




 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย



เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ 4 
จังหวัดคือ สุโขทัย กำ�แพงเพชร พิษณุโลก และต�ก เป็นพื้นที่ที่มีความ
สำาคัญและความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ภายใต้      
การดูแลของสำ�นักง�นพื้นท่ีพิเศษอุทย�นประวัติศ�สตร์สุโขทัย-
ศรีสัชน�ลัย-กำ�แพงเพชร (อพท.4) องค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่

พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน (องค์ก�รมห�ชน) 
โดยความรว่มมอืของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำานักงานจังหวัดทั้ง 4 แห่ง 
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญและศักยภาพในการพัฒนาเขต
พื้น ท่ีดังกล่าวให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นและมีคุณภาพ 
จึง ได้มี แนวคิด ในการจัดทำา  “คู่มือท่องเที่ยวเขต
พฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วมรดกโลกด�้นวฒันธรรม สโุขทยั-
กำ�แพงเพชร-พิษณุโลก-ต�ก” ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการดำาเนนิงานสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และเพือ่เปน็คูม่อื
การเสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน        
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  ชุมชนและคนในท้องถิ่น
ที่ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้รับทราบข้อมูล

พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ไปจนถึงแนวทางในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
จนสามารถประชาสมัพนัธแ์ละกระจายขอ้มลูตา่งๆ ไปสูก่ลุม่นกัทอ่งเทีย่วและ
ผูท้ีส่นใจตอ่ไปได ้ รวมทัง้ชว่ยสง่เสรมิการท่องเท่ียวภายในท้องถิน่และชมุชน 
ไปจนถึงการพัฒนาและต่อยอดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการ          
ท่องเที่ยวอื่นๆ  ภายในเขตฯ ต่อไปได้ในอนาคต 

ที่ปรึกษ�

คณะทำ�ง�นโครงก�รศึกษ�
ด้�นขย�ยศักยภ�พเพื่อเป็น HUB 
ก�รท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
ในอ�เซียน

THE TEAM
พิมพ์

บริษัท วิทยาการพิมพ์ จำากัด
248 ลาดพร้าว 96 แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 0 2530 3372, 0 2539 8025 
 0 2935 1022

พิมพ์ครั้งแรก   กันยายน  2560
จำานวน  1,000 เล่ม

คณะผู้จัดทำ�

บริหารงาน
ธัญลักษณ์   คุณ�บรรจง
บรรณาธิการ
ก�ญจน� เตช�วัฒน�กูล
เรียบเรียง
วร�ภรณ์  พวงไทย
ศิลปกรรม
ธัญลักษณ์  คุณ�บรรจง,
นคร แสงสว่�ง
พิสูจน์อักษร
นันทิย� ตันศรีเจริญ

จัดทำ�โดย 

สำานักงานพื้นที่พิเศษอุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำาแพงเพชร 
(อพท.4)
55/13-14 หมู่ที่ 12 ถนนจรดวิถีถ่อง 
ตำาบลบ้านกล้วย อำาเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 64000
 0 5561 0481-2 
 0 5561 0483 
 http://dasta.or.th/
dastaarea4 และ     www.facebook.
com/dastahistoricalpark/

Director - General’s Note

 
พันเอก ...................................................

(นาฬิกอติภัค แสงสนิท)  
ผู้อำานวยการ อพท.



รู้จัก อพท.
และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดกำ แพงเพชร
  
จังหวัดพิษณุโลก
 
จังหวัดตาก
 
เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ 
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ÊØâ¢·ÑÂองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย

อพท.ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานในการกำาหนดนโยบายและ
แผนการบริหารการพัฒนาในพ้ืนท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วน
ท้องถ่ิน และประชาชน เพือ่ให้เกิดความรว่ม
มือในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิด
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ความงดงาม สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม และ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่ง 
ท่องเ ท่ียว ท่ีสร้ างความประทับใจแก่ นัก 
ท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึง
และกลับมาท่องเที่ยวใหม่

1. ชุมชนในพื้นที่เป็นชุมชนแห่งความสุข
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
3. สร้างต้นแบบของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเพื่อ
ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
4. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพกลไกการขบัเคลือ่นการท่อง
เที่ยวในพื้นที่
5. พฒันาระบบบรหิารจดัการการท่องเท่ียวท่ีนำาไปสูค่วามยัง่ยนื
6. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ของ
สภาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Council: GSTC)
7. เพื่อให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่อง
เท่ียวเกิดการกระจายรายได้อยา่งท่ัวถึง ตามแนวทางมรดกโลก
กินได้

“เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน
เพ่ือสร้างชุมชนแห่งความสุข”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการการพัฒนาการท่อง
เท่ียวสูค่วามย่ังยืนด้วยแนวคิดการมสีว่น
ร่วมของชุมชน (Community-Based  
Approach)
2. เป็นองค์กรทำางานเชิงประสานและ 
 บูรณาการการทำางานร่วมกับทุกภาคี
3. พฒันาขดีความสามารถการท่องเท่ียว
ให้ทันต่อพลวัตการท่องเที่ยว
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บริเวณพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุม
พื้นท่ีกว่า 70 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานฯ มี 
สถานท่ีสำาคัญท่ีเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณ
สถาน โดยมีคูเมือง กำาแพงเมือง และประตูเมืองโบราณ
ลอ้มรอบอยูใ่นรปูสีเ่หลีย่มจตรุสั และมโีบราณสถานสำาคัญ
ที่น่าชมมากมาย 

ภายในกำาแพงเมืองยังคงเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง โดยวัดที่
ใหญ่และสำาคัญที่สุดคือ “วัดมหาธาตุ” ซึ่งมีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม
หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีเป็นศิลปะอันงดงาม 
แบบสุโขทัยแท้ท่ีไม่ควรพลาดชม รวมไปถึงวัด
ตระพังเงิน วัดสระศรี วัดศรีสวาย ฯลฯ ซึ่งตั้ง
อยู่ในเขตกำาแพงเมืองเก่าชั้นในอีกด้วย 

Where to Go
เชิงประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่ในอำาเภอศรีสัชนาลัย บริเวณท่ีเรียกว่า “แก่ง
หลวง” อยูห่่างจากตวัเมอืงไปประมาณ 50 กิโลเมตร 
เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” ภายหลังเปล่ียนชื่อเป็น 
“ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้น
ครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็น
ศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ซึ่งภายใน
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุมากมายถึง 215 แห่ง สำารวจค้นพบแล้ว 
204 แห่ง ซึ่งมีวัดสำาคัญท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควร

พลาดชมคือ “วัดช้างล้อม” ท่ีมีเจดีย์ประธานทรง
ลงักา และท่ีฐานเจดยีม์ชีา้งปูนป้ันยนืหันหลงัชนผนัง
เจดีย์อยู่ โดยรอบจำานวน 39 เชือก ถือเ ป็น
สถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามตระการตา 

นอกจากน้ียงัมจีดุท่องเท่ียวท่ีสำาคัญอกีหลายจดุ เชน่ 
วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดเขาพนมเพลิง วัดเขาสุวรรณคีรี 
วัดสวนแก้วอทุยานใหญ ่วัดสวนแก้วอทุยานน้อย วัด
นางพญา รวมไปถึงวัดชมชื่นอีกด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
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อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พร้อมด้วยอุทยาน
ประ วัติ ศาสตร์ ศรี สั ชนาลั ย  และ อุทยาน
ประวัติศาสตร์กำาแพงเพชร ได้รับเกียรติให้ลง
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ลำาดับท่ี 
574 จากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อว่า “เมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” (Historic 
Town of Sukhothai and Associated Historic 
Towns) ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ในการ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้ง
ที่ 15 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ 
กรุงคาร์เทจ สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ด้านมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 2 
เกณฑ์ ซึ่งกล่าวถึงความสำาคัญเอาไว้ ดังนี้ 

1.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริ วาร นั้น เ ป็น
ตัวแทนของผลงานชิ้นเอกท่ี
แสดงถึงลักษณะแรกเริ่มท่ี
เด่นชัดของสถาปัตยกรรม อ
ในสยามประเทศ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นได้ ท้ังจากการวาง

ผังเมือง อาคารเพื่อ
กิจการของพลเมือง     
และศาสนสถานท่ีน่า
ประทับใจ รวมท้ังระบบ
สาธารณูปโภคของเมือง 
และระบบชลประทานท่ี
แสดงถึงความเชีย่วชาญใน
การจดัการนำา้เป็นอยา่งมาก

2. เมอืงประวัตศิาสตรส์โุขทัยและเมอืงบรวิารน้ันเป็น
ตัวแทนของยุคสมัยแรกแห่งสยามในด้านศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและ
ประมวลกฎหมาย อนัเป็นท่ีมาแห่งกำาเนิดของรฐัไทย

ส่วนนอกกำาแพงเมืองด้านเหนือก็มีอีกหลายจุดท่ี 
น่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น วัดศรีชุม วัดพระพายหลวง 
และแหล่งโบราณคดีเครื่ อง ป้ันดินเผาสุ โขทัย  
(เตาทุเรียง) รวมไปถึงบริเวณนอกกำาแพงเมืองด้าน
ตะวันตก ด้านใต้ และด้านตะวันออกก็ยังมีจุด 
ท่องเที่ยวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้แบบพลาดไม่ได้

สถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงงานศลิปะโบราณ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะสุโขทัยท่ีรวบรวมจาก
การขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
บรเิวณเมอืงเก่าสโุขทัย บางสว่นได้จากบรเิวณ
เมืองใกล้ เ คียง เช่น เมืองศรีสัชนาลัย 
กำาแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร อีกส่วน
หนึ่งเป็นของท่ีประชาชนมอบให้ โดยโบราณ
วัตถุท่ีจัดแสดงได้แก่ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 
เครื่องถ้วยสังคโลก พระพุทธรูปแบบต่างๆ 
พระพิมพ์ท่ีได้จากการขุดแต่งโบราณสถาน 
เทวรูป และอาวุธโบราณ

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามคํำาแหง
อ.เมืองสุโขทัย
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เป็นวัดท่ีมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ภายในมี
โบราณสถานสำาคัญ ได้แก่ ปรางค์ประธานรูปแบบสถาปัตยกรรม
สมัยอยุธยาก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ผนังภายในมีรูปจิตรกรรม 
ฝาผนังท่ีเขียนด้วยสีแดงโบราณลายพรรณพฤกษา ส่วนกำาแพง
สร้างจากศิลาแลงเป็นแท่งกลมขนาดใหญ่ปักเรียงกันเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผ้า มคีานทับหลงักำาแพง ทางเขา้ออกดา้นหลงัเหนือ
ซุ้มประตูรูปทรงคล้ายหลังคาเจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่ม
ข้าวบิณฑ์โดยยอดเป็นปูนปั้นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่งดงามมาก

เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อ
ศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
หินทรายปางนาคปรก ท่ี

งดงามท่ีสุดองค์หน่ึง  ทุกวันท่ี 
24 กุมภาพนัธข์องทุกปีจะมี
งานสักการะหลวงพ่อศิลา
อยา่งย่ิงใหญ ่ภายในงานจะ
มีขบวนแห่ครั วทานและ

ขบวนพานพุ่มอันงดงาม

ศาลพระแม่ย่า
อ.เมืองสุโขทัย 
พระแม่ย่าเป็นพระรูป
ส ลั ก หิ น ช น ว น ท่ี
ศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
สุ โขทัย โดยเชื่ อ ว่า 
พระแม่ย่าคือพระนาง
เสือง พระราชมารดา
ของพอ่ขนุรามคำาแหงมหาราช ในวันสงกรานต์
ของทุกปีจะมกีารอญัเชญิพระแมย่า่ออกมาแห่ 
เพื่อให้ประชานร่วมกันสรงนำ้าและขอพร

วัดทุ่งเสลี่ยม
 อ.ทุ่งเสลี่ยม

เชิงศาสนา

วัดพระศรีรัตน-
มหาธาตุราชวรวิหาร

อ.ศรีสัชนาลัย
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ชุมชนหาดเสี้ยว สุโขทัย มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทยพวนซึ่งอพยพมาจาก
เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวางในประเทศลาว ในสมัยรัชกาลท่ี 3 
ประมาณ ปี  พ.ศ. 2387 มวิีถีชวิีตท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะการทอผา้ท่ีเกือบ
ทุกบ้านจะมก่ีีทอผ้าต้ังอยู ่ซ่ึงผ้าทอหาดเสีย้วได้ชือ่ว่าเป็นผา้ท่ีมลีวดลาย
สวยงามและมชีือ่เสยีงมาก นอกจากนีท่ี้น่ียงัมปีระเพณสีำาคัญๆ ท่ีน่าไป
ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ได้แก่ ประเพณีแห่ช้างบวชนาค จัดในวันที่ 7 - 8 
เมษายนของทุกปี ประเพณีสงกรานต์บ้านหาดเสี้ยว จัดในวันท่ี 13 
เมษายนของทุกปี งานกำาฟ้า จัดในราวเดือน 3 ขึ้น 3 คำ่า ของทุกปี 
งานจุดบั้งไฟ จัดในวันขึ้น 15 คำ่า เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี 
งานประเพณีแห่องค์กฐินทางนำ้าของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว ตั้งแต่       
วันแรม 1 คำ่า เดือน 11 จนถึงกลางเดือน 12 งานประเพณีร่วมบุญร่วม
ทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว จัดขึ้นในเดือน 11 ของทุกปี

เครือ่งสงัคโลก (เตาทุเรยีง) จำานวนมากมายเรยีง
รายไปตามริมฝ่ังแม่นำ้ายม นอกจากจะพบ
เครื่องป้ันดินเผาเนื้อแกร่งไม่เคลือบและแบบ
เคลอืบสเีขยีวไขก่าหรอืเซลาดอนแลว้ ท่ีบ้านเกาะ
น้อยยังพบตุ๊กตาสังคโลกเป็นจำานวนมาก  
นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้เก่ียวกับการทำาสังคโลก 
แบบบ้านเกาะน้อย รวมถึงการป้ันแบบขึ้นรูป
อิสระเป็นตุ๊กตาสังคโลกพร้อมกับการเรียนรู้รูป
แบบและความเชือ่ของชมุชนเก่ียวกับ “ตุก๊ตาเสยี
กบาล” อีกด้วย ส่วนประเพณีท่ีน่าสนใจ คือ
ประเพณีอาบนำ้าก่อนกา ซึ่งชุมชนบ้านหนองอ้อ

จะไปอาบนำา้ในแมน่ำา้ยมตอนเชา้มดืก่อนอกีา
ออกหากิน ในวันท่ี 13 เมษายนของทุกปี 

โดยเชือ่กันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ตอ่
ชะตาชำาระล้างมลทินความชั่วร้าย   
ท้ังหลายท่ีเกิดขึน้ท้ังกายใจให้ไหลไป
ตามนำ้าหมดสิ้น เป็นสิริมงคลเป็น

มิ่งขวัญของชีวิตในปีใหม่ต่อไป

บ้านเกาะนอ้ย ตัง้อยูใ่นบรเิวณ
อุ ท ย า นป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ศรีสัชนาลัย ริมฝั่งแม่นำ้ายม 
ตำ าบลหนองอ้ อ  อำ า เ ภอ
ศรีสัชนาลัย มีชื่อเสียงด้าน
ชุมชนผลิตสังคโลกที่สำาคัญ 
ตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
19-22 เนื่องจากขุดพบเตาเผา

ตํำ  าบลหนองอ้อ 
อ.ศรีสัชนาลัย

ตํำาบลหาดเสี้ยว
อ. ศรีสัชนาลัย

เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
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“ ต ล า ด โ บ ร า ณ ”  ใ น  
อ.กงไกรลาศ ในอดีตเคย
เป็นแหลง่ชมุทางเรอืท่ีลอ่ง
ขึ้นลงในแม่นำ้ายม และ
เป็นตลาดปลาท่ีใหญ่
ท่ีสุดในสุโขทัย ซึ่งภาย
หลั ง ช า ว บ้ า น แ ล ะ
หลายฝา่ยตา่งรว่มกัน
ฟื้ น ฟู บ ร ร ย า ก าศ
เก่าๆ ในอดีตของตลาดริม
ยมกลับคืนมา กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
เสน่ห์อีกแห่งหนึ่ง โดยในช่วงเย็นวันเสาร์ของต้นเดือน 
ราว ๆ  16.00 น. ชาวบ้านจะแตง่ตวัสวยดว้ยชดุไทยออก
มาเปิดร้านขายของกินสารพัดแบบ โดยจะเน้นเป็น
ของกินพ้ืนถ่ิน เช่น ปลาแห้ง นำ้าพริกปลาร้า ปลาเห็ด
(ทอดมัน) ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ

กลุม่หมูบ่า้นสงัคโลก มบีา้นทีท่ำาเครือ่งสงัคโลกมากมาย
หลายแห่ง อาทิ อาณาจักรพ่อกูสังคโลก สุเทพสังคโลก 
บัวสังคโลก กะเณชาแกลอรี่ โมทนาเซรามิค อุษาสังค
โลก ซึ่งส่วนใหญ่ นอกจากจะเปิดให้เข้าชมการผลิต
เครื่องสังคโลกแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมทดลอง
ทำากิจกรรมต่างๆ อาทิ ปั้นตุ๊กตา หรือหัดเขียนลายสังค
โลก เป็นต้น

ชื่อเสียงของช่างทำาทองลายโบราณของ
อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็น
ท่ี เลื่ อ งชื่ อ ลือชา กันมานานหลาย
ศตวรรษ เนื่องจากศรีสัชนาลัยเคยเป็น
ย่านค้าเครื่องเงิน-เครื่องทองมาแต่
โบราณ จุดเดน่ของทองสุโขทัยอยูท่ี่การ
ใช้ทองคำา 99.99% (โดยปกติทองใน

ตลาดเมืองไทยท่ัวไป
จะอยู่ท่ี 96.5%) จึง
ทำาให้เนื้อทองออกสี
เหลืองจำาปา มีการนำา
ทองมาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือก่อน
ประกอบเป็นลวดลายตา่งๆ จงึได้ความ
สวยงาม อ่อนช้อย และมีเอกลักษณ์ 
เป็นงานฝีมือที่ยากจะหาใครเหมือน

ท้ังน้ี นักท่องเท่ียวสามารถไปชมการ
ผลิตทองลายโบราณได้ที่ “ร้านทองสม
สมัย” หน่ึงในรา้นทองชือ่ดังเก่าแก่ของ
ศรีสัชนาลัย ท่ีมีช่างทองฝีมือดีมารวม
กันอยูม่ากมาย สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ ท่ี ร้านทองสมสมัย 
โทรศัพท์ 0 5567 9095

ทองสุโขทัยและ
เครื่องเงิน

อ.ศรีสัชนาลัย

เครื่องสังคโลก
อ.เมืองสุโขทัย

ตลาดริมยม
อ.กงไกรลาศ
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ชุมชนแห่งน้ีเป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ท่ีสืบทอดกัน 
มาแต่โบราณ ประดิษฐ์ขึ้นด้วยช่างฝีมือท้องถ่ินอย่าง
ประณีตสวยงาม และผลงานเหล่านี้ยังเปรียบเสมือน
บันทึกหน้าหนึง่ของประวัตศิาสตรท่ี์ชมุชนเมอืงเก่ายงัคง
รักษาไว้มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นทางชุมชนก็มี
โปรแกรมเวิร์คชอปและกิจกรรม CSR ต่างๆ จัดเตรียม
ไว้ต้อนรับนักท่องเท่ียว ท่ีเปิดโอกาสให้คุณได้ลองวาด
ลวดลายสังคโลกหรือหัดสานปลาตะเพียนด้วยตนเอง 
ได้เรยีนรูศิ้ลปวัฒนธรรมของชมุชนและชาวสโุขทัย และ
ยงัได้ชมและชอปของดจีากเมอืงเก่ากลบับ้านกันอกีด้วย

ชุมชนท่ีตั้งอยู่ริม
สายนำ้าแม่รำาพัน 
วิ ถีชุมชนจึงยั ง
ผูกพันแนบแน่น
กับสายนำ้า เมื่อ
มาเยอืนบา้นกลว้ย ตอ้งไมพ่ลาดการ
ไปเยี่ยมชมทุ่งทะเลหลวง เกาะกลาง

นำ้ารูปหัวใจ ซ่ึงชาวบ้านกล้วยถือ
เป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ ชมหอไตร 
กลางนำ้า วัดกำาแพงงาม และการ
ไปเยือนแหล่งผลิตตู้ไม้สักทองลาย
โบราณของสุโขทัย ซึ่งหาชมไม่ได้
งา่ยนักในปัจจบัุน ภายในชมุชนบ้าน
กล้ วย คุณยั งสามารถ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมการทำา เครื่ องจักรสาน 
ประดิษฐ์ป้ายชื่อจากเศษไม้สัก และ
หัดทำาขนมไทยได้อีกด้วย

 
หมู่บ้านเครื่องป้ันดินเผาท่ีมีชื่อเสียง
ของสโุขทัย จดุเด่นของผลติภณัฑ์ คือ 
เป็นดินเผาแบบไม่เคลือบ เมื่อเผาแล้วจะมีสีแดง ซึ่ง
ปัจจบุนัมีการพฒันารปูแบบมากขึน้ ทำาเป็นผลติภณัฑ์

ที่มีความหลากหลายและสวยงาม เช่น โคมไฟ
ฉล ุหมอ้ฉล ุหมอ้ลายพญานาค จนกลาย

เป็นท่ีรู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย 
เมื่อมาท่ีชุมชนแห่งนี้ คุณจึงไม่ควร

พลาดไปชมการสาธิตการทำา
เครื่องป้ันดินเผา หรือจะลงมือ

ทำาเองก็ได้ 

สัมผัสชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งหลวง 
อ.คีรีมาศ

ชุมชนบ้านกล้วย
อ. เมืองสุโขทัย

เมืองเก่าสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย
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ภายในชมุชนแห่งนี ้คุณจะได้ชืน่ชมสถาปัตยกรรมท่ีวิจติร
บรรจงของวัดกุฎีราย ฟังเรื่องเล่าของชุมชนถึงวิถีชีวิตคน
ลุ่มนำ้ายม ตำานานพระร่วงกับแก่งหลวง เรียนรู้วิถีเกษตร
พอเพียง และร่วมกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น     
การป้ันและเขียนลายสังคโลก หัดทำาและลิ้มรสพล่า     
ข้าวกล้องพอง หัดพับดอกไม้ หรือทำาดอกทานตะวันจาก
เส้นด้าย เป็นต้น

บ้านนาต้นจั่นอยู่ในเขตที่ติดตับเทือกเขา ทำาให้
มอีากาศทีเ่ยน็สบาย เป็นพืน้ท่ีสำาหรบัปลกูผลไม้
ประเภทลางสาด ลองกอง ทุเรียน ส้มโอ ส้ม
เขียวหวาน ช่วงหน้าผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถ
เท่ียวตามเสน้ทางชมและชมิผลไมไ้ด้ตามฤดูกาล 
ช่วงหน้าหนาวสามารถขึ้นไปชมทะเลหมอก ณ 
จุดชมวิวห้วยต้นไฮ หรือหากเป็นฤดูการทำานา 
นักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสวิธีชีวิตการทำานา 
การจับปลาในหนองนำ้าได้ด้วยตนเอง หรือชม

 
ชมุชนคนทำาว่าวพระรว่งท่ียงัสบืสานกรรมวิธี
แบบโบราณมาจนปัจจบัุน ท่ีน่ีคุณสามารถป่ัน
จกัรยานเท่ียวชมวิถีชมุชน หรอืสนกุสนานไป
กับการนั่งรถวิถีเกษตรไปยังวัดสารจิตร และ
ลองตักนำ้าด้วยคันโพงโบราณ ชมพิพิธภัณฑ์
ชมุชน ชมวิวสงูวัดเขายาหนองจระเข ้ทดลอง
หาปลา ยกยอ เก็บผักพื้นถิ่น รวมถึงเข้าร่วม
กิจกรรมหัดทำาว่าวพระร่วงและทดลองเล่น
ว่าว หัดทำาสบู่ถ่านไม้ไผ่ หรือหัดทำาอาหาร
พื้นถิ่น

ชุมชนบ้านคุกพัฒนา 
อ.ศรีสัชนาลัย

การผลติงานฝมีอืจากภมูปัิญญาท้องถ่ินอยา่งผ้า
หมักโคลนที่มีชื่อเสียง และหากสนใจจะลองหัด
ลองทำาด้วยตัวเองก็ได้ และแน่นอนว่าต้องไม่
พลาดลิม้ลอง “ข้าวเปิบ๊” หรอืก๋วยเตีย่วพระรว่ง 
อาหารท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของ
บ้านนาต้นจั่น

บ้านนาต้นจั่น 
อ.ศรีสัชนาลัย

ชุมชนหนองอ้อ
อ.ศรีสัชนาลัย
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สุโขทัยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังค-
โ ลก ท่ี สำ า คัญมาตั้ ง แต่ พุ ท ธ -
ศตวรรษท่ี 18-20 และปัจจุบัน
สุโขทัยยังคงมีการผลิตเคร่ืองสังค- 
โลกท้ังในรูปแบบด้ังเดิมและรูป
แบบใหม่ท่ีอาศัยวิธีการป้ัน การ
เคลือบ การเขียนสีและลวดลาย
ตามอย่างในอดีต ที่นักท่องเที่ยว
สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบและ
ลวดลายของเครื่องสังคโลกได้
ก่อนท่ีจะทดลองป้ันชิน้งานและยงั
สามารถวาดเขยีนลวดลายได้ดว้ย
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เรียนรู้การทำาเครื่องป้ันดินเผา
เคลือบเ น้ือละเอียดชนิดแตก   
ลายงาสี เขียวไข่กา ท่ี เรียกว่า     
“เซลาดอน”

ภายในเขตอำาเภอเมืองสุโขทัยมี
สถานท่ีหลายแห่งท่ีคุณสามารถ
เข้าร่วมชมการสาธิตและทดลอง
ผลิตชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง อาทิ    
สุเทพสงัคโลก บัวสังคโลก กะเณ-
ชาแกลอรี่ โมทนาเซรามิค อุษา-
สังคโลก เป็นต้น

เครือ่งสงัคโลกของสโุขทัยเป็นงานหัตถอตุสาหกรรมท่ีสำาคัญ
มายาวนาน ซึ่งลวดลายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายสัตว์ 
ลวดลายพชืพรรณ และลวดลายเรขาคณติลว้นแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ความเชื่อและรูปแบบ
ศลิปะเฉพาะของสโุขทัย ท่ีบ้านปรดีาภริมยใ์นอ.เมอืงสโุขทัย 
ไดน้ำาเอาลวดลายเหลา่น้ีมาเขยีนลงบนผ้า โดยนักท่องเท่ียว 
นอกเหนือจากจะได้สนุกสนานกับการสร้างงานฝีมือในการ
คัดลอกลวดลายหรือวาดลงบนผ้า เสื้อยืด หรือโคมไฟแล้ว 
ยังจะได้เรียนรู้เก่ียวกับความหมายและความสำาคัญของ
ลวดลายต่างๆ ได้เข้าใจในคุณค่าของ “จิตวิญญาณของ
พื้นที่” เมืองสุโขทัย และเข้าใจอัตลักษณ์ของความเป็นเขต
พื้นที่สุโขทัยมากขึ้น

 
“มังคละสุโขทัย” หรือ “ระบํำาลีลาลายสังคโลก” เป็นศิลปะ
การแสดงท่ีได้รบัแรงบนัดาลใจจากลวดลายของเครือ่งถ้วย
สงัคโลก อนัเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาตแิละของชาว
สุโขทัย ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นักท่องเท่ียวจะได้    
เรยีนรูก้ารแตง่กายของนาฏศลิป์ไทย เรยีนรูภ้าษานาฏศลิป์ 
(จีบยาว ยืนเข่า ทลายท่า ฯ) ลงมือฝึกท่านาฏยศัพท์    
เบ้ืองต้น ซ่ึงนอกจากทักษะด้านนาฏศิลป์ท่ีจะได้กลับบ้าน
แล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพอีกด้วย

การเขียนลวดลาย
สังคโลกลงบนผืนผ้า

อ.เมืองสุโขทัย

การปั้นและ
เขียนลายสังคโลก
อ.เมืองสุโขทัย

เชิงสร้างสรรค์
ระบํำาลีลาลายสังคโลก

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย
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ผลงานเซรามิกของปุยเซรามิก  
บ้านสวนก่ิงก้อย ใน อ.เมืองสุโขทัย 
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากสัตว์มงคล
ของสุโขทัยในอดีต เช่น นกคุ้ม 
ปลาพระรว่ง หรอืลวดลายรปูสตัว์
และพรรณพืชจากงานศิลปะ    
ต่างๆ ท่ีพบในโบราณสถานของ
เมืองสุโขทัย นักท่องเท่ียวจะได้
เรียนรู้การประยุกต์และการผสม
ผสานวิธีการป้ัน การเคลือบแบบ
ด้ังเดมิ ให้เป็นผลงานเซรามกิรว่ม
สมยัท่ียงัคงมเีน้ือหาท่ีเชือ่มโยงกับ
คติความเชื่อและตำานานของกรุง
สุโขทัยในอดีต

บ้านเกาะน้อยตั้ งอยู่ ในบริ เวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ขึ้นชื่อว่าเป็น
แหล่งหัตถอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีผลิต
เครือ่งป้ันดินเผาและเครือ่งสงัคโลกสง่ออก

มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย คุณเกศอนงค์ 
พนูดี ชา่งภมูปัิญญางานป้ันสงัคโลก
แห่งบ้านเกาะน้อย ยินดีที่จะถ่าย 
ทอดเรื่องราวประวัติความเป็น
มาและความรุ่งเรืองด้านการค้าของสังคโลก
ศรีสัชนาลัย และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้

ลงมือทำาตุ๊กตาสังคโลกท่ีชื่อ “ตุ๊กตาเสียกบาล” 
ตัวแทนแห่งการปัดเป่า สะเดาะเคราะห์ เพื่อเป็น
สิริมงคลและรุ่งเรืองให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

บ้านพระพมิพล์กัษมณศลิป์ในเขต
อำาเภอเมืองสุโขทัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมซ่ึงนักท่อง
เ ท่ียวจะได้ เรียนรู้ รูปแบบของ   
พุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่างๆ 
ประวัติศาสตร์การพิมพ์พระ ขั้น
ตอนในการผลิต รวมถึงได้ลงมือ
พิมพ์พระด้วยตัวเอง นอกจากจะ
ได้ความรู้แล้ว ยังถือเป็นการสืบต่อ 
พระพุทธศาสนาตามคติโบราณ
ของไทยท่ีนยิมทำาพระพมิพดิ์นเผา
ถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

การพิมพ์พระสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย

การปั้นตุ๊กตาเสียกบาล
สังคโลกบ้านเกาะน้อย

อ.ศรีสัชนาลัย

การปั้นเซรามิค 
สัตว์มงคลสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย
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ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกของชาวไทย
พวน ด้วยเทคนิคพิเศษคือใช้ขนเม่น 
“จก” ฝ้ายสลับสีลงในผืนผ้าเพื่อสร้าง
ลวดลายและสีสันให้สวยงามตามความ
ต้องการ ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ

บ้านคุกพัฒนาเป็นชุมชนท่ีมีประเพณีและเอก-
ลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะในเรื่องของตำานาน
พระรว่งท่ีโปรดปรานกีฬาว่าวมาก โดยว่าวพระรว่ง
น้ันมรีปูรา่งคลา้ยๆ ว่าวจฬุา แตม่เีอวคอดมากกว่า
ว่าวจุฬา โดยทุกปีชาวบ้านคุกพัฒนาจะมีการจัด
งานประกวดว่าวพระร่วง-พระลือในช่วงเดือน
เมษายน แต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
เวิร์กชอปหัดทำาว่าวพระร่วงได้ตลอดทั้งปี

ทํำาว่าวพระร่วง
ชุมชนบ้านคุกพัฒนา

อ.ศรีสัชนาลัย

การทอจกไทยพวน
สุนทรีย์ผ้าไทย
อ.ศรีสัชนาลัย

ชาวพวน ปัจจบัุนชาวไทยพวนสุโขทัยยงั
คงสบืทอดการทอผ้าตามกรรมวิธด้ัีงเดมิ
มาจนปัจจุบัน โดยสุนทรีผ้าไทยใน 
อ.ศรีสัชนาลัย ก็เป็นหน่ึงในผู้ท่ีมุ่งจะ
สืบสานและส่งเสริมเรื่องผ้าทอไทยพวน
ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง จึงเปิดให้นัก
ท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมและสามารถลงมอืทอ
ผ้าจกลวดลายอย่างง่าย เช่น นกคุ้ม 
ลายเรขาคณิต หรืออยากจกลายเป็น   
ชื่อตัวเองก็ได้เช่นกัน
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อุทยานแห่งชาติรามคำาแหงหรือเขาหลวง มี
ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนตั้งอยู่บนพื้นท่ีราบ
ลุ่ม ดูเผินๆ จะเหมือนจอมปลวกขนาดใหญ่ มี
สัตว์ป่านานาชนิดและต้นไม้นานาพรรณให้นัก
ท่องเท่ียวได้เดินสำารวจ โดยเริ่มจากท่ีทำาการ      
อุทยานฯ ผ่านสวนสมุนไพร ป่าดิบแล้ง ไทรงาม 
ชัน้ดิน และชัน้หิน ไปสิน้สดุท่ีนำา้ตกหินราง ระยะ
ทางประมาณ  3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเท้า
ประมาณ  2 ชัว่โมง และได้เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์
ของสุโขทัยในอีกมิติหนึ่งด้วย

อุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยหรือป่าคาหลวง มี
ลักษณะเป็นเทือกเขา มีถำ้าและนำ้าตกมากมาย
หลายแห่ง สามารถเดินท่องเที่ยวตามไหล่เขาที่
มีความลาดชันพอประมาณ และบางช่วงต้อง
เดิ น ผ่ านร่ อ ง  ตลอดเส้นทางจะ เ ป็น ป่า
เบญจพรรณ มองเห็นวิวทิวทัศน์ของอุทยานฯ 
ได้เต็มตา วิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยจับตา 
เส้นทางนี้ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 2-3 
ชัว่โมง ระยะทางไปกลบัประมาณ 5.5 กิโลเมตร  
หรือจะเลือกเดินเท้าไปทางห้วยแม่ท่าแพ ซึ่ง 
เป็นป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ มีสัตว์ป่านานา
ชนิดให้ได้ดูกัน เช่น ผีเสื้อ เก้ง หมูป่า กระรอก 
ระยะทาง 2 กม. ใชเ้วลาเดินเท้าเพยีง 1 ชัว่โมง

ไปลำาปางได้ ทีเด็ดของถำ้าเจ้ารามอยู่ท่ีค้างคาว
ปากย่น ซึ่งสันนิษฐานกันว่ามีประมาณแปดแสน
ถึงหน่ึงล้านตัว โดยจะบินออกมาหากินเป็นทิว
แถวในตอนเยน็ยำา่ หากเดินตอ่ไปทางทิศเหนอื 3 
กม. จะไดพ้บกับต้นสกัใหญส่งูประมาณ 25 เมตร 
เส้นรอบวงประมาณ 630 ซม. เดินต่อไปท่ีดง
จันทน์ผา ชมดงพืชเขาหินปูน แวะนำ้าตกเชิงผา  
แหล่งนำ้าซับท่ีผุดขึ้นจากใต้ดิน และพักเหน่ือยท่ี
อ่างเก็บนำ้าหนองเคาะก่อนกลับที่พัก

เชิงนิเวศและผจญภัย

ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต
อุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัย และ
เ ป็ น เ ส้ นทา ง ท่ี
สามารถทะลอุอก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ถํำ้าเจ้าราม 

อ.บ้านด่านลานหอย

อุทยานแห่งชาติ
รามคํำ  าแหง อ.คีรีมาศ
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โครงการเกษตรอนิทรยีส์นามบินสโุขทัย 
เกิดจากแนวคิดการใชพ้ืน้ท่ีดนิบางสว่น
รอบสนามบินสุโขทัยมาสร้างประโยชน์
ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว  ตั้งแต่เมื่อปี 
2542 โดยทำาการเกษตรผสมผสาน 
ปลูกข้าว ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์
แบบปลอดสารเคม ีผลติภณัฑทุ์กอยา่ง
ในโครงการนี้เกิดจากการพึ่งพาปัจจัย
ทางธรรมชาติ โดยมีเกษตรกรอินทรีย์
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ี 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้เปิดให้     
ผู้สนใจไดร้ว่มทำากิจกรรมตา่งๆ ภายใน
โครงการอีกด้วย

เท่ียวชมฟาร์มเมล่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
จังหวัดสุโขทัย ท่ีนอกจากจะได้เรียนรู้
เรื่องการปลูกเมล่อนแล้ว ยังสามารถ  
ชิมและชอปผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีทำา  
จากเมล่อนได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เมลอ่นสดๆ จากฟารม์ บิงซเูมลอ่นถ้วย
ใหญ่แสนอร่อย ไอศกรีมเมล่อน และยัง
เสิร์ฟกาแฟรสชาติดีอีกด้วย

ฟารม์ภาคเอกชนอกีแห่งหน่ึง
ท่ีเปดิบรกิารให้ผูส้นใจไดเ้ขา้
มาเรียนรู้และดูงานเก่ียวกับ

เทคโนโลยใีนการทำาสวนผลไมห้ลากหลายชนิด อาทิ 
ลำาไยพันธุ์เพชรลำาพูน มะม่วง มะปรางหวาน มะยง
ชดิพนัธุด์ ีแก้วมงักร ละมดุ ขนุน ลิน้จี ่มะขามเปรีย้ว 
ฝรั่ง ทับทิม กล้วย ฯลฯ โดยน้อมนำาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำาเนินการ

โครงการเกษตรอินทรีย์
สนามบินสุโขทัย
อ.สวรรคโลก

เชิงเกษตร

สุโขทัยเมล่อนฟาร์ม
อ.เมืองสุโขทัย

เทิดไทฟาร์ม
อ.ศรสีํำาโรง
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รถประจำ าทางจากพิษณุ โลก ไป สุ โข ทัย 
ประมาณ 59 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิ ไดท้ีห่นว่ยบรกิารเดนิทาง โทร. 1690, 
0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ            
www.railway.co.th 

3. เดินทางรถโดยสารประจํำาทาง 
มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ 
ซื้อตั๋วโดยสารและขึ้นรถสายเหนือที่สถานี
ขนส่งหมอชิตใหม่ ถนนกำาแพงเพชร 2  ตรง
ไปสุโขทัยได้ทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 7 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ โทร. 0 2537 8055-6, 0 2936 
2852-66 หรือ www.transport.co.th  

4. เดินทางโดยเครื่องบิน
มเีทีย่วบนิทีบ่นิตรงไปสโุขทยัโดยบางกอกแอร์
เวย ์ไปกลบั ทุกวนั วนัละ 3 เทีย่ว สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2229 3456-63 
สาขาสุโขทัย โทร. 0 5564 7225-6 หรือ 
www.bangkokair.com

1. เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ 
สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง
คือ
 
เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ขับผ่าน
จังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครสวรรค์ 
กำาแพงเพชร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
101 ผา่นอำาเภอพรานกระต่าย อำาเภอครีมีาศ เข้า
สู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ขับไปตาม
เส้นทางจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 จะเจอแยกไป
อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับ
ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 32 จากอยธุยามุง่
ไปนครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 
117 ตรงเขา้พษิณโุลก กอ่นเขา้เมอืงจะมปีา้ยบอก
ทางสโุขทัย จนพบแยกทางหลวงหมายเลข 12 ให้
เลี้ยวซ้ายและมุ่งสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 
427 กิโลเมตร 

2. เดินทางโดยรถไฟ 
จากสถานรีถไฟหวัลำาโพง สามารถเลือกขึน้ขบวน
รถด่วนหรือรถเร็ว ลงที่สถานีพิษณุโลก มีทั้งขา
ข้ึนและขาล่องทุกวัน จากนั้นเดินทางต่อโดย        

How to 
Travel

How to 
Travel

สอบถ�มข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
อพท. 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัดสุโขทัย
โทร.  0 5561 0222 
ประช�สัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 2286
สำ�นักง�นจังหวัดสุโขทัย 
โทร. 0 5561 1619, 0 5562 1988
ททท. สำ�นักง�นสุโขทัย โทร. 0 5561 6228
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สองเมนูเอกลักษณ์ต้องลองของ
สุโขทัย หนึ่งคือ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย 
สูตรของแท้ดั้งเดิมนั้นจะเป็น
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง เส้นเล็ก ใส่
ถั่วฝักยาว เป็นเอกลักษณ์เด่น 
และใส่นํำ้าตาลปี๊บเพ่ิมความหวาน
แทนนํำ้าตาลทราย ส่วนเครื่องจะใส่
หมูแดงหรือผักอย่างอื่นเพิ่มเติม
ก็ได้ 

ส่วนเมนูที่สองคือ ข้าวเปิ๊บ จะหากิน
ยากกว่าก๋วยเต๋ียวสุโขทัย เพราะเป็นเมนู   
ท้องถิ่นของชาวบ้านนาต้นจั่น ซึ่งเกิดจาก
ความขาดแคลนเส้นก๋วยเตี๋ยวภายในชุมชน
และในอดีตหาซ้ือได้ลำาบาก จึงได้เกิดไอเดีย
นำาเอาแป้งข้าวเจ้ามาโม่ละเอียดและกรองจน
ได้เป็นแป้งข้นเหนียว แล้วจึงนำามาละเลงนึ่ง
บนผ้าขาวบางเป็นแผ่นบางๆ คล้ายข้าว
เกรียบปากหม้อ จากน้ันก็ใส่วุ้นเส้นและผัก
พื้นบ้านลงไป เมื่อสุกแล้วก็พับแป้งไปมาเพื่อ
ห่อผักกับวุ้นเส้นเข้าด้วยกัน เติมด้วยน้ำาซุป
กระดูกหมูและเครื่องอื่นๆ และจุดเด่นอีก
อยา่งหนึง่คือ ไข่ดาวนึง่ สว่นทีเ่รียกขา้วเปิบ๊
เพราะในภาษาทอ้งถิน่ คำาวา่ “เปิบ๊” หมายถงึ 
การพับไปมา ซ่ึงในการทำามีขั้นตอนนี้ที่พับ
ห่อไส้บนปากหม้อ จึงกลายเป็นชื่อเรียกกัน 
และต่อมามีการตั้งชื่อให้ฟังดูทางการมาก
ขึ้นคือ “ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง”

What to eat & 
where to find 

them

ร้านบ้านครูอ๋ิว อ.เมือง โทร. 0 5561 2710,                     
08 9859 2084
ร้านไม้กลางกรุง อ.เมือง โทร. 0 5562 1882 
ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แฮ อ.เมือง โทร. 0 5561 1901
ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้นตา หรับ 
อ.เมือง โทร. 0 5569 7583
ร้านก๋วยเตี๋ยวไทยตาปุ้ย อ. เมือง โทร. 0 5562         
0435 
ก๋วยเตี๋ยวต้นกระจี้ อ.เมือง โทร. 0 5561 1087 
เป่าปาก ชามกะลา อ.เมือง  โทร. 08 8278 
8928
สามสาว ก๋วยเตี๋ยวสุโชทัย อ.ศรีสัชนาลัย โทร.     
08 9071 4023

ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง

ขา้วเปิบ๊ยายเครือ่ง บา้นนาตน้จัน่ อ. ศรสีชันาลยั 
โทร. 0 5567 7264, 08 7036 0060 

ก๋วยเตี๋ยว
สุโขทัย
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บ้านหมอ รีสอร์ท สุโขทัย อ. เมือง โทร. 0 5563 3131
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. เมือง โทร. 0 5561 1222
เซนท์ ออฟ สุโขทัย รีสอร์ท อ. เมือง โทร. 08 3211 8898
ลีลาวดี รีสอร์ท สุโชทัย อ. เมือง โทร. 08 6926 5242
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล อ. เมือง โทร. 0 5561 1833
ภาษาไทยรีสอร์ท อ. เมือง โทร. 08 7520 0806, 0 5569 7256
วิฑูรย์ เกสท์เฮ้าส์ อ. เมือง โทร. 0 5563 3397, 0 5569 7045
โรงแรมเดอ พีล สุโขทัย อ. เมือง โทร. 0 5569 7303
อนันดา มิวเซียม แกลอรี่ อ. เมือง โทร. 0 5562 2428
เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท อ. เมือง โทร. 0 5569 7214 , สา นักงานกรุงเทพ 
โทร. 0 2642 5497
โรงแรมเรือนไทย อ. เมือง โทร. 0 5561 2444
เอนกาย บูทีค โฮเทล อ. เมือง โทร. 09 6365 9356
เวค อัพ แอท เมืองเก่า บูติก โฮเต็ล อ. เมือง 
โทร. 06 2419 6924
นาราชา รีสอร์ท อ. เมือง โทร. 09 5675 6361 
โรงแรมอมรสุโขทัย อ. เมือง โทร. 0 5561 0444
ชานาลัย รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ. ศรีสัชนาลัย 
โทร.0 5567 2555
สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท บาย 
เดอะ ยูนิค คอลเลคชั่น อ. ศรีสัชนาลัย 
โทร. 0 5564 7567, 08 7556 1385

Where
t  eat

ขนมจีนบ้านนา อ. เมือง  โทร. 0 5563 3274
สินวนารีสอร์ท อ. เมือง โทร.0 5561 3021-2
ร้านบ้านจันทร์ฉาย อ. เมือง โทร. 091 698 1461, 09 1745 8822
สวนอาหารแก่งสัก อ. ศรีสัชนาลัย โทร. 0 5561 1179 ต่อ 164, 0 5564 2427
ร้านป้าทรง อ. ศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 2514
ครัวศรีสัชเฮอริเทจ โทร. 0 5561 5423

Where
to Stay

TICKETS

AIRPLANE
PASSPORT
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ชมและชอปผลิตภัณฑ์แบรนด์ “มรดก
พระร่วง” 
สินค้าดีไซน์ร่วมสมัยใหม่ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจากอัตลักษณ์ของดิน
แดนพระร่วงและมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่น นำามาปรับโฉมเพื่อ
ให้มีความทันสมัยและเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงาน โดยมีผลิตภัณฑ์
ท่ีหลากหลายให้คุณได้เลอืกซือ้ อาทิ เครือ่งสงัคโลก เครือ่งทอง-
เครื่องเงิน ผ้าทอ และงานพุทธศิลป์

ร้านที่จํำาหน่ายแบรนด์ “มรดกพระร่วง”
บ้านทองสมสมัย อ. ศรีสัชนาลัย โทร. 0 5563 1603
ร้านต่อเงินต่อทอง อ. ศรีสัชนาลัย โทร. 08 0508 7755
ร้านสุนทรีผ้าไทย อ. ศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 1321

 
เครื่องสังคโลก
เป็นเครื่องสังคโลกท่ีทำาเลียนแบบของเดิมได้เหมือนจริงและ
สวยงาม ปัจจุบันมีการพัฒนาดีไซน์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้เลือกตามประโยชน์ใช้สอยหรือความชอบ ท้ังยังราคา   
ย่อมเยา
 
ผ้าทอ
สโุขทัยมผีา้ทอพืน้เมอืงท่ีสวยงานหลากหลาย ไมว่่าจะเป็นผ้าทอ
ตนีจกของชาวไทยพวนท่ีบ้านหาดเส้ียว หรอืผ้าทอหมกัโคลนของ
บ้านนาต้นจั่น 

เครื่องเงินเครื่องทองลายโบราณ
ศรีสัชนาลัยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมของช่างฝีมือท่ีผลิตเครื่อง
ประดับเงินและทองคำาลายโบราณท่ีงดงาม และยังผลิตด้วยมือ
ทุกขั้นตอนอย่างประณีตบรรจง ลวดลายสวยงามอ่อนช้อยและ
มีเอกลักษณ์

What t  Buy
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งานประเพณีลอยกระทง
เผาเทียน เล่นไฟ
 
กิจกรรมรบัรุง่อรณุแห่งความสขุ การแสดงแสง เสยีง 
การประกวดและขบวนแห่กระทง ประกวดนาง
นพมาศ ขบวนแห่โคมชกัโคมแขวน การแสดงศลิป-
วัฒนธรรม ประเพณขีองสโุขทัย การละเลน่พลุตะไล 
ไฟพะเนียง
ช่วงเวลาจัดงาน : ตุลาคม-พฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน :  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

งานวันพ่อขุนรามคํำ าแหงมหาราช
งานท่ีจัดขึ้นเพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำาแหง
มหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย 
ช่วงเวลาจัดงาน : 17 มกราคมของทุกปี
สถานที ่: บรเิวณพระบรมราชานุสาวรยีพ์อ่ขนุรามคำาแหงมหาราช ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Travel 
Calendar

งานประเพณีสรงนํำ้  าโอย
ทานสงกรานต ์ศรีสชันา-
ลัย
ประเพณีท่ีชาวศรีสัชนาลัยสืบทอด
ต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ ถือเป็น
หนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณท่ี
ถูกจารึกไว้ และได้ร่วมรักษาและ
สบืทอดรปูแบบทางวัฒนธรรมอนัดี
งามจนถึงปัจจุบัน 
ชว่งเวลาจดังาน : ชว่งสงกรานต์
ของทุกปี
สถานที่จัดงาน : ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระยาลิ ไทและ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
ชมพิธีแห่นาค ชมขบวนช้างท่ีประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งนาค
จะสวมแว่นตาดำาและแตง่กายด้วยเครือ่งนุ่งห่มของชาวไทยพวนหลาก
สีสันสวยงามอย่างวิจิตรตระการตา
ช่วงเวลาจัดงาน : 7 -8 เมษายนของทุกปี
สถานที่ : วัดหาดเสี้ยว ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
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สถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ ได้รับการยอมรับว่า
เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโกเม่ือวันที่ 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้
แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝัง่ตะวัน
ตกของแม่นำ้าปิง โดยโบราณสถานด้านตะวันออก 
ของแม่นำ้าปิงเป็นท่ีต้ังเมืองกำาแพงเพชร สร้างด้วย
ศลิาแลงขนาดใหญ ่สว่นโบราณสถานฝ่ังตะวันตกคือ
เมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐขนาดเล็ก แต่รูปแบบ
ศลิปะท่ีปรากฏน้ันมลีกัษณะรว่มสมยัระหว่างสโุขทัย
และอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมือง
กำาแพงเพชรหรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของสงฆ์
เพื่อปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

Where to Go
เชิงประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์
กํำ าแพงเพชร

อ.เมืองกํำ าแพงเพชร 
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กำาแพงศลิาแลงเป็นป้อม มใีบเสมาเหลอื
อยู่ ป้อมก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยม
กว้าง 83.5 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร 
มีประตูทางเข้าตรงกลางป้อม 4 ด้าน 
ทางด้านในมีเชิงเทินให้พอเดินหลีกกัน
ได้ ตรงฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นห้องมี
ทางเดินต่อกัน ตรงมุมมีป้อมยื่นออก 4 
มุม มีรูมองอยู่ติดกับพ้ืน การก่อสร้าง
ป้อมมคีวามมัน่คงมาก แตด้่านทิศเหนือ
ถูกรื้อออกด้านหน่ึง จึงเหลือเพียง 3 
ด้าน บริเวณนี้มีวัดเก่าแก่หลายวัด อาทิ 
วัดหนองพิกุล วัดซุ้มกอ วัดหนองลังกา 
ท่ีสำ า คัญคือ เ ป็นบริ เ วณ ท่ี
พบพระเครือ่งลือชือ่ของเมอืง
กำาแพงเพชร เช่น พระซุ้มกอ 
ลีลาเม็ดขนุน ทุ่งเศรษฐี หรือ
กำาแพงเขย่ง เป็นต้น
 

ภายในอาคารจัดแสดง 2 ชั้น รวบรวมเรื่องราว
ความเปน็มาของกำาแพงเพชรซึง่เปน็เมอืงเกา่ทีม่ี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยจัดแสดงผ่าน
โบราณวัตถุและศลิปวัตถุสมยัตา่งๆ อาทิ ภาชนะ
ดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พระพุทธรูปชิน
แบบหริภุญไชย พระพุทธรูปสำาริดแบบอู่ทอง โถ
พรอ้มฝาสงัคโลกแบบสโุขทัย ชามลายครามสมยั
อยุธยา เทวรูปพระอิศวร พระพุทธรูปสกุลช่าง
กำาแพงเพชร ฯลฯ 

พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาตกิํำาแพงเพชร
อ.เมืองกํำ าแพงเพชร

ป้อมทุ่งเศรษฐี
อ.เมืองกํำาแพงเพชร
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วัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงประจำาเมอืงนครชมุมาตัง้แต่
สมยัเมือ่ 600 กว่าปีท่ีแล้ว ภายในวัดมเีจดยีข์นาดใหญท่ี่เรยีก
ว่า “พระบรมธาตุเจดีย์” เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้ง
เรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์
ประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ9 องค์อยูภ่ายในภาชนะเงนิรปูสำาเภา 
พระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซ่ึงได้รับการบูรณะขึ้น
ภายหลงั สิง่สำาคัญอกีอยา่งคือตน้พระศรมีหาโพธิข์นาดใหญป่ระมาณ 
9 คนโอบ ซึ่งชาวกำาแพงเพชรเชื่อกันว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่ี    
พระมหาธรรมราชาลไิททรงปลกูเมือ่ พ.ศ. 1900 และมอีนุสาวรย์ีของ
พระองค์ประดิษฐานอยู่ภายในวัดด้วย

ต้ั ง อยู่ ด้ า นหลั ง ศ าลจั ง ห วั ด
ลั ก ษ ณ ะ
ก า ร ป ลู ก
ส ร้ า ง ศ าล
แห่งน้ีมีฐาน
ก่อด้วยศิลา
แ ล ง รู ป สี่ -
เหลี่ยมผืนผ้า

ยกพ้ืนสงู 1.50 เมตร บนฐานชกุชี
มีเทวรูปพระอิศวรสำาริดท่ีจำาลอง
ขึ้นแทนเทวรูปพระอิศวรองค์เดิม
ซึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 5 นักท่อง
เท่ียวชาวเยอรมันได้ลักลอบตัด
พระเศียรและพระหัตถ์แล้วส่งลง
เรือมายังกรุงเทพฯ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขอพระ
เศียรและพระหัตถ์คืนและโปรด
ให้สร้างรูปจำาลองประทานให้
เป็นการแลกเปล่ียน ซึง่ปัจจบุนัได้
ตั้งแสดงอยู่ ท่ีพิพิธภัณฑสถาน 
แห่งชาติกรุงเบอร์ลิน ประเทศ  
เยอรมนี พร้อมท้ังจำาลองอีกองค์
หน่ึงประดิษฐานไว้ท่ีศาลพระ
อิศวร ส่วนองค์จริงนั้นหลังจากที่
ได้รับการซ่อมแซมจนมีสภาพ
สมบูรณ์แล้ว ก็นำาไปเก็บรักษาไว้
ในพิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติ
กำาแพงเพชร

เชิงศาสนา

พ่อเพชร วัดบาง เป็นหน่ึงในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
กำาแพงเพชรอกีองค์หนึง่ ซึง่ประดิษฐานอยูใ่นวิหารท่ีวัดบาง หลวงพอ่
เพชรเป็นพระพุทธรปูเน้ือสำารดิศลิปะแบบเชยีงแสนปางมารวิชยัท่ีเรยีก
ว่าสิงห์ 1 ที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก มีหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว
สูง 3 ศอก 1 คืบ เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะบูชาจะมีชีวิตท่ี    
รำ่ารวยมั่งคั่งเหมือนชื่อศิลปะเชียงแสน

วัดบาง
อ.เมืองกํำาแพงเพชร

ศาลพระอิศวร
อ.เมืองกํำ าแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุ
อ.เมืองกํำาแพงเพชร
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สัมผัสชุมชน
ชุมชนนครชุม

อ.เมืองกํำาแพงเพชร

ชมุชนน้ีถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมของจงัหวัดเลยก็ว่าได ้เพราะ
มีท้ังโบราณสถาน สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์และศาสนสถานภายใน
ชุมขนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมือง ศาลพระอิศวร 
และวัดโมฬี ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อโม้ศักด์ิสิทธ์ิ  หอไตร 
กลางนำ้า วัดคูยาง ไปถึงกำาเพงเมืองศิลาแลง และไฮไลต์
สำาคัญคือ อทุยานประวัติศาสตรก์ำาแพงเพชร นอกจากสถาน
ที่สำาคัญต่างๆ แล้ว ตัวชุมชนเองยังมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และ
มกิีจกรรมเวิรก์ชอปด้านวัฒนธรรมและวิถีชวิีตชมุชนให้เลอืก
ทำาได้มากมาย อาทิ พิมพ์พระ ตัดพวงมโหตร (เครื่องแขวน
โบราณท่ีทำาจากกระดาษสีต่างๆ) กิจกรรมทำาขนมไทยและ
กวนกระยาสารท เป็นต้น

ชุมชนเทศบาล
อ.เมืองกํำ าแพงเพชร

ชมุชนเก่าแก่ของกำาแพงเพชร  ซ่ึงใน
อดีตกำาแพงเพชรมวัีดและพระ
เยอะมาก จึงได้ชื่อว่านคร 
พระชุม และเปลี่ยนมาเป็น
นครชุม โดยยั งคงรั กษา
เอกลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่ท่ี
มปีระวัตศิาสตรม์านานไว้เป็น
อย่างดี ไฮไลต์ของท่ี น่ี คือ 

“ตลาดย้อนยุคนครชุม” ซึ่งเป็นถนนคนเดินจำาลอง
ตลาดโบราณมาไว้ด้วยการให้พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายย้อน
ยุค ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน คุณจะได้
สัมผัสวิถีคนในชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน 
และอาหารพื้นบ้าน โดยตลาดจะเปิดตั้งแต่ช่วงเย็น
เป็นตน้ไป ที่สำาคญัตลาดแห่งนี้เนน้การท่องเทีย่วที่เที่ยว
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดโลว์คาร์บอนแห่งแรก
ในประเทศ เน้นการใช้ภาชนะท่ีย่อยสลายได้ เช่น 
ใบตองทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม  

ชุมชนอ่างทอง
อ.เมืองกํำาแพงเพชร

ชุมชนวิถีเกษตรท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและประ เพณี  ท่ี นี่ คุณจะ ไ ด้
เพลิดเพลินไปกับตำานานท้าวแสนปม ชมการ
เจียระไนอัญมณีแก้วขนเหล็ก ของขึ้นชื่อแห่ง
ตำาบลอ่างทอง ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน 
และได้ทดลองปักผ้าอิ้วเมี่ยนท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน นอกจากนั้นยังจะได้ชิมเมนูอร่อย   
ในท้องถ่ินอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหมูหลาม 
หรอืไก่กระทอก หรอืหากอยากรว่มกิจกรรมเชงิ
นิเวศ การทำาประโยชน์ให้กับทางชุมชน เขามี
การจัดกิจกรรมปลูกป่าหรือทำาฝาย รวมถึง
กิจกรรมท่ีศนูยเ์รยีนรูวิ้ถีชวิีตพอเพยีง หัดทำาสบู่
ก้อน แชมพูผสมสมุนไพร หรือทำานา เป็นต้น

หมูบ้่านชาวไทยกะเหรีย่ง (ปกาเกอะญอ) ตัง้อยู่
กลางหุบเขา ห้อมล้อมด้วยป่าเขาที่ยังคงความ
สมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
เป็นชุมชนท่ีมีแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์
และการดำาเนินชี วิตของคนใน
ชุมชนท่ีสอดคล้องกับ
วิถีธรรมชาติและรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ  
ท้ังยงัมวิีถีชวิีต วัฒนธรรม
ประเพณี ท้อง ถ่ิน ท่ี เ ป็น
เอกลักษณ์ซ่ึงเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้า
มาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าพื้นเมือง หัด
ฝึกภาษาปกาเกอะญอ ชิมอาหารพื้นถ่ิน ไป
จนถึงพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ และเท่ียวชม
ธรรมชาติที่สวยงามรอบๆ หมู่บ้านอีกด้วย

บ้านวุ้งกระสัง 
อ.คลองลาน  



30 / กํำ าแพงเพชร

เรียนรู้วิถีชีวิตอีกท้ังการปักผ้าท่ีโดดเด่นของชาวอิ้วเมี่ยนซึ่งมี
เทคนิคการปักผ้าเฉพาะของตน 4 แบบ และมีลวดลายซับซ้อน 
การใช้สีและลวดลายต่างๆ น้ันเชื่อมโยงกับตำานานของเผ่าพันธุ์ 
โดยมวิีธจีบัเขม็ท่ีตา่งออกไป ปักจากดา้นหลงัขึน้มาทางดา้นหนา้ 
และการปักบางเทคนิคก็ทำาให้ลวดลายด้านหน้าและด้านหลัง
เหมอืนกัน ซึง่นับเป็นการท้าทายศกัยภาพของนกัท่องเท่ียวท่ีชอบ
การปักผ้าไม่น้อยเลยทีเดียว และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ชุมชน
ช่างคิดระดับประเทศ ด้วยการปักผ้าเป็นลวดลายพระฉายา
สาทิสลกัษณ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนอ่างทอง 
อ.เมืองกํำาแพงเพชร

เรียนรู้อาหารนครชุม 
ชุมชนนครชุม

อ.เมืองกํำาแพงเพชร 

เชิงสร้างสรรค์

เมอืงนครชมุเป็นรอยตอ่ของอาณาจกัรสโุขทัย 
อาณาจักรล้านนา และสยาม รวมถึงเป็นชุม
ทางของกลุ่มผู้คนท่ีเดินทางเข้ามาในพื้นท่ี  
ทั้งกลุ่มไทใหญ่ พม่า ปกาเกอะญอ ชาวจีน
และชาติตะวันตก วัฒนธรรมของเมืองนคร
ชุมมีความหลากหลายอันเนื่องจากระบบ
นิเวศและความหลากหลายของผู้คน อาหาร
ท้องถ่ินของนครชุมเองก็มีความโดดเด่นจาก
การผสมผสานทางวัฒนธรรม เชน่ เมีย่งของ
ชาวลา้นนา ขนมผักห่อของชาวไทใหญ ่ขนม
จีบแป้งสดของชาวจีน นอกจากนั้นยังมีขนม
ข้าวตอกอัด แกงขี้เหล็ก แกงถั่วมะแฮะ เป็นต้น การเรียนรู้วัตถุดิบอาหารจึงเป็นกระบวนการส่งต่อความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและถือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และได้ “ลิ้มรส” จิตวิญญาณของพื้นท่ี คนท่ีสนใจ
สามารถร่วมเรียนรู้สูตรอาหารผ่านวัตถุดิบ ลงมือทำาอาหาร และลิ้มรสอาหารด้วยตนเอง โดยเฉพาะขนมจีบ
แป้งสดที่ต้องลิ้มลองเมื่อมาเยือนนครชุม
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เป็นเทือกเขาท่ีประกอบด้วยเขาสนามเพรียง เขา
คันนา เขาสน เขากิ้วยาง และเขาเจดีย์ มีพื้นที่รวม
กันท้ังส้ินประมาณ 63,125 ไร ่มสีภาพป่าหลากชนดิ
ในระดับความสูงต่างๆ กัน คือ ป่าดงดิบ ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา มีพรรณไม้
ต่างๆ ขึ้นอยู่ตามสภาพป่า เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้
ตะแบก ไมม้ะค่าโมง ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมเ้ตง็   ไม้
รัง และไม้สนสองใบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่า
อยู่ชุกชุม เช่น เลียงผา กวางผา เสือโคร่ง หมี เก้ง 
หมปู่า ชะนี ชา้ง ลงิ และสตัว์ปีกอีกมากมายหลาย
ชนิด จุดเด่นที่น่าสนใจ อาทิ ยอดเขาสน จะมีลาน
กว้างและทุ่งหญ้าสามารถมองดูทิวทัศน์และ
ภูมิประเทศได้โดยรอบ ประกอบกับมีป่าสนสองใบและป่าเต็งรัง จึงเป็นสภาพพื้นที่
น่าศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนำ้าตกวังชมพู ซึ่งจะมีนำ้าตก
ไหลให้เที่ยวชมได้ในฤดูฝน 

บ่อนำ้าพุร้อนพระร่วงเป็นนำ้าพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส 
ปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรค  นอกจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำาหรับการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อ
สุขภาพแล้ว ยังมีบริการอ่างอาบนำ้าแร่ อ่างอาบนำ้าร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า อีกทั้งนวดแผนโบราณด้วย 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
อ.โกสัมพีนคร 

เชิงนิเวศและผจญภัย

บ่อนํำ้าพุร้อนพระร่วง
อ.เมืองกํำ าแพงเพชร
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ท่ีน่ีป่าต้นนำา้ลำาธาร ตน้กำาเนิดของนำา้หลายสายท่ีไหล
รวมลงสู่แม่นำ้าปิง แหล่งท่องเท่ียวท่ีสำาคัญภายใน
อทุยานไดแ้ก่ แก่งเกาะร้อย เป็นลำาธารสลบัด้วยแก่ง
หินและหาดทรายขาวสะอาด อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์
แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่ม
ตะป่ํานับร้อยพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง ช่วง
กลางมีลำาธารนำ้าใสไหลผ่านเกาะแก่งหินสีเทาหม่น
งดงาม คลองสวนหมาก เป็นแก่งหินและเนินทราย 

นำ้าไหลตลอดปี นักท่องเท่ียวนิยมล่องแพยาง
ประมาณเดอืนพฤศจกิายน จดุชมววิเขาหวัช้าง เป็น
จุดชมทิวทัศน์ที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำาการ สามารถมอง
เห็นนำ้าตกคลองลาน ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นและ
พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
 
ภายในอุทยานยังมีนำ้าตกสวยงามอีกหลายแห่ง อาทิ 
นำ้าตกคลองนำ้าไหล หรือนำ้าตกปางควาย เป็นนำ้าตก
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อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน 
อ.คลองลาน

ขนาดกลาง สายนำ้าไหลลดหลั่นกันลงมาท้ังหมด 9 
ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งนำ้าและความสูงต่างกัน ลานหิน
กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายนำ้า นํำ้าตก
คลองลาน เกิดจากเทือกเขาขนุคลองลาน เหนือหน้า
ผานำา้ตกเป็นท่ีราบกว้าง ในฤดูฝนสายนำา้จะไหลจาก
ลำาห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งนำ้ากลาง
หุบเขา เกิดเป็นวังนำ้าลึกและลำานำ้าไหลผ่านหน้าผา
ลงมาเป็นนำ้าตกคลองลานสูง 100 เมตร กว้าง
ประมาณ 40 เมตร บรเิวณใต้นำา้ตกเป็นแอง่นำา้ขนาด
ใหญซ่ึ่งสามารถลงเลน่นำา้ได้  นํำา้ตกเพชรจะขอ เป็น
นำา้ตกขนาดกลางท่ีสวยงาม ไหลลดหลัน่ลงมา 4 ชัน้ 
แตล่ะชัน้มคีวามสงูมากกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะชัน้
ท่ี 4 ท่ีสามารถมองเห็นได้จากถนนด้านนอกเขต
อุทยานมีความสูงมากกว่า 70 เมตร 
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เป็นต้นกำาเนิดของแม่นำ้าแม่วงก์อันเป็นต้นนำ้าของ
แม่นำ้าสะแกกรัง นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำาให้เกิด
นำา้ตกเลก็ๆ ตามแก่งหินน้ี และมหีน้าผาท่ีสวยงาม
ตามธรรมชาต ิแหลง่ท่องเท่ียวสำาคัญได้แก่ จดุชม
วิวก่ิวกระทิง เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของป่ารอบๆ ได้อย่างสวยงาม ช่อง
เย็น เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุ้มผาง สูง 
1,340 เมตรจากระดับนำา้ทะเล 
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
และเป็นท่ีดูพระอาทิตย์ตกได้
อยา่งสวยงาม แก่งผานางคอย 
เป็นแก่งหินลำาห้วยคลองขลุง 
จากบริเวณแก่งหินเดินขึ้นไป
ประมาณ 350 เมตรจะถึง นํำา้ตก
ผานางคอย เป็นนำ้าตกเล็กๆ มี 
4 ชั้น 

สำาหรับผู้ที่รักการเดินป่า ปีนเขา แนะนำาว่าคุณไม่
ควรพลาด เขาโมโกจู ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน

อทุยานฯ และสงูท่ีสดุในผืนป่าตะวันตก ด้วยความ
สงู 1,964 เมตร บนยอดเขาปกคลมุดว้ยเมฆหมอก
และมีอากาศหนาวเย็นตลอด ผู้ต้องการพิชิตเขา 

โมโกจูต้องเตรียมร่างกาย
ให้พรอ้มเพราะจะตอ้งขึน้
เขาท่ีมคีวามลาดชนัไมต่ำา่
กว่า 60 องศา ใชเ้วลาใน
การเดินทางไป-กลับ 5 
วัน และต้องพักแรมใน
ป่าตามจุดที่กำาหนด

ภายในอุทยานยั งมี     
นำ้าตกใหญ่ท่ีสวยงาม

มากมาย แต่การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างลำาบาก
และบางแห่งต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับหลายวัน 
หากต้องการไปชมนำ้าตกเหล่านี้ ควรติดต่อเจ้า
หน้าท่ีเพื่อนำาทางจะดีท่ีสุด นํำ้าตกแม่รีวา เป็นนำ้า
ตกขนาดใหญ่สวยงาม มี 5 ชั้น นํำ้าตกแม่กี เป็น
นำ้าตกท่ีตั้งอยู่บริเวณเดียวกับนำ้าตกแม่รีวาและนำ้า
ตกแม่กระสา มีต้นกำาเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย 
นํำ้าตกแม่กระสา เป็นนำ้าตกขนาดใหญ่ มี 9 ชั้น   
สูง 900 เมตร นํำ้าตกนางนวลและนํำ้าตกเสือโคร่ง 
อยู่บริเวณ กม.ท่ี 99 ของถนนคลองลาน-อุ้มผาง 
นำา้ตกนางนวลตอ้งไตเ่ขาลงไปประมาณ 200 เมตร 
สำาหรบันำา้ตกเสอืโครง่ตอ้งเดนิไป 1 กิโลเมตร การ
เดินทางเข้าไปนำ้าตกทั้งสองแห่งต้องแจง้เจ้าหน้าที่
ก่อนทุกครั้ง

อุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ อ.ปางศิลาทอง
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ท่ีน่ียงัคงสภาพป่าอดุมสมบูรณ ์และเป็นตน้นำา้ลำาธาร
ของแมน่ำา้ปิง ภายในอทุยานฯ มสีถานท่ีท่องเท่ียวน่า
สนใจหลายแห่งคือ นํำ้าตกเต่าดา  เป็นนำ้าตกขนาด
ใหญ่สูง 600 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นมี
ความสูงกว่า 200 เมตร ความงดงามของนำ้าตก
เต่าดำา คือสายนำ้าท่ีไหลตั้งฉากลงมาอย่างยิ่งใหญ่
ตระการตาน่ันเอง นํำ้าตกคลองวังเจ้า เป็นนำ้าตก
ขนาดกลางชั้นเดียว ไหลท้ิงตัวเป็นแนวตั้งฉาก
ประมาณ 60 เมตร กว้าง 100 เมตร บริเวณนำ้าตก
เหมาะแก่การพักผ่อนเล่นนำ้า

อุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า 
อ.คลองลาน 

 
เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและนำ้าตกสวย 3 
แห่ง โดยเริ่มต้นท่ีบริเวณท่ีทำาการอุทยานฯ จาก
นั้นประมาณ 800 เมตร จะพบนํำ้าตกคลองสมอ
กล้วย นำ้าตกขนาดกลางสูง 5 ชั้น ลักษณะทิ้งตัว
ลงมาในแนวดิง่มสีบุีษราคัมให้ความรูส้กึแปลกตา
กว่านำ้าตกอื่นๆ จากนั้นเดินเท้าต่อประมาณ 900 
เมตร จะพบนํำ้าตกกระแตไต่ไม้ เป็นนำ้าตกขนาด
เลก็ท่ีมแีอง่นำา้ให้เลน่ เป็นจดุแวะพกัเหนือ่ยได้เป็น
อยา่งดี  ห่างจากนำา้ตกกระแตไตไ่มป้ระมาณ 200 
เมตร จะพบนํำ้าตกนาฬิกาทราย ลักษณะขนาด
เล็กสูงประมาณ 20 เมตร สายนำ้าท่ีไหลลงมามี
ลักษณะเป็นรูปคล้ายนาฬิกาทรายท่ีมีชี วิต
เคลื่อนไหวตลอดเวลา เบ้ืองล่างมีแอ่งนำ้าให้เล่น
คลายเหน่ือย ซึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติสายนี้
ต้องมีเจ้าหน้าท่ีนำาทาง โดยสามารถติดต่อได้ท่ี
บริเวณที่ทำาการอุทยานฯ
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เชิงเกษตร

สวนเกษตรลุงฮุย
อ.เมืองกํำาแพงเพชร

 
สวนเกษตรผสมผสานข้ึนชื่อ 
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และ
สถานท่ีพกัผอ่นเชงิธรรมชาต ิท่ีมี
ท้ังบ้านไม้สักกลางสวนและบ้าน
ดินริมคลอง ที่เหมาะสำาหรับการ

สวนมะม่วงชื่อดังของลุงพร ผู้บุกเบิกทำาสวน
มะมว่งแห่งอำาเภอโกสมัพนีคร  ท่ีน่ีมมีะมว่งพนัธุ์
ดีมมีาตรฐานมากมาย ท้ังพนัธุเ์ขยีวเสวย ฟา้ลัน่ 
เพชรบ้านลาด โชคอนันต์ และนำ้าดอกไม้สีทอง 
เบอร์ 4 ส่งขายท้ังในและต่างประเทศ อีกท้ัง   

ลุงพรยังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจและเป็น       
ผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 

สวนมะม่วงลุงพร
อ.โกสัมพีนคร

พักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง ผลไม้ในสวนลุงฮุยรสชาติดี
ทั้งเงาะ ลองกอง มังคุด มะไฟ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งมีลูกค้าสั่งจอง
กันเป็นจำานวนมาก 
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1.โดยรถยนต์ส่วนตัว 
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่
ทางหลวง หมายเลข 1 ถงึจงัหวดักำาแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
5 ชั่วโมง 

2.โดยรถสาธารณะ
บริษัทขนส่ง จำากัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำาแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถาม
ได้ที่สถานีขนส่ง สายเหนือ ถนนกำาแพงเพชร โทร. 0 2936 3670, 0 2936 2852–66 กำาแพงเพชร 
โทร. 0 5579 9103 หรือhttp://www.transport.co.th/ 
- ทันจิตต์ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2272 0143, 0 2272 0146 กำาแพงเพชร โทร. 0 5571 2095
- วินทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2272 5263 กำาแพงเพชร โทร. 0 5571 3971

How to 
Travel

How to 
Travel

สอบถ�มข้อมูลก�รท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
อพท. 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัดกำ�แพงเพชร
โทร. 0 5571 4029, 0 5571 4817
ประช�สัมพันธ์จังหวัดกำ�แพงเพชร โทร. 0 5570 5011
สำ�นักง�นจังหวัดกำ�แพงเพชร โทร. 0 5570 5005 - 7
ททท. สำ�นักง�นสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9
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ร้านบะหมี่ชากังราว 
อ. เมือง โทร. 0 5571 2446
รา้น บะหมีช่ือ่ดงัทีม่ขีายอยูใ่นเมอืงกำาแพงเพชร
นานกว่า 60 ปี ตั้งอยู่บนเส้นถนนราชดำาเนิน 
ของตัวเมืองกำาแพงเพชร มีจุดเด่นอยู่ที่เส้น
บะหมี่ไข่ที่ทำาจากแป้งสาลีตามสูตจากเมืองจีน 
ซึง่ผลติดว้ยมอืแบบสดๆ ทุกวนั เส้นเหนยีวนุม่
และหอม เสิร์ฟพร้อมน้ำาซุปกระดูกหมู  หมูแดง 
หมูบะช่อ เครื่องใน เกี๊ยวหมู ถั่วฝักยาวและ
ถั่วงอก ง่ายๆ แต่อร่อยเด็ดอย่าบอกใคร

เฉาก๊วยชากังราว
 อ. เมือง โทร. 0 5585 4821 
อกีหนึง่ของกินข้ึนช่ือของจังหวดั คอื “เฉากว๊ย
ชากงัราว” กับความพิเศษในการใชเ้ฉากว๊ยถงึ 
3 สายพนัธุใ์นการผลติ ทัง้เฉากว๊ยเวยีดนามที่
มคีวามหวานทีสุ่ด เฉากว๊ยอนิโดนเีซยีทีม่คีวาม
เหนยีวนุม่ไมเ่หมือนใคร และเฉาก๊วยของจนีทีใ่ห้
ความกลมกล่อม ทำาให้ได้เฉาก๊วยเนื้อดี นุ่ม
เหนียวและรสหวานกลมกล่ม ยิ่งเติมน้ำาเชื่อม
หรือน้ำาตาลทรายแดงลงไปเล็กน้อย แล้วเสิร์ฟ
พร้อมน้ำาแข็งก็อร่อยชื่นใจ

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปาก
ชามกะลา อ. เมือง โทร. 08 1887 7221
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาปิง ฝั่งม.ราชภัฎกำาแพงเพชร 
ทางไปโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองกำาแพง-
เพชร เอกลักษณ์ของร้านคือก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟ
พร้อมชามกะลา เมนูเด็ดได้แก่ก๋วยเต๋ียวเรือ    
หมูหมักกระดูกอ่อนไข่สวรรค์ นอกจากนี้ยังมี
เมนูอื่นๆ ให้ลิ้มลองอีกมากมาย 

What to eat & 
where to find 

them

ร้านระบัดใบค๊อฟฟี่ 
อ. เมือง โทร. 0 5574 1554
รา้นอาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่นน้บรรยากาศสบายๆ
แบบครอบครัว มีสวนสัตว์เล็กๆ ให้เด็กๆ ได้เล่น
กับสัตว์อย่างเพลิดเพลิน ต้ังอยู่ในเทศบาลเมือง
กำาแพงเพชร 
 
ร้านคุณยายก๋วยเตี๋ยวเรือ 
อ. เมือง โทร. 09 9496  2664
ร้านอยู่ก่อนถึงขนส่งกำาแพงเพชร ทางไป
พรานกระต่าย ทางขวามือ เมนูแนะนำาคือ 
ก๋วยเตี๋ยวหมุตุ๋น ข้าวขาหมู ข้าวไข่เจียวฟูหมูสับ 
สูตรเด็ดของคุณยายเจ้าของร้าน  

ร้านครัวริมคลอง
อ. เมือง โทร. 08 9860 0036
คนที่ชื่นชอบเมนูปลาต้องมาที่นี่ ร้านบรรยากาศ
ดีติดริมคลองสวนหมาก ถ้ามาตอนเย็น ๆ จะมีที่
นั่งแบบเปิดโล่งริมนำ้าใต้ต้นไม้ ใต้ต้นไผ่  บรรยา-
กาศ สุดชิลล์ เมนูเด็ดมากมาย อาทิ ต้มยำาปลา
คงั ทีม่ทีัง้เน้ือ ทัง้ไข ่รสชาติจดัจา้น เนือ้ปลาทอด
นำ้าปลา กรอบนอก นุ่มใน แม้ไม่ต้องจิ้มน้ำาจิ้มก็
อร่อย
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What to eat & 
where to find 

them กํำาแพงเพชรโภชนา (ร้านนาย
หยา)
อ.เมอืง โทร. 0 5571 3035, 08 1605 4224
ร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองกำาแพงเพชรที่
เสิร์ฟความอร่อยมานานกว่า 30 ปี มีอาหาร
ให้เลือกหลากหลายเมนู แต่ที่ขึ้นชื่อคือ ข้าว
มันไก่ ต้มเลือดหมู ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ 
และก๋วยเตี๋ยวไก่มะนาว

ร้านยา เจ็บปวด อ. เมือง โทร. 0 5502 
5277, 08 2405 2388
รา้นอาหารในบรรยากาศสบายๆ โดยเนน้เมนู
สารพดัยำา ไมว่า่จะเป็นยำาปูมา้ ยำาสามเหด็ ยำา
ไข่เย่ียวม้า ยำาปลาทู ไปจนถึงเมนูที่ไม่ใช่ยำา
โดยตรง แต่เผ็ดแซ่บ อาทิ พล่ากุ้ง หมูมะนาว 
ต้มแซ่บซี่โครงหมูตุ๋น ซูเปอร์ตีนไก่ เป็นต้น

ร้านแม่ปิงริเวอร์ไซต ์อ.เมือง
โทร. 0 5572 2455
อาหารจานใหญ่ รสชาติดี บรรยากาศริมนำ้า      
เมนแูนะนำา กะหลำา่ปลทีอดนำา้ปลา แกงคัว่หอยขม 
ปลารากกล้วยทอดกระเทียม ยำาปลาทับทิมทอด 

ร้านอาหารบ้านริมนํำ้า
อ.เมือง โทร. 0 5572 2581
ววิสวย นัง่สบาย เมนแูนะนำาตม้แซบ่ปลาช่อน ปลา
เนื้ออ่อนทอดกระเทียม ไส้ตันทอด ยำาหัวปลี 

ร้านศิลาแลงคอฟฟี่ 
อ.เมือง โทร. 08 4611 0229
ร้านกาแฟ ตั้งอยู่บริเวณบ้านศิลาแลง ตัวร้าน
กว้างขวางต้ังเด่นอยู่บนเนิน นอกจากกาแฟ
รสชาติด ีทีน่ีย่งัมอีาหารหลากหลายเมนไูวบ้รกิาร  
ด้านหลังร้านมีไร่กาแฟสามารถเข้าเที่ยวชมได้ 

ร้านเซี้ยงบะหมี่ 
อ.เมือง โทร. 0 5571 2308, 08 6935 3507
บะหมีร่า้นดงัเมอืงกำาแพงเพชร เสน้เหนียวนุม่ นำา้
ซุปกลมกล่อม เมนู เด็ดคือบะหมี่แห้งต้มยำา 
นอกจากก๋วยเตี๋ยวยังมีหมูสะเต๊ะรสเด็ดพร้อม
เสิร์ฟด้วย 

ร้านอาหาร Forest
อ. เมือง โทร. 0 5585 4907
ร้านอาหารในสวนสวย บรรยากาศดี ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ ใหญ่ เมนูแนะนำา ยำาแอปเปิ้ลเป็ดย่าง 
บาร์บีคิว ไส้กรอกรมควัน ปลาดิบ 

Where
to Stay

โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว 
อ.เมือง โทร. 0 5571 4900-8
โรงแรมเพชร 
อ.เมือง โทร. 0 5571 2810-5
โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ
อ. เมอืง โทร.  0 5571 1211, 0 5571 1219 
โรงแรมพี พาราไดซ์
อ.เมือง โทร. 0 5574 1888
โรงแรมแม่ปงิ แมงโก้ ริเวอร์ไซด์ 
รีสอร์ท อ.เมือง โทร. 0 5574 1528 
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กล้วยไข่
ลักษณะเด่นของกล้วยไข่พันธุ์พ้ืนเมืองกำาแพงเพชร คือ เน้ือแน่น 
เปลือกบาง รสชาติหวาน นิยมรับประทานกับกระยาสารท 

กระยาสารท
กระยาสารทเป็นขนมท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร 
ในฤดท่ีูมอีาหารอุดมสมบูรณ ์จงึเก็บอาหารท่ีเหลอืไว้รบัประทานใน
ฤดูขาดแคลน กำาแพงเพชรมีการกวนกระยาสารกันเกือบทุกบ้าน 
รสชาตอิรอ่ยหวานมนั  จะในอดีตไมม่ขีายแตจ่ะแจกกัน สว่นสำาคัญ
จะนำาไปถวายพระ และการทานกระยาสารทให้อร่อยสุดยอดต้อง
ทานกับกล้วยไข่กำาแพงเพชร

เต้าฮวยชากังราว
ไมไ่ด้มแีค่เฉาก๊วยท่ีขึน้ชือ่ ตอนน้ีเต้าฮวยชากังราวของกำาแพงเพชร
กำาลังมาแรง ด้วยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม หอมนมสด แถมยังมี
มะพรา้วออ่นอกี จงึทำาให้เตา้ฮวยชากังราวเป็นของดีเมอืงกำาแพงได้
โดยไม่น่าแปลกใจ สามารถซื้อกลับกรุงเทพฯได้ เพราะทางร้านจะ
แพ็คให้อย่างดี ควรทานภายใน 7 วัน 

แกะสลักหนัง อ.บึงสามัคคี
อำาเภอบึงสามัคคีขึ้นชื่อเรื่องการแกะสลักหนัง เทคนิคในการแกะ
สลกัภาพหนังสตัว์ คือ การเลอืกหนังท่ีฟอกจากโรงงานท่ีมคุีณภาพ 
ผ่านขัน้ตอนการแกะลวดลายให้เกิดขึน้บนผืนหนังดว้ยความประณตี
จากฝมีอืชา่งท่ีได้รบัการฝึกฝนจนชำานาญ พรอ้มการลงสท่ีีสวยงาม 
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ศูนย์โอทอป จังหวัดกํำาแพงเพชร
ศูนย์รวบรวมและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป และสินค้าของ         
ฝากขึ้นชื่อของจังหวัดกำาแพงเพชร อาทิ เฉาก๊วยชากังราว ลูกชิ้น
วังชะโอน แบะรองน่ังท่าขนุราม เป็นตน้ ตัง้อยูติ่ดสำานักงานเกษตร
จังหวัดกำาแพงเพชร ตรงข้ามสนามฟุตบอลหน้าวิทยาลัยเทคนิค 
กำาแพงเพชร

What t  Buy
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งานนบพระเล่นเพลง 
วัน : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน : บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำาเภอเมืองฯ จังหวัด
กำาแพงเพชร
ชมขบวนแห่พยหุยาตราจำาลองไปนบพระ และเวียนเทียนพระบรมธาตุ
เจดีย์ รวมท้ังการแสดงแสงสีเสียงถึงประวัติความเป็นมาของการต้ัง
บ้านแปงเมือง นอกจากน้ียังได้มีการแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และมกีารออกรา้นแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถ่ินของส่วนราชการ
และเอกชน การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดประจำาปี 

Travel 
Calendar

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกํำาแพง-
เพชร
วัน : ตรงกับวันขึ้น 15 คำ่า และแรม 1 คำ่า ของ 
เดือนกันยายน
สถานท่ีจัดงาน : บริเวณลานโพธิ์ หน้าท่ีว่าการ
อำาเภอเมืองฯ จังหวัดกำาแพงเพชร
เลือกซื้อกล้วยไข่คุณภาพดี และร่วมกิจกรรม
มากมาย เช่น การประกวดกล้วยไข่ดิบ-สุก ชม
ขบวนแห่รถท่ีประดับตกแต่งด้วยกล้วยไข่อย่าง
ประณีต สวยงาม ชมการแสดงต่างๆ และร่วมพิธี
กวนกระยาสารทกระทะหลวง

กิจกรรมเดินป่าระยะไกล อุทยานแห่ง
ชาติแม่วงก์
วัน : เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 
สถานที่จัดงาน : พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ฝึกทักษะและเรียนรู้ธรรมชาติตามแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
ตดิตอ่สอบถาม สำานักงานจงัหวัดกำาแพงเพชร โทรศพัท์ 
0 5570 5004 ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำาแพงเพชร          
0 5570 5011

ประเพณีลอยกระทงธารประทีป จังหวัด 
กํำาแพงเพชร
วัน : เดือนพฤศจิกายน 
สถานท่ีจัดงาน : ณ บริเวณสนามลานอนุรักษ์วัฒนธรรม       
สิริจิตอุทยานริมปิง 
ชมการประกวดขบวนแห่ธิดาชุมชนบนรถที่ตกแต่งเป็นกระทง
ใหญ่ การประกวดกระทงลอย ประกวดนางนพมาศและหนู
น้อยนพมาศ การแสดงแสงเสียงกลางแม่นำ้าปิง การปล่อย
กระทงสายหลายพันดวง มหรสพต่างๆ และการจุดพลุตะไล 
ไฟพะเนียงชุดใหญ่อย่างมากมาย

มหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาล
กินก๋ วย เตี๋ ยว เที่ ยว เ มือง       
กํำาแพงเพชร
วัน : วันที่ 1-3 ธันวาคมของทุกปี
สถานท่ีจัดงาน : ณ บริเวณสิริจิตอุทยาน       
ริมแม่นำ้าปิง อ.เมือง 
ชมิก๋วยเตีย๋วเจา้ดัง รวมท้ังชอปสนิค้าหนึง่ตำาบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกำาแพงเพชร นอก 
จากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีอีกด้วย
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Where to Go
เชิงประวัติศาสตร์

เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่นํำ้า 
น่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของ
เมืองพิษณุโลก เป็นสถานท่ีเสด็จพระราช
สมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และเป็นท่ีประทับของพระองค์เมื่อทรง
ดำารงตำาแหน่งอุปราช โดยในขณะน้ัน
เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำาคัญของ
กรุงศรีอยุธยา สถานท่ีสำาคัญในบริเวณใกล้เคียง
พระราชวังจันทน์ ได้แก่

- ศนูย์ประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทน์ เป็นอาคาร
จัดแสดงเนื้อหาท่ีเกียวกับพระราชวังจันทน์ เมือง
พิษณุโลก และพระราชประวัติของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

พระราชวังจันทน์
อ.เมืองพิษณุโลก

- วัดวิหารทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวัง
จันทน์ เป็นเจดีย์ประธานมีรูปแบบเป็นพระปรางค์
สมัยอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าเคยเป็นท่ี
ประดิษฐานพระอัฏฐารส ปัจจุบันประดิษฐานใน
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ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีตั้งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เดิมก่อนทำาการย้ายเพื่อทำาการบูรณะพื้นท่ี
พระราชวัง ติดกับเสาหลักเมือง ถัดเข้าไปตาม
ถนนเลียบแม่นำ้า  นับเป็นหลักฐานทาง
โบราณคดีอกีชิน้ท่ีสำาคัญของจงัหวัด จากการ
ท่ีกรมศลิปากรได้เข้ามาขดุค้นบรเิวณท่ีตัง้ของ
ศาลฯ พบว่าเดิมเคยเป็นแนวเขตพระราชฐาน
พระราชวังจันทน์ อันเป็นสถานท่ีประสูติของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และปัจจุบันกรม
ศิลปากรได้จัดสร้างศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข 
โดยมพีระรปูสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาด
เท่าองค์จริง ประทับน่ัง พระหัตถ์ทรงพระ
สุวรรณภิงคารหลั่งนำ้า ในพระอิริยาบถประกาศ
อิสรภาพท่ีเมืองแครง พร้อมกับมีการจัดงาน     

สักการะพระบรมรูปในวันท่ี 25 
มกราคมของทุกปี

ศาลสมเด็จพระนเรศวร
อ.เมืองพิษณุโลก

อุ โบสถวัดสระเกศ โดยได้
จำาลองพระพุทธรปูองค์ดงักลา่ว
ขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษ-
ฐานไว้ในวิหารเดิม 

- วัดศรีสุคต ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้นอกกำาแพง
พระราชวังจนัทน์ เป็นเจดียท์รง
ระฆัง มีเจดีย์รายประจำามุมทั้ง
สี่มุม

- วดัโพธิท์อง ต้ังอยูทิ่ศตะวันตกเฉียงใต้นอก
กำาแพงพระราชวังจันทน์ ประกอบด้วยเจดีย์
ประธานท่ีเหลอืเพยีงสว่นฐานเขยีง มเีจดยีร์าย
ประจำามุมทั้งสี่มุม 
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เชิงศาสนา
พระอารามหลวงชัน้เอกท่ีมปีระวัตอินัยาวนานตัง้แตส่มยัสโุขทัย 
ภายในประดิษฐานพระพุทธชนิราช ซึง่เป็นพระพทุธรปูปางมาร
วิชัยขนาดใหญ่ สีเหลืองทองอร่ามทั้งองค์ด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง
มีพุทธลักษณะท่ีงดงาม นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูป

สำาคัญให้ได้สักการะอีกหลายองค์ เช่น พระพุทธ
ชินสีห์ พระศรีศาสดา หลวงพ่อดำา ส่วนด้านหลัง
ของพระวิหารก็จะเห็น “พระอัฎฐารส” พระพุทธ-
รูปยืนปางห้ามญาติสูง 18 ศอก เดิมประดิษฐาน
อยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารได้พังลงมาจนเหลือ
เพียงเสาศิลาแลง 3-4 ต้น ที่ด้านหลังพระอัฎฐา
รสมีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่สวยงามมาก 
นอกจากน้ียังมี “วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน” 
หรือ “วิหารหลวงพ่อสามพ่ีน้อง” ภายใน
ประดิษฐาน “พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน” วัตถุ
โบราณชิ้นสำาคัญของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ซ่ึงคาดว่ามีเพียงแห่งเดียวใน

ประเทศไทย ลกัษณะของพระพุทธเจา้เขา้นพิพานเป็นหีบบรรจุ
พระบรมศพ ท่ีปลายหีบมีพระบาทท้ังสองยื่นออกมา บริเวณ
ด้านหน้าและด้านท้ายมีพระมหากัสปะเถระน่ังนมัสการ
พระบรมศพอยู่

วัดพระศรีรัตน-
มหาธาตุวรมหาวิหาร
อ.เมืองพิษณุโลก 
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เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ตาม
ประวัติศาสตร์กล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มหาราชทรงสรา้งขึน้และได้เสดจ็ออกผนวช ณ วัดแห่ง
นี้เป็นเวลาถึง 8 เดือน 15 วัน ภายในวัดพบ “พระ-
พุทธบาทจํำาลอง” ประดิษฐานอยู่ภายในปรางค์ขอม
โบราณ และ “ศิลาจารึก” ท่ีฝังอยู่ภายในกำาแพง
มณฑป ปัจจุบันมีตู้กระจกครอบเพื่อรักษาสภาพ โดย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดสร้างขึ้น

นอกจากน้ียังมี “พระวิหารเก่า” เป็นอาคารแบบทรง
โรง ศิลปะสมัยอยุธยา และมีพระพุทธรูปสำาคัญอีก
หลายองค์อยู่ภายในวัดจุฬามณี อาทิ “หลวงพ่อขาว” 
พระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา  
“หลวงพ่อคง” พระพทุธรปูปูนป้ันปางมารวิชยั ศลิปะ
สุโขทัย “หลวงพ่อดา ” พระพุทธรูปปูนป้ันเนื้อสีดำา 
ปางมารวิชัย “หลวงพ่อเพชร” พุทธลักษณะคล้าย
ศิลปะเชียงแสน 

วัดราชบูรณะ
อ.เมืองพิษณุโลก

เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก เชื่อว่า
สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ขึ้นชื่อเรื่อง 
“พระนางพญา” นอกจากนีย้งัมโีบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย เช่น

-พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  ศิลปะ
แบบสุโขทัยหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้นมุงด้วย
กระเบ้ืองดินเผา ทางขึ้นมีประตู 3 บาน 
ภายในพระวิหารมีเสาศิลาแลงกลม “พระ
ประธาน” เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันปางมาร
วิชัยศิลปะสุโขทัย และ“จิตรกรรมฝาผนัง” 
ท่ีอยู่ภายในพระวิหารหลวงมาจากฝีมือสกุล
ช่างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

-เจดีย์
ห ล ว ง 
เป็นเจดยี์
ทรงกลม
แบบทรง
ลังกา ตั้ง

อยู่บนฐานแปดเหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้น เป็น
เจดีย์ประธาน มีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ล้อมรอบ 
พระอุโบสถซ่ึงอยู่ใกล้กับหอไตร บานประตู
เ ป็นไม้ส ลักรูปดอกไม้ สีทอง ภายในมี
จติรกรรมฝาผนัง ด้านบนเป็นเรือ่งรามเกียรติ ์
ส่วนด้านลา่งเป็นภาพกามกรฑีา ซ่ึงไมเ่คยพบ
ในจิตรกรรมฝาผนังของวัดใดๆ มาก่อน 
นอกจากนี้บนศาลาการเปรียญของวัดเป็น    
ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีการจัด
มมุของศาลาการเปรยีญเป็นพพิธิภณัฑ์ชมุชน
ย่อยๆ ด้วย

วัดจุฬามณี
อ.เมืองพิษณุโลก
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เกิดขึน้โดยนำา้พักนำา้แรงและชวิีตจติใจของจา่สบิเอก
ทวี บูรณเขตต์ ภายในจัดแสดงเครื่องมือเครื่อง    
ใช้พื้นบ้านทุกประเภท ทั้งเครื่องดนตรี เครื่องมือ
ช่าง เครื่องมือดักสัตว์ เครื่องมือทำางาน เครื่อง
จักสาน อาวุธ ฯลฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต

ความเป็นอยู่ ความเชื่อและภูมิปัญญาพื้นบ้านได้เป็น
อย่างดี

เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

อ.เมืองพิษณุโลก

เป็นศนูยค้์นคว้าขอ้มลูประวัตศิาสตรเ์มอืงพษิณโุลก อกีท้ัง
จัดนิทรรศการเก่ียวกับเรื่องราวของเมืองพิษณุโลก จัด
แสดงวัตถุโบราณของเมืองพิษณุโลก และเป็นศูนย์ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเมืองพิษณุโลก

สํำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ.เมืองพิษณุโลก
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เป็นชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่ใจกลาง
ของอทุยานแห่งชาตภิหิูนรอ่งกลา้ 
ซึ่งมีการผสมผสานความเป็นอยู่
ระหว่างชาวเขาเผ่าม้งและคน
ไทย  ซึ่ ง มี ข นบธ ร รม เ นี ยม 
วัฒนธรรมประจำ า เผ่ า ท่ี เ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน มีอากาศ
หนาว เย็นตลอดปี ทิว ทัศ น์
สวยงาม นอกจากนี้บ้านใหม่ร่อง
กล้ายังเป็นทางขึ้นของภูลมโล 

บ้านใหม่ร่องกล้า
อ.นครไทย 

สัมผัสชุมชน

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งใหม่ในการขึ้นชมดอกพญาเสือโคร่งและชมวิวได้ 
360 องศา อีกแห่งท่ีน่าไปเยือนคือโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำาริ   
ภูหินร่องกล้า ท่ีมีท้ังไร่สตอเบอรี่ ไร่กาแฟ และไร่ดอกกระดาษท่ีสวยงามมาก 

บ้านรักไทย
อ.เนินมะปราง

อกีท้ังยงัมจีดุชมวิวท่ีเป็นหนา้ผามากมายเรยีงรายอยูร่อบๆ โครงการหลวง เชน่ ผาคู่รกั ผาพบรกั ผาสลดัรกั 
หรือผาไทเทนิค เป็นต้น 

บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ใน     
อ.เนินมะปราง วิวภูเขาแบบพาโนรามากว้างไกล   
สุดตา ในฤดูฝนหรือฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเล
หมอกอันงดงามอยู่ตามไหล่เขา ไฮไลท์อยู่ท่ีการไป
ชมทัศนียภาพสวยๆ ณ จุดชมวิวบ้านรักไทย ได้   

สูดอากาศท่ีสดชื่นพร้อมชม
พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และ
การได้ใกล้ชิดกับทะเลหมอก 
การน่ังชิงช้าต้นไม้รูปหัวใจท่ี

บ้านสวนชมวิว ได้ชมเขาหินงาม ซึง่เป็นแนวเทือกเขา
หินปูนที่มีอายุมากกว่า 360 ล้านปี รวมถึงการได้ชิม
ทุเรียน “หลงรักไทย” ทุเรียนพันธุ์ประจำาถิ่นที่มีชื่อ
เสียงระดับประเทศ จุดเด่นคือเน้ือทุเรียนละเอียด
แน่นนุ่มลิ้น ไม่เละจนเกินไป รสชาติหวานและหอม 
แตค่วรมาให้ตรงตามฤดูกาลและต้องสัง่จองลว่งหนา้
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เชิงนิเวศและ
ผจญภัย
อดีตพื้น ท่ีสีแดง สมรภูมิรบแห่งการสู้ รบระหว่างพรรค
คอมมวินสิตแ์ห่งประเทศไทยและฝ่ายมัน่คงในชว่งปี พ.ศ. 2511-
2525 ท่ีกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำาดับท่ี 48 ของ
ประเทศไทย ภายในมีสถานที่น่าสนใจสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการสู้รบในอดีตและลัทธิคอมมิวนิสต์ เช่น
พิพิธภัณฑ์การสู้รบ โรงเรียนการเมืองการทหาร และกังหันนำ้า 

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า
อ.นครไทย 

และอีกส่วนหนึ่งคือ ธรรมชาติท่ีสวยงามบริสุทธิ์
และแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นลานหินแตก ลานหิน
ปุ่ม ผาชูธง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม
มาก นำ้าตกหมันแดง นำ้าตกร่มเกล้า-ภราดร      
นำ้าตกผาลาด นำ้าตกตาดฟ้า และธารพายุ เป็น
จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภเูขาและ
ทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม
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เป็นอุทยานท่ีมีสภาพทางธรรมชาติหลากหลาย มี
ความโดดเด่นทางธรรมชาต ิโดยเฉพาะด้านทุ่งหญา้
และพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากหลากหลายชนิด สถานที่
ท่องเที่ยวภายในบริเวณอุทยานที่โด่งดังมากคือ
 
ทุ่งแสลงหลวง หรือทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งผืนป่าไทย 
สภาพพืน้ท่ีกว่า 10 ตารางกิโลเมตรมลีกัษณะเป็นทุ่ง
หญ้ากว้างขวาง ตามเส้นทางจะพบป่าเบญพรรณ
และพันธุ์ไม้ดอกหาชมได้ยากมากมาย
 
ทุ่งนางพญา ลักษณะเป็นป่าสนขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะต้นสนสองใบที่มีเป็นจำานวนมาก 

ทุ่งโนนสน สัมผัสทุ่งดอกไม้อันงดงาม เช่น ดอก    
ดุสิตาสมีว่ง ดอกเอือ้งนวลจนัทรส์เีหลอืง ดอกหงอน
นาค กระดุมเงิน ฯลฯ 

นอกจากทุ่งดอกไม้แล้วบริเวณท่ีทำาการอุทยานฯ     
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เที่ยวชมอีกมาก เช่น 
นำ้าตกแก่งโสภา แก่งวังนำ้าเย็น นำ้าตกซอนโสม       
ถำ้าค้างคาว ถำ้าเดือน ถำ้าดาว ถำ้าพระวังแดง ฯลฯ 

อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง
อ.วังทอง
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เป็นนำ้าตกที่สวยงามมากในจังหวัดพิษณุโลก มีถึง 7 ชั้น
แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติชาติตระการยังมีสถานท่ีท่ีน่า    

  อุทยานแห่งชาติ
นํำ้าตกชาติตระการ
อ.ชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ถํำ้าผาท่าพล

อ.เนินมะปราง

พื้นท่ีบริเวณนี้เป็นภูเขาหินปูน ยอด
สูงสุด 236 เมตร มีหน้าผาสูงชันเว้า
แหว่ง อนัเกิดจากการกัดเซาะของนำา้ฝน
นับหลายล้านปี เ กิดเป็นถำ้ าต่างๆ 
มากมายท่ัวบรเิวณ ไดแ้ก่ ถำา้นเรศวร ถำา้
เรือ ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถำ้าลอด 
ซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังอีกด้านหน่ึง
ข อ ง ภู เ ข า ไ ด้  น อ ก จ า ก น้ี ยั ง พ บ
ซากดึกดำาบรรพ์ของหอยและปะการัง 
เน่ืองจากบริเวณน้ีเคยเป็นท้องทะเลมา
ก่ อน  และยั ง มี ภ าพ เ ขี ย นสี ก่ อ น
ประวัติศาสตร์รูปมือคนบนเพิงผาหิน 
และอักษรญี่ปุ่นโบราณสลักบนก้อนหิน 
พรรณไม้และร่องรอยสัตว์ป่าต่างๆ ท่ี 
มักพบระหว่างทาง เ ดิน เ ท้าศึกษา
ธรรมชาติ เหมาะแก่การทัศนศึกษาเชิง
นิเวศ

สนใจอื่นๆ ได้แก่ ผาแดง หน้าผาท่ีมี
ลกัษณะชนัมหิีนทรายสแีดง นำา้ตกนาจาน 
มท้ัีงหมด 7 ชัน้ แตหิ่นค่อนขา้งลืน่ จงึยงั
ไมเ่ปิดเป็นทางการ ผากระดาน เป็นภาพ
แกะสลกัของมนุษยหิ์นยคุโบราณ ลกัษณะ
เป็นรูปทรงเหมือนเรขาคณิต ถำ้านำ้ามุด 
เกิดจากนำ้าตกนาจานแยกเป็น 3 สาย 
สวยงามแปลกตา และถำ้ากา มีร่องรอย
ของมนุษยโ์บราณ แกะสลกัไว้บนแผน่หิน
ขนาดใหญ่ ราวกว่า 7,000 ปี
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อุทยานแห่งชาติ
แก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์

อุทยานแห่งชาติท่ีครอบคลุมพื้นท่ีป่าเขาในเขต 4 อำาเภอของ
พิษณุโลก คือ วังทอง วัดโบสถ์ นครไทย และชาติตระการ 
ตำาบลแก่งโสภา อำาเภอวังทอง ท่ีนีถื่อเป็นแหลง่ตน้นำา้หลายสาย
ท่ีไหลลงสู่ลำานำ้าแควน้อย และมีไฮไลท์อยู่ท่ีนำ้าตกแก่งเจ็ดแคว 
ซึง่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากแห่งหนึง่ในอทุยานฯ ซึง่
นักท่องเท่ียวจะได้ตื่นตากับภาพของ สายนำ้าท้ังเจ็ดสายท่ีไหล
มารวมกันเป็นนำ้าตกสายนี้ 

เป็นป่าฝนธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุด นักท่องเท่ียวนิยมมาเดินป่าท่ี
มีความท้าทายอยู่ท่ีความสูงชันท่ีทุกคนหวังจะพิชิตให้ได้เพ่ือ
ไปยังลานสนสามใบ ด้วยความสูงท่ีต้องไต่ไปให้ถึงในระดับ
กว่า 1,600 เมตร มีจุดให้หยุดพักไปเป็นชั้นๆ  ระหว่างทางก็
มนีำา้ตกภสูอยดาว นำา้ตก 5 ชัน้ท่ีสวยงาม เนนิตา่งๆ ท่ีให้พชิติ
เริม่ตัง้แต ่“เนนิสง่ญาต”ิ อยูท่ี่ระดับความสงูจากนำา้ทะเล 650 
เมตร “เนนิปราบเซยีน” เป็นเนนิท่ีชนัท่ีสดุความสงูมากกว่า
เนินชั้นล่างราว 780 เมตร “เนินป่าก่อ” “เนินเสือโคร่ง” 
และ “เนินมรณะ” อยู่ท่ีความสูง 1,410 เมตรจากระดับ 
นำ้าทะเล เลยไปนิดเดียวก็สามารถพิชิตลานสอยดาว       
ท่ีมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ และด้านลา่งไดส้ดุลกูหูลกูตา 
รอบๆ ลานเป็นป่าสน หากเป็นช่วงหน้าฝนท่ีชุ่มชื้น       
กอหญ้าป่าสนจะเปลี่ยนเป็นดงดอกหญ้าหลากสีท่ี     
แซมด้วยเสน่ห์อนัหลากหลาย เชน่ ดอกหงอนนาคสมีว่ง 
กล้วยไม้รองเท้านารี ใบเมเปิ้ลสีแดง 

อุทยานแห่งชาติ
ภูสอยดาว

อ.ชาติตระการ
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รื่นรมย์ไปกับนำ้าตกขนาดเล็กในลำาธารวังทองท่ีมีต้นกำาเนิดมาจากลำานำ้าเข็ก อาณาบริเวณโดยรอบนอกจาก
เยน็ฉำา่และมากมายดว้ยความรูจ้ากพรรณไมต้า่งๆ แลว้ ทางด้านทิศตะวันตกจะได้พบกับพลบัพลาท่ีสรา้งขึน้
เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
คราวเสด็จประพาสภาคเหนือ เมือ่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2501 สว่นดา้นทิศตะวันออกจะพบกับศาลารมินำา้ 
ซึ่งทั้งสองพระองค์เคยใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรทิวทัศน์สองฝั่งลำานำ้าวังทอง ส่วนใครที่ชอบมุมเงียบสงบ
ต้องแวะชมแก่งไทร แก่งหินคั่นกลางลำานำ้า ที่อยู่ก่อนถึงนำ้าตกสายนี้ 500 เมตรซึ่งมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป
ยังแก่งไทร แล้วจะพบสวรรค์ในความเงียบท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

สวนรุกขชาติ
สกุโณทยาน
อ.วังทอง

นํำ้าตกปอย
อ.วังทอง ตกขนาดใหญ่รายล้อมด้วย 

ทัศนียภาพสวยงาม แถมยัง
มีกิจกรรมมากมายให้คนรัก
ธ ร ร มช า ติ เ ก็ บ เ ก่ี ย ว เ ป็ น
ประสบการณน่์าจดจำา ไมว่่าจะ
เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ป่ันจักรยานลัดเลาะสวนป่า กิจกรรมล่อง
แก่ง โดยที่นี่มีบริการบ้านพัก ห้องสัมมนา 
สถานท่ีจัดค่ายพักแรม บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม รวมท้ังบริการนวดแผนไทย
สำาหรับคนท่ีอยากบำาบัดความเหน่ือยล้า
ของร่างกายด้วย 
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เป็นสายนำ้าท่ีเกิดจากลำานำ้าเข็กลดระดับ ทำาให้เกิดธาร
นำา้ท่ีมลีกัษณะคลา้ยนำา้ตกขึน้มา แตม่ขีนาดใหญก่ว่านำา้
ตกสกุโณทยานซึง่อยูบ่นเส้นทางสายเดียวกัน เพลดิเพลนิ
ไปกับวิวทิวทัศน์ของบ้านเรือนต่างๆ ที่ตั้งอยู่

ได้ชื่อว่า “ไนแองกา
ราเมืองไทย” นำ้าตก
ขนาดใหญ่  3  ชั้ น 
ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้
นานาชนิด รวมทั้งมอส 
ตะ ไค ร่ นำ้ า ท่ี อ ยู่ เ ต็ ม
บริ เวณพื้นคล้ายพรม
กำามะหยี ่ให้ความสดชืน่ 
งดงามตระการตา

นํำ้าตกแก่งซอง
อ.วังทอง

นํำ้าตกแก่งโสภา
อ.วังทอง
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ลำานำ้าเข็กมีแหล่งกำาเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
ในเขตอำาเภอเขาค้อ ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวงมาเป็นนำ้าตกศรีดิษฐ์และนำ้าตกแก่ง
โสภาอันสวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัด
พิษณุโลก โดยลำานำ้าเข็กจะไหลเคียงคู่กับเส้นทาง
หมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก มีเกาะแก่ง
มากมาย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ช่วงฤดู
ฝน ลำานำ้าเข็กจะมีปริมาณนำ้าท่ีเหมาะสมกับการ
ล่องแก่ง ท่ีมีระดับความยากง่ายต่างกันไป  
สำาหรับการล่องแก่งลำานำ้าเข็กมีระยะทาง 8 
กิโลเมตร ใช้เวลาล่องประมาณ 3 ชั่วโมง ตลอด
เส้นทางจะได้สัมผัสถึงความสนุกสนาน ตื่นเต้น
เร้าใจ พร้อมได้ชมทัศนียภาพสองฝ่ังแม่นำ้าท่ีถูก
ปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น และผ่านเกาะแก่ง
มากมายท่ีมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตั้งแต่
ระดับ 1-5 ตลอดเส้นทางสลับกันรวมทั้งหมด 18 
แก่ง 

เป็นภูเขาเล็กๆ ในแนวเหนือ-ใต้ ห่างจากตัว
เมืองพิษณุโลกประมาณ 17 กิโลเมตร  สูง
จากระดับนำ้าทะเลปานกลางประมาณ 30 
เมตร มคีวามสำาคัญในด้านโบราณคดยีอ้นไป
ถึงชว่งการสรา้งเมอืงพษิณโุลก โดยพบโบราณ
สถาน พระมหาเจดีย์บนยอดเขา และพบ
โบราณวัตถุมากมาย และพบว่าเคยมวัีดอยูใ่น
บริเวณเขาสมอแครงมากถึง 7 แห่ง ปัจจุบัน
ถูกท้ิงเป็นวัดร้างไปหลายแห่ง คงเหลือ 
สำานักสงฆ์สระสองพ่ีน้อง วัดราชคีรีหิรัญยา
ราม และโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง 

เขาสมอแครง
อ.วังทอง

แก่งลํำานํำ้าเข็ก
อ.วังทอง
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เชิงเกษตร

สวนเกษตรไพบูลย์ 
อ.วังทอง

บึงบัวกระด้ง
ของนายธรรมรงค์ วัดบ้านคลอง 

อ.เมืองพิษณุโลก

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม
อ.วังทอง

 
เป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละท่องเท่ียวเชงิเกษตรผสมผสาน ท่ีปลกู
บัวกระด้งหรือบัววิกตอเรียไว้ให้ได้ชม บัวกระด้งมีความ
พิเศษอยู่ท่ีใบใหญ่ แข็งแรง รับนำ้าหนักได้มากถึง 70 
กิโลกรัม สามารถลงไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ อีก
ท้ังยังได้ชิมก้านใบบัวท่ีมีรสชาติอร่อยกรอบกว่าสายบัว 
โดยทานเปลา่ๆ หรอืนำาไปปรงุเป็นอาหารหรอืเครือ่งเคียง
นำ้าพริก แจ่วบอง ปลาร้าสับได้อีกด้วย นอกจากน้ียังมี
แปลงเพาะปลูกผักสวนครัวและพืชอื่นๆ อีกจำานวนมาก 
ให้ได้เยี่ยมชม พร้อมทั้งจำาหน่ายพันธุ์บัวกระด้งด้วย

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ก่อตั้ง
ขึ้นด้วยแนวความคิดการพึ่งพาตนเองตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การ
เรยีนรูแ้ละเป็นตวัอยา่งให้แก่ชมุชนและผูท่ี้
สนใจ ท้ังเรือ่งการจดัการขยะ ปศสุตัว์ ปุ๋ย
หมักชีวภาพ พลังงานทดแทน เช่น ไบโอ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและศูนย์เรียนรู้
การเกษตรชื่อดัง บนพื้นที่ 103 ไร่ ล้อมรอบ
ไปด้วยพันธ์ุพืชผลไมห้ลากชนิด นอกจากน้ียงั
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการ
เรยีนรูใ้ห้ศกึษามากมาย อาทิ ศนูยเ์รยีนรูก้าร
เพาะพันธุ์ไม้หลากหลายสายพันธุ์ใหม่ๆ ฐาน
การเรยีนรูก้ารผลิตปุ๋ยอนิทรยีช์วีภาพ ฐานการ
เรยีนรูก้ารปลูกผักสมนุไพรปลอดสารพษิ ฐาน
การเรียนรู้การทำาประมงนำ้าจืด ฐานการเรียน
รู้การเลี้ยงไก่-เป็ด อีกท้ังสามารถท่องเท่ียว
และชิมผลไม้ได้ตลอดปี 

ดีเซล ถ่าน นำ้าส้มควันไม้ การทำาเกษตรอินทรีย์ แม้
กระท่ังการปลูกป่าแบบสวนผสม เพื่อปรับเปล่ียน
แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิด   
สมดุล ลดการใช้สารเคมี รวมไปถึงการคิดค้นสูตร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สบู่ นำ้ายาสระผม 
นำ้ายาอเนกประสงค์ ยาหม่อง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายในพื้นที่ 7 ไร่ของเรนฟอเรสท์ ฟาร์ม แบ่งพื้นที่เป็น

สัดส่วน อาทิ แปลงผักและผลไม้ปลอดสารพิษ โรงเพาะเห็ด 
บ่อปลา กรงไก่ สระนำา้ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมท่ีีพกัแบบฟารม์
สเตย ์สำาหรบัผูต้อ้งการพกัผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแบบสวน
ผัก และยงัสามารถเก็บผักมาให้เรนฟอเรสท์ รสีอรท์ปรงุอาหาร
ได้อีกด้วย 
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การเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก
โดยรถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร 
สามารถไปได้ 2 เส้นทางด้วยกัน :
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 
1 (พหลโยธิน) จนถึงอำาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 
ผ่านอา่งทอง สงิห์บรุ ีชยันาท จนถึงนครสวรรค ์แยก
เข้าเส้นทางหมายเลข 117 เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก 
รวมระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 
1 (พหลโยธิน) จนถึงอำาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 
ผ่านอา่งทอง สงิห์บุร ีจนถึงชยันาท แลว้เลีย้วขวาไป
ตามเส้นทางตาคล–ีตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) 
ประมาณ 160 กิโลเมตร ถึงอำาเภอวังทอง แล้วแยก
ซ้ายเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 12 อีกประมาณ 17 
กิโลเมตร ถึงจงัหวัดพิษณโุลก รวมระยะทางประมาณ 
450 กิโลเมตร

โดยรถประจํำ  าทาง
มีรถประจำาทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนน
กำาแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว  

How to 
Travel

How to 
Travel

สอบถ�มข้อมูลก�รท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
อพท. เขต 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ � นั ก ง � น ก � ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ � จั ง ห วั ด
พิษณุโลก โทร.  0 5532 1280
ประช�สัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
โทร. 0 5525 1394
สำ�นักง�นจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5524 7232
ททท. สำ�นักง�นพิษณุโลก
โทร. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907

โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมบีรกิารรถไฟออกจาก
สถานรีถไฟหัวลำาโพงไปยงัจงัหวัดพษิณโุลกทุกวัน 
ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 - 22.00 น. ประมาณ 14 
เที่ยวต่อวัน และรถด่วนพิเศษ ประมาณ 5 เที่ยว
ต่อวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.25 - 19.35 น. สำาหรับ
รถไฟออกจากพิษณโุลกไปยงักรงุเทพฯ ต้ังแต่ชว่ง
เวลา 06.05 - 22.40 น. ประมาณ 14 เที่ยวต่อ
วัน และรถด่วนพิเศษ ประมาณ 4 เท่ียวต่อวัน 
ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.05 - 22.40 น. 

โดยเครื่องบิน
สายการบินนกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และแอร์
เอเชีย ให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และ
พิษณุโลกทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เตมิท่ี สายการบินนกแอร ์โทร. 1318 หรอื www.
nokair.com สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โทร.     
0 2529 9999 หรือ www.lionairthai.com และ 
แอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.aira-
sia.com
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พิษณุโลกมีร้านอาหารอร่อยมากมาย
ให้คุณได้เลือกชิม ไม่ว่าจะมื้อเช้า
กลางวันหรือเย็น แต่ร้านเด็ดที่
แนะนา ว่าไม่ควรพลาดคือ
 
ร้านข้าวมันไก่ พังก่ี ถ้ามาพษิณโุลก ตอ้ง
ลองมาลิม้ชมิรสขา้วมนัไก่รา้นนีใ้นมือ้เชา้  ไก่เน้ือ
นุ่ม ขา้วมนัหอมอรอ่ย แตแ่นะนำาว่าให้มาแตช่ว่ง
เช้าหน่อย เพราะร้านนี้ขายหมดเร็วมาก ถ้ามา
สายอาจจะพลาดโอกาสชิมไป

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริม
น่าน ขึ้นชื่อลือชา มาที่นี่ต้องลอง ก๋วยเตี๋ยวรส
เด็ดกับการน่ังทานแบบห้อยขา เมนูเด็ดประจำา
ร้านให้ลองชิมมีท้ังก๋วยเตี๋ยวต้มยำาสูตรสุโขทัย   
ผัดไทยกุ้ง(แม่นำ้า)สด บะหมี่โบราณแห้ง ท่ีใช้
วัตถุดิบสดใหม่ อร่อยชามต่อชาม

ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ (ป้า
ลอ้ม) รา้นเก่าแก่ขึน้ชือ่ท่ีเปิดให้บรกิารมานาน
หลายปี ให้บรกิารกันตัง้แต ่7 โมงเชา้ จดุเด่นอยู่
ท่ีการตุ๋นไก่จนเนื้อนุ่ม กินง่าย นำ้าซุปรสกลม-
กล่อม และเนื้อไก่ที่ให้แบบไม่หวง

ร้านอาหารแพภูฟ้าไทย ร้านอาหารไทย
บนแพไม้สักท่ีลอยอยู่กลางแม่นำ้าน่านซึ่งไหลตัด
ผ่านตวัเมอืงพษิณโุลก มอีาหารไทยให้เลอืกหลาก

What to eat & 
where to find 

them

หลายเมนู โดยเฉพาะปลาตา่งๆ ท่ีไมค่วรพลาด เชน่ 
ปลามา้ทอดนำา้ปลาเสริฟ์คูกั่บนำา้จิม้ซฟู้ีด ปลานำา้เงิน
นึ่งซีอิ๊วเสิร์ฟคู่กับนำ้าจิ้มเต้าเจี้ยว เป็นต้น

ร้านส้มตา ปูเสื่อ ร้านอาหารไทย-อีสานชื่อดัง 
บรรยากาศออกแบบให้เป็นลกัษณะกระท่อมปลายนา 
ชายทุ่ง ริมสระนำ้า รับลมเย็นๆ อาหารรสแซ่บเป็น
เอกลักษณ์ของร้าน เมนูเด็ดห้ามพลาดได้แก่ ส้มตำา
ทอด เมี่ยงปลาเผา หมูคำาหวาน ยำาตำาลึงทอด ปลา
เผาเกลือ

นอกจากนัน้ถ้าคุณได้มโีอกาสเดินทางไปยงัแก่งลำานำา้
เข็กในอำาเภอวังทอง อย่าลืมแวะชิมกาแฟแก่งซอง 
ซึ่งเป็นกาแฟท้องถ่ินพันธุ์อาราบิก้าต้นตำารับแท้ๆ ท่ี
เข้มข้น หอมละมุน ถูกใจคอกาแฟแน่นอน

ร้านข้าวมันไก่ พังกี่ อ.เมือง โทร. 0 5530 4843
กว๋ยเตีย๋วหอ้ยขา (ร้านริมนา่น พิษณุโลก) 
อ. เมือง โทร. 08 1953 6228
ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ (ป้าล้อม) 
อ.เมือง โทร. 0 5524 6987
แพภูฟ้าไทย อ.เมือง โทร. 0 5528 4316, 0 5528 
4631 , 08 1146 1213, 08 1701 1199
ร้านส้มตา ปูเสื่อ อ.เมือง โทร. 08 1532 9627,    
08 1927 3948, 08 2393 2777
กาแฟจ่าทวี อ.วังทอง โทร. 0 5529 3271,     
08 1971 4643
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Where
t  eat

ร้านเค้กบายลิไท อ.เมือง โทร. 09 0691 6519
The Pista Cafe’ & Bistro อ.เมือง โทร. 08 9460 4144
ดูแปงเบเกอรี่ โฮม อ.เมือง โทร. 08 9708 8525
Made For Mouth Cafe อ.เมือง โทร. 09 5956 3656
กนกภัณฑ์ อ.เมือง โทร. 0 5528 0970, 08 9708 7743
ถิ่นไทยลานลั่นทม อ.วังทอง
โทร. 08 1475 3738, 08 1280 1615, 08 1280 0595, 08 8280 6919 
ไก่ถังวังทอง อ.วังทอง โทร. 0 5531 1527, 0 8153 20604, 08 1474 3664

มาเดอ-เออ ภูธารา รีสอร์ท อ.วังทอง
โทร. 08 7771 9003
โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค โทร. 0 5522 0111
เดอะ ปาร์ค โทร.0 5525 2955
โรงแรมรัตนา ปาร์ค โทร. 0 5537 8234, 0 5530 4333
พาเพลิน รีสอร์ท โทร. 09 8556 6474
โรงแรมดี 11 โทร. 0 5530 2255-6
เนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง 
โทร. 08 5661 2502 หรือ 09 2264 2104
เรน ฟอร์เรสท์ รีสอร์ท โทร. 0 5529 3085

Where
to Stay
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กล้วยตากบางกระทุ่ม              
กล้วยตากบางกระทุ่มมีชื่อเสียงระดับตำานานของ
ประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี  โดยมีบ้านเกาะคูเป็น
แหลง่ปลกูกลว้ยนำา้ว้าพืน้ถ่ินชือ่พนัธุม์ะลอิอ่ง ซึง่นำามาทำา
เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากคุณภาพดี รสหวานแบบ
ธรรมชาต ิดว้ยการอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรอืน
กระจก กล้วยท่ีได้จึงมีคุณภาพดี สะอาดและถูกหลัก
อนามัย สำาหรับกล้วยตากบางกระทุ่ม ปัจจุบันมีการ
พัฒนารูปแบบออกไปหลากหลายมาก ท้ังกล้วยตากอบ 
นำ้าผ้ึงแบบด้ังเดิม กล้วยตากชุบช็อกโกแล็ต เค้กกล้วย
ตาก เป็นต้น

แหนมและหมูยอสุพัตรา
เป็นแหนมสดและหมูยอท่ีขึ้นชื่อของพิษณุโลก สะอาด
และรสชาตอิรอ่ย เป็นอตุสาหกรรมภายในครอบครวัของ
โรงงานสุพัตราที่ไม่ควรพลาดซื้อเป็นของฝาก

What t  Buy

หมี่ซั่วมังกรทอง 
ใช้วัตถุดิบชั้นดีท่ีคัดคุณภาพ
โดยเฉพาะแป้งสาลี เป็นแป้ง
ชนิดท่ีใช้ทำาขนมปังแต่เกรดดี
กว่า นำามาผสมกลับเกลือบด
อัดจนเส้นเหนียวนุ่ม ทำาให้
เส้นหมี่ ท่ีผัดไม่เกาะกันเป็น
ก้อนหรือเส้นเละ
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Travel 
Calendar

งานนมัสการพระพุทธชินราช
วัน : ข้ึน 6 คำา่ ถึงวันข้ึน 12 คำา่ เดือน 3
สถานที่ : วัดพระศรีรัตนมหาวิหาร
งานเฉลิมฉลองพระคู่บ้านคู่เมอืงของเมอืง
และเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเมือง
พิษณุ โลกและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 
นอกจากพิธีทางศาสนาแล้ว ยังมีการ
แสดงต่างๆ รวมถึงการออกร้านจำาหน่าย
สินค้ามากมาย

งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นเ รศวรมหาร าชและ
กาชาดพิษณุโลก 
วันที่ : 1 - 31 ม.ค.
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก
ง านออก ร้ า น ฉล ากก า ช าด 
นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ การ
แสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติฯ 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การ
จำาหน่ายสินค้า OTOP สินค้า
ร าคา ถูกจาก โ ร ง ง าน และ
คอนเสิร์ต

เทศกาลชิมกาแฟแก่ง
ซอง ล่องแก่งลา น้า เข็ก
วัน : เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
สถานที่ : บริเวณลำานำ้าเข็ก
กิจกรรมล่องนำ้าเข็ก และอื่นๆ
มากมาย อาทิ ชกมวย ไต่หน้าผาเทียม ยิงธนู รถ ATV ฯลฯ การ
ออกรา้นจำาหน่ายสนิค้า OTOP ชมิผัดไทวังทองและกาแฟสดพันธุ์
อาราบิก้าท้องถิ่น กิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ และปล่อยพันธุ์ปลา

ง านแ ข่ ง เ รื อย าว
ประ เพณีชิ งถ้ วย  
พ ร ะ ร า ช ท า น ฯ 
จังหวัดพิษณุโลก 
วัน : 16 - 17 ก.ย.
สถานท่ี : ลำานำ้าน่านหน้า
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีทอดผ้าป่าหัวเรือ การประกวดกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ กิจกรรมแขง่ขนัเรอืยาว 5 ประเภท 
ได้แก่ เรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก เรือจิ๋ว และเรือเชื่อมความ
สามัคคีท้องถิ่น
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Where to Go
เชิงประวัติศาสตร์

ศาลสมเด็จฯ ตั้งอยู่บริเวณส่ีแยกถนน
จรดวิถีถ่องตัดกับถนนมหาดไทยบำารงุ 
เป็นศาลาจตุรมุข หน้าศาลแขวนโคม
จนีสีแดง ภายในประดิษฐานพระบรม-
รูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใน
พระราชอิริยาบถท่ีกำาลังประทับอยู่บน
ราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ท่ี
พระเพลา และที่ฐานพระบรมรูปจารึก
ข้อความว่า “พระ เจ้ าตากสิ น

ศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน

มหาราช อ.เมืองตาก

จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี9  เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดย
ปรับปรุงอาคารจวนผู้ ว่าฯ หลังเก่ามาเป็น
พิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากอดีตเคยเป็น “เรือน
ประทบั” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วและ
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ เมือ่
ครั้งเสด็จเมืองตากในปี พ.ศ. 2501

ภายในจัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลป-
วัตถุ ทรพัยส์นิทางประวัตศิาสตรข์องจงัหวัดตาก 
แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงพระ
ราชกรณียกิจท่ีเป็นภาพถ่ายและโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุต่างๆ ส่วนชั้นล่างจัดเป็นห้องแสดง
สิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก 

วนอุทยานไม้
กลายเป็นหิน 
อ.บ้านตาก

พิพิธภัณฑ์
เมืองตาก
อ.เมืองตาก

กรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ 2277 สวรรคต 2325 
รวม 48 พรรษา” ศาลสมเด็จฯ น้ีเป็นท่ีเคารพสักการะของ
ประชาชนชาวจังหวัดตาก และทุกปีในชว่งเทศกาลปีใหมจ่ะมงีาน
เฉลิมฉลองศาลสมเด็จฯ จนเป็นประเพณีจวบจนปัจจุบันนี้

วนอทุยานไมก้ลายเป็นหินท่ีมกีารค้นพบซากฟอสซิล
ไม้กลายเป็นหินท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเอเชียและยาวท่ีสุดในโลก 
ซ่ึ งมีความยาวประมาณ 
72 . 2 2  เมตร มี เ ส้ นผ่ า
ศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร 
โดยวนอุทยานฯ แ ห่ งนี้
ครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่า 30 
ตารางกิโลเมตร ซึง่เป็นท่ีเก็บ
รั กษาและจั ดแสดงซาก

ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินให้ได้ชมกันเต็มอิ่ม 
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วัดพระธาตุ
ดอยหินกิ่ว
อ.แม่สอด 

เชิงศาสนา

ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ท่ีสันนิษฐานว่าเคย  
เป็นท่ีตั้งของตัวเมืองตากในสมัยโบราณ องค์
พระบรมธาตเุป็นเจดียแ์บบพมา่ซึง่จำาลองแบบ
มาจากเจดีย์ชเวดากอง ภายในประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ มีพระอุโบสถตกแต่งด้วย
ไม้แกะสลักปิดทองเรื่องพุทธประวัติ วิหาร
สรา้งดว้ยไมส้กั ภายในประดษิฐาน “พระเจา้
ทันใจ” พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย 
หน้าตัก 32 นิ้ว และลงรักปิดทองคำาเปลว 

ชมความมหัศจรรย์แห่งองค์พระธาตุท่ีตั้งอยู่บน
ชะง่อนผาสูง โดยมีหินก้อนใหญ่ซึ่งมีฐานคอดกิ่ว
เหมือนจะแยกขาดจากกันวางตัวอยู่บนหน้าผา 
น้ัน โดยชาวบ้านขนานนามว่า “เจดีย์หิน
พระอินทร์แขวน” นอกจากน้ีหินท่ีอยู่บนดอยน้ี
ยงัมสีดีำาหรอืนำา้ตาลไหม ้บางคนจึงเรยีกพระธาตุ
องค์นี้ว่า “พระธาตุดอยดินจี่” ภายในเจดีย์มี
พระธาตุพญาล่องประดิษฐานอยู่ และในบริเวณ
วัดพระธาตฯุ ยงัมเีรอืโบราณท่ีมอีายปุระมาณ 200 
ปี สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือท่ีใช้ในการขนส่ง
อาหารหรือสินค้าระหว่างท้ังสองฝั่งแม่นำ้าเมย 
นอกจากนี้เมื่อมองลงมาจากองค์พระธาตุ จะพบ
ทิวทัศน์ท่ีงดงาม ด้วยความลงตัวของแม่นำ้าเมย
เคียงคู่กับเทือกเขาสลับซับซ้อนในเขตประเทศ
พม่า และด้วยศรัทธาในองค์พระธาตุ ชาวอำาเภอ
แม่สอดและผู้คนฝั่งพม่าจะจัดงานนมัสการ     
พระธาตุหินก่ิวดอยดินจี่ขึ้นเป็นประจำาในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี 

วัดพระบรมธาตุ
อ.บ้านตาก
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เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัด
ไทยใหญ่  เป็นวัดในพระพุทธ-
ศาสนานิกายมหายานของชาวไทย
ใหญ่ เป็นท่ีจัดงานประเพณี แสดง
ศิลปวัฒนธรรม ทำาพิธีกรรมต่างๆ ที่
ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง ชาว
พม่ารัฐฉานท่ีอพยพครอบครัวมา
อาศยัอยูท่ี่อำาเภอแมส่อด มพีระพทุธ-
มหามุนีเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 
ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า จำาลองมา
จากพระพุทธมหามุนีอันศักด์ิสิทธิ์คู่
บ้านคู่เมืองชาวเมืองยะไข่ (ยะแข่ง) 
เป็นพระประธาน

วัดเก่าแก่ของอำาเภอแม่สอด มีจุดเด่นอยู่ที่ “เจดีย ์วิหารสัมพุทเธ” เป็นศิลปกรรมแบบพม่าที่มีลักษณะ
แปลกตา คือบนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง 233 องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง 512,028 องค์ 
นอกจากนั้นยังมีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี งดงามด้วยลายไม้ฉลุตรงบริเวณหน้าบันและหลังคา

วัดมณีไพรสณฑ์  
อ.แม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม
อ.แม่สอด
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ปัจจุบันมี 2 แห่ง คือตลาดดอยมูเซอ
เก่า อยูต่ดิรมิถนน (อยู่ฝ่ังซ้ายมอื ถ้า
มาจากแม่สอด) กางผ้าใบสำาหรับ
กันแดดยาวตลอดริมเส้นทาง และ
ตลาดดอยมูเซอใหม่ ลักษณะเป็น
อาคาร ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 1 
กม. อยู่กันคนละฝั่งถนน สินค้าที่
จำาหน่ายส่วนใหญเ่กือบท้ังหมดเป็น
สินค้าทางเกษตร อาทิ ผักผลไม้เมืองหนาว 
กาแฟ ข้าวกล้องที่ชาวเขาปลูกเอง เก็บเอง สีเองด้วยวิธีโบราณ อีกทั้ง
งานหัตถกรรมต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนในพื้นที่ ชาวเขาบางคนต้อง
เดินข้ามเขานำาสินค้ามาขาย เป็นเสน่ห์ที่น่าไปเยือน 

แหลง่ท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษท์างวัฒนธรรมของจงัหวัด
ตาก มบ้ีานเก่าๆ ซึง่ยงัคงลกัษณะของสถาปัตยกรรม
ด้ังเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสำาหรับเดินเท่ียว
ชมสภาพบ้านเรือนโดยรอบและวิถีชีวิตอันเรียบง่าย
ของชุมชนตรอกบ้านจีน ส่วนวันอาทิตย์มีถนนคน
เดินตรอกบ้านจีน ระหว่างเวลา 16.00-21.00 น. 

เป็นตลาดค้าขายสินค้าริมฝ่ัง
แม่นำ้าเมย ตรงข้ามกับอำาเภอ
เมียวดีของสหภาพพม่า มี
สนิค้าพืน้เมืองมากมายท้ังของ
ไทยและพมา่ เชน่ หน่อไมแ้ห้ง 
ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม 
ถ่ัว เครือ่งหนัง ผ้าซาตนิ ฯลฯ 
นอกจากน้ียังเป็นตลาดการ
ค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม 
และพลอยสีจากพม่า นักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีจะขา้มไปยงัประเทศพมา่ต้องทำาหนังสอื
ผ่านแดนชั่วคราว โดยนำาบัตรประชาชน หรือบัตร
ประจำาตวัอืน่ๆ ท่ีทางราชการออกให้ พรอ้มสำาเนา 
1 ชดุ และรปูถ่ายตดิบัตร 2 รปู พรอ้มค่าผ่านแดน
คนละ 20 บาท ไปท่ีสำานักงานออกบัตรของอำาเภอ
แม่สอด และเมื่อข้ามผ่านแดนไปแล้วจะต้องเสีย
ค่าผ่านแดนที่ฝั่งพม่าอีกคนละ 10 บาท เวลาผ่าน
แดนเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดย
ห้ามนำากล้องถ่ายรูปเข้าไปด้วย

ตลาดริมเมย
อ.แม่สอด

เชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต

ตลาดดอยมูเซอ
อ.แม่สอด

ตรอกบ้านจีน
อ.เมืองตาก
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บ้านห้วยปลาหลด
อ.แม่สอดหมู่บ้านกะเหรี่ยง

ท่าสองยาง
อ.ท่าสองยาง

สัมผัสชุมชน

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว

“แม่กาษา” อ.แม่สอด

บ ริ เ ว ณ บ้ า น ข อ ง ช า ว
กะเหรี่ ย ง
หลังคาทำา
จากใบตอง
ตึง ฝาผนัง
ใช้ไม้ไผ่ตีให้
แตกมาขั ด
เป็นฝาผนัง มี

จำานวนหลายร้อยหลังคาเรือน ปลูกบนเนิน
เขาและบริเวณท่ีลุ่มเรียบแม่นำ้า ใครท่ีแวะ
ผ่านไปมาจะเห็นหมูบ้่านกะเหรีย่งปลกูเรยีง
รายสวยงาม สลับกับด้านหลังเป็นวิวภูเขา
สงูบังแสงแดดและลมได้เป็นอย่างดี ภายใน
หมูบ้่านยงัมวัีดไทย โบสถ์ครสิต ์และรา้นค้า
ชุมชนไว้บริการ

เป็นหมูบ้่านเกษตรกรรมท่ีมแีหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ
อกีท้ังมปีระเพณ ีวัฒนธรรม วิถีชวิีตของชมุชนท่ีน่าสนใจ 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้แก่ 1.บ่อนำ้าพุร้อนแม่กาษา 
2.นำา้ตกแมก่าษา 3.ถำา้แมอ่ษุา เป็นถำา้บนภเูขาหินปูน เสน้
ทางเดินเป็นป่ารกครึ้ม มีท้ังป่าไผ่สลับกับป่าดิบเขา ท้ัง
สกั ตะเคียน ยาง ใชเ้วลาเดินขึน้เขาประมาณครึง่ชัว่โมง 
ก่อนถึงปากถำ้า 200 เมตร จะพบต้นกระบากใหญ่หลาย
คนโอบ โดยบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีสิ่งอำานวยความ
สะดวก ห้องนำ้า ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน ร้านค้า อารย-
สถาปัตย์รองรับคนพิการและทุกเพศวัย 

ชุมชนชาวมูเซอท่ีพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและ     
พอเพียงของชาวบ้านกับผืนป่า โดยใช้เวลาร่วม 30 ปี ใน
การฟื้นฟูเขาหัวโล้นให้กลายเป็นป่าท่ีเต็มไปด้วยไม้ยืนต้น 
สร้างความชุ่มชื้นให้พ้ืนดิน บริ เวณโดยรอบชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสวยงาม
มากมาย ทางชุมชนมีบริการนำาชม
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ รวมถึงจัด
กิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดย    
ทีมอาสานำาเท่ียวผู้เชี่ยวชาญชุมชน 
ไปจนถึงบรกิารท่ีพกัโฮมสเตย ์และท่ี
สำาคัญคุณยังสามารถตามรอยเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช เมือ่ครัง้เสด็จพระราชดำาเนนิทรง
เยี่ยมราษฎรบ้านห้วยปลาหลดแห่งนี้ในปี 
2517 และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูก
กาแฟผสมในพื้นท่ีป่า เรียนรู้การจัดการนำ้าตามแนวพระ
ราชดำาร ิจนนำาไปสูก่ารดูแลรกัษาและฟ้ืนฟูผืนป่าอยา่งยัง่ยนื
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ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่
ราบอยู่เพียงเล็กน้อย มีแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ   
เช่น ต้นกระบากใหญ ่ซ่ึงขึน้ในบรเิวณหุบเขาของ
ป่าดงดิบ มขีนาดใหญวั่ดโดยรอบได้ 16.10 เมตร 
ความสูง 50 เมตร ต้องใช้คนประมาณ 12 คน 
โอบนำ้าตกปางอ้าน้อย เป็นนำ้าตกขนาดกลางอยู่
ใกล้ท่ีทำาการอุทยานแห่งชาติ มีนำา้ไหลตลอดท้ังปี
  
หลายสถานท่ีในอทุยานฯ มคีวามสวยงาม แตก่าร
เดินทางค่อนขา้งลำาบากและจำาเป็นตอ้งตดิตอ่เจา้
หน้าท่ีเพ่ือนำาทางก่อนทุกครั้ง เช่น ถำ้าธารลอด 
ผาขาว–ผาแดง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม พร้อม
ลำาธารไหลผ่านตลอดท้ังปี นำา้ตกปางอา้ใหญ ่เป็น
นำ้าตกขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ 80 เมตร 
จำานวน 4 ชัน้ นำา้ตกผาขาว–ผาแดง ม ี2 ชัน้ ชัน้
สูงที่สุด 30 เมตร นำ้าไหลจากนำ้าตกในช่วงหน้า
ฝน ส่วนช่วงหน้าแล้งนำ้าจะลอดผ่านถำ้าธารลอด
แทน สะพานหินธรรมชาติ มลีกัษณะเป็นแท่งหิน

อุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช
อ.เมืองตาก

ขนาดใหญ่เชื่อมติดกับหน้าผาสองข้างเข้าด้วยกัน 
คล้ายสะพาน มีความกว้างและความสูงประมาณ 25 
เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร เบื้องล่างมีลำาธารไหล
ผ่านตลอดทั้งปี ใกล้กับสะพานหินมีถำ้าหินงอกหินย้อย
งดงาม

นอกจากน้ีอุทยานแห่งชาติได้จัดทำาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติไว้ให้บริการนักท่องเท่ียวได้ศึกษา
หาความรู้ดังนี้
- เส้นทางจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – 
ต้นกระบากใหญ ่ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
- เส้นทางจากต้นกระบากใหญ่ – นํำ้าตกปาง
อ้าน้อย ระยะทาง 1 กิโลเมตร
- เส้นทางจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ – นํำ้า
ตกปางอ้าน้อย ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

เชิงนิเวศและผจญภัย
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อุทยานแห่งชาติแม่เมย มีพื้นท่ี
ท้ังหมดประมาณ 1,142 ตาราง
กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวภายใน
อุทยานแห่งชาติแม่เมยท่ีน่าสนใจ 
ได้แก่ ถำ้าแม่อุสุ เป็นถำ้าหินปูนขนาด
กว้างใหญ่ มีลำานำ้าแม่อุสุไหลเข้าสู่
ปากถำ้าแล้วไหลเวียนไปออกด้านหลัง
ถำ้าลงไปสู่แม่นำ้าเมย มีระยะทางโดยประมาณ 450 
เมตร ภายในของถำ้ามีคูหาใหญ่ 3 คูหา มีหินงอก
หินย้อยที่สวยงาม 

สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบนำ้าตก ภายในอุทยานฯ มีนำ้าตกที่
น่าสนใจหลายจุด เช่น นำ้าตกชาวดอย ลักษณะเป็น
นำ้าตกขนาดกลางชั้นเดียวที่ทิ้งลงสู่เบื้องล่าง รวมตัว
เป็นสายธารไหลลดัเลาะไปตามโขดหินท่ีระเกะระกะ
กลางลำาห้วยแลดูสวยงามแปลกตา นำ้าตกแม่ระเมิง 
และนำ้าตกแม่สลิดน้อย ซึ่งหากคุณอดทนมากพอใน
การปีนป่ายไปตามไหล่เขาท่ีสูงชัน บนชั้นบนสุดจะ
พบนำ้าตกใหญ่อีกสองชั้นที่สวยงาม 

อุทยานแห่งชาติแม่เมยมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น 
และชมทะเลหมอกอยูห่ลายจดุ ซึง่มรีะดับความยาก
ง่ายและทัศนียภาพที่สวยงามต่างกันไป อาทิ จุดชม

อุทยานแห่งชาติแม่เมย
อ.ท่าสองยาง

ทะเลหมอก อยู่หลังท่ีทำาการอุทยานแห่งชาติแม่
เมย เป็นจดุท่ีมองเห็นทะเลหมอกไดก้ว้างไกล รวม
ท้ังพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก แต่เหมาะ
สำาหรับผู้ท่ีนิยมการเดินป่า เพราะจะต้องเดินเท้า
เข้าไปไกลและต้องพักค้างแรมเพื่อชมทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม มอ่นก่ิวลม จดุชมดวงอาทิตยข์ึน้ยามเชา้
ท่ีสวยท่ีสุดบนเส้นทางสายแม่สลิดน้อย-แม่ระเมิง 
ม่อนครูบาใส เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีความ
สวยงามของสายหมอก สามารถชมทะเลหมอก
ยามเช้าและชมพระอาทิตย์ตกดินได้ ม่อนปุย
หมอก ตลอดเสน้ทางเดินเท้าไปมอ่นปุยหมอก จะ
มีทุ่งหญ้าสีทองอยู่ตามข้างทางสวยงาม ใช้เวลา
เดินเท้า 3-4 ชั่วโมง เป็นจุดที่สูงที่สุดและสามารถ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกัน
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ป่าตะวันตกอันเป็นต้นกำาเนิดของผืนป่า
มรดกโลก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับ
ซบัซอ้น พรรณไมส้ว่นใหญเ่ป็นป่าดงดบิ ป่า
ผลัดใบ โดยมจีดุท่องเท่ียวท่ีเป็นไฮไลตข์อง
ที่นี่คือ

นํำา้ตกทลีอซ ูนำา้ตกขนาดใหญแ่ละมคีวาม
สวยงามที่สุดของเมืองไทยและติดอันดับ 1 
ใน 6 ของโลก เป็นนำา้ตกภเูขาหินปูนขนาด
ใหญ่ เกิดจากลำาห้วยกล้อท้อท้ังสายไหล
ตกลงสู่หน้าผาสูงชัน และมีนำ้าไหลแรง
ตลอดปี ตวันำา้ตกกว้างประมาณ 500 เมตร 
ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ ความสูงประมาณ 
300 เมตร แวดลอ้มด้วยป่าดงดิบท่ีสมบูรณ์

นํำา้ตกปติุโ๊กร ตัง้อยูบ่นเทือกเขาดอยสามหมืน่ภายในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ เป็นหน่ึงนำ้าตกท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดใน
เมอืงไทยด้วยความสงูราว 500 เมตร ไหลมาจากยอดเขา
มะม่วงสามหมื่น ในหน้าฝนหากมองในระยะไกลจะเห็น
สายนำ้าขาวไหลพาดขุนเขาสีเขียวสวยงาม และเมื่อมอง
จากระยะไกลอาจเห็นเป็นม่านนำ้าสีขาวมองดูคล้ายรูป
หัวใจ นำ้าตกแห่งนี้จึงมีอีกชื่อว่า “นํำ้าตกรูปหัวใจ” 

เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าอุ้มผาง
อ.อุ้มผาง
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ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางธรรมชาติร่วมกับ
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจากองค์การ 
ยูเนสโก พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมไปด้วยป่าเขาสลับ
ซับซ้อน ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์ ทุ่งใหญ่
นเรศวรยังเป็นต้นกำาเนิดของแม่นำ้าสายหลักใน
กาญจนบุรี คือแม่นำ้าแควน้อยและแม่นำ้าแคว
ใหญ ่ไฮไลตข์องเขตรกัษาพนัธุฯ์ แห่งนีคื้อสตัว์
ป่าท่ีหาชมได้ยาก บางชนิดอยู่ในสภาวะใกล้    
สูญพันธุ์ บางชนิดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่น และสัตว์
คุ้มครอง เชน่ ชา้งป่า วัวกระทิง เสอืชนิดตา่งๆ 
ฯลฯ รวมท้ังไก่ฟา้หลงัเทา เป็ดหงษ ์เป็ดก่า นก
เงือก และอื่นๆ อีกมากมายท่ีสะท้อนความ
สมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก
อ.อุ้มผาง อุทยานแห่งชาติ

ขุนพะวอ อ.แม่ระมาด

ตัวกูรา  หรือ เลียงผา

มีเ น้ือท่ีราวๆ 380 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสูงชัน 
เป็นตน้กำาเนดิของลำาห้วยหลายสาย สภาพป่ามคีวาม
อดุมสมบูรณม์ากมท้ัีงป่าดิบชืน้ ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา 
ป่าเบญจพรรณ และป่าตง็รงั และยงัพบพันธุไ์มห้ลาก
หลาย เช่น สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ยาง ตะเคียน
ทอง ไม้ถิ่นภาคใต้เช่น ลูกเนียง (มะตึงยาง) สะตอ
ป่า เงาะป่า ฯลฯ กิจกรรมสุดฮิตคือกิจกรรมดูนก   
ซึ่งรอบๆ บริเวณที่ทำาการอุทยานฯ และเส้นทางเดิน
เท้าไปนำ้าตกขุนพะวอ โดยสามารถใช้กล้องส่องหรือ
ดูดว้ยตาเปลา่ก็ได้ท่ีบางครัง้อาจพบนกแปลก ๆ  และ
นกหายาก กว่า 100 ชนิด
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มพีืน้ท่ี 534,375 ไร ่โดยพืน้ท่ีสว่นใหญ่
เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน จุดเด่น
อย่างหน่ึงของอุทยานฯ แห่งนี้คือ     
ทุ่งดอกกระเจียวสีส้มสด โดยจะ
ออกดอกระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ตุลาคมของทุกปีบริเวณที่ทำาการ    
อุทยานฯ
 
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่น่าสนใจ
ในอุทยาน ไดแ้ก่ บ่อนำา้รอ้นห้วย
นำ้านัก เป็นบ่อนำ้าร้อนธรรมชาติ
วัดได้ 60 องศาเซลเซียส มีสิ่ง
อำานวยความสะดวก รวมท้ัง
ศาลาพักผ่อนไว้ท่ีบริเวณบ่อนำ้าร้อน จุดชมวิว    
ดอยเกี๊ยะ เป็นจุดสงูสุดชายแดนไทย-พม่า โดยอยู่
สงูจากระดับนำา้ทะเลปานกลางประมาณ 512 เมตร 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพมา่ได้ ในฤดูหนาวมี

อุทยานแห่งชาติ
นํำ้  าตกพาเจริญ
อ.พบพระ 

ทะเลหมอกเหนือแมน่ำา้เมยท่ี
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย - 
พม่า

นํำ้าตกพาเจริญ เป็นนำ้าตก
หินปูนท่ีเกิดจากลำาห้วยหลาย
สายไหลมารวมกับแหล่งนำ้าซับ
บนเขา แล้วไหลลงสู่เบื้องล่าง
เป็นชั้นนำ้าตกเล็กๆ นับรวมได้ถึง 
97 ชัน้ มนีำา้ไหลตลอดปี นำา้ตกป่า
หวาย เป็นนำ้าตกที่เกิดจากลำาห้วย
ป่าหวาย มีนำ้าตลอดปี บริเวณโดย
รอบมีไม้หวายเป็นจำานวนมาก การ

เดนิขึน้ไปชมนำา้ตกชัน้บนน้ันตอ้งเดินฝ่ากระแสนำา้ขึน้
ไปเท่านั้น นอกจากนี้หากเดินต่อไปอีกประมาณ 30 
เมตร จะพบปล่องภูเขากว้างประมาณ 10 เมตร ซึ่ง
มีนำ้าไหลลงสู่ปล่องแล้วหายไปในบริเวณใต้ภูเขา
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เป็นเขตรักษาพันธุ์ฯ ท่ีมีพื้นท่ี
ครอบคลุมอำาเภอแม่ระมาดและ
อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก รวม
ท้ังส้ินประมาณ 733,125 ไร่ 
ภมูปิระเทศสว่นใหญเ่ป็นทิวเขาสงู
ชันสลับซับซ้อน สภาพป่ามีหลาก
หลายประเภท ท้ังป่าดิบเขา 
ป่าดบิแลง้ ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็
รัง และป่าสนเมืองหนาว มีจุดชม
วิวท่ีดูทะเลหมอกในยามเช้าได้ใน
ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทีเด็ดคือ 
“สลาแมนเดอร์” หรือจิ้งจกนำ้า 
ซ่ึงเป็นสัตว์นำา้ดึกดำาบรรพ์ท่ีหา ยาก 
โดยมีลักษณะเหมือนกับจิ้งจก   
ลำาตัวสีชมพู ซึ่งถ้าใครได้เจอสัตว์
พิเศษชนิดนี้ถือว่าโชคดีมาก 
  
นอกจากนัน้ยงัมจีดุท่องเท่ียวท่ีน่า
สนใจคือ ดอยขนุแมต่ืน่ อยูบ่รเิวณ
หลังท่ีทำาการเขตรักษาพันธุ์ฯ มี
ลานหินเป็นบริเวณกว้าง และถำ้า
ขนาดเล็กท่ีภายในถำ้ามีหินงอก
หินย้อย และเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
สตัว์ป่า เชน่ เก้ง เลียงผา ค้างคาว 
ดอยสอยมาลัย ยอดเขาที่สูงที่สุด
ของเขตรักษาพันธุ์ฯ โดยอยู่สูง
ก ว่าระดับนำ้ าทะเลปานกลาง 
1,600 เมตร และจากยอดดอย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่ตื่น อ.แม่ระมาด

อุทยานแห่งชาติ
ลานสาง

อ.เมืองตาก

มีพื้นที่ 65,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกัน
เกือบตลอดพื้นที่  สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ อาทิ นำ้าตกลานเลี้ยง
ม้า (ชั้นที่ 1) นำ้าตกลานสาง (ชั้นที่ 2) นำ้าตกผาผึ้ง (ชั้นที่ 3) นำ้าตก
ผาน้อย (ชั้นที่ 4) นำ้าตกผาเท (ชั้นที่ 5) จุดชมวิวอุทยานฯซึ่งมีจุดชม
วิวอยู่บนยอดเขาน้อยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพท่ี
สวยงามของเมืองตากได้ 

สามารถมองเห็นอ่างเก็บนำ้าเขื่อนภูมิพล
 
นอกเหนือจากการเดนิป่าแลว้ กิจกรรมท่ีเป็นจดุเดน่ของท่ีน่ี คือ การ
ล่องแก่งลำานำ้าแม่ตื่น โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ท่ีทำาการเขตรักษาพันธุ์ฯ 
ลอ่งไปตามลำานำา้แมต่ืน่ ผ่านธรรมชาติป่าเขาท่ีอดุมสมบูรณแ์ละเกาะ
แก่งต่างๆ ได้แก่ แก่งห้วยพระเจ้า แก่งห้วยแสม แก่งห้วยนำ้าหวาน 
แก่งห้วยพล ูและแก่งท่ีท้าทายมากท่ีสดุคือแก่งห้วยวัว ซ่ึงมคีวามยาว
ของแก่งประมาณ 1 กิโลเมตร  
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ม่อนทูเลหรือดอยทูเล เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด     
ในอำาเภอท่าสองยาง 1,350 เมตร จากระดับ    
นำ้าทะเล โดยชาวปกาเกอะญอเรียกภูเขาแห่งนี้
ว่า “ทูเลโคะ” แปลว่า “ภูเขาสีทอง” 
เน่ืองจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
ทุ่งหญ้าอันเขียวขจีตามทิวเขาจะเปลี่ยนเป็น      
สีทองอร่ามงดงามท่ามกลางทะเลหมอกและ
อากาศอันหนาวเย็น แต่หากอยากเดินขึ้นมา
สัมผัสธรรมชาติท่ีงดงาม ควรเตรียมร่างกายให้
แข็งแรงพร้อมเดินทางไกล

เขื่อนภูมิพล
อ.สามเงา

เขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนอเนกประสงค์
แห่งแรก และเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและชลประทาน  ความยาวของ
ลำานำา้จากเขือ่นถึงอำาเภอฮอด จงัหวัดเชยีงใหม ่ระยะ
ทาง 207 กิโลเมตร รอบๆ เขือ่นเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่น
ใจท่ีสุดแสนชิลล์ อีกท้ังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ้า
จืด

 
นอกจากน้ีสองฝ่ังลำานำ้าปิงเหนืออ่างเก็บนำ้าเขื่อน
ภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่นเป็นเส้นทาง
เดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิความหลากหลายของเขา
หิน ลำาห้วย และนำ้าตก และยังมีจุดท่องเที่ยวคือ 
พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางอ่าง
เก็บนำ้าเขื่อมภูมิพล มีวัดพระพุทธบาทอยู่บนเขา 
ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทและศาลาประดิษ-
ฐานองค์พระประธาน รวมถึงเกาะวาเลนไทน์ 
เกาะเล็กๆ ท่ีมีหาดทรายเล่นนำ้าได้ โดยมีเรือให้
เช่าไปยังเกาะได้จากบริเวณเขื่อน 
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เป็นแหล่งท่องเท่ียวการปลูกกุหลาบ ผักปลอดภัยจากสารพิษ มีการทำากุหลาบ
แปรรปูโดยการอบแห้งดว้ยทรายซลิก้ิา (กุหลาบอบแห้งในภาชนะแก้วใส) ถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรมของพื้นท่ี ซึ่งกุหลาบแดงแปรรูปดังกล่าวสามารถอยู่
ได้นานนับ 10 ปี ในสภาพที่สวยงามและเหมือนดอกสด

ไร่ปฐมเพชร
อ.พบพระ

สวนกาญจนศักดิ์
อ.พบพระ

สวนสายทอง
อ.พบพระ

เชิงเกษตร

เป็นแหลง่ท่องเท่ียวการปลูกกุหลาบ
เชิงคุณภาพ ที่นั่นคุณจะได้ชมดอก
กุหลาบไร้หนาม ดอกกุหลาบแต้ม
สีดอกมหัศจรรย์ ออสโมซิสกุหลาบ
สีจากสีขาวเป็นสีต่างๆ

ท่ีน่ีเป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองท่ีมีรสชาติ
ดีอกีแห่งหนึง่ของประเทศไทย สามารถออกผลผลติ
ได้ทั้งปี โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 3,000 ไร่
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การเดินทางจากจังหวัดตากไป 
อํำาเภอแม่สอด มีรถยนต์จากตัวเมืองตาก 
ถึงอำาเภอแม่สอดโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 
105 ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ผ่านเส้นทางเทือกเขา
สูงที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม  โดยมีรถตู้ออกจาก
สถานีขนส่งจังหวัดตากทุก 30 นาที ตั้งแต่    
เวลา 06.00 - 09.00 น. อัตราค่าโดยสาร        
44 บาท

ทางเคร่ืองบิน สามารถเดินทางจาก 
กรุงเทพฯ ถึงแม่สอดโดยสายการบินนกแอร์     
ซึ่งให้บริการทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ สายการบินนกแอร์ จำากัด โทร. 1318 
หรือ www.nokair.com

ทางรถยนต์ จังหวัดตากอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
426 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกซ้าย
มือเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ท่ีชุมทางประตูนำ้า
พระอินทร์ ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้า
จังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง
หมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านจังหวัดกำาแพงเพชร ถึง
จังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

รถประจํำาทาง (บขส.) มีรถออกจากสถานี
ขนส่งสายเหนือทุก 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ตั้งแต่ 
เวลา 08.00 น. ถึง 22.30 น. อัตราค่าโดยสารประจำา
ทางปรบัอากาศชัน้ 1 ราคา 245 บาท รถประจำาทาง
ปรับอากาศชั้น 2 ราคา 190 บาท สำาหรับรถเอกชน 
ติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210 - 13 
บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำาเภอ
แม่สอด มีรถ บขส.ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ  
วันละ 9 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น. ติดต่อ
สอบถามรายละเอยีดได้ท่ี โทร. 0 2936 3666 สำาหรบั
รถเอกชนติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 
3210 - 13 และบรษิทั เชดิชยัทัวร ์โทร. 0 2936 0199

How to 
Travel

How to 
Travel

สอบถ�มข้อมูลก�รทอ่งเทีย่วเพิม่เตมิได้ท่ี
อพท. เขต 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัด
ต�ก โทร.  0 5551 4729
ประช�สัมพันธ์จังหวัดต�ก 
โทร. 0 5554 1987
สำ�นักง�นจังหวัดต�ก โทร. 0 5551 1546
ททท. สำ�นักง�นต�ก โทร.  0  5551 4341 
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จังหวัดตากน้ันมีของกินพ้ืนเมือง
มากมาย ซึ่งบางอย่างเป็นการผสม
ผสานทางวัฒนธรรรมกับอาหารพม่า 
จนกลายมาเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์
ของเมืองตากมากมาย ที่คุณไม่ควร
พลาดชิมเมื่อมาถึงเมืองตาก เช่น

เมี่ยงคา เมืองตากหรือเมี่ยงจอมพล ของ
ว่างแสนอร่อย ซึ่งเครื่องปรุงประกอบด้วย 
มะพรา้วขดู ขา้วตากแห้งทอด ถ่ัวลสิงค่ัว กุ้งแห้ง 
แคบหมู มะนาว หัวหอมแดง ขิง พริกขี้หนูสด 
เต้าเจี้ยว และข้าวเกรียบชุบนำ้าให้อ่อนตัว วิธีการ
รับประทานคือ นำาส่วนประกอบท้ังหมดห่อด้วย
แผ่นข้าวเกรียบ แล้วราดด้วยนำ้าเต้าเจี้ยว ห่อพอ  
ดีคำา
 
กะบองจ่อ ในภาษาพม่าหมายถึงฟักทองทอด 
โดยจะนำามาชุบแป้งแปม้ง (แป้งจากพม่าทำาจาก
ถ่ัวสเีหลืองออ่น) แล้วนำาไปทอดจนกรอบนอกนุ่ม
ใน ปัจจุบันมกีารนำาผกัชนิดอืน่ เชน่ มะละกอดบิ 
นำ้าเต้า ถ่ัวงอก มาชุบแป้งทอดด้วย โดยกินกับ  
นำ้าจ้ิมท่ีทำาจากนำ้ามะขามเปียก นำ้าอ้อยเค่ียว 
เกลือ ถ่ัวลิสงป่น และกระเทียม ให้รสเปรี้ยว
หวาน มัน

ก๋วยเตี๋ยวพ้ืนเมือง ลักษณะเด่นคือใช้เส้น
ชนดิเลก็ปรงุด้วยกุ้งแห้งป่น  แคบหมชูิน้เลก็ หอม

กระเทียมเจยีว หมบูะชอ่ ถ่ัวฝักยาวห่ันเฉยีง นำา้ตาล
ทราย นำ้ามะนาว นำ้าปลามีท้ังชนิดแห้งและนำ้า 
ปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียง 2 ร้านท่ียังหาชิมก๋วยเตี๋ยว
พืน้เมอืงได้ คือ  รา้นแมบ่างหัวเดยีดใน อ.เมอืง และ
ร้านป้าหล้าใน อ.แม่สอด
 
นอกจากนั้นยังมี แกงมะแฮ้ (มะแฮะ) ที่ทำาจาก
ถ่ัวมะแฮ้ตม้ให้เป่ือย แลว้ใชพ้รกิแกงสม้ผสมปลายา่ง
ผัดกับหมูแล้วใส่หม้อต้มรวมกับถ่ัวมะแฮ้ ยำาข้าว
เกรียบ ใช้ข้าวเกรียบผสมงามายำารวมกับนำ้าพริกกุ้ง 
นำ้าพริกเผาใส่ ถ่ัวฝักยาว แครอท และแคบหมู     
ขนมหวานสไตล์พม่า เช่น เส่งเผ่ ท่ีคล้ายขนม      
ข้าวเหนียวแดง  ทำาจากข้าวเหนียว นำ้าอ้อย และ 
กะทิ ฮาละหว่า ซึ่งทำาจากแป้งข้าวเจ้า นำ้าตาลทราย 
กะทิ เมล็ดสาคูเล็ก รสชาติหวานมันบรรจุในถาด
กลมใหญท่รงพมา่ และตดัขายเป็นชิน้เลก็ ซ่ึงอาหาร
พื้นเมืองตากเหล่านี้ยังคงมีจำาหน่ายท่ัวไปในตลาด
อำาเภอเมืองตากและอำาเภอแม่สอด

ร้านเมี่ยงคา เมืองตาก อ.เมือง 
โทร. 06 2362 9951
กระบองจ่อป้าทรัพย์ (เจ้าเก่า) อ.เมือง 
โทร. 08 5153 0637
ร้านแม่บางหัวเดียด อ.เมือง 
โทร. 08 6928 5876 
ร้านป้าหล้า อ.แม่สอด โทร. 08 7210 3122

What to eat & 
where to find 

them
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ไม่เพียงอาหารพ้ืนเมืองรสอร่อย 
ตากยังมีร้านอาหารอร่อยเด็ดอีก
มากมาย ที่อยากแนะนํำาว่าไม่
ควรพลาด คือ

ร้านข้าวเม่า ข้าวฟ่าง อ.แม่สอด โทร.        
0 5553 2483, 0 5553 3607
โดดเด่นด้วยการเนรมิตป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ 
ม าสร้ า งส ร รค์ ใ นบร รยากาศ “ ป่ า ใน
จินตนาการ” ตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิด
และนำ้าตกใหญ่ให้บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม 
เมนูแนะนำา คือ เมี่ยงไก่กรอบ สลัดปอเปี๊ยะ
ทอด ส้มตำาผลไม้กุ้งกรอบ

ร้าน บ กุ้งเผา (เฮียเบี้ยว) อ.แม่สอด  
โทร. 0 5553 1353 , 08 1886 4219
ตัง้อยูร่มิถนนอนิทรคีร ี เมนูแนะนำาเป็นอาหาร
ทะเลสดๆ เช่น กุ้งเผา หอยแมลงภู่อบใบ
โหระพา  ทอดมันพันกุ้ง ปูผัดผงกระหรี่  

ร้านโรตีแปะโอ่ง อ.แม่สอด
โทร. 08 9704 2245
ร้านดังของแม่สอด ซึ่งเปิดขายมานานถึง 40 
ปี เป็นการทำาโรตีแบบสูตรอินเดียท่ีเรียกว่า 
นาน ทำาสดใหมวั่นต่อวัน โดยการนำาโรตไีปอบ
ในโอ่ง มีจุดเด่นอยู่ท่ีโรตีจะไม่มีนำ้ามัน ดีต่อ
สุขภาพ เสิร์ฟร้อนๆ กินกับแกงกะหรี่ไก่ใส่ถั่ว 

ร้ า น ก า แฟ หม้ อ ดิ น  ข นม จี น ข ยุ้ ม  
อ.แม่สอด  โทร : 0 5553 3880, 08 6931 9919
ขนมจีน เสริฟ์พร้อมนำ้ายารสเด็ด 4 ชนิด ทั้ง นำ้า
ยากะทิ นำ้ายาป่า นำ้าเงี้ยว นำ้าพริก กับอีกสารพัด
ผักสด ผักดอง ผักต้ม ที่สามารถเติมได้ตลอด 

ร้านบา้นเคยีงนํำา้ อ.เมือง โทร. 0 5589 4069 

ร้านริมนํำา้ บรรยากาศดี กิมมคิอยูท่ี่การเสริฟ์ขา้ว
มาในถ้วยดินเผา หอม นุม่ อรอ่ย เมนูเด็ดแนะนำา 
ลาบกรอบเมอืงตาก ปลาทับทิมไรก้้าง ปลาคังผัด
ฉ่า ทอดมันเคียงนำ้า 

ร้านอาหารไอยราวดี อ.เมือง โทร. 0 5551 
2419
ตกแตง่สไตลล์า้นนาบรรยากาศดีรมิแมน่ำา้ปิง เมนู
แนะนำา ขาหมูไอยรา แกงค่ัวหอยขม สลัดกุ้ง
ตะกร้า 

ร้านซวิกิมเลศิรส อ.เมือง โทร. 0 5551 4514
รา้นเก่าแก่เป็นบ้านไมแ้บบเดมิๆ คลาสสกิแบบไม่
ปรงุแตง่ เมนขูึน้ชือ่คือก๋วยเตีย๋วเตาถ่านตน้ตำารบั
ที่ใส่กระเพาะหมูชิ้นใหญ่ เนื้อนิ่มแต่เด้งสด และ
สุก้ีแห้ง ทีเด็ดคือนำ้าจิ้มสุก้ีท่ีมาพร้อมกับไข่ลวก 
ใส่หมูหมัก ปลาหมึกกรอบ และกากหมูชิ้นโต 
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โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง  โทร. 0 5551 2507-8, 0 5551 2686

โรงแรมราชาบุรี บูติคโฮเทล อ.เมือง  โทร. 0 5557 2111

โรงแรมศิลาหยกแกรนด ์อ.เมือง  โทร. 0 5551 5555

โซโห บูทีค โฮเทล อ.เมือง  โทร. 0 5551 3123

บ้านปู๋ย่า โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง  โทร. 08 1785 7310

โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด โทร. 0 5553 2601

หมอกฟ้าใส รีสอร์ท  อ. แม่สอด โทร. 0 5557 7682

ฮ็อป อินน์  อ. แม่สอด โทร. 0 5553 6399, 09 2260 1322

อิระวดี รีสอร์ท อ. แม่สอด โทร. 0 5553 5430

โรงแรม บ้านระเบียงไม ้อ. แม่สอด โทร. 0 5553 2144

Where
to Stay
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ผลไม้แปรรูป
จังหวัดตากขึ้นชื่อเรื่องท้ังผลไม้สดและแปรรูปคุณภาพดี 
เช่น ผลไม้แปรรูปของกลุ่มตากแม่สอดผลไม้อบแห้ง 
สามารถหาซ้ือได้ตามแหล่งท่องเท่ียวและร้านของฝาก
ทั่วไป หรือนำ้าผลไม้แปรรูปสดๆ จากสวนร่มเกล้า มีให้
เลือกหลายรส เช่น นำ้ามัลเบอร์รี่ นำ้านมแมคคาเดเมีย
นำ้าอะโวคาโด นำ้าเสาวรส 

พืชผักผลไม้เมืองหนาว
แนะนำา “ตลาดดอยมูเซอ” ริมทางหลวงหมายเลข 105 
(แม่สอด – ตาก) ตลาดสดท่ีรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรของชาวไทยภูเขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งผักและ
ผลไม้เมืองหนาวสดๆ เช่น พริกกะเหรี่ยง บัวหิมะ ฟัก
เขียวชาวเขา เผือกหอมดอย ข้าวกล้องดอย ลูกพลับ    
สตรอเบอรี ่นอกจากนีย้งัมนีำา้ผ้ึงป่า เห็ดหลนิจอื สมนุไพร
ต่างๆ ใบชา เมล็ดกาแฟ และของแห้งของฝากให้เลือก
ซื้อมากมายในราคาเป็นกันเอง

What t  Buy

อัญมณีและเฟอร์นิเจอร์
แม่สอด จังหวัดตาก จัดเป็นพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพถึง 13 กลุ่ม
อุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นคืออัญมณี ซึ่ง
มพีลอยเนือ้ดจีากท้ังตากและพมา่ ท่ีนำา
มาทำาเป็นเครือ่งประดับคุณภาพดหีลาก
หลายรปูแบบ มจีำาหน่ายตามรา้นเครือ่ง
ประดับคุณภาพดีมากมาย ส่วนเฟอร์   
นิเจอร์ของตากก็ขึ้นชื่อเพราะมีไม้
คุณภาพดี ประกอบกับฝมีอืชา่งคุณภาพ 
ราคาไม่แพง ทำาให้เฟอร์นิเจอร์ตากได้
รับความนิยมไม่น้อย
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ประเพณีปอยส่างลอง (แห่ลูกแก้ว)
วันท่ีจดังาน : ระหว่างเดือนมนีาคม-เมษายน 
ระยะเวลา 3-7 วัน โดยท่ัวไปนิยมจัดงาน 3 วัน
สถานท่ีจัดงาน : เชิงสะพานมิตรภาพไทย 
– พม่า อำาเภอแม่สอด
เป็นงานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่ 
เป็นการบรรพชาสามเณรให้สบืทอดพระพทุธ
ศาสนา และเพ่ือเรียนรู้พระธรรมคำาสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า ทั้งยังสืบทอดประเพณีที่มี
มาดั้งเดิม

Travel 
Calendar

ประเพณีปีใหม่ม้ง 
วันท่ีจดังาน : วันขึน้ 1 คำา่ 2 คำา่และ 3 คำา่ของเดือน
หนึ่ง (มกราคม)  
สถานที่จัดงาน : อำาเภอพบพระ 
งานรื่นเริงของชาวเขาเผ่าม้ง หลังจากได้เก็บเก่ียว
ผลผลติในรอบปีเรยีบรอ้ย และเป็นการฉลองถึงความ
สำาเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่งจะต้องทำาพิธี
บูชาถึงผฟีา้ ผป่ีา ผีบ้าน ท่ีให้ความคุ้มครองและดูแล
ความสุขสำาราญตลอดทั้งปี

ประเพณีแหล่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว)
วันที่จัดงาน : กลางเดือนมีนาคม-ต้นเมษายน
สถานที่จัดงาน: อำาเภอแม่ระมาด
ชาวไทยใหญ่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาในเขต
อำาเภอแม่สอด มักจะบวชเณรซ่ึงเป็นลูกแก้ว 
หรือหลานของตนเองในช่วงปิดภาคเรียน 
ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนของทุกปี 
เพื่อให้ได้ศึกษาพระธรรมคำาสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าในช่วงปิดเทอม

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง
วันที่จัดงาน : พฤศจิกายน วันขึ้น 15 คำ่า เดือน 12
สถานที่จัดงาน : อำาเภอเมือง
ประเพณีลอยกระทงโบราณของชาวตากเพื่อขอขมาต่อแม่นำ้าปิง กระทง
กะลานับพันจะถูกลอยลงแม่นำ้า ซึ่งล่องนำ้าโดยธรรมชาติเกิดเป็นสายยาว 
ทำาให้กระทงลอยต่อเนื่องกันเป็นสายเห็นแสงไฟระยิบระยับอย่างงดงาม

ประเพณีข้ึนธาตุเดือนเก้า 
วันที่จัดงาน : เดือนมิถุนายน
สถานที่จัดงาน : วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก
ประเพณีพื้นถ่ินท่ีสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อ     
สักการะองค์พระบรมธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดา
ในการเริ่มฤดูทำานา 
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เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ในเขตท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

ย้อนรอยอารยธรรม ความ
รุ่งเรืองแห่งอดีตกาล ที่ยัง
คงสืบสานมาจนปัจจุบัน
เส้นทางแนะนํำา  : 
อ.เมือง จ.สุโขทัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย -     
อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร - อ.บ้านตาก จ.ตาก

เริม่ตน้การเดินทางด้วยการเท่ียวชมความงดงามและ
สัมผัสบรรยากาศอดีตอันเรืองรองของ “อุทยาน
ประวตัศิาสตร์สโุขทยั” (เมอืงเก่าสโุขทัย) ซ่ึงครัง้
หน่ึงเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และ
เศรษฐกิจในแถบน้ี หลังจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยัง
ศรีสัชนาลัย เพื่อชม “อุทยานประวัติศาสตร์
ศ รี สั ช น าลั ย ”  ซ่ึ งภายในบริ เ วณอุทยาน
ประวัติศาสตร์มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
มากมายให้เที่ยวชม

หลังจากเท่ียวชมอุทยานประวัติศาสตร์ท้ังสองแห่ง 
คุณก็ไม่ควรพลาดท่ีจะไปเท่ียวชม “อุทยาน    
ประวัติศาสตร์กํำาแพงเพชร”  ซ่ึงเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ี 
มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยอทุยานประวัตศิาสตรฯ์ 

ท้ังสามได้รับเกียรติร่วมกันจากองค์การยูเนสโก จึง
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีไม่ควร
พลาดไปชมเป็นอย่างยิ่ง “ทุ่งป้อมเศรษฐ”ี เป็น
อกีหนึง่โบราณสถานท่ีน่าสนใจของกำาแพงเพชร เป็น
ป้อมและกำาเพงศิลาแลง ซึ่งยังคงมีสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ ์บรเิวณใกล้เคียงยงัมวัีดเก่าแก่หลายวัด เชน่
วัดหนองพิกุล วัดซุ้มกอ ท่ีสำาคัญคือเป็นบริเวณท่ี
พบพระเครื่องลือชื่อของเมืองกำาแพงเพชร เช่น พระ
ซุ้มกอ ลีลาเม็ดขนุน ทุ่งเศรษฐี หรือกำาแพงเขย่ง

จากอำาเภอเมืองกำาแพงเพชร แนะนำาให้เดินทางต่อ
ไปยังอำาเภอเมืองตาก เพื่อเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์
เมืองตาก” ชมโบราณวัตถุอนัทรงคุณค่า และภาพ
พระราชกรณียกิจ รวมถึง “เรือนประทับ” ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วและสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเมืองตาก 
ซึ่งปัจจุบันคือตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเอง

ปิดท้ายเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยการไปเยี่ยมชม 
“วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน” ในอำาเภอ
บ้านตาก ซึ่งจัดแสดงซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่
มีการค้นพบ โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและยาว
ที่สุดในโลก
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ธรรมยาตราตามรอยบาท
พระศาสดา สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์

เส้นทางแนะนํำา : 
อ.ศรีสัชนานัย จ.สุโขทัย - อ.เมือง จ.พิษณุโลก -     
อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร - อ.บ้านตาก - อ.แม่สอด     
จ.ตาก

เส้นทางน้ีเริม่ตน้ด้วยการเดนิทางไปไหว้พระและเท่ียว
ชม “วัดพระศรีรัตนมหาธาตราชวรวิหาร” ที่
อำาเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชมปรางค์ประธานรูป
แบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ก่อนจะเดินทางต่อ
ไปยังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อไปกราบสักการะ 
“พระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวหิาร” เท่ียวชม “วดัจฬุามณี” และ “วดั
ราชบูรณะ สองวัดเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก  
ซึง่วัดราชบูรณะยงัขึน้ชือ่เรือ่ง “พระนางพญา” ดว้ย

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา

จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงัอำาเภอเมอืงกำาแพงเพชร เพ่ือ
ไปกราบ “หลวงพ่อเพชร” ที่วัดบาง เป็นหนึ่งใน
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกำาแพงเพชร  
รวมถึงสักการะ “พระบรมธาตุเจดีย์” ที่วัด
พระบรมธาตุ พระอารามหลวงประจำาเมืองนครชุม 
และเยี่ยมชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่ประมาณ 
9 คนโอบภายในวัด ซ่ึงชาวกำาแพงเพชรเชื่อว่า     
พระมหาธรรมราชาลิไทเป็นผู้ปลูก

มุ่งหน้าสู่จังหวัดตากโดยมีจุดหมายอยู่ ท่ี “วัด
พระบรมธาตุ” ท่ีอำาภอบ้านตาก เยี่ยมชมและสัก
การะองค์พระบรมธาตุ เป็นเจดีย์แบบพม่าท่ีจำาลอง
แบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง และจุดสุดท้ายเดินทาง
ไปยังแม่สอด เพื่อชมความมหัศจรรย์ของ “เจดีย์
หินพระอินทร์แขวน” ท่ีวัดพระธาตุดอยหินก่ิว  
ซึ่งองค์พระธาตุตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง โดยมีหินก้อน
ใหญ่ซ่ึงมีฐานคอดก่ิวเหมือนจะแยกขาดจากกัน
วางตัวอยู่บนหน้าผานั้น 
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต

เรียนรู้วิถีชีวิต สัมผัสความ
งามของงานหัตถศิลป์อัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ทรงคุณค่า
เส้นทางแนะนํำา : 
อ.เมือง จ.สุโขทัย- อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย -    
อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร - อ.แม่สอด จ.ตาก

เริม่ตน้ท่ีอำาเภอเมอืงสุโขทัย เยีย่มชมการสาธติการ
ทำาเครือ่งสงัคโลกภายในกลุม่หมูบ่า้นสงัคโลก หรอื
อาจรว่มทำากิจกรรมเวิรก์ชอปลองทำาเครือ่งสงัคโลก
ด้วยตัวเองก็ได้ จากนั้นเดินทางไปยังอำาเภอ
ศรสัีชนาลยั และไปชมการทำาเครือ่งเงนิเครือ่งทอง
ศรีสัชนาลัยท่ีร้านทองสมสมัย แวะเท่ียว “สาธร 
พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคํำา” ชมผ้าทอทองคำาอันลำ้า
ค่า 

จากน้ันเดินทางต่อไปยังอำาเภอ
เมืองกำาแพงเพชร ไปสัมผัส

วัฒนธรรมชาวเขาอิ้วเมี่ยนในชุมชนอ่างทอง และ
ไมอ่ยากให้พลาดไปเดินชม “ตลาดย้อนยุคนคร
ชุม” ถนนคนเดินท่ีจำาลองตลาดโบราณ เดินชม 
ชอป และชิมอาหารพ้ืนถ่ินอร่อยๆ ท่ีคัดสรรมา
มากมาย

เส้นทางจากกำาแพงเพชรยังพาคุณเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งท่องท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตาก ไป
สมัผสัวิถีชวิีตชาวมเูซอท่ีตลาดดอยมเูซอ ท่ีชาวบ้าน
ในพื้นท่ีนำาเอาสินค้าเกษตรหรืองานหัตถกรรมพ้ืน
เมืองมาขาย มีเสน่ห์แปลกตา หรือจะเดินทางต่อ
ไปยังตลาดริมเมย ท่ีตั้งอยู่บริเวณขายแดน มี

สินค้าพ้ืนเมืองมากมายท้ังของไทยและ
พม่ามาจำาหน่าย
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เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสชุมชน 

เรียนรู้วัฒนธรรม 
สัมผัสวิถีชุมชน
เส้นทางแนะนํำา:
อ.เมอืง จ.สโุขทัย- อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทัย - อ.เมอืง 
จ.กำาแพงเพชร - บ้านใหม่ร่องกล้า จ.พิษณุโลก

เริ่มต้นที่อำาเภอเมืองสุโขทัย เที่ยวชมชุมชนเมืองเก่า
สุโขทัย แหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ท่ีสืบทอดกันมาแต่
โบราณ หลงัจากน้ันแวะไปยงัชมุชนบา้นกลว้ย ชมทุ่ง
ทะเลหลวงและหอไตรกลางนำ้า วัดกำาแพงงาม รวม
ถึงเยี่ยมชมแหล่งผลิตตู้ไม้สักทองลายโบราณของ
สุโขทัย 

จากน้ันเดินทางต่อไปยังชุมชนท่าชัย ในอำาเภอ
ศรสีชันาลยั เรยีนรูวิ้ถีชวิีตชมุชนของชาวศรสีชันาลยั
ท่ีมีความผูกพันกับแก่งหลวง และลิ้มรสอาหารพื้น
เมืองสุดอร่อย อาจจะพักแบบโฮมสเตย์ท่ีน่ีหรือท่ี
ชุมชนบ้านนาต้นจั่นก็ได้ ซ่ึงบ้านนาต้นจั่นนอกจาก
จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้ว ยังมีจุดชมวิว
และธรรมชาติสวยๆ ให้ชมอีกด้วย

เดินทางต่อไปยังจังหวัดกำาแพงเพชร ภายในอำาเภอ
เมอืงมชีมุชนหลายแห่งท่ีน่าสนใจ ซึง่คุณอาจเลอืกไป
ชมวัฒนธรรมแบบชาวเขาอิว้เมีย่น หัดปักผา้อิว้เมีย่น 
เรียนรู้ วิถีเกษตรพอเพียง หรือจะไปย้อนยุคชม
บรรยากาศเก่าๆ กันที่ชุมชนนครชุม เที่ยวชมตลาด
และเพลดิเพลินไปกับของกินพ้ืนถ่ินอรอ่ยๆ มากมาย 
จากกำาแพงเพชรเดินทางต่อไปยังบ้านใหม่ร่องกล้า 
ใน จ.พิษณุโลก ชุมชนที่อยู่ใจกลางของอุทยานแห่ง
ชาติภูหินร่องกล้า มีการผสมผสานความเป็นอยู่
ระหวา่งชาวเขาเผา่มง้และคนไทย มขีนบธรรมเนยีม 
วัฒนธรรมประจำาเผ่าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน 
นอกจากน้ันบริเวณน้ียังมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
และทิวทัศน์สวยงาม
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 
รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตของ
ชุมชนผ่านกิจกรรม
เวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์
เส้นทางแนะนํำา: 
อ.เมือง จ.สุโขทัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย - 
อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 

เสน้ทางท่องเท่ียวเชงิสรา้งสรรค์สดุสนุกท่ีเปิดโอกาส
ให้คุณไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจอตัลกัษณข์องชมุชนตา่งๆ 
มากขึน้ผ่านกิจกรรมท่ีมใีห้เลอืกทำามากมาย ไมว่่าจะ
เป็นระบำาลลีาลายสงัคโลก 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
การ ป้ันและ เขี ยนลาย   
สังคโลก หรือการปั้นตุ๊กตา
เ สียกบาลสั งคโลกบ้าน 
เกาะน้อยในเขตพืน้ท่ีอำาเภอ
เมืองสุโขทัย 

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังอำาเภอศรีสัชนาลัย ไป
เรียนรู้การทำาว่าวพระร่วง-พระลือท่ีชุมชนบ้านคุก
พฒันา หรอืจะไปเรยีนทอจกไทยพวนท่ีสนุทรผ้ีาไทย
ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

วกกลับลงทางใต้ เพื่ อ เดินทางสู่ อำ า เภอเมือง 
กำาแพงเพชร ไปเรียนการปักผ้าอิ้วเมี่ยน ณ ชุมชน
อ่างทอง แล้วต่อด้วยไปเรียนทำาอาหารพ้ืนเมือง 
อย่างขนมจีบแป้งสดท่ีนครชุม นอกจากจะได้สูตร
อาหารกลับบ้าน ยังอิ่มอร่อยอีกด้วย
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย

 
พักผ่อนเพลินใจ อิ่มเอม
ไปกับธรรมชาติอันงดงาม

เส้นทางแนะนํำา:
อ.คีรมีาศ จ.สโุขทัย - อ.สามเงา จ.ตาก - อ.ปางศลิา
ทอง จ.กำาแพงเพชร - อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เส้นทางน้ีแนะนำาให้เริ่มต้นการเดินทางไปเท่ียวชม
ธรรมชาตแิละโบราณสถานท่ีสวยงามของอทุยานแห่ง
ชาตริามคำาแหงหรอืเขาหลวง ซึง่เป็นอทุยานแห่งชาติ
ทางประวัติศาสตรท่ี์มปูีชนียวัตถุอนัเป็นโบราณสถาน
สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และยังคงสภาพป่า     

อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธาร มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม

จากสุโขทัยสามารถเดินทางต่อไปยังเขื่อนภูมิพลใน 
อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งบริเวณนี้คุณสามารถเลือกท่อง
เท่ียวได้หลากหลายแนว ไมว่่าจะพกัผ่อนแบบสบายๆ 
บริเวณริมเขื่อน หรือเช่าเรือไปเท่ียวเกาะกลางนำ้า 
หรือจะไปเดินเท้าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่นก็ได้ 

จากอำาเภอสามเงา คุณยังเดินทางไปเท่ียวชม
ธรรมชาติสวยงามต่อกันได้ทีอุ่ทยานแหง่ชาติแมว่งก์ 
ใน อ.ปางศิลาทอง จ.กำาแพงเพชร ซ่ึงภายใน         
อุทยานฯ มีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย เช่น จุดชม
วิวกิ่วกระทิง จุดชมวิวขุนนำ้าเย็น และช่องเย็น หาก
มเีวลาแนะนำาให้ไปเยีย่มชมเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขา
สนามเพรียงอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก

หากชอบธรรมชาติ ท่ีสวยงามแปลกตา จาก
กำาแพงเพชร คุณสามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่ง
ชาติทุ่งแสลงหลวงใน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่ง   
เป็นอุทยานฯ ที่มีสภาพทางธรรมชาติหลากหลาย มี
ความโดดเด่นทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทุ่งหญ้าและ
พันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากหลากหลายชนิด
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 
เรียนรู้คู่ความสนุกกับ
วิถีเกษตรไทย
เส้นทางแนะนํำา:  อ.เมือง จ.สุโขทัย - อ.พบพระ 
จ.ตาก – อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำาแพงเพชร - 
จ.พิษณุโลก
 
เริ่มต้นเส้นทางนี้กันท่ีโครงการเกษตรอินทรีย์สนาม
บินสโุขทัย ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีว่างมาทดลองการทำาการเกษตร
ผสมผสาน ปลูกข้าว ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์แบบ
ปลอดสารเคมี และเปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมทำากิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการอีกด้วย

จากสุโขทัยเดินทางตอ่ไปยงัไรป่ฐมเพชรใน อ.พบพระ 
จ.ตาก ท่ีนี่เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวการปลูกกุหลาบ 
ผักปลอดภยัจากสารพิษ มกีารทำากุหลาบแปรรปูท่ีอยู่
ได้นานนับ 10 ปี ในสภาพที่สวยงามและเหมือนดอก
สด

จากตากสามารถเดินทางต่อไปยังอำาเภอโกสัมพีนคร
ในกำาแพงเพชร ไปเยี่ยมชมสวนมะม่วงลุงพร เรียนรู้
การทำาสวนมะม่วงและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาตจิากลงุพรเจา้ของสวน รวมท้ังชมิ
และซื้อมะม่วงนานาพันธุ์เป็นของฝากได้อีกด้วย  

เสน้ทางจากกำาแพงเพชรสามารถเดินทางเชือ่มโยงต่อ
ไปยังจังหวัดพิษณุโลกเพื่อชมบึงบัว
กระด้งของนายธรรมรงค์ วัดบ้านคลอง 
ในเขตอำาเภอเมือง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงเกษตรผสมผสาน       
ท่ีปลูกบัวกระดง้หรอืบัววิกตอเรยีไว้ให้ได้
ชม บัวกระด้งมีความพิเศษอยู่ท่ีใบใหญ่  
แข็งแรง รับนำ้ าหนักได้มากถึง 70 
กิโลกรัม สามารถลงไปถ่ายภาพเก็บไว้
เป็นที่ระลึกได้้
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วันที่ 4
ออกเดินทางจากจังหวัดตากสู่อำ า เภอเมือง
กำาแพงเพชร เท่ียวชม อุทยานประวัติศาสตร์
กํำาแพงเพชร ช่วงบ่ายเท่ียวชมบ่อน้ำาพุร้อน
พระรว่ง และเยน็ไปด่ืมดำา่กับบรรยากาศวันวานยงั
หวานอยู่ที่ ตลาดย้อนยุคนครชุม ชิมและชอป
อาหารอร่อย หรือจะเรียนทำาอาหารพื้นถิ่นที่นี่ก็ได้ 

วันที่ 5
เดินทางสู่อำาเภอเมืองพิษณุโลก ไปกราบสักการะ
พระพุทธชินราชท่ี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวหิาร แลว้ไปเท่ียวชม พระราชวงัจนัทน์ 
สถานท่ีเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 1
เริ่มต้นการเดินทางท่ีอำาเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
เยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
แล้วไปเรียนรู้การทำาทองศรีสัชนาลัย ช่วงบ่ายไป 
เรียนรู้วิธีการทำาผ้าหมักโคลน ชิมข้าวเป๊ิบ และพัก
ค้างคืนแบบโฮมสเตย์ เพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 

วันที่ 2
 
เดินทางสู่อำาเภอเมืองสุโขทัย สัมผัสบรรยากาศอดีต
อันเรืองรองของ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
(เมืองเก่าสโุขทยั) เท่ียวชมการผลติสงัคโลกและ
ทดลองเขียนลายสังคโลก

วันที่ 3
 
เดินทางไปยังอำาเภอเมือง จังหวัดตาก แวะสักการะ 
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เท่ียวชม
พิพิธภัณฑ์เมืองตากและบ้านตรอกจีน

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำา
5 วัน 4 คืน เชื่อมโยง 4 จังหวัด



อุทยานแห่งชาติรามคำ แหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย




