
ปฏิทินท่องเท่ียว 12 เดือน เทศบาลตาํบลหวัไทร
กจิกรรมท่องเที่ยว

เดอืน
หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่

หลาดนํา้ริมคลองหวัไทร จดัทกุวนัอาทิตย์

ชุมชนบ้านหน้าศาล (ชายหาด)

สุขนิยมฟาร์ม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง) การปลกูผกัคอนโด เลีย้งปนูา และผลติภณัฑ์จากปนูา

วสิาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์ ศกึษาการผลิตปุ๋ ยจากขยะเปียกในชมุชนคตนํา้ไพร

ตลาดปลอดสาร อาหารปลอดภยั จดัทกุวนัพธุ

บางขอนโฮมสเตย์ ท่ีพกัและกิจกรรมการทอ่งเท่ียวป่าชายเลน

วัดหวัไทร ประเพณีสาทรเดือนสิบ

ศาลเจ้าบุญเถ้าก๋ง ประเพณีตรุษจีน

มัสยดิมุสลมิสามัคคี ประเพณีฮารีรายอ

กจิกรรมการท่องเที่ยว

ประเพณีลากพระ

ประเพณีงานเดอืน 5 ของหวัไทร

ประเพณีวันสาทรเดอืนสบิ

ประเพณีตรุษจนี ไหว้ศาลเจ้าบุญเถ้าก๋ง

ประเพณีวันฮารีรายอ

ประเพณีลอยกระทง

เทศกาลตกปลาในทะเล 



กจิกรรมการท่องเที่ยว
เดือน

หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กจิกรรมวิ่งชมกังหนั

ดนตรีวิถีศิลป์ถิ่นลุ่มนํา้

งานปีใหม่หวัไทร

เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ร่องเรือทาํบุญบอกรักแม่บนลุ่มนํา้ปาก

พนัง 

1. ตลาดหลุมพอ

2. วัดท่าเสริม

3. วัดบ้านด่าน

4. วัดศาลาแก้ว

5. หลาดริมหวัไทร

แผนงานสง่เสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลระบใุนแผนพฒันา

ท้องถ่ินปี 2565

กจิกรรมการพายเรือคายคั ล่องลาํนํา้ ออกปากอ่าวทะเล แผนงานสง่เสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลระบใุนแผนพฒันา

ท้องถ่ินปี 2565

แหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยง

หาดแพรกเมือง

ตลาดหลุมพอ

วัดท่าเสริม

วัดบ้านด่าน

วัดศาลาแก้ว

วัดหน้าสตน

ฟาร์มบายใจ

เขาพงัไกร (จุดชมวิวสองลุ่มนํา้ ได้แก่ ลุ่มนํา้ปากพนัง และลุ่มนํา้

ทะเลสาปสงขลา)



แหลงทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตําบลหวัไทร



ขอมูล สืบเน่ืองมาจาก เลาเรื่องเมืองหัวไทร หาจุดเดนจุดแข็ง รองรอยความรูสกึวิถหีัวไทร พัฒนาชุมชนของเราและได
เริ่มโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดนาซื้อเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยป2558ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมนโยบายรัฐบาลทีก่าํหนดใหป2558 เปน“ปทองเที่ยววิถีไทย”เพ่ือสรางภาพลักษณ
ดานบวกที่เช่ือมโยงความรูสกึของนักทองเที่ยวใหเขาถึงวิถีไทยอันเปนการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมออยางยั่งยืนควบคูกับการ
กระตุนใหเกิดบรรยากาศการเดินทางทองเที่ยวที่สนุกสนานเบิกบานใจซึ่งสอดคลองกับนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาล
ตําบลหัวไทรที่จะสรางตลาดที่มคีวามเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทรจึงไดจัดทําโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาด
สดนาซื้อเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวแบบวิถีไทยในสวนของถนนอาหารปลอดภัยจัดต้ังครั้งแรกใชพ้ืนที่บริเวณริมคลองหัว
ไทรฝงตะวันตกและพ้ืนที่ใกลเคียง และไดเริ่มเปดใหมกีารจําหนายสินคาครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ใชช่ือวา
“ถนนอาหารวิถีไทย”ซึ่งในการดําเนินงานเทศบาลตําบลหัวไทรไดมกีารแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการและ
คณะทํางานชุดตางๆในการขับเคลื่อนโครงการ ภายใตความรวมมือของ กลุมพอคา แมคา ประชาชน องคกรภาครฐั
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในพ้ืนที่และใกลเคียง ซึ่งไดเปดจําหนายสินคาเดือนละ 1 ครั้ง ทกุวันอาทิตยแรกของเดือน
ซึ่งไดมกีารตอบรับจากผูบริโภคที่ไดมาทองเที่ยวเปนอยางดี
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลไดมกีารปรับปรุงกอสรางสถานที่ริมคลองหัวไทรทั้งสองฝงโดยกาํหนดรูปแบบที่เนน
ความเปนเอกลักษณของอําเภอหัวไทรในอดีตและเช่ือมโยงกับสภาวะความเปนอยูในปจจุบันเพ่ือสรางบรรยากาศใหมีการ
เขามาทองเที่ยวและซื้อสินคา เปลี่ยนช่ือถนนอาหารจากถนนอาหารวิถไีทยเปนช่ือ“หลาดรมิคลองหัวไทร”มกีารแบงโซน
การจาํหนายสินคาเปน 3 โซน คือ 1. บริเวณใตสะพาน และสัมมาชีพ เปนศูนยจําหนายสินคา OTOP 2. บริเวณรมิ
คลองหัวไทรทัง้สองฝง เปนสถานที่จําหนายอาหาร 3.บริเวณถนนทางเขาตลาดสดเทศบาล เปนสถานที่จําหนายสินคา
ทั่วไป โดยไดมีเปดจําหนายสินคาครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 - 17 เมษายน 2560 และหลังจากน้ันได
กาํหนดใหมีการเปดขายสินคาสัปดาหละ1ครั้งทุกวันอาทิตยและเปดเปน“ตลาดประชารัฐทองถิ่นสุขใจ”ตามนโยบาย
รัฐบาล และไดรับการคดัเลือกเปน “ตลาดประชารัฐตองชม” ในปงบประมาณ พ.ศ.2561

หลาดริมคลองหัวไทร



ภาพบรรยากาศหลาดริมคลองหัวไทร



























กิจกรรม การแสดง



แกะสลักรูปหนังตะลุง



รําไทย



มโนราห



การแสดงอื่นๆในพ้ืนที่หลาดริมคลอง











หนวยงานอื่นๆ เขามามีสวนรวมสนับสนุนหลาดรมิคลองหัวไทร



ทองเที่ยวจังหวัดปตตานีศึกษาดงูาน





พานิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช



รายการ อึ้ง ทึ่ง เสียว ชอง 8



ชายทะเลบานหนาศาล
ชุมชนบานหนาศาล

ที่ต้ัง
หมูที่ 3 และหมูที่ 7 ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะทาง จาก หลาดริมคลองหัวไทร 1.5 กิโลเมตร

ขอมูล  
ชายทะเลบานหนาศาลหรือชุมชนบานหนาศาล  เปนชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ประชากรประกอบอาชีพประมงเปนหลัก เดิมเปนสะพานทาเทียบเรือประมง ปจจุบัน
เลิกใชเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนอีกจุดหน่ึงในพ้ืนที่เทศบาลตําบลหัวไทร  
ชายทะเลในพ้ืนที่น้ีในกอนป 2546 เปนชายหาดที่สวยงามชาวบานใชเปนพ้ืนที่ในการ
จัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน ต้ังแตป 2546 เกิดปญหาคลื่นกัดเซาะจนชายหาดหายไป 
ปจจุบันหนวยงานราชการเขามาแกไขปญหาการกัดเซาะโดยการกอสรางแนวกันคลื่น 
พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือเปนจุดพักผอนของชาวบานในพ้ืนที่และนักทองเที่ยว















สุขนิยมฟารม 
ศูนยเรียนรูเกษตรในเมือง 

ที่ตั้ง  หมูท่ี 3 ตําบลหนาสตน  อําเภอหัวไทร 
ระยะทาง จาก หลาดริมคลองหัวไทร  1 กิโลเมตร

















วิสาหกิจชุมชนและเกษตรอินทรีย

ที่ตั้ง หมูที่ 7 ตําบลหนาสตน 
อําเภอหัวไทร                             
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริมคลอง                  
หัวไทร 0.8 กิโลเมตร











ตลาดปลอดสาร อาหารปลอดภัย

ที่ตั้ง หมูที่ 8 ตําบลหัวไทร                          
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช    
ติดกับหลาดริมคลองหัวไทร 







บางขอนโฮมสเตย

ที่ตั้ง ตําบลหัวไทร                           
อําเภอหัวไทร                                          
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริมคลอง
หัวไทร  3 กิโลเมตร













วัดหัวไทร

ที่ตั้ง หมูที่ 1 ตําบลหัวไทร                      
อําเภอหัวไทร                                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จากหลาดริมคลอง                      
หัวไทร 0.55 กิโลเมตร













ศาลเจาบุญเถากง

ที่ตั้ง  หมูที่ 3 ตําบลหนาสตน 
อําเภอหัวไทร                                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จากหลาดริมคลอง  
0.05 กิโลเมตร















มัสยิดมุสลิมสามคัคี

ที่ตั้ง หมูที่ 3 ตําบลหนาสตน                     
อําเภอหัวไทร                                    
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริมคลองหัวไทร 
1.5 กิโลเมตร

ขอมูล  มัสยิดมุสลิมสามัคคี ตั้งอยู
บริเวณชมุชนบานหนาศาล  ทางทิศ
ตะวันออกของหลาดริมคลองหัวไทร  







กิจกรรมการทองเที่ยว



ประเพณีลากพระ
ประเพณีลากพระ (บางทองถ่ินเรียกวา “ประเพณีชักพระ”) เปนประเพณีสําคัญอยางหน่ึงของชาวไทยภาคใตที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานานมากแลว

ตั้งแตครั้งบรรพชน การที่เรียกช่ือประเพณีน้ีวา “ประเพณีลากพระ” เพราะหมายเอาการใชแรงจากการพายเรือลากพระไปในแมน้ําลําคลองหรือคนจํานวนหน่ึงดึงเชือกลากพระ
ไปบนถนนหรือเสนทางที่ใชเปนทางเดินประจํา สมัยกอนการลากพระนิยมลากกันทางน้ําเปนสวนมาก ตอมามีการลากพระทางบกหรือบนถนนมากข้ึน อยางไรก็ตาม ปจจุบันการ
ลากพระยังคงมีทั้งสองลักษณะ หลักฐานเกาสุดที่เปนเอกสารเทาที่พบแลวเก่ียวกับการลากพระหรือประเพณีลากพระ คือ บันทึกของภิกษุอ้ีจริงที่มาหยุดที่นครศรีธรรมราชเพื่อ
เดินทางตอไปอินเดีย ซึ่งสมัยน้ันเรียกช่ือวา ตามพรลิงค หรือจีนออกเสียงเปน “ตั้งเหมยหลิง” หรือ “ตันเหมยหลิว” หรือ “โฮลิง”เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๒ (พ.ศ.๑๑๐๐ เศษ) 
กลาวถึง คนเมืองน้ีนําพระพุทธรูปลงในยานพาหนะแลวชวยกันดึงเชือกลากไปหรือแบกแหไป มีประโคมดนตรี ดังขอความวา “พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิองคหน่ึงมีคนแหแหนนํามา
จากวัดประดิษฐานบนรถหรือบนแคร มีพระสงฆและฆราวาสหมูใหญแวดลอมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีตาง ๆ มีการถวายของหอมดอกไมและถือธงชนิดตาง ๆ ที่ทอแสง
ในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จไปสูหมูบาน ดวยวิธีดังกลาวน้ีภายใตเพดานกวางขวาง”

สําหรับเทศบาลตําบลหัวไทร  จัดงานประเพณีลากพระประจําทุกป โดยมีเรือพระจากอําเภอหัวไทร และอําเภอใกลเคียงมารวมชุมนุมจํานวนมาก  45 – 60 ลํา 









ประเพณีเดือน 5

กาํลังวางแผนดาํเนินการฟ้ืนฟูประเพณีเดอืน 
5 ของอาํเภอหวัไทร



ประเพณีบุญสาทรเดือนสิบ

ประเพณีบุญเดือนสิบ หรือที่คนใตเรียก งานสารทเดือนสิบ เกิดข้ึนจากความเช่ือในขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม สืบทอดแนวคิดจาก อินเดีย ที่วา บรรพบุรุษที่ลวงลับไป

แลว ยังตองใชเวรกรรมอยูในยมโลก และจะกลับมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัวของตนในชวงแรม 1 คํ่า เดือน 10 ถึง แรม 15 คํ่า ซึ่งทําใหเกิดมีการทําบุญทําทานอุทิศสวนกุศล
ใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวประเพณีบุญเดือนสิบ น้ีไมไดมีข้ึนเฉพาะใน จ.นครศรีธรรมราช จังหวัดทางภาคใตเทาน้ัน แตยังมีทํากันในจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคอีสานอีก
ดวย และจะมีช่ือเรียกตางกัน ในภาคอีสานจะเรียกวา งานบุญขาวสาก และ งานบุญตานกวยสลากดาน   ประเพณีงาน สารทเดือนสิบ เปนงานบุญที่ยิ่งใหญของชาวปกษใต เปน
งานบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ ญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลวที่ยังมีกรรม และตองทนทุกขทรมานอยูในอบายภูมิ ซึ่งในวันสารทเดือนสิบของทุกป บรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย 
ตางมีความเช่ือมาตั้งแตเกากอนวา ยมบาลจะปลดปลอยใหเหลาวิญญาณออกมาเยี่ยมลูกหลาน เพื่อมารับสวนบุญสวนกุศลที่บรรดาลูกหลาน ญาติพี่นองทําบุญให มีเพียงปละ
ครั้งเทาน้ัน ในวันแรม 14 คํ่า และแรม 15 คํ่า เดือน 10 ซึ่งจะอยูชวงประมาณปลายเดือนกันยายน หรือ ตนเดือนตุลาคม และเมื่อถึงวันข้ึน 1 คํ่า เดือน 11 เหลาวิญญาณน้ีก็ตอง
กลับไปชดใชกรรมตามเดิม จนกวาจะหมดเวรหมดกรรมตอไปเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ จะเริ่มตั้งแตวันแรม 13 คํ่า เดือน 10 เรียกวา วันจาย พอคาแมคาจะนําของมาขายที่
ตลาดทุกหนแหง และจะคลาคล่ําไปดวยฝูงชนผูใจบุญออกมาจับจายซื้อของ เพื่อเอาไปจัด หมรับ โดยจะตองใสพืชผักผลไม และที่สําคัญที่สุดและเปนหัวใจหลัก คือ ตองมีขนม
เดือนสิบคือ ขนมพอง ขนมบา ขนมดีซัม ขนมลา และ ขนมกง ซึ่งขนมทั้ง 5 ชนิดน้ีจะมีความหมายแตกตางกัน คือขนมลา เปรียบเสมือนเสื้อผาเพื่อใหผูตายสวมใสในนรกภูมขนม
พอง เปรียบเสมือนแพใหผูตายใชเปนพาหนะขามหวยแหงทุกขและบาปหรือเวรกรรมตาง ๆขนมบา เปรียบเสมือนการละเลนที่ใหผูตายเลน เชน สะบาขนมดีซัม เปรียบเสมือน
เบ้ียหรือเงินที่ใหผูตายใชในระหวางใชเวรกรรมในนรกภูมิขนมกง เปรียบเสมือนเครื่องทรงหรือเครื่องประดับเพื่อใหดูภูมิฐานและสวยงามขณะที่ วันแรม 14 คํ่า เปนวัน ยกหมรับ 
ไปถวายวัด มีการตกแตงกันอยางสวยงามตามฐานะของแตละคน หรือหมูคณะ มีขบวนแหกันครึกครื้น สวยงาม มีการประกวดหมรับ เพื่อชิงรางวัล ถือเปนงานประเพณีประจําป
อันยิ่งใหญทีเดียวในประเทศไทยสวนวันแรม 15 คํ่า วันทําบุญวันสุดทาย เมื่อถวายเพลพระและบังสุกุลเสร็จแลว ก็จะเอาขนมเดือนสิบไปวางไวตามตนไม หรือกําแพงวัด แตบาง
วัดไดจัดที่วางไวใหโดยเฉพาะ เรียกวาการตั้งพวกผีไมมีญาติไดกิน หลังจากการตั้งเปรตและอุทิศสวนกุศลแลว บุคคลทั่วไปสามารถเขาไปแยงชิงขนมเหลาน้ันได เรียกวา ชิงเปรต 
ซึ่งเปนไฮไลตของงานประเพณีอันยาวนานของคนใต





ประเพณีตรุษจีนไหวศาลเจาบุญเถากง







ประเพณีฮารีรายอ







ประเพณีลอยกระทง







เทศกาลตกปลาในทะเล







กิจกรรมวิ่งชมกังหัน











ดนตรีวิถีศิลปถิ่นลุมน้ํา











ทาํบุญตกับาตรปีใหม่











กิจกรรมการพายเรือคะยัค ลองลําน้ําออกปากอาวทะเล







เสนทางทองเที่ยวทางเรือลองเรือทําบุญบอกรักแม

1. ตลาดหลุมพอ
2. วัดทาเสริม

3. วัดบานดาน
4. วัดศาลาแกว
5. หลาดรมิคลองหัวไทร



แหลงทองเทีย่วเชื่อมโยง



หาดแพรกเมือง
ท่ีตั้ง ตําบลหนาสตน  อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริมคลองหัวไทร  5.3 กิโลเมตร

ขอมูล  หาดแพรกเมืองตั้งอยูบริเวณปากคลองชะอวด-แพรกเมือง                              
เปนชายหาดท่ีผูปกครองจะนําเด็ก ๆ มาพักผอนเลนน้ําในวันหยุด และอีก
กิจกรรมหนึ่งท่ีเปนท่ีนิยมในบริเวณดังกลาว คือ การตกปลา 







ตลาดหลุมพอ
ที่ตั้ง บานตะลุมพอ อําเภอปากพนัง                                                

จังหวัดนครศรธีรรมราช
ระยะทาง จาก หลาดริมคลองหัวไทร                                        
ไปทางทิศเหนือ  25 กิโลเมตร





วัดทาเสริม

ที่ตั้ง ตําบลทาซอม อําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะทาง จาก หลาดริมคลอง     
หัวไทร 18.9 กิโลเมตร







วัดบานดาน
ที่ตั้ง  หมูที่ 5 บานดาน ตําบลทา
ซอม อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริมคลอง                  
หัวไทร 15.8 กิโลเมตร









วัดศาลาแกว
ที่ตั้ง ตําบลหัวไทร อําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริม
คลองหัวไทร 10.1 กิโลเมตร









วัดหนาสตน

ที่ตั้ง หมูที่ 2 ตําบลหนาสตน  
อําเภอหัวไทร                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริมคลอง
หัวไทร  7 กิโลเมตร







เขาพังไกร
ที่ตั้ง ตําบลเขาพังไกร 
อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะทาง จาก หลาดริม
คลองหัวไทร 10.3
กิโลเมตร





แผน/แบบท่ีจะปรับปรุง



จบการนําเสนอ 
ปฏิทินการทองเที่ยว เทศบาลตําบลหัวไทร 

ไวเพียงแคนี้กอนนะครับ..
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