
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1437 | P a g e  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในต าบลคลองศก อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
Geographic Information System for Natural Attraction in Klong Sok Sub 
District, Phanom District, Surat Thani Province 
 
เพ็ญประไพ  ภู่ทอง1*, จิตรพงษ์ เจริญจิตร2 และณัฑริกา  แซ่จิ้ว3 
Phenpraphai  Phuthong1*, Jittrapong  Jaroenjit2 and Nattharika  Zhou3 
 

1, 2 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
1, 2 Academic, Department of Geoinformatics, Faculty of Science and Technology, Hatyai University. 
3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, หลักสตูรภมูิสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร,์ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
3 Graduate students, Department of Geoinformatics, Faculty of Science and Technology,  
 Hatyai University.  
*Corresponding author, E-mail: Phenpraphai@hu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความ
สวยงามและยังเป็นธรรมชาติ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายและไม่มีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว การจัดการ
ปัญหาดังกล่าวโดยการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
มาบริหารจัดการโดยการจัดท าฐานข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และก าหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยการวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) ท าให้
ได้ผลการวิเคราะห์ได้เส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมด 6 เส้นทาง ดังนี้ 1) ล่องเรือชมปลา ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
2) โอบกอดธรรมชาติ ระยะ 10 กิโลเมตร 3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาสก 4) เดินถ้ าย่ า
น้ าตก ระยะ 22 กิโลเมตร 5) เที่ยววัดไหว้พระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร 6) พักเพลินเดินเที่ยว 2 อุทยานฯ 
ระยะทาง 22 กิโลเมตร ผลงานวิจัยฉบับนี้ช่วยส่งเสริมด้านฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัด  
สุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ฐานข้อมูล  การวิเคราะห์โครงข่าย  เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 
Abstract 

The natural attraction in Klong Sok sub district, Phanom district, Surat Thani 
province are beautiful and natural but not have popular, especially Thai tourists. This 
site is not as widely known and no attraction information. To handle such problems by 
adopting the technology by Geographic information system (GIS), the database of 
attractions along with modern facilities and routing natural attractions by network 
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analysis. The result of analysis includes 6 trails: 1) Fishing boat distance 2 kilometer       
2) Embrace nature distance 10 kilometer 3) Khao Sok National Park Trail distance 14 
kilometers 4) The cave waterfall distance 22 kilometers 5) Cave temples distance 13 
kilometers and 6) Two national park distances 22 kilometers. The results of this research 
reinforce the tourist information to local authorities. The management of the natural 
attractions in Klong Sok Sub District, Phanom District, Surat Thani Province 
Keywords: Geographic Information System (GIS), Database, Network Analysis, Natural 

attraction route 
 
บทน า 

ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างรายหลักให้กับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มียอดรายได้ไม่  
ต่ ากว่า 300,000 ล้านบาท และมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จากข้อมูลสถิตจ านวนนักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 15.93 ล้านคน ในพี พ.ศ.  
2556 มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 24.1 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 1.14 ล้านล้านบาท และเมื่อมีการเปิดเสรีด้าน
การค้าการลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะเข้าในอาเซียนประมาณ 160 -200 ล้านคน ท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวในอนาคต (กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2557) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
จากข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 79,673 คนต่อปี และนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยประมาณ 5,235 คนต่อปี สามารถสร้างรายได้ประมาณ 2,437 ล้านบาทต่อปี (กรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2557) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เขื่อนรัชประภา 
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่มีความ
สวยงามแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลคลองศกซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพนม ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพ้ืนที่ราบ มีล าคลองธรรมชาติไหลผ่าน 
ท าให้เกิดสถานที่สวยงามทางธรรมชาติ เช่น น้ าตกสิบเอ็ดชั้น น้ าตกแม่ยาย น้ าตกธารสวรรค์ ตั้งน้ า  
(เป็นจุดก าเนิดล าคลองศก) ภูเขาเสียบหมอก และดอกบัวผุด เป็นต้น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ต าบลคลองศกยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวยังคงเป็นปัญหาของการเดินทางมาท่องเที่ยว 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เ พ่ือช่วยส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดียิ่งขึ้น การน าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
หลายด้านรวมถึงการน ามาสร้างฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวนความสะดวกที่รองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว (อานัติ จักรแก้ว, 2554; นิลุบล ผ่องศรี, 2550 และศิริจรรยา ประพฤติกิจ, 2553) 
พร้อมกับการวิเคราะห์หาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยวิธีการโครงข่าย (Network Analysis) (ณรงค์ พลีรักษ์, 
2556; ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์, 2555) เพ่ือให้เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. การจัดท าฐานข้อมูล (Database) ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในต าบลคลองศก  

อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติของต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

หัวใจส าคัญที่จะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง 
ได้แก่ สิ่งดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การน าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการสร้างฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืน
ที่มาใช้จัดการด้านการท่องเที่ยวจะท าให้ได้ฐานข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลขั้นต้น
ในการบริหารจัดการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

หัวใจของการท่องเที่ยว 
 

สิ่งดึงดูด 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

การเข้าถึง 
 

สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

 

ที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านค้า ฯลฯ 

 

ถนน 
 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data), ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) 

เส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. พื้นที่ศึกษา ต าบลคลองศกมีพ้ืนที่ประมาณ 523.86 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพ้ืนที่ราบประมาณ 10 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่โดยทั่วไปจะอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ มีล าคลองธรรมชาติสายส าคัญ ได้แก่ คลองศก และล าห้วยเล็กๆ อีกหลายสาย สถานที่ท่องเที่ยว
ของต าบลคลองศกมี 1) อุทยานแห่งชาติเขาศก 2) อุทยานแห่งชาติคลองพนม 3) ล าคลองศก 4) ถ้ าน้ าลอด
เขาวง 5) น้ าตกเขาวง 6) น้ าตกโตนไทร 7) บัวผุด 8) ตั้งน้ า 9) น้ าตกสิบเอ็ดชั้น 10) น้ าตกแม่ยาย 11) น้ าตก
ธารสวรรค์ ฯลฯ (องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก, 2558) 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 แผนที่ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาต าบลคลองศก 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1441 | P a g e  

2. จัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial 
data) พร้อมด้วยจัดท าฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute database) โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ออกแบบฐานข้อมูลโดยการสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูลของชั้นข้อมูล ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ ร้านค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งทุกชั้นข้อมูลที่
ได้ท าการส ารวจจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของข้อมูลจุด (Point) และ 2) ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ได้แก่ ต าแหน่ง 
ชื่อ ประเภท ราคา บ้านเลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด และเบอร์ติดต่อ และสร้างตาราง lookup table 
อธิบายประเภทข้อมูลในแต่ละชั้นข้อมูล โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 10.1  

2) เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ข้อมูลค่าพิกัด โดยใช้ระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) พร้อมด้วยข้อมูลเชิงคุณลักษณะยึดตามพจนานุกรมฐานข้อมูลที่
ออกแบบไว้ในขั้นต้น  

3. การวิเคราะห์เส้นทางที่สั้นที่สุด (shortest route) โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 10.1 
ด้วยค าสั่งวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis)  

1) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลโครงข่ายถนน 
ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ โดยปรับแก้ข้อมูลถนนให้มีความ
ถูกต้องก่อนน าเข้าวิเคราะห์ 

2) ปัจจัยที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เส้นทาง ได้แก่ ระยะทาง ดังนั้นเส้นทางที่ได้จากการ
วิเคราะห์จะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest Route) 

3) การวิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะวิ เคราะห์โดยใช้ข้อมูลถนนและข้อมูลจุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้ชุดค าสั่งการวิเคราะห์โครงข่าย เพ่ือวิเคราะห์หา
เส้นทางที่สั้นที่สุดที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในระยะเวลา 1 วัน แต่จะมีกรณียกเว้นของการเดินป่า
ของอุทยานเขาพนมจะต้องค้างแรม 
 
ผลการวิจัย 

1. ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.1 ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประกอบด้วยข้อมูลพิกัดที่ตั้ง ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดิ่งดูดนักท่องเที่ยว ที่ตั้ง ฯลฯ ของสถานที่
ท่องเที่ยวทั้งหมด 23 แห่ง (ภาพประกอบที่ 3) 

1.2 ฐานข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย  
1) ฐานข้อมูลที่พัก ประกอบด้วยข้อมูลพิกัดที่ตั้ง ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภท

ห้องพัก ราคา ที่ตั้ง ติดต่อ ฯลฯ มีทั้งหมด 32 แห่ง  
2) ฐานข้อมูลร้านอาหาร ประกอบด้วยข้อมูลพิกัดที่ตั้ง ชื่อร้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประเภทอาหาร ราคา ที่ตั้ง ฯลฯ มีทั้งหมด 23 แห่ง 
3) ฐานข้อมูลร้านค้า ประกอบด้วยข้อมูลพิกัดที่ตั้ง ชื่อร้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประเภทร้านค้า ที่ตั้ง ฯลฯ มีทั้งหมด 12 แห่ง 
4) ฐานข้อมูลหน่วยงานราชการ ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้น าเสนอผลการ
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วิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ทั้งหมด 7 แห่ง 
2. เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การวิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยวจะใช้เกณฑ์จะพิจารณาถึง

ระยะเวลา สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยเส้นทาง
ท่องเที่ยวจะมีให้เลือกระหว่าง ท่องเที่ยว 1 วัน และท่องเที่ยวแบบค้างคืน 1 วัน 1 คืน โดยการก าหนดเส้น
แต่ละเส้นทางนั้น จะประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่คละกันไปเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการเลือก
เส้นทางท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสะดวกของตน ผลจากการวิเคราะห์เส้นทาง
ท่องเที่ยวในต าบลคลองศก ได้เส้นทางท้ังหมด 6 เส้นทาง (ตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 3) ได้แก่  

เส้นทางที่ 1 ล่องเรือ ชมปลา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน มีสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางนี้
ทั้งหมด 6 จุด มีกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มต้นที่วัดถ้ าวราราม ถ้ าวราราม ล่องเรือแคนู ชมและให้อาหาร
ปลา ล าคลองศก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม เส้นทางนี้มีระยะทางรวม 5 กิโลเมตร ใช้เวลาใน 
การท่องเที่ยวประมาณ 8 ชั่วโมง (ภาพประกอบที่ 4) 

เส้นทางท่ี 2 โอบกอดธรรมชาติ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน มีสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทาง
นี้ทั้งหมด 4 จุด เน้นกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติ เริ่มต้นที่การชมดอกบัวผุด แวะวัดถ้ าพันธุรัตน์ น้ าตก  
แม่ยาย และอุทยานแห่งชาติเขาสก มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ  
8 ชั่วโมง (ภาพประกอบที่ 5) 

เส้นทางที่ 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสก เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน 1 คืน เป็น
กิจกรรมเดินป่า ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 10 จุด เริ่มต้นที่บ้านบัวผุด น้ าตกสิบเอ็ดชั้น น้ าตกวิ่งหิน 
บางหัวแรด วังยาว บางเลียบน้ า น้ าตกธารสวรรค์ ตั้งน้ า กะพ้อสี่สิบ และน้ าตกโตนกลอย มีระยะทาง
ท่องเที่ยวรวม 53.7 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมอุปกรณ์ยังชีพในป่าด้วย (ภาพประกอบที่ 6) 

เส้นทางที่ 4 เดินถ้ า ย่ าน้ าตก เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน เน้นเส้นทางท่องเที่ยว 
การเดินถ้ า เริ่มต้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม ถ้ าวราราม วัดศกถ้ าพันธุ์รัตน์ น้ าตกแม่ยาย มีระยะ 26 
กิโลเมตร (ภาพประกอบที่ 7) 

เส้นทางที่ 5 เที่ยววัด ไหว้พระ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน เน้นการไหว้พระ เริ่มต้นที่ 
วัดถ้ าวราราม ถ้ าวราราม จุดชมปลา และวัดศกถ้ าพันธุ์รัตน์ ระยะทางท่องเที่ยวรวม 20 กิโลเมตร 
(ภาพประกอบที่ 8) 

เส้นทางที่ 6 พักเพลิน เดินเที่ยว 2 อุทยานฯ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน 1 คืน เริ่มต้นที่
อุทยานแห่งชาติคลองพนม วัดถ้ าวราราม ถ้ าวราราม จุดชมปลา และพักค้างคืนที่บริเวณอุทยานเขาสก 
ต่อด้วยท่องเที่ยว วัดศกถ้ าพันธุรัตน์ น้ าตกแม่ยาย อุทยานแห่งชาติเขาสก เส้นทางนี้ใช้ระยะทางตลอด
เส้นทาง 28.5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดของต าบลคลองศก 
(ภาพประกอบที่ 9) 
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ภาพประกอบที่ 3 แผนที่สถานที่ท่องเที่ยต าบลเขาสก 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว 
ที ่ เส้นทางท่องเที่ยว

ธรรมชาติ 
สถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางจาก

จุดเริ่มต้น (ก.ม) 
ระยะเวลาท่องเที่ยว 

(ช.ม) 
ค่าใช้จ่าย ร้านอาหารส าหรับเส้นทางนี้ 

1 ล่องเรือ ชมปลา 
ท่องเที่ยว 1วัน 

1. วัดถ้ าวราราม จุดเริ่มต้น 30 นาที - ไม่มีร้านอาหารส าหรับเส้นทางนี้ 
แนะน าให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
ไปยังร้านอรุณรัตน์พาณิชและ
มงคลทิพย์ กม. 92 ทั้ง 2 ร้านจะ
มีอาหารแช่แข็งบริการพร้อมทาน 
หากนักท่องเที่ยวใช้บริการของนิ 
เรือแคนู จะมีบริการอาหารเที่ยง 

2. ถ้ าวราราม 0.5 1-2 - 
3. ล่องเรือแคนู 0.5 1 500 บาท 
4. จุดชมปลา 0.5 30 นาที - 
5. ล าคลองศก 3 30 นาที - 
6. อุทยานแห่งชาติคลองพนม 0.5 4 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

2 โอบกอดธรรมชาติ 
ท่องเที่ยว 1วัน 

1. ชมดอกบัวผุด จุดเริ่มต้น 3-4 - นักท่องเที่ยวจะพบร้านอาหาร
ตั้งแต่บริเวณ กม. 103 ตลอด
จนถึงอุทยานฯ เขาสก ที่กม.109 

2. วัดศกถ้ าพันธุรัตน์ 7 1 - 

3. น้ าตกแม่ยาย 3 2-3 - 

4. อุทยานแห่งชาติ 
เขาสก 

4 2-3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ที ่ เส้นทางท่องเที่ยว

ธรรมชาติ 
สถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางจาก

จุดเริ่มต้น(ก.ม) 
ระยะเวลาท่องเที่ยว 
(ช.ม) 

ค่าใช้จ่าย ร้านอาหารส าหรับเส้นทางนี้ 

3 เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติอุทยาน
แห่งชาติเขาสก 
ค้างคืน 

1. บ้านบัวผุด จุดเริ่มต้น 1 วัน 1 คืน 100 บาท เตรียมอาหารและอุปกรณ์ยังชีพ
ที่จ าเป็นส าหรับเดินป่า 2. น้ าตกสิบเอ็ดชั้น 3 

3. น้ าตกวิ่งหิน 4 
4. บางหัวแรด 4.5 
5. วังยาว 5.2 
6. บางเลียบน้ า 6 
7. น้ าตกธารสวรรค์ 6.5 
8. ตั้งน้ า 7.4 
9. กะพ้อสี่สิบ 8.1 
10. น้ าตกโตนกลอย 9 

4 เดินถ้ า ย่ าน้ าตก 
ท่องเที่ยว 1วัน 

1. อุทยานแห่งชาติคลองพนม จุดเริ่มต้น 4 - ร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าว
แกงร้านป้าแก้วโภชนา, ร้านป้า
ใกล้,  ร้านป้ายอง  
(กม. 103) 

2. ถ้ าวราราม 3 1-2 - 
3. วัดศกถ้ าพันธุรัตน์ 19 1 - 
4. น้ าตกแม่ยาย 4 2-3 - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ที ่ เส้นทางท่องเที่ยว
ธรรมชาติ 

สถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางจาก
จุดเริ่มต้น(ก.ม) 

ระยะเวลาท่องเที่ยว 
(ช.ม) 

ค่าใช้จ่าย ร้านอาหารส าหรับเส้นทางนี้ 

5 เที่ยววัด ไหว้พระ 
ท่องเที่ยว 1วัน 

1. วัดถ้ าวราราม จุดเริ่มต้น 30 นาที - ร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าว
แกง ร้านอาหารเขาสก (กม. 
108) 

2. ถ้ าวราราม 0.5 1-2 - 
3. จุดชมปลา 0.5 30 นาที - 
4. วัดศกถ้ าพันธุรัตน์ 19 1 - 

6 พักเพลิน เดินเที่ยว 2 
อุทยานฯ 
ค้างคืน 

อุทยานแห่งชาติคลองพนม จุดเริ่มต้น 4 100 บาท นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังร้าน
อรุณรัตน์พาณิชและมงคลทิพย์ 
กม. 92 ทั้ง 2 ร้านจะมีอาหารแช่
แข็งบริการพร้อมทานและ 
นักท่องเที่ยวจะพบร้านอาหาร
ตั้งแต่บริเวณ กม. 103 ตลอด
จนถึงอุทยานฯ เขาสก ที่กม.109  

วัดถ้ าวราราม 4 30 นาที - 
ถ้ าวราราม 2 1-2 - 
จุดชมปลา 4.5 30 นาที - 
พักค้างคืน มีที่พักบริการตั้งแต่ กม. 92 – อุทยานฯเขาสก กม. 109 
วัดศกถ้ าพันธุรัตน์ 6 1 - 
น้ าตกแม่ยาย 6 2-3 - 
อุทยานแห่งชาติเขาสก 6 2-3 - 
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ภาพประกอบที่ 4 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 1 ล่องเรือ  
                      ชมปลา  

 
ภาพประกอบที่ 5 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 2 โอบกอด 
                       ธรรมชาต ิตามล าดับ 
 

  
 

ภาพประกอบที่ 6 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 3 เส้นทาง 
                       ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติ 
                       เขาสก  
 

 

ภาพประกอบที่ 7 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 6 เดินถ้ า ย่ า 
                       น้ าตก ตามล าดับ 
 

  
 

ภาพประกอบที่ 8 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 5 เที่ยววัด  
                       ไหว้พระ  
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 9  เส้นทางท่องเที่ยวที่ 6 พักเพลิน 
                        เดินเที่ยว 2 อุทยาน ตามล าดับ 
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 สรุปและอภิปรายผล 
การน าระบบภูมิสารสนเทศมาใช้จัดท าฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 

และก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติของต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าให้
ทราบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจและมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้หลายแห่ง จากผลการศึกษาที่ก าหนด
เส้นทางท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 6 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 ล่องเรือชมปลา เส้นทางที่ 2 โอบกอด
ธรรมชาติ เส้นทางที่ 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาสก เส้นทางที่ 4 เดินถ้ าย่ าน้ าตก 
เส้นทางที่ 5 เที่ยววัดไหว้พระ เส้นทางที่ 6 พักเพลินเดินเที่ยว 2 อุทยานฯ ผลจากการศึกษานี้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นที่ดีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นน าไปใช้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของต าบลคลองศก อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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