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แหล่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
จันทนา ทองอ่วม
ศึกษานิเทศก์
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 2.2 หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ โดยได้กำหนดแนวดำเนินการให้ดำเนินการ จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ที่สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นให้กับคนทุกช่วงวัย
จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อ
การเรียนการสอน ตำรา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์สื่อดิจิทัลสำหรับคนทุกช่วงวัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน
ความหมายของแหล่งการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้อาจจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่อยู่ในชุมชนซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้ เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ช่างฝีมือ พ่อค้า นักธุรกิจ พนักงานบริษัท ข้าราชการ ภิกษุสงฆ์
ศิลปิน นักกีฬา ฯลฯ
2. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถาบันทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ ตลอด ร้านค้า ห้างร้าน บริษัท ธนาคาร โรงมโหรสพ โรงงาน
อุตสาหกรรม ห้องสมุด ถนน สะพาน เขื่อน ฝายทดน้ำ สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามบิน
3. แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ พืช ดิน หิน แร่ ทะเล เกาะ แม่น้ำ ห้วย
หนอง คลอง บึง น้ำตก ทุ่งนา สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ฯลฯ
4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ประจำวัน

แหล่งการเรียนรู้ตามสถานที่ตั้งอาจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน
ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา
ศูนย์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี
สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ ฯลฯ
2. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์หัตถกรรม วัด
มัสยิด ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
การจัดแหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษาสามารถจัดให้มีขึ้นได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ และความสามารถของ
สถานศึกษาเอง เช่น หากมีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง อาจเลือกจัดแหล่งการเรียนรู้เป็นสวนพฤกษศาสตร์
สวน
วรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนสัตว์ ศูนย์กีฬา ฯลฯ หากสถานศึกษามีอาคารเรียนเพียงพอ สามารถเลือก
จัดแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะห้องต่างๆ เช่น ห้องสมุด มุมหนังสือ มุมกระจายข่าว ห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ห้องศิลปะ
ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องอินเทอร์เน็ต หรือห้องสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้
• เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายพร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทำให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน
• เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมี
ความสนใจ ที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย
• ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
• ทำให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชน ของตนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ตามระดับช่วงวัยของผู้เรียน
ศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
“คุณพุ่ม” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่
เด็กวัยแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุของรัฐบาลว่า ตนสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยสิ่งสำคัญคือการพัฒนาการศึกษา ขั้น
พื้นฐานซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย โดยมีข้อเสนอดังนี้
1. วัยแรกเกิดถึงวัยอนุบาล บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองมีความสำคัญมาก รวมถึงครูที่ต้องมีบทบาท
ร่วมกันในการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง
เช่น ฝึกให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย สอนให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย ให้โอกาสเด็กได้ทำกิจวัตรประจำวัน
ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กมีความพร้อมมากที่สุด เช่น กินข้าว อาบน้ำ แต่งตัว เข้าห้องน้ำ ช่วยงานบ้านต่างๆ ซึ่งจะ
ฝึกความคิด การตัดสินใจ การลงมือทำ พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง

2. ระดับประถมศึกษา เป็นช่วงวัยแห่งความขยันหมั่นเพียร พร้อมจะเรียนรู้มุ่งมั่น ดังนั้น ครูจึงมีหน้าที่ใน
การสนับสนุน ไม่ควรตัดสินผู้เรียนเมื่อทำผิดพลาดว่า ล้มเหลว หรือถูกตำหนิจากพ่อแม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพของตนเอง สอนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน
3. ระดับมัธยมศึกษา เป็นช่วงวัยที่เริ่มเผชิญกับความซับซ้อนของสังคม ดังนั้น เด็กในช่วงวัยนี้ต้องมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ และแยกแยะได้ ซึ่งครูต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและความสามารถในการค้นหาความรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กำหนดมาตรฐานด้านการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพที่สำคัญของ
ผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขใน 5 ประการ คือ ความสามารถ
ในการสื่อสาร เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง ความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของ หลักเหตุผล คุณธรรม การเข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต รู้จักปรับตัว และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
แนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สถานศึกษาใดมีพื้นที่และห้องเรียนจำกัดไม่สามารถจัดแหล่งการเรียนรู้ตามที่กล่าวมาแล้วได้ก็อาจจัดสิ่ง
ที่สถานศึกษามีอยู่อย่างจำกัดนั้น ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เช่นกัน เช่น สถานศึกษาที่มีพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดใดชนิดหนึ่ง
อยู่ในสถานศึกษา ก็สามารถเชื่อมโยงบูรณาการพันธุไม้ชนิดนั้นมาสู่การเรียนการสอน
ได้ร่วมกันศึกษา เรียนรู้องค์ความรู้จากพันธุ์ไม้นั้นๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเขียนชื่อพันธุ์ไม้ หาคำแปล แต่งคำประพันธ์หาคำ
ประพันธ์ที่ปรากฏชื่อพันธุ์ไม้นั้นๆ มาฝึกอ่านออกเสียง อ่านในใจ อ่านทำนองเสนาะ ฝึกเขียน ตามคำบอก เขียน
เรียงความ คัดลายมือ ฝึกพูดบรรยาย ลักษณะของพันธุ์ไม้ ฝึกโต้วาทีในญัตติ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ฯลฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนฝึกนับจำนวน คำนวณจำนวน ประมาณการจำนวนผลผลิต
ของพันธุ์ไม้ ฝึกการวัดและ การคาดคะเนขนาดและความสูงของพันธุ์ไม้ ฝึกหาตำแหน่ง ระยะทาง ทิศทาง ขนาด พื้นที่
รูปร่างของพันธุ์ไม้ เขียนแผนผัง แผนที่ แสดงที่ตั้งของพันธุ์ไม้ ฝึกคำนวณรายได้ที่เกิด จากผลิตผลของพันธุ์ไม้ในแต่ละ
ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับค่านิยม ความ
เชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ศึกษาภูมิปัญญาที่เกิดจากพันธุ์ไม้ ฝึกเขียนรายงานจากการสำรวจ สภาพ
ทางกายภาพของพันธุ์ไม้ ศึกษากฎหมายทีเกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาสรรพคุณทางยาของพันธุ์ไม้ การผลิตยาชงสมุนไพร
จากผลิตผล ของพันธุ์ไม้ รายชื่ออุปกรณ์กีฬาที่ทำจากพันธุ์ไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝึกวาดภาพระบายสีพันธุ์ไม้ เรียนรู้ชนิดและลักษณะของเครื่องดนตรีที่ทำ จาก
พันธุ์ไม้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกออกแบบ และสร้างสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำ
จากพันธุ์ไม้นั้นๆ เรียนรู้อาชีพ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยพันธุ์ไม้ การนำผลผลิตของพันธุ์ไม้มาทำเป็นอาหาร รวมทั้ง การ
ถนอมอาหารที่ได้จากพันธุ์ไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของพันธุ์ไม้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดพันธุ์ไม้ที่มีในสถานศึกษาเป็นไม้ประจำสถานศึกษา จัดตั้งขมรม เพื่อสร้าง
จิตสำนึกในการสงวนและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าพันธุ์เพียงต้นเดียวที่มีในสถานศึกษา
แนวทางการนำแหล่งเรียนรู้และภูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
การนำกระบวนการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดการเรียนการสอน
เป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี และอาจใช้
เครื่องมือประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ได้โดยปกติสุข
จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของ ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง การนำแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการจัด
กระบวน การเรียนการสอน จึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้การะบวนการเรียน การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่
ต้องการ การนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งการเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เชื่อที่ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เพื่อการดำเนิน
วิถีชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต สามารถดำรงความสันติสุขแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน อยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการมีส่วนร่วมของ ชุมชน โดยเฉพาะ
ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมีแนวทางการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการ
เรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดจุดประสงค์จากผลการเรียนที่คาดหวังให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ใดบ้างจากบทเรียนนั้น เพื่อจะได้สร้างสื่อ หรือเลือก แหล่งการเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กับจุดมุ่งประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ศึกษาผู้เรียน โดยพิจารณาถึงวัย ระดับชั้น ความรู้ ประสบการณ์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อ
เป็นข้อมูลในการเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้
3. ศึกษาธรรมชาติของเนื้อหา สาระ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แต่ละเรื่อง อาจมีลักษณะเฉพาะบางเรื่อง
ด้วยการปฏิบัติจริง หรือเรียนรู้จริง ดูการสาธิตจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบางเรื่องต้องอาศัยจากการสืบค้นข้อมูล
การฟัง การดู และการอ่าน
4. พิจารณาประโยชน์และความคุ้มค่าของแหล่งการเรียนรู้ว่าสามารถเร้าความสนใจ สื่อความหมายและ
ประสบการณ์การเรียนการสอนแก่ผู้เรียน การจัดประสบการณ์ เรียนรู้แก่ ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ได้ประสบการณ์ตรง
5. หาประสิทธิภาพของสื่อและแหล่งการเรียนรู้ โดยการปรับปรุงสื่อที่จัดไว้ เพื่อเป็นการปรับคุณภาพของสื่อ
ว่าเหมาะสม ในการนำไปใช้

แหล่งที่มา
https://www.myfirstbrain.com/
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13755&Key=hotnews
https://mgronline.com/qol/detail/9590000003478
https://aruneepetlerd.wixsite.com/toey/single

แนะนำ.. แหล่งการเรียนรู้ในเขต 5 อำเภอทางฝั่งตะวันตก
ทิฆัมพร คำน่าน….รวบรวม
1. แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ
1.1 น้ำพุร้อนแม่กาษาและถ้ำแม่อุษา

ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด หมู่ 11 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
รายละเอียดน้ำพุร้อนแม่กาษา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส ลักษณะเด่นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า -มีน้ำแร่เดือดออกจากรู -มีอ่างแช่น้ำแร่ขนาดใหญ่อยู่กลางแจ้ง ประวัติเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียงอำเภอแม่ระมาดซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำแม่อุษา
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด หมู่ 11 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เว็บไซต์http://www.photikhun.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539050930&Ntype=12

1.2 โบราณสถานคอกช้างเผือก

บ้านท่าอาจ หมู่ 3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
รายละเอียดโบราณสถานคอกช้างเผือก เป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ที่ควรอนุรักษ์ไว้สู่รุ่น
ลูกรุ่นหลานต่อไป ลักษณะเด่น- อัฐมอญโบราณ สถานเก่าแก่ ประวัติประวัติตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานีรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พงศาวดารกล่าวว่า มะกะโท (คนเลี้ยงช้าง) เป็นชาวมอญได้เข้ารับราชการ
เป็นขุนวัง ได้ลักพาตัวพระราชธิดาของพ่อขุนรามคำแห่งหนีไปอยู่กรุงหงสาวดี ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้า
แผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่ว เมืองตากเป็นชานเมืองของกรุงสุโขทัย ได้มีช้างเผือกอาละวาดพ่อขุนรามคำแหง

ทรงทราบ พระองค์ทรงประกอบพิธีเสี่ยงทายและทรงเสี่ยงสัตย์อธิษฐานว่า หากช้างเผือกเชือกนี้เป็นช้างคู่บุญบารมี
กษัตริย์นครใดก็ขอให้บ่ายหน้าไปทางทิศนั้น สิ้นคำอธิษฐาน ช้างเผือกเปล่งเสียงร้องกึกก้องพร้อมบ่ายหน้าไปทางทิศ
ตะวันตก พ่อขุนรามคำแหงทราบทันทีว่าเป็นช้างเผือกคุ่บุญบารมีของพระเจ้าฟ้ารั่ว จึงให้ทหารนำสาส์นไปแจ้งว่าจะ
นำช้างมามอบให้ ทหารที่ติดตามช้างเผือกมาจนถึงบริเวณเชิงเขาจึงนำเพนียดล้อมเอาไว้ แ ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่บ้านท่าอาจ หมู่ 3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 เบอร์ติดต่อ055-564000
เว็บไซต์http://www.tasailuad.go.th
1.3 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

รายละเอียดมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นน้ำตก ได้แก่ น้ำตกขุนพะ
วอ น้ำตกป่าหมาก และน้ำตกผึ้งหลวง น้ำตกห้วยกระทิง น้ำตกผึ้งหลวง และมีกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ ล่องแก่ง
ลำห้วยแม่ละเมา ชมผาชมปรง ลักษณะเด่นมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากและมีความหลากหลายทางธรรมชาติ อากาศสด
ชื่น เย็นสบาย ประวัติด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าบริเวณต่าง ๆ กำลังถูกบุกรุกทำลายและ
ยึดถือครอบครองเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คงอยู่ในรูปของอุทยานแห่งชาติ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ให้ข้าราชการไป
สำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด และป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น จังหวัด
ตาก เนื่องจากได้รับรายงานว่าสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้
ของป่า และสัตว์ป่านานาชนิด มีน้ำตกและทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาวันที่ 5
กันยายน พ.ศ. 2539 กรมป่าไม้มีคำสั่งให้ นายธารากร อุดมธรรม เจ้าพนักงานป่าไม้ ไปดำเนินการสำรวจจัดตั้งพื้นที่
ป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติแห่งนี้ด้วย ซึ่งปีต่อมา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2540 กรมป่าไม้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอรรณพ บุญเต็ม เจ้า
พนักงานป่าไม้ ไปทำหน้าที่หัวหน้าควบคุมพื้นที่ ที่จะประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติแม่กาษา จังหวัดตาก อุทยาน
แห่งชาติแม่กาษาได้มีหนังสือขอเปลี่ยนชื่อจากอุทยานแห่งชาติแม่กาษา เป็น “อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ” เพื่อเป็น
การยกย่องพะวอ ซึ่งเป็นทหารกะเหรี่ยง ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษัตริย์ และพะวอได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นนายด่านแม่ละเมา ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของชาติไทยจนตัวเองเสียชีวิต สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่อุทยานแห่งชาติเสนอ โดยให้อุทยานแห่งชาติแม่กาษา เปลี่ยนชื่อเป็น
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544 ต่อมากรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายประสาท กำเนิด เจ้าพนักงานป่าไม้ อาวุโส ทำหน้าที่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขนุ พะวอ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 เบอร์ติดต่อ0 55577447 เว็บไซต์
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9119 อีเมลreserve@dnp.go.th
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/search/list?search=&province=63&maintype=
M1&lat=&lng=

1.4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
รายละเอียด เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ตื่น ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบ
แล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ดอยสอยมาลัย ดอยขุนแม่ตื่น ล่องแก่งลำน้ำแม่ตื่น
ลักษณะเด่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ จุดชมวิวดอยสอยมาลัย ล่องแพลำน้ำแม่ตื่น ประวัติมีพื้นที่ครอบคลุม
อยู่ในเขตอำเภอมาระมาดและอำเภอสามเงา ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงชันสลับซับซ้อนมีป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ดอยขุนแม่ตื่น ดอยสอยมาลัยเป็นยอดเขาสูงสุดของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น และมีกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำแม่ตื่นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวผจญภัย

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 เบอร์ติดต่อ055-577441
Facebookhttps://www.facebook.com/MaeTuntak/
1.5 ดอยทะเลหมอกห้วยกระทิง

133 หมู่ 5 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
รายละเอียดทะเลหมอกดอยห้วยกระทิง ลักษณะเด่นลักษณะดอยห้วยกระทิงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความ
เป็นธรรมชาติ
เบอร์ติดต่อ 055577452

1.6 น้ำตกเลเคาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หมู่ 1 ซอย- ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
รายละเอียดน้ำตกเลเคาะ ตั้งอยู่ กลุ่มบ้านเลเคาะ หมู่ 10 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นน้ำตกที่มี
ขนาด สูง 100 เมตร (ประมาณ ตึก 5 ชั้น) กว้า 20 เมตร สามารถเดินทางด้วย รถขับเคลื่อน 4*4 และ มอเตอร์ไชค์
เป็นถนนดินลูกรัง ห่างจากถนนหลัก (ถนนหมายเลข 105-แม่สอดแม่สะเรียง) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
โดยประมาณ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หมู่ 1 ซอย- ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
63150 เบอร์ติดต่อ055030579 เว็บไซต์www.maehla.go.th

1.7 ห้วยปลากอง ชายแดนไทย – พม่า

“ห้วยปลากอง” น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา ออกเดินทางโดยใช้เส้นทางหมายเลข 105 จาก อ.แม่สอด จ.ตาก
มุ่งหน้าไปยังเส้นทาง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อถึงเขต อ.แม่ระมาด จ.ตาก เลยเมืองแม่ระมาดไปก็เลี้ยวซ้ายเข้า
บ้านห้วยปลากอง บริเวณตำบลขะเนจื้อ เส้นทางเป็นคอนกรีต และลูกรัง ประมาณ 9 กิโลเมตร หลังจากจุดนี้สัญญาณ
โทรศัพท์ทุกระบบจะตัดไปแล้ว การเดินทางควรใช้รถกระบะ เพราะทางค่อนข้างแคบและชัน ข้างทางบางช่วงเป็นเหว
ไม่มีไหล่ทางกั้นดี ทางเหมือนทีลอซูแต่ไม่โหดขนาดนั้นนะ สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เดินเท้าเข้า
ไปจะพบ”ถ้ำเจ้าพ่อโมกขละ” ตั้งอยู่ก่อนทางลงไปห้วยปลากอง สันนิษฐาณว่า เคยเป็นทางผ่านของน้ำ เนื่องจากมี
ฟอสซิลหอยฝังตัวอยู่ในผนังถ้ำเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในถ้ำชั้นในยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ รอผู้บุกเบิกเข้าไป
สำรวจ โดยตัวถ้ำอยู่ไม่ห่างจากลำน้ำเมย ซึ่งมีวังปลาขนาดใหญ่ เดินลงสะพานไม้ลงไปหาซุ้มนั่ง สถานที่นี้สวยจริงๆ
สวยกว่าในรูปที่เคยเห็น ในหุบเขาขนาดนี้ มีสถานที่แบบนี้อยู่ ซ่อนอยู่มานานมากๆ ทำไมเพิ่งจะเคยมา อยากให้มากัน
มาดูว่าธรรมชาติมันดีขนาดไหน น้ำแบบสีเขียวมรกตมาก ความรู้สึกเหมือนได้ลงใต้ มาแล้วช่วยกันรักษาความสะอาด
ด้วยนะ ตอนนี้น้ำใสและดูสะอาด ค่าผ่านทางคนละ 20 บาท เสพธรรมชาติได้ทั้งวัน นั่งซุ้มไม่ไผ่ได้ทั้งวัน น้ำใสจนเห็น
ตัวปลา สมชื่อ ห้วยปลากอง เพราะปลามันมากองอยู่ในห้วยใสๆ ตัวใหญ่มาก เป็นปลาที่เขาอนุรักษ์ไว้ อยากให้อาหาร
ปลาก็ซื้อได้ ถุงละ 20 บาท ปลาจะอยู่ฝั่งไทย บริเวณซุ้มไม้ไผ่และริม
นั่งเรือชมธรรมชาติ เหมาลำละ 250 บาท เราไปนั่งทั้งหมด 9 คนรวมคนขับ คนขับเป็นชายพม่า แต่สื่อสารภาษาไทยรู้
เรื่อง สะพานไม้ไผ่ที่เห็นคือถ้าเดินข้ามไปฝั่งนุ้นจะเป็นประเทศพม่าแล้ว จะมีชาวพม่าส่วนมากที่มาเล่นน้ำคลายร้อน

และมีกิจกรรมเล่นกันเป็นซุ้มๆ มีอาหารขายเรียงราย จะว่าไปแล้วฝั่งไทยก็มีอาหารขายเหมือนกัน จะเป็นคนในพื้นที่
ขาย เป็นพวกไส้กรอกอีสาน ลูกชิ้น ตรงทางลงมาซุ้มไม้ไผ่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า กะเหรี่ยง คนไทยถือว่า
บางตาไปเลย การสื่อสารเขาพูดคุยฟังภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่ บางคนพูดอังกฤษได้
สุดท้ายนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าลืมสถานที่เล็กๆในหุบเขานี้ ถ้าเป็นไปได้หากสถานที่นี้ได้รับการ
ดูแลและปรับปรุงให้ดีขึ้น จะเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งของ จ.
ตาก อีกทีหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลย

https://th.readme.me/p/23110

1.8 อุทยานแห่งชาติแม่เมย

ที่อยู่ ต.แม่สอง อ. ท่าสองยาง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
รายละเอียดอุทยานแห่งชาติแม่เมย เดิมเป็นจุดชมทะเลหมอกที่รู้จักกันในชื่อ "ดอยแม่ระเมิง" หรือที่เรียก
ขานกันว่า "ม่อนกระทิง" เพราะบริเวณนี้ในอดีตเคยมีกระทิงอาศัยอยู่ชุกชุมจนมีพรานป่าขึ้นมาล่าอยู่เสมอๆ ด้วยความ
สวยงามของทะเลหมอกที่สวยงามอลังการทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างไม่
ขาดสาย จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดในที่สุด ภายหลังได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
แม่เมย สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ จุดชมทะเลหมอก ม่อนปุ่ยหมอก ม่อนครูบาใสและม่อนพูนสุดา ม่อนกิ่วลม
หรือ ม่อนแม่ระเมิง และถ้ำแม่อุสุ ลักษณะเด่น-จุดชมทะเลหมอกนี้อยู่หลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย มีความสูง
ประมาณ 1,100 เมตร เป็นจุดที่มองเห็นทะเลหมอกได้กว้างไกลมาก รวมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก อีกทั้ง
เป็นจุดชมวิวที่ต้อนรับผู้ที่นิยมการเดินป่า เพราะจะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 3-4 ชั่วโมง และต้องพักค้างแรม 1 คืน
เพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ประวัติเริ่มมีการสำรวจว่าจัดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นหน่วยงานกองอุทยานแห่งชาติ
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่เมยนั้น เพราะว่ามีแม่น้ำเมยซึ่งกั้นระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศพม่า เป็นเขตด้านทิศตะวันตกเกือบ 50 กิโลเมตร จากทิศเหนือจรดทิศใต้ อีกทั้ง แม่น้ำเมย
นั้นเป็นแม่น้ำที่แปลกคือ จะไหลมาทางทิศใต้ ขึ้นไปทางทิศเหนือ พื้นที่ที่ทำการสำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ส่วน
หนึ่งเป็นพื้นที่ของวนอุทยานถ้ำแม่อุสุ และรวมพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางบางส่วน เป็นแนวเทือกเขา
ถนนธงชัย โดยเริ่มจากตำบลแม่ต้าน ผ่านตำบลแม่สอง จนถึงตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 713,750 ไร่ หรือ 1,142 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติแม่เมย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
อุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ในท้องที่ตำบลแม่สอง และ

ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 20
พฤษภาคม 2542 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 115,800 ไร่ หรือ 185.28 ตารางกิโลเมตร ในท้องที่ตำบลแม่อุสุนั้น เดิม
เป็นวนอุทยานถ้ำแม่อุสุ มีอาณาเขตทิศเหนือจดแม่น้ำเมย ทิศใต้จดห้วยโป่งและห้วยม่วง ทิศตะวันออกจดห้วยพูลซะ
ห้วยพอนอโก ตามทางหลวงสายแม่สอด-แม่สะเรียง ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเมย ในท้องที่ตำบลแม่สอง เดิมเป็นพื้นที่ป่า
สัมปทานเก่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ คือ ทิศเหนือจดทางหลวงสายแม่
สลิด – อมก๋อย ทิศใต้จดลำน้ำแม่สองและทางหลวงสายแม่สอด–แม่สะเรียง ทิศตะวันออกจดห้วยแม่หลุยและลำน้ำ
แม่สอง ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเมย

1.9 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

ที่อยู่ หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง
บริเวณกิโลเมตรที่ 40 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีต้น
กำเนิดจากลำห้วยน้ำนักและแหล่งน้ำซับ บริเวณหมู่บ้านชิบาโบ เป็นน้ำตกหินปูน ที่มีระดับชั้นลดหลั่นกันลงมาถึง 97
ชั้น รอบน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติรอบน้ำตกระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ให้
นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมธรรมชาติ และในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายนของทุกปีนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงาม
ของดอกกระเจียวสีส้ม “ฉัตรทอง” ที่มีสายพันธุ์อยู่ในจังหวัดตากเพียงแห่งเดียว
ประวัติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เดิมเป็นวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกสภาจังหวัดตากในเขต
อำเภอต่างๆ เมื่อ พ.ศ.2530 และกรมป่าไม้ได้เห็นชอบเมื่อ พ.ศ. 2531 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ จากนั้นได้มีการ
สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ หลังจากนั้น ได้ดำเนินการรังวัดหมายแนวเขต
อุทยานแห่งชาติ และได้มีการปรับปรุงแนวเขตใหม่ คงเหลือพื้นที่ประมาณ 491,686 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูล
แผนที่อุทยานแห่งชาติเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก
ต่อไป
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 อีเมลpacharoen37@hotmail.com Facebookhttps://www.facebook.com/pacharoenwaterfall

1.10 น้ำตกป่าหวาย

ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090
สายแม่สอดอุ้มผาง แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนถึงกิโลเมตรที่ 42 เข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนเกิดจากลำห้วย
และจากน้ำที่ผุดขึ้นมาจากรูดินหรือน้ำซับ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำอุ้มเปี้ยม มีจำนวนชั้นมากกว่า 100
ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามของน้ำตกที่ไหลลงชั้นหินสีแดง ตัดกับสีเขียวขจีของต้นไม้ที่มีความร่มรื่นโดยรอบ ส่วน
ใหญ่เป็นต้นหวายขึ้นตามชั้นของน้ำตก จึงเรียกน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกป่าหวาย” นอกจากนี้ภายในน้ำตกยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้ชมอีก เช่น น้ำตกพิศวง ที่มีลักษณะเป็นหลุมยุบลึกและมีน้ำตกไหลลงไป เหมือนกับว่าไม่มีที่สิ้นสุด และ
ต้นไทรที่มีขนาดใหญ่ที่ขึ้นเด่นเป็นสง่าภายในน้ำตกด้วย
สถานที่พัก
หน่วยพิทักษ์อุทยาน น้ำตกพาเจริญ ที่ 1 (น้ำตกป่าหวาย) มีร้านค้าสวัสดิการ มีห้องพักรับรองจำนวน 4
ห้อง สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่999 หมู่ 9 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 เบอร์ติดต่อ0 5580 5555 เว็บไซต์www.khirirat.go.th

1.11 น้ำดั้น น้ำออกรู

ที่อยู่ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
รายละเอียดน้ำดั้น คือ แม่น้ำเมยที่ไหลผ่านถ้ำใต้ดินแล้วผุดออกมาไหลผ่านหมู่บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวาเล่ย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างสองประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลักษณะเด่นเป็น
แม่น้ำที่ไหลออกมาจากใต้ดิน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 เบอร์ติดต่อ055030198
เว็บไซต์http://www.wale.go.th/

1.12 บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

ตั้งอยู่ในท้องที่ บ้านห้วยน้ำนัก ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1206 สายพบพระบ้านช่องแคบ มีทางแยกขวาก่อนเข้า อ. พบพระ เพื่อไปยังหมู่บ้านห้วยน้ำนัก เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีอุณหภูมิของ
น้ำประมาณ 60 องศาเซลเซียส น้ำในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยรักษาอาการปวด
ตามข้อ ปวดตามร่างกาย และช่วยเรื่องหลอดเลือดอุดตันได้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนใน
ห้องแช่ส่วนตัวได้ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกและบ่อน้ำร้อนข้างต้นแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีก
ได้แก่ จุดชมวิวดอยพะวอ ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 (สายตาก-แม่สอด) กิโลเมตรที่ 23 ตรงข้ามกับศาลพะ
วอ อยู่ห่างจากถนนประมาณ 100 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 740 เมตร เป็นพื้นที่ลานหินกว้าง มีเนินหินตั้งสูงขึ้น
ทั่วไปเหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ จุดเด่น คือ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาได้กว้างสุดสายตาและ
ทะเลหมอกทางด้านทิศตะวันออก รวมทั้งชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และถ้ำเสือ
ตั้งอยู่ในท้องที่ ต. พระธาตุผาแดง อ. แม่สอด จ.ตาก ใช้เส้นทาง 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง เลี้ยวซ้ายไปทางเหมืองผา
แดง อินดัสทรี ประมาณ 8 กิโลเมตร และต่อไปยังหมู่บ้านถ้ำเสืออีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติใต้พื้นพิภพ ที่ถูกค้นพบใหม่ ลักษณะเป็นโพรงลึกลงไปใต้ดิน ภายในเป็นถ้ำมีขนาดกว้างประมาณ 30 เมตร
สูง 20 เมตร และมีความยาวกว่า 100 เมตร ภายในถ้ำมีปรากฏการณ์หินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ ที่มีความสวยงาม
อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกค้างคาว เช่น ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก
ลักษณะเด่น
เป็นน้ำตกหินปูนที่มีชั้นลดหลั่นลงมา มีความสวยงามตามธรรมชาติ และบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 60
องศาเซลเซียส ปราศจากกลิ่นกำมะถัน และมีสรรพคุณในการรักษาโรคและกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต

1.13 ดอยหัวหมด

ที่อยู่ ตำบลอุ้งผาง อำเภออุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
รายละเอียดดอยหัวหมด หรือเขาหัวโล้น เป็นจุดชมวิว ในยามเช้าเหมาะสำหรับยืนชมพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วงหน้าฝน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะมีทุ่งดอกไม้สีชมพูเป็นต้นเทียนดอยที่จะออกดอกสีชมพูไปทั่วทั้งดอย ในช่วงฤดู
หนาวจะมีวิวทะเลหมอกสวยงาม ลักษณะเด่น-เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกของอุ้มผาง -เป็นดอยที่ไม่สูงมากนัก สามารถ
เดินขึ้นไปยังยอดดอยอย่างง่ายดาย - เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น - ตก ควรเดินทางไปให้ถึงดอยก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
ประมาณ 05.00น. ประวัติดอยหัวหมด เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
ดอยหัวหมด เป็นยอดเขาหัวโล้นที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้า พุ่มไม้เตี้ยๆ และไม้ทนแล้ง ไม่มีต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า
ยอดเขานี้ว่า ดอยหัวหมด หรือ เขาหัวโล้น บนยอดดอยเป็นจุดชมวิวดูทะเลหมอกยามเช้าที่งดงามมาก และยังเป็นจุด
ชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตกและทิวทัศน์โดยรอบที่
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ตำบลอุ้งผาง อำเภออุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 เบอร์ติดต่อ0-5551-1142

1.14 น้ำตกทีลอซู อลังการม่านน้ำ แห่งผืนป่าอุ้มผาง

“น้ำตกทีลอซู” ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก สัมผัสความอลังการแห่งสายน้ำ และความงดงาม
ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ซึ่งสายน้ำนี้เกิดจากลำห้วยหลัก 2 สาย คือ ห้วยทีเครโกร และห้วยกล้อทอ ไหลผ่านช่องเขา
ขาด กลายเป็นน้ำตกทีลอซู ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ลงกระทบโขดหิน
เบื้องล่าง เสียงดังกึกก้องบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ โดยทุกปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จะทำการปิดเส้นทางเดิน
รถยนต์ จากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวง ถึงน้ำตกทีลอซู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30
กันยายน และกลับมาเปิดอีกครั้ง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม
รายละเอียด ข้อปฏิบัติ และข้อห้าม ในการเข้าชมน้ำตกทีลอซู
1. ใช้บริการยานพาหนะที่กลุ่มสหกรณ์เดินรถจัดไว้ให้ ระหว่าง ศูนย์แสดงสินค้า เทศบาลตำบลแม่กลอง ถึง
น้ำตกทีลอซู
2. รถรับ-ส่งแต่ละคัน ให้บรรทุกไม่เกิน 10 คน/คัน (หากมีนักทัศนศึกษาเกิน 10คน ให้ใช้ รถยนต์มากว่า 1
คัน ยกเว้นมีเด็กเล็กที่มากับผู้ปกครอง ให้พิจารณาเป็นกรณีๆ)
3. เวลาเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู กรณีไป-กลับ สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ส่วนนักท่องเที่ยวที่
ประสงค์พักค้างแรม สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
4. ขอความร่วมมือเจ้าของรถที่ให้บริการและผู้โดยสาร ห้ามนั่งบนหลังคารถยนต์หรือโหน

5. นักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมความงดงามของน้ำตกทีลอซู มี 2 เส้นทางให้เลือก คือ
– ใช้บริการยานพาหนะที่กลุ่มสหกรณ์เดินรถจัดไว้ให้เข้าไปที่ทำการเขตฯ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
– ล่องแพตามลำน้ำแม่กลอง จากอำเภออุ้มผาง ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ ซึ่งจะปรากฏรุ้งกินน้ำเวลาประมาณ
09.30-10.00 น. แล้วไปขึ้นฝั่งที่หน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วนั่งรถต่อไปอีกประมาณ 45
นาที
6. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวน้ำตกทีลอซู จะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤษภาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ททท.สำนักงานตาก (รับผิดชอบพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดตาก) โทรศัพท์ 0 5551
4341-3 และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 08 8427 5272
ขอบคุณรูปภาพจาก : amazing ไทยเท่, TAT TAK
https://travel.mthai.com/region/220538.html
1.15 การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก”
เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 กรณี บริษัทผา
แดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ท้องที่ตำบล
พระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่รวม 2,077 ไร่ เพื่อดำเนินกิจการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมือง

แร่และถลุงโลหะสังกะสี และยุติการทำเหมืองในปี พ.ศ. 2560 และพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่เดิมให้เป็นศูนย์การพัฒนา
และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ อันประกอบด้วยแนวทางต่างๆ ดังนี้
•
•
•
•
•

ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ
โดยมีกรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงมีแนวพระราชดำริให้ดำเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการที่จะสนับสนุนงานด้าน
พฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์ และงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ ได้ทรงมุ่งหวังที่จะให้สวนพฤกษศาสตร์ผาแดงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับ สวนพฤกษศาสตร์ Eden Project สหราชอาณาจักร ซึ่งได้พัฒนาขึ้นอย่างสวยงามจากพื้นที่ที่ผ่านการทำ
เหมืองมาแล้วเช่นเดียวกับเหมืองผาแดง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ของผืนป่า
ตะวันตกของประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ
ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการ
จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้ร่วมกับ ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษา และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดและออกแบบผังการจัดสร้างสวน
พฤกษศาสตร์ โดยจำแนกการดำเนินงานแบ่งพื้นที่ต่างๆ จำนวน 5 ลักษณะพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 970 ไร่ แบ่งเป็น
Zone A พื้นที่ก่อสร้างสระมรกตและป่าดึกดำบรรพ์ เนื้อที่ 200 ไร่
Zone B พื้นที่ก่อสร้างน้ำตก จำนวน 100 ไร่
Zone C พื้นที่ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรือนกระจก จำนวน 200 ไร่
Zone D พื้นที่สำหรับการฟื้นฟูป่า จำนวน 300 ไร่
Zone E พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาแดง จำนวน 170 ไร่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ และ ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษา
ถวายรายงานความก้าวหน้าการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก และทรงทอดพระเนตรผังการออกแบบการจัดสร้างสวน
พฤกษศาสตร์ ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว และระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้บริหาร Eden Project ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการจัดสร้างEden Projectในพื้นที่โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ตามคำเชิญของกรมป่าไม้แล้ว
และผู้บริหาร Eden Project ได้จัดทำรายงานข้อเสนอแนะในการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง จังหวัดตาก ซึ่ง
คณะอนุกรรมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุงผังการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร Eden Project แล้วจะได้นำขึ้นทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงโปรดมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
Source: สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้

2. แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2.1 พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่
ที่อยู่ บ้านวังตะเคียน หมู่ หมู่ 4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
รายละเอียดพระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่ เป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ คือก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บน
ชะง่อนผา เป็นหินที่กิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน และมีเจดีย์ทรงมอญสร้างไว้มีขนาดพอดีกับความกว้างของก้อน
หิน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่า "เจดีย์หินพระอินทร์แขวน" เป็นที่เคารพของชาวจังหวัดตาก และประชาชน
จังหวัดใกล้เคียง ลักษณะเด่นมีพระธาตุเป็นเจดีย์อยู่บนหินคล้ายกับพระธาตุอินแขวนที่ประเทศพม่า(เป็นหินกิวคอด
เหมือนจะขาดออกจากกัน) -มีคนพม่ามากราบไหว้มากมาย -มีเรือโบราณอยู่ -มีพระประธานองค์ใหญ่ ประวัติพระธาตุ
หินกิ่วดอยดินจี่ เล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยงในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่า ชื่อว่านายพะส่วยจาพอ ได้มี
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ได้นำเงินตราเหรียญรูปีบรรทุกหลังช้างมาเพื่อหาที่สำหรับสร้างเจดีย์ถวาย เป็น
พุทธบูชา ครั้นมาถึงบริเวณผาหินกิ่ว (หรือดินจี่) ได้มองเห็นหินก้อนใหญ่ชะโงกงำตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน และมีลักษณะ
คล้ายกับเจดีย์พระอินทร์แขวนในประเทศพม่า จึงได้ทำการก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำพระสารีริกธาตุบรรจุไว้ใน
องค์เจดีย์ พร้อมกับพระพุทธรูปทองคำจำนวน 5 องค์

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่บ้านวังตะเคียน หมู่ หมู่ 4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เว็บไซต์https://thai.tourismthailand.org
2.2 พระธาตุดอยผาแดง

ที่อยู่ บ้านถ้ำเสือ หมู่ ๕ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
รายละเอียดเป็นพระธาตุดอยผาแดง ลักษณะเด่นเป็นภูเขาสูงมองเห็นทิ่งทัศน์บริเวณรอบอำเภอแม่สอดและอำเภอ
ไกล้เคียง ประวัติเป็นพระธาตุดอยผาแดงที่ชาวเขาปากอญอเคารพบูชาและตำบลไกล้เคียงให้ความนับถือ
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่บ้านถ้ำเสือ หมู่ ๕ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

2.3 วัดไทยสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พระเจ้าทันใจศักดิ์สิทธิ์ วิถีชีวิตคนเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม งามล้ำป่าชุมชน มากล้นไมตรี ผู้คนสามัคคีธรรม
เป็นสโลแกนคำขวัญของวัดไทยสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวัดเป็นประโยคกลอนสั้นๆ
ที่กระชับและเข้าใจง่ายที่สุด

วัดไทยสามัคคี เดิมมีชื่อว่า วัดเหนือ หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่บ้านแม่กื้ดหลวงหมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2482 วัดไทยสามัคคีเป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำร่องห่าง
จากตัวอำเภอแม่สอดมาทางอำเภอแม่ระมาดเพียง 8 ก.ม. เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิต
ชาวบ้านชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดีของชาวบ้านทำให้ทุกวันนี้วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเข้า
มาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอย่างไม่ขาดสาย
สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดไทยสามัคคี
พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกพระเจ้าทันใจเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือน
พระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทย
ที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดพิธีปั้น
ต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ เสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดสร้าง ต้องสะอาดบริสุทธิ์ พร้อม มวลสารต่างๆ อันเป็นมงคล ที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีหัวใจ และอวัยวะ
ภายใน ที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างใน พร้อมทั้งกระดูกที่ทำจากไม้มงคลของล้านนา และมีอุปเท่มากมายในการสร้าง ไม่
สามารถจะนำมากล่าวในที่นี่ได้ทั้งหมด ดังนั้นพระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจึงเป็นที่เคารพกราบไหว้สำหรับ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามครรลองอันเป็น
สัมมาทิฎฐิกันเสมอ เชื่อว่า จะสำเร็จโดย “ทันใจ” พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคี เป็นที่เคารพ
สักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก
พิพิธภัณฑ์โฮงหลวง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ของคนท้องถิ่นมานับตั้งแต่อดีต จัดแบ่งเป็นห้อง
ต่างๆ มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งของเครื่องใช้ ให้เราได้ศึกษาความเป็นมาของอดีตผ่าน
สิ่งของต่างๆที่จัดไว้อย่างน่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ไปวัดไทยสามัคคีแล้วไม่ควรพลาดเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ซึ่งการเข้า
ไปชมก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของวัดไทยสามัคคี
กราบนมัสการพระเจ้าทันใจ
กราบสักการะรอยพระพุทธบาท
กราบนมัสการพระพุทธรูปปางสูติ
กราบนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมไม้แกะสลัก
กราบนมัสการพระพิฆเนศไม้แกะสลักองค์ใหญ่
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮงหลวง
พักผ่อนร่างการชมธรรมชาติแมกไม้นานาพรรณ
กิจกรรมนวดแผนไทย ตอกเส้น แบบโบราณ
กิจกรรมให้อาหารปลา ณ เขตอภัยทาน (วังปลา)

ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น
เที่ยวชมป่าชุมชน ห้วยขนุน ป่าอันดับหนึ่งของประเทศ
ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากหมู่บ้านไทยสามัคคี
ที่มา roikohadventure
2.4 วัดโพธิคุณ

ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน
ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเขตป่าไม้ ทิศใต้ติดต่อกับเขตป่าสงวน ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตป่า
สงวน ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตป่าสงวน
พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสภาพแวดล้อมเป็นป่าสงวน อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว
๓๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๐ กุฏิสงฆ์จำนวน ๗ หลัง
วัดโพธิคุณ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีนายสีมลู
เพิ่มพูน บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด ระยะแรกเริ่มสร้างวัดเรียกว่า วัดสวนโพธิญาณ และยังมีนามอื่นที่ชาวบ้านเรียก
อีกคือ วัดอรัญญวาสี บ่าง เรียกว่า วัดห้วยเตย ตามชื่อบ้านบ้าง วัดนี้นับเป็นวัดส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ได้เปิด
สอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ทั้งยังเป็นที่ฝึกสอนการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติ
ทั้งคฤหัตถ์และบรรพชิต วัดนี้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๒ รูป สามเณร ๑๒ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม
ตั้งแต่เริ่มตั้งวัดตลอดมา
2.5 วัดไทยวัฒนาราม

ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด หมู่ หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
รายละเอียดเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ประเพณี ศิลป วัฒนธรรม พิธีกรรม
ต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า ภายในวันวัดประดิษฐานพระพุทธมหามุณีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจาก
พระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ สหภาพพม่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัด

ตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก ลักษณะเด่นศิลปะของพม่า สวยงามมาก ประวัติวัดไทยวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว
หรือ วัดไทยใหญ่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ
ได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง เป็นชาวพม่ารัฐฉาน ที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่
ที่อำเภอแม่สอด และได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหง
หาญ ในปี พ.ศ. 2500 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในสังกัดกรมศาสนา ในวัดมีพระ
พุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์
สหภาพพม่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด หมู่ หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
Facebookhttps://www.facebook.com/WadthiywathnaramMaesod/
2.6 วัดมณีไพรสณฑ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๔ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓
งาน ๓๐.๔๐ ตารางวา โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๒ เป็นหลักฐาน
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบด้านหน้าวัดติดกับถนนใหญ่ ด้านหลังติดลำห้วย มีหมู่บ้านล้อมรอบทั้งสี่ทิศ อาคาร
เสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้าง พ.ศ.
๒๕๐๖ อาคารเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคาร ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์
จำนวน ๖ หลัง เป็นหลังใหญ่ ๒ หลัง หลังเล็ก ๔ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปในวิหาร
และเจดีย์

วัดมณีไพรสณฑ์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๕ รูป สามเณร ๘
รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๓
2.7 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สายเอเชีย ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
รายละเอียดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงประกาสอิสรภาพ ณ เมืองแครง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเสด็จยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา โดยผ่านด่าน
แม่ละเมา อำเภอแม่สอด

2.8 ศาลเจ้าพ่อพะวอ

หากกล่าวถึง “สิ่งที่มองไม่เห็น” เชื่อว่าทุกสถานที่ ทุกภาค ทุกจังหวัด ก็ย่อมมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ หรือ
ผู้คนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับจังหวัดตาก ซึ่ง ไทยรัฐออนไลน์ ขอนำเรื่องราว ตลอดจนความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่น ที่มี
ต่อวีรบุรุษผู้กล้าท่านหนึ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองแม่สอด-ตาก มาเล่าขานให้ทราบ วีรบุรุษท่านนี้คือ “เจ้าพ่อพะวอ”
จากคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่น ทำให้ทราบว่า ในอดีต เจ้าพ่อพะวอ เป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงปะกากะญอ และเป็น
นายด่านแม่ละเมาเมืองหน้าด่านของไทยในสมัยของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งลักษณะของ เจ้าพ่อพะวอ นั้น
ร่างกายกำยำ สูงใหญ่ ถือง้าวเป็นอาวุธประจำตัว และมีใบหน้าที่ดุดัน โดยมีการเล่าขานถึงวีรกรรมของท่านเจ้าพ่อพะ
วอ ที่คอยปักหลักต่อสู้กับชาวพม่า อย่างกล้าหาญและเสียสละชีพ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน นั่นคือที่มาของผู้กล้าหาญที่
ถูกเล่าต่อๆ มา จนทำให้ผู้คนต่างยกย่องท่าน ปัจจุบัน ผู้คนยังคงเคารพบูชาท่านที่ “ศาลเจ้าพ่อพะวอ” ที่ตั้งอยู่ในตัว
เมืองอำเภอแม่สอด และบริเวณถนนแม่สอด-ตาก ที่มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ที่เดินทางผ่านไปผ่านมา ไม่เว้นแม้แต่ชาว
พม่า ที่ต้องมา กราบไหว้บูชา เพื่อให้ท่านบันดาลความสุข และความเจริญให้ทุกครั้งไป
สำหรับ ตำนานเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานต่อกันมาในสมัยก่อนที่บ้านเมืองยังไม่เจริญในทุกวันนี้ ถ้าหากมี
เหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้น ผู้คนในท้องถิ่นก็มักจะได้ยินเสียงคำรามก้องไปทั่วของ “อาม๊อก” หรือ ปืนหินที่อยู่บนผา
ขุนเขาพะวอ และในบางครั้งก็อาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าม้าวิ่งรอบๆ เมือง พร้อมกับเสียงพรวนอีกด้วย
ด้วยเหตุที่ท่านเจ้าพ่อพะวอเป็นนักรบโบราณชาวกะเหรี่ยงตามที่เล่ามาข้างต้นนั้น ทำให้ท่านชอบเสียงปืน
และประทัดเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นคำตอบได้ว่า ทำไมผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา จึงชอบจุดประทัดถวาย หรือไม่ก็จะบีบ
แตร แสดงความเคารพทุกๆ ครั้งเมื่อขับรถถึงหน้าศาลเจ้าพ่อพะวอ คนในท้องถิ่น เล่าอีกว่า หากคนในพื้นที่ ขับรถที่
ผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อพะวอ จงใจไม่บีบแตร ก็อาจจะพานให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และหากต้องการขอพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลต่อชีวิต ก็จะต้องจุดประทัดหรือยิงปืน เพื่อถวายแด่ท่านด้วย
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานต่อๆ กันมาของผู้คนในท้องถิ่นแม่สอด จังหวัดตาก ที่ยังคง
แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของวีรบุรุษของชาติในอดีต ที่ประชาชนยังคงรักและเคารพบูชาจนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันยังทำให้หลายท่านได้ทราบคำตอบว่า ทำไมต้องบีบแตรรถทุกครั้งเมื่อสัญจรผ่านศาลเจ้าพ่อพะวอ หรือ
ต้องจุดประทัดถวายท่านนั่นเอง
ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/north/949820
2.9 ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน

ถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแม่สอด เคารพนับถือ ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึง "เจ้าพ่อพะวอ" นักรบในสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช..แต่ยังมีอีกพระองค์ คือ "เจ้าพ่อขุนสามชน" เจ้าเมืองฉอด ที่ชาวแม่สอดให้ความเคารพนับถือเช่นกัน
พ่อขุนสามชน เป็นราชบุตรของพ่อขุนจันคำเหลืองเจ้าเมืองฉอด และเจ้าแตงอ่อน (เจ้ามุกขวดี) มีพระอนุชาชื่อ พ่อขุน
พุฒวงษ์ยนต์หงส์ เมื่อพ่อขุนจันคำเหลืองสวรรคตแล้ว พ่อขุนสามชน ราชบุตรองค์ใหญ่ได้สืบราชสมบัติในเมืองฉอด
แทนพระราชบิดา ต่อมามีเจ้าแม่มโนราห์เป็นชายา เมืองฉอดปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอแม่ระมาดซึ่งอยู่เหนืออำเภอแม่
สอดขึ้นไป พ่อขุนสามชนสืบราช สมบัติต่อมาไม่นาน ก็ทรงเริ่มทำสงครามแผ่ขยายอาณาเขต และด้วยเป็นขุนศึกที่
เชี่ยวชาญเชิงยุทธ์ ประกอบกับมีน้ำพระทัยโอบอ้อมอารีย์รักไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน จึงเป็นที่รักใคร่นับถือของประชาชน
มาก และยิ่งกว่านั้นในวันธรรมสวนะก็ สั่งสอนในเรื่องของธรรมแก่ราษฎรมิได้ขาด สาเหตุที่ขุนสามชน ทำศึกกับ
สุโขทัยนั้นเป็นเพราะความเข้าใจผิดกัน เพราะก่อนหน้านี้ขอม สมาด โขลญลำพง ยึดอำนาจเป็นใหญ่ที่เมืองสุโขทัย
และข่มเหงรังแกคนไทยมาก พ่อขุนสามชนจึงดำริว่า จะต้องยกกอง ทัพไปตีเมืองสุโขทัยก่อน เพื่อล้มอำนาจ ขอม
สมาด โขลญลำพงและจะรวมไทยเข้าเป็นปึกแผ่นเข้า ด้วยกัน โดยมีสุโขทัยเป็นเมืองแม่แต่ขณะที่ยกทัพไปนั้น พ่อขุน
บางกลางท่าวกับพ่อขุนผาเมืองได้ ปราบขอมสำเร็จแล้ว และพ่อขุนบางกลางท่าว ก็ได้ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์แห่ง
กรุงสุโขทัยทรง พระนามว่า พระเจ้าขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนสามชนได้ข่าวก็รู้สึกยินดีเป็นล้นพ้น แต่ก็เดินทัพต่อ เพื่อ
ต้องการเกลี้ยกล่อมคนไทย ด้วยกันให้เข้าสวามิภักดิ์ต่อกรุงสุโขทัย หาได้ต้องการเข่นฆ่าคน ไทยด้วยกันไม่ แต่ทาง
สุโขทัยไม่ทราบเรื่องเพราะขุนสามชนไม่ได้แจ้งให้ทราบจึงเกิดความเข้าใจผิด เมื่อกองทัพปะทะกันยังไม่ทันได้พูดจา
จึงเกิดการต่อสู้กัน พ่อขุนสามชนกระทำยุทธหัตถีกับ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อ่อนล้าและ

กำลังจะถอยร่นไปนั้น พ่อขุนรามราชบุตรก็เข้ามาช่วยจนขุนสามชนเสียหลักและบาดเจ็บหลายแห่ง จึงถอยทัพกลับ
เมืองฉอด ฝ่ายพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็มิได้ติดตามไปซ้ำอีกเพราะเห็นเป็นไทยด้วยกัน ขุนสามชนรู้สึกเสียพระทัยมากที่
ลูกหลานไทยตายไปจำนวนมาก เมื่อทรงหายจากประชวรแล้ว ก็ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติให้พระอนุชา คือ พ่อขุน
พุฒวงษ์ยนต์หงษ์ และตรัสสอนว่าให้ดูแล ทุกข์สุขของราษฎรทุกคนเหมือนลูกหลาน จงรวมคนไทยที่แตกแยกเข้า
ด้วยกัน หากเกิดศัตรู ที่เป็นคนต่างชาติจะมาเอาแผ่นดินจงรวมพลังกันต่อสู้ ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน อยู่ทางขวามือริม
ทางสายตาก-แม่สอด ตรงหลักกม.ที่ ๗๑-๗๒ เป็นศาลเจ้าริมทางลักษณะเดียวกับศาลเจ้าพ่อพะวอศาลนี้เพิ่งสร้างเสร็จ
และทำพิธีเปิดเมื่อปลายปี 2523
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบ : thai-tour.com / thaimisc.pukpik.com / vcharkarn.com /
อ่านบทความแม่สอดทั้งหมด คลิกที่แถบบันทึก หรือ http://www.facebook.com/maesot?sk=notes
2.10 พระพุทธรูปหินอ่อน ณ วัดดอนแก้ว

ที่อยู่ หมู่ 6 ถนนดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
รายละเอียดพระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว จ.ตากเป็นพระพุทธรูปปฏิมาแบบประธานในอุโบสถ วัดดอนแก้ว กล่าว
ได้ว่าเป็นพระประธานองค์เดียวในประเทศไทยที่ทำด้วยหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ องค์ที่สามคือพระพุทธรูปหินอ่อน
ประดิษฐานที่วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2446
นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวจังหวัดตาก และชาวจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวพม่าให้ความเลื่อมใส
ศรัทธา ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดดอนแก้ว ลักษณะเด่นเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อน เป็นประติมากรรมพม่าได้
แกะสลักขึ้นพร้อมกัน 3 องค์ องค์ 1 ประดิษฐานที่ประเทศปากีสถานองค์ที่ 2 ประเทศ อินเดียและองค์ที่ 3 ประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้ากว้าง 50 นิ้ว สูง 63 นิ้ว
ที่อยู่วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 หมู่ 6 ถนนดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
จ.ตาก 63140 เบอร์ติดต่อ055581119 เว็บไซต์http://www.maeramat.go.th/travel_detail.php?id=242

2.11 วัดพระธาตุรัตนเจดีย์ถ้ำแม่อุสุ

ที่อยู่ หมู่ 4 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
รายละเอียดวัดพระธาตุรัตนเจดีย์ถ้ำแม่อุสุ สามารถขับรถขึ้นไปกราบพระธาตุด้านบนได้

3. แหล่งการเรียนรู้ทางภูมิปัญญา
3.1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ 260 หมู่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

รายละเอียดเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการออมและลดหนี้สินครัวเรือน เกิดผลลัพธ์ที่
เป็นเรื่องเด่นที่ครอบคลุม และประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญ เกิดชุมชนเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านมีสุขภาวะที่ดีทั้งสี่มิติ มีความเข้มแข็งใน
ชุมชนสามารถจัดการพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาสู่สังคมจัดการตนเองในทุกระดับ ลักษณะเด่น๑. เกิดการเรียนรู้และสร้าง

ความรู้สึกความเป็นเจ้าของ โดยการปลุกจิตสำนึกในเรื่องการจัดการหมู่บ้านซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวบ้านทุกคนใน
หมู่บ้านร่วมกัน
๒. เกิดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในองค์กร กลุ่มองค์กรภายในชุมชน ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ซึ่งทุกส่วนสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง
รวมถึงสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลำดับ
๓. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในท้องที่กับประชาชนภายในตำบล ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านต่างๆให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม ร่วมพัฒนากิจกรรมมุ่งเน้นความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พึ่งพา
ตนเองได้
ประวัติการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันเองของประชาชน ม.2 บ้านแม่ตาว
กลาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างระบบการดูแลตนเองให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมประชาชนทุกระดับ เน้นการพึ่งพาและจัดการตนเอง ภายใต้แนวคิดที่ว่า สร้างงาน สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเอง
ได้ มีการระดมเงินเป็นกองทุนสวัสดิการและทุนหมุนเวียน มีการช่วยเหลือกันในชุมชนจนสามารถลดปัญหาหนี้สินและ
เงินกู้นอกระบบได้ การสร้างการมีส่วนร่วม การส่งเสริมการจัดการตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้าน จน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านให้มีหลักประกันไม่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการใช้ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและครอบคลุมในทุกมิติ คนและชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพากันเองได้
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่260 หมู่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 เบอร์ติดต่อ055-508617
3.2 ตลาดดอยมูเซอ(ใหม่)
ดอยมูเซอ บ้านส้มป่อย หมู่ 5 ถนนตาก-แม่สอด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

รายละเอียดตลาดดอยมูเซอ(ใหม่) แยกมาจากตลาดดอยมูเซอเก่า อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาชาว
ไทยบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อยู่ติดถนนสาย ตาก-แม่สอด ฝั่งซ้ายมือขาเข้าอำเภอแม่สอด มีศุนย์สาธิตและแสดงสินค้า
บริการนักท่องเที่ยว มีสินค้าประเภทพืชผักเมืองหนาว ผลิตผลการเกษตรจากชาวมูเซอในละแวกนี้ นักท่องเที่ยว
สามารถหาซื้อของฝากได้หลากหลายชนิด ลักษณะเด่น-ขายของผลิตภัณฑ์จากบนดอย เช่น มะระหวาน,ยอดฟักแม้ว
,แครอทดอย,กะหล่ำม่วง เป็นต้น -จำหน่ายส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นสินค้าทางเกษตร -ช่วงเวลา 16.00 – 19.00 น.
อากาศจะกำลังเย็นสบาย สามารถเดินช็อปกันได้เรื่อยๆ โดยไม่เหนื่อย ประวัติตลาดดอยมูเซอ(ใหม่) ตลาดแห่งนี้
สามารถพบเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ที่นำผลผลิตจากไร่สวน มาจำหน่าย ภายในบริเวณตลาดยังเป็น
ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา ซึ่งได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ และ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ ไว้ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ดอยมูเซอ บ้านส้มป่อย หมู่ 5 ถนนตาก-แม่สอด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เว็บไซต์http://www.thaiticketmajor.com/Travel-News/Doi-Muser-Market-2558.html

3.3 หมู่บ้านท่องเที่ยวป่าไร่เหนือ
ที่อยู่ 100/1 หมู่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

รายละเอียดสัมผัสวิถีชุมชน ชาวปะกาเกอญอ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พร้อมโฮมสเตย์กลางทุ่งนาวิวพันล้าน ทุ่งนา ภูเขา แม่น้ำ ลักษณะเด่นมีความเป็นชนเผ่าปะกาเกอญอ มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม การทอผ้าทอมือ ด้วยกี่เอว ที่สวยงาม มีโฮมสเตย์ที่สงบร่มเย็น น่าพัก และมีถ้ำประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประวัติบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่่ระมาด จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านการท่่อง

เที่ยว ที่มีวิถีชุมชนของชนเผ่าปะกาเกอญอ ที่มีความสงบ เรียบง่าย รักสันโดษแต่มีความรักสามัคคีในชุมชน ยังคงมี
การอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการทอผ้าด้วยกี่เอว ทอผ้าด้วยมือที่มีความเป็นเอกลักษ์
โดเด่น สวยงาม ในหมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่นถ้ำซามูไร สถานที่เก็บคลังแสงอาวุธของทหารยี่ปุ่น
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นเส้นทางเดินทัพของกองทัพญี่ปุ่ที่เดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่า มีป่าชุมชนที่อุดม
สมบูรณ์ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้จนสามารถเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาภูเขา ชาวบ้านใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยังมี
โฮมสเตย์บ้านพักกลางทุ่งนาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางภูเขา ทุ่งนา และติดลำธารที่สวยใสสมบูรณ์มีปลาชุกชุม
เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน มีต้นสะดือ ต้นไม้แห่งชีวิต หรือต้น เดปอทุ ที่เป็นที่แขวน รกสะดือของคนในหมู่บ้านที่
แรกคลอดที่หมอตำแยได้นำมาแขนและฝากไว้เหมือนการฝากชีวิตไว้ในสมัยที่การผดุงครรภ์ยังเข้าไม่ถึง ปัจจุบันต้นไม้
ต้นนี้มีอายุเกือบร้อยปี ทั้งยังมีทิวไผ่สองข้างทางที่งดงามที่ทิวไผ่โค้งเข้าหากันเป็นซุ้มธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวมาแวะ
เวียนถ่ายรูป ทั้งยังมีดอยก่อหล่าโจ ภูเขาลูกใหญ่ที่สูงตระหง่านเหนือหมู่บ้านที่มีป่าชุมชนอุดมสมบูรณืและสามารถเดิน
ป่าทะลุลงล่องแก่งแม่น้ำแม่ระเมา
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่100/1 หมู่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 เบอร์ติดต่อ055-585157 อีเมล
widaungdon@hotmail.com Facebookhttps://www.facebook.com/PRNHomestay/ Line0871992358
3.4 บ้านโฮ่ง ท่องเที่ยวชุมชนวิถีอินทรีย์

ที่อย ชุมชนบ้านโฮ่ง หมู่ 5 ถนนบ้านโฮ่ง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
รายละเอียดเรามารู้จักกับอีกหนึ่งชุมชนในอำเภอแม่ระมาด นั่นคือชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่
ระมาด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืชผักอินทรีย์ และด้วยลักษณะพื้นที่ของ
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ทั้งเรื่องของบ้านเรือน และวิถีชีวิตที่น่าสนใจทำให้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ.ตาก
ได้มีการเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้มาทำที่บ้านโฮ่งนั่นก็คือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพืชผักอินทรีย์ ทั้งการเก็บ และทำผักที่ได้มาทำอาหารท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ที่นี่ก็สามารถที่จะมาพักโฮมสเตย์ ของชาวบ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ที่บ้านโฮ่งยังมีตลาดเช้าแม่ระมาด และตลาดเย็น
ภายใต้ชื่อกาดแลงบ้านโฮ่ง ที่ชาวบ้านในชุมชนมีการนำผักอินทรีย์ อาหารท้องถิ่นมาจำหน่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ชุมชนบ้านโฮ่ง หมู่ 5 ถนนบ้านโฮ่ง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 เบอร์ติดต่อ083-571-0496
Facebookhttps://www.facebook.com/CBTBaanHong/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

3.5 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

หมู่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกล
และทุรกันดาร เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น รวมทั้งเริ่มมีการ
บุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพพ.ศ. 2559 มูลนิธิโครงการหลวงจึงเข้าไปพัฒนา
ชุมชนดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรง
ก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่มดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โครงการ
หลวง คือ การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
โครงการหลวง ได้เข้าไปสำรวจและปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเริ่มดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ มา
ตามลำดับและก่อตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ”
ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ความสูงจากความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,200 เมตรอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ประชากร ชาวไทยภูเขา
เผ่าปกาเกอะญอ รวม 6 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 5,610 คน
การดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น แปลงสาธิตไม้ผล ป่าไม้
ชาวบ้าน ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล และกาแฟ จนสามารถสร้างรายได้และความ
เป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสนับสนุน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเอง ภายใต้บริบทของชุมชน โดยร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนายุว
เกษตรกรโครงการหลวง เพื่อเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต
ผลผลิตหลัก กะหล่ำปลีผักกาดขาวปลีคะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้กวางตุ้งต้น ถั่วแขก มะเขือม่วงก้านเขียว ฟักทองญี่ปุ่น
ถั่วฝักยาว พริกกะเหรี่ยง แตงกวา เสาวรส สตรอว์เบอร์รีเคพกูสเบอร์รี อาโวคาโด ลิ้นจี่ พลับ สาลี่ พีท โกโก้กาแฟ
พลับ สาลี่ส้มคัมควอท พีท แมคคาเดเมีย เสาวรส เกาลัด มะเดื่อ มะม่วง ลิ้นจี่กระถินดอย จันทร์ทองเทศ
จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
จุดเรียนรู้ภายในศูนย์
แปลงสาธิตการปลูกพืชผัก และไม้ผล ได้แก่
ตลอดปี: เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้ง คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีเสาวรสหวาน
ตามฤดูกาล : สตรอว์เบอร์รี

การเดินทาง
เส้นทางที่ 1 เส้นทางเชียงใหม่-อมก๋อย-บ้านเลอตอ ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วย
รถยนต์ช่วงฤดูฝน ประมาณ 6-7 ชั่วโมง และนอกฤดูฝน 5 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 2 เส้นทางเชียงใหม่-ลำปาง-ตาก-แม่สอด-แม่ระมาด-เลอตอ ระยะทาง 372 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 3 เส้นทางเชียงใหม่-ลำปาง-อ.บ้านตาก–แม่ระมาด-เลอตอ ระยะทาง 350 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 6.45 ชั่วโมง และเส้นทางแม่ละมาด-บ้านเลอตอ ระยะทาง 45
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที สภาพถนนไม่ดี 30 กิโลเมตร
ที่มา http://royalprojectthailand.com/Data7047

เที่ยวลืมจะพาไปหลงรักช้าง ณ บ้านเพราะช้าง หมู่บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก การมาเยือนที่นี่
ครั้งนี้ เราตั้งใจอย่างมาก ที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นว่า ช้างและคน คือ ครอบครัวเดียวกัน
ในสมัยนี้ที่พ่อแม่อยากให้ลูกได้เห็นช้าง แน่นอนว่าสิ่งแรกที่พวกเขาคิดถึง คือ สวนสัตว์ หรือปางช้างใหญ่ๆ
แต่เราจะพาทุกคนเข้าไปในหมู่บ้านที่ผู้คนเลี้ยงช้างกันมากว่า 100 ปี ตามวิถีควาญและศาสตร์เฉพาะของการเลี้ยงช้าง
ตามวิถีชาวกะเหรี่ยง รับรองว่าเราได้ใกล้ชิดช้างแบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว จะขอเล่าประวัติเกี่ยวกับที่นี่ซักหน่อย ว่า
ทำไมช้างเหล่านี้ ถึงได้อยู่ในบ้านเกิดของมัน ไม่ได้ไปอยู่ตามปางช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆ เรื่องมันมีอยู่ว่า..
“ช้าง” เหล่านี้แต่เดิมเคยออกทำงานหนักชักลากไม้อยู่ในป่าเพื่อนบ้าน(ประเทศเมียนมาร์) แต่ตอนหลังเมื่อเกิด
สงครามตามรอยตะเข็บชายแดน ก็เลิกราเพราะเสี่ยงต่อการเหยียบกับระเบิดที่กองกำลังฝั่งตรงข้ามฝังวางกันไว้ กอร์ป
กับทางรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้นำช้างหากินเร่ร่อน ช้างและควาญเลยต้องตกงานไปโดยปริยาย
ชาวบ้าน จึงนำช้างกลับมาเลี้ยงกันในหมู่บ้านเนื่องจากยังพอมีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แต่ยัง
มีช้างบางเชือกออกไปทำงานตามปางช้าง ตามแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในปี พ.ศ.
2559 ช้างพลายหนุ่มที่ไปทำงานที่ปางช้างขนาดใหญ่ทางภาคใต้ได้จากพวกเขาไปอย่างไม่มีวันเกลับ เพราะอาการป่วย
จากการทำงานหนัก ชาวบ้านจึงนำช้างที่เหลือของพวกเขากลับมาบ้านเกิด และไม่อยากให้ช้างไปทำงานต่างพื้นที่อีก
เลย พวกเขาจึงริเริ่มโครงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับกิจกรรม เรียนรู้ วิถีช้าง วิถีควาญ และการใช้ชีวิตร่วมกัน
ระหว่างคนและช้าง
โปรแกรม บ้านเพราะช้างเริ่มต้นที่ราคา 100 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีเด้ออออออ
-ครึ่งวัน ราคา 1,200 บาท
1 วันเต็ม ราคา 1,800 บาท
2 วัน 1 คืน ราคา 3,000 บาท
กิจกรรมของพวกเราที่ไปทำ คือ แพกเกจ 1 เต็ม กิจกรรมที่ทำก็จะประมาณนี้
– เจ้าของปางช้างทักทาย และให้ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม พร้อมทั้งให้ อาหารช้าง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับช้าง
(รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับช้าง)
– เรียนรู้วิธีการอยู่กับช้าง กิจกรรม คือ ปลูกหญ้าเนเปีย และ เกี่ยวหญ้าให้ช้าง
– พาช้างลงสปาโคลน เพื่อบำบัดแบบธรรมชาติตามแนววิถีช้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช้างชอบมาก
– พาช้างอาบน้ำทำความสะอาด เนื่องจากช้างต้องอาบน้ำวันละ 3 รอบเป็นอย่างน้อย
– ร่วมกันทำวิตามินให้ช้าง (กิจกรรมตำสมุนไพรให้ช้าง) หาสมุนไพรในหมู่บ้าน เพราะมีสมุนไพรบางอย่างมีเฉพาะใน
พื้นที่ โดยสังเกตจากการกินของช้างเป็นหลัก
– โชว์กิจกรรมน้องช้าง เพื่อแสดงความขอบคุณ
– เสร็จสิ้นภารกิจ
กิจกรรมสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเลยเด้อ ชอบแบบไหนเลือกได้เลย
https://tiewluem.com/2018/09/02/elephant/

