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ข้อมูลจังหวัด 

 

ประวัติจังหวัดพังงา 
   

        จังหวัดพังงาเดิมเช่ือวันว่าช่ือ  "เมืองภูงา"  ตามช่ือเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงา หรือ พังกา  
(ภาษามลายู แปลว่า ป่าน้ําภูงา) ต้ังอยู่ในตัวจังหวัดพังงาปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับเมือง
นครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ช่ือของเมืองภูงาได้ปรากฎอยู่ในทําเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช 
เป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะต้ังช่ือให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุท่ีเมือง 
ภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองท่ีมีแร่อุดมสมบู รณ์  
มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และช่าวต่างชาติเหล่านี้คงออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมืองพัง งา 
เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนช่ือเมืองภูงาว่า Phunga หรือ Punga อ่านว่าภูงา หรือพังงา หรือ พังกา ก็ได้ 

ชุมชนในอดีต 

        ในท้องท่ีจังหวัดพังงาปัจจุบัน มีชุมชนขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าเมืองมาแล้วถึง 4 เมืองเป็นอย่างน้อย คือ 
เมืองพังงา เมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองคุระคุรอด (หรือคุระบุรี) ซึ่งปัจจุบันชุมชนเหล่านี้มีฐานะ 
เป็นอําเภอต่างๆ ในจังหวัดพังงา ชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคสมัยท่ีแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะเมืองตะกั่วป่า 
เช่ือกันว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์อํานาจปกครองท้องถิ่นมาต้ังแต่ยุคโบราณท่ีเริ่มมีการ  
ขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้าข้ามคาบสมุทรจากตะกั่วป่า ผ่านเขาสก แม่น้ําหลวง มาออกเมืองไชยา 
ในระยะแรกๆ และช่ือของเมืองตะกั่วป่าในระยะนี้เรียกว่าเมือง “ตะโกลา” ท่ีต้ังของตัวเมืองอยู่ท่ีบ้านทุ่งตึก 
หมู่ท่ี 3 ตําบลเกาะคอเขา อําเภอคุระบุรี ไม่ใช่ท่ีตะกั่วป่าปัจจุบัน 
        สําหรับเมืองพังงา ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และคุระบุรี ทีมีการสืบทอดต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันเป็นชุมชนท่ี
เกิดจากการขยายตัวของการผลิตและค้าแร่ดีบุกในสมัยอยุธยา ชุมชนเหล่านี้มีฐานะเป็นเมืองขนาดเล็กขึ้นกับ
เมืองถลาง และอยู่ในความดูแลของหัวเมืองชายฝ่ังตะวันออกโดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราช หรือไม่ก็ส่งขุน
นางผู้ใหญ่จากเมืองหลวงออกไปปกครองโดยตรง เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2319 – 2352 จนกระท่ังพม่าเผา
ทําลายเมืองถลางและเมืองขึ้นเสียหายอย่างหนักในปี พ.ศ.2352 จึงมีการรวบรวมผู้คนขึ้นใหม่ท่ีเมืองพังงา จาก
จุดนี้เองท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองพังงา ตะกั่วป่า และตะกั่วทุ่งยุคใหม่ 

        ก่อนปี พ.ศ.2352 เมืองพังงามีฐานะเป็นเพียงแขวงขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า มีช่ือเรียกกันท่ัวไปว่า “กราภูงา” 
หรือบ้านปากน้ําพังงาเป็นทางผ่านจากถลาง ตะกั่วทุ่ง กราภูงา ข้ามเขานางหงส์ไปออกปากลาว ปากพนม 
แม่น้ําหลวง และเมืองไชยา ในพงศาวดารเมืองถลางกล่าวถึงอาณาบริเวณท่ีเป็นเมืองพังงาไว้ว่า “เมืองพังงานี้
เดิมเป็นเมืองช่องแขวงพื้นเมืองตะกั่วป่า เอาคลอง ถ้ํา แม่น้ํา เป็นแดนคนละฟาก ฝ่ายเหนือน้ําตลอดเข้าป่าดง 
ใต้น้ําลงไฟฝ่ายลําคลองถ้ําข้าบูรพ์ ได้กับเมืองพังงา ลําคลองตลอดจนไปถังพระอาดเถ้า เกาะยาง เกาะพิงกัน 



เป็นแขวงเมืองพังงา ฝ่ายอุดรเมืองพังงา เขาเขมาเหล็กเป็นแดนเฉียงอิสาน ก็ราสูง สองแรกเป็นเขตแดน  
เมืองพังงา” 

        หลังจากพม่าเผาทําลายเมืองถลาง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ในปี พ.ศ.2352 บ้านเมืองเสียหายอย่างหนัก 
ชาวเมืองแตกต่ืนหลบหนีพม่าไปอาศัยอยู่ ในป่าดง และเมืองต่างๆ จึงไม่สามารถจัดต้ังเมืองถลาง 
ในเกาะภูเก็ตได้ ต้องใช้วิธีรวบรวมผู้คนท่ีเมืองพังงาก่อน ในปี พ.ศ.2354 พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) 
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่ ง ไ ด้รับการสนับสนุนจากกรมหมื่นศักดิพลเสพย์  ผู้กํากับราชการกรม  
พระสมุหกลาโหม ได้อาสาต่อทางราชธานีท่ีจะเป็นผู้จัดต้ังเมืองถลางขึ้นใหม่ ซึ่งหวังท่ีจะได้ผลประโยชน์จาก
การทําเหมืองแร่ในเกาะภูเก็ต แต่เนื่องจาก “เมืองถลางยับเยินมาก ถึงจะจัดแจงต้ังได้แต่ใน 2 หรือ4 ปี ก็ยังหา
เต็มภาคภูมิเหมือนแต่ก่อนไม่” จึงทําให้ทาฝ่ายรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งในท่ีสุดก็ตัดสินใจให้พระ
ยานครศรีธรรมราช (น้อย) เป็นแต่เพียงผู้ดูแลหัวเมืองถลางและเมืองขึ้นอื่นๆ ส่วนภารกิจในการจัดต้ังเมือง
ถลางท่ีพังงานั้นได้มอบให้พระวิเชียรภักดี (เจิม) อดีตยกกระบัตรเมืองตะกั่วทุ่งเป็นผู้ดําเนินการโดยตรง  
โดยแต่งต้ังให้พระวิเชียรภักดี (เจิม) เป็นผู้ว่าราชการเมืองถลางท่ีพังงาในปีเดียวกัน 

การก่อต้ังเมือง 

        การจัดต้ังเมืองถลางท่ีพังงาครั้งนั้นต้องพบกับปัญหาต่างๆ หลายประการ  เป็นต้นว่า  ปัญหาขาดแคลน

ข้าวบริโภค  ต้องพึ่งจากเมืองไทรบุรีและกรุงเทพฯ ปัญหาการคุกคามจากพม่าซึ่งยังส่งเรือรบและกองกําลัง

ย่อยๆ ออกมาจับผู้คนท่ีตะกั่วป่าและกะเปอร์ไปสืบข่าวคราวอยู่บ่อย ๆ และปัญหาเกี่ยวกับราษฎร  และ

กรมการเมืองท่ีต้ังไว้แล้วไม่ยอมไปอยู่ประจําท่ีเมืองพังงา  เพราะยังเป็นเมืองท่ีทุรกันดารและห่างไกล 

สุดหล้าฟ้าเขียวอยู่ทางฝ่ายรัฐบาลกลาง  ต้องมีสารตราออกมาบังคับบัญชาให้เจ้าเมืองต่างๆ ทางภาคใต้  

“ขับต้อนพระหลวง  กรมการและราษฎรขึ้นไป ณ ท่ีกราภูงา  ไปต้ังบ้านเรือนอยู่ด้วยพระถลาง” ทุกเมือง และ

เมืองละหลายๆ ครั้ง  โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชถึงแม้ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดต้ังโดยตรง   

แต่ต้องรับภาระเป็นพี่ เ ล้ียงดูแลความปลอดภัยของเมืองถลางท่ีพังงาอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะต้ังตัวได้ 

ซึ่งก็เสียเวลานานหลายปี  และจากความดีความชอบท่ีอุตส่าห์ต้ังเมืองถลางครั้งนั้น  ในปี พ.ศ.2356   

ได้โปรดเกล้าฯ  ให้เล่ือนยศพระวิเชียรภักดี (เจิม) เจ้าเมืองถลางขึ้นเป็นพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม 

(เจิม) ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในสารตราของเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสมุหพระกลาโหม  ท่ีมีไปถึงพระปลัด

และกรมการเมืองถลาง ในปี พ.ศ.2356  ตอนหนึ่งว่า “แลซึ่งพระวิเชียรภักดี (เจิม) มีน้ําในอุตสาหะตกแต่ง 

ให้ไพร่พลเมืองขึ้นไปต้ังอยู่ ณ ท่ีกราภูงา  เป็นภาคภูมิลงได้ดังนี้  พระวิเชียรภักดีมีความชอบ  ทรงพระกรุณา

ให้เล่ือนพระวิเชียรภักดี  เป็นพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม (เจิม) พระยาถลาง  พระราชทาน 

สัปทนสักกะหลาดแดงคันหนึ่ง  เส้ือมังกรสีตัวหนึ่ง  ผ้าปูม ผืนหนึ่ง  กระบี่บ้ังทองเล่มหนึ่งให้แก่พระยาถลาง 

http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=2
http://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=2


        ในระยะต้ังเมืองถลางท่ีพังงา ในปี พ.ศ.2365  ร้อยเอกเจมส์  โลว์  หัวหน้าคณะทูตของผู้ว่าการ 
เกาะปีนัง  ท่ีรับหน้าท่ีมาเจรจาปัญหาเมืองไทรบุรีกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ท่ีเมืองตรัง  
ได้เดินทางไปเยี่ยมเมืองพังงาในระยะท่ีรอคําตอบจากนครศรีธรรมราช  และได้บันทึกเกี่ยวกับเมืองพังงาไว้
มากมายหลายประการ  เป็นต้นว่า “หุบเขาพังงามีความยาวประมาณ ๓ไมล์ กว้างไม่เกิน ๒ ไมล์  ดินส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวผสมกับดินสีแดง  และดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ์  เนื้อท่ีตอนท่ีกว้างใหญ่ท่ีสุดของหุบเขามีบรรดา
กระท่อมกับเรือกสวนต้ังอยู่ส่วนพื้นท่ีตรงอื่นๆ เป็นทุ่งนา  และทุ่งหญ้าเล้ียงควาย  เมืองพังงามีผู้คนไม่เกิน ๗๐ 
หลังคาเรือน  มีประชากรระหว่าง ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ คน  เป็นชาวจีนประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน  หรือ
ประมาณ ๖๐๐ คน  ๒ ใน ๓ของชาวจีนเป็นชาวหมาเก๊า  มีชาวมลายูหลายร้อยคนกระจัดกระจายอยู่ในอ่าว
ปากน้ํา  เพราะคนไทยไม่ยอมให้อาศัยอยู่ใกล้ตัวเมือง  ประชาชนส่วนใหญ่ทํางานรับจ้างท่ีเหมืองแร่ 
เป็นระยะเวลาครึ่งปีแล้วกลับไปเก็บเกี่ยวข้าวในระหว่างเวลาท่ีเหลือ  เจ้าเมืองส่งคนไทยไปทํางานท่ีเหมืองแร่
เท่าท่ีพอใจ  และคนเหล่านั้นจะได้รับแต่เพียงอาหารเท่านั้น  สินแร่ท่ีขุดได้จะนําไปขายให้แก่ผู้รับเหมา 
ชาวจีน  และผลกําไรก็ตกอยู่แก่เจ้าเมือง  การน้ําสินแร่ลงมาข้างล่างนั้นบรรทุกมาบนหลังช้างหรือไม่ 
ก็เรือมาด ซึ่งใช้เวลา ๒ หรือ ๓ วัน อย่างไรก็ตามบรรดานายเหมืองชาวจีนไม่ต้องเสียภาษี  พวกจีนนั้นมักพอใจ
ท่ีจะได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษภายใต้รัฐบาลสยาม ซึ่งพลเมืองโดยกําเนิดไม่ได้รับพวกเขาได้รับการยกเว้น
หน้าท่ีซึ่งชาวสยามทุกคนถูกบังคับให้รับใช้รัฐเมื่อถูกเรียกร้องไม่ว่าจะในการเข้ารับราชกาทหาร  ช่างฝีมือ  
หรืองานกรรมกรรายวัน 

        ถึงแม้เจ้าเมืองพังงา  ถือประโยชน์เอาจากอํานาจท่ีเขาได้รับและสร้างความร่ํารวยให้แก่ตัวเอง  
จากค่าใช้จ่ายของข่าวไพร่ผู้คนของเขาก็ตามแต่การปกครองของเขายังไม่กดขี่มากเท่ากับการปกครองของเจ้า
เมืองนครศรีธรรมราช  และประชาชนก็ยังมีความผูกพันต่อเขามากกว่า  หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือประชาชน 
ไม่เกลียดเขารุนแรงมากเหมือนท่ีชาวเมืองนครศรีธรรมราชเกลียดชังเจ้าเมืองของตน  บรรดาสตรีท่ีพังงา 
เก็บตัวอยู่สันโดษมากกว่าสตรีท่ีถลาง  ท้ังนี้เพราะพวกผู้ชายในประเทศสยามไม่มีนิสัยอิจฉาริษยา  ผู้หญิง 
ในประเทศนี้ถูกปล่อยให้มีเสรีภาพมาก  แต่ข้อกําหนดท่ีพวกผู้ชายต้องมีหน้าท่ีรับใช้บ้านเมืองปีละหลายเดือน  
พวกผู้หญิงจึงต้องแบกภาระงานหนักต่างๆ ท่ีพวกผู้ชายต้องทําเอาไว้  ฉะนั้นพวกผู้หญิงเหล่านี้ก็ย่อมจําเป็น 
อยู่เองท่ีจะต้องหาเล้ียงตนเอง  ขณะท่ีสามีของตนไม่อยู่  หญิงพวกนี้  ต้องทํานา  ปลูกผัก  และทอผ้า  หรือ
มิฉะนั้นก็ค้าขายในตลาดเล็กๆ 

        เจ้าเมืองพังงา  มีผู้ช่วย ๒ คน มีรายได้จากแรงงานของประชาชน  เท่าท่ีจะหาได้จาการค้าขายส่วนตัว
ของเขา  และเรียกเอาจากการซื้อขายของบรรดาพ่อค้าต่างด้าวท่ีเมืองนี้  เจ้าเมืองพังงามีสําเภาจีน ๓ ลํา  
ซึ่งไปค้าขายยังปีนัง  เรือสําเภาเหล่านี้บรรทุกดีบุก  ข้าวและส่ิงของสินค้าพื้นเมืองเล็กๆ น้อยๆ ไปยังเกาะ
ปีนัง  ขากลับก็บรรทุกผ้า  ผ้าดอกสีต่างๆ สําหรับหุ้มเก้าอี้   เครื่องแก้ว  และเครื่องหัตถกรรมอื่นๆ  
เจ้าเมืองพังงามิได้ถวายเงินแก่พระเจ้าแผ่นดินเป็นประจํา  แต่เขาส่งไปถวายเมื่อส้ินกําหนด  ทุก ๓ หรือ 
๔ ปี หรือมิฉะนั้นก็นําเอาของมีค่าไปถวายพระองค์  แน่นอนทีเดียวพระเจ้าแผ่นดินทรงได้รับผลกําไร
ท้ังหมด  ซึ่งเพิ่มพูนงอกเงยข้ึนจากการขายดีบุก” 



        หลังจากปี พ.ศ.2352  ภัยจากการคุกคามของพม่าลดลงไปมาก  มีแต่ส่งกองเรือลาดตระเวนออกมาจับ
คนเท่านั้น  ไม่มีการส่งกองทัพใหญ่มาอีก  เพราะพม่าเริ่มขัดแย้งกับบริษัทอังกฤษในอินเดีย  และในปี พ.ศ.
2369  พม่ารบแพ้อังกฤษต้องสูญเสียมณฑลอาระกันและตะนาวศรีให้แก่อังกฤษ  ในระยะเดียวกันนั้นเอง  
ทางฝ่ายรัฐบาลจึงได้ย้ายผู้คนจากพังงาไปต้ังเมืองถลางขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2367  และโปรดเกล้าฯ ให้พระยา 
ไชยา (กลับ) ไปเป็นเจ้าเมืองพังงาระหว่างปี พ.ศ.2367 – 2383  ต่อมาพระยาไชยา (กลับ) มีความผิด 
ถูกถอด เพราะสนิทสนมกับกรมหลวงรักษ์รณเรศ  จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง )  
อดีตเจ้าเมืองไทรบุรีมาเป็นเจ้าเมืองพังงา  จึงมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองส่วนภูมิภาคทางหัวเมือง 
ชายฝ่ังตะวันตกตอนบนอีกครั้งหนึ่ ง  กล่าวคือ  ยกเมืองพังงาขึ้นเป็นเมืองโท  ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ  
และโปรดเกล้าฯ ให้เมืองถลาง  ตะกั่วทุ่ง   และตะกั่วป่า  ขึ้นตรงต่อเมืองพังงา  จนกระท่ังพระยา 
บริรักษ์ภูธร(แสง) ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ.2404  โปรดเก้าฯให้พระยาเสนานุชิต (นุช) อดีตผู้ช่วยราชการ
เมืองไทรบุรี  พังงาและเจ้าเมืองตะกั่วป่าในขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองพังงา   แต่พระยาเสนานุชิต (นุช) น้องชาย
ร่วมมารดาของพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) ไม่ยอมไปรับตําแหน่งท่ีเมืองพังงา  โดยอ้างว่าเคยชินกับเมือง 
ตะกั่วป่า  จึงขออยู่ ท่ีเดิม ทางฝ่ายรัฐบาลกลางจึงต้องเปล่ียนแปลงระบบการปกครองหัวเมืองเหล่านั้น 
เสียใหม่  กล่าวคือยกเมืองตะกั่วป่าขึ้นเป็นเมืองโทแทนเมืองพังงา  มีพระยาเสนานุชิต (นุช) เป็นเจ้าเมือง  
แยกเมืองพังงาและถลางออกจากตะกั่วป่า  ยกเป็นเมืองตรี  ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ  โปรดเกล้าฯ ให้พระยา
บริรักษ์ภูธร (ขํา) บุตรชายคนโตของพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) เป็นเจ้าเมืองพังงาระหว่างปี พ.ศ.2404 – 2437 
 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์-ปัจจุบัน 

       อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ปี พ.ศ.2383 เป็นต้นมา เมืองพังงาค่อยๆ ขยายตัวเจริญขึ้นตามลําดับ จาการ
สนับสนุนส่งเสริมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง ดังจะเห็นได้จากตอนท่ีถอนพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) มาเป็นเจ้า
เมืองพังงา ก็โปรดเกล้าฯ ให้ถอน “ผู้คนแขกเก่าท่ีไว้ในสนิท เคยรับใช้สอยอยู่กับ พระยาไทร (แสง) นั้น  
ก็จัดแจงให้พระยาไทรมาบ้าง จะได้เป็นกําลังราชการมากขึ้นข้างเมืองพังงา ถ้ามันเป้ฯคนผิดและไว้ใจมิได้ก็
ผ่อนเอาเข้ามาเสีย ให้มีกําลังเมืองไทยอยู่แต่น้อย และกําปั่นเรือรบ เรือไล่ ปืนใหญ่ ปืนน้อย เครื่องศาสตราวุธ 
ของพระยาไทรมีอยู่เท่าไร ก็ผ่อนจัดแจงให้พระยาไทรมา เสียให้ส้ิน” นอกจากนี้ยังมอบอํานาจให้แก่พระยา
บริรักษ์ภูธร (แสง) เป็นผู้สําเร็จราชการเมืองพังงา และหัวเมืองชายฝ่ังตะวันตกตอนบนหลายเมือง มีศักดินาสูง
ถึง 10,000 ในฐานะเจ้าเมืองโท ความมั่ง ค่ังรุ่งเรืองของเมืองพังงาไม่ได้เกิดขึ้นจากท้องท่ีตัวเมืองแต่ขึ้นกับ
เมืองขึ้นมากกว่า กล่าวคือ บริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกจริงๆ นั้น อยู่ท่ีเมืองถลาง ภูเก็ต และตะกั่วป่า
มากกว่าท่ีพังงา ดังนั้นเมื่อแยกเมืองเหล่านั้นออกไปในปี พ.ศ.2404 ฐานะของเมืองพังงาจึงลดเป็นเมืองตรี  
เจ้าเมืองมีศักดินาลดลงเหลือเพียงราว 5,000 เท่านั้น ความมั่งค่ังของบ้านเมืองและเจ้าเมืองคงลดลงไปด้วย  
ดังจะเห็นได้จากในสมัยรับกาลท่ี 4 เมืองพังงาเคยรับประมูลทําภาษีปีละ 26,960 บาท เท่ากับเมืองตะกั่วป่า
และมากกว่าเมืองภูเก็ต แต่ครั้นถึงปี พ.ศ.2415 เงินภาษีเมืองภูเก็ตสูงขึ้นถึงปีละ 336,000 บาท แต่เมืองพังงา
กลับสูงขึ้นเล็กน้อย คือรวมปีละ 29,920 บาทเท่านั้น และได้โอนภาษีเมืองตะกั่วทุ่งไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า 
ในปีเดียวกันด้วย 



        ในปี พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินประพาส 
เมืองพังงา ในระยะท่ีบ้านเมืองสงบ มีสันติสุขพอควรแก่อัตภาพ ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับสภาพของเมืองพังงา  
ในระยะนี้ไว้อย่างน่าสนในว่า “เมืองพังงาไม่เหมือนเมืองอื่น เห็นเขารอบข้าง เป็นเขาสูงๆ ถึงสัก ๘๐๐ ฟิต 
ก็มี ช่องออกไปตะกั่วป่าทาง ๑ ต้องขึ้นเขาสูง ทางไปปากลาวท่ีช่องเขานางหงส์ก็เป็นเขาสูงเหมือนกัน  
ไปมาสะดวกแต่อยู่แต่ตะกั่วทุ่ง เหมืองดีบุกท่ีนี่ทํามาช้านาน แต่แร่ท่ีดีหมดไป เสียมาก โรยมานานแล้ว เด๋ียวนี้ 
มีจีนทําอยู่หมดด้วยกัน ๖๐๐ คนเศษ เหมืองใหญ่มีอยู่ ๒ เหมือง คนประมาณ ๓๐ – ๔๐ คนว่าทําเหมืองครา
กันโดยมาก ฝนตกมากกว่าเมืองอื่นๆ เพราะเขาสูงล่อให้ตก นาข้างเหนือน้ํามักจะดี ข้างใต้แล้วมักจะเสียด้วย
ลุ่มน้ําเป็นพื้นท่ีนาก็มีน้อยเหมือนเมืองอื่นๆ ข้าวพม่าเข้าเมืองปีหนึ่ง ๘,๐๐๐ กุหนี หรือ ๕๗๒ เกวียน มาก
พอใช้ เราชวนให้คิดอ่านปลูกต้นไม้อื่นท่ีเป็นสินค้าแทนนา พระยาบริรั กษ์ (ขํา) เป็นคนแม่นยํา และรู้ 
การในบ้านเมืองมากจริง ถามอะไรไม่จนและไม่คลาดเคล่ือน ระวังผิดอย่างเอก  พวกผู้หญิงมาหาคือ สุ่น 
ท่ีพระยาบริรักษ์ (ขํา) กับเป้า น้องท่ีเฆี่ยนคนตาย เมียช่ืออินเป็นคนในวัง กับมีพีน้องมาอีกหลายคนด้วยกัน  
ดูค่อยคล่องแคล่วกว่าพวกตะกั่วป่า ท่ีพังงาเขามีผู้หญิงมาก ทํากับข้าวไทยได้ดีๆ เพราะมักจะเป็นชาววังชุม 
ให้ตราจุลสุราภรณ์ พระยาบริรักษ์ (ขํา) เพราะเป็นเจ้าเมืองมานานรู้การงานมากแล้วรักษาถนนจนไม่ทรุด
โทรม” 

        จากบุคลิกลักษณะของพระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) เจ้าเมืองพังงา ซึ่งเป็นคนละเอียดลออรู้ก ารงานใน
บ้านเมือง และไม่สนใจสะสมเงินทอง การทําเหมืองมีน้อย จึงไม่กระทบกระเทือนเรื่องผลประโยชน์ ในระหว่าง
ปี พ.ศ.2422 – 2433 ซึ่งเจ้าเมืองภูเก็ต ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า กําลังประสบปัญหาเก็บภาษีส่งรัฐบาลได้น้อยกว่า  
ท่ีประมูลไว้ บางรายต้องคืนภาษี เช่น เจ้าเมืองภูเก็ต เป็นต้น และบางรายถูกจับตัวไป กักขังเร่งภาษีบ้าง 
ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2435 พระเสนานุชิต (นุช) ค้างภาษีรัฐบาลกลางติดต่อกัน 7 ปี เป็นเงิน 283,315 บาท 
จึงถูกเรียกตัวไปเร่งเงินภาษีท่ีภูเก็ต เป็นต้น แต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองพังงาคือพระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) ซึ่งใน
ขณะนั้น “แก่ชราแล้วจักษุมืดมัวทั้ง 2 ข้าง” สามารถนําเมืองพังงาผ่านมรสุมต่างๆ ไปได้ จนกระท่ังเริ่มมีการ
ปฏิรูปการปกครองมณฑลภูเก็ตในปี พ.ศ.2437 พระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) ก็ถึงแก่อสัญกรรม การแบ่งท้องท่ี 
ในเมืองพังงาออกเป็นอําเภอและตําบลต่างๆ ตามระบบการปกครองแบบใหม่ จึงตกเป็นหน้าท่ีของพระเพชร
ภักดีศรีพิไชยสงครามฯ (พลาย) พระปลัดเมืองพังงา น้องชายพระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) นั่นเอง ในการแบ่งท้องท่ี
ครั้งนั้น ได้โอนเมืองตะกั่วทุ่งมาเป็นอําเภอหนึ่งของเมืองพังงา และจัดแบ่งเมืองพังงาออกเป็น 4 อําเภอ 24 
ตําบล คือ อําเภอกลางเมือง มี 12 ตําบล ได้แก่ ตําบลท้ายช้าง ตลาดใหญ่ ฝ่ายท่าตากแดด นบปริง ป่าก่อ  
ทับแหวน เผล่ ทุ่งคาโงก บางเตย เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ อําเภอทุ่งมะร้าว มี 6 ตําบล คือ ตําบลทุ่ง
มะพร้าว ลําภี ลําแก่น ท่าซ่อ นาเตย บางคลี อําเภอทับปุดมี 7 ตําบล คือ ตําบลคลองมะรุ่ย เขาเต่า โคกซอย 
ใสเสียด บางเหรียง บ่อแสน แลถ้ําทองหลาง อําเภอตะกั่วทุ่งมี 8 ตําบล คือ กระโสม ถ้ํากระไหล ท่าอยู่ 
นากลาง  โคกกลอย บางหลาน คลองตะเคียน และบางทอง 

       



ในปี พ.ศ.2459 ได้เปล่ียนช่ือเมืองพังงาเป็นจังหวัดพังงา และเปล่ียนตําแหน่งผู้ว่าราชการเมือง  
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้ยุบตะกั่วป่า ซึ่งมีฐานะเป็น
จังหวัดหนึ่งลงในอําเภอ ขึ้นกับจังหวัดพังงา และย้ายท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดจากท่ีเดิมซึ่งต้ังอยู่ท่ีบ้านชายค่าย  
ไปต้ังท่ีบ้านท้ายช้างในปี พ.ศ.2473 และปี พ.ศ.2515 ได้ย้ายไปต้ังท่ีใหม่ท่ีหน้าถ้ําพุงช้าง ซึ่งเป็นท่ีต้ังของศาลา
กลางจังหวัดปัจจุบัน (ปัจจุบันอาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา  ส่วนอาคารศาลากลาง 
ได้สร้างใหม่อยู่บริเวณหน้าเขารูปช้าง  ส่วนช่ืออําเภอเมืองก็เปล่ียนเป็นอําเภอท้ายช้าง ในปี พ.ศ.2459 และ
กลับมาเรียกว่าอําเภอเมืองพังงา อีกในปี พ.ศ.2481 จนกระท่ังถึงปัจจุบัน 
 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

ดอกไม้ประจําจังหวัด ดอกจําปูน (Anaxagorea javanica) 
ต้นไม้ประจําจังหวัด  เทพทาโร  (Cinnamomum porrectum) 
คําขวัญประจําจังหวัด  “แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ํา ถ้ํางามตา ภูผาแปลก  

   แมกไม้จําปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร” 
 

ตราสัญลักษณ์ 
 

 
 
 

  
 

วิสัยทัศน์ Vision 
 “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” 

จุดเน้นการพัฒนา 
                  “ พังงา เป็น WORLD CLASS DESTINATION ” สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล" 
 

พันธกิจ Mission 

1.) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

2.) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 

3.) สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

5.) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 

6.) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

รูปเรือขุดเหมือง เขารูปช้าง และเกาะตาปภูาพตรานี้เป็นตราท่ีได้ประกาศ
รับรองให้ใช้เป็นตราราชการตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ  
พ.ศ. 2545 แต่จะมีการปรับปรุงแบบจากตราเดิม (ซึ่งไม่มีรูปเกาะตาปู ) 
เมื่อใดนั้นไม่ทราบ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9


เป้าประสงค์รวม Opjective 
  1.) จํานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวที่เพิ่มขึ้น 
   2.) มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดข้ึนและปลอดภัยได้มาตรฐาน 
   3.) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   4.) ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ มีสังคมน่าอยู่ 
   5.) ประชาสังคม มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่ต้ังและอาณาเขต  
จังหวัดพังงามีเนื้อท่ีประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าชายเลน และป่าดงดิบ 

คิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นท่ีท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดกับจังหวัดระนอง 
ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้    ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันตก   ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 
 

และมีเกาะต่าง ๆ อยู่ในทะเลอันดามันมากถึง 155 เกาะ นับเป็นจังหวัดท่ีมีจํานวนเกาะมากท่ีสุด 
ในประเทศไทย 
 

ขนาดพื้นที ่
 จังหวัดพังงา มีพื้นท่ีประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับท่ี 53 ของประเทศ ประกอบด้วย  
8 อําเภอ 48 ตําบล 314 หมู่บ้าน  
 

  1.) อําเภอเมืองพังงา 
  2.) อําเภอเกาะยาว 
  3.) อําเภอกะปง 
  4.) อําเภอตะกั่วทุ่ง 
  5.) อําเภอตะกั่วป่า 
  6.) อําเภอคุระบุรี 
  7.) อําเภอทับปุด 
  8.) อําเภอท้ายเหมือง  
 

 ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
  
 
 
 

 

เทพทาโร  ( เทบ-พะ-ทา-โร ) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  ( Cinnamomum porrectum Kosterm )  

     เป็น ต้นไม้ หอมชนิดหนึ่ งสกุ ลเ ดียวกับต้นอบเชยมี ต้นขนาดใหญ่  
อยู่ในวงศ์ Lauraceae และเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดพังงา 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 ลักษณะ เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับทึบ สีเขียวเข้ม ลําต้น
เรียบไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทาอมเขียวหรืออมน้ําตาล ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามลําต้น เมื่อถาก
เปลือกออกจะมีกล่ินหอม กิ่งมีลักษณะอ่อนเรียว เกล้ียงและมักมีคราบขาว ใบเป็นชนิดใบเด่ียว ออกเรียง
สลับกัน เป็นใบรูปรีแกมรูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกล้ียง ท้องใบมีคราบ
ขาว ปลายใบแหลม โคนใบแหลมและกลม ยาวประมาณ 7 - 20 ซม. ก้านใบเรียวเล็ก 2.5 - 3.5 ซม. ดอก
ออกเป็นช่อ สีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกล่ินหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเป็นกระจุกยาว 2.5 - 7.5 ซม. ก้านช่อ
ดอกจะเรียวยาวและเล็กมาก ผลมีขนาดเล็กและกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 มม. ผลอ่อนมีสีเขียว 
ผลแก่มีสีม่วงดํา ก้านผลเรียว ยาวประมาณ 3 - 5 ซม. ลักษณะเนื้อไม้มีสีเทาแกมน้ําตาล มีกลุ่มหอมฉุน มีริ้วสี
เขียวแกมเหลือง เนื้อไม้เป็นมันเล่ือม เส้ียนตรง หรือสับสน เป็นคล่ืนบ้างเล็กน้อย เหนียว แข็งพอประมาณ 
เล่ือย ไส้กบ ตบแต่งง่าย สารสําคัญในเนื้อไม้ จะพบ d - camphor ท่ีใช้แทน sassafras ได้ดีให้น้ํามันท่ีมีสาร
หอม คือ safrol และ cinnamic aldehyde และยังพบ safrol ในเปลือกต้นและใบ การขยายพันธุ์ไม้
เทพทาโรท่ีนิยมปฏิบัติกันคือ การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักชํา 
 

 ต้นเทพทาโรเป็นไม้หอมท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงสมควรท่ีจะปลูกสร้างสวนป่าไม้เทพทาโรขึ้นในท่ี  
ท่ีมีความชุ่มช่ืนเพียงพอ เพราะเทพทาโรจะชอบข้ึนอยู่บนเขาในป่าดงดิบ พบมากท่ีสุดทางภาคใต้ อาจจะปลูก 
ใต้ร่มไม้อื่นหรือปลูกเป็นไม้แซมสวนป่า น่าจะเจริญเติบโตดีกว่าปลูกเป็นไม้เบิกนําในท่ีโล่งแจ้ง 
 

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 พังงา เป็นจังหวัดท่ีเต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ท้ังบนบกและใต้น้ํา โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ
สวยงามท่ีวางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมท้ังยังมี
ผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทยพังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะ
เรื่องราวของผู้คนหลากเช้ือชาติ ท้ังไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่  
ท่ีน่าสนใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่  
ท่ีตะกั่วป่า ฯลฯ นอกจากนี้ พังงายังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์ เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก เช่น  
โลกใต้น้ําของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตะปู เขา
พิงกัน เกาะพระทอง ป่าชายเลน น้ําตก โถงถ้ําพังงา ภาพเขียนสีในถ้ํา ภาชนะดินเผา ฯลฯ ท้ังหมดนี้ล้วนเป็น
ทรัพยากรลํ้าค่าท่ีทําให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวเสมอมา 
 

สถานที่ท่องเที่ยว 
 

 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อยู่ในเขตอําเภอคุระบุรีและอําเภอตะกั่วป่า ครอบคลุมพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติเทือกเขานมสาว เนื้อท่ี 153,800 ไร่ เป็นประเภทป่าดิบช้ืน พรรณไม้ท่ีสําคัญ เช่น ไม้ยาง ตะเคียนทอง 
ปาล์ม กระพ้อหนู ยังสามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สมเสร็จ เลียงผา เก้ง นกเงือก ประกาศเป็นอุทยาน  
เมื่อวันท่ี16 เมษายน พ.ศ. 2531 ได้รับการจัดต้ังเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531


 

 น้ําตกตําหนัง เป็นน้ําตกท่ีตกจากหน้าผา สูง 63 เมตร มีน้ําตลอดท้ังปี ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร น้ําตกโตนต้นเตย เป็นน้ําตกท่ีตกจากหน้าผา สูง 45 เมตร ตามทางเดิน
จะผ่านจุดชมทิวทัศน์ สามารถมองเห็นปา่เขาท่ีสมบูรณ์ของอุทยาน 
 

 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต้ังอยู่ท่ีตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี (ท่ีทําการอุทยานต้ังอยู่ท่ี
ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง) ครอบคลุมพื้นท่ี 80,000 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 
1 กันยายน พ.ศ. 2525 คําว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า "เก้า" หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ 
ในทะเลอันดามัน มี 9 เกาะ เรียงจากเหนือมาใต้ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง เกาะปายู 
เกาะหัวกะโหลก เกาะสิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะท่ีมีความสวยงาม  
ท้ังบนบกและใต้น้ํา มีปะการังท่ีสวยงามหลายชนิด สามารถดําน้ําได้ท้ังน้ําต้ืนและน้ําลึก สามารถพบปลาท่ีหา
ยาก เช่น วาฬ โลมา และปลาไหลมอเรย์ (moray) ช่วงเดือนท่ีน่าเท่ียวมากท่ีสุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน นอกจากนั้นจะประกาศปิดเกาะ 

 

 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต้ังช่ือตามพระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) เทศาเมืองภูเก็ต  
ผู้ค้นพบเกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามัน อยู่ติดกับ
ชายแดนไทย–พม่า มีพื้นท่ีประมาณ 84,375 ไร่ ร้อยละ 76 ของพื้นท่ีเป็นทะเล ส่วนท่ีเหลือเป็นแผ่นดิน 
ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) เกาะกลาง  
(เกาะปาจุมบา) เกาะรี (เกาะสต๊อก) และ 1 กองหินปริ่มน้ํา คือกองหินริเชลิว เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ 
วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลําดับท่ี 29 ของประเทศไทย 
 

 หมู่เกาะสุรินทร์เป็นหมู่เกาะท่ีวางตัวอยู่ในกลุ่มอ่าวขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นท่ีบังคล่ืนลมได้ดีท้ังสองฤดู 
คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน จึงเป็นแหล่งกําเนิดแนวปะการังน้ําต้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านของชาวเลเลกลุ่มสุดท้ายท่ียังดํารงวัฒนธรรมด้ังเดิมมากท่ีสุด คือ  
มอแกน หรือ “ยิบซีแห่งท้องทะเล” ประมาณ 200 คน ปัจจุบันได้ต้ังหมู่บ้านอยู่ท่ีเกาะสุรินทร์ใต้ ขายของ 
ท่ีระลึกให้นักท่องเท่ียว และบางส่วนทํางานเป็นลูกจ้างของอุทยานฯ 

 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดพังงา มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 400 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีป่าชายเลนผืนใหญ่ท่ีอุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติด้ังเดิมอยู่มาก เป็นป่าชาย
เลนกว้างใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อท่ีป่าโดยรวมท้ังจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
18.17 ของเนื้อท่ีป่าชายเลนท้ังประเทศ (พ.ศ. 2539) เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานับต้ังแต่เขตอําเภอเมือง
พังงา เลียบตามชายฝ่ังจนถึงเขตอําเภอตะกั่วทุ่งและบริเวณพื้นน้ําในทะเลอันดามัน ซึ่งมีพื้นท่ีร้อยละ 80 ของ
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะ
โบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น 
 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2_(%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5)
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2524
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99


 อ่าวพังงา  หรือมี ช่ือเรียกอย่าง เป็นทางการคือ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้น ท่ีประมาณ  
250,000 ไร่ ครอบคลุมอําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว อุทยานฯ แห่งนี้เป็นอุทยาน
แห่งชาติประเภทชายฝ่ังทะเลแห่งท่ีสองของประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทะเล และเกาะน้อยใหญ่ มีเขาหินปูน
ลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีความงามแตกต่างกันไปตามลักษณะของหิน สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์สัตว์น้ําอีกด้วย ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันท่ี29เมษายน พ.ศ. 2524 ช่วงท่ีเหมาะจะมา
ท่องเท่ียวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงท่ีฝนตกชุก คล่ืนลมแรง 
 การเดินทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร จากทางหลวง
หมายเลข 4 จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4144 เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือท่าด่าน
ศุลกากร สามารถเช่าเรือจากบริเวณท่าเรือได้ 

 อ่าวจาก ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุรินทร์ และ
เป็นจุดดําน้ํา ท่ีน่าสนใจอีกจุดหนึ่ง  แนวปะการังยาวประมาณ  
200-400 เมตรจากฝ่ัง มีปะการังท่ีค้นพบหลากชนิด รวมท้ังปะการัง
อ่อนสีเหลืองท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก  
ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี 

 อ่าวผักกาด เป็นจุดท่ีมีปะการังหลากหลายชนิดในพื้นท่ีแคบๆ พบท้ัง
ปะการังก้อน แผ่นต้ัง แผ่นนอน เขากวาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสัตว์
ทะเลท่ีน่าสนใจ เช่น ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
น้ําลึก อาจทําให้มองเห็นไม่ชัดสําหรับผู้ท่ีชอบดําน้ําแบบผิวน้ํา ท่ีนี่ 
มีปลาเกือบทุกชนิดท่ีพบในหมู่ เกาะเกาะสุรินทร์ มาดําน้ําท่ีอ่าว
ผักกาดจึงต้องสังเกตปลาเป็นหลัก โดยเฉพาะปลาผีเส้ือ และปลาสิน
สมุทร เพราะท่ีนี่มีปลาสองกลุ่มนี้หลากหลาย 

ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี 
 อ่าวพังงา หรือมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการคือ อุทยานแห่งชาติอ่าว

พังงา มีพื้นท่ีประมาณ 250,000 ไร่ ครอบคลุมอําเภอเมืองพังงา 
อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว อุทยานฯ แห่งนี้เป็นอุทยาน
แห่งชาติประเภทชายฝ่ังทะเลแห่งท่ีสองของประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นทะเล และเกาะน้อยใหญ่ มีเขาหินปูนลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีความ
งามแตกต่างกันไปตามลักษณะของหิน สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน และ
ยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ําอีกด้วย ประกาศเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี29เมษายน พ.ศ. 2524 ช่วงท่ีเหมาะจะมา
ท่องเท่ียวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ส่วนเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคมเป็นช่วงท่ีฝนตกชุก คล่ืนลมแรง 



อ่าวไทรเอน อยู่ทางตะวันออกของเกาะสุรินทร์เหนือ เป็นอ่าวท่ีมี 
ชาวเลหรือมอ  แกน ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองท่ียังคงมีวิถีชีวิตแบบ
ด้ังเดิมกินนอนอยู่ในเรืออาศัยอยู่ นับถือเทวรูปอินเดียนแดง ซึ่ง
แกะสลักด้วยท่อนไม้ ถือเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของชาวเล ในวันขึ้น 15 คํ่า 
เดือนเมษายนของทุกปี ชาวเลจะมาชุมนุมเพื่อไหว้ผีท่ีตนเคารพนับ
ถือ งานจะจัดเป็นเวลา 3 วัน 

ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี 
 อ่าวสุเทพ อยู่เกาะสุรินทร์ใต้ เป็นอ่าวใหญ่ท่ีสุดในเกาะนี้ แนว

ปะการังยาวถึง 1,200 เมตร ลักษณะเป็นอ่าวใหญ่ ห่างจากฝ่ัง 200-
500 เมตรหรือมากกว่านั้น ด้านในเป็นปะการังขนาดเล็กปนเศษ
ปะการัง ด้านนอกเป็นปะการังก้อนขนาดใหญ่ ขึ้นสลับกับปะการัง
แผ่นนอนใหญ่มาก ขอบแนวปะการังลาดลงสู่พื้นทราย ความลึก 15 
เมตร มีปะการังอ่อนและกัลปังหาน้อยมาก เราต้องนั่งเรือไปอ่าวสุ
เทพอย่างเดียว เดินไปไม่ได้ ใช้เวลา 15 นาทีจากท่ีพัก 
ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี อําเภอคุระบุรี 

 หาดบางเนียง อยู่ตอนกลางของเขาหลัก อยู่ระหว่างหาดคึกคักและ
หาดนางทอง มีถนนเข้าสู่หาดมากมายหลายเส้นจากทางหลวง
หมายเลข 4 ลักษณะเด่น หาดบางเนียงมีหาดทรายเหมือนกับหาด
คึกคักแต่ยาวโค้งเว้าแหว่ง เป็นท่ีนิยมเดินชมทิวทัศน์และเล่นน้ําของ
นักท่องเท่ียวเหมือนท่ีหาดนางทอง เป็นหาดท่ีคึกคักท่ีสุดหาดหนึ่ง
ของเขาหลัก เกือบตลอดแนวยาวของหาดและถนนเข้าหาดมีท่ี
พักผ่อนมากมายหลากหลายระดับราคา ท้ังบ้านพักและรีสอร์ท  
หาดบางเนียงมีจุดเด่นท่ีมีบรรยากาศของหาดท่ีผสมระหว่างบริเวณท่ี
มีสภาพดั้งเดิม และบริเวณท่ีมีท่ีพักส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน 

 หาดบางสัก มีหาดทรายขาวสะอาดยาวขนานกับทิวสนร่มรื่น เล่นน้ํา
ได้ ยามเย็นจะมีชาวบ้านนักท่องเท่ียวมานั่งชมรอพระอาทิตย์ตกอยู่
เสมอ  ท่ีพักบนหาดบางสักมีให้ เลือกพักผ่อนมากมายและยังมี
ร้านอาหารไว้คอยบริการอีกด้วย 
การเดินทางริมถนนสายเพชรเกษมช่วงท้ายเหมือง -ตะกั่วป่า กม. 
ท่ี 76-77 มีทาง แยกซ้ายมือเข้าไป 100 เมตร 

 หาดเขาหลักอยู่ในเขตตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง มี ลักษณะ
และจุดเด่น คือ ชายหาดของหาดเขาหลักเป็นหาดท่ีกว้าง ไม่ยาวนัก 
มีผืนทรายท่ีละเอียดสะอาดสวยงาม ไม่ลาดชัน เล่นน้ําได้สะดวก และ
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ยังเป็นหาดท่ีเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยสนทะเลริมหาด แตกต่างจากหาด
อื่น ๆ เนืองจากหาดเขาหลักแห่งนี้เป็นหาดท่ีไม่ยาวนักจึงมีลักษณะ
คล้ายๆ กับหาดส่วนตัว ทางด้านทิศเหนือของหาดเขาหลักเป็น   
ชายหาดท่ีโค้งยาวติดกับเขา ด้านทิศใต้มองเห็นฐานทัพเรือพังงา ติด
กับท่าเรือทับละมุ ส่วนผู้ใดท่ีชอบบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถมา
พักผ่อนได้ แต่ว่าจะมีท่ีพักให้เหลือพักกันเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น หรือถ้า
นักท่องเท่ียวท่านใดท่ีชอบเท่ียวชอบภายในตัวจังหวัดพังงา เราก็มี
สถานท่ีท่องเท่ียวในตัวจังหวัดแนะนําให้ได้เช่นกัน 

 หาดคึกคัก หาดท่ีเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เป็นหาดทรายท่ีทอด
โค้งยาวมีทรายท่ีสะอาด ละเอียด เม็ดทรายขาว ผีนทรายนุ่น กว้าง 
ไม่ลาดชันนัก ต้ังแต่ตอนกลางของหาดลงไปทางทิศใต้เหนือหาดขึ้นไป
จะมีป่ าชายหาด ด้ั ง เ ดิมสมบรู ณ์ เป็นแนวยาว  การ เ ดินทาง
สะดวกสบายในบริเวณท่ีมีแหล่งชุมชนและท่ีพัก หาดคึกคัก มีจุดเด่น
ท่ีสภาพโดยท่ัวไปยังคงเดิม เหมาะแก่การเดินเล่น ชมทิวทัศน์ ปลาย
หาดด้านทิศใต้ บริเวณท่ีติดกับหาดบางเนียงมีคลองธรรมชาติสาย
เล็กๆ ค่ันอยู่ ช่วงน้ําลงสามารถเดินข้ามไปมาได้สะดวก โดยเฉพาะ
เวลาบ่ายแก่จนถึงเย็นในฤดูท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวนิยมเดินข้ามมา ท่ี
พักบนหาดคึกคักราคาไม่แพง และยังมีท่ีพักอีกเล็กน้อยท่ีบริเวณ
ตอนบนของหาดระดับราคาปานกลางขึ้นไป อยู่ในระดับดี 

 เกาะตะปู หรือ "เขาตะปู" หรือช่ือเรียกท่ีรู้จักกันไปท่ัวโลกอีกช่ือว่า 
เกาะเจมส์บอนด์ เนื่องจากเป็นเกาะท่ีเคยถ่ายหนังเรื่องเจมส์บอนด์ 
ต้ังอยู่ในบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา คิดเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากท่ีทํา
การอุทยานฯตามลําคลองเกาะปันหยีจังหวัดพังงา อยู่ทางด้านเหนือ
ในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน เกาะตะปู มีลักษณะเป็นเกาะเด่ียว 
ลักษณะเป็นแท่งหินปักลงทะเล รูปร่างคล้ายตะปู มีศัพท์เฉพาะทาง
ธรณีวิทยาว่า เกาะหินโด่ง การชมเกาะตะปูต้องชมในระยะไกลจาก
เรือ หรือจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้  

 เกาะคอเขา Kho Khao Island is a 64 square kilometre 
tropical island that lies off the coast of Takuapa in Khao 
Lak. เกาะคอเขา ต้ังอยู่เขตนอกชายฝ่ังใกล้ของเขาหลัก อําเภอตะกั่ว
ป่า เป็นเกาะเงียบสงบ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และ
ความสวยงามดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเยือน โดยเฉพาะป่าชายเลน 
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ผืนใหญ่ท่ีทอดตัวทางทิศตะวันออกซึ่งกําลังฟื้นตัว และหาดทรายขาว
ทางทิศตะวันตก 
การเดินทาง ทางเรือ จากท่าเรือบ้านน้ําเค็ม ซึ่งอยู่ห่างจากอําเภอ
ตะกั่วป่า 9 กิโลเมตร มีท้ังเรือเฟอรี่ท่ีสามารถขนรถยนต์ข้ามไปยัง
เกาะคอเขา ราคาคันละ 150 บาท และเรือโดยสารประจําทางราคา
คนละ 40 บาท มีบริการตลอดท้ังวัน 

 เกาะปันหยี แท้จริงแล้วเป็นหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งก่อสร้างบนท่ีน้ํา
ทะเลท่วมถึง บ้านได้ถูกสร้างให้สูงกว่าระดับน้ําขึ้น น้ําลงของทะเล 
บริเวณหมู่บ้านต้ังอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวปันหยีเป็นชุมนุม
ชาวประมงด้ังเดิม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพ
ประมงน้ําต้ืน โดยการทําประมงน้ําต้ืนโดยใช้อวนลอยโป๊ะ เล้ียง
หอยแครง เล้ียงประกระชัง เล้ียงปลากระชัง ซึ่งปัจจุบันเกาะปันหยี
เป็นชุมชนสําหรับให้บริการนักท่องเท่ียว โดยได้ทําการปรับปรุงบ้านท่ี
อยู่อาศัยเดิมบางส่วนให้เป็นร้านอาหารและจําหน่ายของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียว  
การเดินทาง  
สามารถเดินทางโดยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

 เกาะตาชัยได้ช่ือว่าเป็นเกาะท่ีสวยที่สุดในทะเลอันดามัน ความงดงาม
ของเกาะตาชัยอยู่ท่ีน้ําทะเลสีฟ้าใสและหาดทรายท่ี ขาวบริสุทธิ์ยาว
กว่า 700 เมตร เกาะตาชัยเพิ่งเปิดบริการให้นักท่องเท่ียวเมื่อไม่นาน
มานี้ สภาพธรรมชาติบนเกาะและในทะเลจึงยังคงความสวยงามเป็น
ธรรมชาติ แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่ก็มีจุดท่ีน่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นน้ําทะเลใส และความสมบูรณ์ของปะการังมีปลาการ์ตูน ปลา
นกแก้ว ปลาสิงโตฯ และอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดสําหรับการมา
เท่ียวเกาะตาชัย คือ การเดินป่าเข้าไปดู ปูไก่ เป็นปูน้ําจืดชอบอาศัย
อยู่ตามธารน้ํา ลําตัวมีสีแดงสด มีก้ามสีดําเหลือบน้ําเงินเวลาร้องจะมี
เสียงคล้ายไก่ เกาะตาชัยไม่มีท่ีพัก นักท่องเท่ียวต้องเดินทางแบบ 
one-day trip เท่านั้นและสามารถท่องเท่ียวได้ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เมษายน 
การเดินทาง ท่าเรือทับละมุ อําเภอท้ายเหมือง อยู่ห่างจากอําเภอ
เมือง 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพังงา - ตะกั่วป่า และเป็นท่าเรือ
ท่ีอยู่ใกล้อุทยานฯ ท่ีสุด ประมาณ 40 กิโลเมตร จากท่าเรือทับ 
ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี 



  วนอุทยานสระนางมโนราห์ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 3 ตําบลนบปริง อําเภอเมือง 
จังหวัดพังงา อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทอยนางหงส์ มีเนื้อท่ี 
180 ไร่ เป็นที่ค่อนข้างราบและมีเนินเต้ียๆ ขึ้นไปเรื่อยจนถึงเขาทอย 
มีลําธารขนาดเล็ก ไหลจากป่าต้นน้ําท่ีอยู่เหนือวนอุทยานขึ้นไป โดย
ไหลผ่านบริเวณพื้นท่ีราบขนาดเล็กระหว่างหุบเขา สลับกับพื้นท่ีลาด
ชัน ต่างระดับก่อให้เกิดช้ันน้ําตกช้ันเล็กช้ันน้อย 3 – 4 แห่ง ในส่วน
ของท่ีราบระหว่างหุบเขามีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ท่ัวไป ก่อให้เกิด
ความร่มรื่นและสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม ลําธารมีน้ําไหลตลอดปี ดิน
เป็นดินลูกรัง มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอย่าง น้ําตกสระนาง
มโนราห์ ซึ่งเป็นช่ือน้ําตกท่ีอยู่ในเทือกเขาทอย ซึ่งเกิดแหล่งต้นน้ําลํา
ธารในป่าเหนือสุดของเทือกเขาทอย คือ ป่าพรานบูรณ์ มีน้ําไหลแล้ว
ผ่านห้วยเล็กห้วยใหญ่สู่หมู่บ้าน หมู่ ท่ี 3 ตําบลนบปลิง แล้วลงสู่ 
คลองพังงาน้ําตกช้ันกลางของวนอุทยาน มีสระน้ําขนาดย่อมซึ่งมีธาร
น้ําไหลตลอดเวลา รอบบริเวณสระมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ท่ัวไป 
บริเวณเหนือสระด้านบนมีพื้นท่ีราบปกคลุมไปด้วยหญ้า ช้ันล่างของ
สระเป็นช้ันน้ําตกไหลลดหล่ันลงมาโดยเฉพาะช่วงท่ีมีแสงแดดจ้า ส่อง
ลงมายังบริเวณนั้น ก่อให้เกิดจินตนาการท่ีนําเอาเรื่องเล่าแต่โบราณ
เข้ามาเช่ือมโยงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง มโนราห์ 

   วัดสุวรรณคูหา หรือท่ีชาวบ้านท่ัวไปเรียกกันว่า "วัดถ้ํา" ต้ังอยู่หมู่ 2 
ตําบลกระโสม เป็นวัดท่ีน่าสนใจและมีความสําคัญท่ีสุดของจังหวัด
พังงา ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าชม
ทุกวัน เนื่องจากในอดีตวัดสุวรรณคูหา นับว่าเป็นโบราณสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี บริเวณท่ีต้ังวัดมีภูเขา 
ซึ่งมีถํ้าใหญ่น้อย ถ้ําท่ีสําคัญ ได้แก่ ถ้ําใหญ่ ถ้ําแจ้ง ถ้ํามืด และถ้ําแก้ว 
โดยถํ้าใหญ่อยู่ตอนล่างสุด ถ้ําใหญ่ใช้เป็นวิหารมี พระพุทธรูปปูนปั้น
ต่างๆ ประดิษฐานอยู่จํานวนหลายองค์ท่ีสําคัญคือ พระพุทธ ไสยาสน์ 
ยาว 7 วา 2 ศอก องค์หนึ่ง ศิลปะรัตนโกสินทร์พระนาคปรก พระ
พุทธนิพพาน นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนยังได้สร้างพระพุทธ รูปองค์
เล็กๆ ไว้ตามเชิงถ้ํา พุทธศักราช 2433 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จพระราชดําเนินมา 
ประพาสวัดสุวรรณคูหา ทรงโปรดฯ จารึกพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. 
109 ภายในถ้ําและอักษรพระนามย่อพระบรมวงศานุวงศ์และ 
เจ้านาย องค์อื่นๆ อีกหลายองค์ 



 

โบราณวัตถุท่ีสําคัญนอกจากพระพุทธรูปหลายองค์แล้ว มีพระพุทธ
บาทจําลองพระปรางค์สิงห์โตจีนกระเบื้อง ศิลาจารึก ใบเสมา บาน 
ประตู ถ้ําพระเจดีย์เล็ก ถ้วยชามเบญจรงค์ จานเชิงเครื่องลายคราม 
และเครื่องมือหินสมัยโบราณ ฯลฯ วัดสุวรรณคูหายังมีถ้ําสวยงาม 
เป็นจํานวนมาก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันโด่งดังของจังหวัดพังงาท่ีมี
ช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่ง  
การเ ดินทาง  ใ ช้ เ ส้นทางสาย พั ง งา -โคกกลอย (ทางหลวง 
หมายเลข 4) ไป 7 กิโลเมตรถึงหลักกิโลเมตรท่ี 31 อําเภอตะกั่วทุ่ง 
จะมีถนนลาดยางแยกเข้าขวามือไปอีก 1 กิโลเมตร 

  "ถ้ าพุงช้าง" ประกอบด้วยถ้ําเล็กถ้ําใหญ่มากมายและเป็นถ้ํา 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า
รําไพพรรณี เคยเสด็จฯ มาเยือน และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ทาง
ด้านหน้าของถ้ํา ภายในถ้ํามีความงดงามและความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติของหินงอกหินย้อยท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ์ มีสายน้ําไหลผ่าน
กลางถ้ําแสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศ
ตลอดเวลา มีท้ังช่  วงน้ําลึกและช่วงน้ําต้ืน การเท่ียวถ้ําพุงช้างถือได้
ว่าเป็นการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย เพราะนักท่องเท่ียวจะต้องเดินลุยน้ํา 
นั่งแพ และนั่งเรือแคนนู เพื่อเข้าไปชมหินงอกหินย้อยท่ีเป็น ฝีมือ
ธรรมชาติ หยดน้ําท่ีหยดจากติ่งปลายของหินงอกหินย้อย เมื่อกระทบ
กับแสงไฟฉายของเรา ก็เกิดประกายเหมือนประกายเพชร หินงอกหิน
ย้อยมีลักษณะของรูปคนตกปลา รูปแป๊ะยิ้ม รูปปลา โดยเฉพาะช้าง
หลากรูปแบบท่ีแปลกตาไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน การแต่งกายควร
สวมขาส้ัน รองเท้าแตะท่ีเป็นยาง นอกจากนี้แล้ว ถ้ําพุงช้าง เป็น
แหล่งท่ีสองของประเทศไทย ท่ีมีการค้นพบค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็น
ค้างคาวที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 

 เขาเขียน หรือ ภาพเขียนสี เป็นทางผ่านท่ีจะไปยังเกาะปันหยี 
บริเวณหน้าผาจะมีรูปเขียนเป็นภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ สันนิษฐานว่า
เป็นภาพวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณท่ีแวะมาจอดพักหลบมรสุม 
ซึ่งกรมศิลปากรได้ทําการ ศึกษาว่ามีอายุไม่ตํ่ากว่า 3,000 ปี 
ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง 

ที่มา  www.phangnga.go.th/ , th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพังงา , travel.kapook.com , 
 http://www.mylifemytravels.com/พังงา 
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