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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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เส้น้ทางเเนะนำา

158

สารบญั
เก่ียวกับนครศรธีรรมราช

ส้ญัลักษณ์

6

8

10

74

102

118

128

140

148
18 โซนกลางเมอืง

นครศรธีรรมราช
ศาลห่ลักเม่องนครศรธ่รรมราช่
ห่อพื่ระส่งู จัึงห่วัดนครศรธ่รรมราช่
ห่อพื่ระอิศวรและเส่าช่งิช่า้
กำาแพื่งเมอ่งเก่า จัึงห่วัดนครศรธ่รรมราช่
ห่อศิลปร์ว่มส่มยัเมอ่งคอน
วัดวังต้ะวันต้ก
รา้นมงัคด้คัดเช่น-ท่า
เคร่�องถมพื่มิพื่น์คร

การเดิินทาง

โซนเมอืงเก่า      

โซนปากพนงั                                                                            

โซนส้ชิล                                                                            

โซนลานส้กา                                                                             

โซนพรหมคีร ี                                                                                 

โซนนาบอน   

ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร

วัดพื่ระมห่าธาต้้วรมห่าวิห่าร
ยา่นเมอ่งเก่านครศรธ่รรมราช่
บา้นข้น้รฐัวฒ้ิวิิจึารณ ์(บา้นท่่านข้น้)
บา้นห่นังต้ะลง้ส่ช้่าติ้

ย่านต้ลาด 100 ปี ปากพื่นัง
รงันกปากพื่นงั
ส่ม้โอทั่บทิ่มส่ยาม ไรส่่วัส่ดิ�ส่ข้้

เข้าพื่ลายดำา

ห่มู่บ้านค่รว่ง
กล้่มลายเท่่ยนบาติ้กส่ธ่รรมช่าติ้บา้นค่รว่ง

ช่้มช่นพื่รห่มโลก

ช่้มช่นบ้านคลองจัึง

166

160

ขอ้มูลส้ถานท่ี

สารบญั



เม่องเก่าแก่แห่่งดินแดนปลายข้วานท่อง อาณาจัึกรโบราณริมท่ะเล 
อ่าวไท่ยท่่�มาพื่ร้อมความห่ลากห่ลายท่างวัฒินธรรมท่่�ผัส่มผัส่าน 
จึนกลายเป็นห่นึ� ง เ ด่ยว ซึ่ึ� งม่ความเป็นมาเก่าแก่ตั้� งแต่้ย้คก่อน
ประวัติ้ศาส่ต้ร์ ล้อมรอบด้วยแห่ล่งธรรมช่าติ้อ้ดมส่มบูรณ์อย่าง 
ทิ่วเข้าห่ลวง ห่รอ่ทิ่วเข้านครศรธ่รรมราช่ เท่่อกเข้าส่ำาคัญท่่�เป็นต้้นกำาเนิด
ข้องแห่ล่งนำาห่ล่อเล่�ยงช่าวใต้้มาโดยต้ลอด

จัึงห่วัดนครศรธ่รรมราช่ตั้�งอยู่ห่่างจึากกร้งเท่พื่มห่านครประมาณ 780 
กิโลเมต้ร ม่ภูมิประเท่ศเป็นท่่�ราบท่่ามกลางเท่่อกเข้า ม่ช่ายฝั่่� งเล่ยบ 
ทิ่ศต้ะวันออก นอกจึากน่�ยังเป็นพ่ื่�นท่่�ท่่�ม่ความอ้ดมส่มบูรณ์เห่มาะแก่ 
การตั้�งถิ�นฐาน และม่การพื่บรอ่งรอยข้องเม่องต้ามพื่รลิงค์ อาณาจัึกร
โบราณในบรเิวณคาบส่ม้ท่รมลายู ก่อให่เ้กิดเป็นวัฒินธรรมท่่�ผัส่มผัส่าน
วิถ่ช่วิ่ต้ท่่�ห่ลากห่ลายทั่�งช่าวไท่ย ช่าวจ่ึนโพื่้นท่ะเล และช่าวมลายู เอาไว้
ด้วยกันอยา่งมเ่อกลักษณตั์้�งแต่้อด่ต้จึนถึงปจ่ึจ้ึบัน
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สญัลักษณ์
แผนท่ี

สญัลักษณ์
ในสถานท่ี
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สวนสาธารีณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธรีรีมชาติ

ชุมชน

โบสถ์

มัสย์ิด

สถานที�รีาชการี

โรีงละครี

กิจกรีรีม

ถ่าย์ภัาพิ

ที�พิัก
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ร้า้นอาหาร้ วััด ร้า้นอาหาร้

สญัลักษณ์
ขนสง่สาธาร้ณะ

ช็็อปปิง

เร้อืข้ามฟาก

เคร้ื�องบิิน ร้ถไฟ

ร้ถปร้ะจำำาทางร้ถทัวัร้/์ร้ถบิัส

ร้ถตู้้้โดยสาร้

ร้ถเเท็กซี่่�

ร้ถสองเเถวั

ร้ถจัำกร้ยานยนต์ู้
ร้บัิจ้ำาง

ห้้องน้ำำ��

สญั
ลัก

ษณ
์



รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั
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การเดินทางมา
นครศรธีรรมราช

ม่ส่องแถวผั่านกลางตั้วเม่อง และไปยังส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวต่้างๆ 
เช่น่ ท่่าศาลา ปากพื่นัง ค่รว่ง

ร้ถสองแถวัร้ถทัวัร้/์ร้ถบิสั
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภมูภิาคอ่�นๆ รวมถึงจัึงห่วัดในภาคใต้้ 
มายงัส่ถานข่้นส่ง่นครศรธ่รรมราช่ และส่ามารถต่้อรถส่องแถว 
เข้า้ยา่นกลางเมอ่งได้ภายใน 10 นาท่่

ร้ถปร้ะจำำาทาง
รถมนิิบสั่จึากส่นามบนิส่องส่าย เข้้าตั้วเมอ่ง

รถไฟ
ส่ถาน่รถไฟื้นครศรธ่รรมราช่รองรบัรถไฟื้ส่ายใต้้ไปกร้งเท่พื่ฯ 
(รถด่วน) และส่ายส่ไ้ห่งโกลก (รถธรรมดา)

รถไฟ
ส่ามารถเดินท่างไปยงัส่ถาน่ท่้่งส่ง เข้าช่ม้ท่อง คลองจัึง 
และนาบอน

ม่รถตู้้ให่้บรกิารจึากส่ถาน่ข้นส่่งเก่าท่่�อยู่ข้้างส่ถาน่ บข้ส่. โดย  
มร่ถตู้้ไปยงัอำาเภอในจัึงห่วัด และจัึงห่วัดอ่�นๆ ในภาคใต้้

รถตูู้้โดิยส้าร

เคร้ื�องบินิ
ม่เท่่�ยวบินให่้บรกิารจึากทั่�งส่นามบินดอนเม่อง ส่้วรรณภูม ิ
และข้้ามภูมิภาคจึากส่นามบินเช่่ยงให่ม่ อ้ดรธาน่ ระยอง  
(อู่ต้ะเภา)โดยส่นามบินอยู่ห่่างจึากตั้วเม่องประมาณ 15 กม. 
มร่ถมนิบิสั่ส่าย 7 และ 8 ให่บ้รกิารเข้า้เมอ่ง ห่รอ่เช่่�อมต่้อไปยงั 
ส่ถานข่้นส่ง่ได้

มเิต้อรเ์ริ�มต้้นท่่� 40 บาท่ ค่าบรกิารเรย่ก 20 บาท่ ระยะบรกิาร
ท่างไกล ประมาณกิโลเมต้รละ 10 บาท่

ร้ถแท็กซี่่�

มบ่รกิารจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

ร้ถจัำกร้ยานยนต์ู้ร้บัิจ้ำาง

เดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคใต้้ มายังส่ถานข่้นส่ง่นครศรธ่รรมราช่ 
และส่ามารถต่้อรถส่องแถว เข้า้ยา่นกลางเมอ่งได้ภายใน 10 นาท่่

รถตูู้้โดิยส้าร
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ขัน้ตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

1. แผนท่ี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญัลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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เเผนท่่เเละสายร้ถขนสง่สาธาร้ณะ
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475
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1843

8420

8421

8464

8470

8475

8524

รถไฟไทย (สายใต้้)
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สาย 1843  
นครศร่ฯ-ท่่่งสง
ต้้นท่าง: วงเว่ยนนำาพื่ ้
ปลายท่าง: คิวรถท่้่งส่ง

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 38 บาท่
บจึ. นครข้นส่ง่ 

สาย 8470
คลองท่า-ดอนคา
ต้้นท่าง: คิวรถคลองท่า
ปลายท่าง: ต้ลาดพื่รห่มโลก

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 25 บาท่
ห่จึก.ธรรมราช่บรกิาร
0 9701 1101

สาย 8475
หั่วถนน-สถาน่ขนส่ง
นครศร่ฯ
ต้้นท่าง: ส่่�แยกศาลามช่่ยั
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่นครศรฯ่ 

เวลาเดินรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณ์เดินรถนครศรธ่รรมราช่ 
08 1728 7677

สาย 1841
นครศร่-ปากพนัง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่นครศรฯ่
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ปากพื่นงั

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 35 บาท่
บข้ส่.นครศรธ่รรมราช่ 
0 7535 6781

สาย 8464
นครศร่ฯ-ค่ร่วง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่นครศรฯ่ 
ปลายท่าง: บา้นค่รว่ง 

เวลาเดินรถ: 06.00-15.30
ค่ารถโดยส่าร: 25 บาท่
ห่จึก. ค่รว่งการท่่องเท่่�ยว
08 2280 3138

สาย 475
ส่ราษฎร์ฯ-นครศร่ฯ
ต้้นท่าง:ส่ถานข่้นส่ง่ส่ร้าษฎรฯ์ 
ปลายท่าง:
คิวรถตู้้นครศรฯ่-ส่ร้าษฎร์

เวลาเดินรถ: 06.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่
บจึ. พื่นัทิ่พื่ย์ (1970)
08 6478 1724

สาย 475
ส่ราษฎร์ฯ-นครศร่ฯ
ต้้นท่าง:ส่ถานข่้นส่ง่ส่ร้าษฎรฯ์ 
ปลายท่าง:
คิวรถตู้้นครศรฯ่-ส่ร้าษฎร์

เวลาเดินรถ: 06.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 120 บาท่
บจึ. พื่นัทิ่พื่ย์ (1970)
08 6478 1724

สาย 8420
นครศร่ฯ-สิชล-เขาพลายดำา
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่นครศรฯ่ 
ปลายท่าง: จ้ึดจึอดเข้าพื่ลายดำา 

เวลาเดินรถ: 07.00-17.30
ค่ารถโดยส่าร: 45 บาท่
บจึ. ส่ชิ่ลพัื่ฒินกิจึ
08 1893 9447

สาย 8524 
นครศร่ฯ-ดอนคา- 
ม.วลัยลักษณ์์
ต้้นท่าง: 
วิท่ยาลัยอาช่ว่ศึกษานครศรฯ่ 
ปลายท่าง: 
มห่าวิท่ยาลัยวลัยลักษณ์

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 23 บาท่
ส่ห่กรณบ์รกิารเดินรถมห่าช่ยั

สาย 1841
นครศร่ฯ-ปากพนัง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่นครศรฯ่
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ปากพื่นงั

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 28 บาท่
บจึ. นครศรร่าช่าทั่วร์
0 7531 5866

สาย 8421 
นครศร่ฯ-ขนอม
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ถนนวัดคิด 
ปลายท่าง: ส่่�แยกข้นอม 

เวลาเดินรถ: 07.00-17.30
ค่ารถโดยส่าร: 60 บาท่

สาย 5
หั่วถนน-สนามก่ฬา
ต้้นท่าง: ส่่�แยกศาลามช่่ยั 
ปลายท่าง: ส่นามก่ฬานครศรฯ่ 

เวลาเดินรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณเ์ดินรถนครศรธ่รรมราช่ 
08 1728 7677

ขอ้ม้ลร้ถโดยสาร้

รถไฟไท่ย 
สายใต้้

การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690
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ศาลหลักเมูอืงนครศรธ่ีรรมูราช

หอพระสงู

หอพระอิศวิรและเสาชงิชา้

กำาแพงเมูอืงเก่า

หอศิลป์ร์ว่ิมูสมูยัเมูอืงคอน

วิดัวิงัตะวินัตก

รา้นมูงัคดุคัดเชน-ที่า

เครื�องถมูพมิูพน์คร

1
2
3
4

5
6
7
8

ท่่องเท่่�ยวไปกับย่านเก่าแก่กลางนครศรธ่รรมราช่ เท่่�ยวช่มส่ถานท่่�
ส่ำาคัญต่้างๆ คู่เมอ่งคอน เช่น่ กำาแพื่งเมอ่งเก่า ห่อพื่ระท่่�ประดิษฐาน
พื่ระพื่้ท่ธรูปโบราณท่่�ท่รงคณ้ค่าท่างประวัติ้ศาส่ต้ร ์ ศาลห่ลักเม่อง 
ห่อศิลป์ร่วมส่มัยและส่ถานท่่�น่าส่นใจึอ่กมากมาย พื่ร้อมด่�มดำา 
ความส่ข้้ไปกับต้ลาดส่ด้อารต์้รมิคลองในบรรยากาศท่่�เปน็กันเอง

โซนกลางเมอืง
นครศรธีรรมราช



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

07.30 - 17.00

ศาลหลักเมอืง
นครศรธีรรมราช

Google Map

1

สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง
สาย 1841 นครศรี - ปากพ

นัง
สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา

สาย 8475 หัวถนน - ขนส �ง
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ศาลห่ลักเมอ่งนครศรธ่รรมราช่ อาคารห่า้ห่ลังซึ่ึ�งเปน็ส่ถานท่่�ประดิษฐาน
เท่พื่องค์ต่้างๆ ท่่�คอยปกป่กรกัษาเม่อง และเป็นส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�อยู่คู่กับ 
ช่าวนครศรธ่รรมราช่มาอยา่งยาวนาน
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อาคารกลางศาลห่ลักเมอ่งส่รา้งข้ึ�นด้วยท่รงเห่มราช่ล่ลาห่รอ่ศิลปะศรวิ่ช่ยั 
ท่่�ม่ลวดลายงดงาม ภายในประดิษฐานเส่าห่ลักเม่องจึากต้้นต้ะเค่ยนท่อง 
ท่่�ส่ลักรูปจึต้้คามรามเท่พื่พื่ระพื่ักต้ร์ทั่�งส่่� ด้าน เต็้มไปด้วยกลิ�นอาย
ข้องพ้ื่ท่ธศาส่นานิกายมห่ายานท่่�ม่อิท่ธิพื่ลในเม่องนครศร่ธรรมราช่ 
มาตั้�งแต่้อด่ต้

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช
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ภายนอกอาคารถูกล้อมรอบด้วยศาลส่่�ห่ลัง เปรย่บเส่ม่อนเป็นบรวิาร 
ส่่�ทิ่ศท่่�เรย่กว่า ศาลจึต้้โลกเท่พื่ ได้แก่ พื่ระเส่่�อเม่อง ศาลพื่ระท่รงเม่อง 
ศาลพื่ระพื่รห่มเม่อง และศาลพื่รบันดาลเม่อง นับเป็นอ่กห่นึ�งส่ถานท่่� 
ท่่�ม่มนต์้ข้ลังซึ่ึ�งห่ากมาเย่อนเม่องคอนแล้ว ไม่ควรพื่ลาดท่่�จึะแวะส่กัการะ
เพื่่�อความเปน็ส่ริมิงคล

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



นอกจากเสาหลักเมูอืงและศาลทัี่�ง 4 แล้วิ
ยังมู่พระพุที่ธีรูป์ต่างๆ ให้สักการะอ่กด้วิย 
เชน่ สมูเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมูรงัส)่

และหลวิงปู์�ที่วิด
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Tips

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



หอพระสงู
เปิดวัันจัำนทร้ ์- วัันศุุกร้์
เข้าช็มฟร้่

08.30 - 16.30

Google Map

2

สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง
สาย 1841 นครศรี - ปากพ

นัง
สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา

สาย 8475 หัวถนน - ขนส �ง
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ห่อพื่ระสู่ง ส่ถานท่่�ส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้ร์ข้องเม่องคอน ท่่�ตั้�งอยู่
บรเิวณส่นามห่น้าเมอ่งนครศรธ่รรมราช่ วิห่ารท่รงไท่ยส่มยัรตั้นโกส่นิท่ร ์
ต้อนต้้นท่่�ถูกส่รา้งด้วยอิฐและต้กแต่้งด้วยห่ลังคาไม้ ภายในม่ศิลปะต่้างๆ 
ท่่� ม่ความงดงาม ได้แก่ จิึต้รกรรมฝั่าผันังลวดลายผัส่มไท่ยจ่ึน 
ฐานพื่ระพ้ื่ท่ธรูปปางมารวิช่ัยป่� นแกนดินเห่น่ยว ท่่�ม่ความเก่าแก่
ตั้�งแต่้ส่มัยอย้ธยาต้อนปลาย และเป็นอ่กห่นึ�งความภาคภูมิใจึข้อง 
ช่าวนครศรธ่รรมราช่เลยท่่เด่ยว

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช
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ลักษณะเด่นข้องวิห่ารดังกล่าวค่อ การตั้�งอยู่บนเนินดินส่งู ส่นันิษฐานว่า
เป็นดินท่่�ช่าวบ้านในอด่ต้ข้้ดข้ึ�นจึากลำาคลองและถมเป็นเนินข้นาดให่ญ ่
เพื่่�อใช่ตั้้�งปน้ให่ญใ่นการส่กัดกั�นทั่พื่พื่ม่าในยามส่งคราม นบัได้ว่า นอกจึาก
จึะท่รงค้ณค่าท่างศิลปะแล้ว ยังแฝั่งไปด้วยแง่ม้มท่างประวัติ้ศาส่ต้ร ์
ท่่�ควรค่าแก่การอน้รกัษเ์อาไว้เพ่ื่�อลกูห่ลานช่าวเมอ่งคอนส่บ่ต่้อไปอ่กด้วย

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



เปิดวัันจัำนทร้ ์- วัันศุุกร้์
เข้าช็มฟร้่

08.30 - 16.30

หอพระอิศวร - เสาชงิชา้
Google Map

3

สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง
สาย 1841 นครศรี - ปากพ

นัง
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เย่�ยมช่มเส่าช่งิช่า้แห่ง่แดนใต้้ ส่กัการะส่ิ�งศักดิ�ส่ทิ่ธิ�คู่เมอ่ง ท่่�ห่อพื่ระอิศวร
จัึงห่วัดนครศรธ่รรมราช่  

ห่อพื่ระอิศวร ตั้�งอยู่บนพื่่� นท่่� ท่่�ม่ประวัติ้ศาส่ต้ร์ยาวนานมาตั้�งแต่้ 
ส่มัยอย้ธยา ซึ่ึ�งม่การค้นพื่บช่ิ�นส่่วนเท่วรูปห่ล่อด้วยส่ำารดิ อาย้ระห่ว่าง 
พื่ท้่ธศต้วรรษท่่� 18-25 ข้องพื่ระศิวะนาฏราช่ พื่ระอม้า และพื่ระพื่ฆิเนศวร 
อยู่ในนั�นอ่กด้วย โดยในอด่ต้เส่าช่ิงช่้าแห่่งน่� เป็นส่่วนห่นึ�งข้องพื่ิธ่
ต้รย่ัมปวาย ต้ามความเช่่�อข้องพื่ราห่มณ์คล้ายกับเส่าช่ิงช่้าท่่� ตั้�งอยู่ใน
กร้งเท่พื่มห่านคร

ป่จึจ้ึบันทั่�งห่อพื่ระอิศวรและเส่าช่งิช่า้ ได้ถูกส่รา้งข้ึ�นให่ม่ พื่รอ้มทั่�งม ่
การจึำาลองวัต้ถ้โบราณอย่าง ศิวลึงค์และฐานโยน่ ซึ่ึ�งเป็นส่ัญลักษณ ์
ข้องพื่ระอิศวร เอาไว้ให่้ผัู้ศรัท่ธาได้เข้้ามาเย่�ยมช่ม โดยข้องจึริงนั�น 
ถูกเก็บไว้ท่่�พื่ิพื่ิธภัณฑส่ถานแห่ง่ช่าติ้นครศรธ่รรมราช่นั�นเอง นอกจึากน่�
ยังม่พื่ระศิวะนาฏราช่ พื่ระอ้มา เเละพื่ระพื่ิฆเนศวร ตั้�งอยู่ภายในอาคาร 
เพื่่�อเปดิให่ป้ระช่าช่นท่่�ส่นใจึเข้า้มาส่กัการะอ่กด้วย 

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช
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โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



สามูารถชมู
ศิวิลึงค์เเละฐานโยน่ ข้องจรงิ 
ได้ท่ี่� พพิธิีภััณฑสถานแหง่ชาติ 
นครศรธ่ีรรมูราช
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Tips

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

กำาแพงเมอืงเก่า
นครศรธีรรมราช Google Map

4

สาย 1841 นครศรี - ปากพ
นัง

สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา
สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง

สาย 8475 หัวถนน - สถานีขนส �ง - นครศรีฯ
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เย่�ยมช่มความร้่งเร่องข้องเม่องนครศร่ธรรมราช่ ผั่านห่ลักฐาน 
ท่างประวัติ้ศาส่ต้รร์ว่มส่มัยท่่� ‘กำาแพื่งเม่องเก่า’ โบราณส่ถานส่ำาคัญ 
คู่เม่องคอน ซึ่ึ�งเป็นกำาแพื่งก่ออิฐถ่อปูนท่่�วางตั้วเป็นแนวส่่�เห่ล่�ยมผั่น
ผั้าล้อมรอบเม่อง ข้นานไปกับคลองคูเม่องเก่า โดยม่เช่งิเทิ่น ใบเส่มา 
มม้กำาแพื่งปอ้ม และประต้เูมอ่งอยูด้่านละห่นึ�งประต้ ูได้แก่ ประต้ชู่ยัเห่นอ่ 
(ประตู้ช่ัยศักดิ�) และประตู้ช่ัยใต้้ (ประตู้ช่ัยส่ิท่ธิ�) โดยส่ันนิษฐานว่า 
ถูกส่รา้งขึ้�นตั้�งแต่้ส่มัยพื่ระเจ้ึาศรธ่รรมโศกราช่ ห่รอ่ปฐมกษัต้รยิ์ซึ่ึ�งเป็น 
ผัูส้่รา้งเมอ่งนครศรธ่รรมราช่เลยท่่เด่ยว

โดยในป่จึจ้ึบันกำาแพื่งเม่องได้ถูกบูรณะข้ึ�นให่ม่โดยกรมศิลปากร 
คงเห่ล่อเพ่ื่ยงซึ่ากโบราณบางส่่วนเท่่านั�นท่่�ยังคงแส่ดงถึงประวัติ้ศาส่ต้ร์
อันยาวนานข้องเมอ่งคอน

ในวันท่่� 14 เมษายน ข้องท่้กปี บรเิวณน่�ยังเป็นส่ถานท่่�จัึดงานแส่ดง 
แส่ง ส่่ เส่่ยง ในประเพื่ณ่แห่่นางกระดาน-โล้ช่งิช่า้ ท่่�ถูกร่�อฟื้้� นกลับมา 
อ่กครั�งห่ลังจึากสู่ญห่ายไปกว่าห่นึ�งร้อยปี จึนนับว่าเป็นแห่่งเด่ยว 
บนโลกท่่�ยังคงม่ประเพื่ณ่น่�ส่่บเน่� องมาจึนถึงป่จึจ้ึบัน โดยประเพื่ณ่น่� 
ยังเป็นเส่ม่อนต้้นแบบข้องประเพื่ณ่ต้รย่ัมปวายท่่�จัึดขึ้�นบรเิวณเส่าช่งิช่า้ 
กร้งเท่พื่มห่านคร ในอด่ต้อ่กด้วย

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช
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Tips

การแสดง แสง ส ่เสย่ง โล้ชงิชา้ 
พิธี่แห่นางดาน งานสงกรานต์ 
เมูอืงนครศรธ่ีรรมูราช ป์ระจำาป์ี
ที่กุวินัท่ี่�  14 เมูษายน

50 51NAKHON  SI  THAMMARAT โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

09.00 - 18.00

หอศิลป์รว่มสมยั
เมอืงคอน

5

53

Google Map

ห่อศิลป์รว่มส่มัยเม่องคอน ค่อแกลลอร่�กลางตั้วเม่อง
นครศรธ่รรมราช่ ท่่�ตั้�งอยู่ภายในอ้ท่ยานการเรย่นรู ้
เม่องนครศรธ่รรมราช่ ภายในรวบรวมและจัึดแส่ดง 
ผัลงานศิลป์แข้นงต่้างๆ มากมายท่่� วิจิึต้รส่วยงาม 
รังส่รรค์โดยศิลปินช่าวใต้้แท้่ๆ โดยนักท่่องเท่่�ยว 
ส่ามารถมารบัช่มได้ฟื้ร ่ นอกจึากน่�บรเิวณด้านข้้าง
อาคารยังมต่้ลาดรมินำาเมอ่งลิกอร ์และห่ลาดอาดอารต์้
ห่ร่อต้ลาดจึำาห่น่ายผัลงานศิลปะท่่�เปิดให่้เล่อกซึ่่�อ 
เล่อกช่มกันต่้ออ่กด้วย

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช

สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง
สาย 1841 นครศรี - ปากพ

นัง
สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา

สาย 8475 หัวถนน - ขนส �ง
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เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

09.00 - 17.00

วดัวงัตะวนัตก
6

57

Google Map

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช

วัดวังต้ะวันต้ก ส่ถานท่่�ส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้ร์อ่กห่นึ� งแห่่งข้อง
นครศรธ่รรมราช่ ซึ่ึ�งเป็นส่ถานท่่�ประดิษฐานพื่ระบรมธาต้้ทั่�งส่่� ได้แก่ 
พื่ระนิพื่พื่านโส่ต้ร พื่ระศรธ่รรมาโศก พื่ระกลอนส่วน และพื่ระบรมธาต้ ้
คำากาพื่ย์ ภายในบริเวณวัดม่โบส่ถ์เก่าท่่�ห่ลงเห่ล่ออยู่ไม่ถึงครึ�งห่ลัง 
ท่่�ส่นันิษฐานว่าถกูส่รา้งขึ้�นตั้�งแต่้ปลายพ้ื่ท่ธศต้วรรษท่่� 24 และถกูร่�อถอน 
เพื่่�อส่รา้งโบส่ถ์ห่ลังให่ม่ระห่ว่าง พื่.ศ. 2506-2508 โดยม่รชั่กาลท่่� 9 
ท่รงเส่ด็จึยกช่อ่ฟ้ื้าใน พื่.ศ. 2507

สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา
สาย 8420 นครศรี - สิชล - เขาพ

ลายดำ ำา
สาย 1841 นครศรี - ปากพ

นัง
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ภายในวัดยังม่ก้ฏิไม้อาย้กว่าห่นึ�งรอ้ยปีท่่�ม่ลักษณะเป็นก้ฏิไม้ท่รงไท่ย 
ห่ร่อเร่อนเคร่�องส่ับจึำานวน 3 ห่ลังท่่�ม่ห่ลังคาจัึ�วคล้มเช่่�อมต่้อกัน 
ส่่วนตั้วเร่อนนั�นเป็นฝั่าปะกัน ประตู้ ห่น้าต่้าง และช่่องลมประดับ
ต้กแต่้งด้วยลวดลายไม้แกะส่ลักอย่างประณ่ต้และม่เอกลักษณ์ 
แบบเม่องนครศรธ่รรมราช่
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ก้ฏิห่ลังน่�ได้ถูกบูรณะโดยส่มาคมส่ถาปนิกส่ยามในพื่ระบรมราชู่ปถัมภ์ 
ด้วยการยกพื่่� นใต้้ก้ฏิและท่ำาช่านเร่อนด้วยปูนซึ่่เมนต์้เช่่�อมห่มู่ก้ฏิ 
เข้้าด้วยกัน ป่จึจ้ึบันได้รับการยกย่องให่้เป็นอาคารอน้รักษ์ด่เด่น 
ประเภท่ปูช่น่ยส่ถานและวัดวาอาราม เรย่กได้ว่าเป็นอ่กส่ถานท่่�ห่นึ�ง 
ท่่�นักท่่องเท่่�ยวไม่ควรพื่ลาดช่มในเม่องนครศรธ่รรมราช่
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รา้นมงัคดุคัด
เชน-ทา 
เปิดทุกวััน 09.00 - 18.00

Google Map

7

สาย 8475 หัวถนน - ขนส �ง
สาย 8420 นครศรี - สิชล - เขาพ

ลายดำ ำา
สาย 8421 นครศรีธรรมราช - ขนอม

สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา
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มังค้ดคัด ข้องแปลกข้ึ�นช่่�อข้องเม่องคอน ท่่�ผั่านกระบวนการผัลิต้อย่าง
พื่ิถ่พื่ิถันในท่ก้ข้ั�นต้อน ตั้�งแต่้การเล่อกคัดเฉพื่าะ ‘มังคด้อ่อน’ ท่่�ยังไม่ส่ก้
เท่่านั�นมาแกะเส่ย่บไม ้จึนได้ออกมาเปน็มงัคด้ท่่�เค่�ยวได้ทั่�งเมล็ด รส่ช่าติ้
ห่วานอมเปร่�ยวกรอบอรอ่ย มังค้ดข้องท่่�รา้นไม่ได้ใช่ส้่ารฟื้อกข้าวห่รอ่
ส่ารเคม่ ใช่เ้พื่่ยงนำาปูนใส่กับเกล่อเท่่านั�นในการถนอมอาห่าร จึึงมั�นใจึ 
ได้ว่ามังค้ดคัดรา้นดังในต้ำานานข้องนครศรธ่รรมราช่แห่่งน่�ทั่�งส่ะอาด 
และปลอดภัยแน่นอน

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

07.00 - 19.00

เครื่องถมพมิพน์คร
Google Map

8

สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง
สาย 1841 นครศรี - ปากพ

นัง
สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา

สาย 8475 หัวถนน - ขนส �ง
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แห่ล่งจึำาห่น่ายเคร่�องถม ห่ัต้ถศิลป์ช่ั�นสู่งท่่�ข้ึ�นช่่�อใน
จัึงห่วัดนครศร่ธรรมราช่ ท่่�โดดเด่นด้วยเน่� อถมท่่�ม่
ลักษณะเคล่อบติ้ดแนบกับเน่�อเงินเป็นเน่�อเด่ยวกัน
อย่างม่เอกลักษณ์ ซึ่ึ�งต้้องอาศัยทั่�งความประณ่ต้ 
และความละเอ่ยดอ่อนเป็นอย่างยิ�งในการท่ำา โดย 
ท่่�น่�ม่ให่้เล่อกซึ่่�อทั่�ง เคร่�องถมเงิน เคร่�องถมท่อง  
ไปจึนถึงเคร่�องถมส่ามกษัต้รยิ์ ท่่�ประกอบด้วยท่อง 
นาค และเงินอ่กด้วย

โซนกลางเมืืองนครศรธีรรมืราช



74 NAKHON  SI  THAMMARAT

1
2

3
4

วิดัพระมูหาธีาตวุิรมูหาวิหิาร

ยา่นเมูอืงเก่านครศรธ่ีรรมูราช
บา้นขุ้นรฐัวุิฒวิิจิารณ์

บา้นหนังตะลงุสชุาติ

ย่านเม่องเก่านครศรธ่รรมราช่ท่่�ม่อาย้มากกว่า 
200 ปี มากไปด้วยเส่น่ห่์ท่่�ค้ณควรได้ส่ัมผััส่ 
ไม่ว่าจึะเป็นบรรยากาศดั�งเดิม ผัู้คนท่่�น่ารัก
เป็นกันเอง และส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวมากมาย เช่น่ 
วัดพื่ระมห่าธาต้ว้รวิห่ารและบา้นท่่าข้นน้ รายล้อม 
ไปด้วยช่้มช่นโบราณท่่�ม่การผัส่มผัส่านท่าง
วัฒินธรรมอย่างลงตั้ว นอกจึากน่�ยังม่ศนูย์การ
เรย่นรูศิ้ลปะป่กษ์ใต้้อย่าง บ้านห่นังต้ะลง้ส่ช้่าติ้ 
ท่่�รอให่้ค้ณเข้้ามาศึกษาภูมิป่ญญาท่่�ส่ำาคัญ 
ข้องช่าวปลายด้ามข้วานอ่กด้วย

โซนเมอืงเก่า 
นครศร ี
ธรรมราช



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

08.30 - 16.30

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร Google Map

1

วัดพื่ระมห่าธาต้ว้รมห่าวิห่าร ห่รอ่ท่่�ช่าวนครศรธ่รรมราช่
เรย่กว่า วัดพื่ระธาต้้ เป็นพื่ระอารามห่ลวงช่ั�นเอกช่นิด
วรมห่าวิห่าร และเป็นโบราณส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ิท่ธิ�คู่บ้าน 
คูเ่มอ่งนครฯ ท่่�โดดเด่นด้วย ‘พื่ระบรมธาต้เ้จึด่ย’์ ห่รอ่เจึด่ย์
ท่รงระฆงัควำาท่่�บรรจ้ึพื่ระบรมส่ารร่กิธาต้ข้้องพื่ระพ้ื่ท่ธเจ้ึา 
ยอดห่้ม้ด้วยท่องคำาแท้่ โดยส่ามารถช่มยอดพื่ระธาต้ส้่ท่่อง
ได้อย่างใกล้ช่ดิผ่ัานกล้องส่อ่งท่างไกลท่่�ท่างวัดจัึดเต้รย่ม
ไว้ให่บ้รกิาร

สาย 1841 นครศรี - ปากพ
นัง

สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา
สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง

สาย 8475 หัวถนน - สถานีขนส �ง - นครศรีฯ
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และส่ิ�งท่่�น่าส่นใจึอ่กอย่างห่นึ�งก็ค่อ ‘ปรากฏการณ์พื่ระธาต้้ไร้เงา’ 
ข้องท่่�น่� ซึ่ึ�งไม่ว่าแส่งจึะส่่องไปท่างไห่นก็ต้าม แต่้องค์พื่ระธาต้ก็้จึะยังคง 
ไม่ม่เงาท่อดลงสู่่พ่ื่�น โดยป่จึจ้ึบันยังไม่ม่ใครส่ามารถห่าคำาต้อบได้ว่า 
เกิดข้ึ�นจึากส่าเห่ต้ใ้ด จึนกลายมาเป็น Unseen Thailand อ่กห่นึ�งจ้ึดท่่� 
ท่้กคนล้วนอยากมาต้ามห่าคำาต้อบ นอกจึากน่�ยังม่เจึด่ย์องค์เล็กอ่ก  
149 องค์ท่่� ตั้�งอยู่ ล้อมรอบพื่ระธาต้้อย่างเป็นระเบ่ยบเป็นอ่กจ้ึดท่่� 
นักท่่องเท่่�ยวส่นใจึเช่น่กัน
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ช่าวนครศรธ่รรมราช่ เช่่�อว่า ‘การนำาผั้าข้ึ�นธาต้’้ แล้ว
บนข้อพื่ร ไม่ว่าจึะเร่�องใดก็มกัจึะส่มห่วังต้ามปรารถนา 
โดยการนำาผั้าข้ึ�นธาต้้นั�นเป็นการนำาผั้ามาเย็บติ้ดกัน
นับพื่ันห่ลาแล้วแห่่ข้ึ�นห่่มพื่ระบรมธาต้้เจึด่ย์ นิยมใช่้
ผั้าส่ข่้าว เห่ล่อง และแดง ห่รอ่ท่่�เรย่กว่า ‘ผั้าพื่ระบฏ’  
ซึ่ึ�งเป็นประเพื่ณ่ส่ำาคัญท่่�จัึดข้ึ�นเป็นประจึำาท่้กปีในช่ว่ง
วันมาฆบชู่าและวันวิส่าข้บชู่านั�นเอง

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช



ในพื�นท่ี่�บรเิวิณวิดัพระธีาต ุ ยงัมูต่ลาดจำาหนา่ย
สนิค้า OTOP เครื�องถมูนครและเครื�องป์ระดับ
โบราณฝีีมูอืชาวินครศรธ่ีรรมูราช สามูารถแวิะ
ไป์เลือกชมู หรอือุดหนนุได้เชน่กัน
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Tips

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช



เปิดทุกวััน

ยา่นเมอืงเก่า
นครศรธีรรมราช

2

85

Google Map

เม่องเก่านครศรธ่รรมราช่ เป็นเม่องท่่�ม่อาย้เก่าแก่  
เม่องห่นึ� งในคาบส่ม้ท่รมลายู ท่่�ม่ประวัติ้ศาส่ต้ร ์
ยาวนานกว่า 1,500 ปีมาแล้ว นครศร่ธรรมราช่ 
จึึ ง ถ่อ เ ป็น เม่อง ท่่าช่ายฝั่่� งท่ะ เล ท่่� ม่ เอก ลักษณ์ 
ท่างด้านศาส่นาศิลปวัฒินธรรม รวมถึ งเป็นศนูย์กลาง 
ท่างการค้ามาตั้�งแต่้ในอด่ต้ 

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช

สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา
สาย 8420 นครศรี - สิชล - เขาพ

ลายดำ ำา
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ป่จึจ้ึบันย่านเม่องเก่านครศรธ่รรมราช่ยังคงม่รอ่งรอยข้องกำาแพื่งเม่อง 
ท่่�เคยรบัห่น้าท่่�ปกป้องเม่องจึากศัต้รู ซึ่ึ�งเป็นกำาแพื่งดินท่่�ได้รบัอิท่ธิพื่ล
มาจึากเช่ย่งให่ม่และโปรต้้เกส่ ก่อนจึะถูกดัดแปลงให่้แข้็งแรงในส่ไต้ล์ 
ช่าโต้ (Château) แบบฝั่รั�งเศส่ และยังคงอยู่จึนถึงป่จึจ้ึบันใกล้กับ 
วัดพื่ระมห่าธาต้ว้รมห่าวิห่าร 

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช
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นอกจึากน่�ยังเป็นท่่� ตั้�งข้องบ้านเร่อนเก่าแก่ท่่�ส่วยงามและอยู่คู่ กับ 
วิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวนครศรธ่รรมราช่มาอย่างยาวนาน รวมไปถึงรา้นอาห่าร 
และร้านค้าเก่าแก่มากมายท่่�เคยร้่งเร่องในอด่ต้ เช่่น ร้านโกปี�  ห่ร่อ 
ร้านกาแฟื้ส่ไต้ล์จ่ึนโบราณ แห่ล่งข้องกินโบราณทั่�งส่ไต้ล์ไท่ย-จ่ึน 
อาทิ่ เมนบูกัก้�ต้เต๋้ อ่กด้วย

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

08.00 - 16.00

บา้นขุนรฐัวุฒวิจิารณ ์
(บา้นท่านขุน) Google Map

3

สาย 1841 นครศรี - ปากพ
นัง

สาย 8475 หัวถนน - ขนส �ง
สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา

สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง
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บ้านท่่านข้้นรฐัว้ฒิิวิจึารณ์ บ้านโบราณใจึกลางเม่องนครศรธ่รรมราช่
ใกล้กับวัดพื่ระธาต้้ ซึ่ึ�งถูกส่ร้างข้ึ�นโดยนายเข่้ยน มาลยานนท์่ ห่ร่อ  
ข้้นรฐัว้ฒิิวิจึารณ์ ม่ลักษณะเป็นเรอ่นป่� นห่ยาอาย้กว่า 100 ปี ในอด่ต้
เคยเป็นโรงเร่ยนมาก่อน แต่้เม่� อเกิดส่งครามและป่ญห่ามากมาย 
ท่ำาให่้โรงเรย่นต้้องปิดตั้วลงและได้ปรบัปร้งบ้านให่้กลายเป็นส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวเห่มอ่นในปจ่ึจ้ึบัน

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช
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ภายในบ้านค่อนข้้างเปิดโล่ง และแบ่งออกเป็นห่้องต่้างๆ อย่างเป็น
ระเบ่ยบ ข้้าวข้องเคร่�องใช่้โบราณถูกต้กแต่้งต้ามเดิม เส่ม่อนส่มัยท่่� 
ท่่านข้น้รฐัวฒ้ิวิิจึารณ์ยงัคงอาศัยอยู ่ประกอบด้วยรูปภาพื่เก่าแก่มากมาย
ท่่�ช่ว่ยในการบอกเล่าถึงเร่�องราวในอด่ต้ โดยบ้านท่่านข้้นรฐัว้ฒิิวิจึารณ์
แห่ง่น่�ยงัได้รางวัลอาคารอนร้กัษศิ์ลปส่ถาปต่้ยกรรม ด่เด่น ประจึำาป ี2556 
จึากส่มาคมส่ถาปนิกส่ยามอ่กด้วย 

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช



เปิดทุกวััน
ค่าเข้าฟร้่
ช็มการ้แสดงหนังตู้ะลุง
กิจำกร้ร้มตู้อกหนัง-ลงส่

09.00 - 16.00

100.-
100.-

บา้นหนังตะลงุสชุาติ
Google Map

4

พื่ิพื่ิธภัณฑ์ข้องนายห่นัง ส่้ช่าติ้ ท่รพัื่ย์ส่ิน ศิลปิน
นกัแกะห่นงัต้ะลง้ท่่�มช่่่�อเส่ย่งท่่านห่นึ�งแห่ง่เมอ่งคอน 
ผัู้เป็นท่่�ยอมรบัในระดับช่าติ้และนานาช่าติ้ และ 
ยังเป็นพิื่พิื่ธภัณฑ์ท้่องถิ�นท่่� ได้รับรางวัลด่เด่น 
จึากการประกวดอต้้ส่าห่กรรมท่่องเท่่�ยวยอดเย่�ยม 
(Thailand Tourism Awards) ประจึำาปี 2539  
ประเภท่วัฒินธรรมและโบราณส่ถานอ่กด้วย

สาย 1841 นครศรี - ปากพ
นัง

สาย 8475 หัวถนน - ขนส �ง
สาย 5 หัวถนน - สนามกีฬา

สาย 1843 นครศรี - ม.ราม - ท่ �งสง
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ภายในบ้านเป็นอาคาร 2 ช่ั�น จัึดแส่ดงตั้วห่นังต้ะล้งห่ลากห่ลายตั้วละคร 
ไม่ว่าจึะเปน็ เท่วดา ยกัษ ์เจ้ึาเมอ่ง ตั้วพื่ระ ตั้วนาง ตั้วเอ่ยด ห่รอ่ตั้วต้ลกห่ญงิ 
รวมถึงม่การนำาตั้วละครนานาช่าติ้ เข้้ามาม่บท่บาท่ส่ำาคัญมากขึ้�น 
ไม่ว่าจึะเป็นอินเด่ย อินโดจ่ึน ห่รอ่ต้้รก่ โดยอาย้ข้องตั้วห่นังแต่้ละตั้ว 
มอ่ายท่้่�ยาวนานแต้กต่้างกันไปตั้�งแต่้ราว 50-100 ปี เลยท่่เด่ยว

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช
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นอกจึากการเท่่�ยวช่มพิื่พิื่ธภัณฑ์แล้ว ท่่�น่�ยงัมก่ารจัึดแส่ดงห่นังต้ะลง้ครั�งละ 
15 นาท่่ ซึ่ึ�งเปิดโอกาส่ให่้ผัู้มาเย่อนทั่�งเป็นผัู้รบัช่ม ห่รอ่จึะลองเข้้ามา
เป็นผัู้แส่ดงดเูองก็ย่อมได้ รวมไปถึงยังม่การส่าธิต้การท่ำาห่นังต้ะลง้จึาก 
ห่นังวัวตั้�งแต่้ข้ั�นต้อนแรกจึนถึงข้ั�นต้อนส่้ดท้่าย ทั่�งการแกะส่ลักห่นัง 
และการลงส่่ตั้วห่นังในรูปแบบต่้างๆ และม่เวิร์กช่็อปแกะห่นังต้ะล้ง 
ให่้เข้้ารว่มเพื่่ยงคนละ 100 บาท่ โดยเริ�มส่อนตั้�งแต่้เท่คนิคการต้อกรูป 
ห่นังต้ะล้งไปจึนถึงการลงส่่ นอกจึากน่�ยังส่ามารถนำาผัลงานกลับบ้าน 
ไปเปน็ข้องท่่�ระลึกได้อ่กด้วย (รบัเฉพื่าะการจึองล่วงห่นา้ตั้�งแต่้ 1-50 คน)  
ห่รอ่ถ้าห่ากม่เวลาไม่มากจึะเพ่ื่ยงแค่เล่อกซึ่่�อกลับไปเป็นข้องท่่�ระลึก 
ก็ได้เช่น่กัน

โซนเมืืองเก่านครศรธีรรมืราช



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

06.00 - 18.00

ยา่นตลาด 100 ป์ ีป์ากพนงั

รงันกป์ากพนงั 

สมู้โอทัี่บทิี่มูสยามู ไรส่วิสัดิ�สขุ้

1
2
3

ส่ัมผััส่ช่่วิต้ช่าวเลท่่� เร่ยบง่าย ท่่ามกลางบรรยากาศข้องธรรมช่าติ้ 
ท่่�งดงามในย่านปากพื่นัง แห่ล่งประมงส่ำาคัญข้องนครศร่ธรรมราช่ 
ท่่�มาพื่รอ้มอาห่ารท้่องถิ�นอรอ่ย ส่ด ส่ะอาด ได้คณ้ภาพื่ จึนใครๆ ห่ลายคน 
ต้้องห่ลงรกั นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังเป็นแห่ล่งผัลิต้รงันกท่่�ส่ำาคัญอ่กแห่่งห่นึ�ง 
ข้องประเท่ศไท่ยอ่กด้วย

ยา่นตลาด 100 ปี 
ปากพนัง

1

Google Map
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โซนปากพนัง   

สาย 1841 นครศรี - ปากพ
นัง

เรือข้ามฟ
ากปากพ

นัง



104 105NAKHON  SI  THAMMARAT โซนปากพนัง

ต้ลาด 100 ปีเม่องปากพื่นัง แต่้เดิมม่ช่่�อว่า ‘เบ่�ยช่ดั’ 
เน่� องจึากเป็นพื่่� นท่่� ท่่�ม่ห่อยเบ่�ยจึำานวนมาก ก่อนจึะ 
ถูกเปล่�ยนมาเป็นปากพื่นัง เพื่ราะม่แม่นำาพื่นังไห่ลผั่าน
และเป็นท่่าเร่อท่่�ส่ำาคัญในอด่ต้ซึ่ึ�งมักจึะม่เร่อส่ำาเภา 
จึากทั่�งจ่ึน ส่ิงคโปร ์ และประเท่ศอ่�นๆ มาเท่่ยบท่่าเพื่่�อ 
ข้นถ่ายส่นิค้าอยา่งคึกคักอยูเ่ส่มอ

* คอนโดนกนางแอ่นท่ี่�มูอ่ยูไ่มูต่ำ�ากวิา่ 100 แหง่ 
ในยา่นตลาด 100  ป์ ีเมูอืงป์ากพนงั
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ป่จึจ้ึบันต้ลาด 100 ปีเป็นต้ลาดเก่าแก่ท่่�ตั้�งอยู่ใกล้
ท่่าเร่อข้้ามฟื้ากฝั่่� งต้ะวันออก บ้านเร่อนในต้ลาด 
ส่่วนมากส่รา้งด้วยไม้ และแท่บจึะไม่ม่การแต่้งเติ้ม 
ให่ร้ว่มส่มยั ท่่�น่�จึึงยงัคงมวิ่ถ่ช่วิ่ต้ท่่�เรย่บง่ายรมิแมน่ำาใน
รูปแบบดั�งเดิมเส่ม่อนในอด่ต้ โดยในบรเิวณต้้นต้ลาด
จึะม่แนวตึ้กแถวโบราณตั้�งอยู่ ส่่วนให่ญ่จึะข้ายข้นม 
พื่่� นบ้านอย่างข้นมลา ซึ่ึ�งม่ทั่�งแบบกรอบและแบบ
เห่นย่วผัส่มนำาผัึ�งให่เ้ล่อกซึ่่�อ

โซนปากพนัง



108 109NAKHON  SI  THAMMARAT

ส่่วนท้่ายต้ลาดเน้นข้ายข้องส่ด ข้องแห่้ง และอาห่าร 
พื่่�นบ้าน เช่น่ ถั�วมันข้่�ห่นู (ห่ัวมันช่นิดห่นึ�ง) และแห่้ว 
พื่่� นบ้าน รวมไปถึงอาห่ารท่ะเลราคาย่อมเยา 
ท่่�ช่าวประมงจัึบเองกับม่อ โดยส่ินค้ายอดนิยมอ่ก
อย่างห่นึ�งข้องแถวน่�ก็ค่อ‘คอนโดนกนางแอ่น’ห่ร่อ 
รงันกเเท้่ข้องด่ปากพื่นงั นอกจึากน่�ห่ากเดินมาจึนถึงท้่าย 
ต้ลาดแล้ว คณ้ยงัส่ามารถนั�งเรอ่ข้้ามฟื้ากช่มบรรยากาศ
แมน่ำาปากพื่นงัได้โดยมค่่าโดยส่ารเพื่ย่งเท่่�ยวละ 1 บาท่ 
เท่่านั�น 

100 YEARS 
MARKET

PAKPHANANG

โซนปากพนัง



เปิดวัันอังคาร้ - วัันอาทิตู้ย์ 09.00 - 17.00

รงันกปากพนัง
2

111

Google Map

รงันกนางแอ่นเม่องปากพื่นังท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงเป็นอันดับต้้นๆ ในประเท่ศไท่ย 
ซึ่ึ�งไม่เพื่่ยงเป็นแค่อาห่ารอันโอช่ะ แต่้ยังม่ค้ณประโยช่น์ช่ว่ยเส่รมิส่รา้ง
ส่้ข้ภาพื่รา่งกายให่้แข้็งแรง เพื่ราะม่ส่่วนผัส่มข้องส่าร Glycoprotein  
จึากนำาลายข้องนกท่่�ข้ับออกมาเพื่่�อส่รา้งรงั ซึ่ึ�งม่ฤท่ธิ�กระต้้้นให่้รา่งกาย
มน้ษย์ผัลิต้เม็ดเล่อดข้าวเพื่่�อส่ังเคราะห่์ส่ารต้้านเช่่�อแบคท่่เรย่และไวรสั่ 
รวมถึงช่ว่ยให่ร้า่งกายส่ดช่่�น ไมอ่่อนเพื่ล่ย แก้ไอ และข้บัเส่มห่ะ นอกจึากน่�
ยงัมส่่าร N-Acetyl Neuraminic Acid ซึ่ึ�งมค่ณ้ค่าต่้อระบบเล่อดและช่ว่ย
บำาร้งผัวิพื่รรณไมใ่ห่เ้ส่่�อมเรว็ได้อ่กด้วย

โซนปากพนัง

สาย 1841 นครศรี - ปากพ
นัง

เรือข้ามฟ
ากปากพ

นัง
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รงันกนางแอ่นเป็นท่่�นยิมอยา่งแพื่รห่่ลายโดยเฉพื่าะในกล้ม่ช่าวจ่ึนและช่าว
เอเช่ย่ซึ่ึ�งอาศัยอยูทั่่�วโลก ดังนั�นเพื่่�อข้ยายอายแ้ละข้ยายโอกาส่ในการข้นส่ง่
ไปข้ายท่่�ต่้างประเท่ศ ท่่�น่�ยงัมก่ารแปรรูปรงันกดิบ ๆ  ให่เ้ปน็รงันกบรรจ้ึข้วด
ต้รา ‘ไรช่’์ ห่รอ่ท่่�รูจั้ึกกันด่ในนาม ‘รา้นรงันกปากพื่นงั’ อ่กด้วย

โซนปากพนัง



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

10.00 - 17.00

สม้โอทับทิมสยาม
ไรส่วสัด์ิสขุ Google Map

3

สาย 1841 นครศรี - ปากพ
นัง
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ส่ม้โอทั่บทิ่มส่ยาม ส่นิค้า OTOP ระดับ 5 ดาวข้องไรส่่วัส่ดิ�ส่ข้้ ท่่�เกิดข้ึ�น
จึากความพื่ยายามในการพัื่ฒินาส่ายพัื่นธ์้ดั�งเดิมท่่�ม่รส่ช่าติ้ติ้ดข้ม 
ให่้ด่ยิ�งขึ้�น จึนเกิดเป็นส่ม้โอท่่�ม่รส่ห่วานละม้น อมเปร่�ยวอ่อนๆ ส่แ่ดงฉำา 
ลูกกลมส่วยข้นาดพื่อดิบพื่อด่ต้ามท่่�ต้้องการ จึนกลายมาเป็นผัลผัลิต้ 
ส่ร้างช่่�อข้องอำาเภอปากพื่นัง และอ่กห่นึ�งข้องด่ประจึำาจัึงห่วัด โดย
นอกจึากจึะเป็นไร่ส่้มโอแล้ว ท่่�น่�ยังเปิดโอกาส่ให่้บ้คคลท่่�ส่นใจึท่ำาไร ่
ส่้มโอทั่บทิ่มส่ยามได้เข้้ามาเรย่นรูเ้ร่�องราวต่้างๆ ผั่านศูนย์เรย่นรูข้้อง 
ไรส่่วัส่ดิ�ส่ข้้อ่กด้วย

โซนปากพนัง



เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่เข้าพลายดำา1

ช่้มช่นท่ะเลส่วยนำาใส่และห่าดท่รายข้าวส่ะอาดริมฝั่่� งท่ะเลอ่าวไท่ย 
ท่อดยาวไปต้ลอดท่างจึนกลายมาเป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดเช่ค็อินท่่�ส่ำาคัญข้อง
นครศรธ่รรมราช่ ส่ลับกับเท่่อกเข้าอันอด้มส่มบูรณ์ มส่่รรพื่ส่ตั้ว์นานาช่นิด
มากมายท่่�ช่าวบา้นรว่มใจึกันอนร้กัษเ์พื่่�อคงไว้ให่ร้้น่ลกูร้น่ห่ลาน นอกจึากน่�
ยงัมอ่่กห่นึ�งไฮไลท์่เด็ดแห่ง่ยค้ส่มยัอยา่ง ไอ้ไข้ ่จึากวัดเจึด่ย ์ท่่�ดึงดดูให่ใ้คร
ห่ลายคนแวะเว่ยนมาข้อพื่รเพื่่�อส่ริมิงคลและความส่ำาเรจ็ึ

เขาพลายดำา
1

Google Map
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โซนสชิล

สาย 8420 นครศรี - สิชล - เขาพ
ลายดำ ำา

สาย 8421 นครศรีธรรมราช - ขนอม
สาย 475 ส่ราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช
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เข้าพื่ลายดำา ส่ถานท่่�ท่่�ได้รบัฉายาว่าเปน็ ‘มงักรท่ะเลใต้้’ เพื่ราะเป็นภูเข้า 
ท่่�ตั้�งอยู่ติ้ดกับท่ะเล ป่จึจ้ึบันเป็นท่่�ตั้�งข้องส่ถานพื่ัฒินาและอน้รกัษ์พื่ันธ้์
ส่ัต้ว์ป่าเข้าพื่ลายดำา ภายในม่ภูมิประเท่ศแบบป่าดิบช่่�นและม่ส่ัต้ว์ป่า
มากมาย เช่น่ กวาง กระจึง ห่มูป่า ลิง และนกกว่า 142 ช่นิด รวมถึง 
ผ่ัเส่่� อมากถึง 73 ช่นิด อาศัยอยู่ร่วมกัน นอกจึากน่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้อง 
นำาต้กห่นานไผ่ั นำาต้กแส่นส่วยท่่�ม่นำาไห่ลน้อยจึึงมาพื่รอ้มกับทิ่วทั่ศน์ 
ข้องโข้ดห่นิท่่�ส่ลับซึ่บัซึ่อ้นส่วยงามนั�นเอง
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ท่างต้ะวันออกข้องเข้าพื่ลายดำาตั้�งอยู่ติ้ดกับอ่าวท้่องยาง ห่าดท่รายข้าว
ส่ะอาดท่่�เต็้มไปด้วยโข้ดห่นิห่นา้ต้าประห่ลาดท่่ามกลางห่บ้เข้า ส่ามารถลง
เล่นนำาอยา่งส่ะดวกส่บายได้โดยห่ากเดินออกจึากช่ายห่าดมาอ่กประมาณ 
800 เมต้ร จึะพื่บกับ ‘เนินโลมา’ ซึ่ึ�งเป็นศนูย์รวมโลมาท่่�จึะมาแห่วกว่าย 
เล่นนำาและห่าอาห่ารกันเป็นประจึำา นอกจึากน่�ยงัส่ามารถตั้�งแคมป์พื่กัแรม
ท่่�บรเิวณช่ายห่าดได้อ่กด้วย



หากต้้องการชมนกนานาชนดิควรมาชว่งเชา้
หรอืเย็น็ท่ี่�บรเิวณที่่่งใสน่น่

เนนิโลมา เหมาะกับการมาชมโลมาในชว่งเย็น็

แหล่งต้กปลาท่ี่�เปน็ท่ี่�นยิ็มตั้�งอย่็บ่รเิวณ 
หนิงามรางทัี่ด
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หมููบ่า้นค่รว่ิง

กลุมู่ลายเท่ี่ยน
บาติกสธ่ีรรมูชาติ บา้นค่รว่ิง

1
2

เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่
ควัร้ติู้ดตู่้อล่วังหน้าเพื่ื�อทำากิจำกร้ร้ม

09.00 - 16.00

เมอ่งนา่รกัท่่ามกลางยอดเข้าห่ลวงอันอด้มส่มบรูณ ์ท่่�มาพื่รอ้มบรรยากาศ
ท่่�เห่มาะแก่การพื่ักผั่อนท่่ามกลางธรรมช่าติ้ท่่�บรสิ่้ท่ธิ� ซึ่ึ�งมากไปด้วย 
ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ ทั่�งอ้ท่ยาน ป่า นำาต้ก โดยท่่�น่�ยังเป็นท่่�
ตั้�งข้องห่มู่บ้านท่่�ม่อากาศบรสิ่้ท่ธิ� ติ้ดอันดับต้้นๆ ข้องเม่องไท่ยอย่าง 
ห่มูบ่า้นค่รว่งอ่กด้วย

หมูบ่า้นคีรวีง
1

Google Map
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โซนลานสกา

สาย 8464 นครศรี - คีรีวง



ห่มู่บ้านค่รว่ง เป็นช่ม้ช่นเก่าแก่ท่่�อพื่ยพื่ไปอาศัยอยู่ บรเิวณเช่งิเข้าห่ลวง 
ช่าวบา้นท่่�น่�มวิ่ถ่ช่วิ่ต้แบบเรย่บง่ายและมอ่าช่พ่ื่ห่ลักค่อ การท่ำาส่วนผัลไม้
ผัส่มห่รอ่ท่่�เรย่กว่า ‘ส่วนส่มรม’ เช่น่ มังคด้ เงาะ ท่้เรย่น ส่ะต้อ เป็นต้้น 
ในอด่ต้ช่้มช่นเคยม่ช่่�อว่า บ้านข้้นนำา เพื่ราะตั้�งรกรากอยู่ใกล้กับต้้นนำา 
จึากยอดเข้าห่ลวง ต่้อมาถกูเปล่�ยนเปน็ ค่รว่ง เพื่ราะลักษณะห่มูบ้่านท่่�ถกู 
โอบล้อมไปด้วยข้น้เข้า
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ท่่�น่�ม่กิจึกรรมการท่่องเท่่�ยวเช่งิส่ิ�งแวดล้อมให่้เข้้ารว่ม 
มากมาย เช่่น การเดินป่า การเท่่�ยวช่มส่วนผัลไม ้
ช่ว่งเด่อนกรกฎาคม-ต้ล้าคม ป่� นจัึกรยานรอบห่มูบ้่าน 
และพื่ักโฮมส่เต้ย์ในช่้มช่น โดยป่จึจ้ึบันห่มู่บ้านยังได้
รับรางวัลอ้ต้ส่าห่กรรมท่่องเท่่�ยวยอดเย่�ยมประจึำา 
ป ี2541 (Thailand Tourism Awards) ประเภท่เมอ่ง
และช่ม้ช่น อ่กด้วย
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ท่่�น่� ม่ส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยวยอดนิยมจึำานวนมาก ไม่ว่าจึะเป็น ส่ะพื่าน 
บ้านค่รว่ง คลองห่นานห่ินท่่าห่า ส่ะพื่านแข้วน-ท่่าห่า ถำานำาวังศรธ่รรม
โศกราช่ นำาต้กวังไมป้ก่ ห่รอ่แมก้ระทั่�งต้ลาดบ้านค่รว่ง ต้ลาดเล็กๆ ท่่�อยู่
ไม่ไกลจึากส่ะพื่านบ้านค่รว่ง ซึ่ึ�งเป็นแห่ล่งข้องกินและข้องฝั่าก OTOP 
มากมาย เช่น่ เส่่� อมัดย้อมจึากส่่ธรรมช่าติ้ ผั้าบาติ้ก และผัลิต้ภัณฑ์ 
จึากเมล็ดพื่ช่่จึากกล้่มลกูไม ้ฯลฯ
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เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

09.00 - 16.00

กลุ่มลายเทียน 
บาติกสธีรรมชาติ บา้นคีรวีง

Google Map

2

ผั้าบาติ้กท่่�ท่ำาข้ึ�นด้วยส่่จึากวัต้ถ้ดิบธรรมช่าติ้ท่่�
เปน็มติ้รต่้อส่ิ�งแวดล้อม เช่น่ เปล่อก ใบ แก่น ราก 
และผัล ผัลิต้ออกมาเป็นส่นิค้าห่ลากห่ลายรูปแบบ 
ไมว่่าจึะเป็นเส่่�อผ้ัา กระเปา๋ ผัา้พัื่นคอ ส่ส่่นัส่วยงาม
ส่บายต้า โดยแต่้ละช่ิ�นต่้างก็ม่ลวดลายท่่�แต้กต่้าง
กันออกไปต้ามวัต้ถ้ดิบท่่�ถูกห่ยิบมาใช่ ้ รวมทั่�งการ
มัดลายท่่�ม่เอกลักษณ์ เกิดเป็นผัลงานท่่�ม่ช่ิ�นเด่ยว
ในโลกอยา่งแท้่จึรงิ

สาย 8464 นครศรี - คีรีวง
สาย 8470 นครศรี - พ

รหัมคีรี
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นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังม่กิจึกรรมเวิรก์ช่อ็ปส่ำาห่รบันักท่่องเท่่�ยวท่่�ส่นใจึโดยม่
ราคาเริ�มต้้นตั้�งแต่้ 50-500 บาท่ ข้ึ�นอยูกั่บข้นาดช่ิ�นงานท่่�เล่อก ไมว่่าจึะ
เป็นการท่ำาผั้าเช่ด็ห่น้าข้นาดเล็กไปจึนถึงผัลงานข้นาดให่ญ่กว่า 2 เมต้ร 
ห่ลังจึากลงส่เ่รย่บรอ้ยแล้ว ท่างรา้นจึะเคล่อบนำายาพื่รอ้มให่ค้ณ้ส่ามารถ
นำากลับไปเป็นข้องฝั่าก ห่รอ่เก็บไว้เปน็ข้องท่่�ระลึกจึากค่รว่งได้เลย

โซนลานสิกา



ท่่องเท่่�ยววิถ่เรย่บง่าย ไปกับ พื่รห่มค่ร ่ ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวเช่งิอน้รกัษ ์
ท่่�เปดิให่น้กัท่่องเท่่�ยวได้เข้า้มาเรย่นรูช้่วิ่ต้ข้องช่าวส่วนและช่าวเลท่่�มเ่ส่น่ห่ ์
พื่รอ้มด้วยกิจึกรรมต่้างๆ ท่่�จึะพื่าค้ณไปส่ัมผััส่กับภูมิป่ญญา อาห่าร 
วัฒินธรรมต่้าง ๆ  ท่่�นา่ส่นใจึ ภายใต้้บรรยากาศท่่�ส่วยงามรมิยอดเข้าห่ลวง
ท่่�อด้มส่มบรูณ์

ชุมูชนพรหมูโลก1

ชุมชนพรหมโลก
เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่
ควัร้ติู้ดตู่้อล่วังหน้าเพื่ื�อทำากิจำกร้ร้ม

09.00 - 16.00

1

Google Map
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โซนพรหมคีรี

สาย 8524 นครศรี - ดำอนคา - วลัยลักษณ์
สาย 8470 นครศรี - พ

รหัมคีรี



ช่้มช่นพื่รห่มโลก ช่้มช่นเล็กๆ ใกล้ตั้วเม่องนครศร่ธรรมราช่ ท่่� เป็น
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวเช่งิอน้รกัษ์ท่่�เปิดให่้นักท่่องเท่่�ยวได้มาเรย่นรูวิ้ถ่ช่้มช่น 
ผัา่นการท่ำาส่วน การท่ำาประมง การท่ำาอาห่ารท้่องถิ�น และการพื่กัโฮมส่เต้ย์
รว่มกับคนในช่้มช่น นอกจึากน่�ยังเป็นแห่ล่งเรย่นรูศิ้ลปะท้่องถิ�นท่างใต้้ 
ในแข้นงต่้างๆ เช่น่ การรำามโนราห่ ์ห่รอ่การท่ำาผัา้บาติ้กอ่กด้วย
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โดยรอบช่้มช่นพื่รห่มโลกยังม่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ห่ลากห่ลายท่่�รอให่้ค้ณ
ไปส่ัมผััส่ ไม่ว่าจึะเป็นนำาต้ก ป่า ภูเข้า ลำาธาร และศาส่นส่ถาน ส่ำาคัญ 
เช่น่ นำาต้กพื่รห่มโลก ห่รอ่นำาต้กข้นาดให่ญ่ท่่�ม่ต้้นนำามาจึากเท่่อกเข้า
นครศรธ่รรมราช่และมจ่ึำานวนช่ั�นมากถึง 50 ช่ั�น วัดเข้าข้น้พื่นม วัดเก่าแก่ 
ท่่�ม่ความส่ำาคัญท่างด้านประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละโบราณคด่ เพื่ราะเคยเป็น
ท่่�ประทั่บข้องส่มเด็จึพื่ระเจ้ึาต้ากส่ินในการพื่ำานักและถ่อศ่ลเพื่่�อผันวช่ 
ในถำาข้องวัดจึนกระทั่�งส่วรรคต้ วังปลาแงะ และอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้เข้าห่ลวง 
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กิจกรรม
เดินชมูตลาดเชา้ชาวิบา้น 

ป์่� นจกัรยานชมูวิวิิชุมูชน 

เดินชมูเสน้ที่างศึกษาธีรรมูชาติท่ี่�อุที่ยานแหง่ชาติ 
เข้าหลวิงในฤดหูนาวิ

พกัผอ่นท่ี่�นำ�าตกพรหมูโลกและแวิะชมูวิงัป์ลาแงะ

เรย่นรูก้ารที่ำาอาหารท้ี่องถิ�นต่างๆ เชน่ กล้วิยเล็บมูอืนางอบนำ�าผึ�ง 
ข้นมูลา ข้นมูไค นำ�าพรกิลกูป์ระ

เดินชมูสวินผลไมูใ้นชว่ิงฤดฝูีน

เรย่นรูก้ารเพาะเหด็

เก็บไข้ไ่ก่ เก็บผกัและผลไมูมู้าที่ำาอาหาร ที่ำาสป์าโคลนจากธีรรมูชาติ
เลือกซื�อสนิค้าออรแ์กนิคจากเพาะรกั 2 ภัฟูารม์ู เชน่ ไข้ไ่ก่ ผกัสลัด 
มูงัคดุ ฯลฯ ได้ที่กุวินั ตั�งแต่ 09.00-19.00

เรย่นรำามูโนราห์

ที่ดลองที่ำาผลิตภััณฑ์ท้ี่องถิ�น ได้แก่ สรอ้ยลกูป์ด่และผา้บาติก

นั�งเรอืชมูวิถ่ิชว่ิติชาวิเล

รว่ิมูป์ระเพณบุ่ญสารที่เดือนสบิ

เพาะรกั 2 ภัฟูารม์ู จะมูกิ่จกรรมูพเิศษ เฉพาะวินัเสารช์ว่ิง 09.00-12.00
ซึ�งเป์ดิโอกาสเด็กๆ และบุคคลทัี่�วิไป์เข้า้มูาที่ำากิจกรรมูต่างๆ เชน่ การเก็บไข้ ่
เก็บผกัผลไมูส้ด การที่ำาอาหารจากผลผลิตในฟารม์ู และการที่ำาสป์าโคลน
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ท่่องไปในย่านโบราณเก่าแก่ท่่�ม่กลิ�นอายข้องวัฒินธรรมช่าวจ่ึนโพื่้นท่ะเล 
จึากการรวมกล้่มกันเป็นช่้มช่นต่้างๆ รอบส่ถาน่รถไฟื้มาตั้�งแต่้ในอด่ต้ 
ภายในประกอบด้วยมนต์้เส่นห่่ท่์่�นา่ส่มัผัสั่ทั่�งจึากวิถ่ช่วิ่ต้ข้องผัูค้น อาคาร
บ้านเรอ่น ภมูิป่ญญา และอาห่ารท่่�เป็นเอกลักษณ์ นับได้ว่าเป็นอ่กย่าน
ส่ำาคัญท่างวัฒินธรรมอ่กแห่ง่ห่นึ�งข้องเมอ่งนครศรธ่รรมราช่เลยท่่เด่ยว

ชุมูชนบา้นคลองจัง1

ชุมชนบา้นคลองจัง

เปิดทุกวััน
เข้าช็มฟร้่

09.00 - 16.00

Google Map
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โซนนาบอน  
รถไฟ

สายใต้  สถานีคลองจัง



บ้านคลองจัึง ย่านเม่องเก่ารมิท่างรถไฟื้ ท่่�รายล้อม
ไปด้วยบา้นเรอ่นเก่าแก่อายก้ว่า 200 ปี ซึ่ึ�งมลั่กษณะ
เป็นอาคารห่อ้งแถวโบราณท่่�เต็้มไปด้วยกลิ�นอายข้อง
ช่าวจ่ึนแผัน่ดินให่ญ่

เดิินชมกลิิ่�นอายของชาวจีนี
ในยา่นตลิ่าดิเก่า*
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ภายในช่ม้ช่นยงัมต่้ลาดจึำาห่น่ายอาห่ารและข้นมท้่องถิ�นส่ไต้ล์ไท่ย-จ่ึน เช่น่ 
ผัดัห่ม่� ข้นมแปะโอ่ง ข้นมเต้้าส่อ้ ซึ่ึ�งล้วนห่าท่านได้ยากในปจ่ึจ้ึบนั 

โดยรา้นดังท่่�ช่าวคลองจัึงแนะนำาก็ค่อ ‘รา้นเฉินซึ่งัไท้่’ รา้นข้นมส่ไต้ล์จ่ึน 
ฮกจิึวท่่�ส่่บท่อดกรรมวิธ่ดั�งเดิมมากว่า 100 ปี  ซึ่ึ�งม่ข้นมแปะโอ่ง ห่รอ่
ข้นมจ่ึนโบราณส่มัยราช่วงศ์ห่มิงเป็นตั้วชู่โรงรวมไปถึง ข้นมฮูลิห่นู ้
(ข้นมท่อดกรอบเคล่อบนำาต้าลอัดเป็นแท่่งคล้ายรงัผัึ�ง) ข้นมแห่ล่เปี� ยง 
(ข้นมเปี� ยะไส่ห้่วาน) เปน็ต้้น
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นอกจึากวิถ่ช่วิ่ต้แบบไท่ย-จ่ึนท่่�ม่เส่น่ห่์แล้ว ท่่�น่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องส่ถานท่่� 
ยอดนยิมอ่กมากมาย เช่น่ เข้าเห่มน นำาต้กคลองจัึง รวมไปถึงข้ม้นำาเข้ย่ว 
เห่มอ่งแรโ่บราณในส่ระส่ม่รกต้อ่กด้วย
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ของขวญันครศรธีรรมราช

ศนูยเ์คร่�องถมพิื่มพื่น์คร
ต้.คลัง
อ.เมอ่งนครศรฯ่

บา้นห่นังต้ะลง้ส่ช้่าติ้ ท่รพัื่ยส์่นิ
ต้.ในเมอ่ง
อ.เมอ่งนครศรฯ่

รา้นมงัคด้คัดเช่น-ท่า
ต้.ท่่าวัง
อ.เมอ่งนครศรฯ่

กำำ�ไลเครื่่�องถม 
หััวนะโม

พวงกำุญแจ 
หันังตะลุง

มังคุดคัด
1 2 3

ไรส่่วัส่ดิ�ส่ข้้
ต้.คลองนอ้ย
อ.ปากพื่นงั

กล้่มลายเท่่ยน 
บาติ้กธรรมช่าติ้ บา้นค่รว่ง
ต้.กำาโลน
อ.ลานส่กา

ส้้มโอทัับทิัมส้ย�มกำรื่ะเป๋๋�บ�ติกำ
4 5

1

2

4
5

3
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3 DAYS 2 NIGHTS !
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

1นครื่ศรื่ธีรื่รื่มรื่�ช
day

5
1841
1843
8475

บ่่าย

เดินช่มความส่วยงามข้องศาลห่ลักเม่องนครศรธ่รรมราช่ 
ส่ถานท่่� ศักดิ�ส่ิท่ธิ�ข้องช่าวนครศร่ธรรมราช่ ภายใน 
ประดิษฐานเส่าห่ลักเม่องจึากต้้นต้ะเค่ยนท่องท่่�ส่ลักรูป 
จึต้ค้ามรามเท่พื่พื่ระพื่ักต้รทั์่�งส่่�ด้าน แล้วเดินเท้่าต่้อไปยัง  
ห่อพระสูง วิห่ารท่รงไท่ยท่่�ตั้�งอยู่บนเนนิดินส่งู ส่นันษิฐาน 
ว่าใช่เ้ปน็ท่่�ตั้�งป้นให่ญ่ในการส่กัดกั�นทั่พื่พื่มา่ในยามส่งคราม 
ต่้อด้วยการแวะช่มห่อศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ส่ถานท่่�
จัึดแส่ดงผัลงานศิลป์แข้นงต่้างๆ มากมายท่่�วิจิึต้รส่วยงาม 
รงัส่รรค์โดยศิลปนิช่าวใต้้แท้่ๆ 

เดิินเท้้าต่่อมายังัย่ัานเมอืงเก่่านครศรธีรรมราช 
ระยะทางประมาณ 400 เมตร 
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 5 นาที

รับประท่านอาห่ารกลางวันท้่องถิ�นท่่�  ย่านเมืองเก่า
นครศร่ธรรมราช แล้วเดินช่มบรรยากาศเม่องคอน 
ท่่�ยังคงม่รอ่งรอยข้องกำาแพื่งเม่องซึ่่�งเคยรบัห่น้าท่่�ปกป้อง
เม่องจึากศัต้รู และแวะซึ่่�อข้องฝั่ากข้ึ�นช่่�อจึากเม่องคอน 
ท่่�ศูนย์เครื�องถมพิมพ์นคร

นั�งรถสองแถวจาก่บรเิวณสนามหนา้เมอืงหรอืก่ำาแพงเมอืงเก่่า
สายั 1841 นครศรฯี-ปาก่พนงั
หรอื สายั 1843 นครศรฯี-ม.ราม-ท้่่งสง
หรอื สายั5 หวัถนน-สนามกี่ฬา
หรอื สายั8475 หวัถนน-ขนสง่
ไปยังั วดัิพระมหาธาต่ว่รมหาวหิาร
ราคาประมาณ 10-38 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 2 นาที 

ไปต่้อกันท่่�  วัดพระมห่าธาต่้วรมห่าวิห่าร ห่ร่อท่่�ช่าว
นครศรธ่รรมราช่ เรย่กว่า วัดพระธาต่้ อันเล่�องช่่�อในเร่�อง 
องค์พื่ระธาต้ไ้รเ้งาลงสู่พ่่ื่�น

เดิินเท้้าต่่อมายังับา้นหนังต่ะลุง่สช่าติ่ 
ระยะทางประมาณ 900 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 11 นาที

ช่มวิธ่การแกะห่นังต้ะล้งจึากห่นังวัวท่่� บ้้านห่นังต้ะล่ง
ส่ชาติ้ พื่รอ้มช่มการแส่ดงห่นังต้ะล้ง ท่่�เปิดให่้ผัู้มาเย่อน
ทั่�งเป็นผัู้รบัช่ม ห่รอ่จึะลองเข้้ามาเป็นผัู้แส่ดงดูเองก็ได้ 
ปดิท้่ายวันด้วยการรบัประท่านอาห่ารเยน็จึากรา้นส่ต้รต่้ฟื้ดู
ในตั้วเมอ่ง และพัื่กผ่ัอนต้ามอัธยาศัย

เช้้า

เย็น

2นครื่ศรื่ธีรื่รื่มรื่�ช - ล�นส้กำ�
day

นั�งรถสองแถวสายันครศรธีรรมราช-คีรวีง จาก่บรเิวณ
สำานกั่งานเท้ศบาลุนครศรธีรรมราชไปยังัหม่บ่า้นคีรวีง
ราคาประมาณ 25 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 40 นาที 

เดินท่างไปยัง ห่มู่บ้้านค่ร่วง ช่ม้ช่นเก่าแก่ท่่�อพื่ยพื่ไปอาศัย
อยู่บรเิวณเช่งิเข้าห่ลวง จึนกลายเป็นท่่�มาข้องช่่�อ ‘ค่รว่ง’ 
ห่รอ่ห่มู่บ้านท่่�ถูกโอบล้อมไปด้วยข้้นเข้า โดยส่ามารถใช่้
บรกิารรถรบัจ้ึางในห่มูบ้่านได้เม่�ออยูท่่่�นั�นแล้ว

เช้้า
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

ล�นส้กำ� - นครื่ศรื่ธีรื่รื่มรื่�ช
day 3

เดิินเท้้าต่่อมายังัสะพานบา้นคีรวีง
ระยะทางประมาณ 70 เมตร 
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 2 นาที

รบัประท่านอาห่ารกลางวันแบบท้่องถิ�นในช่้มช่น จึากนั�น
แวะไปถ่ายรูปท่่� สะพานบ้้านค่ร่วง จ้ึดถ่ายรูปยอดนิยม 
ท่่�ต้้องมาให่้ได้ พื่รอ้มแวะซึ่่�อผัลไม้จึากการท่ำาส่วนส่มรม 
ข้องช่าวบ้านค่รว่ง เช่น่ ท่เ้รย่น มงัคด้ เงาะ รวมถึงผัลไมอ่้�นๆ 
อ่กมากมายได้ท่่�บรเิวณใกล้ส่ะพื่าน

พื่ักผั่อนส่บายๆ ท่่� คลองห่นานหิ่นท่่าห่า ห่นานห่นิท่่�เกิด 
ข้ึ�นเองต้ามธรรมช่าติ้ซึ่ึ�งตั้�งอยู่รมิคลองท่่าห่า ท่างผั่านไป
ส่วนส่มรม และถ่ายรูปบนส่ะพื่านแข้วนท่่าห่า อ่กห่นึ�ง
จ้ึดถ่ายรูปยอดนิยมข้องค่ร่วง ก่อนจึะเดินท่างกลับไป 
รบัประท่านอาห่ารเย็นพื่รอ้มเข้้าพัื่กค้างค่นท่่�โฮมส่เต้ย์
ข้องช่ม้ช่น

ช่มแส่งแรกข้องวันพื่ร้อมผั่อนคลายกับบรรยากาศใน
ห่มู่บ้านยามเช่า้ พื่รอ้มรบัประท่านอาห่ารเช่า้ท่่�โฮมส่เต้ย์ 
แล้วเดินท่างไปเรย่นรูก้ารท่ำาผั้าบาติ้กท่่� กล่่มลายเท่่ยน 
บ้าติ้กส่ธรรมชาติ้ บา้นค่รว่ง ซึ่ึ�งใช่ส้่จ่ึากวัต้ถดิ้บธรรมช่าติ้
ท่่�เป็นมิต้รต่้อส่ิ�งแวดล้อม เช่น่ เปล่อก ใบ แก่น ราก และ 
ผัลผัลิต้ออกมาเปน็ส่นิค้าบาติ้กห่ลากห่ลายรูปแบบ

นั�งรถสองแถวสายันครศรธีรรมราช-คีรวีง
จาก่หม่บ่า้นคีรวีงก่ลัุบไปยังั เมอืงนครศรธีรรมราช
ราคาประมาณ 25 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 40 นาที

นั�งรถต่่้โดิยัสารสายั นครศรฯี-สชิลุ-เขาพลุายัดิำาจาก่ในตั่วเมอืง
นครศรธีรรมราชไปยังั สี�แยัก่ต้่นเหรยีัง
ราคาประมาณ 45 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 1 ช้่�วโมง 20 นาที

แลุะต่่อรถจัก่รยัานยันต์่รบัจ้าง ไปยังั วดัิเจดีิยั์
ราคาประมาณ 60 บาท

วัดเจด่ย์ ห่รอ่ท่่�รูจั้ึกกันในนามวัดไอ้ไข้่ แต่้เดิมเคยเป็น 
วัดรา้งมาก่อน และได้ม่การบูรณะข้ึ�นมาให่ม่ วัดแห่่งน่� 
เป็นท่่� ตั้� งข้องรูปแกะส่ลักไม้เด็กผัู้ช่ายท่่�ม่ผัู้ส่ักการะ 
จึำานวนมากในเร่�องข้องโช่คลาภและการค้าข้าย โดยภายใน
วัดเต็้มไปด้วยส่ิ�งข้องท่่�ผัู้คนนำามาแก้บน นอกจึากน่�ยังม่
อ้โบส่ถข้นาดให่ญ่ภายในประดิษฐานพื่ระพื่้ท่ธรูปเก่าแก่ 
ให่ผู้้ัท่่�มาเย่�ยมเยย่นได้เข้้าไปเคารพื่ส่กัการะกันอ่กด้วย

นั�งรถจัก่รยัานยันต์่รบัจ้าง
จาก่วดัิเจดีิยัม์าลุงสี�แยัก่ต้่นเหรยีัง

แลุะต่่อรถต่่้โดิยัสารสายั นครศรฯี-สชิลุ-เขาพลุายัดิำา
ก่ลัุบไปยังั เมืองนครศรธีรรมราช

ปดิท้่ายวันด้วยการรบัประท่านอาห่ารเยน็จึากรา้นส่ต้รต่้ฟื้ดู
ในตั้วเมอ่ง และพัื่กผ่ัอนต้ามอัธยาศัย 

บ่่าย

บ่่าย

เช้้า

เย็น

3 DAYS 2 NIGHTS !
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ขอ้มูลสถานท่ี
ศาลห่ลักเมือง 
นครศร่ธรรมราช
0 7534 2880-2

ห่อพระสูง 
นครศร่ธรรมราช
0 7535 6458

ห่อพระอิศวรและเสาชิงช้า
0 7535 6458

ห่อศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน
08 4746 0399

วัดวังต้ะวันต้ก
07 531 4357
09 4057 4029

วัดพระมห่าธาต่้วรมห่าวิห่าร
08 1557 9542

บ้้านข่นรัฐว่ฒิิวิจารณ์์ 
(บ้้านท่่านข่น)
0 7534 6515-6
06 1547 8536

บ้้านห่นังต้ะล่งส่ชาติ้
0 7534 6394
08 6952 9060

เขาพลายดำา
0 7535 6253

ห่มู่บ้้านค่ร่วง
08 9169 1298

ช่มชนพรห่มโลก 
08 1081 9150

ย่านช่มชนบ้้านคลองจัง
09 6823 2367

เครื�องถมพิมพ์นคร
0 7534 1654

ร้านมังค่ดคัดเชน-ท่า
08 4992 0183

ส้มโอทั่บ้ทิ่มสยาม 
ไร่สวัสดิ�ส่ข
06 1259 5632
09 0321 6347

รังนกปากพนัง 
ร้าน Reich
08 1891 5263
0 7551 7522

กล่่มลายเท่่ยน 
บ้าติ้กส่ธรรมชาติ้ บ้้านค่ร่วง
08 7264 3306

ร้านเฉิินซัังไท้่
0 7549 1084
08 4060 1334
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