
คํานํา 
  
 หนังสือนํารองนานน้ําไทย  เลม  ๒ (อทร. ๗๗๑๕) ไดรวบรวมขาวสารที่จําเปนแกการเดินเรือ ฝง
ตะวันตกของประเทศไทย (ทะเลอันดามัน)โดยใชขอมูลลาสุดที่ไดรับจนถึงวันที่จัดพิมพ  โดยรวบรวมมาจาก
เอกสารตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

- รายงานการสํารวจแผนที่ทะเล  ของกองสํารวจแผนที ่ กรมอุทกศาสตร 
- รายงานการสํารวจสมุทรศาสตร  ของกองสมุทรศาสตร  กรมอุทกศาสตร 
- แผนที่เดินเรือไทย  ของกรมอุทกศาสตร 
- ทําเนียบไฟและทุน  ของกรมอุทกศาสตร 
- หนังสือมาตราน้ํา 
- อักขรานุกรมภูมิศาสตร  ฉบับราชบัณฑติยสถาน 
- พจนานกุรมภมูิศาสตร  อังกฤษ – ไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
- บรรณสารดินฟาอากาศ  และสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยา 
- แผนที่ประเทศไทย  ชุด  L  ๗๐๑๗  มาตราสวน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  กรมแผนที่ทหาร 
- หนังสือทําเนยีบไฟและทุน  ของการทาเรือแหงประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
- ขอมูลทาเรือ  และแผนที่ทางเขาแมน้ําตาง ๆ  จากกรมเจาทา 
- การออกปฏิบัติราชการเก็บรวบรวมขอมูลของ กกด.อศ. ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ และ๒๕๔๕ 

 
 นักเดินเรือผูใดที่พบขอมูลที่ผิดไปจากที่ลงไวในหนังสือนํารองนานน้ําไทย เลม ๒      (อทร. ๗๗๑๕)
นี้  ขอใหแจงรายละเอียดมายัง กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือเพื่อจะไดแกไขขอมูลใหถูกตองตอไป 

 
 
 
 
 

 แผนกเอกสารการเดินเรือ 
 กองอุปกรณการเดินเรือ  

 กรมอุทกศาสตร  กองทัพเรือ 
เลขที่ ๒๒๒ ถนนริมทางรถไฟเกา  

บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ 
 
 
 

ก 



สารบัญ                                                    หนา 
 คํานํา          ก 
 สารบัญ          ข 
 คําอธิบาย         ญ 

ระบบทุนเครื่องหมายชวยการเดินเรือในนานน้ําไทย    ฐ 
  
บทท่ี ๑ ภูมิอากาศของประเทศไทย 
 ๑.๑  ขนาดและที่ตั้ง        ๑ 
 ๑.๒  ภูมิประเทศและการแบงภาคทางอุตุนยิมวิทยา     ๑ 
 ๑.๓  ลมมรสุมกับภูมิอากาศของประเทศไทย     ๓ 

๑.๔  ลักษณะทางภูมิอากาศของประเทศไทยในรอบป    ๘ 
  
บทท่ี ๒   

๒.๑  จ.ระนอง         ๑๖ 
รูปแผนผัง  จ.ระนอง        ๑๗ 

 ตอนที ่๑ 
๒.๒  ภาพประกอบคําบรรยายบริเวณแมน้าํปากจั่นแมน้ํากระบุรี  ปากแมน้ํากระ ๑๘ 
๒.๓  คําแนะนําการเดินเรือจากปากแมน้ํากระ อ.ละอุน  จ.ระนอง   ๑๘ 

           ภาพที ่๑.  แมน้ํากระบรีุ  และบริเวณปากน้ํากระ    ๑๘ 
           ภาพที ่๒.  ปากแมน้ํากระ  และบริเวณใกลเคียง    ๑๙ 
           ภาพที ่๓.  แหลมวกิตอเรียบอยต,  เกาะสองเหนือ,  เกาะสองใต   ๑๙ 

ภาพที ่๔.  ทาเทียบเรือรับจาง  บริเวณปากคลองดาน ดานหนาทิศตะวนัออก ๑๙ 
           ภาพที ่๕.  ขณะที่เรือยนตรับจางขนาดเล็ก  กําลังแลนผาน 
           คลองดานไปยังเกาะสองของประเทศสหภาพพมา    ๑๙ 
           ภาพที ่๖.  ปากน้ํากระบุรี – ทาเรืออเนกประสงค  จ.ระนอง   ๒๐ 
           ภาพที ่๗.  ขยายบริเวณทาเรืออเนกประสงค  จ.ระนอง   ๒๐ 
           ภาพที ่๘.  กลุมเกาะมวง       ๒๐ 

          ภาพที ่๙.  กลุมเกาะขวาง  ประกอบไปดวย  เกาะยาว  เกาะเสียด     
          และเกาะขวาง        ๒๐  

           ภาพที ่๑๐.  เกาะมุด, คลองมะลิวัน, คลองเขมาใหญและ   
           คลองละอุนทางฝงไทย       ๒๒ 
           ภาพที ่๑๑.  คลองละอุน       ๒๓ 

ข  



 
                       หนา 
ตอนที ่๒ 
๒.๔  ภาพประกอบพรอมคาํอธิบายและทีอั่นตรายในยานที่เขาใกล 

           ปากน้ํากระ  ดานทิศใต  ตั้งแตกระโจมไฟเกาะพยามกระโจมไฟ 
           เกาะสะระนีย  และบรเิวณใกลเคยีง      ๒๔ 
           ภาพที ่๑.  เกาะพยาม   และเกาะขามดานทิศตะวันตกเฉียงใต เวลาน้ําลง  ๒๔ 
           ภาพที ่๒.  เกาะนุย        ๒๕ 
           ภาพที ่๓. โบสถกลางน้ําฝงตะวนัออกเกาะพยาม    ๒๕ 
           ภาพที ่๔.  สะพานทาเทียบเรือ  ดานฝงตะวันออกของเกาะพยาม  ๒๕ 
           ภาพที ่๕.  ถนนและรานคาบริเวณปลายแหลมทาเทียบเรือที่เกาะพยาม  ๒๕ 
           ภาพที ่๖.  เกาะพยามดานทิศเหนือ เกาะทะล ุ     ๒๖ 

๒.๕  คําแนะนําการนําเรือเขาเทียบทาที่เกาะพยามดานทิศตะวนัออก   ๒๖ 
           ภาพที ่๗.  เกาะชางดานทิศตะวันออกเฉียงใต     ๒๖ 
           ภาพที ่๘.  เกาะชางดานตะวันตกเฉียงใต  และเกาะทะล ุ   ๒๗ 
           ภาพที ่๙.  เกาะโคม  เกาะตนไม  และเกาะชาง    ๒๗ 
           ภาพที ่๑๐.  เกาะชางดานทิศเหนือ เกาะลมราบ เกาะลุกปราย 
           เกาะสินไห  และกลุมเกาะภ ูมิ      ๒๘ 
           ภาพที ่๑๑.  เกาะสินไหดานทิศใต      ๒๘ 
           ภาพที ่๑๒.  หมูบานอิสลาม  ดานตะวันออกของเกาะสินไห   ๒๙ 
           ภาพที ่๑๓.  เกาะลูกสนิไหอยูดานทศิตะวนัออกเฉยีงใตของเกาะสินไห  ๒๙ 
           ภาพที ่๑๔.  เกาะสนไทย เกาะตาครุฑ เกาะปลิง เกาะหมอ 
           เกาะสนพมา  และลักษณะของรองน้ําทางทิศใตของปากน้ํากระบุรี  ๒๙ 
           ภาพที ่๑๕.  เกาะสนไทย  เกาะปลิง  เกาะหมอ    ๓๐ 
           ภาพที ่๑๖.  เกาะหลาม  เกาะคัน  เกาะขี้นก  เกาะสนพมา 
           และลักษณะรองน้ําปากทางเขาแมน้ํากระบุรีดานทิศใต   ๓๐ 
           ภาพที ่๑๗.  หมูบานที่เกาะเหลา  ดานทิศตะวนัออก    ๓๑ 
           ภาพที ่๑๘.  เกาะสนพมา  บริเวณปลายแหลมดานทิศ 
           ตะวนัออกเฉียงใต  ฝงตะวนัออก       ๓๑ 
           ภาพที ่๑๙.  เกาะสะระนีย  ดานทิศใต     ๓๒ 
           ภาพที ่๒๐.  คลองระนองหรือแมน้าํระนอง  เกาะคณฑ ี เกาะกลาง 

          และคลองระนองเฒา       ๓๒ 
 

ค  



หนา  
           ภาพที ่๒๑.  ดานศุลกากร  ดานตรวจคนเขาเมือง  อยูบริเวณ 
           ปากคลองระนอง   ดานทิศเหนือของเกาะคณฑ ี    ๓๒ 
           ภาพที ่๒๒.  ทาเทียบเรือประมง  แพปลา  ที่บริเวณดานทิศตะวนัตก 

          ของเกาะกลาง        ๓๓ 
  ตอนที ่๓ 

๒.๖  คําแนะนาํการนําเรือจากปากคลองระนองเฒา - ทาเทียบเรือประมง 
          บนเกาะ กลาง  ดานทิศตะวนัตกพรอมภาพประกอบ    ๓๔ 
          ภาพที ่๑.  คลองระนองเฒา  และทาเทยีบเรือแพปลาบนฝง 
          ตะวนัตกของเกาะกลาง       ๓๔ 
          ภาพที ่๒.  ทุนไฟปากรองของชองทางเขาคลองระนองเฒา   ๓๔ 
          ภาพที ่๓  หลักกํากับรองดานซาย  (สีขาว – แดง)   ทางทิศใตของเกาะคณฑ ี ๓๔ 
          ภาพที ่๔.  หลักนําภายในคลองระนองเฒา     ๓๔ 
          ภาพที ่๕.  ศาลกรมหลวงฯ  และทาเทียบเรือบนฝงเกาะกลางดานทิศตะวนัตก ๓๕ 
          ภาพที ่๖.  เกาะสนพมา  ถึง  คลองระนองเฒา     ๓๖ 
          ภาพที ่๗.  ลักษณะที่ตั้งของ  จ.ระนอง     ๓๖ 
          ภาพที ่๘.  แนวถนนจากทาเรือ  เขามายังตัวเมืองระยอง   ๓๖ 
          ภาพที ่๙.  แผนผังเสนทาง  จ.ระนอง      ๓๖ 

ตอนที ่๔                     
๒.๗  แนะนําการเดินเรือผานชองระหวางเกาะตาครุฑ เกาะคัน  เกาะสนพมา  ๓๗ 

           ภาพที ่๑  แผนที่เดินเรือไทยหมายเลข  ๓๓๑  แสดงลักษณะเสนทาง 
           การนําเรือผานระหวางเกาะตาครุฑ  เกาะคัน  เกาะสนพมา   ๓๗ 
           ภาพที ่๒.  ขณะนําเรอืผานทางทิศใตของเกาะสนพมาและยังมีฐาน 
           ปนกลพมาอยูบริเวณปลายแหลมในกลุมตนสน    ๓๗ 
           ภาพที ่๓.  เกาะคันดานทิศตะวันออกเฉียงใต     ๓๗ 
           ภาพที ่๔.  เกาะคันดานทิศตะวันออก  และเกาะตาครุฑดานตะวนัตก  ๓๘ 
           ภาพที ่๕.  เกาะหลามดานทิศตะวันออกเฉียงใต    ๓๘ 

๒.๘  คําแนะนําในการเดินเรือ  จากเกาะโคม  เกาะสะระนีย  และที่จอดเรือ 
           ทาเทียบเรืออเนกประสงค  จ.ระนอง      ๓๙ 
           ภาพที ่๖.  ชอง  Bell  Passage  เกาะโดม  เกาะชาง  และเกาะสินไห  ๓๙ 
           ภาพที ่๗.  ขณะนําเรือกําลังเปลี่ยนไปถือเข็ม  ๐๙๐  ดานซาย  เกาะสินไห 
 ดานขวาปลายแหลมดานทิศเหนือของเกาะชาง    ๓๙ 

 ง  



                      หนา 
 ภาพที ่๘.  ขณะนําเรือผานอาวทางดานทิศใตของเกาะชาง  ผานเกาะราบ   
           และทางขวาของเกาะลกูปลาย      ๔๐ 
           ภาพที ่๙.  ขณะที่เรือถือเข็ม  ๐๕๘ - ๐๕๙  หัวเรือจะตรงกับ 
           ยอดเขาลูกนอกสุดของเกาะเหลาดานทิศเหนือ    ๔๐ 
           ภาพที ่๑๐.  เกาะปลิงดานทิศตะวันออก     ๔๐ 
           ภาพที ่๑๑.  เกาะหมอดานทิศใต      ๔๐ 

๒.๙  ที่จอดเรือ  (ปากคลองระนอง)        ๔๑ 
           ภาพที ่๑๒.  เกาะสะระนีย  ทาเทียบเรอือเนกประสงค  จ.ระนอง 
           ทาเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ      ๔๑ 
           ภาพที ่๑๓.  ขยายบริเวณทาเทียบเรืออเนกประสงค  จ.ระนอง   ๔๑ 
  ๒.๑๐  สายน้ําขึ้น – ลง  และกระแสน้ํา       ๔๒   
 ตอนที ่๕ 
 ๒.๑๑  คําบรรยายลักษณะของขอบฝง  และเกาะตาง ๆ  ตั้งแตเขาบางจาก 
           จ.ระนอง  ลงไปทางทิศใต – ชองเปยะน้ํา     ๔๔ 
     ภาพที่ ๑.  เขาบางจากดานทิศตะวนัออกเฉียงใต    ๔๔ 
           ภาพที ่๒.  คลองบางริ้น  หมูบานหาดทรายดํา  เกาะทรายดํา และเกาะกลม ๔๔ 
           ภาพที ่๓.  หมูบานหาดทรายดํา – บริเวณปากคลองบางริ้น   ๔๔ 
           ภาพที ่๔.  เกาะกลม  เกาะไฟไหม  เกาะโพธิ ์ ดานทิศตะวนัออก  ๔๕ 
           ภาพที ่๕.  เกาะทะล ุ และเกาะโพธิด์านทิศตะวันออกเฉียงใต   ๔๕ 
           ภาพที ่๖.  เกาะตาววั  เกาะวัวดํา  เกาะววัแดง  และอาวอาง   ๔๖ 
           ภาพที ่๗.  เกาะตาววัดํา  เขาพอตาโชงโคง  แหลมเขาอาวอาง   ๔๖ 
           ภาพที ่๘.  เขาบางเบน  ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    ๔๗ 
           ภาพที ่๙.  เกาะเปยะน้ํา  เกาะเปยะน้ํานอย  และเกาะเทา   ๔๗ 
           ภาพที ่๑๐.  ชองเปยะน้าํ  แหลมมะนาว  และคลองภาพในชองเปยะน้ํา  ๔๘ 
 ๒.๑๒ คําบรรยายลักษณะของกลุมเกาะใกลฝงและที่อันตรายจากชองเปยะน้ํา   

-ชองปากคุระ-ชองเกาะพระทองและชองเกาะพระ    ๔๙ 
ภาพที่ ๑๑. เกาะคางคาว(๑) และหินขาว(๒) ดานทิศตะวันออก   ๔๙ 
ภาพที่ ๑๒. กลุมลูกกํา เมื่อมองจากทิศ ซอ. เกาะกําใหญ(๑) เกาะลูกกําตก(๒) 
เกาะกํานุย(๓)เกาะลูกกํากลาง(๔) และเกาะลูกกําออก(๕)   ๔๙ 
ภาพที่ ๑๓. เกาะลูกกําใต(๑) เกาะกําใหญ(๒) และเกาะลาน(๓) ดานทศิตะวนัออก ๕๐ 

 ภาพที่ ๑๔. เกาะลูกกําใต(๑) และหินปุก(๒) ดานทิศใต    ๕๐ 

 จ  



                       หนา 
 ภาพที่ ๑๕. เกาะลาน ดานทศิเหนือ      ๕๑ 
 ภาพที่ ๑๖. คลองกําพวง       ๕๑ 
 ภาพที่ ๑๗. เกาะไขใหญ(๑) และเกาะรม(๒)     ๕๒ 
 ภาพที่ ๑๘. เกาะรมดานทิศตะวันออก      ๕๒ 
 ภาพที่ ๑๙. เกาะราและกระโจมไฟเกาะราดานทิศตะวันตกชองปากคุระอยูที่  
 ดานทิศเหนือของกระโจมไฟเกาะรา      ๕๓ 
 ภาพที่ ๒๐. ชองปากจก ดานทิศตะวันตก     ๕๓ 
 ภาพที่ ๒๑. ชองเกาะพระทอง ดานทิศตะวันตก    ๕๔ 
 ภาพที่ ๒๒. เกาะคอเขา เมื่อมองจากทางทศิเหนือไปทางทิศใต   ๕๔ 
 ภาพที่ ๒๓. ขอบฝงของเกาะคอเขา และคลองปากเกาะ ๕๕ 
 ภาพที่ ๒๔. ชองปากเกาะ       ๕๕ 
  จ.พังงา          ๕๗ 
 ๒.๑๓ คําบรรยายเกาะใกลฝงและลักษณะกระแสน้ํา รวมท้ังที่อันตราย จากชองปากเกาะ  
            เขาหนายกัษ และทะเลใน       ๕๗ 
 ภาพที่ ๒๕. เกาะกาทางทิศตะวันตก      ๕๗ 
 ภาพที่ ๒๖. แหลมหัวกรังนอย      ๕๗ 
 ภาพที่ ๒๗. แหลมหัวกรังใหญ      ๕๘ 
 ภาพที่ ๒๘. แหลมหินใบ(๑)       ๕๘ 
 ภาพที่ ๒๙. อาวเขาหลัก       ๕๙ 
 ภาพที่ ๓๐. อาวเขาหลักตอนใต(๑) แหลมอาวขาม(๒) คลองทุงมะพราว(๓) ๕๙ 
           ตอนที่ ๖ 
 ๒.๑๔ คําแนะนําการนําเรือผานหมูเกาะกํา และที่จอดเรือบริเวณเกาะกํา  ๖๑ 
 ภาพที ่๑. แผนที่บริเวณหมูเกาะกําและที่จอดเรือเล็ก    ๖๑ 
 ภาพที่ ๒. หมูเกาะกําดานทิศใต ประกอบไปดวย เกาะกําใหญ(๑)  
 เกาะลูกกําตก(๒) เกาะกํานุย(๓) เกาะลูกกํากลาง(๔)     ๖๑ 
 ๒.๑๔ คําแนะนําการนําเรือเขาไปยังทาเทียบเรือคุระบุรี    ๖๒ 
 ภาพที่ ๓. แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๓๓๒ บริเวณชองปากคุระ  ๖๒ 
 ภาพที่ ๔. เขาปากคลองเกรียม(๑) ชองปากคุระ(๒) และกระโจมไฟเกาะรา ๖๒ 
 ภาพที่ ๕. ทาเทียบเรือคุระบรีุ และรองน้ําเขาทาเทียบเรือคุระบุรี   ๖๒ 
 ภาพที ่๖. ปลายแหลมบริเวณหมูบานหาดทรายดํา     ๖๒ 
 ภาพที่ ๗. ภาพขยายบริเวณทาเทียบเรือคุระบุรี     ๖๓ 
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 ภาพที่ ๘. ขณะนําเรือออกจากทาเทียบเรือคุระบุรี    ๖๔ 
 ภาพที่ ๙. หมูบานทุงนางดํา ขณะนําเรือออกจากทาเทยีบเรือคุระบุรี 
 จะอยูกราบขวา        ๖๔ 
 ๒.๑๕ คําแนะนําการนําเรือเขาชองปากคุระ-ชองเกาะพระทอง  
  และทาเทียบเรือบริเวณใกลเคียง      ๖๔ 
 ภาพที่ ๑๐. เกาะพระทอง       ๖๔ 
 ภาพที่ ๑๑. เกาะราดานทิศตะวันออก      ๖๕ 
 ภาพที่ ๑๒. สะพานทาเทยีบเรือบานทุงออง ที่หนาเขาบอไทร   ๖๕ 
 ภาพที ่๑๓. ศาลกลางน้ําในชองเกาะพระทองที่เปนที่ตื้น   ๖๕ 
 ภาพที่ ๑๔. สะพานทาเทียบเรือ ที่ปากคลองหางสูง    ๖๕ 
 ภาพที่ ๑๕.ชองเกาะพระทองดานทิศตะวนัตก เมื่อมองจากทะเลเขาหาฝง  ๖๕ 
 ภาพที่ ๑๖. ทาเทียบเรือ ที่บานคอเขา      ๖๖ 
 ๒.๑๖ คําบรรยายกลุมเกาะชัน้นอก ที่จอดเรือ ที่อันตรายที่ควรระมัดระวังในการเดินเรือ ๖๗ 

 ภาพที่ ๑๗. แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๓๐๗ Aหมูเกาะสุรินทร  ๖๗ 
ภาพที่ ๑๘. แผนที่เดินเรือไทยหมายเลข ๓๐๗B หมูเกาะสิมิลัน   ๖๙ 
ภาพที่ ๑๙. เกาะเมียงดานทิศเหนือ(๑) และทุนผูกเรือ(๒)   ๗๐ 
 

  บทท่ี ๓   
  (ตั้งแตเกาะภูเก็ต ถึง ปากรองเกาะนก จ.กระบี่) 
 ๓.๑ เกาะภูเก็ต – จังหวดัภเูกต็       ๗๑ 
 ๓.๒ ฝงดานใตของเกาะภูเกต็ – ฝง – กระโจมไฟ – คําแนะนํา    ๗๒ 
 ภาพที่ ๑. บริเวณทาเทียบสถาบันวิจยัชีววิทยาและประมงทะเล   ๗๒ 
 สายน้ําขึ้น – ลง  (Tidal Streams)      ๗๓ 
 ๓.๓ ทาจอดเรอืภูเก็ต – และบริเวณใกลเคยีง – ส่ิงอันตราย – กระโจมไฟ  ๗๓ 
 ภาพที่ ๒. ประภาคารกาญจนาภิเษก      ๗๔ 
 ภาพที่ ๓. ประภาคารเกาะตะเภานอย      ๗๕ 

 ภาพที่ ๔. กระโจมไฟเกาะแกวนอย      ๗๖ 
 ๓.๔ เครื่องหมายชวยการเดนิเรือ       ๗๖ 
 ๓.๕ ส่ิงอันตราย – เรืออับปาง – ทุนเรือจม      ๗๗ 
 ๓.๖ คําแนะนาํ – ขอระมัดระวังเขาทาเรือน้ําลึกนําตามหลักนําและทุน  
              มีทุนจตุรทศิกํากับอยู(ตะวันออก)      ๗๗ 
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 ๓.๗ ฝงดานตะวันออกของเกาะภูเก็ต – ขอบฝง     ๗๘ 
 ๓.๘ ชองปากพระ – ปากชองดานตะวันออก      ๗๙ 
 ๓.๙ สายน้ําขึน้ - ลง – (Tidal Streams)      ๘๐ 
 ๓.๑๐ เกาะและสิ่งอันตรายทีอ่ยูทางตะวันออกของเกาะภูเก็ต    ๘๐ 
 ๓.๑๑ คําแนะนําเรือที่เดินทางมาจากตอนใตเพื่อไปยังคลองบอแสนและคลองมะรุย ๘๔ 
 ๓.๑๒ สายน้ําขึ้น – ลง (Tidal Streams)      ๘๔ 
 ๓.๑๓ กนอาวพังงา – กระโจมไฟ – จ.พังงา      ๘๔ 
 ภาพที ่๕. กระโจมไฟเกาะนมสาวนอย     ๘๕ 
 ๓.๑๔คําแนะนําเรือที่เดินมาจากทางใตเพื่อเขาอาวพังงา    ๘๕ 
 ๓.๑๕ คําแนะนําเรือที่จะเดนิทางออกจากกนอาวพังงาเพื่อไปแหลมหางนาค 
          และอาวกระบี ่        ๘๘ 
 ภาพที่ ๖. กระโจมไฟเกาะนก       ๘๙ 
 ๓.๑๖ เขาบนแผนดิน        ๙๐ 
  จังหวัดกระบี่          ๙๐ 
 ๓.๑๗ เกาะนก – เกาะยาว  สตูล       ๙๒ 

 ภาพที่ ๗. ประภาคารเกาะนก       ๙๒ 
 ๓.๑๘ ฝง – ปากทางเขากันตังและบริเวณใกลเคียง – หนิ  
 - เครื่องหมายชวยการเดินเรอื       ๙๔ 
 ๓.๑๖ ลําน้ําตรังเหนือปากแมน้ําขึ้นไป      ๙๔ 
 ๓.๑๘ กันตัง – เขากันตัง – จ.ตรัง       ๙๕ 
  จังหวัดตรงั          ๙๖ 
 ๓.๑๙ คําแนะนํา  รองใตกันตัง       ๙๗ 
  ภาพที่ ๘. กระโจมไฟหยงสตาร      ๙๘ 
 ๓.๒๐ เกาะใกลฝง  (offlying islsnds) และสิ่งอันตราย – กระโจมไฟ   ๑๐๐ 

 ภาพที่ ๙. กระโจมไฟเกาะบุเหลาโบต      ๑๐๐ 
 ๓.๒๑ คําแนะนํา  - ที่ทอดสมอเสนและทางเดินเรือตั้งแตเกาะบุโลนไมไผถึงแมน้ําตรัง ๑๐๓ 
 ๓.๒๒ ฝง – กระโจมไฟ        ๑๐๔ 

  ภาพที่ ๑๐. กระโจมไฟตนัหยงโป      ๑๐๖ 
  จังหวัดสตูล          ๑๐๗ 
 ๓.๒๓เกาะใกลฝง – ที่อันตราย – กระโจมไฟ     ๑๐๘ 
  ภาพที่ ๑๑. กระโจมไฟเกาะยาว      ๑๐๘ 
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  ภาพที่ ๑๒. กระโจมไฟแหลมปูย ู      ๑๐๙ 
 ๓.๒๔ ที่จอดเรือ  ตามสภาพทางภูมิศาสตร  เมืองสตูล    ๑๐๙ 
 ๓.๒๕ เกาะตะรุเตา – ขอบฝงรอบเกาะและที่อันตราย     ๑๐๙ 
 ๓.๒๖ ชองลังกาว ี(Langawi  Sound) – กระแสน้ํา – ฝงดานเหนือของเกาะลังกาว ี ๑๑๑ 
 ๓.๒๗ กลุมเกาะอาดัง        ๑๑๑ 
 ภาพที่ ๑๓. กระโจมไฟบนเกาะปะลัย      ๑๑๓ 
 ภาพที่ ๑๔. กระโจมไฟเกาะตะงาห      ๑๑๔ 
 ๓.๒๘ ที่ทอดสมอระหวางฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื    ๑๑๔ 

 ๓.๒๙ คําแนะนําชองทางระหวางเกาะอาดงักับเกาะหลีเปะ    ๑๑๕ 
 ๓.๓๐ ทุนเพื่อแสดงแนวเล็งเขตแดนทางทะเลระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ๑๑๕ 
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คําอธิบาย 
 

  หนังสือนํารองเลม  ๒ (อทร. ๗๗๑๕)  นี้  ใชเพิ่มเติมขอมูลและรายละเอียด   ซ่ึงไมไดลงไวใน
แผนที่เดินเรือและบรรณสารอื่นใดของกรมอุทกศาสตร โดยจะใหขอมูลที่จําเปน  เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ  การใชหนังสือนํารองนี้ใหใชประกอบกับแผนที่เดินเรือ ซ่ึงนําหมายเลขขึ้นมาอางไวในแตละหัวขอ 
 การปรับปรุงแกไขหนังสือนํารองนี้  จะกระทําโดยการออกประกาศชาวเรือ  และจะรวบรวมแกไขใน
การพิมพคร้ังตอไป 

 
บรรณสารอื่นท่ีใชประกอบ 
 ๑. ทําเนียบไฟและทุน  ใชดูรายละเอียดของประภาคาร  กระโจมไฟ   และทุนที่ไมใหรายละเอียด
สมบูรณไวในหนังสือ 

 ๒. ประกาศชาวเรือ  ใชแจงรายการแกไขเปลี่ยนลักษณะของเครื่องชวยการเดินเรือ   ตาง ๆ การ
แกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ  ในแผนที่  และขอมูลในหนังสือรองน้ํา  ประกาศชาวเรือนี้จะขอไดจากแผนก
เอกสารการเดินเรือ  กรมอุทกศาสตร  โดยไมคิดมูลคา 
 
หมายเหตุ 
แผนที่ท่ีใชอางอิง    โดยปกติใชแผนที่เดินเรือมาตราสวนใหญที่สุด  แตบางกรณีอาจอางถึง 
แผนที่มาตราสวนเล็ก  เม่ือมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชมากกวา 
 พื้นท่ีฝกทางทหาร  รายละเอียดการฝก  วันเวลาของการฝกในพื้นที่เหลานี้  จะแจงเปนคราว  ๆ 
ไป  โดยใชประกาศชาวเรือ 
 ชื่อตาง ๆ  ใชช่ือเปนทางการ  แตถาชื่อใดมีช่ือที่ชาวพื้นเมืองยังนิยมใชอยูก็จะใสประกอบกับ 
ชื่อทางราชการไวในวงเล็บ  ชื่อท่ีกลาวเปนครั้งแรกหรือใชขึ้นตนประโยค  จะพิมพดวยอักษรเขม 
 ระดับน้ํา  การทํานายน้ําจริงที่เวลาใด ๆ  ใหดูจากหนังสือมาตราน้ําของ  กรมอุทกศาสตร 
 ละติจูดและลองจิจูด  นํามาจากแผนที่ที่ใชอางอิง 
 แบริ่งและทิศ  แสดงโดยการใชทิศจริงในแผนที่  นับตามเข็มนาฬิกาจาก  ๐๐๐ o (เหนือ) ถึง  ๓๕๙ o   แบ
ร่ิงของวัตถุ  หลักนํา  หรือเสี้ยวไฟที่ใหไวมองจากทางดานทะเล 
 ลม  ทิศที่ใหเปนทิศที่ลมพัดมา  หนวยเปนนอต 
 กระแสน้ํา  ทิศที่ใหเปนทิศซึ่งน้ําไหลไป  หนวยเปนนอต 
 ระยะทาง  ในทะเลวัดเปนไมลทะเล   จากขอบละติจูดของแผนที่ซ่ึงมีคา  ๑/๖๐  ของ  ๑ องศาบน
บกวัดเปนเมตรหรือกิโลเมตร 
 ความลึก  เปนความลึกหักลงหาน้ําทะเลต่ําสุดหรือ(LLW) เสนเกณฑแผนที่  เวนแตจะกลาวเปน
อยางอื่น  หนวยเปนเมตร 
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 ความสงูวตัถ ุ เปนความสูงวดัขึ้นไปจากระดับทะเลปานกลาง  หนวยเปนเมตร 
 ตําบลที่ของทุน  ตําบลที่จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได   เนื่องจากขอจํากัดในการวาง   หรือการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะอุทกศาสตร 
อักษรยอท่ีใชในหนังสือนี้ 
   ก. = เกาะ 
   กก. = กิโลกรัม 
   กม. = กิโลเมตร 
   ข. = เขา  (ภูเขา) 
   ต. = ตําบล 
   อ. = อําเภอ 
   จ. = จังหวัด 
   ชม. = ช่ัวโมง 
   ลอง. = ลองจิจูด 
   แลต. = ละติจูด 
   ม. = เมตร 
อักษรยอท่ีใชกับทิศ 
 เหนือ   = นอรธ     = ทิศ    ๐๐๐ o 

 นนอ.   = นอรธ  นอรธ  อีสต = ทิศ   ๐๒๒ o.๕ 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ = นอรธ  อีสต  = ทิศ    ๐๔๕ o 

 อนอ.   = อีสต  นอรธ  อีสต = ทิศ   ๐๖๗ o .๕ 
       ตะวันออก  = อีสต     = ทิศ    ๐๙๐ o 
 อซอ.   = อีสต  เซาท  อีสต  = ทิศ   ๑๑๒ o.๕ 
         ตะวันออกเฉียงใต = เซาท  อีสต  = ทิศ   ๑๓๕ o 
 ซซอ.   = เซาท  เซาท  อีสต  = ทิศ   ๑๕๗ o.๕ 
 ใต   = เซาท       = ทิศ   ๑๘๐ o 
 ซซว.   = เซาท  เซาท  เวสต = ทิศ   ๒๐๒ o.๕ 
           ตะวันตกเฉียงใต  = เซาท  เวสต  = ทิศ   ๒๒๕ o 
 วซว.   = เวสต  เซาท  เวสต = ทิศ   ๒๔๗ o .๕ 
                ตะวันตก  = เวสต   = ทิศ   ๒๗๐ o 
 วนว.   = เวสต  นอรธ  เวสต = ทิศ   ๒๙๒ o .๕ 
      ตะวันตกเฉียงเหนือ = นอรธ  เวสต  = ทิศ   ๓๑๕ o 
 นนว.   = นอรธ  นอรธ   เวสต = ทิศ   ๓๓๗ o.๕  
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เหนือ 

       ตะวนัตก 

   ใต 

ตะวันออกเฉียงใต 

ตะวันออกเฉียงเหนือ    ตะวันตกเฉยีง

ตะวันตกเฉียง

นนอ. 

อนอ. 

ซอซ. 

ซซอ. ซซว. 

   
ซวซ. 
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ซนซ. 
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เคร่ืองหมายบนยอดทุน 
              Top  Mark 

ทุน 
Buoy 
ไฟ 

Lights 

ทุนเครื่องหมายจตุรทิศ 
CADINAL MARKS 

จตุรทิศดานทิศเหนือ 
(North Mark) 

จตุรทิศดานทิศตะวันออก 
(East Mark) จตุรทิศดานทิศตะวันตก   

(West Mark) 

จตุรทิศดานทศิใต 
(South Mark) 
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    ระบบทุนเครื่องหมายชวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  
  กรมอุทกศาสตร  กองทัพเรือ  เปนเจาที่ตามกฎหมายในเรื่องเครื่องหมายชวยในการเดินเรือใน
นานน้ําไทย    ดังนั้น   กรมอุทกศาสตรจึงไดกําหนดระบบเครื่องหมายชวยการเดินเรือข้ึนใหมแทนระบบเกา  
โดยอนุโลมตามระบบทุนของสมาคมประภาคารระหวางประเทศที่ใชในภาค  A  ซึ่งนานาประเทศไดตก
ลงกันในที่ประชุม ณ กรุงโตเกียว  พ.ศ. ๒๕๒๓  ระบบนี้กําหนดแบบของเครื่องหมายตาง ๆ  ไว  ๕ แบบ  
ซ่ึงอาจนําไปใชประกอบกันได 

๑.  แสดงขอบเขตทางขางแนวทางเดินเรือ  (LATERAL  MARKS) 
  ๑.๑  เครื่องหมายแสดงขอบเขตทางขาง  เปนระบบทุนที่นํามาใชสําหรับบอกแนวทาง
เดินเรือ   โดยทั่วไปใชกับรองน้ําทางเดินเรือ  ที่ไดกําหนดขอบเขตรองน้ําไวแนนอนแลว  เครื่องหมายเหลานี้  
ใชแสดงขอบเขตของรองน้ํา  ซ่ึงจะอยูทางดานซายและขวาของเสนทางเดินเรือ 
แลนไป 
 ๑.๒ ทิศทางโดยทั่วไปที่ชาวเรือใชในขณะที่แลนเขาทาเรือ  แมน้ํา  ปากแมน้ํา หรือทางอื่น ๆ  
ใชทิศทางแลนเขามาจากทะเล  (from  seaward)   
 แนวทางเดินเรือและในรองน้ําทางเดินเรือ  (FAIRWAYS  AND  CHANNELS) 
 ทางดานกราบซาย 

สี   : แดง 
รูปราง  (ทุน)  : ทรงกระบอก  (กระปอง)  เสาหรือขอน 

  เครื่องหมายยอด(ถามี)  : ทรงกระบอก  (กระปอง)  ทาสีแดง  ๑ อัน 
  ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีแดง  จังหวะใด ๆ  ก็ได 
  หมายเลข  (ถามี)  : หมายเลขคู  เรียงตามลําดับจากทะเลเขาไปหาฝง  
 ทางดานกราบขวา 
  สี   : เขียว 
  รูปราง  (ทุน)  : ทรงกรวย  เสาหรือขอน 
  เครื่องหมายยอด  (ถามี)  : รูปฝาชีทาสีเขียว  ปลายแหลมชี้ขึ้น  ๑ อัน 
  ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีเขียว  จังหวะใด ๆ  ก็ได 
  หมายเลข  (ถามี)  : หมายเลขคี่  เรียงตามลําดับจากทะเลเขาไปหาฝง 
  ๒.เคร่ืองหมายแจงสิ่งอันตรายตามทิศหลักท้ังสี่ทิศ  (Cardinal  Marks) 
  ๒.๑ เครื่องหมายแจงสิ่งอันตรายที่ใชในการแสดงทิศทางในการเดินเรือนั้นก็เพื่อใหชาวเรือ
พบวา  ณ  ดานใดเปนดานที่ปลอดภัยตอการเดินเรือที่จะแลนผานสิ่งอันตรายนั้น 

       ๒.๒เล้ียวทั้งสี่ของทิศหลัก   (ทิศเหนือ  ตะวันออก  ใต  และตะวันตก)   นั้นเปนแบริ่งจริง           
คือ  จะอยูระหวาง  นว.   -  นอ. ,  นอ.  -  ซอ. ,  ซอ.  -  ซว. ,  ซว.  -  นว.  นับจากจุดที่เปนอันตรายตอการ
เดินเรือ 
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 เคร่ืองหมายแจงสิ่งอันตราย  (วางไวทางเหนือสิ่งอันตราย)      
 เครื่องหมายบนยอด  : รูปฝาชีทาสีดํา  ๒ อัน  ซอนกัน  ปลายแหลมชี้ขึ้น 
 สี   : สีดําอยูบนสีเหลือง 

รูปราง  (ทุน)  : ไมจํากัด, เสาหรือขอน 
ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีขาว  จังหวะเร็วมากหรือเร็ว 

 เคร่ืองหมายแจงสิ่งอันตราย  (วางไวทางตะวันออกของสิ่งอันตราย)    
 เครื่องหมายบนยอด  : รูปฝาชีทาสีดํา  ๒ อัน  ซอนกัน  ฐานชนกัน 
 สี   : สีดํามีแถบสีเหลืองขนาดกวางคาดตามแนวนอน  ๑ แถบ 

รูปราง  (ทุน)  : ไมจํากัด, เสาหรือขอน 
ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีขาว  จังหวะเร็วมาก  ๓ วับ  ทุก  ๕ วินาที  หรือ 

จังหวะเร็ว  ๓ วับ   ทุก  ๑๐ วินาที 
 เคร่ืองหมายแจงสิ่งอันตราย  (วางไวทางใตของสิ่งอันตราย)    
 เครื่องหมายบนยอด  : รูปฝาชีทาสีดํา  ๒ อัน  ซอนกันปลายแหลมชี้ลง 
 สี   : สีเหลืองอยูบนสีดํา 

รูปราง  (ทุน)  : ไมจํากัด, เสาหรือขอน 
ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีขาว  จังหวะเร็วมาก  ๖ วับ  วาบยาว  ทุก  ๑๐ วินาที 

หรือจังหวะเร็ว  ๖ วับ   วาบยาว  ทุก  ๑๕ วินาที 
 เคร่ืองหมายแจงอันตราย  (วางไวทางตะวันตกของสิ่งอันตราย)   
 เครื่องหมายบนยอด  : รูปฝาชีทาสีดํา  ๒ อัน  ซอนกันปลายแหลมชนกัน 
 สี   : สีเหลืองมีแถบสีดําขนาดกวางคาดตามแนวนอน  ๑ แถบ 

รูปราง  (ทุน)  : ไมจํากัด, เสาหรือขอน 
ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีขาว  จังหวะเร็วมาก  ๙ วับ  วาบยาว  ทุก  ๑๐ วินาที 

หรือจังหวะเร็ว  ๙ วับ   วาบยาว  ทุก  ๑๕ วินาที      
 ๓.เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว  (ISOLATED  DANGER  MARKS) 
  เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายที่อยูโดดเดี่ยว  เปนเครื่องหมายที่สรางขึ้นบนสวนอันตรายนั้น
หรือทอดสมอไวบนสิ่งอันตรายนั้น  และบริเวณรอบ ๆ  ส่ิงอันตรายมีน้ําลึกพอที่เรือจะแลนผานได 
  เครื่องหมายบนยอด  : ลูกกลม  ๒ ลูก  ซอนกัน  ทาสีดํา 
  สี   : สีดํามีแถบสีแดง  ๑ แถบ  หรือหลายแถบคาดตาม 
      แนวนอน 
  รูปราง  (ทุน)  : ไมจํากัด, เสาหรือขอน 
  ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีขาว  วับเปนหมู  ๒ วับ 
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 ๔.เคร่ืองหมายแสดงบริเวณท่ีปลอดภัย  (SAFE  WATER  MARKS) 
   เครื่องหมายแสดงบริเวณที่ปลอดภัย  ใชแสดงใหทราบวารอบ ๆ  บริเวณเครื่องหมายนั้น 
เรือแลนผานได  เครื่องหมายเหลานี้รวมทั้ง  เครื่องหมายแสดงแนวกลางรองน้ํา  และแสดงจุดกึ่งกลางรองน้ํา
ตาง ๆ  ดวย  และยังอาจใชเปนเครื่องหมายแสดงปากแมน้ําหรือเร่ิมเห็นฝงยานเขาใกลทาเรือ 
  สี   : แถบสีแดงและสีขาวในทางตั้ง 
  รูปราง  (ทุน)  : กลม  เสาหรือขอน  มีรูปกลมบนเครื่องหมายบนยอด 
  เครื่องหมายบนยอด : ลูกกลมทาสีแดงลูกเดียว 
  ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีขาว  จังหวะไฟเทากันหรือวาบวับ  หรือวับยาว  
      ๑ วับ  ทุก  ๑๐ วินาที  หรือจังหวะไฟสัญญาณสากล  
      อักษณ  “A” 
 ๕. เคร่ืองหมายพิเศษ  (SPECIAL  MARKS)  
  เครื่องหมายตาง ๆ  ที่ไมประสงคจะใชชวยในการเดินเรือเปนสําคัญ  แตใชแสดงใหทราบ
ถึงพื้นที่ใด ๆ  เปนกรณีพิเศษหรือตามลักษณะที่แจงไวในเอกสารการเดินเรือตาง ๆ  เชน. – 
  -  เครื่องหมายแสดงที่ทิ้งมูลดิน 
  -  เครื่องหมายแสดงบริเวณการฝกทางทหาร 
  -  เครื่องหมายแสดงสายเคเบิลและทอ 
  -  เครื่องหมายแสดงปลายทอทางระบายน้ํา 
  -  เครื่องหมายแสดงที่จอดเรือกักกันโรคติดตอ 
  -  เครื่องหมายแสดงบริเวณที่หยอนใจทางน้ํา  (เชนสนามกีฬาทางน้ํา)  
  สี   : เหลือง 
  รูปราง  (ทุน)  : ไมจํากัด 
  เครื่องหมายบนยอด  : เครื่องหมายกากบาท  ทาสีเหลือง  ๑ อัน 
  ไฟ  (ถามี)  : ใชไฟสีเหลือง  จังหวะใด ๆ  ก็ได 
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บทที่ ๑ 

ภูมิอากาศของประเทศไทย 

ขนาดและที่ตัง้ 

 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเซีย ระหวางละติจูด  ๕  ๓๗ .๐ 
N  - ๒๐   ๒๗ .๐ N และระหวางลองจิจูด ๙๗   ๒๒ .๐ E –  ๑๐๕  ๓๗ .๐ E มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
๕๑๓,๑๑๕  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใกลเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดประเทศสหภาพพมาและลาว 
 ทิศตะวนัออก  ติดประเทศลาวประเทศกัมพชูาและอาวไทย 
 ทิศใต   ติดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวนัตก   ติดประเทศสหภาพพมาและทะเลอันดามนั 

ภูมิประเทศและการแบงภาคทางอุตุนิยมวิทยา 

  ประเทศไทยเปนประเทศเล็ก ลักษณะภูมิประเทศและลมฟาอากาศสวนใหญคลายคลึงกัน  มีแตกตาง
กันบางเพียงเล็กนอย การแบงภาคของประเทศไทยในทางอุตุนิยมวิทยาจึงพิจารณารูปแบบภูมิอากาศและแบง
ประเทศไทยออกไดเปน ๕ ภาค ดังนี้ 

 ภาคเหนือ ประกอบดวย ๑๕ จังหวัด ไดแก เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา 
นาน แพร อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ ภูมิประเทศสวนใหญเปน
เทือกเขา มีภูเขาติดกันเปนพืดในแนวเหนือ-ใต สลับกับหุบเขาทั้งแคบและกวางมากมาย ทิวเขาที่สําคัญไดแก 
ทิวเขาแดนลาว ซ่ึงอยูทางตอนเหนือ กั้นเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมาและเปนตน
กําเนิดของแมน้ําปง ทางตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรีบางสวน ตอนกลางของภาคมีทิวเขา
ผีปนน้ํา ซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ําวังและแมน้ํายม ดานตะวันออกมีทิวเขาหลวงพระบางซึ่งเปนตนกําเนิด
ของแมน้ํานาน และมีทิวเขาเพชรบูรณบางสวนเปนแนวกั้นระหวางภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอด
เขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนทอยูในเทือกเขาจอมทอง เขตจังหวัดเชียงใหม สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๒,๕๖๕ เมตร 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย ๑๙ จังหวัด ไดแก หนองคาย เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและลาดต่ําไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณและทิวเขาดงพญาเย็นเปนแนวกั้นระหวางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือและภาคกลาง สวนทางใตมีทิวเขาสันกําแพงกั้นระหวางภาค



ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกและทิวเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับประเทศกัมพูชา ทิวเขาเพชรบูรณและทิวเขาดงพญาเย็นซึ่งสูงประมาณ ๘๐๐ เมตร ถึง ๑,๓๐๐ เมตร และ
ทิวเขาพนมดงรัก ซ่ึงสูงประมาณ ๔๐๐ เมตร เปนแนวกั้นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต ทําใหบริเวณดานหลัง
เขาซึ่งไดแกพื้นที่ทางดานตะวันตกของภาคมีฝนนอยกวาทางตะวันออก 

 ภาคกลาง ประกอบดวย ๑๙ จังหวัด ไดแก นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง 
สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม ระดับ
พื้นที่ลาดลงมาทางใตตามลําดับจนถึงอาวไทย ในภาคนี้มีภูเขาบางแตสวนใหญเปนภูเขาที่ไมสูงมาก เวนแต
ทางดานตะวันตกใกลชายแดนประเทศสหภาพพมามีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวในแนวเหนือ-ใตตอ
เนื่องมาจากภาคเหนือเปนแนวกั้นพรมแดนกับประเทศสหภาพพมา และมีความสูงเกินกวา ๑,๖๐๐ เมตร ทาง
ตะวันออกมีทิวเขาดงพญาเย็นเปนแนวแบงเขตภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ภาคตะวันออก ประกอบดวย ๘ จังหวัด ไดแก นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาและที่ราบ ทางตะวันออกเฉียงใตของภาคมีทิวเขา
บรรทัดเปนแนวกั้นพรมแดนกับประเทศกัมพูชา ถัดเขามามีทิวเขาจันทบุรี ทางเหนือมีทิวเขาสันกําแพงและ
พนมดงรักวางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเปนแนวแบงเขตภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง
ตะวันตกและทางใตเปนฝงทะเลติดกับอาวไทย มีเกาะใหญนอยมากมาย 

 ภาคใต เปนคาบสมุทรขนาบดวยทะเลสองดาน ดานตะวันตกคือทะเลอันดามัน ดานตะวันออกคือ
อาวไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลจีนใต ทางตอนบนของภาคมีทิวเขาตะนาวศรีซ่ึงวางตัวในแนวเหนือ-ใต
ตอเนื่องมาจากภาคเหนือและภาคกลางเปนแนวกั้นพรมแดนกับประเทศสหภาพพมา ทางตอนลางของภาคมี
ทิวเขาภูเก็ตและทิวเขานครศรีธรรมราชวางตัวในแนวเหนือ-ใตแบงภาคนี้ออกเปนสองสวน คือที่ราบชายฝง
ทะเลดานตะวันออกติดกับอาวไทยซึ่งมีอาณาเขตกวางขวาง และที่ราบดานตะวันตกขนานกับชายฝงทะเลอัน
ดามันและชองแคบมะละกาซึ่งเปนบริเวณแคบกวาที่ราบดานตะวันออก ทางทิศใตของภาคมีทิวเขาสันกาลา
คีรีเปนแนวกั้นพรมแดนกับประเทศมาเลเซีย 

ภาคนี้แบงออกไดเปน ๒ สวน ดังนี้ 

 ภาคใตฝงตะวันออก ไดแกบริเวณตอนบนของภาคตอเนื่องถึงที่ราบชายฝงทะเลดานตะวันออก 
ประกอบดวย ๙ จังหวัด ไดแก  ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตาน ี
ยะลา และนราธิวาส 

 ภาคใตฝงตะวันตก ประกอบดวย ๖ จังหวัด ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

ลมมรสุมกับภูมิอากาศของประเทศไทย 



 ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต 

 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
โดยมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพัดออกจาก
ศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใตเมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะ
นํามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหมีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตามบริเวณชายฝงทะเลและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอื่น 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลวประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจาก
แหลงกําเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทําใหทองฟาโปรง อากาศหนาวเย็นและแหงแลงทั่วไป โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก เนื่องจาก
มรสุมนี้นําความชุมชื้นจากอาวไทยเขามาปกคลุม   

 การเริ่มตนและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติไดในแตละป 

ฤดูกาล 

 ประเทศไทยโดยทั่ว ๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน ๓ ฤดู ดังนี้ 

 ฤดูรอน ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 

 ฤดูหนาว ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 

 ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนชวงเปลี่ยนจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตย 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทําใหไดรับความ
รอนจากดวงอาทิตยเต็มที่ สภาวะอากาศจึงรอนอบอาวทั่วไป ในฤดูนี้แมวาโดยทั่วไปจะมีอากาศรอนและ
แหงแลง แตบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทําใหเกิด
การปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอนที่ปกคลุมอยูเหนือประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟา



คะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดนูี้
มักเรียกอีกอยางหนึ่งวาพายุฤดูรอน 

 ลักษณะอากาศในฤดูรอนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแตละวันโดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
อากาศรอนจะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕.๐ องศาเซลเซียส – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส   อากาศรอนจัดจะมี อุณหภูมิ
ตั้งแต ๔๐.๐ องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยและรอง
ความกดอากาศต่ําพาดผานประเทศไทยทําใหมีฝนชุกทั่วไป รองความกดอากาศต่ํานี้ปกติจะพาดผานภาคใต
ในเดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลําดับจนถึงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาด
ผานอยูบริเวณประเทศจีนตอนใต ทําใหฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกวาเปนชวงฝนทิ้ง ซ่ึงอาจ
นานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติ
รองความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับลงมาทางใตพาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้งทําใหมีฝนชุกตอเนื่อง 
จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตประมาณ
กลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เวนแตภาคใตยังคงมีฝนชุกตอไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมากจน
กอใหเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝงตะวันตก อยางไรก็ตาม
การเริ่มตนฤดูฝนอาจจะชาหรือเร็วกวากําหนดไดประมาณ ๑-๒ สัปดาห 

 เกณฑการพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา ๒ ช่ัวโมงของแตละวันตั้งแตเวลา ๐๗๐๐ ของวันหนึ่งถึง
เวลา ๐๗๐๐ ของวันรุงขึ้น ตามลักษณะของฝนที่ตกในประเทศที่อยูในเขตรอนยานมรสุมมีดังนี้ 

 ฝนวัดจํานวนไมได  ปริมาณฝนนอยกวา ๐.๑ มิลลิเมตร 

 ฝนเล็กนอย   ปริมาณฝนระหวาง ๐.๑  – ๑๐.๐     มิลลิเมตร 

 ฝนปานกลาง   ปริมาณฝนระหวาง ๑๐.๑  –  ๓๕.๐ มิลลิเมตร 

 ฝนหนัก   ปริมาณฝนระหวาง ๓๕.๑  –  ๙๐.๐ มิลลิเมตร 

 ฝนหนักมาก   ปริมาณฝนตั้งแต ๙๐.๑ มิลลิเมตรขึ้นไป 

 ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ - ๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยน
ฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง 
โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝนและเริ่มมีอากาศเย็นชากวา
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

 อากาศหนาวจัด    อุณหภูมิ ต่ํากวา ๘.๐ องศาเซลเซียส 

 อากาศหนาว  อุณหภูมิ ระหวาง ๘.๐ – ๑๕.๙ องศาเซลเซียส 

 อากาศเย็น   อุณหภูมิ ระหวาง ๑๖.๐  –  ๒๒.๙ องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิ 

 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงรอนอบอาวเกือบตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปของประเทศไทยมีคาประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกตางกันไปใน
แตละพื้นที่และฤดูกาล พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในแผนดินบริเวณตั้งแตภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบนขึ้น
ไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกตางกันมากระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาวและระหวางกลางวันกับกลางคืน 
โดยในชวงฤดูรอนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบายปกติจะสูงถึงเกือบ ๔๐ องศาเซลเซียส หรือมากกวานั้นในชวง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบป สวนฤดู
หนาวอุณหภูมิต่ําสุดในตอนเชามืดจะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัดโดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึง
มกราคมเปนชวงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบป ซ่ึงในชวงดังกลาวอุณหภูมิอาจลดลงต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
ไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซ่ึงเปนเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง สําหรับพื้นที่ซ่ึง
อยูติดทะเลไดแกภาคตะวันออกตอนลางและภาคใตความผันแปรของอุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอย
กวา โดยฤดูรอนอากาศไมรอนจัดและฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเทาพื้นที่ซ่ึงอยูลึกเขาไปในแผนดิน 

ปริมาณฝน 

 โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนอยูในเกณฑดีพื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝน๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ มิลลิเมตรตอป 
ปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยทั่วประเทศมีคาประมาณ ๑,๕๘๐ มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแตละพื้นที่ผันแปรไป
ตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแหงแลง
และมีฝนนอยในฤดูหนาว เมื่อเขาสูฤดูรอนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบางพรอมทั้งมีพายุฟาคะนอง และเมื่อเขาสู
ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นมากโดยจะมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน พื้นที่ที่มีปริมาณ
ฝนมากสวนใหญจะอยูดานหนาทิวเขาหรือดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ไดแก พื้นที่ทางดานตะวันตก
ของประเทศและบริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะที่อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดป
มากกวา ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร สวนพื้นที่ที่มีฝนนอยสวนใหญอยูดานหลังเขาไดแกพื้นที่บริเวณตอนกลางของ
ภาคเหนือและภาคกลาง และบริเวณดานตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับภาคใตมีฝนชุกเกือบ
ตลอดป ยกเวนชวงฤดูรอน พื้นที่บริเวณภาคใตฝงตะวันตกซึ่งเปนดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมี
ปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝงตะวันออกในชวงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน สวนชวง
ฤดูหนาวบริเวณภาคใตฝงตะวันออกซึ่งเปนดานรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนมากกวา



ภาคใตฝงตะวันตก โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดของภาคใต
อยูบริเวณจังหวัดระนองซึ่งมีปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร สวนพื้นที่ที่มีฝนนอยไดแก
ภาคใตฝงตะวันออกตอนบนดานหลังทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 

ความชื้นสัมพันธ 

 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตรจึงมีอากาศรอนชื้นปกคลุมเกือบตลอดป เวนแต
บริเวณที่อยูลึกเขาไปในแผนดินตั้งแตภาคกลางขึ้นไปความชื้นสัมพัทธจะลดลงชัดเจนในชวงฤดูหนาวและ
ฤดูรอน โดยเฉพาะฤดูรอนจะเปนชวงที่ความชื้นสัมพัทธลดลงต่ําสุดในรอบป ในบริเวณดังกลาวมีความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยตลอดป ๗๒–๗๔ เปอรเซนตและจะลดลงเหลือ๖๒–๖๙เปอรเซนตในชวงฤดูรอน และเคยมี
ความชื้นสัมพัทธลดลงต่ําที่สุดเพียง ๙ เปอรเซนต เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๑๕ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๐๓ ที่จังหวัดเชียงใหม สวนบริเวณที่อยูติด  ฝงทะเลไดแกภาคตะวันออกและ
ภาคใตจะมีความชื้นสัมพัทธสูงกวา โดยเฉพาะภาคใตมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป ๗๙–๘๐ เปอรเซนต 

จํานวนเมฆในทองฟา 

 ในชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึงตนฤดูรอน(พฤศจิกายนถึงมีนาคม) ปกติประเทศไทยจะมีทองฟาโปรง
และมีเมฆปกคลุมนอยกวาชวงอื่น ๆ ของป เมฆที่ปกคลุมในชวงดังกลาวสวนใหญเปนเมฆชั้นสูง และมีเมฆ
กอตัวในทางตั้งเชนเมฆคิวมูลัสหรือเมฆคิวมูโลนิมบัสที่กอใหเกิดฝนฟาคะนองไดบาง โดยเฉพาะชวงตั้งแต
เดือนมีนาคมเปนตนไปถึงพฤษภาคม เมื่อเขาสูฤดูฝนสวนใหญทองฟาจะมีเมฆมากหรือมีเมฆเต็มทองฟาเวน
แตในชวงฝนทิ้งประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมอาจมีโอกาสที่จะมีทองฟาโปรงได 

พายุฟาคะนอง 

 ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฟาคะนองมากในชวงเดือนเมษายนถึงตุลาคม โดยเฉพาะเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคมเปนชวงที่มีโอกาสเกิดพายุฟาคะนองไดมากเนื่องจากสภาพอากาศที่รอนอบอาว จึงมี
การยกตัวขึ้นของมวลอากาศ และอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาในขณะที่มวลอากาศรอนปก
คลุมอยูเหนือประเทศไทยทําใหเกิดการปะทะกันของมวลอากาศรอนและเย็น ซ่ึงในกรณีที่มีพายุฟาคะนอง
รุนแรงอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก มีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายได สวน
ภาคใตเกิดขึ้นไดมากในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน 

ลมผิวพื้น 

 ลมผิวพื้นที่พัดปกคลุมประเทศไทยผันแปรไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวหรือฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียง เหนือลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนสวนใหญ เปนลมฝาย เหนือและลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตลมที่พัดปกคลุมสวนใหญเปนลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก 
ในชวงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยสวนใหญเปนลมตะวันตก        ลม



ตะวันตกเฉียงใตและลมใต สําหรับชวงฤดูรอนเปนชวงที่ลมแปรปรวน แตพื้นที่สวนใหญโดยเฉพาะประเทศ
ไทยตอนบนมักมีลมฝายใตพัดปกคลุม 

พายุหมุนเขตรอน 

 ประเทศไทยตั้งอยูระหวางบริเวณแหลงกําเนิดของพายุหมุนเขตรอนทั้งสองดาน ดานตะวันออกคือ
มหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต สวนดานตะวันตกคืออาวเบงกอลและทะเลอันดามัน โดยพายุมีโอกาส
เคลื่อนจากมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใตเขาสูประเทศไทยทางดานตะวันออกมากกวาทางตะวันตก ปกติ
ประเทศไทยจะมีพายุเคลื่อนผานเขามาไดโดยเฉลี่ยประมาณ ๓ - ๔ ลูกตอป บริเวณที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผาน
เขามามากที่สุดคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ในระยะตนป
ระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคมเปนชวงที่ประเทศไทยปลอดจากอิทธิพลของพายุ ในชวงเดือนเมษายนเปน
เดือนแรกของปที่พายุเร่ิมเคลื่อนเขาสูประเทศไทยทางภาคใต แตมีโอกาสนอยและเคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ในรอบ ๔๗ ป (พ.ศ.๒๕๔๖) พายุเร่ิมมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยมากขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคมโดย
สวนใหญยังคงเปนพายุที่เคลื่อนมาจากดานตะวันตกเขาสูประเทศไทยตอนบน และตั้งแตเดือนมิถุนายนเปน
ตนไปพายุสวนใหญจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยทางดานตะวันออก โดยชวงระหวางเดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคมพายุยังคงเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบน  ซ่ึงบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุด และเดือนกันยายนถึงตุลาคมพายุมี
โอกาสเคลื่อนเขามาไดในทุกพื้นที่ โดยเริ่มเคลื่อนเขาสูภาคใตตั้งแตเดือนกันยายน ในสองเดือนนี้เปนระยะที่
พายุมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยไดมาก โดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีสถิตเคลื่อนเขามามากที่สุดในรอบป 
สําหรับชวงปลายปตั้งแตเดือนเดือนพฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนไดนอยลงและมี
โอกาสเคลื่อนเขาสูภาคใตมากขึ้นเมื่อถึงเดือนธันวาคมพายุมีแนวโนมเคลื่อนเขาสูภาคใตเทานั้น 

 พายุหมุนเขตรอนมีช่ือเรียกตางกันไปตามแหลงกําเนิด เชน พายุที่เกิดในอาวเบงกอลและมหาสมุทร
อินเดียเรียกวา “ไซโคลน”  เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน อาวเม็กซิโก และทางดาน
ตะวันตกของเม็กซิโกเรียกวา “เฮอรริเคน”  เกิดในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก มหาสมุทรแปซิฟก
ใต และทะเลจีนใตเรียกวา “ไตฝุน”  เกิดแถบทวีปออสเตรเลียเรียก “วิลลี-วิลลี”  

 พายุหมุนเขตรอนที่มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศของประเทศไทยสวนใหญมีแหลงกําเนิดในมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือดานตะวันตกและทะเลจีนใต ซ่ึงมีการแบงเกณฑความรุนแรงของพายุตามขอตกลงระหวาง
ประเทศโดยใชความเร็วลมใกลศูนยกลางพายุดังนี้  พายุดีเปรสชั่น ความเร็วลม   ๓๐ - ๓๓   นอต พายุโซน
รอน ความเร็วลม   ๓๔ - ๔๗  นอต  พายุโซนรอนชนิดรุนแรง ความเร็วลม   ๔๘ – ๖๓  นอตพายุไตฝุน 
ความเร็วลม ๖๔ นอตขึ้นไป  

 พายุที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนสวนใหญเปนพายุดีเปรสชั่น เพราะพื้นดินและเทือกเขาของ
ประเทศสหภาพพมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชาที่ลอมรอบประเทศไทยตอนบนเปนปจจัยที่ชวยลดความ



รุนแรงของพายุกอนที่จะเคลื่อนมาถึงประเทศไทย ดังนั้นความเสียหายที่เกิดจากลมแรงจึงนอยกวาภาคใตซ่ึง
มีภูมิประเทศเปนพื้นที่เปดสูทะเล พายุที่เคลื่อนเขาสูอาวไทยและขึ้นฝงภาคใตขณะมีกําลังแรงขนาดพายุโซน
รอนหรือไตฝุนจะมีผลกระทบเปนอยางมากจากคลื่นพายุซัดฝง ลมที่พัดแรงจัด และฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก
จนเกิดอุทกภัย รวมทั้งคลื่นลมแรงในอาวไทย ดังเชนที่เคยเกิดขึ้น ๓ คร้ังในอดีต ไดแกพายุโซนรอน “แฮ
เรียต” ที่เคลื่อนเขาสูแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๕–๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พายุ
ไตฝุน “เกย” ที่เคลื่อนเขาสูจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และพายุไตฝุน“ลินดา”ที่
เคลื่อนเขาสูจังหวัดประจวบคีรีขันธขณะมีกําลังแรงเปนพายุโซนรอนเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
 เดือน ม.ค. 
  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย  บริเวณความกดอากาศสูงจากไซ
บีเรียกําลังแรงเคลื่อนตัวลงมาเปนระลอก  ปกคลุมตอนใตของประเทศจีน  ไดแผล่ิมลงมาทางใตมีแนวปก
คลุมถึงมาเลเซีย  ตั้งแตตอนกลางของประเทศไทยขึ้นไป  ไดรับมวลอากาศที่มีคุณสมบัติเย็นและแหง  
ตอนบนของประเทศอากาศหนาวและหนาวจัดเปนบางวัน  สําหรับภาคใตชายฝงตะวันออกมีฝนตกชุก  
เพราะไดรับมวลอากาศอุนที่มาจากทะเลจีนใต 

  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝนนอย  ๑ – ๓  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  สวน  เชามีฟาหลัว        
ทัศนวิสัยปานกลาง  ๖ - ๙  กม.  ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  ๓๑  นอต  
ทะเลเรียบถึงมีคล่ืนเล็กนอย (๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝนนอย  ๑ – ๓  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  สวน  เชา
มีฟาหลัว  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๘ – ๑๐  กม.  ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๔  นอต     สูงสุด  
๓๑  นอต ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝนนอย  ๖ – ๑๓  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ถึงเต็มทองฟา            
เชามีฟาหลัว  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๖ - ๙  กม. ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  
๓๔  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝนนอย  ๓ – ๔  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๙ - 
๑๐  กม. ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด ๔๕ นอต ทะเลเรียบถึงมีคล่ืนเล็กนอย   
(๑ – ๓ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน  ไมมี 
 
 เดือน ก.พ. 
  ระยะปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกดอากาศสูงจากไซบีเรียออนกําลัง
ลง  หยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศพมาและตอนกลางของประเทศไทยบางวัน  ตอนเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไดรับมวลอากาศจากจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแหง  ตอนบนของประเทศอากาศหนาว



และหนาวจัดเปนบางวัน  แตภาคกลางและภาคใตไดรับมวลอากาศอุนที่มาจากทะเลจีนใต  อาจมีฝนตกจาก
ลมพัดสอบ 

  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝนนอย  ๒ – ๕  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  สวนในตอนเชา  
ตอนเย็นจะลดลง  เชามีหมอกบางและฟาหลัวตอนกลางวัน  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๖ - ๘  กม.  เชาเปนลมฝาย
เหนือ  สวนตอนบายเปนลมฝายใต  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  ๔๔  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืนเล็กนอย              
(๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝนนอย  ๒ – ๓  วัน  ฟาโปรงเปนสวนมาก  บายอาจมี
มากขึ้น  เชามีหมอกบางและฟาหลัวตอนกลางวัน    ทัศนวิสัยปานกลาง  ๗ - ๙  กม.  ลมตะวันออกถึง
ตะวันออกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  ๓๓  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝน  ๒ – ๑๓  วัน  ฟาโปรงเปนสวนมาก  บายอาจมีมากขึ้น  
เชามีฟาหลัว  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๖ - ๙  กม. ลมตะวันออก  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  ๓๔  นอต  ทะเลมีคล่ืน
เล็กนอย(๒ – ๓ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝนนอย  ๓ – ๔  วัน  มีเมฆบางสวน  ๓/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๙ - ๑๐  
กม. ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด  ๒๕  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืนเล็กนอย            
(๑ – ๓ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน  ไมมี 
 
 เดือน มี.ค. 
  ชวงเปลี่ยนมรสุม  จะมีลมขึ้นและลมลองแสดงอาการเดนชัดตอนใกลฝง  อากาศรอนอบ
อาวในตอนปลายเดือน  หยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมตอนกลางของประเทศไทย  ลมสวนใหญเปนลมฝาย
ใตและฝายตะวันออก  อุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป  มีหมอกหนาทางตอนเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลาง  พายุฟาคะนองเริ่มรุนแรงขึ้นเปนบางแหงในเวลาบายระยะปลายเดือน  อาจมีพายุลูกเห็บทางตอนเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ 

  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝน  ๔ – ๗  วัน  มีเมฆเปนสวนมากและมากขึ้นในตอนบายและค่ํา  
๕/๘  สวนในตอนเชา  ตอนเย็นจะลดลง  เชามีหมอกบาง  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๘ - ๑๐  กม.  เชาเปนลมฝาย
เหนือ  สวนตอนบายเปนลมฝายใต  เฉลี่ย  4  นอต  สูงสุด  44  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืน       เล็กนอย   (๑ – 
๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝน ๓  – ๖  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๔/๘  สวน  ทัศน
วิสัยปานกลาง  ๗ – ๙  กม.  ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  ๓๓  นอต  ทะเลเรียบ
ถึงมีคล่ืนเล็กนอย (๑ – ๒ ฟุต) 



  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝน  ๔ – ๕  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๔/๘  สวน  เชามีฟา
หลัว     ทัศนวิสัยปานกลาง  ๗ - ๙  กม. ลมตะวันออก  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  ๓๔  นอต  ทะเลมีคล่ืน      
เล็กนอย (๑ – ๓ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๕ – ๗  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๙ - ๑๐  
กม. ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด  ๒๕  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืน          
เล็กนอย(๑ – ๒ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน  ไมมี 
 
 เดือน เม.ย. 
  ชวงเปลี่ยนมรสุม  จะมีลมขึ้นและลมลองแสดงอาการเดนชัดตอนใกลฝง  หยอมความกด
อากาศต่ํ าปกคลุมตอนบนของประเทศไทย   อากาศรอนจัด   มีหมอกแดดหนาทางตอนเหนือ , 
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  ลมสวนใหญเปนลมฝายใตและฝายตะวันตกเฉียงใต  อุณหภูมิสูงขึ้น
โดยทั่วไป  พายุฟาคะนองรุนแรงขึ้นและมีลมกรรโชกแรงเปนครั้งคราว  อาจมีพายุลูกเห็บทางตอนเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝน  ๕ – ๗  วัน  มีเมฆเปนสวนมากและมากขึ้นในตอนบายและค่ํา  
6/8  สวนในตอนเชามีฟาหลัว  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๘ - ๑๐  กม.  ลมฝายใต  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด  ๔๕  
นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืนเล็กนอย (๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝน ๕  – ๖  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  วนในตอน
เชามี        ฟาหลัว  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๗ - ๑๐  กม.  ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๔  นอต      
สูงสุด  ๔๕  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืนเล็กนอย (๑ – ๒ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝน  ๕ – ๗  วัน  มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  สวน  เชามีฟา
หลัว         ทัศนวิสัยปานกลาง  ๗ – ๙  กม. ลมตะวันออก  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๓๘  นอต  ทะเลเรียบถึงมี
คล่ืนเล็กนอย (๑ – ๓ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๑๒ – ๑๔ วัน มีเมฆเปนสวนมาก ๖/๘ สวนทัศนวิสัยปานกลาง ๗ 
- ๙  กม. ลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด ๓๓ นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืน       
เล็กนอย (๑ – ๒ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน  ไมมี 
  รองความกดอากาศต่ํา  พาดผานทางตอนใตของภาคใต 
 
 เดือน พ.ค. 
  เร่ิมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ลมเปนลมฝายใตและตะวันตกเฉียงใต  โดยท่ัวไปตั้งแตภาค
กลางของประเทศขึ้นไปจะมีเมฆเปนสวนมากกับมีฝนหรือพายุฟาคะนองเปนแหง ๆ  ในระหวางบายถึงค่ํา  



แตในชวงรองมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นมาพาดผานถึงภาคกลาง  จะทําใหภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนกระจายเกือบ
ทั่วไป  และพายุฝนฟาคะนองเปนแหง ๆ  สวนภาคใตยังคงมีฝนหนาแนนมากกวาทุกภาค 

  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝน  ๑๕ – ๒๒  วัน มีเมฆมาก ๗ /๘ สวน ทัศนวิสัยปานกลาง  ๙ - 
๑๐  กม.  ลมฝายใต  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด  ๔๕  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝน ๑๕  วัน  มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน ทัศนวิสัยดี  ๙ - ๑๑  
กม.    ลมฝายใตถึงตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๔  นอต  สูงสุด  ๓๙  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืน                    
เล็กนอย (๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝน  ๑๕ – ๑๗  วัน มีเมฆเปนสวนมาก  ๖/๘  สวน  ทัศน
วิสัยดี        ๙ - ๑๐  กม. ลมแปรปรวน  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๔๖  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๒๐ – ๒๔  วัน  มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๙ - ๑๐  กม. 
ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด  ๔๙  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน  ไมมี 
  รองความกดอากาศต่ํา  พาดผานทางตอนบนของภาคใต 
 
 เดือน มิ.ย. 
  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต   รองมรสุมเคลื่อนตัวข้ึนมาพาดผานถึงภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงทําใหบริเวณนี้มีฝนเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ภาคกลางจะมีเมฆเปนสวนมากกับมีฝนหรือ
พายุฟาคะนองเปนแหง ๆ  ในระหวางบายถึงค่ํา 

  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝน  ๑๕ – ๒๕  วัน มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๑๐ - ๑๒  
กม.  ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๖  นอต  สูงสุด  ๕๑  นอต ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง(๒ – ๕ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝน ๑๕ - ๑๖ วัน มีเมฆมาก ๗/๘  สวน ทัศนวิสัยดี ๑๐ - 
๑๑  กม.  ลมฝายใตถึงตะวันตกเฉียงใตเฉลี่ย ๔นอต สูงสุด ๓๗ นอต ทะเลเรียบถึงมีคล่ืนเล็กนอย(๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝน  ๑๕ – ๑๗  วัน มีเมฆมาก ๗/๘  สวน ทัศนวิสัยดี ๑๐ – 
๑๒  กม. ลมแปรปรวน  เฉลี่ย  ๓ นอต  สูงสุด ๓๗  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต)  หางฝงมีคล่ืน
ปานกลางเปนครั้งคราว 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๑๘ – ๒๕  วัน มีเมฆมาก ๗/๘ สวน  ทัศนวิสัยดี ๙ - ๑๐  กม. ลม
ตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย ๔  นอต  สูงสุด  ๔๐ นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง (๓ – ๕ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน  ไมมี 
  รองความกดอากาศต่ํา พาดผานทางตอนเหนือของประเทศ 
 
 เดือน ก.ค. 



  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  รองมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นมาพาดผานทางตอนใตของประเทศจีน  
จึงทําใหทางตอนบนของประเทศไทยมีฝนเกิดขึ้นนอย  อาจเกิดภาวะฝนทิ้งชวง 
  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝน  ๑๒ – ๒๕  วัน  มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๑๐ - ๑๒  
กม. ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๖  นอต  สูงสุด  ๔๖  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร มีฝน ๑๕ – ๑๗ วัน มีเมฆมาก ๗/๘ สวน ทัศนวิสัยดี ๑๐ - 
๑๑  กม. ลมฝายใตถึงตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๔๒  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืน                  
เล็กนอย(๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร มีฝน  ๑๕ – ๑๖  วัน มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี ๑๐ - 
๑๑  กม. ลมแปรปรวน  เฉลี่ย  ๓ นอต  สูงสุด  ๔๙  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๑๘ – ๒๓  วัน มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๙ – ๑๐  กม.                
ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๓ นอต  สูงสุด  ๓๖ นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง (๓ – ๖ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน  ไมมี 
  รองความกดอากาศต่ํา  พาดผานทางตอนใตของประเทศจีน 
 
 เดือน ส.ค. 
  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  รองมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นมาพาดผานทางตอนใตของประเทศจีน
ตนเดือนและเคลื่อนตัวลงมาพาดผานภาคเหนือและอีสาน  จึงทําใหทางตอนบนของประเทศไทยมีฝนหรือ
ฝนฟาคะนองเกิดขึ้นเกือบทั่วไป  ภาคกลางลงมามีฝนหรือฝนฟาคะนองกระจายโดยเฉพาะในชวงบายและค่ํา 
  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝน  ๑๓ – ๒๗  วัน  มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา  ๗/๘  สวน  ทัศน
วิสัยดี    ๑๐ – ๑๒  กม.ลมตะวันตกเฉียงใต เฉลี่ย ๖  นอต สูงสุด ๕๑  นอต ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝน ๑๘ - ๑๙  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา  ๗/๘  สวน       
ทัศนวิสัยดี  ๑๐ – ๑๑  กม.  ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๓๖  นอต  ทะเลเรียบถึงมีคล่ืน
เล็กนอย(๑ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝน  ๑๕ – ๑๖  วัน มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๑๐ - 
๑๑  กม. ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๔๐  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๑๘ – ๒๓  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  
๙ - ๑๐  กม. ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย 5 นอต  สูงสุด 48 นอต ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง (๓ – ๖ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน   เคยม ี ๓ ลูก 
  รองความกดอากาศต่ํา  พาดผานทางตอนเหนือของประเทศ 
 
 เดือน ก.ย. 



  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  รองมรสุมพาดผานตอนบนของประเทศไทย  และเคลื่อนตัวลง
มาผานภาคกลางและอาวไทย  จึงทําใหมีฝนหนาแนนเกือบทั่วไป  โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกและ
ภาคใตฝงตะวันตก  เปนเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบป 
  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝน  ๑๗ – ๒๕  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา  ๗/๘  สวน  ทัศน
วิสัยดี    ๑๐ - ๑๒  กม. ลมตะวันตกเฉียงใตเฉลี่ย  ๖ นอต สูงสุด ๔๗  นอต ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝน ๑๘ - ๑๙  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา  ๗/๘  สวน       
ทัศนวิสัยดี  ๙ – ๑๐  กม.  ลมฝายใตถึงตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๓๕  นอต  ทะเลมีคล่ืน
เล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝน  ๑๖ – ๑๘  วัน มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยปาน
กลาง        ๘ - ๑๐  กม. ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย ๓  นอต  สูงสุด  ๔๐ นอต ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ 
ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๒๑ – ๒๔  วัน มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยดี  ๙ - ๑๐  กม. ลม
ฝายตะวันตก  เฉลี่ย ๕  นอต  สูงสุด  ๔๒ นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง (๔ – ๘ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน   เคยมี  ๔  ลูก 
  รองความกดอากาศต่ํา  พาดผานทางตอนเหนือของประเทศ 
 
 เดือน ต.ค. 
  เร่ิมเปลี่ยนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกด
อากาศสูงจากตอนเหนือของจีนมีกําลังแรงขึ้นและแผลงมาทางใต  มีแนวหนาปกคลุมถึงภาคเหนือของไทย
ในตอนตนเดือน  และถึงภาคกลางประมาณกลางเดือน  รองมรสุมพาดผานตอนใตของภาคกลางประเทศไทย  
จึงทําใหทางมีฝนเกือบทั่วไปและหนักเปนแหง ๆ 
  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝนตกหนาแนน  ๑๗ – ๒๕  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟาตลอด
วัน  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัย  ๗ – ๑๐  กม.  ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๖ นอต  สูงสุด  ๔๗  นอต  ทะเลมีคล่ืน
เล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝนชุก ๑๖ - ๑๘  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา  
โดยมากตอนบายและค่ํา  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๖ - ๘  กม.  ลมฝายใตถึงตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  
๓  นอต  สูงสุด  ๓๕  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร มีฝนชุกหนาแนน  ๑๘ – ๒๐  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา
ตลอดวัน  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๘ – ๑๐  กม. ลมตะวันตกเฉียงใต  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๔๐ 
นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 



  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๒๒ – ๒๔  วัน มีเมฆมากถึงเต็มทองฟา  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัย
ปานกลาง   ๖-๙ กม.ลมฝายตะวันตกเฉลี่ย ๕ นอต สูงสุด ๔๒ นอต ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง(๔–๘ 
ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน   มีโอกาสสูงที่จะเขาสูอาวไทย 
  รองความกดอากาศต่ํา  พาดผานทางตอนใตของประเทศ 
 
 เดือน พ.ย. 
  เร่ิมฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกดอากาศสูงจากตอนเหนือของจีนมีกําลัง
แรงขึ้นและแผลงมาทางตะวันตกเฉียงใต  มีแนวหนาปกคลุมถึงภาคใตของไทย  รองมรสุมพาดผานประเทศ
มาเลเซีย  จึงทําใหทางมีฝนตกชุกทางชายฝงดานตะวันออกของภาคใต 
  อาวไทยฝงตะวันออก มีฝนตกนอย ๔ – ๘ วัน มีเมฆมาก  ๗/๘  สวน เชามีฟาหลัว ทัศนวิสัย
๗ - ๑๐  กม.  ลมฝายเหนือถึงตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ย ๕  นอต  สูงสุด  ๔๐  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย   
(๒ – ๔ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร มีฝนชุก ๘ – ๑๖  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟาเกือบ
ตลอดวัน  ๗/๘  สวน ทัศนวิสัยปานกลาง ๖ - ๑๐  กม. ลมตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย ๓ นอต สูงสุด ๓๘ นอต  
 ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) หางฝงมีคล่ืนปานกลางประมาณ ๕  ฟุต 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝนชุกหนาแนน  ๒๒ – ๒๔  วัน มีเมฆมากเกือบเต็ม
ทองฟาเกือบตลอดวัน  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๘ – ๑๐  กม. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ย ๓ นอต  
สูงสุด  ๔๓  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง (๓ – ๕ ฟุต) 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๑๕ – ๑๗  วัน  มีเมฆมากถึงเต็มทองฟา  โดยเฉพาะตอนบายและ
ค่ํา      ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๖ – ๙  กม. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๓  นอต  สูงสุด  ๒๖  
นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน   มี  ๙  ลูก 
  รองความกดอากาศต่ํา  พาดผานประเทศมาเลเซีย 
 
 เดือน ธ.ค. 
  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย  บริเวณความกดอากาศสูงจากไซ
บีเรียกําลังแรงเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมตอนกลางของประเทศจีน  ไดแผล่ิมลงมาทางใตมีแนวหนาปกคลุมถึง
มาเลเซีย  ตั้งแตตอนกลางของไทยขึ้นไป  ไดรับมวลอากาศที่มีคุณสมบัติเย็นและแหง  ตอนบนของประเทศ
อากาศหนาวและหนาวจัดเปนบางวัน  สําหรับภาคใตและอาวไทยไดรับมวลอากาศที่มาจากทะเลจีนใตที่มี
คุณสมบัติอุนและชื้น  จะมีฝนไปอีกระยะหนึ่งตอนตนเดือน 



  อาวไทยฝงตะวันออก  มีฝนตกนอย  ๒ – ๔  วัน  ทองฟาโปรงถึงมีเมฆบางสวน  สวนมาก
เปนเมฆชั้นสูง  เชามีฟาหลัว  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๗ - ๙  กม.  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๕  นอต        
สูงสุด  ๔๐  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกเหนือชุมพร  มีฝนชุก ๕ - ๑๓  วัน  ทองฟาโปรงถึงมีเมฆบางสวน  
สวนมากเปนเมฆชั้นสูง  มีเมฆชั้นต่ําบางในตอนบาย  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๗ - ๙  กม.  ลมฝายเหนือ  เฉลี่ย ๔  
นอต  สูงสุด  ๔๐  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๔ ฟุต) 
  อาวไทยฝงตะวันตกใตชุมพร  มีฝนชุกหนาแนน  ๑๖ – ๑๘  วัน มีเมฆมากเกือบเต็มทองฟา
เกือบตลอดวัน  ๗/๘  สวน  ทัศนวิสัยปานกลาง  ๘ – ๑๐  กม. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๔  นอต  
สูงสุด  ๔๐  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอยถึงปานกลาง (๒ – ๔ ฟุต) หางฝงมีคล่ืนปานกลาง 
  ฝงทะเลอันดามัน  มีฝน  ๗ – ๘  วัน มีเมฆเปนสวนมาก  ๕/๘  สวน  ทัศนวิสัยปานกลางถึง
ดี   ๙ – ๑๑  กม. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลี่ย  ๕  นอต  สูงสุด  ๓๐  นอต  ทะเลมีคล่ืนเล็กนอย (๒ – ๓ ฟุต) 
  ปรากฏการณพายุหมุนโซนรอน   ไมมี 

 

 

 

 

 

      

เอกสารอางอิง 

วิรัช มณีสาร, เรือโท. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะอากาศตามฤดูกาลของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย. 
เอกสารวิชาการเลขที่ ๕๕๑.๕๘๒–๐๒–๒๕๓๘, ISBN : ๙๗๔–๗๕๖๗–๒๕-๓,กันยายน ๒๕๓๘. 

วิรัช มณีสาร, เรือโท. สถิติองคประกอบอุตุนิยมวิทยาของภาคตาง ๆ ในประเทศไทยในคาบ ๓๐ ป   (พ.ศ. 
๒๕๐๔–๒๕๓๓). เอกสารวิชาการเลขที่ ๕๕๑.๕๘๒–๐๓–๒๕๓๘, ISBN : ๙๗๔–๗๕๖๗–๒๔-๕, กนัยายน 
๒๕๓๘. 

ฝายกรรมวิธีขอมูล. สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย ในคาบ ๓๐ป (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๓).        รายงาน 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยาเลขที่ ๕๕๑.๕๘๒–๐๒–๒๕๓๗, ISBN : ๙๗๔–๗๕๕๔–๘๐-๑,      กองภูมิอากาศ, กรม
อุตุนิยมวิทยา, กระทรวงคมนาคม. 



บทท่ี ๒ 
จ.ระนอง 

(แผนที่เดนิเรือที่เกี่ยวของ หมายเลข  ๐๔๕, ๓๐๗, ๓๓๑, ๓๕๒ ) 
  จังหวัดระนองถือ เปนจั งหวัดแรกสุดทางภาคใตทางฝ งมหาสมุทรอินเดียอยูห างจาก 
กรุงเทพมหานคร  เปนระยะทาง  ๕๖๘  กิโลเมตร  แมจะเปนจังหวัดเล็ก ๆ แตก็มีสิ่งนาสนใจมากมาย  เปน
จังหวัดท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุดจนมีชื่อเรียกวา “ เมืองฝนแปดแดดสี่ ” คือ ใน ๑ ป จะมีฝนตกถึงแปดเดือนและ    
มีแสงแดดเพียงแคสี่เดือนเทานั้น  นอกจากนี้ยังเปนท่ีตั้งของคอคอดกระ ซ่ึงเปนสวนท่ีแคบท่ีสุดของแหลม
มลายู โดยมีความยาวทั้งจังหวัดในแนวเหนือ – ใต ท้ังสิ้น ๑๖๙ กิโลเมตร และมีสวนท่ีแคบที่สุดของจังหวัด
เพียง ๙ กิโลเมตร  มีพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขา และปาไม 
  อาณาเขตของจังหวดัระนอง มีพื้นที่ประมาณ ๓,๒๙๘ ตารางกิโลเมตร 
  ทิศเหนือ  -  ติดตอกับ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร และประเทศสหภาพพมา 
 ทิศใต   -  ติดตอกับ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี และ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
 ทิศตะวนัออก -  ติดตอกับ อ.เมือง  อ.สวี และ อ.พะโตะ จ.ชุมพร 
 ทิศตะวนัตก -  ติดตอกับ อ.เกาะสอง เขตทราย ประเทศสหภาพพมา และมหาสมุทร
        อินเดีย 
  ระยะทางจากตัวจังหวัดระนอง (อ.เมือง) ไปยงัอําเภอตางๆ ดังนี ้   
   -  อ.กระบุรี ๕๗ กิโลเมตร 

    -  อ.ละอุน ๔๓ กิโลเมตร 
    -  อ.กะเปอร ๕๒ กิโลเมตร 
    -  กิ่ง อ.สุขสําราญ  ๘๕ กิโลเมตร 

 การเดินทางจาก กรุงเทพฯ - จ.ระนอง ใชเสนทาง ถนนสายธนบุรี – ปากทอ(พระราม ๒)ระยะทาง 
๙๐ กิโลเมตร แยกซายเขาทางหลวงหมายเลข ๔ (ถ.เพชรเกษม) ผาน จ.เพชรบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ   ถึงสี่แยก
ชุมพรแลวเล้ียวขวาไปจนถึง จ.ระนอง รวมระยะทาง ๕๖๘ กิโลเมตร 

 การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง มีรถออกจากสถานีขนสงสายใตทุกวัน วันละ๗ เที่ยว  ตั้งแต
เวลา ๐๘.๔๐ - ๒๑.๔๕ น.หรือโทรสอบถามขอมูลเติมไดที่ โทร. ๐-๒๔๓๔-๕๕๕๗ - ๘ และที่ขนสง จ.
ระนอง โทร.๐-๗๗๘๑-๑๕๔๘ 

 การเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีหัวลําโพง ลงรถที่ จ.ชุมพร แลวตอรถโดยสารหรือแทกซี่ไป จ.
ระนอง อีก ๑๑๗ กิโลเมตร หรือโทร.สอบถามไดที่ ๐-๒๒๒๓-๗๐๑๐ 

 การเดินทางโดยเครื่องบิน บริษัทบางกอกแอรเวย มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ระนอง บริการสัปดาหละ 
๕ วัน ในวันจันทร พุธ ศุกร เสาร และอาทิตย ใชเวลาเดินทางประมาณ ๑ ช่ัวโมง ๒๐ นาที และมีเที่ยวบิน



ระนอง - ภูเก็ต บริการทุกวันจันทร ศุกร และอาทิตย โดยสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.๐-๒๒๙๓-๔๕๖-๖๓ 
สํานักงานระนอง โทร. ๐-๗๗๘๓-๕๐๙๖–๗ 

การเดินทางโดยเรือในปจจุบนั ไมมีเรือโดยสารจากที่ใดมา จ.ระนอง จะมีก็แตเรือรับจางขนาดเล็กทีรั่บสง
ผูโดยสารระหวาง ปากน้ําระนองกับฝงแหลมวิกตอเรียปอยตของประเทศสหภาพพมา  และเรือเร็วของทาเรือ
บริษัทอันดามนัคลับซึ่ง  เดินทางไปยังเกาะสน ประเทศสหภาพพมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแผนผงั จ.ระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 



ตอนที่ ๑ 
ภาพประกอบคําบรรยายบริเวณแมน้ําปากจั่น-แมน้ํากระบุรี-ปากแมน้ํากระ 

 
 
 
 
 
 
  คําแนะนําการเดินเรือจากปากแมน้ํากระ-อ.ละอุน จ.ระนอง 

(แผนที่เดนิเรือที่เกี่ยวของหมายเลข     ๐๔๕, ๓๐๗, ๓๓๑, ๓๕๒ ) 
แมน้ําปากจั่นมีตนกําเนิดจากภูเขาปลายคลองทรายออน ระหวาง อ.ทาแซะ  จ.ชุมพร กับ อ.กระบุรี จ.ระนอง 
ไหลลงมาทางทิศ ซว. ลงสูแมน้ํากระบุรีประมาณ ละติจูด ๑๐ องศา ๕๐ ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๐๐ 
ลิปดา ตะวันออก  แมน้ําปากจั่นตั้งแต อ.กระบุรีลงไปจนถึง     ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง  มีชื่อเรียก
เปล่ียนไปเปน แมน้ํากระบุรี หรือ แมน้ํากระ มีความกวางบริเวณหนาท่ีวาการ อ.กระบุรี ประมาณ  ๒๓๐ 
เมตร  เม่ือไหลลงไปทางทิศใต แมน้ําจะเริ่มกวางขึ้นจนถึงบริเวณบานปากน้ํา  จะมีความกวางประมาณ  ๒.๕ 
ไมล  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่๑ แมน้ํากระบุรี และบริเวณปากน้ํากระ 

 
 แมน้ํากระบุรี ถือเปนแมน้ําแบงพรมแดนระหวางประเทศไทย บริเวณ จ.ระนอง กับ ประเทศสหภา
พพมา บริเวณเมืองมะลิวัน ทั้งสองฝงแมน้ําเปนปาและภูเขา มีราษฎรอาศัยอยูหางกันเปนระยะ ๆ ในลําน้ํามี
เกาะ กองหิน และที่ตื้นหลายแหง ทั้งทางดานฝงประเทศไทยและฝงประเทศสหภาพพมานอกจากนีย้งัมคีลอง
ขนาดเล็กและใหญ ที่ใชแบงพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ ปากน้ํากระและบริเวณใกลเคียง 

   
 ปากน้ํากระบุรีและบริเวณใกลเคียง (ภาพที่ ๒) มีเกาะขนาดใหญ เกาะขนาดเล็ก และที่ตื้นหลายแหง 
ทางดานฝงไทย บริเวณ บานปากน้ํา จ.ระนอง จะอยูตรงขามกับแหลมวิกตอเรียปอยต ของประเทศพมา มี
คลองระนองหรือคลองดาน อยูระหวางเกาะคณฑีกับเขาปากน้ํา และปากคลองดาน จะมีเกาะเล็กๆอยูเกาะ
หนึ่ง มีช่ือวาเกาะสะระนีย (เกาะผี) ตั้งอยูที่บริเวณ ละติจูด ๙ องศา ๕๗.๖ ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๙๘ องศา 
๓๕.๓ ลิปดา ตะวันออก ชองทางเดินเรือที่เขาสูปากน้ํากระที่เรือใหญใชกัน มีอยู ๓ ชองทาง คือ ชองที่เรือ
เดินมาจากทางทิศเหนือ ทางทิศตะวันตก และทิศใตสําหรับชองทางเดินเรือที่มาจากทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตกเปนชองทางเดินเรือผานนานน้ําประเทศสหภาพพมา จึงไมขอกลาวไวในหนังสือเลมนี้ ผูนําเรือ
สามารถหารายละเอียดไดจาก หนังสือ Pilot Book ของอังกฤษ ตอนที่กลาวถึง Bay of Bengol Vol.2  สวน
ชองทางเดินเรือทิศใตจะไดกลาวตอไป 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓ แหลมวิกตอเรียปอยต็(๑) เกาะสองเหนือ(๒) เกาะสองใต(๓) 

   
 แหลมวิกตอเรียปอยต เปนปลายแหลมอยูทางทิศใตสุดของเทือกเขามะลิวัน มีลักษณะเปนยอดเขา
ชันเกลี้ยง บริเวณปลายแหลม เปนที่ตั้งที่วาการอําเภอและที่ทําการของราชการ ไดแก สถานีตํารวจ ดานตรวจ
คนเขาเมือง ดานศุลกากร โรงพยาบาล ทาเทียบเรือ และที่ทําการราชการอื่นๆ     นอกจากนั้นยังมีเสาธง สูง 
๒๓ เมตร อยูบนเนินเขาสูง ๕๗ เมตร และที่ชายฝงทิศเหนือของเสาธง หางออกมา ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร 



มีเสาวิทยุ ๒ เสา ตั้งอยูบนเนิน ๑๑๗ เมตร และมีสนามบินแหงหนึ่งอยูหางจากเนินสูง ๕๗ เมตร ไปทางทิศ
เหนือประมาณ ๗ ไมลและทางทิศ ๐๒๙ ของเสาธง หางออกมาประมาณ ๑.๓ ไมล มีเจดียสีทองและวัดที่
สรางขึ้นใหมมองเห็นไดชัดเจน ในปจจุบันนั้นแหลมวิกตอเรียปอยต อยูในการปกครองของ อ.เกาะสอง 
ประเทศสหภาพพมา (ภาพที่ ๓) 

 
 
 
 
 

 ภาพที่ ๔ ทาเทียบเรือรับจาง บริเวณปากคลองดานดานทิศตะวันออก เปนทาเรือรับจางที่จะขามไป
ยังฝงอําเภอเกาะสองของประเทศสหภาพพมา (แหลมวิกตอเรียปอยต) โดยใชคลองดานเปนเสนทางสัญจร 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี ๕ ขณะที่เรือยนตรับจางขนาดเล็ก กําลังแลนผานคลองดานไปยังฝงเกาะสอง ของประเทศ
สหภาพพมา อัตราคาจาง ๑๐๐ บาท/ลํา และตรงปากคลองดานดานขวาของภาพ คือ ดานตรวจคนเขาเมือง 
และดานศุลกากร ภายในคลองดานแหงนี้ เวลาน้ําลง น้ําจะตื้นมาก จนเห็นสันทรายโผลน้ําหลายแหงไปจนถึง 
เกาะผี ตรงปากคลอง ดังนั้นเรือใหญท่ีกินน้ําลึก จึงจอดเรือบริเวณทิศ ซว.ของเกาะผี แลวใชเรือยนต ขนาด
เล็กมาขึ้นฝงท่ีทาเทียบเรือรับจาง (ภาพที่ ๔) 
 
 แมน้ํากระบุรีโดยทั่วไป ไหลในทิศ นนอ. ระหวางฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตหรือฤดูฝน    
  เรือยนตและเรือประมงขนาดเล็ก เดินเรือข้ึนไปไดจนถึงหนา อ.กระบุรี ซ่ึงมีน้ําลึกประมาณ ๓.๗ 
เมตร ผูมีความชํานาญภูมิประเทศสามารถเดินเรือข้ึนไปไดจนถึงปากคลองบางใหญเหนือ ทางฝงประเทศ
ไทย ซ่ึงจะอยูตรงขามกับคลองเขมาดวน ทางฝงประเทศสหภาพพมา มีระยะทางประมาณ ๒๐ ไมล จาก
ปากน้ํากระบุรี 
 
 

 



 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ปากน้ํากระบุรี-ทาเรืออเนกประสงค จ.ระนอง 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ ขยายบริเวณทาเรืออเนกประสงค จ.ระนอง 
  

 
 
 
 

ภาพที่ ๘ กลุมเกาะมวง 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๙ กลุมเกาะขวาง ประกอบไปดวย เกาะยาว(๑) เกาะเสียด(๒) และเกาะขวาง(๓) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ เกาะมุด(๑) คลองมะลิวัน(๒) คลองเขมาใหญ(๓) และคลองละอุนทางฝงประเทศไทย(๔) 
   



 เรือใหญที่จะเดินทางจากปากน้ํากระบุรี ไปยังคลองมะลิวันทางฝงประเทศสหภาพพมา ใหเดินเรือ
กลาง  แมน้ําขึ้นไปโดยผานทางทิศตะวันออกของเกาะลูกมวง ซ่ึงเปนหินสองกองโผลพนน้ํา อยูทางทิศ
ตะวันออกของกลุมเกาะมวง ซ่ึงเปนเกาะ ๓-๔ เกาะ อยูคอนไปทางประเทศสหภาพพมา           (ดูรูปที่ ๘ ) 
หางขึ้นไปจากแหลมวิกตอเรียปอยต ประมาณ ๑๐ ไมล เมื่อผานหินลูกมวงขึ้นไปแลวใหเดินเรือชิดไปทางฝง
ตะวันตกจนถึงปากคลองมะลิวัน ซ่ึงอยูหางจากแหลมวิกตอเรียปอยต ประมาณ ๑๔ ไมล และมีเกาะมุดตั้งอยู
ปากคลองมะลิวัน ภายในคลองมะลิวันเรือใหญสามารถเดินเรือเขาไปไดประมาณ ๓ ไมล ตอจากนั้นคลองจะ
แคบและคดเคี้ยวยิ่งขึ้น แตเรือยนตขนาดเล็กสามารถเดินเรือเขาไปไดจนถึงบานมะลิวัน ซ่ึงอยูลึกเขาไป
ประมาณ ๕ ไมลจากปากคลองมะลิวัน  
 เรือใหญที่จะเดินเรือตอจากปากคลองมะลิวัน ไปตามแมน้ํากระบุรี ใหถือทายเขาชองระหวาง เกาะ
มุดกับเกาะเสียด ภายในชองนี้มีที่ตื้นขนาบอยูทั้งสองดาน เมื่อพนชองนี้จึงเดินเรือกลางแมน้ํากระบุรีไปอีก
ประมาณ ๔ ไมล จะถึงคลองเขมาใหญทางฝงประเทศสหภาพพมา( ดูภาพที่ ๑๐ ) ตอจากคลองเขมาใหญให
เดินเรือไปทางฝงประเทศสหภาพพมาอีกประมาณ ๔ ไมลจะถึงปากคลองเขมาดวนทางฝงประเทศสหภา
พพมา จะมี เกาะเล็กๆ ช่ือเกาะลุงทอง อยูเกือบกึ่งกลางปากคลองเขมาดวน และตรงกันขามกับคลองเขมา
ดวนคือ คลองบางใหญเหนือ ที่อยูทางฝงประเทศไทย 
 กลุมเกาะขวาง(ภาพที่ ๙) ประกอบไปดวยเกาะยาว เกาะเสียด เกาะขวาง และเกาะเล็กๆ อีก ๒ เกาะ 
กลุมเกาะขวางตั้งอยูกลางแมน้ํากระบุรี หางจากปากน้ํากระบุรี  ประมาณ ๑๑ ไมล เกาะขวางแบงแมน้ํากระ
บุรีออกเปน ๒ ชอง ซ่ึงเปนชองที่กวางและลึกพอที่เรือใหญจะผานไดทั้ง ๒ ชองทาง และยังมีชองทางแมน้ํา
แคบๆ ชองหนึ่งภายในกลุมเกาะนี้  ช่ือวา “ชองกําแพง” เรือเล็กสามารถเดินผานได ชองทางน้ําทางทิศ
ตะวันตกของกลุมเกาะขวาง มีรองน้ําลึกพอที่เรือใหญสามารถเดินผานได แตมีกองหินและที่ตื้นอยูหลายแหง 
เรือใหญที่เดินผานชองนี้ใหเร่ิมถือทายชิดทางฝงตะวันออก ตั้งแตแหลมเสร็จกวด ที่มียอดเขาสูง ๕๓ เมตร 
หางจากปลายคลองดานขึ้นมา ๙ ไมล แลวเดินเรือเลาะฝงขึ้นไปจนถึงเกาะขวาง จึงเปลี่ยนไปเดินเรือชิด
ปลายทาง นอ. ของเกาะขวาง มีกองหินที่เปนอันตรายตอการเดินเรือทั้งหมด ๓ แหง คือ หินแพซึ่งอยูพนน้ํา 
หินทรายแดงอยูใตน้ําลึกประมาณ ๑.๒ เมตร และหินทาครอบซึ่งอยูใตน้ําลึก ๔.๔ เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๑ คลองละอุน(๑) 



 คลองละอุนอยูทางเหนือหินทาครอบ และเกาะขวางขึ้นไปประมาณ ๑ ไมล และไหลผาน       ต.บาน
ใน อ.ละอุน จ.ระนอง( ภาพที่ ๑๑) มีปากคลองชวงที่ไหลบรรจบกับแมน้ํา  กระบุรีกวางประมาณ ๔๐๐ เมตร 
น้ําในลําคลองตื้นเรือขนาดใหญเขาไปไมได จึงเปนเสนทางสัญจรของเรือเล็กๆเทานั้น กระแสน้ําตรงปาก
คลองละอุน มีความเร็วประมาณ ๒-๓ นอต 
  คลองลําเลียง เปนคลองทางฝงไทย ที่อยูเหนือปากคลองบางใหญเหนือ ขึ้นไปประมาณ ๒ ไมล 
คลองลําเลียงไหลมาลงแมน้ํากระบุรี ใน ต.ลําเลียง อ.กระบุรี มีปากคลองกวางประมาณ ๑๒๐ เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 



ตอนที่ ๒ 
ภาพประกอบพรอมคําบรรยายและทีอ่ันตรายในยานเขาใกลปากน้ํากระ ดานทิศใต ต้ังแตกระโจม

ไฟเกาะพยาม – กระโจมไฟเกาะสะระนีย และบริเวณใกลเคียง 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ เกาะพยาม(๑) และเกาะขาม(๒) ดานทิศ ตะวันตกเฉียงใตเวลาน้ําลง จะเห็นแนวสัน
ทรายเชื่อมตอกัน ระหวางเกาะพยามและเกาะขาม 

  กระโจมไฟเกาะพยาม ตั้งอยูบนเนินเขาปลายแหลมดานทิศตะวันตกสุดของเกาะพยามใน
ตําบลที่ ละติจูด ๙ องศา ๔๓.๘ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๘ องศา ๓๒.๑ ลิปดา ตะวันออก ตัว
กระโจมเปนโครงเหล็กโปรงสามขา ทาสีขาว สูง ๑๕ เมตร ความสูงของไฟเหนือระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ๖๐ เมตร ลักษณะไฟ FL (2) 12s 60m  10M 

 เกาะพยาม ตั้งอยูหางไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใตั ของเกาะสะระนียประมาณ ๑๕ ไมล 
เปนเกาะแรกสุดของชองทางที่จะเขาสูปากแมน้ํากระบุรีจากทางดานทิศใต มียอดสูงเดนชัดคอน
ไปทางปลายทิศ ซอ. ของเกาะ มีความสูงประมาณ ๒๒๓ เมตร มีตนไมหนาแนนทางทิศ
ตะวันตกของเกาะ ประกอบไปดวยอาวที่เวาและลึก ๒ อาว ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เรือ
ทองถิ่นที่ชํานาญสามารถเขาไปหลบคลื่นในอาวดานทิศใตได ในบริเวณน้ําลึก ๑๐ เมตร อยูหาง
ฝงหาดทรายออกไปประมาณ ๑.๕ ไมล มีพ้ืนทองทะเลเปนทรายปนโคลน เรือประมงขนาดเล็กที่
กินน้ําตื้น อาจเขาไปจอดใกลหาดในที่น้ําลึกประมาณ ๔ เมตร ซึ่งจะหางฝงหาดทรายประมาณ 
๕๐๐ เมตร มีเกาะหินขนาดเล็ก (ภาพที่ ๒) สูงประมาณ ๑๕ เมตร ชื่อ “เกาะนุย” อยูหางจุดปลาย
แหลมสุดทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต ของเกาะพยามประมาณ ๕๕๐  เมตร และทางทิศตะวันตก
เฉียงใต   ของเกาะนุยหางไปประมาณ ๐.๕ ไมล  มีหินอยูหนึ่งกอน เมื่อน้ําลงจะโผลน้ําสูง
ประมาณ ๑.๕ เมตร ถาน้ําขึ้นจะมองไมเห็น ความลึกรอบกองหินกองนี้ประมาณ ๑๕ เมตร 
 เกาะขามเปนเกาะขนาดเล็กสูงประมาณ ๙๓ เมตร อยูเกือบติดฝงเกาะพยาม ดานทิศ 
ตะวันออกเฉียงใต เวลาน้ําลงจะมีแนวสันทรายเชื่อมตอจากปลายเกาะขามไปจนฝง  เกาะพยาม     
(ภาพที่ ๑) 



 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ เกาะนุย(๑) อยูหางปลายแหลมทศิ ของตะวันตกเฉียงใตเกาะพยาม ๕๕๐ เมตร 

 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓ โบสถกลางน้ํา ฝงตะวันออกเกาะพยาม 

 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔ สะพานทาเทียบเรือ ดานฝงตะวันออกของเกาะพยาม 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ ถนนและรานคาบริเวณปลายแหลมทาเทียบเรือท่ีเกาะพยาม 
  บนเกาะพยามมีราษฎรอาศัยอยูหลายครัวเรือน ในปจจุบันไดยกฐานะขึ้นเปน ต.เกาะพยาม      อ.
เมือง จ.ระนอง มีสถานที่ตากอากาศ และฟารมเลี้ยงหอยมุก อยูทางฝงทิศตะวันตกของเกาะคอนลงไปทางใต 
นอกจากนี้พื้นที่บนเกาะ ยังเปนแหลงปลูกมะมวงหิมพานที่สําคัญของ จ.ระนอง    (ชาวบานเรียกมะมวงหิม
พานวา “กาหยู” ) และที่ฝงหาดทรายดานตะวันออกของเกาะมีโบสถกลางน้ํา และสะพานทาเทียบเรือ (ดูภาพ
ที่ ๓ ซ่ึงปจจุบันชํารุดไมสามารถเทียบได) ถัดจากโบสถกลางน้ํา และสะพานทาเทียบเรือลงมาทางใต มี
สะพานทาเทียบเรือของกรมประมงอยูอีกแหงหนึ่ง(ภาพที่ ๔) ซ่ึงสะพานนี้อยูตรงหนาหมูบานเกาะพยามเปน
สะพานปูนอยางดี ใชในการลําเลียงสินคาขึ้นไปขายยังบนฝง จ.ระนอง เรือประมงขนาดเล็กและเรือรับสง



นักทองเที่ยว มักจะมาเทียบที่ทาเรือแหงนี้ ซ่ึงหนาทามีความลึกประมาณ ๔ เมตร และมีถนนปูน รถรับจางไว
บริการสําหรับเที่ยวรอบๆ เกาะพยาม(ภาพที่ ๕) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ขวาสุดของภาพคอืเกาะพยามดานทิศเหนือ ดานซายคือเกาะทะลุ และฝงแผนดิน 
ที่ทอดตัวยาวลงไปทางทิศใต 

คําแนะนําการนําเรือเขาเทียบทาท่ีเกาะพยามดานทิศตะวันออก 
 ผูนําเรือสามารถนําเรือเขามาไดทั้งจากดานทิศเหนือและทิศใตของเกาะพยาม ในที่นี้จะกลาวเฉพาะ
เรือที่เขามาทางดานทิศเหนือ เนื่องจากทางดานทิศใตน้ําตื้นและมีเฉพาะเรือทองถ่ินที่ชํานาญภูมิประเทศ
เทานั้นที่เขามาจากทางดานทิศใต การนําเรือที่เขามาจากทางดานทิศเหนือของเกาะพยาม ใหนําเรือแลนเลียบ
มาทางปลายแหลมดานทิศเหนือของเกาะพยาม เนื่องจากน้ําลึก แลวจึงถือเข็มตรงไปยังเกาะโพธิ์ จนเห็นทุน
กํากับรองอยูระหวางเกาะโพธิ์กับฝงตะวันออกของเกาะพยามจึงนําเรือเขาระหวางทุนเขียวและทุนแดง แลว
ถือเข็มลงไปทางทิศใตจนถึงแนวสะพานทาเทียบเรือทางดานทิศตะวันออกของเกาะพยาม(ดูภาพที่ ๔ และ ๖ 
ประกอบ) แลวนําเรือเล้ียวไปทางขวา ตรงเขาหาทาเทียบเรือในทิศตั้งฉากกับฝงเมื่อเขาใกลทาเทียบเรือจึง
คอยๆแตงมุมเขาเทียบ โดยไมควรใชเครื่องถอยหลังมาก เพราะดานทายเรือออกไปมีแนวน้ําตื้น และที่ทิศ
เหนือของทาเทียบเรือมีหลักตนมะพราวอยูใตน้ํา ซ่ึงถาน้ําลงมากจะโผลใหเห็น แตถาน้ําขึ้นตองระวังหลักจะ
กระแทกทองเรือ ในฤดูลมตะวันออก ถาลมแรงจะจอดเทียบทาไมได เพราะคล่ืนลมคอนขางแรงและจะทํา
ใหเรือกระแทกกับทาเรือ จึงควรนําเรือไปจอดทอดสมอที่อาวใหญดานทิศตะวันตกของเกาะพยาม 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๗ เกาะชางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

 
 เกาะชางตั้งอยูทางทิศ นนอ.ของเกาะพยามหางกันประมาณ ๒ ไมล เปนเกาะที่มีภูเขาทอดตัวยาว มี
ยอดสูงสุดอยูกลางเกาะสูงประมาณ ๓๗๒ เมตร มีตนไมขึ้นหนาแนนทั้งเกาะ และเปนเกาะที่สูงที่สุดใน



บริเวณนี้ ยอดของเกาะชางใชเปนที่หมายที่ดีในการนําเรือ มีแนวสันทรายตื้นเปนบริเวณกวางยื่นออก
ทางดานชายฝงทิศตะวันออกของเกาะ และจากฝงแผนดินดานเขาบางจากก็มีแนวสันทรายตื้นยื่นออกมาไกล
เชนกัน จึงคงเหลือเปนรองน้ําแคบๆ ยากตอการสังเกตในเวลาน้ําขึ้น แตจะเห็นเปนแนวน้ําตื้นทั้ง ๒ ดานได
ชัดเจนในเวลาน้ําลง และทางดานทิศตะวันออกของเกาะชาง มีกองหินอันตรายอยูกองหนึ่งเปนหินโผลน้ํา
และไมโผลน้ํา อยูหางจากเกาะชางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร และอยูทางทิศตะวันตกของรองน้ํา เรือทองถ่ิน
ขนาดเล็กที่ชํานาญเทานั้น จึงสามารถสัญจร ไป-มา ผานรองน้ําดานทิศตะวันออกในเวลาน้ําขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘ เกาะชางดานทิศตะวันตกเฉียงใต(๑) และเกาะทะลุ(๒) 
 
 จากฝงทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะชางมีบริเวณที่ตื้น ความลึกของน้ํานอยกวา ๖ เมตร แผยื่นออกมา
ไกลประมาณ ๑.๕ ไมล (ภาพท่ี ๘) เขาไปหาปลายดานทิศเหนือของเกาะพยาม และมีรองน้ําลึกประมาณ ๘-
๒๖ เมตร อยูชิดปลายทิศเหนือสุดของเกาะพยาม มีแนวรองไปทางทิศตะวันออกผานไปทางทิศใตของ   เกาะ
ทะลุ และอยูระหวางกึ่งกลางระหวางเกาะทะลุกับเกาะโพธิ์นอย ตอไปแนวน้ําลึกจะออมขึ้นไปทางทิศเหนือ
ผานชิดปลายแหลมทางใตสุดของเกาะชางดานทิศตะวันออก ตามแนวรองน้ํานี้เรือใหญที่ชํานาญภูมิประเทศ
สามารถนําเรือเขาไปทอดสมอบริเวณหนาอาวดานทิศ ซอ.ของเกาะชางได 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ จากซายคือเกาะโคม(๑) เกาะตนไม(๒) เกาะชาง(๓) 
  เกาะโคมตั้งอยูทางทิศ วนว. ของปลายแหลมดานทิศเหนือสุดของเกาะชาง(ภาพที่ ๙) หางประมาณ 
๐.๕ ไมล เปนเกาะที่มีขนาดเล็กและสูงชัน มีตนไมขึ้นหนาแนนทางดานทิศเหนือ และดานทิศตะวันออกมีน้ํา
ลึก ชองทางระหวางเกาะโคมกับเกาะชางเปนรองน้ําลึกที่ใชในการเดินเรือ(เรียกวาชอง “Bell Passage” ใน



แผนที่เดินเรืออังกฤษ) นอกจากนี้ยังมีที่ตื้นหลายแหง สวนใหญอยูทางทิศตะวันตกของเกาะโคม บางแหงมี
ระดับน้ําเหนือที่ตื้นเพียง ๐.๙ เมตร และยื่นออกไปทางทิศ วซว. ของ  เกาะโคม ประมาณ ๒.๕ ไมล  
กระโจมไฟเกาะโคมตั้งอยูบยอดเกาะโคมความสูงของไฟเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒.๕ เมตร ตวั
กระโจมเปนหอคอยอิฐ ทาสีขาวสูง ๑๒ เมตร ตัวกระโจมไฟสังเกตเหน็ไดยากในเวลากลางวันเพราะมีตนไม
บัง จะโผลพนยอดไมขึ้นมาเล็กนอยเฉพาะสวนที่เปนตะเกียงเทานั้นโดยมีลักษณะไฟ  FL 3s 55m 13M   
เกาะตนไม(ภาพที่ ๙) เปนเกาะหินเล็กๆสูง ๑๔ เมตร อยูหางจากปลายแหลมดานเหนอืสุดของเกาะชางไปทาง
ทิศ ตะวนัตกเฉียงใต ประมาณ ๑.๕ ไมล และอยูหางจากเกาะชางประมาณ ๕๕๐ เมตร สวนทางทิศใตของ
เกาะตนไม หางประมาณ ๑ ไมล มีหินโผลน้ํา สูงประมาณ ๐.๕ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๐ เกาะชางดานทิศเหนือ(๑) เกาะลมราบ(๒) เกาะลูกปลาย(๓) เกาะสินไห(๔) และ กลุมเกาะภูมิ(๕) 

  เกาะลมราบ(ภาพที่ ๑๐) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอาวดานทิศเหนือของเกาะชาง เปนเกาะที่มี
ลักษณะเปนที่ราบ มีแนวสันทรายติดตอกับเกาะชางเปนแนวยาว จะเห็นไดชัดเจนในเวลาน้ําลง 
 เกาะลูกปลาย(ภาพที่ ๑๐) เปนเกาะหินเล็กๆ เตี้ยน้ํา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะลมราบกลุมเกาะ
ภูมิ(ภาพที่ ๑๐) ประกอบไปดวยเกาะเล็กๆ ๔ เกาะ โดยเกาะที่ สูงสุดชื่อ “เกาะภูมิ”  
สูง ๔๕ เมตร ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของปลายแหลมดานตะวนัตกเฉยีงใต ของเกาะสนิไห หางประมาณ 
๐.๒๕ ไมล 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑ เกาะสินไห ดานทศิใต 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒ หมูบานอิสลาม ดานตะวันออกของเกาะสินไห 



 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ เกาะลูกสินไหอยูดาน ซอ. ของเกาะสินไห 
   
 เกาะสินไห ตั้งอยูหางออกไปทางทิศ นอ. ของเกาะโคม(ภาพที่ ๑๑) ประมาณ ๑.๗๕ ไมล  มียอดเขา
สูงสุด ๑๖๒ เมตร อยูบริเวณทิศ นอ. ของตัวเกาะ และที่บริเวณปลายแหลมดานทิศตะวันตกเฉียงใต ของเกาะ
เปนเนินเตี้ย มีตนไมและหาดทรายสั้นๆ ยอดของเกาะสินไหเปนที่หมายที่ดีมากในการนําเรือเขาชองกลาง
ระหวางเกาะโคมกับเกาะชาง และบนเกาะสินไหมีราษฎรอาศัยอยูทางดานทิศตะวันออกของเกาะ(ภาพที่ 
๑๒) ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทําการประมง  มีโรงเรียนและมัสยิดอยูบนเกาะ 
มีสะพานทาเทียบเรืออยูที่หนาหมูบาน ซ่ึงเรือประมงเล็กๆใชในการขนถายสินคา และมีน้ําตื้นมาก ในเวลาน้ํา
ลง น้ําจะแหงออกมาจนถึงปลายสะพาน และทางดานทิศตะวันออกของเกาะสินไห เมื่อน้ําลงต่ําสุดจะเห็น
โขดทรายปนโคลนยื่นออกจากฝงไปไกลประมาณ ๑ ไมล คลุมไปไกลจนถึงเกาะลูกสินไห(ภาพที่ ๑๓) ซ่ึง
เปนเกาะหินเล็กๆ มีตนไมขึ้นอยูทางดานทิศ ตะวันออกเฉียงใต ของเกาะสินไห 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๔ เกาะสนไทย(๑) เกาะตาครุฑ(๒) เกาะปลิง(๓) เกาะหมอ(๔)เกาะสนพมา(๕) และลักษณะของรอง

น้ําทางดานทิศใตของปากน้ํากระบุรี 
 
 เกาะสนไทยและเกาะตาครุฑ หรือเกาะครุฑ(ภาพที่ ๑๔) ทั้งสองเกาะตั้งอยูหางไปทางทิศตะวันออก
ของเกาะสินไห ประมาณ ๑.๒๕ ไมล เกาะสนไทยอยูทางทิศใตของเกาะ    ตาครุฑ มีลักษณะเปนเกาะราบต่ํา 
มีตนไมขึ้นหนาแนน และมีกระโจมไฟตั้งอยูบนเกาะ สวนเกาะ    ตาครุฑสูงประมาณ ๑๐๘ เมตร มีบริเวณที่
เปนกองหินอันตรายยื่นออกไปทางดานทิศตะวันตกของเกาะตาครุฑ หางประมาณ ๐.๕ ไมล  
 กระโจมไฟเกาะสนไทย  ตั้งอยูทางปลายแหลมดานทิศตะวันออกของเกาะสนไทย ตัวกระโจมเปน
โครงเหล็กโปรง ทาสีขาว สูง ๑๕ เมตร ความสูงของไฟเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๓๕ เมตร มีลักษณะ
ไฟ Fl (2) 10s 35m 10M 



 เกาะปลิง เปนเกาะเล็กๆสูง ๕๐ เมตร ตั้งอยูทางทิศ นอ.ของเกาะสนไทย หางประมาณ ๐.๗๕ ไมล
(ภาพที่ ๑๔) ที่ปลายแหลมดานทิศ ซซว. ของเกาะปลิง มีสันทรายแหงในเวลาน้ําลง จะยื่นออกไปทางเกาะ
สนไทย เปนระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร  
 เกาะหมอ เปนเกาะสูงชัน มีตนไมขึ้นหนาแนน สูง ๘๘ เมตร ตั้งอยูทาง    ทิศตะวันตกเฉียงเหนอืของ
เกาะปลิง หางประมาณ ๘๒๕ เมตร 
 
 
 
 
  
 

ภาพที ่๑๕ เกาะสนไทย(๑) เกาะปลิง(๒) เกาะหมอ(๓) 
 
 เกาะสนไทย เกาะปลิง เกาะหมอ เกาะทั้งสามเกาะนี้ ตั้งเรียงรายไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ         
(ภาพที่ ๑๕) อยูริมรองน้ําลึก ของเสนทางเดินเรือทางเขาปากน้ํากระบุรี 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๖ เกาะหลาม(๑) เกาะคัน (๒) เกาะขี้นก(๓) เกาะสนพมา(๔) เกาะเหลา(๕)และลักษณะของรองน้ํา

ปากทางเขาแมน้ํากระบุรีทางดานทิศใต 
 
 เกาะหลาม มียอดเกาะสูง ๑๐๒ เมตรตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะสินไห(ภาพที่ ๑๖) หางประมาณ ๑ 
ไมล และมีตนไมขึ้นหนาแนนทั้งเกาะ 
 เกาะคัน เปนเกาะเล็กๆตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะตาครุฑ(ภาพที่ ๑๖) หางประมาณ ๕๐๐ เมตร 
 เกาะขี้นก เปนเกาะเล็กๆตั้งอยูทาง นนว. ของเกาะคัน(ภาพที่ ๑๖) หางประมาณ ๘๐๐ เมตร ใน
ปจจุบันทั้งเกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก ยังเปนปญหาเรื่องชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
สหภาพพมา 
 
 



 
 
 
 
 
 
                   

ภาพที่ ๑๗ หมูบานที่เกาะเหลา ดานทิศตะวันออก 
 
 เกาะเหลา เปนเกาะที่มีลักษณะราบต่ํา มีโรงเรียนและหมูบานอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ(ภาพที่ 
๑๗) ชาวบานนับถือศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๘ เกาะสนพมา บริเวณปลายแหลมดานทิศตะวนัออกเฉียงใต ฝงตะวันออก 
 
 เกาะสนพมา เปนเกาะขนาดใหญอยูในเขตประเทศสหภาพพมา มียอดสูง ๑๖๓ เมตร ตั้งอยูทางทิศ
เหนือของเกาะตาครุฑ และอยูทางใตของแหลมวิกตอเรียปอยต(ภาพที่ ๑๖และ๑๘) ชองระหวางเกาะสนพมา
กับแหลมวิกตอเรียปอยต กวางประมาณ ๑ ไมล  ซ่ึงเปนชองทางเดินเรือเขาปากน้ํา  กระบุรี จากทางทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือ(ดูภาพที่ ๑๖) ที่ปลายแหลมสุดทางดานทิศ นอ.ของเกาะสนพมาตอจากแหลม
วิกตอเรียปอยต เปนที่ตั้งของโรงแรมขนาดใหญและบอนคาสิโน มีทาเทียบเรือสําหรับบริการรับ-สง 
ผูโดยสาร ที่หนาบอนคาสิโนไปยังแหลมวิกตอเรียปอยต และที่ทาเทียบเรืออันดามันคลับทางฝงประเทศไทย
นอกจากนี้ปลายแหลมดานทิศใตของเกาะสนพมายังเปนที่ตั้งของฐานปนกลของทหารสหภาพพมา 
 ในบรรดาเกาะตางๆที่กลาวขางตนนี้ มีรองน้ําแคบๆ แยกระหวางกันทุกเกาะแตมิใชรองน้ําที่
ปลอดภัยในการเดินเรือ เพราะมีหินปะการังและสันทรายตื้นยื่นออกจากเกาะเปนระยะไกลเกือบทุกเกาะ 
 ปากทางเขาแมน้ํากระบุรี อยูบริเวณแนวเล็งระหวางฝงแหลมวิกตอเรียปอยตกับฝงปากคลองระนอง
เฒา ซ่ึงอยูทางทิศ อซอ. ของแหลมวิกตอเรียปอยตหางกันประมาณ ๒.๕ ไมล(ภาพที่ ๒๐) และที่บริเวณปาก
ทางเขาแมน้ํากระบุรีมีสันทรายตื้นอยูแหงหนึ่ง มีระดับน้ําเหนือสันทรายเพียง ๒.๗ เมตร อยูหางฝงปลาย
แหลมดานทิศ นอ.ของเกาะสนพมา ประมาณ ๐.๗๕ ไมล เปนแนวยาวไปตามแมน้ํากระบุรีประมาณ ๒ ไมล 
 



 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๙ เกาะสะระนีย ดานทิศใต 
  เกาะสะระนีย และกระโจมไฟเกาะสะระนีย เดิมมีช่ือเรียกวา “เกาะผี”แลวเปลี่ยนเปน          เกาะสะ
ระนีย ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๐ มีลักษณะเปนเกาะหินเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณปากคลองระนอง (ภาพท่ี ๑๙) มีกระโจม
ไฟตั้งอยูบนเกาะ ตัวกระโจมเปนโครงเหล็กโปรงสูง ๑๐ เมตร ความสูงของไฟเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
๑๘ เมตร มีลักษณะไฟคือ Fl 3s 18m 9M ที่ชายฝงบริเวณเขาปากน้ํา ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสะ
ระนีย เปนที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยว ที่พักตากอากาศของโรงแรมจันทรสมธารา มีทาเทียบเรือขนาดเล็กและ
มีถนนเขาไป อ.เมือง จ.ระนอง 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๐ คลองระนองหรือแมน้ําระนอง(๑) เกาะคณฑี(๒) เกาะกลาง(๓) และคลองระนองเฒา(๔) 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๑ ดานซายคือ ดานศุลกากร ดานขวาคือ ดานตรวจคนเขาเมืองซึ่งตัง้อยูบริเวณปากคลองระนอง 

ดานทิศเหนือของเกาะคณฑ ี
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๒๒ ทาเทียบเรือประมง แพปลา ที่บริเวณดานทิศตะวนัตกของเกาะกลาง 
 



 คลองระนองหรือแมน้ําระนอง    เปนคลองแคบๆ ขึ้นไปจนถึง อ.เมือง   จ.ระนอง ซ่ึงอยูไกลจากปาก
คลองประมาณ ๒ไมล น้ําในคลองระนองชวงบานปากน้ํา น้ําตื้นเกือบแหงขาดเมื่อน้ําลงต่ําสุดเรือยนตและ
เรือหางยาวขนาดเล็กเทานั้นที่ สามารถสัญจรได เรนจของน้ําประมาณ ๓ เมตร (ภาพที่ ๒๐) 
 เกาะคณฑี เปนเกาะติดฝงอยูทางทิศใตของปากคลองระนอง(ภาพที่ ๒๐) มีบานราษฎรเรียงรายอยู
ตามชายฝงดานทิศเหนือของเกาะเรียกวา “บานปากน้ํา” มีดานตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร(ภาพที่ ๒๑) วัด
และโรงเรียนอยูบนเกาะแหงนี้ 
 เกาะกลาง เปนเกาะที่อยูทางทิศตะวันออกของเกาะคณฑี(ภาพที่ ๒๐) แยกกันกับเกาะคณฑีโดยลํา
คลองที่เชื่อมตอระหวางคลองระนองกับคลองระนองเฒา ซ่ึงในปจจุบัน(พ.ศ.๒๕๔๔) กรมเจาทากําลังขุด
ลอกคลองนี้อยูและทางฝงของเกาะกลางขึ้นไปจนถึงทิศเหนือของเกาะกลางก็เปนทาเทียบเรือที่สําคัญของ  จ.
ระนอง(ภาพที่ ๒๒) โดยเรือประมงจะใชเสนทางเขา-ออก เนื่องจากมีทุนไฟกํากับรองน้ํา และหลักนําในการ
นําเรือ 
 คลองระนองเฒา มีปากคลองโผลออกทะเลบริเวณปลายทิศใตของเกาะคณฑีที่ปากคลองระนองเฒา
มีบริเวณน้ําตื้น เมื่อพนปากคลองเขาไปภายในแลว มีรองน้ําลึกพอที่เรือประมงจะแลนเขา-ออก ทาแพปลาได
ตลอดเวลา(ภาพที่ ๒๐) กรมเจาทาไดมาทําการขุดลอกคลอง และวางทุนไฟกํากับรองน้ํา และหลักนํา  เพื่อให
เรือประมงขนาดใหญสามารถเขาออกไดตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------- 



             ตอนที่ ๓ 
คําแนะนําการนําเรือจากปากคลองระนองเฒา-ทาเทียบเรอืประมงบนเกาะกลาง ดานทศิตะวนัตก 

พรอมภาพประกอบคําบรรยาย 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ คลองระนองเฒา และทาเทียบเรือแพปลาบนฝงตะวันตกของเกาะกลาง 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ ทุนไฟปากรองของชองทางเขาคลองระนองเฒา 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ หลักกํากับรองดานซาย(สีขาว-แดง) ทางทิศใตของเกาะคณฑ ี
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ หลักนําภายในคลองระนองเฒา 
 จากบริเวณปากคลองระนองเฒา เขามาจนถึงบริเวณทาเทียบเรือแพปลาดานทิศตะวันตกของเกาะ
กลาง จะมีเครื่องหมายชวยในการนําเรือ คือทุนไฟปากรอง(ภาพที่ ๒) ทุนสีเขียว หมายเลข ๑ หลักกํากับรอง



ดานซาย(ภาพที่ ๓) และหลักนําอีก ๑ คู ที่ใชเปนที่หมายในการนําเรือ  เขามายังทาเทียบเรือบนฝงตะวันตก
ของเกาะกลาง   ทุนไฟปากรองอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเหลา ถัดเขามาเปนทุนไฟสีเขียว
หมายเลข ๑ อยูทางฝงขวาของรองน้ํา สวนหลักกํากับรองดานซาย  (สีขาว-แดง) จะอยูทางดานทิศใตของ
เกาะคณฑี กอนเล้ียวซายเขาคลองระนอง ซ่ึงบริเวณรอบๆหลักกํากับรอง นี้น้ําจะตื้นมาก(ภาพที่ ๓) ไมควรนํา
เรือเขาใกล สวนหลักนํา(ภาพที่ ๔) จะอยูภายในคลองระนองเฒา ในปจจุบันหลักนําตนหนาไดถูกเรือประมง
ชนลมลง ชาวบานจึงไดนําทอนเหล็ก มาปกไวแทนหลักนําที่จมอยูใตน้ํา(ภาพที่ ๔) 

 

 
 
 
 

ภาพที่ ๕ ศาลกรมหลวงฯ และทาเทียบเรือบนฝงเกาะกลางดานทิศตะวนัตก 
    
 เรือที่เดินทางเขามายังปากน้ํากระดานทิศใต เมื่อผานเกาะเหลาขึ้นมาแลว  จะเห็นทุนไฟปากรองอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเหลา ใหเล้ียวขวา เลียดทุนไฟปากรอง โดยใหทุนไฟปากรองอยูทางขวา 
เข็มประมาณ ๐๙๐ ทายเรือจะตรงกับยอดเขาเล็กๆ ที่หัวเกาะสนพมา    หัวเรือจะจี้ทุนสีเขียวหมายเลข ๑ แลว
แตงเรือใหเขาแนว Inline ของหลักนํา โดยเอาทุนเขียวไวทางกราบขวา ตามกฎการเดินเรือ จากทุนเขียวใหนํา
เรือโดยใหหลักกํากับรองน้ําดานซาย(สีขาว-แดง)อยูทางหัวเรือซายเล็กนอย ที่รอบๆหลักกํากับรองดังกลาว
จะเปนเนินทรายตื้น หามนําเรือเขาไปใกลมาก เวลาน้ําลงจะเห็นสันทรายโผลน้ําชัดเจน เมื่อนําเรือมาจนถึง
ใกลหลักนําหลักหนา จึงคอยๆเปล่ียนเข็มไปทางซายโดยไมเขาไปชิดหลักกํากับรองดังกลาวเพราะจะติดสัน
ทราย และไมนําเรือลํ้าเขาไปในคลองระนองเฒา เพราะตรงหัวเรือมีสันทรายและซากเรือจม แตใหนําเรือชิด
ไปทางเกาะกลางซึ่งจะมองเห็นศาลกรมหลวงฯ   (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตามภาพที่ ๕) อยูบนฝงเกาะ
กลาง บริเวณทาเทียบเรือทาแรก การนําเรือภายในคลองระหวางเกาะคณฑีกับเกาะกลาง ใหนําเรือชิดมาทาง
ฝงเกาะกลางเพราะน้ําจะลึก ที่ทาเทียบเรือและแพปลาแทบทุกแพบนฝงเกาะกลางสามารถ รับ-สง น้ําจืด และ
น้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยน้ําหนาทาเทียบเรือลึกประมาณ ๓ เมตร ทาเทียบเรือมีตลอดแนวดานทิศตะวันตกของ
เกาะกลางขึ้นไปจนถึงดานทิศเหนือ นอกจากนี้ยังมีถนนสภาพดีเขาไปยังตัวเมือง จ.ระนอง ระยะทาง
ประมาณ ๔ กิโลเมตร ที่บริเวณใกลๆทาเทียบเรือมีสาธารณูปโภคครบครัน  ทั้งไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท 
รานอาหาร โรงน้ําแข็ง ธนาคาร รานขายของ เปนตน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ตั้งแตเกาะสนพมา(๑)-คลองระนองเฒา(๒) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ ลักษณะที่ตั้งของ จ.ระนอง 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘ แนวถนนจากทาเทียบเรือ เขามายังตัวเมืองระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ ๙ แผนผังเสนทาง จ.ระนอง 
 

แผนผังพรอมภาพแสดงลักษณะ
ที่ตั้งของ จ.ระนอง และสวนราชการ
ตางๆ จากบริเวณทาเทียบเรือ บนฝง
ตะวันตกของเกาะกลาง(ภาพที่ ๘) จะมี
ถนนเขามาในตัวเมือง จ.ระนอง เรียกวา 
ถนนสะพานปลา โดยมีที่ตั้งสวนราชการ
ตางๆ(ตามภาพที่ ๙) 



ตอนที่ ๔ 
คําแนะนําการเดินเรือผานชองระหวางเกาะตาครุฑ-เกาะคัน-เกาะสนพมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑ แผนที่ ๓๓๑ แสดงลักษณะเสนทางการนาํเรือผานชองระหวางเกาะตาครุฑ-เกาะคัน-เกาะสนพมา 

  บริเวณชายแดนไทย-สหภาพพมา ดานปากแมน้ํากระบุรี มีเกาะอยู ๓ เกาะ ทีย่ังเปนปญหาระหวางเขต
แดนไทย-สหภาพพมา และยังไมสามารถหาขอตกลงได คือ เกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก(ภาพที่ ๑) และ
มีรองน้ําที่เรือขนาดเล็กขนาดเรือตรวจการณชายฝงสามารถแลนผานไดแตควรผานในเวลาน้ําขึ้น มีที่
อันตราย คือหนิใตน้ําระหวางเกาะครุฑกับเกาะคัน สันทรายใตน้ําระหวางเกาะคันกับเกาะหลาม และสัน
ทรายใตน้ําดานทิศตะวันออกของเกาะสินไห(ภาพแผนที่หมายเลข ๓๓๑ ในภาพที่ ๑) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒ ขณะนําเรือผานทางทิศใตของเกาะสนพมา และยังมีฐานปนของสหภาพพมาอยูบริเวณปลายแหลม

ในกลุมตนสน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 

ภาพที่ ๓ เกาะคันดานทิศตะวันออกเฉียงใต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการนําเรือ เมื่อมาถึงดานทิศเหนือของเกาะตาครุฑใหนําเรือเขาชอง    กึ่งกลางระหวาง
เกาะตาครุฑกับเกาะคัน(ภาพท่ี ๓ และ ๔ ) โดยที่หัวเรือจะถือเข็มในแนวตรงเสนแบงประมาณ ๑/๓ของ
ระยะหางระหวางเกาะหลามกับเกาะสินไห(เข็มประมาณ ๒๖๑) เมื่อผานมาถึงแนวหินดาน          ทศิตะวนัตก
ของเกาะตาครุฑ จึงคอยๆเปลี่ยนเข็มไปทางซายเขาไปทางทิศเหนือของเกาะสินไหเพื่อหลบที่ตื้น   โดย
สามารถเขาไปใกลเกาะสินไหได แลวจึงคอยเปลี่ยนเข็มไปทางขวาจนแบริ่งยอดเกาะตาครุฑได ๐๙๐ จึงถือ
เข็ม ๒๗๐ ตรงออกไปผานทางดานทิศใตของเกาะหลามทางกราบขวา(ภาพท่ี ๕) จนผานบีมของเกาะโคม
ทางกราบซาย จึงเลี้ยวซายเขาหาเกาะโคม และตองระวังที่ตื้นดานทิศตะวันตกของเกาะโคม สําหรับรองน้ํานี้
การนําเรือผานตามเสนทางที่อธิบายขางตนจะงายกวาการนําเรือยอนกลับทางเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
 

ภาพที่ ๔ ดานซายคือเกาะคันดานทิศ
ตะวันตก ดานขวาคือเกาะตาครุฑดานทิศ
ตะวันตกเมื่อมองไปทางทายเรือ) 

ภาพที่ ๕ เกาะหลามดานทิศ ตะวันออกเฉียงใต 



คําแนะนําการนําเรือจากเกาะโคม-เกาะสะระนียและที่จอดเรือ-ทาเทียบเรืออเนกประสงค จ.ระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖ ชอง Bell Passage ดานซายของภาพคือเกาะโคม(๑) เกาะดานขวาของภาพคอืปลายแหลมดานทิศ

เหนือของเกาะชาง(๒) ตรงกลางของเกาะสินไห(๓) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๗ ขณะท่ีเรือกําลังเปล่ียนไปถือเข็ม ๐๙๐ ดานซายของภาพคือเกาะสินไห ดานขวาของภาพคอืปลาย

แหลมดานทิศเหนือของเกาะชาง 
 
 รือที่เดินทางมาจากทางทิศใต เมื่อผานเกาะพยามขึ้นมาจนเลยดานทิศใตของเกาะชางแลว ใหตั้งลํา
เพื่อตรงเขาชองระหวางเกาะโคมกับปลายแหลมดานทิศเหนือของเกาะชาง ที่เรียกวา  Bell Passage (ตามภาพ
ที่ ๖) โดยถือเข็มประมาณ ๐๔๗-๐๔๙ เข็มนี้จะนําเรือเขาสูกึ่งกลางชองระหวางเกาะชางกับเกาะโคม โดยที่วิว
ของยอดเกาะสินไหจะอยูในแนว Inline กับยอดปลายแหลมที่ยื่นออกมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวเกาะ
สินไห เมื่อผานระหวางเกาะโคมกับเกาะชางเขาไปแลว  
 จนแบริ่งกระโจมไฟเกาะโคมได ๒๗๐ ใหเล้ียวขวาไปถือเข็ม ๐๙๐ ทายเรือจะตรงกับกระโจมไฟ
เกาะโคม หัวเรือจะตรงกับยอดเขาเล็กๆที่ชายฝงตรงปากคลองหงาว(ดูภาพที่ ๗) 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
ภาพที่ ๘ ในขณะที่นําเรือผานอาวทางดานทิศเหนือของเกาะชาง(เข็ม ๐๙๐)ผานเกาะลมราบ(๑) และทางขวา

ของเกาะลูกปราย(๒) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๙ ในขณะที่เรือถือเข็ม ๐๕๘-๐๕๙ หัวเรือจะตรงกับยอดเขาลูกนอกสุดของเกาะเหลาดานทิศเหนือ(๑) 

ดานซายของภาพคือเกาะสนไทย(๒) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ เกาะปลิงดานทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑ เกาะหมอดานทิศใต 
  ในขณะที่เรือถือเข็ม ๐๙๐ หลังจากผานชอง Bell Passage เขามาแลว   จะผานอาวทางดานทิศเหนือ
ของเกาะชาง เกาะลมราบ และเกาะลูกปลายทางกราบขวา(ภาพท่ี ๘) หลังจากนั้นนําเรือตรงไปจนแบริ่งเกาะ
ลูกสินไหทางกราบซายได ๐๐๐ จึงเปลี่ยนไปถือเข็มประมาณ ๐๕๘-๐๕๙ โดยหัวเรือจะตรงกับยอดเขาชายฝง



ลูกนอกสุดที่อยูทางดานทิศเหนือของเกาะเหลา(ภาพที่ ๙) นําเรือตรงไปดวยเข็มดังกลาวจนกระทั่งแบริ่งกระ
โจมไฟเกาะสนไทย ทางหัวเรือซายไดประมาณ     ๐๑๓-๐๑๔ จึงเปลี่ยนไปถือเข็ม ๐๔๕ โดยเข็มนี้หัวเรือจะ
ตรงกับกระโจมไฟเกาะสะระนีย ทายเรือจะตรงกับยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะชาง คือยอด ๓๗๓ เมตร และ
ในเข็มนี้จะผานเกาะสนไทย เกาะปลิง และเกาะหมอทางกราบซาย โดยที่จะแลนเลียบเกาะหมอ ทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ในระยะใกลประมาณ ๔๐๐ เมตร ซ่ึงจะเปนรองน้ําลึก(ภาพที่ ๑๐ และ ๑๑) และถาในขณะ
นําเรือเขาไปยังปากน้ํากระบุรีมีทัศนวิสัยไมดีจะมองไมเห็นเกาะสะระนียจากระยะไกล ใหใชอาคารจนัทรสม
รีสอรทซึ่งมีหลังคาสีแดง เห็นไดเดนชัดอยูอยูดานหลังเกาะสะระนีย เปนที่หมายเขาไปกอน จนกระทั่งเห็น
กระโจมไฟเกาะสะระนียจึงคอยใชกระโจมไฟเปนที่หมายในการนําเรือตอไป 
 ที่จอดเรือ 
 โดยปกติสามารถจอดทอดสมอเรือใหญ ไดที่ปากคลองระนองในบริเวณพื้นที่น้ําลึก ๖ เมตรทาง  ทิศ 
ซซว. ของเกาะสะระนีย หางจากเกาะประมาณ ๖๐๐-๘๐๐ เมตร และทอดสมอไมลํ้าแนวเล็งระหวางกระโจม
ไฟเกาะสะระนียกับเขามวงหลาก(แนว Inline) เขาไปทางฝงเขามวงหลากหรือเขาเขียว ซ่ึงเปนเนินเขาริมฝง 
สูงประมาณ ๘๐ เมตร อยูในทิศ ๐๓๐ จากเกาะสะระนีย หางประมาณ    ๑ ไมล ในบริเวณที่ทอดสมอ จะมเีรือ
หางยาวรับจาง แลนระหวางบานปากคลองไป แหลมวิกตอเรียปอยตซ่ึงสามารถใชเดินทางไปที่บานปาก
คลองหรือที่ทาเรือแพปลาได  
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๒ เปนภาพตอเนื่อง ตั้งแตเกาะสะระนีย(๑)-ทาเทียบเรืออเนกประสงค จ.ระนอง(๕)ทาเทียบเรือท่ีมี
หลังคาสีเขียวเปนแนวยาว คอืทาเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ(๒)ถัดมาเปนทาเทียบเรือของบริษัทกิจ

อนันตปลาปน(๓) และทาแพปลา ชื่อ แพปลาแสนสดใส(๔) 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ ขยายบริเวณทาเทียบเรืออเนกประสงค จ.ระนอง 
 ในปจจุบันเรือขนาดใหญ หรือเรือสินคาสามารถนําเรือเขาไปจอดเทียบทาไดที่  ทาเรืออเนกประสงค 
จ.ระนอง ซ่ึงอยูเลยเกาะสะระนียขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวแมน้ํากระบุรีประมาณ ๓ ไมล จากเกาะสะระนยี 



ใหเดินเรือประมาณกึ่งกลางแมน้ํา หรืออาจจะคอนมาทางฝงไทย เมื่อผานมาทางปลายแหลมเขามวงหลาก
ทางฝงไทย จะมีทาเทียบเรือตลอดแนวชายฝงขึ้นไปจนถึงทาเทียบเรือเอนกประสงค จ.ระนอง เชน ทาเทียบ
เรือของบริษัทอันดามันคลับ(หลังคาสีเขียวภาพที่ ๑๒)  
 ทาเทียบเรือของบริษัทกิจอนันตปลาปน(ภาพที่ ๑๒ กลาง) ทาเทียบเรือแพปลาแสนสดใส(ตัวอาคาร
สีเหลืองในภาพที่ ๑๒ ภาพลาง)  สําหรับทาเทียบเรือแพปลาแสนสดใส เรือตรวจการณชายฝงสามารถเขามา
รับน้ําจืดและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทาแพปลาแหงนี้ได ในการนําเรือเขาเทียบใหนําเรือเขาในลักษณะตั้งฉากกับทา 
แลวจึงคอยๆ ใชเครื่องปนเรือเอาทายเขาที่ทาเทียบ เพื่อปองกันเรือติดตื้นเวลาน้ําลงมากๆ ซ่ึงความลึกน้ําหนา
ทาเทียบจะเหลือเพียง ๓ เมตร สําหรับเรือที่มีขนาดใหญไมเกิน ๕๐๐ ตันกรอสใหนําเรือเลยทาเรือแพปลา
แสนสดใส ขึ้นไปเทียบที่ทาเรืออเนกประสงค         จ.ระนอง (ภาพที่ ๑๓) ซ่ึงมีความยาวของหนาทาเทียบ
ประมาณ ๑๓๔ เมตร กวาง ๒๖ เมตร ความลึกน้ําหนาทาประมาณ ๑๕ เมตร มีทอสงน้ําจืด น้ํามันเชื้อเพลิง 
และโรงเก็บสินคาอยูบริเวณทาเรือดวย 
 นอกจากนี้ยังมีรองน้ําลึกอีกรองหนึ่งที่ไมตองผานชองระหวางเกาะโคมกับเกาะชางในการนําเรือเขา
และออกจากแมน้ํากระบุรี คือรองน้ําลึกที่ผานดานทิศเหนือของเกาะโคม และผานปลายดานทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเกาะโคม ในระยะใกลประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร โดยใชเข็ม ๐๙๐ หรือ ๒๗๐ ในการผานเขา
และออก เมื่อเรือผานเลียบเกาะโคมออกไปดวยเข็ม ๒๗๐ หัวเรือจะตรงกับยอดเขาทางดานทิศใตของเกาะ
เซนตแมทธิวส แลวจึงนําเรือออกไปจนหางเกาะโคม ๒.๕ ไมล จึงเปลี่ยนไปถือเข็มใหมตอไป 
 
สายน้ําขึ้น - ลง(Tidal Streams) และกระแสน้ํา (Currents) 
 สายน้ําขึ้นลงบริเวณชองทางดานทิศใตของปากน้ํากระ โดยปกติน้ําขึ้น น้ําลง จะขนานไปกับรองน้ํา 
โดยน้ําขึ้นจะไหลเขาแมน้ํา สวนน้ําลงจะไหลออกสูทะเล มีบริเวณน้ําเชี่ยววนเปนระลอก ในชองระหวาง
เกาะโคมกับปลายแหลมดานทิศเหนือของเกาะชาง   กระแสน้ําไหลพุงเขาหา 
 เกาะโคมแรงทั้งในเวลาน้ําขึ้นและน้ําลง การเดินเรือในบริเวณนี้ควรใชความระมัดระวังและ
ตรวจสอบที่เรืออยูเสมอ โดยเฉพาะหนาน้ําเกิด การจอดเรือตองใชความระมัดระวังเพราะกระแสน้ําแรงมาก 
สมอเรืออาจเกาไดงาย สวนระหวางเกาะชางกับแผนดินเวลาน้ําขึ้นสายน้ําไหลขึ้นทางทิศเหนือ เวลาน้ําลง
สายน้ําไหลลงทางทิศใต 
  สายน้ําที่ไหลลงตอนแมน้ํากระบุรี แบงออกเปน ๒ ทาง ทางทิศ นอ.ของ    เกาะสนพมา ทางหนึ่ง
ไหลออกไปทางทิศตะวันตก และอีกทางหนึ่งไหลลงไปทางทิศใต 
 สายน้ําที่ไหลขึ้นไปทางทิศตะวันออก ผานดานทิศเหนือของเกาะสนพมาแลววกขึ้นทางทิศ นอ. เขา
หาชองทางเขาแมน้ํากระบุรี จะมีแนวน้ําวนเปนระลอกในชองดานทิศเหนือของเกาะสนพมา 
 กระแสน้ําในรองน้ําทางเดินเรือ ดานทิศตะวันออกของเกาะปลิง น้ําไหลขึ้นแรงประมาณ      ๒-๓ 
นอต ในหนาน้ําเกิด 



 กระแสน้ําในรองน้ําใกลเกาะสะระนีย มีกระแสน้ํามีความเร็วประมาณ ๒-๓ นอต สวนตรงบริเวณ
ปากทางระหวางแหลมวิกตอเรียปอยตกับเกาะสนพมา กระแสน้ํามีความเร็วประมาณ        ๓-๔ นอต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 

 



ตอนที่ ๕ 
คําบรรยายลักษณะของขอบฝงและเกาะตางๆตัง้แตเขาบางจาก จ.ระนอง ลงไปทางทิศใต-ชองเปยะน้ํา 

 
 
 
 
 

ภาพที่๑เขาบางจากดานทิศ ตะวันตกเฉียงใต 
 

 เขาบางจากเปนเขาติดฝง อยูทางดานทิศตะวันออกของเกาะชาง มีหมูบานบางจากอยูทางดานทิศ
ตะวันตกของภูเขา เปนหมูบานชาวประมงเล็กๆ ประมาณ ๑๐ หลังคาเรือน ชาวบานประกอบอาชีพทํากะป
ขาย ในเวลาน้ําลงจะเห็นแนวสันทรายยื่นออกมาไกลจากหนาหมูบาน ซ่ึงน้ําตื้นมาก ไมแนะนําใหเขาไปทั้ง
ในเวลาน้ําขึ้นและน้ําลง (ดูภาพที่ ๑) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ ปากคลองบางริ้น(๑) หมูบานหาดทรายดํา(๒) เกาะทรายดําและเกาะกลม(๔) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ หมูบานหาดทรายดาํ บริเวณปากคลองบางริน้ 
 

 คลองบางริ้น เปนคลองที่อยูทางดานทิศใตของเขาบางจาก มีปากคลองอยูที่ ละติจูด ๙ องศา ๔๗.๕ 
ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๙๘ องศา ๓๒.๐ ลิปดา ตะวันออก น้ําที่บริเวณปากคลองจะตื้น คลุมออกมาจนถึงเกาะ
โพธ์ิ และเกาะไฟไหมที่บริเวณปากคลองบางริ้นบนฝงเกาะทรายดํา จะมีหมูบานชื่อ “หมูบานหาดทรายดํา” 
(ภาพที่ ๒ และ ๓) เปนหมูบานขนาดใหญมีมัสยิด โรงเรียน            สถานีอนามัย รานขายของชํา มีทาเทียบ
เรือประมงของชาวบานอยูที่หนาหมูบาน 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ เกาะกลม(๑) เกาะไฟไหม(๒) เกาะโพธิ์(๓) ดานทิศตะวันออก 
 
 มีเกาะเล็กๆชื่อ “เกาะกลม” (ภาพที่ ๔) ตั้งอยูปากทางเขาคลองบางริ้นและอยูประมาณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ของหมูบานหาดทรายดํา หางประมาณ ๐.๗๕ ไมล ในคลองบางริ้น มีบานบางริ้น ซ่ึงมีแรดีบุกอยู
มาก ในสมัยกอนเรือลําเลียงแรดีบุกจะผานเขาออกคลองนี้อยูเปนประจํา เพื่อลําเลียงแรขึ้นเรือใหญ ซ่ึงจอด
อยูที่ปากคลองระนอง ในปจจุบันใชเสนทางบก ในคลองบางริ้นจึงไมคอยมีเรือสัญจร  ชายฝงตั้งแตคลองบาง
ร้ินขึ้นไปทางทิศ นนอ.จนถึงปากคลองระนองเฒาประมาณ ๙.๕ ไมล เปนขอบฝงราบต่ํา มีปาไมชายเลน
ตลอดชายฝง มีแนวสันทรายปนโคลนแหงเมื่อเวลาน้ําลงจะแผยื่นออกไปไกลฝงมาก 
 เกาะไฟไหม(ภาพที่ ๔) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะชางหางประมาณ ๑.๕ ไมล สูง ๔๕ 
เมตร ที่ประมาณกึ่งกลางระหวางเกาะโพธิ์กับเกาะไฟไหมมีหินปริ่มน้ํากองเล็กอยูกองหนึ่ง    ไมควรนําเรือ
เขาไปใกล 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๕ เกาะทะลุ(๑) และเกาะโพธิ์ดานทิศตะวันตกเฉียงใต(๒) 
 

 เกาะทะลุ(ภาพที่ ๕ ) ตั้งอยูปลายแหลมดานทิศใตของเกาะชางหางประมาณ ๕๕๐ เมตร มียอดสูง 
๕๐ เมตร 
 เกาะโพธิ์และเกาะโพธิ์นอย ตั้งอยูทางทิศ ซซอ. ของเกาะชางหางประมาณ ๑.๕ ไมล และในชอง
ระหวางเกาะทะลุกับเกาะโพธิ์นอย มีรองน้ําลึกตั้งแต ๕-๒๒ เมตร สามารถเขาไปจอดเรือกําบังคลื่นลมได 
หรือจะออมทางดานทิศใตของเกาะทะลุเขาไปจอดเรือที่อาวดานทิศตะวันตกเฉียงใต ของเกาะชางก็ได 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ เกาะตาวัว(๑) เกาะวัวดํา(๒) เกาะวัวแดง(๓) และอาวอาง(๔) 
 

 เกาะตาวัว(ภาพที่ ๖) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะพยาม หางจากจุดปลายทิศตะวันออกของเกาะ
พยาม ประมาณ ๓.๒๕ ไมล มียอดสูง ๑๑๐ เมตร 
 เกาะวัวดํา(ภาพท่ี ๖) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะตาวัว หางประมาณ ๐.๗๕ ไมล และท่ีดานทิศ
ตะวันออกของเกาะวัวดํามีเกาะเล็กๆอีกเกาะหนึ่ง หางประมาณ ๐.๒ ไมล ชาวบานเรียกวาเกาะวัวแดง(ภาพที่ 
๖ ) ทั้งเกาะวัวดําและเกาะวัวแดง ตั้งอยูบนโขดแหงยื่นติดตอออกมาจากฝงดานทิศใตของเกาะทรายดํา 
 อาวอาง(ภาพที่ ๖) เปนอาวที่อยูตอลงมาทางทิศใตของเกาะทรายดํามีลําคลองเล็กๆหลายสายไหลมา
ลงในอาวอาง ทําใหน้ําภายในอาวตื้น และมีขอบฝงเปนปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ เกาะตาวัวดํา(๑) เขาพอตาโชงโคง(๒) และแหลมเขาอาวอาง(๓) 
 

 เกาะตาวัวดํา(ภาพที่ ๗) ตั้งอยูทางทิศใตของเกาะวัวดํา หางลงไปประมาณ ๑.๕ ไมล ระหวางเกาะวัว
ดําและเกาะตาวัวดํามีลําคลองชื่อวา “คลองทรายขาว” อยูลึกเขาไปในฝงแผนดินจนถึงบานราชกรูด สวน
แหลมที่ตั้งอยูทางทิศใตของเกาะวัวดํา เรียกวา “แหลมเขาอาวอาง”      (ภาพที่ ๗) ซ่ึงมียอดเขาสูง ๒๖๔ เมตร
ลึกเขาไปในแผนดินประมาณ ๑๐ ไมล มีเทือกเขาสูงอยูหลายลูกตอเนื่องยาวไปตามชายฝง เชน ภูเขาพอตา
โชงโคง(ภาพที่ ๗) มียอดสูงสุดเปนรูปกรวย สูง ๙๗๕ เมตร อยูหางไปทางทิศตะวันออกของปลายใตสุดของ
เกาะพยาม หางประมาณ ๑๔ ไมล ภูเขาพระมี ที่ตั้งอยูทางทิศ อนอ. ของแหลมบานทุงนางดํา หางประมาณ 
๕.๗๕ ไมล เปนภูเขาที่สูงที่สุดในบริเวณนี้ มียอดสูงเกินกวา ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไปอยูหลายยอด ยอดที่ สูง ๑,
๑๓๘ เมตร และ๑,๑๐๗ เมตร อยูติดกับบริเวณกึ่งกลางเทือกเขา 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘ เขาบางเบน ดานทศิ ตะวันตกเฉยีงเหนือ 
 

 เขาบางเบน(ภาพที่ ๘) เปนภูเขาชายฝง มียอดสูง ๒๕๐ เมตร ตั้งอยูทางทิศใตของเกาะพยามหาง
ประมาณ ๗ไมล ยอดเขาบางเบนใชเปนที่หมายในการนําเรือไดเปนอยางดี เพราะมียอดสูงเห็นเดนชัด ที่ดาน
ทิศเหนือของเขาบางเบน มีอาวบางเบนซึ่งเปนอาวที่มีน้ําตื้น มีลําคลองเล็กๆหลายสายไหลลงมาในอาว 
รวมทั้งคลองบางเบนดวย ภายในอาวบางเบนและเชิงเขาบางเบน มีราษฎรอาศัยอยูหลายหมูบาน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ เกาะเปยะน้ํา(๑) เกาะเปยะน้ํานอย(๒)และเกาะเทา(๓) 
 

 เกาะเปยะน้ํา(ภาพที่ ๙) เปนเกาะที่สูงชัน มียอดสูง ๒๐๕ เมตร ตั้งอยูหางไปทางทิศ ซซอ. ของปลาย
ดานทิศใตของเกาะพยามหางประมาณ ๙ ไมลเปนกะที่อยูในแนวเดียวกับขอบฝง 
 เกาะเปยะน้ํานอย(ภาพที่๙)ตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะเปยะน้ํา แยกออกจากเกาะเปยะน้ําดวยรองน้ํา
กวางประมาณ ๑๕๐ เมตร ตรงกลางรองลึก ๖ เมตร แตเมื่อผานเขาไปแลวน้ําจะตื้นและแหงจนเห็นสันทราย
โผลน้ําเมื่อเวลาน้ําลง ชองนี้ใชไดเฉพาะเรือหางยาวขนาดเล็กในเวลาน้ําขึ้นเทานั้น 
 เกาะเทา(ภาพที่ ๙) เปนเกาะที่มีขนาดเล็กกวาเกาะเปยะน้ําเล็กนอย ตั้งอยูชิดเกาะเปยะน้ําดานทิศ
ตะวันออก เมื่อมองจากทะเล เกาะเทาจะถูกบังดวยเกาะเปยะน้ําจนมิด จนมองดูคลายเปนเกาะเดียวกัน   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ ชองเปยะน้ํา(๑) แหลมมะนาว(๒) และคลองภายในชองเปยะน้ํา 
 ชองเปยะน้ํา(ภาพที่ ๑๐) เปนรองน้ําที่อยูระหวางเกาะเปยะน้ํากับแหลมมะนาว ซ่ึงเปนฝง    แผนดิน
(แหลมมะนาวเปนแหลมที่มีเนินเขาลาดชันทอดตัวลงไปทางทิศใตประมาณ ๑ไมล จนถึงยอดเขาที่สูง ๑๒๕ 
เมตร) รองน้ําบริเวณเกาะเปยะน้ําที่แคบที่สุดมีความกวางประมาณ ๖๐๐เมตร ภายในชองนี้จะลึกชันและมี
ความลึกน้ําประมาณ ๑๘-๒๖ เมตร กระแสน้ํามีความเร็วประมาณ     ๒-๓ นอต และมีกระแสน้ําวนปนปวน
ใกลๆกับปลายดานทิศใตของเกาะเปยะน้ํา ที่ชอง  เปยะน้ํานี้เปนทางเขาออกของคลอง ๓ สายและเมื่อผานเขา
ไปในชองแลว ภายในจะขยายออกเปนเวิ้งน้ํากวางซึ่งเปนที่ๆคลองทั้ง ๓ สายไหลมาบรรจบกัน คลองที่ตรง
เขาไปทางทิศตะวันออก คือ คลองกะเปอรซ่ึงจะอยูลึกเขาไปจนถึง อ.กะเปอร จ.ระนอง สวนอีกสองคลองมี
น้ําไหลเลาะฝงขึ้นมาจากทางทิศใตมีช่ือวา “คลองบางบอนและคลองนาคา” บริเวณเวิ้งน้ําในชองเปยะน้ํานี้
สังเกตยาก มีความลึกของน้ําไมสม่ําเสมอมีทั้งรองลึกและโขดตื้น มีเกาะอยูหลายเกาะและมีภูเขาที่ไมมีช่ือ
เรียกตั้งอยูทางทิศตะวันออก หางจากชองเปยะน้ําเขาไปประมาณ ๔ ไมล มียอดเขารูปกรวยสู ง ๑๙๕ เมตร 
สามารถใชเปนที่หมายในการนําเรือเขาชองเปยะน้ําไดเปนอยางดี และการที่คลองใหญทั้ง ๓ สายไหลมา
บรรจบกันแลวไหลออกสูทะเลโดยผานชองแคบๆเพียงชองเดียว ในวันน้ําเกิดเมื่อน้ําไหลแรง มวลของน้ํา
จากคลองทั้ง ๓ สายจะไหลมาชนกันบังเกิดเปนเสียงดังคลายกับเสียงประทัด ยิ่งในเวลากลางคืนที่ดึกสงัด 
เสียงน้ําไหลมาบรรจบกันนี้จะดังกังวานไปทั่วบริเวณเวิ้งน้ําฟงดูนากลัวเปนอยางยิ่ง ฉะนั้นชองนี้จึงไดช่ือ
เรียกวา “ชองเปยะน้ํา”อันไดมาจากเสียงบรรจบกันของน้ํานั่นเอง ตรงปากชองเปยะน้ําชวงออกสูทะเล มีรอง
น้ําลึก ๖-๑๖ เมตร ออกไปทางทิศตะวันตก เปนระยะทางประมาณ ๑.๒๕ ไมล จากปากชองเปยะน้ํา จากนั้น
น้ําจะตื้นขึ้นบางบริเวณมีน้ําลึกเพียงแค ๒-๔ เมตร บริเวณน้ําตื้นที่ขวางปากทางเขาชองเปยะน้ํานี้ กวาง
ประมาณ ๑ ไมล มีพื้นทองทะเลเปนทรายปนโคลนโดยจะอยูระหวางเกาะเปยะน้ําและเกาะคางคาว สําหรับ
เรือทองถ่ินขนาดเล็กสามารถเขาออกไดชองเปยะน้ําตลอดเวลา แตเรือตางถิ่นไมขอแนะนําใหเขาโดยลําพัง ที่
จอดเรือที่ดีคือบริเวณน้ําลึก ๙-๑๖ เมตร โดยจะมีพื้นทองทะเลเปนโคลน อยูทางดานในหางทางเขาชองเปยะ
น้ําไปประมาณ ๐.๕ ไมล 
 
 



คําบรรยายลักษณะของกลุมเกาะใกลฝงและที่อันตรายจากชองเปยะน้ํา-ชองปากคุระ-ชองเกาะพระทองและ
ชองเกาะพระ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๑ เกาะคางคาว(๑) และหินขาว(๒) ดานทิศตะวันออก 

 
  เกาะคางคาว(ภาพที่ ๑) ที่ชาวบานทองถ่ินเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เกาะมันมะหลง” เปนเกาะสูงชัน สูง
ประมาณ ๑๓๓ เมตร ตั้งอยูทางทิศใตของเกาะพยามหางประมาณ ๘ ไมล และอยูหางฝงทางทิศตะวันตกของ
แหลมมะนาวประมาณ ๔ ไมล เกือบรอบดานของเกาะจะสูงชัน ยกเวนตามภาพทางทิศตะวันออกที่มีหาด
ทราย และมีหินยื่นออกมาไกลถึง ๑๐๐ เมตร เกาะคางคาวสามารถใชเปนที่หมายในการเดินเรือไดเปนอยางดี   
 หินไสวหรือหินขาว(ภาพที่ ๑๑) เปนหินโผลน้ําสูงประมาณ ๖ เมตร สามารถเห็นไดเดนชัด ยอดหิน
มีสีขาวคล้ํา ตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะคางคาว หางออกมาประมาณ ๗๕๐ เมตร น้ําในชองระหวางเกาะ
คางคาวกับหินขาว ลึกประมาณ ๑๔ เมตร โดยรอบๆหินนี้จะมีความลึกชัน 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๒ กลุมลูกกํา เม่ือมองจากทิศ ซอ. เกาะกําใหญ(๑) เกาะลูกกําตก(๒)เกาะกํานุย(๓)    เกาะลกูกํากลาง

(๔) และเกาะลูกกําออก(๕) 
 
 กลุมเกาะลูกกํา(ภาพที่ ๑๒) ตั้งอยูหางประมาณ ๓-๖.๕ ไมล ทางทิศ ซซว. ของเกาะคางคาว 
ประกอบไปดวยเกาะใหญนอยดังนี้ 
 เกาะกําใหญ(ภาพที่ ๑๒) เปนเกาะที่ใหญที่สุดในหมูเกาะลูกกํามียอดสูงที่สุดอยูประมาณกึ่งกลางเกาะ 
สูง ๒๕๖ เมตร ทางดานทิศตะวันออกมีแนวน้ําลึก ๘ เมตร หางออกมาประมาณ ๑.๕ ไมล ในบริเวณนี้มีน้ํา



ลึกไมสม่ําเสมอบางแหงมีน้ําลึกเพียง ๔.๕ เมตร และมีแนวสันทรายที่มีน้ําลึกเพียง ๑.๒ เมตร เปนแนวยาว
ประมาณ ๑ ไมล อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะกําใหญ 
 เกาะลูกกําตก(ภาพที่ ๑๒) เปนเกาะเล็กๆ สูง ๑๐๕ เมตร ตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะกําใหญ เวลาน้ํา
ลงจะเห็นหาดทรายแหงโผลติดตอถึงกันระหวางเกาะกําใหญกับเกาะลูกกําตก 
 เกาะกํานุย(ภาพที่ ๑๒) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะกําใหญมียอดสูง ๒๕๔ เมตร ซ่ึงใชเปนที่
หมายในการนําเรือ จากทางดานทิศใตผานเขาไปในชองของหมูเกาะกํา 
 เกาะลูกกํากลาง(ภาพที่ ๑๒) ตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะกํานุยสูง ๔๕ เมตร และมีเกาะไมมีช่ือ อยู
ตอเนื่องขึ้นไปจากปลายทางทิศเหนือสุดของเกาะลูกกํากลาง เมื่อเวลาน้ําลงจะมีโขดหินแหงโผลติดตอถึงกัน 
  เกาะลูกกําออก(ภาพที่ ๑๒) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะลูกกํากลางประมาณ ๒๕๐ เมตร 
นอกจากนี้ยังมีหินปลาซึ่งเปนกองหินมียอดโผลน้ําหลายยอดยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร อยูทางทิศ เหนือของ
เกาะลูกกําออก 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๓ เกาะลูกกําใต(๑) เกาะกําใหญ(๒) และเกาะลาน(๓) ดานทิศตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔ เกาะลูกกําใต(๑) และหินปุก(๒) ดานทิศใต 
 
  เกาะลูกกําใต(ภาพที่ ๑๓ และ ๑๔) และกระโจมไฟเกาะลูกกําใต เกาะลูกกําใตมียอด ๒ ยอด ยอดสูง
กวาอยูทางทิศเหนือสูงประมาณ ๘๓ เมตร สวนยอดทางทิศใตมีความสูงนอยกวาประมาณครึ่งหนึ่งของยอด
ที่อยูทางทิศเหนือ ระหวางยอดทั้งสองมีหาดทรายแคบๆ เชื่อมติดตอถึงกัน เกาะลูกกําใตนี้อยูหางไปทางทิศ 
ซซว. ของปลายเกาะดานทิศใตประมาณ ๑ ไมล 
 
 



 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๕ เกาะลาน ดานทิศเหนือ 
 

 เกาะลาน(ภาพที่ ๑๕) เปนเกาะที่มียอดสูงชัน ๒๐๒ เมตร มีตนไมขึ้นหนาแนน ตั้งอยูทางดานทิศ 
ซซอ. ของปลายดานทิศใตของเกาะกําใหญหางประมาณ ๒ ไมล และอยูหางฝงแผนดิน ๓.๒๕ ไมล มีหินอยู
ชายฝงเกือบรอบเกาะ และมีโขดตื้นที่มีน้ําลึกนอยกวา ๑.๘ เมตร ยื่นออกจากเกาะชางไปทางทิศ อนอ. 
ประมาณ ๑.๒๕ ไมล (จากแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๕๒) บนยอดเกาะลูกกําใตมีมีกระโจมไฟเกาะลูกกําใต 
ลักษณะกระโจมไฟ เปนกระโจมโครงเหล็กโปรงสามขา ทาสีขาว ตัวกระโจมสูง ๑๕ เมตร ความสูงของไฟ
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๙๘ เมตร ลักษณะไฟ Fl 8s 98m 15M สามารถนําเรือเขาไปจอดไดทางทิศ
เหนือของเกาะลูกกําใตบริเวณน้ําลึกประมาณ ๖ เมตร 
 หินปุก(ภาพที่ ๑๔) เปนหินโผลน้ําที่มียอดสูง ๕.๘ เมตรอยูทางทิศตะวันออก ตัวเกาะตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะลูกกําใตหางประมาณ ๐.๕ ไมล และมีหินใตน้ํากองหนึ่งมีน้ําเหนือหิน ๕.๑ เมตร
อยูในแบริ่ง ๒๑๕ ของหินปุกหางประมาณ ๑.๕ ไมล อยูในแบริ่ง ๒๕๘ ของยอดเกาะลานหางประมาณ ๒.๕ 
ไมล น้ําลึกรอบกองหินประมาณ ๙-๑๐ เมตร สํารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ชองน้ําระหวางเกาะตางๆในกลุมเกาะ
กํา เรือตางถิ่นไมควรเดินเรือผาน เนื่องจากมีความลึกน้ําไมสม่ําเสมอ เรืออาจติดตื้นไดงาย ขอบฝงจากปากน้ํา
คลองบางเบนถึงแหลมกลวย เปนระยะทางประมาณ ๑๕ ไมล ในแนว ซซว. สวนใหญเปนฝงหาดทรายมีตน
สนขึ้นเปนแนวยาว ชายฝงดานนี้มีแนวน้ําตื้นยื่นออกมาทางทิศตะวันตกไกลจนถึงดานทิศตะวันทิศ
ตะวันออกของเกาะกําใหญ และเกาะลูกกําใต เกาะลานก็ตั้งอยูบนขอบน้ําตื้นบริเวณนี้ดวย 
 เกาะหนุยเปนเกาะเล็กๆ สูงประมาณ ๖๐ เมตร ตั้งอยูทางทิศ วซว. ของแหลมกลวยหางประมาณ ๐.๕ 
ไมล มีแนวน้ําตื้นยื่นออกจากเกาะหนุยไปทางทิศ วซว. ไกลประมาณ ๔ ไมล และหางฝงประมาณ ๓.๕ ไมล 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๖ คลองกําพวง 



 เกาะกําพวง(ภาพที่ ๑๖) เปนเขนาดเล็ก มีปากคลองโผลทางดานทิศใตของแหลมกลวย หางลงมา
ประมาณ ๑ ไมล ฉะนั้นน้ําในคลองจึงตื้นมาก เรือเล็กตางถิ่นไมชํานาญพื้นที่ไมควรเขาไป ตรงชวงปากคลอง
มีสันดอนทรายขวางอยู ภายในคลองมีหมูบาน และถนนออกจากหมูบานไปสูทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๗ เกาะไขใหญ(๑) และเกาะรม(๒) 
 
 เกาะไขใหญ(ภาพที่ ๑๗) ตั้งอยูทางทิศ ซซว. ของแหลมกลวยหางประมาณ ๖ ไมล  มีตนไมขึ้น
หนาแนน บนเกาะไมมีผูคนอาศัยอยู และมียอดสูงประมาณ ๑๑๐ เมตร 
               
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๘ เกาะรมดานทิศตะวันออก 
 

 เกาะรม(ภาพที่ ๑๘) เปนเกาะหินเล็กๆ(Islet) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะไขใหญ หาง
กันประมาณ ๒.๗๕ ไมล มียอดเปนหินมีตนไมขึ้นประมาณ ๒-๓ ตน มองเห็นไดชัดเจน ในการสํารวจแผน
ที่ของกรมอุทกศาสตร(พ.ศ. ๒๕๔๔) พบวามีกองหินปะการัง โผลน้ําและไมโผลน้ํากองหนึ่ง อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะรมหางประมาณ ๑ ไมล และทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะรม หางประมาณ 
๑ไมล มีกองหินปะการังโผลน้ําและไมโผลน้ําอยูอีกกองหนึ่ง และท่ีใกลๆทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะ
รมนี้ ยังมีหินใตน้ําอยูอีก ๒-๓ แหงบริเวณรอบๆเกาะรมและเกาะไขใหญ จึงเปนที่อันตรายไมควรนําเรือเขา
ใกล ในเวลาน้ําลงต่ําจะปรากฏคลื่นหัวแตกกระทบกับหิน เห็นเปนฟองขาวหลายแหงบริเวณนี้ 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๙ เกาะราและกระโจมไฟเกาะราดานทิศตะวันตกชองปากคุระอยูท่ีดานทิศเหนือของ 

กระโจมไฟเกาะรา 
 

 เกาะรา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เกาะระ” เปนเกาะใกลฝงที่มีลักษณะของยอดเขาเรียงตัวในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานกับแนวขอบฝง อ.คุระบุรี จ.พังงา ทั่วทั้งเกาะมีตนไมขึ้นหนาแนน มียอดเขาสูง 
๒๒๘ เมตร อยูประมาณกึ่งกลางของเกาะ(ภาพที่ ๑๙) นอกจากนี้ยังมีหมุดสามเหลี่ยมของกรมแผนที่ทหารอยู
บนเกาะนี้ดวย 
 กระโจมไฟเกาะรา(ภาพที่๑๙) ตั้งอยูบนปลายแหลมดานทิศเหนือของเกาะรา ตัวกระโจมเปนหอคอย
คอนกรีต ตอยอดดวยโครงเหล็กโปรงสีขาว ความสูงของไฟเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๓๗ เมตร 
ลักษณะไฟ Fl(3) 8s 37m 10M  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒๐ ชองปากจก ดานทิศตะวันตก 
 

 ชองปากคุระ เปนชองทางทิศเหนือสุดของชองทางเขาคลองตะกั่วปาที่มีอยู ๔ ชองทาง ชองปากคุระ
อยูในแนวระหวางปลายทิศเหนือสุดของเกาะรากับแหลมบานทุงนางดํา ซ่ึงอยูหางไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต ประมาณ ๒ ไมล ตรงปากชองมีรองน้ําลึกคอนมาทางดานเกาะรา(ภาพที่ ๑๙) โดยปกติเรือสินคาชายฝงที่
กินน้ําลึกประมาณ ๓.๕ เมตร จะผานเขา-ออก ทางชองปากคุระเพื่อลําเลียงสินคาของ อ.ตะกั่วปา ไดเพียง
ชองเดียว 
 ชองปากจก(ภาพที่ ๒๐) หรือชองปากจิก เปนชองแคบๆที่อยูระหวางปลายแหลมดานทิศใตของเกาะ
รา กับปลายดานทิศเหนือสุดของเกาะพระทองตรงชองปากจก มีสันดอนทรายน้ําตื้นและโขดหินจํานวนมาก



ขวางอยูตรงปากทางเขา ชาวประมงจึงไมนิยมใชชองปากจกในการผาน        เขา-ออก จะมีเพียงแตเรือหาง
ยาวเล็กๆของชาวบานเทานั้นที่ใชในการผานเขาออก สําหรับเรือประมงจะเลี่ยงไปใชชองปากคุระในการผาน
เขาออก 
 เกาะรังนกและเกาะพอตาเปนเกาะเล็กๆ ใกลๆ กัน ตั้งอยูที่ริมชองปากจกลงไปทางทิศใตประมาณ 
๑.๗๕ ไมล สวนริมฝงทะเลของเกาะราตอนเหนือเปนชายฝงหินที่มีลักษณะหาดชัน ตั้งแตประมาณกลางเกาะ
ลงไปทางใต เปนฝงหาดทราย มีเกาะลูกตุมเปนเกาะเล็กๆ ตั้งอยูชิดฝงหางจากปลายแหลมดานทิศเหนือของ
เกาะราไปทางทิศใตประมาณ ๔.๒๕ ไมล 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒๑ ชองเกาะพระทอง ดานทิศตะวันตก 

 ชองเกาะพระทอง(ภาพที่ ๒๑) เกาะพระทองเปนที่ราบต่ํา มีบานราษฎรอยูรอบเกาะและมีการขุดแร
บนเกาะแหงนี้ ชองเกาะพระทองหรือที่ชาวบานเรียกวา “ชองปากครวญ” เปนชองที่อยูปลายดานใตสุดของ
เกาะพระทอง กับปลายดานทิศเหนือของเกาะคอเขา มีความกวางประมาณ ๑ ไมล มีแนวสันทรายแหงโผลน้ํา 
เมื่อน้ําลงต่ําสุดจะยื่นออกไปเปนจะงอยยาวประมาณ ๑.๗๕ ไมล จากฝงทั้งสองดานของปากชองทางเขาจะมี
สันดอนทรายเปนบริเวณกวาง ซ่ึงมีน้ําลึกประมาณ ๓.๓ เมตร ขวางอยูที่ปากทางเขา และอยูหางจากปาก
ทางเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒-๒.๕ ไมล  ในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะมองเห็นเปนคลื่นหัว
แตกลูกใหญบนสันทรายแหงนี้ รองน้ําภายในชองเกาะพระทอง เมื่อผานปากทางเขาไปแลวจะมีความลึก
ตั้งแต ๙-๑๖ เมตร โดยรองน้ําลึกจะอยูที่กึ่งกลางรอง ระหวางสันทรายตื้นตรงปากชองและรองน้ําลึกของเกาะ
พระทองมักไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง เรือยนตและเรือตางถ่ินที่เดินเรือเลียบฝงเกาะพระทองและเกาะคอเขา
เมื่อเขาใกลชองเกาะพระทองควรเดินเรือใหหางจากปากชองประมาณ ๓ ไมล เพื่อใหพนแนวสันทรายที่ยื่น
ออกมาจากปากชองดังกลาวทั้งสองดาน เรือตางถิ่นที่ไมมีรูจักภูมิประเทศมากอนไมควรนําเรือเขาไป 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๒ เกาะคอเขา เม่ือมองจากทางทศิเหนือไปทางทิศใต 



 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๓ ขอบฝงของเกาะคอเขา และคลองปากเกาะ 
 เกาะคอเขาเปนเกาะที่มีพื้นที่ราบต่ําอยูบนเกาะเปนจํานวนมาก มีภูเขาชื่อเขาปากคลองผักเบี้ยอยูใกล
ปลายทิศเหนือสุดของเกาะ บนเกาะในอดีตมีการขุดแรดีบุก ปจจุบันชาวบานทําการเพาะปลูกพืชไร และทํา
สวนมะพราวเปนสวนมาก หมูบานที่อยูปลายทิศใตสุดของเกาะชื่อวา “บานปากเกาะ” (ภาพที่ ๒๓) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๔ ชองปากเกาะ 
 ชองปากเกาะ(ภาพที่ ๒๔) คือชองเขาสูคลองปากเกาะ ซ่ึงแยกเกาะคอเขาออกจากแผนดิน   ชองปาก
เกาะนี้อยูหางจากชองเกาะพระทองลงมาทางทิศใตประมาณ ๔ ไมล จากฝง  ปากชองทั้งสองดานมีแนวสัน
ทรายแหงยื่นเปนจงอยออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไกลประมาณ         ๐.๒๕-๐.๗๕ ไมล บริเวณใกลปาก
รองจะมีบริเวณน้ําตื้น ๐.๔-๑ เมตร และมีหินใตน้ําที่มีน้ําลึกเหนือ    ยอดหิน ๔.๖ เมตร อยูในบริเวณน้ําลึก ๗ 
เมตรซึ่งอยูหางจากปลายทิศใตสุดของเกาะคอเขาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๒.๕ ไมล และอยูหาง
ฝงประมาณ ๒ ไมล ในฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือคล่ืนลมจะสงบ ในชองนี้เรือประมงขนาดเล็ก
สามารถผานเขาออกและมีทาเทียบเรือขนสงปลาหางจากปากชองน้ําเขาไปประมาณ ๐.๕ ไมลอยูบนฝง
แผนดิน โดยมีถนนออกไปถึงทางหลวงแผนที่บางมวงระยะทาง ๓ กิโลเมตร ทาแพปลาแหงนี้มีช่ือวา “ทา
บางมวง” ที่ชองปากเกาะมีสันดอนตื้นขวางอยูตรงปากทางเขา เรือเล็กเทานั้นที่สามารถผานเขาออกไดใน
เวลาน้ําขึ้น สําหรับเรือใหญสามารถนําเรือมาจอดไดที่หนาชองปากเกาะ โดยใหเดินเรือผานขึ้นมาทางทิศใต
หางประมาณ ๒ ไมล แลวถือทายตรงกับแหลมทางดานทิศใตของชองทางเขาในแบริ่ง ๑๐๐ แลวจึงจอดเรือที่
น้ําลึก ๕-๖ เมตร หางจากปากชองปากเกาะออกไปประมาณ ๑ ไมล 
 คลองตะกั่วปา(ภาพที่ ๒๔) เปนคลองเล็กๆมีปากคลองโผลบรรจบกับคลองปากเกาะทางทิศ
ตะวันออกของเกาะคอเขา ณ บริเวณเหนือชองปากเกาะเขาไปประมาณ ๒ ไมล คลองนี้มีน้ําไหลไปจนถึง อ.
ตะกั่วปา ซ่ึงตั้งอยูหางจากปากคลองประมาณ ๔.๕ ไมล เปนคลองน้ําตื้นเรือเล็กสามารถเดินผานไดในเวลา



น้ําขึ้น และเปนเสนทางที่เรือเล็กๆใชเดินทางลําเลียงสินคาออกสูทะเลจากทา ยานยาว ซ่ึงเปนทาขนสงของ อ.
ตะกั่วปา จ.พังงา ในบริเวณนี้อุดมไปดวยแรดีบุก  

 คลองปากเกาะ(ภาพที่ ๒๓) มีปากคลองโผลออกทะเลที่ชองปากเกาะ ตัวลําคลองเลาะฝงตะวันออก
ของเกาะคอเขาไปออกตอนปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะคอเขาอีกทางหนึ่ง และมีเกาะเล็กๆชื่อ 
“เกาะแมว” อยูที่กึ่งกลางของปากคลองทางดานนี้ ในตําบลที่ประมาณ ละติจูด ๙ องศา ๕๘.๖ ลิปดา เหนือ 
ลองจิจูด ๙๘ องศา ๑๙.๗ ลิปดา ตะวันออก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
 



บทที่ ๒ 
จ.พังงา 

 
คําบรรยายเกาะใกลฝงและลักษณะกระแสน้ํา รวมท้ังท่ีอันตราย จากชองปากเกาะ – เขาหนายักษ และทะเลใน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๕ เกาะกาทางทิศตะวันตก 
 

 เกาะกา(ภาพที่ ๒๕) เปนเกาะทรายและหินกรวด ลักษณะเตี้ยราบ มีกลุมตนสนขึ้นอยู ๕-๖ ตน ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากจุดปลายแหลมดานทิศใตของเกาะคอเขาหางประมาณ ๓.๒๕ ไมล และอยู
หางจากชายฝงเกาะคอเขาประมาณ ๑ ไมล มีหินชายฝงอยูรอบเกาะ ระหวางเกาะกากับฝงมีกองหินปะการัง
โผลน้ําสูงประมาณ ๒.๕ เมตร เมื่อเวลาน้ําลง และมีกองหินกองหนึ่งอยูทางดานทิศใต ของเกาะกาหางจาก
เกาะกาประมาณ ๓ ไมล  
 ลักษณะของกระแสน้ําในตอนทิศเหนือของชะวากทะเล อ.ตะกั่วปา มีสายน้ําไหลในอัตราเร็ว
มากกวา ๔ นอต สวนในตอนทิศใตลงมามีอัตราเร็วประมาณ ๒-๓ นอต ภายในชองปากเกาะกระแสน้ํามี
อัตราเร็วสม่ําเสมอ ประมาณ ๒-๓ นอต  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒๖ แหลมหัวกรังนอย 
 

 แหลมหัวกรังนอย(ภาพที่ ๒๖) เปนแหลมที่มีหินปนทราย เปนที่ราบต่ําอยูหางไปทางทิศใตจากชอง
ปากเกาะประมาณ ๓.๕ ไมล ตอนปลายแหลมมีหินปะการังลอมอยูโดยรอบ และยื่นออกไปทางทิศตะวันตก
ไกลประมาณ ๐.๗๕ ไมล เรือที่ไมชํานาญพื้นที่ควรเดินเรือหางจากแหลมหัวกรังนอยประมาณ ๒ ไมล 
เพื่อใหปลอดภัยจากหินใตน้ํา 



 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒๗ แหลมหัวกรังใหญ 

 
 แหลมหัวกรังใหญ(ภาพที่ ๒๗) อยูหางไปทางทิศ ซซว. ของแหลมหัวกรังนอย ประมาณ ๔.๕ ไมล 
มีปาสนหนาแนนเปนฉากหลังที่บริเวณหัวแหลม ที่ปลายแหลมเปนสันทรายที่ราบต่ํา มีหินปะการังลอมรอบ
ทางดานทิศเหนือ และทางทิศใตก็มีแนวหินยื่นออกไปไกลประมาณ ๐.๕ ไมลนอกจากนี้ในอาวระหวาง
แหลมหัวกรังนอยกับแหลมหัวกรังใหญยังมีหินปริ่มน้ํา และหินใตน้ําอยูหลายกอง ซ่ึงเปนอันตรายตอเรือเล็ก
ที่จะเขาไปยังฝงหาดทรายภายในอาว เรือที่ไมชํานาญพื้นที่ไมควรนําเรือเขาไปใกลแหลมหัวกรังใหญ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๘ แหลมหินใบ(๑) 
 
 แหลมหินใบ(ภาพที่ ๒๘) จากแหลมหัวกรังใหญ มีแนวขอบฝงเบนลงไปทางทิศใต ประมาณ ๗ ไมล 
จะถึงแหลมหินใบ ซ่ึงเปนเนินเขาริมฝงมีหนาผาชัน ตนไมขึ้นปกคลุมหนาแนน ขอบฝงระหวางแหลมหัวกรัง
ใหญกับแหลมหินใบเปนฝงหาดทราย มีตนสนขึ้นเปนแนวยาวตามแนวขอบฝงและมีคลองขนาดใหญอีก ๒ 
คลอง ช่ือคลองคึกคัก กับ คลองบางเนียง หางฝงประมาณ ๐.๗๕ ไมล ยอดหินกรังนอกที่โผลน้ําสูงประมาณ
คร่ึงเมตร และมีพื้นที่อันตรายเปนบริเวณกวางอยูระหวางหินกรังนอกกับแหลมหินใบ มีหินปริ่มน้ําและหิน
ใตน้ํา เกลื่อนกลาดอยูในพื้นที่ บางกองมียอดโผลเมื่อน้ําลง กองหินเหลานี้มีทั้งที่อยูชิดฝง และกระจายหางฝง
ไปประมาณ ๐.๗๕ ไมล เรือที่ไมชํานาญภูมิประเทศไมควรนําเรือเขาไปยังชายหาดในชวงนี้ บนแผนดินชวง
แหลมหินใบ(ภาพที่ ๒๘) มีภูเขาสูงคือเขาหลักกับเขาลําลู เขาหลักจะมียอดเขาหลายยอดสลับซับซอน มียอด
สูงสุดสูง ๕๒๘ เมตรที่ปลายสันเขาหลักดานหนึ่งลาดลงมาทางทิศตะวันตกจนถึงทะเลคือแหลมหินใบซึ่ง
ปจจุบันมีรานอาหาร และแหลงสถานบันเทิงมากมายบนสันเขาหลักแหงนี้ อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของที่ทําการ
อุทยานแหงชาติเขาหลักลําลู เขาลําลูตั้งอยูตอเนื่องจากเขาหลักไปทางทิศตะวันออก และมียอดสูงกวาเขา



หลัก แตโดยลักษณะของภูเขาที่ติดกันเปนพืด และมียอดเขาสูงหลายยอดอยูใกลเคียงกัน จึงไมเปนที่หมาย
เดนชัดสําหรับการเดินเรือ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๙ อาวเขาหลัก 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๐ อาวเขาหลักตอนใต(๑) แหลมอาวขาม(๒) คลองทุงมะพราว(๓) 
 
 อาวเขาหลัก(ภาพท่ี ๒๙) เปนอาวเล็กๆอยูระหวางแหลมหินใบกับแหลมอาวขาม ลักษณะของอาว
แบงออกเปน ๒ ชวง ดวยแนวหินปะการัง ซ่ึงเมื่อน้ําลงจะเห็นแนวหินปะการังโผลออกมาจากฝงหาดทราย 
บริเวณหางออกไปทางทิศ ซซอ. ของแหลมหินใบ ประมาณ ๑ไมล และที่สุดขอบนอกของหินปะการังที่ยื่น
ออกไปนี้ มีหินโผลเหนือน้ําอยูกอนหนึ่งสูงประมาณ ๓.๗ เมตร ช่ือ “หินขี้นก” เปนหินที่มีลักษณะคลายหลัง
เตา บนหินกระโจมไฟหินขี้นกตั้งอยู เพื่อใชเปนที่หมายในการนําเรือเขาชองทับละมุ ทางดานทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของหินขี้นก มีที่อันตรายหางประมาณ ๗๐๐ เมตร  และจากฝงตอนที่อยูทางทิศใตของแนวหิน
ปะการังลงไป ๐.๕ ไมล เปนพื้นที่อันตรายที่มีหินใตน้ําอยูเกลื่อนกลาด ยื่นออกจากฝงประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร 
ที่ดานทิศใตของอาวมีสันดอนทรายแหงยื่นยาวเปนจะงอยไปทางทิศ นนอ. (ภาพที่ ๓๐) ประมาณ ๐.๗๕ 
ไมลจากฝง สามารถนําเรือเล็กเขาอาวเขาหลักไดเฉพาะทางตอนเหนือเทานั้น 
 กระโจมไฟหินขี้นก ตั้งอยูบนหินขี้นก ตัวกระโจมเปนกระโจมเหล็กโปรงทาสีขาวสูง ๓ เมตร  ตั้งอยู
บนฐานคอนกรีตสูง ๔ เมตร มีลักษณะไฟ Fl(3) 10s 80m 10M 
 แหลมอาวขาม(ภาพที่ ๓๐) มีปลายแหลมอยูทางทิศ ซซว. ของแหลมหินใบ หางกันประมาณ ๒ ไมล 
และมีจุดที่อยูหางทางทิศตะวันตกของทุงมะพราว ตอนปลายแหลมสุดมียอดเขาสูงเปนยอดเขากลมสูง
ประมาณ ๕๐ เมตร และมีแนวหินชายฝง แนวหินปะการัง แผยื่นออกไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของ
ปลายแหลมหางประมาณ ๐.๒๕ ไมล เมื่อสุดแนวหินปะการังแลวจะมีน้ําลึกชัน แหลมอาวขามนี้ คือ ปลาย
แหลมดานทิศเหนือสุดของเขาหนายักษ 



 เขาหนายักษ เปนเขาที่ทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต มียอดสูงไลเล่ียกันไปประมาณ ๓-๔ ยอด ยอดที่
สูงที่สุดสูงประมาณ ๑๔๔ เมตร และที่ดานทิศตะวันตกของเขาเปนฝงหินชัน สวนดานทิศตะวันออกติดกับ
คลองทุงมะพราวโดยเหตุที่เขาหนายักษเปนเขาที่ติดทะเล และยื่นออกไปในทะเลมากกวาแหลมอื่นๆตาม
ขอบฝงตั้งแต เกาะราจนถึงเกาะภูเก็ต เขาหนายักษจึงเปนที่สังเกตไดงาย เหมาะใชเปนที่หมายในการเดินเรือ 
 กระโจมไฟเขาหนายักษ ตั้งอยูปลายดานทิศเหนือของเขาหนายักษ มีลักษณะไฟ 
Fl 4s 30m 10M ตัวกระโจมเปนโครงเหล็กโปรงทาสีขาว(ภาพที่ ๓๐) 
 คลองทุงมะพราว(ภาพที่ ๓๐ ) มีน้ําไหลจาก ต.ทุงมะพราว อ.ทายเหมือง จ.พังงา กอนออกสูทะเลมี
คลองหลายสาย ไดแก คลองลําแกน คลองลําลู คลองทับละมุ คลองหิน มีน้ําไหลลงมาบรรจบกันเปนชะวาก
ทะเลกวาง ซ่ึงชาวบานเรียกวา “ทะเลใน” มีปากทางอยูระหวางแหลมตอนใตของอาวเขาหลัก กับปลายแหลม
ดานทิศเหนือสุดของอาวขาม และฝงตะวันตกของฝงคลองทุงมะพราว(ทะเลใน) ก็คือฝงเขาหนายักษนั่นเอง 
ปากทางเขาคลองทุงมะพราวกวางประมาณ ๐.๕ ไมล และมีน้ําลึกประมาณ ๖-๑๐ เมตร กวาง ๕๐๐ เมตร 
และตั้งแตปลายแหลมอาวขามเขาไปประมาณ ๑ ไมล มีสันดอนตื้นมีน้ําเหนือสันดอน ๓ เมตร ซ่ึงวางตัว
ขวางอยูกลางชองและเมื่อขามสันดอนนี้เขาไปแลว จะมีรองลึกประมาณ ๕-๗ เมตร อยูคอนไปทางทิศ
ตะวันออก อีกประมาณ     ๑ ไมลตอไป ลําน้ําในทะเลจะแยกออกเปนสองทาง แยกแรก ไปทางทิศตะวันออก 
จนถึง ต.ทุงมะพราว จะมีเฉพาะเรือแจวและเรือชาวบานขนาดเล็กเทานั้น ที่เขาไปไดในเวลาน้ําขึ้น สวนอีก
ทางหนึ่งแยกไปไหลลงทางทิศใต ขนานกับฝงทะเล มีช่ือวา “คลองหิน”   
 บานทับละมุและคลองทับละมุ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของทะเลใน หางจากปากทางเขาคลองทุง
มะพราว ประมาณ ๑ ไมล ที่หมูบานทับละมุ มีตลาดสด รานขายอาหารอยูหลายราน ทาเทียบเรือประมง
สําหรับขนถายสัตวน้ํา มีเรือนําเที่ยวจากทาเทียบเรือเดินทางไปเกาะสิมิลัน และหมูเกาะสุรินทรดวย จากบาน
ทับละมุมีถนนออกไปสูทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะทาง ๔ กิโลเมตร และ
บริเวณทาเทียบเรือ ยังเปนที่ตั้งของศูนยอนุรักษพันธุสัตวทะเล ของโครงการวิจัยจุฬาภรณดวยเรือที่จะเขามา
ในคลอง “ทะเลใน”เมื่อนําเรือเขามาใกลปากอาวเขาหลักจะมองเห็นกระโจมไฟหินขี้นกซึ่งตั้งอยูบนหินขี้นก
ไดอยางชัดเจน ใหนําเรือโดยถือเข็มประมาณ ๑๔๐ ผานปลายแหลมอาวขามทางดานทิศเหนือในระยะหาง
ประมาณ ๖๐๐-๘๐๐ เมตร เมื่อเห็นทุนไฟกํากับรองก็ใหนําเรืออยูระหวางกลางรองระหวางทุนเขียว ทุนแดง 
จนถึงที่จอดทอดสมอ ที่น้ําลึกประมาณ ๘-๑๐ เมตร ซ่ึงเปนพื้นที่ที่สามารถปองกันลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ได โดยอยูคอนมาทางเขาหนายักษ ทุนกํากับรองมีถึงทาเทียบเรือฐานทัพเรือพังงาเทานั้น สําหรับเรือที่กินน้ํา
ลึกนอยกวา ๒.๕ เมตรสามารถเลยเขาไปจอดทอดสมอที่หนาบานทับละมุ หรือที่ทาเทียบเรือประมงได 

 
 
 

----------------------------------------------- 
   



ตอนที่ ๖ 
คําแนะนําการนําเรือผานหมูเกาะกํา และที่จอดเรือบริเวณเกาะกํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑ แผนที่บริเวณหมูเกาะกําและที่จอดเรือเล็ก 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ ๒ หมูเกาะกําดานทิศใต ประกอบไปดวย เกาะกําใหญ(๑) เกาะลูกกําตก(๒) เกาะกํานุย(๓) เกาะลูกกํา

กลาง(๔) 
 
 
 
 
 

เรือที่กินน้ําลึกนอยกวา ๕ เมตร สามารถนํา
เรือแลนผานระหวางชองหมูเกาะกําได โดยเรือที่
เดินทางมาจากทางทิศใต ใหถือทายประมาณเข็ม 
๐๔๐ ตรงยอดสูงสุดของเกาะนุย(ภาพที่ ๒) โดย
ผานเกาะลานดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หาง
ประมาณ ๖๐๐ เมตร เขามาจนกระทั่งหางเกาะกํา
นุยประมาณ ๑.๒ไมล จึงเปลี่ยนไปถือเข็ม ๐๐๐ 
ตรงกับขอบเกาะลูกกําตกดานทิศตะวันออก 
จนกระทั่งแบริ่งเกาะเล็กๆที่อยูทางทิศใตสุดของ
เกาะลูกกํากลางได ๐๙๐ จึงเปลี่ยนไปถือเข็ม ๐๑๘ 
ตรงยอดเกาะคางคาว ออกจากหมูเกาะกํา และ
ภายในหมูเกาะกํามีที่สามารถจอดเรือกําบังคลื่น
ลมได(ตามภาพที่ ๑)นอกจากนี้พื้นที่ระหวางหมู
เกาะกับฝงยังเปนแหลงที่มีกุงแชบวยที่ชุกชุม และ
มีน้ําตื้นคลุมออกมาจนถึงดานทิศตะวันตกของหมู

ํ



คําแนะนําการนําเรือเขาไปยังทาเทียบเรือคุระบุร ี
 
 
    
 
 
 

 
ภาพที่ ๓ แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๓๓๒ บริเวณชองปากคุระ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ เขาปากคลองเกรียม(๑) ชองปากคุระ(๒) และกระโจมไฟเกาะรา 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ ทาเทียบเรือคุระบุรี และรองน้ําเขาทาเทียบเรือคุระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ปลายแหลมบริเวณหมูบานหาดทรายดํา ที่เหน็กรอบสี่เหล่ียมเปนกลุมตนมะพราวที่ขึ้น 
บังอยู 

 



 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ ภาพขยายบริเวณทาเทียบเรือคุระบุรี 
 

 ทาเทียบเรือคุระบุรีหรือทานางยอน ตั้งอยูในเขต อ.คุระบุรี จ.พังงา มีทาเทียบเรือขององคการบริหาร
สวนจังหวัด สําหรับเทียบเรือประมง และทาเทียบเรือประมงซึ่งอยูถัดเขาไป เรือตรวจการณชายฝงสามารถ
เขาเทียบทาได(ภาพที่ ๕)  
 การนําเรือเขาชองปากคุระ สามารถเขามาได ๒ ทาง คือเขามาทางดานชองเกาะพระทอง และอีกทาง
หนึ่งคือเขาทางชองปากคุระ(ภาพที่ ๓) ในการนําเรือ เมื่อเรือเขาใกลปากชองคุระ ใหนําเรือถือเข็ม ๐๙๐ ตรง
กับยอดสูง๑๕๕ ของยอดเขาปากคลองเกรียม โดยผานทิศเหนือของกระโจมไฟเกาะราซึ่งจะอยูทางกราบขวา
(ภาพที่ ๔)เมื่อเรือผานไดฉากกับกระโจมไฟ ระยะหางประมาณ ๑ ไมล จึงเลี้ยวขวาเขามาในชองปากคุระ 
โดยหางจากปลายแหลมดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะราประมาณ ๗๕๐ เมตร(ภาพที่ ๓) ซ่ึงจะมี
สะพานทาเทียบเรือยื่นออกมา จึงเลี้ยวซายเขารองน้ํา ถือเข็มประมาณ ๑๑๑ หัวเรือจะตรงกับปลายแหลมดาน
ทิศใตของหมูบานทุงนางดํา(ภาพที่ ๖) แตจะมองไมเห็นหมูบานเพราะมีตนมะพราวซึ่งขึ้นเปนกลุมบังอยู เมื่อ
นําเรือเขามาในรองน้ําทาเทียบเรือแลวใหนําเรือชิดทางฝงซายหางประมาณ ๑๐๐ เมตร เพราะทางซายจะมีน้ํา
ตื้น(ภาพที่ ๕) เมื่อผานปลายแหลมบานทุงนางดําเขาไปแลว ใหนําเรือชิดทางซายเชนเดิมโดยรักษาระยะหาง
ประมาณ ๓๐ เมตรจากฝงและควรเปดเครื่องหยั่งน้ําเพื่อตรวจสอบความลึกในระหวางที่นําเรือเขา เมื่อผาน
ปลายปากคลองดานทิศใตของเกาะทุงนางดําซึ่งบริเวณปากคลองมีหมูบานที่มีอาชีพเล้ียงปลาในกระชัง จะ
มองเห็นทาเทียบเรือคุระบุรีในระยะไกลทางหัวเรือขวา ใหถือทายหางฝงซายออกมาโดยหัวเรือจะตรงที่เนิน
ปลายแหลมของเขาบางพระ เมื่อเขามาใกลจะเห็นทาเทียบเรืออยูทางฝงขวาของคลอง จึงนําเรือเล้ียวซายเขา
คลองโดยชิดมาทางฝงดานขวา และใหระวังสันดอนทรายบริเวณหัวโคงกอนที่จะเลี้ยวซายเขาคลอง เมื่อเล้ียว
ซายเขามาแลวจะเห็นทาเรือเปนแนวยาวไปตามลําคลอง ทางฝงขวาของคลอง(ภาพที่ ๗) เปนทาเทียบเรือของ
องคการบริหารสวนจังหวัด และทาเทียบเรือ แพปลาของเอกชนอยูติดตอกันไป มีศาลาที่พักผูโดยสารที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยัง หมูเกาะสิมิลัน และหมูเกาะสุรินทร และที่บริเวณทาเทียบเรือยังเปนที่ตั้งของที่ทําการ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร นอกจากนี้ยังเปนทาที่สามารถรับน้ําจืดและน้ํามันเชื้อเพลิงไดดวย และจาก
ทาเทียบเรือคุระบุรีมีถนนปูนอยางดี ออกไปสูทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘ ขณะนําเรือออกจากทาเทียบเรือคุระบุรี 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ หมูบานทุงนางดํา ขณะนําเรือออกจากทาเทียบเรือคุระบุรีจะอยูกราบขวา 
 ในขณะนําเรือออกจากทาเทียบเรือคุระบุรี ถือเข็มโดยใหหัวเรือตรงกับปลายแหลมบานทุงนางดํา
(ภาพที่ ๘) เมื่อเขามาใกลปลายแหลม(ภาพที่ ๙) จึงคอยๆเปลี่ยนเข็มใหออกหางไปทางซายเพื่อหลีกที่ตื้น จน
มองเห็นปลายสะพานทาที่เกาะรา บนฝงเกาะราดานทิศตะวันออก จึงใชเปนที่หมายในการนําเรือตรงไปยังที่
หมายดังกลาวจนกระทั่งหางประมาณ ๗๕๐ เมตร จึงเล้ียวขวาออกจากชองคุระตอไป 

คําแนะนําการนําเรือเขาชองปากคุระ-ชองเกาะพระทอง และทาเทียบเรือบริเวณใกลเคียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ เกาะพระทอง 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๑ เกาะราดานทิศตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒ สะพานทาเทียบเรือบานทุงออง ท่ีหนาเขาบอไทร 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ ศาลกลางน้ําในชองเกาะพระทองที่เปนท่ีตืน้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔ สะพานทาเทียบเรือ ท่ีปากคลองหางสงู(น้ําแหงเมื่อน้ําลงต้าํสุดไมสามารถเทียบเรือได) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๕ ชองเกาะพระทองดานทิศตะวันตก เม่ือมองจากทะเลเขาหาฝง 



 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๖ ทาเทียบเรือ ท่ีบานคอเขา 
 

 การนําเรือเขาปากชองคุระ เมื่อเรือเขาใกลปากชองคุระใหถือเข็ม ๐๙๐ ตรงยอดสูง ๑๕๕ เมตรของ
เขาปากคลองเกรียม(ภาพที่ ๔) เรือจะผานทิศเหนือของกระโจมไฟเกาะรา เมื่อเรือผานไดฉากกับกระโจมไฟ
เกาะรา ระยะหางประมาณ ๑ ไมล จึงเลี้ยวขวาเขามาในชองปากคุระโดยหางจากปลายแหลมดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของหัวเกาะราประมาณ ๗๕๐ เมตร(ดูแผนที่เดินเรือไทยหมายเลข ๓๓๒) เมื่อผาน
ปลายแหลมดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะราแลว จึงเปลี่ยนไปถือเข็มประมาณ ๒๐๔ เปนเสนทางชิด
มาทางฝงเกาะรา(ภาพที่ ๑๑) และผานเนินผาสูงชันซึ่งสูง ๑๑๐ เมตร บนฝงดานทิศตะวันออกของเกาะราใน
ระยะหางประมาณ ๔๐๐ เมตร จนถึงบริเวณทางทิศใตของเกาะรา แลวจึงเดินเรือเขาไปในชองระหวางเกาะ
พระทองกับเกาะทุงทุ โดยคอนไปทางเกาะทุงทุ แลวจึงเปล่ียนไปถือเข็มประมาณ ๑๖๑ ตรงกับยอดเขาบอ
ไทร สูง ๔๖๑ เมตร(ละติจูด ๙ องศา ๐๒.๖ ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๙๘ องศา ๒๑.๕ ลิปดา ตะวันออก ) การ
เดินเรือในฝงนี้จะคอนไปทางฝงเกาะพระทองระยะหางประมาณ ๕๕๐ เมตร จนเกือบจะถึงทางสามแพรง
(ภาพที่ ๑๐) เมื่อแบร่ิงยอดเขาหินเหล็ก สูง ๒๘๕ เมตร ได ๐๗๐ จึงเปลี่ยนเข็มไปเดินเรือในชองระหวางฝง
เกาะพระทองกับเขาบอไทร โดยถือเข็มประมาณ ๒๑๒  ซ่ึงเข็มนี้จะเฉียดไปทางสะพานทาเทียบเรือ บานทุง
อองที่อยูหนาเขาบอไทร(ภาพที่ ๑๒) ซ่ึงเปนสะพานคอนกรีตอยางดี มีระดับน้ําหนาทาลึประมาณ ๓-๔ เมตร
ขึ้นไป  และมีถนนลาดยางอยางดีจากบานทุงอองออกไปยังทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) 
ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร จากสะพานทาเทียบเรือทุงอองใหถือทายเลาะฝงของเกาะพระทองดานทิศ
ใต จะมีศาลกลางน้ําทางกราบซาย และสะพานทาเทียบเรือที่ปากคลองหางสูงทางกราบขวา  โดยไมควรนํา
เรือเขาใกลศาล(ภาพที่ ๑๓) เพราะเปนบริเวณน้ําตื้นนอกจากนี้ที่บริเวณดานตะวันตกและตะวันออกของ
สะพานทาเทียบเรือที่ปากคลองหางสูงยังมีแนวน้ําตื้นยื่นออกมาเปนระยะทางไกล จนถึงแนวสะพานทาเทียบ
เรือและจะมีทุนกลมสีสม ๒ ลูก วางกันแนวน้ําตื้นดวย จึงไมควรนําเรือเขาไปใกล(ภาพที่๑๔) เมื่อเรือแลน
ผานปากคลองหางสูงและแลนอยูภายในฝงเกาะพระทองใหถือทายไปในระหวางกึ่งกลางชองเกาะพระทอง 
จนถึงทางออก จึงถือเข็มประมาณ ๒๔๘  ออกสูทะเลเรือจะผานในชองระหวางสันดอนทรายตื้น ที่ยื่นเปน
จะงอยออกจากฝงทั้งสองดานของเกาะพระทอง 
  เรือที่กินน้ําลึกไมมากนักสามารถเดินเรือเขาออก ทางชองเกาะพระทองได(ภาพที่ ๑๕) ในชวงฤดู
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีคล่ืนลมสงบทําใหงายตอการนําเรือเล็กที่กินน้ําตื้นผานชองเกาะพระทอง 
โดยถือเข็มประมาณ ๐๗๕ ตรงยอดเขาบอไทรซึ่งสูงประมาณ ๔๑๖ เมตร เขามาจนกระทั่งแบริ่งยอดเขาปาก



คลองผักเบี้ย ยอดสูง ๑๑๓ เมตร ได ๐๘๐ ระยะ ๐.๕ ไมลจึงเปลี่ยนไปถือเข็ม ๑๒๓ ตรงไปยังปลายสะพาน
ทาเทียบเรือที่เกาะคอเขา(ภาพที่ ๑๖) ซ่ึงในปจจุบัน(พ.ศ.๒๕๔๔) สะพานชํารุดไมสามารถเทียบเรือได แตก็มี
น้ําลึกพอที่จะจอดทอดสมอที่หนาหมูบานเกาะคอเขาได(ภาพที่ ๑๐) 

คําบรรยายกลุมเกาะชั้นนอก ท่ีจอดเรอื ท่ีอันตรายที่ควรระมัดระวังในการเดินเรือ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๗ แผนท่ีเดินเรือไทย หมายเลข ๓๐๗ A  หมูเกาะสุรินทร 
 กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ไดนําทุนผูกเรือมาวางไวที่เกาะสุรินทรจํานวน ๒ ลูก เพื่อปองกันแนว
ปะการังที่อาจไดรับความเสียหายจากการทิ้งสมอ โดยทุนลูกแรกอยูที่บริเวณปากชองดานทิศตะวันออกของ
ชองระหวางเกาะสุรินทรเหนือและเกาะสุรินทรใตที่ตําบลที่ ละติจูด ๙ องศา ๒๔.๖ ลิปดา เหนือ ลองจจิดู ๙๗ 
องศา ๕๒.๘ ลิปดาตะวันออก และทุนลูกที่สองอยูที่ทางใตของเกาะสุรินทรใต ที่ตําบลที่ ละติจูด ๙ องศา 
๒๒.๗ ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๙๗ องศา ๕๒.๙ ลิปดา ตะวันออก(ภาพที่ ๑๗)  
 ที่ทอดสมอที่ดีบริเวณหมูเกาะสุรินทร เพื่อกําบังลมฝายตะวันตก คือบริเวณอาวซึ่งประกอบขึ้นมา
จาก ฝงตะวันออกของเกาะสุรินทรเหนือและเกาะสุรินทรใตในบริเวณน้ําลึกประมาณ ๔๕ เมตร ลักษณะพื้น
ทองทะเลเปนทราย สามารถแบริ่งหินกองได ๑๖๗ ระยะหางประมาณ ๑ ไมล          กลุมเกาะเล็กๆ และกอง
หินท่ีอันตรายรอบเกาะสุรินทร (ภาพที่ ๑๗) 

หมูเกาะสุรินทร ตั้งอยูทางทิศ ซซว. ของ
เกาะคริสตี้(ภาพที่ ๑๗) ซ่ึงเปนเกาะในนานน้ํา
พมา หางลงมาประมาณ ๑๐ ไมล และอยูหาง
ฝงแผนดินจากเขาแหลมกลวย และเกาะหนุย
ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๓๐ ไมล หมู
เกาะสุรินทรจะมีเกาะใหญอยูสองเกาะ คือ 
เกาะสุรินทรเหนือและเกาะสุรินทรใตซ่ึงแยก
ออกจากกันดวยชองน้ําแคบๆและคดเคี้ยว 
เปนแหลงปะการังน้ําตื้นที่สําคัญของประเทศ
ไทย และมีที่ตั้งที่ทําการอุทยานแหงชาติหมู
เกาะสุรินทร ที่พัก รานอาหาร ซ่ึงตั้งอยูบน
เกาะสุรินทรเหนือ แตเมื่อมองไกลๆแลวจะ
เห็นวาเปนเกาะเดียวกัน บนเกาะทั้งสองมี
ตนไมขึ้นหนาแนนและมียอดสูงสุดอยูบริเวณ
ดานทิศเหนือของเกาะสุรินทรใตเปนยอดสูง
มองเห็นไดเดนชัด มีความสูงถึง ๓๓๕ เมตร 



 เกาะตอริลลา มียอดสูง ๑๙๖ เมตร อยูทางทิศใต ของเกาะสุรินทร(ภาพที่ ๑๗) 
 เกาะชี และกระโจมไฟเกาะชี มียอดสูง ๑๑๓ เมตร ตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะสุรินทรเหนือ หาง
ประมาณ ๑.๒ไมล มีกระโจมไฟเกาะชีอยูบนเกาะ เปนกระโจมเหล็กโปรง ๓ ขา ทาสีขาวสูง ๑๕ เมตร ความ
สูงของไฟเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑๑๓ เมตร ลักษณะไฟ Fl 10s 115m 10M             
 หินกอง   เปนกองหินโผลน้ําสูงประมาณ ๑๒.๘ เมตร มีแนวกองหินสูงประมาณ ๐.๕ เมตร เปนแนว
ยาวติดตอไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ หินกองนี้ตั้งอยูในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือของของปลายดานใตสุด
ของเกาะสุรินทร หางกันประมาณ ๑ ไมล น้ํารอบๆ กองหินนี้ลึกชัน และชองระหวางกองหินกับเกาะสุรินทร
ใต กวางประมาณ ๐.๕ ไมล น้ําในชองลึกประมาณ ๓๗ เมตร 
 หินราบ เปนหินโผลน้ําตั้งอยูทางทิศเหนือของเกาะสุรินทร หางประมาณ ๐.๗๕ ไมล มีน้ํารอบๆกอง
หินลึกชัน 
  หินมาแชล (แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๓๐๗ )เปนหินใตน้ํายอดแหลม มีความลึกน้ําต่ําสุดเหนือ
หิน ๑.๓   เมตร ตั้งอยูบริเวณที่น้ําลึกประมาณ ๓.๖   เมตรทางทิศ วนว.ของจุดปลายดานทิศใตของเกาะ
สุรินทรใตหางประมาณ ๒.๕ ไมล     
 หินริเชลิว เปนหินปะการังกองเล็ก มียอดแหลมโผลน้ํา เมื่อน้ําลงจะสูงประมาณ ๑.๒ เมตร ตั้งอยู
ทางทิศตะวันออกของเกาะตอริลลา หางประมาณ ๙ ไมล ในบริเวณน้ําลึกประมาณ ๓๖.๖ เมตร ในขณะที่น้ํา
ขึ้นสูงและคลื่นลมแรงจะมองไมเห็นหินกอนนี้ ที่ตื้น ซ่ึงมีลักษณะเปนโขดใตน้ํา ที่มีน้ําเหนือโขด ประมาณ 
๑๔.๖ เมตร ตั้งอยูบริเวณทิศเหนือของเกาะชุมบา หางประมาณ ๐.๗๕ ไมล นอกจากที่ตื้นบริเวณนี้กับหินมา
แชลแลว ไมมีที่อันตรายใดอีกในหมูเกาะสุรินทร 
 เกาะตาชัย เปนเกาะทางดานทิศใตของเกาะสุรินทรใตหางประมาณ ๑๘ ไมล และอยูหางจากเกาะ
พระทองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๕.๕ ไมล มีตนไมขึ้นหนาแนนและมีน้ําลึกชันเกือบทุกดานเวนแต
ดานตะวันออกที่มีหาดทราย และมีที่ตื้นที่มีน้ําลึกเพียง ๗ เมตร อยูหางฝงหาดทราย ๕๕๐ เมตร หาดทรายที่
กลาวถึงนี้ จะอยูหางจากจุดปลายดานทิศเหนือของเกาะลงไปประมาณ    ๐.๕ ไมล  เกาะตาชัยมียอดสูง ๑๙๘ 
เมตร อยูตอนปลายดานทิศเหนือของเกาะ ซ่ึงมียอดแหลมสูง และยอดทางทิศใตของเกาะมียอดที่ต่ํากวา
เล็กนอยอยูอีกยอดหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๘ แผนท่ีเดินเรือไทยหมายเลข ๓๐๗B หมูเกาะสิมิลัน                                
 หมูเกาะสิมิลัน ประกอบไปดวยเกาะ ๗ เกาะ และหินมีช่ืออีก ๒ กอง(ภาพที่ ๑๘) กลุมเกาะนี้ตั้งเรียง
รายในแนวทิศเหนือ-ใต เกาะที่อยูทางดานทิศเหนือสุด ตั้งอยูหางลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะบอน 
ประมาณ ๑๒.๕ ไมล มีช่ือเรียกวา “เกาะบางู”  สวนเกาะหูยงซึ่งเปนเกาะสุดทายของหมูเกาะความยาว
ทั้งหมดของหมูเกาะประมาณ ๑๒ ไมล หมูเกาะสิมิลันตั้งอยูหางฝงแผนดินบริเวณเขาหนายักษไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ ๓๔ ไมล คนทองถ่ินเรียกเกาะนี้วา “เกาะเกา” 
 เกาะบางู เปนเกาะที่อยูทางทิศเหนือสุดของเกาะสิมิลัน มียอดสูง ๙๐ เมตร และมีหินโผลน้ํากอนหนึง่
อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โผลน้ําสูง ๑.๕ เมตร อยูหางเกาะประมาณ ๑๘๕ เมตร ลักษณะของเกาะบางู 
จะมีหินแทงมนใหญหลายแทงเห็นโดดเดนสวยงามอยูทั่วไป สวนรอบๆเกาะมีน้ําลึกชัน(ภาพที่ ๑๘) 
 เกาะสิมิลัน(ภาพที่ ๑๘) เปนเกาะใหญที่สุดของหมูเกาะนี้ แยกออกจากเกาะบางูดวยรองน้ํากวาง
ประมาณ ๕๕๐ เมตร น้ําในชองลึก ๒๕ เมตร บนเกาะมีตนไมใหญจํานวนมาก ยอดของเกาะมีลักษณะแบน 
สูง ๒๒๔ เมตร อยูบริเวณดานทิศเหนือของเกาะ มีอาวที่มีหาดสั้นๆอยูทั่วไป มีปะการังที่สวยงามในระดับน้ํา
ลึกไมเกิน ๑๕ เมตร และมีกระโจมไฟเกาะสิมิลันตั้งอยูทางทิศใต มีลักษณะไฟ  Fl (3) 20s 169m 17M  
 หินปูซา เปนหิน ๒ กอนขนาดใหญ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะสิมิลัน หางประมาณ ๐.๘ 
ไมล มีน้ํารอบๆหินลึกชัน 
 เกาะปายู ตั้งอยูทางทิศใตของหินปูซา หางลงมาประมาณ ๑.๔ ไมล เกาะนี้มียอดสูงประมาณ ๑๑๖ 
เมตร น้ํารอบๆเกาะลึกชัน และที่ดานทิศเหนือของเกาะมีหินกอนใหญๆอีก ๒ กอน เปนหินที่มีลักษณะมน 
สวยงามมาก 

เกาะบอน(ภาพที่ ๑๘) เปนเกาะเล็กโดดเดี่ยวตั้งอยู
ทางทิศใตของเกาะตาชัย หางประมาณ ๑๔ ไมล และ
อยูหางฝงแผนดินใหญ จากแหลมหัวกรังนอยไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ ๒๗ ไมล มีน้ําลึกชันเกือบรอบ
เกาะ เวนแตบริเวณทิศเหนือของปลายเกาะดานทิศ
ตะวันตก พบวามีที่ตื้นมีน้ําลึกประมาณ ๖.๔ เมตร อยู
หางเกาะประมาณ ๓๗๐ เมตร         เกาะบอนมียอดที่
เห็นไดเดนชัดอยู ๒ ยอด     คือยอดทางทิศตะวันออก
ที่มียอดสูงที่สุดโดยมีความสูงประมาณ ๑๓๐ เมตร 
และยอดทางทิศตะวันตกของเกาะซึ่งมีโพรงทะลุ 
เหนือขอบน้ําโพรงหนึ่งอยูที่ลาดเชิงเขาระหวางยอดทั้ง
สอง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๙ เกาะเมียงดานทิศเหนือ(๑) และทุนผูกเรือ(๒) 
 

 เกาะเมียง (ภาพที่ ๑๙) ตั้งอยูทิศใตของเกาะปายู หางลงมาประมาณ ๑ ไมล ที่ดานทิศเหนือของเกาะ
เมียงมีลักษณะเปนอาวสวยงาม มีแนวหินปะการังน้ําตื้นที่หนาอาวแหงนี้ นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งของที่ทําการ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน มีที่พัก รานอาหาร ไฟฟา โทรศัพท อุปกรณอํานวยความสะดวกครบครันไว
บริการนักทองเที่ยว ที่หนาอาวมีทุนที่กรมอุทกศาสตรวางไวจํานวน ๑ ทุน และที่ดานทิศตะวันออกอีก ๑ ทุน 
ระหวางอาวดานทิศเหนือ และทิศตะวันออกมีทางเดินเชื่อมถึงกันได 
 เกาะปาหยัน เกาะปายัง เกาะหูยง และหินแพ เปนกลุมของเกาะที่ตั้งอยูทางทิศใตของเกาะเมียง หาง
ลงมาประมาณ ๓ ไมล น้ําโดยรอบเกาะลึกชัน ปจจุบันยังไมอนุญาตใหประชาชนขึ้นเที่ยวชม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------ 
 
 



บทที่ ๓ 
ตั้งแตเกาะภูเก็ต ถึง ปากรองเกาะนก จ.กระบ่ี 

(แผนทีไ่ทยหมายเลข ๓๖๒,๓๐๘, ๓๓๕ และ ๓๓๕A) 
เกาะภูเก็ต – จงัหวัดภูเก็ต 
 
 เกาะภูเก็ต  เปนเกาะขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย  มีเนื้อที่ ๙๔๓ ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยูใกล
ชายฝงของจังหวัดพังงา   ถูกกั้นออกจากแผนดินใหญโดยชองน้ําแคบ ๆ ช่ือวา “ชองปากพระ”     ปจจุบันมี
สะพานสารสินขามชองปากพระซึ่งสรางทดแทนของเดิมคือสะพานทาวเทพกษัตรี จากบานทานุน จังหวัด
พังงา ไปยังบานฉัตรชัย จังหวัดภูเก็ต   เกาะภูเก็ตมีลักษณะยาวเรียวจากเหนือไปใต พื้นที่สวนใหญเปนที่สูงๆ 
ต่ําๆมีที่ราบเปนดอน ๆ   ความยาวของตัวเกาะประมาณ ๒๖.๕ ไมล   และสวนกวางที่สุดประมาณ ๑๑ ไมล  
ลอมรอบดวยเกาะใหญนอยกวา ๓๒ เกาะที่อยูในเขตการ  ปกครอง  โดยมีเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ              ติดตอกับ ช อ ง ป า ก พ ร ะ ซึ่ ง แ บ ง เ ข ต ภู เ ก็ ต อ อ ก จ า ก  จ . พั ง ง า                     
 ทิศใต   ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อาวพังงา 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ทะเลอันดามัน   
 จ.ภูเก็ต แบงการปกครองเปน ๓ อําเภอ คือ อ.ถลางอยูทางดานทิศเหนือของเกาะ   อ.กระทูอยูทางทิศ
ตะวันตกของเกาะ   อ.เมืองอยูทางทิศใตของเกาะซึ่งมี ตลาด สถานศึกษา หางสรรพสินคา และรานคาตาง ๆ 
ของเกาะ ราษฎรมีอาชีพในการทําการเหมืองแร การประมง การเกษตร ตั้งแตป  พ.ศ.๒๕๒๓ เปนตนมาการ
ทองเที่ยวเปนที่มาของรายไดหลักของจังหวัด สังเกตจาก โรงแรม ภัตตาคาร บริษัททองเที่ยว และรานขาย
ของที่ระลึก ที่มีอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะทางฝงตะวันตกของจังหวัด อยางไรก็ตามในขณะที่การทํา
เหมืองแรดีบุกไดลดลงเปนอยางมากนั้น รายไดจากการประกอบอาชีพก็มิไดมาจากการทองเที่ยวเพียงอยาง
เดียว การเกษตรยังคงมีความสําคัญสําหรับประชากรสวนใหญ และ พื้นที่การเกษตรยังคงคลอบคลุม พื้นที่
สวนใหญของเกาะ โดยมากคือ ยางพารา มะพราว มะมวงหิมพาน และสัปปะรด  สวนชายฝงทางตะวันออก
และทางใตมีการทําฟารมเลี้ยงกุง ฟารมไขมุก การประมง และการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวทะเล ในดาน
การลงทุนโดยมากเปนการกอสราง ไมวาจะเปนอาคารสํานักงาน โรงแรมและบานจัดสรร  

 จ.ภูเก็ตมีคลังน้ํามันของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย รวมทั้งมีเรือทองเที่ยวขนาดใหญเขามาจอด
เทียบทาเรือน้ําลึกภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีทาเทียบเรือของสถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเลภูเก็ตบริเวณปาก
แหลมพันวา 

 การคมนาคมขนสงทางบกมีถนนอยางดีจากตัวเมืองไปยังตําบลตาง ๆ รอบเกาะภูเก็ต มีถนนไป
เชื่อมตอทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ที่โคกกลอย จังหวัดพังงา      ติดตอจังหวัดตาง ๆ ที่อยูใตลงไป และ
ติดตอกับกรุงเทพ ฯ ได โดยมีระยะทางประมาณ ๙๒๐ กม.  มีรถโดยสารใหบริการทุกวัน ๆ ละหลายเที่ยว 



การคมนาคมขนสงทางอากาศ มีเครื่องบินของสายการบินในประเทศลงที่ภูเก็ตทุกวัน          รายละเอียด
สอบถามการบินไทย โทร. (๐๒) ๒๘๐๐๐๖๐ , ๖๒๘๒๐๐๐ 

 การโทรคมนาคมมีไปรษณียโทรเลข วิทยุ  และโทรศัพททางไกลติดตอระหวางกรุงเทพฯ กับ
จังหวัดตาง ๆ ทุกจังหวัด มีโรงพยาบาลทันสมัยของทางราชการและเอกชนในเมือง   การสุขาภิบาลในยาน
ชุมนุมชนอยูในเกณฑดี และไมมีโรคติดตอรายแรงในเมืองนี้ 
  
การซอมทําเครื่องจักรกลเล็กนอย สําหรับเรือพอหาที่ซอมแซมไดจากโรงกลึง และตามโรงงาน 
 เหมืองแรที่มีอยูหลายแหงในเมือง  ไมมีอูซอมเรือขนาดใหญใตแนวน้ํา  มีเพียงคานเรือ (Slip way)  
ซอมทําตัวเรือเล็กขนาดเรือประมงเล็กเทานั้น  

 
(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๘, ๓๓๔, ๓๓๕ และ ๓๓๕A) 
 ฝงดานใตของเกาะภูเก็ต – ฝง – กระโจมไฟ – คําแนะนํา 
 ฝงดานใตของเกาะภูเก็ต มีเกาะบอนสูง ๕๗ ม. ตั้งอยูหางไปทาง อนอ. ของเกาะแกวใหญราว ๑.๗๕ 
ไมล 

 เกาะฮี สูง ๑๙๔ ม.  ตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะแกวนอย หางประมาณ ๓.๕ ไมล  มีหินกอนอยูติด
ปลายสุดตะวันตกเฉียงใตของเกาะ 
 เกาะแอว สูง ๑๑๗ ม. ตั้งอยูทาง นนอ.  ของเกาะฮีหางกัน ๓/๔ ไมล                                       
 เกาะตาง ๆ ใกลฝงดานใตของเกาะภูเก็ต ไดแก เกาะบอน เกาะฮี เกาะแอว ที่กลาวขางตนเปนเกาะ มี
ตนไม น้ํารอบเกาะลึกชัน เวนแตทางดานเหนือของเกาะโลน เปนพื้นน้ําตื้น 
 อาวฉลอง ปากอาวอยูระหวางแหลมกากับแหลมพันวา ซ่ึงอยูทาง อนอ. ของแหลมกา หางกันราว ๕ 
ไมล   ปากอาวฉลองมีเกาะโลน  ชองดานตะวันตกมีน้ําลึกกวาตอนกลางชองน้ําลึกราว ๗ ม.   สวนชอง
ตะวันออกมีน้ําลึกประมาณ ๓ ม.  เกาะโลนสูง ๒๖๗ ม.  เปนเกาะเขาชัน มีตนไม   ทางเหนือของเกาะโลนมี
เกาะเล็ก ๆ ช่ือ เกาะทนาน อยูหางเกาะโลนราวครึ่งไมล อาวฉลองเปนอาวเวาลึก  ในอาวน้ําตื้นและมีหาด
โคลนแหงเมื่อน้ําลด  ยื่นออกจากกนอาวไปไกลมีลําธารเล็ก ๆ ๒ แหงที่กนอาว มีราษฎรอาศัยอยูกนอาว   ทํา
สวนมะพราวและหาปลา    บริเวณใกลปลายแหลมพันวาดานตะวันตกมีทาเทียบเรือคอนกรีตยื่นออกจากฝง
จนพนแนวโขดหินชายฝงหนาทาเทียบเรือน้ําลึกประมาณ ๔.๕๐ ม.  เปนของกรมประมงใหเรือประมงของ
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเลเทียบจอดพักบังคลื่นลม 



 
ภาพที่ ๑.บริเวณทาเทียบสถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล 

           
 เรือสินคาชายฝงท่ีเดินเลาะฝงดานใตของเกาะภูเก็ตมักใชเสนทางผานเกาะแกวนอย  เขาชองระหวางเกาะ
บอนกับเกาะฮี ตรงไปก่ึงกลางระหวางเกาะโลนกับเกาะแอว  และผานใกลแหลมพันวา    เพื่อเขาทาจอดเรือ
ภูเก็ต 
 ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เรือเล็กทองถ่ินเขาไปหลบลมในอาวฉลองได แตเรือกินน้ําลึกเกินกวา 
๓.๕ ม. ตองทอดสมอหลบอยูบริเวณดานเหนือของเกาะบอนหางเกาะประมาณ ๕๕๐ ม.    บริเวณนั้นน้ําลึก
ประมาณ ๑๐ ม. 

สายน้ําขึ้น – ลง  (Tidal Streams) 
 ในชองตาง ๆ ระหวางเกาะที่อยูใกลฝงดานใตของเกาะภูเก็ต  มีสายน้ําขึ้น – ลง      ไหลไปทาง
ตะวันออกและตะวันตก ดวยอัตราเร็วระหวาง ๑ - ๓ นอต 

ทาจอดเรือภูเก็ต – และบริเวณใกลเคียง – สิ่งอันตราย – กระโจมไฟ – เคร่ืองหมายชวยการเดินเรือ 
            ทาจอดเรือภูเก็ต อยูระหวางแหลมพันวากับแหลมพับผา ตั้งอยูบริเวณอาวขาม มีพื้นที่    ทั้งหมด ๑๐๖ 
ไร (ถมในทะเล)   มีทาเทียบเรือ ๒ ทา เปนทาขนถายสินคาทั่วไป ความยาวทาๆละ ๑๘๐ ม. มีรองน้ําทางเขา
ทาเรือยาว ๑.๕ ก.ม. กวาง ๑๒๐ ม. ลึก ๙ ม.  หนาทาเทียบเรือลึก ๑๐ ม. และบริเวณแองกลับลําเรือมีรัศมี 
๓๖๐ ม. 

 ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีโกดังพักสินคาขนาดกวาง  ๔๐ ม.  ยาว ๙๐ ม.   อาคารซอมบํารุงเครื่องจักร 
ขนาดกวาง ๑๐ ม.  ยาว ๑๘ ม.    รถยก ๒๕ ตัน  จํานวน ๑ คัน รถยก ๓ ตันจํานวน ๘ คัน    รถหัวลาก จํานวน 
๗ คัน  รถพวง จํานวน ๑๓ คัน และเรือลากจูง จํานวน ๑ ลํา 

(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๘, ๓๓๕ และ ๓๓๕A) 
 บริเวณใกลเคียงทาจอดเรือภูเก็ต มีเกาะตาง ๆ คือ เกาะไกซ่ึงเปนเกาะในเขต จ.พังงา ตั้งอยูหางไป
ทาง อนอ.  ของแหลมพันวาประมาณ   ๑๒.๒๕ ไมล  สูง ๖๘ ม.   มีน้ําลึกชัน   เวนแตทางดานตะวันออกมี
บริเวณน้ําลึกราว ๑๔  ม.  มีหินโผลน้ําชื่อ หินหมูสัง  



 หินหมูสัง เปนหินใน อ.เกาะยาว จ.พังงา กวาง ๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม.โผลพนน้ําประมาณ ๑.๒ ม. อยูใน
แผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘ และ ๓๓๔  อยูหางไปทางเหนือของเกาะไกประมาณ ๓.๒๕ไมล  น้ํารอบกอง
หินลึกชัน และมีหินใตน้ําหนึ่งกองอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของหินหมูสัง หางประมาณ  ๑ ไมล 
  เกาะไก เปนเกาะใน อ.เกาะยาว จ.พังงากวาง ๒๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. สูง ๖๘ ม.  
 เกาะไมทอน  สูง ๗๕ ม. ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ของแหลมพันวาหางประมาณ ๔  ๑/๒ ไมล 
มีบริเวณหินใตน้ําที่มีน้ําเหนือยอดหิน ๓.๓ ม. ยื่นออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ของปลายใตสุดของตัว
เกาะ ประมาณ ๔๐๐ ม. มีอาวหาดทรายเล็ก ๆ อยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะ เรือเล็กทองถ่ิน
สามารถหลบเขาไปกําบังลมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ไดในบริเวณน้ําลึก ๑๑ - ๑๔ ม. ในอาวนั้น  ปลาย
เหนือสุดของเกาะเปนที่ราบต่ํามีหาดทราย  และชิดดานเหนือของเกาะมีหินปริ่มน้ํากองเล็กหนึ่งกอง 
 เกาะดอกไม  เปนเกาะที่อยูใน อ.เกาะยาว จ.พังงา กวาง ๑๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง๖๙ ม.อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไมทอน หางประมาณ ๓ ไมล ตัวเกาะชันดิ่งเกือบทุกดาน ตั้งอยูทางตะวันออก
ของแหลมพันวา หางประมาณ ๑ ไมล น้ํารอบเกาะลึกชันถึงตัวเกาะ เรือที่เดินทางจะเขาทาจอดเรือภูเก็ตซึ่งมา
จากทางทิศตะวันออกเฉียงใต  มีเสนทางที่ปลอดภัย   คือผานเกาะไกทางตะวันตก แลวเดินระหวางเกาะไม
ทอนกับเกาะดอกไม 
 แหลมพันวา ความสูงที่ปลายแหลม  ๖๕ ม.  มีกระโจมไฟของการทาเรือแหงประเทศไทย ลักษณะ
ไฟ FI(3) WR15s 10m 15M) ตั้งอยูทางดาน ซว. ของปลายแหลมสุดหรือทางปากทางเขาอาวฉลอง มีกองหินโผล
น้ํา และหินใตน้ําหางปลายแหลมประมาณ ๑๐๐ ม. ฝงดานตะวันออกของปลายแหลมมีน้ําลึกชันถึงฝง 

 เกาะตะเภาใหญ อยูขึ้นไปทางเหนือของแหลมพันวาประมาณ ๑.๕ ไมล มียอดสูง ๑๑๒ ม.มีตนไม 
ตัวเกาะตั้งอยูใกลกลางที่ตื้นที่มีน้ํา ๑.๒ ถึง ๕.๕ ม.  และหอมลอมดวยพืดหินปะการังรอบเกาะ ดานที่พืดหิน
ยื่นยาวออกไปไกลมากคือดานใตไกลถึง ๒๐๐ ม. ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ของเกาะตะเภาใหญตรง
ตอจากแหลมน้ําบอ มีโรงแรมที่พักสําหรับนักทองเที่ยวช่ือตะเภาใหญ       รีสอรท 

 
ภาพที่ ๒. ประภาคารกาญจนาภิเษก 

ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ ตั้งอยูทาง
ปลายแหลมพระเจาเมื่อดใูนแผนที่จะอยูเกอืบตรงขามกับ
เกาะแกวใหญ สรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรตเินื่อง
ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป(พ.ศ.๒๕๓๙) ตัวกระโจม
เปนคอนกรีตเสริมเหล็กกรุหนิแกรนิต รูปทรงสิบเหล่ียม 
มีลักษณะไฟ  Fl 9s 94m 22M 

 



 ลักษณะฝงเกาะภูเก็ต ตั้งแตแหลมพันวาถึงแหลมน้ําบอซ่ึงอยูหางราว ๒.๕ ไมล  ทางเหนือของ
แหลมพันวาประกอบดวยอาวเล็ก ๓ อาว คือ อาวตังเข็น อาวขาม และอาวหมาน เรียงขึ้นไปตามลําดับ น้ําใน
อาวทั้ง ๓ ตื้น มีหาดหินโผลแหงเมื่อน้ําลงยื่นออกจากกนอาวไกลถึงปากอาว ที่ปลายแหลมกลวยซ่ึงเปน
แหลมดานเหนือของอางตังเข็น เปนทาเทียบเรือน้ําลึก จ.ภูเก็ต  แหลมโตะขุนเปนแหลมดานเหนือของอาว
ขาม     อาวขามอยูหางจากแหลมกลวยไปทางเหนือประมาณ ๑.๒๕ ไมล  และอยูเกือบทิศตะวันตกของปลาย
แหลมดานตะวันตกสุดของเกาะตะเภาใหญ มีทางถมหินยื่นจากปลายแหลมโตะขุนยาวประมาณ ๓๐ ม. พน
แนวหินชายฝงสุดทางมีโปะสําหรับเทียบเรือเล็ก          มีเครื่องกวานยกน้ําหนักไดประมาณ ๕ ตัน ของ
บริษัทเอกชน  ปลายสุดของทานี้เปนทาขึ้นบกสําหรับคนไปมาระหวางฝงกับเรือใหญ และเรือขุดแรที่
ปฏิบัติงานอยูในทะเล และใชในการลําเลียงวัสดุส่ิงของดวย มีถนนจากแหลมโตะขุนเขาไปยังตัวเมืองภูเก็ต
ระยะทางประมาณ ๗ กม.  ชาวภูเก็ตเรียกแหลมโตะขุนวาทามะขามหรือทาอาวขาม บริเวณกนอาวหมานที่
ติดกับแหลมโตะขุนมีถังน้ํามันขนาดใหญของบริษัทน้ํามัน เรือน้ํามันเขามาเทียบทารับน้ํามันหนาแหลมโตะ
ขุนแลวสูบน้ํามันตามทอขึ้นไปเก็บพักในถังน้ํามันบนฝงบริเวณตั้งแตทาอาวขามขึ้นไปทางแหลมน้ําบอ 
บริเวณที่เปนน้ําลึกจะเปนที่จอดเรือใหญและเรือทั่ว ๆ ไประหวางชองเกาะตะเภานอยและ       อาวหมาน 

 รองเดินเรือ  มีรองน้ําลึกระหวาง ๖ - ๑๑ ม. ที่ใชในการเดินเรือไดผานตั้งแตแหลมพันวาขึ้นไปทาง
เหนือผ านชองระหว างแหลมโตะขุนกับ เกาะตะ เภาใหญ  แล วมี แนวรองขึ้ นไปประมาณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทางทิศตะวันออกของแหลมน้ําบอ ออกไปสูบริเวณน้ําลึกซึ่งอยูทางเหนือของเกาะ
ตะเภาใหญ      รองลึกนี้มีตอนที่คับขันอยูทางตะวันออกของแหลมน้ําบอมีความกวางของรองตอนนี้เพียง ๕ 
ม. เทานั้น (น้ําลึก ๖ ม. ขึ้นไป)  กระแสน้ําในรองมีอัตราเร็วระหวาง ๑ - ๑.๕ นอต  น้ําขึ้นไหลไปทางเหนือ 
น้ําลงไหลไปทางใต ทิศทางไปตามแนวรอง 

 
ภาพที่ ๓.ประภาคารเกาะตะเภานอย 

เกาะตะเภานอย  ตั้งอยูบริเวณน้ําตื้นซึ่งมีระดับน้ําต่ํากวา 
๕.๕ ม. หางจากเกาะตะเภาใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณ  ๔๐๐ ม.  ชองระหวางเกาะตะเภาใหญกับเกาะตะเภา
นอยเปนรองน้ําลึกกวาง ๖๐๗ ม. เปนชองที่เรือใหญผานไดโดย
ปลอดภัยและใชเปนชองเดินเรือมีหินใตน้ํากองเล็ก น้ําเหนือ
ยอดหิน ๕ ม. อยูเกือบใตตรงของแหลมปลายใตสุดของเกาะ
ตะเภานอย หางปลายแหลมประมาณ ๖๕๐ ม. มีทุนเครื่องหมาย
กํากับกองหินอยูชิดทางดานตะวันออกของหิน 

ประภาคารเกาะตะเภานอย  มีที่ทําการประภาคารอยูบน
ยอดเกาะตะเภานอย ตวัประภาคารเปนหอคอย อิฐทาสีขาว สูง 
๑๑ ม. สูงของไฟเหนือระดบัทะเลปานกลาง ๕๕ ม. ลักษณะไฟ 
Fl(2) 12s 55m 20M 



            
ภาพที่ ๔. กระโจมไฟเกาะแกวนอย 

 
 เคร่ืองหมายชวยการเดินเรือ  มีหลักนําและทุนชวยการเดินเรือในรอง คือ หลักนําคู A และ B เปน
แนวเล็ง Inline แบริ่ง ๓๓๓ หลักหนา A(Bn.A) ตั้งอยูทาง วซว. ของกระโจมไฟเกาะตะเภานอย หางประมาณ 
๑.๒๕ ไมล และตั้งอยูในน้ําริมขอบนอกของแนวหินชายฝง เสาหลัก B(Bn.B) ตั้งอยูริมฝงหางจากหลัก A 
ประมาณ ๒๗๐ ม. หลักนําคู C(Bn.C) และ D(Bn.D) เปนแนวเล็ง Inline ในแบริ่ง ๐๑๒ หลักนํา C ตั้งอยูทาง 
วนว. ของกระโจมไฟเกาะตะเภานอยหางประมาณ ๑ ไมล หลัก D ตั้งอยูในริมฝงดานของแหลมน้ําบอหาง
จากหลักนํา C ประมาณ ๒๒๐ ม. หลักนํา E(Bn.E) ตั้งอยูปลายทาขึ้นบกที่แหลมโตะขุน หลักนํา E ใชเปน
หลักเล็งผานกลางชองในทิศ ๒๒๖ (หรืออยูในแบริ่ง ๐๔๖ เมื่อผานเขามาจากทางเหนือ) หลักนํา F อยูในทิศ 
๒๒๖ ของหลัก E หางกันประมาณ ๒๗๐ ม. หลักนํา F นี้ปจจุบันยกเลิกไมใช  ในการนําเรือแลวแตตัวหลัก
ยังมิไดทําลายและมีเขียนไวในแผนที่ ๓๓๕A จึงไดนํามากลาวไวดวยหลักนํา  G (Bn.G) ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของกระโจมไฟเกาะตะเภานอยหางประมาณ ๑.๕ ไมล และตั้งอยูในน้ําริมขอบนอก ของ
แนวหินชายฝง ที่ยื่นออกไปจากแหลมพันวา  
 หลักนําที่กลาวทั้งหมดนี้เปนหลักเสาคอนกรีตทาสีขาว มีแผนปายเครื่องหมายติดที่ยอดหลัก  มีทุน
เครื่องหมายกลางวันกํากับรอง ลักษณะทุนและระบบการวางเปนไปตามระบบทุนเครื่องหมายชวยการ
เดินเรือในนานน้ําไทยฝงเกาะภูเก็ตตั้งแตแหลมน้ําบอไปถึงแหลมพับผาเปนฝงอาวเวามีตัวเมืองภูเก็ตอยูบน
ฝงในอาวนี้ ในอาวนี้น้ําตื้นมาก มีหาดโคลนแหงเมื่อน้ําลงยื่นออกจากกนอาวไปไกลประมาณ ๐.๗๕ ไมล มี
เกาะกุยเปนเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยูริมฝงและอยูบนโขดตื้นแหง มีคลองภูเก็ตอยูบริเวณกนอาว ปจจุบันคลองภูเก็ต
ตื้นเขินใชการไมไดทางการจังหวัดภูเก็ตไดถมแผนดินตอนเหนือปากคลองภูเก็ตออกไป และจัดทําเปน
สถานที่พักผอนตากอากาศลําหรับประชาชน ตอนกลางคืนแสงไฟนีออนบนฝงในอาวบริเวณนี้จึงสวางไสว

กระโจมไฟเกาะแกวนอย ตั้งอยูบนเกาะแกวนอย 
ทางใตของเกาะแกวใหญ  ตัวกระโจมครึ่งลางเปน
กระโจมคอนกรีตสามขาและครึ่งบนเปนโครงเหล็ก
โปรงสามขาทาสีขาว มีลักษณะไฟ Fl  6s 51m 10M 



เห็นไดไกลในทะเล การลําเลียงสินคาเขาออกของภูเก็ตไดเปลี่ยนไปลําเลียงผานคลองทาจีนแทน เขาโตะแซะ
ยอดสูง ๒๘๕ ม. ตั้งอยูทางเหนือของเมืองภูเก็ต และอยูหางฝงปากคลองภูเก็ตขึ้นไปทางเหนือประมาณ ๑.๕ 
ไมล สังเกตไดงายเนื่องจากเขาโตะแซะมีเสาอากาศวิทยุถายทอดสัญญาณโทรทัศน 

 คลองทาจีน เปนคลองแคบคั่นแยกแผนดินปลายตะวันออกของเกะภูเก็ตออกไป เรียกเปนเกาะอีก
เกาะหนึ่งชื่อเกาะสิเหรโดยมีเขาสิเหรสูง ๒๐๒ ม. ตั้งอยูติดทะเล ปากคลองทาจีนดานใตโผลทางตะวันตก
ของแหลมตุกแกซึ่งอยูทาง นนว.ของแหลมพับผาหางประมาณ ๑ ไมล จากปากคลองลึกเขาไปภายใน
ประมาณ ๐.๗๕ ไมล  มีทาเทียบเรือเล็กซึ่งเรียกกันทั่วไปวาทาคลองทาจีน เปนทาจอดพักเรือประมง เรือ
ลําเลียงและเรือคาชายฝงขนาดเล็ก และเปนทาขนถายสัตวน้ําขึ้นบกดวย มีถนนจากทาคลองทาจีนไปถึงตัว
เมืองภูเก็ตระยะทางประมาณ ๒ กม. มีรองน้ําลึกประมาณ ๒ ม.    เมื่อน้ําลงต่ําสุดจากการขุดลอกขึ้นตั้งแต
ปากคลองเขามาถึงทาเทียบเรือและจากปากคลองออกทะเลตรงไปทางใตประมาณ ๑๐๐ ม. เหนือทาประมง
ขึ้นไปเล็กนอยมีสะพานขามคลองทาจีนลําคลองเริ่มแคบและคดเคี้ยว แลวจึงโผลออกทะเลทางเหนืออีกทาง
หนึ่งในอาวทางตะวันตกของแหลมงา เรือประมงจะผานเขาทางชองเกาะตะเภานอยและเกาะตะเภาใหญเขาสู
สะพานปลาที่นี่ 
สิ่งอันตราย – เรืออับปาง – ทุนเรือจม 
 มีโขดทรายที่พื้นชั้นลางเปนหินดานแหง เมื่อน้ําลงต่ําสุดโขดหินอยูในทิศ ๒๔๐ ของปลายแหลมพับ
ผา หางปลายแหลมประมาณ ๑ ไมล เปนอันตรายตอเรือประมงเล็กที่แลนมาจากทางตะวันออกเพื่อเขารองน้ํา
ปากคลองทาจีนในเวลากลางคืน มีทุนเครื่องหมายลูกเล็กวางกํากับไวใกลโขดทรายแหงนี้ 

ท่ีทอดสมอ   
 ในอาวทาจอดเรือภูเก็ตมีที่ทอดสมออยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ของปลายแหลมเหนือสุดของ
เกาะตะเภานอยหางประมาณครึ่งไมล น้ําลึก ๘ - ๙ ม. พื้นทะเลเปนโคลน 

เรือคาชายฝงกินน้ําลึกประมาณ ๓.๗๐ ม. ที่จะจอดเรือช่ัวระยะเวลาไมนานนักทอดสมอในที่น้ําลึก ๔.๕๐ - ๕ 
ม. ซ่ึงอยูทาง วซว. ของปลายเหนือสุดของเกาะตะเภานอยหางประมาณ ๗๕๐ ม. ได 

คําแนะนํา – ขอระมัดระวังเขาทาเรือน้ําลึกนําตามหลักนําและทุน มีทุนจตุรทิศกํากับอยู(ตะวันออก) 
 เรือที่แลนมาจากทางใตเมื่อผานหินใตน้ํา ๕ ม. (อยูเกือบใตตรงปลายแหลมใตสุด    (เกาะตะเภานอย) 
ขึ้นมาแลวใหถือทายเขากลางชองเกาะตะเภาใหญกับเกาะตะเภานอย หัวเรือตรงยอดเนินตะวันออกของเขา
โตะแซะแบริ่งประมาณ ๓๔๘ และจอดเรือตามตองการ 

 รองน้ําตั้งแตแหลมพันวาผานชองเกาะตะเภาใหญกับฝง เรือสินคาและเรือโดยสารขนาดใหญ
สามารถเขาออกไดตลอดเวลา โดยมีทุนกํากับรองและหลักนําชวยในการเดินเรือ และมีของทาเทียบเรือน้ําลึก
ภูเก็ตเขาทาเทียบเรือ   การนําเรือควรใหตรงซายเปนหลัก เนื่องจากตรงขวาของรองน้ําเปนที่ตื้น 

 ในแผนที่ไทยหมายเลข ๓๓๕A มีเสนทางแนะนําการเดินเรือ (Recommended track) แสดงไวประมาณ
กลางเดือนมีนาคม มักเกิดมีลมพัดแรงเปนระยะ ๆ ๕ - ๗ วันกอน/หลัง น้ําเกิดใหญ ขณะลมจัดจะคลื่นหัว



แตกซัดเขาหาฝงแรง เรือที่เทียบทาก็ไมปลอดภัย สําหรับเรือจอดทอดสมอควรระวังในการทอดสมอใหยึด
ดินแข็งแรงและหางฝงพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสมอเกาในฤดูที่มีลมแรง 

 ฝงดานตะวันออกของเกาะภูเก็ต – ขอบฝง 
 ฝงตั้งแตแหลมพับผาขึ้นไปจนถึงแหลมสามแหลม (ปากชองปากพระทางตะวันออก) ขอบฝงเบนขึ้น
ไปทางเหนือ ประกอบดวยอาวหลายอาว และเปนฝงหาดทรายที่มีที่ราบมีตนไมและตนมะพราวชายฝง 
ระหวางแหลมพับผาถึงแหลมไมไผซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของแหลมพับผาหางประมาณ ๑ ไมล 
เปนอาวเล็ก ช่ืออาวติปะ จากแหลมไมไผขึ้นไปทางเหนือประมาณ ๒ ไมล มีแหลมชื่อแหลมงา ระหวาง
แหลมงาถึงแหลมยามูซ่ึงอยูประมาณ นนว.ของแหลมงาหางประมาณ ๔.๕ ไมล  เปนอาวกวาง มีเกาะ
มะพราวสูง ๑๙๓ ม. อยูในบริเวณน้ําตื่นหางจากปลายแหลมงาไปทางเหนือประมาณ ๑ ไมล ใกล ๆ ปลาย
เกาะมะพราวดานตะวันออกเฉียงเหนือมีหินโผลน้ําและหินใตน้ํา 

 อาวทาเรือ (เปนชื่ออาวไมใชที่เดียวกับทาจอดเรือภูเก็ต) มีปากอาวอยูระหวางเกาะมะพราวกับแหลม
ยามูซ่ึงอยูทางเหนือหางประมาณ ๒.๑๕ ไมล ในอาวน้ําตื้นมีหาดโคลนแหงเมื่อ น้ําลงยื่นจากกนอาวออกไป
ไกลประมาณครึ่งไมล กนอาวมีคลองเล็ก ๆ  ช่ือคลองทาเรือ และหมูบานทาเรืออยูริมคลองนี้ ลึกเขาไป
ประมาณ ๑.๕ ไมล ในอดีตเรือคาชายฝงแวะจอดปากอาวทาเรือเพื่อรับสินคาพื้นเมือง คือมะพราว และยาง
เปนประจําจึงมีช่ือวาอาวทาเรือ แตปจจุบันไมคอยมีเรือสินคามาจอดอาวทาเรือจึงเปนเพียงทาที่ราษฎรตาม
เกาะใกลเคียงอาศัยขึ้นบกเทานั้น ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมะพราวประมาณ ๐.๗๕ ไมลมีเกาะ
รังใหญอยู ยอดเกาะสูง ๘๑ ม. มีรองน้ําลึก ๙ - ๑๐ ม.ระหวางเกาะมะพราวกับเกาะรังใหญ  
 เกาะรังนอย เปนเกาะใน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กวาง ๒๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. สูง ๕๕ ม. อยูทางทิศเหนือของ
เกาะรังใหญ งบประมาณ ๓๘๐ หลา อยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘ และ ๓๓๔ ระหวางเกาะรังใหญกับ
เกาะรังนอย มีหินมากเปนพื้นที่อันตราย 
 เกาะมาลี  เปนเกาะใน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กวาง ๑๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง ๓๘ ม.  เปนเกาะเล็ก (Islets) 
อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต ของเกาะมะพราวหางราว ๑ ไมล รอบเกาะมาลีเปนบริเวณที่มีน้ําลึก 
 เรือที่จะเขาจอดปากอาวทาเรือเมื่อมาจากทางใต และผานเกาะมาลีขึ้นไปแลวใหแลนผานทาง
ตะวันออกของเกาะรังใหญแลวออมทางเหนือของเกาะรังนอยในระยะหางประมาณ ๐.๕ ไมล เขาหาที่
ทอดสมอ ที่ทอดสมอที่เหมาะอยูบริเวณน้ําลึกประมาณ ๕.๕ ม. แบริ่งปลายเหนือสุดของเกาะรังใหญ ได 
๑๑๐   และแบริ่งยอดเกาะมะพราวประมาณ ๑๘๕ พื้นทองทะเลเปนโคลน สําหรับเรือเล็กทเมื่อมาจากทางใต 
อาจเดินลัดเขารองระหวางเกาะมะพราวกับเกาะรังใหญได รองลึกนี้คอนไปทางเกาะรังใหญ ใกล ๆ กับปลาย
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมยามูมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง หรือจะเรียกเปนหินก็ไดสูง ๒ ม. ช่ือเกาะเล็ก 
ตั้งอยูบนโขดทรายแหงเมื่อน้ําลงที่ติดตอออกไปจากแหลมยามู 
 อาวบางทราย  เปนอาวที่ติดกับอาวทาเรือขึ้นไปทางเหนือ ปากอาวบางทรายโผลระหวางปลาย
แหลมยามูกับปลายแหลมอาวปอ ซ่ึงเปนแหลมทางเหนือของแหลมยามูหางกันประมาณ ๓.๒๕ ไมล 
ประมาณ ๓ ไมล ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของแหลมของเกาะยามูมีเกาะนาคานอยตั้งอยู จากปลายใตเกาะ



นาคานอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต มีเกาะแพ  ทางใตของเกาะแพหางประมาณ ๕๕๐ ม.มีหินปริ่มน้ํากอง
หนึ่งและทางตะวันตกของเกาะแพหางประมาณ ๑ ไมล มีหินปริ่มน้ําอยูกองหนึ่งชื่อหินบางทรายอยูระหวาง
หินแพกับฝง 
 แหลมยามู  เปนแหลมใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กวาง ๖๙๐ ม. ยาว ๑.๔ ก.ม. อยูทางทิศตะวันออกของเกาะ
ภูเก็ต อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะยามู ระยะหางประมาณ ๒๕๐ หลาอยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข 
๓๐๘และ ๓๓๔ 
 เกาะแพ เปนเกาะใน จ.ภูเก็ต กวาง ๑๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. สูง ๖ ม.อยูทางทิศใตของเกาะนาคานอย
ระยะหางประมาณ ๑ ไมลอยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘และ๓๓๔  
 เกาะนาคาใหญ  เปนเกาะใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กวาง ๑.๔ ก.ม. ยาว ๒.๕ ก.ม.สูง ๘๗ ม.อยูหางขึ้นไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะนาคานอยประมาณครึ่งไมล สูง ๘๗ ม.อยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข 
๓๐๘ และ ๓๓๔ ระหวางปลายใตสุดของเกาะนาคาใหญกับฝงเกาะภูเก็ตมีหินหลายกอง หินปริ่มน้ําคอนขาง
อันตราย เพราะอยูกลางรองน้ําลึก รองน้ําลึกที่กลาวนี้คือรองน้ําลึกตั้งแต  ๗ - ๑๑ ม. มีแนวรองเริ่มตั้งแตชอง
ระหวางปลายใตของเกาะนาคานอยกับหินแพขึ้นไปทางเหนือจนถึงชองระหวางปลายแหลมทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ของเกาะนาคาใหญกับเกาะแรด(เกาะแรดคือเกาะที่ไมไดเขียนชื่อไวในแผนที่ อยูทางตะวันตกจาก
ปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะนาคาใหญหางประมาณครึ่งไมล) เรือเล็กทองถ่ินเทานั้นที่เดินในรองนี้ 
หางฝงตอนกึ่งกลางเกาะนาคาใหญออกไปทางตะวันออกประมาณครึ่งไมล มีหินใตน้ํากองหนึ่ง ซ่ึงมีน้าํเหนอื
หิน ๗.๗ ม. อยูในบริเวณน้ําลึก ๑๕ ม. 

 แหลมยาง  เปนแหลมใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กวาง ๑ ก.ม. ยาว ๘๐๐ ม.ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ
ภูเก็ต อยูทางทิศเหนือของเกาะแรด อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของบานแหลมยางระยะหางประมาณ 
๔๙๐ หลา และอยูทางทิศ นนอ.ของแหลมอาวปอประมาณ ๑.๗๕ ไมล ทางทิศ นอ.ของแหลมยาง หางไปราว
คร่ึงไมลมีหินปริ่มน้ํากองใหญช่ือหินกลาง ตั้งอยูในบริเวณน้ําลึกทาง นนอ.ของหินกลางหางประมาณ  ๑ 
ไมล     มีบริเวณตื้นซึ่งมีน้ําเหนือที่ตื้น ๔.๖ ม. อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะทะนานหางประมาณ 
๐.๗๕ ไมล 
 
ชองปากพระ – ปากชองดานตะวันออก 
 ชองปากพระหรือชองปากพระยาว มีปากชองดานตะวันออกโผลระหวางแหลมสามแหลมของเกาะ
ภูเก็ตกับแหลมสามแหลม ของฝงแผนดินจังหวัดพังงากวางประมาณ ๒ ไมล แหลมสามแหลม คือ แหลมของ
เขาติดทะเล ช่ือ  เขาสามแหลมมียอดสูง ๒๑๔ ม.  ตอนปากชองปากพระดานนี้มีน้ําลึก มีเกาะหลายเกาะ คือ
เกาะวะใหญ(เปนเกาะในเขต จ.พังงา) สูง ๗๒ ม.เกาะวะนอย อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะวะใหญหาง
กันประมาณครึ่งไมลของปลายใตของแหลมสามแหลม (ฝงแผนดินจังหวัดพังงา) บนบริเวณน้ําตื้น ถัดเขาไป
มีเกาะปายูและเกาะเล็กอีกสองเกาะไมมีช่ือในแผนที่ ตั้งเรียงกันเขาหาฝงแหลมสามแหลมเกาะปายูอยูทาง
ตะวันตกของเกาะวะนอย หางกันประมาณ ๑.๕ ไมล  และตั้งอยูบริเวณน้ําตื้นเกาะเฮ เกาะงํา ตั้งอยูทาง



ตะวันตกของแหลมสามแหลมหางเขาไปประมาณ ๐.๕ ไมล และ ๑.๒๕ ไมล ตามลําดับ สองเกาะนี้ตั้งอยูบน
บริเวณน้ําตื้นทางใตของรองเรือเดิน เกาะนก  เปนเกาะหินเล็ก ๆ ๒ ลูก  ที่ชํานาญภูมิประเทศสามารถเขาไป
ในชองปากพระจากปากชองดานตะวันออกจนถึงเกาะนก และทอดสมอบริเวณน้ําลึก  ๖.๗ ม. ทางทิศ ซอ. 
ของเกาะนก ระหวาง ๐.๗๕ ไมล ถึง ๑ ไมล  ในชองเหนือเกาะนกขึ้นไปน้ําตื้นมีโขดทรายและหินกีดขวางอยู
มาก   เรือประมงเล็กขนาดกินน้ําลึก ๒.๕ ม.  ที่มีความชํานาญในการนําเรือผานรองน้ํานี้ จึงจะสามารถเดิน
ขึ้นไปไดจนถึงทาฉัตรไชยหรือเชิงสะพานสารสิน 
 

สายน้ําขึ้น - ลง – (Tidal Streams) 
 สายน้ําขึ้น – ลง ในชองระหวางฝงตะวันออกของเกาะภูเก็ตกับเกาะยาวใหญ น้ําขึ้นไหลไปทางเหนือ 
น้ําลงไหลไปทางใต อัตราเร็วระหวาง ๑ - ๒ นอต 

 
เกาะและสิ่งอันตรายที่อยูทางตะวันออกของเกาะภูเก็ต 
 เกาะยาวใหญ  เปนเกาะใน อ.เกาะยาว จ.พังงา กวาง ๗.๗ ก.ม. ยาว ๒๖ ก.ม.สูง ๔๙๑ ม. อยูทางทิศ
เหนือของเกาะยาวนอยระยะหางประมาณ ๘๒๐ หลา อยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘และ ๓๓๔ มีปลาย
ใตสุดของเกาะอยูในแนวตะวันออกของแหลมพับผา ระยะทางประมาณ ๙ ไมล  มียอดเขาสูงตั้งแต ๒๔๙ - 
๓๔๑ ม. ตอเนื่องกันเปนพืดตั้งแตหัวเกาะถึงทายเกาะ ตอนประมาณกึ่งกลางในทางยาวของเกาะคอดแคบกวา
สวนเหนือและสวนใตของเกาะ ทางดานตะวันตกของตอนคอดนี้เปนอาวใหญเวาลึกชื่อ “อาวลาบู”  น้ําใน
อาวลึกประมาณ ๓ - ๕ ม. ที่ปลายแหลมปากอาวลาบูทางใตมีเกาะเล็ก ๆ ช่ือ “เกาะหนุย”  มีหินปริ่มน้ํากอง
หนึ่งอยูประมาณ นนว. ของเกาะหนุยหางราว ๐.๗๕ ไมล ตอนเหนือของอาวลาบูไมมีส่ิงอันตรายใด ๆ ใน
อาวนี้มีหมูบานอิสลามตั้งอยู ชาวบานมีอาชีพจับปลา หาหอย ทําสวนมะพราว และเก็บรังนกนางแอน 
 ปลายใตสุดของเกาะยาวใหญมีอาวชื่อ “อาวปลาไหล” เปนอาวเวาลึกประมาณ ๑.๕ ไมลจากปากอาว
ถึงกนอาว   จากอาวปลาไหลดานตะวันตกคือชองลัดใหญ   ดานตะวันออกคือแหลมหัวลาน   เกาะชองลัด
ใหญ เปนเกาะที่ตั้งติดตอมาจากเกาะยาวใหญโดยมีชองน้ําแคบแยกจากกัน แตในชองนี้มีหินชายฝงเมื่อน้ําลง
แหงสูงราว ๑.๕ ม. เกลื่อนกลาดเต็มไปหมด แลดูคลายกับวาเกาะชองลัดใหญคือปลายแหลมสุดของเกาะยาว
ใหญ แตเมื่อน้ําขึ้นสูงพอสมควรเรือเล็กทองถ่ินแลนผานชองเกาะลัดใหญได ตอจากเกาะชองลัดใหญลงไป
ทางตอนใตหางประมาณ ๒๗๐ ม. มีบริเวณหินใตน้ําและหินโผลน้ํา หินโผลน้ําลูกหนึ่งมีช่ือวาเกาะลัดนอย 
ในอาวปลาไหลน้ําตื้น  มีหาดโคลนแหงโผลเมื่อน้ําลงยื่นจากกนอาว  และยื่นจากทางตะวันออกของอาว
ออกมาไกลถึง ๐.๗๕ ไมล แตมีรองทางน้ําที่น้ําไมแหงขาดเลาะชิดดานตะวันตกของอาว เปนรองน้ําไปสู
คลองหนึ่งที่อยูกนอาว มีหมูบานอยูริมคลองกนอาวนี้ ปากอาวดานทิศตะวันออกคือแหลมหัวลาน เปนแหลม
สูงโลนและหนาผาชัน 
 อาวลาบู เปนอาวใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ปากอาวกวาง ๑.๕ ก.ม.อยูทางทิศใตของแหลมไมแกว อยูใน
แผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘ และ ๓๓๔ 



 เกาะหนุย  เปนเกาะใน อ.เกาะยาว จ.พังงา กวาง ๓๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.ตั้งอยูทางทิศ นอ.ของเกาะยาว
ใหญระยะหางประมาณ ๓๓๐ หลา  กนอาวมีหมูบานอยูริมคลอง ปากอาวดานตะวันออกคือแหลมหวัลานนัน้
เปนแหลมสูง    โลนและหนาผาชัน ขอบฝงดานตะวันออกของเกาะยาวใหญ ตั้งแตแหลมหัวลานขึ้นไปทาง
เหนือประมาณ  ๙  ไมล เปนฝ งหิน เก ล้ียงชันน้ํ า ลึกชิดฝ ง  ตอจากนั้นยื่ นไปถึ งแหลมปลายสุด
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ มีพื้นที่ชายฝงราบต่ําเปนหาดทรายทาง อนอ. ของแหลมหัวลานหางออกไป
ประมาณ ๓ ไมล มีหินโผลน้ํากอนหนึ่งสูงประมาณ ๑.๕ ม.  ช่ือหินหมูสังเหนือ  ชองระหวางหินหมูสังเหนือ
กับฝงเกาะยาวใหญ เปนชองทางที่เรือเดินได มีพื้นที่อันตรายอยูบริเวณปลายแหลม ไมมีช่ือซ่ึงอยูทางเหนือ
ของแหลมหัวลานขึ้นไปประมาณ ๙ ไมล บนพื้นที่อันตรายแหงนี้มีเกาะหินโผลน้ํา หินใตน้ําคลุมยื่นออกจาก
ปลายแหลมไปทางตะวันออกประมาณ ๑.๕ ไมล เกาะที่ใหญกวาเพื่อนมีช่ือวา เกาะรังนก  ขอบฝงดานเหนือ
ของเกาะยาวใหญ สวนใหญเปนที่ราบต่ําและเปนหาดทราย นอกจากแหลมเฮียะ ซ่ึงเปนแหลมปลายสุด
ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเปนแหลมเขาสูงหนาผาชัน 
  เกาะไขนอก  เปนเกาะเล็ก ๆ อยูใน อ.เกาะยาว จ.พังงา กวาง ๑๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของเกาะไขในระยะหางประมาณ ๓.๙ ก.ม. มีหาดทราย มีตนไมสูงอยูไลเล่ียกันอยูดานใตของเกาะ 
มีหินโผลน้ําเล็ก ๆ ๒ กอน อยูทาง อซอ. ของเกาะหางราว ๓๗๐ ม. และมีพื้นที่กองหินซึ่งมีหินโผลน้ํากอน
หนึ่งอยูทาง นนว. ของเกาะหางราว ๕๐๐ ม.   
  เกาะไขใน  สูง ๑๕ ม. ตั้งอยูทาง อนอ. ของเกาะไขนอกหางประมาณ ๒ ไมล มีบริเวณหินปริ่มน้ํา 
หินใตน้ําคลุมไปทางทิศ ซว. ของเกาะไขใน หางราว ๐.๗๕  ไมล 
  เกาะลีป  เปนเกาะในเขต จ.พังงา เปนเกาะรูปกรวยตั้งอยูแนวเหนือของเกาะไขนอกหางประมาณ 
๓.๕ ไมล   
  เกาะสูบ ตั้งอยูทางเหนือของเกาะลีปหางประมาณ ๓.๗๕ ไมล ทั้งเกาะลีปและเกาะสูบเปนเกาะหิน
โดดชันตั้งรอบเกาะน้ําลึก 
  เกาะสูบ เปนเกาะใน อ.เกาะยาว จ.พังงากวาง ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. สูง๓๖ ม.ตั้งอยูทางทิศ นว. ของเกาะ
ยาวใหญ ระยะหางประมาณ ๒.๘ ก.ม. 
  เกาะยาวนอย  อยูในเขต อ.เกาะยาว จ.พังงา กวาง ๗.๑ ก.ม. ยาว ๑๑.๘ ก.ม. สูง ๒๒๓ ม. เปนเกาะมี
ตนไมแนนทึบ ถูกแยกออกจากฝงดานเหนือของเกาะยาวใหญดวยชองน้ําแคบ ซ่ึงเรียกวาชองเกาะยาว น้ําใน
ชองไมลึกนัก บริเวณน้ําลึกต่ําที่สุดประมาณ ๑.๒ ม. ตอนปากชองดานตะวันออกมีรองน้ําเดินเรือที่มีน้ําลึก ๖ 
- ๑๐ ม.  กวางประมาณ ๓๕๐ ม.  เขาไปในชองเพียง ๐.๗๕ ไมล เทานั้น มีหินโผลน้ําสูงราวครึ่งเมตรชื่อหิน
กลางรอง ตั้งอยูกลางชองในตําบลที่หางไปทาง นนว. จากจุดปลายตะวันออกเฉียงเหนือถึงเกาะยาวใหญ
ประมาณ ๗๕๐ ม. ชองเกาะยาวเรือตางถ่ินไมควรเดินเรือลอดผานนอกจากเรือเล็กทองถ่ินเทานั้น เพราะเหตุ
ที่รองน้ําคดเคี้ยว น้ําตื้นและมีหินอันตรายดังกลาว กับยังมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่งไมมีช่ือในแผนที่ตั้งอยูทาง
ตะวันออกของปลายใตสุดเกาะยาวนอยหางประมาณ ๑,๐๐๐ ม. และมีหินปริ่มน้ํากองหนึ่งอยูชิดทางเหนือ
ของเกาะนี้เชนกัน 



จากจุดปลายใตสุดของเกาะยาวนอยหางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ ๔ ไมล มีเกาะชื่อ เกาะงั่ง เกาะ
ที่อยูทางเหนือของเกาะงั่งหางขึ้นไปราว ๑.๕ ไมล ช่ือเกาะหอง สูง ๑๔๒ ม. ถัดขึ้นไปทางเหนือของเกาะหอง
ภายในระยะทาง ๓ ไมล มีกลุมเกาะเล็ก ๆ (Islets) อยูกลุมหนึ่งประมาณ ๑๒ เกาะ เกาะเล็ก ๆ เหลานี้เปนเกาะ
และเปนหินแกรนิต โผลโดด ๆ ขึ้นจากพื้นน้ําสูงชันและน้ํารอบเกาะลึก เกาะในกลุมเกาะนี้ที่มีช่ือเขียนไวใน
แผนที่ ไดแก เกาะกะ อยูในแบริ่ง ๐๒๘ ของเกาะหอง หางกันประมาณ ๑ ไมล เกาะกายาอยูประมาณ อนอ. 
ของเกาะกะหางกันประมาณครึ่งไมล  ชองระหวางเกาะกะกับเกาะกายามีน้ําลึกเปนชองที่เดินเรือได   เกาะ
ปางอยูในแบริ่ง ๓๓๔ ของเกาะหองหางกันประมาณ ๒ ไมล  เกาะผักเบี้ยอยูในแบริ่ง ๐๘๐ ของเกาะปางหาง
กันประมาณ ๐.๗๕ ไมล ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะผักเบี้ยหางประมาณ ๘๐๐ ม. มีเกาะชื่อ เกาะ
ปากุเสีย    (ไมไดเขียนชื่อในแผนที่หมายเลข ๓๐๘)  ระหวางกลุมเกาะเหลานี้กับฝงดานตะวันออกของเกาะ
ยาวนอยเปนชองทางน้ําลึกกวางราว ๒ ไมล  ปลอดภัยใชในการเดินเรือได 
 บริเวณปลายตะวันตกสุดของเกาะยาวนอยหอมลอมดวยหินชายฝง และที่ชายนอกสุดของแนวคัน
หินชายฝง มีเกาะเล็กชื่อเกาะใต   ตั้งอยูตอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใตหางราว ๔๐๐ ม. มีเกาะ
โบยใหญริมฝงดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะโบยใหญ มีพืดหินชายฝงซึ่งยื่นออกจากชายเกาะ
ประมาณ ๐.๒๕ ไมล และมีหินหลายกอนโผลน้ําทางเหนือของเกาะโบยใหญมีชองน้ํากวางประมาณ   ๐.๗๕ 
ไมล เปนชองน้ําคั่นระหวางเกาะโบยใหญกับเกาะโบยนอย ซ่ึงสูง ๘๖ ม. ในชองเกาะโบยใหญกับเกาะโบย
นอยมีเกาะเล็ก ๆ หรือหินโผลน้ํา ๒ ลูก ช่ือเกาะทอง และเกาะแดง 

พื้นที่ระหวางดานตะวันออกของเกาะโบยใหญกับเกาะโบยนอย ไปถึงฝงดานตะวันตกของเกาะยาวนอยเปน
บริเวณพื้นที่น้ําตื้น มีโขดแหง หินใตน้ําหลายแหง และมีเกาะหนึ่งชื่อเกาะพลอง 

เกาะยาวใหญกับเกาะยาวนอยและเกาะเล็ก ๆ ใกลเคียงอยูในเขตปกครองของจังหวัดพังงาบนเกาะยาวใหญ
กับเกาะยาวนอยมีราษฎรอยู และบนเกาะเล็ก ๆ  บางเกาะก็มีราษฎรอยูดวย ซ่ึงมีฐานะเปนกิ่งอําเภอ ช่ือ กิ่ง อ.
เกาะยาว ขึ้นกับ อ.เมือง จ.พังงา 

 

(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๘ และ ๓๓๓) 
 อาวพังงา เปนอาวกวางและลึก ปากอาวเปดระหวางแหลมสอม (ละติจูด ๘  ๐๘ น. ลอง ๙๘ ๒๖
 อ.) ซ่ึงเปนปลายแหลมของปากชองพระทางตะวันออกกับแหลมหัวควาย ซ่ึงเปนแหลมฝงแผนดินที่อยูทาง
ตะวันออกของแหลมสอม หางประมาณ ๑๘ ไมล (แหลมหัวควายไมมีช่ือเขียนในแผนที่เดินเรือหมายเลข 
๓๐๘เปนแหลมทางเหนือของอาวทาเลน) 
 ดานตะวันตกของอาวพังงามีเกาะจํานวนมากตั้งอยูในระยะ ๓ ไมล หางจากฝงออกไป        เกาะใหญ 
ๆ ในละแวกนี้ ไดแก  

 เกาะพนัก สูง ๓๘๕ ม. ปลายใตสุดของเกาะพนักอยูในแนวประมาณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
แหลมสอมหางขึ้นไปประมาณ ๔ ไมล  



 เกาะรายาหริ่ง  มียอดแหลมเหมือนเขาสัตว สูง ๔๓๙ ม. ตั้งอยูหางเกาะพนักขึ้นไปทางเหนือ
ประมาณ ๔.๕ ไมล  เกาะพระอาดหนุม มียอดแหลมเหมือนเขาสัตว สูง ๓๗๘ ม. ตั้งอยูบนโขดตื้นแหงติดฝง
แผนดินทาง นนว. ของเกาะพนักหางประมาณ ๓ ไมล เกาะเล็ก ๆ มีเรียงรายอยูทางตะวันตกของรองทาง
เดินเรือเขาอาวพังงา มีเกาะนกคุมอยูทางตะวันออกของปลายเหนือเกาะพนักหางประมาณ ๑ ไมล เกาะนกคุม
หากดูจากทางตะวันออกมีรูปรางเหมือนนกกําลังหมอบอยู หรือเหมือนลูกไก ถัดเกาะนกคุมขึ้นไปทางเหนือ
มีเกาะนากายา สูง ๑๖๖ ม. เกาะใหญ สูง ๓๑๐ ม. เกาะหอง เกาะนาแค พื้นที่ระหวางเกาะเหลานี้กับฝงแผนดนิ
ทางตะวันตกมีโขดทราบตื้นและโขดแหงเมื่อน้ําลง อยูจํานวนมาก 
 จากปลายเหนือสุดของเกาะยาวนอยข้ึนไปทางทิศ นอ. ประมาณ ๕๕๕ ม. มีเกาะกูดูใหญ สูง ๔๔ ม. 
ติดกับเกาะกูดูใหญไปทางตะวันตกมีเกาะกูดูนอย เกาะกูดูทั้งสองเปนเกาะผาชัน น้ําลึกรอบเกาะชองแคบ
ระหวางเกาะกูดูกับเกาะยาวนอยน้ําลึก ๓๐ ม. เรือใหญผานได และทางเหนือของเกาะกูดูใหญก็เปนบริเวณน้ํา
ลึกที่ปลอดภัยเรือเดินผานไปมา จากปลายแหลมเหนือสุดของเกาะยาวนอยไปทางตะวันออกประมาณ ๑.๗๕  
ไมล  มีหินโผลน้ําตั้งขึ้นอยู ๒ กอน ตั้งคูกันสูงประมาณ ๔๗ ม. ช่ือหินตีโละหรือเกาะตีโละ ตอจากหินหรือ
เกาะตีโละไปทางตะวันออกประมาณ ๑.๒๕ ไมล มีเกาะหินโผลน้ําโดดชันลูกหนึ่ง สูง ๒๓ ม. ช่ือเกาะปาลัย 

จากปลายเหนือสุดของเกาะยาวนอยออกไปทางตะวันตกประมาณ  ๑ ไมล มีเกาะโรย สูง   ๑๒๑ ม. ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะโรยหางประมาณ ๑.๒๕ ไมล มีเกาะบาตัง สูง ๑๒๒ ม.   มีน้ําลึกระหวาง ๔ - ๙ 
ม.อยูระหวางเกาะโรยกับเกาะบาตัง 

 หินมดแดง  เปนหินใน อ.เกาะยาว จ.พังงา กวาง ๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม.กองหินอยูทางทิศ นอ.ของเกาะ
บาตังหางประมาณ ๒ ไมล หินกองนี้เมื่อน้ําขึ้นเต็มที่เกือบมิดคงเห็นแตเงาดํา ๆ (มองเห็นเปนหินโผลน้ํามา
นิดเดียว)ทาง นนอ.ของเกาะกูดูใหญหางประมาณ ๒ ไมล มีเกาะขลุย ยอดสูง ๑๖๘ ม. อยูตอนเหนือของเกาะ 
และมีน้ําลึกทางซีกตะวันตกของเกาะ  
 เกาะดัว สูง ๕๔ ม. เปนเกาะหินเล็กอยูทางตะวันตกของปลายใตสุดของเกาะขลุย(เกาะรงมารง)หาง
ราว   ๗๔๐ ม. มีเกาะเล็ก ๒ เกาะชื่อ เกาะสุม สูง ๖๕ ม. และเกาะไป สูง ๘๐ ม. อยูหางจากเกาะขลุยไปทาง
ตะวันตกประมาณ ๑.๒๕ ไมล เกาะไปอยูทางเหนือของเกาะสุม เกาะชองลัด มียอดสูง ๓๐๕ ม.  อยูทางตอน
ใตของเกาะงาม(เกาะหาม)   เกาะชองลัดตั้งอยูทางเหนือของเกาะขลุยหางประมาณ ๓๗๐ ม.   มีหินโผลน้ํา
กอนเล็ก  ๒ กอนอยูทางใตสุดของเกาะชองลัด   ทาง นนว. ของเกาะชองลัดหางประมาณ ๒๙๐ ม. มีเกาะงาม   
ตอจากเกาะงามขึ้นไปทางเหนือมีโขดทรายแหง  เมื่อน้ําลงเปนสันขนานยาวไปกับฝงจนเกือบถึงปากคลอง
ปากลาว หินใบเปนหินโดดสูงประมาณ ๒ ม. อยูหางไปทางเหนือของเกาะงามประมาณ ๑,๑๑๑ เมตร และ
หินใบอยูในรองลึกทางตะวันตกของโขดทรายยาวที่กลาวขางบน รองน้ําแคบระหวางเกาะชองลัดดาน
ตะวันตกกับฝงแผนดินมีหินปริ่มน้ําและหินโผลน้ําอยูริมรองหลายแหง แตเรือเล็กทองถ่ินที่รูรองใชเปนทาง
สัญจรลัดเลาะฝงไปสูคลองมะรุยได 



รองน้ําลึกอีกรองหนึ่งที่เรือเล็กทองถ่ินชํานาญภูมิประเทศ ใชสัญจรเขาออกคลองบอแสน และคลองมะรุย 
คือรองที่ผานทิศทางตะวันตกของเกาะงามขึ้นไปทางเหนือ ผานหินใบขึ้นไปประมาณ ๓ ไมล แลวจึงเขา
กึ่งกลางชองระหวางเกาะสองพี่นอง 

 เกาะหมาก เปนเกาะที่อยูใน จ.พังงา มีลักษณะราบต่ํามีเนินสูงอยูกลางเกาะสูงประมาณ ๓๕ ม. ตั้งอยู
ในแนวตะวันตกของปลายเหนือสุดของเกาะชองลัดหางประมาณ ๑ ๓/๔ ไมล มีราษฎรอาศัยปลูกมะพราว
และหมากรอบเกาะมีที่ทอดสมอที่ดีสําหรับเรือที่ชํานาญภูมิประเทศอยูบริเวณทางทิศ นอ. หางจากปลายสุด
ตะวันออกของเกาะหมากประมาณครึ่งไมล น้ําลึก ๘ - ๑๗ ม. พื้นทะเลเปนโคลนปนทราย 
 
คําแนะนํา 
 เรือที่เดินทางมาจากตอนใตเพื่อไปยังคลองบอแสนและคลองมะรุย (กนอาวพังงา) ใหผานทาง
ตะวันออกของเกาะยาวใหญกับเกาะยาวนอย  ผานเกาะสุม เกาะไป และชองระหวางเกาะงามกับเกาะหมาก
ขึ้นไป 

สายน้ําขึ้น – ลง (Tidal Streams) 
 สายน้ําในชองดานตะวันออกของเกาะยาวนอย น้ําขึ้นไหลขึ้นไปทางเหนือ น้ําลงไหลลงไปทางทิศ
ใต อัตราความเร็วประมาณ ๑ - ๒ นอต 
 
(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๓๓) 
 กนอาวพังงา – กระโจมไฟ – จ.พังงา 
  กนอาวพังงามีลําน้ําใหญนอยไหลออกสูทะเลหลายสาย ลําน้ําใหญ ๆ ไดแก คลองกระโสม
กับคลองพังงา ออกมารวมกันทางตอนปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกนอาว และคลองบอแสนกับคลอง
ปากลาวไหลออกมารวมกันตอนปลายสุดทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกนอาว 

  ปากทางเขาคลองกระโสมอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะรายาหริ่งหางประมาณ ๑ 
ไมล เปนปากทางกวางราว ๐.๕ ไมล ชองทางเขาคลองกระโสมอยูระหวางเกาะหลายเกาะ มีโขดทรายกีด
ขวางทางเขาอยูตําบลกระโสมซึ่งเปนที่ตั้ง  อ.ตะกั่วปา อยูลึกเขาไปจากปากคลองประมาณ  ๔.๕  ไมล เรือ
เล็กทองถ่ินเขาไปในคลองได 
 คลองเกาะปนหยี  มีปากทางเขาอยูทางตะวันออกของปากทางเขาคลองกระโสม จากจุดปลายแหลม
ดานตะวันออกของปากทางเขาคลองเกาะปนหยีมีโขดโคลนแหงเมื่อน้ําลงยื่นออกไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต ไกลราว ๒ ไมล และจากจุดปลายแหลมเดียวกันนี้หางออกไปทางใตราว ๐.๗๕ ไมล มีเกาะนมสาวใหญ 
สูง ๕๙ ม. ตั้งอยูทางตะวันออกของรองเดินเรือ และมีเกาะนมสาวนอยเปนเกาะหินเล็ก ๆ ตั้งอยูใกลทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ของเกาะนมสาวใหญหางกันเพียง ๑๐๐ ม. บนยอดเกาะนมสาวนอยมีกระโจมไฟเกาะ
นมสาวนอย 



 กระโจมไฟเกาะนมสาวนอย  ตัวกระโจมไฟเปนหอคอยคอนกรีตทาสีขาว สูง ๒ ม. สูงของไฟเหนือ
ระดับทะเลปานกลาง ๒๕ ม. ลักษณะไฟ Fl1 3s 25m 9M 

 
 กระโจมที่ ๕. ไฟเกาะนมสาวนอย (เมื่อมองจากทางทิศตะวันตกของเกาะ) 
  หางจากเกาะนมสาวนอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ ๖๕๐ ม. มีสันดอนทรายแหงเมื่อ
น้ําลงยาวประมาณ ๒.๕ ม. ทอดยาวไปในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โขดแหงที่กลาวขางตนนี้อยูทาง
ตะวันตกของรองลึกเดินเรือ (แผนที่ไทยหมายเลข ๓๓๓) 
 เกาะปนหยี  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะนมสาวนอยหางประมาณ ๑.๗๕ไมล มีหาด
ทรายปนโคลนแหง เมื่อน้ําลงยื่นออกจากปลายใตสุดของเกาะไปทางใตยาวประมาณ ๔๖๐ ม. และหาดนี้
ทอดขนานไป กับฝงทะเลดานตะวันออกของเกาะปนหยี  บานปนหยีเปนหมูบานใหญประมาณ ๑๐๐ หลัง 
เปนหมูบานไทยอิสลาม ตั้งบานเรือนผูกติดกันเปนแพตอกันทุกบาน  และมีเสาอยูในน้ําบนหาดโคลนแหง  
ดานใตของเกาะมีโรงเรียน, โทรศัพท, ไฟฟา และไปรษณีย ตอจากปลายเหนือสุดของเกาะปนหยีขึ้นไปทาง
เหนือประมาณ ๔๐๐ ม. มีเขา ๒ - ๓ ลูกตอเนื่องกันไปตามฝงคลองเกาะปนหยี เปนเขาหินแกรนิตสูงชันชื่อ
เขาสวน สูง ๒๒๐ ม. และเขาพังซึ่งอยูเหนือสุดของพืด เขานี้สูง ๓๖๒ ม. รองน้ําเรือเดินจากเกาะนมสาวนอย
เขาคลองปนหยีมีแนวรองเฉียดใกลทางตะวันตกของเกาะนมสาวนอยในระยะหางเกาะไมเกิน ๒๐๐ ม. แลว
แนวรองผานจุดปากทางเขาแหลมดานตะวันออกประมาณ ๕๐๐ - ๘๐๐ ม. ขึ้นไปทางตะวันออกของเกาะปน
หยี เรือกินน้ําลึกประมาณ ๓.๗๐ ม. (๑๒ ฟต) ที่รูรองแลนเขาไปทอดสมอบริเวณในรองทาง ซซอ.ได และน้ํา
ขึ้นพอสมควรสามารถนําเรือเขาจนถึงทาดานศุลกากรซึ่งอยูหางจากเกาะปนหยีประมาณ ๓.๕ ไมล ตอจากทา
ดานศุลกากรขึ้นไป ลําคลองเริ่มแคบคดเคี้ยว    มีโขดตื้นหลายแหง และน้ําตื้นแมแตเรือโบต       เรือหางยาว
เล็กทองถ่ินก็ตองคอยผานเขาออกในเวลาน้ําขึ้น เรือเล็กเหลานี้เขาไปไดถึงทาวังหมอแกงซึ่งอยูหางจากดาน
ศุลกากรประมาณ ๑.๕ ไมล มีถนนจากทาวังหมอแกงไปถึงตัวเมืองพังงาระยะทางประมาณ ๒ กม. และมี
ถนนจากทาศุลกากรออกไปสูทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ระยะทางประมาณ ๕ กม. 
 พังงามีตัวเมืองตั้งอยูในบริเวณเขาลอมรอบ ภูมิประเทศเปนที่ลุม ๆ ดอน ๆ ที่ลุมโดยมากอยูตาม
ชายทะเลและลุมแมน้ํา สวนที่ดอนนั้นสวนมากเปนปาเขา ราษฎรมีอาชีพทําเหมืองแร ทําสวนยางเปนหลัก 
นอกจากนั้นก็มีการทําไร   ทําประมง สินคาออกที่เปนหลัก  ไดแก แรดีบุก กับ ยาง   การขนสงสินคาออก



ปจจุบันขนสงทางบกไปยังภูเก็ต  จึงไมมีเรือคาชายฝงเขามาจอดในอาวพังงาเหมือนอดีต   และในอาวพังงาก็
มีเพียงเรือยนตเล็กของราษฎรที่อยูตามเกาะตาง ๆ สัญจรเขาออกเทานั้น 

 
(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๓๓) 
 ฝงกนอาวพังงาตั้งแตปากทางเขาคลองเกาะปนหยีไปทาง อนอ. จนถึงจุดทางตะวันตกของปาก
ทางเขาคลองบอแสนมีระยะทางประมาณ ๖ ไมล เปนฝงดินออนที่มีไมเลนน้ําเค็มเปนทิวชายฝง และเปน
บริเวณน้ําตื้น มีหาดโคลนแหงเมื่อน้ําลงยื่นยาวออกไปจากขอบฝงไกลตั้งแต ๐.๗๕ ถึง     ๒ .๒๕ ไมล 
 คลองบอแสนกับคลองมะรุย น้ําไหลมาจากทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือตามลําดับปาก
คลองทั้งสองบรรจบกัน ตอนออกสูทะเลมีเกาะเล็ก ๆ ๒ เกาะขนาดไลเล่ียกัน และตั้งอยูคูกันทาง ซซว. ของ
จุดปลายแหลมรวมคลองบอแสนกับคลองมะรุย   และหางจากจุดปลายแหลมนี้ประมาณ ๑ .๕ ไมล เกาะคูนี้
ช่ือเกาะสองพี่นอง เกาะลูกดานตะวันตกสูง  ๑๐๘ ม. อีกลูกหนึ่งสูง ๑๐๕ ม. ชองน้ําระหวางเกาะคูนี้ลึก
ประมาณ ๘ ม. กวางประมาณ ๑๐๐ ม. ไมมีส่ิงอันตรายในชองและเรือเล็กทองถ่ินใชเปนทางสัญจร ในคลอง
บอแสนและคลองมะรุย เรือตางถิ่นไมควรเดินเขาไป เพราะรองน้ําคดเคี้ยวบางตอนก็มีที่ตื้นกีดขวางทางเดิน
อยู 
 
คําแนะนํา 
 เรือที่เดินมาจากทางใตเพื่อเขาอาวพังงา เมื่อผานทางตะวันออกของแหลมพับผาในระยะหาง
ประมาณ ๑ .๕ ไมล ขึ้นมาแลว ใหเดินกึ่งกลางชองระหวางเกาะรังใหญกับเกาะลีป แลวจึงผานเขาชอง
ระหวางเกาะนาคานอยกับเกาะสูบ ตอไประหวางเกาะพนักกับเกาะโบยนอย โดยกําหนดใหหางปลายใตสุด
ของเกาะพนักไปทางตะวันออกประมาณ ๑.๕ ไมล และที่จุดนี้ใหเปลี่ยนไปเดินเข็ม ๐๐๘ เข็มนี้เมื่อผานเกาะ
นกคุมเรือจะอยูหางเกาะนกคุมประมาณ ๑,๐๐๐ ม. เรือที่กินน้ําลึกมากไมสามารถเขาไปถึงกนอาวพังงาได ให
จอดเรือบริเวณน้ําลึกที่เหมาะสมทางตะวันออกของเกาะนาแค สําหรับเรือกินน้ําลึกประมาณ ๓.๗๐ ม. ถาจะ
เดินเขาไปใหถึงปากคลองเกาะปนหยีใหเดินเข็ม ๐๐๘ ตอไป ขณะเมื่อดูวิวบนฝงกนอาวพังงาจากกระโจมไฟ
เกาะนมสาวนอยไลไปทางตะวันออกจะเห็นเขามียอดชะโงก ๒ ลูก รูปรางคลายคลึงกัน ใหถือทายตรงแนวที่
แงเขา ๒ ลูกซอนกัน เดินตาม แนวนี้ไปจนเห็นกระโจมไฟเกาะนมสาวนอยใกลจะทับกับปลายเขาเขียน จึง
เปลี่ยนเข็มไปเดินในแนวทับกันของกระโจมไฟเกาะนมสาวนอยกับปลายเขาเขียน (แนว Inline) ซ่ึงเปนเข็ม
ประมาณ ๓๔๒ - ๓๔๓ จนใกลจะถึงกระโจมไฟเกาะนมสาวนอยประมาณ ๔๐๐ ม. จึงแลนผานชิดทาง
ตะวันตกของกระโจมไฟในระยะหางราว ๒๐๐ ม. เมื่อหลีกผานกระโจมไฟขึ้นไปแลวจึงเบนกลับไปทาง    
ตะวันออกเล็กนอย แลวถือทายกึ่งกลางรองโดยใหหัวเรือตรงเกาะปนหยี ทายเรือตรง   กระโจมไฟเกาะ
นมสาวนอยจนถึงที่ทอดสมอทาง ซซอ. ของบานปนหยีหางประมาณ ๑,๐๐๐ ม.  ไมควรเดินเรือเขาไปใน
คลองพังงา เพราะน้ําบริเวณปากคลองพังงาตื้นขึ้นกวาเดิม(แผนที่ไทย      หมายเลข ๓๐๘) 



  แหลมสัก (ละติจูด ๘  ๑๖  น. ลองจิจูด ๙๘  ๓๘  อ.) เปนแหลมอยูใน อ.อาวลึก จ.กระบี่ กวาง 
๗๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.อยูทางทิศตะวันตกของอาวลึก ทิศตะวันตกของบานหัวแหลม หางประมาณ ๖๒๐ หลา 
เปนแหลมฝงแผนดินอยูทางเหนือของปลายเหนือสุดของเกาะยาวนอยหางประมาณ ๕ ไมล สวนทาง
ตะวันตกของตัวแหลมเปนพืดเขาสูงโลนเลื่อนตอเนื่องขึ้นไปทางเหนือ     สวนตะวันออกของตัวแหลมมี
ปลายยื่นลงไปทางใตมากที่สุด       และเปนที่ราบต่ําคลุมดวยไมเบญจพรรณแซมสวนมะพราว มีพืดหิน
ปะการังบางสวนโผลเมื่อน้ําลงยื่นออกจากจุดปลายแหลมออกไปราว ๐.๒๕ ไมล   
 อาวลึก  เปนอาวอยูใน อ.อาวลึก จ.กระบี่ ปากอาวกวางประมาณ ๗.๓ ก.ม.อยูทางทิศเหนือของ
แหลมถ้ํายูง อยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘ และเปนอาวที่เปดอยูระหวางจุดปลายแหลมสักกับแหลม
แดงหางกันประมาณ  ๕ ไมลน้ําในอาวลึกตื้นมีหาดโคลนแหง   เมื่อน้ําลงแผยื่นออกไปกนอาวออกไปไกล 
แตมีรองน้ําที่น้ําไมแหงขอด ๒ รองเขาไปสูคลองอาวลึกใหญ ซ่ึงเปนคลองใหญที่อยูกนอาวลึกมีเกาะ ๒ - ๓ 
เกาะ ที่มีตนไมชายเลนน้ําเค็ม ช่ือ “เกาะคางคาว” (เปนเกาะไมมีช่ือในแผนที่หมายเลข ๓๐๘) ตั้งอยูบริเวณ
กึ่งกลางปากคลองอาวลึกใหญทําใหมีรองน้ําเขาคลองอาวลึกอีก ๒ รอง คือรองทางตะวันตกและรองทาง
ตะวันออกของเกาะคางคาว บานอาวลึกเปนหมูบานชาวประมงอยูริมคลองอาวลึกตอนเหนือข้ึนไปประมาณ 
๕ ไมล จากปากคลอง 
 แหลมแตง  เปนแหลมของพืดเขาหินชันยื่นออกจากฝงแผนดินไปในทิศ ซซว. ยาวประมาณ ๒.๒๕ 
ไมล ยอดเขาที่สูงที่สุดของพืดเขานี้ช่ือเขาคาโรส สูง ๔๔๕ ม. อยูหางจากปลายแหลมขึ้นไปทางเหนือ
ประมาณ ๒ ไมล ตอนปลายแหลมเปนหินโลน ใกลฝงดานตะวันออกของแหลมแตงหรือฝงดานอาวลึกมี
เกาะเล็ก ๆ ๓ - ๔ เกาะ คือ เกาะคา อยูประมาณ นนอ. จากปลายตะวันตกสุดของแหลมแตงประมาณครึ่งไมล  
 เกาะปาลัย เปนเกาะใน อ.อาวลึก จ.กระบี่ สูง ๗๕ ม. เปนเกาะที่ใหญที่สุดอยูหางขึ้นไปทางเหนอืจาก
ปลายแหลมแตงประมาณ ๑ ไมล เกาะเล็กเกาะหนึ่งไมมีช่ืออยูระหวางเกาะกาจากปลายใตสุดของแหลมแตง
ประมาณ ๑.๒๕ ไมล มีกลุมเกาะเล็ก ๆ ขนาดไลเล่ียกันตั้งอยู ๓ เกาะ เกาะลูกที่อยูกลางชื่อเกาะทะลุ สูง ๗๐ 
ม. และสูงที่สุด กลุมเกาะทะลุอยูทางเหนือของเกาะปาลัยหางประมาณ   ๑ ไมล ทาง นนอ. ของเกาะทะลุหาง
ราวครึ่งไมล มีเกาะหินเล็ก ๆ โดดอยูเกาะหนึ่ง ช่ือ เกาะจําปา 
  ฝงระหวางแหลมแตงกับแหลมหัวควาย ซ่ึงอยูลงไปทางใตของแหลมแตงประมาณ ๑ ไมล 
มีลักษณะเปนอาว ในอาวนี้มีเกาะและหินสูงโผลน้ําใกลฝงหลายลูก อาวปอเปนอาวทางเขาคลองคาโรส ซ่ึง
เลาะฝงเขาแหลมแตงดานตะวันออกขึ้นไปทางเหนือมีกลุมเกาะที่ประกอบดวยเกาะ ๓ เกาะ ตั้งอยูบนที่ตื้น
ปากอาวปอดานตะวันออก เกาะที่อยูแนวนอกกวาเพื่อนชื่อเกาะอาวปอสูง ๙๙ ม. ทางใตของเกาะอาวปอหาง
ลงไประหวาง ๑ - ๒ ไมล มีกลุมเกาะและหินโผลน้ําเล็ก ๆ อีกกลุมหนึ่งประมาณ ๖ เกาะ ตั้งอยูในที่น้ําตื้น
ใกลฝงเกาะใหญ ๆ ของกลุมก็นี้คือเกาะสุเดน สูง ๖๒ ม. และ เกาะยี สูง ๑๐๗ ม. ทาง วนว. ของแหลมหัว
ควายหาง ประมาณ ๑ ไมล มีเกาะชื่อเกาะบงบง  สูง ๑๑๘ ม. และทางใตของเกาะบงบง หางลงไปราว ๐.๗๕ 
ไมล มีหินปริ่มน้ําและหินใตน้ําเปนบริเวณกวาง      กองหินนี้อยูหางออกไปทางตะวันตกของแหลมหัวควาย



ราว ๑ ไมล  อาวทาเลนมีปากอาวอยูทางใตของแหลมหัวควาย  เปนทางเขาคลองทาเลนซึ่งไหลเลาะฝงดาน
ตะวันออกของแหลม   หัวควาย 

 เกาะบงบง เปนเกาะใน อ.อาวลึก จ.กระบี่ กวาง ๒๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.สูง ๑๑๘ ม. อยูทางทิศซว.ของ
เกาะยี ขอบฝงตอจากดานแหลมหัวควายลงไปมีแนวฝงไปทางทิศ ซซอ. ยาวประมาณ ๑ ไมล ถึงแหลมหาง
นาค ซ่ึงเปนแหลมทางใตสุดของเขาหัวนาค สันเขาแหลมหางนาคไตสูงขึ้นทางเหนือจากฝงจนถึงยอดเขาหัว
นาคมีระยะทางประมาณ ๔ ไมล ยอดเขาหัวนาคเปนยอดเขารูปกรวยแหลมสูง ๔๙๘ ม. แหลมหางนาคเปน
เนินเขาเตี้ยมีตนไม ปลายแหลมสุดยื่นออกไปจากฝงราว ๑๐๐ ม. มีเกาะเล็ก ๆ ๒ เกาะ คือเกาะแตงมีสีแดงกับ
เกาะเสม็ด ตั้งอยูในแนว ซซว. หางจากแหลมหางนาคประมาณ ๑ ไมล และ ๒.๕ ไมล ตามลําดับทางเหนือ
เกาะแตงมีหินปริ่มน้ํากองหนึ่งชาวเรือควรระมัดระวัง เพื่อหลีกใหพนอันตรายจากหินปริ่มน้ํากองนี้ใหแลน
เรือเลาะพนแหลมหางนาคในระยะหาง ๔๐๐ - ๖๐๐ ม. 
 
(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๘, ๓๓๓ และ พ.๖ 
คําแนะนํา 
 เรือที่จะเดินทางออกจากกนอาวพังงาเพื่อไปแหลมหางนาคและอาวกระบี่ ใหเดินยอนกลับตามรอง
น้ําออกมาจนถึงบริเวณน้ําลึกทางตะวันออกของเกาะนาคา เกาะใหญ เสียกอน ตอไปเรือกินน้ําลึกไมเกิน 
๓.๗๐ ม.  อาจจะตัดขามไปทางตะวันออกไดขณะน้ําขึ้นสูงพอสมควรและคลื่นลมสงบ โดยถือทายจากปลาย
ใตสุดของเกาะนาแค ตรงไปทางเหนือของเกาะบาตัง หางปลายเหนือสุดของเกาะบาตังราว๓๗๐ ม. เข็มนี้
ประมาณ ๐๔๒ และจะผานทางใตของหินมดแดงหางประมาณ       ๐.๕ ไมล พื้นที่ที่เรือตัดขามตอนนี้เปน
บริเวณน้ําตื้นและพื้นทองทะเลเปนโคลน ใหเรือเดินใกลปลายแหลมเหนือสุดของเกาะบาตังในระยะหางก็ได  
เรือจะลอดชองแคบระหวางเกาะยาวนอยกับเกาะกูคูนอยใหญก็ได จากจุดปากชองนี้มีเข็มเดินทางที่ตัดตรง
ไปยังแหลมหางนาคโดยใชเข็มเดียวคือเข็ม ๑๔๔  เข็มนี้จะผานเขาไปในชองระหวางเกาะบากุเสียกับเกาะ
ผักเบี้ย แลวตรงไปผานเขาไปในชองระหวางเกาะกะกับเกาะกายา ตรงไปยังแหลมหางนาค 

 เรือกินน้ําลึกเกินกวา ๓.๗๐ ม. ที่จะออกจากอาวพังงาไปอาวกระบี่ จําเปนตองเดินยอนลงใตไปทาง
ใตของเกาะยาวใหญ(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๘ และ ๓๔๐) 

 อาวกระบี่อยูระหวางแหลมหางนาคกับปลายสุดทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะปู ซ่ึงอยูทางทิศซอ.
ของแหลมหางนาคประมาณ ๑๔ ไมล ทาง ซซอ. ของแหลมหางนาคหางราว ๓.๕ ไมล มีกลุมเกาะบาตะซึ่ง
ประกอบดวยเกาะรวมประมาณ ๑๔ เกาะ  เกาะที่ใหญกวาเกาะอื่น ๒ เกาะ  คือเกาะดามหอกมียอดเรียวแหลม 
สูง ๒๗๓ ม. และเกาะดามขวาน สูง ๒๑๑ ม. ชองระหวางเกาะดามหอกกับเกาะดามขวานมีโขดเตี้ยและหิน  
เรือผานไมได เกาะอื่น ๆ เปนเกาะเล็ก ๆ (Islets) เกาะเล็กที่อยูทาง นนอ. ของเกาะดามหอกหางราว ๑ ไมล ช่ือ
เกาะยามัน เกาะเล็กคูหนึ่งอยูใตเกาะบาตะชื่อเกาะตอม และเกาะเล็ก ๆ อีกคูหนึ่งซึ่งอยูทางตะวันตกสุดของ
กลุมเกาะ  ช่ือเกาะยาวาซํา เกือบทุกเกาะมีน้ําลึกชันรอบเกาะ 



 อาวนาง  เปนอาวที่อยูใน อ.เมือง จ.กระบี่ ปากอาวกวางประมาณ ๖.๓ ก.ม.อยูทางทิศตะวันออกของ
แหลมหางนาค โดยมีปากอาวอยูระหวางแหลมหางนาคกับแหลมนางซึ่งอยูทาง อซอ. หางจากแหลมหางนาค
ประมาณ ๔.๕ ไมล หลังฝงอาวนางมีเขาสูงปานกลางอยูหลายลูกมีเกาะเล็กหินโผลน้ําสูงหลายกอนบริเวณ
ใกลกนอาว กนอาวมีคลองชื่อคลองสนและคลองแหง เกาะเล็ก ๆ ๒ เกาะทั้งอยูปากคลองสนชื่อเกาะสาม 
ทางปลายตะวันออกของอาวนางประกอบดวยเขาหินปูนหนาผาชันตอเนื่องกัน จากปลายสุดแหลมนางจุด
เดียวกันนี้ไปทาง วนว. ระยะทางประมาณครึ่งไมลมีเกาะนางตั้งอยูชิดฝง ชายฝงอาวนางเปนฝงราบแตมี
มะพราวและปาละเมาะ 

 อาวน้ําเมา  เปนอาวใน อ.เมือง จ.กระบี่ ปากอาวกวาง ๓.๔ ก.ม. อยูทางทิศตะวันออกของเขานุยอยู
ในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๔๐ และเปนอาวระหวางแหลมนางกับแหลมหินยาวซึ่งอยูจากแหลมนางไปทาง 
อนอ.  ราว ๒.๕ ไมล ระหวางแหลมหินยาวกับแหลมขาม ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแหลมหินยาว
หางประมาณ ๔ ไมล เปนอาวที่มีคลองจิหราดกับคลองกระบี่ไหลออกมารวมกันที่เวิ้งน้ํากนอาว ฝงดาน
ตะวันตกของอาวตั้งแตปากคลองจิหราดไปแหลมหินยาวเปนฝงราบต่ํามีตนไมชายเลนน้ําเค็มและสวน
มะพราว มีหาดทรายปนโคลนแหงเมื่อน้ําลงยื่นออกจากฝงไกลประมาณ ๖๐๐ ม. และหาดทรายปนโคลน
แหงนี้ยื่นจากปากคลองจิหราดทางใตลงไปในทิศ ซซอ. ไกลประมาณ ๑ ๑/๒ ไมล มีเกาะนกเปนเกาะเล็ก ๆ 
ราบต่ํา มีตนไมตั้งอยูบนหาดแหงนี้ และเกาะนกอยูหางจากทางเขาคลองกระบี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ประมาณ ๐.๗๕ ไมล มีกระโจมไฟอยูบนเกาะนก รองน้ําปากทางเขาคลองจิหราดกับคลองกระบี่อยูทาง
ตะวันตกของเกาะนก 

 
ภาพที่ ๖. กระโจมไฟเกาะนก 
 

 กระโจมไฟเกาะนก  ปากทางเข ากระบี่มีตัว
กระโจมเปนเหล็กโปรง ทาสีขาว สูง ๒๐ ม. สูงของไฟ
เหนือระดับทะเลปานกลาง ๒๐ ม. ลักษณะไฟ Fl1 3s 20m 
9M 



 คลองจิหราด  ปากคลองกวางราว ๕๐๐ ม. น้ําลึกกวาคลองกระบี่ ลึกเขาไปในคลองจิหราด มีแควเลก็
แยกหลายสาขา มีโรงเผาถานและหลุมถานหลายแหงในคลอง เรือเล็กเขาไปบรรทุกถานอยูเสมอ ๆ คลอง
กระบี่หรือแมน้ํากระบี่ ที่ปากคลองมีเกาะหนูซ่ึงเปนเกาะราบต่ํามีตนไมขวางอยูทําใหเกิดรองน้ํา ๒ รอง รอง
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหนูเปนรองแคบและน้ําตื้น เรือประมงเล็ก เรือโบต เรือหางยาวใชรองนี้เปน
ทางลัดขณะที่มีน้ําขึ้นสูงพอสมควร รองเล็กของชองนี้เลาะชิดฝงแผนดิน สวนรองใหญทางตะวันออกของ
เกาะหนูเปนรองกวางกวามีน้ําลึกกวา แตบางตอนมีน้ํานอยเพียง ๐.๙๐ ม. เรือประมง และเรือกินน้ําลึก
ประมาณ ๓ ม. ที่รูรองน้ําดีเขาออกรองใหญไดในเวลาน้ําขึ้นสูงพอสมควร รองลึกของชองที่เลาะชิดฝง
แผนดิน ตัวเมืองกระบี่ตั้งอยูบนตลิ่งฝงตะวันตกของคลองกระบี่ หางจากปากคลองเขาไปประมาณ ๑.๕ ไมล 
มีทาขึ้นบกชื่อทาเจาฟาอยูที่เมือง จากตัวเมืองขึ้นไปทางเหนือราว ๑.๕ ไมล มีเขาหินเล็ก ๆ คูหนึ่งชื่อเขานาบ
น้ําตั้งแยกกันอยูคนละฝงคลองกระบี่ เขาลูกที่อยูฝงตะวันตกของคลองมียอดแหลมคลายเขาสัตว เรือกินน้ํา
ลึกประมาณ ๒.๕๐ ม. ที่ชํานาญรองน้ําสามารถเขาไปทอดสมอหนาเมืองกระบี่ได แตตองผานเขาออกเฉพาะ
เวลาน้ําขึ้นสูงเต็มที่ 
 
เขาบนแผนดิน 
 มีเขาใหญบนแผนดินชื่อ “เขาพนมเบญจา” ยอดสูงสุด ๑,๓๕๐ ม. อยูทางเหนือของปากอาวกระบี่ลึก
เขาไปประมาณ ๑๕ ไมล  

 กลาวกันวาในปจจุบันคลองกระบี่ตื้นขึ้นกวาเดิม เมื่อคร้ังกรมอุทกศาสตรสํารวจ พ.ศ.๒๔๗๖เรือกิน
น้ําลึกเกินกวา ๓ ม. ควรทอดสมอบริเวณระหวางทางตะวันออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ  ของแหลมนาง 
ในน้ําลึกพอเหมาะสมกับขนาดของเรือ อยาพยายามเขาไปภายในคลองกระบี่โดยไมรูจักภูมิประเทศมากอน 
ฝงอาวปากทางเขากระบี่เปนฝงราบต่ํา มีแนวไมชายเลนน้ําเค็มเปนทิวตามขอบฝง  

 เกาะนก ซ่ึงมีกระโจมไฟเปนเกาะราบเตี้ยมีตนไมดูกลืนไปกับฝง ตัวตะเกียงของกระโจมไฟสูงโผล
พนทิวไมเพียงเล็กนอย เรือที่เดินทางมาจากทางใตมักใชเข็มเหนือตรงแลนตรงแหลมนางขึ้นมา ถาเปนเรือ
แปลกถิ่นอาจจะสังเกตหาปากทางเขาคลองกระบี่ไดยาก ใหไลวิวบนฝงสังเกตหาเขานาบน้ํา ซ่ึงมียอดคลาย
เขาสัตวเอียงโผลพนทิวไมเล็กนอย แปลกตาและสังเกตเห็นไดงาย เขานาบน้ําจะอยูทางซายของเกาะนก
เล็กนอย มีที่ทอดสมอสําหรับเรือกินน้ําลึกไมเกิน ๓ ม. อยูบริเวณหนึ่งทางตะวันออกของแหลมปากคลองจิ
หราดฝงใตหางปลายแหลมประมาณ ๓๐๐ ม. และแบริ่งกระโจมไฟประมาณ ๑๗๒  หางกระโจมไฟ
ประมาณ ๑,๐๐๐ ม. เปนบริเวณน้ําลึกประมาณ ๗ - ๘ ม. พื้นทองทะเลเปนโคลน แตการผานเขาออกปากรอง
ตองผานในวันน้ําเกิดขณะมีน้ําสูงเสมอ 

 
จังหวดักระบี ่

 จ.กระบี่อยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศไทยทางฝงทะเลอันดามันระหวาง ละติจูด ๗ องศา ๓๐ 
ลิปดา ถึง ละติจูด ๘ องศา ๓๐ ลิปดา เหนือ  ลองจิจูด ๙๘ องศา ๓๐ ลิปดา ถึง ลองจิจูด ๙๙ องศา ๓๐ ลิปดา 



ตะวันออก มีเนื้อที่โดยประมาณ ๔,๗๐๙ ตารางกิโลเมตร และแบงการปกครองออกเปน ๘ อําเภอ ดังนี้ 
อําเภอเมือง อําเภอเขาพนม อําเภอคลองทอม อําเภอไพรพญา อําเภอเกาะลันตา อําเภออาวลึก อําเภอแหลม
เทพ และอําเภอเหนือคลอง และมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

 ทิศเหนือ            ติดตอกับ    จ.พังงาและ จ.สุราษฏรธานี 
 ทิศใต                ติดตอกับ    จ.ตรังและทะเลอันดามัน 
 ทิศตะวันออก     ติดตอกับ    จ.ตรังและ จ.นครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก       ติดตอกับ    จ.พังงาและทะเลอันดามัน 
 จ.กระบี่มีตัวเมืองและสถานที่ราชการอยูริมตล่ิงทางฝงตะวันตกของคลองกระบี่ อาณาเขตที่ติดทะเล
ของจังหวัดนี้ เร่ิมตั้งแตอาวลึกลงไปถึงเกาะลันตา จ.กระบี่ มีเกาะนอยใหญประมาณ ๑๓๐ เกาะเกาะที่สําคัญ
คือเกาะลันตา ซ่ึงเปนที่ตั้งที่วาการอําเภอลันตา และมีแมน้ําสายสั้น ๆ ที่สําคัญ คือ แมน้ํากระบี่ไหลผานเมือง
และไหลลงสูทะเลอันดามันที่ ต.ปากน้ํา ยังมีคลองที่สําคัญๆอาทิ คลองปะกาสัย คลองกระบี่ใหญ คลอง
กระบี่นอยซ่ึงไหลจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดคือเขาพนมเบญจา สําหรับจํานวนประชากรเมื่อ ก.ย.
๒๕๔๒ประมาณ ๓๔๔,๖๑๐ คน โดยมากประกอบอาชีพประมง และเนื่องจากดินที่นี่มีลักษณะเปนดิน
เหนียวปนทรายซึ่งเหมาะกับการทําการเกษตรจึงมีการทําสวนปาลม ยางพารา กาแฟ มะมวงและมะพราว   

 การคมนาคมทางทะเล ปจจุบันจะมีเรือยนตบรรทุกเล็กเขามาบรรทุกสินคาเปนครั้งคราว มีโรงผลิต
กระแสไฟฟาซึ่งใชถานลิกไนทเปนเชื้อเพลิงอยูที่อําเภอคลองทอม จายกระแสไฟไปให  ๔ จังหวัดภาคใต คือ 
จ.ตรัง, จ.ภูเก็ต จ.พังงา และ จ.นครศรีธรรมราช  ในปจจุบันยังมีสถานที่ที่สําคัญคือ พระตําหนักแหลมหาง
นาค  ซ่ึงพสกนิกรทุกหมู เหลาในจังหวัดและที่ใกลเคียงรวมใจกันสรางเพื่อนอมเกลาถวายแดองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีที่ตั้งเรียบชายฝงทะเลอันดามันหางจากตัว อ.เมือง ประมาณ ๓๐ ก.ม. 
 การคมนาคมทางบก มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ จากกรุงเทพเดินทางโดยทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ ผาน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ จ.ชุมพร จ.ระนอง และ จ.พังงา รวมระยะทางประมาณ ๙๔๖ 
ก.ม.หรือเดินทางโดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔จนถึง จ.ชุมพรแลวใชเสนทางหมายเลข ๔๑ ซ่ึงจะผาน 
อ.หลังสวน อ.ไชยา แลวผานเขาสู จ.สุราษฏรธานี ที่ อ.เวียงสระ จากนั้นใชเสนทางหมายเลข ๔๐๓๕ จะผาน 
จ.กระบี่ ที่ อ.อาวลึก และกลับมาใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ซ่ึงจะนําไปสู ตัว จ.กระบี่ ซ่ึงจะมี
ระยะทางเพียง ๘๑๔ ก.ม. จาก จ.ภูเก็ต ใชเสนทางหมายเลข ๔๐๒ ตอจากนั้นใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๔จะผาน อ.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง อ.ทับปุด จ.พังงา เมื่อเขาสู จ.กระบี่ จะผานไปทาง อ.อาวลึก ระยะทาง
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๘๕ ก.ม.   การเดินทางโดยรถโดยทางประจําทางจาก จ.ภูเก็ต โทร.๐๗๖ - ๒๑๑๔๘๐ 
 การเดินทางทางรถ จาก กรุงเทพฯ มีรถโดยสารออกในชวงกลางคืนของทุกวัน การเดินทางใชเวลา
ประมาณ ๑๒ ช.ม. การติดตอสามารถติดตอไดที่ สถานีขนสงสายใต ถ.บรมราชชนนี สําหรับรถโดยสารปรับ
อากาศ โทร.๐๒ - ๔๓๕๑๑๙๙ ,๔๓๕๕๐๖๑ และรถโดยสารธรรมดา โทร.๐๒ - ๔๓๔๕๕๕๗ 
 การเดินทางโดยรถไฟ  จาก กรุงเทพฯ ที่สถานีรถไฟหัวลําโพง เดินทางโดยรถไฟใหโดยสารเที่ยวที่
เดินทางไป จ.ตรัง อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธานี หรือ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช  ซ่ึงจาก    สถานที่เหลานั้น จะ



มีรถโดยสารที่เดินทางไป จ.กระบี่ สอบถามตารางเวลาและอัตราคาโดยสารที่ สถานีรถไฟหัวลําโพง โทร.
๐๒ - ๒๒๓๗๐๑๐ ,๒๒๓๗๐๒๐ 
 การเดินทางทางอากาศ  มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ สัปดาหละ ๓ เที่ยวบิน คือ ในวันอังคาร วันศุกร
และวันอาทิตย สามารถติดตอจองตั๋วเครื่องบินที่ โทร.๐๒ - ๒๘๐๐๐๖๐ ,๖๒๘๒๐๐๐ 
 
ระยะทางถึงจังหวัดใกลเคียงและอําเภอในเขตการปกครองดังนี้ 
 จ.พังงา  ๘๖  ก.ม.  อ.อาวลึก  ๔๓  ก.ม.            
 จ.ภูเก็ต  ๑๗๖  ก.ม.  อ.ไพรพญา  ๖๖  ก.ม. 
 จ.ตรัง     ๑๓๑  ก.ม.  อ.เขาพนม  ๓๙  ก.ม. 
 จ.พัทลุง  ๑๙๓  ก.ม.  อ.คลองทอม  ๔๒  ก.ม. 
 จ.สุราษฏรธานี  ๒๑๑  ก.ม. อ.เกาะลันตา  ๑๐๓.๔๕  ก.ม. 
 จ.นครศรีธรรมราช   ๒๓๓  ก.ม. อ.แหลมเทพ  ๖๗  ก.ม. 
 จ.สตูล  ๒๗๖  ก.ม.  อ.เหนือคลอง  ๑๗  ก.ม.  
 
๓  เกาะนก – เกาะยาว  สตูล 
เกาะ  - กระโจมไฟ – หินอันตราย(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๓๖) 
 เกาะตะลิบง (หรือลิบง)  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะมุกหาง ๖.๕  ไมล  บนดาน
ตะวันตกของเกาะเปนพืดเขาพาดตั้งแตปลายเหนือลงไปจนถึงปลายใตของเกาะ  เนินเขาปลายแหลมเหนอืสุด
ช่ือแหลมโตะชัย  สูง ๑๕๓ ม.  พืดเขานี้ไตสูงขึ้นเรื่อย ๆ  มียอดเขาเกาะตะลิบงเปนยอดสูงสุด ๓๑๑ ม. อยู
ตอนปลายใตมี หมุดสามเหลี่ยมแผนที่ดวย  พื้นที่ที่เหลือนอกจากพืดเขานี้แลวเปนที่ราบทั้งสิ้น  มีราษฎร
อาศัยกระจัดกระจายอยูหลายแหงมีบานบูดาตอนปลายทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะ บานมะพราว บานโคก
สะทอนอยูเกือบกลางเกาะ  ชาวบานเขาออกทางคลองมะพราวซึ่งปากคลองโผลทางดานเหนือของเกาะ  
ชาวบานสวนใหญเปนไทยอิสลาม  ประกอบอาชีพประมง  และเพาะปลูก  เกาะตะลิบงถูกแยกจากฝงแผนดิน
ดวยชองน้ํากวางประมาณ ๑.๕ ไมล  ในชองนี้มีรองน้ําที่บางตอนมีน้ําในรองเพียง  ๒.๕๐ ม.  เรือเล็กกินน้ํา
ลึกไมเกิน ๓  ม.  ที่ชํานาญรองสามารถเขาออกทางรองนี้ไดขณะน้ําขึ้นพอสมควร  รองนี้เรียกวารองตะวันตก
ทางเขากันตัง  เรือตางถิ่นไมควรผานรองนี้  เพราะมีที่คับขันรองแคบอยูตอนปากรองทางใตของเกาะนก  
เนื่องจากรองถูกขนาบดวยโขดทรายแหงเมื่อน้ําลงที่ยื่นลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ของเกาะนกและโขด
ทรายแหงที่ยื่นจากปลายแหลมดาน  (ซ่ึงเปนแหลมตะวันออกสุดของเกาะตะลิบง)  เปนจะงอยขึ้นไปทาง 
อนอ. และยังมีหินใตน้ํา ๐.๒ ม.  กองหนึ่งอยูใกลรอง  หินกองนี้อยูในแบริ่ง  ๐๖๕  หางจากจุดปลายสุด
แหลมดานประมาณ ๑.๒๕  ไมล ปจจุบันเกาะตะลิบงมีไฟฟาใชแลว 
 หินนอก  เปนหินปริ่มน้ําอยูทางปลายสุดตะวันตกของเกาะตะลิบงหางประมาณ  ๔.๕ ไมล หิน
สําเภาจมเปนกองหินปริ่มน้ําสองยอดติด ๆ กันอยูทาง วซว. ของปลายใตสุดของเกาะตะลิบงหางออกไป



ประมาณ  ๒.๕  ไมล  เกาะกวางตั้งอยูบนขอบนอกของพืดหินปะการังแหงเมื่อน้ําลงที่ยื่นออกมาทาง
ตะวันตกสุดของเกาะตะลิบงยาวประมาณครึ่งไมลมีกองหินใตน้ําเหนือหิน  ๓.๑ ม. อยูทาง  ซซว. ของเกาะ
กวางหางประมาณ ๔๐๐ ม. ในที่น้ําลึกประมาณ ๕ ม.  มีกองหินใตน้ํา  ๒ กอง  กองหนึ่งมีน้ําเหนือหิน  ๓.๑ 
ม.  และ    อีกกองหนึ่งน้ําเหนือหิน ๔.๘ ม. อยูทาง ซซอ. ของเกาะกวางหางเกาะกวางประมาณ ๑ ไมล กับ 
๑.๕ ไมล ตามลําดับ 

 
ภาพที่ ๗. ประภาคารเกาะนก 

 
 (แผนที่หมายเลข  ๓๓๖) 
ท่ีทอดสมอ  ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเรือทอดสมอกําบังลมไดบริเวณแบริ่งปลายใตสุดของเกาะ
ตะลิบง ประมาณ ๐๓๗ หางประมาณครึ่งไมลน้ําลึก  ๑๑  ม.  
เกาะชั้นนอก (Outlying  islets) 
 เกาะหาใหญ  เปนเกาะใน อ.ลันตา จ.กระบี่ กวาง ๕๐ ม. ยาว๓๕๐ ม. อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของเกาะลันตาใหญ หางประมาณ ๑๙.๖ ก.ม. อยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘ กลุมเกาะหินเล็ก ๆ  จํานวน  
๕  เกาะใกล ๆ กัน  เกาะเหลานี้มีสีขาว  โลนและมีผาชันติดทะเล  น้ํารอบเกาะลึกเห็นไดยากในเวลากลางคืน 
 เกาะรอกใน และเกาะรอกนอก  เปนเกาะที่อยูในอ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เปนเกาะที่อยูในความ    ดูแล
ของอุทยานเกาะลันตา  เปนสถานที่แหงสุดทายที่วนอุทยานดูแลใหเปนธรรมชาติมากที่สุด  วางตัวอยูในแนว
เหนือ – ใต  โดยอยูทางดานทิศตะวันตกของเกาะตะลิบงหางประมาณ ๑๔ ไมล  ทั้งสองเกาะนี้มีตนไมและผา
ชัน  เกาะรอกนอกสูง  ๒๓๘  ม.  เกาะรอกในสูง  ๑๓๖ ม.  ทางดานตะวันออกของเกาะรอกนอกมีลําธาร
น้ําตก  น้ําไหลตกจากเกือบยอดเกาะลงทะเล  สวนปลายใตสุดของเกาะนี้สูงและโลน 
 หินแดง  เปนหินโผลน้ําสูง  ๔ ม.อยูในเขต อ.ลันตา จ.กระบี่ กวาง ๒๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.  อยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะรอกนอกหาง  ๑๔ ไมล ประกอบดวยหินสองยอด  สังเกตเห็นยากในฤดูมรสุม



ตะวันตกเฉียงใตมีสายน้ําขึ้นลงแรงเสมอ ๆ  ในบริเวณใกลเคียง  น้ํารอบๆ หินแดงลึกระหวาง  ๖๕ - ๗๐ ม.  
มีที่ตื้นแหงหนึ่งอยูในแนวทางใตของหินแดงหางลงไปเกือบ ๑ ไมล  น้ําลึกเหนือที่ตื้นประมาณ  ๒๕ ม.  

 
(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๓๖) 
 ฝง – ปากทางเขากันตังและบริเวณใกลเคียง – หิน – เครื่องหมายชวยการเดินเรือ ทางตะวันออกของ
เกาะตะลิบงคือปากแมน้ําตรัง(หรือจะเรียกวาแมน้ํากันตังหรือคลองกันตังก็ได) แมน้ํานี้ไหลลงสูอาวกวาง
อาวหนึ่งซึ่งในอาวเกลื่อนกลาดดวยกองหิน  ทั้งกองหินใตน้ํา       โผลน้ํา  ปร่ิมน้ํา  และโขดตื้นแหง  เรือกิน
น้ําตื้นที่ชํานาญรองจะเขาสูปากน้ําไดสองทางคือเขาจากทางตะวันตกตามรองน้ําที่อยูทางเหนือของเกาะ
ตะลิบง  และเขาจากทางใตที่เรียกวารองใตอีกทางหนึ่ง  กระแสน้ําขึ้นลงในรองตะวันตกและรองใตมี
อัตราเร็วประมาณ ๑ - ๒ นอต 
 หินกองนอก  อยูในเขต อ.เมือง จ.กระบี่ อยูทางทิศตะวันออกของเกาะปูระยะหางประมาณ ๖.๓ 
ก.ม. ในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘ และ๓๔๐ เปนกองหินใตน้ําท่ีมีน้ําเหนือหินอยางนอยท่ีสุด ๐.๔ ม.  อยู
ในแนวตะวันออกของปลายแหลมใตสุดเกาะตะลิบงหางประมาณ ๕.๒๕ ไมล และอยูทางตะวันออกของรอง
น้ําทางเขาแมน้ํากันตังมีทุนทอดไวเปนเครื่องหมายแสดงจตุรทิศดานทิศตะวันตกของกองหิน 
 
(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๓๖) 
 หินสายสมอ  เปนกองหินที่มียอดโผลน้ํา ๒ - ๓ ยอด  โผลน้ําสูง  ๑ ม. ยอดที่โผลน้ํานี้อยูประมาณ 
๑.๗๕  ไมล  และอยูหางจากเกาะนกไปในทิศ  ๑๕๘  ประมาณ  ๒.๒๕ ไมล  กองหินสายสมอเปนกองหิน
ยาวไปในแนวเหนือ – ใต มีหินไมโผลน้ําและหินปริ่มน้ําเกลื่อนไปทางใตประมาณ ๐.๗๕ ไมล  แลวจึงมีหิน
โดดโผลน้ําประมาณครึ่งเมตรอีกกอนหนึ่งชื่อหินขี้นก  ตอไปทาง ซซอ. และทิศตะวันออกเฉียงใตของหิน
ขี้นกอีกราว ๐.๗๕ ไมล  และ  ๒ ไมล  มีกองหินใตน้ําและหินปริ่มน้ําเปนบริเวณกวางอีกสองบริเวณแตอยู
ไกลจากรองเดินเรือ  สวนทาง นนว. ของหินสายสมอมีหินปริ่มน้ํากองเล็กอีกกองหนึ่ง  อยูหางจากยอดโผล
น้ําประมาณ ๔๐๐ ม. หินสายสมออยูดานตะวันออกของรองลึกเรือเดินหางประมาณครึ่งไมล 
 หินกองใน  อยูใน อ.กันตัง จ.ตรัง อยูทางทิศตะวันออกของเกาะตะลิบง หางประมาณ ๓.๖ ก.ม. 
แสดงอยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข  ๓๐๘, ๓๓๖ และ ๓๕๔ เปนหินกองเล็กยอดแหลมอยูประมาณ นนว. 
ของยอดหินสายสมอหางประมาณ ๑ ไมล และอยูในทิศ ๑๖๐  ของเกาะนกหางราว ๑.๕ ไมล  มีน้ําเหนือหิน 
๒.๘ ม. เวลาน้ําลง  เปนหินอันตรายเพราะอยูใกลรองลึกเดินเรือ  มีทุนแสดงกองหินกํากับอยูทางตะวันตก
ของกองหิน 
 
ลําน้ําตรังเหนือปากแมน้ําขึ้นไป 
 แมน้ําตรังมีตนกําเนิดบนเทือกเขาหลวงไหลผานเขตอําเภอเมืองตรัง ผานอําเภอกันตัง ลําน้ําตรัง
ตั้งแตอําเภอกันตังถึงปากน้ําเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวาคลองกันตังหรือแมน้ํากันตัง และไหลไปบรรจบกับคลอง



ปะเหลียนซึ่งมีตนกําเนิดบนเทือกเขาบรรทัดออกสูทะเลที่ปากแมน้ําตรัง โดยมีมีแหลมพระมวงอยูทางฝง
ตะวันตก และแหลมบานพระมวงอยูทาง นนอ. ของเกาะนกหางประมาณ ๑.๗๕ ไมล  ปากแมน้ํากวาง
ประมาณ ๑.๗๕ ไมล  เรือสินคาน้ําหนักประมาณ ๔๐๐ ตัน  กินน้ําลึกไมเกิน ๓.๗๐ ม. และตัวลําเรือไมยาว
มากสามารถแลนตามรองน้ําขึ้นไปถึงทาจอดเรือกันตัง  ซ่ึงอยูทางเหนือข้ึนไปจากปากน้ําประมาณ ๙  ไมล   
ตามลําน้ําตอนนี้มีเกาะและโขดตื้นหลายแหง  มีหมูบานอยูบนฝงหาง ๆ กัน ถัดบานพระมวงขึ้นไปประมาณ 
๑.๒๕ ไมลมีหมูบานชื่อบานหาดทรายขาว มีดานศุลกากรอยู หมูบานนี้เรือสินคาตองจอดรับการตรวจ  มี
บริเวณน้ําลึกระหวาง   ๖ - ๗ ม. อยูหนาบานหาดทรายขาว  เรือใหญที่ไมสามารถเขาไปถึง อ.กันตังไดมักจะ
จอดทอดสมออยูกลางน้ําบริเวณนี้  ตอจากบานหาดทรายขาวขึ้นไปประมาณ  ๑.๕ ไมล มีเกาะหลายเกาะตั้ง
เรียงยาวขึ้นไปตามลําน้ํา และแบงลําน้ําออกเปนสองรอง  คือรองตะวันตกกับรองตะวันออก  สองรองนี้จะ
ไปบรรจบกันอีกครั้งที่ปลายเหนือเกาะคอใกลทาจอดเรือกันตัง  รองลึกที่เรือใหญเดินคือรองตะวันตก เกาะ
ดังกลาวนี้ช่ือ เกาะแสน  เกาะกลาง เกาะโตะและเกาะคอ  เปนเกาะราบต่ํามีไมชายเลน น้ําเค็มหนาแนน ชอง
น้ําระหวางเกาะเหลานี้แคบ น้ําตื้นและมีตนไมลมกีดขวางอยูเกือบทุกชอง  ชองที่เรือใหญเดินไดเพียงชอง
เดียงคือชองระหวางเกาะกลางกับเกาะโตะ  ผานไปเขาชองปลายเหนือเกาะแลนกับฝงแผนดินแลวตอเขาชอง
ระหวางเกาะคอกับฝงแผนดิน  สวนรองตะวันออกเรือเล็กชาวบานเดินผานไดขณะน้ําขึ้น  และเปนทางลดัสัน้
กวาในการที่จะเขาไปถึงกันตัง ลําน้ําตรังเหนือกันตังขึ้นไปเริ่มแคบ คดเคี้ยว น้ําตื้น เรือเล็กเรือหางยาว
ชาวบานเทานั้นที่เดินตอไปไดถึง  ควนธานีซ่ึงอยูเหนือกันตังขึ้นไปประมาณ  ๔ ไมล และที่นั้นน้ํากรอยจืด 

กันตัง – เขากันตัง – จ.ตรัง    
 ลําน้ําหนาทาจอดเรือกันตังกวางประมาณ ๓๐๐ ม. มีรองน้ําลึกตั้งแต ๔ - ๖ ม กวาง  ๑๐๐ ม. มีทา
เทียบเรือคอนกรีตความยาวหนาทาเทียบ ๑๔๐ ม. ยื่นออกจากฝงตะวันออกของแมน้ําประมาณ ๗๐ ม. ระดับ
น้ําหนาทาเทียบลึก ๕ -๖ ม. เรือสินคาที่ไมเทียบทาจะทอดสมอกลางลําน้ําไดมีดานศุลกากร  ดานตรวจคนเขา
เมืองที่ทําการเจาทาเขต  ที่ทําการไปรษณีย  สถานีตํารวจน้ํา ธนาคาร  โรงแรม  เสบียงสดสําหรับเรือจํานวน
เล็กนอยพอหาไดที่ตลาดกันตัง แตถาตองการเปนจํานวนมากตองไปหาจากตลาดใหญในเมืองตรัง  มีคานเรือ
สําหรับซอมเรือขนาดเล็ก การซอมทําเครื่องจักรกลเล็ก ๆ นอย ๆ สามารถหาที่ซอมทําไดที่กันตังหรือที่โรง
กลึงในเมืองตรัง น้ําจืดจํานวนนอยพอหาได แตในฤดูแลงบางปกันตังกันดารน้ํา 

 อ.กันตัง  เปนอําเภอขึ้นกับ จ.ตรัง ตัวอําเภอตั้งอยูบนฝงดานตะวันออกของลําน้ําตรัง  การคมนาคม
จากอําเภอไปจังหวัดไปไดโดยทางรถไฟ  ระยะทางประมาณ ๒๐ กม. หรือโดยทางถนนสภาพดีระยะทาง
ประมาณ ๒๕ กม. มีรถโดยสารรถบรรทุกวิ่งตลอดเวลา อําเภอนี้เปน ทําเลคาขาย ขนถายสินคา มีเรือประมง
จํานวนมากและเรือเล็กจากตางอําเภอตางเมืองเขามาจอดขนถายสินคามีแพปลาหลายแพ ผูคนเดินทางผานไป
มาก็มาก เพราะเปนปลายทางรถไฟที่แยกมาจากทางรถไฟสายใตที่ชุมทางทุงสง  ราษฎรของอําเภอนี้เปนไทย
เกือบทั้งสิ้น มีจีนอยูบางเล็กนอย ชาวประมงที่อาศัยอยูริมทะเลสวนใหญเปนไทยอิสลาม 



 เขากันตัง  เปนเขาสูง ๓๕๓ ม. มีตนไมหนาแนน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทากันตัง เขา
กันตังมียอดสูงทางใตไลเล่ียกัน  ๒ - ๓ ยอด  เห็นไดไกลถึงยานปากอาวกันตัง  ชวยใหรูจักภูมิประเทศปาก
ทางเขาแมน้ําตรังไดดี 

 
จ.ตรัง 

(แผนทีไ่ทยหมายเลข  ๓๓๖) 
 จ.ตรัง ในอดีตเปนเมืองใหญที่มั่งคั่งและยังเปนเมืองทาที่มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ เปนที่มี
การปลูกยางพาราเปนที่แรก ซ่ึงพระยารัษฎานุประดิษฐนํามาจากประเทศมาเลเซียและนํามาปลูกที่นี่เปนครั้ง
แรกเมื่อป พ.ศ.๒๔๔๒ จ.ตรังเปนจังหวัดที่วางตัวบนชายฝงมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะนอยใหญ จํานวนทั้งสิ้น 
๔๖ เกาะ ในจํานวนนี้ ๑๒ เกาะอยูใน อ.กันตัง ,๑๓ เกาะอยูใน อ.ปะเหลียน และ ๒๑ เกาะอยูใน อ.สิเกา  มี 
พื้นที่รวมทั้งจังหวัดประมาณ ๔,๙๔๑.๔๓๙ ตร.กม.สําหรับการปกครองแบงออกเปน ๙ อําเภอกับอีก ๑ กิ่ง
อําเภอ  คือ อ.กันตัง อ.หวยยอด อ.ยันตะเครา อ.ปะเหลียน อ.สิเกา อ.วังวิเศษ อ.นาโยง อ.รัษฎา และกิ่งอําเภอ
หาดสําราญ มีอําเภอที่มีอาณาเขตจดทะเล คือ อ.กันตัง อ.สิเกา อ.ปะเหลียน ซ่ึงมีชายหาดยาวทั้งสิ้น ๑๙๙ ก.ม.
และมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

   ทิศเหนือ ติดตอกับ  อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช และ อ.คลองทอม จ.กระบี่ 
  ทิศใต   ติดตอกับ อ.ทุงหวา จ.สตูล และทะเลอันดามัน 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อ.ควนขนุน  อ.กงหรา  อ.ตะโหมดใน จ.พัทลุง และ 
      เทือกเขาบรรทัด 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อ.คลองทอม จ.กระบี่ และทะเลอันดามัน 
 ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ แตมีอิสลามบางที่อาศัยอยูริมทะเล อาชีพหลักไดแก ทําสวนยางพารา รอง
ลงไปคือทําสวนปาลม ประมง ในเมืองมีตลาดใหญ การซอมแซมเครื่องจักรกลเรือเล็กและจัดหาอุปกรณ
อะไหลเครื่องยนตเรือเล็กพอหาทําไดในเมือง  
 การเดินทางทางรถยนตโดยสาร มีรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ และ ช้ัน ๒ ออกจาก กรุงเทพฯ ที่
สถานีขนสงสายใต ทุกวัน ซ่ึงจะใชเวลาเดินทางประมาณ ๑๒ ช.ม.สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอ
ไดที่ โทร.๐๒ - ๔๓๕๑๑๙๙(สําหรับปรับอากาศ) ,๐๒ - ๔๓๔๕๕๕๗ - ๘    (สําหรับธรรมดา) หรือ บริษัท
ขนสง จ.ตรัง โทร.(๐๗๕)๒๑๘๗๑๘  
 การเดินทางโดยรถยนต  
 ๑.ใชเสนทางหมายเลข ๔(กรุงเทพ – ชุมพร) จากนั้นใชเสนทางหมายเลข ๔๑ (สุราษฏธานี –    ทุงสง 
– หวยยอด – ตรัง)ระยะทางประมาณ ๘๒๘ ก.ม. 

 ๒. ใชเสนทางหมายเลข ๔(กรุงเทพ – ชุมพร) และผานทาง ระนอง – พังงา – กระบี่ – ตรังระยะทาง
รวมประมาณ ๑,๐๒๐ ก.ม. 



 ๓.ใชเสนทางหมายเลข ๔๐๔ - ๔๑๖ (สตูล – ปะเหลียน–ตรัง)ระยะทางรวมประมาณ ๑๔๐ ก.ม. 
 ๔.ใชเสนทางหมายเลข ๔ - ๔๐๗ (หาดใหญ – พัทลุง – ตรัง) ระยะทางประมาณ ๑๔๘ ก.ม. 
 ๕.ใชเสนทางหมายเลข ๔ - ๔๐๒ (ภูเก็ต–พังงา–กระบี่–ตรัง)ระยะทางรวมประมาณ ๓๑๒ ก.ม. 
 การเดินทางโดยทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีหัวลําโพง กรุงเทพ ถึงสถานีรถไฟ จ.ตรัง ทุกวันใช
เวลาเดินทางประมาณ๑๕ ช.ม.ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๗๐ ก.ม. สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอ
ไดที่โทร.๐๒ - ๒๒๓๗๐๑๐ และ๐๒ - ๒๒๓๗๐๒๐ หรือ ติดตอสถานีรถไฟ จ.ตรัง โทร.(๐๗๕)๒๑๘๐๑๒ 
 การเดินทางโดยทางอากาศ มีเที่ยวบินโดยตรงจาก กรุงเทพ ถึง จ.ตรัง ซ่ึงใชเวลา ประมาณ        
๑ ช.ม. สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่ โทร.๐๒ - ๒๘๐๐๐๖๐,๖๒๘๒๐๐๐ หรือ บริษัท
การบินไทย จ.ตรัง โทร.(๐๗๕)๒๑๙๙๒๓และ๒๑๘๐๖๖ 
 การคมนาคมขนสงทางน้ํามีเรือสินคาไทยและตางประเทศขนาด ๓๐๐ - ๔๐๐ ตัน เขาออกวันละ
หลายลํา ติดตอภายในประเทศกับ จ.ภูเก็ต และหัวเมืองชายทะเลเกือบทุกเมือง สินคาออกไดแก ยางพารา 
(ยางแผนรมควัน  ยางแทงทีทีอารและยางเครฟ)  น้ํามันปาลมดิน แรตาง ๆ (แรยิปซัม แรโซเดียมเฟลสปาร
และแรแบไรท) สินคาสัตวน้ํา  รวมทั้งผลิตภัณฑอาหารทะเล 

 คําแนะนํา  รองใตกันตังเปนรองที่เรือกินน้ําลึกประมาณ  ๓.๗๐ ม. (๑๒ ฟต) เขาออกเปนประจํามา
แตอดีตแตเรือตองคอยผานขณะน้ําสูงพอสมควรเพราะในรองบางตอนตื้นและมีที่คับขัน  กรมอุทกศาสตรได
วางทุนเครื่องหมายในการเดินเรือไวให  คือทุนกํากับหินกองนอกและทุนกํากับหินกองใน  คําแนะนํา
ตอไปนี้ใหไว สําหรับเรือตางถิ่นที่ยังไมเคยเขากันตังเลย เมื่อไดนําเรือผานทางเหนือของเกาะเลี้ยงเหนือ หาง
ประมาณ ๑ ไมล เขาไปแลวใหเดินเข็มตรงไปยังทุนปากรอง และดูวิวบนฝงปากทางเขากันตังเปนทางเขาที่
ควรจะดูใหรูจักไวกอนเพราะอยูใน แบริ่งใกลเคียงกับปากแมน้ําตรัง เมื่อเรือใกลจะถึงทุนปากรอง ก็จะเห็น
ยอดหินสายสมอโผลน้ํา (recommended track) ที่แสดงไวในแผนที่ เรือจะผานหินสายสมอในระยะหาง
ประมาณ ๑,๑๕๐ ม. และขณะเดียวกันจะเห็นเกาะนกอยูทางทิศ นนว. เมื่อเรือแลนผานทุนหินกองในทางทิศ
ตะวันตกและออมขึ้นไปทางเหนือ เปลี่ยนไปใชเข็มประมาณ ๐๔๔ เข็มนี้หัวเรือตรงเนินเขาโดดยอม  ๆ  ลูก
หนึ่งชื่อ  ควนตายี  สูง ๙๗ ม. เมื่อเรือผานปากทางเขา  เดินตามรองลึกในลําน้ําแลวก็เกือบไมมีที่คับขัน
อันตรายอีกนอกจากตอนนําเรือเล้ียวหักฉากเขาชองระหวางเกาะโตะกับเกาะกลาง  และเดินในชองตอนนี้
เทานั้น เพราะเปนการเลี้ยวฉกาจและชองแคบ 

 หมายเหตุ  ปจจุบันกรมเจาทามาวางทุนสําหรับเขารองน้ํากันตัง  ซ่ึงเรือใหญสามารถเขาไดถึงหนา
อําเภอกันตัง (รายละเอียดพิมพเขียวของกรมเจาทา)   

 

(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๓๖) 

 ติดกับปากน้ําตรังไปทางตะวันออกเปนปากคลองปะเหลียนกวางประมาณ ๑ ไมล  กอนจะเขาถึง
ปากคลองมีโขดทรายตื้นกีดขวางอยูทําใหรองน้ําลึกเดินเรือแคบลง มีเกาะเหลาตําเปนเกาะเล็กราบต่ําอยูใกล



ปากคลองปะเหลียนและแบงลําน้ําออกเปน  ๒  รอง  คือรองฝายเหนือของเกาะเหลาตําและรองฝายใตของ
เกาะเหลาตํา เรือเดินไดทั้งสองรองแตถาจะผานรองฝายเหนือตองผานขณะน้ําขึ้นสูงพอสมควรเพราะมี
บริเวณน้ําตื้นอยูปากทางเขา  ที่ปากคลองปะเหลียนฝงใตมีคลองปะหรน  จากปากคลองประหรนเขาไป
ประมาณ ๑.๕ ไมล  ฝงเหนือมีคลองแรด  ในคลองแรดมีโรงเผาถาน เรือยนตลําเลียงเล็กกินน้ําลึกประมาณ  
๒ ม.   เขาไปรับถานอยูเสมอ คลองปะเหลียนลึกเขาไปภายในมีหินและที่ตื้นมาก เรือเล็กที่ชํานาญภูมิประเทศ
สามารถเดินเขาไปไดถึงอําเภอปะเหลียนซึ่งตั้งอยูหางจากปากคลองปะเหลียนระยะทางประมาณ ๑๐ ไมล 

 
(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๓๖, ๓๐๙) 
 ขอบฝงตั้งแตปากคลองปะเหลียนฝงใตแนวขอบฝงเบนลงไปประมาณทิศ ซซอ. ระยะทางประมาณ  
๙  ไมล  ถึงแหลมตาเซะ  เปนฝงทรายมีมะพราวและตนสนริมฝง  ชายฝงน้ําตื้นและมีหินอันตรายหลายกอง
เปนพื้นที่อันตราย เขาตาเซะเปนเขาริมฝงตั้งยาวไปตามแหลมตาเซะ มีสองยอด  ยอดเหนือสูง ๒๑๐ ม. และ
ยอดใกลปลายแหลมสูง  ๑๕๕ ม.  

 ขอบฝงตั้งแตแหลมตาเซะไปถึงแหลมหยงสตารซ่ึงอยูทาง อนอ.ของแหลมตาเซะหางประมาณ ๕ 
ไมล  เปนฝงที่มีคลองใหญนอยหลายคลองไหลออกมาสูทะเล  คลองที่อยูติดดานตะวันออกของแหลมตาเซะ  
ช่ือคลองตาเซะ  ภายในคลองมีหลุมเผาถาน  ถัดจากคลองตาเซะไปทางตะวันออกเปนปากคลองหวายดนกับ
ปากคลองทาขาม (หรือคลองสุโสะก็เรียก)  ซ่ึงอยูติดฝงตะวันตกของแหลมหยงสตาร  คลองทาขาม (สุโสะ)  
ลึกขึ้นไปทางเหนือมีบานสุโสะอยูริมคลองและมีคลองสาขาเล็กแยกไปบานทาขามซึ่งเปนที่ตั้งอําเภอปะ
เหลียนยานปากเกาะ  ช่ือเกาะตูเกีย  เกาะนก และเกาะกลางสูง  แหลมหยงสตารเปนแหลมเนินดินเตี้ยมีสวน
ยางถึงยอดเขามีถนนลูกรังจากปลายแหลมหยงสตารเขาไปตําบลหยงสตารและมีถนนตอเขาไป  อ.ปะเหลียน
ก็ได 

  ภาพที่ ๘. กระโจมไฟหยงสตาร  

กระโจมไฟหยงสตาร  มีรานอยูตรงปลายเนินติดกับ
ทะเล  ตั้งอยูบนเนินปลายทิศตะวันตกเฉียงใตของแหลมห
ยงสตาร  ตัวกระโจมเปนโครงเหล็กทาสีขาวสูง  ๑๘ ม. สูง
ของไฟเหนือระดับทะเลปานกลาง ๕๑ ม. มีลักษณะไฟ  Fl 
5s 51m 10M ตะเกียงโผลพนยอดไมเพียงเล็กนอยสังเกต
จากในเวลากลางวัน 



 
 เกาะสุกร  (หรือเกาะหมู)  เปนเกาะที่อยูในเขต อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กวาง ๓ ก.ม. ยาว ๘.๔ ก.ม. อยูใน
แผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๙ และ๓๕๔ เปนเกาะอยูทางใตของแหลมตาเซะหางจากปลายแหลมตาเซะ
ประมาณ ๒  ไมล  และปลายทิศตะวันออกเฉียงใตสุดของเกาะอยูในแนวตะวันตกเฉียงใตของแหลม หยง
สตาร  หางประมาณ ๓.๗๕ ไมล  ยอดสูงแหลมเห็นเดนชัดอยูกลางเกาะสูง ๑๕๔ ม.  พื้นที่ตั้งแตกลางเกาะไป
ถึงปลายแหลมทิศตะวันออกเฉียงใตซ่ึงมีช่ือวาแหลมจีนเปนที่ราบเพาะปลูกทุงนาและหนองน้ํา  มีหินชายฝง
และหาดแหงเมื่อน้ําลงเกือบรอบเกาะ  เวนแตตอนปลายแหลมจีนน้ําลึกชันเปนรองลึกทางเดินเรือ  ในชอง
ระหวางเกาะสุกรกับฝง  น้ําตื้น  มีโขดโคลนแหงเมื่อน้ําลงโผลเปนบริเวณกวาง  มีเกาะจับบี่ใหญ  สูง  ๖๙ ม. 
อยูทางใตของปลายแหลมตาเซะหางประมาณ ๐.๗๕ ไมล  และอยูใกลฝงเกาะสุกร  บนเกาะสุกรมีราษฎรอยู
ที่แหลมจีน  ที่กลางเกาะและที่บานหาดทรายทอง  (เดิมชื่ออาวแสมใหม)  บนฝงดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะมีฐานะเปนตําบลขึ้นกับ  อ.ปะเหลียน  ราษฎรมีอาชีพประมงเพาะปลูกพืชไรและทํานาขาว  มีเรือ
เล็กโดยสารประจําทางจากเกาะสุกรไป  อ.ปะเหลียนทุกวันโดยผานเขาทางคลองทาขาม (สุโสะ) มีถนน
สภาพดีจากอําเภอไปยังตัวจังหวัดตรัง  ระยะทางประมาณ ๔๔ กม. 
 
 (แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๐๙) 
 ฝงตอจากแหลมหยงสตารไปทางตะวันออกเปนฝงของชะวากทะเลกวาง  มีคลองใหญนอยไหลลง
ทะเลบริเวณนี้หลายคลอง  เปนฝงที่มีไมเลนน้ําเค็ม  จากปลายแหลมหยงสตารเลาะฝงขึ้นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒ ไมล  มีที่ตั้งดานศุลกากร  จากทาดานศุลกากรแหงนี้มีถนนไป  อ.ปะเหลยีน
และมีรถยนตประจําทางวิ่ง  ใกล  ๆ  กับทาดานศุลกากรขึ้นไปทางเหนือมีคลองเล็ก ๆ  ช่ือคลองทาขาม เรือ
เล็กติดเครื่องยนตหางยาวเดินในคลองถึง  อ.ปะเหลียนไดและตรงกันขามกับทาดานศุลกากรมีเกาะราบต่ําชื่อ
เกาะเหลาตรง  จากปลายใตสุดของเกาะเหลาตรงหางไปทางตะวันตกประมาณ  ๔๐๐ ม. มีกองหินสองกอง
ช่ือหินตูหมู  เปนกองหินตั้งอยูบนหาดโคลนแหงที่ยื่นออกมาจากฝงเมื่อน้ําลง  แตขณะน้ําขึ้นสูงหินตูหมูจะ
จมน้ํา  คลองใหญ ๆ   ในชะวากทะเลนี้ไดแกคลองหลักชัน  คลองแร  คลองยาระ (หรือคลองลิพังก็เรียก  
คลองวังกลวยก็เรียก เนื่องจากคลองยาระ  มีคลองสาขาแยกไปตําบลลิพังและบานวังกลวยกิ่ง  อ.ทุงหวา)  

 ทางตะวันออกเฉียงใตของแหลมหยงสตารหางประมาณ  ๒ ไมล  มีเกาะตะบัน  สูง ๒๒๘ ม. ตั้งอยู
บนหาดแหงเมื่อน้ําลง  เปนเกาะหินปูนสูงชันยอดแบน  เกาะนะบันสังเกตไดงาย  

 ทางตะวันออกเฉียงใตของเกาะตะบันหาง  ๑ ไมล  มีเกาะเล็กสูงประมาณ ๕๓ ม. ช่ือเกาะปอย  เปน
เกาะหินตั้งอยูบนหาดโคลนแหงเหมือนกัน  

 ฝงหางลงไปทางใตจากเกาะตะบันประมาณ ๕ ไมล มีปากคลองวังวน  ภายในคลองวังวนมีคลอง
สาขาชื่อคลองทางยางและคลองราไว  ปากคลองวังวนมีสันดอนแหงกวางเมื่อน้ําลง 



 ฝงตอจากคลองวังวนลงไปทางใตอีกประมาณ  ๓ ไมล มีคลองตันหยงลาไน  เปนคลองใหญปาก
คลองกวางประมาณครึ่งไมล  ในคลองน้ําลึกถึง  ๘ ม.  เรือกินน้ําลึก ๓.๗๐ ม. สามารถเขาไปหลบกําบังมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตในคลองไดแตตองผานบริเวณน้ําตื้นกอนเขาปากคลองขณะน้ําขึ้นสูงพอสมควร  และแลน
เขาไปทอดสมอที่หนาหมูบานบุโบย  (หรือบานหาดแสน)  ประมาณ   ๑  - ๑.๕  ไมล  จากคลอง เรือยนตเล็ก  
ๆ  ของชาวบานเขาคลองตันหยงลาไนและสัญจรตอไปยังลําคลองเล็ก  ๆ  ภายในไปถึง  อ.ละงูได  หมูบาน
ตันหยงลาไนมีราษฎรชาวประมงอยูทั้งฝงเหนือและฝงใต  (คือบานบุโบย)  ของคลอง 

 เกาะใกลฝง  (offlying islsnds) และสิ่งอันตราย – กระโจมไฟ (ดูรูปท่ี  ๕.๑๐) 
 เกาะเลี้ยงเหนือ  เกาะเลี้ยงเหนือใต (หรือเรียกกันวาเกาะเลี้ยงใน  เกาะเลี้ยงนอกก็ได)  เปนเกาะอยูใน 
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ขนาดสูงไลเล่ียกันตั้งอยูคูกัน  สูง  ๒๒๑ ม. และ ๒๔๑ ม. ตามลําดับ  ตั้งอยูทางตะวันตก
เฉียงใตของเกาะตะลิบงหางประมาณ  ๖ ไมล  เกาะเลี้ยงเปนเกาะหินโลนผาชันตกทะเลเกือบทุกดาน (เวน
ดานตะวันออก) น้ําลึกไมมีหินชายฝง  เรือผานชิดเกาะได  น้ําในชองระหวางเกาะเลี้ยงเหนือและเกาะเลี้ยงใต
ลึก  ๙  ม. ชองระหวางเกาะทั้งสองนี้  กวางราว  ๒๒๐ ม.  ในชองน้ําลึกไมมีหิน  หางเกาะออกไปทาง
ตะวันออกภายในระยะทาง ๒ ๑/๔  ไมล  มีหยอมความลึกของน้ําไมสม่ําเสมอและเปนบริเวณที่มีหินใตน้ํา 
เกาะเลี้ยงเหนือเปนเกาะที่อยูเหนือสุดของแนวเกาะและหินตาง ๆ  ซ่ึงตั้งเรียงกันลงไปในแนวทิศตะวันออก
เฉียงใต จนถึงเกาะตะรุเตา  เรือที่จะเขาไปสูปากแมน้ําตรังและคลองปะเหลียนตองผานทางเหนือของเกาะ
เล้ียงเหนือขึ้นไป 

 
  ภาพที่ ๙.กระโจมไฟเกาะบุเหลาโบต 
 
 กระโจมไฟเกาะบุเหลาโบต  ตั้งอยูบนยอดกลางเกาะบุเหลาโบต  ตัวกระโจมเปนหอคอยกลมกออิฐ
ทาสีขาว  สูง  ๑๒  ม. สูงของไฟเหนือระดับทะเลปานกลาง ๔๑ ม. ลักษณะไฟ  Fl (2) 10s 14m 10M 

 เกาะบุเหลาโบต   (เปนชื่อภาษามลายูแปลวา
เกาะเรือโบต)  อยูในเขต อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กวาง 
๓๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. อยูทางทิศใตของเกาะเลี้ยงใต 
เปนเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยูประมาณทิศตะวันตกเฉียงใตของ
เกาะเลี้ยงใตหางประมาณ  ๒.๕ ไมล   มียอดแบนสูง 
๓๒ ม. มีตนไมโปรง  มีหาดทรายอยูดานตะวันออก
ของเกาะ  มีแนวปะการังอยูเปนพืด  และมีหินดานใต
น้ําเปนกอน ๆ อยูหนาหาดนี้หางออกไปจากฝงหาด
ทรายประมาณเกือบ ๕๐๐ ม. เรือกินน้ําลึกที่ประสงค
จะจอดดานตะวันออกของเกาะบุเหลาโบตควรจอดหาง
ฝงเกาะไกลประมาณครึ่งไมลในที่น้ําลึก ๘ - ๑๐ ม.  
 



  หินแบวะหินแบวะ  (แบวะเปนภาษามลายูแปลวาสัตวจําพวกแลน, ตะกวดหรือเหี้ย)  เปนเกาะในเขต อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง กวาง ๑๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. อยูในแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๙ และ ๓๕๔ อยูในทิศตะวันตก
เฉียงใตของเกาะบุเหลาโบตหางประมาณครึ่งไมล  มีลักษณะเปนหินราบสูงเหนือน้ําประมาณ ๔ ม. ยาว
ประมาณ ๑๕๐ ม. จากยอดใหญเหนือน้ํานี้มีพืดหินใตน้ําแผยื่นเฉียงลงไปทางตะวันตกเฉียงใตยาวประมาณ  
๒๗๐ ม. แลวจึงมียอดหินเล็กโผลน้ําอีกยอดหนึ่ง 
 หินจังกาบ  เปนเกาะหินเล็ก ๆ มียอดเรียวแหลม ๒ ยอด  ยอดเหนือสูง  ๔๒  ม. ตั้งอยูทาง ตะวนัออก
ของเกาะบุเหลาโบต  หางประมาณ  ๓.๕  ไมล   
 เกาะเภตรา อยูในเขต อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เปนเกาะที่นาสังเกตที่สุดในละแวกนี้ อยูทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเกาะตาใบหางประมาณ ๒.๖ ไมล และอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะบุเหลาโบตหาง
ประมาณ ๕ ไมล  เปนเกาะหินปูนโลนมียอดตะปุมตะปาเรียงไปในแนวเหนือใต  ยอดใตเปนยอดสูงสุดสูง 
๓๗๗ ม. ยอดเหนือสูง  ๒๖๗  ม. มีตนไมตามไหลเขาและเชิงเกาะดานตะวันตก  เหนือ   และใต  ผาชันตก
ทะเล  น้ําลึก  สวนดานตะวันออกมีหาดทราย  ซ่ึงมีพืดหินปะการังกั้นอยูเปนแนวนอกตลอดหนาหาด  ขณะ
น้ําลงมากเรือเล็กไมสามารถเขาถึงหาดได  เพราะติดแนวปะการัง 
 เกาะตุลุยนอย  และเกาะตุลุยใหญ  อยูในเขต อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เปนเกาะที่นาสังเกตอีก ๒ เกาะ  สูง  
๕๓ ม. และ ๑๑๙ ม. ตั้งอยูทางดานตะวันตกของเกาะเภตราหางประมาณ ๑.๕  ไมล  และ  ๒  ไมล  ตามลาํดบั  
เกาะสองเกาะนี้เปนเกาะหินโลน  โผลขึ้นมาโดด ๆ  เหนือน้ําตั้งชัน  รอบ ๆ เกาะทั้งสองไมมีหินน้ําลึก  ชอง
ระหวางเกาะตุลุยทั้งสอง  และเกาะเภตรา  เรือใหญผานสะดวก 
 หินรายา อยูในเขต อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กวาง ๑๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. มียอดโผลน้ําสูง ๔ ม.  หางไป
ทางตะวันออกจากปลายแหลมเหนือสุดของเกาะเภตราประมาณ ๑.๕ ไมล  ตอจากยอดที่โผลน้ํานี้ลงไปทาง
ใตเปนกองหินไมโผลน้ําประมาณ  ๖๐๐ ม. แลวจึงมีกองหินใตน้ําที่มีน้ําเหนือหินอยางนอย ๑.๙ ม. อีกกอง
หนึ่งหางจากยอดโผลน้ําประมาณ ๑,๓๐๐ ม. และยังมีหินใตน้ําอีกกองหนึ่งที่มีน้ําเหนือหินอยางนอย  ๑.๙ ม. 
อยูทางตะวันออกของยอดโผลน้ําหางประมาณเกือบ  ๑  ไมล 
 เกาะแดง  (หรือแดงใหญ)  กับเกาะแดงนอย  อยูทางตะวันออกของเกาะเภตราหางประมาณ     ๓ .๕  
ไมล  เชิงเกาะเปนหินผาสีแดง  ยอดสูง ๔๒ ม.  มีตนไม  มีหินโผลน้ําอยู ๒ กอง ๆ  หนึ่งอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเกาะแดงหางประมาณเกือบ  ๔๐๐ ม. และอีกกองหนึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะ
แดงหางประมาณ ๑,๐๐๐ ม.เปนบริเวณ กองหินยอดโผลน้ําเรียงกันอยู  ๓  ยอด ยอดเหนือสูงราว ๐.๕ ม. ยอด
กลางสูง ๒ ม. ยอดใตสูง ๑.๐ ม. เกาะแดงนอยอยูใกล ๆ  กับเกาะแดงไปทาง อนอ. หางราวครึ่งไมล  เปนเกาะ
เล็ก ๆ  ๒ เกาะชิดกัน  ลูกใหญซ่ึงสูงกวาอยูทางตะวันตกสูง  ๑๖  ม.  มีกองหินปะการังแหงเมื่อน้ําลงต่ําสุดอยู
ไปทางตะวันออกของเกาะแดงนอยหางประมาณ ๒  ไมล  และอยูขางรองน้ําทางเรือเดิน  ระหวางเกาะกลวย
กับเกาะสุกรพืดหินนี้ยาวประมาณ ๑,๓๐๐  ม. ขนานไปกับรองน้ํา 
 เกาะตาใบ  สูง  ๒๒๖ ม.  ตั้งอยูทางใตของเกาะเภตราหางประมาณ  ๒.๗๕  ไมล  เปนเกาะหินโลน
โดดผาชันตกทะเล  สังเกตไดงายเพราะมีรอยแยกลึกเปนรองจากยอดลงมารอยหนึ่ง  หินหลักหรือเกาะหลัก



ตั้งอยูตอนเหนือของเกาะตาใบประมาณ  ๗๐๐ ม.  เปนเกาะหินโดด  มีหินโดดผาชันตกทะเลอยูลูกหนึ่ง และ
หินโดดไมมีช่ือที่กลาวนี้น้ําลึกเรือใหญเดินผานเขาไปได  สูง ๕๙  ม. น้ํารอบเกาะลึกชัน  เรือใหญเดินผานเขา
ใกล  ๆ  ได 
 หินลาเหยียก  เปนหินเล็กโผลน้ําสูง  ๑๒  ม. อยูทางตะวันออกของเกาะตาใบ หางกันประมาณ ๒.๕  
ไมล  
 เกาะกลวย  อยูประมาณทิศตะวันออกของหินลาเหยียก  หางกันราว  ๓.๕  ไมล เปนเกาะเล็กยอดราบ
ไลเล่ียกันตั้งแตหัวเกาะถึงทายเกาะ  ตอนกลางเกาะสูง ๖๑ ม. มีตนไม  เกาะนี้เปนปากทางเขารองน้ําสูปลาย
แหลมจีนของเกาะสุกร 
 หินบงกังหรือเกาะบงกัง  ตั้งอยูทางใตของหินลาเหยียกประมาณ ๒.๑ ไมล เปนเกาะหินโดด สูง ๓๘  
ม.  น้ํารอบเกาะลึกชันไมมีหินชายเกาะ 
 เกาะตงกูหรือปุเลาตงกู  (เรียกเกาะสามก็ได)  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของหินลาเหยียกหาง
ประมาณ     ๔  ไมล  ประกอบดวยเกาะเล็ก  ๆ  ๓ เกาะเรียงอยูติด ๆ กัน  ลูกเหนือสูง ๑๐๕  ม. ลูกกลางสูง 
๗๗ ม. และลูกใตสูง  ๙๘  ม. เปนเกาะหินผาชันน้ําลึก ชองระหวางเกาะตอเกาะน้ําลึกเชนกันและไมมีหินใน
ชอง  บนเกาะมี รังนก    
 เกาะลามา  อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะตงกูหางประมาณ ๑.๕ ไมล  สูง  ๑๘๘  ม. เปนเกาะ
หินชันมีกองหินใตน้ํายอดแหลมน้ําเหนือหินอยางหิน  ๒  ม. สองยอดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะหางประมาณ  ๖๔๐ ม. ในบริเวณน้ําลึก ๑๐ ม. 
 
(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๐๙)   
 เกาะดอน  อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะลามาหางประมาณ ๓  ไมล  สูง ๑๓๓ ม. มีตนไม  มี
หินปะการังรอบเกาะ  มีหาดทรายสั้น ๆ  ดานตะวันออกของเกาะและมีบานชาวน้ําตั้งบานเรือนประมาณ ๒๐ 
หลังคาเรือน  อยูที่หาดนี้  
 เกาะตาใบ  หินบงกัง  เกาะตงกู  เกาะลามา  และเกาะดอน เปนเกาะที่ตั้งเรียงในแนวเดียวกันลงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะทางประมาณ ๑๐ ไมล  เกาะเหลานี้ลวนแตเปนเกาะโดด ๆ ผาชันตกทะเลมีถํ้า
โพรงเปนที่อาศัยของนกนางแอน 

 เกาะบุโลนเล  ตั้งอยูทางตะวันตกของเกาะเขาใหญ  หางประมาณ ๘ ไมล  บนเกาะมีตนไมหนาแนน  
ยอดสูงสุด ๑๕๙ ม. และยอดแบนราบ  มีหินชายฝงเกือบรอบเกาะ ดานเหนือขอบฝงเปนทรายปนหินปะการัง  
ดานตะวันออกเปนหาดทรายที่มีตนสน  มีหินโผลน้ําและหินปริ่มน้ําอยูใกล ๆ  เกาะหลายกอง  คือหินโผล
กองหนึ่งอยูทางเหนือของเกาะหางขอบฝงประมาณ ๙๕๐ ม.  ดานตะวันออกมีหินใตน้ําที่มีน้ําเหนือหิน ๓.๖ 
ม. หางจากขอบฝงเกาะประมาณ ๑,๐๐๐ ม.  และดานตะวันออกเฉียงใตมีหินกอนโผลน้ําใกลฝงประมาณ 
๓๐๐ ม. และดานตะวันตกมีหินโผลน้ําชิดเกาะใกลขอบแนวหินชายฝงหนึ่งกอน  มีชาวบานทะเลอยูทาง
ตะวันออกของเกาะ ๒ - ๓ หลังคาเรือน 



 เกาะรังนก  เปนเกาะรูปกรวยสูง ๑๐๓ ม.  มีตนไมตั้งอยูทางใตของเกาะบุโลนเล  หางกันประมาณ 
๑.๗๕ ไมล  มีหินชายฝงรอบเกาะมีรังนก  มีสัมปทานรังนกมีคนเฝาอยู 
 เกาะอายํา  (หรือปุเลากุดาก็เรียก)   เปนเกาะและหินโผลน้ํารวม  ๓  กอน  อยูทางตะวันตกของเกาะ
รังนกหางประมาณ ๑.๒๕ ไมล  เกาะอายําลูกใหญสูง ๗๐ ม. มีตนไม  ถัดไปทางตะวันตกคืออายํากลางขนาด
ยอม  ลงไปมีตนไม ถัดตอไปเปนหินโดดตั้งชันยอดมีสีขาวเพราะเปรอะเปอนขี้นกสูง  ๑๑  ม.  
 เกาะบุโลนไมไผ  (หรือบุโลนกลางก็เรียกกัน)  สูง ๑๑๐  ม. ตั้งอยูระหวางเกาะบุโลนเลกับเกาะเขา
ใหญ  และอยูหางเกาะบุโลนเลไปทางตะวันออกประมาณ  ๒.๕  ไมล  มีตนไมที่สังเกตเห็นเดนชัดมีหิน
ชายฝงรอบเกาะ มีหาดทรายอยูทางดานตะวันออกมีบริเวณน้ําตื้นระหวาง ๔ - ๖ ม. อยูในชองระหวางเกาะบุ
โลนเลไมไผกับเกาะดอน  มีกองหินใตน้ําและหินโผลน้ําใกล ๆ เกาะ  คือหินโผลน้ํากอนหนึ่งอยูชิดปลาย
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีกองหินใตน้ํา  น้ําเหนือหิน ๑.๑ ม.  เปนกองยาวไปในแนวเหนือใตประมาณ 
๗๐๐ ม. ทางตะวันออกของเกาะหางประมาณ  ๑  ไมล   และมีหินใตน้ํายอดแหลมน้ําเหนือหิน ๑.๓ ม. กอน
หนึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหางฝงเกาะประมาณ  ๑.๕  ไมล    
 พื้นทองทะเลบริเวณเกาะดอน   เกาะบุโลนเลและเกาะบุโลนไมไผมีความลึกของน้ําไมสู             
สม่ําเสมอมีพื้นที่น้ําตื้นเปนหยอม  ๆ   
 
สายน้ําขึ้นลง  (Tidal  Streams) 
 ระหวางฝงแผนดินกับเกาะตาง ๆ ที่อยูใกลฝงมีสายน้ําลงเขาหาและออกจากฝงอัตราความเร็วไมเกิน 
๑ นอต  หางเกาะบุเหลาโบตออกไปสายน้ําเปลี่ยนทิศทวนเข็มนาฬิกา  อัตราความเร็วนอยกวาครึ่งนอต
คอนขางสม่ําเสมอ  ระหวางเกาะบุโลนเลกับเกาะเล็กๆ  ที่อยูชิดไปทางใต  สายน้ําขึ้นลงทั่ว ๆ ไปคอนขาง
ออนและไมสูสม่ําเสมอ  แตในวันน้ําเกิดจะมีสายน้ําไหลไปทางตะวันออกกอนประมาณ  ๓ ช่ังโมง 
จนกระทั่งน้ําขึ้นสูงและภายหลังน้ําขึ้นสูงแลว  ๒ ถึง ๕ ชม. จึงจะมีสายน้ําไหลไปทางตะวันตก  ดวยอัตรา
ความเร็วประมาณ ๑.๕  นอต  

 
( แผนที่อังกฤษ  ๓๙๔๒) 
 ณ  ตําบลที่หางขึ้นไปทางเหนือของเกาะตะรุเตา  ๒ หรือ  ๓ ไมล  กอนเวลาน้ําสูง  ๔  ช่ังโมง สายน้ํา
ไหลระหวาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันออกเฉียงใต และหลังจากน้ําขึ้นสูงแลว  ๒ ถึง ๕ ช่ังโมง  
สายน้ําไหลระหวาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันตกเฉียงใต อัตราความเร็วอยางสูงสุดราว ๑.๕   
นอต 

 
คําแนะนํา  - ท่ีทอดสมอ 
 เสนทางเดินเรือตั้งแตเกาะบุโลนไมไผถึงแมน้ําตรัง เมื่อเรือมาจากทางใตจะใชเสนทางสายในควร
ผานเกาะบุโลนไมไผทางตะวันออกหางไมต่ํากวา  ๒  ไมล  ผานเกาะดอนไมต่ํากวา  ๑.๕  ไมล  และผานเกาะ



ลามาไมต่ํากวา ๑ ไมล  แลวจึงถือเข็มผานหินลาเหยียกทางตะวันตกในระยะ  ๑ ไมล  เชนเดียวกัน  แลวจึง
เดินผานดานตะวันตกของเกาะเภตราในชองระหวางเกาะตุลุยใหญ  ตุลุยนอยกับเกาะเภตราตรงไปเขา
ระหวางเกาะปุเหลาโบตกับเกาะเลี้ยงใต – เหนือ  เขาสูปากอาวตรัง  (หรือกันตัง) ทางดานเหนือของเกาะเลี้ยง
เหนือจะเปนเสนทางที่ปลอดภัย 

 เรือกินน้ําลึกไมเกิน ๓.๗๐ ม. ที่จะเขาไปยังเกาะสุกร  เมื่อมาจากทางใตใหออมทางตะวันตกของเกาะ
กลวยหางประมาณ ๐.๗๕ ไมล  แลวจึงถือเข็มตรงปลายแหลมสุดตะวันออกเฉียงใตของเกาะสุกร (แหลมจีน)  
จนใกลจะถึงปลายแหลมจึงเลี้ยวออมแหลมไปจอดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปลายแหลมสุดหาง
ประมาณ ๐.๗๕ ไมล น้ําลึก ๖ - ๘ ม.  เรือกินน้ําตื้นกวานี้ที่มีความชํานาญรองสามารถเขาไปถึงหนาดาน
ศุลกากรหยงสตาร  และในคลองแรคลองยาระได 

 หมายเหตุ   น้ําในบริเวณนี้คอนขางแรง  ทิศในแผนที่ที่กําหนดใหใชเปนเพียงสวนประกอบได
เทานั้น เมื่อเรือเขาตอนน้ําลึกเรือจะตกขวา ทิศหัวเรือจะผิดกับทิศในแผนที่ไปทางซาย ๖ - ๗ องศา 

 
ฝง – กระโจมไฟ    
 บานปากบาราตั้งอยูริมฝงคลองบาราตอนใตสุดของเกาะกะเบ็ง  และที่ฝงทางตะวันออกของเกาะเขา
ใหญ ในคลองปากบารามีน้ําลึกพอที่เรือประมงเขาไปจอดเทียบทาคอนกรีตปากคลองได  ทานี้เปนทาเทียบ
ขนสงสัตวน้ํา เรือเล็กเครื่องยนตหางยาวชาวบานเดินตอจากปากคลองเขาไปภายในไดถึงตัวอําเภอละงู แต
บริเวณทางเขาปากคลองน้ําตื้นเมื่อน้ําลงต่ําสุดโขดทรายปนโคลนโผลปดทางเขาหมด  แมแตรองน้ําเขาสูปาก
ทางเขาไดเฉพาะเวลาที่มีน้ําสูงพอสมควรเทานั้น บานปากบาราเปนทําเลที่จอดเรือประมงเพราะมีเกาะเขใหญ
กําบังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตให  บานปากบาราเปนหมูบานใหญ  มีดานศุลกากร  มีถนนจากบานปากบา
ราไปถึง อ.ละงู  ระยะทางประมาณ  ๙ กม. 

 อ.ละงูขึ้นกับ  จ.สตูล  มีพลเมืองสวนใหญเปนไทยอิสลามอาชีพหลักคือทํานา  รองลงไปไดแกสวน
ยางพารา  มะพราว  ประมง และเผาถาน  อําเภอนี้ติดตอกับ  จ.สตูล  ไดโดยทางรถยนตระยะทางประมาณ 
๕๐ กม. 

 ฝงตั้งแตบานปากบาราไปถึงแหลมปูยู  มีแนวฝงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะทางยาวประมาณ 
๓๐  ไมล  ขอบฝงชวงนี้เปนฝงดินออนมีไมชายเลนน้ําเค็มซึ่งน้ําทะเลทวมถึงเปนแนวชายฝง บริเวณชายฝง
น้ําตื้นมีหาดโคลนแหงยาวยื่นออกไปไกลเมื่อน้ําลง มีคลองน้ําเค็มหลายคลองไหลลงสูทะเลคลองเหลานี้คด
เคี้ยวมีสาขาบรรจบกันภายใน  เปนทางสัญจรของเรือเล็กชาวบานที่อยูกันหาง ๆ บนฝงคลองที่โผลออกทะเล
เกือบทุกแหงมักจะมีสันดอน และโขดทรายกีดขวางอยูชาวบานที่รูจักภูมิประเทศและรูรองน้ําดีจึงผานเขา
ออกได 



 เกาะเขาใหญ  เปนเกาะตั้งอยูหางไปทางใตของปลายใตสุดของเกาะกะเบ็ง  ประมาณ ๑ ไมลเปนเกาะ
หินคมทั้งลูก  มีตนไมโปรงเตี้ย  ยอดเหนือสูง  ๒๖๒ ม. มีหมุดสามเหลี่ยมแผนที่  ยอดที่คอนลงไปทางใตสูง
ไลเล่ียกัน 

 ทางตะวันตกของเกาะเขาใหญ เกาะบุหลันเปนเกาะหินสูง ๑๑๙ ม. ตั้งขนานไปกับเกาะเขาใหญ  ชอง
ระหวางเกาะบุหลันกับเกาะเขาใหญน้ําลึกและไมมีหิน  จากตอนปลายใตของเกาะบุหลันออกไปทาง
ตะวันตกมีหินโผลน้ําหลายลูกไมมีช่ือ หินลูกที่ไกลออกไปทางตะวันตกและใหญกวาเพื่อนสูง ๒๗ ม. สวน
ทางดานตะวันออกของเกาะเขาใหญก็มีหินโผลน้ําใหญนอยหลายกอนตั้งชิดเกาะและเรียงลงไปตั้งแตปลาย
เหนือไปจนถึงประมาณกึ่งกลางเกาะเขาใหญ  หินเหลานี้ไมมีช่ือ 

 
(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๐๙) 
 ประมาณ ๔.๗๕  ไมล  หางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะเขาใหญมีเกาะริดี  ตั้งอยูใกลโขด
แหงที่ยื่นออกมาจากฝง  เกาะนี้มีลักษณะคลายเปนสองเกาะที่ตั้งอยูติดกันเพราะมีชองน้ําแคบ  ๆ กั้นอยู  แต
เมื่อน้ําลง ต่ําสุดน้ําในชองแหงขาดเดินติดตอถึงกันไดจึงเปนเกาะเดียว  ตนไมบนเกาะมีมาก  ยอดสูงทาง
เหนือสูง ๑๒๒ ม. มีหินโผลและไมโผลน้ํากองหนึ่งยาวประมาณ ๔๐๐ ม.  อยูดานตะวันตกของเกาะริดี  หาง
ออกไปประมาณ ๐.๗๕  ไมล  ยอดหินที่โผลน้ําสูง ๒.๓ ม.  ถัดลงไปทางใตของหินกองนี้ประมาณ  ๑  ไมล 
หรือทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะริดีหางประมาณ ๐.๗๕ ไมล  มีเกาะเล็กชื่อเกาะตามะ  มีหินโผลน้ําและ
หินใตน้ําอยูกลุมหนึ่ง 

 ฝงตั้งแตใตเกาะริดีลงไปถึงแหลมตันหยงโป  (แลต ๖  ๓๕  น.  ลอง ๙๙  ๕๗  อ. )  มีระยะทาง 
ประมาณ ๑๕ ไมล  ชิดกับฝงมีเกาะหลายเกาะ เกาะเหลานี้สวนใหญเปนเกาะราบเตี้ยน้ําและตั้งอยูบนโขดหิน
แหง มีปะการังอยูทั่วไป เกาะที่มีราษฎรอาศัยไดแกเกาะตังหยงอุมา   (หรือเกาะบากันใหญ) เกาะยะระโตด
ใหญ ซ่ึงทางการตั้งชื่อใหมวาเกาะสาหราย(ยะระโตดเปนภาษามลายูแปลวาสาหราย)   และมีฐานะเปนตําบล
มีดานศุลกากร   โรงเรียนและบานหนาแนนอยูตอนปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ  เกาะยะระโตด
นุย  ตั้งอยูทางเหนือของเกาะยะระโตดใหญ  สวนเกาะเล็กเกาะนอยและหินโผลน้ําที่มีช่ือเรียกขานไดแก  
เกาะแรดใหญสูง  ๔๕ ม.  ตั้งอยูบนโขดตื้นแหงเมื่อน้ําลงที่ยื่นมาทางตะวันตกจากเกาะตันหยงอุมา   เกาะออ   
(หรือปุเลาออ)  สูง  ๓๖ ม.  อยูทาง วซว. ของเกาะแรดใหญ  และมีเกาะเล็ก ๆ อีก ๒ เกาะ  ช่ือเกาะลูกออ (หรือ
หลักออ)  สูง  ๒๖  ม.  อยูติดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะออ  เกาะกา  เกาะกานอย  เกาะกอ       (หรือ
ปุลากอ)  ตั้งอยูที่ใกล ๆ กันทางตะวันตกของเกาะยะระโตดใหญ  เกาะฮันตู  เกาะยะบัง  เปนเกาะเล็กตั้งอยูบน
โขดแหงเมื่อน้ําลงใกลฝง  และอยูทางตะวันออกของเกาะยะระโตดใหญหางประมาณ  ๕  ไมล  สวนเกาะอื่น 
ๆ  ในยานนี้บางเกาะไมมีช่ือ  บางเกาะมีช่ือสับสนไมสูสําคัญตอการเดินเรือจึงไมบรรยายไวในที่นี้  มีรองน้ํา
เรือเล็กทองถ่ินเขาออกไดผานทางเหนือของเกาะตันหยงอุมา  (บากันใหญ)  ขึ้นไปสูคลองสิเลียนที่อยูทาง
เหนือ  และรองน้ําเดียวกันนี้แยกออมไปทางตะวันออกของเกาะตันหยงอุมาไปเขาคลองบาระเกตและคลอง
ทุงริน  ซ่ึงมีราษฎรอาศัยอยูบนฝงคลองบานเจะบิลังอยูบนริมเจะบิลังซึ่งเปนคลองเล็กกวางระหวาง  ๔๐ - ๖๐  



ม.  แตน้ําในคลองเจะบิลังลึกระหวาง  ๔ - ๖  ม.  ปากคลองเจะบิลังโผลมาบรรจบปากคลองเกาะเลอที่ตอน
ปลายเหนือของเกาะฮันตู  (แลต  ๖  ๓๙  น.ลอง  ๙๙  ๕๗.๒  อ.) ทาเจะบิลังเปนทาที่เรือประมงเทียบขนทา
สัตวน้ําและเปนที่พักอาศัยดวย  เรือประมงใชทานี้มากเพราะผานเขาออกทะเลไดเกือบตลอดเวลาโดยไมตอง
รอน้ําขึ้น  มีถนนจากบานเจะบิลังเขาสูเมืองสตูลระยะทางประมาณ  ๑๒  กม. 

(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๙) 
 มีคําแนะนําโดยสังเขปสําหรับเรือเล็กกินน้ําลึกไมเกิน ๒ ม. ที่ประสงคจะเขาไปยังทาเจะบิลังดังนี้  
ใหเรือตั้งตนถือทายเขารอง  ณ  จุดที่อยูทางตะวันออกของเกาะโกยนอย  หางจากเกาะโกยนอย ประมาณ 
๓.๕ ไมล  และเปนจุดเดียวกับจุดที่หางจากปลายแหลมใตสุดของตันหยงโปออกไปทางตะวันตก  ๓.๕ ไมล      
ถือทายดวยเข็ม ๐๑๕  เมื่อเรือผานไดฉากกับปลายแหลมเหนือของตันหยงโปเรือควรจะหางฝงตันหยงโป
ประมาณ ๖๐๐ ม. ถือทายเข็มเดิมนี้ไปเรื่อยจนใกลจะถึงฝงแผนดินขางหนา  เมื่อหางฝงประมาณ ๓๐๐ ม. เขา
ชองระหวางเกาะฮันตูกับฝงพอพนปลายเหนือสุดของเกาะฮันตูก็ถึงปากคลองเจะบิลัง  จากปากคลองเดิน
กลางลําน้ําเขาไปประมาณ ๑.๕  ไมล  ก็จะถึงทาเจะบิลัง ในคลองเจะบิลังไมมีหินและที่อันตราย 

 ตําบลบานตันหยงโปตั้งอยูบนแหลมตันหยงโป  หมูบานใหญซ่ึงเปนที่ตั้งตําบลอยูที่ฝงดานใตของ
แหลมฝงดานตะวันตกตอนปลายเหนือเปนฝงหาดทรายและมีหมูบานชื่อบานหาดทรายยาว  ชาวบานม ีอาชพี
ประมงและทําสวนยาง  มีคลองหลายคลองไหลมาบรรจบกันออกสูทะเลบริเวณทางใตของแหลมตันหยงโป 
คลองเตะเมียงเปนคลองที่ชาวบานใชเรือเล็กสัญจรเขาเมืองสตูล  ปจจุบันมีถนนลูกรังกําลังจะลาดยางเขาสู
จังหวัดไดแลว  ก็จะถึงทาเจะลิบัง  ภายในคลองเตะเมียงลึกเขาไปมีโขดหินอยู  ๒ - ๓ แหง และคดเคี้ยวดวย  
เรือเล็กตางถิ่นที่ประสงคจะเขาคลองเตะเมียงควรไดรับคําแนะนําใหรูรองเสียกอน 

 
      ภาพที่ ๑๐. กระโจมไฟตันหยงโป 
 

กระโจมไฟตันหยงโป  ตั้งอยูบนปลายแหลมเหนือ
สุดของตันหยงโป  ตัวกระโจมเปนเหล็กโปรง ๔ ขา  ทาสี
ขาวสูง ๑๕ ม.  สูงของไฟเหนือระดับทะเลปานกลาง 
๓๕ ม. ลักษณะไฟ Fl (2) 12s 35m 8M 



 เกาะตํามะลัง เปนเกาะชิดฝง  ดานตะวันตกของเกาะเปนดานที่ติดทะเล  มีแนวขอบฝงตอจากแหลม
ตันหยงโปไปถึงปากน้ําสตูล  มีเนินเขาสูง  ๕๑ ม.  ช่ือควนตํามะลัง  และมีหมูบานประมงใหญช่ือบานตํามะ
ลังอยูริมคลองตํามะลังหรือคลองบําบัง 
 ปากน้ําสตูลโผลระหวางปลายแหลมใตสุดของเกาะตํามะลังกับแหลมปูยู  ซ่ึงอยูไปทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต หาง ๑.๗๕  ไมล  ปากน้ําสตูลเกิดจากคลองหลายสายน้ําไหลลงรวมกันออกทะเลบริเวณนี้  คลอง
เหลานี้ไดแกคลองทาจีน  คลองเส็นเต็น  และคลองบําบัง (หรือตํามะลังก็เรียก)  ยานทางเขาปากน้ําสตูลน้ํา
ตื้นและมีโขดทรายแหงเมื่อน้ําลงกีดขวางรองอยู มีเกาะ ๔ เกาะ ตั้งอยูเปนกลุมบริเวณปากน้ํา  เรือที่ผานเขา
ออกทางปากน้ําสตูลเปนเรือประมงเล็ก  และจําเปนตองมีน้ําขึ้นสูงพอสมควรจึงจะผานได 
 คลองบําบัง  เปนทางสัญจรที่ใชกันมากสําหรับเรือเล็กที่เขาไปสูเมืองสตูลแตตองผานเฉพาะเวลาน้ํา
ขึ้นพอสมควรเทานั้น  คลองนี้ผานหมูบานตํามะลัง  จึงรูจักกันอีกชื่อหนึ่งวาคลองตํามะลัง  ปากคลองกวาง
ประมาณ ๒๐๐ ม. ลึกเขาไปภายในคลองแคบลง บางตอนกวางประมาณ ๖๐ ม. จากปากคลองเขาไปประมาณ 
๓ ไมล จะบรรจบกับคลองเตะเมียงที่เกาะนกซึ่งเปนเกาะเตี้ยน้ําใกล  ๆ  เกาะนกมีทาเรือประมงทีเรียกกันวา
ทาเกาะนก  มีถนนจากทาเกาะนกเขาสูเมืองสตูลยาวประมาณ  ๓ กม.  
 คลองเส็นเต็นและคลองทาจีนเปนทางเขาไปถึงตัวเมืองสตูลไดเชนกันและน้ําในคลองสองคลองนี้  
ลึกกวาคลองบําบัง  แตเปนทางออมและระยะทางไกลกวาทางคลองบําบัง  เรือลําเลียงที่ตองการเขาไปใหใกล
ตัวเมืองมักเขาออกทางคลองเส็นเต็นและคลองทาจีนเพื่อบรรทุกสินคาพื้นเมือง เชน  ถาน  เปนตน 

เรือเล็กตางถิ่นที่ไมเคยเขาไปสตูลเลยควรสอบถามรองน้ําจากชาวบานทองถ่ินใหแนนอนเสียกอน   

       
จ.สตูล 

 เปนจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย มีเขตแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย จ.สตูลเปน เมืองเล็ก ๆ 
ราษฎรสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิมถึง  ๘๐ %  มีอาชีพเกษตรกรรมและประมง สินคาพื้นเมืองที่สงออกไป
จังหวัดใกลเคียงและรัฐเปอรสิสของมาเลเซียไดแก  ถาน สัตวน้ํา ยางพารา มี พ.ท.รวมโดยประมาณ ๒,
๔๗๘.๙๘ ตร.กม.มีชายฝงยาวทั้งสิ้น ๑๔๔.๘ ก.ม.การปกครองแบงออกเปน ๖ อําเภอ และ๑ กิ่งอําเภอ ดังนี ้อ.
เมือง อ.ละงู อ.ทุงหวา อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน อ.ทาแพ และกิ่งอําเภอมนัง และมีอาณาเขตติดตอดังนี้  

 ทิศเหนือ ติดตอกับ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อ.ปาบอน จ.พัทลุง และอ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
 ทิศใต  ติดตอกับ รัฐเปอรลิศ ของ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อ.สะเดา จ.สงขลา และรัฐเปอรลิศ ของประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทะเลอันดามัน 
 การเดินทางโดยทางรถยนต มีรถโดยสารออกเดินทางจากสถานีขนสงสายใตทุกวัน สําหรับ        
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอที่ โทร.๐๒ - ๔๓๕๑๑๙๙ ,๔๓๕๑๒๐๐ 



 การเดินทางโดยทางรถไฟ มีรถไฟ กรุงเทพ – หาดใหญ ออกจาก กรุงเทพฯ ทุกวัน การเดินทางออก
จากสถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพฯ ลงรถไฟที่ สถานีรถไฟ อ.หาดใหญ จ.สงขลา จากนั้นเดินทางตอโดย รถ
แท็กซี่ รถเชา หรือ รถเชา เพื่อเดินทางไปยัง จ.สตูล 
 การเดินทางโดยทางอากาศ เดินทางโดยเที่ยวบินที่บินไปยังทาอากาศยาน อ. หาดใหญซ่ึงมีเที่ยวบิน
ออกจากทาอากาศยาน กรุงเทพฯทุกวัน  และเดินทางมายัง จ.สตูล โดยทางรถยนต สําหรับการคมนาคม
ขนสงทางบกติดตอกับ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  เปนสวนใหญโดยผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖  ถึง
ทางแยก  อ.รัตภูมิ  แลวตอทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  จนถึง  อ.หาดใหญ  ระยะทางยาวประมาณ  ๑๐๐ 
กม.   
เกาะใกลฝง – ท่ีอันตราย - กระโจมไฟ  
 เกาะเละละ  ตั้งอยูหางลงไปทางใตของเกาะเขาใหญประมาณ  ๕  ไมล  และอยูหางฝงประมาณ  ๖   
ไมล  มีกระโจมไฟอยูบนยอดเกาะ  สูงของไฟเหนือระดับทะเลปานกลาง  ๖๖ ม.  โครงสรางตัวกระโจมไฟ
เปนโครงเหล็กทาสีขาวสูง  ๑๐ ม.  ลักษณะไฟ  Fl  5s 66m 7M  
 เกาะโกยนอย  เปนเกาะเล็กสูง  ๒๙  ม.  มีตนไมตั้งอยูหางลงไปทาง ซซอ. ของเกาะเละละ 
ประมาณ  ๑๒ ไมล  มีพืดหินเมื่อน้ําลงยาวออกไปทางเหนือของตัวเกาะประมาณเกือบครึ่งไมล 
 เกาะโกยใหญ  สูง  ๕๘ ม.  ตั้งอยูทาง ซซอ. ของเกาะโกยนอย  หางกันประมาณ  ๑.๕ ไมล ที่ยอดกลาง
เกาะมีตนไมใหญตนเดียว  (Isolated  tree) สูงเดนชัดอยูตนหนึ่ง  มีบานประมาณ ๑๐ หลังคาเรือน ชอง
ระหวางเกาะโกยนอยกับเกาะโกยใหญน้ําลึกระหวาง ๖ - ๗ ม.  ไมมีอันตราย เรือผานไดมีกลุมเกาะเล็ก ๆ อยู
กลุมหนึ่ง ตั้งอยูระหวางดานตะวันออกของเกาะโกยใหญกับ    เกาะตํามะลัง แตคอนใกลเขาไปทางเกาะตาํมะ
ลัง ราว  ๑ - ๒ ไมล  คือ  เกาะหัวมันสูง ๔๖ ม.  อยูประมาณทิศตะวันออกเฉียงใต ของปลายแหลมตันหยงโป  
หางประมาณ  ๒ ไมล  เกาะตีกา  มี ๓ ลูก  ช่ือตีกา ใหญสูง ๕๒ ม.  อยูเกือบใตตรงจาก ปลายแหลมตันหยง
โป  หาง ๒ ไมล  ตีกากลางสูง  ๒๕ ม.  อยูคูกับตีกาใหญและตีกาเล็ก  สูง ๒๐ ม. อยูหางลงไปทางใตของ
เกาะตีกาใหญและกลางประมาณ ๑ ไมล  เกาะลอซาสูง ๑๕ ม.  อยูทางตะวันออกของเกาะตีกาเล็ก  หางกัน 
๒.๒๕ ไมล  ชองระหวางกลุมเกาะเหลานี้กับเกาะตํามะลังเปนบริเวณน้ําตื้น   มีโขดทรายและหินปะการัง
โผลเมื่อน้ําลง  เปนอันตรายตอเรือเล็กไมควรเดินเรือผานบริเวณปากน้ําสตูล  ตั้งแตดานใตแหลมปูยูลงไป
ระหวาง ๑ - ๓ ไมล  มีเกาะเล็กตั้งอยูกลุมหนึ่ง  จํานวน  ๔ เกาะคือ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑. กระโจมไฟเกาะยาว  
 
 เกาะคูนิง  ตั้งอยู ซซว.  ของเกาะยาวหางประมาณ ๐.๕ ไมล  น้ําในชองระหวางเกาะยาวกับเกาะคูนิง
ลึกประมาณ ๓ ม. เกาะกุรับ  ตั้งอยูบนหาดโคลนแหงเมื่อน้ําลง  จะยื่นออกจากฝงและอยูทางทิศตะวันออก
ของเกาะคูนิงหางประมาณ ๑.๕ ไมล  เกาะบรัศมานา  สูง ๖๙ ม.  อยูลงไปทางใตของเกาะกุรังหางกันราว ๑ 
ไมล 
 กระโจมไฟแหลมปูยู  ตั้งอยูที่แหลมปูยู ตัวกระโจมเปนเหล็กโปรง ๔ ขาทางสีขาว สูง ๑๕ ม. สูงของ
ไฟเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑๗ ม. ลักษณะไฟ Fl 3s 17m 8M  

 
ภาพที่ ๑๒. กระโจมไฟแหลมปูย ู

 
 ท่ีจอดเรือ  ตามสภาพทางภูมิศาสตร  เมืองสตูลตั้งอยูบนฝงทะเลน้ําตื้น เรือสินคาชายฝงจึงไมมีแวะ
จอด  เรือที่กินน้ําลึกตั้งแต ๒.๕๐ ม. ขึ้นไปหากประสงคจะจอดใหใกลปากน้ําสตูล  ควรทอดสมอบริเวณทาง
ทิศตะวันตกลงไปถึงทางตะวันตกเฉียงใตของเกาะยาวตามความลึกของน้ําที่เหมาะสม  พื้นทองทะเลเปน

  เกาะยาว  (หรือช่ือในภาษามลายูเรียก  ปุโลปนยัง) 
ตั้งอยูหางไปทาง ซซว.ของปลายแหลมปูยู ประมาณ ๑ ไมล  มี
บานราษฎรสวนใหญเปนอิสลามมีชาวพุทธอยูเพียง ๒ - ๓ หลัง 
อาชีพทําสวนยางและประมง บนเกาะมีดานศุลกากร  มีสะพาน
เทียบเรือ  เครื่องบิน, ฮ. สามารถลงจอดได แตปจจุบันสะพาน
ชํารุดทรุดโทรมมากขณะนี้กําลังสรางใหมอยูทางตะวันออกของ
เกาะ 
 กระโจมไฟเกาะยาว  ตั้งอยูบนยอดเกาะยาว  ตัวกระโจม
เปนหอคอยก ออิ ฐทาสี ข าวสู ง   ๗  ม .สู ง  ของไฟ เหนื อ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง  ๘๑ ม.  ลักษณะไฟ F1 (3) 15s 81m 
15M 



โคลนเรือกินน้ําลึกต่ํากวา ๒ ม.  ลงมาอาจเขาไปจอดที่หนาดานศุลกากรทางตะวันออกของเกาะยาวได  โดย
ผานเขาออกทางชองระหวางเกาะยาวกับเกาะกูยิดไดเพียงชองเดียวในขณะน้ําขึ้น และเมื่อผานเขาถึงกลาง
ชองแลวระวังอยารีบเลี้ยวเขาหาเกาะยาว  เพราะมีหินชายฝงกระเส็นกระสายออกมาจากบริเวณปลายดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเกาะยาว 
 
๔  หมูเกาะตะรุเตา  - เกาะราวีอาดัง 
(แผนที่ไทยหมายเลข  ๓๐๙)  
 เกาะตะรุเตา – ขอบฝงรอบเกาะและที่อันตราย 
 เกาะตะรุเตา  มีปลายแหลมเหนือสุดของเกาะชื่อแหลมมาระอยูทาง ซซว. ของเกาะเขาใหญหาง
ประมาณ  ๕.๕ ไมล  เปนเกาะรูปรางยาวในแนวเหนือใตมียอดเขาสลับซับซอนเกือบไมมีพื้นที่ราบบนเกาะ  
ยอดที่อยูสูงสุดอยูคอนลงไปตอนใตของตัวเกาะสูง ๗๑๒ ม. บริเวณกลางเกาะมียอดสูงระหวาง ๖๐๐ - ๗๐๐ 
ม. อยูหลายยอด  มีตนไมใหญหนาแนนทั้งเกาะ  มีลําธารน้ําจืดหลายสายรอบเกาะ  ลักษณะฝงดานตะวันตก
ตั้งแตปลายแหลมมาระไปทางใตเปนฝงหินผาชันยาวลงไปประมาณ ๒ ไมล มีคลองกวางไมมีช่ือคลองหนึ่ง  
คลองนี้ลึกเขาไปในเกาะ  น้ําในคลองลึกระหวาง  ๒ - ๓ ม. มีที่ทําการอุทยานอยูใกลคลอง  ปากคลองมีหิน
ใตน้ํากีดขวางทางเขาฝงตอจากคลองลงไปทางใตเปนฝงหาดทรายยาวประมาณ ๒ ไมล  หาดทรายนี้ช่ือหาด
มะละกาหรือตะโละมะละกา  ซ่ึงเปนภาษามลายู มีชาวประมงอาศัยอยูบนหาดนี้หลายครัวเรือน จากหาดนี้มี
ทางเดินเทาขามไปยังฝงดานตะวันออกของเกาะได  จุดที่ยื่นออกไปทางตะวันตกมากที่สุดอยูหางจากแหลม
มาระลงไปประมาณ ๙ ไมล  ตอจากจุดตะวันตกลงไปทางใตประมาณ ๓ ไมล มีอาวเวาเล็ก ๆ ช่ืออาวขาม 
หรือตะโละยี่ลาย  มีคนอยูที่อาวขามประมาณ ๔ - ๕ หลังคาเรือน ตอนปลายใตของเกาะมีลักษณะเรียวลงไป
จากกลางเกาะเปนแหลมไมมีช่ือ ความลึกของน้ําทางดานตะวันตกของเกาะลึกและชัน  เสนชั้นความลึกเทา
ของน้ํา ๖ ม. เกือบชิดฝงตอนเปนหินผาชัน และตอนฝงที่เปนหาดทรายแนวชั้นความลึก ๖ ม. หางฝงราว 
๔๐๐ - ๕๐๐ ม. พื้นทองทะเลเปนทรายปนโคลน 
 หินตะกนโป เปนหินกอนเดี่ยวโดดมียอดสูงประมาณ ๑ ม. อยูหางไปทางดาน ซซว. ของปลายสุด
แหลมมาระประมาณ ๘ ไมล  บริเวณที่มีน้ําลึก  ๑๖ ม. เปนหินอันตรายตอการผานในเวลากลางคืนเพราะอยู
โดดเดี่ยวและเตี้ยน้ํา 
 ขอบฝงดานตะวันออกของเกาะตะรุเตาสวนใหญเปนฝงหินน้ําลึกชันเขาหาฝง เวนแตในอาวเพียง
สองอาวคือ อาววาว และอาวตะโละดัง  ซ่ึงมีน้ําคอย ๆ  ลาดตื้นเขาหากนอาว 
 อาวตะโตะ  อยูหางจากแหลมมาระหลงไปทางใตราว ๖.๕ ไมล  ปากอาวอยูระหวางเกาะปุเลานาสูง  
๗๖ ม. กับเกาะกลางสูง ๘๔ ม. อยูเกือบกลางอาวและอยูทางใตของเกาะปุเลานา หางประมาณ ๑ ไมล  น้ําใน
อ าวตะโตะลาดตื้น เข าหาฝ งและมีหาดโคลนปนหินโผล  เมื่ อน้ํ าลง   ตามชายฝ ง ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาวตะโตะเปดรับลมเต็มที่แตเปนที่ทอดสมอกําบังคลื่นลมอยางดีในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต มีหินชันเปนแทงโดดสีขาวมอ ๆ  สูงประมาณ ๗๐ ม. อยูในอาวติดฝงบริเวณโขดแหง  เมื่อน้ําลงหิน



ขาวมอ ๆ กอนนี้ใชเปนที่หมายในการนําเรือเขาไปจอดในอาวไดดี มีราษฎรประมาณ ๑๐ หลังคาเรือนอาศัยที่
อาวนี้มีลําธารน้ําจืดที่มีน้ําตลอดปช่ือ “ธารกระหมาด” 
 การนําเรือเขาจอดในอาวตะโตะ เมื่อนําเรือเขาถึงปากอาวใหถือทายตรงหินขาวสูง ๗๐ ม. (กลาว
ขางบน) ในแบริ่ง  ๒๕๐  แลวทอดสมอเมื่อปลายเหนือสุดของเกาะกลางอยูในแบริ่ง ประมาณ ๑๔๐  บริเวณ
นั้น น้ําลึกประมาณ ๖ - ๗ ม. พื้นทองทะเลเปนโคลน 

 มีเกาะและหินเล็กโผลน้ําและไมโผลน้ําตั้งอยูชิดฝงดานตะวันออกของเกาะตะรุเตา ตั้งแตปลาย
แหลมมาระหเรียงรายลงไปจนปลายใตของเกาะ เกาะและหินเหลานี้มีช่ือเรียกพอรูจักกันในทองถ่ินไดแก
เกาะปุเลานา เกาะกลาง (ปากอาวตะโตะกลาวขางบน) ถัดตอไปมีเกาะกอเลาะ  สูง ๘๘ ม.   อยูทาง ทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเกาะกลางหางราว ๐.๗๕ ไมล เกาะกามันสูง ๕๐ ม. อยูทาง ซซอ. ของเกาะกอเลาะหาง
ประมาณ ๑.๗๕ ไมล เกาะนี้เมื่อมองจากดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนรูปรางคลายสิงหโตหมอบ เกาะเมลิ
ตุงเบซา อยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของปลายสุดตะวันออกเฉียงใตของเกาะเตรุเตาหางราว ๐.๗๕ ไมล  
เกาะนี้มีรูปรางบิด ๆ เบี้ยว ๆ แตมียอดแหลมดุจปลายหอก สูง ๒๓๗ ม.  เกาะปนนันสูง ๑๔๕ ม.  ตั้งอยูชิดฝง
และอยูระหวางเกาะปาลิตงกับฝง 

 ตะโละดัง เปนชื่อของอาวที่อยูตอนปลายตะวันออกเฉียงใตของเกาะตะรุเตา  ปากอาวกวางประมาณ 
๑.๕  ไมล  มีเกาะปนนันตั้งอยูริมปลายแหลมตะวันออกของอาว เปนอาวเวาลึกประมาณ ๑ ไมลจากปากอาว
ถึงกนอาว น้ําในอาวตื้นประมาณ ๑ - ๒ ม. และมีแนวหาดโคลนปนหินแหงเมื่อน้ําลงยื่นออกจากกนอาวยาว
ประมาณ ๕๕๕ ม. มีธารน้ําจืดน้ําไหลตลอดป  ไมมีราษฎรอาศัยในอาวนี้ 
 หินใบ  เปนหินแงส่ีเหล่ียมจตุรัสสูง ๔๐ ม. ตั้งอยูทางใตของเกาะเมลิตุงเบซาหางราว ๑ ไมล และเปน
หินกอนโดดที่อยูนอกสุดทางดานใตของเกาะตะรุเตา  น้ําบริเวณรอบกอนหินลึกชันประมาณ ๓๐ ม. และมี
หินยอดแหลมกองเล็ก อยูกองหนึ่งประมาณกึ่งกลางชองหินใบกับ          เกาะเมลิตุงเบซา น้ําเหนือกองหิน 
๓.๙ ม. 
 ชองตะรุเตา  คือชองระหวางเกาะตะรุเตากับฝงแผนดิน  รองน้ําลึกเลาะชิดฝงดานเกาะตะรุเตา  ตั้งแต
แหลมมาระหลงไปถึงปากอาวตะโละ  ดานที่ตื้นคือ ดานฝงแผนดินมีแนวน้ํา ๖ ม. หางจากฝงแผนดินไกลถึง 
๙ ไมล และพื้นทองทะเลไมสูสม่ําเสมอ มีหยอมตื้น ๔ -๕ ม. อยูหลายแหงในบริเวณนอกแนวน้ํา ๖ ม. เรือกิน
น้ําลึกมาก ๆ เมื่อจะผานชองตะรุเตาควรแลนเลาะคอนมาทางฝงเกาะตะรุเตาผานทางตะวันออกของเกาะกา
มันหางเพียงครึ่งไมล  
 
(แผนที่อังกฤษ  ๓๙๔๒ ) (แผนที่เดินเรือไทย ๓๕๐) 
 ชองลังกาวี (Langawi  Sound) – กระแสน้ํา – ฝงดานเหนือของเกาะลังกาวี 
 ชองลังกาวีมีปากชองแยกระหวางแหลมปลายใตสุดของเกาะตุระเตากับแหลมชินชิน  ซ่ึงเปนแหลม
ปลายสุดตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลังกาวี  (ของมาเลเซีย) กวางประมาณ ๔ ไมล  รองน้ําทางเรือเดินใน
ชองนี้ลึกตั้งแต ๑๘ - ๓๐ ม. ไมมีส่ิงกีดขวางอันตรายในชอง 



 กระแสน้ําในชองลังกาวี ตรวจ ณ ตําบลที่ แลต. ๖    ๒๘ .๕ อ. ลอง. ๙๙   ๔๒ .๕ อ.น้ําขึ้นไหลไป
ทางทิศตะวันออกความเร็ว ๑.๕ นอต  น้ําลงทิศ ๒๕๕ ความเร็ว ๑.๗ นอต  
 ลักษณะฝงดานเหนือของเกาะลังกาวี  มีแหลมชินชิน (Tanjong Chinchin)  เปนแหลมที่อยูปลายสุด
ดานตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลังกาวี  ขอบฝงตั้งแตแหลมชินชินไปทางตะวันออกประมาณ ๔.๗๕ ไมล  
เปนฝงหินน้ําลึก  ถัดตอไปจึงเปนฝงราบและหาดทรายยาวไปจนถึง      แหลมเคมารอง (Tanjong  
Kemarong)  มีหมูบานชาวประมงและโรงทําปลาไสตันแหงอยูบนฝงหาดทราย  มีถนนจากหมูบานนี้ไปยัง
ที่วาการอําเภอลังกาวี  ซึ่งตั้งอยูที่อาวทาเรือบาส  (Bass Harbor) ดานใตของเกาะลังกาวี  แหลมเมารอง  
เปนแหลมที่อยูเหนือสุดของเกาะสูงประมาณ ๑๑๕ ม. (แลต. ๖  ๒๙  น. ลอง ๙๙   ๕๐  อ.)  ยอดไมเดนชัด 
มีเกาะและหินเล็กตั้งอยูชิดฝงดานเหนือของเกาะลังกาวี  คือเกาะดาไต (Pulau Datai)  เกาะดังรี  และกลุม
เกาะเล็ก ๆ  อีก ๓ - ๔ เกาะไมมีชื่ออยูใกลกับเกาะดังรี   

กลุมเกาะอาดัง   
 กลุมเกาะอาดัง  ตั้งอยูระหวาง ๑๕ ไมล  ถึง  ๒๗ ไมล  จากดานตะวันตกของเกาะตะรุเตา
ประกอบดวยเกาะอาดังเปนเกาะใหญและสูงที่สุดโดยมีเกาะราวีขนาดไลเล่ียกัน เกาะขนาดรองลงไป  ไดแก 
เกาะหลีเปะ  เกาะบูตัง  และเกาะตะงาห  นอกนั้นเปนเกาะและหินเล็ก (Islets) เกือบทุกเกาะมีตนไมหนาแนน  
น้ําลึกชันถึงฝง  กลุมเกาะอาดัง  ยอดสูงสุดเปนรูปโดมเดน  เพราะยอดเกาะราวีปานและเตี้ยกวาจึงเห็นอัด
ซอนทับไปกับเกาะอาดัง และเกาะอื่น ๆ ที่ตั้งอยูในกลุมติด ๆ กันก็เตี้ยกวาเกาะอาดัง  และเกาะอื่น ๆ ที่ตั้งอยู
ในกลุมติด ๆ กันก็เตี้ยกวาเกาะอาดังมาก 
 เกาะอาดัง เปนเกาะเขาทั้งเกาะ ยอดสูงสุด อยูคอนไปทางใตของตัวเกาะสูง  ๖๙๐ ม. น้ําลึกชันเขาหา
ฝงเกือบรอบเกาะ ลักษณะฝงดานตะวันตกตั้งแตปลายเหนือสุดลงไปในทางใตประมาณ ๒ ไมล เปนฝงชันมี
กอนหินใหญ ๆ จําพวกหินมน (Boulder) ตั้งอยูตามชายฝง  มีหาดทรายยาวเพียงหาดเดียวทางดานนี้ยาว
ประมาณ ๑.๕ ไมล  สวนดานอื่นของเกาะก็มีหาดทรายอยูบางแตเปนหาดทรายสั้น ๆ ในอาวเล็ก ๆ และที่
บริเวณปลายแหลมดานตะวันออกเฉียงใตของเกาะ  หนาหาดทรายทุกดานมีแนวประการังกั้นอยู  มีบานเพียง 
๓ - ๔ หลังคาเรือนอยูที่หาดทรายยาว และหาดอื่น ๆ  ก็มีบางแตไมมาก  ติดกับแหลมปลายสุดทิศตะวันตก
เฉียงใตของเกาะอาดัง มีหินมนโดดกอนหนึ่ง สูงประมาณ   ๔ ม. มีสีขาว หินขาวกอนนี้เดนชัดใชเปนที่หมาย
การนําเรือได 
 
(แผนที่เดินเรือไทยหมายเลข ๓๐๙) 
 เกาะราวี เปนเกาะเขาทั้งเกาะเชนเดียวกับเกาะอาดัง  ยอดสูงสุดอยูคอนไปทางตะวันออกสูง ๔๙๑ ม. 
เกาะราวีแยกออกจากเกาะอาดังตอนปลายตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะอาดัง ลักษณะฝงเกาะราวีเกือบรอบ
เกาะเปนฝงหินชัน และน้ําลึกชันติดฝง เวนแตในอาวเวาลึกเล็ก ๆ ๒ อาว  ที่อยูใกลปลายแหลมตะวันตกของ
เกาะ อาวที่อยูดานเหนือของปลายแหลมนี้ช่ือวาอาวตังโกะ  ไมมีคนอยูและอาวที่อยูดานใตของปลายแหลม
ช่ือวาอาวโละเลียน  มีชาวบานอยูราว ๑๐ หลังคาเรือนน้ําในอาวลาดตื้น 



 มีเกาะและหินเล็ก (Islets) หลายลูกตั้งอยูใกลฝงดานตะวันตกของเกาะอาดังเรียงกันลงไปทางใตตัง้แต
ปากชองอาดัง – ราวี  คือเกาะกะตา  (หรือ ก.ยาง ก็เรียก) สูง ๑๐๐ ม. มีตนไมใหญที่ยอดตั้งอยูหางฝงเกาะอาดัง
ราว ๑ ไมล และหางฝงดานใตของเกาะราวีราว ๐.๕ ไมล  ตอลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะกะตา
หางราว ๑.๒๕ ไมลเปนเกาะบูราดมีรูปกลมสูง ๕๓ ม. ถัดเกาะบูราดลงไปอีก  ๐.๗๕ ไมล มีเกาะบุโละสูง 
๕๓ ม. หาดที่ยื่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบุโละมีสันหาดเกลื่อนกลาดดวยหินสีดําเปนมันทั้ง
หาดและมีหินโผลน้ําสูงราว ๒๐ ม. อยูหางทางตะวันออกเกาะบุโละกอนหนึ่ง ลักษณะหินลูกนี้มีโพรงทะลุ
ตั้งคลายประตู รูปรางสะดุดตาใหรูจักงายไมมีช่ือเรียกแนนอนจากชาวประมงทองถ่ิน 

 เกาะบูตง  เปนเกาะที่อยูทางตะวันตกสุดของกลุมเกาะอาดัง  มียอดสูงเปน ๓ ลอน  และยอดสูงสุดสูง
ประมาณ ๓๐๖ ม. เมื่อมองจากดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และดานทิศตะวันตกเฉียงใตเห็นยอดสูงสุด
แหลมคม  มีไมไผตงและไมใหญรกแนนบนเกาะ 

 ชองน้ําที่แยกเกาะบูตงออกจากเกาะราวีเปนชองน้ําแคบ ๆ  มีเกาะเล็ก ๆ  สองเกาะชื่อเกาะผ้ึงใหญ – 
นอย  อยูในชองนี้และคอนไปทางเกาะบูตง  ทําใหชองที่เรือผานไดแคบเหลือประมาณ  ๔๐๐ ม. จึงไมขอ
แนะนําใหเรือตางถิ่นลอดชองนี้แมวาน้ําในชองลึกเกินกวา ๒๐ ม. ขึ้นไป ถึงแมนจะไมมีหินในชองและเรือ
ใหญที่ชํานาญภูมิประเทศผานไดก็ตาม 

 
(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๙ )  
 เกาะสาวัง สูง  ๒๖ ม. มีพุมไมที่ยอด  ตั้งอยูทางใตสุดของเกาะเล็ก ๆ ๒ - ๓ เกาะ ที่อยูทางใตของ
เกาะบูตงและหางปลายดานใตสุดของเกาะบูตงประมาณ ๑.๒๕ไมล เกาะสาวังประกอบดวยหินมน 
(Boulder)  ใหญหลายกอนอยูบริเวณใกลหัวเกาะ ตอขึ้นไปทางเหนือของเกาะสาวังคือเกาะปะลัยสูง ๔๓ ม.  

 
ภาพที่ ๑๓. กระโจมไฟบนเกาะปะลัย  

กระโจมไฟบนเกาะปะลัย เปนกระโจมเหล็กโปรง 
ตัวกระโจมสูง ๒๐ ม. ลักษณะไฟ Fl (2)12s 49m 16M 

เกาะหลีเปะ มียอดสองยอดยอดที่สูงกวาอยูปลายสุด
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะสูงราว  ๑๑  ม .  มีหาด
ทรายขาวยาวที่มีมะพราว  และตนสนตลอดฝ งดาน
ตะวันตก และดานนี้มีน้ําตื้นและมีหินปะการังใตน้ําคลุม
อยูทั่วไป  มีราษฏรมากเฉพาะที่เกาะนีปสเพียงแหงเดียว
เปน   ชนชาวน้ําหรือชาวทะเลที่ทางการ จ.สตูล ใหขึ้นมา
ตั้งหลักแหลงทํามาหากินบนเกาะ ชาวบานมีอาชีพประมง 
ทําสวนมะพราว   งมหอย   หาไขเตา บริเวณอาวหนา
หมูบานเปนที่จอดเรือทองเที่ยว 



บริเวณชองตาง ๆ เหลานี้มีหินปริ่มน้ําชิดเกาะอยูหลายแหง  จึงไมเปนชองทางที่เรือเล็กจะผานได 
 
  เกาะตาลัง  สูง  ๖๔ ม. มีตนไมหนาแนน  ตั้งอยูจากฝงดานตะวันออกของเกาะหลีเปะออกไป
ประมาณ ๑.๒๕ ไมล กลางชองระหวางเกาะตาหลังกับเกาะนีปส เรือใหญผานได 
  หินตะกนเจ็ด เปนหินยอดโผลน้ําตะปุมตะปาหลายยอด สูงประมาณ ๒ ม. อยูหางฝงทางดาน
ตะวันออกของเกาะนีปสออกไปประมาณ ๓.๒๕  ไมล ในบริเวณน้ําลึกชันถึงกองหิน เปนที่อันตรายตอการ
เดินเรือยามค่ําคืน น้ําขึ้นเต็มที่จะมองเห็นไมชัดน้ําขึ้นเกือบทวมหมด 
  เกาะบีสซี  เปนเกาะมีตนไมแนนทึบสูงราว ๑๑๕ ม. ตั้งอยูทางตะวันออกของปลายสุด  ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอาดัง หางราว ๑.๕  ไมล  มีหินสูงน้ํา ๒ กอนอยูบริเวณปลายใตสุดของเกาะบีส
ซี หินลูกที่อยูไกลหางราว ๐.๗๕ ไมล  ไปทาง ซซอ.สูงราว ๑๕ ม. มีรูทะลุ  ชาวบานเรียกวาหินรูหรือหิน
ทะลุ  หินลูกใกลเกาะชื่อหินบูบู ระหวางหินบูบูกับปลายสุดเกาะบีสซีมีหินปริ่มน้ํากองเล็ก ๑ กอง 
  เกาะลังจา  สูง  ๓๐ ม. เปฯเกาะเล็กตั้งอยูทางตะวันออกของปลายแหลมเหนือสุดของเกาะอาดัง  หาง
ราว ๑ ไมล  
  เกาะตะงาห (หรือตังหวงแปลวากลางจึงถูกเรียกวาเกาะกลางไดอีกชื่อหนึ่ง)  ตั้งอยูประมาณกึ่งกลาง
ทางระหวางกลุมเกาะอาดังกับเกาะตะรุเตา และอยูหางฝงตะวันตกของเกาะตะรุเตาประมาณ ๘ ไมลเปนเกาะ
เขาชันสูงประมาณ ๑๙๔ ม. มีตนไมรก มีลักษณะเปนสองสวน  โดยที่เขาที่อยูสวนเหนือสุดของเกาะ 
 
(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๙)  
 ถูกแยกออกดวยชองน้ําแคบมีหินปะการัง  แตเมื่อน้ําลงแหงขาดจึงติดตอกัน น้ํารอบเกาะลึกชันเขา
หาฝงดานตะวันออกของเกาะมีหินใตน้ําเปนแนวอยูชายฝง 

 เกาะซูกู เปนเกาะเล็กมีตนไมสูง ๔๓ ม. ตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะตะงาหหางประมาณ ๐.๗๕ 
ไมล  มีหาดทรายขาวสะอาดอยูดานตะวันตกของเกาะและมีเตาขึ้นไขมากบนหาดนี้ เกือบรอบเกาะมีหิน
ปะการังชายฝง  ชองระหวางเกาะกระกับเกาะตะงาหเรือผานได เมื่อพนแนวหินชายฝงของเกาะทั้งสอง
ออกไป น้ําชันตกเปนรองลึกและไมมีอันตรายในรองอีก 

 ชองระหวางเกาะตะรุเตากับเกาะตะงาหไมมีหินอันตรายใด ๆ  นอกจากหินตะกนโป เพียงแหงเดียว
มีกระโจมไฟที่แหลมตอนใตของเกาะตะงาห  เปนกระโจมเหล็กโปรงตัวกระโจมสูง ๒๐ ม. ลักษณะไฟ  Fl  
6s  86m 11M   



 
ภาพที่ ๑๔. กระโจมไฟเกาะตะงาห 

ท่ีทอดสมอ 
 ระหวางฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทอดสมอที่ดีที่สุดคือทางดานตะวันตกของเกาะอาดัง  หาง
ฝงเกาะอาดังประมาณครึ่งไมล หรือใกลกวานั้นสําหรับเรือเล็ก พื้นทองทะเลเปนทราย เรือที่แลนมาจากทาง
ใตเพื่อเขาหาที่ทอดสมอใหนําเรือผานทางตะวันตกและผานปลายแหลมตะวันตกสุดของเกาะหลีเปะในระยะ
ประมาณครึ่งไมลและรักษาระยะใหผานหินขาวราว ๆ คร่ึงไมลเชนกัน แลวจึงทอดสมอตามสะดวก  สําหรับ
เรือที่แลนมาจากทางเหนือใหถือทายตรงปลายสุดตะวันตกของเกาะนีบีส เข็มประมาณ ๑๖๙  เข็มนี้จะผาน
กลางชองอาดังราวีโดยไมมีส่ิงอันตรายใด ๆ ในชองนี้ ระหวางฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่ทอดสมอพอ
กําบังคลื่นลมได จะมีบริเวณทางเหนือของปลายแหลมตะวันออกสุดของเกาะบูตงเทานั้น 

 
คําแนะนํา 
 ชองทางระหวางเกาะอาดังกับเกาะหลีเปะเปนชองกวางเกือบ ๐.๗๕ ไมล  แตมีหินประการังใตน้ํายื่น
ออกไกลทั้งดานฝงเกาะอาดังและบริเวณปลายแหลมเหนือสุดของเกาะหลีเปะ ทําใหรองน้ําลึก ๖ - ๑๐ ม.  ที่
เดินเรือไดแคบลงเหลือเพียงประมาณ ๔๐๐ ม. (ตอนแคบที่สุด)  เรือกินน้ําลึกประมาณ ๓.๗๐ ม. หาก
จําเปนตองผานชองนี้ ถามาจากดานตะวันออกใหแลนผานชิดทางเหนือของหินตะกันดูกังในระยะหาง
ประมาณ  ๓๐๐ ม. หัวเรือตรงเกาะสาวัง  เข็มประมาณ  ๒๖๖  และใชเข็มนี้เพียงเข็มเดียวจนพนปากชองทาง
ตะวันตก (ระหวางหินขาวกับแหลมปลายตะวันตกสุดของ 

 เกาะหลีเปะ) จึงเปลี่ยนเข็มตอไปตามตองการ  และเมื่อจะผานเขาทาง 

 
(แผนที่ไทยหมายเลข ๓๐๙) 
 ปากชองตะวันตกใหเล้ียวเขาชองเมื่อแบริ่งทายเรือตรงเกาะสาวัง  ๒๖๖ และเดินเข็มเขาชอง ๐๘๙ 
หัวเรือจะตรงประมาณปลายใตของเกาะตะรุเตา  อยางไรก็ดีหากไมจําเปนเรือไมควรผานชองนี้เพราะกลาง



รองลึกมีหินประการังเปนหยอม ๆ ในขณะทะเลเรียบน้ําใสโปรงแสงมองเห็นพื้นทรายและเงาดําของ
ประการังชัดเจนอาจกอใหเกิดความวิตกและไมมั่นใจแกผูนําเรือได 

 ฝงตั้งแตแหลมปูยูไปทาง ซซอ. ถึงปากน้ําเปอรลิส (Kuala Per lis)  ระยะทางประมาณ ๖ ไมล  ขอบฝง
ชวงนี้มีไมเลนน้ําเค็มเปนแนวตลอดชายฝง  น้ําตื้นและหาดโคลนแหงเมื่อน้ําลงยื่นออกจากฝงไกลถึง ๒ ไมล 
บานผาขาวหรือบานบาตูปูเตะซึ่งเปนบานติดพรมแดนระหวางประเทศทั้งสองหางจากแหลมปูยู ๕ ไมล มี
บานอยูริมฝงประมาณ ๓ -๕ หลัง  และลึกเขาไปในฝงประมาณ ๔๐๐ ม. มีเขาชื่อบาตูปูเตะหรือผาขาวและบน
ยอดที่ชะโงกออกไปทางดานตะวันตกสุดของเขามีหมุดเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

 

 ทุนไฟ  มีทุนไฟวางไว  ๒  ทุนเพื่อแสดงแนวเล็งเขตแดนทางทะเลระหวางประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย  ตามตําบลที่โดยประมาณดังนี้ 
  No. B (ทุนพิเศษรูปกระปองตัวทุนทาสีเหลือง) อยูในตําบลที่  แลต.   ๖   ๒๕ .๐  น.   ลอง.  
๑๐๐     ๐๐ .๐  อ. ลักษณะไฟ Fl (2)  10s  5M 
  No. C (ทุนพิเศษรูปกระปองตัวทุนทาสีเหลือง) อยูในตําบลที่    แลต.  ๖   ๓๓ .๐  น.   
ลอง.   ๙๙     ๕๓ .๐  อ. ลักษณะไฟ Fl (3)  8s  5M 
 
 


