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หากคุณมองหาความตื่นเต้นในการท่องเที่ยว ที่ไม่ใกล้..ไม่ไกล
แถมยังได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน เรียนรู้ความต่างในความเหมือน
รอบรั้วประเทศไทยของเรา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมาก ที่รอให้คุณเดินทางไปสัมผัส
โดยเฉพาะเมืองชายขอบหรือเมืองชายแดน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
เมืองที่เป็นเสมือนประตูสู่อีกประเทศ ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย
ด้วยมีการซึมซับวัฒนธรรมประเพณี มีการแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและกัน
เราจะได้เห็นการผสมผสาน การอยู่ร่วมกันของผู้คนทั้งสองประเทศ ในบริเวณเมืองเก่าเหล่านี้
ได้แลเห็นวิถีความเป็นไปทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน อะไรก่อให้เกิดความผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียว
ในดินแดนอุษาคเนย์หรือภูมิภาคอาเซียน ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันของประวัติศาสตร์
รากฐานทางวัฒนธรรม การอพยพโยกย้ายถิ่น ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา อาหาร ฯลฯ
สิ่งละอันพันละน้อยที่คุณจะได้พบปะทั้งหมดนี้
จะเป็นสะพานอันดีที่จะเชื่อมให้คุณเข้าใจเพื่อนบ้านของเราได้เป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางในครั้งนี้ จะน�ำพาให้ ไฟในการท่องเที่ยวของคุณ..กลับมาลุกโชนอีกครั้ง
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ก่อนการเดินทาง ควรเตรียมตัวไปให้พร้อม ศึกษาข้อมูลท�ำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จะท�ำให้การเดินทาง
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน น�ำมาซึ่งความสุข และประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากที่สุด
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หลายพันปีมาแล้วทีด่ นิ แดนอุษาคเนย์หรือภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน มีบรรพชน
และวัฒนธรรมร่วมกัน เมื่อกาลเวลาน�ำพามาสู่การแบ่ง
เส้นพรมแดน อู่อารยธรรมแห่งโลกตะวันออกแห่งนี้ ก็ยัง
คงสวยงามและรอคอยผูค้ นมาเยีย่ มเยือนเสมอ หลายแห่ง
ได้แง้มเงื้อเงาออกจากอดีตกลายเป็นมรดกโลก จนเมื่อ
เกิดเส้นทางสายไหมใหม่ หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ที่ ก� ำ ลั ง เชื่ อ มอาเซี ย นเข้ า หากั น ยิ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารผสม
กลมกลืนวิถที างวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเห็นได้ชดั โชคดีที่
ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอุษาคเนย์ จึงท�ำให้การท่อง
เที่ ย วเชื่ อ มโยงประเทศเพื่ อ นบ้ า นเป็ น ไปได้ โ ดยง่ า ย
สามารถแบ่งตามพรมแดนทีม่ อี าณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ ได้ 19 เส้นทาง
การข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนั้นแสนง่าย
เริม่ จากการไปเทีย่ วตัง้ ต้นทีฝ่ ง่ั ไทยในจังหวัดทีม่ จี ดุ ผ่านแดน
แล้วซือ้ ทัวร์ขา้ มแดนบริเวณด่านชายแดน ซึง่ มีทงั้ แบบไป
เช้าเย็นกลับ หรือไปเที่ยวแบบข้ามคืน แถมมีบริการ
ท�ำบัตรข้ามแดนให้เสร็จสรรพ หรือจะขับรถข้ามแดน
เข้าไปด้วยตัวเอง แค่ต้องเตรียมเอกสารกับวีซ่าให้พร้อม
นอกจากนีย้ งั สามารถเช่ารถฝัง่ เพือ่ นบ้านขับเทีย่ วได้อกี ด้วย
พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงรถรับจ้างบริเวณตลาดชายแดนและ
แหล่งท่องเทีย่ วฝัง่ เพือ่ นบ้าน มักจะพูดไทยได้ บางทีม่ ปี า้ ย
เป็นภาษาจึงไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาแต่อย่างใด ❑

Journey
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-เมียนมา
1
2
3
4

เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง  
ตาก-พบพระ-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง
กาญจนบุรี-ด่านพุนำ�้ ร้อน-ทวาย
ทะเลระนอง-มะริด
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา

5
6
7
8

จันทบุรี-พระตะบอง
สระแก้ว-ปอยเปต-โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม
บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-ช่องจอม-เสียมเรียบ-ช่องสะง�ำ 
ทะเลตราด-ทะเลกัมพูชา
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-ลาว

9 อุดร-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
10 น่าน-ไชยบุรี (ไซยะบูลี)-หลวงพระบาง
11 เชียงของ (เชียงราย)-เชียงทอง (หลวงพระบาง)
12 อุบล-ลาวใต้ (คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ปราสาทวัดพู)
13 กาฬสินธ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ท่าแขก-นครพนม
14 หนองคาย-เวียงจันทน์-บอลิคำ� ไซ-ปากซัน-บึงกาฬ
15 เลย-แม่นำ�้ เหือง-หลวงพระบาง
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย
16 สตูล-ปาดังเบซาร์-เปอร์ลิส-ลังกาวี
17 สงขลา-สะเดา-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์
18 หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง-เปงกาลันฮูลู-ปีนัง-เคดาห์
19 นราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโก-ลก-กลันตัน-คาเมรอนไฮแลนด์
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เส้นทางท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา
หน้า
จันทบุรี-พระตะบอง
สระแก้ว-ปอยเปต-โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม
บุรีรัมย์-สุรินทร์-ช่องจอม-เสียมเรียบ    ช่องสะง�ำ-ศรีษะเกษ
ทะเลตราด-ทะเลกัมพูชา  
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เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา
งดงามเหนือกาลเวลา อลังการประวัติศาสตร์

ในดินแดนอารยธรรมเกาแก
่ ้องตกตะลึงเมือ
่ ได้ไป
่ ่ ทีต
สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่บรรพบุรุษได้สรางไว
้
้

อย่างนครวัด นครธม เป็ นพลังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากทั่วโลก ให้เข้ามาค้นหามิติลี้ลับ ความยิ่งใหญ่

แห่งวันวาน
อารยธรรมขอมโบราณเหล่านั้ นยังได้เชื่อมโยง
กระจัดกระจายอยูในฝ
่ ั่ งไทยอีกด้วย กาลต่อมากัมพูชา
ยังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมฝรัง่ เศสในยุ คอาณานิคม

ชาวกั ม พู ช าได้ รั ก ษาอดี ต และเดิ น หน้ าสู่ อนาคต
ปรับเปลี่ยนตัวตนใหเข
้ ากั
้ บยุคสมัย เป็ นมิตรและยินดี

ต้อนรับนักทองเที
ย
่ วอยางเหลื
อเชือ
่ ต่างกระตือรือรน
่
่
้
ที่จะบอกเล่าถึงความสวยงามที่บ้านเกิดของตนเอง
มีอยู ่

ประเทศไทยและกั ม พู ช ามี ป ระวั ติ ศ าสตร์

ร่ วมกั น มานานนั บ พั น ปี ตั้ ง แต่ ยุ ค ละโว้ การได้ ไป
เยี่ ย มเยี ย นเพื่ อ นบ้าน ที่ มี รากวั ฒนธรรมเดี ยวกั น
เป็ นความพิ เศษที่ จะได้ค้นพบความหมายของการ

เดินทาง ❑
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รู้รอบรั้วก่อนทัวร์กัมพูชา
ชาวกัมพูชาเรียกตัวเองว่า “ขะแมร์” และเรียกชือ่
ประเทศของตนเองว่า “กัมพูชา” หรือ “ก็อมปุเจีย”
ชือ่ เต็ม ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ชื่อนี้มาจากต�ำนานของชาวกัมพูชา ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษ
ของตนเกิดจากพราหมณ์ หรือเจ้าชายทีน่ บั ถือศาสนาฮินดู
จากอินเดียพระองค์หนึ่ง นามว่า “กัมพุ” หรือ “กัมพู”  
เสด็จมาถึงดินแดนแห่งนี้ แล้วสมรสกับธิดาของพญานาค
นามว่า “พระนางนาจี” แล้วสืบลูกสืบหลานมาเป็นชาว
กัมพูชา
กัมพูชา หรือ เขมร ที่คนไทยเรียกจนติดปากนั้น
เป็นประเทศทีม่ ชี ายแดนติดประเทศไทย  มีประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมาอย่างยาวนาน เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีนครวัดทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
ให้เป็นมรดกโลก ซึง่ กลายเป็นสถานทีต่ อ้ นรับนักท่องเทีย่ ว
จากทัว่ โลก นอกจากนัน้ กัมพูชายังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ
เช่น เมืองพระสีหนุ พระตะบอง รวมถึงกาสิโนกว่า 150 แห่ง
ท�ำให้อตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วของกัมพูชามีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ (รองจากอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
ภูมิประเทศของกัมพูชา มีลักษณะคล้ายชามหรือ
อ่าง ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น�้ำโขงอัน
กว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ แนวเทือก
เขาอันนัม เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด (เทือก
เขาพนมดงรักและเทือกเขาบรรทัดทีเ่ ป็นแนวพรมแดนกับ
10
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ประเทศไทย) มีแม่นำ�้ โขงไหลจากลาวเข้าสูภ่ าคเหนือของ
กัมพูชา แล้วไหลผ่านเข้าเขตเวียดนาม มีป่าไม้มากกว่า
ร้อยละ 61 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน) อากาศค่อนข้างร้อน
และมีฤดูฝนทีย่ าวนาน (พฤษภาคม-ตุลาคม) เดือนตุลาคม
มีฝนตกชุกที่สุดจึงควรหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวกัมพูชา
ในเดือนนี้
กัมพูชามีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร (มีขนาด
ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย) ประกอบด้วย 20
จังหวัด มีประชากรประมาณ 16 ล้านคน ร้อยละ 90 เป็น
ชาวเขมร ทีเ่ หลือเป็นเวียดนาม จีน จาม และชาวเขากว่า
30 เผ่ า ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธนิ ก ายเถรวาท
ทัว่ ประเทศจึงเต็มไปด้วยวัดมากกว่า 4,392 แห่ง ใช้ภาษา
เขมรเป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส
เวียดนาม และจีน มีระบบการปกครอง แบบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ กัมพูชามีดอกไม้ประจ�ำชาติคือ ดอกล�ำดวน
(Rumdul) และใช้กูปรีสัตว์ประจ�ำชาติ  
เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ออก
เสียงตามภาษาท่องถิ่นว่า ภนุมปึญ (Phnom Penh) ซึ่ง
เคยได้ฉายาว่า “ไข่มุกแห่งเอเชีย” มีเมืองเสียมเรียบ
หรือ เสียมราฐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญที่สุดของ
ประเทศ นอกจาก นครวัด นครธมแล้ว กัมพูชามีสถานที่
ซั ว ซเดย
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ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย อาทิ พระบรมราชวังจตุมุข
สิริมงคล วัดพนม เจดีย์เงิน ทุ่งสังหาร พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ วัดพระแก้วมรกต โตนเลสาบ เป็นต้น ปัจจุบัน
กัมพูชายังมีโรงแรมและร้านอาหารที่ได้มาตรฐานเกิดขึ้น
มากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กัมพูชามีสนามบินนานาชาติในประเทศกัมพูชามี
อยู่ 2 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย สนามบินนานาชาติ
โปเชนตง ณ กรุงพนมเปญ และสนามบินนานาชาติ
เสียมราฐ
12

ซั ว ซเดย

“อาฮาร” (แปลเป็นภาษาไทยว่าอาหาร) กัมพูชา
ได้รับอิทธิพลทางอาหารจากหลายเชื้อชาติอาหารที่นี่จึง
มีเมนูแปลกๆ นับไม่ถ้วน จึงไม่ควรพลาดที่จะไปทดลอง
ชิ ม อาหารพื้ น เมื อ งชาวกั ม พู ช ามี ร สชาติ แ ละหน้ า ตา
คล้ า ยคลึ ง กั บ อาหารไทย แต่ โ ดยทั่ ว ไปจะไม่ เ ผ็ ด
เท่ า อาหารขึ้ น ชื่ อ ของที่ นี่ คื อ อาหารที่ ป รุ ง จากปลา
ได้แก่ ข้าวห่อใบบัว อาม็อกเตร็ย  (ห่อหมกขะแมร์)
ขนมจีนน�้ำยา ซุปชนังเดย (สุกี้) กุยเตียว (ซุปก๋วยเตี๋ยว
กัมพูชา) เป็นต้น อาหารหลายอย่างใช้ปร็อฮก (ปลาร้า)
เป็นส่วนผสมพืน้ ฐาน กลิน่ และรสของปลาร้าท�ำให้อาหาร
กั ม พู ช ามี เ อกลั ก ษณ์ ข องตนเอง มี นํ้ า พริ ก มะเขื อ ส้ ม
(มะเขือเทศเชอรี)่ เป็นอาหารพืน้ บ้านของทุกครัวเรือน น�ำ
ไปคั่วกับน�้ำกะทิกลายเป็นส้มคั่ว (ป๊ะโม๊ะ มะเป๊าะ) ยังมี
แกงสะลอที่คล้ายแกงป่าของไทย รวมถึงหมี่กาตังเป็น
รูปแบบหนึ่งของราดหน้าแต่ราดด้วยน�ำ้ เกรวี
นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีขนมปังฝรัง่ เศสวางขายอยูท่ วั่ ไป
ตามท้องถนน มีนมปังเจิน (ขนมปังจีน) หรือขนมปังหัว
หอมที่เรียกว่าพิซซ่าจีน เป็นต้น

สกุลเงินกัมพูชา คือ เรียล (Riel) ตัวย่อ KHR
ซั ว ซเดย
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การข้ามแดน
และด่านชายแดน
ไทยมี พ รมแดนติ ด ต่ อ กั บ กั ม พู ช ายาวประมาณ
798 กิโลเมตร ลากเส้นจากจังหวัดอุบลราชธานีถงึ จังหวัด
ตราด ผ่าน 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีจุดผ่านแดนถาวร
มีทั้งสิ้น 6 จุด ได้แก่
1. ด่านปอยเปต อรัญประเทศ จ. สระแก้ว และด่าน
บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ / ปอยเปต อ.โอโจรว
จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา
2. ด่านสากลจังหวัดศรีสะเกษ ช่องสะง�ำ อ.ภูสิงห์ /
ช่องจวม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย กัมพูชา
3. ด่านสุรินทร์ ช่องจอม อ.กาบเชิง / โอร์เสม็ด อ.ส�ำโรง
จ.อุดรมีชัย กัมพูชา
4. ด่านสากลจังหวัดตราด ด่าน บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่
/ จามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง
5. ด่านสากลจังหวัดจันทบุรี บ.แหลม อ.โป่งน�้ำร้อน /
บ.กร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง กัมพูชา
6. ด่านสากลจังหวัดจันทบุรี บ.ผักกาด อ.โป่งน�้ำร้อน /
บ.คลองจะกร็อม กรุงไพลิน กัมพูชา

14
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การขอวีซ่า
นักท่องเทีย่ วทีถ่ อื หนังสือเดินทาง (Passport) ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงคนไทย เมื่อเดินทางเข้า
กัมพูชาจึงไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
ใช้เพียงหนังสือเดินทางไทยตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อย
กว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า กับรูปถ่าย
สีขนาด 2 นิ้ว จ�ำนวน 2 ใบ (ควรพกบัตรประชาชนไป
ด้วย) สามารถขอตรวจลงตราเข้ากัมพูชาได้ที่สถานฑูต
กัมพูชาในไทย หรือที่ด่านพรมแดน หรือเมื่อเดินทางถึง
ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa
on Arrival ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
การขอวีซ่า หากอยู่เกิน 14 วัน ต้องขอวีซ่าจาก
สถานทูตกัมพูชาก่อนออกเดินทาง หรือจะขอที่ด่า น
พรมแดนก่อนเข้าประเทศกัมพูชาที่เรียกว่า Visa on
Arrival หรือวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
คิดค่าธรรมเนียม 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ใน
กัมพูชาได้ 30 วัน
กรณีการข้ามแดนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ที่จุดผ่านแดนถาวรสามารถใช้ได้ทั้งหนังสือเดินทางหรือ
บัตรผ่านแดน (เฉพาะคนในพื้นที่) ส่วนที่จุดผ่อนปรน
สามารถใช้ได้เฉพาะบัตรผ่านแดนเท่านัน้ ส่วนผูท้ ตี่ อ้ งการ
ขับรถเข้าไปต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริง พาสปอร์ต
ของรถ ส�ำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ  ไม่ตอ้ งใช้ใบ
ขับขี่สากลแต่ใช้ใบขับขี่รุ่นใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ

THAI

MYANMAR

ปัจจุบันมีการท�ำวีซ่ากัมพูชาออนไลน์ (e-visa)
ส�ำหรับเพือ่ การท่องเทีย่ วและเข้าออกได้ครัง้ เดียวเท่านัน้
O U Tยมประมาณ
E
ระยะเวลาด�ำเนินการ 3 วันท�ำการ ค่าRธรรมเนี
1,000 บาท (แบบด่วน 1 วัน ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.evisa.gov.kh ❑
สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจ�ำประเทศไทย
518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามค�ำแหง 39
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
0 2957 5851-52 ต่อ 101, 103
เปิดท�ำการ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 ยื่นวีซ่า
เวลา 15.00-16.00 รับวีซ่า
camemb.tha@mfa.gov.kh,
camemb.cons@gmail.com
cambodiaembassyinthailand.wordpress.com
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-กั มพู ชา
เส้นทางที่ 1 จันทบุรี-พระตะบอง
ย้อนรอยสยาม มนต์เสน่ห์วันวานสุดคลาสสิก

18

ซั ว สะเดย

ซั ว สะเดย
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เส้นทางท่องเที่ยว จันทบุรี-พระตะบอง
“ย้อนรอยสยามมนต์เสน่ห์วันวานสุดคลาสสิก”

เ

ส้นทางแห่งความสุขสันต์ ย้อนรอยสยาม คือ
ตามรอยสองเจ้าพระยา คือ เจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) และเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุม่ อภัยวงศ์)
ทีพ่ ระตะบอง โดยเริม่ ต้นทีจ่ นั ทบุรี เมืองหลวงด้านอัญมณี
แห่งหนึง่ ของโลก ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าทีส่ ำ� คัญแห่ง
ภาคตะวันออกของประเทศไทย เรียนรู้ “พลอยจันท์”
สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนริ ม น�้ ำ จั น ทบู ร ผั ก ผ่ อ นริ ม ทะเล
แล้ ว ข้ า มไปเที่ ย วพระตะบองเมื อ งเก่ า ฝั ่ ง กั ม พู ช า
ชมอารยธรรมขอมอันยิ่งใหญ่ ซึ่งใช้เวลาเพียง 2-3 วัน
สามารถเดินทางได้ 2 แบบ คือ

20

ซั ว สะเดย

เส้นทางที่ 1 จากจันทบุรี ผ่านด่านพรมแดนบ้าน
ผักกาดเข้าสู่เมืองไพลินและพระตะบองแล้วใช้เส้นทาง
เดิมกลับสู่จันทบุรี
เส้ น ทางที่ 2 คื อ เที่ ย วเป็ น วงกลม เริ่ ม จาก
กรุ ง เทพฯ จั น ทบุ รี พระตะบอง ผ่ า นด่ า นพรมแดน
ปอยเปต สระแก้ว ฉะเชิงเทรา แล้วกลับสู่กรุงเทพฯ
ก่อนกลับยังสามารถซื้อหาผลไม้และเสื่อจันทบูร
กลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วย การมาเยือนเส้นทางนี้จึง
มั่นใจได้ว่าสุขสันต์หรรษาและอิ่มเอมอย่างแน่นอน ❑

ซั ว สะเดย
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การเดินทาง
จันทบุร.ี ..อยูห่ า่ งจากกรุงเทพ ประมาณ 250 กม.
ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงครึ่ง เดินทางโดยรถยนต์หรือ
รถประจ�ำทาง ผ่านถนนหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี
หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงเมืองพัทยา แยกซ้ายเข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 36 จนถึงอ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง
แล้วแยกซ้ายเข้าสูท่ างหลวงหมายเลข 3 (สุขมุ วิท) จนถึง
จันทบุรี ❑
สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
1490
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เที่ยวจันทบุรีก่อนข้ามไปพระตะบอง

24

แผนที่ท่องเที่ยวจันทบุรี
ซั ว สะเดย

       จันทบุรี ที่เรียกกันสั้นๆ ว่าเมืองจันท์ เมืองชายขอบ
ฝัง่ ตะวันออกทีเ่ ปล่งประกาย ราวกับอัญมณี ครบครันด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ทั้งป่า
เขา ถํ้า นํ้าตก ทะเลงาม มีชายหาดให้พักผ่อนและ
รับประทานอาหารทะเลสุดอร่อย อย่างหาดเจ้าหลาว
หาดคุ้งวิมาน หาดแหลมสิงห์ หาดเก็บตะวัน อ่าวกระทิง
แหลมเสด็จ อีกทั้งยังเป็นเมืองผลไม้ ที่มีให้เลือกชิมได้
ตลอดทั้งปี เพลิดเพลินเดินทอดน่องในชุมชนเก่าแก่ที่
รายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนสุดคลาสสิก แถมยังมี
ชายแดนใกล้ ชิ ด ติ ด กั ม พู ช า ซึ่ ง สามารถเข้ า ไปเที่ ย ว
พระตะบอง ย้อนรอยความเป็นมาทีใ่ กล้ชดิ กับสยามประเทศ
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจันทบุรีมีมากมาย ได้แก่
ซั ว สะเดย
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จุดชมวิวเนินพญา
หนึ่งในจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยว
จันทบุรี คือชมความงดงามของถนนเฉลิมบรูพาชลทิต
ถนนเลียบชายฝั่งที่คดเคี้ยวเลี้ยวลด สวยที่สุดในภาค
ตะวันออก บนจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลที่ใกล้กับ
หาดคุ ้ ง วิ ม านและปากอ่ า วคุ ้ ง กระเบน ถื อ เป็ น จุ ด ชม
พระอาทิตย์ตกที่งดงามอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ❑
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ถนนอัญมณี
“ถนนอั ญ มณี ” หรื อ “ตลาดพลอย” ตั้ ง อยู ่
ภายในบริเวณถนนศรีจนั ท์และซอยกระจ่าง ซึง่ อยูใ่ กล้กนั
กับชุมชนริมน�ำ้ จันทบูร นับเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด
เพราะเป็นทีต่ งั้ ของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณี
ต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอย
เจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในวันศุกร์-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ยังสามารถเห็นบรรยากาศ
การซื้อขายพลอยของพ่อค้าพลอย ที่เดินทางมาจากที่
ต่างกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีศูนย์อัญมณีและ
เครื่องประดับ (ข้างโรงแรมเค.พี.แกรนด์) ที่สมาคมผู้ค้า
อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ คี ณ
ุ ภาพของ
ประเทศอย่างแท้จริง ❑
สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 3930 3118-9
เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00-17.00 น.
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อาสนวิหารพระนางมารี
อาปฏิสนธินิรมล
อลังการโบสถ์คาทอลิกศิลปะโกธิกที่ใหญ่และ
งดงามทีส่ ดุ ในประเทศไทย ตัง้ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่
ริมน�้ำจันทบูรมาช้านาน โดยมีสะพานเดินเชื่อมถึงกัน
โบสถ์นี้สร้างโดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดา
คาทอลิกชาวญวน ที่หนีการเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชน
ในประเทศเวียดนาม เข้ามาตั้งรกรากในปี พ.ศ. 2254
ต่อมาได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นในปี พ.ศ. 2446
(หลังที่ 5 มีอายุกว่าร้อยปี) ภายในวิหารตกแต่งเพดาน
อย่างโอ่อ่า เป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องหน้าต่างประดับ
ด้วยกระจกสีสแตนกลาสเป็นรูปนักบุญ ด้านในมีรูปปั้น
พระแม่มารีอาที่ลำ�้ ค่า ประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ด
30
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ฐานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ วิหารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์
อาคารดีเด่น ประจ�ำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นนึ่งแลนมาร์คของจังหวัด
จันทบุรีเลยทีเดียว เปิดให้เข้าชมทุกวัน (วันจันทร์-เสาร์  
8.30-16.30 น. วันอาทิตย์ 10.00-16.30 น.) ❑
110 ซอย 1 ต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี
0 3931 1578
ซั ว สะเดย
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ศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช

วัดเขาสุกิม
เป็นวัดทีเ่ กิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขา
แพร่งขาหยัง่ บนพืน้ ทีก่ ว้างขวางประมาณ 3,280 ไร่
เดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรมต่อมาได้พัฒนาเป็นวัด
ในปี พ.ศ. 2509 ภายในวัดประดิษฐานพระประธาน
ขนาดใหญ่ติดผนัง สูง 110 นิ้ว หน้าตักกว้าง 99 นิ้ว
มีซุ้มรอบองค์พระเป็นลวดลายพญานาค 9 เศียร
ฐานชุกชีมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดับ
ด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้ มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหุ่น
ขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ต่างๆ อาทิ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต ฯลฯ มีรถรางไฟฟ้าส�ำหรับ
ขึ้นเขาไว้คอยบริการ ❑
50 ม.12 ต. เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
0 3949 5243
32

ซั ว สะเดย

ศาลคูบ่ า้ นคูเ่ มืองจังหวัดตาก ตัง้ อยูท่ ถี่ นนจรดวิถี
ถ่องใกล้ศาลหลักเมือง สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2490 เดิมศาลนี้
ตัง้ อยูท่ วี่ ดั ดอยเขาแก้ว ก่อนทีช่ าวตากเห็นพ้องร่วมกันว่า
สมควรย้ายและสร้างขึน้ ใหม่ให้สมพระเกียรติ อาคาร เป็น
รูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลา หรือ หมวก
ยอดแหลม โดยให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็ก
น้อยในพระอิริยาบถก�ำลังประทับอยู่บนราชอาสน์อย่าง
สง่างาม มีพระแสงดาบพาดบนพระเพลา ภายในยังมี
จิตรกรรมฝาผนังสวยงามเล่าเรื่องราววีรกรรมกู้ชาติของ
พระองค์ ผูม้ ศี รัทธามาขอพรแล้วส�ำริดผลเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้บริเวณของศาลเจ้าคราคร�ำ่ ไปด้วยผูค้ นตลอดวัน ใน
ช่วงเย็นจะมองเห็นแสงสีของสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์
ฝั่งตรงข้ามท่ามกลางฉากหลังเป็นภูเขางดงาม ❑

พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
มาเมืองจันท์ทั้งที ต้องมากราบสักการะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชเพือ่ เป็นมงคลชีวติ ชาวเมืองจันท์
นั้นภาคภูมิใจวีรกรรมของพระองค์ท่านและบรรพบุรุษ
ไทยที่ เ สี ย สละเลื อ ดเนื้ อ และชี วิ ต กู ้ อิ ส รภาพได้ ส� ำ เร็ จ
จึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จเจ้า
ตากสินมหาราช  ณ บริเวณทุ่งนาเชย กลางอ�ำเภอเมือง

จั น ทบุ รี ปั จ จุ บั น คื อ บริ เ วณสวนสาธารณะสมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในวันที่ 28 ธันวาคมของ
ทุกปี จะมีพิธีถวายราชสักการะอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อน้อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ❑
ซั ว สะเดย
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อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ตัง้ อยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีป่ า่ เขาคิชฌกูฏหรือเขา
พระบาท ครอบคลุมอ�ำเภอมะขาม และกิ่งอ�ำเภอ
เขาคิชฌกูฏ บนเนื้อที่ประมาณ กว่า 36,444 ไร่
เป็นแหล่งต้นน�้ำส�ำคัญของแม่น�้ำจันทบุรี อุทยาน
แห่ ง นี้ มี ค วามหลากหลายของพั น ธุ ์ ไ ม้ ห ายาก
จ�ำนวนมาก ทั้งสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด
มีสตั ว์ปา่ ชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง
เลียงผา และนกชนิดต่างๆ ตามล�ำห้วยมีปลาพลวง
ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกร�ำพัน อาศัยอยูน่ บั ไม่ถว้ น
ภายในยั ง มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ น ่ า สนใจ
ได้แก่ “น�้ำตกกระทิง” มีต้นก�ำเนิดจากเทือกเขา
คิชฌกูฏ เป็นน�้ำตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้น แต่ละชั้น
ไม่ห่างกันมาก สามารถเดินได้สบาย จุดที่สวยที่สุด
ของน�ำ้ ตกกระทิงอยูท่ ชี่ นั้ 8 -9 แต่ทางอุทยานฯ เปิด
ให้ชมแค่ชนั้ 8 เท่านัน้ นอกจากนีย้ งั มีชายหาดขนาด
ใหญ่รมิ ธารน�ำ้ ตก เกิดจากทรายทีถ่ กู น�ำ้ ป่าพัดลงมา
เมื่อ พ.ศ. 2542 ระหว่างทางขึ้นเขาพระบาทมีทาง
แยกไปน�้ำตกคลองช้างเซ และน�้ำตกคลองกระสัน
อีกด้วย อัตราค่าเข้าอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก
20 บาท (ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก
200 บาท) ในอุทยานฯ มีบา้ นพักและลานกางเต็นท์
ไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่
อุทยานฯ โทร. 0 3945 2074 ❑
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เขาพระบาท (เขาคิชฌกูฏ)
บนยอดเขาสูงกว่าระดับน�ำ้ ทะเล 1,050 เมตร เป็น
ที่ ป ระดิ ษ ฐาน “รอยพระพุ ท ธบาทหลวง” ซึ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ ท างธรณี วิ ท ยาที่ ผู ก พั น กั บ ต� ำ นานทาง
พระพุทธศาสนา เชื่อกันว่าหากใครได้มานมัสการรอย
พระพุ ท ธบาทที่ นี่ เสมื อ นได้ เ ข้ า เฝ้ า องค์ พ ระสั ม มา
สัมพุทธเจ้า หากได้มาอธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดั่งใจ
เขาพระบาทตัง้ อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
(ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ราว 16.5 กม.) การขึ้นเขา
พระบาทต้องตั้งต้นที่วัดพระบาทพลวง แล้วนั่งรถบริการ
ขึน้ ไป (ทางขึน้ คนละจุดกับอุทยานฯ ค่าโดยสาร 200 บาท
บาท/คน) เนื่องจากเขาคิชฌกูฏเป็นพื้นที่ของอุทยาน
แห่งชาติ จึงไม่อนุญาตให้น�ำรถส่วนตัวขึ้นไปและเดินเท้า
ต่ออีกประมาณ 1,200 เมตร ในช่วงขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 3 ถึง
แรม 15 ค�ำ 
่ เดือน 4 หรือช่วงวันมาฆบูชาของทุกปี จะมี
งานนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ ประชาชนจะขึ้น
ไปนมัสการรอยพระพุทธบาททัง้ กลางวันและกลางคืนเป็น
จ�ำนวนมาก ในระหว่างทางขึน้ เขามีจดุ แวะพักให้สกั การะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น หินบาตรคว�ำ 
่ ศิลาเจดีย์ ถ�ำ้ ฤาษี ลานแข่ง
รถพระอินทร์ หินรูปเต่าและรูปช้าง บนยอดเขาคิชฌกูฏ
สามารถชมทิ ว ทั ศ น์ ข องเทื อ กเขาสระบาป เขาสุ กิ ม
เกาะนมสาว มองเห็นชายฝัง่ อ่าวไทย และตัวเมืองจันทบุรี
ได้อย่างชัดเจน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงฝรั่งเศส
ยึดครองเมืองจันทบุรี ได้ใช้ยอดเขานี้เป็นฐานเพื่อใช้ส่อง
กล้องดูข้าศึกทางทะเล จึงท�ำให้ยอดเขานี้มีชื่อเรียกว่า
ห้างฝรั่ง หรือ “เขาส่องกล้อง” ❑

ซั ว สะเดย
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วัดมังกรบุปผาราม
หรือ วัดเล่งฮัวยี่
เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่ง
เน่ยยี่ ที่กรุงเทพฯ อยู่ก่อนทางเข้าน�ำ้ ตกพลิ้ว เป็นวัดที่มี
สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์แบบไทยและ
จีนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีความเชื่อของคนจีนที่ว่า
วัดแห่งนี้เป็นส่วนต�ำแหน่งหางมังกร ที่นี่จึงเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีค่าเข้าชม เปิดทุกวัน 06.00-18.00 น. ❑

ถ.สุขุมวิท ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
0 3939 7210

หาดเจ้าหลาว  
ตั้งอยู่ในต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอท่าใหม่ เป็น
ชายหาดที่ มี ชื่ อ แห่ ง หนึ่ ง ของเมื อ งจั น ท์ เพราะมี
บรรยากาศสวยงามร่ ม รื่ น ด้ ว ยทิ ว มะพร้ า ว เหมาะ
ส�ำหรับการพักผ่อน หาดทรายแห่งนีท้ อดยาวไปถึงเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมร้าน
อาหารทะเล โรงแรม และรีสอร์ท มากมาย นักท่องเทีย่ ว
สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน�้ำที่มีให้เลือก
มากมาย เช่น เล่นน�้ำทะเล บานาน่าโบ๊ต เช่าเรือ
ท้องกระจกดูปลา ด�ำน�้ำดูปะการังน�้ำตื้น ตกหมึก
ตกปลา เป็นต้น ❑
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สะพานตากสินมหาราช
(สะพานแหลมสิงห์)
ถื อ เป็ น สะพานที่ ย าวและสวยงามที่ สุ ด ใน
ภาคตะวั น ออก มี ค วามยาวประมาณ 1,060 เมตร
เป็นทางเชื่อมระหว่างอ�ำเภอแหลมสิงห์กับอ�ำเภอท่าใหม่
เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์
สวยงามของปากแม่นำ�้ จันทบุรี เป็นอีกหนึง่ จุดทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
แวะเวียนมาถ่ายรูปและเฝ้ามองวิถีชีวิตการท�ำประมง
พื้นบ้านบริเวณปากแม่น�้ำจันทบุรีนี้ ซึ่งถือเป็นแหล่ง
ประมงแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดอีกด้วย ❑

จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม
จุดชมวิวยอดนิยมอีกจุดหนึง่ เมืองจันท์ ตัง้ อยูใ่ กล้
กับท่าเทียบเรือประมงบ้านหัวแหลม ห่างจากตัวเมือง
จันทบุรีราว 25 กม. ความโดดเด่นของที่นี่คือ สะพานไม้
ที่ทอดตัวยาวไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร
สร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นทางเดิน
เพื่อสักการะ “เจดีย์บ้านหัวแหลม” เจดีย์สีขาวเก่าแก่
อายุราว 200 ปี ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล  เป็นที่ยึด
เหนีย่ วจิตใจของชาวประมง (สะพานไม้ยาวไม่ถงึ เจดีย์ แต่
จะสามารถเดินได้ถึงในช่วงเวลาน�้ำลด) บริเวณใกล้เคียง
ยั ง มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ น ่ า สนใจ
หลายแห่ง เช่น ตึกแดง คุกขี้ไก่ ป้อมไพรีพินาศ ❑
ซั ว สะเดย
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ป้อมพิฆาตปัจจามิตร ซึง่ เป็นป้อมปืนเก่าแก่ในสมัยรัชกาล
ที่ 3 โดยรื้อป้อมออกแล้วน�ำวัสดุบางส่วนมาสร้างตึกแดง
เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและเป็นที่อยู่อาศัยของทหาร
ฝรั่งเศส
ส่วนคุกขี้ไก่ ชาวบ้านเรียกว่าป้อมฝรั่งเศส ใช้เป็น
ที่กักขังนักโทษทั้งทหารเวียดนาม (ญวน) คนจีน รวม
ทัง้ คนไทยทีต่ อ่ ต้านฝรัง่ เศส โดยขังคนไว้ดา้ นล่าง ด้านบน
เลีย้ งไก่เพือ่ ให้ถา่ ยใส่นกั โทษ ปัจจุบนั ทัง้ 2 แห่ง กลายเป็น
โบราณสถานทีแ่ สดงให้เห็นถึงร่องรอยเรือ่ งราวในอดีต ❑

พิพิธภัณฑ์ตึกแดง และคุกขี้ไก่
ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลปากน�ำ้ แหลมสิงห์ เป็นแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์อันขมขื่นของชาวไทยในจันทบุรี ที่ต้องอยู่
ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสถึง 11 ปี (พ.ศ. 24362446 ช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112)  ตึกแดงและคุกขี้ไก่
สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2436 โดยฝรัง่ เศส ซึง่ ในยุคนัน้ ฝรัง่ เศส
ได้แผ่อาณานิคมเข้ามาที่ลาว กัมพูชา เวียดนาม และได้
หาเรื่องรุกรานไทยโดยอ้างว่า ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้ำ
โขงคือ อาณาจักรลาวเกือบทัง้ หมด รวมถึงแคว้น 12 จุไท
ทีเ่ คยเป็นของเวียดนามและกัมพูชามาก่อน ฝรัง่ เศสได้บกุ
เข้ามาทีก่ รุงเทพฯ เพือ่ เรียกร้องดินแดนส่วนนีก้ บั พืน้ ทีใ่ น
จังหวัดตราด และเรียกร้องค่าเสียหายอีกเป็นจ�ำนวนถึง
3 ล้านฟรังก์เหรียญทอง (ราว 1.56 ล้านบาทในขณะนั้น)
โดยยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน แล้วสร้างตึกแดงตรง
38
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ลานหินสีชมพู

วัดปากน�ำ้ แขมหนู

ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน
อ�ำเภอท่าใหม่ ลักษณะเป็นลานหินสีชมพูอมน�้ำตาลแดง
สวยงามแปลกตาที่แทรกตัวอยู่ริมชายหาดยาวไปจน
สุดตา เกิดจากหินทรายอาร์โคส (Arkosic Sandstone)
ที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก ท�ำให้หินกลายเป็นสีชมพูอม
ม่วงไปจนถึงสีม่วงอมน�้ำตาลแดง เป็นจุดชมวิวส�ำคัญ
ที่สามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบๆ ได้อย่างสวยงาม ❑

ชมความสวยงามของโบสถ์เซรามิกสีนำ�้ เงิน ทีเ่ กิด
จากการบูรณะโบสถ์หลังเก่าที่ช�ำรุดทรุดโทรม เนื่องจาก
อยูต่ ดิ กับทะเล เมือ่ มีการรือ้ สร้างโบสถ์ใหม่ขนึ้ จึงใช้เซรามิก
มาประดับเพือ่ ความมัน่ คงแข็งแรง ลวดลายวิจติ รสีนำ�้ เงิน
ตัดกับพื้นสีขาวของเซรามิก ที่คล้ายกับภาชนะลายคราม
สมัยโบราณ โดดเด่นสะดุดตาจนท�ำให้ที่นี่ กลายเป็น
แลนด์ ม าร์ ก แห่ ง ใหม่ ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาเยี่ ย มชม
ความงาม อย่างไม่ขาดสาย วัดปากน�้ำแขมหนู ตั้งอยู่ห่าง
จากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 28 กม. ❑
ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
08 0942 4915
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ค่ายเนินวง
เป็นค่ายเก่าแก่ ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง สร้างใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ. 2377 โดยรื้อศิลาแลงและอิฐ
ของก�ำแพงจากเมืองจันท์ไปสร้าง เพือ่ ป้องกันการรุกราน
ของชาวญวน หน้าค่ายสร้างเป็นก�ำแพงสูง 6 เมตร
ล้อมรอบด้วยป้อม คู และประตูสี่ทิศ บนก�ำแพงค่ายวาง
ปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบหลายสิบกระบอก ภายใน
ค่ า ยมี พื้ น ที่ ร าว 270 ไร่ เป็ น ที่ ตั้ ง ของวั ด โยธานิ มิ ต
(วัดโบสถ์) ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ ทีป่ ระชาชนให้ความ
เคารพนับถือมาก เจ้าพระยาพระคลัง (ดิส บุนนาค) ได้
สร้างขึน้ ในคราวเดียวกันกับสร้างค่ายเนินวง ค่ายนีย้ งั เป็น
ที่ตั้งของส�ำนักงานโบราณคดีใต้น�้ำกรมศิลปากร รวมถึง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี เป็นสถานที่เก็บ
40
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รวบรวมประวัติความเป็นมาของการเดินเรือ และเก็บ
รักษาโบราณวัตถุทนี่ ำ� ขึน้ มาจากเรือส�ำเภาโบราณทีจ่ มอยู่
ใต้ทะเลอ่าวไทย เช่น เครื่องสังคโลกไทยจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลัย และเตาแม่นำ�้ น้อยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น ❑
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.
(หยุดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0 3939 1431

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าผืนใหญ่เรียกว่าเขาสอยดาว
ยอดเขาที่สูงที่สุดในจันทบุรี ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ได้แก่ “เขาสอยดาวเหนือ” ซึ่งมี “น�้ำตกเขา
สอยดาว” เป็นที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อ และมี “เขาสอยดาวใต้”
สุ ด ยอดเส้ น ทางเดิ น ป่ า ที่ นั ก ผจญภั ย ใฝ่ ฝ ั น ฝั ่ ง ใต้ นี้ มี
เทื อ กเขาสู ง ชั น คื อ “ผาหิ น กู บ ” หน้ า ผาที่ มี ช่ื อ เสี ย ง
ด้วยผานี้สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่และผืนป่า
สี เ ขี ย วตระการตา ตลอดเส้ น ทางเดิ น ป่ า จะพบกั บ
ธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งล�ำธาร ถ�้ำ ป่าไผ่ ฯลฯ ในช่วง
ปลายฝนต้นหนาวจะเห็นทะเลหมอกในบริเวณจุดชมวิว
ผาหินกูบอีกด้วย ❑

อยู่ในความดูแลของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน
คลองพลิ้ว ประกอบด้วย ป่าเขา ทะเล และชายหาด เช่น
เกาะนมสาว เกาะจุฬา อ่าวกระทิง ซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆ
ที่มีหาดทรายสีเหลืองนวล เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน
หย่อนใจในบรรยากาศเงียบสงบ เอกลักษณ์โดดเด่นของ
ที่นี่คือแก่งหินที่ยื่นล�้ำออกไปกลางทะเล ซึ่งคล้ายกับ
หัวสิงห์หมอบอยู่ ❑

สอบถามรายละเอียด
และจองการขึ้นผาหินกูบได้ที่
หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว
0 3946 0404

วัดเขาชวัง
ตั้งอยู่ในอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน บนเส้นทางไป
ด่านช่องผักกาดและด่านบ้านแหลม สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.
2551 ตัวโบสถ์ท�ำจากไม้สักแกะสลักทั้งหลังอย่าง
วิจิตรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และนักษัตร
12 ราศี พระประธานสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวงดงาม
มี เ สาตะเคี ย นแกะสลั ก ต้ น ใหญ่ และทิ ว ทั ศ น์ ท่ี
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ❑
ซั ว สะเดย
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โอเอซีส ซีเวิลด์
Oasis Sea World

44

ล่องแพเปียก

จุดชมวิวหินโคร่ง

กิจกรรมยอดนิยมของคนหนุ่มสาวเมื่อมาเที่ยว
เมืองจันท์คือ การล่องแพเปียกชมธรรมชาติ หรือล่องแพ
ไปดูเหยีย่ วแดง ในเมืองจันท์มโี ฮมสเตย์มากมาย ทีเ่ ปิดรับ
นักท่องเที่ยวในราคาแบบแพ็คเกจที่รวมกิจกรรมทางนํ้า
และบริการอาหารทะเล 3 มื้อ แบบไม่อั้น สามารถมา
รับประทานกุ้งปูตัวใหญ่ในราคาที่กำ� หนดได้ ในโฮมสเตย์
อย่างบ้านชายเลน โฮมสเตย์, ไอเล โฮมสเตย์, ริมจันทร์
โฮมสเตย์, ทิวไม้ปลายป่า, ปูเล โฮมสเตย์, ครัวริมคลอง
บ้านบางชัน โฮมสเตย์, รัตนสร้อย โฮมสเตย์, เพลินพุง
โฮมสเตย์, บ้านเรือ รีสอร์ท แอนด์ โฮมสเตย์, ป้าหลุย
ลุงทม โฮมสเตย์ (ชิมหอยนางรมไซส์ใหญ่ที่เรียกกันว่า
“หอยตะโกรม” จากฟาร์มป้าหลุยลุงทม) เป็นต้น ❑

ตั้งอยู่อำ� เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นจุด
ชมวิ ว ที่ อ ยู ่ ท างด้ า นเหนื อ ปลายสุ ด ฝั ่ ง ขวาของหาด
คุ้งวิมาน (ถ้าหันหน้าออกทะเล) จุดเด่นของบริเวณนี้คือ
มี หินน้อยใหญ่ กระจายตัวกันอย่างสวยงาม มีโขดหินที่
ยืน่ ลงไปในทะเล ท�ำให้ถา่ ยรูปออกมาบรรยากาศสวยงาม
โรแมนติ ก มาก เป็ น จุ ด ชมพระอาทิ ต ย์ ต กอี ก แห่ ง ที่ มี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังมีที่พักใกล้ๆ จุดชมวิว
หินโคร่ง แค่เดินไปนิดเดียว ❑

ซั ว สะเดย

ตั้งอยู่ปลายหาดคุ้งวิมาน
ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 25 กม. มีพื้นที่
กว่า 68 ไร่ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์ปลา
โลมาในน่านน�ำ้ จันทบุรี ซึ่งมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์
หัวบาตร (โลมาอิระวดี) และพันธุ์ปากขวด (โลมา
สีชมพู) ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตของโลมา การจ�ำลองบรรยากาศใต้ท้อง
ทะเลลึก มีการเพาะเลี้ยงโลมา และการแสดงโชว์
ต่างๆ กว่า 30 รายการ อาทิ โลมาลอดห่วง สกีโลมา
เป็นต้น อีกทั้งยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่น
น�้ ำ กั บ โลมาอี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี ป ่ า ชายเลน
สวนสมุนไพร สปาปลาให้ชม อีกทั้งยังสามารถจัด
ประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Walk
Rally ปั่นจักรยานน�ำ 
้ จัดค่ายพักแรม ฯลฯ ❑
48/2 ม.5 ต.ปากน�ำ้ แหลมสิงห์
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
0 3949 9222, 0 3936 3238
เปิดบริการทุกวัน : การแสดงของปลาโลมา
มีให้ชมวันละ 5 รอบ
อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย เด็ก 50 บาท
ผู้ใหญ่ 90 บาท ชาวต่างชาติ 180 บาท
Oasis Sea World
www.thaioasisseaworld.com

เหยี่ยวแดง
ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
ชมเหยี่ ย วแดงในพื้ น ที่ ป ่ า ชายเลน บริ เ วณริ ม
แม่นำ�้ เวฬุ ใกล้กบั แนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดจันทบุรกี บั
จังหวัดตราด ช่วงเวลาทีเ่ หมาะกับการมาดูเหยีย่ วแดงมาก
ที่สุดคือช่วงบ่ายสามโมง เมื่อนั่งเรือหรือล่องแพมาถึง
จุดทีใ่ ห้อาหารก็จะเปิดเพลงเสียงดัง นกเหยีย่ วแดงจ�ำนวน
มากจะพากันบินออกมาเต็มท้องฟ้า และบินโฉบลงมากิน
อาหารให้เห็นกันใกล้ๆ นับว่าหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
ถือเป็นสีสันของการมาท่องเที่ยวทะเลแถบตะวันออก
ชาวบ้านทีน่ ไี่ ด้รว่ มกันอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์ทสี่ มบูรณ์ของ
ของป่าชายเลนบริเวณแถบนี้ และอยูร่ ว่ มกันอย่างเอือ้ เฟือ้
ระหว่างชุมชนและเหยี่ยวแดง ❑
หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.00 น.
06 1683 0926, 08 9249 7027
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กิจกรรมน่าท�ำในจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ ไ ด้
มาตรฐานจากศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
จันทบุรี ที่ได้รับรองจากภาครัฐใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย
บนเนื้อที่ 8 ไร่ มีพิพิธภัณฑ์อัญมณีขนาดใหญ่ และห้อง
ชมวีดีทัศน์ในรูปแบบสามมิติ ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
อัญมณีแห่งจันทบุรี ❑
1/29 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
เปิดบริการ : 09.00-17.00 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
0 3930 3118, 09 6934 0964
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี
และเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
www.cga.or.th
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กิจกรรมน่าท�ำในจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เรียนรูป้ า่ ชายเลนโดยการเดินเทีย่ วเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในบรรยากาศร่มรื่น ซึ่งเป็นสะพานไม้ทอดยาว
เข้าไปในป่าชายเลนระยะทาง 1,600 เมตร เดินชมระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน เรียนรู้พันธุ์ปลาและเรียนรู้การเลี้ยง
สัตว์น�้ำทางทะเล ที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น�้ำภายใน
อ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการอบรมและเผยแพร่
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ในรูปแบบสหวิทยาการ
เพื่อสร้างอาชีพแก่ราษฎร โดยสอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ต่างๆ อย่างกุง้ หอย ปู ปลา ศูนย์นกี้ อ่ ตัง้ ตามพระราชด�ำริ
ในรัชกาลที่ 9 คราวเสด็จฯ จันทบุรี เพือ่ เปิดพระบรมราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธันวาคม
2524) ครอบคลุมพืน้ ทีร่ าว 4,000 ไร่ เพือ่ ใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์ป่าชายเลน พรรณไม้
และสัตว์น�้ำนานาชนิด ❑
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
31 ม. 4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
0 3936 9216-8
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กิจกรรมน่าท�ำในจังหวัดจันทบุรี

การข้ามแดน

ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน
การทอเสื่อจันทบูร บ้านเสม็ดงาม
ศูนย์อนุรกั ษ์หตั ถกรรมพืน้ บ้านนี้ เกิดขึน้ จากกลุม่
สตรีทอเสือ่ กกบ้านเสม็ดงาม ทีใ่ ช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการ
ทอเสื่อจากต้นกกมาสร้างรายได้ จนกลายเป็นแหล่ง
รวบรวมผลิตภัณฑ์จากเสื่อนานาชนิด และผลิตภัณฑ์ที่
ดัดแปลงมาจากเสื่อ ทั้งหมอน ที่นอน กระเป๋า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถไปเรี ย นรู ้ ก ระบวนการ
จักสาน ย้อม ทอลวดลายเสื่อ พร้อมชมการทอเสือ่ ลาย
โบราณ อย่างลายคู่ ลายตาแขก ลายตาข�ำ  ลายน�้ำไหล
เป็นต้น ❑
ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน
การทอเสื่อจันทบูร หมูบ่ า้ นเสม็ดงาม
ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
เวลาท�ำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
0 3945 4023, 0 9881 4344, 08 1762 3362
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จันทบุรีมีจุดผ่านแดนถาวรข้ามไปกัมพูชา 2 แห่ง
ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 20 กม. ในเขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน
1. ด่านบ้านแหลม (หมู่ 4 ต.เทพนิมิต) ข้ามไป
บ้านกร็อมเรียง อ�ำเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง
(ห่างตัวเมืองจันทบุรี 75 กม. ห่างจากตัวเมืองพระตะบอง
115 กม.) เป็นด่านทีม่ ตี ลาดการค้าทีค่ กึ คักทีส่ ดุ ในจันทบุรี
ใหญ่กว่าทีด่ า่ นบ้านผักกาด ปลายเดือนธันวาคมของทุกปี
จะมีการจัดงาน “ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน” (ไทย
กัมพูชา และเวียดนาม) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน
2. ด่านบ้านผักกาด (หมู่ 4 ต.คลองใหญ่) ข้ามไป
บ้านโอร์สะกรอม กรุงไพลิน (ห่างตัวเมืองจันทบุรี 68 กม.
ใกล้พระตะบองเพียง 96 กม.)
การข้ามแดนใช้พาสปอร์ต (Passport) กับบัตร
ประชาชน โดยไม่ต้องใช้วีซ่า สามารถอยู่ในกัมพูชาได้
14 วัน กรณีน�ำรถยนต์เข้าไปในเขตกัมพูชา ต้องเตรียม
ส�ำเนาทะเบียนรถไปด้วย ❑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ต.ทับไทร
อ.โป่งน�้ำร้อน จ.จันทบุรี 0 3938 7127
www.chanthaburiimmigration.com
รถโดยสารประจ�ำทาง (รถตู)้ ไปยังด่านบ้านผักกาด
จอดตรงข้ามห้างโรบินสัน จันทบุรี มีอยู่ 2 คิวคือ
รถตู้ตั๋วฟ้า จันทบุรี-บ้านผักกาด
(มีรอบ 12.00 น., 18.00 น.)
08 5116 2335, 08 6823 7455
รถตู้ผักกาด (ตั๋วขาว) ราคา 150 บาท
(รถออก 09.30-12.30 น. ทุกวัน)
08 1982 6284, 08 1399 8025
สถานีขนส่งผู้โดยสารจันทบุรี
24/5 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี
0 3931 1299
ททท. ส�ำนักงานจันทบุรี 0 3948 0220
ซั ว สะเดย
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เที่ยวพระตะบอง
พระตะบอง หรือ ปัตตัมบอง (Battambang) ใน
ภาษาเขมร มีความหมายว่า “กระบองหาย” ตามนิทาน
ปรัมปราที่เล่าว่าฤาษีที่ปกครองเมืองได้ท�ำกระบองหาย
ระหว่ า งท� ำ สงครามแย่ ง เมื อ ง จึ ง พ่ า ยแพ้ เ สี ย เมื อ ง
ดังปรากฏอนุสาวรียพ์ ญาตะบองขยุง (ยักษ์ทปี่ กปักรักษา
เมืองพระตะบอง) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง
พระตะบอง
พระตะบองเป็นเมืองหลักของจังหวัดพระตะบอง
ประเทศกัมพูชา เมืองนี้มีเขตแดนติดกับจังหวัดสระแก้ว
และจั น ทบุ รี ข องไทย มี ที่ พั ก และร้ า นอาหารรองรั บ
มากมาย ง่ายแก่การเข้าไปเที่ยว ข้ามจากพรมแดนบ้าน
ผักกาดไปเพียง 24 กม. ก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดไพลิน
(Pailin) เมืองที่เป็นแหล่งอัญมณีของกัมพูชาเช่นกัน
ไปต่ออีก 76 กม. ก็จะถึงพระตะบองใช้เวลาราว 2 ชม.
ซึ่งสามารถแวะเที่ยวปราสาทบานันก่อนเข้าสู่ตัวเมือง
พระตะบอง
ในพระตะบองมีปราสาทขอมน้อยใหญ่กระจาย
อยูห่ ลายสิบแห่ง หนึง่ ในนัน้ คือ “ปราสาทบานัน” สถานที่
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ถึงจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีความส�ำคัญ
ต่อคนกัมพูชาไม่แพ้นครวัด นครธม นอกจากนั้นยังมี
ปราสาทวั ด เอกพนม ปราสาทบานอน ปราสาท
พนมส�ำเภา ปราสาทบาแสด และปราสาทสนึง เป็นต้น
50
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พระตะบองเป็นเมืองเก่าเต็มไปด้วยกลิน่ อายของ
วันวานและสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส
อาคารบ้านเรือนในเมืองนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
จนรัฐบาลกัมพูชาได้เสนอชื่อเมืองนี้เข้าสู่รายชื่อเมือง
มรดกโลก ที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�ำคัญ และเคย
เป็นเมืองหลวงของจังหวัดของกัมพูชาในยุคที่อยู่ใต้การ
ปกครองของสยาม
ซั ว สะเดย
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ซ้าย : ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พระตะบอง
ขวา : ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัดพระตะบองหลังเก่า
(Battambang city hall)
หรือที่เรียกกันว่า “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พระตะบอง” ถือเป็นตึกแฝดพี่ของตึกเจ้าพระยาอภัย
ภู เ บศรที่ ป ราจี น บุ รี เพราะที่ นี่ เ ป็ น ต้ น แบบของตึ ก
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี ซึง่ กรมศิลปากร
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พระตะบอง ตั้งอยู่ใน
ย่านอาคารราชการเดิม ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม
อภัยวงศ์) สร้างตึกนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2447 ก่อนที่ฝรั่งเศส
เข้ายึดครองพระตะบอง โดยว่าจ้างชาวอิตาลีมาเป็น
ผู้ออกแบบก่อสร้าง เป็นสถาปัตกรรมยุโรปในยุคบาโรก
(Baroque) ตึกหลังนี้เคยถูกใช้เป็นศาลากลางของเมือง
พระตะบองมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อมีการสร้างศาลา
54
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กลางหลังใหม่ จึงถูกปล่อยให้ช�ำรุดทรุดโทรมเรื่อยมา
จนกระทั่ง พ.ศ. 2548 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตร
ปราสาทในเขตเมืองพระตะบอง พระองค์ได้ไปเสวย
พระกระยาหารที่ตึกหลังนี้ ในระหว่างนั้นเกิดฝนตกและ
รั่วลงมา พระองค์ท่านจึงพระราชทานทุนทรัพย์ในการ
บูรณะ 1 ล้านบาท อันเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณะให้
กลับคืนสู่ความสวยงามดังเดิม ปัจจุบันตึกนี้ได้กลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ หน้าตึกยังมีปืนใหญ่ที่สลักอักษรไทยตั้งอยู่
2 กระบอก ตามประวัติทางกัมพูชาบันทึกไว้ว่า ปืนนี้สั่ง
ซื้ อ มาจากประเทศอั ง กฤษ มาอยู ่ พ ระตะบองตั้ ง แต่
พ.ศ. 2380 มาพร้อมกันกว่า 100 กระบอก ❑

วัดด็อมเร็ยซอ หรือ วัดช้างเผือก
(Wat Tahm-rai-saw)
เป็นวัดส�ำคัญประจ�ำเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
พระตะบอง ใกล้ กั บ ศาลากลางพระตะบองหลั ง เก่ า
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้างวัดนี้ขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2447 เพื่อแก้บนให้ภรรยาเอก (คุณหญิงสอิ้ง)
หายป่วย หน้าบันพระอุโบสถ มีตราแผ่นดินพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทัง้ ภายนอก
และภายใน มีประติมากรรมแบบนูนต�ำ 
่ นูนสูง และลอยตัว
มีลวดลายปูนปั้นลงสีฝีมือวิจิตรพิสดารประดับไปตามทั่ว
บริเวณ หลังคุณหญิงสะอิ้งเสียชีวิตได้น�ำอัฐิมาบรรจุไว้ใน
เจดีย์ที่วัดแห่งนี้
กล่า วกันว่า วัดนี้เป็นพี่น้องกับ วัดแก้วพิจิตรที่
ปราจีนบุรี ด้วยเมื่อท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอพยพ
กลับมาอยู่ที่ปราจีนบุรี ท่านได้สร้างวัดแก้วพิจิตรใน
รูปแบบเดียวกับที่วัดด็อมเร็ยซอแห่งนี้  ❑

วัดแก้วพิจิตร ปราจีนบุรี
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วัดปราบปัจจามิตร หรือ
วัดกระโดน (Kdol Temple)
ชาวกัมพูชาเรียกว่าวัด “กโดล” วัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่
น�ำ้ สังแก เป็นวัดทีเ่ จ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ตั้งทัพและสร้างวัดไว้เมื่อครั้งไปท�ำสงครามกับญวน
มีเรื่องเล่าว่าคราวเจ้าพระยาบดินทรเดชาน�ำช้าง
เดินผ่าน ช้างทั้ง 4 เชือกหยุดพร้อมกัน ถือเป็นลางดีจึงให้
สร้างวัดขึ้นที่นี่ ด้านหน้าอุโบสถจึงมีรูปปั้นช้าง 4 เชือก
จ�ำลองเหตุการณ์ในครั้งนั้น หน้าบันอุโบสถทั้งด้านหน้า
เป็นตราจักรีและพระขรรค์ชัยศรี สัญลักษณ์แห่งราชวงศ์
จักรี เปล่งแสงทองบนลวดลายชดช้อย หาชมได้ยากแม้ใน
ประเทศไทย ด้านหลังเป็นรูปพระตะบองบนพานแว่นฟ้า
อันเป็นตราสัญลักษณ์ของผู้ปกครองเมืองพระตะบอง
มีเจดีย์ย่อไม้สิบสองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เชื่อว่าเป็นพระบรมธาตุพระโมคคัลลานะ (เหมือนกับ
เจดีย์ที่วัดกระโดนหรือวัดพระยาท�ำ  ริมล�ำน�้ำหนุมาน
ต้นน�้ำบางปะกงที่กบินทร์บุรี ซึ่งเป็นอีกวัดที่ท่านสร้างไว้
ที่ด่านหนุมานเช่นกัน) มีจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์รอบ
ก�ำแพงพระอุโบสถ ภายในอุโบสถมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ าวพระ
ตะบองศรัทธามาก คือ เสาพระ 4 หน้า ด้านหลังอุโบสถ
มีเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้คนในตระกูลอภัยวงศ์ มีรูปปูนปั้น
ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุม่ อภัยวงศ์) ยืนอยูด่ า้ นหน้า
ซุ้มทางเข้า ❑
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วัดส�ำโรงกนุง หรือ วัดส�ำโรงใน
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2243 สมัยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(แบน) เจ้าเมืองพระตะบองคนที่ 1 (ต้นตระกูลอภัยวงศ์)
ส่วนวิหารของวัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 โดยพระยาอภัย
ภูเบศร (นอง) หน้าบันไม้แกะสลักท�ำแบบมุขประเจิด
เจดีย์ทรงเครื่องแบบไทยอุโบสถ ประดับซุ้มทิศย่อมุมไม้
ยีส่ บิ สี่ สัดส่วนเจดียเ์ หมือนสถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยา
ตอนปลาย  ต่อมาในสมัยเขมรแดงครองเมือง (พ.ศ. 25182522) ได้เปลี่ยนวัดส�ำโรงกนุงเป็นเรือนจ�ำและทุ่งสังหาร
ในวัดมีหลุมศพมากมาย ฝังผู้คนที่ตายไปนับพันคน ❑

วัดสังแก
ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ สังแก สร้างโดยเจ้าพระยา
คทาธรธรณินทร์ (เยีย อภัยวงศ์) เจ้าเมืองพระตะบอง
คนที่ 7 (พ.ศ. 2407–2435) บริเวณด้านหน้ามี
สถูปเจดีย์คู่บรรจุอัฐิธาตุของเจ้าเมืองและภริยา
(หม่อมทับทิม) จากเอกสารประวัติศาสตร์กัมพูชา
ได้บันทึกไว้ว่า ในวันสงกรานต์ทุกปี ข้าราชการ
ทั้ ง หมด จะต้ อ งมาท� ำ พิ ธี ถื อ น�้ ำ พิ พั ฒ น์ สั ต ยาที่
วัดสังแกนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
กรุงสยาม และเจ้าเมืองพระตะบอง อุโบสถเป็น
แบบจั่วเปิด มีระเบียงล้อมรอบ หัวเสาเป็นแบบ
แบบคอริ น เที ย นศิ ล ปะตะวั น ตก มี ล วดลายใบ
อะแคนตัส ผสานกับลายบัวหงาย รูปแบบโครงสร้าง
หลังคาอุโบสถมีความคล้ายคลึงกับวัดวัดสุทัศน์ ❑
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ปราสาทบานอน หรือ บานัน
(Banan Temple)
ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงริมแม่น�้ำสังแก ต้อง
เดินขึ้นบันไดหินที่ขนาบข้างด้วยพญานาคกว่า 350 ขั้น
ตัวปราสาทยังคงสมบูรณ์ ฉายลวดลายการแกะสลักหิน
รูปเทพและนางอัปสราอันงดงาม จากด้านบนปราสาท
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพระตะบองได้เป็นอย่างดี
เห็นแม่น�้ำสังแกที่คดเคี้ยวไหลผ่านนาข้าวและดงปาล์ม
รวมถึงเขาส�ำเภาและเขาจระเข้ที่อยู่ด้านหน้า
การเข้าชมปราสาทบานัน คนกัมพูชาไม่เสียค่า
เข้าชม แต่นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเสียค่าเข้า 2 ดอลลาร์
สหรัฐ ด้านล่างปราสาทมีจุดนั่งพักผ่อน ร้านค้า และร้าน
อาหารบรรยากาศดีๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว
ปราสาทบานันตั้งอยู่บนภูเขาบานอน ริมแม่น�้ำ
สตึงสังแกในหมูบ่ า้ นบานอน ห่างจากตัวเมืองพระตะบอง
ราว 20 กม. ห่างจากปราสาทบันทายฉมาร์ที่อยู่ทาง
บันเตียเมียนเจย ซึง่ เป็นเมืองป้อมทีส่ ำ� คัญทางฝัง่ ตะวันตก
ของพระนครหลวงหรือนครธมประมาณ 125 กม.) ❑
เป็นสถานที่ส�ำคัญของเมืองพระตะบอง ซึ่งชาว
กัมพูชาเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการบนบานเป็น
อย่างมาก  ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด  สันนิษฐานว่าสร้าง
ขึ้นในกลางศตวรรษที่ 11 โดยพระเจ้าอุทัยทิตวรมันที่ 2
และเสร็จสิน้ ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้วยรูปแบบการ
ก่อสร้างเป็นศาสนสถานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือ
ในสมัยบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18
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ปราสาทเอกพนม
(Ek Phanom Temple)
ปราสาทโบราณนีถ้ กู สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 11
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชัยวรมันที่ 1 (ราว พ.ศ.
1002-1050) บริเวณปลายเส้นทางนํ้าสาขาย่อยที่แยก
ออกมาจากแม่น�้ำสังแก ยังปรากฏบารายหรืออ่างเก็บน�้ำ
ขนาดใหญ่ที่รองรับน�้ำ  ลวดลายบนปราสาทยังคงชัดเจน
โดยเฉพาะหลังกลางที่เป็นประธาน มีรูปทับหลังการ
กวนเกษียรสมุทร หรือ กูรมาวตารที่โดดเด่นมาก และยัง
หลงเหลือทับหลังทีส่ วยงามให้อกี หลายชิน้ เช่น นารายณ์
บรรทมสินธุ์ ท�ำให้คิดถึงทับหลังชิ้นส�ำคัญที่ปราสาท
พนมรุ้ง บริเวณปราสาทมีต้นโพธิ์ใหญ่ให้ความร่มรื่นถึง
18 ต้น ต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นในบริเวณเดียวกัน
เรียกว่า “วัดเอกพนม”
ปราสาทเอกพนม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตากุม ต�ำบล
ปีมเอก อ�ำเภอเอกพนม ห่างศาลากลางจังหวัดพระตะบอง
ประมาณ 13 กม. นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางจากเมือง
พระตะบอง โดยรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ ตามถนน
หมายเลข P156 เลี ย บแม่ น�้ ำ สตึ ง สั ง แกจนถึ ง ตลาด
ดอนเตียว และจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามล�ำห้วยซึ่งเป็น
ทางเข้าวัด ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ค่าเข้าชม 1 ดอลลาร์
สหรัฐ ❑
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พนมส�ำเภา (Phnum Sampov)
เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของพระตะบอง
อยู่ติดถนนทางหลวงสาย 57 พนมส�ำเภาเป็นภูเขาที่มี
เรื่องเล่าสมัยช่วงสงครามเขมรแดง โดยเป็นสถานที่ที่คน
กัมพูชาถูกเขมรแดงทุบตี แล้วน�ำร่างโยนจากยอดเขาลง
มาในปล่องถ�้ำ  ปัจจุบันยังมีโครงกระดูกมากมายที่ยังคง
เก็บไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ได้ระลึกถึงเหตุการณ์
ในอดีต (ในยุคดังกล่าวมีชาวกัมพูชาเสียชีวติ ถึง 3 ล้านคน
จึงยากจะลืมได้แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม)

ส�ำหรับคนที่เดินทางขึ้นไปยังบนพนมส�ำเภานั้น
จะได้เต็มอิ่มกับจุดท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
วัดถาํ้ ค้างคาว  ถาํ้ สังหาร รวมถึงเจดียส์ งู ใหญ่สเี หลืองทอง
ด้านบนมีจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองพระตะบองได้อย่าง
ชัดเจน ไฮไลต์ของที่นี่คือในช่วงเย็น ค้างคาวนับแสน
นั บ ล้ า นตั ว จะบิ น ออกมาจากปากถ�้ ำ ให้ ไ ด้ ช มกั น
คนกัมพูชาไม่เสียค่าเข้าชม แต่ส�ำหรับนักท่องเที่ยวเสีย
ค่าเข้าชมคนละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ❑
ซั ว สะเดย

61

Neighbor Journey

Neighbor Journey

อาหารพื้นถิ่นเมืองจันท์

ด้ ว ยเมื อ งจั น ท์ เ ป็ น เมื อ งพหุ วั ฒ นธรรมเก่ า แก่
มีผู้คนอยู่อาศัยทั้งชาวไทย จีน ญวน รวมถึงชาวชอง
(ชนเผ่ า ท้ อ งถิ่ น โบราณในแถบรอยต่ อ เมื อ งจั น ท์ แ ละ
พระตะบอง) อาหารที่ นี่ จึ ง มี ห ลากรสหลายสั ญ ชาติ
บางเมนูคุณอาจไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อ จึงเป็นโอกาสทอง
ของนักท่องเที่ยวสายชิมโดยแท้ ที่จะได้ลิ้มลองอาหาร
เหล่านั้น ซึ่งหารับประทานได้อย่างเพลิดเพลินตามร้าน
และตลาดใหญ่ๆ ในตัวเมือง อย่างเช่น เส้นจันท์ผัดปูนิ่ม
ข้าวผัดพริกเกลือ หมูชะมวง ส้มต�ำทุเรียน มังคุดกวน
ย�ำมังคุด ย�ำปูแป้น (ปูสองน�้ำ) มัสมั่นทุเรียน แกงลอมาจู
(ต้มส้มสัญชาติญวน-เขมร) ปลาต้มระก�ำใบกระวาน
แกงหมูมันเทศ แกงคั่วลูกปลาดุก แกงปลาดุกใส่มะอึก
น�ำ้ พริกกะทิ ไอศครีมจรวด ขนมเทียนแก้วลุงจุน่ (เปิดขาย
มากว่า 40 ปี) ไอติมกะทิสดวุ้นส�ำรอง เป็นต้น
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ส่วนตลาดนอกเมืองอย่าง “ตลาดทุบหม้อ” ของ
ชุมชนบางกะจะ ที่ตั้งอยู่บริเวณวัดพลับบางกะจะ (เปิด
วันเสาร์-อาทิตย์ในบรรยากาศย้อนยุค) ก็มีของอร่อยให้
ไปชิมเช่นกันอย่าง ก๋วยเตีย๋ วผัดยายลัง้ ก๋วยเตีย๋ วหมูเลียง
ห่อหมกปลาใบยอ ปลาหมึกบดท่านขุน ฯลฯ
และอีกทีห่ นึง่ ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ จดจ�ำเมืองจันท์ไปอีก
นานคือ “ชุมชนขนมแปลก” ริมคลองหนองบัว ชุมชน
เก่าแก่กว่า 200 ปี ทีย่ งั คงสืบทอดการท�ำอาหารคาวหวาน
แบบโบราณที่หากินได้ยาก อาทิ ขนมควยลิง (ขนมไทย
ท�ำจากแป้งข้าวเหนียวต้มสุก คลุกน�ำ้ ตาล และมะพร้าวขูด)
ขนมตังก๊วย (ขนมจีนโบราณท�ำจากแป้งข้าวเม่าผสม
น�้ำอ้อย ไส้เป็นฟักเชือ่ มผัดกับหัวหอม) ขนมอีน๋ ำ�้ เยีย่ ววัว
ขนมติดคอ ขนมจ้าง ข้าวเหนียวเหลือง ขนมถ้วยโบราณ
ที่ท�ำจากน�้ำอ้อย ตังเมน�้ำอ้อย ขนมโก๋ ขนมฟักทอง

ก๋วยเตีย๋ วลุงยวย กุง้ แห้งย่าลุย่ เป็นต้น ยังมี ตลาดโบราณ
270 ปี วัดตะปอนใหญ่ เปิดทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายถึงเย็น
มีของอร่อยอย่างแกงส้มใบสันดาน บอนเผาจิม้ น�ำ้ พริกเกลือ
แกงนกไก่นา ขนมมัดไต้ ขนมตะไล ฯลฯ รับรองเลยว่า
ใครมาเที่ยวที่นี่ต้องอิ่มหน�ำส�ำราญด้วยกันทุกคน แถมยัง
ได้ซื้อไม้กวาดดอกอ้อหัตถกรรมพื้นถิ่นเป็นของฝากกลับ
ไปด้วยเป็นแน่

นอกจากอาหารแล้วยังมีผลไม้รสชาติดีสดจาก
สวนโดยตรง ที่ต่างเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้แวะชิมได้
อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และ
อื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนแบบ
ใกล้ชดิ ขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ คือทุเรียนพวงมณีลกู เล็กแต่ความอร่อย
กินขาด สวนผลไม้จันทบุรีที่น่าสนใจ ได้แก่ สวนโถทอง
สวนมั ง คุ ด ไทย สวนป้ า แกลบ และสวนผู ้ ใ หญ่ ค� ำ นึ ง
สวนณรงค์ฟาร์ม เป็นต้น (ราคาเข้าชมสวนกินบุฟเฟ่ต์
ผลไม้ในแต่ละปีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาผลไม้ในปีนั้นๆ)
นับได้ว่าจันทบุรีเป็นเส้นทางในฝันอันน่าค้นหา
ของนักท่องเที่ยวสายชิม ที่เมื่อมาแล้วต้องมาอีกอย่าง
แน่นอน ❑

ซั ว สะเดย
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ร้านอาหารในจันทบุรี

ที่พักในจังหวัดจันทบุรี

เจ้เพ็ญเย็นตาโฟ

จันทรโภชนา

ก๋ ว ยเตี๋ ย วเย็ น ตาโฟปู กั้ ง เจ้ า แรกของจั น ทบุ รี
สืบทอดความอร่อยมากว่า 50 ปี ❑

ร้านอาหารพืน้ เมืองจันทบุรคี เู่ มืองจันท์มากว่า 50 ปี
มี 2 สาขา ❑

25/39 หมู่ 6 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี
08 4892 4447, 09 0295 0317
เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟปูกั้งวัดไผล้อม จันทบุรี

ซ.มหาราช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
1. สาขาเบญจมราชูทิศ (สาขา 1)
0 3930 2350, 0 3931 2339
2. สาขามหาราช (มีที่จอดรถ)
0 3932 7179, 06 5996 2644
Chanthornrestaurant

เจ๊อี๊ด ทะเลเด็ด
ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำซีฟู้ดรสจัดจ้านด�ำกุ้งปูกั้ง
ในชุมชนริมน�้ำจันทบูร ❑
44 ถนนสุขาภิบาล
ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
0 3931 4738
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นภา ท่าแฉลบ
ร้านอาหารซีฟู้ดใกล้หมู่บ้านชาวประมง (บ้านท่า
แฉลบ เปิดมานานกว่า 30 ปี อร่อยราคาไม่แพง ❑
40 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
0 3945 7991, 08 9091 6797
ร้านอาหารนภาท่าแฉลบ ไม่มีสาขา  

สอยดาว กู๊ดวิว ริสอร์ท
384 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน�้ำร้อน จ.จันทบุรี
0 3948 0156
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500  บาท                                                                                                              
สอยดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท ที่โป่งน�้ำร้อน / Soidao
Goodview Resort

เดอะเนเชอรัลการ์เด้น เขาสอยดาว
175/3 หมู่ 8 ซ.14 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว
ต.ทับไทร อ.โป่งน�้ำร้อน จ.จันทบุรี
08 1559 9633
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท                                                                                                             
The Natural Garden-Khao Soi Dao-รีสอร์ท
เขาสอยดาว จันทบุรี

โรงแรม เดอะพีค จันทบุรี
9/9 ถ.ทุ่งดอนแดง ต.ตลาด อ.เมืองฯ
จ.จันทบุรี
08 3119 9999
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,400 บาท                                                                                                           
The Peak Chanthaburi

ชาเทรียมกอล์ฟรีสอร์ท
สอยดาว จันทบุรี
224 หมู่ 2 ต.ทับไทร อ.โป่งน�้ำร้อน จ.จันทบุรี
0 3946 0960
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,700 บาท                                                                                                            
Chatrium Golf Resort Soi Dao
Chanthaburi
ซั ว สะเดย
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มณีจันท์ รีสอร์ท

ร้านอาหารในพระตะบอง

110 หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
0 3937 3666
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,700 บาท                                                                                                             
Maneechan Resort Chanthaburi
โรงแรม มณีจนั ท์รสี อร์ท จันทบุรี

White Rose Restaurant
Rd No 2, Krong Battambang
+856 20 56 700 501

โรงแรมพิมดารา
69/5 หมู่ 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล 24 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.จันทบุรี
0 3960 9878
ราคาเริ่มต้นประมาณ 650 บาท                                                                                                             
Pimdara Hotel โรงแรมพิมดารา

โรงแรมริเวอร์ราวรรณ
49 หมู่ 9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
06 1441 6192
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท                                                                                                            
Riverawan Hotel
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Jaan Bai Restaurant
Street 2 Battambang
+855 78 263 144

Flavors of India, Battambang
Street 121, Krong Battambang
+855 53 731 553

ดี วารี ดีวา ริมน�ำ้ จันทบุรี
54 ซ.15 มหาราช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
0 3932 1123
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท                                                                                                            
D Varee Hotels & Resorts ดีวารี โฮเทลส์ แอนด์
รีสอร์ท

Battambang Town Restaurant
Street 121, Krong Battambang
+855 77 547 766

Cafe HOC
Street 106, Krong Battambang
+855 12 591 210

ซั ว สะเดย
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โปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน
(จันทบุรี-พระตะบอง)

ที่พักในพระตะบอง
The Sanctuary Villa
Battambang
Tea Cham Rath St, Krong Battambang
+855 12 226 505
ราคาเริ่มต้นประมาณ 900 บาท ❑

Maisons Wat
221, Street 800, Wat Kor Village,
Sangkat, Krong Battambang
+855 17 555 377
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,400 บาท ❑

Classy Hotel & Spa
159 D Street 207 Battambang
+855 53 952 555
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท ❑
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Bambu Battambang Hotel
203, Krong Battambang
+855 53 953 900
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,300 บาท ❑

Moloppor Villa Battambang
Krong Battambang, Battambang
+855 12 591 210
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท ❑

Day 1
♦ ออกจากรุงเทพเช้า

07.00 น.
เดินทางถึงจันทบุรีราว
10.30 น.
♦ เช็คอินที่จุดชมวิวเนินพญา
♦ ชมวิถข
ี วี ติ ชาวประมงทีจ่ ดุ ชมวิว
เจดีย์กลางน�ำ 
้ บ้านหัวแหลม
♦ เที่ยวป่าชายเลนที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
♦ รับประทานอาหารเที่ยงที่
หาดเจ้าหลาว บ่ายแวะไหว้พระ
ที่วัดปากน�้ำเขมหนู
♦ ข้ามสะพานตากสินมหาราชไป
เที่ยวโอเอซีส ซีเวิลด์
♦ แวะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตึกแดง
และคุกขี้ไก่
♦ ชมพระอาทิตย์ตกและรับ
ประทานอาหารทะเล
ที่แหลมสิงห์
♦ คืนแรกพักที่หาดแหลมสิงห์
(ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ
เมื่อข้ามสะพานตากสินมาแล้ว
สามารถไปเที่ยวน�ำ้ ตกพลิ้ว

ไปให้อาหารเหยี่ยว
ทานอาหารทะเลและพัก
โฮมสเตย์แถบแม่นำ�้ เวฬุ) ❑

Day 2
♦ เช้า

07.00 น. ออกจากเมืองจันท์
ไปด่านชายแดนบ้านผักกาด
แวะไหว้พระที่วัดเขาชวัง
ชมโบสถ์ไม้สักแกะสลักทั้งหลัง
♦ 08.30 น. ถึงด่านถาวรบ้าน
ผักกาดผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
เดินทางสู่จังหวัดไพลิน
♦ สายแวะชมปราสาทบานัน
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพระตะบอง
♦ แวะถ่ายรูปเช็คอินที่อนุสาวรีย์
พญาตะบองขยุง
♦ ชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พระตะบอง
♦ ทานอาหารเที่ยงที่ตลาด
พระตะบอง
♦ บ่ายโมงไปวัดด็อมเร็ยซอ
วัดปราบปัจจามิตร
และวัดส�ำโรงกนุง

บ่ายสามโมงไปชมฝูงค้างคาว
แม่ไก่ที่เขาพนมส�ำเภา
♦ เย็นกลับเข้ามาช้อปปิง
ที่ด่านบ้านผักกาด
♦ พักที่บ้านโป่งน�้ำร้อน ❑
♦

Day 3
♦ เช้า

08.00 น. เดินทางเข้าตัว
เมืองจันท์
♦ แวะตลาดผลไม้ปากแซง
♦ สักการะพระเจ้าตากที่ศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
♦ เที่ยวศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและ
เครื่องประดับจันทบุรี
♦ ชมอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล
♦ ทานอาหารเที่ยงที่ชุมชนริมน�้ำ
จันทบูร
♦ บ่ายเดินเที่ยวชุมชนริมน�้ำ
จันทบูรและตลาดพลอย
♦ เที่ยวค่ายเนินวง
♦ บ่ายแก่ๆ ชิมอาหารโบราณ
ที่ชุมชนวัดบางกะจะ
♦ เย็นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ❑
ซั ว สะเดย
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-กั มพู ชา
เส้นทางที่ 2 สระแก้ว-ปอยเปต-นครวัด		
นครธม-โตนเลสาบ
ท่องสุดแดนตะวันออก
เชื่อมโยงอารยธรรมขอมโบราณ
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สระแก้ว-ปอยเปต-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ

“S

		 ee Angkor and Die” วลีเด็ดที่ Arnold
		 Joseph Toynbee นั ก ประวั ติ ศ าสตร์
ชาวตะวันตก กล่าวไว้ไม่เกินจริงเลย นีค่ อื สุดยอดเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาด้วยแหล่งโบราณคดี
ปราสาทหินน้อยใหญ่แห่งอาณาจักรขอมโบราณ ที่ฝาก
ผลงานประติ ม ากรรมไว้ ใ ห้ เ ป็ น มรดกของมนุ ษ ยชาติ
ปรากฏอยู่ทั้งในแผ่นดินทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา ประจักษ์
พยานความรุ่งเรืองสุดขีดของอาณาจักรขอมในภูมิภาค
อุษาคเนย์ ที่เราสามารถเที่ยวเชื่อมโยงได้ตั้งแต่จังหวัด
สระแก้วของไทย จากปราสาทสด๊กก๊อกธมและปราสาท
เขาน้ อ ย ในอ� ำ เภออรั ญ ประเทศ ผ่ า นด่ า นชายแดน
ปอยเปต สู่เมืองเสียมเรียบอันเป็นเสมือนศูนย์กลาง
ที่จะพาเราไปสัมผัสอารยธรรมขอมได้อย่างลึกซึ้ง
สัมผัสมหาปราสาทยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างนครวัด
นครธม (บายน) บันทายสรี ตาพรหม ฯลฯ ล้วนเชื่อมโยง
เป็นเรื่องราวเดียวกัน คล้ายจะพาเราย้อนกาลเวลาสู่
ภาพอดีตอันเกรียงไกร โดยเฉพาะ “ปราสาทนครวัด”
(Angkor Wat) นั้น ถือเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในโลก ทีม่ รี ปู จ�ำหลักหินนางอัปสราเกือบ 2,000 องค์
งดงามอ่อนช้อยราวกับมีชีวิต ชม “ปราสาทบันทายสรี”
ปราสาทหินทรายสีชมพูที่งดงามที่สุดในโลก เปรียบดั่ง
อัญมณีเม็ดงามแห่งสถาปัตยกรรมขอมโบราณเลยทีเดียว
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เส้นทางท่องเทีย่ วนีจ้ ะน�ำเราไปสัมผัส “โตนเลสาบ” หรือ
“ทะเลสาบเขมร” ทะเลสาบน�้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางประเทศกัมพูชา
ซึ่งหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตนับไม่ถ้วน มาหลายชั่วอายุคน
ส่งผลให้กัมพูชามีโฉมหน้าอารยธรรมเฉกเช่นวันนี้
นี่ คื อ เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงอารยธรรม
สองแผ่นดินที่น่าจดจ�ำ น�ำอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
มาบรรจบพบกันได้อย่างยิ่งใหญ่และลงตัวที่สุด ❑
ซั ว สะเดย

73

Neighbor Journey

Neighbor Journey

Neighbor Journey

Neighbor Journey

ที่เที่ยวในจังหวัดสระแก้ว
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แผนที่ท่องเที่ยวสระแก้ว

สุ ด แดนบู ร พาตะวั น ออกของไทย บนเส้ น ทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เชือ่ มโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
ต้องผ่านเมืองสระนํา้ โบราณอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ประตูสอู่ นิ โดจีน
นั่นคือจังหวัดสระแก้ว ย่านการค้าไทย-กัมพูชา ที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ของประเทศไทย คับคัง่ ด้วยแหล่งชอปปิงชือ่ ดังทีร่ จู้ กั
กันดีอย่าง ตลาดโรงเกลือ (ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก)
และตลาดอินโดจีน ซึ่งอยู่ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมือง
อรัญประเทศ-ปอยเปต ย้อนไปกว่านั้น จังหวัดสระแก้ว
ยังเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมขอมโบราณแห่งอาณา
จักรอิศานปุระ ปรากฏอยูใ่ นรูปของปราสาทหิน และซาก
ปรักหักพังมากถึง 40 แห่ง ตัง้ เรียงรายอยูบ่ นเส้นทางผ่าน
ช่องเขาหันหน้าเข้าหานครวัด ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
ของผู้คนจากสองฝั่งภูเขาที่ไร้เส้นเขตแดนในอดีต เชื่อม
ถึงกันแต่ยุคบรรพกาล ชวนให้เราค้นหาประสบการณ์อัน
ล�้ำค่า เส้นทางนี้เหมาะส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์
ฉะนั้นควรฟิตร่างกายมาให้พร้อม ก่อนการเดินทางชม
ปราสาทต่างๆ ถ้าให้ดคี วรเตรียมยาคลายกล้ามเนือ้ ยาแก้
ปวดเมื่อย และครีมกันแดดไปด้วย ก่อนกลับบ้านอย่าลืม
แวะชอปปิงตลาดโรงเกลือ ลิม้ ลอง “ข้าวเม่าน�ำ้ นม” และ
“มะม่วงแก้วขมิ้น” ผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่ ซึ่งกลิ่นหอม
รสชาติหวาน ผลดกตลอดทั้งปี นอกจากจะซื้อไปรับ
ประทานแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมซื้อพันธุ์กลับไปปลูกที่
บ้านอีกด้วย ❑
ซั ว สะเดย
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อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม (ปราสาทสด๊กก๊อกธม)

อัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมยุคโบราณ ที่ยืนหยัด
ผ่ า นกาลเวลามานั บ พั น ปี ปราสาทหิ น ที่ เ ก่ า แก่ ก ว่ า
“นครวัด” แห่งนี้ คือจุดแรกทีค่ วรมาเยือนในการตามรอย
อารยธรรมขอม ที่สะท้อนภูมิปัญญาอันชาญฉลาดทาง
สถาปัตยกรรม และประติมากรรมของบรรพชนขอม
โบราณ แต่เดิมเรียกปราสาทเมืองพร้าว ต่อมาเรียกว่า
“ปราสาทสด๊อกก๊อกธม” (ภาษาเขมร “สด๊กก๊อกธม”
แปลว่ า รกไปด้ ว ยกกขนาดใหญ่ ) เป็ น เทวาลั ย ที่ มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของไทย ที่สถิตของ
พระศิวะในศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย บนพื้นที่ 641 ไร่
2 งาน 82 ตารางวา ตามจารึกกล่าวไว้ว่าปราสาทนี้ชื่อ
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“ภัทรนิเกตนะ” (หมายถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยร่มเย็นเป็นสุข) สร้างขึน้
ตามบัญชาของพระเจ้าอุทยั ทิตยวรมันที่ 2 ในปี พ.ศ.1595
เพื่อบูชาคุณแก่พราหมณ์นามว่า “สทาศิวะ” ผู้ลาสิกขา
จากพราหมณ์สู่วรรณะกษัตริย์เป็น “ศรีชเยนทรวรมัน”
ผูม้ ศี กั ดิเ์ ป็นพระชามาดา (ลูกเขย) ของพระเจ้าสุรยิ วรมัน
ที่ 1 และเป็นผู้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกถวายแด่
พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (ซึ่งเป็นยุคที่จักรวรรดิเขมร
ก�ำลังรุ่งเรือง)
ปราสาทสด๊กก๊อกธม มีรปู แบบสถาปัตยกรรมเขมร
สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง องค์ปราสาทมี 3 หลัง คือ
ปราสาทประธาน (องค์กลาง) และบรรณาลัย (ห้องสมุด)

2 หลั ง ล้ อ มรอบด้ ว ยระเบี ย งคดและก� ำ แพงแก้ ว
ผั ง ปราสาทหั น หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก มี ส ระน�้ ำ
หรือ “บาราย” ขนาดใหญ่ (เนื้อที่ 77 ไร่) อยู่ด้านหน้า
เชื่อมต่อทางเดินที่ประดับด้วย “เสานางเรียง” (เสาหิน
ยอดดอกบัวตูม) ถึง 86 ต้น มีซุ้มประตู หรือ “โคปุระ”
และมีอาคารระเบียงคดล้อมรอบปราสาทชัน้ ในไว้ เปรียบ
เสมือนเขาพระสุเมรุทมี่ มี หาสมุทรล้อมรอบ ภายในปรางค์
ประธานเป็นทีป่ ระดิษฐานศิวลึงค์ ตามความเชือ่ ในศาสนา
พราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ปัจจุบันเหลือแต่เพียงฐานโยนี
ผนังแกะสลักลวดลายเป็นเรื่องราวในศาสนาพราหมณ์
ฮินดู ในรูปแบบศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน ชมหน้าบัน
ทิศตะวันออกซึ่งสลักเสลาภาพ “ศิวนาฏราช” อย่าง
อ่อนช้อย ส่วนด้านตะวันตกงดงามด้วยลวดลายพันธุ์

พฤกษาเล่าเรือ่ ง “กูรมาวตาร” บนหน้าบันซุม้ ประตูดา้ น
ในฝั ่ ง ทิ ศ เหนื อ ของโคปุ ร ะตะวั น ออก มี ภ าพของอสู ร
มธุและไกฏภะเข้าท�ำร้ายพระพรหมในตอนก�ำเนิดโลก
ทีน่ คี่ อื แหล่งค้นพบหลักศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ
2 หลัก โดยจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่ 2 เป็นหลักฐานส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชา ด้วยกล่าวถึง
ล�ำดับรายพระนามพระมหากษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรกัมพูชา
ถึง 14 พระองค์ ตั้งแต่สมัยเมืองพระนคร จนถึงพระเจ้า
อุทัยทิตยวรมันที่ 2 (เป็นช่วงระยะเวลา 200 ปี จากสมัย
พระองค์ผู้สร้างปราสาทสด๊กก๊อกธม ย้อนหลังไปถึงสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปฐมกษัตริย์แห่งจักรวรรดิขะแมร์
ผู้สถาปนาเมืองพระนครหรืออังกอร์) กรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานเมือ่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478
ซั ว สะเดย
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และได้น�ำจารึกสด๊กก๊อกธมทั้ง 2 หลักนี้ ไปจัดแสดงไว้ที่
พิพธิ ภัณฑสถาน แห่งชาติปราจีนบุรี (จารึก 2 หลักมีอายุ
เก่ากว่าสุโขทัยประมาณ 200-300 ปี จารึกจากปราสาท
สด๊กก๊อกธมหลักแรกโดยระบุปี พ.ศ. 1480 (ค.ศ. 937)
ตรงกับรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ส่วนหลักที่ 2
สร้างปี พ.ศ. 1600 ห่างกัน 120 ปี) ปราสาทสด๊กก๊อกธม
อยูห่ า่ งจากชายแดนไทย-กัมพูชา เพียง 1 กม. อยูห่ า่ งจาก
อ�ำเภออรัญประเทศ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
35 กม. เท่านัน้ หากใครเดินทางเข้าสูจ่ งั หวัดสระแก้วโดย
ผ่านจังหวัดปราจีนบุรี ควรแวะชมพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ปราจีนบุรี ก็จะท�ำให้การชมปราสาทสด๊กก๊อกธมหลังนี้
ได้อรรถรสและลึกซึ้งขึ้น ❑
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อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม
บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ต.โคกสูง
อ.โคกสูง จ.สระแก้ว (ไม่เสียค่าเข้าชม)
เปิดให้เข้าชม 08.00-16.30 น.
0 3755 0454, 0 3721 2610, 0 3721 2296

ถ�้ำเขาศิวะอยู่ห่างจากตัวเมือง
สระแก้วประมาณ 80 กม.
และอยู่ห่างจากตลาดโรงเกลือ
ประมาณ 70 กม.

ถ�้ำเขาศิวะ หรือ ถ�้ำน�้ำเขาศิวะ
มหัศจรรย์เมืองบาดาลอันซีนสระแก้ว เป็นถ�้ำใน
ภูเขาหินปูนลูกใหญ่ทธี่ รรมชาติรงั สรรค์ให้เป็นรูปศิวะลึงก์
ตัวแทนแห่งองค์พระศิวะ ตามคติของไศวะนิกาย ทีน่ บั ถือ
พระศิวะเป็นใหญ่สูงสุด ศิวะลึงก์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ
นั้นเรียกว่า “สวยัมภูลึงค์” ชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้มนุษย์ไว้สักการะ
เชื่ อ ว่ า ที่ แ ห่ ง นั้ น จะมี พ ลั ง เหนื อ ธรรมชาติ ศิ ว ลึ ง ค์ ถื อ
เป็นต้นก�ำเนิดและการด�ำรงอยู่ของสรรพชีวิต และเป็น
ตัวแทนแห่งความบริบูรณ์ของแผ่นดินและพืชพรรณ
ธัญญาหาร
ถ�้ำศิวะนี้ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2519 ลึกประมาณ
500 เมตร มีน�้ำไหลออกมาตลอดทั้งปี ภายในเป็นม่าน
หินงอกหินย้อยอันสวยงาม บางบริเวณมีนำ�้ ตกเล็กๆ และ
มี หิ น ที่ มี รู ป ร่ า งคล้ า ยพระพั ก ตร์ ข องพระศิ ว ะอี ก ด้ ว ย

ซึ่งชาวบ้า นได้เห็นปรากฏการณ์ป ระหลาดภายในถ�้ำ
ล�ำตัวเป็นสีแดงยาวพอประมาณแหวกว่ายเวียนขวา ณ
บริเวณหยดน�ำ้ ทิพย์จงึ เชือ่ ว่าในถ�ำ้ แห่งนีม้ สี งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละ
พญานาคราชอาศัยอยู่ ส่วนน�้ำที่หยดลงมานั้นเปรียบ
เสมือนน�้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากยอดเขาอันยิ่งใหญ่ที่สวรรค์
ประทานให้ ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจตัง้ “ศาลปูน่ าคา”
บริเวณปากถ�้ำเพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวได้สักการะบูชาเพื่อเป็น
ศิริมงคล ที่แห่งนี้เหมาะส�ำหรับผู้รักการผจญภัย เพราะ
การเข้าชมต้องลุยธารน�้ำเพื่อเข้าไปชมความสวยงามของ
ถ�ำ้ ด้านใน ควรเตรียมเสือ้ ผ้ามาเปลีย่ นด้วย ทีน่ ยี่ งั สามารถ
กางเต็นท์พักแรมได้ มีที่จอดรถสะดวกสบาย ❑
ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
0 3754 3031 (อบต.คลองไก่เถื่อน)
06 1108 4986 (คุณอ�ำนวย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ซั ว สะเดย
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ละลุ
หนึ่งในความมหัศจรรย์สุดจินตนาการของจังหวัด
สระแก้ว ประติมากรรมธรรมชาติที่มีรูปทรงแปลกพิดาร
ของภาคตะวันออก บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 2,000 ไร่
แหล่งเรียนรูส้ ณ
ั ฐานธรณีวทิ ยาอันแปลกตาน่าชมทีส่ ดุ แห่ง
หนึง่ ของไทย มีลกั ษณะคล้ายกับเสาดินนาน้อยในจังหวัด
น่าน และแพะเมืองผีในจังหวัดแพร่
ค�ำ ว่า “ละลุ” เป็นภาษาเขมร หมายถึง “ทะลุ”
นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เกิดจากการกัดเซาะของฝน
และแสงแดงเป็นเวลานานนับหมืน่ ปี จนมีรปู ร่างแตกต่าง
กันไป บ้างคล้ายก�ำแพงเมือง และบ้างกลายเป็นหลืบโพรง
ให้มุดลอดเข้าไปได้ รูปร่างของละลุจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ท�ำให้การไปเทีย่ วชมละลุแต่ละครั้งก็จะได้ภาพและความ
รู้สึกแปลกใหม่เสมอ ภาพก�ำแพงดินสีน�้ำตาลแดงตัดกับ
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สีเขียวของต้นข้าวกลางผืนนาในฤดูฝน งดงามจนได้รับ
การขนานนามว่า “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย”
การเข้าชมละลุ สามารถปั่นจักรยานเข้าไป หรือใช้
บริการท่องเที่ยวของชุมชน โดยนั่งรถอีแต๊กของชาวบ้าน
มีไกด์ทอ้ งถิน่ คอยให้ความรู้ พาชมละลุและวิถชี มุ ชน ทัง้ นี้
ชุมชนยังมี ทีพ่ กั แบบโฮมสเตย์ และมีกจิ กรรมเดินป่าท่อง
ไพรชม 2 อุทยานฯ (อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยาน
แห่งชาติตาพระยา) รวมถึงมีกจิ กรรมชมฝูงนกอ้ายงัว่ และ
นกน�้ำนานาชนิด ละลุตั้งอยู่ในเขตบ้านเนินมะขามและ
บ้านคลองยาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กม.) ❑
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว ละลุ ม.12 บ้านคลองยาง
ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
0 3724 9708-9, 08 9098 0772
ซั ว สะเดย
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ปราสาทเขาน้อย
หรือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ย้ อ นสู ่ ยุ ค อี ศ านปุ ร ะ ณ แหล่ ง โบราณคดี แ ละ
ปราสาทหินเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย แม้คำ� ว่าอีศาน
(อีสาน, พระศิวะ, พระอิศวร) จะหมายถึงเทพเจ้าผู้ครอง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ “อีศานปุระ” ในที่นี้หมาย
ถึงเมืองหลวงแห่ง “อาณาจักรอิศานปุระ” (อาณาจักร
โบราณเจนละ) ที่พระเจ้าอิศานวรมันได้สถาปนาเป็น
เมืองหลวง โดยมีศนู ย์กลางอยูท่ กี่ ลุม่ “ปราสาทสมโบร์ไพรกุก”
( ภาษาเขมรเรียกว่าปราสาท ซ็อมโบร์เปร็ยกุก ซึ่งเก่าแก่
ทีส่ ดุ ของกัมพูชา) ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฝัง่ ตะวันออกของโตนเลสาบ
รุง่ เรืองอยูใ่ นช่วงพุทธศตรวรรษที่ 11 ครอบคลุมพืน้ ทีภ่ าค
อีสานตอนล่างของไทยและตอนบนของประเทศกัมพูชา
ปราสาทเขาน้อยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคอีศานปุระ
(เก่าแก่กว่ายุคจักรวรรดิเขมร ก่อนเมืองพระนคร และ
ก่อนปราสาทสด๊กก๊อกธมถึง 415 ปี) ปราสาทเขาน้อย
สร้างตามศิลปะสมโบร์ไพรกุกใน พ.ศ. 1180 ที่ซึ่งขุดพบ
“จารึกเขาน้อย” บนกรอบประตูปราสาท ซึ่งเป็นจารึก
ส� ำ คั ญ ที่ ร ะบุ ศั ก ราชที่ เ ก่ า ที่ สุ ด ในประเทศไทย ท� ำ ให้
ร่ อ งรอยความเชื่ อ มโยงอารยธรรมแห่ ง อาณาจั ก ร
อีศานปุระกับภาคอีสานแจ่มชัดขึ้น ข้อความ 35 บรรทัด
บนจารึกที่น�ำด้วยอักษรปัลลวะตามด้วยภาษาสันสกฤต
และภาษาเขมร ระบุว่า “โขลญเชยษฐปุระ” (ผู้ปกครอง
แห่งเชยษฐปุระ) เป็นผูส้ ร้างปราสาทนีไ้ ว้ในศักราชที่ 559
เมือ่ แปลงเป็นพุทธศักราช (บวก 621 ปี) ก็คอื ปี พ.ศ. 1180
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จารึกกรอบประตู
ปราสาทเขาน้อย
จัดแสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ปราจีนบุรี

ทับหลังแบบสมโบร์ ไพรกุก (ลักษณะแบบมีงวงแบบช้างขนาบข้างซ้ายขวา)
พบ ณ ปราสาทเขาน้อย จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
บน : ทับหลังมกรหรือนาค มกร เป็นสัตว์ผสมระหว่าง จระเข้ ปลา และช้าง
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
ล่ า ง : ทั บ หลั ง รู ป หงส์ โดยการสลั ก ภาพภายในวงรู ป เหรี ย ญที่ พ บจาก
ปราสาทเขาน้อยนี้ ยังไม่ปรากฏในการท�ำทับหลัง ในประเทศกัมพูชา

ซึ่งตรงสมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 (ครองราชย์ พ.ศ.
1159-1180) สอดรับกับจารึกพระเจ้าภววรมันที่ 2 (จารึก
วัดกุดแต้) ที่พบบ้านเขาน้อยสีชมพู ที่สรุปความไว้ว่า
ภายหลังที่พระเจ้าอีศานวรมันเสด็จสวรรคตแล้ว โอรส
ของพระองค์คือพระเจ้าภววรมันได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ
เป็นล�ำดับต่อมา
ปราสาทเขาน้อยนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ประกอบด้วยปรางค์ทศิ เหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหาร
ทิศใต้ ปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคง
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือ และ
วิ ห ารทิ ศ ใต้ เหลื อ เพี ย งฐานเท่ า นั้ น นั ก โบราณคดี

สันนิษฐาน ว่าได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษ
ที่ 15 และคงความส�ำคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16
หลังการล่มสลายของวัฒนธรรมเขมรโบราณปราสาท
เขาน้อยก็จมอยูภ่ ายใต้กองดินและถูกทิง้ ร้างยาวนานกว่า
800 ปี ต่อมากรมศิลปากรได้ส�ำรวจและขุดพบโบราณ
วัตถุจำ� นวนมาก เช่น โบราณวัตถุทำ� จากโลหะ เครือ่ งปัน้
ดิ น เผา ทั บ หลั ง หิ น ทรายแบบสมโบร์ ไ พรกุ ก 5 ชิ้ น
ประติมากรรมรูปนางมหิษาสุรมรรทินีสี่กร คือพระนาง
อุมาในปางพระแม่ทุรคา ปางปราบอสูรควาย ซึ่งได้
สูญหายไปหลังการส�ำรวจของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์

เมื่อ พ.ศ. 2451 โบราณวัตถุเหล่านี้ บางส่วนสูญหาย
บางส่วนกรมศิลปากรตามคืนมาได้ และได้ย้ายไปเก็บ
รักษาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
รวมถึงศิลาจารึกเขาน้อยชิ้นส�ำคัญด้วย พร้อมทั้งได้ขึ้น
ทะเบียนปราสาทเขาน้อยเป็นโบราณสถานส�ำคัญของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2478 		
ปราสาทเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยซึ่งเป็นเขา
หินปูนสูงราว 130 เมตร บนเนื้อที่ 50 ไร่ อยู่ห่างจาก
ชายแดนไทย–กัมพูชา เพียงกิโลเมตรเศษ ปัจจุบนั บริเวณ
เขาแห่งนีไ้ ด้กลายเป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมของวัดเขาน้อย
(สีชมพู) อยูห่ า่ งตัวอ�ำเภออรัญประเทศไปทางใต้ราว 12 กม.
สามารถเข้าได้ 2 ทางคือทางวัดเขาน้อย (สีชมพู) ทางหลวง
หมายเลข 3367 แล้วขึน้ บันได 254 ขัน้ หรือจะขับรถอ้อม
เขาไป 1 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 3367 ทางนีจ้ ะเดิน
เท้าขึ้นไปเพียง 250 เมตร ก็จะถึงตัวปราสาท ❑
ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ซั ว สะเดย
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วัดอนุบรรพต (วัดเขาน้อยสีชมพู)
เป็นวัดทีม่ ชี อื่ เสียงมากในจังหวัดสระแก้ว สร้างเมือ่
ปี พ.ศ. 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ช่วงเวลาที่ทางการไทย
จั ด สร้ า งทางรถไฟสายตะวั น ออกจากแปดริ้ ว ไปจรด
พรมแดนไทยที่คลองลึก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง
ไทยกับกัมพูชา ภายในอุโบสถประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จ�ำลองเนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาว
บ้านพระอุโบสถของที่นี่สร้างตามสถาปัตยกรรมไทยแต่
สวยงามแปลกตากว่าอุโบสถทั่วไป โดยเฉพาะหลังคา
ซึ่งเป็นทรงไทยยอดแหลมสูง แบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดย
ชัน้ แรกมี 6 มุข ชัน้ ทีส่ องมี 4 มุข เป็นจุดเด่นทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร
ในเดือน 6 และเดือน 12 ของทุกปี มีประเพณีขึ้นเขาไป
นมัสการเจ้าพ่อเขาน้อยหรือเจ้าพ่อขุนดาบ อีกด้วย ❑
วัดอนุบรรพต (วัดเขาน้อยสีชมพู) 66 หมู่ 2
ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
0 3743 3015
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ถ�้ำเพชรโพธิ์ทอง
และถ�้ำเพชรหาดทรายแก้ว
เป็นถ�้ำธรรมชาติที่ภายในสวยงามไปด้วยหินงอก
หินย้อยอันวิจติ ร ทัง้ สองถ�ำ้ มีทางขึน้ เดียวกัน สามารถเดิน
มาบรรจบกันเป็นวงกลมได้ อากาศในถ�ำ้ ถ่ายเทเย็นสบาย
ควรชมถ�้ำเพชรโพธิ์ทองก่อน เพราะเป็นทางเดินราบ
สะดวกกว่า
ภายในถ�้ำแบ่งเป็น 4 ส่วน บริเวณปากถ�้ำจะมี
ลานกว้างรูปไข่หินสีขาวนวลที่ถูกจัดวางโดยธรรมชาติ
ต่อมาคือห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ที่กว้างขวาง มีแสงส่องจาก
ปากปล่องลงมา โถงถ�้ำด้านหนึ่งมีสีเขียวมรกตแปลกตา
ส่วนที่สามคือห้องมุขประดับเพชร ซึ่งเป็นไฮไลต์คือที่มา
ของชือ่ ถ�ำ้ บริเวณนีม้ หี นิ งอกหินย้อยระยิบระยับตลอดทัง้
ผนังถ�้ำ ซึ่งมีรูปคล้ายใบโพธิ์สีทอง ซึ่งเกิดจากที่น�้ำขังใน
แอ่งหินด้านบนภูเขา และส่วนท้ายสุดคือประตูปราสาท

ถ�้ ำ เพชรโพธิ์ ท อง มี หิ น งอกรู ป ร่ า งคล้ า ยพระพุ ท ธรู ป
ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่ชุมนุมของเทวดา จึงมีผู้ที่ศรัทธา
มาขอพรกันเป็นจ�ำนวนมาก
ส่วนถ�้ำเพชรหาดทรายแก้วเป็นถ�้ำที่มีขนาดรอง
ลงมา อยู่ทางขวามือของทางเดินเข้าถ�้ำเพชรโพธิ์ทอง
ต้องขึ้นบันไดไปราว 300 เมตร มีจุดเด่นที่ส�ำคัญคือ
หินย้อยรูปหอยสังข์ จึงมีการจัดงานแต่งงานไต่หน้าผาใน
เดือน กพ. ของทุกปี โดยรองรับน�ำ้ ที่หยดลงมาจากปลาย
หอยสังข์อีกด้วย ที่นี่มีกิจกรรมให้ฝึกโรยตัวบนหน้าผาที่
ความสูงประมาณ 30 เมตร มีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยอย่างใกล้ชดิ แค่ฟติ ร่างกายให้พร้อม ตลอด
แนวทางเดินขึ้นถํ้า ยังสามารถชมพันธุ์ไม้หายากต่างๆ
เช่น ต้นโมกราชินี กวาวเครือ เป็นต้น ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ถ�ำ้ เพชรโพธิ์ทอง
หมู่ 9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
0 3744 5108-9, 08 9800 6118 (อบต.คลองหาด)
เปิดให้ชม 08.30-16.30 น.
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น�้ำตกปางสีดา-อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา
อุทยานแห่งชาติปางสีดา แหล่งดูผีเสื้อแห่งภาค
ตะวันออก เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัด
สระแก้ว เพราะตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมืองฯ ครอบคลุมไปถึง
อ�ำเภอตาพระยา อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
และอ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ
527,500 ไร่ สภาพป่ า อุ ด มสมบู ร ณ์ ป ระกอบด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญมีนกและสัตว์ป่าหายากกว่า
300 ชนิด เช่น นกเงือก นกยูง กระทิง เก้ง กวาง หมูป่า
ช้างป่า เป็นต้น รวมทัง้ มีผเี สือ้ หลากสีสนั อยูอ่ ย่างหนาแน่น
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถนุ ายน-เดือนกรกฎาคม)
จะมีให้ชมมากเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพ
ผีเสื้อแสนสวยสีสันงามตามากกว่า 350 ชนิด ไฮไลท์คือ
น�้ำตกปางสีดา เป็นน�้ำตกขนาดกลาง สูงจากหน้าผา
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ประมาณ 10 เมตร อยูห่ า่ งจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ เดินเท้า
เข้าไปประมาณ 800 เมตร อีกทั้งยังมีน�้ำตกผาตะเคียน
น�้ำตกแควมะค่า น�้ำตกถํ้าค้างคาว ภูเขาเจดีย์ ฟอสซิล
ไดโนเสาร์ อ่างเก็บน�้ำพระปรง และจุดชมวิว
ปัจจุบันได้รวมผืนป่า 5 ผืนป่า ประกอบไปด้วย
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปางสีดา ทับลาน ตาพระยา และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ รวมเนื้อที่ราว 3.8 ล้านไร่
เรียกว่า “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” และได้ประกาศ
ให้ เ ป็ น “มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่ ง ที่ 2 ของ
ประเทศไทย” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ค่าเข้าชม
อุทยานฯ ชาวไทย 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ต.ท่าแยก
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
0 3724 7948, 08 1862 1511
ซั ว สะเดย
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วัดถ�้ำเขาฉกรรจ์และสวนรุกขชาติ
เขาฉกรรจ์
ตืน่ ตากับฝูงค้างคาวนับล้านตัว ทีพ่ ร้อมใจกันโบยบิน
ออกจากถ�้ำช่วงเย็นคํ่า บนเขาฉกรรจ์ ที่ชาวบ้านเชื่อว่า
ที่แห่งนี้ เคยเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมัยทีท่ รงเป็นพระยาวชิรปราการ ได้ทรงรวบรวมคนไทย
จากชุมนุมต่างๆ เพือ่ กอบกูเ้ อกราชหลังเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 ได้ทรงกระท�ำพิธีตัดไม้ข่มนามเพื่อก�ำราบจิตภูติ
ของชุมนุมทั้ง 5 ก่อนยกทัพไปตีชุมนุมทั้ง 5 จนสามารถ
รวมเป็นหนึ่งเดียว และกอบกู้เอกราชส�ำเร็จ พิธีดังกล่าว
เรียกว่า “ฉอ-กัณฑ์” แต่มาเพีย้ นเสียงเป็น “เขาฉกรรจ์”
จนทุกวันนี้

Neighbor Journey

เขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูนดึกด�ำบรรพ์อายุราว
2-4 พันปี สวยงามทอดยาวประมาณ 1,250 เมตร กว้าง
ประมาณ 750 เมตร มี 3 ยอด สูง 100-150 เมตร
มีลักษณะคล้ายกับเป็นก้อนหินเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ
ตั้งอยู่บนพื้นราบโดยไม่มีเชิงเขาลาดเอียง มีถ�้ำน้อยใหญ่
กระจัดกระจายประมาณ 30 ถ�้ำ อาทิ ถ�้ำมืด ถ�้ำหนุมาน
ถ�้ำมหาหิงส์ ถ�้ำน�้ำทิพย์ เป็นต้น
ไฮไลต์ของเขาฉกรรจ์นั้นคือ “ถ�้ำทะลุ” ตั้งอยู่
บริเวณวัดถ�ำ้ เขาฉกรรจ์ มีลกั ษณะเป็นช่องเขาขนาดใหญ่
ทะลุจากด้านนึงไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชม
ทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย มีบันได 300 ขั้นขึ้นไป
ถึ ง ยอดเขาจุ ด ชมวิ ว “วั ด ถ�้ ำ เขาฉกรรจ์ ” เป็ น วั ด ใน
พระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2433 บนพื้นที่
28 ไร่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ และรอย
พระพุทธบาทจ�ำลอง
ส่วนด้านตะวันตกหรือด้านหน้าทีต่ ดิ ถนนสายหลัก
(ทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว ห่างจากตัว
เมืองราว 17 กม.) คือ “สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์” กินพืน้ ที่
488 ไร่ มี ล� ำ คลองพระสะทึ ง เป็ น แหล่ ง น�้ ำ ส� ำ คั ญ ที่
หล่อเลีย้ งป่าและพรรณไม้กว่า 600 ชนิด จนมีบรรยากาศ
แมกไม้ร่มรื่น นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารลิงได้ ❑
สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
0 3731 2282, 09 6981 2145
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
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วัดแม่ยา่ ซอม
ศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวอ�ำเภอคลองหาด เป็นวัด
ใหญ่ทรี่ วมสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิไ์ ว้มากมาย เรียกได้วา่ เป็นวัดทีส่ วย
ทีส่ ดุ ในจังหวัดสระแก้วเลยก็วา่ ได้ ตามความเชื่อที่เล่าต่อ
กันมารวมถึงจากที่ท่านเข้าทรงผ่านผู้คน ท�ำให้ชาวบ้าน
เชือ่ ว่าท่านเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและ
อยู่ที่นี่มานานหลายชั่วอายุคน เสด็จแม่ย่าซอมแสดงทั้ง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านเห็น จนเป็นที่นับถือของ
ชาวบ้านคลองหาดและใกล้เคียง ชาวบ้านต่างให้ความ
เคารพนับถือศรัทธาเป็นอย่างมาก ทัง้ ดาราและนักร้องลูก
ทุ ่ ง มาขอพรกั น เยอะมาก รวมถึ ง มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง
เดินทางมาท�ำบุญขอพรกับแม่ย่าเป็นประจ�ำมิได้ขาด ที่นี่
มีพระราหูองค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่
มีหลวงพ่อทันใจ ทีห่ ลายๆ คนมักจะไปขอโชคขอลาภอยู่
เสมอ และจะต้องกลับมาแก้บนอีกครัง้ เพราะต่างก็สมหวัง
ในสิง่ ทีข่ อ ❑
วัดแม่ยา่ ซอม หมูท่ ี่ 11 บ้านป่าตะแบก
ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ. สระแก้ว
0 3744 5109 อบต.คลองหาด
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
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พระสยามเทวาธิราช
ณ อรัญประเทศ
หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิ่งส�ำคัญแห่งสยามประเทศ ที่คน
ไทยนับถือมาช้านาน ก่อนเสด็จขึ้นเสวยราชย์ พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงผนวช
อยู่ถึง 27 ปี ทรงแตกฉานทั้งทางธรรมและโหราศาสตร์
ทรงมีพระด�ำริว่าเมืองไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสีย
อิสรภาพมาหลายครั้ง แต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นมาได้
เสมอ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2400 ทรงประสบอุปัทวเหตุ
พลัดตกรถม้าขณะทรงขับจากท้องสนามหลวงเข้าใน
พระบรมมหาราชวัง พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา
4 พระองค์ ทุกพระองค์ได้รับบาดเจ็บไม่มากทั้งที่อาการ
น่าจะสาหัสกว่านี้ ทรงเล่าว่าชายจุฬาลงกรณ์ (รัชกาลที่
5 ในวัยเยาว์) ศีรษะแตกเป็นแผลเล็กๆ 3 แห่ง ชะรอย
จะมีเทพยดาองค์ใดองค์หนึง่ คอยพิทักษ์รกั ษาอยู่ สมควร
จะท�ำรูปเทพพระองค์นั้นขึ้นไว้สักการบูชา ด้วยเหตุนี้จึง
โปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ
ทรงปั้นรูปเทพองค์นั้น แล้วหล่อขึ้นด้วยทองค�ำทั้งแท่ง
ถวายนามว่า “พระสยามเทวาธิราช” เป็นเทวรูปยืนสูง
8 นิว้ ทรงเครือ่ งกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสง
ขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกจีบเสมอพระอุระ มีเรือนแก้วท�ำ
ด้วยไม้จนั ทน์ซงึ่ จารึกอักษรจีนอยูเ่ บือ้ งหลัง แปลความได้วา่
“เทพยดาผูส้ งิ สถิตรักษาสยามประเทศ” ประดิษฐานใน
พระวิมาน กลางพระที่นั่งไพศาลทักษิณ มาจนทุกวันนี้
ทรงสังเวยและทรงอธิษฐานขอให้เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์
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พระองค์นคี้ มุ้ ครองป้องกันภัยและประสิทธิป์ ระสาทความ
สมบูรณ์พูนสุขให้แก่ประชาชนชาวสยาม
ต่อมาใน พ.ศ. 2518 ได้มีการรบตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา มานานกว่า 7 ปี พระครูอุทัยธรรมธารี
เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ จึงได้จดั สร้างพระสยามเทวาธิราช
จ�ำลอง สีทองอร่ามสูง 1.29 เมตร ประดิษฐานอยู่บนช้าง
3 เศียร ประดิษฐานหน้าสถานีต�ำรวจภูธรอรัญประเทศ
เพื่อเป็นดั่งเกาะแก้วก�ำแพงเพชร 7 ชั้น สร้างขวัญก�ำลัง
ใจในการป้องกันภัยสงครามให้แก่ ทหาร ต�ำรวจ และ
พลเรือน ต่อมาใน พ.ศ. 2528 ประชาชนผูม้ จี ติ ศรัทธาได้
ร่วมกันสร้างบุษบกครอบ เป็นที่ประทับให้พระสยาม
เทวาธิราชจ�ำลององค์นี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญคู่
อรัญประเทศ มีผคู้ นเดินทางไปสักการบูชากันไม่ขาดสาย
ตั้งอยู่ใกล้ถนนคนเดิน ตม.จังหวัดสระแก้ว ห่างชายแดน
ปอยเปตเพียงนิดเดียว ❑

ตลาดโรงเกลือ
หรือ “ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก” ตลาดการค้า
ชายแดนภาคตะวั น ออกที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ตั้ ง อยู ่ ใ นอ� ำ เภอ
อรัญประเทศ ใกล้กบั ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศปอยเปต เป็นแหล่งชอปปิงสินค้าปลีก-ส่ง ที่คึกคักมาก
อีกทัง้ เป็นแหล่งสินค้ามือสองทีข่ นึ้ ชือ่ มานาน ในแต่ละวัน
จะมีนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน มาซื้อหาสินค้าแบรนด์เนม
ราคาถูกคุณภาพดี ด้วยย่านนี้เคยเป็นตลาดค้าเกลือที่
ส�ำคัญมาก่อน จึงเรียกกันติดปากว่า “ตลาดโรงเกลือ”
ปัจจุบนั ประกอบด้วย 5 ตลาดย่อย คือ “ตลาดโกลเด้นเกต”
(ตลาดมิตรภาพชายแดน) จ�ำหน่ายสินค้าคละกัน ทั้งมือ

หนึ่งและมือสอง “ตลาดโรงเกลือใหม่” ขายกระเป๋า
แฟชั่น กระเป๋าถือ กระเป๋าแบรนด์เนม “ตลาดโรงเกลือ
เก่า” เน้นขายสินค้ามือสองสภาพดี และสินค้าขายส่ง
“ตลาดเดชไทย” ขายรองเท้าเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งใหม่เก่า
พร้อมรับซ่อมรองเท้าทหาร รองเท้าแฟชัน่ รองเท้ามือสอง
รองเท้าผ้าใบ และมีสินค้าอื่นๆ ด้วยในราคาปลีกส่ง
สุดท้ายคือ “ตลาดเบญจวรรณ” เน้นขายสินค้ามือหนึ่ง
ราคาส่งจากโรงงาน ทั้งเป้ กระเป๋า เสื้อผ้า ❑
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ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
(สวนกาญจนาภิเษก)
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระแก้วที่เกิดจากความ
ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึน้ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรัก
ภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ
เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีในหมูพ่ สกนิกรชาวจังหวัด
สระแก้ว ตัง้ อยูใ่ นปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต�ำบลท่า
เกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 ทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองและแผ่นดวงเมือง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539
ตัวอาคารศาลหลักเมือง เป็นปรางค์หา้ องค์ ทีม่ ที าง
เดินเชื่อมถึงกัน โดยเสาหลักเมืองอยู่ในปรางค์องค์กลาง
องค์ใหญ่ กว้าง 6.60 เมตร สูง 19.10 เมตร ตัวเสาท�ำจาก
ต้ น ชั ย พฤกษ์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะถู ก ต้ อ งตามโบราณราช
ประเพณี มีขนาดเส้นรอบวง 120 นิ้ว สูง 229 นิ้ว ภายใน
ติดแผ่นทองดวงเมืองสระแก้วนักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง
มากราบไหว้สักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยจังหวัดสระแก้วจัดให้มีพิธีสมโภชและเฉลิม
ฉลองศาลหลักเมืองในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ❑
ถ.สุวรรณศร หมู่ 3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว
เปิดให้เข้าชมทุกวัน 08.00-17.00 น.
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พระบรมราชานุสาวรียพ
์ ระนเรศวร
กราบสักการะสมเด็จพระนเรศวร ทีก่ องก�ำลังบูรพา
พร้อมด้วยก�ำลังพล และประชาชนชาวสระแก้ว ได้ร่วม
กันจัดสร้างพระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ปางหลังทักษิโณทก ประทับนั่งบนอาคาร 2 ชั้น
สูง 25 เมตร เป็นอาคาร 6 เหลีย่ ม หลังคารูปมาลาออกรบ
ณ บริเวณหน้าค่ายสุรสิงหนาท เพื่อเชิดชูพระเกียรติและ
พระปรีชาสามารถทางด้านการรบ พระบรมราชนุสาวรีย์
ตัง้ อยูต่ ดิ สนามกีฬาสุรสิงหนาท ริมถนนสุวรรณศร ก่อนถึง
ด่านชายแดนอรัญประเทศ ❑

ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ซั ว สะเดย
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วัดป่าใต้พฒ
ั นาราม หรือ
(วัดหลวงปูบ่ ดุ ดา)

ชุมชนมิตรสัมพันธ์
เทีย่ วย่านถนนมิตรสัมพันธ์ รับประทานอาหารญวน
หรืิออาหารเวียดนามรสชาติแบบต้นต�ำรับทั้งอาหารคาว
และขนมหวาน
จากความหลากหลายของชาติ พั น ธุ ์ ที่ อ าศั ย อยู ่
อ�ำเภออรัญประเทศ ทั้ง ย้อ (ญ้อ) ญวน ลาว เขมร จีน
ไทย ท�ำให้เกิดความหลากหลายของอาหารการกินที่
สามารถเลือกชิมได้ตามร้านอาหารทั่วไปในตัวเมืองอรัญ
โดยเฉพาะอาหารที่อร่อยที่เลื่องชื่อ ที่ใครมาแล้วต้องไม่
พลาดลิ้มลอง ได้แก่ “อาหารญวน” บริเวณชุมชนถนน
มิตรสัมพันธ์หรือซอยบ้านญวน เช่น แหนมเหนือง บ่อกุ้ง
จ้างหล่อง บั๊นหอย ก๊าจ๋า หว๋อยก๊วน จ๋าหย่อ จ๋าเจียง
นอกจากนัน้ ยังมีอาหารย้อบ�ำรุงสุขภาพ เช่น แกงผักหวาน
ใส่ไข่มดแดง แกงผ�ำ ลาบเหลว หมกกุ้ง เป็นต้น
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ย่านนีย้ งั มีวดั เจริญบุญ หรือ วัดญวน ตัง้ อยูต่ รงข้าม
สวนกาญจนาภิเษก อ.อรัญประเทศ เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านญวนเป็นชาวเวียดนามที่อพยพ
หนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2489
และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชาวเวียดนามเอาไว้ได้เป็น
อย่างดี ❑
ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
0 3723 1805 (เทศบาลเมืองอรัญประเทศ)

เยือนวัดป่าใต้พฒ
ั นาราม หรือทีช่ าวบ้านนิยมเรียกกัน
ว่ า “วัดหลวงปู่บุดดา” ด้ ว ยวั ด นี้ เ ป็ น ที่ พ� ำ นั ก ของ
“หลวงปูบ่ ดุ ดา ปัญญาธโร” พระเกจิอาจารย์ชอื่ ดังทีม่ อี ายุ
ยืนยาวถึง 6 แผ่นดิน 111 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2454
ที่บ้านโคกอู่ทอง จ.ปราจีนบุรี) ท่านเป็นพระเถระผู้เปี่ยม
ด้วยความเมตตา งดงามด้วยปฏิปทาจริยาวัตร เคร่งครัด
ในพระธรรมวินัย อีกทั้งยังระลึกชาติได้ตั้งแต่วัยเยาว์
ท่านได้ออกธุดงค์อยูใ่ นป่าแถบเทือกเขาภูพานนัน้ ท่านได้
พบกับพระธุดงค์องค์หนึง่ คือ พระสงฆ์ พรหมสโร ซึง่ มีอายุ
แก่กว่าท่าน 10 ปี ทันทีที่ได้พบหน้าท่านระลึกชาติได้ว่า
พระสงฆ์ พรหมสโร เคยเป็นบิดาในอดีตชาติ ท่านจึงเรียก
ว่าคุณพ่อสงฆ์ หลังจากนั้นท่านได้ออกจาริกร่วมธุดงค์มา
ด้วยกันจากอีสานมาสูภ่ าคกลาง ณ ทีถ่ ำ�้ ภูคานีเ้ องทีห่ ลวง

ปู่บุดดา และพระสงฆ์ พรหมสโร ได้บำ� เพ็ญเพียรจนได้รู้
แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสององค์ วัตถุมงคลของ
หลวงปูบ่ ดุ ดาจึงได้รบั ความนิยมมากมาย ต่อมาท่านได้เริม่
ก่อตั้งส�ำนักสงฆ์ใหม่เจริญสุข จนในปี พ.ศ. 2550 จึงร่วม
กับชาวบ้านก่อสร้างและพัฒนาเป็นวัดป่าใต้พัฒนาราม
และได้จัดสร้างพระสมเด็จ 111 ปี เพื่อน�ำปัจจัยมาสร้าง
อุโบสถวัดป่าใต้พัฒนาราม จุดเด่นของอุโบสถวัดนี้คือ
โบสถ์มหาอุด ซึ่งมีหลังเดียวในจังหวัดสระแก้ว ตัวโบสถ์
สีขาวมุกทัง้ หลัง ฝาเป็นไม้สกั ทอง หน้าต่างไม้สกั ทองแกะ
สลักเป็นรูปสัตว์ป่าหิมพานต์ ส่วนประตูเป็นไม้ตะเคียน
ทอง องค์ พ ระประธานใหญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด สระแก้ ว
เป็นศิลปะ 3 สมัยคือ หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อสุโขทัย
และหลวงพ่อเชียงแสน ❑
วัดป่าใต้พัฒนาราม 149 ม.9 บ้านป่าใต้
ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
08 9831 6991
ซั ว สะเดย
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อุทยานแห่งชาติตาพระยา
(ลานหินตัดสระเพลง)

98

ท่องผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา ที่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาทางทิศ
ตะวั น ตกไปจรดประเทศกั ม พู ช าทางทิ ศ ตะวั น ออก
ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งในปี พ.ศ. 2539 บนพื้นที่ทั้งหมด
371,250 ไร่ (594 ตารางกิโลเมตร) เป็นแหล่งต้นน�้ำ
ล�ำห้วยหลายสาย และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานา
ชนิด
ไฮไลต์ ข องอุ ท ยานฯ คื อ ลานหินตัดสระเพลง
ซึ่งเป็นแหล่งหินทรายเนื้อละเอียด ที่นิยมน�ำเอาไปสร้าง
ปราสาทและพระพุทธรูปต่างๆ ในยุคสมัยขอมโบราณ
มีรอ่ งรอยการตัดหิน และมีอกั ษรขอมจารึกโบราณ ซึง่ เป็น
ทีร่ กู้ นั ดีวา่ ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 17 หินเหล่านีไ้ ด้ถกู ชักลากจาก “สระเพลง” ฝั่งไทยไป
ทางล�ำน�ำ้ น�ำไปสร้าง “ปราสาทบันทายฉมาร์” ในจังหวัด
ซั ว สะเดย
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ภาพสลักพระอวโลกิเตศวรปางพันกร ณ ปราสาทบันทายฉมาร์ ในเขตกัมพูชา
ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างไว้นอกเมือง โดยชักลากหินจากลานหินตัด
สระเพลง อ.ตาพระยา ที่ห่างกันราว 25 กม. รวมถึงน�ำไปสร้างปราสาทที่พบอยู่
ประปรายในเขตจังหวัดสระแก้ว และมีต�ำนานเล่าว่า ในวันพระนั้นจะได้ยินเสียงเพลง
ดังออกมาจากบริเวณสระน�้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อแหล่งหินตัดนี้

บันเตียเมียนเจย (ศรีโสภณเดิม) ฝัง่ กัมพูชา หรืออีกชือ่ คือ
ไผทสมัน (เอกสารไทยโบราณเรียกว่า “พุทไธสมัน”
ซึ่ ง เป็ น สร้ อ ยนามของเจ้ า เมื อ งสุ ริ น ทร์ ใ นเวลาต่ อ มา)
นอกจากนั้นอุทยานฯ ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติหลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่อยู่ใกล้กับหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ ตย.4 (กลางดง) เป็นเส้นทางยอดนิยม
เนื่องจากไปสู่จุดชมวิวบนเทือกเขาพนมดงรัก ที่สามารถ
ชมทิวทัศน์ผืนป่าตาพระยาได้ไกลสุดสายตา มองเห็นทั้ง
ละลุ ลานกระเจี ย ว ปราสาทเขาโล้ น ปราสาททอง
ปราสาทบายแบก เป็นต้น ทางอุทยานฯ มีบ้านพักและ
สถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก
10 บาท / ชาวต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท เปิด
ให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. ❑
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
0 3724 7932, 08 1178 8119, 0 3723 1805

หมู่บ้านทับทิมสยาม05
เทีย่ วหมูบ่ า้ นเกษตร ชมทุง่ ดอกทานตะวันและดอก
เก๊กฮวยที่ส วยไม่แพ้ใคร ณ หมู่บ ้า นทับ ทิมสยาม05
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชา (ใกล้อุทยานแห่ง
ชาติตาพระยา) ซึ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต
ของชุมชน บรรยากาศในหมูบ่ า้ นโอบล้อมด้วยขุนเขาและ
สายหมอกบางเบา มีที่พัก จุดกางเต็นท์ และมีบริการ
นัง่ รถอีแต๋นน�ำเทีย่ วชมภายในหมูบ่ า้ น (ค่าบริการท่านละ
30 บาท /เหมาคัน 300 บาท) ชมทุง่ ดอกเก็กฮวย ทุง่ ดอก
ทานตะวัน สวนพระเมตตา (เป็นโรงเรือนกุหลาบและ
คาเฟ่สุดชิค (ค่าเข้าชมโรงเรือนกุหลาบ 30 บาท/ท่าน)
นอกจากนั้นยังมีสวนลุงประทีปและพุทรานมสด มีสวน

นาตายุง ในบริเวณทุง่ เก๊กฮวยยังมีสนิ ค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเก๊กฮวยและสมุนไพรต่างๆ วางจ�ำหน่ายอีก
ด้วย
หมู่บ้านทับทิมสยาม05
ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ต.คลองไก่เถื่อน 0 3754 3031
สวนเก๊กฮวย 09 3108 5686
สวนพระเมตตา 09 3321 2977
สวนลุงประทีปและพุทรานมสด 08 7146 6167
ซั ว สะเดย
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กิจกรรมสุดชิคจิบกาแฟชมค้างคาวกลางทุ่งดอกดาวกระจาย
จุดเช็คอินแห่งใหม่ของสระแก้ว Wood House ณ
เขาฉกรรจ์คาเฟ่ ความละมุนของกาแฟบนทุ่งดอกดาว
กระจายสีเหลืองสดใส มีฉากหลังเป็นถ�้ำเขาฉกรรจ์ที่
งดงาม และในช่วงเย็นๆ จะมีฝูงค้างคาวบินออกมาจาก
ถ�ำ้ เขาฉกรรจ์ เป็นพันๆ ตัว ให้ดไู ด้จากมุมไกลๆ อีกด้วย ❑
ตั้งอยู่ที่ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
เปิดให้เข้าชม : 06.00-20.00 น.
09 2638 6472
www.facebook.com/choltichasingha
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กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติที่เขื่อนพระปรง
อิม่ ตาอิม่ ใจทัศนียภาพทีง่ ดงามบนผืนน�ำ้ กว้างใหญ่
ท่ามกลางเทือกเขาทอดยาว ณ เขื่อนพระปรง เขื่อนใหญ่
ทีส่ ดุ ในจังหวัดสระแก้ว หนึง่ ในโครงการตามพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สร้างขึ้น
เพื่อกั้นล�ำน�้ำห้วยพระปรง ซึ่งไหลลงมาจากอุทยานแห่ง
ชาติ ป างสี ด า ลงมาบนที่ ลุ ่ ม กลายเป็ น อ่ า งเก็ บ น�้ ำ
ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งอาศัยของพันธุป์ ลาน�ำ้ จืดและนกน�ำ้
นานาชนิด เหมาะส�ำหรับการเที่ยวชมธรรมชาติเป็น
อย่างยิ่ง
ชมเสน่ห์ของอ่างเก็บน�้ำพระปรง ด้วยการล่องเรือ
ล่องแพ ชมธรรมชาติ ชมความน่ารักของนกนานาชนิด
ทั้งนกป่า นกทุ่ง และนกนํ้า โดยเฉพาะนกน�้ำขนาดใหญ่
ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่าง “นกอ้ายงั่ว หรือ นกงู” นับร้อยตัว
ที่พากันอพยพมาจากประเทศออสเตรเลีย มาหากินปลา
ในเขื่อนพระปรง ถือเป็นแหล่งหากินของนกงูที่ใหญ่ที่สุด
ของไทย ที่เรียกว่านกงู เพราะเวลาด�ำน�้ำจับปลาที่คอจะ
มีลกั ษณะเหมือนงู ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของ
ทุกปี จะมีเทศกาลดูนกนํา้ นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมอืน่ ๆ
อีกเช่น การตกปลาริมเขื่อน หรือ กางเต็นท์พักแรม (ต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัย) 		
บริเวณเขื่อนพระปรง มีร้านอาหารประเภทปลา
รสชาติอร่อย ราคาย่อมเยาให้เลือกมากมาย เช่น ครัวริม
เขือ่ น (084 863 1735) สมปองปลาเผา (09 6198 6863)
102 ซั ว สะเดย

สวนวังน�ำ้ ฟ้า อินทผาลัม

น้องเฟิร์นปลาเผา (08 9545 1948) มีเรือลุงชวนบริการ
พาเที่ยว (09 7150 2326) มีบริการที่พักริมน�้ำของชุมชน
(อบต.) และเรือของชุมชน (2 ล�ำ 20 ท่านต่อล�ำ) อ่างเก็บ
น�ำ้พระปรงอยู่ห่างจากตังอ�ำเภอสระแก้วราว 35 กม. ❑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อบต.ช่องกุ่ม (หมู่ที่ 3 บ้านระเบาะหูกวาง
และหมู่ที่ 6 บ้านห้วยชัน) ต.ช่องกุ่ม
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
0 3726 2530 (08.30-16.30 น.)

เรียนรูเ้ กษตรผสมผสาน เทีย่ วอุโมงค์ตน้ ไม้ และเก็บ
อินทผาลัมจาก“สวนวังน�้ำฟ้า”สวนอินทผาลัมที่ใหญ่
ที่สุดในภาคตะวันออก โดยน�ำพันธุ์เข้ามาจากตะวันออก
กลาง (UAE) มีหลายสายพันธุ์ อีกทั้งยังมีล�ำไย มัลเบอร์รี่
บาบับ (จากแอฟริกา) มีจ�ำหน่ายทั้งผลสดและน�้ำผลไม้
เพือ่ สุขภาพ อินทผาลัมช่วยบ�ำรุงรักษาสายตา ชะลอความ
เสื่อมของดวงตา มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรค
อัลไซเมอร์ และช่วยลดระดับน�ำ้ ตาลอีกด้วย ❑
สวนวังน�้ำฟ้า 8 หมู่ 4 บ.วังน�ำ่ ฝน ต.วังใหม่
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
06 2398 9922
ไม่เสียค่าเข้าชม
ซั ว สะเดย 103
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กิจกรรมท�ำนาที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
“สอนคนให้รู้จักควาย” มาที่เดียวครบจบเรื่อง
เกษตรพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง
แบบใกล้ๆ ในอ�ำเภอเมือง เรียนรูก้ ารท�ำนาข้าว พร้อมการ
ฝึกกระบือแบบมืออาชีพ สนุกสนานกับทดลองไถนากับ
กระบือด้วยตนเอง ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ บนเนื้อที่
กว่า 110 ไร่ ซึง่ จัดท�ำเป็นโครงการธนาคารโคกระบือเพือ่
เกษตรกร ตามพระราชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้มลู นิธชิ ยั พัฒนาจัดตัง้ เป็นโรงเรียนฝึกกระบือ เพือ่ สอน
เกษตรกรให้ รู ้ วิ ธี เ ลี้ ย ง และควบคุ ม กระบื อ เพื่ อ ใช้ ใ น
การเกษตร พร้อมเรียนรู้การเตรียมดิน การปลูกพืชเลี้ยง
สัตว์ผสมผสาน การปลูกหญ้าแฝกช่วยพยุงดิน การปลูก
ต้นไม้กว่า 50 ชนิด ชมบ้านดิน กระบือเผือก เครื่องใช้
ไม้สอยในการท�ำนา สาธิตการท�ำนาและการฝึกกระบือ
ซึ่งเปิดการสอนในวันที่ 1-10 ของเดือน (ถ้านอกเหนือนัน้
หากมาเป็นหมู่คณะ และติดต่อมาล่วงหน้าก็สามารถ
จัดให้ชมได้)
นอกจากนี้ ใ นบริ เ วณโรงเรี ย นยั ง มี ที่ พั ก ซึ่ ง เป็ น
บ้านดิน มีร้านกาแฟ ร้านอาหาร (ควายคะนอง) และร้าน
ขายของที่ระลึกไว้บริการด้วย ❑

104 ซั ว สะเดย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 999 ต.ศาลาล�ำดวน 		
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
0 3724 4615, 0 3724 4657, 08 8289 1299
www.kasorn.com
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การข้ามด่านชายแดนไทย-กัมพูชา

ข้ามจากสระแก้วไปเที่ยวนครวัด ประเทศกัมพูชา
โดยผ่าน ด่านชายแดนถาวร บ้านคลองลึก อ�ำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าสู่ ด่านชายแดนปอยเปต
(Poipet Border Crossing Point) ต�ำบลปอยเปต อ�ำเภอ
โอโจรว (อูรช์ เรา) จังหวัดบันเตียเมียนเจย หรือ จังหวัดบัน
ทายมีชยั (Banteay Meanchey Province) ประเทศกัมพูชา
เอกสารข้ามแดนใช้พาสปอร์ต (Passport) คนไทย
ไม่ต้องใช้วีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน ค่าธรรมเนียม 20
ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเป็นผูท้ ภี่ มู ลิ ำ� เนาติดกับชายแดนกัมพูชา
สามารถท�ำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass)
โดยใช้ส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(พร้อมตัวจริง) ค่าธรรมเนียม 200 บาท (ใช้ระยะเวลาไม่
106 ซั ว สะเดย

เกิน 2 วัน และทางอ�ำเภอรับได้เต็มที่วันละ 100 คน
เท่านั้น) ซึ่งสามารถอยู่ในกัมพูชาได้ 3 วัน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง บ้านอ�ำเภอคลองลึก อ�ำเภอ
อรัญประเทศ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
(ช่วงสถานการณ์โควิด ยังไม่อนุญาตให้ขับรถเข้าไปเที่ยว
ให้เฉพาะรถสินค้าผ่าน แต่สามารถเข้าไปเที่ยวได้โดยซื้อ
ทัวร์จากบริษทั ท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดให้บริการอยูบ่ ริเวณด่าน ❑
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ 0 3723 1131
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0 3723 0313
สถานกงสุลกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว 0 3723 0204

ด่านนี้มีจุดเริ่มต้นจากการเสียเมืองเสียมราฐ เมือง
พระตะบอง และเมืองศรีโสภณ ให้กับประเทศฝรั่งเศสใน
ปี พ.ศ. 2449 ทางการไทยจึงได้ตั้งด่านเพื่อจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ในการเข้าออกของสินค้าต่าง ๆ คนไทยเรียกจังหวัด
บันเตียเมียนเจยนี้ว่า “บันทายมีชัย” มาแต่อดีตกาล
บริเวณด่านทั้งสองฝั่งมีตลาดชายแดนขนาดใหญ่
ฝั่งไทยคือ “ตลาดโรงเกลือ” แหล่งชอปปิง สินค้ามือสอง
ทีม่ ชี อื่ เสียงมาช้านาน ส่วนฝัง่ ปอยเปตก็เต็มไปด้วยอาคาร
ใหญ่โตมากมาย ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของโรงแรมหรูหราร้านอาหาร
และกาสิโน อีกทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรม (Economic
Zone) ขนาดใหญ่อีกด้วย ❑
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ที่เที่ยวกัมพูชา
ปอยเปต (Poipet)
เมื่อผ่า นด่า นพรมแดนเข้า สู่เมือง “ปอยเปต”
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (แปลว่ า ปราการแห่ ง ชั ย ชนะ
คนไทยเรียกว่าจังหวัดบันทายมีชยั ) จะพบอาคารใหญ่โต
มากมาย สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของเมืองการค้า
ชายแดนที่แสนจะคึกคัก มีบ่อนกาสิโน โรงแรม และ
รีสอร์ท อยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งมีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ถึง 2 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ Sanco Poipet ซึง่ เป็นแหล่งผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า และกางเกงยีนส์คุณภาพ ที่นำ� มา
ขายบ้านเรา เพลิดเพลินกับการชอบปิงสินค้าเหล่านี้ที่
ปอยเปต จากอรัญประเทศมีรถ Shuttle Bus (ฟรี) มายัง
ปอยเปต จากปอยเปตไปเสียมเรียบระยะทางประมาณ
152 กม. ใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง ซึ่งประมาณร้อย
กิโลเมตรแรก สามารถแวะเมืองศรีโสภณ อันเป็นทีต่ งั้ ของ
กลุ่มปราสาทบันทายฉมาร์ชมภาพสลักหินพระอวโลกิเต
ศวรปางพันกร ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2548 จากด่านอรัญประเทศสามารถเดินทางแบบ
ไปเช้าเย็นกลับได้ และเมือ่ ถึงเมืองเสียมเรียบ สามารถเช่า
รถขับ นั่งรถทัวร์ของกัมพูชา เหมาแท็กซี่ หรือเหมารถ
ตุ๊กตุ๊กเที่ยวเมืองเสียมเรียบ (นั่งได้ไม่เกิน 3 คน) ❑
108 ซั ว สะเดย
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เสียมราฐ หรือ เสียมเรียบ (Siem Reap)

สวรรค์ของคนรักโบราณคดี เสียมเรียบเป็นเมือง
เอกของจังหวัดเสียมเรียบ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
กัมพูชาเลยทีเดียว คนไทยเรียกเมืองนี้ว่า “เสียมราฐ”
มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยเคยอยู่ใต้การปกครองของ
สยามมาก่อน“เสียมราฐ” หมายถึง “ดินแดนของสยาม”
ค�ำว่า “เสียม” ภาษาเขมรโบราณหมายถึงสยาม ส่วนค�ำ
ว่า “ราบ” ภาษาเขมรจะออกเสียงว่าเรียบ หมายถึงปราบ
ให้ราบ “เสียมราบ” หรือ “เสียมเรียบ” จึงแปลว่า “สยาม
แพ้ราบ” ชื่อนี้สันนิษฐานว่ามาจากเหตุการณ์สงคราม
ระหว่างกัมพูชากับสยามเมื่อปี พ.ศ. 2089 สมัยสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช (เจ้าพญาจันทราชา) ที่เขมรเป็นฝ่าย
ชนะ อย่างไรก็ตาม ศึกครัง้ นีม้ ปี รากฏเฉพาะในพงศาวดาร
เขมรเท่านั้น
110 ซั ว สะเดย

เมืองเสียมเรียบ คือโลกแห่งอดีตกาลที่ยังคงอยู่ใน
ปัจจุบัน เต็มไปด้วยเสน่ห์โบราณอันน่าพิศวง ด้วยเป็นที่
ตั้งของ “นครวัด” ศูนย์กลางอารยธรรมกัมพูชา เชื่อมสู่
แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ อย่างกลุม่ ปราสาทนครธม (ปราสาท
ตาพรหม และบายน, บันทายศรี, บากอง, โลเลย, พนม
บาเค็ง, พนมกุเลน และบารายตะวันตก) ถือเป็นอนุสรณ์
สถานทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากทั่วโลกปีละหลายล้านคน สร้างรายได้มหาศาลให้
ประเทศกัมพูชา ซึ่งใน พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนนครวัด นครธม เทวลัย และสิ่งก่อสร้างโบราณ
กว่าสองร้อยแห่ง ที่อยู่ใกล้เคียงในจังหวัดเสียมเรียบ
บนพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร เป็นมรดกโลกในนาม
อุทยานโบราณสถาน “เมืองพระนคร” หรือ อังกอร์
(Angkor)
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การเข้าชมอุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองพระนครต้อง
ท�ำบัตรที่ Angkor Enterprise มีค่าธรรมเนียม (คิดเป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐ) ให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ คือ
1. บัตรเข้าชมส�ำหรับ 1 วัน ราคา 37 (USD)/คน
2. บัตรเข้าชมส�ำหรับ 3 วัน (เที่ยวภายใน 10 วัน นับจาก
วันซื้อตั๋ว) ราคา 62 (USD)/คน
3. บัตรเข้าชมส�ำหรับ 7 วัน (เที่ยวภายใน 30 วันนับจาก
วันซื้อตั๋ว) ราคา 72 (USD)/คน
บัตรทุกประเภทต้องมีการถ่ายรูปติดบัตรด้วย
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://angkor.com.kh/angkor-tip
เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30-17.30 น.
(ช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์
จะได้รับความนิยมสูงสุดเพราะแดดไม่ร้อนมาก) 		
โทร : (+855) 06 3765 577  
112 ซั ว สะเดย
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การเข้าชมอุทยานฯ ควรแต่งกายให้สภุ าพจะได้ขนึ้
ชมได้ทกุ ที่ มีบริการไกด์นำ� เทีย่ วท้องถิน่ เพือ่ ให้คณ
ุ สะดวก
และได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ ในราคาประมาณ 20 (USD) ต่อวัน
เสียมเรียบห่างจากกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา
ประมาณ 318 กม.

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (สูรยวรรมันที่ 2) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เขมร
พระองค์แรกที่ปรากฏโฉมในงานศิลปะ บนผนังที่นครวัด มีรูปสลักนูนต�่ำ
ของพระองค์ประทับนั่งบนราชอาสน์ สวมเครื่องทรงต่าง ๆ รายล้อมด้วย
ข้าราชบริพาร

“เมืองพระนคร” เป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของ
จักรวรรดิเขมร มีชอื่ ดัง้ เดิมตามจารึกว่า “ศรียโศธรปุระ”
เมืองนี้เริ่มต้นขึ้นหลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เจ้าชายจาก
อาณาจักรเจนละทีไ่ ปศึกษาเล่าเรียนบนเกาะชวาในฐานะ
“ราชบุตรบุญธรรม” ซึ่งมีความหมายเดียวกับการเป็น
“องค์ประกัน” เมือ่ มีพระชนมายุได้ 20 พรรษา เสด็จกลับ
จากชวาทรงรวบรวมอาณาจักรเจนละบกและอาณาจักร
เจนละน�ำ้ เข้าด้วยกัน สถาปนาตนเองขึน้ เป็นปฐมกษัตริย์
แห่งจักรวรรดิเขมร และประกาศแยกแผ่นดินเป็นอิสระ
จากชวาในปี พ.ศ. 1345 บนเทื อ กเขาพนมกุ เ ลน
(มเหนทรบรรพต) ตอนเหนือของโตนเลสาป ทรงริเริม่ ลัทธิ
เทวราชขึน้ เป็นครัง้ แรกในกัมพูชา และทรงสร้าง “หริหราลัย”
ขึ้นเป็นราชธานีขอมยุคแรก หริหระ หมายถึงการอวตาร
คือการรวมของพระวิษณุ (หริ) และพระศิวะ (หระ) ให้
เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู เทียบเคียงกับความ
เป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่ง (เมืองหริหราลัย มีขนาดใหญ่
เท่ากรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาในปัจจุบนั ตัง้ อยู่
ที่ต�ำบลโรลั๊วะ ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปประมาณ
15 กม.

สืบมาถึงรัชกาลของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ทรง
สถาปนา “ยโศธรปุระ” หรือ “เมืองพระนครขึ้นเป็น
เมืองหลวง” มีศนู ย์กลางอยูท่ ปี่ ราสาทพนมบาแค็ง ผ่านเข้า
สู่รัชกาลพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ.
1593-1609) ทรงสร้างปราสาทสด็อกก็อกธมที่จังหวัด
สระแก้ว
ต่อเนื่องมาถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ด้วยพระองค์
มี เ ชื้ อ สายกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง อาณาจั ก รตามพรลิ ง ค์ ห รื อ
อาณาจักรศรีวิชัย จึงทรงหันมานับถือศาสนาพุทธ นิกาย
มหายาน แต่ก็มิได้รังเกียจศาสนาพราหมณ์ ทรงสร้าง
ปราสาทเขาพระวิหาร (จังหวัดศรีสะเกษ) และปราสาท
หินพิมาย (บุรีรัมย์) ในราวพุทธศตวรรษที่ 16
ล่วงมาถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงโปรดให้สร้าง
“ปราสาทนครวัด” ขึ้น ซึ่งปรากฏโฉมของพระองค์ใน
ผนังของปราสาทนครวัด
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ต่อมาในพ.ศ. 1724 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์
ผู ้ เ กรี ย งไกรได้ กู ้ แ ผ่ น ดิ น จากการบุ ก รุ ก ของพวกจาม
(อาณาจักรจามปา) ทรงเปลี่ยนนครวัดเป็นศาสนสถาน
พุทธ และสร้าง “นครธม” เป็นเมืองหลวง ห่างจากเมือง
พระนครหรือเมืองหลวงเดิมไม่มาก โดยมีศูนย์กลางอยู่
ที่ปราสาทบายน อีกทั้งยังทรงสร้างปราสาทพระขรรค์
ปราสาทตาโสม ปราสาทนาคพัน ปราสาทบันทายฉมาร์
และปราสาทเขาพนมรุ้ง (ในจังหวัดบุรีรัมย์) ให้เป็น
ศาสนสถานในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ทรงบูรณะ
ปราสาทหินพิมาย (เมืองเกิดของพระมารดา) อีกด้วย
ในราว พ.ศ. 1974 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
หรือ เจ้าสามพระยา แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ยกกองทัพไป
ตีกรุงศรียโสธรปุระ (ล้อมอยู่ถึง 7 เดือน) และยึดเมือง
พระนครหลวง (นครธม) มีการจับเชื้อพระวงศ์เป็นองค์
ประกัน กวาดต้อนขุนนางและประชาชนกว่า 7 หมื่นคน
ตลอดจนการริบทรัพย์สมบัติมาเป็นจ�ำนวนมาก นับว่า
เมืองหลวงของกัมพูชาต้องเสียแก่อยุธยาเป็นครั้งที่ 3
(ครั้งแรกปี พ.ศ. 1895 ในสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ครั้งที่2
พ.ศ. 1931 ในสมัยพระราเมศวร) การเสียเมืองพระนคร
หลวงครั้งนี้มีความส�ำคัญมาก เพราะท�ำให้ศูนย์กลางของ
อาณาจักรกัมพูชาได้ยา้ ยไปยังเมืองปาสานและพนมเปญ
ในที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ห่างจากการโจมตีของไทย เมือง
พระนครหลวงจึงถูกทอดทิ้งเป็นเมืองร้างตั้งแต่นั้นมา
จึงไม่แปลกเลยที่เขมรจะชิงชังสยามมากในเวลานั้น ❑
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นครวัด (Angkor Wat)
นครวัดเปรียบได้กับเพชรยอดมงกุฏแห่งกัมพูชา
ตระการตากับหมู่ปราสาทหิน ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลก ที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์โลก การได้มาเยือนที่
นีถ่ อื เป็นประสบการณ์อนั เลอค่า ทีจ่ ะตราตรึงอยูใ่ นหัวใจ
คุ ณ ไปอี ก นานแสนนาน นครวั ด ตั้ ง อยู ่ ห ่ า งตั ว เมื อ ง
เสียมราฐประมาณ 6 กม. บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า
พันไร่ (1.62 ตารางกิโลเมตร หรือราว 401 เอเคอร์) ซึ่ง
หากต้องการชมอย่างละเอียด ใช้เวลาวันเดียวคงเที่ยวไม่
พอแน่ๆ ที่ส�ำคัญควรเริ่มมาตั้งแต่ตี 5 เพื่อมารอถ่ายภาพ
พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ที่ ห น้ า ปราสาทนครวั ด ซึ่ ง จะขึ้ น ราว
6 โมงเช้า ณ เวลานั้นจุดนี้จะคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนจาก
ทั่วทุกมุมโลก
ปราสาทนครวัด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระ
วิ ษ ณุ ใ นศาสนาฮิ น ดู ห รื อ ศาสนาพราหมณ์ เพื่ อ เป็ น
เทวสถานประจ�ำเมืองพระนคร (ศรียโสธรปุระ) และเพื่อ
ใช้เป็นสถานที่เก็บพระบรมศพของพระองค์ ในต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 12 สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ราว พ.ศ.

1656) ด้วยทรงถือไวษณพนิกาย ต่างจากพระมหากษัตริย์
เขมรพระองค์อื่นๆ ที่ถือไศวนิกาย ปราสาทนครวัดจึงหัน
หน้าไปทางทิศตะวันตก ต่างจากปราสาทอื่นๆ ที่หันหน้า
ไปทิศตะวันออก (ศาสนาฮินดูแบ่งเป็น 2 นิกาย คือ
ไวษณพนิกายที่ถือพระวิษณุเป็นใหญ่ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่ง
ทิศตะวันตก และไศวนิกายถือพระศิวะเป็นใหญ่ซึ่งเป็น
เทพเจ้าประจ�ำทิศตะวันออก)
ปราสาทนครวัดสร้างด้วยหินทรายจากเขาพนม
กุเลน ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 50 กม. โดยล�ำเลียงมาตาม
แม่น�้ำเสียมเรียบเป็นจ�ำนวนหลายล้านตัน ใช้ช้างกว่า
6 พันเชือก ใช้ช่างแกะสลักหินกว่า 5 พันคนและคนงาน
ในการก่อสร้างกว่า 3 แสนคน ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี
ผังนครวัดเปรียบดั่ง “เขาพระสุเมรุ” ที่สถิตของ
เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู ผังเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจตุรัส
มีก�ำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น ชั้นนอกมีคูนำ�้ กว้าง 200 เมตร
ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน เส้นรอบวง 5.5 กิโลเมตร (3.4 ไมล์)
ด้า นทิศ ตะวันตกมีส ะพานนาคทอดข้า มคู น�้ำ เข้ า มาที่
ก�ำแพงชัน้ นอก ตัวปราสาทจากพืน้ ถึงยอดปรางองค์กลาง
สูง 65 เมตร (213 ฟุต) มีโคปุระ (ซุ้มประตู) 5 ประตู
ในผนังระเบียงคดสลักภาพนูนต�่ำ เป็นเรื่องราวแสดง
แสนยานุภาพของกษัตริย์ การยกทัพเกรียงไกร ขบวนทัพ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กองทัพชาวสยาม เรื่องราว
รามายณะ มหาภารตะยุทธ์ นารายณ์อวตาร ภพภูมิ
สวรรค์นรก มีรปู จ�ำหลักหินนางอัปสรหรือ “นางอัปสรา”
รอบปราสาทที่ไม่เหมือนกันกว่า 1,600 องค์ แต่ละองค์
งดงามอ่อนช้อยราวกับมีชวี ติ (เป็นทีม่ าของระบ�ำอัปสรา)
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รูปแกะสลักทีม่ ชี อื่ ทีส่ ดุ คือ รูปการกวนเกษียรสมุทร ผนัง
ระเบียงคดชั้นที่ 2 ด้านทิศใต้ของปราสาทจารึกพระนาม
พระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 2 หลังความตายว่า “บรมวิษณุโลก”
หมายถึงพระวิษณุที่จุติอยู่ในโลก คนไทยโบราณจะเรียก
นครวัดนี้ว่า “พระวิษณุโลก” หรือ “พระพิษณุโลก”
นครวัดถือเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมเขมรที่
คลาสสิกทีส่ ดุ ในโลก เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในศิลปะ
กัมพูชาโบราณ ยืนตระหง่านมากว่า 900 ปี โดดเด่นด้วย
งานแกะสลักนูนต�่ำอันวิจิตรบรรจงสะท้อนความเชื่อใน
ศาสนาฮิ น ดู และสะท้ อ นจุ ด สู ง สุ ด ของศิ ล ปะแห่ ง
อาณาจักรเขมรอันยิง่ ใหญ่ สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ด้ถกู แปรสภาพ
เป็ น พุ ท ธสถานในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้ว ยขณะนั้น
ศาสนาพุทธได้กลายเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ดังนัน้ นครวัด
จึ ง รั ก ษาการบู ช าทั้ ง เทพเจ้ า ฮิ น ดู แ ละพระพุ ท ธเจ้ า
หลังอาณาจักรขอมล่มสลาย นครวัดได้รับการดูแลจาก
พระสงฆ์เรื่อยมาจนเมื่อ อองรี มูโอท์ (Henri Mouhot)
นักส�ำรวจชาวฝรั่งเศส เดินทางมาพบในปี พ.ศ. 2403
นครวัดจึงได้เปิดสู่สายตาชาวโลกนับแต่นั้นมา และกลาย
เป็นจุดท่องเทีย่ วหลัก เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา
โดยปรากฏในธงชาติกัมพูชาอีกด้วย ❑
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นครธม (Angkor Thom)
งามไม่แพ้นครวัดคือ “นครธม” เมืองหลวงแห่งใหม่
ที่สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 (พุทธศวรรษที่
17) โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 17241758) นับเป็นกษัตริย์เขมรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังกอบกู้
แผ่นดิน ขับไล่ทัพจามปาออกจากเขมรแล้วทรงบูรณะ
ราชธานีขึ้นมาใหม่ รู้จักกันในชื่อ “เมืองพระนคร” หรือ
“นครธม” หรือ “นครใหญ่” และย้ายศูนย์กลางของ
ราชธานีจากปราสาทปาปวนมายัง “ปราสาทบายน”
ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ เรียกว่าเป็นปราสาทประจ�ำรัชกาลเลยก็วา่ ได้
บ้างจึงเรียกนครธมว่า “ปราสาทบายน” นครธมถือได้ว่า
เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของจักรวรรดิเขมรอีกด้วย
ค�ำว่า “นคร” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่าเมือง
(ชาวตะวันตกเรียก ‘นคร’ เพี้ยนเป็นอังกอร์) ส่วนค�ำว่า
“ธม” ภาษาเขมรแปลว่าใหญ่ นครธม จึงหมายถึงเมือง
อันยิง่ ใหญ่ ส่วนค�ำว่า “บายน” อาจจะหมายถึง ไพชยนต์
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ปราสาทของพระอินทร์ หรือ บรรยง ที่แปลว่างาม หรือ
บรรยงก์ แปลว่าพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง หรือ
หมายถึง “บายอง” ต้นไทรในภาษาฝรัง่ เศส ทีป่ กคลุมอยู่
มากในคราวทีฝ่ รัง่ เศสได้เข้ามาบูรณะโบราณสถานแห่งนี้
แม้ใน พ.ศ. 2545 มีรายงานการค้นพบจารึกที่ระบุว่า
“ปราสาทชัยคีร”ี คือชือ่ ดัง้ เดิมของปราสาทบายน แต่วา่
เรื่องนี้ยังก็ไม่มีข้อสรุปใดๆ
นครธม ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ เหนื อ ของนครวั ด ไม่ ไ กล
กันมากนัก แต่ห่างจากเมืองเสียมราฐประมาณ 15 กม.
แรกเริ่มเดิมทีปราสาทบายนสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถาน
นิกายมหายาน ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือ แต่ใน
ยุคต่อมากษัตริยข์ อมพระองค์อนื่ หันกลับมานับถือศาสนา
ฮินดูตามเดิม ด้วยเหตุนี้ในปราสาทบายนจึงปรากฏคติ
ความเชื่อแบบฮินดูปะปนอยู่ในคติแบบพุทธมหายาน
ปราสาทบายน มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ผังเมือง
รูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีความยาวด้านละ 3 กม. ล้อมรอบด้วย
ก�ำแพงสูง 7 เมตร ถือการปฏิวตั ริ ปู แบบการสร้างปราสาท
หินแบบเดิมๆ ของขอมอย่างสิ้นเชิง เพราะยอดปรางค์
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ปราสาทโดนเด่ น ด้ ว ยพระพั ก ตร์ ข องพระโพธิ สั ต ว์
อวโลกิเตศวรขนาดมหึมา ผันพระพักตร์ออกไปทั้ง 4 ทิศ
ทั้ง 54 ยอด (รวม 216 พระพักตร์) ส่วนหนึ่งพังทลาย
ลงไป คงเหลืออยู่ 37 ปรางค์ ปรางค์ประธานองค์กลาง
สูงถึง 42 เมตร
ด้วยยิม้ ทีเ่ รียกว่า “ยิม้ แบบบายน” เป็นนัยยะเพือ่
สอดส่องดูแลสุขทุกข์ของพสกนิกรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
เพราะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้ม
แข็งและยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ บ้านเมืองจึงสงบสุข ถือได้วา่ เป็นยุค
ขอมโบราณรุ่งเรืองสุดขีด บนราวสะพานทั้ง 2 ฝั่ง สร้าง
เป็นเรื่องราวของการกวนเกษียรสมุทรระหว่างเทวดากับ
อสูร ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็ดึงยุคนาคกันข้างละ 54 องค์และ
ตน (บ้างสันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมเทวะที่ 7 ทรงขึ้น
ครองราชย์ เมื่อพระชนมายุ 54 พรรษา)
ปราสาทบายน ประกอบด้วยระเบียงคตล้อมรอบ
2 ชั้น มีรูปสลักนูนต�่ำของนางอัปสร ภาพการรบระหว่าง
ขอมกับจาม ยุทธนาวีโตนเลสาบ ฯลฯ ระเบียงชัน้ นอกน�ำ
เข้าสู่บรรณาลัย หรือหอหนังสือ 2 แห่ง คือหอเหนือและ
หอใต้ ส่วนระเบียงชัน้ ในมีรปู สลักชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ น
และรูปสลักทางศาสนา เช่น การลอยกระทงดอกบัว
พระประทีปที่ริมตลิ่งเทศกาลฤดูน�้ำหลาก เป็นต้น
ด้วยนครธมเป็นเมืองหลวงใหม่ที่สร้างขึ้นทับเขต
เมืองเก่า คือเมืองพระนครเดิม จึงท�ำให้มปี ราสาทขอมทัง้
ในยุคนครธมและยุคก่อนนครธมกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป
แต่ความเป็นอัตลักษณ์ของปราสาทบายนถูกน�ำไปใช้เรียก
ขานศิลปะในยุคนครธมว่าเป็น “ศิลปะแบบบายน”
ก�ำหนดอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 (กว่า 800 ปี) ❑
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ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)
มหัศจรรย์ปราสาทขอมโบราณ ที่ผสานเป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติ มนต์เสน่ห์ลึกลับที่น่าค้นหา ปราสาท
เก่าอายุกว่าแปดร้อยปีที่ถูกต้นสะปงยักษ์ขนาดมหึมา
ทอดรากขึ้นโอบรัดคลุมปราสาทบางส่วนไว้ ราวกับเป็น
เนือ้ เดียวกัน แวดล้อมไปด้วยป่าดิบชืน้ ยิง่ ท�ำให้บรรยากาศ
เข้มขลังขึ้น กลายเป็นจุดเด่นที่ต้องตาฮอลลิวูด ที่นี่จึงถูก
ใช้สถานที่ถ่ายท�ำหนังภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider
น�ำแสดงโดย แองเจลินา่ โจลี ทีโ่ ด่งดังมากในปี พ.ศ. 2544
(ต้นไม้นี้มีป้ายภาษาอังกฤษว่า Spung แต่ดูเหมือนต้น
สมพง กะปง กะพง หรือ สะพุง ทีม่ อี ยูม่ ากทางภาคใต้ของ
ไทยเรา อย่างที่จังหวัดพังงามีต้นใหญ่ขนาด 30 คนโอบที่
มีอายุถึง 500 ปี เลยทีเดียว)
120 ซั ว สะเดย
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ปราสาทตาพรม (เรียกตามชื่อผู้เฝ้าปราสาท) มีชื่อ
เดิมตามหลักจารึกว่า “ราชวิหาร” (เรียชวิเหียร ออกเสียง
ตามส� ำ เนี ย งกั ม พู ช า) เป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น ราวสมั ย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใน พ.ศ.1729 เพือ่ ใช้เป็นศาสนสถาน
ทีถ่ า่ ยทอดความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนาลัทธิมหายาน และ
เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาที่มั่นคงในพระพุทธ
ศาสนา คือ พระนางชัยราชจุฑามณี พระองค์ทรงเปรียบ
พระราชมารดาประดุจพระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งเป็น
พระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าและเป็นเทวีแห่งปัญญา
ด้วยทรงเชือ่ ว่าพระองค์เองก็เป็นองค์อวตารของพระโพธิ
สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวรเช่ น กั น จึ ง ปรากฏรู ป ปั ้ น พระนาง
ปรัชญาปารมิตาในประสาทหลังนี้ไม่น้อยกว่า 260 องค์
สันนิษฐานว่าที่นี่ยังเป็นที่เก็บพระอัฐิของพระนางชัยราช
จุฑามณี อีกด้วย

ปราสาทตาพรหม เป็นศิลปะแบบบายน มีเนื้อที่
ราว 370 ไร่ เฉพาะตัวปราสาท 6.25 ไร่ ประกอบด้วยหมู่
ปราสาทน้ อ ยใหญ่ 24 หลั ง ตั้ ง อยู ่ บ นฐานเดี ย วกั น
มีระเบียงทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน รอบหมู่ปราสาทเป็น
ก�ำแพงดิน ก่อด้วยศิลาแลงกว้าง 700 เมตร ยาว 1,000 เมตร
มีประตูทางเข้าลักษณะคล้ายนครธม คือมีพระพักตร์พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ มีภาพสลักพระพุทธรูป
มากมาย ซึ่งมีร่องรอยการถูกท�ำลาย และเปลี่ยนเป็น
ศิวลึงค์แทน (เพราะในสมัยต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 8
ทรงนับถือศาสนาฮินดู) ตามโคปุระ (ซุ้มประตู) ยังมีลาย
สลักหินภาพนูนต�่ำโดยเฉพาะภาพนางอัปสรา ส่วนที่
โคปุระด้านทิศตะวันออกมีภาพสัตว์ปริศนา ซึง่ ไม่รวู้ า่ เป็น
สัตว์ชนิดใด แต่คล้ายไดโนเสาร์พันธุ์สเตโกซอรัส

ที่ นี่ ถื อ ว่ า เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง แรกของเขมร
โบราณ เพราะเป็นที่เรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ใน
จารึกปราสาทตาพรมที่เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์เมือง
พระนครกล่าวว่า “...ปราสาทหลังนี้ถูกจัดให้เป็นสถาน
ศึกษาของภิกษุสงฆ์ และเป็นวิหารส�ำหรับอยู่อาศัย มี
ผู้คนอาศัยอยู่ถึง 12,640 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นพระเถระ
ชั้นสูง 18 รูป พระสงฆ์อีกกว่า 2,500 รูป มีห้องที่กว้าง
ขวางใหญ่โตถึง 600 ห้อง กล่าวถึงครูอาจารย์ 439 ท่าน
และนักเรียน 970 คน กล่าวถึงผู้คนที่ต้องส่งผลผลิตมา
ให้ที่นี่มีทั้งหมด 79,365 คน จาก 3,140 หมู่บ้าน คือ
คนในหมู่บ้านและในเมืองต่างๆ ...นับรวมทั้งคนพุกาม
และจามปาด้วย...” ทัง้ ยังกล่าวถึงว่าทีน่ เี่ ป็นอโรคยาศาล
ศูนย์กลางในการรักษาผูเ้ จ็บป่วย และเป็นทีแ่ จกจ่ายยาไป
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ตามอโรคยศาลาต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรเขมรโบราณ
พร้อมให้รายละเอียดของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค
เอาไว้ด้วย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงให้สร้างอโรคยาศาล
หรือสถานพยาบาลมากถึง 102 แห่งในแต่ละวิษยั (เมือง)
ในจ� ำ นวนนั้ น อยู ่ ใ นประเทศไทยถึ ง 30 แห่ ง ด้ ว ยกั น
(กระจายตัวอยูใ่ น ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี) และ
ยังทรงสร้างธรรมศาลาถึง 121 แห่ง แบ่งเป็น 5 สาย
ซึง่ ล้วนเป็นเส้นทางโบราณสูเ่ มืองพระนคร ทีร่ จู้ กั กันในชือ่
“ราชมรรคา” แม้สิ้นสมัยของพระองค์แล้ว อโรคยศาล
คงท�ำหน้าทีต่ อ่ ไป แต่หลังจากพ่ายต่อกองทัพของอยุธยา
เมื่อ พ.ศ. 1974 การด�ำเนินการรักษาพยาบาลต่างๆ
จึงสิ้นสุดลง เพราะขาดการสนับสนุนจากส่วนกลาง คง
เหลือเพียงหน้าทีใ่ นฐานะศาสนสถานประจ�ำชุมชนเท่านัน้
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ในจารึกยังกล่าวถึงทรัพย์สมบัติของปราสาทที่มี
จ�ำนวนมหาศาล เครื่องทองมากมาย เพชร 35 เม็ด ไข่มุก
40,620 เม็ด อัญมณีที่เป็นไพฑูรย์และทับทิม 4,540 ชิ้น
เมือ่ พ.ศ. 2555 องค์กรอัปสราทีด่ แู ลโบราณสถานในเมือง
เสียมเรียบได้บรู ณะซ่อมแซมปราสาทนี้ โดยจัดท�ำสะพาน
ไม้ให้เดินเป็นทางเดียว ลดการเหยียบย�่ำพื้นส่วนอื่นโดย
ไม่จำ� เป็น ในการบูรณะครัง้ นี้ ได้พบสิง่ ของมีคา่ หลายอย่าง
ในจ�ำนวนนัน้ มีมงกุฏทองค�ำซึง่ น่าจะครอบเศียรพระพุทธรูป
และพบพระพุทธรูปถูกทุบท�ำลายฝังไว้หลายองค์
ทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทเป็นทางดินระยะทางราว
500 เมตร สองข้างทางยังเป็นผืนป่าธรรมชาติ ทีน่ อี่ ยูห่ า่ ง
จากนครธมและคูเมืองพระนคร ไปทางทิศตะวันออกเพียง
1 กม. ทีน่ เ่ี คยเป็นทีถ่ า่ ยท�ำภาพยนตร์เรือ่ ง Tomb Raider
ใครที่เคยชมเรื่องนี้ย่อมไม่พลาดชมที่นี่อย่างแน่นอน ❑

ปราสาทบันทายศรี
หรือ บันเตียเสรย (Banteay Srei)
อัญมณีแห่งศิลปะเขมรโบราณ งามที่สุดในบรรดา
ปราสาทหินยุคขอมโบราณทัง้ หลายทัง้ มวล งดงามสมชือ่
“บันเตียเสรย” มีความหมายในภาษาเขมรว่า “ปราสาท
ที่งดงามอ่อนช้อยดั่งอิสตรี” คนไทยเราเรียกปราสาทนี้
ว่า “ปราสาทบันทายศรี” จัดเป็นปราสาทโบราณยุคก่อน
นครวั ด ด้ ว ยมี ภ าพแกะสลั ก อั น วิ จิ ต รคมชั ด สมบู ร ณ์
แม้จะสร้างมานานกว่าพันปีแล้วก็ตาม ตามจารึกกล่าวว่า
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ
ราชครูในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (หลังพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 เสด็จสวรรคต ราชครูได้เป็นผู้สำ� เร็จ
ราชการและเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5
โอรสในพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2) เพื่อบูชาพระศิวะ
หรือพระอิศวร ภายใต้พระนามว่า “ตรีภูวนมเหศวร”
อันหมายถึง “ผู้เป็นใหญ่ในสามโลก” โดยมีรปู สลักพระ
ศิวะก�ำลังร่ายร�ำถึง 108 ท่า ทีเ่ รียกว่า ศิวนาฏราช แต่ละ
ท่ามีผลต่อฟ้าดิน หน้าบันของห้องสมุดทางด้านทิศใต้
สลักภาพพระอิศวรก�ำลังประทับนั่งอยู่เหนือเขาไกรลาศ
ชาวกัมพูชาจึงเรียกว่า “อิศวรปุระ” (เมืองของพระอิศวร)
แม้องค์ปราสาทจะมีขนาดเล็ก แต่สร้างด้วยหินทราย
สีชมพูเนื้อละเอียด มีลวดลายเป็นเลิศ อ่อนช้อย คมชัด
ดูมชี วี ติ ชีวา โดยเฉพาะถ้าวันไหนฝนตก ตัวปราสาทเปียก
ปอนไปด้วยน�ำ้ ฝน หินสีชมพูกจ็ ะมีสเี ข้มขึน้ จนน่าตืน่ ตะลึง
ชวนให้จินตนาการถึงอดีตครั้งที่เคยรุ่งเรือง ตัวปราสาท

ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของกลุม่ ปราสาทเมืองพระนครไปราว
25 กม. ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือราว 30 กม. ในปี พ.ศ. 2466 อองเดร มาลโรซ์
นักเขียนชาวฝรั่งเศส ได้เดินทางมาชมปราสาทและสกัด
เอารูปนางอัปสราออกไป 6 ชิน้ เขากับเพือ่ นถูกจับบนเรือ
กลไฟทีพ่ นมเปญ ถูกศาลตัดสินจ�ำคุก 3 ปี แต่รอลงอาญา
ของที่ขโมยไปถูกน�ำกลับมาไว้ที่เดิม เมื่อกลับถึงปารีส
มาลโรซ์ ได้ออกหนังสือพิมพ์ชอื่ อินโดจีน เผยแพร่เรือ่ งราว
ของปราสาทในกัมพูชา ภายหลังเขาได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2502
ข้อสังเกตของปราสาท ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสร้าง
ตัวปราสาทจะอยู่เนินเขา ดังเช่นนครวัด ปรางค์ประธาน
จะตั้งอยู่บนฐานชั้นสูง แต่หากเสนาบดีหรือราชครูสร้าง
ปราสาทจะอยูบ่ นเนินดินหรือท�ำเป็นฐานเตีย้ ๆ ยกพืน้ ขึน้
เพื่อรองรับตัวปราสาทเท่านั้น ❑

ซั ว สะเดย 123

Neighbor Journey

Neighbor Journey

ปราสาทพระขรรค์
(Preah Khan Temple)

	 
ภาษากัมพูชาเรียก “ปราสาทเปรี๊ยะคัน” อยู่ทาง
เหนือของเมืองเสียมราฐ ประมาณ 17 กม. เป็นพุทธสถาน
สมัยบายน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราว พ.ศ. 1734
ทรงสร้างอุทศิ ถวายแด่พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 ซึง่ เป็น
พระราชบิดา ที่เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
(Bodhisattva) หนึ่งในรัตนตรัยมหายาน พระบิดาแห่ง
พระพุทธเจ้าทัง้ มวล จึงตัง้ ชือ่ ปราสาทหลังนีว้ า่ “ราชัยศรี”
(โชคลาภแห่งชัยชนะ) ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ กล่าว
ไว้ในหนังสือ The Angkor ว่า “ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้น
บนสถานทีท่ พี่ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงรบชนะ” ทีน่ เี่ คย
เป็นทีป่ ระทับของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มาก่อนสร้างเมือง
นครธม
ปราสาทนี้มีคูน�้ำและก�ำแพงล้อมรอบ ขนาดกว้าง
700 เมตร ยาว 800 เมตร มีประตูทางเข้า-ออก 4 ทิศ
มีเสานางเรียง (ไนจุมมวล) ปักบอกขอบเขตทางเดิน
มีสะพานข้ามคูน�้ำที่ล้อมรอบปราสาท ราวสะพานตรง
ประตูทางเข้ามีหินทรายแกะสลักเป็นเทวาและอสูรยุด
นาคคล้ายกับที่นครธม (ปัจจุบันอสูรยุดนาคนี้จัดแสดง
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส ฝรั่งเศส) ซุ้มประตูหรือ
โคปุระเป็นแบบดัง้ เดิม ไม่มพี ระพักตร์ 4 หน้าเหมือนอย่าง
ซุ้มประตูศิลปะสมัยบายนในที่อื่นๆ ข้างซุ้มสลักเป็นครุฑ
ขนาดใหญ่ทั้งสองข้าง ภายในปรางค์ประธานมีเจดีย์ศิลา
บรรจุพระบรมอัฐขิ องพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 พระราช
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บิดาของพระองค์ บานประตูของแต่ละปราสาท มีรปู สลัก
อสู ร เป็ น คู ่ ๆ ยื น ถื อ กระบองเสมื อ นคอยพิ ทั ก ษ์ ดู แ ล
ศาสนสถานแห่งนี้ ไฮไลต์ของที่นี่คืออาคาร 2 ชั้น ที่ใช้
เสาหิ น ทรายกลมขนาดใหญ่ หากสั ง เกตุ จ ะเห็ น ภาพ
พระพุทธรูปมักถูกท�ำลายหรือแก้ไข คงเหลือแต่ภาพ
จ�ำหลักนูนต�่ำของฤๅษี ซึ่งส่วนใหญ่นั่งบ�ำเพ็ญพรตในท่า
“โยคาสนะ” (นัง่ ชันเข่าและไขว้เท้า) สลักอยูต่ ามผนังหรือเสา
บริเวณด้านในมีปราสาทตั้งเรียงรายอยู่หลายหลัง เชื่อว่า
เป็นธรรมศาลา ที่พักนักเดินทางหรือผู้แสวงบุญ นอกตัว
ปราสาทมี ฐ านสู ง ซึ่ ง เคยบรรจุ พ ระแสงขรรค์ ชั ย ศรี
ผู้คนจึงเรียกปราสาทนี้ว่า “ปราสาทพระขรรค์” (จารึก
ปราสาทพระขรรค์ ได้กล่าวว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ได้สร้างธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) และอโรคยศาล
(โรงพยาบาล) ตามเส้นทางจากนครธมไปยังเมืองต่างๆ
รอบราชอาณาจั ก ร และกล่ า วถึ ง การสร้ า งรู ป เคารพ
“พระชัยพุทธมหานาถ” เพือ่ ประดิษฐานยังหัวเมืองต่างๆ
รวม 25 แห่ง รวมถึงในประเทศไทยด้วย ❑

ปราสาทพนมบาแค็ง
(Phnom Bakheng)
จุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกยอดนิยมใจกลาง
เมืองพระนคร (ยโศธรปุระ) บนเขายอดเขาพนมบาแค็ง
ที่ความสูงกว่า 75 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพนม
บาแค็ง สร้างโดยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ใช้เวลาสร้างกว่า
21 ปี (พ.ศ. 1450-1471) พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวง
จากหริหราลัยมายังยโศธรปุระ (เมืองพระนครปัจจุบัน)
โดยสร้างปราสาทพนมบาแค็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
เมืองหลวงใหม่ ในสมัยโบราณเรียกว่า “ปราสาทพนม
กันดาล” ซึง่ แปลว่าภูเขากลางเมือง (จารึกสต๊อกก๊อกธม
กล่าวว่า “พระเจ้ายโศวรมันที่ 1” โปรดให้สร้างพระนคร
ศรียโศธรปุระเป็นนครหลวง และให้อัญเชิญเทวราชจาก
หริหราลัยมายังนครใหม่นี้ โปรดให้สร้างเทวาลัยที่พนม
กันดาล) เพิ่งมาเรียกปราสาทพนมบาแค็งภายหลัง ตาม
ชื่อต้นบาแค็ง (คล้ายต้นมะขาม) ที่มีอยู่มากในบริเวณ

ภูเขานี้ วัดนี้เปรียบเสมือนการจ�ำลองยอดเขาพระสุเมรุ
หรือเขาไกรลาส เป็นที่ประทับของพระศิวะ และเป็น
ศูนย์กลางของราชอาณาจักร (เหมือนปราสาทบากอง)
ตัวปราสาท สร้างขึน้ เป็นฐานซ้อนกัน 5 ชัน้ ลดหลัน่ ลงมา
แบบพีระมิด มีหอคอยขนาดเล็ก 108 แห่ง เรียงรายอยู่
รอบพระวิหาร เริ่มจากบันไดขึ้นสู่ปรางค์ประธานที่มีอยู่
5 ชัน้ แต่ละชัน้ มีปรางค์เล็ก 12 ปราสาท รวม 60 ปราสาท
ส่วนบนยอดมีปรางค์บริวารล้อมรอบปรางค์ประธานอีก
4 ปราสาท เสมือนจ�ำลองยอดเขาพระสุเมรุ 89 ยอด
ปรางค์ประธานเป็นที่ตั้งศิวลึงค์ บนจุดนี้สามารถชมเมือง
เสียมราฐ เขาพนมบก เขาพนมกรอม และแนวเทือก
เขาพนมกุ เ ลน รวมถึ ง เห็ น ปราสาทนครวั ด ในมุ ม สู ง
ปราสาทพนมบาแค็ง อยู่ห่างจากนครธมราว 200 เมตร
ห่างจากนครวัดประมาณ 1.5 กม. ❑
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อุทยานแห่งชาติพนมกุเลน
(Phnom Kulen National Park)
เที่ ย วธารนํ้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดิ น แดนแห่ ง เทพเจ้ า บน
เขาพนมกุ เ ลน ที่ มี ชื่ อ ทางการว่ า “อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พระชัยวรมัน-นโรดมพนมกุเลน” (CheyvaramanPhnom Kulen) ครอบคลุมพื้นที่ราว 373 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอ�ำเภอสวายเลอ ห่างจากตัวเมือง
เสียมราฐประมาณ 48 กม. และห่างจากปราสาทบันทาย
ศรีประมาณ 25 กม. พนมกุเลน หมายถึงภูเขาแห่งป่าลิน้ จี่
เพราะมีต้นลิ้นจี่ขึ้นอยู่มากมาย (“พนม” ภาษาเขมร
หมายถึงภูเขา “กุเลน” หมายถึงต้นลิน้ จี)่ ในยุคแรกพืน้ ที่
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นี้มีชื่อว่า “มเหนทรบรรพต” (ภูเขาใหญ่พระอินทร์)
สูงราว 800 เมตร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ “พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 2” และเป็นที่ซึ่งพระองค์ได้ประกาศตัวเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิเขมร
บนยอดเขาพนมกุเลน
ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บูชาศิวลึงค์ ด้วยเชือ่
ว่าเป็นต้นก�ำเนิดของสรรพชีวติ โดยปกติแล้วแท่นศิวลึงค์
จะถูกประดิษฐานไว้ในปรางค์ประธานของปราสาท เมื่อ
พราหมณ์กระท�ำพิธศี กั ดิส์ ทิ ธิน์ ำ�้ จะไหลผ่านฐานโยนีลงไป
ยังโสมสูตร (ท่อน�้ำ) สู่บาราย (สระน�้ำ) ผู้คนจะมารองรับ
น�้ำนี้ไปกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษา
โรคภัยได้ แต่ด้วยพระอัจริยภาพของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 2 ทรงมีเมตตาอยากให้ราษฎรรับน�้ำศักดิ์สิทธิ์อย่าง
ทั่วถึง จึงเกิดความคิดที่จะท�ำให้แม่น�้ำเสียมเรียบกลาย
เป็นแม่นำ�้ ศักดิ์สิทธิ์เสมือนแม่นำ�้ คงคา และให้พนมกุเลน
เป็นดั่งเขาไกรลาสบนเขาหิมาลัย (ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นที่
ประทับของพระศิวะ ส่วนชาวพุทธเรียกว่าเขาพระสุเมรุ)
ด้วยพนมกุเลนเป็นต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำเสียมเรียบ
พระองค์จงึ โปรดให้สร้างศิวลึงค์นบั พันองค์ยาวหลายร้อย
เมตรไว้ใต้น�้ำ (นอกจากศิวลึงค์แล้วยังมีรูปวิษณุเทพถูก
แกะสลั ก อยู ่ ด ้ ว ยกั น ) น�้ ำ ที่ ไ หลผ่ า นจะกลายเป็ น น�้ ำ
ศักดิส์ ทิ ธิด์ งั่ สารธารลงมาจากสวรรค์ ทีน่ จี่ งึ ถูกขนานนาม
ว่า “เทวาลัยใต้น�้ำ”
สายน�ำ้ ทีไ่ หลลดหลัน่ ลงสูท่ ต่ี ำ�่ ยังก่อให้เกิดชัน้ น�ำ้ ตก
สวยงามถึ ง สองชั้ น ด้ ว ยกั น ชั้ น แรกเป็ น น�้ำ ตกชั้ น เล็ ก
สูง 4-5 เมตร น�้ำไหลลงเป็นม่านท่ามกลางราวไพรที่

โอบล้อม ส่วนชั้นล่างมีทางเดินเลาะลงไปเล็กน้อยจะพบ
ชั้นน�้ำตกสูง 15-20 เมตร สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจของชาวเขมร บนยอดสูงสุดของเขาพนมกุเลนห่างจาก
น�ำ้ ตกไม่ไกลนัก มีจดุ ชมวิวทีส่ วยงามและมีวดั พระองค์ธม
หรือวัดพระองค์ใหญ่นั่นเอง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่
สลักเสลาจากก้อนหินขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 1701
พนมกุเลนยังเป็นถิ่นก�ำเนิดของ “หลวงปู่สรวง”
ฉายา “เทวดาเดินดิน” เกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานใต้
(อริยสงฆ์ผู้เต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหารย์ ปัจจุบันสรีระ
สังขารท่านตั้งอยู่ที่วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ) การ
ขึ้นภูเขาพนมกุเลนนั้น ขึ้นได้เฉพาะช่วงเช้าก่อนเที่ยง
เท่านั้น หลังเที่ยงไปแล้วจะเป็นเวลาลงของรถทุกคัน
เนื่องจากเส้นทางขึ้นสู่เขาแคบมาก รถแล่นสวนกันไม่ได้
จากตั ว เมื อ งเสี ย มเรี ย บถึ ง เชิ ง เขาพนมกุ เ ลนใช้ เ วลา
3 ชั่ ว โมง และต้ อ งเดิ น ขึ้ น เนิ น ผ่ า นเส้ น ทางเดิ น ป่ า
ประมาณ 1.5 กม. ❑
ซั ว สะเดย 127

Neighbor Journey

Neighbor Journey

โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)

	 
สัมผัสวิถโี ตนเลสาบ ล่องเรือชมชีวติ ชาวประมงและ
ชุมชนชาวนํ้าขนานแท้ ที่อาศัยอยู่บนเรือนแพ กระจาย
อยูน่ บั ร้อยชุมชน จนกลายเป็นเมืองน�ำ้ ขนาดใหญ่ทมี่ คี รบ
ทัง้ วัด โรงเรียน ตลาด ร้านค้า และสถานทีร่ าชการ มีการ
เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู ไก่ ปลา ท�ำการเกษตร บนแพที่ผูกติด
กันจนเป็นพื้นที่ลอยน�้ำขนาดใหญ่ ความผูกพันระหว่าง
ผืนน�้ำและผู้คนที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานเป็นอะไรที่หาดู
ได้ ย าก “โตนเลสาบ” (โตนเล ภาษาเขมรแปลว่ า
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บึงน�ำ้ ) เป็นทะเลสาบน�ำ้ จืดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ กินเนื้อที่ประมาณ 7,500 ตร.กม. ความลึกโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 14 เมตร และเมื่อถึงฤดูนำ�้ หลาก น�้ำจะท่วม
พื้นที่บริเวณรอบๆ ท�ำให้โตนเลสาบขยายกว้างขึ้นกว่า
10,000 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ราว 7 เท่า)
โตนเลสาบ อยู ่ ใ ต้ สุ ด ของเมื อ งเสี ย มเรี ย บห่ า ง
ตัวเมืองประมาณ 15 กม. เป็นอู่ข้าวอู่นำ�้ ของชาวกัมพูชา
ที่เกิดจากการไหลผ่านของแม่นำ�้ โขงไหลลงมายังบริเวณ
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ทีร่ าบลุม่ ขนาดใหญ่ (แก้มลิงธรรมชาติ) ใจกลางประเทศ
กัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ก�ำปงธม
ก� ำ ปงชนั ง โพธิ สั ต ว์ พระตะบอง และเสี ย มเรี ย บ
ตัวทะเลสาบเชื่อมต่อกับแม่น�้ำเสียมเรียบ เส้นเลือดใหญ่
ที่ไหลผ่านกลางเมืองเสียมเรียบ หล่อเลี้ยงแผ่นดินขอม
โบราณมาแต่ดึกด�ำบรรพ์ โตนเลสาบนี้เป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์นำ�้ และสัตว์ป่ากว่า 300 ชนิด มีปลาน�ำ้ จืดชุกชุม
โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน�้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกัน
ว่าปลาบึกจะว่ายทวนน�ำ้ จากโตนเลสาบขึน้ สูป่ ระเทศไทย
และลาวก่อนไปผสมพันธุ์ที่จีนซึ่งเป็นต้นแม่น�้ำโขง สินค้า
ส่งออกของที่นี่จึงเป็นปลาร้าชั้นดี ที่ชาวกัมพูชาเรียกว่า
ประฮ็อก นั่นเอง อาหารเด็ด คือ ซุปเปรี้ยว และอาม็อก
(Amok) มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย ที่นี่ยังเป็น
สถานทีค่ น้ พบ “พระแสงขรรค์ชยั ศรี” หนึง่ ในเครือ่ งราช
กกุธภัณฑ์ของกษัตริยไทยทีเ่ คยหายไปตอนเสียกรุงครัง้ ที่
2 อีกด้วย
การเที่ ย วโตนเลสาป จากเสี ย มเรี ย บสามารถ
เหมารถรั บ จ้ า งไปโตนเลสาบแบบไปเช้ า เย็ น กลั บ
แล้วเหมาเรือล่องโตนเลสาบล�ำละ 1,500 บาท ไปชม
ตะวั น ลั บ ขอบฟ้ า หรื อ จะซื้ อ ทั ว ร์ ท ้ อ งถิ่ น ล่ อ งเรื อ ชม
ทะเลสาบจากโรงแรมที่พัก อีกทั้งยังมีทัวร์ล่องจากเสียม
เรียบไปพระตะบองหรือพนมเปญ ค่าเรือคนละ 25 USD
(เรือไปพระตะบองมีเกือบตลอดปีแต่ไปพนมเปญหน้าแล้ง
จะงดวิ่ง ควรเตรียมเสบียงไปให้พร้อมเพราะบนเรือไม่มี
อาหารขาย) ❑
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ร้านอาหารจังหวัดสระแก้ว

ร้านบ้านเรือนไทยก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ร้านยายต๊าม อาหารเวียดนาม

ร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนเรือนไม้ทรงไทย บรรยากาศ
ร่มรื่น เมนูห้ามพลาด อาทิ อะไหล่เป็ด ข้าวหน้าเป็ด
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ข้าวหน้าไก่ ผัดกะเพราเป็ด ก๋วยเตี๋ยวหมู
เป็นต้น ❑

อาหารเวียดนามแถวตลาดโรงเกลือ ความอร่อยใน
ราคาไม่ แ พงมี เ มนู ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
แหนมเนือง ขนมเบื้องญวน เปาะเปี๊ยะสด เส้นหมี่หมู
สามชั้น ฯลฯ ❑

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซ.10 อ.เมืองสระแก้ว
เวลาเปิด-ปิด : 10.00-15.00 น.
08 9141 0456

ซ.บ้านญวน ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
เวลาเปิด-ปิด : 08.00-19.00 น.
0 3723 1794
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Coffee Hills Cafe

ครัวจันทร์เจ้า

ร้านอาหารชื่อดังของสระแก้ว ศูนย์รวมของอร่อย
สารพัดเมนูทั้งไทยและนานาชาติ กาแฟสด บิงซู เบเกอรี
แกงเขียวหวาน ต้มย�ำ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สปาเก็ตตี้ สเต็ก
อาหารอร่อย เสิร์ฟเร็ว ราคาไม่แพง ❑

ตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศร ติดกับโรงแรมจันทรา
มีเมนูหลากหลายให้เลือก ทั้งของทานเล่นและกับข้าว
ออกแบบและตกแต่ ง มี ดี ไ ซน์ ส วยงาม บรรยากาศดี
มีดนตรีให้ฟังทุกวัน ❑

370/23 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว
เวลาให้บริการ : 07:00-20:30 น.
0 3742 1311
Coffee Hills Cafe

299 หมู่ 16 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว
เวลาให้บริการ : 07.00-22.00 น.
0 3724 1714
ครัวจันทร์เจ้า
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มายรูม บาย เสริมทรัพย์

ที่พักจังหวัดสระแก้ว

ที่พักสไตล์โ มเดิร์น ใจกลางเมืองอรั ญประเทศ
เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ❑
168 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร 			
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
09 5259 2283, 0 3760 9722 ต่อ 1
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
My Room by sermsub
www.myroombysermsub.com

โรงแรมจันทรา สระแก้ว

โรงแรมโกลเด้นเฮ้าส์ สระแก้ว

ที่พักระดับ 3.5 ดาว 85 ห้อง ในเมืองใกล้บิ๊กซี
สระแก้ว มีห้องประชุมและบริการซักแห้ง ❑

ห้องพักสวยสไตล์บังกะโล จอดรถเป็นส่วนตัว
อยู่ห่างจากใจกลางเมืองสระแก้ว 3 กม. มีคอฟฟี่บาร์
มุมออกก�ำลังกายและสนามเด็กเล่น ❑

299 หมู่ 16 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว
0 3724 1711
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท
โรงแรมจันทรา สระแก้ว
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1/3 ถ.เทศบาล 31 อ.เมือง จ.สระแก้ว
08 0570 3278
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท
โรงแรมโกลเด้นเฮ้าส์ สระแก้ว Golden House
Hotel Sakaeo

โรงแรม ฮ็อป อินน์ สระแก้ว
ทีพ่ กั 79 ห้อง ในท�ำเลทีต่ ง้ั ทีด่ ี ใกล้กบั สถานทีส่ ำ� คัญ
ในตัวเมือง เดินทางสะดวกสบาย ❑
1/10 ถ.เทศบาล 18 ต.สระแก้ว 				
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
0 3742 1299, 0 2659 2899
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท
HOP INN Hotel Thailand
www.hopinnhotel.com

ตูร์เนอร์ซอล บูติค โฮเทล
โรงแรมสไตล์บทู คี สุดหรูในเมืองอรัญประเทศ
ตกแต่งบรรยากาศยุโรป มีสระว่ายน�้ำและคาเฟ่ ❑
479 กิโลเมตร 5 ต.อรัญประเทศ 		
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
0 3723 0000
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท
Tournesolhotel
www.tournesolhotel.com
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ร้านอาหารในเสียมราฐ

Fresh Fruit Factory

Koulen Restaurant

ร้านอาหารว่าง มีกาแฟ และขนมหวานสไตล์ฟิวชั่น ❑

ภัตตาคารมื้อค�่ำ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (ราคาคนละ
12 ดอลลาร์สหรัฐ) มีการแสดงโชว์การร่ายร�ำของนาง
อัปสราและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ❑

155 Taphul Road, Siem Reap, Cambodia
+855 81 313 616

Elia Greek Kitchen Restaurant
ร้านอาหารกรีซแสนอร่อยคุ้มราคา ❑
31 Street 09, Siem Reap, Cambodia  
+855 89 325 245
136 ซั ว สะเดย

Sivatha Street opp Lucky Mall, near National
Road Number 6, Siem Reap, Cambodia
+855 92 630 090

Votey Bormey
อาหารสไตล์เอเชีย ❑
67 National Rd and Road Number 60,
Siem Reap, Cambodia
+855 71 470 3927
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ที่พักในเสียมราฐ

Angkor Village Hotel
ตั้งอยู่บนถนนวัดบ่อใจกลางเมือง มีสระว่ายน�้ำ
กลางแจ้ง มีโรงละครส�ำหรับอาหารค�ำ่ ❑
Wat Bo Road, Siem Reap Central Area,
Siem Reap, Cambodia
+855 12 890 307
www.angkorvillage.com

Central Corner d’Angkor
โรงแรมระดับ 4 ดาว ในพืน้ ทีย่ อดนิยม มีหอ้ งอาหาร
สระว่ายน�้ำ มีบริการจักรยานและรถยนต์ให้เช่า ❑
Street 27, Wat Bo Village, Siem Reap, 		
Cambodia
+855 12 557 650

Hillocks Hotel & Spa

Residence Indochine
D’angkor

โรงแรมหรู มีสระว่ายน�ำ้ ศูนย์ออกก�ำลังกาย และ
สถานที่ส�ำหรับจัดบาร์บีคิว ❑

โรงแรมสวนสวย บรรยากาศสงบเงี ย บ พร้ อ ม
สระว่ายน�ำ้ ❑

Sala Kamreuk Village, Sangkat Sala Kamreuk,
Siem Reap City, Cambodia
+855 95 345 676

Village High School Road, 7 Makara
Street, Wat Bo Village, Sala Komroek
Commune, Siem Reap City, Cambodia
+855 63 969 090 ❑

Blanc Smith Residence
โรงแรม 4 ดาว พร้อมสระว่ายน�ำ้ ห่างถนน King’s
Road Angkor เพียง 100 เมตร ❑
7 Markara St, Sala Kamreuk, Siem Reap City,
Cambodia
+855 96 557 7678
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โปรแกรมท่องเที่ยว
Day 1
เริ่มต้นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยธรรมสอง
แผ่ น ดิ น จากอ� ำ เภอเมื อ งสระแก้ ว เดิ น ทางสู ่ อ� ำ เภอ
ตาพระยา เที่ ย วชม “ละลุ ” ฉายาแกรนด์แ คนยอน
เมืองไทย ก�ำแพงดินที่ ถูกน�้ำฝนกัดเซาะ จนมีรูปทรง
พิสดารน่าตื่นตา จากนั้นเดินทางจากอ�ำเภอตาพระยา
ผ่านอ�ำเภอโคกสูง สู่อ�ำเภออรัญประเทศ ช่วงบ่ายเที่ยว
แวะไหว้ศาลหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จ
พระนเรศวร ต่อด้วยพระสยามเทวาธราช แล้วไปชอปปิง
ที่ตลาดโรงเกลือ ในราคาจับต้องได้ คืนแรกหาที่นอนพัก
สบายๆ ในอรัญประเทศ ❑
♦

Day 2
ตื่นแต่เช้าไปเที่ยวชม 2 ปราสาทหินขอมที่มีความเก่า
แก่อย่างยิ่งทั้ง “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ปราสาทหินขอม
สมัยพุทธศตวรรษที่ 14 ศิลปะคลัง-บาปวน ที่ขุดพบ
โบราณวัตถุส�ำคัญจ�ำนวนมาก อีกแห่งที่ห้ามพลาดชมคือ
“ปราสาทเขาน้อย” หรือ “ปราสาทเขาน้อยสีชมพู”
แหล่งโบราณคดีสำ� คัญทีข่ ดุ พบจารึกเขาน้อย ซึง่ เป็นจารึก
เก่าแก่ทสี่ ดุ ในเมืองไทย ตัวปราสาทสร้างเมือ่ พุทธศตวรรษที่
12 เป็นศิลปะสมโบร์ไพกุกอันสวยงาม ช่วงบ่ายๆ เดินทาง
♦
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Day 5
ตืน่ เช้าเปลีย่ นบรรยากาศไปล่องเรือเทีย่ วชมธรรมชาติ
ที่ “โตนเลสาบ” หรือ “ทะเลสาบเขมร” ทะเลสาบ
น�้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อที่
กว่า 15,000 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าพื้นที่กรุงเทพฯ
ประมาณ 7 เท่า ล่องเรือเทีย่ วชมธรรมชาติบนผืนน�ำ้ กว้าง
อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศโปร่งสบาย ชมวิถีชีวิตของ
ชาวน�้ำในโตนเลสาบ ที่อาศัยอยู่บนเรือนแพหลายสิบ
ชุมชน ดูวิถีประมงท้องถิ่น ฟาร์มจระเข้ และชิมอาหาร
เมนูปลาสดๆ อร่อยๆ จากชาวบ้าน เสร็จแล้วบ่ายๆ
เดินทางกลับจากเมืองเสียมราฐสู่ประเทศไทย ระยะทาง
150 กม. ย้อนเส้นทางเดิมผ่านด่านชายแดนปอยเปต
เข้าสู่อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย
ความสุข และภาพประทับใจของปราสาทหินขอมโบราณ
อันยิ่งใหญ่ ที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำเราไปอีกนาน
แสนนาน หรือบินกลับจากเมืองเสียมเรียบสู่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ❑
♦

เข้าสู่เมืองเสียมราฐ กัมพูชา ผ่านทางด่านชายแดนอรัญ
ประเทศ-ปอยเปต จากด่านระยะทาง 150 กิโลเมตร
ถึงเมืองเสียมราฐ หาทีพ่ กั ผ่อนนอนสบายๆ เย็นๆ เดินเล่น
เที่ยว City Tour หรือเช่าตุ๊กๆ ชมเมืองเสียมราฐ ❑

Day 3-4
พาตัวและหัวใจย้อนเข้าสู่อาณาจักรอังกอร์โบราณ
ของเมื อ งพระนครแห่ ง อาณาจั ก รขอมในอดี ต ซื้ อ ตั๋ ว
แล้วไปเที่ยวชมมหาปราสาทมรดกโลกหลายแห่งในเขต
เมื อ งเสี ย มราฐ ทั้ ง ปราสาทนครวั ด นครธม (บายน)
ตาพรหม บั น ทายสรี บากอง โลเลย พนมบาเค็ ง
พนมกุเลน และบารายตะวันตก เป็นต้น แน่นอนว่าคนที่
ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ควรวางแผนล่วงหน้า เผื่ออยู่ต่อ

♦

อีกวันสองวันหากยังเดินได้ไม่ทวั่ ถึง ดังนัน้ ควรซือ้ บัตรเข้า
ชมปราสาทหินเหล่านี้แบบชมได้ 3 วัน เป็นอย่างน้อย
เพื่อชมรอยยิ้มบายนและเพลิดเพลินกับนางอัปสราที่
ไม่ซำ�้ กันนับพันองค์ได้อย่างจุใจ ❑
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-กั มพู ชา
เส้นทางที่ 3 บุรีรัมย์-สุรินทร์-ช่องจอม		
เสียมเรียบ-ช่องสะง�ำ-ศรีษะเกษ
เส้นตามรอยราชมรรคา ปราสาทหินสองแผ่นดิน
ถิ่นอารยธรรมขอมพันปี
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บุรีรัมย์-สุรินทร์-ช่องจอม-เสียมเรียบ-ช่องสะง�ำ-ศรีษะเกษ

“ตามรอยราชมรรคาปราสาทหินสองแผ่นดิน ถิ่นอารยธรรมขอมพันปี”

มผัสเสน่หอ์ สี านใต้ ในเส้นทางตามรอยราชมรรคา
ปราสาทหินสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา เก็บเกี่ยว
เรือ่ งราวอาณาจักรขอมอันยิง่ ใหญ่ในอดีต ซึบซับอารยธรรม
เก่าแก่ทเี่ ป็นรากเหง้าเผ่าพันธุข์ องชาวอีสานใต้ของไทยเรา
โดยเริ่มจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีปราสาทหินไม่น้อยกว่า
60 แห่ง เทีย่ วชมปราสาทหินพนมรุง้ ปราสาทเมืองต�ำ 
่ ก่อน
จะไปตื่นตากับความงามหยดย้อยของปราสาทศีขรภูมิ
กลุ่มปราสาทตาเมือน และปราสาทตาควาย ที่จังหวัด
สุรินทร์ แล้วเปิดประตูชายแดนช่องจอม เข้าสู่เสียมเรียบ
หรื อ เสี ย มราฐ พาตั ว เองย้ อ นเวลากลั บ ไปสู ่ อ ดี ต
เมื่อหลายพันปีก่อน โดยการเดินชมนครวัด นครธม
ศูนย์กลางจักรวรรดิขอมอันเกรียงไกร ทีเ่ คยรุง่ เรืองสุดขีด
ในอุษาคเนย์ เปรียบได้กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ยึดโยง
ผู้คนเชื่อมกัน จนกลายเป็นบรรพบุรุษร่วมสายหนึ่งของ
ชาวไทยในปัจจุบัน

สั
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หลังจากนั้นเดินทางเป็นวงรอบ ลัดเลาะกลับเข้า
เขตแดนไทยทางจุดผ่านแดนช่องสะง�ำ  จังหวัดศรีสะเกษ
ชืน่ ชมความยิง่ ใหญ่ของปราสาทสระก�ำแพงใหญ่ ปราสาท
สระก�ำแพงน้อย และปรางค์ก  ู่ นับเป็นเส้นทางทีน่ า่ ค้นหา
ที่ สุ ด เส้ น หนึ่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนที่ ห ลงใหลใน
ประวัติศาสตร์ การได้ตามรอยราชมรรคา เส้นทางเชื่อม
แผ่นดินที่ชาวเขมรสูงและชาวเขมรต�่ำ  ไปมาหาสู่กันจน
เป็นเครือญาติ ใช้ภาษาเดียวทัง้ บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ
เสียมเรียบ ทิ้งมรดกร่วมทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
เอาไว้ให้ชนรุ่นหลัง มาจวบจนทุกวันนี้
มรดกส� ำ คั ญ คื อ ภู มิ ป ั ญ ญาการทอผ้ า ไหมอั น
ประณีตงดงาม ถือเป็นที่สุดของไทย อย่างการทอผ้าไหม
ยกทองโบราณของจังหวัดสุรนิ ทร์ ยังมีผา้ ปูม หรือ ผ้าโฮล
และผ้าอัมปรม ทีใ่ ช้ในราชส�ำนักเพือ่ บ่งบอกถึงบรรดาศักดิ์
ของขุนนางมาแต่อดีต รวมถึงผ้าซิ่นตีนแดงที่ขึ้นชื่อของ
บุรีรัมย์ และผ้าลายลูกแก้วของศรีสะเกษ เป็นต้น ❑
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เกร็ดน่ารู้

การเดินทาง
บุรีรัมย์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 410 กม.
สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ หรือรถประจ�ำทาง ใช้เวลา
ประมาณ 5-6 ชัว่ โมง ผ่านทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวง
หมายเลข 24 ที่อ�ำเภอสีคิ้ว ถึงอ�ำเภอนางรอง ต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข 218 ต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์
หากเดินทางโดยรถไฟให้ลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์
ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง
หรือเดินทางโดยเครือ่ งบินจากดอนเมืองไปบุรรี มั ย์
โดยสารการบินนกแอร์ และแอร์เอเชีย วันละ 3 เที่ยว
(ขาไป 8.25 น., 12.35 น., 14.45 น.  และขากลับ 9.45 น.
14.05 น., 16.10 น.) ใช้เวลา 40 นาที มีบริการรถ รับ-ส่ง
เข้าเมืองบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 34 กม. (ราคาเที่ยว
ละ 200 บาท) และมีบริการรถ City Transfer ของสาย
การบินแอร์เอเชียและนกแอร์ จากบุรีรัมย์ไปสุรินทร์
ระยะทางประมาณ 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.
สุรินทร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 457 กม.  
(สุรินทร์มีสนามบินแต่ไม่ได้เปิดเพื่อการพาณิชย์) อยู่ห่าง
จากศรีสะเกษเพียง 105 กม. มีบริการรถตู้วิ่ง สุรินทร์ศรีสะเกษ ตลอดทัง้ วัน ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ค่าโดยสาร
75 บาท
ศรี ส ะเกษอยู ่ ห ่ า งกรุ ง เทพฯ 561 กม. จั ง หวั ด
ศรีสะเกษไม่มีสนามบิน ต้องขึ้นที่บุรีรัมย์ (หรือขึ้นที่
อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ห่างจากศรีสะเกษเพียง 64 กม.
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มีรถตู้จากตัวเมืองศรีสะเกษไปสนามบินอุบลราชธานี
ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ค่าโดยสาร 50 บาท) ❑
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (สนามบินสตึก)
0 4466 6334
สถานีรถไฟบุรีรัมย์ 0 4461 1202, 0 4461 1202
สถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรัมย์ 0 4461 2534,
(บขส.999) 0 4461 5081
สถานีขนส่งผู้โดยสารศรีสะเกษ  0 4561 2500
สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินทร์  0 4451 1756

“ราชมรรคา” คือเส้นทางคมนาคมในอดีต ทีเ่ ชือ่ ม
จาก “ศรียโศธรปุระ” (ยโสธราปุระ) เมืองพระนครหลวง
อันเป็นที่ตั้งของนครธม (Angkor Thom) ในกัมพูชาไป
ตามทีต่ า่ งๆ แบ่งเป็น 5 สาย ตลอดทางทุกระยะ 15 กม.
จะมี ธ รรมศาลาเป็ น ที่ พั ก ส� ำ หรั บ นั ก เดิ น ทาง บ้ า งก็ มี
อโรคยาศาล (โรงพยาบาลโบราณ) ตั้งอยู่ด้วย
จากจารึกปราสาทพระขรรค์สมัยพุทธศตวรรษ
ที่ 18 ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้
สร้าง “วหนิคฤหะ” (แปลว่าบ้านมีไฟ) ศาสนสถานประจ�ำ
ที่พักคนเดินทาง ก่อด้วยศิลาและจุดไฟไว้ตลอดเวลา
เป็นจ�ำนวน ถึง 121 แห่ง
หนึ่งในนั้นคือเส้นทางราชมรรคาสายเหนือ ที่เริ่ม
จาก “ศรียโศธรปุระ” (ปราสาทบายน จ.เสียมเรียบ)
เชื่อมไปยัง “มหินธรปุระ” (ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์)
สุดปลายทางที่ “วิมายะปุระ” หรือเมืองพิมาย (ปราสาท
พิมาย จ.นครราชสีมา) ซึง่ มีธรรมศาลาตลอดเส้นทางรวม
17 แห่ง เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างที่ราบสูง
อีสานของไทยกับทีร่ าบลุม่ โตนเลสาบในกัมพูชา คือเชือ่ ม
เขมรสูงไปจนถึงเขมรต�ำ่ นั่นเอง ปราสาทที่อยู่ในเส้นทาง
เหล่านี้จึงถูกเรียกว่า “กลุ่มปราสาทราชมรรคา”
เขมรสูง จึงหมายถึงคนเชือ้ สายเขมรทางภาคอีสานใต้
ของไทยที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง ติดกับแนวชายแดน
และเทือกเขาพนมดงรัก (พนมด็องเร็ค) ในจังหวัดบุรรี มั ย์
สุรินทร์ รวมถึงศรีสะเกษ ที่เรียกตนเองว่า “ขแมร์ลือ”

(แปลว่าเขมรสูง) ส่วน “ขแมร์กันดาล” หรือเขมรกลาง
หมายถึ ง คนกั ม พู ช าในแถบพนมเปญทั้ ง หมด และ
“ขแมร์กรอม” หรือ เขมรต�ำ 
่ หมายถึงคนเชื้อสายเขมร
ในสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้
สามารถกล่าวได้วา่ ชนชาติขแมร์เป็นชาติพนั ธุท์ ใี่ หญ่ทสี่ ดุ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง ❑
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บุรีรัมย์
หมูบานทอผาบานนาโพธิ์

ไป อ.พล

อ.นาโพธ�์

207

อ.บานใหมไชยพจน

จ.รอยเอ็ด

อ.พุทไธสง

202

ไป อ.ประทาย
ปรางคกูสวนแตง

พระเจาใหญวัดหงษ
219

กิ่งอ.ศิลาลาด

214

อ.ชุมพลบุร�
2081

2226

กิ่งอ.แคนดง
อ.คูเมือง

ไป อ.ชุมพวง

จ.นครราชสีมา

222

อ.ลำปลายมาศ

จ.บุร�รัมย

อางเก็บนํ้า
หวยจระเขมาก
สวนนกบุรีรัมย

2166 อ.หนองหงส

2073

218

อ.หวยราช

อุทยาน
เขากระโดง อ.กระสัง

อ.หนองกี่

ไป อ.เส็งสาง

24

24

อ.นางรอง

อ.โนนสุวรรณวัดเขาอังคาร
2119

อ.เฉลิม
พระเกียรติ

อ.ปะคำ
348

2200

อ.ประโคมชัย

2117

อ.ละหานทราย
อ.โนนดินแดง

จ.สุร�นทร
226

2121

อ.จอมพระ

หมูบานจักสาน

214

ปราสาท
หินบานไพล

24

ปราสาทหินบานพลวง
2121

กิ่งอ.พนมดงรัก

กิ่งอ.โนน
นารายณ

อ.ราษีไศล
ไป จ.อุบลราชธานี
อ.บึงบูรพ
กิ่งอ.โพธ�์ศร�สุวรรณ อ.ยางชุมนอย
พระธาตุเรือนรอง
อ.เมืองจันทร ปราสาทวัดสระกำแพงนอย

2262

อ.กาบเช�ง

214

อ.สำโรงทาบ

2371

ปราสาท

จ.ศร�สะเกษ

ปราสาทหินบานสมอ

กิ่งอ.ศร�ณรงค
อ.สังขะ
อ.บัวเชด

ปราสาทยายเหงา
2328
ชองจอม ปราสาทภูมิโปน

อ.ขุขันธ
ปราสาทตาเล็ง

อ.ไพรบึง

บึงนกเปดนํ้าไพรบึง อ.เบญจลักษ
24

อ.ขุนหาญ

2127

แหลงหินตัด

แผนที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
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กัมพูชา

ไป อ.เดชอุดม

2085

อ.กันทรลักษ

นํ้าตก
บานสำโรงเกียรติ
หวยจันทร
ปราสาทตำหนักไทร
อ.ภูสิงห
ปราสาท
น้ำตกสำโรงเกียรติ เขาพระวิหาร
ชองสะงำ

ปราสาทวัดโคกงิ้ว
อนุเสาวรียเราส
ไป อ.ตาพระยา

ไป อ.วารินชำราบ

อ.ศร�รัตนะ

2167

ปราสาทบานปราสาท อ.ลำดวน

อ.ปราสาท

2376

วัดสระกำแพงใหญ
อ.กันทรารมย
อ.อุทุมพรพิสัย
2086
2360
221
อ.หวยทับทัน
ไป อ.สำโรง
กิ่งอ.เขวาสินร�นทร
อ.วังหิน
หมูบานเขวาสินรินทร
ปราสาทเมืองที อ.ศีขรภูมิ 234
อ.โนนคูณ
อ.ปรางคกู
226
อ.พยุห อ.นํ้าเกลี้ยง
ปราสาทปรางคกู 220
2334

หมูบานจันรม
2077
วนอุทยานพนมสวาย

ปราสาทบานบุ 2375
ปราสาทเมืองตํ่า
งเตา
อ.บานกรวด แหล
โบราณ
2075

ปราสาทหิน
จอมพระ

หวยเสนง

219

อ.ชำนิ อ.พลับพลาชัย
2317

2333

2378

กิ่งอ.บานดาน

226

อ.รัตนบุร�

หมูบานชาง
บานตากลาง อ.สนม

2378

2074

ไป อ.หวยแถลง

ไป อ.โชคชัย

อ.ทาตูม

อ.สตึก

219

ลาว

ไป จ.ยโสธร

ไป จ.รอยเอ็ด

ไป จ.อุบลราชธานี
2248

ผามออีแดง

บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดน่าเที่ยวในเขตอีสานใต้ เป็น
เมืองทีค่ กึ คักไปด้วยสีสนั ของการกีฬา มีสนามกีฬาระดับโลก
ทั้งสนามฟุตบอล (สนามช้างอารีนา) และสนามแข่งรถ
(ช้าง อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ ) ทีน่ านาชาติตา่ งยอมรับ
สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาสู ่ บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับความโดดเด่นในแง่ของการเป็นเมือง
แห่ ง วั ฒ นธรรม บุ รี รั ม ย์ มี ป ราสาทหิ น ขอมอั น ลื อ ชื่ อ
ทั้งปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต�่ำ  เป็นที่เชิดหน้า
ชูตา อีกทั้งยังเป็นจังหวัดเดียวที่มีภูเขาไฟเก่าที่ดับสนิท
แล้วกว่า 6 ลูก (ภูเขาไฟพนมรุง้ ภูเขาไฟปลายบัด ภูเขาไฟ
อังคาร ภูเขาไฟเขาคอก ภูเขาไฟหลุบ ภูเขาไฟกระโดง)
เมื่อน�ำดินภูเขาไฟเหล่านั้นมาย้อมผ้า จึงเกิดเป็นผ้าย้อม
ดินภูเขาไฟที่ไม่เหมือนใคร
ด้ ว ยเป็ น แหล่ ง ทอผ้ า ไหมชั้ น ดี จึ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ชาใบหม่อน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงไหม ซึ่งมี
สรรพคุณลดคอเลสเตอรอล และมีสารต้านอนุมูลอิสระ
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
อาหารขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ หมูปลาร้า หมูสามชั้น
ทอดน�้ำปลา กุนเชียงพนมรุ้ง โดยเฉพาะกุ้งจ่อม รสชาติ
การันตีด้วยรางวัลอันดับหนึ่งของจังหวัด นอกจากนั้น
ยังมีลูกชิ้นยืนกินอันโด่งดัง เรียงรายอยู่หน้าสถานีรถไฟ
รอให้มาลิ้มลองกันอีกด้วย ❑
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ที่เที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทพนมรุ้ง
(อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง)
สัมผัสปราสาทขอมที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม
และยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของไทย ยื น หยั ด ผ่ า นกาลเวลามา
นานนับพันปี งดงามด้วยลวดลายจ�ำหลักหินอันวิจิตร
บรรจง ที่เห็นแล้วต้องทึ่งในภูมิปัญญาเชิงช่างโบราณอัน
ล�ำ้ เลิศ ทีน่ เี่ ป็นศูนย์กลางของนคร “มหิธรปุระ” หรือเมือง
พนมรุ้งในอดี ต เป็ น หลั ก แหล่ ง บรรพชนของกษั ต ริ ย ์
กั ม พู ช า “วงศ์มหิธร” อย่างน้อย 5 พระองค์ รวมทั้ง
พระเจ้าสุรยิ วรรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด และพระ
เจ้าชัยวรรมันที่ 7 ผู้สร้างปราสาทบายน นครธม
150 ซั ว สะเดย

ปราสาทพนมรุง้   มีเนือ้ ทีร่ าว 451 ไร่ ตัง้ อยูบ่ นยอด
ภูเขาไฟทีด่ บั สนิทแล้ว สูงราว 200 เมตร จากพืน้ ราบ หรือ
ประมาณ 350 เมตร จากระดับน�้ำทะเล ห่างจากตัวเมือง
บุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ราว 77 กม. สร้างขึ้นครั้งแรกใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 ส่วนปราสาทประธานอันยิง่ ใหญ่
สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 (ราว พ.ศ. 1650-1700)
โดยผู ้ ค รองมหิ น ธรปุ ร ะ “นเรนทราทิ ต ย์ ” (แปลว่ า
พระราชาแห่งดวงอาทิตย์) พระนามผู้สร้างที่ปรากฎใน
จารึ ก พนมรุ ้ ง หลั ก ที่ 7-9 (คติ นิ ย มขอมโบราณมั ก ตั้ ง
พระนามของพระมหากษัตริย์เกี่ยวเนื่องกับพระอาทิตย์
เช่น พระเจ้าสุริยวรมัน พระเจ้าอุทัยทิตยวรมัน เป็นต้น)
กษั ต ริ ย ์ น เรนทราทิ ต ย์ ทรงเป็ น ผู ้ มี ส ติ ป ั ญ ญา
หลักแหลม ทรงเป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
และทรงร่วมรบในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น
สันนิษฐานว่าภาพสลักทีป่ รากฏบนทับหลังตรงประตูทาง
เข้าชั้นที่สองทางทิศใต้ของปราสาทประธาน คือ “พิธี
อภิเศกนเรนทราทิตย์เป็นฤาษี” ด้วยหลังสร้างทางและ
บ�ำรุงพระดาบส แล้วทรงออกบวชเป็นนักพรตจวบจน
วาระสุดท้ายของชีวิต
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ได้หันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ทรงสร้างวิหาร
เพิ่มขึ้นอีกสองหลัง เป็นศิลปะสมัยบายน
ซั ว สะเดย 151
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ภาพสลักของมณฑปปราสาทประธาน ศิวนาฏราช (พระศิวะทรงฟ้อนร�ำ)
และทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์

ปราสาทเขาพนมรุ ้ ง สร้ า งจากหิ น ทรายสี ช มพู
(จากแหล่งหินตัดทีอ่ ำ� เภอบ้านกรวด ห่างไป 23 กม.) เพือ่
ถวายเป็ น เทวาลั ย ของพระศิว ะและใช้เป็น มหาวิหาร
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามความเชื่อของศาสนา
ฮินดูลัทธิไศวนิกาย มีเสานางเรียง (ทางเดินสู่ปราสาท)
ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งโลกมนุ ษ ย์ แ ละ
สรวงสวรรค์น�ำสู่องค์ “ปราสาทประธาน” ที่เปรียบดั่ง
ยอดเขาไกรลาส (เขาพระสุเมรุ) ตรงจุดกึ่งกลางของ
ปรางค์ ป ระธานเรี ย กว่ า ห้ อ ง “ครรภคฤหะ” เป็ น ที่
ประดิษฐานศิวลึงค์ ตัวแทนพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดใน
ศาสนาฮินดู
152 ซั ว สะเดย

ไฮไลท์ ที่ ไ ม่ ค วรพลาดชม คื อ ลวดลายจ� ำ หลั ก
บริเวณหน้าบันด้านทิศตะวันออกของมณฑปปราสาท
ประธาน ซึ่งมีภาพสลักส�ำคัญ 2 ภาพ คือ ศิวนาฏราช
(พระศิวะทรงฟ้อนร�ำ) และทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
(ทับหลังที่มีชื่อเสียงจากการถูกโจรกรรมไปจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ที่อเมริกา แต่ท้ายที่สุดก็ได้กลับคืนมา)
ความน่าอัศจรรย์ของพนมรุ้ง มิได้อยู่ที่ความใหญ่
โตโอฬารเท่านั้น ทว่ายังสร้างอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง หรือ
วนํรุง (ภาษาเขมร หมายถึงภูเขาอันกว้างใหญ่) ตัวมหา
ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อให้แสงอาทิตย์
ยามเช้าสาดส่องถึงศิวลึงค์ นัยว่าเป็นการเพิ่มพลังให้แก่
องค์ศิวะเทพ และความมหัศจรรย์ที่แท้จริงในการสร้าง
ปราสาทพนมรุง้ ก็บงั เกิดขึน้ เมือ่ แสงอาทิตย์สาดส่องลอด
15 ช่องประตูปราสาทพร้อมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียง 4 วัน
ในรอบปี (ราวต้นเดือนมีนาคม เมษายน กันยายน ตุลาคม)
ปราสาทพนมรุ ้ ง ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน

ของชาติใน พ.ศ. 2478 ค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท
ชาวต่างประเทศ 150 บาท (จ่ายครั้งเดียวเข้าชมได้
ทั้งปราสาทเมืองต�่ำ และปราสาทหินพนมรุ้ง) ❑
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
หมู่ 2 บ้านดอนหนองแหน ต.ตาเป๊ก
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
0 4466 6251, 0 4463 1746
ซั ว สะเดย 153
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ปราสาทเมืองต�่ำ
เทวาลัยพันปีทงี่ ดงามแปลกตา หนึง่ ในกลุม่ ปราสาท
ราชมรรคา อยู่ห่างจากปราสาทพนมรุ้งไปแค่ 8 กม.
ตัวปราสาทอยู่บนที่ราบล้อมรอบด้วยบาราย (สระน�้ำ
ใหญ่) หรือปราสาทน�้ำล้อมทั้งสี่ด้าน โดยแต่ละมุมสี่ทิศ
มีรปู สลักหินนาคา 5 เศียร ซึง่ เป็นนาคาหัวโล้น ไม่ใช่นาคา
ทรงเครื่องแบบที่พบในปราสาทพนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต�่ำ  สร้างขึ้นด้วยหินทรายเพื่อถวาย
พระศิวะตามคติความเชือ่ ทางศาสนาฮินดู เป็นศิลปะขอม
แบบบาปวนตอนต้น มีอายุประมาณปี พ.ศ. 1551-1625
โดยมีลักษณะของศิลปะขอมแบบคลังซึ่งมีอายุราว พ.ศ.
1508-1555 ปะปนอยู่ด้วย ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้
ว่าใครเป็นผู้สร้างตัวปราสาท สิ่งก่อสร้างหลักคือ ปรางค์
อิฐ 5 องค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแลง
ประกอบด้วยหลายส่วน ทัง้ ระเบียงคด บรรณาลัย รวมถึง
ภาพจ�ำหลักหินการอวตารของพระนารายณ์ ทว่าส่วน
154 ซั ว สะเดย

ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ กลุ ่ ม ปราสาทอิ ฐ และปรางค์ ป ระธาน
ตรงกลาง ซึ่งเปรียบได้กับเขาพระสุเมรุ หรือ ศูนย์กลาง
จักรวาล
เมื่ อ เดิ น เข้ า มาปราสาทเมื อ งต�่ ำ สิ่ ง แรกที่ จ ะพบ
คื อ ซุ ้ ม หน้ า บั น สลั ก รู ป พระอิ น ทร์ ท รงช้ า งเอราวั ณ
ปลายกรอบหน้าบันเป็นนาค 5 เศียร แบบขอมปาปวน
(ของจริงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เนื่องจาก
ตัวปรางประธานพังทลายจนเหลือแต่ฐาน)
ส่วนทับหลังที่เหลืออยู่ก็มีความสวยงามโดดเด่น
ได้แก่ ภาพพระศิวะปาง “อุมามเหศวร” ประทับบน
โคนนทิ ที่ ทั บ หลั ง องค์ ป รางแถวหน้ า ด้ า นทิ ศ เหนื อ
ภาพพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะที่ทับหลังองค์ปรางค์
แถวหลังด้านทิศเหนือ และภาพพระอินทร์นั่งประทับบน
ตัวหน้ากาล ที่ทับหลังองค์ปรางค์แถวหน้าด้านทิศใต้

ความน่าสนใจอีกอย่างของทีน่ คี่ อื “ทะเลเมืองตำ�่ ”
หรือ “สระบาราย” ที่บ้านโคกเมือง ต�ำบลจรเข้มาก เป็น
สระน�ำ้ ขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นโดยแรงงานคนในสมัยเดียวกับ
ตอนสร้างปราสาท อยู่ห่างจากตัวปราสาทเมืองต�่ำไป
ทางทิ ศ เหนื อ ราว 200 เมตร เพื่ อ ใช้ น�้ ำ อุ ป โภคและ
ใช้ในการชลประทานของชุมชน ตัวบารายกว้าง 510 เมตร
ยาว 1,090 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ก่อขอบสระด้วย
ศิลาแลง 3 ชั้น ปูพื้นศิลาแลงลาดลงไปยังฝั่งน�้ำ  ซึ่งก่อ
บันไดท่าน�ำ้ เป็นทางลงสระรวม 5 ขั้น ❑

ปราสาทเมืองต�่ำ 
ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
0 4463 1746, 0 4466 6251
(อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง)
ค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท
(จ่ายครั้งเดียวเข้าชมได้ทั้งปราสาทเมืองต�่ำ  และ
ปราสาทหินพนมรุ้ง)
ซั ว สะเดย 155
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สนามฟุตบอลช้างอารีนา
และสนามแข่งรถ ช้าง อินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต
หากใครมาบุรีรัมย์ต้องไม่พลาดเยือนสนามช้าง
อารีน่า สนามฟุตบอลระดับโลก แห่งทีมปราสาทสายฟ้า
หรือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่สวยจนคุณต้อง
ตะลึงเหมือนยืนอยู่ในสนามที่ยุโรป เปรียบเสมือนแลน
มาร์คของจังหวัดที่ชาวบุรีรัมย์ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
สนามฟุตบอลช้างอารีนา (ชื่อตั้งตามเบียร์ช้าง
ผู้สนับสนุนหลักในปัจจุบัน) แต่เดิมมีชื่อว่าไอโมบายล์
สเตเดียม หรือ ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม เป็นสนาม
ฟุตบอลที่ออกแบบใส่ใจในทุกมิติ จุผู้ชมได้มากที่สุดถึง
32,600 ที่นั่ง เป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศ ที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนามและผ่าน
มาตรฐาน FIFA, AFC และ AFF ผ่านมาตรฐานระดับ
156 ซั ว สะเดย

“เอคลาสสเตเดียม” ได้รบั การบันทึกไว้ในกินเนสส์ เวิลด์
เรกคอร์ดส์ ว่าเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าที่ใช้เวลา
สร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน บนเนื้อที่ถึง 200 ไร่
โดยได้ต้นแบบมาจากสนามแสตมฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
สร้างด้วยเหล็กกล้าและไฟเบอร์ชั้นเลิศ ปูด้วยหญ้าแพท
ทารัมจากประเทศออสเตรเลีย เป็นหญ้าชนิดนุ่มพิเศษ
ทนทาน รับน�ำ้ หนักได้มาก ลดการบาดเจ็บของนักฟุตบอล
นอกจากนีพ้ นื้ สนามไปยังฝังลักกีไ้ ฟเบอร์ เป็นใยสังเคราะห์

พิเศษช่วยระบายน�ำ้ ที่ขังอยู่ในสนามออกไปอย่างรวดเร็ว
(เปิดใช้ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
สนามนี้ มี ทั้ ง หมด 4 ชั้ น ประกอบไปด้ ว ยห้ อ ง
แถลงข่าว ห้องสื่อมวลชน ห้องนักกีฬา ห้องพักผู้ตัดสิน
ห้องปฐมพยาบาล ห้องวีไอพี ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง
ใหญ่ที่จุได้ 400 ที่นั่ง รวมทั้งร้านขายของที่ระลึกของ
สโมสร ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสนาม ขายของที่ระลึกมากมาย
เช่น เสื้อ พวงกุญแจ หมวก กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งกลายเป็น
ของฝากประจ�ำจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้ว
ภูมิทัศน์รอบสนามเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
เพื่อให้ประชาชนพักผ่อนและออกก�ำลังกาย
ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ “สนามแข่งรถ
ช้ า ง อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เซอร์ กิ ต ” สนามแข่ ง รถ
มาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) มูลค่ากว่า
2 พันล้านบาท แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย (เปิดใช้เมื่อ
4 ตุลาคม พ.ศ. 2557) และมีโรงแรมอมารี บุรีรัมย์
ยูไนเต็ด ซึ่งออกแบบในโทนสีฟ้า ขาวซึ่งเป็นสีป ระจ�ำ

สโมสรที่ ส อดแทรกลู ก เล่ น และสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ ที ม
ไว้ในทุกรายละเอียด เป็นโรงแรมที่ครบครันทันสมัย
สมเป็นโรงแรมแห่งการกีฬาที่สร้างความประทับใจให้
ผู้เข้าพักได้เกินความคาดหมาย (อยู่ห่างจากสนามบิน
ประมาณ 30 นาที) ❑
สนามช้างอารีนา
ตั้งอยู่ที่ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
0 4466 6499, 0 4466 6445
บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ�ำกัด
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ศาลหลักเมือง บุรีรัมย์
ศาลหลักเมือง หนึง่ เดียวในประเทศไทย ทีส่ ร้างด้วย
สถาปัตยกรรมที่เลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง
ตามเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ เชือ่ กันว่า บริเวณนีเ้ คยเป็นจุดพัก
รบของรัชกาลที่ 1 และเป็นจุดก�ำเนิดเมืองบุรรี มั ย์อกี ด้วย
เดิมเป็นเพียงศาลเล็กๆ ในปี พ.ศ.2548 จึงได้สร้าง
ศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ ความแปลก คือ เสาหลักเมือง
บุรีรัมย์ที่ปรากฏมีอยู่ 2 ต้น สันนิษฐานว่า เสาต้นที่ 1
(ต้นเอียง) ตัง้ ขึน้ เมือ่ สร้างเมืองแปะ ส่วนเสาหลักเมืองต้น
ที่ 2 น่าจะเป็นเสาหลักเมืองทีต่ งั้ ขึน้ เมือ่ มีฐานะเป็นจังหวัด
บุรีรัมย์และได้สร้างใกล้ชิดติดกัน ด้านข้างศาลหลักเมือง
ยังมีศาลเจ้าจีน ประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมือง ด้านซ้ายมี
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะ ด้านขวามีเทพเจ้ากวนอู เพื่อให้ชาว
ไทยเชื้อสายจีนได้มากราบไหว้ในบริเวณเดียวกัน ❑
เทศบาลเมืองบุรรี มั ย์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.บุรรี มั ย์
เปิดเวลา 06.00-17.00 น.
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อุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน
ส�ำหรับคนที่รักธรรมชาติ และหลงใหลในความ
สวยงามของไม้ดอกไม้ใบนานาพันธุ์ ต้องมาชมพรรณไม้
หลายร้อยชนิด ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเบ่งบานให้
ชื่นชมตลอดปี ที่ได้เห็นแล้วจะเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน
เจริญใจ สมกับชือ่ อุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน อย่างแท้จริง
เพลา เพลิน มีพื้นที่มากกว่า 300 ไร่ จัดแบ่งเป็น
3 ส่วน คือ บูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์  
อุทยานไม้ดอก และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและ
ปศุสตั ว์ฟาร์ม สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรูท้ ี่
สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพลา
เพลิน จัดแสดงพรรณไม้ 6 โรงเรือน อย่างดอกไม้ตาม
ฤดูกาลที่สับเปลี่ยนไประหว่างดอกทิวลิป ลิลลี่ กระเจียว
ไฮเดนเยีย แค่ได้ยินชื่อก็สัมผัสได้ถึงความหอม รวมถึง
สวนเฟิร์นในคอนเซ็ปต์ป่าดึกด�ำบรรพ์ พันธุ์ไม้เขตร้อน

พืชทะเลทรายนับแสนต้น และสับปะรดสีนานาพรรณ
อีกทั้งยังมีสวนผลไม้เมืองหนาว อาทิ สวนสตรอว์เบอร์รี
เสาวรส เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั มีการจ�ำลองมรดกโลกหรือสิง่ ก่อสร้าง
ทีม่ ชี อื่ เสียงของโลกมาบวกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ตา่ งๆ
ให้ร่วมสนุก เช่น ปีนก�ำแพงเมืองจีน เลื่อนข้ามล�ำน�้ำที่หอ
ไอเฟล หรือการเดินล�ำเลียงสิ่งของที่สะพานทาวเวอร์
บริดจ์ ฯลฯ มาทีเ่ ดียวเหมือนได้เทีย่ วและสนุกไปรอบโลก
เลย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีที่พักหรือรีสอร์ทในจินตนาการ
ให้เข้าพักอีกด้วย ❑
อุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน
252 หมู่ 7 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
08 7798 1039
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ภูพระอังคาร
ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว 1 ใน 6 ของจังหวัดบุรีรัมย์
ซึง่ กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติธรณีวทิ ยา และ
ปัจจุบนั มีการสร้างวัดเขาพระอังคารไว้ดา้ นบน จึงเดินทาง
ขึ้นไปกราบสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ด้ ด ้ ว ย อยู ่ ห ่ า งจาก
ปราสาทหินพนมรุ้งไปอีกประมาณ 20 กม.
ภูพระอังคารเป็นภูเขาไฟทีเ่ กิดจากการปะทุซำ �้ 2 รอบ
ในยุคควอเทอร์นารี อายุประมาณ 700,000 ปี จุดที่เป็น
ปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูกซึ่งเป็นจุดสูงสุด เกิดจาก
หินหลอมละลายปะทุออกมาแล้วเย็นตัวเร็ว จึงพอกสะสม
ในทางดิ่งเกิดเป็นเนินเขาสูงชันแบบ Plug Dome รอบ
เขากระดูกเป็นแอ่ง “คัลเดร่า” (Caldera) ซึง่ เกิดจากการ
ทรุดถล่มของปากปล่องภูเขาไฟเป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุด
ในประเทศไทย สูงกว่าสามร้อยเมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล
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วัดเขาพระอังคาร ก็ตั้งอยู่บนขอบของแอ่งนี้ เป็น
เนินเขาหินบะซอลต์ลูกย่อมๆ ถ้ามองจากทางอากาศจะ
เห็นเป็นรูปครุฑกางปีก วัดเขาพระอังคาร ประดิษฐาน
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ และใบเสมาหิ น ทรายแกะสลั ก
ลวดลาย ตามความเชือ่ ศาสนาพุทธมหายาน เป็นภาพสลัก
หินนูนต�่ำที่สวยงาม ค่อนข้างสมบูรณ์มาก ❑
   วัดเขาพระอังคาร บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(อยู่ห่างจากหมู่บ้านเจริญสุข ประมาณ 3 กม.)
0 4463 1014, 08 1955 3477

ถนนคนเดินเซราะกราว
สีสันแห่งการชอปปิงกลางเมืองบุรีรัมย์ ใครได้ยิน
ชือ่ ก็ตอ้ งสะดุดหู เพราะค�ำว่า “เซราะกราว” ในภาษาถิน่
แปลว่า “บ้านนา หรือ ชนบท” ถนนคนเดินยาวเหยียด
เกือบ 1 กม. แห่งนี้ เป็นการน�ำสินค้าเด่นหลากหลายชนิด
ในบุรรี มั ย์ ทัง้ ข้าวของเครือ่ งใช้มาจ�ำหน่ายกันอย่างคึกคัก
โดยเฉพาะสินค้าโอทอปขึ้นชื่อต่างๆ อย่างผ้าทอพื้นบ้าน
ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติย้อมดินภูเขาไฟ รวมถึงข้าวที่ปลูกจาก
ดินภูเขาไฟอันอุดมแร่ธาตุ  เป็นต้น
ถนนคนเดินเซราะกราวโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของบุรรี มั ย์ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา
17.00-22.00 น. บริเวณถนนพิทกั ษ์ หน้าจวนผูว้ า่ ราชการ

จังหวัด ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์เพียง 500 เมตร
เท่านั้น จุดเด่นอยู่ที่บูธขายของนานาชนิดทั้งของกิน
ของใช้ไม่น้อยกว่า 350 ร้านค้า เรียงรายกันไปอย่าง
ต่อเนื่อง สลับกับลานวัฒนธรรมที่มีการแสดงพื้นบ้านให้
ชมฟรี พร้อมที่นั่งให้นักท่องเที่ยวได้ซื้ออาหารอร่อยๆ
มานั่งชิมและดูการแสดงอย่างเพลินเพลิน อากาศก็เย็น
สบายในยามค�ำ 
่ รวมถึงมีการน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาสาธิต
ให้ชม หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน นอกจากนี้ยังมี
ตลาดเขียว น� ำ พื ช ผั ก ผลไม้ พื้ น บ้ า นปลอดสารพิ ษ มา
จ�ำหน่ายในราคาเป็นกันเองอีกด้วย ❑
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ศรีสะเกษ

162 ซั ว สะเดย

ศรีสะเกษ หรือ เมืองขุขันธ์ ในอดีต ดินแดน
ล�ำน�้ำมูลที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนไม่แพ้จังหวัดใดๆ ในเขต
อี ส านตอนล่ า ง ศรี ส ะเกษมี พ รมแดนติ ด กั บ ประเทศ
กัมพูชาถึง 127 กม. ปรากฏร่องรอยแหล่งอารยธรรม
โบราณเป็นปราสาทขอมน้อยใหญ่อันเก่าแก่หลายแห่ง
มี แ หล่ ง ท่องเที่ยวส�ำคัญอย่าง “อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร” มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสานที่โดดเด่น
ด้วยมีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย จึงมีภาษาถิ่นมากมายทั้ง
ภาษาลาว ภาษากูย ภาษาเยอ และภาษาเขมรถิ่นไทย
ท่ามกลางลมร้อนในต้นเดือนมีนาคมของทุกปีจะมี
งาน “เทศกาลดอกล�ำดวนบาน สืบสานประเพณี สีเ่ ผ่าไท
ศรีสะเกษ” โดยดอกล�ำดวนที่เป็นดอกไม้ถิ่นที่ขึ้นอยู่มาก
ตามธรรมชาติในจังหวัดศรีษะเกษ จะพากันบานสะพรั่ง
ส่งกลิ่นหอมขจรขจายในยามเย็นไปทั่วเมือง ไปชมได้ท่ี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ดอกล�ำดวนยังเป็น
ดอกไม้ประจ�ำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งชาว
กัมพูชาเรียกว่า “ดอกผการ็อมดวล” ส่วนภาคเหนือของ
ไทยเรียกว่า “ดอกหอมนวล” ศรีสะเกษยังมีงานเทศกาล
บุญประเพณี บัง้ ไฟ ทีส่ นุกสนาน และมี เทศกาลเงาะ-ทุเรียน
และของดีศรีสะเกษ ของฝากชั้นดีที่ควรซื้อเมื่อมาเที่ยว
คือ ผ้าทอเบญศรี ทอเป็นลวดลายโบราณทีส่ วยมากๆ และ
ในตัวเมืองยังมีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่มากมายให้เดินชม
อย่างบ้านขุนอ�ำไพพาณิชย์ อีกด้วย ❑
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ที่เที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
ผามออีแดง
(อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีพนื้ ที่ 81,250 ไร่
ครอบคลุมถึง 2 จังหวัด คือ อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรี ส ะเกษ และอ� ำ เภอน�้ ำ ขุ ่ น อ� ำ เภอน�้ ำ ยื น จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาพระวิ ห าร
ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่
“ผามออี แ ดง” หน้ า ผาสู ง ชั น ซึ่ ง กั้ น เขตแดน
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ชมภาพแกะสลักนูนต�่ำ
โบราณบนหน้าผาอายุกว่า 1,500 ปี เป็นภาพคนในเครือ่ ง
แต่งกายแบบชาวขอมยุคโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ราวกลางศตวรรษที่ 11 ก่อนสร้างปราสาทเขาพระวิหาร
ตลอดแนวผามออีแดงระยะทางประมาณ 300 เมตร
เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของประเทศกัมพูชา
ทีอ่ ยูต่ ำ�่ ลงไปได้แบบพาโนรามา สามารถมองเห็นปราสาท
เขาพระวิหารซึ่งอยู่ห่างออกไป 1 กม. ได้อย่างชัดเจน
ยามพระอาทิตย์ตกดินจะเห็นฝูงค้างคาวบินอีกด้วย
บริเวณทางเดินขึน้ ปราสาทเขาพระวิหาร มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติอยู่ทางทิศตะวันตกของผามออีแดง เป็น
ที่ตั้งของโบราณสถานสถูปคู่รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระธาตุ” สร้างด้วยหินทรายแดง
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ขนาดกว้าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับมีการค้นพบ
โบราณวัตถุเป็นพระพุทธรูปนาคปรก ซึ่งนักโบราณคดีได้
น�ำไปเก็บรักษาไว้แล้ว
บริเวณผามออีแดงเป็นจุดทีเ่ กิดกรณีพพิ าทดินแดน
ระหว่างไทย-กัมพูชา เพราะมี “ปราสาทเขาพระวิหาร”
ซึ่งเป็นมรดกโลกตั้งอยู่ด้วย กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2505
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ได้พิพากษาให้
ปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตอธิปไตยของ
กัมพูชา ประเทศไทยจึงต้องถอนก�ำลังทหารและต�ำรวจ
ออกจากปราสาทเขาพระวิหารมานับแต่นั้น ปัจจุบัน
บนผามออีแดง นักท่องเทีย่ วสามารถมานอนพักค้างคืนมี
บ้านพักและเต้นท์ให้บริการ หรือจะพักค้างคืนในรีสอร์ท
ที่อยู่ใกล้ผาอีแดงแล้วขึ้นมาชมวิวในตอนเช้าก็ได้ ❑
ผามออีแดง (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
0 4582 6045
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
(ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท)
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อนุสาวรีย์พระนางศรีสระเกศ
ตามต�ำนานเล่าว่าพระนางศรี เป็นราชธิดาของท้าว
สุริยวรมัน อุปราชครองพิมานมงคลในแคว้นโคตรบูรณ์
กั บ พระนางพิ ณ สวั ณ คราวดี พระนางศรี เ ป็ น ผู ้ รู ้ วิ ช า
นาฎศิลป์และช�ำนาญการฟ้อนรํายิ่งนัก ในช่วงสมัยขอม
เรืองอํานาจได้มีการสร้างปราสาทสระก�ำแพง เพื่อเป็น
สถานที่ประกอบพิธีบูชาตามความเชื่อในลัทธิพราหมณ์
ได้มพี ธิ อี ญ
ั เชิญเทพเจ้าลงมาสถิตยังเทวาลัยปราสาทสระ
กําแพง อันมีเทวรูปพระวิษณุเป็นประธาน พระนางศรี
เป็นผูป้ ระกอบพิธรี าํ ถวาย ทรงแต่งองค์ทรงเครือ่ งเต็มยศ
เข้าพิธีสรงสนานสระผมในอุทยานสระก�ำแพง ท�ำพิธี
บวงสรวงเดี่ยวหน้าเทวรูปพระวิษณุ ซึ่งถือเป็นพิธีอัน
ศักดิ์สิทธิ์ คนทั่วไปได้กราบไหว้เคารพต่อเทวสถานแห่งนี้
และได้ตั้งชื่อพระนางศรีว่า “พระนางศรีสระผม” เพื่อ
เป็นการร�ำลึกถึงพระองค์
พ.ศ. 2479 รัชกาลที่ 1 ทรงให้ตงั้ เมืองใหม่แยกจาก
“เมืองขุขันธ์” พระราชทานชื่อว่า “เมืองศรีสะเกษ”
166 ซั ว สะเดย

หอคอยศรีลำ� ดวน เฉลิมพระเกียรติ
และศรีสะเกษอควาเรียม

รูปหล่อพระนางศรีสระเกศ หรือ พระนางศรีสระผม
สร้างด้วยโลหะทองเหลืองรมด�ำ ขนาดเท่าคนจริง
ออกแบบโดยอาจารย์พจน์ หวลมานพ
และได้ท�ำพิธีอัญเชิญพระนางประดิษฐานบนแท่น
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2524

เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางศรีสระผม ต่อมาเทศบาลได้
น�ำพระนางมาเป็นตราเครื่องหมายประจ�ำเทศบาล และ
ได้ร่วมกับประชาชนสร้างรูปหล่อพระนางศรีสระผมบน
ถนนศรีสะเกษ ใกล้กับสถานีรถไฟ เมื่อ พ.ศ. 2524
เพือ่ เป็นทีส่ กั การะของคนทัว่ ไป เป็นชาวศรีสะเกษจึงเรียก
บริเวณนี้ว่า “วงเวียนแม่ศรี” ❑

หอคอยนี้ตั้งชื่อตามดอกล�ำดวน ดอกไม้ประจ�ำ
จังหวัดศรีสะเกษ นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “หอล�ำดวน”
เป็นหอคอย 16 ชั้นสูง 84 เมตร เป็นจุดชมวิวสวยของ
ตัวเมืองศรีสะเกษได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดท�ำ
เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของจังหวัดศรีสะเกษแบบครบ
วงจร ในรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์ มีดาดฟ้า
เป็นพื้นที่ของร้านจ�ำหน่ายอาหาร สวนหย่อม และพื้นที่
กิจกรรมกลางแจ้ง หอคอยนี้ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางน�้ำ
ของกลางอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำค�ำ  อันเป็นที่ตั้งของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ มีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ หรือที่เรียกว่า
“ศรีสะเกษอควาเรียม” ในนี้มีทั้งปลาน�้ำจืดและน�้ำเค็ม
จัดแสดงอยูใ่ นตูป้ ลาและมีอโุ มงค์แก้วให้เดินลอดดูปลากัน
เหมือนอยู่ใต้ทะเล ใกล้กันมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  
(สวนสาธารณะร่มรื่นขนาดใหญ่ประจ�ำจังหวัด ที่บรรจบ

ของล� ำ ห้ ว ยสองสาย มี ต ้ น ล� ำ ดวนตามธรรมชาติ ก ว่ า
50,000 ต้น พร้อมสวนสัตว์เล็กๆ ส�ำหรับเด็กๆ)
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (ยกเว้น
วันจันทร์) ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท (เด็ก
สูงไม่เกิน 100 ซม. ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ
เข้าชมฟรี พระภิกษุ-สามเณร เข้าฟรีในวันพระเท่านัน้ ) ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
0 4562 0211-4
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ปราสาทสระก�ำแพงใหญ่
หรืออีกชื่อคือ “ปราสาทศรีพฤทเธศวร” ตั้งอยู่
ในบริเวณวัดสระก�ำแพงใหญ่ จัดเป็นปราสาทหินขอม
ทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ จึงได้รบั การประกาศเป็นโบราณสถาน
เมือ่ ปี พ.ศ. 2478 แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าสร้าง
ในยุคสมัยใด แต่จากสถาปัตยกรรมก่อสร้างด้วยศิลปะ
เขมรแบบคลังต่อบาปวน ท�ำให้สนั นิษฐานได้วา่ น่าจะสร้าง
ขึ้นประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 16 ตอนปลาย เพือ่ ใช้เป็นเทวาลัยฮินดูในยุคเริม่ ต้น และ
เป็นศาสนสถานพุทธมหายานในยุคต่อมา
กรมศิลปากร ได้ส�ำรวจขุดพบวัตถุโบราณที่ทรง
คุณค่าภายในบริเวณปราสาทหินสระก�ำแพงใหญ่มากมาย
เช่น ทับหลังจ�ำหลักภาพศิวะนาฏราช ทับหลังจ�ำหลัก
ภาพพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ (ทับหลังพระกฤษณะ
ประลองก�ำลังกับม้า) และทับหลังพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ เป็นต้น ในปีพ.ศ. 2532 ได้ค้นพบประติมากรรม
168 ซั ว สะเดย

ส�ำริดขนาดใหญ่สูง 140 ซม. (รวมฐาน 180 ซม.) เป็นรูป
นันทิเกศวร หรือนันทีศวร ศิลปะขอมแบบบาปวนตอน
ปลาย นับเป็นประติมากรรมเอกชิ้นหนึ่งที่พบในไทย
ปัจจุบันจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
ปราสาทสระก�ำแพงใหญ่ มีลกั ษณะเป็นพระปรางค์
3 องค์ ตัง้ เรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางด้าน
ทิศตะวันออก ประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐ
และบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน�้ำรูป
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า “สระก�ำแพง” สันนิษฐานว่า
น่าจะขุดขึน้ เมือ่ ครัง้ สร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออก
มีลำ� ห้วยไหลผ่าน คือ ห้วยตาเหมา นอกจากนีย้ งั มีการค้น
พบจารึกปราสาทสระก�ำแพงใหญ่ จ�ำนวน 33 บรรทัด
บริเวณเดียวกันยังมีวัดสระก�ำแพงใหญ่อีกด้วย ❑

วัดสระก�ำแพงใหญ่ เป็นวัดประจ�ำจังหวัดศรีสะเกษ
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก
เป็นทีพ่ ำ� นักของพระมงคลวุฒ หรือ หลวงปูเ่ ครือ่ ง สุภทั โท
พระอริยสงฆ์ผู้มีสังขารเป็นอมตะ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระ
ก�ำแพงใหญ่ ท่านเป็นพระเกจิชื่อดัง เป็นพระนักพัฒนาที่
ชาวอีสานใต้ให้ความเคารพเลือ่ มใสศรัทธาเป็นอย่างมาก
วั ด สระก� ำ แพงใหญ่ จึ ง มี ค วามสวยงาม พระอุ โ บสถ
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกโบราณที่มีอายุกว่า
หนึ่งพันปี ค้นพบจากบริเวณโบราณสถาน ด้านบนของ
วิหารประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่เครื่องขนาดใหญ่ ❑
ปราสาทสระก�ำแพงใหญ่ และวัดสระก�ำแพงใหญ่
ต.สระก�ำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
06 2142 9261, 09 7245 1680
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
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ปราสาทสระก�ำแพงน้อย
ชมอโรคยาศาล ประจักษ์พยานชัน้ ดีของราชมรรคา
ทีเ่ หลืออยู่ คือ 1 ใน 102 แห่ง ทีพ่ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ง
อาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึน้ ทัว่ ราชอาณาจักร
ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เพือ่ ดูแลไพร่ฟา้ หน้าใสให้รม่ เย็น
เป็นสุข (จารึกปราสาทตาพรหมระบุไว้วา่ “อโรคยาศาล”
มีลกั ษณะแผนผังประกอบด้วยปราสาทประธาน บรรณาลัย
โคปุระ ก�ำแพงล้อม สระน�้ำ และได้ประดิษฐานพระพุทธ
เจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระพุทธเจ้าแห่งการรักษา
โรคและพระโพธิสตั ว์ 2 พระองค์ คือ พระสูรยประภาและ
พระจันทรประภา)
ปราสาทหินสระก�ำแพงน้อย ถือเป็นโบราณสถาน
ส�ำคัญ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น “อโรคยาศาล” หรือ “โรงพยาบาล”
ในยุคขอมเรืองอ�ำนาจ ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย
ตัวปรางค์ประธานยังค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนโคปุระหรือ
ก� ำแพงแก้ ว ศิ ล าแลงพังทลายลงและได้รับ การบูรณะ
บางส่วน มีทับหลังและส่วนประกอบสถาปัตยกรรมอื่นๆ
ทีเ่ ป็นหินทรายจากปราสาทสมัยบาปวน ทีน่ เี่ คยมีทบั หลัง
ประตูสลักเป็นพระวรุณเทพเจ้าแห่งฝน ประทับบนแท่น
มีหงส์แบก 3 ตัว อยู่เหนือเศียรเกียรติมุข เป็นศิลปะ
แบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 นักโบราณคดี
สันนิษฐานว่า ปราสาทสระก�ำแพงน้อยเดิมเป็นศาสนสถาน
มาก่อน และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 อาจมีการบูรณะเพิ่มเติม สังเกตได้จากมี
สถาปัตยกรรมแบบบายนปะปนอยู่ด้วย
170 ซั ว สะเดย

บริ เ วณหน้ า ปราสาทมี “บาราย” เป็ น บ่ อ น�้ ำ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท� ำ น�้ ำ พระพุ ท ธมนต์ ใ นพิ ธี ส� ำ คั ญ
ของจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นหนึ่งในแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์
ที่ใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปราสาทนี้ตั้งอยู่
ภายในวัดสระก�ำแพงน้อย ห่างตัวอ�ำเภอเมือง 8.7 กม.
ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถาน พ.ศ. 2478 (เนื้อที่
ราว 53 ไร่) อยู่ในความดูแลของส�ำนักศิลปากรที่ 10 ❑
ปราสาทสระก�ำแพงน้อยและวัดสระก�ำแพงน้อย
ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
0 4447 1518, 0 4448 1024
เปิดให้เข้าชม 06.00-18.00 น.

ปราสาทปรางค์กู่
หรือ ปราสาทบ้านกู่ อยูห่ า่ งจากศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษประมาณ 70 กม. เป็นศาสนสถานสมัยขอม
ทีเ่ ก่าแก่อายุกว่าพันปี สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นใหญ่ (เหมือน
ปราสาทศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์) ลักษณะปราสาทขนาด
เล็ก 3 หลัง มองเห็นเป็นปรางค์ 3 องค์ ในแนวเรียงหน้า
กระดานจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ตั้งอยู่บนฐานหินศิลาแลง
ทัง้ หมด ถึงแม้จะเป็นปราสาทขนาดเล็ก แต่คงเอกลักษณ์
ความเข้มขลังแบบขอมโบราณ มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
ตัวปราสาทได้รับการบูรณะจนมีความสมบูรณ์งดงาม
ปัจจุบนั มีการน�ำแผ่นหินแกะสลักใหม่ คล้ายหน้าบันเหนือ

เรือนซุ้มประตูปราสาทขอมมาวางเรียงรายไว้ด้านหน้า
สร้างความแปลกตาน่าชมได้มาก  ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2478 ด้านหน้ามีสระน�้ำ
ขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตมีไว้ให้ผแู้ สวงบุญช�ำระล้างร่างกาย
ก่อนเข้าไปสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ปัจจุบนั กลายเป็นท�ำเลพัก
หากินของนกเป็ดน�้ำ  ซึ่งจะพากันบินอพยพหนีหนาวมา
อยู่หากินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ❑
ปราสาทปรางค์กู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-18.00 น.  
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ปราสาทบ้านปราสาท
(ปราสาทห้วยทับทัน)
หรือทีเ่ รียกกันว่า “ปราสาทบ้านโนนธาตุ” สถานที่
ที่ผู้คนนิยมมาบนบานศาลกล่าวให้สมความปรารถนา
ตัง้ อยูภ่ ายใน วัดปราสาทพนาราม จากหลักฐานโบราณคดี
สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1
ทรงครองราชย์ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 15-16 เพื่ อ เป็ น
ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนและใช้ เ ป็ น สถานที่ ป ระดิ ษ ฐาน
“เทพเจ้าตีมูรติ” ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์
ต่อมาถูกดัดแปลงในสมัยหลัง เช่นเดียวกับปราสาท
ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะส่วนหลังคา ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกัน แต่มีขนาดสูงกว่า เป็นศิลปะร่วมแบบ
คลัง-ปาปวน อันประกอบไปด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยู่
บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัวในแนวทิศเหนือถึงใต้
ส่วนหน้าหันไปทางทิศตะวันออก บริเวณโดยรอบของ
ปราสาทเต็มไปด้วยศิลาแลงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และมี
โคปุระ (ซุ้มประตู) อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออก
ภายในปรางค์องค์กลาง มีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อกี
2 องค์ เล็กน้อย ลักษณะของปรางค์เป็นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียง
ด้านเดียว มีกรอบประตูหินทรายและมีทับหลังเป็นภาพ
บุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนพระปรางค์ 2 องค์ท่ี
ขนาบข้างสร้างขึน้ ภายหลังและได้รบั การดัดแปลงรูปแบบ
ไปมาก มี ลั ก ษณะโดดเด่ น ด้ ว ยประตู ที่ ก ่ อ อิ ฐ ปิ ด ตาย
ทั้ง4 ด้าน แต่ยังปรากฏกรอบประตูหินทรายและชิ้นส่วน
172 ซั ว สะเดย

พระธาตุเรืองรอง

ทับหลัง สลักภาพการกวนเกษียรสมุทร ตกอยู่หน้าประตู
ปรางค์องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้ ❑
ตั้งอยู่หมูบ่ า้ นปราสาท ม.12 ต.ปราสาท
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

สัมผัสกลิน่ อาย 4 ชนเผ่าอีสานใต้ ในตัวอ�ำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษที่ “พระธาตุเรืองรอง” พระธาตุอัน
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ เป็นศิลปะแบบพื้นบ้าน
สูง 49 เมตร ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง หมู่บ้าน
สร้างเรือง ต�ำบลหญ้าปล้อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7.5 กม. สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2525
โดยหลวงปูธ่ มั มา พิทกั ษา เพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรม
สารี ริ ก ธาตุ ส� ำ หรั บ ให้ ช าวพุ ท ธในถิ่ น อี ส านใต้ ไ ด้ ม า
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล มีลักษณะเป็นอาคารที่
ผสมผสานศิลปะแบบอีสานใต้จาก 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย

เขมร และเยอ ที่นี่เปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาติพันธุ์
มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่า ลาว ส่วย เขมร
และเยอ มีภาพจิตรกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ต�ำนานและความเชื่อต่างๆ ชั้นบนสุดยังเป็นจุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็นบ้านเรือน และท้องทุ่งเขียวขจีได้
อย่างชัดเจน ❑
วัดบ้านสร้างเรือง หมู่บ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
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วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
สุ ด อลั ง การตระการตากั บ วั ง พญานาค หรื อ วั ง
บาดาลอันวิจิตรพิศดารแห่งศรีสะเกษ “ถ�้ำนาคาธิบดี”
ทีส่ ร้างตามต�ำนานขององค์พญานาคาธิบดีทงั้ 9 พระองค์
สะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าเกีย่ วกับพญานาค ผูค้ อย
ค�้ำจุนพระพุทธศาสนา โดยการจ�ำลองถ�้ำพญานาคที่มี
หินงอกหินย้อยสวยงาม ด้านหน้าประตูถ�้ำออกแบบให้
เป็นศิลปะขอมโบราณ มีผู้คนเดินทางไปสักการะจ�ำนวน
มากอย่างต่อเนื่อง
วัดนีเ้ ป็นวัดป่าสายปฏิบตั ธิ รรมกัมมัฏฐาน ทีม่ คี วาม
สงบเงียบร่มเย็น อยูห่ า่ งจากตัวเมืองศรีสะเกษราว 50 กม.
ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาส
และพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้น ซึ่งนายหวยและ
นางสมัย เพ็งพันธ์ ได้บริจาคที่นาถึง 50 ไร่ สร้างโบสถ์ใน
ลักษณะของวังบาดาล ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ
สีขาวมุก เปลวรัศมีประดับด้วยคริสตัล ล้อมรอบด้วยรูป
ปั้นพญานาคขนาดใหญ่หลายตน ในท่วงท่าลีลาเลื้อยพัน
ไปมาอย่างอ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจ�ำลองหินงอก
หินย้อยประดับไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ�้ำ
พญานาคใต้นำ�้ ที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์
ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรม
หมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ พระมหา
เจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา
เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมา
จากประเทศอินเดีย รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐธิ าตุ
174 ซั ว สะเดย

ของพระอรหันต์ โดยจ�ำลองรูปแบบพระสุเมรุ เป็นเจดีย์
สูง 59 เมตร มี 5 ชั้น ชั้นที่ 1-2 ใช้ประกอบศาสนกิจ
ชั้ น ที่ 3 เป็ น อุ โ บสท� ำ สั ง ฆกรรม และเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
มหาราช จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ และพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านของจังหวัดศรีสะเกษ
ชั้นที่ 4 บรรจุพระเกศาธาตุ พระอัฐิธาตุของพระอรหันต์
ชัน้ ที่ 5 บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

นอกจากนีย้ งั รวบรวมรูปหล่อนาคาธิบดีขนาดใหญ่
ทัง้ 4 ตระกูล 9 นาคาธิบดี และพญานาคราชทีอ่ งค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค
ภายนอกยังมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวขนาดมหึมา
ประทับอยู่กลางแจ้ง ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้
ขอพรกันอีกด้วย ❑
ม.8  บ้านสิม ต.โคกจาน อ.อุทมุ พรพิสยั จ.ศรีสะเกษ
08 0445 8558
เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
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สุรินทร์
เทีย่ วเมืองประทายสมันต์ เมืองโบราณในวัฒนธรรม
ขอมยุครุ่งเรือง ก่อนชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเอง
ว่าส่วย หรือ กูย ผู้มีภูมิปัญญาในการเลี้ยงช้างจะอพยพ
จากแคว้นจ�ำปาศักดิ์ เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานจนท�ำให้สรุ นิ ทร์เป็น
ที่รู้จักในฐานะ “ดินแดนแห่งช้าง” เพราะมีหมู่บ้านช้าง
ซึ่งมีจำ� นวนช้างมากที่สุดในโลก
สุรนิ ทร์  หรือ ซเร็น (ออกเสียงตามส�ำเนียงเขมรถิน่
ไทย) จังหวัดใหญ่ทมี่ คี วามส�ำคัญมากในเขตอีสานตอนใต้
ด้วยมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ท�ำให้มีวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ชาติพันธุ์ อาหารการกิน และงาน
ศิลปะหัตถกรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงยังเป็น
ดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิชนั้ เลิศ “ข้าวหอมมะลิสรุ นิ ทร์”
ทีอ่ ดุ มด้วยคุณค่าทางอาหาร มีมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาในการ
ทอผ้าไหมแพรพรรณอันงดงามน่าสวมใส่ ที่ขึ้นชื่อที่สุด
คือ หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง โดยเฉพาะ กลุ่มทอ
ผ้าไหมยกทองโบราณจันทร์โสมา เป็นต้น
ที่ส�ำคัญสุรินทร์ มีโบราณสถานปราสาทหินขอม
อายุนบั พันปีให้เทีย่ วชมหลายแห่ง เรียกว่ามาจังหวัดเดียว
เทีย่ วได้คมุ้ ค่าหลากหลายจริงๆ ❑

176 ซั ว สะเดย
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ปราสาทตาเมือนธม
การท่ อ งเที่ ย วตามรอยอารยธรรมขอมในแถบ
อีสานใต้ จะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยหากไม่ได้ไปชม “ปราสาท
ตาเมือนธม” เพราะเป็นกลุ่มปราสาท 3 แห่ง สร้างอยู่ใน
เทือกเขาพนมดงรักกัน้ เขตแดนไทย-กัมพูชา โดยปราสาท
ตาเมื อ นธมเป็ น ปราสาทขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือน อันประกอบด้วย
ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาท
ตาเมือน (เรียงล�ำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก)
กลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน
สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่
18 เป็นปราสาทแบบธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทาง
เป็นปรางค์องค์เดียวมีห้องยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า
ผนังด้านหนึ่งปิดทึบแต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนอีก
ด้านมีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด เคยมีผู้พบพระพุทธรูป
ปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว (จารึกที่พบระบุว่าพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจ�ำอโรคยาศาลแห่งนี้)
ปราสาทตาเมือนโต๊ด กับปราสาทตาเมือน อยู่ห่าง
กันประมาณ 390 เมตร ส่วนปราสาทตาเมือนธม น่าจะ
เก่าแก่กว่าโบราณสถานอีกสองแห่ง อยู่ถัดจากปราสาท
ตาเมือนโต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร อยู่ใกล้
ชายแดนเขมรมากที่ สุ ด ในบรรดาปราสาททั้ ง สาม
เป็ น ปราสาทขนาดใหญ่ ก่ อ สร้ า งด้ ว ยหิ น ทรายและ
ศิลาแลง 3 องค์  องค์กลางคือปราสาทประธานขนาดใหญ่
มีลวดลายจ�ำหลักทีง่ ดงาม ประดิษฐานศิวลึงค์ สัญลักษณ์
180 ซั ว สะเดย

แทนพระศิวะ (พระอิศวร) ศิวลึงค์องค์นี้ตกแต่งจากแท่ง
หินทรายธรรมชาติ ทีม่ รี ปู ร่างคล้ายศิวลึงค์ทตี่ งั้ อยูบ่ ริเวณ
นีม้ าแต่เดิม (เรียกศิวลึงค์ทเี่ กิดขึน้ เองว่า “สวายัมภูลงึ ค์”)
ภายหลังจึงสร้างปราสาทครอบไว้ ตัวปราสาทมีซุ้มประตู
4 ทิศ  ปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากแห่ง
อื่นซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่า
เพื่อให้รับกับเส้นทางที่มาจากเขมรต�่ำ  ผ่านช่องตาเมือน
(ตาเมียง) ส่วนชื่อ “ปราสาทตาเมือนธม” แปลตรงตัว
ตามภาษาเขมรว่า “ใหญ่” นอกจากปรางค์ประธานที่
น่าชมแล้ว ยังมีบรรณาลัยศิลาแลงสองหลัง มีบาราย
(สระน�ำ้ ) ขนาดเล็กสองสระ เนื่องจากปราสาทแห่งนี้อยู่
ใกล้ชายแดน การเที่ยวชมจึงควรอยู่เฉพาะภายในเขต
ปราสาทเท่านัน้ ไม่ควรเดินออกไปไกลจากแนวต้นไม้รอบ
ปราสาท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ❑
บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร์
0 4451 3274
เปิดให้เข้าชมต้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ปราสาทบ้านพลวง จ.สุรินทร์
จิ๋วแต่แจ๋ว ปราสาทบ้านพลวงถือเป็นอันซีนของ
เมืองสุรนิ ทร์ ถึงแม้ตวั ปราสาทจะมีขนาดเล็ก แต่ลวดลาย
จ�ำหลักหินทั้งบนหน้าบัน กรอบเสา และทับหลัง มีสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นศิลปะขอมแบบบาปวน ที่อ่อนช้อย
และสวยงามมาก สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 16-17 มีปรางค์ประธานองค์เดียว ก่อด้วยหินทรายและ
อิฐ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ลักษณะคล้ายปรางน้อย
ของปราสาทพนมรุง้ ) มีบารายขนาดใหญ่ ทับหลังด้านทิศ
เหนือเป็นภาพพระกฤษณะปราบนาคกาลิยะ ส่วนทับหลัง
ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ จ�ำหลักเป็นรูปพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณอยู่บนเกียรติมุขหรือตัว “หน้ากาล”
(ตัวช้างเป็นช้างเศียรเดียวปราสาทปรางค์กแู่ ละ ปราสาท
ตาเล็ง จังหวัดศรีสะเกษ) ภาพพระอินทร์บนทับหลัง

ปราสาทบ้านพลวงนี้ ถือเป็นหลักฐานส�ำคัญทีน่ กั วิชาการ
ใช้ สั น นิ ษ ฐานได้ ว ่ า ปราสาทแห่ ง นี้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ศาสนสถานชุมชนทีใ่ ช้สำ� หรับบูชาพระอินทร์ (เทพประจ�ำ
ทิศตะวันออก หรือทิศบูรพา) เมื่อครั้งในอดีต ❑
ปราสาทบ้านพลวง
ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
อยูใ่ นความดูแลของส�ำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา
0 4447 1518
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
0 4455 8916 (อบต.บ้านพลวง)

ซั ว สะเดย 181

Neighbor Journey

หมู่บ้านผ้าไหมยกทองโบราณ
บ้านท่าสว่าง
สัมผัสวิถกี ารทอผ้าโบราณอันเลอค่าทีบ่ า้ นท่าสว่าง
หรือ “กลุ่มทอผ้ายกทอง จันทร์โสมา” ซึ่งเป็นแหล่ง
อนุรักษ์และผลิตผ้าวิจิตรศิลป์แพรพรรณล�ำ้ ค่าของสยาม
เอาไว้มิให้สูญหาย เพราะยังมีช่างพื้นบ้านสืบสานผ้าทอ
สอดดิ้นเงินดิ้นทองอันล�้ำค่า จนได้รับการกล่าวขวัญว่า
เป็นผ้าทอแห่งราชส�ำนัก บ้านท่าสว่างเป็นหมู่อาคาร
เรือนไทยหลายหลังในสวนแมกไม้ร่มรื่น ที่นี่มีทั้งส่วน
อาคารพิพิธภัณฑ์ของสะสม ของท่านอาจารย์วีรธรรม
ตระกูลเงินไทย (ครูศิลป์ของแผ่นดิน) แกนน�ำกลุ่มจันทร์
โสมา ที่มีจุดเด่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้ายกทองชั้นสูง
แบบราชส�ำนักไทยโบราณ โดยการน�ำใยไหมเส้นเล็ก
ละเอียด (ไหมน้อย) มาย้อมสีธรรมชาติ ด้วยเทคนิค
โบราณผสานกั บ การออกแบบลวดลายที่ วิ จิ ต ร เช่ น
ลายเทพพนม ลายหิ่งห้อยชมสวน ลายก้านขดเต้นร�ำ 
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ลายครุฑยุดนาค ฯลฯ ผสานกับลายผ้านุ่งที่คนสุรินทร์
นิยมอยูแ่ ล้ว คือ ลายอัมปรม ลายสาคู ลายสมอ ลายละเบิก
ลายลูกแก้ว มีการใช้เส้นไหมกะไหล่ทองปั่นควบกับเส้น
ไหมธรรมดา ถักทอเป็นผ้าไหมยกทองล�้ำค่า สีที่ใช้ย้อม
เส้นใยก็เป็นสีธรรมชาติจากใบไม้ เปลือกไม้ แก่นไม้
แต่ที่ถือว่าเด่นสุดคือขั้นตอนการทอ ที่ใช้กี่ทอผ้า
ขนาดยักษ์ สูงกว่า 2-3 เมตร แต่ละกี่ต้องใช้คนช่วยกันทอ
4-5 คน เพราะผ้าไหมบ้านท่าสว่างมีมากถึง 1,416 ตะกอ
จึงต้องอาศัยทักษะและความร่วมแรงร่วมใจขั้นสูง ต้องมี
คนช่วยยกตะกอ 2-3 คน คนสอดไม้ 1 คน และคนทออีก
1 คน ได้ผลงานเพียงวันละ 6-7 เซนติเมตรเท่านั้น ต่อผืน
ที่มีความยาว 2 เมตร จึงใช้เวลาถึง 2 เดือน ดังนั้น ราคา
ของผ้าไหมยกทองของจันทร์โสมามีราคาเฉลีย่ ถึงเมตรละ
5 หมืน่ บาท จนถึงหลักแสนบาท บ้านท่าสว่างจึงได้รบั การ
สนั บ สนุ น จากส� ำ นั ก พระราชวั ง และมู ล นิ ธิ ใ นสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระพันปีหลวง จนได้รบั คัดเลือกให้เป็น
ผู้ทอผ้าไหมมอบให้ผู้นำ� เอเปค เมื่อปี พ.ศ. 2546 ที่นี่จึง
เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “หมู่บ้านทอผ้าเอเปก” ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หมู่บ้านผ้าไหมยกทองโบราณ
ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผ้าไหมจันทร์โสมาและเครือข่าย
084 458 6099, 08 9202 7009
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โลกของช้างศูนย์คชศึกษา
และหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
หมูบ่ า้ นช้าง บ้านตากลาง เป็นหมูบ่ า้ นคนเลีย้ งช้าง
ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย และใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ที่นี่มี
ช้างเลี้ยงอยู่ไม่น้อยกว่า 200-300 เชือก โดยทุกบ้านจะ
เลีย้ งช้างไว้เหมือนสมาชิกในครอบครัว จึงเกิดความผูกพัน
ระหว่างคนกับช้างมานานนับร้อยปีแล้ว ชาติพันธุ์ดั้งเดิม
ของคนบ้านตากลาง คือชาวส่วย หรือชาวกูย ทีอ่ พยพเข้า
มาจากกัมพูชา มีภูมิปัญญาด้านการคล้องช้าง เลี้ยงช้าง
ฝึกหัดช้างได้อย่างล�ำ้ เลิศลึกซึง้ จึงสามารถคล้องช้างป่ามา
เลี้ยงจนถึงทุกวันนี้ แม้ปัจจุบันชาวบ้านตากลางจะไม่
สามารถคล้องช้างป่าได้อีกแล้ว แต่ก็ยังเลี้ยงช้างกันอยู่
และแปรสภาพหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งเทีย่ วชมวิถชี วี ติ
ของช้างบ้าน สัตว์ใหญ่ใจดีทแี่ สนน่ารัก โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเดินหรือนั่งช้างเที่ยวชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านได้
ชมคอกเลี้ยงช้าง และความผูกพันระหว่างช้างแม่ลูก
ชมศูนย์คชศึกษา ทีต่ งั้ อยูห่ น้าหมูบ่ า้ น เป็นพิพธิ ภัณฑ์
ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับช้าง ชาวกูย และวิถีชีวิตของ
หมู่บ้านช้าง มีการจัดแสดงโครงกระดูกช้างและอุปกรณ์
การคล้องช้างต่างๆ ของหมอช้างในอดีต มีโรงช้างทีม่ กี าร
จัดแสดงช้างทุกวันๆ ละ 2 รอบ ภาคเช้า 10.00-11.00 น.
และภาคบ่าย 14.00-15.00 น. เป็นการแสดงความน่ารัก
เฉลียวฉลาดของช้างในศูนย์ฯ อาทิ ช้างเต้นร�ำ ช้างวาดรูป
ช้างปาลูกโป่ง ช้างเตะฟุตบอล เป็นต้น นักท่องเที่ยว
สามารถท�ำกิจกรรมร่วมกับช้างได้ เช่น การป้อนอาหารช้าง
184 ซั ว สะเดย

Neighbor Journey

นั่งช้างเที่ยว รวมถึงอุดหนุนสินค้าที่ระลึก อย่างรูปที่
ช้างวาด เป็นต้น   
นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมขีช่ า้ งเดินชมวิถชี วี ติ แล้วพา
ช้างไปอาบน�้ำที่วังทะลุ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น�้ำมูลกับแม่น�้ำชี
ไหลมาบรรจบกัน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กม. เป็น
จุดที่ควาญช้างจะน�ำช้างมาลงอาบนํ้าก่อนกลับเข้าไปใน
หมู่บ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคน
กับช้าง และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีงาน
“วิวาห์บนหลังช้าง” ตามแบบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวกูยขนานแท้แห่งเดียวในโลก
ปัจจุบนั รัฐบาลได้รว่ มกับบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์
จัดท�ำโครงการโลกของช้าง “Elephant World” โดยใช้
งบประมาณ 455 ล้านบาท เนรมิตรความยิง่ ใหญ่บนพืน้ ที่
กว่า 500 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,700 ไร่ ในบริเวณใกล้
กับศูนย์คชศึกษา เพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในโลก ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ หอชมทิ ว ทั ศ น์ อิ ฐ
สูงกว่า 23 เมตร สนามแสดงช้าง หรือ Elephant Stadium
ที่เปรียบเหมือนสนามเด็กเล่นของช้าง สระช้างเล่นน�้ำ 
หอชมช้าง โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ (ห่างจาก
ตัวจังหวัดสุรินทร์ 53 กม.) ❑
บ้านตากลาง ม. 2 ถนนสุรินทร์-ร้อยเอ็ด ต.กระโพ
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (ห่างตัวจังหวัดสุรินทร์ 53 กม.)
0 4451 1975, 0 4451 7461, 06 5928 9433
เปิดให้เข้าชม เวลา 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม 50 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
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กิจกรรมที่น่าท�ำในจังหวัดสุรินทร์
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กิจกรรมที่น่าท�ำในจังหวัดสุรินทร์
พายเรือเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและ
ชาวประมงล�ำน�้ำชี

อาบน�้ำช้างที่หมู่บ้านช้าง
เรียนรู้โลกของช้าง เลี้ยงช้าง อาบน�ำ้ ช้างที่หมู่บ้าน
ช้างบ้านตากลาง ชมวิถชี วี ติ แล้วพาช้างไปอาบน�ำ้ ทีว่ งั ทะลุ
ณ จุดที่แม่น�้ำมูลกับแม่น�้ำชีไหลมาบรรจบกัน
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนกับช้าง
แบบจัดเต็ม โดยทางหมู่บ้านช้างได้จัดเป็นแพจเกจกิน
อยู ่ กั บ ช้ า งพร้ อ มที่ พั ก และอาหารให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้
คลุกคลีอยู่กับช้างแบบสะใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์คชศึกษาและหมูบ่ า้ นช้าง บ้านตากลาง หมู่ 2
ถ.สุรินทร์-ร้อยเอ็ด ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
0 4451 1975, 0 4451 7461, 09 3463 4234
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เรี ย นรู ้ เ กษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ “แซตอม ออร์ แ กนิ ค
ฟาร์ม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนชาวกูย
(แซ-ตอม เป็นภาษากวยหรือกูยแปลว่านาทีต่ งั้ อยูร่ มิ ห้วย)
บริเวณทุ่งแซตอมเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ำล�ำชี ดินด�ำน�้ำชุ่ม
เหมาะส�ำหรับการเพาะปลูก ชุมชนแซตอม ท�ำเกษตรกรรม
อินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ เพือ่ สุขภาพ มีการผลิตไวน์จาก
การหมักข้าวพื้นเมือง หรือที่เรียกกันว่า “สาโท” Rice
Wine เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “Thai Sato” ที่นี่
มีกจิ กรรมท่องเทีย่ วหลากหลาย ตัง้ แต่การเทีย่ วชมนาข้าว
นั่ ง กิ น ข้ า วท่ า มกลางท้ อ งนา รั บ ฟั ง เรื่ อ งราวของข้ า ว

ท้องถิน่ พันธุต์ า่ งๆ อาทิ ข้าวกล้องมะลินลิ สุรนิ ทร์ ข้าวมะลิ
โกเมนสุรินทร์ ข้าวผกาอ�ำปึล (ข้าวดอกมะขาม) และข้าว
ไตรจัสมิน เป็นต้น ข้าวพันธุพ์ นื้ บ้านเหล่านีน้ อกจากจะหุง
ขึ้นหม้อแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ดี มีสารต้าน
อนุมูลอิสระท�ำให้ใบหน้าอ่อนเยาว์อีกด้วย
จากนั้นไปพายเรือคายัคเรียนรู้วิถีชีวิตของชาว
ประมงพื้นบ้านแห่งแม่นำ�้ ชี กับชมรมสุรินทร์ คายัค คลับ
ระยะทาง 1.5-3 กม. เพื่อชมธรรมชาติสองข้างล�ำน�้ำชี
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยต้ น ยางนาขนาดยั ก ษ์ สู ง หลายสิ บ เมตร
ล่ อ งไปตามกระแสน�้ ำ  โดยไม่ ต ้ อ งออกแรงพายมาก
แค่บงั คับทิศทางเท่านัน้ ระหว่างทางมีจดุ แวะพักหลายจุด
เช่น ป่าชุมชน เป็นต้น ที่นี่มีบริการที่พักในรูปแบบของ
ฟาร์มสเตย์รมิ ทุง่ นา อิม่ อร่อยกับอาหารและผักปลอดสาร
เคมี ชิมข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ที่หุงมาร้อนๆ หอมๆ
กินคูน่ ำ�้ พริกกะปิ ปลาทูทอด ไข่เจียว ลาบหมู และปิดท้าย
ด้วยขนมดอกล�ำเจียกแสนอร่อย ในราคาเพียงท่านละ
500 บาท สอบถามได้ที่ แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม ❑
บ้านเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม 06 1165 1848
ชมรมสุรินทร์ คายัค คลับ 06 1165 1848
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การข้ามแดนจากประเทศไทยไปกัมพูชาทางช่องจอม
จังหวัดสุรินทร์
การข้ามแดนไปประเทศกัมพูชา เพื่อสัมผัสต้นทาง
อารยธรรมขอม โดยผ่าน “จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม”
ต�ำบลด่าน อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (อยู่ห่างจาก
ที่ทำ� การด่านศุลกากรช่องจอมประมาณ 3 กม.) ตรงข้าม
กับด่านโอร์เสม็ด อ�ำเภอส�ำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
กัมพูชา เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
ข้ามโดยใช้เพียงหนังสือเดินทาง (Passport) อยู่ได้
14 วัน ไม่ตอ้ งขอวีซา่ ถ้าใช้หนังสือผ่านแดน (Border pass)
อยูไ่ ด้ 3 วัน (แต่เข้าออกช่องทางเดิมเท่านั้น) ท�ำบัตรได้ที่
อ�ำเภอเมืองฯ ค่าธรรมเนียม 200 บาท
จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์สู่เมืองเสียมราฐ (ระยะ
ทาง 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชม.) เพื่อเที่ยวชม
เมืองพระนครและปราสาทนครวัดอายุนับพันปี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
0 4455 9127
ศุลกากรจังหวัดสุรินทร์
0 4455 9087
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บริเวณช่องจอมมีรถโดยสารบริการดังนี้
♦
รถตู้ สุรินทร์-ช่องจอม ขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สุรินทร์ รถออกทุกชั่วโมง ประมาณ 10-13 เที่ยว (เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 06.00 น.) ค่าโดยสาร 70 บาท สอบถามได้ที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 1756
♦
รถมินิบัสปรับอากาศ อุบลฯ-ช่องจอม ขึ้นที่สถานี
ขนส่งอุบลฯ วันละเทีย่ ว (ช่วงเทีย่ ง) ค่าโดยสาร 120 บาท
สถานีขนส่งอุบล โทรศัพท์ 0 4531 6085, 09 7148 3566
♦
รถตู้ ศรีสะเกษ-ช่องจอม ขึน้ ทีส่ ถานีขนส่งศรีสะเกษ
ออกวันละเทีย่ ว (13.40 น.) ระยะทาง 200 กม. ค่าโดยสาร
120 บาท  สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารศรีสะเกษ 0 4561 2500
♦
รถโดยสารปรับอากาศ ช่องจอม-เสียมเรียบ (ซือ้ ตัว๋
ออนไลน์หรือทีต่ ลาดอาเซียน ใกล้ดา่ นช่องจอม ค่าโดยสาร
คนละ 350 บาท/ เที่ยว (มีวันละ 3 เที่ยว) ดังนี้
ช่องจอม-เสียมราฐ : ออก 08.00 น. ถึงปลายทาง
11.00 น. / ออก 09.30 น. ถึงปลายทาง 12.30 น. / ออก
15.00 น. ถึงปลายทาง 18.00 น.
เสียมราฐ-ช่องจอม : ออก 05.00 น. ถึงปลายทาง
08.00 น. /ออก 06.00 น. ถึงปลายทาง 09.00 น. /ออก
14.00 น. ถึงปลายทาง 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทอังกอร์ มงคลมีชัย
จ� ำ กั ด โทรศั พ ท์ 09 8585 1914, สะเร็ น ทราเวล
แอนด์ ทัวร์ โทรศัพท์ 0 4471 3828

การข้ามแดนจากกัมพูชากลับสู่ประเทศไทย
ทางช่องสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ
หลังจากท่องเทีย่ วเสียมเรียบแล้ว เดินทางจากทาง
ด่านช่องจวม อ�ำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา
กลับเข้าสู่ประเทศไทยที่ “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา”
ต�ำบลไพรพัฒนา อ�ำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (อยู่ห่าง
จากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 105 กม.) เปิดทุกวัน
ตัง้ แต่เวลา 07.00-20.00 น.
เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางที่เรียงรายไปด้วยแหล่ง
ท่องเทีย่ วระดับแม่เหล็กตลอดเส้นทาง เช่น กะบาลสะเปียน
ปราสาทบันทายศรี กลุม่ โบราณสถานในเขตเขาพนมกุเลน
บางท่านอาจเลือกไปเที่ยวบุรีรัมย์-ศรีสะเกษ แล้ว
ข้ามไปเที่ยวกัมพูชาทาง “จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา”
ก็ได้เช่นกัน จากด่านช่องสะง�ำ สู่นครวัด-นครธม กัมพูชา
ระยะทางเพียง 135 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และ
จากด่านไปตัวเมืองเสียมเรียบราว 167 กม. นับเป็นเส้น
ทางที่สะดวก สามารถเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้
การข้ามด่านนี้ใช้หนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่าน
แดน (Border pass) ท�ำได้ที่อ�ำเภอเมืองฯ หรืออ�ำเภอ
ภูสิงห์ ค่าธรรมเนียม 200 บาท อยู่ในกัมพูชาได้ 2 คืน
3 วัน แต่ต้องเข้าออกช่องทางเดิมเท่านั้น)
ปัจจุบันการเดินทางมาด่านช่องสะง�ำนี้ เดินทาง
ด้วยรถส่วนตัวหรือเหมารถมาจะสะดวกทีส่ ดุ (รถโดยสาร
ประจ�ำทางเส้นทาง ศรีสะเกษ-ด่านช่องสะง�ำ-เสียมเรียบ

ก�ำลังเตรียมเปิดให้บริการ) ส่วนรถโดยสารจากสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารศรีสะเกษมาลงทีช่ อ่ งสะง�ำโดยตรงยังไม่มี
จะสุดแค่อ�ำเภอขุขันธ์ ต้องเหมารถจากขุขันธ์ต่อมายัง
ช่องสะง�ำ  แต่จากช่องสะง�ำไปเสียมเรียบ มีบริการรถตู้
รับจ้าง แท็กซี่ส่วนบุคคล ของทั้งผู้ประกอบการชาวไทย
และกัมพูชา ซึง่ ให้บริการจ้างเหมา ราคาต่อเทีย่ วประมาณ
3,000 บาท นั่งได้ 4 คน ❑
ด่านศุลกากรจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ
08 1591 4727
ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองช่องสะง�ำ 
09 1054 5551
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ที่เที่ยวกัมพูชา
จังหวัดอุดรมีชัย
เมื่อข้ามจากช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จะเข้าสู่
จังหวัดอุดรมีชยั ประเทศกัมพูชา ซึง่ เป็นจังหวัดทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
ของกั ม พู ช า ตั้ ง อยู ่ ท างเหนื อ ของประเทศ อุ ด รมี ชั ย
หมายถึง“ชัยชนะทางเหนือ” ออกเสียงตามส�ำเนียง
ท้ อ งถิ่ น ว่ า ออดราเมี ย นเจย หรื อ อุ ด ดอร์ เ มี ย นเจ็ ย
(Oddar MeanCheay) เมืองหลวงของจังหวัดอุดรมีชัย
เรียกว่า เมืองส�ำโรง (Samraong) ตั้งอยู่บนเทือกเขา
พนมดงรัก ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเขมรแดงราว
ปี พ.ศ. 2513-2518 (ปัจจุบนั จังหวัดอุดรมีชยั ยังเป็นพืน้ ที่
ที่มีกับระเบิดอยู่จำ� นวนมาก จึงไม่ควรออกนอกเส้นทาง)
ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมได้มีการลาดยางสะดวก
สบาย ข้ามไปเพียง 500 เมตร ก็เป็นที่ตั้งของบ่อนกาสิโน
ขนาดใหญ่ โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งสามารถแวะ
ชอปปิงที่ ตลาดโอสะเม็ด ตลาดท่าขะมอ ซึ่งเป็นตลาดที่
ติดกับชายแดนไทยและกัมพูชา มีสนิ ค้าจ�ำหน่ายมากมาย
ตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า บุหรี่ เหล้า
ฯลฯ มีร้านกาแฟให้เลือกใช้บริการหลายร้าน มีสถานีรถ
ประจ�ำทางและมีรถแท็กซี่บริการไปยังเมืองเสียมเรียบ
อุดรมีชัยมีแหล่งท่องเที่ยว คือ ชุมชนโอร์เสม็ด
(O ‘Smach) อยู่ทางเหนือของจังหวัด (ห่างไปประมาณ
190 ซั ว สะเดย

41 กม. เป็นที่ตั้งของ รีสอร์ท โรงแรม กาสิโน และร้าน
อาหาร ห่างตัวเมืองอุดรมีชัยไปอีก 35 กม. มีน�้ำตก
Champei หรือ น�้ำตก Laang Ta Thong สองข้างทาง
ของน�ำ้ ตกเป็นหุบเขาทีม่ ดี อกไม้และกล้วยไม้หายาก และ
ห่างจากน�้ำตกราว 500 เมตร เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มี
พระภิกษุจ�ำนวนมาก รู้จักกันในนาม Ruot Champei
นอกจากนั้ น ยั ง มี ห มู ่ บ ้ า นวั ฒ นธรรมของเขมรแดง
(Tamok) ซึ่งเป็นบ้านอดีตผู้บัญชาการทหารเขมรแดง
และพิพิธภัณฑ์ของชาวเขมรแดงยุคสุดท้าย ห่างตัวเมือง
ราว 100 กม.
จากพรมแดนช่อมจอม-อุดรมีชัย ไปเสี ย มเรี ย บ
ระยะทางประมาณ 170 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
เศษ ❑
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เสียมราฐ หรือ เสียมเรียบ (Siem Reap)

สวรรค์ของคนรักโบราณคดี เสียมเรียบเป็นเมือง
เอกของจังหวัดเสียมเรียบ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
กัมพูชาเลยทีเดียว คนไทยเรียกเมืองนี้ว่า “เสียมราฐ”
มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยเคยอยู่ใต้การปกครองของ
สยามมาก่อน “เสียมราฐ” หมายถึง “ดินแดนของ
สยาม” ค�ำว่า “เสียม” ภาษาเขมรโบราณหมายถึงสยาม
ส่วนค�ำว่า “ราบ” ภาษาเขมรจะออกเสียงว่าเรียบ หมายถึง
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ปราบให้ราบ “เสียมราบ” หรือ “เสียมเรียบ” จึงแปลว่า
“สยามแพ้ราบ” ชื่อนี้สันนิษฐานว่ามาจากเหตุการณ์
สงครามระหว่ า งกั ม พู ช ากั บ สยามเมื่ อ ปี พ.ศ. 2089
สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช (เจ้าพญาจันทราชา)
ที่ เ ขมรเป็ น ฝ่ า ยชนะ ซึ่ ง ศึ ก ครั้ ง นี้ ป รากฏเฉพาะใน
พงศาวดารเขมรเท่านั้น

เมืองเสียมเรียบ คือโลกแห่งอดีตกาลที่ยังคงอยู่
ในปัจจุบัน เต็มไปด้วยเสน่ห์โบราณอันน่าพิศวง ด้วยเป็น
ที่ ตั้ ง ของ “นครวั ด ” ศู น ย์ ก ลางอารยธรรมกั ม พู ช า
เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างกลุ่มปราสาทนครธม
(ปราสาทตาพรหม และบายน บันทายศรี, บากอง, โลเลย,
พนมบาเค็ง,  พนมกุเลน และบารายตะวันตก) ถือเป็น
อนุ ส รณ์ ส ถานทางศาสนาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปีละหลายล้านคน สร้างรายได้
มหาศาลให้ประเทศกัมพูชา ใน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)
องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนนครวัด นครธม เทวลัย
และสิ่งก่อสร้างโบราณกว่าสองร้อยแห่ง ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงใน
จังหวัดเสียมเรียบ บนพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร
เป็นมรดกโลกในนามอุทยานโบราณสถาน “เมืองพระนคร”
หรือ อังกอร์ (Angkor)
การเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองพระนคร
ต้องท�ำบัตรที่ Angkor Enterprise (ตัง้ อยูร่ ะหว่างตัวเมือง
เสี ย มเรี ย บกั บ นครวั ด ) มี ค ่ า ธรรมเนี ย ม (คิ ด เป็ น เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐ ให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ คือ
1. บั ต รเข้ า ชมส� ำ หรั บ 1 วั น ราคา 37 (USD)/คน
(ประมาณ 1,300 บาท)
2. บัตรเข้าชมส�ำหรับ 3 วัน (เที่ยวภายในระยะเวลา
10 วัน นับจากวันซื้อตั๋ว) ราคา 62 (USD)/คน (ประมาณ
2,200 บาท)
3. บัตรเข้าชมส�ำหรับ 7 วัน (เที่ยวภายในระยะเวลา
30 วัน นับจากวันซื้อตั๋ว) ราคา 72 (USD)/คน  (ประมาณ
2,520 บาท)

บั ต รทุ ก ประเภทต้ อ งมี ก ารถ่ า ยรู ป ติ ด บั ต รด้ ว ย
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://angkor.com.kh/angkor-tip  
+855 06 3765 577  
เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30-17.30 น.
ในช่วงฤดูหนาว ธันวาคม-กุมภาพันธ์ จะได้รบั ความ
นิยมสูงสุดเพราะแดดไม่ร้อนมาก การเข้าชมอุทยานฯ
ควรแต่งกายสุภาพจะได้เข้าชมได้ทุกที่ มีบริการไกด์
น� ำ เที่ ย วท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ คุ ณ สะดวกและได้ รั บ ความรู ้
เพิม่ ขึน้ ในราคาประมาณ 20 (USD) ต่อวัน เสียมเรียบห่าง
กรุงพนมเปญ (ส�ำเนียงท้องถิ่นออกเสียงว่า ‘พนุมปึญ’)
เมืองหลวงของกัมพูชาประมาณ 318 กม. ❑
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“เมืองพระนคร” เป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของ
จักรวรรดิเขมร มีชื่อดั้งเดิมตามจารึกว่า “ศรียโศธรปุระ”
เมืองนี้เริ่มต้นขึ้น หลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เจ้าชายจาก
อาณาจักรเจนละทีไ่ ปศึกษาเล่าเรียนบนเกาะชวาในฐานะ
“ราชบุตรบุญธรรม” ซึ่งมีความหมายเดียวกับการเป็น
“องค์ประกัน” เมื่อมีพระชนมายุได้ 20 พรรษา ได้เสด็จ
กลั บ จากชวา ทรงรวบรวมอาณาจั ก รเจนละบกและ
อาณาจักรเจนละน�้ำเข้าด้วยกัน สถาปนาตนเองขึ้นเป็น
ปฐมกษัตริยแ์ ห่งจักรวรรดิเขมร และประกาศแยกแผ่นดิน
เป็นอิสระจากชวาในปี พ.ศ. 1345 บนเทือกเขาพนมกุเลน
(มเหนทรบรรพต) ตอนเหนือของโตนเลสาป ทรงริเริม่ ลัทธิ
เทวราชขึน้ เป็นครัง้ แรกในกัมพูชา และทรงสร้าง “หริหราลัย”
ขึน้ เป็นราชธานีขอมยุคแรก ‘หริหระ’ หมายถึงการอวตาร
คือการรวมของพระวิษณุ (หริ) และพระศิวะ (หระ) ให้
เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู เทียบเคียงกับความ
เป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่ง (เมืองหริหราลัย มีขนาดใหญ่
เท่ากรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาในปัจจุบนั ตัง้ อยู่
ต�ำบลโรลัว๊ ะ ห่างจากเมืองเสียมเรียบไปประมาณ 15 กม.)
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สืบมาถึงรัชกาลของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ทรง
สถาปนา “ยโศธรปุระ” หรือ “เมืองพระนคร” ขึน้ เป็น
เมืองหลวง” มีศนู ย์กลางอยูท่ ปี่ ราสาทพนมบาแค็ง
ผ่านเข้าสูร่ ัชกาลพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (ครอง
ราชย์ พ.ศ. 1593-1609) ทรงสร้างปราสาทสด็อกก็อกธม
ที่จังหวัดสระแก้ว
ต่อเนื่องมาถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ด้วยพระองค์
มี เ ชื้ อ สายกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง อาณาจั ก รตามพรลิ ง ค์ ห รื อ
อาณาจักรศรีวิชัย จึงทรงหันมานับถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน แต่ก็มิได้รังเกียจศาสนาพราหมณ์ ทรงสร้าง
ปราสาทเขาพระวิหาร (จังหวัดศรีสะเกษ) และปราสาท
หินพิมาย (บุรีรัมย์) ราวพุทธศตวรรษที่ 16
ล่วงมาถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงโปรดให้สร้าง
“ปราสาทนครวัด” ขึ้น ซึ่งปรากฏโฉมของพระองค์ใน
ผนังของปราสาทนครวัด

พระเจ้ า สุ ริ ย วรมั น ที่ 2 (สู ร ยวรรมั น ที่ 2) ทรงเป็ น พระมหากษั ตริ ย์ เ ขมร
พระองค์แรกที่ปรากฏโฉมในงานศิลปะ บนผนังที่นครวัดมีรูปสลักนูนต�่ำ
ของพระองค์ประทับนั่งบนราชอาสน์ สวมเครื่องทรงต่าง ๆ รายล้อมด้วย
ข้าราชบริพาร

ต่อมาใน พ.ศ. 1724 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์
ผู ้ เ กรี ย งไกรได้ กู ้ แ ผ่ น ดิ น จากการบุ ก รุ ก ของพวกจาม
(อาณาจักรจามปา) ทรงเปลี่ยนนครวัดเป็นพุทธสถาน
และสร้าง “นครธม” เป็นเมืองหลวง ห่างจากเมือง
พระนครหรือเมืองหลวงเดิมไม่มาก โดยศูนย์กลางอยู่ที่
ปราสาทบายน อีกทั้งยังทรงสร้างปราสาทพระขรรค์
ปราสาทตาโสม ปราสาทนาคพัน ปราสาทบันทายฉมาร์
และปราสาทเขาพนมรุ้ง (ในจังหวัดบุรีรัมย์) ให้เป็น
ศาสนสถานในพุ ท ธศาสนาลั ท ธิ ม หายาน ทรงบู ร ณะ
ปราสาทหินพิมาย (เมืองเกิดของพระมารดา) อีกด้วย
ในราว พ.ศ.1974 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
หรือ เจ้าสามพระยา แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ยกกองทัพไป
ตีกรุงศรียโสธรปุระ (ล้อมอยู่ถึง 7 เดือน) และยึดเมือง

พระนครหลวง (นครธม) มีการจับเชื้อพระวงศ์เป็นองค์
ประกัน กวาดต้อนขุนนางและประชาชนกว่า 7 หมื่นคน
ตลอดจนการริบทรัพย์สมบัติมาเป็นจ�ำนวนมาก นับว่า
เมืองหลวงของกัมพูชาต้องเสียแก่อยุธยาเป็นครั้งที่ 3
(ครัง้ แรกปี พ.ศ. 1895 ในสมัยของพระเจ้าอูท่ อง ครัง้ ที่ 2
ปี พ.ศ.1931 ในสมัยพระราเมศวร) การเสียเมืองพระนคร
หลวงครั้งนี้มีความส�ำคัญมาก เพราะท�ำให้ศูนย์กลาง
ของอาณาจั ก รกั ม พู ช าได้ ย ้ า ยไปยั ง เมื อ งปาสานและ
พนมเปญในทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้อยูห่ า่ งต่อการโจมตีของไทย
เมืองพระนครหลวงก็ถกู ทอดทิง้ เป็นเมืองร้างตัง้ แต่นนั้ มา
จึงไม่แปลกเลยที่เขมรจะชิงชังสยามมากในเวลานั้น ❑
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นครวัด (Angkor Wat)

นครวัด เปรียบได้กับเพชรยอดมงกุฏแห่งกัมพูชา
ตระการตากับหมู่ปราสาทหิน ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลก ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นสิง่ มหัศจรรย์ของโลก การได้มาเยือน
ที่นี่ถือเป็นประสบการณ์อันเลอค่า ที่จะตราตรึงอยู่ใน
หัวใจคุณไปอีกนานแสนนาน นครวัด ตั้งอยู่ห่างตัวเมือง
เสียมราฐประมาณ 6 กม. บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า
พันไร่ (208 เฮกตาร์ หรือ 500 เอเคอร์) ซึ่งหากต้องการ
ชมอย่างละเอียด ใช้เวลาวันเดียวคงเที่ยวไม่พอแน่ๆ
ที่ส�ำคัญควรเริ่มตั้งแต่ตี 5 เพื่อมารอถ่ายภาพพระอาทิตย์
ขึ้นที่หน้าปราสาทนครวัด ซึ่งจะขึ้นราว 6 โมงเช้า ณ
เวลานั้นจุดนี้จะคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก
196 ซั ว สะเดย

ปราสาทนครวัด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระ
วิ ษ ณุ ใ นศาสนาฮิ น ดู ห รื อ ศาสนาพราหมณ์ เพื่ อ เป็ น
เทวสถานประจ�ำเมืองพระนคร (ศรียโสธรปุระ) และเพื่อ
ใช้เป็นสถานที่เก็บพระบรมศพของพระองค์ ในต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 12 สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ราว พ.ศ.
1656) ด้วยทรงถือไวษณพนิกาย ต่างจากพระมหากษัตริย์
เขมรพระองค์อื่นๆ ที่ถือไศวนิกาย ปราสาทนครวัดจึงหัน
หน้าไปทางทิศตะวันตก ต่างจากปราสาทอื่นๆ ที่หันหน้า
ไปทิศตะวันออก (ศาสนาฮินดูแบ่งเป็น 2 นิกาย คือ
ไวษณพนิกายที่ถือพระวิษณุเป็นใหญ่ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่ง
ทิศตะวันตก และไศวนิกายถือพระศิวะเป็นใหญ่ซึ่งเป็น
เทพเจ้าประจ�ำทิศตะวันออก)  
ปราสาทนครวัดสร้างด้วยหินทรายจากเขาพนม
กุเลน ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปกว่า 50 กม. โดยล�ำเลียงมาตามแม่นำ�้
เสียมเรียบเป็นจ�ำนวนหลายล้านตัน ใช้ชา้ งกว่า 6 พันเชือก
ใช้ช่างแกะสลักหินกว่า 5 พันคน และคนงานในการ
ก่อสร้างกว่า 3 แสนคน และใช้เวลายาวนานกว่า 30 ปี
ผังนครวัดเปรียบดั่ง “เขาพระสุเมรุ” ที่สถิตของ
เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู ผังเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจตุรัส
(กว้าง 1.5 กม. ยาว 1.3 กม.)  เส้นรอบวง 5.6 กม. (3.4 ไมล์)
ล้อมรอบด้วยคูน�้ำทั้งสี่ด้าน ตัวคูน�้ำกว้าง 190 เมตร
มีก�ำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น ก�ำแพงกว้าง 1,025 เมตร ยาว
800 เมตร ด้านทิศตะวันตกมีสะพานนาคทอดข้ามคูน�้ำ

เข้ามาที่ก�ำแพงชั้นนอก ตัวปราสาทจากพื้นถึงยอดปราง
องค์กลางสูง 65 เมตร (213 ฟุต) มีโคปุระ (ซุ้มประตู)
ทั้งหมด 5 ประตู ในผนังระเบียงคดสลักภาพนูนต�่ำเป็น
เรื่องราวแสดงแสนยานุภาพของกษัตริย์ การยกทัพอัน
เกรียงไกร ขบวนทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กองทัพ
ชาวสยาม เรือ่ งราวรามายณะ มหาภารตะยุทธ์ นารายณ์
อวตาร ภพภูมิ สวรรค์นรก มีรปู จ�ำหลักหินนางอัปสรหรือ
“นางอัปสรา” รอบปราสาทที่ไม่เหมือนกันกว่า 1,600
องค์ แต่ละองค์งดงามอ่อนช้อยราวกับมีชีวิต (เป็นที่มา
ของระบ�ำอัปสรา) รูปแกะสลักทีม่ ชี อื่ ทีส่ ดุ คือรูป “การกวน
เกษียรสมุทร ผนังระเบียงคดชั้นที่ 2 ด้านทิศใต้ของ
ปราสาทจารึกพระนามพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 หลังความ
ตายว่า “บรมวิษณุโลก” หมายถึงพระวิษณุที่จุติอยู่
ในโลก คนไทยโบราณจะเรียกนครวัดนี้ว่า “พระวิษณุ
โลก” หรือ “พระพิษณุโลก”

นครวัดถือเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมเขมรที่
คลาสสิกทีส่ ดุ ในโลก เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในศิลปะ
กัมพูชาโบราณ ยืนตระหง่านมากว่า 900 ปี โดดเด่นด้วย
งานแกะสลักนูนต�่ำอันวิจิตรบรรจง สะท้อนความเชื่อใน
ศาสนาฮิ น ดู และสะท้ อ นจุ ด สู ง สุ ด ของศิ ล ปะแห่ ง
อาณาจักรเขมรอันยิง่ ใหญ่ สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ด้ถกู แปรสภาพ
เป็นพุท ธสถานในคริส ต์ศ ตวรรษที่ 14 ด้ วยขณะนั้ น
ศาสนาพุ ท ธได้ ก ลายเป็ น ศาสนาประจ� ำ ชาติ ดั ง นั้ น
นครวัดจึงรักษาการบูชาทัง้ เทพเจ้าฮินดูและพระพุทธเจ้า
หลังอาณาจักรขอมล่มสลาย นครวัดได้รับการดูแลจาก
พระสงฆ์ จนเมือ่ อองรี มูโอต์ (Henri Mouhot) นักส�ำรวจ
ชาวฝรั่งเศส เดินทางมาพบเมื่อปี พ.ศ. 2403 นครวัดจึง
ได้เปิดสู่สายตาชาวโลกนับแต่นั้นมา และกลายเป็นจุด
ท่องเที่ยวหลัก เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาโดย
ปรากฏในธงชาติกัมพูชาอีกด้วย ❑
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ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)
มหัศจรรย์ปราสาทขอมโบราณ ที่ผสานเป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติ มนต์เสน่ห์ลึกลับที่น่าค้นหา ปราสาท
เก่าอายุกว่าแปดร้อยปีที่ถูกต้นสะปงยักษ์ขนาดมหึมา
ทอดรากขึ้นโอบรัดคลุมปราสาทบางส่วนไว้ ราวกับเป็น
เนือ้ เดียวกัน แวดล้อมไปด้วยป่าดิบชืน้ ยิง่ ท�ำให้บรรยากาศ
เข้มขลังขึ้น กลายเป็นจุดเด่นที่ต้องตาฮอลลิวูด ที่นี่จึงถูก
ใช้เป็นสถานทีถ่ า่ ยท�ำหนังภาพยนตร์เรือ่ ง Tomb Raider
น�ำแสดงโดย แองเจลินา่ โจลี ทีโ่ ด่งดังมากในปี พ.ศ. 2544
(ต้นไม้นี้มีป้ายภาษาอังกฤษว่า Spung แต่ดูเหมือนต้น
สมพง กะปง กะพง หรือ สะพุง ทีม่ อี ยูม่ ากทางภาคใต้ของ
ไทยเรา อย่างที่จังหวัดพังงามีต้นใหญ่ขนาด 30 คนโอบ
ที่มีอายุถึง 500 ปี เลยทีเดียว)
ปราสาทตาพรม (เรี ย กตามชื่ อ ผู ้ เ ฝ้ า ปราสาท)
มีชื่อเดิมตามหลักจารึกว่า “ราชวิหาร” (เรียชวิเหียร
ออกเสียงตามส�ำเนียงกัมพูชา) เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย
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พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประมาณปี พ.ศ. 1729 เพื่อใช้เป็น
ศาสนสถานที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน และเพือ่ อุทศิ ถวายแด่พระราชมารดาทีม่ นั่ คงใน
พระพุทธศาสนา คือพระนางชัยราชจุฑามณี พระองค์ทรง
เปรียบพระราชมารดาประดุจพระนางปรัชญาปารมิตา
ซึ่งเป็นพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าและเป็นเทวีแห่ง
ปัญญา ด้วยทรงเชื่อว่าพระองค์เองก็เป็นองค์อวตารของ
พระโพธิ สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวรเช่ น กั น จึ ง ปรากฏรู ป ปั ้ น
พระนางปรัชญาปารมิตาในประสาทหลังนี้ไม่น้อยกว่า
260 องค์ สันนิ ษฐานว่า ที่นี่ยัง เป็ นที่เก็บพระอั ฐิของ
พระนางชัยราชจุฑามณีอีกด้วย
ปราสาทตาพรหม เป็นศิลปะแบบบายน มีเนื้อที่
ราว 370 ไร่ เฉพาะตัวปราสาท 6.25 ไร่ ประกอบด้วย
หมู่ปราสาทน้อยใหญ่ 24 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
มี ร ะเบี ย งทางเดิ น เชื่ อ มต่ อ ถึ ง กั น รอบหมู ่ ป ราสาท
เป็นก�ำแพงดิน ก่อด้วยศิลาแลงกว้าง 700 เมตร ยาว
1,000 เมตร มีประตูทางเข้าลักษณะคล้ายนครธม คือมี
พระพักตร์พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรทัง้ 4 ทิศ มีภาพสลัก

พระพุทธรูปมากมาย ซึ่งมีร่องรอยการถูกท�ำลาย และ
เปลี่ยนเป็นศิวลึงค์แทน (เนื่องจากในสมัยต่อมาพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 8 ทรงนับถือศาสนาฮินดู) ตามโคปุระ (ซุ้ม
ประตู ) ยั ง มี ล ายสลั ก หิ น ภาพนู น ต�่ ำ โดยเฉพาะภาพ
นางอัปสรา ส่วนที่โคปุระด้านทิศตะวันออกมีภาพสัตว์
ปริศนา ซึง่ ไม่รวู้ า่ เป็นสัตว์ชนิดใด แต่คล้ายไดโนเสาร์พนั ธุ์
สเตโกซอรัส

ที่ นี่ ถื อ ว่ า เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง แรกของเขมร
โบราณ เพราะเป็ น ที่ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา
ในจารึกปราสาทตาพรมที่เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์
เมืองพระนครกล่าวว่า “...ปราสาทหลังนี้ถูกจัดให้เป็น
สถานศึกษาของภิกษุสงฆ์ และเป็นวิหารส�ำหรับอยู่
อาศัย มีผู้คนอาศัยอยู่ถึง 12,640 คน ในจ�ำนวนนี้เป็น
พระเถระชั้นสูง 18 รูป พระสงฆ์อีกกว่า 2,500 รูป
มีห้องที่กว้างขวางใหญ่โตถึง 600 ห้อง กล่าวถึงครู
อาจารย์ 439 ท่าน และนักเรียน 970 คน กล่าวถึงผู้คน
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ที่ต้องส่งผลผลิตมาให้ที่นี่มีทั้งหมด 79,365 คน จาก
3,140 หมู่บ้าน คือคนในหมู่บ้านและในเมืองต่างๆ
...นับรวมทั้งคนพุกามและจามปาด้วย...” ทั้งยังกล่าว
ถึงว่าที่นี่เป็นอโรคยาศาล ศูนย์กลางในการรักษาผู้เจ็บ
ป่ ว ย และเป็ น ที่ แ จกจ่ า ยยาไปตามอโรคยศาลต่ า งๆ
ทั่วราชอาณาจักรเขมรโบราณ ยังให้รายละเอียดของ
สมุนไพรทีใ่ ช้ในการรักษาโรคเอาไว้ดว้ ย พระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ทรงให้สร้างอโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลมากถึง
102 แห่ ง ในแต่ ล ะวิ ษั ย (เมื อ ง) ในจ� ำ นวนนั้ น อยู ่ ใ น
ประเทศไทยถึ ง 30 แห่ ง ด้ ว ยกั น (กระจายตั ว อยู ่ ใ น
ขอนแก่ น มหาสารคาม ชั ย ภู มิ ร้ อ ยเอ็ ด บุ รี รั ม ย์
นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี) และยังทรง
สร้างธรรมศาลาถึง 121 แห่ง แบ่งเป็น 5 สาย ซึง่ ล้วนเป็น
เส้นทางโบราณสูเ่ มืองพระนคร ทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “ราชมรรคา”
แม้สนิ้ สมัยของพระองค์แล้ว อโรคยศาลคงท�ำหน้าทีต่ อ่ ไป
แต่หลังจากพ่ายต่อกองทัพของอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1974
การด�ำเนินการรักษาพยาบาลต่างๆ จึงสิ้นสุดลง เพราะ
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ขาดการสนับสนุนจากส่วนกลาง คงเหลือเพียงหน้าที่ใน
ฐานะศาสนสถานประจ�ำชุมชนเท่านั้น
ในจารึกยังกล่าวถึงทรัพย์สมบัติของปราสาทที่มี
จ�ำนวนมหาศาล เครื่องทองมากมาย เพชร 35 เม็ด ไข่มุก
40,620 เม็ด อัญมณีที่เป็นไพฑูรย์และทับทิม 4,540 ชิ้น
เมือ่ พ.ศ. 2555 องค์กรอัปสราทีด่ แู ลโบราณสถานในเมือง
เสียมเรียบได้บรู ณะซ่อมแซมปราสาทนี้ โดยจัดท�ำสะพาน
ไม้ให้เดินเป็นทางเดียว ลดการเหยียบย�่ำพื้นส่วนอื่น
โดยไม่จ�ำเป็น ในการบูรณะครั้งนี้ ได้พบสิ่งของมีค่า
หลายอย่าง ในจ�ำนวนนั้นมีมงกุฏทองค�ำซึ่งน่าจะครอบ
เศียรพระพุทธรูป และพบพระพุทธรูปถูกทุบท�ำลายฝังไว้
หลายองค์
ทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทเป็นทางดินระยะทางราว
500 เมตร สองข้างทางยังเป็นผืนป่าธรรมชาติ ทีน่ อี่ ยูห่ า่ ง
จากนครธมและคูเมืองพระนคร ไปทางทิศตะวันออกเพียง
1 กม. ใครที่เคยชมภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider
ย่อมไม่พลาดชมที่นี่อย่างแน่นอน ❑

ปราสาทบันทายศรี
หรือ บันเตียเสรย (Banteay Srei)
อัญมณีแห่งศิลปะเขมรโบราณ งามที่สุดในบรรดา
ปราสาทหินยุคขอมโบราณทัง้ มวล งดงามสมชือ่ “บันเตีย
เสรย” ซึ่งมีความหมายในภาษาเขมรว่า “ปราสาทที่
งดงามอ่อนช้อยดั่งอิสตรี” คนไทยเราเรียกปราสาทนี้ว่า
“ปราสาทบันทายศรี” จัดเป็นปราสาทโบราณยุคก่อน
นครวัด ด้วยมีภาพแกะสลักอันวิจติ รคมชัดสมบูรณ์ แม้จะ
สร้ า งมานานกว่ า พั น ปี แ ล้ ว ก็ ต าม ตามจารึ ก กล่ า วว่ า
ปราสาทนี้ส ร้า งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์

ยัชญวราหะ ราชครูในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
(หลังพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เสด็จสวรรคต ราชครูได้
เป็นผู้ส�ำเร็จราชการและเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้า
ชั ย วรมั น ที่ 5 โอรสในพระเจ้ า ราเชนทรวรมั น ที่ 2)
เพื่อบูชาพระศิวะหรือพระอิศวร (องค์เดียวกัน) ภายใต้
พระนามว่า “ตรีภวู นมเหศวร” อันหมายถึง “ผูเ้ ป็นใหญ่
ในสามโลก” โดยมีรปู สลักพระศิวะก�ำลังร่ายร�ำถึง 108 ท่า
ทีเ่ รียกว่า ศิวนาฏราช แต่ละท่ามีผลต่อฟ้าดิน หน้าบันของ
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ห้องสมุดทางด้านทิศใต้ สลักภาพพระอิศวรก�ำลังประทับ
นัง่ อยูเ่ หนือเขาไกรลาศ ชาวกัมพูชาจึงเรียกว่า “อิศวรปุระ”
(เมืองของพระอิศวร) แม้องค์ปราสาทจะมีขนาดเล็ก แต่
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด มีลวดลายเป็นเลิศ
อ่อนช้อย คมชัด ดูมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะถ้าวันไหนฝนตก
ตัวปราสาทเปียกปอนไปด้วยน�ำ้ ฝน หินสีชมพูกจ็ ะมีสเี ข้ม
ขึ้นจนน่าตื่นตะลึง ชวนให้จินตนาการถึงอดีตครั้งที่เคย
รุ่งเรือง ตัวปราสาทตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกลุ่มปราสาท
เมืองพระนคร ออกไปราว 25 กม. ห่างจากตัวเมือง
เสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 30 กม.
(ในปี พ.ศ. 2466 อองเดร มาลโรซ์ นักเขียนชาวฝรั่งเศส
ได้เดินทางมาชมปราสาทและสกัดเอารูปนางอัปสราออก
ไป 6 ชิ้น เขากับเพื่อนถูกจับบนเรือกลไฟที่พนมเปญและ
ถูกศาลตัดสินจ�ำคุก 3 ปี แต่รอลงอาญา ของทีข่ โมยไปถูก
น�ำกลับมาไว้ที่เดิม เมื่อกลับถึงปารีส มาลโรซ์ได้ออก
หนังสือพิมพ์ชื่ออินโดจีน เผยแพร่เรื่องราวของปราสาท
ในกัมพูชา ภายหลังเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2502)
ข้อสังเกตของปราสาท ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสร้าง
ตัวปราสาทจะอยูเ่ นินเขา ดังเช่น นครวัด ปรางค์ประธาน
จะตั้งอยู่บนฐานชั้นสูง แต่หากเสนาบดีหรือราชครูสร้าง
ปราสาทจะอยูบ่ นเนินดินหรือท�ำเป็นฐานเตีย้ ๆ ยกพืน้ ขึน้
เพื่อรองรับตัวปราสาทเท่านั้น ❑
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ปราสาทพระขรรค์
(Preah Khan Temple)

	 
ภาษากัมพูชาเรียก “ปราสาทเปรี๊ยะคัน” อยู่ทาง
เหนือของเมืองเสียมราฐ ประมาณ 17 กม. เป็นพุทธสถาน
สมัยบายน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราว พ.ศ. 1734
ทรงสร้างอุทศิ ถวายแด่พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 ซึง่ เป็น
พระราชบิดา ที่เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
(Bodhisattva) หนึ่งในรัตนตรัยมหายาน พระบิดาแห่ง
พระพุทธเจ้าทั้งมวล เรียกปราสาทหลังนี้ว่า ราชัยศรี
(โชคลาภแห่งชัยชนะ) ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ กล่าว
ไว้ในหนังสือ The Angkor ว่า “ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้น
บนสถานทีท่ พี่ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงรบชนะ” ทีน่ เี่ คย
เป็นทีป่ ระทับของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มาก่อนสร้างเมือง
นครธม  
ปราสาทพระขรรค์นี้มีคูน�้ำและก�ำแพงล้อมรอบ
ขนาดกว้าง 700 ยาว 800 เมตร มีประตูทางเข้า-ออกทั้ง
4 ทิศ มีเสานางเรียง (ไนจุมมวล) ปักบอกขอบเขตทางเดิน
ภาพสลั ก พระพุ ท ธรู ป มี ส ะพานข้ า มคู น�้ ำ ที่ ล ้ อ มรอบ
ปราสาท ราวสะพานตรงประตูทางเข้ามีหนิ ทรายแกะสลัก
เป็ น เทวาและอสู ร ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ยุ ด นาคคล้ า ยกั บ ที่ น ครธม
(ปัจจุบันแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส ฝรั่งเศส)
ซุม้ ประตูหรือโคปุระเป็นแบบดัง้ เดิม ไม่มพี ระพักตร์สหี่ น้า
เหมือนอย่างซุ้มประตูศิลปะสมัยบายนในที่อื่นๆ ข้างๆ
ซุ้มสลักเป็นครุฑขนาดใหญ่ทั้งสองข้าง ภายในปรางค์
ประธานมี เ จดี ย ์ ศิ ล า บรรจุ พ ระบรมอั ฐิ ข องพระเจ้ า
206 ซั ว สะเดย

ธรณินทรวรมันที่ 2 พระราชบิดาของพระองค์ บานประตู
แต่ละปราสาท มีรูปสลักอสูรเป็นคู่ๆ ยืนถือกระบอง
เสมือนคอยพิทกั ษ์ดแู ลศาสนสถานแห่งนี้ จุดเด่นของทีน่ ี่
คืออาคาร 2 ชัน้ ที่ใช้เสาหินทรายกลมขนาดใหญ่ สังเกตุ
ภาพพระพุทธรูปมักถูกท�ำลายหรือแก้ไข คงเหลือแต่ภาพ
จ�ำหลักนูนต�่ำของฤๅษี ซึ่งส่วนใหญ่นั่งบ�ำเพ็ญพรตในท่า
“โยคาสนะ” (นั่งชันเข่าและไขว้เท้า) สลักอยู่ตามผนัง
หรือเสา บริเวณด้านในมีปราสาทตัง้ เรียงรายอยูห่ ลายหลัง
เชื่อว่าเป็นธรรมศาลา ที่พักนักเดินทางหรือผู้แสวงบุญ  
นอกตัวปราสาทมีฐานสูงซึง่ เคยบรรจุพระแสงขรรค์ชยั ศรี
ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พระราชวังหลวงกรุงพนมเปญ
จึงเรียกว่า “ปราสาทพระขรรค์” (จารึกปราสาทพระขรรค์
ได้กล่าวว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้สร้างธรรมศาลา (ทีพ่ กั
คนเดินทาง) และอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) ตามเส้นทาง
จากนครธมไปยังเมืองต่างๆ รอบราชอาณาจักร และกล่าว
ถึงการสร้างรูปเคารพ “พระชัยพุทธมหานาถ” เพื่อ
ประดิษฐานยังหัวเมืองต่างๆ รวม 25 แห่ง ซึง่ มีประดิษฐาน
ในประเทศไทยด้วย) ❑
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ปราสาทพนมบาแค็ง
(Phnom Bakheng)
จุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกยอดนิยมใจกลาง
เมืองพระนคร (ยโศธรปุระ) บนเขายอดเขาพนมบาแค็ง
ที่ความสูงกว่า 75 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพนม
บาแค็ง สร้างโดยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ใช้เวลาสร้างกว่า
21 ปี (พ.ศ. 1450-1471) พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวง
จากหริหราลัยมายังยโศธรปุระ (เมืองพระนครปัจจุบัน)
โดยสร้างปราสาทพนมบาแค็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
เมืองหลวงใหม่ ในสมัยโบราณเรียกว่า “ปราสาทพนม
กันดาล” ซึ่งแปลว่าภูเขากลางเมือง (จารึกสต๊กก๊อกธม
กล่าวว่า “พระเจ้ายโศวรมันที่ 1” โปรดให้สร้างพระนคร
ศรียโศธรปุระเป็นนครหลวง และให้อัญเชิญเทวราชจาก
หริหราลัยมายังนครใหม่นี้ โปรดให้สร้างเทวาลัยที่พนม
กันดาล) เพิ่งมาเรียกว่าปราสาทพนมบาแค็งภายหลัง
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ตามชือ่ ต้นบาแค็ง (คล้ายต้นมะขาม) ทีม่ อี ยูม่ ากในบริเวณ
ภูเขานี้ วัดนี้เปรียบเสมือนการจ�ำลองยอดเขาพระสุเมรุ
หรือเขาไกรลาส เป็นที่ประทับของพระศิวะ และเป็น
ศูนย์กลางของราชอาณาจักร (เหมือนปราสาทบากอง)
ตัวปราสาทสร้างขึ้นเป็นฐานซ้อนกัน 5 ชั้น ลดหลั่นลงมา
แบบพีระมิด มีหอคอยขนาดเล็ก 108 แห่ง เรียงรายอยู่
รอบพระวิหาร เริ่มจากบันไดขึ้นสู่ปรางค์ประธานที่มีอยู่
5 ชัน้ แต่ละชัน้ มีปรางค์เล็ก 12 ปราสาท รวม 60 ปราสาท
ส่วนบนยอดมีปรางค์บริวารล้อมรอบปรางค์ประธานอีก
4 ปราสาท เสมือนจ�ำลองยอดเขาพระสุเมรุ 89 ยอด
ปรางค์ประธานเป็นที่ตั้งศิวลึงค์ บนจุดนี้สามารถชมเมือง
เสียมราฐ เขาพนมบก เขาพนมกรอม และแนวเทือก
เขาพนมกุ เ ลน รวมถึ ง เห็ น ปราสาทนครวั ด ในมุ ม สู ง
ปราสาทพนมบาแค็ง อยู่ห่างจากนครธมราว 200 เมตร
ห่างจากนครวัดประมาณ 1.5 กม.  ❑

อุทยานแห่งชาติพนมกุเลน
(Phnom Kulen National Park)
เที่ ย วธารนํ้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดิ น แดนแห่ ง เทพเจ้ า บน
เขาพนมกุ เ ลน ที่ มี ชื่ อ ทางการว่ า “อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พระชัยวรมัน-นโรดมพนมกุเลน” (CheyvaramanPhnom Kulen) ครอบคลุมพื้นที่ราว 373 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอ�ำเภอสวายเลอ ห่างจากตัวเมือง
เสียมราฐประมาณ 48 กม. และห่างจากปราสาทบันทาย
ศรีประมาณ 25 กม. พนมกุเลน หมายถึงภูเขาแห่งป่าลิน้ จี่
เพราะมีต้นลิ้นจี่ขึ้นอยู่มากมาย (“พนม” ภาษาเขมร

หมายถึงภูเขา “กุเลน” หมายถึงต้นลิน้ จี)่   ในยุคแรกพืน้ ที่
นี้มีชื่อว่า “มเหนทรบรรพต” (ภูเขาใหญ่พระอินทร์)
สูงราว 800 เมตร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ “พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 2” และเป็นที่ซึ่งพระองค์ได้ประกาศตัวเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิเขมร
บนยอดเขาพนมกุเลน
ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บูชาศิวลึงค์ ด้วยเชือ่
ว่าเป็นต้นก�ำเนิดของสรรพชีวติ โดยปกติแล้วแท่นศิวลึงค์
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จะถูกประดิษฐานไว้ในปรางค์ประธานของปราสาท เมื่อ
พราหมณ์กระท�ำพิธศี กั ดิส์ ทิ ธิน์ ำ�้ จะไหลผ่านฐานโยนีลงไป
ยังโสมสูตร (ท่อน�้ำ) สู่บาราย (สระน�ำ้ ) ผู้คนจะมารองรับ
น�้ำนี้ไปกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษา
โรคภัยได้ แต่ด้วยพระอัจริยภาพของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 2 ทรงมีเมตตาอยากให้ราษฎรรับน�้ำศักดิ์สิทธิ์อย่าง
ทั่วถึง จึงเกิดความคิดที่จะท�ำให้แม่น�้ำเสียมเรียบกลาย
เป็นแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์เสมือนแม่น�้ำคงคา และให้พนมกุเลน
เป็นดั่งเขาไกรลาสบนเขาหิมาลัย (ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นที่
ประทับของพระศิวะ ส่วนชาวพุทธเรียกว่าเขาพระสุเมรุ)
ด้วยพนมกุเลนเป็นต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำเสียมเรียบ
พระองค์จงึ โปรดให้สร้างศิวลึงค์นบั พันองค์ยาวหลายร้อย
เมตรไว้ใต้น�้ำ  (นอกจากศิวลึงค์แล้วยังมีรูปวิษณุเทพถูก
แกะสลั ก อยู ่ ด ้ ว ยกั น ) น�้ ำ ที่ ไ หลผ่ า นจะกลายเป็ น น�้ ำ
ศักดิส์ ทิ ธิด์ งั่ สารธารลงมาจากสวรรค์ ทีน่ จี่ งึ ถูกขนานนาม
ว่า “เทวาลัยใต้น�้ำ”
สายน�ำ้ ทีไ่ หลลดหลัน่ ลงสูท่ ตี่ ำ 
�่ ยังก่อให้เกิดชัน้ น�ำ้ ตก
สวยงามถึ ง สองชั้ น ด้ ว ยกั น ชั้ น แรกเป็ น น�้ ำ ตกชั้ น เล็ ก
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ร้านอาหารในจังหวัดบุรีรัมย์
ร้านสองพี่น้อง (ไดโนเสาร์)
ร้านอาหารอีสานชือ่ ดังสไตล์บา้ นๆ รสชาติจดั จ้าน ❑
สูง 4-5 เมตร น�้ำไหลลงเป็นม่านท่ามกลางราวไพรที่
โอบล้อม ส่วนชั้นล่างมีทางเดินเลาะลงไปเล็กน้อยจะพบ
ชั้นน�้ำตกสูง 15-20 เมตร สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจของชาวเขมร บนยอดสูงสุดของเขาพนมกุเลนห่างจาก
น�ำ้ ตกไม่ไกลนัก มีจดุ ชมวิวทีส่ วยงามและมีวดั พระองค์ธม
หรือวัดพระองค์ใหญ่นั่นเอง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่
สลักเสลาจากก้อนหินขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 1701  
พนมกุเลนยังเป็นถิ่นก�ำเนิดของ “หลวงปู่สรวง”
ฉายา “เทวดาเดินดิน” เกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานใต้
(อริยสงฆ์ผู้เต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหารย์ ปัจจุบันสรีระ
สังขารท่านตั้งอยู่ที่วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ) การ
ขึ้นภูเขาพนมกุเลนนั้น ขึ้นได้เฉพาะช่วงเช้าก่อนเที่ยง
เท่านั้น หลังเที่ยงไปแล้วจะเป็นเวลาลงของรถทุกคัน
เนื่องจากเส้นทางขึ้นสู่เขาแคบมาก รถแล่นสวนกันไม่ได้
จากตั ว เมื อ งเสี ย มเรี ย บถึ ง เชิ ง เขาพนมกุ เ ลนใช้ เ วลา
3 ชั่ ว โมง และต้ อ งเดิ น ขึ้ น เนิ น ผ่ า นเส้ น ทางเดิ น ป่ า
ประมาณ 1.5 กม. ❑

142 หมู่ 19 ต.สะแกซ�ำ อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
08 1264 4862
เวลาท�ำการ 07.00-19.30 น.
ร้านอาหารสองพีน่ อ้ ง-ไดโนเสาร์ บุรรี มั ย์

ร้านจิ้งน�ำ ขาหมูนางรอง
ร้านขาหมูเก่าแก่ ที่อยู่คู่กับอ�ำเภอนางรองมานาน
กว่า 70 ปี ❑
396 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์
0 4463 1473
เวลาบริการ 07.00-20.00 น.
จิง้ น�ำ ขาหมู

ร้านเป็ดย่างคูเมือง
ร้านดังแห่งเมืองบุรรี มั ย์ ❑
ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์
08 3554 7126, 0 4469 9230
เวลาท�ำการ 08.00-18.00 น.
ร้านเป็ดย่างคูเมือง
ซั ว สะเดย 211

Neighbor Journey

Neighbor Journey

Neighbor Journey

Neighbor Journey

กรีน แอท บุรีรัมย์

ร้านอาหารในจังหวัดศรีสะเกษ

บูตคิ โฮเทลสไตล์ธรรมชาติ ใจกลางเมืองบุรรี มั ย์ ทีไ่ ด้
แนวคิดมาจากต้นไม้สเี ขียว ท้องฟ้าสีคราม และสายน�ำ 
้ คือ
การอยูร่ ว่ มกันกับธรรมชาติ ในบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ ร่มรืน่
ตัวอาคารออกแบบอย่างทันสมัย ❑

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท
ทีพ่ กั ย่านชานเมืองในอ�ำเภอคูเมือง ทีม่ แี หล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ห่ ง เดี ย วในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ภายในห้องตกแต่งแบบเอเชีย 10 ประเทศ คือ
ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม จีน เกาหลี ญีป่ นุ่   มาเลเซีย
และอินเดีย ซึ่งเป็นการตกแต่งตามเอกลักษณ์เฉพาะ
ของแต่ละประเทศ โดยมีการวาดภาพดอกไม้ตา่ งๆ ทีผ่ นัง
ห้องและมีห้องพักที่ตกแต่งแบบยุโรป ของที่ใช้ในการ
ตกแต่งห้องบางส่วนได้นำ� เข้ามาจากแต่ละประเทศนัน้ ๆ ❑
252 หมู่ 7 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์
08 7797 6425, 08 7798 1039, 08 7799 4936
ราคาห้องพัก เริม่ ต้น 1,400 บาท
PlayLaPloen
214 ซั ว สะเดย

ร้านสีเขียว
ร้านอาหารอีสาน รสมือคนศรีสะเกษ การันตีความ
อร่อยทีม่ มี ายาวนานกว่า 30 ปี ❑

689 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
08 3530 6774, 0 4466 6086
ราคาห้องพัก เริม่ ต้น 850 บาท
@greenatburiram
Green at Buriram

โรงแรมเรย์
ที่พักไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เดินทางสะดวก
บรรยากาศดี เงียบสงบ ดีไซน์ทนั สมัย ตกแต่งอย่างลงตัว
มีสระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง ฟิตเนส บาร์ ไว้บริการ ❑
515 หมู่ 7 ถ.บุลำ� ดวน ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
0 4411 0767, 08 8594 3084
ราคาห้องพัก เริม่ ต้น 1,200 บาท
Ray Hotel

54/831 หมู่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
0 4561 1589
เวลาท�ำการ 10.00-22.00 น.

เจียวกี่ อาหารเช้า ศรีสะเกษ

ครัวบ้านลี

ร้านอาหารเช้าเก่าแก่แห่งเมืองอุบล ตัวร้านตกแต่ง
ด้วยกลิ่นอายแบบจีนโบราณแต่ออกเป็นแบบคนรุ่นใหม่
ร้านจะอยูต่ รงวงเวียนสถานีรถไฟศรีสะเกษ ❑

ร้านอาหารแห่งใหม่ การตกแต่งร้านดูทันสมัย
บรรยากาศน่านัง่ ❑

489-492 วงเวียนแม่ศรี ถ.กลางเมือง
ต.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ
0 4596 5218
เวลาท�ำการ 06.00-15.00 น.
เจียวกี่ อาหารเช้า

288 หมู่ 14 ต.หนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
09 8956 2497
เวลาท�ำการ 09.00-22.00 น.
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ที่พักจังหวัดศรีสะเกษ
โรงแรมศรีล�ำดวน

ครัวพิกุลแก้ว

สุธีโภชนา

ร้านอาหารติดถนน ภายในร่มรื่น บรรยากาศดี
อาหารอร่อย บริการรวดเร็ว ❑

ร้านอาหารเก่าแก่ เจ้าถิน่ ศรีสะเกษ ร้านตัง้ อยูใ่ กล้
ชุมชนสะพานขาว บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ร้านค่อนข้างใหญ่ ทีจ่ อดรถเยอะ มีแบ่งโซนเป็นห้องแอร์
ทีเ่ ป็นห้องจัดเลีย้ ง และยังมีโซนเอาท์ดอร์ดว้ ย ร้านสะอาด
สะอ้านอาหารรวดเร็ว ❑

152 ถ.เขาพระวิหาร หนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
08 7255 5193
เวลาท�ำการ 10.00-22:00 น.
ครัวพิกลุ แก้ว กันทรลักษณ์

216 ซั ว สะเดย

27/1 หมู่ 11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรี จ.ศรีสะเกษ
09 4427 6669
เวลาท�ำการ 09.30-22.00 น.
สุธโี ภชนา

ทีพ่ กั ใจ 3.5 ดาว 3 ชัน้ ในตัวเมืองศรีสะเกษ พร้อม
ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ สระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง และ
บริการนวดแผนโบราณ ❑
155/5 ถ.โยธาธิการศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
0 4563 3600
ราคาห้องพักเริม่ ต้น 1,190 บาท

โรงแรมแกลลอรี่ ดีไซน์
ที่พักใจกลางเมืองศรีสะเกษ ผู้เข้าพักจะได้ชื่นชม
ศิลปะล�้ำค่าอันงดงามของการตกแต่งห้องพักในแบบ
ฉบับแกลลอรี่ ❑
1199 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
0 4561 1999
ราคาห้องพักเริม่ ต้น 1,200 บาท
Gallery design hotel-Sisaket

โรงแรมวิจิตรนคร
ห้องพักหลากหลายสไตล์ ในบรรยากาศสุดร่มรื่น
พร้อมสระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง ❑
1478/4 ถ.วิจติ รนคร ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
08 3747 8854
ราคาห้องพักเริม่ ต้น 900 บาท
โรงแรมวิจติ รนคร
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ร้านอาหารแนะน�ำจังหวัดสุรินทร์
Sit in

T4 Hotel Srisaket

Unity Hotel

ที่พักสไตล์ลอฟต์กับห้องพักน่านอน ตกแต่งแบบ
ปูนเปลือยเน้นความโล่งโปร่ง รูส้ กึ สบายเวลาเข้าพัก บริเวณ
ด้านหน้าโรงแรมมีคาเฟ่น่ารักๆ คอยบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ❑

ทีพ่ กั เล็กๆ แต่นา่ รัก มีทนี่ งั่ เล่นเหมาะส�ำหรับการ
พักผ่อน ห้องพักมี 2 โซน คือ โซนสวนและโซนเมือง ❑

1510/95 ถ.กวงเฮงซอย 8 ต.เมืองใต้
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
09 3560 9333
ราคาห้องพัก เริม่ ต้น 550 บาท
T4 Hotel Sisaket

218 ซั ว สะเดย

1325/202 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
09 2645 9195
ราคาห้องพัก เริม่ ต้น 650 บาท
Unicity sisaket

ร้านน่ารักยอดนิยมในตัวเมืองสุรนิ ทร์  มโี ซนห้องแอร์
และสวน มีอาหารคาวหวานหลากหลาย รวมถึงขนมเค้ก
กาแฟสด เมนูเด็ด ทอดมันปลากราย ปลากระพงทอด
น�ำ้ ปลา ใบเหลียงผัดไข่ แกงเขียวหวานพริกขีห้ นู ❑
27/46 ซ.ปอยปรีง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
08 4477 6688
sit in

ทิพย์รส
ร้านอาหารเช้าดัง้ เดิมทีม่ ชี อื่ เสียงมานานกว่า 60 ปี
อยู่บริเวณวงเวียนน�้ำพุ ร้านโปร่งนั่งสบาย เมนูเด็ดคือ
ข้าวสามหมู ข้าวหมูเค็ม ข้าวหมูแดง หมูกรอบ ต้มเลือดหมู
เป็นต้น ❑
249-251 ถ.ธนสาร อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4451 1179
ร้านทิพย์รส สุรนิ ทร์ : ไท้ ฮัว่ เฮียง

เฮียเกี๊ยกเย็นตาโฟ
ร้ า นดั ง ของสุ ริ น ทร์ มี ทั้ ง เย็ น ตาโฟทรงเครื่ อ ง
ก๋วยเตีย๋ วหมู บะหมี-่ เกีย้ ว ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ และ
น�ำ้ ผลไม้ปน่ั อร่อยทุกอย่าง มาสุรนิ ทร์หา้ มพลาด ❑
2/17 ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4406 5556
เฮียเกีย๊ ก เย็นตาโฟ สุรนิ ทร์
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ร้านอาหารโคคา สุรินทร์
ร้านอาหารจีนเก่าแก่ชอื่ ดัง กว้างขวางนัง่ สบาย มีทงั้
อาหารไทยและจีน รสชาติดรี าคาไม่แพง เมนูแนะน�ำ หมูหนั
ออส่วนกระทะร้อน เป็ดย่าง ปลากระพงนึง่ บ๊วย กุง้ อบวุน้ เส้น
หมัน่ โถวทอด เป็นต้น ❑

ป้าพิมพ์ปลาเผา

แก่นจันทร์ เนื้อย่าง-แจ่วฮ้อน

Starbeam Restaurant

ร้านอาหารบรรยากาศดี มีทจี่ อดรถกว้าง มีทงั้ อาหาร
ไทย อีสาน มีทงั้ ส้มต�ำ เมนูกบั ข้าวหลากหลาย เมนูเด่นคือ
เมีย่ งปลาเผา ❑

ร้านอาหารบรรยากาศดี  โดดเด่นเรือ่ งแจ่วฮ้อน มีชดุ
ผักสด ชุดทะเลซีฟดู้ หมู และเนือ้ ย่าง หมักด้วยซอสรสชาติดี
กินกับน�ำ้ จิม้ สูตรเด็ด รับรองติดใจ ❑

เป็นร้านอาหารเล็กๆ นัง่ สบายๆ มีอาหารหลากหลาย
ทัง้ อาหารไทย อเมริกนั เม็กซิกนั เมนูแนะน�ำ แฮมเบอร์เกอร์
สเต็กเนือ้ มันบด ข้าวหน้าแกงกะหรี่ ข้าวผัดพริกเผาทะเล
ต้มย�ำทะเล ข้าวผัดปลาเค็มกุง้ ❑

551 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
08 2865 5633
ร้านป้าพิมพ์ปลาเผา

ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
08 1718 4880
แก่นจันทร์เส้นล�ำชี

128 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4451 2390

32/6 ซ.สระโบราณ 2 อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4451 9629

ร้านอาหาร ยิ่งดี

ขนมจีนยายฟัก

โกนขแมร์ แหนมเนือง สุรินทร์

ร้านข้าวต้มยอดนิยมหน้าสถานีรถไฟ เปิดมานานกว่า
50 ปี เปิดถึงสีท่ มุ่ มีทงั้ อาหารจานเดียว ข้าวต้มและกับข้าว
เมนูขนึ้ ชือ่ ผัดกระเพราเครือ่ งในไก่ ปลาอินทรีทอดน�ำ้ ปลา
ไก่ทอดกรอบ และต้มย�ำทะเลรวมมิตร ❑

ร้านขนมจีนห้องแถวชือ่ ดัง เปิดมากว่า 30 ปี มีหลาย
น�้ำยาให้เลือก ทั้งน�้ำยากะทิ น�้ำยาป่า น�้ำพริกหวาน
แกงเขียวหวาน น�ำ้ ยาลาว กินพร้อมเครือ่ งเคียงแบบจัดเต็ม  
มีปอเปีย๊ ะทอด และบัวลอยเสริมอีกด้วย ❑

ร้านอาหารเวียดนามตกแต่งน่ารัก บรรยากาศดี
ขึน้ ชือ่ เรือ่ งแหนมเนือง เฝอหมูหม้อไฟ ปอเปีย๊ ะปู หมูยอเขมร
สลัดโกนขแมร์ และพล่าปลาแซลมอน ❑

2 ถ.ธนสาร อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4451 1925
220 ซั ว สะเดย

ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
08 1266 2871, 08 9581 7544

213 ตรอกศรีไผทสมันต์ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
08 6497 7958
โกนขแมร์ แหนมเนือง
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ที่พักในจังหวัดสุรินทร์
Thongtarin Hotel
ที่พัก 4 ดาว 217 ห้อง กลางใจเมือง ใกล้แหล่ง
ท่องเทีย่ ว พร้อมสระว่ายน�ำ 
้ และห้องจัดเลีย้ ง ห้องประชุม
สัมมนา ❑

Sorin Boutique Hotel
ที่พัก 40 ห้อง ใจกลางเมือง มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกครบครัน ❑
22/88 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4406 0188
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,400 บาท
Sorin Hotel
https://sorinhotel.business.site

222 ซั ว สะเดย

60 ถ.ศิรริ ฐั อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4451 4281-8
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,000 บาท
โรงแรมทองธารินทร์-Thongtarin Hotel
https://thongtarinhotel.com

Seven Bee Boutique Hotel
ที่พัก 69 ห้อง ตกแต่งทันสมัยเหลืองด�ำโดดเด่น
สะดุดตา ใกล้โรงพยาบาลสุรนิ ทร์ บิก๊ ซี แม็คโคร โลตัส ❑
77/7 หมู่ 13 ถ.เลียบคลองประปา
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
08 9355 5777
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 800 บาท
Seven Bee Boutique Hotel-Surin
www.7beehotel.com/

Slive Hotel Surin

THE WOOD

ทีพ่ กั 3 ดาว 37 ห้อง ใจกลางเมือง ใกล้สนามช้าง
ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล มีหอ้ งอาหารและฟิตเนส
บริการ ❑

ที่พักทันสมัย สไตล์บูติก 30 ห้อง อยู่ใกล้ตลาด
มีทจี่ อดรถ ตกแต่งสวย มีมมุ ถ่ายรูปเยอะ และมีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน ❑

169 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4406 0322
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,500 บาท
Slive Hotel Surin
www.slivehotel.com

9 ซ.เทศบาลบ�ำรุง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
06 3023 7999
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,000 บาท
The Wood
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สวนป่า รีสอร์ท
ทีพ่ กั เชิงธรรมชาติสไตล์สวนป่า 67 ห้อง บรรยากาศ
ร่มรืน่ มีหอ้ งประชุม บริการนวดสปา ทีจ่ อดรถกว้าง อาหาร
อร่อย ❑

Tanban Mansion

เดอะ ฮับ โฮเทล สุรินทร์

ที่พัก 23 ห้อง โทนสีขาวโปร่งสะอาดตา อยู่ใกล้
ถนนคนเดิน มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้ง
ฟิตเนส ❑

ทีพ่ กั 29 ห้อง ราคาไม่แพง ห้องพักกว้างโปร่งสบาย
มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน รวมทัง้ ฟิตเนส ❑

248 ถ.ภักดีชมุ พล อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
09 3245 6456
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 450 บาท
แทนบ้านแมนชัน่ สุรนิ ทร์-รายวัน TanbanMansion

42 บ้านสุขสนาม หมู่ 18 ซ.ศรีพฒ
ั นา 8
ถ.ศรีพฒ
ั นา อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
06 4445 9256
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 500 บาท
The Hub Hotel & Fitness Surin

134 ถ.สุรนิ ทร์-ปราสาท ต.เฉนียน อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4455 8663
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 700 บาท
Suanpa Resort

Martina Hotel
ทีพ่ กั 157 ห้อง สไตล์บงั กะโล ใกล้หา้ งสรรพสินค้า
ตลาดสด และสถานีรถไฟ เงียบสงบ เหมาะส�ำหรับการ
พักผ่อน พร้อมห้องประชุมสัมมนา ❑

เดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์
ที่ พั ก 45 ห้ อ ง ทั น สมั ย ใจกลางเมื อ ง พร้ อ ม
สระว่ายน�้ำ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ❑

277 หมู่ 14 บ้านระหาร ถ.พิชติ ชัย ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
0 4471 3555
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 700 บาท
Martina Hotel, Surin, Thailand
(โรงแรมมาตินา่ สุรนิ ทร์)

1/15 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
09 5605 9350
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 700 บาท
The Grace Residence Hotel
224 ซั ว สะเดย
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-กั มพู ชา
เส้นทางที่ 4 ตราด-กัมพูชา
เส้นทางฮาเฮ เที่ยวทะเลสองแผ่นดิน
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ตราด-กัมพูชา
“เส้นทางฮาเฮ เที่ยวทะเลสองแผ่นดิน”
ครรักทะเลมาทางนี้ นี่คือเส้นทางสุดขอบทะเล
ตะวันออก จากทะเลไทยเชื่อมสู่ทะเลกัมพูชา
เหมาะส�ำหรับผู้รักทะเลตัวจริง หากมีเวลาน้อยจุดหมาย
ปลายทางคือเกาะกง แต่หากมีเวลามากพอ ก็สามารถ
สนุกแบบสุดสุดไปให้ถึงสีหนุวิลล์ได้  
พาตั ว และหั ว ใจออกไปสั ม ผั ส ท้ อ งทะเลตราด
น่านน�ำ้ ทะเลบูรพา ทีม่ เี กาะน้อยใหญ่ถงึ 66 เกาะ เริม่ ด้วย
การลงเรือเฟอร์รจี่ ากแหลมงอบ ไปนอนเล่นชมธรรมชาติ
บน “เกาะช้าง” เกาะใหญ่ที่สุดของอ่าวไทย ซึ่งมีทั้ง
รีสอร์ทต่างๆ ก่อนเหมาเรือออกไปตกปลาที่เกาะหมาก
ด�ำน�้ำดูปะการังที่เกาะหวาย หรือจะไปฟังเสียงคลื่นที่
เกาะกูด แล้วมาสัมผัสวิถีชุมชน เที่ยวหมู่บ้านชาวประมง
ดั้งเดิม อย่างชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว และชุมชนบ้านไม้รูด
เดินเทีย่ วป่าชายเลน ชมหาดทรายสองสี อร่อยกับอาหาร
ทะเลสดๆ และเมื่อเที่ยวทะเลตราดกันจนอิ่มเอมแล้วก็
ข้ามด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ล่องเรือออกไปเที่ยว
เกาะกง และพักค้างคืนบนเกาะสวรรค์น้อยใหญ่ของ
สีหนุวิลล์ พักผ่อนเล่นน�้ำในเมืองตากอากาศชายทะเล
สุดชิล แล้วเดินทางกลับสู่ไทยด้วยผิวกายสีแทน ❑

ใ
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การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดตราด เดินทางโดยทาง
รถยนต์ สามารถไปได้ 2 เส้นทางใกล้สุดใช้เส้นทางสาย
บางนา-ชลบุร-ี แกลง-จันทบุร-ี ตราด (ทางหลวงหมายเลข
344) ระยะทางประมาณ 315 กม. ส่วนเส้นทางที่ 2
ใช้สายบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรีระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กม.
ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (สภาพถนนดีมากเป็นถนน
สี่เลนเกือบตลอดเส้นทาง)
หากโดยสารรถประจ�ำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศ
ขึน้ ทีส่ ถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) หรือสถานีขนส่ง
กรุงเทพ (หมอชิต) มีรถไปตราดวันละหลายเที่ยว อย่าง
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (999) และบริษัท เชิดชัยทัวร์ จ�ำกัด
(0 2391 2237, 0 2936 0199) โชคอนุกูลทัวร์ (0 2392
7680) ศุภรัตน์ ทัวร์ (0 2391 2331) เป็นต้น ค่าโดยสาร
232 ซั ว สะเดย

เริ่มต้นที่ 300 บาท ใช้เวลาราว 5 ชั่วโมง (บริเวณสถานี
ขนส่งมีคิวรถสองแถวไปท่าเรือแหลมงอบ ระยะทาง
19 กม. ค่าบริการประมาณ 70 บาท/ท่าน ถ้าเหมาทั้งคัน
เที่ยวละ 300 บาท ใช้เวลาราว 30 นาที)  สอบถามราย
ละเอียดได้ทบี่ ริษทั ขนส่ง จ�ำกัด โทรศัพท์ 1490 นอกจาก
นั้นยังมีคิวรถตู้ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกด้วย
เดินทางด้วยเครื่องบิน เที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตราด
โดยบางกอกแอร์เวย์ วันละ 3 เที่ยว โดยขึ้นที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com
สายด่วน 1771 (สนามบินตราด อยู่ที่อ�ำเภอสมิง บริเวณ
หน้าสนามบินมีบริการรถตู้ รถโดยสารขนาดเล็ก ไปตัว
เมืองตราดหรือไปยังท่าเรือข้ามฟาก) ❑
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เที่ยวตราดก่อนข้ามไปกัมพูชา

แผนที่ท่องเที่ยวตราด

234 ซั ว สะเดย

จั ง หวั ด ตราด เมื อ งเกาะครึ่ ง ร้ อ ย ที่ มี น ่ า นน�้ ำ
ติดประเทศกัมพูชา มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 165 กิโลเมตร
เป็นดินแดนน่าเทีย่ วทีอ่ วลด้วยเสน่หแ์ ห่งป่าเขาล�ำเนาไพร
ชุมชนวัฒนธรรม และท้องทะเลสีครามตามเกาะน้อยใหญ่
สงบเงียบ และถ่อมตนอยู่ในอ้อมแขนของธรรมชาติ
หมู ่ เ กาะทะเลตราด เป็ น ดั่ ง วิ ม านของคนรั ก ทะเล
เหมาะแก่ พั ก ผ่ อ นอย่ า งแท้ จ ริ ง ความสมบู ร ณ์ ข อง
ธรรมชาติที่ถูกอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบ “อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง” ที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว ได้แก่
เกาะช้าง เกาหมาก เกาะกูด เกาะหวาย เกาะขาม เกาะรัง
เป็นต้น
นอกจากนี้ ต ราดยั ง มี วิ ถี ชุ ม ชนประมงพื้ น บ้ า น
ริมชายฝัง่ หลายแห่งเรียงราย เข้าไปสัมผัสได้อย่างใกล้ชดิ
ทั้งบ้านท่าระแนะ บ้านไม้รูด บ้านน�้ำเชี่ยว บ้านยายม่อม
บ้านแหลมกลัด บ้านห้วยแร้ง ชุมชนคลองบางพระฯลฯ
มีแหล่งพลอยแดงนํ้างามที่มีชื่อเสียงในนาม “ทับทิม
สยาม” เต็มไปด้วยอาหารการกินที่พรั่งพร้อม ทั้งอาหาร
ถิ่น อาหารทะเล และผลไม้ มีทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด
สละ ลองกอง ทีข่ นึ้ ชือ่ ทีส่ ดุ รับประทานแล้วชุ่มคอ คือ
“ระก�ำหวาน” ทีม่ รี สชาติหวานหอม บางสายพันธุ์มีรสอม
เปรี้ยว และมี “สับปะรดสีทอง” ที่มีรสชาติหวานกรอบ
เป็นผลไม้เด่นของจังหวัด ที่ควรซื้อกลับบ้าน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอีกมากมาย
ซั ว สะเดย 235
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เมืองตราด
รู้จักจังหวัดตราด ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เมืองตราด ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
วั ฒ นธรรม โบราณคดี และวิ ถี ชี วิ ต คนเมื อ งตราดที่
ประกอบด้วยหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อาทิ ไทย จีน เขมร ญวน
และชอง โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าที่สร้าง
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นอาคารเรือนไม้
เสาปูน ยกพืน้ ใต้ถนุ สูง หลังคาทรงปัน้ หยา สถาปัตยกรรม
ยุคอาณานิคมสไตล์โคโลเนียล ต่อมาอาคารนี้ถูกไฟไหม้
เสียหาย เทศบาลเมืองตราดจึงจัดสรรงบประมาณให้กรม
ศิ ล ปากรด� ำ เนิ น การบู ร ณะซ่ อ มแซมและจั ด ท� ำ เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ นอกจากนัน้ ยังจัดแสดงเรือ่ งราวในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ที่เสด็จประพาสเมืองตราดถึง 12 ครั้ง จัดแสดงเรื่อง
การส่งมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส การพระราชทาน
พระแสงราชศาสตราประจ�ำเมือง เหตุการณ์ยุทธนาวี
เกาะช้าง รวมถึงจัดแสดงเรื่องราวการค้าในตลาดเก่า
เป็นต้น ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็กต่างชาติ 10 บาท ❑
ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมืองฯ จ.ตราด
โทร. 08 6450 5263 / 09 2946 1509
เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
238 ซั ว สะเดย

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
เขาล้าน
หรือพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เกิดจากพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่มี
พระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งศูนย์อพยพชาวกัมพูชาที่บ้าน
เขาล้าน  เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่อพยพลี้ภัย
สงครามนานถึง 7 ปีเศษ อีกทัง้ ได้เสด็จฯ เยีย่ มผูอ้ พยพใน
ปี พ.ศ. 2522 หลังผ่านพ้นเหตุการณ์นนั้ ไปแล้ว ทางศูนย์ฯ
ได้ พั ฒ นาเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ชมธรรมชาติบนเขาล้านทีม่ พี นั ธุไ์ ม้ปา่ นานาชนิด มีสวนไม้

มงคลพระราชทาน มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
ในอาคารศาลาราชการุณย์ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่
ที่สามารถจัดประชุมสัมมนา จัดค่ายพักแรมของเยาวชน
มีที่พักที่สามารถรองรับได้ถึง 258 เตียง และมีสถานที่
กางเต็นท์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวบริเวณหาด
ราชการุณย์ ซึ่งเป็นหาดที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์ฯ พร้อม
ทั้งมีทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ดูแลความปลอดภัย
ตลอด  24  ชั่วโมง
186 หมู่ 4 ถนนตราด – คลองใหญ่ กม.ที่ 48.
ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ติดต่อส�ำรองที่พักได้ที่โทร. 08 6413 2482,
08 7600 0686, 03 9510 821
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เที่ยวเกาะในจังหวัดตราด

การเดินทางไปยังเกาะต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถ
นัง่ เรือโดยสาร หรือเช่าเรือไปเทีย่ วเกาะต่างๆ ได้โดยต้อง
มาขึ้นที่บริเวณท่าเรือแหลมงอบ อ�ำเภอแหลมงอบ หรือ
บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อันเป็นที่ตั้งของ
พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่ ท รงหั น พระพั ก ตร์ ไ ปยั ง บริ เ วณยุ ท ธนาวี เ กาะช้ า ง
(ใต้ อ นุ ส าวรี ย ์ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกแบบคล้ า ยเรื อ รบ
จัดแสดงประวัตศิ าสตร์รำ� ลึกเหตุการณ์สรู้ บอย่างห้าวหาญ
ของกองทัพเรือไทยกับกองก�ำลังเรือรบของฝรั่งเศสใน
ปี พ.ศ.  2484 หรือในยุคล่าอาณานิคม) ทีน่ จี่ งึ เรียกกัน
ติดปากว่า “ท่าเรือกรมหลวงชุมพร” ซึง่ อยูห่ า่ งตัวอ�ำเภอ
ตราดประมาณ 17 กม. เป็นศูนย์รวมของเรือและท่าเรือ
240 ซั ว สะเดย

ต่างๆ มีทั้งเรือเฟอร์รี่และเรือสปีดโบ๊ทขนาด 30-60 ที่นั่ง
ให้บริการอยูห่ ลายท่าด้วยกัน อาทิ ท่าเรือเซ็นเตอร์พอ้ ยต์
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ท่าเรือธารมะยม ท่าเรือด่าน
เก่า หรือท่าเรืออ่าวสับปะรด
มี เ รื อ โ ดยสารออกจากท่ า เกื อ บทุ ก ชั่ ว โมงไปยั ง
จุดหมายทีต่ อ้ งการ อาทิ เกาะช้าง เกาหมาก เกาะกระดาด
เกาะหวาย เกาะกูด เป็นต้น หลายที่มีบริการรับฝาก
รถยนต์ส่วนตัว อัตราค่าบริการ 50 บาท ต่อวัน
นอกจากนั้น ที่นี่ยังเป็นแหล่งร้านขายของที่ระลึก
มีทงั้ งอบแบบต่างๆ และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล อย่างกะปิ
ปลาเค็ม กุ้งแห้ง ฯลฯ บริเวณแหลมงอบไปยังจุดชมวิว
แหลมงอบ เป็นที่ตั้งของป้ายสุดแผ่นดินตะวันออก ซึ่งจุด
ชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งในพื้นที่บนฝั่งจังหวัด
ตราด ทีถ่ อื เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดตราดเลยทีเดียว ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
ท่าเรือกรมหลวงชุมพร
0 3953 8084
ท่าเทียบเรือแหลมงอบ
0 3959 7674, 08 4565 6414
ท่าเรือเกาะช้าง
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
ไปรับพลังแห่งสายน�้ำและแสงแดดอุ่นๆ ที่จังหวัด
ตราด ซึ่งมีเกาะมากถึง 66 เกาะ เกาะส่วนมากอยู่ภายใต้
ความรั บ ผิ ด ชอบของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู ่ เ กาะช้ า ง
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 406,250 ไร่ หรือ 650 ตร.กม.
ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 43 เกาะ เกาะที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดและมีชื่อเสียงของจังหวัดตราด คือ เกาะช้าง รองลง
มาคือ เกาะกูด เกาะหมาก เกาะรัง เกาะกระดาด และ
เกาะไม้ซี้ ฯลฯ หมู่เกาะเหล่านี้มีหาดทรายที่ขาวสะอาด
น�้ำใสทะเลสวย อุดมสมบูรณ์ด้วยสรรพชีวิตใต้ท้องทะเล
ทัง้ ปะการังเขากวาง ปะการังพุม่ ปะการังแผ่น หอยมือเสือ
ดอกไม้ทะเล กัลปังหา ฯลฯ พบได้ในบริเวณ เกาะหวาย
เกาะรัง เกาะช้างน้อย เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะคลุม้
เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะกระ และบริเวณเรือรบหลวง
242 ซั ว สะเดย

ชลบุ รี และเรื อ รบหลวงสงขลาที่ จ มอยู ่ ใ กล้ บ ริ เ วณ
อ่าวสลักเพชร เป็นต้น อุทยานฯ มีบริการบ้านพักและ
มีพื้นที่ให้กางเต็นท์พักแรมได้ ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
23/7 หมู่ 3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
โทรศัพท์ 0 3951 0927-8, 08 2625 0300
ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก 100 บาท (ค่าน�ำเข้ายานพาหนะ รถจักรยานยนต์
20 บาท รถยนต์ 30 บาท เรือบรรทุกไม่เกิน
25 คน ล�ำละ 20 บาท)
ซั ว สะเดย 243
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เกาะช้าง
ไปนอนฟังเสียงคลื่นที่ “เกาะช้าง” เกาะสุตฮอต
ของจังหวัดตราด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย อยู่ห่างจากแหลมงอบ
ราว 8 กม. ด้วยขนาดที่ใหญ่โตจึงเป็นที่ตั้งของที่ท�ำการ
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง เกาะนีป้ กคลุมด้วยป่าดิบชืน้
เขียวชอุม่ ตลอดปี พืน้ ทีก่ ว่าร้อยละ 70 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
มีเขาล้าน เขาจอมปราสาท เขาคลองมะยม และเขาสลักเพชร
ซึ่งเป็นยอดสูงที่สุด (สูง 743 เมตร) ที่เหลืออีกร้อยละ 30
เป็นพืน้ อยูอ่ าศัยชายทะเลทีม่ หี าดทรายสวยงามมากมาย
อาทิ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้
ซึ่งล้วนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ผิดกับชายฝั่งด้าน
ตะวั น ออกที่ เ ป็ น หาดหิ น ขรุ ข ระ ที่ กิ น ลมชมวิ ว แต่ ล ง
เล่ น น�้ ำ ไม่ ไ ด้ เกาะนี้ มี วั ด ที่ ส� ำ คั ญ คื อ วั ด สลั ก เพชร
“มีหลวงพ่อเพชร” ซึง่ ได้รบั พระราชทานจาก รัชกาลที่ 5
ประดิษฐาน ณ อุโบสถล้อมรอบด้วยรูปปั้นพญานาค
รูปปั้นของเทพ และสัตว์เทพในป่าหิมพานต์
บนเกาะช้างยังมีน�้ำตกกลางป่าให้ได้เล่นกันอย่าง
เย็นฉ�่ำคือ น�้ำตกคลองพลูและน�้ำตกธารมะยม “น�้ำตก
คลองพลู” อยู่ทางไปหาดไก่แบ้ บริเวณที่ท�ำการหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.4 (คลองพลู) ต้องเดินเท้า
เข้าสูน่ ำ�้ ตกราว 500 เมตร เป็นน�ำ้ ตกขนาดใหญ่ ทีต่ กจาก
หน้าผาสูงลงมาเป็นเส้นสู่แอ่งน�้ำเบื้องล่าง มีอยู่ 3 ชั้น
น�้ำไหลตลอดปี ส่วนน�้ำตกธารมะยม ซึ่งเป็นน�้ำตกที่
สวยที่สุดบนเกาะ ตั้งอยู่หลังที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติ
244 ซั ว สะเดย
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หมู่เกาะช้าง เป็นน�้ำตกมี 4 ชั้น ลักษณะเป็นธารน�้ำไหล
ผ่านมาเป็นชั้นๆ ตามร่องหินแกรนิตสีดำ 
� มีหน้าผาสูงชัน
จนเกือบตั้งฉาก บริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบ อากาศ
ร่ ม เย็ น สบาย เหมาะแก่ ก ารตั้ ง แคมป์ แ ละเล่ น น�้ ำ ตก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, 6, 7 และ 9
เคยเสด็จประพาสมายังน�้ำตกนี้  
การเดินทางไปเกาะช้างนั้นแสนง่าย มีเรือเฟอร์รี่
ออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.45-18.30 น. โดยลงเรือที่
แหลมงอบ ปัจจุบันมีเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างนั้นมี 2 ท่า
ได้แก่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ หรือท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
(ข้ามฟาก 30 นาที) และท่าเรือเซนเตอร์พ๊อยเฟอร์รี่
(ข้ามฟาก 45 นาที) อัตราค่าโดยสารคนละ 80 บาท
รถจักรยานยนต์ 40 บาท รถยนต์ 120 บาท
ใครที่ชอบแสงสี กิจกรรมทางน�ำ 
้ รีสอร์ตหรู และ
ความคึกคัก ต้องไปเกาะช้างด้านตะวันตก ส่วนใครที่รัก
ความสงบ และอยากสัมผัสสวนผลไม้ สวนทุเรียน รวมทัง้
ชมภาพวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าบนเกาะช้าง ก็ต้องไปด้าน
ตะวันออก หาทีพ่ กั โฮมสเตย์แถบบ้านสลักเพชร  ล่องเรือ
กอนโดลาเทีย่ วป่าชายเลนอ่าวสลักคอก หรือถ้าชอบผจญ
ภัย ก็สามารถเดินป่าขึ้นยอดเขาสลักเพชร ชมผาเมฆ
สวรรค์และผาฉิมพลี ที่มีพืชแปลกๆ อย่างบัวแฉกให้ชม
ด้วย ❑
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เกาะหวาย
“เกาะหวาย” เป็นเกาะขนาดกลางที่อยู่ถัดจาก
เกาะช้างลงมาทางใต้ เป็นอีกหนึ่งเกาะยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เพราะเป็นเกาะที่มี
ธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งบนบกและใต้ผืนน�้ำ  เสน่ห์ของเกาะ
หวายอยู่ที่หาดทรายขาวทอดยาว ทิวมะพร้าวโอนเอน
และน�้ำทะเลใสแจ๋วราวกระจก ไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามัน
เลยสักนิด โลกใต้น�้ำหน้าเกาะเต็มไปด้วยดงปะการัง
เขากวางและปะการังพุ่ม ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองไทย ยิ่งกว่านั้นยังมีปะการังสมองขนาดใหญ่ที่สุด
ในทะเลตราด ตั้งทะมึนอยู่ใต้น�้ำลึกไม่เกิน 3-5 เมตร
แค่ด�ำน�้ำตื้นก็ตื่นตาตื่นใจแล้ว เกาะหวายจึงกลายเป็นจุด
248 ซั ว สะเดย

ด�ำน�้ำ  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่พักอยู่บนเกาะอื่นๆ นิยมหาเรือ
มาเที่ยวชมแบบไปเช้า-เย็นกลับ ส่วนที่พักบนเกาะหวาย
เป็นแบบง่ายๆ สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ บ้านแต่ละหลัง
ตั้งอยู่ใต้ดงมะพร้าวและต้นหูกวางใหญ่ มีเก้าอี้ให้นั่งพัก
ชมทะเลได้อย่างไม่รู้เบื่อ
มีเรือโดยสารล่องไปเกาะหวายทุกวัน จากท่าเรือ
ท่ากรมหลวงฯ เวลา 15.00 น. ค่าโดยสาร ไป-กลับ
300 บาท (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เที่ยวเดียว 350 ไปกลับ
700 บาท) โทรศัพท์ 0 3953 8084 ❑

หมู่เกาะรังและเกาะกระ
อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เป็นแหล่งด�ำน�ำ้ ตืน้ ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของหมูเ่ กาะทะเลตราด
ทีม่ กั รวมอยูใ่ นโปรแกรมด�ำน�ำ้ ทะเลตราด และมักพ่วงอยู่
กับแพ็กเกจทัวร์ค้างคืนที่เกาะกูด เพราะสามารถล่องเรือ
ไปด�ำน�ำ้ แบบ One Day Trip ได้ เนือ่ งจากหมูเ่ กาะรังและ
เกาะกระเป็นจุดที่มีโลกใต้น�้ำงดงาม มีปะการังและหมู่
ปลานานาชนิดให้ชมอย่างน่าอัศจรรย์ ประกอบด้วย 12 เกาะ

ได้แก่ เกาะหน้ายักษ์ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ
เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะสามพีน่ อ้ ง เกาะมะปริง
เกาะตุน๊ เกาะก�ำปัน่ เกาะทองหลาง และเกาะเทียน แต่ละ
เกาะจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป เกาะยอดฮิตที่ผู้คนนิยม
ไปด�ำน�ำ้ มากทีส่ ดุ คือ เกาะยักษ์ใหญ่ซงึ่ มีปะการังเขากวาง
สีนำ�้ เงินและฝูงปลาตาโต ส่วนเกาะยักษ์เล็กมีดอกไม้ทะเล
หลากสี ปลาการ์ตนู ส่วนหาดอุทยานฯ เกาะรัง มีสะพาน
ทอดยาวสู่กลางทะเล เป็นเสมือนแลนมาร์กจุดเช็คอินที่
ใครๆ ต้องมาถ่ายรูป ชมวิวได้แบบพาโนรามา ❑
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เกาะหมาก
การได้ไปสัมผัสเกาะหมากสักครั้งเสมือนให้รางวัล
แก่ชีวิต เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่ตรงกลาง
ระหว่างเกาะช้างที่อยู่ทางเหนือ กับเกาะกูดที่ทางใต้
ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร ที่นี่เงียบสงบมาก
ไม่มสี ถานบันเทิงหรือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ วือหวา มีชมุ ชน
ตั้งอยู่มากว่าร้อยปีแล้ว จึงมีภาพวิถีชีวิตผู้คนที่ยังผูกพัน
อยู ่ กั บ ธรรมชาติ แ ละท้ อ งทะเลให้ ไ ด้ ช มอย่ า งเต็ ม อิ่ ม
บนเกาะหมากมีถนนคดเคี้ยวไปมาตามไหล่เขาหลาย
เส้นทาง โดยถนนเหล่านีจ้ ะไปสุดยังอ่าวต่างๆ นักท่องเทีย่ ว
นิยมเช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเสือภูเขาจากรีสอร์ท
ขี่ออกมาชมบรรยากาศสวนมะพร้าว บ้านไม้มุงหลังคา
กระเบื้องว่าว โดยเฉพาะที่แหลมตุ๊กตา อ่าวตาโล่ง และ
อ่าวตั๋นนั้นเป็นบริเวณที่งดงาม เต็มไปด้วยทิวมะพร้าว
สงบเงียบไม่มีใครกวนใจ มีแต่เสียงคลื่นกับใบมะพร้าว
ล้อลม ยิง่ ถ้ามาในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ดอกทองหลาง
250 ซั ว สะเดย
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สีส้มอมแดงฉูดฉาดจะพากันบานสะพรั่ง เพิ่มเสน่ห์ให้
เกาะหมากขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณ นักท่องเที่ยวนิยม
นัง่ เรือไปด�ำน�ำ้ ดูปลาและปะการังทีเ่ กาะผี (เกาะลอม) และ
ด�ำน�้ำเล่นที่อ่าวผ่องใกล้ท่าเรืออ่าวนิดมีแนวหญ้าทะเล
ที่หายากให้ชมด้วย ส่วนคนที่ต้องการผจญภัย สามารถ
เดินป่าขึ้นไปนอนแค้มปิ้งบนยอดเขาแผนที่ (เดิมชื่อเขา
ท่าน�้ำหรือเขาตุ๊กตา ต่อมาทหารเรือเข้ามาส�ำรวจเพื่อท�ำ
แผนที่ได้วางหมุดบนยอดเขาเพื่อเป็นจุดอ้างอิงบนฝั่ง
ส�ำหรับการเดินเรือ) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีพรรณไม้แปลกๆ
และเห็นวิวเกาะหมากและเกาะใกล้เคียงได้จากมุมสูง
ในอดีตเกาะหมากเคยเป็นจุดจอดพักเรือสินค้าจาก
เมืองจีน ที่แล่นมาค้าขายกับสยาม กระทั่งถึงสมัยรัชกาล
ที่ 5 สยามเกือบเสียเกาะหมากให้ประเทศผูล้ า่ อาณานิคม
โชคดีที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงส่ง
ข้าราชการชัน้ สูงไปปกครองเกาะหมาก เพือ่ ประกาศเป็น
นัยๆ ว่านี่คือแผ่นดินสยาม วันเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน
เกาะหมากได้พลิกโฉมมาเป็นเกาะสวรรค์แห่งการท่องเทีย่ ว
ที่เที่ยวได้ทั้ง 12 เดือน และยังได้รับรางวัลในเรื่องการ

ท่องเทีย่ วคาร์บอนต�ำ 
่ (Low Carbon Tourism) รักษ์โลก
ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดขยะและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
การเดินทางจากแหลมงอบไปยังเกาะหมาก ค่าเรือ
เทีย่ วเดียว 450 บาท/คน (เด็กสูงไม่ถงึ 130 ซม. 300 บาท)
มี 5 เทีย่ วต่อวัน ขาไปเริม่ ตัง้ แต่ 10.30-15.00 น. ขากลับ
08.30-13.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-60 นาที
ตามสภาพอากาศ มีผใู้ ห้บริการเรือสปีดโบ๊ต (ขนาด 30-60
ที่นั่ง) จ�ำนวนหลายราย ขึ้นเรือที่ท่าเรือกรมหลวงชุมพร
ได้แก่ เรือปาหนัน (ขึ้นเกาะที่ท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท
โทรศัพท์ 08 7614 7641) เรือลีลาวดี (ขึ้นเกาะที่ท่าเรือ
มากะธานี โทร. 09 0506 0020, 08 7785 7695)
เรือซีเทลส์ (โทร. 09 2669 4946) เรือเอ็มมารีน (ขึน้ เกาะ
ที่อ่าวนิด โทร. 09 0394 9986) เรือสวนสุข (รับเช่าเหมา
ล�ำเท่านั้น ไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 10,000 บาท/เที่ยว
โทร. 06 1428 8048) บุญศิริเฟอร์รี่ลงเรือที่แหลมศอก
ออกเวลา 10.45 น. ขึน้ เกาะทีอ่ า่ วนิด (ใช้เวลา 1.25 ชม.) ❑
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เกาะกูด
“เกาะกูด” คือเกาะสุดท้ายปลายทะเลบูรพาของ
ไทย อยู่ใกล้เกาะกงธรรมชาติอันพิสุทธิ์บนเกาะงามนี้
ถูกปกคลุมด้วยผืนป่าดิบร่มครึม้ รอบเกาะงดงามด้วยหาด
ทรายชายทะเลบริสุทธิ์ น�้ำทะเลใสแจ๋ว เรียกว่าเป็น
“สวรรค์แห่งทะเลตะวันออก” ได้อย่างเต็มปาก
เกาะกูดมีภมู ปิ ระเทศคล้ายเกาะช้าง คือชายฝัง่ ด้าน
ตะวันออกต้องปะทะกับลมมรสุมทุกปี จึงมีแต่หาดหิน
ขรุขระ ผิดกับชายฝั่งตะวันตกที่คลื่นลมสงบกว่า และมี
แนวหาดทรายสวยหลายแห่ง  หาดทรายขาวเหล่านี้สลับ
ด้วยป่าชายเลนและล�ำคลองคดเคี้ยวเข้าสู่ภายในเกาะ  
หากมี โ อกาสพายเรื อ คายั ค ก็ จ ะพบกั บ บรรยากาศ
คล้ายป่าอะเมซอนในอเมริกาใต้ ที่นั่นจะได้สัมผัสน�้ำตก
และเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่มีพรรณไม้ ผีเสื้อ
และนกหลายชนิดให้พบเห็น
ชายฝั ่ ง ด้ า นทิ ศ เหนื อ ของเกาะกู ด บริ เ วณคลอง
ยายกีเ๋ ป็นทีต่ งั้ ของรีสอร์ตน่ารักๆ หลายแห่ง สร้างได้อย่าง
252 ซั ว สะเดย

กลมกลื น กั บ ธรรมชาติ ที่ อ ่ า วยายกี๋ มี ห าดทราย
กว้างผสานกับทิวมะพร้าวและโขดหินรูปทรงแปลกตา
มีล�ำคลองที่น�ำเข้าไปสู่ป่าชายเลนและน�้ำตกคลองเจ้า
ซึ่งในคืนเดือนมืดจะมีฝูงหิ่งห้อยนับพันๆ ตัวออกมาบิน
กระพริบแสงเป็นจังหวะเพือ่ หาคู่ หรือถ้าขยันตืน่ เช้าก็ตอ้ ง
ไปที่อ่าวกล้วย ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้งามจับใจไม่รู้ลืม
ชาวเกาะกูดส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่อพยพมาจากเมือง
ปัจจันตคีรีเขตร์ (เกาะกง)
การเดินทางไปเกาะกูดจากกรุงเทพฯ มีบริการรถ
ปรับอากาศของบริษทั บุญศิรเิ รือเร็ว ขึ้นที่หน้าบริษัทตรง
ถนนตานี (ใกล้กบั ถนนข้าวสาร) เช็คอิน 04.30 น. รถออก
05.00 น. ลงเรือขนาดใหญ่ “บุญศิริเฟอร์รี่คาตามารัน”
ที่แหลมศอก 10.45 น. ใช้เวลาราว 1 ชม. ถึงเกาะกูด
11.45 น. ราคา 1000 บาท/ท่าน พร้อมอาหารเช้า
(หากไปขึน้ ทีด่ แหลมศอกจังหวัดตราด ค่าเรือ 400 บาท/ท่าน)
บุญศิริเรือเร็ว โทรศัพท์ 08 8281 0944 ❑
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เกาะกระดาด
เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีสัณฐานแบนราบที่สุดในเมือง
ไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ (2.8 ตร.กม.) อยู่ห่างจาก
เกาะหมากไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 1.2 กม. ชื่อ
เกาะเรียกตามต้นกระดาดซึ่งเป็นบอนชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่
เป็นจ�ำนวนมากบนเกาะ รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จมาทีน่ ถี่ งึ
10 ครัง้ โดยประทับทีแ่ หลมสน (แหลมพลับพลา) ถือเป็น
เกาะแรกทีม่ ตี ราจอง (โฉนด) เพราะเมือ่ ปี พ.ศ. 2449 ไทย
ได้รับเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส แต่เกาะกระดาดฝรั่งเศส
ยกให้เขมร สยามเกรงว่าจะถูกฝรั่งเศสยึดไปอีก จึงซื้อต่อ
มาในราคา 2,000 บาท โดยมีตราจองแสดงกรรมสิทธิ์
และทรงยกให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรี
สุรเดช (พระราชโอรสองค์ที่ 17 ในรัชกาลที่ 5) ต่อมาปี
พ.ศ. 2476 ได้ขายให้ทายาทโรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุน
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พรหม จึงเริ่มมีการบุกเบิกท�ำสวนมะพร้าวกว่าหมื่นต้น
และพัฒนามาเป็นเกาะกระดาดรีสอร์ท เกาะนี้แบ่งพื้นที่
เป็น 2 โซน คือ “ท้ายเกาะ” เป็นท่าเรือ ชุมชนชาวบ้าน
และร้านขายของช�ำ ส่วนอีกโซนคือ “หน้าหาด” เหมาะ
เล่นน�ำ 
้ โดยอยู่ใกล้เกาะนกใน เกาะนกนอก และเกาะชู้
ซึง่ เคยใช้เป็นทีถ่ า่ ยท�ำภาพยนตร์ไทยเรือ่ งชู้ เมือ่ พ.ศ. 2515
ไฮไลต์ ที่ห้ามพลาด 2 แห่ง คือ จุดถ่ายภาพ
ต้นมะพร้าวเอน และเกาะขายหัวเราะ เป็นเกาะเล็กจิ๋วที่
มีต้นไม้ขึ้นอยู่แค่ต้นเดียว เหมือนภาพในหนังสือการ์ตูน
ขายหัวเราะ เกาะนี้ยามน�้ำลด เกิดเป็นสันทรายสามารถ
เดินเชื่อมไปได้ บนเกาะมีกวางป่าเดินหากินอยู่อย่าง
เสรีนับร้อยตัวซึ่งถูกน�ำมาปล่อยไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน
โดยปกติจะมีแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ให้นักท่องเที่ยวที่รัก
ธรรมชาติ ไ ปสั ม ผั ส กั น ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เกาะกระดาด
รีสอร์ท โทรศัพท์ 08 8500 0667 ❑

เกาะขาม
เกาะขาม ได้ฉายาว่า “ไข่มุกมรกตแห่งทะเล
ตราด” เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะหมาก ห่างจากอ่าวสวนใหญ่ของเกาะหมาก
ประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะเด่นของ เกาะขาม คือมี
ชายหาดเพียงแค่ดา้ นเดียว แต่เป็นหาดทรายขาวทอดยาว
ออกไปในทะเลประมาณ 300 ม. เหมาะแก่การเล่นน�้ำได้
เป็นอย่างดี   ทั้งยังมีหมู่หินภูเขาไฟรูปทรงแปลกตาสีด�ำ
ตั้งอยู่เรียงรายบริเวณหน้าชายหาด เกาะนี้มีบรรยากาศ
เงียบสงบร่มรื่น น�้ำทะเลใสสะอาด ด้านตะวันออกของ
เกาะ ยังมีแนวปะการังหลากชนิด เหมาะแก่การด�ำน�ำต้ นื้
และด�ำน�ำ้ลึก
การเดินทางไปยังเกาะขามนั้น ต้องนั่งเรือไปยัง
เกาะหมากก่อน จะเช่าเรือจากอ่าวสวนใหญ่ซงึ่ อยูใ่ กล้สดุ

หรือซื้อตั๋วโดยสารเรือจากเกาะหมากรีสอร์ท เพื่อนั่งเรือ
ต่อไปยังเกาะขาม ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ค่าตัว๋ ไปกลับ
ท่านละ 100 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมขึน้ เกาะ 200 บาท
(สามารถน�ำบัตรไปแลกเครื่องดื่มน�้ำอัดลมได้ที่บนเกาะ)
เรือให้บริการตั้งแต่ 10:00 น. - 17:00 น. มีเรือให้บริการ
วันละ 3 รอบ สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 08 9600 9597 ❑
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ชุมชนบ้านท่าระแนะ
ชมมหั ศ จรรย์ ล านตะบู น แห่ ง เดี ย วในเมื อ งไทย
ป่าดึกด�ำบรรพ์หนึง่ เดียวในประเทศไทย อุดมสมบูรณ์สดุ ๆ
“บ้านท่าระแนะ” เป็นชุมชนชายฝัง่ ทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย เพราะ
อยูห่ า่ งตัวเมืองตราดแค่ 11 กม. เท่านัน้ เป็นแหล่งเรียนรู้
นิเวศป่าชายเลนกว่า 2,000 ไร่ โดยมีปา่ ชายเลนอายุ 100
ปี ทีเ่ กิดจากดินท�ำเหมืองของอ�ำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสะสม
เป็นผืนดินงอก ชาวท่าระแนะจึงสร้างสรรค์กจิ กรรมสนุกๆ
ในเชิง Eco-Tourism หลายอย่าง ทั้งการล่องเรือชมป่า
3 ชนิด คือ ป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน มีไฮไลท์เป็น
256 ซั ว สะเดย
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ลานรากตะบูนแผ่กว้างเกีย่ วกระหวัดกันไปมา สวยแปลกตา
แถมยั ง มี กิ จ กรรมโยนโบว์ ลิ่ ง ลู ก ตะบู น แข่ ง กั น อย่ า ง
สนุกสนาน รวมถึงการ “จิบกาแฟแลเล” ซึ่งต้องตื่นเช้า
ล่องเรือไปลอยล�ำ  ดูพระอาทิตย์ขึ้น ทักทายเทือกเขา
บรรทัดที่อยู่ไกลลิบๆ พร้อมกับดูนกที่บินออกหากินยาม
เช้าอย่างสดชื่น หลังจากนั้นกลับขึ้นฝั่ง ชิมอาหารอร่อยที่
ชาวบ้านน�ำทรัพยากรรอบตัวมาดัดแปลง ได้อย่างน่าทึ่ง
อย่าง “ใบโกงกางชุบแป้งทอด” ทีม่ เี คล็ดลับคือต้องเก็บ
ใบที่ ส ามนั บ จากยอดลงไปใบจึ ง จะอ่ อ นดี กิ น คู ่ กั บ
“ชาหัวร้อยรู” บ�ำรุงหัวใจ แก้ปวดเมื่อย ลดเบาหวาน
ชาชนิดนี้ท�ำมาจากต้นหัวร้อยรู ลักษณะเป็นพืชกาฝาก
เกาะอยู่ตามต้นไม้ในป่าชายเลน ส่วนอาหารหลักของ
ชุมชนก็ช่วยให้น�้ำลายสอดีแท้ เพราะมีทั้งปูม้า ปูทะเลนึ่ง
แกงใบชะพลูหอยพอก กุ้งสามรส ปลากระบอกต้มส้ม
น�้ำพริกกะปิเคยชั้นดี และจันรอน ซึ่งก็คือทอดมันเสียบ
ไม้ย่างจนหอมฉุย ส่วนใครที่มีเวลาเยอะหน่อยจะลองท�ำ
“ขนมพิมพ์ข้าวตอก” ก็ได้ เป็นขนมโบราณของชุมชนที่
นิยมท�ำในงานบุญงานมงคล ท�ำจากข้าวตอกคั่วให้แตก
คล้ายป๊อปคอร์น ต�ำให้ละเอียดผสมน�้ำกะทิและน�้ำตาล
ปีป๊ เคีย่ ว อัดลงในพิมพ์ไม้ จนได้ขนมรูปสีเ่ หลีย่ มข้าวหลาม
ตัด เนื้อหนึบนุ่มหวานก�ำลังดี ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ชุมชนบ้านท่าระแนะ อ.เมือง จ.ตราด
08 1161 6694, 08 7138 2844

ชุมชนบ้านยายม่อม
ประมาณ 18 กม. จากตัวเมืองตราดไปทางท่าเรือ
แหลมงอบผ่าน “อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง”
ไปนิดเดียวก็ถึง “บ้านยายม่อม” ชุมชนชาวจาม ซึ่งเป็น
มุสลิมที่อพยพมาจากเมืองกัมปงจาม ประเทศกัมพูชา
ในอดี ต หมู ่ บ ้ า นนี้ ตั้ ง อยู ่ ใ กล้ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า
แหลมมะขาม มีระบบนิเวศชายเลนอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้าน
แทบทั้งหมดท�ำประมงพื้นบ้าน และเปิดเป็นชุมชนท่อง
เที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม-เชิ ง นิ เ วศ ที่ ไ ม่ ร บกวนธรรมชาติ
บรรยากาศหมู่บ้านเงียบสงบดี เหมาะปั่นจักรยานเล่น
ทักทายชาวบ้าน ดูการเย็บอวน ตากปลา และถ่ายภาพ
คู่กับ “หินยายม่อม” แลนด์มาร์กของชุมชน
ชาวบ้านยายม่อมต้อนรับนักท่องเทีย่ วอย่างอบอุน่
ชวนร้ อ งร� ำ ลิ เ กฮู ลู ร ่ ว มกั น เสิ ร ์ ฟ Welcome Drink
“ชาใบขลู่” ที่เก็บได้ตามชายทะเล มีสรรพคุณช่วยลด
น�้ำตาลในกระแสเลือด ลดความดันโลหิต บ�ำรุงไต และ
ลดเบาหวานได้ กินคูก่ บั Welcome Eat “เมีย่ งค�ำไส้แห้ง”
ที่ใช้ใบชะพลูห่อหอมแดง พริก ถั่วลิสง และมะนาว
กินเพลินดี อีกทั้งมีอาหารขึ้นชื่อ “ก้างปลาโคกทอด
กรอบ” กินเล่นเพลินๆ โดยชาวบ้านน�ำเนื้อปลาโคกไป
แปรรูปเป็น “น�ำ้ พริกปลาโคก” คลุกข้าวกินอร่อย และ
มีกิจกรรมปล่อยปูไข่นอกกระดอง ปล่อยแมงดากลับคืน
สู่ธรรมชาติด้วย
ไฮไลต์ของการมาเที่ยวบ้านยายม่อมคือได้สัมผัส
“หาดทรายด�ำ” ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และ
มีเพียง 5 แห่งในโลกเท่านั้น จากท่าเรือของหมู่บ้านเดิน

เลียบทะเลไปไม่กี่อึดใจก็ถึงหาดทรายด�ำ  ซึ่งชาวบ้านใช้
ทรายนี้รักษาอาการปวด ปวดส่วนไหนน�ำทรายด�ำกลบ
ส่วนนั้นไว้สักพัก อาการจะดีขึ้น ปัจจุบันชาวบ้านช่วยกัน
พัฒนาเป็น “สปาทรายด�ำ” ฮาลาลสปาแห่งเมืองตราด
แบ่งเป็นบ่อเย็นและบ่ออุ่น เคยมีการน�ำทรายด�ำไปวิจัย
พบว่า มีแร่ไลโมไนต์ (Limonite) เจือปนอยูม่ าก เกิดจาก
การสลายตัวของเปลือกหอยผสมแร่ควอตซ์หรือซิลิก้า ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ชุมชนบ้านยายม่อม อ.แหลมงอบ จ.ตราด
08 5214 2082, 08 1996 4388
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ชุมชนบ้านไม้รูด
“ตัดตูดแล้วดูดปากที่บ้านไม้รูด” บ้านไม้รูดเป็น
ชุมชนประมงชายฝั่ง ตั้งอยู่อ�ำเภอคลองใหญ่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นเลิศที่มีทั้งทรัพยากรธรรชาติ กิจกรรมดีๆ
วิถีชีวิตดั้งเดิม และมีอาหารอร่อยให้ชิมเพียบ โดยเฉพาะ
“แกงหอยถ่าน” ที่อร่อยสุดๆ เครื่องแกงหอม รสชาติ
เข้มข้น เวลากินต้องใช้วิธี “ตัดตูดแล้วดูดปาก” เพราะ
ลักษณะหอยถ่านเป็นทรงแหลมกรวย ต้องตัดตรงยอด
ออกก่อน แล้วดูดกินเนื้อจะหลุดออกมาง่ายๆ และยังมี
ก๋วยเตีย๋ วกัง้ ทีร่ บั รองว่าเนือ้ แน่นสูป้ ากมาก นอกจากนัน้
ยังมีปูม้านึ่งตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานนุ่ม ส่วนของหวานสุด
พิเศษซึง่ มีให้ชมิ เฉพาะทีน่ เี่ ท่านัน้ คือ “ขนมเปียกปูนแป้ง
ท้าวยายม่อม” ท้าวยายม่อมเป็นพืชหัวอยู่ใต้ดิน เก็บมา
สดสดมาบดละเอียด ตั้งไฟเติมกะทิ น�้ำตาลทรายลงไป
ไม่นานจะได้แป้งสีเขียวหนืด ปล่อยให้เย็น กลายเป็น
ขนมเปียกปูนสีเขียวใสคล้ายวุ้นรสอร่อย
258 ซั ว สะเดย
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ชมวิถีคนทะเลบริเวณท่าเรือ ที่มีเรือประมงนับ
ร้อยล�ำจอดเรียงรายอยู่ในคลองไม้รูด ชาวบ้านช่วยกัน
จัดตัง้ “ธนาคารปู” รับซือ้ แม่ปไู ข่นอกกระดอง มาอนุบาล
ลูกปู เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้เพิ่มจ�ำนวนต่อไปไม่มี
หมด มีกจิ กรรมสอนนักท่องเทีย่ วท�ำลอบปู (เครือ่ งมือจับ
ปูขนาดเล็ก) อีกด้วย หากลองได้ล่องเรือเที่ยวคลอง ก็จะ
ประจักษ์ในผลงานการอนุรักษ์ของชาวบ้าน ที่รักษา
ป่าชายเลนหนาแน่นไว้ได้ น�ำ้ ทะเลทีน่ ใี่ สสะอาด แค่ใช้สวิง
แกว่งลงไปทีห่ น้าดินใต้นำ�้ ตืน้ ๆ ก็จะได้หอยถ่านมาแกงกิน
ตามรากโกงกางมีหอยนางรมตัวเล็กเกาะอยู่ เช่นเดียวกับ
ปู ด� ำ ตั ว เขื่ อ งที่ ว างลอบแค่ ข ้ า มคื น ก็ ไ ด้ ม าท� ำ กิ น แล้ ว
ในชุมชนนีย้ งั มีทพี่ กั ทันสมัยสไตล์ Loft อย่าง “บ้านก�ำนัน
โฮมสเตย์” ตั้งอยู่ริมคลองไม้รูดที่มองเห็นปากน�้ำ                  
บ้านไม้รูดมีแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาด 2 แห่ง คือ
“หาดทรายสองสี” และ “บ่อญวน” ซึ่งอยู่ห่างกันแค่
500 เมตร หาดทรายสองสีจะเห็นได้เฉพาะยามน�้ำลด
เท่านัน้ เป็นแนวหาดทรายสีนำ�้ ตาลอ่อนและสีเทาจรดกัน

ส่วน “บ่อญวน” เป็นบ่อน�้ำจืดริมทะเลที่ไม่เคยแห้ง
ตั้งอยู่หลังวัดไม้รูด ชาวบ้านดื่มกินมานับร้อยปีแล้วและ
เชื่อว่าเป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยรักษาโรคได้ มีความส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเวียดนามส่งทหารมาขับไล่
ฝรั่งเศสที่เกาะกง เกิดขาดแคลนน�้ำ  จนมาพบบ่อน�้ำจืด
มหัศจรรย์ติดริมทะเลแห่งนี้ ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ชุมชนบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
0 3969 1095, 08 7541 4284, 09 6114 2790
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ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว
เที่ยวชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ริมทะเลตราด
“ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว” เป็นชุมชนชาวประมงที่ตั้งอยู่
อ�ำเภอเมืองตราด แต่ยังคงยึดถืออาชีพดั้งเดิม สืบสาน
การท�ำประมงพื้นบ้าน รวมถึงการท�ำสวนและค้าขาย
เป็นชุมชนสองศาสนา (อิสลามและพุทธ) สามวัฒนธรรม
(มุสลิม จีน ไทย) ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมานานนับ
ร้อยปี ณ ริม คลองขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านกลางชุมชน
สองฟากฝั่งร่มรื่นด้วยแนวป่าชายเลนเขียวครึ้ม สายน�้ำ
หลากไหลออกสู่อ่าวไทย ไปเติมเต็มระบบนิเวศที่มีสัตว์
น�้ำให้จับกินจับขายได้อย่างล้นเหลือ โดยเฉพาะหอยปาก
เป็ดและหอยแครง
การเดินเที่ยวชมชุมชน ทักทายผู้คนด้วยรอยยิ้ม
แวะพูดคุยกับคนบ้านน�้ำเชี่ยว จะท�ำให้เข้าใจในการผสม
ผสานของหลากวัฒนธรรม เราจะเห็นมัสยิดตั้งอยู่ไม่ไกล
จากศาลเจ้าจีนและวัดพุทธ เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดผู้คน
คือการท�ำ “งอบน�้ำเชี่ยว” สินค้าโด่งดังอันมีเอกลักษณ์
เป็นงอบสานด้วยใบจาก ใช้กันแดดฝนได้ดี และมีความ
ทนทานสูงมาก มีให้เลือก 5 ทรง คือ ทรงกระทะคว�่ำ 
ทรงกระดองเต่า ทรงสมเด็จ ทรงกะโหลก และทรง
หัวแหลม ใบหนึ่งใช้เวลาท�ำเป็นสัปดาห์ด้วยความตั้งใจ
ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยวตั้งอยู่สองฝั่งคลองที่ไหลผ่าน
ป่ายชายเลนออกสูท่ ะเล สองฝัง่ ไปมาหาสูก่ นั โดยเดินข้าม
“สะพานวัดใจ” ที่เป็นจุดท่องเที่ยวส�ำคัญ ลักษณะเป็น
สะพานโครงเหล็กแข็งแรงแน่นหนา รูปทรงโค้งสูงมาก
260 ซั ว สะเดย

สวนสละสมโภชน์ บ้านท้ายวัง

เพื่อให้เรือประมงแล่นลอดผ่านไปได้ เหมือนดวงตายาม
สะท้อนน�้ำ  ขึ้นสะพานทีไรใจหวิวๆ กิจกรรมที่ท�ำให้
เราเข้าใจบ้านน�้ำเชี่ยวอย่างลึกซึ้ง คือการเดินในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ชมพืชพรรณและระบบนิเวศ
ทีผ่ กู พันเป็นห่วงโซ่อาหาร ตามจังหวะการขึน้ ลงของระดับ
น�้ำเค็มน�้ำกร่อย มีกิจกรรมล่องเรือออกไปที่ปากอ่าว
เพื่องมหอยปากเป็ดและหอยแครง ที่ชอบฝังตัวอยู่ใน
พืน้ ทรายเลนตืน้ ๆ งมขึน้ มาท�ำอาหารอร่อยให้ชมิ ไม่วา่ จะ

เป็นหอยแครงลวกจิ้มกับ “พริกเกลือ” เป็นน�้ำจิ้มซีฟู้ด
แบบภาคตะวันออกโดยเฉพาะ ส่วนหอยปากเป็ด ปรุงเป็น
ย�ำหอยปากเป็ด และหอยปากเป็ดผัดฉ่า  ปิดท้ายด้วยข้าว
เกรียบยาน่า อาหารพื้นถิ่นของบ้านน�้ำเชี่ยว อีกกิจกรรม
ยอดฮิตคือล่องเรือยามเย็นออกไปชม “เหยี่ยวแดง”
นับร้อยตัวรวมฝูงบินอยู่เหนือป่าชายเลน บ่งชี้ว่าแถบนี้
ยังมีธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ หลังจากนัน้ ก็กลับเข้ามานอน
โฮมสเตย์ ชิมอาหารอร่อยๆ ทั้งห่อหมกทะเล  ปลากะพง
ทอดสามรส สับปะรดสีทองตราด ฯลฯ ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน�้ำเชี่ยว อ.เมืองตราด จ.ตราด
08 4892 5374, 06 1660 0955, 08 9244 6702

สวนสละเลื่องชื่อลือชาของรสชาติที่อร่อยบอกต่อ
จากปากต่อปาก จนกลายเป็นของดีเมืองตราด หรือกลาย
เป็นของฝากประจ�ำจังหวัด ด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นมากว่า 50 ปี โดยลุงกระจ่างกับป้าสมโภชน์
เจ้าของสวนสละสมโภชน์ เริม่ ปลูกสละเนินวง แล้วค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสละสุมาลีจนเต็มพื้นที่กว่า 100 ไร่ เป็นสละ
ที่ทางสวนผสมเกสรเอง และจะตัดเมื่อครบรอบอายุ 8
เดือนเท่านั้น สวนตั้งอยู่บริเวณบ้านท้ายวัง  ห่างจากตัว
จังหวัดตราดประมาณ 7 กม.
สวนสละสมโภชน์ บ้านท้ายวัง
219 ม.6 ต.วังกระ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
08 1438 2015
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กิจกรรมน่าเที่ยวในจังหวัดตราด

คือกิจกรรมที่จะท�ำให้สามารถสัมผัสวิถีชีวิตชาว
ประมงได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในแต่ละชุมชนมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามต้องการ
♦ ชุมชนบ้านประมงไม้รูด มีอาชีพท�ำการประมง
พื้นบ้านและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  โดยจัดตั้ง “ธนาคาร
ปูม้า” จึงมีการสาธิตการท�ำลอบปู นั่งเรือไปวางลอบปู
นั่งเรือชมหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับแสนโรแมนติกใน
บริเวณคลองบ้านไม้รดู ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ชายเลน
262 ซั ว สะเดย

ชุมชนบ้านประมงไม้รูด โทรศัพท์ 0 3969 1095, 08
1982 2725, 08 8491 1471
♦ ชุ ม ชนบ้ า นน�้ ำ เชี่ ย ว ร่ ว มงมหอยปากเป็ ด และ
หอยแครงแล้วน�ำมาท�ำเป็นเมนูเด็ด “หอยปากเป็ดผัดฉ่า”
ให้ลิ้มลอง สาธิตและสอนท�ำงอบ พร้อมทั้งการท�ำ “ข้าว
เกรียบยาน่า” อาหารพื้นถิ่นของบ้านน�้ำเชี่ยว ล่องเรือ
ยามเย็นออกไปชม “เหยี่ยวแดง”
ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว โทรศัพท์ 08 4892 5374, 06
1660 0955

ชุมชนบ้านแหลมกลัด ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เชิญนักท่องเทีย่ วมาร่วมกันอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ด้วยการท�ำ
ซั้งกอ หรือหญ้าทะเลเทียม ที่ทำ� มาจากเชือกเส้นเกลียว
ผูกกับเสาทุ่นพลาสติก แล้วส่งหญ้าทะเลเทียมไปวางใน
อ่าวทีเ่ ป็นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ ให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยก�ำบังภัยของ
สัตว์น�้ำ  หากมาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จะได้ชมความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติ กับการรวมตัวของแมงกะพรุน
ทะเลหลากสีสัน ซึ่งมีปีละครั้งเท่านั้น
ชุมชนบ้านแหลมกลัด โทรศัพท์ 08 0191 3169,
08 9095 1588
♦ ชุมชนท่าโสม ดินแดนหอยนางรม ต้นก�ำเนิดของ
“ไข่มกุ ” เม็ดงาม มาร่วมกันประดิษฐ์ “อีแปะล่อลูกหอย”
เพือ่ เพาะเลีย้ งหอยนางรม โดยหยอดด้วยปูนบนเส้นเชือก
เป็นวงกลมแบนๆ เพือ่ การเพาะเลีย้ งหอยนางรม แล้วล่อง
เรือออกไปแขวนพวงอีแปะล่อลูกหอยในพืน้ ทีแ่ ปลงเพาะ
เลีย้ งหอยนางรมทีท่ างชุมชนได้จดั ไว้ พร้อมทัง้ ชิมเมนูหอย
นางรมรสเลิศ
ชุมชนท่าโสม โทรศัพท์ 08 6004 4347
♦

ชุมชนบ้านท่าระแนะ มีกิจกรรมแบบ Eco-Tourism
ที่สนุกๆ อย่างล่องเรือชมป่า 3 ชนิด คือ ป่าโกงกาง
ป่าจาก และป่าตะบูน ชิม “ใบโกงกางชุบแป้งทอด”
กินคูก่ บั “ชาหัวร้อยรู” บ�ำรุงหัวใจ แก้ปวดเมือ่ ยลดเบาหวาน
ชาชนิดนี้ท�ำมาจากต้นหัวร้อยรู ลักษณะเป็นพืชกาฝาก
เกาะอยู่ตามต้นไม้ในป่าชายเลน
ชุมชนบ้านท่าระแนะ โทร. 08 1161 6694, 08 7138
2844
♦ ชุมชนบ้านยายม่อม เที่ยวหาดทรายด�ำที่เดียวใน
เมืองไทยที่มีแร่ไลโมไนต์ เจือปนอยู่มาก สัมผัส “สปา
ทรายด�ำ” และ “สปาถ่านกะลาหน้าเด้ง” การหมกทราย
ด�ำบ�ำบัด เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ท�ำให้กล้าม
เนื้อรู้สึกผ่อนคลาย แก้ปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีที่
ชุมชนบ้านยายม่อม โทร. 08 5214 2082, 08 1996
4388 ❑
♦
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การข้ามด่านชายแดนไทย-กัมพูชา
จากจั ง หวั ด ตราดฝั ่ ง ไทย ข้ า มไปเที่ ย วจั ง หวั ด
เกาะกง (Koh Kong) ประเทศกัมพูชา โดยข้ามด่าน
ชายแดนบ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โดยใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6
เดือน คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน เสียค่า
ธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถท�ำหนังสือ
ผ่านแดน (Border Pass) ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้าน
หาดเล็ก พร้อมแจ้งวันเวลาไป-กลับ จากนั้นรับเอกสารที่
ได้ไปยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งกัมพูชา พร้อมช�ำระ
เงินค่าธรรมเนียมคนละ 20 บาท เดินทางได้ระยะทาง
300 เมตร จากชายแดนไทยเท่านั้น (คือเข้าไปเดินเล่น
หรือชอปปิงสินค้าริมเขตแดนฝั่งกัมพูชา)
ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
0 3958 8067,  0 3958 8084
สถานทูตกัมพูชา กรุงเทพฯ
0 2253 7967, 0 2254 6630
กรมการกงสุล กัมพูชา 02 572 8442
ช่วงสถานการณ์โควิดได้เปิดให้รถสินค้าผ่าน แต่ยังไม่อนุญาตให้
ท่องเที่ยว กรุณาโทรเช็คข้อมูลก่อนการเดินทาง
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   การเดินทาง มีรถตูบ้ ริการนักท่องเทีย่ วจากตัวเมือง
ตราดไปยังด่านชายแดนบ้านหาดเล็กทุกวัน รถออกทุก
ชัว่ โมง อัตราค่าโดยสาร 100 บาท ใช้ทางหลวงหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ระยะทางประมาณ 91 กม. ใช้เวลาในการ
เดิ น ทางประมาณ 1.30 ชั่ ว โมง จากด่ า นถาวรบ้ า น
หาดเล็กเมือ่ ข้ามฝัง่ ไปแล้ว สามารถนัง่ รถแท็กซีฝ่ ง่ั กัมพูชา
ไปยังเกาะกงได้ ระยะทางประมาณ 57 กม. ใช้ระยะเวลา
เดินทางราว 45 นาที จากจังหวัดเกาะกง (Koh Kong)
- เมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) ระยะทางประมาณ
222 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 48 และ 4 เป็นหลัก ❑

ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
จากจุดแคบที่สุดของไทย ขับรถเลียบชายฝั่งทะเล
ตะวันออกไปอีกเพียง 7.5 กม. ก็นับว่าเราได้เที่ยวไปจน
สุดชายแดนบูรพา ณ บ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่แล้ว
ที่นี่มีจุดผ่านแดนถาวรเข้าสู่จังหวัดเกาะกง (Koh Kong)
ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก หรือ
ตลาดด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นหาดเล็ก
หมูบ่ า้ นสุดชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ปลายทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 31 เมื่อสงครามสู้รบในกัมพูชาสิ้นสุด
ลงราวปี พ.ศ. 2529 ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรับซื้อพืชพันธุ์
ธัญญาหารของชาวกัมพูชาเพื่อน�ำไปขายต่อที่เกาะกง
มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ ทั้งอาหารทะเลสดและ
แห้ง ผลไม้ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
มือช่าง นาฬิกา แว่นกันแดด รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า
น�้ำหอม ผลไม้ ขนม เครื่องเทศ เป็นต้น ❑
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จังหวัดเกาะกง
(Koh Kong Province)
หรืออดีตเมืองประจันต์คิรีเขตต์ เป็นจังหวัดใหญ่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา มีเนื้อที่กว่า
11,160 ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับพรมแดนไทย
ทางบ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และด้าน
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสีหนุวิลล์ (Sihanoukville
Province) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น เมื อ ง
ตากอากาศท่องเที่ยวริมทะเลอันทันสมัย
เมื่อปี พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชโองการตั้ง
เกาะกงเป็นเมืองหน้าด่านชายฝั่งทะเลตะวันออกของ
สยาม พระราชทานนามว่า “ปัจจันตคีรีเขตต์” เพื่อให้
คล้องจองกับชื่อเมือง “ประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งตั้งอยู่อีก
ฟากหนึ่งของอ่าวไทยในแนวเส้นรุ้ง (Latitude) เดียวกัน
กระทัง่ ปี พ.ศ. 2447 สมัยรัชกาลที่ 5 เกาะกงได้ตกไปเป็น
ของฝรั่งเศส และ ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 
2496 ปัจจุบนั เกาะกงยังเป็นพืน้ ทีธ่ รรมชาติอดุ มสมบูรณ์
มีชายฝั่งทะเล เกาะน้อยใหญ่ ป่าชายเลน ป่าดิบชื้น และ
เขตอนุรักษ์หลายแห่งให้เที่ยวชม ประชาชนส่วนใหญ่ท�ำ
อาชีพเกษตร ประม ง ค้าขาย และท�ำธุรกิจท่องเที่ยว
โดยมีประชากรกว่าร้อยละ 75 เป็นชาวเขมรแท้ๆ ทีเ่ หลือ
ส่วนหนึ่งเป็นคน ไทยที่อยู่อาศัยมาก่อนที่ดินแดนนี้จะตก
เป็นของฝรั่งเศส ซึ่งนี้มีพี่น้องอยู่ในฝั่งไทย จึงเดินทางไป
มาหาสู่กันอยู่เป็นนิจ ❑
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ที่เที่ยวจังหวัดเกาะกง
เกาะกง (Koh Kong)
เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะของจังหวัด
เกาะกงและของประเทศกัมพูชา เกาะมีลักษณะเป็นรูป
ผอมยาววางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ยาว 19.5 กม. กว้าง 6 กม.
อยู่ห่างจากตัวเมืองเกาะกงลงไปทางใต้ประมาณ 10 กม.
บนเกาะมีบรรยากาศเงียบสงบน่าเทีย่ วชม มีชมุ ชนประมง
พืน้ บ้านอยูไ่ ม่กแี่ ห่ง ซึง่ มีทงั้ ชาวกัมพูชาแท้ๆ และชาวไทย
ที่อาศัยอยู่มาแต่เดิมผสมกลมกลืนกัน เช่น หมู่บ้านภูมิ
เกาะกง (Phumi Koh Kong Village) อยู่ทางฝั่งด้าน
ตะวันตก และหมู่บ้านใหม่ภูมิทมัย (Phumi Thmei
Village) อยู่ทางฝั่งตะวันออก ส่วนด้านในของเกาะเป็น
เนินเขาเตี้ยๆ สูงประมาณ 360 เมตร ปกคลุมด้วยป่าดิบ
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ที่ให้ก�ำเนิดห้วยธารและน�้ำตกหลายแห่ง เป็นทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งผลิตน�้ำจืดหล่อเลี้ยงคนบนเกาะ
ได้ตลอดปี
นอกจากการเที่ ย วชมวิ ถี ชี วิ ต และธรรมชาติ บ น
เกาะกงแล้ว โลกใต้นำ้� รอบเกาะก็มเี สน่หไ์ ม่แพ้กนั ควรหา
เวลาเช่าเรือออกไปด�ำน�้ำดูปะการังน�้ำตื้น หญ้าทะเล
ฝูงปลานานาชนิด และแวะพักผ่อนเล่นน�้ำตามหาดทราย
ต่างๆ รอบเกาะ ถ้าโชคดีอาจได้พบฉลามวาฬ เต่าทะเล
พะยู น โลมา ฝู ง ปลานกแก้ ว ปลาสาก ปลาดาบ
ปลากะพงแดง ปลาเก๋า ปลาช่อนทะเล ปลาอินทรีย์
หมึกทะเล กุง้ มังกร และปูนานาชนิด เป็นต้น ความหลาก
หลายของสรรพชีวิตนี้เอง ท�ำให้โลกใต้น�้ำรอบเกาะกง
ก�ำลังจะได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลในเร็วๆ นี้ ❑
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เกาะเสด็จ
(Koh Sdach หรือ King Island)
เกาะมูล (Koh Moul)
เป็นเกาะสวรรค์ส�ำหรับคนรักธรรมชาติ ตั้งอยู่
ระหว่างเกาะกง (Koh Kong) และเกาะกะปิ (Koh Kapi)
ตัวเกาะยาว 22 กม. กว้าง 7 กม. อยู่ห่างจากตัวเมือง
เกาะกงไปประมาณ 24 กม. ลักษณะของเกาะมูลนั้น
ไม่แบนราบ แต่มีเนินเขาลูกเล็กๆ กระจายอยู่หลายแห่ง
ปกคลุมด้วยป่าไม้บริสทุ ธิง์ ดงาม อันเป็นบ่อเกิดของน�ำ้ ตก
หลายแห่ง รอบๆ เกาะมีชายหาดที่น่าเที่ยว 6 แห่ง โดย
เฉพาะหาดเดิมดง (Deum Dong Beach) ถือว่าเป็นหาด
ยอดนิยม เพราะมีชายหาดทอดยาวกว่า 5 กม. เนือ้ ทราย
ขาวละเอียดเคียงคู่นำ�้ ทะเลสีฟ้าใสแจ๋ว น่าลงเล่นน�้ำมาก
270 ซั ว สะเดย

นอกจากนี้ ยั ง สามารถพบโลมา ว่ า ยเข้ า มาใกล้ แ นว
ชายหาดในช่วงเช้าตรูแ่ ละเย็นย�ำ่ เพือ่ หาอาหาร โดยโลมา
เหล่านี้มีนิสัยคุ้นคน ชอบว่ายน�้ำเข้ามาเล่นและให้นัก
ท่องเที่ยวสัมผัสตัวได้อย่างใกล้ชิด
เกาะมูลเป็นเกาะที่ยังค่อนข้างดิบและมีธรรมชาติ
บริสุทธิ์มาก จึงเหมาะกับคนที่ไม่ชอบแสงสี แต่ชอบ
พักผ่อนหามุมสงบอย่างแท้จริง บนเกาะมีรีสอร์ทใน
ลักษณะบังกะโลอยู่ไม่กี่แห่ง ซึ่งในยามค�่ำคืน สามารถชม
พระจันทร์สะท้อนน�้ำริมหาดได้อย่างโรแมนติกที่สุด ❑

เป็นหนึ่งในเกาะน่าเที่ยว ตั้งอยู่เกือบใต้สุดของหมู่
เกาะจังหวัดเกาะกง โดยอยู่ห่างจากชายฝั่งของอุทยาน
แห่งชาติโบทุมสกอร์ (Botum Skor National Park)
ออกไปเพียง 1.5 กม. เท่านั้น บนเกาะมีบรรยากาศ
ค่อนข้างดิบ เงียบสงบเป็นธรรมชาติมาก และมีเพียง
ชุ ม ชนประมงพื้ น บ้ า นซึ่ ง เป็ น คนเชื้ อ สายเขมรดั้ ง เดิ ม
อาศัยอยู่ ส่วนคนจีน เวียดนาม และคนไทยที่อยู่มาตั้งแต่
สมัยโบราณ ส่วนมากตั้งบ้านเรือนอยู่ทางชายฝั่งด้าน
ตะวันออก บางส่วนท�ำสวนมะพร้าว ชายฝัง่ ด้านตะวันตก
มีบงั กะโลทีพ่ กั นักท่องเทีย่ วแบบง่ายๆ อยูไ่ ม่กแี่ ห่ง แต่ตรง
บริเวณปลายแหลมทิศใต้ของเกาะ มีรีสอร์ทชั้นดีให้เข้า
พักได้ บนเกาะมีชายหาดน่าเที่ยว 2 จุด คือบริเวณด้าน

ทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งน�้ำทะเลใส หาดทรายสวย
เหมาะไปพักผ่อนเติมพลังให้ชีวิต
จริงๆ แล้วเกาะเสด็จเป็นเกาะใหญ่สดุ ถือเป็น 1 ใน
12 เกาะ ของหมู่เกาะเสด็จ ตัวเกาะมีรูปร่างคล้ายถั่ว
วางตัวในแนวเหนือใต้ ยาว 2.8 กม. ต�ำนานที่มาของชื่อ
“เกาะเสด็จ” เล่ากันว่าในอดีตเคยมีกษัตริยพ์ ระองค์หนึง่
น�ำกองทหารมาพักทัพอยูบ่ นเกาะ แต่ไม่สามารถหาน�ำ้ จืดได้
กระทั่งพระองค์ไปพบก้อนหินใหญ่อยู่ริมทะเล ซึ่งอาจจะ
เป็นตาน�ำ้ จืด จึงทรงใช้พระแสงดาบฟันลงไปทีห่ นิ จึงเกิด
มีน�้ำจืดผุดออกมา และชาวบ้านบนเกาะเสด็จยังได้ใช้ดื่ม
กินมาจนทุกวันนี้ ❑
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เกาะตาง (Koh Tang)

เกาะเสม็ด (Koh Smach)
ถือเป็นหนึง่ ในเกาะสวรรค์ของจังหวัดเกาะกง ตัง้ อยู่
สัมผัสหาดทรายขาวเนือ้ ละเอียดเนียนนุม่ เท้า เวิง้ อ่าวเป็น
ธรรมชาติปราศจากผูค้ น บรรยากาศเงียบสงบ ท้องทะเล
รอบเกาะทีย่ งั มีฝงู ปลานานาชนิดให้ชม ว่ากันว่ารอบเกาะ
เสม็ดเป็นแหล่งด�ำน�ำ้ ตืน้ และด�ำน�ำ้ ลึกชัน้ เยีย่ ม เพราะน�ำ้
ทะเลแทบปราศจากตะกอนรบกวน น�ำ้ จึงใสแจ๋วราวแก้ว
คริสตัล จึงมีแหล่งชมปะการังน�้ำตื้นและปลาสวยงามอยู่
หลายแห่งเหมาะส�ำหรับการพักผ่อน เล่นน�ำ 
้ ตัง้ แคมป์ และ
ล่องเรือออกไปด�ำน�ำ้ ได้อย่างสนุกสนาน บนเกาะเสม็ดยัง
เป็นธรรมชาติแบบสุดๆ ไม่มบี งั กะโลหรือรีสอร์ทไว้รองรับ
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นักท่องเทีย่ ว ผูท้ จี่ ะไปเยือนจึงต้องเป็นผูช้ อบการผจญภัย
และชอบอยูใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติอย่างแท้จริง
เกาะเสม็ดอยู่ห่างจากตัวเมืองเกาะกงลงไปทางใต้
ประมาณ  81  กม. การเดินทางไปเกาะเสม็ดท�ำได้งา่ ยดาย
โดยนัง่ เรือเพียง 20 นาที จากเกาะคิง (Koh King) หรือ
เกาะเสด็จ (Koh Sdach) นักท่องเทีย่ วส่วนหนึง่ นิยมเดิน
ทางมากจากเมืองสีหนุวลิ ล์ (Sihanoukville) และต�ำบล
สรีอัมบึลของเกาะกง เพราะเดินทางง่ายอยู่ไม่ไกลกัน
มากนัก ❑

เป็นเกาะเล็กๆ ในเขตจังหวัดพระสีหนุ หรือจังหวัด
สีหนุวลิ ล์ (Sihanoukville Province) อยูห่ า่ งจากตัวเมือง
ประมาณ 60 กม. ถือเป็นเกาะที่ร�่ำลือกันว่าสวยงาม
เสมือน “มัลดีฟส์แห่งกัมพูชา” ด้วยน�ำ้ ทะเลสีฟ้าคราม
ใสแจ๋วราวแก้วคริสตัล มีหาดทรายทอดยาว เนื้อทรายสี
ขาวสะอาดตา เนือ้ ละเอียดเนียนนุม่ สลับกับหาดหินและ
หาดปะการัง โดยเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เกาะแถบนี้ ที่มี
ที่พักให้บริการ เป็นบังกะโลแบบง่ายๆ ใช้ไฟฟ้าปั่นกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ และเพิ่งมีโทรศัพท์ใช้ติดต่อกับโลก
ภายนอก กิจกรรมไฮไลต์ของที่นี่คือ การตกปลาและการ
ด�ำน�้ำดูปะการัง ในน�ำ้ ลึก 6-12 เมตร (ต้องใช้บริษัททัวร์
ด�ำน�้ำจากเกาะเสด็จ)
แม้เกาะตางจะมีขนาดเล็ก แต่ก็สวยงามเหมือน
สวรรค์บนดิน ตัวเกาะยาวเพียง 1.3 กม. กว้าง 0.5 กม.
มีสภาพธรรมชาติดิบๆ ไร้การปรุงแต่ง บริสุทธิ์ไม่มีสิ่ง
ก่อสร้าง ไม่มีถนน ไม่มีร้านอาหาร ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม
หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ท นอกจากนี้ยังไม่มีแหล่งน�้ำจืด
ด้วย สภาพเช่นนี้ทำ� ให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก
ธรรมชาติบนเกาะตางจึงยังบริสุทธิ์ มีเพียงชุมชนประมง
เล็กๆ ที่อาศัยอยู่ได้ โดยพึ่งพิงทะเลเลี้ยงชีพ นอกจากนี้
เกาะตางยังมีประวัตศิ าสตร์การยุทธระหว่างเขมรแดงกับ
ทหารสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ. 2518 อีกด้วย
ช่วงเวลาดีที่สุดในการไปเยือนเกาะตาง คือเดือน
พฤศจิกายน-มีนาคม เพราะปลอดมรสุมฟ้าใสคลืน่ ลมสงบ

การเดินทางสะดวกที่สุดควรใช้รถยนต์หรือรถตู้
ทั้งจากตัวเมืองเกาะกง สีหนุวิลล์ และพนมเปญ ไปยังจุด
นัดหมาย แล้วให้คนจากรีสอร์ทบนเกาะมารับ ลงเรือเล็ก
ทีห่ มูบ่ า้ นปอยโยปูน (Poi Yopoon Village) ใช้เวลาเพียง
15 นาที ก็ถึงเกาะตาง ทั้งนี้รีสอร์ทบนเกาะมีที่พักอยู่
ไม่เกิน 10 หลัง ควรจองล่วงหน้า มีบริการเช่าเรือออกไป
ด�ำน�้ำ และมีเรือคายัคให้พายเล่นด้วย ❑
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หาดสเนอร์ (Sner Beach)

หาดแหลมดา (Lam Da Beach)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัด
เกาะกง เข้าถึงได้ง่ายเพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง
ประมาณ 20 กม. เท่านั้น ขับรถยนต์หรือเช่ามอเตอร์ไซค์
ขี่มาเองแบบเพลินๆ ไม่เร่งร้อน ใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที
ก็จะถึงบริเวณหมู่บ้านแหลมดา (Lam Da Village) ของ
ชุมชนเกาะกะปิ (Koh Kapi Commune)
หาดแหลมดาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ
ที่คนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวชอบมาพักผ่อน นั่งปิกนิก
นอนอาบแดด เล่นน�้ำทะเลใสแจ๋ว ชมหาดทรายทอดยาว
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เป็นหาดทรายสีทองทีม่ ที วิ มะพร้าวโอนเอน ลมเย็นสบาย
บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว ถือเป็นการพาตัวหลุด
ออกมาจากโลกของความวุ่นวาย สู่การพักผ่อนริมทะเล
ในหาดที่ยังบริสุทธิ์มาก โดยเฉพาะยามเย็นจัดว่าเป็น
หาดที่มีความโรแมนติก เหมาะส�ำหรับคู่รักได้มาใช้เวลา
ส่วนตัวร่วมกัน หรือถ้ามาเป็นครอบครัวก็มีความสุขได้
เพราะน�้ำทะเลบริเวณนี้ไม่ลึกมาก คลื่นลมค่อนข้างสงบ
จึงลงเล่นน�้ำกันได้อย่างมีความสุข ❑

เป็นหาดที่สวยงามน่าเที่ยวชม เงียบสงบ และมี
ความเป็นธรรมชาติมากแห่งหนึ่งของจังหวัดเกาะกง
เดินทางไปถึงได้ง่าย เพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองเกาะกง
เพียง 17 กม. เท่านั้น โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 48
ไปจนถึงชุมชนดองตุง (Dong Tung Commune) และ
ตัวหาดทรายได้เลย บรรยากาศทีส่ งบงาม และมนต์เสน่ห์
ของหาดทราย สายลม เกลียวคลื่น และทิวมะพร้าว
โอนเอนล้อลม จะมอบความสุขให้อย่างล้นเหลือ
ที่นี่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย มีเพียงร้านอาหาร
ริมหาดของชาวบ้าน ขายอาหารทะเลและเครือ่ งดืม่ เบาๆ
พร้อมเก้าอี้และร่มชายหาด ให้นักท่องเที่ยวทอดกาย
คลายอารมณ์ นั่งเหม่อมองทะเล นอนอาบแดด หรือลง
เล่นน�้ำได้อย่างมีความสุข อาหารทะเลที่หาดสเนอร์สด
อร่อยมาก เพราะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา และหมึกทะเล
ที่จับมาสดใหม่ทุกวัน ได้นั่งกินใกล้ชิดทะเลแบบสุดๆ
เลยทีเดียว การได้ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดสเนอร์ พร้อม
กับกินซีฟู้ดบาร์บีคิวไปด้วย และพักค้างคืนในบังกะโล
เล็กๆ ริมหาด ถือเป็นประสบการณ์ง่ายๆ แต่น่าจดจ�ำไป
อีกนานแสนนาน ❑
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น�ำ้ ตกตาไต
“น�้ำตกตาไต” (Tatai Waterfall) เป็นน�้ำตก
ขนาดใหญ่ ที่ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่าง
แท้จริง โดยมีฉายาว่า “น�ำ้ ตกไนแองการ่าแห่งเกาะกง”
เกิดจากแม่น�้ำทั้งสายไหลลดระดับทิ้งตัวลงผ่านแก่งหิน
ยักษ์เสียงดังสนั่น มีละอองไอน�้ำเย็นฉ�่ำปลิวว่อนไปทั่ว
น�ำ้ ตกตาไตแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกสูง 5-6 เมตร และชั้น
ทีส่ องสูง 12-15 เมตร นักท่องเทีย่ วสามารถเดินไต่ไปตาม
โขดหินด้านข้าง ขึ้นไปชมธรรมชาติตามชั้นต่างๆ แต่ต้อง
ระวังลื่นด้วย
ต�ำนานที่มาของชื่อน�้ำตกตาไตคือ นานมาแล้วมี
ผู้ชายชื่อตาไต (ตาไท) และลูกชาย ไปหาปลาที่น�้ำตก
เพราะเป็นจุดที่น�้ำจืดและน�้ำเค็มไหลมาบรรจบกัน จึงมี
ปลามาหากินอยูเ่ ยอะ แต่อยูด่ ๆี ก็มพี ายุฝนตกหนักจนน�ำ้
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ท่วมฉับพลันพัดลูกตาไตหายไป หลังจากนั้นหลายวัน
มีคนพบลูกตาไตในจุดที่หายไป เด็กชายเล่าว่ามีคนพา
เข้าไปในสถานที่ลี้ลับ แล้วสิ่งนั้นพยายามท�ำร้ายเขา
ทว่าโชคดีมีฤาษีเข้ามาช่วยไว้ทัน หลังจากตาไตและเมียรู้
เรื่องจึงเชื่อว่าฤาษีได้มาช่วยลูกชายตน นับแต่นั้นมาผู้คน
ก็เรียกขานที่นี่ว่า “น�้ำตกตาไต” หรือ “น�้ำตกฤาษี”
น�้ำตกตาไตอยู่ในเขตหมู่บ้าตาไต (Ta tai Village)
ชุมชนตาไต (Ta Tai Commune) ต�ำบลสมัจเมียนเจ็ย
(Smach Meanchey District) ห่างจากตัวเมืองเกาะกง
ประมาณ 20 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 48 และต้อง
ล่องเรือเล็กของชาวบ้านต่อไปอีก 30 นาที จนถึงหน้า
น�้ำตก ที่ต้องจอดเรือไว้ แล้วเดินขึ้นไปเที่ยวชม ❑
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สีหนุวิลล์ (Sihanoukville) หรือ
เมืองพระสีหนุ (Phra Sihanouk)
ในอดี ต คื อ เมื อ งก� ำ ปงโสม (Kampong Som)
เป็นเมืองตากอากาศท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของกัมพูชาในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางปลายตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศติดทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ
(Phnom Penh) ประมาณ 246 กม. และอยู่ห่างจากตัว
เมืองเกาะกง (Koh Kong City) ประมาณ 222 กม.
ชื่ อ เมื อ งสี ห นุ วิ ล ล์ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กษัตริย์กัมพูชาที่ขึ้น
ครองราชย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2484-2498, พ.ศ. 2536-2547
ซึ่งปัจจุบันยังได้รับการเคารพในฐานะบิดาแห่งชาติ
เมืองสีหนุวิลล์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดย
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ปัจจุบนั นอกจากจะเป็น
เมืองท่องเทีย่ วตากอากาศขนาดใหญ่ทที่ นั สมัย เต็มไปด้วย
ตึกสูงระฟ้า โรงแรม รีสอร์ทหรูระดับห้าดาวแล้ว ยังมี
หาดทรายชายทะเลและเกาะน้อยใหญ่นา่ เทีย่ วหลายแห่ง
ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน มีโครงการสร้าง
ท่าเรือน�้ำลึกและท่าจอดเรือยอร์ช เพื่อให้เป็นเมืองท่า
ส�ำคัญของกัมพูชาในอนาคต เราจึงเห็นนักท่องเที่ยวและ
นักธุรกิจจากทั่วโลก โดยเฉพาะชาวจีนเข้าไปอาศัยอยู่
หลายหมื่นคน
มาถึงสีหนุวิลล์ทั้งที ต้องไม่พลาดชมหาดทราย
สวยๆ และเกาะที่บ ริสุท ธิ์งดงามด้วยธรรมชาติ เช่น
“เกาะรง” (Koh Rong) ซึ่งเป็นเกาะใหญ่บนเนื้อที่
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78 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากฝั่งสีหนุวิลล์ 26 กิโลเมตร
บนเกาะปกคลุมด้วยป่าไม้แน่นทึบ เหมาะไปเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ และค้างคืนพักผ่อนตามชายหาดต่างๆ
นอกจากนี้ยังมี “เกาะรง ซันเลิม” (Koh Rong
Sanloem) ที่อยู่ไม่ห่างจากเกาะรง รู้จักกันดีในหมู่คนรัก
ธรรมชาติ ว่าเป็นเกาะสวรรค์ท่ีมีหาดทรายขาวสะอาด
เคียงคูน่ ำ�้ ทะเลสีครามใสแจ๋ว ไม่ตา่ งจากหมูเ่ กาะมัลดีฟส์
บรรยากาศบนเกาะเงียบสงบ เป็นธรรมชาติ มีรสี อร์ทและ
เรือเฟอร์รี่ไปถึงได้เลย ถัดมาคือ “เกาะโกงกาง” (Koh
Kaong Kang) เป็นเกาะเล็กๆ ทีม่ ตี น้ โกงกางขึน้ หนาแน่น
เต็มไปด้วยสัตว์ต่า งๆ เหมาะล่องเรือเข้ า ไปชมนิ เวศ
ธรรมชาติที่ค่อนข้างดิบและสมบูรณ์มาก
ยิ่งกว่านั้นบนชายฝั่งเมืองสีหนุวิลล์ ยังมีแนวหาด
ทรายทอดยาวให้นักท่องเที่ยวได้นอนอาบแดด นั่งปิกนิก
เล่นกิจกรรมทางน�้ำ  และพักผ่อนกันอย่างสบายอารมณ์
สมเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดชิลล์ของกัมพูชา ❑
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ธัญรัต ซีฟู้ด

ร้านอาหารในจังหวัดตราด

ร้านอาหารทีม่ บี รรยากาศดี วิวดี ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลบน
ต� ำ บลอ่ า วใหญ่ มี โ ซนนั่ ง ให้ เ ลื อ กทั้ ง Indoor และ
Outdoor

ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำริมเขื่อน
มี ทั้ ง ก๋ ว ยเตี๋ ย วต้ ม ย� ำ ไก่ ก๋ ว ยเตี๋ ย วต้ ม ย� ำ ทะเล
ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำกั้งสุดแซบ และข้าวมันทะเล ร้านเล็กๆ
ที่รสชาติไม่ธรรมดา ❑

ร้านสุขใจ ก๋วยเตี๋ยวทะเลตราด
ร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลเครื่องแน่น รสชาติเข้มข้น
โดนใจ ที่จัดหนักจัดเต็มพร้อมเสิร์ฟ กุ้ง กั้ง ปู สดใหม่
เคียงคู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่ม ในน�้ำซุปกลมกล่อม
มีอาหารจานด่วน ไว้บริการอีกด้วย อาทิ ข้าวหน้าทะเล
ข้าวหมูทอด ข้าวหมูแดง เป็นต้น ❑
12-14 ถ.วิจิตรจรรยา ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ตราด
08 2457 7471
ร้านสุขใจ ก๋วยเตี๋ยวทะเลตราด
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104 ซ.สายแหลมสน ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองฯ
จ.ตราด
09 9269 9550
เวลาท�ำการ 10.00-21.00 น.
ธัญรัต ซีฟู้ด ❑

14 ถ.เทศบาล 4 ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด
08 7133 2945, 09 2324 4665
เวลาท�ำการ 09.00-15.00 น.
ตราด ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำริมเขื่อน

ทิวธารา
ร้านอาหารชื่อดัง ตั้งอยู่ริมน�้ำ  มีบรรยากาศร่มรื่น
สงบเย็นสบาย รายล้อมด้วยป่าโกงกาง และหมู่บ้าน
ชาวประมงเล็กๆ ❑
85 ถ.บ้าน ซ.ปากคลองน�้ำเชี่ยว ต.หนองโสน
อ.เมืองตราด จ.ตราด
0 3951 0399
เวลาท�ำการ 10.00-20.00 น.

ร้านวิไลปูนิ่ม (เจ้าเก่า)

เรือนทะเล ตราด

ร้านอาหารแรกๆ ในย่านคลองใหญ่ บรรยากาศ
ภายในร้านโปร่ง โล่ง สบายตา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ของทะเล และธรรมชาติสีเขียวอย่างเพลินๆ ❑

ร้านอาหารทีต่ กแต่งเรียบง่าย ติดริมทะเล มีลกั ษณะ
เป็นเรือนไม้ โครงสร้างยื่นออกไปในทะเล

19/7 หมู่ 5 อาคารบริเวณหาดเล็ก
ถ.หาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
0 3955 9133
เวลาท�ำการ 10.00-22.00 น.
ร้านวิไลปูนิ่ม (เจ้าเก่า)

148/2 เทศบาล 2 ซ.เทศบาล 1 ต.แหลมงอบ
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
0 3959 7092
เวลาท�ำการ 10.30-23.00 น.
ร้านอาหารเรือนทะเล ❑
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พบทะเล โฮเทล & รีสอร์ท
(Meet The Sea Resort)

ที่พักในจังหวัดตราด

ทีพ่ กั ริมทะเลทีม่ คี วามเป็นส่วนตัว และ สามารถท�ำ
กิจกรรมเอ้าท์ดอร์ได้หลากหลาย อาทิเช่น พายเรือคายัค  
แพดเดิ้ลบอร์ด ❑

บ้านปู รีสอร์ท
ทีพ่ กั ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ห้องพักตกแต่สไตล์
โมเดิร์น ผสมผสานธรรมชาติอย่างลงตัว มีหลายโซน
ให้เลือกทั้ง Lake View, Lake Side และ Pool Side ❑
199 หมู่ 1 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
0 3951 0577
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 1,600 บาท
banputrat
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เซ็นทารา ชาน ทะเล รีสอร์ท
แอนด์ วิลล่า ตราด
ตั้งอยู่บริเวณหาดบานชื่น ที่พักสุดหรู ติดทะเล
บรรยากาศดี มีวิวทะเลให้ดื่มด�่ำ  ห้องพักตกแต่งสไตล์
ทรอปิคอล ให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ❑
4/2 หมู่ 9 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
0 3952 1561
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 1,700 บาท
CentaraChaanTalayResort

แมงโก้ บีช รีสอร์ท
ที่พักติดทะเลสุดโรแมนติก ที่มีการตกแต่งสไตล์
เรียบหรู ให้ความรู้สึกเหมือนมาพักผ่อน มีทั้งสระว่ายน�ำ้
ขนาดใหญ่ อ่างจากุชชี่ รวมถึงเลานจ์บาร์ และ บีชบาร์
ไว้บริการแด่ผู้เข้าพักอย่างครบครัน ❑
61/5 หมู่ 2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
09 1819 4618
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 3,200 บาท
MangoBeachResort

89 หมู่ 5 ถ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
0 3951 0899
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 1,300 บาท
meetthesearesort

บ้านริมน�ำ้ รีสอร์ท
ที่พักในบรรยากาศริมคลอง ท่ามกลางธรรมชาติ
ริมคลองบางพระ ที่ส ามารถสัมผัส วิถีชีวิต ของชุ ม ชน
บางพระได้เป็นอย่างดี ห้องพักแต่ละห้องให้ความเป็น
ส่วนตัว สามารถมองวิวสวยของแสงอาทิตย์ยามเช้า และ
ยามเย็นที่กระทบกับผืนน�้ำได้อย่างชัดเจน ❑
88/1-3 หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด
0 3952 4494
ราคาห้องพักเริ่มต้น 600 บาท
BaanrimnamResort TRAT
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ที่พักบนเกาะในจังหวัดตราด
เนเจอร์ บีช รีสอร์ท
ที่พักติดทะเล สไตล์บังกะโล  60 หลัง บนเกาะช้างปลาย
หาดโลนลี่บีช มีให้เลือกพักทั้งวิวเขาและวิวทะเล  พร้อม
สระว่ายน�้ำและห้องอาหารริมทะเล  ❑

เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท
ที่พักสไตล์โมเดิร์นติดทะเล บนเกาะช้าง หน้าหาด
ไก่แบ้ พร้อมพร้อมสระว่ายน�ำ้ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ที่ครบครัน ❑
36/4 หาดไก่แบ้ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
02 692 0314  
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 900 บาท
Koh Chang Cliff Beach Resort

284 ซั ว สะเดย

98 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
08 1803 8933
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 750 บาท
www.naturebeachresort.com
Nature Beach Resort Koh Chang

ดิ เอเมรัลด์ โคฟ เกาะช้าง
รีสอร์ทหรูตดิ ทะเลสไตล์โคโลเนียล 165 ห้อง บนพืน้ ที่
กว่า 16 ไร่ ริมหาดคลองพร้าว บนเกาะช้าง แวดล้อมไป
ด้วยธรรมชาติ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน  
สระว่ายน�้ำกลางแจ้งวิวทะเล
88/8 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
0 3955 2000
ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท
The Emerald Cove Koh Chang
www.emeraldcovekohchang.com

อาณาเล รีสอร์ท
รีสอร์ทเดียวบนหาดทรายแดง ทุกห้องวิวทะเล
มีอ่างจากุซซี่ บรรยากาศเงียบสงบ พายเรือคายัคด�ำน�้ำ
ดูปลาได้จากหน้าที่พัก ด้านหลังติดกับล�ำธารธรรมชาติ
46/4-5 หาดทรายแดง ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
08 9141 5270
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 1,400 บาท
อาณาเล รีสอร์ท A-Na-Lay Resort

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อะเวย์
รีสอร์ททันสมัย 141 ห้อง ริมอ่าวใบลาน บนเกาะช้าง
พร้อมสระว่ายน�ำ 
้ สปา ซาวน่า ฟิตเนส นวด คาราโอเกะ
มีหอ้ งอาหาร บาร์ ภัตตาคาร ห้องประชุม/จัดเลีย้ ง สโมสร
ส�ำหรับเด็ก บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการซัก-รีด
111/1 หมู่ 1 อ่าวใบลาน ต.เกาะช้าง
อ.เกาะช้าง จ.ตราด
0 3961 9111
ราคาเริ่มต้น 1,600 บาท
Mercure Koh Chang Hideaway

เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท
รีสอร์ทติดทะเล ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวพระและอ่าว
สวนใหญ่ สามารถเล่นน�ำ 
้ พายเรือ  ด�ำน�ำ้ หน้าชายหาดได้
1/8-9 หมู่ 2 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
08 1810 2679, 08 9819 4511
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 1,400 บาท
Kohmak Cococape

มากะธานี รีสอร์ท เกาะหมาก
ทีพ่ กั สไตล์บงั กะโลติดทะเลบนเกาะหมาก ริมทะเล
บนเกาะหมาก
63/14 ม.1 อ่าวขาว เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
06 5449 7897, 08 5095 1700
ราคาห้องพัก เริ่มต้น 1,200 บาท
kohmakmakathanee

เกาะหมาก รีสอร์ท
ที่พักสไตล์บังกะโล ริมทะเลบนเกาะหมาก พักได้
ตั้งแต่ 2-6 ท่าน ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมสระว่ายน�้ำ 
1 หมู่ 2 อ่าวสวนใหญ่ เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
08 9600 9597      เริ่มต้น 1,800 บาท
KohMakResort
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Day 4

โปรแกรมท่องเที่ยว

ผักผ่อนให้สบาย สายๆ นั่งเรือเร็วกลับเข้าฝั่งจังหวัด
ตราด เดินทางเลาะเลียบชายฝัง่ ทะเลไปทางทิศตะวันออก
มีชมุ ชนประมงชายฝัง่ น่าเทีย่ วให้เลือกแวะหลายแห่ง เช่น
ชุมชนบ้านท่าระแนะ ดูลานตะบูนมหัศจรรย์ ชุมชนบ้าน
ยายม่อม ไปดูหาดทรายด�ำและท�ำสปาทรายด�ำที่มีไม่กี่
แห่งในโลก แวะชุมชนบ้านน�ำ้ เชี่ยว เดินเที่ยวป่าชายเลน
ชมการท�ำงอบน�้ำเชี่ยวอันโด่งดัง เที่ยวชุมชนบ้านไม้รูด
ชมหาดทรายสองสี บ่อญวน และชิมอาหารทะเลสดอร่อย
มากมาย แนะน�ำให้นอนโฮมสเตย์ในชุมชนหรือรีสอร์ท
ใกล้เคียง ❑
♦

Day 1

Day 2-3

จากกรุงเทพฯ ออกเดินทางมาที่จังหวัดตราด ใช้เวลา
ประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งต้นไปสัมผัสท้องทะเลตราดให้ได้
อย่างน้อย 3 เกาะ โดยลงเรือเฟอร์รี่จากแหลมงอบ
ไปนอนเล่นชมธรรมชาติบน “เกาะช้าง” เกาะใหญ่ที่สุด
ของอ่าวไทย ซึง่ มีทงั้ รีสอร์ทต่างๆ และหมูบ่ า้ นชาวประมง
ดั้งเดิมให้เลือกสัมผัส ล่องเรือกอนโดล่าชมป่าชายเลน
อ่าวสลักคอก กินอาหารทะเลสดอร่อย พักนอนโฮมสเตย์
ทีบ่ า้ นสลักเพชร หรือผจญภัยเดินป่าขึน้ ยอดเขาสลักเพชร
พักทีเ่ กาะช้าง แล้วเช่าเรือออกไปด�ำน�ำ้ ดูปลาและปะการัง
ที่เกาะหวาย หมู่เกาะรัง เกาะกระ คืนที่ 2 จะเช็คอินเข้า
พักในรีสอร์ทบนเกาะหมาก ❑

♦

♦
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ตื่นมาเที่ยวเกาะหมาก ชมวิถีชีวิตและธรรมชาติบน
เกาะใหญ่แห่งนี้ ทีม่ ผี คู้ นอาศัยมากว่า 100 ปี ด�ำน�ำ้ ดูหญ้า
ทะเลทีอ่ า่ วผ่อง ชมหาดทรายและโขดหินแปลกๆ ทีแ่ หลม
ตุก๊ ตา อ่าวตาโล่ง และอ่าวตัน๋ หรือจะเช่าเรือออกไปเทีย่ ว
เกาะกระดาด เกาะแบนทีส่ ดุ ของไทยซึง่ มีกวางอยูน่ บั ร้อยตัว
อยู ่ ใ กล้ เ กาะหมากแค่ นิ ด เดี ย ว คนที่ รั ก การผจญภั ย
สามารถเดินป่าระยะสั้นขึ้นเขาแผนที่บนเกาะหมากได้
แล้วเหมาเรือไปพักค้างคืนบนเกาะสุดท้ายปลายทะเล
ตะวันออกที่ “เกาะกูด” ซึ่งมักต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์จอง
ล่วงหน้า แบบ 3 วัน 2 คืน ดื่มด�ำ่ กับธรรมชาติพิสุทธิ์ของ
ผืนป่าดิบ น�้ำตก หาดทรายขาว ทิวมะพร้าว ป่าโกงกาง
และฝู ง หิ่ ง ห้ อ ยในยามราตรี นั บ เป็ น เกาะสวรรค์ ที่
เงียบสงบ เหมาะส�ำหรับคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริง ❑

Day 5-6
ออกเดินทางจากชุมชน เลียบชายฝั่งทะเลตวันออก
ผ่านจุดแคบที่สุดของไทย ที่มีความกว้างเพียง 450 เมตร
กัน้ ชายแดนไทย-กัมพูชา บนเทือกเขาบรรทัด ตรงสูต่ ลาด
ชายแดนบ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ ชอปปิงสินค้า
นานาชนิด ตรวจเอกสารแล้วข้ามด่านชายแดนไทย-กัมพูชา
ที่บ้านหาดเล็ก ไปค้างคืนในจังหวัดเกาะกง (Koh Kong)
ชมเมืองท่าริมทะเลทีม่ เี สน่หข์ องความเก่าใหม่ผสมผสาน
กันอย่างกลมกลืน แล้วล่องเรือเข้าไปเที่ยวน�้ำตกตาไต
(Ta Tai Waterfall) ซึ่งเป็นน�้ำตกขนาดใหญ่มาก ที่ต้อง
ล่องเรือผ่านป่าโกงกางแน่นทึบเข้าไป 30 นาที จึงจะถึง
หน้าน�ำ้ ตก และล่องเรือออกไปเทีย่ วเกาะต่างๆ ในจังหวัด
♦

เกาะกง พักค้างคืนบนเกาะเสด็จ (Koh Sdach หรือ King
Island) เพราะมีทพี่ กั และบริการเช่าเรือออกไปด�ำน�ำ้ ตาม
เกาะต่างๆ ได้สะดวก อาทิเกาะตาง (Koh Tang) เกาะมูล
(Koh Moul) และเกาะเสม็ด (Koh Smach) เป็นต้น
ด�ำน�้ำชมปะการังและหมู่ปลา พักผ่อนเล่นน�้ำตามหาด
ทรายสวยของเกาะเหล่านี้ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลยาม
เย็นดูพระอาทิตย์ตก พักค้างที่เกาะกง ❑

Day 7-8
นั่งเรือกลับเข้าฝั่งเกาะกง จากนั้นนั่งรถยนต์ประมาณ
222 กิโลเมตร สู่เมืองท่าตากอากาศขนาดใหญ่และ
ทันสมัยทีส่ ดุ ของกัมพูชา “สีหนุวลิ ล์” (Sihanoukville)
ชมตัวเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยรีสอร์ท โรงแรมหรู และ
หาดทรายเพื่ อ การพั ก ผ่ อ น มี กิ จ กรรมทางน�้ ำ สุ ด ชิ ล
ล่องเรือออกไปเที่ยวและพักค้างคืนบนเกาะสวรรค์น้อย
ใหญ่ของสีหนุวิลล์ ซึ่งมีหาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศ
เงียบสงบเป็นธรรมชาติมาก อาทิ เกาะรง (Koh Rong)
เกาะรงซันเลิม (Koh Rong Sanloem) และเกาะโกงกาง
(Koh Kaong Kang) เป็นต้น จากนั้นกลับเข้าฝั่งมา
พักผ่อนที่เมืองสีหนุวิลล์ให้สบาย แล้วเดินทางกลับสู่ไทย
โดยนั่ ง รถยนต์ จ ากเมื อ งสี ห นุ วิ ล ล์ (Sihanoukville)
ถึงด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจมากมาย ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวใน
หมู่เกาะสวรรค์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชาครั้งนี้ ❑
♦
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