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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เลขที่ ๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โลมาสีชมพู
๒

 โลมาสีชมพู หรือโลมาหลังโหนก อันที่จริงสีของ
ล�าตัวจะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ เมื่อแรกเกิดจะมีสีด�า วัย
เด็กสีเทา พอเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีจุดสีเทาปนชมพูเกิด
ขึ้น ครั้นเป็นผู้ใหญ่สีจะยิ่งสว่าง เรียกว่ายิ่งแก่เท่าไร 
สีผิวจะยิ่งเป็นสีขาวออกสีชมพูมากขึ้นเท่านั้น โดย
สีชมพูนี้ มาจากสีของหลอดเลือด ซึ่งท�าหน้าท่ี
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไป
 นักท่องเท่ียวท่ีนั่งเรือไปชมโลมาควรงดการให้
อาหารโลมา เนื่องจากจะส่งผลต่อพฤติกรรมการหา
อาหาร นอกจากนี้ ไม่ควรให้เรือเข้าใกล้ฝูงโลมาจน
เกินไป เพราะนอกจากจะรบกวนฝูงโลมาแล้ว ยัง
อาจท�าให้เกิดอันตรายทั้งต่อโลมาเองและทุกคนบน
เรือด้วย

เหตุใดจึงเรียกควายน�้า
๓

 ควายไล่ทุ่ง หรือที่ชาวบ้านแถบทะเลน้อยเรียก
กันว่า ควายน�้า ก็เพราะควายสีด�าตัวเขื่องนับพันตัว
ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นั้น จะเบียดเสียดกันอยู่ในคอกไม้
บนเนินดินถมกลางน�้า เมื่อเจ้าของมาเปิดประตูคอก 
ฝูงควายจะค่อย ๆ เดินลงน�้าทีละตัวจนหมดคอก 
บ้างเดิน บ้างว่ายน�้า บ้างก็ด�าลงกินหญ้าใต้น�้า โดย
เจ้าของมีหน้าที่มาเปิดคอกตอนเช้าและปิดคอก
ตอนเย็นเท่านั้น ส่วนควายจะหากิน แล้วเดินกลับ
เข้าคอกเอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาคมท่องเที่ยวขนอม 

 โทรศัพท์ ๐๘ ๔๓๖๑ ๗๐๗๕, ๐๘ ๙๓๐๗ ๒๗๗๗

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 

 โทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๙๕ ๕๖๓๗ 

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค 

 โทรศัพท์ ๐๘ ๗๓๘๓ ๗๖๓๙

กลุ่มทอผ้าบ้านมะม่วงปลายแขน 

 โทรศัพท์ ๐๘ ๗๔๖๘ ๐๐๓๓, ๐๘ ๖๙๕๐ ๕๔๕๙ 

กลุ่มใบไม้บ้านคีรีวง 

 โทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๓ ๓๑๒๗, ๐๘ ๑๗๕๑ ๐๑๘๓

กลุ่มผ้าทอบ้านท�าเนียบ

 โทรศัพท์ ๐๙ ๐๔๘๙ ๕๖๒๖

จังหวัดพัทลุง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

 โทรศัพท์ ๐ ๗๔๖๘ ๕๒๓๐

ททท. ส�านักงานหาดใหญ่ (สงขลา พัทลุง) 

 โทรศััพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕-๖

 อีเมล์ tatsgkhl@tat.or.th

ททท. ส�านักงานนครศรีธรรมราช 

 โทรศััพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘

 อีเมล์ tatnksri@tat.or.th

* น่ารู้ก่อนเดินทาง ** น่ารู้ก่อนเดินทาง *

นครศรีธรรมร
าช

นครศรีธรรมร
าช

พัทลุงพัทลุง
ท่องแดนวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ขนมจีน-ยาร่วง-มังคุดคัด 
อัตลักษณ์เมืองคอน

 ขนมจนีเมอืงคอนนัน้ ข้ึนชือ่ว่าอร่อยจัดจ้านยิง่นกั 
ทีน่ีม่ร้ีานขนมจนีอยูท่กุหนทกุแห่ง กนิพร้อมผักเหนาะ 
ซึ่งประกอบไปด้วยผักพื้นบ้านนานาชนิด เรียกได้ว่า
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแท้ ๆ บางร้านยังมีทอดมัน 
(กุ้งทอดใส่ใบเล็บครุฑ) ที่หากินได้ยาก แล้วยังมี
ของกินเล่นที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ยาร่วง นั่นคือ เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ราดด้วยน�้าตาลโตนดเคี่ยวจน
หวานหอม จัดวางลงในใบไม้ วางขายให้หยบิซือ้มา
เคีย้วเพลนิ ๆ เท่านั้นยังไม่พอ มังคุดคัดยังเป็น
ของกินพืน้ถ่ินท่ีสดุแสนจะมีเอกลกัษณ์ ตัง้แต่การน�า
มงัคดุดบิมาคดั (ปอก) เอาเปลือกออก จะได้เนื้อ
มังคุดขาวสะอาดมาเสียบไม้ขาย เป็นของกินเล่นที่มี
เฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมเท่านั้น

๑

น่ารู้
นครศรีธรรมร

าช
นครศรีธรรมร

าช

พัทลุงพัทลุง



 แม้นครศรีธรรมราชจะขึ้นชื่อในเรื่องวัฒนธรรม แต่ทะเลขนอม
นั้น ดึงดูดคนรักทะเลด้วยแนวชายหาดทอดยาวสุดสายตา เริ่มจากอ่าว
เตล็ด พื้นที่เล็ก ๆ เหนือสุดของทะเลขนอมแห่งนี้ เคยเป็นที่ประทับหลบ
ลมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้ง
เสด็จมานมัสการพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช แต่เดิมเรียกกันว่าอ่าว
เสด็จ จนกลายมาเป็นชื่ออ่าวเตล็ดเช่นทุกวันนี้ ไม่ไกลจากอ่าวเตล็ด จะ
ผ่านหินพับผ้า หาดท้องทราย อ่าวท้องเนียน หาดแขวงเภา หาดท้องชิง 
หาดท้องกรวด จนมาถึงตัวอ�าเภอขนอม แวะตลาด ชมวิถีชีวิตพื้นถิ่น
ชาวใต้ มากมายไปด้วยของกินน่าลิ้มลอง เมื่อผ่านวงเวียนโลมา แยกซ้าย
เข้าไปเที่ยวหาดคอเขา หาดหน้าด่าน หาดในเพลา มีเม็ดทรายขาว
ละเอียด พร้อมน�้าทะเลสีครามใสและทิวมะพร้าวร่มรื่น เหมาะส�าหรับ
วันพักผ่อนสบาย ๆ กระทั่งไปสุดทะเลขนอมที่อ่าวท้องหยี

๐๑

 เมืองนครยังมีสิ่งที่ดูแปลกแตกต่างจากที่อื่น เมื่อมาถึงอ�าเภอสิชล 
บรรยากาศวัดเจดีย์ในต�าบลฉลองก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง ที่
นี่ไม่มีใครไม่รู้จัก “ไอ้ไข่” ชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกดวงวิญญาณของเด็กชาย
วัย ๙-๑๐ ปี ซึ่งในอดีตเคยเป็นลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่ทวดมาถึงวัดเจดีย์ 
หลังจากเสียชีวิตหลวงปู่ทวดได้บอกกล่าวให้ดวงวิญญาณของไอ้ไข่อยู่เฝ้า
ทรัพย์สมบัติของวัดเจดีย์ ซึ่งต่อมาขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับรู้ถึงเรื่องราว
ของไอ้ไข่ จึงได้น�าไม้ตะเคียนเสาหลักเมืองเก่ามามอบให้ทางวัดแกะรูป 
ไอ้ไข่ให้เช่าบูชาเพื่อหาเงินบูรณะวัด ไอ้ไข่จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น ปัจจุบันได้
มีการแกะสลักไม้เป็นตัวแทนของไอ้ไข่ โดยเป็นรูปเด็กในชุดลายพราง
คล้ายทหาร สวมแว่นตาด�า ชาวบ้านที่มีความศรัทธาเชื่อกันว่าไอ้ไข่นั้น 
“ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย ใครสมปรารถนาก็จะ
น�าไก่ปูนปั้นมาแก้บน พร้อมกับจุดประทัด

๐๓

 หากสังเกตดี ๆ จะพบว่า ผ้าทอเมืองนครที่วางขายตามร้านนั้น มี
ลักษณะเฉพาะไม่เหมือนที่อื่น ลองไปตามหาผ้ายกเมืองนครจนถึงแหล่ง
ที่มากัน ผ้ายกเมืองนครเดิมถือเป็นของสูง ใช้ในราชส�านัก ทว่าหลังจาก
ขาดหายผู้สืบทอดการทอไปนับร้อยปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชฟื้นฟูการ
ทอผ้ายกแบบราชส�านักในอดีต โดยใช้ต้นแบบที่มีในพิพิธภัณฑ์และ
พระบรมมหาราชวัง เริ่มจากการพัฒนาฝีมือการทอผ้ายกชนิดนี้ ให้กับ
กลุ่มสตรีช่างทอที่เป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ�าเภอ
เชียรใหญ่ และศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค อ�าเภอชะอวด เป็นการสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้กับผู้หญิงในชุมชน กล่าวกันว่า ผ้ายกเมืองนครที่
ทออย่างประณีตที่สุดนั้น มีมูลค่านับแสน นอกจากนี้ ผ้ายกเมืองนครยัง
ถูกใช้เป็นเครื่องแต่งกายในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ชุด “ศึกอินทรชิต”

๐๗

 ใช่เพียงเท่านั้น เราสามารถท�าความรู้จักทะเลขนอมให้มากขึ้นกับ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมประทับ ที่นอกจากจะท�าประมงพื้นบ้าน
แล้ว ยังให้บริการเรือพาไปดูโลมาสีชมพูและชมเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เกาะนุ้ย ซึ่งมีบ่อน�้าจืดกลางทะเลเป็นรูปรอยเท้า จึงมีต�านานเชื่อมโยง
กับเรื่องราวของหลวงปู่ทวด เชื่อกันว่าเป็นจุดที่หลวงปู่ทวดเหยียบน�้า
ทะเลให้กลายเป็นน�้าจืด ส่วนเขาหินพับผ้าก็น่าไปชม เพราะนี่คือความ
มหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาอายุหลายล้านปี ลักษณะเป็นผาหินที่มีพื้นผิว
เป็นชั้น ๆ คล้ายผืนผ้าพับทบซ้อนกันหลายชั้น 
 หลังตระเวนเที่ยวชายหาดมาทั้งวัน ค�่าคืนนั้นหากเป็นวันแรม ๑ ค�่า 
เชิญร่วมสนุกกับ Ample Moon Party ราตรีพระจันทร์สุก ซึ่งจัดโดย
สมาคมท่องเที่ยวขนอม ณ ริมหาดขนอม สนุกกับปาร์ตีมีสไตล์ มากมาย
ไปด้วยอาหารรสเลิศ เคล้าดนตรีและความโรแมนติก

๐๒

 พลังแห่งความเชื่อและความศรัทธายังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม แม้จะ
ผ่านวันเวลามาเนิ่นนาน ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผู้คนยังคงเดิน
ทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกราบสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เจดีย์
ทรงระฆัง หรือเจดีย์ทรงลังกาองค์นี้ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 
หรือกว่า ๘๐๐ ปีมาแล้ว โดยได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากศิลปะลังกา 
สมัยโปโลนนารุวะ ซึ่งเป็นช่วงที่อิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของลังกาแพร่ขยายเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
 องค์พระบรมธาตุเจดีย์จึงนับเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดใน
บริเวณภาคใต้ อีกทั้งยังถือเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาใน
คาบสมุทรมลายูอีกด้วย ความโดดเด่นของพระบรมธาตุเจดีย์อย่างหนึ่ง
อยู่ที่มีปลียอดหุ้มด้วยทองค�า กรมศิลปากร ซึ่งเคยบูรณะปลียอด ยังพบ
อัญมณีต่าง ๆ จ�านวนมาก ทั้งหมดถูกร้อยรัดกันไว้ด้วยเส้นลวดทองค�า 
และยังมีสิ่งของและของมีค่าอื่น ๆ อีก แสดงให้เห็นว่าชาวพุทธสมัย
โบราณมีความศรัทธาต่อพระบรมธาตุเจดีย์อย่างสูงยิ่ง และยังสื่อถึง
ความมั่งคั่งของเมืองนครศรีธรรมราชได้อย่างชัดเจน

๐๔

 ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังมีเรื่องราวท่ีเขาเล่าว่า มีพระพทุธรปู
องค์หนึง่สามารถดลบนัดาลให้หายจากอาการปวดเมือ่ยต่าง ๆ ชาวบ้านเรยีกกัน
ว่า พระแอด ซึ่งก็คือพระกัจจายนะในวิหารพระมหากัจจายนะ (พระแอด) ผู้มา 
กราบไหว้พระแอดมักมาขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะอาการปวดหลัง ปวด
เอว โดยเมื่อกราบสักการะพระแอดแล้ว ให้เดินอ้อมไปทางด้านหลังของท่าน ตั้ง
จิตอธิษฐานให้หายจากอาการเจ็บปวด จากนั้นหยิบท่อนไม้ในตะกร้าบริเวณนั้น
มาอธิษฐานขอให้หายปวด ลูบบริเวณท่ีเจ็บปวดแล้วน�าท่อนไม้ไปวางค�้ายัน 
ด้านหลังพระแอด นอกจากนี้ ยังมีผู้คนหลั่งไหลมาขอลูกกับพระแอดกันอย่าง
เนืองแน่น

๐๕

 กลุม่ทอผ้าบ้านมะม่วงปลายแขน ถนนนพวงศ์ (นครศรีธรรมราช-
ตรงั) กิโลเมตรที่ ๑๓ ต�าบลท่างิ้ว อ�าเภอเมืองฯ มีฝีมือในการทอผ้า
ลวดลายโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นลาย
ประจ�าจังหวัด เนื้อผ้าทอด้วยไหมประดิษฐ์และฝ้าย สวยงาม  
เรียบหรู แต่ละผืนผ่านการทออย่างประณีตด้วยสองมือของเหล่า
สตรีสูงอายุ ผู้สืบทอดการทอผ้ายกมาจากแม่และยาย ที่ส�าคัญ 
คุณป้าเหล่านั้นยังพร้อมจะพูดคุยด้วยความเป็นมิตร 

๐๘

 ปิดท้ายในวงล้อมแห่งขนุเขาทีห่มูบ้่านครีวีง อ�าเภอลานสกา นอกจาก
จะได้รับการกล่าวขานว่ามีอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทยแล้ว หมู่บ้าน 
เชิงเขาหลวงแห่งนี้ ยังเป็นตัวอย่างของการพึ่งพิงธรรมชาติอย่างแท้จริง 
ทั้งการท�าสวนสมรม (สวนผสม) ซึ่งฤดูผลไม้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-
กันยายนของทุกปี นักท่องเที่ยวจะได้ชิมผลไม้สด ๆ จากสวน พร้อมกับ
เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างชาญฉลาด อิ่มอร่อยกับ
ขนมจีนร้านเก่าแก่ของป้าเขียว ทดลองย้อมผ้าจากสีธรรมชาติอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาวคีรีวง กับกลุ่มใบไม้บ้านคีรีวง แล้วไปพักผ่อนใน 
โฮมสเตย์รมิคลอง ท่ามกลางภมูปิระเทศสงบงาม 

๐๙

 ไม่ไกลจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ใช้เวลา
ช่วงบ่ายไปช็อปปิงย่านถนนท่าช้าง ที่นี่เรียงรายไป
ด้วยร้านขายเครื่องประดับจ�าพวกเครื่องถม ท้ัง
ถมทองและถมเงิน เครื่องทองเหลือง เครื่องเงิน 
งานจักสานย่านลิเภา ตัวหนังตะลุง สร้อยสาม
กษัตริย์ เงินนโม และผ้าทอ แต่ละร้านต่างก็จัด
โปรโมชันลดครึ่งราคาเป็นระยะ

๐๖

๑๐

 ด้วยระยะห่างเพียง ๙๙ กิโลเมตร จาก
นครศรีธรรมราชไปพัทลุงจึงเป็นเร่ืองง่ายดาย 
พัทลุง หรือเมืองลุง เป็นเมืองเงียบสงบ มีเขาอก
ทะลุเป็นสัญลักษณ์ ผู้คนมีมิตรไมตรี ที่พักในตัว
เมืองมีโรงแรมสบาย ๆ และปลอดภัยให้เลือก 
มื้อเย็นเดินไปหาของกินบริเวณลานหน้าสถานี
รถไฟ มีร้านรวงขายอาหารให้เลือกมากมาย 
บรรยากาศคึกคัก หรือจะไปนั่งชิล ๆ ที่ร้านดัง
ของเมืองอย่างร้านหลานตาชูก็ได้ 

พัทลุงยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งโพน ในอดีตแทบทุกชุมชนจะท�าโพนไว้ที่วัด
เพื่อตีบอกเวลาและเตือนภัย ทั้งยังท�าให้เกิดงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระที่
เลื่องลือ ทางจังหวัดจึงได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ตีโพนมงคลจนครบ ๙ ลูก โดย
แต่ละลูกมีความเชื่อแตกต่างกันไป ใครตีครบยังนับว่ามาถึงเมืองลุงอย่างแท้จริง
 โพนมงคลทั้ง ๙ ลูกมีชื่อคล้องจองกันไพเราะ ได้แก่ ๑. โพนก้องฟ้า วัด 
อินทราวาส (วัดท่ามิหร�า) ๒. โพนพสุธาสนั่น สวนกาญจนาภิเษก ๓. โพนขวัญ
เมือง หน้าศาลาจตุรมุข ๔. โพนเรืองเดชา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕. โพนมหามงคล หน้าเขาวังเนียง ๖. โพนมนต์เทวัญ ศูนย์ภูมิปัญญา 
ผู้สูงอายุ ๗. โพนอนันตชัย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ พ.ศ. ๒๕๓๐  
๘. โพนพิชิตไพรี ถ�้ามาลัยเทพนิมิตร ๙. โพนศรีไพศาล หาดแสนสุขล�าป�า

๑๒

 เปลี่ยนบรรยากาศในเมืองลุงที่เนิบช้า มาดื่มด�่าความสุขหลากรูป
แบบรอบทะเลน้อยด้านอ�าเภอควนขนุน ที่บ้านปากประ ต�าบลพนางตุง 
นอกจากจะมีมุมถ่ายภาพยอยักษ์ในแสงยามเช้าที่สวยสะกดใจแล้ว ยังมี
ชาวบ้านพาล่องเรือไปตามคลองเล็ก ๆ ลดเลี้ยวไปมาในพื้นที่เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อย ท่ามกลางความร่มรื่นของป่าเสม็ดรูปทรงแปลกตา ให้
บรรยากาศแบบป่าดึกด�าบรรพ์
 หรือจะเลือกไปตั้งหลัก ณ ที่ท�าการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
อุทยานนกน�้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อสัมผัสความงามของ
ดอกบัวสายสีชมพูที่จะบานสะพรั่งสวยที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
เมษายน และทุ่งกระจูดหนูสีเขียวขจี รวมถึงนกน�้านานาชนิด อย่าลืมชิม
ส้มต�ารากบัว อาหารจานเด็ดแถบนี้

๑๓
 แต่ถ้าจะให้ครบถ้วนส�าหรับการไปเยือนทะเล
น้อย ก็ต้องไปกินลมชมสะพานแห่งความสุข หรือ
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ บางคนเรียกสะพานหัวป่า-ไสกลิ้ง ตัดผ่าน
เชื่อมต�าบลบ้านขาว อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
กับต�าบลพนางตุง อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
เข้าด้วยกัน ช่วยย่นระยะทางจาก ๑๖๐ กิโลเมตร 
เหลือเพียง ๑๗.๕ กิโลเมตรเท่านั้น สะพานแห่งนี้
ทอดยาวข้ามคลองนางเรียม คลองบ้านกลาง และ
บางส่วนของทะเลน้อย มีจุดพักรถ ๒ จุด ใต้
สะพานมีนกน�้าหลายชนิด รวมทั้งพืชน�้าแปลกตา 
ริมฝั่งคลองบ้านกลาง แถวทุ่งแหลมดิน จะเห็น
ควายไล่ทุ่งฝูงใหญ่ หรือที่ใคร ๆ พากันเรียกว่า
ควายน�้านั่นเอง

๑๔

 ส่วนที่พักรอบทะเลน้อยนั้น มีให้เลือกหลายรูปแบบ บางแห่งไม่
เพียงมีบ้านพักเก๋ ๆ อยู่ชิดติดทะเลน้อย แต่ยังมีรายการท่องเที่ยว
ส�าหรับสาวนักผจญภัย ไม่ว่าจะท่องป่า ลุยไพร ไปส�ารวจนก พายเรือคา
ยัก ก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบ 
 หากสนใจวิถีชาวบ้านและงานฝีมือ ลองหัดสานกระจูดที่บ้านบนตก 
ต�าบลทะเลน้อย ห่างจากทะเลน้อยราว ๑๐ กิโลเมตร ก็น่าสนุกไม่น้อย 
ที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพสานกระจูดกันแทบทุกครัวเรือน นับเป็น
สินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อระดับจังหวัดเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะมีให้
เลือกมากมายหลายรูปแบบแล้ว ลวดลายและสีสันยังสวยจับใจ น่าเป็น
เจ้าของไปเสียทุกชิ้น

นครศรีธรรมร
าช

นครศรีธรรมร
าช

พัทลุงพัทลุง

๑๑

ท่องแดนวัฒนธรรม
และธรรมชาติ

ด้วยความรุ่งเรือง มั่งคั่ง และมีอ�านาจของอาณาจักรตามพรลิงค์

ที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต จงึท�าให้วันนี้ของนครศรีธรรมราชยังคงมี

ร่องรอยอารยธรรมโบราณสั่งสมไว้อย่างมากมาย กลายเป็น

เมืองที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมแตกต่างไปจากจังหวัดอื่น ๆ ใน

ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ความสงบเงียบเรียบง่ายของพัทลุง 

กลับคือเสน่ห์ ให้ผู้คนดั้นด้นมาสัมผัสธรรมชาติและ

วิถีชีวิตในแบบที่ ไม่เหมือนใคร


