
ท่องเท่ียววิถีชุมชนต าบลกะปาง 

 ต าบลกะปางเป็นต าบลขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ใน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ต้ังของสถาน
ราชการที่ส าคัญ อาทิ ฯ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ,สถานีต ารวจภูธรกะปาง มีพ้ืนที่มีพ้ืนที่ท้ังหมด 52,431 ไร่ 
หรือ 83.86 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีความหลากหลาย ของทรัพยากรธรรมชาติ

มากมาย อาทิเช่น ป่าจากสาคู,ถ้ าแรด เรามารู้จักต าบลกะปาง กันก่อนนะครับ 

 ต าบลกะปาง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ด้านทิศตะวันตกของต าบล เป็นแนวขนานกับแม่น้ าตรัง 
(คลองท่าหลวง) ตลอดแนวต าบล โดยน้ าจะไหลลงสูท่ะเลอันดามันที่ปากแม่น้ าตรัง ดังนั้นแม่น้ าสายนี้เหมือน
เป็นเส้นชีวิตที่ใช้สัญจรไป – มา ขนส่งสินค้า สมัยโบราณ พ่อค้าชาวจีนล่องเรือขาย – ซ้ือสินค้าทุกชนิดผ่าน
บริเวณนี้ มีจุดท่าเรือขายสินค้าที่บ้านพูน (บ้านท่าเลน) มีชาวจีน มาแต่งงานอยู่กินกับคนไทย ตลอดสายน้ า จึง
มีลูกหลานเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มาก เศรษฐกิจสมัยนั้น จึงค่อนข้างดี  ต าบลกะปางแยกออกมาจาก  ต าบลที่วัง 
(แขวงที่มาย) ประมาณ พ.ศ. 2455 โดยมีนายรัฐ  ค าแหง  ได้รับบรรดาศักด์ิเป็นขุนกะปางปรีชา ซ่ึงได้รับการ
แต่งต้ังเป็นก านันต าบลกะปางคนแรก  ต าบลกะปางได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลกะปางเม่ือวันที่  7  
กันยายน  2555  ปัจจุบัน มีนายทรงยศ  กรุณา เป็นนายกเทศมนตรี และนายสนอง  เพียรดีเป็นก านันคน
ปัจจุบัน ในพ้ืนที่ของต าบลกะปางมีความหลากหลาย ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนเป็นจ านวนมาก 

 สถานท่ีท่องเท่ียวถ  าแรด  หมู่ท่ี 8 ต าบลกะปาง (ชุมชน O TOP นวัตวิถี)  

เป็นถ้ าที่มีลักษณะสวยงาม มีทั้งหมด  9 ถ้ า  นายเลี่ยม  ค าคง 
พรานป่าเข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณเทือกเขา ได้เจอแรดน้ าหนัก
ประมาณ  50 – 60   กิโลกรัมซ่ึงโดนกับดักนายพราน บริเวณใกล้
แอ่งน้ า บริเวณเชิงเขา ซ่ึง พอแรดเจอนายพรานเลยตกใจกระโจน
จนกับดักขาด และวิ่งหายลงไปในบริเวณน้ าเชิงเขา นายเลี่ยม จึง
ชักชวนเพ่ือน (นายวิน)มาตามแรดที่วิ่งลงไปใต้น้ า จากการลงไป
ส ารวจในน้ า พบว่าด้านในเป็นถ้ าลึก เข้าไปประมาณ  30 – 40 

เมตรค้นหาจน
ทั่ว ปรากฏว่าไม่พบแรดตัวดังกล่าวพบแต่โขดหินที่อยู่ใต้
น้ า ซ่ึงมีลักษณะคล้ายตัวแรด จากนั้นได้กลับมายังปากถ้ า 
และเดินส ารวจ พบถ้ าอีกจ านวน  8 ถ้ าต่อมาชาวบ้านได้

เรียกชื่อถ้ าตามลักษณะของถ้ าดังนี้ 

 ถ้ าแรด   

 ถ้ าวิญญาณ เป็นถ้ าที่มีความมืดและชื้น เป็นที่อยู่



ของค้างคาว จ านวนมาก ในความมืดจะมองเห็นตาของค้างคาวและสัมผัสถึงค้างคาวท่ีบินไปมา เป็น
ที่มาของชื่อถ้ าวิญญาณ หรือถ้ าค้างคาว 

 ถ้ าประกายเพชร  เป็นถ้ าที่มีหินงอกหินย้อย ที่สวยงามเม่ือ
ต้องแสงไฟ จะส่งประกายระยิบระยับสวยงามมาก 

 ถ้ าพระประธาน เป็นห้องโถงกว้าง เป็นที่ต้ังของพระประธาน
ปางสมาธิ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและ ศาสนกิจภายในถ้ ามี
ความสวยงามและเยือกเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม 

 ถ้ าน้ าเป็นถ้ าที่มีธารน้ าไหล ลอดออกมาจากภายในถ้ า 

 ถ้ าธรรมนูญ เป็นถ้ าที่มีหินงอกหินย้อย มีลักษณะคล้ายพาน
รัฐธรรมนูญ (อนุสาวรีรัฐธรรมนูญ) 

 ถ้ าดิน 

 ถ้ าขนมโค  ภายในถ้ ามีหินมีลักษณะเป็นหิน เป็น
ลูกๆ คล้ายขนมโค จ านวนมากวางอยู่บนหินลักษณะคล้าย
ภาชนะ(ถาด) เชื่อกันว่าเป็นหินศักด์ิสิทธ์ ปัจจุบันมีจ านวนไม่
มากเพราะมีการลักขโมยและสูญหายไป   ชุมชนหมู่ที่ 8 
บ้านถ้ าแรด เป็นหมู่บ้านในโครงการ ชุมชน O TOP  นวตัวิถี 
ของพัฒนาชุมชนอ าเภอทุ่งสง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกหา 

เช่น ปลาดุกร้า,แกงน้ าเคยค่ัวแห้ง,น้ าพริก ฯล 

 

ป่าพรุชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู 

 ลักษณะพ้ืนที่ป่า 

 ป่าพรุควนน้ าผุด  เป็นควนเนินสูง 15 เมตร มีตาน้ า
ใหญ่ผุดออกมาตรงกลางควน น้ าที่ผุดขึ้นมาได้ไหลลงสู่ป่าจาก
สาคูรอบๆควน และลงสู่คลองโสม 

 ป่าพรุวังภาพน้ าขาว ป่าพรุเขานารัง เป็นภูเขาลูก
ย่อมๆต้ังอยู่กลางป่าพรุมีถ้ าชื่อว่าถ้ าคลาน ประชาชนใช้
ประโยชน์ในการหามูลค้างคาว มีพันธุ์สัตว์จ าพวก นก ปลา 

อาทิเช่น นกกวัก ,นกปรอด,ปลาล าพัน ,ปลาทูน่า และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ ปูแดง,ปูน้ าเงิน   

       



  ปัจจุบันมีการจัดต้ังเป็น  

 กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู  มีผลิตภัณฑ์จากสาคู 
จ าพวก แป้งสาคู และขนม ต่างๆ ตลอดจนมีการเลี้ยงด้วงสาคู 
จ าหน่าย มีการสาธิตการท าแป้งสาคู และมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ เป็นที่ให้ความรู้ด้านความหลากหลายของพันธ์พืชใน
ป่าพรุแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองตูก 

 ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองตูก เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีพ้ืนที่ประมาณ 11 ไร่ มี
การจัดท าการเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมี นางจารึก พงค์ชนะ เป็นผู้ด าเนินการ 

ลักษณะ เด่น ของศูนย์เรียนรู้ แห่งนี้ นอกจากการท า
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังมีการปลูกพืช
ร่วมยาง การสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย  ผลผลิตเหลือจาก
การบริโภคและการแบ่งปัน เช่นผักเหนาะ (ผักเคียง) 
ขนมจีน สามารถเก็บขายสร้างรายได้ เป็นประจ า ประมาณ 

250-300 บาท /วัน  

  

 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิถี
ชีวติและการเกาะสลัก
งานไม้ มีการจัดแสดง
การนันทนาการ เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และ จัดสอนการเกาะสลักงานไม้ ให้แก่เยาวชนและผู้

ทีส่นใจ 



ธนาคารต้นไม้ และ ฝ่ายมีชีวิต 

ต าบลกะปางมีการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างฝ่ายมี
ชีวิตขึ้น ในต าบลกะปางและต าบลใกล้เคียง (ฝ่ายมีชีวิต
บ้านลานช้าง  ฝ่ายมีชีวิตคลองตูก ฝายมีชีวิตบ้านคลอง
ตูกเหนือ ฝ่ายมีชีวิตคลองโกง ) ในขณะเดียวกันก็มีการ
จัดต้ัง
ธนาคาร
ต้นไม้ 
สาขากะ

ปาง ตามหลักการของธนาคารต้นไม้แห่ง
ประเทศไทยควบคู่กัน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่า
อนุรักษ์น้ า โดยมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน

ที่ดินของตนเอง   แก้ไขปัญหาด้านน้ าอุปโภคและ
บริโภค ลดความเดือดร้อนของคนใน ชุมชน มีแหล่ง
อาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักให้กับคนในชุมชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ คน
ในชุมชนเกิดความสามัคคี เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดู
งาน  
 

 เครือข่ายเกษตรผสมผสานสวนเกษตรสมรม 
ในช่วงปี 2543 ซ่ึงเกิดปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ ท าให้ประชาชน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6 
ต าบลกะปาง มีแนวคิดที่จะสะสมแหล่ง
อาหารไว้บริโภคในครัวเรือน มีการรวมกลุ่ม
กันซ่ึงใช้ชื่อว่า กลุ่มเกษตรผสมผสาน นาย
พยนต์ จันทร์มาศ ได้ท าการปรับเปลี่ยนสวน
ยางพาราของตนเอง ภายในเนื้อที่ 9 ไร่ ให้
กลายเป็นสวนผสมผสาน(สวนสมรม) อาศัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรม การเก็บรวบรวมพันธ์พืช
ท้องถิ่นหายากเพ่ือการอนุรักษ์ รวมทั้งการขยายพันธุ์พืช 
และพันธ์ปลาหายาก โดยอาศัยการเรียนรู้  การทดลอง การ
สังเกต ลักษณะการพ่ึงพาอาอาศัยกันของพืชและสัตว์ให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพ่ือสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นตาม
ความมุ่งหวังให้เกิดความม่ันคงทางด้านอาหาร สามารถ



พ่ึงตนเองได้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจ ทั่วไปได้เป็น
อย่างดี 

 
 สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชน  ของต าบลกะปาง ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย ท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติ  ได้ความรู้มากมาย จากที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนนี้  
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ เพียบพร้อมในทุกด้าน ขอเชิญชวนทุกท่าน ลอง
มาเที่ยว ลองมาดู วิถีชุมชนต าบลกะปางกันนะครับ 

   

   

   

   

                  

    

    

   

 

 


