
 

 
สภาพชุมชน  เศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง 

   ประชากรในจงัหวดัพงังาส่วนใหญ่มีเช้ือชาติไทย  รองลงมาเช้ือชาติจีน    มีคนต่างดา้วสัญชาติพม่า
และมอญ  ท่ีเดินทางมาท างานเป็นผูใ้ชแ้รงงานส่วนหน่ึง   ส าหรับชนกลุ่มนอ้ย  ในจงัหวดัพงังามีกลุ่ม
เดียว  คือชาวไทยใหม ่ (ชาวเลหรือชาวน ้า) ซ่ึงอาศยัอยูก่ระจดักระจายตามชายฝ่ังทะเลและเกาะในอ่าว
พงังา   มีความเป็นอยูอ่ยา่งสันโดษและประกอบอาชีพประมง  ส่วนมากพดูภาษาไทยได ้

   จากส ามะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ.  2543  พบวา่ประชากรในจงัหวดัพงังา  นบัถือศาสนา
พุทธ  ประมาณ  76.30  เปอร์เซ็นต ์ นบัถือศาสนาอิสลามประมาณ  23.20  เปอร์เซ็นต ์ ส่วนท่ีเหลือ   นบัถือ
ศาสนาอ่ืน ๆ  เช่นศาสนาคริสต ์ ลกัษณะทางสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมปิดไม่ค่อยมีความเคล่ือนไหวทาง
สังคมมากนกั  อาชีพท่ีส าคญัคือการท าสวนยางพาราและการท าสวนผลไม ้ รองลงมาคือ  การประมง  การคา้
และการบริการ  การผลิตและกรรมกรตลอดจนการรับจา้งทัว่ไป 

   ดา้นเศรษฐกิจ จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ปี  พ.ศ.  2547  จงัหวดัพงังามีผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเท่ากบั  20,281  ลา้นบาท   มีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน
ต่อปี   85,946  บาท  สูงเป็นล าดบัท่ี  3  ของภาคใตแ้ละเป็นล าดบัท่ี  18  ของประเทศ 

ขนาดและทีต่ั้ง 

   จงัหวดัพงังาตั้งอยูท่างฝ่ังทะเลทิศตะวนัตกของประเทศไทยดา้นทะเลอนัดามนั       อยูร่ะหวา่ง
ละติจูด  8 องศา  27  ลิปดา  52  ฟิลิบดาเหนือ  กบัเส้นลองติจูดท่ี  98  องศา  32  ลิบดาตะวนัออกจดัอยูใ่นเขต
ภาคใตต้อนบนของประเทศไทยและอยูฝ่ั่งตะวนัตกของภาคใต ้ มีพื้นท่ีทั้งหมด  4,170.897  ตาราง
กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา  มีขนาดพื้นท่ีเป็นอนัดบั  9       ของภาคใต ้ มีอาณาเขตติดต่อ
ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดจงัหวดัระนองและจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  ทิศใต ้ ติดจงัหวดัภูเก็ตและทะเลอนัดามนั 

  ทิศตะวนัออก ติดจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดักระบ่ี 

  ทิศตะวนัตก ติดทะเลอนัดามนัและมหาสมุทรอินเดีย 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

   จงัหวดัพงังามีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลบัซบัซอ้น มีท่ีราบตามหุบเขาและท่ีราบตาม
ชายฝ่ัง  มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ  239  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดว้ยเกาะต่าง ๆ ประมาณ  105  เกาะ  มีแม่น ้า
ท่ีส าคญั  2  สาย  คือ  แม่น ้าพงังาและแม่น ้าตะกัว่ป่า 

   บริเวณท่ีเป็นภูเขาครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดั โดยทอดตวัตลอดแนวเหนือใต ้ ทิวเขาท่ี
ส าคญัคือทิวเขาภูเก็ต  ซ่ึงเป็นทิวเขาท่ีต่อเน่ืองมาจากทิวเขาตะนาวศรี ผา่นจงัหวดัต่าง ๆ ทางฝ่ังตะวนัตกของ

ข้อมูลทั่วไปของจงัหวัดพงังา 
 



ภาค  มีความยาวประมาณ  517  กิโลเมตร 

   บริเวณท่ีเป็นท่ีราบมีนอ้ย  ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบชายฝ่ังท่ีเกิดจากการยบุตวัของแผน่ดินชายฝ่ังทะเลมี
ลกัษณะแคบยาวและเวา้แหวง่ท่ีเรียกวา่ “ชวากทะเล” ดงันั้นชายหาดส่วนใหญ่จึงเป็น      ป่าชายเลนท่ีอุดม
สมบูรณ์และมีความส าคญัต่อการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง 

  บริเวณท่ีเป็นเกาะ  มีเกาะแก่งมากมายประมาณ  105  เกาะ  ส่วนใหญ่จะอยูต่อนเหนือของจงัหวดัซ่ึงอยูใ่นเขต
อ าเภอตะกัว่ป่าและอ าเภอคุระบุรี  ส าหรับในอ่าวพงังามีเกาะท่ีส าคญัซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอ าเภอ  คือ  อ าเภอเกาะ
ยาว  เกาะต่าง ๆ  ของจงัหวดัพงังาส่วนใหญ่ไม่มีประชากรอาศยัแต่มีธรรมชาติท่ีสวยงามซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั 

 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

  จงัหวดัพงังามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน โดยไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท าใหฝ้นตกเกือบตลอดทั้งปี  มีฤดูกาล  2  ฤดู  คือ 

   ฤดูฝน  เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนธนัวาคม  โดยช่วงน้ีชายฝ่ังตะวนัตกของภาคใตจ้ะ
ไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งพดัผา่นมหาสมุทรอินเดีย  เขา้สู่ภาคใต ้ เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดั
ผา่นทะเลมาตลอด   เป็นมวลอากาศท่ีมีความช้ืนสูงท าใหฝ้นตกชุกทัว่ทั้งจงัหวดั 

   ฤดูร้อน  เร่ิมประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  เป็นช่วงท่ีไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงพดัผา่นอ่าวไทยเขา้สู่ชายฝ่ังตะวนัออก ท าใหช้ายฝ่ังตะวนัตกมีฝนตกนอ้ย 

 การปกครองและประชากร 

   จงัหวดัพงังา  แบ่งการปกครองออกเป็น  8  อ าเภอ  ไดแ้ก่  อ าเมืองพงังา  อ าเภอเกาะยาว  อ าเภอกะ
ปง  อ าเภอตะกัว่ทุง่  อ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอคุระบุรี   อ าเภอทบัปุด  และอ าเภอทา้ยเหมือง     

มีต าบล  48  ต าบล  321  หมู่บา้น  74,134  หลงัคาเรือน  2  เทศบาลเมือง  คือเทศบาลเมืองพงังาและเทศบาลเมือง
ตะกัว่ป่า  และ  7  เทศบาลต าบล 

   จากสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2547  จงัหวดัพงังามี
ประชากรทั้งส้ิน  239,064  คน  เป็นชาย  120,232  คน  เป็นหญิง  118,832  คน  ความหนาแน่นของประชากร  57.32 

คนต่อตารางกิโลเมตร  อ าเภอท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดคือ  อ าเภอตะกัว่ป่า  (90.29  คนต่อตาราง
กิโลเมตร)  และประชากรหนาแน่นนอ้ยท่ีสุดคือ  อ าเภอกะปง  (21.81  คนต่อตารางกิโลเมตร)  มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ได ้ 2  คน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
   จากรายงานการใชท่ี้ดินของกรมแผนท่ีทหาร    กรมป่าไมแ้ละส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  จงัหวดั
พงังามีพื้นท่ีทั้งหมด  2,606,809  ไร่  มีเน้ือท่ีถือครองเพื่อการเกษตร  844,993  ไร่  เน้ือท่ีป่าไมท้ั้งหมด  704,087 ไร่ 
และเน้ือท่ีอ่ืน  ๆ 1,057,729  ไร่  มีอุทยานแห่งชาติ  6  แห่ง  วนอุทยาน     2  แห่ง  เขตป่าสงวน
แห่งชาติ  73  แห่ง  และก าลงัด าเนินการอีก  3  แห่ง   



   ดินและแร่ธาตุ  ประกอบดว้ยกลุ่มดินภูเขาและหุบเขาร้อยละ  80  และกลุ่มดินเคม็ชายฝ่ังทะเล    ร้อย
ละ  20  ของพื้นท่ีทั้งหมด  มีทรัพยากรแร่ค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์  แหล่งแร่ท่ีพบมีอยู ่ ในหลายบริเวณทั้งบนเขา
และทะเลชายฝ่ัง  แร่ท่ีส าคญัท่ีมีคุณค่าท่ีส ารวจพบมีอยูห่ลายชนิด  ท่ีไดรั้บการพฒันาเชิงพาณิชยแ์ลว้  คือแร่
ดีบุก  อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัมีการท าเหมืองแร่นอ้ยมากเน่ืองมาจาก  ภาวะราคาดีบุกโลกตกต ่าท าใหก้ารท า
เหมืองแร่ดีบุกในจงัหวดัพงังาลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ในปี  2547  สามารถผลิตแร่ดีบุกได้
เพียง  1,307.2  เมตริกตนั  จากจ านวน  21  เหมืองและผลิตหินปูน (หินปูนอุตสาหกรรม)  ได ้ 691,742.2  เมตริกตนั 

   ลกัษณะท่ีดินของจงัหวดัพงังาประกอบดว้ยพื้นท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรกรรม  ในจ านวนน้ีมี
พื้นท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา  จ านวน  639,278  ไร่  ปาลม์น ้ามนั  จ านวน  53,622  ไร่  ส าหรับการปลูกไม้
ผลไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัมีการปลูกสะตอ  เงาะ  ทุเรียน  มงัคุด  และลองกอง  คาดวา่การปลูกไม้
ผล  อาจจะค่อย ๆ เขา้ทดแทนการปลูกยางพาราในอนาคต 

   แหล่งน ้า  จงัหวดัพงังามีแม่น ้ าท่ีส าคญั  2  สาย  คือ  แม่น ้าพงังา  มีความ
ยาว  ประมาณ  30  กิโลเมตร  ไหลลงสู่อ่าวพงังา  และแม่น ้าตะกัว่ป่า  มีความยาวประมาณ  20  กิโลเมตร  ไหล
ลงสู่ทะเลอนัดามนั  มีพื้นท่ีชลประทานทั้งหมด  43,950  ไร่  ส าหรับแหล่งน ้าใตดิ้นของจงัหวดัพงังา  มีอยู่
โดยทัว่ไปในทุกอ าเภอจดัเป็นน ้าท่ีมีคุณภาพดี  แต่มีอตัราการไหลโดยเฉล่ียเพียง  20-100  แกลลอน/นาที 

  

การคมนาคมและการสาธารณูปโภค 

   ทางรถยนต ์ จากกรุงเทพฯ  ใชเ้ส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  4    ผา่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ – 

ชุมพร – ระนอง – พงังา  รวมระยะทางทั้งส้ิน  788  กิโลเมตร  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  12  ชัว่โมง หรือใช้
เส้นทาง  กรุงเทพฯ –ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ก่อนเขา้ตวัเมืองสุราษฎร์ธานี เขา้ทางหลวงหมายเลข  401  ไปทาง  อ.
บา้นตาขนุ  ประมาณ  50  กิโลเมตร  จะมีทางแยกไปจงัหวดัพงังา  ตามทางหลวงหมายเลข  415  เป็นระยะทาง
อีกประมาณ     70  กิโลเมตร  หากเดินทางจากภูเก็ตใชเ้ส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  402  ผา่นสะพานสารสิน
เขา้เขตโคกกลอยแลว้เล้ียวขวาผา่นอ าเภอตะกัว่ทุ่ง       ระยะทางโดยประมาณ  87  กิโลเมตร  ใชเ้วลา
เดินทาง  ประมาณ  1  ชัว่โมง    30  นาที 

   เส้นทางคมนาคมในจงัหวดัพงังา  มีถนนลาดยางของทางหลวงแผน่ดิน  3  สาย  ท่ีช่วยใหจ้งัหวดั
พงังา  สามรถติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ โดยรอบได ้ เช่น  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  กระบ่ี  และทางหลวง
จงัหวดัพงังา  6  สาย  สามารถติดต่อกนัไดส้ะดวกทุกอ าเภอ  ยกเวน้อ าเภอเกาะยาว  ไม่มีถนนตอ้งใชเ้ส้นทาง
ทางน ้า  ส่วนการติดต่อระหวา่งต าบลและหมู่บา้น  มีถนนลาดยางและถนนอดัดิน 

 ในดา้นการคมนาคมชายฝ่ังจงัหวดัพงังามีท่าเรือหลกัส าคญั  4  แห่ง คือ ท่าเรือองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั  ท่าเรือทบัละมุ  ท่าเรือคุระบุรีและท่าเรือสุระกุล 

   ทางเคร่ืองบิน  จงัหวดัพงังาไม่มีสนามบิน การเดินทางทางอากาศตอ้งอาศยัการทางผา่นสนามบิน
ภูเก็ต  และเดินทางต่อดว้ยรถยนต ์ โดยอาศยัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  402  และ  4144  จากสนามบินภูเก็ตถึง
อ าเภอเมือง  จงัหวดัพงังามีระยะทางประมาณ  65  กิโลเมตร 



  ทางรถไฟ  จงัหวดัพงังาไม่มีรถไฟผา่น  สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ  ไปลงท่ีจงัหวดั สุราษฎร์ธานีแลว้
เดินทางต่อดว้ยรถยนต ์ 2  ชัว่โมง 

   การส่ือสาร  มีท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข  เปิดทุกอ าเภอรวม  12  แห่ง  โทรศพัทอ์ยูใ่นเขตโทรศพัท์
ภูมิภาคท่ี  7  มีชุมสาย  14  แห่ง  จ านวนหมายเลขท่ีเปิดใชแ้ลว้  รวม  13,779  เลขหมาย    มีโทรศพัทส์าธารณะ
เปิดบริการแลว้  1,167  เลขหมาย 

แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

  อ าเภอเมือง   

   เกาะปันหย ี  เป็นเกาะขนาดเล็ก  ท่ีมีเน้ือท่ีประมาณ  1  ไร่  มีชุมชนมุสลิมซ่ึงประกอบอาชีพท าการ
ประมงอาศยัอยูป่ระมาณ  243  ครัวเรือน หากมาเท่ียวท่ีน่ีจะไดเ้ห็นวถีิชีวิตของชาวมุสลิมเหล่าน้ีและอาจไดซ้ื้อ
หาของฝากของท่ีระลึกเป็นสินคา้พื้นเมืองประเภทอาหารแหง้รวมถึงกะปิเกาะปันหยกีลบัไปดว้ย 

   เขาพิงกนั – เขาตาปู  เขาพิงกนัเป็นเกาะเล็ก ๆ แห่งหน่ึง  บริเวณกลางเกาะมีภูเขา         ลูกหน่ึงท่ีเกิด
จากการทรุดตวัของเปลือกโลกลงมาอยูใ่นลกัษณะพิงกนัท าใหมี้ช่ือเรียกวา่ “เขาพิงกนั”   ดา้นหนา้เกาะมี
ทิวทศัน์สวยงาม  มองออกไปในทะเลจะเห็นเกาะเล็ก ๆ เป็นแท่งอยูก่ลางน ้า  มีลกัษณะคลา้ยตาปูเน่ืองจากถูก
น ้าทะเลกดัเซาะฐานจนคอดเล็กกวา่ดา้นบน  จึงไดช่ื้อวา่  “เขาตาปู” 

   เขาชา้ง-ถ ้าพุงชา้ง  ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองพงังาบริเวณวดัประพาสประจิมเขต  เยื้องดา้นหลงัศาลา
กลางหลงัใหม ่ เขาชา้ง เป็นภูเขาลูกยาวทอดตวัขนานไปกบัถนนเพชรเกษม  มีลกัษณะคลา้ยชา้งหมอบโดยมี
ถ ้าพุงชา้งอยูก่ลางพอดี  บริเวณหนา้ถ ้ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู ่ มีธารน ้าจืดไหลออกมาทางปากถ ้าหลงั
พระพุทธรูปมีโพรงถ ้าขนาดเล็ก  ยาวประมาณ  20  เมตร  สามารถเดินเขา้ไปได ้ ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยซ่ึง
บางจุดเม่ือกระทบกบัแสงไฟจะเกิดประกายวาววบัคลา้ยเกล็ดแกว้      เขาชา้งและถ ้าพุงชา้งน้ีเช่ือกนัวา่มีท่ีมา
จากต านานตายมดึง  ซ่ึงปัจจุบนัไดถื้อเอาชา้งเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา 

   อ าเภอเกาะยาว  หาดท่าเขา  อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอไปประมาณ  5  กิโลเมตร  หาดท่าเขามีโขดหิน
และหินกรวดเล็ก ๆ  หลากหลายลวดลายสีสัน  ห่างออกไปจากฝ่ังเพียงเล็กนอ้ย  จะมีเกาะเล็ก ๆ ช่ือวา่ “เกาะ
นก”  สามารถเดินไปไดส้ะดวกในยามท่ีน ้าลงต ่าสุด  หรือในเวลาท่ีน ้าข้ึนก็สามารถเช่าเรือแคนนูพายไปเท่ียว
ได ้

  เกาะไข่ใน  เป็นเกาะขนาดเล็กอยูป่ลายสุดของพงังา  มีหาดทรายขาวสะอาดมีน ้าทะเลใสสีฟ้าครามและเตม็
ไปดว้ยแนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึง แต่มีหอยเม่นชุกชุมจึงควรระมดัระวงัในการลงเล่นน ้า 

   เกาะไข่นอก  เป็นเกาะเล็ก ๆ แต่มีขนาดใหญ่กวา่เกาะไข่ใน  นกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวท่ีเกาะแห่งน้ี
มาก  เน่ืองจากท่ีน่ีมีปลาท่ีสวยงามมากมาย  สามารถดูไดใ้นน ้าทะเลต้ืน ๆ เป็นสถานท่ีท่ีเงียบสงบเป็นส่วนตวั 

   อ าเภอกะปง  น ้าตกล ารู่  ตั้งอยูใ่นต าบลกะปงเป็นน ้าตกขนาดกลางไหลลาดลงมาจากหนา้ผามี
ประมาณ  7  ชั้น  บางชั้นมีความสูงประมาณ  20-30  เมตร    มีน ้าไหลและมีแอ่งน ้าใหเ้ล่นตลอดทั้งปี  น ้าแรงมาก
ในช่วงฤดูฝน  บริเวณโดยรอบเตม็ไปดว้ยป่าไผ ่ หวาย  ปาลม์  ปาลม์เฟิร์นหลายชนิด 

  น ้าพุร้อนอ าเภอกะปง  ตั้งอยูท่ี่ต  าบลท่านาห่างจากตวัอ าเภอประมาณ  8  กิโลเมตร  มีแม่น ้าไหลผา่นซอกชั้น



หินต่าง ๆ   ตามหุบเขา  ซ่ึงทางอ าเภอไดจ้ดัท าบ่อกกัน ้าแร่ไว ้ น ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ  65  องศาเซลเซียส 

   อ าเภอตะกัว่ทุ่ง   วนอุทยานน ้ าตกรามญั  เป็นน ้าตกขนาดกลางตั้งอยูท่ี่บา้นหินสามกอ้น  ต าบลกระ
โสม  อ าเภอตะกัว่ทุ่งใกลก้บัวดัถ ้าสุวรรณคูหา  ในสมยัสงครามเกา้ทพัมีชาวมอญกลุ่มหน่ึงหนีทพัพม่า  ข้ึน
ไปตั้งชุมชนตรงชั้นบนสุดของน ้าตกแห่งน้ี ชาวบา้นจึงเรียกวา่  “น ้าตกรามญั”  บริเวณตน้น ้าของวนอุทยานมี
ลกัษณะเป็นเทือกเขาเรียงรายสภาพป่าค่อนขา้งสมบูรณ์ น ้าตกมีลกัษณะเป็นธารน ้าขนาดกลางไหลผา่นหุบ
เขาและพื้นท่ีต่างระดบั  ท าใหเ้กิดน ้าตกจ านวน  8 ชั้น 

   หาดเขาปิหลาย   อยูใ่นต าบลโคกกลอย  อ าเภอตะกัว่ทุ่ง  ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอฯ  ไปทางทิศใต้
ประมาณ  32  กิโลเมตร  และห่างจากหาดท่านุ่น  ประมาณ  4  กิโลเมตร 

  อ าเภอตะกัว่ป่า 

   ชายหาดเขาหลกั     อยูติ่ดกบัทะเลอนัดามนัห่างจากตวัอ าเภอตะกัว่ป่า
ประมาณ                25  กิโลเมตร  ตามเส้นทางทา้ยเหมือง-ตะกัว่ป่า  และเป็นท่ีตั้งของท่ีท าการอุทยานฯ  ก่อนเขา้
เขตอ าเภอ 

ทา้ยเหมือง  จะเห็นลูกเขาลูกหน่ึง  ช่ือวา่  “เขาหลกั”   มีศาลเจา้พอ่เขาหลกัตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังตรงขา้มเขาหลกัจะ
เป็นชายทะเลซ่ึงเป็นหาดหิน 

   แหลมปะการัง  ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลบา้นบางขยะ  ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า   ห่างจากชายหาด
บางสักประมาณ  3  กิโลเมตร   เป็นแหลมขนาดเล็กท่ีเคยมีแนวปะการังน ้าต้ืนท่ีสวยงาม  แต่ในปัจจุบนักลบัมี
เพียงซากปะการังหลายชนิดกองทบัถมกนัอยูเ่ป็นจ านวนมากทัว่ทั้งบริเวณชายฝ่ังและใตน้ ้า บริเวณแหลมน้ีมี
บรรยากาศร่มร่ืนไปดว้ยทิวสนทะเลขนาดใหญ่      เหมาะแก่การตั้งแคมป์พกัแรม  ทั้งยงัพบนกนานาชนิดจึง
เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการดูนก 

   น ้าตกต าหนงั  อยูห่่างจากท่ีท าการอุทยานฯ  ประมาณ  4.5  กิโลเมตร  มีตน้ก าเนิดมาจากเขานมสาวมี
หนา้ผาหินสูงประมาณ  60  เมตร     ดา้นล่างมีแอ่งน ้าขนาดใหญ่สามารถลงเล่นน ้าไดต้ลอดทั้งปี  มีความร่มร่ืน
ไปดว้ยพรรณไมน้านาชนิด 

   อ าเภอคุระบุรี   เกาะหก  เป็นจุดด าน ้าต้ืนท่ีดีท่ีสุดมีแนวปะการังน ้าต้ืนขนาดใหญ่ท่ีสวยงามอยู่
ทางดา้นตะวนัออกของเกาะ  รวมทั้งมีปะการังหลากชนิดและสัตวท์ะเลอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

  เกาะตาชยั  เป็นเกาะท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกั  อยูท่างตอนเหนือของเกาะสิมิลนัออกไปอีกหลายสิบกิโลเมตร  มี
จุดด าน ้าลึกหลายแห่ง บางแห่งมีกลุ่มปะการังอ่อนหลายสีสัน กลัปังหาพดัขนาดใหญ่และฝงูปลาอีกหลาย
ชนิด 

  สวนปลาไหล  อยูท่างทิศตะวนัออกของเกาะหา้  มีลกัษณะเป็นลานทรายกวา้งมีปลาไหลชนิดหน่ึงอาศยัอยู่
ตามพื้นทรายนบัร้อยตวัแต่ปลาไหลชนิดน้ีค่อนขา้งตกใจง่าย  ดงันั้นควรเฝ้าดูอยูห่่าง ๆ อยา่งสงบ 

        อ าเภอทบัปุด   วดัราษฎร์อุปถมัภ ์ (วดับางเหรียง)  ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี    4  ต าบลบางเหรียง  อ าเภอทบั
ปุด  โดยอยูห่่างจากสามแยกทบัปุดไปทางจงัหวดักระบ่ีประมาณ  500  เมตร ชาวบา้นเรียกวดัน้ีวา่           “วดับาง
เหรียง”  ภายในวดัมีภูเขาขนาดเล็กช่ือวา่   “เขาลา้น”  ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระเจดียข์นาด



ใหญ่  พระพุทธรูป  ปางนาคปรกและรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมอนัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวพงังา    บนยอดเขา
ลา้นแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของ  “พระมหาธาตุเจดียพ์ุทธธรรมบนัลือ”  ภายในประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ  นอกจากน้ียงัมีพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดใหญ่และเจา้แม่กวนอิมประดิษฐานอยูด่ว้ย 

                อ าเภอทา้ยเหมือง   หาดทา้ยเหมือง  อยูท่างดา้นหนา้ของท่ีท าการอุทยานฯในเขตเทศบาลต าบลทา้ย
เหมืองเป็นท่ีราบริมฝ่ังทะเลอนัดามนั มีชายหาดยาวประมาณ 27  กิโลเมตร  หาดทา้ยเหมืองแห่งน้ีเล่นน ้า
ไม่ได ้ เน่ืองจากชายฝ่ังมีลกัษณะยบุตวัหาดแคบและมีความลาดชนัมาก  บริเวณกลางหาดทา้ยเหมืองแห่งน้ี
เป็นท่ีตั้งของ  “ทุ่งเสมด็ขาว”  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยป่าพรุมีน ้าจืดขงัเกือบทั้งปี  มีพรรณไมเ้ด่น คือ ตน้เสมด็ขาว
ซ่ึงข้ึนเป็นดงใหญ่ประมาณ  1,000  ไร่ ชายหาดทา้ยเหมืองน้ี  จะมีเต่าทะเลข้ึนมาวางไข่เสมอในคืนเดือนหงาย
จะมีประชาชนไปดูเต่าวางไข่  เรียกวา่ “การเดินเต่า”  นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีจดังานประจ าปี  คือ  “งาน
ประเพณีปล่อยเต่า”  พื้นท่ีอีกส่วนหน่ึงเป็นป่าเขาอยูบ่ริเวณเทือกเขาล าปีเป็นท่ีตั้งของน ้าตกขนาด
ใหญ่  2  แห่ง  คือ 

               น ้าตกล าปี    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  ต าบลทา้ยเหมือง  ถนนเพชรเกษม  เป็นวนอุทยานแห่งชาติ  มีตน้น ้าก าเนิด
จากเทือกเขาล าปี เป็นน ้าตกขนาดกลาง  มี  3  ชั้น  แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ  10  เมตร  ชั้นล่างสุดมีแอ่งใหญ่
สามารถเล่นน ้าไดต้ลอดทั้งปี    ประชาชนนิยมเดินทางมาพกัผอ่นในช่วงฤดูฝน 

               น ้าพุร้อนบา้นบ่อดาน  ตั้งอยูริ่มบา้นบ่อดาน  ต าบลนาเตยมีลกัษณะเป็นบ่อคอนกรีตมีสระวา่ยน ้าบ่อ
อาบน ้าแร่และหอ้งอาบน ้าแร่ใหใ้ชบ้ริการน ้าพุร้อนเป็นน ้าแร่ธรรมชาติมีอุณหภูมิประมาณ  40-50  องศา
เซลเซียสช่วยบรรเทาอาการปวดเม่ือยตามขอ้กระดูก  รวมทั้งอาการเหน็บชา  ช่วงน ้าทะเลหนุนสูง  จะมี
ลกัษณะเป็นน ้าพุร้อนเคม็แต่ช่วงน ้าลงน ้าพุจะจืดเหมือนน ้ าธรรมดา  ดา้นตะวนัตกของน ้าพุร้อนบา้นบ่อดาน
น้ีติดกบัทะเลอนัดามนั  มีชายหาดยาวสามารถลงเล่นน ้าได ้ เปิดใหบ้ริการทุกวนั  โดยเก็บค่าบริการคน
ละ  10  บาทเท่านั้น 

 


