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คู่มือการท่องเที่ยวเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล

ของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลขุนทะเล อำเภอลาน

สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้จัดทำได้รวบรวมภาพที่เป็น

จุดเด่นของสถานที่มาใส่ลงในคู่มือเล่มนี้เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่น้ัน ๆ 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการท่องเที่ยวเล่มนี้จะ

นำทางท่านไปยังสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิง

ธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์ในตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย

มา ณ ท่ีนี้ด้วย 



 

สารบัญ 

(1) อนุสาวรียห์มืน่ไกรพลขนัธ ์(ตาขุนพล) 

(2) พพิิธภณัฑต์ าบลขุนทะเล  

(3) ฝายกั้นน ้าชลประทานเสาธง  

(4) ถ ้าน ้าวงัศรีธรรมโศกราช (ถ ้าน ้าคลุง้)  

(5) ตลาดสวนปัณฑริดา 

จุดแวะพกั 

1. ขุนทะเลคอฟฟ่ี 

2. บา้นหนมจีน  

3. รา้นอาหารริมเขื่อนชลประทานเสาธง 

 

 

 



(1) อนุสาวรียห์มืน่ไกรพลขนัธ ์(ตาขุนพล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

พิกดั 

ที่อยู่ หมู่ 3 (บา้นสอ) ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ความเป็นมา 

หลักฐานชิ้นสำคัญที่เล่าถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์

หมื่นไกรพลขันธ์ คือ บันทึกภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นภาคใต้หรือ

ภาษาปักษ์ใต้สมัยโบราณจาก “สมุดข่อย” หรือ “หนังสือบุด” ที่

พบในว ัดพระมหาธาต ุวรมหาว ิหาร ซ ึ ่ งนำมาแปลโดยนัก

ประวัติศาสตร์ ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

เมื่อปี พ.ศ. 2521 เรียกว่า “หนังสือนิพพานโสตรสำนวน” ได้ระบุ

ว่าพระเจ้าศรีธรรมโศกราชพร้อมเหล่าทหาร , ขุนนาง และไพร่พล 

ราว 48,000 คน ได้หนีโรคไข้ห่ามาพำนัก ณ พื้นที่เขาวังเขตตำบล

ขุนทะเล ส่วนพระอนุชา (พระนนทราชา) ได้ไปพำนัก ณ พื้นที่เขา

วังเขตตำบลลานสกา เมื่อราวปีพ.ศ. 1098 เป็นเวลา 5 ปี เมื่อหาย

จากโรคไข้ห่าแล้ว จึงได้กลับไปตั้งที่วังเดิม ณ ข้างวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารนครศรีธรรมราช ส่วนหมื่นไกรพลขันธ์ (ตาขุนพล) มิได้



ตามไปด้วย แต่ได้อยู่เพื่อป้องกันข้าศึก จนสิ้นอายุไขที่นี้ แล้วจึงได้

ฝั่งศพของท่านไว้ ณ ใต้ต้นโดหรือต้นประดู่แห่งนี้ 

สำหรับในปัจจุบัน เพื ่อเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์

ดังกล่าว เทศบาลตำบลขุนทะเล ร่วมกับประชาชนชาวตำบลขุน

ทะเล ได้ร่วมกันสร้างศาลา และอนุสาวรีย์ตาขุนพลขึ้นในบริเวณ

ตามที่กล่าวมาแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 

(บ้านสอ) ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ดนัย รำพึงนิตย์, 2562 : 6) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เทศบาลตำบลขุนทะเล เบอร์โทร 075-374842  

ผู้ประสานงาน  ปลัดดนัย รำพึงนิตย์  

เบอร์โทร 089-7238866  

สิ่งที่น่าสนใจ  
1. มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 

2. มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ ขอพร

กราบไว้ บนบานให้ได้ในสิ่งที่มุ่งหวัง ซึ่งมักจะแก้บนด้วยอาวุธ เช่น 

ดาบ เป็นต้น  

 



การเดินทาง 

การเดินทางเข้าถึง : จากสามแยกเชื่อมถนนลานสกา-นาพรุ 

(3013) ตรงไปผ่านขุนทะเลคอฟฟ่ี ถึงสี่แยกเทศบาลตำบลขุนทะเล 

แล้วตรงไปอีก 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางเข่ือนชลประทานเสาธง 

ถึงสามแยกให้ตรงไปอีก 110 เมตร ถึง อนุสาวรีย์หมื่นไกลพลขันธ์

(ตำขุนพล)และพิพิธภัณฑ์ตำบลขุนทะเล 

แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 

พิพิธภัณฑ์ตำบลขุนทะเล เขื่อนชลประทานเสาธง ถ้ำน้ำวัง

ศรีธรรมโศกราช และตลาดสวนปัณฑริดา 

 

 



(2) พิพิธภณัฑต์ าบลขุนทะเล 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ความเป็นมา  

พิพ ิธภ ัณฑ ์ตำบลข ุนทะเล  สร ้างข ึ ้น เม ื ่อว ันท ี ่  28 

พฤษภาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 (บ้านสอ) ตำบลขุนทะเล อำเภอ

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บธรรม

โศกราช ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล และจากชาวบ้านนำมามอบให้ทาง

เทศบาลตำบลขุนทะเลเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์

เมืองนครศรีธรรมราช 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เทศบาลตำบลขุนทะเล เบอร์โทร 075-374842  

ผู้ประสานงาน  ปลัดดนัย รำพึงนิตย์   

เบอร์โทร 089-7238866 

สิง่ท่ีน่าสนใจ 

พิพิธภัณฑ์ตำบลขุนทะเลเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่

สำคัญในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช นำไพร่พลเดินทางมายังเขา

วังเพื่อหนีโรคไข้ห่าหรือที่เรียกว่า “ไข้ยมบน” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบล

ขุนทะเลเป็นพัน ๆ ชิ้น ซึ่งขุดพบจากสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ถ้ำน้ำวัง

ศรีธรรมโศกราช ไฮไลท์อยู่ที่ กระดูกมนุษย์โบราณนับพันปี เรือ

โกลนของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่หัวเรือหล่อด้วยทองสำริด ใช้ไม้

ตะเคียนเป็นลำเรือ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการล่องเรือมา



เพื่อตั้งถิ ่นฐาน ฐานทัพที่ตำบลขุนทะเล นอกจากนี้ยังมีถ้วยชาม 

สังคโลกที่จะต้องมาดูด้วยตัวเองว่ามีความสวยงาม และพิเศษขนาด

ไหน 

การเดินทาง 

การเดินทางเข้าถึง : จากสามแยกเชื่อมถนนลานสกา-นาพรุ 

(3013) ตรงไปผ่านขุนทะเลคอฟฟี่ ถึงสี่แยกเทศบาลตำบลขุนทะเล 

แล้วตรงไปอีก 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางเข่ือนชลประทานเสาธง 

ถึงสามแยกให้ตรงไปอีก 110 เมตร ถึง อนุสาวรีย์หมื่นไกลพลขันธ์

(ตำขุนพล)และพิพิธภัณฑ์ตำบลขุนทะเล 

แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง  

อนุสาวรีย์หมื่นไกรพลขันธ์ (ตาขุนพล) เขื่อนชลประทานเสา

ธง ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช และตลาดสวนปัณฑริดา 

 

 

 

 

 

 



(3) ฝายกั้นน ้ าชลประทานเสาธง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พิกดั  

ที่อยู่ หมู่ที ่ 2 และ หมู่ที ่ 3 (บ้านลุ่มเตย) ตำบลขุนทะเล 

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ความเป็นมา 

ฝายกั้นน้ำชลประทานเสาธงหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า 

“เขื่อนเสาชลประทานธง” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 ตั้งอยู่ที่บ้าน

วัดสอ หมู่ที่ 3 สร้างข้ึนสำหรับใช้กักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร อีกทั้งยัง

เป็นที่ผลิตน้ำประปาที่ส่งไปยังอำเภอพระพรหม ต้นน้ำอยู่ที ่น้ำตก

กะโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา ในสมัยก่อนคลองสายนี้เคย

เป็นเส้นทางเดินเรือของชาวบ้าน สำหรับการเดินทางไปค้าขายยัง

ต่างเมือง คลองสายนี้จะไปสิ ้นสุดที ่ อำเภอปากพนัง จ ังหวัด

นครศรีธรรมราช 

สิง่ท่ีน่าสนใจ  

1. ฝายกั้นน้ำชลประทานเสาธงเป็นต้นน้ำของเมืองนคร 

ใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง มีสภาพทางธรรมชาติที่

สมบูรณ์ บรรยากาศดี ลมพัดเย็นสบาย เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การ

พักผ่อนหย่อนใจ และชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝายชลประทานเสา

ธง และนอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร (ร้านส้มตำ) และพื้นที่จอดรถ

กว้างขวางไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย  



 2. มีสวนน้ำ ท่าเรือถีบไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการ

ชมธรรมชาติริมเขื่อน ดำเนินการโดยวิสาหกิจท่องเที่ยวขุนทะเล 

และมีร้านกาแฟ ชื่อว่า “POP Coffee” ให้นักท่องเที่ยวสามารถ 

พักผ่อน จิบกาแฟ ชมธรรมชาติแบบลงตัว 

3. มีจุดวัดระดับน้ำ (ซึ่งหากน้ำอยู่ในระดับ 28 น้ำจะท่วม

เมืองนครศรีธรรมราช) 

การเดินทาง  

การเดินทางเข้าถึง : จากสามแยกเชื่อมถนนลานสกา-นาพรุ 

(3013) ตรงไปผ่านขุนทะเลคอฟฟี่ ถึงสี่แยกเทศบาลตำบลขุนทะเล 

แล้วตรงไปอีก 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางเข่ือนชลประทานเสาธง 

ถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาไปอีก 300 เมตร ฝายกั้นน้ำชลประทานเสา

ธง  

แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 

อนุสาวรีย์หมื่นไกรพลขันธ์ (ตาขุนพล) พิพิธภัณฑ์ตำบลขุน

ทะเล ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราชและตลาดสวนปัณฑริดา 

 

 

 

 



(4) ถ ้าน ้ าวงัศรีธรรมโศกราช (ถ ้าน ้ าคลุง้)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



พิกดั  

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 (บ้านในลา) ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เทศบาลตำบลขุนทะเล เบอร์โทร 075-374842  

ผู ้ประสานงาน  ปลัดดนัย รำพึงนิตย์  เบอร์โทร 089-

7238866 

ความเป็นมา  

ถ้ำน้ำคลุ้งหรือที ่เรียกว่า “ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช” 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล เป็นถ้ำที่มีประวัติศาสตร์ของเมือง

นครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนาน ถ้ำน้ำคลุ้งอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้า

ศรีธรรมโศกราชเดินทางขึ้นเขาวัง ซึ่งเป็นที่อัศจรรย์น่าสงสัยกับ

เสียงดัง และกระแสน้ำที่ไหลออกมาจากภูเขาใหญ่ ถ้ำแห่งนี้อยู่ใกล้

กับจุดที่ “นนทราช” พระอนุชาได้แยกกับพระเชษฐาที่บ้านตุมปัน

ก่อนที่จะเข้าลานสกาใน หลังจากท่ีพระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้ขึ้นไป

ตั้งตำหนักอยู่บนหุบเขาที่เหมือนวัง เมื่อได้สำรวจรอบพื้นที่แล้วก็

สงสัยว่า น้ำคลองจากน้ำตกบนเขาวังไหลมาชนใต้เชิงผานั้น ไหลไป

ไม่มีวันจบสิ้น วันหลังจึงได้รู้ว่า ไหลมาออกสู่พ้ืนเนินราบที่ถ้ำน้ำคลุ้ง 



ที่พระองค์ทรงเห็นเป็นครั้งแรกก่อนขึ้นเขาวัง และให้ชื่อ

ว่าถ้ำน้ำคลุ้ง ตามความเป็นจริงแล้วเสียงที่ดัง ความแปลกประหลาด

ในถ้ำเป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์ แต่สิ่งที่ชัดเจน คือ น้ำไม่ได้ไหลออกจาก

ปากถ้ำตามปกติและจะไหลออกมาจากใต้ซอกหิน เพิงหินใต้น้ำ ถ้า

หากเราขึ้นไปบนปากถ้ำแล้วมองลงมายังด้านล่างก็จะเห็นน้ำไหลลง

มาส่งเสียงดังที่ว่าอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ในถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศก

ราชยังมีเสาหลักเมืองและกระดูกมนุษย์เป็นพันปี ซึ่งมีลักษณะเป็น

กระดูกไหปลาร้าของผู้ใหญ่ 

การที่ได้ชื่อว่าเสาหลักเมืองเพราะว่ามีลักษณะเป็นเสาต้น

คล้ายหลักเมืองนครศรีธรรมราช บางคนมองว่ามีลักษณะคล้ายกับ 

ศิวลึงค์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูชาวบ้านให้ความเคารพนับถือว่า

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

สิง่ท่ีน่าสนใจ 

ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช (ถ้ำน้ำคลุ ้ง) จัดได้ว่าเป็น

สถานที่ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติที ่สวยงามอีกแห่งนึงเลยก็ว่าได้ 

เพราะ 

1. ด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีธารน้ำใส  



2. เป็นถ้ำน้ำที ่มีประวัติศาสตร์ที ่ยาวนาน และมี

ศาลหลักเมืองสำคัญยิ่งของเมืองนครศรีธรรมราช คือเป็นที่พำนัก

ของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่อพยพท่ีโรคไข้ห่า 

3. ถ้ำมีความลึก 4,444 เมตร และภายในถ้ำจะมีหิน

งอกหินย้อยท่ียังคงความงดงาม  

4. มีน้ำตกภายในถ้ำ 3 แห่ง  มีธารน้ำใสเป็นแอ่งขนาด

เล็กอยู่บริเวณหน้าทางเข้าถ้ำ  

การเดินทาง 

การเดินทางเข้าถึง : จากสามแยกเชื่อมถนนลานสกา-นาพรุ 

(3013) ตรงไปผ่านขุนทะเลคอฟฟี่ ถึงสี่แยกเทศบาลตำบลขุนทะเล 

แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก 500 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถ้ำน้ำวังศรี

ธรรมโศกราช ผ่านวัดไหมทอนแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถ้ำน้ำวังศรีธรรม

โศกราช 

แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 

อนุสาวรีย์หมื่นไกรพลขันธ์ (ตาขุนพล), พิพิธภัณฑ์ตำบลขุน

ทะเล, เขื่อนชลประทานเสาธง และตลาดสวนปัณฑริดา 

 

 



(5) ตลาดสวนปัณฑริดา 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



พิกัด 
ที ่อยู ่ หมู ่ที ่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

ผู ้ประสานงาน นางสาวปัณฑริดา ไชยจิตร โทร. 092-

4196236, 063-0678599 

 

ความเป็นมา 

 “หลาดสวนปัณ” ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอ

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตลาดนัดเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วย

แบ่งปันประสบการณ์วิถีชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง

รายได้ ด้วยการนำเสนออัตลักษณ์ของสินค้ำในพ้ืนที่อำเภอลานสกา 

เช่น ขนมจีนน้ำยา แกงพุงปลา ปลาดุกรา้ ขนมโค ขนมตาล สังขยา

ฝักทอง กล้วยปิ้งน้ำกะทิมะพร้าวอ่อน น้ำผลไม้ใส่ภาชนะเปลือก

ผลไม้ ผ้ามัดย้อม สมุนไพรนานาชนิด เป็นต้น โดยภาชนะที่ใส่

อาหารและสินค้าเน้นวัสดุธรรมชาติ  

ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นความร่วมมือกับนายกสมาคมธุรกิจ

ท่องเที่ยวอำเภอลานสกาและชมรมผู้ประกอบการคีรีวง อ.ลานสกา 

สร้างตลาดนัดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ สร้าง

งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่สำคัญในพื้นที่อำเภอลานสกา และ



ใกล้เคียง มีผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชนที่มีชื ่อเสียงเป็น

จำนวนมากจึงกำหนดเปิด“หลาดสวนปัณ“ เป็นครั้งแรกเม่ือวันที่ 5 

ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้ง

ในจังหวัดและต่างจังหวัด เดินทางมาเที่ยวชมจับจ่ายซื้อสินค้าและ

พักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง

มาเที่ยวชม ซื้อสิ้นค้าชุมชนจากเกษตรในพื้นที่ได้ทักวันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 

สิง่ท่ีน่าสนใจ 

1. ตลาดนัดเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์วิถี

ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

2. ช็อป ชิม ชื่นชม รับประทานอาหารพื้นถิ่น รับประทาน

บุพเฟต์ผลไม้ปีละ 4 เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคม–เดือนตุลาคม 

3. มีมุมถ่ายรูปมากมาย 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
1. ห้องน้ำ  

2. พ้ืนที่นั่งรับประทานอาหาร 

3. สถานที่จอดรถ 

 



 

การเดินทาง 

การเดินทางเข้าถึง : จากสามแยกเชื่อมถนนลานสกา-นาพรุ 

(3013) ตรงไปผ่านขุนทะเลคอฟฟี่ ถึงสี่แยกเทศบาลตำบลขุนทะเล 

แล้วตรงไปอีก 1.2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาก่อนถึงสะพาน ตรงไป 

2.6 กิโลเมตร เมื่อถึงสี ่แยกให้เลี ้ยวขวาเข้าถนน น.ศ.หมายเลข 

4046 ตรงไปอีก 450 เมตรเข้าสู่ตลาดสวนปัณฑริดา 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลเ้คียง  

อนุสาวรีย์หมื่นไกรพลขันธ์ (ตาขุนพล), พิพิธภัณฑ์ตำบลขุน

ทะเล, เขื่อนชลประทานเสาธง และถ้ำน้ำวังศรีธีรรมโศกราช 

 

 

 

 

 



จุดแวะพกั 

1. ขุนเลคอฟฟ่ี 

เป็นร้านที่มีอาหาร และเคร่ืองดื่มมากมาย

หลากหลายชนิด เหมาะแก่การนัง่ทานอาหารแบบกินลม ชม

วิว จะนดัเพื่อนมาเที่ยว มาคุยงาน หรือพาครอบครวัมาทาน

อาหาร ที่ น้ีก็มีที่น ั้ งพร้อมบริการตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 

เพราะบรรยากาศภายในรา้นนั้นโล่ง กวา้ง ใหค้วามรูส้ึกสบาย 

ทิวทศันส์วยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูป เช็คอิน 

เวลาเปิด-ปิด : 09.00 - 21.00 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือสอบถามเสน้ทางไดที้่ 

ขุนเล คอฟฟ่ี เบอรโ์ทร : 095-9587299 

พิกดั : ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา นครศรีฯ 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. บา้นหนมจีน  

เป็นรา้นขนมจีนที่อร่อย และบรรยากาศดี ที่ไม่ควรพลาดอีกแห่งนึง ที่น้ี

เปิดใหบ้ริการ วนัองัคาร-วนัอาทิตย ์ 

พิกดั : ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา นครศรีฯ (ขบัผ่านขุนเล คอฟฟ่ีมาประมาณ 

2 กิโลเมตร รา้นอยู่ทางซา้ยมือ) 

 



3. รา้นอาหารริมเขื่อนชลประทานเสาธง 

เป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการอยู่ที่เชื่อนชลประทาน    

เสาธง โดยปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการ 2 รา้น มีทั้งอาหารตามสัง่ 

เคร่ืองดื่ม และสม้ต า ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินที่ส าคญัอีกแห่งเลยก็

ว่าได ้มาเที่ยวขุนละเลแลว้ถา้ไม่มาเช็คอินที่น้ีถือว่าพลาด 

นอกจากน้ียงัมีที่จอดรถกวา้งขวาง บรรยากาศดี ลมพดัสบาย 

ชมทิวทศัน ์ความสวยงามของธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่งเสริมอตัลกัษณพ์ื้ นถิน่ “แกงโหรา”  

  

  

 

 

  

 

 

ต้นโหรา 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena aromatica 

วงศ์ :  Araceae 

ชื่อสามัญ :  โหรา 

ลักษณะท่ัวไป 

ต้น  ลำต้นสีขาว ไม้ล้มลุกหลายปีมีเหง้าอยู่ใต้ดิน ก้านใบแทง

ออกจากเหง้า ก้านใบยาวสีเขียวที่ผิวมีไขเคลือบอยู่ 

ใบ  ก้านใบมีไขเคลือบอยู่ มองดูมีสีขาวนวล เนื้อของก้านใบ

กรอบน้ำ และมีรูอากาศแทรกอยู ่ในเนื ้อใบ ใบเป็นรูปหอกปนรี 



ปลายใบมน ฐานใบเว้า ริมใบเรียบหรือมีกลิ่นเล็กน้อย ผิวใบมันและ

มีสีเขียว ใบกว้าง 16-17 นิ้ว ใบยาว 11-19 นิ้ว ความแตกต่างที่เห็น

ได้ชัดเจนระหว่าง อ้อดิบกับโหรา คือ สี โหราจะมีสีเขียวเข้มกว่า ทั้ง

ก้านและใบ ส่วนอ้อดิบจะมีสีเขียวอ่อนเกือบขาว 

ดอก ดอกช่อ ออกเป็นแท่งเดี่ยว ๆ ดอกย่อยแยกเพศอยู่ใน

ช่อเดียวกัน ฉ่ำน้ำ ผล เป็นผลสด สีเขียว 

พิษของโหรา 

ส่วนที่เป็นพิษ : น้ำยางจากทุกส่วนของต้นและเมล็ด 

สารพิษ : Calcium Oxalate ลักษณะผลึกเป็นรูปเข็ม ไม่

ละลายน ้ำ  (bundle of the needle like crystals ; raphides) 

ส่วนที่มีผลึกมาก คือ น้ำยางใสจากทุกส่วนของต้น โดยเฉพาะลำต้น 

และใบ 

อาการพิษ : หลังจากรับประทานแล้ว จะมีอาการระคาย

เคืองในลำคอ ปากและลิ้น ทำให้ลิ้นแข็ง ไม่สามารถพูดได้   

การรักษา : ถ้าเผลอรับประทานเข้าไปแล้วรู้สึกผิดปกติ ก็ให้

หยุดทันที รีบล้างปาก ดื ่มนมเย็น หรือไอศกรีม เพื ่อลดอาการ

ระคายเคืองเฉพาะที่ แต่ห้ามทำให้อาเจียน เพราะจะทำให้สารพิษ

ย้อนขึ้นมาสัมผัสเยื่อบุปากและคออีกครั้ง แล้วจึงรีบมาพบแพทย์

โดยเร็ว ในขณะที่บางกระแสก็มีการปฐมพยาบาลแบบอื่น ๆ เช่น 

บ้วนปากด้วยน้ำมะพร้าว หรือให้ดื่มน้ำส้มสายชูหมักของฝรั่งสักสอง



สามช้อนโต๊ะ  (ไม่ใช่น้ำส้มสายชูกลั่นแบบไทย) เพราะความเป็นกรด

ของน้ำส้มสายชูหมักจะลดการระคายเคืองจากผลึกรูปเข็มแหลม

เล็กของโหราที่กระจายอยู่ตามคอ และหลอดอาหาร และบ้างก็บอก

ว่าให้รีบหาน้ำตาลทรายขาวหรือแดงมาอมอย่างด่วนที่สุด เพื่อเป็น

การบรรเทาอาการก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป  

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

http://sukanyathumwong2542.blogspot.com/2017/07/9.

html 

ต้นโหรา ถือได้ว่าเป็นพืชพื้นถิ่นของตำบลขุนทะเล ซึ่งแม้ว่า

ต้นโหรานั้นจะมีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ด้วยภูมิปัญญาของคน

ในท้องถิ่นสามารถกำจัดพิษของต้นโหราและนำมาทำเป็นอาหารได้ 

“แกงโหรา” โดยมีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ซึ่งเป็นอาหาร

ที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลขุนทะเล สำหรับวิธีการปรุงนั้น จะต้องใช้

สูตรพิเศษในการทำเพื่อกำจัดพิษของต้นโหราออกไปก่อน แล้วจึง

นำมาปรุงเป็นอาหารโดยใช้เครื่องแกงสูตรพิเศษ 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณดนัย รำพึงนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลขุน

ทะเล 

 

http://sukanyathumwong2542.blogspot.com/2017/07/9.html
http://sukanyathumwong2542.blogspot.com/2017/07/9.html


ส่งเสริมอตัลกัษณพ์ื้ นถิน่ “แกงโหรา”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลแกงโหราได้ที่ ปลัดดนยั ร าพึงนิตย์ 

เบอรโ์ทร 089-7238866 

 



 

 

 

ช่องทางการติดต่อแหล่งท่องเท่ียว 

1. เทศบาลต าบลขุนทะเล อ า เภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช เบอร์โทร 075-374842  

2 ปลัดดนัย ร าพึงนิตย์  เบอร์โทร 089-7238866 

3. วิศกรสงัคมด้านพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

รัศมี มหาพงศ์ เบอร์โทร 062-3436721 

4. Facebook : ท่องเที่ยวขุนทะเลลานสกา 

Link : https://1th.me/sDrNX 

5. เวบ็ไซต์เทศบาลต าบลขุนทะเล  

Link : https ://www.khuntale.go.th 

 

 

ขอใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ 

รศัมี มหาพงค ์

วิศวกรสงัคมดา้นพฒันาการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลขุนทะเล 

อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 

https://1th.me/sDrNX

