
 

 

น้ําตกดงมะไฟ ตั้งอยู	ในเขตอุทยานแห	งชาติกุยบุรี เป�น
ต�นกําเนิดของแม	น้ํากุยบุรี น้ําตกดงมะไฟมีความสูง
ประมาณ 15 ชั้น ลักษณะเป�นแก	งหินแกรนิต มีน้ําไหล

ตลอดทั้งป* ช	วงน้ํา
ม า ก ตั้ ง แ ต	 เ ดื อ น
สิงหาคมถึงธันวาคม 
ชั้น ที่สวยที่สุดตั้งแต	
ชั้นที่ 8 ไปจนถึงชั้นที่ 
15 โดยชั้นที่ 14 จะ

เป�นหน�าผาขนาดใหญ	มีน้ําตกไหลลงมายังแอ	งน้ําเบื้อง
ล	าง มีความสูงประมาณ 10 เมตร นอกจากนี้ยังอุดมไป
ด�วยพันธุ8ไม�นานาชนิด เช	น เฟ9ร8น กล�วยไม� มอส อีกทั้งยัง
เป�นจุดชมนกเงือกกรามช�างที่บินผ	านยอดไม�ไปมาคล�าย
เสียงเครื่องบิน  และมีต�นตะเคียนใหญ	อายุราว 200 ป*
และมีต�นไทรโอบกอดเอาไว�บนกิ่ง ด�านบนมีเฟ9ร8นตระกูล
ข�าหลวงหลังลายและกล�วยไม�เกาะอยู	 และมีต�นมะไฟป;า
กระจายอยู	เป�นจํานวนมากอันเป�นที่มาของชื่อน้ําตกนี้ 

น้ํ าตกผาหมาหอน 
เป�นน้ําตกที่มีระดับลดหลั่น
กันลงมา 3 ชั้น ลักษณะเป�นผา
ลาดสู ง ชั น เ กื อบ ตั้ ง  ฉ าก มี
สายน้ําใสไหลแรงตลอดเวลา 
บริ เ วณตอนกลาง มีแอ	 ง น้ํ า
ขนาดใหญ	 มีพันธุ8 ไม�จํานวน
มาก เช	น เฟ9ร8น ปาล8ม หลากชนิด เหมาะแก	การเดินป;า
ศึกษาธรรมชาติ และพักผ	อนหย	อนใจ 

 

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนเพชร
เกษมก	อนถึงที่ว	าการอําเภอกุยบุรีประมาณ 3 กิโลเมตร 
ถึงหลักกิโลเมตรที่ 290 แยกขวาเข�าทางหลวงหมายเลข 
3217 ผ	านบ�านยางชุม เข�าโครงการเขื่อนเก็บน้ํายางชุม 
เลี้ยวซ�ายก	อนถึงโครงการฯ ไปตามทางเข�าหมู	บ�านย	าน
ซื่อจนสุดหมู	บ�าน เลี้ยวซ�ายอีกประมาณ 2 กิโลเมตรถึงที่
ทําการอุทยานแห	งชาติ (ระยะทางจากกุยบุรีถึงที่ทําการ
อุทยานแห	งชาติ 35 กิโลเมตร) 

สถานที่ท�องเที่ยว 
1.อ	างเก็บน้ําวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.อ	างเก็บน้ํายางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3.ชุมชนท	องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ�านรวมไทย 
4.อุทยานแห	งชาติกุยบุรี 
5.น้ําตกดงมะไฟ 
สถานที่ตั้งทางศาสนา 
1.วัดอุดมพลาราม (วัดไร	บน) 
2.วัดหาดขาม 
3.วัดเฉลิมราษฎร8 
4.วัดศรีวันบรรพต (วัดยางชุม) 
4.วัดรอดโพธิ์ทอง (วัดรวมไทย) 
สถานที่พัก/รีสอร ท/โฮมสเตย  
1.รีสอร8ทบ�านไร	คงมั่น 
2.ไร	คงมั่นโฮมสเตย8 
3.ช�างป;ากุยบุรีโฮมสเตย8 
4.หาดขามโฮมสเตย8 
5.บ�านไร	ริมเขื่อนรีสอร8ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ตําบลเข
มแข็ง เป�นแหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ!                      
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการที่ดี” 
 

โทร. 0-3282-2269-71 
www.hadkham.go.th 

E-mail : office@hadkham.go.th 
 

 



 

                                                                                                                      

ตําบลหาดขาม  แต	เดิมยังไม	เป�นหมู	บ�านเป�น
เพียงที่พักทางผ	านของกระเหรี่ยง พรานล	าสัตว8 ผู�ไปหา
ของป;า ต	อมาราษฎรได�ทยอยกันไปทําไร	ที่หมู	บ�านย	าน
ซื่อและยางชุมก็ได�อาศัยสถานที่แห	งนี้เป�นที่พักระหว	าง
เดินทาง ประกอบกับสถานที่แห	งนี้มีทําเลดี  มีหาดทราย  
ชายลําน้ํากุยบุรี  มีต�นมะขามขึ้นอยู	ผู�ที่ผ	านไปมาได�อาศัย
ร	มของต�นมะขามเป�นที่พักค�างแรม  ต	อมามีนายเกลื่อน  
โพธิ์ทอง และ นายสุด  โพธิ์ทอง  พี่น�องสองครอบครัว
ได�มาตั้งรกรากทํามาหากินได�บุกเบิกผืนแผ	นดินเพื่อทํา
สวน ทําไร	 และมีครอบครัวอื่นๆ ตามมาอยู	กลายเป�น
หมู	บ�าน เกือบครึ่งหนึ่งของแม	น้ํากุยบุรีเป�นเส�นเลือด
สําคัญของชาวกุยบุรีไหลผ	าน ตลอดระยะทางผ	านป;าทึบ
หลายแห	ง  เนื่องจากสมัยก	อนนิยมตั้งบ�านเรือนริมแม	น้ํา 
จึงผ	านหมู	บ�านเป�น ระยะๆ และริมแม	น้ําแห	งหนึ่ง  มี
หาดทรายน้ําจืดมีขนาดใหญ	และร	มเย็นมาก  เนื่องจากมี
ต�นมะขามใหญ	อยู	หลายต�น  ชาวบ�านเรียกบริเวณนี้ว	า  
หาดมะขาม  ต	อมีคนอาศัยอยู	หนาแน	นมากขึ้นจนเป�น
หมู	บ�านและชื่อเรียกคําว	า “มะ”  หายไป  เหลือเพียง                
คําว	า  “บ�านหาดขาม” จนถึงปQจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุทยานแห�งชาติกุยบุรี 

อุทยานแห	งชาติกุยบุรี หรือที่รู�จักกันดีในนาม "ป;าซาฟารี
เมืองไทย" ด�วยเพราะผืนป;ามีความอุดมสมบูรณ8 จึงทําให�
มีสัตว8นานาชนิดอาศัยอยู	เป�นจํานวนมาก โดยเฉพาะ 
"ช�างป;า" ที่อยู	กันอย	างชุกชุม และเหล	าฝูงวัวกระทิง ที่จะ
ออกมาหาอาหารกินในช	วงเย็น ช	วงเวลาที่ดี ที่สุดก็
ประมาณ 15.00 – 18.00 น. และต�องติดต	อเจ�าหน�าที่
ในการนําทาง หากไม	ได�ขับรถกระบะมา ก็มีบริการพา
เที่ยวด�วยรถยนต8ของชาวบ�านผู�ชํานาญพื้นที่ ครั้งละ
ประมาณ 700 บาท 
 

 

 

 
 
การเดินทาง 
          การเดินทาง โดยใช�ถนนเพชรเกษมขับมุ	งหน�าลง
ใต�มายังอําเภอกุยบุรี ก	อนทางเข�าจะมีช�างปูนโขลงใหญ	
ยืนเกาะกลุ	มเชิญชวนให�ไปเที่ยวกัน ก็เลี้ยวขวาเข�าไป ขับ
ไปตามปUาย ชมช�างป;ากุยบุรี/บ�านรวมไทย มีปUายบอก
ตลอดเส�นทางประมาณ 15 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

ช�างป;าอุทยานแห	งชาติกุยบุรี 

ปQจจุบันอุทยานแห	งชาติกุยบุรี มี ประชากรชBาง
ปDาไม	น�อยกว	า  230  ตัว บริเวณตอนกลางโดยรอบ
พื้นที่ที่ทําการอุทยานแห	งชาติกุยบุรี บ�านย	านซื่อ บ�านพุ
บอน  ประมาณ 20 -30 ตัว พบช�างป;าแยกหากินเป�น
ฝูง เล็ก  หรือ
หากินลําพังตัว
เดียวในป;าลึก
ตอนกลางของ
อุทยานฯกุยบุรี 
ประมาณ 5 – 10 ตัว บริเวณหน	วยพิทักษ8อุทยานฯ กุยบุรี 
ที่ กร. 1  (ป;ายาง)  และพื้นที่โครงการอนุรักษ8และฟXYนฟู
สภาพป; าบริ เ วณป; าส งวนแห	 งชา ติป; า กุย บุ รี  อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ  พบช�างป;ารวมฝูงทั้งฝูงขนาด

ให ญ	 แ ล ะ ข นา ด เ ล็ ก 
ประมาณ  170  ตัว
และพบลูกช�างเกิดใหม	 

ผีเสือในอุทยาน 
แห�งชาติกุยบุรี 

จะพบมากในบริเวณเส�นทางศึกษาธรรมชาติคลอง
กุยบุรีและบริเวณที่ทําการอุทยานแห	งชาติกุยบุรี ซึ่งเป�น
ต�นน้ําของแม	น้ํากุยบุรี เปรียบเสมือนเส�นเลือดใหญ	ที่หล	อ
เลี้ยงชีวิตชาวกุบบุรีตั้งแต	
อดีตจนถึงปQจจุบัน  จาก
ก า ร เ ดิ น ท า ง สํ า ร ว จ
เบื้องต�นเป�นเวลา 2 โมง
พบว	ามีผีเสื้อจํานวนมากและหลากหลายชนิด 



 

วัดเฉลิมราษฎร! วัดเฉลิมราษฎร! ((วัดโปร�งกระสังวัดโปร�งกระสัง))  

 

 

 

ประวัติของหลวงพ�อพาน สุขกาโม โดยสังเขป  
หลวงพ	อพาน สุขกาโม ท	านเกิดเมื่อวันที่ 9 

ธันวาคม พ.ศ.2454 ในสกุล พุ	มอําภา ดั้งเดิมท	านเป�น
ชาวบ�านกล�วย ตําบลบางเค็ม อําเภอเขาย�อย จังหวัด
เพชรบุรี และได�อุปสมบท ณ ป* พ.ศ.2475 ณ วัดหนอง
ไม�เหลือง อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลวงพ	อพาน
ท	านเป�นพระพี่น�องกับหลวงพ	อเพลิน (พระครูนันทศีลา
วัตร) วัดหนองไม�เหลือง อดีตพระเกจิชื่อดังของเมือง
เพชรบุรี หลวงพ	อพานท	านย�ายมาจําพรรษาอยู	ที่วัดเฉลิม
ราษฎร8 บ�านโป;งกระสัง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 
ตั้งแต	 พ.ศ.2513 ตั้งแต	วัดยังเป�นสํานักสงฆ8เล็กๆและ
ท	านก็ได�พัฒนาวัดให�เจริญรุ	งเรืองขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ 
วัตถุมงคลที่หลวงพ	อพานสร�าง และมีประสบการณคือ
เหรียญรุ	นแรก พ.ศ.2519 และเหรียญรุ	นต	างๆ ที่ขึ้นชื่อ
เลยคือตะกรุดโทนของท	านครับ  

หลวงพ	อพาน มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2539 สิริรวมอายุได� 84 ป* สรีระสังขารของท	าน
ไม	เน	าเปX\อย ทางวัดได�เก็บรักษาไว�ในหีบไม�เพื่อให�ญาติ
โยมลูกศิษย8ได�กราบไหว� 

  
  

  

อ�างเก็บน้ํายอ�างเก็บน้ํายางชุมางชุม  
ย�อนหลังไปประมาณ 50 ป* พื้นที่ในตําบลหาด

ขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ8 ยังคงเป�นพื้นป;าที่มี
ความอุดมสมบูรณ8อีกทั้งยังเป�นพื้นที่สีชมพูที่มีการตรวจ
พบกลุ	มผู�การร�าย แต	สิ่งที่เลวร�ายยิ่งกว	าคือปQญหาความ
แห�งแล�งขาดแคลนน้ําในฤดูแล�ง และมักจะเผชิญกับน้ํา
ท	วมในช	วงฤดูน้ําหลาก ทําให�ประชาชนต�องเดือดร�อน
อย	างหนัก จวบจนกระทั่งในป* พ.ศ. 2492 กรม
ชลประทานได�พิจารณาก	อสร�างฝายทดน้ํากุยบุรีขึ้นที่
อําเภอกุยบุรี ป9ดกั้นแม	น้ํากุยบุรีเพื่อทดน้ําส	งให�พื้นที่
เ พ า ะ ป ลู ก ช า ย ฝQ\ ง ซ� า ย ข อ ง แ ม	 น้ํ า กุ ย บุ รี  ซึ่ ง มี
จํานวน 15,300 ไร	 แต	ด�วยแม	น้ํากุยบุรีจะมีน้ําไหล
เฉพาะช	วงที่มีฝนตก ส	วนในฤดูแล�งนั้นไม	สามารถส	งน้ํา
ช	วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได� ดังนั้นในป* พ.ศ.2516 กรม
ชลประทานจึงได�พิจารณาก	อสร�างอ	างเก็บน้ํายางชุมขึ้น 
เพื่อแก�ปQญหาอุทกภัย ปQญหาภัยแล�ง เป�นแหล	งน้ําต�นทุน 
ช	วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนผลักดันน้ําเค็มใน
คลองกุย โดยดําเนินการก	อสร�างแล�วเสร็จในป* พ.ศ.
2523  

  
  
  

OOTTOOPP  นวัตวิถีบ
านรวมไทยนวัตวิถีบ
านรวมไทย  
บ�านรวมไทย เป�นหมู	บ�านต�นแบบด�านการ

ท	องเที่ยวโดยชุมชน และเป�น 1 ใน 30 หมู	บ�านตาม
โครงการ “ ชุมชนท�องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของ จ.
ประจวบคีรี ขันธ8 
ซึ่งนักท	องเที่ยวที่
เดินทางมาจะได�
สัมผัสกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
แบบใกล�ชิด และ
สามารถร	วมกิจกรรมที่ทางชุมชนได�เตรียมไว�รองรับ เช	น 
การร	วมกับกลุ	มแม	บ�านทําน้ํายาล�างจาน ยาสระผมจาก
สับปะรด การทําของใช�จากใยสับปะรด พร�อมการออกไป
สัมผัสธรรมชาติทุ	งหญ�า 3,500 ไร	 ทุ	งหญ�าสีเขียวขจีที่
แบ	งพื้นที่ให�ชาวบ�านเข�ามาเกี่ยวหญ�าไปให�อาหารสัตว8 
ชมช�างป;าและสัตว8ป;าในผืนป;ากุยบุรี  

การท	อง เ ที่ยว
ที่ นี่  นั้ น อ า ศั ย
การ เ ที่ยวตาม
หน	วยงานต	าง ๆ 
รอบ ๆ หมู	บ�าน 
อย	 า ง ทุ	 ง หญ� า 

1,500 ไร	 เป�นพื้นที่ของกรมปศุสัตว8 จุดชมวิว และลาน
กางเต็นท8เป�นพื้นที่ของ
หน	วยห�วยสําโรง และ
การชมสัตว8ป;า อยู	ใน
พื้ น ที่ ข อ ง อุ ท ย า น
แห	งชาติกุยบุรี  



 

  


