ข้ อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา
สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
ประชากรในจังหวัดพังงาส่ วนใหญ่มีเชื้ อชาติไทย รองลงมาเชื้อชาติจีน มีคนต่างด้าวสัญชาติพม่า
และมอญ ที่เดินทางมาทางานเป็ นผูใ้ ช้แรงงานส่ วนหนึ่ง สาหรับชนกลุ่มน้อย ในจังหวัดพังงามีกลุ่ม
เดียว คือชาวไทยใหม่ (ชาวเลหรื อชาวน้ า) ซึ่ งอาศัยอยูก่ ระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าว
พังงา มีความเป็ นอยูอ่ ย่างสันโดษและประกอบอาชีพประมง ส่ วนมากพูดภาษาไทยได้
จากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 พบว่าประชากรในจังหวัดพังงา นับถือศาสนา
พุทธ ประมาณ 76.30 เปอร์ เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 23.20 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนที่เหลือ นับถือ
ศาสนาอื่น ๆ เช่นศาสนาคริ สต์ ลักษณะทางสังคมส่ วนใหญ่เป็ นสังคมปิ ดไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวทาง
สังคมมากนัก อาชีพที่สาคัญคือการทาสวนยางพาราและการทาสวนผลไม้ รองลงมาคือ การประมง การค้า
และการบริ การ การผลิตและกรรมกรตลอดจนการรับจ้างทัว่ ไป
ด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2547 จังหวัดพังงามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเท่ากับ 20,281 ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 85,946 บาท สู งเป็ นลาดับที่ 3 ของภาคใต้และเป็ นลาดับที่ 18 ของประเทศ
ขนาดและทีต่ ้งั
จังหวัดพังงาตั้งอยูท่ างฝั่งทะเลทิศตะวันตกของประเทศไทยด้านทะเลอันดามัน อยูร่ ะหว่าง
ละติจูด 8 องศา 27 ลิปดา 52 ฟิ ลิบดาเหนือ กับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิบดาตะวันออกจัดอยูใ่ นเขต
ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยและอยูฝ่ ั่งตะวันตกของภาคใต้ มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 4,170.897 ตาราง
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นป่ าเขา มีขนาดพื้นที่เป็ นอันดับ 9 ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้
ทิศเหนือ ติดจังหวัดระนองและจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดพังงามีภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นทิวเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบตามหุบเขาและที่ราบตาม
ชายฝั่ง มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 105 เกาะ มีแม่น้ า
ที่สาคัญ 2 สาย คือ แม่น้ าพังงาและแม่น้ าตะกัว่ ป่ า
บริ เวณที่เป็ นภูเขาครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยทอดตัวตลอดแนวเหนือใต้ ทิวเขาที่
สาคัญคือทิวเขาภูเก็ต ซึ่ งเป็ นทิวเขาที่ต่อเนื่ องมาจากทิวเขาตะนาวศรี ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ทางฝั่งตะวันตกของ

ภาค มีความยาวประมาณ 517 กิโลเมตร
บริ เวณที่เป็ นที่ราบมีนอ้ ย ส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินชายฝั่งทะเลมี
ลักษณะแคบยาวและเว้าแหว่งที่เรี ยกว่า “ชวากทะเล” ดังนั้นชายหาดส่ วนใหญ่จึงเป็ น ป่ าชายเลนที่อุดม
สมบูรณ์และมีความสาคัญต่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
บริ เวณที่เป็ นเกาะ มีเกาะแก่งมากมายประมาณ 105 เกาะ ส่ วนใหญ่จะอยูต่ อนเหนือของจังหวัดซึ่ งอยูใ่ นเขต
อาเภอตะกัว่ ป่ าและอาเภอคุระบุรี สาหรับในอ่าวพังงามีเกาะที่สาคัญซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอาเภอ คือ อาเภอเกาะ
ยาว เกาะต่าง ๆ ของจังหวัดพังงาส่ วนใหญ่ไม่มีประชากรอาศัยแต่มีธรรมชาติที่สวยงามซึ่ งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพังงามีภูมิอากาศแบบมรสุ มเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้และมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่ มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม โดยช่วงนี้ชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้จะ
ได้รับอิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย เข้าสู่ ภาคใต้ เนื่องจากเป็ นลมที่พดั
ผ่านทะเลมาตลอด เป็ นมวลอากาศที่มีความชื้นสู งทาให้ฝนตกชุกทัว่ ทั้งจังหวัด
ฤดูร้อน เริ่ มประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เป็ นช่วงที่ได้รับอิทธิ พลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือซึ่ งพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ ชายฝั่งตะวันออก ทาให้ชายฝั่งตะวันตกมีฝนตกน้อย
การปกครองและประชากร
จังหวัดพังงา แบ่งการปกครองออกเป็ น 8 อาเภอ ได้แก่ อาเมืองพังงา อาเภอเกาะยาว อาเภอกะ
ปง อาเภอตะกัว่ ทุง่ อาเภอตะกัว่ ป่ า อาเภอคุระบุรี อาเภอทับปุด และอาเภอท้ายเหมือง
มีตาบล 48 ตาบล 321 หมู่บา้ น 74,134 หลังคาเรื อน 2 เทศบาลเมือง คือเทศบาลเมืองพังงาและเทศบาลเมือง
ตะกัว่ ป่ า และ 7 เทศบาลตาบล
จากสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จังหวัดพังงามี
ประชากรทั้งสิ้ น 239,064 คน เป็ นชาย 120,232 คน เป็ นหญิง 118,832 คน ความหนาแน่นของประชากร 57.32
คนต่อตารางกิโลเมตร อาเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดคือ อาเภอตะกัว่ ป่ า (90.29 คนต่อตาราง
กิโลเมตร) และประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดคือ อาเภอกะปง (21.81 คนต่อตารางกิโลเมตร) มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร์ได้ 2 คน
ทรัพยากรธรรมชาติ
จากรายงานการใช้ที่ดินของกรมแผนที่ทหาร กรมป่ าไม้และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัด
พังงามีพ้นื ที่ท้ งั หมด 2,606,809 ไร่ มีเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร 844,993 ไร่ เนื้อที่ป่าไม้ท้ งั หมด 704,087 ไร่
และเนื้อที่อื่น ๆ 1,057,729 ไร่ มีอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตป่ าสงวน
แห่งชาติ 73 แห่ง และกาลังดาเนินการอีก 3 แห่ง

ดินและแร่ ธาตุ ประกอบด้วยกลุ่มดินภูเขาและหุบเขาร้อยละ 80 และกลุ่มดินเค็มชายฝั่งทะเล ร้อย
ละ 20 ของพื้นที่ท้ งั หมด มีทรัพยากรแร่ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แหล่งแร่ ที่พบมีอยู่ ในหลายบริ เวณทั้งบนเขา
และทะเลชายฝั่ง แร่ ที่สาคัญที่มีคุณค่าที่สารวจพบมีอยูห่ ลายชนิด ที่ได้รับการพัฒนาเชิงพาณิ ชย์แล้ว คือแร่
ดีบุก อย่างไรก็ตามปั จจุบนั มีการทาเหมืองแร่ นอ้ ยมากเนื่องมาจาก ภาวะราคาดีบุกโลกตกต่าทาให้การทา
เหมืองแร่ ดีบุกในจังหวัดพังงาลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2547 สามารถผลิตแร่ ดีบุกได้
เพียง 1,307.2 เมตริ กตัน จากจานวน 21 เหมืองและผลิตหิ นปูน (หินปูนอุตสาหกรรม) ได้ 691,742.2 เมตริ กตัน
ลักษณะที่ดินของจังหวัดพังงาประกอบด้วยพื้นที่เหมาะสมในการทาการเกษตรกรรม ในจานวนนี้มี
พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา จานวน 639,278 ไร่ ปาล์มน้ ามัน จานวน 53,622 ไร่ สาหรับการปลูกไม้
ผลได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั มีการปลูกสะตอ เงาะ ทุเรี ยน มังคุด และลองกอง คาดว่าการปลูกไม้
ผล อาจจะค่อย ๆ เข้าทดแทนการปลูกยางพาราในอนาคต
แหล่งน้ า จังหวัดพังงามีแม่น้ าที่สาคัญ 2 สาย คือ แม่น้ าพังงา มีความ
ยาว ประมาณ 30 กิโลเมตร ไหลลงสู่ อ่าวพังงา และแม่น้ าตะกัว่ ป่ า มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ไหล
ลงสู่ ทะเลอันดามัน มีพ้นื ที่ชลประทานทั้งหมด 43,950 ไร่ สาหรับแหล่งน้ าใต้ดินของจังหวัดพังงา มีอยู่
โดยทัว่ ไปในทุกอาเภอจัดเป็ นน้ าที่มีคุณภาพดี แต่มีอตั ราการไหลโดยเฉลี่ยเพียง 20-100 แกลลอน/นาที
การคมนาคมและการสาธารณูปโภค
ทางรถยนต์ จากกรุ งเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ –
ชุมพร – ระนอง – พังงา รวมระยะทางทั้งสิ้ น 788 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง หรื อใช้
เส้นทาง กรุ งเทพฯ –ชุมพร-สุ ราษฎร์ธานี ก่อนเข้าตัวเมืองสุ ราษฎร์ ธานี เข้าทางหลวงหมายเลข 401 ไปทาง อ.
บ้านตาขุน ประมาณ 50 กิโลเมตร จะมีทางแยกไปจังหวัดพังงา ตามทางหลวงหมายเลข 415 เป็ นระยะทาง
อีกประมาณ 70 กิโลเมตร หากเดินทางจากภูเก็ตใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ผ่านสะพานสารสิ น
เข้าเขตโคกกลอยแล้วเลี้ยวขวาผ่านอาเภอตะกัว่ ทุ่ง ระยะทางโดยประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
เส้นทางคมนาคมในจังหวัดพังงา มีถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย ที่ช่วยให้จงั หวัด
พังงา สามรถติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ โดยรอบได้ เช่น ระนอง สุ ราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และทางหลวง
จังหวัดพังงา 6 สาย สามารถติดต่อกันได้สะดวกทุกอาเภอ ยกเว้นอาเภอเกาะยาว ไม่มีถนนต้องใช้เส้นทาง
ทางน้ า ส่ วนการติดต่อระหว่างตาบลและหมู่บา้ น มีถนนลาดยางและถนนอัดดิน
ในด้านการคมนาคมชายฝั่งจังหวัดพังงามีท่าเรื อหลักสาคัญ 4 แห่ง คือ ท่าเรื อองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด ท่าเรื อทับละมุ ท่าเรื อคุระบุรีและท่าเรื อสุ ระกุล
ทางเครื่ องบิน จังหวัดพังงาไม่มีสนามบิน การเดินทางทางอากาศต้องอาศัยการทางผ่านสนามบิน
ภูเก็ต และเดินทางต่อด้วยรถยนต์ โดยอาศัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 และ 4144 จากสนามบินภูเก็ตถึง
อาเภอเมือง จังหวัดพังงามีระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

ทางรถไฟ จังหวัดพังงาไม่มีรถไฟผ่าน สามารถเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปลงที่จงั หวัด สุ ราษฎร์ธานีแล้ว
เดินทางต่อด้วยรถยนต์ 2 ชัว่ โมง
การสื่ อสาร มีที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลข เปิ ดทุกอาเภอรวม 12 แห่ง โทรศัพท์อยูใ่ นเขตโทรศัพท์
ภูมิภาคที่ 7 มีชุมสาย 14 แห่ง จานวนหมายเลขที่เปิ ดใช้แล้ว รวม 13,779 เลขหมาย มีโทรศัพท์สาธารณะ
เปิ ดบริ การแล้ว 1,167 เลขหมาย
แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ
อาเภอเมือง
เกาะปันหยี เป็ นเกาะขนาดเล็ก ที่มีเนื้ อที่ประมาณ 1 ไร่ มีชุมชนมุสลิมซึ่งประกอบอาชีพทาการ
ประมงอาศัยอยูป่ ระมาณ 243 ครัวเรื อน หากมาเที่ยวที่นี่จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิมเหล่านี้และอาจได้ซ้ื อ
หาของฝากของที่ระลึกเป็ นสิ นค้าพื้นเมืองประเภทอาหารแห้งรวมถึงกะปิ เกาะปันหยีกลับไปด้วย
เขาพิงกัน – เขาตาปู เขาพิงกันเป็ นเกาะเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง บริ เวณกลางเกาะมีภูเขา ลูกหนึ่งที่เกิด
จากการทรุ ดตัวของเปลือกโลกลงมาอยูใ่ นลักษณะพิงกันทาให้มีชื่อเรี ยกว่า “เขาพิงกัน” ด้านหน้าเกาะมี
ทิวทัศน์สวยงาม มองออกไปในทะเลจะเห็นเกาะเล็ก ๆ เป็ นแท่งอยูก่ ลางน้ า มีลกั ษณะคล้ายตาปูเนื่องจากถูก
น้ าทะเลกัดเซาะฐานจนคอดเล็กกว่าด้านบน จึงได้ชื่อว่า “เขาตาปู”
เขาช้าง-ถ้ าพุงช้าง ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองพังงาบริ เวณวัดประพาสประจิมเขต เยื้องด้านหลังศาลา
กลางหลังใหม่ เขาช้าง เป็ นภูเขาลูกยาวทอดตัวขนานไปกับถนนเพชรเกษม มีลกั ษณะคล้ายช้างหมอบโดยมี
ถ้ าพุงช้างอยูก่ ลางพอดี บริ เวณหน้าถ้ ามีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยู่ มีธารน้ าจืดไหลออกมาทางปากถ้ าหลัง
พระพุทธรู ปมีโพรงถ้ าขนาดเล็ก ยาวประมาณ 20 เมตร สามารถเดินเข้าไปได้ ภายในถ้ ามีหินงอกหิ นย้อยซึ่ง
บางจุดเมื่อกระทบกับแสงไฟจะเกิดประกายวาววับคล้ายเกล็ดแก้ว เขาช้างและถ้ าพุงช้างนี้เชื่อกันว่ามีที่มา
จากตานานตายมดึง ซึ่งปัจจุบนั ได้ถือเอาช้างเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา
อาเภอเกาะยาว หาดท่าเขา อยูห่ ่างจากที่วา่ การอาเภอไปประมาณ 5 กิโลเมตร หาดท่าเขามีโขดหิ น
และหินกรวดเล็ก ๆ หลากหลายลวดลายสี สัน ห่างออกไปจากฝั่งเพียงเล็กน้อย จะมีเกาะเล็ก ๆ ชื่อว่า “เกาะ
นก” สามารถเดินไปได้สะดวกในยามที่น้ าลงต่าสุ ด หรื อในเวลาที่น้ าขึ้นก็สามารถเช่าเรื อแคนนูพายไปเที่ยว
ได้
เกาะไข่ใน เป็ นเกาะขนาดเล็กอยูป่ ลายสุ ดของพังงา มีหาดทรายขาวสะอาดมีน้ าทะเลใสสี ฟ้าครามและเต็ม
ไปด้วยแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง แต่มีหอยเม่นชุกชุมจึงควรระมัดระวังในการลงเล่นน้ า
เกาะไข่นอก เป็ นเกาะเล็ก ๆ แต่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะไข่ใน นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้
มาก เนื่องจากที่นี่มีปลาที่สวยงามมากมาย สามารถดูได้ในน้ าทะเลตื้น ๆ เป็ นสถานที่ที่เงียบสงบเป็ นส่ วนตัว
อาเภอกะปง น้ าตกลารู่ ตั้งอยูใ่ นตาบลกะปงเป็ นน้ าตกขนาดกลางไหลลาดลงมาจากหน้าผามี
ประมาณ 7 ชั้น บางชั้นมีความสู งประมาณ 20-30 เมตร มีน้ าไหลและมีแอ่งน้ าให้เล่นตลอดทั้งปี น้ าแรงมาก
ในช่วงฤดูฝน บริ เวณโดยรอบเต็มไปด้วยป่ าไผ่ หวาย ปาล์ม ปาล์มเฟิ ร์นหลายชนิด
น้ าพุร้อนอาเภอกะปง ตั้งอยูท่ ี่ตาบลท่านาห่างจากตัวอาเภอประมาณ 8 กิโลเมตร มีแม่น้ าไหลผ่านซอกชั้น

หิ นต่าง ๆ ตามหุบเขา ซึ่ งทางอาเภอได้จดั ทาบ่อกักน้ าแร่ ไว้ น้ าแร่ มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส
อาเภอตะกัว่ ทุ่ง วนอุทยานน้ าตกรามัญ เป็ นน้ าตกขนาดกลางตั้งอยูท่ ี่บา้ นหิ นสามก้อน ตาบลกระ
โสม อาเภอตะกัว่ ทุ่งใกล้กบั วัดถ้ าสุ วรรณคูหา ในสมัยสงครามเก้าทัพมีชาวมอญกลุ่มหนึ่งหนีทพั พม่า ขึ้น
ไปตั้งชุมชนตรงชั้นบนสุ ดของน้ าตกแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรี ยกว่า “น้ าตกรามัญ” บริ เวณต้นน้ าของวนอุทยานมี
ลักษณะเป็ นเทือกเขาเรี ยงรายสภาพป่ าค่อนข้างสมบูรณ์ น้ าตกมีลกั ษณะเป็ นธารน้ าขนาดกลางไหลผ่านหุ บ
เขาและพื้นที่ต่างระดับ ทาให้เกิดน้ าตกจานวน 8 ชั้น
หาดเขาปิ หลาย อยูใ่ นตาบลโคกกลอย อาเภอตะกัว่ ทุ่ง ห่างจากที่วา่ การอาเภอฯ ไปทางทิศใต้
ประมาณ 32 กิโลเมตร และห่างจากหาดท่านุ่น ประมาณ 4 กิโลเมตร
อาเภอตะกัว่ ป่ า
ชายหาดเขาหลัก อยูต่ ิดกับทะเลอันดามันห่างจากตัวอาเภอตะกัว่ ป่ า
ประมาณ
25 กิโลเมตร ตามเส้นทางท้ายเหมือง-ตะกัว่ ป่ า และเป็ นที่ต้ งั ของที่ทาการอุทยานฯ ก่อนเข้า
เขตอาเภอ
ท้ายเหมือง จะเห็นลูกเขาลูกหนึ่ง ชื่อว่า “เขาหลัก” มีศาลเจ้าพ่อเขาหลักตั้งอยูบ่ ริ เวณฝั่งตรงข้ามเขาหลักจะ
เป็ นชายทะเลซึ่งเป็ นหาดหิน
แหลมปะการัง ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลบ้านบางขยะ ตาบลคึกคัก อาเภอตะกัว่ ป่ า ห่างจากชายหาด
บางสักประมาณ 3 กิโลเมตร เป็ นแหลมขนาดเล็กที่เคยมีแนวปะการังน้ าตื้นที่สวยงาม แต่ในปั จจุบนั กลับมี
เพียงซากปะการังหลายชนิดกองทับถมกันอยูเ่ ป็ นจานวนมากทัว่ ทั้งบริ เวณชายฝั่งและใต้น้ า บริ เวณแหลมนี้มี
บรรยากาศร่ มรื่ นไปด้วยทิวสนทะเลขนาดใหญ่ เหมาะแก่การตั้งแคมป์ พักแรม ทั้งยังพบนกนานาชนิดจึง
เหมาะอย่างยิง่ สาหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดูนก
น้ าตกตาหนัง อยูห่ ่างจากที่ทาการอุทยานฯ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีตน้ กาเนิดมาจากเขานมสาวมี
หน้าผาหินสู งประมาณ 60 เมตร ด้านล่างมีแอ่งน้ าขนาดใหญ่สามารถลงเล่นน้ าได้ตลอดทั้งปี มีความร่ มรื่ น
ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด
อาเภอคุระบุรี เกาะหก เป็ นจุดดาน้ าตื้นที่ดีที่สุดมีแนวปะการังน้ าตื้นขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่
ทางด้านตะวันออกของเกาะ รวมทั้งมีปะการังหลากชนิดและสัตว์ทะเลอื่น ๆ อีกมากมาย
เกาะตาชัย เป็ นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั อยูท่ างตอนเหนือของเกาะสิ มิลนั ออกไปอีกหลายสิ บกิโลเมตร มี
จุดดาน้ าลึกหลายแห่ง บางแห่ งมีกลุ่มปะการังอ่อนหลายสี สัน กัลปั งหาพัดขนาดใหญ่และฝูงปลาอีกหลาย
ชนิด
สวนปลาไหล อยูท่ างทิศตะวันออกของเกาะห้า มีลกั ษณะเป็ นลานทรายกว้างมีปลาไหลชนิดหนึ่งอาศัยอยู่
ตามพื้นทรายนับร้อยตัวแต่ปลาไหลชนิดนี้ค่อนข้างตกใจง่าย ดังนั้นควรเฝ้ าดูอยูห่ ่าง ๆ อย่างสงบ
อาเภอทับปุด วัดราษฎร์ อุปถัมภ์ (วัดบางเหรี ยง) ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 4 ตาบลบางเหรี ยง อาเภอทับ
ปุด โดยอยูห่ ่างจากสามแยกทับปุดไปทางจังหวัดกระบี่ประมาณ 500 เมตร ชาวบ้านเรี ยกวัดนี้วา่
“วัดบาง
เหรี ยง” ภายในวัดมีภูเขาขนาดเล็กชื่อว่า “เขาล้าน” ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระเจดียข์ นาด

ใหญ่ พระพุทธรู ป ปางนาคปรกและรู ปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมอันเป็ นที่เคารพสักการะของชาวพังงา บนยอดเขา
ล้านแห่งนี้เป็ นที่ต้ งั ของ “พระมหาธาตุเจดียพ์ ุทธธรรมบันลือ” ภายในประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุ นอกจากนี้ยงั มีพระพุทธรู ปปางนาคปรกขนาดใหญ่และเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยูด่ ว้ ย
อาเภอท้ายเหมือง หาดท้ายเหมือง อยูท่ างด้านหน้าของที่ทาการอุทยานฯในเขตเทศบาลตาบลท้าย
เหมืองเป็ นที่ราบริ มฝั่งทะเลอันดามัน มีชายหาดยาวประมาณ 27 กิโลเมตร หาดท้ายเหมืองแห่งนี้ เล่นน้ า
ไม่ได้ เนื่องจากชายฝั่งมีลกั ษณะยุบตัวหาดแคบและมีความลาดชันมาก บริ เวณกลางหาดท้ายเหมืองแห่งนี้
เป็ นที่ต้ งั ของ “ทุ่งเสม็ดขาว” ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายป่ าพรุ มีน้ าจืดขังเกือบทั้งปี มีพรรณไม้เด่น คือ ต้นเสม็ดขาว
ซึ่ งขึ้นเป็ นดงใหญ่ประมาณ 1,000 ไร่ ชายหาดท้ายเหมืองนี้ จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เสมอในคืนเดือนหงาย
จะมีประชาชนไปดูเต่าวางไข่ เรี ยกว่า “การเดินเต่า” นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่จดั งานประจาปี คือ “งาน
ประเพณี ปล่อยเต่า” พื้นที่อีกส่ วนหนึ่งเป็ นป่ าเขาอยูบ่ ริ เวณเทือกเขาลาปี เป็ นที่ต้ งั ของน้ าตกขนาด
ใหญ่ 2 แห่ง คือ
น้ าตกลาปี ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6 ตาบลท้ายเหมือง ถนนเพชรเกษม เป็ นวนอุทยานแห่งชาติ มีตน้ น้ ากาเนิ ด
จากเทือกเขาลาปี เป็ นน้ าตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสู งประมาณ 10 เมตร ชั้นล่างสุ ดมีแอ่งใหญ่
สามารถเล่นน้ าได้ตลอดทั้งปี ประชาชนนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูฝน
น้ าพุร้อนบ้านบ่อดาน ตั้งอยูร่ ิ มบ้านบ่อดาน ตาบลนาเตยมีลกั ษณะเป็ นบ่อคอนกรี ตมีสระว่ายน้ าบ่อ
อาบน้ าแร่ และห้องอาบน้ าแร่ ให้ใช้บริ การน้ าพุร้อนเป็ นน้ าแร่ ธรรมชาติมีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศา
เซลเซี ยสช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก รวมทั้งอาการเหน็บชา ช่วงน้ าทะเลหนุนสู ง จะมี
ลักษณะเป็ นน้ าพุร้อนเค็มแต่ช่วงน้ าลงน้ าพุจะจืดเหมือนน้ าธรรมดา ด้านตะวันตกของน้ าพุร้อนบ้านบ่อดาน
นี้ติดกับทะเลอันดามัน มีชายหาดยาวสามารถลงเล่นน้ าได้ เปิ ดให้บริ การทุกวัน โดยเก็บค่าบริ การคน
ละ 10 บาทเท่านั้น

