ด้านที่ 9
ข้อมูลจังหวัด
ประวัติจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงาเดิมเชื่อวันว่าชื่อ "เมืองภูง า" ตามชื่อเขางาหรือเขาพัง งาหรือกราภูง า หรือ พัง กา
(ภาษามลายู แปลว่ า ป่ า น้ํ า ภู ง า) ตั้ ง อยู่ ใ นตั ว จั ง หวั ด พั ง งาปั จ จุ บั น ในสมั ย ก่ อ นเมื อ งภู ง าขึ้ น อยู่ กั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อของเมืองภูงาได้ปรากฎอยู่ในทําเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมือง
ภู ง ากลายเป็ น เมื อ งพั ง งานั้ น สั น นิ ษ ฐานกั น ว่ า น่ า จะเนื่ อ งมาจากเมื อ งภู ง าเป็ น เมื อ งที่ มี แ ร่ อุ ด มสมบู รณ์
มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และช่าวต่างชาติเหล่านี้คงออกเสียงเมืองภูง าเป็นเมืองพัง งา
เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อเมืองภูงาว่า Phunga หรือ Punga อ่านว่าภูงา หรือพังงา หรือ พังกา ก็ได้
ชุมชนในอดีต
ในท้องที่จังหวัดพังงาปัจจุบัน มีชุมชนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมืองมาแล้วถึง 4 เมืองเป็นอย่างน้อย คือ
เมืองพังงา เมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองคุระคุรอด (หรือคุ ระบุรี) ซึ่ง ปัจจุบันชุมชนเหล่านี้มีฐานะ
เป็นอําเภอต่างๆ ในจังหวัดพังงา ชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะเมืองตะกั่วป่า
เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น ชุ ม ชนขนาดใหญ่ และเป็ น ศู น ย์ อํ า นาจปกครองท้ อ งถิ่ น มาตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณที่ เ ริ่ ม มี ก าร
ขนถ่ า ยผู้ โ ดยสารและสิ น ค้ า ข้ า มคาบสมุ ท รจากตะกั่ ว ป่ า ผ่ า นเขาสก แม่ น้ํ า หลวง มาออกเมื อ งไชยา
ในระยะแรกๆ และชื่อของเมืองตะกั่วป่าในระยะนี้เรียกว่าเมือง “ตะโกลา” ที่ตั้งของตัวเมืองอยู่ที่บ้านทุ่งตึก
หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะคอเขา อําเภอคุระบุรี ไม่ใช่ที่ตะกั่วป่าปัจจุบัน
สําหรับเมืองพังงา ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และคุระบุรี ทีมีการสืบทอดต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันเป็นชุมชนที่
เกิดจากการขยายตัวของการผลิตและค้าแร่ดีบุกในสมัยอยุธยา ชุมชนเหล่านี้มีฐานะเป็นเมืองขนาดเล็กขึ้นกับ
เมืองถลาง และอยู่ในความดูแลของหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเมืองนครศรี ธรรมราช หรือไม่ก็ส่งขุน
นางผู้ใหญ่จากเมืองหลวงออกไปปกครองโดยตรง เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2319 – 2352 จนกระทั่ง พม่าเผา
ทําลายเมืองถลางและเมืองขึ้นเสียหายอย่างหนักในปี พ.ศ.2352 จึงมีการรวบรวมผู้คนขึ้นใหม่ที่เมืองพังงา จาก
จุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองพังงา ตะกั่วป่า และตะกั่วทุ่งยุคใหม่
ก่อนปี พ.ศ.2352 เมืองพังงามีฐานะเป็นเพียงแขวงขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า “กราภูงา”
หรือบ้านปากน้ําพังงาเป็นทางผ่านจากถลาง ตะกั่วทุ่ง กราภูง า ข้ามเขานางหงส์ไ ปออกปากลาว ปากพนม
แม่น้ําหลวง และเมืองไชยา ในพงศาวดารเมืองถลางกล่าวถึงอาณาบริเวณที่เป็นเมืองพังงาไว้ว่า “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
ชาวเมื อ งแตกตื่ น หลบหนี พ ม่ า ไปอาศั ย อยู่ ใ นป่ า ดง และเมื อ งต่ า งๆ จึ ง ไม่ ส ามารถจั ด ตั้ ง เมื อ งถลาง
ในเกาะภูเก็ตได้ ต้องใช้วิธีรวบรวมผู้คนที่เมืองพัง งาก่อน ในปี พ.ศ.2354 พระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
เจ้ า เมื อ งนครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกรมหมื่ น ศั ก ดิ พ ลเสพย์ ผู้ กํ า กั บ ราชการกรม
พระสมุหกลาโหม ได้อาสาต่อทางราชธานีที่จะเป็นผู้จัดตั้งเมืองถลางขึ้นใหม่ ซึ่งหวังที่จะได้ผลประโยชน์จาก
การทําเหมืองแร่ในเกาะภูเก็ต แต่เนื่องจาก “เมืองถลางยับเยินมาก ถึงจะจัดแจงตั้งได้แต่ใน 2 หรือ4 ปี ก็ยังหา
เต็มภาคภูมิเหมือนแต่ก่อนไม่” จึงทําให้ทาฝ่ายรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งในที่สุดก็ตัดสินใจให้พระ
ยานครศรีธรรมราช (น้อย) เป็นแต่เพียงผู้ดูแลหัวเมืองถลางและเมืองขึ้นอื่นๆ ส่วนภารกิจในการจัดตั้ง เมือง
ถลางที่พัง งานั้ นได้ มอบให้พ ระวิ เชีย รภัก ดี (เจิม ) อดีตยกกระบัตรเมือ งตะกั่วทุ่ ง เป็ นผู้ดํ าเนิ นการโดยตรง
โดยแต่งตั้งให้พระวิเชียรภักดี (เจิม) เป็นผู้ว่าราชการเมืองถลางที่พังงาในปีเดียวกัน
การก่อตั้งเมือง
การจัดตั้งเมืองถลางที่พังงาครั้งนั้นต้องพบกับปัญหาต่างๆ หลายประการ เป็นต้นว่า ปัญหาขาดแคลน
ข้าวบริโภค ต้องพึ่งจากเมืองไทรบุรีและกรุงเทพฯ ปัญหาการคุกคามจากพม่าซึ่งยัง ส่งเรือรบและกองกําลัง
ย่อยๆ ออกมาจับ ผู้คนที่ตะกั่วป่ าและกะเปอร์ไ ปสืบข่ าวคราวอยู่บ่ อย ๆ และปั ญ หาเกี่ย วกับ ราษฎร และ
กรมการเมื อ งที่ ตั้ งไว้ แ ล้ ว ไม่ ย อมไปอยู่ ป ระจํ า ที่ เ มื อ งพั ง งา เพราะยั ง เป็ น เมื อ งที่ ทุ ร กั นดารและห่ า งไกล
สุดหล้ าฟ้าเขียวอยู่ทางฝ่ายรั ฐบาลกลาง ต้อ งมีสารตราออกมาบัง คั บบัญ ชาให้ เจ้าเมืองต่ างๆ ทางภาคใต้
“ขับต้อนพระหลวง กรมการและราษฎรขึ้นไป ณ ที่กราภูงา ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยพระถลาง” ทุกเมือง และ
เมือ งละหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะเมือ งนครศรีธ รรมราชถึ ง แม้ไ ม่ ไ ด้ รับมอบหมายให้เ ป็นผู้ จัด ตั้ง โดยตรง
แต่ ต้ อ งรั บ ภาระเป็ น พี่ เ ลี้ ย งดู แ ลความปลอดภั ย ของเมื อ งถลางที่ พั ง งาอย่ า งใกล้ ชิ ด จนกว่ า จะตั้ ง ตั ว ได้
ซึ่ง ก็ เสี ยเวลานานหลายปี และจากความดี ความชอบที่อุ ตส่ าห์ตั้ ง เมือ งถลางครั้ ง นั้ น ในปี พ.ศ.2356
ได้โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศพระวิเชียรภักดี (เจิม) เจ้าเมืองถลางขึ้นเป็นพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม
(เจิม) ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในสารตราของเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสมุหพระกลาโหม ที่มีไปถึงพระปลัด
และกรมการเมืองถลาง ในปี พ.ศ.2356 ตอนหนึ่งว่า “แลซึ่งพระวิเชียรภักดี (เจิม) มีน้ําในอุตสาหะตกแต่ง
ให้ไพร่พลเมืองขึ้นไปตั้งอยู่ ณ ที่กราภูงา เป็นภาคภูมิลงได้ดังนี้ พระวิเชียรภักดีมีความชอบ ทรงพระกรุณา
ให้เลื่อนพระวิเชียรภั กดี เป็นพระยาณรงค์ เรืองฤทธิ์ ประสิทธิสงคราม (เจิม) พระยาถลาง พระราชทาน
สัปทนสักกะหลาดแดงคันหนึ่ง เสื้อมังกรสีตัวหนึ่ง ผ้าปูม ผืนหนึ่ง กระบี่บั้งทองเล่มหนึ่งให้แก่พระยาถลาง

ในระยะตั้งเมืองถลางที่พังงา ในปี พ.ศ.2365 ร้อยเอกเจมส์ โลว์ หัวหน้าคณะทูตของผู้ว่าการ
เกาะปี นั ง ที่ รั บ หน้ า ที่ ม าเจรจาปั ญ หาเมื อ งไทรบุ รี กั บ เจ้ า พระยานครศรี ธ รรมราช (น้ อ ย) ที่ เ มื อ งตรั ง
ได้เดินทางไปเยี่ยมเมืองพังงาในระยะที่รอคําตอบจากนครศรีธรรมราช และได้บันทึกเกี่ยวกับเมืองพัง งาไว้
มากมายหลายประการ เป็นต้นว่า “หุบเขาพังงามีความยาวประมาณ ๓ไมล์ กว้างไม่เกิน ๒ ไมล์ ดินส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวผสมกับดินสีแดง และดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ์ เนื้อที่ตอนที่กว้างใหญ่ที่สุดของหุบเขามีบรรดา
กระท่อมกับเรือกสวนตั้งอยู่ส่วนพื้นที่ตรงอื่นๆ เป็นทุ่งนา และทุ่งหญ้าเลี้ยงควาย เมืองพังงามีผู้คนไม่เกิน ๗๐
หลัง คาเรือน มีประชากรระหว่าง ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ คน เป็นชาวจีนประมาณ ๓๐ หลัง คาเรือน หรือ
ประมาณ ๖๐๐ คน ๒ ใน ๓ของชาวจีนเป็นชาวหมาเก๊า มีชาวมลายูหลายร้อยคนกระจัดกระจายอยู่ในอ่าว
ปากน้ํ า เพราะคนไทยไม่ ย อมให้ อ าศั ย อยู่ ใ กล้ ตั ว เมื อ ง ประชาชนส่ ว นใหญ่ ทํ า งานรั บ จ้ า งที่ เ หมื อ งแร่
เป็นระยะเวลาครึ่งปีแล้วกลับไปเก็บเกี่ยวข้าวในระหว่างเวลาที่เหลื อ เจ้าเมืองส่งคนไทยไปทํางานที่เหมืองแร่
เท่ าที่ พ อใจ และคนเหล่ านั้ น จะได้ รั บแต่เ พี ยงอาหารเท่า นั้น สิน แร่ ที่ ขุด ได้ จ ะนํ าไปขายให้ แก่ ผู้รั บ เหมา
ชาวจี น และผลกํ า ไรก็ ต กอยู่ แ ก่ เ จ้ า เมื อ ง การน้ํ า สิ น แร่ ล งมาข้ า งล่ า งนั้ น บรรทุ ก มาบนหลั ง ช้ า งหรื อ ไม่
ก็เรือมาด ซึ่งใช้เวลา ๒ หรือ ๓ วัน อย่างไรก็ตามบรรดานายเหมืองชาวจีนไม่ต้องเสียภาษี พวกจีนนั้นมักพอใจ
ที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษภายใต้รัฐบาลสยาม ซึ่งพลเมืองโดยกําเนิดไม่ได้รับ พวกเขาได้รับการยกเว้น
หน้าที่ซึ่ง ชาวสยามทุกคนถูกบังคั บให้รับใช้รัฐเมื่อถูกเรียกร้องไม่ว่าจะในการเข้ารับ ราชกาทหาร ช่างฝีมือ
หรืองานกรรมกรรายวัน
ถึงแม้เจ้าเมืองพังงา ถือประโยชน์เอาจากอํานาจที่เขาได้รับ และสร้างความร่ํารวยให้แก่ตัวเอง
จากค่าใช้จ่ายของข่าวไพร่ผู้คนของเขาก็ตามแต่การปกครองของเขายังไม่กดขี่มากเท่ากับการปกครองของเจ้า
เมืองนครศรีธรรมราช และประชาชนก็ยังมีความผูกพันต่อเขามากกว่า หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือประชาชน
ไม่เกลียดเขารุนแรงมากเหมือนที่ชาวเมืองนครศรี ธรรมราชเกลียดชัง เจ้าเมืองของตน บรรดาสตรีที่พัง งา
เก็บตัวอยู่สันโดษมากกว่าสตรีที่ถลาง ทั้งนี้เพราะพวกผู้ชายในประเทศสยามไม่มีนิสัยอิจฉาริษยา ผู้หญิง
ในประเทศนี้ถูกปล่อยให้มีเสรีภาพมาก แต่ข้อกําหนดที่พวกผู้ชายต้องมีหน้าที่รับใช้บ้านเมื องปีละหลายเดือน
พวกผู้หญิงจึงต้องแบกภาระงานหนักต่างๆ ที่พวกผู้ชายต้องทํา เอาไว้ ฉะนั้นพวกผู้หญิงเหล่านี้ก็ย่อมจําเป็น
อยู่เองที่จะต้องหาเลี้ยงตนเอง ขณะที่สามีของตนไม่อยู่ หญิงพวกนี้ ต้องทํานา ปลูกผัก และทอผ้า หรือ
มิฉะนั้นก็ค้าขายในตลาดเล็กๆ
เจ้าเมืองพังงา มีผู้ช่วย ๒ คน มีรายได้จากแรงงานของประชาชน เท่าที่จะหาได้จาการค้าขายส่วนตัว
ของเขา และเรียกเอาจากการซื้อขายของบรรดาพ่อค้าต่างด้าวที่เมืองนี้ เจ้าเมืองพัง งามีสําเภาจีน ๓ ลํา
ซึ่ง ไปค้าขายยังปีนัง เรือสําเภาเหล่านี้บรรทุกดีบุก ข้าวและสิ่ง ของสินค้าพื้นเมืองเล็กๆ น้อยๆ ไปยัง เกาะ
ปี นั ง ขากลั บ ก็ บ รรทุ ก ผ้ า ผ้ า ดอกสี ต่ า งๆ สํ า หรั บ หุ้ ม เก้ า อี้ เครื่ อ งแก้ ว และเครื่ อ งหั ต ถกรรมอื่ น ๆ
เจ้าเมืองพัง งามิไ ด้ถวายเงินแก่พระเจ้าแผ่นดินเป็น ประจํา แต่เขาส่ง ไปถวายเมื่อสิ้นกํ าหนด ทุก ๓ หรื อ
๔ ปี หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ นํ า เอาของมี ค่ า ไปถวายพระองค์ แน่ น อนที เ ดี ย วพระเจ้ า แผ่ น ดิ น ทรงได้ รั บ ผลกํ า ไร
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นจากการขายดีบุก”

หลังจากปี พ.ศ.2352 ภัยจากการคุกคามของพม่าลดลงไปมาก มีแต่ส่งกองเรือลาดตระเวนออกมาจับ
คนเท่านั้น ไม่มีการส่งกองทัพใหญ่มาอีก เพราะพม่าเริ่มขัดแย้งกับบริษัทอังกฤษในอินเดีย และในปี พ.ศ.
2369 พม่ารบแพ้อังกฤษต้องสูญ เสียมณฑลอาระกันและตะนาวศรีให้แก่ อัง กฤษ ในระยะเดียวกันนั้นเอง
ทางฝ่ายรัฐบาลจึงได้ย้ายผู้คนจากพังงาไปตั้งเมืองถลางขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2367 และโปรดเกล้าฯ ให้พระยา
ไชยา (กลับ) ไปเป็นเจ้าเมืองพังงาระหว่างปี พ.ศ.2367 – 2383 ต่อมาพระยาไชยา (กลับ) มีความผิด
ถู ก ถอด เพราะสนิ ท สนมกั บ กรมหลวงรั ก ษ์ ร ณเรศ จึ ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ พ ระยาบริ รั ก ษ์ ภู ธ ร (แสง)
อดีตเจ้าเมืองไทรบุรีมาเป็นเจ้าเมืองพังงา จึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองส่วนภูมิภาคทางหัวเมือง
ชายฝั่ ง ตะวั น ตกตอนบนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง กล่ า วคื อ ยกเมื อ งพั ง งาขึ้ น เป็ น เมื อ งโท ขึ้ น ตรงต่ อ กรุ ง เทพฯ
และโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ มื อ งถลาง ตะกั่ ว ทุ่ ง และตะกั่ ว ป่ า ขึ้ น ตรงต่ อ เมื อ งพั ง งา จนกระทั่ ง พระยา
บริรักษ์ภูธร(แสง) ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ.2404 โปรดเก้าฯให้พระยาเสนานุชิต (นุช) อดีตผู้ช่วยราชการ
เมืองไทรบุรี พังงาและเจ้าเมืองตะกั่วป่าในขณะนั้นเป็นเจ้ าเมืองพังงา แต่พระยาเสนานุชิต (นุช) น้องชาย
ร่วมมารดาของพระยาบริ รักษ์ ภูธ ร (แสง) ไม่ย อมไปรั บตํ าแหน่ง ที่เมื องพั ง งา โดยอ้างว่า เคยชิน กับเมือ ง
ตะกั่ ว ป่ า จึ ง ขออยู่ ที่ เ ดิ ม ทางฝ่ า ยรั ฐ บาลกลางจึ ง ต้อ งเปลี่ ยนแปลงระบบการปกครองหั ว เมื อ งเหล่ า นั้ น
เสียใหม่ กล่าวคือยกเมื องตะกั่วป่าขึ้นเป็นเมืองโทแทนเมืองพังงา มีพระยาเสนานุชิต (นุช) เป็นเจ้าเมือง
แยกเมืองพังงาและถลางออกจากตะกั่วป่า ยกเป็นเมืองตรี ขึ้นตรงต่อกรุง เทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้พระยา
บริรักษ์ภูธร (ขํา) บุตรชายคนโตของพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) เป็นเจ้าเมืองพังงาระหว่างปี พ.ศ.2404 – 2437
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์-ปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2383 เป็นต้นมา เมืองพังงาค่อยๆ ขยายตัวเจริญขึ้นตามลําดับ จาการ
สนับสนุนส่งเสริมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง ดังจะเห็นได้จากตอนที่ถอนพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) มาเป็นเจ้า
เมืองพัง งา ก็ โปรดเกล้ าฯ ให้ถ อน “ผู้ คนแขกเก่าที่ ไ ว้ในสนิท เคยรับ ใช้สอยอยู่ กับ พระยาไทร (แสง) นั้ น
ก็จัดแจงให้พระยาไทรมาบ้าง จะได้เป็นกําลังราชการมากขึ้นข้างเมืองพังงา ถ้ามันเป้ฯคนผิดและไว้ใจมิได้ก็
ผ่อนเอาเข้ามาเสีย ให้มีกําลังเมืองไทยอยู่แต่น้อย และกําปั่นเรือรบ เรือไล่ ปืนใหญ่ ปื นน้อย เครื่องศาสตราวุธ
ของพระยาไทรมีอยู่เท่าไร ก็ผ่อนจัดแจงให้พระยาไทรมา เสียให้สิ้น ” นอกจากนี้ยังมอบอํานาจให้แก่พระยา
บริรักษ์ภูธร (แสง) เป็นผู้สําเร็จราชการเมืองพังงา และหัวเมืองชายฝั่งตะวันตกตอนบนหลายเมือง มีศักดินาสูง
ถึง 10,000 ในฐานะเจ้าเมืองโท ความมั่ง คั่ง รุ่งเรืองของเมืองพังงาไม่ได้เกิดขึ้นจากท้องที่ตัวเมืองแต่ขึ้นกับ
เมืองขึ้นมากกว่า กล่าวคือ บริเวณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกจริงๆ นั้น อยู่ที่เมืองถลาง ภูเก็ต และตะกั่วป่า
มากกว่าที่พัง งา ดังนั้นเมื่อแยกเมืองเหล่านั้นออกไปในปี พ.ศ.2404 ฐานะของเมืองพังงาจึงลดเป็นเมืองตรี
เจ้าเมืองมีศักดินาลดลงเหลือเพียงราว 5,000 เท่านั้น ความมั่งคั่งของบ้านเมืองและเจ้าเมืองคงลดลงไปด้วย
ดังจะเห็นได้จากในสมัยรับกาลที่ 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 ในระยะที่บ้านเมืองสงบ มีสันติสุขพอควรแก่อัตภาพ ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับสภาพของเมืองพังงา
ในระยะนี้ไว้อย่างน่าสนในว่า “เมืองพังงาไม่เหมือนเมืองอื่น เห็นเขารอบข้าง เป็นเขาสูงๆ ถึง สัก ๘๐๐ ฟิต
ก็มี ช่ องออกไปตะกั่ ว ป่ าทาง ๑ ต้ องขึ้ น เขาสู ง ทางไปปากลาวที่ ช่ อ งเขานางหงส์ ก็ เ ป็น เขาสู ง เหมื อ นกั น
ไปมาสะดวกแต่อยู่แต่ตะกั่วทุ่ง เหมืองดีบุกที่นี่ทํามาช้านาน แต่แร่ที่ดีหมดไป เสียมาก โรยมานานแล้ว เดี๋ยวนี้
มีจีนทําอยู่หมดด้วยกัน ๖๐๐ คนเศษ เหมืองใหญ่มีอยู่ ๒ เหมือง คนประมาณ ๓๐ – ๔๐ คนว่าทําเหมืองครา
กันโดยมาก ฝนตกมากกว่าเมืองอื่นๆ เพราะเขาสูงล่อให้ตก นาข้างเหนือน้ํามักจะดี ข้างใต้แล้วมักจะเสียด้วย
ลุ่มน้ําเป็นพื้น ที่นาก็มีน้อยเหมือนเมืองอื่นๆ ข้าวพม่าเข้าเมืองปีหนึ่ง ๘,๐๐๐ กุหนี หรือ ๕๗๒ เกวียน มาก
พอใช้ เราชวนให้ คิ ด อ่ า นปลู ก ต้ น ไม้ อื่ น ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า แทนนา พระยาบริ รั ก ษ์ (ขํ า ) เป็ น คนแม่ น ยํ า และรู้
การในบ้ านเมือ งมากจริง ถามอะไรไม่จนและไม่คลาดเคลื่อ น ระวั ง ผิดอย่ างเอก พวกผู้ห ญิง มาหาคือ สุ่ น
ที่พระยาบริรักษ์ (ขํา) กับเป้า น้องที่เฆี่ยนคนตาย เมียชื่ออินเป็นคนในวัง กับมีพีน้องมาอีกหลายคนด้วยกัน
ดูค่อยคล่องแคล่วกว่าพวกตะกั่วป่ า ที่พังงาเขามีผู้หญิง มาก 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
ที่ประมูลไว้ บางรายต้องคืนภาษี เช่น เจ้าเมืองภูเก็ ต เป็นต้น และบางรายถูกจับตัวไป กักขัง เร่ง ภาษีบ้าง
ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2435 พระเสนานุชิต (นุช) ค้างภาษีรัฐบาลกลางติดต่อกัน 7 ปี เป็นเงิน 283,315 บาท
จึง ถูกเรียกตัวไปเร่งเงินภาษีที่ภูเก็ต เป็นต้น แต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองพัง งาคือพระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) ซึ่ง ใน
ขณะนั้น “แก่ชราแล้วจักษุมืดมัวทั้ง 2 ข้าง” สามารถนําเมืองพังงาผ่านมรสุมต่างๆ ไปได้ จนกระทั่งเริ่มมีการ
ปฏิรูปการปกครองมณฑลภูเก็ตในปี พ.ศ.2437 พระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) ก็ถึงแก่อสัญกรรม การแบ่งท้องที่
ในเมืองพังงาออกเป็นอําเภอและตําบลต่างๆ ตามระบบการปกครองแบบใหม่ จึง ตกเป็นหน้าที่ของพระเพชร
ภักดีศรีพิไชยสงครามฯ (พลาย) พระปลัดเมืองพังงา น้องชายพระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) นั่นเอง ในการแบ่งท้องที่
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 อําเภอตะกั่วทุ่ง มี 8 ตําบล คือ กระโสม ถ้ํากระไหล ท่าอยู่
นากลาง โคกกลอย บางหลาน คลองตะเคียน และบางทอง

ในปี พ.ศ.2459 ได้ เปลี่ยนชื่อเมืองพัง งาเป็นจัง หวัดพัง งา และเปลี่ยนตําแหน่ง ผู้ว่าราชการเมือ ง
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ยุบตะกั่วป่า ซึ่งมีฐานะเป็น
จังหวัดหนึ่งลงในอําเภอ ขึ้นกับจังหวัดพังงา และย้ายที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจากที่เดิมซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านชายค่าย
ไปตั้งที่บ้านท้ายช้างในปี พ.ศ.2473 และปี พ.ศ.2515 ได้ย้ายไปตั้งที่ใหม่ที่หน้าถ้ําพุงช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลา
กลางจั ง หวั ด ปั จ จุ บั น (ปั จ จุ บั น อาคารดั ง กล่ า วถู ก ใช้ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ งพั ง งา ส่ ว นอาคารศาลากลาง
ได้สร้างใหม่อยู่บริเวณหน้าเขารู ปช้าง ส่วนชื่ออําเภอเมืองก็เปลี่ยนเป็นอําเภอท้ายช้าง ในปี พ.ศ.2459 และ
กลับมาเรียกว่าอําเภอเมืองพังงา อีกในปี พ.ศ.2481 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
สัญลักษณ์ประจาจังหวัด
ดอกไม้ประจําจังหวัด
ต้นไม้ประจําจังหวัด
คําขวัญประจําจังหวัด

ดอกจําปูน (Anaxagorea javanica)
เทพทาโร (Cinnamomum porrectum)
“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ํา ถ้ํางามตา ภูผาแปลก
แมกไม้จําปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”

ตราสัญลักษณ์
รูปเรือขุดเหมือง เขารูปช้าง และเกาะตาปูภาพตรานี้เป็นตราที่ได้ประกาศ
รั บ รองให้ ใ ช้ เ ป็ น ตราราชการตามประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ
พ.ศ. 2545 แต่จะมีการปรับปรุงแบบจากตราเดิม (ซึ่งไม่มีรูปเกาะตาปู )
เมื่อใดนั้นไม่ทราบ
วิสัยทัศน์ Vision
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
จุดเน้นการพัฒนา
“ พังงา เป็น WORLD CLASS DESTINATION ” สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล"
พันธกิจ Mission
1.) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2.) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
3.) สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
4.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
5.) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
6.) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์รวม Opjective
1.) จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
2.) มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน
3.) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
4.) ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีสังคมน่าอยู่
5.) ประชาสังคม มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ตั้งและอาณาเขต
จัง หวัดพังงามีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ ที่เป็นป่าชายเลน และป่าดงดิบ
คิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก
ติดกับมหาสมุทรอินเดีย
และมีเกาะต่าง ๆ อยู่ในทะเลอันดามันมากถึง 155 เกาะ นับเป็นจังหวัดที่มีจํานวนเกาะมากที่สุด
ในประเทศไทย
ขนาดพื้นที่
จังหวัดพังงา มีพื้นที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 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
ต้นไม้ประจาจังหวัด
เทพทาโร
( เทบ-พะ-ทา-โร )
ชื่อวิทยาศาสตร์ ( Cinnamomum porrectum Kosterm )
เป็ น ต้ น ไม้ ห อมชนิ ด หนึ่ ง สกุ ล เดี ย วกั บ ต้ น อบเชยมี ต้ น ขนาดใหญ่
อยู่ในวงศ์ Lauraceae และเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดพังงา

ลักษณะ เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับทึบ สีเขียวเข้ม ลําต้น
เรียบไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทาอมเขียวหรืออมน้ําตาล ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามลําต้น เมื่อถาก
เปลือกออกจะมีกลิ่นหอม กิ่งมีลักษณะอ่อนเรียว เกลี้ยงและมักมีคราบขาว ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ออกเรียง
สลับกัน เป็นใบรูปรีแกมรูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยง ท้องใบมีคราบ
ขาว ปลายใบแหลม โคนใบแหลมและกลม ยาวประมาณ 7 - 20 ซม. ก้านใบเรียวเล็ก 2.5 - 3.5 ซม. ดอก
ออกเป็นช่อ สีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเป็นกระจุกยาว 2.5 - 7.5 ซม. ก้านช่อ
ดอกจะเรียวยาวและเล็กมาก ผลมีขนาดเล็กและกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 มม. ผลอ่อนมีสีเขียว
ผลแก่มีสีม่วงดํา ก้านผลเรียว ยาวประมาณ 3 - 5 ซม. ลักษณะเนื้อไม้มีสีเทาแกมน้ําตาล มีกลุ่มหอมฉุน มีริ้วสี
เขียวแกมเหลือง เนื้อไม้เป็นมันเลื่อม เสี้ยนตรง หรือสับสน เป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย เหนียว แข็ง พอประมาณ
เลื่อย ไส้กบ ตบแต่งง่าย สารสําคัญในเนื้อไม้ จะพบ d - camphor ที่ใช้แทน sassafras ได้ดีให้น้ํามันที่มีสาร
หอม คือ safrol และ cinnamic aldehyde และยัง พบ safrol ในเปลือกต้นและใบ การขยายพันธุ์ไ ม้
เทพทาโรที่นิยมปฏิบัติกันคือ การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักชํา
ต้นเทพทาโรเป็นไม้หอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงสมควรที่จะปลูกสร้างสวนป่าไม้เทพทาโรขึ้นในที่
ที่มีความชุ่มชื่นเพียงพอ เพราะเทพทาโรจะชอบขึ้นอยู่บนเขาในป่าดงดิบ พบมากที่สุดทางภาคใต้ อาจจะปลูก
ใต้ร่มไม้อื่นหรือปลูกเป็นไม้แซมสวนป่า น่าจะเจริญเติบโตดีกว่าปลูกเป็นไม้เบิกนําในที่โล่งแจ้ง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

พัง งา เป็น จังหวัดที่เต็ มไปด้วยแหล่ง ท่องเที่ ยวมากมาย ทั้ง บนบกและใต้น้ํา โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ
สวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมทั้งยังมี
ผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ
เรื่องราวของผู้ คนหลากเชื้อชาติ ทั้ งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่ อาศัยอยู่ ในชุมชนเก่าแก่
ที่น่าสนใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้ านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่
ที่ต ะกั่ว ป่ า ฯลฯ นอกจากนี้ พั งงายั งเต็ มไปด้ว ยแหล่ ง ธรรมชาติ ที่ มีเ อกลัก ษณ์ เป็น ที่ รู้จั ก ไปทั่ วโลก เช่ น
โลกใต้น้ําของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตะปู เขา
พิงกัน เกาะพระทอง ป่าชายเลน น้ําตก โถงถ้ําพังงา ภาพเขียนสีในถ้ํา ภาชนะดินเผา ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
ทรัพยากรล้ําค่าที่ทําให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอมา
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่ งชาติ ศรีพั งงา อยู่ใ นเขตอําเภอคุร ะบุ รี แ ละอําเภอตะกั่ว ป่า ครอบคลุม พื้น ที่ป่ าสงวน
แห่งชาติเทือกเขานมสาว เนื้อที่ 153,800 ไร่ เป็นประเภทป่าดิบชื้น พรรณไม้ที่สําคัญ เช่น ไม้ยาง ตะเคียนทอง
ปาล์ม กระพ้อหนู ยังสามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สมเสร็จ เลียงผา เก้ง นกเงือก ประกาศเป็นอุทยาน
เมื่อวันที่16 เมษายน พ.ศ. 2531 ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

น้ําตกตําหนัง เป็นน้ําตกที่ตกจากหน้าผา สูง 63 เมตร มีน้ําตลอดทั้งปี ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร น้ําตกโตนต้นเตย เป็นน้ําตกที่ตกจากหน้าผา สูง 45 เมตร ตามทางเดิน
จะผ่านจุดชมทิวทัศน์ สามารถมองเห็นป่าเขาที่สมบูรณ์ของอุทยาน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี (ที่ทําการอุทยานตั้งอยู่ที่
ตําบลลําแก่น อํ าเภอท้า ยเหมื อง) ครอบคลุ มพื้น ที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นอุ ทยานแห่ง ชาติ เมื่ อวัน ที่
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 หมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงาม
ทั้งบนบกและใต้น้ํา มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด สามารถดําน้ําได้ทั้งน้ําตื้นและน้ําลึก สามารถพบปลาที่หา
ยาก เช่น วาฬ โลมา และปลาไหลมอเรย์ (moray) ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวมากที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน นอกจากนั้นจะประกาศปิดเกาะ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้ง ชื่อตามพระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) เทศาเมืองภูเก็ต
ผู้ค้นพบเกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามัน อยู่ติดกับ
ชายแดนไทย–พม่า มีพื้นที่ประมาณ 84,375 ไร่ ร้อยละ 76 ของพื้นที่เป็นทะเล ส่วนที่เหลือเป็นแผ่นดิน
ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุ ริน ทร์เ หนือ เกาะสุริน ทร์ใ ต้ เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) เกาะกลาง
(เกาะปาจุมบา) เกาะรี (เกาะสต๊อก) และ 1 กองหินปริ่มน้ํา คือกองหินริเชลิว เป็นอุทยานแห่ง ชาติ เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 29 ของประเทศไทย
หมู่เกาะสุรินทร์เป็นหมู่เกาะที่วางตัวอยู่ในกลุ่มอ่าวขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นที่บังคลื่นลมได้ดีทั้งสองฤดู
คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน จึงเป็นแหล่งกําเนิดแนวปะการังน้ําตื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยั ง มี ห มู่ บ้ า นของชาวเลเลกลุ่ ม สุ ด ท้ า ยที่ ยั ง ดํ า รงวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม มากที่ สุ ด คื อ
มอแกน หรือ “ยิบซีแห่งท้องทะเล” ประมาณ 200 คน ปัจจุบันได้ตั้ง หมู่บ้านอยู่ที่เกาะสุรินทร์ใต้ ขายของ
ที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว และบางส่วนทํางานเป็นลูกจ้างของอุทยานฯ
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก เป็นป่าชาย
เลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้ งจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
18.17 ของเนื้อที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ (พ.ศ. 2539) เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานับตั้งแต่เขตอําเภอเมือง
พังงา เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอําเภอตะกั่วทุ่งและบริเวณพื้นน้ําในทะเลอันดามัน ซึ่งมีพื้นที่ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะ
โบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น

อ่ า วพั ง งา หรื อ มี ชื่ อ เรี ย กอย่ า งเป็ น ทางการคื อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ่ า วพั ง งา มี พื้ น ที่ ป ระมาณ
250,000 ไร่ ครอบคลุมอําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว อุทยานฯ แห่งนี้เป็นอุทยาน
แห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่สองของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเล และเกาะน้อยใหญ่ มีเขาหินปูน
ลักษณะต่าง ๆ ที่มีความงามแตกต่างกันไปตามลักษณะของหิน สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน และยัง เป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์สัตว์น้ําอีกด้วย ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่29เมษายน พ.ศ. 2524 ช่วงที่เหมาะจะมา
ท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงที่ฝนตกชุก คลื่นลมแรง
การเดินทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพัง งา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร จากทางหลวง
หมายเลข 4 จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4144 เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือท่าด่าน
ศุลกากร สามารถเช่าเรือจากบริเวณท่าเรือได้
อ่าวจาก ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุรินทร์ และ
เป็ น จุ ด ดํ า น้ํ า ที่ น่ า สนใจอี ก จุ ด หนึ่ ง แนวปะการั ง ยาวประมาณ
200-400 เมตรจากฝั่ง มีปะการังที่ค้นพบหลากชนิด รวมทั้งปะการัง
อ่อนสีเหลืองที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี
อ่าวผักกาด เป็นจุดที่มีปะการังหลากหลายชนิดในพื้นที่แคบๆ พบทั้ง
ปะการัง ก้อน แผ่นตั้ง แผ่นนอน เขากวาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสัตว์
ทะเลที่น่าสนใจ เช่น ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
น้ําลึก อาจทําให้มองเห็นไม่ชัดสําหรับผู้ที่ชอบดําน้ําแบบผิวน้ํา ที่นี่
มี ป ลาเกื อ บทุ ก ชนิ ด ที่ พ บในหมู่ เ กาะเกาะสุ ริ น ทร์ มาดํ า น้ํ า ที่ อ่ า ว
ผักกาดจึงต้องสังเกตปลาเป็นหลัก โดยเฉพาะปลาผีเสื้อ และปลาสิน
สมุทร เพราะที่นี่มีปลาสองกลุ่มนี้หลากหลาย
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี
อ่าวพังงา หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็ นทางการคือ อุทยานแห่ง ชาติอ่าว
พังงา มีพื้นที่ประมาณ 250,000 ไร่ ครอบคลุมอํ าเภอเมืองพัง งา
อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว อุทยานฯ แห่ง นี้เป็นอุทยาน
แห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่สองของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นทะเล และเกาะน้อยใหญ่ มีเขาหินปูนลักษณะต่าง ๆ ที่ มีความ
งามแตกต่างกันไปตามลักษณะของหิน สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน และ
ยั ง เป็ น แหล่ ง ขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ํ า อี ก ด้ ว ย ประกาศเป็ น เขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 29เมษายน พ.ศ. 2524 ช่ ว งที่ เ หมาะจะมา
ท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ส่วนเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคมเป็นช่วงที่ฝนตกชุก คลื่นลมแรง

อ่าวไทรเอน อยู่ทางตะวันออกของเกาะสุรินทร์เหนือ เป็นอ่าวที่มี
ชาวเลหรือ มอ แกน ซึ่ ง เป็น ชนเผ่ าพื้นเมืองที่ ยัง คงมีวิถีชี วิตแบบ
ดั้ ง เดิ ม กิ น นอนอยู่ ใ นเรื อ อาศั ย อยู่ นั บ ถื อ เทวรู ป อิ น เดี ย นแดง ซึ่ ง
แกะสลักด้วยท่อนไม้ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเล ในวันขึ้ น 15 ค่ํา
เดือนเมษายนของทุกปี ชาวเลจะมาชุมนุมเพื่อไหว้ผีที่ตนเคารพนับ
ถือ งานจะจัดเป็นเวลา 3 วัน
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี
อ่ า วสุ เ ทพ อยู่ เ กาะสุ ริ น ทร์ ใ ต้ เป็ น อ่ า วใหญ่ ที่ สุ ด ในเกาะนี้ แนว
ปะการังยาวถึง 1,200 เมตร ลักษณะเป็นอ่าวใหญ่ ห่างจากฝั่ง 200500 เมตรหรือมากกว่านั้น ด้านในเป็นปะการัง ขนาดเล็กปนเศษ
ปะการัง ด้านนอกเป็นปะการังก้อนขนาดใหญ่ ขึ้นสลับกับปะการัง
แผ่นนอนใหญ่มาก ขอบแนวปะการังลาดลงสู่พื้นทราย ความลึก 15
เมตร มีปะการังอ่อนและกัลปัง หาน้อยมาก เราต้องนั่งเรือไปอ่า วสุ
เทพอย่างเดียว เดินไปไม่ได้ ใช้เวลา 15 นาทีจากที่พัก
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อําเภอคุระบุรี
หาดบางเนียง อยู่ตอนกลางของเขาหลัก อยู่ระหว่างหาดคึกคักและ
หาดนางทอง มี ถ นนเข้ า สู่ ห าดมากมายหลายเส้ น จากทางหลวง
หมายเลข 4 ลักษณะเด่น หาดบางเนียงมีหาดทรายเหมือนกับหาด
คึกคักแต่ยาวโค้งเว้าแหว่ง เป็นที่นิยมเดินชมทิวทัศน์และเล่นน้ําของ
นักท่องเที่ยวเหมือนที่หาดนางทอง เป็นหาดที่คึกคักที่สุดหาดหนึ่ง
ของเขาหลั ก เกื อ บตลอดแนวยาวของหาดและถนนเข้ า หาดมี ที่
พั ก ผ่ อ นมากมายหลากหลายระดั บ ราคา ทั้ ง บ้ า นพั ก และรี ส อร์ ท
หาดบางเนียงมีจุดเด่นที่มีบรรยากาศของหาดที่ผสมระหว่างบริเวณที่
มีสภาพดั้งเดิม และบริเวณที่มีที่พักสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
หาดบางสัก มีหาดทรายขาวสะอาดยาวขนานกับทิวสนร่มรื่น เล่นน้ํา
ได้ ยามเย็นจะมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวมานั่งชมรอพระอาทิตย์ตกอยู่
เสมอ ที่ พั ก บนหาดบางสั ก มี ใ ห้ เ ลื อ กพั ก ผ่ อ นมากมายและยั ง มี
ร้านอาหารไว้คอยบริการอีกด้วย
การเดิ นทางริม ถนนสายเพชรเกษมช่ วงท้า ยเหมือ ง-ตะกั่ วป่ า กม.
ที่ 76-77 มีทาง แยกซ้ายมือเข้าไป 100 เมตร
หาดเขาหลักอยู่ในเขตตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง มี ลักษณะ
และจุดเด่น คือ ชายหาดของหาดเขาหลักเป็นหาดที่กว้าง ไม่ยาวนัก
มีผืนทรายที่ละเอียดสะอาดสวยงาม ไม่ลาดชัน เล่นน้ําได้สะดวก และ

ยังเป็นหาดที่เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยสนทะเลริมหาด แตกต่างจากหาด
อื่น ๆ เนืองจากหาดเขาหลักแห่งนี้เป็นหาดที่ไม่ยาวนักจึง มีลักษณะ
คล้ า ยๆ กั บ หาดส่ ว นตั ว ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ของหาดเขาหลั ก เป็ น
ชายหาดที่โค้งยาวติดกับเขา ด้านทิศใต้มองเห็นฐานทัพเรือพังงา ติด
กับ ท่ า เรื อ ทั บ ละมุ ส่ ว นผู้ ใ ดที่ ช อบบรรยากาศแบบนี้ ก็ ส ามารถมา
พักผ่อนได้ แต่ว่าจะมีที่พักให้เหลือพักกันเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น หรือถ้า
นักท่องเที่ยวท่านใดที่ชอบเที่ยวชอบภายในตัวจัง หวัดพัง งา เราก็มี
สถานที่ท่องเที่ยวในตัวจังหวัดแนะนําให้ได้เช่นกัน
หาดคึกคัก หาดที่เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เป็นหาดทรายที่ทอด
โค้งยาวมีทรายที่สะอาด ละเอียด เม็ดทรายขาว ผีนทรายนุ่น กว้าง
ไม่ลาดชันนัก ตั้งแต่ตอนกลางของหาดลงไปทางทิศใต้เหนือหาดขึ้นไป
จะมี ป่ า ชายหาดดั้ ง เดิ ม สมบรู ณ์ เ ป็ น แนวยาว การเดิ น ทาง
สะดวกสบายในบริเวณที่มีแหล่งชุมชนและที่พัก หาดคึกคัก มีจุดเด่น
ที่สภาพโดยทั่วไปยังคงเดิม เหมาะแก่การเดินเล่น ชมทิวทัศน์ ปลาย
หาดด้านทิศใต้ บริเวณที่ติดกับหาดบางเนียงมีคลองธรรมชาติสาย
เล็กๆ คั่นอยู่ ช่วงน้ําลงสามารถเดินข้ามไปมาได้สะดวก โดยเฉพาะ
เวลาบ่ายแก่จนถึงเย็นในฤดูท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวนิยมเดินข้ามมา ที่
พัก บนหาดคึ กคั ก ราคาไม่ แพง และยั ง มี ที่พั ก อีก เล็ กน้ อยที่บ ริเ วณ
ตอนบนของหาดระดับราคาปานกลางขึ้นไป อยู่ในระดับดี
เกาะตะปู หรือ "เขาตะปู" หรือชื่อเรียกที่รู้จักกันไปทั่วโลกอีกชื่อว่า
เกาะเจมส์บอนด์ เนื่องจากเป็นเกาะที่เคยถ่ายหนังเรื่องเจมส์บอนด์
ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา คิดเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากที่ทํา
การอุทยานฯตามลําคลองเกาะปันหยีจังหวัดพังงา อยู่ทางด้านเหนือ
ในเวิ้ง อ่ าวของเกาะเขาพิง กัน เกาะตะปู มีลัก ษณะเป็ นเกาะเดี่ย ว
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 ตั้งอยู่เขตนอกชายฝั่งใกล้ของเขาหลัก อําเภอตะกั่ว
ป่า เป็ นเกาะเงี ย บสงบ มีแหล่ง ทรั พยากรธรรมชาติ ที่สมบู รณ์และ
ความสวยงามดึง ดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยเฉพาะป่าชายเลน

ผืนใหญ่ที่ทอดตัวทางทิศตะวันออกซึ่งกําลังฟื้นตัว และหาดทรายขาว
ทางทิศตะวันตก
การเดินทาง ทางเรือ จากท่าเรือบ้านน้ําเค็ม ซึ่งอยู่ห่างจากอําเภอ
ตะกั่วป่า 9 กิโลเมตร มีทั้งเรือเฟอรี่ที่สามารถขนรถยนต์ข้ามไปยัง
เกาะคอเขา ราคาคันละ 150 บาท และเรือโดยสารประจําทางราคา
คนละ 40 บาท มีบริการตลอดทั้งวัน
เกาะปันหยี แท้จริงแล้วเป็นหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งก่อสร้างบนที่น้ํา
ทะเลท่วมถึง บ้านได้ถูกสร้างให้สูง กว่าระดับน้ําขึ้น น้ําลงของทะเล
บริเวณหมู่บ้านตั้ง อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวปันหยีเป็นชุมนุม
ชาวประมงดั้ ง เดิม ส่วนใหญ่ นับ ถือศาสนาอิส ลาม ประกอบอาชี พ
ประมงน้ํา ตื้ น โดยการทํา ประมงน้ํ า ตื้ น โดยใช้ อ วนลอยโป๊ะ เลี้ ย ง
หอยแครง เลี้ยงประกระชัง เลี้ยงปลากระชัง ซึ่งปัจจุบันเกาะปันหยี
เป็นชุมชนสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว โดยได้ทําการปรับปรุงบ้านที่
อยู่อาศัยเดิมบางส่วนให้เป็นร้านอาหารและจําหน่ายของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว
การเดินทาง
สามารถเดินทางโดยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
เกาะตาชัยได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในทะเลอันดามัน ความงดงาม
ของเกาะตาชัยอยู่ที่น้ําทะเลสีฟ้าใสและหาดทรายที่ ขาวบริสุทธิ์ยาว
กว่า 700 เมตร เกาะตาชัยเพิ่งเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเมื่อไม่นาน
มานี้ สภาพธรรมชาติบนเกาะและในทะเลจึงยังคงความสวยงามเป็น
ธรรมชาติ แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่ก็มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นน้ําทะเลใส และความสมบูรณ์ของปะการังมีปลาการ์ตูน ปลา
นกแก้ว ปลาสิงโตฯ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสําหรับการมา
เที่ยวเกาะตาชัย คือ การเดินป่าเข้าไปดู ปูไก่ เป็นปูน้ําจืดชอบอาศัย
อยู่ตามธารน้ํา ลําตัวมีสีแดงสด มีก้ามสีดําเหลือบน้ําเงินเวลาร้องจะมี
เสียงคล้ายไก่ เกาะตาชัยไม่มีที่พัก นักท่องเที่ยวต้องเดินทางแบบ
one-day trip เท่านั้นและสามารถท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เมษายน
การเดินทาง ท่าเรือทับละมุ อําเภอท้ายเหมือง อยู่ห่างจากอําเภอ
เมือง 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพังงา - ตะกั่วป่า และเป็นท่าเรือ
ที่อยู่ใกล้อุทยานฯ ที่สุด ประมาณ 40 กิโลเมตร จากท่าเรือทับ
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, อําเภอคุระบุรี

วนอุทยานสระนางมโนราห์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตําบลนบปริง อําเภอเมือง
จังหวั ดพัง งา อยู่ ในป่า สงวนแห่ง ชาติ ป่าเขาทอยนางหงส์ มี เนื้อ ที่
180 ไร่ เป็นที่ค่อนข้างราบและมีเนินเตี้ยๆ ขึ้นไปเรื่อยจนถึงเขาทอย
มีลําธารขนาดเล็ก ไหลจากป่าต้นน้ําที่อยู่เหนือวนอุทยานขึ้นไป โดย
ไหลผ่านบริเวณพื้นที่ราบขนาดเล็กระหว่างหุบเขา สลับกับพื้นที่ลาด
ชัน ต่างระดับก่อให้เกิดชั้นน้ําตกชั้นเล็กชั้นน้อย 3 – 4 แห่ง ในส่วน
ของที่ราบระหว่างหุบเขามีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไป ก่อให้เกิด
ความร่มรื่นและสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ลําธารมีน้ําไหลตลอดปี ดิน
เป็ น ดิ น ลู ก รั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งอย่ า ง น้ํ า ตกสระนาง
มโนราห์ ซึ่งเป็นชื่อน้ําตกที่อยู่ในเทือกเขาทอย ซึ่งเกิดแหล่งต้นน้ําลํา
ธารในป่าเหนือสุดของเทือกเขาทอย คือ ป่าพรานบูรณ์ มีน้ําไหลแล้ว
ผ่านห้วยเล็ กห้ว ยใหญ่สู่ หมู่บ้ าน หมู่ ที่ 3 ตํา บลนบปลิ ง แล้ว ลงสู่
คลองพังงาน้ําตกชั้นกลางของวนอุทยาน มีสระน้ําขนาดย่อมซึ่งมีธาร
น้ําไหลตลอดเวลา รอบบริ เวณสระมี ต้น ไม้ข นาดใหญ่ขึ้ นอยู่ทั่ วไป
บริเวณเหนือสระด้านบนมีพื้นที่ราบปกคลุมไปด้วยหญ้า ชั้ นล่างของ
สระเป็นชั้นน้ําตกไหลลดหลั่นลงมาโดยเฉพาะช่วงที่มีแสงแดดจ้า ส่อง
ลงมายังบริเวณนั้น ก่อให้เกิดจินตนาการที่นําเอาเรื่องเล่าแต่โบราณ
เข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง มโนราห์
วัดสุวรรณคูหา หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า "วัดถ้ํา" ตั้งอยู่หมู่ 2
ตําบลกระโสม เป็นวัดที่น่าสนใจและมีความสําคัญ ที่สุดของจังหวัด
พังงา ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าชม
ทุก วัน เนื่ องจากในอดี ต วัด สุว รรณคูห า นั บว่ าเป็ นโบราณสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี บริเวณที่ตั้ง วัดมีภูเขา
ซึ่งมีถ้ําใหญ่น้อย ถ้ําที่สําคัญ ได้แก่ ถ้ําใหญ่ ถ้ําแจ้ง ถ้ํามืด และถ้ําแก้ว
โดยถ้ําใหญ่อยู่ตอนล่างสุด ถ้ําใหญ่ใช้เป็นวิหารมี พระพุทธรูปปูนปั้น
ต่างๆ ประดิษฐานอยู่จํานวนหลายองค์ที่สําคัญคือ พระพุทธ ไสยาสน์
ยาว 7 วา 2 ศอก องค์หนึ่ง ศิลปะรัตนโกสินทร์พระนาคปรก พระ
พุทธนิพพาน นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนยังได้สร้างพระพุทธ รูปองค์
เล็ ก ๆ ไว้ ต ามเชิ ง ถ้ํ า พุ ท ธศั ก ราช 2433 พระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ลจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 ได้ เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น มา
ประพาสวัด สุวรรณคูหา ทรงโปรดฯ จารึกพระปรมาภิไ ธย จ.ป.ร.
109 ภายในถ้ํ า และอัก ษรพระนามย่ อ พระบรมวงศานุ ว งศ์ แ ละ
เจ้านาย องค์อื่นๆ อีกหลายองค์

ที่มา

โบราณวัตถุที่สําคัญนอกจากพระพุทธรูปหลายองค์แล้ว มีพระพุทธ
บาทจําลองพระปรางค์สิง ห์โตจีนกระเบื้อง ศิลาจารึก ใบเสมา บาน
ประตู ถ้ําพระเจดีย์เล็ก ถ้วยชามเบญจรงค์ จานเชิงเครื่องลายคราม
และเครื่องมือหินสมัยโบราณ ฯลฯ วัดสุวรรณคูหายัง มีถ้ําสวยงาม
เป็นจํานวนมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของจังหวัดพังงาที่มี
ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง
การเดิ น ทาง ใช้ เ ส้ น ทางสาย พั ง งา -โคกกลอย (ทางหลวง
หมายเลข 4) ไป 7 กิโลเมตรถึงหลักกิโลเมตรที่ 31 อําเภอตะกั่วทุ่ง
จะมีถนนลาดยางแยกเข้าขวามือไปอีก 1 กิโลเมตร
"ถ้ าพุ ง ช้ า ง" ประกอบด้ ว ยถ้ํ า เล็ ก ถ้ํ า ใหญ่ ม ากมายและเป็ น ถ้ํ า
ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่ หัว และ สมเด็จ พระนางเจ้ า
รําไพพรรณี เคยเสด็จฯ มาเยือน และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ทาง
ด้านหน้าของถ้ํา ภายในถ้ํามี ความงดงามและความมหัศ จรรย์ของ
ธรรมชาติของหินงอกหินย้อยที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มี สายน้ําไหลผ่าน
กลางถ้ํ า แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การไหลเวี ย นและการถ่ า ยเทของอากาศ
ตลอดเวลา มีทั้งช่ วงน้ําลึกและช่วงน้ําตื้น การเที่ยวถ้ําพุงช้างถือได้
ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เพราะนักท่องเที่ยวจะต้องเดินลุยน้ํา
นั่ง แพ และนั่ ง เรือ แคนนู เพื่ อเข้ าไปชมหิ น งอกหิ นย้ อ ยที่ เป็ น ฝี มื อ
ธรรมชาติ หยดน้ําที่หยดจากติ่งปลายของหินงอกหินย้อย เมื่อกระทบ
กับแสงไฟฉายของเรา ก็เกิดประกายเหมือนประกายเพชร หินงอกหิน
ย้อยมีลักษณะของรูปคนตกปลา รูปแป๊ะยิ้ม รูปปลา โดยเฉพาะช้าง
หลากรูปแบบที่แปลกตาไม่เคยเห็นที่ไ หนมาก่อน การแต่ง กายควร
สวมขาสั้ น รองเท้า แตะที่ เ ป็ นยาง นอกจากนี้ แล้ ว ถ้ํา พุง ช้า ง เป็ น
แหล่งที่สองของประเทศไทย ที่มีการค้นพบค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็น
ค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
เขาเขียน หรือ ภาพเขียนสี เป็นทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี
บริเวณหน้าผาจะมีรูปเขียนเป็นภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ สันนิษฐานว่า
เป็นภาพวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณที่แวะมาจอดพักหลบมรสุม
ซึ่งกรมศิลปากรได้ทําการ ศึกษาว่ามีอายุไม่ต่ํากว่า 3,000 ปี
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง
www.phangnga.go.th/ , th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพังงา , travel.kapook.com ,
http://www.mylifemytravels.com/พังงา

