อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

Director - General’s Note
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ 4
จังหวัดคือ สุโขทัย กำ�แพงเพชร พิษณุโลก และตาก เป็นพื้นที่ที่มีความ
สำ � คั ญ และความรุ่ ม รวยทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภายใต้
การดู แ ลของสำ � นั ก งานพื้ น ที่ พิ เ ศษอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย ศรีสัชนาลัย-กำ�แพงเพชร (อพท.4) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
โดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานจังหวัดทั้ง 4 แห่ง
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและศักยภาพในการพัฒนาเขต
พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นและมีคุณภาพ
จึ ง ไ ด้ มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร จั ด ทำ � “คู่ มื อ ท่ อ งเที่ ย วเขต
พัฒนาการท่องเทีย
่ วมรดกโลกด้านวัฒนธรรม สุโขทัยกำ�แพงเพชร-พิษณุโลก-ตาก” ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการดำ�เนินงานส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว และเพือ
่ เป็นคูม
่ อ
ื
การเสริ ม ศั ก ยภาพให้กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนและคนในท้องถิ่น
ที่ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้รับทราบข้อมูล
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ไปจนถึงแนวทางในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
จนสามารถประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลต่างๆ ไปสูก
่ ลุม
่ นักท่องเทีย
่ วและ
ผูท
้ ส
ี่ นใจต่อไปได้ รวมทัง
้ ช่วยส่งเสริมการท่องเทีย
่ วภายในท้องถิน
่ และชุมชน
ไปจนถึ ง การพั ฒ นาและต่ อ ยอดการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในเขตฯ ต่อไปได้ในอนาคต

พันเอก ...................................................
(นาฬิกอติภัค แสงสนิท)
ผู้อำ�นวยการ อพท.

THE TEAM
ที่ปรึกษา

จัดทำ�โดย

คณะผู้จัดทำ�

พิมพ์

คณะทำ�งานโครงการศึกษา
ด้านขยายศักยภาพเพื่อเป็น HUB
การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
ในอาเซียน

สำ�นักงานพื้นที่พิเศษอุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำ�แพงเพชร
(อพท.4)
55/13-14 หมู่ที่ 12 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำ�บลบ้านกล้วย อำ�เภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64000
0 5561 0481-2
0 5561 0483
http://dasta.or.th/
dastaarea4 และ www.facebook.
com/dastahistoricalpark/

บริหารงาน
ธัญลักษณ์ คุณาบรรจง
บรรณาธิการ
กาญจนา เตชาวัฒนากูล
เรียบเรียง
วราภรณ์ พวงไทย
ศิลปกรรม
ธัญลักษณ์ คุณาบรรจง,
นคร แสงสว่าง
พิสูจน์อักษร
นันทิยา ตันศรีเจริญ

บริษัท วิทยาการพิมพ์ จำ�กัด
248 ลาดพร้าว 96 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
0 2530 3372, 0 2539 8025
0 2935 1022
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2560
จำ�นวน 1,000 เล่ม

Cสารบัญntents
รู้จัก อพท.
และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดกำ�แพงเพชร
		
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดตาก
เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ�

6
7
25
43
63
83

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.

อพท.ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่ ว ยงานในการกำ � หนดนโยบายและ
แผนการบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิน่ และประชาชน เพือ่ ให้เกิดความร่วม
มื อ ในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิด
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ
วั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง าม เป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งความประทั บ ใจแก่ นั ก
ท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึง
และกลับมาท่องเที่ยวใหม่

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข”
พันธกิจ

1. บริหารจัดการการพัฒนาการท่อง
เทีย่ วสูค่ วามยัง่ ยืนด้วยแนวคิดการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน (Community-Based
Approach)
2. เป็นองค์กรทำ�งานเชิงประสานและ
บูรณาการการทำ�งานร่วมกับทุกภาคี
3. พัฒนาขีดความสามารถการท่องเทีย่ ว
ให้ทันต่อพลวัตการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
1. ชุมชนในพื้นที่เป็นชุมชนแห่งความสุข
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
3. สร้างต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อ
ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลือ่ นการท่อง
เที่ยวในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเทีย่ วทีน่ �ำ ไปสูค่ วามยัง่ ยืน
6. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ของ
สภาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism
Council: GSTC)
7. เพื่อให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่อง
เทีย่ วเกิดการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง ตามแนวทางมรดกโลก
กินได้
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Where to Go

เชิงประวัติศาสตร์
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย

บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุม
พื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานฯ มี
สถานที่สำ�คัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณ
สถาน โดยมีคูเมือง กำ�แพงเมือง และประตูเมืองโบราณ
ล้อมรอบอยูใ่ นรูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั และมีโบราณสถานสำ�คัญ
ที่น่าชมมากมาย
ภายในกำ�แพงเมืองยังคงเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง โดยวัดที่
ใหญ่และสำ�คัญที่สุดคือ “วัดมหาธาตุ” ซึ่งมีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม
หรื อ ทรงพุ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น ศิ ล ปะอั น งดงาม
แบบสุโขทัยแท้ที่ไม่ควรพลาดชม รวมไปถึงวัด
ตระพังเงิน วัดสระศรี วัดศรีสวาย ฯลฯ ซึ่งตั้ง
อยู่ในเขตกำ�แพงเมืองเก่าชั้นในอีกด้วย

อุทยานประวัตศิ าสตร์
ศรีสชั นาลัย อ.ศรีสชั นาลัย
ตั้งอยู่ในอำ�เภอศรีสัชนาลัย บริเวณที่เรียกว่า “แก่ง
หลวง” อยูห่ า่ งจากตัวเมืองไปประมาณ 50 กิโลเมตร
เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
“ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้น
ครองกรุ ง สุ โ ขทั ย และได้ ส ร้ า งเมื อ งขึ้ น ใหม่ เ ป็ น
ศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ซึ่งภายใน
บริ เ วณอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ มี โ บราณสถานและ
โบราณวัตถุมากมายถึง 215 แห่ง สำ�รวจค้นพบแล้ว
204 แห่ง ซึ่งมีวัดสำ�คัญที่สุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควร
8/

สุโขทัย

พลาดชมคือ “วัดช้างล้อม” ที่มีเจดีย์ประธานทรง
ลังกา และทีฐ่ านเจดียม์ ชี า้ งปูนปัน้ ยืนหันหลังชนผนัง
เจดี ย์ อ ยู่ โ ดยรอบจำ � นวน 39 เชื อ ก ถื อ เป็ น
สถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามตระการตา
นอกจากนีย้ งั มีจดุ ท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญอีกหลายจุด เช่น
วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดเขาพนมเพลิง วัดเขาสุวรรณคีรี
วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยานน้อย วัด
นางพญา รวมไปถึงวัดชมชื่นอีกด้วย

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามคํำ�แหง

อ.เมืองสุโขทัย

ส่วนนอกกำ�แพงเมืองด้านเหนือก็มีอีกหลายจุดที่
น่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น วัดศรีชุม วัดพระพายหลวง
และแหล่ ง โบราณคดี เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาสุ โ ขทั ย
(เตาทุเรียง) รวมไปถึงบริเวณนอกกำ�แพงเมืองด้าน
ตะวั น ตก ด้ า นใต้ และด้ า นตะวั น ออกก็ ยั ง มี จุ ด
ท่องเที่ยวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้แบบพลาดไม่ได้
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พร้อมด้วยอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย และอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กำ�แพงเพชร ได้รับเกียรติให้ลง
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ลำ�ดับที่
574 จากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อว่า “เมือง

ประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัยและเมืองบริวาร” (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 ซึ่งกล่าวถึงความสำ�คัญเอาไว้ ดังนี้

สถานทีร่ วบรวมและจัดแสดงงานศิลปะโบราณ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะสุโขทัยที่รวบรวมจาก
การขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
บริเวณเมืองเก่าสุโขทัย บางส่วนได้จากบริเวณ
เมื อ งใกล้ เ คี ย ง เช่ น เมื อ งศรี สั ช นาลั ย
กำ�แพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร อีกส่วน
หนึ่งเป็นของที่ประชาชนมอบให้ โดยโบราณ
วัตถุที่จัดแสดงได้แก่ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย
เครื่องถ้วยสังคโลก พระพุทธรูปแบบต่างๆ
พระพิมพ์ที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถาน
เทวรูป และอาวุธโบราณ
ผั ง เมื อ ง อาคารเพื่ อ
กิ จ การของพลเมื อ ง
และศาสนสถานที่ น่ า
ประทับใจ รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคของเมือง
และระบบชลประทานที่
แสดงถึงความเชีย่ วชาญใน
การจัดการนาํ้ เป็นอย่างมาก
2. เมืองประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัยและเมืองบริวารนัน้ เป็น
ตัวแทนของยุคสมัยแรกแห่งสยามในด้านศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและ
ประมวลกฎหมาย อันเป็นทีม่ าแห่งกำ�เนิดของรัฐไทย

1.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมื อ งบริ ว ารนั้ น เป็ น
ตัวแทนของผลงานชิ้นเอกที่
แสดงถึ ง ลั ก ษณะแรกเริ่ ม ที่
เด่นชัดของสถาปัตยกรรม อ
ในสยามประเทศ ซึ่งสะท้อน
ให้ เ ห็ น ได้ ทั้ ง จากการวาง
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เชิงศาสนา

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
อ.ศรีสัชนาลัย
เป็นวัดที่มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ภายในมี
โบราณสถานสำ�คัญ ได้แก่ ปรางค์ประธานรูปแบบสถาปัตยกรรม
สมัยอยุธยาก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ผนังภายในมีรูปจิตรกรรม
ฝาผนังที่เขียนด้วยสีแดงโบราณลายพรรณพฤกษา ส่วนกำ�แพง
สร้างจากศิลาแลงเป็นแท่งกลมขนาดใหญ่ปักเรียงกันเป็นรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า มีคานทับหลังกำ�แพง ทางเข้าออกด้านหลังเหนือ
ซุ้มประตูรูปทรงคล้ายหลังคาเจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่ม
ข้าวบิณฑ์โดยยอดเป็นปูนปั้นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่งดงามมาก

วัดทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม
เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ
ศิ ล า ซึ่ ง เป็ น พระพุ ท ธรู ป
หิ น ทรายปางนาคปรกที่
งดงามที่สุดองค์หนึ่ง ทุกวันที่
24 กุมภาพันธ์ของทุกปีจะมี
งานสักการะหลวงพ่อศิลา
อย่างยิง่ ใหญ่ ภายในงานจะ
มี ข บวนแห่ ค รั ว ทานและ
ขบวนพานพุ่มอันงดงาม
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ศาลพระแม่ย่า
อ.เมืองสุโขทัย

พระแม่ย่าเป็นพระรูป
ส ลั ก หิ น ช น ว น ที่
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
สุ โ ขทั ย โดยเชื่ อ ว่ า
พระแม่ย่าคือพระนาง
เสือง พระราชมารดา
ของพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช ในวันสงกรานต์
ของทุกปีจะมีการอัญเชิญพระแม่ยา่ ออกมาแห่
เพื่อให้ประชานร่วมกันสรงนํ้าและขอพร

เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ตํำ�บลหาดเสี้ยว
อ. ศรีสัชนาลัย
ชุมชนหาดเสี้ยว สุโขทัย มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทยพวนซึ่งอพยพมาจาก
เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวางในประเทศลาว ในสมัยรัชกาลที่ 3
ประมาณ ปี พ.ศ. 2387 มีวถิ ชี วี ติ ทีน่ า่ สนใจโดยเฉพาะการทอผ้าทีเ่ กือบ
ทุกบ้านจะมีกที่ อผ้าตัง้ อยู่ ซึง่ ผ้าทอหาดเสีย้ วได้ชอื่ ว่าเป็นผ้าทีม่ ลี วดลาย
สวยงามและมีชอื่ เสียงมาก นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีประเพณีส�ำ คัญๆ ทีน่ า่ ไป
ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ได้แก่ ประเพณีแห่ช้างบวชนาค จัดในวันที่ 7 - 8
เมษายนของทุกปี ประเพณีสงกรานต์บ้านหาดเสี้ยว จัดในวันที่ 13
เมษายนของทุกปี งานกำ�ฟ้า จัดในราวเดือน 3 ขึ้น 3 คํ่า ของทุกปี
งานจุดบั้งไฟ จัดในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี
งานประเพณีแห่องค์กฐินทางนํ้าของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว ตั้งแต่
วันแรม 1 คํ่า เดือน 11 จนถึงกลางเดือน 12 งานประเพณีร่วมบุญร่วม
ทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว จัดขึ้นในเดือน 11 ของทุกปี

ตําบลหนองอ้อ
อ.ศรีสัชนาลัย

บ้านเกาะน้อย ตัง้ อยูใ่ นบริเวณ
อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ศรีสัชนาลัย ริมฝั่งแม่นํ้ายม
ตำ � บลหนองอ้ อ อำ � เภอ
ศรีสัชนาลัย มีชื่อเสียงด้าน
ชุมชนผลิตสังคโลกที่สำ�คัญ
ตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่
19-22 เนื่องจากขุดพบเตาเผา

เครือ่ งสังคโลก (เตาทุเรียง) จำ�นวนมากมายเรียง
รายไปตามริ ม ฝั่ ง แม่ นํ้ า ยม นอกจากจะพบ
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเนื้ อ แกร่ ง ไม่ เ คลื อ บและแบบ
เคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอนแล้ว ทีบ่ า้ นเกาะ
น้ อ ยยั ง พบตุ๊ ก ตาสั ง คโลกเป็ น จำ � นวนมาก
นักท่องเทีย่ วสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับการทำ�สังคโลก
แบบบ้านเกาะน้อย รวมถึงการปั้นแบบขึ้นรูป
อิสระเป็นตุ๊กตาสังคโลกพร้อมกับการเรียนรู้รูป
แบบและความเชือ่ ของชุมชนเกีย่ วกับ “ตุก๊ ตาเสีย
กบาล” อีกด้วย ส่วนประเพณีที่น่าสนใจ คือ
ประเพณีอาบนํ้าก่อนกา ซึ่งชุมชนบ้านหนองอ้อ
จะไปอาบนาํ้ ในแม่นาํ้ ยมตอนเช้ามืดก่อนอีกา
ออกหากิน ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี
โดยเชือ่ กันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ตอ่
ชะตาชำ � ระล้ า งมลทิ น ความชั่ ว ร้ า ย
ทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ กายใจให้ไหลไป
ตามนํ้ า หมดสิ้ น เป็ น สิ ริ ม งคลเป็ น
มิ่งขวัญของชีวิตในปีใหม่ต่อไป
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ตลาดริมยม
อ.กงไกรลาศ
“ตลาดโบราณ” ใน

อ.กงไกรลาศ ในอดีตเคย
เป็นแหล่งชุมทางเรือทีล่ อ่ ง
ขึ้ น ลงในแม่ นํ้ า ยม และ
เป็ น ตลาดปลาที่ ใ หญ่
ที่สุดในสุโขทัย ซึ่งภาย
ห ลั ง ช า ว บ้ า น แ ล ะ
หลายฝ่ายต่างร่วมกัน
ฟื้ น ฟู บ ร ร ย า ก า ศ
เก่าๆ ในอดีตของตลาดริม
ยมกลับคืนมา กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
เสน่ห์อีกแห่งหนึ่ง โดยในช่วงเย็นวันเสาร์ของต้นเดือน
ราว ๆ 16.00 น. ชาวบ้านจะแต่งตัวสวยด้วยชุดไทยออก
มาเปิ ด ร้ า นขายของกิ น สารพั ด แบบ โดยจะเน้ น เป็ น
ของกินพื้นถิ่น เช่น ปลาแห้ง นํ้าพริกปลาร้า ปลาเห็ด
(ทอดมัน) ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ

เครื่องสังคโลก
อ.เมืองสุโขทัย

กลุม่ หมูบ่ า้ นสังคโลก มีบา้ นทีท่ �ำ เครือ่ งสังคโลกมากมาย
หลายแห่ง อาทิ อาณาจักรพ่อกูสังคโลก สุเทพสังคโลก
บัวสังคโลก กะเณชาแกลอรี่ โมทนาเซรามิค อุษาสังค
โลก ซึ่งส่วนใหญ่ นอกจากจะเปิดให้เข้าชมการผลิต
เครื่องสังคโลกแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมทดลอง
ทำ�กิจกรรมต่างๆ อาทิ ปั้นตุ๊กตา หรือหัดเขียนลายสังค
โลก เป็นต้น
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ทองสุโขทัยและ
เครื่องเงิน
อ.ศรีสัชนาลัย
ชื่อเสียงของช่างทำ�ทองลายโบราณของ
อำ�เภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็น
ที่ เ ลื่ อ งชื่ อ ลื อ ชากั น มานานหลาย
ศตวรรษ เนื่องจากศรีสัชนาลัยเคยเป็น
ย่ า นค้ า เครื่ อ งเงิ น -เครื่ อ งทองมาแต่
โบราณ จุดเด่นของทองสุโขทัยอยูท่ กี่ าร
ใช้ทองคำ� 99.99% (โดยปกติทองใน

ตลาดเมืองไทยทั่วไป
จะอยู่ที่ 96.5%) จึง
ทำ � ให้ เ นื้ อ ทองออกสี
เหลืองจำ�ปา มีการนำ�
ทองมาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือก่อน
ประกอบเป็นลวดลายต่างๆ จึงได้ความ
สวยงาม อ่อนช้อย และมีเอกลักษณ์
เป็นงานฝีมือที่ยากจะหาใครเหมือน
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถไปชมการ
ผลิตทองลายโบราณได้ที่ “ร้านทองสม
สมัย” หนึง่ ในร้านทองชือ่ ดังเก่าแก่ของ
ศรีสัชนาลัย ที่มีช่างทองฝีมือดีมารวม
กันอยูม่ ากมาย สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอี ย ดได้ ที่ ร้ า นทองสมสมั ย
โทรศัพท์ 0 5567 9095

เมืองเก่าสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย
ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ที่สืบทอดกัน
มาแต่โบราณ ประดิษฐ์ขึ้นด้วยช่างฝีมือท้องถิ่นอย่าง
ประณีตสวยงาม และผลงานเหล่านี้ยังเปรียบเสมือน
บันทึกหน้าหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ทชี่ มุ ชนเมืองเก่ายังคง
รักษาไว้มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นทางชุมชนก็มี
โปรแกรมเวิร์คชอปและกิจกรรม CSR ต่างๆ จัดเตรียม
ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลองวาด
ลวดลายสังคโลกหรือหัดสานปลาตะเพียนด้วยตนเอง
ได้เรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมของชุมชนและชาวสุโขทัย และ
ยังได้ชมและชอปของดีจากเมืองเก่ากลับบ้านกันอีกด้วย

ชุมชนบ้านทุ่งหลวง
อ.คีรีมาศ
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง
ของสุโขทัย จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ
เป็นดินเผาแบบไม่เคลือบ เมื่อเผาแล้วจะมีสีแดง ซึ่ง
ปัจจุบนั มีการพัฒนารูปแบบมากขึน้ ทำ�เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีความหลากหลายและสวยงาม เช่น โคมไฟ
ฉลุ หม้อฉลุ หม้อลายพญานาค จนกลาย
เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย
เมื่อมาที่ชุมชนแห่งนี้ คุณจึงไม่ควร
พลาดไปชมการสาธิ ต การทำ �
เครื่องปั้นดินเผา หรือจะลงมือ
ทำ�เองก็ได้

สัมผัสชุมชน
ชุมชนบ้านกล้วย
อ. เมืองสุโขทัย
ชุมชนที่ตั้งอยู่ริม
สายนํ้าแม่รำ�พัน
วิ ถี ชุ ม ชนจึ ง ยั ง
ผู ก พั น แนบแน่ น
กั บ สายนํ้ า เมื่ อ
มาเยือนบ้านกล้วย ต้องไม่พลาดการ
ไปเยี่ยมชมทุ่งทะเลหลวง เกาะกลาง
นํ้ารูปหัวใจ ซึ่งชาวบ้านกล้วยถือ
เป็ น พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ชมหอไตร
กลางนํ้า วัดกำ�แพงงาม และการ
ไปเยือนแหล่งผลิตตู้ไม้สักทองลาย
โบราณของสุโขทัย ซึ่งหาชมไม่ได้
ง่ายนักในปัจจุบนั ภายในชุมชนบ้าน
กล้ ว ย คุ ณ ยั ง สามารถเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการทำ � เครื่ อ งจั ก รสาน
ประดิษฐ์ป้ายชื่อจากเศษไม้สัก และ
หัดทำ�ขนมไทยได้อีกด้วย
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ชุมชนหนองอ้อ
อ.ศรีสัชนาลัย
ภายในชุมชนแห่งนี้ คุณจะได้ชนื่ ชมสถาปัตยกรรมทีว่ จิ ติ ร
บรรจงของวัดกุฎีราย ฟังเรื่องเล่าของชุมชนถึงวิถีชีวิตคน
ลุ่มนํ้ายม ตำ�นานพระร่วงกับแก่งหลวง เรียนรู้วิถีเกษตร
พอเพี ย ง และร่ ว มกิ จ กรรมอี ก มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
การปั้ น และเขี ย นลายสั ง คโลก หั ด ทำ � และลิ้ ม รสพล่ า
ข้าวกล้องพอง หัดพับดอกไม้ หรือทำ�ดอกทานตะวันจาก
เส้นด้าย เป็นต้น

ชุมชนบ้านคุกพัฒนา
อ.ศรีสัชนาลัย
ชุมชนคนทำ�ว่าวพระร่วงทีย่ งั สืบสานกรรมวิธี
แบบโบราณมาจนปัจจุบนั ทีน่ คี่ ณ
ุ สามารถปัน่
จักรยานเทีย่ วชมวิถชี มุ ชน หรือสนุกสนานไป
กับการนั่งรถวิถีเกษตรไปยังวัดสารจิตร และ
ลองตักนํ้าด้วยคันโพงโบราณ ชมพิพิธภัณฑ์
ชุมชน ชมวิวสูงวัดเขายาหนองจระเข้ ทดลอง
หาปลา ยกยอ เก็บผักพื้นถิ่น รวมถึงเข้าร่วม
กิจกรรมหัดทำ�ว่าวพระร่วงและทดลองเล่น
ว่าว หัดทำ�สบู่ถ่านไม้ไผ่ หรือหัดทำ�อาหาร
พื้นถิ่น

บ้านนาต้นจั่นอยู่ในเขตที่ติดตับเทือกเขา ทำ�ให้
มีอากาศทีเ่ ย็นสบาย เป็นพืน้ ทีส่ �ำ หรับปลูกผลไม้
ประเภทลางสาด ลองกอง ทุเรียน ส้มโอ ส้ม
เขียวหวาน ช่วงหน้าผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถ
เทีย่ วตามเส้นทางชมและชิมผลไม้ได้ตามฤดูกาล
ช่วงหน้าหนาวสามารถขึ้นไปชมทะเลหมอก ณ
จุดชมวิวห้วยต้นไฮ หรือหากเป็นฤดูการทำ�นา
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิธีชีวิตการทำ�นา
การจับปลาในหนองนํ้าได้ด้วยตนเอง หรือชม

บ้านนาต้นจั่น
อ.ศรีสัชนาลัย
การผลิตงานฝีมอื จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อย่างผ้า
หมักโคลนที่มีชื่อเสียง และหากสนใจจะลองหัด
ลองทำ�ด้วยตัวเองก็ได้ และแน่นอนว่าต้องไม่
พลาดลิม้ ลอง “ข้าวเปิบ๊ ” หรือก๋วยเตีย่ วพระร่วง
อาหารที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของ
บ้านนาต้นจั่น

14 /

สุโขทัย

เชิงสร้างสรรค์
ระบํำ�ลีลาลายสังคโลก
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย
“มังคละสุโขทัย” หรือ “ระบํำ�ลีลาลายสังคโลก” เป็นศิลปะ
การแสดงทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากลวดลายของเครือ่ งถ้วย
สังคโลก อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของชาว
สุโขทัย ที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นักท่องเที่ยวจะได้
เรียนรูก้ ารแต่งกายของนาฏศิลป์ไทย เรียนรูภ้ าษานาฏศิลป์
(จีบยาว ยืนเข่า ทลายท่า ฯ) ลงมือฝึกท่านาฏยศัพท์
เบื้องต้น ซึ่งนอกจากทักษะด้านนาฏศิลป์ที่จะได้กลับบ้าน
แล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพอีกด้วย

การเขียนลวดลาย
สังคโลกลงบนผืนผ้า
อ.เมืองสุโขทัย

เครือ่ งสังคโลกของสุโขทัยเป็นงานหัตถอุตสาหกรรมทีส่ �ำ คัญ
มายาวนาน ซึ่งลวดลายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายสัตว์
ลวดลายพืชพรรณ และลวดลายเรขาคณิตล้วนแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ความเชื่อและรูปแบบ
ศิลปะเฉพาะของสุโขทัย ทีบ่ า้ นปรีดาภิรมย์ในอ.เมืองสุโขทัย
ได้น�ำ เอาลวดลายเหล่านีม้ าเขียนลงบนผ้า โดยนักท่องเทีย่ ว
นอกเหนือจากจะได้สนุกสนานกับการสร้างงานฝีมือในการ
คัดลอกลวดลายหรือวาดลงบนผ้า เสื้อยืด หรือโคมไฟแล้ว
ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำ�คัญของ
ลวดลายต่างๆ ได้เข้าใจในคุณค่าของ “จิตวิญญาณของ
พื้นที่” เมืองสุโขทัย และเข้าใจอัตลักษณ์ของความเป็นเขต
พื้นที่สุโขทัยมากขึ้น

การปั้นและ
เขียนลายสังคโลก
อ.เมืองสุโขทัย
สุโขทัยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่ สำ � คั ญ มาตั้ ง แต่ พุ ท ธศตวรรษที่ 18-20 และปัจจุบัน
สุโขทัยยังคงมีการผลิตเครือ่ งสังคโลกทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูป
แบบใหม่ที่อาศัยวิธีการปั้น การ
เคลือบ การเขียนสีและลวดลาย
ตามอย่างในอดีต ที่นักท่องเที่ยว
สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบและ
ลวดลายของเครื่ อ งสั ง คโลกได้
ก่อนทีจ่ ะทดลองปัน้ ชิน้ งานและยัง
สามารถวาดเขียนลวดลายได้ดว้ ย
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เรี ย นรู้ ก ารทำ � เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
เคลื อ บเนื้ อ ละเอี ย ดชนิ ด แตก
ลายงาสี เ ขี ย วไข่ ก าที่ เ รี ย กว่ า
“เซลาดอน”
ภายในเขตอำ�เภอเมืองสุโขทัยมี
สถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถ
เข้าร่วมชมการสาธิตและทดลอง
ผลิตชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง อาทิ
สุเทพสังคโลก บัวสังคโลก กะเณชาแกลอรี่ โมทนาเซรามิค อุษาสังคโลก เป็นต้น
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การพิมพ์พระสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย
บ้านพระพิมพ์ลกั ษมณศิลป์ในเขต
อำ � เภอเมื อ งสุ โ ขทั ย เป็ น แหล่ ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งนักท่อง
เที่ ย วจะได้ เ รี ย นรู้ รู ป แบบของ
พุ ท ธศิ ล ป์ สุ โ ขทั ย ในแบบต่ า งๆ
ประวัติศาสตร์การพิมพ์พระ ขั้น
ตอนในการผลิต รวมถึงได้ลงมือ
พิมพ์พระด้วยตัวเอง นอกจากจะ
ได้ความรูแ้ ล้ว ยังถือเป็นการสืบต่อ
พระพุทธศาสนาตามคติโบราณ
ของไทยทีน่ ยิ มทำ�พระพิมพ์ดนิ เผา
ถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

การปั้นตุ๊กตาเสียกบาล
สังคโลกบ้านเกาะน้อย
อ.ศรีสัชนาลัย
บ้ า นเกาะน้ อ ยตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น
แหล่งหัตถอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิต
เครือ่ งปัน้ ดินเผาและเครือ่ งสังคโลกส่งออก
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย คุณเกศอนงค์
พูนดี ช่างภูมปิ ญ
ั ญางานปัน้ สังคโลก
แห่งบ้านเกาะน้อย ยินดีที่จะถ่าย
ทอดเรื่องราวประวัติความเป็น
มาและความรุ่ ง เรื อ งด้ า นการค้ า ของสั ง คโลก
ศรีสัชนาลัย และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
ลงมือทำ�ตุ๊กตาสังคโลกที่ชื่อ “ตุ๊กตาเสียกบาล”
ตัวแทนแห่งการปัดเป่า สะเดาะเคราะห์ เพื่อเป็น
สิริมงคลและรุ่งเรืองให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
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ผลงานเซรามิ ก ของปุ ย เซรามิ ก
บ้านสวนกิง่ ก้อย ใน อ.เมืองสุโขทัย
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากสัตว์มงคล
ของสุโขทัยในอดีต เช่น นกคุ้ม
ปลาพระร่วง หรือลวดลายรูปสัตว์
และพรรณพื ช จากงานศิ ล ปะ
ต่างๆ ที่พบในโบราณสถานของ
เมืองสุโขทัย นักท่องเที่ยวจะได้
เรียนรู้การประยุกต์และการผสม
ผสานวิธีการปั้น การเคลือบแบบ
ดัง้ เดิม ให้เป็นผลงานเซรามิกร่วม
สมัยทีย่ งั คงมีเนือ้ หาทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
คติความเชื่อและตำ�นานของกรุง
สุโขทัยในอดีต

การปั้นเซรามิค
สัตว์มงคลสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย

ทํำ�ว่าวพระร่วง
ชุมชนบ้านคุกพัฒนา
อ.ศรีสัชนาลัย
ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกของชาวไทย
พวน ด้ ว ยเทคนิ ค พิ เ ศษคื อ ใช้ ข นเม่ น
“จก” ฝ้ายสลับสีลงในผืนผ้าเพื่อสร้าง
ลวดลายและสีสันให้สวยงามตามความ
ต้องการ ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ

การทอจกไทยพวน
สุนทรีย์ผ้าไทย
อ.ศรีสัชนาลัย
ชาวพวน ปัจจุบนั ชาวไทยพวนสุโขทัยยัง
คงสืบทอดการทอผ้าตามกรรมวิธดี งั้ เดิม
มาจนปั จ จุ บั น โดยสุ น ทรี ผ้ า ไทยใน
อ.ศรีสัชนาลัย ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มุ่งจะ
สืบสานและส่งเสริมเรื่องผ้าทอไทยพวน
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงเปิดให้นัก
ท่องเทีย่ วได้เข้าชมและสามารถลงมือทอ
ผ้าจกลวดลายอย่างง่าย เช่น นกคุ้ม
ลายเรขาคณิต หรืออยากจกลายเป็น
ชื่อตัวเองก็ได้เช่นกัน

บ้ า นคุ ก พั ฒ นาเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ป ระเพณี แ ละเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะในเรื่องของตำ�นาน
พระร่วงทีโ่ ปรดปรานกีฬาว่าวมาก โดยว่าวพระร่วง
นัน้ มีรปู ร่างคล้ายๆ ว่าวจุฬา แต่มเี อวคอดมากกว่า
ว่าวจุฬา โดยทุกปีชาวบ้านคุกพัฒนาจะมีการจัด
งานประกวดว่ า วพระร่ ว ง-พระลื อ ในช่ ว งเดื อ น
เมษายน แต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
เวิร์กชอปหัดทำ�ว่าวพระร่วงได้ตลอดทั้งปี
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เชิงนิเวศและผจญภัย
อุทยานแห่งชาติ
รามคําแหง อ.คีรีมาศ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ร ามคำ � แหงหรื อ เขาหลวง มี
ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ
ลุ่ม ดูเผินๆ จะเหมือนจอมปลวกขนาดใหญ่ มี
สัตว์ป่านานาชนิดและต้นไม้นานาพรรณให้นัก
ท่องเที่ยวได้เดินสำ�รวจ โดยเริ่มจากที่ทำ�การ
อุทยานฯ ผ่านสวนสมุนไพร ป่าดิบแล้ง ไทรงาม
ชัน้ ดิน และชัน้ หิน ไปสิน้ สุดทีน่ าํ้ ตกหินราง ระยะ
ทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเท้า
ประมาณ 2 ชัว่ โมง และได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ของสุโขทัยในอีกมิติหนึ่งด้วย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ถํ้าเจ้าราม
อ.บ้านด่านลานหอย
ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต
อุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัย และ
เป็ น เส้ น ทางที่
สามารถทะลุออก
ไปลำ�ปางได้ ทีเด็ดของถํ้าเจ้ารามอยู่ที่ค้างคาว
ปากย่น ซึ่งสันนิษฐานกันว่ามีประมาณแปดแสน
ถึงหนึ่งล้านตัว โดยจะบินออกมาหากินเป็นทิว
แถวในตอนเย็นยาํ่ หากเดินต่อไปทางทิศเหนือ 3
กม. จะได้พบกับต้นสักใหญ่สงู ประมาณ 25 เมตร
เส้นรอบวงประมาณ 630 ซม. เดินต่อไปที่ดง
จันทน์ผา ชมดงพืชเขาหินปูน แวะนํ้าตกเชิงผา
แหล่งนํ้าซับที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน และพักเหนื่อยที่
อ่างเก็บนํ้าหนองเคาะก่อนกลับที่พัก
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อุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยหรือป่าคาหลวง มี
ลักษณะเป็นเทือกเขา มีถํ้าและนํ้าตกมากมาย
หลายแห่ง สามารถเดินท่องเที่ยวตามไหล่เขาที่
มีความลาดชันพอประมาณ และบางช่วงต้อง
เดิ น ผ่ า นร่ อ ง ตลอดเส้ น ทางจะเป็ น ป่ า
เบญจพรรณ มองเห็นวิวทิวทัศน์ของอุทยานฯ
ได้เต็มตา วิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยจับตา
เส้นทางนี้ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 2-3
ชัว่ โมง ระยะทางไปกลับประมาณ 5.5 กิโลเมตร
หรือจะเลือกเดินเท้าไปทางห้วยแม่ท่าแพ ซึ่ง
เป็นป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ มีสัตว์ป่านานา
ชนิดให้ได้ดูกัน เช่น ผีเสื้อ เก้ง หมูป่า กระรอก
ระยะทาง 2 กม. ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 1 ชัว่ โมง

เชิงเกษตร
โครงการเกษตรอินทรียส์ นามบินสุโขทัย
เกิดจากแนวคิดการใช้พนื้ ทีด่ นิ บางส่วน
รอบสนามบินสุโขทัยมาสร้างประโยชน์
ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่เมื่อปี
2542 โดยทำ � การเกษตรผสมผสาน
ปลูกข้าว ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์
แบบปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์ทกุ อย่าง
ในโครงการนี้เกิดจากการพึ่งพาปัจจัย
ทางธรรมชาติ โดยมีเกษตรกรอินทรีย์
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้เปิดให้
ผูส้ นใจได้รว่ มทำ�กิจกรรมต่างๆ ภายใน
โครงการอีกด้วย

โครงการเกษตรอินทรีย์
สนามบินสุโขทัย
อ.สวรรคโลก

สุโขทัยเมล่อนทฟัยาร์ม
อ.เมืองสุโข

เทิดไทฟาร์ม
อ.ศรีสํำ�โรง
ฟาร์มภาคเอกชนอีกแห่งหนึง่
ทีเ่ ปิดบริการให้ผสู้ นใจได้เข้า
มาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการทำ�สวนผลไม้หลากหลายชนิด อาทิ
ลำ�ไยพันธุ์เพชรลำ�พูน มะม่วง มะปรางหวาน มะยง
ชิดพันธุด์ ี แก้วมังกร ละมุด ขนุน ลิน้ จี่ มะขามเปรีย้ ว
ฝรั่ง ทับทิม กล้วย ฯลฯ โดยน้อมนำ�แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำ�เนินการ

เที่ ย วชมฟาร์ ม เมล่ อ นที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
จังหวัดสุโขทัย ที่นอกจากจะได้เรียนรู้
เรื่องการปลูกเมล่อนแล้ว ยังสามารถ
ชิ ม และชอปผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องฝากที่ ทำ �
จากเมล่อนได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เมล่อนสดๆ จากฟาร์ม บิงซูเมล่อนถ้วย
ใหญ่แสนอร่อย ไอศกรีมเมล่อน และยัง
เสิร์ฟกาแฟรสชาติดีอีกด้วย
สุโขทัย / 19
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1. เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ
สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง
คือ
เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ขับผ่าน
จังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครสวรรค์
กำ�แพงเพชร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข
101 ผ่านอำ�เภอพรานกระต่าย อำ�เภอคีรม
ี าศ เข้า
สู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ขับไปตาม
เส้นทางจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 จะเจอแยกไป
อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับ
ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 32 จากอยุธยามุง
่
ไปนครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข
117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนเข้าเมืองจะมีปา้ ยบอก
ทางสุโขทัย จนพบแยกทางหลวงหมายเลข 12 ให้
เลี้ยวซ้ายและมุ่งสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง
427 กิโลเมตร

2. เดินทางโดยรถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำ�โพง สามารถเลือกขึน
้ ขบวน
รถด่วนหรือรถเร็ว ลงที่สถานีพิษณุโลก มีทั้งขา
ขึ้ น และขาล่ อ งทุ ก วั น จากนั้ น เดิ น ทางต่ อ โดย
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ร ถ ป ร ะ จำ � ท า ง จ า ก พิ ษ ณุ โ ล ก ไ ป สุ โ ข ทั ย
ประมาณ 59 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียด
เพิม
่ เติม ได้ทห
ี่ น่วยบริการเดินทาง โทร. 1690,
0 2223 7010, 0 2223 7020 หรื อ
www.railway.co.th

3. เดินทางรถโดยสารประจํำ�ทาง

มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ
ซื้ อ ตั๋ ว โดยสารและขึ้ น รถสายเหนื อ ที่ ส ถานี
ขนส่งหมอชิตใหม่ ถนนกำ�แพงเพชร 2 ตรง
ไปสุ โ ขทั ย ได้ ทุ ก วั น ใช้ เ วลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 7 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติ ม ได้ ที่ โทร. 0 2537 8055-6, 0 2936
2852-66 หรือ www.transport.co.th

4. เดินทางโดยเครื่องบิน

มีเทีย
่ วบินทีบ
่ น
ิ ตรงไปสุโขทัยโดยบางกอกแอร์
เวย์ ไปกลับ ทุกวัน วันละ 3 เทีย
่ ว สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2229 3456-63
สาขาสุ โ ขทั ย โทร. 0 5564 7225-6 หรื อ
www.bangkokair.com
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
อพท. 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5561 0222
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 2286
สำ�นักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5561 1619, 0 5562 1988
ททท. สำ�นักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228

สองเมนูเอกลักษณ์ต้องลองของ
สุโขทัย หนึ่งคือ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
สูตรของแท้ดั้งเดิมนั้นจะเป็น
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง เส้นเล็ก ใส่
ถั่วฝักยาว เป็นเอกลักษณ์เด่น
และใส่นํ้าตาลปี๊บเพิ่มความหวาน
แทนนํ้าตาลทราย ส่วนเครื่องจะใส่
หมูแดงหรือผักอย่างอื่นเพิ่มเติม
ก็ได้

ส่วนเมนูที่สองคือ

ข้าวเปิ๊บ จะหากิน
ยากกว่ า ก๋ ว ยเตี๋ ย วสุ โ ขทั ย เพราะเป็ น เมนู
ท้องถิ่นของชาวบ้านนาต้นจั่น ซึ่งเกิดจาก
ความขาดแคลนเส้นก๋วยเตี๋ยวภายในชุมชน
และในอดีตหาซื้อได้ลำ�บาก จึงได้เกิดไอเดีย
นำ�เอาแป้งข้าวเจ้ามาโม่ละเอียดและกรองจน
ได้เป็นแป้งข้นเหนียว แล้วจึงนำ�มาละเลงนึ่ง
บนผ้ า ขาวบางเป็ น แผ่ น บางๆ คล้ า ยข้ า ว
เกรียบปากหม้อ จากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นและผัก
พื้นบ้านลงไป เมื่อสุกแล้วก็พับแป้งไปมาเพื่อ
ห่อผักกับวุ้นเส้นเข้าด้วยกัน เติมด้วยน้ำ�ซุป
กระดู ก หมู แ ละเครื่ อ งอื่ น ๆ และจุ ด เด่ น อี ก
อย่างหนึง
่ คือ ไข่ดาวนึง
่ ส่วนทีเ่ รียกข้าวเปิบ
๊
เพราะในภาษาท้องถิน
่ คำ�ว่า “เปิบ
๊ ” หมายถึง
การพับไปมา ซึ่งในการทำ�มีขั้นตอนนี้ท่ีพับ
ห่อไส้บนปากหม้อ จึงกลายเป็นชื่อเรียกกัน
และต่อมามีการตั้งชื่อให้ฟังดูทางการมาก
ขึ้นคือ “ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง”

What to eat &
where to find
them

ก๋วยเตี๋ยว
สุโขทัย
ร้านบ้านครูอิ๋ว อ.เมือง โทร. 0 5561 2710,
08 9859 2084
ร้านไม้กลางกรุง อ.เมือง โทร. 0 5562 1882
ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แฮ อ.เมือง โทร. 0 5561 1901
ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้นตำ�หรับ

อ.เมือง โทร. 0 5569 7583
อ. เมือง โทร. 0 5562
0435
ก๋วยเตี๋ยวต้นกระจี้ อ.เมือง โทร. 0 5561 1087
เป่าปาก ชามกะลา อ.เมื อ ง โทร. 08 8278
8928
สามสาว ก๋วยเตี๋ยวสุโชทัย อ.ศรีสัชนาลัย โทร.
08 9071 4023

ร้านก๋วยเตี๋ยวไทยตาปุ้ย

ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง
ข้าวเปิบ
๊ ยายเครือ
่ ง บ้านนาต้นจัน
่ อ. ศรีสช
ั นาลัย
โทร. 0 5567 7264, 08 7036 0060
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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
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 , สำ�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
to Stay

AIR

TIC PLA NE
KETS
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PASSP ORT

What t Buy
ชมและชอปผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บรนด์ “มรดก
พระร่วง”
สินค้าดีไซน์ร่วมสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากอัตลักษณ์ของดิน
แดนพระร่วงและมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่น นำ�มาปรับโฉมเพื่อ
ให้มีความทันสมัยและเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงาน โดยมีผลิตภัณฑ์
ทีห่ ลากหลายให้คณ
ุ ได้เลือกซือ้ อาทิ เครือ่ งสังคโลก เครือ่ งทองเครื่องเงิน ผ้าทอ และงานพุทธศิลป์

ร้านที่จํําหน่ายแบรนด์ “มรดกพระร่วง”
บ้านทองสมสมัย อ. ศรีสัชนาลัย
ร้านต่อเงินต่อทอง อ. ศรีสัชนาลัย
ร้านสุนทรีผ้าไทย อ. ศรีสัชนาลัย

โทร. 0 5563 1603
โทร. 08 0508 7755
โทร. 0 5567 1321

เครื่องสังคโลก

เป็นเครื่องสังคโลกที่ทำ�เลียนแบบของเดิมได้เหมือนจริงและ
สวยงาม ปัจจุบันมีการพัฒนาดีไซน์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้ เ ลื อ กตามประโยชน์ ใ ช้ ส อยหรื อ ความชอบ ทั้ ง ยั ง ราคา
ย่อมเยา

ผ้าทอ

สุโขทัยมีผา้ ทอพืน้ เมืองทีส่ วยงานหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นผ้าทอ
ตีนจกของชาวไทยพวนทีบ่ า้ นหาดเสีย้ ว หรือผ้าทอหมักโคลนของ
บ้านนาต้นจั่น

เครื่องเงินเครื่องทองลายโบราณ

ศรีสัชนาลัยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมของช่างฝีมือที่ผลิตเครื่อง
ประดับเงินและทองคำ�ลายโบราณที่งดงาม และยังผลิตด้วยมือ
ทุกขั้นตอนอย่างประณีตบรรจง ลวดลายสวยงามอ่อนช้อยและ
มีเอกลักษณ์
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Calendar
งานประเพณีลอยกระทง
เผาเทียน เล่นไฟ
กิจกรรมรับรุง่ อรุณแห่งความสุข การแสดงแสง เสียง
การประกวดและขบวนแห่กระทง ประกวดนาง
นพมาศ ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย การละเล่นพลุตะไล
ไฟพะเนียง
ช่วงเวลาจัดงาน : ตุลาคม-พฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

งานประเพณีสรงนํ้าโอย
ทานสงกรานต์ ศรีสชั นาลัย

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

ชมพิธีแห่นาค ชมขบวนช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งนาค
จะสวมแว่นตาดำ�และแต่งกายด้วยเครือ่ งนุง่ ห่มของชาวไทยพวนหลาก
สีสันสวยงามอย่างวิจิตรตระการตา
ช่วงเวลาจัดงาน : 7 -8 เมษายนของทุกปี
สถานที่ : วัดหาดเสี้ยว ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

งานวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
งานที่จัดขึ้นเพื่อรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำ�แหง
มหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย
ช่วงเวลาจัดงาน : 17 มกราคมของทุกปี
สถานที่ : บริเวณพระบรมราชานุสาวรียพ์ อ่ ขุนรามคำ�แหงมหาราช ณ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอด
ต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ ถือเป็น
หนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่
ถูกจารึกไว้ และได้ร่วมรักษาและ
สืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดี
งามจนถึงปัจจุบัน
ช่วงเวลาจัดงาน : ช่วงสงกรานต์
ของทุกปี
สถานที่จัดงาน : ลานพระบรม
ราชานุ ส าวรี ย์ พ ระยาลิ ไ ทและ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
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Where to Go

เชิงประวัติศาสตร์
อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร
อ.เมืองกําแพงเพชร

สถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ ได้รับการยอมรับว่า
เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้

แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝัง่ ตะวัน
ตกของแม่นํ้าปิง โดยโบราณสถานด้านตะวันออก
ของแม่นํ้าปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำ�แพงเพชร สร้างด้วย
ศิลาแลงขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝัง่ ตะวันตกคือ
เมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐขนาดเล็ก แต่รูปแบบ
ศิลปะทีป่ รากฏนัน้ มีลกั ษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัย
และอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมือง
กำ�แพงเพชรหรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์
เพื่อปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะทาง 2 กิโลเมตร
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กำ�แพงศิลาแลงเป็นป้อม มีใบเสมาเหลือ
อยู่ ป้ อ มก่ อ ด้ ว ยศิ ล าแลงรู ป สี่ เ หลี่ ย ม
กว้าง 83.5 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร
มีประตูทางเข้าตรงกลางป้อม 4 ด้าน
ทางด้านในมีเชิงเทินให้พอเดินหลีกกัน
ได้ ตรงฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นห้องมี
ทางเดินต่อกัน ตรงมุมมีป้อมยื่นออก 4
มุม มีรูมองอยู่ติดกับพื้น การก่อสร้าง
ป้อมมีความมัน่ คงมาก แต่ดา้ นทิศเหนือ
ถูกรื้อออกด้านหนึ่ง จึงเหลือเพียง 3
ด้าน บริเวณนี้มีวัดเก่าแก่หลายวัด อาทิ
วัดหนองพิกุล วัดซุ้มกอ วัดหนองลังกา
ที่ สำ � คั ญ คื อ เป็ น บริ เ วณที่
พบพระเครือ่ งลือชือ่ ของเมือง
กำ�แพงเพชร เช่น พระซุ้มกอ
ลีลาเม็ดขนุน ทุ่งเศรษฐี หรือ
กำ�แพงเขย่ง เป็นต้น

ป้อมทุ่งเศรษฐี
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติกํำ�แพงเพชร
อ.เมืองกําแพงเพชร

ภายในอาคารจัดแสดง 2 ชั้น รวบรวมเรื่องราว
ความเป็นมาของกำ�แพงเพชรซึง่ เป็นเมืองเก่าทีม่ ี
คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยจั ด แสดงผ่ า น
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆ อาทิ ภาชนะ
ดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พระพุทธรูปชิน
แบบหริภุญไชย พระพุทธรูปสำ�ริดแบบอู่ทอง โถ
พร้อมฝาสังคโลกแบบสุโขทัย ชามลายครามสมัย
อยุธยา เทวรูปพระอิศวร พระพุทธรูปสกุลช่าง
กำ�แพงเพชร ฯลฯ
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เชิงศาสนา
ศาลพระอิศวร

อ.เมืองกําแพงเพชร
วัดพระบรมธาตุ
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร
วัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงประจำ�เมืองนครชุมมาตัง้ แต่
สมัยเมือ่ 600 กว่าปีทแี่ ล้ว ภายในวัดมีเจดียข์ นาดใหญ่ทเี่ รียก
ว่า “พระบรมธาตุเจดีย์” เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้ง
เรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์
ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ 9 องค์อยูภ่ ายในภาชนะเงินรูปสำ�เภา
พระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซึ่งได้รับการบูรณะขึ้น
ภายหลัง สิง่ สำ�คัญอีกอย่างคือต้นพระศรีมหาโพธิข์ นาดใหญ่ประมาณ
9 คนโอบ ซึ่งชาวกำ�แพงเพชรเชื่อกันว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่
พระมหาธรรมราชาลิไททรงปลูกเมือ่ พ.ศ. 1900 และมีอนุสาวรียข์ อง
พระองค์ประดิษฐานอยู่ภายในวัดด้วย

วัดบาง
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร
พ่อเพชร วัดบาง เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
กำ�แพงเพชรอีกองค์หนึง่ ซึง่ ประดิษฐานอยูใ่ นวิหารทีว่ ดั บาง หลวงพ่อ
เพชรเป็นพระพุทธรูปเนือ้ สำ�ริดศิลปะแบบเชียงแสนปางมารวิชยั ทีเ่ รียก
ว่าสิงห์ 1 ที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก มีหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว
สูง 3 ศอก 1 คืบ เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะบูชาจะมีชีวิตที่
รํ่ารวยมั่งคั่งเหมือนชื่อศิลปะเชียงแสน
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ตั้ ง อ ยู่ ด้ า น ห ลั ง ศ า ล จั ง ห วั ด
ลั ก ษ ณ ะ
ก า ร ป ลู ก
ส ร้ า ง ศ า ล
แห่งนี้มีฐาน
ก่ อ ด้ ว ยศิ ล า
แ ล ง รู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า
ยกพืน้ สูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชี
มีเทวรูปพระอิศวรสำ�ริดที่จำ�ลอง
ขึ้นแทนเทวรูปพระอิศวรองค์เดิม
ซึ่ ง ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 นั ก ท่ อ ง
เที่ยวชาวเยอรมันได้ลักลอบตัด
พระเศียรและพระหัตถ์แล้วส่งลง
เรื อ มายั ง กรุ ง เทพฯ พระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่
หัวฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขอพระ
เศียรและพระหัตถ์คืนและโปรด
ให้ ส ร้ า งรู ป จำ � ลองประทานให้
เป็นการแลกเปลีย่ น ซึง่ ปัจจุบนั ได้
ตั้ ง แสดงอยู่ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติกรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี พร้อมทั้งจำ�ลองอีกองค์
หนึ่ ง ประดิ ษ ฐานไว้ ที่ ศ าลพระ
อิศวร ส่วนองค์จริงนั้นหลังจากที่
ได้ รั บ การซ่ อ มแซมจนมี ส ภาพ
สมบูรณ์แล้ว ก็นำ�ไปเก็บรักษาไว้
ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
กำ�แพงเพชร

ชุมชนนีถ้ อื เป็นแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดเลยก็วา่ ได้ เพราะ
มีทั้งโบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศาสนสถานภายใน
ชุมขนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมือง ศาลพระอิศวร
และวัดโมฬี ซึง่ เป็นทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อโม้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ หอไตร
กลางนํ้า วัดคูยาง ไปถึงกำ�เพงเมืองศิลาแลง และไฮไลต์
สำ�คัญคือ อุทยานประวัตศิ าสตร์ก�ำ แพงเพชร นอกจากสถาน
ที่สำ�คัญต่างๆ แล้ว ตัวชุมชนเองยังมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และ
มีกจิ กรรมเวิรก์ ชอปด้านวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ชุมชนให้เลือก
ทำ�ได้มากมาย อาทิ พิมพ์พระ ตัดพวงมโหตร (เครื่องแขวน
โบราณที่ทำ�จากกระดาษสีต่างๆ) กิจกรรมทำ�ขนมไทยและ
กวนกระยาสารท เป็นต้น

สัมผัสชุมชน
ชุมชนนครชุม
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร
ชุมชนเก่าแก่ของกำ�แพงเพชร ซึง่ ใน
อดีตกำ�แพงเพชรมีวดั และพระ
เยอะมาก จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า นคร
พระชุ ม และเปลี่ ย นมาเป็ น
นครชุ ม โดยยั ง คงรั ก ษา
เอกลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่ที่
มีประวัตศิ าสตร์มานานไว้เป็น
อย่ า งดี ไฮไลต์ ข องที่ นี่ คื อ
“ตลาดย้อนยุคนครชุม” ซึ่งเป็นถนนคนเดินจำ�ลอง
ตลาดโบราณมาไว้ด้วยการให้พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายย้อน
ยุค ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน คุณจะได้
สัมผัสวิถีคนในชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน
และอาหารพื้นบ้าน โดยตลาดจะเปิดตั้งแต่ช่วงเย็น
เป็นต้นไป ที่ส�ำ คัญตลาดแห่งนี้เน้นการท่องเทีย่ วที่เที่ยว
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดโลว์คาร์บอนแห่งแรก
ในประเทศ เน้ น การใช้ ภ าชนะที่ ย่ อ ยสลายได้ เช่ น
ใบตองทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

ชุมชนเทศบาล
อ.เมืองกําแพงเพชร
ชุมชนอ่างทอง
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร
ชุ ม ชนวิ ถี เ กษตรที่ มี ค วามหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมและประเพณี ที่ นี่ คุ ณ จะได้
เพลิดเพลินไปกับตำ�นานท้าวแสนปม ชมการ
เจียระไนอัญมณีแก้วขนเหล็ก ของขึ้นชื่อแห่ง
ตำ�บลอ่างทอง ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน
และได้ทดลองปักผ้าอิ้วเมี่ยนที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน นอกจากนั้นยังจะได้ชิมเมนูอร่อย
ในท้องถิ่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหมูหลาม
หรือไก่กระทอก หรือหากอยากร่วมกิจกรรมเชิง
นิเวศ การทำ�ประโยชน์ให้กับทางชุมชน เขามี
การจั ด กิ จ กรรมปลู ก ป่ า หรื อ ทำ � ฝาย รวมถึ ง
กิจกรรมทีศ่ นู ย์เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ พอเพียง หัดทำ�สบู่
ก้อน แชมพูผสมสมุนไพร หรือทำ�นา เป็นต้น

บ้านวุ้งกระสัง
อ.คลองลาน
หมูบ่ า้ นชาวไทยกะเหรีย่ ง (ปกาเกอะญอ) ตัง้ อยู่
กลางหุบเขา ห้อมล้อมด้วยป่าเขาที่ยังคงความ
สมบู ร ณ์ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองวั ง เจ้ า
เป็นชุมชนที่มีแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์
และการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของคนใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับ
วิถีธรรมชาติและรักษา
สมดุ ล ของระบบนิ เ วศ
ทัง้ ยังมีวถิ ชี วี ติ วัฒนธรรม
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
มาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าพื้นเมือง หัด
ฝึกภาษาปกาเกอะญอ ชิมอาหารพื้นถิ่น ไป
จนถึงพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ และเที่ยวชม
ธรรมชาติที่สวยงามรอบๆ หมู่บ้านอีกด้วย
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เชิงสร้างสรรค์

ชุมชนอ่างทอง
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร

เรียนรู้วิถีชีวิตอีกทั้งการปักผ้าที่โดดเด่นของชาวอิ้วเมี่ยนซึ่งมี
เทคนิคการปักผ้าเฉพาะของตน 4 แบบ และมีลวดลายซับซ้อน
การใช้สีและลวดลายต่างๆ นั้นเชื่อมโยงกับตำ�นานของเผ่าพันธุ์
โดยมีวธิ จี บั เข็มทีต่ า่ งออกไป ปักจากด้านหลังขึน้ มาทางด้านหน้า
และการปักบางเทคนิคก็ทำ�ให้ลวดลายด้านหน้าและด้านหลัง
เหมือนกัน ซึง่ นับเป็นการท้าทายศักยภาพของนักท่องเทีย่ วทีช่ อบ
การปักผ้าไม่น้อยเลยทีเดียว และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ชุมชน
ช่างคิดระดับประเทศ ด้วยการปักผ้าเป็นลวดลายพระฉายา
สาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมืองนครชุมเป็นรอยต่อของอาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรล้านนา และสยาม รวมถึงเป็นชุม
ทางของกลุ่มผู้คนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
ทั้งกลุ่มไทใหญ่ พม่า ปกาเกอะญอ ชาวจีน
และชาติตะวันตก วัฒนธรรมของเมืองนคร
ชุ ม มี ค วามหลากหลายอั น เนื่ อ งจากระบบ
นิเวศและความหลากหลายของผู้คน อาหาร
ท้องถิ่นของนครชุมเองก็มีความโดดเด่นจาก
การผสมผสานทางวัฒนธรรม เช่น เมีย่ งของ
ชาวล้านนา ขนมผักห่อของชาวไทใหญ่ ขนม
จีบแป้งสดของชาวจีน นอกจากนั้นยังมีขนม
ข้าวตอกอัด แกงขี้เหล็ก แกงถั่วมะแฮะ เป็นต้น การเรียนรู้วัตถุดิบอาหารจึงเป็นกระบวนการส่งต่อความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและถือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และได้ “ลิ้มรส” จิตวิญญาณของพื้นที่ คนที่สนใจ
สามารถร่วมเรียนรู้สูตรอาหารผ่านวัตถุดิบ ลงมือทำ�อาหาร และลิ้มรสอาหารด้วยตนเอง โดยเฉพาะขนมจีบ
แป้งสดที่ต้องลิ้มลองเมื่อมาเยือนนครชุม

เรียนรู้อาหารนครชุม
ชุมชนนครชุม
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาสนามเพรียง
อ.โกสัมพีนคร
เป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยเขาสนามเพรียง เขา
คันนา เขาสน เขากิ้วยาง และเขาเจดีย์ มีพื้นที่รวม
กันทัง้ สิน้ ประมาณ 63,125 ไร่ มีสภาพป่าหลากชนิด
ในระดับความสูงต่างๆ กัน คือ ป่าดงดิบ ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา มีพรรณไม้
ต่างๆ ขึ้นอยู่ตามสภาพป่า เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้
ตะแบก ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้
รัง และไม้สนสองใบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่า
อยู่ชุกชุม เช่น เลียงผา กวางผา เสือโคร่ง หมี เก้ง
หมูปา่ ชะนี ช้าง ลิง และสัตว์ปกี อีกมากมายหลาย
ชนิด จุดเด่นที่น่าสนใจ อาทิ ยอดเขาสน จะมีลาน
กว้ า งและทุ่ ง หญ้ า สามารถมองดู ทิ ว ทั ศ น์ แ ละ
ภูมิประเทศได้โดยรอบ ประกอบกับมีป่าสนสองใบและป่าเต็งรัง จึงเป็นสภาพพื้นที่
น่าศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนํ้าตกวังชมพู ซึ่งจะมีนํ้าตก
ไหลให้เที่ยวชมได้ในฤดูฝน

เชิงนิเวศและผจญภัย
บ่อนํ้าพุร้อนพระร่วง
อ.เมืองกําแพงเพชร

บ่อนํ้าพุร้อนพระร่วงเป็นนํ้าพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส
ปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรค นอกจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำ�หรับการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อ
สุขภาพแล้ว ยังมีบริการอ่างอาบนํ้าแร่ อ่างอาบนํ้าร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า อีกทั้งนวดแผนโบราณด้วย
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ทีน่ ปี่ า่ ต้นนํา้ ลำ�ธาร ต้นกำ�เนิดของนาํ้ หลายสายทีไ่ หล
รวมลงสู่แม่นํ้าปิง แหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญภายใน
อุทยานได้แก่ แก่งเกาะร้อย เป็นลำ�ธารสลับด้วยแก่ง
หินและหาดทรายขาวสะอาด อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์
แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่ม
ตะปํ่านับร้อยพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง ช่วง
กลางมีลำ�ธารนํ้าใสไหลผ่านเกาะแก่งหินสีเทาหม่น
งดงาม คลองสวนหมาก เป็นแก่งหินและเนินทราย
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นํ้ า ไหลตลอดปี นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มล่ อ งแพยาง
ประมาณเดือนพฤศจิกายน จุดชมวิวเขาหัวช้าง เป็น
จุดชมทิวทัศน์ที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำ�การ สามารถมอง
เห็นนํ้าตกคลองลาน ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นและ
พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
ภายในอุทยานยังมีนํ้าตกสวยงามอีกหลายแห่ง อาทิ
นํ้าตกคลองนํ้าไหล หรือนํ้าตกปางควาย เป็นนํ้าตก

อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน
อ.คลองลาน

ขนาดกลาง สายนํ้าไหลลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 9
ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งนํ้าและความสูงต่างกัน ลานหิน
กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายนํ้า นํ้าตก
คลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน เหนือหน้า
ผานํา้ ตกเป็นทีร่ าบกว้าง ในฤดูฝนสายนํา้ จะไหลจาก
ลำ�ห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งนํ้ากลาง
หุบเขา เกิดเป็นวังนํ้าลึกและลำ�นํ้าไหลผ่านหน้าผา
ลงมาเป็ น นํ้ า ตกคลองลานสู ง 100 เมตร กว้ า ง
ประมาณ 40 เมตร บริเวณใต้นาํ้ ตกเป็นแอ่งนาํ้ ขนาด
ใหญ่ซงึ่ สามารถลงเล่นนาํ้ ได้ นํา้ ตกเพชรจะขอ เป็น
นํา้ ตกขนาดกลางทีส่ วยงาม ไหลลดหลัน่ ลงมา 4 ชัน้
แต่ละชัน้ มีความสูงมากกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะชัน้
ที่ 4 ที่สามารถมองเห็นได้จากถนนด้านนอกเขต
อุทยานมีความสูงมากกว่า 70 เมตร
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อุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ อ.ปางศิลาทอง
เป็นต้นกำ�เนิดของแม่นํ้าแม่วงก์อันเป็นต้นนํ้าของ
แม่นํ้าสะแกกรัง นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำ�ให้เกิด
นาํ้ ตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ และมีหน้าผาทีส่ วยงาม
ตามธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญได้แก่ จุดชม
วิ ว กิ่ ว กระทิ ง เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของป่ารอบๆ ได้อย่างสวยงาม ช่อง
เย็น เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุ้มผาง สูง
1,340 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล
อากาศหนาวเย็ น ตลอดทั้ ง ปี
และเป็นที่ดูพระอาทิตย์ตกได้
อย่างสวยงาม แก่งผานางคอย
เป็ น แก่ ง หิ น ลำ � ห้ ว ยคลองขลุ ง
จากบริ เ วณแก่ ง หิ น เดิ น ขึ้ น ไป
ประมาณ 350 เมตรจะถึง นํา้ ตก
ผานางคอย เป็นนํ้าตกเล็กๆ มี
4 ชั้น
สำ�หรับผู้ที่รักการเดินป่า ปีนเขา แนะนำ�ว่าคุณไม่
ควรพลาด เขาโมโกจู ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
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อุทยานฯ และสูงทีส่ ดุ ในผืนป่าตะวันตก ด้วยความ
สูง 1,964 เมตร บนยอดเขาปกคลุมด้วยเมฆหมอก
และมีอากาศหนาวเย็นตลอด ผู้ต้องการพิชิตเขา
โมโกจูต้องเตรียมร่างกาย
ให้พร้อมเพราะจะต้องขึน้
เขาทีม่ คี วามลาดชันไม่ตาํ่
กว่า 60 องศา ใช้เวลาใน
การเดินทางไป-กลับ 5
วัน และต้องพักแรมใน
ป่าตามจุดที่กำ�หนด
ภายในอุ ท ยานยั ง มี
นํ้ า ตกใหญ่ ที่ ส วยงาม
มากมาย แต่การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างลำ�บาก
และบางแห่งต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับหลายวัน
หากต้องการไปชมนํ้าตกเหล่านี้ ควรติดต่อเจ้า
หน้าที่เพื่อนำ�ทางจะดีที่สุด นํ้าตกแม่รีวา เป็นนํ้า
ตกขนาดใหญ่สวยงาม มี 5 ชั้น นํ้าตกแม่กี เป็น
นํ้าตกที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับนํ้าตกแม่รีวาและนํ้า
ตกแม่กระสา มีต้นกำ�เนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย
นํ้าตกแม่กระสา เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ มี 9 ชั้น
สูง 900 เมตร นํ้าตกนางนวลและนํ้าตกเสือโคร่ง
อยู่บริเวณ กม.ที่ 99 ของถนนคลองลาน-อุ้มผาง
นํา้ ตกนางนวลต้องไต่เขาลงไปประมาณ 200 เมตร
สำ�หรับนํา้ ตกเสือโคร่งต้องเดินไป 1 กิโลเมตร การ
เดินทางเข้าไปนํ้าตกทั้งสองแห่งต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ก่อนทุกครั้ง
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อุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า
อ.คลองลาน

ทีน่ ยี่ งั คงสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นต้นนํา้ ลำ�ธาร
ของแม่นาํ้ ปิง ภายในอุทยานฯ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วน่า
สนใจหลายแห่งคือ นํ้าตกเต่าดำ� เป็นนํ้าตกขนาด
ใหญ่สูง 600 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นมี
ความสูงกว่า 200 เมตร ความงดงามของนํ้าตก
เต่าดำ� คือสายนํ้าที่ไหลตั้งฉากลงมาอย่างยิ่งใหญ่
ตระการตานั่นเอง นํ้าตกคลองวังเจ้า เป็นนํ้าตก
ขนาดกลางชั้ น เดี ย ว ไหลทิ้ ง ตั ว เป็ น แนวตั้ ง ฉาก
ประมาณ 60 เมตร กว้าง 100 เมตร บริเวณนํ้าตก
เหมาะแก่การพักผ่อนเล่นนํ้า
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เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและนํ้าตกสวย 3
แห่ง โดยเริ่มต้นที่บริเวณที่ทำ�การอุทยานฯ จาก
นั้นประมาณ 800 เมตร จะพบนํ้าตกคลองสมอ
กล้วย นํ้าตกขนาดกลางสูง 5 ชั้น ลักษณะทิ้งตัว
ลงมาในแนวดิง่ มีสบี ษุ ราคัมให้ความรูส้ กึ แปลกตา
กว่านํ้าตกอื่นๆ จากนั้นเดินเท้าต่อประมาณ 900
เมตร จะพบนํ้าตกกระแตไต่ ไม้ เป็นนํ้าตกขนาด
เล็กทีม่ แี อ่งนาํ้ ให้เล่น เป็นจุดแวะพักเหนือ่ ยได้เป็น
อย่างดี ห่างจากนํา้ ตกกระแตไต่ไม้ประมาณ 200
เมตร จะพบนํ้าตกนาฬิกาทราย ลักษณะขนาด
เล็กสูงประมาณ 20 เมตร สายนํ้าที่ไหลลงมามี
ลั ก ษณะเป็ น รู ป คล้ า ยนาฬิ ก าทรายที่ มี ชี วิ ต
เคลื่อนไหวตลอดเวลา เบื้องล่างมีแอ่งนํ้าให้เล่น
คลายเหนื่อย ซึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติสายนี้
ต้องมีเจ้าหน้าที่นำ�ทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่
บริเวณที่ทำ�การอุทยานฯ

เชิงเกษตร
สวนเกษตรลุงฮุย
อ.เมืองกํำ�แพงเพชร
สวนเกษตรผสมผสานขึ้ น ชื่ อ
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และ
สถานทีพ่ กั ผ่อนเชิงธรรมชาติ ทีม่ ี
ทั้งบ้านไม้สักกลางสวนและบ้าน
ดินริมคลอง ที่เหมาะสำ�หรับการ

พักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง ผลไม้ในสวนลุงฮุยรสชาติดี
ทั้งเงาะ ลองกอง มังคุด มะไฟ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งมีลูกค้าสั่งจอง
กันเป็นจำ�นวนมาก

สวนมะม่วงลุงพร
อ.โกสัมพีนคร

สวนมะม่วงชื่อดังของลุงพร ผู้บุกเบิกทำ�สวน
มะม่วงแห่งอำ�เภอโกสัมพีนคร ทีน่ มี่ มี ะม่วงพันธุ์
ดีมมี าตรฐานมากมาย ทัง้ พันธุเ์ ขียวเสวย ฟ้าลัน่
เพชรบ้านลาด โชคอนันต์ และนํ้าดอกไม้สีทอง
เบอร์ 4 ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง

ลุ ง พรยั ง ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจและเป็ น
ผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
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How to

Travel
1.โดยรถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่
ทางหลวง หมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำ�แพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
5 ชั่วโมง

2.โดยรถสาธารณะ

บริษัทขนส่ง จำ�กัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำ�แพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถาม
ได้ที่สถานีขนส่ง สายเหนือ ถนนกำ�แพงเพชร โทร. 0 2936 3670, 0 2936 2852–66 กำ�แพงเพชร
โทร. 0 5579 9103 หรือhttp://www.transport.co.th/
- ทันจิตต์ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2272 0143, 0 2272 0146 กำ�แพงเพชร โทร. 0 5571 2095
- วินทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2272 5263 กำ�แพงเพชร โทร. 0 5571 3971
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
อพท. 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำ�แพงเพชร
โทร. 0 5571 4029, 0 5571 4817
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำ�แพงเพชร โทร. 0 5570 5011
สำ�นักงานจังหวัดกำ�แพงเพชร โทร. 0 5570 5005 - 7
ททท. สำ�นักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9
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What to eat &
where to find
them
ร้านบะหมี่ชากังราว

อ. เมือง โทร. 0 5571 2446
ร้าน บะหมีช
่ อ
ื่ ดังทีม
่ ขี ายอยูใ่ นเมืองกำ�แพงเพชร
นานกว่า 60 ปี ตั้งอยู่บนเส้นถนนราชดำ�เนิน
ของตัวเมืองกำ�แพงเพชร มีจุดเด่นอยู่ที่เส้น
บะหมี่ไข่ที่ทำ�จากแป้งสาลีตามสูตจากเมืองจีน
ซึง
่ ผลิตด้วยมือแบบสดๆ ทุกวัน เส้นเหนียวนุม
่
และหอม เสิร์ฟพร้อมน้ำ�ซุปกระดูกหมู หมูแดง
หมู บ ะช่ อ เครื่ อ งใน เกี๊ ย วหมู ถั่ ว ฝั ก ยาวและ
ถั่วงอก ง่ายๆ แต่อร่อยเด็ดอย่าบอกใคร

เฉาก๊วยชากังราว

อ. เมือง โทร. 0 5585 4821
อีกหนึง
่ ของกินขึน
้ ชือ
่ ของจังหวัด คือ “เฉาก๊วย
ชากังราว” กับความพิเศษในการใช้เฉาก๊วยถึง
3 สายพันธุใ์ นการผลิต ทัง
้ เฉาก๊วยเวียดนามที่
มีความหวานทีส
่ ด
ุ เฉาก๊วยอินโดนีเซียทีม
่ ค
ี วาม
เหนียวนุม
่ ไม่เหมือนใคร และเฉาก๊วยของจีนทีใ่ ห้
ความกลมกล่ อ ม ทำ � ให้ ไ ด้ เ ฉาก๊ ว ยเนื้ อ ดี นุ่ ม
เหนียวและรสหวานกลมกล่ม ยิ่งเติมน้ำ�เชื่อม
หรือน้ำ�ตาลทรายแดงลงไปเล็กน้อย แล้วเสิร์ฟ
พร้อมน้ำ�แข็งก็อร่อยชื่นใจ

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปาก
ชามกะลา อ. เมือง โทร. 08 1887 7221

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ�ปิง ฝั่งม.ราชภัฎกำ�แพงเพชร
ทางไปโรงเรี ย นสาธิ ต เทศบาลเมื อ งกำ � แพงเพชร เอกลักษณ์ของร้านคือก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟ
พร้ อ มชามกะลา เมนู เ ด็ ด ได้ แ ก่ ก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ
หมูหมักกระดูกอ่อนไข่สวรรค์ นอกจากนี้ยังมี
เมนูอื่นๆ ให้ลิ้มลองอีกมากมาย

ร้านระบัดใบค๊อฟฟี่

อ. เมือง โทร. 0 5574 1554
ร้านอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีเ่ น้นบรรยากาศสบายๆ
แบบครอบครัว มีสวนสัตว์เล็กๆ ให้เด็กๆ ได้เล่น
กับสัตว์อย่างเพลิดเพลิน ตั้งอยู่ในเทศบาลเมือง
กำ�แพงเพชร

ร้านคุณยายก๋วยเตี๋ยวเรือ

อ. เมือง โทร. 09 9496 2664
ร้ า นอยู่ ก่ อ นถึ ง ขนส่ ง กำ � แพงเพชร ทางไป
พรานกระต่ า ย ทางขวามื อ เมนู แ นะนำ � คื อ
ก๋วยเตี๋ยวหมุตุ๋น ข้าวขาหมู ข้าวไข่เจียวฟูหมูสับ
สูตรเด็ดของคุณยายเจ้าของร้าน

ร้านครัวริมคลอง

อ. เมือง โทร. 08 9860 0036
คนที่ชื่นชอบเมนูปลาต้องมาที่นี่ ร้านบรรยากาศ
ดีติดริมคลองสวนหมาก ถ้ามาตอนเย็น ๆ จะมีที่
นั่งแบบเปิดโล่งริมนํ้าใต้ต้นไม้ ใต้ต้นไผ่ บรรยากาศ สุดชิลล์ เมนูเด็ดมากมาย อาทิ ต้มยำ�ปลา
คัง ทีม
่ ท
ี ง
ั้ เนือ
้ ทัง
้ ไข่ รสชาติจด
ั จ้าน เนือ
้ ปลาทอด
นํ้าปลา กรอบนอก นุ่มใน แม้ไม่ต้องจิ้มน้ำ�จิ้มก็
อร่อย
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กำ�แพงเพชรโภชนา (ร้ า นนาย
หยา)

โทร. 0 5572 2455
อาหารจานใหญ่ รสชาติ ดี บรรยากาศริ ม นํ้ า
เมนูแนะนำ� กะหลาํ่ ปลีทอดนาํ้ ปลา แกงคัว่ หอยขม
ปลารากกล้วยทอดกระเทียม ยำ�ปลาทับทิมทอด

อ.เมือง โทร. 0 5571 3035, 08 1605 4224
ร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองกำ�แพงเพชรที่
เสิร์ฟความอร่อยมานานกว่า 30 ปี มีอาหาร
ให้เลือกหลากหลายเมนู แต่ที่ขึ้นชื่อคือ ข้าว
มันไก่ ต้มเลือดหมู ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ
และก๋วยเตี๋ยวไก่มะนาว

ร้านอาหารบ้านริมนํ้า

ร้านยำ�เจ็บปวด อ. เมือง โทร. 0 5502

ร้านแม่ปิงริเวอร์ไซต์ อ.เมือง

อ.เมือง โทร. 0 5572 2581
วิวสวย นัง
่ สบาย เมนูแนะนำ�ต้มแซ่บปลาช่อน ปลา
เนื้ออ่อนทอดกระเทียม ไส้ตันทอด ยำ�หัวปลี

ร้านศิลาแลงคอฟฟี่

อ.เมือง โทร. 08 4611 0229
ร้านกาแฟ ตั้งอยู่บริเวณบ้านศิลาแลง ตัวร้าน
กว้ า งขวางตั้ ง เด่ น อยู่ บ นเนิ น นอกจากกาแฟ
รสชาติดี ทีน
่ ย
ี่ ง
ั มีอาหารหลากหลายเมนูไว้บริการ
ด้านหลังร้านมีไร่กาแฟสามารถเข้าเที่ยวชมได้

ร้านเซี้ยงบะหมี่

อ.เมือง โทร. 0 5571 2308, 08 6935 3507
บะหมีร่ า้ นดังเมืองกำ�แพงเพชร เส้นเหนียวนุม
่ นาํ้
ซุ ป กลมกล่ อ ม เมนู เ ด็ ด คื อ บะหมี่ แ ห้ ง ต้ ม ยำ �
นอกจากก๋ ว ยเตี๋ ย วยั ง มี ห มู ส ะเต๊ ะ รสเด็ ด พร้ อ ม
เสิร์ฟด้วย

ร้านอาหาร Forest

อ. เมือง โทร. 0 5585 4907
ร้านอาหารในสวนสวย บรรยากาศดี ร่มรื่นด้วย
ต้ น ไม้ ใ หญ่ เมนู แ นะนำ � ยำ � แอปเปิ้ ล เป็ ด ย่ า ง
บาร์บีคิว ไส้กรอกรมควัน ปลาดิบ
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5277, 08 2405 2388
ร้านอาหารในบรรยากาศสบายๆ โดยเน้นเมนู
สารพัดยำ� ไม่วา่ จะเป็นยำ�ปูมา้ ยำ�สามเห็ด ยำ�
ไข่เยี่ยวม้า ยำ�ปลาทู ไปจนถึงเมนูที่ไม่ใช่ยำ�
โดยตรง แต่เผ็ดแซ่บ อาทิ พล่ากุ้ง หมูมะนาว
ต้มแซ่บซี่โครงหมูตุ๋น ซูเปอร์ตีนไก่ เป็นต้น

Where
to Stay
โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
อ.เมือง โทร. 0 5571 4900-8
โรงแรมเพชร
อ.เมือง โทร. 0 5571 2810-5
โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ
อ. เมือง 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

What t Buy
กล้วยไข่

ลักษณะเด่นของกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองกำ�แพงเพชร คือ เนื้อแน่น
เปลือกบาง รสชาติหวาน นิยมรับประทานกับกระยาสารท

กระยาสารท

กระยาสารทเป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร
ในฤดูทมี่ อี าหารอุดมสมบูรณ์ จึงเก็บอาหารทีเ่ หลือไว้รบั ประทานใน
ฤดูขาดแคลน กำ�แพงเพชรมีการกวนกระยาสารกันเกือบทุกบ้าน
รสชาติอร่อยหวานมัน จะในอดีตไม่มขี ายแต่จะแจกกัน ส่วนสำ�คัญ
จะนำ�ไปถวายพระ และการทานกระยาสารทให้อร่อยสุดยอดต้อง
ทานกับกล้วยไข่กำ�แพงเพชร

เต้าฮวยชากังราว

ไม่ได้มแี ค่เฉาก๊วยทีข่ นึ้ ชือ่ ตอนนีเ้ ต้าฮวยชากังราวของกำ�แพงเพชร
กำ�ลังมาแรง ด้วยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม หอมนมสด แถมยังมี
มะพร้าวอ่อนอีก จึงทำ�ให้เต้าฮวยชากังราวเป็นของดีเมืองกำ�แพงได้
โดยไม่น่าแปลกใจ สามารถซื้อกลับกรุงเทพฯได้ เพราะทางร้านจะ
แพ็คให้อย่างดี ควรทานภายใน 7 วัน

แกะสลักหนัง อ.บึงสามัคคี

อำ�เภอบึงสามัคคีข้ึนชื่อเรื่องการแกะสลักหนัง เทคนิคในการแกะ
สลักภาพหนังสัตว์ คือ การเลือกหนังทีฟ่ อกจากโรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ผ่านขัน้ ตอนการแกะลวดลายให้เกิดขึน้ บนผืนหนังด้วยความประณีต
จากฝีมอื ช่างทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนจนชำ�นาญ พร้อมการลงสีทสี่ วยงาม
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ศูนย์โอทอป จังหวัดกํำ�แพงเพชร

ศู น ย์ ร วบรวมและจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อทอป และสิ น ค้ า ของ
ฝากขึ้นชื่อของจังหวัดกำ�แพงเพชร อาทิ เฉาก๊วยชากังราว ลูกชิ้น
วังชะโอน แบะรองนัง่ ท่าขุนราม เป็นต้น ตัง้ อยูต่ ดิ สำ�นักงานเกษตร
จังหวัดกำ�แพงเพชร ตรงข้ามสนามฟุตบอลหน้าวิทยาลัยเทคนิค
กำ�แพงเพชร
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งานนบพระเล่นเพลง

วัน : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน : บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำ�เภอเมืองฯ จังหวัด
กำ�แพงเพชร
ชมขบวนแห่พยุหยาตราจำ�ลองไปนบพระ และเวียนเทียนพระบรมธาตุ
เจดีย์ รวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงถึงประวัติความเป็นมาของการตั้ง
บ้านแปงเมือง นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และมีการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถิน่ ของส่วนราชการ
และเอกชน การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดประจำ�ปี

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกํำ�แพงเพชร

วัน : ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า และแรม 1 คํ่า ของ
เดือนกันยายน
สถานที่จัดงาน : บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการ
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดกำ�แพงเพชร
เลื อ กซื้ อ กล้ ว ยไข่ คุ ณ ภาพดี และร่ ว มกิ จ กรรม
มากมาย เช่น การประกวดกล้วยไข่ดิบ-สุก ชม
ขบวนแห่ ร ถที่ ป ระดั บ ตกแต่ ง ด้ ว ยกล้ ว ยไข่ อ ย่ า ง
ประณีต สวยงาม ชมการแสดงต่างๆ และร่วมพิธี
กวนกระยาสารทกระทะหลวง

กิจกรรมเดินป่าระยะไกล อุทยานแห่ง
ชาติแม่วงก์
วัน : เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน : พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ฝึกทักษะและเรียนรู้ธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ติดต่อสอบถาม สำ�นักงานจังหวัดกำ�แพงเพชร โทรศัพท์
0 5570 5004 ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด กำ � แพงเพชร
0 5570 5011

ประเพณีลอยกระทงธารประทีป จังหวัด มหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาล
กิ น ก๋ ว ยเตี๋ ย ว เที่ ย วเมื อ ง
กํำ�แพงเพชร
กํำ�แพงเพชร
วัน : เดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสนามลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
สิริจิตอุทยานริมปิง
ชมการประกวดขบวนแห่ธิดาชุมชนบนรถที่ตกแต่งเป็นกระทง
ใหญ่ การประกวดกระทงลอย ประกวดนางนพมาศและหนู
น้อยนพมาศ การแสดงแสงเสียงกลางแม่นํ้าปิง การปล่อย
กระทงสายหลายพันดวง มหรสพต่างๆ และการจุดพลุตะไล
ไฟพะเนียงชุดใหญ่อย่างมากมาย
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กําแพงเพชร

วัน : วันที่ 1-3 ธันวาคมของทุกปี
สถานที่ จั ด งาน : ณ บริ เ วณสิ ริ จิ ต อุ ท ยาน
ริมแม่นํ้าปิง อ.เมือง
ชิมก๋วยเตีย๋ วเจ้าดัง รวมทัง้ ชอปสินค้าหนึง่ ตำ�บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกำ�แพงเพชร นอก
จากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีอีกด้วย

¾ÔÉ³ØâÅ¡
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Where to Go

เชิงประวัติศาสตร์

พระราชวังจันทน์
อ.เมืองพิษณุโลก
เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ำ�
น่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของ
เมืองพิษณุโลก เป็นสถานทีเ่ สด็จพระราช

สมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรง
ดำ�รงตำ�แหน่งอุปราช โดยในขณะนั้น
เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำ�คัญของ
กรุงศรีอยุธยา สถานที่สำ�คัญในบริเวณใกล้เคียง
พระราชวังจันทน์ ได้แก่

- ศูนย์ประวัตศิ าสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นอาคาร

จัดแสดงเนื้อหาที่เกียวกับพระราชวังจันทน์ เมือง
พิ ษ ณุ โ ลก และพระราชประวั ติ ข องสมเด็ จ พระ
นเรศวรมหาราช
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- วัดวิหารทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวัง
จันทน์ เป็นเจดีย์ประธานมีรูปแบบเป็นพระปรางค์
สมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น สั น นิ ษ ฐานว่ า เคยเป็ น ที่
ประดิษฐานพระอัฏฐารส ปัจจุบันประดิษฐานใน

อุ โ บสถวั ด สระเกศ โดยได้
จำ�ลองพระพุทธรูปองค์ดงั กล่าว
ขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานไว้ในวิหารเดิม

- วัดศรีสุคต ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ น อกกำ � แพง
พระราชวังจันทน์ เป็นเจดียท์ รง
ระฆัง มีเจดีย์รายประจำ�มุมทั้ง
สี่มุม

- วัดโพธิท์ อง ตัง้ อยูท่ ศิ ตะวันตกเฉียงใต้นอก

กำ�แพงพระราชวังจันทน์ ประกอบด้วยเจดีย์
ประธานทีเ่ หลือเพียงส่วนฐานเขียง มีเจดียร์ าย
ประจำ�มุมทั้งสี่มุม

ศาลสมเด็จพระนเรศวร
อ.เมืองพิษณุโลก
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้ังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เดิ ม ก่ อ นทำ � การย้ า ยเพื่ อ ทำ � การบู ร ณะพื้ น ที่
พระราชวัง ติดกับเสาหลักเมือง ถัดเข้าไปตาม
ถนนเลี ย บแม่ นํ้ า นั บ เป็ น หลั ก ฐานทาง
โบราณคดีอกี ชิน้ ทีส่ �ำ คัญของจังหวัด จากการ
ทีก่ รมศิลปากรได้เข้ามาขุดค้นบริเวณทีต่ งั้ ของ
ศาลฯ พบว่าเดิมเคยเป็นแนวเขตพระราชฐาน
พระราชวังจันทน์ อันเป็นสถานที่ประสูติของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และปัจจุบันกรม
ศิลปากรได้จัดสร้างศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข
โดยมีพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาด
เท่ า องค์ จ ริ ง ประทั บ นั่ ง พระหั ต ถ์ ท รงพระ
สุวรรณภิงคารหลั่งนํ้า ในพระอิริยาบถประกาศ
อิสรภาพที่เมืองแครง พร้อมกับมีการจัดงาน

สักการะพระบรมรูปในวันที่ 25
มกราคมของทุกปี
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เชิงศาสนา
วัดพระศรีรัตน-หาร
มหาธาตุวรมหาุโวิลก
อ.เมืองพิษณ
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พระอารามหลวงชัน้ เอกทีม่ ปี ระวัตอิ นั ยาวนานตัง้ แต่สมัยสุโขทัย
ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึง่ เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยขนาดใหญ่ สีเหลืองทองอร่ามทั้งองค์ด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง
มีพุทธลักษณะที่งดงาม นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูป
สำ�คัญให้ได้สักการะอีกหลายองค์ เช่น พระพุทธ
ชินสีห์ พระศรีศาสดา หลวงพ่อดำ� ส่วนด้านหลัง
ของพระวิหารก็จะเห็น “พระอัฎฐารส” พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง 18 ศอก เดิมประดิษฐาน
อยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารได้พังลงมาจนเหลือ
เพียงเสาศิลาแลง 3-4 ต้น ที่ด้านหลังพระอัฎฐา
รสมีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่สวยงามมาก
นอกจากนี้ยังมี “วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน”
หรือ “วิ ห ารหลวงพ่ อ สามพี่ น้ อ ง” ภายใน
ประดิษฐาน “พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน” วัตถุ
โบราณชิ้นสำ�คัญของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ซึ่งคาดว่ามีเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ลักษณะของพระพุทธเจ้าเข้านิพพานเป็นหีบบรรจุ
พระบรมศพ ที่ปลายหีบมีพระบาททั้งสองยื่นออกมา บริเวณ
ด้ า นหน้ า และด้ า นท้ า ยมี พ ระมหากั ส ปะเถระนั่ ง นมั ส การ
พระบรมศพอยู่

วัดราชบูรณะ

อ.เมืองพิษณุโลก
เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก เชื่อว่า
สร้ า งขึ้ น มาตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ ง
“พระนางพญา” นอกจากนีย้ งั มีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย เช่น

-พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศิลปะ

แบบสุโขทัยหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้นมุงด้วย
กระเบื้ อ งดิ น เผา ทางขึ้ น มี ป ระตู 3 บาน
ภายในพระวิหารมีเสาศิลาแลงกลม “พระ
ประธาน” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาร
วิชัยศิลปะสุโขทัย และ“จิตรกรรมฝาผนัง”
ที่อยู่ภายในพระวิหารหลวงมาจากฝีมือสกุล
ช่างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

-เจดี ย์
หลวง

เป็นเจดีย์
ทรงกลม
แบบทรง
ลั ง กา ตั้ ง
อยู่บนฐานแปดเหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้น เป็น
เจดีย์ประธาน มีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ล้อมรอบ
พระอุโบสถซึ่งอยู่ใกล้กับหอไตร บานประตู
เป็ น ไม้ ส ลั ก รู ป ดอกไม้ สี ท อง ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนัง ด้านบนเป็นเรือ่ งรามเกียรติ์
ส่วนด้านล่างเป็นภาพกามกรีฑา ซึง่ ไม่เคยพบ
ในจิ ต รกรรมฝาผนั ง ของวั ด ใดๆ มาก่ อ น
นอกจากนี้บนศาลาการเปรียญของวัดเป็น
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีการจัด
มุมของศาลาการเปรียญเป็นพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน
ย่อยๆ ด้วย

ณี
วัดจุฬาม
ิษณุโลก

อ.เมืองพ

เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ตาม
ประวัติศาสตร์กล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มหาราชทรงสร้างขึน้ และได้เสด็จออกผนวช ณ วัดแห่ง
นี้เป็นเวลาถึง 8 เดือน 15 วัน ภายในวัดพบ “พระพุทธบาทจํำ�ลอง” ประดิษฐานอยู่ภายในปรางค์ขอม
โบราณ และ “ศิลาจารึก” ที่ฝังอยู่ภายในกำ�แพง
มณฑป ปัจจุบันมีตู้กระจกครอบเพื่อรักษาสภาพ โดย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดสร้างขึ้น
นอกจากนี้ยังมี “พระวิหารเก่า” เป็นอาคารแบบทรง
โรง ศิลปะสมัยอยุธยา และมีพระพุทธรูปสำ�คัญอีก
หลายองค์อยู่ภายในวัดจุฬามณี อาทิ “หลวงพ่อขาว”
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา
“หลวงพ่อคง” พระพุทธรูปปูนปัน้ ปางมารวิชยั ศิลปะ
สุโขทัย “หลวงพ่อดำ�” พระพุทธรูปปูนปั้นเนื้อสีดำ�
ปางมารวิชัย “หลวงพ่อเพชร” พุทธลักษณะคล้าย
ศิลปะเชียงแสน
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เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
อ.เมืองพิษณุโลก

สํำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ.เมืองพิษณุโลก

เกิดขึน้ โดยนํา้ พักนํา้ แรงและชีวติ จิตใจของจ่าสิบเอก
ทวี บูรณเขตต์ ภายในจัดแสดงเครื่องมือเครื่อง
ใช้พื้นบ้านทุกประเภท ทั้งเครื่องดนตรี เครื่องมือ
ช่าง เครื่องมือดักสัตว์ เครื่องมือทำ�งาน เครื่อง
จักสาน อาวุธ ฯลฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ ความเชื่อและภูมิปัญญาพื้นบ้านได้เป็น
อย่างดี

เป็นศูนย์คน้ คว้าข้อมูลประวัตศิ าสตร์เมืองพิษณุโลก อีกทัง้
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองพิษณุโลก จัด
แสดงวัตถุโบราณของเมืองพิษณุโลก และเป็นศูนย์ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเมืองพิษณุโลก
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บ้านใหม่ร่องกล้า
อ.นครไทย

สัมผัสชุมชน

เป็ น ชุ ม ชนที่ มี พื้ น ที่ อ ยู่ ใ จกลาง
ของอุทยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า
ซึ่งมีการผสมผสานความเป็นอยู่
ระหว่ า งชาวเขาเผ่ า ม้ ง และคน
ไ ท ย ซึ่ ง มี ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
วั ฒ นธรรมประจำ � เผ่ า ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีอากาศ
หนาวเย็ น ตลอดปี ทิ ว ทั ศ น์
สวยงาม นอกจากนี้บ้านใหม่ร่อง
กล้ า ยั ง เป็ น ทางขึ้ น ของภู ล มโล
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งใหม่ในการขึ้นชมดอกพญาเสือโคร่งและชมวิวได้
360 องศา อีกแห่งที่น่าไปเยือนคือโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำ�ริ
ภูหินร่องกล้า ที่มีทั้งไร่สตอเบอรี่ ไร่กาแฟ และไร่ดอกกระดาษที่สวยงามมาก
อีกทัง้ ยังมีจดุ ชมวิวทีเ่ ป็นหน้าผามากมายเรียงรายอยูร่ อบๆ โครงการหลวง เช่น ผาคูร่ กั ผาพบรัก ผาสลัดรัก
หรือผาไทเทนิค เป็นต้น

บ้านรักไทย
อ.เนินมะปราง

บ้ า นรั ก ไทย เป็ น หมู่ บ้ า นเล็ ก ๆ เงี ย บสงบตั้ ง อยู่
ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ใน
อ.เนินมะปราง วิวภูเขาแบบพาโนรามากว้างไกล
สุดตา ในฤดูฝนหรือฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเล
หมอกอันงดงามอยู่ตามไหล่เขา ไฮไลท์อยู่ที่การไป
ชมทัศนียภาพสวยๆ ณ จุดชมวิวบ้านรักไทย ได้

สู ด อากาศที่ ส ดชื่ น พร้ อ มชม
พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และ
การได้ ใ กล้ ชิ ด กั บ ทะเลหมอก
การนั่ ง ชิ ง ช้ า ต้ น ไม้ รู ป หั ว ใจที่
บ้านสวนชมวิว ได้ชมเขาหินงาม ซึง่ เป็นแนวเทือกเขา
หินปูนที่มีอายุมากกว่า 360 ล้านปี รวมถึงการได้ชิม
ทุเรียน “หลงรักไทย” ทุเรียนพันธุ์ประจำ�ถิ่นที่มีชื่อ
เสียงระดับประเทศ จุดเด่นคือเนื้อทุเรียนละเอียด
แน่นนุ่มลิ้น ไม่เละจนเกินไป รสชาติหวานและหอม
แต่ควรมาให้ตรงตามฤดูกาลและต้องสัง่ จองล่วงหน้า
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อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า
อ.นครไทย

เชิงนิเวศและ
ผจญภัย
อดี ต พื้ น ที่ สี แ ดง สมรภู มิ ร บแห่ ง การสู้ ร บระหว่ า งพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและฝ่ายมัน่ คงในช่วงปี พ.ศ. 25112525 ที่ ก ลายมาเป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ลำ � ดั บ ที่ 48 ของ
ประเทศไทย ภายในมีสถานที่น่าสนใจสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสู้ ร บในอดี ต และลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ เช่ น
พิพิธภัณฑ์การสู้รบ โรงเรียนการเมืองการทหาร และกังหันนํ้า

และอีกส่วนหนึ่งคือ ธรรมชาติที่สวยงามบริสุทธิ์
และแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นลานหินแตก ลานหิน
ปุ่ม ผาชูธง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
มาก นํ้ า ตกหมั น แดง นํ้ า ตกร่ ม เกล้ า -ภราดร
นํ้าตกผาลาด นํ้าตกตาดฟ้า และธารพายุ เป็น
จุดชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาและ
ทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม
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เป็นอุทยานที่มีสภาพทางธรรมชาติหลากหลาย มี
ความโดดเด่นทางธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านทุง่ หญ้า
และพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากหลากหลายชนิด สถานที่
ท่องเที่ยวภายในบริเวณอุทยานที่โด่งดังมากคือ

ทุ่งแสลงหลวง หรือทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งผืนป่าไทย

สภาพพืน้ ทีก่ ว่า 10 ตารางกิโลเมตรมีลกั ษณะเป็นทุง่
หญ้ากว้างขวาง ตามเส้นทางจะพบป่าเบญพรรณ
และพันธุ์ไม้ดอกหาชมได้ยากมากมาย

ทุ่งนางพญา ลักษณะเป็นป่าสนขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะต้นสนสองใบที่มีเป็นจำ�นวนมาก

ทุ่งโนนสน สัมผัสทุ่งดอกไม้อันงดงาม เช่น ดอก

ดุสติ าสีมว่ ง ดอกเอือ้ งนวลจันทร์สเี หลือง ดอกหงอน
นาค กระดุมเงิน ฯลฯ
นอกจากทุ่ ง ดอกไม้ แ ล้ ว บริ เ วณที่ ทำ � การอุ ท ยานฯ
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เที่ยวชมอีกมาก เช่น
นํ้ า ตกแก่ ง โสภา แก่ ง วั ง นํ้ า เย็ น นํ้ า ตกซอนโสม
ถํ้าค้างคาว ถํ้าเดือน ถํ้าดาว ถํ้าพระวังแดง ฯลฯ

อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง
อ.วังทอง
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อุทยานแห่งชาติ
นํ้าตกชาติตระการ
อ.ชาติตระการ

เป็นนํ้าตกที่สวยงามมากในจังหวัดพิษณุโลก มีถึง 7 ชั้น
แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติชาติตระการยังมีสถานที่ที่น่า

พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป็ น ภู เ ขาหิ น ปู น ยอด
สูงสุด 236 เมตร มีหน้าผาสูงชันเว้า
แหว่ง อันเกิดจากการกัดเซาะของนํา้ ฝน
นั บ หลายล้ า นปี เกิ ด เป็ น ถํ้ า ต่ า งๆ
มากมายทัว่ บริเวณ ได้แก่ ถํา้ นเรศวร ถาํ้
เรือ ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถํ้าลอด
ซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังอีกด้านหนึ่ง
ข อ ง ภู เ ข า ไ ด้ น อ ก จ า ก นี้ ยั ง พ บ
ซากดึกดำ�บรรพ์ของหอยและปะการัง
เนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมา
ก่ อ น แ ล ะ ยั ง มี ภ า พ เ ขี ย น สี ก่ อ น
ประวัติศาสตร์รูปมือคนบนเพิงผาหิน
และอักษรญี่ปุ่นโบราณสลักบนก้อนหิน
พรรณไม้และร่องรอยสัตว์ป่าต่างๆ ที่
มั ก พบระหว่ า งทางเดิ น เท้ า ศึ ก ษา
ธรรมชาติ เหมาะแก่การทัศนศึกษาเชิง
นิเวศ
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สนใจอื่นๆ ได้แก่ ผาแดง หน้าผาที่มี
ลักษณะชันมีหนิ ทรายสีแดง นาํ้ ตกนาจาน
มีทงั้ หมด 7 ชัน้ แต่หนิ ค่อนข้างลืน่ จึงยัง
ไม่เปิดเป็นทางการ ผากระดาน เป็นภาพ
แกะสลักของมนุษย์หนิ ยุคโบราณ ลักษณะ
เป็นรูปทรงเหมือนเรขาคณิต ถํ้านํ้ามุด
เกิดจากนํ้าตกนาจานแยกเป็น 3 สาย
สวยงามแปลกตา และถํ้ากา มีร่องรอย
ของมนุษย์โบราณ แกะสลักไว้บนแผ่นหิน
ขนาดใหญ่ ราวกว่า 7,000 ปี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ถํ้าผาท่าพล
อ.เนินมะปราง

อุทยานแห่งชาติ
แก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์
อุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาในเขต 4 อำ�เภอของ
พิษณุโลก คือ วังทอง วัดโบสถ์ นครไทย และชาติตระการ
ตำ�บลแก่งโสภา อำ�เภอวังทอง ทีน่ ถี่ อื เป็นแหล่งต้นนาํ้ หลายสาย
ที่ไหลลงสู่ลำ�นํ้าแควน้อย และมีไฮไลท์อยู่ที่นํ้าตกแก่งเจ็ดแคว
ซึง่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ วยงามมากแห่งหนึง่ ในอุทยานฯ ซึง่
นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับภาพของ สายนํ้าทั้งเจ็ดสายที่ไหล
มารวมกันเป็นนํ้าตกสายนี้

อุทยานแห่งชาติ
ภูสอยดาว
อ.ชาติตระการ

เป็นป่าฝนธรรมชาติที่สวยที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินป่าที่
มีความท้าทายอยู่ที่ความสูงชันที่ทุกคนหวังจะพิชิตให้ได้เพื่อ
ไปยังลานสนสามใบ ด้วยความสูงที่ต้องไต่ไปให้ถึงในระดับ
กว่า 1,600 เมตร มีจุดให้หยุดพักไปเป็นชั้นๆ ระหว่างทางก็
มีนาํ้ ตกภูสอยดาว นํา้ ตก 5 ชัน้ ทีส่ วยงาม เนินต่างๆ ทีใ่ ห้พชิ ติ
เริม่ ตัง้ แต่ “เนินส่งญาติ” อยูท่ รี่ ะดับความสูงจากนํา้ ทะเล 650
เมตร “เนินปราบเซียน” เป็นเนินทีช่ นั ทีส่ ดุ ความสูงมากกว่า
เนินชั้นล่างราว 780 เมตร “เนินป่าก่อ” “เนินเสือโคร่ง”
และ “เนินมรณะ” อยู่ที่ความสูง 1,410 เมตรจากระดับ
นํ้ า ทะเล เลยไปนิ ด เดี ย วก็ ส ามารถพิ ชิ ต ลานสอยดาว
ทีม่ องเห็นทัศนียภาพรอบๆ และด้านล่างได้สดุ ลูกหูลกู ตา
รอบๆ ลานเป็ น ป่ า สน หากเป็ น ช่ ว งหน้ า ฝนที่ ชุ่ ม ชื้ น
กอหญ้ า ป่ า สนจะเปลี่ ย นเป็ น ดงดอกหญ้ า หลากสี ที่
แซมด้วยเสน่หอ์ นั หลากหลาย เช่น ดอกหงอนนาคสีมว่ ง
กล้วยไม้รองเท้านารี ใบเมเปิ้ลสีแดง
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สวนรุกขชาติ
สกุโณทยาน
อ.วังทอง
รื่นรมย์ไปกับนํ้าตกขนาดเล็กในลำ�ธารวังทองที่มีต้นกำ�เนิดมาจากลำ�นํ้าเข็ก อาณาบริเวณโดยรอบนอกจาก
เย็นฉํา่ และมากมายด้วยความรูจ้ ากพรรณไม้ตา่ งๆ แล้ว ทางด้านทิศตะวันตกจะได้พบกับพลับพลาทีส่ ร้างขึน้
เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
คราวเสด็จประพาสภาคเหนือ เมือ่ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2501 ส่วนด้านทิศตะวันออกจะพบกับศาลาริมนํา้
ซึ่งทั้งสองพระองค์เคยใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรทิวทัศน์สองฝั่งลำ�นํ้าวังทอง ส่วนใครที่ชอบมุมเงียบสงบ
ต้องแวะชมแก่งไทร แก่งหินคั่นกลางลำ�นํ้า ที่อยู่ก่อนถึงนํ้าตกสายนี้ 500 เมตรซึ่งมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป
ยังแก่งไทร แล้วจะพบสวรรค์ในความเงียบท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

นํ้าตกทปอองย
อ.วัง
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ตกขนาดใหญ่รายล้อมด้วย
ทัศนียภาพสวยงาม แถมยัง
มีกิจกรรมมากมายให้คนรัก
ธ ร ร ม ช า ติ เ ก็ บ เ กี่ ย ว เ ป็ น
ประสบการณ์นา่ จดจำ� ไม่วา่ จะ
เป็ น เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ
ปั่นจักรยานลัดเลาะสวนป่า กิจกรรมล่อง
แก่ง โดยที่นี่มีบริการบ้านพัก ห้องสัมมนา
สถานที่จัดค่ายพักแรม บริการอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม รวมทั้ ง บริ ก ารนวดแผนไทย
สำ�หรับคนที่อยากบำ�บัดความเหนื่อยล้า
ของร่างกายด้วย

นํ้าตกแก่งโสภา
อ.วังทอง

“ไนแองกา
ราเมืองไทย” นํ้าตก
ได้ชื่อว่า

ขนาดใหญ่ 3 ชั้ น
ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้
นานาชนิด รวมทั้งมอส
ต ะ ไ ค ร่ นํ้ า ที่ อ ยู่ เ ต็ ม
บริ เ วณพื้ น คล้ า ยพรม
กำ�มะหยี่ ให้ความสดชืน่
งดงามตระการตา

เป็นสายนํ้าที่เกิดจากลำ�นํ้าเข็กลดระดับ ทำ�ให้เกิดธาร
นาํ้ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายนํา้ ตกขึน้ มา แต่มขี นาดใหญ่กว่านํา้
ตกสกุโณทยานซึง่ อยูบ่ นเส้นทางสายเดียวกัน เพลิดเพลิน
ไปกับวิวทิวทัศน์ของบ้านเรือนต่างๆ ที่ตั้งอยู่

นํ้าตกแก่งซอง
อ.วังทอง
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แก่งลํำ�นํ้าเข็ก
อ.วังทอง
ลำ�นํ้าเข็กมีแหล่งกำ�เนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์
ในเขตอำ�เภอเขาค้อ ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวงมาเป็นนํ้าตกศรีดิษฐ์และนํ้าตกแก่ง
โสภาอั น สวยงามและมี ชื่ อ เสี ย งของจั ง หวั ด
พิษณุโลก โดยลำ�นํ้าเข็กจะไหลเคียงคู่กับเส้นทาง
หมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก มีเกาะแก่ง
มากมาย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ช่วงฤดู
ฝน ลำ�นํ้าเข็กจะมีปริมาณนํ้าที่เหมาะสมกับการ
ล่ อ งแก่ ง ที่ มี ร ะดั บ ความยากง่ า ยต่ า งกั น ไป
สำ � หรั บ การล่ อ งแก่ ง ลำ � นํ้ า เข็ ก มี ร ะยะทาง 8
กิโลเมตร ใช้เวลาล่องประมาณ 3 ชั่วโมง ตลอด
เส้นทางจะได้สัมผัสถึงความสนุกสนาน ตื่นเต้น
เร้าใจ พร้อมได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่นํ้าที่ถูก
ปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น และผ่านเกาะแก่ง
มากมายที่ มี ค วามรุ น แรงแตกต่ า งกั น ไปตั้ ง แต่
ระดับ 1-5 ตลอดเส้นทางสลับกันรวมทั้งหมด 18
แก่ง
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เขาสมอแครง
อ.วังทอง

เป็นภูเขาเล็กๆ ในแนวเหนือ-ใต้ ห่างจากตัว
เมืองพิษณุโลกประมาณ 17 กิโลเมตร สูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 30
เมตร มีความสำ�คัญในด้านโบราณคดียอ้ นไป
ถึงช่วงการสร้างเมืองพิษณุโลก โดยพบโบราณ
สถาน พระมหาเจดีย์บนยอดเขา และพบ
โบราณวัตถุมากมาย และพบว่าเคยมีวดั อยูใ่ น
บริเวณเขาสมอแครงมากถึง 7 แห่ง ปัจจุบัน
ถู ก ทิ้ ง เป็ น วั ด ร้ า งไปหลายแห่ ง คงเหลื อ
สำ�นักสงฆ์สระสองพี่น้อง วัดราชคีรีหิรัญยา
ราม และโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง

เชิงเกษตร
สวนเกษตรไพบูลย์
อ.วังทอง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรและศู น ย์ เ รี ย นรู้
การเกษตรชื่อดัง บนพื้นที่ 103 ไร่ ล้อมรอบ
ไปด้วยพันธุพ์ ชื ผลไม้หลากชนิด นอกจากนีย้ งั
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการ
เรียนรูใ้ ห้ศกึ ษามากมาย อาทิ ศูนย์เรียนรูก้ าร
เพาะพันธุ์ไม้หลากหลายสายพันธุ์ใหม่ๆ ฐาน
การเรียนรูก้ ารผลิตปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพ ฐานการ
เรียนรูก้ ารปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ ฐาน
การเรียนรู้การทำ�ประมงนํ้าจืด ฐานการเรียน
รู้การเลี้ยงไก่-เป็ด อีกทั้งสามารถท่องเที่ยว
และชิมผลไม้ได้ตลอดปี

บึงบัวกระด้ง
ของนายธรรมรงค์ วัดบ้านคลอง
อ.เมืองพิษณุโลก
เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ วเชิงเกษตรผสมผสาน ทีป่ ลูก
บัวกระด้งหรือบัววิกตอเรียไว้ให้ได้ชม บัวกระด้งมีความ
พิเศษอยู่ที่ใบใหญ่ แข็งแรง รับนํ้าหนักได้มากถึง 70
กิโลกรัม สามารถลงไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ อีก
ทั้งยังได้ชิมก้านใบบัวที่มีรสชาติอร่อยกรอบกว่าสายบัว
โดยทานเปล่าๆ หรือนำ�ไปปรุงเป็นอาหารหรือเครือ่ งเคียง
นํ้าพริก แจ่วบอง ปลาร้าสับได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี
แปลงเพาะปลูกผักสวนครัวและพืชอื่นๆ อีกจำ�นวนมาก
ให้ได้เยี่ยมชม พร้อมทั้งจำ�หน่ายพันธุ์บัวกระด้งด้วย

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม
อ.วังทอง

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ก่อตั้ง
ขึ้นด้วยแนวความคิดการพึ่งพาตนเองตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรูแ้ ละเป็นตัวอย่างให้แก่ชมุ ชนและผูท้ ี่
สนใจ ทัง้ เรือ่ งการจัดการขยะ ปศุสตั ว์ ปุย๋
หมักชีวภาพ พลังงานทดแทน เช่น ไบโอ

ดีเซล ถ่าน นํ้าส้มควันไม้ การทำ�เกษตรอินทรีย์ แม้
กระทั่ ง การปลู ก ป่ า แบบสวนผสม เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิด
สมดุล ลดการใช้สารเคมี รวมไปถึงการคิดค้นสูตร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สบู่ นํ้ายาสระผม
นํ้ายาอเนกประสงค์ ยาหม่อง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในพื้นที่ 7 ไร่ของเรนฟอเรสท์ ฟาร์ม แบ่งพื้นที่เป็น
สัดส่วน อาทิ แปลงผักและผลไม้ปลอดสารพิษ โรงเพาะเห็ด
บ่อปลา กรงไก่ สระนํา้ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีทพี่ กั แบบฟาร์ม
สเตย์ สำ�หรับผูต้ อ้ งการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแบบสวน
ผัก และยังสามารถเก็บผักมาให้เรนฟอเรสท์ รีสอร์ทปรุงอาหาร
ได้อีกด้วย
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การเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก
โดยรถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร
สามารถไปได้ 2 เส้นทางด้วยกัน :

โดยรถไฟ

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข
1 (พหลโยธิ น ) จนถึ ง อำ � เภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32
ผ่านอ่างทอง สิงห์บรุ ี จนถึงชัยนาท แล้วเลีย้ วขวาไป
ตามเส้นทางตาคลี–ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11)
ประมาณ 160 กิโลเมตร ถึงอำ�เภอวังทอง แล้วแยก
ซ้ายเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 12 อีกประมาณ 17
กิโลเมตร ถึงจังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทางประมาณ
450 กิโลเมตร

โดยเครื่องบิน

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข
1 (พหลโยธิ น ) จนถึ ง อำ � เภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32
ผ่านอ่างทอง สิงห์บรุ ี ชัยนาท จนถึงนครสวรรค์ แยก
เข้าเส้นทางหมายเลข 117 เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก
รวมระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 1

เส้นทางที่ 2

โดยรถประจําทาง

มีรถประจำ�ทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก
ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนน
กำ�แพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว
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การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจาก
สถานีรถไฟหัวลำ�โพงไปยังจังหวัดพิษณุโลกทุกวัน
ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 - 22.00 น. ประมาณ 14
เที่ยวต่อวัน และรถด่วนพิเศษ ประมาณ 5 เที่ยว
ต่อวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.25 - 19.35 น. สำ�หรับ
รถไฟออกจากพิษณุโลกไปยังกรุงเทพฯ ตัง้ แต่ชว่ ง
เวลา 06.05 - 22.40 น. ประมาณ 14 เที่ยวต่อ
วัน และรถด่วนพิเศษ ประมาณ 4 เที่ยวต่อวัน
ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.05 - 22.40 น.
สายการบินนกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และแอร์
เอเชีย ให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และ
พิษณุโลกทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 หรือ www.
nokair.com สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โทร.
0 2529 9999 หรือ www.lionairthai.com และ
แอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่
อพท. เขต 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ � นั ก ง า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า จั ง ห วั ด
พิษณุโลก โทร. 0 5532 1280
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
โทร. 0 5525 1394
สำ�นักงานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5524 7232
ททท. สำ�นักงานพิษณุโลก
โทร. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907

พิษณุโลกมีร้านอาหารอร่อยมากมาย
ให้คุณได้เลือกชิม ไม่ว่าจะมื้อเช้า
กลางวันหรือเย็น แต่ร้านเด็ดที่
แนะนำ�ว่าไม่ควรพลาดคือ

What to eat &
where to find
them

ร้านข้าวมันไก่ พังกี่ ถ้ามาพิษณุโลก ต้อง

ลองมาลิม้ ชิมรสข้าวมันไก่รา้ นนีใ้ นมือ้ เช้า ไก่เนือ้
นุม่ ข้าวมันหอมอร่อย แต่แนะนำ�ว่าให้มาแต่ชว่ ง
เช้าหน่อย เพราะร้านนี้ขายหมดเร็วมาก ถ้ามา
สายอาจจะพลาดโอกาสชิมไป

หลายเมนู โดยเฉพาะปลาต่างๆ ทีไ่ ม่ควรพลาด เช่น
ปลาม้าทอดนํา้ ปลาเสิรฟ์ คูก่ บั นํา้ จิม้ ซีฟดู้ ปลานํา้ เงิน
นึ่งซีอิ๊วเสิร์ฟคู่กับนํ้าจิ้มเต้าเจี้ยว เป็นต้น

ร้านส้มตำ�ปูเสื่อ ร้านอาหารไทย-อีสานชื่อดัง

บรรยากาศออกแบบให้เป็นลักษณะกระท่อมปลายนา
ชายทุ่ง ริมสระนํ้า รับลมเย็นๆ อาหารรสแซ่บเป็น
เอกลักษณ์ของร้าน เมนูเด็ดห้ามพลาดได้แก่ ส้มตำ�
ทอด เมี่ยงปลาเผา หมูคำ�หวาน ยำ�ตำ�ลึงทอด ปลา
เผาเกลือ

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริม
น่าน ขึ้นชื่อลือชา มาที่นี่ต้องลอง ก๋วยเตี๋ยวรส

เด็ดกับการนั่งทานแบบห้อยขา เมนูเด็ดประจำ�
ร้านให้ลองชิมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำ�สูตรสุโขทัย
ผัดไทยกุ้ง(แม่นํ้า)สด บะหมี่โบราณแห้ง ที่ใช้
วัตถุดิบสดใหม่ อร่อยชามต่อชาม

ร้านก๋ว ยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ (ป้า
ล้อม) ร้านเก่าแก่ขนึ้ ชือ่ ทีเ่ ปิดให้บริการมานาน

หลายปี ให้บริการกันตัง้ แต่ 7 โมงเช้า จุดเด่นอยู่
ที่การตุ๋นไก่จนเนื้อนุ่ม กินง่าย นํ้าซุปรสกลมกล่อม และเนื้อไก่ที่ให้แบบไม่หวง

ร้านอาหารแพภูฟ้าไทย ร้านอาหารไทย

บนแพไม้สักที่ลอยอยู่กลางแม่นํ้าน่านซึ่งไหลตัด
ผ่านตัวเมืองพิษณุโลก มีอาหารไทยให้เลือกหลาก

นอกจากนัน้ ถ้าคุณได้มโี อกาสเดินทางไปยังแก่งลำ�นํา้
เข็กในอำ�เภอวังทอง อย่าลืมแวะชิมกาแฟแก่งซอง
ซึ่งเป็นกาแฟท้องถิ่นพันธุ์อาราบิก้าต้นตำ�รับแท้ๆ ที่
เข้มข้น หอมละมุน ถูกใจคอกาแฟแน่นอน

ร้านข้าวมันไก่ พังกี่ อ.เมือง โทร. 0 5530 4843
ก๋วยเตีย๋ วห้อยขา (ร้านริมน่าน พิษณุโลก)
อ. เมือง โทร. 08 1953 6228
ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วไก่ วั ด จั น ทร์ (ป้ า ล้ อ ม)
อ.เมือง โทร. 0 5524 6987
แพภูฟ้าไทย อ.เมือง โทร. 0 5528 4316, 0 5528
4631 , 08 1146 1213, 08 1701 1199
ร้านส้มตำ�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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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
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What t Buy
กล้วยตากบางกระทุ่ม

กล้ ว ยตากบางกระทุ่ ม มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ ตำ � นานของ
ประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยมีบ้านเกาะคูเป็น
แหล่งปลูกกล้วยนาํ้ ว้าพืน้ ถิน่ ชือ่ พันธุม์ ะลิออ่ ง ซึง่ นำ�มาทำ�
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยตากคุ ณ ภาพดี รสหวานแบบ
ธรรมชาติ ด้วยการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจก กล้วยที่ได้จึงมีคุณภาพดี สะอาดและถูกหลัก
อนามัย สำ�หรับกล้วยตากบางกระทุ่ม ปัจจุบันมีการ
พัฒนารูปแบบออกไปหลากหลายมาก ทั้งกล้วยตากอบ
นํ้าผึ้งแบบดั้งเดิม กล้วยตากชุบช็อกโกแล็ต เค้กกล้วย
ตาก เป็นต้น

แหนมและหมูยอสุพัตรา

เป็นแหนมสดและหมูยอที่ขึ้นชื่อของพิษณุโลก สะอาด
และรสชาติอร่อย เป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวของ
โรงงานสุพัตราที่ไม่ควรพลาดซื้อเป็นของฝาก

หมี่ซั่วมังกรทอง

ใช้วัตถุดิบชั้นดีที่คัดคุณภาพ
โดยเฉพาะแป้งสาลี เป็นแป้ง
ชนิดที่ใช้ทำ�ขนมปังแต่เกรดดี
กว่า นำ�มาผสมกลับเกลือบด
อั ด จนเส้ น เหนี ย วนุ่ ม ทำ � ให้
เส้ น หมี่ ที่ ผั ด ไม่ เ กาะกั น เป็ น
ก้อนหรือเส้นเละ
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Calendar
งานนมัสการพระพุทธชินราช

วัน : ขึน้ 6 คา่ํ ถึงวันขึน้ 12 คา่ํ เดือน 3
สถานที่ : วัดพระศรีรัตนมหาวิหาร
งานเฉลิมฉลองพระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของเมือง
และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง
พิ ษ ณุ โ ลกและพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป
นอกจากพิ ธี ท างศาสนาแล้ ว ยั ง มี ก าร
แสดงต่างๆ รวมถึงการออกร้านจำ�หน่าย
สินค้ามากมาย

เทศกาลชิ ม กาแฟแก่ ง
ซอง ล่องแก่งลำ�น้ำ�เข็ก

งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและ
กาชาดพิษณุโลก

วันที่ : 1 - 31 ม.ค.
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก
ง า น อ อ ก ร้ า น ฉ ล า ก ก า ช า ด
นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ การ
แสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติฯ
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การ
จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า OTOP สิ น ค้ า
ราคาถู ก จากโรงงาน และ
คอนเสิร์ต
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พิษณุโลก

วัน : เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
สถานที่ : บริเวณลำ�นํ้าเข็ก
กิจกรรมล่องนํ้าเข็ก และอื่นๆ
มากมาย อาทิ ชกมวย ไต่หน้าผาเทียม ยิงธนู รถ ATV ฯลฯ การ
ออกร้านจำ�หน่ายสินค้า OTOP ชิมผัดไทวังทองและกาแฟสดพันธุ์
อาราบิก้าท้องถิ่น กิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ และปล่อยพันธุ์ปลา

งานแข่ ง เรื อ ยาว
ประเพณี ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานฯ
จังหวัดพิษณุโลก

วัน : 16 - 17 ก.ย.
สถานที่ : ลำ�นํ้าน่านหน้า
วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีทอดผ้าป่าหัวเรือ การประกวดกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมแข่งขันเรือยาว 5 ประเภท
ได้แก่ เรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก เรือจิ๋ว และเรือเชื่อมความ
สามัคคีท้องถิ่น

µÒ¡
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Where to Go

เชิงประวัติศาสตร์
ศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน
มหาราช อ.เมืองตาก
ศาลสมเด็จฯ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนน
จรดวิถถี อ่ งตัดกับถนนมหาดไทยบำ�รุง
เป็นศาลาจตุรมุข หน้าศาลแขวนโคม
จีนสีแดง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใน
พระราชอิริยาบถที่กำ�ลังประทับอยู่บน
ราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่
พระเพลา และที่ฐานพระบรมรูปจารึก
ข้ อ ความว่ า “พระเจ้ า ตากสิ น

วนอุทยานไม้
กลายเป็นหิน
อ.บ้านตาก

กรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ 2277 สวรรคต 2325
รวม 48 พรรษา” ศาลสมเด็จฯ นี้เป็นที่เคารพสักการะของ

ประชาชนชาวจังหวัดตาก และทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีงาน
เฉลิมฉลองศาลสมเด็จฯ จนเป็นประเพณีจวบจนปัจจุบันนี้

วนอุทยานไม้กลายเป็นหินทีม่ กี ารค้นพบซากฟอสซิล
ไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชียและยาวที่สุดในโลก
ซึ่ ง มี ค วามยาวประมาณ
72.22 เมตร มี เ ส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร
โดยวนอุ ท ยานฯ แห่ ง นี้
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 30
ตารางกิโลเมตร ซึง่ เป็นทีเ่ ก็บ
รั ก ษาและจั ด แสดงซาก
ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินให้ได้ชมกันเต็มอิ่ม
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พิพิธภัณฑ์
เมืองตาก
อ.เมืองตาก

จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดย
ปรั บ ปรุ ง อาคารจวนผู้ ว่ า ฯ หลั ง เก่ า มาเป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจากอดี ต เคยเป็ น “เรื อ น
ประทับ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เมือ่
ครั้งเสด็จเมืองตากในปี พ.ศ. 2501
ภายในจัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สนิ ทางประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดตาก
แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงพระ
ราชกรณียกิจที่เป็นภาพถ่ายและโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุต่างๆ ส่วนชั้นล่างจัดเป็นห้องแสดง
สิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก

เชิงศาสนา

วัดพระบรมธาตุ
อ.บ้านตาก
ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ที่สันนิษฐานว่าเคย
เป็นที่ตั้งของตัวเมืองตากในสมัยโบราณ องค์
พระบรมธาตุเป็นเจดียแ์ บบพม่าซึง่ จำ�ลองแบบ
มาจากเจดีย์ชเวดากอง ภายในประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ มีพระอุโบสถตกแต่งด้วย
ไม้แกะสลักปิดทองเรื่องพุทธประวัติ วิหาร
สร้างด้วยไม้สกั ภายในประดิษฐาน “พระเจ้า
ทันใจ” พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย
หน้าตัก 32 นิ้ว และลงรักปิดทองคำ�เปลว

ชมความมหัศจรรย์แห่งองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บน
ชะง่อนผาสูง โดยมีหินก้อนใหญ่ซึ่งมีฐานคอดกิ่ว
เหมือนจะแยกขาดจากกันวางตัวอยู่บนหน้าผา
นั้ น โดยชาวบ้ า นขนานนามว่ า “เจดี ย์ หิ น
พระอินทร์แขวน” นอกจากนี้หินที่อยู่บนดอยนี้
ยังมีสดี �ำ หรือนาํ้ ตาลไหม้ บางคนจึงเรียกพระธาตุ
องค์นี้ว่า “พระธาตุดอยดินจี่” ภายในเจดีย์มี
พระธาตุพญาล่องประดิษฐานอยู่ และในบริเวณ
วัดพระธาตุฯ ยังมีเรือโบราณทีม่ อี ายุประมาณ 200
ปี สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่ง
อาหารหรื อ สิ น ค้ า ระหว่ า งทั้ ง สองฝั่ ง แม่ นํ้า เมย
นอกจากนี้เมื่อมองลงมาจากองค์พระธาตุ จะพบ
ทิวทัศน์ที่งดงาม ด้วยความลงตัวของแม่นํ้าเมย
เคียงคู่กับเทือกเขาสลับซับซ้อนในเขตประเทศ
พม่า และด้วยศรัทธาในองค์พระธาตุ ชาวอำ�เภอ
แม่ ส อดและผู้ ค นฝั่ ง พม่ า จะจั ด งานนมั ส การ
พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่ขึ้นเป็นประจำ�ในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี

วัดพระธาตุ
ดอยหินกิ่ว
อ.แม่สอด
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วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัด
ไทยใหญ่ เป็ น วั ด ในพระพุ ท ธ-

เดิมชื่อ

วัดไทยวัฒนาราม
อ.แม่สอด

ศาสนานิกายมหายานของชาวไทย
ใหญ่ เป็นที่จัดงานประเพณี แสดง
ศิลปวัฒนธรรม ทำ�พิธีกรรมต่างๆ ที่
ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง ชาว
พม่ า รั ฐ ฉานที่ อ พยพครอบครั ว มา
อาศัยอยูท่ อี่ �ำ เภอแม่สอด มีพระพุทธมหามุนีเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์
ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า จำ�ลองมา
จากพระพุทธมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์คู่
บ้านคู่เมืองชาวเมืองยะไข่ (ยะแข่ง)
เป็นพระประธาน

วัดมณี ไพรสณฑ์
อ.แม่สอด

วัดเก่าแก่ของอำ�เภอแม่สอด มีจุดเด่นอยู่ที่ “เจดีย์ วิหารสัมพุทเธ” เป็นศิลปกรรมแบบพม่าที่มีลักษณะ
แปลกตา คือบนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง 233 องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง 512,028 องค์
นอกจากนั้นยังมีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี งดงามด้วยลายไม้ฉลุตรงบริเวณหน้าบันและหลังคา
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ตลาดดอยมูเซอ
อ.แม่สอด

เชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต

ปัจจุบันมี 2 แห่ง คือตลาดดอยมูเซอ
เก่า อยูต่ ดิ ริมถนน (อยูฝ่ งั่ ซ้ายมือ ถ้า
มาจากแม่สอด) กางผ้าใบสำ�หรับ
กันแดดยาวตลอดริมเส้นทาง และ
ตลาดดอยมูเซอใหม่ ลักษณะเป็น
อาคาร ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 1
กม. อยู่กันคนละฝั่งถนน สินค้าที่
จำ�หน่ายส่วนใหญ่เกือบทัง้ หมดเป็น
สินค้าทางเกษตร อาทิ ผักผลไม้เมืองหนาว
กาแฟ ข้าวกล้องที่ชาวเขาปลูกเอง เก็บเอง สีเองด้วยวิธีโบราณ อีกทั้ง
งานหัตถกรรมต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนในพื้นที่ ชาวเขาบางคนต้อง
เดินข้ามเขานำ�สินค้ามาขาย เป็นเสน่ห์ที่น่าไปเยือน

ตรอกบ้านจีน
อ.เมืองตาก
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ตาก มีบา้ นเก่าๆ ซึง่ ยังคงลักษณะของสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสำ�หรับเดินเที่ยว
ชมสภาพบ้านเรือนโดยรอบและวิถีชีวิตอันเรียบง่าย
ของชุมชนตรอกบ้านจีน ส่วนวันอาทิตย์มีถนนคน
เดินตรอกบ้านจีน ระหว่างเวลา 16.00-21.00 น.

ตลาดริมเมย
อ.แม่สอด

เป็นตลาดค้าขายสินค้าริมฝั่ง
แม่นํ้าเมย ตรงข้ามกับอำ�เภอ
เมี ย วดี ข องสหภาพพม่ า มี
สินค้าพืน้ เมืองมากมายทัง้ ของ
ไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง
ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม
ถัว่ เครือ่ งหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ
นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการ
ค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม
และพลอยสีจากพม่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยทีจ่ ะข้ามไปยังประเทศพม่าต้องทำ�หนังสือ
ผ่านแดนชั่วคราว โดยนำ�บัตรประชาชน หรือบัตร
ประจำ�ตัวอืน่ ๆ ทีท่ างราชการออกให้ พร้อมสำ�เนา
1 ชุด และรูปถ่ายติดบัตร 2 รูป พร้อมค่าผ่านแดน
คนละ 20 บาท ไปทีส่ �ำ นักงานออกบัตรของอำ�เภอ
แม่สอด และเมื่อข้ามผ่านแดนไปแล้วจะต้องเสีย
ค่าผ่านแดนที่ฝั่งพม่าอีกคนละ 10 บาท เวลาผ่าน
แดนเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดย
ห้ามนำ�กล้องถ่ายรูปเข้าไปด้วย
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หมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว
“แม่กาษา” อ.แม่สอด

สัมผัสชุมชน
หมู่บ้านกะเหรี่ยง
ท่าสองยาง
อ.ท่าสองยาง
บ ริ เ ว ณ บ้ า น ข อ ง ช า ว
กะเหรี่ ย ง
หลั ง คาทำ �
จากใบตอง
ตึง ฝาผนัง
ใช้ไม้ไผ่ตีให้
แ ต ก ม า ขั ด
เป็นฝาผนัง มี
จำ�นวนหลายร้อยหลังคาเรือน ปลูกบนเนิน
เขาและบริเวณที่ลุ่มเรียบแม่นํ้า ใครที่แวะ
ผ่านไปมาจะเห็นหมูบ่ า้ นกะเหรีย่ งปลูกเรียง
รายสวยงาม สลับกับด้านหลังเป็นวิวภูเขา
สูงบังแสงแดดและลมได้เป็นอย่างดี ภายใน
หมูบ่ า้ นยังมีวดั ไทย โบสถ์คริสต์ และร้านค้า
ชุมชนไว้บริการ
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เป็นหมูบ่ า้ นเกษตรกรรมทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
อีกทัง้ มีประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของชุมชนทีน่ า่ สนใจ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ 1.บ่อนํ้าพุร้อนแม่กาษา
2.นาํ้ ตกแม่กาษา 3.ถํา้ แม่อษุ า เป็นถํา้ บนภูเขาหินปูน เส้น
ทางเดินเป็นป่ารกครึ้ม มีทั้งป่าไผ่สลับกับป่าดิบเขา ทั้ง
สัก ตะเคียน ยาง ใช้เวลาเดินขึน้ เขาประมาณครึง่ ชัว่ โมง
ก่อนถึงปากถํ้า 200 เมตร จะพบต้นกระบากใหญ่หลาย
คนโอบ โดยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก ห้องนํ้า ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน ร้านค้า อารยสถาปัตย์รองรับคนพิการและทุกเพศวัย

บ้านห้วยปลาหลด
อ.แม่สอด

ชุมชนชาวมูเซอที่พัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและ
พอเพียงของชาวบ้านกับผืนป่า โดยใช้เวลาร่วม 30 ปี ใน
การฟื้นฟูเขาหัวโล้นให้กลายเป็นป่าที่เต็มไปด้วยไม้ยืนต้น
สร้ า งความชุ่ ม ชื้ น ให้ พื้ น ดิ น บริ เ วณโดยรอบชุ ม ชนมี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส วยงาม
มากมาย ทางชุมชนมีบริการนำ�ชม
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ รวมถึ ง จั ด
กิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และ
พั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ โดย
ทีมอาสานำ�เที่ยวผู้เชี่ยวชาญชุมชน
ไปจนถึงบริการทีพ่ กั โฮมสเตย์ และที่
สำ � คั ญ คุ ณ ยั ง สามารถตามรอยเสด็ จ ฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมือ่ ครัง้ เสด็จพระราชดำ�เนินทรง
เยี่ยมราษฎรบ้านห้วยปลาหลดแห่งนี้ในปี
2517 และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูก
กาแฟผสมในพื้นที่ป่า เรียนรู้การจัดการนํ้าตามแนวพระ
ราชดำ�ริ จนนำ�ไปสูก่ ารดูแลรักษาและฟืน้ ฟูผนื ป่าอย่างยัง่ ยืน

เชิงนิเวศและผจญภัย

อุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช
อ.เมืองตาก
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่
ราบอยู่เพียงเล็กน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ
เช่น ต้นกระบากใหญ่ ซึง่ ขึน้ ในบริเวณหุบเขาของ
ป่าดงดิบ มีขนาดใหญ่วดั โดยรอบได้ 16.10 เมตร
ความสูง 50 เมตร ต้องใช้คนประมาณ 12 คน
โอบนํ้าตกปางอ้าน้อย เป็นนํ้าตกขนาดกลางอยู่
ใกล้ทท่ี �ำ การอุทยานแห่งชาติ มีนา้ํ ไหลตลอดทัง้ ปี
หลายสถานทีใ่ นอุทยานฯ มีความสวยงาม แต่การ
เดินทางค่อนข้างลำ�บากและจำ�เป็นต้องติดต่อเจ้า
หน้าที่เพื่อนำ�ทางก่อนทุกครั้ง เช่น ถํ้าธารลอด
ผาขาว–ผาแดง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม พร้อม
ลำ�ธารไหลผ่านตลอดทัง้ ปี นาํ้ ตกปางอ้าใหญ่ เป็น
นํ้าตกขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ 80 เมตร
จำ�นวน 4 ชัน้ นํา้ ตกผาขาว–ผาแดง มี 2 ชัน้ ชัน้
สูงที่สุด 30 เมตร นํ้าไหลจากนํ้าตกในช่วงหน้า
ฝน ส่วนช่วงหน้าแล้งนํ้าจะลอดผ่านถํ้าธารลอด
แทน สะพานหินธรรมชาติ มีลกั ษณะเป็นแท่งหิน

ขนาดใหญ่ เ ชื่ อ มติ ด กั บ หน้ า ผาสองข้ า งเข้ า ด้ ว ยกั น
คล้ายสะพาน มีความกว้างและความสูงประมาณ 25
เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร เบื้องล่างมีลำ�ธารไหล
ผ่านตลอดทั้งปี ใกล้กับสะพานหินมีถํ้าหินงอกหินย้อย
งดงาม
นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติได้จัดทำ�เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ไ ว้ ใ ห้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ศึ ก ษา
หาความรู้ดังนี้

- เส้นทางจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว –
ต้นกระบากใหญ่ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
- เส้นทางจากต้นกระบากใหญ่ – นํ้าตกปาง
อ้าน้อย ระยะทาง 1 กิโลเมตร
- เส้นทางจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ – นํ้า
ตกปางอ้าน้อย ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
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อุทยานแห่งชาติแม่เมย
อ.ท่าสองยาง
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ เ มย มี พื้ น ที่
ทั้งหมดประมาณ 1,142 ตาราง
กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวภายใน
อุทยานแห่งชาติแม่เมยที่น่าสนใจ
ได้แก่ ถํ้าแม่อุสุ เป็นถํ้าหินปูนขนาด
กว้างใหญ่ มีลำ�นํ้าแม่อุสุไหลเข้าสู่
ปากถํ้าแล้วไหลเวียนไปออกด้านหลัง
ถํ้าลงไปสู่แม่นํ้าเมย มีระยะทางโดยประมาณ 450
เมตร ภายในของถํ้ามีคูหาใหญ่ 3 คูหา มีหินงอก
หินย้อยที่สวยงาม
สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบนํ้าตก ภายในอุทยานฯ มีนํ้าตกที่
น่าสนใจหลายจุด เช่น นํ้าตกชาวดอย ลักษณะเป็น
นํ้าตกขนาดกลางชั้นเดียวที่ทิ้งลงสู่เบื้องล่าง รวมตัว
เป็นสายธารไหลลัดเลาะไปตามโขดหินทีร่ ะเกะระกะ
กลางลำ�ห้วยแลดูสวยงามแปลกตา นํ้าตกแม่ระเมิง
และนํ้าตกแม่สลิดน้อย ซึ่งหากคุณอดทนมากพอใน
การปีนป่ายไปตามไหล่เขาที่สูงชัน บนชั้นบนสุดจะ
พบนํ้าตกใหญ่อีกสองชั้นที่สวยงาม
อุทยานแห่งชาติแม่เมยมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น
และชมทะเลหมอกอยูห่ ลายจุด ซึง่ มีระดับความยาก
ง่ายและทัศนียภาพที่สวยงามต่างกันไป อาทิ จุดชม
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ทะเลหมอก อยู่หลังที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติแม่
เมย เป็นจุดทีม่ องเห็นทะเลหมอกได้กว้างไกล รวม
ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก แต่เหมาะ
สำ�หรับผู้ที่นิยมการเดินป่า เพราะจะต้องเดินเท้า
เข้าไปไกลและต้องพักค้างแรมเพื่อชมทิวทัศน์ที่
สวยงาม ม่อนกิว่ ลม จุดชมดวงอาทิตย์ขนึ้ ยามเช้า
ที่สวยที่สุดบนเส้นทางสายแม่สลิดน้อย-แม่ระเมิง
ม่อนครูบาใส เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีความ
สวยงามของสายหมอก สามารถชมทะเลหมอก
ยามเช้ า และชมพระอาทิ ต ย์ ต กดิ น ได้ ม่ อ นปุ ย
หมอก ตลอดเส้นทางเดินเท้าไปม่อนปุยหมอก จะ
มีทุ่งหญ้าสีทองอยู่ตามข้างทางสวยงาม ใช้เวลา
เดินเท้า 3-4 ชั่วโมง เป็นจุดที่สูงที่สุดและสามารถ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกัน

ป่าตะวันตกอันเป็นต้นกำ�เนิดของผืนป่า
มรดกโลก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับ
ซับซ้อน พรรณไม้สว่ นใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่า
ผลัดใบ โดยมีจดุ ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นไฮไลต์ของ
ที่นี่คือ

นํา้ ตกทีลอซู นาํ้ ตกขนาดใหญ่และมีความ

สวยงามที่สุดของเมืองไทยและติดอันดับ 1
ใน 6 ของโลก เป็นนํา้ ตกภูเขาหินปูนขนาด
ใหญ่ เกิดจากลำ�ห้วยกล้อท้อทั้งสายไหล
ตกลงสู่ ห น้ า ผาสู ง ชั น และมี นํ้ า ไหลแรง
ตลอดปี ตัวนาํ้ ตกกว้างประมาณ 500 เมตร
ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ ความสูงประมาณ
300 เมตร แวดล้อมด้วยป่าดงดิบทีส่ มบูรณ์

เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าอุ้มผาง
อ.อุ้มผาง

นาํ้ ตกปิตโุ๊ กร ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาดอยสามหมืน่ ภายในเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ เป็นหนึ่งนํ้าตกที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
เมืองไทยด้วยความสูงราว 500 เมตร ไหลมาจากยอดเขา
มะม่วงสามหมื่น ในหน้าฝนหากมองในระยะไกลจะเห็น
สายนํ้าขาวไหลพาดขุนเขาสีเขียวสวยงาม และเมื่อมอง
จากระยะไกลอาจเห็นเป็นม่านนํ้าสีขาวมองดูคล้ายรูป
หัวใจ นํ้าตกแห่งนี้จึงมีอีกชื่อว่า “นํ้าตกรูปหัวใจ”
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก
อ.อุ้มผาง
ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางธรรมชาติร่วมกับ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจากองค์การ
ยูเนสโก พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมไปด้วยป่าเขาสลับ
ซั บ ซ้ อ น ผื น ป่ า ของเขตรั ก ษาพั น ธุ์ ทุ่ ง ใหญ่
นเรศวรยังเป็นต้นกำ�เนิดของแม่นํ้าสายหลักใน
กาญจนบุรี คือแม่นํ้าแควน้อยและแม่นํ้าแคว
ใหญ่ ไฮไลต์ของเขตรักษาพันธุฯ์ แห่งนีค้ อื สัตว์
ป่าที่หาชมได้ยาก บางชนิดอยู่ในสภาวะใกล้
สูญพันธุ์ บางชนิดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่น และสัตว์
คุม้ ครอง เช่น ช้างป่า วัวกระทิง เสือชนิดต่างๆ
ฯลฯ รวมทัง้ ไก่ฟา้ หลังเทา เป็ดหงษ์ เป็ดก่า นก
เงือก และอื่นๆ อีกมากมายที่สะท้อนความ
สมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
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ตัวกูรำ� หรือ เล

ียงผา

อุทยานแห่งชาติ
ขุนพะวอ อ.แม่ระมาด
มี เ นื้ อ ที่ ร าวๆ 380 ตารางกิ โ ลเมตร ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสูงชัน
เป็นต้นกำ�เนิดของลำ�ห้วยหลายสาย สภาพป่ามีความ
อุดมสมบูรณ์มากมีทงั้ ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา
ป่าเบญจพรรณ และป่าต็งรัง และยังพบพันธุไ์ ม้หลาก
หลาย เช่น สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ยาง ตะเคียน
ทอง ไม้ถิ่นภาคใต้เช่น ลูกเนียง (มะตึงยาง) สะตอ
ป่า เงาะป่า ฯลฯ กิจกรรมสุดฮิตคือกิจกรรมดูนก
ซึ่งรอบๆ บริเวณที่ทำ�การอุทยานฯ และเส้นทางเดิน
เท้าไปนํ้าตกขุนพะวอ โดยสามารถใช้กล้องส่องหรือ
ดูดว้ ยตาเปล่าก็ได้ทบี่ างครัง้ อาจพบนกแปลก ๆ และ
นกหายาก กว่า 100 ชนิด

มีพนื้ ที่ 534,375 ไร่ โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน จุดเด่น
อย่ า งหนึ่ ง ของอุ ท ยานฯ แห่ ง นี้ คื อ
ทุ่ ง ดอกกระเจี ย วสี ส้ ม สด โดยจะ
ออกดอกระหว่างเดือนกรกฎาคมตุ ล าคมของทุ ก ปี บ ริ เ วณที่ ทำ � การ
อุทยานฯ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจ
ในอุทยาน ได้แก่ บ่อนํา้ ร้อนห้วย

นํ้านัก เป็นบ่อนํ้าร้อนธรรมชาติ
วัดได้ 60 องศาเซลเซียส มีสิ่ง
อำ � นวยความสะดวก รวมทั้ ง
ศาลาพั ก ผ่ อ นไว้ ที่ บ ริ เ วณบ่ อ นํ้ า ร้ อ น จุ ด ชมวิ ว
ดอยเกี๊ยะ เป็นจุดสูงสุดชายแดนไทย-พม่า โดยอยู่
สูงจากระดับนาํ้ ทะเลปานกลางประมาณ 512 เมตร
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพม่าได้ ในฤดูหนาวมี

ทะเลหมอกเหนือแม่นาํ้ เมยที่
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย พม่า

นํ้ า ตกพาเจริ ญ เป็นนํ้าตก
หินปูนที่เกิดจากลำ�ห้วยหลาย
สายไหลมารวมกับแหล่งนํ้าซับ
บนเขา แล้วไหลลงสู่เบื้องล่าง
เป็นชั้นนํ้าตกเล็กๆ นับรวมได้ถึง
97 ชัน้ มีนาํ้ ไหลตลอดปี นาํ้ ตกป่า
หวาย เป็นนํ้าตกที่เกิดจากลำ�ห้วย
ป่าหวาย มีนํ้าตลอดปี บริเวณโดย
รอบมีไม้หวายเป็นจำ�นวนมาก การ
เดินขึน้ ไปชมนํา้ ตกชัน้ บนนัน้ ต้องเดินฝ่ากระแสนํา้ ขึน้
ไปเท่านั้น นอกจากนี้หากเดินต่อไปอีกประมาณ 30
เมตร จะพบปล่องภูเขากว้างประมาณ 10 เมตร ซึ่ง
มีนํ้าไหลลงสู่ปล่องแล้วหายไปในบริเวณใต้ภูเขา

อุทยานแห่งชาติ
นํ้าตกพาเจริญ
อ.พบพระ
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มีพื้นที่ 65,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกัน
เกือบตลอดพื้นที่ สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ อาทิ นํ้าตกลานเลี้ยง
ม้า (ชั้นที่ 1) นํ้าตกลานสาง (ชั้นที่ 2) นํ้าตกผาผึ้ง (ชั้นที่ 3) นํ้าตก
ผาน้อย (ชั้นที่ 4) นํ้าตกผาเท (ชั้นที่ 5) จุดชมวิวอุทยานฯซึ่งมีจุดชม
วิวอยู่บนยอดเขาน้อยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่
สวยงามของเมืองตากได้

เป็ น เขตรั ก ษาพั น ธุ์ ฯ ที่ มี พื้ น ที่
ครอบคลุมอำ�เภอแม่ระมาดและ
อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก รวม
ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 733,125 ไร่
ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูง
ชันสลับซับซ้อน สภาพป่ามีหลาก
หลายประเภท ทั้ ง ป่ า ดิ บ เขา
ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็ง
รัง และป่าสนเมืองหนาว มีจุดชม
วิวที่ดูทะเลหมอกในยามเช้าได้ใน
ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทีเด็ดคือ
“สลาแมนเดอร์” หรือจิ้งจกนํ้า
ซึง่ เป็นสัตว์นา้ํ ดึกดำ�บรรพ์ทห่ี า ยาก
โดยมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ จิ้ ง จก
ลำ�ตัวสีชมพู ซึ่งถ้าใครได้เจอสัตว์
พิเศษชนิดนี้ถือว่าโชคดีมาก
นอกจากนัน้ ยังมีจดุ ท่องเทีย่ วทีน่ า่
สนใจคือ ดอยขุนแม่ตนื่ อยูบ่ ริเวณ
หลังที่ทำ�การเขตรักษาพันธุ์ฯ มี
ลานหินเป็นบริเวณกว้าง และถํ้า
ขนาดเล็ ก ที่ ภ ายในถํ้ า มี หิ น งอก
หินย้อย และเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ปา่ เช่น เก้ง เลียงผา ค้างคาว
ดอยสอยมาลัย ยอดเขาที่สูงที่สุด
ของเขตรักษาพันธุ์ฯ โดยอยู่สูง
กว่ า ระดั บ นํ้ า ทะเลปานกลาง
1,600 เมตร และจากยอดดอย
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อุทยานแห่งชาติ
ลานสาง
อ.เมืองตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่ตื่น อ.แม่ระมาด
สามารถมองเห็นอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล
นอกเหนือจากการเดินป่าแล้ว กิจกรรมทีเ่ ป็นจุดเด่นของทีน่ ี่ คือ การ
ล่องแก่งลำ�นํ้าแม่ตื่น โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ที่ทำ�การเขตรักษาพันธุ์ฯ
ล่องไปตามลำ�นํา้ แม่ตนื่ ผ่านธรรมชาติปา่ เขาทีอ่ ดุ มสมบูรณ์และเกาะ
แก่งต่างๆ ได้แก่ แก่งห้วยพระเจ้า แก่งห้วยแสม แก่งห้วยนํ้าหวาน
แก่งห้วยพลู และแก่งทีท่ า้ ทายมากทีส่ ดุ คือแก่งห้วยวัว ซึง่ มีความยาว
ของแก่งประมาณ 1 กิโลเมตร

ม่อนทูเลหรือดอยทูเล เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
ในอำ�เภอท่าสองยาง 1,350 เมตร จากระดับ
นํ้าทะเล โดยชาวปกาเกอะญอเรียกภูเขาแห่งนี้
ว่ า “ทู เ ลโคะ” แปลว่ า “ภู เ ขาสี ท อง”
เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
ทุ่ ง หญ้ า อั น เขี ย วขจี ต ามทิ ว เขาจะเปลี่ ย นเป็ น
สีทองอร่ามงดงามท่ามกลางทะเลหมอกและ
อากาศอันหนาวเย็น แต่หากอยากเดินขึ้นมา
สัมผัสธรรมชาติที่งดงาม ควรเตรียมร่างกายให้
แข็งแรงพร้อมเดินทางไกล
เขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนอเนกประสงค์
แห่งแรก และเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและชลประทาน ความยาวของ
ลำ�นํา้ จากเขือ่ นถึงอำ�เภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ
ทาง 207 กิโลเมตร รอบๆ เขือ่ นเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อน
ใจที่สุดแสนชิลล์ อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นํ้า
จืด

เขื่อนภูมิพล
อ.สามเงา

นอกจากนี้สองฝั่งลำ�นํ้าปิงเหนืออ่างเก็บนํ้าเขื่อน
ภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่นเป็นเส้นทาง
เดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ความหลากหลายของเขา
หิน ลำ�ห้วย และนํ้าตก และยังมีจุดท่องเที่ยวคือ
พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางอ่าง
เก็บนํ้าเขื่อมภูมิพล มีวัดพระพุทธบาทอยู่บนเขา
ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทและศาลาประดิษฐานองค์พระประธาน รวมถึงเกาะวาเลนไทน์
เกาะเล็กๆ ที่มีหาดทรายเล่นนํ้าได้ โดยมีเรือให้
เช่าไปยังเกาะได้จากบริเวณเขื่อน
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เชิงเกษตร
ไร่ปฐมเพชร
อ.พบพระ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวการปลูกกุหลาบ ผักปลอดภัยจากสารพิษ มีการทำ�กุหลาบ
แปรรูปโดยการอบแห้งด้วยทรายซิลกิ า้ (กุหลาบอบแห้งในภาชนะแก้วใส) ถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของพื้นที่ ซึ่งกุหลาบแดงแปรรูปดังกล่าวสามารถอยู่
ได้นานนับ 10 ปี ในสภาพที่สวยงามและเหมือนดอกสด

สวนกาญจนศักดิ์
อ.พบพระ
ที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีรสชาติ
ดีอกี แห่งหนึง่ ของประเทศไทย สามารถออกผลผลิต
ได้ทั้งปี โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 3,000 ไร่

สวนสายทอง
อ.พบพระ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วการปลูกกุหลาบ
เชิงคุณภาพ ที่นั่นคุณจะได้ชมดอก
กุหลาบไร้หนาม ดอกกุหลาบแต้ม
สีดอกมหัศจรรย์ ออสโมซิสกุหลาบ
สีจากสีขาวเป็นสีต่างๆ

76 /

ตาก

How to

Travel
ทางรถยนต์

จังหวัดตากอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
426 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกซ้าย
มือเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่ชุมทางประตูนํ้า
พระอินทร์ ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้า
จั ง หวั ด นครสวรรค์ แล้ ว แยกซ้ า ยเข้ า ทางหลวง
หมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านจังหวัดกำ�แพงเพชร ถึง
จังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

รถประจํำ�ทาง (บขส.) มีรถออกจากสถานี

ขนส่งสายเหนือทุก 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 22.30 น. อัตราค่าโดยสารประจำ�
ทางปรับอากาศชัน้ 1 ราคา 245 บาท รถประจำ�ทาง
ปรับอากาศชั้น 2 ราคา 190 บาท สำ�หรับรถเอกชน
ติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210 - 13
บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199

การเดิ น ทางจากกรุ ง เทพฯ ถึงอำ�เภอ

แม่สอด มีรถ บขส.ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ
วันละ 9 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น. ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2936 3666 สำ�หรับ
รถเอกชนติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936
3210 - 13 และบริษทั เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199

การเดิ น ทางจากจั ง หวั ด ตากไป
อํำ�เภอแม่สอด มีรถยนต์จากตัวเมืองตาก

ถึงอำ�เภอแม่สอดโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข
105 ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ผ่านเส้นทางเทือกเขา
สูงที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีรถตู้ออกจาก
สถานี ข นส่ ง จั ง หวั ด ตากทุ ก 30 นาที ตั้ ง แต่
เวลา 06.00 - 09.00 น. อั ต ราค่ า โดยสาร
44 บาท

ทางเครื่ อ งบิ น

สามารถเดิ น ทางจาก
กรุ ง เทพฯ ถึ ง แม่ ส อดโดยสายการบิ น นกแอร์
ซึ่งให้บริการทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ สายการบินนกแอร์ จำ�กัด โทร. 1318
หรือ www.nokair.com
สอบถามข้อมูลการท่องเทีย
่ วเพิม
่ เติมได้ที่
อพท. เขต 4 โทร. 0 5561 0481-2
สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ตาก โทร. 0 5551 4729
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
โทร. 0 5554 1987
สำ�นักงานจังหวัดตาก โทร. 0 5551 1546
ททท. สำ�นักงานตาก โทร. 0 5551 4341
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What to eat &
where to find
them
จั ง หวั ด ตากนั้ น มี ข องกิ น พื้ น เมื อ ง
มากมาย ซึ่งบางอย่างเป็นการผสม
ผสานทางวัฒนธรรรมกับอาหารพม่า
จนกลายมาเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์
ของเมืองตากมากมาย ที่คุณไม่ควร
พลาดชิมเมื่อมาถึงเมืองตาก เช่น
เมี่ยงคำ�เมืองตากหรือเมี่ยงจอมพล ของ
ว่ า งแสนอร่ อ ย ซึ่ ง เครื่ อ งปรุ ง ประกอบด้ ว ย
มะพร้าวขูด ข้าวตากแห้งทอด ถัว่ ลิสงคัว่ กุง้ แห้ง
แคบหมู มะนาว หัวหอมแดง ขิง พริกขี้หนูสด
เต้าเจี้ยว และข้าวเกรียบชุบนํ้าให้อ่อนตัว วิธีการ
รับประทานคือ นำ�ส่วนประกอบทั้งหมดห่อด้วย
แผ่นข้าวเกรียบ แล้วราดด้วยนํ้าเต้าเจี้ยว ห่อพอ
ดีคำ�
กะบองจ่อ ในภาษาพม่าหมายถึงฟักทองทอด

โดยจะนำ�มาชุบแป้งแปม้ง (แป้งจากพม่าทำ�จาก
ถัว่ สีเหลืองอ่อน) แล้วนำ�ไปทอดจนกรอบนอกนุม่
ใน ปัจจุบนั มีการนำ�ผักชนิดอืน่ เช่น มะละกอดิบ
นํ้าเต้า ถั่วงอก มาชุบแป้งทอดด้วย โดยกินกับ
นํ้ า จิ้ ม ที่ ทำ � จากนํ้ า มะขามเปี ย ก นํ้ า อ้ อ ยเคี่ ย ว
เกลือ ถั่วลิสงป่น และกระเทียม ให้รสเปรี้ยว
หวาน มัน

ก๋วยเตี๋ยวพื้นเมือง

ลักษณะเด่นคือใช้เส้น
ชนิดเล็กปรุงด้วยกุง้ แห้งป่น แคบหมูชนิ้ เล็ก หอม
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กระเทียมเจียว หมูบะช่อ ถัว่ ฝักยาวหัน่ เฉียง นาํ้ ตาล
ทราย นํ้ า มะนาว นํ้ า ปลามี ทั้ ง ชนิ ด แห้ ง และนํ้ า
ปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียง 2 ร้านที่ยังหาชิมก๋วยเตี๋ยว
พืน้ เมืองได้ คือ ร้านแม่บางหัวเดียดใน อ.เมือง และ
ร้านป้าหล้าใน อ.แม่สอด
นอกจากนั้นยังมี แกงมะแฮ้ (มะแฮะ) ที่ทำ�จาก
ถัว่ มะแฮ้ตม้ ให้เปือ่ ย แล้วใช้พริกแกงส้มผสมปลาย่าง
ผัดกับหมูแล้วใส่หม้อต้มรวมกับถั่วมะแฮ้ ยำ�ข้าว
เกรียบ ใช้ข้าวเกรียบผสมงามายำ�รวมกับนํ้าพริกกุ้ง
นํ้ า พริ ก เผาใส่ ถั่ ว ฝั ก ยาว แครอท และแคบหมู
ขนมหวานสไตล์ พ ม่ า เช่ น เส่ ง เผ่ ที่ ค ล้ า ยขนม
ข้าวเหนียวแดง ทำ�จากข้าวเหนียว นํ้าอ้อย และ
กะทิ ฮาละหว่า ซึ่งทำ�จากแป้งข้าวเจ้า นํ้าตาลทราย
กะทิ เมล็ดสาคูเล็ก รสชาติหวานมันบรรจุในถาด
กลมใหญ่ทรงพม่า และตัดขายเป็นชิน้ เล็ก ซึง่ อาหาร
พื้นเมืองตากเหล่านี้ยังคงมีจำ�หน่ายทั่วไปในตลาด
อำ�เภอเมืองตากและอำ�เภอแม่สอด

ร้านเมี่ยงคำ�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

ไม่เพียงอาหารพื้นเมืองรสอร่อย
ตากยังมีรา้ นอาหารอร่อยเด็ดอีก
มากมาย ที่อยากแนะนํำ�ว่าไม่
ควรพลาด คือ
ร้านข้าวเม่า ข้าวฟ่าง อ.แม่สอด โทร.
0 5553 2483, 0 5553 3607
โดดเด่นด้วยการเนรมิตป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์
มาสร้ า งสรรค์ ใ นบรรยากาศ “ป่ า ใน
จินตนาการ” ตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิด
และนํ้าตกใหญ่ให้บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม
เมนูแนะนำ� คือ เมี่ยงไก่กรอบ สลัดปอเปี๊ยะ
ทอด ส้มตำ�ผลไม้กุ้งกรอบ
ร้าน บ กุ้งเผา (เฮียเบี้ยว) อ.แม่สอด

โทร. 0 5553 1353 , 08 1886 4219
ตัง้ อยูร่ มิ ถนนอินทรคีรี เมนูแนะนำ�เป็นอาหาร
ทะเลสดๆ เช่น กุ้งเผา หอยแมลงภู่อบใบ
โหระพา ทอดมันพันกุ้ง ปูผัดผงกระหรี่

ร้านโรตีแปะโอ่ง อ.แม่สอด

โทร. 08 9704 2245
ร้านดังของแม่สอด ซึ่งเปิดขายมานานถึง 40
ปี เป็นการทำ�โรตีแบบสูตรอินเดียที่เรียกว่า
นาน ทำ�สดใหม่วนั ต่อวัน โดยการนำ�โรตีไปอบ
ในโอ่ง มีจุดเด่นอยู่ที่โรตีจะไม่มีนํ้ามัน ดีต่อ
สุขภาพ เสิร์ฟร้อนๆ กินกับแกงกะหรี่ไก่ใส่ถั่ว

ร้ า นกาแฟหม้ อ ดิ น ขนมจี น ขยุ้ ม
อ.แม่สอด โทร : 0 5553 3880, 08 6931 9919

ขนมจีน เสริฟ์พร้อมนํ้ายารสเด็ด 4 ชนิด ทั้ง นํ้า
ยากะทิ นํ้ายาป่า นํ้าเงี้ยว นํ้าพริก กับอีกสารพัด
ผักสด ผักดอง ผักต้ม ที่สามารถเติมได้ตลอด

ร้านบ้านเคียงนํา้ อ.เมือง โทร. 0 5589 4069
ร้านริมนํา้ บรรยากาศดี กิมมิคอยูท่ กี่ ารเสริฟ์ ข้าว
มาในถ้วยดินเผา หอม นุม่ อร่อย เมนูเด็ดแนะนำ�
ลาบกรอบเมืองตาก ปลาทับทิมไร้กา้ ง ปลาคังผัด
ฉ่า ทอดมันเคียงนํ้า
ร้านอาหารไอยราวดี อ.เมือง โทร. 0 5551
2419
ตกแต่งสไตล์ลา้ นนาบรรยากาศดีรมิ แม่นาํ้ ปิง เมนู
แนะนำ� ขาหมูไอยรา แกงคั่วหอยขม สลัดกุ้ง
ตะกร้า
ร้านซิวกิมเลิศรส อ.เมือง โทร. 0 5551 4514

ร้านเก่าแก่เป็นบ้านไม้แบบเดิมๆ คลาสสิกแบบไม่
ปรุงแต่ง เมนูขนึ้ ชือ่ คือก๋วยเตีย๋ วเตาถ่านต้นตำ�รับ
ที่ใส่กระเพาะหมูชิ้นใหญ่ เนื้อนิ่มแต่เด้งสด และ
สุกี้แห้ง ทีเด็ดคือนํ้าจิ้มสุกี้ที่มาพร้อมกับไข่ลวก
ใส่หมูหมัก ปลาหมึกกรอบ และกากหมูชิ้นโต
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Where
to Stay
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง โทร. 0 5551 2507-8, 0 5551 2686
โรงแรมราชาบุรี บูติคโฮเทล อ.เมือง โทร. 0 5557 2111
โรงแรมศิลาหยกแกรนด์ 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 บ้านระเบียงไม้ อ. แม่สอด โทร. 0 5553 2144
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What t Buy
ผลไม้แปรรูป

จังหวัดตากขึ้นชื่อเรื่องทั้งผลไม้สดและแปรรูปคุณภาพดี
เช่น ผลไม้แปรรูปของกลุ่มตากแม่สอดผลไม้อบแห้ง
สามารถหาซื้อได้ตามแหล่งท่องเที่ยวและร้านของฝาก
ทั่วไป หรือนํ้าผลไม้แปรรูปสดๆ จากสวนร่มเกล้า มีให้
เลือกหลายรส เช่น นํ้ามัลเบอร์รี่ นํ้านมแมคคาเดเมีย
นํ้าอะโวคาโด นํ้าเสาวรส

พืชผักผลไม้เมืองหนาว

แนะนำ� “ตลาดดอยมูเซอ” ริมทางหลวงหมายเลข 105
(แม่สอด – ตาก) ตลาดสดที่รวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรของชาวไทยภูเขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งผักและ
ผลไม้เมืองหนาวสดๆ เช่น พริกกะเหรี่ยง บัวหิมะ ฟัก
เขียวชาวเขา เผือกหอมดอย ข้าวกล้องดอย ลูกพลับ
สตรอเบอรี่ นอกจากนีย้ งั มีนาํ้ ผึง้ ป่า เห็ดหลินจือ สมุนไพร
ต่างๆ ใบชา เมล็ดกาแฟ และของแห้งของฝากให้เลือก
ซื้อมากมายในราคาเป็นกันเอง

อัญมณีและเฟอร์นิเจอร์

แม่สอด จังหวัดตาก จัดเป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพถึง 13 กลุ่ม
อุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นคืออัญมณี ซึ่ง
มีพลอยเนือ้ ดีจากทัง้ ตากและพม่า ทีน่ �ำ
มาทำ�เป็นเครือ่ งประดับคุณภาพดีหลาก
หลายรูปแบบ มีจ�ำ หน่ายตามร้านเครือ่ ง
ประดับคุณภาพดีมากมาย ส่วนเฟอร์
นิ เ จอร์ ข องตากก็ ขึ้ น ชื่ อ เพราะมี ไ ม้
คุณภาพดี ประกอบกับฝีมอื ช่างคุณภาพ
ราคาไม่แพง ทำ�ให้เฟอร์นิเจอร์ตากได้
รับความนิยมไม่น้อย
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Calendar
ประเพณีแหล่สา่ งลอง (แห่ลกู แก้ว)

วันที่จัดงาน : กลางเดือนมีนาคม-ต้นเมษายน
สถานที่จัดงาน: อำ�เภอแม่ระมาด
ชาวไทยใหญ่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาในเขต
อำ�เภอแม่สอด มักจะบวชเณรซึ่งเป็นลูกแก้ว
หรื อ หลานของตนเองในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย น
ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนของทุกปี
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ศึ ก ษาพระธรรมคำ � สั่ ง สอนของ
พระพุทธเจ้าในช่วงปิดเทอม

ประเพณีปใี หม่มง้

วันทีจ่ ดั งาน : วันขึน้ 1 คาํ่ 2 คาํ่ และ 3 คาํ่ ของเดือน
หนึ่ง (มกราคม)
สถานที่จัดงาน : อำ�เภอพบพระ
งานรื่นเริงของชาวเขาเผ่าม้ง หลังจากได้เก็บเกี่ยว
ผลผลิตในรอบปีเรียบร้อย และเป็นการฉลองถึงความ
สำ�เร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่งจะต้องทำ�พิธี
บูชาถึงผีฟา้ ผีปา่ ผีบา้ น ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองและดูแล
ความสุขสำ�ราญตลอดทั้งปี

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

วันที่จัดงาน : พฤศจิกายน วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12
สถานที่จัดงาน : อำ�เภอเมือง
ประเพณีลอยกระทงโบราณของชาวตากเพื่อขอขมาต่อแม่นํ้าปิง กระทง
กะลานับพันจะถูกลอยลงแม่นํ้า ซึ่งล่องนํ้าโดยธรรมชาติเกิดเป็นสายยาว
ทำ�ให้กระทงลอยต่อเนื่องกันเป็นสายเห็นแสงไฟระยิบระยับอย่างงดงาม

ประเพณีปอยส่างลอง (แห่ลกู แก้ว)
ประเพณีขน้ึ ธาตุเดือนเก้า

วันที่จัดงาน : เดือนมิถุนายน
สถานที่จัดงาน : วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก
ประเพณี พื้ น ถิ่ น ที่ สื บ ทอดต่ อ กั น มาแต่ โ บราณ เพื่ อ
สักการะองค์พระบรมธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดา
ในการเริ่มฤดูทำ�นา
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วันทีจ่ ดั งาน : ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน
ระยะเวลา 3-7 วัน โดยทัว่ ไปนิยมจัดงาน 3 วัน
สถานที่จัดงาน : เชิงสะพานมิตรภาพไทย
– พม่า อำ�เภอแม่สอด
เป็นงานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่
เป็นการบรรพชาสามเณรให้สบื ทอดพระพุทธ
ศาสนา และเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำ�สั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า ทั้งยังสืบทอดประเพณีที่มี
มาดั้งเดิม

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ในเขตท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ย้อนรอยอารยธรรม ความ
รุ่งเรืองแห่งอดีตกาล ที่ยัง
คงสืบสานมาจนปัจจุบัน
เส้นทางแนะนํำ� :

อ.เมือง จ.สุโขทัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร - อ.บ้านตาก จ.ตาก

เริม่ ต้นการเดินทางด้วยการเทีย่ วชมความงดงามและ
สัมผัสบรรยากาศอดีตอันเรืองรองของ “อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย” (เมืองเก่าสุโขทัย) ซึง่ ครัง้
หนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และ
เศรษฐกิจในแถบนี้ หลังจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยัง
ศรีสัชนาลัย เพื่อชม “อุทยานประวัติศาสตร์
ศรี สั ช นาลั ย ” ซึ่ ง ภายในบริ เ วณอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ มี โ บราณสถานและโบราณวั ต ถุ
มากมายให้เที่ยวชม
หลังจากเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งสองแห่ง
คุ ณ ก็ ไ ม่ ค วรพลาดที่ จ ะไปเที่ ย วชม “อุ ท ยาน
ประวัตศิ าสตร์ก�ํำ แพงเพชร” ซึง่ เป็นหนึง่ ในพืน้ ที่
มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยอุทยานประวัตศิ าสตร์ฯ

ทั้งสามได้รับเกียรติร่วมกันจากองค์การยูเนสโก จึง
เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ ค วร
พลาดไปชมเป็นอย่างยิ่ง “ทุ่งป้อมเศรษฐี” เป็น
อีกหนึง่ โบราณสถานทีน่ า่ สนใจของกำ�แพงเพชร เป็น
ป้อมและกำ�เพงศิลาแลง ซึ่งยังคงมีสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ บริเวณใกล้เคียงยังมีวดั เก่าแก่หลายวัด เช่น
วัดหนองพิกุล วัดซุ้มกอ ที่สำ�คัญคือเป็นบริเวณที่
พบพระเครื่องลือชื่อของเมืองกำ�แพงเพชร เช่น พระ
ซุ้มกอ ลีลาเม็ดขนุน ทุ่งเศรษฐี หรือกำ�แพงเขย่ง
จากอำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร แนะนำ�ให้เดินทางต่อ
ไปยังอำ�เภอเมืองตาก เพื่อเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์
เมืองตาก” ชมโบราณวัตถุอนั ทรงคุณค่า และภาพ
พระราชกรณียกิจ รวมถึง “เรือนประทับ” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเมืองตาก
ซึ่งปัจจุบันคือตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเอง
ปิดท้ายเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยการไปเยี่ยมชม
“วนอุ ท ยานไม้ ก ลายเป็ น หิ น ” ในอำ � เภอ
บ้านตาก ซึ่งจัดแสดงซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่
มีการค้นพบ โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและยาว
ที่สุดในโลก
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ธรรมยาตราตามรอยบาท
พระศาสดา สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์

จากนัน้ เดินทางต่อไปยังอำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร เพือ่
ไปกราบ “หลวงพ่อเพชร” ที่วัดบาง เป็นหนึ่งใน
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกำ�แพงเพชร
รวมถึงสักการะ “พระบรมธาตุ เ จดี ย์ ” ที่วัด
พระบรมธาตุ พระอารามหลวงประจำ�เมืองนครชุม
และเยี่ยมชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่ประมาณ
เส้นทางแนะนํำ� :
อ.ศรีสัชนานัย จ.สุโขทัย - อ.เมือง จ.พิษณุโลก - 9 คนโอบภายในวั ด ซึ่ ง ชาวกำ � แพงเพชรเชื่ อ ว่ า
อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร - อ.บ้านตาก - อ.แม่สอด พระมหาธรรมราชาลิไทเป็นผู้ปลูก
จ.ตาก
มุ่ ง หน้ า สู่ จั ง หวั ด ตากโดยมี จุ ด หมายอยู่ ที่ “วั ด
พระบรมธาตุ
” ที่อำ�ภอบ้านตาก เยี่ยมชมและสัก
เส้นทางนีเ้ ริม่ ต้นด้วยการเดินทางไปไหว้พระและเทีย่ ว
การะองค์
พ
ระบรมธาตุ
เป็นเจดีย์แบบพม่าที่จ�ำ ลอง
ชม “วัดพระศรีรัตนมหาธาตราชวรวิหาร” ที่
อำ�เภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชมปรางค์ประธานรูป แบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง และจุดสุดท้ายเดินทาง
แบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ก่อนจะเดินทางต่อ ไปยังแม่สอด เพื่อชมความมหัศจรรย์ของ “เจดีย์
ไปยั ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ ไปกราบสั ก การะ หินพระอินทร์แขวน” ที่วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
่งองค์พระธาตุตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง โดยมีหินก้อน
“พระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึใหญ่
ึ่ ง มี ฐ านคอดกิ่ ว เหมื อ นจะแยกขาดจากกั น
วรมหาวิหาร” เทีย่ วชม “วัดจุฬามณี” และ “วัด วางตัซวอยู
่บนหน้าผานั้น
ราชบู ร ณะ สองวัดเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก
ซึง่ วัดราชบูรณะยังขึน้ ชือ่ เรือ่ ง “พระนางพญา” ด้วย
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต
เรียนรู้วิถีชีวิต สัมผัสความ
งามของงานหัตถศิลป์อัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ทรงคุณค่า
เส้นทางแนะนํำ� :

อ.เมือง จ.สุโขทัย- อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร - อ.แม่สอด จ.ตาก
เริม่ ต้นทีอ่ �ำ เภอเมืองสุโขทัย เยีย่ มชมการสาธิตการ
ทำ�เครือ่ งสังคโลกภายในกลุม่ หมูบ่ า้ นสังคโลก หรือ
อาจร่วมทำ�กิจกรรมเวิรก์ ชอปลองทำ�เครือ่ งสังคโลก
ด้ ว ยตั ว เองก็ ไ ด้ จากนั้ น เดิ น ทางไปยั ง อำ � เภอ
ศรีสชั นาลัย และไปชมการทำ�เครือ่ งเงินเครือ่ งทอง
ศรีสัชนาลัยที่ร้านทองสมสมัย แวะเที่ยว “สาธร
พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคํำ�” ชมผ้าทอทองคำ�อันลํ้า
ค่า
จากนั้นเดินทางต่อไปยังอำ�เภอ
เมื อ งกำ � แพงเพชร ไปสั ม ผั ส

วัฒนธรรมชาวเขาอิ้วเมี่ยนในชุมชนอ่างทอง และ
ไม่อยากให้พลาดไปเดินชม “ตลาดย้อนยุคนคร
ชุม” ถนนคนเดินที่จำ�ลองตลาดโบราณ เดินชม
ชอป และชิมอาหารพื้นถิ่นอร่อยๆ ที่คัดสรรมา
มากมาย
เส้นทางจากกำ�แพงเพชรยังพาคุณเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งท่องที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตาก ไป
สัมผัสวิถชี วี ติ ชาวมูเซอทีต่ ลาดดอยมูเซอ ทีช่ าวบ้าน
ในพื้นที่นำ�เอาสินค้าเกษตรหรืองานหัตถกรรมพื้น
เมืองมาขาย มีเสน่ห์แปลกตา หรือจะเดินทางต่อ
ไปยังตลาดริมเมย ที่ตั้งอยู่บริเวณขายแดน มี
สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งมากมายทั้ ง ของไทยและ
พม่ามาจำ�หน่าย
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เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสชุมชน
เรียนรู้วัฒนธรรม
สัมผัสวิถีชุมชน
เส้นทางแนะนํำ�:

อ.เมือง จ.สุโขทัย- อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย - อ.เมือง
จ.กำ�แพงเพชร - บ้านใหม่ร่องกล้า จ.พิษณุโลก
เริ่มต้นที่อำ�เภอเมืองสุโขทัย เที่ยวชมชุมชนเมืองเก่า
สุโขทัย แหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณ หลังจากนัน้ แวะไปยังชุมชนบ้านกล้วย ชมทุง่
ทะเลหลวงและหอไตรกลางนํ้า วัดกำ�แพงงาม รวม
ถึงเยี่ยมชมแหล่งผลิตตู้ไม้สักทองลายโบราณของ
สุโขทัย
จากนั้ น เดิ น ทางต่ อ ไปยั ง ชุ ม ชนท่ า ชั ย ในอำ � เภอ
ศรีสชั นาลัย เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชนของชาวศรีสชั นาลัย
ที่มีความผูกพันกับแก่งหลวง และลิ้มรสอาหารพื้น
เมืองสุดอร่อย อาจจะพักแบบโฮมสเตย์ที่นี่หรือที่
ชุมชนบ้านนาต้นจั่นก็ได้ ซึ่งบ้านนาต้นจั่นนอกจาก
จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้ว ยังมีจุดชมวิว
และธรรมชาติสวยๆ ให้ชมอีกด้วย

เดินทางต่อไปยังจังหวัดกำ�แพงเพชร ภายในอำ�เภอ
เมืองมีชมุ ชนหลายแห่งทีน่ า่ สนใจ ซึง่ คุณอาจเลือกไป
ชมวัฒนธรรมแบบชาวเขาอิว้ เมีย่ น หัดปักผ้าอิว้ เมีย่ น
เรี ย นรู้ วิ ถี เ กษตรพอเพี ย ง หรื อ จะไปย้ อ นยุ ค ชม
บรรยากาศเก่าๆ กันที่ชุมชนนครชุม เที่ยวชมตลาด
และเพลิดเพลินไปกับของกินพืน้ ถิน่ อร่อยๆ มากมาย
จากกำ�แพงเพชรเดินทางต่อไปยังบ้านใหม่ร่องกล้า
ใน จ.พิษณุโลก ชุมชนที่อยู่ใจกลางของอุทยานแห่ง
ชาติภูหินร่องกล้า มีการผสมผสานความเป็นอยู่
ระหว่างชาวเขาเผ่าม้งและคนไทย มีขนบธรรมเนียม
วั ฒ นธรรมประจำ � เผ่ า ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น
นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
และทิวทัศน์สวยงาม
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตของ
ชุมชนผ่านกิจกรรม
เวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังอำ�เภอศรีสัชนาลัย ไป
เรียนรู้การทำ�ว่าวพระร่วง-พระลือที่ชุมชนบ้านคุก
พัฒนา หรือจะไปเรียนทอจกไทยพวนทีส่ นุ ทรีผา้ ไทย
ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

เส้นทางแนะนํำ�:

วกกลั บ ลงทางใต้ เ พื่ อ เดิ น ทางสู่ อำ � เภอเมื อ ง
อ.เมือง จ.สุโขทัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย - กำ�แพงเพชร ไปเรียนการปักผ้าอิ้วเมี่ยน ณ ชุมชน
อ่ า งทอง แล้ ว ต่ อ ด้ ว ยไปเรี ย นทำ � อาหารพื้ น เมื อ ง
อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร
อย่างขนมจีบแป้งสดที่นครชุม นอกจากจะได้สูตร
เส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์สดุ สนุกทีเ่ ปิดโอกาส อาหารกลับบ้าน ยังอิ่มอร่อยอีกด้วย
ให้คณ
ุ ได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจอัตลักษณ์ของชุมชนต่างๆ
มากขึน้ ผ่านกิจกรรมทีม่ ใี ห้เลือกทำ�มากมาย ไม่วา่ จะ
เป็นระบำ�ลีลาลายสังคโลก
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
การปั้ น และเขี ย นลาย
สังคโลก หรือการปั้นตุ๊กตา
เสี ย กบาลสั ง คโลกบ้ า น
เกาะน้อยในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอ
เมืองสุโขทัย
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย
พักผ่อนเพลินใจ อิ่มเอม
ไปกับธรรมชาติอันงดงาม

อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นนํ้าลำ�ธาร มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม
จากสุโขทัยสามารถเดินทางต่อไปยังเขื่อนภูมิพลใน
อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งบริเวณนี้คุณสามารถเลือกท่อง
เทีย่ วได้หลากหลายแนว ไม่วา่ จะพักผ่อนแบบสบายๆ
บริเวณริมเขื่อน หรือเช่าเรือไปเที่ยวเกาะกลางนํ้า
หรือจะไปเดินเท้าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่นก็ได้

จากอำ � เภอสามเงา คุ ณ ยั ง เดิ น ทางไปเที่ ย วชม
ธรรมชาติสวยงามต่อกันได้ทอี่ ุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ใน อ.ปางศิ ล าทอง จ.กำ � แพงเพชร ซึ่ ง ภายใน
อุทยานฯ มีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย เช่น จุดชม
วิวกิ่วกระทิง จุดชมวิวขุนนํ้าเย็น และช่องเย็น หาก
มีเวลาแนะนำ�ให้ไปเยีย่ มชมเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขา
เส้นทางแนะนํำ�:
อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย - อ.สามเงา จ.ตาก - อ.ปางศิลา สนามเพรียงอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก
ทอง จ.กำ�แพงเพชร - อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
หากชอบธรรมชาติ ที่ ส วยงามแปลกตา จาก
เส้นทางนี้แนะนำ�ให้เริ่มต้นการเดินทางไปเที่ยวชม กำ�แพงเพชร คุณสามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่ง
ธรรมชาติและโบราณสถานทีส่ วยงามของอุทยานแห่ง ชาติทุ่งแสลงหลวงใน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่ง
ชาติรามคำ�แหงหรือเขาหลวง ซึง่ เป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นอุทยานฯ ที่มีสภาพทางธรรมชาติหลากหลาย มี
ทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ ปี ชู นียวัตถุอนั เป็นโบราณสถาน ความโดดเด่นทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทุ่งหญ้าและ
สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และยังคงสภาพป่า พันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากหลากหลายชนิด
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เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เรียนรู้คู่ความสนุกกับ
วิถีเกษตรไทย

จากสุโขทัยเดินทางต่อไปยังไร่ปฐมเพชรใน อ.พบพระ
จ.ตาก ที่นี่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวการปลูกกุหลาบ
ผักปลอดภัยจากสารพิษ มีการทำ�กุหลาบแปรรูปทีอ่ ยู่
ได้นานนับ 10 ปี ในสภาพที่สวยงามและเหมือนดอก
เส้นทางแนะนํำ�: อ.เมือง จ.สุโขทัย - อ.พบพระ สด
จ.ตาก – อ.ขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จ.กำ � แพงเพชร จ.พิษณุโลก
จากตากสามารถเดินทางต่อไปยังอำ�เภอโกสัมพีนคร
ในกำ�แพงเพชร ไปเยี่ยมชมสวนมะม่วงลุงพร เรียนรู้
เริ่มต้นเส้นทางนี้กันที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนาม การทำ�สวนมะม่วงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
บินสุโขทัย ซึง่ ใช้พนื้ ทีว่ า่ งมาทดลองการทำ�การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติจากลุงพรเจ้าของสวน รวมทัง้ ชิม
ผสมผสาน ปลูกข้าว ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์แบบ และซื้อมะม่วงนานาพันธุ์เป็นของฝากได้อีกด้วย
ปลอดสารเคมี และเปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการอีกด้วย
เส้นทางจากกำ�แพงเพชรสามารถเดินทางเชือ่ มโยงต่อ
ไปยั ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเพื่ อ ชมบึ ง บั ว
กระด้งของนายธรรมรงค์ วัดบ้านคลอง
ในเขตอำ�เภอเมือง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
และท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรผสมผสาน
ทีป่ ลูกบัวกระด้งหรือบัววิกตอเรียไว้ให้ได้
ชม บัวกระด้งมีความพิเศษอยู่ที่ใบใหญ่
แข็ ง แรง รั บ นํ้ า หนั ก ได้ ม ากถึ ง 70
กิโลกรัม สามารถลงไปถ่ายภาพเก็บไว้
เป็นที่ระลึกได้้
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เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ�
5 วัน 4 คืน เชื่อมโยง 4 จังหวัด

วันที่ 1

วันที่ 4

เริ่มต้นการเดินทางที่อำ�เภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
แล้วไปเรียนรู้การทำ�ทองศรีสัชนาลัย ช่วงบ่ายไป
เรียนรู้วิธีการทำ�ผ้าหมักโคลน ชิมข้าวเปิ๊บ และพัก
ค้างคืนแบบโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

ออกเดิ น ทางจากจั ง หวั ด ตากสู่ อำ � เภอเมื อ ง
กำ�แพงเพชร เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์
กำ�แพงเพชร ช่วงบ่า ยเที่ย วชมบ่ อ น้ำ� พุร้อ น
พระร่วง และเย็นไปดืม่ ดาํ่ กับบรรยากาศวันวานยัง
หวานอยู่ที่ ตลาดย้อนยุคนครชุม ชิมและชอป
อาหารอร่อย หรือจะเรียนทำ�อาหารพื้นถิ่นที่นี่ก็ได้

วันที่ 2

วันที่ 5

เดินทางสู่อำ�เภอเมืองสุโขทัย สัมผัสบรรยากาศอดีต
อันเรืองรองของ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
(เมืองเก่าสุโขทัย) เทีย่ วชมการผลิตสังคโลกและ
ทดลองเขียนลายสังคโลก

เดินทางสู่อำ�เภอเมืองพิษณุโลก ไปกราบสักการะ
พระพุทธชินราชที่ วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
วรมหาวิหาร แล้วไปเทีย่ วชม พระราชวังจันทน์
สถานทีเ่ สด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 3
เดินทางไปยังอำ�เภอเมือง จังหวัดตาก แวะสักการะ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์เมืองตากและบ้านตรอกจีน
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