภรณ์
๗๒ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอทุ่งใหญ่
๗๖ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอบางขัน
๗๗ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอทุ่งสง
๘๐ 	 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเชียรใหญ่

๗๖

๗๙

๘๔

๘๗

๘๘

๑๐๖

๑๐๐

๘๖ 		 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอหัวไทร
๘๘ 	 ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๐ 	 ของฝาก/ของที่ระลึก
๑๐๖ 	 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๔ 	 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
๑๑๖ 	 บริษัทนำเที่ยว
๑๑๗ 	 ร้านอาหาร
๑๒๓ 	 รายชื่อโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่ท่องเที่ยว
สถานที่ราชการ

B1. โรงพยาบาลมหาราช
B2. ที่ทำการไปรษณีย์
B3. โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช
B4. ศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช
B5. ททท. สำนักงานภาคใต้เขต 2
B6. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
B7. โรงพยาบาลนครคริสเตียน
B8. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
B9. โรงพยาบาลนครินทร์

แหล่งท่องเที่ยว

A1. วัดสวนหลวง
A2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
A3. วัดท้าวโคตร
A4. บ้านหนังสุชาติ
A5. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
A6. ศาลพระเสื้อเมือง
A7. หอพระพุทธสิหิงค์
A8. หอพระอิศวร
A9. หอพระนารายณ์
A10. กำแพงเมืองเก่า

A11. ศาลาประดู่หก
A12. สระล้างดาบศรีปราชญ์
A13. วิหารพระสูง
A14. ศาลหลักเมือง
A15. สวนพระเงิน
A16. วัดวังตะวันตก
A17. วัดประดู่
A18. วัดแจ้ง
A19. พิพิธภัณฑ์เมือง
A20. อนุสาวรีย์วีรไทย (จ่าดำ)
A21. วัดศาลามีชัย (นวดแผนโบราณ)

ทางหลวง 4015
ไป คีรีวง อ.ลานสกา/
อ.ช้างกลาง/
จ.กระบี่/ ภูเก็ต

สถานที่ราชการ

อาหารพื้นเมืองและแหล่งอาหาร

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

โรงแรม

คิวรถตู้
คิวรถสองแถว

ถนนโพธิ์เสด็จ
ถนนเทวบุรี

ทางหลวง 403
ไป อำเภอร่อนพิบูลย์
อำเภอทุ่งสง

ทางหลวง 4103
ไป อำเภอร่อนพิบ
อำเภอทุ่งสง จ.ต
จ.พัทลุง

ถนนศรีธรรมราช

ถนนท่าช้าง

ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง

ถนนราชดำเนิน
ถนนศรีธรรมโศก

ถนนประตูลอด

ทางหลวง
408
ไปจังหวัดสงขลา

ศูนย์สินค้าพื้นเมือง

ถนนประตูขาว

ทางหลวง 4013
ไป อำเภอปากพนัง
แหลมตะลุมพุก

ห้างโลตัส
ถนนพัฒนาการคูขวาง

เขตอำเภอเมือง

นครศรีธรรมราช
อาหารพื้นเมืองและแหล่งอาหาร
F1. อาหารพื้นเมือง
F2. ร้านอาหารกลางคืน
F3. ร้านน้ำชากาแฟ กลางคืน
F4. อาหารอิสลาม

การเดินทาง

T1. คิวรถตู้ไปภูเก็ต / กระบี่
T2. คิวิรถสองแถว
T3. คิวรถตู้ไปหาดใหญ่ / พัทลุง
T4. คิวรถตู้ไปภูเก็ต / กระบี่
T5. คิวรถบัสไปปากพนัง / ทุ่งสง
T6. คิวรถแท็กซี่
T7. สถานีขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางหลวง 4016
ไป อำเภอพรหมคีรี/
พระตำหนัก/ น้ำตกกรุงชิง

ทางหลวง 4103
ไป ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
อำเภอท่าศาลา/ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

H1. โรงแรมทวินโลตัส
H2. โรงแรมไทยโฮเต็ล
H3. โรงแรมแกรนด์ปาร์ค
H4. โรงแรมนครการ์เด้น
H5. โรงแรมทักษิณ

ไป สนามบิน 8 กม.

ทิศเหนือ

3
บูลย์
ตรัง

โรงแรม

T8. คิวรถตู้ไปตรัง / ปากพนัง
T9. สถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราช
T10. คิวรถตู้ไปทุ่งสง
T11. คิวรถตู้ไปสิชล / ขนอม / สุราษฎร์ธานี
T12. คิวรถตู้ไปท่าศาลา / ม.วลัยลักษณ์
T13. การบินไทยนครศรีธรรมราช
T4. คิวรถตู้ไปเกาะสมุย

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด),
(ฝึกสอนขี่ม้า)
พิพิธภัณฑ์เมือง

ถนนสะพานยาว

สถานีขนส่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน

ค่ายวชิราวุธ
กองทัพภาคที่ ๔
สนามกอล์ฟ
สนามบิน

ถนนปากนคร

ถนนศรีปราชญ์

ห้างโรบินสัน

ถนนอ้อมค่าย

ไป โบราณสถาน
โมคลาน
ไป อำเภอท่าศาลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตราประจำจังหวัด เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์มีรูปสัตว์ ตามปีนักษัตร
ล้อมรอบ หมายถึง เมือง ๑๒ นักษัตร จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ มีทั้งหมด ๑๒ เมือง
ความหมายจังหวัด นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
ใช้อักษรย่อจังหวัด นศ.
ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อ ต้นแซะ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mellettia
atropurpurea
นกประจำจั ง หวั ด ชื่ อ นกกิ น ปลี ห างยาวเขี ย ว (Green-tailed
Sunbird)
วิสัยทัศน์นครศรีธรรมราช
“นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน”
คำขวัญประจำเมืองนครศรีธรรมราช
เราชาวนครฯ 		
อยู่เมืองพระ
มั่นอยู่ในสัจจะ		
ศีลธรรม
กอปรกรรมดี		
มีมานะ พากเพียร
ไม่เบียดเบียน		
ทำอันตรายผู้ใด
คำขวัญการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
“เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู”

ประวัติ ความเป็นมา
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่น่าสนใจมากที่สุดเมืองหนึ่ง ด้วยเพราะ
ดินแดนเกือบ ๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๑

และธรรมชาติที่งดงาม ทั้งป่าเขา และทะเล ที่เป็นมรดกตกทอดกันมา
อย่างยาวนานกว่า ๑,๘๐๐ ปี
“ตามพรลิงค์” คือแคว้นที่เคยตั้งอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน
ได้รับการบันทึกอยู่ในเอกสารมิลินทปัญญาของอินเดียตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ ๕ และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้าจากอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง
ด้วยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่กั้นน่านน้ำทั้งสองด้าน จึง
เหมาะที่ จ ะเป็ น เส้ นทางแลกเปลี่ ย นสิ นค้ า จากทั้ ง สองฝั่ ง สมุ ท ร และ
ประกอบกับมีอ่าวที่เป็นท่าจอดเรือได้ พร้อมกันนั้น ศาสนาพราหมณ์ก็ได้
แพร่ขยายเข้ามา ด้วยพบหลักฐานมากมายในช่วงศตวรรษที่ ๑๑-๑๔
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ อาณาจักรศรีวิชัย ที่มีศูนย์กลาง
อยู่ที่เมืองครหิ ไชยา มีอำนาจปกครองเหนือดินแดนแถบคาบสมุทร
พุทธศาสนา นิกายมหายานจึงได้แพร่เข้ามาที่แคว้นตามพรลิงค์ด้วย
เมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ แคว้นตามพรลิงค์รุ่งเรืองสูงสุด ผู้ครอง
แคว้นตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรงนามพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พร้อมกันนั้นได้
สถาปนาราชวงศ์ปทุมวงศ์ และแผ่อิทธิพลรวมทั้งพุทธศาสนาไปยังเมืองต่างๆ
ในภาคใต้ จนเป็นที่ยอมรับว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น
เมืองนครศรีธรรมราช หรือ นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
รุ่งเรืองอยู่ประมาณ ๑๐๐ กว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา
และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง ๓ ครั้งประกอบกับเกิดโรคห่า
ระบาด จนเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่ม
กลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และนครศรีธรรมราชได้กลายมาเป็น
หัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ ๕ ได้มีการแก้ไขการ
ปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑล
นครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ.๒๔๓๙ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราช และเปลี่ยนมา
เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจนถึงปัจจุบัน

๑๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ประมาณ
ละติจูดที่ ๙ องศาเหนือ และลองติจูด ๑๐๐ องศาตะวันออก ระยะห่าง
จากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถไฟ ๘๑๖ กิโลเมตร โดยรถยนต์ ๘๖๐
กิโลเมตร มีพื้นที่ ๙,๙๔๒.๕ ตารางกิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันตก
เป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าใหญ่ซึ่ง ลาดต่ำไปทางทิศตะวันออกจนเป็น
ที่ราบจดชายฝั่งอ่าวไทย แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๒๓ อำเภอ มีแม่น้ำ
สำคัญ ๔ สาย คือ แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำปากพูน และแม่น้ำ
นครศรีธรรมราช
อาณาเขต
ทิศเหนือ
จดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย
ทิศใต้		
จดกับจังหวัดพัทลุง และสงขลา
ทิศตะวันออก จดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดกับจังหวัดตรังและกระบี่
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตาม
ลักษณะของเทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตาม
คาบสมุทร เป็นผลให้ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช
แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ
บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มี
อาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึงตอนใต้สุด บริเวณพื้นที่ของ
อำเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ อำเภอเมือง สิชล ขนอม
ท่าศาลา ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ อำเภอชะอวด จุฬาภรณ์ และ
พระพรหม ในเขตเทือกเขาที่มีเขาสูงสุดในจังหวัด คือ เขาหลวง ซึ่งสูง
ประมาณ ๑,๘๓๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก ได้แก่ บริเวณถัดจากเทือกเขาตอน
กลางไปทางทิศตะวันออก ถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒
ตอน คือ ตั้งแต่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปทางใต้ เป็นที่ราบที่มีความ
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กว้างจากบริเวณเทือกเขาตอนกลาง ไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทาง
ประมาณ ๙๕ กิโลเมตร มีแม่น้ำลำคลองที่มีต้นน้ำเกิดจาก
บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสาย นับเป็นที่ราบซึ่งมีค่า
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด อีกบริเวณ คือตั้งแต่อำเภอท่าศาลาไปทางเหนือ เป็น
บริเวณชายฝั่งแคบๆ ไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร อำเภอที่อยู่ในบริเวณที่ราบด้านนี้
คือ อำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร และอำเภอชะอวด
บริ เวณที่ ร าบด้ า นตะวั นตก ได้ แ ก่ บริ เวณที่ ร าบระหว่ า งเทื อ กเขา
นครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็น
แห่งๆ อำเภอที่อยู่ในบริเวณนี้ คือ อำเภอพิปูน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอฉวาง
อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอนาบอน และอำเภอทุ่งสง
การเดินทาง
ทางรถยนต์ เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข
๔ (ถ.เพชรเกษม) ผ่าน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อถึง จ.ชุมพรจึง
เปลี่ยนมาใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านจ.สุราษฎร์ธานี เข้าเขต
จ.นครศรีธรรมราชทาง อ.ทุ่งสงและผ่าน อ.ร่อนพิบูลย์ เข้าถึง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ ๘๖๐ กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารของบริษัทขนส่ง จำกัด จัดบริการ
ที่กรุงเทพฯ สถานีต้นทางที่ขนส่งสายใต้ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี และที่
นครศรี ธ รรมราช ต้ นทางอยู่ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง จำกั ด นครศรี ธ รรมราช
ใกล้ตลาดหัวอิฐ
ทางรถไฟ
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยให้ บ ริ ก ารรถไฟสู่
จ.นครศรีธรรมราช ทั้งโดยตรงและเป็นขบวนรถผ่าน มีทั้งขบวนรถเร็วและ
รถด่วน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๒-๖๒๑-๘๗๑๐ หรือสถานีรถไฟ
นครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕-๓๕๖๓๖๔ , ๐๗๕-๓๔๖-๑๒๙
ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินไป-กลับ นครศรีธรรมราชทุกวัน สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์
๐-๒๖๒๘-๒๐๐๐, ๐-๗๕๓๔-๒-๔๙๑, ๐-๗๕๓๔-๓๘๗๔ สายการบินพีบีแอร์
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๑-๐๒๒๐-๓, ๐-๗๕๓๑-๓๓๐๓ สายการบินนกแอร์ โทรศัพท์
Call Center ๑๓๑๘, ๐-๗๕๓๑-๒๕๐๐ หรือสอบถามไปยังท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๖-๙๕๔๐-๑
๑๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ได้เวลา เที่ยว...เมืองคอน

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ทั้งแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ทางทะเล ป่าเขา และแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ โบราณคดี ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ
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คำขวัญ

อำเภอเมือง : นครแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่
สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอเมือง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวนครศรีธรรมราช เป็นภาพ
สะท้ อ นแห่ ง ความศรั ท ธาของชาวพุ ท ธที่ มี ต่ อ การสร้ า งพระบรมธาตุ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
เป็ น พระอารามหลวงชั้ น เอกชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ
เป็ น ปู ช นี ย สถานที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของภาคใต้ แ ละประเทศไทย
ตามตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เจ้าชายทนทุกมาร
และพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ
หาดทรายแก้ ว และสร้ า งเจดี ย์ อ งค์ เ ล็ ก ๆ เป็ นที่ ห มายไว้ ต่ อ มาในปี
มหาศักราช ๑๐๖๕ (พ.ศ.๑๗๑๙) พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงสร้าง
เมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ พระบรมธาตุ
๑๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

เจดีย์มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงลังกาสูง ๕๕.๘๘ เมตร
(กรมศิลปากรวัดเมื่อการบูรณะปลียอดทองคำเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘) จากฐาน
บัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด ๖.๘๐ เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ
ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสำคัญหลายองค์ประดิษฐานอยู่
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พระวิ ห ารหลวง มี ค วามงามตามแบบศิ ล ป
สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่อง
อย่ า งกษั ต ริ ย์ ชื่ อ ว่ า “พระศรี ธ รรมาโศกราช” ประดิ ษ ฐานอยู่
วิหารพระมหาภิเนษกรม(พระทรงม้า) วิหารทับเกษตร ส่วนวิหารเขียน
และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชน
ถวายเป็นพุทธบูชา
พระวิหารสูง หรือหอพระสูง
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือในบริเวณ
สนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน เรียกชื่อตามลักษณะของการ ก่อสร้าง
ของพระวิ ห ารซึ่ ง สร้ า งบนเนิ นดิ นที่ สู ง กว่ า พื้ น ปกติ ถึ ง ๒.๑๐ เมตร
สั นนิ ษ ฐานว่ า สร้ า งในสมั ย รั ต นโกสิ นทร์ ต อนต้ น ภายในพระวิ ห ารมี
พระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียวสร้างสมัยอยุธยา ตอนปลาย
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กุฎิทรงไทยวัดวังตะวันตก
ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณที่เชื่อว่าตรงข้ามกับวังตะวันออก
อันเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมปราง เดิมเป็นอุทยาน ต่อมาเจ้าพระนคร
(น้อย) ยกวังตะวันออก และอุทยานตรงข้ามให้เป็นวัดเช่นเดียวกัน จึงเป็น
วัดวังตะวันตก พ.ศ. ๒๔๓๑ พระครูกาชาด (ย่อง) พร้อมด้วยสานุศิษย์ได้
สร้างกุฎิขึ้นหมู่หนึ่ง เป็นเรือนเครื่องสับ ๓ หลัง มีหลังคาจั่ว แต่ละ
หลังคาคลุมเชื่อมต่อกัน ตัวเรือนฝาปะกน ตามประตู หน้าต่างและ
ช่องลม ประดับด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร ปี พ.ศ.
๒๕๓๕ สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฎิวัดวังตะวันตกให้เป็นอาคาร
อนุรักษ์ดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม

เจดีย์ยักษ์
เจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจาก
เจดี ย์ พ ระบรมธาตุ อยู่ ข้ า งสำนั ก งาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริเวณวัด
เจดี ย์ เดิ ม ซึ่ ง ร้ า งไปแล้ ว สั นนิ ษ ฐานว่ า
สร้างโดยโคทคีรี เศรษฐีชาวมอญ กับ
บริ ว ารที่ อ พยพหลบภั ย มาอาศั ย เมื อ ง
นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๑๘๐๐-๑๙๐๐
๑๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

จวนออกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาซา)
ออกญาเสนาภิมุข เป็นชาวญี่ปุ่น เดิมชื่อยามาดา นางามาซา มาอยู่
กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมในฐานะทหารอาสาศึก
มีโอกาสทำความดีความชอบพิเศษหลายครั้ง จนกระทั่ง ได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นออกญาเสนาภิมุข และได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ไปกินเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๗๒ ปัจจุบันมีบริเวณที่แสดงร่องรอยว่า
เคยเป็นจวนที่พักของออกญาเสนาภิมุข อยู่ที่บริเวณร้านอาหารแกงส้ม
ในเมือง ถนนนางงาม (ข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช)

พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน	
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐/๑๘ ถนนศรีธรรมโศก ซอย ๓ ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด) ประจำปี
๒๕๓๙ รางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบ้านหนัง
ตะลุงได้จัดแบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง การแกะรูปหนังตะลุง การแสดง
หนังตะลุงอย่างครบวงจร นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมและ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมได้ทุกวัน โทร. ๐-๗๕๓๔-๖๓๙๔

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตาม
เส้ น ทางนครศรี ธ รรมราช-พรหมคี รี (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖)
ประมาณ ๑๓ กม. เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี
ที่ขุดค้นพบในนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
ในอดีต ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมืองในสมัยต่างๆ จนมาเป็นอาณาจักรศรีวิชัยทั้ง
ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูมหรสพพื้นบ้าน และค้นคว้ารวบรวมทางด้าน
ภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งคติชนวิทยา ที่สำคัญได้แก่ข้อความจากศิลา
จารึกที่ค้นพบที่เขาช่องคอย และโบราณวัตถุที่ชุมชนโบราณวัดโมคลาน
เป็นหลักฐานที่สำคัญที่ระบุว่าเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเมื่อใด ศูนย์
วัฒนธรรมภาคใต้แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลาราชการ

ส ว น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ศรี น คริ น ทร์ ๘๔
(ทุ่งท่าลาด)
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มี เนื้ อ ที่
ประมาณ ๑,๒๕๗ ไร่ ตั้งอยู่หลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่
แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนราชฤดี” ในสมัย ร.๕ ภายในสวน
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ๘๔ มี สวนสั ต ว์ เปิ ด สวนนกนานาชนิ ด
สวนสุ ข ภาพ รวมทั้ ง สระน้ ำ ขนาดใหญ่ ซึ่ ง เป็ นที่ อ าศั ย ของนกเป็ ด น้ ำ
ที่อพยพมาจากถิ่นอื่นในช่วงมกราคมถึงมีนาคม ของทุกปี
๒๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

บางปู
ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๗ กม. อยู่ริมถนนบริเวณสามแยกบางปู
เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา เดิมบริเวณนี้จะมีการผลิตเฉพาะอิฐและ
กระถางดินเผาเท่านั้น แต่ปัจจุบันช่างปั้นจากหมู่บ้านโมคลานได้ย้ายออก
มาตั้งร้านผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา ได้รับการปรับปรุงทั้ง
รูปแบบและคุณภาพให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น

พระพุทธสิหิงค์
เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐาน
ภายในหอพระพุทธสิหิงค์ บริเวณศาลา
กลางจังหวัด ตามตำนานกล่าวว่า พระ
มหากษั ต ริ ย์ ลั ง กาโปรดให้ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อ
พ.ศ. ๗๐๐ และมาอยู่ประเทศไทยในสมัย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปัจจุบันพระ
พุทธสิหิงค์ ในประเทศไทยมีอยู่ ๓ องค์
คื อ พิ พิ ธ ภั ณฑสถานแห่ ง ชาติ พ ระนคร
พระวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และหอ
พระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรม-ราช
หอพระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ นี้ เ ดิ ม เป็ น หอพระ
ประจำวั ง ของเจ้ า พระยานคร (น้ อ ย)
ภายในหอแบ่งเป็นสองตอน ตอนหน้า
เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์
และพระลากเงิน พระลากทอง ส่วน
หอตอนหลั ง เป็ นที่ บ รรจุ อั ฐิ ข องสกุ ล
ณ นคร

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๒๑

หอพระอิศวร
อยู่ริมถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ เป็นที่
ประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทั้ง
เทวรูปสำริดอีกหลายองค์ อาทิ เทวรูปศิวนาฎราชพระอุมา และพระ
พิฆเนศ ปัจจุบันเทวรูปสำริดในหอพระอิศวรเป็นของจำลอง ของจริงได้นำ
ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
หอพระนารายณ์	
ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานใน
ศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง ตรงกันข้ามกับหอ
พระอิ ศ วร สิ่ ง ที่ พ บภายในหอพระนารายณ์
ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทา
ทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวา
ทรงสังข์ ราวพุทธศตวรรษ ที่ ๑๐-๑๑ ปัจจุบันได้
เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้ง
แสดงอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์
จริงที่พบในแหล่งโบราณคดีแถบอำเภอสิชล
๒๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

วัดสวนหลวง
ตั้ ง อยู่ ริ ม ถนนราชดำเนิ น ตรงข้ า มกั บ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ
นครศรี ธ รรมราช ภายในเขตเมื อ ง
พระเวียงอันเป็นเมืองโบราณ สิ่งสำคัญ
ของวัดนี้ คือวิหารที่มีผนังตกแต่งด้วย
ปูนปั้นแบบนูนต่ำ

วัดสวนป่าน	
อยู่ใกล้สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมแบบตะวันตก
งดงามมาก เป็นผลงานของ อาจารย์แนบ ทินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
ศิลปะ ชาวนครศรีธรรมราช
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา	
ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง เป็นสถานที่ที่มีการสอนวิปัสสนากรรม
ฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่ม
เพื่อให้เป็นสาขาของวัดสวนโมกข์ บรรยากาศในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๒๓

เก๋งจีนวัดประดู่และวัดแจ้ง
ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินใกล้กับ
สนามกีฬาจังหวัด ก่อสร้างในสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์เป็นที่ประดิษฐาน
บัวบรรจุอัฐิของพระยานคร และเชื่อ
ว่ า รวมถึ ง พระอั ฐิ ข องสมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย

กำแพงเมือง
ตั้ ง อยู่ ริ ม ถนนราชดำเนิ น เดิ ม เป็ นกำแพงที่ ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู นทั้ ง สี่ ด้ า น
มีเชิงเทิน ใบเสมา มีป้อมมุมที่มุมกำแพงทั้งสี่ด้าน กำแพงทางด้านมีประตู
เมืองทางทิศเหนือ คือ ประตูชัยเหนือ หรือ “ประตูชัยศักดิ์” และประตู
เมืองทางทิศใต้ คือ ประตูชัยใต้ หรือ “ประตูชัยสิทธิ์” ขนาดของเมืองวัด
ตามกำแพงเมืองยาว ๒,๒๓๘.๕๐
เมตร กว้าง ๔๕๖.๕๐ เมตร กำแพง
เมืองที่เหลือในปัจจุบันเป็นกำแพงที่
สร้างขึ้นสมัยนั้น และสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ ราวปี พ.ศ. ๒๓๒๗
ได้มีการซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่ง โดย
พระยานครศรีธรรมราช (พัด) และ
ได้รับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นในอีกปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบันมีแนวกำแพง
เมืองที่หลงเหลืออยู่เป็นแนวขนานไป
กับคูเมืองตั้งแต่ประตูชัยเหนือหรือ
ประตู ชั ย ศั ก ดิ์ ไปทางตะวั น ออก
ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร
๒๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

สนามหน้าเมือง	
ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นสนามรบในอดีต
ต่อมากลายเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งของรัฐและ
ราษฎร เช่น เคยใช้เป็นที่สร้างพลับพลารับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลต่างๆ
เป็นที่ประกอบพิธีสงกรานต์ ฝึกทหาร และยุวชนทหาร และจัดงานประเพณี
ที่สำคัญของชาวนครฯ รวมทั้งงานรื่นเริงอื่นๆ

ศาลาโดหก หรือศาลาประดู่หก	

อยู่ริมถนนราชดำเนิน เดิมเป็นศาลา
นอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนือ อัน
เป็ นที่ พั ก ของคนเดิ นทาง ซึ่ ง เข้ า เมื อ ง
ไม่ทัน เพราะประตูเมืองปิดเสียก่อน เดิม
ศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่ (ต้นโด)
หกต้ น ชาวนครเรี ย กว่ า “หลาโดหก”
ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้สร้างขึ้นใหม่เป็น
ศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนิน ส่วน
ต้ น ประดู่ ทั้ ง หกต้ น ได้ ต ายไปหมดแล้ ว
ทางเทศบาลจึ ง ปลู ก ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ เป็ น ที่
ระลึกถึงประดู่ทั้งหกต้น

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๒๕

สระล้างดาบศรีปราชญ์	
สระน้ำเก่าแก่ เชื่อว่าเป็นสระที่ใช้ล้างดาบเล่มที่ใช้ประหารศรีปราชญ์
กวีเอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีความผิดจึงถูกเนรเทศมายัง
เมืองนครศรีธรรมราช เมื่อศรีปราชญ์ทำความผิดอีกครั้งหนึ่ง พระยา
นครศรีธรรมราชจึงได้สั่งประหารชีวิต ปัจจุบันสระล้างดาบศรีปราชญ์ ได้
รับการปรับปรุงใหม่ อยู่ภายในในโรงเรียนกัลยาณีศรี-ธรรมราช
สำนั ก งานโบราณคดี แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ที่ ๑๑
นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง บริเวณนี้เป็นที่
ตั้ ง ของวั ด สวนหลวงตะวั น ออกมาก่ อ น
ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ เปิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗
จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในแถบภาคใต้
๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร มีห้องแสดง
๒๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ศิลปหัตถกรรมของใช้พื้นบ้าน ส่วนสาขาหอสมุดแห่งชาติเปิดบริการให้
ประชาชนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ มีหนังสือเก่าที่หายาก และหนังสือสำคัญ
อื่นๆ ส่งมาจากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางไว้ศึกษา
อนุสาวรีย์วีรไทย 	
หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารสอง
มือจับปืนติดดาบเตรียมแทง ชาวบ้านเรียกว่า
“จ่ า ดำ” หรื อ “เจ้ า พ่ อ ดำ” สร้ า งเพื่ อ เป็ น
อนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิตใน
การปะทะกับทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอ
เซียบูรพา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
ประดิ ษ ฐานอยู่ บ นถนนราชดำเนิ น ในค่ า ย
วชิ ร าวุ ธ อั น เป็ น ที่ ตั้ ง กองทั พ ภาคที่ ๔
ปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ภ ายในบริ เ วณค่ า ย
วชิราวุธยังมีห้องประชุม บ้านรับรอง สนามกอล์ฟ สนามยิงปืนและร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสมเด็จพระ
ศรี น คริ น ทร์ 84 (ทุ่ ง ท่ า ลาด) ต.นาเคี ย น
อ.เมื อ ง
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา การค้าขาย
กับต่างชาติ แสดงประวัติบุคคลสำคัญของเมือง
นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง การจั ดแสดงได้ใช้สื่อผสมผสานที่ทันสมัย น่า สนใจ
เหมาะแก่การเรียนรู้และจดจำได้ง่าย จนได้รับรางวัลกินรี ประเภทองค์กรส่ง
เสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๒๗

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอขนอม : ขนอมพร้อมมูล เทิดทูนคุณธรรม ถ้ำสวย รวยชายหาด
น้ำตกหินลาด พระธาตุปะการัง ป่าเขา ทะเล คือเสน่ห์ของขนอม

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอขนอม

อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้	
ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้
ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนขนอม-โรงไฟฟ้า แยกซ้ายเข้าไปประมาณ
๑๐๐ เมตร เนื้อที่ของอุทยานฯ ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล เกาะแก่ง ภูเขา
และพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอขนอมทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ทางทะเลสาบ
บางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเล
ใต้ประกอบไปด้วยเกาะน้อย เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะแตน เกาะราบ
เกาะท่าไร่ เกาะผี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอ่าวขนอม อ่าวท้องท่าค่ำ อ่าว
ท้องหลาง อ่าวท้องหยี อ่าวท้องยาง และภูเขาต่างๆ เช่น เขาพลายดำ
เขาผีหงาย เขาคอ เขาเพลา เขาดาดฟ้า เป็นต้น

๒๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

อ่าวขนอม
เป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอ่าวต่างๆ ของอำเภอขนอม
อยู่ ห่ า งจากตั ว อำเภอประมาณ ๑.๕ กม.สามารถเดิ นทางโดย
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ แยกจากทางหลวงสาย ๔๐๑ ประมาณ ๑๗
กม. ผ่านตลาดขนอมประมาณ ๑ กม. จากนั้นจึงเลี้ยวขวาไปตามตัวหาด
ขนอม หาดขนอมนั้ น เป็ นชายฝั่ ง ทะเลที่ ส วยงามยาวติ ด ต่ อ กั น ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
หาดในเพลา เป็นหาดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอขนอม และเป็นจุดที่เด่น
ที่สุดในการท่องเที่ยว ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขา
หาดทรายขาวเนียนเหมาะสำหรับเล่นน้ำ บริเวณหาดจะมีที่พัก ร้าน
อาหารบริการนักท่องเที่ยว
หาดหน้าด่าน ลักษณะหาดเป็นแนวยาว ทรายขาว มีสวนมะพร้าว
โดยรอบ สามารถมองทิวทัศน์ท้องทะเลสีครามสวยงาม

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๒๙

หาดในแปร็ด ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้งสวยงาม บริเวณ
ชายหาดมีโขดหินสลับบางแห่ง อยู่ระหว่างหาดหน้าด่านและ
หาดในเพลา เป็นอีกหาดที่มีความร่มรื่นของธรรมชาติทะเลที่
ประทับใจผู้มาเยือน
อ่ า วท้ อ งหยี เป็ น หาดทรายที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มเป็ นธรรมชาติ ส มบู ร ณ์
เหมาะสำหรับการพักแรมแบบแคมปิ้ง หรือเต้นท์ อ่าวท้องหยีมีพื้นที่อยู่ใน
วงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ทำให้ชายหาดสงบเงียบและเป็นส่วนตัวการ
พักแรมต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่ การเดินทางใช้เส้นทางถนน
ต่อจากหาดในเพลาที่บริเวณขนาบน้ำรีสอร์ท ระยะทาง ๒.๕ กม.
๓๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

อ่าวท้องยาง เป็นอ่าวขนาดเล็กที่มีความสวยงาม และอยู่ใต้สุด
ของอำเภอขนอม เส้นทางเข้าผ่าน สวนมะพร้าวและเนินเขา
ระยะทางประมาณ ๖-๗ กิโลเมตร จากทางแยกขนอม-สิชล
อ่ า วท้ อ งยางมี บ ริ เ วณหน้ า หาดกว้ า ง เหมาะสำหรั บ การเล่ น น้ ำ
หาดทรายขาว และมี ค วามเป็ นธรรมชาติ บ ริ สุ ท ธิ์ อ ยู่ ม าก สงบเงี ย บ
เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่แท้จริง
ถ้ำเขาวังทอง
ห่างจากตัวเมือง ๗๗ กม. เป็นถ้ำที่มีความงดงามทางธรรมชาติ
แห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในถ้ำเขาวังทองมีลักษณะเป็น
ห้องโถงขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างหลายห้อง แต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยที่มี
ขนาดและรูปร่างที่แปลกๆ ต่างกัน อาทิ คล้ายเจดีย์ ไดโนเสาร์ น้อยหน่า
ไข่ดาว เป็นต้น การเข้าชมบางห้อง จะต้องใช้วิธีคลาน ลอด หรือปีนป่าย
การเดินทางจากอำเภอขนอมเลี้ยวขวาตรงทางแยกไปยังอำเภอดอนสัก
และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่ง ตรงปากทางเข้ามีศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นที่
สังเกต ชื่อศาลาตันสกุล เข้าไปอีก ประมาณ ๖ กม. จึงถึงปากทางเข้าถ้ำ
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วัดกระดังงา
เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอขนอม สันนิษฐานว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้ห่างจากถนนสายขนอม-ในเพลา
ประมาณ ๒๐๐ เมตร ภายในอุโบสถมีภาพเขียนพุทธประวัติฝีมือวิจิตร
บรรจง มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ภายใน
และมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะเครื่องถ้วยชาม เป็นต้น
วัดธาตุธาราม หรือ วัดเขาธาตุ
มีเจดีย์ปะการังประดิษฐานอยู่บนเขาธาตุ ตามตำนานกล่าวว่าเจดีย์นี้
ได้ก่อสร้างหลังจากสร้างพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเสร็จเรียบร้อย
โดยผู้มีจิตศรัทธาจากเมืองไชยา ได้รวบรวมเงินทอง และของมีค่าต่างๆ
เพื่อไปบรรจุที่พระบรมธาตุเมืองนคร แต่พระบรมธาตุได้ก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยเสียก่อน ผู้มีจิตศรัทธาดังกล่าว จึงได้ร่วมใจกันสร้างเจดีย์ขึ้นบน
เขาธาตุ ซึ่งสร้างด้วยหินปะการังทั้งองค์ องค์เจดีย์เป็นรูปโอคว่ำ มีเส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ ๕-๖ เมตร รอบๆ เจดีย์มีพระพุทธรูปแกะสลัก
หินทรายแดง ประดิษฐานบริเวณเจดีย์ เชื่อว่าคงเป็นแหล่งอารยธรรม ทาง
ด้านพุทธศาสนาสมัยหนึ่งในบริเวณอ่าวทางตอนเหนือของคาบสมุทรนี้
วัดเจดีย์หลวง
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านท่าใน ตำบลควนทอง เป็นชุมชนโบราณ ซึ่งมี
ร่ อ งรอยของเนิ นดิ น สระน้ ำ หิ นชิ้ น ส่ ว นของเทวสถาน แท่ น เทวรู ป
แท่นศิวลึงค์ ที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก
วัดสุวรรณบรรพต
เป็นวัดใหญ่อีกวัดหนึ่งในอำเภอขนอม อยู่ระหว่างเส้นทางถนนตลาด
สี่ แ ยก-โรงไฟฟ้ า อุ โบสถวั ด สุ ว รรณบรรพตนี้ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ บ นภู เขา
ภายในวัดมีบันไดเดินขึ้นประมาณ ๕๐ ขั้น และเป็นที่ชมทิวทัศน์ของตัว
อำเภอขนอมได้ด้วย
๓๒

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอฉวาง : ฉวางเมืองคนดี มั่งมียางพารา แข่งเรือวันออกพรรษา
ศูนย์การค้าตลาดจันดี สนุกดีงานปีใหม่ ก้าวไกลการศึกษา

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอฉวาง

น้ำตกสวนอาย
เป็นน้ำตกที่อยู่ใน หมู่ที่ ๕ ตำบลละอาย อำเภอฉวาง
การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทาง
สายนครศรีธรรมราช-จันดี (๔๐๑๕) ระยะทางประมาณ
๕๕ กิโลเมตร มีชั้นน้ำตกที่สวยงามจำนวน ๕ ชั้น
ภูเขาศูนย์

เป็นภูเขาตั้งอยู่ไม่ไกล
พอ ตำบลไม้เรียง อำเภ จากสถานีรถไฟทาน
อฉ
เคยเป็นดินแดนมิคสัญ วาง สถานที่นี้ในอดีต
ญีเนื่องจากการแย่งชิ
งกั
วุลแฟรม ผู้คนจำนวน
มากจากทั่วสารทิศได้ห นขุดแร่
ลั
แสวงโชคที่ภูเขาแห่งนี้
เกิดเป็นชุมชนขนาดให ่งไหลมา
ญ
ที่ผู้คนจำนวนมากเข้า
่ จากการ
มาจ
เอง ก่อให้เกิดความขั ับจองพื้นที่เพื่อทำเหมืองแร่นี้
ดแย
อดีตไว้ให้คนรุ่นหลังได ้งรุนแรง ซึ่งได้ทิ้งร่องรอยของ
้ศ
โบราณ ร่องรอยการขน ึกษา อาทิ อุโมงค์และหลุมแร่
ย้า
จตุรทิศที่ประดิษฐานพ ยแร่ สถานีโทรคมนาคม วิหาร
ระพุทธเจ้านาง
ก าร เดิ นท าง จ าก แย
ระยะทางประมาณ ๕ ก ไม้ เรี ย งไป ต าม ท าง ล าด ย าง
กิโลเมตร
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๓๓

ำขวัญญ
คคำขวั

อำเภอพิปูน : เบญจศรัทธา เจ้าฟ้าปราณี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน
น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอพิปูน

น้ำตกระแนะ
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ห มู่ ที่ ๖ ตำบลพิ ปู น สามารถเดิ นทางจากตั ว เมื อ ง
นครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ นครศรีฯ ลานสกา-จันดี ระยะทางประมาณ ๕๕ กิโลเมตร จากนั้นใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข ๔๑๙๔ จันดี-พิปูน ระยะทางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ก่อนถึง
ที่ว่าการอำเภอพิปูน ๑ กิโลเมตร มีทางแยกขวามือมีป้ายบอกเข้าน้ำตก
คลองระแนะ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งมีแหล่งธรรมชาติน้ำตก
ที่สวยงาม ประมาณ ๑๐ ชั้น
อ่างเก็บน้ำกะทูน
เป็ น ห นึ่ ง ใน โค ร ง ก า ร พ ร ะ
ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ตั้งอยู่ที่ตำบลกะทูน อำเภอ
พิ ปู น โดยพระองค์ ท รงเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความทุ ก ข์ ย ากของชาวบ้ า นที่ ต้ อ ง
ประสบเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไป
กับอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๓๑ จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่าง
เก็บน้ำขึ้น แล้วเสร็จในปี ๒๕๔๐ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒,๕๐๐ ไร่ นับว่าเป็น
อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มากและใต้อ่างเก็บน้ำในอดีตก็คือหมู่บ้านกะทูนในอดีต
นั่นเอง
๓๔
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อ่ า งเก็ บ น้ ำ แห่ ง นี้ มี ทิ ว ทั ศ น์ ข องทะเลสาบและขุ น เขาที่
สวยงาม ใครที่ได้มาชมประวัติชุมชนที่นี้จะรู้สึกว่าที่นี้มีหลาย
สิ่งที่น่าประทับใจ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะได้เรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ มีร้านอาหารเรียงรายตามถนนเส้นคลอง
กะทูนใต้ รวมถึงรีสอร์ทที่พักหลายแห่ง มีกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ
๑.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ชุมชนมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
สำหรับจัดแคมป์ไฟ เดินป่า พร้อมกับมีวิทยากรนำชมพื้นที่ประวัติศาสตร์
ชุมชนที่เคยเป็นค่ายคอมมิวนิสต์ และพื้นที่เคยโดนน้ำท่วมในอดีต
๒. กิจกรรมล่องเรือชมภูมิทัศน์และฟังประวัติชุมชน
๓. กิจกรรมตกปลารวมถึงฝึกให้อาหารปลาด้วย
นอกจากนี้ยังได้แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิค จาก
โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มี จาน ชาม ถาด แจกัน
สวยงามที่มีลายหายาก สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการ
จัดการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมบ้าน
กะทูนใต้ โทร.๐๘๖๐๕๐-๙๗๘๔ หรื อ
สถานที่ พั ก บริ เวณ
อ่างเก็บน้ำกะทูน
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ำขวัญญ
คคำขวั

อำเภอช้างกลาง : ตำนานเมืองคล้องช้าง น้ำยางพันธุ์ดี มากมีผลไม้
พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอช้างกลาง

วัดธาตุน้อย
สร้างโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิสิษฐอรรถการ)
บนที่ดินของผู้ใหญ่กลับ งานพร้อม ซึ่งได้ถวายที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด ๔๖ ไร่
เศษ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พ่อท่านคล้ายได้รับถวายพระธาตุ
จากชาวจังหวัดพะเยา เมื่อพ่อท่านได้พระธาตุแล้ว ได้มาสร้างเจดีย์ขึ้นใน
ที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีพระใบฏีกาครึ้น โสณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดจันดี
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเป็นเจดีย์สูง ๓๕ วา ฐานสี่เหลี่ยมยาว ด้านละ
๗๕ เมตร นับปล่องไฉนได้ ๔๓ ปล่อง ต่อมานักธุรกิจชาวอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ได้ทำยอดพระธาตุทำด้วยทองคำน้ำหนัก ๔๕๐ บาท
มาถวายและได้บรรจุพระธาตุสวมยอดทองคำไว้เรียบร้อย
วั ด ธาตุ น้ อ ยจั ด เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ อี ก แห่ ง ของจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราชที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ นทางมาเพื่ อ นมั ส การพ่ อ ท่ า นคล้ า ย
วาจาสิทธิ์, พระเจดีย์, พระพุทธไสยาสน์, รอยพระพุทธบาท, พระกัจจายนะ,
และพระกวนอิมโพธิสัตว์ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด
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น้ำตกท่าแพ 	
อยู่ในหมู่ที่ ๑๔ ตำบลช้างกลาง สามารถเดินทางจากตัวเมือง
นครศรีธรรมราชไปตามเส้นทางสายนครศรีธรรมราช-จันดี-ฉวางบ้านส้อง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕) ๓๖ กม. และมีทางแยกขวามือ มี
ป้ายบอกทางเข้าน้ำตกท่าแพประมาณ ๒ กม. น้ำตกท่าแพมี ๑๐ ชั้น ชั้นที่
นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้ คือ หนานแพน้อย หนานนางครวญ และ
หนานเตย
น้ำตกสวนอาย
อยู่ในหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองละอาย สามารถเดินทางจากตัวเมือง
นครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ลานสกา-จันดี
(ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕) ระยะทาง ๕๕ กม. เป็นน้ำตกที่สวยงาม
มี ๕ ชั้น ชั้นที่สามารถเล่นน้ำได้ คือ หนานช่องส้มหลอด หนานต้นเหรียง
และหนานเลากา
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น้ำตกสวนขัน 	
อยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลสวนขัน สามารถเดินทางจากตัวเมือง
นครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ลานสกาจันดี (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕) ระยะทาง ๕๕ กม. และต่อรถโดยสาร
ประจำทางสายจันดี-พิปูน ระยะทาง ๔ กม. บริเวณรอบน้ำตกยังเป็นป่า
ธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามเหมาะแก่การเดินป่า ชมธรรมชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้
ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง
เป็นที่ตั้งของชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง เป็นศูนย์ประสานงาน
แหล่งท่องเที่ยวเกษตรและเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเกษตร โดยมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น
ฟาร์มเพาะพันธ์ุนกยูง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกยูงสายพันธุ์อินเดีย และ
จำหน่ายลูกนกยูง
แปลงดอกหน้ า วั ว วี ร าฟลอร่ า แหล่ ง ผลิ ต ดอกหน้ า วั ว สายพั นธุ์
ฮอลแลนด์หลากสีกว่า ๓๐ สายพันธุ์
ชมรมคนรั ก เห็ ด แหล่ ง เพาะและจำหน่ า ยเห็ ด หลากชนิ ด อาทิ
เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็นนางฟ้า และเป๋าฮื้อ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์
และถุงเพาะเชื้อเห็ด รวมทั้งให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงเห็ดแก่เกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไป
จุดชมวิวเขาเหมน (เขาพระสุเมรุ) เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเขาเหมน
และบรรยากาศของสวนผลไม้ที่อยู่รายรอบ
แปลงดอกดาหลา (กาหลา) เป็นจุดสาธิตการปลูกดอกดาหลาประจำ
อำเภอช้างกลาง และจำหน่ายดอกดาหลา
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คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอลานสกา : เมืองมังคุดหวาน หมู่บ้านพัฒนา
ถ้ำสวยงาม น้ำตกกระโรมตระหง่าน สืบตำนานอู่ข้าวอู่น้ำ

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอลานสกา

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	
ครอบคลุ ม พื้ นที่ ข องอำเภอเมื อ ง อำเภอพิ ปู น อำเภอ
พรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง และ
อำเภอนบพิตำ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๙๗ ตารางกิโลเมตร ได้ประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๗ ประกอบด้วยเทือกเขาที่
สลับซับซ้อน มียอดเขาหลวงสูงสุด ๑,๘๓๕ เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่ง
สูงที่สุดในภาคใต้เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารและคลองต่างๆ กว่า ๑๕
สาย สภาพป่าเขาเป็นแบบป่าดงดิบชื้นและป่าดิบเขา ที่มีพรรณไม้และ
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สั ต ว์ ที่ ห ายากอยู่ ม ากมาย ความสวยงามและสมบู ร ณ์ ข อง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจและ
ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าใจความสำคัญของ
ธรรมชาติและสามารถจัดระบบรองรับนักท่องเที่ยวที่ดี ทำให้อุทยานฯ
แห่งนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (ไทยแลนด์ ทัวร์ริสซึ่ม อวอร์ด) ประจำปี
๒๕๔๑ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
สอบถามข้อมูลและการใช้บริการบ้านพักติดต่อ อุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง บริเวณน้ำตกกะโรม ตำบลเขาแก้ว ตู้ ป.ณ. ๕๑ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐-๗๕๓๐-๙๐๔๗

๔๐
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น้ำตกกะโรม
จากตัวเมืองไปตามทางหลวง
หมายเลข ๔๐๑๖ ไป ๙ กม. แยกซ้ายเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ไปอีก ๒๐ กม.
ซ้ายมือมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกอีก ๓ กม.
ทางเข้าน้ำตกอยู่ทางขวามือ ต้นน้ำเกิดจาก
เทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลลงมาจากยอดเขาลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ
มีหนานหรือชั้นถึง ๑๙ ชั้น เช่น หนานผึ้ง หนานน้ำรวง หนานดาดฟ้า
และหนานสอยดาวซ่งเป็นหนานที่สูงสุดประมาณ ๑,๓๐๐-๑,๔๐๐ เมตร
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ของไทยเคยเสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้
จากหลักฐานพระปรมาภิไธยย่อ ของรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ คือ
“จปร.” และ “วปร.”
บ้านคีรีวง	
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไป
อาศั ย อยู่ เ ชิ ง เขาหลวง ตำบล
กำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่
ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่
สงบสั ง คมแบบเครื อ ญาติ อาชี พ
หลั ก ทำสวนผลไม้ ผ สมเรี ย กว่ า
“สวนสมรม” เช่ น มั ง คุ ด เงาะ
ทุ เ รี ย น สะตอ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑
พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๑ ได้ เ กิ ด
มหาอุทกภัย หมู่บ้านถูกน้ำพัดหาย
ไปนับ ๑๐๐ หลัง ซึ่งวัดและชาวคีรีวง
ได้รักษาพระอุโบสถและบ้านที่ประสบ
ภัยไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
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ชุ ม ชนคี รี ว งได้ เ ป็ น ชุ ม ชนต้ น แบบในการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอด
เยี่ ย มอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว (ไทยแลนด์
ทัวร์ริสซึ่ม อวอร์ด) ประจำปี ๒๕๔๑ ประเภท
เมืองและชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต
แบบชาวสวนอยู่ กั บ ธรรมชาติ และได้
พั ฒ นาการบริ ก าร
นักท่องเที่ยวขึ้นมา
เป็ นธุ ร กิ จ ใหม่ ข อง
ชุ ม ชน ประกอบ
ด้วยการนำทางเดิน
ป่า ลูกหาบ การจัด
ที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยได้จัดตั้งชมรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กรกลางของชาวชุมชน จัดแบ่งหน้าที่
ไปยังกลุ่มต่างๆ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
การเดินป่าขึ้นสู่ยอดเขาหลวงก็ต้องเริ่มต้นที่หมู่บ้านคีรีวงเช่นกัน
การเดินทางไปบ้านคีรีวง สามารถขึ้นรถสองแถวจากตลาดยาว หรือ
โดยทางรถยนต์จากอำเภอเมือง-ลานสกา ประมาณ ๒๖ กม. ป้ายชี้ทาง
เข้าหมู่บ้านคีรีวงอยู่ทางขวาที่ กม.ที่ ๒๐
ยอดเขาหลวง 	
มีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางจากบ้านคีรีวงยอดเขาหลวง มีความสูง ๑,๘๓๕ เมตร ใช้เวลาในการเดิน
ท่องเที่ยวศึกษา ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อขออนุญาตการเดินป่าผ่านอุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง และ อบต.กำโลน โทร. ๐-๗๕๓๐-๙๐๑๐ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วงเดือน
ที่เหมาะต่อการเดินป่ายอดเขาหลวง คือเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน

๔๒

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอนาบอน : น้ำตกคลองจัง ยางดังพันธุ์ดี พื้นที่อุดม
ชมงานปิดกรีด

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอนาบอน

น้ำตกคลองจังและเดินป่าเขาเหมน
เป็นน้ำตกขนาด ๗ ชั้น ที่สวยมากแห่งหนึ่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภาคใต้เกิดจากเทือกเขาเหมน เป็นยอด
เขาที่ สู ง เป็ น อั น ดั บ รองจากเขาหลวงและเขานั น (เทื อ กเขา
นครศรีธรรมราช) บริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ สำหรับการเดินป่าเขา
เหมน มีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด ลาดชัน สูง ๑,๒๓๕ เมตร มีเมฆ
หมอก ให้สัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปี มีพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงามและมาก
กว่า ๓๐๐ ชนิด

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๔๓

การเดินทางจากตัวเมือง ใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราชทุ่งสง ถึงที่สามแยกควนไม้แดง เลี้ยวเข้านาบอน ถนนหมายเลข
นศ.๒๐๐๑ ระยะทาง ๑๑ กม.ถึงน้ำตกคลองจัง สำหรับการ
เดินป่าเขาเหมนต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒ วัน ๑ คืน และช่วงเดิน
ป่าคือเดือนธันวาคม ถึงเมษายน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอำเภอนาบอน ที่ ๑๗ โทร. ๐-๗๕๔๙-๑๒๔๔

๔๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอนบพิตำ : น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกลาย
แร่ธาตุป่าไม้ ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอนบพิตำ

น้ำตกกรุงชิง-ทะเลหมอกกรุงชิง
เป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญ
ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ตั้ง
อยู่ในตำบลกรุงชิงชื่อ “กรุงชิง” มา
จากคำว่า “ต้นชิง” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้
ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากใน
เขตนี้ น้ ำ ตกกรุ ง ชิ ง มี อ ยู่ ห ลายชั้ น
เช่น หนานมัดแพ หนานฝนแสนห่า
หนานปลิวหนานจน หนานโจร หนาน
ต้นตอ หนานวังเรือบิน ชั้นที่สวยที่สุด
ได้แก่ “หนานฝนแสนห่า” เพราะน้ำตก
จากหน้าผาสูงชันประมาณ ๑๐๐ เมตร
กระแสน้ำแผ่เป็นผืนกว้างกระจายออกเป็นละอองเหมือนม่านฝน จึงเรียก
ว่า “ฝนแสนห่า” จากหน่วยพิทักษ์แห่งชาติเขาหลวง ถึงหนานฝนแสนห่า
ระยะทาง ๓.๘ กม. บริเวณน้ำตกกรุงชิงมีที่พักและ สถานที่สำหรับเล่น
แคมป์ไฟ มีร้านค้าและร้านอาหารตั้งอยู่เชิงเขา
การเดินทางจากตัวเมือง ใช้เส้นทางหลวงสายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี
(ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖) ถึงสามแยกนาเหรงเลี้ยวซ้ายไปถึง อำเภอนบพิตำ
แล้วเลี้ยวขวา (ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖) ระยะทาง ๗๐ กม.
นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ ชุมชน ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น เป็น ชุมชน
กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง เพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชมทะเลหมอกยามเช้า

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๔๕

โดยให้บริการจิบกาแฟยามเช้า พร้อมรับฟังบรรยายประวัติเขาเหล็ก และ
ประวัติพื้นที่กรุงชิง พื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ด้านความคิดการ
ปกครองในพื้นที่ผืนป่ากรุงชิง ถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ต่อมาฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดพื้นที่ได้
ป่ากรุงชิงคืนในปี 2524 ปัจจุบันยังคงทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้
เช่น ถ้ำหลบภัย หลุมขวาก สนามบาสเก็ตบอล ให้นักท่องเที่ยวได้ไป
ศึกษาหาความรู้ ซึ่งการดำเนินงานของชุมชนถือว่าประสบความสำเร็จ
มากจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ล่องแก่งคลองกลาย
กิจกรรมล่องแก่งด้วย
เรือยาง จัดโดย อบต.กรุง
ชิ ง อยู่ ห มู่ ที่ ๓ ตำบล
กรุงชิงใกล้กับน้ำตกกรุง
ชิงมีเส้นทาง ในการล่อง
แก่ง ๒ ระยะ คือ ปาก
คลองพิตำ-ลานหินดาน
ระยะทาง ๒.๕ กม. ใช้
เวลาประมาณ ๑
ชั่ ว โมง ปากคลองพิ
ตำ-บ้ า นทุ่ ง ใน ระยะ
ทาง ๖ กม. ใช้เวลา
ประมาณ ๓ ชั่วโมง
ติ ด ต่ อ การใช้ บ ริ ก าร
โทร. ๐-๗๕๓๐-๙๐๐๔

๔๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ถ้ำหงส์
เป็ นถ้ ำ ข น า ด ก ล า ง
ภายในถ้ ำ มี ธ ารน้ ำ ไหลผ่ า นตลอดแนวถ้ ำ มี หิ นงอก
หินย้อยรูปร่างต่างๆ กัน การเที่ยวชม ภายในถ้ำจะต้องเดินท่องน้ำตลอด
สามารถเดินทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งได้ความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ถ้ำ
หงส์นี้อยู่ในความดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ขน.๖
(คลองลำแพน) การเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกับน้ำตกกรุงชิง
น้ำตกยอดเหลือง หรือน้ำตกเมืองใหม่
อยู่ทางทิศใต้ของน้ำตกกรุงชิง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเหรง เป็นน้ำตก
ขนาดกลางมี ๔ ชั้นคือ หนานเตย หนานกระโดด หนานหญ้าคา หนาน
ปลิว สามารถลงเล่นน้ำได้ สภาพทั่วไปเป็นป่าร่มครึ้ม การเดินทางจาก
ตัวเมืองใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี (ทางหลวงหมายเลข
๔๐๑๖) ระยะทาง ๔๐ กม.

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๔๗

คำขวั
ำขวญัญญ
คคำขวั

อำเภอปากพนัง : รังนกเลื่องชื่อ ร่ำลือขนมลา โอชาไข่ปลากระบอก
ส่งออกกุ้งกุลา ออกพรรษาไหว้พระลาก นิยมมากแข่งเรือเพรียว

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอปากพนัง

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พั ท ลุ ง และสงขลา ตั ว อาคารพิ พิ ธ ภั ณฑ์ ตั้ ง อยู่ ใ น
บริเวณสถานที่ดำเนินโครงการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ประกอบด้วยห้องทรงงานส่วนพระองค์ ห้องประชุม
และห้ อ งนิ ท รรศการปากพนั ง ในอดี ต โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ โทร. ๐-๗๕๕๑๗๙๓๓, ๐-๗๕๕๑-๗๕๓๔
๔๘

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก
เป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์การเกิดมหาวาตภัยครั้งใหญ่
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ลักษณะของ
ชายหาดปากพนังเป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุก
เป็นแหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของ
อำเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับทะเลด้านใน (อ่าวนครฯ) มีประชากรตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ ส่วนด้านนอกที่ติดกับอ่าวไทยเป็นหาดทรายและมีต้นสนขึ้น
เป็นแนวยาว
การเดิ นทางใช้ ท างหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ (นครศรี ธ รรมราชปากพนัง) มีทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก ประมาณ ๑๖ กม. ตลอดเส้น
ทางมีการทำนากุ้งสองข้างทางสลับกับแนวป่าชายเลน

บ้านรังนก
อำเภอปากพนังเป็นอำเภอที่มีชื่อในเรื่องของนกนางแอ่นที่เข้ามาทำรัง
อยู่ ในชุ ม ชนเมื อ ง ปรากฏว่ า มี บ้ า นและตึ ก แถวหลายหลั ง ที่ ถู ก ปิ ด ลง
เนื่องจากมีนกนางแอ่นจำนวนมากเข้าไปอาศัยอยู่และทำรังในบ้านเหล่านั้น
เช่นเดียวกับนกที่อาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเกาะ ปัจจุบันมีการสร้างตึกใหม่ขึ้น

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๔๙

มากมายเพื่ อ ให้ เป็ นที่ อ าศั ย ของนกนางแอ่ น สร้ า งรายได้ จ ากรั ง นก
จำนวนมาก แต่เนื่องจากบ้านหรือตึกแถวที่มีนกนางแอ่นอาศัยเป็นทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล จึงไม่สะดวกในการเปิดให้เข้าชมโดยทั่วไป
วัดนันทาราม
เดิมชื่อวัดใต้ เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อผุด พระพุทธรูป
หินทรายแดง ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดยังได้เก็บรักษาศิวลึงค์
องค์ใหญ่องค์หนึ่งพบที่โบราณสถานเขาคา อายุประมาณ ๑,๒๐๐ ปี ในราว
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ สลักจากหินปูนและสมบูรณ์ที่สุด เท่าที่พบในภาคใต้
วัดนันทารามตั้งอยู่ที่ถนนชายน้ำ ปากพนังฝั่งตะวันออก

๕๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอชะอวด : เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย
ห้วยน้ำใส

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอชะอวด

ถ้ำวังนายพุฒ
ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ ที่ ๕ ตำบลวั ง อ่ า ง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นถ้ำที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตาด้วย
หินงอก หินย้อย ประดับประดา มีความกว้าง
ประมาณ ๑๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร และ
มีทางลอดทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ และมีลักษณะ
พิเศษคือ มีถ้ำขนาดเล็กๆ ซอกหลืบถ้ำอีกเป็นจำนวนมาก เป็นที่อาศัย
ของค้างคาวจำนวนนับพันๆ ตัว สภาพป่ารอบบริเวณถ้ำก็ยังอุดมสมบูรณ์
ปากทางเข้าถ้ำก็เป็นลานหินกว้างรูปร่างแปลกตา
ถ้ำคนธรรพ์
อยู่ไม่ไกลจากถ้ำวังนายพุฒนัก เป็นถ้ำ
ขนาดใหญ่ความลึกประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
เป็ น ที่ อ าศั ย ของค้ า งคาวจำนวนมาก
ประกอบด้วยหินที่มีสีสันแปลกตา พื้นถ้ำ
บางช่วงเป็นดินเหนียว นอกจากนี้ยังพบ
ร่องรอยของธารน้ำ ใบไม้ และรอยเท้าประหลาดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น
รอยเท้าคนธรรพ์ ด้านในสุดของถ้ำเป็นน้ำตกไหลลงสู่ธารน้ำด้านล่างของ
ถ้ำแทนที่จะไหลมาตามพื้นถ้ำซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๕๑

น้ำตกหนานสวรรค์
เป็นธารน้ำตกที่ไหลผ่านแนวชั้นหินปูนก่อให้
เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่ลดหลั่นกันไป ไหลลงสู่อ่าง
เก็บน้ำห้วยน้ำใส ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้
น้อยใหญ่กับแสงแดดที่ส่องถึงธารน้ำในวันฟ้าใส
ส่งผลให้ธารน้ำตกใสจนสามารถมองเห็นพื้นหิน
ใต้น้ำได้อย่างชัดเจน
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
เป็นหนึ่งในโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านควนมีชัย
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังอ่าง
อำเภอชะอวด
จั ง ห วั ด
นครศรี ธ รรมราช
และหมู่ที่ ๓ ตำบล
ลานข่ อ ย อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัด
พั ท ลุ ง มี พื้ น ที่
๓๕,๕๐๐
ไร่
โครงการนี้ก่อสร้าง
ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่ง
น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวม
ทั้งป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอ
ชะอวด ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีทิว
ทัศน์สวยงาม จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงอีกแหล่งหนึ่ง

๕๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอร่อนพิบูลย์ : อุดมสินแร่ เมืองพระแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี
มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอร่อนพิบูลย์

หมู่บ้านทำพัดใบกะพ้อ 	
ตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ จาก
อำเภอเมือง ระยะทาง ๔๐ กม. เป็นหมู่บ้านที่
ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากงานประจำ ทำหัตถกรรมพัดใบพ้อส่งจำหน่ายทั่ว
ประเทศ เป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมด้วยเป็นงานฝีมือที่มี
ราคาย่อมเยา
วัดร่อนนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลร่อนพิบูลย์
วัดร่อนนาเคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรือง
มาแล้วในอดีต สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุง
ศรี อ ยุ ธ ยา มี พ ระพุ ท ธรู ป ปางอุ้ ม บาตรเป็ น
โบราณวัตถุที่สำคัญ จัดเป็นพระพุทธรูปที่
สวยงามมาก เป็นที่สักการะบูชากราบไหว้
ของชาวร่อนพิบูลย์ชาวนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดใกล้เคียง

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๕๓

น้ำตกแม่เศรษฐี
อยู่ ในพื้ นที่ ห มู่ ที่
๗ ตำบลร่อนพิบูลย์
ห่างจากถนนเอเชีย
ตามทางหลวง
หมายเลข ๔๐๓ ประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็น
น้ำตกขนาดเล็ก มีลานหินกว้าง แอ่งน้ำบริเวณชั้นล่างเหมาะสมที่จะ
เล่นน้ำมากที่สุด บริเวณน้ำตกยังมีรีสอร์ทและร้านอาหารไว้บริการอีกด้วย
น้ำตกคูหาสวรรค์
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง น้ำตกมีทั้งหมด ๗ ชั้น
พื้นที่โดยรอบเป็นป่าดงดิบและป่าดิบเขา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม
การเดินทางจากตลาดอำเภอร่อนพิบูลย์ ใช้เส้นทางเดียวกันกับทางขึ้นเขา
รามโรม ระยะทาง ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และเดินเท้าต่ออีกประมาณ
๔๐๐ เมตร
น้ำตกวังศิลารักษ์
จากตลาดร่อนพิบูลย์ เลี้ยวซ้ายที่บ้านเถกิงใช้
เส้นทางเดียวกับทางเข้าเขารามโรม น้ำตกมีด้วยกัน
ทั้งหมด ๓ ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน
ริมแอ่งน้ำบางช่วงมีลักษณะเป็นหาดทรายที่ร่มรื่นด้วย
ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ริมน้ำตกมีร้านอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการนักท่อง
เที่ยว นอกจากนี้ตรงทางเข้าน้ำตกยังมีร้านขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน
ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
๕๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

เขารามโรม
เป็นเทือกเขาและมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตก
โยง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอ
ลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอช้างกลาง เป็นเทือกเขาสูงสลับซับ
ซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้ได้แก่ เขาเหมน เขาทง เขาวังหีบ เขาพระ
เขาหลวง เขาโยง เขารามโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปิก และเขาคูหา
มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง
ด้วยกัน เช่น ยอดเขาเหมน ยอดเขาคูหาสวรรค์ น้ำตกโยง น้ำตกปลิว
น้ำตกคลองจัง น้ำตกหนานเตย น้ำตกหนานปลิว น้ำตกหนาวโจน
น้ำตกคูหาสวรรค์
“อ่าวอ้ายยาง” เป็นน้ำตกหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงที่อยู่
บนเขารามโรม เป็นน้ำตกที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมาก การเดินทางไป
ยังน้ำตกอ่าวไอ้ยาง เริ่มจากตัวอำเภอร่อนพิบูลย์ไปยังแยกบ้านไม้หลา หมู่
๔ ตำบลหินตก เลี้ยวซ้ายบนถนนสายลานสกา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ก็จะถึงบ้านใสเงาะ หมู่ที่ ๘ ตำบลหินตก เดินทางต่ออีกหน่อยก็จะเจอ
ธารน้ำตกชั้นแรกที่ชาวบ้านเรียกว่า “วังน้ำย้อย” ตรงส่วนนี้จะเป็นธาร
น้ำตกที่ไหลจากเทือกเขาด้านบนลงมา และมีน้ำย้อยจากซอกหินของ
หน้าผา ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปอาบน้ำที่ตกย้อยลงมาตลอดทั้งปี โดยน้ำที่
ไหลย้อยลงมาเป็นน้ำที่ใสสะอาดชาวบ้านนำไปดื่มได้ ถัดไปด้านบนก็จะ
เจอ “น้ำตกคลองทองนางโยน” ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเล่นน้ำ
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๕๕

บริเวณนี้มาก ขึ้นไปด้านบนไม่กี่ร้อยเมตรก็
จะเจอ “น้ำตกแพรกน้ำแดง” ซึ่งน้ำบริเวณ
นี้ น้ ำ จะมี สี แดงแต่ ก็ เป็ นน้ ำ ใส ถั ด ไปเป็ น
“หน่วยจัดการต้นน้ำปากพนัง” ของกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดิน
ทางต่อไปก็จะเจอ “น้ำตกแพรกอ้ายทวย”
ธารน้ำตกเล็กๆ เลยขึ้นไปอีกประมาณกิโลเมตรกว่าๆ ก็จะเจอ “น้ำตก
อ่าวอ้ายยาง” น้ำตกที่สวยงามและยังเป็นธรรมชาติมากที่สุด
ตลอดเส้นทางไปยังน้ำตกอ่าวอ้ายยาง เป็นป่าดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ที่มีค่า
และมีขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง
นาคบุตร กระบาก เสียดช่อ เลือดนก ขนุนปาน จำปา พิกุลป่า ก่อ
รักเขา กระท้อน สะตอ เหรียง เนียง ฯลฯ พืชพื้นล่างมีจำพวกเฟิร์นต้น
ชนิดต่างๆ พืชตระกูลขิงข่า ไม้เลื้อย และเถาวัลย์ขึ้นเกาะตามไม้ใหญ่
มากมาย และมี สั ต ว์ ป่ า ที่ สำคัญ ซึ่ง สำรวจพบในป่ าเขาบริ เวณนี้ เช่ น
เสือดำ เลียงผา สมเสร็จ หมูป่า เก้ง กระจง อีเห็น ชะมด ลิงเสน ค่าง
ชะนี กระรอก เม่น นกหว้า นกยูง เหยี่ยว ไก่ป่า นกเขาเปล้า นกเงือก
นกขมิ้น นกกางเขนดง นกแซงแววหางปลา นกปรอดหัวโขน ตะพาบน้ำ
ตะกวด กิ้งก่า จิ้งเหลน งูกะปะ กบ เขียด คางคก ปลาแงะ ปลาซิว
ปลากระทิง ปลาชะโด ปูน้ำตก ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืนและแมลง
ปีกแข็งต่างๆ

๕๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอพระพรหม : ผ้ายกประดิษฐ์ ผลิตจักสาน พื้นบ้านข้าวหลาม
งดงามมหาวิทยาลัย มะนาวไข่พันธุ์ดี

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอพรหมคีรี

เรือนรับรองเมืองนคร 	
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ในคราว
ที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่า
แก่ ข องตระกู ล ทองสมั ค ร ซึ่ ง สร้ า งถวายในนามของชาวเมื อ ง
นครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วยไม้ผลพื้นเมืองหลากชนิด
และยังได้รับการตกแต่งด้วยไม้ประดับ ทำให้เกิดความร่มรื่นโดยทั่วไป
เรือนรับรองเมืองนครเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันพุธและ
เวลาที่พระราชวงศ์เสด็จประทับ
วั ด เขาขุ น พนมและศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเกาะ จากตัว
เมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ถึง กิโลเมตรที่ ๒๑ ผ่านตลาดพรหม
โลก มีทางแยกขวาไปอีก ๒.๕ กิโลเมตร วัดเขาขุนพนม เป็นวัดที่มีความ
สำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำที่มีกำแพงก่ออิฐถือปูน
มีใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้า มีลายปูนปั้นประดับ
เครื่องลายครามจีน ในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ ๓๐ องค์ และ
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๕๗

พระพุทธบาทสำริด ถ้ำในวัดแห่งนี้มีหลายถ้ำทะลุถึงกัน สันนิษฐานว่าเป็น
ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่บางท่านก็ว่าเป็นที่พักผ่อนเจ้า
หญิงเกศิณีธิดาของเจ้านราสุริยวงศ์ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ช่วง พ.ศ.
๒๓๑๒-๒๓๑๙
ริมทางเดินขึ้นเขาขุนพนม มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขา
ขุนพนม เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ประชาชน ชุมชนเขาขุนพนมเป็นชุมชนวัฒนธรรม
มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักอบรม การรวมกลุ่มเป็นชมรมการท่องเที่ยว
เพื่อการศึกษาเที่ยวชม สวนผลไม้ด้วยจักรยาน โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๑๕๔
น้ำตกพรหมโลก
อยู่ในตำบลพรหมโลก ห่างจากตัวเมืองไปตาม
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ (นครศรี ธ รรมราชพรหมคีรี) ถึงกม.ที่ ๒๐ มีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวง
๔๑๓๒ อีกประมาณ ๕ กม. จัดว่าเป็นน้ำตกขนาด
ใหญ่ ที่มีลานหินกว้างและสวยงามแห่งหนึ่ง มีต้นน้ำ
จากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน ๔
หนาน (ชั้น) ได้แก่ หนานบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก
หนานวังหัวบัว หนานวังอ้ายแล สายน้ำไหลผ่านหมู่ไม้
นานาพันธุ์ริมเชิงเขา แล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพและลงสู่
อ่าวไทยที่ตำบลปากพูน

๕๘

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

น้ำตกอ้ายเขียว หรือในเขียว
อยู่ ใ นตำบลทอนหงส์ ห่ า งจาก
อำเภอเมือง ประมาณ ๓๐ กม. ตาม
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ใช้เส้นทาง
เดียวกับน้ำตกพรหมโลก แต่เลยไป
จนถึ ง กม.ที่ ๒๖ มี ท างแยกซ้ า ย
เข้าไปอีก ๓ กม. ต้นน้ำเกิดจากเขา
หลวงเช่นกัน มีทั้งหมด ๙ ชั้น เช่น
หนานช่องไทร หนานบังใบ หนาน
ไม้ไผ่ หนานเสือผ่าน หนานบุปผา
สวรรค์ หนานหิ น กอง หนานหั ว ช้ า ง
หนานไทรกวาดลาน หนานฝาแฝด สภาพทั่วไปยังคงเป็น ป่าทึบ สองข้าง
ทางเข้าน้ำตกเป็นสวนพลู ชาวนครเรียกว่า “พลูปากหราม” เพราะมีรส
เผ็ดร้อน กลิ่นหอม หากจะชมทิวทัศน์ยอดเขาหลวงซึ่งมีความสูง ๑,๘๓๕
เมตร จากระดับน้ำทะเลควรไปชมที่น้ำตกแห่งนี้

บ้านปลายอวน
อยู่ บ ริ เวณเชิ ง เขาหลวงใกล้
น้ำตกพรหมโลก ชุมชนประกอบ
อาชีพสวนผลไม้เป็นหลัก มีการ
จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อ
บริ ก ารเดิ น ป่ า เส้ น ทางจาก
หมู่บ้านไปถึงน้ำตกพิมานเมฆ ที่มีความสูง ๑,๕๐๕ เมตร ระยะทาง ๕
กม.เศษ ตามเส้นทางมีพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ถ้ำ สายน้ำลำธาร และต้นเต่าร้าง
แดงยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เอกลักษณ์เด่น ติดต่อรายละเอียด ชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติบ้าน ปลายอวน โทร. ๐-๗๕๓๓-๘-๖๓๓
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๕๙

คำขวัญ

อำเภอสิชล : สิชลเมืองโบราณ ถ้ำพิสดาร ธารสะอาด หาดหินงาม
น้ำตกสวย รวยทรัพยากร

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอสิชล

เขาพลายดำ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ อบจ.นครศรี ธ รรมราช เจี ย รนั ย ขึ้ น มาด้ ว ยงบ
ประมาณถึง 44 ล้านบาทเมื่อปี 2546 จนทำให้ เขาพลายดำ ได้รับฉายาเป็น
“มังกรทะเลใต้” อย่างสมภาคภูมิ ด้วยภูมิทัศน์ที่งดงาม จากการทอดตัวยาว
ติดต่อกันของภูเขาทั้ง 3 ลูก เติมเต็มด้วยหาดทราย ชายทะเลที่งดงาม ไม่
ว่าจะเป็นหาดท้องยาง หินงามรางทัด วังโลมา หินกอง และ เนินมังกร ซึ่ง
แต่ละจุดต่างมีเสน่ห์ที่แตกต่าง ควรค่าแก่การค้นหาเป็นอย่างยิ่ง
พร้อมกันนี้บริเวรเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ สถานีพัฒนาและส่ง
เสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช ที่มีทั้งธรรมชาติและสัตว์ป่านานา
ชนิดให้ศึกษาหาความรู้
ที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ อบจ.นครฯได้
พัฒนา จนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นนอย่างดี
เพราะมี ค วามสะดวกสบายครบครั น ทั้ ง ที่ พั ก หอ
ประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและอื่นๆ ซึ่งการเดิน
ทางก็ไม่ยาก โดยเดินทางจากสิชลไป
ทางทิศเหนือ ถึงตำบลทุ่งใสประมาณ
12 กิโลเมตร ก็จะถึงเขาพลายดำ

๖๐

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

หาดสิชล
ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า หัวหินสิชล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อมานาน
ของอำเภอสิ ช ล บริ เวณชายหาดเป็ น แนวหิ น ไปจนจดหาดทรายโค้ ง
เป็ น บริ เวณที่ เ ล่ นน้ ำ ได้ บนหาดมี ที่ พั ก และร้ า นอาหารสำหรั บ บริ ก าร
นักท่องเที่ยว
หาดหินงาม
บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยก้อน
หินกลมเกลี้ยง มีสีสันสวยงามและ
เป็ น ที่ ม าของชื่ อ หาดหิ น งาม
ตลอดแนวชายหาด

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

หาดคอเขา (หาดปิติ)

เป็นหาดที่คนในท้องถิ่นนิยมไปพักผ่อน ชายหาดจะต่อ
จากหาดหินงาม บริเวณโดยรอบได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านที่พักและร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว
การเดิ น ทาง โดยทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ จากอำเภอเมื อ ง
ประมาณ ๗๐ กม. เข้าสู่ อำเภอสิชล จากตัวอำเภอสิชล แยกขวาไปทาง
บ้านปากน้ำ ระยะทาง ๓ กม. ถึงชายหาดสิชล และจากหาดสิชลไปอีก
๑.๕ กม. ถึงหาดหินงาม และหาดคอเขา ห่างจากหาดหินงาม ๒ กม.
หาดท้องยาง

หาดทรายยาวสีขาว น้ำทะเลใส ในอ้อมกอดของภูเขา ขนาบด้วย
แนวโขดหินทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ กางเต้นท์
เล่นน้ำ ตกปลา หากโชคดีนักท่องเที่ยวจะได้ชมฝูงปลาโลมาหลังโหนก
(โลมาเผือกหรือโลมาสีชมพู) ที่แหวกว่ายให้ยลโฉมได้ทั่วไป หาดท้องยาง
ตั้ ง อยู่ ใ นตำบลทุ่ ง ใส การเดิ นทางจากอำเภอเมื อ งใช้ เ ส้ นทางนครสุราษฎร์ธานี สาย ๔๐๑ ระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ถึงหลัก
กิโลเมตรที่ ๙๘ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านบางปอ ระยะทาง
ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
๖๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอขนอม และอำเภอสิชล ด้านหน้าของ
สถานีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหุบเขาและ อ่าวท้องยางที่สวยงาม พื้นที่ใน
เขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช เป็น
ป่าดิบชื้น พื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยเทือกเขากลาง เขาหลวง และเขา
พลายดำ พืชหายากที่พบ อาทิ ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก ข้าหลวงหลังลาย
หวาย เฟิร์น จั๋ง สัตว์หายากที่พบ อาทิ สมเสร็จ เลียงผา กวางป่า เก้ง
กระจง พญากระรอก ผีเสื้อ และนกชนิดต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ได้แก่ น้ำตกท้องยางหรือหนานเตย น้ำตกวังไทรหรือหนานต้นไทร น้ำตก
หนานไม้ไผ่ และน้ำตกยิ้ม มีโปรแกรมศึกษาธรรมชาติให้เลือกถึง ๓ เส้นทาง
เส้นทางที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ๑ ชั่วโมง เหมาะสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา
เส้นทางที่ ๒ เริ่มต้นจากสถานีสู่ปลายทางที่อ่าวท้องยาง ระยะทาง
ประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง เหมาะ
สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ระหว่างทางมีจุดศึกษาธรรมชาติ ๑๑ จุดและ
จุดชมวิวทิวทัศน์อ่าวท้องยางที่สวยงาม
เส้นทางที่ ๓ เริ่มต้นจากสถานีผ่านสันเขาของเขากลางสู่ปลายทางที่
อ่าวท้องหยี อำเภอขนอม ระยะทางประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ ๔-๕ ชั่ ว โมง เส้ นทางผ่ า นหน้ า ผาสู ง ชั นจึ ง เหมาะกั บ
นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย
นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีอาคารอเนกประสงค์สำหรับการบรรยาย
ลานกว้างสำหรับการเข้าค่ายพักแรม บ้านพักรับรองและเต้นท์สำหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมอีกด้วย
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราชเปิด
บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๗๕๓๕-๔๕๖๐
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
อยู่ในพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลสี่ขีด ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๕ ห่าง
จากตลาดอำเภอสิชลไปทางทิศตะวันตก ๑๕ กม.เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๖๓

เกิ ด จากเขาด้ า นตะวั น ตกเปลี่ ย นระดั บ เป็ น ระยะลดหลั่ น เป็ น ชั้ น ๆ
ท่ามกลางความสวยงามของต้นไม้กับสายน้ำ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอสิชล
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อยู่ในแนวเทือกเขานครศรีธรรมราชตอน
บน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙๐,๖๒๕ ไร่ มียอดเขาคีโหมดเป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุด สูง ๑,๓๐๓ เมตร ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น มีระบบนิเวศน์ที่
สมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้ในวงศ์ไม้ยาง ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา
ป่า สัตว์ป่าก็มีชุกชุม เช่น สมเสร็จ เลียงผา นกประจำถิ่นภาคใต้ที่หายาก
อากาศค่อนข้างเย็นสบาย จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายน
น้ำตกสี่ขีด
เป็นน้ำตกหินปูนที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ชั้นแรกไหล
จากยอดเขาสูง ๖๐ เมตร ไหลผ่านชั้นหินระยะทางยาว ๑๒
กิโลเมตร ประมาณกันว่ามีชั้นน้ำตกกว่า ๑๐๐ ชั้น หินปูนบาง
แห่งมีลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยสวยงามธารน้ำสีเขียวมรกต
มีแอ่งน้ำกว้างสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดูนก
กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางเดินป่าระยะสั้นและ
เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร
สอบถามรายละเอียดการเดินป่าและติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง
ได้ที่ โทร. ๐-๗๕๔๗-๐๗๐๘
น้ำตกไผ่ตง
เป็นน้ำตกที่สวยงาม ซ่อนตัวอยู่กลางป่า มีจำนวน ๗ ชั้น อยู่ใน
ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล การเดินทาง จากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระยะทาง ๖๙ กิโลเมตร ถึงสี่แยกอำเภอ
สิชล (สี่แยกต้นพะยอม) เลี้ยงซ้ายระหว่างทาง ๑๕ กิโลเมตร หรือจากตัว
เมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร
ถึงสามแยกเขาหัวช้างเลี้ยวขวา ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
๖๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

แหล่งโบราณคดีเขาคา
อยู่ที่ตำบลเสาเภา ตามทางหลวง
หมายเลข ๔๐๑ จากสี่แยกจอมพิบูลย์
ถึง กม.ที่ ๙๙ แยกซ้ายเข้าถนนจินดา ประชาสวรรค์ประมาณ ๗ กม.
โบราณคดีเขาคามีอายุกว่า ๑,๕๐๐ ปี บริเวณเขาคาเป็นศาสนสถานสำคัญ
ในลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเคารพนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุด
มี เ ขาคาประดุ จ เขาพระสุ เมรุ เป็ น ศู น ย์ ก ลางและโบราณสถานเล็ ก ๆ
กระจายเป็นบริวารโดยรอบ มีการค้นพบโบราณวัตถุที่ใช้พิธีกรรม เช่น
ฐานโยนิ (ฐานศิวลึงค์) ศิวลึงค์ท่อโสมสูตร (ท่อน้ำมนต์) ตลอดจนซาก
โบราณสถานที่เป็นเทวสถาน สระน้ำโบราณ กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะ
เสร็จเรียบร้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

บ้านท่าควาย
เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ ในบริเวณบ้านนายศิริ ณ นคร และ
บริเวณสวนนายขัน ใจห้าว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลฉลอง ตรงสี่แยกจอมพิบูลย์
ก.ม. ที่ ๘๙ แยกเข้ า ไปตามเส้ นทางหลวงจอมพิ บู ล ย์ - เขาใหญ่ อี ก
ประมาณ ๔ กิโลเมตร ซึ่งมีร่องรอยของโบราณสถาน ที่เดียวกันกับ แหล่ง
โบราณคดีเขาคา
น้ำตกคลองยอดน้ำ
เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน มีทั้งหมด ๖ ชั้น มีอุโมงค์
เหมืองแร่ที่ชั้นบนสุด ธารน้ำตกที่ไหลผ่านโขดหินขนาดใหญ่ ทางขึ้นน้ำตก
เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่มีโอกาสพบสัตว์ป่าและดอกไม้ป่า
หลายชนิด บริเวณริมคลองด้านล่างมีลานกว้างสำหรับการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ า ยพั ก แรม การเดิ นทาง จากทางหลวง
หมายเลข ๔๐๑ นครศรี ธ รรมราช สุ ร าษฎร์ ธ านี เลี้ ย วซ้ า ยตรงสี่ แ ยกจอม
พิบูลย์ ใช้ทางหลวงสาย ๔๑๐๕ ระยะทาง
ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย
ไปตามถนนระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๖๕

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอถ้ำพรรณรา : พระไสยาสน์ล้ำค่า ตระการตาถ้ำกัลยาณมิตร
ผลผลิตยางพารา อนุรักษ์ป่าชื่นฉ่ำ ขึ้นถ้ำประเพณี สายตาปีชลเขต

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอถ้ำพรรณรา

วัดถ้ำทองพรรณรา

อยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลถ้ำพรรณรา ห่างจากถนน
เอเซีย (ทางหลวงหมายเลข ๔๑)
หลั ก กิ โ ลเมตรที่ ๑๙๒-๑๙๓
ประมาณ ๒ กิโลเมตร ห่างจากที่
ว่าการอำเภอ ๑ กิโลเมตร ตำนาน
เล่ า ว่ า มี ชี ป ริ ง และชี ป รางนำ
สั ม ภาระและผู้ ค นเดิ นทางมาทาง
ทะเลเพื่อ นำแก้วแหวน เงินทองไป
สร้างพระบรมธาตุ เมื่อมาถึง อู่เรือ
(ปัจจุบันคือบ้านปากรา) ได้ทราบว่า
พระบรมธาตุสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ขึ้นบกหาสถานที่ที่เหมาะสมคือถ้ำทอง
แล้วได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำดังกล่าว และนำแก้วแหวนเงินทอง
บรรจุไว้ในองค์พระพุทธไสยาสน์นั้นด้วย เมื่อถึงแก่กรรม ลูกหลานจึงได้
สร้าง พระพุทธรูปขึ้น ๒ องค์ นำกระดูกของชีปริง ชีปรางบรรจุ เมื่อถึง
วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จะมีการทำบุญบูชาพระพุทธไสยาสน์ และ
พระพุทธรูปที่บรรจุกระดูกชีปริง ชีปราง ซึ่งต่อมาเรียกว่า พระปริง พระ
ปราง เป็นประจำตลอดมาทุกปี ซึ่ง “ประเพณีขึ้นถ้ำ” ตรงกับวันขึ้น ๑
ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ประชาชนทั่วสารทิศ มานมัสการพระพุทธ
ไสยาสน์ แก้บนด้วยขนมพอง ขนมลา และเที่ยวชมถ้ำต่างๆ ภายในวัด
ซึ่งมีอยู่หลายถ้ำ ทั้งที่เป็นถ้ำแจ้งและถ้ำมืด
๖๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ำขวัญญ
คคำขวั
ะ

อำเภอท่าศาลา : โมคลานตั้งก่อน ทรัพยากรมากหลาย หาดทราย
ยาวรี หม้อบ้านยิง มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย น้ำใสปลาสด งดงามน้ำใจ

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอท่าศาลา

อุทยานแห่งชาติเขานัน 	
อยู่ห่างจากอำเภอท่าศาลา ๓๐ กม. ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ
ท่าศาลา อำเภอสิชล และอำเภอนบพิตำ นอกจากนี้อุทยานฯ
ยังมีอาณาเขตที่ครอบคลุม เขาป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน และเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน อุทยานฯ แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ
๔๓๖ ตร.กม. ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแนวติดต่อมาจาก
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นป่าต้นน้ำของคลองหลายสาย
การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ จนข้าม
คลองกลายผ่านบ้านสระแก้ว อำเภอท่าศาลา หลักกม.ที่ ๑๑๐ แล้วเลี้ยว
ซ้ายเข้าบ้านปากเจา เข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ อีก ๑๕ กม. ภายในเขต
อุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
น้ำตกสุนันทา เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความงดงามตามธรรมชาติ
สายน้ำไหลจากหน้าผาชันลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างและไหลลงสู่ลำคลองกลาย
ลำน้ำสายสำคัญในเขตอำเภอท่าศาลา สามารถจัดกิจกรรมล่องแพตาม
ลำน้ำได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก
น้ำตกกรุงนาง เป็นน้ำตก ๓ ชั้น ขนาดกลาง แต่ละชั้นสูงประมาณ
๓๐ เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านสวนปราง

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๖๗

น้ำตกคลองปาว เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะไหลลด
หลั่นเป็นชั้นๆ เป็นต้นกำเนิดของคลองกลาย ตลอดลำคลองกลายมีโขด
หิ น สวยงาม การเดิ นทางใช้เส้นทางไปบ้านปากลงเข้าสู่หน่วยพิทั ก ษ์
อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ขน. ๑ (คลองกลาย) ระยะทาง ๓.๕ กม. แล้ว
เดินเท้าต่อประมาณ ๑ กม.ถึงน้ำตก ในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ตั้งเต้นท์
ให้บริการนักท่องเที่ยว โดยติดต่อโดยตรงได้ที่อุทยานแห่งชาติเขานัน
หาดสระบัว
ห่างจากอำเภอเมือง ๒๐ กม. ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ มีทาง
แยกขวามือไปถึงชายหาด ลักษณะชายหาดเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้
ประกอบด้ ว ยหาดสวรรศ์ นิ เวศน์ หาดจั นทร์ เพ็ ญ
หาดสันติสุข หาดปากน้ำท่าศาลา หาดสระบัว หาด
บ้านหน้าทัพ หาดบ้านปากพะยิง และหาดปากน้ำ
ปากนคร แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ หาด
สระบัว บริเวณหาดสระบัวน้ำทะเลค่อนข้างขุ่น
และมีตะกอนโคลน ไม่เหมาะกับ
การเล่ นน้ ำ ทะเล แต่ ได้ รั บ ความ
นิยมพอสมควรเนื่องจากอยู่ใกล้ตัว
เมืองนครฯ มากที่สุด

หัตถกรรมบ้านในถุ้ง	
ห่างจากตัวเมือง ๒๔ กม. เป็นชื่อหมู่บ้านชาวไทยอิสลามที่อยู่ใกล้
ชายทะเลนอกจากชาวบ้านจะทำอาชีพประมงแล้ว ยังได้ผลิตว่าวผ้าเป็น
รูปนกหลากสีและผลิตภัณฑ์กรงนกอีกด้วย นับเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่น่า
แวะชมและเลือกซื้องานฝีมือของชาวบ้าน

๖๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

โบราณคดีวัดโมคลาน	
อยู่ในเขตตำบลดอนคา ห่างจากตัวอำเภอ ๑๐
กม. ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ถึงบ้านหน้าทัพ
เลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวงสาย ๔๐๒๒ อีก ๖ กม.
เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานของพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ หลักฐานที่
ปรากฏในปัจจุบัน ได้แก่ แนวเสาหิน
หิ น แกะสลั ก รอบประตู อ าคารธรณี
ประตู ชิ้นส่วนโยนิและศิวลึงค์ สระน้ำ
โบราณ แท่นตั้งเทวรูป ซึ่งกรมศิลปากร
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘
หมู่บ้านปั้นหม้อ 	
หมู่บ้านหัตถกรรมแห่งนี้ อยู่บริเวณเดียวกับวัดโมคลาน
ห่างออกไปประมาณ ๕๐ เมตร หมู่บ้านปั้นหม้อนี้ยังคงรักษา
รูปแบบการปั้นหม้อแบบดั้งเดิมเอาไว้ คือใช้มือปั้น หม้อที่ปั้น
มีรูปทรงใหญ่และหนา มีลวดลายน้อย

แหล่งนกน้ำบ้านปากพะยิง	
แหล่งศึกษาธรรมชาติของนกน้ำหลายพันธุ์ ในเขตอำเภอท่าศาลา
พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยของนก ทั้งหมดอยู่ในบริเวณบ่อกุ้ง และบ่อปลาร้าง
ของเอกชน ซึ่งยินยอมให้นกทั้ง ๕ ชนิดได้อาศัยอยู่ ได้แก่ นกยางโทน
ใหญ่ นกยางกรอกพันธุ์จีน นกยางเปีย นกเป็ดลาย และนกเป็ดผีเล็ก เป็น
นกประจำถิ่น ที่มีให้ชมมากในตอนเช้า-เย็นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
การเดิ น ทางจากตั ว เมื อ ง ไปตามเส้ น ทางนครศรี ธ รรมราชสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ถึงปากทางเข้า เชิงสะพานข้าม
คลองปากพะยิง และเลี้ยวขวาไปตามป้ายชี้ทาง
อีกประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ถึงแหล่งนก
น้ำบ้านปากพะยิง
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอจุฬาภรณ์ : สามวังลือเลื่อง
นามเมืองเจ้าฟ้า ศิลาช่องคอย
อร่อยคั่วกลิ้ง

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอจุฬาภรณ์

ศิลาจารึกเขาช่องคอย
ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย ตั้งอยู่ที่ ม.๕
ต.ทุ่ ง โพธิ์ อ.จุ ฬ าภรณ์ จ.นครศรี ธ รรมราช
ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย เป็นศิลาจารึกที่พบ
บริ เวณหุ บ เขาช่ อ งคอย อำเภอร่ อ นพิ บู ล ย์
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชพบเมื่ อ วั น ที่ ๑๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ โดยนายจรง ชูกลิ่น
และนายถวิล ช่วยเกิด ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
คลองท้อน หมู่ที่ ๙ ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ
จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปในป่า แถบเขาช่องคอย
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกสะท้อน ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ ไปทางทิศ
ใต้ประมาณ ๒ กิโลเมตร ณ บริเวณทุบเขาช่องคอย นี้เอง บุคคลทั้งสอง
ได้พบแผ่นหินกว้างใหญ่อยู่ใกล้กับร่องน้ำระหว่างหุบเขา แผ่นหินดังกล่าว
มีขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๖.๘๓ เมตร หนา ๑.๒๐ เมตร บนแผ่น
หินมีเส้นเป็นรอยลึกขีดไปมาเป็นรูปอักษร ภาษาสันสกฤต คือ ศิลาจารึก
หุบเขาช่องคอยนั่นเอง
การค้นพบศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย ทำให้ได้ทราบหลักฐานเกี่ยวกับ
อารยธรรมของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตเมือง
นครศรี ธ รรมราชในอดี ต กาลจากลั ก ษณะรู ป อั ก ษรที่ ป รากฏในจารึ ก
ประมาณได้ว่าจารึกนั้นสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ซึ่งร่วมสมัย
กับจารึกวัดมเหยงค์ จารึกวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
๗๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

จารึกเขาพระนารายณ์ จังหวัดพังงา กลุ่มคนผู้สร้างศิลาจารึกหุบเขาช่อง
คอยขึ้นนี้ น่าจะเป็นกลุ่มชนที่ใช้ภาษาสันสกฤต นับถือศาสนาพราหมณ์
ลัทธิไศวนิกายและคงจะได้เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในบริเวณนั้นเป็นการ
ชั่ ว คราว ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ชนที่ อ ยู่ ป ระจำถิ่ น อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ก ำหนดสถานที่
บริเวณศิลาจารึกหุบเขาช่องคอยนั้นเป็นศิวสถานเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตาม
จารีตของตน ข้อความในจารึกกล่าวถึงการเคารพบูชา พระศิวะ พระ
สวามีแห่งนางวิทยาเทวี พระผู้เป็นเจ้าอันสูงสุด ลักษณะของศิลาจารึก
หุบเขาช่องคอยบ่งชัดว่าเป็นการสร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีง่ายๆ ไม่ประณีต
บรรจง ใช้แผ่นศิลาธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณหุบเขานั้นเป็นที่จารึกรูป
อักษรขึ้น ๓ ตอน มีความหมายต่อเนื่องกัน แต่ขนาดของรูปอักษรไม่เท่า
กั น ติ ด ต่ อ สอบถามขอมู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ อ งค์ ก รบริ ห ารส่ ว นตำบลทุ่ ง โพธิ์
โทร. ๐-๗๕๔๔-๙๔๘๐
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๗๑

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอทุ่งใหญ่ : ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย เพลินไพรนางนอน
จุฬาภรณ์พัฒนา ป่าสองทะเลศรี ธรณียิบซั่ม

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอทุ่งใหญ่

ถ้ำเขาพิสดาร
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางรูป เป็นภูเขาหินปูนตั้งอยู่ริม
คลองบางรู ป เขตรอยต่ อ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ ตั้ ง ของ
สำนักสงฆ์ถ้ำเขาพิสดาร ลักษณะของพื้นถ้ำอยู่ระดับเดียวกันกับ
พื้ นดิ น และไม่ มี ค วามชั น มากทำให้ มี ค วามสะดวกในการเดิ น เที่ ย วชม
ถ้ำหลักมีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีทางเข้าออกได้ ๒ ทาง ห้อง
โถงใหญ่ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ และรูปจำลองพระ
เกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป ถัดไปเป็นห้องโถงขนาดใหญ่กว้างประมาณ
๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์
ของสำนั ก สงฆ์ ถ้ ำ เขาพิ ส ดาร ถัดไปอีกเป็นทางเดินแคบๆ มีหินงอก
หินย้อยรูปร่างแปลกตามากมาย อาทิ ไดโนเสาร์ ช้าง ฤๅษี บริเวณใกล้
ทางออกเป็นทางเข้าสู่ถ้ำน้ำซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเข้าไปภายในมี
หินงอกหินย้อยรูปดอกไม้ที่สวยงามมาก การเดินทาง จากทางหลวง
หมายเลข ๔๑๑๐ ทุ่งใหญ่-พระแสง แยกซ้ายตรงตลาดบ้านบางรูป ระยะ
ทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำบ้านเสม็ดจวน
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๖ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาด
เล็กเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามด้วยทิวสน อีกทั้งยัง
สามารถชมทิวทัศน์เขานางนอนที่สวยงามได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่
เลี้ยงปลาในกระชัง และการทำประมงของชาวบ้านในพื้นที่ เหมาะอย่าง
ยิ่งในการตกปลา สองข้างของอ่างเก็บน้ำมีลานกว้างที่สามารถเข้าค่าย
๗๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

พักแรมได้ นอกจากนี้ยังมีเวทีกลางแจ้งและลานกว้างสำหรับจัดกิจกรรม
นันทนาการอีกด้วย
การเดินทางจากตัวอำเภอทุ่งใหญ่ ใช้เส้นทางสายทุ่งใหญ่-ลำทับ
ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
ถ้ำกระดูก
อยู่ในหมู่ที่ ๗ ตำบลกรุงหยัน ในเขาถ้ำเพดานประกอบ
ด้วยหินปูนสีเทาทอดตัวเป็นรูปเกือกม้า รายล้อมด้วยสวนยาง
พารา สวนผลไม้ และสวนกาแฟ ด้านข้างของภูเขามีลักษณะเป็นทางเดิน
ใต้เพดานถ้ำที่มีหินงอกสวยงามมาก สามารถเดินลัดเลาะไปได้ตลอดแนว
ชายเขา ตอนบนของพื้นดินมีซากดึกดำบรรพ์ เช่น พลับพลึงทะเล โปรโตซัว
ปะการั ง และสาหร่ า ย โดยที่กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบหลักฐาน
ซากดึกดำบรรพ์แล้วสันนิษฐานว่าหินบริเวณนี้เกิดจากการสะสมตัวในน้ำ
ทะเลที่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรงในยุคพอร์เนียนตอนกลางถึงตอนบน หรือ
ประมาณ ๒๐๐ ล้านปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังพบสัตว์โบราณที่อาศัยอยู่
บริเวณเชิงเขาและถ้ำ คาดว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงปลายสมัยไพโอโตซิน
ตอนกลาง หรือราว ๒๐๐,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว เช่น กวางป่า หมูป่า
เลียงผา แม่น หมาป่าโลบีมา เป็นต้น และยังมีธารน้ำโบราณซึ่งพัดพาเอา
กระดูกและฟันของสัตว์โบราณมารวมตัวกันเป็นปริมาณมาก ภายในเทือก
เขาแห่งนี้มีจุดที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ถ้ำสิงห์คุ้ม ถ้ำงวงช้าง ช่องเขา
พิสดาร ถ้ำม่านหิน ถ้ำบัลลังก์ อุโมงค์ท่อมหัศจรรย์
ถ้ำเพดาน
อยู่ในตำบลกรุงหยัน เป็นถ้ำที่มีความกว้างประมาณ ๓๐ เมตร ลึก
ประมาณ ๑๕ เมตร พื้นถ้ำเป็นธารน้ำ ตั้งอยู่ท่ามกลางที่ราบกว้างใหญ่
เพดานถ้ำตั้งอยู่ในแนวระนาบมีลักษณะราบเรียบ คล้ายกับเพดานของบ้าน
ที่อยู่อาศัย ทางวัดถ้ำเขาเพดานได้สร้างพื้นคอนกรีตคร่อมทางน้ำทำให้

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๗๓

เกิดเป็นห้องขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธและใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ด้านหลังของถ้ำเพดานเป็นหุบเขา
มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นขึ้นตรงริมหน้าผา มีต้นไม้ขนาด
กลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วไป ซึ่งที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยของลิง
หางยาวฝูงใหญ่ นอกจากนี้ริมภูเขายังมีหินวางเรียงรายอยู่ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถปีนป่ายขึ้นไปชมทัศนียภาพของหุบเขาดังกล่าวได้อีกด้วย
การเดินทางทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๐ ทุ่งสง–ทุ่งใหญ่ แยกซ้ายตรง
โรงเรียนบ้านบ่อปลา ใช้เส้นทางเดียวกับทะเลสองห้อง ระยะทางประมาณ
๘ กิโลเมตร
ทะเลสองห้อง
บึงน้ำขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีความน่าสนใจอย่างมาก หากน้ำลดตัวบึง
จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ บึงหรือ ๒ ห้อง เป็นที่มาของชื่อทะเลสองห้อง
สภาพสองข้างบึงห้อมล้อมพรรณไม้
น้ำและต้นไม้ขนาดใหญ่ ทอดเงาลง
ทาบกับสีครามของน้ำ สภาพพื้นดิน
รอบๆ บึงเป็นดินลูกรังและหินกรวด
นอกจากนี้ ยั ง มี ท างเดิ นที่ ส ามารถ
เดิ น เที่ ย วชมบึ ง ได้ โดยรอบ ซึ่ ง ใน
บางช่วงมีจุดที่เหมาะสมในการตก
ปลาอี ก ด้ ว ย การเดิ น ทางจาก
ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๐
ทุ่งใหญ่–พระแสง แยกซ้ายตรง
โรงเรี ย นบ้ า นบ่ อ ปลา ระยะทาง
ประมาณ ๗ กิโลเมตร
เจดีย์ศรีวิชัยวัดภูเขาหลัก
วัดภูเขาหลัก บ้านจอมภักดี
หมู่ ที่ ๕ ตำบลทุ่ ง สั ง อำเภอ
๗๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ทุ่งใหญ่ จากที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆ กันมาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย
ศรีวิชัยราวปี พ.ศ. ๑๓๒๐ โดยชาวลังกาสิหลที่เดินทางนำเงินทองและ
สิ่งของต่างๆ ไปสร้างพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่ทราบข่าวว่า
พระบรมธาตุได้สร้างเสร็จแล้ว และเห็นว่าเนินดินริมแม่น้ำตาปีใกล้กับ
ภูเขาหลักเป็นสถานที่สวยงามเหมาะแก่การสร้างวัดจึงได้ก่อสร้างอุโบสถ
และเจดีย์ขึ้นดังปรากฏให้อยู่ในปัจจุบัน เจดีย์สมัยศรีวิชัยนี้ ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของพระอุโบสถ สร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ.๑๓๒๐ ก่อสร้าง
ด้วยอิฐแผ่นใหญ่เสริมด้วยปูนปั้น ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรมุขกว้าง ๘ เมตร
ยาว ๘ เมตร สูง ๑๒ เมตร ฐานจัตุรมุขแต่ละชั้นประดับด้วยกระเบื้อง
เคลือบ โดยมีเจดีย์ขนาดเล็กชั้นจัตุรมุขละ ๔ องค์ รวม ๒๔ องค์ด้วยกัน
นอกจากนี้ยังมีพระประธานปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง ๕ ศอก สูง ๖ ศอก
๒๒ นิ้ว ลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่เคารพ
สักการะของคนทั่วไป
วัดประดิษฐาราม(ไสหร้า)
ตั้งอยู่ที่บ้านไสหร้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ มีชื่อเรียก
ขานกันทั่วไปว่า “วัดไสหร้า” เป็นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอ
ทุ่งใหญ่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ หรือ
หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า พ่อท่านนวล เป็นเจ้า
อาวาส พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์เป็นพระสงฆ์ที่เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอัน
งดงาม ยึ ด หลั ก พระธรรมวิ นั ย ตามคำสอนในพระพุ ท ธศาสนาอย่ า ง
เคร่งครัด ปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้ยาม
อาพาธ จนเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในหมู่ชาวบ้าน
ญาติโยมในภาคใต้

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๗๕

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอบางขัน : พระพุทธลีลาฯสูงตระหง่าน อุทยานบ่อน้ำร้อน
เขานางนอนมีตำนาน ถ้ำเพดานงามตา เสน่หาน้ำตกโตน

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอบางขัน

อุทยานบ่อน้ำร้อนวังหิน
อยู่ที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหิน เป็นบ่อน้ำร้อนที่ตั้งอยู่บริเวณวัดวังหิน
บนที่ราบสองฝั่งคลองวังหินเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ประกอบด้วยบ่อน้ำ
ร้ อ นขนาดน้ อ ยใหญ่ จ ำนวน ๙ บ่อ บ่อน้ำที่สำคัญได้แก่ บ่อน้ำเทพ
สมเด็ จ พระพี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ทรง
พระราชทานชื่ อ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ เดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำ
ที่องค์เทพประทาน มาให้มนุษย์รักษาโรค
บ่ อ ลำธาร สมเด็ จ พระพี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า
กั ล ยาณิ วั ฒ นากรมหลวงนราธิ ว าสราช
นครินทร์ทรงพระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ ๒๗
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ บ่อที่มีลักษณะเป็นธารน้ำที่ไหลไปทั่วบริเวณ
อุทยาน บ่อน้ำยา ที่เชื่อว่าน้ำในบ่อมีสรรพคุณในการรักษาอาการปวด
เมื่อยและโรคผิวหนังโดยการใช้อาบหรือทา บ่อน้ำทิพย์ ในสมัยก่อนมี
ความเชื่อว่าน้ำในบ่อน้ำทิพย์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
ภายในอุทยานบ่อน้ำร้อนวังหินยังมีบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมที่เปิดให้บริการจัดประชุมสัมมนาอีกด้วย
การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ กะปาง-ลำทับ ห่างจาก
แยกกะปางระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
๗๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คำขวั
ำขวญัญญ
คคำขวั

อำเภอทุ่งสง : ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี
สถานีชุมทาง ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอทุ่งสง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
เรียกกันทั่วไปว่า “น้ำตกโยงใสใหญ่” มี
พื้นที่ประมาณ ๑๒๖,๖๗๕ ไร่ ครอบคลุม
พื้นที่ อำเภอทุ่งสง อำเภอฉวาง อำเภอ
นาบอน ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีสภาพป่าและ
ทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามอีก
แห่ ง หนึ่ ง โดยเฉพาะน้ ำ ตกโยงที่ มี
ลั ก ษณะเป็ น กระแสน้ ำ ที่ ร วมกั น เป็ น
เกลียวเชือกเส้นมหึมา นอกจากนี้ยังมี
น้ ำ ตกปลิ ว ที่ บ ริ เ วณป่ า แพรก เป็ น
น้ ำ ตกขนาดเล็ ก สู ง ประมาณ ๒๕
เมตร มีทางเดินขึ้นจากบ้านน้ำร้อนไป
จนถึงชั้นบนสุดใช้เวลา ประมาณ ๑
ชั่วโมง
การเดินทางไปยังอุทยานแห่ง
ชาติน้ำตกโยง จากตัวเมืองใช้เส้น
ทางนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ระยะ
ทาง ๕๐ กม. แล้วให้แยกเข้าไป
ทางขวาอีกประมาณ ๓ กม. ก็จะ
ถึงเขตอุทยานฯ มีสถานที่ตั้งเต้นท์
ไว้บริการนักท่องเที่ยว
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๗๗

ถ้ำตลอด
ห่ า งจากที่ ว่ า การอำเภอทุ่ ง สง
๕๐๐ เมตร เป็นถ้ำเล็กๆ เกิดจาก
ภู เขาชั ย ชุ ม พล ตั ว ถ้ ำ สามารถเดิ น
ทะลุได้ตลอด จึงได้ชื่อว่าถ้ำตลอด
หรือถ้ำหลอด ภายในถ้ำมีพระพุทธรูป
ปางไสยาสน์ อ งค์ ใ หญ่ มี ภ าพ
จิตรกรรมฝาผนัง เป็นเรื่องราวพุทธ
ประวั ติ โ ดยอาจารย์ แ นบ ทิ น พงศ์
จิ ต ร ก ร ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ช า ว
นครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบได้
รับการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ
มีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
น้ำตกปลิว
อยู่ ใ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น้ ำ ตกโยง ตำบลถ้ ำ ใหญ่
อำเภอทุ่งสง มีทั้งหมด ๖ ชั้น
ชั้ น ที่ ๖ ระยะทาง ๔๖๐
เมตร มี ท างเดิ นขึ้ นจากชั้ น
ล่ า งไปจนถึ ง ชั้ น บนสุ ด ริ ม
ธารน้ำเป็นชั้นหินลดหลั่นกัน
เป็นบันไดตามธรรมชาติที่นำ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู่ แ อ่ ง น้ ำ เบื้ อ ง
ล่ า งและเป็ น จุ ด ชมน้ ำ ตกที่
สวยงามอีกด้วย
๗๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

พระโพธิสัตว์กวนอิม
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมปางปาฏิหาริย์แผ่เมตตามีความสูง
๑๙ เมตร พระหัตถ์ซ้ายทรงแจกันหลั่งน้ำทิพย์ พระหัตถ์ขวาทรงกิ่งหลิว
ประทับบนดอกบัวใหญ่ เคียงข้างด้วยกุมารชาย หญิง ทูนเทิดด้วยพระยา
มังกร ประดิษฐานกลางสระน้ำใหญ่ รายรอบด้วยน้ำพุ ตั้งอยู่ที่มูลนิธิ
ซำปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง บนถนนหมู่บ้านพัฒนา ตำบลปากแพรก
ห่างจากตลาดทุ่งสง ประมาณ ๑ กิโลเมตร

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๗๙

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอเชียรใหญ่ : เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ
เกษตรกรรมก้าวหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ
วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน
เมืองศิลปาชีพ

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอเชียรใหญ่

ศาลหลวงต้นไทร
เป็ น ศาลหลวงที่ ส ร้ า งขึ้ น จากพระ
ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลการะเกด อำเภอ
เชียรใหญ่ นายจำนูญ พลายด้วง ราษฎร
ตำบลแม่ เ จ้ า อยู่ หั ว ได้ ก ราบบั ง คมทู ล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ถึงต้นไทรขนาด
ใหญ่ที่ขึ้นขวางแนวขุดคลอง ชะอวด-แพรกเมือง ในโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลการะเกด อำเภอ
เชียรใหญ่ ว่าการดำเนินงานต้องหยุดชะงักเนื่องจากเครื่องยนต์ของเรือขุด
และรถขุดจะดับทุกครั้งที่เข้าไปใกล้ต้นไทรต้นนี้ และมีคนงานล้มป่วย เชื่อ
กันว่าเกิดจากมีต้นไทรใหญ่น้อย ซึ่งขึ้นเด่นเป็นสง่าและบริเวณใต้ต้นไทร
ขุดพบซากกระดูกคน และสัตว์ต่างๆ รวมทั้งเปลือกหอยทะเล ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งให้ตั้งศาลหลวง และประกอบ
พิธีบวงสรวงเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
ศาลหลวงทำด้วยไม้สักทั้งหลัง บริเวณโดยรอบปูด้วยหินอ่อนและมี
การจัดสภาพภูมิทัศที่สวยงาม รวมทั้งมีต้นไทรจำนวนมากขึ้นอยู่ด้านหลัง
และตั้งอยู่ริมแม่น้ำชะอวด-แพรกเมือง ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก
๘๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประทศโดยเฉพาะชาวสิงคโปร์และมาเลเซียเดินมากราบ
ไหว้และเยี่ยมชมศาลหลวง-ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเชื่อว่า ศาลหลวงต้นไทร มีความศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคลาภ เป็นสิริมงคล และมีความปลอดภัย
การเดินทาง โดยทางรถยนต์ จากนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๔๐๘ (นครศรีธรรมราช-สงขลา) ถึงสี่แยกบ่อล้อตรงไป ถึงทาง
แยกหน้าสถานีตำรวจภูธรการะเกด เลี้ยวขวาไปใช้ถนนลาดยางและเลี้ยว
ซ้ายเข้าไปยังศาลหลวง-ต้นไทร บ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด อำเภอ
เชียรใหญ่

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๘๑

วัดเขาแก้ววิเชียร
ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ กลางทุ่งนา ในหมู่ที่ ๙ ตำบล
เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ เดิมวัดนี้เรียกว่า วัดเขาวิเชียร
ตามหลักฐานจารึกที่ระฆัง ซึ่งปัจจุบันระฆังใบนี้เก็บรักษาไว้ที่วัดพระ
มหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วัดเขาแก้ววิเชียรเป็นวัดที่เก่าแก่
ก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี จากการพิสูจน์อิฐฐานเจดีย์วัดเขาแก้ว
วิเชียร โดยกรมศิลปากร นอกจากนี้ที่วัดมีพระปัญญาเป็นพุทธรูปเก่าแก่
และเจดีย์เก่าแก่ ชื่อเจดีย์พระติลิมุ้ย ชาวบ้านมักจะไปกราบไหว้ขอให้บุตร
หลานสอบเข้าทำงาน มักจะได้ตามที่ขอ มีบ่อน้ำมากถึง ๑๑ บ่อ มีชื่อ
เรียกต่างๆ กัน และเป็นสถานที่ร่มรื่น พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่
ศึกษาพันธุ์ไม้หลายชนิด
นอกจากนี้ที่วัดเขาแก้ววิเชียร มีลิงจำนวน ๑๐๐ กว่าตัว เป็นลิงฝูง
ใหญ่ซึ่งอาศัยร่วมกันในชุมชนบ้านเขาแก้ววิเชียร
การเดินทาง จากนครศรีธรรมราชใช้ทางหลวง หมายเลข ๔๐๘
(นครศรี ธ รรมราช-สงขลา) เลี้ ย วซ้ า ยบริ เวณสามแยกบ้ า นสระไคร
(ประมาณ กม.ที่ ๒๕) ใช้ถนนลาดยางตลอดเส้นทางถึงวัดเขาแก้ววิเชียร
ระยะทาง ๘ กิโลเมตร	
ศาลเจ้าทวดปากเชียร
ตั้ ง อยู่ ในบริ เวณที่ ว่ า การอำเภอเชียรใหญ่ด้านทิศตะวันออก ชาว
เชียรใหญ่ มีความเชื่อ และศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของทวดปากเชียร
มักจะขอให้ทวดปากเชียรช่วยดลบันดาลให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวัง
ตามความเชื่อของแต่ละคน และเมื่อประสบผลสำเร็จจะนำเครื่องเซ่นไหว้
ต่างๆ เช่น ธูป ๑๒ ดอก เทียน เหล้า หัวหมู ไก่ หรือหมูย่าง และจุด
ประทัด มาทำพิธีเซ่นไหว้เป็นประจำ
และจะมีพิธีไหว้ทวดปากเชียรกินเจ
ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ในช่ ว งเทศกาลกิ น เจ
เพื่อเป็นสิริมงคลของชาวเชียรใหญ่
๘๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

วัดแม่เจ้าอยู่หัว
เป็นวัดเก่าแก่ริมคลองฆ้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอ
เชียรใหญ่ ริมทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ (นครศรีฯ-สงขลา) ภายในวัดมี
ปั้นแม่เจ้าอยู่หัว (พระนางเลือดขาว) ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระเจ้า
ศรีธรรมโศกราช ประดิษฐานอยู่ ประชาชนมีความเชื่อและศรัทธาในบารมี
ของแม่เจ้าอยู่หัว ต่างไปกราบไหว้ ขอให้มีโชคลาภ พ้นทุกข์ภัยต่างๆ
การเดินทาง จากนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘
(นครศรีฯ-สงขลา) ถึงสี่แยกบ่อล้อ ตรงไปประมาณ ๑ กิโลเมตร

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๘๓

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ จัดตั้งโดยพระ
ราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เพื่อทรงช่วย
เหลือประชาชนให้มีรายได้จากทอผ้าและ
จักสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
ต่างๆ สวยงามมาก สามารถซื้อเป็น
ของที่ระลึก ของฝาก ของขวัญ เนื่อง
ในโอกาสต่างๆ เป็นที่ประทับใจทั้งผู้ให้
และผู้รับได้
การเดินทาง จากนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘
(นครศรีฯ-สงขลา) ถึงสี่แยกบ่อล้อ เลี้ยวขวาไปใช้ทางหลวงบ่อล้อ-ชะอวด
ประมาณ ๑.๕ กม. เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่
เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่
จุดชมวิวบนเขาพระบาท
วัดพระพุทธบาท เป็นวัดที่มีความเก่าแก่กว่า ๗๐๐ ปี มี
รอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงมานานแล้ว ในอดีต
พบไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้หายได้ ประชาชนในหลาย
พื้นที่เดินทางเข้ามารับการรักษาจำนวนมาก และในบริเวณวัดมีจุดชมวิว

๘๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม สามารถชมพระอาทิ ต ย์ ต กในยามเย็ น และชม
พระจันทร์ขึ้นได้ซึ่งมีบรรยากาศที่งดงามมาก
การเดินทางโดยรถยนต์ จากนครศรีธรรมราชใช้ทางหลวงหมาย ๔๐๘
(นครศรีฯ-สงขลา) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายวัดแดง-บางปรง ไปประมาณ ๑.๕
กม. แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่วัดพระพุทธบาท 	

งานแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน
แม่น้ำปากพนังซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเชียรใหญ่ ชาวบ้านได้จัดการแข่ง
ขันเรือเพรียวพายจนเกิดงานประเพณีแข่งเรือเพรียว สืบทอดถึงปัจจุบัน
โดยมีเรือเพรียว ตั้งแต่ ๑๓ ฝีพาย ถึง ๑๖ ฝีพาย ซึ่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุกแห่งในอำเภอเชียรใหญ่ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุน และกราบบังคมทูล
ขอรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
ปัจจุบันเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ กำหนดจัดงานแข่งขันขึ้นในวันที่ ๓๑
ธั น วาคม ถึ ง ๑ มกราคม ของทุ ก ปี ณ บริ เวณริ ม แม่ น้ ำ ปากพนั ง
หน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๘๕

คำขวั
คำขวญัญ

อำเภอหัวไทร : เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว จ้าวทะเล เสน่ห์หาดทราย
มากมายศิลปิน

แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอหัวไทร

วัดพัทธสีมา
ตามหลักฐานเอกสารกัลปนาวัดพัทธสีมา ระบุว่า พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้กำหนดเขตแดนพระราชทานเป็นพื้นที่กัลปนา พระราชทาน
ผู้คนชายหญิงเพื่อปรนนิบัติพระศาสนาเรียกว่า ข้าประโยมสงฆ์หรือข้าประ
โยมทาน ให้ทางวัดเก็บผลประโยชน์จากที่ดินเพื่อบำรุงวัด บำรุงพระ
ศาสนา ตามข้อมูลทะเบียนวัดต่างๆ ใน อ.หัวไทร ระบุว่า วัดพัทธสีมา
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๒๖๕ มีอาคารโบราณสถานสำคัญคือ หอพระไตรปิฎก
(หอไตรกลางน้ำ) อันสื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในอดีต ที่รู้จักใช้ความ
สัมพันธ์ของธรรมชาติและวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน ทำให้
สามารถรักษาคัมภีร์ใบลานที่จารึกความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
นำมาศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งศาสตร์ต่างๆ ที่จารึกอยู่ในคัมภีร์ใบลาน
บุดดำ บุดขาว ประกอบด้วยภาษาขอม ภาษาล้านนา ภาษาไทยโบราณ
ที่บรรจุสาระสำคัญของพระธรรมวินัย วรรณกรรมท้องถิ่น โหราศาสตร์
ไสยศาสตร์ ตำรายาสมุนไพร
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น
เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงโบราณวัตถุจำนวน
มากที่วัดได้เก็บสะสม ซึ่ง
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ยื น ยั น
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ได้
เป็ น อย่ า งดี สามารถแยก
ตามที่มาได้ ๓ ประเภทคือ
๑) โบราณวัตถุที่เป็นหลักฐาน
๘๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ยืนยันประวัติของวัดและชุมชน เช่น คันฉ่องสำริดอายุประมาณ ๑,๓๐๐
ปี เข็มทิศการเดินเรือของจีน ๒) โบราณวัตถุที่ได้มาด้วยบารมีของเจ้า
อาวาส เช่น หม้อน้ำมนต์ถมปัด เครื่องถ้วยเบญจรงค์ ตะลุมฝังมุก ๑๒
นักษัตร ๓) โบราณวัตถุที่ได้มาจากความศรัทธาและประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชน เช่น ขันลงหิน ที่ใช้ในพิธีนำหน้าศพมาเผาที่วัด หรือ เครื่อง
ถ้วยสำรับจัดอาหารมาถวายพระที่วัด โบราณวัตถุเหล่านี้สามารถบ่งบอก
เรื่องราวได้หลายอย่าง ทั้งการเริ่มก่อตั้งวัด บารมีเจ้าอาวาส ประเพณี
วัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนรายรอบวัด
หาดแพรกเมือง
ชายหาดริ ม ฝั่ ง อ่ า วไทยตรงปากคลอง
ชะอวด-แพรกเมือง บ้านแพรกเมือง ตำบล
หน้าสตน อำเภอหัวไทร หาดทรายสีขาวตัด
กับท้องฟ้าสีสดใสในวันที่อากาศปลอดโปร่ง
ในยามอัสดงภาพเรือประมงที่ลอยลำอยู่ใน
ทะเล และเหล่าบรรดาพรานเป็ดที่ตกปลา
บริเวณสันเขื่อน เป็นภาพที่ชินมากสำหรับชายหาดที่เงียบสงบ
แห่งนี้ นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถหาซื้ออาหารทะเลสดๆ จาก
ชาวประมงพื้นบ้านในหมู่บ้านชาวประมงริมชายหาดได้อีกด้วย
ป่าพรุยวนนก / ป่าพรุควนทะเลมอง
เป็นป่าพรุในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านควนทะเลมอง ตำบลควนชะลิก
อำเภอหัวไทร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พืชส่วนใหญ่เป็นพวกต้นเสม็ด ต้นแสม
กระจูด ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพเป็นป่าพรุ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
นกหลากชนิด อาทิ นกกระยาง นกกระสา นกแฝก นกกาน้ำ นกพริก
นกอีโกง นกเป็ดน้ำ และนกอพยพ อาทิ นกกระยางปากขอ นกกาบบัว

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๘๗

ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๘๙

ประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเพณีสารทเดือนสิบ วิวัฒนาการ
มาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ์ ซึ่ง
ลูกหลานจัดขึ้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
แก่ ผู้ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว ต่ อ มาพวกพราหมณ์ จ ำนวนมากได้ หั น มานั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาและยังถือปฏิบัติในประเพณีดังกล่าวอยู่ พระพุทธองค์เห็น
ว่า ประเพณีนี้มีคุณค่า เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพ
บุรุษนำความสุขใจให้ผู้ปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตให้อุบาสก อุบาสิกา ประกอบ
พิ ธี นี้ ต่ อ ไปได้ ประเพณี ส ารทเดื อ นสิ บ มี ม าตั้ ง แต่ พุ ท ธกาลคาดว่ า เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาด้วย
ประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้และนครศรีธรรมราช นี้จะเริ่ม
ในวันแรม ๑ ค่ำถึงแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกๆ ปี เป็นงานบุญเพื่อ
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการีซึ่งล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อทาง
พุทธศาสนาที่ว่าผู้ล่วงลับไปแล้วมีบาปมากจะตกนรกและกลายเป็น “เปต
ชน” หรือเปรต จะถูกปล่อยตัวจากนรกเพื่อให้ขึ้นมาพบญาติพี่น้องและลูก
หลานของตนในเมืองมนุษย์ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือนสิบ และให้กลับลงไป
อยู่ในนรกดังเดิมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ผู้ที่ยังมี
ชีวิตอยู่จึงพยายามหาอาหารต่างๆ ไปทำบุญตามวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เริ่มในวันแรม ๑๓ ค่ำ ซึ่งเป็น “วันจ่าย” หมายถึง วัน
ออกจับจ่ายซื้อของที่จำเป็นในการจัดตกแต่ง “หมรับ” (สำรับ) ในวันแรม
๑๔ ค่ำ คือวัน “ยกหมรับ” หมายถึง การยก “หมรับ” ไปวัดหรือวันรับ
๙๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ตายายและวันที่ผู้ล่วงลับจะต้องกลับลงไปอยู่ในนรกตามเดิม
คือวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ เรียกว่า “วันบังสุกุล” หรือวันส่ง
ตายาย สำหรับหมรับในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาจากการจัดหมรับแบบ
ดั้งเดิม เป็นการตกแต่งให้สวยงามมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามแบบโบราณและจัดให้มีการแข่งขันการจัดหมรับขึ้นอีกด้วย โดยจะมี
พิธีขบวนแห่แหนกันอย่างสวยงามตลอดแนวถนนราชดำเนิน ในวันแรม
๑๔ ค่ำ เดือนสิบ
ระยะเวลาดำเนินการ
วันแรม ๑ ค่ำ ถึงแรม ๑๕ ค่ำเดือนสิบ แต่ชาวนครศรีธรรมราชนิยม
ทำบุญคือ วันแรม ๑๓-๑๕ ค่ำ สำหรับการจัดงานเดือนสิบจะเริ่มตั้งแต่วัน
แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ถึงวันขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๑๑ ของทุกปีรวม ๑๐ วัน
๑๐ คืน
สาระสำคัญ
๑.เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ โดยรำลึกถึงคุณ
ความดีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
๒.เป็นโอกาสได้รวมญาติที่อยู่ห่างไกลได้มาพบปะซักถามสารทุกข์
สุกดิบต่อกันและได้โอกาสทำบุญร่วมกัน
๓.เป็นการเก็บเสบียงอาหารมีทั้งพืชผักอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป
จัดนำไปถวายในรูปหมรับหรือสำรับ เพื่อที่ทางวัดจะได้เก็บรักษาไว้เป็น
เสบี ย งสำหรั บ
พระภิกษุสงฆ์ใน
ฤดูฝน

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๙๑

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ในสมั ย ที่ พ ระเจ้ า ศรี ธ รรมโศกราชเป็ นกษั ต ริ ย์ ค รองแคว้ นตามพร
ลิงค์(นครศรีธรรมราช) อยู่นั้นได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์
ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุ
อยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมี
ภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้า
นั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์รับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาดเห็น
ภาพวาดพุทธประวัติ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” จึงรับสั่งให้ประกาศหา
เจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะนำผ้าพระบฏไปบูชา
พระพุทธบาทที่ลังกา แต่ถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนัง เหลือผู้รอด
ชีวิตสิบคนพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏไป
ห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ แม้จะไม่ใช่
พระพุทธบาทตามที่ตั้งใจ แต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ้าของผ้า
พระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้นตั้งแต่ปีนั้นและดำเนินการสืบต่อ
มา จนกลายเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเสมือนตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้า ซึ่งชาว
นครฯ เชื่อมั่นว่ามีบุญญาภินิหารหาที่เปรียบมิได้ ทั้งนี้เพราะว่าภายในพระ

๙๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

เจดีย์ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ ในปีหนึ่งๆ พุทธศาสนิกชนจะ
บูชาองค์พระธาตุเจดีย์ด้วยการจัดขบวนแห่พระบฎขึ้นห่มองค์เจดีย์เพื่อ
ความเป็ น สิ ริ มงคลอั นจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำรงชีพทุกด้ า น
ประเพณีนี้จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งจะทำกันในวันมาฆบูชา คือในวันขึ้น ๑๕
ค่ำ เดือน ๓ และในวันวิสาขบูชา คือในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ระยะเวลาดำเนินการ
แต่เดิมการแห่ผ้าขึ้นธาตุนิยมจัดปีละสองครั้ง ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม (วันมาฆบูชา) และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (วันวิสาขบูชา)
โดยนำผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ปัจจุบันนิยมทำกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกว่า
สาระสำคัญ
๑. แสดงให้เห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช ที่ยึดมั่นอยู่ใน
พระพุทธศาสนาการทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาเพื่อประสงค์ให้ใกล้ชิดกับ
พระพุทธเจ้า
๒. แสดงให้เห็นว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์
รวมความศรัทธา พุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกทิศจึงประสงค์มาห่มผ้าพระ
ธาตุอย่างพร้อมเพรียงกัน

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๙๓

ประเพณีลากพระ
ในสมัยที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นแล้ว พุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทนองค์พระพุทธเจ้ามาแห่แหน ซึ่งเปรียบเสมือน
การรับเสด็จและถวายภัตตาหารให้พระพุทธเจ้าด้วยตนเอง พระภิกษุจีน
ชื่ออี้จิง ได้จาริกแสวงบุญผ่านมายังอาณาจักรตามพรลิงค์ ได้พบเห็นชาว
บ้านปฏิบัติประเพณีลากพระจึงบันทึกจดหมายเหตุไว้ว่า “พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง มีคนแห่แหนนำมาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือ
บนแคร่ มีพระสงฆ์และฆราวาสหมู่ใหญ่ห้อมล้อมมา มีการตีกลองและ
บรรเลงดนตรีต่างๆ มีการถวายของหอมและดอกไม้และถือธงชนิดต่างๆ
ที่ทอแสงในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จไปสู่หมู่บ้านด้วยวิธีดังกล่าว”
ประเพณีนี้เป็นหนึ่งในอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่ได้กระจายสู่
แนวคิดของชาวนครศรีธรรมราชสืบต่อกันมา ถือว่าเป็นการแสดงความ
ยินดีที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงส์ จึงอัญเชิญขึ้นประทับบน
บุษบกที่เตรียมไว้แล้วแห่แหนไปยังที่ประทับ ส่วนเหตุผลแท้จริงของชาว
นครฯ ในการปฎิบัติคือเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรออก
แห่แหนหลังจากอยู่ในพรรษาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อเป็นการผ่อนคลาย
ความจำเจและประกวดประชันความเลื่อมใสศรัทธากัน จะทำกันในวัน
แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยก่อนหน้านั้นประมาณ ๗ วัน จะมีการตีกลอง
๙๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

รัวกรับเรียกว่า “คุมพระ” และตกแต่งบุษบกสำหรับประดิษฐานพระพุทธ
รูปปางอุ้มบาตร (พระลาก)
การลากพระนิยมทำกันในวันออกพรรษาเพียงวันเดียวโดยลากออก
จากวัดตอนเช้า และลากกลับวัดในวันรุ่งขึ้น
ระยะเวลาดำเนินการ
วันลากพระจะทำกันในวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
สาระสำคัญ
๑.เป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับสังคมเกษตรกรรม ด้วยความเชื่อ
ว่าอานิสงแห่งการลากพระจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การทำบุญเพื่อ
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง การลากพระแสดง
ให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเพณี กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม
เกษตรกรรม
๒.เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อว่า การทำบุญจะส่งผลให้ผู้ที่ทำได้รับ
บุญกุศลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต จึงมีการปฏิบัติตามประเพณีและ
ความเชื่อตลอดมา
๓ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคีพร้อมใจใน
การทำบุญทำทาน และเกิดความสนุกสนาน

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๙๕

ประเพณีอาบน้ำคนแก่
อาบน้ำคนแก่ เป็นประเพณีเกี่ยวเนื่องมาจากประเพณีสงกรานต์
ชาวนครศรีธรรมราชเชื่อว่าในวันที่ ๑๔ เมษายน เทวดาที่เฝ้ารักษาเมือง
ทั้งหลายจะพากันขึ้นไปเมืองสวรรค์กันหมด ทั้งเมืองจึงปราศจากเทวดา
วันนี้จึงเรียกว่า “วันว่าง“ คือเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเทวดาคุ้มครอง
ชาวบ้านจะหยุดทำกิจการงานทุกอย่างเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หมด
ครกและสากตำข้าวก็จะแช่เอาไว้สามวัน
ในวันว่าง ชาวบ้านจะนำภัตตาหารและเครื่องนมัสการต่างๆ ไป
ทำบุญที่วัดใกล้บ้าน เสร็จแล้วจึงไปสักการะและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ที่
สนามหน้าเมือง และนิยมรองรับน้ำจากการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เพื่อนำ
ไปไว้ใช้ในงานมงคลที่บ้านของตนอีกด้วย
เมื่อสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เสร็จแล้ว ชาวนครศรีธรรมราชจะนำอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไปให้ญาติคนแก่ที่ตนเคารพนับถือแล้วขออาบน้ำให้
ท่านด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ระยะเวลาดำเนินการ
ประเพณีอาบน้ำคนแก่ อยู่ในช่วงระยะเวลาของวันที่ ๑๓-๑๕ เดือน
๕ (เมษายน) ของทุกปี ซึ่งจะเลือกเอาวันไหนก็ได้
สาระสำคัญ
๑. การอาบน้ำคนแก่เป็นประเพณีที่มีบทบาทในการควบคุมคนใน
สังคมให้วางตนให้เหมาะสมตามฐานะของตน คือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อให้คนเคารพนับถือ เมื่อเป็นผู้น้อยก็ต้องแสดงความเคารพ
และมีความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ
๒. เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่ คน
แก่ในตระกูล บิดา มารดา ตลอดจนผู้ที่ตนเคารพนับถือทั้งหลาย
๓. เป็นการพบปะกันในระหว่างญาติพี่น้อง ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพัน
กันในวงศาคณาญาติ สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวรักใคร่กันในตระกูล
ยิ่งขึ้น
๔. สร้างความอบอุ่นปลาบปลื้มใจให้กับคนแก่ของตระกูล ที่ได้เห็น
ความเป็นปึกแผ่นของลูกหลาน
๕. ทำให้เกิดความสุขความอิ่มเอิบใจ ให้กับผู้ที่ได้ร่วมพิธีทำบุญตาม
ประเพณีอาบน้ำคนแก่
๙๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ประเพณีสวดด้าน
ในวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนจะมาทำบุญฟังธรรมกัน ณ วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามาแต่
โบราณ จึงมีชาวบ้านมาทำบุญกันมากเป็นพิเศษ สถานที่ที่จัดให้มีภิกษุสงฆ์
มาเทศนา คือในวิหารคดหรือพระระเบียง ชาวนครศรีธรรมราช เรียกว่า
“ด้าน“ การเทศน์ของพระภิกษุสงฆ์จะมีด้านละหนึ่งธรรมาสน์เป็นอย่างน้อย
การไปฟังเทศน์ฟังธรรม ชาวบ้านจะต้องเตรียมตัวไปนั่งรอที่พระ
ระเบียงก่อนที่พระสงฆ์จะไปถึง ในขณะที่นั่งรอ บางคนก็พูดคุยสนทนา
เรื่องราวต่างๆ บางคนก็มีเรื่องราวมาบอกเล่าสู่กันฟัง บางคนนั่งอยู่
เฉยๆ ทำให้น่าเบื่อ ในที่สุดจึงเกิดความคิดเห็นพ้องกันว่าควรหาหนังสือ
มาสวดจนกว่าพระจะมาเทศน์ เพื่อจะได้ฟังกัน ได้ทั้งความเพลิดเพลิน
และความรู้เป็นคติสอนใจ จึงเกิดประเพณีสวดด้านขึ้น
ระยะเวลาดำเนินการ
การสวดด้านจะมีเฉพาะในวันพระหรือในวันธรรมสวนะ(ขึ้นหรือแรม
๘ ค่ำ และขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ำ) เวลาก่อนเพล ก่อนพระสงฆ์จะขึ้น
ธรรมาสน์แสดงธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนฟังที่ระเบียงทั้งสี่ด้านในวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สาระสำคัญ
๑. ผู้ฟัง ได้ฟังสาระจากการสวดหรือการอ่านหนังสือ ได้ทั้งความรู้
คติสอนใจ และความเพลินเพลิด ส่วนผู้สวดได้ประโยชน์จากการอ่าน
หนังสือ นับเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดที่ช่วยให้คนรักการอ่านหนังสือและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
การฟังแก่เด็กนักเรียนได้
๒. ได้ทราบข่าวความเป็นไปของบ้านเมือง เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของจิตใจ
๓. เกิดความรักความสามัคคีหมู่คณะที่ไปทำบุญวัดเดียวกันสร้างแบบ
อย่างให้แก่ลูกหลาน
๔. เป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมของชาวนครศรีธรรมราชในฐานะ
ปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งทางด้านภาษาและวรรณกรรมมาเป็นเวลายาวนาน
สมควรแก่การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวรรณกรรมท้องถิ่นไว้เป็นมรดกของ
ท้องถิ่นที่มีคุณค่ายิ่ง
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๙๗

ประเพณีให้ทานไฟ
นครศรีธรรมราชตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ
ร้อนชื้น ในหน้าหนาวก็ไม่หนาวจัด เพียงแต่คนรู้สึกว่าอากาศเย็นลงกว่า
ปกติ เนื่องจากไม่เคยชินกับอากาศที่หนาวเย็นลง ตอนย่ำรุ่งเช้ามืดจึงลุก
ขึ้นมาก่อไฟผิงเพื่อสร้างความอบอุ่น ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึด
มั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพากันก่อกองไฟในวัดใกล้บ้าน
แล้วนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาผิงไฟรับความอบอุ่นด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ
การให้ทานไฟไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวแล้วแต่ความ
สะดวกในการนัดหมาย แต่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติในช่วงเดือนยี่ ซึ่งป็นช่วงที่มี
อากาศหนาวเย็นที่สุด ชาวบ้านจะนัดหมายไปพร้อมกันในเวลาย่ำรุ่งหรือ
ตอนเช้ามืด ซึ่งจะเป็นวันไหนก็ได้

๙๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

สาระสำคัญ
๑. เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้นัดหมายพร้อมกันในตอนเช้ามืด เพื่อร่วม
ทำบุญเลี้ยงพระรวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกันเป็นที่สนุกสนาน ซึ่ง
เป็นการสร้างสามัคคีในหมู่คณะได้ดียิ่ง
๒. ทำให้มีสุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรง เพราะการตื่นนอนตอนเช้า
ตรู่ได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีความสดชื่นเบิกบาน

๓. เมื่อได้ปฏิบัติตามประเพณีแล้วย่อมทำให้เกิดความสุขใจเบิกบานใจ
ในผลบุญที่ตนได้กระทำ อีกทั้งยังได้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานของตนด้วย

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๙๙

ของฝาก/ของที่ระลึก
ด้วยนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยช่างฝีมือ และภูมิปัญญา
ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจำนวนมาก ทำให้มีสินค้าอย่างหลากหลาย
ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาเป็นของฝาก ของที่ระลึกได้
และนี่คือบางส่วนของสินค้าเหล่านั้น
เครื่องถมนคร
เป็นหัตถกรรมสำคัญของนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียง มี ๒ ชนิดคือ
ถมดำ และถมทองหรือถมทาทอง ลวดลายต่างๆ สลักด้วยมือ สินค้า
เครื่องถมได้แก่ แหวน สร้อยคอ กำไล ขัน พาน ถาด บริเวณที่มีเครื่อง
ถมขายมากคือ ถนนท่าช้าง หลังสนามหน้าเมือง บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และในบริเวณตลาดท่าวัง
เครื่องทองเหลือง
มี ให้ เ ลื อ กหาได้ ที่ ห มู่ บ้ า นไทยอิ ส ลามสวนมะพร้ า ว หลั ง วั ด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปัจจุบันมีผลิตกระบอกรีดเส้นขนมจีนอย่างเดียว
สร้อยนะโม สร้อยเงิน และสร้อยสามกษัตริย์
เป็ น งานที่ ต กทอดกั น มาช้ า นานด้ า นฝี มื อ ช่ า งเงิ น ของชาว
นครศรีธรรมราชที่ประดิษฐ์ถักร้อยสร้อยนานาชนิด มีทั้งเงิน ทอง และ
สามกษัตริย์ (คือ เงิน ทอง นาก) มีศูนย์รวมอยู่ที่บริเวณถนนท่าช้าง หลัง
สนามหน้าเมือง

๑๐๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๐๑

หนังตะลุง
ปั จ จุ บั น หนั ง ตะลุ ง เป็ น สิ น ค้ า เอกลั ก ษณ์ ที่ ส ำคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของ
นครศรีธรรมราชและพัทลุง การแกะหนังตะลุง เป็นศิลปหัตถกรรมที่
ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงของภาคใต้ หนังที่ใช้แกะทำตัวหนังตะลุง จะ
ใช้หนังลูกวัวหรือหนังแพะดิบ วิธีแกะจะใช้สิ่ว ขนาดต่างๆ ตอกสลักตาม
ลวดลายที่ได้รับการออกแบบไว้แล้ว ราคาตัวหนังตะลุงแต่ละตัวจะต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความประณีตของงานและขนาดของตัวหนัง ปัจจุบันหนัง ตะลุง
เป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของนครศรีธรรมราช และพัทลุง
โดย เฉพาะในตัวเมืองนครฯ มี
ร้านแกะสลักและจำหน่ายตัว
หนังตะลุงมากมาย แต่ที่มีจอ
สาธิตและสามารถแสดงการ
เล่นหนังตะลุงให้ชมด้วยมีอยู่
ที่บ้านหนังนายสุชาติ ทรัพย์
สิน ถนนศรีธรรมโศก ซอย ๓

จักสานย่านลิเภา
จั ก สานย่ า นลิ เ ภาเป็ น อี ก หนึ่ ง ศิ ล ปหั ต ถกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
นครศรีธรรมราชเป็นงานฝีมือที่มีมานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยชาวบ้านนำย่าน
ลิเภามาสานเป็นเครื่องใช้สอยแทนหวาย เช่น กระเป๋าถือ กล่องยาเส้น
ปั้นชา บางชิ้นจะมีการเลี่ยมนาก เงิน ถมทอง หรือทอง แหล่งผลิต
หัตถกรรมย่านลิเภาอยู่ที่บ้านหมน ตำบลท่าเรือ บ้านนาเคียน อำเภอเมือง
และครอบครัวทหารในค่ายวชิราวุธ

๑๐๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๐๓

พัดใบกะพ้อ
ประดิษฐ์จากพืชตระกูลปาล์มที่เรียกกันตามภาษา
ถิ่ น ว่ า ต้ น พ้ อ หรื อ ต้ นกะพ้ อ พั ด ใบกะพ้ อ มี จ ำหน่ า ยใน
บริเวณร้านค้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ร้านค้าของที่ระลึก
ถนนท่าช้าง และในบวรบาซาร์ย่านตลาดท่าวัง รวมไปถึงร้าน
ขายของที่ ร ะลึ ก ในเส้ นทางอำเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ และอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ที่มีการประดิษฐ์พัดใบกะพ้ออยู่จำนวนมาก

๑๐๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ผ้ายกนคร
เป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงของนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผ้ายกนครทอได้หลาย
ชนิด แต่ละชนิดมีดอกและลวดลายของตัวเอง เช่น
ผ้าตก ผ้าเก้ากี่ ผ้าราชวัตร ผ้าห่ม เป็นต้น
แหล่ ง ทอผ้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ได้ แ ก่ บ้ า นนาสาร
บ้านม่วงขาว บ้านมะม่วงสองต้น และในตัวเมืองนครฯ
ปัจจุบันผ้ายกนครได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ และใช้วัสดุ
การทอเป็นด้าย หรือฝ้ายธรรมดาคล้ายกับผ้าทอพื้น
เมืองของท้องถิ่นทั่วไป แต่มีลวดลายยกดอกแบบโบราณ

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๐๕

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
มกราคม
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑๐๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

วิปัสสนาบูชาพระธาตุ
๑ มกราคม
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร /วัดสระเรียง
พุทธศาสนิกชนร่วมกันนั่งวิปัสสนา
เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่/การปฎิบัติธรรม
การทำบุญตักบาตร
พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๒-๐๖๑๕ 		
ชมรมรักษ์บ้านเกิด ๐๘-๑๘๙๒-๓๑๕๔ 			
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๗๘๐๐
ประเพณีให้ทานไฟ
มกราคม-กุมภาพันธ์
วัดต่างๆ ในเมืองนครศรีธรรมราช
ร่วมกันประกอบขนมพื้นบ้านและร่วมตักบาตร		
เพื่อถวายแด่พระสงฆ์เพื่อให้ความอบอุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๗-๗๔๔๐

Ample Moon Party Khanom Music On The Beach.
ทุกวันแรม ๑ ค่ำของทุกเดือน
ชายหาดทะเลขนอม
สนุกสนานกับบรรยากาศเสียงเพลงเคล้าเสียงคลื่น
คืนแห่งพระจันทร์สุกฉายแสงสีนวลกระทบ		
หาดทรายและ ชายทะเล ดื่มด่ำบรรยากาศค็อกเทล
การออกร้านจำหน่ายอาหาร
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอขนอม
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๑-๗๐๙๑, ๐-๗๕๓๑-๗๐๙๒

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กุมภาพันธ์
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ

งานเปิดมหัศจรรย์เขาหลวงนครศรีธรรมราช
มกราคม - กุมภาพันธ์
พื้นที่วงรอบเขาหลวง
เดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้หลังคาภาคใต้ ล่องแก่งคลองกลาย
Walk rally เดินป่าหา R.C. เส้นทางน้ำตกรอบเขาหลวง
พายเรืออ่างเก็บน้ำพิปูน/ จักยานเสือภูเขาที่นบพิตำ
จัดทัวร์ท่องเที่ยวหมู่บ้านดีเด่นรอบๆเขาหลวง/คีรีวง/ บ้าน
วังลุง/น้ำตกกรุงชิง- ถ้ำหงส์
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ๐-๗๕๓๙-๑๒๔๐,
๐-๗๕๓๐-๙๖๔๔-๕ ศูนย์ประสานงาน
กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง ๐๘-๑๐๘๐-๑๔๔๑
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
กุมภาพันธ์
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ขบวนแห่ผ้าพระบฏจากสนามหน้าเมืองเพื่อนำมาห่มองค์
พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
การประกวดเขียนผ้าพระบฏ พิธีกวนข้าวมธุปายาส
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๑-๐๐๕๗, ๐-๗๕๓๕-๘๓๓๖
๐๘-๙๙๗๓-๙๘๓๔
วิวาห์ในม่านเมฆ
๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์
เขาเหมน อำเภอช้างกลาง
เป็นประเพณีแต่งงานท้าทายท่ามกลางสายหมอก
และจดทะเบียนสมรสท่ามกลางธรรมชาติ
พิธียกขันหมาก/ ขบวนแห่ขันหมาก
อบจ.นครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๒
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๐๗

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
มีนาคม
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ

เมษายน
ชื่อกิจกรรม

กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

Krung Ching Eco-Challenge
มีนาคม
อำเภอนบพิตำ
ล่องแก่งคลองกลาย ระยะสั้นและระยะยาว
ปั่นจักรยานเสื้อภูเขา /วิ่งมาราธอน
อบต.กรุงชิง ๐-๗๕๓๐-๙๖๑๐
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ๐-๗๕๓๙-๑๒๔๐
ศูนย์ประสานงานกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง
๐๘-๑๐๘๐-๑๔๔๑

วันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหาดขนอม (Big Cleaning Day)
มีนาคม
หาดขนอม
การเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมทำ
ความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว		
ชายหาดขนอม เพื่อ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหาดขนอม
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอขนอม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
นครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๑-๗๐๙๑, ๐-๗๕๓๑-๗๐๙๒
วอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ
(Khanom Asian Beach Volleyball & Beach Volleyball Cup)
๑ - ๖ เมษายน
ชายหาด อำเภอขนอม
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาติ
มีชาติเข้าร่วมการแข่งมากกว่า ๑๔ ประเทศทั่วโลก
รวมไปถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลของเยาวชนไทย
จังหวัด นครศรีธรรมราช, อำเภอขนอม, สมาคมวอลเลย์แห่งประเทศไทย, อบจ.นครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๒

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

พฤษภาคม
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

เทศกาลมหาสงกรานต์...แห่นางดานเมืองนคร
๑๑ -๑๕ เมษายน
สนามหน้าเมือง /หอพระอิศวร / สวนศรีธรรมโศกราช
มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง / กิจกรรมนั่งรถ
ชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์/ นั่งรถสามล้อโบราณชมเมืองเก่า
พุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก ๖ แหล่ง /พิธีสรงน้ำ
พระพุทธสิหิงค์ พิธีแห่นางดาน ชมการแสดงแสงเสียง
สื่อผสม / รำวงเวียนครก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๒๘๘๐-๒
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๖๕๑๕-๖
งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ ไทย-มาเลเซีย
เมษายน
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พิธีทำขวัญนาค/ขบวนแห่นาค/พิธีบวชนาค
ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยเดินทางนำลูกหลาน		
มาบรรพชาอุปสมบท/นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
ทัวร์ ๙ วัด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ แห่ง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๒๘๘๐-๒
ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๖๕๑๕-๖
สมโภชพระธาตุนครดอนพระ...วิสาขบูชา
พฤษภาคม
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ชมพิธีแห่โคมไฟและรถบุษบก พิธีเวียนเทียนรอบองค์
พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๗-๗๔๔๐
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๑-๐๐๕๗, ๐-๗๕๓๕-๘๓๓๖, ๐๘-๙๙๗๓-๙๘๓๔
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๐๙

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

มิถุนายน

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรกฎาคม
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑๑๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

มหกรรมกีฬาเบิกฟ้าเมืองขนอม
พฤษภาคม
อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้
แข่งวิ่งเซอร์กิต ๑๒ นักษัตร,จักยานเสือภูเขา,เรือใบ
แสดงความเป็นชาวพุทธภูมิ บนด้ามขวานทองไหว้พระเจดีย์
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอขนอม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
นครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๑-๗๐๙๑, ๐-๗๕๓๑-๗๐๙๒
สร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล
มิถุนายน
หาดปากน้ำขนอม ภายในโรงไฟฟ้าขนอม/ อ่าวขนอม
กิจกรรมการวางตู้คอนเทนเนอร์ลงสู่ท้องทะเลเพื่อ
สร้างเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ณ บริเวณพื้นที่
อ่าวขนอม/การประกวดจิตรกรรมบนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ
สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (มหาชน)
๐-๗๕๕๒-๙๑๗๓
งานมหกรรมอาหาร “เมืองคอนฟู้ดแฟร์”
กรกฎาคม
บริเวณลานกิจกรรมราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
การตัง้ บูธนิทรรศการอาหาร/การออกร้านอาหารพืน้ บ้าน
ของเมืองนคร การประกวดและแข่งขัน วงดนตรีเยาวชน
การประกวดเมนูสุขภาพการแข่งขันรับประทานอาหาร ฯลฯ
ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๔-๐๔๕๙ อบจ.นครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๕-๖๒๕๒

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ

สิงหาคม

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน

รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม

งานประเพณีดอกจูดบานและของดีเมืองชะอวด
กรกฎาคม
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด
เพื่อเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์กระจูด
นิทรรศการ/ประกวดผลไม้และพันธุ์สัตว์
อำเภอชะอวด ๐-๗๕๓๘-๐๓๖๐, ๐-๗๕๓๘-๑๓๑๑
๐-๗๕๓๘-๐๘๑๘
สิงหาพาแม่เที่ยว
สิงหาคม
เที่ยวเยือนเมืองศิลป์ ถิ่นเมืองพระ/ผจญภัยป่าดึกดำบรรพ์
แดนมหัศจรรย์หลังคาเมืองใต้ /หาดทรายสีทอง ท้องทะเลสงบ
ครบทุกความสะดวก/เปิดทองหลังพระ
ชมวิถีงามลุ่มน้ำปากพนัง
จัดนำเที่ยวตาม Cluster ต่างๆ เพื่อให้สัมผัสความงาม
ของแหล่งท่องเที่ยวสร้างความสัมพันธ์ แม่ลูกผูกพัน
ท่องเที่ยวเป็นรางวัล
ททท.นครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๖๕๑๕-๖
รอยยิ้มเชื่อมใจไทย-ญี่ปุ่น
สิงหาคม
ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนนครศรีธรรมราช
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นนครศรีธรรมราช
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยปลูกป่าชายเลน
สมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช ญี่ปุ่น
๐-๗๕๓๒-๕๑๙๕ www.fnja.org
Food Fair & Fruit Fair
สิงหาคม
มังคุดงานเกษตรยิ่งใหญ่ของภาคใต้ลักษณะงานตลาด
และอาหารทะเล ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ OTOP & วิทยาการเกษตร
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๑๑

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
กันยายน
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตุลาคม
ชื่อกิจกรรม

กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

งานประเพณีบุญเดือนสิบ
กันยายน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ / สวนศรีธรรมโศกราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ขบวนแห่หมรับจากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุ
พิธียกหมรับเพื่ออุทิศส่วนบุญแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการจาก
หน่วยงานภาครัฐ การออกร้าน OTOP การประกวด
ร้านค้าย้อนยุค การประกวดแข่งขันหัตถกรรมพื้นบ้าน
มหรสพทางวิญญาน การแสดงรำวงเวียนครก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๓
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๒๘๘๐-๒ 		
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๖๕๑๕-๖

งานประเพณีลากพระ และแข่งเรือเพรียวชิงถ้วย
พระราชทาน
ตุลาคม
อำเภอปากพนัง
การแข่งขันเรือเพรียวการประกวดธิดาเรือ
การแสดงมหรสพพื้นบ้าน/การประกวดเรือพระ 		
แข่งขันการกินขนมต้ม
เทศบาลเมืองปากพนัง ๐-๗๕๕๑-๗๒๖๖, ๐-๗๕๕๑-๗๖๓๐
อบจ.นครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๒
เทศกาลกินเจเดือน ๙
ตุลาคม
ศาลเจ้ากวนอู อำเภอเมือง มูลนิธิซำปอกง อำเภอทุ่งสง
ศาลเจ้ากวนอู ๐๘-๑๙๕๖-๙๐๕๑
มูลนิธิซำปอกง ๐-๗๕๔๑-๒๒๗๖ / ๐๘-๑๖๙๓-๒๐๕๕

พฤศจิกายน
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ

ธันวาคม

ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
กำหนดการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ

เทศกาลลอยกระทง
พฤศจิกายน
สวนศรีธรรมโศกราช
กิจกรรมลอยกระทง ประกวดกระทง การแสดงต่างๆ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๒๘๘๐-๒
เดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
๓๑ ธันวาคม
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดิน-วิ่ง ราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๙ แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๗-๘๐๔๖
งานประเพณีลากพระ และแข่งเรือเพรียวชิงถ้วย
พระราชทาน
ธันวาคม
อำเภอเชียรใหญ่
การแข่งขันเรือเพรียวการประกวดธิดาเรือ
การแสดงมหรสพพื้นบ้าน/การประกวดเรือพระ 		
แข่งขันการกินขนมต้ม
อำเภอเชียรใหญ่ ๐-๗๕๓๘-๖๐๖๕ / ๐-๗๕๓๘-๖๐๖๓
๐-๗๕๓๘-๖๐๑๕ อบจ.นครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๕-๖๒๕๒
เปิดมหัศจรรรย์เมืองขนอม
31 ธันวาคม – 1 มกราคม
สนามทุ่งขนอม-หาดคอเขา ตำบลขนอม อำเภอขนอม
แข่งขันโมโตครอส ณ สนามทุ่งขนอม
ปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด, แข่งขันศิลปะก่อทราย
ชายหาด, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, ออกร้าน OTOP,
อบจ.นครศรีธรรมราช ๐๗๕๓๕๖๒๕๒, อำเภอขนอม,
ชมรมพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งขนอม
และชมรมขนอมโมโครอส ๑๙๙๓
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๑๓

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สอบถามข้อมูล-การเดินทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๔๖-๕๑๕-๖ แฟกซ์ ๐-๗๕๓๔-๖๕๑๗
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา		
๐-๗๕๓๗-๘๐๔๖, ๐-๗๕๓๔-๒๖๒๑
จังหวัดนครศรีธรรมราช 		
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
๑๑๑๑
ประชาสัมพันธ์จังหวัด			
๐-๗๕๓๔-๑๒๐๔, ๐-๗๕๓๔-๖๑๗๒
สถานีอุตุนิยมวิทยา			
๐-๗๕๓๔-๘๑๐๗
สถานีขนส่งจังหวัดนครศรีฯ		
๐-๗๕๓๕-๖๗๘๑
สถานีรถไฟนครศรีฯ			
๐-๗๕๓๕-๖๓๖๔, ๐-๗๕๓๔-๖๑๒๙
สนามบิน				
๐-๗๕๓๖-๙๕๔๐
บริษัท การบินไทย จำกัด			
๐-๗๕๓๔-๒๔๙๑, ๐-๗๕๓๔-๓๘๗๔
				
๐-๗๕๓๓-๑๑๖๑
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง			
๐-๗๕๓๙-๑๒๑๘
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง		
๐-๗๕๓๕-๔๙๖๗
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
๐-๗๕๓๒-๖๒๓๒, ๐๘-๖๔๗๕-๘๓๙๒
อบต. กรุงชิง (ศูนย์บริการท่องเที่ยว)		
๐๘-๑๒๒๘-๒๐๕๑
หน่วยงานราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัด			
ตรวจคนเข้าเมือง			
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข			
สำนักงานศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีฯ		
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
กองบัญชาการ ทภ.๔ 			
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช		
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครฯ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครฯ
สถานีวิทยุ อสมท.จ.นครศรีฯ		

๐-๗๕๓๕-๖๒๕๒-๓
๐-๗๕๓๕-๖๕๕๓, ๐-๗๕๓๕-๖๕๓๑
๐-๗๕๓๓-๒๔๐๙๒
๐-๗๕๓๕-๖๑๓๕
๐-๗๕๓๒-๔๔๗๙
๐-๗๕๓๔-๒๔๗๙-๘๐
๐-๗๕๓๘-๓๔๔๔-๕๙
๐-๗๕๓๔-๑๐๖๕, ๐-๗๕๓๔-๖๔๙๘
๐-๗๕๔๔-๖๑๗๑, ๐-๗๕๓๕-๖๗๙๐
๐-๗๕๔๔-๖๐๐๐, ๐-๗๕๔๔-๖๒๓๔
๐-๗๕๓๗-๘๕๑๗, ๐-๗๕๓๗-๘๕๑๘

แจ้งเหตุ
เหตุด่วนเหตุร้าย			
สภ.นครศรีธรรมราช 			
				
สภ.เมืองนครฯ			
สภ.ขนอม 				

๑๙๑
๐-๗๕๓๕-๖๐๑๘, ๐-๗๕๓๕๖๑๓๑
๐-๗๕๓๔-๒๙๐๔
๐-๗๕๓๕-๖๕๐๐, ๐-๗๕๓๕-๖๐๒๖
๐-๗๕๕๒-๙๐๘๖

๑๑๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ตำรวจน้ำขนอม			
สภ.จุฬาภรณ์ 			
สภ.ฉวาง 				
สภ.เฉลิมพระเกียรติ 			
สภ.ชะอวด 			
สภ.ช้างกลาง 			
สภ.เชียรใหญ่ 			
สภ.ถ้ำพรรณรา 			
สภ.ท่าศาลา 			
สภ.ทุ่งสง 				
สภ.ทุ่งใหญ่ 			
สภ.นบพิตำ 			
สภ.นาบอน 			
สภ.บางขัน 			
สภ.ปากพนัง 			
				
ตำรวจน้ำปากพนัง 			
สภ.พรหมคีรี 			
สภ.พระพรหม 			
สภ.พิปูน 				
สภ.ร่อนพิบูลย์ 			
สภ.ลานสกา 			
สภ.สิชล 				
สภ.หัวไทร				
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีฯ		
โรงพยาบาลนครินทร์นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลนครคริสเตียน		
				
โรงพยาบาลขนอม 			
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 			
โรงพยาบาลชะอวด 			
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 			
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา			
โรงพยาบาลท่าศาลา 			

๐-๗๕๕๒-๘๐๔๓
๐-๗๕๓๐-๘๑๙๑
๐-๗๕๔๘-๑๑๗๗
๐-๗๕๓๔-๘๓๒๑
๐-๗๕๓๘-๑๒๙๙
๐-๗๕๔๘-๖๘๘๘
๐-๗๕๓๘-๖๑๒๒
๐-๗๕๓๐-๖๐๑๙
๐-๗๕๕๒-๑๐๐๙
๐-๗๕๔๑-๑๕๕๕
๐-๗๕๔๘-๙๑๖๗
๐-๗๕๓๐-๗๒๐๑
๐-๗๕๔๙-๑๑๒๔
๐-๗๕๓๗-๑๒๔๑
๐-๗๕๕๑-๗๓๙๗
๐-๗๕๕๑-๗๙๔๖
๐-๗๕๓๑-๗๓๓๐
๐-๗๕๓๙-๖๐๑๓
๐-๗๕๓๗-๘๕๖๒-๓
๐-๗๕๔๙-๙๐๐๘
๐-๗๕๔๔-๑๒๒๒
๐-๗๕๓๙-๑๐๓๘
๐-๗๕๓๓-๕๕๐๓
๐-๗๕๓๘-๙๐๐๙
๐-๗๕๓๔-๐๒๕๐-๕
๐-๗๕๓๕-๖๐๑๔
๐-๗๕๓๑-๒๘๐๐
๐-๗๕๓๔-๑๒๒๘
๐-๗๕๓๕-๖๒๑๔
๐-๗๕๕๒-๙๕๐๗-๘
๐-๗๕๓๐-๘๐๙๙
๐-๗๕๓๘-๑๐๑๑-๔
๐-๗๕๓๘-๖๑๒๓
๐-๗๕๓๐-๖๒๓๙
๐-๗๕๕๒-๑๑๓๓
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๑๕

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
โรงพยาบาลทุ่งสง			
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 			
โรงพยาบาลนาบอน 			
โรงพยาบาลบางขัน 			
โรงพยาบาลปากพนัง 			
โรงพยาบาลพรหมคีรี 			
โรงพยาบาลพิปูน 			
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 			
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 		
				
โรงพยาบาลลานสกา 			
โรงพยาบาลสิชล 			
โรงพยาบาลหัวไทร 			

๐-๗๕๔๑-๐๑๐๐
๐-๗๕๔๘-๙๓๓๙
๐-๗๕๔๙-๑๓๓๒
๐-๗๕๓๗-๑๐๒๕
๐-๗๕๕๑-๗๐๑๙
๐-๗๕๓๖-๑๑๒๓
๐-๗๕๔๙-๙๐๑๒
๐-๗๕๔๔-๙๑๒๐
๐-๗๕๔๘-๑๓๗๒
๐-๗๕๔๘๑๑๑๓-๕
๐-๗๕๓๙-๑๐๒๓
๐-๗๕๓๓-๕๘๐๐-๔
๐-๗๕๓๘-๙๐๐๐

บริษัทนำเที่ยว
ซี แอนด์ แลนด์ ทัวร์ 			
ขนอมฟิชชิ่ง แอนด์ ทัวร์			
ซีซัน ทัวร์				
ธรรมราชทัวร์ 			
ซีเจเวิลด์ทราเวล 			
สีนวลการท่องเที่ยว 			
ธงชัยการท่องเที่ยวนคร 			
นาคร ทราเวล 			
น้อยทับทิมทัวร์ 			
มาสเตอร์ทัวร์ แอนด์ แอร์ ไลน์		
๑๑๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๐-๗๕๓๒-๖๖๙๐
๐-๗๕๓๒-๖๕๗๓
๐-๗๕๓๒-๖๓๐๒
๐-๗๕๓๕-๘๔๖๙
๐-๗๕๓๒-๕๑๙๖
๐-๗๕๓๔-๒๕๘๒
๐-๗๕๓๒-๐๙๖๘
๐-๘๑๖๗-๗-๑๙๖๕
๐-๗๕๓๔-๕๗๓๑
๐-๗๕๓๑-๘๔๖๘-๙

Restaurant

ร้านอาหาร
เฮ้าส์คอฟฟี่
บวรบาซาร์ ถ.ราชดำเนิน
โกปี๊
สาขา ๑ หลังโรบินสันโอเชีย่ น แยกท่าวัง ต.คลัง อ.เมือง
ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๖๕๖๓
จ.นครศรีธรรมราช
ร้านขนมจีนกนกพร
โทร. ๐-๗๕๓๑-๗๕๗๔
๑๒๘๙/๘ ถ.ราชดำเนิน
โกปี๊
ต.คลัง อ.เมือง
ข้างศาลากลาง
จ.นครศรีธรรมราช
ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๓๒๙
จ.นครศรีธรรมราช
ขนมจีนพี่นี
โทร. ๐-๗๕๓๔-๐๑๖๐
๑๘๖/๖๔-๖๕ ถ.สะพานยาว
ตังเกี๋ย แต่เตี้ยม
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
๑๕๐-๑๕๒ ม.เมืองทอง
จ.นครศรีธรรมราช
ถ.วันดิโฆษิตกุลพร อ.เมือง โทร. ๐-๗๕๓๑-๖๒๒๘
จ.นครศรีธรรมราช
ขนมจีนเมืองคอน (พานยม)
โทร. ๐-๗๕๔๓-๒๑๑๙
๒๓ ถ.พานยม ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขมิ้นคืนคอน
โทร. ๐-๗๕๓๔-๒๖๑๕
๕/๖ ถ.ศรีธรรมราช
ร้านขนมจีนเส้นสดแม่แอ๊ด
ต.ในเมือง อ.เมือง
หลังวัดพระมหาธาตุ ๘๔
จ.นครศรีธรรมราช
ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๙๑๐
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ติ๋มซำ ๕ ดาว
๖๐/๘๐ ถ.เอกนคร อ.เมือง โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๓๒๗
ดีดี
จ.นครศรีธรรมราช
๑๖๑๖,๑๖๕๘ ถ.ราชดำเนิน
โทร. ๐-๗๕๓๕-๘๔๙๔
ต.ท่าวัง อ.เมือง
แบวโอชา
จ.นครศรีธรรมราช
๑๑๒๗/๖ ถ.มเหยงณ์
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๖๖๒
ต.คลัง อ.เมือง
ไตรสุวรรณ
จ.นครศรีธรรมราช
ถ.กะโรม อ.เมือง
โทร. ๐-๗๕๓๔-๖๒๕๕
จ.นครศรีธรรมราช
โภคทรัพย์ติ๋มซำ
โทร. ๐-๗๕๓๔-๐๘๙๒
ถ.ประตูลอด อ.เมือง
ไทยโอชา
จ.นครศรีธรรมราช
ถ.กะโรม และ ถ.พะเนียด
สมบูรณ์โอชา
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สาขา ๑ ตลาดคูขวาง
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๙๑๕
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บังบ่าว (น้ำชาโรตี)

อำเภอเมือง

ถ.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
คันทรีโฮม
๑๑๙/๗ ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๖๐๖
๐๘-๑๙๖๘-๐๗๖๒
ครัวนคร บวรบาซาร์
บวรบาซาร์ ถ.ราชดำเนิน
แยกท่าวัง ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๑-๗๑๙๗
ครัวนายหนัง
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๘๙๓-๕๖๒๕
ครัวละหาน
๓๒/๑ ซ.หัวหลวง
ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๐๔๔๙
ครัวทะเล
๑๒๐๔/๒๙-๓๐ ถ.ปากนคร
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๖๗๒๔
๐-๗๕๓๑-๗๑๘๐
เฉลียงลม
ซ.โภคทรัพย์ ถ.ประตูลอด
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๔๓๐-๖๕๐๔๖
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๑๗

ร้านอาหาร
ชาวเรือ
๑๙๕ ถ.ศรีธรรมราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๖๒๒๒
ชายเล
ถ.ปากนคร ต.ปากนคร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๔-๖๗๙๙
๐๘-๕๘๘๘-๖๑๖๐
เฌอ คอฟฟี่
๑๗๖๓/๖-๗ ถ.จำเริญวิถี
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๙๖๓
๐๘-๔๐๖๕-๑๕๑๐
จันทร์นครสุกี้
๑๒ ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๑๙๖๒
๐-๗๕๓๒-๐๐๒๑-๓
แดรี่ฮัท
๑๕๔/๓๙ ถ.พัฒนาการคูขวาง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๘๙๒-๓๘๖๘
ดังอาภัตตาคาร
๗๔ ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๕๗
ดำกันเอง
แยกท่าวัง ติดธนาคาร
กรุงเทพ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๔๓๔๓
ทะเลเผา
๔๗๙ ถ.ศรีธรรมราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
๑๑๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ทะเลหลวงซีฟู๊ด
๒๒๙ ม.๕ ถ.นครศรีปากพนัง
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๖๖๘๖-๖๔๙๕
๐๘-๑๕๓๕-๐๔๗๑
บ้านในสวน
๑๖-๑๗ ซ.บุญเลี้ยง ถ.เทวบุรี
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๑-๐๕๐๓
บุหลัน-โกจิตร
ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
ปากนครซีฟู๊ด
ถ.ปากนคร ต.ปากนคร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๗-๙๑๓๑
ภัตตาคารครัวอันดามัน
๖/๑ ม.๒ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๙๕๖-๖๖๕๙
๐๘-๖๖๘๖-๕๕๙๙
เรินไม้
๓๓๒ ถ.ราชดำเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๐๑๘๒
๐๘-๑๓๖๗-๐๖๓๖
เรือนชานบ้านไม้
ถ.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๘๓๒-๖๙๐๖

เรือนเพลง
๔๘ ถ.พัฒนาการคูขวาง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๗๗๖
๐๘-๖๖๖๕-๖๔๖๔
๐๘-๔๐๔๒-๘๔๐๑
เรือนไม้ชายคอน
ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
สมบูรณ์โอชา
สาขา ๒ ถ.กะโรม อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๔๐๙
สเต็ก พริกหอม
๕๔ ถ.พัฒนาคูขวาง ต.ใน
เมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๑๓๗๗
๐๘-๙๗๒๔-๒๔๗
สุวลีย์
๑๗๖๓/๑๓ ถ.จำเริญวิถี
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔๒-๙๖๔
๐๘-๑๘๙๒-๑๘๓๕
เหรียญทอง
๕๓๙ ถ.นางงาม ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๒๖๖๗
อีสานลาบปาก
ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
บ่อโพธ์รีสอร์ท
๑๓๖/๓ ถ.บ้านบ่อโพธิ์ ม.๕
ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๑-๓๒๕๓
๐๘-๑๗๓๗-๖๒๕๗

Restaurant
เจนจิตร
๓๘/๑ ม.๒ ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๗๘๗-๒๑๘๗
ก๋วยเตี่ยวเรือร้อยชาม
๘๙/๑๘๔ หลังโรบินสันโอ
เชี่ยน ถ.พัฒนาการคูขวาง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๔๐๖๐-๕๖๖๑
ร้านข้าวมันไก่เมืองตรัง
๑๖ ถ.มังคุด ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๘๓๑๗
๐๘-๑๙๕๘-๑๗๓๔
สวนอาหารตาลคู่ ฟิชชิ่งปาร์ค
๒๔๕/๑ ถ.วัดโบสถ์ ม.๒
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๓๗๐-๖๗๑๑
สุขทวีโภชนา
๑๖๕๖-๕๘ ถ.ราชดำเนิน
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๓๖๙
๐-๗๕๓๑-๒๑๙๘
๐๘-๑๙๕๘-๙๙๒๗
เอ แอนด์ เอ
๑๙๙๗ ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๑-๑๐๔๗
ยาย่าเบเกอรี่
๑๐๖/๑ ถ.ยมราช ต.คลัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๘๗๘
ตะหลิว (ครัวหนุ่ย)
๖๗๘ ถ.ราชดำเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๐๑๕๑

โกภู่
๕๓๓-๕๓๕ ถ.ราชดำเนิน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๙๐๑
ขนมจีนแม่วร
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๒๒๙๒
อีสานบ้านสวน
๑/๑๐ ม.๒ ถ.วัดโบสถ์
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
คุ้มอีสาน
๑๙/๑๙ ถ.พัฒนาการคูขวาง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๑-๗๙๙๔
เจ้าจอม
ถ.ปากนคร สี่แยกพัฒนาการ
คูขวาง ข้างอู่วิทูล
ครัวพื้นบ้านชานเมือง
สามแยกนาหลวง ถนนอ้อม
เมือง นคร-ปากพนัง
โทร. ๐-๘๕๘๘-๐๔๙๖๐
ร้านอาหารครัวแม่หวง
๒๕๓ ถ.ราชดำเนิน ต.ใน
เมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๙๕๓๑-๐๒๗๕
โกอ่างซีฟู้ด ๒
๑๙๓/๑๑ ถ.วัดโบสถ์
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๖๖๘๖-๓๐๙๘
๐-๗๕๓๔-๒๗๑๑
ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา โกอ่าง
ถนนเอกนคร หลังคาร์ฟูร์
นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๖๐๙๙
๐๘-๖๖๙๑-๓๗๖๓

อำเภอท่าศาลา

ซันไรซ์
หาดซันไรซ์ ๓๓๓/๑ ม.๙
ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๖๕๖-๓๕๗๙
๐๘-๗๘๘-๗๓๐๔๕
มังกรทะเล
๗๐/๕ ม.๑๑ ต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๓-๐๔๘๕
๐๘-๙๑๑๘-๒๘๒๙
๐๘-๑๗๙-๗๘๕๗๑
ยู แอนด์ วี
๑๙๙/๒๓๒๔
ถ.หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๔-๕๑๑๑-๒
๐๘-๔๐๕๔-๕๒๒
หาดทรายแก้วรีสอร์ท
๑๐๓/๑ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๔-๙๔๗๗
๐๘-๑๗๑๙-๒๖๙๑

อำเภอลานสกา

ร้านเขาหลวงรีสอร์ท
๒๖๘ ม.๔ บ.ร่อน ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๙๘๖๗-๙๖๙๖
กะโรม (รีสอร์ท)
๑๕๐ ม.๔ ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๙-๑๑๖๐
๐๘-๙๙๗๐-๐๖๖๙
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๑๙

ร้านอาหาร
๘๒/๓ ถ.พานิชสัมพันธ์
อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๑-๗๐๑๖
บ้านชายคลอง
ใกล้ธนาคารนครหลวงไทย
ถ.พานิชสัมพันธ์ ถ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๓-๓๘๓๑
๐-๗๕๕๑-๗๗๖๖
บ้านชายเลซีฟูด
๒๒๗ บ้านชายเล ต.ปากพนัง
ตะวันออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๑-๗๘๖๒
๐๘-๓๕๐๙-๙๙๒๘
๐๘-๙๗๓๐-๕๒๓๕
รสเด่น
ถ.พานิชสัมพันธ์ อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๑-๗๓๕๓
ริมเขื่อนเรือนแพแอนด์
รีสอร์ท
อำเภอปากพนัง
๑/๑ ม.๕ ต.หูล่อง
โก้เตง
อ.ปากพนัง
๑๕/๕ ม.๖ ต.บางจาก
จ.นครศรีธรรมราช
อ.ปากพนัง
โทร. ๐-๗๕๔๑-๖๑๑๘
จ.นครศรีธรรมราช
๐๘-๑๖๐๖-๔๑๖๗
โทร. ๐-๗๕๓๙-๙๐๘๐
สตางค์
โก้อู๊ด ซีฟู๊ด
๑๔๖/๑ สะพานท่าเทียบเรือ ถ.ชายทะเล (ตรงข้ามบ้านพัก
ประมง ต.ปากพนังฝั่งตะวัน อัยการ) อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
ออก อ.ปากพนัง
โทร. ๐-๗๕๕๑-๘๒๕๐
จ.นครศรีธรรมราช
อภิชาติปากพนัง
โทร. ๐-๗๕๕๑-๗๕๐๒
ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง
๐๘-๗๘๘-๓๐๔๕๗
จ.นครศรีธรรมราช
๐๘-๙๑๗๔-๑๕๐๒
ครัวเมืองนัง
โทร. ๐-๗๕๕๑-๗๙๐๖
ครัวลานแก้ว
ม.๔ ต.ท่าดี อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๘๙๒-๒๗๗๓
๐๘-๓๙๘๘-๕๘๑๒
คีรีวง (รีสอร์ท)
๔๙ ม.๙ บ้านขุนคีรี
ต.กำโลน
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๓๙
๐๘-๑๐๘๐-๘๔๙๑
ธาราปาร์ค (รีสอร์ท)
๘๐ ถ.กะโรม ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๐๗๗๓-๕
ลอยชาเล่ท์
๒๑/๒ ม.๔ ต.เขาแก้ว
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๘๙๕-๑๙๗๐
๐๘-๑๕๓๙-๖๓๘๑

๑๒๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

อำเภอขนอม

ครัวกุ้งเผา(หาดแสงเภา)
๖๔/๑ ม.๒ ต.ท้องเนียน
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๗๘๘๕-๗๙๐๒
ครัวชลนภา
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๒-๗๘๘๒
ครัวตังเก
๘๑/๒ ม.๑ ต.ท้องเนียน
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๒-๗๘๒๖
๐๘-๙๒๘๘-๙๐๙๙
ครัวทะเลใต้
สถานที่อุทยานแห่งชาติ
หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๒-๘๔๙๕
เคียงทะเลซีฟู๊ด
๖๔/๔ ม.๒ ต.ท้องเนียน
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๙๘๗๕-๔๘๖๕
๐๘-๗๒๗๓-๐๕๒๓
จุ๋มโภชนา
๑๐๙ ม.๓ ต.ขนอม อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๒-๖๐๙๘
มุมอร่อย
๐๘-๑๐๙๓-๙๔๒๔
ขนาบน้ำเทอเรซ
โทร. ๐-๗๕๕๒-๗๘๒๗
ทรายทองเทอเรซ
โทร. ๐-๗๕๓๒-๖๗๑๐

Restaurant
อำเภอสิชล

โกโตน (สาขา ๒ )
ม.๑ ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๓-๖๒๕๙
๐๘-๖๔๗๐-๗๙๗๖
ข้าวแดงแกงร้อน
ม.๒ ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๙๕๙๓-๔๔๗๓
เขาพลายดำ(รีสอร์ท &
อาหาร)
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๗๗-๑๐๓๐
ปรีชาเลิศรส
๘ ม.๕ ถ.ศุภโชควัฒนา
ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๓-๖๒๘๒
ประสาทสุขวิลล่า
ม.๓ ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๓-๖๒๖๖
ร้านอาหารหาดปิติรีสอร์ท
๔๓๒/๓ ม.๕ ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๓-๕๓๐๑-๒
สวนอาหารหินงาม
๓๓๐ หาดหินงาม อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๕๓-๖๒๐๔
๐-๗๕๕๓-๖๒๐๕
หาดสิชลซีฟู๊ด
ม.๓ ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๙๕๘๖-๙๔๐๒
๐๘-๖๒๗๐-๓๖๓๘

อิสระบีชสิชล (รีสอร์ท)
อำเภอทุ่งใหญ่
๒๕๗/๕ ม.๓ ต.สิชล อ.สิชล กุ๊กธานี
จ.นครศรีธรรมราช
๔๘๑ ม.๒ ถ.ทุง่ ใหญ่ - หลักช้าง
โทร. ๐-๗๕๕๓-๖๕๓๖-๗
ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
อำเภอช้างกลาง
โทร. ๐-๗๕๓๖-๔๘๕๘
เขาเหมน (รีสอร์ท)
ทุ่งใหญ่วิลล่า
๑๔๗ ม.๑๐ ถ.ช้างกลาง
๒๔๙/๔๐ ม.๑๑ ถ.เขาพนม
อ.ช้างกลาง
ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๗-๐๗๔๖
โทร. ๐-๗๕๓๖-๘๕๑๑
๐๘-๔๘๔๐-๐๓๕๕
เรือนพฤกษา
๐๘-๑๒๗๑-๑๙๖๔
๔๒ ม. ๒ ทางเข้าที่ว่าการ
เรือนผักกูด
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรราราช
๒๓/๑ ต.ช้างกลาง
โทร. ๐-๗๕๔๘-๙๓๕๙
อ.ช้างกลาง
๐๘-๑๗๓๗-๖๒๕๗
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๑๒๔-๓๒๑๔
อำเภอนบพิตำ
๐-๗๕๔๘-๖๖๑๖
คุ้มตาหนุ่ย
วังมัจฉา
๔๐/๑๒ ม.๒ บ้านหัวพาน
๒๓๒ ม.๗ ต.ช้างกลาง
ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ
อ.ช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๐-๙๖๐๙
โทร. ๐-๗๕๔๘-๖๖๙๘
๐๘-๙๘๖๘-๐๗๓๑
อำเภอพรหมคีรี
ร้านอาหารไก่บ้าน
อำเภอชะอวด
๙๐๒ ม.๖ ต.พระพรหมโลก
เยี่ยมโอชา
อ.พรหมคีรี
๕๑ ถ.จันทรานนท์ ต.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร. ๐-๗๕๓๓-๘๔๓๓
โทร. ๐-๗๕๓๘-๑๐๗๘
สวนพลู (รีสอร์ท)
อำเภอพระพรหม
๓๖๐/๑ ถ.ชะอวด-หนองบัว โกบุญโภชนา
ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด
๓๒/๑ ม.๔ ต.นาพรุ
จ.นครศรีธรรมราช
อ.พระพรหม
โทร. ๐-๗๕๓๘-๐๒๙๐
จ.นครศรีธรรมราช
๐๘-๗๘๓๗-๘๓๕๒
โทร. ๐๘-๙๗๒๕-๙๒๙๓
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๒๑

Restaurant

ร้านอาหาร
มิตรภาพ
๖๓/๒๐-๒๓ ถ.ทุ่งสงชอบริมน้ำ (รีสอร์ท)
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ๒๕ สุราษฏร์ธานี ต.หนองหงส์
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ม.๖ ต.กะทูน อ.พิปูน
โทร. ๐-๗๕๔๒-๑๒๒๔
จ.นครศรีธรรมราช
ขนมจีนเส้นสดเมืองทุ่งสง
โทร. ๐-๗๕๔๗-๐๙๙๑
๔๗/๑ ถ.ทุ่งสง-สุราษฏร์ธานี
๐๘-๗๒๗๑-๓๗๖๗
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
ร้านพี่หลวงรีสอร์ท
๓๕๐ ม.๘ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ร้าน ๙๙ แต่เตี้ยม
จ.นครศรีธรรมราช
๑๑๘/๑๐ ถ.ทุ่งสงพลาซ่า
โทร. ๐-๗๕๓๕-๔๘๔๓
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
๐-๗๕๓๕-๔๘๔๓
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๖๙๘-๖๕๑๕
อำเภอทุ่งสง
สวนอาหารบ้านช่องเขา
ครัวท่าแพ
๑๒๘ ถ.นครศรี-ทุ่งสง
๒๗๔ ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ
ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๘๔๙-๙๗๗๕
โทร. ๐๘-๙๑๓๗-๘๕๕๘
ร้านกันเอง
สุทธ์โอชา
๒๙ ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์
ถ.ประสานมิตร ต.ปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๓-๒๘๓๖
โทร. ๐๘-๑๘๙๓-๙๕๕๗
ใบหยก
ฟองนม
๒๘๑ ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์
๙๘/๑ ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๑๙๗๙-๔๘๓๔
โทร. ๐๘-๔๔๔๓-๔๓๘๒
ปลายสวน
ก.ไก่ กาแฟ
๕/๑ ม.๔ ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปาก
ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง
แพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๓๓-๒๙๗๐
โทร. ๐-๗๕๔๑-๑๑๓๑

อำเภอพิปูน

๑๒๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ครัวท่าแพ ( ใบหยก ๒ )
๒๗๔ ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๘-๙๑๓๗-๘๕๕๘
ครัวบุหงา
๒๓๓ ม.๗ ต.ถ้ำใหญ่
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๒-๐๕๖๘
ภัตตาคารบุญญา ๓
ถ.ชัยชุมพล ซ.๑ ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐๗-๕๔๑-๑๑๙๒
๐-๗๕๔๑-๒๘๒๙
ภัตตาคารยงฮ่ง
๓๓๙-๓๔๑ ถ.ชนปรีดา
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๑-๑๓๒๐
ภัตตาคารแสงไทย
๗ ถ.ชัยชุมพล ซ.๑ ต.ปาก
แพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๑-๑๑๙๑
ลาบเป็ดอุดร
๒๔๐/๔ ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๒-๓๒๔๙
๐๘-๙๙๐๙-๓๐๕๗
๐๘-๖๒๖๘-๒๐๔๔
หมี่เกี๊ยวจันดี
ถ.ชัยชุมพล ซ.๑ ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Hotel
โรงแรมในจั ง หวั ด นค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช
อำเภอเมือง

๑ โรงแรมเกียรตินคร
๒๙/๒ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๘๔๗๗, ๐๘-๙๔๗๒-๖๕๖๑
๒ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค
๑๒๐๔/๗๙ ถ.ปากนคร ต. คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๗๖๖๖
๓ โรงแรมโชคชัย
๒๗/๑๒๔ ม.๑ ซ.บขส. ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๑๘๓๕-๖
๔ โรงแรมทรงไทย
๑๗๙/๑๓ ม.๗ ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๓๖๖๖
๕ โรงแรมทรงไทย รีสอร์ท
๑๔/๔ ม.๗ ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๗๕๕๕, ๐-๗๕๓๔-๓๖๖๖
๖ โรงแรมทวินโลตัส
๙๗/๘ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๒-๓๗๗๗, ๐-๗๕๓๒-๓๘๒๑
๗ โรงแรมทักษิณ
๑๕๘๔/๒๓ ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๘๑๙๐-๓, ๐-๗๕๓๔-๒๗๙๐
๘ โรงแรมท่าม้าเก็สเฮ้าส์
๖๗๑ ซ.ท่าม้า ถ.ท่าม้า ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๕๘๙๓
๙ โรงแรมท่าลาด รีสอร์ท
๖๘/๔ ถ.มะขามชุม ม.๙ ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๓๕๖๖
๑๐ โรงแรมทุ่งหยาม รีสอร์ท
๑๙๑ ม.๒ ถ.วัดโบสถ์ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๒๙๘๔-๕, ๐๘-๑๓๗๐-๖๗๑๑
๑๑ โรงแรมทุ่งใหญ่ รีสอร์ท ๒
๑๘๘ ม.๑ ถ.ชลประทาน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๖-๘๕๔๕, ๐๘-๙๖๔๖-๓๔๐๒
๑๒ โรงแรมไทยฟ้า
๑๗๕๑/๒-๕ ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๖๗๒๗
๑๓ โรงแรมไทยหลี
๑๑๒๘-๑๑๓๒ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๕-๖๙๔๘, ๐-๗๕๓๕-๖๓๑๙
๑๔ โรงแรมไทยโฮเต็ลนครศรีธรรมราช
๑๓๖๙-๑๓๗๕ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๔-๑๕๐๙
๑๕ โรงแรมนครการ์เด้น
๑/๔ ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๓๓๓๓

๑๖ โรงแรมนครอพาร์ทเมนท์
๓๓ ซ.หัวหลาง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๔๗๑๑
๑๗ โรงแรมนครโฮเต็ล
๑๔๗๗/๕ ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๕-๖๓๑๘
๑๘ โรงแรมมนเฑียร
๑๕๐๙/๔๐ ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๔-๑๙๐๘-๑๐, ๐-๗๕๓๑-๑๒๒๗-๘
๑๙ โรงแรมบ่อโพธิ์ รีสอร์ท
๑๓๖/๓ ม.๕ ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๓๒๕๓
๒๐ โรงแรมบัวหลวง
๑๔๘๗/๑๙ ซ.หลวงเมือง ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๑๕๑๘
๒๑ โรงแรมบ้านตาล รีสอร์ท
๘ ถ.นครศรีฯ-พรหมคีรี ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๗-๗๔๘๘
๒๒ โรงแรมเบญจธารา รีสอร์ท
๔/๑๐ ม.๓ ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.มะม่วงสองต้น
อ.เมือง จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๐๑๖๘-๙
๒๓ โรงแรมปาล์มนคร รีสอร์ท
๑๔/๑ ม.๗ ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๔๒๒๗, ๐-๗๕๓๑-๖๐๐๙-๑๐
๒๔ โรงแรมพรสวรรค์ รีโซเทล
๗๗/๓๐ ม.๗ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๖๑๓๖-๗, ๐๘-๔๐๖๕-๕๑๖๕
๒๕ โรงแรมเพชรไพลิน
๑๘๓๕/๓๘ ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๔-๑๘๙๖-๗, ๐-๗๕๓๔-๓๙๔๓
๒๖ โรงแรมมหาชัย รีสอร์ท
๗๕ ม.๖ ถ.กะโรม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๗-๗๕๔๕, ๐๘-๑๔๗๗-๑๒๑๒
๒๗ โรงแรมเมืองทอง
๑๔๕๙/๗-๙ ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๓๐๒๖, ๐-๗๕๓๕-๖๑๗๗
๒๘ โรงแรมเยาวราช
๑๔๗๗/๑๐ ซ.หลวงเมอื ง ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมอื ง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๖๐๘๙, ๐-๗๕๓๑-๗๙๕๙
๒๙ โรงแรมราชา
๑๖๙ ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๑๓๒๕
๓๐ โรงแรมจงรักวิลล่า
๙๖ ม.๕ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๗-๓๑๗๕
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๒๓

โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๑ โรงแรมวิมานทอง บังกะโล
๔๔/๒-๑๗ ม.๒ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๗๕๔๕, ๐๘-๑๘๒๙-๑๙๔๒
๓๒ โรงแรมเวียงฟ้า
๑๔๐๓/๓-๔ ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๑
๓๓ โรงแรมศรีระเบียบ อพาร์ทเม้นท์
๙/๘ ม.๓ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐๘-๑๒๗-๑๐๔๒๙
๓๔ โรงแรมสยามโฮเต็ล
๑๔๐๓/๑๗ ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๕-๖๒๒๖, ๐๘-๖๙๕๑-๑๗๕๓
๓๕ โรงแรมสวนสน วิลล่า
๒๗/๕ ม.๓ ถ.นาพรุ-ปากพูน ต.นาทราย อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐๘-๑๓๙๗-๑๒๕๙
๓๖ โรงแรมสุขสมบูรณ์ รีสอร์ท
๓๙๘/๑๓ ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ท่าเรือ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๔-๔๑๓๘
๓๗ โรงแรมเสาวลักษณ์ เอส. พี. รีสอร์ท
๙๓/๒ ซ.โสภา ม.๔ ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๗๘๔๐
๓๘ โรงแรมไสเจริญ รีสอร์ท
๗๕/๑๐ ซ.นาล่าง ม.๔ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๔๖๖๓, ๐๘-๖๕๘๔-๔๑๑๙,
๓๙ โรงแรมหัวถนน รีสอร์ท
๓๙๑ ม.๑๐ ถ.นครศรีฯ-หัวไทร ต.ท่าเรือ อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๒-๓๖๐๔, ๐-๗๕๓๒-๔๐๐๒
๔๐ โรงแรมอ้อมค่าย รีสอร์ท
๕๙๗ ม.๑ ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๒๕๙๗
๔๑ โรงแรมอุดมโฮเต็ล
๑๔๖๑/๘-๙ ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๖๓๑๐
๔๒ โรงแรมนคร รีสอร์ท
๑๘๔ ม.๔ ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๖๖๐๖
๔๓ โรงแรมนิวศรีทอง
๑๕๔๗/๒-๓ ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๕-๖๓๕๗, ๐-๗๕๓๕-๖๑๒๘,
๐-๗๕๓๑-๑๒๒๗-๘
๔๔ โรงแรมทุ่งตะวันการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท
๒๐ ม.๒ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๘๐๔๗
๔๕ โรงแรม พี แอนด์ เอ็ม โฮเต็ล
๑๐๑/๓๖ ซ.อาบาคัส ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๗๑๔๘
๑๒๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๔๖ โรงแรมอินนินรีโซเทล
๗ ซ.อินนิน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๒-๑๐๑๕
๔๗ โรงแรมปุยฝ้ายเกสท์เฮ้าส์
๑๖๓/๑ ซ.หัวหว่อง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๘๖๙๔-๐๗๓๑๙
๔๘ โรงแรมเจ๊พวงรีสอร์ท
๓ ม.๒ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐๘-๑๕๓๖-๕๓๙๐
๔๙ โรงแรมวังรัก
๗๖/๑๕ ม.๕ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๒๒๘๘
๕๐ โรงแรมรมัณยาเพลส
๖๖๒/๒๕ ซ.สารีบตุ ร ต.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐๘-๙๔๒๑-๖๗๗๙
๕๑ โรงแรมทรายทอง รีสอร์ท
๘๓/๑ ม.๖ ซ.หนองไทร ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐๘-๔๙๙๒-๘๙๔๗
๕๒ โรงแรมสวนหลวงการ์เด้นท์
๘/๒๐ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๗๗-๔๖๖๔-๖
๕๓ โรงแรมหมากทองการ์เด้น
๒๙ ม.๔ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๐๑๐๔, ๐๘-๙๖๕๐-๔๕๕๕
๕๔ โรงแรมสิริธานี
๒๗/๒ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๒-๕๒๗๗-๙, ๐-๗๕๓๖-๖๒๑๘-๙
๕๕ โรงแรมเมืองลิกอร์
๑๔๘๘ ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๒๕๕๕, ๐-๗๕๓๑-๓๐๕๐
๕๖ โรงแรมบัวงามอพาร์ทเมนท์
๑๐๖ ซ.หัวหว่อง ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๐๑๑๒
๕๗ โรงแรมมงคลอพาร์ทเม้นท์
๓/๑๗๑ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๒๔๙๕-๖, ๐-๗๕๓๒-๒๕๙๔
๕๘ โรงแรมวาสนาแมนชั่น
๒๐๔๓/๑ ถ.เทวราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๓๔๕๖-๗, ๐๘-๖๒๖๖-๖๒๘๘
๕๙ โรงแรมแกรนด์นครา
๓๐/๒๙๕-๒๙๖ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๑-๙๕๕๗-๙
๖๐ โรงแรมจิตต์เมตต์ เฮ้าส์
๓๐๙/๑ ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๐๗๗๐, ๐-๗๕๓๔-๔๒๓๕
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๖๑ โรงแรมภูษณ รีสอร์ท
๖๒/๕ ม.๕ ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐๘-๖๒๗๙-๕๘๙๔, ๐๘-๑๔๗๖-๘๖๕๕
๖๒ โรงแรม เจ วี
๒๙๘ ม.๗ ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๔-๑๑๑๓-๕, ๐๘-๑๘๙๑-๔๘๐๕
๖๓ โรงแรมโกพงศ์แมนชั่น	
๑๔/๑๗ ม.๑ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๖๖๖๖
๖๔ โรงแรมกรีนเพลสเกสท์เฮ้าส์
๒๖๖/๒๕ ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๑-๑๙๓๙, ๐๘-๔๐๖๕-๑๕๑๐
๖๕ โรงแรมสีกลางเก็สเฮ้าส์
๖/๑๑๗-๑๑๘ ทวินโลตัส ซ.๒ ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๐๘-๕๘๘๕-๒๔๐๒, ๐๘-๔๒๙๒-๗๗๓๗
๖๖ โรงแรมบางปู รีสอร์ท
๘/๙ ม.๑๐ ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๖-๙๑๗๗, ๐๘-๔๑๙๑-๑๙๙๓,
๐๘-๙๕๘๗-๓๐๖๗

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

๑ โรงแรมบ่อล้อ รีสอร์ท
๒๗ ม.๘ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๖-๒๓๔๔, ๐-๗๕๓๖-๒๒๒๔
๒ โรงแรมบ่อล้อทุ่งลม รีสอร์ท
๓๐๐ ม.๘ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๕๙๒-๘๐๘๘

อำเภอเชียรใหญ่

๑ โรงแรมกรีนปาร์ค รีสอร์ท
๕๘ ม.๗ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ
๐๘-๗๐๑๑-๘๗๓๑
๒ โรงแรมการะเกด รีสอร์ท
๗๐ ม.๘ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๒๙๑-๖๕๓๑
๓ โรงแรมบุญวิภา รีสอร์ท
๑๖๐ ม.๘ ถ.นครศรีฯ-หัวไทร ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีฯ ๐๘-๑๘๙๓-๕๔๗๘, ๐๘-๓๕๐๕-๕๕๓๗,
๐๘-๔๔๔๒-๑๘๕๙

อำเภอหัวไทร

๑ โรงแรมวังไทรเก็สท์เฮ้าส์
๑๐๗ ม.๓ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๓-๗๖๒๔, ๐-๗๕๓๘-๙๕๘๙

๒ โรงแรมสราญสุข เก็สท์เฮ้าส์
๑๙๖ ม.๘ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๓-๗๕๓๙, ๐๘-๙๖๕๖-๘๖๖๕
๓ โรงแรมห้วยน้ำ รีสอร์ท
๓๙/๓ ม.๔ ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๘-๘๔๓๖
๔ โรงแรมหัวไทร เก็สเฮ้าส์
๑๒๙/๔ ม.๑ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๘-๙๑๐๐
๕ โรงแรม เอ็น บี เก็สท์เฮ้าส์
๗๓/๓ ม.๘ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐๘-๔๘๔๒-๒๕๘๔
๖ โรงแรมวิภารีสอร์ท
๒๖๔/๒ ม.๓ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๘-๙๓๒๘
๗ โรงแรมเกาะเพชร รีสอร์ท
๔๔/๔ ม.๙ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐๘-๔๑๘๙-๓๖๓๐
๘ โรงแรม รีสอร์ทวังน้ำเย็น
๒๒/๑ ม.๔ ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๘-๘๐๗๗, ๐๘-๗๘๘๕-๐๙๗๙

อำเภอปากพนัง

๑ โรงแรมกรีนพาร์ค อินน์
๒๐๔/๑ ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๑-๗๘๗๘
๒ โรงแรมคงวิไล
๕๖/๑ ม.๗ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๗-๐๔๔๒
๓ โรงแรมคลองน้อย รีสอร์ท
๒๑๐/๑ ม.๕ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๕๙๐-๗๕๑๐
๔ โรงแรมเจริญศรี รีสอร์ท
๓๗๕ ม.๒ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๘๖๖-๘๓๗๖, ๐๘-๑๗๑๙-๖๒๙๗
๕ โรงแรมธนาวุธ เฮ้าท์
๒๓๐/๗ ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๑-๗๑๕๓
๖ โรงแรมปากพนัง โฮเต็ล
๘๒/๔ ถ.พาณิชย์สัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๑-๗๐๑๖
๗ โรงแรมริมเขื่อนเรือนแพ รีสอร์ท
๑/๑ ม.๕ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๑-๘๑๘๐, ๐๘-๑๙๖๘-๐๓๔๘
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๒๕

โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘ โรงแรมรุ่งตะวัน รีสอร์ท
อำเภอลานสกา
๔๑๕ ม. ๓ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
๑ โรงแรมกะโรม รีสอร์ท
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๗-๐๔๒๒
๑๕๐ ม.๔ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
๙ โรงแรมโอลิเวีย รีสอร์ท
๐๘-๙๙๗๐-๐๖๖๙
๑๓๔/๑ ม.๒ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
๒ โรงแรมเขาหลวง รีสอร์ท
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๗-๐๘๖๙
๒๔๘ ม.๔ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
๑๐ โรงแรมชายทะเลรีสอร์ท
๐๘-๙๘๑๑-๔๑๒๔, ๐๘-๙๕๘๘-๘๐๗๕
๒๐/๑ ม.๑ ถ.ชายทะเล ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
๓ โรงแรมธาราปาร์ค รีสอร์ท
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๕๑-๘๖๖๓
๘๐/๑ ม.๒ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
๑๑ โรงแรมตะลุมพุก ซีฟูด แอนด์ รีสอร์ท
๕๖๘ ม.๕ ถ.ปากพนัง-หัวไทร ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นคร ๐๘-๑๖๙๓-๘๘๑๓
๔ โรงแรมนาพร้าวรีสอร์ท
ศรีฯ ๐-๗๕๕๑-๗๘๖๒
๒๐๐ ม.๙ ถ.ลานสกา – นาพรุ ต.ขุนทะเล
๑๒ โรงแรมบ้านชายคลอง
อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
๐๓๑ ถ.พาณิชย์สัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
๐๘-๗๒๘๒-๕๓๑๙
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๕๑-๗๗๖๖
๕ โรงแรมธารคีรี รีสอร์ท
๑๓ โรงแรมคันทรีฟิชชิ่ง แอนด์ รีสอร์ท
๒๒๘ ม.๙ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
๑๓๘/๑ ม.๒ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๓-๓๑๑๙
๐-๗๕๔๑-๖๑๓๖, ๐๘-๙๘๖๖-๔๑๑๒
๖ โรงแรมท่าหา รีสอร์ท
๓๑๒ ม.๙ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
อำเภอพรหมคีรี
๐-๗๕๕๓-๓๑๕๕, ๐-๗๕๕๓-๓๒๓๔
๑ โรงแรมสีดา รีสอร์ท
๗ โรงแรมคีรีวง รีสอร์ท
๒๙/๑ ม.๒ ถ.นอกท่า-ท่าแพ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี
๔๙ ม.๙ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๓-๘๓๔๖
๐-๗๕๕๓-๓๑๓๙, ๐๘-๗๒๖๙-๓๒๕๕
๒ โรงแรมพรหมโลก รีสอร์ท
๘ โรงแรมลอยชาเลท์
๘๖/๓ ม.๑ ถ.น้ำตกพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
๒๑/๒ ม.๔ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๙-๖๓๑๔
๐๘-๑๕๓๙-๖๓๘๑
๓ โรงแรมสวนป่า รีสอร์ท
๖๗/๑ ม.๑ ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
อำเภอช้างกลาง
๐๘-๕๐๖๙-๔๘๐๗
๑ โรงแรมเขาเหมน รีสอร์ท
๔ โรงแรมน้ำแคบอพาร์ทเมนท์
ม.๑๐ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ
๒๐/๓ ม.๕ ถ.ท่าแพ-น้ำแคบ ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี
๐-๗๕๔๗-๐๗๔๖, ๐๘-๑๒๗๑-๑๙๖๔
จ.นครศรีฯ ๐๘-๙๕๙๒-๐๓๘๙
๒ โรงแรมเรือนผักกูด
๒๓/๑ ม.๑๔ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ
อำเภอนบพิตำ
๐๘-๑๑๒๔-๓๒๑๔
๑ โรงแรมหนำไพรวัลย์
๙๐ ม.๖ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ
อำเภอฉวาง
๐๘-๑๙๖๘-๖๑๑๓
๑ โรงแรมจันดี
๒ โรงแรมกรุงชิงการ์เด้น
๐๘๓-๐๘๔ ม.๕ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
๕๙/๒ ม.๓ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๘-๖๔๖๗
๐๘-๙๘๒๕-๒๔๓๖, ๐๘-๖๑๖๐-๕๓๐๓
๒ โรงแรมริมทาง รีสอร์ท
๓ โรงแรมกรุงชิงซีวิว รีสอร์ท
๕๗๔ ม.๕ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
๕๑/๔ ม.๖ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๘-๖๑๔๕
๐-๗๕๓๐-๙๖๐๔, ๐๘-๑๑๒๔-๙๔๖๓
๓ โรงแรมไดมอนด์ อินน์
๔ โรงแรมคุ้มตาหนุ่ย	
๗๔๘-๗๔๙ ม.๓ ถ.จันดี –สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง
๔๐/๑๒ ม.๒ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ
๐๘-๗๒๘๓-๓๐๘๔
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๖-๔๔๐๙
๑๒๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช
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๔ โรงแรมมิตรโฮเต็ล
๙๒/๑ ม. ๔ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๘-๖๒๗๘, ๐-๗๕๔๘-๖๕๑๑
๕ โรงแรมไชน่า ปาร์ค
๒๗๘ ม.๑ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
๐๘-๔๗๔๕-๔๔๙๘
๖ โรงแรมฉวางแฮปปี้อินน์
๓๘๐ ม.๒ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๘-๐๐๗๙
๗ โรงแรมบ้านแก้วบังกะโล
๑๕๕/๕๘ ม.๔ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๘-๖๓๙๐, ๐๘-๙๒๘๙-๒๗๑๗
๘ โรงแรมฉวางรีสอร์ท
๓๓๖ ม.๑ ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
๐๘-๖๙๔๑-๔๖๔๕

อำเภอพิปูน

๑ โรงแรมพี่หลวง รีสอร์ท
๑๒ ม.๖ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๕-๔๘๔๓, ๐๘-๙๘๑๖-๓๒๕๕
๒ โรงแรมชอบริมน้ำ รีสอร์ท
๒๕ ม.๖ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๗-๐๙๙๒
๓ โรงแรมกะทูนรีสอร์ท
๑๓๙ ม.๖ ถ.พิปูน-ห้วยปริก ต.กะทูน อ.พิปูน
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๕-๔๓๑๗, ๐๘-๙๘๗๑-๗๒๒๓
๔ โรงแรมเรือนอนุรักษ์รีสอร์ท
๑๐๘ ม.๖ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีฯ
๐๘-๗๘๙๑-๓๗๑๖
๕ โรงแรมวังโก รีสอร์ท
๒๕๖ ม.๘ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีฯ
๐๘-๗๘๙๖-๐๐๒๑

อำเภอทุ่งใหญ่

๑ โรงแรมทุ่งใหญ่ รีสอร์ท
๑๔๔/๑ ม.๑๑ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๖-๘๕๔๕
๒ โรงแรมโรสอินน์
๒๒๖/๑ ม.๔ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๗-๐๘๘๗, ๐๘-๑๔๑๕-๐๑๖๙
๓ โรงแรมสายธาร รีสอร์ท
๗๔๒ ม.๒ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๘-๙๐๒๓, ๐-๗๕๔๘-๙๒๖๘

๔ โรงแรมควนกลางอินน์
๒๒๘/๑ ม.๗ ถ.ทุง่ สง-สุราษฎร์ฯ ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่
จ.นครศรีฯ ๐๘-๙๕๙๕-๒๔๒๑

อำเภอถ้ำพรรณรา

๑ โรงแรมวังรี รีสอร์ท
๘๘/๑๐-๑๕ ม.๑๐ ถ.เอเชีย ต.ดุสติ อ.ถ้ำพรรณรา
จ.นครศรีฯ ๐๘-๑๗๓๘-๒๑๐๖
๒ โรงแรมเกาะขวัญหรรษา
๒๖๖ ม.๑ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีฯ
๐๘-๑๙๕๘-๒๕๓๔

อำเภอท่าศาลา

๑ โรงแรม ท่าศาลาเลิฟอินน์โฮเต็ล
๒๓๘/๔ ม.๑๑ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๑๓๐๔
๒ โรงแรมบังกะโลมนูญ
๑๓๕/๖ ม. ๖ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๑๓๓๐
๓ โรงแรมบังกะโลหาดแสงทอง
๑๓๕/๒ ม.๖ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๑๓๒๖
๔ โรงแรมบังกะโลแสนสุข ๑
๑๓๕/๑๗ ม. ๖ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๑๓๒๔
๕ โรงแรมบังกะโลแสนสุข ๒
๑๓๕/๒๗ ม.๖ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๑๓๒๗
๖ โรงแรมทรายแก้วรีสอร์ท
๑๐๓/๑ ม.๑ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๔-๙๔๗๗
๗ โรงแรมคันทรีบีช
๑๓๕/๕ ม.๖ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐๘-๖๖๘๖-๕๔๐๐
๘ โรงแรมนกน้อยรีสอร์ท
๑๓๔ ม.๑๐ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๗๒๗-๘๗๓๐, ๐๘-๑๕๓๕-๒๓๗๙
๙ โรงแรมคุ้มสวัสดิ์
๒๐๗/๖๑ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๓-๐๖๖๖, ๐-๗๕๔๔-๕๐๒๒
๑๐ โรงแรมบายพาสอินน์
๔๗/๘ ม.๑๑ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๑๘๐๒, ๐๘-๙๔๗๑-๗๓๐๑
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๒๗

โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑ โรงแรมโยร์เซอร์บีช รีสอร์ท
อำเภอสิชล
๑๓๔/๒ ม.๑ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๑ โรงแรมการ์เด้นวิลเลจ
๐๘-๔๘๓๘-๔๖๕๐
๑๖๘ ม.๖ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๑๒ โรงแรมภารวี รีสอร์ท
๐-๗๕๓๗-๖๒๐๙, ๐๘-๑๙๗๐-๑๖๖๕
๓๗/๑ ม.๑๓ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๒ โรงแรมบ้านสายลม
๐-๗๕๕๒-๒๐๗๗, ๐-๗๕๕๒-๑๕๔๙
๓๐๐/๒ ม.๑ ถ.หลัง ธกส. ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๑๓ โรงแรมซันไรซ์ รีสอร์ท
๐-๗๕๓๕-๖๑๕๓
๓๓๓/๑ ม.๙ ถ.ด่านภาษี ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
๓ โรงแรม ประสานสุขวิลล่า รีสอร์ท
๖๒๕ ม.๓ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๐-๕๘๘๕
๐-๗๕๓๕-๖๒๙๙
๑๔ โรงแรมทอฝันอพาร์ตเมนต์
๔ โรงแรมรชาวดี รีสอร์ท
๒๗๘/๑๙ ม.๑ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๒๙๒ ม.๕ ถ.รถไฟ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๒๓๓๗, ๐๘-๑๔๗๖-๓๙๕๒
๐-๗๕๓๓-๕๖๗๘
๑๕ โรงแรมริมธารรีสอร์ท
๕ โรงแรมสิชลการ์เด้น
๑๘๐ ม.๖ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๓๖/๑ ม.๕ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐๘-๔๖๘๙-๓๒๗๓, ๐๘-๖๙๔๔-๗๖๖๓
๐-๗๕๓๕-๕๔๑๘
๑๖ โรงแรมเพิร์ลเฮ้าส์
๖ โรงแรมสุนทร โฮเต็ล
๓๐๓/๑ ม.๑ ถ.ท่าศาลา-นบพิตำ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
ม.๑ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๕๒-๑๓๕๔
๐-๗๕๓๕-๖๐๔๙
๑๗ โรงแรมคิงการ์เด้น
๗ โรงแรมหาดปิติ รีสอร์ท
๑๙๙/๓๕ ม.๓ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๔๓๒/๓ ม.๕ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐๘-๗๔๖๘-๒๖๒๗
๐-๗๕๓๓-๕๓๐๑-๓
๑๘ โรงแรมธารใส รีสอร์ท
๘ โรงแรมทิวเขาการ์เด้น
๔๗/๑๑ ม.๓ ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๙๙/๑ ม.๕ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐๘-๑๓๗๐๕-๘๒๗
๐-๗๕๓๗-๖๓๐๙, ๐๘-๑๖๙๑-๕๗๕๓
๑๙ โรงแรมหาดไทยเพลส
๙ โรงแรมสองมือแม่บังกะโล
๒๖๘/๑ ม.๕ ซ.คมบาง ต.สิชล อ.สิชล
๕๑/๓ ม.๑ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
จ.นครศรีฯ ๐๘-๙๗๗๐-๕๑๒๔
๐-๗๕๕๒-๒๐๑๕, ๐๘-๙๔๕๓-๑๒๒๗
๑๐ โรงแรม พี. เอส. การ์เด้น
๒๐ โรงแรมหาดเจ้าจอม รีสอร์ท
๓๐๓/๓ ม.๑ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๒/๒ ม.๒ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๓-๖๐๔๓, ๐-๗๕๕๓-๕๙๕๗
๐๘-๕๘๔๘-๒๒๖๑
๐๘-๑๐๘๒-๖๐๔๙
๒๑ โรงแรมศิริพรอพาร์ทเมนต์
๑๑ โรงแรม เค. ซี. การ์เด้นท์
๒๓๘/๖ ม.๓ ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
๒๑๙/๔๕ ม.๕ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๓-๐๓๘๙
๐๘-๖๐๙๐-๖๕๘๒
๒๒ โรงแรม เอ. บี. แมนชั่น
๑๒ โรงแรมเทพมัจฉารีสอร์ท
๒๗๙/๙ ม.๑ ซ.ราษฎร์พฒ
ั นา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
๕๓๗/๔ ม.๑ ต.ท่งใส อ.สิชล จ.นครศรีฯ
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๓-๐๘๐๐, ๐-๗๕๓๓-๐๕๓๐
๐-๗๕๕๓-๕๕๙๖,๐๘-๑๗๑๙-๑๕๗๙
๒๓ โรงแรมบางจากอพาร์ทเมนท์
๑๓ โรงแรมถนนทรายรีสอร์ท
๔๖๒ ม.๑ ถ.เพชรเกษม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ ๓๘/๑ ม.๑๓ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๒๙๑๑
๐๘-๖๒๖๘-๓๓๘๔
๒๔ โรงแรมหาดธารา
๑๔ โรงแรมเขาพลายดำรีสอร์ท
๖๙/๑ ม.๑ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
๑๒๐ ม.๘ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๕-๔๕๖๑
๐๘-๑๔๑๕-๔๘๑๔
๑๒๘ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

Hotel
๑๕ โรงแรมเอ๊กแมน การ์เด้น รีสอร์ท
๓๙/๒ ม.๕ ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๖-๗๔๙๘, ๐๘-๑๙๕๘-๒๔๙๓
๑๖ โรงแรมสุขเจริญรีสอร์ท
๘๙/๖-๑๔ ม.๕ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๓-๖๒๖๓, ๐๘-๙๗๒๘-๑๙๒๐
๑๗ โรงแรมตลาดเสาร์การ์เด้น
๑๖๐/๗-๑๒ ม.๗ ถ.นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ ต.ทุ่งใส อ.สิชล
จ.นครศรีฯ ๐๘-๑๒๗๒-๕๗๖๐
๑๘ โรงแรมวาสิฏฐี รีสอร์ท
๓๐๖/๑๗ ม.๑ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐๘-๔๑๙๒-๒๒๙๓, ๐๘-๖๕๙๙-๒๒๘๒
๑๙ โรงแรมครัวป๋อยบีช รีสอร์ท
๖๒๕ ม.๓ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๓-๖๐๕๕
๒๐ โรงแรมอิสระบีช รีสอร์ท
๒๕๗/๕ ม.๓ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๓-๖๕๓๖, ๐๘-๑๐๘๒-๙๔๗๕
๐๘-๑๗๒๘-๐๖๖๙
๒๑ โรงแรมวิก-ตุ๊กตา โฮเต็ล
๒๓๖/๔๒ ม.๕ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐๘-๗๘๘๔-๐๙๗๒, ๐๘-๔๔๔๓-๑๔๑๖
๒๒ โรงแรมบ้านสวน 	
๒๒๖-๒๒๖/๑ ม.๑๐ ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๖-๗๒๐๙, ๐๘-๖๒๘๑-๒๙๕๖

อำเภอขนอม

๑ โรงแรมทิพย์มนตรี รีสอร์ท
๑๒/๓ ม.๗ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๘๑๔๗
๒ โรงแรมในเพลาเบย์ รีสอร์ท
๕๑/๓ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๙๐๓๙, ๐-๗๕๕๒-๙๔๒๒-๔
๓ โรงแรมเมืองใหม่
๔๘/๓ ม.๓ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๙๐๒๔
๔ โรงแรมระเบียงทราย รีสอร์ท
๙ ม.๗ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๘๙๑๐-๑
๕ โรงแรมเรือนแรมวิลล่า
๙๙/๑ ม.๑ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๖๖๒๙
๖ โรงแรมวนิตา รีสอร์ท
๒๓/๑๐ ม.๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๖๒๓๙

๗ โรงแรมไวท์บีช รีสอร์ท
๕๖/๒ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๗๕๐๓
๘ โรงแรมศรีขนอม
๗๗ ม.๑ ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๙๒๕๙
๙ โรงแรมสุภารอยัลบีช
๕๑/๔ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๘๕๕๒
๑๐ โรงแรมสุภาวิลล่า
๕๑/๔ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๘๕๕๒
๑๑ โรงแรมตาลคู่บีช รีสอร์ท
๒๓/๙ ม.๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๘๓๖๒, ๐-๗๕๕๒-๘๓๙๗
๐๘-๑๔๕๖-๘๖๕๖
๑๒ โรงแรมอลงกต รีสอร์ท
๒๘/๑ ม.๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๙๑๑๙, ๐-๗๕๕๒-๙๔๙๒
๑๓ โรงแรมเอกโฮเต็ล
๑๐๑/๑๔ ม.๑ ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๙๑๒๓
๑๔ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช
๕๙/๓ ม.๔ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๖๖๙๐, ๐๘-๑๗๘๗-๘๒๑๖
๑๕ โรงแรมขนอมฮิลล์ รีสอร์ท
๖๐/๑ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๙๔๐๓
๑๖ โรงแรมอนาวิลล่าตังเกรีสอร์ท
๘๑/๒ ม.๑ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๗๘๒๖, ๐๘-๖๒๘๐-๙๒๒๒
๑๗ โรงแรม ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
๙๙ ม.๘ ถ.ในเพลา-ท้องหยี ต.ขนอม อ.ขนอม
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๕๒-๗๘๔๗
๑๘ โรงแรมบริษัทบี.เอ็ม.บี.สปอร์ต จำกัด
๕๑/๑ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐๘-๑๓๙๖-๔๔๗๗
๑๙ โรงแรมต้นธาร รีสอร์ท แอนด์ สปา
๑๐๐ ม.๑ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๖-๐๕๗๔, ๐๘-๓๑๓๒-๒๐๖๓
๒๐ โรงแรมโกโดดอพาร์ตเมนต์
๑๐๔/๖ ม.๓ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๘๒๙๓, ๐๘-๙๘๗๕-๖๗๓๕
๒๑ โรงแรมในเพลาเนเชอรัล รีสอร์ท
๓๑ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๖๘๓-๓๑๑๑
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๒๙

โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒ โรงแรมสุชาดาวิลล่า
๖๕/๓ ม.๘ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๒-๘๔๕๙, ๐๘-๑๓๙๖-๘๔๘๓
๒๓ โรงแรมภูมิพัฒน์ รีสอร์ท
๑๗/๑ ม.๖ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๗๒๙-๗๓๐๐
๒๔ โรงแรมดอลฟิน
๑๐/๑-๒ ม.๖ ถ.หน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
๐๘-๖๑๔๒-๓๓๘๗, ๐๘-๔๔๔๖-๔๔๓๔

อำเภอร่อนพิบูลย์

๑ โรงแรมบ้านพักเยี่ยมวิมาน
๔๑๐ ม.๑๒ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๓-๖๑๗๖
๒ โรงแรมบ้านพักวิลล่าการ์เด้น
๓๙ ม.๗ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๔-๑๒๐๔
๓ โรงแรมไม้หลาฟอเรส อินน์
๑๑๙ ม.๔ ถ.นครศรีฯ-ทุง่ สง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๗-๓๔๒๓-๔
๔ โรงแรมอาภรณ์ อินน์
๒๕๖/๒ ม.๗ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๔-๑๓๖๙
๕ โรงแรมไม้หลารีสอร์ท
๒/๑ ม.๔ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
๐-๘๙๘๗-๕๗๕๒๔
๖ โรงแรมบ้านพักร่อนพิบูลย์
๓๔/๕ ม.๕ ถ.นครศรีฯ – ทุ่งสง ต.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๓-๖๔๘๑
๗ โรงแรมม่วงงาม รีสอร์ท
๑๘๔/๑ ม.๑๖ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๔-๑๖๑๙, ๐๘-๙๗๒๔-๗๘๒๖

อำเภอจุฬาภรณ์

๑ โรงแรมทุ่งโพธิ์รีสอร์ท
ม.๒ ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๔-๑๑๑๒

อำเภอชะอวด

๑ โรงแรมเรือนไทยทักษิณา
๒๒๓/๑ ม.๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๗-๐๒๗๓
๒ โรงแรมบ้านพักตองสาม
๑๕๙/๕ ม.๑ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐๘-๖๕๙๕-๙๗๖๖

๑๓๐ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๓ โรงแรมบ้านพักขวัญแก้ว
๘๐๐ ม.๑ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๘-๑๒๙๒, ๐๘-๑๕๕๑-๒๓๕๕
๔ โรงแรมสวนพูล รีสอร์ท
๓๖๐/๖ ม.๓ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๘-๐๒๙๐, ๐๘-๙๒๙๐-๐๖๘๖
๕ โรงแรมบ้านพักจอมขวัญ
๒๙๒ ม.๓ ถ.ชะอวด – ไม้เสียบ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๘-๐๒๒๖
๖ โรงแรมบ้านพักสวนแก้ว
๑๖๒/๔ ม.๙ ถ.สาย ๔๑ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด
จ.นครศรีฯ ๐๘-๙๓๘๐-๒๗๒๕, ๐๘-๑๘๙๖-๔๗๖๓
๗ โรงแรมบ้านพักลาบขอนแก่น
๗/๓ ม.๓ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐๘-๔๗๔๖-๑๘๑๖
๘ โรงแรมดาวประดับใจ
๒๖๙/๑-๖ ม.๒ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐๘-๑๔๗๗-๙๒๗๕
๙ โรงแรมมะปราง รีสอร์ท
๙๐ ม.๖ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๘-๐๒๙๔, ๐๘-๔๐๕๑-๑๘๘๒
๑๐ โรงแรมสายรุ้ง
๒๔๕/๕ ม.๒ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐๘-๗๓๙๐-๗๑๖๑, ๐๘-๙๗๓๖-๘๐๑๕
๑๑ โรงแรมนานารีสอร์ท
๓๗๐ ม.๑ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๗-๖๔๒๖, ๐๘-๖๕๙๗-๑๗๓๑

อำเภอพระพรหม

๑ โรงแรมทิวทุ่งแฮปปี้ อินน์
๑๕๐ ม.๑ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๗-๒๕๙๑, ๐-๗๕๔๔-๖๕๙๑
๒ โรงแรมสำเภาทอง รีสอร์ท
๑๕๒/๒ ม.๒ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๗-๘๒๕๗
๓ โรงแรมริมธารบ้านสวน รีสอร์ท
๖๗/๓ ม.๒ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๗-๘๘๒๗-๘
๔ โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ท
๑๐๘ ม.๑ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
๐๘-๑๔๔๑-๕๖๐๗
๕ โรงแรมไชน่าปาร์ค รีสอร์ท
๑๑๓/๖ ม.๒ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
๐๘-๖๖๘๓-๖๐๔๒

Hotel
อำเภอทุ่งสง

๑ โรงแรมท่าช้างเลิฟอินน์ รีสอร์ท
๑/๑ ม.๑๓ ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๒-๔๙๑๑
๒ โรงแรมเจ เอส โฮเต็ล
๓๐๒ ม.๒ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๓-๒๙๔๖
๓ โรแรมริมธาร รีสอร์ท
๒๐๐/๒ ม.๓ ถ.นครศรีฯ-ทุง่ สง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๒-๐๖๕๗
๔ โรงแรมซิตี้ รีสอร์ท
๑๘๕/๕ ม.๒ ถ.สายเอเซีย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๓๒-๙๓๙๖
๕ โรงแรมทุ่งทองโฮเต็ล
๓๒๒ ม.๑๐ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๖-๓๕๖๕, ๐๘-๑๐๗๘-๗๖๕๒
๖ โรงแรมไทรทอง
๑๓๓/๕ ม.๔ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๒-๓๒๔๘
๗ โรงแรมเทียมฟ้า โฮเต็ล
๕-๗ ซ.๒ ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๑-๑๐๗๘
๘ โรงแรมไทยวัฒนา โฮเต็ล
๑๑ ถ.ผดุงราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๑-๑๒๐๓, ๐-๗๕๔๑-๑๙๐๖
๙ โรงแรมบุญญรัตน์
๑๙ ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๑-๑๓๙๑
๑๐ โรงแรมมิตรไทย
๑๕๔ ม.๘ ถ.เอเชีย ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๘๖๖๔
๑๑ โรงแรมวังอินน์
๒๖๙ ม.๕ ถ.ทุง่ สง-ห้วยยอด ต.กะปาง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๙-๕๑๙๗
๑๒ โรงแรมไสใหญ่ รีสอร์ท
๗๕ ม.๗ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๗-๗๔๘๘
๑๓ โรงแรมหน้าเขา
๑๓๖ ม.๗ ถ.ทุง่ สง-นาบอน ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๒-๑๐๗๒, ๐-๗๕๔๒-๑๙๒๖
๑๔ โรงแรมใหญ่ โฮเต็ล
๙/๔ ม.๕ ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๑-๒๒๓๗
๑๕ โรงแรมอำนวย
๑๕๔ ถ. ประชาอุทิศ ต.ปากแพนก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๑-๒๒๐๗

๑๖ โรงแรมเอเซีย
๔๕ ม. ๗ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๙๑๔๑
๑๗ โรงแรม เอ็น. พี. รีสอร์ท
๒๒๗ ม.๑ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐๘-๙๘๗๑-๘๙๔๔, ๐๘-๙๔๗๑-๐๒๙๐
๑๘ โรงแรมแฮปปี้ อินน์
๕๙/๒ ม.๖ ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ฯ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๑-๑๖๓๒
๑๙ โรงแรมปาล์มรีสอร์ท
๔๘๖ ม.๒ ถ.ทุง่ สง-นครศรีฯ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๕-๔๐๗๙
๒๐ โรงแรมทุ่งสงรีสอร์ท
๑๖/๑ ม.๒ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๒-๔๔๓๖-๗
๒๑ โรงแรมสหมิตร
๙๓ ม.๒ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๒-๔๕๑๗
๒๒ โรงแรมทองภักดี
๔๔๐ ม.๑ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๒-๘๑๗๒
๒๓ โรงแรมนายอินน์
๑๖๒ ม.๘ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๘๙๘๗-๑๔๓๐๑
๒๔ โรงแรมหลังถ้ำตลอด
๙๗ ม.๒ ถ.หลังถ้ำตลอด ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๒-๓๖๐๔
๒๕ โรงแรมสุขสบาย รีสอร์ท
๓๐๒ ถ.ทุ่งสง-ตรัง ม.๗ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๕๓-๘๓๙๔, ๐๘-๑๗๙๗-๙๔๐๑
๒๖ โรงแรม เอ วี แมนชั่น
๑๔๒/๒ ถ.ทุ่งสง – สุราษฎร์ฯ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๒-๐๙๔๑
๒๗ โรงแรมเรือนทอง
๘๓/๑ ม.๗ ถ.ทุ่งสง-เวียงสระ ต.หนองหงษ์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีฯ ๐-๗๕๔๒-๒๐๐๐-๑
๒๘ โรงแรมฟ้ารุ่ง รีสอร์ท
๒๕๘ ม.๓ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๓-๒๕๘๙, ๐๘-๑๓๗๐-๖๐๗๘
๒๙ โรงแรมรุ่งตะวัน
๑๐๖ ม.๒ ถ.ทุง่ สง-ทุง่ ใหญ่ ต.ควนกรด อ.ทุง่ สง จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๔๒-๐๑๗๙, ๐-๗๕๔๒-๐๒๙๕

อำเภอบางขัน

๑ โรงแรมบางขันเกสท์เฮาส์
๑๘ ม.๑ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีฯ
๐-๗๕๓๗-๑๒๓๐, ๐๘-๑๙๕๖-๖๙๒๔
๒ โรงแรมนัดพบ รีสอร์ท
๑๗๐/๑-๕ ม.๑๕ ถ.บ่อล้อ-ลำทับ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน
จ.นครศรีฯ ๐๘-๖๖๘๙-๕๘๗๕
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๓๑

อบจ.นครศรีธรรมราช
กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
“การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งการเปิดแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรม
การท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาสถานที่หรือกิจกรรมการท่อง
เที่ยวที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆ ขึ้น นั้นถือเป็นสิ่งที่ อบจ.พร้อมสนับสนุนเต็มที่
เพราะ อบจ.เชื่อมั่นเสมอมาว่า การท่องเที่ยวสามารถนำไปสู่การสร้าง
อาชีพ การส่งเสริมรายได้ และการกระจายรายได้สู่กลุ่มคนได้อย่างหลาก
หลายอย่างแท้จริง”
นี่ คื อ ปณิ ธ านและสิ่ ง ที่ นายวิ ฑู ร ย์ เดชเดโช นายก
อบจ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศมาอย่างต่อเนื่อง และได้นำนโยบายลงสู่
โครงการภาคปฏิบัติมาแล้วนับโครงการไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
โครงการวอลเลย์บอลชายหาด ที่ได้พัฒนามาถึงปีที่ ๙ จากระดับท้องถิ่น
สู่ระดับนานาชาติในปัจจุบัน หรือ กิจกรรมแรลลี่ เทศกาลอาหาร วิวาห์
ในม่านเมฆ และอื่นๆ
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง “คู่มือท่อง
เที่ยวเล่มนี้” จะนำนโยบายของนายวิฑูรย์ มาตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจ
อีกคำรบหนึ่ง
นโยบายด้านการท่องเที่ยว ของนายวิฑูรย์ เดชเดโช ระบุไว้ใน ข้อที่
๒.๑.๗ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย
๑. จัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว
๒. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย
การท่องเที่ยวในทุกระดับ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายสื่อ
ต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ electronics ติดตั้งระบบ ITย่านชุมชนเมืองพร้อม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ระดับชาติและระดับโลก
๑๓๒ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

๔. พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
Long Stay, Home Stay โรงแรม ที่พัก เส้นทางคมนาคม ให้มีศักยภาพ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
๕. จัดให้มีศูนย์การแสดงและแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน
๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๗. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์แสดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาสากล โดยคง
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น
๘. ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
และนี่ คื อ “การท่ อ งเที่ ย วเมื อ งนครฯ” อี ก หนึ่ ง ด้ า นการพั ฒ นาที่
อบจ.มุ่งมั่นบุกเบิก ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเป้าหมายสู่ “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี” ของชาวนครฯโดยแท้จริง
คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๓๓

โครงสร้างฝ่ายบริหารอบจ.นครฯ

วิฑูรย์ เดชเดโช

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

อนันต์ คลังจันทร์

รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อ		

อำเภอ

รายชื่อ		

อำเภอ

จ.ส.ต.จรัญ
นายปิยศักดิ์
อำนาจ
วัชระ
นายสิงหา
นายวิฑูรย์
นางบุณยนุช
นายโชคดี
นายสุชาติ
นายมนตรี
นายเกียรศักดิ์

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง

นายสุชาติ
พิมเสน
นางอวยพรศรี เชาวลิต
นายอนุชิต
พรหมจันทร์
นายขวัญชัย รอดมณี
นายทวีศักดิ์ สุขยืน
นายธงไทย คงโต
นายณรงค์ศักดิ์ กาญจนรักษ์
นายธวัชชัย ทองอ่อน
นายพรชัย
บุญรอดรักษ์
นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์
นายธีรพงษ์ เพิ่ม

ท่าศาลา
ท่าศาลา
ท่าศาลา
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ฉวาง
ฉวาง
หัวไทร
หัวไทร
ทุ่งใหญ่

คงกิ้ม
เพชรสุวรรณพร
ไกรนุกูล
ถาวรพราหมณ์
ขุนทน
ตรีตรง
สมพันธุ์
ศรีจันทร์
เจริญพงศ์
รักษ์ศรีทอง
ยอดระบำ

๑๓๔ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

วิสุทธิ์ บุญชูวงศ์

รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

ศิลป์ชัย สุนทรมัฎฐ์

รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

รายชื่อ		

อำเภอ

รายชื่อ		

อำเภอ

นายจอมไกร สวัสดิวงศ์
นายบรรณจบ คงใหม่
นางกนกพร เดชเดโช
ด.ต.เกษม
บัวเมือง
นายพยูญ
หนูช่วย
นายพงศ์ศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายชนะ
วงศ์มุสิก
นายสหัส
สุวรรณมณี
นายสมชาย จาบจง
ว่าที่ ร.ท.สนั่น	 พิบูลย์
นายบุญยืน
ประทุมมาศ

ทุ่งใหญ่
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
ชะอวด
ชะอวด
สิชล
สิชล
ถ้ำพรรณรา
บางขัน
จุฬาภรณ์
เฉลิมพระเกียรติ

ว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์  สุวรรณโอภาส
นายจำเริญ เสนากัสป์
นายวรินทร์ ทองใหญ่
นายสุทัศน์
ธรรมิกะกุล
นายธวัชชัย แสงประทุม
นายณัฎฐเดช แก้วเรือง
นายพิทยา
ชุมภูทอง
นางมุกดาวรรณ  เลื่องสีนิล
นายสมโชค อินณรงค์

พิปูน
พระพรหม
ขนอม
พรหมศีรี
เชียรใหญ่
นาบอน
ลานสกา
ช้างกลาง
นบพิตำ

คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช ๑๓๕

๘ กินรี ที่เมืองคอน

คงเป็นที่ประจักษ์ซึ้งถึงความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วว่า
“งดงาม” และ “ทรงคุ ณ ค่ า ” เพี ย งใดและนี่ คื อ รางวั ล การั น ตี ที่ “คู่ มื อ ท่ อ งเที่ ย ว
นครศรี ธ รรมราช” นำมายื น ยั น ให้ ท ราบกั น อี ก ครั้ ง ว่ า นครศรี ธ รรมราชนั้ น มี ส ถานที่        
ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Thailand Tourism Awards) แล้วถึง        
๘ แห่ง อันประกอบด้วย
๑.พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นหนั ง ตะลุ ง สุ ช าติ ทรั พ ย์ สิ น ได้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น ประเภท        
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
๒.อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑

๓.หมู่บ้านคีรีวง ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่ง
เขาหลวง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว ประเภทเมือง
และชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
๔.ศูนย์ส่งเสริมเกษตรท่องเที่ยวช้างกลาง ผลงานท่องเที่ยว
เกษตรช้างกลางตามเส้นทางโบราณชาวนอกเขา ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๕.กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กร
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๖.พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.บริษัท ทาร์ซานแอดเวนเจอร์ ทัวร์ รางวัลดีเด่นประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับ   
นักท่องเที่ยวในประเทศ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.นริศ น้อยทับทิม จาก บริษัท น้อยทับทิมทัวร์ รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
และนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับการท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช...
๑๓๖ คู่มือท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

บลูอิมเมจ ๐-๗๔๔๖-๔๔๐๑-๒

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
www.nakhonsi.go.th

