
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
  หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง  “แหล่งเรียนรู้คู่เมืองกันตัง” เล่มนี้    ได้รวมรวบ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ของอ าเภอกันตังเอาไว้  โดยการสืบค้น  ค้นคว้าเอกสาร   ต ารา  งานวิจัย   
จดหมายเหตุและเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังยังมีการสัมภาษณ์จากผู้รู้และประชาชน    โดยได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ไว้  จ านวน ๑๑ แห่ง ได้แก่  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง    
สถานีรถไฟอ าเภอกันตัง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส  ศาลหลักเมืองตรัง  ต้นยางพาราต้นแรก    
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์   ควนต าหนักจันทน์  บ่อน้ าร้อนควนแคง   เกาะลิบง-       
เมืองหน้าด่าน ด่านหน้าเมือง  ย่านซื่อ - วิถีจากท่ีเดินได้  และ บ้านพระม่วง - แหล่งเรียนรู้คู่ฐาน
ทรัพยากร  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญและน่าสนใจยิ่งของอ าเภอกันตัง 
   ขอขอบคุณ ผอ.ประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  รองฯ เกษร  ธานีรัตน์  รองผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  ผอ.ไพรัช   หัตถิยา  
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง  ท่ีได้ให้ค าแนะน า
สนับสนุนและส่งเสริมในการจัดท าหนังสือเล่มนีจ้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี     

         ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง “แหล่งเรียนรู้คู่เมืองกันตัง”  
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  ในการใช้ศึกษาหาความรู้
ต่อไป 

          
 
 
  
       

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 





 

 

  

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กันตัง  เป็นเสมือนหน้าต่างบานหนึ่งของอันดามันท่ีเปิดสู่ภูมิภาคท้ังใกล้และไกล       

สิ่งส าคัญของกันตัง คือประวัติและภูมิหลังท่ียงัคงสดใสอยู่ในความทรงจ าของผู้คน เป็นความทรงจ า
ท่ีเปี่ยมไปด้วยคุณค่า พลัง และศักยภาพ  อีกด้านหนึ่งคือความร่ ารวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีค่อยๆ เติบโต  แม้จะมิได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วแบบก้าว
กระโดดดังเช่นแหล่งอื่นๆ  ในฝั่งอันดามันด้วยกัน  แต่ในด้านบวกนับเป็นการชะลอการเติบโตของ
ชุมชนให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน  และถนอมใช้คุณค่าทรัพยากรให้ยืนนาน 

กนัตัง ปัจจุบันเป็นชื่ออ าเภอและชื่อต าบล ในพจนานุกรมภาษามลายู กล่าวว่า   
Kantang หมายถึงเครื่องตวง ๔ ลิตรเป็น ๑ กันตัง  ในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
กล่าวว่า กันตัง เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งในตระกูล  Alpinia วงศ ์ Zingiberaceae  ต้นคล้ายข่า 



 

 

  

 

อ าเภอกันตัง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตรัง  มีแม่น้ าตรังไหลผ่าน
ยาวถึง  ๔๐  กิโลเมตร ไปออกปากน้ า ณ ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นปากน้ าร่วมกับแม่น้ าปะเหลียน  
ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างอ าเภอกันตังกับอ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอหาดส าราญ   
 

 

   
กันตัง  เป็นดินแดนท่ีมีความส าคัญมาแต่โบราณ เพราะมีแม่น้ าใหญ่ คือ แม่น้ าตรัง

ไหลผ่านใจกลางเมืองไปลงมหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ ากันตัง  แม่น้ าตรังกว้างและลึกมาก  เรือสินค้า
ขนาดใหญ่สมัยโบราณสามารถแล่นเข้าออกได้สะดวก  ประกอบกับบริเวณปากแม่น้ าตรังมีหมู่เกาะ
น้อยใหญ่เป็นท่ีก าบังคลื่นลมได้ดี  กันตังจึงเป็นเมืองท่าเรือท่ีส าคัญของประเทศไทยทางชายฝั่ง
มหาสมุทรอินเดีย  และเป็นท่ีรู้จักของชาวต่างประเทศมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ  นับตั้งแต่ศาสนา
พราหมณ์เริ่มแผ่เข้ามาในประเทศไทย  มีหลักฐานแสดงว่าบรรดาพราหมณ์ท่ีเข้ามาสอนศาสนาท่ี
นครศรีธรรมราชและไชยาได้เดินทางมาขึ้นบกท่ีกันตัง  หลักฐานท่ีปรากฏปัจจุบันก็คือมีชาวบ้าน
เชื้อสายพราหมณ์ท่ีตกทอดกันมาแต่ครั้งโน้นยังอาศัยอยู่ท่ีเกาะเปี๊ยะ ซึ่งเคยเป็นต าบลหนึ่งของ
อ าเภอกันตัง แต่ปัจจุบันไปขึ้นกับอ าเภอย่านตาขาว 
  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ครั้งท่ีทรงโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งหลวงอุไทยราชเทวี (ม่วง) มาเปน็เจ้าเมืองตรังท่ีควนธานีนั้น กันตังมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน 
มีกองก าลังลาดตระเวนประจ าการอยู่ในหลายท้องท่ีต าบล  ดังมีข้อความปรากฏในส าเนาตราตั้ง
พระยานคร (น้อย) ตอนหนึ่งกล่าวว่า “...อนึ่งเมืองตรังเปน็เมืองล่อแหลมอยู่ฝ่ังทะเลตะวันตก  จะ
ไว้ใจมิได้ ให้พระยานครปรึกษาด้วยกรมการ  กะเกณฑ์หลวงขุนหมื่น และชาวด่านคุมเรือรบเรือไล่ 
สรรพไปด้วยปืนใหญ่น้อย กระสุนดินประสิว เครื่องศาสตราวุธ ออกไปอยู่พิทักษ์รักษาประจ า     
คอด่านต่อแดน  ท้ังกลางวันและกลางคืน  ลาดตระเวนฟังข่าวราชการหน้าด่านต่อแดน   จงเนืองๆ  
อย่าให้ไอ้สลัดเหล่าร้ายและพม่ารามัญเล็ดลอดจู่โจมเข้ามาจับผู้คนไปได้เป็นอันขาดที่เดียว...” 
  ส่วนท่ีเป็น “คอด่านต่อแดน” ท่ีปรากฏในเอกสารนั้นระบุถึงต าบลควนทองสี และ
ต าบลพระม่วง  ซึ่งเป็นต าบลของอ าเภอกันตังในอดีตไว้ด้วย 
  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาส       
หัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก   ได้ เสด็จมาถึงเมืองตรังซึ่งขณะนั้นตั้งเมืองอยู่ ท่ีควนธานี                        
มีพระยาตรังคภูมาภิบาล  (เอี่ยม  ณ นคร) เป็นผู้ว่าราชการเมือง  พระองค์ได้ทรงมีพระราชด าริว่า  
เมืองตรังอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรมหนักไม่อยู่ในลักษณะท่ีจะบ ารุงให้เจริญรุ่งเรืองได้จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  (คอซิมบี๊  ณ ระนอง) เจ้าเมืองกระบุรีมาเป็น
ผู้ว่าราชการเมืองตรัง  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ  พิจารณาเห็นว่าสถานท่ีตั้งเมืองท่ีต าบลควนธานี
นั้นไม่เหมาะสมเพราะไม่มีทางจะปรับปรุงให้เจริญรุ่งเรืองได้  จึงรายงานขอพระราชทาน            
พระบรมราชานุญาตย้ายท่ีตั้งเมืองไปตั้งที่ต าบลกันตัง  (ท่ีว่าการอ าเภอกันตังในปัจจุบัน)  ซึ่งเห็นว่า



 

 

  

 

เหมาะสมกว่า  เพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวและในขณะนั้นอ าเภอกันตังเป็นท่าเรือท่ีเรือต่างประเทศ   
เข้ามามาก ท้ังเรือกลไฟ และเรือสินค้า  มีท าเลท่ีเหมาะสมสามารถปรับปรุงให้เจริญได้   เมื่อได้รับ
พระบรมราชานุญาตแล้วก็ได้ย้ายท่ีตั้งเมืองตรังจากต าบลควนธานีมาอยู่ท่ีอ าเภอกันตังเป็นท่ี
เรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ 

หลังจากย้ายเมืองท่ีตั้งมาตั้งที่กันตังเรียบร้อยแล้ว  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ  
(คอซิมบี๊  ณ ระนอง) ก็ได้ปรับปรุงและปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นอย่างรวดเร็ว  ช่วงต่อมาได้
สร้างสะพานเทียบเรือขึ้นใหมภ่ายหลังได้รับการประทานนามจากสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
ว่า “สะพานเจ้าฟ้า” และท่ีสะพานนี้เองท่ีพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  (คอซิมบี๊  ณ ระนอง) 
ขณะท่ีด ารงต าแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตถูกหมอจันทร์ แพทย์ประจ าเมืองตรังยิง         
ถึ ง แ ก่ อ นิ จ ก ร รม พ ร้ อ มกั บ เ จ้ า เ มื อ ง กั น ตั ง ใ น ส มั ย นั้ น   คื อ พ ร ะ สถ ล ส ถ าน พิ ทั ก ษ์                          
(คออยู่เคียด ณ ระนอง)  ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ส าคัญเหตุการณ์หนึ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ภาคใต้  สภาพของกันตังในช่วงเป็นท่ีตั้งเมืองนี้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว          
เมื่อครั้งด ารงพระยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร  ได้ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุ
ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้  ร.ศ. ๑๒๘  (พ.ศ. ๒๔๕๒)  ตอนหนึ่งว่า 
  “...เวลาเช้าวันนี้  เมื่อตอนเช้าๆ ก็เรียบร้อยดี พอเวลาประมาณ ๓ โมง พายุฮือ
ใหญ่ฝนมาด้วยแต่ตกไม่สู้นานนักแล้วก็หายไป  แต่ไม่ค่อยหมดเพียงเท่านี้ ยังตกอีกเป็นทอด ๆ มา
จนบ่าย  เพราะฉะนั้นไม่ได้เสด็จแห่งใด  จนเวลาบ่าย ๕ โมง  ฝนฟ้าโปร่งดีแล้วจึงทรงม้าเสด็จไป
ทอดพระเนตรสถานท่ีราชการต่างๆ เสด็จท่ีศาลารัฐบาลก่อนแล้วเสด็จท่ีศาลและท่ีว่าการอ าเภอ
เมือง  ซึ่งตั้งอยู่บนควนอันเดียวกันท้ัง  ๓  หลัง  ศาลารัฐบาลอยู่กลางเป็นตึกใหญ่ ๒ ชั้น          
แต่ด้านหลังท่ีเท เพราะฉะนั้นเติมด้านล่างได้อีกชั้นหนึ่ง  แลดูด้านนี้จึงเห็นเป็นตึก  ๓  ชั้น  ศาลกับ
ท่ีว่าการอ าเภอตั้งอยู่ขวาและซ้ายศาลารัฐบาล เป็นตึกชั้นเดียวท้ัง  ๒ หลัง จากท่ีนี่เสด็จไป
ทอดพระเนตรเรือนจ าซึ่งตั้งอยู่ท่ีเชิงเนิน  แล้วทรงรถไปทางล าน้ าเรียบฝั่งไปทางตลาดซึ่ง เป็น    
โรงจากนั้นค่อนข้างจะเปลี่ยว  สู้ตลาดบางรัก (ท่ีตั้งเมืองตรังปัจจุบัน) ไม่ได้  เสด็จไปทอดพระเนตร
โรงยาฝิ่นและโรงภาษีซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปลายสะพานเจ้าฟ้า  แล้วเสด็จกลับขึ้นไปประทับท่ีศาลา
รัฐบาล...” 
  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๘  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาส
เมืองตรังท่ีกันตังอีกครั้ง ขณะนั้นอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี ๑  ทรงมีพระราชด าริว่าการตั้ง
เมืองท่ีกันตังไม่ปลอดภัยจากอริราชศัตรู  ประกอบกับอหิวาตกโรคก าลังระบาดหนัก  อ าเภอกันตัง
เป็นท่ีลุ่มมากขยายเมืองต่อไปล าบาก  ทรงเห็นว่าต าบลทับเท่ียง  อ าเภอบางรัก (อ าเภอเมืองตรัง
ปัจจุบัน)  เหมาะท่ีจะเป็นท่ีตั้งเมือง  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากอ าเภอกันตัง 
มาตั้งท่ีต าบลทับเท่ียง  ซึ่งเป็นท่ีตั้งจังหวัดตรังในปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘  มาจนถึงปัจจุบัน 
  อ าเภอกันตังสมัยเป็นท่ีตั้งเมืองตรัง  มีพื้นท่ีกว้างขวางมาก  มีต าบลต่างๆ ขึ้นกับ
อ าเภอกันตังถึง  ๒๐  ต าบล  ได้แก่  ต าบลกันตัง  ต าบลคลองด่าน  ต าบลเกาะลิบง  ต าบลนา
เกลือ ต าบลคลองลุ  ต าบลคลองยาง  ต าบลย่านซื่อ  ต าบลโคกยาง  ต าบลบางเป้า  ต าบลบาง



 

 

  

 

หมาก  ต าบลวังวน  ต าบลควนธานี  ต าบลควนปริง  ต าบลทุ่งค่าย  ต าบลทุ่งกระบือ  ต าบลย่าน
ตาขาว  ต าบลเกาะเปี๊ยะ  ต าบลหนองบ่อ  ต าบลในควน  และต าบลโพรงจระเข้  แต่เมื่อ  พ.ศ. 
๒๔๙๑  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าต าบลต่างๆ ทางทิศตะวันออกของอ าเภอกันตัง  ตั้งแต่
ต าบลทุ่งค่าย  ต าบลทุ่งกระบือ  ไปจนจดเขาบรรทัดอยู่ห่างไกลกับท่ีว่าการอ าเภอมาก และการ
คมนาคมก็ไม่สะดวก  จึงได้จัดตั้งกิ่งอ าเภอย่านตาขาวขึ้น  โดยรวมเอาต าบลต่างๆ  ของอ าเภอ
กันตังไปขึ้นกับกิ่งอ าเภอย่านตาขาว  (อ าเภอย่านตาขาวปัจจุบัน)  ได้แก่  ต าบลทุ่งค่าย  ต าบล 
เกาะเป๊ียะ  ต าบลหนองบ่อ  ต าบลในควน  และต าบลโพรงจระเข้ 
  อ าเภอกันตังนับเป็นอ าเภอชายฝั่งทะเลตะวันตกท่ีมีความส าคัญมากมาแต่อดีต  
ปัจจุบันอ าเภอกันตังก็ยังเป็นอ าเภอที่ส าคัญอยู่ในฐานะเป็นเมืองท่าเทียบเรือต่างประเทศ  และเป็น
เมืองท่าทางการประมงท่ีส าคัญยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

  
ในด้านท่ีมาของชื่อกันตังนั้น  สุนทรีย์  สังข์อยุทธ์ (๒๕๕๒ : ๑๕) ได้ค้นคว้าและ

บรรยายไว้ว่า ค าว่า "กันตัง" สันนิษฐานว่าเป็นค าภาษามาเลย์  เป็นเครื่องชั่งตวงวัดสิ่งของชนิดหนึ่ง
โดยเทียบเป็น  ๔  กันตังเป็น  ๑  ถัง  หรือ  ๑  กันตังเท่ากับ  ๕  ทะนาน  หรือเปรียบเทียบได้กับ  
๑  แกลลอนและตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  หน้า ๘๑  ค าว่า "กันตัง" 
เป็นชื่อพันธ์ุไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งในตระกูล  Alpinia  วงศ์  Zingiberaceae   ต้นคล้ายต้นข่า 
  ขณะนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อกันตัง  ว่าเกิดขึ้นในสมัยใด  ตามการตรวจสอบ
เอกสารท าเนียบกรมการเมืองของเก่า  พ.ศ. ๒๓๕๕  มีชื่อบ้านคือ  บ้านสุไหงจุปะ  ปาตูลั่นตัง    
วังกะเป้าหรือบางเป้า  ยังไม่มีชื่อกันตัง  เทียบต าแหน่งแผนท่ี  ปาตูลั่นตังเดิมตรงกับบ้านกันตังใต้ 
  เอกสารของ  ร้อยโทเจมส์  โลว์  ทูตจากผู้ส าเร็จราชการของอังกฤษท่ีปินัง  เข้ามา
ติดต่อราชการกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) พ.ศ.๒๓๖๗  กล่าวถึงชื่อชุมชนปากแม่น้ าตรัง 
ได้แก่  บ้านเกาะเคี่ยม  ปาตูลั่นตัง  ย่านซื่อ  ควนธานี  พระม่วง  ยังไม่ได้กล่าวถึงกันตัง  แสดงว่า
อาจยังไม่มีชื่อกันตัง 
  เกี่ยวกับชื่อต้นไม้  เมื่อมีการสอบถามคนเก่าแก่ว่า  เคยเห็นต้นไม้คล้ายข่าท่ีชื่อ
กันตังอยู่ตามบริเวณใดบ้าง ไม่ปรากฏว่ามีผู้รู้จักต้นกันตังดังกล่าว 



 

 

  

 

  พ.ศ. ๒๓๘๑  ในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ   กล่าวถึง สลัดหวันมาลี            
หรือหวันหมาดลี  เข้ามาตีเมืองตรัง  พระสงครามวิชิตเจ้าเมืองตรัง  ตั้งรับท่ีด่านควนราชสีห์       
ก็ไม่ได้กล่าวถึงส่วนท่ีเป็นกันตังเช่นกัน 
  เกี่ยวกับภาชนะตวง  มีผู้เล่าว่าตอนพระยารัษฎานุประดิษฐ์  สร้างเมืองใหม่  ได้
เกณฑ์คนมาบุกเบิกหักร้างถางพงในบริเวณตลาดกันตังปัจจุบัน  โดยแจกข้าวสารให้คนละ          
๑  กันตัง  แต่มีผู้ให้ความเห็นว่าถ้าชื่อกันตังเกดิขึ้นในเวลานี้ดูเหมือนว่าจะใหม่มาก 
  เอกสารชุดหนึ่งท่ีกล่าวถึงบริเวณริมแม่น้ าตรังตั้งแต่ปากน้ าขึ้นไปโดยไม่กล่าวถึง
กันตัง  คือ  พระนิพนธ์ในรัชกาลท่ี  ๕  เรื่อง  “ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก  
ทางเรือรอบแหลมมลายู  ร.ศ. ๑๐๙”  หรือ พ.ศ. ๒๔๓๓  กล่าวว่า  “บ่ายโมงตรงลงเรืออุทัยราช
กิจขึ้นไปตามล าน้ า  ดูตามฝั่งเป็นท่ีต่ า  น้ าท่วมมาก  มีป่าจากเป็นพื้นตัดไม้ท าไร่ตลอดทาง  
บ้านเรือนมีไม่ใคร่จะขาด  บ้านหมู่ใหญ่คือท่ีเรียกควนยายทองศรี  เปลี่ยนชื่อว่าควนราชสีห์อีกแห่ง  
๑  มีเรือนหลายหลัง  ต่อขึ้นไปเป็นบ้านย่านซื่อคนมากอีกแห่ง  ๑  มีเขาริมน้ าก็เป็นเขาเล็กๆ       
๒ – ๓ ลูกต่อกัน  เรียกตุลูลุต  มีศิลาใกล้ๆ ฝั่ง  บ่าย ๓ โมง ๒๐  มินิต  ถึงต าบลแก้มด า            
มีโรงภาษีท่ีจีนนิยมมาท า  มีโรงหลายหลัง  เดิมว่าท าเป็นตลาด  มีทางลงมาแต่ควนธานีไม่ถึง     
๑๐๐  เส้น  มีคลองขุดตัดคลอง ๑  พระยามนตรีท า  แต่คลองนั้นเล็กกว่าหญ้าขึ้นมาก  มาออกท่ี
ริมท่าจะขึ้นควนธานี ถึงตะพานบ่าย  ๓  โมง  ๔๕  มา  ๒ ชั่วโมงเศษเท่านั้น”  ถ้าขณะนั้นมีชุมชน
ท่ีท่าน้ ากันตังปัจจุบันแล้ว  ก็น่าจะปรากฏชื่อบ้าง 
  ชื่อกันตังท่ีพบครั้งแรกในเอกสารจดหมายเหตุ  คือเอกสารรัชกาลท่ี ๕  พ.ศ. 
๒๔๓๕  เรื่อง “พระยารัษฎาสร้างเมืองกันตังห่างจากควนธานี  ๔๐๐  เส้น”  ท าให้ชื่อกันตังมีมา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕  หรืออาจจะก่อนหน้านั้น 
 
   

 
 

กันตัง  เป็นท่ีตั้งเมืองตรังสมัยท่ี ๒  และเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางฝั่งทะเลตะวันตก
ของไทยเมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันมีฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง  
ตั้งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ของจังหวัดตรังประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดย
ระยะทางรถไฟ  ๘๕๐  กิโลเมตร  และทางรถยนต์สายเพชรเกษม  ๑,๑๗๖  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด  ๖๑๒.๖๔๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๗๕,๐๐๐  ไร่ 

 
อาณาเขต 

  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ     อ าเภอเมืองตรังและอ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
  ทิศใต้     ติดต่อกับ     ทะเลอันดามัน 



 

 

  

 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     อ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียน  
                                                        จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ     อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  และทะเลอันดามัน 
  
  อ า เภอกันตั ง เป็นอ า เภอชายทะเล  มีแม่น้ าตรั งซึ่ ง ไหลมาจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชไหลผ่านกลางท่ีปากอ่าวกันตัง  ท าให้แบ่งตัวอ าเภอออกเป็น  ๒  ส่วน  ท้ังสอง
ส่วนของพื้นท่ีมีล าคลองและล าบางแตกสาขาออกไปจากแม่น้ าตรังมากมายหลายสาย พื้นท่ี
ชายทะเลจะมีลักษณะเป็นพื้นท่ีดินเลน  ส่วนพื้นท่ีท้ังสองฟากแม่น้ าตรังท้ังด้านตะวันออก และด้าน
ตะวันตกมีลักษณะลาดเทลงสู่แม่น้ าตรังซึ่งไหลผ่านกลาง  พื้นท่ีฝั่งตะวันออก  แบ่งออกเป็น  ๖  
ต าบล  คือ  ต าบลควนธานี   ต าบลบางหมาก  ต าบลบางเป้า  ต าบลวังวน  ต าบลกันตังใต้  และ
ต าบลกันตัง (พื้นท่ีในเขตเทศบาล)  พื้นท่ีฝั่งตะวันตกแบ่งออกเป็น  ๘  ต าบล  คือ  ต าบลโคกยาง  
ต าบลย่านซื่อ  ต าบลคลองลุ  ต าบลบ่อน้ าร้อน  ต าบลเกาะลิบง  ต าบลบางสัก  ต าบลคลองชีล้อม  
และต าบลนาเกลือ  มีเนื้อท่ีเป็นเกาะจ านวน  ๒๐  เกาะ  รวมเนื้อท่ีประมาณ  ๑๑๒.๓๕  ตาราง
กิโลเมตร  มีเกาะท่ีส าคัญๆ เช่น  เกาะลิบง  เกาะมุกต์  เกาะจาก  เกาะเคี่ยม  เกาะนก  และ    
เกาะกระดาน  เป็นต้น  ภูเขาท่ีส าคัญมีหลายลูกด้วยกัน  เช่น  ภูเขาควนแคง  ภูเขาหลวง  ภูเขา
บางเป้า  ภูเขาน้ าราบ  ภูเขาตูลุหลุด  ภูเขาพูล  ภูเขาปาตูปูเต๊ะ  ภูเขาโต๊ะแหนะและภูเขาโพจา  
เป็นต้น  ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาขนาดเล็ก  มีบางลูกเท่านั้นท่ีมีไม้มีค่า  เช่น  ภูเขาน้ าราบและภูเขา
พลู   มีล าคลองซึ่งไหลมาบรรจบรวมกับแม่น้ าตรังหลายสายท่ีส าคัญ  เช่น   คลองยะหรม  คลองลุ  
คลองท่าส้ม  คลองยาง  คลองกะเส็ม   คลองพระม่วง  คลองมันตัน   คลองบางสัก   คลองสิงโต  
คลองติหมุน  คลองท่าโต๊ะเมฆ  คลองมดตะนอยและคลองตะเปะ  เป็นต้น 
  พื้นท่ีท่ัวไปของอ าเภอกันตังเป็นท่ีลุ่มๆ ดอนๆ  พื้นท่ีใกล้แม่น้ าส่วนมากเป็นท่ีราบ
และโคลนตม  ท่ีราบดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นท่ีราบและแคบลาดเอียงลงสู่แม่น้ าตรังท้ังสองฟาก    
ท่ีราบฝั่งตะวันออกมักมีเนินเตี้ยๆ ขึ้นสลับ  เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูก
ยางพารา  ส่วนท่ีราบฝั่งตะวันตกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินทราย  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์      
ไม่เหมาะในการท าเกษตรกรรม 
  ลักษณะภูมิอากาศ  โดยท่ัวไปของอ าเภอกันตังเป็นเขตท่ีมีอากาศอบอุ่นสบาย  
เนื่องจากเป็นอ าเภอชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียท่ีมีกระแสน้ าอุ่นไหลผ่าน  มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี  
เฉลี่ยตกประมาณปีละ  ๙  เดือน  ฤดูกาลมีเพียง ๒ ฤดู  คือฤดูฝนกับฤดูร้อน   ช่วงเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนกันยายน  จะเป็นช่วงท่ีมีฝนตกหนักที่สุด  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  จะเป็น
ฤดูร้อนและมีฝนตกเล็กน้อย  ร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๒๘  
องศาเซลเซียส จ านวนน้ าฝนเฉลี่ยได้ประมาณ  ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 
  กันตังมีทรัพยากรท่ีส าคัญ  คือยางพารา  สัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็ม  ต้นจาก  และ
ไม้ประเภทต่าง ๆ ท้ังไม้ป่าบกและป่าเลน  การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก  เพราะสามารถ
ติดต่อกับภายนอกได้ท้ังทางรถไฟและทางรถยนต์  แล้วยังสามารถติดต่อกับจังหวัดริมฝั่งทะเล



 

 

  

 

ตะวันตก  เช่น  จังหวัดกระบี่  จังหวัดภูเก็ต  โดยทางเรืออีกด้วย  เส้นทางเรือนี้สามารถติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซียได้อีกด้วย  และปัจจุบันก็มีเรือ
สินค้าจากประเทศเหล่านั้นเข้ามาขนถ่ายสินค้าเข้าออกอยู่เป็นประจ า 
  จากการส ารวจในปี  ๒๕๕๒  พบว่าประชากรในอ าเภอกันตังมีรวมท้ังสิ้น ๘๓,๓๗๘ 
คน แยกออกเป็นหญิง  ๔๒,๕๑๒  คน  ชาย  ๔๒,๘๖๖  คน  จ านวนครัวเรือน  ๑๔,๕๔๗  
ครัวเรือน   ในจ านวนประชากรท้ังหมด  มีคนไทยพุทธร้อยละ  ๗๐.๔๖  ไทยมุสลิมร้อยละ  
๒๘.๖๔  นอกนั้นเป็นคนไทยนับถือศาสนาอื่น  ภาษาพูดของประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยปักษ์
ใต้  มีเพียงส่วนน้อยมากที่ใช้ภาษามาลายูพื้นเมือง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยมุสลิมในต าบลเกาะลิบง 
  การปกครองของอ าเภอกันตัง  แบ่งออกเป็น  ๑๓  ต าบล  ๑  เทศบาล  ๘๓  
หมู่บ้าน  ๑๒  ชุมชน  ประกอบด้วย  
  ๑. ต าบลกันตัง (เทศบาลเมืองกันตัง)         ๑๒   ชุมชน  

๒. ต าบลควนธานี  จ านวน  ๖   หมู่บ้าน   
๓. ต าบลบางหมาก  จ านวน  ๖   หมู่บ้าน   
๔. ต าบลบางเป้า   จ านวน  ๗ หมู่บ้าน 

  ๕. ต าบลวังวน   จ านวน  ๕   หมู่บ้าน   
๖. ต าบลกันตังใต้  จ านวน  ๖   หมู่บ้าน   
๗. ต าบลโคกยาง  จ านวน  ๘   หมู่บ้าน   
๘. ต าบลคลองล ุ  จ านวน  ๗   หมู่บ้าน   
๙. ต าบลย่านซื่อ  จ านวน  ๔   หมู่บ้าน   

  ๑๐.ต าบลบ่อน้ าร้อน  จ านวน  ๙   หมู่บ้าน   
๑๑.ต าบลบางสัก  จ านวน  ๖   หมู่บ้าน   
๑๒.ต าบลนาเกลือ  จ านวน  ๖   หมู่บ้าน   
๑๓.ต าบลเกาะลิบง  จ านวน  ๘   หมู่บ้าน   
๑๔.ต าบลคลองชีล้อม  จ านวน  ๓   หมู่บ้าน   
 
 
 
 
 

 

                                                              



 

 

  

 

    
 

                    
 

   
 
 
 
 

 
 
 

  

 
             ประชาชนชาวกันตังมีอาชีพส าคัญๆ หลายอย่าง  คือ  อาชีพท านา  มีเนื้อท่ี

ประมาณ  ๑๒,๕๘๖  ไร่  อาชีพท าสวนยางพารา  มีเนื้อท่ีท่ีเป็นสวนยาวพาราประมาณ  ๖๗,๙๑๕  
ไร่  เป็นสวนยางพันธุ์ดีกับยางพื้นเมืองประมาณครึ่งต่อครึ่ง  อาชีพการประมงนับเป็นอาชีพท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของอ าเภอนี้  โดยเฉพาะประมงน้ าเค็ม  อาชีพการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมงน้ าเค็มท้ังสิ้น  เช่น  โรงงานปลาป่น  โรงงานท าน้ าแข็ง  โรงงานน้ าแข็ง
เกล็ด  โรงกลึงเชื่อมโลหะ  อู่ต่อเรือ  เป็นต้น   อุตสาหกรรมท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง   คือ  การเผา
ถ่านไม้ชายเลน  อาชีพนอกจากนี้  ได้แก่  อาชีพพาณิชกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักอยู่ใน
ตัวอ าเภอ 
  ประเพณีท่ีส าคัญของอ าเภอกันตังส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับอ าเภออื่นของจังหวัด
ตรัง  ประเพณีท่ีนับว่าพิเศษกว่าท่ีอื่นคือ ประเพณีลอยกระทง  ซึ่งทางอ าเภอกันตังจะจัดเป็นงาน
ใหญ่ประจ าปี  ๗  วัน ๗  คืนทุกปี โดยจัดขึ้นท่ีบริเวณท่าเรือซึ่งอยู่ห่างจากปากอ่าวกันตังไม่มากนัก 

         
  



 

 

  

 

          การละเล่นพื้นเมืองท่ีนิยมเล่นกันเป็นพิเศษก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับอ าเภออื่น ๆ 
ในจังหวัดตรัง ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเล่นหนังตลุงและมโนราห์   ท่ีพิเศษออกไปคือ นิยมเล่นลิเกป่า และ
รองแง็ง  ลิเกป่านั้นมีคณะส าคัญ ๆ อยู่หลายคณะด้วยกัน  เช่น  คณะย้อยศิลปินชาวใต้  และคณะ
บ้านย่านซื่อ  เป็นต้น  ส่วนรองแง็งเป็นท่ีนิยมท่ัวไปของประชาชน  โดยเฉพาะประชาชนชาวไทย
มุสลิมตามเกาะต่าง ๆ จะนิยมกันมากเป็นพิเศษ  มีคณะรองแง็งท่ีมีชื่อหลายคณะด้วยกัน  เช่น  
รองแง็งคณะบ้านสิเหร่  คณะบ้านคลองลุ   คณะบ้านเกาะเคี่ยม  และคณะบ้านแหลม  เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๓๖ : ๒๕) ได้ให้
ความหมายของแหล่งเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งหรือท่ีรวมเป็นสถานท่ีศูนย์รวมประกอบด้วยข้อมูล
ข่าวสารความรู้และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอน  ท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างไปจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครู เป็นผู้สอน  เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
ก าหนดเวลาเกิดการเรียนรู้ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับความต้องการความพร้อมของผู้เรียน  การ
ประเมินผลและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบเดียวกับการประเมินในชั้นเรียน   แหล่งความรู้  หมายถึง  บุคคล
และสถานท่ี  ทั้งนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน 

  สุมาลี  สังข์ศรี และคณะ (๒๕๔๘ : ๒๔)  ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
หมายถึง  แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ  สถาบัน หน่วยงาน และวัตถุสิ่งของท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
เทคโนโลยี  สิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  กิจกรรม  ประเพณีหรือการด ารงชีวิตในชุมชน ในท้องถิ่นท่ีมี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน เพราะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ (๒๕๔๘ : ๒๘)  ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้สรุป
ได้แก่  แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในสังคมรอบตัวท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งความรู้ท่ีท าให้คนในสังคมเกิดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์การ
เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
  บุญเลิศ  มาแสง (อ้างถึงในอาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ, ๒๕๔๘ : ๖๓) 
ความหมายว่า แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งวิทยากร เป็นแหล่งรวมกิจกรรมท่ีกระตุ้นเตือนให้เกิดความ
ส านึกและตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  แหล่งความรู้จะเป็นแบบใด
นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพความจ าเป็นและความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น 
   แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา ๒๕  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒)  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  
หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  เป็นต้น  แหล่งเรียนรู้อาจเป็นไปได้ท้ังสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ  หรือสิ่งท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นได้ท้ังบุคคล  สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต  อาจอยู่ในห้องเรียน  ในโรงเรียน  หรือ
นอกห้องเรียนก็ได้ 
  และกรมวิชาการ (๒๕๔๕ : ๔๓)  ได้ให้นิยามของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า แหล่งเรียนรู้   
หมายถึง  แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ผู้เรียนใฝ่เรียน  
ใฝ่รู้  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 



 

 

  

 

  จากการท่ีมีผู้กล่าวถึงความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้หลายความหมาย  สามารถ
สรุปได้ว่า  แหล่งเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งหรือท่ีรวบรวมสาระความรู้  อาจเป็นสถานท่ี  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  สาระความรู้ หรือบุคคลท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามบทบาทและหน้าท่ีของ
แหล่งเรียนรู้ 
 

  
          ชูศรี สนิทประชากร  (๒๕๒๒ : ๓๔ อ้างถึงใน อ านาจ สุขสุเสียง, ๒๕๓๙ : ๑๔)  

กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
  ๑. แหล่งทรัพยากรจากบุคคลในชุมชนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการประกอบ

อาชีพต่าง ๆ กัน บุคคลเหล่านี้จะช่วยให้ความรู้แก่นักเรียนได้ตามความสามารถของเขา นักเรียนจะ
ได้พูดสนทนา ปราศรัย หรือฟังค าบรรยาย อภิปรายจากบุคคลในชุมชน 

  ๒. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  ประกอบด้วย พืช สัตว์นานาชนิด 
นอกจากนี้ยังมีแม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดความสดชื่นและเพลิดเพลิน
นักเรียนจะได้ศึกษาธรรมชาติของพืชและสัตว์ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ นักเรียนจะเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และจดจ าไปได้นานเพราะนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และจะช่วยให้นักเรียนได้
รู้จักสงวนทรัพยากร ธรรมชาติอีกด้วย 

  ๓. แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม  ชุมชนแต่ละแหล่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นักเรียนจะต้องหาทางศึกษาและท าความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้ถ่อง
แท้พยายามหาทางส่งเสริม และแก้ไขปรับปรุงให้วัฒนธรรมเหล่านั้นคงอยู่ต่อไป 
    ๔. แหล่งทรัพยากรทางสังคม  ความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน นักเรียน
เป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ดังนั้นนักเรียนจะต้องศึกษาและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของสังคมให้ถ่องแท้
เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข นักเรียนต้องศึกษากระบวนการทางสังคม
ให้รู้ว่าสังคมนั้นมีระเบียบแบบแผนการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างไรแล้วศึกษาปัญหาของสังคม    
หาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและรู้แจ้งเห็นจริงในความ
ต้องการของสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยู่  เป็นต้น 
             ซึ่งสอดคล้องกับ วาสนา ชาวหา (๒๕๒๒ : ๙๓-๙๔) ได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้
ท่ีสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาตามลักษณะของแหล่งวิชาการท่ีมีในชุมชนดังนี้ 
   ๑. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเป็นพิเศษในเรื่อง
ใดเร่ืองหนึ่งและสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้โดยตรง 
   ๒. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ี อาจจะเป็นสถานท่ีท่ีมีขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา  
น้ าตก ทะเล ฯลฯ หรือสถานท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมา ได้แก่ โรงเรียน โรงงาน สวนสัตว์ ฯลฯ ซึ่งสามารถ
หาความรู้ได้จากสถานท่ีเหล่านี้ 



 

 

  

 

   ๓. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน แล้วสามารถท าให้
เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น มีความหมายในงานการศึกษานอกโรงเรียนอาจประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ท่ี
เป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านท่ีประชาชนคิดขึ้นในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่น การท าครกกระเดื่องต าข้าว เป็นต้น 
   ๔. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง พิธีหรือประเพณีต่าง ๆ   
ในท้องถิ่น เป็นต้น 
   นอกนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (๒๕๔๔ : ๙-๑๐) ได้แยกแหล่งเรียนรู้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ดังนี้   
   แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ สถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน คือ 

๑. พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ ได้แก่ ห้องวัฒนธรรม ห้องภูมิปัญญา ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
   ๒. ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องทดลอง ห้องเรียนสีเขียว     
ห้องพยาบาล ห้องคหกรรม ห้องแนะแนว ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องสหกรณ ์
   ๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องโสตทัศนศึกษา    
ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องมัลติมีเดีย โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ห้องชมโทรทัศน์และวิดีทัศน์ 
   ๔. ห้องสมุดโรงเรียน/ห้องสมุดกลุ่มสาระ  ได้แก่ ห้องสมุดกลาง  ห้องสมุดกลุ่ม
สาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลานามัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
วิทยาศาสตร์   ศิลปศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
   ๕. อุทยานการศึกษา ได้แก่ สวนสมุนไพร สวนวรรณคด ีสวนเกษตร สวนธรรมะ 
สวนศิลป ์สวนสุขภาพ 
   แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น หมายถึง บุคคลหรือสถานท่ีราชการ สถานท่ีของเอกชน
สถานประกอบการ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งวัฒนธรรม  
ประเพณี วิถีชีวิตที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
             และสุทิน เนียมพลับ (๒๕๒๒ : ๑๖๐ – ๑๖๑) ได้จ าแนกแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น
ออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
   ๑. ทรัพยากรบุคคลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญพิเศษ ได้แก่ บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะอาชีพท่ีถนัด เช่น ช่างแกะสลัก ช่างเครื่องยนต์ ช่างปั้น ฯลฯ และผู้ปกครอง   
ท่ีมีความสามารถพิเศษ  ข้าราชการต่าง ๆ 
   ๒. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ ภูเขา พืช  สัตว์ป่า ฯลฯ  
ทรัพยากรหิน ดิน แร่ ท่ีมีค่าของมนุษย์ในท้องถิ่น ฯลฯ  ทรัพยากรแหล่งน้ า แม่น้ า น้ าตก ฯลฯ 
   ๓. แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้แก่ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีไทยท้องถิ่น  
ชีวิตชาวภูไท  ชาวกะเหรี่ยง  ชาวเขา  ชาวประมง   ฯลฯ 
   ๔. แหล่งทรัพยากรทางสังคม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  สภาต าบล     
สภาเทศบาล  สถานท่ีส าคัญทางราชการต่าง ๆ 
 



 

 

  

 

 นอกจากนี้นิโคล มาร์ค (Mark, ๑๙๗๑ : ๓๔๑ – ๓๔๗) ได้แบ่งแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไว้ใน
หนังสือสารานุกรมทางการศึกษา (Encyclopedia of Education)  ดังนี้ 
   ๑. ผู้ช านาญพิเศษ (Specialists) เช่น นักดนตรี จิตรกร ผู้ช านาญงานอดิเรก   
นักกีฬาอาชีพ พนักงานซื้อขายและบริการ พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม ชาวนา 
   ๒. พ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียน (Parents of students) 
   ๓. ตัวแทนขององค์กรต่างๆ (Agency representatives) ได้แก่ บุคคลท่ีเป็น
ตัวแทนของสังคม เทศบาล  ศูนย์วัฒนธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ 
   ๔. ผู้แทนทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม (Business and industrial 
representatives)  ได้แก่ บุคคลท่ีท างานในโรงงาน บริษัทขนส่ง เหมืองแร่ ส านักงานเทศบาล 
กิจการค้าต่างๆ   การเงินและการประกันภัย 
    ๕. ผู้แทนของรัฐบาล (Government representatives) เช่น นายกเทศมนตรี  
คณะกรรมาธิการของจังหวัด ต ารวจ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าท่ีอนามัย เป็นต้น 
   ๖. คณะกรรมการผู้มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชน (Citizens’ advisory 
committees) เช่น คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะท่ีปรึกษาของ
โรงเรียน  คณะครูในโรงเรียน เป็นต้น 
   ๗. ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural resources) ประกอบด้วย พืช สัตว์ป่า หิน   
น้ า ดิน แร่ และวัตถุทางธรรมชาติอื่น ๆ 
                  ๘. สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man made resource) มนุษย์ได้สร้างสิ่งต่างๆ เป็นจ านวน
มากซึ่งมีคุณค่าทางการศึกษาท่ีครูควรน ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ อาคาร สถานท่ี 
เครื่องบิน  ถนน รถไฟ รถยนต์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ปูชนียสถาน รูปปั้น กระดานด า โต๊ะเรียน 
โทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

 

  จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า  สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นแหล่ง
เรียนรู้จึงมีหลากหลายแนวคิดและยากจะแยกกันโดยเด็ดขาด  เพราะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมี
ลักษณะผสมผสานและมีอยู่มากมายรอบตัวเรา   ในท่ีนี้จะแบ่งประเภทแหล่งเรียนรู้เป็น  ๔  
ประเภท 
  ๑.  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล  หมายถึง  บ่อเกิดหรือศูนย์รวมของวิชาความรู้ท่ี
เป็นบุคคลท่ีอยู่ในชุมชน  คือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีสามารถถ่ายทอด
ความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ให้ผู้สนใจหรือผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ในชุมชนได้   แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพราะวิทยาการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและท่ี
เกิดขึ้นใหม่และที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตย่อมมาจากบุคคลท้ังสิ้น   
  ๒.  แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ   หมายถึง  สิ่งท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้านการศึกษาหาความรู้  ท้ังในส่วนท่ีช่วยให้รู้ประวัติศาสตร์
มนุษย์  ความเป็นมาของมนุษย์  สัตว์  และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว  เพื่อเข้าใจสิ่งแวดล้อมท่ีมีขึ้น  



 

 

  

 

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยสามารถน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์ให้ยืน
ยาวเพื่อมนุษย์ชาติต่อไปในอนาคต    
  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้  จ าแนกได้  ดังนี้ 
  ๒.๑  แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติท่ียังคงความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด  
ได้แก่  อุทยานแห่งชาติ  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวตามเขตภูมิศาสตร์  ภูมิอากาศ  มีคุณค่าทางด้าน
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตวแ์ละสภาพธรรมชาติต่างๆ  
  ๒.๒  แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติท่ีมนุษย์เข้าไปเสริมแต่งแต่ยังคงเป็นธรรมชาติ
มากท่ีสุด  ได้แก่  วนอุทยาน  เป็นแหล่งท่ีมีความสวยงาม โดยมีการเสริมแต่งธรรมชาติเท่าท่ีจ าเป็น  
เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและความรู้  เช่น  ท าป้ายแนะน าสถานท่ี   จัดท าอาคารแสดง
วิวัฒนาการต่าง ๆ  เป็นต้น  แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย์ดัดแปลงเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านการศึกษาหรือหาความเพลิดเพลิน  ได้แก่  สวนพฤกษศาสตร์  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ  
เป็นต้น 
  ๓.  แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ  แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อมีความส าคัญมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันสังคมเป็นสังคมแห่งข่าวสารข้อมูล  ยิ่งมีแหล่งเรียนรู้ประเภทนี้อยู่ใน
สังคมใดมากย่อมท าให้มีความเจริญและมีอ านาจในการแข่งขันมากขึ้น  เทคโนโลยีการสื่อสารซึ่ง
พัฒนาสมรรถนะท้ังในด้านเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  ๓.๑  สื่อท่ีรับได้ด้วยการมองเห็น เป็นสื่อท่ีสามารถรับรู้ด้วยการอ่าน  ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสาร  หนังสือต่างๆ  
  ๓.๒  สื่อท่ีรับได้ด้วยการฟัง  เช่น  วิทยุกระจายเสียง 
  ๓.๓  สื่อท่ีรับได้ด้วยการฟังและการมองเห็น  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  
เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็วท่ีสุด  สื่อท่ีเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้  นอกจากจะ
เป็นสื่อมวลชนแล้ว  ยังมีสื่อท่ีสามารถติดต่อระหว่างบุคคลโดยใช้เสียง  เช่น  โทรศัพท์  สัมมนา
ทางไกล  ท่ีให้ข่าวสารและให้ภาพ เช่น  โทรพิมพ์  เทเล็กซ์  แฟกซ์  คอมพิวเตอร์ออนไลน์  
นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อท่ีมีผู้สนใจสามารถไปศึกษาค้นคว้าในรูปเทปเสียง  แผ่นเสียง  
วิดิทัศน์  วิดิโอลิงก์  เป็นต้น 
  ๔.  แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและ
อาคารสถานท่ี  หมายถึง  วัตถุอาคารสถานท่ีซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ประเภทนี้ท าให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง   
สามารถเข้าใจสิ่งท่ีศึกษาได้ง่ายขึ้น  เป็นการเสริมแรงให้อยากเรียนและเกิดภาพมุมมองท่ีดีและเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน  การจ าแนกประเภทอาจแบ่งเป็น  ๒ ลักษณะดังนี้ 
  ๔.๑  แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานศึกษา  เช่น  สถาบันการศึกษาต่างๆ  สถานฝึกอาชีพ  
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน   ท้ังด้านความรู้ท่ัวไปและอาชีพ 



 

 

  

 

  ๔.๒  แหล่งเรียนรู้ท่ีไม่ใช่สถานศึกษา  เช่น  สถานประกอบการชุมชน  ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑ์  องค์กรทางสังคม  เป็นต้น 
 
 
 
 

 

  
แหล่งเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ตามถือได้

ว่าเป็นสิ่งท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แม้ว่าคนเราไม่มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน
เลยเขาก็สามารถด าเนินชีวิตและเรียนรู้ได้จากครอบครัว ชุมชน การท ามาหากินและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีสอนให้ต้องปรับตัวแก้ไขปัญหา เราเรียนรู้จากชุมชนในเรื่อง
ต่าง ๆ มากมาย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน ประวัติประเพณี พิธีกรรมของ
ชุมชน แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม  งานอาชีพ การท ามาหากินในชุมชน เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อชีวิตคนในชุมชน   เป็นต้น 

         สอดคล้องกับ ภัครภรณ์   มานิตย์ (๒๕๕๐ : ๓๑) กล่าวไว้ว่า  โดยสรุปแล้วแหล่ง
เรียนรู้มีความส าคัญ  คือ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่ใช่สิ่งท่ีไกลตัว ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักการใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนก่อเกิดเป็นนิสัยท่ีดี รักการอ่านเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างเต็มตามศักยภาพ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์  อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตน   ไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 
        ดังนั้นความส าคัญและวัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้  จึงสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
        ๑. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วย    
                   ตนเองตลอดเวลา 

      ๒. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างจิตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
      ๓. เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรู้  ความคิด  วิชาการและประสบการณ์ 
      ๔. เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่าน และแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้        
          ด้วยตนเอง  
      ๕. เพื่อเป็นแหล่งสร้างความคิด และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง 
      ๖. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนหรือผู้เป็น              
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 



 

 

  

 

 
 

 

  
        จากการท่ีผู้จัดท าได้ค้นคว้าและรวบรวม  เอกสาร  ต ารา  การสัมภาษณ์  งานวิจัย

ต่างๆ  เพื่อจัดท าหนังสือเรื่อง “แหล่งเรียนรู้คู่เมืองกันตัง” ขึ้น  เพื่อให้ 
  ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเองจากแหล่งเรียนรู้จริงในท้องถิ่น  เกิดความรัก  
                      ความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนได้ 
  ๒. ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลและความรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
                      ชีวิตประจ าวันได้ 
  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และเกิดทักษกระบวนการเรียนรู้  
                      และประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  ท าให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเห็น 
                      ความส าคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 



 

 

  

 

 

ในการจัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง  “แหล่งเรียนรู้คู่เมืองกันตัง”  ในครั้งนี้ผู้จัดท าได้
ด าเนินการจัดท า  เป็นขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้ 

๑.  ศึกษาจากเอกสารเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและเป็นข้อมูลท่ีจะช่วยให้ผู้จัดท าก าหนด
กรอบความคิดและเพื่อเขียนเค้าโครงเรื่อง 

๒.  ติดต่อประสานงานกับบุคคลฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้ดูแลและรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้  เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอกันตัง โดยการสัมภาษณ์และ
สอบถามจากบุคคลต่างๆ  

๔.  จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือ  อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการเก็บข้อมูล 
๕.  ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 
 

   

เมื่อส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงก าหนดแนวทางในการศึกษาตาม
หัวข้อต่อไปนี ้

๑.  แหล่งข้อมูล 
๒.  วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
๓.  วิธีการจัดกระท ากับข้อมูล 

 

 

 



 

 

  

 

 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าศึกษาในครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
จากสถานท่ีจริงซึ่งผู้จัดท าได้ประสานงานผ่านผู้ท่ีดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 

 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ผู้จัดท าใช้วิธีการศึกษาจากเอกสา รและติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลต่างๆ  โดยการสัมภาษณ์และสอบถามจากผู้ท่ีรับผิดชอบในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ 
ตามขอบเขตของเนื้อหาและเร่ืองอื่นๆ ดังนี้ 
  ๒.๑  การสัมภาษณ์ จะใช้วิธีการจดบันทึก 
  ๒.๒  การถ่ายภาพประกอบ 
  ๒.๓  การสังเกต 
  ๒.๔  สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร   ต าราและเว็บไซต์ 

 

  
เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าน าข้อมูลท่ีได้มาจัดกระท าให้เป็นระบบ เพื่อ

สะดวกในการศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ๓.๑  น าข้อมูลจากเอกสารมาศึกษาอย่างละเอียดและสรุปสาระส าคัญตามขอบเขต 
                         เนื้อหาท่ีก าหนดไว้ 
  ๓.๒  น าข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงโดยใช้อักขระวิธีทาง         
                         ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ๓.๓  จัดประเภทข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
  ๓.๔  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  ๓.๕  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 
  ๓.๖  แก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

 



 

 

  

 

 

          

  จัดท าเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง  “แหล่งเรียนรู้คู่เมืองกันตัง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและศึกษาจากเอกสารรวมท้ังสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ กับแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอกันตัง ผู้จัดท าก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดสรุปสาระส าคัญ
ของข้อมูลและจัดกระท าให้เป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าตามขอบเขตของเนื้อหา ซึ่ง
ได้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอกันตัง จ านวน  ๑๑  แห่ง ดังนี้ 

๑.  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง   
๒.  สถานีรถไฟอ าเภอกันตัง    
๓.  วัดตรังคภูมิพุทธาวาส    
๔.  ศาลหลักเมืองตรัง     
๕.  ต้นยางพาราต้นแรก    
๖.  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์     
๗.  สวนสาธารณะควนต าหนักจันทน์      
๘.  บ่อน้ าร้อนควนแคง             

 ๙.  หมู่เกาะลิบง เมืองหน้าด่าน ด่านหน้าเมือง 
 ๑๐. ย่านซื่อ – วิถีจากท่ีเดินได้  
 ๑๑. บ้านพระม่วง – แหล่งเรียนรู้คู่ฐานทรัพยากร  
   

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ตั้งอยู่ท่ี ถนนตรังคภูมิ  ต าบลกันตัง   อ าเภอกันตัง       

 จังหวัดตรัง  โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๕-๑๖๒๕  เว็ปไซต์  http:/trang.nfe.go.th/lib๐๘   
  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ตั้งอยู่กลางชุมชนเมืองใกล้กับสถานท่ีส าคัญ อาทิ 
โรงเรียนกันตังพิทยากร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ  ด่านศุลการกรอ าเภอกันตัง สาธารณะ
สุขอ าเภอกันตัง ตลอดระยะเวลายี่สิบกว่าปีท่ีผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทของ   
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ คือเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย จนเกิดเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ไปยัง
ผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง ท าให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตังได้มีการปรับบทบาทใหม่พลิกโฉมห้องสมุด
ประชาชนเป็นห้องสมุดมีชีวิตท่ีเน้นการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ ท าให้ประชาชน



 

 

  

 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้วยการปรับสภาพภูมิทัศน์ท้ังภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้จากสื่อท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกห้องสมุด 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ได้จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยม
ของดิวอี ้และน าโปรแกรม PLS  มาใช้ในการจัดการห้องสมุด ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและ
ผู้สนใจท่ัวไปสามารถเลือกเรียนรู้ได้จากสื่อต่างๆ ท่ีมีไว้บริการจ านวนมาก ได้แก่ หนังสือ          
แบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ ได้แก่ ความรู้ท่ัวไป ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ศิลปและการบันเทิง  วรรณคดี และประวัติศาสตร์        
รวมท้ังนวนิยาย เรื่องสั้น  แบบเรียน กศน. เป็นต้น 
 

 

 
  ด้วยกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงินงบประมาณ 

ประจ าปี ๒๕๒๗ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) เพื่อก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอ าเภอขนาดเล็ก จ านวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐาน ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าอ าเภอกันตัง เป็นอ าเภอขนาดใหญ่มี
ประชากรหนาแน่น   ประกอบกับประชาชนเหล่านั้น มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพตนเอง
ในด้านข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทันต่อสภาวะเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งจะต้องน าความรอบรู้ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพและเพื่อเป็นการป้องกันการลืมหนังสือ แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร   ไม่เพียงพออ าเภอกันตังได้รับเมตตาจิต จากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทุนทรัพย์บริจาค แก่
ประโยชน์ส่วนรวม  และความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของอ าเภอกันตัง ได้บริจาคเงินสมทบ 
เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมกับเงินงบประมาณของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนแล้ว เป็นเงินท้ังสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังมี
รายนามผู้บริจาค   ดังนี้    

                                                                   
๑. คณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงอ าเภอกันตัง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                                                  
๒. เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท               
๓. บริษัทเบียนเจง ณ ระนอง กับภรรยาและญาติมิตร  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท                                                    
ส าหรับท่ีดินก่อสร้างนั้น ทางอ าเภอกันตัง ได้ติดต่อขอใช้ท่ีดินในบริเวณของโรงเรียนกันตัง

พิทยากร จ านวนประมาณ  ๑ ไร่   ซึ่งติดกับถนนใหญ่ ด้านหน้าของโรงเรียน ในท่ีสุดการก่อสร้าง
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ก็ส าเร็จลุล่วงสมตามความมุ่งหวังของทางราชการและชาวอ าเภอ
กันตัง จึงได้เปิดบริการให้ประชาชนท่ัวไปใช้บริการ เมื่อวันท่ี  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ 



 

 

  

 

 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๒๗  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ เพื่อจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๒๘ 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แจ้งยอดจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

                                                                             

                    
                                                          
 
     

                                              
 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการประชาชน                      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน  
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 

 



 

 

  

 

 
 

๑. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตังให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
๒. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตังโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ     
   ให้บริการ 
๓. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงกับแหล่ง 
    เรียนรู้อื่นๆ ในชุมชน 
 

 
 

๑. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร 
 ๒. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
 ๓. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของ     
             ชุมชน 
 ๔. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตังให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  

 

 

 
 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ปิดบริการวันนักขัตตฤกษ ์
 
 

 
  ๑. นายเกษียร  กล่อมเอี่ยม  ประธานกรรมการ 
                   ๒. นายวิจิตร  ปฏิเวธ    กรรมการ 
                   ๓. นายสมพล  จิโรจน์มนตรี   กรรมการ 
                   ๔. นายปัญญา  จิตแก้ว    กรรมการ 
                   ๕. นายอนันต์  แสงรัตน์   กรรมการ 
                   ๖. นางสาวอุทุมพร ดาบทอง   กรรมการ 
                   ๗. นายฉัตรชัย  โสภาพ    กรรมการ 
                   ๘. พ.ต.ท.เสถียร เผ่าน้อย   กรรมการ 
                   ๙. นายไพรัช  หัตถิยา                    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

     

 
๑. ได้รับโล่เกียรติคุณห้องสมุดประชาชนอ าเภอดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 

จากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง 
๒. ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดประชาชนอ าเภอดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน             

               ประจ าปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 

           

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  
         จากกรุงเทพฯ ไปถึงกันตังได้โดยตรงด้วยทางรถไฟจากสถานีหัวล าโพงถึงสถานี

กันตัง ระยะทาง ๘๔๕ กิโลเมตร เริ่มต้นจากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางสาย ๔๐๓  ระยะทาง ๒๔ 
กิโลเมตรถึงกันตัง มีท่ารถโดยสารอยู่ใกล้สถานีรถไฟ  เมื่อเข้าเขตเทศบาลเมืองกันตังจะพบกับ   
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อันดับแรก ต่อไปเป็น ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย  และ       
ควนต าหนักจันทน์ จากนั้นก็ถึง  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  แล้วเข้าสู่ถนนหน้าค่าย ผ่าน
ตึกสไตล์ ชิโนโปรตุกิส ไปชม อาคารสถานีรถไฟอ าเภอกันตัง  
 

                   
 

 
       รถไฟไทยเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ยุคสมัยแห่งการปฏิรูป แรกเริ่มเรียกรถไฟหลวง 

(รฟล.) ทางสายนครราชสีมาคือสายแรกท่ีเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔  ต่อมาได้เปิดใช้ รฟล.ครั้งแรก        
ใน พ.ศ. ๒๔๓๙  จากกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา  ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๔๒  เริ่มสร้างทางรถไฟสายใต้ถึง
เพชรบุรี เปิดใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖  

       เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒  รัชกาลท่ี ๕  มีโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้เพิ่มเติมจาก
เพชรบุรีลงใต้ มีสายแยกทุ่งสง – กันตัง  หาดใหญ่ – สงขลา ส่วนสายแยกอื่นๆ ตามมาทีหลัง     



 

 

  

 

แม้จะสิ้นสุดรัชกาลเสียก่อนแต่โครงการนี้ได้ลงมือท าต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี ๖ จนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
และขยายเส้นทางไปจนถึงสหพันธรัฐมลายู 

 

      ทางรถไฟสายตรัง สร้างจากท่าเรือกันตังขึ้นไปทุ่งสง เพราะเครื่องอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศมาขึ้นท่ีกันตัง ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ สถานีกันตังและสถานีสงขลา จึงเป็นท่ีตั้งโรงงาน
ชั่วคราวประกอบรถจักรและล้อเลื่อนไปพร้อมกัน เสร็จแล้วได้ส่งไปใช้งานในท่ีอื่นๆ เพียง ๒ ปีก็
เปิดการเดินรถครั้งแรกจากสถานีกันตังไปสถานีห้วยยอดในวันท่ี ๑ เมษายน  ๒๔๕๖  ต่อมาวันท่ี 
๑  มกราคม  ๒๔๕๖  เปิดสายห้วยยอด – ทุ่งสง  (สมัยก่อนนับเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ี ๑ ของปี 
เดือนมกราคม เป็นเดือนท่ี ๑๐)  ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒ รัฐบาลมีโครงการสร้างทางรถไฟจาก          
สุ ราษฎร์ธานี ไปภู เก็ต  แต่ติ ดขัดกับสงครามจึ งสร้าง เสร็จและเปิด ใช้ ได้ถึ งคี รี รั ฐนิคม              
จังหวัดสุราษฎร์ธานีใน พ.ศ.  ๒๔๙๙  กันตังจึงเป็นหนึ่งเดียวที่สุดสายทางรถไฟด้านฝ่ังอันดามัน  
 

  

        

  

 

 

  

         ส ถ า นี รถไฟกันตังถือเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมทางฝั่งทะเลตะวันตก  เรือโดยสารจากภูเก็ต  พังงา  กระบี่  สตูล  ปีนัง  จะ
เข้ามาส่งผู้โดยสารและสินค้าท่ีท่าเรือกันตัง  พอเท่ียวกลับก็รับผู้โดยสารและสินค้าท่ีมากับรถไฟ  มี
เอกสารจดหมายเหตุจ านวนมากท่ีแสดงถึงการเดินทางของข้าราชการ  และการขนส่งพัสดุภัณฑ์
ทางราชการระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางฝั่งตะวันตกผ่านสถานีรถไฟกันตังเป็นประจ า  
นักเรียนท่ีจะไปเรียนกรุงเทพฯ  ก็จะโดยสารเรือมาขึ้นที่กันตังเพื่อเดินทางต่อโดยทางรถไฟ 



 

 

  

 

 

         

  ในคราวท่ีรัชกาลท่ี ๖ เสด็จฯ ตรัง พ.ศ. ๒๔๕๘ และ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เสด็จกลับโดย
ทางรถไฟจากสถานีกันตัง เมื่อวันท่ี  ๖  กรกฎาคม  ๒๔๕๘  เสด็จฯ โดยขบวนรถไฟพิเศษจาก  
เมืองตรังไปนครศรีธรรมราช ในวันนั้นมีพิธีพระราชทานธงประจ ากองลูกเสือมณฑลภูเก็ต          
ณ สถานีรถไฟกันตัง 

 

   

  อาคารสถานียังคงรูปแบบเดิมมาจนปัจจุบัน  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  หลังคาทรง
ปั้นหยาทาสีเหลืองสลับเทา  ตัวอาคารแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ด้านหน้ามีมุขยื่น  ตกแต่งมุมเสาด้วย
ลวดลายไม้ฉลุ  เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีเด่นทั้งรูปลักษณ์และสีสัน  เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ส าคัญ
ของอ าเภอกันตัง  เพราะเป็นสุดสายปลายทางสถานีรถไฟหนึ่งเดียวทางฝั่งอันดามัน 
  กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนอาคารสถานีรถไฟเป็นโบราณสถาน  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม  ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๐ ง  วันท่ี  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

 



 

 

  

 

                        

                         

 

 

 

 



 

 

  

 

 

            

   

  เมื่อพระยารัษฎาฯ  มาสร้างเมืองท่ีกันตัง  ท่านได้ก าหนดพื้นท่ีการสร้างสถานท่ี
ราชการ  และได้นิมนต์พระธมฺมสุวณฺโณ (ลบ  ทวิสุวรรณ) จากวัดควนธานีมาช่วยสร้างวัดประจ า
เมืองขึ้นใหม่ในท่ีลุ่มหลังคอกวัวระหว่างควนศาลากลางกับควนโรงพัก  เรียกชื่อว่า วัดกันตัง  ต่อมา
ใน พ.ศ. ๒๔๒๔  เห็นว่าท่ีบริเวณนั้นไม่เหมาะจึงหาท่ีสร้างวัดใหม่ท่ี บ้านนาใน คือท่ีปัจจุบัน 
  อาคารเสนาสนะรุ่นแรกท้ังอุโบสถและศาลาการเปรียญล้วนเป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะ
หลังคามุงจาก  ส่วนอุโบสถหลังปัจจุบันสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๖  ในสมัยท่ีพระวินัยธร (ตุด)        
เป็นเจ้าอาวาส 

 

   
 



 

 

  

 

ปูชนียวัตถุที่ส าคัญของวัดนี้ได้แก่พระประธาน 
อุโบสถ  ท่ีชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว เพราะเป็นพระพุทธรูป หินอ่อนสี
ขาว ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร พระเพลากว้าง  ๔๓  
นิ้ว เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่
ในจังหวัดตรัง เดิมพระเศียรเป็นรูปมุ่นเมาลี 
ภายหลังทางวัดได้เติมพระเกตุมาลาเป็นรูปเปลว
เพลิงและทาสีทองทับเอาไว้ เพิ่งขัดสีออกเมื่อ
บูรณะอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๓๔  ท่ีมาของพระพุทธรูปหิน
อ่อน กล่าวกันว่าพระยารัษฎาฯ  อัญเชิญมาจากพม่าเพื่อ เ ป็ น
พระคู่วัดประจ าเมืองพร้อมพระอัครสาวกซ้ายขวาไว้คู่กันในอุโบสถ  ช้างและสิงห์อีกอย่างละ  ๑  คู่  
หน้าอุโบสถ  นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินอ่อนเล็ก พระเพลา ๑๕ นิ้วอีก   องค์หนึ่ง ในวัดยังมี
ธรรมาสน์ จารึกพระปรมาภิไธย จปร. ได้รับพระราชทานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ เนื่องในพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพในรัชกาลท่ี ๕ 

         พระธมฺมสุวณฺโณเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดกันตัง  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
คณะจังหวัดตรัง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓  มีสมณศักดิ์คือ พระครูบริสุทธิ์ศีลาจารย์ฑิสังฆปาโมกข์  แต่
ชาวบ้านท่ัวไปเรียก พ่อท่านลบ นานเข้ากลายเป็น หลวงปู่ลบ เมื่อท่านมรณะภาพไปแล้วทางวัด
และชาวกันตังได้สร้างรูปหล่อของท่านเป็นท่ีระลึกประดิษฐานอยู่ในศาลาข้างหอระฆัง  ซึ่งภายหลัง
ได้มีรูปหล่อของเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มาท่ีมรณะภาพไปแล้วอีก  ๒  รูป  ได้แก่  พระวินัยธร        
(พ่อท่านตุด)  และพระครูวิศาลศีลคุณ (พ่อท่านรุ่ง) 
  หลวงปู่ลบนับเป็นพระสงฆ์ท่ีมีคุณูปการต่อชาวตรังในยุคสร้างเมือง เพราะท่านเป็น
ผู้ช่วยเหลือพระยารัษฎาฯ ในการจัดการศึกษาโดยจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณวัดซึ่งได้ชื่อว่า 
โรงเรียนลบจรุงวิทยา เป็นโรงเรียนตัวอย่างประจ าจังหวัดตรัง คู่กับ โรงเรียนสุทธิโพธิบ ารุง         
ท่ีวัดโพธาราม ต าบลบ้านโพธิ์  ท้ัง  ๒  โรงเรียน เป็นโรงเรียนแรกเริ่มของจังหวัดตรังซึ่งมีมา
ประมาณก่อน  พ.ศ. ๒๔๔๕  เล็กน้อย 
  ต่อมา  พ.ศ. ๒๔๕๕  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จ
ตรวจการคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคและประทับท่ีวัดกันตัง  ได้ประทานนามให้ใหม่ว่า  วัดตรังคภูมิ



 

 

  

 

พุทธาวาส  รวมท้ังประทานนามโรงเรียนประชาบาลซึ่งตั้งอยู่ในวัดว่า โรงเรียนตรังคภูมิ์ ปัจจุบันคือ
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 
  ในวัดนี้ยังเคยมีโรงเรียนชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดตรังคภูมิพุทธาวาส เป็นโรงเรียน
ราษฎร์ของวัด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔  ในสมัยพ่อท่านรุ่ง ต่อมาได้เป็นท่ีตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่วัด
ตรังคภูมิอีกด้วย 
  บันทึกประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของเมืองตรังอีก  ๒  เรื่อง คือ เมื่อรัชกาลท่ี ๖ เสด็จฯ 
เมืองตรังใน พ.ศ. ๒๔๕๘  ทรงประกอบพิธีพระราชทานพระแสงราชศาสตราประจ าเมืองตรัง            
ในวันท่ี  ๔  กรกฎาคม  ณ พลับพลาทองซึ่งปลูกสร้างขึ้นท่ีวัด เรื่องท่ี ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘          
เกิดเหตุการณ์เผาท่ีว่าการอ าเภอกันตัง ทางอ าเภอจึงขอใช้อาคารโรงเรียนและกุฎิเป็นท่ีว่าการ
อ าเภอชั่วคราว จนถึงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๔๐   
  พระพุทธรูปหินอ่อนวัดตรังคภูมิพุทธาวาส  มิได้มีความส าคัญเพียงความเป็น
พระพุทธรูปหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดตรังเท่านั้น  หากยังเป็นพระส าคัญคู่บ้านเมื่อครั้ง
เมืองอยู่ท่ีกันตัง  และเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเมืองตรังกับพม่า   

ปัจจุบันอุโบสถวัดตรังคภูมิพุทธาวาสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน     
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๘  ตอนพิเศษ  ๓๓  ง  ลงวันท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๔๔ 

                      



 

 

  

 

                       

  พระพุทธชัยมงคลเป็นปูชนียวัตถุสร้างใหม่ไว้ให้ผู้เข้าวัดได้สักการะบูชา ได้จัดพธิี
พุทธาภิเษกองค์พระเมื่อวันท่ี  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทราย 
ปางลีลาประทานพร คือมี  ๒ ปางในองค์เดียวกัน ประวัติที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ อ่านได้จาก
ศิลาจารึกท่ีประดิษฐานอยู่คู่กัน 

                                          

 

 

 



 

 

  

 

  ศาลหลักเมืองตรัง เป็นโบราณสถานท่ีประชาชนท่ัวไปเคารพสักการะ เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวตรัง ตั้งอยู่ใกล้โรงรียนวัดควนธานี หมู่ท่ี ๒ ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ  ๘  กิโลเมตร  

 

 

 

  ในปี พ.ศ. ๒๓๕๔  มีการตั้งเมืองตรังและมีการตั้งศาลหลักเมืองตรัง สถานท่ีตั้งตรง
จุดนี้อยู่บริเวณท่ีตั้งเมืองเก่าหลักฐานการสร้างศาลหลักเมืองตรังเป็นเพียงการบอกเล่าเชิงต านานท่ี
ถ่ายทอดกันมาในหมู่ชาวตรังรุ่นเก่าๆ ว่าศาลหลักเมืองแห่งนี้มีวิญญาณอภิบาลเป็นสตรีจึงเรียกกัน
ว่าศาลเจ้าแม่หลักเมืองเนื่องจากในพิธีตั้งศาลหลักเมืองนั้นพระอุภัย  (บางแห่งว่าพระอุไทย)       
เจ้าเมืองให้ทหารตีฆ้องร้องป่าวไปตามบ้านต่างๆ ถ้าผู้ใดขานรับให้น าตัวมาฝังในการตั้ง
ศาลหลักเมือง ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้เรื่องเข้าจึงไม่ยอมขาน  แต่หญิงมีครรภ์ผู้หนึ่งชื่อนางบุญมาก าลัง
ท าอาหารเย็นอยู่ในครัวเกิดพลั้งเผลอขานรับจึงน าตัวไปฝังพร้อมพิธีฝังเสาหลักเมือง  

         ท่ีตั้งศาลหลักเมืองเดิมเป็นเพิงเล็กๆ หลังคามุงสังกะสี  เสาหลักเมืองมีจอมปลวกขึ้น
จนมองไม่เห็นตัวเสา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕  ทางจังหวัดตรังได้จัดสร้างศาลาจตุรมุขขึ้น
แทนเพิงหลังคาเก่าและในปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ไดส้ร้างรั้วรอบๆ บริเวณศาลหลักเมือง และพ.ศ. ๒๕๓๒   
ไดล้าดพื้นรอบๆ ศาลาศาลหลักเมืองตรัง 



 

 

  

 

 

 

 
         ศาลหลักเมืองตรังนับเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังท่ัวไปจนเกิดความ

เชื่อถือศรัทธาในทางความศักดิ์สิทธิ์มีการบนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ  เล่ากันว่าคณะหนังตะลุง 
มโนราห์ท่ีเดินทางผ่านศาลหลักเมืองนี้จะต้องตีกลองหรือบรรเลงดนตรีสักการะทุกครั้งท่ีผ่าน  เพื่อ
มิให้เกิดข้อขัดข้องในการเดินทางและการแสดง   อีกเรื่องหนึ่งคือตามประเพณีถือศีลกินเจของคน
ไทยเชือ้สายจีนในจังหวัดตรังซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี   เมื่อขบวนแห่พระผ่านศาลหลักเมืองก็ต้อง
แวะหยุดสักการะ  นอกจากนี้ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจัดพิธีถือศีลกินเจท่ีบริเวณศาลหลักเมืองขึ้นเป็น
ครั้งแรกใน  พ.ศ. ๒๕๑๑  และจัดต่อมาจนถึง  พ.ศ. ๒๕๓๓  จึงเลิกไปเพราะทางจังหวัดเตรียมการ
บูรณะ 

        ใน  พ.ศ. ๒๕๓๕  ทางจังหวัดเริ่มโครงการบูรณะศาลหลักเมืองตรังเพื่อเป็นการเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   โดยสร้างอาคารศาลหลักเมืองเป็นทรง
ไทยจตุรมุขและจัดท ายอดเสาหลักเมืองใหม่  น าขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเมื่อวันอังคารท่ี  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖  ณ พระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน  และอันเชิญยอดเสาหลักเมืองกลับจังหวัดตรัง   ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมืองตรังเมื่อวันท่ี  ๘  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๓๘ 



 

 

  

 

                        

                                           

                                        



 

 

  

 

ทุกวันนี้ ความเชื่อถือศรัทธาต่อศาลหลักเมืองตรังยังคงสืบทอดต่อๆ มาผู้คนท่ีผ่าน
ไปมามักยกมือไหว้คารวะ หรือแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะศาลหลักเมืองเป็นสถานท่ี
ท่ีส าคัญคู่บ้านคู่เมืองตรังมานานกว่า  ๑๐๐   ปี 

 

 

 

  ริมถนนกันตัง – ตรัง  ก่อน
เข้าสู่ตัวอ าเภอ  เลยวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
ไปเล็กน้อย  ทางด้านขวามือตรงส านักงาน
สหกรณ์การเกษตรอ าเภอกันตัง  



 

 

  

 

มีต้นยางพาราต้นหนึ่งมีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็น   
 
                                                      
 
 
 

  
  

พระยารัษฎาฯ  มีโอกาสเดินทางไปเมืองชวาและมลายูบ่อยครั้ง  ได้เห็นการจัด
บ้านเมือง  การค้า  น ามาพัฒนาเมืองตรังหลายเรื่อง  รวมถึงการท าสวนยาง  จึงคิดจะน ายางพารา
เข้ามาให้ราษฎรปลูกบ้าง  แต่ติดขัดตรงท่ีพวกฝร่ังชาวอังกฤษเจ้าของสวนหวงมาก 
  ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีเอาพันธุ์ยางเข้ามาได้คนแรกคือ พระสถลสถานพิทักษ์  ด้วยวิธีแอบ
เอาเมล็ดยางห่อส าลีชุบน้ าใส่กล่องขนมปังแคร็กเกอร์เพื่อไม่ให้ใครรู้   ยางชุดนี้เอามาปลูกรอบ
บริเวณบ้านกลายเป็นสวนยางพาราสวนแรกของประเทศไทย  ต่อมาพระสถลสถานพิทักษ์ ได้ขยาย
การท าสวนยางไปยังท่ีอื่นๆอีก 
  ทางด้านพระยารัษฎาฯ  ส่ง เสริมการท าสวนยางโดยการชักชวนเจ้านาย  
ข้าราชการ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ท าสวนยางขึ้นก่อน  และแจกเมล็ดพันธุ์ให้ราษฎร  มีเรื่องเล่าว่า  
ชาวบ้านไม่เข้าใจเอาไปต้มกินเสีย  เมื่อมียางปลูกแล้วก็ส่งเสริมให้รู้จักการท าผลผลิตยางโดย ให้
นายอ าเภอ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ไปฝึกหัดวิธีท าสวนยางตัวอย่างท่ีต าบลช่อง  เพื่อมาสอนชาวบ้าน 
  เมื่อยางพารามีผลผลิตขายได้  ชาวบ้านเริ่มเห็นคุณค่าจึงสร้างสวนยางขึ้นท่ัวไป  
พร้อมความร าลึกถึงพระยารัษฎาฯ  ผู้ส่งเสริมมาแต่ต้น  เมื่อพระยารัษฎาฯไปด ารงต าแหน่ง
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  ก็ได้ส่งเสริมการปลูกยางพาราแพร่หลายท่ัวมณฑลภูเก็ต  จึง
เรียกยางพาราเหล่านี้ว่า  ยางเทศา 
  ประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖   เทศบาลต าบลกันตังและอ าเภอกันตัง  เห็นว่า
กันตังเป็นแหล่งก าเนิดยางพารา  พืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ  จึงได้ร่วมอนุรักษ์ต้นยางพารา
จากสวนแรกไว้ต้นหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์  และประกาศว่าเป็น  ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย 



 

 

  

 

                  

 

 

 

 



 

 

  

 

                    

 

 

 
เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์ย้ายท่ีตั้งเมืองมาท่ีกันตังแล้ว  ท่านได้เลือกควนแห่งหนึ่ง

เป็นท่ีตั้งบ้านเรือน  ในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พ.ศ.๒๔๕๒  
กล่าวถึงบ้านของพระยารัษฎาฯ  ไว้ว่า 
  “ครั้นทรงประพาสท่ัวแล้วได้เสด็จไปท่ีบ้านเจ้าคุณรัษฎาซึ่งตั้งอยู่ท่ีควน  ตรงข้าม
กับท่ีตั้งต าหนัก  ท่ีนี่ท่านจองไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งท่านมาเป็นเจ้าเมือง  มีควนอยู่ท่ีนั้นด้วย  ท่านให้นาม
ว่า  ควนรัษฎา  ท่ีทางของท่านน่าสบายร่มรื่นดี  มีเรือนใหญ่อยู่หลังหนึ่ง  มีห้องหับมาก  ใต้ถุนใช้
เป็นท่ีหัดทอผ้า  มีผู้หญิงมานั่งทอผ้าอยู่มาก” 
 



 

 

  

 

 

 
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ  ตั้งอยู่ท่ีบ้านเลขที่ ๑ ถนนค่ายพิทักษ์  ต.กันตัง  อ.กันตัง       

อยู่หลังส านักงานเทศบาลเมืองกันตัง   เป็นอาคารไม้  ๒  ชั้น  เป็นอดีตจวนเจ้าเมืองเก่าท่ีดัดแปลง
เป็นพิพิธภัณฑ์ ใน  พ.ศ. ๒๕๓๓   แต่ก่อนเรียกกันว่าในค่าย  ต่อมาทางเทศบาลได้ตั้งชื่อถนน
บริเวณนี้ให้สอดคล้องกับชื่อในค่าย  คือ  ถนนหน้าค่าย  และถนนค่ายพิทักษ์ 
  แม้พระยารัษฎาฯ  จะไปรับต าแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตแล้ว  แต่บ้าน
ท่ีท่านสร้างไว้ก็ยังเป็นท่ีอยู่ของภรรยาท่าน  ท่านเองก็มีราชการไปมาตรังเสมอ  ท าให้ชาวตรัง
คุ้นเคยใกล้ชิด  และเรียกขานท่านว่า  เจ้าคุณเทศา 

  เมื่อพระยารัษฎาฯ  ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว  พระยารัษฎาราชภักดี  (คอยู่จ่าย)  
บุตรชายคนเดียวของท่านซึ่งเกิดแต่ภริยาเอกชาวปีนัง  เป็นผู้ได้รับมรดกบ้านหลังนี้รวมท้ังทรัพย์สิน
อื่น ๆ  เช่น  บ้านเช่า  และท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองกันตัง  แล้วสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลาน  คือ   
ดาโต๊ะเบียนเจง  ณ ระนอง  หลานปู่ของพระยารัษฎาฯ  มีนิวาสสถานท่ีปีนัง  ปัจจุบันด าเนินการ
ในลักษณะของบริษัทจ ากัด  ชื่อ  บริษัทเบียนเจง  ณ ระนอง  กับภรรยา  และญาติมิตร  โดยมีตัว
แทนท่ีกันตังเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 



 

 

  

 

       
        เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๔  ได้มีคณะครูของโรงเรียนกันตังพิทยากร  ริเริ่มขอจัดท าบ้านหลัง

นี้เป็นพิพิธภัณฑ์  เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นอนุสรณ์ของพระยารัษฎาฯ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาลต าบลกันตังและจังหวัดตรังในสมัยนั้น  จนในท่ีสุด  ดาโต๊ะเบียนเจง  ก็อนุญาตให้ใช้บ้าน
หลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อ วันท่ี  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
   ภายในพิพิธภัณฑ์มีหุ่นจ าลองพระยารัษฎาฯ  นั่งซดน้ าชาอยู่ท่ีจวน  เป็นสื่อแนวคิด
ท่ีประสงค์ให้ผู้เข้ามาเยือนรู้สึกว่าเจ้าของบ้านยังคงอยู่  และเห็นปรัชญาการท างานของท่าน 
    มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับค าถามของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพว่า  “ท าอย่างไร
จึงจะเป็นเจ้าเมืองท่ีดี”  ค าตอบของพระยารัษฎาคือ “ต้องนอนซดน้ าชาอยู่ท่ีจวน  ซดเสร็จแล้วก็
ไปเท่ียวคุยกับราษฎรบ้านโน้นบ้านนี้”   นั่นเป็นเคล็ดลับของการบริหาร  การซดน้ าชาอยู่บ้านคือ
การใช้เวลาวางแผนสั่งงาน  แล้วค่อยไปติดตามด้วยการคุยกับราษฎร 
  รูปปั้นโลหะก่อนถึงตัวบ้านคือสื่ออีกชุด  มาจากกุศโลบายของพระยารัษฎาฯ       
ท่ีเห็นต้นไม้ตามบา้นราษฎรมีกาฝากขึ้นมาก  ต่อมาจึงให้ประกาศว่าท่านป่วย  ต้องใช้กาฝากท ายา  
ชาวบ้านทราบก็พากันเก็บกาฝากมาให้ท่ีจวน  เมื่อกาฝากบนต้นไม้ของราษฎรหมด  ท่านก็แจ้งว่า
หายป่วย  ส่วนเรื่องไข่ไก่นั้นมาจากการส่งเสริมให้ราษฎรทุกบ้านปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่
อย่างน้อย ๕ แม่ เมื่อได้ผลก็เอาใส่ตะกร้ามาให้ท่าน  ท่านก็คืนกลับไป  ชาวบ้านเห็นประโยชน์ก็   
ไม่ต้องบังคับอีกตรงสนามหน้าบ้านมีลูกโม่ขนาดใหญ่  หินลูกโม่นี้มาจากนาโรงหัดบ้านจุปะ หมู่ท่ี  
๓  ต าบลกันตังใต้ เป็นลูกโม่หีบอ้อยของโรงงานน้ าตาลทรายแดงส่งขายปินังสมัยพระยารัตนเศรษฐี 



 

 

  

 

(คอซิมก๊อง ณ ระนอง) เป็นผู้ ว่ าราชการเมืองตรัง  ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๕ – ๒๔๒๘               
เมื่อพระยารัตนเศรษฐีกลับระนองโรงงานก็เลิกไป 
  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  กวีรัตน์โกสินทร์  ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  แล้วบันทึกไว้ใน
สมุดเย่ียมชมว่า 
 

   

 
 

 

 
 
 

เวลาท าการคือ  เปิดวันอังคาร - อาทิตย์  ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ปิดวันจันทร์   
ไม่เก็บค่าเข้าแล้วแต่จะบริจาค  หากเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการให้ไกด์รุ่นเยาว์น าชมสามารถ
ติดต่อได้ท่ี โรงเรียนกันตังพิทยากร  โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๐๐ 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

    เมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นการท่ีครบรอบ  ๑๐๐  ปี   ๔  ต าหนัก  ได้แก่          
ต าหนักจันทน์  อยู่ท่ีอ าเภอกันตัง  ต าหนักสวนโปร่งหฤทัย  อยู่ท่ีน้ าตกช่อง  ต าบลช่อง  อ าเภอ  
นาโยง   ต าหนักผ่อนกาย  อยู่ท่ีต าบลทับเท่ียง  อ าเภอเมืองตรัง  และต าหนักรื่นรมย์  อยู่ท่ีอ าเภอ
ห้วยยอด 
         ต าหนักชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประทับแรมในคราวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ  
รัชกาลท่ี  ๖  เมื่อยังด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เสด็จฯ  จังหวัดตรัง  เมื่อ
วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๕๒  พระราชทานนาม  ต าหนักจันทน์  เป็นล าดับแรก  ดังความว่า 
  “เสด็จขึ้นทรงรถม้าจากท่าน้ าขึ้นมาท่ีประทับ  ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากศาลารัฐบาลนัก  
ทางท่ีมาไม่รู้สึกเป็นมาในเมือง ขึ้นๆ ลงๆ  มีเป็นเนินเล็กๆ น้อยๆ ท าให้ท่ีงามขึ้นมาก  ต าหนัก
ตั้งอยู่บนไหล่เขา  ท่ีพักข้าราชการตั้งลดหลั่นเป็นชั้นๆ  กันลงไป  อยู่ข้างน่าสบายมาก  ต าหนักเป็น
เรือนบังกะโลหลังเล็กๆ  ชั้นเดียว  ท าด้วยไม้หลังคามุงจาก  แต่เป็นห้องย่อมๆ ท้ังนั้น อยู่ข้าง
กะหนุงกะหนิงดีพอใช้ ทูลกระหม่อมพระราชทานนามว่า ต าหนักจันทน์” 



 

 

  

 

  ในการเสด็จครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๓  กรกฎาคม  ประทับแรมท่ีต าหนักจันทน์              
ทรงพระราช-นิพนธ์  ไว้ว่า 

 “พระต าหนักจันทน์เป็น
พลับพลาไม้ทาสี  มีมุขยื่นออก
หลายมุขตั้งอยู่บนควน (เนินดิน)  
ในบริเวณซึ่งได้ตกแต่งไว้เป็น
สนามแลสวนเรียกว่า  สวน
บันเทิงสถาน  มีเรือนบริวารซึ่ง
เ ป็ น เ รื อ น ถ า ว ร ห ล า ย ห ลั ง  
สโมสรเสือป่าเมืองตรั งอยู่ ใน  
บริเวณนี้ด้วย  ได้ปลูกโรงพักแล
โ ร ง เ ลี้ ย ง เ ป็ น ขอ งชั่ ว ค ร า ว  
เพิ่มขึ้นในการรับเสด็จครั้ งนี้
พอสมควร  ข้างพระต าหนัก
ด้านใต้  มีเนินสูงขึ้นไปอีก      
ลู ก ห นึ่ ง ยั ง ค ง เ ป็ น ป่ า ไ ม้  
ตรงหน้าเนินท่ีตั้งพระต าหนัก  มี

เนินใหญ่อีกลกูหนึ่งเป็นท่ีตั้งศาลากลาง ในบริเวณเนินลูกนี้มีสวนแลสนาม  แลมีถนนใหญ่รถเดินได้
ถึงกันกับเนินท่ีตั้งพระต าหนัก” 
  การเสด็จครั้งท่ี  ๓  ระหว่างวันท่ี  ๒  ถึงวันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๔๖๐  ประทับ
แรมท่ีศาลากลางเก่า  ส่วนต าหนักจันทน์จัดเป็น
ส านักงานส าหรับกรมราชเลขานุการท่ีตามเสด็จ                
ดังในพระราชนิพนธ ์
  “วันพุธท่ี  ๒  พฤษภาคม   พ.ศ. 
๒๔๖๐  เวลาเช้าน้ าขึ้น  เรือพระท่ีนั่งเข้าเทียบท่า 
จังหวัดตรัง  ต าบลกันตัง  เวลาสองโมงครึ่ง  เรือรบ
หลวงสุครีพครองเมือง  ซึ่งหยุดอยู่ท่ีปากน้ า   ได้ยิน



 

 

  

 

นกหวีดเป่าสัญญาณจึงยิงปืนถวายค านับ  ๒๑  นัด ท่ีท่าน้ ามีซุ้มแลปะร าเลี้ยวขึ้นไปถึงในตลาด  
เวลาเสด็จขึ้นพระสงฆ์สวดไชยมงคล  พราหมณ์จังหวัดตรังถวายน้ าสังข์ มหาอ ามาตย์เอก  
เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์  เสนาบดีกระทรวงคมนาคม  ซึ่งพากระบวนรถไฟมารับเสด็จ  และ
อ ามาตย์โทพระยารัษฎานุประดิษฐ์  (สิน  เทพหัสดิน  ณ กรุงเทพ)  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และ
กรมการจังหวัดตรังกับจังหวัดสตูลซึ่งมาสมทบจัดการรับเสด็จ  พร้อมกับเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท  
ผู้ว่าราชการจังหวัดทูลเกล้าฯ  ถวายพระแสงราชศาสตราประจ าจังหวัด  ทรงรับมาพระราชทานให้
มหาดเล็กเชิญตามเสด็จ  แล้วทรงพระราชด าเนินโดยทางลาดพระบาทประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง  
ขับผ่านตลาด  ซึ่งราษฎรตั้งเครื่องบูชา   และคอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็นอันมาก   
ประทับแรมท่ีตึกศาลากลางเก่าอันได้ตกแต่งขึ้นเป็นพระต าหนัก  อยู่บนควนในบริเวณสวนบันเทิง
สถาน  พระต าหนักจันทน์เก่าจัดเป็นออฟฟิศราชเลขานุการ  มีท่ีพักข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยตาม
สมควร...” 
  ต่อมาเรือนพักต่างๆ  บริเวณนี้ใช้เป็นเรือนรับรองและบ้านพักข้าราชการดังความใน
หนังสืออัตตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน 

       “...เรื่องดูงานของศุลกากรด่านท่าเรือกันตัง  กินเวลาไม่ถึงครึ่งวันก็เสร็จ  พักอยู่ท่ี
กันตัง   ท่ีเรือนพักต าหนักจันทน์  บนควนคืนหนึ่ง...” 
   พ.ศ. ๒๕๓๔  คุณสุนทรี  สังข์อยุทธ์  หัวหน้าหอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ตรัง  ได้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ  เกี่ยวกับสถานท่ี 
ในอดีต  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวตรงกันว่า  ต าหนักจันทน์อยู่ตรงบริเวณบ้านพักสาธารณสุขอ าเภอกันตัง  
ซึ่งตรงกับเอกสารจดหมายเหตุ  (๑๐)  มท  ๒.๕/๖  เรื่องส ารวจรูปแบบรายการท่ีพักและสถานท่ี
ราชการจังหวัดตรัง  วันท่ี  ๑๘  มกราคม  ๒๔๕๘  มีชื่อสโมสรเสือป่า บ้านกระบี่  ถลาง  สตูล 
พังงา ภูเก็ต ระนอง ฯลฯ บริเวณท้ังหมดนี้ชาวบ้านจะเรียกรวม ๆ กันว่า ในคลับ มาจากค าว่า  
Club หมายถึงสโมสร เพราะบริเวณนี้เคยเป็นท่ีตั้งสโมสรอยู่ด้วย ดังท่ีปรากฏในเอกสารและพระ
ราชนิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีถนนผ่านบริเวณโรงเรียนกันตังพิทยากรไปออกบริเวณบ้านพัก
นายอ าเภอปัจจุบันเรียกชื่อถนนพระจันทร์ ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒  พ.ศ. ๒๔๘๔  ทหารญี่ปุ่น
ได้ยกพลขึ้นตามท่ีต่างๆ ในประเทศไทย  และส่งก าลังพลมาประจ าตามจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ
รวมท้ังอ าเภอกันตังด้วย  บนควนต าหนักจันทน์เป็นสถานท่ีหนึ่งซึ่งทหารญี่ปุ่นมาตั้งกองก าลัง
ประจ าอยู่  ปัจจุบันยังมีหลักฐานคือหลุมหลบภัยและอุโมงค์  และถนนรอบควนต าหนักจันทน์สร้าง



 

 

  

 

มาตั้งแต่สมัยพระยารัษฎาฯ เคยเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าถนนดัดสันดาน เนื่องจากพระยารัษฎาฯ ไป
ตรวจการแต่ละอ าเภอได้พบพวกคนเกียจคร้าน สอบถามพ่อแม่แล้วว่าไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่ง ก็
มอบกรมการอ าเภอส่งไปท าถนนในท่ีต่างๆ  ในการท าถนนมีเบี้ยเลี้ยงให้ กลางคืนให้พักท่ีบ้าน
นายอ าเภอ ให้นายอ าเภอมีหน้าท่ีอบรมสั่งสอนด้วย ถนนสายรอบควนต าหนักจันทน์ก็เสร็จ
เรียบร้อยด้วยวิธีนี้ พื้นท่ีบนควนต าหนักจันทน์เดิม (ควนกันตัง) ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔๗๖  (พ.ศ. ๒๕๑๕)  แต่มีเนื้อท่ีบางส่วนติดอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลกันตังประมาณ  ๓๐๐  ไร่เศษ  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๘  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกันตังสมัย
นั้นจึงขอใช้พื้นท่ีดังกล่าว  จัดเป็นสวนธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  เมื่อสร้างเสร็จให้ชื่อว่า   

                                                                       

  
   



 

 

  

 

 
 

                                 

 

 



 

 

  

 

          วนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง อยู่ในท้องท่ีบ้านควนแคง หมู่ท่ี ๗ ต าบลบ่อน้ าร้อน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ าราบ มีเนื้อ
ท่ีประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

          ค าว่า “ควน” ในภาษาใต้แปลว่า “เนินเขา” ค าว่า “แคง” แปลว่า “เอียง” ค าว่า 
“ควนแคง” จึงหมายถึงเนินเขาเอียง ๆ บ่อน้ าพุร้อนท่ีควนแคงเป็นสถานท่ีแห่งหนึ่งเป็นเขตอนุรักษ์
อยู่ในจังหวัดตรัง สถานท่ีแห่งนี้มีบ่อน้ าพุร้อนอุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียสในบ่อน้ าพุมีสาหร่ายท่ี
สามารถปรับตัวและเจริญงอกงามได้ในน้ าร้อนถึง ๗๐ องศา เจ้าหน้าท่ี ท่ีดูแลบ่อน้ าพุร้อน
ให้บริการนักท่องเท่ียวโดยการท าห้องเล็กเป็นหลัง ๆ เพื่อการแช่น้ าพุร้อนโดยเก็บค่าบริการ คนละ 
๒๐ บาท แช่นานเท่าใดตามใจนักท่องเท่ียว ส่วนบริเวณท่ีท าการมีนวดแผนโบราณไว้บริการ  
ชั่วโมงละ  ๑๕๐  บาท 

 
 
 

บ่อน้ าพุร้อนท่ีควนแคงนับเป็นแหล่ง “สปา” ธรรมชาติของประเทศซึ่งน่าปรับปรุง
พัฒนาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางสู่สากล เพื่อรองรับการท่องเท่ียวการบ าบัดของคนไทยและ
ชาวต่างชาติ 
      ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา สภาพป่าเป็นดงดิบชื้น บางส่วนเป็น   
ป่าพรุ มีน้ าท่วมขังตลอดปี และมีพื้นท่ีบางส่วนเป็นพรุน้ าร้อนมีน้ าไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา 
      พืชพรรณและสัตว์ป่า  มีสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ปานกลาง พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่         
ยางตะเคียน  หว้า ชมพู่ป่า  ทุ้งฟ้า ก่อ แดงควน กระโดน ตังหน หวาย หลุมพี ปาล์ม กล้วยไม้  
สัตว์ป่าท่ีพบ   ได้แก่ ชะมด ค่างแว่นถิ่นใต้  กระจง  ไก่ป่า นกชนิดต่างๆ เต่า  กบ  เขียด  งู 
 



 

 

  

 

                                                                                                                                                  

 
 

                  

 



 

 

  

 

    แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ 
   

๑. บ่อน้ าร้อนควนแคง บริเวณพื้นท่ีพรุน้ าร้อน ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ าร้อน 
จ านวน ๓ บ่อ มีอุณหภูมิของน้ าประมาณ ๗๐ องศา / ๔๐ องศา / ๒๐ องศา  ตามล าดับ  ใช้
ประโยชน์ด้านสันทนาการและเพื่อการท่องเท่ียว  ซึ่งวนอุทยานได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียว
และประชาชนท่ัวไปได้แช่เท้าและอาบน้ าร้อนเพื่อสุขภาพ  โดยมีห้องอาบน้ าและห้องแช่น้ าร้อน
ให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว จ านวน ๙  ห้อง  บ่อแช่เท้ารวม  ๑  บ่อ   บ่ออาบน้ ารวม  ๑  บ่อ 

 

        

    

            ๒. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณพื้นท่ีพรุน้ าร้อนและพื้นท่ีป่าดงดิบได้พัฒนา
ปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และสัตว์ป่า จ านวน ๓ เส้นทาง ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร ๗๕๐ เมตร และ ๒,๐๐๐ เมตร ตามล าดับ ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  สันทนาการและการท่องเท่ียว  

 



 

 

  

 

        
 

 

การจัดการภายในแหล่งท่องเท่ียวบ่อน้ าร้อน เป็นความร่วมมือร่วมแรงจากหลายๆ 
ส่วนการท่องเท่ียวท่ีบ่อน้ าร้อนจึงมีลักษณะพิเศษคือมีหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันจัดการสถานท่ี และ
แบ่งเป็นส่วนต่างๆ โดยไม่มีการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ  เช่นแหล่งท่องเท่ียวท่ัวไปกลุ่มต่างๆ         
ในวนอุทยานบ่อน้ าร้อนฯ มีดังนี้  

๑. กลุ่มมัคคุเทศก์นักเรียน 
๒. กลุ่มนวดแผนไทย 
๓. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
๔. กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 
๕. กลุ่มผลิตน้ าแร่บริการชุมชน 

           ด้านหน้าเป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนบ่อน้ าร้อน  
มีนักเรียนหลายคนจากหลายระดับชั้น และต่างก็มีความสามารถในการน าชมท่ีโดดเด่นคนละแบบ 
การน าชมทัศนียภาพรอบ ๆ ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่หากมีจิตศรัทธาก็สามารถบริจาค
สมทบทุนในกล่องรับบริจาคได้ที่โตะ๊ลงทะเบียน 

นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป ประสงค์จะใช้บริการอาบน้ าแร่เพื่อสุขภาพหรือ
เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  วนอุทยาน  
บ่อน้ าร้อน ต าบลบ่อน้ าร้อน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์  ๐๘๒ ๒๘๙๙๒๑๑   



 

 

  

 

        การเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (ตรัง – กันตัง) ถึงเทศบาลเมือง
กันตัง ข้ามแพขนานยนต์ไปบ้านท่าส้ม จากบ้านท่าส้มขับรถไปอีกประมาณ  ๒  กิโลเมตร เลี้ยว
ซ้ายไปอีกประมาณ  ๖  กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าวนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง เลี้ยวขวาตามป้าย    
ชี้ทาง  ๒  กิโลเมตร ถึงท่ีท าการวนอุทยานและบ่อน้ าร้อน 

               

 

  



 

 

  

 

   

  



 

 

  

 

 

 

 

 
 

เกาะลิบงเคยมีชื่อในต านานท้องถิ่นคู่กับเกาะปีนังเมื่อประมาณสมัยอยุธยา พอถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองตรังมีความส าคัญในฐานะเมืองหน้าด่านทางฝั่งทะเลตะวันตกท่ี
เรียกว่าทะเลหน้านอก และครั้งหนึ่งผู้น าเกาะลิบงได้ก้าวสู่ต าแหน่งพระยาเมือง 

  



 

 

  

 

  สมัยรัชกาลท่ี ๑ ปลัด เมืองตรั งชื่ อ“โต๊ะปั งกะหวา” หรือพระเพชรภักดี             
ศรีสมุทรสงคราม ซึ่งประจ าอยู่ท่ีเกาะลิบงได้เลื่อนเป็นพระยาลิบง ผู้ว่าราชการเมืองตรัง ต่อมาเกิด
ไม่ลงรอยกับพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์)  รัชกาลท่ี ๑ จึงโปรดเกล้าฯ  ให้ยกเมืองตรังไปขึ้นตรง
ต่อกรุงเทพฯ  ใน พ.ศ. ๒๓๔๗  
  เมื่อพระยาลิบงถึงแก่กรรม หลวงฤทธิสงครามผู้เป็นบุตรเขยได้ว่าราชการเมือง โดย
เมืองตรังถูกยกไปขึ้นต่อสงขลา ต่อมา พ.ศ. ๒๓๕๒  ทางฝั่งตะวันตกมีเหตุการณ์ส าคัญ คือ พม่ายก
มาตีเมอืงถลาง กองก าลังจากหัวเมืองต่างๆ ถูกระดมมาชุมนุมกันท่ีเกาะลิบงเพื่อจะยกไปช่วยถลาง
ต่อสู้กับพม่า หลวงฤทธิสงครามเป็นผู้หนึ่งท่ีน าก าลังเข้ามาร่วมรบท่ีปากคลองบ้านพร้าวก่อนถึง
ท่าเรือ มีรอ่งรอยเสาหลักซึ่งเข้าใจว่าท าขึ้นไว้ป้องกันหากพม่ารุกล้ าเข้ามาถึง นอกจากร่องรอยป้อม
ค่ายยังมีสุสานโต๊ะปังกะหวา หรือโต๊ะฮ้าหวา เป็นเนินดินเตี้ยๆ กว้างยาวประมาณ  ๑x๓  เมตร    
มีเสาหลักท าจากไม้เคี่ยมปักหัวท้าย ใกล้ๆ กันมีต้นกระท้อนใหญ่อายุราวร้อยปี และมีร่องน้ าเล็กๆ 
คล้ายคูคลอง สันนิษฐานว่าเป็นคลองขุดเพื่อส่งน้ าจืดมาใช้ท่ีบ้านเจ้าเมือง ทางด้านตะวันตกเป็น
ควนหรือภูเขาย่อมๆ มีสระน้ าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓๖x๕๐ เมตร ตอนนี้ตื้นเขินไปแล้วชาวบ้าน
เรียกว่าควนสระ น่าจะเป็นสระน้ าท่ีสร้างไว้ส าหรับเมือง 

เกาะลิบง   เป็นหมู่เกาะใหญ่ชายฝั่งขนาดพื้นท่ี ๔๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะท่ี
แทบจะเป็นแผ่นดิน  ไม่ใช่เกาะ เพราะเวลาน้ าลงมากๆ  น้ าท่ีกั้นแผ่นดินกับเกาะก็แห้งเหือดจน
เกาะกับแผ่นดินกลับกลายเป็นผืนเดียวกัน เกาะลิบงจึงเป็นเกาะท่ีมีชาวบ้านอยู่เป็นจ านวนมาก  
ท าสวนยางและสวนมะพร้าวขนาดใหญ่เป็นอาชีพหลัก หาดทรายของเกาะลิบงท้ังหมดเป็น      
หาดทรายผสมหาดโคลนเลน เกาะลิบงจึงเกือบไม่ใช่หาดท่องเท่ียว แต่ท่ีท้ายเกาะลิบง แหลมจุโหย 
และ หาดตูบ ท่ีเป็นหาดทรายปนเลนกว้างใหญ่ ตรงนั้นจะมีนกทะเลอพยพหนีหนาวจาก
ต่างประเทศมามากในราวเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นปี มารวมกลุ่มอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากมาย  
หลายฝูงหลายชนดิ ฝูงหนึ่งมีนกทะเลนับได้หลายร้อยหลายพันตัว เกาะลิบงจึงเป็นแหล่งส าคัญของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีเป็นนักดูนก ซึ่งลงลึกไปในรายละเอียดของธรรมชาติ ท่ีจะพากันมาเช่าเรือ
ออกไปดูนก หรือไม่ก็นอนเฝ้าดูกันอยู่ท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง    ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีคุ้มครองป้องกันนกที่นี่โดยเฉพาะ 



 

 

  

 

 

     

   เกาะลิบงแบ่งออกเป็น  ๓  หมู่บ้าน  คือ  บ้านบาดูปูเต๊ะ  บ้านหลังเขา  และ     
บ้านพร้าว  นอกจากนกจะมากมายแล้ว ทะเลรอบเกาะลิบงยังมากมายด้วยแนวหญ้าทะเล พืช
อาหารหลักของพะยูน สัตว์สงวนท่ีหาพบตัวได้ยากจนคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว ในอดีตมีการตรวจพบ
พะยูนในทะเลรอบเกาะนี้เป็นจ านวนมาก มีการท าโครงการอนุรักษ์และศึกษาพะยูนอย่างเป็นเรื่อง
เป็นราว และเป็นล่ าเป็นสัน  แต่ดูเหมือนว่าการกระท าท้ังหลายเหล่านั้นจะถูกละเลยไม่ติดตาม
ผลงานกันแล้วในวันนี้    เกาะลิบงมีแหลมและหาดหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด  
แหลมโต๊ะชัย เป็นต้น 

  การเดินทางสู่เกาะลิบงโดยเส้นทางสายตรัง-หาดยาว ระยะทางจากตัวเมืองตรัง
ประมาณ  ๕๐  กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกสบาย เกาะลิบงมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมากมาย
เป็นท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง 

            



 

 

  

 

  พะยูนท่ีเกาะลิบงมีอยู่สองสามฝูง ฝูงละ ๕-๖ ตัว โดยจะอยู่ตามแนวหญ้าทะเล
ซึ่งป็นอาหารส าคัญของพะยูน แนวหญ้าทะเลมีอยู่หนาแน่นด้านทิศเหนือของเกาะ บริเวณแหลม
โต๊ะชัยบ้านเกาะลิบงจนถึงแหลมจุโหย และด้านตะวันออกของเกาะจากหาดตูบไปจนจดแหลมทวด
และบ้านหลังเขา เนื่องจากบริเวณเหล่านี้น้ าทะเลค่อนข้างใส ดินตะกอนน้อยเหมาะส าหรับการ
เจริญเติบโตของหญ้าทะเล ร่องรอยพะยูนกินหญ้าทะเลจะพบเห็นได้ยามน้ าลง ลักษณะเป็นร่อง
กว้างขนาดฝ่ามือซึ่งเกิดจากเขี้ยวพะยูนลากเป็นแนวยาวคดเคี้ยวไปบนผิวเลน พะยูนชอบกินหญ้า
ผมนาง หญ้าในมะกรูด หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้ าตาล โดยมักเข้ากินซ้ าท่ีเดิมเป็นประจ า ฉะนั้นหากพบ
รอยพะยูนตอนน้ าลงท่ีใด ก็ให้รอดูตอนน้ าขึ้นจะมีโอกาสพบเห็นพะยูนได้ จุดที่พบเห็นบ่อยมีสองจุด 
คือ คลองท่าจีนใกล้กับหมู่บ้านเกาะลิบงด้านทิศเหนือของตัวเกาะและที่หาดตูบ 
  นอกจากบริเวณปลายสะพานท่าเรือของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง  มีหอสูง      
๕ เมตร ส าหรับขึ้นไปสังเกตการณ์พะยูนในตอนน้ าขึ้นจะมองเห็นพะยูนสีขาวแหวกว่ายช้าๆ เข้ามา
ในแนวหญ้าทะเลได้ง่าย แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและโชคด้วย 
  

ต าบลย่านซื่ออยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ าตรัง ห่างจากอ าเภอกันตังประมาณ  
๖ กิโลเมตร มีท้ังหมด ๔ หมู่บ้าน มีความโดดเด่นของพื้นท่ีด้วยป่าจากซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่
ตลอดริมแม่น้ าตรัง โดยเฉพาะในหมู่ท่ี ๓ บ้านในลุ่ม 

 



 

 

  

 

          

แนวป่าจากในพ้ืนที่ต าบลย่านซื่อ 

         เมื่อถึงบ้านในลุ่มมีทางลงเนินท่ีชันเล็กน้อย ก่อนจะได้กลิ่นก ามะถันท่ีใช้รมใบจาก
เมื่อกลิ่นมาถึงก็ถึงชุมชนจาก 

         ในหมู่บ้านมีกระบวนการท าจากครบวงจร มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากในทุกส่วน 
ช่วงฤดูร้อนลูกจากจะมีมากเป็นพิเศษ ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ชาวบ้านท ากันเป็นวิถีชีวิต บางครอบครัวก็
ท าเป็นธุรกิจ 

         การท าจาก เริ่มตั้งแต่การตัดยอดจาก เรามักจะเห็นชาวบ้านล่องเรือออกไปตัด
ยอดจากในป่าจากของตัวเองท่ีอยู่ริมแม่น้ าและกลับมาสับยอดจากท่ีใต้ถุนบ้าน 

         หลังจากสับยอดจากแล้วจะน าใบจากมาลอกเป็นเส้นๆ และน าไปมัดหรือตากไว้ 
เห็นเป็นม่านบังตาข้างบ้านท่ีมีท้ังสีเหลืองนวลของใบจากและสีน้ าตาลเตรียมพร้อมน าไปสับเตรียม
ใช้งานต่อไป ในหมู่บ้านจึงมีท้ังสีสันของจากหลากสีต่างกันไปตามขั้นตอนการผลิต 

 



 

 

  

 

             
นอกจากการผลิตอย่างง่ายท่ีเป็นภูมิปัญญาต่อเนื่องกันมาแล้ว ยังมีภูมิปัญญาอีก

สองอย่างท่ีเป็นวิถีสืบต่อระหว่างรุ่น คือ การเย็บจากและการท าติหมา 
        มีชาวบ้านท่ียึดอาชีพเย็บจากเป็นตับและส่งขายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คน

หนึ่งคือ นายประทีป  ทวยบุตร เป็นผู้เย็บจากฝีมือดีของบ้านย่านซื่อ 
          การท าติหมา หรือท่ีตักน้ าแบบโบราณ  ปัจจุบันติหมาไม่เป็นท่ีนิยมในการใช้ตักน้ า 

เพราะการเลิกใช้น้ าบ่อ ติหมาจึงถูกปรับใช้เป็นเครื่องประดับบ้านเรือน เช่น น าไปใช้แทนกระถาง
ต้นไม้  ขณะนี้มีนางหยิน  แซ่ฮั่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญการท าติหมาเพียงคนเดียวของหมู่บ้าน 

          “ป่าจากเดินได้” ค าพูดนี ้หมายถึง ป่าจากสามารถงอกและเติบโตเพิ่มพื้นท่ีออกไป
บริเวณริมน้ าเรื่อย ๆ  กลายเป็นแนวป่าจากผืนใหญ่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในด้านปริมาณ  และอาชีพ
เกี่ยวกับจากก็ยังคงอยู่เป็นวิถีชุมชนมากด้วยคุณภาพ 

แต่หากไม่มีการรักษาภูมิปัญญาการท าจากแบบเดิมไว้ หมู่บ้านจากท่ีคงเสน่ห์      
น่าหลงใหล  เส้นใบของจากท่ีละลานตาบอกถึงความยิ่งใหญ่ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคง
ไม่อาจต่อเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ 

 



 

 

  

 

          
 
                   

 
บ้านจาก วิถีจาก ที่ยืนนานจึงยังอยู่กับชุมชนบ้านย่านซื่อ อายุยาวนานเท่าๆ กับ

ระยะเวลาของการตั้งถิ่นฐานของคนบ้านย่านซื่อ...  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

                      

 
 

             



 

 

  

 

    

  บ้านพระม่วง ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๔ ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง ทิศเหนือมีอาณาเขต
ติดต่อกับ หมู่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ต าบลนาเกลือ ทิศตะวันออกติดต่อกับคลองพระม่วง         
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ท่ี ๖ บ้านท่าโต๊ะเมฆต าบลนาเกลือ และทิศใต้ติดต่อกับทะลอันดามัน 
  เส้นทางสัญจรหลักไปบ้านพระม่วงเป็นถนน รพช. สายนาเกลือ – พระม่วง การเดิน
ทางเข้าออกมีสองวิธี คือ โดยสารรถประจ าทางวันละหนึ่งเท่ียวหรือใช้รถส่วนตัว 
  ภูมิประเทศชุมชนบ้านพระม่วงเป็นท่ีราบริมทะเลสลับกับเนินเล็ก ๆ กระจายไปท่ัว
หมู่บ้าน ตรงบ้านพระม่วงเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลมีน้ าทะเลล้อมรอบท้ังทางทิศตะวันออกและ
ทิศใต้ ซึ่งเป็นปากอ่าวกันตัง ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงเกี่ยวพันกับทะเลและการอนุรักษ์       
ป่าชายเลนริมทะเล 
 

                    
 
  คนในชุมชนบ้านพระม่วงท าประมงเป็นอาชีพหลัก การออกเรือมีสองชนิด คือ 
ออกไปประกอบการเอง เช่น วางอวนปู ดักปลา อีกพวกหนึ่งคือออกเรือพาณิชย์ ไปกับ
ผู้ประกอบการต่างจังหวัด    ส่วนอาชีพรองลงมาคือ การท าสวนยางพารา 
  ป่าชุมชนบ้านพระม่วง เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยคนในชุมชนเองมาเป็น
เวลานาน   แรก ๆ เริ่มมีป่าโกงกางเป็นป่าใช้สอย ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ ๑,๖๕๐ ไร่ 



 

 

  

 

  สมัยหนึ่งมีหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาจัดการป่าด้วยการถางป่าโกงกาง ปรับสภาพ
พื้นท่ีใหม่ แต่แกนน าชาวบ้านคัดค้านเนื่องจากป่าโกงกางเป็นป่าชุมชนท่ีชาวบ้านใช้สอยและปลูก
ทดแทนอยู่เสมอ จากนั้นจึงมีการท าเวทีชี้แจงขึ้น 
  หลังจากมีปัญหาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ชาวบ้านปลูกป่ามาเรื่อย ๆ โดยใช้เพียงจิตใจ
อาสาส่วนตัว ไม่ต้องใช้งบประมาณ 
  ต่อมาป่าชุมชนบ้านพระม่วงกลายเป็นป่าเรียนรู้ มีสะพาน Walk  Way  ให้เดินชม
ป่า เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ของชาวบ้าน 

              
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือเห็นความส าคัญ เข้ามาช่วยปลูกป่าใน
ลักษณะซ่อมแซม ชาวบ้านเห็นความส าคัญของป่าไม้มาก เพราะป่าบังลมได้ เมื่อคลื่นลมแรงก็ไม่
กัดเซาะตลิ่งพัง และช่วยกรองน้ าไม่ให้น้ าโสโครก ระบบนิเวศน์โดยรวมก็จะดีขึ้น 
  ป่าไม้ชายเลนจึงท าหน้าท่ีส าคัญคือเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ า เช่น กุ้ง หอย ปู 
ปลา เพราะป่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ เป็นท่ีวางไข่  ฟักไข่  เมื่อโตแล้วก็ออกสู่ทะเล ชาวบ้านได้   
ท ามาหากินมีอาชีพท่ียั่งยืนสอดรับกับทรัพยากรของชุมชน 
 
 



 

 

  

 

  
  หมู่บ้านพระม่วง เป็นหมู่บ้านแห่งต านานและประวัติศาสตร์ ต านานพระม่วงเล่ากัน
ว่า ครอบครัวของโต๊ะพระม่วงมีลูกชายคนเดียวแต่ฐานะยากจน จึงมอบลูกชายให้ป็นบุตรบุญธรรม
ของนายส าเภาซึ่งมาจอดเรือท่ีปากน้ า เมื่อเป็นหนุ่มได้แต่งงานกับลูกสาวนายส าเภา จนกระท่ังพ่อ
แม่บุญธรรมตายจากไป ชายหนุ่มก็น าเรือส าเภาค้าขายต่อมา 
  วันหนึ่งเรือเข้ามาจอดท่ีบ้านพระม่วง โต๊ะพระม่วงและเมียทราบข่าวก็ดีใจรีบ   
พายเรือไปหา เห็นลูกชายก าลังยืนอยู่ท่ีหัวเรือก็ร้องเรียก ฝ่ายภรรยาเห็นเข้าก็ถามว่าใคร ชายหนุ่ม
รู้สึกอับอายท่ีเห็นพ่อแม่ในสภาพยากจนมอซอ จึงปฏิเสธว่าไม่รู้จัก โต๊ะพระม่วงได้ยินเช่นนั้นก็ถาม
ว่าจ าพ่อและแม่ของตัวเองไม่ได้หรือ ชายหนุ่มก็ยังยืนยันว่าไม่รู้จักและไม่เคยมีพ่อแม่อยู่ ท่ีนี่ซ้ ายัง
ถามมาอีกว่าตายายจะมาขออะไร ผู้เป็นพ่อท้ังโกรธและน้อยใจ จึงพายเรือกลับเข้าฝั่ง ในขณะท่ี
ฝ่ายแม่ได้แต่ร้องไห้ชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็รีบออกเรือทันที พ่อยิง่โกรธหนัก ถึงกับสาปแช่งว่าถ้าเป็น
ลูกขอให้เกิดความฉิบหายล่มจม ถ้าไม่ใช่ลูกก็แล้วไป 
  พลันก็เกิดท้องฟ้าแดงฉาน แล้วพายุก็โหมกระหน่ าจนเรือแตก เรือและสิ่งของในเรือ
กระจัดกระจายอยู่กลางทะเล กลายเป็นเกาะแก่งต่าง ๆ เช่น เกาะเภตรา เกาะหมู  เกาะนก     
เกาะไห   เกาะกระดาน ฯลฯ  ส่วนโต๊ะพระม่วงก็ตายไปเกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นต้นหนึ่ง มีคนเล่าว่า
ต้นมะม่วงนัน้มีอยู่สองกิ่ง กิ่งหนึ่งโน้มลงไปในทะเล ส่วนอีกกิ่งหันไปทางดอน กิ่งท่ีโน้มลงไปในทะเล
คือแม่ท่ียังรู้สึกห่วงลูก เมื่อผลสุกมีรสหวาน กิ่งท่ีหันไปทางดอนคือพ่อ ซึ่งไม่หันแลลูกเลย และเมื่อ
ผลมะม่วงสุกก็มีรสเปร้ียว 
   ปัจจุบันแม้จะไม่มีต้นมะม่วง แต่ยังมีศาลพระม่วงขึ้นมาแทน ด้วยชาวเรือยังคง   
นับถือโต๊ะพระม่วงเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เป็นท่ีพึ่งให้บนบานศาลกล่าวขอความคุ้มครองและ
อ านวยโชคชัยในสิ่งท่ีปรารถนา 
  เนื้อหาในต านานเป็นได้ท้ังเรื่องจริงและการต่อเติมเสริมแต่ง ต านานแห่งหมู่บ้าน
พระม่วง บ่งบอกว่าตรงปากน้ าแห่งนี้เป็นท่ีจอดเรือส าเภาก่อนผ่านไปยังชุมชนการค้าท่ีอยู่ลึกเข้าไป  
และเป็นการเตือนภัยส าหรับชาวเรือให้ระมัดระวังเมื่อเข้าสู่น่านน้ าหน้าเมืองตรัง เพราะมักมีเรือล่ม
อยู่เสมอ ไม่ว่าด้วยลมพายุหรือกลุ่มหินโสโครก และประการสุดท้ายค าสอนท่ีแอบแฝงอยู่คือ      
ผลกรรมของลูกอกตัญญู 
 



 

 

  

 

                              
                                                  
 
 

 

 



  

 

 

 
 ในการจัดท าหนังสือเรื่อง  “แหล่งเรียนรู้คู่เมืองกันตัง”  โดยตั้งผลท่ีคาดว่าจะได้รับคือ   

๑.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเองจากแหล่งเรียนรู้จริงในท้องถิ่น  เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนได้      

๒.  ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลและความรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้       
 ๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และสามารถน าทักษะกระบวนการเรียนรู้ 

และประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  ท าให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

ผู้จัดท าได้จัดท าหนังสือ “แหล่งเรียนรู้คู่เมืองกันตัง” โดยมีการค้นคว้า  เก็บรวบรวมข้อมูลท้ัง
จากเอกสาร  ต ารา  งานวิจัย  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์จากผู้รู้และประชาชน   
 ผู้จัดท าได้ค้นคว้า  รวบรวม  ศึกษาข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอกันตังจ านวน ๑๑ แห่ง   
ได้แก่   

๑. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง    

๒. สถานีรถไฟอ าเภอกันตัง    

๓. วัดตรังคภูมิพุทธาวาส 

๔.  ศาลหลักเมืองตรัง     

๕.  ต้นยางพาราต้นแรก  

๖.  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์      

๗.  สวนสาธารณะควนต าหนักจันทน์    

๘.  บ่อน้ าร้อนควนแคง 

๙.  หมู่เกาะลิบง   

๑๐. ย่านซื่อ – วิถีจากท่ีเดินได้ 

๑๑. บ้านพระม่วง – แหล่งเรียนรู้คู่ฐานทรัพยากร 

          แล้วน ามารวบรวมไว้ในลักษณะเป็นหนังสือส าหรับค้นคว้า  มีจ านวน  ๔  บท   ได้แก่        
บทที่ ๑  บทน า  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอกันตัง  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของเนื้อหา 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      บทที่ ๒  ขั้นตอนการด าเนินงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูล ขั้นตอนการ



  

 

ด าเนินงาน     บทที่ ๓  ผลการด าเนินงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของแหล่งการเรียนรู้   
องค์ความรู้ของแหล่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการ  กิจกรรม และการให้บริการ   บทที่ ๔  สรุปผล
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ซึ่งเป็นการสรุปผลของการศึกษาค้นคว้าและ  
ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาค้นคว้า พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 

 
 

 
  จากการด าเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าหนังสือเรื่อง  แหล่งเรียนรู้คู่
เมืองกันตังเล่มนี้ ซึ่งพอสรุปผลได้ดังนี้ 
  กันตัง เป็นเสมือนหน้าต่างบานหนึ่งของอันดามันท่ีเปิดสู่ภูมิภาคท้ังใกล้ไกล สิ่งส าคัญ
ของกันตัง คือประวัติและภูมิหลัง ท่ียังคงสดใสในความทรงจ าของผู้คนเป็นความทรงจ าท่ีเปี่ยมไปด้วย
คุณค่า อีกด้านหนึ่งคือความร่ ารวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล 
  อ าเภอกันตังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตรัง มีแม่น้ าตรังไหลผ่านยาวถึง 
๔๐ กิโลเมตร ไปออกปากน้ า ณ ฝั่งอันดามัน พื้นท่ีสองฝั่งแม่น้ าตรังไปจดบริเวณปากน้ ารวมท้ังเกาะ
แก่งในทะเลอีก ๒๑ เกาะ คิดเป็นเนื้อท่ี  ๖๑๒.๖๔  ตารางกิโลเมตร  
  ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าตรังนับจากเขตติดต่ออ าเภอเมืองตรังท่ีอยู่ติดแม่น้ า เป็นต าบล
ควนธานี บางหมาก บางเป้า เทศบาลเมืองกันตัง และกันตังใต้ ส่วนต าบลวังวน และคลองชีล้อมอยู่
ทางด้านแม่น้ าปะเหลียน ทางฝั่งตะวันตกนับจากเหนือลงมา ได้แก่ ต าบลโคกยาง คลองลุ ย่านซื่อ บ่อ
น้ าร้อน บางสัก นาเกลือ และเกาะลิบง 
  พื้นท่ีเขตการปกครอง แบ่งเป็น ๑๓ ต าบล ๘๓ หมู่บ้าน กับอีก ๑ เทศบาล ซึ่งมี ๑๒ 
ชุมชน เกาะใหญ่ท่ีสุดของกันตัง คือ เกาะลิบง รองลงมาเป็นเกาะมุกต์ และเกาะกระดาน พื้นท่ีส่วน
ใหญ่ของอ าเภอกันตังเป็นท่ีราบลุ่มสลับด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ ท่ีเรียกกันว่า เขาบ้าง ควนบ้าง เช่น ควน
ตูลูลู้ด  ควนบางเป้า ควนจุปะ เขาน้ าราบ เขาพลู เป็นต้น อ าเภอกันตังเป็นพื้นท่ีปากน้ าและชายฝั่ง            
มีแม่น้ าตรังและปะเหลียนไหลผ่าน น้ าในแม่น้ าเป็นน้ ากร่อย เนื่องจากเป็นรอยต่อระหว่างน้ าเค็ม    
กับน้ าจืด จึงอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติท้ังสัตว์น้ าและพืชพรรณ โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณปาก
แม่น้ า คือ แหล่งก่อเกิดและฟูมฟักสรรพชีวิตนับแสนล้านชีวิตก่อนลงสู่ทะเลเอื้ออ านวยแก่อาชีพ
ประมง ซึ่งมีทั้งประมงพื้นบ้านและประมงน้ าลึก 
 

 



  

 

  “กันตัง” ชื่อนี้เป็นท่ีรู้จักกันดีท่ีสุด ด้วยอดีตเป็นท่ีตั้งเมืองเก่าก่อนจะย้ายไปอยู่ท่ี    
ทับเท่ียง หรือตัวเมืองตรังในปัจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงในด้านเมืองท่า เมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่
โบราณมาจนถึงปัจจุบัน เป็นท่าเรือประมงใหญ่ติดอันดับของภาคใต้ เป็นสุดสายปลายทางของรถไฟ
ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก อดีตและปัจจุบันของกันตังยังคงงดงามเคียงคู่อยู่กับสายน้ าท่ีเรื่ อยไหลมิขาด
สาย 
 

 
  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ตั้งอยู่ท่ี ถนนตรังคภูมิ  ติดกับโรงเรียนกันตังพิทยากร 
เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม  ๒๕๒๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศุนย์กลางข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมของชุมชน รวมท้ังเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน 
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดบริการวันนักขัตตฤกษ์ 
  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ได้รับโล่เกียรติคุณห้องสมุดประชาชนอ าเภอดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๒ และประจ าปี ๒๕๕๓ จากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดตรัง และเกียรติบัตรห้องสมุดประชาชนอ าเภอดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน 
ประจ าปี ๒๕๕๓ 
 
                      
 
  สถานีรถไฟกันตัง มองเพียงผาดเผินจะเห็นเป็นเพียงสถานีรถไฟเก่าแก่แห่งหนึ่งเท่านั้น 
แต่ความจริงแล้วประวัติศาสตร์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ยิ่งใหญ่พอสมควร เพราะสถานีรถไฟกันตังคือ
จุดเริ่มต้นในการสร้างทางรถไฟสายใต้ นอกจากนั้นสถานีกันตังยังเคยเป็นท่ีตั้งโรงงานชั่วคราวในการ
ประกอบรถจักรและล้อเลื่อนซึ่งขนถ่ายชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาขึ้นท่ีท่าเรือกันตัง ในสมัยเริ่มต้น 
การรถไฟของเมืองสยาม วันวานจะผ่านไปแต่วันนี้ร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของสถานีรถไฟ
กันตังก็ยังพอมีให้เห็นอยู่อย่างน้อยตัวอาคารท่ีท าการสถานีก็ยังยืนยันถึงอดีตครั้งเริ่มต้นโดยมิลบเลือน 
 
 

 
  วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ตั้งอยู่ท่ีริมถนนตรังคภูมิ เยื้องๆ กับต้นยางพาราต้นแรก ก่อนถึง
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ประมาณ ๗๐๐  เมตร ปูชนียวัตถุท่ีส าคัญของวัดนี้ได้แก่พระประธาน
ในอุโบสถท่ีชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว เพราะเป็นพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร 
พระเพลา ๔๓ นิ้วท าด้วยหินอ่อน พระยารัษฎาฯ อัญเชิญมาจากพม่าพร้อมกับพระอัครสาวกซ้ายขวา 
ช้าง สิงห์ อย่างละคู่ และพระพุทธรูปหินอ่อนเล็กอีกองค์หนึ่ง  หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนท่ี



  

 

ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดตรัง เข้าวัดตรังคภูมิ ได้กราบนมัสการพระพุทธรูปหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดตรัง
ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังมีพระพุทธชัยมงคล พระพุทธรูปแกะสลักจากหินทราย ปางลีลา
ประทานพร คือมี ๒ ปาง อยู่ในองค์เดียวกันไว้ให้ผู้ท่ีเข้าวัดได้สักการะบูชา  
  ร่องรอยประวัติศาสตร์ เมื่อวันท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๔๕๘  มีพิธีพระราชทานพระแสง 
ราชศาสตราประจ าเมืองตรัง โดยรัชกาลท่ี ๖  ณ บริเวณวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 
  ปัจจุบันอุโบสถวัดตรังคภูมิพุทธาวาสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  เล่ม ๑๑๘  ตอนพิ เศษ ๓๓ ง                    
ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๔๔ 
 
 

 
  ศาลหลักเมืองตรัง เป็นโบราณสถานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรังท่ีชาวตรังและ
ประชาชนท่ัวไปให้ความเคารพสักการะบูชา ศาลหลักเมืองตรังตั้งอยู่ใกล้กับวัดควนธานี หมู่ท่ี ๒  
ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ ๘ กิโลเมตร ศาลหลักเมือง
ตรังนับเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังท่ัวไปจนเกิดความเชื่อถือศรัทธาในทางความศักดิ์สิทธิ์ มี
การบนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ ทุกวันนี้ความเชื่อถือศรัทธาต่อศาลหลักเมืองตรังยังคงสืบทอดต่อ ๆ 
กันมา เป็นสถานท่ีส าคัญคู่บ้านคู่เมืองตรังมานานกว่า ๑๐๐ ปี 
 

 
        ริมเส้นทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง ก่อนจะออกนอกเขตเทศบาลเมืองกันตัง อนุสรณ์แห่ง

ยางพารารุ่นแรกของประเทศไทยได้ปรากฏอยู่ เป็นยางพาราพันธุ์พื้นเมืองล าต้นจึงไม่ใหญ่อย่างท่ีคน
ส่วนใหญ่คาดคิด แต่นั่นคือตัวแทนของยางพารารุ่นแรกหรือต้นแรกท่ีก่อให้เศรษฐกิจเมืองตรังเฟื่องฟู
ต่อเนื่องไปยังเมืองอื่น ๆ ในภาคใต้และก าลังลึกล้ าเข้าไปถึงภาคอีสานในวันนี้ 
 
 

 
  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ๑ ถนนหน้าค่าย อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง บ้านพระยารัษฎาฯ เป็นหลักฐานส าคัญของการตั้งเมืองท่ีกันตัง ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
คณะครูโรงเรียนกันตังพิทยากรจึงประสานกับหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดาโต๊ะเบียนเจง  ณ ระนอง หลานของพระยารัษฎาฯ อนุญาตให้จังหวัดตรังใช้บ้านนี้เป็น
พิพิธภัณฑ์ เพื่อสืบทอดต านานบรรพบุรุษไว้เป็นอนุสรณ์แก่ชนรุ่นหลัง โดยยังอยู่ในความดูแลร่วมของ



  

 

บริษัท เบียนเจง  ณ ระนอง กับภรรยาและญาติมิตร จ ากัด  นอกจากนี้โรงเรียนกันตังพิทยากรยังคอย
จัดนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์อาสาแก่ผู้เข้าชม เมื่อเข้าสู่ประตูบ้านจะพบว่าพระยารัษฎาฯ ยังนั่งซดน้ าชา
รอเวลาออกไปตรวจราชการ แต่ละห้องในพิพิธภัณฑ์ยังคงสภาพใกล้เคียงของเดิมมากท่ีสุดเพียงแต่
เพิ่มภาพถ่ายบางส่วนเพื่อเสริมประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์ รอบ ๆ บริ เวณยังคงมีร่องรอยไม้ดอกไม้
ประดับที่มีมาเมื่อแรกสร้างบ้าน 
  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. ปิดบริการวันจันทร์  (ถ้าตรงกับวันหยุดราชการจะเปิดเป็นพิเศษและหยุดชดเชยในวัน
ต่อไป) ผู้เข้าชมเป็นคณะท่ีต้องการวิทยากรบรรยาย โปรดแจ้งล่วงหน้าท่ีโรงเรียนกันตังพิทยากร             
โทร. ๐ – ๗๕๒๕ - ๑๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 “ต าหนักจันทน์” เป็นชื่อต าหนักท่ีประทับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อคราวเสด็จกันตัง (เมืองตรัง) ต าหนักมิได้เหลือปรากฏให้เห็นแล้วแต่บริเวณดังกล่าวได้จัดเป็น
บริเวณสวนสาธารณะเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวกันตังและผู้มาเยี่ยมเยือน สวนสาธารณะแห่งนี้มี
การจัดตกแต่งไหล่เขาหรือเชิงควนถึงยอดควนด้วยไม้ดอกไม้ประดับสอดแซมไปกับพันธ์ุไม้ที่ขึ้นอยู่ตาม
ธรรมชาติ มีจุดชมวิวหลายจุด ร่มรื่นแห่งพันธุ์ไม้และทิวทัศน์อันงดงาม คือภาพประทับใจจาก   
“สวนสาธารณะควนต าหนักจันทน์” 
 

 

  
  วนอุทยานบ่อน้ าร้อนควนแคงเป็นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติอยู่ในเขตอุทยานบ้านควนแคง  
หมู่ท่ี ๗ ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง เป็นแอ่งน้ าแร่ท่ีซึมซับจากพื้นดินผ่านชั้นหิน     
มารวมกัน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอกันตัง สามารถเดินทางไปได้  ๒ เส้นทาง คือสาย
แรกเดินทางโดยรถยนต์สาย ตรัง – กันตัง สิ้นสุดท่ีริมฝั่งแม่น้ าตรัง แล้วโดยสารแพขนานยนต์ข้ามฝั่ง
ไปยังบ้านท่าส้ม  สายท่ี ๒ เดินทางโดยรถยนต์สายตรัง – บางสัก  วนอุทยานบ่อน้ าร้อนอยู่ห่างจาก
ถนนสายหลัก ๑ กิโลเมตร มีป้ายบอกเส้นทางถึงสถานท่ี เหมาะส าหรับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ
ศึกษา 
 



  

 

 
  เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ท่ีสุดในอ าเภอกันตัง มีพื้นท่ีประมาณ  ๒๕,๐๐๐  ไร่ รอบๆ 
เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูน สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีก าลังจะสูญพันธุ์ หมู่เกาะ   
ลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลิบงเป็นแหล่งรวบรวมของนกหลายชนิดและ
เป็นท่ีอยู่ของปลาพะยูน รอบๆ เกาะมีแหลมและหาดหลายแห่ง มีหมู่บ้านชาวประมงหลายหมู่บ้าน 
ประชาชนบนเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวบ้านยังด าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายท าอาชีพ
ประมง 

 

 
  ต าบลย่านซื่อ เป็นต าบลหนึ่งท่ีมีความเป็นมาอันยาวนาน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีเนิน   
สูงบ้างต่ าบ้าง ทางด้านตะวันออกของต าบลเป็นท่ีราบติดกับแม่น้ าตรังใช้เป็นพื้นทีเพาะปลูกบ้าง 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าใบจาก ต าบลย่านซื่อมีความโดดเด่นของพื้นท่ีด้วยป่าจาก
ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่ตลอดริมแม่น้ าตรัง โดยเฉพาะในหมู่ท่ี ๓ บ้านในลุ่ม  ในหมู่บ้านมีกระบวนการ
ท าจากครบวงจร มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากทุกส่วน ชาวบ้านยึดอาชีพเย็บจากส่งขายมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ป่าจากเดินได้ หมายถึงป่าจากสามารถงอกและเติบโตเพิ่มพื้นท่ีออกไปบริเวณริมน้ า
เรื่อย ๆ กลายเป็นแนวป่าจากผืนใหญ่ และอาชีพเกี่ยวกับจากก็ยังคงเป็นวิถีชุมชนท่ีมากด้วยคุณภาพ 
บ้านจาก วิถีจาก ท่ียืนนานยังอยู่กับชุมชนบ้านย่านซื่อ อายุยาวนานเท่า ๆ กับระยะเวลาของการตั้งถิ่น
ฐานของคนบ้านย่านซื่อ 
 
 

 
 บ้านพระม่วง เป็นหมู่บ้านหนึ่งบริเวณปากแม่น้ าตรังในเขตต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง  ราษฎรบ้านพระม่วงส่วนใหญ่มีอาชีพประมงชายฝั่ง เพราะพื้นท่ีของหมู่บ้านอยู่ติดทะเล 
 บ้านพระม่วงตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๔ ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง ภูมิประเทศชุมชนบ้านพระม่วงเป็นท่ี
ราบริมทะเลสลับกับเนินเล็ก ๆ กระจายไปทั่วหมู่บ้าน ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงเกี่ยวพันกับทะเล
และอนุรักษ์ป่าชายเลนริมทะเล ป่าชุมชนบ้านพระม่วงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยคนในชุมชนเอง 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เข้ามาช่วยปลูกป่าในลักษณะซ่อมแซม ชาวบ้าน
เห็นความส าคัญของป่ามากขึ้น ป่าชายเลนจึงท าหน้าท่ีส าคัญ คือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า เพราะป่า
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ เป็นท่ีวางไข่ ฟักไข่ เมื่อโตแล้วก็ออกสู่ทะเล ชาวบ้านได้ท ามาหากินมีอาชีพท่ี
ยั่งยืนสอดรับกับทรัพยากรของชุมชน 
 



  

 

 
 
 
  

 
    การรวบรวมข้อมูลจากส่ือ ส่ิงพิมพ์ สัมภาษณ์ สอบถาม จากผู้รู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์   ในท้องถิ่น เพื่อน าไปวางแผนการจัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง “แหล่งเรียนรู้คู่
เมืองกันตัง” โดยการก าหนด ขอบข่าย เนื้อหา และจัดท าโครงร่างของหนังสือ  ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ท่ีต้องใช้เวลา และจะต้องนัดหมายเวลาให้ตรงกับบุคคลท่ีจะต้องไปสอบถามและสัมภาษณ์ด้วย 

 
 

 
๑.  หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้  ควรส่งเสริม สนับสนุน 

              และอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสืบสานให้เยาวชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแหล่ง 
              ศึกษาค้นคว้าต่อไป 
      ๒. น าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่บุคคลในชุมชนเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนใน   
              ท้องถิ่นของตน 
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  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง  ถนนตรังคภูมิ  ต าบลกันตัง 
     อ าเภอกันตัง     จังหวัดตรัง     โทรศัพท์ 0 7525 1625  
 

   
  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
  ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา 

 

   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2  หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง    
   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3  หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  
   บรรณารักษ์ 3  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  
   บรรณารักษ์ 5  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอป่าบอน 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  
 
 

 
 

  บรรณารักษ์ 5  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 



    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอกันตัง 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง 
   บรรณารักษ์ 6 ว  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอกันตัง 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง 
   บรรณารักษ์ 7 ว  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอกันตัง 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง 

  บรรณารักษ์ ระดับช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง  
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
    ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม   
                                    อัธยาศัยจังหวัดตรัง 
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