บ้านท่าด่าน ม.10 ต.ทุง่ ค่าย อ.ย่านตาขาว

Ban Ta Dan Village, Village no. 10, Tung Khai,
Yan Ta Khao

“ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้โบราณสถาน
ธรรมชาติงามตระการ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”

“Close-knit community Plenty of historic sites
Exquisite nature Well-preserved culture and art”

บ้ า นท่ า ด่ า น ตั้ ง อยู่ ที่ ม.10 ต.ทุ่ ง ค่ า ย อ.ย่ า นตาขาว
ระยะทางจากอาเภอเมืองตรังถึงบ้านท่าด่าน 14 กิโลเมตร
ประวัติบ้านท่าด่าน เดิมมีลาคลองสายใหญ่ไหลผ่านหมู่บ้าน มี
ท่าเรือรับส่งสินค้า และด่านตารวจ 1 จุด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้าน
ท่าด่าน”
แหล่งท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
น้ าตกน้ าเค็ ม สวนพฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ า ย)
บ้านคีรีรัตน์

Ban Ta Dan Village is located in village no. 10,
Tung Khai, Yan Ta Khao, 14 kilometers away from Mueang
Trang district.
In the past, the village was situated along a
canal. Aside the canal, there were a cargo port or “Tha”
in Thai and a check point or “Dan” in Thai. Therefore,
the village was named “Ban Tha Dan”
Tourist attractions in the village and
neighboring area
Nam Kem Waterfall, Peninsular Botanical Garden
(Tung Khai), Kirirat Family’s House

น้้าตก น้้าเค็ม (นบยักษ์)
เกิดจากธรรมชาติสรรสร้าง น้าไหลลงมาจากคลองน้าเค็มสู่
เบื้ อ งล่ า งจนเกิ ด เป็ น น้ าตกธรรมชาติ ที่ สุ ด แสนสวยงาม บริ เ วณ
โดยรอบของน้าตก แวดล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ ที่เป็น
ธรรมชาติสมบูรณ์ สลับกับโขดหินรูปร่างต่าง ๆ และในช่วงน้าลงจะ
มีหาดทรายกว้างอยู่ตรงกลาง ฝูงนกทะเลจานวนมากจะมาพักผ่อน
หาอาหาร เกิดเป็นภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ
นักท่องเที่ยว สามารถนั่งเรือดื่มด่าธรรมชาติที่สวยงาม 2 ฝั่ง
ข้างทาง ชมไม้โกงกางเขียวชอุ่มหรือหยุดพักและลงไปเก็บหอยชนิด
ต่าง ๆ
ห้วงระยะเวลาชมน้้าตก น้้าเค็ม
13 ค่า, 14 ค่า เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
1 ค่า , 15 ค่า เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
2 ค่า , 3 ค่า เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
4 ค่า
เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางกนกวรรณ รักจันทร์ โทร. 08-3595-4793

Nam Kem Waterfall (Tide Dam)
It is a gorgeous waterfall created by the miracle
of nature. The waterfall is surrounded by a large plentiful
mangrove forests with of various shapes. When the tide
recedes, sand settles in the middle of the forest. During
that time, many bird species visit the mangrove in search
of food. This leaves a picturesque view waiting for tourists
to admire.
Apart from enjoying the view of mangroves on
the boat, tourists can try searching for shellfish.
Recommended period for tourism
The 13th and 14th day of the waxing moon after
4 pm.
The 1st and 15th day of the waxing moon after 5
pm.
The 2nd and 3rd day of the waxing moon after 6
am.
The 4th day of the waxing moon after 7 am.
For more information, please contact
Mrs.Kanokwan Rakchan Tel. 08-3595-4793

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุง่ ค่าย)
“สวนพฤกษศาสตร์ ส ากลภาคใต้ (ทุ่ ง ค่ า ย)” ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
ปี พ.ศ.2536 ตามด าริ ฯพณฯ ชวน หลี ก ภั ย เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละ
รวบรวมพรรณไม้ ป ระจ าถิ่ น พื ช สมุ น ไพรและพื ช ใกล้ สู ญ พั น ธุ์
มี เ นื้ อ ที่ 2,600 ไร่ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ มี ค วามร่ ม รื่ น
ด้วยธรรมชาติของป่าไม้ มีการจัดเป็นสวนหลายรูปแบบ ให้ได้เดิน
เที่ ย วชมมากมาย อาทิ สวนอนุ กรมวิ ธาน (แหล่งรวบรวมพัน ธุ์ ไ ม้
ถิ่นใต้) สวนสัณฐานวิทยา (แหล่งเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของพืช)
สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ มีที่เดินป่าที่สาคัญและถือว่าเป็นที่
ดึงดูดให้ทุกคนอยากจะมาเดินเที่ยวศึกษาธรรมชาติ คือ “สะพาน
ศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้” และ “ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุ”
ที่เข้าใกล้และชื่นชมแมกไม้ได้อย่างสะดวก สามารถเข้าชมได้ตลอดปี
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
นายพงศ์พัฒน์ พันธุศักดิ์ โทร.08-3983-4909,
E-mail : PongPhat9@hotmail.com
นายวันชัย มากขาว โทร. 08-6896-1272
Peninsular Botanical Garden (Tung Khai)
Peninsular Botanical Garden (Tung Khai) was
established in 1993 from the initiation of His Excellency
Priminister Chuan Leekpai to preserve and collect local
plants, herbs, and rare plants. The place covers 2,600 rai,
packed with dense forest and various styles of garden
such as Taxonomy Garden (southern plants center) and
Morphology Garden (center for learning the form and
structure of plants)
The garden provides an exciting activity which
attracts tourists around the world; exploring the top of
the forest on “Canopy Walkway” and “Swamp Walk”. Up
there, you can very closely observe different species of
plants and animals. You can visit the place all year.
For more information, please contact
Mr.Pongpat Pansak Tel.08-3595-4793
E-mail : PongPhat9@hotmail.com
Mr.Wanchai Makkhao Tel.08-6896-1272

โบราณสถานบ้านคีรรี ตั น์
บ้านตระกูลคีรีรัตน์ สร้างขึ้นราวประมาณปี พ.ศ.2487 โดย
นายกีวด หรือ พันวด ชาวจีนฮกเกี้ยนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากและ
ค้าขายอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งบ้านหลังนี้แท้จริงคือ “กงสี” จุดศูนย์รวม
ของลูก ๆ หลาน ๆ และคนงานที่มาทางานใน โรงอิ ฐ เตาเผาถ่าน
และโรงเลื่อย
ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐสอปูน ชั้นบนเป็นไม้
ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นตะวันตก มีลายไม้แบบจีนและมุสลิม หลังคา
จั่วมะนิลา มุงกระเบื้องว่าว โครงสร้างหลังคาเป็นไม้พะยอมทอง
ภายในอาคารชั้นล่างเป็นห้องกว้าง พื้นปูน ขัดมัน ชั้นบนปูพื้นด้วย
ไม้ตะเคียนทอง กั้นห้องด้วยไม้ทัง ใช้ลายฉลุไม้แบบจีนตกแต่ง
ช่องลม มีโต๊ะบูชาภาพเขียนเทพเจ้ากวนอู ตั้งชิดผนังห้องโถง
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนันท์ธีรา จันทรังสิกุล โทร. 08-8895-1241
Kirirat Family’s House
Kirirat Family’s House was constructed in 1994 by
Mr.Keewod or Phanwod, a Hokkien man who emigrated
into Trang province and settled here since then. At that
time, this house served as a gathering place of the family
and workers of brick factories, charcoal kilns, and
sawmills.
Its architectural beauty greatly exhibits the
development of local art. The two-story house was made
of brick and mortar on the ground floor, and the second
floor is much worth exploring. The second floor have
wooden flooring of golden ironwood, decorated with
stucco molded lime of western styles, and also with
engraved wood of Chinese and Islamic styles. The roof is
hipped-gable (Manila style), and the partitions are made
of wood from Litsea grandis Hook.f. tree. The tickle vents
are adorned with perforated wood of Chinese style. In the
hall of the house, there is an altar table and a Guan Yu
painting. You can visit the place all year.
For more information, please contact
Ms.Nanteera Chantarungsikul Tel. 08-8895-1241

หมูบ่ ้านท่องเทีย่ วโดยชุมชน
Community tourism Village
บ้านท่าด่าน
Ban Ta Dan Village
หมูท่ ี่ 10 ต้าบลทุ่งค่าย อ้าเภอย่านตาขาว
Village no.10, Tung Khai , Yan Ta Khao

ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
Community Development Provincial office, Trang

