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บทนํา 
 
 ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้ง 5 จังหวัด
ประกอบด้วย พังงา กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง และระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ต้ังเรียงอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย 
ตามชายฝั่งทะเลอันดามัน  มีลักษณะทางภูมิประเทศ และรูปแบบทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ที่ใกล้เคียงกันทําให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างย่ิง ทั้งทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ทางทะเล เช่น หมู่เกาะต่างๆ แหล่งดํานํ้า ชายหาด ทรัพยากรทางธรรมชาติบนบก เช่น เทือกเขา ถ้ํา นํ้าตก และ
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แต่ละจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ันก็มีลักษณะเฉพาะและความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ทําให้ทรัพยากร
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันมีความหลากหลายที่สามารถดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย
รูปแบบทรัพยากรท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงกําหนดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
ที่นักท่องเท่ียวจะต้องมาเท่ียวชมให้ได้เมื่อเดินทางมายังฝั่งอันดามัน ทั้งน้ีเส้นทางการท่องเที่ยวแบ่งเป็น
เส้นทางท่องเท่ียวเส้นทางร่วมของอันดามันและเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 จังหวัด โดยท้ัง 2 ส่วนจะมีทั้ง
เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล เส้นทางท่องเท่ียวนิเวศป่าเขา และเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี  
ดังน้ีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 เส้นทางร่วมของการท่องเท่ียวฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 

1. การท่องเที่ยว ดํานํ้า ชมปะการังฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต) : มหัศจรรย์แห่งความสุขกับ
ท้องทะเลอันดามัน 

2. การท่องเที่ยวนิเวศป่าเขาฝั่งอันดามัน : อาบอ่ิมธรรมชาตินิเวศอันดามัน 
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ระนอง ) : ด่ืมดําวิถีชีวี – วัฒนธรรมอันดามัน 
 

 เส้นทางการท่องเท่ียวของแต่ละจังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 
1. จังหวัดระนอง มีเส้นทางท่องเที่ยวดังน้ี 

1.1 เกาะพยาม 
1.2 เกาะช้าง 
1.3 เกาะกํานุ้ย 
1.4 สักการะ ไหว้พระวัดสุวรรณคีรี 

2. จังหวัดพังงา มีเส้นทางท่องเที่ยวดังน้ี 
2.1 อ่าวพังงา (หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์) 
2.2 ศึกษาธรรมชาติอุทยานเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง 
2.3 ย้อนอดีตตะเมืองตะกั่วป่า 
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3. จังหวัดภูเก็ต มีเส้นทางท่องเที่ยวดังน้ี 
3.1 ทะเลภูเก็ต อนีโมนรีฟ-เกาะคอรัล (เกาะเฮ) 
3.2 ศึกษาธรรมชาติเขาพระแทว 
3.3 ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนราไวย์-บ้านบางคณฑี 

4. จังหวัดกระบ่ี มีเส้นทางท่องเที่ยวดังน้ี 
4.1 ทะเลกระบี่ที่พีพี  
4.2 ชมเมือง 
4.3 วัดถ้ําเสือ 
4.4 อาบนํ้าธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขาสระมรกต 
4.5 นํ้าตกร้อน 

5. จังหวัดตรัง มีเส้นทางท่องเที่ยวดังน้ี 
5.1 ทะเลตรัง และหมู่เกาะใกล้เคียง 
5.2 ศึกษาธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลําชาน 
5.3 นํ้าตกโตนเต๊ะ 
5.4 วนอุทยานบ่อนํ้าร้อนกันตัง 
5.5 ชมผ้าทอมือบ้านนาหมื่นศรี 
5.6 สักการะ "พระนอน" บน "เขาหลักจันทร์ 
5.7 ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

 
ดังรายละเอียดของแต่ละเส้นทางดังต่อไปน้ี 
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เส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเท่ียวของฝั่งอันดามัน 
         (Andaman Travel Route) 

 

เส้นทางที่ 1  การท่องเท่ียว ดําน้ํา ชมปะการังฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต) : 7 วันแห่งความสุข
กับท้องทะเลอันดามัน 

วันที่ 1 ท้องทะเลตรัง และหมู่เกาะใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า 
ช่วงเช้า 

 เกาะมุก (ถ้ํามรกต) ซึ่งปากทางเข้าถ้ําเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับนํ้าพอที่เรือลอดได้ แต่จะ
ต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ํามีแสงจากภายนอกสะท้อนกับนํ้า
ภายในถํ้าทําให้เห็นนํ้าเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างย่ิง เมื่อพ้นปากถ้ําออกมา
อีกด้านหน่ึงจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะ
เหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ 
ช่วงบ่าย 

 เกาะเชือก ซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะน้ีมีกระแสนํ้าเช่ียว  
จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดํานํ้า จึงเป็นที่มาของช่ือเกาะ นํ้าดูปะการังอ่อนหลากสีที่ปกติ
แล้วจะพบแต่ในนํ้าลึก สามารถพบเห็นได้ที่ระดับนํ้าไม่ลึกนักที่เกาะเชือกน้ีเท่าน้ัน ต่อจากน้ัน 
ก็ต่อไปยังเกาะม้า ชมปะการังที่น่ีมีทั้งปะการังแข็ง และปะการังอ่อน พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลา
หลากสีที่ออกมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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 วันที่ 2- วันที่ 4 ท้องทะเลกระบ่ีทีพ่ีพี และหมู่เกาะใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 2  เกาะพีพีเล อ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะบิดะนอก อ่าวโละดาลัม และ 

เกาะบิดะใน 
ช่วงเช้า 

- ดํานํ้าดูปะการัง ดอกไม้ทะเล และปลาหลากสีสันที่สวยงาม ณ เกาะพีพีดอน เว้ิงอ่าวคู่ 
ที่มีความสวยงามติดอันดับโลกของอ่าวต้นไทรและอ่าวโละดาลัม  เน้นการดํานํ้าลึก  
ชมสภาพความสมบูรณ์ของปะการังก้อน ปะการังก่ิง และปะการังจาน พร้อมชมหอยนางรม
ขนาดใหญ่ ฟองนํ้า ดอกไม้ทะเล กัลปังหา และแส้ทะเล บริเวณที่พ้ืนของหน้าผามีโพรงลึก
เป็นที่อาศัยของปลาหลายชนิด เช่น ปลากะพง ปลาเก๋า เหมาะแก่การถ่ายภาพใต้นํ้า 

ช่วงบ่าย 
- ผักผ่อนกับทิวทัศน์ที่สวยงาม เ ว้ิงอ่าวกว้างใหญ่ มีขุนเขาโอบล้อมเป็นรูปเกือกม้า  

เม็ดทรายขาวละเอียดถูกพัดมารวมกองกันนานนับปี จนกลายเป็นชายหาดยาวประมาณ 
๑ กิโลเมตร เหมาะสําหรับน่ังเล่นด่ืมดํ่ากับบรรยากาศ หน้าหาดนํ้าต้ืน เล่นนํ้าได้ ในยาม 
นํ้าลด ตัวหาดจะทอดกว้างออกไปจนเกือบถึงปากอ่าว ระหว่างช่วงบ่ายจนถึงเย็น  
มักจะพบว่าชายทะเลด้านน้ี ได้ถูกนักท่องเที่ยวยึดพ้ืนที่ไว้เป็นสนามฟุตบอล และสนาม
วอลเลย์บอลชายหาดไปโดยปริยาย ก่อนเหตุการณ์ธรณีพิบัติ  

- อ่าวหยงกาเส็ม (อ่าวลิง)  ดํานํ้าดูปะการังบริเวณหน้าหาด สภาพปะการังอันสวยงาม  
กับปลาการ์ตูนเจ้าเล่ห์ที่แหวกว่ายเวียนวนท่ามกลางกอของดอกไม้ทะเล กําลังสนุกสนาน
กับการใช้ความงามของตนคอยหลอกล่อเหย่ือ ให้เข้ามาติดกับดักของเจ้าดอกไม้ทะเลท่ีมี
พิษ น่ีคือระบบนิเวศน์ที่คอยเก้ือหนุนกันตามธรรมชาติ   

- อ่าวรันตี ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะพีพีดอน หาดเล็ก ๆ ขาวสะอาดเคียงคู่กับนํ้าทะเล
ต้ืนๆสีเขียวฟ้า จากหน้าหาดออกมาในทะเลประมาณ 150-200 เมตร ใต้ผืนนํ้าแห่งน้ี 
สิ่งมีชีวิตตัวน้อยกําลังสร้างที่พักอาศัยของมันมานานนับล้านๆปี แนวปะการังนํ้าต้ืน 
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ที่สมบูรณ์ในระดับนํ้าลึกประมาณ 2 เมตร คือที่ชุมนุมของเหล่าปลาน้อยใหญ่ ปะการัง 
ส่วนใหญ่ที่พบเป็นพวก ปะการังจานท่ีแผ่กว้าง และปะการังก่ิงที่ได้ยึดฐานที่มั่นบนผืนทราย
ใต้นํ้าไว้อย่างเหนียวแน่น กระแสนํ้าที่ไหลแรง คอยปกป้องพวกมัน มิให้เหล่าผู้มาเยือน 
ได้มีโอกาสได้มายลโฉมพวกมันได้บ่อยนัก ธรรมชาติใต้นํ้าที่น่ีจึงคงสวยงาม และปราศจาก
การรบกวนจากมนุษย์ (บนหาดมีที่พักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว) 

 
วันที่ 3 อ่าวโละลานะ อ่าวนุ้ย อ่าวโละมูดี อ่าวต้นไทร 

ช่วงเช้า 
- อ่าวโละลานะ เป็นอ่าวที่โค้งลึกเข้าไปในแผ่นดิน จนเป็นรูปเกือกม้า บริเวณปลายอ่าวทั้งสอง

ด้านมีขุนเขาโอบล้อม ชายหาดยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ทรายขาวละเอียด นํ้าต้ืน  
เหมาะแก่การเล่นนํ้า 

- จุดดํานํ้าลึก ณ อ่าวนุ้ย หาดเล็กๆยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร นํ้าต้ืน และใสมาก มีบรรยากาศ
เงียบสงบ เป็นธรรมชาติ เหมาะสําหรับผู้ ต้องการความเป็นส่วนตัว โดยมี เกาะอูฐ  
เกาะเล็กๆ ด้านหน้าอ่าว  ที่สมบูรณ์ไปด้วยปะการังแข็ง ปะการังอ่อนพวกแส้ทะเล 
ดอกไม้ทะเล อ่าวโละบาเกา ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว หาดทราย
สะอาด นํ้าทะเลใส บริเวณน้ีมีที่พักเพียงแห่งเดียว บรรยากาศจึงค่อนข้างเงียบสงบ  
ผู้คนไม่พลุกพล่านอ่าวผักหนาม หาดเล็กๆยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร เงียบสงบ ลงเล่นนํ้าได้ 
อ่าววังหลง เป็นหาดที่เล็กที่สุด หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศเงียบสงบมาก เหมาะแก่ 
ผู้ต้องการความเป็นส่วนตัวมานอนอาบแดด เล่นนํ้าทะเล 

ช่วงบ่าย 
- นอนอาบแดดและเล่นนํ้าทะเล ณ หาดยาว  อยู่ติดกับอ่าวต้นไทรจึงมีความคึกคักไม่แพ้กัน 

ชายหาดมีความยาวเกือบ ๗๐๐ เมตร เป็นชายหาดที่ยาวสมช่ือ นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมาก 
นอกจากน้ียังมีแหล่งดํานํ้าที่เด่นที่สุด อยู่ที่ปลายหาดทางด้านทิศตะวันออกบริเวณ “หิน
แพ” ซึ่งเป็นกองหินใต้นํ้า ที่มีปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังก่ิง ปะการังสมอง 
สามารถดําได้ทั้งแบบนํ้าต้ืนและนํ้าลึก ถัดจากหาดยาวอ้อมหัวเกาะไปอีกฝั่ง มีหาดเล็กๆที่
เงียบสงบ ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร  

- หรือจะเลือกอ่าวโละมูดี ที่มีหาดทรายที่ขาวสะอาด สามารถเล่นนํ้าได้ เดินทางได้โดยน่ังเรือ
มาจากอ่าวต้นไทรอ่าวโละมูดี เป็นหาดที่เงียบสงบ ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร หาดทรายขาว
สะอาด นํ้าทะเลใส นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน  
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ช่วงเย็น 
- พระอาทิตย์ตกดิน เดินทางผจญภัยตามทางเล็กๆ มาจากหาดยาว รวมระยะทางยาวประมาณ 

600 เมตรจุดชมวิว อยู่บนยอดเขาทางด้านตะวันออก สูงประมาณ 180 เมตร  จากอ่าวต้นไทร
ให้เดินไปทางอ่าวโละดาลัมทางทิศตะวันออก ทางไปช่วงแรกน้ีค่อนข้างหายาก เน่ืองจากป้าย
บอกทางไม่ชัดเจน ควรสอบถามจากคนในพ้ืนที่ เมื่อถึงตีนเขาแล้วจะเห็นทางขึ้นเป็นบันไดปูน
สลับทางดิน เส้นทางไม่ชันมาก ใช้เวลาเดินประมาณ 20-40 นาที ก็ถึง เมื่อขึ้นไปด้านบน 
จะมองเห็นเว้ิงอ่าวคู่อันงดงาม โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตกดิน 

 
วันที่ 4 สํารวจเกาะพพีเีล ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ ถํ้าไวก้ิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
ช่วงเช้า 

- สํารวจเกาะพีพีเล ชมกัลปังหา หอยมือหมี ปะการังโขดปะการังผิวยู่ย่ี ปะการังดาวใหญ่ 
ปะการังสีนํ้าเงิน ปะการังดอกไม้ทะเล ปะการังถ้วยสมอง ปะการังไฟ ปะการังดอกเห็ด 
ปะการังเขากวางทรงพุ่มพาน สิ่งต่างๆเหล่าน้ี คือ อัญมณีเม็ดงามที่ได้ถูกซุกซ่อนไว้ภายใน
เกาะแห่งน้ีมานานนับแรมปีรอคอยผู้คนมาค้นพบขุมทรัพย์ล้ําค่าแห่งน้ี 

ช่วงบ่าย 
- ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ ถ้ําไวก้ิง  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- 

ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสถํ้าแห่งน้ี และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “ถ้ําพญานาค” 
ตามรูปร่างหินก้อนหน่ึงที่คล้ายเศียรพญานาค อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน 
ที่มาเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งน้ี ภายในถ้ําเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สูงประมาณ  
๘๐ เมตร มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม จึงเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น ทางทิศตะวันออกและ
ทิศใต้พบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ประมาณ ๗๐ ภาพ เป็นรูปช้างและรูปเรือชนิด
ต่างๆ เช่น เรือใบยุโรป เรือใบอาหรับ เรือสําเภา เรือกําป่ัน เรือใบใช้กังหัน และเรือกลไฟ 
เป็นต้น เน่ืองจากภาพส่วนใหญ่เป็นภาพเรือ จึงมีคนคิดว่าเป็นเรือของพวกไวก้ิง นักรบและ
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นักเดินเรือชาวยุโรป เลยต้ังช่ือว่า “ถ้ําไวก้ิง” สันนิษฐานว่าภาพเขียนเหล่าน้ีเป็นฝีมือของ 
นักเดินเรือหรือพวกโจรสลัด เพราะจากการศึกษาเส้นทางเดินเรือจากฝั่งตะวันตกไปยัง 
ฝั่งตะวันออก บริเวณน้ีอาจเป็นจุดที่เรือสามารถแวะพักหลบลมมรสุมขนถ่ายสินค้าหรือ
ซ่อมแซมเรือได้ 

 
วันที่ 5 ท้องทะเลอ่าวพังงา (หมู่เกาะสิมิลนั หมู่เกาะสุรนิทร์)  

 
 
 
 
 
 
 

  
 วันที่ 5 คุระบรุี - อุทยานแหง่ชาติ ณ เกาะสุรินทร ์

ช่วงเช้า 
- ดํานํ้าบริเวณหินริเชลิว จุดนัดพบของนักดํานํ้าลึกและจุดที่พบฉลามวาฬ ปลาใหญ่ที่สุดในโลก  

หินริเชลิว ซึ่งเป็นกองหินใต้นํ้าหลากหลายขนาด ลักษณะคล้ายกับเป็นคอนโดมิเนียม มีสัตว์นํ้า
เล็กๆ อาศัยอยู่ตามซอกมุมของหิน เช่น ปลากบ กุ้งตัวตลก ม้านํ้า ทากทะเล ปะการังอ่อน 
หลากสี บางครั้งคุณอาจได้พบกับฝูงปลาสากยักษ์ และปลากะพงขนาดใหญ่จํานวนมาก 

- ดํานํ้าบริเวณอ่าวผักกาด เป็นจุดดํานํ้าที่ไม่กว้างใหญ่นักแต่ประกอบด้วยปะการังหลากหลาย
ชนิด เป็นที่ชุมนุมของปลาผีเสื้อและปลาสินสมุทรหลายประเภท ซึ่งมีปะการังลักษณะเหมือน
ต้นผักกาดมากมาย 

ช่วงบ่าย 
- ดํานํ้าที่เกาะตอรินลา สุดยอดจุดดํานํ้าของหมู่เกาะสุรินทร์ ป่าปะการังเขากวางกว้างใหญ่  

เต่าทะเล และฝูงปลามากมาย 
- ชมหมู่บ้านมอแกน ชาวทะเลด้ังเดิมเป็นชุมชนเร่ร่อนที่ยังตงรักษาธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม 

นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมืองเดิมชาวเลเผ่าสุดท้ายของเมืองไทย 
ช่วงเย็น 

- พักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับการเล่นนํ้าบริเวณชายหาด นอกจากน้ีจะได้มีโอกาสชมทัศนียภาพ 
ของดวงอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามที่อ่าวช่องขาด 
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วันที่ 6 – วันที่ 7 ท้องทะเลภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 อนีโมนรีฟ - เกาะคอรัล (เกาะเฮ) 

 ช่วงเช้า 
- อนีโมนรีฟ กองหินใต้นํ้าที่งดงามไปด้วยดอกไม้ทะเล อยู่ระหว่างภูเก็ตกับเกาะพีพี ที่น่ีเป็น

จุดดํานํ้าอีกแห่งหน่ึงที่เราอาจจะได้เจอกับฉลามกบ หรือปลากระเบนที่พ้ืนทราย ระดับ 
ยอดหินอยู่ที่ความลึกราวๆ 3 เมตร ความลึกที่ควรดําคือ ไม่เกิน 25 เมตร รอบๆกองหิน 
ก็จะหลากหลายไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น ปลาไหลมอเรย์ ปลาสิงห์โต ปลาสาก บริเวณ
ยอดกองหินจะเป็นลานดอกไม้ทะเลที่มีปลาการ์ตูนอยู่เต็มไปหมด อนีโมนรีฟเหมาะสําหรับ
นักดํานํ้าทุกระดับขั้น 

ช่วงบ่าย 
- ดํานํ้าสนอร์กเก้ิลชมปลาและปะการังนํ้าต้ืนที่เกาะคอรัล (เกาะเฮ)  เกาะเล็กๆที่ต้ังอยู่ทางใต้

สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งประมาณ 9 กิโลเมตร เกาะเฮเป็นเกาะที่มีหาด
ทรายขาวสะอาด และมีปะการังนํ้าต้ืนที่สวยงาม ทําให้ต่ืนตาต่ืนใจไปกับโลกใต้ท้องทะเลที่
สวยงามไม่ว่าจะเป็นปลานํ้าลึก ดอกไม้ทะเลต่างๆ 
 

วันที่ 7  เกาะดอกไม้ 
 ช่วงเช้า 

- ดํานํ้าดูปะการังที่เกาะดอกไม้ซึ่งเป็นเกาะที่โผล่พ้นนํ้าขึ้นมาเป็นรูปหน้าผาสูงกลางท้องทะเล 
ห่างจากอ่าวฉลองไปประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออก เป็นจุดดํานํ้าที่ค่อนข้าง
ใกล้เกาะภูเก็ต เกาะดอกไม้เป็นจุดดํานํ้าแบบผนังหรือวอลไดฟ์ (Wall Dive) จึงเหมาะกับ
การดํานํ้าแบบดํานํ้าลึกหรือ การดําตามผนังเกาะ ซึ่งเป็นการดําที่ไม่ยากนัก แต่ก็ควรจะ
รักษาระดับการลอยตัวให้ดี ที่น่ีเราจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตต่างๆตามผนังเกาะ เช่น ทากเปลือย
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หลายชนิด, หอยต่างๆ, ม้านํ้า, ปลาจิ้มฟันจระเข้ ปลาไหลมอร์เรย์ตาขาว และ กอกัลปังหา 
หรือ ซีแฟนขนาดใหญ่  

 ช่วงบ่าย 
- ดํานํ้าชมซากเรือ "คิงส์ครุยเซอร์" หน่ึงสุดยอดซากเรือจมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเหตุการณ์เรือคิงส์ครุยเซอร์ที่ว่ิงระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะพีพี  
ชนหินโสโครกจมลงใกล้หินมุสัง และจมลงไปในท่ีสุดในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  
โดยที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต ปัจจุบันกลายเป็นบ้านหลังใหม่ ของประชากรชาวทะเล มีฝูงปลา
สิงโต ปลาสากและปลาอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่มาอาศัยอยู่บริเวณแห่งน้ี 
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เสน้ทางที่ 2 ทอ่งเท่ียวนเิวศป่าเขาฝั่งอันดามัน 
วันที่ 1 อาบน้ําธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขา - สระมรกต –น้ําตกร้อน 
 
 
 
 
 
 
ช่วงเช้า  

- เดินยํ้าป่า อาบนํ้าแร่ แช่นํ้าเย็น 
ช่วงบ่าย 
 ดูนก-ชมธรรมชาติ ณ เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม  

- เส้นทางเดินศึกษานี้มีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร อุทยานที่มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทีนา  
โจลิฟฟ์ (ทุ่งเตียว) ซึ่งต้ังช่ือตามคุณทีนา โจลิฟฟ์ ชาวอังกฤษ ผู้ริเริ่มความคิดที่จะรักษาอนุรักษ์
ป่าดิบช้ืนผืนน้ีไว้ไม่ให้ถูกทําลาย เพ่ือเป็นการระลึกถึงความต้ังใจและอนุสรณ์สําหรับทีนา  
ทุ่งเตียว คือส่วนหน่ึงของป่าที่ราบตํ่าที่อยู่ติดกับหมู่บ้านบางเตียว ตําบลคลองท่อมเหนือ 
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายที่จะคอยบอกเล่าถึง
เรื่องราวต่างๆ ในป่าให้นักเดินทางได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีจุดเริ่มต้นอยู่ก่อนถึง 
สระมรกตของเขตรักษา พันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ประมาณ 800 เมตร โดยจะผ่าน 
ผืนป่าเล็ก ๆ ซึ่งเป็นป่าที่ราบตํ่าที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยทางภาคใต้ของประเทศไทย  

- ส่องนกแต้วแร้วท้องดํานกป่าสีสันสวยงามที่กระโดดหากินอยู่ตามพ้ืนดิน ทําให้มีการจัดต้ัง 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ-บางครามข้ึน นอกจากน้ันในป่าแห่งน้ียังพบนกชนิดอ่ืนๆ อีกมากกว่า 
300 ชนิด นับเป็นจํานวนที่มากกว่าที่เคยบันทึกไว้ตามเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ  ทางภาค ใต้ของประเทศไทย 
และมีมากกว่า 100 ชนิดที่เคยพบตามทางเดินศึกษาธรรมชาติแห่งน้ี อาทิ นกเขาเปล้า นกโพระดก 
นกเขียวคราม นกปรอด นกกินปลี นกปลีกล้วย และกระรอกพันธ์ุต่าง ๆ เป็นต้น  

ช่วงเย็น  
 กางเต็นท์ ห่มป่า ชมดาว 

- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ มีบ้านพักบริการ และมีสถานที่สําหรับกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว  
แต่ต้องนําเต็นท์มาเอง รายละเอียดติดต่อสํานักงานเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ- บางคราม  
หมู่ 2 บ้านบางเตียว ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี 
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 การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านแยกที่จะเข้าตัวเมืองกระบ่ีลงไปทางจังหวัดตรัง
ประมาณ 32 กิโลเมตร ก่อนถึง อําเภอคลองท่อม เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4038 เพียงเล็กน้อยจะ
เห็นป้ายบอกทางเข้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ ป่าเขาประ-บางครามแยกไปตามป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ราว 17 
กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านบางเตียว อันเป็นที่ต้ังของ ที่ทําการเขตฯ รวมทั้งสํานักงานโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ป่าที่ราบตํ่าเขานอจู้จี้ที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ 
 
วันที่ 2 ศึกษาธรรมชาติเขาพระแทว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงเช้า 
- เดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาพระแทว 
ช่วงบ่าย 
น้ําตกโตนไทร  
- เส้นทางนํ้าตกโตนไทร ที่มีทั้งวงรอบสั้น 600 เมตร วงรอบยาว 2 กิโลเมตร และเส้นทางจากนํ้าตก

โตนไทรสู่นํ้าตกบางแป ระยะระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินป่า 3-4 ชม.  
เป็นเส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุดในเขาพระแทว ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยเสด็จฯมาแล้ว 
เส้นทางเดินป่านํ้าตกโตนไทรเป็นเส้นทางไม่ลําบากยากเย็น แต่ก็มีทางเดินชันๆในบางช่วงเป็นไป
ตามลักษณะของป่าดิบช้ืน เส้นทางสายน้ีแบ่งเป็นสถานีต่างๆ อาทิ ปลวก พูพอน ป่าดิบช้ืน ไทร 
รวม 14 สถานี ตลอดเส้นทางนอกจากจุดชมตามสถานีต่างๆยังมี ต้นไม้ พันธ์ุไม้ โดยเฉพาะ 
เห็ดที่ดูเหมือนเป็นดอกไม้ 
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ช่วงเย็น 

น้ําตกบางแป 
- นํ้าตกบางแป อยู่ห่างจากนํ้าตกโตนไทร 2 ช่ัวโมง โดยเส้นทางเท้า แต่หากไปทางรถยนต์ไป

จากตัวเมืองถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรแล้ว เลี้ยวขวาไปทางตําบลป่าคลอก 9 
กิโลเมตร หรือน่ังรถสองแถวไม้ สายภูเก็ต-บางโรงมาลงที่ปากทาง นํ้าตกบางแป เป็นนํ้าตก
ขนาดเล็ก รอบๆ เป็นสวนรุกขชาติร่มรื่น มีเส้นทางเดินศึกษาน้ําตกบางแป-นํ้าตกโตนไทร 
ระยะทาง 4 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีป้ายสื่อความหมายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ต้อง
มีเจ้าหน้าที่นําทาง อนุญาตให้กางเต็นท์พักแรมได้ แต่ต้องนําเต็นท์มาเอง นอกจากน้ันบริเวณ
นํ้าตกบางแปยังมี “สถานีอนุบาลชะนี” ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของ
ชะนีที่ถูกจับมาเลี้ยงให้ พร้อมที่จะกลับคืนสู่ป่าต่อไป 
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เส้นทางที่ 3 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ) : 4 วันแห่งความประทับใจ ด่ืมดํา
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม 
 วันที่ 1 ชมเมืองกระบี่ ชมวัดถํ้าเสือ 
 
 

 
 
 
 
วันที่ 1  ชมเมืองกระบี่ ชมวัดถํ้าเสือ 
ช่วงเช้า 

- ชมเมืองกระบ่ี ชมวัดถ้ําเสือ เดิมเป็นสํานักสงฆ์วิปัสสนา นมัสการพระอาจารย์จําเนียร 
เกจิอาจารย์ช่ือดัง เป็นที่นับถือของชาวกระบ่ี กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ถ่ายรูปกับเขาขนาบ
นํ้า สัญลักษณ์ของเมืองกระบ่ี  

ช่วงบ่าย 
- ชมป่าพรุท่าปอมคลองสองนํ้า ธารนํ้าสองรส ไหลสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างนํ้าจืดที่ไหล

จากเขาและน้ําทะเลท่ีหนุนเข้ามาในลําคลอง เพลิดเพลินกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
- ศูนย์เพาะพันธ์ุปลาการ์ตูน ชมปลาการ์ตูนที่มีมากมายถึง 11 สายพันธ์ุและชมพันธ์ุปลาหา

ยากต่าง ๆ อาทิเช่น ปลาหมอทะเล ปลาฉลาม 
- ชมความสวยงามของชายหาดกระบ่ี เช่น หาดอ่าวพระนาง หาดนพรัตน์ธารา หาดคลอง

แห้ง ชายหาดที่มีความยาวถึง  3  กม. 
 

วันที่ 2 ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนราไวย์-บ้านบางคณฑี 
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วันที่ 2 ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนราไวย์-บ้านบางคณฑี 
ช่วงเช้า 

- ชมชุมชนที่มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่า เพอรานากัน ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
จีนกับมาเลย์  

- ชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ที่ยังคงรักษาไว้จนถึง
ปัจจุบัน  

- ชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของย่านเมืองเก่าและวิถีชีวิต
วัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาทําเหมือง  

- ชมชุมชนเมืองเก่าร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูในเรื่องวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม อาหารท้องถิ่น 
เทศกาลงานประเพณี 

ช่วงบ่าย 
- ชมการผลิตและเลือกซื้อสินค้าของชุมชน ที่น่าสนใจ เช่น- นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผลิตจาก

เน้ือมะพร้าวโดยไม่ผ่านความร้อนอุดมไปด้วยกรด ลอริค (Lauric Acid) ซึ่งพบในนํ้านมแม่ 
มีคุณสมบัติพิเศษในการเสริมสุขภาพและความงาม เพ่ิมภูมิคุ้มกันโรค เหมาะที่จะนําไป
รับประทาน ทาผิว ทาผม-ผลิตภัณฑ์จากกะลา เช่น พวงกุญแจ ทัพพี กระเป๋า ผ้าปักเหลื่อม 
ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม ที่นําผ้าปาเต๊ะมาปักเลื่อมสีสันสวยงามมีเอกลักษณ์ ทั้งที่เป็นผ้านุ่ง 
แบบที่ชาวบาบ๋าหรือเพอรานากันของภูเก็ตแต่งกันในวันสําคัญ และกระเป๋ารูปทรงทันสมัย 

- มีที่พักให้บริการแบบโฮมสเตย์ที่เกาะโหลน  
- มีกลุ่มบริการเรือหัวโทงนําเที่ยว  
- มีกลุ่มบริการเรือหัวโทงนําเที่ยว 
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วันที่ 3 ย้อนอดีตตะเมืองตะก่ัวป่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ย้อนอดีตตะเมืองตะก่ัวป่า 
ช่วงเช้า 

- ย้อนรอยอดีตเมืองตะก่ัวป่า เป็นเมืองที่สําคัญเมืองหน่ึงทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
ภาคใต้ มีความเจริญรุ่งเรืองมาพร้อม ๆกับเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองไทรบุรีและเป็น
เมืองท่าจอดเรือที่สําคัญและเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายการแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นที่รู้จัก
ของชนหลายเช้ือชาติทั้งจีน อินเดีย อาหรับ และเป็นเส้นทางลัดขนสินค้าข้ามคาบสมุทร
มลายูจากฝั่งทะเลอันดามันไปยังอ่าวไทย 

- สัมผัสตะก่ัวป่าผ่านชุมชนตลาดใหญ่ในยุค(อดีต)ที่ตะก่ัวป่าเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ชาวจีน
โพ้นทะเลได้เดินทางเข้ามาค้าขายกันเป็นจํานวนมาก 

 
 
 



เส้นทางการท่องเที่ยวสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.andamanecotourism.com  16 

 

ช่วงบ่าย 
- นมัสการ ไหว้ศาลเจ้ากู่ใช่ต๋ึง เป็นศาลเจ้าแรกของอ.ตะก่ัวป่า ที่เชิญดวงวิญญาณเทพเจ้า 

มาจากเมืองจีน มีองค์เทพเจ้านาจาเป็นที่เคารพสักการะ และมีองค์เทพเจ้าอ่ืนๆ อีกหลายองค์ 
ซึ่งชาวบ้านนิยมมาพอพรเรื่องสุขภาพ 

- ชมกําแพงค่ายหรือกําแพงเมือง เป็นโบราณสถานที่สําคัญ สร้างขึ้นโดยพระยาเสนานุชิต 
(นุช) ผู้ว่าราชการเมืองตะก่ัวป่า สร้างล้อมรอบจวนที่พํานักเป็นตัวอย่างกําแพงค่ายป้องกัน
ศัตรู ก่อด้วยกรวดทรายผสมปูนล้วน หนา 58.5 เซนติเมตร สูง 3.80 เมตร 

 
วันที่ 4 ท่องเที่ยวเมืองขึน้ชือ่ฝนแปดแดดสี ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 4 ท่องเที่ยวเมืองขึน้ชือ่ฝนแปดแดดสี ่ 

ช่วงเช้า 
- สุสานเจ้าเมืองระนอง ต้ังอยู่ด้านขวามือของทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากนํ้า)  

ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี
(คอชู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก บริเวณสุสานซึ่งเป็นที่ ดินที่ได้รับพระราชทานจาก 
รัชกาลที่ 5 บริเวณสุสานปูด้วยศิลา 3 ช้ัน สองข้างมีตุ๊กตาแกรนิตโบราณนํามาจากประเทศจีน 
ประกอบด้วยรูปขุนนางจีนฝ่ายบู๊ฝ่ายบุ๋นรูปม้า รูปแพะ รูปสิงโต 

- สักการะ ไหว้พระ วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนน
หมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากนํ้า) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่า 
สูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง
ลวดลายงดงามมาก และมีหอระฆังลายแมว 

 
 


