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ความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึึง สภาพความหลากหลายของส่่งมีชีว่ตต่าง ๆ  
ท้�งพืชและส้ตว์ซึ่ึ่งอาศั้ยอย่่ร่วมก้นในพื�นที่ใดพื�นที่หนึ่ง 

ความหลากหลายทางชีีวภาพอาจหมายถึึงการที�ชี้างแต่่ละต่ัวมียีนแต่กต่่างกัน  
เพ่�อให้สามารถึส่บพันธุ์์�ต่่อไปได้้อย่างแข็็งแรง หร่ออาจหมายถึึงการที�สัต่ว�หลากหลายชีนิด้ 
อย่่อาศััยอย่างพึ�งพากันในป่า เชี่นชี้าง กระทิง และนก หาอาหารด้้วยกันเสมอ  
แม้สัต่ว�และพ่ชีก็สร้างประโยชีน�ให้แก่กันและกัน เม่�อชี้างกินพ่ชีจำนวนมาก  
และเด้ินทางระยะไกลไปข็ับถึ่ายเพ่�อกระจายเมล็ด้พันธุ์์�ไปทั�วจนทำให้ผื่นป่าอ์ด้มสมบ่รณ์�  
และความอ์ด้มสมบ่รณ์�จากผื่นป่าก็ถึ่กลำเลียงลงมาต่ามลำธุ์ารส่่ป่าชีายเลนปากแม่น้ำ  
กลายเป็นบ้านหลังใหญ่่ข็องสิ�งมีชีีวิต่ในท้องทะเลอีกต่่อหนึ�ง

โลกได้ออกแบบความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี� 
เป็นระบบที่ซึ่้บซึ่้อนแต่ทำางานได้อย่างราบรื่น  
ส่งผลให้มนุษย์มีทร้พยากรธรรมชาต่ 
ที่สมบ่รณ์เพรียบพร้อมแก่การดำารงชีว่ต

การท่องเที่ยวบนพื�นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค่อทางเล่อกหนึ�งสำหรับการท่องเที�ยวบนความยั�งย่น เพ่�อความยั�งย่นข็องธุ์รรมชีาต่ิ

เรีียนรี้�ความหลากหลายทางชีีวภาพในพ้�นที�ธรีรีมชีาติิอย่างเข้�าใจ
เพียงเปิด้ห่ เปิด้ต่า และเปิด้ใจ ออกเด้ินทางไปสำรวจ  
และทำความเข็้าใจในความมหัศัจรรย�ข็องธุ์รรมชีาต่ิที�โลกได้้สร้างเอาไว้

เข้�าถึึงความหลากหลายทางชีีวภาพผ่่านกิจกรีรีมท่องเที�ยวอันหลากหลาย
เชี่น กิจกรรมเด้ินป่า สำรวจสัต่ว�ป่า จิต่อาสารักษาสิ�งแวด้ล้อม  
ท่องเที�ยวธุ์รรมชีาต่ิกับชีาวชี์มชีน และอีกหลากหลายกิจกรรม 
ที�จะทำให้เราเข็้าถึึงธุ์รรมชีาต่ิอย่างสน์กและผื่อนคลาย

รีักษาความสมดุุลข้องธรีรีมชีาติ ิเพ่�อด้ำรงไว้ซึ่ึ�งความหลากหลายทางชีีวภาพ 
เชี่นเด้ิมให้มากที�ส์ด้ เชี่น การท่องเที�ยวอย่างไม่ทำลาย ลด้การสร้างข็ยะ  
รวมถึึงการเล่อกใชี้บริการผื่้ประกอบการท่องเที�ยวที�ใส่ใจในสิ�งแวด้ล้อม
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วนอุทยานปราณบุรี

ศั่นย์การเรียนร่ ้
ระบบน่เวศัป่าชายเลน 
ส่ร่นาถึราช่นี

เขื่อนปราณบุรี

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าหมาก

ที่ทำาการ
อุทยานแห่งชาต่กุยบุรี

จุดชมช้างป่า
หน่วยพ่ท้กษ์ป่าห้วยลึก

บ้านปากน�ำาปราณ

หาดสามร้อยยอด

หาดแหลมศัาลา

ถึ�ำาพระยานคร

เส้นทางศัึกษาธรรมชาต่ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาต่
เขาสามร้อยยอด

กุยบุรี

สามร้อยยอด ศั่นย์ศัึกษาธรรมชาต่บึงบ้ว

ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านเกาะมอญ - เกาะไผ่

เส้นทางศัึกษาธรรมชาต่ตอไม้จ้นทร์หอม

ปราณบุรี

Diversity Journey



แม่น�ำาปราณบุรี
และปากน�ำาปราณบุรี
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บริเวณ์ปากแม่น้ำปราณ์บ์รีค่อพ่้นที�ธุ์รรมชีาต่ิอันล้ำค่า 
เป็นพ่้นที�ซึ่ึ�งเก็บสะสมความอ์ด้มสมบ่รณ์�ข็องแผื่นด้ิน แม่น้ำ และท้องทะเล  
บริเวณ์นี้จึงมีชี์มชีนชีาวประมงข็นาด้ใหญ่่ซึ่ึ�งต่ั้งรกรากอย่่อาศััย 
และพึ�งพาความอ์ด้มสมบ่รณ์�ข็องธุ์รรมชีาต่ิ ท้องทะเล และป่าชีายเลน  
ในการทำกินเลี้ยงชีีพมาต่ั้งแต่่อด้ีต่กาล

ท์กวันนี้ปากน้ำปราณ์บ์รีกลายเป็นเม่องท่องเที�ยวอันเป็นที�ร่้จักกันด้ี  
ที�นี�มีทั้งชีายหาด้สวยงาม ภ่มิทัศัน�น่าประทับใจ มีพ่้นที�ธุ์รรมชีาต่ิป่าชีายเลนอันทรงค์ณ์ค่า  
และวิถึีชีีวิต่ชีาวประมงอันมีเสน่ห�และเป็นเอกลักษณ์�ไม่เหม่อนใคร
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วนอุทยานปราณบุรี
ชมป่าชายเลน ทำาความร่้จ้กก้บระบบน่เวศัสองโลก

วนอ์ทยานปราณ์บ์รี มักเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วนปราณ์” ค่อพ่้นที�ธุ์รรมชีาต่ิที�เปรียบได้ ้
ด้ั�งหัวใจข็องปากน้ำปราณ์บ์รี ที�นี�ค่อผื่นป่าชีายเลนผื่นใหญ่่ที�ได้้รับความอ์ด้มสมบ่รณ์� 
จากแม่น้ำปราณ์บ์รี เป็นบ้านข็องสรรพชีีวิต่มากมาย ทั้งที�อาศััยอย่่ในน้ำ ในป่า และบนฟ้้า 
จึงนับว่าเป็นระบบนิเวศัที�มีความหลากหลายทางชีีวภาพมากที�ส์ด้แห่งหนึ�ง

ที�นี�มีเส้นทางเด้ินศัึกษาป่าชีายเลน บนสะพานไม้ยกระด้ับระยะทางยาว 1 กิโลเมต่ร  
วนรอบเป็นวงกลม เม่�อเด้ินเข็้าไปจะพบกับต่้นโกงกางร่ปร่างส่งโปร่ง และพันธุ์์�ไม้อ่�น ๆ 
มากมายหลายชีนิด้ ระหว่างทางมีจ์ด้พักและป้ายบรรยายให้ความร่้เกี�ยวกับพันธุ์์�พ่ชี 
และสัต่ว�ป่าในระบบนิเวศัป่าชีายเลนให้หย์ด้อ่านเป็นระยะ และมีกิจกรรมล่องเร่อเที�ยวชีม
ความสมบ่รณ์�ข็องป่า และวิถึีชีีวิต่ข็องชีาวประมงด้ั้งเด้ิมข็องชีาวปากน้ำปราณ์

นอกจากนี้ พ่้นที�รอบนอกข็องวนอ์ทยานฯ ยังมีป่าสนริมหาด้ปราณ์คีรี เป็นลานกิจกรรม
สันทนาการและจ์ด้กางเต่็นท� ส�าหรับนักท่องเที�ยวที�ต่้องการพักแรมในบรรยากาศัธุ์รรมชีาต่ิ

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.41332, 99.98541 

  วนอ์ทยานปราณ์บ์รี ต่ั้งอย่่ที�ต่ำบลปากน้ำปราณ์ อำเภอปราณ์บ์รี  
      จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 8 กิโลเมต่ร 

  08 1880 6959, 06 1464 4951 
  เวลาเปิด้ 8:30-17:00 น. 

 เส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ ไม่เสียค่าเข็้าชีม 
      กิจกรรมล่องเร่อ ลำละ 500 บาท (นั�งได้้ 8 คน)
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ศั่นย์การเรียนร่้ระบบน่เวศัป่าชายเลน 
ส่ร่นาถึราช่นี

ห้องเรียนธุ์รรมชีาต่ิเพ่�อการเรียนร่้ระบบนิเวศัป่าชีายเลน  
ที�นี�เป็นผื่นป่าชีายเลนอีกแห่งหนึ�งซึ่ึ�งอย่่ด้้านทิศัใต่ ้
ข็องแม่น้ำปราณ์บ์รี เปิด้เป็นศั่นย�เรียนร่้ศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ 
อย่างครบวงจร เพ่�อสร้างความเข็้าใจในความหลากหลาย 
ทางชีีวภาพข็องป่าชีายเลน ซึ่ึ�งมีความเชี่�อมโยงกัน 
อย่างเป็นระบบ 

นักท่องเที�ยวจะได้้พบกับเส้นทางเด้ินศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิอันร่มร่�น 
มีจ์ด้เรียนร่้จำนวน 81 จ์ด้ ซึ่ึ�งส่�อความหมายถึึงสิ�งละพันอันน้อย 
ในธุ์รรมชีาต่ิอย่างลึกซึ่ึ้ง รวมถึึงไฮไลต่�ข็องเส้นทาง  
ค่อ ต่้นโกงกางประวัต่ิศัาสต่ร� ที�ในหลวงรัชีกาลที� 9 ทรงปล่กไว้ 
เม่�อวันที� 16 พฤศัจิกายน 2545 และ หอชีะคราม หอชีมวิว
ม์มส่งที�สามารถึมองเห็นอาณ์าเข็ต่ข็องป่าชีายเลนปากแม่น้ำ
ปราณ์บ์รีได้้รอบทิศั และมองเห็นทิวเข็าต่ะนาวศัรีซึ่ึ�งเป็น 
ต่้นน้ำลำธุ์ารข็องแม่น้ำปราณ์บ์รี 
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พ่้นที�บริเวณ์ศั่นย�ฯ นี้ เด้ิมเป็นพ่้นที�ป่าชีายเลนเส่�อมโทรมที�ถึ่กทำลายจากการทำนาก์้ง  
และถึ่กฟ้้�นฟ้่ด้้วยความร่วมม่อกันจากหลายภาคส่วน จนพ่้นที�กว่า 786 ไร่ กลายเป็น 
ป่าชีายเลนอ์ด้มสมบ่รณ์�ที�เกิด้จากการปล่กโด้ยมน์ษย�โด้ยใชี้เวลาเพียง 10 กว่าปีเท่านั้น 
ปัจจ์บัน ศั่นย�การเรียนร่้ระบบนิเวศัป่าชีายเลนสิรินาถึราชีินี จึงเป็นพ่้นที�สีเข็ียวอันกว้างใหญ่่
ที�เปรียบเสม่อนปอด้ข็องชี์มชีนชีาวปากน้ำปราณ์ 

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.39417, 99.98092 

  ศั่นย�การเรียนร่้ระบบนิเวศัป่าชีายเลนสิรินาถึราชีินี ต่ั้งอย่่ที�ต่ำบลปากน้ำปราณ์ อำเภอปราณ์บ์รี  
      จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 1.5 กิโลเมต่ร 

  0 3263 2255 
  เวลาเปิด้ 8:30-16:30 น. เที�ยวชีมได้้ต่ลอด้ทั้งปี 

 ไม่เสียค่าเข็้าชีม
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เรื่องน่าร่้ ของ

ป่าชายเลน

บริเวณ์ป่าชีายเลน อากาศัจะดี 
กว่าที�อ่�น ๆ เพราะต่้นไม้ในป่าชีายเลนสามารถึด้่ด้
ซึ่ับก๊าซึ่คาร�บอนได้ออกไซึ่ด้�ได้้มากกว่าต่้นไม้ทั�วไป 
โด้ยก๊าซึ่คาร�บอนได้ออกไซึ่ด้�จะถึ่กเก็บไว้ใต่้ด้ิน  
ในราก เน่้อไม้ และลำต่้น

พ่ชีที�โด้ด้เด้่นข็องป่าชีายเลน  
ค่อต้นโกงกางซึ่ึ�งมีเอกลักษณ์� 
ค่อรากที�โผืล่ข็ึ้นมาเหน่อพ่้นด้ิน  
รากเหล่านี้แผื่ออกคล้ายข็าแมงม์ม  
ซึ่ึ�งธุ์รรมชีาต่ิได้้ออกแบบเพ่�อให ้
ต่้นโกงกางสามารถึย่นทนอย่่ 
บนสภาพพ่้นที�ด้ินโคลนที�มีน้ำท่วม 
อย่่บ่อย ๆ ได้้

รากข็องต่้นโกงกางไม่ได้้แค่ทำให้ต่้นโกงกางอย่่รอด้  
แต่่ยังชี่วยชีีวิต่บรรด้าสัต่ว�น้ำเอาไว้ได้้มากมาย  
ทั้งปลาเล็กปลาน้อยที�ใชี้รากโกงกางเป็นที�หลบซึ่่อนศััต่ร่ 
และรากข็องต่้นโกงกางยังชี่วยเก็บกักด้ินอันอ์ด้มสมบ่รณ์� 
ที�พัด้พามาต่ามลำน้ำเอาไว้

ถึึงแม้จะป่าชีายเลนจะเป็นพื�นที่ปลอดภ้ย 
แต่่ก็ไม่ปลอด้ภัยเสมอไป เพราะสัต่ว�ผื่้ล่า 
ก็มักจะหาวิธุ์ีการล่าใหม่ ๆ อย่างป่แสมที�ข็์ด้ร่แอบ
อย่่ในด้ินเลน ก็อาจจะถึ่กลิงแสมจับกินด้้วยการ 
ใชี้หางแหย่ลงไปล่อในร่ป่ หร่อปลาน้อยมักจะ 
ข็ึ้นมาหากินบนผืิวน้ำในต่อนเย็น ๆ  
ก็อาจถึ่กนกน้ำโฉบคว้าไปกินโด้ยไม่ร่้เน่้อร่้ต่ัว

เพราะมีพ่ชีและสัต่ว�อาศััยอย่่มาก  
อีกทั้งยังมีทั้งสัต่ว�น้ำ สัต่ว�บก สัต่ว�ปีก  
และสัต่ว�ครึ�งบกครึ�งน้ำ มาอย่่อาศััย 
และหากินเป็นห่วงโซึ่่อาหาร  
ทำให้ป่าชีายเลนกลายเป็นระบบนิเวศั 
ที�มีความหลากหลายทางชีีวภาพมากที�ส์ด้

ป่าชีายเลนเป็นป่าก้นชน 
ระหว่างแผื่นด้ินกับทะเล ทำหน้าที�เก็บความอ์ด้มสมบ่รณ์� 
จากแม่น้ำบนแผื่นด้ินเอาไว้ไม่ให้ไหลลงทะเลไปหมด้  
และทำหน้าที�เป็นกำแพงธุ์รรมชีาต่ิ ให้ชีีวิต่ต่่าง ๆ  
บนแผื่นด้ินได้้ปลอด้ภัยจากคล่�นลมในทะเล

ไม่มีส่่งใดที่ไร้ประโยชน์ 
ในป่าชีายเลน เม่ิ�อใบโกงกางร่วงลงพ่้นด้ิน 
จะถึ่กย่อยสลายเป็นอาหารข็องแบคทีเรีย  
และป่แสมซึ่ึ�งเป็นหนึ�งในผื่้เร่งการย่อยสลาย  
จะกินเศัษใบไม้และสารอินทรีย�เป็นอาหาร  
เม่�อป่แสมโต่ข็ึ้นก็จะปล่อยไข็่ออกมาหลายล้านใบ
ลงส่่ลำคลองและท้องทะเล กลายเป็นแพลงก�ต่อน 
ซึ่ึ�งเป็นอาหารข็องสัต่ว�น้ำน้อยใหญ่่อีกที

เรามักจะพบหม่่บ้านชาวประมง
อย่่ในบริเวณ์ลำคลองริมป่าชีายเลนเสมอ 
เพราะบริเวณ์นี้มักเป็นพ่้นที�ปลอด้คล่�นลม 
เป็นพ่้นที�ปลอด้ภัยสำหรับทั้งคนและสัต่ว�  
อีกทั้งป่าชีายเลนยังส่งต่่อความอ์ด้มสมบ่รณ์�
ต่่อสัต่ว�น้ำในทะเล ด้ังนั้น เม่�อมีป่าชีายเลน
มากแค่ไหน ชีาวประมงก็จะจับปลาได้้ยั�งย่น
ต่ลอด้ไป
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ล่องเรือส้มผ้สธรรมชาต่ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
นั�งเร่อชีมทัศันียภาพต่ลอด้ลำน้ำไปจนถึึงปากน้ำปราณ์บ์รี ผื่านสะพานรถึไฟ้ 100 ปี  
และหม่่บ้านชีาวประมงพ่้นบ้าน ที�มีเหล่าเร่อประมงน้อยใหญ่่จอด้ข็วักไข็ว่อย่่สองฟ้ากฝั่ั�ง  
แล้วแวะพักจอด้เร่อด้่ป่ก้ามด้าบ ชีมนกนานาชีนิด้ เลาะเลียบป่าโกงกาง ผื่านคลองเก่า-คลองคอย  
ที�เคยเป็นเส้นทางข็นส่งผืลิต่ผืลจากป่าชีายเลนออกส่่ปากน้ำปราณ์บ์รี 

น้่งไก่นา พาปล่อยป่ ด่ว่ถึีชุมชน
‘รถึไก่นา’ เป็นภาษาถึิ�นข็องชีาวประจวบฯ ที�ใชี้เรียก ‘รถึซึ่าเล้ง’ พาหนะที�ชีาวประมงปากน้ำปราณ์
ใชี้สัญ่จรในหม่่บ้าน และมีบริการให้นักท่องเที�ยวนั�งไก่นาเพ่�อสัมผืัสวิถึีชีีวิต่ข็องชีาวประมง 
อย่างใกล้ชีิด้ในท์กซึ่อกซึ่อยข็องหม่่บ้าน ได้้ทำความร่้จักเคร่�องม่อประมงแบบต่่าง ๆ ชีมการคัด้ป่ไข็่  
การอน์บาลป่ม้า ทำกิจกรรมปล่อยต่ัวอ่อนป่ม้าส่่ธุ์รรมชีาต่ิ ชีมการด้องปลามงโกรย เรียนร่้วิธุ์ี 
ทำหมึกแด้ด้เด้ียว และการแปรร่ปอาหารทะเลต่่าง ๆ ด้้วยกรรมวิธุ์ีแบบด้ั้งเด้ิมข็องชีาวบ้าน

ชุมชนท่องเที่ยวปากน�ำาปราณ
เที่ยวตามว่ถึี ก้บชุมชนชาวประมง

บริเวณ์ปากอ่าวที�เชี่�อมระหว่างทะเลอ่าวไทยและแม่น้ำปราณ์บ์รี เป็นสถึานที�ที�เร่อประมง 
นับร้อยลำจอด้เรียงราย ทั้งเร่อเล็กข็องชีาวบ้านและเร่อประมงพาณ์ิชีย�ข็นาด้ใหญ่่  
บริเวณ์นี้เป็นที�ต่ั้งข็องหม่่บ้านชีาวประมงปากน้ำปราณ์ หม่่บ้านเก่าแก่ที�ยังคงไว้ซึ่ึ�งบรรยากาศั 
การประมงแบบด้ั้งเด้ิม

ด้้วยความอ์ด้มสมบ่รณ์�ข็องท้องทะเล ในท์ก ๆ เชี้า ก์้ง หอย ป่ ปลา สด้ ๆ จึงถึ่กลำเลียง 
จากเร่อประมงส่่ต่ลาด้ หม่่บ้านชีาวประมงปากน้ำปราณ์แห่งนี้มีชี่�อเสียงในเร่�องอาหารทะเล  
โด้ยเฉพาะหมึกกล้วย และป่ม้า ซึ่ึ�งมีชี์กชี์ม หาได้้มาก และมีค์ณ์ภาพด้ีเป็นพิเศัษ นักท่องเที�ยวจึง 
มักจะแวะมากินอาหารทะเลสด้ ๆ หร่อมาสัมผืัสวิถึีชีาวประมงให้ลึกซึ่ึ้งด้้วยการท่องเที�ยว 
กับวิสาหกิจท่องเที�ยวชี์มชีนปากน้ำปราณ์ ซึ่ึ�งมีกิจกรรมที�มอบประสบการณ์� 
และความร่้ด้ี ๆ ให้นักท่องเที�ยว

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.41291, 99.98183 (จ์ด้ข็ึ้นเร่อ) 
      พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.40350, 99.99421 (ธุ์นาคารป่ม้า และจ์ด้ข็ึ้นรถึไก่นา) 

  บ้านปากน้ำปราณ์ ต่ำบลปากน้ำปราณ์ อำเภอปราณ์บ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
      ห่างจากต่ัวอำเภอปราณ์บ์รี 10 กิโลเมต่ร 

  วิสาหกิจชี์มชีนกล์่มประมงพ่้นบ้านปากน้ำปราณ์  โทร.08 1191 7382, 08 0607 4500  
  ชี่วงเวลาที�เหมาะสำหรับการท่องเที�ยว เด้่อน มกราคม-พฤษภาคม 

   (โปรด้ต่ิด้ต่่อล่วงหน้า) 

 ค่ากิจกรรมล่องเร่อ 500 บาทต่่อลำ (นั�งได้้ 8 คน) 
      กิจกรรมนั�งรถึไก่นา 200 บาทต่่อคัน (นั�งได้้ 2-3 คน)

20 21



         ธนาคารป่ม้า
              ฝากความม้่งค้่งแห่งท้องทะเล ไว้ก้บธนาคาร

ธุ์นาคารป่ ค่อร่ปแบบการอน์รักษ�พันธุ์์�สัต่ว�น้ำร่ปแบบหนึ�ง มีวัต่ถึ์ประสงค�เพ่�อเพิ�มปริมาณ์ข็อง
ป่ม้าในทะเล  โด้ยจะสร้างกระชีังรับฝั่ากแม่ป่ที�มีไข็่นอกกระด้องซึ่ึ�งชีาวประมงจับได้้ เพ่�อนำมา
เลี้ยงและรอให้แม่ป่สลัด้ไข็่ออกจากต่ัว จากนั้นจึงส่งแม่ป่ค่นให้แก่ชีาวประมง และธุ์นาคารป่
จะเพาะเลี้ยงต่ัวอ่อนข็องล่กป่จนโต่ข็ึ้นแล้วจึงนำไปปล่อยส่่ทะเลให้เกิด้เป็นป่ในปริมาณ์ที�มากข็ึ้น 
เปรียบได้้กับด้อกเบี้ยที�งอกเงยจากการที�นำแม่ป่ที�จับได้้ไปฝั่ากไว้

ป่ม้าเป็นป่ที�ชีอบหากิน 
อย่่ต่ามพ่้นทะเลต่่้น ๆ  
ความลึกประมาณ์ 10-20 เมต่ร  
บริเวณ์ปากอ่าว จึงพบได้้มาก 
ในอ่าวไทย โด้ยเฉพาะบริเวณ์ 
ปากน้ำปราณ์บ์รี ซึ่ึ�งจับป่ม้า 
ได้้มาก เน่�องจากในทะเลมีธุ์าต่์อาหาร 
จากปากแม่น้ำอันอ์ด้มสมบ่รณ์�

เกร็ดความร่้เกี่ยวก้บไข่ป่

แม่ป่ 1 ต้ว มีไข็่ประมาณ์ 500,000 - 1,000,000 ใบ

ไข่สีส้มเหลือง ใชี้ระยะเวลาอย่่ในธุ์นาคารป่  ประมาณ์ 4 - 5 วัน 

ไข่สีนำ�าตาล ใชี้ระยะเวลาอย่่ในธุ์นาคารป่  ประมาณ์ 2 - 4 วัน

ไข่สีเทา ใชี้ระยะเวลาอย่่ในธุ์นาคารป่   ประมาณ์ 1 - 3 วัน 

ไข่สีดำา ใชี้ระยะเวลาอย่่ในธุ์นาคารป่   ประมาณ์ 1 - 2 วัน

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.40350, 99.99421 

  วิสาหกิจชี์มชีนกล์่มประมงพ่้นบ้านปากน้ำปราณ์ และธุ์นาคารป่ม้า ต่ั้งในหม่่บ้านปากน้ำปราณ์ 
      ต่ำบลปากน้ำปราณ์ อำเภอปราณ์บ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�

  08 1191 7382, 08 0607 4500  
  โปรด้นัด้หมายก่อนเข็้าชีม 

 ไม่เสียค่าเข็้าชีม
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หมึกแดดเดียวปากนำ�าปราณ
เมน่เด็ดจากความอุดมสมบ่รณ์แห่งท้องทะเล

หมึกแด้ด้เด้ียวปากน้ำปราณ์เป็นเมน่ข็ึ้นชี่�อประจำอำเภอปราณ์บ์รี  
เพราะมีรสหวานจากธุ์รรมชีาต่ิ อีกทั้งเน่้อยังน์่ม ไม่เหนียว และไม่มีกลิ�นเหม่อนหมึกทั�วไป 
เน่�องจากทะเลบริเวณ์ปากน้ำปราณ์มีแพลงก�ต่อนที�ไหลมาจากแม่น้ำปราณ์บ์รีจำนวนมาก  
เป็นอาหารข็องสัต่ว�น้ำข็นาด้เล็ก ซึ่ึ�งเป็นอาหารชีั้นด้ีข็องหมึกอีกต่่อหนึ�ง 
ในทะเลบริเวณ์หน้าอ่าวปราณ์บ์รีจึงมีหมึกชี์กชี์มเป็นพิเศัษ

หมึกในอ่าวปราณ์บ์รีจะจับได้้มากใน 3 ชี่วง ค่อ เด้่อนมีนาคม - เมษายน ชี่วงเด้่อนกันยายน - 
ต่์ลาคม และ ชี่วงปลายเด้่อนพฤศัจิกายน - ธุ์ันวาคม โด้ยมักจะพบด้้านต่ะวันออกห่างจากฝั่ั�ง
ประมาณ์ 5.4 กิโลเมต่ร

เกร็ดความร่้เรื่องหมึกแดดเดียว

งานเทศกาลกินหมึกแดุดุเดุียว : วันที� 21 - 22 กันยายน ข็องท์กปี

การีล�างหมึกแดุดุเดุียว : ควรใชี้น้ำทะเลล้าง เพราะหากใชี้น้ำจ่ด้ล้าง 
จะทำให้เน่้อหมึกย์่ย พอง และเสียรสชีาต่ิความหวาน

หมึกที�ผ่่านการีติากแดุดุ เม่�อนำมาทอด้จะไม่เกิด้การปะท์น้ำมัน  
เพราะน้ำในหมึกได้้ระเหยไป

เมน้หมึกแดุดุเดุียว  
เป็นเมน่ที�สามารถึหารับประทานได้้ต่ามร้านอาหารทะเลในอำเภอปราณ์บ์รีท์กร้าน 
เน่�องจากเป็นวัต่ถึ์ด้ิบประจำท้องถึิ�น จึงสด้ใหม่และอร่อย นอกจากนี้ยังสามารถึ 
ซึ่่้อหมึกแด้ด้เด้ียวเป็นข็องฝั่ากได้้ต่ามร้านทั�วไปในต่ลาด้ปากน้ำปราณ์บ์รี
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สบ่่สมุนไพรป่าชายเลน

ในป่าชีายเลนมีพ่ชีพันธุ์์�ไม้ที�เป็นสม์นไพรมากมาย จึงเกิด้เป็นผืลิต่ภัณ์ฑ์�สบ่่สม์นไพรชีนิด้ต่่าง ๆ  
ซึ่ึ�งชีาวชี์มชีนปากน้ำปราณ์ได้้ผืลิต่ข็ึ้น โด้ยใชี้ส่วนผืสมธุ์รรมชีาต่ิที�ปราศัจากสารเคมี เชี่น กลีเซึ่อรีน 
ลาโนลิน ที�มาจากธุ์รรมชีาต่ิทั้งหมด้ จึงไม่ก่อให้เกิด้การระคายเค่อง ผืลิต่ภัณ์ฑ์�มีทั้งหมด้ 3 ชีนิด้ ด้ังนี้

สบ้่สมุนไพรีสำมะงา  
สรรพค์ณ์ ต่้านการอักเสบ ชี่วยแก้อาการคัน จากโรคผืิวน้ำเหล่องเสีย และกลากเกล่้อน

สบ้่สมุนไพรีเบญจมาศน�ำเค็ม  
สรรพค์ณ์ ชี่วยต่้านการอักเสบ ชี่วยแก้อาการคันจากโรคผืิวน้ำเหล่องเสีย

สบ้่สมุนไพรีใบข้ล้่  
สรรพค์ณ์ ต่้านการอักเสบ ลด้อาการคันผืิวหนัง ทำให้ผืิวชี์่มชี่้น

กระถึางอนุบาลต้นไม ้
มีแนวคิด้มาจากความต่้องการนำวัสด้์เหล่อใชี้ข็องชี์มชีนมาแปรเปลี�ยนเป็นผืลิต่ภัณ์ฑ์� 
ด้้วยความคิด้สร้างสรรค�เพ่�อเพิ�มม่ลค่าและไม่ทำให้เกิด้มลพิษต่่อสิ�งแวด้ล้อม  
จึงเกิด้เป็น ‘กระถึางอน์บาลต่้นไม้’ ที�ทำจากข็องเหล่อใชี้จากธุ์รรมชีาต่ิ 
อย่างกากมะพร้าว ซึ่ึ�งมีค์ณ์สมบัต่ิพิเศัษ ค่อ น้ำหนักเบา อ์้มน้ำ กักเก็บความชี่้นได้้ด้ี 
และมีอัต่ราการเจริญ่เต่ิบโต่ข็องต่้นไม้มากกว่ากระถึางพลาสต่ิกทั�วไปถึึง 3 เท่า  
รวมทั้งสามารถึย่อยสลายได้้ด้้วยต่นเองต่ามธุ์รรมชีาต่ิ จึงสามารถึนำต่้นไม้ที�ปล่ก 
ลงด้ินได้้โด้ยไม่ต่้องนำออกจากกระถึาง

ผล่ตภ้ณฑ์ชุมชนปากน�ำาปราณ
จากความหลากหลาย และเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

  สามารถึซึ่่้อได้้ที� ศั่นย�การเรียนร่้ระบบนิเวศัป่าชีายเลนสิรินาถึราชีินี โทร.0 3263 2255 
   และวิสาหกิจท่องเที�ยวชี์มชีนปากน้ำปราณ์ โทร. 09 2859 5556

Diversity Journey

26 27



      แม่นำ�าปราณบุรี ก้บว่ถึีคนปากนำ�าปราณ

บนยอด้เข็าทบัทมิทอง เป็นจด์้ชีมทศัันยีภาพที�มองเห็นแม่นำ้ปราณ์บร์ไีหลคด้เคีย้ว 
ผ่ืานป่าชีายเลนสเีข็ยีวอด์้มสมบ่รณ์�

แม่นำ้สายนีม้ต้ี่นกำเนิด้จากผืน่ป่าแก่งกระจาน และกย์บร์ ีบนทวิเข็าต่ะนาวศัรี  
เกดิ้เป็นลำห้วยหลายสายไหลมารวมกนัเป็นแม่นำ้ปราณ์บร์ก่ีอนไหลออกส่ท่ะเลอ่าวไทย 
เป็นแม่นำ้ที�อด์้มไปด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ และยงัเป็นสายนำ้หลกั 
ที�น�าธุ์าต่อ์าหารมาหล่อเลีย้งสรรพชีวีติ่ในพ่น้ที�ป่าชีายเลนบรเิวณ์ปากแม่นำ้  
ทำให้พ่น้ที�บรเิวณ์นีเ้ป็นแหล่งทำการประมงที�สำคญั่ จงึมกีารต่ัง้ช์ีมชีนชีาวประมง 
บรเิวณ์ปากแม่นำ้มาต่ัง้แต่่อด้ตี่ 

ชีม์ชีนปากนำ้ปราณ์เคยเป็นเมอ่งท่าสำคัญ่รมิอ่าวไทย ซึ่ึ�งเรอ่สำเภาจากแด้นไกล 
เข้็ามาจอด้ข็นถ่ึายสนิค้า ก่อนลำเลยีงต่ามแม่นำ้ปราณ์บร์สี่ห่ม่บ้่านที�อย่ล่กึเข้็าไปในแผ่ืนด้นิ 
นบัได้้ว่าแม่นำ้ปราณ์บร์จีงึเป็นเส้นเลอ่ด้ใหญ่่ที�หล่อเลีย้งสรรพชีวีติ่มากมาย

      จระเข้ปราณ  
มเีร่�องเล่าว่า แม่นำ้ปราณ์บร์ใีนอด้ตี่มจีระเข้็อย่ช์่ีกช์ีม ทก์ครัง้ที�ล่องเรอ่เข้็าปากนำ้ผ่ืานบรเิวณ์ 
หน้าศัาลเจ้าแม่ทบัทมิทอง มักจะเจอจระเข้็ต่วัใหญ่่เสมอ จึงเชี่�อกนัว่าเป็นจระเข้็ทหารเอก 
ข็องเจ้าแม่ทบัทมิทอง ยงัมเีร่�องเล่าอกีว่าเม่�อมงีานทำบญ์่ประจำปี ข็ณ์ะที�แห่องค�เจ้าแม่ไปต่าม 
ลำนำ้ปราณ์บร์ ีจะมีจระเข้็ต่วัใหญ่่ว่ายค่่มากับเรอ่แห่รป่ปั�นข็องเจ้าแม่มาต่ลอด้ เม่�อข็บวนแห่ 
มาถึงึท่าเร่อจระเข้็กห็ายไป จึงมกีารสร้างรป่ปั�นจระเข้็บรเิวณ์จด์้ชีมววิแม่นำ้ปราณ์บร์ี 
หน้าศัาลเจ้าแม่ทบัทมิทอง 

ปัจจบั์น บรเิวณ์ป่ากย์บ์ร ีต้่นน้ำข็องแม่นำ้ปราณ์บร์ ียงัสามารถึพบจระเข้็ได้้บ่อยคร้ัง

ศัาลเจ้าแม่ท้บท่มทอง
ศั่นย์รวมศัร้ทธาชาวปากน�ำาปราณ

เจ้าแม่ทับทิมทองเป็นสิ�งศัักด้ิ�สิทธุ์ิ�ค่่ชี์มชีนปากน้ำปราณ์ เป็นที�ประด้ิษฐานร่ปปั�นเจ้าแม่เทียนโหวเซึ่ี้ยบ้อ  
ซึ่ึ�งมีต่ำนานเล่าว่า ในอด้ีต่ราว 200 กว่าปีมาแล้ว มีชีายชีาวจีนเด้ินทางโด้ยเร่อเข็้ามาในประเทศัไทย 
เพ่�อต่ามหาลายแทงสมบัต่ิข็องเจ้าแม่ทับทิมทอง เม่�อต่ามลายแทงมาถึึงบริเวณ์ยอด้เข็าริมแม่น้ำปราณ์บ์รี
ก็ได้้พบไหใส่เงินจำนวน 2 ใบ จึงได้้สร้างศัาลเจ้าแม่ทับทิมทองบนเข็าแห่งนี้  

ศัาลเจ้าแม่ทับทิม มักพบในชี์มชีนชีาวจีนโพ้นทะเลหลายแห่ง ซึ่ึ�งมีความเชี่�อว่า เป็นเทพผื่้หยั�งร่้ด้ินฟ้้า
อากาศั และปกปักษ�รักษานักเด้ินเร่อให้รอด้ปลอด้ภัยจากคล่�นลม 

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.4092, 99.9767 

  ต่ำบลปากน้ำปราณ์ อำเภอปราณ์บ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�
      ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 5.5 กิโลเมต่ร 

  เวลาเปิด้ 8:00-17:00 น. 
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เป็นชีายหาด้ที�ทอด้ยาวต่ั้งแต่่ปากน้ำปราณ์ไปจนถึึงเข็ากะโหลก มีความยาวประมาณ์ 7 กิโลเมต่ร  
จ์ด้เด้่นอย่่ที�ความเงียบสงบและมีชีายหาด้กว้างข็วาง มีถึนนเลียบชีายฝั่ั�งซึ่ึ�งสามารถึชีมทิวทัศัน�ได้ ้
อย่างปลอด้โปร่ง เป็นแหล่งรวมรีสอร�ต่ ที�พัก หลากหลายระด้ับราคา และมีการปรับภ่มิทัศัน�ให้เป็น
เส้นทางสำหรับข็ี�จักรยาน เส้นทางเด้ิน-วิ�งออกกำลังกาย และพ่้นที�เปิด้สำหรับการเล่นสเก็ต่บอร�ด้ 
นอกจากนี้ ด้้วยสภาพแวด้ล้อมที�มีหาด้ทรายกว้าง น้ำทะเลต่่้น และเป็นชีายหาด้ที�เปิด้รับลมทะเล 
หาด้ปราณ์บ์รีจึงเป็นจ์ด้หมายปลายทางสำหรับคนรักกีฬาเอ๊กซึ่�ต่รีมทางน้ำอย่างไคท�เซึ่ิร�ฟ้ (Kite Surf)      
หร่อไคท�บอร�ด้ด้ิ้ง (Kite Boarding) ที�ต่้องอาศััยการเคล่�อนไหวโด้ยใชี้แรงลมบนผื่นน้ำกว้าง ๆ

หาดปราณบุรี ชายหาดก้บสีส้นว้นพ้กผ่อน

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.3821, 99.9996 

  หาด้ปราณ์บ์รี ต่ำบลปากน้ำปราณ์  
      อำเภอปราณ์บ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
   ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ ประมาณ์ 2 กิโลเมต่ร
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กีฬาเอ็กซึ่�ต่รีมที�เกิด้จากการผืสมผืสานการเล่นกระด้านโต่้คล่�น  
กับว่าวที�ทำจากผื้าไนลอน คล้ายร่มชี่ชีีพ โด้ยผื่้เล่นจะย่นทรงต่ัวบนกระด้าน  
และใชี้ม่อบังคับว่าวให้ทำม์มต่่าง ๆ สัมพันธุ์�กับทิศัทางลม เพ่�อให้แรงลมพาว่าวและกระด้าน 
ให้เคล่�อนที�ไปบนผืิวน้ำ ปราณ์บ์รีเป็นหนึ�งในจ์ด้เล่นไคท�เซึ่ิร�ฟ้ที�ด้ีที�ส์ด้ในเอเชีีย  
เน่�องจากมีกระแสลมที�เหมาะแก่การเล่นต่ลอด้ทั้งปี มีหาด้ทรายที�เปิด้กว้างและเงียบสงบ  
โด้ยที�ปากน้ำปราณ์ มีโรงเรียนหลายแห่งที�ให้ผื่้เล่นม่อใหม่ให้เปิด้ประสบการณ์�กับกีฬาชีนิด้นี้ได้้

ไคท์เซึ่่ร์ฟ หรือไคท์บอร์ดด่�ง

ไคท์ บอรี์ดุดุิ�งเอเชีีย ปรีาณบุรีี  
  08 7082 3058 
  www.kiteboardingasia.com

ไคท์ ไทยแลนดุ์  
  08 7082 3058 
  www.surfspotthailand.com

โยดุา ไคท์สค้ล  
  08 7017 6428 
  Yoda Kiteschool

  ค่าใชี้จ่าย เริ�มต่้นที� 4,000 บาท  
      สำหรับกิจกรรมไคท�เซึ่ิร�ฟ้ คอร�สเริ�มต่้น 

  ฤด้่กาลที�เหมาะสมสำหรับทำกิจกรรมไคท�เซึ่ิร�ฟ้  
      เด้่อน ต่์ลาคม-พฤศัจิกายน 
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ภ่เข็าหินป่นข็นาด้ใหญ่่ ต่ั้งอย่่ปลายแหลมส์ด้หาด้ปราณ์บ์รีด้้านทิศัใต่้  
ภายในภ่เข็าล่กนี้มีโพรงถึ้ำเล็ก ๆ มากมาย ที�เกิด้จากน้ำฝั่นกัด้เซึ่าะภ่เข็าหินป่น 
จนเป็นโพรงลึก ทำให้เกิด้ภ่มิทัศัน�สวยงามแปลกต่า โด้ยเฉพาะบริเวณ์ชี่องทะล์ 
ข็นาด้ใหญ่่ทางด้้านเหน่อข็องภ่เข็า ซึ่ึ�งหากมองจากทะเลจะเห็นเป็นลักษณ์ะคล้าย 
หัวกะโหลกข็นาด้ใหญ่่ โด้ยมีชี่องทะล์ซึ่ึ�งเกิด้จากการพังทลายข็องชีั้นหิน  
หากมองผืิวเผืินจะด้่คลายเบ้าต่ากลวงโบ๋ จึงเป็นที�มาข็องชี่�อเข็ากะโหลก

เข็ากะโหลกอย่่ภายใต่้ความด้่แลข็องวนอ์ทยานท้าวโกษา มีเส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ
ระยะทาง 150 เมต่ร ทอด้ยาวส่่ยอด้เข็าซึ่ึ�งเป็นจ์ด้ชีมวิวที�มองเห็นท้องทะเล 
และชีายหาด้เข็ากระโหลกที�เชี่�อมต่่อกับหาด้ปราณ์บ์รีอันยาวเหยียด้ เส้นทางนี ้
ค่อนข็้างชีัน บางชี่วงต่้องไต่่ไปต่ามโข็ด้หิน มีพันธุ์�์ไม้ประเภทกระบองเพชีร จันทร�ผืา 
ข็ึ้นอย่่ต่ามริมทางให้ชีม พันธุ์์�ไม้เหล่านี้จัด้อย่่ในระบบนิเวศัเข็าหินป่น ซึ่ึ�งธุ์รรมชีาต่ิ 
ได้้ออกแบบให้สามารถึทนอย่่ได้้ในสภาพพ่้นที�อันแห้งแล้ง 

บริเวณ์เชีิงเข็ากระโหลก มีชีายหาด้ชี่�อว่า หาด้นเรศัวร แต่่มักเรียกกันต่ิด้ปากว่า  
หาด้เข็ากะโหลก เป็นชีายหาด้ที�มีบรรยากาศัน่าพักผื่อนหย่อนใจ เพราะอย่่ 
ใต่้เง่้อมเงาข็องเข็ากระโหลกในยามบ่าย ประกอบกับลมทะเลที�พัด้เข็้าหาฝั่ั�ง 
ต่ลอด้เวลา ทำให้ชีายหาด้แห่งนี้มีความร่มร่�นเย็นสบาย

เขากะโหลก ชมภ่ม่ท้ศัน์ชายหาดและห่นผา

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.3396, 99.9985 

  เข็ากะโหลก ต่ั้งอย่่ที�ต่ำบลปากน้ำปราณ์ อำเภอปราณ์บ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� 
      ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 7 กิโลเมต่ร
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อุทยานแห่งชาต่

เขาสามร้อยยอด
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ทิวเข็าหินป่นอันมียอด้แหลมเสียด้ฟ้้าสลับซึ่ับซึ่้อน  
ทอด้ยาวข็นานไปกับชีายฝั่ั�งทะเลจากทิศัเหน่อจรด้ทิศัใต่้ ครอบคล์มพ่้นกว่า 100 ต่ารางกิโลเมต่ร  
เป็นที�ต่ั้งข็องอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ มรด้กธุ์รรมชีาต่ิอันแสนล้ำค่าข็องประเทศัไทย 

อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้เป็นอ์ทยานแห่งชีาต่ิประเภทชีายฝั่ั�งทะเลและหม่่เกาะในทะเล 
แห่งแรกข็องไทย ซึ่ึ�งมีความโด้ด้เด้่นด้้วยระบบนิเวศัหลากหลาย ทั้งระบบนิเวศับกต่ามแนวภ่เข็าหินป่น 
ระบบนิเวศัชีายฝั่ั�งต่ามป่าชีายเลน ป่าชีายหาด้ และระบบนิเวศัพ่้นที�ชี์่มน้ำ บริเวณ์ท์่งสามร้อยยอด้  
ซึ่ึ�งอย่่ด้้านทิศัต่ะวันต่กข็องเท่อกเข็าสามร้อยยอด้

ชี่�อเข็าสามร้อยยอด้นี้ มีที�มาแต่กต่่างกันไป บ้างเป็นต่ำนานเร่อสำเภาอัปปางที�มีผื่้รอด้ชีีวิต่ 300 คน  
บ้างอธุ์ิบายถึึงลักษณ์ะทางกายภาพข็องภ่เข็าหินป่นอันมียอด้แหลมสลับซึ่ับซึ่้อนมากมาย  
ซึ่ึ�งเป็นจ์ด้เด้่นข็องเข็าสามร้อยยอด้
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      ส้มผ้สว่ถึีประมง ก้บท่องเที่ยวชุมชน
นักท่องเที�ยวที�มาพักแรมบริเวณ์หาด้สามร้อยยอด้  
สามารถึร่วมกิจกรรมท่องเที�ยวชี์มชีนที�สน์กและอิ�มท้อง  
อย่่างการคราด้หอย อันเป็นวิถึีประมงพ่้นบ้านอีกชีนิด้หนึ�ง  
ซึ่ึ�งใชี้ไม้คราด้ที�มีด้้ามยาว พรวนไปต่ามพ่้นทรายบนชีายหาด้ 
เพ่�อหาหอย และนำไปต่้มกินกันสด้ ๆ 

หาดสามร้อยยอด ท่วท้ศัน์อล้งการและว่ถึีประมง

หาด้ทรายโค้งยาวกว่า 7 กิโลเมต่ร  โด้ยมีทัศันียภาพข็องหม่่เกาะและทิวเข็าร่ปร่างสวยงาม
แปลกต่าเป็นฉากหลัง ทำให้หาด้สามร้อยยอด้เป็นหนึ�งในหม์ด้หมายสำคัญ่  
ที�นักท่องเที�ยวพากันมาพักผื่อนหย่อนใจในชี่วงวันหย์ด้ 

หาด้สามร้อยยอด้เป็นแหล่งรวมที�พักริมทะเลหลายแห่ง เรียงรายไปต่ามถึนนเลียบชีายหาด้ 
บรรยากาศัข็องชีายหาด้แห่งนี้จะสวยงามเป็นพิเศัษในชี่วงพระอาทิต่ย�ข็ึ้นต่อนเชี้า และชี่วงบ่าย
ที�แด้ด้ร่มลมต่ก บริเวณ์ปลายชีายหาด้ด้้านทิศัใต่้เป็นที�ต่ั้งข็องชี์มชีนประมงหนองข็้าวเหนียว  
ซึ่ึ�งมีเร่อประมงหลากสีสันจอด้เรียงรายอย่่บริเวณ์ท่าเร่อ 

เร่อประมงที�บ้านหนองข็้าวเหนียวส่วนใหญ่่เป็นเร่อประมงข็นาด้เล็ก ประกอบข็ึ้นจากไม้ทั้งลำ 
มีทั้งเร่อจับป่และก์้งซึ่ึ�งมักจะออกเร่อไปทิ้งอวนและลอบไว้ข็้ามค่น ก่อนจะออกเร่อไปก่้ค่นมา 
ในชี่วงเชี้า ส่วนเร่อบางลำที�ต่ิด้โคมไฟ้นั้นมีไว้สำหรับใชี้จับปลาหมึกในชี่วงเวลากลางค่น  
ยิ�งเป็นค่นเด้่อนม่ด้ยิ�งได้้เยอะ 

ก์้ง หอย ป่ ปลาที�จับได้้จะถึ่กลำเลียงข็ึ้นฝั่ั�งในชี่วงเวลาที�แต่กต่่างกัน นักท่องเที�ยวสามารถึไป
ซึ่่้ออาหารทะเลสด้ ๆ ได้้ที�บริเวณ์บ้านหนองข็้าวเหนียว หร่อแวะไปรับประทาน 
อาหารทะเลปร์งสด้ใหม่ ซึ่ึ�งได้้วัต่ถึ์ด้ิบชีั้นด้ีจากชีาวประมงพ่้นในหม่่บ้านนี้

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.2767, 99.9742 

  หาด้สามร้อยยอด้ ต่ั้งอย่่ในต่ำบลสามร้อยยอด้ อำเภอสามร้อยยอด้ จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
      อย่่ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ ประมาณ์ 20 กิโลเมต่ร และห่างจากถึ้ำพระยานคร 15 กิโลเมต่ร 

  ชี่วงเวลาที�เหมาะสำหรับการท่องเที�ยว เด้่อน มกราคม-พฤษภาคม
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หาดสามพระยา
กางเต็นท์ชมธรรมชาต่แห่งท้องทะเล

ชีายหาด้ที�มีสภาพแวด้ล้อมเป็นธุ์รรมชีาต่ิที�ส์ด้ในอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้  
ที�นี�มีบรรยากาศัที�สงบ ร่มร่�น สะด้วกสบาย เป็นคำต่อบสำหรับนักท่องเที�ยวที�อยากหลีกหน ี
ความว์่นวายมาพักผื่อนมองวิวทะเลไกลส์ด้ล่กห่ล่กต่า สัมผืัสลมพัด้เย็น และฟ้ังเสียงคล่�นให้ร่้สึก
สด้ชี่�นผื่อนคลาย 

หาด้สามพระยาเป็นชีายหาด้เล็ก ๆ ที�มีความยาวเพียง 1 กิโลเมต่ร และอย่่ในความด้่แล 
ข็องอ์ทยานแห่งชีาต่ิฯ จึงเป็นพ่้นที�ธุ์รรมชีาต่ิที�มีหาด้ทรายข็าวสะอาด้ เต่็มไปด้้วยเปล่อกหอยสวย ๆ 
มีแนวทิวสนเคียงค่่ชีายหาด้สร้างความร่มร่�น กิจกรรมยอด้นิยมสำหรับนักท่องเที�ยว 
ที�มาเย่อนหาด้สามพระยา ค่อการกางเต่็นท�แคมป์ปิ�งชีมบรรยากาศัธุ์รรมชีาต่ิอันสวยงาม

นอกจากนี้ บริเวณ์หาด้สามพระยายังมีบ้านพักริมทะเลข็องอ์ทยานฯ และร้านอาหารข็องอ์ทยาน 
ที�เสิร�ฟ้เมน่สด้ใหม่จากท้องทะเล

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1517, 99.9832 

  หาด้สามพระยา ต่ั้งอย่่ในต่ำบลก์ยบ์รี อำเภอก์ยบ์รี  
   จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 35 กิโลเมต่ร 
   และห่างจากอำเภอก์ยบ์รี 25 กิโลเมต่ร 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568, 08 5428 3364 
  ชี่วงเวลาที�เหมาะสำหรับการท่องเที�ยว เด้่อน มกราคม-พฤษภาคม 

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานฯ คนละ 40 บาท  
      ค่าธุ์รรมเนียมกางเต่็นท� 30 บาทต่่อคน/ค่น
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      ต้นไม้ชายทะเล

เม่�อนึกถึงึต้่นไม้ที�ข็ึน้อย่ริ่มทะเล ภาพจำข็องคนส่วนใหญ่่มกัจะนึกถึงึต้่นมะพร้าว  
แต่่แท้จรงิแล้วริมชีายฝัั่�งทะเลยงัมพีนัธุ์์�พช่ีมากมาย ทัง้พช่ีด้ัง้เดิ้ม และพช่ีจากต่่างถึิ�น

พช่ีด้ัง้เด้มิข็องระบบนเิวศัป่าชีายหาด้ คอ่พช่ีที�ข็ึน้บนพ่น้ที�สนัด้อนทรายชีายฝัั่�ง 
ที�นำ้ทะลท่วมไม่ถึงึ พันธุ์์�ไม้ในป่าชีายหาด้ถ่ึกออกแบบมาให้สามารถึทนต่่อความแห้งแล้ง 
ความร้อน ความเค็ม สภาพคล่�นลมที�รน์แรง และเต่บิโต่ได้้ในด้นิทรายที�มแีร่ธุ์าต่ต์่�ำ 
เน่�องจากไม่สามารถึเก็บกกันำ้ไว้ได้้ ลกัษณ์ะต้่นไม้ส่วนใหญ่่จึงเป็นพ์ม่ ต้่นคด้งอ กิ�งสัน้แต่ก
กิ�งก้านมาก ใบหนาและแข็ง็ เช่ีน เต่ยทะเล รกัทะเล ตี่นเป็ด้ทะเล ซึึ่�งพนัธุ์์�ไม้้ในป่าชีายหาด้
ถึอ่เป็นผื่ส้ร้างสมด้ล์ระหว่างรอยต่่อทะเลกบัป่าบนบก ช่ีวยยึด้เหนี�ยวสนัทราย รกัษาพ่น้ที�
ชีายฝัั่�งไม่ให้ถึก่กดั้เซึ่าะ หร่อทับถึมมากจนเกินไป ทัง้ยังช่ีวยกำบังลมทะเล ป้องกนัไอนำ้เคม็ 
และเคยช่ีวยชีวิีต่ผื่ค้นจากภยัธุ์รรมชีาต่อิย่างสนึามิมาแล้วด้้วย

ระบบนิเวศัป่าชีายหาด้หลายแห่งมกีารเปลี�ยนแปลงไปต่ามสภาพการใช้ีงาน เช่ีน  
ถึก่ปรบัเปลี�ยนเป็นสวนมะพร้าวเพ่�อการเกษต่ร และพ่น้ที�หลายแห่งถ่ึกใช้ีเป็น 
แปลงปลก่ต้่นสนทะเล ซึึ่�งถึงึแม้จะเป็นพนัธุ์์�ไม้รก์รานจากต่่างถิึ�น แต่่ต้่นสนทะเลกถ็ึก่
ออกแบบมาให้สามารถึทนอย่ใ่นสภาพแวด้ล้อมรมิชีายหาด้ได้้ด้ ีจนสามารถึข็ยายพนัธุ์์� 
ได้้เอง และยดึ้ครองพ้่นที�ป่าชีายหาด้ด้ั้งเด้มิไปโด้ยปริยาย
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ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วตาลแถึว
เที่ยวไปตามว่ถึีคนก้บธรรมชาต่

เปิด้ประสบการณ์�ครบท์กมิต่ิ สัมผืัสวิถึีชี์มชีน 
ด้้วยโปรแกรมท่องเที�ยวแบบพ่้นบ้านที�บ้่านหัวต่าลแถึว  
ชี์มชีนเก่าแก่อันมีประวัต่ิความเป็นมายาวนาน  
คนเฒ่่าคนแก่ที�นี�เล่าว่าในสมัยก่อนมีต่้นต่าลส่งใหญ่ ่
ต่ั้งต่ระหง่านอย่่บริเวณ์หน้าหม่่บ้าน  
ชีาวบ้านจึงเรียกที�นี�ว่า หัวต่าลแถึว

ชี์มชีนแห่งนี้ได้้คิด้ค้นโปรแกรมท่องเที�ยวส์ด้สร้างสรรค� 
ที�จะทำให้นักท่องเที�ยวได้้สวมบทบาทชีาวสวน  
ทั้งการทด้ลองทำประมงแบบท้องถึิ�น คราด้หอย ได้หมึก  
ด้ำน้ำทำบ้านปลา และเรียนร่้ส่ต่รลับต่ำรับข็นมไทยโบราณ์ 
ซึ่ึ�งใชี้วัต่ถึ์ด้ิบจากสวนต่าลและสวนมะพร้าว 
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กวนกาละแมโบราณ 
กาละแมโบราณ์สต่่รด้ัง้เดิ้ม ฝีั่มอ่คณ์์ต่าสวาทและคณ์์ยายต๊์่ สองมอ่วางอนัด้บัหนึ�งแห่งบ้านหวัต่าลแถึว 
เจ้าข็องสต่่รข็นมหวานโบราณ์ที�ต้่องใช้ีฝีั่มอ่ภม่ปัิญ่ญ่า พละกำลงั และความอด้ทน กว่าจะได้้กาละแม
รสชีาต่หิวานมนัหอมกะท ิเน่อ้มนัเงาสนีำ้ต่าล หนบึหนบั หวานกำลงัด้ ีพถิึพีถิึนัทก์ข็ัน้ต่อนต่ัง้แต่่การก่อไฟ้ 
ที�ใช้ีใบต่องมาทำฟ้้นช่ีวยควบคม์ความร้อน และยงัให้กลิ�นหอมต่ดิ้เน่อ้ข็นม ไปจนถึงึส่วนผืสมชีัน้ด้ี 
จากธุ์รรมชีาต่ิ

การทำกาละแมใช้ีส่วนผืสมไม่กี�อย่าง ได้้แก่ ข้็าว กะท ินำ้ต่าลโต่นด้ แต่่ต้่องใช้ีเวลากวนอย่างต่่อเน่�อง 
ไม่ต่�ำกว่า 8 ชีม. ถึงึแม้คณ์์ต่าและคณ์์ยายจะอายม์ากแล้วแต่่กำลังและฝีั่มอ่ยงัด้มีาก รอคอยต้่อนรบั 
นกัท่องเที�ยวให้มาเยี�ยมบ้าน จะมาลองทำกจิกรรมกวนกาละแม ปิด้ท้ายด้้วยการกนิกาละแมร้อน ๆ 
หอมกร์น่จากเต่า หรอ่แวะมาซึ่่อ้กาละแมสต่่รด้ัง้เด้มิกลบับ้านกไ็ด้้

ทำาขนมตาล ห่อใบอีเหม็น 
มาถึงึบ้านหวัต่าลแถึวแล้ว ก็พลาด้ไม่ได้้ที�จะสวมผ้ืากันเป้�อนเข้็าครวัทำข็นมไทยด้ั้งเด้มิอย่างข็นมต่าล 
ที�มเีน้่อสเีหลอ่งทอง น์ม่ฟ่้  หอมหวาน ซึึ่�งได้้วตั่ถ์ึด้บิจากต้่นต่าลในหม่่บ้านนั�นเอง 

ข็ัน้ต่อนการทำข็นมต่าลเริ�มจากนำเน่อ้ลก่ต่าลสก์มายีเน่อ้ ผืสมกับแป้งข้็าวเจ้า นำ้ต่าลโต่นด้ นวด้ผืสม
ต่ามสต่่รเฉพาะข็องบ้านหวัต่าลแถึว จนถึึงข้ั็นต่อนสด์้ท้ายที�นกัท่องเที�ยวสามารถึร่วมสนก์ได้้ คอ่การ
หยอด้เน้่อต่าลใส่กระทงที�ทำจากใบอเีหมน็ ซึึ่�งเป็นใบพ่ชียน่ต้่นที�หาได้้ง่ายในหม่บ้่าน แม้ชี่�อจะเหมน็  
แต่่มกีลิ�นหอมเฉพาะเม่�อนำไปนึ�งให้สก์

ก่นขนมชมแย ้
กจิกรรมท่องเที�ยวสด์้น่ารักที�บ้านคณ์์ต่าสาทคณ์์ยายเลก็ ในหม่่บ้านหวัต่าลแถึว จากความบงัเอญิ่ 
ที�คณ์์ต่าฝั่านมะม่วงโยนทิง้หน้าบ้าน จนเป็นที�โปรด้ปรานข็องบรรด้าแย้ซึ่ึ�งอาศัยัอย่ใ่นพ่น้ที�ด้นิทราย 
ใต้่ร่มเงาสวนมะพร้าวข็องคณ์์ลง์ ที�นี�จงึเป็นแหล่งชีม์นม์ข็องแย้แสนเชี่�อง ที�จะโผืล่ออกมาจากร ่
ให้นักท่องเที�ยวชีม พลางนั�งกนิข็นมไทยส่ต่รคณ์์ยายเลก็ 

แย้เป็นสตั่ว�เล่อ้ยคลานต่ระกล่เดี้ยวกับกิง้ก่า แต่่ไม่สามารถึเปลี�ยนสีได้้  
มกัจะข็ด์้รอ่าศัยัอย่ใ่นพ่น้ด้นิปนทราย กินแมลง หนอน เป็นอาหาร  
จงึนับว่าเป็นสตั่ว�ที�ช่ีวยสร้างความสมด้ล์ให้แก่ระบบนิเวศัได้้อย่างด้ี

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.212650, 99.976917 

  ชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านหัวต่าลแถึว ต่ำบลสามร้อยยอด้ อำเภอสามร้อยยอด้ จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
   ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 25 กิโลเมต่ร และห่างจากบ้านบางป่ (ถึ้ำพระยานคร) 7 กิโลเมต่ร 

  วิสาหกิจท่องเที�ยวชี์มชีนบ้านหัวต่าลแถึว โทร.08 9542 5442 
  ชี่วงเวลาที�เหมาะสำหรับการท่องเที�ยว เด้่อน มกราคม-พฤษภาคม (โปรด้ต่ิด้ต่่อล่วงหน้า) 

 ค่าทำกิจกรรมกวนกาละแม 800 บาท กิจกรรมทำข็นมต่าล 300 บาท
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หาดแหลมศัาลา
ศัาลาพ้กใจ

ชีายหาด้ธุ์รรมชีาต่ิที�ถึ่กห้อมล้อมด้้วยภ่เข็าส่งใหญ่่ การเข็้าถึึงชีายหาด้แห่งนี ้
ต่้องพึ�งพาการนั�งเร่ออ้อมแหลมจากหาด้บางป่ หร่อเด้ินเท้าข็้ามเข็าเทียน  
ที�นี�จึงเป็นด้ั�งจ์ด้พักใจให้คลายเหน่�อยชีมบรรยากาศัธุ์รรมชีาต่ิอันแสนสงบ  
ก่อนเด้ินทางต่่อไปยังถึ้ำพระยานครที�อย่่บนภ่เข็าด้้านหลังชีายหาด้แห่งนี้

เพราะเป็นชีายหาด้ที�เก่อบถึ่กต่ัด้ข็าด้จากโลกภายนอก หาด้แหลมศัาลาจึง 
มีสภาพธุ์รรมชีาต่ิที�บริส์ทธุ์ิ� มีเพียงผื่นทรายชีายหาด้อันสวยงาม สอด้รับกับภ่มิทัศัน�
ข็องเกาะสัต่ก่ต่ที�ต่ั้งข็วางอย่่ไม่ไกล ถึัด้จากชีายหาด้ค่อป่าสนอันร่มร่�น  
ซึ่ึ�งเป็นม์มพักผื่อนชีั้นด้ี และยังเป็นลานกางเต่็นท�พักแรมสำหรับนักท่องเที�ยว 
ที�อยากด้่�มด้�ำธุ์รรมชีาต่ิให้เต่็มอิ�ม

หาดบางป่ และบ้านบางป่
ประต่ส่่ถึ�ำาพระยานคร

หาด้บางป่เป็นหาด้ทรายปนเลนอันเป็นที�ต่ั้งหม่่บ้านประมงแห่งหนึ�ง  
เป็นจ์ด้เริ�มต่้นเด้ินทางส่่ถึ้ำพระยานคร ซึ่ึ�งต่ั้งอย่่ในบริเวณ์หาด้แหลมศัาลา 
ที�อย่่ถึัด้ไปทางต่อนใต่้ข็องหาด้บางป่ นักท่องเที�ยวต่้องนั�งเร่ออ้อมแหลม 
หร่อเด้ินต่ามเส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิข็้ามเข็าเทียน ระยะทาง 500 เมต่ร  
เพ่�อไปยังจ์ด้เริ�มต่้นเด้ินข็ึ้นถึ้ำพระยานคร 

บริเวณ์บ้านบางป่มีหม่่บ้านชีาวประมงซึ่ึ�งต่ั้งบ้านเร่อนและจอด้เร่อเรียงรายอย่่สองฝั่ั�ง
คลองบางป่ อันเป็นลำคลองที�เชี่�อมต่่อวิถึีชีีวิต่ข็องผื่้คนและธุ์รรมชีาต่ิเข็้าไว้ด้้วยกัน 

      ป่ห่น แห่งบ้านบางป่  
ที�คลองเข็าแด้ง มีการค้นพบฟ้อสซิึ่ลป่  
หรอ่ ปห่นิจำนวนมาก เป็นสิ�งที�บ่งบอกถึึง 
ความอด์้มสมบ่รณ์�ที�มมีายาวนานต่ัง้แต่่ 
ยค์ด้กึด้ำบรรพ� จนเป็นที�มาข็องชี่�อบ้านบางป่ 

ชีาวบ้านที�นี�มกัจะงมปห่นิได้้จากดิ้นเลนใต้่น้ำ 
ในคลองเข็าแด้งช่ีวงฤด่้ร้อน และนำมาเกบ็รกัษาไว้
เป็นเคร่�องรางมงคล เชี่�อว่าจะช่ีวยให้กิจการค้าข็าย
ร์ง่เร่องมั�นคงอย่างยาวนาน 

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.2064, 100.0095 (หาด้บางป่) 
   พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.2047, 100.0128 (หาด้แหลมศัาลา) 

  หาด้บางป่ ต่ั้งอย่่ที�ต่ำบลสามร้อยยอด้ อำเภอสามร้อยยอด้ จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
   ห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 30 กิโลเมต่ร และห่างจากต่ัวอำเภอก์ยบ์รี 30 กิโลเมต่ร 
      และหาด้แหลมศัาลา ห่างจากหาด้บางป่ 500 เมต่ร โด้ยเส้นทางเด้ินเท้า หร่อนั�งเร่อ 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568 
  ชี่วงเวลาที�เหมาะสำหรับการท่องเที�ยว เด้่อน มกราคม-พฤษภาคม 

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท, ค่าเร่อ เที�ยวละ 400 บาท 
      ค่าธุ์รรมเนียมกางเต่็นท� คนละ 30 บาท
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ถึ�ำาพระยานคร
ชมโถึงถึ�ำาอ้นงดงามว่จ่ตร

ถึ้ำข็นาด้ใหญ่่อันเป็นจ์ด้หมายปลายทางยอด้นิยมข็องนักท่องเที�ยว 
ที�เด้ินทางมาเย่อนอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ จากประวัต่ิเล่าว่า 
ครั้งหนึ�งเจ้าเม่องนครศัรีธุ์รรมราชีเคยแล่นเร่อผื่านน่านน้ำบริเวณ์นี้ 
และเกิด้พาย์ใหญ่่ทำให้เด้ินทางไปต่่อไม่ได้้ จึงจอด้เร่อพักหลบพาย์บริเวณ์
หาด้แหลมศัาลา และได้้ออกสำรวจพ่้นที�พบถึ้ำที�มีค่หาข็นาด้ใหญ่่สวยงาม 
ถึ้ำแห่งนี้จึงต่ั้งชี่�อต่ามผื่้ค้นพบว่า ถึ้ำพระยานคร

ความงามข็องถึ้ำพระยานคร เป็นปฏิิมากรรมที�ธุ์รรมชีาต่ิสร้างข็ึ้น 
อย่างวิจิต่รพิศัด้าร ด้้วยหินงอกหินย้อยร่ปร่างต่่าง ๆ ในโถึงถึ้ำ 
ซึ่ึ�งมีค่หาข็นาด้ใหญ่่ เพด้านถึ้ำมีปล่องเปิด้ให้แสงสว่างลอด้ผื่านเข็้ามา  
เป็นภ่มิทัศัน�ที�สวยงามต่ระการต่าอย่างมาก บริเวณ์ปล่องถึ้ำนี้เป็นที�ต่ั้ง
พระที�นั�งค่หาคฤหาสน� ซึ่ึ�งสร้างจากพระราชีประสงค�ข็องรัชีกาลที� 5  
ที�ทรงทราบว่าถึ้ำนี้สวยงามมาก ใคร่จะเสด้็จประพาส จึงต่รัสสั�งให้ 
ชี่างประจำราชีสำนักออกแบบพลับพลาแบบจต่์รม์ข็ แล้วนำมาประกอบ 
ต่ั้งไว้บนเนินด้ินใต่้ปล่องแสงกลางถึ้ำพระยานคร 

ความสวยงามข็องถึ้ำ และประวัต่ิศัาสต่ร�ที�ทรงค์ณ์ค่า ทำให้ถึ้ำแห่งนี้ 
มีพระมหากษัต่ริย�ในราชีวงศั�จักรีพระองค�อ่�น ๆ เสด้็จประพาส 
ในเวลาต่่อมาอีกหลายครั้ง ถึ่อได้้ว่าเป็นถึ้ำที�พระมหากษัต่ริย�ไทย 
เสด้็จประพาสมากที�ส์ด้ นอกจากนี้ จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� 
ยังได้้กำหนด้ภาพพระที�นั�งค่หาคฤหาสน�เป็นต่ราสัญ่ลักษณ์� 
ประจำจังหวัด้อีกด้้วย

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1960, 100.0117 

  ถึ้ำพระยานคร อย่่ห่างจากหาด้แหลมศัาลา 400 เมต่ร โด้ยเส้นทางเด้ินเท้า 

   ใชี้้เวลาเด้ิน ไปกลับ ประมาณ์ 1:30 ชีั�วโมง 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568 

  เปิด้เวลา 8:00-15:30 น. 

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท, ค่าเร่อ เที�ยวละ 400 บาท
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ป่าดึกดำาบรรพ์ในถึำ�า  
การเกดิ้ปล่องแสงข็นาด้ใหญ่่นีท้ำให้สภาพภม่ปิระเทศัในถึำ้เปลี�ยนไป จากความมด่้มดิ้
กลายเป็นถึำ้ที�มแีสงสว่าง และเม่�อเมล็ด้พนัธุ์์�ไม้จากผืน่ป่าด้้านบนหล่นลงมากส็ามารถึ
เต่บิโต่ได้้  ในถึำ้แห่งนีจ้งึมพีช่ีหลายชีนดิ้ที�สามารถึด้ำรงชีวีติ่ข็ึน้อย่ไ่ด้้ หากสงัเกต่ 
จะเหน็ว่าต้่นไม้แต่่ละต้่นมลีกัษณ์ะสง่ชีะลด่้ เพราะต่่างแย่งกนัยด่้ต่วัหาแสงสว่าง  
โด้ยพนัธุ์์�ไม้ที�โด้ด้เด่้นในถึำ้คอ่ ต้่นเต่่าร้าง ซึ่ึ�งเป็นพช่ีในต่ระกล่ปาล�มที�ชีอบข็ึน้อย่่ 
ในพ่น้ที�ที�มแีสงน้อย เน่�องจากปล่องแสงข็องถ้ึำจะได้้รบัแสงสว่างโด้ยต่รง 
เฉพาะช่ีวงเวลาเที�ยงเท่านัน้

ถึ�ำาเก่ดขึ�นอย่างไร? สะพานห่น  
เม่�อโพรงถึำ้ที�มขี็นาด้ใหญ่่จนเพด้านถึำ้บางส่วนสกึกร่อนและย์บต่วั 
ถึล่มลงมาเป็นช่ีองปล่องแสง แต่่ยงัคงเหลอ่เพด้านถึำ้บางส่วน 
ที�ชีัน้หนิยงัคงมคีวามแข็ง็แกร่ง กลายเป็นสะพานหนิธุ์รรมชีาต่ิธุ์รรมชีาต่ไิด้้รังสรรค�ปั�นแต่่งถึำ้โด้ยใช้ีเวลานบัพนัปี โด้ยกระบวนการเริ�มต้่นจากนำ้ฝั่น 

ซึ่ึ�งมคีณ์์สมบตั่สิามารถึละลายธุ์าต่แ์คลเซึ่ยีมคาร�บอเนต่ เม่�อฝั่นต่กบนภ่เข็าหนิปน่  
นำ้จงึค่อย ๆ ซึึ่มผ่ืานรอยแต่กข็องชีัน้หินข็องภเ่ข็าทลีะน้อย ๆ จนรอยแต่กเกดิ้เป็นโพรงถึำ้ใต้่ภเ่ข็า 
ที�มขี็นาด้ใหญ่่ข้ึ็นเร่�อย ๆ ในข็ณ์ะเด้ยีวกัน น้ำฝั่นก็ยงัคงซึ่มึผ่ืานชีัน้หนิปน่ต่่อไปอย่างต่่อเน่�อง  
จนกลายเป็นหนิงอก หนิย้อย เสาหนิ และหนิรป่ร่างอ่�น ๆ อันเกดิ้จากกระบวนการที�แต่กต่่างกนั

กำาเน่ดห่นย้อย  
เม่�อหยด้นำ้ที�มส่ีวนผืสมข็องหนิปน่ 
ไหลลงมาต่ามรอยแต่กข็องภเ่ข็า 
จนถึงึผืนังและเพด้านข็องถึำ้  
นำ้ที�หยด้ลงมาจะส่ญ่เสยีคาร�บอน- 
ได้ออกไซึ่ด้�และคงเหล่อไว้แต่่
สารประกอบประเภทคาร�บอเนต่  
จงึเกิด้การก่อต่วัเป็นหนิปน่ที�คงสภาพ
แข็ง็ตั่วข็ณ์ะกำลงัหยด้ย้อยลงมา 
จากผืนงัและเพด้าน กลายเป็นแท่ง
หนิย้อยข็นาด้น้อยใหญ่่  
ต่ามระยะเวลาที�เกดิ้

ห่นงอก  
หากหนิย้อยคอ่การก่อต่วัข็องนำ้ละลายหนิปน่บนเพด้านถึำ้ 
หนิงอกจะเป็นสิ�งต่รงกนัข้็าม ซึ่ึ�งเกดิ้จากนำ้ผืสมหนิปน่ 
ที�หยด้ลงมาจากเพด้านถึำ้บรเิวณ์เด้มิซึ่ำ้ ๆ  จนเกดิ้การสะสม
ข็องแร่ธุ์าต่แ์คลเซึ่ยีมคาร�บอเนต่จนก่อต่วัเป็นหนิงอกข็ึน้ไป
จากพ่น้ถ้ึำ 

เสาห่น  
เสมอ่นบททด้สอบข็องกาลเวลา ที�ต้่องใช้ีเวลานบัพนั ๆ ปี  
กว่าหนิงอกและหินย้อยจะเต่บิโต่จนมาบรรจบกนั  
กลายเป็นเสาหนิข็นาด้น้อยใหญ่่แต่กต่่างกนัไป
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  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.2031, 99.9925  

  ถึ้ำแก้ว อย่่ห่างจากหาด้บางป่ ประมาณ์ 4 กิโลเมต่ร การเที�ยวชีมถึ้ำ ต่้องเด้ินข็ึ้นเข็า 128 เมต่ร  
      และเส้นทางภายในถึ้ำ 200 เมต่ร 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568 
  เวลาเปิด้ 8:30-16:00 น. 

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1783, 100.0086  

  ถึ้ำไทร อย่่ห่างจากหาด้บางป่ 12 กิโลเมต่ร การเที�ยวชีมถึ้ำ ต่้องเด้ินข็ึ้นเข็า 280 เมต่ร  
  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568 
  เวลาเปิด้ 8:30-16:00 น. 

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท
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ถึ�ำาแก้ว ผจญภ้ยในถึ�ำามืด

สน์กท้าทายกับการม์ด้ คลาน เพ่�อค้นหาความงามที�ซึ่่อนอย่่ในโถึงถึ้ำอันม่ด้มิด้

ถึ้ำแก้วเป็นถึ้ำที�มีบรรยากาศัแต่กต่่างจากถึ้ำอ่�น ๆ ในอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้  
เพราะเป็นถึ้ำที�แคบและม่ด้ แต่่การเด้ินทางก็ไม่ยากจนเกินไป สามารถึเที�ยวชีมได้้ด้้วยต่ัวเอง  
โด้ยอ์ทยานฯ มีบริการให้เชี่าไฟ้ฉาย และมีป้ายบอกทางภายในถึ้ำ

เส้นทางชี่วงแรกเป็นทางส่งชีันจากเชีิงเข็าส่่ทางเข็้าถึ้ำซึ่ึ�งเป็นโพรงข็นาด้เล็ก เม่�อเข็้าไปภายใน 
จะต่้องม์ด้สลับค่บคลานไปต่ามโพรงถึ้ำที�แคบและเพด้านเต่ี้ย ให้ความร่้สึกถึึงการผืจญ่ภัย 
พอประมาณ์ จนกระทั�งไปถึึงโถึงถึ้ำด้้านในซึ่ึ�งมีข็นาด้ใหญ่่และเต่็มไปด้้วยหินงอกหินย้อยสวยงาม 
เม่�อส่องแสงไฟ้กระทบจะเห็นประกายระยิบระยับ อันเป็นที�มาข็องชี่�อถึ้ำแก้ว

ถึ�ำาไทร สำารวจถึ�ำาแห่งจ่นตนาการ

ภายในภ่เข็าหินป่นอันยิ�งใหญ่่ มีถึ้ำมากมายหลายแห่งที�เรายังทำความร่้จักไม่ร่้จบ  
เชี่น ถึ้ำไทร ซึ่ึ�งเป็นหนึ�งทางเล่อกสำหรับคนที�หลงใหลการสำรวจถึ้ำ

การเด้ินทางส่่ถึ้ำไทรมีความยากปานกลาง ภายในถึ้ำแบ่งเป็น 3 ชี่วง เม่�อเด้ินเข็้าไปชี่วงแรก  
จะพบกับโถึงถึ้ำที�มีปล่องแสงสว่าง เผืยให้เห็นป่าเล็ก ๆ ที�มีต่้นไม้ส่งชีะล่ด้เข็ียวข็จี เม่�อเด้ินลึกต่่อไป  
เส้นทางจะเริ�มสมบ์กสมบัน มีบันได้ไม้ให้ปีนป่ายโข็ด้หินส่งชีันเพ่�อเชี่�อมไปยังค่หาข็นาด้ใหญ่่ที�ม่ด้สนิท 
เม่�อใชี้ไฟ้ฉายส่องสว่างจะพบกับหินงอก หินย้อย เสาหิน และหินน้ำไหลมากมาย หินงอกหินย้อย 
หลายก้อนมีร่ปร่างชีวนจินต่นาการ เชี่น หินต่้นไทร ซึ่ึ�งร่ปร่างเหม่อนต่้นไทร เป็นที�มาข็องชี่�อถึ้ำ  
หินต่าเอิบ ร่ปร่างเหม่อนชีายแก่กำลังนอน เป็นด้ั�งอน์สาวรีย�ที�ชีาวบ้านในละแวกนี้ต่ั้งชี่�อให้เพ่�อระลึก
ถึึงผื่้ค้นพบถึ้ำคนแรก ส่วนห้องส์ด้ท้ายข็องถึ้ำจะมีปล่องแสงส่องสว่าง เผืยให้เห็นความสวยงามข็อง
หินงอกหินย้อย และน้ำต่กหินข็นาด้ใหญ่่
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     ส้งคมพืชแห่งเขาห่นป่น  
ภเ่ข็าหนิปน่เป็นภมิ่ประเทศัที�มคีวามยากลำบาก 
ต่่อการเจรญิ่เต่บิโต่ข็องพช่ีพรรณ์ทั�ว ๆ ไป  
เน่�องจากภเ่ข็าหนิปน่สามารถึกกัเกบ็นำ้ไว้ได้้น้อย 
ภเ่ข็าหนิปน่ที�อย่ใ่กล้ทะเลยงัต้่องเผืชีญิ่กบัลมแรง 
แด้ด้จัด้ แต่่พช่ีหลายชีนดิ้กย็งัสามารถึเต่บิโต่ได้้ 
ในร่องหลบ่อนัต่ะป์ม่ต่ะป�ำข็องภเ่ข็าหนิปน่  
ซึ่ึ�งเป็นแหล่งสะสมอนิทรยี�วตั่ถึอ์นัน้อยนดิ้  
พนัธุ์์�ไม้บนภ่เข็าหินปน่ส่วนใหญ่่จงึต้่องสามารถึ 
ทนต่่อความแล้งจดั้ มรีากที�ไม่ลกึ เช่ีน จนัทร�ผืา  
สลดั้ใด้ กระบองเพชีรใบเสมา ฯลฯ 

จุดชมว่วเขาแดง
ชมท่วท้ศัน์ 360 องศัา

ยอด้เข็าส่งต่ระหง่าน รอให้นักท่องเที�ยวข็ึ้นไปพิชีิต่  
เพ่�อท้าทายพละกำลังและความอด้ทน จ์ด้ชีมวิวนี้อย่่ส่งไม่มาก  
แต่่มีเส้นทางที�สมบ์กสมบัน โด้ยมีรางวัลเป็นภาพทิวทัศัน�ที�งด้งามบนยอด้เข็า

เข็าแด้งเป็นภ่เข็าหินป่นที�อย่่ปลายส์ด้ด้้านทิศัใต่้ข็องเท่อกเข็าสามร้อยยอด้  
มีลักษณ์ะธุ์รณ์ีสัณ์ฐานที�สวยงาม เส้นทางข็ึ้นส่่เข็าแด้งเป็นเส้นทางที�ส่งชีัน  
โด้ยเฉพาะชี่วงส์ด้ท้ายซึ่ึ�งจะต่้องปีนป่ายไปต่ามหินป่นที�มีความแหลมคม  
โด้ยมีปลายทางค่อจ์ด้ชีมวิวที�อย่่บนยอด้เข็าซึ่ึ�งสามารถึมองเห็นทัศันียภาพรอบต่ัว  
ด้้านทิศัเหน่อค่ิอทิวทัศัน�ภ่เข็าหินป่นสลับซึ่ับซึ่้อนอันเป็นภาพลักษณ์�ข็องเข็าสามร้อยยอด้ 
ส่วนทิวทัศัน�ด้้านทิศัต่ะวันออกค่ิอที�ราบจรด้ชีายฝั่ั�งทะเล มีบ้านเร่อนต่ั้งเรียงราย 
ต่ามริมคลองเข็าแด้งที�ไหลออกส่่อ่าวไทย นับเป็นทัศันียภาพที�ส่�อให้เห็น 
ภ่มิประเทศัอันหลากหลายข็องอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1309, 99.9576  

  จ์ด้ชีมวิวเข็าแด้ง อย่่ห่างจากหาด้บางป่(ถึ้ำพระยานคร) ประมาณ์ 15 กิโลเมต่ร  
   และห่างจากที�ทำการอ์ทยานฯ 500 เมต่ร เส้นทางเด้ินข็ึ้นเข็า ระยะทาง 320 เมต่ร 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568 
  เวลาเปิด้ 8:30-16:00 น. (แนะนำให้เด้ินทางชี่วงเชี้าและเย็น เน่�องจากอากาศัไม่ร้อน) 

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท
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ล่องเรือคลองเขาแดง
รื่นรมย์ ชมสายน�ำา และนกน�ำา

คลองเข็าแด้งมีจ์ด้เริ�มต่้นจากพ่้นที�ชี์่มน้ำท์่งสามร้อยยอด้  
ซึ่ึ�งเอ่อล้นส่่ลำคลองสายสั้น ๆ ที�ไหลล้อมอ้อมเข็าแด้ง  
ก่อนออกส่่ทะเลอ่าวไทย

เส้นทางล่องเร่อนี้มีระยะทาง 4 - 5 กิโลเมต่ร ซึ่ึ�งจะพาเรา 
ไปชี่�นชีมความงามข็องทิวทัศัน� และป่าชีายเลนที�ข็นาบไปต่าม
แนวสองฝั่ั�งคลอง อีกทั้งยังได้้ชีมบรรยากาศัหม่่บ้านชีาวประมง 
ริมสองฝั่ั�งคลอง ก่อนออกส่่ทะเลอ่าวไทย และที�สร้างสีสัน 
ชีวนเพลิด้เพลินที�ส์ด้ ค่อบรรด้าสัต่ว�น้อยใหญ่่ที�อาศััยอย่ ่
ในป่าชีายเลนที�อ์ด้มสมบ่รณ์�แห่งนี้ พากันออกมาอวด้โฉมให้เห็น 

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1355, 99.9611  

  จ์ด้ล่องเร่อคลองเข็าแด้ง อย่่ในบริเวณ์วัด้เข็าแด้ง ต่ำบลเข็าแด้ง  
   อำเภอก์ยบ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากที�ทำการอ์ทยานฯ 
   1.8 กิโลเมต่ร และห่างจากหาด้บางป่ (ถึ้ำพระยานคร) 15 กิโลเมต่ร 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568 
  เวลาเปิด้ 8:30-17:00 น.  

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท 
   ค่ากิจกรรมล่องเร่อ ลำละ 500 บาท (นั�งได้้ 5 คน)
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ชีว่ตหลากหลาย ใน 

ป่าชายเลน
ป่าชีายเลนเป็นระบบนิเวศัที�มีความหลากหลายที�ส์ด้  

และเป็นพ่้นที�เพียงแห่งเด้ียวที�สัต่ว�บก สัต่ว�ปีก และสัต่ว�ทะเลสามารถึอาศััยอย่่ร่วมกันได้้  
ซึ่ึ�งลักษณ์ะเชี่นนี้ไม่พบในระบบนิเวศัอ่�น เพราะป่าชีายเลนเป็นพ่้นที�รอยต่่อ 

ระหว่างบกกับทะเล ทำให้สัต่ว�จากทั้งสองระบบนิเวศัเข็้ามาอย่่อาศััย  
และมีการปรับต่ัวใชี้ชีีวิต่อย่่ร่วมกันในที�ส์ด้ ป่าชีายเลนจึงเป็นป่าที�มีความอ์ด้มสมบ่รณ์� 

มากที�ส์ด้ในบรรด้าระบบนิเวศัชีายฝั่ั�ง และยังมีความสำคัญ่ เป็นแนวปะทะคล่�นลม  
ลด้ความร์นแรงข็องพาย์ ปกป้องท์กสิ�งมีชีีวิต่ที�อาศััยอย่่โด้ยรอบอีกด้้วย

ล่ง ที�อาศัยัอย่ใ่นป่าชีายเลนมกัเป็นลงิแสม ซึ่ึ�งชีอบกนิ 
เมลด็้พช่ีในป่าชีายเลน การที�ลงิมรีศััมใีนการหากนิได้้ไกล 
ทำให้มนัมีส่วนช่ีวยในการข็ยายเมลด็้พนัธุ์์�ผ่ืานการข็บัถ่ึาย 
นอกจากนี ้ลิงยงัชีอบกนิปแ่สมด้้วยวธิุ์อีนัฉลาด้ คอ่การ 
แหย่หางยาว ๆ ลงไปในรเ่พ่�อล่อปอ่อกมา พฤต่กิรรม 
การกินปข่็องลงิแสมคอ่หนึ�งในกลไกการควบคม์สมด้ล์ 
ข็องระบบนเิวศัไม่ให้มปีแ่สมในป่าชีายเลนมากเกนิไป 

ปลา บางชีนดิ้ใช้ีชีวีติ่ช่ีวงวยัเด้ก็ในป่าชีายเลน เช่ีน ปลาเก๋า 
ปลากระพง ซึ่ึ�งจะกนิแพลงก�ต่อนและต่วัอ่อนข็องปเ่ป็นอาหาร 
ปลาเหล่าน้ีมกัจะอาศัยัรากไม้เกะกะข็องต้่นโกงกางเป็นที�ซ่ึ่อน 
และอาศัยันำ้ที�มคีวามข็์น่ในการพรางต่วัจากสตั่ว�ผื่ล่้า  
ป่าชีายเลนจงึมคีวามสำคัญ่เป็นแหล่งอนบ์าลสตั่ว�นำ้วยัอ่อน 
ก่อนที�จะออกไปเต่บิโต่ในทะเลต่่อไป

ป่ มกัเลอ่กกินเศัษซึ่ากข็องใบโกงกางที�ร่วงหล่น 
ต่ามพ่น้ และเม่�อมนัเต่บิโต่ก็จะไข่็ออกมาเป็นตั่วอ่อน
ซึ่ึ�งส่วนหนึ�งกลายเป็นอาหารข็องปลา ปมั่กจะซ่ึ่อนต่วั
ด้้วยการข์็ด้รอ่ย่ต่่ามพ่น้เลน แต่่ก็ยงัต่กเป็นอาหาร 
ข็องลงิ นก และปลาบางชีนิด้ 

นก สามารถึบนิหากนิได้้อย่าง
อสิระ ไม่ว่าจะในป่า บนภเ่ข็า 
หรอ่เหนอ่น้ำ ป่าชีายเลนเปรยีบ
ได้้ด้ั�งบ้านข็องนกนำ้ที�เข้็ามา
หากนิ อาหารข็องนกนำ้มทีัง้พช่ี 
แมลง ป ่รวมไปถึงึปลาที�อย่ใ่นนำ้ 
ซึ่ึ�งนกสามารถึล่าเป็นอาหารได้้
ด้้วยวธิุ์ต่ี่าง ๆ นกในป่าชีายเลน
บางชีนดิ้มขี็ายาวเพ่�อให้เด้นิลย์
นำ้จกิกนิปลาได้้สะด้วก นกบาง
ชีนดิ้มปีีกข็นาด้ใหญ่่เพ่�อใช้ีในการ
ร่อนโฉบกนิปลาในนำ้ได้้อย่าง
คล่องแคล่ว

เหี�ย หรอ่ตั่วเงนิต่วัทอง สามารถึอาศัยั 
ได้้ทัง้บนบกและในนำ้ ความพเิศัษคอ่ 
มกีระเพาะอาหารที�มนีำ้ย่อยเป็นกรด้สง่  
มนัจงึชีอบกนิซึ่ากสตั่ว�เน่าเสยีที�ต่กค้าง  
เหีย้จงึไม่ใช่ีนกัล่า แต่่อย่ใ่นฐานะผ้่ืย่อยสลาย
และทำความสะอาด้ป่าชีายเลน
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เส้นทางศัึกษาธรรมชาต่ป่าชายเลน
ทำาความร่้จ้กป่าชายเลนอย่างลึกซึ่ึ�ง

เด้ินเที�ยวเส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ บนสะพานไม้ยกระด้ับระยะทางสั้น ๆ  
ทอด้ยาวส่่ความเข็ียวข็จีข็องป่าชีายเลนเชีิงเข็าแด้ง ซึ่ึ�งมีสรรพชีีวิต่มากมายอาศััยอย่่
ในพ่้นที�เด้ียวกัน ทั้งพันธุ์์�ไม้อย่างโกงกาง แสม สัต่ว�น้ำจำพวกปลา ป่แสม รวมไปถึึง
สัต่ว�ครึ�งบกครึ�งน้ำ และสัต่ว�บกอย่างลิง ค่าง และนกหลากหลายชีนิด้  
อาศััยอย่่่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศั 

เส้นทางนี้มีระยะทาง 250 เมต่ร จ์ด้เริ�มต่้นอย่่ที�อาคารนิทรรศัการ  
ข็องอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ ซึ่ึ�งจัด้แสด้งข็้อม่ลความร่้ด้้านธุ์รรมชีาต่ ิ
และนิเวศัวิทยาน่าร่้ และจ์ด้ไฮไลต่�ข็องเส้นทางค่อหอชีมวิวที�สามารถึมองเห็น 
ผื่นป่าชีายเลนทอด้ยาวไปจรด้เข็าแด้งที�อย่่ไม่ไกลกัน และถึ้าหากโชีคด้ีเราอาจจะ 
ได้้พบค่างเเว่นถึิ�นใต่้ที�ลงมาหากินล่กแสมข็องโปรด้อย่างใกล้ชีิด้อีกด้้วย

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1285, 99.9548  

  เส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิป่าชีายเลน อย่่ในบริเวณ์ที�ทำการอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ 
   ต่ำบลเข็าแด้ง อำเภอก์ยบ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากหาด้บางป่ (ถึ้ำพระยานคร)  
      16 กิโลเมต่ร และห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 35 กิโลเมต่ร 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568 
  เวลาเปิด้ 8:30-16:00 น.  

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท
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หลากหลายพ้นธุ์ไม้ 

ป่าชายเลน
พันธุ์์�ไม้ป่าชีายเลนมีลักษณ์ะพิเศัษ ค่อเป็นสังคมพ่ชีที�มีความใกล้ชีิด้กับทะเล  

ได้้รับผืลกระทบจากน้ำข็ึ้นน้ำลง บางพ่้นที�ต่้องเผืชีิญ่ลมพัด้แรง  
ทั้งยังต่้องเต่ิบโต่พ่้นด้ินที�มีความเค็ม พันธุ์์�ไม้ป่าชีายเลนจึงมีความสามารถึพิเศัษ 

ที�แต่กต่่างจากพันธุ์์�ไม้ในป่าบกทั�วไป บางชีนิด้สามารถึข็ึ้นและเจริญ่เต่ิบโต่ในพ่้นที� 
ที�มีความเค็มได้้ด้ี บางชีนิด้ยังมีความสามารถึพิเศัษในการข็ับเกล่อออกทางใบ  

เราสามารถึสัมผืัสปรากฎการณ์�นี้ได้้ แค่ลองเด้็ด้ใบแสมทะเลมาชีิมด้่สักใบ  
ใชี้ลิ้นแต่ะเบา ๆ ที�ใต่้ใบจะได้้ลิ้มรสชีาต่ิป่าชีายเลนที�แท้จริง

โกงกางใบใหญ่ พนัธุ์์�ไม้หลกัข็องป่าชีายเลน 
ที�พบได้้ง่ายที�สด์้ โกงกางจะข็ึน้ในด้นิเลนอ่อนและลกึ 
รมิชีายฝัั่�งที�นำ้ทะเลท่วมถึงึสม�ำเสมอ มเีอกลกัษณ์�คอ่
รากคำ้ยนัรอบโคนต้่นที�คล้ายข็าแมงมม์ ซึ่ึ�งมไีว้เพ่�อ 
คำ้ยนัลำต้่นให้คงอย่ไ่ด้้บนพ่น้ด้นิเลนที�อ่อนยวบ 
นอกจากนี ้รากโกงกางยังช่ีวยให้ต้่นไม้สามารถึหายใจ
ในด้นิเลนที�มอีอกซิึ่เจนต่�ำ และยงัทำหน้าที�เป็นต่ะแกรง
ธุ์รรมชีาต่ ิด้กัจับสิ�งสกปรกสารพิษจากบนบกไม่ให้ 
ลงส่ท่ะเลอกีด้้วย  ถ่ึานจากไม้โกงกางยงัข็ึน้ชี่�อว่า 
เป็นถ่ึานไม้ที�ด้ทีี�สด์้ เพราะให้ความร้อนสง่ มอด้ช้ีา  
และไม่ต่กสเก็ด้ ยางจากเปลอ่กไม้ยงัใช้ีย้อมแห อวน 
เช่ีอก ให้เหนยีวทนใช้ีได้้นาน

ต้นแสมทะเล ไม้ข็นาด้เลก็ทรงพ์ม่ ใบสเีข็ยีวเข้็ม 
เป็นมนั ม้วนเข้็าหาท้องใบ สามารถึคายความเคม็ 
ผ่ืานบรเิวณ์ใต้่ใบ แสมทะเลเป็นต้่นไม้ระบบรากอากาศั
แผ่ืไปใต้่ด้นิทำหน้าที�หาอาหาร และแต่กรากบนผืวิด้นิ
ทำหน้าที�หายใจ มผีืลรป่หวัใจสเีข็ยีวอมเหลอ่ง 
เปลอ่กอ่อนน์ม่ เป็นข็องโปรด้ปรานข็องค่างแว่นถึิ�นใต้่  
ที�ยอมลงจากภเ่ข็าสง่ชีนัมาลิม้รสชีาต่ทิก์เช้ีาเยน็

ตาตุ่มทะเล  คอ่ยาพษิแห่งป่าชีายเลน  
ยางไม้ข็องต่าต่์ม่ทะเลมพีษิออกฤทธุ์ิ�ถึงึต่าบอด้หากเข้็าต่า  
ถ้ึาถึก่ผืวิหนงัจะทำให้แสบคนั กนิเข้็าไปทำให้ท้องร่วง 
อาจถึงึแก่ชีวิีต่ แต่่ถึงึแม้ต้่นต่าต่์ม่ทะเลจะมพีษิร้าย  
แต่่เน่อ้ไม้กม็ปีระโยชีน�เม่�อนำมาเผืา ควันที�เกดิ้ 
จากการเผืาไม้ใช้ีรกัษาโรคเร่อ้นได้้ด้ี

ชะคราม ไม้ล้มลก์ทรงพ์ม่ ใบเป็นเส้นข้ึ็นเป็นช่ีอ  
เป็นพช่ีที�บ่งบอกความเคม็ข็องด้นิได้้ แค่ด่้จากสขี็องใบ 
หากข็ึน้ในด้นิเคม็จดั้ใบจะมสีม่ีวงแด้ง แต่่ถ้ึาข็ึน้ในด้นิจด่้
ใบจะออกสนีำ้เงิน บางชีนดิ้ที�มสีเีข็ยีวสด้ในฤด้แ่ล้ง 
ใบจะเปลี�ยนเป็นสแีด้งอมม่วงอีกด้้วย ชีะครามถึอ่เป็น
พช่ีรสเด้ด็้ข็องป่าชีายเลน ใบอ่อนที�มคีวามเค็มน้อย  
ชีาวบ้านจะเด้ด็้รด่้ใบนำไปใส่ในแกงส้ม หรอ่นำไปทอด้
ใส่ไข่็เจยีวแทนชีะอม ได้้รสชีาต่มินั หนบึ เคม็ปะแล่ม  
แต่่ไม่มกีลิ�นฉน์อย่างชีะอม
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         ค่างแว่นถึ่่นใต ้
หน้าต่าคล้ายลิงแต่่หางยาวกว่า ข็นข้ึ็นรอบต่าเป็นสีข็าว 
ด้เ่หมอ่นสวมแว่น เป็นที�มาข็องชี่�อ ค่างแว่นถึิ�นใต้่  
มนิีสยัซึ่ก์ซึ่น แต่่เชี่�องกว่าลงิแสม ใช้ีชีวีติ่อย่ร่วมเป็นฝั่ง่ 
บนต้่นไม้บรเิวณ์เข็าสง่ ฝั่ง่ค่างมกีารปกครองแบบชีนชีัน้วรรณ์ะ 
แต่่ละต่วัในฝั่ง่จะมลีำด้บัชีัน้ฐานะต่่าง ๆ โด้ยมีจ่าฝั่ง่เป็นใหญ่่
ที�สด์้ สงัเกต่ได้้ง่าย ๆ จากพฤติ่กรรมการออกหากิน เม่�อต่วัที�
มฐีานะสง่กว่าเข้็าไปหากินในจด์้ใด้กต็่าม ต่วัที�ฐานะต่�ำกว่า 
จะกลัวและหลบไปทนัท ีค่างหน์ม่จ่าฝั่ง่จะได้้รับอภสิทิธุ์ิ�ก่อนใคร 
ในการเลอ่กกนิอาหารหร่อผืสมพนัธุ์์� 

ค่างแว่นถึิ�นใต้่มกัจะลงจากภเ่ข็า มากนิยอด้อ่อนข็องใบไม้  
และลก่แสมข็องโปรด้ที�ป่าชีายเลน ใช้ีมอ่และเท้าห้อยโหน 
โจนทะยานอย่างสนก์สนานต่ามกิ�งไม้ ให้เราได้้ถ่ึายภาพ 
อย่างใกล้ชิีด้ 

ในพ่น้ที�อ์ทยานแห่งชีาต่เิข็าสามร้อยยอด้ เราสามารถึ 
พบค่างแว่นถึิ�นใต้่ได้้บรเิวณ์เชีงิเข็า วดั้เข็าถึำ้ ท์ง่สามร้อยยอด้ 
และต่ามเส้นทางศึักษาธุ์รรมชีาต่ป่ิาชีายเลน  
บรเิวณ์ที�ทำการอท์ยานฯ
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         วาฬบร่ด้า 
วาฬ คอ่ สตั่ว�เลีย้งล่กด้้วยนมข็นาด้ใหญ่่ที�สด์้ในโลก  
และสามารถึพบได้้ในบรเิวณ์ทิศัเหนอ่ข็องอ่าวไทย  
โด้ยเฉพาะบรเิวณ์หาด้บ่อนอก ด้้านทิศัใต้่ข็องอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 
เข็าสามร้อยยอด้ 

บรเิวณ์ที�สามารถึพบวาฬบรด้่้าได้้ มักเป็นบริเวณ์ที�มแีม่น้ำ 
หลายสายไหลลงส่ท่ะเล เม่�อลำห้วยต่่าง ๆ นำพาธุ์าต่อ์าหาร 
จากเทอ่กเข็าลงมาเก็บกกัไว้ในผ่ืนป่าชีายเลนเพ่�อเพิ�มพน่ 
ความหลากหลายทางชีวีภาพ ก่อนส่งมอบความอด์้มสมบร่ณ์� 
เหล่านัน้ส่ท้่องทะเล ในนำ้ทะเลจงึเต่ม็ไปด้้วยแพลงก�ต่อน 
และปลาเล็กปลาน้อย ซึ่ึ�งเป็นอาหารอนัโอชีะข็อง 
สตั่ว�เลีย้งล่กด้้วยนมข็นาด้ใหญ่่ที�สด์้ อย่างวาฬบรด้่้า

วาฬบรด้่้า เม่�อโต่เต็่มที�จะมีความยาวถึึง 15 เมต่ร  
และมน้ีำหนกัถึงึ 25 ต่นั เรามักพบวาฬโผืล่ข็ึน้มาหายใจ 
และไล่ต้่อนฝ่ั่งปลาให้แต่กต่่�น ก่อนที�จะโผืล่กรงปากอนัใหญ่่โต่ 
ข็ึน้เหน่อนำ้เพ่�อกนิปลาเล็กปลาน้อยเหล่านัน้เป็นอาหาร  
เป็นเคร่�องบ่งชีีค้วามอด์้มสมบร่ณ์�ข็องระบบนิเวศัได้้อย่างด้ี
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ทุ่งสามร้อยยอด
พื�นที่ชุ่มน�ำาระด้บโลก

ที�นี�ค่อท์่งน้ำจ่ด้อันกว้างใหญ่่ไพศัาล ซึ่ึ�งอย่่ทางด้้านทิศัต่ะวันต่กข็องเท่อกเข็าสามร้อยยอด้ 
นักธุ์รณ์ีวิทยาสันนิษฐานว่าราวหนึ�งหม่�นปีที�แล้ว ระด้ับน้ำทะเลยังส่งกว่าในปัจจ์บัน  
ทำให้พ่้นที�บริเวณ์นี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ต่่อมาเม่�อระด้ับน้ำทะเลลด้ต่�ำลง  
ประกอบกับเส้นทางน้ำถึ่กปิด้กั้นด้้วยต่ะกอนและสันทรายต่ามธุ์รรมชีาต่ิ  
ทำให้ที�ราบแอ่งกระทะแห่งนี้กลายเป็นพ่้นที�ชี์่มน้ำอันกว้างใหญ่่กว่า 40,000 ไร่  
ที�รับน้ำลำห้วยหลายสายจากทิวเข็าต่ะนาวศัรีมาเก็บเอาไว้ก่อนจะเอ่อล้น 
ลงส่่คลองเข็าแด้งและไหลออกส่่อ่าวไทย

หากเรามีโอกาสมองท์่งสามร้อยยอด้จากม์มส่งจะเห็นท์่งหญ่้ากว้างใหญ่่  
ซึ่ึ�งแท้จริงแล้วค่อหนองน้ำต่่้น ๆ ที�เต่็มไปด้้วยพันธุ์์�ไม้ประเภทหญ่้า กก และพันธุ์์�ไม้น้ำ
มากมายหลายชีนิด้ ยึด้ครองพ่้นที�แทบทั้งหมด้ข็องท์่ง เป็นที�อย่่ข็องสรรพชีีวิต่มากมาย 
ที�อย่่รวมกันเป็นระบบนิเวศั ทั้งปลาหลากหลายสายพันธุ์์� และบรรด้านกน้ำ 
ที�อาศััยความอ์ด้มสมบ่รณ์�ข็องพ่้นที�ชี์่มน้ำในการเลี้ยงชีีพ 

จากความหลากหลากทางชีีวภาพนี้ ทำให้ท์่งสามร้อยยอด้ได้้รับการประกาศัให ้
เป็นพ่้นที�ชี์่มน้ำสำคัญ่ระหว่างประเทศั ลำด้ับที� 2238  ต่ามอน์สัญ่ญ่าแรมซึ่าร�  
หร่อ อน์สัญ่ญ่าพ่้นที�ชี์่มน้ำที�มีความสำคัญ่ระด้ับโลก
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สายใยชีว่ต ในพื�นที่ชุ่มน�ำา

พืชในวงศั์หญ้า คอ่ ผื่ค้รอบครองพ่น้ที�ชี์ม่นำ้ท์ง่สามร้อยยอด้ไว้มากที�สด์้ 
โด้ยมต้ีนอ้อเป็นพช่ีที�โด้ด้เด่้น โด้ยท์ง่สามร้อยยอด้แห่งนีเ้ป็นท์ง่อ้อผืน่ใหญ่่ที�สด์้
ในประเทศัไทย ด้อกข็องต้่นอ้อนัน้ด่้สวยงามยามเม่�อลมพดั้พริว้ไหว  
นอกจากความสวยงาม ต้่นอ้อยังช่ีวยต่รงึหน้าด้นิจากกระแสนำ้หลาก  
ช่ีวยเก็บความอด์้มสมบร่ณ์�ให้แก่ท์ง่สามร้อยยอด้ 

ธ่ปฤาษี เป็นพช่ีอีกชีนดิ้ที�สามารถึเต่บิโต่ได้้ด้ใีนพ่น้ที�ชี์ม่นำ้ เม่�อเข้็าหน้าหนาว 
ธุ์ป่ฤาษีจะข็ยายพนัธุ์์�ด้้วยด้อกที�แก่จัด้จนแต่กตั่วลอยลิ�วไปต่ามลมหนาว  
ชีาวบ้านเรยีกกันว่า หมิะสามร้อยยอด้ 

ที�จรงิแล้วธุ์ป่ฤาษีเป็นวัชีพช่ี แต่่ก็ปรบัต่วัจนกลายเป็นส่วนหนึ�งข็องระบบนิเวศั 
โด้ยทำหน้าที�ช่ีวยด้ด่้ซัึ่บสิ�งสกปรกในน้ำได้้อย่างด้ี

พืชนำ�า หลายชีนดิ้ เช่ีน สาหร่ายฉตั่ร  
สามารถึข็ึน้อย่ใ่นหนองนำ้ที�มคีวามลกึไม่มาก 
พช่ีนำ้เหล่านีท้ำหน้าที�เป็นทัง้ที�หลบภยั 
และเป็นอาหารข็องปลาเลก็ปลาน้อยมากมาย

เสือปลา คอ่ สตั่ว�ป่าหายากที�พบได้้บ่อยครัง้ในท์ง่สามร้อยยอด้ 
จดั้เป็นผื่ล่้าข็ัน้สง่สด์้ในห่วงโซ่ึ่อาหาร ร่ปร่างหน้าต่าข็องเสอ่ปลา
ด้ค่ล้ายแมว แต่่ต่วัใหญ่่บกึบนึ และมขี็นสองชีัน้ที�นำ้ซึ่มึผ่ืานไม่ได้้ 
และช่ีวยเกบ็ความอบอ์น่ในข็ณ์ะที�ออกล่าสตั่ว�ต่ามพ่น้ที�ชี์ม่นำ้

นกนำ�า ในท์ง่สามร้อยยอด้มมีากมายหลายชีนดิ้ 
ส่วนใหญ่่มขี็ายาว ปากยาว เพ่�อความคล่องแคล่ว
ในการเด้นิลย์นำ้จกิกนิปลา นกนำ้มบีทบาท 
ในการช่ีวยควบคม์ปรมิาณ์พช่ีนำ้ แมลง  
และสัต่ว�นำ้ต่่าง ๆ ให้สมด้ล์ไม่หนาแน่นจนเกนิไป 
และยงัเป็นสิ�งชีีค้วามอ์ด้มสมบร่ณ์�ข็องแหล่งนำ้
และระบบนเิวศัโด้ยรอบ
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เรื่องน่าร่้เกี่ยวก้บ

บ้ว
บัว ค้อพันธุ์ไม�น�ำที�พบไดุ�มากในทุ่งสามรี�อยยอดุ  

ทั�งที�ข้ึ�นเองโดุยธรีรีมชีาติิและที�ชีาวบ�านปล้กเพ้�อการีเกษติรีกรีรีม  
นำมาซึ่ึ�งแหล่งอาหารีข้องสัติว์และคน ซึ่ึ�งเป็นส่วนหนึ�งข้องรีะบบนิเวศพ้�นที�ชีุ่มน�ำ

นำ�ากล่�งบนใบบ้ว ได้้ด้้วยค์ณ์สมบัต่ิพิเศัษข็องใบบัวหลวง 
ที�เต่็มไปด้้วยหนามละเอียด้ข็นาด้เล็กจิ�วกระจายปกคล์มอย่่ทั�วใบ  
แต่่เม่�อมองด้้วยต่าเปล่าจะด้่เป็นผืิวน์่มเรียบเนียน เพราะหนามเหล่านี้
เรียงต่ัวเป็นระเบียบ ทำให้น้ำไม่สามารถึซึ่ึมหร่อยึด้เกาะอย่่บนใบบัวได้้ 
นักวิทยาศัาสต่ร�ยังใชี้ปรากฎการณ์�นี้ไปพัฒ่นาเป็นข็องใชี้กันน้ำต่่าง ๆ
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บ้วหลวง ได้้รับสมญ่านามว่าเป็นราชีินีแห่งไม้น้ำ 
ด้อกบัวที�คนไทยค์้นเคยมากที�ส์ด้ เพราะนิยมนำไป
ถึวายพระ ความพิเศัษข็องบัวหลวงค่อเป็นบัวด้อกใหญ่่
สวยงามที�บานได้้ต่ลอด้ปี ลำต่้นแท้หร่อที�เรียกว่าไหล
หร่อเหง้า ฝั่ังอย่่ใต่้ด้ิน ความจริงแล้วบัวหลวงไม่ได้้ม ี
แค่สีชีมพ่เท่านั้นแต่่ยังมี ทั้งข็าว แด้ง เหล่อง  
ประโยชีน�ข็องบัวหลวงนอกจากเป็นพ่ชีน้ำสวยงาม  
ยังสามารถึนำมาประกอบอาหารได้้หลากหลาย 
ทั้งคาว หวาน มีสรรพค์ณ์ทางยา และใชี้ประโยชีน� 
ได้้ท์กส่วน ไม่ว่าจะเป็น เกสร ด้อก ใบ รากไหล เมล็ด้

ใบบ้วลอยนำ�า ได้้ด้้วยจากค์ณ์สมบัต่ิข็้างต่้น 
น้ำจึงไม่สามารถึเกาะและข็ังอย่่บนใบบัว  
เพ่�อให้ใบบัวไม่ต่้องรับน้ำหนัก ไม่จมน้ำ 
และสามารถึทำหน้าที�เป็นใบเลี้ยง 
และเป็นเกราะกำบังให้เหล่าปลาเล็กปลาน้อย
ใชี้เป็นที�หลบภัย และเป็นรันเวย�ข็องนกอีโก้ง
ซึ่ึ�งมีความสามารถึในการเด้ินหากินบนใบบัว 
ได้้อย่างคล่องแคล่ว

บ้วสาย มีข็นาด้และร่ปร่างเล็กกว่าบัวหลวง 
แต่่สีสันและความงด้งามไม่น้อยกว่ากันเลย  

ต่ัวด้อกจะชี่่ชี่อลอยเหน่อน้ำ บัวสายมีหลากสี 
หลายสายพันธุ์�์ อีกหนึ�งลักษณ์ะเด้่นข็องบัวสาย

ค่อการที�ก้านด้อกเปล่อยเปล่าไม่มีหนามต่ิด้
เหม่อนบัวหลวง เม่�อลอกออกจะมีลักษณ์ะ 

อ่อนน์่มเรียกว่าสายบัว นิยมนำไปทำอาหาร
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ศั่นย์ศัึกษาธรรมชาตบ่ึงบ้ว 
เด่นเที่ยวเหนือบึงน�ำากว้างใหญ่

เด้ินทอด้น่องบนสะพานไม้เหน่อบึงบัวอันกว้างใหญ่่
แห่งพ่้นที�ชี์่มน้ำท์่งสามร้อยยอด้ 

เส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิสายนี้มีระยะทาง 250 เมต่ร 
เป็นเส้นทางราบเรียบ ศัาลาพักผื่อนเป็นระยะ 
สามารถึเด้ินเที�ยวชีมได้้ง่าย ใชี้เวลาไม่นาน และได้้ชีม
ทัศันียภาพข็องพ่้นที�ชี์่มน้ำท์่งสามร้อยยอด้ฝั่ั�งเหน่อ  
ซึ่ึ�งมีเข็าสามร้อยยอด้อันสวยงามเป็นฉากหลัง 

พ่้นที�บริเวณ์นี้เรียกกันสั้น ๆ ว่าบึงบัว เน่�องจาก 
มีบัวข็ึ้นอย่่อย่่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีพ่ชีพรรณ์
ธุ์รรมชีาต่ิอ่�น ๆ อีกมากมายหลายชีนิด้ ทำให้ 
มีนกจำนวนมากเข็้ามาอาศััยหากิน ส่งเสียงร้อง 
ให้ได้้ยินต่ลอด้เวลา

นอกจากการเด้ินชีมทิวทัศัน� ด้่นก ศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ 
นักท่องเที�ยวยังสามารถึนั�งเร่อชีมทัศันียภาพ 
ข็องบึงบัวสามร้อยยอด้ในม์มมองทีี�ใกล้ชีิด้อีกด้้วย

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.2440, 99.9324  

  ศั่นย�ศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ(บึงบัว) อย่่ที�ต่ำบลสามร้อยยอด้ 
      อำเภอสามร้อยยอด้ จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
      ห่างจากต่ัวอำเภอสามร้อยยอด้ 10 กิโลเมต่ร 
      และห่างจากบ้านปากน้ำปราณ์ 40 กิโลเมต่ร 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ โทร. 0 3282 1568  
  เวลาเปิด้ 8:30-17:30 น.  

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานแห่งชีาต่ิ 40 บาท 
   ค่ากิจกรรมล่องเร่อ ลำละ 500 บาท (นั�งได้้ 5 คน)
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ล่องเรือชมทุ่งสามร้อยยอด 
ทำาความร่้จ้กพื�นที่ชุ่มน�ำาอย่างใกล้ช่ด

ล่องเร่อเที�ยวชีมพ่้นที�ชี์่มน้ำท์่งสามร้อยยอด้กับชีาวบ้านเกาะมอญ่ - เกาะไผื่ ชี์มชีนที�ต่ั้งหลักแหล่ง 
อย่่รอบ ๆ ท์่งสามร้อยยอด้ และพึ�งพาความอ์ด้มสมบ่รณ์�ข็องพ่้นที�ชี์่มน้ำแห่งนี้ในการหาปลา 
และทำนาบัวเลี้ยงชีีพมาชี้านาน

ชี่วงเวลาในการล่องเร่อเที�ยวท์่งสามร้อยยอด้ ค่อชี่วงเชี้าต่ร่่ซึ่ึ�งพระอาทิต่ย�กำลังจะโผืล่พ้นเหลี�ยม 
เข็าสามร้อยยอด้ เผืยให้เห็นทัศันียภาพต่ระการต่าข็องภ่เข็าหินป่นที�มียอด้สลับซึ่ับซึ่้อน 
เป็นฉากหลังข็องท์่งด้อกบัวซึ่ึ�งกำลังบานรับแสงอาทิต่ย�อ่อน ๆ 

ความน่าสนใจข็องกิจกรรมล่องเร่อชีมท์่งสามร้อยยอด้ ค่อความหลากหลายทางชีีวภาพ 
ข็องพ่้นที�ชี์่มน้ำซึ่ึ�งมีต่้นกก ธุ์่ปฤาษี ต่้นอ้อ ข็ึ้นอย่่เต่็มพ่้นที� แทรกแซึ่มด้้วยด้อกบัวสีสันสวยงาม  

มีนกน้ำที�ให้เห็นต่ลอด้ทาง โด้ยนกที�พบได้้บ่อยค่อนกยาง นกอีโก้ง  
ซึ่ึ�งมักจะย่นหากินในด้งต่้นธุ์่ปฤาษี บ้างก็เด้ินจิกกินปลาอย่่ต่ามชีายน้ำ

จ์ด้แวะชีมต่่อไปข็องกิจกรรมล่องเร่อ ค่อเกาะหินป่นกลางน้ำ ซึ่ึ�งปรากฏิร่องรอย 
ข็องระด้ับน้ำทะเลในอด้ีต่ มีเพิงถึ้ำต่่้น ๆ ที�เกิด้จากการกัด้เซึ่าะข็องคล่�นลม  
และหากสังเกต่ต่ามเพิงผืา จะพบซึ่ากป่และซึ่ากหอยฝั่ังอย่่ในชีั้นหิน  
เป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ�งพ่้นที�บริเวณ์นี้เคยเป็นทะเลมาก่อน

และที�สร้างสีสันให้การเที�ยวชีมท์่งสามร้อยยอด้แห่งนี้ ค่อค่างแว่นถึิ�นใต่้  
ซึ่ึ�งอาศััยอย่่บนภ่เข็าหินป่นบริเวณ์วัด้เข็าถึ้ำ ด้้านทิศัใต่้ข็องท์่งสามร้อยยอด้  
ค่างแว่นเหล่านี้มักจะลงมาหากินล่กไม้ให้เห็นอย่่บ่อย ๆ เป็นหนึ�งในเคร่�องบ่งชีี ้
ว่าพ่้นที�ธุ์รรมชีาต่ิแห่งนี้มีความอ์ด้มสมบ่รณ์�เพียงใด้

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.2005, 99.9135  

  บ้านเกาะมอญ่ - เกาะไผื่ อย่่ที�ต่ำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด้ จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
      ห่างจากต่ัวอำเภอสามร้อยยอด้ 8.5 กิโลเมต่ร และห่างจากศั่นย�ศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ(บึงบัว) 8.7 กิโลเมต่ร 

  ชี์มชีนท่องเที�ยว เกาะมอญ่ - เกาะไผื่ โทร. 08 0956 7876  
   ท่าเร่อชีมท์่ง เกาะไผื่แคมป์ปิ�ง 06 2770 2822 

  เวลาเปิด้ 06:00-18:00 น (โปรด้ต่ิด้ต่่อนัด้หมายล่วงหน้า)  

 ค่ากิจกรรมล่องเร่อ ลำละ 600 บาท (นั�งได้้ 4 คน)
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นานา นกน�ำา
นก ค่อสัต่ว�ป่าที�มีความหลากหลายทางชีีวภาพมากที�ส์ด้ในธุ์รรมชีาต่ิ  

และยังพบเห็นได้้ง่าย เพราะมันเด้ินทางไปได้้ท์กที� และส่งเสียงร้องให้ได้้ยินอย่่เสมอ  
นกจึงเปรียบได้้ด้ั�งชีีวิต่ชีีวาข็องท์่งน้ำและลำคลอง ที�ทำให้การท่องเที�ยวมีสีสันมากยิ�งข็ึ้น

นกยาง โด้ด้เด่้นด้้วยลำต่วัสขี็าว มขี็ายาวเพ่�อให้สะด้วก 
ในการเด้นิท่องไปต่ามพ่น้น้ำต่่น้ ๆ อกีทัง้ยงัมคีอยาวและปากยาว  
เพ่�อให้จบัปลาในน้ำกนิได้้ง่าย นกยางชีอบหากนิอย่ต่่วัเด้ยีว  
เด้นิท่องเที�ยวไปเร่�อย บางคร้ังซึ่ก์ซึ่นใช้ีข็ายาว ๆ แหย่ให้ปลาต่กใจ 
นกยางที�พบได้้ง่ายคอ่นกยางโทนใหญ่่ บางครัง้อาจพบนกยางเปีย 
ซึ่ึ�งในฤด้ผ่ืสมพนัธุ์์�จะมีข็นยาวสองเส้นงอกออกจากท้ายทอย 
คล้ายผืมเปีย

นกยางเขียว แม้จะรป่ร่างหน้าต่าไม่เหมอ่น แต่่กเ็ป็นหนึ�ง 
ในสมาชิีกต่ระกล่นกยางเช่ีนเด้ยีวกนั นกยางเข็ยีวมขี็าที�สัน้กว่า 
นกยางชีนดิ้อ่�น ๆ จึงมกัจะเกาะอย่่บนกิ�งไม้ต่ามชีายนำ้เงยีบ ๆ  
ต่วัเด้ยีวเพ่�อรอจงัหวะล่าเหย่�อ มรีายงานว่านกยางเข็ยีวมคีวาม
เฉลยีวฉลาด้มากกว่านกทั�วไป มนัมพีฤต่กิรรมหาเหย่�อต่่อเหย่�อ 
เพ่�อเพิ�มโอกาสในการล่า

นกกระสา หน้าต่าคล้ายนกกระยาง เพราะอย่่ในวงศั�เด้ยีวกนั 
แต่่นกกระสาจะมีโคนจงอยปากที�หนากว่า ในอท์ยานแห่งชีาต่ิ 
เข็าสามร้อยยอด้สามารถึพบนกกระสาหายากได้้สองชีนิด้  
คอ่ นกกระสาแด้ง และนกกระสานวล ซึึ่�งมหีน้าต่าคล้ายกนัมาก 
โด้ด้เด่้นด้้วยข็นสนีำ้ต่าลแด้งบรเิวณ์คอ มเีส้นประสดี้ำยาวลากผ่ืาน
เหมอ่นมีใครข็ดี้ไว้ ชีอบหากนิต่ามลำพงั ยน่นิ�งอย่างอด้ทน  
รอที�จะพ์ง่ปากออกไปจับปลาตั่วเลก็ ๆ กนิอย่างรวด้เรว็ 

นกอ่นทรี คอ่ ราชีาแห่งนำ้และฟ้้า เป็นนกล่าเหย่�อข็นาด้ใหญ่่ 
ที�มปีีกกว้างและใหญ่่ จงึสามารถึกางปีกร่อนอย่บ่นฟ้้าเพ่�อ 
ใช้ีสายต่าอนัเฉยีบคมมองหาเหย่�อในนำ้ แล้วโฉบลงมาคว้าเหย่�อ
ด้้วยกรงเลบ็ที�แข็ง็แรงอย่างรวด้เรว็ ในพ่น้ที�เข็าสามร้อยยอด้ 
สามารถึพบนกอนิทรไีด้้สองชีนดิ้ คอ่ นกอนิทรทีะเลท้องข็าว  
ซึ่ึ�งพบได้้บ่อยในบรเิวณ์คลองเข็าแด้ง และนกอนิทรปีีกลาย 
สามารถึพบได้้บรเิวณ์ท์ง่สามร้อยยอด้

นกอีโก้ง สีสนัสวยสด้โด้ด้เด่้นกว่าใครในท้องท่์ง ด้้วยข็นสนีำ้เงิน
อมม่วง ปากสแีด้งสด้ใส ด้งึด้ด่้ทก์สายต่าให้ต่่�นเต้่นทก์ครัง้เม่�อ 
เหน็มนัซ่ึ่อนต่วัหากนิในกอธุ์ป่ฤาษ ีหรอ่บนิโฉบผ่ืานหน้า  
นอกจากนีม้นัยงัมคีวามสามารถึในการเด้นิและวิ�งหากนิ 
บนใบบวัลอยนำ้ เพ่�อจกิกนิพช่ีนำ้ สาหร่าย รวมไปถึงึหอยนำ้จด่้

นกกระเต็นห้วดำา หนึ�งในนกัล่าผื่ป้ราด้เปรยีว มนัมกัจะ 
เกาะอย่่บนกิ�งไม้ใกล้แหล่งนำ้เพ่�อเฝ้ั่ามองเหย่�อ และพ์ง่เข้็าจ่โ่จม
เหย่�อในนำ้อย่างรวด้เรว็และรน์แรง นกชีนดิ้นีม้จีงอยปากที�ใหญ่่
เม่�อเทยีบกบัข็นาด้ต่วั และมสีสีนัฉด่้ฉาด้สวยงาม เป็นที�สะด้ด์้ต่า 
แม้จะเป็นนกที�พบได้้ยาก โด้ยนกกระเต่น็หวัด้ำจะอพยพมาหากนิ
ในพ่น้ที�เข็าสามร้อยยอด้ในช่ีวงฤด้ห่นาวจนถึึงต้่นฤด้ร้่อน

นกตีนเทียน คอ่ นกที�พบได้้ง่ายมากในพ่น้ที�ชี์ม่นำ้ 
เช่ีนเด้ยีวกบันกยาง เป็นนกข็นาด้กลาง ที�มีรีป่ร่างหน้าต่าน่ารกั
ชีวนมอง ต่วัสขี็าว ต่ดั้กบัปีกสดี้ำ ปากแหลมยาวเหมอ่นเข็ม็  
และข็าที�เรยีวยาวกว่านกนำ้ทั�ว ๆ ไป ทำให้นกต่นีเทยีนสามารถึ
เด้นิลย์แอ่งนำ้ข็งั จบัปลาต่วัเลก็ ๆ ด้้วยจงอยปากอนัแหลมคม 
และบางทกีข็็ด์้ค์ย้กนิหนอน แมลง และลก่ป ่กนิเป็นอาหาร
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ความหลากหลาย ทางชีวภาพจาก
ส่่ ของรสชาต่

ความสมบร่ณ์�ข็องธุ์รรมชีาต่ ิทัง้ในป่า แม่น้ำ และทะเล นำมาซึึ่�งอาหารจานอร่อย  
ในพ่่น้ที�ปากนำ้ปราณ์บร์ ีและเข็าสามร้อยยอด้ จงึมเีมนข้ึ่็นชี่�อหลายอย่าง  
ซึ่ึ�งมต้ี่นทางจากวตั่ถึด์้บิชีัน้ด้ี

ชะคราม ค่อ ผืักรสเด้็ด้ที�ข็ึ้นอย่่ต่ามพ่้นป่าชีายเลนและคันนาเกล่อ จึงมีรสชีาต่ิเค็มอ่อน ๆ 
มันหนึบ ๆ และไม่มีกลิ�นฉ์นอย่างชีะอม เล่อกเด้็ด้เฉพาะยอด้และใบอ่อนที�มีความเค็มน้อย
มาต่้มให้คลายเค็ม จะนำไปประกอบอาหารได้้หลายเมน่ เชี่น นำไปทอด้กับไข็่เจียวใส่แกงส้ม 
ได้้รสชีาต่ิเค็มมันต่ัด้กับความเปรี้ยวเผื็ด้หวานเข็้มข็้นข็องแกงส้ม หร่อผืัด้กับไข็่คน  
ให้รสสัมผืัสที�ต่ัด้กับกลิ�นข็องไข็่ได้้ด้ี ใส่ในแกงป่ ก็เพิ�มรสชีาต่ิเค็มมันหนึบหนับมากยิ�งข็ึ้น

นอกจากชีะครามมีรสอร่อย ยังมีสารไอโอด้ีน สรรพค์ณ์ชี่วยป้องกันโรคคอพอกได้้  
และยังมีสารต่้านอน์ม่ลอิสระป้องกันมะเร็ง

หมึกแดดเดียว อาหารข็ึ้นชี่�อแห่งบ้านปากน้ำปราณ์ ค่อ หมึกแด้ด้เด้ียว ซึ่ึ�งทำมาจากหมึก
กล้วยต่ัวใหญ่่ใสสด้ ส่งต่รงจากเร่อประมง นำมาล้างให้สะอาด้ ผื่าไส้ลอกหนัง  
แล้วต่ากแด้ด้ต่ั้งแต่่พระอาทิต่ย�ข็ึ้นจนถึึงสี�โมงเย็น พอให้หมึกสะเด้็ด้น้ำ จะทำให้ไม่มีกลิ�นคาว 
ทอด้ในน้ำมันร้อน ๆ เน่้อหมึกจะฟ้่ อร่อยเด้้ง เน่้อแน่น รสชีาต่ิเค็มหวานแบบธุ์รรมชีาต่ิ

สาเหต่์ที�ทำให้หมึกแด้ด้เด้ียวที�นี�อร่อย มาจากความสด้ เน่�องจากวิถึีประมงข็องชีาว 
ปากน้ำปราณ์ ยังเป็นร่ปแบบประมงเร่อเล็ก จึงออกเร่อไปจับหมึกและเข็้าฝั่ั�งกันวันต่่อวัน 
สามารถึหารับประทานหมึกแด้ด้เด้ียวได้้ต่ามร้านอาหารในปราณ์บ์รี และเข็าสามร้อยยอด้

แกงส้้มใส้่ไข่่ใบชะคราม (บน)  
ใบชะครามผััดไข่่(ซ้้าย)  
และแกงปููใบชะคราม (ข่วา) 
ร้านอาหารส้วัส้ดิการอุทยานฯ หาดส้ามพระยา
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ปลาสล่ด ค่อ สัต่ว�น้ำที�จับได้้มากที�ส์ด้ในท์่งสามร้อยยอด้ และสะท้อนความอ์ด้มสมบ่รณ์� 
ข็องพ่้นที�ชี์่มน้ำแห่งนี้ ในท์ก ๆ เชี้า ชีาวบ้านจะออกเร่อไปจับปลาและนำมาต่ากแด้ด้ 
เพ่�อทำปลาสลิด้แด้ด้เด้ียวข็าย สร้างรายได้้เป็นกอบเป็นกำ

ไหลบ้ว หร่อหลด้บัว หลายคนมักเข็้าใจผืิด้ว่าสายบัวและไหลบัวเป็นสิ�งเด้ียวกัน  
แต่่แท้จริงแล้ว สายบัว ค่อก้านด้อกข็องบัวสายมีสีน้ำต่าล ส่วนไหลบัว เป็นหน่อข็องบัว 

ที�จะงอกออกมาเต่ิบโต่เป็นต่้นใหม่ หน่อข็องบัวหลวงมีสีข็าว และมีความกรอบกว่าสายบัว  
เป็นอาหารพ่้นถึิ�นข็องคนเอเชีียทั้งไทย ลาว จีน  นิยมนำมาต่้ม ผืัด้ หร่อกินสด้ ๆ  

อย่างเมน่ต่ำไหลบัว เป็นอาหารไทยรสแซึ่่บที�เห็นร่ปก็ชีวนน้ำลายสอ หร่อนำไปใส่แกงส้ม 
ก็ได้้รสสัมผืัสที�ด้ี เพราะไหลบัวสด้มีความกร์บกรอบและซึ่ึมซึ่ับรสชีาต่ิข็องน้ำแกงและน้ำยำได้้ด้ี 

ไหลบัว นอกจากเป็นวัต่ถึ์ด้ิบชีั้นด้ี ยังมีฤทธุ์ิ�เย็นเป็นยาชี่วยลด้ไข็้  
ทำให้ชี์่มคอ บำร์งกำลังและสายต่า

ปูลาส้ลิดทอด (ซ้้าย) 
แกงส้้มไหลบัว (ข่วา)  
อาหารในโปูรแกรมท่องเท่�ยวชุมชน 
บ้านเกาะไผั่-เกาะมอญ

ตำไหลบัวกุ้งส้ด (ล่าง) 
ร้านดำเนินเกษม
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อุทยานแห่งชาต่

กุยบุรี
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ผ่้นป่าแห่งทิวเข็าต่ะนาวศัรีที�กั้นพรมแด้นระหว่างไทยและเมียนมาร�  
มีพ่้นที�กว้างใหญ่่กว่า 605,625 ไร่ เชี่�อมต่่อกับอ์ทยานแห่งชีาต่ิแก่งกระจาน  
เป็นผื่นป่าสมบ่รณ์�ซึ่ึ�งได้้รับอิทธุ์ิพลจากลมมรส์ม 
ที�พัด้พาความชี์่มชี่้นจากทะเลอ่าวไทยและอันด้ามัน  
เกิด้เป็นต่้นน้ำลำธุ์ารมากมายหลายสาย ไหลรินลงส่่ที�ราบเบ่้องล่าง  
นำพาความอ์ด้มสมบ่รณ์�ส่่ป่าชีายเลนปากแม่น้ำ และท้องทะเลอ่าวไทย

ป่าก์ยบ์์รีมีความอ์ด้มสมบ่รณ์� เป็นแหล่งพันธุ์์�ไม้มีค่า  
และเป็นที�อย่่อาศััยข็องสัต่ว�ป่ามากมายหลายชีนิด้  
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ชี้างป่าและกระทิง  
ซึ่ึ�งมีการสำรวจพบเป็นจำนวนมากจนกล่่าวได้้ว่า 
ที�นี�ค่อบ้านหลังใหญ่่ที�ส์ด้แห่งหนึ�งข็องพวกเข็า
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จุดชมช้างป่า และกระท่ง
ซึ่าฟารีของจร่งแห่งเมืองไทย

สถึานที�ซึ่ึ�งนักท่องเที�ยวจะมีโอกาสได้้เห็นสัต่ว�ป่าข็นาด้ใหญ่่ได้้ง่ายที�ส์ด้ 
แห่งหนึ�งในเม่องไทย 

กิจกรรมชีมสัต่ว�ป่า อ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รี จะเริ�มท์กวันในชี่วงบ่าย 
จรด้ต่ะวันลับฟ้้า ซึ่ึ�งเป็นชี่วงเวลาสั้น ๆ ที�เราจะมีโอกาสได้้เห็น 
สัต่ว�ป่ามากที�ส์ด้ โด้ยเฉพาะชี้างและกระทิง ซึ่ึ�งจะนอนหลับต่อนเชี้า  
และเริ�มออกมาหากินในชี่วงบ่ายเป็นต่้นไป ทางอ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รี
ได้้จัด้กิจกรรมชีมสัต่ว�โด้ยนั�งรถึข็ับเคล่�อนสี�ล้อจากหน่วยพิทักษ�ป่าห้วยลึก 
ไปต่ามเส้นทางวิบากระยะทางประมาณ์ 7 กิโลเมต่ร ซึ่ึ�งสองข็้างทาง
ข็นาบด้้วยผื่นป่าสลับท์่งหญ่้า เป็นจ์ด้แวะชีมสัต่ว�ป่า 4 จ์ด้

ความต่่�นเต่้นข็องการด้่สัต่ว�ป่า ค่อการได้้ล์้น ได้้ศัึกษาทำความเข็้าใจ
พฤต่ิกรรมข็องสัต่ว�ในธุ์รรมชีาต่ิ เพ่�อที�จะได้้เห็นภาพชีีวิต่ข็องฝั่่งชี้าง
และกระทิงที�หากินอย่่ในธุ์รรมชีาต่ิอย่างใกล้ชีิด้

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1388, 99.6468  

  จ์ด้เริ�มต่้นทำกิจกรรมชีมชี้างป่าก์ยบ์รี อย่่บริเวณ์หน่วยพิทักษ�ป่าห้วยลึก   
   ต่ำบลหาด้ข็าม อำเภอก์ยบ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากที�ทำการ 
   อ์ทยานฯ 16 กิโลเมต่ร และห่างจากต่ัวอำเภอก์ยบ์รี 27 กิโลเมต่ร 
   โด้ยจากจ์ด้เริ�มต่้นกิจกรรม ต่้องใชี้บริการรถึนำชีม พร้อมมัคค์เทศัก�ท้องถึิ�น  
      เพ่�อเข็้าไปต่ามเส้นทางชีมชี้างป่า ซึ่ึ�งเป็นเส้นทางวิบาก ระยะทาง 7 กิโลเมต่ร   

  หน่วยพิทักษ�ป่าห้วยลึก อ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รี โทร. 09 2656 6875  
  เวลาเปิด้ 14:00-17:00 น  

 ค่ารถึนำชีม คันละ 850 บาท (นั�งได้้ 6 คน)  
   ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานฯ คนละ 40 บาท

Diversity Journey

92 93



การอย่่ร่วมก้น
ของฝ่งกระท่ง และผองเพื่อน

กระท่ง คอ่ สตั่ว�กนิพ่ชีข็นาด้ใหญ่่รองลงมาจากช้ีาง ในอท์ยานแห่งชีาต่กิย์บร์มีกีระทงิอาศัยัอย่่
มากกว่า 250 ตั่ว เราจงึมกัพบกระทิงอาศัยัอย่ร่วมกันเป็นฝั่ง่ ต่ัง้แต่่ฝั่ง่เล็กที�มแีค่สามสี�ต่วั  
หรอ่อาจจะอย่ก่นัเป็นฝั่ง่ใหญ่่มีจำนวนมากกว่าครึ�งร้อย

โครงสร้างครอบคร้ว ข็องกระทงิจะคล้ายกบัช้ีางป่า ค่อ มตี่วัผื่ร้์น่ใหญ่่
อายม์ากกว่า 10 ปี เป็นผื่ค้ม์ฝ่ั่ง ส่วนกระทงิที�เหลอ่ในฝ่ั่งส่วนใหญ่่จะเป็นต่วัเมยี 
เพราะเม่�อต่วัผื่อ้ย่ใ่นช่ีวงโต่เต่ม็วัยจะถึก่ขั็บออกจากฝั่ง่ไปใช้ีชีวีติ่อย่ล่ำพงั 
กลายเป็นกระทิงโทน ต้่องหาฝั่ง่ใหม่เป็นข็องต่วัเอง 

เมื่อฝ่งกระท่งตื่นนอน ในต่อนบ่าย กม็์ง่หน้าหากนิต่ัง้แต่่ที�ราบท์ง่หญ้่าไปจนถึงึยอด้เข็า 
จะเด้นิหากนิใบหญ้่ายอด้ไม้ต่ามทางที�ผ่ืาน บางคร้ังกห็ยด์้กนิไม้เถึาอย่น่าน บางส่วนข็องป่ากย์บร์ี
ที�เป็นท์ง่หญ้่าใหญ่่โล่งเราจะเหน็กระทงิได้้ง่ายต่ามท์ง่หญ้่าในเวลาแด้ด้ร่มลมต่ก เพราะอาหารที�กนิ
เป็นหลกัคอ่พช่ีต่ระกล่หญ้่า กระทงิมคีวามสำคัญ่ต่่อระบบนเิวศั ในการรกัษาสมด้ล์  
ทำหน้าที�ควบคม์ปรมิาณ์พช่ี รกัษาโครงสร้างข็องป่าและช่ีวยกระจายเมลด็้พนัธุ์์� 

กระท่งมีส้ญชาตญาณระว้งภ้ยส่ง 
เพราะมีประสาทรบัร่ท้ัง้กลิ�นและเสยีงที�ด้เียี�ยม 
เม่�อได้้ยนิหรอ่ได้้กลิ�นผืดิ้ปกต่ ิเเค่เราข็ยบัต่วั
กระทงิทัง้ฝั่ง่จะหยด์้ยน่นิ�งเฝ้ั่าสงัเกต่การณ์�  
เม่�อเหน็ว่าปราศัจากอนัต่ราย กระทงิในฝั่ง่ 
ส่วนใหญ่่กจ็ะก้มลงเลม็หญ้่าต่่อ โด้ยมกีระทงิ
บางต่วัคอยทำหน้าที�ระแวด้ระวงัต่ลอด้เวลา

นกยางควาย ข็นสขี็าว ปากสเีหลอ่ง
คอ่ต่วัช่ีวยบอกทศิัทางที�อย่ข่็องสตั่ว�ป่า  
มนัสามารถึบนิมองป่าทัง้ป่าแบบเบริ�ด้อายววิ
จงึเห็นฝั่ง่สตั่ว�ป่าได้้ด้กีว่าใคร หากฝั่ง่กระทงิ
หรอ่ฝั่ง่ช้ีางไปหากนิที�ไหน พวกมนัจะพา
กนับนิเฮละโลไปเพ่�อร่วมสงัสรรค�กบัฝั่ง่สตั่ว� 
เพ่�อคอยกนิแมลงต่ามพ่น้ด้นิที�ต่กใจแต่กต่่�น
เม่�อถึก่ฝั่ง่สตั่ว�ค์ย้เข็ี�ย บางทมีนักจ็ะคอย 
กนิแมลงที�ต่อมไต่่อย่ต่่ามต่วัสตั่ว�ด้้วย
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ขี�ช้าง
บอกอะไรเราบ้าง?

ช้างต้วนี�คือใคร?  
อท์ยานแห่งชีาต่กิย์บร์สีามารถึร่ข้้็อมล่จำนวนต่วั
และจำนวนครอบครวัข็องช้ีางป่า ด้้วยการต่รวจ
ด้เีอน็เอจากเม่อกที�ต่ดิ้มากบัข็ีช้้ีาง นอกจากนี้ 
ข็ีช้้ีางยงัสามารถึระบ์รายละเอยีด้อายข์็องช้ีาง 
จากการสังเกต่เน่อ้ข็องเสยีที�ข็บัออกมา  
ถ้ึาข็ีช้้ีางมคีวามละเอียด้แสด้งว่ายงัเป็นช้ีางหน์ม่
หากข็ีช้้ีางมีลกัษณ์ะหยาบแสด้งว่าเป็นช้ีางแก่ 
นอกจากนัน้ปัสสาวะที�ปะปนมากบัข็ีช้้ีาง 
กส็ามารถึบอกเพศัได้้อกีด้้วย

ป่าสมบ่รณ์แค่ไหน? 
เราจะร่ว่้าช้ีางกนิอะไรเข้็าไป  
จากซึ่ากอาหารที�อย่ใ่นข็ีช้้ีาง  
ทำให้ร่ว่้าแหล่งอาหารสมบร่ณ์� 
และมคีวามหลากหลายข็นาด้ไหน  
อาหารข็องช้ีาง ต่ามธุ์รรมชีาต่ิ  
คอ่ หญ้่า เถึาวลัย� ยอด้อ่อนข็องใบไม้  
และรากไม้

เรื่องราวชีว่ตของ 

ช้างป่า
ยักษ�ใหญ่่แห่งผื่นป่าที�ใชี้ชีีวิต่ส่วนใหญ่่ไปกับการกินวันละไม่ต่�ำกว่า 16 ชีั�วโมง  

ชี้างจะเด้ินท่องเที�ยวไปในป่า หักต่้นไม้ ด้ึงกิ�งไม้ใบหญ่้า เถึาวัลย�กินอย่างเอร็ด้อร่อย  
โด้ยไม่ได้้เหลียวกลับไปด้่ว่าต่้นไม้เสียหายข็นาด้ไหน  

พฤต่ิกรรมนี้อาจด้่เป็นนักเลงพี�ใหญ่่ไปเสียหน่อย แต่่นี�ค่อวิถึีต่ามธุ์รรมชีาต่ิข็องสัต่ว�ในป่า 
ที�จะเอ่้อเฟ้้�อซึ่ึ�งกันและกัน สัต่ว�ต่ัวเล็กที�มีพละกำลังน้อยกว่าก็จะได้้ประโยชีน� ต่ามมากินอาหาร

บนยอด้ไม้ส่งที�พวกมันไม่สามารถึด้ึงเอาลงมาได้้ ในข็ณ์ะที�การหักทำลายจะชี่วย 
ควบค์มปริมาณ์ข็องพ่ชีไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป และเปิด้โอกาสให้ต่้นกล้าร์่นใหม่เจริญ่เต่ิบโต่ 

และการเด้ินไปกินไปถึ่ายม่ลไปอย่างสบายใจ ทำให้ชี้างมีบทบาทสำคัญ่ต่่อระบบนิเวศั 
ในการสร้างป์�ย และข็ยายพันธุ์์�พ่ชีไปโด้ยไม่ร่้ต่ัว 

ในอ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รีมีชี้างทั้งหมด้ 300 ต่ัว 22 ครอบครัว   
ในหนึ�งครอบครัวจะมีสมาชีิกมากถึึง 10 - 40 ต่ัว  แต่่ชี้างบางต่ัวก็ออกหากินโด้ด้เด้ี�ยวต่ัวเด้ียว 

นั�นค่อชี้างโทน ที�มีนิสัยด้์ร้าย เกเร ก็จะถึ่กข็ับออกจากฝั่่งให้อย่่ต่ามลำพัง  
จนเม่�อพวกมันเต่ิบโต่แข็็งแรงก็จะแย่งเข็้าชีิงต่ำแหน่งจ่าฝั่่งในครอบครัวอ่�น  

ซึ่ึ�งเป็นวิธุ์ีการคัด้สรรจากธุ์รรมชีาต่ิ ที�ผื่้แข็็งแรงที�ส์ด้ค่อผื่้อย่่รอด้และข็ยายได้้ด้ำรงเผื่าพันธุ์์�ต่่อไป
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ชุมชนท่องเที่ยวบ้านรวมไทย
ว่ถึีชีว่ตที่ผ่กพ้นก้บช้างไพร

หม่่บ้านที�ใชี้ชีีวิต่สนิทใกล้ชีิด้กับชี้างที�ส์ด้ จากคนต่่างถึิ�น หลายจังหวัด้ ต่่างวัฒ่นธุ์รรม หลากภาษา  
มาต่ั้งรกรากอย่่ร่วมกัน หม่่บ้านแห่งนี้จึงได้้ชี่�อว่าบ้านรวมไทย ในอด้ีต่หม่่บ้านแห่งนี้เคยเป็นพ่้นที�สีแด้ง 
ภาครัฐจึงมีนโยบายต่้องการเปลี�ยนให้กลายเป็นพ่้นที�สีเข็ียว โด้ยการรับสมัครชีาวบ้านให้เข็้ามา 
อย่่อาศััยโด้ยจะมอบที�ด้ินให้คนละ 20 ไร่สำหรับทำกิน และ 3 ไร่สำหรับเป็นที�อย่่อาศััย 

ชี์มชีนบ้านรวมไทยจึงเข็้ามาต่ั้งรกรากทำกินด้้วยการปล่กสับปะรด้ ในพ่้นที�ต่ิด้กับเข็ต่ป่าก์ยบ์รี  
ทำให้มีชี้างป่าแวะเวียนมาแอบชีิมสับปะรด้เป็นข็องหวานอย่่บ่อยครั้ง ชีาวบ้านรวมไทย 
จึงมีความผื่กพันธุ์�และร่้จักการอย่่ร่วมกันกับชี้างป่าเป็นอย่างด้ี 

นักท่องเที�ยวสามารถึทำกิจกรรมนั�งรถึชีมชี้างป่าก์ยบ์รี กับชีาวบ้านรวมไทย  
ซึ่ึ�งมีความร่้เกี�ยวกับชี้าง ป่า กระทิง และระบบนิเวศัเป็นอย่างด้ี นอกจากนี้ยังสามารถึ 
ทำกิจกรรมสน์ก ๆ ในชี์มชีน อย่างเวิร�คชีอปการทำกระด้าษจากข็ี้ชี้างและใบสับปะรด้อีกด้้วย

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.1035, 99.6660  

  ชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านรวมไทย อย่่ในต่ำบลหาด้ข็าม อำเภอก์ยบ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
      ห่างจากหน่วยฯ ห้วยลึก (จ์ด้ชีมชี้างป่า) 6.5 กิโลเมต่ร และห่างจากต่ัวอำเภอก์ยบ์รี 25 กิโลเมต่ร 

  ชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านรวมไทย โทร. 089 379 9368  
  โปรด้ต่ิด้ต่่อนัด้หมายล่วงหน้า  

 ค่ากิจกรรมทำกระด้าษม่ลชี้างใบสับปะรด้ คนละ 300 บาท
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เส้นทางศัึกษาธรรมชาต่
ตอไม้จ้นทร์หอม

เส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ินี้มีระยะทางประมาณ์ 500 เมต่ร  
เป็นเส้นทางด้่านสัต่ว� (ทางหากินข็องสัต่ว�ป่า) ทอด้ยาวเข็้าส่่ป่าด้ิบแล้ง 
สลับป่าเบญ่จพรรณ์ ซึ่ึ�งพบไม้ย่นต่้นอันมีค่าหายากหลายชีนิด้ โด้ยเฉพาะ 
ไม้จันทร�หอม ซึ่ึ�งพบได้้มากที�ป่าก์ยบ์รี ความหอมที�เป็นเอกลักษณ์�นี้ส่งผืลให้
แต่่เด้ิมที�เคยมีต่้นจันทน�หอมกระจัด้กระจายอย่่ทั�วประเทศัถึ่กลักลอบต่ัด้ไป 
เว้นเพียงป่าก์ยบรีที�มีการปกป้องรักษาอย่างด้ี โด้ยในพ่้นที�ป่าก์ยบ์รียังคงมี 
ต่้นจ้นทร�หอม ทั้งที�เป็นต่้นกล้าเล็ก ๆ ไปจนถึึงต่้นที�โต่อาย์เป็นร้อยปี 

การเด้ินทางเข็้าชีมเส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ินี้ จะต่้องมีเจ้าหน้าที�อ์ทยานฯ 
นำทางเพ่�อความปลอด้ภัย และเป็นผื่้บรรยายให้ความร่้เกี�ยวกับระบบนิเวศั 
ที�นำมาซึ่ึ�งความอ์ด้มสมบ่รณ์�ข็องผื่นป่าแห่งนี้ โด้ยจ์ด้เด้่นข็องเส้นทางนี้ 
ค่อต่อไม้จันทน�หอมที�ถึ่กต่ัด้ไปใชี้ในพระราชีพิธุ์ีถึวายพระเพลิงพระบรมศัพ
พระบาทสมเด้จ็พระมหาภมิ่พลอด้ล์ยเด้ชีมหาราชี บรมนาถึบพติ่ร รชัีกาลที� 9 
พระบรมวงศัานว์งศั� และสมเด้จ็พระสงัฆราชี ซึ่ึ�งนบัว่าเป็นทรัพยากรธุ์รรมชีาติ่ 
ที�มีความสำคัญ่ต่่อประวัต่ิศัาสต่ร�

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.0515, 99.6240  

  เส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิต่อไม้จันทร�หอม อย่่บริเวณ์ที�ทำการอ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รี  
   ต่ำบลหาด้ข็าม อำเภอก์ยบ์รี จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากต่ัวอำเภอก์ยบ์รี  
   27 กิโลเมต่ร 

  อ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รี โทร. 0 3251 0453, 08 1776 2410  
  เวลาเปิด้ 8:30-12:00 น  

 ค่าธุ์รรมเนียมอ์ทยานฯ คนละ 40 บาท
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ทำาความร่้จ้ก 

ไม้จ้นทร์หอม
ต้นจ้นทน์หอม  
เป็นไม้ยน่ต้่นผืลดั้ใบ ข็นาด้กลางถึงึใหญ่่  
พบมากในจงัหวดั้ประจวบครีขัี็นธุ์� โด้ยเฉพาะใน
อท์ยานแห่งชีาต่กิย์บร์ ีโด้ยมักเจรญิ่เต่บิโต่ได้้ด้ี 
ในป่าดิ้บแล้งพ่น้ราบ

ไม้จนัทน�หอมจดั้เป็นหนึ�งใน จตุชาต่สุคนธ ์
หร่อข็องหอมธุ์รรมชีาต่ ิได้้แก่ ไม้กฤษณ์า 
กระลำพัก ด้อกไม้หอม และไม้จันทน�หอม  
นำ้มันที�ได้้จากการกลั�นไม้จันทน�หอม สามารถึนำ
ไปเคร่�องหอม เคร่�องสำอางได้้

ไม้จนัทน�หอมที�จะนำไปใช้ีใน พระราชพ่ธี 
ต้่องเป็นไม้จนัทน�หอมที� “ต่ายพราย”  
คอ่ ยน่ต้่นต่ายต่ามธุ์รรมชีาต่เิท่านัน้  
ถึงึจะมคีวามหอมในระด้บัที�ใช้ีงานได้้  
โด้ยจะนำไม้ไปสร้างเป็น พระโกศัจนัน�  
ฐานรองพระโกศัจนัทน� พระจติ่กาธุ์าน  
ด้อกไม้จนัทน� และ ท่อนฟ้้นไม้จนัทน�

ไม้จ้นทร์หอมเป็นไม้มงคลช้�นส่ง
ต่ามความเชี่�อข็องไทย ก่อนการต่ดั้ทก์ครัง้  
ต้่องทำพธิุ์บีวงสรวงต่่อรก์ข็เทวด้า  
ผื่ป้กปักษ�รกัษาต้่นไม้

ไม้จันทร�หอมเคยเป็น ส่นค้าส่งออก ข็ึน้ชี่�อ 
ข็องกรง์ศัรอียธ์ุ์ยา และเป็นที�นยิมข็องเชี่อ้พระวงศั�
ช้ัีนสง่ ในการทำเคร่�องกลึง เคร่�องแกะสลกั หบี หวี 
ธุ์ป่ รวมไปถึึงยาสมน์ไพร
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กางเต็นท์ร่มลำาธาร
กิจกรรมยอด้นิยมสำหรับการเด้ินทางมาบ้านป่าหมาก ค่อ กางเต่็นท�แคมป์ปิ�งริมลำธุ์าร
อันสวยงามเพ่�อสัมผืัสธุ์รรมชีาต่ิให้เต่็มที� เราจะได้้ปักหลักปักฐานกันบริเวณ์ท์่งหญ่้า
ใต่้ต่้นไม้ใหญ่่ ฟ้ังเสียงสายน้ำไหลข็ับกล่อมต่ลอด้ค่น อากาศัเย็นโด้ยไม่ต่้องเปิด้แอร� 
ถึ่กใจสายแคมป์ปิ�ง โด้ยที�นี�มีกฎเหล็กที�นักท่องเที�ยวต่้องปฏิิบัต่ิร่วมกัน  
ค่อการรักษาความสะอาด้และความสงบ

ก่จกรรมค้่วกาแฟโรบ้สต้าพ้นธุ์ป่าช้างขาว
กลิ�นกาแฟ้หอมโชียทั�วหม่่บ้าน ทำให้บรรยากาศัที�นี�ด้่อบอ์่นข็ึ้นไปอีก  
เพียงเราเด้ินข็้ามสะพานแข็วนสีเหล่องกลางหม่่บ้าน จะได้้พบกับร้านกาแฟ้บรรยากาศั 
ด้ีที�ส์ด้ในโลกอีกแห่งหนึ�ง ที�นี�ค่อจ์ด้ที�มองเห็นวิวสวยที�ส์ด้ในหม่่บ้าน ได้้เห็นลำธุ์าร 
ที�มีเด้็กลงมาเล่นน้ำในต่อนเย็น เราสามารถึเล่อกจิบกาแฟ้ชีมบรรยากาศั  
หร่อทำกิจกรรมให้ล้ำลึกด้้วยการคั�วเมล็ด้กาแฟ้เองแบบสด้ ๆ เล่อกระด้ับการคั�วที�ชีอบ  
บด้ให้ละเอียด้ เทน้ำร้อนผื่านต่ัวกรอง จนได้้กาแฟ้โรบัสต่้าที�รสชีาต่ิเข็้มหอมชีัด้เจน 

กาแฟ้ที�นี�เป็นกาแฟ้ที�คนในหม่่บ้านปล่กกันเอง โด้ยได้้ชี่�อจากสำนักสงฆ�ป่าชี้างข็าว  
ซึ่ึ�งเป็นผื่้ส่งเสริมให้ชีาวบ้านปล่กกาแฟ้แบบอินทรีย� และสร้างอาชีีพให้แก่คนท้องถึิ�น

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าหมาก
นอนกางเต็นท์ ดมกล่่นกาแฟ

ชี์มชีนในฝั่ันที�ซึ่่อนต่ัวในห์บเข็า มีธุ์ารน้ำใส ไหลจากผื่นป่าอ์ด้มสมบ่รณ์�ผื่านกลางหม่่บ้าน  
ผื่้คนอย่่กันอย่างเรียบง่าย มีเสียงหัวเราะข็องเด้็ก ๆ กำลังเล่นน้ำกันอย่างสน์กสนาน  
มีอากาศับริส์ทธุ์ิ�ให้ส่ด้เต่็มปอด้ เชี้าต่่�นมาด้่หมอก กลางค่นนอนชีมด้าว  
ที�นี�ค่อ บ้านป่าหมาก อย่่กลางผื่นป่าก์ยบ์รีแห่งทิวเข็าต่ะนาวศัรี เป็นหม่่บ้านชีาวกระเหรี�ยง 
ที�อพยพเข็้ามาต่ั้งรกรากสมัยสงครามโลกครั้งที� 2 คนสมัยก่อนมีอ์ปนิสัยชีอบกินหมาก  
จึงปล่กต่้นหมากไว้มาก จึงมีชี่�อเรียกหม่่บ้านนี้ว่าบ้านป่าหมาก 

จ์ด้เด้่นที�ทำให้หม่่บ้านนี้น่าอย่่ ค่อ ที�ต่ั้งกลางห์บเข็าเข็ียวข็จี มีคลองต่ะล์ยแพรกสายไหลผื่าน  
เป็นต่้นน้ำข็องแม่น้ำปราณ์บ์รี การเด้ินทางมาที�หม่่บ้านนี้ต่้องใชี้ความต่ั้งใจ เพราะเส้นทาง 
ค่อนข็้างวิบาก แต่่เม่�อได้้เข็้ามาเห็นภาพหม่่บ้านในฝั่ันแห่งนี้ก็ทำให้ล่มความลำบากไปจนหมด้สิ้น

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 12.276383, 99.576593  

  ชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านป่าหมาก อย่่ในต่ำบลศัาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด้ จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์�  
      ห่างจากต่ัวอำเภอปราณ์บ์รี 57 กิโลเมต่ร ใชี้เวลาเด้ินทางประมาณ์ 1:30 ชีั�วโมง  
      เส้นทางค่อนข็้างลำบาก ต่้องใชี้รถึกระบะยกส่ง 

  ชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านป่าหมาก โทร. 08 0634 8199 
  โปรด้ต่ิด้ต่่อนัด้หมายล่วงหน้า  

 ค่ากางเต่็นท� หลังละ 50-100 บาท ค่ากิจกรรมคั�วกาแฟ้ ชี์ด้ละ 150 บาท
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ชุมชนท่องเที่ยวบ้านย่านซึ่ื่อ
กางเต็นท์นอนร่มอ่างเก็บน�ำาคลองบึง

บ้านย่านซึ่่�อเป็นอีกหนึ�งหม่่บ้านที�อย่่ใน 
บริเวณ์ชีายป่าก์ยบ์รี มีอาชีีพทำเกษต่รกรรม 
และอาศััยความอ์ด้มสมบ่รณ์�ข็องธุ์รรมชีาต่ิ 
ในการเลี้ยงชีีพ บริเวณ์หม่่บ้านมีอ่างเก็บน้ำ
เข็่�อนคลองบึงซึ่ึ�งมีทัศันียภาพสวยงามค่่ป่าเข็า
ไกลส์ด้ล่กห่ล่กต่า คนในชี์มชีนร่วมกันพัฒ่นา
เป็นพ่้นที�ท่องเที�ยวเพ่�อสร้างรายได้้ร่วมกัน  
มีลานกางเต่็นท�สะอาด้และบ้านพักริมเข็่�อน
คอยให้บริการ ชีาวบ้านในพ่้นที�ยังเปิด้ร้าน
อาหาร คาเฟ้่ คอยต่้อนรับนักท่องเที�ยว 
ที�มาเข็้าพักอีกด้้วย 

บรรยากาศัที�นี�จะสวยงามเป็นพิเศัษ  
โด้ยเฉพาะยามเย็น พระอาทิต่ย�ลับข็อบฟ้้า 
ท้องฟ้้าจะเริ�มเปลี�ยนโทนไล่สีไปเร่�อย ๆ  
เราสามารถึมองท้องฟ้้าได้้เต่็มต่า โด้ยไม่มีอะไร
มาบด้บัง เบ่้องหน้าเป็นน้ำ ไกลออกไป 
ค่อภ่เข็า ด้้านบนฉาบทับด้้วยท้องฟ้้าสวยงาม 
กลางค่นอากาศัเย็นเงียบสงบนอนหลับสบาย 
เป็นอีกหนึ�งที�หมายที�ชีาวแคมป์ปิ�งห้ามพลาด้ 

  พิกัด้ภ่มิศัาสต่ร� (GPS) 11.927493, 99.708454  

  ชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านย่านซึ่่�อ อย่่ในบริเวณ์เข็่�อนคลองบึง ต่ำบลอ่าวน้อย อำเภอเม่อง 
   จังหวัด้ประจวบคีรีข็ันธุ์� ห่างจากต่ัวอำเภอก์ยบ์รี 30 กิโลเมต่ร 

  ชี์มชีนท่องเที�ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึง บ้านย่านซึ่่�อ โทร. 08 9919 8490 

 ค่ากางเต่็นท� หลังละ 50-100 บาท
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ต้วอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นทาง ปากน�ำาปราณบุรี - อุทยานแห่งชาตเ่ขาสามร้อยยอด

วัันที่่� 1  ปากนำ�าปราณบุุร่

 เชี้า  ออกเด้ินทางจากกร์งเทพฯ ไปบ้านปากน้ำปราณ์บ์รี  
   (ใชี้เวลาประมาณ์ 3 ชีั�วโมง) 
 สาย  ท่องเที�ยววิถึีชี์มชีนปากน้ำปราณ์ นั�งรถึไก่นาเที�ยวหม่่บ้านประมง 
   แวะชีมธุ์นาคารป่ม้า 
 เที�ยง  รับประทานอาหารทะเลสด้ ๆ ที�บ้านปากน้ำปราณ์ 
 บ่าย  สักการะศัาลเจ้าแม่ทับทิมทองบนยอด้เข็า ชีมทิวทัศัน�แม่น้ำปราณ์ในม์มส่ง  
   เด้ินชีมเส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิป่าชีายเลนปากแม่น้ำปราณ์ 
   วนอ์ทยานปราณ์บ์รี หร่อ  
   ศั่นย�การเรียนร่้ระบบนิเวศัป่าชีายเลน สิรินาถึราชีินี 
   เชี็คอินเข็้าที�พัก รีสอร�ต่ริมหาด้ปราณ์บ์รี 
 เย็น  พักผื่อนชีมบรรยากาศัยามเย็นที�หาด้เข็ากะโหลก

วัันที่่� 2           หาดปราณบุุร่ - เขาสามร้อยยอด 
 เชี้า  สน์กกับกิจกรรมริมชีายหาด้ปราณ์บ์รียามเชี้า 
   เชี่น ข็ี�จักรยานเส้นทางเลียบชีายหาด้ เล่นเซึ่ิร�ฟ้สเก็ต่ที�ลานริมหาด้ 
   หร่อเรียนไคท�เซึ่ิร�ฟ้
 สาย  ออกเด้ินทางไปอ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้  
   (ระยะทาง 28 กิโลเมต่ร ใชี้เวลา 30 นาที) 
   นั�งเร่อส่่หาด้แหลมศัาลา และเด้ินป่าพิชีิต่ความงามข็องถึ้ำพระยานคร 
   (ใชี้เวลาเด้ินทาง ไป - กลับ ประมาณ์ 3 ชีั�วโมง)  
 เที�ยง  รับประทานอาหารทะเลที�บ้านบางป่ หร่อหาด้สามพระยา  
 บ่าย  พักผื่อนริมชีายทะเลในบรรยากาศัร่มร่�นที�หาด้สามพระยา 
 เย็น  ล่องเร่อชีมป่าชีายเลนที�คลองเข็าแด้ง 
 ค�ำ  เด้ินทางกลับ

เส้นทางท่องเที�ยวสบาย ๆ หลากหลายกิจกรรม สัมผืัสสีสันข็องหาด้ทรายชีายทะเล 
กินอาหารทะเลอร่อย ๆ และปิด้ท้ายด้้วยการพิชีิต่เส้นทางส่่ถึ้ำพระยานคร
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เขาสามร้อยยอด

วนอุทยานปราณบุรี

ศัาลเจ้าแม่ท้บท่มทอง
บ้านปากน�ำาปราณ

หาดปราณบุรี

เขากะโหลก

ถึ�ำาพระยานคร

ล่องเรือคลองเขาแดง หาดสามพระยา

ศั่นย์การเรียนร่้ระบบน่เวศัป่าชายเลน 
ส่ร่นาถึราช่นี

ที่ทำ�ก�ร
อุทย�นแห่งช�ติ
เข�ส�มร้อยยอด
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ต้วอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นทาง อุทยานแห่งชาตเ่ขาสามร้อยยอด

วัันที่่� 1  

 เชี้า  ออกเด้ินทางจากกร์งเทพฯ ส่่อ์ทยานแห่งชีาต่ิเข็าสามร้อยยอด้ 
   (ระยะทางประมาณ์ 230 กิโลเมต่ร ใชี้เวลาประมาณ์ 3 ชีั�วโมง) 
 สาย  ท่องเที�ยววิถึีชี์มชีนบ้านหัวต่าลแถึว ลองทำข็นมต่าล และกวนกาละแมร� 
 เที�ยง  รับประทานอาหารทะเลสด้ ๆ ที�ีร้านอาหารบริเวณ์หาด้สามร้อยยอด้ 
 บ่าย  เที�ยวชีมถึ้ำ ชีมหินงอกหินย้อย และความมหัศัจรรย�ทางธุ์รณ์ีวิทยา  
   ถึ้ำพระยานคร 
   ถึ้ำแก้ว 
   ถึ้ำไทร 
  เย็น  ชีมบรรยากาศัร่มร่�นที�หาด้สามพระยา รับประทานอาหารค�ำที�ร้านสวัสด้ิการฯ 
   กางเต่็นท�พักแรมแบบแคมป์ปิ�งทีี�หาด้สามพระยา  
   หร่อพักรีสอร�ต่ริมทะเลบริเวณ์หาด้สามร้อยยอด้

วัันที่่� 2            
 เชี้า  รับแสงอร์ณ์บนจ์ด้ชีมวิวเข็าแด้ง ชีมทิวทัศัน� 360 องศัา 
   (เด้ินข็ึ้นเข็า 300 เมต่ร ใชี้เวลาประมาณ์ 40 นาที) 
 สาย  ชีมป่าชีายเลน เส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ บริเวณ์ที�ทำการอ์ทยานฯ 
 บ่าย  ล่องเร่อชีมธุ์รรมชีาต่ิคลองเข็าแด้ง 
 เย็น  ล่องเร่อชีมธุ์รรมชีาต่ิพ่้นที�ชี์่มน้ำท์่งสามร้อยยอด้  
   ชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านเกาะมอญ่ - เกาะไผื่ 
   เด้ินชีมทิวทัศัน�บึงบัวและเข็าสามร้อยยอด้ บนสะพานไม้ 
   ศั่นย�ศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิบึงบัว 
 ค�ำ  เด้ินทางกลับ

เส้นทางท่องเที�ยวแบบเน้นผืจญ่ภัย ได้้สัมผืัสธุ์รรมชีาต่ิแบบเจาะลึก ครบท์กมิต่ิ 
ทั้งถึ้ำ ภ่เข็า ชีายหาด้ ป่าชีายเลน พ่้นที�ชี์่มน้ำ และท่องเที�ยวชี์มชีน
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เขาสามร้อยยอด

หาดปราณบุรี
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ถึ�ำาพระยานคร
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ชุมชนท่องเที่ยว
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ชุมชนท่องเที่ยว 
บ้านป่าหมาก

ปราณบุรี

เขาสามร้อยยอด

กุยบุรี

จุดชมช้างป่า 
และกระท่ง

ชุมชนท่องเที่ยว
บ้�นรวมไทย

เส้นทางศัึกษาธรรมชาต่ตอไม้จ้นทร์หอม
อุทยานแห่งชาต่กุยบุรี

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านย่านซึ่ื่อ
อ่างเก็บน�ำาคลองบึง

ล่องเรือ
ทุ่งส�มร้อยยอด
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ต้วอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นทาง อุทยานแห่งชาต่กุยบุรี - บึงบ้วสามร้อยยอด

วัันที่่� 1  แค้้มป์ป้�งบุ้านป่าหมาก

 เชี้า  ออกเด้ินทางจากกร์งเทพฯ ไปอำเภอปราณ์บ์รี (ใชี้เวลาประมาณ์ 3 ชีั�วโมง) 
 เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ร้านอาหารในอำเภอปราณ์บ์รี หร่อบ้านปากน้ำปราณ์ 
 บ่าย  ออกเด้ินทางส่่บ้านป่าหมาก 
   (ระยะทาง 56 กิโลเมต่ร ใชี้เวลาเด้ินทาง 1 ชีั�วโมง 30 นาที  
   ต่้องใชี้รถึข็ับเคล่�อนสี�ล้อ หร่อรถึกระบะยกส่ง สภาพด้ี) 
 เย็น  กางเต่็นท�พักแรมริมลำธุ์าร ชีมธุ์รรมชีาต่ิ ถึ่ายร่ปกับสะพานแข็วนข็้ามลำธุ์าร

วัันที่่� 2           บุัานป่าหมาก - กุยบุุร ่
 เชี้า  กิจกรรมคั�วกาแฟ้ป่าชี้างข็าว แล้วจิบกาแฟ้ในร้านริมลำธุ์าร
 สาย  ออกเด้ินทางจากหม่่บ้าน ส่่อ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รี (ระยะทาง 110 กิโลเมต่ร 
   ใชี้เวลาเด้ินทาง 2 ชีั�วโมง 30 นาที)  
 บ่าย  ท่องเที�ยวชี์มชีนบ้านรวมไทย ลองทำกระด้าษจากข็ี้ชี้างและใบสับปะรด้ 
   กิจกรรมชีมชี้างป่าและกระทิง ที�หน่วยห้วยลึก 
 เย็น  พักแรมที�รีสอร�ต่ในอำเภอสามร้อยยอด้ 

วัันที่่� 3  บุึงบุัวัสามร้อยยอด
 เชี้า  ล่องเร่อรับแสงอร์ณ์ยามเชี้าในพ่้นที�ชี์่มน้ำท์่งสามร้อยยอด้  
   กับชีาวชี์มชีนท่องเที�ยวบ้านเกาะมอญ่ - เกาะไผื ่
   หร่อ เด้ินเที�ยวเส้นทางศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิบึงบัว 
   ชีมบรรยากาศัสวยงามยามเชี้าข็องบึงบัวและเท่อกเข็าสามร้อยยอด้ 
 สาย  เด้ินทางไปอ์ทยานแห่งชีาต่ิก์ยบ์รี (ระยะทาง 50 กิโลเมต่ร ใชี้เวลา 1 ชีั�วโมง) 
   เด้ินป่าศัึกษาธุ์รรมชีาต่ิ ชีมไม้มีค่า และต่อไม้จันทร�หอมที�ใชี้ในพระราชีพิธุ์ี 
 เที�ยง  รับประทานอาหาร และชีมบรรยากาศัอ่างเก็บน้ำคลองบึง 
 บ่าย  เด้ินทางกลับ

ม์มมองใหม่ข็องคนรักกลิ�นอายธุ์รรมชีาต่ิ ด้้วยเส้นทางที�จะได้้กางเต่็นท�ริมลำธุ์ารกลางป่า 
เฝั่้าด้่ชี้างและกระทิงออกหากินในธุ์รรมชีาต่ิ และต่้อนรับแสงต่ะวันยามเชี้า 
ในพ่้นที�ชี์่มน้ำอันอ์ด้มสมบ่รณ์� 
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จัด้ทำโด้ย 
กองสรี�างสรีรีค์สินค�าการีท่องเที�ยว

ฝ่่ายสินค�าการีท่องเที�ยว
การีท่องเที�ยวแห่งปรีะเทศไทย (ททท.)


