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                       องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา 
                            อ าเภอปะเหลียน จังหวดัตรัง 



                                             ค าน า 

             นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      การ
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่าย และมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ 
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็น ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ 
โดยยึดหลักการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนว ปฏิบัติการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เป็นสิ่งส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบจากนั้นก็
น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้
จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น   
  
                                                                                      
                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

 
 
 

 

 

 



                                                       บทที่ 1 
                                     สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 

สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง  ต าบลบ้านนา   
          หมู่ที่ 2  ถนนตรัง–ปะเหลียน  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  92140  โทร. 0-7529-0299 

อาณาเขตติดต่อ 
       ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน และต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว  
       ทิศใต้      มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน 
       ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน 
       ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญและชายฝั่งทะเลอันดามัน  
 

 เนื้อที่   
         ต าบลบ้านนามีเนื้อที่  117  ตารางกิโลเมตร   
 

ภูมิประเทศ 
         เนื้อท่ีโดยประมาณ 80 % ของพื้นที่ทั้งหมดในต าบลบ้านนา มีลักษณะเป็นที่ราบเหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร และอีกประมาณ 20 % เป็นแม่น้ า ภูเขา และป่าชายเลน ลักษณะที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเขาท่าควน บ้านหินคอกควาย 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ  
อาชีพ   
         ต าบลบ้านนาราษฎรส่วนใหญ่ 80 % ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร โดยท าสวนยางพารา และ
ประมาณ 15 % เลี้ยงสัตว์น้ า (เลี้ยงกุ้งกุลาด า) และอ่ืน ๆ มีประมาณ 5 % เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 
กระบือ โค แพะ ส่วนการท านาปลูกผัก มีน้อยมาก 
 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปั้มน้ ามันและก๊าซ 4 แห่ง 
 โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง 
 สหกรณ์เพ่ือการเกษตร 1 แห่ง 
 กองทุนหมู่บ้าน ๆ ละ หนึ่งล้านบาท 12 แห่ง 

 

สภาพทางสังคม  
การศึกษา 
      โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง 

 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  หมู่ที่  1 
 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย   หมู่ที่  3 

 
 

/โรงเรียน... 
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 โรงเรียนบ้านวังศิลา              หมู่ที่  4 
 โรงเรียนบ้านหัวควน             หมู่ที่  5 
 โรงเรียนบ้านแหลมยาง          หมู่ที่  7        
 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ          หมู่ที่  8  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา                      หมู่ที่  1 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง             หมู่ที่  7        
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย        หมู่ที่  3 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวควน                หมู่ที่  5 

     ศนูย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 อ าเภอปะเหลียน      1  แห่ง 

     สถาบันและองค์การทางศาสนา 
 วัด / ส านักสงฆ์      3  แห่ง  
 วัดบ้านหินคอกควาย       หมู่ที่  3 
 วัดบ้านหนองโต๊ะ            หมู่ที่  8 
 ส านักสงฆ์บ้านนาทุ่ง       หมู่ที่  10 
 ศาลเจ้า  2  แห่ง  ศาลเจ้า 108 - 109  และ ศาลเจ้าก๋งใบเตย  บ้านหินคอกควาย 

     มัสยิด  14 แห่ง 
      1. อุดหนุนบ้านมัสยิดอี้บาดียะฮ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1     
      2. มัสยิดหนองกะเส็ม               ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   
      3. มัสยิดส่าอีด่นอิสลาม               ตั้งอยู่หมู่ที่ 2    
      4. มัสยิดนุ่รู้ลมุตถ่ิน                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3     
      5. มัสยิดอิดดีนิลอิสลาม               ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   
      6. มัสยิดดารุสสาลาม                       ตั้งอยู่หมู่ที่ 4    
      7. มัสยิดบ้านหัวควน                ตั้งอยู่หมู่ที่ 5          
      8. มัสยิดนูรุ้อิหม่าน                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6          
      9. มัสยิดอัดด่าน่าน                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   
      10. มัสยิดมิฟตาฮุ้ลอีมาน              ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  
      11. มัสยิดแหลมเคียนด า              ตั้งอยู่หมู่ที่ 8   
      12. มัสยิดนูรุลมุหมีน                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9    
      13. มัสยิดมลีกะฮ์อัลดูสรีย์           ตั้งอยู่หมู่ที่ 10    
      14. มัสยิดองศอรีมุสลีมีน              ตั้งอยู่หมู่ที่ 11    
 

สาธารณสุข 
 สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  3 แห่ง 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100  % 

/สถานที่... 
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 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ  6  แห่ง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ที่พักสายตรวจ  1  แห่ง 

 

การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม  
           มีถนนส าคัญท่ีพาดผ่านหนึ่งสายคือ ถนนสายเอเชีย 404 เชื่อมระหว่างอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง กับ
จังหวัดสตูล และรองลงมา คือ ถนนบ้านนา – หาดส าราญ หมายเลข 4325 เชื่อมระหว่างถนนสายเอเชีย  
404 กับก่ิงอ าเภอหาดส าราญ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และถนนสายบ้านนา - ถนนสายแหลมสอม   
หมายเลข 4025 ระยะทาง ประมาณ 10 กิโลเมตร 
การไฟฟ้า 
          มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าน้ า ,  ล าห้วย   26  สาย 
บึง , หนองและคลอง 21  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
   ฝาย       1    แห่ง 
  บ่อน้ าตื้น    43  แห่ง 
  ท านบปลา     1    แห่ง 
  บ่อน้ าบาดาล    30  แห่ง 
  สระน้ า     11  แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยวบ้านนา 
  หมู่ 3  หมู่บ้านบ้านหินคอกควาย  
ข้อมูลอ่ืน  
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มีทรัพยากรสัตว์น้ า คือ หอยกะปะ บริเวณหมู่ท่ี 3 ทรัพยากรป่าไม้   
ป่าชายเลน บริเวณหมู่ท่ี 3,5,10,12 
มวลชนจัดตั้ง 

ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น  425  คน 
หมู่บ้าน อปพร.  12  หมู่บ้าน 
อาสาสมัครโรคพิษสุนัขบ้า  12  หมู่บ้าน  12  คน 
ศูนย์กีฬาต าบล  1   แห่ง 
ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน   12  แห่ง 
กลุ่มออมทรัพย์  11  กลุ่ม 

/จ านวน... 
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จ านวนประชากรต าบลบ้านนา 

ต าบล / หมู่บ้าน บ้านปกติ บ้านรื้อถอน รวม 
ต าบล บ้านนา 
หมู่ที่ 1 หนองยายแมม็ 
หมู่ที่ 2 บ้านนา 
หมู่ที่ 3 หินคอกควาย 
หมู่ที่ 4 วังศิลา 
หมู่ที่ 5 หัวควน 
หมู่ที่ 6 เกาะกลาง 
หมู่ที่ 7 แหลมยาง 
หมู่ที่ 8 หนองโต๊ะ 
หมู่ที่ 9 หนองปรือ 
หมู่ที่ 10 นาทุ่ง 
หมู่ที่ 11 ท่านา 
หมู่ที่ 12 พรุใหญ ่
 

3,190 
386 
677 
359 
263 
198 
137 
318 
189 
134 
261 
120 
148 

43 
4 
3 
4 
2 
4 
6 
1 
6 
1 
8 
1 
3 
 

3,233 
390 
680 
363 
265 
202 
143 
319 
195 
135 
269 
121 
151 

 
ที่มา : รายงานสถิติบ้าน ระดับต าบลบา้นนา ข้อมูลวันที่ 4 กันยายน 2560 

 

ต าบล / หมู่บ้าน บ้านปกติ ชาย หญิง รวม 
ต าบลบ้านนา 
หมู่ที่ 1 หนองยายแมม็ 
หมู่ที่ 2 บ้านนา 
หมู่ที่ 3 หินคอกควาย 
หมู่ที่ 4 วังศิลา 
หมู่ที่ 5 หัวควน 
หมู่ที่ 6 เกาะกลาง 
หมู่ที่ 7 แหลมยาง 
หมู่ที่ 8 หนองโต๊ะ 
หมู่ที่ 9 หนองปรือ 
หมู่ที่ 10 นาทุ่ง 
หมู่ที่ 11 ท่านา 
หมู่ที่ 12 พรุใหญ ่
 
 

3145 
383 
667 
347 
262 
195 
136 
317 
187 
133 
255 
116 
147 

 

4837 
686 
670 
576 
453 
330 
244 
437 
327 
240 
397 
231 
246 

 
 

5006 
687 
715 
604 
474 
341 
235 
477 
337 
233 
426 
233 
244 

9843 
1373 
1385 
1180 
927 
671 
479 
914 
664 
473 
823 
464 
490 

ที่มา : รายงานสถิติประชากรและบา้น ระดับต าบลของต าบลบา้นนา ข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

 

 

                           
 

/บทท่ี... 



                                                             บทที่ 2  
                                       ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
  

                                          ถิ่นก าเนิดหอยปะ หรือ หอยตลับลาย  
                ตั้งอยู่ หมู่บ้านหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
          หอยปะเป็นหอย 2 ฝา ที่อ่ืนอาจเรียกว่า หอยขาว หรือหอยตลับลาย ที่หมู่บ้านปากน้ าปะเหลียน ฝั่ง
ตะวันออกตั้งแต่บ้านหินคอกควาย ฝั่งตะวันตกตั้งแต่บ้านวังวนลงไป บ้านเรือนสองฝั่งมีเปลือกหอยปะทับถม
นับล้านๆ ตัว บ่งบอกถึงทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงผู้คนมายาวนาน เพราะในร่องน้ าระหว่างสองฝั่งมี เกาะเล็กๆ ชื่อ
เกาะหอไหร้ ซึ่งปกคลุมด้วยป่าชายเลน เมื่อน้ าขึ้นจะท่วมไปทั้งเกาะ ครั้นพอน้ าลงจะเห็นแนวทรายเป็นบริเวณ
กว้าง ที่ตรงนี้คือแหล่งหอยปะขนาดใหญ่ อาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เป็นได้ ส่วนด้านปากน้ าตรังก็มี
แหล่งหอยปะตั้งแต่บริเวณสถานีวิจัยนิเวศวิทยาป่าชายเลน หมู่บ้านโต๊ะหร้าไปถึงเกาะเคี่ยม และทะเลด้านนอก
จนถึงแหลมจุโหย เกาะลิบง ปริมาณหอยด้านนี้น้อยกว่าด้านแม่น้ าปะเหลียนแต่เดิมการหาหอยนั้นชาวบ้าน
เรียกว่า คุ้ยหอย โดยใช้เท้าเขี่ยและมือเก็บ ถ้าเป็นนักหาหอยขาย วิธีการที่ใช้ คือ ถีบกระดาน ครั้นเมื่อ
อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลเริ่มซื้อหอยปะเข้าโรงงาน วิถีดั้งเดิมก็เปลี่ยนไป มีการใช้เรือและเครื่องมือคราดที่
เก็บได้จ านวนมาก เดิมเคยเลือกเฉพาะหอยตัวใหญ่มากินมาขาย ก็กลายเป็นเก็บกวาดขึ้นมาหมดทั้งตัวเล็กตัว
น้อย เพ่ือลงกะทะต้มและส่งขายเป็นกิโล เปลือกหอยที่ซ้อนทับกันมานานปีจึง เริ่มเล็กลง ตามจ านวนชั้นที่
เพ่ิมขึ้นเป็นที่น่าดีใจว่า ชาวบ้านตามหมู่บ้านชายฝั่ง ได้แก่ บ้านแหลม วังวน อ าเภอกันตัง บ้านหินคอกควาย 
อ าเภอปะเหลียน ทุ่งตะเซะ ท่าบันได อ าเภอย่านตาขาว ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูป่าชายเลนบนเกาะหอ
ไหร้ ตั้งแต่พ.ศ. 2541 โดยมีสมาคมหยาดฝน องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นผู้ประสานความร่วมมือ กิจกรรมนี้ถือ
เป็นกรณีตัวอย่างของการใช้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การรักษาป่าชายเลนบริเวณนี้ไว้นับเป็น
การฟ้ืนฟูธรรมชาติ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ ารวมทั้งหอยปะรอบๆ เกาะ และยังเชื่อมโยงไปถึงการ 

/สร้างความ... 
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สร้างความสัมพันธุ์ระหว่างผู้คนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน แบ่งสรรปันใช้ให้เกิดประโยชน์ยั่งยืนต่อไป
เปลือกหอยปะชั้นบนสุดตามริมฝั่งและลานบ้านของชุมชนเหล่านี้คงจะโตขึ้นเท่าท่ีเคยเป็นในชั้นล่างสุด 
 

                       ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าก๋ง  108 - 109 บ้านหินคอกควาย 
                              หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ศาลเจ้าพระ 108-109 บ้านหินคอกควาย ก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ใช้เวลาก่อสร้าง 400 
วัน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  โดยศาลเจ้าพระ 108-109 ฯ มีขนาดกว้าง 9.5 เมตร  ยาว 
15.5 เมตร มีการประดับตกแต่งภายนอกและภายในตามแบบศาลเจ้าจีนอย่างวิจิตสวยงาม 
       ประวัติศาลเจ้าพระ108-109 และประวัติความเป็นมา พระ108 บ้านหินคอกควาย ตรัง : ชาวจีน
ไหหล า ชื่อนายกิ้ม แซ่เอียบ ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหินคอกควาย มีอาชีพท าโป๊ะดักปลาในแม่น้ าปะ
เหลียนก่อนปี พ.ศ. 2348 ได้สมรสกับ นางหลิน ณ พัทลุง มีบุตรธิดา 9 คนคือ 1.นายลิ้ม แซ่เอียบ 2.นาง
ย้วน  แซ่เอียบ 3.นายเหมา แซ่เอียบ 4.นายผัด แซ่เอียบ 5.นายซ้าย แซ่เอียบ 6.นายหยน แซ่เอียบ 7.นางดี 
แซ่เอียบ 8.นางด้าย แซ่เอียบ 9.นายเห็ว แซ่เอียบ อยู่มาวันหนึ่ง นายกิ้ม แซ่เอียบ ได้ไปจับปลาที่โป๊ะที่ท ามา
จากไม้ไผ่ ได้มีไม้ท่อนๆหนึ่ง มาติดในโป๊ะ นายกิ้มได้พยายามเอาไปทิ้งถึง 3 ครั้ง ในเวลาไปจับปลาที่โป๊ะแต่ใน
ขณะที่กรรเชียงเรือกลับบ้านไม้ท่อนดังกล่าวได้วิ่งเคียงกับเรือ นายกิ้ม ได้เห็นผิดสังเกตุ จึงตัดสินใจยกไม้ท่อน
ดังกล่าวใส่เรือพากลับมาตั้งไว้ที่ต้นประดู่ที่ท่าเรือขึ้นบ้าน หลังจากนั้นไม่นานลูกๆ ของนายกิ้มได้เจ็บป่วยโดยไม่
ทราบสาเหตุ และก๋งได้เข้าประทับทรงที่นายกิ้ม แล้วบอกว่าให้ไปเอาไม้ท่อนดังกล่าวที่วางอยู่ใต้ต้นประดู่ มา
แกะสลักลายหนังสือจีนภาษาไหหล าเป็นป้ายวิญญาณแล้วบอกประวัติความเป็นมาแก่ภรรยา และลูกๆว่า องค์
ที่ประทับทรงนี้นามว่า ยี่ก๋งดั๋ว ให้สร้างที่พักเล็กๆ เพ่ือตั้งป้ายวิญญาณให้ชื่อที่ตั้งป้ายวิญญาณว่า ศาลเจ้าพระ 
108 บ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สร้างที่พักเสร็จแล้วลูกๆ ก็หายป่วยโดยการรักษาของ 
องค์ยี่ก๋งดั๋ว อยู่มาไม่นานเกิดไข้อีสุกอีใสระบาดในหมู่บ้านหินคอกควาย ชาวบ้านต่างพากันมารักษาที่ศาลเจ้า
พระ 108 นายกิ้มได้ประทับร่างทรงเก็บยาสมุนไพรรักษาลูกหลานที่เจ็บป่วยได้กินจนหายจากไข้อีสุกอีใสกัน
ทุกคน ลูกหลานและชาวบ้านจึงเกิดเสื่อมใสศรัทธาในองค์ยี่ก๋งดั๋ว ที่ประทับทรงท่ีนายกิ้มในเวลาต่อมา นายผัด  
 

/แซ่เอียบ... 

https://www.77kaoded.com/content/261007
https://www.77kaoded.com/content/259519
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แซ่เอียบ ซึ่งเป็นลูกของนายกิ้มได้ประทับทรงองค์ที่ 1 นามว่า ดั่วก๋ง และนายซ้าย แซ่เอียบ ซึ่งเป็นน้อง ของ 
นายผัด องค์ประทับทรงนามว่า ต้าก๋ง หรือว่าก๋งองค์ที่ 3 นายกิ้มเห็นว่าสถานที่ เดิมคับแคบ จึงได้ไปขอที่ดิน
ของนายขุนพล พลหลา ซึ่งกว้างขวางกว่าเดิมได้สร้างศาลหลังใหม่มาจนถึงปัจจุบันประวัติความเป็นมาพระ
108 เป็นคนจีนพ่อค้าสามัญธรรมดาเดินทางมาจาก เกาะไหหล าโดยเรือใบสามหลัก มีลูกเรือทั้งหมด 109 
คน ถูกโจรสลัดดักปล้นที่ แหลมญวน ประเทศเวียดนามได้จับมัดตัดหัว 108 คน เหลือชีวิตคนเดียวคือไต๋ก๋ง
เรือ เพราะได้กระโดดน้ าซ่อนอยู่ที่ท้ายเรือและว่ายน้ าไปขึ้นที่แหลมญวน   ได้เสียชีวิตด้วยความชราหลังจาก 
108 คน เสียชีวิตลงแล้ว เป็นวิญญาณเร่ร่อน วิญญาณทั้ง 108 ได้ไปขอต่อองค์เทวดาหรือองค์หยี่หวังให้
วิญญาณทั้ง 108 มาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีโกมนก๋งดูแลวิญญาณทั้งหมดแล้วม่าภู่เทาเป็นพ่ีสาวบุญธรรมของ
วิญญาณญาณ ทั้ง 108 องค์ ต่อมาไต๋ก๋งเรือที่เสียชีวิตที่ เวียดนาม ได้มาประทับทรงที่ศาลเจ้า บ้านหินคอก
ควาย ได้เป็น 109 องค์ จึงได้ชื่อว่า ศาลเจ้าพระ 108-109 บ้านหินคอกควาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ศาล
เจ้าหลังเก่าได้ช ารุดทรุดโทรม จึงได้จัดสร้างถวายให้ก๋งใหม่ โดยศาลเจ้าพ่อเสือวิหารเทวาพิทักษ์ราษฎร์และศิษ
ยานุศิษย์ จาก ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม รวมทั้งลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดตรังและประเทศ
มาเลเซีย 
                    
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 /ภาพศาลเจ้า... 

https://www.facebook.com/77kaoded.trang/
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            ศาลเจ้าก๋ง  108 - 109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

/ภาพศาลเจ้า... 
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                                      แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัตนธรรม 
                                 ขุดพบปืนใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  
                              แต่ตอนนี้ ณ ปัจจุบัน ตั้งไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ภาพปืนใหญ่... 
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  ภาพปืนใหญ่ ต าบลบ้านนา อ าเภอปะแหลียน จังหวัดตรัง 

 
/มัสยิด… 
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                                                 มัสยิดเส่าอีต่นอิสลาม 

ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  มัสยิดอัดดานาน 
                         ตั้งท่ี 109 หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มัสยิด... 
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มัสยิดอัดดานานเดิมมีจ านวนสัปบุรษ 60 คน 15 ครัวเรืิอน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องเดินทางไป
ร่วมที่มัสยิดบ้านนา ต่อมาประมาณ ปีพ.ศ.2493 มีจ านวนสัปบุรุษเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 120 คน ประมาณ 25-
30 ครัวเรือน 
                                                     มัสยิดอ้ีบ้าดียะฮ์ 
                       ตั้งท่ี 50 หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านนา -แหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
            มัสยิดบ้านหนองยายแม็มได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเชื่อม ช านาญเนาะ เป็นเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 
  วากัฟเพ่ือสร้างบาลาย ก็ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2495 โดยมี นายหมัน ปรังเจ๊ะ ได้เป็นคนริเริ่มในการ    
  ก่อสร้าง และได้รับหน้าที่ให้เป็นอีหม่ามในขณะนั้นและหลังจากนั้นในปี พ.ศ.2511 ทางคณะกรรมการ 
  มัสยิดชุดใหม่ก็ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิด อ้ีบาดียะฮ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2511 
 

                                                   มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน 
                    ตั้งอยู่ท่ี หมู่ ๓ บ้านหินคอกควาย ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /มัสยิด... 
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        มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านหินคอกควาย ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ค าว่า 
นูรุ้ลมุตตะกีน หมายถึงความสว่างที่อยู่ท่ามกลางความกลัว ด าเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยการน า
ของนายบ่าว พลหลาและได้รับบริจาคที่ดินจากนายช่วง พลหลา เนื้อที่ ๑.๕ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๘๒ 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว 
๙ เมตร ใช้ ปัจจุบันมัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน มีนายเสวก อนันต์ เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิด 
 

                                                  วัดธรรมนิมิต 
                           ตั้งท่ี หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 วัดหินคอกควาย 
                       หินคอกควาย หมู่ 3  ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/แหล่งเรียนรู้... 
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แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน 

หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาพ... 
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ภาพแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่3... 
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                                                  บทที่ 3 
   รายงานผลการด าเนินงาน การวเิคราะหศ์ักยภาพ และเป้าหมายการท่องเที่ยว 

 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน

และเส้นทางท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน  
          2. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
แผนการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย 

2. พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ 
ชุมชน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนทีแ่ละภายในจังหวัด 
4. ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคณุค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
5. ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเทีย่วให้เป็นที่รู้จัก 

 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
  1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของต าบล เป็นเช่นไร? 

 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่มชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
 ต้องการให้ต าบลบ้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการ

เกษตรอย่างเต็มรูปแบบ 
 ประชาชนในชุมชนมีแหล่งรายไดท้างการท่องเที่ยวเสริม 
 ต้องการให้นักท่องเที่ยวประทับใจการบริการของคนในชุมชน 
 ต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
 ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนทีต่ าบลบ้านนาเป็นที่รู้จกั 

มิตดิ้านสิ่งแวดล้อม 
 ต้องการให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
 ต้องการให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

มิตดิ้านเศรษฐกิจ 
 ประชาชนในท้องถิน่มีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
 ไม่มีปัญหาทางสังคม ประชาชนในชุมชนมีความสุข                    

 /ชุมชน... 



                                 - 17 – 
 

 ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักันทั่วไป 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 บางพ้ืนที่ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ าบางพ้ืนที่ไม่สะดวก ส่งผลให้น้ า 
ท่วมขัง 

 
- สภาพถนนทรุดโทรม  
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า 
ระบายไม่ทัน 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าเมื่อเทียบกับ
ต้นทุน 
2.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
2.3 ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
2.4 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้ม 
เหลว 
2.5 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเทีย่วมีน้อย 

 
- ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกือบทุกปี 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม ซ่ึงมี
ผลต่อรายไดห้ากราคาตกต่ า ส่งผลให้เกิดปัญหา 
- ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอบรมเชิง 
วิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
- รัฐฯ อุดหนุนกองทุนต่างๆแต่ขาดการรับผิดชอบ
ต่อกลุ่ม 
- มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งแต่ไม่มีงบประมาณ 
บางสถานที่มีเอกชนครอบครอง และยังขาดการ 
ประชาสัมพันธ์ 
 

3. ปัญหาด้านสังคม 
3.1 การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
3.2 ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสาร ข้อมูล 
 
3.3 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ยังไม่จริงจังเท่าท่ีควร 
4. ปญัหาด้านสาธารณสุข และอนามัย 
4.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ 
 
 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ เช่น ตู้โทรศัพท์ สวนสาธารณะ 
มีนอ้ยมาก  
- สถานที่ใหข้่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
ของต าบล ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ห่าง
กิจกรรมด้านศาสนา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- บางพ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก 
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อยไม่เพียงพอต่อประชาชน
ทั้งต าบล 
 

 
/ปัญหา... 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา (SWOT) 
 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมาย 
หนา้ที่อย่างชัดเจน แบ่งส่วนเป็นข้าราชการประจ า 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาบริการ 
- กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ 
ไว้เป็นอย่างดี ทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว  
แผนด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มี
การก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน ส าหรับแต่ละ
โครงการไว้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตาม
แผนที่วางไว้ 
- ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง 
- น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีมา
เป็นหลักในการบริหาร 

- การแบ่งงานในหน้าทีย่ังไม่เป็นเอกภาพ 
- โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
เนื่องจากได้รบัการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่
ก าหนด 
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความคดิริเริ่มในการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 

 
/ผู้บริหาร... 

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
5.1 จิตสานึก และการให้ความส าคัญต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
- ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดจิตส านึกในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

6. ปัญหาด้านการบริหาร 
6.1 ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
6.2 การพัฒนาด้านรายได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
- ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญในการร่วมมือเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่
ค่อยให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เป็น
เหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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- ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นต้ังใจทางานเพ่ือพัฒนา
องค์กรและประชาชน 
- มีบุคลากรทีเ่พียงพอในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
- มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 
- บุคลากรเขม้แขง็มีความรู้ทีส่ามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านต่างๆภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 
- มีความสามารถด าเนินกิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
นโยบายรัฐฯ  
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดงีามของท้องถิน่ 
- องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทีย่วทาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม
สนับสนุน ด้านวิชาการและเงินทุน 
- ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / 
บูรณาการ จัดการร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ง
ภาครฐั / เอกชน 

- ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่
คาดการณ์ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้
ทันท่วงที 
ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทากนิ 
เป็นของตัวเอง 
- ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไป
และมี ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่
แท้จริง 
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยังคงมีอยู่ 
- เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกจิ 
- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 ด้านการบริหารจัดการในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่

การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา และ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
 

 
 

/นอกจาก... 
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นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า 
มาท างาน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด - เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชนสร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรฐัฯ และเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี - จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ - ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของ
ชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บ
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และ
เผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายดูแลสถานที ่บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เอาไว้ปรบัปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารสถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
และประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก 

5. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า - ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร 
น าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการ
นักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และคงความเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนเอาไว  ้ 

6. ฝ่ายสาธารณสุข - ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด 

5. ฝ่ายทะเบียน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในดา้นต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยว สถานประกอบการ และผู้ประกอบการ 

6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย - ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่นการจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวม
ข้อ มูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝ่ายพัฒนาสังคม - สร้างทศันคติทีดี่ของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ 
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ 

/นอกจาก... 
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นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซ่ึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว 
โดยตรงแล้วยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมี
ความเขม้แข็งยิ่งขึน้ในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

 
 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง - พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน 

ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านทีดี 
- เป็นพีเ่ลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา - สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 

- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านใน
โรงเรียน 

วัด/มัสยิด - เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างใน 
ชุมชน 

อปพร. - ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาล วันหยุดยาว  
และสร้างความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ รา้นคา้ ที่พัก ร้าน 
อาหาร และธุรกิจอืน่ ๆ 

- ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ทีไ่ด้
มาตรฐานไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 /บทท่ี 4... 



                                                 บทที่ 4 
                                        แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                      แผนสง่เสริมการท่องเที่ยวองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
                                       อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดหอยปะ
หรือหอยตลับ 

ตลอดทั้งปี หมู่ที่ 3 บ้านหินคอกควาย  

2. งานประเพณีถือศิลกินเจ ศาลเจ้าก๋ง 
108 – 109 บ้านหินคอกควาย 

เมษายน 2562 ศาลเจ้าก๋ง 108- 109 ณ หมู่บ้านหิน
คอกควาย 

 

3. ขุดพบปืนใหญ่ เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  

4. งานประเพณีถือศิลอด มัสยิด มีนาคม 2562 มัสยิดทั้งหมดของต าบลบ้านนา  

5. งานประเพณีของชาวพุธ ตุลาคม 2562 วัดธรรมนิมิต/วัดบ้านหินคอกควาย  

6. แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ตลอดทั้งปี หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  
 

            การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลบ้านนา และร่วมเป็นเครือข่ายในการ
บริการนักท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลลักษณ์เป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
ตลอดจน ประชาชนต้องมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย อาทิ 
การผสมผสาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/เชิงเกษตร/และเชิงคุณภาพ ท าให้ต าบลบ้านนาสามารถต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่สามารถท าให้ต าบลบ้านนาของเรามีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
 


