
จุดชมแหล่งธรรมชาติ

ทางเรือมีอยู่ 2 เส้นทาง

-จุดชมตำาแหน่งปัจจุบัน 

ระบุตำาแหน่งเป็น สีส้ม

-จุดชมที่สำารวจใหม่ระบุ

ตำาแหน่งเป็นสีขาว

แผนที่ท่องเที่ยว

ทะเลน้อย



๘

Traveling Guide

   ท่องเที่ยวทะเลน้อย 
แหล่งนกน้ำ� ง�มพระตำ�หนัก ชักพระประเพณี 

ของดีปล�ดุกร้� สินค้�หัตถกรรม ง�มล้ำ�ทะเลบัว 

เที่ยวทะเลน้อย ฤดูไหนดี?
“เดอืนกุมภาพนัธ์-เมษายนจะเป็นช่วงที่ทะเลน้อยงดงามที่สุด

เพราะบวัหลากสายพนัธ์ุจะพร้อมใจกันบานชูดอกงามสะพร่ังทั่วทัง้ผืนน�า้

และมีการจดัเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อยด้วย”

	 แตท่ะเลน้อยในเดือนอ่ืน	ก็ยงัมีหลายสิง่ให้เท่ียวชม	

เชน่	ดอกบวัท่ีบานตลอดทัง้ปีอยา่งบวัสายและบวัหลวง	นกประจ�าถ่ินอยา่ง

นกอีโก้ง	นกเป็ดน�า้	นกกระสา	และนกเหย่ียวแดง	รวมทัง้นกสายพนัธุ์ตา่งๆ

ท่ียงัคงอพยพมาในแตล่ะเดือน	 การจบัปลาด้วยอยกัษ์ท่ีท�ากนัมากในเดือนมิถนุายน

ถงึตลุาคม	และไฮไลต์พิเศษท่ีขาดไมไ่ด้นัน่ก็คือควายน�า้ทะเลน้อยนัน่เอง

พักสบาย สไตล์ชาว(ทะ)เลน้อย  

การเดินทาง

บ้�นส�ธิตก�รส�นกระจูดและก�รรีดตอก
นางสาวบุษบา เพชรสุข

ที่บ้านหลังนี้ จะมีการทำาหัตถกรรมกระจูดให้ท่านได้ชมในทุกขั้น

ตอน ตั้งแต่ กลม กลิ้ง ตากแดด ย้อมสี รีด สาน โดยในขั้นตอน

การสานนั้น นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมได้ทุกวัน

ผลิตภัณฑ์ของคุณป้า มีทั้งเสื่อกระจูดที่สานได้วันละ 1 ผืนหรือ 

กระเป๋ากระจูด ซึ่งวางขายอยู่ที่ร้านค้าหน้าทะเลน้อย

เปิดให้เข้าชมเวลา : ๐๖.๐๐ นาฬิกา -๑๖.๐๐ นาฬิกา

 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิตช�วทะเลน้อย

คุณลุงกังกร พันเทพ

ถัดจากบ้านคณุป้าบุษบาเดนิมาอีกนดิจะเป็นบ้านของคณุลุงกงักร

คุณลุงทำาอาชีพประมงมา 18 ปีแล้ว ไซดักปลานี่เองเป็นเครื่องมือ

ในการทำาประมงของคุณลุง

ไซดักปลาเอาไว้ดักปลาใหญ่อย่าง ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ

โดยจะถูกวางไว้ในกอผักตบชวา่เพื่อล่อปลาและปลาเหล่านี้ก็จะ

ถูกส่งขายต่อไป

บ้�นส�ธิตก�รทำ�ไซดักปล�

บ้�นส�ธิตก�รกลิ้งตอก

นายธนากร เหมือนหนู

เดินมาเรื่อยๆท่านจะเจอกับป้ายจุดชมการกลิ้งจูด ซึ่งมีจุดสังเกต

คือก้อนหินขนาดใหญ่สำาหรับให้เดินกลิ้งทับตอกู่และมีราวสำาหรับ

จับเพื่อทรงตัวเวลาเดิน

การกลิ้งตอกมีมาแต่โบราณ จะนำาหินมากลิ้งลงบนกระจูดเพื่อ

ป้องกันไม่ให้กระจูดแตกตอนรีด

เปิดให้เข้าชมเวลา : ๖.๐๐ นาฬิกา - ช่วงเย็น ทุกวัน

เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทาง แล้วเดินจนสุดซอยท่านจะเจอ

กับแผงปลาตาแดงแดดเดียว  รวมทั้งเดินไปอีกนิด ท่านจะพบ

กับบ้านทำาปลาดุกร้า คุณป้าจะใช้ปลาดุกสด หมักร้าด้วย่เกลือ

และน้ำาตาล เมื่อหมักจนได้ที่แล้วจึงนำาไปตาก ก็จะได้ปลาดุก

ร้าที่แสนอร่อย พบวางขายบริเวณแผงขายของฝาก

ปล�ต�แดงแดดเดียว

คุณยายหวิน

คุณยายขายอยู่บนพื้นที่ชานบ้านให้ความรู้สึกเป็นกันเอง และ

คึกคักไปด้วยผู้คนที่ร้องทักทายกันไปตลอดเวลาที่เดินผ่าน

สูตรเด็ดของคุณยายคือเคยที่หอมเป็นพิเศษ เคยคือส่วนผสม

ที่เอาไว้ใช้ปรุงรส ทำาจากลูกปลาต้มแล้วเทเป็นน้ำาแกง คน

ชอบของอร่อยไม่ควรพลาด

เวลา : ๖.๐๐ นาฬิกา - ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

ขายชามละ ๑๐ บาท กิโลละ ๘๐ บาท

ขนมจีนสูตรโบร�ณ

ชิม และเก็บกลับบ้�น

ปล�ตะเพียนต้มส้ม

คุณป้าอุ่นใจ

ปลาตะเพียนต้มส้มของคุณป้าอุ่นใจมีความพิเศษคือปรุงรสด้วย

น้ำาส้มตาลตโนด ปลาตะเพียนของคุณป้ามักจะตัวใหญ่ เนื้อเยอะ 

มีรสชาติิกลมกล่อม หากมาทะเลน้อย อย่าลืมแวะอุดหนุนคุณป้า 

และหากนั่งทานปลาตะเพียนต้มส้มไปพลาง ชมความงามทะเล

น้อยไปพลาง ก็ไม่เลวเช่นกัน

ขนมล�
คุณยายม่อม

คุณยายมักจะมาขายขนมลาช่วงเที่ยง ขนมลาเป็นขนมที่ใช้ใน

การประกอบพิธีกรรม และชาวใต้มีความเชื่อเกี่ยวกับขนมลาอยู่

มาก ลองทานสักครั้งไม่เสียทีที่มาทะเลน้อย

ไข่ปล�ตะเพียนทอด

ปลาตะเพียนมีมากในทะเลน้อย ชาวทะเลน้อยจึงได้นำา

ไข่ปลาตะเพียนมาแปรรูป โดยนำามาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรส

สูตรเด็ดของแต่ละร้าน และนำาลงไปทอดกับน้ำามัน

ราคาประมาณถุงละ ๒๐ บาท

*เมนูแนะนำา

เส้นทางการเดินทาง

รีสอร์ท     - รีสอร์ทล้านบัว                                      เบอร์ติดต่อ 0813683081

              - รีสอร์ททะเลน้อย                       เบอร์ติดต่อ 0811896193

              - รีสอร์ททะเลบัว                       เบอร์ติดต่อ 0840670483

บ้านพัก     - บ้านพักชมจันทร์                       เบอร์ติดต่อ 0862888606

               - บ้านพักทวีสุข                       เบอร์ติดต่อ 0874664842

                - บ้านถาวรทิพย์                       เบอร์ติดต่อ 0818971537

               - บ้านพักพรหมเงิน                      เบอร์ติดต่อ 0894352004

ห้องพัก     - ทะเลบัว                   เบอร์ติดต่อ 0824352004

บริการที่พัก  - สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์ทะเลน้อย     เบอร์ติดต่อ 074689599

                 - เขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อย          เบอร์ติดต่อ 074685230

     - มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ      เบอร์ติดต่อ 074608019

แพ็คเกจ A 

ระยะทาง เวลา

แพ็คเกจ B 27 กม.    3 ชม. 900 บาท

12 กม. 1.30 ชม. 460 บาท

ค่าบริการ

จังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน ต้องลง

ที่สนามบินหาดใหญ่ / จังหวัดตรัง 

แล้วนั่งรถต่อมายังทะเลน้อย

ลงสถานีปากคลองจังหวัดพัทลุง

จากนั้นต่อรถโดยสารไปทะเลน้อย

ประมาณ 8 กิโลเมตร

จากตัวเมืองพัทลุงใช้เส้นทางหลวง

หมายเลข 4048 (พัทลุง - ควนขนุน) 

ประมาณ 32 กิโลเมตร มีป้ายบอกทาง

ควายน้ำาทะเลน้อยถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยเลยทีเดียว เพราะควายเหล่านี้

มีลักษณะพิเศษตรงที่แม้เป็นควายปลักธรรมดา แต่สามารถดำาน้ำาได้นาน 

    โดยเฉลี่ยถึง 4 - 5 นาที

    โดยในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นฤดูน้ำา   

                                                      หลาก และน้ำาจะท่วมทั่วบริเวณ

    พื้นที่หากินของควาย ทำาให้ควายต้อง

                                                      ดำาน้ำาลงไปกินหญ้า โดยมันจะเดิน

                 แล้วใช้เท้าสัมผัสโดนพืชน้ำา เมื่อเจอ

ก็จะดำาลงไปกิน ควายเหล่านี้จะออกมากินหญ้าตอน 8-9 โมงเช้า จนถึง 3-4 โมงก็

จะกลับเข้าคอก 

 ควายจะถูกเลี้ยงอยู่เป็นฝูงๆในบริเวณทะเลน้อย โดยแต่ละฝูงนั้น

สามารถแบ่งอาณาเขตกินหญ้ากันได้เองระหว่างควายด้วยกัน มีพฤติกรรมการ

ดำารงชีวิตที่ชาญฉลาด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่คนมาเที่ยวทะเลน้อยไม่ควรพลาด

 ***ควายน้อยและควายทะเลเป็นคำาเรียกติดปากของชาวบ้าน นักวิชาการอธิบายเพิ่ม

เติมว่า ที่ถุูกต้องควายน้ำาทะเลน้อยเหล่านี้ คือ “ควายปลัก” ที่ต่างจากสายพันธุ์ควายน้ำาโดยทั่วไป

คว�ยน้ำ�ทะเลน้อย

ยอยักษ์
ยอยักษ์คือเครื่องมือจับปลา พบมากที่คลองปากประ

ที่คลองปากประซึ่งเป็นคลองเชื่อมเข้าออกทะเลน้อย 

และไหลสู่ทะเลสาบสงขลา มีสัตว์น้ำาอยู่ในบริเวณนี้

จำานวนมาก ยอยักษ์มีรูปร่างเป็นร่างแหสี่เหลี่ยม มุม

ทั้งสี่ยึดกับไม้ไผรวบไว้ตรงกลาง ผูกยึดกับแขนยอ

และไม้คันชั่งอีกที

ช่วงเวลาที่สามารถลงยอได้คือ ๔.๐๐ น. ถึง ๗.๐๐น.

(ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น)
PHOTO BY MUANGTHAI.COM

แพ็คเกจเรือท่องเที่วชมทะเลน้อย

ควายน้ำาทะเลน้อย

ถ่ายภาพโดน นายปณิธิ ตั้งศตนันท์ นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ

ดูตำาแหน่งสถานที่เหล่านี้ได้จากแผนที่้ด้านหลัง

  เบอร์ติดต่อสถ�นที่พัก


