Neighbor Journey

Neighbor
Journey

THAI

MY A N M A R
ROUTE

มิ ง กะลาบา

1

Neighbor Journey

Neighbor

Neighbor Journey

Journey

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
เป็นภาษาไทยจึงไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาแต่อย่างใด ❑

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-เคดาห์-ปีนัง
19 นราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโก-ลก-กลันตัน-คาเมรอนไฮแลนด์
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เส้นทางท่องเที่ยวไทย-พม่า

เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-เมี ยนมา

Thai - Myanmar
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เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง
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เช�ยงตุง

1

เว�ยดนาม

4

ทาข�้เหล็ก ดานชายแดนแมสาย
หวยทราย

พมา

เช�ยงราย แมฟาหลวง
เช�ยงราย

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย-เมียนมา

ลาว

ภาพพระอาทิตย์ตกดิ นท่ามกลางทะเลเจดี ย์หลายพั นองค์ที่
พุกาม เป็ นภาพที่งดงามเกินบรรยาย “เมียนมา” จึงได้ชื่อว่าเป็ น
“เมืองแห่งทะเลเจดีย์” อาณาจักรพุกามโบราณที่เคยรุงเรื
่ องในอดีต
มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแรงกล
้า จึงมีศาสนสถานกวา่
่
4,000 แห่ง ซึ่งหลงเหลื อไว้เป็ นมรดกโลกมาถึงปัจจุ บันมากกว่า
2,000 แห่ง
เมียนมามีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตรและธรรมชาติ
ที่
์
สวยงามหลากหลาย ส่งผลใหเมี
้ ยนมาเป็ นหมุดหมายอันดับต้นๆ ของ
ยมมาท่องเที่ยว คนไทยเองก็นิยมไปเที่ยวเมียนมา
อาเซียน ที่ผคนนิ
ู้
ิ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็อยากที่จะไป
เช่นกัน โดยเฉพาะผูที
้ ่มีจต
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ไปนมัสการพระมหามัยมุนี หรือ พระ

2
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4
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4

ระนอง
4

เส้นทางท่องเที่ยวไทย-พม่า 4 เส้นทาง
1 เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง
2 ตาก-พบพระ-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง
3 กาญจนบุรี-ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย
4 ระนอง-มะริด

แกวมรกตของพม
า่ ไปชมเมืองมอญทีม
่ ะละแหม่ง บางไปดู
พท
ุ ธศิลป์
้
้
หรือไปตามรอยโยดะยา (อโยธยา) ที่ยังหลงเหลื ออยู ่ในเมียนมา
ชิมโยดะยาซุป ซึ่งดัดแปลงจากต้มย�ำของไทย ถือเป็ นอาหารพิเศษที่
มีตามรานอาหารชั
้นน�ำ
้
ภาพชายนุ่งโสรง่ หญิงสวมผาซิ
่ เคีย
้ วหมากปากแดง ประแป้ง
้ น
ทานาคา ทูนของไวบนศี
รษะด้วยใบหน้าทีเ่ ปื้ อนยิม
้ ยังเป็ นเอกลักษณ์
้
นมิตร วิถช
ี วี ต
ิ ชนบททีค
่ งเสน่ห์ แถม
ทีม
่ ก
ั พบเห็นได้ในเมียนมา ผูคนเป็
้
ผานทางชายแดนของไทย
ด้วยค่า
อยู ่ใกล้ๆ เดินทางไปเยือนได้งายๆ
่
่
่ นไทยไมควรพลาด
ปัจจุ บน
ั รัฐบาลเมียนมา
ใชจ
่ ง เป็ นอะไรทีค
่
้ ายที
่ ไ่ มสู
้ นักท่องเที่ยวจึงได้รับการ
เองได้หันมาส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึน
ดูแลให้มีความปลอดภัยกว่าแต่ก่อน หน�ำซ�้ำยังมีรถประจ�ำทางเชื่อม
เส้นทางจากชายแดนไทยไปสู่เมืองอื่นๆ ของเมียนมาอีกด้วย ❑
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รู้รอบรั้วก่อนทัวร์เมียนมา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of
the Union of Myanmar) แต่เดิมชาวตะวันตกเรียก
ว่า “Burma” หรือ “พม่า” ทีช่ าวไทยเรียกกันจนติดปาก
นั้นเป็นชื่อเรียกชาวพม่า ชนกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นชาติพันธุ์
หลัก จนกระทั่ง พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศ
เป็ น “มยะหม่ า ” ออกเสี ย งตามภาษาอั ง กฤษว่ า
“เมียนมา” เป็นชื่อเรียกชนทุกกลุ่มในประเทศ ซึ่งมี
ความหมายว่าเข็มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมี ย นมามี จุ ด เด่ น ทางวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
ด้วยมีประชากรราว 56 ล้านคน แต่รวมกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ไว้มากถึง 135 ชาติพนั ธุ์ เช่น พม่า ไทใหญ่ กะเหรีย่ ง
ยะไข่ จีน มอญ อินเดีย เป็นต้น ทั้งหมดใช้ภาษาเมียนมา
(พม่า) เป็นภาษาราชการ โดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติ
เมียนมาขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลอันอุดม
สมบูรณ์ เพราะตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเล
อันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ โอบล้อมด้วย
ทรัพยากรป่าไม้อนั สมบูรณ์ จึงใช้เสือเป็นสัตว์ประจ�ำชาติ
และใช้ดอกประดู่ (Paduak) เป็นดอกไม้ประจ�ำชาติ ที่นี่
เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้า แรงงาน และแหล่งลงทุน
ส�ำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านพลังงานก๊าซ และไฟฟ้า
พลังน�้ำ ทั้งยังเป็นทางเชื่อมสู่ จีน อินเดีย และบังกลาเทศ
เชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้
10
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สภาพภูมอิ ากาศส่วนใหญ่ในบริเวณทีเ่ ป็นเทือกเขา
สูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศ
แห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศ
จะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้�ำ 
อากาศจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดูจากอิทธิพลของ
พายุดีเปรสชั่น ท�ำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น จึงควรเดิน
ทางในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เพราะฝนไม่ตก
และอากาศไม่รอ้ นจนเกินไปนัก
เมียนมามีพื้นที่ราว 676,578 ตร.กม. มีขนาดใหญ่
กว่าไทยเล็กน้อย เมืองหลวงของเมียนมา คือ เนปยีดอ
(Nay Pyi Taw)  มีความหมายว่า “มหาราชธานี” ซึ่งย้าย
มาจากย่างกุ้งเมืองหลวงเก่า เพราะเนปยีดอนั้นตั้งอยู่
ใจกลางประเทศพอดี ง่ายต่อการบริหารและการสร้าง
เมืองใหม่ที่ทันสมัย สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชม. ถือ
เป็น 1 ใน 10 เมืองเติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลกและนับเป็นเมือง
หลวงที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
เมียนมาปกครองโดยรัฐบาลทหาร ภายใต้สภา
สันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and
Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC
เป็นประมุขประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
แบ่ ง การปกครองเป็ น 7 รั ฐ (states) และ 7 เขต
(divisions)
มิ ง กะลาบา
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ส�ำหรับเขตที่ประชากร ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย
ประกอบด้วย
1. รัฐชิน (Chin) เมืองเอก คือ ฮะคา
2. รัฐกะฉิ่น (Kachin) เมืองเอก คือ มิตจีนา
3. รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) เมืองเอก คือ ปะอาน
4. รัฐกะยา (Kayah) เมืองเอก คือ หลอยก่อ
5. รัฐมอญ (Mon) เมืองเอก คือ มะละแหม่ง
6. รัฐยะไข่ (Rakhine) เมืองเอก คือ ซิตตเว
7. รัฐฉาน หรือรัฐไทใหญ่ (Shan) เมืองเอก คือ
ตองยี
ส่วน 7 เขต (Divisions) ที่ประชากรส่วนใหญ่ เป็น
เชื้อสายเมียนมา ประกอบด้วย ได้แก่
1. เขตอิระวดี (Ayeyarwady) เมืองเอก คือ พะสิม
2. เขตพะโค (Bago) เมืองเอก คือ พะโค
3. เขตมาเกว (Magway) เมืองเอก คือ มาเกว
4. เขตมั ณ ฑะเลย์ ( Mandalay) เมื อ งเอก คื อ
มัณฑะเลย์
5. เขตสะกาย (Sagaing) เมืองเอก คือ สะกาย
6. เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) เมืองเอก คือ ทวาย
7. เขตย่างกุ้ง (Yangon) เมืองเอก คือ ย่างกุ้ง

12
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โดยทั่วไปแล้วคนเมียนมานิยมรับประทานอาหาร
ที่บ้าน แต่ถ้าต้องรับประทานนอกบ้าน ก็มีร้านน�้ำชา
ซึง่ มีบริการอาหารด้วย อาหารพืน้ ถิน่ ก็คล้ายๆ ทางล้านนา
เช่น ข้าวซอย ก๋วยเตี๋ยว แกงไก่ มีแตกต่างกันบ้างอย่าง
โมฮิงกา ซุปถั่ว ซุปปลา สลัดใบชา สลัดถั่วเหลือง อาหาร
ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนพม่า คือ ขนมจีน ย�ำใบชา

ที่เรียกว่าหล่าเพ็ด (Laphet) เป็นอาหารว่างคล้ายกับ
ย�ำเมี่ยงของไทย แต่เป็นใบชาหมัก ซึ่งต้องคลุกกินกับ
เครื่องเคียง เช่น มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้ง กระเทียมเจียว และ
ถั่วชนิดต่างๆ อาหารของชาวเมียนมามักมีนำ�้ มันงา หรือ
น�้ำมันถั่วเป็นส่วนผสม จึงนิยมดื่มชาร้อน ชานมร้อน
ไม่นิยมดื่มน�ำ้ เย็นเหมือนคนไทย
ผูค้ นทีน่ ยี่ งั คงนุง่ “ลองยี (Longyi)” ซึง่ เป็นค�ำเรียก
โดยรวมทั้งโสร่งของผู้ชายและผ้าถุงของผู้หญิง (โสร่ง
ภาษาพม่าจะเรียกว่า “ปะโซ” ส่วนผ้าซิ่นจะเรียกว่า
“ทะเมง” รัฐบาลเมียนมายังได้กำ� หนดให้หลายอาชีพสวม
ลองยีเป็นเครื่องแบบ เช่น นางพยาบาลระดับสูงสวมซิ่น
สีเขียว ระดับกลางสวมซิ่นสีน�้ำเงิน ระดับล่างสวมซิ่นสี
แดง ส่วนครูและนักเรียนสวมโสร่งสีเขียว เป็นต้น ผู้ชาย
นิยมสวมเสื้อคล้ายเสื้อคอจีนแขนยาวเรียกว่า “กุยตั๋ง”
หรือเสื้อชายสั้นๆ ป้ายมาข้างๆ ติดกระดุมถักเรียกว่า
“กุยเฮง” และผ้าพันรอบศีรษที่เรียกว่ากาวน์บาวน์ หรือ
คองบอง (Gaung Baung)  ปัจจุบนั ท�ำเป็นหมวกส�ำเร็จรูป
มีหางกระรอกอยูท่ างขวามือ นอกจากนัน้ ชาวเมียนมายัง
คงรักษาวัฒนธรรมการเคีย้ วหมากทีเ่ รียกว่า “กวินหย่า”
เราจึ ง สามารถพบเห็ น แผงขายหมากเล็ ก ๆ หรื อ ร้ า น
หมากด่ ว นได้ ทั่ ว ไป ของฝากพม่ า ที่ นิ ย มซื้ อ กั น ได้ แ ก่
ทานาคา ผ้าถุง โสร่ง ชา กาแฟ เบียร์ หยก ถั่วและขนม
ขบเคี้ยวและสินค้าแฮนด์เมดต่างๆ เช่น ร่ม หุน่ กระบอก
ระฆังลม ❑
สกุลเงินเมียนมา คือ จ๊าด (Kyat) ตัวย่อ MMK
มิ ง กะลาบา
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การข้ามแดนและด่านชายแดน
เมียนมาถือเป็นเพือ่ นบ้านส�ำคัญ เพราะมีพรมแดน
ติดกับไทยมากที่สุด ยาวถึง 2,401 กิโลเมตร ติดกับพื้นที่
10 จังหวัดของไทย (ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน
ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
และระนอง) และ 4 รัฐ 1 เขต ของเมียนมา (ได้แก่
รัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรีย่ ง รัฐมอญ และเขตตะนาวศรี)
มีจดุ ผ่านแดนซึง่ เป็นช่องทางให้เดินทางเข้าออกหลายแห่ง
ส่วนใหญ่จะเปิดทุกวันตั้งแต่ 6.00-18.00 น. แต่จุดผ่าน
แดนถาวรไทย-เมียนมา ทีส่ ามารถเดินทางได้สะดวกตาม
กระบวนการสากลมี 5 แห่ง ดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย ด่านแม่สาย-ท่าขีเ้ หล็ก (บริเวณ
สะพานข้ามแม่น�้ำสาย เขตเทศบาลแม่สาย อ.แม่สาย)
เชื่อมเมียนมาที่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
2. จังหวัดเชียงราย ด่านแม่สาย-ท่าขีเ้ หล็ก (บริเวณ
สะพานข้ามแม่นำ�้ สายแห่งที่ 2 ต�ำบลสันผักฮี้ อ.แม่สาย)
เชื่อมเมียนมาที่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
3. จังหวัดตาก ด่านแม่สอด-เมียวดี (บริเวณบ้าน
ริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด) เชื่อมเมียนมาที่เมือง
เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง
4. จั ง หวั ด ระนอง ด่านระนอง บริเวณปากน�้ำ
ระนองและบริเวณท่าเทียบเรือ 3 แห่ง เชื่อมพม่าที่เมือง
เกาะสอง ภาคตะนาวศรี
5. กาญจนบุรี ด่านบ้านพุนำ�้ ร้อน-ทิกิ (บริเวณบ้าน
14

มิ ง กะลาบา

THAI

MYANMAR
ROUTE

พุน�้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี) เชื่อมเมียนมาที่
บ้านทิกิเมืองทวาย ภาคตะนาวศรี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถท� ำ บั ต รผ่ า นแดน ที่ ด ่ า น
ชายแดนหรือจุดผ่อนปรน เพื่อเข้าไปเที่ยวเมียนมา แบบ
ไปเช้าเย็นกลับภายในวันเดียว (เข้าด่านไหนกลับด่านนัน้ )
ใช้เอกสารแค่บัตรประชาชนตัวจริง ส่วนผูเ้ ยาว์ใช้สูตบิ ัตร
ตัวจริงเท่านัน้ ค่าท�ำบัตรประมาณ 30 บาท ทางกองตรวจ
คนเข้าเมืองพม่า (ตม.) จะยึดบัตรประจ�ำตัวประชาชนไว้
กลับมาถึงจึงจะคืนให้ จึงควรถ่ายเอกสารประจ�ำตัวน�ำ
ติดตัวไปด้วยอย่างน้อย 2 ชุด
หากเดินทางเข้าเมียนมาผ่านทางท่าอากาศยาน
นานาชาติ 3 แห่ง (สนามบินย่างกุง้ /มัณฑะเลย์/เนปยีดอ)
ได้ฟรีวีซ่า 14 วัน แต่ถ้าหากขับรถเข้าประเทศเมียนมา
ต้องใช้หนังสือเดินทาง และเอกสารที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับรถ
เช่ น พาสปอร์ ต รถเล่ มสี ม่ ว ง เล่ มทะเบี ย นรถตั ว จริ ง
เอกสารประกันภัยของรถ เป็นต้น และหากอยู่นานเกิน
1 วัน ต้องขอวีซ่าด้วย ❑
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การขอวีซ่า
ควรขอวีซา่ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน Tourist
Visa อยู่ได้ 4 สัปดาห์ (มีอายุ 30 เดือนตั้งแต่วันที่ออก)
โดยใช้พาสปอร์ตทีม่ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง
ค่าท�ำส�ำหรับนักท่องเที่ยวประมาณ 800 บาท แบบด่วน
วันเดียวได้ประมาณ 1,200 บาท
ปัจจุบนั สามารถท�ำวีซา่ ออนไลน์ หรือ E-Visa ใช้ได้
เฉพาะเมื่อเข้า 6 ด่านนี้เท่านั้น
1.  สนามบินย่างกุ้ง
(Yangon International Airport)
2. สนามบินเนปิดอว์
(Naypyidaw Airport)
3. สนามบินมัณฑะเลย์
(Mandalay International Airport)
4. ด่านท่าขี้เหล็ก
(Tachileik Land Border Checkpoint)
5. ด่านเมียวดี
(Myawaddy Land Border Checkpoint)
6. ด่านเกาะสอง
(Kawthaung Land Border Checkpoint) ❑
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เกร็ดน่ารู้
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ ควรซือ้ ซิมการ์ดท้องถิน่
แต่บางพื้นที่อาจอับสัญญาณ
♦ การแต่งกาย : การเข้าชมศาสนสถานทุกแห่ง ห้ามสวม
กางเกงขาสัน้ หรือกระโปรงสัน้ (สุภาพสตรีสวมกางเกงขา
ยาวได้) ต้องถอดหมวก ถอดแว่นด�ำ  รวมทั้งถอดรองเท้า
ถุงเท้า ถุงน่อง (ถ้ามี) ตั้งแต่ด้านนอก บางแห่งอาจห้าม
สุภาพสตรีเข้าไปในเขตหวงห้าม นักท่องเทีย่ วควรให้ความ
เคารพแก่สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วซึง่ เป็นโบราณสถานหรือวัดวา
อารามอย่างเคร่งครัด เครื่องประดับและของมีค่าต่างๆ
ควรติดตัวไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จำ� เป็น  
♦ การถ่ายรูปหรือวิดโี อ ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน
สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการที่มีท�ำการของทหารอยู่
ใกล้เคียง
เมื่อจะถ่ายรูปกับชาวเมียนมา ควรขออนุญาตก่อน
ทุกครั้ง ดูให้แน่ใจก่อนถ่าย เพราะบางแห่งห้ามถ่าย หรือ
อาจต้องเสียค่าธรรมเนียม
♦ ควรเตรียมยารักษาโรคไปให้พร้อมและเพียงพอตาม
ระยะเวลาการเดินทาง  
♦ ระบบการจราจรในเมียนมา ก�ำหนดให้ขับรถชิดเลน
ขวาตรงข้ามกับไทย ฉะนั้นเวลาข้ามถนนต้องดูให้ดีและ
รอบคอบ
ทีน่ ใี่ ช้หน่วยในการวัดระยะทางเป็นไมล์ไม่ใช่กโิ ลเมตร
(1 ไมล์ เท่ากับ 1.6 กิโลเมตร) จ�ำกัดความเร็วในการ
♦

สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจ�ำประเทศไทย
132 ถ.สาทรเหนือ ซ. 71 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลาท�ำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.
(เดินทางโดยรถไฟฟ้า-BTS ลงที่สถานีสุรศักดิ์)
0 2233 0278, 0 2233 2237
myanmarembassybkk@gmail.com
www.mip.gov.mm
หากต้องการขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
กงสุลไทยในเมียนมา
09 79700 2801, 09 95164 5391

ขับรถ ในเขตชุมชนใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 48 กม./ชม.
นอกเขตชุมชน 80 กม./ชม.
♦ เมี ย นมายั ง ใช้ ห น่ ว ยวั ด ระบบอิ ม พี เ รี ย ลตามแบบ
อังกฤษ เช่น ไมล์ ออนซ์ ปอนด์ ฟุต เป็นต้น
♦ ปลัก
๊ ไฟทีเ่ มียนมาเหมือนกับประเทศไทย (220-230 V
50Hz) ควรพก Universal Adaptor ไปด้วย
♦ การซื้อของ โดยเฉพาะเครื่องเพชรพลอยหรือสินค้า
จ�ำพวกวัตถุโบราณ ควรเลือกซื้อจากร้านที่มีใบรับรอง
จากภาครัฐ หรือร้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง มิฉะนั้นจะไม่
สามารถน�ำออกนอกประเทศได้
♦ โดยปกตินักท่องเที่ยวจะเข้าพักตามโรงแรม แต่ถ้าไป
ขอค้างคืนในวัดหรือเคหสถานของชาวเมียนมา จะต้องไป
ลงทะเบียนกับต�ำรวจด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาทั้งกับตัวท่านและผู้ให้ที่พักพิงกับท่านในภายหลัง
และหากอยู่นานเกิดกว่าที่กฎหมายก�ำหนดต้องช�ำระค่า
ปรับในอัตราวันละ 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ
♦ เวลาทีเ่ มียนมา ช้ากว่าไทย 30 นาที อย่าลืมปรับนาฬิกา
และเช็คเรื่องตารางเวลาการเดินทางด้วย ❑
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ภาษาพม่าน่ารู้

ก่อนไปเทีย่ วเมียนมา ควรจะรูภ้ าษาเบือ้ งต้นไว้สกั นิด
เป็นค�ำง่ายๆ ทีจ่ ะท�ำให้เราสามารถซือ้ ของ ต่อรองราคาได้
เพือ่ ให้เทีย่ วได้สนุกขึน้ โดยปรกติชาวเมียนมาจะไม่เรียกชือ่
อย่างเดียว เพราะเป็นการไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติกัน
จึงต้องมีคำ� น�ำหน้าด้วย เพือ่ บ่งบอกวัยหรือสถานภาพทาง
สังคมของบุคคลเช่นเดียวกับชาวไทย
ค�ำว่า อู เป็นค�ำน�ำหน้าที่ให้เกียรติคนที่เราเรียก
เหมือนค�ำว่า คุณ ในภาษาไทย เช่น อูอองซู
ค�ำว่า “หม่อง” จะใช้นำ� หน้าชือ่ ผูช้ ายทีม่ อี ายุไม่เกิน
15 ปี (เหมือนกับค�ำว่า เด็กชายในภาษาไทย) แต่บางครัง้
ชาวพม่าก็อาจจะใช้คำ� ว่า หม่อง มาเป็นส่วนหนึง่ ของชือ่ ได้
เช่นกัน ดังเช่น พลเอกหม่องเอ ผู้น�ำคนส�ำคัญของพม่า
เป็นต้น
18
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ค�ำศัพท์เบื้องต้น
ผูช้ ายตัง้ แต่วยั รุน่ จนถึงประมาณ 30 ปี จะใช้คำ� น�ำ
หน้าหรือค�ำเรียกชือ่ ว่า โก (เหมือนกับค�ำว่า นาย ในภาษา
ไทย) เช่น โกหน่ายวิน หมายถึง นายหน่ายวิน ถ้าให้ความ
เคารพนับถือเป็นพีช่ ายอาจเรียกว่า อาโก
ส่วนผู้ชายสูงวัย หรือมีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปหรือ
จะใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อว่า อู หมายถึง ลุงหรืออา หรืออาจ
เรียกว่า อูเล เฉย ๆ โดยไม่ตอ้ งเอ่ยชือ่ ก็ได้
ส่วนค�ำน�ำหน้าชื่อผู้หญิงตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวนั้น
นิยมใช้คำ� ว่า มะ (หมายถึงผูห้ ญิง) เป็นค�ำเรียกขานแบบ
ทัว่ ๆ ไป แต่ถา้ เป็นพีส่ าวหรือผูห้ ญิงทีเ่ ราให้ความเคารพ
และสูงวัยกว่า จะเรียกว่า อามะ โดยจะไม่ใส่ชอื่ ตามหลังอีก
ค�ำว่า ดอว์ หรือ ด่อ จะใช้นำ� หน้าชือ่ ผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงาน
แล้วหรือมีคุณวุฒิในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน หรือผู้หญิง
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 35 ปีขนึ้ ไป อาจจะเรียกว่า อาด่อ ซึง่ หมายถึง
น้าหรือป้าก็ได้ เช่น ดอว์อองซานซูจี นอกจากนีค้ นพม่ายัง
ใช้คำ� ว่า อาโพ้ หรือ โพ้โพ้ เพือ่ ใช้เรียก ปู่ ตา หรือชายสูง
อายุ ส่วน ย่า ยาย หรือหญิงสูงอายุ จะเรียกว่า อาพัว้ หรือ
พัว้ พัว้
ชาวเมียนมาเรียกคนไทยว่า โยดะยา หรือ โยเดีย
ซึง่ มาจากค�ำว่า “อโยธยา” นัน่ เอง ❑

ภาษาไทย

ภาษาพม่า

สวัสดี
ขอโทษ
ขอบคุณมาก
ไม่เป็นไร
ลาก่อน
ขอให้โชคดี
สวยมาก
หล่อมาก
อร่อยมาก
ราคาเท่าไหร่
ลดราคาหน่อยได้ไหม
ซื้อ / ไม่ซื้อ
ห้องน�้ำ 
โรงแรม
สถานีต�ำรวจ
สนามบิน
ภัตตาคาร
โรงพยาบาล
แหล่งช้อปปิ้ง
รถแท็กซี่
เรือ
รถสามล้อ

มิงกะลาบา
ควินโละ บ่าหน่อ
เจซูติน บาแด
ปามามับชิบบู  
เจ๊ะโจรแม่
ก่านเกาป่าเส่
ล่ะเด่
ค้านเด่
อะยาต่าชิเดะ
ซินนงเชเหล้าดง
ซินนงโชวิดูลานะ
แว-แม/บ่แวแม
เองดา
เต้โข่คาน
เยสะคัน
เลยินกวิน
เทฆเยาเดะไซ
เซยง
เซส่ายน์มยา
แท็กซ์กา
เล
ตงเบงชานเย่
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-เมี ยนมา
เส้นทางที่ 1 เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง
เยือน Creative City ที่เชียงราย
ยลเส้นทางสายวัฒนธรรมที่เชียงตุง

มิ ง กะลาบา
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เส้นทางที่ 1 เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง
เยือน Creative City ที่เชียงราย ยลเส้นทางสาย
วัฒนธรรมที่เชียงตุง

จ

ากเมืองศิลปะ-ศิลปินเหนือสุดของไทย เดินทางสู่
รัฐใหญ่ทสี่ ดุ ของเมียนมา ร้อยเรือ่ งราววัฒนธรรม
เก่าใหม่เข้าด้วยกัน
เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยขึ้นชื่อ
ว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน  
มีธรรมชาติทสี่ วยงาม รุม่ รวยด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ทั้งวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ
เป็นถิ่นที่รวมศิลปินเก่า-ใหม่หลายแขนง มีวัดวาอาราม
ศิลปะเฉพาะตัว ตามแบบฉบับของศิลปินผูส้ ร้าง เป็นบ้าน
ของนักคิด นักเขียน นักปราชญ์ระดับต�ำนานหลายคน
มีหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์มากเสียจนเดินหลายสัปดาห์ก็
ไม่ทวั่ มีผคู้ นหลากชาติพนั ธุ์ ทีม่ าพร้อมกับวัฒนธรรมการ
กินอยูแ่ ละการแต่งกาย เชียงรายจึงนับเป็น “เมืองศิลปะ
เมื อ งศิ ล ปิ น ” ที่รวมความคิดสร้างสรรค์เอาไว้อย่าง
ครบครัน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบงานศิลป์
22
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หลังเยือนเชียงราย เมืองศิลป์สร้างสรรค์จนเต็มอิม่
ข้ า มผ่ า นด่ า นพรมแดนแม่ ส ายเข้ า สู ่ เ มื อ งท่ า ขี้ เ หล็ ก
ลัดเลาะเส้นทางบกประมาณ 4 ชั่วโมง ไปยลเส้นทางสาย
วัฒนธรรม ที่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด
ในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา ที่ มี ส ายสั ม พั น ธ์
แน่นแฟ้นกับฝั่งไทยมาแต่อดีต ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ
แม่นำ�้ สาละวิน มีคนหลากหลายชาติพนั ธุอ์ าศัยอยูร่ ว่ มกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยขึนหรือไทเขิน ไทใหญ่ ไทลือ้ และ
พม่า และยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น อาข่า
ปะหล่อง ว้า ฯลฯ เชื่อว่าหากใครที่มาเยือนเชียงตุงแล้ว
ได้ชมตามเลขโค้ดลับ 3.7.9.12 (หมายถึง 3 จอม 7 เชียง
9 หนอง 12 ประตู) นับว่าเป็นคนมีบุญ ❑
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การเดินทาง
เชียงรายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 830 กม. หาก
เดิ น ทางโดยรถยนต์ จ ากรั ง สิ ต มาตามถนนพหลโยธิ น
(ทางหลวงหมายเลข 1) แล้ ว แยกซ้ า ยเข้ า ทางหลวง
หมายเลข 32 ที่อ�ำเภอวังน้อย จากนั้นผ่านจังหวัดอยุธยา
สิงห์บุรี ชัยนาท จนถึงนครสวรรค์ จากนั้นสามารถแยก
ไปได้ 2 เส้นทาง คือไปทางพิษณุโลกโดยใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) ไปอุตรดิตถ์-แพร่พะเยา-เชียงราย (ระยะทาง 804 กม.) หรือแยกไปทาง
ล�ำปาง-พะเยา-เชียงราย (ระยะทาง 830 กม.) หรือไป
ล�ำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย (ระยะทาง 900 กม.)
หากโดยสารรถประจ�ำทาง เส้นทางกรุงเทพฯเชียงราย ใช้เวลาราว 12 ชั่วโมง รถทัวร์จะวิ่งมาที่สถานี
ขนส่งเชียงราย และมีรถทัวร์ที่วิ่งมาถึงถึงแม่สาย
สอบถามได้ที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (สาขาเชียงของ)
08 1883 2817
สถานีขนส่งเชียงราย
0 5371 1224
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หากอยากนั่งรถไฟ ให้ไปลงที่เชียงใหม่ (ประมาณ
11 ชั่วโมง) แล้วต่อรถทัวร์ หรือรถตู้ไปเชียงรายใช้เวลา
เดินทางอีก 2-3 ชม.
โดยสารเครือ่ งบินมีเส้นทางบินกรุงเทพฯ-เชียงราย
บินมาลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง
ไม่เกิน 1.30 ชม. ได้แก่ สายการบินแอร์ เอเชีย สายการบิน
นกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และมีเที่ยวบิน
เชียงใหม่-เชียงราย ❑
สอบถามได้ที่ท่าอากาศยานเชียงราย
0 5379 8000, 0 5379 8170
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ลาว

อ.แมสาย

ทาขี้เหล็ก

แม

อ.เชยงแสน

อ.แมฟาหลวง
ดอยแมสลอง

110

1130

1129

ทะเลสาบเชียงแสน
1016

นํ้าตกหวยแกว
นํ้าตกขุนกรณ

กิ่งอ.เวยงเชยงรุง

1211

จ.เชยงราย

1306

ดอยผาตั้ง

อ.พญาเม็งราย

อ.ขุนตาล

ภูชี้ฟา
1021

1174

1190

ดอยเวียงผา
1

ถํ้าผาจรุย

1181

อ.พาน
118

อ.เวยงชัย

อ.เทิง

อ.แมสรวย

นํ้าตกปูแกง

1155

อ.เวยงแกน

ไรแมฟาหลวง

ไป อ.ฝาง
109

หาดผาได

1098

อ.แมลาว

บานปาแดด

บานหาดไคร

กิ่งอ.ดอยหลวง

แม  นาํ้
กก

จ.เชยงใหม

อ.เชยงของ

พระธาตุผาเงา

1089

ไปทาดอน

บานหาดบาย

1271

อ.แมจัน

เยือน Creative City ที่เชียงราย

ขง
น าํ้ โ

ดอยชางมูบ 1290
สามเหลี่ยมทองคำ
พระตำหนักดอยตุง

ดอยหัวแมคา

ไป จ.นาน
1292

อ.ปาแดด
1202

ไป จ.พะเยา
ไป อ.พราว

อ.เวยงปาเปา

จ.พะเยา

เวียงกาหลง
120

นํ้าตกขุนแจ
ไป จ.เชียงใหม

นํ้าพุรอน

ไป จ.พะเยา

แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย

สัมผัสเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่มีพรมแดนเชื่อม
แผ่ น ดิ น 3 ประเทศ ที่ โ ลกรู ้ จั ก ดี ใ นนาม “ดิ น แดน
สามเหลี่ยมทองค�ำ” โดยเฉพาะพรมแดนด้านที่ติดกับ
เมียนมาโดยมี “แม่สาย” เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มี
ชื่อเสียง คู่ขนานไปกับ “เมืองท่าขี้เหล็ก” ฝั่งเมียนมา
ที่นักท่องเที่ยวนิยมข้ามไปเพื่อซื้อสินค้าราคาถูก
ด้วยเชียงรายมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
มีที่ราบอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่นํ้าไม่น้อยกว่า 8 สาย มีป่า
สงวนและวนอุทยานแห่งชาติรวม 57 แห่ง จึงมีแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและแหล่งท่องเทีย่ งเชิงวัฒนธรรม
มากมาย อาทิ ภู ชี้ ฟ ้ า ภู ชี้ ด าว ดอยผาตั้ ง ดอยผาฮี้
ดอยผาหมี ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยกาดผี ดอยแม่สลอง
ดอยตุง ฯลฯ นักท่องเที่ยวสามารถสนุกกับทริปเดินป่า
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่บ่อน�้ำพุร้อนที่มีถึง
3 แห่งด้วยกัน คือ น�ำ้ พุรอ้ นผาเสริฐ น�ำ้ พุรอ้ นโป่งพระบาท
น�้ำพุร้อนป่าตึง เป็นต้น
ด้วยเป็นเมืองสงบ อากาศเย็นสบาย ผูค้ นน�ำ้ ใจงาม
ส่งผลให้เหล่าศิลปินทั้งเก่า-ใหม่ หลายรุ่น มาปักหลัก
สร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ป์ กลายเป็ น ดิ น แดนที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
จินตนาการเมื่อได้พบเห็น จึงไม่แปลกนักที่จะเห็นขัว
ศิลปะ หรือ หอศิลป์ และ Steet art อยู่เกลื่อนเมือง

มาถึงเชียงรายแล้วสิ่งแรกที่ต้องท�ำคือมากราบ
สักการะ “พญามังราย” กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงรายที่
อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์นั่ง
รถสามล้อถีบชมเมือง แล้วไปชิม “ข้าวแรมฟืน” และ
“ข้าวฟืนทอด” อาหารถิน่ ของชาวไทลือ้ ไทเขิน ไทยใหญ่
ทีก่ ลายเป็นอาหารยอดนิยมของคนแม่สาย เป็นทัง้ อาหาร
คาวหวานและอาหารมังสวิรัติไปในตัว แถมยังมีน�้ำพริก
หนุ่มและแคบหมูแสนกรอบ ของฝากชั้นเยี่ยมที่ใครๆ
ก็ซื้อติดมือกลับไป ที่ส�ำคัญการได้มาลิ้มชากาแฟชั้นเลิศ
จากแหล่งปลูกชั้นดี บนดอยต่างๆ รวมทั้งผลไม้สุดอร่อย
อย่างส้มโอ ล�ำไย ลิ้นจี่ และสับปะรดนางแลหรือภูแลที่
ขึ้นชื่อ ย่อมเป็นอะไรที่ถูกใจอย่างแน่นอน ปิดท้ายด้วย
ทอผ้าโบราณจากถิน่ ก�ำเนิดพญามังราย ทีค่ วรจะซือ้ เก็บไว้
เพราะนับวันจะหาคนท�ำได้ยากขึ้นทุกที ❑
มิ ง กะลาบา
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เที่ยวเมืองเชียงรายก่อนข้ามไปเชียงตุง
วัดพระธาตุดอยตุง
ปฐมเจดีย์แห่งล้านนา พุทธสถานเก่าแก่คู่เมือง
เชียงรายมาแสนนาน  มองเห็นได้แต่ไกล เพราะตัง้ อยูบ่ น
ยอดเขาที่ความสูง 2,000 เมตร ต�ำบลห้วยไคร้ อ�ำเภอ
แม่สาย ทางทิศเหนือของพระพระต�ำหนักดอยตุงบนถนน
สายเดียวกัน ห่างอ�ำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม.
ตามต�ำนานสิงหนติกุมาร กล่าวไว้ว่าราว พ.ศ.1454
พระมหากั ส สปะเถระ พร้ อ มด้ ว ยพระเจ้ า อชุ ต ราช
กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งแคว้นโยนก หรือ โยนกนาคพันธ์
(ปัจจุบนั คืออ�ำเภอแม่จนั ) อาณาจักรแรกของชนชาติไทย
ได้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุสว่ นพระรากขวัญเบือ้ งซ้าย
(กระดูกไหปลาร้า)  ประดิษฐานไว้ ณ ดอยแห่งนี้  และได้
ปักตุงตะขาบหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ยาวถึงพัน
วาปักไว้บนยอดดอย ปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้
หมายเป็นเขตศักดิส์ ทิ ธิ์ ดอยนีจ้ งึ ได้ชอื่ ว่าดอยตุงมาจนถึง
ปัจจุบัน พระองค์ได้พระราชทานทองค�ำให้พวกลาวจก
เป็นค่าทีด่ นิ และให้พวกปีลกั ยู 500 ครอบครัว ดูแลรักษา
พระธาตุ ต่อมาในสมัยพญามังรายแห่งราชวงศ์มังราย
พระมหาวชิรโพธฺเถระได้น�ำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย
อีก 50 องค์ พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้
กับเจดีย์องค์เดิม พระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์สององค์มา
จนถึงทุกวันนี้
28
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พระต�ำหนักดอยตุง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะ
องค์พระธาตุขึ้นใหม่ ตามศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมและ
ได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ ทั้งยังจัดงาน
นมัสการและสรงน�้ำพระธาตุขึ้นเป็นประจ�ำในช่วงเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ห รื อ มี น าคมของทุ ก ปี ภายในวั ด พระธาตุ
ดอยตุงยังมีพระอุโบสถที่งดงาม และมีจุดชมทิวทัศน์ที่มี
ความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ❑

กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้ “ดอยตุง” เป็น
1 ใน 10 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย
พระต� ำ หนั ก ดอยตุ ง หรื อ บ้ า นดอยตุ ง ที่ ส มเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงใช้เป็นที่ประทับทรง
งาน เมือ่ ทรงเริม่ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตัวพระต�ำหนัก
เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของล้านนากับชาเลต์สวิส  
สร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย สะท้อนถึงพระจริยวัตรอันเรียบ
ง่ายงดงามของพระองค์ทา่ น ทีค่ วรน้อมน�ำเป็นแบบอย่าง
ของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งมี “สวนแม่ฟ้าหลวง”
เป็นไฮไลต์ส�ำคัญของดอยตุงที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามา
ชื่นชมความงามของสวนดอกไม้เมืองหนาวหลากหลาย
ที่สุดในประเทศไทย เรียนรู้พันธุ์ไม้-กล้วยไม้นานาชนิด
และพันธุ์ไม้ป่าเช่น เฟิร์นกีบแรด กระทือดง ค้างคาวด�ำ 
เป็นต้น  มีสวนประติมากรรม สวนน�ำ้ พุ เรือนรองเท้านารี
สวนบรอมมีเลียด (สับปะรดสี) เพือ่ ให้คนไทยทีไ่ ม่มโี อกาส

ไปต่างประเทศ ได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาว และเพือ่ อนุรกั ษ์
พันธุไ์ ม่หายากในพืน้ ทีเ่ อาไว้ สวนแม่ฟา้ หลวงได้รบั รางวัล
PATA Gold Award ประเภทรางวัลการพัฒนาแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว จากสมาคมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเอเชี ย แปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีทางเดินเรือนยอดไม้
(Doi Tung Tree Top Walk) ยาว 295 เมตร สูงกว่า
30 เมตร ให้เดินชมพรรณไม้ และมี “หอแห่งแรงบันดาลใจ”
ที่จัดแสดงพระราชประวัติ หลักการทรงงานและปรัชญา
ชีวิตของพระองค์ท่าน รวมถึงพระราชโอรสและพระราช
ธิดา แห่งราชสกุลมหิดล ทีท่ รงมีพระวิรยิ อุตสาหะทีม่ งุ่ มัน่
พัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยอีกด้วย ❑
เปิดให้เข้าชมเวลา 06.30-18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาดอยตุง
เลขที่ 920/4 หมู่ที่ 7 พระต�ำหนักดอยตุง
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
0 5376 7015-17
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วัดพระแก้ว
“อารามหลวงแห่งล้านนา” ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนต้อง
ไปเยือนสักครั้งในชีวิต ด้วยเป็นที่ค้นพบ “พระพุทธมหา
มณีรตั นปฏิมากร” หรือ “พระแก้วมรกต” ซึง่ ตามประวัติ
กล่าวว่า ท้าวมหาพรหม ผู้ครองเมืองเชียงรายได้อัญเชิญ
พระแก้วมรกตมาจากเมืองก�ำแพงเพชรในช่วงเวลานั้น
สถานการณ์บ้านเมืองไม่สู้ดีนัก จึงได้พอกปูนทับองค์ไว้
แล้วน�ำไปบรรจุไว้ในเจดียว์ ดั ป่าเยีย๊ ะ แต่มพี ระราชนิพนธ์
ในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงเล่าไว้
อย่างละเอียดสรุปได้วา่ “...ไม่ทราบแน่ชดั ถึงปีและผูส้ ร้าง
30
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พระแก้วมรกต แต่เมือ่ พ.ศ. 1977 ได้มสี ถูปเก่าองค์หนึง่
ณ เชียงราย ต้องอสุนบี าต (ฟ้าผ่า) จึงได้พบพระพุทธรูป
ลงรักปิดทองค�ำทึบทั่วองค์ จึงได้อัญเชิญไปไว้ในวัด
แห่งหนึง่ (วัดป่าญะ) ต่อมาทองทีป่ ลายพระนาสิก (จมูก)
กระเทาะออก จึงได้เห็นเป็นพระพุทธรูปสีเขียวที่สร้าง
ด้วยหยกทั้งองค์ ชาวเชียงรายและชาวลาวตื่นเต้นมา
กราบกันเป็นอย่างมาก...” หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารอัญเชิญ
พระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ ทีต่ า่ งๆ เรียงกันมาตัง้ แต่
ล�ำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี

และท้ า ยที่ สุ ด ได้ อั ญ เชิ ญ ไปประดิ ษ ฐาน ณ วั ด พระ
ศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ที่กรุงเทพฯ นั่นเอง
เดิมวัดพระแก้วทีเ่ ชียงรายนี้ มีชอื่ ว่า “วัดป่าเยีย้ ะ”
หรือ วัดป่าญะ (หมายถึงป่าไผ่พนื้ เมืองชนิดหนึง่ ) เป็นวัด
เก่าแก่แห่งอาณาจักรล้านนามาช้านาน บนเนื้อที่กว่า
6 ไร่ พระอุโบสถเป็นพระวิหารทรงเชียงแสน สร้าง
เมื่อปี พ.ศ. 2433 ประดิษฐาน “พระเจ้าล้านทอง”
พระประธานประจ�ำหอค�ำ  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปส�ำริดปาง
มารวิชยั หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2.8 เมตร อายุประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 21 นับเป็นพระพุทธรูปในสกุลช่างศิลปะ
ปาละที่ ใ หญ่ แ ละสวยงามที่ สุ ด ในประเทศไทย (เดิ ม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจ้าล้านทอง) ด้วยศิลปะสลัก
ลวดลายอันอ่อนช้อยและความเก่าขลังของที่นี่ เมื่อได้นั่ง
เบื้องหน้าพระประธานนี้แล้วจะรู้สึกถึงได้ความอิ่มเอมใจ
อย่างบอกไม่ถูก   ไฮไลท์ของที่นี่คือ “หอพระหยก”
ทรงล้านนาโบราณที่ประดิษฐาน “พระพุทธรตนากร

นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย”
พระพุ ท ธรู ป หยกที่ รั ช กาลที่ 9 ทรงประกอบพิ ธี ม หา
พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม โดย
สมเด็จพระญาณสังวรและคณะสงฆ์เป็นผูท้ ำ� พิธี พระหยก
เชียงรายสร้างในวาระทีส่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา พ.ศ. 2534 เพื่อ
ทดแทนพระแก้ ว มรกตองค์ จ ริ ง ที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ ที่
กรุงเทพฯ สร้างด้วยหยกชั้นดีที่สุดจากประเทศแคนาดา
ซึ่ ง นายฮู เ วิ ร ์ ด โล เป็ น ผู ้ น� ำ มาถวายเจ้ า คณะจั ง หวั ด
เชียงราย โดยอาจารย์กนก วิศวะกุล เป็นผูป้ น้ั หุน่ ต้นแบบ
แล้วส่งไปแกะสลักที่ปักกิ่ง และได้รับความอุปถัมภ์จาก
พลเอกชาติ ช ายและท่ า นผู ้ ห ญิ ง บุ ญ เรื อ น ชุ ณ หะวั ณ
ออกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ส่วนหอพระหยกอาจารย์ถวัลย์ดชั นี
ศิลปินแห่งชาติ ได้ออกแบบถวายเป็นพุทธบูชา
ภายในวัดยังมี “พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว”
เป็นอาคารไม้สกั ทองทีร่ วบรวมพระพุทธรูปส�ำคัญ ศิลปะ
วัตถุล�้ำค่า และศิลปะโบราณล้านนา ที่งดงามเกินจะ
บรรยาย และมีพระเจดีย์ฐานรูปแปดเหลี่ยมหุ้มทอง ซึ่ง
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระแก้วเป็น
โบราณสถานส�ำคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478 ❑
วัดพระแก้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
0 5371 1385, 08 5539 2953
มิ ง กะลาบา
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วัดดอยง�ำเมือง

อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช
มากราบสักการะ “พญามังราย” กษัตริย์ผู้ปรีชา
สามารถ รวบรวมดินแดนแว่นแคว้น สถาปนาอาณาจักร
ล้านนา อนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านประดิษฐานโดดเด่น
เป็ น สง่ า อยู ่ บ ริ เ วณห้ า แยกพ่ อ ขุ น ริ ม ถนนพหลโยธิ น
พระองค์ทรงเป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวเมงแห่งราช
วงศ์ลั๊วจังกราช ผู้ครองหิรัญนครเงินยาง กับพระนางอั้ว
มิ่งจอมเมืองหรือพระนางเทพค�ำขยาย ราชธิดาของท้าว
รุ่งแก่นชาย เจ้าเมืองเชียงรุ้ง พระองค์ประสูติเมื่อวัน
32
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อาทิตย์ เดือนอ้าย พุทธศักราช 1781 เมื่อมีพระชนม์ได้
16 พรรษา ได้สมรสกับธิดาเจ้าเมืองเชียงเรือง ขณะมี
พระชนม์ 21 พรรษา ครั้ น พระเจ้ า ลาวเมงสวรรคต
พระองค์จึงได้ขึ้นครองเมืองเป็นพระมหากษัตริย์ล�ำดับที่
25 แห่งหิรัญนครเงินยาง ผู้สร้างเมืองเชียงรายเป็นเมือง
แรก ราว พ.ศ. 1805 ก่อนขยายอาณาเขตไกลออกไปจน
เป็นอาณาจักรล้านนา พระอัฐิของพระองค์ประดิษฐาน
ณ ดอยวัดดอยง�ำเมือง ใกล้กับวัดพระแก้ว ❑

มีชื่อเดิมว่า วัดงามเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความ
ส� ำ คั ญ เพราะเป็ น ที่ ตั้ ง ของกู ่ พ ญามั ง ราย ตั้ ง อยู ่ ถ นน
อาจอ�ำนวยใกล้กับ วัดพระแก้ว วัดดอยง� ำเมืองสร้า ง
เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเจดีย์ (กู่)
เก่ า ของวั ด นี้ เ ป็ น เจดี ย ์ บ รรจุ พ ระอั ฐิ ข องพญามั ง ราย
มหาราช สร้างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังราย
มหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากที่พญามังรายได้
สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1860 พญาไชย

สงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญา
มังรายมหาราชแล้วพระองค์ทรงไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ ได้
กลั บ มาครองเมื อ งเชี ย งรายและอั ญ เชิ ญ พระอั ฐิ ข อง
พญามังรายมาประดิษฐาน ณ ดอยแห่งนี้ ต่อมาใน พ.ศ.
2030 พระยาศรรัชฎาเงินทอง ได้มาบูรณะและสร้างวัด
ขึ้นให้ชื่อว่า “วัดดอยง�ำเมือง” ❑

มิ ง กะลาบา
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วัดร่องขุ่น
“พุทธศิลป์สดุ วิจติ ร ศิลปินจินตนาการเปรียบดัง่
ยกสวรรค์มายังโลกมนุษย์” ริเริม่ สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชาวเชียงราย ศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จาก
พื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ ขยายออกเป็น 12 ไร่ พระอุโบสถ
ตกแต่งด้วยสีขาว แทนพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
ประดับด้วยกระจกแวววาววิจติ รงดงามแปลกตา หมายถึง
พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่ว
โลกมนุษย์และจักรวาล
ภาพพระพุ ท ธองค์ ห ลั ง พระประธานและภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพที่งดงามมาก เหนืออุโบสถที่
ประดั บ ด้ ว ยสั ต ว์ ใ นเทพนิ ย าย เป็ น รู ป กึ่ ง ช้ า งกึ่ ง วิ ห ค
เชิดงวงชูงา ดูงดงามแปลกตา สถาปัตยกรรมรอบอาคาร
ล้วนแฝงด้วยความหมายทางธรรม เช่น สะพาน หมายถึง
การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ก่อนขึ้นสะพานครึ่ง
วงกลมเล็ก หมายถึง โลกมนุษย์ วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปาก
ของพญามาร หรือพระราหู หมายถึง กิเลสในใจแทน
ขุมนรกคือทุกข์ ผู้ใดจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระพุทธ
ภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองทิ้งลงไป
ในปากพญามาร เพื่อเป็นการช�ำระจิตเราให้ผ่องใสถึงจะ
เดินผ่านขึ้นไปได้ เป็นต้น ❑
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วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น.
0 5367 3579

มิ ง กะลาบา
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วัดร่องเสือเต้น
“วิ ห ารสี ฟ ้ า ศรั ท ธาสี ค ราม ความงามแห่ ง
พุทธศิลป์” จากวัดร้างในอดีต ที่เล่าขานต�ำนานเสือ
กระโดดข้ามร่องน�้ำไปมา กลายเป็นวัดทรงคุณค่าทาง
พุทธศิลป์ สร้างสรรค์โดยนายพุทธา กาบแก้ว หรือ
สล่านก (สล่า ค�ำเรียกผู้มีความช�ำนาญเฉพาะทางของ
ชาวล้านนา) ศิลปินท้องถิน่ ชาวเชียงราย ทีม่ โี อกาสเข้าไป
ศึกษาและเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ใน
ครัง้ สร้างวัดร่องขุน่ วัดนีถ้ กู สร้างขึน้ เนือ่ งจากชาวบ้านร่อง
เสือเต้น ไม่มีที่ท�ำบุญในหมู่บ้าน เวลาท�ำบุญในวันส�ำคัญ
ต้ อ งไปท� ำ บุ ญ ที่ วั ด อื่ น ท� ำ ให้ ค นในหมู ่ บ ้ า นต่ า ง
กระจัดกระจายกันไป จึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น ความ
โดดเด่นอยู่ที่วิหารของวัด เป็นศิลปะแนวประยุกต์ ที่ใช้
โทนสีน�้ำเงินและสีฟ้าตัดกับสีทองเป็นหลัก โดยสีน�้ำเงิน
ฟ้าของวิหารเปรียบเสมือนท้องฟ้าทีส่ ดใสแสดงถึงธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ภายใน
วิหารมีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนัง
ที่มีความงดงาม อ่อนช้อย ร่วมใช้เวลาก่อสร้างวิหารแล้ว
เสร็จถึง 11 ปี ❑
วัดร่องเสือเต้น 306 หมู่ที่ 2 ซอย 5
ชุมชนร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
36
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ขัวศิลปะ
“ขัวศิลปะ คือ สะพานที่เชื่อมศิลปะสู่สังคม”
ขัวศิลปะก่อตั้งจากความรัก ความสามัคคี และความ
เอื้ อ เฟื ้ อ ของกลุ ่ ม ศิ ล ปิ น ชาวเชี ย งราย เพื่ อ สนั บ สนุ น
ส่งเสริมการท�ำงานของศิลปิน และการศึกษาของนักศึกษา
ทีส่ นใจงานศิลปะในจังหวัดเชียงราย จึงตัง้ ชือ่ โครงการนีว้ า่
“ขัวศิลปะ” ซึง่ “ขัว” ในภาษาเหนือแปลว่าสะพาน เมือ่
รวมกับค�ำว่า “ศิลปะ” จึงมีความหมายว่า สะพานที่
จะเชื่ อ มศิ ล ปะสู ่ สั ง คม หอศิ ล ป์ แ ห่ ง นี้ จั ด เป็ น แหล่ ง
ท่องเทีย่ วและศูนย์เรียนรูท้ างศิลปะมีการจัดแสดงผลงาน
ศิลปะแบบหมุนเวียนของเหล่าศิลปินทัว่ ภูมภิ าคทัง้ รุน่ เล็ก
รุน่ ใหญ่และรุน่ ใหม่ๆ รวมถึงศิลปินนานาชาติ เพือ่ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ เช่น
นิ ท รรศการหมุ น เวี ย น ค่ า ยศิ ล ปะ จั ด เสวนาพู ด คุ ย
จัดแสดงดนตรีและละคร แก่ผู้ที่มีใจรักในงานศิลปะ
ทีม่ าหาแรงบันดาลใจให้กบั ตนเอง มีทงั้ แกลอรีใ่ ห้ชม และ
สามารถซือ้ งานศิลปะกลับไปได้ ทีน่ ยี่ งั มีรา้ นอาหารมาลอง
เต๊อะ ริมแม่น�้ำกก ในบรรยากาศที่พักผ่อนแบบสบายๆ
ใกล้ๆ ตัวเมืองเชียงรายอีกด้วย ❑
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พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ

ขัวศิลปะ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น.
(ร้านอาหาร แกลอรี ร้านขายของที่ระลึก
เปิด 10.00-17.00 น.)
08 8418 5431, 0 5316 6623

“บ้านด�ำ สถาปัตยกรรมถิน่ เหนือแห่งแรงบันดาลใจ”
ที่นี่เป็นศิลปะสถานที่รวบรวมผลงานของอาจารย์ถวัลย์
ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) บนพืน้ ที่
กว่าร้อยไร่ ประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ภาคเหนือกว่า 25 หลัง และอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิน่
ประยุ ก ต์ อี ก หลายหลั ง ที่ จั ด แสดงศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
ซึง่ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างท้องถิน่ ตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อาคารเกือบทุกหลังทาด้วยสีด�ำ  ตกแต่งด้วย
ไม้แกะสลักที่มีลวดลายสวยงามวิจิตร มีการน�ำเขาสัตว์
มาประดับให้ดูโดดเด่น เช่น เขาควาย เขากวาง และ
กระดูกช้าง เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำแห่งนี้ไม่เพียงเป็นอนุสรณ์สถาน
เพื่ อ ให้ เ ราระลึ ก ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ข องอาจารย์ ถ วั ล ย์
ดัชนี ที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่สร้าง
จิ น ตนาการและแรงบั น ดาลใจให้ กั บ ผู ้ รั ก งานศิ ล ปะ
ได้แกะรอยศึกษาแนวคิดทางด้านศิลปะของท่าน เพื่อ
พัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ❑
พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ ตั้งอยู่ 333 หมู่ 13
ต.นางแล อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
(การเข้าชมเป็นหมูค่ ณะต้องท�ำหนังสือแจ้งล่วงหน้า)
0 5377 6333, 08 3336 5333
มิ ง กะลาบา
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ดอยดินแดง

สิงห์ปาร์ค
“ที่ สุ ด ของอาณาจั ก รท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ท่ามกลางสวนสวย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย บนพืน้ ทีก่ ว่า 8,000 ไร่ มากมายด้วย
พืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา มีรูปปั้นสิงห์สีทอง
ตัวใหญ่ เป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งอยู่บนเนินสนามหญ้า
สีเขียว นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติและสนุกไป
กับกิจกรรมต่างๆ ในไร่ เช่น นัง่ รถเทีย่ วทัว่ ฟาร์ม ชมไร่ชา
และทุ่งดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนตลอดทั้งปี ชมสัตว์สายพันธุ์
แอฟริกา ปัน่ จักรยานชมธรรมชาติแบบใกล้ชดิ มีกจิ กรรม
ผจญภัยท้าทายคนใจเด็ด และการแข่งขันกีฬาตลอดทัง้ ปี
มีร้านอาหารนานาชาติไว้บริการ โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่
เป็นผลผลิตสดๆ จากไร่รื่นรมย์ ❑
สิงห์ปาร์ค หมูท่ ี่ 1 บ้านแม่กรณ์ ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ
ต.แม่กรณ์ อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
09 1576 0374, 0 5317 2870
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“จากดินและธรรมชาติในท้องถิ่น ผ่านมือเป็น
เซรามิกวิถีเซน” ดอยดินแดง เป็นทั้งสตูดิโอและเป็นทั้ง
โรงปั้น ก่อตั้งโดย อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปิน
เซรามิกระดับนานาชาติ ทีไ่ ปศึกษาการปัน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผา
จากญีป่ นุ่ ทีเ่ มืองคาระซึ เกาะคิวชู ซึง่ มีชอื่ เสียงด้านเครือ่ ง
ปั้นมามากว่า 400 ปี จุดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาดอย
ดินแดง คือ การใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติในท้องถิ่น
ปั้นให้มีกลิ่นอายความเรียบง่ายสไตล์เซน แต่ละชิ้นมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทีส่ ำ� คัญต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ประโยชน์การใช้งานเป็นหลักมากกว่าไปตั้งโชว์
นอกจากนี้ยังมีร้านขายเครื่องปั้น มีมุมกาแฟเล็กๆ
หรือหากต้องการชมการสาธิตการท�ำเครื่องปั้นดินเผา
ทีโ่ รงปัน้ เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วเห็นวิธกี ารท�ำงานและ
พูดคุยกับช่างปั้นถึงวิธีคิดและขั้นตอนการท�ำงานศิลปะ
กรณีการเข้าโรงปั้นต้องนัดหมายล่วงหน้า ❑
ดอยดินแดง 49 หมู่ 6 ซ. 3 บ้านป่าอ้อ ถ.พหลโยธิน
ต.นางแล อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
0 5370 5291

Locus Native Food Lab

หมู่บ้านผาฮี้
“จิบกาแฟห้อยขา เรียนรู้วัฒนธรรมอาข่า จาก
แหล่งปลูกอาราบิก้าเลื่องชื่อ” หมู่บ้านผาฮี้ เป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ของพี่น้องชาติพันธุ์ชาวอาข่าและล่าหู ปลูกบ้าน
เรือนลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา เห็นบรรยากาศทิวเขา
สลับซับซ้อนของดอยผาหมีและดอยตุง ดอยผาฮี้เป็น
แหล่งปลูกกาแฟ พันธุ์อาราบิก้าขนาดใหญ่ ในอดีตพื้นที่
บริเวณนี้ปลูกฝิ่น ข้าวโพดเป็นเขาหัวโล้น เมื่อโครงการ
พัฒนาดอยตุงเข้ามาในหมูบ่ า้ น ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกท�ำ
ไร่เลือ่ นลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรูท้ จี่ ะอาศัยร่วมกับป่า
สนับสนุนการปลูกกาแฟกันมากขึน้ จนกลายเป็นอาชีพหลัก
ที่นี่มีร้านกาแฟให้เลือกหลายร้านมีจุดขายร่วมกัน คือ
นัง่ จิบกาแฟห้อยขา มีชดุ อาข่าให้ใส่ถา่ ยรูปกับวิว นอกจาก
นี้ยังให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์หลายที่ด้วยกัน เช่น
ผาฮี้แคมปิ้ง ผาฮี้ วัลเลย์ เป็นต้น ❑
หมู่บ้านผาฮี้ หมู่ที่ 10 บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

“ไฟน์ไดนิ่งที่เล่าเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นผ่าน
อาหารล้านนาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ” Locus ร้าน
อาหารรูปแบบไฟน์ไดนิ่ง สไตล์ Chef’s table แห่ง
แรกของเชียงราย โดยเชฟก้อง-ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร
มีแนวคิดอยากจะอนุรักษ์และยกระดับอาหารเหนือ
โดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้าน ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่
เชียงราย และตั้งใจมาเล่าเรื่องราวด้านภูมิปัญญา
อาหารของคนเชียงรายให้ฟัง เสิร์ฟอาหารที่ได้
แรงบันดาลใจจากต�ำรับอาหารล้านนาเก่าแก่มาปรุง
น�ำเสนอแบบใหม่ นอกจากจะได้สมั ผัสประสบการณ์
การกินแปลกใหม่แล้ว Locus ยังเป็นที่รับรองแขก
บ้านแขกเมืองและนักชิมทั่วโลก โดยอาหารทีร่ า้ น
จะเปลีย่ นเมนูไปทุกเดือน รับวันละ 1 รอบๆ ละ 12
คนเท่านั้น ❑
Locus Native Food Lab บ้านป่าสักทอง
ต.แม่กรณ์ อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 18.00-23.00 น.
(ปิดวันจันทร์)
06 5023 2627
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วัดพระธาตุดอยเวา
“สั ก การะพระบรมธาตุ ที่ เ ก่ า แก่ รองมาจาก
พระบรมธาตุดอยตุง” ตั้งอยู่บนยอดดอยเวา ริมฝั่ง
แม่นำ�้ สาย เดิมทีขนุ ควักเวา หรือองค์เวา กษัตริยอ์ งค์ที่ 10
วงศ์สิงหนวัติ แห่งนครนาคพันธุ์สิงหนวัติ (เชียงแสน
โบราณ) สร้างพระเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุไว้บนดอยนี้
เมื่อ พ.ศ. 296 ต่อมาพระธาตุเจดีย์ได้พังลงตามกาลเวลา
นายบุญยืน ศรีสมุทร คฤหบดีอ�ำเภอแม่สาย ได้ร่วมกับ
พระภิกษุดวงแสง รัตนมณี พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา และ
กรมศิลปากร ร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ พ.ศ. 2498 ในการ
ขุดแต่งก่อนบูรณะได้พบพระสาริกธาตุในผอบหินด�ำ
5 องค์ จึงได้อญ
ั เชิญขึน้ ประดิษฐานในองค์พระธาตุดงั เดิม
ภายในบริเวณวัด มีอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรมหาราช
พระสุพรรณกัลยา และพระเอกาทศรถ ที่สร้างขึ้นตาม
ความตั้งใจของหลวงปู่โง่น โสรโย แห่งวัดพระพุทธบาท
เขารวก จังหวัดพิจติ ร รวมทัง้ มีปราสาทไพชยนต์ ซึง่ สร้าง
ขึ้ น เพื่ อ ประกาศถึ ง คุ ณ งามความดี และเพื่ อ สั ก การะ
พระอินทร์ นอกจากนีบ้ นยอดดอยเวายังเป็นจุดทีส่ ามารถ
ชมทิวทัศน์ของอ�ำเภอแม่สายและท่าขี้เหล็กทางฝั่งพม่า
ได้อย่างชัดเจน ❑
วัดพระธาตุดอยเวา
หมู่ที่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
0 5373 1527
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วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ
มาวัดเดียวแต่ได้ยลพุทธศิลป์ที่วิจิตรงดงามถึง
3 รูปแบบ คือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไทยใหญ่ และศิลปะ
พม่า ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างแต่ผสานกัน
อย่างกลมกลืน วัดนี้นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดแสงแก้ว
โพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอยม่อนแสงแก้ว อ�ำเภอแม่สรวย
สร้างโดยท่านพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ท่านได้นิมิต
ว่าเดินหลงทางไปจนเห็นป่าเขาที่มีดอกบัวบานเต็มไป
หมด มีแสงสว่างไสวเรืองรองเหมือนแสงแก้ว จึงได้ปรึกษา
พ่อหลวงยา ศรีทา และชาวบ้านป่าตึงงาม (หมู่บ้านใหม่
แสงแก้ ว ) เพื่ อ ค้ น หาสถานที่ ต ามนิ มิ ต เจ้ า ของที่ ดิ น
ทราบข่าวจึงได้ถวายที่ดินประมาณ 19 ไร่เศษ สร้างวัด
ที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชามากมาย เช่น พระแสง
แก้วโพธิญาณ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนทรงเครือ่ งแบบ

ล้านนาปิดทองค�ำทั้งองค์ ประดิษฐานภายในวิหารหลวง
ลายค�ำ มีมหาเทพทันใจ ท่านแม่กระซิบ พระแม่นางกวัก
พระพิฆเนศ พระพรหม พระสีวลี พระมหาโพธิสตั ว์กวนอิม
อวโลกิเตศวร ปางพันกร (สร้างจริง 38 กร) และรูปหล่อ
โลหะครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยชาวล้านนา
เชื่อว่าครูบาศรีวิชัยคือพระโพธิสัตว์ที่ลงมาจุติในล้านนา
นอกจากนัน้ ยังมีปริศนาธรรมและการจ�ำลองเรือ่ งโลกและ
จักรวาล เทพนพเคราะห์ 9 องค์  นอกจากนั้นด้านบนยัง
สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของตัวอ�ำเภอแม่สรวย
ได้อีกด้วย ❑
เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
08 5614 3764, 0 5360 2667
มิ ง กะลาบา
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อุทยานแห่งชาติถ�้ำหลวง ขุนน�้ำนางนอน
เทือกเขาดอยนางนอน ภูเขาขนาดใหญ่หลายลูก
เรี ย งตั ว สลั บ ซั บ ซ้ อ น สูงจากระดับ น�้ ำทะเลโดยเฉลี่ย
779 เมตร มองดูคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว เป็นที่ตั้ง
ของวนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน ต�ำบลโป่งผา
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง
ชาติป่าดอยนางนอน บนเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่
มีพื้นที่ส�ำหรับบริการนักท่องเที่ยวอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณ
วนอุ ท ยานถ�้ำ หลวงตั้งอยู่ท้องที่บ ้านน�้ำจ� ำ  (เป็น ที่ตั้ง
ส�ำนักงาน) และ บริเวณขุนน�้ำนางนอน มีเนื้อที่ 8 ไร่
ตั้งอยู่ท้องที่บ้านจ้อง เทือกเขาดอยนางนอนมีเรื่องเล่า
หลายต�ำนาน แต่ปรากฏการณ์การช่วยชีวิตนักฟุตบอล
และโค้ชทั้ง 13 คนของทีมหมูป่าอาคาเดมี ที่โด่งดังไป
ทั่วโลกใน พ.ศ. 2561 ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวอยากมาเยือน
ถ�้ำหลวง ซึ่งเป็นถ�้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 10.3 กม.
(ความยาวถ�ำ้ เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย) มีธารน�ำ้ ไหล
ตลอดทั้งปี ปากถ�้ำเป็นห้องโถงกว้าง ภายในถ�้ำมีหินงอก
หินย้อยสะท้อนแสงระยิบระยับ ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์
นาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม ฮีโร่ถำ�้ หลวง ที่เสียชีวิต
ระหว่างการท�ำภารกิจช่วยชีวิตในครั้งนั้น นอกจากนั้นยัง
มีถำ�้ ต่างๆ มากมายเช่น ถ�ำ้ พระ ถ�ำ้ ทรายทอง (สระมรกต)
ถ�ำ้ มัลติกาเทวี (ถ�ำ้ พญานาค) ทีป่ ากถ�ำ้ มีหนิ งอกขนาดใหญ่
คล้ายงูแผ่แม่เบี้ย และถ�้ำเลียงผา ที่ค้นพบฟอสซิลหอย
ฝาเดียวและหอยสองฝาโบราณอายุหลายร้อยล้านปี
46
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ส่วนขุนน�้ำนางนอน อยู่ห่างจากถ�้ำหลวงประมาณ
2.5 กม. มาทางใต้ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และดูนก
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ
ใกล้ กั น มี ล� ำ ธารน�้ ำ ไหลมาจากภู เ ขาใต้ หิ น ปู น กั้ น เป็ น
“สระขุนน�้ำมรกต” ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชมคือ เดือน
พฤศจิกายน-เมษายน หากนักท่องเที่ยวต้องการค้างคืน
แนะน�ำให้เตรียมเต็นท์มาเอง โดยมีห้องน�้ำและห้อง
อาบน�้ำ  แยกชาย-หญิง ไว้บริการ อุทยานฯ อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดเชียงราย 60 กม. และห่างตัวอ�ำเภอแม่สาย
8 กม. (เปิดให้เข้าชมได้ถึงห้องโถงที่ 1 ของถ�้ำหลวง
ลึกเข้าไปประมาณ 200 เมตร โดยจ�ำกัดนักท่องเที่ยว
เข้าไปในถ�้ำได้ครั้งละ 40 คน) ❑
เปิดท�ำการทุกวันเวลา 08.00-17.00 น.
09 4603 3511, 08 0792 5095
มิ ง กะลาบา
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กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเชียงราย

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์
สถิตมหาสันติคีรี

เจดียแ์ บบล้านนาประยุกต์ทงี่ ดงามแห่งนี้ ตัง้ อยูบ่ น
ยอดดอยสูงสุดของแม่สลองที่ระดับความสูง 1500 ม.
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จย่า เจดียน์ ตี้ งั้ อยูบ่ นฐานสีเ่ หลีย่ มลดชัน้ ประดับด้วย
กระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระน�ำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุ
ประดับพระพุทธรูปยืนสีท่ ศิ และองค์ระฆังประดับแผ่นทอง
แกะสลักลวดลายอย่างงดงาม ใกล้กบั เจดียย์ งั มีวหิ ารแบบ
ล้านนาประยุกต์ทตี่ งั้ ของพระบรมธาตุฯ จากจุดนีส้ ามารถ
ชมวิวทิวทัศน์งดงามเกินบรรยายแบบพาโนรามา ต้องไป
เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ❑
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
09 5449 0489
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วัดห้วยปลากั้ง

เป็ น วั ด ที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมไทยล้ า นนาผสมจี น ที่
งดงามและหาชมได้ยาก ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมใน
หมู่บ้านห้วยปลากั้ง สักการะ “พบโชคธรรมเจดีย์” เจดีย์
สูงถึง 9 ชั้น แต่ละชั้นยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
พระอรหันต์ บริเวณวัดยังมีรปู ปัน้ เจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์
ใหญ่ตั้งตระหง่านสะดุดตามาแต่ไกล บริเวณวัดร่มรื่นไป
ด้วยแมกไม้เขียวขจี สามารถเดินเล่นและเดินชมความงาม
ของวัดได้อย่างเพลินๆ ❑
ห้วยปลากั้ง  553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
0 5315 0274, 08 6620 0647

นัง่ รถรางแอ่วเมืองเล่าขาน 9 ต�ำนานนครเจียงฮาย
อ�ำเภอเมืองฯ ให้บริการทุกวัน มีจุดแวะชม 9 จุด ได้แก่
อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟา้ หลวง วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว
วัดดอยงามเมือง วัดพระธาตุดอยจอมทอง หอนาฬิกา
เชียงราย สวนแม่ฟ้าหลวง ก่อนที่จะวนรอบกลับมาที่
อนุเสาวรีย์แต่ละรอบ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย
0 5360 0870
นั่งรถไฟฟ้าน�ำเที่ยวเมืองโบราณเชียงแสน อ�ำเภอ
เชียงแสน ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
เริ่มต้นที่ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงแสน (ตรงข้าม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน) ไปตามเส้นก�ำแพง
เมืองเชียงแสน สิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวง
สอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงแสน
0 5377 7084  
ล่องเรือดินเนอร์แม่น�้ำกก
สอบถามข้อมูลได้ที่
แม่กกลาฟติ้ง
08 6186 8525, 08 8258 0590

เดินชมธรรมชาติบนทางเดินเรือนยอดไม้ Doi Tung
Tree Top Walk ยาว 295 เมตร และสูงกว่า 30 เมตร
จากพื้ น ดิ น ท่ า มกลางป่ า ร่ ม รื่ น และพรรณไม้ ใ นสวน
แม่ฟ้าหลวง เปิดบริการตั้งแต่ 08.30-17.00 น. ราคา
ท่านละ 150 บาท โทรศัพท์ : 0 5376 7015-17
สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาบนดอยตุง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมของหลายชาติพันธุ์
ในเชียงราย เป็นทีร่ วมหมูบ่ า้ นชาวเขา ได้แก่ อาข่า เย้า
ลาหู่ ปกาเกอญอ ฯลฯ มีที่พักแบบโฮมสเตย์และแบบ
แคมป์ปิ้ง ให้บริการ ❑
สอบถามข้อมูลได้ที่
0 5370 5337  
www.friendsofhilltribe.org
ชมธรรมชาติ บ นหลั ง ช้ า ง สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ชาว
กะเหรี่ยงคอยาว สนุกสุดมันส์กับเส้นทางการขับรถ ATV
เทีย่ วชมภูเขา ทุง่ นา ไร่สบั ปะรด ทีป่ างช้างเผือกเชียงราย
88 ม.17 ป่าอ้อดอนชัย  
เปิดบริการทุกวัน 08.00-17.00 น.
06 1798 7773, 08 9829 3791
www.facebook.com/
changpuakcampchia ngrai
มิ ง กะลาบา
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การข้ามแดน ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
ด่านอ�ำเภอแม่สาย ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามชายแดน
ไทย-เมี ย นมา (สะพานมิต รภาพแม่น�้ำ สายแห่งที่ 2)
เชื่อมต่อกับ ด่านพรมแดนท่าขี้เหล็ก แขวงท่าขี้เหล็ก
รัฐฉาน ประเทศพม่า อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมืองเชียงราย
ประมาณ 61 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม การข้ามแดน
เข้าไปถึงเชียงตุงมี 2 วิธี คือ
1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้
งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และวีซา่ ซึง่ สามารถขอได้ที่
สถานทูตเมียนมา สามารถเทีย่ วอยูใ่ นเมียนมาได้ประมาณ
28 วัน
2. น�ำบัตรประชาชนตัวจริงมาขอท�ำหนังสือผ่าน
แดน (Border Pass) ทีอ่ ำ� เภอแม่สาย ใช้เวลาเพียงครูเ่ ดียว
เสียค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาท สามารถอยู่ในเมียนมา
ได้ 7 วัน เฉพาะท่าขี้เหล็กหรือไม่เกิน 5 กม. ในเขต
เมียนมา หากจะเข้าไปถึงเชียงตุง ให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว
3 รูปไปแจ้งต่อ ต.ม. พม่า เขาจะท�ำหนังสือผ่านทางไป
เชียงตุงให้สามฉบับ การไปแบบนี้ทางการพม่าบังคับให้
จ้างไกด์ไปด้วย (อัตราค่าจ้างไกด์ประมาณวันละ 1000
บาท) เสียค่าธรรมเนียมฝั่งพม่า 10 บาท (เดินเท้า) แต่ถ้า
น�ำรถยนต์เข้าไปต้องเสียอีก ตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไปแล้วแต่
เจ้าหน้าทีพ่ ม่าจะเรียกเก็บ เมือ่ ข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าขี้เหล็ก ต้องไปถ่ายเอกสาร หน้าหนังสือเดินทาง
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หากต้องการเข้าจากด่านอ�ำเภอเชียงของ อยู่ฝั่งตรงข้าม
กับด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจาก
อ.เมืองเชียงรายราว 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชม.
สอบถามที่ส�ำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง
0 5379 1663, 0 5379 1332
มีรถบริการรับส่งจากท่าขี้เหล็กไปเชียงตุง 3 แบบ
คือ รถโดยสารประจ�ำทาง (วันละสองเทีย่ ว 09.00 น. และ
12.00 น.) ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง สนนราคา
คนละประมาณ 400 บาท มีรถตูใ้ ห้บริการวันละ 3 เทีย่ ว
(9.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น.) ใช้เวลาในการเดินทาง
4 ชั่วโมง ราคาคนละประมาณ 550 บาท และสุดท้ายคือ
รถแท็กซี่ ค่ารถเหมาต่อคันไปอย่างเดียว 2,500 บาท ใช้
เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมงกว่าๆ

หน้าวีซ่าพม่า ตราประทับด่าน ต.ม ท่าขี้เหล็ก (ให้อยู่ใน
หน้าเดียวกัน) จ�ำนวน 6 แผ่นเพือ่ ยืน่ กับด่านตรวจแต่ละด่าน
เมือ่ ถึงเชียงตุง ต้องไปแจ้งทีต่ รวจคนเข้าเมืองเชียงตุงว่าเรา
มาถึงแล้ว อยู่ใกล้ๆ วัดหัวกาด (ประตูเมืองป่าแดง) ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สาย
0 5373 1008, 0 5373 3103

หากจะใช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท น� ำ เที่ ย วฝั ่ ง แม่ ส าย
มีหลายบริษัทได้แก่
มัณฑเลย์ ทราเวล เซอร์วิส
0 5364 0086-7
สี่เลนส์ทัวร์
0 5370 0617-20
พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซ็นเตอร์
0 5374 2844-9
พีดีทัวร์
0 5374 0088
รวมมิตรเชียงรายทัวร์
0 5373 2068
ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม ด่านศุลกากรแม่สาย ตัง้ อยู่
เลขที่ 117 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก ต.เวียงพางค�ำ 
อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดท�ำการเวลา 06.30-18.30 น.
ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์เปิดท�ำการครึ่งวัน ในส่วนของ
แผนกงานบริการและงานขออยู่ต่อ ปิดท�ำการวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ❑
มิ ง กะลาบา
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ยลเส้นทางสายวัฒนธรรม ที่เชียงตุง

เชียงตุง (Keng tung)
จากแม่สายข้ามสะพานมิตรภาพแม่นำ�้ สายแห่งที่ 2
เข้าสู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก (Tachileik) ซึ่งมีท่าอากาศยาน
ท่าขี้เหล็ก ให้สามารถเดินทางเชื่อมไปยังเมืองย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์ได้ เมืองนี้มีเจดีย์ชเวดากองจ�ำลองมีขนาดเล็ก
กว่าองค์จริงที่ย่างกุ้งพอสมควรเรียกว่า “ท่าขี้เหล็ก
ชเวดากอง” (Tachileik Shwedagon Pagoda) เป็น
ศูนย์รวมจิตใจชาวเมียนมาที่นี่ ระหว่างทางจากเมือง
ท่าขี้เหล็กสู่เมืองเชียงตุง จะผ่านเมืองส�ำคัญคือเมือง
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ท่าเดื่อและเมืองพยาก ตลอดเส้นทางสู่เมืองเชียงตุง
ส่วนใหญ่จะเป็นหุบเขา ผ่านหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ทั้งอาข่า ไตลื้อ ปะด่อง แอ่น ว้า ขึนและไตโหลง ก่อนเข้า
ตัวเมืองเชียงตุง เป็นหมู่บ้านดอยปางควาย เป็นจุดสูงสุด
ของเมืองเชียงตุงและเป็นจุดพักรถให้นกั ท่องเทีย่ วแวะซือ้
ของฝากเมืองเชียงตุง เช่น มะกอกขี้หนู มันฝรั่งทอด
แอปเปิ้ลป่าและแป้งทานาคา เป็นต้น

ฉายาเมืองร้อยวัด “เชียงตุง” เป็นจังหวัดที่สงบ
เงียบท่ามกลางขุนเขาในเขตรัฐฉานของพม่า ห่างจาก
ชายแดนไทยประมาณ 165 กม. ตัง้ อยูท่ างตะวันออกของ
แม่นำ�้ สาละวิน มีความสูงประมาณ 2,700 ฟุต เหนือระดับ
น�้ำทะเล  มีรูปร่างเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ แม้จะ
มีพื้นที่ราบบ้าง แต่ก็เป็นพื้นที่ตะปุ่มตะป่า เชียงตุงมี
ประชากรหลากหลายชาติพนั ธุ์ อาศัยอยูร่ ว่ มกัน ส่วนใหญ่
จะเป็นชาวไทยขึนหรือไทเขิน มีไทใหญ่ ไทลื้อ และพม่า
รองลงมา นอกจากนี้ ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อีกมากมาย
เช่น อาข่า ปะหล่อง ว้า ฯลฯ คนไทยใหญ่เรียกชือ่ เมืองนีว้ า่

เวลามาเชียงตุงจะเห็น “พระยะโตมู” พระพุทธรูปสูงยืนชี้นิ้ว โดดเด่นเป็นสง่า
มือขวาชี้ไปที่เมืองเชียงตุง เพื่อให้เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรือง และพระพุทธ
ศาสนาจะยังคงอยู่คู่กับเมืองนี้ต่อไป

“เก๋งตุ๋ง” ภาษาพูดมีลักษณะคล้ายภาษาเหนือของไทย
พูดจาฟังกันรู้เรื่อง ค�ำว่า “เชียง” ในภาษาล้านนา หมาย
ถึงเมือง ส่วนค�ำว่าตุง มาจากนาม “ตุงคฤาษี” ที่ตาม
ต�ำนานแสดงกฤดาภินิหารแก้น�้ำท่วมโดยท�ำให้น�้ำไหล
ออกไปอยู่ตรงกลางเมือง เกิดเป็นหนองน�้ำขนาดใหญ่
เรียกกันว่า “หนองตุง” หล่อเลี้ยงให้ความอุดมสมบูรณ์
แก่เมืองเชียงตุงมาแต่ครั้งอดีตกาล
มิ ง กะลาบา
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รหัส 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู มีความ
หมายถึงเมืองทีม่ ภี เู ขาสูงห้อมล้อมอยู่ 3 จอม ได้แก่ จอมค�ำ 
จอมสัก จอมมน มีชุมชนดั้งเดิมชาวไทเขิน ที่มีชื่อขึ้นต้น
ด้วยค�ำว่าเชียงอยู่ 7 เชียง ได้แก่ เชียงอินทร์ เชียงคุ่ม
เชียงลาน เชียงจันทร์ เชียงงาม เชียงจาม เชียงยืน มีหนอง
น�้ำหล่อเลี้ยงให้ความอุดมสมบูรณ์อยู่ 9 หนอง ได้แก่
หนองตุง หนองค�ำ หนองโตง หนองเย หนองแล้ง หนองไคร้
หนองกลอง หนองยาง หนองท่าช้าง และมีประตูเมือง
ทัง้ หมดอยู่ 12 ประตู ได้แก่ ประตูปา่ แดง เชียงลาน งามฟ้า
ฝาหย่อง  แจงเมือง ยางค�ำ หนองเหล็ก หนองผา ยางปิง
ไก่ไห้ ยางโกง และประตูมังกะละ รวมกันเป็นแว่นแคว้น
ที่เรียกว่า “เขมรัฐตุงคบุรี” เขมรัฐ นครเชียงตุง
เชียงตุงในอดีต ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญ
รุง่ เรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย และเมือง
เชี ย งรุ ่ ง แห่ ง สิ บ สองปั น นาเลยที เ ดี ย ว ด้ ว ยเคยเป็ น
เมือง “ลูกช้างหางเมือง” หรือ “เมืองลูกหลวง” ขึ้นกับ
อาณาจักรล้านนาในสมัยพญามังรายราว พ.ศ. 1772 และ
ได้มสี มั พันธ์กนั ในลักษณะเครือญาติ เมือ่ พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองได้แผ่ขยายจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงตุงและ
เชียงรุ่ง
ต่อมาเชียงตุงได้ตกเป็นประเทศราชของพม่าใน
สมัยพระเจ้าบุเรงนอง ราว พ.ศ. 2107 จนกระทั่งพญา
กาวิละได้ยกทัพไปตีเมืองต่างๆ ตามแม่น�้ำสาละวิน รวม
ถึงเมืองเชียงตุง กวาดต้อนผู้คนให้เข้ามาตั้งรกรากใน
เชียงใหม่ ต่อมาเชียงตุงได้กลับไปเป็นประเทศราชของ
พม่าอีกครั้งในสมัยของเจ้ามหาขนาน หลังพม่าได้รับ
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เอกราชจากอังกฤษ เชียงตุงจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐฉาน ประเทศพม่า
เมือ่ ก้าวเข้าไปเทีย่ วเชียงตุง จะเห็นศิลปวัฒนธรรม
ความงดงามของพุทธสถานและวิถีชีวิต ที่มีความผสม
ผสานระหว่างล้านนากับเมียนมา บ้านเรือนบางแห่ง
ฉาบโรยไปด้วยกลิ่นอายสไตล์อังกฤษ ซึ่งเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเทีย่ วให้มาเยือนเป็นจ�ำนวนมาก หากตืน่ เช้าไปยล
ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง สัมผัสวิถีผู้คนแต่งกายตามของ
ตนเอง เข้ามาซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้า เป็นอะไรทีแ่ ปลก
ตาหาดูได้ยาก
การมาเที่ยวที่นี่ ก็เหมือนไปเที่ยวจังหวัดทางเหนือ
ของไทย ชาวบ้านมีน�้ำใจ อบอุ่น พูดภาษาไทยได้ รสชาติ
อาหารก็อร่อยถูกปากใกล้เคียงกับเมืองไทย เมนูเด็ด คือ
“ข้าวซอยน้อย” ของกินเล่นที่มีรูปลักษณ์คล้ายข้าว
เกรียบปากหม้อผสมกับขนมเบือ้ ง อาหารทีน่ ไี่ ม่เน้นเนือ้
สัตว์แต่จะเน้นผัก เช่น ย�ำผัก (ซ่าผัก) ปลาเล็กๆ ทอดกรอบ
แซมด้วยน�้ำพริกหม่าล่า ถั่วกาลาแป ที่นี่ก็มีข้าวแรมฟืน
ข้าวแรมฟืนทอด ย�ำข้าวแรมฟืน และข้าวฟืนอุ่น เป็นซุป
ข้นๆ หอมกลิ่นถั่ว หน้าตาคล้ายเต้าฮวยบ้านเรา แต่ปรุง
รสด้วยพริกคั่ว ถั่วลิสงป่นหยาบ ขิงปั่น และซีอ๊ิวด�ำ 
กินกับน�้ำเต้าหู้ใส่ไข่ลวก มีโรตีโอ่ง อบในโอ่งดินเผา
แล้วโรยน�้ำตาลกับนมข้นหวาน กรอบหอมหวานไร้มัน
เชียงตุงเป็นแหล่งหินหยก ของฝากชัน้ ดีคอื พระพุทธรูปที่
ท�ำจากหินหยกพม่าเนื้อแข็ง (Jadeite) ซึ่งมีหลายสี มีถั่ว
ตัด เมล็ดทานตะวันผงหม่าล่า พริกทอดผสมงา และสินค้า
ต่างๆ จากเมืองจีน อาทิ อัลมอนด์ ช็อกโกแลต เป็นต้น
มิ ง กะลาบา
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วัดพระมหามัยมุนี
วัดพระราชฐานหลวงหัวข่วง
“ชมวัดและนมัสการสมเด็จพระสังฆราชแห่ง
นครเชียงตุง” วัดใจกลางนครเชียงตุง ในอดีตเจ้าฟ้าของ
เมืองเชียงตุงจะบวชเป็นส่าง (สามเณร) หรือตุ๊ (ภิกษุ)
ที่วัดแห่งนี้ ในวัดมีเจดีย์ประดับด้วยปานซอยสีขาว ด้าน
เสา คาน แท่นประธานลงรักปิดทองลายค�ำ  สมเด็จ
พระสังฆราชของนครเชียงตุงจะจ�ำพรรษาที่วัดนี้ โดย
ต�ำแหน่งนีต้ อ้ งเป็นพระเถระผูใ้ หญ่ทมี่ อี ายุ 70 ปี และบวช
อย่างน้อย 40 พรรษาขึ้นไป ❑
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“พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ป ระทานลมหายใจไว้ ใ ห้
พระพุทธรูปจึงมีชวี ติ ” วัดพระมหามัยมุนี หรือ พระมหา
เมีย๊ ะมุนี หรือทีช่ าวบ้านเรียกติดปากว่า วัดพระเจ้าหลวง
เป็นวัดศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำเมือง มีพระมหามัยมุนอี งค์จำ� ลอง
เป็นพระประธาน เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ท�ำ
จากทองค�ำหนักถึง 1 ตัน โดยสร้างที่เมืองมัณฑเลย์แล้ว
แยกส่วนบรรทุกเกวียนมาประกอบองค์ที่เชียงตุง ซึ่งองค์
จริ ง อยู ่ ที่ เ มื อ งมั ณ ฑะเลย์ โดยเชื่ อ ว่ า พระมหามั ย มุ นี
เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะพระพุทธเจ้าได้ประทาน
ลมหายใจไว้ให้ ที่วัดพระมหามัยมุนีที่มัณฑะเลย์จึงมี
พิ ธี ล ้ า งพระพั ก ตร์ แปรงพระทนต์ ประพรมน�้ ำ หอม
ทานาคา บรรเลงเพลงขับกล่อม ในเช้าตรู่ ส่วนที่เชียงตุง
จะมีพิธีนี้เฉพาะวันพระเท่านั้น วัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
เชียงตุง สร้างโดยพระเจ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง ❑
มิ ง กะลาบา
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วัดบ้านแสน
“ศาสนสถานกลางขุนเขา สุดยอดพุทธศิลป์แห่ง
ล้านนา” วัดบ้านแสนตั้งอยู่ในป่าลึกทางตอนเหนือของ
เชียงตุง มีสถาปัตยกรรมงดงามที่ซ่อนอยู่กลางป่าเขา
วิหารสีทอง สร้างขึน้ ในช่วงอาณาจักรล้านนาเรืองอ�ำนาจ
ในสมัยพญากือนา โดยส่งช่างหลวงไปสร้างวัดบ้านแสน
หลังคาวิหารเป็นจั่วซ้อนหลังคาสองตับ มุงกระเบื้อง
ดินขอ แบ่งเขตวัดกับชุมชนด้วยก�ำแพงอิฐสูงประมาณ
1 เมตร ด้านหลังมีเจดีย์สีทอง การเดินทางมาที่นี่ต้องใช้
บริษัทน�ำเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากเป็นจุดเปราะบางในการ
ปกครองของว้าแดง และต้องเดินทางด้วยรถยนต์ขับ
เคลือ่ นสีล่ อ้ เท่านัน้ ใกล้ๆ กันมีวดั บ้านแงก สถาปัตยกรรม
ใกล้เคียงกันแต่เล็กกว่า ด้านในมีจติ รกรรมฝาผนังเล่าเรือ่ ง
เมืองเชียงตุง ใกล้วัดคือชุมชนชาวลัวะ ที่อยู่ในบ้านยาว
ในบ้านหลังเดียวอาศัยกัน 7-10 ครอบครัวๆ ละ 3-4 คน
แต่ละครอบครัวมีเตาไฟกลางบ้านเป็นของตัวเอง ❑
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อาหารถิ่นและร้านอาหารน่าลองเชียงราย

60

วัดอินทบุปผาราม

วัดพระธาตุจอมค�ำ

“พระประธานงดงามดังพระอินทร์สร้าง” วัดเก่า
แก่กว่า 500 ปี ในเชียงตุง บ้างก็วา่ เป็นวัดที่มพี ระพุทธรูป
สวยที่สุดในเชียงตุง พระพักตร์อวบอิ่ม ดวงเนตรมีเมตตา
ซุ้มเหนือเศียรแกะสลักจากไม้อายุนับร้อยปี มีต�ำนานเล่า
ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ ชื่อว่า “พระอินทร์” คหบดีเชียงตุง
สร้างเป็นพุทธบูชา แต่สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จเสียที ต่อมา
มีชีปะขาวปรากฏขึ้นขอช่วยสร้าง รุ่งสางอีกวัน สามเณร
เข้ามาจุดไฟเห็นพระพุทธรูปส�ำเร็จสวยงาม ถามใครก็ไม่มี
ใครรู้ว่าเสร็จอย่างไร ครั้นจะตามหาชีปะขาวก็หาไม่เจอ
จึงเชื่อกันว่า พระอินทร์จ�ำแลงลงมาช่วย จึงกลายเป็น
ที่มาของชื่อวัด ด้านหลังของพระประธานมีพระพุทธรูป
โบราณหลายสิบองค์ และมีบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น�้ำมีตลอด
ทั้งปี ❑

“ลายค�ำงามตา กับเรือ่ งเล่าทีม่ าของชือ่ เชียงตุง”
วัดแห่งนี้มีพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี ที่ชาวเมือง
นับถือ ด้วยเป็นที่บรรจุเกศาธาตุขององค์พระศาสดา
ภายในวัดมี “ลายค�ำ” เป็นจิตรกรรมฝาผนังสวยงามเล่า
เรื่องราวพุทธประวัติที่เกี่ยวกับเมืองเชียงตุง เล่าว่าเมื่อ
ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเชียงตุง เมื่อมาถึงจอมสัก
มีนาค 2 ตัวพีน่ อ้ งน�ำอาหารมาถวาย พระองค์จงึ ประทาน
เส้นเกศาไว้ให้สองเส้น แล้วท�ำนายว่าจะมีฤาษีมาทีแ่ ห่งนี้
ให้มอบเส้นเกศาให้ฤาษี
100 ปีตอ่ มามีฤาษีนามว่า “ตุงคฤาษี” เดินทางมา
นาคจึงน�ำเส้นพระเกศาไปถวาย ฤาษีจงึ สร้างพระธาตุเพือ่
บรรจุเส้นเกสาของพระพุทธเจ้า ซึ่งก็คือพระธาตุจอมค�ำ 
และเมืองนี้ได้ชื่อว่าเชียงตุงตามชื่อของตุงคฤาษี ❑
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ข้าวซอยร้อยปี สูตรตาหงษ์

มาลองเต๊อะ เชียงราย

ร้านข้าวซอยและอาหารสูตรเชียงตุง แนว Chef’s
table เสิร์ฟตามใจของเชฟ เมนูเด่น เช่น ข้าวซอยหมู
น�้ำเงี้ยวเชียงตุง แกงฮังเล ไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณ
ทุกเมนูไม่ใส่ผงชูรสและปรุงด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมของทาง
ร้าน เปิดให้บริการวันละ 3 รอบ ต้องจองล่วงหน้าผ่าน
เพจของร้าน ❑

อาหารเหนือแบบประยุกต์ ร้านบรรยากาศร่มรืน่ มี
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเหนือให้เลือกหลาก
หลาย บวกกับการตกแต่งน�ำเสนอให้อาหารแต่ละจาน
พิเศษมากยิ่งขึ้น ถูกใจชาวโซเชียล บรรยากาศติดริมน�้ำ
และท้องทุ่ง อยู่ติดกับขัวศิลปะ เสพงานศิลป์และแวะมา
อิม่ ท้องทีน่ ไี่ ด้  เมนูเด็ด เช่น ข้าวผัดน�ำ้ พริกตาแดงจะไว้ใจ
ได้ก๋า ไส้อั่วลองเต๊อะ แกงผักปังใส่จิ้นส้ม ฯลฯ ❑

ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
09 5056 7282
ข้าวซอยร้อยปี สูตรตาหงษ์

551 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
09 5229 5359
มาลองเต๊อะ เชียงราย
มิ ง กะลาบา
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โอรา อาหารเหนือ

เจ๊สหรส เกาเหลาเลือดหมู จิงจูฉา่ ย

ร้านอาหารเหนือสไตล์โฮมเมด จากรสมือแม่และ
ป้า เมนูเด่นคือน�้ำเงี้ยว ข้าวซอย ข้าวแรมฟืนทอด โจ๊ก
ข้าวเหนียวฉาน (เมนูนี้จะมีเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น)
เป็นข้าวเหนียวหุงกับสมุนไพรหอมๆ ตัวข้าวเหนียวทีห่ อม
นุ่ม กินกับแกงต่างๆ ❑

ร้านเกาเหลาในต�ำนาน มีเกาเหลาเลือดหมูต้น
ต�ำรับใส่จงิ จูฉา่ ย สมุนไพรมากสรรพคุณ เมนูเด่นของร้าน
เช่น เกาเหลาต้มเลือดหมู ข้าวต้มเครื่อง โจ๊ก ❑

412 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
06 2414 6966
โอรา อาหารเหนือ เชียงราย Ora Northern Thai
Cuisine

มโนรมย์
ร้านอาหารบรรยากาศดี ผสมผสานทั้งความเป็น
ไทยและโคโลเนียลเข้าด้วยกัน เป็นอาคารสีขาวสบายตา
มีทั้งส่วนด้านนอกและด้านใน เช่นเดียวกับอาหารมีทั้ง
อาหารไทยและอาหารผสมผสานหลายวัฒนธรรม ที่นี่ยัง
รับจัดงานนอกสถานทีอ่ กี ด้วย เมนูอาหารห้ามพลาด เช่น
Manorom Seafood Platter กะเพราเนือ้ ออสไข่เป็ดดาว
สเต็กกุ้งลายเสือย่าง ดับเบิ้ล แองกัสชีสเบอร์เกอร์ ❑
499/2 ม.2 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
09 2373 7666
มโนรมย์
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หลู้ล�ำ
ร้านอาหารเหนือแบบดั้งเดิม เป็นร้านรับ
แขกบ้านแขกเมืองทีอ่ ยากลิม้ รสอาหารเหนือรสชาติ
แท้ๆ เมนูแนะน�ำ เช่น แกงโฮะ น�ำ้ พริกหนุม่ น�ำ้ พริก
อ่อง ❑
188/8 หมู่ที่ 20 ถ.แควหวาย
อ.เมืองฯ จ.ชียงราย
0 5374 8223
ร้านอาหาร หลู้ลำ 
� เชียงราย

จันกะผัก
ร้านอาหารจานผัก ส�ำหรับคนรักสุขภาพ และ
อาหารเหนือบริการ มีผกั ปลอดสารพิษสดๆ จ�ำหน่าย เมนู
เด่น เช่น แกงอ่อมใบยอ หมูย่างจันกะผัก แหนมเนือง
นมเคลปั่น ฯลฯ ❑
905 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
08 8555 5782
จันกะผักเชียงราย

ต.ท่าสาย อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
0 5371 2573

ร้าน The Wanderer
ร้านคาเฟ่ลึกลับในป่าไม่ไกลจากตัวเมือง บนพื้นที่
1 ไร่ ติดริมน�้ำกก ปลอดโปร่ง โล่ง สงบ ร้านมีทั้งโซน
Indoor และ Outdoor ขนมที่นี่เป็นโฮมเมดทุกชิ้น
สูตรตกทอดมาจากรุ่นแม่ เมนูแนะน�ำ เช่น พายมะพร้าว
อ่อน มะพร้าวอ่อนคัสตาร์ดเค้ก นอกจากนี้ยังมีเมนู
ของคาวสูตรคุณย่า ซึ่งทั้งหมดเป็นอาหารฮาลาล เช่น
ข้าวหมกไก่ มัสมั่นเนื้อตุ๋น แกงกะทิกุ้งสด ขนมจีนน�้ำยา
ปลาอินทรีย์ ฯลฯ เบเกอรีในแต่ละวันจะแตกต่างกัน ❑
537/1 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
08 9755 4666
The Wanderer-เดอะ วอนเดอเรอร์
มิ ง กะลาบา
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ที่พักในจังหวัดเชียงราย
อ�ำเภอแม่สาย

โรงแรมเทวา วัลเลย์ รีสอร์ท

โรงแรมช.พาเลส

ทีพ่ กั สุดหรู 19 ห้องติดถนนพหลโยธิน เส้นทางหลัก
ของจังหวัดเชียงราย จากสนามบินเพียง 20 นาที ชมวิว
หมอกหยอกขุนเขายามเช้าพร้อมวิวเขานางนอน แช่อ่าง
จากุซซี่ ❑

ที่พัก 45 ห้อง สไตล์บูติค อยู่ห่างจากด่านแม่สาย
และประตูพรมแดนไทย-พม่า 1 กม. ห่างจากดอยตุง
30 นาที ❑

678 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.โป่งผา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
0 5202 0444
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 2,250 บาท
www.tevavalleyresort.com
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ดอยตุง วิว รีสอร์ท

โรงแรมอรษา

ที่พัก 25 ห้อง ย่านห้วยไคร้ของแม่สาย มีบริการ
ห้องอาหาร นวด ฟิตเนส ❑

ที่พักตกแต่งทันสมัย เรียบหรู 30 ห้อง ใกล้ด่าน
แม่สาย เพียง 100 เมตร มีบริการห้องอาหาร และคาเฟ่
สุดอร่อย ❑

101 หมู่ 10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
09 8817 2888
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
www.doitungview.com

30 หมู่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
08 1035 3538
ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 1,100 บาท
โรงแรมอรษาแม่สาย

114 ม.3 ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
0 5373 3787, 08 7658 5587
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 600 บาท
Chour-palace (ช.พาเลส)

มิ ง กะลาบา
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อ�ำเภอเมือง

ปิยะพร พาวิลเลี่ยน โฮเทล

โรงแรมวังทอง แม่สาย

ที่พัก 6 ชั้น 79 ห้อง บรรยากาศสบาย ใกล้ด่าน
ชายแดนแม่สายและตลาดเช้า ❑

ที่พัก 3 ดาว 149 ห้อง ศูนย์กลางแหล่งชอปปิง
ด่านพรมแดน ไทย-พม่าประมาณ 30 เมตร มีบริการนวด
ห้องอาหาร  สระว่ายน�้ำ และห้องประชุม ❑

925/36 หมู่ 1 ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
09 3281 3241
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 1,200 บาท
โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยม แม่สาย Changrai
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299 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย
0 5373 3389
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 1,200 บาท
โรงแรมวังทอง แม่สาย

เลอ เมริเดียน เชียงราย รีสอร์ต
ที่พัก 5 ดาว ใจกลางเมืองพร้อมสระว่ายน�ำ 
้ และ
บริการนวด และ สปา อยูห่ า่ งจากตลาดกลางคืนเชียงราย
เพียง 3 กม. ❑
221/2 หมู่ 20 ถ.แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ
จ.เชียงราย
0 5360 3333
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 500 บาท

เฮอริเทจเชียงราย โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น
ที่พัก 5 ดาว 321 ห้อง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบ
ครัน พร้อมสระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง และศูนย์ออกก�ำลังกาย
อยูห่ า่ งจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 1.5 กม. ❑
199 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสาย อ.เมืองฯ
จ.เชียงราย
0 5205 5888
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 1,600 บาท
The Heritage Chiang Rai Hotel and
Convention
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67

Neighbor Journey

โรงแรมนาค นครา

โรงแรม วันบัดเจท เชียงราย

โรงแรมลักซ์ซิรีน

โรงแรมลาเบลล์

ที่พัก 4 ดาว 70 ห้อง สไตล์ล้านนาใจกลางเมือง
เชียงราย พร้อมห้องอาหารและสระว่ายน�ำ 
้ ❑

ทีพ่ กั 78 ห้อง ใกล้สนามบินแม่ฟา้ หลวงเพียง 6 กม.
มีศูนย์ออกก�ำลังกาย ราคาประหยัด ❑

ที่ พั ก 67 ห้ อ ง ใจกลางตั ว เมื อ ง   มี สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกครบครัน มีห้องอาหาร สปา และสระน�้ำ
ออนเซน ❑

ทีพ่ กั 52 ห้อง ใกล้ตวั เมือง สไตล์โมเดิรน์ ผสมความ
หวาน บรรยากาศอันอบอุน่ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ครบครัน ❑

661 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
0 5371 7700, 08 3765 0880
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
NakNakara
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311 หมู่ที่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย  
06 5018 1333
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 500 บาท
www.onebudgethotel.com

757/25 ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
08 8753 1378
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 1,600 บาท
Luxe Selene Hotel Chiang Rai โรงเเรมลักซ์
ซิรีน เชียงราย

211 หมู่ 19 ถ.สหมิตร ต.รอบเวียง
อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
0 5360 1520-1
ราคาห้องพัก เริ่มต้นที่ 600 บาท
La Belle Hotel-Chiang Rai
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ร้านอาหารในเชียงตุง พม่า

ที่พักในเชียงตุง พม่า

Azure
Keng Tung, เมียนมา (พม่า)
+95 9 524 0789

NT Bar & Restaurant
Jin Cafe’
17, 2nd Keng Ngum Street, Tar Yaw Quarter.,
Keng Tung 06231 เมียนมา (พม่า)
+95 9 45482 0039
Jin Cafe’ ～ 金 咖啡

i Visit Keng Tung
Mong Lar Road, Keng Tung, เมียนมา (พม่า)
+95 9 524 2215
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Nong Tung Circular Road, Keng Tung,
เมียนมา (พม่า)
+95 842 2665

Mingalar Restaurant
Keng Tung, เมียนมา (พม่า)
+95 9 257 799 004

[หนองปลา]<นาข้าว>{บ้านกอม}
Mong Yang Rd, Keng Tung, เมียนมา (พม่า)
+95 9 44970 4408

Golden World Hotel Kyainge Tung
No 26, Zay Dan loang Street, Keng
Tung 11221
+95 84 2545,22733
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท

Amazing Kengtong Resort
Mon Yang Main Road, Kyaing Tong,
Keng Tung 11221
+95 1 566 713
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท

Harry’s Trekking House
No. 67, Mine Yang Road, Quarter
+95 9 525 1274
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท
มิ ง กะลาบา
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว
Day 1
เมืองเชียงรายสายอาร์ต
เริ่มทริปที่วัดร่องขุ่น และวัดร่องเสือเต้น วัดสอง
อารมณ์สองสไตล์ทสี่ ร้างโดยศิลปิน แล้วไปวัดพระแก้วอัน
เก่าแก่ของเชียงราย จากนั้นไปดื่มด�่ำงานศิลป์จากศิลปิน
ทีห่ มุนเวียนมาจัดแสดงทีข่ วั ศิลปะ ช่วงบ่ายแวะผ่อนคลาย
จิบชายามบ่ายทีส่ วรรค์บนดิน แล้วเปิดประสบการณ์การ
กินอาหารพืน้ เมืองสไตล์ Chef’s table ที่ Locus Native
Food Lab ก่อนเดินทางกลับสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ในตัวเมือง ❑

Day 2
เมืองเชียงราย-แม่จัน-แม่สาย
แวะพิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ  ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
ผู้ล่วงลับ จากนั้นไปดื่มด�่ำงานปั้นเซรามิคที่ดอยดินแดง
แล้วไปผ่อนคลายปล่อยกายใจไปกับไร่ชากว้างสุดลูกหูลกู
ตาที่ไร่ชาฉุยฟง ตอนเย็นเข้าชุมชนดอยผาฮี้ หลับใหลใน
บรรยากาศโฮมสเตย์กลางวงล้อมของขุนเขา หรือหาก
ชอบดอกไม้สามารถเปลีย่ นไปชมดอกไม้นานาพันธุท์ สี่ วน
แม่ฟ้าหลวง ณ พระต�ำหนักดอยตุงและอุทยานศิลปะ
วัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงก็ได้ ❑
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Day 4
เชียงตุง-บ้านแง่ก-บ้านแสน
Day 3
แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง
ตอนเช้าออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-พม่า
ถึง อ.แม่สาย ผ่านพิธีตรวจเอกสารออกประเทศไทย
ถึงสะพานมิตรภาพพม่า-ไทย ผ่านขั้นตอนท�ำเอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง แล้วจากนั้นเดินทางถึงเชียงตุง เขตรัฐ
ฉานตะวันออก นั่งรถชมเมืองเป็นบริบทแวดล้อมของค�ำ
ว่า 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู  จากนั้นเดินชมวัด
พระมหามัยมุนี วัดเจ้าหลวงคูเ่ มืองเชียงตุง แล้วชมวัดพระ
ราชฐานหลวงหัวข่วง และวัดพระแก้ว ยามเย็นเดินเล่น
ริมหนองตุง แล้วรับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก ❑

ตอนเช้า เที่ยวตลาดเช้า ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่
มากแห่งหนึ่ง ชมวิถีชีวิตชาวเชียงตุงที่ผู้คนมาจาก
หลายเผ่ า และมั ก จะแต่ ง กายตามชาติ พั น ธุ ์ ข อง
ตนเอง ซึ่งสวยงามแปลกตา ถือเป็นสีสันยามเช้า
ที่คุ้มค่ากับการตื่นมาเดินตลาด เลือกซื้อและเลือก
รับประทานอาหารพืน้ ถิน่ ในตลาด หลังจากนัน้ เดิน
ทางสู ่ ชุ ม ชนบ้ า นแสน ที่ ตั้ ง อยู ่ ห ่ า งจากเมื อ ง
เชียงตุงไปทางเหนือ เป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อไป
ยังเมืองเชียงรุ่ง เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถกระบะ
ชมวัดบ้านแง่ก วัดบ้านแสน และชุมชนชาวลัวะที่
บ้านยาว จากนั้นกลับเข้าเมืองเชียงตุง ❑

Day 5
เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย
เที่ยวชม วัดอินทบุปผาราม ชมองค์พระประธาน
สร้ า งด้ ว ยไม้ ไ ผ่ เ ป็ น รู ป องค์ พ ระ จากนั้ น เที่ ย วชมวั ด
จอมตองหรือวัดจอมค�ำ นมัสการพระธาตุจอมตองทีบ่ รรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ลงจากพระธาตุเข้าชมบ้าน
เจ้าบุญวาศวงค์ษา ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของเจ้าฟ้าเชียงตุง
ลู ก ของเจ้ า ฟ้ า ก้ อ นแก้ ว อิ น แถลง ในสมั ย รั ช กาลที่ 4
เคยเป็นทีพ่ กั ของกงสุลไทย ทีค่ วรค่าแก่การศึกษา ชมศาล
อังกฤษเก่า ที่เคยเป็นบ้านพักของ นายพลผิน ชุณหะวัณ
ปัจจุบนั นีย้ งั คงเก็บรักษาไว้อยูย่ า่ งเดิม จากนัน้ ชมต้นยางยักษ์
ขนาดใหญ่ 10 คนโอบ มีความสูงประมาณ 80 เมตร
ปลูกโดยพระเจ้าอลองพญา รับประทานอาหารกลางวัน
ที่เมืองพยาก แล้วเดินทางต่อสู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก เดินทาง
ไปนมั ส การองค์ เ จดี ย ์ ช เวดากองจ� ำ ลอง (Tachileik
Shwedagon Pagoda) ในเมืองท่าขี้เหล็ก จับจ่ายสินค้า
ปลอดภาษีที่ตลาดท่าล้อ ก่อนเดินทางกลับไทย ❑
มิ ง กะลาบา
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THAI

MY A N M A R
ROUTE
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-เมี ยนมา
เส้นทางที่ 2 ตาก-พบพระ-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง
เส้นทางแห่งความศรัทธา
ไหว้พระธาตุเมืองเมียวดี
ชอปงานคราฟท์ของดีเมืองตาก

มิ ง กะลาบา
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ตาก-พบพระ-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง
เส้นทางแห่งความศรัทธา ไหว้พระธาตุเมืองเมียวดี
ชอปงานคราฟท์ของดีเมืองตาก
เส้ น ทางยอดฮิ ต ของผู ้ ช อบท่ อ งเที่ ย วสั ก การะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมียนมา ใช้เวลาเพียงวันหยุดสุดสัปดาห์
โดยเริ่มต้นจากอ�ำเภอเมืองตาก เมืองหน้าด่านในอดีต
เทีย่ วเมืองตาก เมืองแห่งน�ำ้ ตกให้หน�ำใจ ก่อนข้ามแม่นำ�้
เมยที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ไปเที่ยว
เมียวดี ฝั่งเมียนมา แบบเช้าไปเย็นกลับ ไหว้พระขอพร
3-5 วัด เช่น วัดเจดียท์ อง วัดจระเข้ (ไฮไลท์ของเมียวดี)
วัดมอญพระยืน และวัดพระเขีย้ วแก้ว ชมวิถเี พือ่ นบ้านที่
เมืองเมียวดีแล้วกลับมานอนค้าง ทีแ่ ม่สอดหรืออ�ำเภอเมือง
เรียกว่าเป็นเส้นทางสายบุญฉบับย่นย่อเมืองชายแดน แต่ได้
ซึมซับวัฒนธรรมสองประเทศอย่างเต็มอิม่
หากมีเวลาเพิม่ อีกนิดหน่อยก็สามารถเข้าไปเทีย่ วถึง
มะละแหม่งเมืองหลวงของรัฐมอญได้
ก่อนกลับไม่ควรพลาดชอปงานคราฟท์ของดีเมือง
ตาก ซึง่ มีให้เลือกหลากหลาย บาติกสไตล์เหนือ ผ้าทอใย
กัญชง ภาพประดับพลอย กุหลาบในโหลแก้ว ธูปหอม
อโรมา เป็นต้น
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แต่ ห ากอยากซื้ อ สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมในดิ ว ตี้ ฟ รี
บริเวณชายแดนบ้านท่าสายลวดมี “เมียวดี คอมเพล็กซ์”
สามารถนั่งเรือข้ามฝั่งไปเมียวดี บริเวณท่าเรือต�ำบล
บ้านท่าสายลวด มีที่จอดรถไว้คอยบริการ มีที่จอดรถฟรี
และแบบเสียค่าจอดรถ 50 บาท ต่อคัน ข้ามไปได้
โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ เรือข้ามฝั่งนี้ให้บริการฟรี
ทั้ ง ไป-กลั บ ใช้ เ วลาข้ า มประมาณ 5 นาที เมี ย วดี
คอมเพล็กซ์ อยู่ห่างจากสนามบินแม่สอดเพียง 5 กม.
เป็นทั้งศูนย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน
และคาซิโน ส�ำหรับนักเสี่ยงโชค (ที่นี่รับเงินไทยแต่ถ้าใช้
บัตรเครดิตจะคิดเป็นเรตเงินเมียนมา) ❑
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การเดินทาง
จังหวัดตากอยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ เพียง 426 กม. หาก
ขับรถมาใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-7 ชม. หรือจะบินมา
ลงทีส่ นามบินแม่สอดใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ทีส่ นามบินมี
รถยนต์ให้เช่าหลายบริษทั   สามารถนัง่ แท็กซีจ่ ากสนามบิน
แม่สอดมาลงแถวสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ทีอ่ ยูห่ า่ งกัน
เพียง 3 กม. เท่านัน้ ถ้ามาจากเชียงใหม่มบี ริการรถกรีนบัส
หรือรถตู้จากอาเขตมาลงที่ตัวเมืองแม่สอด ระยะทาง
ประมาณ 330 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. จากนัน้ นัง่ รถ
ตุก๊ ๆ มาลงทีด่ า่ นแม่สอดซึง่ ห่างกันเพียง 6 กม. เท่านัน้ ❑
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จ.ลำพูน

จ.เช�ยงใหม

105

อุทยานแหงชาติแมเมย

อ.สามเงา

อ.ทาสองยาง

ผาสามเงา

ดอยสอยมาลัย

เขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น

เจดียยุทธหัตถี
วัดพระบรมธาตุ

อ.แมระมาด
วัดดอนแกว

พมา

ไปจ.ลำปาง

ดอยมอนจอง
เขื่อนภูมิพล
แมนํ้าปง

ถํ้าแมอุสุ

เที่ยวตากก่อนข้ามไปเมียนมา

สนามบิน

อ.บานตาก
1107

ศาลหลักเมือง

อุทยานตากสิน

105

อ.แมสอด

สวนปาแมทอ

12

ไปจ.สุโขทัย

จ.ตาก

ไปจ.กำแพงเพชร

1

ศาลพระวอ
อ.วังเจา
รานขายสินคาพื้นเมือง
นํ้าตกเจดียโคะ
อุทยานแหงชาติลานสวง
ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา (ดอยมูเซอ)
สวนกุหลาบสายทอง
ศูนยบริการนักทองเที่ยวการเกษตร อำเภอพบพระ
ไปอ.โกสัมพีนคร
นํ้าตกพาเจริญ
นํ้าตกนางครวญ

นํ้าตกปาหวาย

อ.พบพระ
1090

1117

1288

อ.อุมผาง

นํ้าตกทีลอจอ
ดอยหัวหมด

นํ้าพุรอน

จ.นครสรรค

แกงตะโคะป
ทาทราย

นํ้าตกทีลอซู

นํ้าตกทีลอเร

จ.กาญจนบุร�

แผนที่ท่องเที่ยวตาก

จ.อุทัยธานี

จั ง หวั ด ตากถู ก โอบรั ด ด้ ว ยขุ น เขาและป่ า ไม้ อั น
สมบูรณ์ จึงได้ชอื่ ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ เต็มไป
ด้วยอุทยานแห่งชาติมากมาย หัวใจส�ำคัญของผืนป่าเมือง
ตากคือ “น�ำ้ ตกทีลอซู” สุดอลังการ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
ให้เป็น 1 ใน 6 น�ำ้ ตกทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก ยังไม่นบั น�ำ้ ตกอืน่ ๆ
เช่น น�ำ้ ตกปิตโุ๊ กร (น�ำ้ ตกรูปหัวใจทีไ่ หลลงมาจากยอดเขา
มะม่วงสามหมืน่ สูงราว 500 เมตร) นํา้ ตกผาเทวะ (นํา้ ตก
เด่นทีส่ งู 150 เมตร) และน�ำ้ ตกพาเจริญ (97 ชัน้ ) ฯลฯ
ผู้คนยังนิยมมาชมทะเลหมอกตามดอยต่างๆ เช่น
ดอยหลวง ดอยมูเซอ ดอยทูเล (ม่อนทูเล หรือ ขุนเขาสีทอง)
ฯลฯ ชมความสวยงามของเขื่ อ นภู มิ พ ลและเส้ น ทาง
Scenic Route แม่สอด-พบพระ-อุม้ ผาง ซึง่ เป็นหมุดหมาย
ที่ นั ก ปั ่ น จั ก รยานหมายปอง ส่ ง ผลให้ ต ากเป็ น แหล่ ง
ท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับ 4 ของภาคเหนือเลยทีเดียว
นอกจากพลังแห่งธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัด
ตากแล้ว ยังมีพลังทางวัฒนธรรมจากความหลากหลาย
ชาติพนั ธุ์ ทีผ่ สมผสานจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ เชือ่ ม
โยงกับวัฒนธรรมเมียนมาอยูใ่ นดินแดนแห่งนี้ โดยเฉพาะ
ในอ�ำเภอแม่สอด (แม-เซ่า ในภาษาพม่า) เมืองเล็ก ๆ กลาง
หุบเขา ทีอ่ ยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมืองตากเพียง 86 กม.
เมือ่ มาถึงตัวเมืองตาก ควรไปสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลพระเจ้าตาก จากนั้นไปชม
สถาปัตยกรรมทีแ่ สดงถึงความรุง่ เรืองของเมืองในวันวาน

ทีต่ รอกบ้านจีนชุมชนเก่าริมน�ำ้ แม่ปงิ แล้วแวะรายทางเปิด
ประสบการณ์งานคราฟท์สดุ ครีเอทจากใบไม้ทนี่ ำ� มาพิมพ์
ลายบนผ้าที่ Sela Eco Printing ณ บ้านไร่ไม้งาม ชิมอาหาร
ถิน่ หายากเฉพาะเมืองตากอย่าง “เมีย่ งเต้าเจีย้ ว”
แล้วไปเที่ยวทุ่งดอกไม้ที่อ�ำเภอพบพระ ดินแดน
แห่งไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ มีทั้งทุ่งดอกทานตะวัน
คอสมอส มากาเร็ต และดาวเรือง ริมถนนสายแม่สอดอุม้ ผาง ทางหลวงหมายเลข 1090 ชิมทุเรียนน�ำ้ แร่ อโวคาโด
ผลไม้เมืองหนาว จากไร่ตา่ งๆ ในอ�ำเภอพบพระ เช่น สวน
เทพพิทกั ษ์ สวนส้มร่มเกล้า บ้านไร่พอเพียง หรือจะไปท�ำ
กุหลาบในโหลแก้วทีไ่ ร่ปฐมพร ชอปผ้าทอใยกัญชงบ้านใหม่
ยอดคีรี ชมวัดงามในอ�ำเภอแม่สอด วัดไทยวัฒนาราม
ศิลปะมอญ-พม่าและสัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดสดพาเจริญ
ชิมโรตีโอ่ง หรือสามารถท�ำกิจกรรม DIY ถ่านดูดกลิ่น
ธูปก�ำยานหอม ณ ชนบท Workshop by Amphan ต่อด้วย
การอาบนํ้าแร่แช่นํ้าอุ่นที่น�้ำพุร้อนออนเซ็นโป่งค�ำราม
ตบท้ายด้วยการชอปปิงตลาดริมเมย ❑
มิ ง กะลาบา
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ที่เที่ยวในอ�ำเภอตาก

วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

82

ศาลหลักเมืองสี่มหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งอยู่เชิงสะพานกิตติขจร ก่อนเข้าตัวเมืองตาก
สร้ า งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2535 เพื่ อ เป็ น การร� ำ ลึ ก ถึ ง พระ
มหากรุณาธิคุณ ของมหาราชเจ้าที่เคยเสด็จมาชุมนุม
กองทัพถึง 4 พระองค์ดว้ ยกัน กล่าวคือ พ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราชในคราวศึกชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงประกาศอิสรภาพ
ณ เมืองแกลง แล้วยกทัพกลับราชอาณาจักรไทย โดย
เสด็จผ่านเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ผู้ทรงน�ำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้าง
วัดพระนารายณ์ ปัจจุบันอยู่ที่เชิงสะพานกิตติขจร และ
สุดท้ายคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้เคยเป็น
เจ้าเมืองตาก ❑

ตั้งอยู่ที่ถนนตากสิน ใกล้ส�ำนักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย แต่เดิมศาลนีต้ งั้ อยูบ่ นดอยทีว่ ดั ดอยข่อย
เขาแก้ว ชาวเมืองตากเห็นว่าศาลเดิมไม่สมพระเกียรติ
จึงได้สร้างศาลขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2490 โดยกรมศิลปากรได้
หล่อพระบรมรูปขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ใน
พระอิริยาบถที่ก�ำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ ภายในยังมี
จิตรกรรมฝาผนังสวยงามเล่าเรื่องราววีรกรรมกู้ชาติของ
พระองค์ ความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือมาก ท�ำให้บริเวณ
ศาลคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนตลอดวัน ที่ต่างน�ำรูปปั้นม้าศึก
ช้างศึก มาถวายเป็นจ�ำนวนมหาศาล ทุกๆ ปี ในช่วงวัน
สิ้นปีจะมีงานฉลอง ถือเป็นประเพณีที่ชาวตากร่วมกัน
จัดขึ้นที่นี่  ❑

มิ ง กะลาบา

วัดพระนารายณ์มหาราช หรือ วัดกลางนคร เป็น
พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแก้ว สันนิษฐานว่า
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติคราได้รับชัยชนะ เมื่อครั้งเสด็จไปตีเมือง
เชียงใหม่เนื่องจากพบซากพระอุโบสถซึ่งผูกพัทธสีมา
๒ ชั้น มีช่องตามประทีปที่กำ� แพงรอบพระอุโบสถ คล้าย
กับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ❑

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ททท. ส�ำนักงานตาก 193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง
0 5551 4341-3
มิ ง กะลาบา
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สะพานสมโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
200 ปี
ถือเป็นจุดเช็คอินหรือสัญลักษณ์ของเมืองตาก เป็น
สะพานแขวนข้ามแม่น�้ำปิงสีสันสดใส สร้างขึ้นเพื่อร่วม
ฉลองสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี (ยาว 700
เมตร) และเป็นจุดชมวิวแม่นำ�้ ปิงยามเย็น ทีผ่ คู้ นในท้องถิน่
นิ ย มใช้ เ พื่ อ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ บริ เ วณใกล้ เ คี ย งมี ก าร
จัดท�ำเป็นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ ❑

พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก
เป็นวัดเก่าแก่ชื่อดังยืนหนึ่งของเมืองตาก ซึ่งมี
พระธาตุประจ�ำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมีย สร้างขึน้ เมือ่ ราว
พุทธศตวรรษที่ 18 พระบรมธาตุสร้างเลียนแบบเจดีย์
ชเวดากอง ภายในวัดประดิษฐาน “หลวงพ่อทันใจ”
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าขอสิ่งใดล้วนแต่ได้ดังสมใจ
ปรารถนา นอกจากนัน้ ทีน่ มี่ พี พิ ธิ ภัณฑ์และยังเป็นสถานที่
จัดงานส�ำคัญ คือ ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า เพื่อบูชา
พระบรมธาตุในวันขึ้น 14 ค�่ำ และ 15 ค�่ำ เดือน 9 ของ
ภาคเหนือ ❑
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วัดดอยข่อยเขาแก้ว
หรือวัดพระเจ้าตาก
ตัง้ อยูบ่ นเนินเขา ฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ ปิง ตรงข้าม
กับตัวเมืองตาก เป็นวัดพระเจ้าตากได้เสี่ยงทายว่ามีบุญ
ญาบารมีมากพอทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ของอาณาประชาราษฎร์ได้
หรือไม่ ทรงขว้างไม้เคาะระฆังผ่าถ้วยแก้วทีข่ าดสองท่อน
จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สายตาจนเล่าลือกันว่า “พระยาตาก
เป็นผู้มีบุญญาธิการและบารมีที่มหัศจรรย์ย่ิง” มูลนิธิ
สมเด็ จ พระเจ้ า ตากฯ และจั ง หวั ด ตาก พร้ อ มด้ ว ย
กรมศิลปากร ได้ร่วมกันขุดค้น และบูรณะโบราณสถาน
ภายในบริ เ วณวั ด แห่ ง นี้ พบอาคารศาสนสถานอายุ
ระหว่าง 1,500-2,000 ปี พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูนแบบศิลปะอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลาย มีลาน
ประทักษิณ และก�ำแพงแก้วล้อม พลับพลา พระเจดียร์ าย
ศาลเสด็จแม่นกเอี้ยง และ ศาลเสด็จพ่อไหฮอง เป็นศาล
ที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่อบูชาพระราชมารดาและพระราชบิดาใน
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช ❑
มิ ง กะลาบา
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ชุมชนตรอกบ้านจีน
ชมสถาปัตยกรรมแห่งวันวาน ร่องรอยความเจริญ
สุดขีดแห่งย่านการค้าชาวจีนในจังหวัดตาก เสน่ห์ของ
อาคารไม้เรียงตัวเป็นแถวยาวเลียบริมฝั่งตะวันออกของ
แม่นำ�้ ปิงยาวราว 400 เมตร บนถนนตากสิน (ใกล้สะพาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) เหนือสุดของตรอกบ้าน
จีนเป็น “ท่าเรือ” ซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายในอดีต
ศูนย์กลางการค้าขายของเมืองตากตั้งแต่ช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตรอกบ้านจีนได้รับผลกระทบจาก
การทิ้งระเบิด ชาวบ้านต้องอพยพย้ายถิ่นจึงท�ำให้ชุมชน
เงียบเหงา  บ้านเรือนส่วนมากสร้างด้วยไม้สกั ตามเทคนิค
โบราณ แกะสลักฉลุลายขนมปังขิง ปัจจุบันชุมชนได้รวม
ตัวกันดูแลรักษาฟืน้ ฟูซอ่ มแซมและอนุรกั ษ์บา้ นเก่าทีย่ งั มี
อยู่ในตรอกจีนให้มีชีวิตชีวา ส่งผลให้ที่นี่ได้รับรางวัล
อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทชุมชน ประจ�ำปี
2550 และรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประเภท “ชุมชนพื้นถิ่น” ประจ�ำปี 2553 จากสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงรางวัลการ
ประกวดแนวความคิดเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ประจ�ำปี 2542 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาทีน่ แี่ ล้วอย่า
ลืมมาทานเมี่ยงจอมพลและผัดไทยตรอกบ้านจีนสูตร
โบราณ ❑
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ที่เที่ยวอ�ำเภอแม่สอด
ตลาดริมน�ำ้ เมย
ตลาดใหญ่รมิ แม่นำ�้ เมย ตัง้ อยูบ่ ริเวณสะพาน
มิ ต รภาพไทย-เมี ย นมา แม่ น�้ ำ เมยหรื อ แม่ นํ้ า
“ต่องยิน” ในภาษาพม่าเป็นเส้นกั้นเขตชายแดน
ไทย-เมียนมา ยาวประมาณ 850 กม. (มีต้นน�้ำอยู่
ในประเทศเมี ย นมา) ไหลผ่ า นอ� ำ เภอพบพระ
ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นเรื่องแปลก
ของแม่น�้ำสายนี้ เพราะแม่น�้ำทุกสายจะไหลลงใต้
ก่ อ นจะผ่ าน อ� ำเภอแม่สอด อ� ำเภอแม่ระมาด
อ� ำ เภอท่ า สองยาง อ� ำ เภอสบเมย และอ� ำ เภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่นำ�้
สาละวินและไหลลงอ่าวเมาะตะมะ ทีเ่ มืองมะละแหม่ง
เมืองหลวงของรัฐมอญที่ห่างจากเมืองเมียวดีไป
เพียงแค่ 175 กม. และไหลมาบรรจบกับแม่นำ�้ สาละวิน
ในประเทศพม่า ทีน่ มี่ สี นิ ค้าให้เลือกซือ้ หลากหลาย
และมีสินค้ามาจากเมืองจีน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้
ไฟฟ้า ของเล่น เสื้อผ้า ขนม ถัว่ เห็ดหอม กระเพาะ
ปลา เครือ่ งหนัง งานไม้ต่างๆ รวมถึงอาหารทะเล
และเครื่องส�ำอางอันเป็นเอกลักษณ์ของพม่าอย่าง
“ทานาคา” ตลาดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมอัญมณี
มีค่าทั้งหยก หินสี พลอย อ�ำพัน ฯลฯ ❑
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วัดไทยวัฒนาราม
ถือเป็นวัดไฮไลท์ฝง่ั ไทย เดิมชือ่ วัดแม่ตาวเงีย้ ว หรือ
วัดไทยใหญ่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของ
ชาวไทยใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่า
รั ฐ ฉาน ที่ อ พยพครอบครั ว มาอยู ่ ที่ อ� ำ เภอแม่ ส อดจน
ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว เป็นวัดที่มี
สถาปัตยกรรมแบบมอญ-พม่า หงส์คสู่ ที องอร่าม แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของชาวมอญ ภายในวัดประดิษฐาน
พระพุทธมหามัยมุนี ซึง่ จ�ำลองมาจากพระพุทธมหามัยมุนี
พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมา (ซึ่งเป็น 5 สูงสุดสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาทั้งประเทศเคารพ) เป็นพระพุทธ
รูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก  
นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน)
ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ที่สุดทางภาคเหนือ ยาว 93 ศอก
ที่นี่ท่านยังสามารถชมศิลปะการแสดงของชนเผ่าต่างๆ
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ ได้อีกด้วย ❑

วัดแม่ซอดน่าด่าน
หรือวัดเงี้ยวหลวง (วัดหลวง)
เป็นวัดหลวงแห่งแรกในอ�ำเภอแม่สอด ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 เดิมเป็นที่พักแรมของพ่อค้าชาวไทยใหญ่
ต่อมาได้ตั้งรกรากและรวมกันสร้างวัดนี้ขึ้น ประดิษฐาน
พระประธานทองสั ม ฤทธิ์ อ ายุ ก ว่ า ร้ อ ยปี ซึ่ ง เป็ น
พระประธานทองสั ม ฤทธิ์ อ งค์ แ รกของเมื อ งแม่ ส อด
อีกด้วย ในช่วงวันเข้าพรรษาของทุกปี ทางวัดจะจัดให้มี
ประเพณีแล้อุปั๊ดตะก่า หรือแห่ข้าวพระพุทธ ซึ่งเป็น
ประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี ❑
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ศาลเจ้าพ่อพะวอ

วัดมณีไพรสณฑ์

มงคลสถานศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู ่ เ มื อ งแม่ ส อด ตั้ ง อยู ่ บ น
เนินดินเชิงเขาพะวอ ถนนสายตาก-แม่สอด เล่ากันว่า
พะวอท่านเป็นนักรบชาวกะเหรีย่ ง สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ทรงแต่งตั้งให้เป็นนายด่านที่ด่านแม่ละเมา
ท่านได้ตอ่ สูก้ บั พม่าทีร่ กุ รานเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเพือ่
ปกป้องเอกราชของชาติจนเสียชีวติ ในสนามรบแห่งนี้ ด้วย
เหตุเพราะเจ้าพ่อพะวอท่านเป็นนักรบ ผูท้ เี่ ดินทางผ่านไป
มามักแสดงความเคารพท่านด้วยการบีบแตรรถ ยิงปืน
หรือจุดประทัดถวาย ❑

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2328 โดดเด่น
ด้วยสถาปัตยกรรมบนองค์เจดีย์วิหารสัมพุทเธ ซึ่งมีเจดีย์
เล็กๆ ล้อมรอบถึง 233 องค์ ด้านในยังมีพระพุทธรูปบรรจุ
อยูถ่ งึ 512,028 องค์  ภายในวัดมีปชู นียวัตถุโบราณสถาน
ได้แก่ พระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด (หลวงพ่อโต)
มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่บริเวณหน้าบัน และ
หลังคาโบสถ์มีลายไม้ฉลุสวยงาม บริเวณโดยรอบวัดมีซุ้ม
และศาลาประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปางต่ า งๆ ได้ แ ก่
หลวงพ่อสังกัจจาย พระพุทธรูปปูนปั้นปางพุทธไสยาสน์
เป็นต้น ❑

วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย)
ชมวัดวัดป่าสายกรรมฐาน ตั้งอยู่ใกล้ถนนสาย
เอเซียตาก-แม่สอด หลักกิโลเมตรที่ 69 ก่อนถึงตัวเมือง
แม่สอดประมาณ 8 กม. โดดเด่นด้วยพระอุโบสถ 3 ชั้น
ศิลปะอยุธยาคล้ายเรือส�ำเภาใหญ่ท่องไปในคลื่นแห่ง
ขุ น เขา ภายในตกแต่ ง ด้ ว ยจิ ต รกรรมฝาผนั ง สี ท องที่
ประณีตงดงามเป็นอย่างมาก ร่มรืน่ ด้วยพันธุไ์ ม้นานาชนิด
วัดนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวเมียนมาในชื่อ ชเว โพงจีจาวน์
หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “วัดทอง” ❑
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น�ำ้ พุร้อนแม่กาษา ถ�้ำแม่อุษา

ถ�ำ้ สีฟ้า

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

น�้ำตกแม่กาษา

เป็ น บ่ อ น�้ ำ พุ ร ้ อ นขนาดเล็ ก ที่ ผุ ด ขึ้ น มาจากดิ น
มีความร้อนประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ล้อมรอบด้วย
ป่าไม้ภูเขาสูง และไร่นาของชาวบ้าน มีบริการบ่อน�้ำแร่
ให้แช่เท้าฟรี และมีห้องอาบน�้ำแร่ (ห้องละ 300 บาท)
ตรงกันข้ามกับน�้ำพุร้อนมีศาลเจ้าแม่อุษา ตั้งอยู่กลาง
แม่น�้ำและภูเขาหินปูน มีสะพานแขวนเชื่อมต่อไปยังศาล
ว่ากันว่าศาลเจ้าแม่อษุ านัน้ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าก (เจ้าแม่อษุ าเป็น
มเหสีของเจ้าพ่อพะวอ) จากบ่อน�้ำพุร้อนเดินขึ้นบันไดไป
อีก 800 ขั้น ระยะทางรวม 1 กม. จะถึงปากถ�้ำแม่อุษา
ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามอ่อนช้อยระยิบระยับเหมือน
ผ้าม่าน (ถ�ำ้ จะปิดระหว่างเดือน มิ.ย.-พ.ย. การเข้าชมต้อง
มีผู้น�ำชมถ�้ำ ค่าบริการ 300 บาท/กลุ่ม/ครั้ง ใช้เวลาเดิน
ทางและชมถ�ำ้ รวม 3 ชม.) ❑

มหัศจรรย์ธรรมชาติรังสรรค์ความงดงามไว้อย่าง
น่าพิศวง ถ�้ำสีฟ้าแห่งนี้ต้ังอยู่บริเวณส�ำนักสงฆ์พุทธคยา
ต�ำบลมหาวัน อ�ำเภอแม่สอด ห่างจากตัวเมืองแม่สอด
ประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในถ�้ำจะมีหินงอกหินย้อยที่
งดงาม ผนังถ�ำ้ เป็นลวดลายสีฟา้ เข้มสลับลายริว้ สีขาวและ
สีเทา สีสนั แห่งชัน้ หินนีเ้ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสสาร
แร่ธาตุตา่ งๆ ในเนือ้ หิน การเดินทางชมภายในถ�ำ้ สีฟา้ นัน้
มีระยะทางไม่ไกล ประมาณ 100 เมตร ส�ำรวจโพรงถ�้ำที่
ถูกกัดกร่อนจนเป็นโพรงกลมและเห็นพืน้ ผิวภายในถ�ำ้ เป็น
สีเทาอมฟ้าไปตลอดเส้นทาง ทางเดินในถ�้ำก็จะมีการ
ติดไฟส่องสว่างแต่มเี พียงบางจุดเท่านัน้ ควรเตรียมไฟฉาย
มาด้วย ❑

ตัง้ อยูต่ ำ� บลท่าสายลวด ชมความมหัศจรรย์แห่งองค์
พระธาตุที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง ซึ่งชาวบ้านต่างพากัน
ขนานนามว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” อีกทั้งหิน
ที่อยู่บนดอยนี้ยังมีสีด�ำหรือน�้ำตาลไหม้ บางคนจึงเรียก
พระธาตุองค์นี้ว่า “พระธาตุดอยดินจี่” ซึ่งหมายถึงดินที่
ถูกไฟไหม้นั่นเอง ภายในเจดีย์มีพระธาตุประดิษฐานอยู่
ที่เรียกกันว่า “พญาล่อง” ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาว
จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง และในบริเวณวัดยังมีเรือ
โบราณที่มีอายุประมาณ 200 ปี ขุดจากไม้ซุงทั้งต้นยาว
126 เมตร หากเมื่อมองลงมาจากองค์พระธาตุจะพบ
ทิวทัศน์ที่งดงาม ❑

ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ้ า นแม่ กึ๊ ด สามท่ า ต� ำ บลแม่ ก าษา
บนทางหลวงหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่ระมาด) เป็นน�ำ้ ตก
เขาหินปูนขนาดเล็ก ไหลลงจากหน้าผาสูง สูแ่ อ่งน�ำ้ สีเขียว
มรกต สวยงามมากในฤดูฝน มีทางเดินขึ้นไปบนเขาสูง
มีถ�้ำและธารน�้ำกว้างประมาณ 5 เมตร เป็นทางจาก
ปากถ�ำ้ ถึงน�ำ้ ตก ติดกับน�ำ้ ตกมีรา้ นกาแฟน่ารัก Kasa cup
ส�ำหรับคาเฟ่สายกรีน ❑

มิ ง กะลาบา
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วัดชัยชนะสงคราม
วัดเก่าแก่ส�ำคัญประจ�ำเมืองระแหง (ชื่อเดิมของ
เมืองตาก)  ตั้งอยู่บ้านท่าแค ต�ำบลเชียงเงิน (ด้านซ้ายมือ
เชิงสะพานกิตติขจร) เดิมมีชื่อว่า วัดท่าชัย หรือวัดดอย
ท่าชัย แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดท่าแค ตามชื่อหมู่บ้าน
เป็นวัดแห่งชัยชนะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่กองทัพ
อยุธยาได้รับชัยชนะในการรบสู้กับข้าศึกในสมัยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ์ (พระเทียรราชา พระราชสวามีของ
พระสุริโยทัย) ยังมีคันคูที่ขุดลงไปเพื่อต้านทานกองทัพ
ข้าศึกปรากฏให้เห็น ปัจจุบันเป็นหนองน�้ำเรียกหนองคา
ภายในวั ด ประดิ ษ ฐาน “หลวงพ่ อ โต” พระพุ ท ธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตาก (พระพุทธรูปปูนปั้นปางมาร
วิชยั สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 2.30 เมตร สูง 3.30 เมตร)
สร้ า งขึ้ น ราวปี พุ ท ธศั ก ราช 2299 ในสมั ย สมเด็ จ
พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น หลวง
ยกกระบัตร เจ้าเมืองตาก พระองค์ทรงสร้างต�ำหนัก
สวนม่วงไว้ด้วย (ปัจจุบันอยู่ที่ต�ำบลป่ามะม่วงตรงข้าม
กับทางฝั ่ ง ตะวั น ตกของแม่ น�้ ำ ปิ ง ) ที่ นี่ มี พ ระพุ ท ธรู ป
เนื้อทองสัมฤทธิ์ สมัยเชียงแสนอีก 2 องค์ ชาวบ้าน
เรียกว่า หลวงพ่อสองพี่น้อง ❑

Neighbor Journey

ที่เที่ยวอ�ำเภอพบพระ
น�้ำตกพาเจริญ (น�้ำตกร่มเกล้า)

	 
ตัง้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกพาเจริญ อ�ำเภอ
พบพระ เป็นน�้ำตกหินปูนที่สวยงาม ประกอบด้วยชั้น
น�้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น
ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ กว่า 486,000 ไร่
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร และยัง
เป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด ของห้ ว ยแม่ ล ะเมา ตั ว น�้ ำ ตกตั้ ง อยู ่
ริ ม ทางหลวงสายพบพระ-อุ ้ ม ผาง ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 1090   ไม่ไกลจากเมืองแม่สอด จึงเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาท่องเที่ยวพักผ่อน รอบน�้ำตกมี
ธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และในช่วงเดือน
กรกฎาคม-เดือนกันยายนของทุกปี นักท่องเทีย่ วจะได้ชม
ความงามของดอกกระเจียวสีสม้ “ฉัตรทอง” ทีม่ สี ายพันธุ์
อยู่ในจังหวัดตากเพียงแห่งเดียว
น�้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่บริเวณที่ท�ำการอุทยานแห่ง
ชาตินำ�้ ตกพาเจริญ ❑
อุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกพาเจริญ
หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
0 5503 0178
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ไร่ปฐมเพชร

น�้ำตกป่าหวาย
ตัง้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกพาเจริญ ห่างจาก
ทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกพาเจริญประมาณ 20 กม.
(ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090) บริเวณน�ำ้ ตกมีตน้ หวายอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก จึงได้ชอื่ ว่าน�ำ้ ตกป่าหวาย เป็นน�ำ้ ตกทีจ่ ะ
เห็นสายหมอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวได้ดว้ ย จึงได้ฉายา
ว่า “น�้ำตกพิศวง” เป็นน�้ำตกหินปูนที่มีลกั ษณะเป็นขัน้
บันไดสวยงาม มีจำ� นวนมากกว่า 100 ชัน้ มีน�้ำไหลตลอดปี
และระหว่างชมความสวยงามของน�้ำตกแต่ละชั้น ตลอด
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ยังมีถำ�้ งู ถ�ำ้ ค้างคาว ให้ได้แวะชม
มีต้นกระบากและต้นไทรขนาดใหญ่ที่ขึ้นเด่นเป็นสง่า
บางต้นใหญ่ขนาด 20 คนโอบเลยทีเดียว ทางหน่วยพิทกั ษ์
อุทยานฯ มีห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ❑
999 หมู่ 9 หมู่บ้านป่าหวาย ต.คีรีราษฎร์
อ.พบพระ จ.ตาก
0 5580 5555
96
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ม่อนหมอกตะวัน
จุดชมทะเลหมอกสุดโรแมนติกบนยอดดอยบ้าน
ป่าหวายที่ความสูง 1,100 เมตร อากาศเย็นสบาย ที่ซึ่ง
จะเห็นทะเลหมอกที่สุดสวยในยามเช้า และวิวงามยาม
พระอาทิตย์ตก มีนักท่องเที่ยวนิยมมากางเต้นท์พักค้าง
คื น กั น ชาวเขาบนดอยได้ ช ่ ว ยกั น พั ฒ นาเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว มีสถานที่พัก สถานที่กางเต้นท์ บริการอาหาร
เครื่องดื่ม อย่างเช่น หมูกระทะ ปลาเผา เป็นต้น
หมู่บ้านป่าหวาย ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
08 2647 6202, 08 4253 7305

ด้วยสภาพดินและภูมิอากาศเหมาะสมในอ�ำเภอ
พบพระ จึ ง เป็ น แหล่ ง ปลู ก กุ ห ลาบที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
เมืองไทย มีพนื้ ทีป่ ลูกกุหลาบประมาณ 7,000 ไร่ กระจาย
อยูท่ กุ ต�ำบล มีสายพันธุต์ า่ งๆ มากมาย โดยเฉพาะกุหลาบ
ไร้หนาม
เรียนรู้เรื่องเกษตร เที่ยวทุ่งดอกไม้ ณ ไร่ปฐมเพชร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนพื้นที่ 40 ไร่ ซึ่งมีความ
โดดเด่นในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส่วน
โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ปลูกกุหลาบ พื้นที่ปลูกไม้ผล
พืน้ ทีป่ ลูกพืชผักต่างๆ ทัง้ นีไ้ ด้เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถ
เข้ามาท่องเที่ยวและเก็บภาพความประทับใจในมุมต่างๆ
ของไร่ เรียนรู้และร่วมทดลองท�ำดอกกุหลาบในโหลแก้ว
จากการอบแห้งด้วยทรายซิลิก้า ซึ่งอยู่ได้นานนับ 10 ปี
ในสภาพที่สวยงามและเหมือนดอกสด โดยมีวิทยากรให้
ความรู้อย่างเป็นกันเอง เพื่อเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก
เนื่องในโอกาสพิเศษ ❑
ไร่ปฐมเพชร
15/1 ม.6 ถ.แม่สอด-อุ้มผางกม.37-38
ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
08 9812 7265
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กิจกรรมน่าเที่ยวในจังหวัดตาก
อโรคยาศาลโป่งค�ำราม
อาบน�้ำแร่ แช่ออนเซ็นในถังไม้โอ๊คสไตล์ญี่ปุ่น
(ฟรี) แหล่งน�้ำพุร้อน หรือน�้ำแร่ร้อนโป่งค�ำราม ของที่นี่
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ อุณหภูมิ 60 องศา ไม่มกี รดและ
กลิน่ ก�ำมะถัน เป็นน�ำ้ แร่ทดี่ ตี อ่ สุขภาพ เพราะมีแร่ธาตุทงั้
แคลเซียมและแมกนีเซียม ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่บ�ำบัด
รักษาโรค เพือ่ ให้ผอ่ นคลายจากความเมือ่ ยล้า และบ�ำบัด
รักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี จึงได้รับการขนานนามว่า
“ออนเซ็นแห่งแม่กาษา” นอกจากนัน้ ยังมีบริการอืน่ ๆ อีก
เช่น เฮือนอโรคยา นวดไทย สปาขัดผิวต่างๆ รวมถึงร้าน
กาแฟเก๋ๆ อย่างอโรคยาศาล คอฟฟี่ ท่ามกลางวิวทุ่งนา
สีเขียวสวย (มีบริการให้เช่าผ้าเช็ดตัวและผ้าอาบน�้ำ) ❑
อโรคยาศาลโป่งค�ำราม
358 หมู่ 6 บ้านน�้ำดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด
จ.ตาก
เปิดบริการ : 09.00-18.00 น.
09 8286 8899
อโรคยาศาล-โป่งค�ำราม
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บ้านเพราะช้าง

ล่องแก่งล�ำน�้ำแม่ละเมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้าง ของชุมชนชาว
ปกากะญอ ที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงช้างต่อกันมาจากรุ่น
สูร่ นุ่ สัมผัสความงดงามระหว่างคนกับช้างอย่างใกล้ชิด
ผ่านกิจกรรมอาบน�้ำช้าง และการท�ำขนม (วิตามิน)
ให้ช้าง ฯลฯ ❑

กิจกรรมแอดเวนเจอร์ในห้วยแม่ละเมา เรียนรูก้ าร
อนุรกั ษ์ผา่ นกิจกรรมท่องเทีย่ วแนวอีโค่ เพลิดเพลินกับวิว
สองข้างล�ำห้วย สนุกปลอดภัย ได้สาระทั้งครอบครัว ❑

บ้านเพราะช้าง
หมู่ 5 บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
09 4605 8492, 09 3286 4291
Ban Pror Chang Conserve Karen’s Elephants

แม่ละเมาอีโค่ทัวร์
337 หฒุ่ 1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
08 9267 2002
แม่ละเมาอีโคทัวร์
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งานคราฟท์น่าท�ำน่าช้อป
กุหลาบมหัศจรรย์

Sela Eco Printing - บ้านไร่ไม้งาม

ไร่ปฐมเพชร ชมการท�ำกุหลาบในโหลแก้ว ที่ได้มี
การคิดค้นเทคนิคแปรรูปกุหลาบโดยใช้กรรมวิธีการดูด
ความชืน้ ออกด้วยทรายซิลกิ า้ แล้วจัดเรียงในโหลแก้วท�ำให้
คงความสวยงามของกุหลาบได้นานนับ 10 ปี ❑
ไร่ปฐมพร
ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
08 9958 0253
ไร่ปฐมเพชร

เรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต คนกั บ ป่ า พึ่ ง พาอาศั ย พร้ อ มท� ำ
กิจกรรม DIY พิมพ์ใบไม้ให้กลายเป็นลวดลายบนผืนผ้า
ศิลปะจากการพิมพ์สีแต่ละชิ้นเป็นงานหนึ่งเดียวจาก
ธรรมชาติ ❑
บ้านไร่ไม้งาม
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
09 8287 4575
Sela eco printing-บ้านไร่ไม้งาม ตาก

มาลัยมะลิประดิษฐ์
ชมการร้อยมาลัยดอกมะลิทปี่ ระดิษฐ์จากกระดาษ
ทิชชู่ สวยงามเหมือนจริง ใช้คงทน เหมาะใช้มอบให้บคุ คล
ที่เคารพรัก  ใช้ตั้งโต๊ะหมู่บูชา และในงานพิธีต่างๆ ❑
ร้านปาริชาติ
ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
08 9438 4341
ปาริชาติดอกมะลิประดิษฐ์
100 มิ ง กะลาบา

ผ้าทอใยกัญชง

ธูปหอมอโรมา

ชมการสาธิ ต การทอผ้ า จากพื ช ที่ ผู ก พั น กั บ
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวม้ง สืบทอดการน�ำเส้นใย
จากต้นกัญชงมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม และจ�ำหน่ายให้
นักท่องเที่ยว ❑
กลุ่มผ้าทอใยกัญชงบ้านใหม่ยอดคีรี  
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
06 5438 7576
กลุ่มทอผ้าใยกัญชงบ้านใหม่ยอดคีรี

ชมสาธิตการผลิตธูปหอมจากสมุนไพรไทยท้องถิ่น
ที่ได้คัดสรรเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว จากกลุ่ม
ชาวบ้าน ต�ำบลแม่ตาว อ�ำเภอแม่สอด ที่ได้เริ่มรวมตัวกัน
เมื่อปี 2545 ต่อยอดมาสู่แบรนด์ Amphan เครื่องหอม
อโรมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เพิ่มเติมความเป็นสากล ❑
ร้านธูปหอมอัมพัน แม่สอด (Amphan Shop)
08 9681 1221
Amphan

บาติกสไตล์เหนือ

ภาพประดับพลอย

งานผ้าบาติกแสนสวยทีเ่ น้นลวดลายแบบชาวเหนือ
ใช้เทคนิคเฉพาะทั้งการวาด การพิมพ์ ท�ำให้ได้ผ้าบาติก
ลวดลายแปลกตา สี สั น สดใส ไม่ ซี ด ไว การั น ตี ด ้ ว ย
ประสบการณ์ตัดเย็บเสื้อผ้ากว่า 50 ปี ❑
เอคโคบาติก   
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
08 9812 7265, 09 9229 6824
Echo Batik Maesod

งานศิลปะทีน่ ำ� เศษพลอยแท้มาจัดเรียงบนภาพวาด
ที ล ะเม็ ด จนได้ เ ป็ น ภาพสวยงามมี มิ ติ ระยิ บ ระยั บ
ทรงคุณค่า ท�ำได้ทงั้ ภาพทิวทัศน์ ภาพมงคล ภาพเหมือน ❑
GS Gemstone    
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
06 3462 2987
GS Gemstone

มิ ง กะลาบา 101

Neighbor Journey

Neighbor Journey

การข้ามแดน ด่านแม่สอด-เมียวดี
ก่อนข้ามแดนต้องมาท�ำหนังสือผ่านแดน ทีส่ ำ� นักงาน
ออกหนังสือชัว่ คราว (ข้างปัม้ ปตท.) ซึง่ อยูห่ า่ งจากสนาม
บินแม่สอดประมาณ 500 เมตร ห่างจากด่านประมาณ
2.5 กม (หนังสือผ่านแดนมีอายุ 7 วัน แล้วแต่นำ� ไปใช้วนั ไหน
แต่ใช้ได้แบบไป-กลับเพียงครัง้ เดียว) โดยยืน่ บัตรประชาชน
ตัวจริง ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี
ไม่ตอ้ งท�ำหนังสือผ่านแดน เพียงแต่แจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ขอ
ระบุชื่อผู้ร่วมติดตามกับหนังสือผ่านแดนของผู้ปกครอง
(บิดาหรือมารดา) เมือ่ ข้ามด่านแม่สอด-เมียวดี เข้าทางซ้าย
เสียค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาท (เข้าช่อง 1, 2) รอปัม๊ ตรา
ขาออกแล้วก็เดินข้ามสะพาน ผ่าน ตม. เมียนมา แล้วให้ยา้ ย
ไปฝัง่ ขวา (เข้าช่อง 7) เพือ่ ปัม๊ ตราขาเข้าเมียนมา เสียค่า
ธรรมเนียมอีก 20 บาท (ค่าธรรมเนียมสองฝัง่ รวม 50 บาท)
ออกจากด่านแล้วเดินเที่ยวได้ตามใจชอบ ควรเก็บบัตร
เอาไว้ให้ดี อย่าให้หายเพือ่ แลกคืนตอนขากลับ
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รถโดยสาร
THAI

MY A N M A R
ROUTE

เงื่อนไขการผ่านแดนคือ จะต้องเข้าและออกผ่าน
สะพานมิ ต รภาพไทย-พม่ า ภายในวั น เดี ย วช่ ว งเวลา
05.30-20.30 น. เท่านั้น หากจะเข้าไปเที่ยวถึงเมือง
มะละแหม่งต้องขอวีซ่า ❑
ส�ำนักงานหนังสือผ่านแดนชัว่ คราว
ตัง้ อยู่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5556 3604
88 ม.17 ป่าอ้อดอนชัย  
เปิดบริการ : 8.30-16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามข้อมูลการเดินทาง
สายการบินบินจากกรุงเทพ (BKK)  ไปแม่สอด (MAQ)
สายการบินนกแอร์
0 2077 1997, 0 2077 1989

สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนก�ำแพงเพชร 2
Call center 1490 ตลอด 24 ชัว่ โมง
ขนส่งจังหวัดตาก
0 5551 1105
บริษทั ถาวรฟาร์มจังหวัดตาก
0 5551 1054
บริษทั ทันจิตต์ทวั ร์ จังหวัดตาก
0 5551 1307

รถเช่า
แม่สอดคาร์เร้นท์บริการรถเช่า
08 0084 0037, 09 7185 5076
www.motorrentmaesot.com
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
ส�ำนักงานตาก
193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
0 5551 4341-3
เวลาท�ำการ : 08.30-16.30 น. หรือ
TAT TAK
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เที่ยวเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา
จากอ� ำ เภอแม่ ส อด เมื่ อ ข้ า มแม่ น�้ ำ เมยซึ่ ง เป็ น
พรมแดนธรรมชาติกนั้ ระหว่างไทยกับเมียนมาเข้าสูเ่ มียวดี
เมืองการค้าขายชายแดน จะพบบรรยากาศที่แสนจะ
คึกคัก เต็มไปด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์วิ่งกันอย่าง
ขวักไขว่ มองไปทางไหนเห็นผู้คนต่างประแป้งทานาคา
กันทั้งเมือง ซึ่งเป็นเคล็ดลับความงามและเป็นครีมทา
กันแดดไปด้วยในตัว นับเป็นเทรนด์เฉพาะถิ่นของคนที่นี่
เมื อ งเมี ย วดี (Myawaddy) หรื อ บะล�้ ำ บะตี๋
ทีช่ าวพืน้ เมืองเรียกขานกัน (เมียวดี มยะวะดี หรือ เมียะวดี
ในภาษาพม่าแปลว่า ก�ำแพงมรกต) เป็นเมืองใหญ่อนั ดับ 2
ของรัฐกะเหรีย่ ง (Kayin State) รองจากพะอัน (Hpa An)
เป็นเมืองหลวงของรัฐ เมียวดี เป็นตลาดการค้าชายแดนที่
ส�ำคัญ ซึ่งถูกยกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
เมียนมา เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลักโดยรถยนต์จาก
ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน เปรียบเสมือนประตู
บานใหญ่ที่เชื่อมกับมิตรประเทศอาเซียน
การเข้าไปเที่ยวเมียวดีนั้นแสนง่าย มีบริการรถตู้
หรือรถสองแถวเช่าเหมาคันพร้อมไกด์ท้องถิ่น ทั้งบริเวณ
ด่านฝั่งไทยและฝั่งเพื่อนบ้าน บริการพาทัวร์ในราคา
ประมาณ 1,000-1,500 บาท นั่งได้ 6-8 คน ใช้เวลาเที่ยว
ในเมียวดีราวๆ 3 ชั่วโมง หรือไม่เกินครึ่งวันเท่านั้น ❑
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วัดส่วยมินวุ่น
หรือ ชเวเมียนโหว่นเซตี้
(Shwe Myin Wun)
“ชเว หรือ ส่วย (Shwe)” ในภาษาพม่า แปลว่า
ทอง คนไทยจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดเจดีย์ทอง” วัดนี้อยู่ใกล้
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาเพียง 500 เมตร เป็นวัด
เก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มืองของเมียวดี จุดเด่นคือเจดียส์ ที องอร่าม
ศิลปะมอญ-พม่า ซึ่งจ�ำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง
เมืองย่างกุ้ง สร้างขึ้นบนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 20 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร มีความสูงประมาณ
37.5 เมตร ฐานเจดียป์ ระกอบด้วยเจดียข์ นาดเล็ก 28 องค์
ยอดฉัตรเป็นทองค�ำประดับไว้ดว้ ยอัญมณีนานาชนิด เป็น
วัดซึง่ ประดิษฐานพระมหามุนี พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ และ
ยังมีพระพุทธรูปส�ำคัญประจําวิหารทัง้ 4 ทิศ นิยมเดินไหว้
พระตามเข็มนาฬิกา เริ่มจากทิศตะวันออกที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป “สุต องปญี่” แปลว่า พรสมปรารถนา  
“พระมหาเมี๊ยตมุนี” หรือผู้รู้อันประเสริฐ “ชั้นตาจีย์”
หรือความชุ่มเย็นอันยิ่งใหญ่ และ “ปีญ์ลงชั้นตา” หรือ
ชุ่มเย็นทั้งแผ่นดิน ที่น่ียังมีพระแม่สุรัสวดี หรือสุรัสวดี
แมดอ เป็ น เทพี แ ห่ ง ปั ญ ญาและการศึ ก ษาในศาสนา
ฮินดู ที่ชาวเมียนมาให้ความนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนที่ต้องการความส�ำเร็จทางการศึกษา และการขอโชค
ลาภจากการค้าขาย นอกจากนี้ยังมีสิงโตเฝ้าวัดทั้งสี่ด้าน
ชาวเมียนมานิยมใช้ใบ “เอ่าตะปิ่น” ในการสักการะ
เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมปรารถนา ❑
106 มิ ง กะลาบา
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วัดมอญ (Mon Kyanug)

วัดเจ้าโหล่งจี
(Kyout Lone Gyi)

หรือคนไทยเรียก “วัดมอญพระยืน” เป็นวัดของ
ชาวมอญวัดเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในเมียวดี ตั้งอยู่ติดกับ
วัดจระเข้ วัดนี้มีพระยืนปางเปิดโลกองค์ใหญ่อยู่ สูง 108
เมตร โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ภายในวัดมีวิหารไม้เป็น
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าน�ำมา
จากประเทศศรีลังกา บรรจุอยู่ในเจดีย์แก้ว ทางวัดมีแว่น
ขยายส่องให้เห็นพระธาตุอย่างชัดเจน ด้านหลังพระธาตมี
พระพุทธรูปที่เชื่อว่าใครอธิฐานขอพรมักจะส�ำเร็จ ❑

แปลว่า หินใหญ่ คนไทยจึงเรียก “วัดก้อนหินใหญ่”
ตัง้ อยูบ่ นลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขา  สามารถมองเห็น
ยอดเจดีย์แต่ไกล ลานพระธาตุเจดีย์ที่สร้างคล้ายชฏา
ล้อมรอบไว้ชั้นนอก เล่ากันว่าในอดีตมีพระสายธุดงค์
ได้มาจ�ำพรรษา พอตื่นเช้าขึ้นมา มีงูเหลือมมาขดอยู่
ด้านบนหินทีท่ า่ นจ�ำพรรษาอยู่ ชาวบ้านเกิดความศรัทธา
จึงนิมนต์ให้ทา่ นจ�ำพรรษาอยูท่ นี่ จี่ นมรณภาพ ไฮไลท์ของ
ทีน่ คี่ อื การยกหินเสีย่ งทาย  (ลูกหินกลมสีทองหนักราว 10
กิโลกรัม) โดยยกก้อนหินก่อน 1 ครั้ง จากนั้นให้อธิษฐาน
แล้วลองยกอีกครั้ง ถ้ารู้สึกว่าเบากว่าครั้งแรกแสดงว่า
ค�ำอธิษฐานนั้นจะมีโอกาสเป็นจริง ❑
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มะละแหม่ง เสน่ห์เมืองมอญ

สุดสายปลางทางที่มะละแหม่ง เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิ จ สายตะวั น ออก-ตะวั น ตก (East-West
Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(Greater Mekong Subregion: GMS) เริ่มจากเมือง
ท่าดานังของเวียดนาม ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตใน
สปป.ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหารสะหวันนะเขต) เข้าไทยทีม่ กุ ดาหาร ผ่านกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
112 มิ ง กะลาบา

เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ข้ามเขตแดนไทยที่อ�ำเภอแม่สอด
จั ง หวั ด ตาก เข้ า สู ่ เ มี ย นมาที่ เ มี ย วดี แ ล้ ว มาสุ ด ที่ เ มื อ ง
มะละแหม่ ง ถนนเส้ น นี้ เ ชื่ อ มจากทะเลจี น ใต้ ไ ปสู ่
มหาสมุทรอินเดีย ด้วยระยะทาง 1,450 กม. ข้ามต่อไปสู่
เอเชียกลางจนถึงยุโรป ผ่านถนนพิเศษนาม “เอเชีย
ไฮเวย์” เป็นเส้นทางที่ท้าทายให้นักท่องเที่ยวได้ลองขับ
รถตะลุยไป ❑

การเดินทาง
มะละแหม่ ง อยู ่ ห ่ า งจากด่ า นแม่ ส อดประมาณ
170 กม. สามารถขับรถเข้าไปหรือโดยรถประจ�ำทางใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง บนถนนเส้นใหม่ AH1
เชื่อมต่อไปยังเมืองกอกะเร็ก (Kawkareik) สู่มะละแหม่ง
อีกทั้งยังสามารถบินจากสนามบินแม่สอดสู่มะละแหม่ง
ด้วยเครื่องบินขนาดเล็กอีกด้วย (มะละแหม่งอยู่ห่างจาก
ย่างกุ้ง 300 กม. มีรถไฟจากมะละแหม่งวิ่งไปย่างกุ้ง
3 เที่ยวต่อวัน)
เมาะล�ำเลิง หรือ เมาะละแหม่ง (Moulmein) หรือ
มะละแหม่ง เป็นชือ่ ทีเ่ รียกตามภาษามอญ ส่วนภาษาพม่า
เรียกว่า “เมาะล�ำไย” (Mawlamyine, Mawlamyaing)
ออกเสียงว่า มอละมไยน์  เมืองนีเ้ ป็นเมืองเอกของรัฐมอญ
พลเมืองเป็นเชื้อชาติมอญเสียส่วนใหญ่ เมืองนี้เป็นเมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสียง มีขนาดใหญ่รองจากย่างกุ้งและ
มัณฑะเลย์เลยทีเดียว เป็นประตูสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆ
ในพม่าตอนใต้ ตั้งอยู่ตรงปากแม่น�้ำ  3 สายบรรจบกัน
ได้แก่ แม่นำ�้ ไจ (Kyaik) แม่นำ�้ อัตตรัน (Ataran) และแม่นำ�้
สาละวิน (Thanlwin) แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่
อ่าวเมาะตะมะ ฝั่งตรงข้ามมะละแหม่งทางตะวันตกของ
แม่นํ้าสาละวิน (คนโบราณล้านนาเรียกว่า แม่นำ�้ คง) คือ
เมืองเมาะตะมะ (Mottama) เมืองหลวงของมอญโบราณ
เมือ่ อังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามา จึงย้ายมาอยูท่ ฝี่ ง่ั ตะวันออก
คือ เมืองเมาะล�ำเลิง จนถึงปัจจุบัน

ราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 มะละแหม่งมีสมญา
นามว่า “บริตชิ -เบอร์มา” ถือเป็นเป็นเมืองทีท่ นั สมัยมาก
เมือ่ เทียบกับเชียงตุงและเชียงใหม่ ด้วยเป็นเมืองท่าส�ำคัญ
ของเขตอาณานิคมของอังกฤษ (124 ปี) เป็นศูนย์กลาง
การค้าไม้สกั ใบชา และเป็นแหล่งสัง่ ซือ้ สินค้าทันสมัยจาก
ซีกโลกตะวันตก จึงไม่แปลกที่จะเห็นรูปรอยความเจริญ
แบบตะวันตก ทัง้ การวางผังเมืองแบบอังกฤษ และตึกราม
บ้ า นช่ อ งสไตล์ โ คโลเนี ย ลแบบจั ก รวรรดิ นิ ย มอั ง กฤษ
กระจายอยูเ่ ต็มเมือง อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ยุคนัน้ คหบดีทางภาคเหนือของไทยต่างนิยมส่งลูกหลาน
มาศึกษาเล่าเรียนที่นี่เป็นจ�ำนวนมาก จนเกิดต�ำนานรัก
ต่างชนชั้นระหว่าง “เจ้าน้อยศุขเกษม” รัชทายาทแห่ง
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เมืองเชียงใหม่ทเี่ ดินทางมาเรียนจนพบรักกับ  “มะเมีย๊ ะ”
สาวพม่าแห่งเมืองมะละแหม่งทีถ่ กู พูดถึงในเพลงของจรัล
มโนเพ็ชร อีกด้วย
มะละแหม่งมีถนนส�ำคัญเพียง 3 สาย ลากยาวจาก
เหนือจดใต้ได้แก่ ถนน Upper Main Road ถนน Lower
Main Road และ Stand Road   (ติดแม่นํ้า) ถนนทั้ง
3 สายแฝงไว้ด้วยวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวพุทธ
คริสต์ อิสลาม และ ฮินดู (ลูกจ้างชาวอินเดียจ�ำนวนมาก
ที่ตามอังกฤษเข้ามาตั้งรกรากในยุคนั้นส่วนมากนับถือ
ศาสนาฮินดู) ซึง่ จะเห็นวัดมอญอันวิจติ ร มัสยิดของศาสนา
อิสลาม เทวสถานของฮินดู และโบสถ์ของคริสเตียน
บ้านไม้สักของพ่อค้าไม้ ทุกอย่างล้วนเป็นดั่งเงาของเมือง
เมาะละแหม่งในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
บนถนน Upper Main Road จะเห็นโบสถ์คริสต์
ยิ่งใหญ่สวยงามหลายแห่ง เช่น โบสถ์เซนต์แพททริก
(St.Patrick Church) เป็นโบสถ์คาทอลิกเรียบง่ายสร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2327 ส่วนโรงเรียน St. Pattrick School
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เป็นโรงเรียนกินนอนทีเ่ จ้าน้อยศุขเกษมเคยมาเรียน ตอน
นี้ปิดตัวไปแล้ว เหลือแต่อาคารอยู่เยื้องด้านหลังทางซ้าย
ของโบสถ์ มีอาคาร 3 ชั้น ด้านซ้ายมือหน้าโบสถ์ คือ
หอนอนของเจ้าน้อยฯ ปัจจุบนั คือโรงเรียน Cooperative
Training School, Myanmar คล้ายโรงเรียนพาณิชยการ
สอนพวกบัญชี งานฝีมือ ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ
บนถนนนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์โฮลี แฟมิลี (Holy
Family Church) ของศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายคาธอลิ ก
เริ่มแรกถูกสร้างขึ้นมีขนาดเล็ก กระทั่งปี ค.ศ. 1958 ได้
ถูกทุบทิ้งและสร้างขึ้นมาใหม่จนมีขนาดใหญ่โตงดงาม
เช่นปัจจุบันนี้ เป็นสถาปัตยกรรมกอทิกที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่
และงดงามที่สุดของเมือง นอกจากนั้นยังมีโบสถ์เซ็นต์
แมทธิว (St. Matthew’s Church) อายุรอ้ ยกว่าปีทดี่ ขู ลัง
ตัวอาคารเป็นอิฐน�ำ้ ตาล บางส่วนผุผงั ตามกาลเวลา แทรก
อยูใ่ นดงต้นไม้เขียวดูลกึ ลับ เทีย่ วต่อทีโ่ บสถ์เฟิรส์ แป็บติสท์
(First Baptist Church) หรือรูจ้ กั ในชือ่ Judson Church
เป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองมะละแหม่ง สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2370 ก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน (โบสถ์หลัง
แรกนั้นผุพังหมดแล้ว) ปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 สร้างตาม
รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกที่เรียบง่าย ประดับด้วยรูป
ปัน้ ดอกไม้กลมๆ (Rose window) สะท้อนให้เห็นอิทธิพล
ของศาสนาและการเมืองในยุคอาณานิคม
ไปต่อที่ถนน Lower Main Road ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ตลาดเซจี (Zeigyi) ตลาดสดทีค่ กึ คักจอแจ เป็นแหล่งจับจ่าย
ใช้สอยของชาวมะละแหม่ง ทีน่ เี่ ราจะเห็นคนหาบเตาอัง้ โล่
เร่ ข ายแป้ ง ทอดและซาโมซ่ า หรื อ คนทู น เข่ ง ขายผั ก

นานาชนิด แล้วยังมีมัสยิดสวยสะดุดตาอยู่หลายแห่ง
โดยเฉพาะมัสยิดซูร์ตี (Surtee Sunni Jamae Masjid)
ที่คนมะละแหม่ง บอกว่างดงามที่สุด
เมืองมะละแหม่งนั้นรายล้อมไปด้วยสถานที่ทาง
ประวัตศิ าสตร์มากมาย ทางด้านทิศเหนือก็ตดิ เมืองสะเทิม
หรือที่อังกฤษเรียกตามพม่าว่า Thaton (ออกเสียงว่า
“ตะโถ่ง” ไม่ใช่ “ท่าตอน”) เมืองสะเทิมนี้ ทั้งไทยและ
เมียนมาต่างถือกันว่าเป็นดินแดนทางพระพุทธศาสนา
ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ใน “สุวรรณภูม”ิ ส่วนทางใต้นนั้ ก็ตดิ เมือง
ตันบูซายัด (Thanbyuzayat) ซึง่ เป็นทีต่ งั้ สถานีปลายทาง
ของเส้นทางรถไฟสายมรณะที่เชื่อมต่อจากไทย
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คั ญ ของที่ นี่ ไ ด้ แ ก่ สะพาน
สาละวิน หรือ สะพานตาลวิน (Thanlwin Bridge) เป็น
สะพานเหล็กที่ข้ามแม่นำ�้ ที่ยาวที่สุดในเมียนมา ทอดยาว
3 กิโลเมตร เชื่อมเมืองเมาะตะมะกับเมืองมะละแหม่ง
ขนานไปกับทางรถไฟลอยฟ้า รถไฟที่แล่นช้าราวจงใจให้

ผูโ้ ดยสารได้ดมื่ ด�ำ่ บรรยากาศการเดินทางจากตอนใต้ของ
เมียนมาไปยังเมืองทางเหนือ เช่น สะเทิม ไจ๊โถ่ หงสาวดี
ย่างกุ้ง ฯลฯ เมื่อข้ามสะพานไป จะมองเห็นเกาะเล็กๆ
อยู่ทางขวามือ คือเกาะแชมพู (Gaungsekune Island)
เป็นชุมทางที่แม่น�้ำหลายสายมาบรรจบกัน เชื่อกันว่าน�ำ้
ในบ่อบนเกาะแห่งนี้เป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์ มีไว้ส�ำหรับท�ำพิธี
สรงพระเกศาของกษัตริย์ ซึ่งสามารถนั่งเรือข้ามไปไหว้
เจดีย์ซานดอชิน (Sandawshin Pagoda) บนเกาะนี้ได้
ไม่ไกลจากสะพานนีย้ งั เป็นทีต่ งั้ ของวัดมหาเมียะมุนี
(Mahar Myatmuni) มองเห็นเจดีย์ ได้แต่ไกล วัดนี้
ประดิษฐานพระมหามัยมุนีที่จ�ำลองแบบมาจากองค์จริง
ทีเ่ มืองมัณฑะเลย์ (แต่ไม่มพี ธิ ลี า้ งหน้าตอนเช้ามืด) ถัดจาก
วัดไปทางตะวันตกจะเป็นตลาดยาตะนา (Myine yadana)
เป็นห้างสรรพสินค้าและย่านขายทองของมะละแหม่ง
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หากอยากเห็นเมืองจากมุมสูง ขึ้นเขามาทางใต้บน
ถนนเส้นเดียวกับวัดมหาเมียะมุนี มีจุดชมวิวหน้าวัด
อูกานติ (U Khanti Pagoda) และจุดชมเมืองจากเจดีย์
ไจ๊ตะลาน หรือ ไจ๊ตะหลัน่ แล้วแต่ออกเสียง (Kyaik Than
Lan Pagoda) เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์
สูงสุดประจ�ำรัฐ ทรงเดียวกับเจดียช์ เวดากอง ตัง้ ตระหง่าน
อวดสีทองบนยอดเขากลางเมืองเป็นเสมือนแลนด์มาร์ค
ของเมือง  มีเรื่องเล่าถึง 3 ต�ำนานด้วยกัน ต�ำนานแรกเล่า
ว่าวัดที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1418 รัชสมัยของกษัตริย์
สามตา พระองค์ได้ทรงอัญเชิญเส้นพระเกศาและพระ
ทันตธาตุ ของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ทนี่ ี่ แล้วสร้าง
เจดียค์ รอบไว้ดว้ ยความสูงขนาด 55 ศอก ต่อมาก็ได้มกี าร
บูรณะต่อเติมจนมีขนาดเท่ากับทุกวันนี้ (สูง 150 ฟุต กว้าง
45 ฟุต) ต�ำนานที่สองเล่าว่า สยามกับมอญ (บ้างว่าพม่า)
ท้าสร้างเจดีย์แข่งกัน ใครชนะได้ครอบครองมะละแหม่ง
โดยมอญสร้ างเจดี ย ์ที่เมาะตะมะ สยามสร้างเจดีย์ที่
มะละแหม่ง มอญใช้ไหวพริบน�ำไม้ไผ่สานเป็นโครงแล้ว
พันด้วยผ้าขาวท�ำให้เสร็จก่อน สยามจึงถอยทัพกลับ
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มะละแหม่งจึงตกเป็นของมอญนับแต่นั้น  เดิมเจดีย์นี้ชื่อ
ไจ้ก์ซานลาน (แปลว่าเจดีย์สยามพ่าย) แต่ต่อมาเกรงว่า
จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเปลีย่ นชือ่ เป็น
ไจ๊ตะหลั่น ส่วนต�ำนานสุดท้ายเล่าว่า   ที่นี่เป็นสถานที่
สาบานรักของเจ้าน้อยศุขเกษมและมะเมี๊ยะ อย่างไรก็ดี
ที่นี่ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในเมือง
เมาะละแหม่ง
ทางใต้ของเจดีย์ไจ๊ตะหลั่น คือวัดยาตานาบงมิ้น
(Yadanar Bon Myint Monastery) เป็นวัดที่พระมเหสี
เส่งดง (Queen Sein Don) พระมเหสีของพระเจ้ามินดง
เคยมาบวชชี ไฮไลท์ของวัดนีอ้ ยูท่ ี่ “บัลลังก์สงิ ห์” อันวิจติ ร
ที่จ�ำลองมาจากพระราชวังมัณฑะเลย์ อายุกว่า 150 ปี
ทีเ่ คยประดิษฐานพระเขีย้ วแก้วจากศรีลงั กา วัดนีม้ บี นั ได
และมีลิฟท์บริการฟรี เชื่อมขึ้นไปถึงเจดีย์วัดไจ๊ตะหลั่น
ได้ด้วย
หากมองจากเจดี ย ์ ไ จ๊ ต ะหลั่ น จะเห็ น คุ ก สไตล์
โคโลเนียลวางผังอาคารเป็นรูปแฉกอย่างชัดเจน และมอง
เห็นเกาะใหญ่สีเขียวแบนราบตรงหน้า ชื่อว่า เกาะบิลู
(Bilu Island หรือ Ogre Island) ถิ่นฐานคนมอญ ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตกระดานชนวนและงอบไม้ไผ่

ถัดจากเกาะนี้ออกไปคือ อ่าวเมาะตะมะ (Gulf of
Martaban) ชื่ออ่าวตั้งตามชื่อเมือง “เมาะตะมะ” เมือง
หลวงของอาณาจักรหงสาวดี หรืออาณาจักรมอญโบราณ
ที่ปกครองโดย พระเจ้าฟ้ารั่ว (ราชบุตรเขยของพ่อขุน
รามค�ำแหง) เมือ่ เอ่ยถึงเมาะตะมะ บางคนอาจนึกถึงนิยาย
ร้อยแก้วเรื่อง “ราชาธิราช” ที่เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
แต่งมาจากพงศาวดารมอญ เล่าถึงชายหนุ่มมะกะโท
พ่อค้ามอญทีเ่ ดินทางมากรุงสุโขทัยและพบรักกับธิดาของ
กษัตริย์
บริเวณอ่าวเมาะตะมะนี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเล
อันดามันทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เป็นจุดทีแ่ ม่นำ�้
สะโตง แม่นำ�้ สาละวิน และแม่นำ�้ ย่างกุง้ ไหลลงทะเลสูอ่ า่ ว
แห่งนี้ ตะกอนและสารอาหารอันอุดมของอ่าวได้หล่อเลีย้ ง
สัตว์นำ�้ นานาชนิด รวมทัง้ วาฬบรูดา้ จึงมีนกอพยพให้เห็น
มากมาย ลักษณะเด่นของอ่าวนี้คือ ปากอ่าวกว้างราว
100 กม. แล้วแคบลงเป็นรูปกรวย ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์
น�้ำขึ้นน�ำ้ ลงอันทรงพลัง ช่วงมีคลื่นๆ สูง 6-7 เมตร จึงมี
ตะกอนทับถมมาก น�้ำทะเลจึงปรากฏเป็นสีน�้ำเงินอ่อน

จากเมืองมะละแหม่งลงมาทางใต้ราว 20 กม. คือ
เมืองมุเดิง (Mudong) ทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งการทอผ้าของชาวมอญ
เป็นที่ตั้งของวัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya)
สร้างโดยหลวงพ่อ Buddhanda Kaytharrha (น้องชาย
ของหลวงพ่ออุตตมะ แห่งวัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี)
วัดนี้ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง
30 เมตร ยาว 180 เมตร ภายในองค์พระแบ่งเป็น 8 ชั้น
200 ห้อง แต่ละชั้นจะมีรูปปั้นแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ
นิทานพื้นบ้านเรื่องนรกสวรรค์  และผลแห่งกรรม มีช่อง
ให้ อ อกไปยื น ตรงบริ เ วณใบหน้ า พระนอน เพื่ อ ชมวิ ว
และถ่ายภาพใบหน้าพระนอนที่สวยงามมาก มีรูปปั้น
พระพุทธรูป 500 องค์ น�ำทางเข้าสูเ่ ขตวัด ทีน่ มี่ พี พิ ธิ ภัณฑ์
เครื่องถ้วย (จากตลาดเซจี มีรถโดยสารมาวั ด แห่ ง นี้
รถออกทุกชั่วโมง)
นอกเมืองมะละแหม่งข้ามทางรถไฟไป 24 กม.
ผ่านทุ่งและดงตาลยังมีพระพุทธรูปพม่ากึ่งยืนกึ่งนั่งที่
วัดไจ้กม์ ะ่ ย่อ (Kyaikmayaw) ทีส่ านด้วยไม้ไผ่อย่างละเอียด
ทั้งองค์ให้ชมอีกด้วย ❑
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กุ้งเผาแม่สอด

อาหารน่าชิมเมืองตาก

กุ้งแม่น�้ำ  กุ้งก้ามกรามตัวโต ส่งตรงจากแม่น�้ำ
อิระวดีและทะเลพม่า เนื้อหวาน แน่น มันเยิ้ม เผามา
ร้อนๆ กินกับน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด หาทานได้ที่แม่สอด ❑

เล่งเผ่ ฮาละหว่า กระบองจ่อ
เมี่ยงเต้าเจี้ยว (เมี่ยงจอมพล)

แกงมะแฮะ

อาหารว่างแบบชาวตาก หน้าตาคล้ายแต่บอก
เลยว่าไม่เหมือนเมี่ยงค�ำ  เครื่องเคียงจะมี ตะไคร้ ขิงสด
มะนาว กระเทียม ถั่วลิสงคั่ว มะพร้าวขูด ข้าวพอง น�ำมา
ห่อเข้ากับข้าวเกรียบงาด�ำหรือใบชะพลูตามชอบ เวลากิน
ก็ใส่ทุกอย่างรวมกัน ห่อเป็นกรวย แล้วราดด้วยเต้าเจี้ยว
(ใครที่ชอบรสหวาน สามารถใส่น�้ำตาลทรายลงไปเพิ่ม
ในเต้าเจี้ยวได้) กินเคียงกับพริกขี้หนูสด พริกแห้ง และ
มะเขือพวง ได้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ❑

เมนูทที่ ำ� จากถัว่ พืน้ เมืองของจังหวัดตาก อย่าง “ถัว่
มะแฮะ” ซึ่งมีหน้าตาคล้าย ถั่วลันเตา หอมมันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว น�ำมาปรุงพร้อมใส่เครือ่ งแบบแกงส้ม
ชาวตากนิยมกินคู่กับข้าวเกรียบทอด ❑
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ย�ำข้าวเกรียบงาด�ำ
อาหารพื้นบ้านหากินง่าย ที่น�ำเอาข้าวเกรียบหรือ
ข้าวแคบไปตากจนแห้ง แล้วน�ำมาขย�ำย�ำรวมกับน�ำ้ พริก
กุง้ รสเด็ด ใส่ถวั่ ลิสง หอมแดง โรยด้วยแคบหมูถอื เป็นจาน
เรียกน�้ำย่อยรสจัดจ้านที่ต้องห้ามพลาด ❑

ชิมขนมพืน้ บ้านชาวไทยใหญ่  แป้งปิง้ รสชาติหวานมัน
2 สไตล์ “เส่งเผ่-อาละหว่า” และยังมี “กระบองจ่อ”
ฟักทองทอด กินคู่น�้ำจิ้มหวานมะขามเปียกของกินเล่น
ยอดนิ ย ม ที่ อ ยู ่ ใ นทุ ก เทศกาล และทุ ก งานเลี้ ย ง
หารับประทานได้ทตี่ ลาดไนท์บาซาร์นครแม่สอด (วันเสาร์)
หรือตลาดสดพาเจริญ (ตลาดเช้า) ❑

ถั่วแปจ่อ
“แป” แปลว่า ถั่ว ส่วน “จ่อ” แปลว่า ทอด ใน
ภาษาพม่า ของดีเมืองแม่สอดที่ปัจจุบันได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ถั่วแปจ่อถือเป็น
ของหากินยากแล้วในปัจจุบัน นิยมน�ำมาอบเป็นของกิน
เล่น เนื้อมัน เคี้ยวเพลิน หาทานได้ที่ร้าน ❑

ไส้อั่วแม่สอด
ต่อยอดความอร่อยสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย
มาเป็นไส้อั่ว เนื้อแน่น มันน้อย หอมเครื่องเทศ รสชาติ
กลมกล่อม ของเด็ดของเมืองแม่สอดที่อร่อยจนอยาก
บอกต่อ ❑
ร้านไส้อั่วแม่สอด (ไก่ย่าง หน้า ชค.34)
54/7 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก
06 2156 6463
ThaiFood34 ไส้อั่วแม่สอด ไส้อั่วอร่อยมาก
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ทับทิมศรีปัญญา
ทับทิมศรีปัญญา มีลักษณะเด่นคือผลใหญ่ เม็ดสี
แดงเข้ม รสหวานจัด ซึ่งเกิดจากการดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
ที่ ส วนเทพพิ ทั ก ษ์ แ ห่ ง นี้ ทั บ ทิ ม จะออกลู ก ตลอดทั้ ง ปี
ปั จ จุ บั น ทางสวนได้ พั ฒ นาทั บ ทิ ม ขึ้ น ใหม่ อี ก สายพั น ธุ ์
ตั้งชื่อให้ว่า “ทับทิมศรีสยาม” เป็นทับทิมไร้เมล็ด ❑
สวนเทพพิทักษ์
ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
08 7212 3819
สวนเทพพิทักษ์ ทับทิมศรีปัญญา

กาแฟดอยมูเซอ

โรตีโอ่ง แม่สอด

ทุเรียนน�้ำแร่

กาแฟออแกนิกรสชาติเป็นเอกลักษณ์จากป่าต้นน�ำ้
ดอยมู เ ซอ ปลู ก แบบไม่ ใ ช้ ส ารเคมี ได้ ก าแฟรสชาติ
หอมกรุ่น ❑
กาแฟดอยมูเซอ
ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
09 9365 9415
Muser Coffee กาแฟสดมูเซอ

ร้านระดับต�ำนาน ทีข่ ายมานานกว่า 40 ปี โรตีสตู ร
อินเดียที่ทางร้านท�ำแป้งเอง ตีเอง และใช้วิธีอบกับโอ่ง
แป้งหนา นุ่ม กินคู่กับนมข้นหวาน ไข่ลวก กาแฟ และ
แกงถั่วที่มีขายบางวัน ❑
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามส�ำนักงานปศุสัตว์แม่สอด
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
08 2769 4529
โรตีโอ่งในต�ำนาน เจ้าแรกในประเทศไทย

ทุเรียนน�ำ้ แร่ทปี่ ลูกบนดินทีม่ สี ายน�ำ้ แร่บริสทุ ธิไ์ หล
ผ่านท�ำให้ได้รสชาติอร่อย เนือ้ แน่น กลิน่ ไม่แรง เป็นผลไม้
ไฮไลต์ช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ต.ค) ของอ�ำเภอพบพระ ❑
บ้านไร่พอเพียง
ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
09 3148 8886
บ้านไร่พอเพียง
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ส้มสายน�้ำผึ้ง/แมคคาเดเมีย/อะโว
คาโด้
แหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวคุณภาพของอ�ำเภอ
พบพระ ผลผลิตที่ปลูก ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน เก็บเกี่ยวสด
จากไร่ ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยของสายน�้ำผึ้ง
และกรอบ มันอร่อยของแมคคาเดเมีย และอะโวคาโด้ ❑
สวนส้มร่มเกล้า
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
09 4282 3962
สวนส้มร่มเกล้า
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ร้านวัฒนา ฮิป

ร้านอาหารในจังหวัดตาก

ร้านอาหารพื้นเมือง บ้านไม้โบราณริมน�้ำปิง ❑
7 หมู่ 9 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
06 4165 1949
Wattana Hip

ร้านพรชัย สาขา 2
ร้านอร่อยเด็ดเจ้าดังตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเมย ❑
310 ถ.ริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5556 3008
ร้านอาหารพรชัย แม่สอด

เมี่ยงค�ำอิงปิง
ขนมจีนขยุ้ม ร้านคุณน้อย
ขนมจีนร้านดังที่มีน�้ำยาให้เลือกมากมาย ❑
59/9 ถ.สายเอเชีย ซ.ร่วมใจ ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5553 3916
ขนมจีนขยุ้ม ร้านคุณน้อย

ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก
09 6809 0708
เมี่ยงค�ำอิงปิง

เมี่ยงจอมพล (รุ่น 3)
ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก
08 7308 2874
เมี่ยงจอมพล
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ก๋วยเตี๋ยวแม่บางหัวเดียด
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำดั้งเดิมของเมืองตาก ❑
675/1 ถ.รามค�ำแหง ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก
จ.ตาก
08 6928 5876, 08 1786 4432
ก๋วยเตี๋ยวแม่บางหัวเดียด

ข้าวเม่า ข้าวฟ่าง
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากในบรรยากาศป่าใน
จินตนาการ ❑
382 หมู่ 9 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ปะ
อ.เมืองตาก จ.ตาก
0 5553 2483
ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง ป่าในจินตนาการ

ร้านอาหารไอยราวดี
เป็นร้านขนาดกลาง บรรยากาศดี ริมแม่นำ�้ ปิง ราคา
ไม่แพง ❑
4/4 หมู่ 7 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
0 5551 2419, 09 4242 6441
ไอยราวดี
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ร้านอาหารช่อม่วง

ชิดชล

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตาก
(ตรงข้ามสวนอาหารคันทรีปาร์ค)
09 5813 6120, 09 1836 0071
ช่อม่วง Cafe’ & Restaurant

ร้าน บ.กุ้งเผา แม่สอด
81/16 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
09 7919 6111
บ.กุ้งเผา แม่สอด

แปจ่อเขียวป้าติ่น
336 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
08 7206 0240
แปจ่ อ เขี ย วป้ า ติ่ น ของดี เ มื อ งตากของฝากจาก
แม่สอด

ถั่วแปจ่อเขียวแม่ผ่อง
158 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
08 1972 2515
ร้านถั่วแม่ผ่อง
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อาหารไทยสูตรโบราณ บรรยากาศริมนํ้าปิง ❑
276/16 ถ.ไทยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก
0 5551 2366, 08 9540 2546
ชิดชล ตาก Chidchon restaurant

เถียงนา คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่
ฟาร์ม
ร้านกาแฟและเบเกอรี่บรรยากาศในสวนร่มรื่น ❑
27/28 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
09 6805 0363
เถียงนา Coffee and Bakery Farm

บ้านผักรักตะวัน
เน้นเมนูรักสุขภาพ สลัด สเต็ก เมนูอื่นๆ อีกมาก

มาย ❑
112/3-4 ถ.พหลโยธิน แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
(เชิงสะพานกิตติขจร)
06 4353 1718, 09 9282 8280
บ้านผักรักตะวัน

บ้านเคียงน�ำ้
อาหารไทยรสเด็ดโดยเฉพาะเมนูปลา ❑
ทางหลวงหมายเลข 1107 (ถัดจากกรมป่าไม้)
ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
0 5589 4069, 08 1953 9441
ร้านอาหารบ้านเคียงน�้ำ จังหวัดตาก

ศุภาแหนมเนือง
ร้ า นอาหารเวี ย ดนามสุ ด อร่ อ ยรสชาติ ดี ทั้ ง ไทย
เวียดนาม ❑
171/1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
0 5554 1266, 09 1838 8935
Supha-ศุภา แหนมเนือง เมืองตาก

นฤมลแหนมเนือง ตาก
ร้านอาหารเวียดนาม จังหวัดตาก ❑
220/1 ถ.ไทยชนะ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
0 5551 5134
นฤมลแหนมเนือง

หินโค้ว ตาก
ร้านอาหารไทย ตกแต่งสไตล์เรียบง่าย ❑
129 หมู่ 7 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
0 5551 6234
หินโค้ว Hinkow Restaurant
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ที่พักในจังหวัดตาก
ฟอร์จูน ดี แม่สอด
(ฟอร์จูน กรุ๊ป)
โรงแรม 6 ชั้นใจกลางย่านธุรกิจ บริการห้องพัก
79 ห้อง สีสันสดบรรยากาศผ่อนคลาย ❑
888 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5503 6899
ราคาเริ่มต้นประมาณ 650 บาท
Fortune D Maesot

โรงแรมฟอร์จูน ดี แม่สอด
เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ (SHA Plus+) โรงแรมหรูสไตล์
ล้านนาขนาดใหญ่ ริมแม่นาํ้ ปิง กลางใจเมือง มีบริการห้อง
จัดเลี้ยงประชุมสัมมนา สระว่ายน�ำ 
้ และจักรยาน ❑
236 ถ.จอมพล ต.ระแหง อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5551 2507
ราคาเริ่มต้นประมาณ 900 บาท
เวียงตาก ริเวอร์ไซด์
www.viangtakriverside.com
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เซ็นทรา บาย แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท
โรงแรมหรู ริมทะเลสาบส่วนตัว จ�ำนวน 119 ห้อง
ท่ามกลางภูเขาแนวชายแดนไทยพม่า ห่างจากสนามบิน
แม่สอดเพียง 10 นาที ❑
100 ถ.เอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก
06 5553 2601-8
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท
Centra by Centara Mae Sot Hill Resort

เดอะ ทีค โฮเทล

ฮ็อป อินน์ แม่สอด

ที่พัก 2 ชั้น พร้อมสระว่ายน�้ำ  ในบรรยากาศสวน
ป่าเบญจพรรณ ❑

ที่พักมาตรฐาน 6 ชั้น ราคาประหยัด ใจกลาง
แม่สอด ❑
81/9 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
0 2659 2899  
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท
HOP INN Hotel Thailand

888 ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก  
0 5503 1888, 08 1173 9562
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,600 บาท
The Teak Hotel

โรงแรมซี.เค.ฮิลล์
ที่พักอาคาร 3 ชั้น บูติคสไตล์ ❑
1/28 ถ.ราชการราษฎรด�ำหริ 1 อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5553 4133, 09 4616 2448
ราคาเริ่มต้นประมาณ 780 บาท
CK. Hills Hotel Mae Sot
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โรงแรมตากอันดามัน
แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมอีโค่ อินน์ ไพร์ม แม่สอด
ที่พัก 3 ชั้น ตกแต่งในสไตล์สีสันสดใส ❑
8/88 ถ.อินทรคีรี แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5553 2181
ราคาเริ่มต้นประมาณ 750 บาท
โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด Eco Inn Hotel

128 มิ ง กะลาบา

ที่พักริมแม่นำ�้ ปิงในบรรยากาศสวนร่มรื่น ❑
121 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
0 5551 7565
เริ่มต้นประมาณ 650 บาท
โรงแรม ตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท Tak Andaman
Hotel

โรงแรมไวท์เฮ้าส์
ที่พักใกล้ตัวอ�ำเภอเมืองตาก สไตล์วินเทจ 3 ชั้น
จ�ำนวน 78 ห้อง พร้อมสระว่ายน�ำ 
้ ❑
ที่อยู่ 333 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
0 5551 3444, 06 4350 5551
ราคาเริ่มต้น 900 บาท
โรงแรมไวท์เฮ้าส์ ตาก

บีรีชโฮเทล
ที่พักใจกลางเมืองตาก 5 ชั้น จ�ำนวน 45 ห้อง ❑
2/4 ถ.มหาดไทยบ�ำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก
จ.ตาก
08 2444 6242
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
Berich Hotel

โรงแรมเมฆวิไล
ที่พักมาตรฐาน 2 ชั้น พร้อมสวนอาหารและห้อง
จัดเลี้ยง ❑
311/1 ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
0 5554 0354
ราคาเริ่มต้นประมาณ 400 บาท
โรงแรมเมฆวิไล

โรงแรมเจทู
บริการห้องพัก 4 ชัน้ จ�ำนวน 45 ห้อง อยูใ่ นตัวเมือง
ใกล้ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ❑
149/8 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก
0 5553 2601, 08 5090 4111
ราคาเริ่มต้นประมาณ 950 บาท
J2 Hotel Maesot
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ร้านอาหารในมะละแหม่ง

Cinderella Restaurant
Bone Gyi Restaurant
ร้านอาหารพื้นเมือง สะอาด บรรยากาศดี บนถนน
Strand ใกล้ริมแม่น�้ำ ❑
No. 1-B Strand Road, Mawlamyine Myanmar
+95 57 26 528

POE Mon Traditional Food
ร้านอาหารพื้นเมืองสไตล์เมียนมา ❑
Corner of Aung San Street, Myine Tharyar
Quater, Mawlamyine  
+95 9 794 014616

ร้านอาหารพื้นเมือง บรรยากาศดี ❑
No. 21, Baho Road Sitkei Gone Quarter,
Mawlamyine
+95 57 24 860 Website

Sue’s kitchen
ร้านอาหารพื้นเมือง รสชาติจัดจ้าน ❑
No.22B, Myoeshaung RD, Near Highway
Bus station Mawlamyine
95 9 431 16355

Bangkok Restaurant
ร้านอาหารไทย สารพัดเมนูให้เลือก ❑
Strand Road, Mawlamyine
+95 9 898 866699
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Hotel Ks (Mawlamyine)

ที่พักในมะละแหม่ง
Attran Hotel
ที่พักสไตล์บังกะโล ใกล้ชิดสะพานข้ามแม่น�้ำ
สาละวินที่สุด ห้องอาหารติดริมแม่น�้ำสาละวิน ❑
Mandalay Ward, Mawlamyine, Mawlamyine
+95 57 202 5765
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท

Mawlamyaing Strand Hotel
ใหญ่ที่สุดในเมืองมะละแหม่ง ริมแม่น�้ำสาละวิน  
47 ห้องพัก มีห้องประชุมจัดเลี้ยง บริการฟรีไวไฟ ❑
Between Lower Main Road and Strand Road
Phat Tan Quarter, Mawlamyine
+95 57 25 624
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาท
www.mawlamyaingstrandhotel.com ❑
132 มิ ง กะลาบา

Hotel Queen Jamadevi
ที่พักสไตล์รีสอร์ทแบบชนบทกลางทุ่งธรรมชาติ ❑
127, Yarzardiriz Road,
Myine Thar Yar, Mawlamyine
+95 573 0526
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,100 บาท

Royal Hinthar Hotel
ที่พักสไตล์บูติก 3 ชั้น มีสระว่ายน�ำ 
้ ❑
No.73, Myo Shaung Road, Myaynigone
Quarter, Mawlamyine
+95 94 5555 9810
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท

Royal Garden Hotel Mawlamyine
No. 654, Padauk Street, Zeyarmyaing
Quarter, Mawlamyine, Mawlamyine District,
Mon, Myanmar, 11111
+95 9 42282 2224
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,300 บาท

ที่พักทันสมัยสไตล์บูติก 5 ชั้น ❑
73 Myoshaung Road, Myaenigone,
Mawlamyine, Mawlamyine District, Mon,
Myanmar
+95 9 96529 7991
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,650 บาท

Cinderella Hotel
ที่พัก 22 ห้อง 3 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตกแต่ง
สไตล์ เ มี ย นมา สามารถเดิ น ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
บริการฟรีไวไฟ มีร้านอาหารบริการ ❑
21, Baho Road, Sitkei Gone Quarter,
Mawlamyine
+95 57 202 4860
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท
www.cinderellahotel.com
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โปรแกรมเที่ยว 2 วัน 1 คืน
(ตาก-แม่สอด-เมียวดี)

โปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน
(ตาก-แม่สอด-เมียวดี-พบพระ)

Day 1

Day 1

Day 2

ออกจากรุงเทพเดินทางโดยเครื่องบิน ถึงแม่สอด
ประมาณ 09.20 น.
♦
ผ่านด่านแม่สอดสูเ่ มืองเมียวดีไปสักการะเจดียท์ อง
ที่วัดชเวมินหวุ่น ตามด้วยวัดมิจาโกง (วัดจระเข้) แลัวไป
ชอปปิงที่ตลาดบุเรงนอง
♦
จากนั้นไปวัดเจ้าลงจี (ก้อนหินใหญ่) และวัดมอญ
พระยืน  
♦
นั่งเรือไปเมียวดีคอมเพล็กซ์ นั่งรถไปเมืองตาก
เดินเล่นยามเย็นที่ชุมชนเก่าริมน�้ำที่ตรอกบ้านจีน หรือ
เที่ยวริมปิงบนสะพานแขวนกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
♦
คืนแรกพักในตัวเมืองตาก ❑

ออกเดินทางโดยรถจากรุงเทพตี 4 ถึงจังหวัดตาก
ราว 10 โมงเช้า
♦
สักการะองค์ปู่ตาก ขอพร ณ ศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
♦
ฝึกสมาธิเพลิดเพลินกับงานศิลปะ Eco Printing
ภาพพิมพ์จากใบไม้ที่ Sela Eco Printing-บ้านไร่ไม้งาม
♦
แวะซื้อมาลัยกระดาษที่ปาริชาติดอกมะลิ
ประดิษฐ์
♦
เดินเล่นชุมชนเก่าริมน�ำ้ ที่ตรอกบ้านจีน เดินดื่มด�ำ่
บรรยากาศยามเย็นบนสะพานแขวนกรุงรัตนโกสินทร์
200 ปี ลองชิมเมี่ยงเต้าเจี้ยวของว่างกินเล่นคนเมืองตาก
ที่กาดนั่งยองคล้องย่าม ชิม ชอปอาหารถิ่น
♦
คืนแรกพักในตัวเมืองตาก ❑

♦

♦
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♦

Day 2
ออกจากเมืองตากแต่เช้าตรู่
♦
แวะสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
♦
ไปชิมอาหารเช้าสไตล์แม่สอด ที่ร้านโรตีโอ่ง
♦
ไปไหว้พระมหามัยมุนีจำ� ลองที่วัดไทยวัฒนาราม
♦
ไปชอปปิงทีต่ ลาดริมเมย ไหว้พระเจ้าทันใจวัดไทย
สามัคคี แล้วไปอาบน�ำ้ แร่ แช่นำ�้ อุน่ ทีบ่ อ่ น�ำ้ พุรอ้ นแม่กาษา
♦
เดินทางกลับกรุงเทพโดยเครื่องบิน ❑
♦

ออกจากเมืองตากแต่เช้าตรู่ ไปยังอ�ำเภอแม่สอด
ลองอาหารเช้าสไตล์แม่สอด ที่ร้านโรตีโอ่ง
♦
DIY ธูปหอมในกลิ่นที่ใช่ที่ ชนบท Workshop by
Amphan
♦
ชมความงามศิลปะผสมผสานไทย-พม่า ไหว้ขอพร
พระมหามัยมุนีจำ� ลอง ที่วัดไทยวัฒนาราม
♦
ข้ามไปเที่ยว 3-5 วัดฝั่งเมียวดี
♦
กลับมาผ่อนคลายแช่นำ�้ ร้อนในถังไม้ทอี่ โรคยาศาล
โป่งค�ำราม
♦
คืนที่สองพักในอ�ำเภอแม่สอด ❑

Day 3
แวะเที่ยวน�ำ้ ตกพาเจริญ
♦
ชิมผลไม้ ณ แหล่งผลไม้นำ�้ แร่ในอ�ำเภอพบพระ เช่น
ทุเรียน อะโวคาโด แมคคาเดเมีย และชมทุ่งดอกไม้/หรือ
ใครชอบน้องช้างไปท�ำกิจกรรมที่บ้านเพราะช้าง
♦
ชอปปิงสินค้าชุมชนและเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ ❑
♦
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โปรแกรมเที่ยว 4 วัน 3 คืน
(ตาก-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง)
Day 1
ออกจากรุงเทพแต่เช้าตรู่ เดินทางสูอ่ ำ� เภอเมืองตาก
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-7 ชม.
♦
มาถึงเมืองตากแล้ว ต้องมาสักการะองค์ปตู่ าก
ขอพร ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
♦
แล้วเดินทางไปไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก
ไหว้พระธาตุประจ�ำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมีย
♦
กราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ” เที่ยววัดชัยชนะ
สงคราม วัดแห่งชัยชนะ
♦
เดินดูวถิ ชี มุ ชนริมนํา้ เดินเล่นและชิมเมีย่ งเต้าเจีย้ ว
ที่ตรอกบ้านจีน
♦
ดื่ ม ด�่ ำ บรรยากาศยามเย็ น ที่ ส ะพานสมโภชน์
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
♦
ชิมอาหารถิ่น ชอปงานคราฟท์เมืองตากในกาด
นั่งยองคล้องย่ามริมแม่น�้ำปิง
♦
คืนแรกพักในตัวเมืองตาก ❑
♦
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Day 2

Day 3

Day 4

เดินทางเข้าสู่อ�ำเภอแม่สอดแต่เช้าตรู่
♦
ไหว้ขอพรทีว่ ดั ไทยสามัคคี และขอพรพระมหามัยมุนี
จ�ำลองที่วัดไทยวัฒนาราม
♦
ผ่านด่านแม่สอดสูเ่ มืองเมียวดีไปสักการะเจดียท์ อง
ที่วัดชเวมินหวุ่นและวัดอื่นๆ ประมาณ 3-5 วัด
♦
เดินทางเข้าสู่ในมะละแหม่ง ชมเจดีย์ไจ๊ตะหลั่น
สถานที่สาบานรักต่อเจ้าศุขเกษม
♦
ชมสะพานสาละวิ น เดิ น เที่ ย วในย่ า นเมื อ งเก่ า
โดยเฉพาะบนถนน Upper Main Road
♦
ชมโบสถ์คริสต์ต่างๆ และมัสยิดสุระตี
♦
คืนที่สองพักในมะละแหม่ง ❑

เที่ยวตลาดเช้าเมืองมะละแหม่ง สัมผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเมืองมะละแหม่ง
♦
วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Winsein Tawya)  พระนอน
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
♦
นมัสการพระมหามุนี ทีว่ ดั ต่อส่วยปุน (Taw Shwe
Pun) องค์ พ ระมหามุ นี ที่ ส ร้ า งขึ้ น เท่ า เศี ย รของพระ
มหามุนีที่เมืองมัณ ฑะเลย์ เพื่อให้ชาวมะละแหม่งได้
กราบไหว้
♦
เดินทางกลับสู่แม่สอด ชอปปิงของฝากที่ตลาด
ริมเมย

♦

♦

♦

ตื่ น แต่ เ ช้ า ชิ ม โรตี โ อ่ ง อาหารเช้ า สไตล์ แ ม่ ส อด
ไปเที่ยวอ�ำเภอพบพระ ชมทุ่งดอกไม้
♦
ชิมผลไม้และน�้ำแร่ในอ�ำเภอพบพระ เช่น ทุเรียน
อะโวคาโด แมคคาเดเมีย
♦
แวะเที่ยวน�ำ้ ตกพาเจริญ / น�้ำตกป่าหวาย อลังการ
น�้ำตกหินปูน 100 ชั้น
♦
ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับช้างที่บ้านเพราะช้าง
♦
ล่องแก่งแม่ละเมา/แช่นำ�้ ร้อนในถังไม้ทอี่ โรคยาศาล
♦
ซือ้ ของพืน้ เมืองและผลไม้เมืองหนาวทีต่ ลาดมูเซอ
♦
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ❑
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THAI

MY A N M A R
ROUTE
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-เมี ยนมา
เส้นทางที่ 3 กาญจนบุรี-ด่านพุน�้ำร้อน-ทวาย
สัมผัสย่านเก่าเมืองกาญจน์
เพลินวานประวัติศาสตร์
ซึมซับธรรมชาติและวัฒนธรรมมอญ
ตะลอนสู่ทวายชายทะเลเมียนมา
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เส้นทางที่ 3 กาญจนบุรี-ด่านพุน�้ำร้อน-ทวาย

สัมผัสย่านเก่าเมืองกาญจน์ เพลินวานประวัติศาสตร์ ซึมซับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมมอญ ตะลอนสู่ทวายชายทะเลเมียนมา
นนี้ที่ย่านเก่าเมืองกาญจน์ วันวานที่ใจกลางเมือง
วั ทวาย...เส้
นทางนี้เป็นเส้นทางเลียบเลาะชุมชน

เก่าแก่ในตัวเมืองกาญจน์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครัง้ 2 แล้วไปอิม่ เอมกับธรรมชาติอนั บริสทุ ธิ์
ที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี อย่าง
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นต้น
ไปล่องแพฟังเสียงน�ำ้ ตก ชมวัดวาอาราม ก่อนข้ามแดนไป
รูจ้ กั เมืองทวาย ทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ เสียงกันมานานแล้ว ทวายเป็น
ไข่มุกเม็ดงาม เป็นขุมทรัพย์อันอุดมสมบูรณ์ของเมียนมา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส�ำคัญที่ขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรม
ประมง ไปอิม่ หน�ำส�ำราญกับกุง้ หอยปูปลาขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะกุ้งยักษ์ที่มีสารพัด ทั้งกุ้งมังกร กุ้งล็อบสเตอร์ และ
กุ้งแม่น�้ำทวายตัวใหญ่ๆ ในราคาเพียงนิดเดียว เส้นทาง
สายนี้จึงเหมาะมากๆ ส�ำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์
รักธรรมชาติและเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารทะเล		
หากใครมีเวลาเพิ่มอีกสักหน่อย สามารถไปสูด
ไอหมอกที่บ้านอีต่อง เหมืองแร่ปิล๊อค หรือไปซึมซับ
วัฒนธรรมมอญที่สังขละบุรี อ�ำเภอที่เปรียบเสมือนเมือง
หลวงของชาวไทยเชื้อสายมอญ เมืองที่ผู้คนน่ารักและ
ชอบการท� ำ บุ ญ เป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ เรี ย กว่ า ไปให้ ค รบจบ
วัฒนธรรมไทย มอญ เมียนมาในทริปเดียว แต่หากมีเวลา
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ไม่มาก แนะน�ำให้เที่ยวในตัวอ� ำเภอเมื อ งกาญจนบุ รี
แล้วไปเที่ยวทวายได้เลย
ด้วยถนนใหม่ไฮเวย์ กาญจนบุรี-ทวาย (ระยะทาง
160 กม.) ได้เชื่อมกรุงเทพฯ-ทวาย ให้มีระยะทางทั้งสิ้น
ราว 353 กม. (โดยกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี มีระยะทาง
ประมาณ 130 กม. จากอ�ำเภอเมืองกาญจน์ถึงด่าน
พุน�้ำร้อน มีระยะทางประมาณ 76 กม. และจากชายแดน
ด่านพุนำ�้ ร้อน-ทิกิ ไปยังทวาย ระยะประมาณ 147 กม.)
ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพียง 5-6 ชัว่ โมง ดังนัน้
การเดินทางไปเทีย่ วทวาย อดีตเมืองท่าปากแม่นำ�้ ของไทย
ที่ก�ำลังจะกลายเป็นท่าเรือน�้ำลึกขนาดมโหฬาร ประตู
บานใหม่ ที่ จ ะเชื่ อ มโลกตะวั น ตกและตะวั น ออกเข้ า
ด้วยกัน จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ❑
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การเดินทาง
จากกรุ ง เทพฯ ใช้ เ ส้ น ทางหลวงหมายเลข 4
(ถนนเพชรเกษม) หรือถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี
นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี
รวมระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที
หรือเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ จากสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี ซึ่งมี
รถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งบริการทุกวัน (วิ่งสายใหม่
เส้นถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) สอบถามข้อมูลได้ที่
โทรศัพท์ 0 2894 6134
และหากต้องการสัมผัสบรรยากาศเส้นทางสาย
ประวัติศาสตร์ แนะน�ำให้เดินทางโดยรถไฟ รถออกจาก
สถานีรถไฟบางกอกน้อย วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.50 น.
และ 13.55 น. จอดที่สถานีกาญจนบุรี สะพานข้าม
แม่น�้ำแคว ท่ากิเลน และสถานีน�้ำตก ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3-5 ชั่วโมง บางเทศกาลมีรถไฟเที่ยวพิเศษ
น�ำเที่ยวไป-กลับ ภายในวันเดียว สอบถามข้อมูลได้ที่
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1690
จากตั ว เมื อ งกาญจน์ ถึ ง ทวายมี ร ถโดยสาร
กาญจนบุรี-ทวาย (เที่ยวแรก เวลา 07:00 น. และเที่ยว
สุ ด ท้ า ยเวลา 17:00 น.) จากตั ว เมื อ งกาญจน์ ถึ ง
ด่านชายแดนพุน�้ำร้อน มีรถโดยสารมินิบัสหลายเที่ยว
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ต่อวัน (เริ่มเที่ยวแรก เวลา 10:30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา
17:30 น.) นอกจากนีย้ งั มีบริการรถตู้ 2 เทีย่ วต่อวัน (เทีย่ ว
แรกเวลา 8:30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18:00 น.) ❑
สอบถามเพิ่มเติม
สถานีขนส่งกาญจนบุรี
0 3452 0515 หรือ 1490
(บริษัท เดินรถ จ�ำกัด)

หมายเหตุ : ตรวจสอบตารางเดินรถก่อนการเดินทางเพราะช่วงโควิดได้งด
ให้บริการชั่วคราว
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พมา

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี ก่อนข้ามไปทวาย

จ.ตาก
ทุงใหญนเรศวร

อ.สังขละบุร�

ดานเจดียสามองค
323

จ.อุทัยธานี

เจดียพุทธคยา

วัดใตนํ้า

อุทยานแหงชาติเขาแหลม

นํ้าตกผาสวรรค
อุทยานแหงลำคลองงู

อ.ทองผาภูมิ

จ.สุพรรณบุร�

323

เขาชางเผือก
ชองมิตรภาพไทย-พมา

เขื่อนวชิราลงกรณ
หรือ เขื่อนเขาแหลม

อ.ศร�สวัสดิ์

3272

บานอีตอง เนินชางเผือก
เนินเสาธง
เหมืองปลอก

3480

4041

พุนํ้ารอนหินดาด

อุทยาน
แหงเฉลิมรัตนโกสินทร

นํ้าตกแมขมิ้น

ชองเขาขาด
323

อุทยานแหงชาติ
เอราวัณ

ทางรถไฟสายมรณะ

อ.ไทรโยค
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อ.เลาขวัญ
3086

เขื่อนศรีนครินทร
นํ้าตกเอราวัณ

3443

หอดูดาวเกิดแกว

อ.บอพลอย

ไทรโยคนอย

เมืองกาญจนบุรี

3308

3199

นํ้าตกไทรโยคใหญ
อุทยานแหงชาติไทรโยค

อ.หนองปร�อ

323

แควใหญ

อ.หวยกระเจา
อ.พนมทวน

พระปราง
เขารักษ
324

พิพิธภัณฑ
อักษะเชลยศึก โบราณสถานบานดอนเจดีย
324
วนอุทยาน
พระแทนดงรัง
จ.กาญจบุร� สวนสมเด็จยาสุสานดอนรัก
อุทยานหิน
อ.ทามะกา
วัดถํ้าเสือ เขื่อนแมกลอง
แควนอย
โบราณสถานพงตึก
อ.ทามวง
เมืองมัลลิกา
ร.ศ. 124

สะพานขาม
แมนํ้าแคว

อ.ดานมะขามเตี้ย

จ.ราชบุร�

กาญจนบุรี เมืองสุดเขตชายแดนตะวันตก ที่มี
ขนาดใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สามของประเทศ เป็ น แหล่ ง
อารยธรรมเก่ า แก่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น แหล่ ง
อนุสรณ์สถานของสงครามโลกครั้งที่ 2 มีร่องรอยอย่าง
สะพานข้ามแม่นำ�้ แคว ช่องเขาขาด สุสานพันธมิตร ฯลฯ
ก้าวไปทางไหนก็มแี ต่เส้นทางท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ทัง้ เส้น
ทางตามรอยประวัตศิ าสตร์ เส้นทางชมธรรมชาติ และเส้น
ทางสายวัฒนธรรม ให้คณ
ุ เลือกเทีย่ วตามใจชอบ ทีส่ ำ� คัญ
ทีอ่ ยูใ่ กล้กรุงเทพฯ เพียงแค่รอ้ ยกว่ากิโลเมตรเท่านัน้ แถม
ยังสามารถข้ามไปทวายชายทะเลเมียนมาในระยะทาง
แค่ร้อยกว่ากิโลเมตรเช่นกัน
ตลอดเส้ น ทางนี้ มี วั ด ให้ แ วะสั ก การะขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ทีม่ เี รือเทวดาและมีพพิ ธิ ภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก
วัดถ�้ำพุทธาวาส หรือวัดถ�้ำขุนแผน ที่เล่าลือกันว่าเป็น
สถานที่ที่ขุนแผนได้มาฝึกวิชาอาคม วัดพระแท่นดงรัง
ที่มีพระพุทธบาทจ�ำลองไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไปไหว้
เจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทที่ วัดถ�ำ้ เสือ สักการะเทพเจ้า
ศูนย์รวมจิตใจชาวญวนที่ วัดถ�ำ้ เขาน้อย แล้วไปชมโบสถ์
สแตนเลสที่ วัดป่าล�ำขาแข้ง ไหว้เจดีย์พุทธคยาของ
หลวงพ่ออุตตมะที่ วัดวังก์วิเวการาม แต่หากเข้าเมือง
กาญจน์ทางเส้นสุพรรณก็จะผ่าน วัดสระลงเรือ ที่มี

อุโบสถตัง้ อยูใ่ นเรือหงส์อนั สง่างาม กราบพระยืนองค์ใหญ่
สูงถึง 32 เมตร ที่ วัดทิพย์สุคนธาราม
กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ มีอุทยานแห่งชาติถึง 5 แห่ง อย่างเช่น อุทยาน
แห่งชาติล�ำคลองงู อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
ซึ่งมีน�้ำตก หน้าผา และถ�ำ้ ธารลอด ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
นักท่องเทีย่ วเชิงผจญภัย อุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์
เป็นสวรรค์ของนักตกปลา อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
เป็นทีพ่ กั ทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติไทรโยค แหล่งทีพ่ กั
เรือนแพ ฯลฯ
สายธารบริ สุ ท ธิ์ แ ห่ ง ผื น ป่ า ตะวั น ตกก่ อ เกิ ด
น�้ำตกสวยๆ ที่ขึ้นชื่อกว่า 10 แห่ง อาทิ น�้ำตกเอราวัณ
น�้ำตกผาสวรรค์ น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น�้ำตกไตรตรึงษ์
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น�้ำตกสไลเดอร์ น�้ำตกธารเงิน น�้ำตกธารทอง น�้ำตก
จ๊อกกระดิ่น เป็นต้น กินลมชมวิวผืนน�้ำกว้างใหญ่เหนือ
เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ล่องแพพักผ่อนใน
แม่นำ�้ สวยใสตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ต้นแม่นำ�้ แควน้อยแคว
ใหญ่จนบริเวณปากแพรก ซึง่ เป็นต้นน�ำ้ แม่กลอง (ตัวเมือง
กาญจน์) สัมผัสวิถีชนบทชาวไทยเชื้อสายมอญที่ยังคง
นุ่งโสร่งและผ้าซิ่น ตักบาตรเคล้าทะเลหมอกยามเช้าบน
สะพานมอญ แห่งแม่น�้ำซองกาเลีย หรือเที่ยวหมู่บ้าน
มอญที่อยู่ปลายสะพาน
มาเดินเที่ยวย่านเก่าเมืองกาญจน์ อิ่มอร่อยกับ
อาหารที่มีให้เลือกลิ้มลองมากมาย ทั้งปลาแม่น�้ำ  ผักพื้น
บ้านสดๆ อาหารถิ่นของชนเผ่า เป็นการผสมผสานการ
อยู่ร่วมกันของหลากชาติพันธุ์ในกาญจนบุรี ทั้งมอญ
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กระเหรี่ยง ไทย ญวน จีน อย่างลงตัว อาทิ ข้าวย�ำของ
ชาวกะเหรี่ยง ขนมกะลอจี๊ ขนมทองโย๊ะ หรือ หมี่สิ ที่ท�ำ
จากข้าวเหนียวนึ่งผสมงาด�ำคั่วกับเกลือ มาชิมแกงฮินเล
หรือแกงฮังเล ที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวเมียนมา
(คล้ายแกงโฮ๊ะของล้านนา แต่ใส่มาสสะล่าเครือ่ งเทศพม่า)
ชิมขาหมูญวน ชิมอาหารรสเลิศของชาวไทยรามัญ อย่าง
น�้ำพริกมอญ ที่ท�ำจาก “กะปิมอญ” (กะปิที่ท�ำมาจาก
ปลาตัวเล็กๆ หรือจะเรียกกะปิปลาก็ได้) ชาวมอญยังขึน้ ชือ่
เรื่องแกงป่ารสชาติเข้มข้นจัดจ้าน เช่น แกงป่ามะเขือขื่น
ขนมจีนน�้ำยาหยวกกล้วย เป็นต้น เมืองกาญน์มีเหมือง
พลอยชัน้ ดีของฝากของเมืองกาญจน์จงึ ได้แก่ พลอยไพลิน
สีนำ�้ เงิน พลอยเนื้ออ่อนสีด�ำ ที่เรียกว่า “นิล” ผ้าขาวม้า
ร้อยสีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนหนองขาว เป็นต้น ❑
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บ้านสิทธิสังข์
อาคารชิโนยูโรเปียน อายุกว่าร้อยปี 2 ชั้น
3 คูหา ชั้นบนเป็นระเบียงมีซุ้มโค้ง เหนือระเบียงทั้ง
3 คูหา หัวเสาประดับปูนปั้น ชั้นล่างมีประตูบาน
เฟี้ยม ส่วนบนเป็นช่องลม ฉลุลายเครือเถาว์ เหนือ
ช่องลมประดับด้วยปูนปั้นลายก้านขด ปัจจุบัน
ได้รับการตกแต่งปรับปรุงเป็นร้านกาแฟร่วมสมัย
ชั้นสองปรับเป็นโฮมสเตย์ สร้างมนต์เสน่ห์ให้ชุมชน
ปากแพรก ❑

ชุมชนถนนปากแพรก
ไฮไลท์การเดินทาง ถนนสายเล็ก แหล่งบรรจบของ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
ชุมชนถนนปากแพรก หรือ ชุมชนบ้านเหนือ เป็นชุมชน
เก่าแก่กว่า 180 ปี ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น�้ำแควใหญ่และ
แควน้อยไหลมาบรรจบกัน กลายเป็นแม่นำ้� แม่กลองทีไ่ หล
ไปออกทะเลทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม เป็นเส้นทางการแลก
เปลี่ยนสินค้าที่ส�ำคัญ จึงมีทั้งชาวจีนและชาวญวนเข้ามา
ตั้งรกรากท�ำการค้า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นจุดเริ่มต้น
ของถนนคอนกรีตสายแรกของเมืองกาญจนบุรี
อาคารบ้านเรือนโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์
ตะวันตกผสมตะวันออก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 บ้าน
เดี่ยวบนถนนปากแพรก มักเป็นบ้านคหบดีทรงปั้นหยา
ก่ออิฐถือปูน ทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าเสมอกันทัง้ ชัน้ ล่างชัน้ บน
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มีมขุ ด้านหน้า บางหลังตกแต่งหน้าจัว่ ด้วยลวดลายปูนปัน้
หน้ า ต่ า งทรงสู ง คล้ า ยประตู มี ช ่ อ งลม บางแห่ ง เป็ น
บานเกล็ดไม้หรือกระจกสี   ส่วนห้องแถวจะเป็นร้านค้า
ประตูบานเฟีย้ มตลอดแนว มีทงั้ ชัน้ เดียวหรือสองชัน้ สร้าง
โดยช่างชาวจีน และช่างท้องถิ่น สีส่วนใหญ่ในอดีต ผลิต
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ท�ำจากดินจากทุ่งนาคราชกรอง
ผสมกับน�ำ้ ข้าวเหนียว ทาคงทนมาจนถึงปัจจุบนั ลูกหลาน
ชาวไทยเชื้อสายจีน และญวนยังคงค้าขายบนถนนเส้นนี้
เหมือนเมื่อครั้งอดีต  
ย่านชุมชนถนนปากแพรก ถือเป็นบันทึกวิถชี มุ ชน
เมืองกาญจน์ ที่มองผ่านสถาปัตยกรรมข้ามกาลเวลา
ปรากฏอยู่ในยุคปัจจุบัน เดินชมอาคารบ้านเรือนที่น่า
สนใจในย่านนี้ อาทิ

บ้านบุญผ่อง แอนด์ บราเดอร์
บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประเทศสัมพันธมิตร
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460
เป็นตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหา เดิมเป็นร้านสิริโอสถที่จ�ำหน่าย
เวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค โด่งดังจากวีรกรรมของ
นายบุญผ่อง สิริเวชภัณฑ์ (บุตรของนายแพทย์ขุนสิริเวช
ชะพันธุ์) ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีคนที่ 3 เมืองกาญจน์
หนึ่งในเสรีไทยที่ได้แอบช่วยฝ่ายพันธมิตรและเชลยศึก
จนไปสู่การทิ้งระเบิดท�ำลายสะพานข้ามแม่น�้ำแคว เพื่อ
ยับยั้งการเดินทัพทหารญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ได้ยุติลง รัฐบาลออสเตรเลีย อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์
ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประดับยศเป็นพันโท
ในกองทัพอังกฤษ โดยนายบุญผ่องได้รับยกย่องให้เป็น

“วีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะ” ทั้งยังเคย
ร่วมโต๊ะเสวยกับพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 คราวเสด็จ
มาเยือนเมืองไทยในปี พ.ศ. 2515 อีกด้วย
ในยุ ค นั้ น นายบุ ญ ผ่ อ งได้ ค ้ า ขายกั บ ทหารญี่ ปุ ่ น
ทัง้ ส่งเสบียงให้แก่คา่ ยเชลย ประมูลตัดไม้หมอนรถไฟขาย
ให้ญปี่ นุ่ จนได้รบั ความไว้วางใจจากกองทัพญีป่ นุ่ แต่ดว้ ย
หลักมนุษยธรรมที่เห็นเชลยศึกต้องทนทุกข์ทรมานจาก
โรคภัยไข้เจ็บในค่ายทหารญี่ปุ่น เขาจึงยอมเสี่ยงชีวิต
ตนเองและครอบครัว ลักลอบน�ำยาและอาหารไปให้เชลย
ศึกอย่างสม�่ำเสมอ ปลาย พ.ศ. 2487 เมื่อ กองทัพญี่ปุ่น
พ่ายแพ้ นายบุญผ่องได้ถูกลอบยิงเข้าที่กลางหน้าอก
แต่ ร อดมาได้ ด ้ ว ยฝี มื อ ที ม แพทย์ ข องอดี ต เชลยศึ ก
หลังสงครามสงบ ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยกรถบรรทุก
ร่วม 200 คัน ที่ยึดได้จากทหารญี่ปุ่นให้ประกอบธุรกิจรถ
ประจ�ำทางในเมืองหลวงคือ “รถเมล์บญ
ุ ผ่อง” สายสีนำ�้ เงิน
(คู่แข่งของรถเมล์สายสีขาวของนายเลิศ เศรษฐบุตร)
กระทัง่ ปี 2518 ทางการได้ยดึ กิจการรถเมล์ของเอกชนมา
เป็นรัฐวิสาหกิจบริหารเองในนาม ขสมก. ❑
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สะพานข้ามแม่นำ�้ แคว

โรงแรมสุมิตราคาร
“อดีตโรงแรมแห่งแรกของเมืองกาญจน์” ของ
หลวงไกรสร (เจ้าของเดิม) เป็นตึกแถว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่ง
ไม้ 5 คูหา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 เดิมเป็นห้องแถวให้
เช่า ภายหลังดัดแปลงกัน้ ห้องชัน้ บนท�ำเป็นโรงแรม (ราคา
คืนละ 1 บาท ในสมัยนั้น) โดยมีชั้นล่างเป็นร้านอาหาร
เป็นสถานทีแ่ วะพักของพ่อค้าไม้จากอ�ำเภอทองผาภูมแิ ละ
สังขละบุรี ปัจจุบันชั้นล่างปรับปรุงเป็นร้านขายอาหาร
และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ❑
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“แลนด์ ม าร์ ก ส� ำ คั ญ ของเส้ น ทางรถไฟสาย
มรณะ” อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายทารุณทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทหารญี่ปุ่นใช้แรงงานเชลยศึก
สร้างสะพานยาว 300 เมตร ภายใน 3 เดือน เพือ่ น�ำรถไฟ
จากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ข้ามแม่น�้ำแควที่ลึกและเชี่ยวกรากไปยังเมือง
ธันบูซายัต ประเทศเมียนมา เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ่
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2486 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2487 สะพานข้ามแม่น�้ำแควถูกทหารสัมพันธมิตร
โจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนสะพาน
หักท่อนกลาง ภายหลังสงครามสะพานแห่งนีจ้ งึ กลายเป็น
ประวัติศาสตร์ของทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งทุกวันนี้ได้
กลายเป็นรถไฟสายความสุขที่พานักท่องเที่ยวไปเล่น
น�ำ้ ตกโดยสุดที่สถานีน�้ำตก บริเวณน�้ำตกไทรโยคน้อย ❑
ตั้งอยู่ที่ บ้านท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
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วัดถ�้ำเสือ

ต้นจามจุรียักษ์
“ปกแผ่ กิง่ ก้านใบให้รม่ เงา ยืนยาว ผ่านเรือ่ งราว
นับ 100 ปี” ต้นจามจุรีใหญ่ขนาด 10 คนโอบ มีวงรอบ
ประมาณ 15 เมตร ความสูง 20 เมตร อายุยนื ยาวมากกว่า
100 ปี แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงารอบบริเวณโดยประมาณ
1 ไร่เศษ บริเวณโคนต้นจะมีรากไม้ขนาดใหญ่ชอนไชแผ่
ออกไปทั่วทั้งพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันมีการสร้างสะพานไม้
เดินเป็นวงกลมล้อมรอบต้นจามจุรียักษ์ ให้นักท่องเที่ยว
ได้เดินชมรอบๆ ต้น โดยไม่ตอ้ งเหยียบรากต้นไม้ และปรับ
ภูมทิ ศั น์ดว้ ยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม เป็นทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจและจุดเช็คอินของเมืองกาญจน์ ❑
ต้นจามจุรียักษ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.เกาะส�ำโรง
อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
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กราบนมั ส การพระธาตุ พระเจดี ย ์ เ กศแก้ ว
ปราสาท ไหว้พระพุทธรูปปางประทานพรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของ
จังหวัดกาญจนบุรี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ใจกลางทุ่งนา
เขียวขจี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 โดยพระครูสิทธิวิมล
ภายในวั ด มี พ ระพุ ท ธรู ป ปางประทานพรขนาดใหญ่
ประดั บ ด้ ว ยโมเสกสี เ หลื อ งทองอร่ า มไปทั้ ง องค์
ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมพระอุโบสถอัฏฐมุข
ทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม ชื่นชมความงดงาม
ของจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร แล้วลงไปเข้าถ�้ำเสือ
ด้านล่าง ภายในประดิษฐานพระประจ�ำวันเกิด
ไหว้พระเสร็จสามารถเดินไปชมวิวทุ่งหน้ากว้างๆ
ด้านหลังองค์พระ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทสี่ วยงามของ
ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ หรือหากมีก�ำลังวังชาดี
เดินไหว แนะน�ำให้ขึ้นไปยังพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท
สูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร บนชัน้ ต่างๆ เป็นทีป่ ระดิษฐาน
ของพระบรมสารีริกธาตุ แต่ละชั้นสามารถชมความงาม
ของวิวรอบๆ การขึ้นเนินเขานอกจากมีบันไดแล้วยังมีรถ
รางไฟฟ้าบริการ ❑
วัดถ�้ำเสือ
ตั้งอยู่ที่ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30 -16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.30 น.
0 3465 5383
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สตรีทอาร์ตท่าม่วง
เติมสีสันให้ตลาดโบราณ ผ่านเรื่องเล่าชุมชนบน
ผนังก�ำแพง “ตลาดเก่าท่าม่วง” มีชื่อว่าเดิม “ตลาดเก่า
นางลอย” เป็นตลาดโบราณริมแม่น�้ำแม่กลอง ย่านการ
ค้าของชุมชนชาวจีนมาแต่อดีต สถาปัตยกรรมอาคารได้
รับการดูแลรักษาอย่างดี แม้จะเคยเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่
เมื่อปี พ.ศ. 2478 ต่อมามีบ้านเรือนหลายหลังได้รับการ
บูรณะขึน้ ใหม่ จนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ที่
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีน ให้กลับมามีชวี ติ ชีวาขึน้
อีกครั้ง ไฮไลท์ของภาพสตรีทอาร์ตของชุมชน อยู่ที่ถนน
เทศบาล ซอย 20 (วัฒนผล) ข้างโรงเรียนวีรศิลป์ รวมถึง
พื้นที่ใกล้เคียง ภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาพผสมผสาน
ทีม่ าจากจินตนาการของศิลปิน ถ่ายทอดออกมา สร้างสรรค์
บรรยากาศให้กับชาวท่าม่วงและนักท่องเที่ยวมีสีสันและ
คึกคักมากยิ่งขึ้น
154 มิ ง กะลาบา

หลังจากที่เพลิดเพลินไปกับการตามล่าหามุมถ่าย
ภาพสตรีทอาร์ตแล้ว ไปสัมผัสกับบรรยากาศในชุมชน
กันต่อ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2482-2488
ชุมชนท่าม่วงได้ถูกน�ำมาใช้เป็นค่ายพักชั่วคราวส�ำหรับ
เชลย ที่ต้องถูกส่งต่อไปท�ำงานสร้างทางรถไฟข้ามไปยัง
ประเทศเมียนมา และเป็นศูนย์ส่งเสบียงให้แก่กองทัพ
ญี่ปุ่น ท�ำให้เกิดเรื่องราวและความประทับใจมากมาย
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความโอบอ้ อ มอารี ข องเจ้ า บ้ า นที่ มี
ต่อผู้มาเยือนทั้งสองฝ่าย ❑
ตลาดเก่าท่าม่วง
ตั้งอยู่ที่ ซอยวัฒนาผล ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี

โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี
“ต�ำนานปล่องไฟ สู่พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่ง
แรกของไทย” ในอดีตหากเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อมองเห็นปล่องไฟของโรงงาน
กระดาษตั้งสูงตระหง่านใจกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์
ให้รู้ว่าเดินทางมาถึงเมืองกาญจน์แล้ว “โรงงานกระดาษ
ไทยกาญจนบุรี” ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางก�ำแพงเมือง
เป็นโรงงานกระดาษแห่งที่ 2 ของประเทศไทย สร้างขึ้น
โดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ใช้ผลิตกระดาษและธนบัตร
ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบผลิต
เยือ่ กระดาษ เป็นโรงงานทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในขณะนัน้ จนเลิก

กิจการไปแล้ว ได้มเี อกชนเช่าประกอบธุรกิจผลิตกระดาษ
จนครบสัญญาปลายปี พ.ศ. 2561 ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชนรวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ยื่นข้อเสนอให้
ทบทวนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โดยเสนอให้พัฒนาเป็น
พื้นที่สาธารณะประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด ❑
โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
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สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
(สุสานทหารสหประชาชาติ)
บทสรุ ป ของสงคราม ไปร� ำ ลึ ก ความหลั ง ช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2  ไว้อาลัยแก่การจากไปของผู้กล้าที่
ฝังร่างในผืนดินไทยที่ “สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก”
ทีช่ าวบ้านเรียกว่า ป่าช้าอังกฤษ เป็นสุสานขนาดใหญ่บน
พื้นที่ 17 ไร่ ฝังศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้าง
ทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม โดยเชลยศึก 300 คน
เสียชีวติ ด้วยอหิวาตกโรคและฝังไว้ทคี่ า่ ยนิเกะ (ประมาณ
15 กิโลเมตร ก่อนถึงด่านเจดีย์สามองค์) ส่วนที่เหลือได้
ฝังศพเชลยศึกตามค่ายต่างๆ และยังมีสุสานช่องไก่ ซึ่ง
รัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเมื่อวันที่
24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เพื่อสร้างสุสานสองแห่งนี้ขึ้น
บรรยากาศในสุสานเงียบสงบและร่มรื่น พื้นที่ภายในได้
รับการตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุม

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์
สงครามโลกครั้งที่ 2

ฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึก ชื่อ อายุ และ
ประเทศของผู้เสียชีวิต บรรทัดสุดท้ายเป็นค�ำไว้อาลัยที่
โศกเศร้า ทุกปีจะมีวันที่ร�ำลึกถึงผู้เสียชีวิตเฉพาะของ
คนชาติต่างๆ ได้แก่ วัน Anzac Day 25 เมษายน ของ
ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ วัน Armistice Day 5
พฤษภาคม ของชาวเนเธอร์แลนด์ และวัน Remembrance
Day 11 พฤศจิกายน ของชาวอังกฤษ เปิดให้เข้าชม
ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม) ❑
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
ตั้งอยู่ที่ ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
0 3451 1500
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ร�ำลึกถึงความทารุณและโหดร้ายของสงคราม
ได้ที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อตั้ง
โดยนายอรัญ จันทร์ศริ ิ สร้างขึน้ ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์
จริงที่กองทัพญี่ปุ่นใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์อ�ำนวย
การในการสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ แคว จัดแสดงเรือ่ ง
ราวประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การ
สร้างสะพานข้าม ผ่านภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ในสมัยสงคราม อาทิ ดาบ ลูกระเบิด เงินโบราณ
ยานพาหนะของชาวญีป่ นุ่ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์
เรือ และหุ่นจ�ำลองสามมิติ ด้านนอกอาคารแสดงซาก
รถจักรไอน�ำ้ เครื่องบิน เป็นต้น ❑
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแม่น�้ำแคว
ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
0 3451 2596 เปิดทุกวัน
เวลา 08.00-18.30 น.
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คุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ และเชลยศึกในสมัยนั้น)
ที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเชลยศึกในการสร้างทาง
รถไฟสายมรณะ ที่ต้องสังเวยชีวิตเพราะการสร้างทาง
รถไฟสายมรณะนี้กว่า 16,000 คน ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ❑

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
เยือนพระอารามหลวงริมแม่นาํ้ แคว ทีส่ ร้างในสมัย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนปลาย ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทยกับเมียนมามาแต่
โบราณ ทีซ่ งึ่ กองทัพไทย ต้องมาพักแรมประชุมพลบริเวณ
ปากแพรกแทบทุกครั้ง ก่อนจะยกไปต้านทัพเมียนมา
ซึ่งก็คืออาณาเขตวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดนีม้ เี รือเทวดาอันงดงามตัง้ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เรือเทวดานี้สร้างเพื่อใช้เป็นเมรุตั้งศพของเจ้าอาวาส
องค์เก่า หลังจากพิธีเสร็จสิ้นไป จึงกลายเป็นสิ่งก่อสร้าง
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือน
นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มี “พิพธิ ภัณฑ์สงครามอักษะและ
เชลยศึก” (The Jeath War Museum) จัดตั้งขึ้นโดย
เจ้ า คุ ณ พระเทพปั ญ ญาสุ ธี เจ้ า อาวาสวั ด ไชยชุ ม พล
ชนะสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2520 ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดง
เอกสาร หลั ก ฐาน ที่ พั ก เชลยศึ ก เครื่ อ งใช้ ไ ม้ ส อย
อาวุธปืน ระเบิด ภาพเขียน และภาพถ่าย (ถ่ายโดย
158 มิ ง กะลาบา

เปิดทุกวัน 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท
ชาวต่างประเทศ 30 บาท
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ตั้งอยู่ ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
หรือปราสาทเมืองสิงห์
เก่าขลังและทรงพลัง ปราสาทขอมหนึ่งเดียว
จังหวัดกาญจนบุรี ตัง้ อยูใ่ นตําบลเมืองสิงห์ บนเนือ้ ทีร่ าว
641 ไร่ ถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 เพื่อเป็น
พุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมี
สถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งขอม
จากการขุดแต่งของกรมศิลปากร พบศิลปกรรมที่ส�ำคัญ
ยิง่ คือ พระพุทธรูปนาคปรก และนางปรัชญาปารมิตา และ
ยังพบรูปพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอกี องค์หนึง่

รูปลักษณ์คล้ายกับทีพ่ บในประเทศกัมพูชาอีกด้วยอยูบ่ น
ฝั่งแม่น�้ำแควน้อย มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า กําแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงและมีประตูเข้าออก
4 ด้าน สระนํ้าทั้งขนาดใหญ่และเล็กส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มมี จํ า นวน 6 สระ มี เ ทวรู ป สมั ย ขอม
ประดิษฐานอยู่ใจกลาง
จากศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ เมืองพระนคร
ประเทศกัมพูชา ซึ่งจารึกโดย พระวีรกุมาร พระราชโอรส
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกชื่อเมือง 23 เมือง ที่
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างไว้ มีเมืองชือ่ ศรีชยั สิงห์บรุ ี
ซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือเมือง ปราสาทเมืองสิงห์ นี่เอง ❑
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
ค่าเข้าชมส�ำหรับ คนไทย 10 บาท
ชาวต่างชาติ 40 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 3458 5052-3
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เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
ข้ า มประตู มิ ติ ย ้ อ นอดี ต เมื อ งสยามในยุ ค สมั ย
รัชกาลที่ 5 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เมืองโบราณจ�ำลอง
ขนาด 60 ไร่ ที่รวบรวมความเป็นไทยโบราณเข้าไว้
ด้วยกัน ทั้งอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง ตลาดโบราณ
ผู้คนพ่อค้าแม่ค้าแต่งตัวชุดโบราณ พูดภาษาโบราณ เช่น
ขอรับ เจ้าค่ะ ไปจนถึงการใช้ชีวิตแบบโบราณ มีเรือพาย
รถลาก โรงครัวโบราณที่ยังใช้ฟืน ใช้กระต่ายขูดมะพร้าว
เพือ่ คัน้ น�ำ้ กะทิ และหากอยากเทีย่ วให้ได้อรรถรสมากขึน้
ขอแนะน�ำให้เปลี่ยนชุดไทย ซึ่งที่นี่มีให้บริการ จะได้เก็บ
ภาพสวยๆ กลับบ้าน จากปากประตูนั่งรถเจ๊กเที่ยวย้อน
อดีตย่านเยาวราช เข้ามาทานอาหารคาวหวานทีป่ รุงแบบ
โบราณ อย่างผัดไทย แยมหยวก หมูโสร่งแปลง ขนมหวาน
ต�ำรับไทยมีให้เลือกมากมาย เช่น ขนมเบื้อง ลูกชุบ
ขนมลืมกลืน บัวลอยญวณ ขนมรังไร ช่อม่วง และที่เด็ด
ที่สุดคือลูกชิ้นครองแครงที่หากินยาก เที่ยวชมเมืองเก่า
ได้ทั้งวันและปิดท้ายด้วย บุฟเฟต์อาหารเย็นกับเมนู
ต้นต�ำรับไทยโบราณอย่าง แกงรัญจวนหมู บุหลันดั้นเมฆ
ข้าวตังหน้าหมูสุดประทับใจ ❑
เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
168 หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
0 3454 0884–86
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น�ำ้ ตกเอราวัณ
(อุทยานแห่งชาติเอราวัณ)
น�้ำตกเอราวัณ น�้ำตกยอดนิยมของเมืองกาญจน์
เดิมชื่อว่า น�้ำตกสะด่องม่องล่าย  เพราะเกิดจากยอดเขา
ตาม่องล่าย เป็นน�้ำตกที่สวยงามราวภาพในวรรณคดี
สายน�้ำตกเอราวัณเป็นสีเขียวสดใสราวกับมรกตเพราะ
เป็นน�้ำตกจากเทือกเขาหินปูน ที่เกิดจากการทับถมของ
เปลือกหอย หรือปะการัง จึงมีสารละลายของแคลเซียม
คาร์บอเนตในน�ำ 
้ ท�ำให้สายน�ำ้ ทีไ่ หลตกกระเซ็นท่ามกลาง
ธรรมชาติ ตกตะกอนเป็นสีฟา้ อมเขียวมรกตสวยงามจับใจ
ดังเทพนิยาย
น�้ำตกเอราวัณ ไหลรินตามชั้นหินยาวประมาณ
1,500 เมตร มีทงั้ หมด 7 ชัน้ แต่ละชัน้ มีชอื่ เรียกคล้องจอง
กัน ตามจินตนาการ ตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นที่เจ็ด คือ
“ไหลคืนรัง วังมัจฉา ผาน�้ำตก อกนางผีเสื้อ เบื่อไม่ลง
162 มิ ง กะลาบา
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ดงพฤกษา ภูผาเอราวัณ” โดยเฉพาะชั้นที่ 7 ภูผา
เอราวัณ สวยดั่งสวรรค์ เมื่อมีน�้ำตกไหลบ่าจะมีลักษณะ
คล้ายเศียรช้าง 3 เศียร หรือที่เรียกว่า “ช้างเอราวัณ”
จึงเป็นที่มาของชื่อ “อุทยานแห่งชาติเอราวัณ”
ไฮไลท์ของน�้ำตกเอราวัณ คือน�้ำตกชั้นที่ 2 ซึ่งมี
ผาลึกซ่อนอยู่หลังม่านน�้ำตก ถ้าไปนั่งเล่นบริเวณนั้นก็จะ
ได้ความรูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นบ้านทีม่ กี ระจกเป็นม่านน�ำ 
้ และ
ในน�้ำก็มีปลาพลวงเป็นปลาน�้ำจืดในตระกูลปลาตะเพียน
อยู่เป็นฝูง เติมเต็มความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
น�ำ้ ตกเอราวัณ อยู่ห่างจากตัวเมือง 65 กม. อยู่ไม่
ไกลจากเขื่อนศรีนครินทร์ (มีรถโดยสารจากสถานีขนส่ง
มายังตลาดเขื่อนศรีนครินทร์) จากลานจอดรถเดินเข้าไป
ยังน�ำ้ ตกเพียง 500 เมตร ❑
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ที่หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 น.-16.30 น.
ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
(ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท)
0 3457 4222 (บ้านพัก), 0 3457 4288,
06 1652 2627

น�ำ้ ตกห้วยแม่ขมิ้น
(อุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์)
ชุ่มฉ�่ำสามฤดูที่น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ที่สวยงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ เพียง
100 เมตร เกิดจากล�ำห้วยแม่ขมิ้นที่ไหลผ่านเทือกเขา
หินปูน (เทือกเขากะลา) ลดหลัน่ ลงมาเป็นชัน้ ๆ ก่อให้เกิด
น�้ำตกที่สวยงามทั้งหมด 7 ชั้น สวยงามในแบบที่ต่างกัน
ไป เริ่มจากชั้น 1 คือ ดงว่าน ม่านขมิ้น วังหน้าผา
ฉัตรแก้ว ไหลจนหลง ดงผีเสื้อ ร่มเกล้า ตามล�ำดับ ใน
บริเวณที่จอดรถของตัวน�้ำตกนั้น จะอยู่ใกล้บริเวณทาง
เข้าน�้ำตกชั้นที่ 4 ซึ่งจะเป็นชั้นที่สวยที่สุด ซึ่งมีบริเวณ

กางเต็นท์ให้ส�ำหรับนักท่องเที่ยวในบริเวณนี้ นอกจากนี้
อุทยานแห่งชาติได้จัดท�ำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่า
เบญจพรรณและป่าเต็งรัง โดยจะผ่านจุดชมวิวทิวทัศน์
ของอ่างเก็บน�้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ❑
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ค่าเข้าอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท
06 2325 5498, 08 2290 2466
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อุทยานแห่งชาติไทรโยค
ชาร์ตพลังแห่งสายน�้ำตก ที่อุทยานแห่งชาติ
ไทรโยค บนเนื้อที่ 598,750 ไร่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
ส� ำ คั ญ ในเขตพื้ น ที่ อุ ท ยานฯ มากมายคื อ น�้ ำ ตก
ไทรโยคใหญ่ น�้ำตกไทรโยคเล็ก น�ำ้ ตกไทรโยคน้อย
ถ�้ำละว้า ถ�้ำแก้ว ถ�้ำดาวดึงส์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อย
ส่องประกายวิบวับทีส่ วยงามและเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งเดียว
ในประเทศไทยที่มีค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลก คือ
ค้างคาวคุณกิตติ และปูราชินี ปูน�้ำจืดชนิดใหม่ของ
โลกอาศัยอยู่ ภายในอุทยานฯ ❑
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น�้ำตกไทรโยคใหญ่

น�ำ้ ตกไทรโยคใหญ่ หรือน�้ำตกเขาโจน อยู่ห่าง
จากน�้ำตกไทรโยคน้อยไม่ไกลนัก เป็นหนึ่งในน�้ำตก
ไทรโยค 2 สาย ที่ไหลลงสู่แม่น�้ำแคว มีความสูงราว 8
เมตร เกิดจากพุต้นน�้ำในผืนป่าของ อุทยานแห่งชาติ
ไทรโยค มีความสวยงามอลังการเพราะเป็นน�้ำตกที่
ไหลลงแม่นำ�้ แควน้อย ซึง่ สามารถมาล่องแพชมน�ำ้ ตก
ได้อย่างใกล้ชิดรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสน�้ำตก
แห่งนี้ 2 ครั้ง (พ.ศ. 2420 และ พ.ศ. 2431) โดย
ในครั้งหลังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์ได้ตามเสด็จ และนิพนธ์เพลง
“เขมรไทรโยค” จากที่ทรงประทับใจในความงาม
ของน�้ำตกแห่งนี้
หากอยากดื่มด�่ำกับน�้ำตกให้มากแนะน�ำให้มา
นอนแพ กางเต๊นท์ แคมป์ปิ้ง ได้ตามชอบใจ ใกล้ๆ
น�้ำตกมีสะพานแขวนส�ำหรับเที่ยวถ่ายรูปมุมสูง โดย
ทางขวาราว 50 เมตร จะเป็นจุดชมวิวน�้ำตกไทรโยค
ใหญ่และทางซ้ายเดินไปราว 300 เมตร จะเป็นจุดชม
วิวน�้ำตกไทรโยคเล็ก
นอกจากนั้นยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ
ประวัติศาสตร์ยังคงเห็นร่องรอยของเส้นทางรถไฟ
สายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยบริเวณนี้
เคยเป็นทีพ่ กั ค่ายทหารเก่าของกองทัพญีป่ นุ่ ยังคงเห็น
เตาหุงข้าวญี่ปุ่นอีกด้วย

l

น�้ำตกไทรโยคน้อย

หรืออีกชื่อเรียกคือ น�้ำตกเขาพัง ตั้งอยู่ต�ำบล
ท่าเสาริมถนนสายกาญจนบุร-ี ไทรโยค-ทองผาภูมิ ห่าง
จากตัวเมือง 52 กม. มีต้นก�ำเนิดจากน�ำ้ ผุดบนภูเขา
ไหลตามล�ำธารเล็กๆ สู่ผาหินปูนสูง 15 เมตร เป็น
น�ำ้ ตกทีม่ เี พียงชัน้ เดียวช่วงทีเ่ หมาะมาเทีย่ วคือฤดูฝน
มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ บ้านพัก ค่ายพัก
แรม สถานที่กางเต็นท์ แพพักและแพล่อง บริการนัก
ท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00-18.00 น.
ค่าเข้าอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท
จากส�ำนักงานอุทยานฯ ไปน�้ำตกไทรโยคใหญ่
ราว 200 ม. ไปน�้ำตกไทรโยคเล็ก 400 ม. ไปสะพาน
แขวน 250 ม. ไปจุดชมวิว 300 ม. ไปเตาหุงข้าวทหาร
ญี่ปุ่น 350 ม. ไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 400 ม. ไป
ถ�ำ้ ค้างคาว 2,000 ม. ไปถ�ำ้ ละว้า 21 กม. และไปน�ำ้ ตก
ไทรโยคน้อย 36 กม.
ที่พักของอุทยานไทรโยคมี 2 โซน โซน 1 อยู่
ชายป่าห่างน�้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร (มี 2 หลัง
พักได้ 6 คน/หลัง) โซน 2 อยู่ริมแม่นำ�้ แควน้อย (มี 3
หลัง พักได้ 4-7 คน/หลัง) ❑
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อุทยานแห่งชาติลำ� คลองงู

น�ำ้ พุร้อนหินดาด
ใครอยากไปแช่ออนเซน แวะมาที่ น�ำ้ พุรอ้ นหินดาด
ในอ�ำเภอทองผาภูมิ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากถนนใหญ่ไม่ไกลน�ำ้ แร่ที่
นี่เป็นบ่อน�ำ้ ร้อนธรรมชาติ ถูกค้นพบโดยทหารชาวญี่ปุ่น
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่คุมเชลยศึกมาเพื่อสร้าง
ทางรถไฟสายมรณะ และมาพบบ่อน�้ำพุร้อนแห่งนี้โดย
บังเอิญ จึงได้สร้างบ่อซีเมนต์ไว้เพือ่ ลงไปแช่ตวั ให้หายจาก
ความเมือ่ ยล้า ปัจจุบนั ได้เปิดเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วซึง่ เป็น
ที่ นิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ
อุ ณ หภู มิ ข องน�้ ำ ประมาณ 45-55 องศาเซลเซี ย ส
มีทั้งหมด 3 บ่อ แต่ละบ่อจะมีความร้อนที่ต่างกันออกไป
โดยเชือ่ ว่าการแช่นำ�้ ร้อนมีสรรพคุณในการรักษาโรค เช่น
ปวดตามข้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดกระดูก และเหน็บชา
ทีส่ ำ� คัญดีตอ่ ผิวพรรณ คือช่วยท�ำให้รา่ งกายขับสิง่ สกปรก
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ออกจากรูขุมขน ขอแนะน�ำว่าควรเริ่มแช่จากบ่อที่ร้อน
น้อยที่สุดก่อน โดยให้สลับเปลี่ยนบ่อทุกๆ 10-15 นาที
เริม่ แช่จากเท้าก่อน เพือ่ ให้รา่ งกายปรับอุณหภูมิ จึงค่อยๆ
ลงไปแช่ทั้งตัว จากนั้นก็ไปแช่น�้ำเย็นให้สบายอารมณ์
ที่นี่มีสะพานไม้เป็นสะพานแขวนข้ามล�ำธารธรรมชาติ
ให้ถ่ายรูปกันอีกด้วย ❑
พุน�้ำร้อนหินดาด บ้านหินดาด
ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
ค่าเข้าคนละ 20 บาท
0 3451 0333

ใครมาเที่ยวที่นี่ไม่ใช่แค่เตรียมใจ แต่ต้องเตรียม
ร่างกายให้พร้อมส�ำหรับการตะลุยถ�้ำล�ำคลองงู ซึ่งต้อง
จองคิวกับอุทยานฯ เพื่อมาผจญภัยในถ�้ำเป็นกลุ่มเท่านั้น
ในหนึ่งปีถ�้ำล�ำคลองงูจะเปิดให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติ
แค่ชว่ งหน้าแล้งเท่านัน้ (ปิดเดือน ก.ค.-ต.ค. เพราะในช่วง
หน้าฝนน�้ำในถ�้ำจะมีปริมาณมากและเชี่ยวกราก) ที่นี่จึง
เป็นทีเ่ ทีย่ วส�ำหรับสายลุยทีเ่ ตรียมพร้อมมาอย่างดีเท่านัน้
เส้นทางท่องเที่ยวจะผ่านด่านสุดมันส์และผ่านอุปสรรค
หลายแห่ง ตั้งแต่เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็น
ป่าดิบ ต้องปีนเขา ลอดถ�ำ 
้ แล้วกระโดดแม่นำ�้ จากผาหิน
ลอยคอในแม่น�้ำ  ปล่อยให้น�้ำพัดไป เพื่อเข้าไปชมถ�้ำ
ล�ำคลองงู ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ที่มีหินงอก
หินย้อยทรงแปลกตา มีเสาหินย้อยที่สูงที่สุดในโลกวัดได้
ถึง 62.5 เมตร ในเขตอุทยานฯ ยังมีน�้ำตกนางครวญให้
เล่นน�้ำและกางเต้นท์พักแรมได้อีกด้วย เรียกได้ว่าทริป
ล�ำคลองงูถ้าใครได้มาต้องประทับใจไปทั้งชีวิต การจะ
เที่ยวถ�้ำล�ำคลองงู ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความ
ปลอดภัย ซึง่ จะมีอปุ กรณ์นริ ภัย เช่น เสือ้ ชูชพี หมวกนิรภัย
เพื่อให้ทุกท่านเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ❑
อุทยานแห่งชาติล�ำคลองงู
ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
08 4913 2381 (ส�ำนักงานอุทยานฯ)
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เขือ่ นวชิราลงกรณ
(เขือ่ นเขาแหลม)

ศูนย์อนุรกั ษ์และบริบาลช้าง ไทรโยค
(ปางช้างไทรโยค)
สัมผัสโลกของช้าง ที่ไม่มีการขี่ช้าง แต่มาป้อน
อาหารช้าง ท�ำอาหารให้ช้าง และอาบน�้ำให้ช้างในแม่น�้ำ 
ซึง่ มีกจิ กรรมการท�ำข้าวปัน้ ให้ชา้ ง โดยน�ำข้าวผสมมะขาม
และกล้วย แล้วปั้นเป็นก้อนให้ช้างอายุมากอายุ 70 ปี ซึ่ง
ไม่มีฟันได้กิน ส่วนช้างตัวอื่นๆ ก็จะให้ผลไม้ เช่น กล้วย
สับปะรด แตงโม ทีร่ บั ซือ้ จากสวนของชาวบ้านในท้องถิน่
เป็นการเกื้อหนุนชุมชนไปในตัว พอช้างอิ่มแล้วก็พาช้าง
ไปพักผ่อน ถ้าช้างร้อนก็จะพาไปสปาโคลน และอาบฝุ่น
ให้หน�ำใจ จากนั้นก็พาช้างไปอาบน�้ำและเล่นน�้ำในแม่น�้ำ 
จะเป็นช่วงเวลาที่คุณและช้างจะได้เล่นน�้ำด้วยกัน
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หลังจากเติมความสุขให้ช้างแล้วก็มาเต็มความสุข
ให้ตัวเองที่รีสอร์ทใกล้ๆ มีทั้งบ้านพักและแพลอยน�้ำให้
แกว่งเท้าในน�้ำท่ามกลางบรรยากาศยามเย็น จะเล่น
เจ็ตสกี สไลเดอร์ หรือล่องแพก็มีให้เลือก ตบท้ายด้วย
อาหารค�่ำเมนูปลาแม่น�้ำและกุ้งแม่น�้ำตัวโตๆ ตามชอบใจ
เปิดทุกวัน 08.00-16.00 น. ❑
ศูนย์อนุรักษ์และบริบาลช้าง ไทรโยค
30/2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
06 1287 7205, 09 0935 9178

มาผักผ่อนกับสารพัดกิจกรรมที่เขื่อนวชิราลงกรณ
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 153 กม. เดิม
เขื่อนนี้ชื่อเขื่อนเขาแหลม ภายในเขื่อน มีกิจกรรมที่
น่าสนใจมาก เช่น ชมวิวบริเวณริมสันเขื่อนที่จุดชมวิว
ป้อมปี่ ฉายา “ปางอุ๋งของเมืองกาญจน์” ที่ทิวทัศน์โดย
รอบเป็นทะเลสาบ รายล้อมด้วยภูเขา โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาวจะมีไอหมอกลอยอยู่เหนือผิวน�้ำ  เป็นจุดชมวิว
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุด
แห่งหนึง่ ในภาคตะวันตก เหมาะการแก่พกั ผ่อน กางเต็นท์
พักแรม เล่นน�้ำ  ล่องแพ บนอ่างเก็บน�้ำเหนือเขื่อนวชิรา
ลงกรณ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก
บริ เ วณทางเข้ า เขื่ อ นจะมี ส วนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
72 พรรษาบรมราชินีนาถ ที่มีความสวยงาม มีการจ�ำลอง

สะพานข้ามแม่น้�ำแควและสะพานมอญ เป็นจุดชมวิว
และเป็นจุดให้อาหารปลา
อ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นวชิราลงกรณ (เขือ่ นเขาแหลม) เป็น
อุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยาน
แห่ ง ชาติ เพื่ อ การเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ลักษณะเป็นเขื่อนหินถมดาดคอนกรีต
สันเขื่อนสูงจากรากฐาน 92 เมตร ยาว 1,019 เมตร
มีพื้นที่กักเก็บน�ำ 
้ 388 ตารางกิโลเมตร และมีความจุของ
อ่างเก็บน�ำ 
้ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตัง้ เครือ่ งก�ำเนิด
ไฟฟ้า 3 เครื่อง สร้างมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ป้องกัน
น�้ำท่วมและยังกักเก็บน�้ำเพื่อการเกษตรและชลประทาน
และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�้ำจืด เพื่อเพิ่มพูนรายได้
ให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง
บริเวณริมสันเขื่อนมีที่พักและกิจกรรมให้เลือก
เที่ยวมากมาย เช่น เล่นน�้ำ ขี่จักรยานชมวิว ล่องแพ
ตกปลา พายเรือ ดูนก ล่องเรือชมสวนมะพร้าวกะทิ อื่นๆ
เปิดให้เข้าชมทุกวัน 06.00-18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม
สอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 3459 9077 ต่อ 2502, 2506
(กรุงเทพฯ 0 2436 6046-8) มีบริการบ้านพักและ
แพพักริมน�ำ 
้ รวมถึงเต็นท์ให้บริการ ที่พักจุดชมวิวป้อมปี่
มี 3 หลัง พักได้หลังละ 3 คน ราคา 630 บาท/คืน/4 เตียง
(วันหยุด ศ. ส. อ. ราคา 900 บาท) แพพักริมน�้ำราคา
1,000 บาท (2 ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ) เต็นท์ 225 บาท/
หลัง นอนได้ 2-3 คน (สามารถน�ำมาเองได้) ❑
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สะพานมอญ
หรือสะพานอุตตมานุสรณ์
จุดเช็คอินที่ใครๆ ก็ต้องมาถ่ายรูปกลางสะพาน
มอญสักครั้ง  สะพานมอญถือเป็นแลนด์มาร์กของอ�ำเภอ
สังขละบุรีเลยทีเดียว ชมวิถีชาวมอญ บนสะพานไม้ที่
ยาวที่สุดใประเทศไทย ยาว 900 เมตร เป็นสะพานข้าม
แม่น้�ำซองกาเลียไปยังหมู่บ้านมอญ สะพานแห่งนี้เป็น
เสมือนสายใย ทีเ่ ชือ่ มวิถชี วี ติ วัฒนธรรมชาวมอญและไทย
เข้าไว้ด้วยกัน เมื่อเดินเที่ยวบนสะพานจะพบชาวมอญที่
ยังคงอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
170 มิ ง กะลาบา

ของชาวมอญ ที่นิยมทาแป้งทานาคา และการเทินของไว้
บนศีรษะ ซึ่งยังคงใช้วิธีนี้กันอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ที่ยัง
คงวิถีมอญอย่างเคร่งครัด ทั้งขนบธรรมเนียมชาวมอญ
โดยส่วนใหญ่จะใช้ภาษามอญเป็นภาษาหลัก อาชีพหลัก
ของชาวบ้าน คือ การปลูกพืชผักสวนครัวริมแม่นำ 
�้ หาปลา
ค้าขาย ซึ่งผู้คนในหมู่บ้านต่างก็ยินดีให้นักท่องเที่ยว
เยี่ยมชมวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวมอญได้ ❑
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วัดวังก์วิเวการาม
สักการะเจดีย์พุทธคยาสีทองอร่าม แลนด์มาร์กที่
เห็นได้แต่ไกลของวัดวังก์วิเวการาม ศูนย์รวมใจของชาว
ไทยเชื้อสายมอญ ตั้งตระหง่านบริเวณสามประสบ จุด
บรรจบของแม่นำ 
�้ 3 สาย คือิ บีคใี่ หญ่ ซองกาเลีย และรันตี
วัดวังก์วเิ วการาม สร้างโดยพระราชอุดมมงคล หรือ
หลวงพ่ออุตตมะ (พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเชื้อสายมอญ
ท่านเกิดทีเ่ มาะล�ำเลิง หรือ มะละแหม่ง ประเทศเมียนมา)
ท่านได้รวบรวมชาวกะเหรี่ยง ชาวมอญที่อพยพมาจาก
มะละแหม่ง รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
สังขละบุรีช่วยกันสร้างขึ้น อยู่ที่บ้านวังกะล่างในปี พ.ศ.
2496
ต่อมาเมื่อมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขา
แหลม) ในปี พ.ศ. 2527 หลวงพ่ออุตตมะได้นำ� ชาวบ้าน
อพยพมาตัง้ บ้านเรือนบนเนินเขาบริเวณสามประสบ แล้ว
สร้างวัดวังก์วิเวการามหลังใหม่ขึ้นด้วยศิลปะมอญ ทั้งยัง
ได้จำ� ลองเจดียพ์ ทุ ธคยา (สูง 49 เมตร กว้าง ยาว 42 เมตร)
จากวัดมหาโพธิ เมืองพุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย เป็นศูนย์กลางส�ำหรับ
ชาวพุทธ ภายในบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุสว่ นกระดูกนิว้
หัวแม่มือขวาสององค์ ที่หลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจาก
ประเทศศรีลังกา ขึ้นไปบนยอดเจดีย์ประดับฉัตรทองค�ำ
หนัก 400 บาท ภายในบริเวณวัดวังก์วิเวการาม ยังมี
ปราสาทเก้ายอด วิหารพระหินอ่อน และศาลาประดิษฐาน
สังขารหลวงพ่ออุตตมะ ตัง้ บรรจุสงั ขารของหลวงพ่อไว้ใน
172 มิ ง กะลาบา

ปราสาทมอญสวยงาม ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม
และกราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
วัดวังก์วิเวการาม ตั้งอยู่ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ห่างจาก
ตัวเมืองกาญจน์ 220 กม. ส่วนวัดวังก์วิเวการามหลังเก่า
กลายเป็นเมืองบาดาลจมอยู่ในน�้ำกว่า 20 ปี เรียกกันว่า
วัดใต้นำ 
�้ ช่วงหน้าแล้งราวเดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็น
ช่วงทีน่ ำ�้ หลังเขือ่ นลดลงจนสามารถนัง่ เรือเข้าไปเยีย่ มชม
โบสถ์เก่าได้ มีบริการเรือหางยาวบริเวณสะพานไม้มอญ
(นั่งได้ 1-6 คน/ล�ำ) มีทั้งเที่ยวแบบชม 1 วัด (สนนราคา
ประมาณ 300 บาท) และเที่ยวชม 3 วัด คือ วัดวังก์
วิเวการามหลังเก่า วัดศรีสุวรรณเก่า และวั ดสมเด็จ
(ใช้เวลาไปกลับ ไม่เกิน 1 ชม. ราคาประมาณ 500-600 บาท)
แต่ถ้ามาไม่ถึง 6 คน สามารถนั่งร่วมกับนักท่องเที่ยว
ท่านอื่นได้ ❑
ติดต่อแพลุงเณร 08 9221 2330, 0 3459 5360
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หมู่บ้านอีต่อง
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ หมู่บ้านเล็กๆ
ทีซ่ อ่ นตัวอยูท่ า่ มกลางขุนเขาและสายหมอก หมูบ่ า้ นนีอ้ ยู่
ติดพรมแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมา ห่างจาก
ตัวเมืองกาญจน์ ประมาณ 146 กม. เดิมหมูบ่ า้ นชือ่ “ณัต
เอ็งต่อง” ซึ่ง “ณัต” แปลว่า เทพเจ้า ต่อมาเรียกเพี้ยน
เสียงเป็น “อีต่อง” เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการได้
สัมปทานของเอกชนในการท�ำเหมืองแร่ขุดหาวุลแฟรม
และดีบุก ยามอุตสาหกรรมแร่ดีบุกรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากๆ
ราวปี พ.ศ. 2483 ที่นี่กลายเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าที่
คึกคัก มีคนงานมาท�ำเหมืองขนแร่กันจากทั่วทุกสารทิศ
มีสถานบันเทิง และมีโรงภาพยนตร์ถึง 2 แห่งด้วยกัน จน
กระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ราคาแร่ตกต�่ำทั่วโลก เหมืองแร่
ทยอยปิดตัวลงช่วง พ.ศ. 2527-2528 คนงานพากันอพยพ
174 มิ ง กะลาบา

ไปที่อื่นๆ ท�ำให้หมู่บ้านอีต่องเงียบเหงาลง กลายเป็น
หมู่บ้านที่เงียบสงบ ปัจจุบันริมอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่
เต็มไปด้วยร้านอาหารและที่พักที่เรียงรายเป็นแนวยาว
บริเวณลานเฮลิคอปเตอร์ ในหมูบ่ า้ นยังเป็นลานกางเต็นท์
อีกด้วย นักท่องเทีย่ วสามารถเดินเล่นในเหมืองเก่า ตลาด
บ้านอีตอ่ ง วัดเหมืองปิลอ็ ก และอุโมงค์หลบภัย ไฮไลท์คอื
สะพานไม้ทใี่ ครๆ เมือ่ มาแล้วต้องมาผูกป้ายชือ่ ตรงสะพาน
เพื่อเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยมาเยือนที่นี่แล้ว ❑
		
ติดต่อสอบถาม
บ้านอีต่อง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
0 3454 0524
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กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดกาญจนบุรี
1. กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วกั บ ชุ ม ชนบ้ า นหนองขาว
เรียนรู้การท�ำผ้าขาวม้า ท�ำขนมตาล นั่งรถอีแต๋นกินลม
ชมทุ่ง ไหว้หลวงปู่พระป่าเลไลยก์ที่วัดอินทาราม พักใจ
กับคาเฟ่เปิดใหม่แนวชนบทที่ภูมภัค รัสติก ปิดท้ายที่
ครัวอนงค์ ร้านอาหารเจ้าอร่อยของหนองขาว ❑
สอบถามข้อมูล 06 3196 5442
2. ล่องเรือ Private เมืองกาญจน์ สัมผัสประสบการณ์
การล่องเรือไปในสายน�้ำเมืองกาญจน์ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ
กับ “TARABUREE PRIVATE CRUISE” มีหลายเส้นทาง
ให้เลือก เช่น เส้นทางวิถชี วี ติ ชุมชนชาวแพริมน�ำ 
้ เส้นทาง
วิถีชีวิตชาวประมง เส้นทางแม่น�้ำแม่กลอง ❑
สอบถามข้อมูล 0 3451 2944, 09 2258 5811
3. กิจกรรมพารามอเตอร์เมืองกาญจน์ ชมวิวจาก
ฟากฟ้าแบบ Bird Eyeview มองเห็นวิวแม่น�้ำ  ภูเขา
ป่า ทุ่งนา แหล่งชุมชน และวัดสวยๆ อย่างตื่นตาตื่นใจ
มี นั ก กี ฬ าทางอากาศมื อ อาชี พ ครู ฝ ึ ก จากชมรมกี ฬ า
ทางอากาศกาญจนบุรี อบรมให้ความรู้อย่างละเอียด
ระหว่างบินครูฝึกจะคอยบังคับเครื่องให้ มั่นใจในความ
ปลอดภัย ❑
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สอบถามข้อมูล Kanchanaburi Sky view
06 3391 6914, 08 2914 9199 และ
Kanchanaburi Air Sport
06 1658 5559
4. นัง่ รถไฟสายประวัตศิ าสตร์ ตามรอยเส้นทางสาย
ประวัตศิ าสตร์ ครัง้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชมความงาม
ของแม่นำ�้ แควน้อย และหน้าผาสูงชันเป็นช่วงๆ โดยรถไฟ
รถออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย วันละ 2 เที่ยว
เวลา 07.50 น. และ 13.55 น. จอดที่สถานีกาญจนบุรี
สะพานข้ามแม่น�้ำแคว ท่ากิเลน และสถานีน�้ำตก ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3-5 ชั่วโมง บางเทศกาลมีรถไฟเที่ยว
พิเศษ น�ำเที่ยวไป-กลับภายในวันเดียว ❑
สอบถามข้อมูลได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
1690 สถานีรถไฟถ�้ำกระแซ
0 3468 6024
5. กิ จ กรรมปล่ อ ยพลั ง กาย พลั ง ใจท่ า มกลาง
ธรรมชาติ แบบ Soft Adventure ที่โรงแรมริมน�้ำแคว  
เช่น ล่องแพเปียก ขับเอทีวี   ยิงธนู ยิงเป้าเพ้นท์บอล
ออนเซ็นเมืองไทย ฯลฯ ❑
สอบถามข้อมูล River Kwai Village
08 3242 1120-25, 08 1922 4661
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การข้ามแดน
ส� ำ นั ก งานออกหนั ง สื อ ผ่ า นแดน ตั้ ง อยู ่ อ� ำ เภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณหน้าวัดพุน�้ำร้อนรัตนคีรี
ก่อนถึงด่าน ตม. ประมาณ 200 เมตร เปิดให้บริการทุกวัน
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น.

นักท่องเที่ยวไทยสามารถข้ามแดนไปเที่ยวทวาย
ประเทศเมี ย นมาได้ โดยข้ า มจุ ด ผ่ า นแดนถาวรบ้ า น
พุน�้ำร้อน ตรงข้ามบ้านทิกิ (HteeKhee) เมืองทวาย
ด่านเปิดเวลา 06.00-20.00 น. ของทุกวัน (เสียค่า
ธรรมเนียมข้ามแดนฝัง่ ไทย 30 บาท ฝัง่ เมียนมา 50 บาท)
โดยใช้หนังสือเดินทาง (Passport) สามารถพ�ำนักใน
ประเทศเมียนมาได้ไม่เกิน 14 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
หากไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถท�ำหนังสือผ่านแดน
ชั่วคราวอายุ 7 วัน โดยใช้บัตรประชาชนพร้อมรูปถ่าย
2 นิ้ว 1 ใบ ค่าธรรมเนียม 30 บาท แต่อยู่ได้เฉพาะเมือง
ทวายเท่านัน้ ส่วนคนไทยทีม่ ชี อื่ ทะเบียนบ้านอยูใ่ นอ�ำเภอ
เมืองกาญจน์ สามารถท�ำหนังสือผ่านแดนถาวรมีอายุ 1 ปี
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
178 มิ ง กะลาบา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ด่านผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้ำร้อน
หมู่ที่ 12 บ้านพุน�้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
06 3201 6224, 0 3459 5289 (ด่านสังขละบุรี
อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน)
0 3454 0945 (อบต. บ้านเก่า)

ทัง้ นีจ้ ดุ ผ่านแดนไทย-เมียนมานี้ มีระยะทางห่างกัน
ราว 7 กม. ไม่อนุญาตให้เดินเท้า มีรถจักรยานยนต์รบั จ้าง
บริ ก ารในอั ต รา 60 บาท/คน หรื อ เหมารถรั บ จ้ า ง
300 บาท วิ่งไปตามถนนลาดยาง ผ่านด่านทหารไทย
และด่านทหารเมียนมา เข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
เมียนมา
การเดินทางจากด่านชายแดนทิกิ (ชาวเมียนมาออก
เสียงว่า ตี้กี้) เพื่อไปยังเมืองทวาย ระยะประมา 147 กม.
ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชั่วโมง (ในอนาคตเมื่อถนนช่วง
Road Link ที่ยังเป็นดินบดอัดประมาณ 80 กม. ลาดยาง
แล้วเสร็จ จะใช้เวลาไม่เกิน 2.30 ชั่วโมงเท่านั้น)
แนะน�ำว่าควรใช้บริการรถตู้ท้องถิ่น บริเวณด่าน
มีท่ารถตู้ ทิกิ-ทวาย เป็นรถตู้ขนาดที่นั่ง 6 คน (ด้านหลัง
ใช้บรรทุกของสัมภาระ) ค่าบริการประมาณ 30,000 Kyat
(ราว 1,000 บาท) เช่าเหมาคันเที่ยวละประมาณ 6,000
บาท (ไป-กลับ 12,000 บาท) และมีบริการรถแท็กซีน่ งั่ ได้
4 ท่าน ค่าโดยสารอัตราเดียวกับรถตู้ ควรเดินทางช่วงเช้า
เพราะหลังเที่ยงอาจมีรถให้บริการน้อยหรืออาจไม่มีเลย
หากน�ำรถไปเองต้องมี Passport รถ และรถต้องมี
ป้ายทะเบียนเมียนมาหรือมีสติ๊กเกอร์ปิดป้ายทะเบียน
เท่านั้น และควรมีคนที่สื่อสารภาษาเมียนมาได้ไปด้วย
จะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและสนุกขึ้น เพราะก่อนถึง
ตัวเมืองทวาย จะผ่านจุดตรวจย่อยของกองก�ำลังสหภาพ
ชนชาติกระเหรี่ยง หรือ เคเอ็นยู  (KNU : The Karen
National Union)   และกองก�ำลังย่อยเคเอ็นแอลเอ
(KNLA : Karen National Liberation Army
อีกทัง้ มีดา่ นทีเ่ ก็บเงินค่าผ่านทางอยูห่ ลายด่าน และถ้าไป

ในฤดูฝนอาจต้องใช้เวลามากขึ้นอีกนิดหน่อย หรือเดิน
ง่ายๆ โดยใช้บริการน�ำเที่ยวของบริษัททัวร์ต่างๆ ซึ่งมีให้
บริการอยู่หลายเจ้า ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จ�ำกัด
08 1451 3581
สุนิตโจ ทราเวล
09 8064 1749
กาญจนบุรีแอนด์ทวายทัวร์
09 8961 9625, 09 8961 9625
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เมืองทวาย (Dawei/Tavoy) ปลายทางที่ต้องเที่ยว
ทวายเสน่ห์ที่แตกต่าง ไปผจญภัยย้อนยุคกับวิถี
ชีวติ ชนบทแบบดัง้ เดิม ทีส่ ะท้อนการผสมผสานวัฒนธรรม
หลากชาติพนั ธุท์ อี่ ยูร่ ว่ มกันอย่างเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เรียบง่าย
เป็นกันเอง และเต็มไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ใน
พุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ทวายมีธรรมชาติที่งดงาม
ท้องฟ้าสีครามตัดกับน�้ำทะเลสีใส มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากมาย แต่หากจะเที่ยวทวายให้เต็มอิ่ม ต้อง
เผื่ อ เวลาไว้ ห น่ อ ย ด้ ว ยถนนบางช่ ว งที่ เ ป็ น ดิ น บดอั ด
อาจท�ำให้ใช้เวลาในการเดินทางมากเป็นพิเศษ
คนไทยเรียกเมืองนี้ว่า “ทวาย” ตามภาษามอญ
มาแต่เดิม ตามจารึกหลังพระเครือ่ งดินเผาทีส่ ร้างโดยเจ้า
เมืองทวาย ราวพุทธศตวรรษที่ 17 ส่วนจารึกของพุกาม
เขียนว่า “ทาแหว่” หรือ “ดะแว” ตามส�ำเนียงชาว
เมียนมา“ทวาย” เป็นเมืองท่าชายฝัง่ ทะเลอันดามัน และ
เป็นเมืองเอกของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division)
ที่ชาวเมียนมาเรียกว่า “ตะนิ่นตายี” (ตะนิ่นตะยี หรือ
ทะนินตะญี) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใต้สุดของแผ่นดินเมียนมา
มีแม่นำ�้ ทวายไหลผ่าน มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์
ทั้งป่าเขาล�ำเนาไพรและท้องทะเล ตัวเมืองทวายอยู่ห่าง
จากพรมแดนไทยตรงด่านพุนำ�้ ร้อน จังหวัดกาญจนบุรรี าว
147 กม. และอยู่ห่างจากปากแม่น�้ำที่ไหลลงสู่ทะเล
อันดามันกว่า 30 กม. ห่างจากมะริดประมาณ 260 กม.
ห่างจากมะละแหม่ง 254 กม. ห่างจากย่างกุ้งประมาณ
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618 กม. และห่างเนปยีดอว์ 800 กม. (ทวายมีสนามบิน
ซึ่งสามารถบินไปมะริดหรือย่างกุ้งใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม.)
อีกทั้งยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากจากมะริดหรือเกาะสอง
มายังทวาย ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
หลังข้ามชายแดนบ้านพุนำ�้ ร้อนแล้ว จะผ่านหมูบ่ า้ น
ชาวกะเหรี่ยง ผ่านเขาช้างร้อง ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเทือก
เขาตะนาวศรี เมือ่ ถึงกิโลเมตรที่ 75 เส้นทางจะเลาะเลียบ
ไปตามแม่น�้ำตะนาวศรี (แม่น�้ำอิรวดี) ด้วยทวายเป็น
เมืองที่มีสายแร่ทองค�ำ จึงยังคงเห็นเรือร่อนทองและการ
ร่อนทองของชาวบ้านในแม่น้�ำ  สามารถพักกลางทาง
หมู่บ้านมิตะ (Myitta) ซึ่งคนไทยนิยมเรียกว่าหมู่บ้าน
เมตตา และผ่ า นหมู ่ บ ้ า นภู เ ขาสามลู ก หรื อ หมู ่ บ ้ า น
ต่องโตงโลง ที่เคยเป็นเหมืองแร่เก่า รวมหมู่บ้านต่างๆ ที่
เรียงรายตลอดเส้นทางทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน

ถนนในทวายมักมีต้นตาลสูงใหญ่ขึ้นเรียงรายสอง
ฝากฝั่งเป็นแนวยาว ขนานไปกับทุ่งนา ชาวบ้านที่นี่ปลูก
ตาลขึ้นเพื่อท�ำน�้ำตาลเมาขาย เมื่อมาถึงตัวเมืองทวาย
สิ่ ง แรกที่ จ ะพบคื อ “อนุ ส าวรี ย ์ น ายพลอู อ ่ อ งซาน”
(อนุสาวรีย์กองทัพเอกราช) สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายพล
อ่องซาน วีรบุรษุ ผูน้ ำ� การเรียกร้องเอกราชของเมียนมา ที่
ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ในเมืองทวายยังมีร่องรอยของสยาม
ปรากฏให้เห็นอยู  ่ ได้แก่ “ถนนสยาม” และ “วัดโยเดีย”
ซึ่งเป็นวัดไทย รวมถึงบ้านบ่อนางสยาม ซึ่งเป็นชุมชน
สยามโบราณตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองทวายอีกด้วย
เมืองท่าปากแม่น�้ำที่ส�ำคัญในอดีตอย่าง “ทวาย”
เป็นเส้นทางสายไหมทีเ่ ชือ่ มการค้าจากคาบสมุทรอินเดีย
มายังทะเลจีนใต้ (ในศตวรรษที่ 16 ทวายเป็นผู้จ�ำหน่าย
ดีบุกรายใหญ่ของอินเดีย) พื้นที่นี้จึงมีเมืองโบราณเก่าแก่

นับพันปีอยู่หลายเมือง อีกทั้งเคยเป็นเมืองท่าส�ำคัญ
ของไทย (มะริด ทวาย ตะนาวศรี เป็นเมืองที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรสยามมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะ
ตะนาวศรีเป็นเมืองที่สยามเป็นผู้สร้างขึ้น จึงมีชาวไทย
อาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก กล่าวได้ว่าเมืองนี้เป็นหนึ่งใน
สาเหตุที่ทำ� ให้ไทยรบกับเมียนมา เป็นสงครามชิงเมืองมา
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนองจนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 กระทั่ง
ใน พ.ศ. 2336 เมือ่ อังกฤษได้เข้ายึดเมียนมาในภาคใต้ จึง
ยึดเอามะริด ทวาย และตะนาวศรีไปด้วย)
ทวาย นอกจากเป็ น ชื่ อ เมื อ งแล้ ว ยั ง เป็ น กลุ ่ ม
ชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่เมืองทวายแต่เดิม มีภาษา
และวัฒ นธรรมเป็นของตนเอง ในยุค ต้ นรั ต นโกสิ นท
เจ้าเมืองทวาย (มังจันจ่า) ได้น�ำชาวเมืองเข้าสวามิภักดิ์
ต่อสยาม รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ทาง
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ตอนใต้ของพระนครบริเวณวัดคอกควาย หรืออ�ำเภอ
บ้ า นทวาย (เขตยานนาวาและเขตสาทรในปั จ จุ บั น )
ชาวทวายจึงตัง้ หลักปักฐานพร้อมกับได้สร้างวัดของตนขึน้
คือ “วัดบรมสถล” แต่คนทั่วไปก็ยังนิยมเรียกตามความ
เคยชินว่า วัดดอนทวาย (ต�ำนานพระกริง่ ฟ้าผ่าอันลือชือ่ )
อัตลักษณ์ที่ส�ำคัญที่ยังหลงเหลืออยู่ในวิถีชีวิตของคน
ทวาย นั่นก็คือวัฒนธรรมอาหาร โดยเฉพาะ “ย�ำทวาย”
ที่ได้กลายเป็นส�ำรับกับข้าวของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบันเมืองทวายปลายแผ่นดินเมียนมานี้ กลาย
เป็นแหล่งรวมชาติพนั ธุม์ ากมาย อาทิ พม่า มอญ กะเหรีย่ ง
จีน และชาวซาโลน หรือชาวมอแกน (Moken) ประชากร
ส่วนใหญ่พูดภาษาพม่าส�ำเนียงใต้หรือที่คนท้องถิ่นเรียก
กันว่า “ภาษาทะแว” ซึ่งมีภาษาพม่าแท้เพียงร้อยละ 40
แต่ทว่าหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ในทวายนัน้ สามารถพูดภาษาไทย
ได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะล้วนเคยมาท�ำงานที่เมืองไทย
นักท่องเทีย่ วไทยนิยมเดินทางมาทวายเพือ่ ไปขอพร
ไหว้พระ นั่งรถม้าเที่ยวชุมชน ยลตึกเก่ายุคโคโลเนียล
ศิลปะยุคอาณานิคมที่งดงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ชมภาพชีวิตในเมืองที่ผู้คนยังนุ่ง
ผ้าถุง นุ่งโสร่งขี่จักรยาน เคี้ยวหมาก สูบใบยา ประแป้ง
ทานาคา เทินตะกร้าใบใหญ่เทินอยู่บนศีรษะ ไปเที่ยว
สะพานปลา เที่ยวชายหาด และที่ขาดไม่ได้คือการไป
ลิ้มลองอาหารทะเล ซึ่งมีเมนูเด็ด คือ “กุ้งล็อบสเตอร์”
ที่ ร�่ ำ ลื อ กั น ว่ า ตั ว ใหญ่ ก ว่ า อเมริ กั น ล็ อ บสเตอร์ หรื อ
แคนาเดียนล็อบสเตอร์เสียอีก ตัวใหญ่แบบทานตัวเดียว
อิ่มในราคาหลักร้อย บางท่านเรียกว่ากุ้งมังกร แต่จริงๆ
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แล้วเป็นคนละชนิดกัน (กุ้งมังกรจะไม่มีก้าม ใกล้ดวงตา
มีหนาม สีสันออกแดงสวยกว่ากุ้งล็อบสเตอร์ที่สีจะออก
โทนด�ำ)
เมืองทวายมีฟาร์มเลี้ยงและรับซื้อกุ้งล็อบสเตอร์
จากชาวประมง เมืองนี้เป็นที่รู้จักจากการท�ำฟาร์มไข่มุก
ท�ำไม้กวาด ท�ำเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น รังนก สิ่งทอ
รวมถึงมีชายหาดที่สวยงาม เป็นต้น (ใครที่สนใจไปพัก
ผ่อนแถบชายทะเลทวาย ควรหลีกเลี่ยงฤดูมรสุมในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงกันยายน เพราะฝนตกหนักมากอาจ
ท�ำให้ทะเลช่วงนั้นจะไม่ค่อยงามเท่าที่ควร)
อาหารเมืองทวายได้รบั อิทธิพลจากอินเดีย นิยมใช้
เนื้อสัตว์ปรุงกับเครื่องเทศ และทานผักเป็นเครื่องเคียง
อาหารเช้ายอดนิยมในทวาย คือ โรตีกับแกง (คล้ายแกง
กะหรี่ของอินเดีย) โรตีราดด้วยนมข้นหวาน ปาท่องโก๋
กะหรี่พัฟ ซาโมซ่า (เปาะเปี๊ยะทอด) ซาลาเปา ขนมปังปิ้ง
และขนมปังชุบไข่ทอด กินคู่กับชานม หรือน�้ำชาร้อน
ตามร้านน�้ำชาซึ่งเปิดขายตลอดทั้งวัน มีขนมท้องถิ่นคือ
184 มิ ง กะลาบา

ขนมครกยักษ์ทเี่ รียกว่า “เอ๋าป่าว” (ขนาดเท่าข้าวเกรียบ
ว่าวบ้านเรา) มีอาหารทานง่ายแบบ “โหมะเฮง” (คล้าย
ข้าวซอยทางเหนือของไทยแต่รสชาติออกไปทางน�ำ้ เงีย้ ว)
ทีข่ าดไม่ได้คอื สลัดใบชา ย�ำถัว่ คลุกหัวหอม เครือ่ งดืม่ ยอด
นิยมของทีน่ คี่ อื “น�ำ้ อ้อย” (น�ำ้ อ้อยของทวายจะใส่มะนาว
ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความสดชื่น) มีของเด็ด “น�้ำตาลเมา”
ที่หมักจากน�้ำตาลสด ดื่มคู่กับแกล้มที่ท�ำจากปลาแห้ง
หอยเสียบ หมูเสียบ ฯลฯ
ผลไม้ที่มีมากคือ สับปะรด ทุเรียน เงาะ มะม่วง
และมะพร้าว ส่วนของฝากชั้นดีของที่นี่ ได้แก่ มะม่วง
หิ ม พานต์ น�้ ำ พริ ก พม่ า ข้ า วเกรี ย บกุ ้ ง อาหารทะเล
ตากแห้งอย่างกุ้งแห้ง ปลาเค็ม กะปิ (ซึ่งท�ำจากลูกกุ้ง
ล้วนๆ คั่วแห้งแล้วน�ำมาหมักเป็นกระปิ) เป็นต้น
หากใครมาในเดือนเมษายน อย่าพลาดชมเทศกาล
“Thingyan” คือเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ ที่มีการแห่
พระพุทธรูปไปรอบเมือง ซึ่งจะได้เห็นระบ�ำหม้อน�้ำทวาย

เห็นสีสันและวิถีชีวิตของชาวทวายอย่างแท้จริง  ❑
หากต้องการค�ำแนะน�ำหรือแผนที่ท่องเที่ยว ในตัว
เมืองทวาย
มีศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว
(Tourist Information Dawei Region)
ตั้งอยู่บนถนนอาซานี (Arzarni Road)
+95 5 9202 1098
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มนต์ขลังฝั่งทวายที่น่าไปเที่ยว
พิพธิ ภัณฑ์วฒ
ั นธรรมเขตตะนาวศรี
(Tanintharyi Region Cultural
Museum Dawei)
รู ้ จั ก ทวายให้ ม ากขึ้ น ผ่ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางเหนือของตัวเมืองใกล้แม่น�้ำทวาย
ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2498 โดยนาย อู จ่อ หมิง (U Kyaw
Ming) และชาวทวาย เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุทั้งหมดที่
ขุดได้จากเมืองโบราณ ที่นี่จัดแสดงประวัติศาสตร์ เมือง
ท่ า ชายทะเลในแทบสุ ว รรณภู มิ วั ฒ นธรรมของกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์หลักที่อยู่ในเขตตะนาวศรี ได้แก่ ทวาย มอญ
และมอแกน เป็นต้น บอกเล่าความเป็นมาทีช่ าวทวายและ
ชาวมอญทีไ่ ด้กอ่ ตัง้ เมืองการค้าทีส่ ำ� คัญตามแนวชายฝัง่ นี้
รวมทั้งธรณีวิทยาในท้องถิ่น วิถีชีวิต หัตถกรรม และ
อุตสาหกรรมร่วมสมัย เช่น การกรีดยางพารา การท�ำ
ฟาร์มไข่มุก การตกปลา การท�ำรังนก ฯลฯ ชั้นสองจัด
แสดงโบราณวัตถุทางประวัตศิ าสตร์และศาสนาทีก่ มู้ าจาก
ซากปรักหักพังในท้องถิน่ ต่างๆ รวมทัง้ เครือ่ งมือและอาวุธ
ในยุคหิน พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา และเหรียญ
โบราณจ�ำนวนมาก ❑
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วัดชเวธาลยังดอมู
(Shwe Tha Lyaung Daw Mu)

เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น.
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์
+95 9 261 265545

ไหว้ขอพรกับ “เทพทันใจ” หรือ “นัตโบโบจี”
ที่วัดชเวธาลยังดอมู (ชเวตาเลยอง) ซึ่งเชื่อว่าอธิษฐานขอ
สิง่ ใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วัดนีต้ งั้ อยูบ่ นเนินเขาใหญ่
เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระนอนที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ในทวาย คื อ
พระนอนโลกตระภู (โล-กะ-ตา-ระ-ภู) ซึง่ มีลกั ษณะตาโต
ขนตางอน ปากแดง ตามแบบฉบับศิลปะของของเมียนมา
ยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร สร้างเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474
ภายหลังมีการสร้างหลังคาคลุมองค์พระไว้ นับเป็นองค์

พระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของเมียนมา (ใหญ่ที่สุด
คือพระนอนวินเส่งตอยะ จาย-นะ-ก่อง เมืองมะละแหม่ง
ทีย่ าว 170 เมตร) วัดนีต้ งั้ อยูบ่ นยอดเขาขนาดใหญ่บริเวณ
ชานเมือง ห่างจากตลาดถนนสายกลางมาทางใต้ของเมือง
ประมาณ 6 กม. นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานปั่นชม
รอบเมืองและปั่นมายังที่แห่งนี้เพื่อชมวิวเมืองทวายจาก
มุมสูงได้ ❑
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วัดพญาจี (Paya Gyi)
หรือวัดพระเจดีย์ชเวตองจา
(Shwe Taung Zar)
ชมวัดพญาจี หรือที่เรียกกันติดปากว่า “วัดพระ
เจดีย์ใหญ่” (พญาแปลว่าวัด, จีแปลว่าใหญ่) เป็นวัด
เก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทวาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2304
เป็นที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์แห่งเมืองทวาย หรือเจดีย์ที่
ใหญ่ที่สุดในทวาย คือ “พระเจดีย์ชเวตองจา” สีทอง
อร่ามที่มองเห็นได้แต่ไกล (คล้ายเจดีย์ชเวดากองใน
เมืองย่างกุ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมา ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศ)
มีตํานานเล่าว่า พระเจ้านรุติ (Naruti) กษัตริย์
ปกครองเมือง Auang Thawaddy ทรงได้บรรจุพระ
สารีริกธาตุที่ได้จากพระอรหันต์ไว้ที่พระเจดีย์องค์นี้ เมื่อ
พ.ศ. 1250 ซึง่ ได้มกี ารซ่อมแซมบูรณปฏิสงั ขรณ์มาเรือ่ ยๆ
และสร้างครอบให้สงู ขึน้ ดังทีเ่ ห็นในปัจจุบนั องค์เจดียเ์ ป็น
สถาปัตยกรรมแบบมอญ มีเสาหงส์ เจดียอ์ งค์ใหญ่รปู ทรง
แปดเหลี่ยม ยอดฉัตรเจดีย์ประดับด้วยเพชรพลอย รอบ
องค์เจดีย์ เป็นลานกว้างมีทางเข้าทัง้ สีท่ ศิ ฐานทัง้ แปดด้าน
ขององค์ เ จดี ย ์ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ประจํ า วั น เกิ ด
ชาวทวายนิยมมาไหว้และรดน�้ำพระประจําวันเกิด
ภายในพระวิ ห ารประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ทอง
เหลืองขนาดใหญ่ปางมารวิชัย อายุร้อยกว่าปี ที่ชาว
เมียนมาเคารพศรัทธานั่นคือ “พระมหาโลกมารชิน”
188 มิ ง กะลาบา

(Maha Laka Maya Zain) ทีง่ ดงามตามแบบศิลปะมอญ
โดยในช่ ว ง พ.ศ. 2417 ชาวทวายเดิ น ทางไปเมื อ ง
มัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้า
มินดง พระองค์พระราชทานพระประธานองค์นี้ให้กับวัด
นอกจากนั้นภายในวิหารมีพระพุทธรูปประทับยืน
28 องค์ และมีรปู แม่พระธรณี ประทับยืนอยูท่ มี่ มุ ด้านซ้าย
ของวิหาร เป็นเทพที่ชาวบ้านเชื่อว่าช่วยรักษาความเจ็บ
ปวดตามร่างกาย ชาวบ้านมักจะมาขอพร และลูบไล้ตาม
หน้าอก แขน ขา เพื่อให้หายจากความเจ็บป่วย

ที่ส�ำคัญวัดนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์พญาจี ซึ่งได้รวบรวม
และจัดแสดงโบราณวัตถุตา่ งๆ มากมาย อาทิ หินทานาคา
อายุรอ้ ยปี พระพุทธรูปส�ำริดศิลปะแบบไทย พระพุทธรูป
ไม้โบราณขนาดใหญ่ ปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดาบสมัย
โบราณ เหรียญทองแดง เป็นต้น ในเวลากลางคืนวัดนี้
เปิดไฟอย่างสวยงาม ด้านหลังวัดนี้คือพระเจดีย์ซินโออ๊อ
เป็น 1 ใน 9 วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองทวาย ❑
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วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา
(Shin Motehti Paya/Pagoda)
ไปกราบสักการะพระพุทธรูปส�ำคัญ 1 ใน 4 ของ
เมียนมา ในวัดเก่าแก่ทสี่ ดุ ของเมือื งทวาย  สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.
1981 เป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางใต้เลยวัดพระนอนไป
ห่างจากตัวเมืองทวายราว 11 กม. (ใช้เวลาเดินทางราว
30 นาที) วัดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองโบราณคือ “เมือง
ชินโมธิ” ทีม่ มี าตัง้ แต่ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มีการ
ขุดพบโบราณวัตถุเป็นจํานวนมาก
ตามต�ำนานเล่าว่าสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ครอง
เมืองปาฏลีบุตร ได้ส่งพระราชโอรสคือ พระมหินทเถระ
ไปประกาศพระศาสนาที่ลังกาทวีป ในเวลานั้น พระเจ้า
เทวานัมปิยติสสะ เป็นเจ้าผูค้ รองนครอนุราธปุระ พระองค์
ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เป็นจ�ำนวนมาก แต่มีอภินิหารเกิด
ขึ้นกับพระพุทธรูป 4 องค์ คือ เกิดมีรัศมีขึ้นและองค์พระ
190 มิ ง กะลาบา
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ก็กระพริบตาได้ดว้ ย พระราชาทรงปีตมิ าก จึงอยากจะน�ำ
พระพุทธรูปไปบูชาที่พระราชวัง แต่พระมหินทเถระทูล
แนะน�ำว่า ไม่ควรน�ำไปบูชาเป็นส่วนพระองค์ อยากให้
พระพุทธรูปได้ไปตามที่ท่านปรารถนาจะไป พระราชาจึง
ทรงตกลงและตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐาน ลอยพระพุ ท ธรู ป ลงสู ่
มหาสมุทรอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 237 ที่ท่าเรือชมพูโกละ
พระพุทธปฏิมากรได้แสดงอภินิหารอีก มีรัศมีสว่างและ
กระพริบตา แล้วได้ลอยไปในมหาสมุทรอินเดียอย่าง
รวดเร็ ว องค์ ที่ 1 ลอยไปอ่ า วเบงกอลที่ เ มื อ งพะสิ ม
(Pathein) องค์ที่ 2 ลอยไปแหลมไจ้คามี (Kyai-kami)
เมืองมะละแหม่ง องค์ที่ 3 ลอยไปทีเ่ มืองไจ้โท (Kyai-kto)
องค์ที่ 4 ลอยมาเมืองทวาย มาเกยตื้นอยู่ท่ีคลองซอวะ
โดยแม่ชีสูงอายุชื่อว่า “แม่ชีเหม่ เอตี่” ได้อัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้
ว่ากันว่าพระพุทธรูป 4 องค์นี้ เป็นปูนปั้นผสม
มวลสารศักดิ์สิทธิ์คือชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2495 พระพุทธรูปองค์นไี้ ด้ถกู บรรจุไว้ในพระเจดีย์
ชินโมทิมาจนถึงทุกวันนี้ (ที่เห็นด้านนอกเป็นองค์จ�ำลอง)
วัดนีม้ ปี ระวัตผิ กู พันกับชาวเมืองทวายเช่นกัน พืน้ ที่
ตัง้ ขององค์พระเจดีย์ วัด รวมทัง้ หมูบ่ า้ นทับซ้อนบนชุมชน
โบราณอายุกว่าพันปี ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโบราณ
Mokti ด้วย ภายในวัด มีเสาสูงบนหัวเสาท�ำเป็นรูปหงส์
หันหน้าไปทางเมืองหงสาวดี อันเป็นสัญลักษณ์วา่ ในอดีต
ชาวมอญเป็นผู้สร้าง วัดนี้งดงามด้วยการตกแต่งประดับ
ประดาโมเสกสีเงินสีทอง และกระจกชิ้นเล็กๆ สลักเสลา
ฉลุลวดลายอันวิจิตรทั้งวัด มีระฆังใบใหญ่มาก ทีก่ ล่าวถึง
คนไทยที่ เ ป็ น ชนชั้ น สู ง น� ำ มาถวายไว้ ใ น พ.ศ. 1975

รวมทั้งมีพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยและพระพุทธ
รูปที่พระพักตร์ยังคงเค้าลักษณะพระรุ่นอู่ทอง
บริเวณใกล้กันกับวัดมีบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่า
สามารถรักษาโรคประสาท หรือโรคความจาํ เสือ่ มได้ ด้วย
มีต�ำนานว่ากษัตริย์ผู้ครองนครแห่งนี้เสวยอาหารที่นาง
สนมใส่ยาพิษมาให้ก็เกิดอาการประสาทหลอน จําความ
อันใดไม่ได้ ต่อมาได้มกี ารนาํ น�ำ้ จากบ่อศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งนีไ้ ป
ให้เสวย อาการต่างๆ ก็หายเป็นปกติ ชาวบ้านแถบนี้จึง
เรียกน�้ำจากบ่อน�้ำแห่งนี้ว่า “น�้ำหายบ้า” ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ❑
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วัดเจ็ตมเยจี

วัดยะตองมู หรือ วัดพระยืน
(Dawei standing buddha)
เป็นวัดเล็กๆ เงียบๆ อยู่ติดริมถนนในเมืองทวาย
ประดิษฐานพระยืนองค์ใหญ่ คือพระอัมโพธิพะยา หรือ
พระชนะโพธิ สูง 27 ฟุต ( 810 ซม.) ห่มจีวรสีทองถึงปลาย
ข้ อ มื อ ด้ า นบนของเศี ย รพระมี ฉั ต รขนาดกว้ า งใหญ่
ด้านล่างของฐานพระเป็นรูปกลีบบัวทองเหลืองรองรับอยู่
ด้านหลังขององค์พระมีเจดียข์ นาดไม่ใหญ่มาก ภายในวัด
ยังมีพระพุทธรูปจ�ำนวนมากและมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ นื่ ๆ ให้ได้
กราบไหว้อีกหลายจุด ❑
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วัดเจ็ตมเยจี หรือ วัดแจะพะย้า เป็นวัด
โบราณที่ชาวทวายให้ความเคารพศรัทธา ตั้งอยู่ใน
ตัวเมืองทวาย เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช โดยพระอรหั น ต์ ที่ ม าเผยแผ่
พุทธศาสนาเคยมาเผยแผ่พทุ ธศาสนาทีน่ แี่ ละสร้าง
โบสถ์แห่งนี้ไว้ (ไม่แน่ว่าพระอรหันต์ในยุคนั้นอาจ
จะเป็นพระอุตตระและพระพระโสณะ ที่เดินทาง
มาเผยแผ่พุทธศาสนา เชื่อมโยงกับแหล่งพระพุทธ
ศาสนาที่เผยแพร่ในสุวรรณภูมิที่พระปฐมเจดีย์) มี
พระพุทธรูปส�ำคัญของวัดและเป็นจุดเด่นของที่นี่
คือ พระพุทธรูปมีนวิ้ 6 นิว้ ภายในโบสถ์ประดิษฐาน
พระประธานองค์ใหญ่มาก ซึง่ มีพระเศียรใหญ่พอๆ
กับล�ำตัวเลยทีเดียว ❑

เมืองโบราณทาคะระ
(Thagara/Sagara Ancient City)
ไปกราบสั ก การะพระเกศาธาตุ ในเมื อ ง
โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวาย เป็นเมืองเก่า
แก่ก่อนที่จะมีเมืองทวาย คือ เมืองโบราณเมือง
ทาคะระหรือสาคร (ทาคารา /สาคะระ/ตาการา)
ทีเ่ คยรุง่ เรืองในศตวรรษที่ 12 อยูห่ า่ งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและท่าเรือน�้ำลึกทวายเพียง 3 กม.ห่างจาก
ตัวเมืองทวายไปทางเหนือ 26 กม. ผังเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูนํ้าและกําแพงดินล้อมรอบ (ขุด
พบก�ำแพงถึง 6 ชั้น) มีประตูเมือง 4 ประตู ภายใน
ก�ำแพงเมืองโบราณ มีโบราณสถานสาํ คัญ คือเจดีย์
ทรงมอญ 2 องค์ ได้แก่ เจดีย์หนานอู (Nan-Oo
Zeidi) และเจดียช์ นิ ชาลอง (Shin Zalun Zeidi)
ซึง่ เชือ่ กันว่า เป็นเจดีย์ที่ได้บรรจุพระเกศาธาตุเอา
ไว้ บนลานรอบเจดี ย ์ มี รู ป ประติ ม ากรรม และ
จิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวเนื่องกับต�ำนานการสร้าง
เมือง เช่น รูปฤาษีโควินนันทะ รูปเทพนัตงาโกมะ
ขุดพบวัตถุโบราณจากทีน่ มี่ ากมายซึง่ น�ำไปเก็บไว้ที่
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเขตตะนาวศรี
มีตํานานเล่าว่า พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา
ทีน่ แี่ ละทาํ นายว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุง่ เรือง
ณ สถานที่แห่งนี้ พันปีต่อมา กษัตริย์แห่งเมืองภูมิ

เทวนคร ได้ออกบวชเป็นฤาษีมีชื่อว่า “โควินนันทะ”
ท่านได้รับเลี้ยงเด็กชายและเด็กหญิงไว้ 2 คน ซึ่งเป็น
ลูกของเทพนัตงาโกมะ ชื่อ ซินชาน (Shin-Zan) และ
ซินซอ (Shin-Zaw) ต่อมาได้มีพระอรหันต์องค์หนึ่ง
เดินทางผ่านมายังเชิงเขาที่ท่านฤาษีอาศัยอยู่ และได้
มอบพระเกศาธาตุให้แก่เด็กทัง้ สอง คนละ 1 องค์ ส่วน
ทางเมืองภูมิเทวนคร เมื่อพระเจ้าธมันตราได้ขึ้นครอง
ราชย์ ก็ เ สด็ จ มาสร้ า งเมื อ งทาคะระใน พ.ศ.1297
พระองค์ไม่มีทายาทจึงได้รับเอาซินซานและซินซอ
มาเป็นบุตรบุญธรรม อีก 40 ปีต่อมาราว พ.ศ.1337
“ซินชาน” ได้ขึ้นครองเมืองทะคะระ และได้สร้าง
เจดีย์ซินซาลอง (Shin Zalun Zeidi) เพื่อเก็บบรรจุ
พระเกศาธาตุ ที่ตนเองได้รับมาจากพระอรหันต์ ส่วน
ซินชอน้องสาว ก็ได้ไปสร้างเจดีย์ “ซินดาเวย หรือ
วัดชินตะแว (Shin Dat Wae) ซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของ
แม่นำ�้ ทวาย อยู่ห่างจากทวายประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็น
1 ใน 9 วัดที่คนทวายนิยมสักการะมากที่สุด ตาม
ต�ำนานกล่าวว่า “วัดชินตะแว” แห่งนี้มีเทวดามาช่วย
ก่อสร้างในเวลาดึก ❑
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โรงงานท�ำเม็ดมะม่วงหิมพานต์
(Cashew Nuts Village)
ชมขั้ น ตอนการผลิ ต เม็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์ อ ย่ า ง
ละเอียด พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไป
ฝากคนที่ บ ้ า น มะม่ ว งหิ ม พานต์ ข องทวายเม็ ด ใหญ่
คุณภาพดี เป็นสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญของทวาย ที่ส่งไป
ขายยังประเทศจีน อินเดีย และไทย ในเมืองทวายมี
โรงงานแปรรูปมะม่วงหิมพานต์มากกว่า 30 แห่ง ส่วน
มากยังคงใช้กรรมวิธีพิถีพิถันแบบดั้งเดิมคือ ใช้เตาถ่าน
และเตาอบแบบโบราณ เริม่ ตัง้ แต่นำ� เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ที่ซื้อจากเกษตรกรมาตากแดด 4 วัน ต้ม 30 นาที แล้ว
กะเทาะเปลือกแข็งออก อบต่ออีก 2 วันโดยต้องคอย
พลิกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่ให้ไหม้ สลับถาดชั้นบนกับ
ถาดชัน้ ล่างให้สกุ อย่างทัว่ ถึง ขูดเปลือกออกแล้วคัดขนาด
ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกับมะม่วงหิมพานต์ไทย (เกรดเอ
กิโลกรัมละประมาณ 300-400 บาท) ❑
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หมู่บ้านปั้นหม้อ
วิถีชีวิตแห่งเมืองทวาย
(Pottery Village)
เยี่ยมชมหมู่บ้านปั้นหม้อ ซึ่งเป็นชุมชนปั้นหม้อ
โบราณแห่งเดียวของเมืองทวายที่ยังคงเหลืออยู่ หมู่บ้าน
นี้ตั้งอยู่กลางใจเมือง ซ่อนตัวอยู่หลังตึกแถว บนถนน
นิบัน (Niban Road) ในย่านเก่าเรียกว่า “โอโรบาหลัก”
หมู่บ้านนี้ส่วนมากยังคงเป็นบ้านหลังคามุงจาก ทุกบ้าน
ยังนวดดิน (ใช้ดนิ ผสมทรายจากแม่นำ�้ ทวาย) และปัน้ หม้อ
ดินเผา ด้วยมือโดยใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม แป้นหมุนแบบ
ใช้แรงคนหมุน แล้วเผาให้สุกตอนรุ่งสาง ผลิตภัณฑ์ของ
ที่นี่ยังส่งออกไปขายต่าง ประเทศทั้งไทยและจีน ❑

ตลาดเช้ากันนาเซ่
(Kanner Market)
สัมผัสวิถีชีวิตชาวทวายอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพ
บรรยากาศยามเช้าในเมืองที่ “ตลาดเช้ากันนาเซ่” ซึง่ อยู่
ใกล้แม่น�้ำทวายทางตะวันตกของตัวเมือง เป็นตลาดสด
ที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากมาย มีสินค้าหลายอย่าง เช่น
อาหารทะเลสด ปลาขนาดใหญ่ บางตัวยาวเป็นเมตร
หลายชนิดที่เราไม่รู้จัก ผัก ผลไม้ของทวายก็มีหลายๆ
ชนิดที่คล้ายกับไทย เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่า 1-2 เท่าตัว
เช่น กะหล�่ำปลี ฟักทอง ส้ม แตงโม เป็นต้น มีของแห้ง
เครื่องปรุงอาหาร บางอย่างก็น�ำเข้าจากประเทศไทย
สินค้าที่ต้องมีคือดอกไม้ เพื่อน�ำไปบูชาพระ เพราะคน
ทวายนิยมน�ำดอกไม้ไปไหว้พระที่วัดตอนเย็น ❑

ตลาดเซจี (SanChi Market)
เดินชอปปิงสินค้าใจกลางเมืองได้อย่างเพลิดเพลิน
ที่ “ตลาดเซจี” ตลาดเก่าร้อยปี เป็นตลาดใหญ่มาตั้งแต่
ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ มีหลากหลายสินค้า ทั้งของ
ของกินและของฝาก สัมผัสวิถีทวาย และบรรยากาศของ
ตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก รอบๆ ตลาดมี
การขายทองกันแทบทุกร้าน  ขายกันเป็นตู้ๆ ซึ่งเป็นของ
แท้ ที่รับประกันซื้อคืน แต่นิยมขายกันที่ตลาด และยังมี
ผ้าลุนตยา ผ้าทอพื้นเมืองของที่นี่ มีสีสันลวดลายงดงาม
ให้ เ ลื อ กซื้ อ ด้ ว ยที่ น่ี มี ห มู ่ บ ้ า นทอผ้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น
อย่างมาก ❑
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สะพานปลาตาบอเส็ก หรือ
ตลาดเช้าหาดหมูบ่ า้ นตาบอเส็ก
(Tha Bow Seik)
สัมผัสหมูบ่ า้ นชาวประมง ริมทะเลอันดามัน ไม่ไกล
จากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีน่ คี่ บั คัง่ ด้วยเรือประมง
ขนาดเล็กจอดเทียบเรียงรายตามแนวหาด เป็นสะพาน
ปลาหรือตลาดปลายามเช้าเก่าแก่ ทีจ่ ะได้เห็นวิถชี วี ติ ชาว
เมียนมาในทวายอย่างแท้จริง รุ่งสางชาวบ้านจะเดินกัน
พลุกพล่านเพื่อมาเลือกซื้อหาปลาและอาหารทะเลสดๆ
ทีเ่ พิง่ ขนถ่ายจากเรือประมง วางขายกันเต็มหน้าหาด เพือ่
น�ำไปขายต่อ มีปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลากดทะเล
ปลาดาบลาว ปลาสละ ปลาอินทรี ปลาใบขนุน ปลามง
ปลาฉลาม ปลากุเลา ปลากระบอก ปลาช่อนทะเล ปลา
เก๋า ปลาสีกลุ ปลาสาก ปลาหมึก ปลามารีนตัวใหญ่ๆ ยาว
ไม่ตำ�่ กว่าเมตร เป็นต้น ของทะเลที่นี่มีราคาถูกมาก แถม
ยังมีขนม อาหาร เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้วางพื้นให้ได้
เลือกชม มีร้านอาหาร ร้านกาแฟหลายร้านค้า ตั้งอยู่ใน
เพิ ง ริ ม ทะเลชาวประมงตาบอเส็ ก ไม่ ไ ด้ อ อกเรื อ
ทุกวัน แต่ละเดือนจะหยุด 1-2 วัน ในวันพระจันทร์เต็ม
ดวงขึ้น 15 ค�่ำ แรม 2-4 ค�ำ 
่ ❑
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หาดมอมะกัน หรือ เมาะมะกัน
(Maungmagan Beach)
หนึง่ ในหมุดหมายทีต่ อ้ งมา โดยเฉพาะคนรักอาหาร
ทะเลไม่ควรพลาด ชายหาดนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในพื้นที่
เขตตะนาวศรี เป็นสถานที่พักตากอากาศที่ขึ้นชื่อมาแต่
ยุคอาณานิคมอังกฤษเลยทีเดียว อยู่ห่างจากตัวเมืองไป
ทางเหนือราว 19 กม. มอมะกัน (แปลว่าหาดนางฟ้า) เป็น
ชายหาดที่คงความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิม มีความยาว
ล้อไปกับต้นสนที่ร่มรื่นถึง 8 กม. เป็นหาดที่คนเมียนมา
นิยมมาพักผ่อน กินอาหารทะเล ดูพระอาทิตย์ตก เพราะ
นอกจากจะหาดสวยเม็ดทรายละเอียดแล้ว ยังเป็นที่ตั้ง
ของหมูบ่ า้ นชาวประมง แลเห็นเรือล�ำเล็กๆ จอดเรียงราย
อยู่ริมหาด จึงเป็นแหล่งอาหารทะเลชั้นเลิศ ยามเช้ายังมี
ตลาดปลาพื้นบ้านริมทะเลให้ชมและให้เลือกซื้ออาหาร

ทะเลสดๆ ในราคามิตรภาพได้อย่างจุใจ ที่นี่มีโรงแรม
ที่พักที่สะดวกสบาย พร้อมร้านอาหารทะเลสุดอร่อย
บรรยากาศสบายๆ ชนบทริมทะเล ตั้งเรียงรายตามแนว
ชายหาด ลักษณะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ หลังคามุงจาก ยกพืน้
ไม้เตี๊ยะ โดยนั่งกับพื้นไม้ (ไม่ใช้เก้าอี้) และมีโต๊ะเล็กๆ
ไว้ทานอาหาร อิม่ เอมกับอาหารทะเลสดๆ หวานๆ มีทงั้
กุ้งมังกร (กุ้งเลน) กุ้งล็อบสเตอร์ กุ้งแม่น�้ำ ปูปลาทะเล
หอยนางรมขนาดใหญ่มาก พร้อมน�้ำจิ้มรสเด็ดในราคา
หลั ก ร้ อ ย นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถขี่ จั ก รยาน หรื อ เช่ า
มอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบหมู่บ้านได้ ❑

มิ ง กะลาบา 197

Neighbor Journey

บ่อน�ำ้ ร้อนทวาย
(Dawei Hot Spring)
เป็นที่นิยมของชาวทวาย ตั้งอยู่บริเวณทางแยกใน
หมูบ่ า้ นมอมะกัน (เลีย้ วขวาไปบ่อน�ำ้ ร้อนทวาย เลีย้ วซ้าย
ไปหาดมอมะกั น ) โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้ า ไป
อาบบ่อน�้ำร้อนนี้ได้ เป็นบ่อน�้ำจืดที่มีความร้อนก�ำลังดี
ประกอบด้วยบ่อใหญ่ 1 บ่อ และมีบ่อเล็กอีก 2 บ่อ
สามารถใช้ขันตักอาบได้เลย นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน�้ำใน
ทะเลมอมะกัน ก็มักต้องมาอาบน�้ำร้อนที่นี่ก่อนกลับ
เพราะบริเวณหาดมอมะกันไม่มีบริการน�้ำจืด บริเวณนี้มี
ร้านอาหารให้บริการส�ำหรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน เสียค่า
บริการอาบน�ำ้ ร้อนประมาณคนละ 100 จ๊าด/คน ❑
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พระเจดีย์เหม่วยิท
(Myaw Yit Pagoda)
ปลายสุดหาดมอมะกันคือ “เกาะเมียวยิท” เกาะเล็กๆ
ที่เชื่อมด้วยสะพานปูนยาว 150 เมตร เชื่อมเกาะไปยัง
ชายฝั่ง (San Maria beach) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกานหนี่
(Kaan Ni) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 26 กม.
รอบเกาะประกอบด้ ว ยก้ อ นหิ น น้ อ ยใหญ่ บนเกาะ
แห่งนี้มีองค์พระเจดีย์ “เหมียวยิท” ซึ่งประดิษฐาน
พระเกศาธาตุไว้บนยอดเจดีย์ เป็นจุดชมทัศนียภาพและ
ชมพระอาทิตย์ตกอันงดงาม มีรา้ นอาหารบนเกาะอยู่ 2-3
ร้าน เกาะนี้มีต�ำนานเล่าถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่เสด็จ
ประพาสทางทะเล จนมาพบหาดเมาะมะกันทีส่ วยงาม จึง
ให้มหาดเล็กจอดเรือรออยูท่ เี่ กาะ โดยนางสนมนางก�ำนัล
ทีต่ ามเสด็จได้ลงไปเล่นน�ำ 
้ เล่นนานจนมหาดเล็กทีเ่ ฝ้าอยู่
ไม่พอใจ ความทราบถึงกษัตริย์ พระองค์กริ้ว จึงรับสั่งให้
มหาดเล็กรออยู่ที่เกาะแห่งนี้ไม่ต้องกลับเข้าวัง เกาะนี้จึง
เรียกว่า“เหม่วยิท” แปลว่า เกาะแห่งการรอคอย ❑

หาดเตซิต (Teyzit Beach)
งดงามไม่แพ้หาดนาโบล หาดเตซิตอยู่ห่างไปทาง
เหนือของเมืองทวายประมาณ 40 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที เป็นชายหาดขาวอันเงียบสงบที่ยาว
มากๆ เรียงรายไปด้วยต้นปาล์ม เป็นหาดส�ำหรับกิจกรรม
กีฬาทางเหมาะส�ำหรับการว่ายน�้ำและด�ำน�้ำตื้น หาดนี้มี
หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ อยู่บริเวณชายทะเล มีร้านเล็ก
ของชาวบ้ า นที่ ส ามารถรั บ ประทานอาหารทะเลหรื อ
เครื่องดื่มได้ ❑

หาดนาโบล หรือ หาดนาปูแล
(Nabule)
หาดทรายสีทองอันเงียบสงบทีไ่ ด้รบั การกล่าวขาน
ว่าเป็นชายหาดทีส่ วยทีส่ ดุ ในทวาย เป็นหาดยาวประมาณ
10 กม. อยูห่ า่ งจากเมืองทวายไปทางทิศเหนือราว 30 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ด้วยถนนขรุขระ
เป็นดินลูกรังบดอัด จึงยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากนัก หาดนี้ในอนาคตก�ำลังจะกลายเป็น “โครงการ
ก่อสร้างท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย” แต่กอ่ นทีค่ วามเปลีย่ นแปลง
จะเกิดขึ้น หาดนาปูแลในวันนี้มีความงดงาม ฟ้าสีคราม
น�้ ำ ทะเลใสแจ๋ ว ยั ง คงรอคอยนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาสั ม ผั ส
ย�ำ่ ทรายชายหาด สัมผัสความนุม่ นวลของธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ❑
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อาหารถิ่นและร้านอาหารน่าลองกาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกทวาย
(Dawei Sea Port Project)
มาถึงทวายแล้วควรแวะไปชม “โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย” และโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
(Industrail Estate Development project) ที่ริเริ่ม
ขึ้นในปี พ.ศ.2551 ณ บริเวณชายหาดนาปูแล ดาวเด่น
ดวงใหม่ของทวายกันสักนิด เป็นอภิมหาโปรเจกต์ความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ซึ่งจะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way)
แห่งใหม่ของโลก บนเนื้อที่ 1.5 แสนไร่ (ปัจจุบันปรับ
ลดขนาดเหลื อ 30,000 ไร่ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม) ณ ตําบลนาปูเล ห่างจากตัวเมืองทวาย 30 กม.
ถือเป็นโครงการทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าค ในโครงการเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่ม
น�้ำโขง (GMS) มูลค่าการลงทุนกว่า 1.6 ล้านล้านบาท
200 มิ ง กะลาบา

ใหญ่กว่ามาบตาพุดถึง 10 เท่า ซึ่งจะเป็นประตูเศรษฐกิจ
แห่ ง ใหม่ ข องโลกตะวั น ตกและตะวั น ออก เป็ น จุ ด
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการกระจายสินค้าระดับโลก ที่จะ
เชือ่ มโยงตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย
ใต้ ย่นระยะทางการส่งสินค้าไปยุโรป แอฟริกา หรือ
ตะวั น ออกกลาง จากเดิ ม ที่ ต ้ อ งผ่ า นทางช่ อ งแคบ
มะละกา ใช้เวลา 16-18 วัน เหลือเพียง 6 วัน ซึ่งอยู่
ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างเส้นทางและเตรียมพื้นที่
ของโครงการโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์
จํากัด (มหาชน) ❑

ร้านซุ่นเฮง

ครัวชุกโดน

ร้านผัดไทยเก่าแก่ของเมืองกาญจน์ เมนูเด็ดคือผัด
ไทยวุ้นเส้น ซึ่งใช้วุ้นเส้นท่าเรือชื่อดังของเมืองกาญจน์
นอกจากนี้มีเมนูกระเพาะปลาน�ำ้ แดง ทอดมันปลากราย
แกงป่า ฯลฯ ❑

ร้ า นอาหารเก่ า แก่ บ รรยากาศร่ ม รื่ น ริ ม แม่ น�้ ำ
แม่กลอง มีทั้งอาหารไทยและอาหารทะเล เช่น หมึกนึ่ง
มะนาว ย�ำสาวชุกโดน ปลากะพงทอดน�ำ้ ปลา หอยกระทะ
ร้อน ฯลฯ ❑

ที่อยู่ : 348/2 ติดวัดทุ่งลาดหญ้า ถ.แสงชูโต
ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
0 3458 9021

ที่อยู่ : ถ.ซอยไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
0 3462 0548
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Rice Barge
ร้านอาหารบนเรือนแพวิวแม่นำ�้ แบบเต็มตา สไตล์
โคโลเนี ย ล สี ข าวสวยงาม มี ทั้ ง อาหารคาว มี เ ซ็ ต
Afternoon tea และ เบเกอร์รี อีกด้วย ❑
ที่อยู่ : อเวย์ เทวมันตร์ตรา รีสอร์ทแอนด์สปา
ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
0 3461 5999

ครัวธรรมชาติ

คีรีธารา

ร้านอาหารท่ามกลางสวนป่าและแม่น�้ำแควใหญ่
อาหารอร่อย เช่น แกงส้มผักบุ้งยัดไส้กุ้ง ไข่เจียวต�ำลึง
ห่อหมกปลาทูทอด ไก่บ้านทอดเกลือ ฯลฯ ❑

ร้านอาหารบรรยากาศดีชื่อดัง บนแพฝั่งแม่น�้ำ
แควใหญ่ สามารถชมพระอาทิ ต ย์ ต กได้ ส วยงาม
เคล้าบรรยากาศเสียงเพลง มีเมนูเฉพาะของร้าน เช่น
น�ำ้ พริกธารา ปลาช่อนคีรี ❑

ที่อยู่ : 33/11 หมู่ 1 ซอยแควริเวอร์ไซด์
ถนนแสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
0 3465 3091, 08 5295 5833

ที่อยู่ : เชิงสะพานข้ามแม่น�้ำแคว อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
08 7415 8111, 0 3462 4093

ร้านพริกแกง
ร้านอาหารพื้นบ้าน ราคามิตรภาพ โดดเด่นด้วย
เครื่องแกงสูตรท�ำเองของทางร้า น เมนู แ นะน� ำ  เช่ น
ปลาคังผัดพริกไทยด�ำ ไก่รวนเค็ม ผัดเผ็ดหมูป่า ต้มโคล้ง
ปลาเนื้ออ่อน ❑

Grills House Kanchanaburi

ที่อยู่ : ถนนพระครูสอน ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
0 3458 9185

ร้ า นอาหารท้ อ งถิ่ น ที่ เ น้ น เลื อ กสรรวั ต ถุ ดิ บ ใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้ได้เมนูอาหารรสชาติเฉพาะถิ่น
สด อร่อย และมีคุณภาพ เมนูแนะน�ำ  เช่น ปลาคังทอด
น�้ำปลา แกงป่าปลาคัง ฉู่ฉี่ปลาคัง ฯลฯ ❑
ที่อยู่ : หมู่ 8 แยกแก่งเสี้ยน ถ.แสงชูโต
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
09 7353 6564
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โรงแรมแนะน�ำที่ได้รับมาตรฐานกาญจนบุรี

Z2 Café

RAVI RIVA CAFE

คาเฟ่สไตล์บีชคลับ ถูกใจสาย Surf Skate มีทั้ง
เมนูเครื่องดื่มและของหวาน บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่
ริมทะเล ❑

คาเฟ่เอาใจสายแชะ แนววินเทจ สไตล์องั กฤษ เมนู
แนะน�ำ ชีสเค้กหน้าไหม้ เค้กมะพร้าวนมสด ทุเรียนลาเต้
การ์เด้นพีชโซดา ชานมไต้หวันบราวชูก้าไข่มุกสีทอง ❑

ที่อยู่ : 17/4 ต.ปากแพรก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
08 6383 6343

DAY’S CAFE
คาเฟ่สไตล์มินิมอล มีเบเกอร์รีโฮมเมด มีเครื่องดื่ม
ทั้งกาแฟและอาหารหลักไว้บริการ ❑
ที่อยู่ : 323 ทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง ต.แก่งเสี้ยน
อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
08 1389 9980
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ที่อยู่ : 87/2 หมู่ 2 ท่าแค ซอย 3 ต.วังศาลา
อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
09 0909 8950

นที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
กาญจนบุรี
ที่พัก 55 ห้อง บรรยากาศแบบไทยๆ ริมแม่น�้ำ
ใจกลางเมืองกาญจนบุรี ห้องพักแต่ละห้องมีระเบียง
อ่างจากุซซี่ ❑
ที่อยู่ : 77/77 ถ.แม่นำ�้ แคว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
0 3451 8777
www.nateetheriverfront.com

มอนาซ ริเวอร์แคว กาญจนบุรี
ทีพ่ กั สไตล์โมเดิรน์ ลอฟท์ในตัวเมืองกาญจนบุรี สงบ
ร่มรื่นเหมาะแก่กับการพักผ่อน ❑
ที่อยู่ : 317 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
09 8258 0988
Monaz River Kwai Kanchanaburi
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เวสทอรี่ ดีไซน์ โพชเทล

โรงแรมอนันสิตรา

เดอะ บริดจ์ เรสสิเด้นส์ โฮเทล

กาญจนบุรี ซิตี้ โฮเทล

โรงแรมลสุ ด หรู ที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากการ
เดินทางโดยรถไฟ อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง
สายประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและ
เชลยศึก ❑

ที่ พั ก มาตรฐาน ใจกลางเมื อ ง ราคาประหยั ด
เดินทางสะดวก มีที่จอดรถบริการ ❑

ที่พักใจกลางเมือง ราคามิตรภาพ ใกล้สถานที่
ท่องเที่ยวส�ำคัญในตัวเมือง ❑

ที่พักใจกลางเมือง ใกล้สะพานข้ามแม่น�้ำแคว และ
สถานีรถไฟกาญจนบุรี มีจักรยานให้บริการ ❑

ที่อยู่ : 9 ซอยอินเดีย ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
09 9446 3566
www.ananzitrahotel.com

ที่อยู่ : 263/6 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
0 3451 5001
www.thebridgeresidence.com

ที่อยู่ : 277/41 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
06 3243 0110
www.westoryposhtel.com

206 มิ ง กะลาบา

ที่อยู่ : 368 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม  อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
0 3451 2333
Kanchanaburi City Hotel
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ธารา วิลล่า ริเวอร์แคว

ปลากาญจน์ รีสอร์ท

ครอสทูริเวอร์แคว รีสอร์ท

โรงแรม ฮ็อป อินน์ กาญจนบุรี

ห้ อ งพั ก ริ ม แม่ น�้ ำ สุ ด Private สไตล์ โ มเดิ ร ์ น สี
เอิร์ธโทนสบายตาเน้นความเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ ❑

ที่พักใจกลางเมือง ริมแม่น�้ำแม่กลอง ใกล้สถานที่
ท่องเที่ยว พร้อมร้านอาหารอร่อยภายในที่พัก ❑

ที่ พั ก หรู ห รา ริ ม แม่ น�้ ำ แควน้ อ ย มี ส ระว่ า ยน�้ ำ
กลางแจ้ง ห้องอาหาร  มีหอ้ งพักบนอาคารและแบบเคบิน
ลอยน�้ำ ❑

ทีพ่ กั มาตรฐานใจกลางเมือง  ราคามิตรภาพ สะดวก
สบายใกล้สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมือง ❑

ที่อยู่ : 8/88 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
0 3451 2888
Kwai Tara Riverside Villas
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ที่อยู่ : 222 หมู่ที่ 2 ปากแพรก อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
06 2395 8222
www.plakanresort.com

ที่อยู่ : 138 หมู่ 4 ต.หนองหญ้า อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
09 3120 7832
www.x2resorts.com

ที่อยู่ : 60/39 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี
0 2659 2899
www.hopinnhotel.com
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ร้านอาหารแนะน�ำในทวาย

ที่พักในทวาย

Monday’s
No 3 Niban Rd., Dawei, Myanmar
+95 97 7726 3312

Dream Journey
Little Eden in Dawei
354 Phayar Road, Dawei, Myanmar
+95 97 5011 5114
Little Eden in Dawei

Le Bistrot
92, Middle Road, Khon Win Datt Quarter,
Dawei, Myanmar
+95 94 5823 3872
Le Bistrot
210 มิ ง กะลาบา

661 Pakhout Khu Kyaung Street, Myout
Ywar Qtr, Myanmar
+95 5 9202 3257
Dream Journey Cafe Dawei

Diamond Crown Hotel
No.651, Yay Road, Myauk Ywar Quarter in
City, Dawei, Myanmar
+95 94 5556 6899
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท

Hotel Dawei
No.(7/A), Arzarni Rd Byaw Taw Wa Quarter,
Myanmar
+95 5 9202 3923
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
https://hoteldawei.com

Bamboo garden
Shwe Wei Thiri Yin Pyin Pat Street
Nearly Dawei Golf Club, Dawei, Myanmar
+95 97 8888 5100
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Royal Dawei Hotel
No.297, Hospital Road Dawei, Myanmar
+95 94 4443 3311
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
Royal Dawei Hotel
https://royaldaweihotel.com

Neighbor Journey

Zayar Htetsan San Hotel
No. 566, Ye Yeik Thar Street, Myauk Ywar
Qtr, Dawei, Myanmar
(ใกล้กับห้างในกลางเมืองทวาย)
+ 95 5 9202 3902
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,300 บาท

Golden Guest Hotel
59, Myote Dwin Street, Anauk Quarter,
Myanmar
+95 9874 2256
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
Golden Guest Hotel Dawei

Highstar Guest House
N0.88,middle Road,Kanyone Quarter,Dawei
Township, Dawei, Myanmar
+95 96 6446 3135
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว
Day 1
เที่ยวย่านประวัติศาสตร์
และชุมชนเก่าเมืองกาญจน์
เช้ า ออกจากกรุ ง เทพฯ ขั บ รถมาเมื อ งกาญจน์
ระยะทางแค่รอ้ ยกว่ากิโลเมตร ประเดิมเทีย่ วเมืองกาญจน์
ด้วยการแวะเที่ยววัดถ�้ำเสือ กราบพระองค์ใหญ่กลาง
ทุ่งนาเขียวขจี เที่ยงแวะทานอาหาร เรียนรู้เรื่องราว
ประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลก ครั้งที่ 2 กับทางรถไฟ
สายมรณะ และจุดท่องเที่ยวส�ำคัญๆ เช่น สะพานข้าม
แม่น�้ำแคว สุสานเขาช่องไก่ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์
สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไหว้พระขอพรที่วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม (วัดใต้) แล้วชมพิพธิ ภัณฑ์สงครามอักษะและ
เชลยศึกที่ตั้งอยู่ภายในวัด
♦
เย็ น เดิ น เล่ น เมืองกาญจน์ย่านเก่าที่ชุม ชนถนน
ปากแพรก ชมอาคารบ้านเรือนโบราณ เช่น บ้านสิทธิสงั ข์
บ้านบุญผ่อง โรงแรมสุมิตราคาร โรงงานกระดาษไทย
กาญจนบุรี เป็นต้น หาของอร่อยทานแล้วพักแพริมน�ำ้ ใน
ตัวเมืองกาญจนบุรี ❑
♦
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Day 2
เมืองกาญจน์-ด่านพุนำ�้ ร้อน-ทวาย
ตื่ น แต่ เ ช้ า ไปด่ า นบ้ า นพุ น�้ ำ ร้ อ น ข้ า มชายแดน
เลาะเลียบไปตามแม่น�้ำตะนาวศรี ซึ่งมีสายแร่ทองค�ำซึ่ง
จะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยูใ่ นน�ำ 
้ แวะทานอาหารเทีย่ ง
ระหว่างทาง ก่อนเข้าสู่เมืองทวายผ่านถนนสายต้นตาล
แวะชมอนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน
♦
บ่ายเที่ยว 3 วัด คือ ไปสักการะวัดพระเจดีย์ชินโม
ทิ พ ญา ซึ่ ง เป็ น วั ด ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ที่ ท� ำ ต้ น
ศรีมหาโพธิ์ แล้วไปไหว้พระนอนที่วัดชเวธาลยังดอมู
จากนัน้ ไปสักการะวัดพระเจดียช์ เวตองจา เป็นวัดเจดียท์ ี่
ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย เข้าที่พักในตัวเมือง ทานอาหาร
เย็นพักค้างคืนที่ทวาย ❑
♦

Day 3
เมืองทวาย-ชายหาดเมาะมะกัน
ตื่ น แต่ เ ช้ า ไปเที่ ย วตลาดกั น นาเซ่ ชมวิ ถี ท วาย
ยามเช้า เข้าไปดูหมู่บ้านปั้นหม้อบนถนนนิบัน แล้วไป
กราบสักการะพระเกศาธาตุที่เมืองโบราณทาคะระ
♦
เที่ยงไปส�ำรวจเส้นทางเลาะเลียบชายหาดของ
ทวาย สัมผัสธรรมชาติ ที่ก�ำลังจะเปลี่ยนไปบนพื้นที่
โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกทวาย ที่หาดนาโบลหรือ
นาปูเล่ แล้วชมบ่อกุง้ มังกร ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเมืองทวาย บ่าย
ไปเล่นน�ำ้ ทะเลทีห่ าดมอมะกัน แล้วมาอาบน�ำ้ ร้อน บ่อน�ำ้
ร้อนทวาย (Dawei Hot Spring) อิ่มเอมกับอาหารทะเล
สดๆ กับกุ้งล็อบสเตอร์ กุ้งแม่น�้ำ ปูปลาทะเล หอยนางรม
ขนาดใหญ่ พร้อมน�้ำจิ้มรสเด็ดในราคาหลักร้อย พักค้าง
ที่หาดหาดมอมะกัน ❑
♦

Day 4
ตลาดตาบอเส็ก-ตลาดเซจี-ปราสาท
เมืองสิงห์-เขื่อนศรีนครินทร์
เช้าตรูส่ ำ� รวจตลาดปลาริมทะเล ซึบซับบรรยากาศ
ตลาดยามเช้าที่สะพานปลาหรือหาดหมู่บ้านตาบอเส็ก  
พร้อมทานอาหารพืน้ เมืองของชาวบ้าน แล้วไปเทีย่ วต่อที่
ตลาดเซจี  ตลาดเก่าร้อยปี เลือกซื้อผ้าลุนตยาและสินค้า
พืน้ เมือง  ไปชมโรงงานท�ำเม็ดมะม่วงหิมพานต์
♦

กลับเข้าด่านบ้านพุนำ�้ ร้อนตามเส้นทางเดิมแล้วแวะ
เที่ยวชมปราสาทขอมโบราณที่อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ จะผ่านอุทยานแห่งชาติล�ำคลองงูก่อนไปเที่ยว
อุทยานแห่งชาติไทรโยค เล่นน�้ำตกพักเรือนแพในแม่น�้ำ
แคว ถ่ายรูปกับสะพานแขวน (หรือสามารถเลือกอีกเส้น
ทางหนึง่ ทีค่ ขู่ นานกับเส้นทางอุทยานแห่งชาติไทรโยค คือ
ไปเที่ยวน�้ำตกเอราวัณที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ แล้ว
ที่พักเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันก็ได้ ถ้าเลือก
เที่ยวเส้นทางนี้ เช้าวันที่ 5 สามารถไปต่อที่อุทยานแห่ง
ชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ก่อนกลับกรุงเทพฯ) ❑
♦

Day 5
อุทยานแห่งชาติไทรโยค-ต้นจามจุรี
ยักษ์-ชุมชนท่าม่วง
ตืน่ เช้าไปสัมผัสวิถมี อญทีส่ ะพานมอญ หรือสะพาน
อุ ต ตมานุ ส รณ์ ซึ่ ง ยาว 900 เมตร จุ ด เช็ ค อิ น ที่ ใ ครๆ
ก็ตอ้ งมาถ่ายรูปกลางสะพานมอญสักครัง้ แล้วไปสักการะ
เจดีย์พุทธคยาวัดวังก์วิเวการาม แลนด์มาร์กของอ�ำเภอ
สังขละบุรีเลยทีเดียว ศูนย์รวมใจของชาวมอญ
บ่ายเที่ยวย้อนยุคไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เมือง
มัลลิกา ร.ศ. 124 เทีย่ วชมต้นจามจุรยี กั ษ์ จากนัน้ ไปเทีย่ ว
ชุมชนท่าม่วง ตลาดโบราณริมแม่น�้ำแม่กลอง เป็นย่าน
การค้าของชุมชนชาวจีนแต่อดีต ชิม ชอป ชม และ
สนุกกับการถ่ายภาพรูปสตรีทอาร์ต ก่อนกลับกรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพ ❑
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-เมี ยนมา
เส้นทางที่ 4 ระนอง-มะริด
เที่ยวระนองท่องหมู่เกาะทะเลเมียนมา
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เส้นทางท่องเที่ยว ระนอง-มะริด
เที่ยวระนองท่องหมู่เกาะทะเลเมียนมา

เ

สวยงาม

ที่ยวเมืองเล็กฝนตกชุก ที่ซุกซ่อนความว้าวของวัฒนธรรมหลากหลาย ล่องเรือข้าม
น่ า นน�้ ำ ระนองสู ่ ท ้ อ งทะเลเมี ย นมา ดิ น แดนแห่ ง ธรรมชาติ ข องเพื่ อ นบ้ า นอั น แสน

ระนอง ไข่มกุ เม็ดงามทีซ่ อ่ นตัวอยูส่ ดุ ฝัง่ ตะวันตกของทะเลอันดามันไทย มีแหล่งท่องเทีย่ ว
มากมายรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่คุณจะต้องหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นอย่างหมู่เกาะก�ำ
และเกาะพยาม ที่ได้ชื่อว่าเป็นมัลดีฟส์เมืองไทย หนึ่งในจุดหมายที่คนรักทะเลต้องมาให้ได้
ความสวยงามของเวิ้งทะเลอันกว้างไกลนี้ยังเป็นประตูเปิดสู่หมู่เกาะอันบริสุทธิ์ในท้องทะเล
เมียนมาที่โด่งดังระดับโลกอย่างเช่น เกาะหัวใจมรกต เกาะฮอร์สชู หมู่เกาะมังกร เกาะตาฟุ๊ก
เกาะนาวโอพี เป็นต้น โลกใต้น�้ำอันสมบูรณ์เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่อย่าง
ไม่ขาดสาย ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยได้รบั สัมปทานในการให้บริการการท่องเทีย่ ว มีทงั้ แบบเทีย่ ววัน
เดียวกลับมานอนระนอง หรือไปพักค้างแรมบนเกาะสอง ฝั่งเมียนมา เส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางใน
ฝันหรือสวรรค์ของคนรักทะเลอย่างแท้จริง ❑
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การเดินทาง
ระนองอยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ 568 กม. เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35
เส้ น ทางสายธนบุ รี - ปากท่ อ ผ่ า นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
สมุทรสงคราม (หรือใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี ไปทาง
นครปฐม) จากนั้ น ใช้ ท างหลวงหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) เข้าเพชรบุรี ผ่านประจวบคีรขี นั ธ์ จนถึงสีแ่ ยก
ปฐมพร (ชุมพร) เลีย้ วขวาไปประมาณ 112 กม. ถึงจังหวัด
ระนอง
หากโดยสารประจ�ำทางขึ้นที่สถานีขนส่งสายใต้
ใช้เวลาประมาณ 8-9 ชม. หรือใช้บริการบริษัทเดินรถ
เอกชนได้แก่ สมบัติทัวร์ นวมิตรทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์
(ออกช่วงคาํ่ ไปถึงระนองตอนเช้า) นอกจากนัน้ ยังสามารถ
เดินทางโดยเครื่องบิน จากกรุงเทพฯ-ระนอง (ใช้เวลา
ประมาณ 1.15 ชม.) หากเดินทางโดยรถไฟลงที่ชุมพร
แล้วต่อรถโดยสารประจ�ำทางหรือรถตู้ (ชุมพร-ระนอง)
ระยะทาง 122 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ❑
สถานีขนส่งสายใต้
0 2894 6122, 0 2793 8111
สถานีขนส่งจังหวัดระนอง
0 7781 1548  
www.transport.co.th
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เที่ยวระนองก่อนข้ามไปทะเลเมียนมา
ระนอง สงบงาม ริมฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยตั้งอยู่
บริเวณช่วงแคบทีส่ ดุ ของแหลมมลายู ท�ำให้เมืองชายทะเล
อันแสนบริสุทธิ์แห่งภาคใต้นี้ ได้รับอิทธิพลของมรสุม
ทั้งสองฝั่ง จนได้ชื่อว่า “เมืองฝนแปดแดดสี่” คือมี
ฝนตกชุก 8 เดือน และมีแดดร้อนจ้าอีก 4 เดือน โดยไม่มี
หน้าหนาว
เดิมระนองเป็นหัวเมืองเล็กๆ คู่มากับเมืองตระบุรี
(กระบุรี) เมืองเล็กในป่าใหญ่นี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุก
เลื่องชื่อมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภูมิประเทศเต็มไป
ด้วยป่าดงและภูเขาสลับซับซ้อน จึงเป็นแหล่งก�ำเนิดน�ำ้ พุ
ร้อนและน�ำ้ แร่คณ
ุ ภาพดี สะอาดใสไม่มกี ลิน่ ก�ำมะถัน เป็น
หัวใจที่ท�ำให้ระนองกลายเป็นเมือง “ออนเซ็น” แบบ
ไทยๆ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยมีบ่อน�้ำแร่ธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองถึง 6 แห่งใหญ่ จึงเป็นสวรรค์แห่ง
การพักผ่อนที่นักท่องเที่ยวสายรักสุขภาพควรไปเยือน
นอกจากนั้นยังมีเกาะ หาดทราย ชายทะเล ภูเขา
น�้ำตก ป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการ
ประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจากองค์การยูเนสโก
จึงนับได้วา่ ระนองเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวครบทุกประเภท
ระนองงดงามด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย อย่าง
วัฒนธรรมเปอรานากัน ที่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรม
222 มิ ง กะลาบา

มุสลิมและจีนเข้าด้วยกัน ตั้งแต่สมัยชาวจีนที่เข้ามาท�ำ
เหมืองแร่ ท�ำท่าเรือขนส่งสินค้าและอาหารทะเล จึงมี
ความหลากหลายในเรื่องอาหารการกิน ทั้งอาหารทะเล
อาหารพื้นถิ่น อาหารจีน อาหารมุสลิม เรียกว่าถูกใจ
นักท่องเทีย่ วสายชิมแน่นอน ไม่เพียงเท่านี้ ระนองยังเป็น
แหล่งปลูก “มะม่วงหิมพานต์” ที่ชาวพื้นถิ่นเรียกว่า
“กาหยู” มากที่สุดประเทศ เรียกได้ว่าปลูกกันทั้งจังหวัด
สายพันธุ์พื้นเมืองที่โด่งดังคือ “พันธุ์เกาะพยาม” มีผล
ขนาดใหญ่ รสชาติหวานมันกรอบอร่อย เป็นสินค้า OTOP
เด่นของจังหวัดทีค่ วรซือ้ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้านเมือ่ มาเทีย่ ว
ระนอง ชมหมู่บ้านมอแกนและสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ของชาวมอแกน ที่ผูกพันและอยู่กับทะเล งมหอย จับปู
ปลาในทะเลเพื่อยังชีพ ชาวมอแกนเป็นสุดยอดนักด�ำน�้ำ
ตัวเปล่า ซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 เกาะ ได้แก่
เกาะเหลา เกาะพยาม เกาะช้าง ❑

การเที่ยวหมู่เกาะทะเลระนองนั้น
หากต้องการที่พักอิงธรรมชาติแบบสุดๆ
ควรจองที่พักล่วงหน้า
หากมาในช่วงฤดูฝน
(ประมาณพฤษภาคม-สิงหาคม)
ควรเผื่อเวลาไว้หน่อย
เพราะวันที่ฝกตกชุก
อาจไม่สะดวกในการเดิน เรือ

แผนที่ท่องเที่ยว
ระนอง
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ภูเขาหญ้า
เขาโล้น ล้านกว้างไกล บ้างเขียว บ้างทองสลับสีสนั
ไปให้ตนื่ ใจในทุกฤดูกาล ภูเขาหญ้าอยูร่ มิ ถนนเพชรเกษม
ตรงข้ามทางเข้าน�้ำตกหงาว ในฤดูฝนเดือนพฤษภาคมตุลาคม จะเป็นภูเขาสีเขียวสดชืน่ สบายตา ในช่วงฤดูรอ้ น
เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ภูเขาหญ้าจะเปลี่ยนเป็น
สีเหลืองทอง สวยงามไปคนละแบบ สามารถเดินขึ้นไป
ชมวิวด้านบนได้ ฝัง่ ตรงกันข้ามของภูเขาหญ้า คือ “อุทยาน
แห่งชาตินำ�้ ตกหงาว” สามารถมองเห็นได้แต่ไกลจะเป็น
สายน�ำ้ ตกกลางภูเขา ซึง่ จะมีนำ�้ ไหลช่วงหน้าฝนเท่านัน้ ❑

บ่อน�ำ้ ร้อนรักษะวาริน
น�ำ้ ตกปุญญบาล
ความชุ่มฉ�่ำ  ที่ตอกย�้ำความชุ่มชื้นเมืองระนอง
น�ำ้ ตกปุญญบาล เป็นน�ำ้ ตกทีส่ วยงามแห่งหนึง่ มีนำ�้ ไหล
แรงตลอดปี อยู่ริมทางหลวงหมายเลขที่ 4 ห่างจาก
ทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติลำ� น�ำ้ กระบุรี 3 กม. เป็นน�ำ้ ตก
ทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ หลากในช่วงฤดูฝน ต้นน�ำ้ เกิดจากล�ำห้วย
สายเล็กๆ บนป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น-ป่าราชกรูด
ก่อให้เกิดเป็นน�้ำตกที่สวยงามทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1
ปุญญบาล ชั้นที่ 2 โตนไม้ไผ่ ชั้นที่ 3 โตนต้นเฟิร์น มีเส้น
ทางการเดินศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศป่าดิบชื้น
จากน�้ำตกชั้นที่ 1-3 ระยะทางราว 300 เมตร น�้ำตกนี้
ยังเป็นต้นก�ำเนิดของล�ำน�้ำกระบุรีอีกด้วย ❑
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จุดชมวิวเขาฝาชี
มองล�ำน�้ำจากแผ่นดินใหญ่ เลี้ยวลดไหลลงสู่
ทะเลอันดามันในมุมสูง ยอดเขาฝาชี เป็นภูเขาที่มี
ลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับทะเลปานกลาง
259 เมตร เป็นจุดชมวิวยอดนิยมในอ�ำเภอละอุ่น
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาสัญญาณโทรคมนาคม และเคย
เป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก
ที่สวยงาม ในบางวันสามารถมองเห็นทะเลหมอก
ยามเช้า นักท่องเทีย่ วสามารถมองเห็นล�ำน�ำ้ กระบุรี
ไหลมาบรรจบกั บ ล� ำ น�้ ำ ละอุ ่ น แล้ ว ออกสู ่ ท ะเล
อันดามันได้อีกด้วย ❑

ผ่อนคลาย บ�ำบัดความเมื่อยล้า ด้วยสปาน�้ำร้อน
ไร้กลิ่นก�ำมะถันจากธรรมชาติที่บ่อน�้ำร้อนรักษะวาริน
บ่ อ น�้ ำ ร้ อ นตามธรรมชาติ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ อุ ท ยาน
แห่งชาติน�้ำตกหงาว ในเมืองระนอง มี 3 บ่อ ได้แก่
บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก อุณหภูมิของน�้ำเฉลี่ยประมาณ
65 องศาเซลเซียส บ่อน�้ำร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุที่
ส�ำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสาร
ก�ำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงเหมาะแก่การแช่ตัว แช่เท้า
เพื่ อ ผ่ อ นคลาย บริ เ วณใกล้ บ ่ อ น�้ ำ ร้ อ นได้ พั ฒ นาเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวระนอง
และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยจัดเป็นสวนสาธารณะ
มีสะพานแขวนส�ำหรับข้ามล�ำธารอีกด้วย ❑
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บ่อน�ำ้ แร่ร้อนบ้านพรรั้ง
ผ่อนคลายในสายน�้ำแร่ตามธรรมชาติที่หมู่บ้าน
พรรั้ง ในเขตอุทยานแห่งชาติน�้ำตกหงาว อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองระนองราว 10 กม. บ่อน�ำ้ ร้อนในหุบเขาท่ามกลาง
ธรรมชาติ น�้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นก�ำมะถัน ได้บรรยากาศ
เหมือนแช่นำ�้ ร้อนในอ่างจากุซซี่กลางป่า แบ่งเป็น 2 บ่อ
คือ บ่อน�ำ้ ร้อน และบ่อน�้ำเย็น นอกจากนี้ยังมีน�้ำแร่ไหล
ผสมในล�ำคลองพรรั้ง ด้านล่างไหลผ่านบ่อน�้ำแร่ร้อน
ซึง่ สามารถแช่เท้าในน�ำ้ ร้อน สปาปลา ลงอาบบ่อน�ำ้ ร้อนได้
และมี ห ้ อ งแบบอ่ า งน�้ ำ วน รวมถึ ง มี บ ้ า นพั ก ส� ำ หรั บ
นักท่องเทีย่ วจ�ำนวน 10 หลัง ❑
0 7786 2103

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ�ำลอง)
บ้านเทียนสือ
เสน่ห์บ้านเก่า บอกเล่าเรื่องราวชาวไทย-จีน เมือง
ระนอง บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเลขที่ 7 บนถนนดับคดี
บ้านเก่า 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ อายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้น
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5  ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ทสี่ ดุ บ้านหนึง่
ของเมืองระนองที่หลงเหลืออยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวม
องค์ ค วามรู ้ เ รื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จั ง หวั ด ระนองไว้
มากมาย ผ่านภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้ บอกเล่าเรื่องราว
ในอดีตของคนจีนในรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
จังหวัดระนอง ❑
08 1088 2629
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แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทสี่ ร้างขึน้ เพือ่
เป็นอนุสรณ์สถานในการรับเสด็จฯ พระมหากษัตริยถ์ งึ
3 พระองค์ คราวเสด็จตรวจหัวเมืองชายทะเลทีจ่ งั หวัด
ระนอง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลา
กลางจังหวัดระนอง) โดยรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2433)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
(พ.ศ. 2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2471)
เดิมเป็นกลุ่มเรือนไม้สักขนาดใหญ่ มีทางเดิน
เชื่ อ มต่ อ กั น โดยตลอด หลั ง คาเป็ น รู ป แปดเหลี่ ย ม
มุงด้วยกระเบื้องไม้ เข้าสลักไม้แทนตะปู สร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2433 โดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง)
เจ้าเมืองระนองในขณะนั้น เพื่อรับเสด็จฯ พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทอด
พระเนตรแล้วมีด�ำรัสว่า “...ท�ำงดงามมั่นคงสมควร
จะเป็นวัง ยิง่ กว่าจะเป็นพลับพลา...” จึงพระราชทาน
นามว่ า พระราชวั ง รั ต นรั ง สรรค์ มี ค วามหมายว่ า
พระที่ นั่ ง ที่ พ ระยารั ต นเศรษฐี เ ป็ น ผู ้ ส ร้ า ง พร้ อ ม
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ป็ น ศาลา
รัฐบาลได้ด้วย ทางจังหวัดจึงใช้อาคารหลังนี้เป็นศาลา
กลางเรื่อยมา กระทั่งปี พ.ศ. 2507 ได้รื้อถอนองค์
พระทีน่ งั่ เพือ่ สร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ต่อมาใน
โอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช
2525 ทางจังหวัดจึงได้ร่วมมือกับกรมศิลปากรจ�ำลอง
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วยอาคาร
ทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง ภายในจัดแสดง
ห้องบรรทม และข้าวของเครื่องใช้ ❑

เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์-วันอังคาร
(เวลา 09.00-16.00 น.)
0 7781 1422
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จวนเจ้าเมืองระนอง
ชมสถาปัตยกรรมในวันวานทีอ่ ยูค่ กู่ บั ประวัตศิ าสตร์
ของเมืองระนองมานาน โบราณส�ำคัญที่กรมศิลปากรได้
ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “บ้านค่าย
เจ้าเมืองระนอง” บ้านทรงจีนขนาดกะทัดรัด สร้างโดย
พระยาด�ำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) บุตรชาย
คนที่ 2 ของพระยาด�ำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
สร้างเพื่อเป็นที่พักของบิดาในปี พ.ศ. 2420 บนเนื้อที่
ประมาณ 33 ไร่เศษ ภายในมีเรือนรับรอง บ่อน�้ำ  และ
บ่อพักน�ำ้ ร้อน มีศาลบรรพบุรษุ ต้นตระกูล ณ ระนอง 4 รุน่
ป้ า ยหน้ า ศาลบรรพบุ รุ ษ มี อั ก ษรจี น ฮกเกี้ ย นอ่ า นว่ า
“เกา-หยัง” แปลว่า “ดวงตะวันอันสูงส่ง” ตัวอักษรเล็กๆ
มุมด้านซ้ายมีความหมายว่า บ้านหลังนี้มากไปด้วยแก้ว
แหวนเงินทอง บ้านหลังนี้มากไปด้วยขุนนาง
ปัจจุบนั เป็นทีเ่ ก็บรวบรวมสิง่ ของส�ำคัญของตระกูล
ณ ระนอง อาทิ แผ่นศิลาจารึกพระราชทานจากรัชกาลที่ 5
หรีดโลหะชุบเงินและทองทีส่ มเด็จพระยาด�ำรงราชานุภาพ
พระราชทานไว้ ป้ายวิญญาณ ภาพถ่าย รวมถึงสิ่งของ
เครื่องใช้ของเจ้าเมืองระนองคนแรกไว้ให้ชมกัน ❑
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สุสานเจ้าเมืองระนอง

ตลาดพม่า (ตลาดศาลเจ้าใหหล�ำ)

เรี ย นรู ้ ห ลั ก ฮวงจุ ้ ย จากสุ ส านเจ้ า เมื อ ง
ระนอง บนเขาระฆังทอง ริมทางหลวงหมายเลข
4004 (ระนอง-ปากน�้ำ) ห่างจากเขตเทศบาลเมือง
ประมาณ 1 กม. เป็นสุสานฝังศพของพระยา
รัตนเศรษฐี (คอชู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก
ต้นตระกูล ณ ระนอง ท่านได้สร้างความเจริญ
รุง่ เรืองให้ระนองเป็นอย่างมาก เมือ่ ถึงแก่อนิจกรรม
ในปี พ.ศ. 2426 รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทาน
ที่ดิน 450 ไร่ สร้างสุสานบนเนินเขา โดยด้านหลัง
ติ ด เขา ด้ า นหน้ า หั น ออกสู ่ ท ะเล ตามหลั ก การ
ฮวงจุย้ ของจีน ตัวสุสานมีรปู สลักลอยตัวลวดลายจีน
ที่สวยงาม ถัดจากสุสานของพระยารัตนเศรษฐี
(คอชู้เจียง) ยังมีถนนเล็กๆ เข้าไปยังเป็นสุสานของ
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ
ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรัง ซึ่งเป็นบุตรของท่าน
คอชู้เจียงอีกด้วย ❑

สัมผัสวิถีชีวิตคนระนองแบบใกล้ชิดที่ตลาดล่าง
ซึ่งทางเข้ามีศาลเจ้าใหหล�ำตั้งอยู่ เป็นตลาดใหญ่ที่สุด
ในระนอง เดิมเป็นตลาดขายอาหารสดในช่วงเช้า ต่อมา
มีชาวเมียนมาน�ำอาหารทะเลสดมาขายในราคาถูก จนได้
รับความนิยมทั้งจากคนไทยและเมียนมา มีอาหารแห้ง
ขนมพื้นเมืองของเมียนมา และสินค้าจากฝั่งเมียนมา
มาจ�ำหน่ายอีกหลายอย่างในราคาไม่แพง ท�ำให้ตลาดนี้
เป็นที่รู้จักและเรียกกันจนติดปากว่าเป็นตลาดพม่า ❑

อุทยานแห่งชาติแหลมสน
สั ม ผั ส ธรรมชาติ ใ นเขตพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
แหลมสน 196,875 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอกะเปอร์ อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง รวมถึง
เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน ไปถึงอ�ำเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา เกาะจะปิดในช่วงมรสุมหรือฤดูฝนในระหว่างวันที่
16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม ของทุกปี ในเขตอุทยานนี้
มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ หาดแหลมสน ชายหาด
ยาวและกว้ า งใหญ่ ร ่ ม รื่ น ด้ ว ยป่ า สนธรรมชาติ หาด
ประพาส (หาดหินทุ่ง) และหาดบางเบน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ส� ำ นั ก งานอุ ท ยานฯ โดยทุ ก หาดเป็ น ชายหาดทราย
สวยงาม ทรายขาวละเอียดนุ่มเท้าเหมือนแป้ง เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์น�้ำและนกจ�ำนวนมากกว่าร้อยชนิด อาทิ
นกยางทะเล เหยี่ยวแดง นกนางนวลแกลบ นกเงือก
กรามช้าง นกขมิ้นท้ายทอยด�ำ เป็นต้น จึงเป็นแหล่งดูนก
ที่ส�ำคัญด้วยเช่นกัน ❑
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หมู่เกาะก�ำ
ฉายาหมูเ่ กาะลับทีซ่ อ่ นความสุขแห่งทะเลอันดามัน
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ซึ่งมีน้อยคนที่จะ
รู้จัก หมู่เกาะที่ฟ้าคราม น�้ำใส ทะเลสวย หาดทรายขาว
ราวกับคริสตัล โดยมีเกาะก�ำใหญ่เป็นศูนย์กลาง รายล้อม
ด้วย เกาะก�ำนุ้ย เกาะก�ำกลาง เกาะก�ำตก เกาะค้างคาว
เกาะล้าน พื้นที่ของหมู่เกาะส่วนใหญ่ อยู่ในแนวน�้ำตื้น
น�้ำทะเลลึกไม่เกิน 7 เมตร มีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ใน
แนวน�้ำลึก จึงเป็นแหล่งด�ำนํ้าดูปลาการ์ตูนและปะการัง
สีสันสดใส
ดาวเด่นแห่งทะเลระนองคือเกาะก�ำตก หรือเกาะ
อ่าวเขาควาย อ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม ชายหาดขาว
สะอาดบริสทุ ธิต์ ดั กับน�ำ้ ทะเลสีมรกตสะกดหัวใจผูม้ าเยือน
ให้ตกหลุมรัก ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อน แหล่งด�ำนํ้าตื้น
ชมปะการัง และโลกใต้ท้องทะเล อีกทั้งเป็นที่ตั้งของ
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ถัดไปทางตะวันออกของเกาะ
ก�ำตก คือ เกาะก�ำกลาง หรือเกาะญี่ปุ่น ว่ากันว่าชาว
ญี่ปุ่นเคยใช้เกาะนี้เลี้ยงหอยมุก และใช้เกาะนี้เป็นที่
ส่งเสบียงไปให้แก่ทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ค่าเข้าอุทยานชาวไทย ผูใ้ หญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท อุทยานฯ
มีบา้ นพัก สถานทีก่ างเต็นท์ ร้านอาหาร และเรือท่องเทีย่ ว
หมู่เกาะก�ำ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ผู้ต้องการพักแรม
ควรจองบ้านพักล่วงหน้า  ❑
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อ่าวเขาควาย

เกาะช้าง
เกาะญี่ปุ่น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
36/6 หมู่ 4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
0 7786 1431
สามารถจองเรือทัวร์ท่องเที่ยวได้ที่
กลุ่มเรือน�ำเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านอ่าวเคย บางเบน
0 7786 1439, 08 9594 1363
กลุ่มเรือน�ำเที่ยวบ้านบางเบน
08 2813 0302

ในน่านน�้ำทะเลระนอง เกาะช้างเป็นเกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด (รองลงไปคือเกาะพยาม ซึ่งอยู่ห่าง
เกาะช้างไปทางใต้ราว 4 กม.) จากปากน�้ำระนอง
ล่องเรือมาจะถึงเกาะช้างก่อนถึงเกาะพยาม มองเห็น
โขดหินลักษณะคล้ายช้างหมอบได้ชัดแต่ไกล สภาพ
พืน้ ทีเ่ กาะช้างประกอบด้วยป่าดิบชืน้ ป่าชายเลน เป็น
เกาะเคร่งขรึมทีม่ ชี ายหาดยาวสีนาํ้ ตาลอ่อน มีนกเงือก
พันธุ์เล็กที่เรียกกันว่า “นกแก๊ก” จ�ำนวนมากซึ่งมี
ความคุ้นเคยกับคน เกาะนี้มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เช่น อ่าวใหญ่ เป็นที่ตั้งของท่าเรือและกองหินที่มี
ปลาชุกชุม อาทิ ปลาสากเหลือง ปลาสากด�ำ ปลาสละ
ปลากะมง จึงเป็นแหล่งตกปลายอดนิยม มีอ่าวไผ่

เวิ้ ง อ่ า วเล็ ก ๆ ที่ เ งี ย บสงบ เหมาะส� ำ หรั บ เล่ น น�้ ำ 
อ่าวค้อ ส�ำหรับชมพระอาทิตย์ตก ด้านทิศตะวันตก
ของเกาะคือ อ่าวไข่เต่า เป็นชายหาดที่สวยงามและ
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ รน. 1
(เกาะช้าง) สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ
เกษตรเป็นหลักคือ ท�ำสวนยางพารา สวนมะพร้าว
และสวนมะม่วงหิมพานต์ ชมศูนย์แปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรของกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกาะช้ า ง ซึ่ ง มี
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การอบสมุนไพรโบราณที่วัด
เกาะช้าง ฯลฯ ❑
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เกาะพยาม
สโลว์ไลฟ์กลางทะเลอันดามัน ความสุขใกล้เอื้อม
ที่ไม่ต้องพยายาม เกาะพยามตั้งอยู่อย่างเงียบสงบกลาง
ทะเลระนอง เดิมชื่อ “เกาะยาม” ด้วยเจ้าเมืองระนอง
และคณะเคยส� ำ รวจพื้ น ที่ ร อบเกาะกิ น เวลาหนึ่ ง ยาม
แต่เนื่องจากในอดีตการเดินทางไปมาล�ำบากชาวบ้านจึง
เรี ย ก “เกาะพยาม” เกาะนี้ ห ่ า งจากปากน�้ ำ ระนอง
ประมาณ 33 กม. มีบริการเรือจากท่าเรือสะพานปลา
วันละหลายรอบ เรือเมล์ใหญ่ขนาด 60 ที่นั่ง (ค่าโดยสาร
คนละ 150-200 บาท ใช้เวลาราว 2 ชม.) และเรือ
สปีดโบ้ต (ค่าโดยสารคนละ 350-400 บาท ใช้เวลา 40 นาที)  
น�ำ้ ทะเลที่ใสราวกับกระจก เกาะพยาม จึงได้ชื่อว่า
เป็นมัลดีฟส์เมืองไทย บนเกาะมีชายหาดและอ่าวสวยงาม
หลายจุดเหมาะกับการพักผ่อน เช่น อ่าวกวางปีบ เป็น
อ่าวที่อยู่เหนือสุดของเกาะพยาม มีจุดด�ำน�้ำสวยที่ระดับ
ความลึกไม่เกิน 15 เมตร นักด�ำน�้ำจะได้เห็นปลาและ
สัตว์นำ�้ อื่นๆ อีกมากมาย
อ่ า วใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
เกาะพยาม อ่าวใหญ่สมชื่อ เวิ้งอ่าวโค้งยาวราว 4 กม.
ยามน�้ำลดจะมองเห็นหาดทรายอันกว้างใหญ่ ค่อยๆ
ลาดเท ลงสู่ทะเล มีคลื่นยกตัวเหมาะแก่การเล่นเซิร์ฟ
หาดทรายที่อ่าวนี้มีสองสีผสมกัน คือ สีเหลืองกับสีเทา
ยามน�้ำลงจะมองเห็นเป็นริ้วๆ ตามคลื่นซัดสาด ถือเป็น
อีกหนึ่งผลงานการสร้างสรรค์จากธรรมชาติอันน่ายล
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยงามที่สุดของเกาะ
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อ่าวเขาควาย โค้งอ่าวมีลักษณะคล้ายเขาควาย
ยาวประมาณ 2 กม. พื้นที่อ่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
อ่าวเขาควายเหนือและใต้ หาดทรายแบ่งเป็น 2 สี คือ
ช่วงหนึง่ เป็นสีขาวเนียน อีกช่วงหนึง่ เป็นสีอมชมพู เพราะ
มีหอยทับทิมบริเวณชายหาดเป็นจ�ำนวนมาก ที่นี่ยังมี
สถานที่ ย อดฮิ ต ที่ ธ รรมชาติ รั ง สรรค์ อ อกมาได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์แบบ คือ ภูเขาหินลูกเล็กที่ถูกน�้ำกัดเซาะเป็น
ช่องโพรงเรียกว่าเขาทะลุ หรือ “หินทะลุ” รูปหัวใจควํ่า
ให้สามารถเดินมุดลอดผ่านไปมาได้ เป็นที่ที่นักท่องเที่ยว
นิยมถ่ายภาพ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม
อีกจุดของเกาะพยามเหมาะแก่การเล่นน�้ำ พายเรือแคนู
อ่าวหินขาว ทีโ่ ดดเด่นด้วยก้อนหินสีขาวก้อนใหญ่
ตัง้ เด่นอยูร่ มิ ทะเล อ่าวนีย้ งั เป็นทีต่ งั้ ของศาลพ่อตาหินขาว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
อ่าวมุก อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับเกาะขาม
ในยามน�ำ้ ลดจะเกิดปรากฏสันทรายเชือ่ มกันกับเกาะขาม
อ่าวแม่หม้าย สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของหมู่บ้าน
ชาวเล อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของวั ด เกาะพยาม สั ก การะองค์
พระใหญ่กลางป่า เที่ยวโบสถ์กลางทะเล โบสถ์ทรงกลม
ล้อมรอบด้วยฐานกลีบดอกบัว บนหลังคาประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนปางลีลาหันหน้าออกสูท่ ะเล โดยมีสะพาน
ปูนทอดยาวสู่ตัวโบสถ์ เป็นหนึ่งในอันซีนของเกาะพยาม
เกาะนี้เป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ขึ้นชื่อของจังหวัด
บนเกาะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดกลางป่าเจ้าอร่อย มีมอเตอร์ไซค์
ให้เช่า มีทพี่ กั อิงธรรมชาติมากมาย สอบถามเพิม่ เติมได้ที่
อบต. เกาะพยาม โทรศัพท์ 0 7782 5308-9 ❑

เกาะพยาม
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การข้ามแดน
การเทีย่ วหมูเ่ กาะทะเลเมียนมา ควรมาในช่วงเดือน
ตุลาคม-พฤษภาคม หลีกเลี่ยงช่วงมรสุม เพราะหมู่เกาะ
ทะเลเมียนมาไม่ได้เปิดให้เข้าตลอดปี ทุกเกาะจะปิดใน
ช่วงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน เพือ่ ให้ธรรมชาติได้ฟน้ื ฟูเป็น
ประจ�ำทุกปี   นักท่องเที่ยวต้องท�ำบัตรผ่านแดนที่อ�ำเภอ
ได้ 2 แบบ คือ บัตรผ่านแดนชั่วคราว (เข้าเมียนมาได้
7 วัน) และบัตรผ่านแดนถาวร (เข้าเมียนมาได้ 14 วัน)
คนไทยใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านัน้ (จ�ำนวน 2 ชุด พร้อม
รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป) เด็กถ้าอายุกิน 7 ปี ต้องท�ำบัตร
ประชาชนมา หากอายุต�่ำกว่านั้นต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด)
ค่าธรรมเนียมในการท�ำบัตร 30 บาท ไม่เสียค่าข้ามแดน
แต่หากใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจะได้ Entry Visa
ซึ่งจะอยู่ในเมียนมาได้ 28 วัน ค่าธรรมเนียมผ่านแดน
500 บาท แล้วมาที่ท่าเทียบเรือ นั่งเรือไปที่เกาะสอง
ท�ำเรือ่ งผ่านแดนฝัง่ เมียนมา ก่อนจะข้ามไปเทีย่ วหมูเ่ กาะ
ทะเลเมียนมา ❑
สอบถามข้อมูลได้ที่
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระนอง
0 7782 6938
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จากระนองสามารถข้ามไปเมียนมาโดยใช้ทา่ เทียบ
เรือของรัฐ คือ
1. จุดตรวจท่าเทียบเรือสะพานปลา ปากน�ำ้ ระนอง
หรือ ท่าเทียบเรือเทศบาลต�ำบลปากน�้ำ  (ข้ามด้วยเรือ
หางยาว)
0 7788 0994, 0 7781 1532
2. จุดตรวจผ่านท่าเทียบเรืออันดามัน
(ข้ามด้วยเรือสปีดโบต)
3. จุดตรวจผ่านท่าเทียบเรือศุลกากร (ประภาคาร)
ข้ามด้วยเรือสปีดโบต หรือจะใช้บริการทัวร์น�ำเที่ยวของ
บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทาน
1. ทีท่ า่ เรือแกรนด์ อันดามัน ของบริษทั ทัวร์แกรนด์
อันดามัน (โรงแรมแกรนด์ อันดามัน) ห่างตัวเมืองระนอง
8 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็จะถึงท่าเรือฝั่งเมียนมา
0 7787 0659-61, 08 1894 2583-6
www.grandandaman.co.th
2. ท่าเรือ Sea Star ของบริษัททัวร์ Sea Star
06 1235 4959
www.facebook.com/seastarranong
3. จันทร์สม แทรเวิล
(ส�ำนักงานอยู่ในโรงแรมจันทร์สม บีช รีสอร์ท)
0 7783 5317-9

ท่าเทียบเรือ เทศบาลต�ำบลปากน�้ำ จ.ระนอง
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ท่องทะเลเมียนมาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

เที่ยว “มะริด” หมู่เกาะในฝันแห่งอันดามัน ฉายา
“ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน” เป็นที่รู้จักโด่งดังใน
หมู่นักด�ำน�้ำจากทั่วโลก และถูกโหวตให้เป็นแหล่งด�ำนํ้า
ดูปะการังติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ชาวตะวันตกรู้จัก
มะริดในนาม “หมูเ่ กาะเมอร์กยุ ” (Mergui Archipelago)
หรือ หมูเ่ กาะมะริด 800 เกาะ คนเมียนมาเรียกมะริดว่า
“มเย๊ะ” (Myeik) แต่คนท้องถิ่นเรียกว่า “เบ๊ะ” (Beik)
ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเมียนมาในทะเลอันดามัน เป็น
ส่วนหนึ่งของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Region)
ประกอบด้วยเกาะต่างๆ มากกว่า 800 เกาะ มีขนาดเล็ก
ใหญ่แตกต่างกันไป กระจายตามแนวชายฝั่งเมียนมายาว
600 กม. ส่วนชาวมาเลย์จะเรียกหมูเ่ กาะทีน่ วี่ า่ “Pashu”
236 มิ ง กะลาบา

ธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เหล่านี้อยู่ใกล้จังหวัดระนอง
เพียงนิดเดียว ซึง่ คนไทยสามารถเข้าไปเทีย่ วหมูเ่ กาะต่างๆ
ด�ำนํ้าดูปะการังได้แบบไปเช้าเย็นกลับ One  Day Trip
แล้วกลับมาค้างที่ระนองได้สบายๆ เกาะที่ชาวไทยนิยม
ไปเที่ยวมีมากมาย ได้แก่ เกาะนาวโอพี เกาะค๊อกคอม
เกาะค๊อกเบิร์น เกาะบรูเออร์ เกาะคูโบ เกาะฮอร์สชู
เกาะตาฟุ๊ก เกาะย่านเชือก เป็นต้น
แต่ถ้าใครอยากไปดูเกาะลัมปีหรือลานบี (Lanbi
Kyun) ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เมียนมา ว่าสวยขนาดไหน คงต้องใช้เวลาเพิม่ อีกหลายวัน
และอาจต้องค้างคืนบนเกาะในเมียนมา เพราะว่าอยู่เลย
ขึ้นไปทางเหนือ แต่ถ้าเลยขึ้นไปจนถึงกึ่งกลางของเขต

ตะนาวศรีทที่ อดยาวในทะเลอันดามันก็จะพบเมืองมะริด
จริงๆ ที่นี่ไม่ใช่หมู่เกาะแต่เป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่มีความ
ส�ำคัญมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นศูนย์กลางค้าขาย
ทางทะเลส�ำหรับชาวยุโรปที่ต้องการส่งสินค้าต่อไปยัง
อยุธยา (ผ่านด่านสิงขร) ซึง่ มีชอื่ เสียงในด้านการผลิตไข่มกุ
รังนก อาหารทะเลแห้ง และกะปิ ว่ากันว่ากะปิที่มะริด
อร่อยที่สุดในประเทศเมียนมา มาลองชิมก๋วยเตี๋ยวผัด
(ก้ะ จี ไก้) อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของที่นี่ ซึ่งก่อนจะถึง
เมืองมะริดจะมองเห็นพระนอนองค์ใหญ่มากตั้งอยู่บน
เกาะพะเท็ด (Pahtet Island)
มะริดเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมประมง
และอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ที่เกิดจากตะกอนของปากแม่น�้ำ
ตะนาวศรี เมืองนี้เคยเป็นดินแดนหงสาวดี ก่อนจะตกอยู่
ใต้การปกครองของเมียนมา สยาม และอังกฤษ ที่นี่จึงมี

โบสถ์ไทยศิลปะแบบอยุธยาอยู่หลายสิบแห่ง อีกทั้งมีตึก
รามบ้านช่องสไตล์โคโลเนียลมากมาย รวมถึงจวนผูว้ า่ หลัง
เก่า ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของ “นายสยามขาว” หนึ่ง
ในสหายคนสนิทของท่านออกญาวิชาเยนทร์ อีกด้วย
เสน่ห์ของมะริดคือ ความเป็นเมืองใหม่ที่ซ้อนทับ
ความเป็นเมืองเก่า มีโรงแรมและห้างสรรพสินค้าใหญ่โต
มีศลิ ปวัฒนธรรมทัง้ เก่าและใหม่ผสมผสานหลายเชือ้ ชาติ
ศาสนา ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทั้งพม่า มอญ
กะเหรี่ยง จีน มลายู และคนไทยพลัดถิ่น ที่นี่จึงกลายเป็น
เมื อ งเมี ย นมาตอนใต้ ที่ น ่ า ค้ น หา เมื อ งนี้ ยั ง เชื่ อ มเส้ น
ทางการท่องเที่ยวไปสู่ทวาย ย่างกุ้ง เนปยีดอว์ได้อีกด้วย
การเดินทางไปเที่ยวมะริดและหมู่เกาะมะริด ถ้าให้ดีควร
จะไปกับบริษัททัวร์ เพราะเรือรับจ้างส่วนใหญ่พูดแต่
ภาษาเมียนมา ❑
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เกาะค๊อกเบิร์น
(CockBurn Islands)
วิคตอเรียพอยท์ หรือ เกาะสอง
(Kawthong)
เที่ยวทะเลเมียนมา ต้องมาเกาะสองเป็นจุดแรก
ต้องมาผ่านพิธกี ารเข้าเมือง ก่อนจะไปล่องเรือชมหมูเ่ กาะ
ต่างๆ ในน่านน�้ำเมียนมา เกาะสอง ชื่อเป็นเกาะแต่ไม่ใช่
เกาะ แท้จริงแล้วเป็นแผ่นดินปลายแหลมสุดทางตอนใต้
ของเมียนมา เมืองชายทะเลนี้ห่างจากชายแดนไทยตรง
จังหวัดระนองเพียง 20 กม. โดยมีแม่นำ�้ กระบุรกี นั้ เกาะ
สองเป็นเมืองเศรษฐกิจ คู่ค้ากับเมืองระนองมาแสนนาน
ชื่อเมืองตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร จนถึงปี ค.ศ.1948 จึงได้
เปลี่ยนชื่อกลับมาเรียกว่า “เกาะสอง” ตามเดิม ปัจจุบัน
มีการสร้างอนุสาวรียบ์ เุ รงนองบริเวณปลายแหลม แหลมนี้
จึงถูกเรียกว่าแหลมบุเรงนอง หรือ “บุเรงนองพอยท์”
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(Bayintnaung Point) ผูค้ นทีน่ ปี่ ระกอบด้วยหลายหลาก
ชาติพันธุ์ อาทิ ชาวพม่า ชาวไทย ไทใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ
จีน มลายู อินเดีย เป็นต้น ปัจจุบันเกาะสองมีสนามบิน
ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ วัดปิตอเอ
วัดเจดียก์ ะบาเอ ตลาดร่างสุเวนีย์ เป็นต้น  สินค้าพื้นเมือง
ได้แก่ พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขิน เครื่องประดับท�ำ
จากเปลือกหอยและงาช้าง จากระนองสามารถเช่าเรือ
ข้ า มฟากเที่ ย วแบบไปเช้ า เย็ น กลั บ ได้ บริ เ วณท่ า เรื อ
สะพานปลา ปากน�้ำระนอง ค่าโดยสารคนไทยเที่ยวละ
50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท เรือเช่าเหมาล�ำราคา
ล�ำละ 500-600 บาท นั่งได้ประมาณ 6-8 คน ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 40 นาที ❑

หรือหมู่เกาะช้างเผือก ประกอบไปด้วย 5 เกาะ
อันโดดเด่น ถือว่าเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ทีส่ ดุ ในบรรดาเกาะต่างๆ ของเมียนมา สัมผัสหาดทราย
ขาวยาวสุดสายตา อย่างอ่าวคริสตัล อ่าวโลมา และอ่าว
ช้างเผือก ด้วยเป็นภูเขาที่มีลักษณะเหมือนช้างก�ำลัง
เล่นน�้ำ  บนยอดจะมีหินอ่อนสีขาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ
อ่าวช้างเผือก เป็นจุดชมวิวมุมสูงให้ปีนป่ายขึ้นไปชม
ทะเลได้แบบ 360 องศา ในช่วงน�ำ้ ลงจะเห็นทะเลแหวก
เป็นสันทรายสีขาวตรงกลางเกาะ ไฮไลท์ของที่นี่คือ
การด�ำน�้ำตื้นดูปะการังและสวนดอกไม้ใต้ทะเล ซึ่งมี
อยูห่ ลายจุด อาทิ  อ่าวทางช้างเผือก (Milky Way Bay)
ศูนย์รวมของอาณาจักรปะการังทีม่ แี นวยาวกว่า 1 กม.
บริ เ วณนี้ ส ามารถพบเห็ น ปลาการ์ ตู น ได้ ม ากถึ ง 5
สายพันธุ์ จุดด�ำน�้ำบริเวณนี้ยังแบ่งย่อยได้ถึง 3 จุด คือ
“จุดพารากอน” สัมผัสทุ่งดอกไม้ทะเลขนาดใหญ่

หรือที่เรียกว่ามหานครปลาการ์ตูน เป็นแหล่งปลา
การ์ตูนมากกว่า 500 ตัว มีพันธุ์แดงปานด�ำที่หายาก
ตืน่ เต้นกับป่าปะการังเขากวางทีแ่ น่นและสมบูรณ์ทสี่ ดุ
เรียกว่าจตุจักรเขากวาง ส่วนจุดที่สองคือ “จุดสนาม
หลวง” สวนปะการังหลากชนิดขึ้นกันแน่นๆ มีทั้ง
ปะการังเห็ด ปะการังโต๊ะ ปะการังวงแหวน ปะการัง
กาแลกซี่ ปะการังสมอง นับพันก้อนและกองหินลูกไก่
(Little Cock) อีกทั้งฝูงปลาขนาดใหญ่ ฝูงปลาผีเสื้อ
เทวดา ปลาผีเสื้อโนรี จุดที่สามคือ “จุดปากคลอง
ตลาด” ตื่ น ตากั บ สวนดอกไม้ ใ ต้ ท ะเลคล้ า ยสวน
กุหลาบสีน�้ำตาลงามระยิบระยับ ทุ่งปะการังผิวเกล็ด
น�ำ้ แข็ง แทรกไปด้วยปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยขบวนพาเหรดปลาหายาก
หลากสายพันธุ์ สลับกันมาสร้างความสุข ตลอดการ
ด�ำน�้ำ  ทั้งหมึกกระดอง ฝูงปลาสาก ปลาหูช้าง ปลา
การ์ตูน ปลาตะกรับเหลือง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ
เทวดา ปลาสินสมุทรจักรพรรดิ์ ปลานกขุนทอง และ
หอยมือเสือ เป็นต้น ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง
กว่าๆ เท่านั้น ❑
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เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee)
ที่สุดของหาดทรายขาว เกาะนาวโอพีมีขนาดใหญ่
โดดเด่นด้วยชายหาดยาว เนื้อทรายขาวดั่งแป้ง มีจุดถ่าย
ภาพสวยตลอดหาดหลายจุด เกาะนี้มีบริษัททั้งไทยและ
เมียนมาได้รับสัมปทานหลายบริษัท จึงมีนักท่องเที่ยว
ทั้งไทย เมียนมา และต่างชาติ เกาะนี้มีจุดเดอะเลทเตอร์
(The Letter) คือจุดด�ำนํา้ ชมปะการังน�ำ้ ตืน้ ทีส่ วยงามมาก
มีทั้งกัลปังหา ดาวขนนก ปะการังสีชมพู ฯลฯ และมีจุด
แอนนิโมน (Sea Anemone) ที่มีปลาเล็กปลาน้อยและ
ปลาการ์ตูนหลากสี ❑

เกาะค๊อกคอม (Cocks Comb)
หัวใจแห่งท้องทะเลที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝัน คนไทยรู้จัก
เกาะนีใ้ นชือ่ “เกาะหัวใจมรกต” ชาวต่างชาติจะรูจ้ กั กันในนาม
“Hidden Lagoon” เป็นเกาะหินปูนที่ไม่มีชายหาด เมื่อมอง
จากมุมสูงจะเห็นเป็นเกาะที่มีลากูนหรือเวิ้งทะเลสีเขียวมรกต
คล้ายรูปหัวใจอยูต่ รงกลาง เป็นจุดขายส�ำคัญของการท่องเทีย่ ว
ทะเลเมียนมา การจะเข้าไปชมที่นี่ต้องดูเรื่องน�้ำขึ้นน�้ำลงให้ดี
เพราะต้องใส่เสื้อชูชีพว่ายน�ำ้ ลอยคอ เกาะเชือกลอดใต้หินปูน
เข้าไป เมื่อลอดถ�้ำเข้าไปแล้วก็จะพบฝูงปลานับล้าน และเหล่า
ปะการังสีสันสวยงาม ปัจจุบันสามารถเที่ยวได้ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-กุมภาพันธ์ ทางที่ดีควรไปกับบริษัททัวร์เพื่อความ
สะดวกปลอดภัย เกาะนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดระนองราว
81 กม. เท่านั้น ❑
240 มิ ง กะลาบา

เกาะค๊อกคอม หรือ เกาะหัวใจมรกต ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง จากเกาะสอง (Kawthaung)
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เกาะนาคินโย หรือ เกาะบรูเออร์
(Bruer Island)
หรือ เกาะฮาคินโย แล้วแต่จะเรียก บ้างเรียกเกาะ
“ซองก๊อก” (Saung Guat) ในภาษาเมียนมา แปลว่าพิณ
เพราะเมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นว่ารูปลักษณ์ของเกาะ
บรูเออร์นนั้ คล้ายกับพิณพม่า ล้อมรอบไปด้วย 6 ชายหาด
ความพิเศษของเกาะแห่งนี้ก็คือ น�้ำทะเลสีฟ้าใสราวกับ
คริสตัล หาดทรายขาวละเอียดนุ่มเท้า มีโขดหินใหญ่
มากมาย (Bruer แปลว่าก้อนหินใหญ่) หินสวยน่าอัศจรรย์
พอๆ กับ Stonehenge จนได้ฉายาว่า Stonehenge Island
หรือ Rocks Island ปลายพิณที่แคบและยาวคือ ส่วนที่
ชายหาดยาว 2 แห่งหันหลังชนกัน ด้านหนึ่งสีฟ้าน�้ำทะเล
อีกด้านสีออกเขียว ทั้ง 2 หาด สามารถเดินเชื่อมถึงกัน
เพียงไม่กี่เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ Twin Beach เกาะนี้
อุดมสมบูรณ์มาก มีแหล่งน�้ำจืดให้ใช้ตลอดทั้งปี เพราะมี
แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ คือ น�้ำตกถึง 3 แห่ง ใกล้กันคือเกาะ
Ruby Star จุดด�ำน�ำ้ ทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั อย่างน่ามหัศจรรย์
มีทั้งดอกไม้ทะเล กัลปังหา ปลาทะเลหลากสายพันธุ์
เกาะนี้บริษัททัวร์  Sea Star เป็นเจ้าเดียวที่ได้สัมปทาน
ในการน�ำเที่ยวที่เกาะบรูเออร์ จากเกาะสองเมื่อประทับ
ตราข้ามแดนแล้วล่องเรือมาใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ❑

242 มิ ง กะลาบา

เกาะฮอร์สชู (Horse Shoe Island)
คนไทยเรียก “เกาะเกือกม้า” ตามรูปทรงของเกาะ
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายรูปเกือกม้า หาดทรายขาวเนียนละเอียด
น�้ำทะเลสีครามใส โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนที่งดงามจน
น่าหลงไหล หน้าอ่าวสามารถเล่นน�้ำ ด�ำน�้ำตื้น ดูปะการัง
และพายเรือคายักได้ บนเกาะมีทพี่ กั บังกะโล แต่การค้าง
คืนบนเกาะเมียนมา ควรมากับบริษัททัวร์ที่ได้สัมปทาน
ส่วนใหญ่แ ล้ ว การเที่ ย วเกาะฮอร์ ส ชู มั ก จะพ่ ว งอยู ่ ใ น
โปรแกรมเทีย่ วเกาะหัวใจมรกตอยูแ่ ล้ว การเดินทางมายัง
เกาะนี้ด้วยเรือสปีดโบตใช้เวลาประมาณ 1.20 ชั่วโมง ❑
มิ ง กะลาบา 243
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กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระนอง
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-ม่วงกลวง

การด�ำน�้ำชมปะการัง
หมูเ่ กาะก�ำ ณ อุทยาน
แห่งชาติแหลมสน
นั่งเรือสปีดโบตออกส�ำรวจ
ธรรมชาติพสิ ทุ ธิข์ องเกาะก�ำ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่นิยมด�ำน�้ำชมปะการัง
สามารถเที่ยว 3 เกาะใน 1 วัน
จุดลงเรือที่หาดบางเบน ใช้เวลา
เดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที ❑
สอบถามข้อมูลได้ที่
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
36 ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์
จ.ระนอง 85120
0 7786 1431-2
244 มิ ง กะลาบา

พักโฮมสเตย์ และศึกษาวัฒนธรรมประเพณีชุมชนมุสลิมบ้าน
ม่วงกลวง เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
การด�ำน�้ำชมปะการังตามหมู่เกาะทะเลอันดามัน พายเรือคายักในอ่าว
เขาควาย ล่องเรือหางยาว และดูนก เป็นต้น ❑
97/10 หมู่ 3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
08 1895 0558, 08 9287 0471

บ้านหาดส้มแป้น
เยีย่ มชมบ้านหาดส้มแป้นทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างประทับใจ ตามค�ำขวัญประจ�ำ
ต�ำบลทีว่ า่ “หาดไร้เงา ขุนเขานมสาว ดินขาวมากมาย พ่อท่านคล้ายศักดิส์ ทิ ธิ์
แดนเนรมิตระนองแคนยอน” บ้านหาดส้มแป้นเป็นหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ที่อยู่ห่างจากบ่อน�้ำร้อนรักษะวารินเพียง 7 กม. มีกิจกรรมน่าสนใจส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวมากมาย เริ่มที่วัดหาดส้มแป้น สักการะขอพรรูปเหมือนพ่อท่าน
คล้าย เกจิที่คนระนองนับถือ ทดลองร่อนแร่ อาชีพดั้งเดิมของคนในหมู่บ้าน
ปั ้ น เซรามิ ก จากดิ น ขาวของจั ง หวั ด ระนอง ท� ำ ไม้ ก วาดดอกอ้ อ ท� ำ ไข่ เ ค็ ม
น�้ำแร่ดินขาว ท�ำสบู่น�้ำแร่สมุนไพร นั่งรถสองแถวไม้โบราณ ชมวิวระนอง
แคนยอน ชมหุบเหมืองเก่าที่ในอดีตมีการท�ำเหมืองแบบดั้งเดิมโดยใช้น�้ำฉีด
ชะล้างหน้าดินแยกเอาแร่ออกมา หลังจากเลิกท�ำเหมืองแร่ บริเวณนี้กลายเป็น
แอ่งน�ำ้ ที่สวยงาม ❑
บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองฯ จ.ระนอง
08 0040 2425

บ้านหาดทรายด�ำ
เที่ ย วเกาะหาดทรายด� ำ 
หรื อ “เกาะกั้ ง ” สั ม ผั ส วิ ถี ช าว
ประมงพื้ น บ้ า นที่ อ าศั ย อยู ่ ป าก
แม่น�้ำในพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก
ชมการออกอวนกุง้ การท�ำโพงพาง
และโป๊ะดักปลา ขุดหาหอยจ๊ะ ชม
ป่าโกงกาง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ด�ำน�้ำดูสัตว์ทะเลชายฝั่ง ซึ่งมีปลา
โลมาหัวบาตรทีม่ กั แวะเวียนมาอยู่
บริเวณรอบเกาะ ❑
ต.หงาว อ.เมืองฯ จ.ระนอง
09 3625 9990, 09 6635 6550
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านเกาะหาดทรายด�ำ
มิ ง กะลาบา 245

Neighbor Journey

Neighbor Journey

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อาหารถิ่นของกินของฝาก
เปิดให้ใช้บริการส่วนน�้ำแร่ ตั้งแต่ 05.00-21.00 น.
ส�ำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
0 7781 1422

อาหารพื้ น เมื อ งของระนองจานหนึ่ ง ซึ่ ง สามารถเล่ า
ประวัติศาสตร์ และสะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต ของคนระนองได้
เป็นอย่างดี ประกอบด้วยผักบุ้งลวก หมึกลวก เต้าหู้ทอด
เนื้อปลาหรือกุ้งต้มสุกหรือทอด ปาท่องโก๋ โรยด้วยถั่วป่น
งาคั่ว และกระเทียมเจียว มีน�้ำจิ้มสองแบบ แบบหนึ่ง
หวานน�้ำเชื่อม อีกแบบเป็นน�้ำจิ้ม 3 รส รสเปรี้ยว เผ็ด
เค็ม สินค้า OTOP ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง
ได้แก่ กะปิ กุง้ แห้ง ปลาเค็ม กะปิ ปูนมิ่ แช่แข็ง น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ แร่
ธรรมชาติ ฯลฯ ส่วนของฝากจากทะเลได้แก่ ไข่มุก
ธรรมชาติและไข่มุกเลี้ยง ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบน
เป็นต้น ❑

สยาม ฮอท สปา อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ
รักษะวาริน เป็นศูนย์อาบน�ำ้ แร่ร้อนธรรมชาติ และศูนย์
สุขภาพที่ครบวงจรสมบูรณ์แบบที่สุดในจังหวัดระนอง
ผูใ้ ช้บริการสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดและเมือ่ ยล้า
ของร่างกายด้วยธรรมชาติบ�ำบัดกับกระแสน�้ำแร่ร้อนใน
อ่างจากุซซี่ และบริการอื่นๆ เช่น ห้องอบไอน�ำ 
้ ห้องอบ
สมุนไพร ห้องซาวน่า บริการนวดแผนไทยโบราณ  ❑
ศูนย์ออกก�ำลังกาย
0 7781 3551-4
www.siamhotsparanong.com
ระนองเป็นเมืองแห่งน�้ำพุร้อนที่ไม่มีสารก�ำมะถัน
เจือปน มีประโยชน์กับสุขภาพ จึงมีสถานที่ท�ำกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพหลายแห่ง ได้แก่
สวนสาธารณะรักษะวาริน มีบ่อน�้ำแร่ร้อน 3 บ่อ
ได้แก่ บ่อแช่ตัว และบ่อแช่เท้า ภายในสวนสาธารณะ
รักษะวาริน ล้อมด้วยป่าและสายน�้ำของคลองส้มแป้น
ที่ไหลผ่าน  ❑
246 มิ ง กะลาบา

ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพเจ้าเรือน สปา ของโรงพยาบาล
ระนอง มีบริการนวดเพื่อสุขภาพ และสปา แช่น�้ำแร่
อบสมุนไพร นวดประคบสมุนไพร นวดแผนไทย นวด
น�้ำมันตามธาตุเจ้าเรือน นวดหน้าแบบอโรมาเทอราปี
สอบถามข้อมูล  ❑
0 7781 2524

เมืองระนองเป็นสวรรค์ของนักชิม ทั้งอาหารทะเล
และอาหารพืน้ ถิน่ จากวัฒนธรรมจีน พุทธ และมุสลิม  ด้วย
เป็นแหล่งปลูกและแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ จึงมีผลิตภัณฑ์
แปรรูปทั้งอบเนย อบเกลือ และแบบเผา หาซื้อได้ตาม
ตลาดและร้านของฝากทัว่ ไป อีกอย่างทีข่ นึ้ ชือ่ คือซาลาเปา
ทับหลี ทับหลีเป็นชื่อหมู่บ้านในอ�ำเภอกระบุรี มีชื่อเสียง
การท�ำซาลาเปาของจังหวัดระนอง เนื้อแป้งนุ่มไส้แน่น
รสชาติเข้มข้นอร่อย ทั้งไส้เค็ม และไส้หวาน ร้านเจ้า
ดัง้ เดิมคือ ร้านฮัน่ หยกหย่วน มีโรตีแบบมุสลิมทีค่ นเข้าคิว
รอซื้ออย่างโรตีนิสรา นอกจากนี้ยังมี “ยาวเย” อาหาร
โบราณของชาวจีนฮกเกี้ยน ที่มาตั้งรกรากจนกลายเป็น
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ร้านอาหารแนะน�ำ

ร้านถอดรองเท้า (โรงกลวง)

ร้านคุ้นลิ้น

ร้านเคียงเล

ร้านอาหารพื้นเมืองหากินยาก เช่น เมนูปลาหลุม
พุกลุยสวน แกงส้มใข่ปลาริวกิว ปลาทูทอดกะปิ  ❑

ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติก ชมวิวสองฝัง่ ทะเล
ไทย-เมียนมา  ❑

1/17 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองฯ จ.ระนอง
0 7782 2863, 0 7788 0286
ร้านอาหารคุ้นลิ้น ระนอง

123 ต. ปากน�้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
08 6304 2628
เคียงเล Keing Lay Ranong

ร้านเด็ดประจ�ำเมืองที่ต้องถอดรองเท้าเข้า
ร้านจนเป็นทีม่ าของชือ่ ร้าน อยูบ่ ริเวณบ้านค่ายเจ้า
เมืองระนอง เมนูแนะน�ำ เช่น แกงส้มปลา กุ้งซอส
มะขาม กุ้งแม่นำ 
�้ กุ้งผัดกะปิสะตอ  ❑
12/13 ถ.กิจผดุง ต.เขานิเวศน์
อ.เมืองฯ จ.ระนอง
0 7782 2964

ร้านระนองโอชา
มีอาหารจ�ำพวกติ่มซ�ำ ข้าวขาหมู โจ๊ก บักกุ๊ดแต๋ ❑
27/61 หมู่ 4 ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น
อ.เมืองฯ จ.ระนอง
0 7789 1113, 08 8167 4164
Ranong O Cha Fan Page
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ร้านโรตีนิสรา
ร้ า นโรตี ชื่ อ ดั ง บริ เ วณตลาดสดบ้ า นหงาว
ในชุมชนน�ำ้ ตกหงาว เป็นโรตี เนื้อกรอบนอกนุ่มใน
กินกับแกงกะหรีไ่ ก่หรือเนือ้ หรือนมข้น มีโรตีพซิ ซ่า
โรตีมะตะบะ สลัดแขก ไก่ทอด และโรตีกงึ่ ส�ำเร็จรูป
จ�ำหน่าย เปิดตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงบ่ายโมง  ❑
บ้านหงาว ถ.ประชาพิทักษ์
อ.เมืองฯ จ.ระนอง
0 7784 8246, 08 6574 4324
โรตีนิสรา
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โรงแรมในจังหวัดระนอง

ร้าน The Alis Café
ร้ า นกาแฟนั่ ง ละเลี ย ดจิ บ กาแฟหอมกรุ ่ น
ชิมขนมอร่อย ใจกลางเมือง  ❑
12/70 ถนนดับคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองฯ
จ.ระนอง
0 7781 0796
The Alis cafe ❑

ร้านอาหารฟาร์มเฮาส์
311/1 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองฯ
จ.ระนอง
09 4424 2459
www.farmhouseranong.com

ร้านส้มต�ำแม่ไก่
ร้านอาหารอีสานรสชาติดีบนเกาะพยาม  ❑
เกาะพยาม
09 7984 7019
250 มิ ง กะลาบา

ทินีดี แอท ระนอง

น�ำ้ ใส เขาสวย รีสอร์ท

โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ได้นำ� น�้ำแร่ร้อนธรรมชาติ
มาให้บริการส�ำหรับผู้เข้าพัก มีสระว่ายน�้ำ  บริการสปา
นวดตัว นวดฝ่าเท้าด้วยน�้ำแร่ร้อน  ❑

บูติกรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ ห้องพักทุกห้องมี
น�้ำแร่ที่ส่งตรงจากแหล่งน�้ำพุร้อนธรรมชาติไว้บริการ  ❑

41/144 ถนนท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองฯ
จ.ระนอง    
0 7782 6003-6, 0 7788 0600     
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,700 บาท
Tinidee Hotel Ranong

14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
0 7783 4888, 08 7222 8886
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
Numsai Khaosuay Resort Ranong
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ฟาร์มเฮ้าส์ระนอง

โรงแรมเดอะบีระนองเทรนด์โฮเต็ล

ทีพ่ กั บริการเป็นมิตร มีลฟิ ท์และสระว่ายน�ำ้ ส�ำหรับ
เด็กเล็ก ❑

ที่พักสไตล์ลอฟท์ สะดวกสบายใจกลางเมือง ❑
295/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง
06 3343 2122
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
The B Ranong Hotel & Bistro

311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง
08 7278 4224
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
ฟาร์มเฮ้าส์ ระนอง FarmHouse Ranong

เดอะ กาลล่า
ที่ พั ก ใจกลางเมื อ ง ตกแต่ ง ห้ อ งพั ก แนวทะเล
อันดามัน ❑
298/88 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง
0 7788 0898
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,260 บาท
The Galla Hotel Ranong

252 มิ ง กะลาบา

บ้านในหมง ทรีเฮาส์
(“หมง” ภาษาใต้หมายถึง ป่า)
โฮมสเตย์ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ใกล้เมืองระนอง ❑
88/22 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 1
ต.บางนอน อ.เมืองฯ จ.ระนอง
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท
บ้านในหมง treehouse
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เดอะฮิดเด้นรีสอร์ท
แอนด์ เรสเตอรองท์
145/94 ม.4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
0 7782 1900
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,900 บาท
The Hidden Resort & Restaurant
Ranong

สุขโฮเทล

เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท

เซเด บูติค บีช รีสอร์ท

ที่ พั ก ใจกลางเมื อ งสไตล์ มิ นิ ม อลเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ❑

ที่พักอิงธรรมชาติบนอ่าวกวางปีปบนเกาะพยาม
ใกล้ท่าเรือเกาะพยาม ❑

รีสอร์ทพร้อมห้องอาหารริมทะเลหาดอ่าวใหญ่บน
เกาะพยาม ❑

283 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองฯ
จ.ระนอง
0 7781 2555
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,000 บาท
SOOK HOTEL
254 มิ ง กะลาบา

ถ.สะพานปลา เกาะพยาม อ.เมืองฯ
จ.ระนอง
08 1894 7717, 08 0011 8260
ราคาเริ่มต้นประมาณ 5,200 บาท
www.theblueskyresort.com

60 หมู่ 5 เกาะพยาม เกาะพยาม อ.เมืองฯ
จ.ระนอง
08 1622 6464
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,800 บาท
เซเด บูติค บีช รีสอร์ท
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว
Day 1
เที่ยวรอบเมืองระนองแบบชิว-ชิว
ออกจากกรุงเทพฯ เดินทางถึงระนอง แวะเที่ยว
ภูเขาหญ้า ชมวิวสุดสายตา เช็คอินกับรถสองแถวไม้
โบราณ เที่ยวบ้านร้อยปีเทียนสือ บ้านโบราณอายุกว่า
150 ปี ที่บอกเล่าเรื่องเมืองระนองในอดีต จากนั้นชม
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ�ำลอง)
♦
หลังเช็คอินเข้าทีพ่ กั ไปผ่อนคลายจากการเดินทาง
ที่บ่อน�ำ้ ร้อนรักษะวาริน หรือที่ธาริน ฮอทสปริง แช่น�้ำแร่
ผ่อนคลาย ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ทานอาหารทะเล พัก
ค้างคืนในตัวเมือง หรือเลือกที่พักในรีสอร์ทที่ติดทะเล
เล่นน�ำ้ ทะเลชมพระอาทิตย์ตก ❑

Day 4
เที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน

ตื่นเช้าหลังทานอาหารเช้าแล้ว เข้าสู่โปรแกรม
ล่องเรือเที่ยวน่านน�้ำระนอง เที่ยวเกาะพยาม ที่ได้ชื่อว่า
เป็นมัลดีฟส์เมืองไทย ไปด�ำน�ำ้ ดูปะการังทีห่ มูเ่ กาะก�ำ  ซึง่
มีเกาะอ่าวเขาควาย อ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม เป็น
ไฮไลท์ที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ ไปเที่ยวต่อกันที่เกาะช้าง
จะไปนอนค้างที่เกาะสักคืน หรือจะกลับมานอนริมทะเล
บนฝั่งก็ได้ ❑

ผักผ่อนสบายๆ ช่วงสายไปเยือนชุมชนบ้านหาด
ส้ ม แป้ น สั ก การะขอพรรู ป เหมื อ นพ่ อ ท่ า นคล้ า ยที่ วั ด
หาดส้มแป้น พระเกจิที่คนระนองนับถือ มาทดลองร่อน
แร่แบบชาวแร่นอง แล้วไปปัน้ เซรามิกสารพัดรูปแบบจาก
ดินขาวในจังหวัดระนองชมสาธิตการท�ำไม้กวาดดอกอ้อ
ท�ำไข่เค็มน�้ำแร่ดินขาว ท�ำสบู่น้�ำแร่สมุนไพร แล้วนั่งรถ
สองแถวไม้โบราณไปชมวิวระนองแคนยอน ซึง่ อยูห่ า่ งจาก
วัดหาดส้มแป้นประมาณ 3 ก.ม.
♦
บ่ายเข้าเมืองไปซื้อผลไม้และของฝาก ที่ตลาดพืช
ผักและผลไม้เมืองระนอง อาทิ ทุเรียน ลองกอง มังคุด
และมะม่วงหินพานต์อบเกรดคุณภาพทีอ่ ร่อยๆ แบบสุดๆ
จบทริปเดินทาง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ❑

♦

♦
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Day 3
ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะระนอง

Day 2
ด�ำน�ำ้ ทะเลเมียนมา One day trip
ตื่นแต่เช้า ตรวจสอบเอกสารข้ามแดน ออกจาก
โรงแรมไปยังท่าเรือ ผ่านกระบวนการข้ามแดน แล้วนั่ง
เรือสปีดโบตมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเกาะสองประเทศเมียนมา
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเสร็จแล้ว จะเลือกเทีย่ วเกาะ
สองสัก 1-2 ชัว่ โมง หรือจะตรงเข้าสูโ่ ปรแกรมด�ำน�ำ้ ทะเล
เมียนมา ซึ่งมีหลายโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวเลือก เช่น
ด�ำน�้ำเกาะนาวโอพี ด�ำน�้ำเกาะนาคินโย หรือเกาะหัวใจ
มรกต ซึ่งแต่ละเกาะทางการเมียนมาจะให้สัมปทานกับ
ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างกันออกไป กรุณาตรวจสอบ
เกาะทีต่ อ้ งการไปก่อน เพือ่ จะได้เดินทางกับบริษทั ทัวร์ได้
ถูกต้อง)
♦
ตอนเย็นเดินทางกลับระนอง พักค้างที่ระนอง ❑
♦

♦

หมายเหตุ : การไปเที่ยวเกาะ ไม่ว่าจะเป็นเกาะพยาม เกาะก�ำ หรือเกาะ
อื่นๆ ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา ควรเพื่อเวลาเที่ยวเพิ่มไว้ 1-2 วัน กรณี
ที่มีมรสุมท�ำให้เรือออกเดินทางไม่ได้ จะได้เดินทางใหม่ในวันรุ่งขึ้น
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