จัดท�ำโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 1672
www.tourismthailand.org

70 เส้นทาง
ตามรอยพระบาท
ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย
ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง
“คนไทยโชคดีทสี่ ดุ ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริยท์ ที่ รงงานหนัก และทุม่ เท
พระวรกาย เพือ่ ให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพทีด่ ี มีรายได้ทมี่ นั่ คง สามารถพึง่ พา
ตัวเองได้อย่างยัง่ ยืน”
ตลอด 70 ปี ทีผ่ า่ นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ต่างทุม่ เททรงงานหนัก เพือ่ ให้คนไทยมีความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริมากมายหลายพันโครงการ จึงเกิดขึน้ ในทุก
พืน้ ทีบ่ นผืนแผ่นดินไทย
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จดั ท�ำหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
เพือ่ แนะน�ำเส้นทางท่องเทีย่ ว ทีเ่ ราคนไทยควรไปเห็น ควรไปเรียนรู้ ควรไปสัมผัสด้วยตัวเอง
เนือ่ งในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 และเพือ่
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559
70 เส้นทางตามรอยพระบาท คือส่วนหนึง่ อันน้อยนิดของโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ทีก่ ารท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย อยากจะพาทุกท่านไปสัมผัส หลาย
โครงการในเล่มนี้ คือ โครงการหลวง ทีส่ วยงามครบครัน เป็นได้ทงั้ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเทีย่ วไปพร้อมกัน ไม่วา่ จะเป็น สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์วจิ ยั เกษตร
หลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ทีห่ ลายคนปักหมุดเอาไว้วา่ ห้ามพลาด เมือ่ ถึงฤดูกาลทีเ่ หมาะสม
หลายโครงการเป็นเหมือนพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี วี ติ ทีใ่ ห้แนวคิดและหลักการในการประกอบ
อาชีพด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทีจ่ บั ต้องได้ เช่น โครงการ
หลวงปังค่า ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ หรือบางโครงการเพิง่ เริม่ ต้น ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี
อย่าง เขือ่ นห้วยโสมง แต่กท็ ำ� ให้เราได้มองเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ทีท่ รงมอง
เห็นอนาคตทีย่ าวไกล
อยากให้ทกุ คนไปสัมผัสกับ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ไม่วา่ จะไปเพือ่ ให้เห็น เพือ่
เรียนรู้ หรือเพือ่ เพลิดเพลิน ไม่วา่ จะออกไปเพือ่ เหตุผลใดก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีท่ กุ คนจะได้
กลับมา คือความรูส้ กึ ทีช่ ว่ ยตอกย�ำ้ ว่า “คนไทยช่างโชคดีเหลือเกิน ทีไ่ ด้เกิดมาใน
แผ่นดินนี้ ในแผ่นดินทีม่ พี ระมหากษัตริย์ คอยดูแลพวกเรามาตลอด 70 ปี”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สารบัญ
ภาคเหนือ

เชียงราย
10 โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
12 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง		
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ำมัน และพืชน�้ำมัน
เชียงใหม่			
16 พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์		
18 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
20 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
22 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
24 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
26 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
28 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
น่าน 		
30 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
32 สถานีพฒ
ั นาการเกษตรทีส่ งู ตามพระราชด�ำริ บ้านสะจุก-สะเกีย้ ง
พะเยา
34 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า	
พิษณุโลก
36 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชด�ำริ ภูหินร่องกล้า	
38 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด�ำริ		
แม่ฮ่องสอน
40 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด�ำริ
42 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�้ำปาย ตามพระราชด�ำริ (ท่าโป่งแดง)

ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์
44 พิพิธภัณฑ์สิรินธร
46 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน		
นครราชสีมา		
48 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายสุรนารี		
50 ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชด�ำริ
บึงกาฬ
52 โครงการชลประทาน อ่างเก็บน�้ำบึงโขงหลง
เลย
54 ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ)
สกลนคร
56 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
58 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สุรินทร์
60 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
62 หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง

ภาคกลาง

กาญจนบุรี
64 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
66 วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร		
ฉะเชิงเทรา		
68 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ปทุมธานี			
70 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจวบคีรีขันธ์			
72 ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
พระนครศรีอยุธยา
		
74 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร			
76 พระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
เพชรบุรี
78 โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชด�ำริ
80 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
ลพบุรี
82 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์		
สมุทรปราการ
84 โครงการประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์
สมุทรสงคราม
86 โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์
88 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สระบุรี
90 พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ ไทย-เดนมาร์ค
สุพรรณบุรี
92 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้
อ่างทอง
94 ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

ภาคตะวันออก

จันทบุรี
96 จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
98 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด�ำริ		
100 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ชลบุรี
102 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
104 โครงการป่าสิริเจริญวรรษ
106 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
108 ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ
ตราด
110 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ
นครนายก
112 เขื่อนขุนด่านปราการชล
114 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
116 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ปราจีนบุรี
118 โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
120 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ระยอง
122 ทุ่งโปรงทอง
124 โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ
126 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
สระแก้ว
128 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ภาคใต้

กระบี่
130 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ (ศูนย์ปลานีโม)
132 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)		
ชุมพร 		
134 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชด�ำริ			
136 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
138 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
นครศรีธรรมราช
140 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง
นราธิวาส
142 ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
144 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
พังงา
146 ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
ยะลา
148 โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ

70 เส้นทาง
ตามรอยพระบาท

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.เชียงราย

จากแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งอดีต ท�ำให้วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่
โครงการในพระราชด�ำริ ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลายมาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
อนุรักษ์สืบสานศิลปะ เผยความงดงามทั้งทัศนียภาพ และวัฒนธรรมที่ได้รับการ
วัฒนธรรม ประเพณีของ สืบสาน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนแวะเวียน
ดอากาศบริสุทธิ์ ชมนานาพรรณไม้ที่งอกงาม และ
ชาวไทยภูเขาและชาวไทย มาสู
สัมผัสทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ขาดสาย
ภาคเหนือให้คงอยู่
โครงการอันเนือ่ งจากพระราชด�ำริของสมเด็จย่าแห่งนี้
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ครอบคลุมพื้นที่ อ�ำเภอแม่จัน
ตลอดไป
อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง และอ�ำเภอแม่สาย ที่ประกอบไป
ด้วย ชนเผ่าอาข่า ลาหู่ จีนก๊กมินตั๋ง ไทใหญ่ ไทลื้อ และ
ไทลัวะ มากกว่า 11,000 ชีวิต ภายหลังสมเด็จย่าทรงได้
แรงบันดาลใจ จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นของ
ชาวไทยภูเขามาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้สมเด็จย่า มี
พระราชประสงค์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน
บนดอยตุง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พร้อมทัง้ อนุรกั ษ์สบื สานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ
ชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือให้คงอยูต่ ลอดไป
วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ คือแหล่งเรียนรู้งานฝีมือ
และการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความทันสมัยและรากเหง้าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
10

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงราย
• อัตราค่าเข้าชม (บัตรรวม การ
วันแรก
เข้าชมพระต�ำหนักดอยตุง สวน
ช่วงเช้า
แม่ฟา้ หลวง และหอพระราชประวัต)ิ
• อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคา
ศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชาวเชียงราย
150 บาท เด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน
ช่วงบ่าย
120 ซม. เข้าชมฟรี
• ชมขัวศิลปะ ร่วมกิจกรรมงานศิลปะกับศิลปิน • มีรถสองแถวบริการ ตัง้ แต่ 07.00 น.
และ ชมศิลปะบ้านด�ำของ อ.ถวัลย์ ดัชนี
รถออกทุก 20 นาที
วันที่สอง
ช่วงเช้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• พระต�ำหนักดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง
พระต�ำหนักดอยตุง ที่ประทับ
หอแห่งแรงบันดาลใจ
แปรพระราชฐานเพือ่ ทรงงานของ
ช่วงบ่าย
สมเด็จย่า
• ศูนย์ผลิตและจ�ำหน่ายงานจากดอยตุง ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ จ�ำหน่าย
ดอยตุงชมโรงงานทอผ้า เซรามิก
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดอยตุง
วันที่สาม
อาทิ ผ้าทอมือ เสื้อผ้า พรมทอมือ
ช่วงเช้า
ของตกแต่งบ้าน
• หอฝิน่ อุทยานสามเหลีย่ มทองค�ำ อ�ำเภอเชียงแสน
กิจกรรมห้ามพลาด
อุมงคมุข อุโมงค์กาลเวลาที่รวบรวมเรื่องฝิ่นที่
• เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของ
สมบูรณ์ที่สุด
โครงการทีห่ อพระราชประวัติ
ช่วงบ่าย
•
ร้านมุมกาแฟ โครงการพัฒนา
• ตลาดแม่สาย เลือกซื้อสินค้าจากไทย-เมียนมาร์
ดอยตุง จิบกาแฟสดรสเยี่ยมของ
โครงการ เวลา 08.00-17.00 น.
อ.แมสาย

โครงการ
พัฒนา
ดอยตุง
1149

อ.เชียงแสน

พระตำหนักดอยตุง
สวนแมฟาหลวง
หอแหงแรงบันดาลใจ

อ.แมจัน

1
เหนือ

ทาอากาศยาน
นานาชาติ
แมฟาหลวง

อ.เมืองเชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน)
ศูนย์ทอ่ งเทีย่ วและบริการ ส�ำนักงาน
ประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
อาคารอเนกประสงค์ พระต�ำหนัก
ดอยตุง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
โทร. 0-5376-7015-12
www.doitung.com
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 07.00-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 1 ราว 45 กม. เลีย้ วซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปอีก
ประมาณ 15 กม.
Lat. : 20.297889
Long. : 99.813426
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
จ.เชียงราย

ศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
เกษตรกร โดยเน้น
การปลูกผักภายใต้
โรงเรือนและลด
การใช้สารเคมี

12

เพราะการพัฒนาการเกษตรอย่างถูกวิธี ช่วยเพิ่ม
ความยั่งยืนและสร้างรากฐานอาชีพภายในชุมชนอย่าง
มั่นคง วันนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ไม่เพียงเป็น
แหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีระบบ
อนุรักษ์ดินและน�้ำที่ดีเพียงเท่านั้น บ้านผาตั้งยังกลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญในบทบาทชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งส�ำคัญของจังหวัดเชียงราย
จากเดิมที่เคยเป็นหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยแล้ง ภายหลังได้รับถวายฎีกาการ
พัฒนาปรับปรุงพืน้ ทีจ่ ากชาวบ้านหมูบ่ า้ นผาตัง้ บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น และบ้านศิลาแดง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
องค์ประทานมูลนิธิโครงการหลวง โปรดให้จัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2550 เพือ่ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้าน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง มีการปรับพื้นที่
ภายในศูนย์ฯ ส�ำหรับวางแผนทดสอบและสาธิตวิธีการ
ปลูกผักและไม้เมืองหนาว รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ได้แก่
กระต่าย แพะ ไก่กระดูกด�ำ และหมู เพือ่ หล่อเลีย้ งชุมชน
ประกอบด้วย คนจีนคณะชาติ ม้ง เย้า มูเซอ อีก้อ
ไทลือ้ และคนพืน้ เมืองมากกว่า 600 ครัวเรือนอย่างทัว่ ถึง

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงราย
วันแรก
ช่วงเช้า
• นั่งเรือหางยาวชมวิวแก่งผาได จุดที่แม่น�้ำโขง
ไหลออกจากเมืองไทยสู่ลาวเป็นจุดแรก
ช่วงบ่าย
• ชมผาบ่อง ประตูรักแห่งขุนเขา ชมวิว
พระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิวเนิน 102 ดอยผาตั้ง
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกที่
ภูชี้ดาว
• โครงการหลวงผาตั้ง ชมแปลงพืชผักเมืองหนาว
ช่วงบ่าย
• ขี่จักรยานชมเมืองเชียงของ
• ชมการทอผ้าทอไทลื้อแบบดั้งเดิมที่พิพิธภัณฑ์
ลื้อลายค�ำ
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• ตักบาตรรับอรุณริมโขงที่เชียงของ
• ลันเจีย ลอดจ์ เยี่ยมชมโฮมสเตย์ และท�ำ
กิจกรรมในชุมชน ชมการแสดงของชุมชน

ไป อ.เวียงแกน

ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง
ผาตั้ง

ผาแล

1155

หวยหาญ

1093

ภูชี้ฟา

ปางคา
ไป อ.เทิง

ไป อ.เชียงคำ

เหนือ

• บริเวณดอยผาตั้ง ช่วงเดือน
มกราคม คือช่วงผลิดอกของ
ต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระ
ดอย) เต็มสองข้างทาง
ที่เที่ยวห้ามพลาด
แปลงทดสอบการปลูกผักและ
ไม้เมืองหนาว ชมพืชผักเมืองเหนือ
บนแปลงดินกว่า 16 ชนิด
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง
ดอยผาหม่น ชมดอกไม้เมืองหนาว
อาทิ ทิวลิป และลิลลี่
ดอยผาตั้ง จุดชมวิวไทย-ลาว และ
จุดชมทะเลหมอก สูงจากระดับน�้ำ
ทะเล 1,800 เมตร
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมวิถีชีวิตชุมชนในละแวก
ใกล้เคียงของชาวเขาเผ่าม้ง
ชาวจีนยูนนาน และเย้า
• อุดหนุนผลิตผลจากโครงการและ
งานหัตถกรรมชาวเขา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โทร. 0-5316-3308
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-16.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทาง
เชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งรายบ้านเต่า (ทางหลวงหมายเลข 1233,
1733 และ 1152) ประมาณ 50 กม.
ต่อมาถึงบ้านเต่า บ้านท่าเจริญ
เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวงหมายเลข
1155) ระยะทางประมาณ 17 กม.
และต่อไปยังบ้านปางหัด-ดอยผาตั้ง
อีก 15 กม.
Lat. : 19.979457
Long. : 100.475013
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ชาน�้ำมันและพืชน�้ำมัน
จ.เชียงราย

ใครหลายคนคงไม่คนุ้ หู หากจะเอ่ยถึงชาน�ำ้ มัน อาจจะ
สงสัยด้วยซ�ำ้ ว่าเกีย่ วข้องอันใดกับเครือ่ งดืม่ ชาทีเ่ ราดืม่ กัน
ทุกวันนีห้ รือไม่ ชาน�ำ้ มัน ได้ชอื่ ว่าเป็นน�ำ้ มันมะกอกแห่งโลก
จากเมล็ดชา
ตะวันออก คือน�ำ้ มันทีไ่ ด้จากการต้นชาน�ำ้ มัน ในเมืองไทย
หน้าตาคล้ายเกาลัดที่ มีการเพาะปลูกต้นชาน�้ำมันสายพันธุ์คามีเลียโอลีเฟร่า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งได้มาจากเมืองจีน และผ่านจากศึกษาวิจัยจนสามารถ
เพาะปลูกได้ผลผลิตเต็มที่ ที่อ�ำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
ได้พระราชทาน ให้กบั
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ำมันและพืชน�้ำมันที่
มูลนิธชิ ยั พัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
เพือ่ ศึกษาหาวิธนี ำ� มาปลูก พระราชด�ำริให้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบนั ได้กลาย
ในไทย วันนีจ้ งึ เกิดศูนย์วจิ ยั และ เป็นอีกหนึง่ จุดหมายของนักท่องเที่ยว ที่สนใจในสุขภาพ
เพราะที่นี่เป็นโรงงานผลิตน�้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน�้ำ
พัฒนาชาน�ำ้ มันขึน้
่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 150 ไร่
เพือ่ สานต่อพระราชด�ำริ มันอืจุด่นเด่ๆนทีของศู
นย์ฯ ทีไ่ ม่ควรพลาด คือ ร้านอาหาร “เมล็ดชา”
ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่น�ำ
เสนออาหารเหนือสไตล์โมเดิร์น และใช้น�้ำมันชามาเป็น
วัตถุดิบหลัก มี 2 เมนูพระราชทาน คือ โครเก็ตเบคอน
แป้งขนมปังทอดไส้มันฝรั่งผสมหมูเบคอนบด และซุป
มะเขือเทศ เปรี้ยวหวานกลมกล่อม ส�ำหรับของหวาน
ก็สร้างสรรค์ที่สุด ด้วยไอศกรีมอัญชันโยเกิร์ต ทุกจาน
ขอการันตีว่ากินแล้ว รู้สึกดีกับมื้ออร่อยนี้อย่างแน่นอน
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• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.พะเยา-เชียงราย
วันแรก : พะเยา
ช่วงเช้า
• เดินทางไปพะเยา เยี่ยมชมวัดนันตาราม
(Unseen) นมัสการพระเจ้าแสนแส้
• เยือนเฮือนไทลื้ออายุร้อยปีของแม่แสงดา
สัมฤทธิ์ หรือชมการทอผ้าไทลื้อที่บ้านป้ามาลี
วงศ์ใหญ่
ช่วงบ่าย
• ล่องกว๊านพะเยาสู่วัดติโลกอาราม แล้วกลับไป
พักผ่อนที่เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย
• กากที่เหลือจากการบีบน�้ำมัน
ช่วงเช้า
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
• ศูนย์ผลิตและจ�ำหน่ายงานมือโครงการพัฒนา
ในการใช้ฆา่ หอยเชอรีใ่ นนาข้าวได้
ดอยตุง ซื้อผลิตภัณฑ์ดอยตุง ชมโรงงานทอผ้า • ระหว่างเข้าเครื่องปรับสภาพ
เซรามิก
น�้ำมันจะได้ไขสบู่ จึงสามารถน�ำ
ช่วงบ่าย
ไปผลิตสบู่คุณภาพดีได้อีกทอด
• พระต�ำหนักดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง
ที่เที่ยวห้ามพลาด
หอแห่งแรงบันดาลใจ
นิทรรศการจัดแสดงความแตกต่าง
• ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ของชาน�ำ้ มันและชาทัว่ ไป พร้อม
วันที่สาม : เชียงราย
บอกเล่าความเป็นมาของไร่ชาน�ำ้ มัน
ช่วงเช้า
ร้านขายผลิตภัณฑ์นอกจากน�ำ้ มัน
• ชมหอฝิน่ อุทยานสามเหลีย่ มทองค�ำ อ�ำเภอ
ต่างๆ ทั้งน�้ำมันชา น�้ำมันเมล็ด
เชียงแสน อุมงคมุข อุโมงค์กาลเวลาที่รวบรวม
ไนเจอร์ น�้ำมันเมล็ดงาม้อน และ
เรื่องฝิ่นที่สมบูรณ์ที่สุด
น�้ำมันมะรุมแล้ว ยังมีจ�ำหน่าย
ช่วงบ่าย
เครื่องส�ำอางหลายชนิดที่ผลิต
• ตลาดแม่สาย เลือกซื้อสินค้าจากไทย-เมียนมาร์ จากน�้ำมันชาอีกด้วย
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ำมันและพืชน�้ำมัน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชิมอาหารอร่อยสุขภาพดีที่
เมล็ดชา ร้านอาหารริมน�้ำสุดชิลล์
การันตีว่าทุกจานล้วนใช้น�้ำมันชา
ในการประกอบอาหาร
1
• จัดสาธิตกรรมวิธีการสกัดน�้ำมัน
จากเมล็ดชา
ถ.พหลโยธนิ

เหนือ

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
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1

ฌาปนสถาน
สาธารณะแมสาย

อ.แมสาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ำมัน
และพืชน�้ำมัน
888 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โทร. 0-5373-4140-2, 0-5373-4440
www.teaoilcenter.org
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-20.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน
มุ่งหน้าแม่สาย เมื่อถึงฌาปนสถาน
สาธารณะแม่สายจะเจอสี่แยกตัด
ถนนสาย 1149 ให้เลี้ยวซ้าย
ศูนย์วิจัยฯ จะตั้งอยู่ทางขวามือ
Lat. : 20.419942
Long. : 99.882093
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พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
จ.เชียงใหม่

ที่ประทับในโอกาส
เสด็จพระราชด�ำเนิน
แปรพระราชฐาน
และเพื่อรับรอง
พระราชอาคันตุกะ
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พระต�ำหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ เป็นหนึง่ ในแหล่งท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทัศนียภาพสวยงามเสมือน
จินตนาการที่เกิดขึ้นจริง สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์
อันวิจติ รตัง้ ตระหง่านเหนือมวลดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์
และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียง
ส่วนหนึง่ จากร้อยเหตุผลทีน่ กั ท่องเทีย่ วควรค่าแก่การมาเยือน
พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบไทยประยุกต์เป็นเรือนหมู่ ในปี พ.ศ.2504
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ขึ้นบนดอยบวกห้า
ต�ำบลสุเทพ เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จ
พระราชด�ำเนินแปรพระราชฐาน มาประทับแรมที่จังหวัด
เชียงใหม่ และเพือ่ รับรองพระราชอาคันตุกะ โดยใช้รบั รอง
สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดริคที่ 9 และสมเด็จพระราชินี
อินกริด แห่งเดนมาร์ค เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2505
พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่
ท่องเที่ยว ที่สวยงามตระการตาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่
ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมที่ประทับของพระราชวงศ์
ได้อย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของพระราชอาคันตุกะ และ
ยลโฉมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วิจิตรงดงามแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 4 วัน 3 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
วันแรก
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมพระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
• ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
ช่วงบ่าย
• เลือกซื้อสินค้าที่บ้านถวาย แล้วชมเวียงกุมกาม
และรับประทานอาหารที่คุ้มขันโตก
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมแคมป์ช้างที่ปางช้างแม่ตะมาน
ช่วงบ่าย
• เทีย่ วฟาร์มกล้วยไม้-ฟาร์มผีเสื้อ
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชมความงดงาม
ของพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระ
มหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ช็อปปิ้งตลาดม้ง
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมโครงการหลวงอินทนนท์ และน�้ำตก
วชิรธาร
วันที่สี่
ช่วงเช้า
• เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ซื้อของฝาก
กลับบ้าน

• หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ
เกษมศรี คือสถาปนิกและ
มัณฑนากร ผู้ออกแบบ ตกแต่ง
ภายในส่วนที่ประทับ และส่วนที่
ใช้รับรอง พระราชอาคันตุกะ
• งดการเปิดให้เข้าชมระหว่าง
เสด็จแปรพระราชฐาน
(เดือนมกราคม-มีนาคม)
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พระต�ำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ
ที่ประทับของสมเด็จย่า และ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา
พระต�ำหนักสิริส่องภูพิงค์ หรือ
พระต�ำหนักยูคาลิปตัส ที่ประทับ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ
อ่างเก็บน�้ำ/น�้ำพุทิพย์ธาราของ
ปวงชน อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ที่ใช้
กักเก็บน�้ำไว้ใช้ภายในพระต�ำหนัก
กิจกรรมห้ามพลาด
• นัง่ รถไฟฟ้าน�ำเทีย่ ว ค่าบริการ
300 บาท/คัน (นัง่ ได้ไม่เกิน 3 คน)
พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5322-3065
www.bhubingpalace.org
เปิดบริการ : วันศุกร์-อาทิตย์
เวลา 08.30-15.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ
จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่
ถึงพระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
เป็นระยะทาง 17 กม.
Lat. : 18.806485
Long. : 98.898951
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
จ.เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสร้างศูนย์ฯ
เพื่อเสริมความรู้
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จากที่เคยท�ำหน้าที่ศูนย์พัฒนาวิจัยพันธ์ุพืชแต่เพียง
อย่างเดียว ณ ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
ได้กลายเป็นอีกหนึ่งปลายทางยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ที่แสวงหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความอบอุ่น
ในการดูแลต้อนรับขับสู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น นอกจาก
ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
ต�ำบลห้วยแก้ว อ�ำเภอแม่ออน ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ท�ำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่ต้องตา
ตรึงใจ เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด ไม่ว่าจะเป็น
ฤดูกาลไหน
ทีน่ เี่ น้นงานวิจยั ปลูกเห็ดหอมและกาแฟ ภายใน
พืน้ ทีก่ ว่า 4 ไร่ มีการเตรียมเพาะกล้าให้กับเกษตรกร
ใครที่ชื่นชอบดอกไม้งามหาชมยาก ก็สามารถเข้าชม
หมู่ไม้กระถางที่จัดให้ชมภายในศูนย์ฯ อาทิ ต้นบีโกเนีย
กล้วยไม้ปีกผีเสื้อและอื่นๆ เรียงรายอยู่ในเรือนเพาะช�ำ
ให้ได้ซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้าน ใครที่ต้องการค้างคืน
โครงการหลวงตีนตกก็มีห้องพักดีไซน์เก๋ ราคากันเอง
ไว้บริการอีกด้วย

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ล�ำพูน-ล�ำปาง-เชียงใหม่
วันแรก : ล�ำพูน
ช่วงเช้า
• วัดพระธาตุหริภุญชัย นั่งรถรางชมเมืองล�ำพูน
ช่วงบ่าย
• สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
• บ้านดอนหลวง หมู่บ้าน OTOP
แหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุด
วันที่สอง : ล�ำปาง-เชียงใหม่
ช่วงเช้า
• อุทยานแจ้ซ้อน แหล่งน�้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ
• หมู่บ้านป่าเหมี้ยง ชมวิถีการปลูกชาอัสสัม
ช่วงบ่าย
• โครงการหลวงตีนตก ชมเแปลงสาธิตการปลูก
พืชผักเมืองหนาว เช่น วานิลลา มะเขือเทศ
วันทีส่ าม : เชียงใหม่
ช่วงเช้า
• เลือกซื้อของฝากที่สันก�ำแพง
• พิพธิ ภัณฑ์บา้ นจ๊างนัก ชมผลงานรูปช้างแกะสลัก
มากมาย
		
ช่วงบ่าย
• หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ชมวิถีชีวิต
ชาวเมืองเชียงใหม่ ประเพณีต่างๆ

เหนือ
ไปเชียงใหม

118
น้ำพุรอน
ดอยสะเก็ด

กรมปาไม

1135
บ.หวยแกว
ไปเชียงใหม

อบต.
เทพเสด็จ

ไปเชียงราย
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ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง
ตีนตก
ไปลำปาง
แมน้ำ

บ.แมกำปอง

• เห็ดชุบแป้งทอด เป็นเมนูที่
ไม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ ปวง
• ไม่มรี ถสาธารณะวิง่ ผ่านโครงการ
ต้องขับหรือเช่ารถส่วนตัวจาก
ตัวเมือง หรือจ้างรถสองแถว
ที่เที่ยวห้ามพลาด
วัดคันธาพฤกษา สถาปัตยกรรม
แบบล้านนาโบราณ และโบสถ์
กลางน�ำ้ แสนสวย
บ้านแม่กำ� ปอง หมูบ่ า้ นทีโ่ ด่งดัง
ด้านโฮมสเตย์ ไปสัมผัสวิถชี วี ติ และ
ประเพณีพนื้ บ้านได้อย่างใกล้ชดิ
Flight of the Gibbon
สนุกสุดเหวีย่ งไปกับซิปไลน์ 5 กม. ที่
ขึน้ ชือ่ ว่ายาวทีส่ ดุ ในเอเซีย
กิจกรรมห้ามพลาด
• จิบกาแฟเอสเพรสโซ่รสชาติดเี ยีย่ ม
ทีร่ า้ นกาแฟของโครงการ
• เดินป่าขึ้นลงน�้ำตก 7 ชั้น
ที่น�้ำตกแม่ก�ำปอง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
ม. 8 บ้านปางผึง้ ต.ห้วยแก้ว
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
โทร. 09-3416-7726
www.royalprojectthailand.com/
teentok
ร้านอาหาร : ลูกค้าในโครงการ 07.0020.00 น./ลูกค้าทัว่ ไป 10.00-16.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากเชียงใหม่ ประมาณ 55 กม. ใช้
เส้นทางเชียงใหม่-สันก�ำแพง-แม่ออน
ผ่าน�้ำพุร้อนสันก�ำแพงไปทางบ้านแม่
ก�ำปอง ศูนย์ตีนตกจะอยู่ซ้ายมือ ก่อน
ถึงบ้านแม่ก�ำปอง
Lat. : 18.866384
Long. : 99.322538
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
จ.เชียงใหม่

ณ ภูเขาสูงอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม่อนเงาะ
อ�ำเภอแม่แตง แต่เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขา
เผ่าม้ง ซึ่งมักจะด�ำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและมีฐานะ
เมื่อเผชิญปัญหา
ยากจน โครงการหลวงจึงเริม่ พัฒนาและส่งเสริมการปลูกผัก
เป็นล�ำดับแรก โดยเน้นแก้ปัญหาพื้นที่สูงชัน ยากต่อการ
พื้นที่ราบมีน้อย
ทั่วบริเวณล้วนเป็น เพาะปลูก พืชผักที่เลือกปลูกจึงต้องเหมาะสมที่สุดกับ
้นที่เนินเขา เช่น ผักกาดสายพันธ์ุต่างๆ กะหล�่ำปลี
เทือกเขา ยากต่อการ พืนานาชนิ
ด ฟักทองญีป่ นุ่ หัวไชเท้าญีป่ นุ่ ฯลฯ วิธกี ารปลูก
เพาะปลูก นักวิชาการ ที่ผ่านการวิจัยมาแล้วนั้น ทางโครงการหลวงได้ส่งต่อให้
เกษตรของโครงการหลวง กับเกษตรกร เนรมิตพื้นที่เทือกเขาแห้งแล้งให้กลับกลาย
จึงต้องท�ำงานหนัก เป็นอีกหนึ่งวิวงดงามให้ได้เยี่ยมชม
งจากได้รบั การฟืน้ ฟูผนื ป่าท�ำให้ดอยม่อนเงาะกลับมา
เพื่อค้นหาทางแก้ ไข เขียหลั
วชอุ่มและงดงามขึ้นอีกครั้ง กลายเป็นจุดท่องเที่ยว
ปัญหาด้านพื้นที่ท�ำกิน ในฝันของนักท่องไพร ทางโครงการจัดเตรียมบ้านพัก
ของม่อนเงาะ
แสนสบายให้บริการ พร้อมร้านอาหารที่จัดเสิร์ฟอาหาร
พื้นเมืองคุณภาพดี แขกที่มาเยือนจะได้ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรไปด้วยจากแปลงไม้ดอก และพืชผักต่างๆ
รวมไปถึงไร่ชา ไร่กาแฟ ที่เรียงรายอย่างงดงาม
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• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
วันแรก
ช่วงเช้า
• โครงการหลวงม่อนเงาะ สัมผัสวิถีชาวม้ง
ชมแปลงปลูกชาลุงเดช โรงเพาะเห็ดระบบปิด
แปลงกล้วยไม้ซมิ บิเดียม ภูมปิ ญั ญาการท�ำเหมีย้ ง
แบบดั้งเดิม
ช่วงบ่าย
• ดอยหลวงเชียงดาว ชมพรรณไม้หายากที่เดียว
ในไทย เช่น ค้อเชียงดาว สิงโตเชียงดาว
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมโครงการหลวงห้วยลึก
ช่วงบ่าย
• เรียนรู้วิถีพอเพียงที่ ดารา ดาเล บ้านดินฟาร์ม
• เดินเล่นถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่

• หากเดินทางมาในฤดูฝน
ควรเลือกเดินทางด้วยรถโฟร์วีล
• ผ้าปักและทอลายของชาวเขา
เผ่าม้งเป็นอีกหนึ่งช็อปปิ้งลิสต์
ที่น่าซื้อหากลับไปเป็นที่ระลึก
ที่เที่ยวห้ามพลาด
หมู่บ้านเหล่าพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
ชาวพื้นเมือง
ไร่ชาสวนลุงเดช จิบชาพร้อม
ชมวิวสวย ที่เน้นปลูกชา และยังมี
สวนเงาะ ส้ม มะขามให้เข้าชมด้วย
แปลงส่งเสริมไม้ดอก สารพัน
ดอกไม้แปลกตาอย่าง ไม้ใบวานิลลา
ซิมบิเดียม และกล้วยไม้นานาพรรณ
กิจกรรมห้ามพลาด
• กางเต็นท์ค้างคืน และตื่นขึ้นมา
ชมความงดงามยามพระอาทิตย์ขน้ึ
ที่จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ

จดุลองแพ
จดุสงูสดุ
ดอย
มอนเงาะ

ศนูยพฒ
ั นา
โครงการหลวง
มอนเงาะ
ไป อ.ปาย
สถานแีมหลอด

เหนือ

ไป อ.ฝาง

ปางอสุา

ตลาด
แมมาลยั

1095

วดัสบเปง

อ.แมรมิ
ไป จ.เชียงใหม
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ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงม่อนเงาะ
ม.4 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร. 08-1025-1002
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-18.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
วิ่งเส้นทางหลวงสาย 107 มุ่งหน้า
ไปทางแม่ริม ตรงไปราว 30 กม.
เมื่อถึงอ�ำเภอแม่แตงให้เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ทางหลวงสาย 1095 วิ่งตรงไป
ประมาณ 13 กม. ให้เลี้ยวขวา
ตามป้ายของโครงการ วิ่งตามทาง
มาอีกประมาณ 7 กม. ให้เลี้ยวซ้าย
ไปก็จะถึงที่หมายคือบ้านม่อนเงาะ
ถนนปลายทางค่อนข้างแคบควร
ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
Lat. : 19.178956
Long. : 98.803164
21

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
จ.เชียงใหม่

เริ่มจากฎีกา
ของชาวเขา ที่ขอ
พระราชทานผืนดิน
ท�ำกินกับพ่อหลวง
กลายเป็นโครงการหลวง
ทีส่ ร้างรายได้และ
อาชีพเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืนให้กับชาวเขา
ทุกคน
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ย้อนไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2521 เมื่อชาวเขาเผ่าม้ง
ได้อพยพหาที่ท�ำกินแห่งใหม่ และได้ถวายฎีกาถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอที่ท�ำกินแห่งใหม่
ทดแทนที่เก่าที่มีสภาพดินไม่เหมาะสม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการหลวง
เข้าช่วยเหลือ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณะพื้นที่ท�ำกิน
บ้านห้วยลึก แม้จะใช้เวลานานในการปลูกป่าทดแทนและ
ดูแลผืนป่า ในที่สุดพื้นที่ห้วยลึกก็กลับกลายเป็นพื้นที่อุดม
สมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมในการ
ท�ำการเกษตร
โครงการหลวงห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เผ่าม้ง กะเหรี่ยง และคนเมือง
ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็นทีร่ าบ สลับกับหมูภ่ เู ขาที่
ทับซ้อนอย่างงดงาม และมีอากาศที่เย็น ท�ำให้เหมาะแก่
การท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ และยังถูกจัดสรรเป็นพื้นที่
ส�ำหรับท�ำการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ส่งเสริม วิจัยและ
เพาะพันธุ์ให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา มีทั้งสารพัน
แปลงพืชเมืองหนาว อย่าง แคนตาลูป หรือผักสลัด รวมทั้ง
พืชผักที่ไม่ค่อยได้พบเห็นจากที่ไหน อย่าง แปลงผักกาด
หอมห่อ ผักกาดขาวปลี ฯลฯ แปลงสมุนไพร หรือแปลง
ดอกไม้ อย่าง เบญจมาศ ผลไม้ทั้งหมดนี้เพาะปลูกสลับกัน
ตลอดทั้งปี ท�ำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก กลาย
เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่ไม่ควรพลาด

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 4 วัน 3 คืน

เส้นทางท่องเทีย่ วโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
วันแรก
ช่วงเช้า
• ชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ช่วงบ่าย
• ชมวิถีเรียบง่ายของปกาเกอะญอ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• บ้านห้วยฮ่อม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พืชผัก
เมืองหนาว จิบชาถ้วยไม้ไผ่
ช่วงบ่าย
• บ้านวัดจันทร์ ไปดูป่าต้นน�้ำที่นาอูรู ชมวิหาร
แว่นตาด�ำ ที่อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
ช่วงเย็น
• ชมทิวทัศน์ ณ โคว่โพหลู่
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• ชมธรรมชาติยามเช้า ณ โครงการหลวงห้วยลึก
อ่างห้วยอ้อ
ช่วงบ่าย
• พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 แหล่งผลิตสินค้า
ดอยค�ำ
ช่วงเย็น
• สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
วันที่สี่
ช่วงเช้า
• ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวปะหล่องที่บ้านนอแล
และชาวมูเซอด�ำที่บ้านขอบด้ง

ไป อ.ฝาง

ศูนยพัฒนา

อางเก็บน้ำ โครงการหลวง
หวยลึก

1105
ไป อ.พราว

107
ดอยหลวง
เชียงดาว
อ.เชียงดาว

ไป จ.เชียงใหม

เหนือ

• หากไปท่องเที่ยวในช่วงเดือน
ธันวาคม-มกราคม จะได้สัมผัส
ประเพณีปีใหม่ของชาวม้ง
• มีสถานทีก่ างเต็นท์ และให้บริการ
เช่าเต็นท์พร้อมถุงนอน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พระสถูปเจดียส์ มเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ์ เจดียฐ์ าน 8 เหลีย่ ม
แต่ละด้านมีแผ่นศิลาสลักลวดลาย
เรื่องราวพระประวัติ
ถ�ำ้ เชียงดาว หินงอกหินย้อยตาม
ธรรมชาติและมีธารน�้ำสวยงาม
อยู่ทางหน้าถ�้ำ
วัดถ�ำ้ ผาปล่อง สถานปฏิบัติธรรม
เงียบสงบเข้าถึงธรรมชาติโดยรอบ
กิจกรรมห้ามพลาด
• เข้าชมแปลงไม้ดอกของเกษตรกร
อย่างใกล้ชิด
• เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ที่สดใหม่และหาได้ยากในราคา
ย่อมเยา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
91 ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
โทร. 08-1961-3174
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : พฤศจิกายน-มีนาคม
การเดินทาง
เดินทางมุ่งสู่ทางหลวงสาย 107
สายเชียงใหม่-ฝาง และวิ่งตรงไป
ประมาณ 92 กม. จนถึงวัดห้วยลึก
จึงเบี่ยงขวาไปประมาณ 500 เมตร
เพื่อเข้าสู่โครงการ
Lat. : 19.531300
Long. : 99.054901
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ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
จ.เชียงใหม่

ส�ำหรับใครที่ถวิลหาบรรยากาศของดอกไม้สีชมพู
ผลิบานท่ามกลางขุนเขาสีเขียว ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ขุนวาง) เป็นอีกหนึ่งจุดชมต้นนางพญาเสือโคร่ง
ศูนย์ศึกษา
หรือซากุระเมืองไทยแห่งส�ำคัญของเชียงใหม่ เพราะพืน้ ที่
วิจัยพันธุ์พืชและ
ซึง่ สูงจากระดับน�ำ้ ทะเล 1,100 เมตร ท�ำให้นอกจากจะได้
ชื่นชมกับดอกนางพญาเสือโคร่งที่ผลิดอกสวยงามเต็มที่
ไม้ผลเมืองหนาว
แล้วยังได้สมั ผัสกับอากาศเย็นสบายในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย
เพื่อถ่ายทอด
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตั้งอยู่
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี ระหว่
างหมู่บ้านปกาเกอะญอและหมู่บ้านม้ง ต�ำบลแม่วิน
ให้กับเกษตรกร
อ�ำเภอแม่วาง อยู่ในวงล้อมของแนวเทือกเขาอินทนนท์
ตั้งขึ้นภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินมาที่บ้านขุนวางในปี พ.ศ. 2523 ซึ่ง
พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่นจ�ำนวนมากของ
ชาวบ้าน ทรงมีพระราชด�ำรัสให้กองพืชสวน กรมวิชาการ
เกษตร ด�ำเนินการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่
ทดลอง ขยายพันธุ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชเมืองหนาวบนที่ราบสูงให้กับเกษตรกร ทดแทน
การปลูกฝิ่น
ปัจจุบันภายในพื้นที่ของโครงการ คือแหล่งเพาะปลูก
และวิจัยพืชพรรณและไม้ผลเมืองหนาว เช่น สาลี่ พลัม
แมคคาเดเมีย เกาลัดจีน สตรอว์เบอร์รี เป็นต้น ทั้งยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดนิยม เพราะมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี
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• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
วันแรก
ช่วงเช้า
• ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ชมแปลงดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว
• ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
ดอยอินทนนท์ มีเพียงแห่งเดียวในโลก
ช่วงบ่าย
• พระต�ำหนักดอยผาตั้ง ชมเรือนประทับและ
เรือนทรงงาน
• ชมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
ทดลองเลี้ยงแกะ ป้อนหญ้า ป้อนนม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมขุนช่างเคี่ยน
ชมซากุระบานสะพรั่งทั้งป่า
ช่วงบ่าย
• สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เดินชมธรรมชาติบนสะพานลอยฟ้ายาวที่สุด
ของไทย
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• ขึน้ รถรางชมพรรณไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
• ชมงานพุทธศิลป์วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
ช่วงบ่าย
• พิพิธภัณฑ์พระต�ำหนักดาราภิรมย์ พระต�ำหนัก
ของเจ้าดารารัศมี
• ซื้อของฝากกลับบ้านที่กาดวโรรส

ที่ทำการ
อุทยาน
อินทนนท

1009
ไป อ.ฮอด

ที่เที่ยวห้ามพลาด
จุดชมต้นนางพญาเสือโคร่ง
ถนนสายซากุระเมืองไทยภายใน
พื้นที่ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่
ไร่กาแฟ ชมเมล็ดกาแฟอาราบิก้า
สายพันธุ์คาติมอร์ สดๆ จากต้น
กิจกรรมห้ามพลาด
• เดินชมแปลงทดลองการเกษตร
ภายในศูนย์
• เก็บภาพสวยๆ กับดอกนางพญา
เสือโคร่ง ที่หนึ่งปีจะบานให้เห็น
แค่ครั้งเดียว

ไป
จ.เชียงใหม

ศูนยวิจัย
เกษตรหลวง
เชียงใหม
(ขุนวาง)

อ.หางดง

1259
บ.บานกาด

บ.ขุนกลาง

• ดอกนางพญาเสือโคร่ง
จะผลิบานช่วงกลางเดือน
มกราคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
• มีบา้ นพักรับรองจ�ำนวน 4 หลัง
(พักได้ 4-8 คน และมีจดุ บริการ
กางเต็นท์ 2 จุด

108
อ.จอมทอง
เหนือ

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
(ขุนวาง)
ม.12 ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5331-8333
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00–16.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตุลาคม-กุมภาพันธ์
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1009 เลี้ยวขวาที่สามแยกบริเวณ
หมู่บ้านขุนกลาง (ประมาณหลัก
กิโลเมตรที่ 31) ขับตรงไปประมาณ
18 กม. จนถึงขุนวาง
Lat : 18.627464
Long : 98.507220
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนางห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.เชียงใหม่

จากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กินพื้นที่กว้าง
ใหญ่ถึง 8,500 ไร่ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ กว่า 34 ปีแล้ว
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
จากพระราชด�ำริ
พระราชด�ำริ ได้มุมานะท�ำการศึกษาวิจยั พัฒนารูปแบบ
ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ
ระบบชลประทาน พัฒนาแหล่งน�ำ้ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ป่าไม้และฟื้นฟูผืนดิน
ที่ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ ทางศูนย์ฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการเข้าฝึกอบรม
าน ให้เห็นถึงผลเสียของการตัดไม้ท�ำลายป่า และ
และน�ำไปปฏิบัติได้จริง ชาวบ้
ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า อีกทั้งร่วมส่งเสริมงานการเกษตร
และส่งเสริมอาชีพในกลุ่มแม่บ้าน ยังผลให้ห้วยฮ่องไคร้
ในวันนี้ กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง
ในวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หรือสวน
เพื่อการศึกษา แขกผู้มาเยือนทุกคน จะได้รับความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาผืนป่าที่เข้าใจง่าย แถมยังสัมผัสได้
ถึงจิตวิญญาณของป่าใหญ่ ด้วยการก้าวย่างเข้าสูก่ ารเดินป่า
ท่ามกลางลุ่มน�้ำห้วยฮ่องไคร้ ทั้งหมู่ป่าเต็งรังเคียงข้าง
กับป่าเบญจพรรณแสนงดงาม ตามเส้นทางที่จัดท�ำไว้
ปิดท้ายด้วยการเข้าชมวิถีฟาร์มสไตล์ภาคเหนือ อาทิ
การท�ำปศุสัตว์ เลี้ยงโคนม สัตว์ปีก รวมถึงสัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน�้ำ อย่าง กบนานาพันธ์ุด้วย
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• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่-ล�ำพูน-ล�ำปาง
วันแรก : เชียงใหม่
ช่วงเช้า
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ พื้นที่
พัฒนาการเกษตรต้นน�้ำล�ำธารของภาคเหนือ
• ชมเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดดอยสะเก็ด
ช่วงบ่าย
• ศูนย์หตั ถกรรมบ่อสร้าง
• ชมสวนสวยทีส่ วนราชพฤกษ์
ช่วงเย็น
• เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นั่งรถชมสัตว์ป่า
วันที่สอง : ล�ำพูน-ล�ำปาง
ช่วงเช้า
• ชมวัดจามเทวี วัดสันป่ายาง กู่ช้างกู่ม้า และ
พระธาตุหริภญุ ไชย พระธาตุปเี กิดของคนปีระกา
ช่วงบ่าย
• ชุมชนเวียงยอง ชมวิถีชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอก
• เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีที่ล�ำปาง
ช่วงเย็น
• นั่งรถม้าชมเมืองล�ำปาง ช็อปปิ้งที่กาดกองต้า
วันที่สาม : ล�ำปาง
ช่วงเช้า
• แวะชมพระธาตุล�ำปางหลวง
• ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ชมการแสดงของช้าง
แสนรู้
• แวะชมวัดเจดีย์ซาวหลัง

ไป จ.เชียงราย

ศนูยศกึษาการ
พฒ
ั นาหวยฮองไคร

118

ไป อ.ดอยสะเกด็

ไป อ.สนัทราย
ไปสนามบนิเชยีงใหม

ไป จ.เชียงใหม

ไป จ.ลำปาง

เหนือ

• หากเข้าชมเป็นหมูค่ ณะและต้องการ
วิทยากรสามารถนัดล่วงหน้า
• กบของศูนย์นนั้ มีสองสายพันธ์ุ
ทัง้ กบไทย (กบนาหรือกบพืน้ เมือง)
และกบต่างประเทศ (กบบูลฟร็อก)
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สวนหกศูนย์ ใจกลางของ
ศูนย์พพิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทม่ี ชี วี ติ
วัดป่าศาลาปางสัก (วัดหลวงตา)
ปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางของ
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต
โครงการพระราชด�ำรินำ�้ พุรอ้ น
สันก�ำแพง ธารน�ำ้ ร้อน กว้าง
ราว 2 เมตร ให้ได้แช่เท้าผ่อนคลาย
ความเมือ่ ยล้า
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมสาธิตการสร้างฝายไม้ไผ่
แบบง่ายๆ เพือ่ เป็นองค์ความรู้
ในการใช้ชวี ติ ตามวิถธี รรมชาติ
• แคมป์ปง้ิ ริมอ่างเก็บน�ำ้ ในอุทยาน
แห่งชาติแม่ตะไคร้
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ต.ป่าเมีย่ ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5338-9228-9 ต่อ 102
www.hongkhrai.com
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
วิ่งมาทางหลวง 118 สายเชียงใหม่เชียงราย และตรงขึ้นทิศตะวันออก
เฉียงเหนือราว 24 กม. ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงห้วยฮ่องไคร้ จะตั้งอยู่
ทางขวามือห่างจากถนนประมาณ
2 กม.
Lat. : 18.909175
Long. : 99.216566
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สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จ.เชียงใหม่

ในแต่ละปีเมื่อลมหนาวมาเยือน ภาพของดอกไม้
เมืองหนาวสีสวย รวมทัง้ ดอกซากุระเมืองไทยทีบ่ านสะพรัง่
ที่ช่วยแต่งแต้มภูเขาสีเขียวให้สวยงาม รวมทั้งพืชผักผลไม้
ทรงพลิกฟื้น
นานาชนิด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแม่เหล็กส�ำคัญที่ดึงดูดใจ
จากภูเขาฝิ่น
นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากให้มาเยือนดอยอ่างขางในแต่ละปี
จนกลายเป็นพืชผักเมือง จนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่า ที่นี่เคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น
หนาวที่สวยงามและ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2513 หรือเกือบ 50 ปีที่แล้ว
น่าเที่ยวที่สุด
เมื่อพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึง
ของเมืองไทย
เพราะทรงห่วงใยเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีการปลูกฝิ่น
เป็นอาชีพหลัก สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงเกิดขึ้น เพื่อ
ใช้เป็นแปลงทดลอง ปลูกพืชผักเมืองหนาวคุณภาพดีแทน
ป่าฝิ่นดั้งเดิม สตรอว์เบอร์รี เป็นพืชพันธ์ุชนิดแรกๆ
ที่น�ำมาทดลองปลูกที่นี่ จนได้พันธ์ุที่เหมาะสมกับเมืองไทย
โดยใช้ชื่อว่า พันธุ์พระราชทาน
ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆ ของเมือง
ไทย เป็นแหล่งจ�ำหน่ายพืชผักผลไม้เมืองหนาวคุณภาพดี
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ซอื้ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน ทีส่ ร้างรายได้และ
ชุมชนที่แข็งแรงให้กับชาวไทยภูเขาอีกด้วย
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• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางไปทีอ่ า่ งขาง รับประทานอาหารกลางวันที่
สโมสรอ่างขาง
ช่วงบ่าย
• รับประทานอาหารว่างใต้ต้นซากุระใน
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เดินชมบอนไซ
ชมดอกไม้เมืองหนาวพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ อง
ช่วงเช้า
• เดินทางไปแปลงสตรอว์เบอร์รีของชาวปะหล่อง • สถานีเกษตรอ่างขาง คือสถานี
ชิมสดๆ จากต้น
วิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง
• เดินทางไปบ้านนอแล เลือกซือ้ งานหัตถกรรม
• หากจะมาเก็บสตรอว์เบอร์รี
ชุมชน
ควรมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงกลางวัน
เมษายน
• ชมสวนกุหลาบอังกฤษ ซากุระ ตามแนวถนน
ช่วงเย็น
ทีเ่ ที่ยวห้ามพลาด
• เที่ยวตลาดบ้านคุ้ม
สวนค�ำดอย แหล่งรวบรวมดอก
• รับประทานอาหารว่าง จิบชา ชมแปลงชา
กุหลาบพันปีน�ำเข้า รวมทั้งดอกไม้
ชมวิถีชีวิตชาวมูเซอ บ้านขอบด้ง
เมืองหนาว
วันที่สาม
สวนหอม แหล่งรวมพันธุ์ไม้หอม
ช่วงเช้า
ทั้งในและต่างประเทศ
• พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 บ้านยาง
สวนสมเด็จ แหล่งรวมซากุระ
ชมเรื่องราวความเป็นมาของโครงการหลวง
พันธุ์แท้จากญี่ปุ่น
ช่วงกลางวัน
• ชิมสุกี้ยูนนานที่บ้านดินเล่าจาง
กิจกรรมห้ามพลาด
ช่วงเย็น
• ขีจ่ กั รยาน / ดูนก
• ซื้อของฝากที่ตลาดต้นพะยอม
• ขีล่ อ่ ชมธรรมชาติ
• เดินศึกษาธรรมชาติทแี่ ปลงปลูกป่า

สถานี
เกษตรหลวง
อางขาง

ไป อ.แมอาย

1249
พิพิธภัณฑ
โรงงานหลวงที่1
ศูนยหวยลึก

บ.อรุโณทัย

1178
อ.เชียงดาว
ไป จ.เชียงใหม

107
แยกเมืองงาย

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5396-9476
www.angkhangstation.com
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00-18.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวง
หมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง)
ถึงต�ำบลเมืองงาย เลี้ยวเข้าสู่
ทางหลวง 1178 ผ่านบ้านอรุโณทัย
ไปยังดอยอ่างขาง
Lat. : 19.911016
Long. : 99.044702

เหนือ
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ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.น่าน

ศูนย์ศึกษาวิจัย
และถ่ายทอดความรู้
พัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยั่งยืนสู่จุดมุ่งหมาย
คนอยู่ร่วมกับป่า
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นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านในเขตอ�ำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายหลังเสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยมราษฎรและ
ทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง และ
ทรงทราบถึงปัญหาในพืน้ ที่ จึงมีพระราชด�ำริให้ดำ� เนินการ
ช่วยเหลือการพัฒนานับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนกลาย
มาเป็นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในปี
พ.ศ. 2542
ศูนย์ภูฟ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย
ท้องที่อ�ำเภอบ่อเกลือ และอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมประกอบอาชีพ
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งส�ำคัญของจังหวัดน่าน ช่วยลด
ปัญหาด้านงานเกษตรกรรม และการศึกษา พัฒนาการงาน
และพื้นฐานอาชีพของชาวบ้านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
อีกทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ได้ผล ท�ำให้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน
เป็นหนึง่ สถานทีน่ า่ แวะเวียนมาเทีย่ วชมและเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านพืน้ ถิน่ อีกหนึง่ แห่งของจังหวัดน่าน

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.น่าน
วันแรก
ช่วงเช้า
• ชมวิถีการเก็บชาเมี่ยงโบราณ 400 ปี
และการแปรรูปต่างๆ ที่บ้านศรีนาป่าน
ช่วงบ่าย
• นั่งรถรางชมเมือง สัมผัสวิถีชาวน่าน
อย่างใกล้ชิด แวะเที่ยวชมวัดวาอาราม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เดินทางสู่บ่อเกลือ ชมการท�ำเกลือสินเธาว์
บนภูเขาที่ไม่เหมือนที่ใด
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เรียนรู้วิถีเผ่ามละบรี
และเผ่าลัวะ ซื้อผลิตภัณฑ์จากศูนย์
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของชาวบ่อเกลือ

เหนือ
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1336
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ไป จ.นาน

อทุยานแหงชาติ
ดอยภคูา

1081

1081

ศูนยภูฟา

1257 พัฒนา

• มีห้องพัก และมีอาหารพื้นเมือง
ให้บริการ
• ภายในศูนย์มีบริการห้องประชุม
และสัมมนาแบบหมู่คณะ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พระต�ำหนักภูฟ้า ยลโฉมที่ประทับ
ของสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาส
เสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
เรือนเพาะช�ำกล้าไม้ ชมโรงเพาะ
กล้าไม้หายากและกล้าไม้พื้นถิ่น
อาทิ ต๋าว มะแขว่น พญาไม้ชาอูหลง
อาคารแปรรูปชาอูหลง ชมและ
ชิมชาอูหลงแบบสดๆ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่
ร้านค้าสวัสดิการของโครงการ
• ชมการผลิตเกลือสินเธาว์
บนแหล่งผลินบนที่ราบสูง
(แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง)
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
ต.ภูฟา้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
โทร. 0-5471-0610
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองน่าน วิง่ ไปประมาณ 100 กม.
ถึง อ.บ่อเกลือ ข้ามสะพานข้ามคลอง
เลีย้ วไปทางศูนย์ภฟู า้ ตรงไปอีก 8 กม.
จะจากสามแยกบ่อเกลือ เลีย้ วซ้าย
เข้าทางหลวง 1336 ขับไปอีก 13 กม.
จะถึงปากทางเข้าศูนย์ฯ ขับต่อไปอีก
2.5 กม. ก็จะถึงตัวศูนย์ฯ
Lat : 19.020747
Long : 101.133206
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สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด�ำริ
บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จ.น่าน

มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเร่งฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน�้ำบริเวณ
ยอดดอยขุนน่าน
ให้มีความสมบูรณ์
ดังเดิม
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ย้อนไปในอดีตน่านประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นสะจุก-สะเกีย้ ง ทีอ่ ยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคา-ผาแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
ส�ำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
มีพระราชด�ำริให้สร้างโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงขึน้ ในหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการท�ำนาแบบขัน้ บันได
เพือ่ ให้เหมาะกับภูมปิ ระเทศ ท�ำให้เพิ่มผลผลิตและยังราย
ได้ที่มากขึ้นแก่ชาวบ้านและชาวเขาทุกคน
บรรยากาศอบอุ่นของการมาเยือนสถานีพัฒนาเกษตร
ทีส่ งู ตามพระราชด�ำริบา้ นสะจุก-สะเกีย้ ง ก็คอื ภาพชาวบ้าน
ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุข เพราะสามารถท�ำผลผลิต
ได้มากขึน้ ทางโครงการฯ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผัก
เมืองหนาว ทีน่ กั ท่องเทีย่ วชืน่ ชอบ ไม่วา่ จะเป็น สตรอว์เบอร์รี
ต้นหม่อน และผักปลอดสารพิษ และยังแนะน�ำการท�ำ
ปศุสัตว์ในครัวเรือน อย่าง การเลี้ยงหมู ไก่ เป็ด แกะ และ
แพะ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
ยิ่งถ้ามาในฤดูเพาะปลูก จะพบเห็นหุบเขากว้างใหญ่ทที่ ำ� การ
เกษตรแบบนาขัน้ บันไดเป็นระเบียบสวยงาม ด้วยความเป็น
ภูเขาสูงสภาพอากาศจึงหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี
อาจจะเดินทางล�ำบากสักนิด แต่ก็เป็นจุดหมายที่ท�ำให้
ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเหนืออย่างแท้จริง

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเทีย่ ว จ.น่าน
• หมู่บ้านอยู่ห่างจากแนวชายแดน
วันแรก
ไทย-ลาว เพียง 2 กม.
• เส้นทางการเดินทางค่อนข้างลาดชัน
ช่วงเช้า
บางจุดก็เป็นถนนขรุขระเป็นหลุมบ่อ
• ชมทะเลหมอก ดูดอกภูคาที่อุทยานแห่งชาติ
ให้ระวังการขับขีห่ ากขับรถไปเอง
ดอยภู
• ที่พักของโครงการนั้น เปิดให้กับ
ช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่และแขกผู้มาติดต่อ
• บ่อเกลือ ชมการต้มเกลือสินเธาว์แบบโบราณ
ราชการเท่านั้น
• ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
บริเวณภูฟ้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ช่วงเย็น
ทะเลหมอก
• รับประทานอาหารเย็นที่ร้านปองชา
งดงามกลางหุบเขา มักจะเกิดขึน้ ยาม
วันที่สอง
เช้ามืด เห็นได้เกือบทุกวัน
ช่วงเช้า
ชมนาขั้นบันได ไหล่เขาระหว่าง
• สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสะจุก-สะเกี้ยง
การเดินทาง มีนาขัน้ บันไดอวดโฉม
อยูเ่ ป็นระยะ
ชมวิถีเผ่าลัวะ สวนเกษตรปลอดสารพิษ
จุดชมวิว ช่องเขาขาด ชมวิว
ช่วงบ่าย
หุบเขาทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล (ระหว่าง
• เดินทางกลับตัวเมืองน่าน
ทางก่อนถึงโครงการ)
กิจกรรมห้ามพลาด
• เล่นกับแกะขนฟูแบบใกล้ชดิ
ปราศจากรัว้ กัน้
• ชิมสตรอว์เบอร์รี ทีป่ ลูกโดย
ชาวบ้านในพืน้ ที่ เป็นผลผลิต
ของโครงการ

เหนือ

1256

สถานีพัฒนา
บานสะจุก

อทุยานแหงชาติ
ดอยภคูา
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ไป จ.นาน
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ศูนยภูฟา
1257 พัฒนา

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�ำริบ้านสะจุก-สะเกีย้ ง
บ้านสะจุก ม. 7 และบ้านสะเกีย้ ง ม. 8
ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
โทร. 08-4818-1008
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : สิงหาคม-กันยายน
(เที่ยวฤดูฝนดูนาข้าว) พฤศจิกายนกุมภาพันธ์ (เที่ยวหน้าหนาว)
การเดินทาง
จากตัวเมืองวิ่งออกมาทางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1169 วิง่ ตามทางไป
ประมาณ 37 กม. จะสุดทางให้เลีย้ วขวา
เข้าถนนลอยฟ้า 1081 อ�ำเภอสันติสขุ อ�ำเภอบ่อเกลือ ตรงไปจนผ่านอุทยาน
แห่งชาติขุนน่านแล้วมุ่งตรงไปอีก
ประมาณ 44 กม. เพื่อเข้าสู่หมู่บ้าน
สะจุก
Lat. : 19.489554
Long. : 101.155389
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
จ.พะเยา

ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงปังค่า
จัดตั้งขึ้น เพื่อสืบต่อ
การดูแลชาวเขาให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

34

ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการหลวงหนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยา
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงปังค่า เป็นโครงการพระราชด�ำริ
ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ ด้วยลักษณะ
ภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นเนินเขาและภูเขาสูง รูปแบบการเกษตร
จึงเป็นแบบเมืองหนาว มีแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญคือ ล�ำน�ำ้ แม่คะ
และล�ำน�้ำเงิน เป้าหมายหลัก คือการดูแลชาวบ้านใน
บริเวณนี้ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าเย้าและม้งเป็นจ�ำนวนมาก
คอยสอนการท�ำเกษตรกรรม และจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะ
สมให้ในการท�ำกิน
ด้วยทัศนียภาพที่งดงามของบ้านปังค่า ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
วนอุทยานแห่งชาติภูลังกา ท�ำให้ที่นี่ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมา
เฝ้าชมพระอาทิตย์ตกที่ลานหินล้านปี
อีกหนึ่งความโดดเด่นของโครงการหลวงปังค่า ก็คือ
วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าเมี่ยน ทางศูนย์ฯ มีการ
จัดแสดงวัฒนธรรม ศิลปะและงานหัตถกรรมชาวเขา
อาทิ ศิลปะผ้าปัก ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าเขียนลายเทียน งานตัด
เย็บเสื้อแบบเย้า การท�ำเครื่องเงิน มีร้านขายของที่ระลึก
ของฝากฝีมือชาวเขา ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า ของแต่งบ้าน
ของใช้ ยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ช่วงตรุษจีน) ชาวเขาจะ
แต่งกายด้วยชุดประจ�ำเผ่า สร้างสีสันที่น่าประทับใจให้กับ
ทริปท่องเที่ยวอีกด้วย

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เชียงราย-พะเยา
วันแรก : จ.เชียงราย
ช่วงเช้า
• ล่องเรือชมวิวแม่นำ�้ โขงของไทย-ลาว ของแก่งผาได
• สนุกกับกิจกรรมเก็บองุ่นจากต้น ชิมน�้ำองุ่นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมโครงการหลวงผาตั้ง และทัศนียภาพ
ยามเย็นที่ผาบ่องประตูสยาม
วันที่สอง : จ.พะเยา
ช่วงเช้า
• ชมทะเลหมอกที่ภูชี้ดาว เที่ยวน�้ำตกภูซาง
• ชมความงามธรรมชาติที่โครงการหลวงปังค่า
ช่วงบ่าย
• ชมวิถีเผ่าม้งที่บ้านสิบสองพัฒนา และเผ่าเย้า
• ดื่มด�่ำพระอาทิตย์ตกดินที่ดอยภูนม
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• วัดนันตาราม ชมงานศิลป์แบบไทยใหญ่
• ชมเฮือนไทลื้อกว่า 100 ปี ของแม่แสงดา
ช่วงบ่าย
• แวะชมศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน
สถานปฏิบัติธรรมของท่าน ว.วชิรเมธี

1020

อุทยานแหงชาติภูชาง

1093

ศนูยพฒ
ั นา

1021

1148 โครงการหลวง

ปงคา

1179

1148
1092

จ.พะเยา
เหนือ

• บ้านพักรับรองภายในศูนย์
มีจำ� นวน 5 หลัง เปิดให้เข้าพักได้
• ทีน่ จี่ ดั จ�ำหน่ายลิน้ จีค่ ณ
ุ ภาพดี ใน
ราคาย่อมเยา เพราะมีสวนลิน้ จี่
มากกว่า 2,000 ไร่
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ภูเทวดา ที่ยอดดอยภูลังกา
นอกจากวิวภูเขา วิวพระอาทิตย์ขนึ้
และตกท่ามกลางดอกไม้ป่าแสน
งดงาม ยังสามารถมองเห็นลาวและ
สามเหลี่ยมทองค�ำได้อย่างชัดเจน
หมู่บ้านสิบสองพัฒนา และบ้าน
ปางค่าเหนือ เยี่ยมชมและสัมผัส
วิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง
แปลงสาธิตการปลูกผักในโรงเรือน
ชมแปลงผักเมืองเหนือ อาทิ มะเขือเทศ
โทมัส เสาวรสหวาน อะโวคาโด
แมคคาเดเมีย มะม่วงนวลค�ำ และ
เคพกูสเบอร์รี
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมทะเลหมอกมีหลากหลายจุด
อาทิ บ้านปางมะโอ ดอยภูนม
และดอยหัวลิง
• ถ่ายภาพคูก่ บั ทุง่ ดอกเยอบีรา่
และกุหลาบหลายสายพันธุ์
• กางเต็นท์พกั ท่ามกลางธรรมชาติ
ใจกลางวนอุทยานภูลงั กา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
249 ม.7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
โทร. 08-8410-9089
www.facebook.com/ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงปังค่า
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : กันยายน-กุมภาพันธ์
การเดินทาง
จากใจกลางเมือง ผ่าน อ.ดอกค�ำใต้-จุน
มุ่งหน้าไป อ.เชียงค�ำ ตามทางหลวง
หมายเลข 1179 เลี้ยวขวาที่ กม.8
เข้าทางหลวงสาย 1148 สายเชียงค�ำ น่าน จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ กม.90
ประมาณ 5 กม. จนถึงวนอุทยาน
ภูลังกา
Lat. : 19.378657
Long. : 100.442809
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โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชด�ำริ ภูหินร่องกล้า
จ.พิษณุโลก

แหล่งเรียนรู้
การพัฒนาป่าไม้
เพาะช�ำกล้าไม้หายาก
ที่ควรอนุรักษ์
พันธุกรรมไว้เพื่อปลูก
ตามแนวพระราชด�ำริ
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ใครแวะเวียนมาสูดอากาศสดชืน่ ท่ามกลางภูเขาเขียวขจี
สัมผัสอากาศเย็นสบายกันทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า
จังหวัดพิษณุโลก ทีน่ ยี่ งั มีแหล่งเรียนรูก้ ารพัฒนาป่าไม้และ
เพาะช�ำกล้าไม้หายาก อันเป็นโครงการตามแนวพระราชด�ำริ
ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ ภูหนิ ร่องกล้า
จัดตั้งขึ้นเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า เพาะช�ำกล้าไม้ และ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ราษฎร ทีโ่ ครงการฯ
ยังมีแปลงปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า แปลงสาธิต
การปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ปลอดสารพิษ
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อย่างใกล้ชิด
พื้นที่ในโครงการฯ มีแนวหินผาเป็นจุดชมวิวถึง 6 จุด
ส�ำคัญ ได้แก่ ผาไททานิค ผาพบรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก
ผารักยืนยง และผาสลัดรัก สามารถยืนชมทิวทัศน์ผืนป่า
เขียวชอุ่ม ไม่เพียงแค่ทุ่งดอกกระดาษและหน้าผาแห่งรัก
เท่านั้น ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่ยังเป็นจุดชมดอกนางพญา
เสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยผลิบานอีกหนึ่งจุดด้วย

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก
• ไม่มีจุดบริการกางเต็นท์
วันแรก
ในโครงการฯ แต่สามารถพักที่
ช่วงเช้า
อุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่
• เยี่ยมชมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ห่างออกไปราว 2 กม.
และพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีมหาธาตุ
ช่วงบ่าย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จ่าทวี
ทุ่งดอกกระดาษ หรือ
• เดินเล่นถนนคนเดินพิษณุโลก ร่วมร�ำวงย้อนยุค
ดอกบานไม่รู้โรย อันเป็นแหล่ง
วันที่สอง
ท่องเทีย่ วส�ำคัญ ของอุทยานแห่งชาติ
ช่วงเช้า
ภูหินร่องกล้า
• อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ลานหินปุ่ม ชมสัญลักษณ์ของ
ช่วงบ่าย
ภูหินร่องกล้า ที่ลานหินริมหน้าผา
• อุทยานแห่งชาติภหู นิ ร่องกล้า เทีย่ วในโครงการฯ
ผาชูธง จุดชมอาทิตย์ยามอัสดง
ทุ่งดอกกระดาษ ผาบอกรัก
ทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของเมืองไทย
วันที่สาม
กิจกรรมห้ามพลาด
ช่วงเช้า
• เดินชมทุง่ ดอกกระดาษทีผ่ าพบรัก
• แวะจุดชมวิวภูทับเบิก
และต้นเมเปิลเปลีย่ นสี ทีโ่ รงเรียน
และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
การเมือง ในช่วงฤดูหนาว
• รับประทานอาหารกลางวันที่เขาค้อทะเลภู
•
ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ช่วงบ่าย
ลานหินปุ่ม-ผาชูธง-ซันแครก
• เยี่ยมชมไร่บีเอ็น และ Route 12
ระยะทางประมาณ 2,460 เมตร

จ.พิษณุโลก

1143
2331
2013

พษิณโุลก

ไปเทศบาลพษิณโุลก

12

เหนือ

โครงการพฒ
ั นาปาไม
ตามแนวพระราชดำริ
ภหูนิรองกลา

โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชด�ำริ ภูหนิ ร่องกล้า
จ.พิษณุโลก
ม.10 บ้านร่องกล้า ต.เนินเพิม่
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อช.ภูหนิ ร่องกล้า โทร.08-1596-5977
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม-กุมภาพันธ์
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก-หล่มสัก ถึงสามแยก
บ้านแยง แยกขวาผ่านบ้านห้วยตีนตัง่ บ้านห้วยน�้ำไซ-ฐานพัชรินทร์
สู่ที่ท�ำการอุทยานฯ รวมระยะทาง
ประมาณ 31 กม.
Lat : 16.998081
Long : 101.009380
37

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลก ในพระราชด�ำริ
จ.พิษณุโลก

จากสมรภูมิรบ
ในอดีต กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำคัญ และ
แหล่งเรียนรู้พันธุ์ ไม้
ท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์
และหาชมได้ยาก
ของเมืองไทย
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หากใครอยากหยุดเวลาไว้กบั ค�ำ่ คืนทีด่ าวเต็มฟ้า ตืน่ เช้า
มาพบสายหมอกลอยละล่องท่ามกลางขุนเขาเขียวขจี
เตรียมตัวเตรียมให้พร้อม แล้วมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่มีจุดชมทิวทัศน์มุมกว้างที่งดงามแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดพิษณุโลก ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลก ในพระราชด�ำริ
ในอดีตสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ เคยเป็น
สมรภูมิรบบ้านร่มเกล้ามาก่อน และได้ถกู จัดตัง้ เป็นโครงการ
ในพระราชด�ำริเมือ่ ปี พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์และ
หาชมได้ยากเอาไว้มากมาย อาทิ สร้อยสยาม ทีผ่ ลิดอก
ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป ต้นกุหลาบพันปีที่หาชมได้ยาก และต้นค้ออายุ
ร้อยปี ที่มองเห็นได้จากจุดชมวิวค้อเดียวดาย อันมีที่มา
จากการเห็นต้นค้อดังกล่าว เพียงต้นเดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ใกล้กับโครงการฯ สามารถแวะไปเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในละแวกใกล้เคียงได้อย่าง
น�้ำตกชาติตระการ น�้ำตกภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติ
ภูสอยดาว และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเทีย่ ว จ.พิษณุโลก-เพชรบูรณ์
วันแรก : พิษณุโลก
ช่วงเช้า
• อุทยานแห่งชาติน�้ำตกชาติตระการ
ช่วงบ่าย
• ชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
วันที่สอง : เพชรบูรณ์
ช่วงเช้า
• อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมจุดชมวิว
พานอรามา ทุ่งดอกกระดาษ ผาบอกรักฯ
ช่วงบ่าย
• ภูทับเบิก ชมไร่สตรอว์เบอร์รี
ช่วงเย็น
• ถนนคนเดินไทหล่ม ถนนสายวัฒนธรรม ของ
อ�ำเภอหล่มสัก เปิดทุกวันเสาร์
วันที่สาม : เพชรบูรณ์
ช่วงเช้า
• ชุมชนทอผ้ามุกและหมู่บ้านตีมีดบ้านใหม่
ช่วงบ่าย
• อุทยานเพชรบุระ สักการะพุทธมหาธรรมราชา
องค์จ�ำลอง
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เหนือ
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สวนพฤกษศาสตร
บานรมเกลา
จ.พิษณุโลก
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อุทยานแหงชาติ
ภูสวนทราย

จ.พิษณุโลก

• มีลานกว้างส�ำหรับกางเต็นท์
ใกล้กับจุดชมวิว ที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ประมาณ 200 คน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
จุดชมวิวค้อเดียวดาย จุดหมายที่
ไม่ควรพลาด ส�ำหรับการชมทะเล
หมอกในฤดูฝน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชม
พันธ์ไุ ม้สวยงามและหิง่ ห้อยยามค�ำ่ คืน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมทิวทัศน์มมุ กว้างของยอดดอย
ภูสอยดาวจากระยะไกล และ
ทัศนียภาพครอบคลุมพืน้ ที่ 3
จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
และเลย รวมถึงประเทศลาว
ทีจ่ ดุ ชมวิวค้อเดียวดาย
• ชมหิง่ ห้อยยามค�ำ่ คืนทีเ่ ส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติภายในสวน
พฤกษศาสตร์บา้ นร่มเกล้าฯ
• ชมสวนกุหลาบหลากสายพันธุแ์ ละ
กุหลาบพันปี ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าหาชมยาก
ตลอดจนพันธุไ์ ม้นานาพรรณ
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
จ.พิษณุโลก
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โทร. 0-5531-6715, 08-1287-4994
เปิดให้เข้าชม: วันจันทร์-เสาร์
เวลา 08.00-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม-กุมภาพันธ์
การเดินทาง
จากตัวเมือง ใช้เส้นทางหมายเลข
11 ก่อนกลับรถมาใช้เส้นทาง
หมายเลข 1296 หน่วยบริการ
ประชาชน บ้านท่างาม อ.วัดโบสถ์
ตรงไป แล้วเลี้ยวขวาที่ทางแยก
หน่วยบริการประชาชนบ้านโป่งแค
ใช้เส้นทางหมายเลข 1143 ถึง
อ.ชาติตระการ แล้วใช้เส้นทาง
หมายเลข 1237 ผ่านต.บ่อภาค
ไปประมาณ 80 กม. ถึงสวน
พฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
Lat : 17.608862
Long : 100.904488
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ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดําริ จ.แม่ฮ่องสอน

แหล่งท่องเที่ยว
ตามรอยพระบาท
ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
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ชืน่ ชมสายหมอกยามเช้า ทีป่ า่ สนริมอ่างเก็บน�ำ้ ปางอุง๋
คือกิจกรรมท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนทีไ่ ด้มา
เยือนแม่ฮอ่ งสอน ซึง่ ปางอุง๋ นัน้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์
บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ แต่ที่นี่
ไม่ได้มีดีแค่ปางอุ๋งเท่านั้น
เพราะทีศ่ นู ย์บริการและพัฒนาทีส่ งู ปางตองฯ หรือ
ศูนย์ปางตอง ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่โดยแบ่งเป็น
โครงการพระราชด�ำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม) โครงการ
พระราชด�ำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) โครงการพระราชด�ำริ
ปางตอง 3 (แม่สะงา-หมอกจ�ำแป่) และโครงการ
พระราชด�ำริปางตอง 4 (พระต�ำหนักปางตอง) พัฒนาเป็น
ศูนย์แห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตามรอยพระบาทแห่งส�ำคัญ
ศูนย์ปางตอง คือแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผล เพื่อ
ชุมชน คน และป่าในพื้นที่เป้าหมาย ประกอบไปด้วย
ศูนย์การวิจัยเชิงพัฒนาส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง
หลายแขนง สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ การเพาะเลี้ยง
และขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนศูนย์อนุรักษ์และจัดการ
พื้นที่ป่า และการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังน�้ำ เรียกว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ ที่นอกจาก
จะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังมีความรู้มากมายติดตัว
กลับไปเต็มกระเป๋า

• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยวปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
จ.แม่ฮ่องสอน
วันแรก : เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า
• ชมวิวที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมหลวงพ่ออุ่นเมือง วัดน�้ำฮู และเจดีย์
อนุสรณ์สถานพระสุพรรณกัลยา
• พระธาตุแม่เย็น ช็อปปิ้งถนนคนเดินปาย
วันที่สอง : แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า
• เดินทางไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล
บ้านสันติชล แวะจุดชมวิวปางมะผ้า
ช่วงบ่าย
• โครงการพระราชด�ำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
พระต�ำหนักปางตอง ชมพื้นที่เลี้ยงแกะ
• ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
พระต�ำหนักปางตอง
• เยี่ยมชมภูโคลนคันทรีคลับ
ช่วงเย็น
• เยี่ยมชมพระธาตุดอยกองมู
เดินเล่นถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
• ชมทัศนียภาพที่วัดจองค�ำ-วัดจองกลาง ยามค�่ำ
วันที่สาม : แม่ฮ่องสอน
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมวัดต่อแพ ชมผ้าม่าน 100 ปี
• เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
ช่วงบ่าย
• ชมบ้านเมืองปอน และวัดแม่ปาง
• วัดพระธาตุจอมแจ้ง และศูนย์วัฒนธรรม
แม่สะเรียง
ถ้ำลอด

ศูนยบริการ
และพัฒนา บ.รักไท
ที่สูงปางตอง
สนามบิน
อ.เมือง
แมฮองสอน

แมน้ำปาย

อ.ปาย
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วัดตอแพ

อ.ขุนยวม

ที่เที่ยวห้ามพลาด
พระต�ำหนักปางตอง ชมเรือน
ประทับแรมไม้ 6 หลัง ที่ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางแมกไม้บนไหล่เขา
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง
ชมสัตว์ป่าหาดูยากกว่า 30 ชนิด
เช่น เสือลายเมฆ หมีควาย ไก่ฟ้า
นกยูง เป็นต้น
สถานีแปลงพันธุ์ไม้ดอก ชมเรือน
เพาะช�ำต้นกล้าไม้เมืองหนาว
หลากหลายสายพันธุ์
กิจกรรมห้ามพลาด
• ลัดเลาะเนินเขา ข้ามล�ำธารขึ้นไป
ชมพระต�ำหนักปางตอง ที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
• ชมฝูงแกะและฝูงม้าทีล่ านทุง่ หญ้า
กว้าง แปลงผักปลอดสารพิษและ
ผักพื้นเมือง

1095

เขื่อนผาบอง

น้ำพุรอน
ผาบอง

• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จมา
ประทับแรมทีพ่ ระต�ำหนักปางตอง
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524

เหนือ

ศูนย์บริการและพัฒนาทีส่ งู ปางตอง
ตามพระราชดําริ
ต.หมอกจ�ำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน
โทร. 0-5361-1244
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : มกราคม-กุมภาพันธ์
การเดินทาง
ใช้ทางหลวง 1095 แม่ฮอ่ งสอน–ปาย
เมื่อถึงกม.ที่ 10 เลี้ยวซ้ายไปบ้าน
หมอกจ�ำแป่ ประมาณ 70 กม.
Lat. : 19.501942
Long. : 97.943599
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ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�้ำปาย
ตามพระราชด�ำริ (ท่าโป่งแดง)
จ.แม่ฮ่องสอน

ด้วยความที่แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่กลางหุบเขาติดกับ
ชายแดนพม่า ท�ำให้พื้นที่นั้นมีความส�ำคัญด้านความมั่นคง
ของประเทศอยู่ไม่น้อย อีกทั้งประชากรในบริเวณโดยรอบ
ลุ่มน�้ำปาย คือจุดแรก เป็นชาวเขา ซึ่งมักท�ำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ผลผลิต
ที่กรมชลประทาน
จึงไม่พอเพียงท�ำให้มีรายได้น้อย ศูนย์บริการและพัฒนา
ลุ่มน�้ำปาย จึงถือก�ำเนิดขึ้นด้วยความห่วงใยในราษฎร
ใช้พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการยกระดับวิถีความเป็นอยู่
กคนบนทีส่ งู ให้มชี วี ติ สงบสุขตามแนวทาง
และสิ่งแวดล้อมของ ของประชากรทุ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แม่ฮอ่ งสอน ตามโครงการ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ศูนย์บริการและ
ในพระราชด�ำริ เป็น พัฒนาลุม่ น�ำ้ ปายแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ ซึง่ ท�ำหน้าที่
ศูนย์เรียนรูส้ กู่ ารขยายผล เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เดินทางง่ายเพียงแค่ 10 นาที
วเมือง ก็จะได้สัมผัสธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ และ
เพื่อชุมชน คนและป่า จากตั
ยังเก็บเกี่ยวสารพันความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้ด้วยฐานต่างๆ 9 ฐาน
ได้แก่ ด้านป่าไม้ การจัดการไฟป่า การจัดการน�้ำ ดิน
และปุย๋ ข้าว พืช ประมง ปศุสตั ว์ และการจัดการฟาร์ม
นับเป็นอีกศูนย์การเรียนรู้ที่ ให้ความรู้รอบด้านและ
พร้อมสรรพอย่างแท้จริง
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• ภาคเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 4 วัน 3 คืน

• ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ อัสดงและอ่างเก็บน�ำ้
จองจาย มีทัศนียภาพงดงามของ
เส้นทางท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน
แหล่งน�้ำส�ำคัญของแม่ฮ่องสอน
วันแรก : เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
•
มีบริการที่พัก และลานกางเต็นท์
ช่วงเช้า
พร้อมชมวิวน�้ำปาย
• อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ช่วงบ่าย
ที่เทีย่ วห้ามพลาด
• ชมทัศนียภาพที่วัดจองค�ำ-วัดจองกลาง ยามค�่ำ
เรือนประทับแรมโป่งแดง จุดพักผ่อน
วันที่สอง : แม่ฮ่องสอน
ที่ตั้งอยู่ถัดจากเรือนเพาะปลูก
ช่วงเช้า
มีวิวแม่น้ำ� ปายไหลผ่าน และหมูม่ วล
• ศูนย์ฯ พัฒนาลุ่มน�้ำปายฯ และ ศูนย์ศิลปาชีพ
ดอกไม้ทอี่ ย่างสวยงาม
ฐานเรียนรู้ขา้ ว พบกับแปลงนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขนาดใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตา ทีถ่ า่ ยทอด
ช่วงบ่าย
เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ได้คณ
ุ ภาพ
• ภูโคลน คันทรีคลับ ชุมชนยูนนาน บ้านรักไทย
พลับพลาทรงงาน
วันที่สาม : แม่ฮ่องสอน
เยีย่ มชมสถานทีท่ รงงานของ
ช่วงเช้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ชมพระอาทิตย์ขนึ้ ทีโ่ ครงการฯ ปางตอง 2 (ปางอุง๋ )
เมื่อยามเสด็จพระราชด�ำเนินมาที่นี่
• ศูนย์ฯ พัฒนาทีส่ งู ปางตอง (พระต�ำหนักปางตอง)
ช่วงบ่าย
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
• ขีช่ า้ ง และล่องแพ สัมผัสธรรมชาติ
วัดพระธาตุแม่เย็น และเดินเล่นถนนคนเดินปาย
ในป่าใหญ่
วันที่สี่ : แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
• ปั่นจักรยานชมวิวรอบบริเวณ
ช่วงเช้า
โครงการเพือ่ ชมทัศนียภาพงดงาม
ของป่าไม้และอ่างเก็บน�้ำ
• จุดชมวิวทะเลหมอกบ้านหยุนไหล บ้านสันติชล
• ชมกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ที่
• แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม อช.ห้วยน�้ำดัง
ได้รบั การวิจยั ตามพระราชเสาวนีย์
ถ้ำลอด

บ.รักไท

น้ำตก
หมอแปลง

1095

แมน้ำปาย ศูนยบริการและ

พัฒนาลุมน้ำปาย
สนามบิน
(ทาโปงแดง) แมฮอ งสอน
อ.เมือง
แมฮองสอน
เขื่อนผาบอง
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1265
บ.วัดจันทร

อ.ขุนยวม

ไป อ.แมแจม
เหนือ

ศูนย์บริการและพัฒนาลุม่ น�ำ้ ปาย
ตามพระราชด�ำริ (ท่าโป่งแดง)
แม่ฮอ่ งสอน
193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง
จ.แม่ฮอ่ งสอน
โทร. 0-5368-4377
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน มุ่งหน้าผ่าน
ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน เลี้ยวขวา
มุ่งหน้าไปสู่แม่น�้ำปาย ผ่าน
วัดท่าโป่งแดง ศูนย์วิจัยฯ จะตั้งอยู่
ทางฝั่งขวาของแม่น�้ำปาย
Lat : 19.271409
Long : 97.944619
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พิพิธภัณฑ์สิรินธร
จ.กาฬสินธุ์

ถิ่นแดนอีสาน
ที่มีการขุดค้นพบ
กระดูกไดโนเสาร์
จ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
ศูนย์ศึกษาวิจัยและ
เก็บข้อมูล จนกลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ ในที่สุด
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หลังจากได้รับพระราชทานพระนามจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จึงมีชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา ด้วยการให้
ความรู้ที่สนุกสนานเกี่ยวกับโลกดึกด�ำบรรพ์ การก�ำเนิด
ของสิ่งมีชีวิต และการสูญสิ้นเผ่าพันธ์ุไดโนเสาร์
ใครที่ได้มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะได้เห็น
การท�ำงานของกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีทุกคน
อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นนักธรณีวิทยาที่ก�ำลังขุดแซะ
ซากโครงกระดูกไดโนเสาร์ของจริงขนาดใหญ่เกือบเต็มตัว
ส่งต่อไปสู่ผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ ที่ก�ำลังวิจัย
หาเผ่าพันธ์ุที่แท้จริงของโครงกระดูกเหล่านั้น
นอกจากความรู้และสาระประโยชน์ด้านธรณีวิทยา
ทุกคนยังได้รับความสนุกสนานจากนิทรรศการถาวร ที่
น�ำเสนอได้อย่างมีลกู เล่น มีอนิ โฟกราฟิกสวยงามเข้าใจง่าย
มีรูปภาพประกอบที่ดูทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการเกิด
ระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang Theory) หรือการพุ่งชนของ
อุกกาบาต รับรองได้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จะจับมือกันร่วม
ศึกษาเรียนรู้เคียงข้างกันไปได้ตลอดทั้งวัน

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
วันแรก : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์
ช่วงเช้า
• เยีย่ มชมพระธาตุขามแก่นพระธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิค์ เู่ มือง
ช่วงกลางวัน
• ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุด
ในอาเซียน ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร
• เยี่ยมชมพระบรมสารีริกธาตุและกราบพระพุทธ
นิมติ รเหล็กไหลทีว่ ดั พุทธนิมติ ร หรือวัดภูคา่ ว
ช่วงบ่าย
• เดินทางสู่บ้านโพน เยี่ยมชมพระบรมธาตุเจดีย์
ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์ ณ วัดรังสีปาลิวัน หรือ
• ไดโนเสาร์ของไทยมีชอื่ ว่า
วัดหลวงปู่เขียน
สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส
• เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา
ค้นพบในอีสานบ้านเราเป็นครัง้ แรก
บ้านโพน สถานทีจ่ ดั แสดงผ้าไหมแพรวาลวดลาย
•
ตัวอย่างกระดูกไดโนเสาร์ชนิ้ จริง
ต่างๆ ที่งดงาม จนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหม
ทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ในเอเซียตะวันออก
พร้อมเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก
เฉียงใต้ ได้รบั การเก็บรักษาอยูท่ นี่ ี่
วันที่สอง : กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
ช่วงเช้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• เยีย่ มชมพระธาตุยาคู เจดียท์ ใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในเมืองฟ้า อาคารหลุมขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์
แดดสงยาง เชื่อว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของพระเถระ
เสมือนหลุดเข้าไปในโลกจูราสสิค
ผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองนับถือ
ห้องแสดงฟอสซิล แบบจ�ำลอง
• เรียนรู้ศิลปะการเขียนบาติกบนผ้าไหมอีสาน
ฟอสซิลที่ค้นพบจากประเทศต่างๆ
ที่เมืองไม้บาติก OTOP 5 ดาว ของร้อยเอ็ด
ทั่วโลก
ช่วงบ่าย
โถงรวมกระดูกไดโนเสาร์ไทย
• เดินทางสู่วัดป่ากุง ชมความงดงามของเจดีย์
กระดูกจ�ำลองที่สร้างขึ้นให้เรา
หินทรายที่จ�ำลองมาจากเจดีย์บรมพุทโธที่
เห็นภาพไดโนเสาร์จริงทั้งตัว
อินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมเจดีย์มหาวีราจริยา
นุสรณ์ เจดียก์ ลางน�ำ้ ทีใ่ ช้ประกอบพิธพี ระราชทาน กิจกรรมห้ามพลาด
• ศึกษาก�ำเนิดสึนามิ
เพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร
• ดูการเกิดหินงอกหินย้อย
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เหนือ

23
ไป จ.มหาสารคาม

จ.รอยเอ็ด

พิพิธภัณฑ์สิรินธร
200 ม.11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
โทร. 0-4387-1014 , 0-4387-1613
www.sdm.dmr.go.th
เปิดให้ชม : วันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 09.00-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากตัวเมือง วิง่ ไปทางหลวงหมายเลข
227 กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์-ค�ำม่วงวังสามหมอ-พังโคน ก่อนถึงตัว
อ.สหัสขันธ์ ประมาณ 1 กม. เมือ่ เจอ
ซุ้มประตูวัดสักกะวัน ให้เลี้ยวขวา
เพื่อเข้าพิพิธภัณฑ์
Lat. : 16.694644
Long. : 103.524808
45

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ ไทย ผ้าไหมแพรวา
บ้านโพน จ.กาฬสินธุ์

ศูนย์ส่งเสริม
ผ้าไหมทอมือ
สร้างอาชีพ
ทอผ้าไหมแพรวา
ของชาวโพน ให้คงอยู่
คู่วัฒนธรรมไทย
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คนรักผ้าไหมต้องบันทึกลงในสมุดเดินทางส่วนตัวไว้
เลยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีศูนย์ผลิตผ้าไหมทอมืออันวิจิตร
เลื่องชื่อตั้งอยู่ที่ต�ำบลโพน ในตัวอ�ำเภอค�ำม่วง ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันในนามถิ่นก�ำเนิดผ้าไหมแพรวา หรือ แพรวาราชินี
แห่งไหม โดยมีที่มาจากลวดลายพิเศษบรรจงของแพรวา
ซึ่งมีความแตกต่างกันถึง 60 ลาย จากอดีตทอไหมเพียง
หน้าแคบและยาว ทว่าปัจจุบนั มีการทอไหมหน้ากว้างเพิม่ ขึน้
และมีให้เลือกหลากหลายลวดลายและขนาดตามใจชอบ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน
อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยริเริ่ม
โครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ประกอบไปด้วย บ้าน
เรือนไทยจ�ำนวน 4 หลัง และศูนย์พิพิธภัณฑ์ผู้ไทย ผ้าไหม
แพรวา ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ชาวผูไ้ ทย และส่งเสริม
วัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่
หากได้เข้าไปสัมผัสจะพบว่าชาวบ้านโพนมีชีวิตเรียบง่าย
ดั้งเดิม สุขสงบ อัธยาศัยไมตรีดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่
กับชาวบ้านโพน ไม่แพ้ฝมี อื ถักทอไหม ทีย่ อดเยีย่ มจนได้รบั
การยอมรับในวงกว้าง
อาจกล่าวได้วา่ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรูง้ านหัตถศิลป์
ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน บ้านโพนยังเหมาะส�ำหรับ
การพักผ่อน นอนโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตชาวผู้ไทยแบบ
พอเพียง ฟังเสียงโปงลาง กินอาหารอีสานบ้านๆ ที่ปรุง
จากวัตถุดบิ ท้องถิน่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วย้อนยุค ทีเ่ หมาะ
ส�ำหรับคนที่อยากหยุดเวลา หรือชะลอจังหวะชีวิตให้ช้าลง

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด
วันแรก : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์
ช่วงเช้า
• เยีย่ มชมพระธาตุขามแก่น พระธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิค์ เู่ มือง
ช่วงกลางวัน
• พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่
สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน
• เยีย่ มชมพระบรมสารีรกิ ธาตุที่วัดพุทธนิมิตร
ช่วงบ่าย
• เยีย่ มชมพระบรมธาตุเจดียฐ์ ติ สีลมหาเถรานุสรณ์
ณ วัดรังสีปาลิวัน
• ผ้าทอแพรวา มีที่มาจากค�ำว่า
• ศูนย์วฒ
ั นธรรมผูไ้ ทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน
แพร หมายถึง ผ้า และ วา
วันที่สอง : กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
หมายถึง ความยาว 1 วา หรือ
ช่วงเช้า
2 เมตร มีลักษณะเดียวกับ
• เยี่ยมชมพระธาตุยาคู
ผ้าสไบ แต่มลี วดลายและสีสัน
• เมืองไม้บาติก OTOP 5 ดาว ของร้อยเอ็ด
หลากหลายกว่า
• ผ้าทอแพรวาทอด้วยไหมทั้งผืน
ช่วงบ่าย
มีลวดลายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ 3 ส่วน
• เดินทางสู่วัดป่ากุง ชมความงดงามของเจดีย์
คือ ลายหลัก ลายคั่น และ
หินทรายที่จ�ำลองมาจากเจดีย์บรมพุทโธที่
ลายช่อเชิงปลาย
อินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมเจดีย์มหาวีรา
จริยานุสรณ์ เจดีย์กลางน�้ำที่ใช้ประกอบ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของ
บ้านเรือนไทย ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
ผูไ้ ทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน เลือกซือ้
ผ้าไหมแพรวา หลายขนาด หลาก
ลวดลาย
หมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว OTOP ยลถิน่ ฐาน
วัฒนธรรมผูไ้ ทย
วัดป่ารังสีปาลิวนั มีพระบรมธาตุเจดีย์
ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์วจิ ติ รงดงาม
ไป จ.สกลนคร
กิจกรรมห้ามพลาด
• พักผ่อนโฮมสเตย์ สัมผัสวิถชี วี ติ
ศูนยศิลปวัฒนธรรมผูไทย
ไป จ.รอยเอ็ด
ผาไหมแพรวา
ชาวผู้ไทยแบบพอเพียง
บานโพน
จ.กาฬสินธุ
• เรียนรูก้ ารทอผ้าไหมแพรวา ชมงาน
หัตถศิลป์ทสี่ บื สานกันมายาวนาน
227
ของชาวผู้ไทยที่บ้านโพน
ต.บานโพน

ไป จ.อ

ุดรธาน

เหนือ

ี จ.ขอนแกน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยฯ
ต.บ้านโพน อ.ค�ำม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทร. 0-4385-6157
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-17.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ใช้เส้น
ทางหลวงหมายเลข 227 ระยะทาง
ประมาณ 70 กม.
Lat : 16.867291
Long : 103.617180
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ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี
จ.นครราชสีมา

เดินตามรอยเท้าพ่อ
ด�ำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ในกระแสโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างหันมาสนใจ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ส�ำหรับโคราชเมืองย่าโม
แขกไปใครมาต้องแวะเวียนมาที่ค่ายสุรนารี เพราะที่นี่
เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตการท�ำ
เกษตรกรรมรูปแบบใหม่ เป้าหมายหลักคือการปลูกฝัง
อุดมการณ์ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สวนน�้ำบุ่งตาหลั่วที่กว้างใหญ่และงดงามแห่งนี้
แขกที่มาเยี่ยมชม ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มข้าราชการ
เกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการดูงาน
ด้านการเกษตร ทีน่ จี่ ดั แสดงแปลงเพาะปลูก และการอบรม
ให้ความรู้มากมาย ทั้งการประมง การเลี้ยงไก่โคราช
การปลูกมะนาว การท�ำปุย๋ ไปจนถึงเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
อย่างการท�ำบัญชีครัวเรือน และการจัดท�ำโซล่าเซลล์
เพื่อประหยัดพลังงาน ก่อนกลับบ้านซื้อผักปลอดสารพิษ
ซึง่ ปลูกกันเองด้วยฝีมอื กลุม่ แม่บา้ นในศูนย์ฯ ภายในหนึง่ วัน
แห่งการท่องเที่ยวหากได้มาเยี่ยมเยือนที่นี่ รับรองว่า
คุ้มค่าอย่างแน่นอน

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา
วันแรก
ช่วงเช้า
• เยีย่ มชมหลวงพ่อโต ณ อุทยานลานบุญมหาวิหาร
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
• วัดบ้านไร่ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ
ช่วงบ่าย
• เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
• เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
วีรสตรีผู้กล้า
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายสุรนารี เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
งานศิลปาชีพ
• ชมพิพธิ ภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แห่งแรกของไทย
หนึ่งในเจ็ดแห่งของโลก
ช่วงบ่าย
• ชมประติมากรรมหุ่นเหล็ก ดราก้อน คอฟฟี่
• ชมสวนซ่อนศิลป์และตลาดน�้ำศิลปะกลางดง

เหนือ
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จ.นครราชสมีา

ศนูยการเรยีนรปรั
ู ชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
คายสรุนารี
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• ภายในศูนย์ฯ มีทพี่ กั ให้บริการ
เลือกได้ระหว่างบ้านพักและ
ห้องพักบนอาคาร
• ผูท้ ตี่ อ้ งการจะฟังบรรยาย
ให้ครบถ้วน ควรจะติดต่อเข้าไป
นัดวิทยากรทีศ่ นู ย์ฯ ก่อน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
อาคารนิทรรศการฯ จัดแสดง
แนวคิด หลักการ และวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในด้านต่างๆ
อาคารศิลปาชีพ จัดแสดงงาน
หัตถกรรมทอผ้าที่งดงาม
ฐานเพาะเห็ดนางฟ้า จ�ำหน่าย
ก้อนเห็ดนางฟ้าสามารถทดลองปลูก
และน�ำกลับบ้านได้
กิจกรรมห้ามพลาด
• แต่ละปี ทีน่ จี่ ะจัดเทศกาลใหญ่
2 ครัง้ คือ งานเทศกาลวันแม่
จัดช่วงวันที่ 10-11 ส.ค. งานนี้
จะมีการด�ำนาโดยนักเรียนจาก
โรงเรียนในเครือข่าย และในช่วง
เทศกาลวันพ่อ หรือช่วง 3-4 ธ.ค.
มีแสดงการเก็บเกีย่ วข้าวอีกครัง้
ใครมาเทีย่ วโคราชช่วงเวลานี้
ไม่ควรพลาด
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงค่ายสุรนารี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4427-5965
www.facebook.com/northeaststudy
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.300 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองใช้เวลาเพียงประมาณ
10 นาที ใช้ทางหลวง 224 ตรงเข้า
ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ
จากนัน้ เลีย้ วซ้ายเข้าซอยกิง่ สวายเรียง
เลี้ยวขวาเข้าถนนมุขมนตรี ทางเข้า
ค่ายสุรนารีจะอยู่ซ้ายมือ
Lat : 14.960172
Long : 102.098694
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ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ
ตามโครงการพระราชด�ำริ
จ.นครราชสีมา

ศูนย์ส่งเสริม
กสิกรรม
ไร้สารพิษ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�ำริ
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จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ให้เลือกพักผ่อนมากมาย โดยเฉพาะอ�ำเภอวังน�้ำเขียว
คือแหล่งตากอากาศแอบอิงธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่ง
และถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คงจะไม่มีที่ไหน
ส�ำคัญไปกว่าการได้มาชมสวนผักออร์แกนิก ณ ศูนย์สง่ เสริม
กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชด�ำริอกี แล้ว
โครงการแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เริ่มต้นจาก
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในอ�ำเภอวังน�้ำเขียว ที่ทราบถึง
ผลกระทบในการใช้สารเคมีหรือสารพิษในการท�ำการ
เกษตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมและ
ภาวะสุขภาพของผู้คนในละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่ต้นน�้ำ จึงริเริ่มที่จะหันมาท�ำการเกษตร
ปลอดสารพิษ รวมถึงตั้งตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่
พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอันเนื่องในพระราชด�ำริ
ปัจจุบนั มีเครือข่ายครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตอ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว
สีคิ้ว ขามทะเลสอ และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
การแวะมาชมพื้นที่การเกษตรในแหล่งท่องเที่ยว
ท่ามกลางธรรมชาติบริสทุ ธิแ์ บบนี้ ถือเป็นการพักผ่อนทีด่ ี
รูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยชาร์ตพลังความสดชื่นคืนกลับสู่
ร่างกายได้ดีไม่แพ้สิ่งใด

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา
วันแรก
ช่วงเช้า
• สักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
อุทยานลานบุญมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)
• เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แห่งแรกของ
เมืองไทย หนึ่งในเจ็ดแห่งของโลก
• เยีย่ มชมอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี (ย่าโม) วีรสตรีผกู้ ล้า
ช่วงบ่าย
• ชมวัดศาลาลอย พระอุโบสถรูปส�ำเภาโต้คลื่น
• เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
• ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ
พอเพียงฯ ค่ายสุรนารี สถานที่เผยแพร่ปรัชญา
วังน�ำ้ เขียว เปิดให้คณะนักท่องเทีย่ ว
เศรษฐกิจพอเพียงและงานศิลปาชีพ
ทีส่ นใจศึกษาดูงานและท่องเที่ยว
วันที่สอง
เชิงเกษตร โดยมีที่พักแบบแยก
ช่วงเช้า
ชายและหญิง พร้อมอาหาร
• เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ภาพ 3 มิติ อาร์ต ออฟ โคราช ไว้บริการ
ฝีมือคนไทย แห่งแรกของอีสาน
• เลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่หมู่บ้านด่านเกวียน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ช่วงบ่าย
แปลงผักออร์แกนิก ชมการปลูกผัก
• ชมศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่อง
ปลอดสารพิษในโครงการ
มาจากพระราชด�ำริ
กิจกรรมห้ามพลาด
• เยีย่ มชมมอนทาน่าฟาร์ม แหล่งเทีย่ วบรรยากาศดี
• สนทนาแลกเปลีย่ นความรูก้ บั
ท่ามกลางขุนเขา
คุณอ�ำนาจ หมายยอดกลาง
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ
• ชมกรรมวิธกี ารผลิตปุย๋ หมักอินทรีย์
ชีวภาพ และการเผาถ่านเพือ่ ผลิต
น�ำ้ ส้มควันไม้สำ� หรับใช้ไล่แมลง
• ทดลองปลูกผักเกษตรอินทรีย์ หรือ
ออร์แกนิกด้วยตัวเอง
เหนือ
จ. นครราชสมีา

2256
21

2
จ. นครนายก

302
224

ศูนยสงเสริม
กสิกรรม
ไร
33 สารพิษ วงัภไูพร

ฟารมสเตย

ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ
ตามโครงการพระราชด�ำริ
14 ม. 11 บ้านน�้ำซับ ต.วังน�้ำเขียว
อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทร. 08-1977-8699,08-1966-4247
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.0016.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข
304 ผ่านอ�ำเภอปักธงชัย ก่อนถึง
ที่ว่าการอ�ำเภอวังน�้ำเขียว ประมาณ
หลักกิโลเมตรที่ 71 เลี้ยวขวาไป
บ้านน�้ำซับ เมื่อถึงวัดบ้านน�้ำซับ
ให้เลี้ยวซ้ายไปยังศูนย์ส่งเสริม
กสิกรรมไร้สารพิษฯ
Lat. : 14.506234
Long. : 101.952236
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โครงการชลประทาน
อ่างเก็บน�้ำบึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ

ทรงมีพระราชด�ำริ
วางโครงการพัฒนา
อ่างเก็บน�้ำบึงโขงหลง
เพือ่ ป้องกันอุทกภัย และ
น�ำน�ำ้ จากบึงไปพัฒนา
การเกษตรให้ ได้เต็มที่
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ขึน้ ชือ่ ว่าบึงกาฬ แน่นอนว่าทีน่ ยี่ อ่ มมีบงึ น�ำ้ ทีก่ ว้างใหญ่
ไพศาล เป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามอยู่หลายบึงด้วยกัน
ที่บึงโขงหลงนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
จังหวัดบึงกาฬ ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้บึงน�้ำแห่งไหน และมีน�้ำ
ตลอดปีไม่เคยแห้งแล้ง น�ำมาซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและมีระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่
ในปีพ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด�ำริกับอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย ให้พจิ ารณาวางโครงการพัฒนาบึงโขงหลง
เพือ่ น�ำน�ำ้ จากบึงโขงหลงไปพัฒนาการเกษตรได้อย่างเต็มที่
โครงการชลประทานอ่างเก็บน�ำ้ บึงโขงหลง จึงได้สร้างขึน้ ใน
ปี พ.ศ. 2523 และแล้วเสร็จในปีเดียวกัน
ในวันนี้เกษตรกรสามารถท�ำการเกษตรได้หลากหลาย
และมีผลผลิตที่สูงขึ้น ยังมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นตามล�ำดับ
ผลพลอยได้ในการท่องเที่ยวนั้น เป็นสิ่งที่ท�ำให้ชาวบ้าน
ในท้องที่มีรายได้มากขึ้นเช่นกัน เพราะบึงโขงหลงเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร และมี
ชื่อเล่นที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่าทะเลอีสาน

เส้นทางท่องเทีย่ ว จ.อุดรธานี-บึงกาฬ-หนองคาย
วันแรก
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปภูทอก สักการะเจดีย์อัฐิธาตุ
พระอาจารย์จวน ขึน้ บันไดไม้ 7 ชัน้
ชมทัศนียภาพ
• เดินทางไปโครงการชลประทานอ่างเก็บน�้ำ
บึงโขงหลง หาดค�ำสมบูรณ์ ชมทัศนียภาพ
ที่สวยงาม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมวิถชี วี ติ ริมโขง เดินชมตลาดยามเช้าทีต่ ลาดลาว • บึงโขงหลงเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ ี
• ไปชมน�้ำตกเจ็ดสี ที่ละอองน�้ำกระทบกับ
ประกาศห้ามจับสัตว์นำ�้ และเป็น
แสงแดดกลายเป็นสีรุ้งสวยงาม
ทีต่ งั้ ของทีท่ ำ� การเขตห้ามล่าสัตว์
ช่วงบ่าย
ป่าบึงโขงหลง
• น�ำ้ ตกถ�ำ้ พระ เดินชมความงามหรือนัง่ เรือเข้าไปได้ • นักส่องนก ลองแวะไปทีจ่ ดุ ดูนก
วันที่สาม
ดอนสวรรค์ ตัง้ อยูท่ เี่ ขตห้ามล่า
ช่วงบ่าย
สัตว์ปา่ บึงโขงหลง
• ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ภูสิงห์
ที่เที่ยวห้ามพลาด
และล่องเรือชมธรรมชาติที่หนองกุดทิง
หาดค�ำสมบูรณ์ สถานที่หย่อนใจ
วันที่สี่
สามารถมองเห็นวิวภูลังกา
ช่วงเช้า
ได้อยู่ลิบตา
• ชมหุ่นไม้แกะสลักที่วัดเวฬุวัน และไปสักการะ
สวนสาธารณะสวนขนาบบึง
หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย
อีกหนึ่งสวนสุดชิลล์ ที่สามารถ
ช่วงบ่าย
นั่งหย่อนกายได้อย่างมีความสุข
• เยีย่ มชมศิลปหัตถกรรมและผ้าทอทีร่ า้ นนิศาชล
แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ล่องแพกลางบึงโขงหลง
• กระโดดลงน�้ำเล่นห่วงยางที่มี
ให้เช่าอยู่ริมหาด
• ถ่ายรูปคูก่ บั ชิงช้าไม้รมิ หาดทีผ่ กู ไว้
อย่างเป็นธรรมชาติบนต้นไม้ใหญ่
เหนือ
แมน้ำโขง

212

จ.บึงกาฬ

2095

ลาว

222

อางเก็บน้ำ
บึงโขงหลง

3024

2026
2091

จ.นครพนม

2417

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

ทริปตัวอย่าง 4 วัน 3 คืน

โครงการชลประทานอ่างเก็บน�้ำ
บึงโขงหลง
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ข้อมูลเพิม่ เติมที่ ททท. ส�ำนักงานอุดรธานี
โทร. 0-4241-6025
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
วิง่ ออกมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
212 สายหนองคาย–อุบลราชธานี
(ถนนชยางกูร) ประมาณ 70 กม.
ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนัน้
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3024
มุ่งหน้าไปต�ำบลบึงโขงหลง หาดค�ำ
สมบูรณ์อยู่ทางซ้ายมือเมื่อถึง
อ่างเก็บน�้ำบึงโขงหลง
Lat. : 18.020254
Long. : 104.032519
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ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ)
จ.เลย

ด้วยความทีจ่ งั หวัดเลยมีสภาพภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาสูง
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี นอกจากจะเหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวตากอากาศ ชมธรรมชาติบริสุทธิ์แล้ว ยังเหมาะ
ศูนย์วจิ ยั พืชสวนเลย ส�ำหรับการท�ำการเกษตรบนพื้นที่สูงอีกเช่นกัน
แหล่งท่องเที่ยว
ภายหลังกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้
เชิงเกษตรบนพื้นที่สูง คุณวิฑูรย์ รัตนา หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูง
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว แม่จอนหลวง บุกเบิกพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม พร้อม
จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือขึ้น เพื่อด�ำเนินการ
ส�ำคัญของจังหวัดเลย ได้
ปลูกเมล็ดพันธุ์และทดลองพันธุ์พืชต่างๆ ที่เหมาะสม
กับการท�ำเกษตรบนพื้นที่สูง เช่น ท้อ พลับ เกาลัดจีน
สาลี่ สตรอว์เบอร์รี และแมคคาเดเมีย เป็นต้น ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2552 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองเกษตร
ที่สูงภูเรือ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย
และจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย จนถึง
ปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ส�ำคัญของจังหวัดเลย ซึ่งในฤดูหนาวบางปี ที่มีอากาศ
เย็นจัด ก็จะเกิดปรากฏการณ์น�้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ใน
ช่วงเดือนธันวาคม–มกราคม มีเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว
และเทศกาลกินผักเมืองหนาว แม้ในช่วงเดือนเมษายนสิงหาคม ก็ยังมีดอกดาหลา หน้าวัว และปทุมมาให้ชม
หรือจะชิมไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ สาลี่ เกาลัดจีน
หน่อไม้ไผ่หวาน ก็มากันได้ในช่วงนี้ เรียกว่าที่เดียว เที่ยว
ได้ตลอดปีก็ว่าได้
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เส้นทางท่องเที่ยว จ.เลย
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางไปแก่งคุดคู้ ชมแก่งน�้ำโขงที่สวยงาม
แวะซื้อมะพร้าวแก้วของฝากขึ้นชื่อ
ช่วงบ่าย
• ล่องเรือแม่น�้ำโขง เดินชมบรรยากาศยามเย็น
ที่เชียงคาน
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เดินทางไปยังศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เยี่ยมชม
โครงการ พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาว
ช่วงบ่าย
• แวะชมสวนองุน่ ซือ้ ไวน์ทไี่ ร่วโนทยาน ภูเรือ

2115

เหนือ
อ.ภูเรือ

203
น้ำตก 3023
ปลาบา

4026

ศูนยวิจัย
พืชสวนเลย ภูหลวง

201
จ.เลย

• ศูนย์วจิ ยั ฯ มีบา้ นพักรับรอง
นักท่องเทีย่ วได้สงู สุด 300 คน/วัน
• มีบริการจุดกางเต็นท์สำ� หรับ
นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการพักแรม
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ทุ่งคริสต์มาส เก็บบรรยากาศ
ทุง่ ต้นคริสต์มาสภูเรือบนพืน้ ที่ 5 ไร่
ชมความงดงามของธรรมชาติ
รอบอ่างเก็บน�้ำภายในศูนย์ฯ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ (สถานที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียง) ตากอากาศ
ท่ามกลางธรรมชาติงดงาม
ในจุดหนาวที่สุดของไทย
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมแปลงผักและไม้ผลเมืองหนาว
เช่น บรอกโคลี ปวยเล้ง พลับ สาลี่
แมคคาเดเมีย เป็นต้น
• แวะชมพืชท้องถิ่น ที่โรงเรือน
แสดงพืชพรรณหายาก เช่น
หน้าวัว ลิลลี่ เยอบีร่า สับปะรดสี
• ชมไม้ดอกเมืองหนาว อาทิ
ทุ่งคริสต์มาส สวนบลูซัลเวีย
พิทูเนีย เป็นต้น
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย(ภูเรือ)
85 ม.6 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
โทร. 0-4289-1199, 0-4289-1389
www.doa.go.th
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00–16.30 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดปี
การเดินทาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 203
หล่มสัก-ด่านซ้าย- ภูเรือ ถึงสามแยก
บ้านกกโพธิ์ ให้เลี้ยวขวาเข้าศูนย์
Lat : 17.384447
Long : 101.382010
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม มีที่มาจากการที่
ชาวบ้านกุดนาขามร้องทุกข์ว่าในฤดูฝนเกิดน�้ำท่วม และ
ฤดูแล้งน�ำ้ แห้งเหือด จนไม่สามารถท�ำการเกษตรได้ จึงต้อง
ทรงจัดตั้ง
อพยพไปท�ำงานรับจ้างในจังหวัดอืน่ ๆ และด้วยความสามัคคี
ศูนย์ศลิ ปาชีพเพือ่ ให้ เป็นปึกแผ่นของชุมชนได้จัดตั้งโครงการไทยอาสาป้องกัน
ชาวบ้านมีอาชีพ ไม่ต้อง ชาติ (ทสปช.) ขึ้นเพื่อต่อสู้ป้องกันกลุ่มก่อการร้าย
ละทิ้งถิ่นฐานไปท�ำงาน คอมมิวนิสต์ จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนอันเลื่องชื่อ
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
ที่อื่น และหยุดยั้ง
พระราชด�ำเนินเยีย่ มราษฎรบ้านกุดนาขาม ในปี พ.ศ. 2525
การตัดไม้ท�ำลายป่า ทรงทราบถึงความสามัคคีของชาวบ้านกุดนาขาม พระองค์
ทรงชักชวนชาวบ้านให้หันมาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้
เกิดเป็นโครงการป่ารักน�ำ้ บ้านกุดนาขาม โดยมีอา่ งเก็บน�ำ้
ขึ้นที่ห้วยนกเค้า ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสนับสนุนการสร้างขึน้ มา
เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ปัจจุบนั บ้านกุดนาขามได้รบั การจัดตัง้ เป็นศูนย์ศลิ ปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็น
ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ที่ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ อาทิ
เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ ดอกไม้
ประดิษฐ์ จักสานผักตบชวา ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้าและ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งของ
จังหวัดที่ไม่ควรพลาด
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เส้นทางตัวอย่าง จ.สกลนคร
วันแรก
ช่วงเช้า
• นัง่ รถรางชมโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพาน
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปโรงงานหลวงแห่งที่ 3 ดอยค�ำ
เยี่ยมชมพระธาตุเชิงชุม
• นมัสการรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่วัดป่าสุทธาวาส ชมกุฏิหลวงตามหาบัว
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เดินทางไปวัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรม และ
สังเวชนียสถาน 4 ต�ำบล อ.ส่องดาว
ช่วงบ่าย
• ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เลือกซื้อสินค้า
ในโครงการพระราชด�ำริ
• เดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น

ศูนยฯ ศิลปาชีพ
บานกุดนาขาม

2091

22

ไป
จ.อุดรธานี

2094
2355

227
น้ำอูน

2177

2307

2106

อุทยาน
แหงชาติ
ภูพาน

2132
ไป
จ.นครพนม
จ.สกลนคร

เหนือ

• โรงงานเครื่องปั้นดินเผา
บ้านกุดนาขาม เป็นจุดเริ่มต้นของ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ และเป็น
โรงงานผลิตเซรามิกแห่งส�ำคัญ
ของจังหวัดสกลนคร
ที่เที่ยวห้ามพลาด
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา
เลือกซือ้ เครือ่ งปัน้ ดินเผา ทีแ่ สดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่
ท้องถิ่นอีสาน
อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยนกเค้า แหล่งน�ำ้
ดืม่ น�ำ้ ใช้ของชาวบ้าน ทีต่ งั้ ห่างจาก
หมูบ่ า้ นราว 5 กม.
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมการแกะสลักไม้และหินสบู่
ของช่างพืน้ ถิน่
• ชมการจักสานไม้ไผ่ลายขิด
• ดูการเลีย้ งไหม ชมการทอผ้าไหม
และทอผ้าฝ้าย
ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
79 ม. 9 บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์
กิง่ อ�ำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร
โทร. 0-4270-9162
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-เสาร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี
การเดินทาง
ใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี
ทางหลวงหมายเลข 22 สู่อ�ำเภอ
สว่างแดนดิน ระยะทาง 84 กม.
แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2091
และแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข
2280 ใช้เส้นทางสู่อ�ำเภอเจริญศิลป์
ประมาณ 23 กม.
Lat : 17.590065
Long : 103.604608
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.สกลนคร

สร้างงานและ
พื้นฐานอาชีพให้
ชาวภูพาน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรม
เพื่อการเรียนรู้
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จุดหมายของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนสกลนคร ย่อมหลีก
ไม่พ้นการมาสูดไอดินกลิ่นธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติ
ภูพาน แต่ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่ง ที่เหมาะแก่
การเรียนรู้วิถีพอเพียงตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเขตอ�ำเภอเดียวกันนี้ นั่นก็คือศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมี
พระราชด�ำริให้จดั ตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานขึน้ เพือ่ เป็น
สถานศึกษา ทดลอง และพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้
ชุมชนยืนได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังช่วยฟื้นฟูและ
พัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน เป็นต้น ที่ท�ำการของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527
ประกอบไปด้วย พื้นที่สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และ
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาป่าไม้ จนกลายมาเป็นหนึง่ ในแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนครไปแล้ว
การมาเยือนศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพาน สิง่ ทีไ่ ด้กลับไป
ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้และความประทับใจเท่านั้น ผลผลิต
ทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป คือของฝากขึน้ ชือ่ ของทีน่ ี่
อย่าลืมอุดหนุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนยั่งยืนต่อไป
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เส้นทางท่องเทีย่ ว จ.สกลนคร-มุกดาหาร-สปป.ลาวนครพนม
วันแรก : สกลนคร
ช่วงเช้า
• นัง่ รถรางชมโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานฯ
ช่วงกลางวัน
• เยี่ยมชมพระธาตุประสิทธิ์ พระประจ�ำวันเกิด
วันพฤหัสบดี
• ชมการผลิตผ้าย้อมครามที่บ้านถ�้ำเต่า
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานเก่าแก่
ของภาคอีสาน
วันทีส่ อง : สกลนคร-มุกดาหาร
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมพระธาตุพนม พระธาตุประจ�ำปีวอก
และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
• เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทที่วัดภูมโนรมย์
มุกดาหาร
ช่วงบ่าย
• เดินทางสูส่ ปป.ลาว ทีส่ ะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
นมัสการพระธาตุโพน สะหวันนะเขต
วันทีส่ าม : สปป.ลาว-นครพนม
ช่วงเช้า
• เยีย่ มชมวัดพระธาตุองิ ฮัง และหมูบ่ า้ นเชียงหวาง
ชุมชนเวียดนามเก่าแก่ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
และพระธาตุศรีโคดตะบอง
ช่วงบ่าย
• ซื้อสินค้าที่ตลาดหลัก 3 หรือ Duty Free
กลับเมืองไทยที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3

พระธาตุ
นารายณเจงเวง

วัดพระธาตุ
ภูเพ็ก

22
จ.สกลนคร

น้ำตกคำหอม

อุทยาน
แหงชาติ
ภูพาน 213

ศูนยการ
พัฒนาภูพาน

อ.ภูพาน

223
2339

เหนือ

• 3 ด�ำแห่งภูพาน คือ วัวด�ำ ไก่ด�ำ
และหมูด�ำ คือสายพันธุ์ที่โดดเด่น
ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียงและรายได้
ให้กับเกษตรกรอย่างมากมาย
• เป็นแหล่งศึกษา ทดลอง
และพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ส่วนงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
แหล่งรวมต้นกล้าและพันธุไ์ ม้นานาชนิด
ส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้าน
ปศุสตั ว์ ชมสามด�ำมหัศจรรย์แห่ง
ภูพาน คือ ไก่ดำ� ภูพาน สุกรภูพาน
และโคทาจิมะ (โคเนือ้ )
อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยตาดไฮใหญ่ ระบบ
ชลประทานส�ำหรับเกษตรกรใน
ชุมชน
กิจกรรมห้ามพลาด
• นั่งรถราง ชมแปลงสาธิตทางการ
เกษตรและงานปศุสัตว์ภายใน
โครงการ
• ถ่ า ยรู ป ให้อาหาร และสัมผัสกับ
โคเนือ้ โคนม ไก่ด�ำ หมูด�ำ และ
กวางอย่างใกล้ชิด
• เดินชมส่วนงานศึกษาและพัฒนา
ป่าไม้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4274-7458-9, 0-4271-2975
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากเทศบาลนครนครพนมไป
ต.ห้วยยาง ใช้เส้นทางถนนสุขเกษม
ตรงมาถึงถนนสกลนคร ถึงสี่แยก
ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข 3137
เลี้ยวฃ้ายตรงไปบ้านนานกเค้า
ระยะทางประมาณ 2.3 กม.
Lat. : 17.103985
Long. : 104.030354
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
จ.สุรินทร์

จากจิตใจเอือ้ อาทร
ของชาวสุรินทร์ที่
ต่างรวบรวมศิลปวัตถุ
และโบราณวัตถุ
มอบให้เป็นสมบัติ
ของชาติ จึงเกิดเป็น
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสุรินทร์
ได้อย่างยิ่งใหญ่
ในวันนี้
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เมื่อก้าวสู่ประตูด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุรนิ ทร์ ใครหลายคนคงรูส้ กึ คุน้ ตากับเส้นสายของ
อาคารภายนอก ยิ่งเมื่อเพ่งมองดูสักพักคงจะพอเห็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบตัวอาคารว่า มีกลิ่นอายของ
ปราสาทหิน แต่เป็นปราสาทในรูปแบบร่วมสมัย จากโค้ง
ประตู ที่สื่อถึงซุ้มทางเข้าปราสาท และตัวอาคารหลักที่มี
โครงสร้างเส้นสายคล้ายปราสาทยุคโบราณศิลปะเขมร
เมือ่ ครัง้ เปิดพิพธิ ภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2552 ทีผ่ า่ นมานัน้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นประธานในพิธเี ปิด ทรงมีพระราชด�ำริให้จัด
นิทรรศการช้าง ปูพื้นความเข้าใจประวัติศาสตร์ เพื่อแสดง
ความส�ำคัญของอาชีพควาญช้างในประเทศไทย
การได้มาเยือนที่นี่ นับเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์ จากนิทรรศการ
ถาวรที่จัดแสดงทุกสิ่งอย่างของชาวสุรินทร์ ไล่เรียงตั้งแต่
ธรรมชาติรอบตัวของเมือง เรื่องราวของการปลูกข้าว วิถี
ชีวิตของชนพื้นเมืองในสมัยโบราณ การพัฒนาของผู้คน
ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง
นับเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดแสดงที่ทันสมัยที่สุด
อีกแห่งหนึ่งของไทย

เส้นทางท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์-สุรินทร์
วันแรก : บุรีรัมย์
ช่วงเช้า
• ออกเดินทางไปชมโบราณสถานปราสาทเมืองต�ำ่
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมปราสาทหินทรายสีชมพู
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
วันที่สอง : สุรินทร์-บุรีรัมย์
ช่วงเช้า
• เดินทางไปสุรินทร์ แวะเดินชมบรรยากาศ
ตลาดยามเช้าที่ตลาดเขียว
• ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ เรียนรู้
• อย่าลืมแวะไปดูหนุ่ จ�ำลองส�ำริด
ประวัติศาสตร์ผ่านศิลปะโบราณและวัตถุ
รูปพระยาสุรนิ ทร์ภกั ดีศรีณรงค์
ช่วงบ่าย
จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรนิ ทร์
• หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง บ้านท่าสว่าง
คนแรก
ชมการทอผ้าไหมโบราณที่ขึ้นชื่อระดับโลก
• เพ ลา เพลิน แหล่งเรียนรู้พร้อมกิจกรรม
ทีเ่ ที่ยวห้ามพลาด
สุดตื่นเต้น และอุทยานดอกไม้ จ.บุรีรัมย์
นิทรรศการถาวร ชมงานศิลปะ
วันที่สาม : บุรีรัมย์
โบราณที่น่าสนใจทั้งยุคทวารวดี
ช่วงเช้า
ขอมและล้านช้างอยุธยา
• ชมสนามฟุตบอลทีส่ วยงามและทันสมัยทีส่ ดุ ของ
โครงกระดูกช้างพังบัวค�ำ
เมืองไทย ณ สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม
โครงกระดูกช้างเต็มตัวที่ได้รับ
ช่วงบ่าย
การดูแลรักษาอย่างดี
• ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ ซื้อผ้าไหม โซนมรดกดีเด่น งานผ้าไหม
ของฝากกลับบ้าน
การท�ำเครือ่ งประดับเงิน และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ศึกษาประวัตศิ าสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมของสุรินทร์
อย่างลึกซึ้ง
• เยีย่ มชมทับหลังของปราสาท
ศีขรภูมิ สมบัตขิ องชาติที่ได้
กลับคืนมา
ไป จ.บุรีรัมย

เหนือ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
214 ม. 13 ถ.สุรนิ ทร์-ปราสาท
ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
โทร. 0-4415-3054
www.finearts.go.th/surinmuseum
เปิดให้เข้าชม : วันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
หากเริ่มต้นที่ใจกลางเมืองสุรินทร์
วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 214
ตรงไปประมาณ 4 กม. พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติสรุ นิ ทร์ ตัง้ อยูท่ างด้านซ้ายมือ
Lat. : 14.841679
Long. : 103.473955
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หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
จ.สุรินทร์

จากพระราชเสาวนีย์
และเงินก้อนแรกของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ
ที่พระราชทาน
จึงเกิดเป็น
โรงทอจันทร์โสมา
ณ บ้านท่าสว่าง
ทีผ่ ลิตผ้ายกทอง รูปแบบ
ราชส�ำนักไทยโบราณ

62

ผู้ที่ชื่นชอบงานผ้าไหมไทยชั้นดี คงไม่มีใครไม่รู้จัก
ผ้าไหมยกทองโบราณ ผ้าไหมไทยระดับเอคลาสที่มี
วิธกี ารทออันเป็นเอกลักษณ์ ภูมปิ ญั ญาทีไ่ ด้รบั การสืบทอด
ต่อกันมานับแต่สมัยโบราณ วัตถุดิบที่เลือกสรรมาล้วน
เลอค่า ผ่านการทอที่ประณีต เลื่องลือกันว่าแต่ละวัน
ช่างผูเ้ ชีย่ วชาญ ก็ยงั คงทอผ้า ได้แค่ความยาว 4-5 เซนติเมตร
ต่อผืนเท่านัน้ ใครทีอ่ ยากชืน่ ชมงานหัตถกรรมไทยอันทรง
คุณค่า ต้องแวะมาเยี่ยมเยือนที่บ้านท่าสว่าง
บ้านท่าสว่าง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการเกษตร แต่อาชีพรองอย่าง
การทอผ้าไหม กลับท�ำให้หมู่บ้านมีชื่อเสียงโด่งดังระดับ
นานาชาติ เพราะช่างทอผ้าของที่นี่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ทอผ้าไหมยกทองโบราณ เพื่อมอบให้ผู้น�ำเอเปค
ทุกวันนีน้ ักท่องเที่ยวจ�ำนวนไม่น้อย จึงมุ่งหน้าไปเยี่ยมชม
การทอผ้าไหมด้วยกี่โบราณ วิธีการถักทอลวดลายไทย
อันแสนงดงาม และเข้าชมกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ
นอกจากจะได้เข้าชมวิถีชีวิตชาวบ้าน และงานถักทอ
อันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านท่าสว่างแล้ว อย่าลืมปิดท้าย
ด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านสไตล์ OTOP
ที่ตลาดชุมชน ซึ่งน�ำเสนอสารพันงานทอผ้าไหม ตัดเย็บ
เป็นเสือ้ ผ้าและข้าวของเครือ่ งใช้ทที่ ำ� จากผ้าไหมคุณภาพดี

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ
วันแรก : บุรีรัมย์
ช่วงบ่าย
• ชมการผลิตผ้าภูอคั นี ผ้าฝ้ายย้อมดิน
จากภูเขาไฟพระอังคารและเยีย่ มชม
อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุง้
วันที่สอง : บุรีรัมย์-สุรินทร์
ช่วงเช้า
• เยีย่ มชมศาลหลักเมือง
• ชมสนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดีย้ ม
• เพ ลา เพลิน แหล่งเรียนรูพ้ ร้อมกิจกรรมสุดตืน่ เต้น
ช่วงบ่าย
• หมู่บ้านท่าสว่าง เป็นที่รู้จักกัน
• ชมวิถชี วี ติ คนเลีย้ งช้างทีห่ มูบ่ า้ นช้างตากลาง
ในอีกชื่อว่า หมู่บ้านทอผ้าเอเปค
• หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ
เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่อง
วันที่สาม : สุรินทร์
เที่ยวเชิงหัตถกรรม ผ้าไหมแห่ง
เดียวในประเทศไทย
ช่วงเช้า
•
สามารถติดต่อโฮมสเตย์ได้ใน
• ชมการจ�ำลองการสูร้ บในอดีต ณ ลานแสดงช้าง
ราคาหลักร้อยต้นๆ เท่านั้น
จ.สุรนิ ทร์
ช่วงบ่าย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• สัมผัสวิถีและวัฒนธรรมชาวกูย
บ้านจันทร์โสมา ชมเทคนิคการ
วันที่สี่ : ศรีสะเกษ
ทอผ้าไหมยกทองอันแสนงดงาม
ช่วงเช้า
ในเรือนไทยของอาจารย์วรี ธรรม
• ชมสิง่ ปลูกสร้างด้วยขวดแก้วนับล้านใบที่
ตระกูลเงินไทย
วัดล้านขวด อ.ขุนหาญ
กลุม่ ศาลาไทยทอผ้าบ้านท่าสว่าง
• ออกเดินทางไป อุทยานฯ เขาพระวิหาร
เลือกซือ้ ผ้าไหมลายขัดพืน้ ฐาน
อ.กันทรลักษ์ ชืน่ ชมธรรมชาติยามเย็น
(อันปรมประยุกต์)
ณ ผามออีแดง
กลุม่ อาชีพสตรีผา้ ไหมบ้านท่าสว่าง
ศูนย์รวมร้านจ�ำหน่ายผ้าไหมจาก
หลากหลายหมูบ่ า้ นในจังหวัดสุรนิ ทร์
กิจกรรมห้ามพลาด
• ตักบาตรยามเช้าด้วยจิตใจสงบเย็น
• พูดคุยกับคุณป้าคุณย่าคุณยาย
ทีเ่ ป็นช่างทอฝีมอื ดี ในท้องถิน่
เหนือ
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หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง
ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์ โทร. 0-4414-0015
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 10 กม. ใช้ถนนสายเกาะ
ลอย-เมืองลิง (ทางหลวงชนบท สร.
4026 ) เป็นถนนลาดยางตลอดเส้น
Lat. : 14.955749
Long. : 103.472767
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พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จ.กาญจนบุรี

สร้างสรรค์ส�ำนึก
ของชาวไทยให้ซาบซึ้ง
ในเอกราชของชาติ

64

ใครหลายคนที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย คงจะมีภูมิ
ความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นอย่างดี ในท้องที่ดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรีนั้น
เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่นักวิชาการหลายฝ่าย เชือ่ กันว่าเป็น
สนามรบยุทธหัตถี ศึกครั้งส�ำคัญของชาติไทยในยุคโบราณ
เนื่องจากมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้น อาทิ
ศาสตราวุธ กระดูกช้างม้า พร้อมกับเครื่องประดับ อีกทั้ง
ลูกปืนต่างๆ ท�ำให้พื้นที่ดอนเจดีย์แห่งนี้ได้รับเลือกให้สร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมืองกาญจนบุรนี นั้ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญมากมาย
ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ส�ำหรับ
ลานกว้าง ใจกลางต�ำบลดอนเจดีย์แห่งนี้ กลายเป็นจุดนัด
พบใหม่ของเหล่านักเดินทาง เพราะทุกคนต่างอยากมา
ชื่นชม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขณะก�ำลังประทับบนหลังช้างศึก ตั้งอยู่ตรงใจกลางสวน
สาธารณะกว้างใหญ่ด้านหน้าขององค์เจดีย์
ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นทีต่ งั้ ของเจดียเ์ ก่าแก่เรียกขาน
กันว่าเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นเจดีย์ศิลปะสมัยอยุธยา ตั้งอยู่
ท่ามกลางมวลหมู่ธรรมชาติ แม้ยอดจะหักพังไปบ้าง แต่
ยังคงรูปทรงเป็นเจดีย์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นับเป็น
สถานที่สักการะบูชาที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ไม่น้อย

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี
• เจดียย์ ทุ ธหัตถีของกาญจนบุรี
วันแรก
มีลกั ษณะเหมือนเจดียว์ ดั ช้าง
ช่วงเช้า
ของจังหวัดอยุธยา เชือ่ กันว่าสร้าง
• วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วัดที่พระบาทสมเด็จ
ในยุคเดียวกัน
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินมาถึง 2 ครัง้
• วันที่ 25 เมษายนของทุกปี จะมี
• พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ
มหาราช ชมเจดีย์ยุทธหัตถีและพิพิธภัณฑ์
นักท่องเทีย่ วทุกคนไม่ควรพลาด
ช่วงกลางวัน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• เขือ่ นแม่กลอง รับประทานอาหารชมวิวทิวทัศน์
พิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ
ช่วงบ่าย
• เยีย่ มชมวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และวัดถาวร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบ
วราราม (วัดญวน) ต่อด้วยวัดรัชดาภิเษก
จากพื้นที่โดยรอบ
วันที่สอง
อาคารนิทรรศการ จัดแสดงข้อมูล
ช่วงเช้า
ทางประวัติศาสตร์บอกเล่าความ
• ชมทัศนียภาพและสวนสวย ที่สวนเวลาร�ำลึก
เป็นมาของศึกรบต่างๆ ของ
บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ช่วงกลางวัน
• ชมทัศนียภาพที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ แวะกราบ
กิจกรรมห้ามพลาด
ขอพร พระพุทธรูป ภปร. ที่วัดทองผาภูมิ
• สักการะหลวงพ่อดอกไม้
ช่วงบ่าย
ที่วัดดอนเจดีย์
• แวะผ่อนคลายทีพ่ นุ ำ�้ ร้อนหินดาด และเทีย่ วชม
• เยี่ยมชมต้นข่อยขนาดใหญ่
น�้ำตกไทรโยคน้อย
ที่เชื่อว่ามีความส�ำคัญทาง
• รับประทานอาหารเย็นทีส่ ะพานข้ามแม่นำ�้ แคว
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค
พระมหาอุปราชา

พระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดอินทาราม
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พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ติดต่อเทศบาลต�ำบลดอนเจดีย์
โทร. 0-3465-2166
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
การเดินทาง
จากกาญจนบุรีใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 324 จากกาญจนบุรีไป
ประมาณ 14 กม. มีทางแยกขวาเข้า
สู่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ระยะทาง 4 กม.
Lat. : 14.059711
Long. : 99.679982
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วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
จ.กาญจนบุรี

พระอารามหลวงชั้นตรี
ที่ทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์
ชาติไทย
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วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นวัดโบราณที่ไม่มี
การบันทึกไว้ว่าสร้างตั้งแต่ยุคใด แต่เชื่อกันว่าเก่าแก่
นับสองร้อยกว่าปี โดยกรมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 รวมทั้งยังได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ยกให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2515
หลังจากกราบไหว้พระประธานที่อุโบสถใหญ่แล้ว
ใกล้กนั คือวิหารพระแท่น ทีม่ โี ค้งประตูตกแต่งอย่างงดงาม
ด้วยการใช้เครื่องปั้นดินเผามาประดับผนัง ภายในเป็น
ที่ประดิษฐานของพระแท่น (เตียงนอน) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
สืบทอดกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชือ่ กันว่าเป็นพระแท่น
ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้ ที่นี่
ยังเป็นที่ประดิษฐานของ รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง
ไม้ประดับมุก รอยพระบาทโบราณที่สลักลายมงคล
108 ประการ ที่สร้างตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าบรมโกศแห่ง
กรุงศรีอยุธยา
ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่าเต็งรังธรรมชาติ รอบบริเวณนั้นมีความ
หลากหลายของสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นักท่องเที่ยวจึงได้รบั
อากาศบริสทุ ธิส์ ดชืน่ พร้อมเก็บเกีย่ วประสบการณ์ดๆี จาก
โบราณสถานใจกลางบรรยากาศร่มเย็นของป่าใหญ่แห่งนี้

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

• พระแท่นบรรทมเป็นหินแท่งทึบ
เส้นทางท่องเที่ยว จ.กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี
หน้าลาดคล้ายเตียงนอน ด้านล่าง
วันแรก
เป็นปูนปัน้ รองแท่น มีหนิ ดูคล้าย
ช่วงเช้า
หมอน
• วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วัดโบราณทีร่ ชั กาลที่ 5
• ทุกปีประมาณกลางเดือนเมษายน
ทรงเคยเสด็จประพาส และพระบาทสมเด็จ
หรือช่วงสงกรานต์ จะมีการจัดงาน
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินถึง 2 ครัง้
• สุสานสัมพันธมิตร ร�ำลึกถึงทหารผู้วายชนม์จาก นมัสการอย่างยิง่ ใหญ่ ควรแวะมา
เยีย่ มชม
การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้าม
แม่น�้ำแคว
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ช่วงบ่าย
พระอุโบสถ กราบไหว้พระประธาน
• พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ สถานที่ถ่ายท�ำ
และชืน่ ชมจิตรกรรมฝาผนังภาพ
ภาพยนตร์เรื่อง ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวร
พระพุทธประวัติโดยรอบ
มหาราช
บ่อบ้วนพระโอษฐ์ บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์
วันที่สอง
ที่มีน�้ำตลอดทั้งปี
ช่วงเช้า
วิหารพระอานนท์ ที่ประดิษฐาน
• พิพธิ ภัณฑสถานแห่งความทรงจ�ำ (ช่องเขาขาด)
ของรูปหล่อพระอานนท์
ชมความงดงามของทางรถไฟสายมรณะและ
สักการะพระพุทธรูป ณ ถ�้ำกระแซ
กิจกรรมห้ามพลาด
• อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ ชมสถาปัตยกรรม • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
แบบขอมอายุกว่า 800 ปี
ที่จัดแสดงวัตถุโบราณล�้ำค่า
ช่วงบ่าย
ที่มารวมกันอยู่ที่นี่
• แวะร้านของฝากชื่อดังในเขตอ�ำเภอท่าม่วง
• กราบไหว้สักการะหลวงพ่อโต
• สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ เลือกซื้ออาหาร
ที่พระวิหารพระสังกัจจายน์
คาวหวาน ณ ตลาดดอนหวาย
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ถ.อูทอง 324
3084
อ.เมืองกาญจนบุรี
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แมน้ำแมกลอง

ถ.แสงชูโต
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วัดพระแทนดงรัง
วรวิหาร

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
ม.10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
โทร. 08-9820-0992, 09-8264-7737
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
ออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีวิ่ง
เส้นทางหลวงหมายเลข 324 มุ่งหน้า
ถนนอู่ทอง ตรงไปประมาณ 23 กม.
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 346
วิง่ มาอีกประมาณ14.5 กม. จะพบ
จุดตรวจพระแท่น ให้เลีย้ วขวาเข้าสู่
ถนนหมายเลข 3081 วัดพระแท่นดงรัง
วรวิหารจะตั้งอยู่ทางขวามือ
Lat : 14.059711
Long : 99.679982
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.ฉะเชิงเทรา

จากการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ดิน น�ำ้ และป่าไม้
ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
กรมป่าไม้ และกรมปศุสตั ว์ 4 หน่วยราชการทีม่ สี ว่ นร่วมกัน
แหล่งฝึกอบรม
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่อง
และศึกษาเชิงวิชาการ มาจากพระราชด�ำริ จนกลายมาเป็นศูนย์ศกึ ษาและพัฒนา
เพื่อพัฒนาการเกษตร ด้านเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพแก่เกษตรกรและผูส้ นใจ
และอาชีพให้กับเกษตรกร ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถแวะมา
สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียงตามแนวคิดของ
ในภาคตะวันออก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในปี พ.ศ. 2522 ราษฎรในหมู่ที่ 2 ต�ำบลเขาหินซ้อน
น้อมเกล้าฯ ถวายทีด่ นิ จ�ำนวน 264 ไร่ ต�ำบลเขาหินซ้อน
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ถวายทีด่ นิ
เพิ่มอีก 497 ไร่ รวมกับที่ดินบริเวณสวน รุกขชาติและ
สวนพฤกษ์ศาสตร์ และทีด่ นิ พระราชทานจากพระเจ้าอยูห่ วั
ในพืน้ ทีต่ ดิ กับศูนย์ฯ รวมเป็น 1,895 ไร่ ได้รบั พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ชื่อว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2523
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ปัจจุบันเป็น
สถานที่พักผ่อนในวันหยุดที่ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าเยีย่ มชม และศึกษาเรียนรูท้ งั้ แบบครอบครัวและหมูค่ ณะ
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• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
วันแรก : ชลบุรี
ช่วงเช้า
• เดินทางไปวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโรงสี
ช่วงบ่าย
• เทีย่ วชมป่าสิรเิ จริญวรรษ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
เขาชีโอน
• พักค้างคืนที่บางเสร่
วันที่สอง : ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมวิหารเซียน ชมแหล่งผลิต
เครื่องจักสาน ณ ชุมชนพนัสนิคม
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน
จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอน
จ. ฉะเชิงเทรา
304

อ.พนมสารคาม
3245

304
304

เหนือ

• ไม่เสียค่าบริการในการเข้าชม
• ส�ำหรับการเยี่ยมชมแบบหมู่คณะ
สามารถติดต่อขอยานพาหนะ
เพือ่ น�ำชมสถานทีต่ า่ งๆ ล่วงหน้าได้
• มีบริการที่พักและอาหารส�ำหรับ
ผู้ทีต้องการค้างแรม
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พระต�ำหนักสามจัว่ หรือบ้านสามจัว่
บ้านพักรับรอง เป็นบ้านไม้สองชัน้
ยกพืน้ สูง ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานทรัพย์
ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง ทัง้ ยัง
ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง
ห้องอบและห้องนวดสมุนไพร
เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 08.00-16.00 น.
โรงสีขา้ วพระราชทาน
ชมกระบวนการสีขา้ ว ก่อนบรรจุ
ใส่กระสอบในชือ่ ศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมการสาธิตวิธกี ารเตรียมดิน
ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
แต่ละชนิด
• ชิมผลไม้สดๆ จากต้น พร้อม
เจ้าหน้าทีค่ อยอ�ำนวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
7 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 0-3855-4982
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากอ�ำเภอพนมสารคาม ใช้เส้น
ทางหลวงหมายเลข 304 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ ตั้งอยู่ช่วง
กิโลเมตรที่ 51-52
Lat. : 13.753189
Long. : 101.502251
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พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ
ที่สะท้อน 10 แนวคิด
พอเพียง และการเรียนรู้
วิถีเกษตรตามรอยพ่อ
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ศูนย์การเรียนรูอ้ กี หนึง่ แห่งทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมือ่ ปี พ.ศ. 2539 ซึง่ ตัง้
อยูไ่ ม่หา่ งจากเขตกรุงเทพฯ มากนัก
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนและบุคคล
ทัว่ ไป ทีจ่ ะได้ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่พระองค์ทรง
เหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดชีวิต
ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 10 โซน
ภายใต้แนวคิด 10 โซนมหัศจรรย์การเรียนรู้วิถีเกษตร
ตามรอยพ่อ เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของพ่อ
อาทิ พระราชกรณียกิจส�ำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและถิ่นทุรกันดาร
ใครอยากเรียนรู้ความหมาย ตลอดจนความเป็นมาของ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ใครอยากเดินตาม
รอยพ่อบนวิถีพอเพียง ศึกษาวิธีการทรงงานของพระองค์
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ มาทีน่ เี่ พียงหนึง่ วัน แล้ว
จะซาบซึง้ ใจในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท่านได้ทำ� เพือ่ คนไทยนัน้ มีมากมายจริงๆ

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 1 วัน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางสู่จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชม
หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก
ช่วงบ่าย
• พิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นเนื่องใน
โอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี
• เยี่ยมชมวัดเจดีย์ทอง (วัดสิงห์)

พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทา ง
ดว น

ำ้ เจ

แมน

โรงพยาบาล
การุญเวช

ถ.พหลโยธิน

า
บางปะอนิ ปากเกรด็ อุดรรัถย
สาย

า

ะย
าพร

3214

3111
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อ.เมืองปทุมธานี

เหนือ

• พบกับสิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้อน
พระอัจฉริยภาพของพระองค์
ได้เป็นอย่างดี เช่น กังหันน�้ำ
ชัยพัฒนา ทีโ่ ซนนวัตกรรมของพ่อ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
โซนพระราชพิธใี นวิถเี กษตร
แสดงหุ่นจ�ำลองการประกอบ
พระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ซึ่งมีประวัติความ
เป็นมาเล่าอย่างละเอียด
โซนเรือ่ งของพ่อในบ้านของเรา
ชมเรื่องราวการทรงงาน 23 ข้อ
ที่สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้
คนไทยตลอดมา
โซนตามรอยพ่อ อยูอ่ ย่างพอเพียง
ชมแนวคิดต้นแบบที่จีรังของ
พ่อหลวงอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมห้ามพลาด
• ลอดซุม้ ประตูรวงข้าว ไปพบ
บ้านชาวนาและแปลงผักจ�ำลอง
ในโซนหัวใจใฝ่เกษตร
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 09-4649-2333
www.wisdomking.or.th
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.
ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านม.กรุงเทพ
ห่างจาก ม.ธรรมศาสตร์ 10 กม.
พิพธิ ภัณฑ์เกษตเฉลิมพระเกียร ติ
อยูร่ ะหว่างกม.46-48 ฝัง่ ตรงข้ามกับ
โรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม)
Lat : 14.118914
Long : 100.619391
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ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

มหัศจรรย์
ป่าคนสร้าง
พลิกฟื้นนากุ้งร้าง
ให้เป็นป่าชายเลน
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ในช่วงปีพ.ศ. 2524–2539 ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเก่า-คลองคอย อ�ำเภอปราณบุรี บริเวณนี้เคยเป็น
นากุ้งมาก่อน แต่ด้วยน�้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใย เมื่อครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จวนอุทยานปรานบุรี ในปี
พ.ศ. 2539 และได้ผา่ นบริเวณพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ แล้วพบว่าพืน้ ที่
ป่าในแถบนี้ได้หายไป เพราะกลายเป็นนากุ้งไปหมดแล้ว
กรมป่าไม้จงึ ได้สนองพระราชด�ำริ ด้วยการการยกเลิก
สัมปทานนากุ้งในปีนั้น แล้วได้ยกพื้นที่ส่วนนี้ เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้ำปราณบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และก�ำหนดเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 ซึ่ง
บริษัท ปตท.จ�ำกัด(มหาชน) ได้อาสาเข้าร่วมโครงการที่จะ
พลิกฟื้นนากุ้งแห่งนี้ด้วย จนกลายเป็น ศูนย์ศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลนมาจนถึงปัจจุบัน
ร่วมสัมผัสความร่มรืน่ ของพรรณไม้ และศึกษาระบบนิเวศ
ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์อย่างใกล้ชิด ชมต้นโกงกาง
ประวัติศาสตร์ 2 ต้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก
เอาไว้ ชมวิวปากแม่น�้ำปราณบุรี อุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอดจากหอชะครามในวันฟ้าโปร่ง ทัง้ หมดนี้
พบได้ที่ป่าผืนนี้ที่เดียว

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
วันแรก
ช่วงเช้า
• เริม่ ต้นชมเมือง 3 วัง 3 ทะเล นัง่ รถรางขึน้ เขาวัง
เดินชมพระนครคีรี
• เที่ยวชมพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
ช่วงบ่าย
• ชมวิถีชีวิตการท�ำตาลเมืองเพชร แวะชม
หลวงพ่อด�ำ พระพุทธรูปปัน้ สมัยทวารวดี
อายุกว่า 700 ปี
• โครงการชัง่ หัวมัน โครงการในพระราชด�ำริฯ ล่าสุด
ฟังบรรยายและชมแปลงทดลองทางการเกษตร • วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2547
• ชมบรรยากาศเก่าๆ แบบย้อนยุค ณ เพลินวาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม(อ�ำเภอหัวหิน) หรือจับจ่ายซื้อของ ชมงานศิลป์ ราชินนี าถ พระราชทานนามให้กับ
ณ ตลาด Cicada หรือตลาดน�้ำหัวหิน หรือ
ศูนย์ฯ แห่งนี้ว่า “สิรินาถราชินี”
ตลาดน�้ำหัวหินสามพันนาม
วันที่สอง
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ช่วงเช้า
เรือนโกงกาง อาคารไม้หลังใหญ่
• พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ซึ่งจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง
• สถานีรถไฟหัวหินและพลับพลาที่ประทับ
เรื่องราวต่างๆ ของป่าชายเลน
แลนด์มาร์กซึง่ เป็นทีน่ ยิ มถ่ายรูปของนักท่องเทีย่ ว
หอชะคราม ชมวิวมุมสูงแบบ
• ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
360 องศาบนหอชะครามทีส่ ูงเท่า
สิรินาถราชินี ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภท
ตึก 6 ชั้น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในโครงการ Thailand
เรือนโปรงขาว ท�ำความรู้จักกับ
Tourism Award 2010 รับประทานอาหาร
ป่าชายเลนแห่งนี้ผ่านวีดิทัศน์
กลางวัน ณ ปากน�้ำปราณบุรี
กิจกรรมห้ามพลาด
ช่วงบ่าย
• ชมหลวงปูท่ วดองค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ณ วัดห้วยมงคล • เก็บภาพวิวทิวทัศน์ของป่าชายเลน
ในมุมกว้างบนหอชะคราม
• ตลาดน�้ำอัมพวา
• เดินศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลน
ตามรอยรับเสด็จฯ ในระยะทาง
1 กม.
อ.หัวหิน

ม

ถ.เพชรเกษ

เหนือ

หมูบานเขาเตา
วนอุทยาน
แหงชาติปราณบุรี

ศูนยศึกษาฯ
ปาชายเลน
สิรินาถราชินี

ปากน้ำปราณ

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี
ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
โทร. 0-3263-2255 หรือ
08-6607-7712
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30.- 16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองหัวหิน ใช้ถนนเพชรเกษม
ผ่านทางเข้าหมูบ่ า้ นเขาเต่า เลีย้ วซ้าย
บริเวณทางเข้าวนอุทยานปราณบุรี
จากนัน้ ผ่านทางรถไฟให้เลีย้ วขวาไปที่
ปากน�้ำปราณ ซึ่งจะมีการติดป้าย
บอกเส้นทางตลอดสาย
Lat : 12.394403
Long : 99.979385
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ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

ในปัจจุบันงานช่างฝีมือแบบศิลปะไทยโบราณนั้น
เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลัก
งานจักสานฝีมอื ประณีต การท�ำตุก๊ ตาชาววัง งานดอกไม้
จัดหาอาชีพ
ประดิษฐ์ทรงคุณค่า การท�ำเครื่องเรือน เครื่องเคลือบ
ให้เกษตรกรได้ท�ำในช่วง ดินเผา และงานทอและย้อมสีผ้า
เวลาว่างจากการเกษตร ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นจุดหมายปลายทางที่
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ น�ำเสนอสารพันงานหัตถศิลป์ ทีใ่ ส่ใจในการผลิต แม้จะท�ำ
านและเกษตรกรในพื้นที่ แต่ทุกคนล้วนได้รับ
ให้เพียงพอแก่การยังชีพ โดยชาวบ้
การฝึกอบรมจากช่างฝีมือแบบศิลปะไทยโบราณจาก
ในวัง ทุกชิ้นงานผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี กลายเป็น
งานหัตถกรรมท�ำมืออันทรงคุณค่าก่อนที่จะออกจ�ำหน่าย
ที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
บรรยากาศจึงร่มรืน่ เหมาะกับการแวะมาผ่อนคลายในช่วง
วันหยุด มีการสาธิตวิธีการท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย
ให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้ในงานหัตถกรรมฝีมือดีเหล่านี้
นอกจากนีย้ งั มีการแสดงนาฏศิลป์ และการละเล่นพืน้ บ้าน
4 ภาค ให้ชมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์อีกด้วย
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เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา
วันแรก
ช่วงเช้า
• ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์รวบรวมงานฝีมือ
ทางด้านศิลปาชีพ
• วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดที่พระมหากษัตริย์
ได้ทรงสร้างหรือบูรณะ
ช่วงบ่าย
• วัดไชยวัฒนาราม หนึ่งในมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม
• วัดพนัญเชิง สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้าน
คู่เมืองมาแต่โบราณ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล ที่สร้างโดย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
ชมความงดงามของโบราณวัตถุ
ช่วงบ่าย
• เที่ยวชมตลาดน�้ำ-ตลาดบก ตลาดน�้ำอโยธยา
ตลาดโก้งโค้ง หรือตลาดน�ำ้ กรุงเก่า วัดท่าการ้อง
ตลาดน�้ำอยุธยาคลองสระบัว
อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
3263
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ศูนยศิลปาชีพ
บางไทร
3309

เหนือ

• งานอบรมของศูนย์มถี งึ 29 แผนก
ด้วยกัน เน้นรับฝึกเกษตรกร
ชาวบ้านทีม่ ฐี านะยากจน และ
คนพิการที่มีใจรักในงานหัตถกรรม
• เทศกาลลอยกระทง จะเป็นวันที่
ศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทรจัดงาน
อย่างยิง่ ใหญ่ ไม่ควรพลาดอย่างยิง่
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ศาลาพระมิ่งขวัญ ศูนย์สาธิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ
หมู่บ้านศิลปาชีพ สาธิตชีวิต
ความเป็นอยู่ ไปจนถึงการสร้าง
บ้านเรือนแบบไทยๆ
อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ
เยี่ยมชมการท�ำหัตถกรรมต่างๆ
ได้อย่างใกล้ชิด
กิจกรรมห้ามพลาด
• ถ่ายภาพนกสวยๆ ในบริเวณ
สวนนก และถ่ายภาพปลาสวยๆ
ในบริเวณวังปลา
• ชืน่ ชมความงดงามของภาพเพนท์
ทีง่ ดงามราวกับภาพทีจ่ ดั แสดงใน
พิพิธภัณฑ์
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3536-6252-4
www.bangsaiart.org
หมูบ่ า้ นศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-17.030 น.
การเดินทาง
จากใจกลางเมืองอยุธยามุง่ หน้าไป
ทางหลวงสาย 347 ระยะทาง
ประมาณ 22 กม. เลี้ยวเข้าทางหลวง
3442 ประมาณ 6 กม. สุดทางเป็น
สามแยกเลีย้ วซ้ายเข้าถนนหมายเลข
3309 มุง่ หน้า 2 กม. ศูนย์ศลิ ปาชีพ
บางไทรตัง้ อยูท่ างขวามือ
Lat. : 14.152634
Long. : 100.518326
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พระราชวังบางปะอิน
และวัดนิเวศธรรมประวัติ
ราชวรวิหาร
จ.พระนครศรีอยุธยา

ใครที่ชื่นชอบเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมยุโรป เมื่อได้มา
ท่องเที่ยวอยุธยา คงต้องตรงมาที่วัดนิเวศธรรมประวัติ
ราชวรวิหารเป็นทีแ่ รก อารามหลวงบนเกาะกลางแม่นำ�้ แห่งนี้
พระบาทสมเด็จ
เป็นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้สร้างขึน้ โดยศึกษาแบบจากโบสถ์ฝรัง่ สไตล์โกธิค สังเกต
ทรงเห็นความเงียบสงบของ ได้จากปลายยอดแหลมของอุโบสถ ภายในตกแต่งด้วย
บางปะอิน จึงโปรดเกล้าฯ กระจกสีสวยงามน�ำเข้ามาจากอิตาลี กลายเป็นความงดงาม
างไม่แพ้วัดไทยดั้งเดิม
ให้สร้างพระต�ำหนัก ที่แตกต่
ข้ามมาอีกฝัง่ ของแม่นำ�้ จะเข้าสูเ่ ขตพระราชวังบางปะอิน
และพระที่นั่งส�ำหรับ วังโบราณทีส่ ร้างในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
แปรพระราชฐานและ แบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งใช้ส�ำหรับการ
ประกอบราชพิธตี า่ งๆ และเขตพระราชฐานชัน้ ใน เชือ่ มจาก
ประทับรับรอง
พระที่นั่งวโรภาษพิมานกับประตูเทวราชครรไล
พระราชอาคันตุกะ
นอกจากศิลปะไทยที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันตกทั่ว
บริเวณแล้ว ยังมีพระทีน่ ง่ั เวหาศน์จำ� รูญ พระทีน่ งั่ สุดท้ายทีส่ ร้าง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่นี่สร้างขึ้นโดยสมาคมพ่อค้าใหญ่ชาวจีน สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมที่งดงามอลังการไม่แพ้
พระที่นั่งอื่นๆ
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• พระราชวังบางปะอินปรากฏชือ่
เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา
อยูใ่ นนิราศพระบาท บทประพันธ์
วันแรก
ของสุนทรภู่
ช่วงเช้า
•
• พระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติ ป้ายสุภาษิตจีนทีแ่ ขวนตรงเสา
ราชวรวิหาร ชมความงดงามของวังฤดูร้อน และ ด้านหน้าพระทีน่ งั่ เวหาศน์จำ� รูญ
ป้ายด้านซ้ายแปลว่า “ในหมูช่ น
สักการะพระประธานที่สร้างขึ้นในสมัย ร.5
จะหาความสามัคคีธรรมเสมอ
• วัดพนัญเชิง สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้าน
พีน่ อ้ งได้ยาก” และด้านขวา
คู่เมืองมาแต่โบราณ
แปลว่า “ในใต้หล้าจะหาความผิด
ช่วงบ่าย
ในพ่อแม่ไม่ม”ี
• ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราม
ราชวรวิหาร
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
หอประดิษฐาน พระคันธารราษฎร์
ชมความงดงามของโบราณวัตถุ
กราบไหว้พระพุทธรูปปางขอฝน
วันที่สอง
หอวิฑูรทัศนา หอส่องกล้องดูดาว
ช่วงเช้า
และชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ
• ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
เปิดโรงงานอุตสาหกรรมของการผลิตชาเขียว
พระที่นั่งเรือนไม้สองชั้นสไตล์ยุโรป
• หอนิทรรศการประวัตศิ าสตร์มรดกโลก เรือ่ งราว
กิจกรรมห้ามพลาด
ของอยุธยาตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน
• ขึน้ กระเช้าข้ามน�ำ้ มาสูว่ ดั จากนัน้
ช่วงบ่าย
ร่วมบริจาคเงินค่ากระเช้าตามศรัทธา
• เที่ยวชมวัดหน้าพระเมรุ วัดราชบูรณะ
• ออกก�ำลังกายเบาๆ ด้วยการเดิน
นมัสการพระมงคลบพิตร
ขึ้นบันไดเวียนความสูง 30 เมตร
• พระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์
ไปจุดชมวิวที่หอวิฑูรทัศนา
อ.เมืองพระนคร
ศรีอยุธยา
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พระราชวัง
บางปะอิน
ต.บานเลน

วัดนิเวศธรรมประวัติ
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พระราชวังบางปะอินและ
วัดนิเวศธรรมประวัติ
ม.12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3526-2139
พระราชวังบางปะอิน
โทร. 0-3526-1548 , 0-3526-1044
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
กระเช้าข้ามฟาก 05.30-21.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
วิ่งออกจากใจกลางเมืองไปทางหลวง
หมายเลข 3477 มุง่ หน้าสู่ ต.บ้านเลน
ขับไปตามทางประมาณ 15 กม. จะถึง
สถานีรถไฟบางปะอิน จุดหมายอยูท่ าง
ขวามือ
Lat. : 12.394706
Long. : 99.981057
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โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ
จ.เพชรบุรี

หัวหินนอกจากจะเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญแล้ว
ยังเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ เป็นทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วังไกลกังวล ซึง่ ทีน่ คี่ อื จุดก�ำเนิดของ
หนึ่งโครงการ
โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชด�ำริ ซึง่ มีทมี่ าจากมันเทศ
ในพระราชด�ำริ
และความห่วงใยทีม่ ตี อ่ พสกนิกร ทีป่ ระกอบอาชีพ
ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรกรรมในพืน้ ทีข่ องพระองค์
พัฒนา และส่งเสริมอาชีพ เรือ่ งเล่าจากทีม่ าของโครงการชัง่ หัวมันนัน้ เกิดจาก
ชาวบ้านในพืน้ ที่ ได้นำ� มันเทศมาถวายแด่พระเจ้าอยูห่ วั ที่
เกษตรกรรมของ
พระราชวังไกลกังวล ซึง่ พระองค์ทา่ นรับสัง่ ให้ขา้ ราชบริพาร
จังหวัดเพชรบุรี
น�ำไปเก็บไว้ทตี่ ราชัง่ ในห้องทรงงาน ก่อนจะเสด็จกลับ
กรุงเทพฯ ในเดือนต่อมาพระองค์ทา่ นเสด็จกลับมาประทับ
ทีห่ วั หิน ทรงพบว่ามันเทศดังกล่าวเกิดแตกใบออกมา
จึงมีพระราชด�ำริให้รบี จัดหาทีด่ นิ เพือ่ ท�ำการเกษตร โดย
พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ซอื้ ทีด่ นิ จ�ำนวน
กว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาในเขตบ้านหนองคอไก่
อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรเี พือ่ พัฒนาพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งนี้
ให้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเต็มรูปแบบ
โครงการชัง่ หัวมัน มีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจ
หลากหลายชนิด อาทิ มันเทศ สับปะรด มะพร้าว มีฟาร์มเลีย้ ง
โคและไก่ ตลอดจนติดตัง้ กังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์
พร้อมระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าเพือ่ ใช้ภายในโครงการ และ
จ�ำหน่ายให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยเปิดให้ประชาชน
ได้แวะมาท่องเทีย่ ว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
เพือ่ สร้างรายได้ทมี่ นั่ คงให้กบั เกษตรกรท้องถิน่
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เส้นทางท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันแรก
ช่วงบ่าย
• เดินทางสู่โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชด�ำริ
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• นมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ วัดห้วยมงคล
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• อุทยานราชภักดิ์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
บูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์
• อ่างเก็บน�้ำเขาเต่า โครงการในพระราชด�ำริด้าน • อัตราค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 20 บาท
แหล่งน�้ำแห่งแรกของไทย
เด็ก 10 บาท
• ชมพระพุทธศากยมหาราช เยี่ยมชมศูนย์ทอผ้า • หากต้องการเข้าชมแบบหมูค่ ณะ
บ้านเขาเต่า
ติดต่อเจ้าหน้าทีล่ ว่ งหน้า
• ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ป่าชายเลนสิรินาถราชินี
ช่วงบ่าย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• สถานีรถไฟหัวหินและพลับพลาที่ประทับ
พระต�ำหนักทรงงาน ชมบ้านไม้
สถานทีย่ อดนิยมในการถ่ายรูปของนักท่องเทีย่ ว
สองชัน้ แบบเรียบง่ายตามวิถพี อเพียง
• เยี่ยมชมและท�ำบุญที่ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหิน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โครงการในพระราชด�ำริที่แก้ปัญหาสุนัขจรจัด
ศาลาพักผ่อนบริเวณแปลงเกษตร
• โกลเด้น เพลซ สาขา 1 หรือ 2 ซื้อผัก
ผสมผสาน หลบร้อนพร้อมเก็บ
ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการ
ภาพแปลงเกษตรผสมผสาน
ร้านโกลเด้น เพลซ ช่วยกันอุดหนุน
สินค้าและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ของโครงการ
กิจกรรมห้ามพลาด
• นัง่ รถรางของโครงการ ชมแปลง
ปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจ
หลากหลายชนิด
อ.ทายาง
แมน้ำเพชรบุรี

โครงการ
สงน้ำ

ที่ทำการเขตหามลาสัตวปา
เขากระปุก-เขาเตาหมอ
โรงเรียนบานทุงโปง
6005

โครงการชั่งหัวมัน

เหนือ

โครงการชัง่ หัวมันตามพระราชด�ำริ
1 ม. 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โทร. 0-3247-2700-1
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
ระยะทางประมาณ 47 กม. จาก
อ.ท่ายาง ผ่านโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาเพชรบุรี ไปทาง
ต�ำบลท่าไม้รวก ผ่านทีท่ ำ� การเขต
ห้ามล่าสัตว์ปา่ เขากระปุก - เขาเตาหม้อ
ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ถึงโครงการ
ชั่งหัวมัน
Lat. : 12.747366
Long. : 99.705866
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โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
จ.เพชรบุรี

ต้นแบบ
การบ�ำบัดน�้ำเสีย
สู่น�้ำใส ด้วยกลไก
ของธรรมชาติ
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นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพักผ่อน
หย่อนใจ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุด
แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ยังได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการบ�ำบัดน�้ำเสีย
โดยวิธีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดูแลของ
มูลนิธชิ ยั พัฒนา ทีช่ ว่ ยเยียวยาและปกป้องระบบนิเวศ
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2533 แม่น�้ำเพชรบุรีที่เป็น
เส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคนสองฝั่งน�้ำ ประสบ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด�ำริให้สำ� นักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกัน
ศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล
จึงเป็นที่มาของการจัดท�ำแผนปฏิบัติการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว
โดยใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณต�ำบลแหลมผักเบีย้ อ�ำเภอบ้านแหลม
เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยของโครงการซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้หมดไปอย่างยั่งยืน ช่วยให้คณ
ุ ภาพน�ำ้ ในแม่นำ�้
เพชรบุรคี อ่ ยๆ ดีขนึ้ ตามล�ำดับมาจนถึงปัจจุบัน
ที่นี่นอกจากจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณ
ปากอ่าวแล้ว ยังสามารถชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่
หาชมได้ยากอีกด้วย เรียกว่ามาเทีย่ วทีน่ แี่ ล้วได้ทงั้ ความรู้
และความเพลิดเพลินกับไปพร้อมกันในคราวเดียว

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 1 วัน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี
ช่วงเช้า
• เดินทางสู่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เดินชมป่าชายเลน
ดูนกหายาก
ช่วงบ่าย
• พักผ่อน รับประทานอาหารทะเลสดๆ
ที่หาดเจ้าส�ำราญ และหาดปึกเตียน

โครงการศึกษา
วิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ย

ไปกรุงเทพ
จ.เพชรบุรี

3177

4033

4028

หาดแหลมหลวง
หาดเจาสำราญ

หาดปกเตียน

อาวไทย
เหนือ

• ผักเบี้ยทะเล หรือผักเป๊ะ
พบได้ตามป่าชายเลนและบริเวณ
ชายหาด จะทอดเลื้อยปกคลุมไป
ตามพื้นดิน มีดอกขนากเล็กสีชมพู
ที่เที่ยวห้ามพลาด
เส้นทางศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลน
ศึกษาการบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยกลไก
ธรรมชาติ
ส่วนการจัดการระบบพืชและ
หญ้ากรองน�้ำเสีย และระบบพื้นที่
ชุ่มน�้ำเทียม ที่อาศัยระบบพืชและ
หญ้ากรอง จ�ำพวก หญ้าแฝก ธูปฤาษี
และกกกลม ช่วยบ�ำบัดน�้ำเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมเทคโนโลยีการท�ำปุย๋ หมัก
จากขยะโดยการฝังกลบ
ในกล่องคอนกรีต
• ท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณ
ปากอ่าวในระยะทางราว 4 กม.
• ชมนกทีห่ าชมได้ยาก อาทิ นกยาง
นกกาน�ำ้ เล็ก นกเป็ดผีเล็ก นกอีเสือ
สีนำ�้ ตาล และนกกินเปรีย้ ว เป็นต้น
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
สิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้
ต.แหลมผักเบีย้ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โทร. 0-3244-1264-5
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 06.00 - 18.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 3177 ตรงไป
ระยะทางประมาณ 15 กม.
สู่หาดเจ้าส�ำราญ ก่อนถึงหาดเจ้า
ส�ำราญราว 1 กม. จะมีทางแยกให้
เลีย้ วซ้าย ขับตรงไปประมาณ 6 กม.
Lat. : 13.047122
Long. : 100.084296
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เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
จ.ลพบุรี

เขื่อนดินยาวที่สุด
ในประเทศไทย
เกราะป้องกันอุทกภัย
ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
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จังหวัดลพบุรี อาจขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ เป็นเมืองโบราณสถานแห่งส�ำคัญที่
ตกทอดมาจากอาณาจักรละโว้ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
ลิงเป็นสัตว์คู่บ้าน แต่ถึงกระนั้นยังมีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ที่สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมดื่มด�่ำ
กับธรรมชาติไปด้วยพร้อมกัน นั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
โครงการในพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในปี พ.ศ. 2532 ทีใ่ ห้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการเพื่อเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำในพื้นที่
ท�ำการเกษตร และเพือ่ บรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพืน้ ที่
ลุ่มแม่น�้ำป่าสักและแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ เริม่ อนุมตั โิ ครงการในปี พ.ศ. 2537
และใช้เวลาก่อสร้างกว่า 5 ปี จนสามารถเริ่มเก็บกักน�้ำ
ได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2542
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คือเขื่อนดินซึ่งยาวที่สุดใน
ประเทศไทย คือ 4,860 เมตร สามารถกักเก็บน�้ำได้
มากกว่า 960 ล้านลูกบาศก์เมตร และกลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วส�ำคัญของจังหวัดลพบุรี ทีใ่ ครๆ ก็ตอ้ งแวะเทีย่ วชม

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ลพบุรี-สระบุรี
วันแรก : ลพบุรี
ช่วงเช้า
• ศาลพระกาฬ สักการะและขอพรเจ้าพ่อพระกาฬ
• การสาธิตการด�ำรงชีวติ ในป่า ทีโ่ รงเรียนสงคราม
พิเศษ หรือเยี่ยมชมศูนย์การทหารปืนใหญ่
ค่ายพหลโยธิน รับประทานอาหารกลางวัน
สไตล์ลพบุรี (ไข่เค็มดินสอพอง/ปลาส้มฟัก)
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมเขื่อนดินกักเก็บน�้ำที่ยาวที่สุด
• เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ หมายถึง
ในประเทศไทย ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขือ่ นแม่นำ�้ ป่าสักทีเ่ ก็บกักน�ำ้
วันที่สอง : สระบุรี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วงเช้า
•
• สนามมวกเหล็ก ATV สนุกกับกิจกรรมขับรถเอทีวี เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างรวมทัง้ สิน้ 2,336
ยิงธนู เพนท์บอล หรือกระโดดหอ
ล้านบาท
• ซื้อสินค้าคุณภาพที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรี
ณ ไร่องุน่ รับประทานอาหารกลางวันสไตล์สระบุรี ที่เที่ยวห้ามพลาด
(เนื้อนุ่ม นมดี กระหรี่ดัง)
หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายภาพ
ช่วงบ่าย
สันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บนหอคอย
• เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพและท่องเที่ยว
เฉลิมพระเกียรติ
เชิงเกษตร ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ�
• ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร ชมและนั่งยานรบ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จัดแสดง
หรือรถถังในสมัยต่างๆ
พันธุ์ปลาน�้ำจืดในลุ่มแม่น�้ำป่าสัก
และลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
พิพิธภัณฑ์ลุ่มน�้ำป่าสัก ชมวิถี
ชาวไทยเบิง้ ในอดีต และการจัดแสดง
ข้าวของโบราณ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ซื้อสินค้าและของฝาก ณ หอคอย
เฉลิมพระเกียรติ
• ชมปลาน�้ำจืดหลากหลายชนิด
เช่น ปลากระโห้ ปลายี่สก และ
ปลากระเบน ทีแ่ หวกว่ายในตูป้ ลา
ขนาดใหญ่

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
3017

อ.เมืองลพบุรี
ถ.พห
ลโยธ
ิน

3334
1

เหนือ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
บ้านหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โทร. 0-3657-3203, 0-3657-3186
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-20.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 3017 (ลพบุรี–โคกตูม–
พัฒนานิคม) ระยะทางประมาณ
48 กม.
Lat : 14.861520
Long : 101.065938
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โครงการประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์
จ.สมุทรปราการ

ด้วยสภาพที่คดเคี้ยวของแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณรอบ
พืน้ ทีเ่ ขตบางกระเจ้านัน้ มีความยาวถึง 18 กม. การระบายน�ำ้
ที่ท่วมขังพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ จึงเป็น ไปได้ช้า
ประตูระบายน�้ำ
จนไม่ทันช่วงเวลาที่น�้ำทะเลหนุน พระบาทสมเด็จคลองลัดโพธิ์ ต้นแบบ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�ำริให้มีการพัฒนาคลอง
ลัดโพธิ์ให้กลายเป็นทางระบายน�้ำ ที่สามารถเปิดประตู
การแก้ปัญหา
การระบายน�้ำออกจาก ระบายน�้ำได้ทันทีที่น�้ำท่วมขังตัวเมืองในสองฝั่งน�้ำ และ
ปิดประตูระบายน�้ำเมื่อเกิดน�้ำทะเลหนุนสูง ทั้งยังมีการ
เมืองหลวง
ทดลองติดตั้งกังหันทดน�ำ้ แบบหมุนตามแนวแกน (Axial
แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของ Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) ส�ำหรับ
ชาวสมุทรปราการ ผลิตกระแสไฟฟ้า อันเป็นต้นแบบไปสู่การการผลิตกระแส
ไฟฟ้าตามประตูระบายน�้ำแห่งอื่นต่อไป ประตูระบายน�้ำ
คลองลัดโพธิ์รวมไปถึงโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
อย่าง สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 นั้น ถือ
เป็นการแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องน�้ำท่วมและการจราจรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันนีน้ อกจากโครงการประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิ์
จะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาน�ำ้ เอ่อล้นสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา
ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังคงท�ำหน้าที่
เป็นแหลงท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของอ�ำเภอพระประแดง
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• ภาคกลาง •
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เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางไปสมุทรปราการเยี่ยมชม โครงการ
พระราชด�ำริคลองลัดโพธิ์ ประตูระบายน�้ำ
ต้นแบบทีแ่ ก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมให้ชาวสมุทรปราการ
และพื้นที่ใกล้เคียง
• ตลาดบางน�ำ้ ผึง้ ช็อป ชิม อาหารอร่อยของท้องถิน่
ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ช่วงบ่าย
• เที่ยวเมืองสมุทรปราการ องค์พระสมุทรเจดีย์
ป้อมพระจุลฯ ป้อมผีเสือ้ สมุทร และหาของอร่อย
รับประทานในมื้อเย็น

โครงการประตูระบายน้ำ
คลองลัดโพธิ์
ถ.วงแหวน
อุตสาหกรรม

มอเตอรเ
วย สาย 9

อ.เมืองสมุทรปราการ

ระย
เจาพ
แ ม น ้ ำ
ิ์
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ถ. ส

า
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รหึงส

ถ.เพช

• อาคารประตูระบายน�ำ้ สร้างจาก
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชอ่ งประตู
ระบายน�ำ้ 4 ช่อง กว้างช่องละ
14 เมตร
• สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�ำ้
ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 5.74 กิโลวัตต์
ต่อวัน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
อาคารพิพธิ ภัณฑ์โครงการวงแหวน
อุตสาหกรรม พืน้ ทีจ่ ดั แสดง
นิทรรศการน่าสนใจเกีย่ วกับโครงการ
พระราชด�ำริฯ และงานก่อสร้าง
โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมฯ
ตลาดน�ำ้ บางน�ำ้ ผึง้ เลือกชิมช็อปกัน
ให้จใุ จกับร้านค้าและเรือพายของ
พ่อค้าแม่ขาย
สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ หรือ
สวนบางกระเจ้า สถานทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจอันร่มรืน่
กิจกรรมห้ามพลาด
• ถ่ายภาพถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ในมุมเก๋ๆ
• เลาะชุมชนคลองบางกระเจ้า สัมผัส
วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านที่
ผูกพันกับสายน�ำ้
โครงการประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิ์
ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00-20.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวเข้าเส้นทาง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เบี่ยงซ้าย
โดยไม่ตอ้ งขึน้ สะพานภูมพิ ล มุง่ ตรงไป
ถนนเพชรหึงษ์ พระประแดง
Lat : 13.666782
Long : 100.539138
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โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์
จ.สมุทรสงคราม

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพิ่มโอกาสให้คน
ในชุมชนร่วมแสดงออก
และสร้างรายได้
อย่างเป็นรูปธรรม
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ถ้านึกถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีส่ ง่ เสริมให้คนท้องถิน่ รู้จัก
รักษามรดกและวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อ ทั้งยังเป็นชุมชนที่มี
ความสามัคคีเข้มแข็ง หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของชาวอัมพวา
ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน สานต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของ
ชาวอัมพวาในอดีตให้คงอยู่ ณ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดสมุทรสงครามอย่าง
แน่นอน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชด�ำเนิน เปิดโครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรกั ษ์
เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายหลังทีน่ างสาว
ประยงค์ นาคะวะรังค์ ข้าราชการบ�ำนาญโรงพยาบาล
ทรวงอกฯ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จ�ำนวน 5 แปลง พื้นที่กว่า 21 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และใน พ.ศ.2554 นางวณี
และนางประทิน ด้วงคุม้ ได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายที่ดินสวน
ผลไม้เนื้อที่รวมกว่า 5 ไร่ ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพิ่มเติม
ด้วยสถานที่ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เหมาะส�ำหรับ
วันหยุดส�ำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนัก เพราะสามารถแวะ
มาพักผ่อนหย่อนท่ามกลางธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรม
พื้นถิ่นของชาวอัมพวาได้อย่างง่ายๆ นอกจากนีย้ งั สามารถ
ซือ้ ของฝาก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์
ของมูลนิธิชัยพัฒนา กลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วย

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 1 วัน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม-นครปฐม • ม่วงชืน่ ชานชาลา คือชือ่ เครือ่ งดืม่
สูตรพระราชทานจากสมเด็จช่วงเช้า
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีใ่ ช้
• อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
สมุนไพรท้องถิน่ และมีขายอยูใ่ น
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
มีพพิ ธิ ภัณฑ์ โรงละครกลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ ร้านชานชาลา
พรรณไม้ในวรรณคดี ซือ้ สินค้าพืน้ เมือง
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นกิจกรรม
พืน้ ทีส่ วนชัยพัฒนานุรกั ษ์ เดินชม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา มีกิจกรรมเชื่อมโยง
พันธุ์พืชท้องถิน่ ในสวนเกษตรแบบ
แหล่งเที่ยวของชุมชน
ผสมผสานที่ปราศจากสารเคมี
ช่วงบ่าย
ร้านชานชาลา พักจิบเครือ่ งดืม่ และ
• พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ชิมอาหารว่างริมคลองอัมพวา
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของม.ศิลปากร
ร้านค้าชุมชนของโครงการฯ
• อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ศูนย์อบรมอาชีพ
ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และ
ให้เยาวชน ประกอบด้วย ร้านค้า มินิมาร์เก็ต
ลานสวนชัยพัฒนานุรกั ษ์ เลือกซื้อ
สุขภาพจากท้องถิ่น สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
สินค้าชุมชนท้องถิ่นที่มีให้เลือก
ภายใต้โครงการพระราชด�ำริ
มากมาย
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมการสาธิตการท�ำน�้ำตาล
มะพร้าว ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 10.30-15.30 น.
• ทดลองท�ำจักสานใบมะพร้าวฟรี
ที่ห้องนิทรรศการชุมชน
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
เวลา 10.00-20.00 น.
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โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
185-191 ต.อัมพวา อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
โทร. 0-3475-2245
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-พฤหัสบดี
09.00-17.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์
09.00-21.00 น.
www.amphawanurak.com
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ
ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึง
หลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทางแยก
ต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม
Lat : 13.424757
Long : 99.957113
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อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จ.สมุทรสงคราม

มาเที่ยวอัมพวาใครว่าได้ชมแค่ธรรมชาติกับวีถีชีวิต
ของคนพื้นถิ่นอย่างเดียว ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2
อุทยานแห่งเรื่องราว แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเหมาะส�ำหรับการย้อนอดีต
ทีบ่ อกเล่าวิถีไทยในรัชสมัย กลับไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ในสมัยที่รัชกาลที่ 2
ของพระบาทสมเด็จ ทรงครองสิริราชสมบัติ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 11 ไร่ ริมแม่น�้ำแม่กลองในอ�ำเภอ
รัชกาลที่ 2
อัมพวา เพือ่ สร้างเป็นอุทยานแห่งนี้ และเปิดให้ประชาชน
ทัว่ ไปได้เข้ามาท่องเทีย่ ว ภายในอุทยานประกอบไปด้วย
เรือนไทยหมู่ 5 หลัง ซึง่ เปิดเป็นพิพธิ ภัณฑ์ ทีจ่ ดั แสดง
ศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เครือ่ งใช้สว่ นพระองค์
ข้าวของโบราณ ตลอดจนวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวไทย
ในสมัยนั้น จ�ำนวน 4 หลัง อีก 1 หลัง ใช้เป็นอาคาร
การแสดงโขนและละคร นอกจากนีย้ งั มีโรงละครกลางแจ้ง
และสวนพันธุไ์ ม้ไทยในวรรณคดีให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้เพลิดเพลิน
ก่อนกลับอย่าลืมแวะสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
ที่ศาลาอเนกประสงค์ ริมแม่น�้ำแม่กลอง เลือกซื้อพืชผล
ทางการเกษตร งานหัตถกรรมพื้นบ้าน พร้อมหยิบจับ
กลับบ้านในราคาย่อมเยาได้เช่นเดียวกัน
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• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 1 วัน

• คิดค่าบริการเข้าชม ผูใ้ หญ่ 20 บาท
เส้นทาง จ.สมุทรสงคราม-นครปฐม
เด็ก 5 บาท
ช่วงเช้า
• อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ • อุทยาน ร.2 เปิดให้เข้าชมเป็น
หมูค่ ณะ และใช้สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ชม
ต่างๆ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติ
ร้านจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและพันธุ์ไม้ เป็นต้น ที่เที่ยวห้ามพลาด
ตลาดน�ำ้ อัมพวา (สถานทีใ่ กล้เคียง)
• โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มีการจัด
ยลวิถีชาวบ้านอัมพวา พร้อมมาหา
กิจกรรมเชื่อมโยงกับการใช้สอยประโยชน์ของ
ของกินอร่อยๆ
พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการได้อย่างลงตัว
พิพธิ ภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ช่วงบ่าย
เทีย่ วชมศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์
• พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัย
ตอนต้น
รัชกาลที่ 6 และเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ
สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน
สวนส�ำหรับศึกษาและอนุรักษ์
• อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
พันธุ์ไม้หายากจากวรรณคดีกว่า
เป็นศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ
140 ชนิด
มีห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ และมินิมาร์เก็ต
ขายสินค้าสุขภาพที่ผลิตจากท้องถิ่น
กิจกรรมห้ามพลาด
• เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่พิพิธภัณฑ์
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

.สมุท

ไป จ
ราม
รสงค

อุทยาน ร.2

ไปกรุงเทพฯ
ากท

ี-ป
นบุร

โครงการอัมพวา .สายธ
ชัยพัฒนานุรักษ ถ
35
325

อ

35

เหนือ

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ส�ำนักงานอุทุ ยาน ร.2 ต.กระดังงา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทร. 0-3475-1666, 0-3475-1376
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)
ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึง
หลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทางแยก
ต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม
ผ่านตัวเมือง จากนั้นเข้าทางหลวง
หมายเลข 325 (สมุทรสงครามบางแพ) กิโลเมตรที่ 36-37 มีทาง
แยกซ้ายไปอุทยานฯ ตรงเข้าไป
อีกประมาณ 1 กม.
Lat : 13.426990
Long : 99.952864
89

พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ ไทย-เดนมาร์ค
จ.สระบุรี

ในปี พ.ศ.2503 เมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จประพาส
ประเทศเดนมาร์ค ทรงสนพระทัยในกิจการโคนมของชาว
ในปี พ.ศ. 2505
เดนมาร์คเป็นอย่างมาก จึงกลายเป็นจุดเริม่ ต้นความสัมพันธ์
รัฐบาลและสมาคม
ทีด่ รี ะหว่างประเทศ และการริเริม่ ของ “ฟาร์มโคนมไทยเกษตรกรเดนมาร์ค เดนมาร์ค”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลเดนมาร์คและ
ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย
สมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์ค ได้นอ้ มเกล้าฯถวายโครงการ
โครงการส่งเสริมการเลีย้ ง ส่งเสริมการเลีย้ งโคนมขึน้ ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยร่วม
โคนม เพื่อแสดงถึง มือกับรัฐบาลไทยจัดตัง้ ฟาร์มโคนมขึน้ ก่อนจะโอนกิจการ
สัมพันธ์ ไมตรีที่ดีระหว่าง ทัง้ หมดให้รฐั บาลไทยและจัดตัง้ เป็นองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ขึน้ มา
สองประเทศ
ส�ำหรับพิพธิ ภัณฑ์สองกษัตริยไ์ ทย-เดนมาร์ค
นัน้ ตัง้ อยูใ่ นฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อาคารขนาด
กะทัดรัด เป็นสถานทีท่ จี่ ดั แสดงเรือ่ งราวย้อนกลับไปสูว่ นั
ที่ 16 มกราคม ปีพ.ศ. 2505 เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
น�ำเสด็จสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริค ที่ 9 และสมเด็จพระราชินี
อินกริด แห่งประเทศเดนมาร์ค เปิดฟาร์มโคนมและศูนย์
อบรมไทย-เดนมาร์ค แห่งแรกทีจ่ งั หวัดสระบุรี ณ อาคาร
1962 ยังมาซึง่ ฟาร์มโคนมทีผ่ ลิตน�ำ้ นมโค ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ประชาชนชาวไทยทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้
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• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สระบุรี
• 17 มกราคมของทุกปี คือ
วันแรก
วันโคนมแห่งชาติ
ช่วงเช้า
• มีจดุ แคมป์ปง้ิ ให้บริการ
• เข้าชมรอยพระบาทที่วัดพระพุทธฉาย
และสามารถเช่าเต็นท์ได้
ชมความงดงามเจดีย์ 500 ยอด ทีว่ ดั ป่าสว่างบุญ
ในราคา 600-1,000 บาท
ช่วงบ่าย
ที่เทีย่ วห้ามพลาด
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค
ตว์ไทย-เดนมาร์ค เยี่ยมชม
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สวนสั
สั
ต
ว์
ต
า
่
งๆ ทั้ง อูฐ นกกระจอกเทศ
• ชมสวนเบญจมาศบิก๊ เต้ ใหญ่ทสี่ ดุ ของภาคกลาง
กวาง
ฯลฯ
ทีว่ ิ่งเล่นท่ามกลาง
วันที่สอง
ทุ่งหญ้าอย่างมีความสุข
ช่วงเช้า
ห้องฉายวิดที ศั น์ รับข้อมูลเกีย่ วกับ
• สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) ชื่นชม
กิจการโคนมก่อนเข้าชมฟาร์ม
ต้นไม้ของพ่อ ที่ทรงปลูกไว้ ณ สวนแห่งนี้
นั่งรถพ่วงชมฟาร์มในทุง่ หญ้า
• โครงการพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา
กว้างใหญ่ หรือจะเลือกซิง่ รถเอทีวี
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
หรือขี่ม้าชมวิวก็ได้
ช่วงบ่าย
• ชมกาดล้านนาริมแม่นำ�้ ป่าสัก ตลาดต้าน�ำ้ โบราณ กิจกรรมห้ามพลาด
• เรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำโยเกิรต์ แบบง่ายๆ
บ้านต้นตาล
ในโยเกิร์ตเวิร์กชอป
• สักการะพระพุทธรูปทองค�ำ วัดพะเยาว์
• ลงมือรีดนมวัวด้วยตัวเอง และ
น�ำไปป้อนให้ลูกวัวอีกต่อหนึ่ง
• ปั่นจักรยานเสือภูเขาชมการเลี้ยง
โคนมทั่วฟาร์ม
• เลือกซื้อของฝากยอดนิยม ต้อง
ยกให้กับน้องตุ๊กตาวัว ที่ล้วน
แล้วแต่มีหน้าตาน่ารักน่าชัง

พิพิธภัณฑ
สองกษัตริยไทย-เดนมารค
3188 ถ.มิตรภาพ
2

แมน้ำปาสัก
3222

สวนมิ่งมงคล

362

อ.เมืองสระบุรี

เหนือ

พิพธิ ภัณฑ์สองกษัตริยไ์ ทย-เดนมาร์ค
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย
160 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทร. 0-3634-5188, 0-3634-4926
www.facebook.com/Farmkonom
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-17.00 น
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองสระบุรีมุ่งตรงไปที่
ทางหลวงหมายเลข 2 หรือ
ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปประมาณ
40 กม. ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
จะตั้งอยู่ทางขวามือ
Lat : 14.617740
Long : 101.185154
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ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต
และจิตวิญญาณชาวนาไทย–นาเฮียใช้
จ.สุพรรณบุรี  

แหล่งข้อมูล
ส�ำหรับศึกษาหาความรู้
เรื่องข้าวและวิถีชีวิต
ชาวนาไทยในอดีต

92

จากความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของตระกูลเจริญธรรมรักษา ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดย
การค้นหาเกษตรกรทีข่ ยันซือ่ สัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่
มาช่วยพัฒนาระบบเมล็ดพันธุข์ า้ ว จนได้ขา้ วทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู
ผ่านเกณฑ์ตามที่ พ.ร.บ.พันธุพ์ ชื ก�ำหนด ในปี พ.ศ. 2540
จนมีสมาชิกชาวนาที่ปลูกข้าวให้ จ�ำนวน 313 ครอบครัว
บนพื้นที่ประมาณ 5 พันไร่
ในปี พ.ศ. 2553 คุณนิทศั น์ เจริญธรรมรักษา บุตรชาย
ของเฮียใช้ ได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิต
วิญญาณชาวนาไทย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับผู้ที่มี
ความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนา
ไทยในอดีต และเพื่อเป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณ
และแผ่นดินเกิด และก่อสร้างเรือนไทยหลังงามมากมาย
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ อาทิ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ
เรือนพระแม่โพสพ และเรือนวิถชี วี ติ ชาวนาไทยในอดีตฯลฯ
ปัจจุบนั คุณนิทศั น์ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมผูร้ วบรวม
และจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
เมล็ดพันธุ์ให้กับชมรมผู้ผลิต และจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
จังหวัดสุพรรณบุรี การริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและ
จิตวิญญาณชาวนาไทยขึ้น จึงให้ประโยชน์มหาศาลแก่
ส่วนรวม ท�ำให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของข้าวและชาวนา เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้เข้าชมแห่งส�ำคัญของ
จังหวัดสุพรรณบุรี

• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี-อ่างทอง
• เฮียใช้ คือคุณพิชยั เจริญธรรมรักษา
เป็นบิดาของคุณนิทศั น์ ผูก้ อ่ ตัง้ ศูนย์ฯ
วันแรก : สุพรรณบุรี
• ทีศ่ นู ย์ฯ มีจำ� หน่าย เมล็ดข้าวสาย
ช่วงเช้า
พันธุต์ า่ งๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิ
• เยี่ยมชมหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ
และเจ้าพ่อหลักเมือง เยี่ยมชมอุทยานมังกร
ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหนียวลืมผัว
สวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร หมู่บ้านมังกร
และข้าวนาปรัง และผักปลอดสารพิษ
สวรรค์
• ตลาดเก่าร้อยปีสามชุก หมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์ควายไทย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ช่วงบ่าย
เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทัง้ ชาติ
• ชมพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ.อู่ทอง
เรือนไทยที่ตั้งใจแสดงความจงรัก
• สักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
ภักดีต่อในหลวง ภายในจัดแสดง
• ศูนย์การเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และจิตวิญญาณชาวนาไทย
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จวันที่สอง : จ.อ่างทอง
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จขึ้นครอง
ช่วงเช้า
สิริราชสมบัติ
• เที่ยวชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง สัมผัสปลาย
เรือนพระแม่โพสพ จัดแสดงองค์
พระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดม่วง
พระแม่โพสพท�ำมาจากไม้สกั ผ่านฝีมอื
• ชม Unseen โบสถ์เก่าแก่ ที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม
การแกะสลักอย่างประณีตงดงาม
รอบโบสถ์ พร้อมสักการะหลวงพ่อแก่น หลวง
กิจกรรมห้ามพลาด
พ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข
• ค้นคว้าความรู้เรื่องการท�ำนา
ช่วงบ่าย
และองค์ความรูต้ า่ งๆ ที่เรือน
• ชมการปั้นตุ๊กตาชาววัง นมัสการหลวงพ่อ
หนังสือพระราชกรณียกิจและ
พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร
เรือนหนังสือข้าว
• เยี่ยมชมหมู่บ้านท�ำกลอง และกลองขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก

ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและ
จิตวิญญาณชาวนาไทยนาเฮียใช
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สนามกีฬา
จ.สุพรรณบุรี
3260

วัดปาเลไลยก
วรวิหาร

อ.เมือง
สุพรรณบุรี

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
ชาวนาไทย–นาเฮียใช้
150/6 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร. 09-2626-1515
www.herechai.com
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากถนนคู่ขนาดบางบัวทองสุพรรณบุรี ใช้เส้นทางถนนมาลัยแมน
(หมายเลข 321) ผ่านวัดป่าเลไลยก์ฯ
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ข้ามสะพาน
ข้ามแม่น�้ำไผ่แขก ถึงสามแยกตรงไป
ที่ถนนหมายเลข 322 ศูนย์เรียนรู้
วิถชี วี ติ และจิตวิญญาณชาวนาไทย–
นาเฮียใช้ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของถนน
จะตั้งอยู่ทางขวามือ
Lat. : 14.495420
Long. : 100.058920
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ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
จ.อ่างทอง

ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2519 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเยี่ยมราษฎรที่ต�ำบลบางเสด็จ เมือ่ ท่าน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้ทรงทราบถึงจุดด้อยของพืน้ ที่ ซึง่ มักจะมีนำ�้ ท่วมไร่นาอยู่
พระบรมราชินีนาถ เสมอ ท�ำให้ชาวบ้านยากจนเพราะไม่มที ที่ ำ� กิน แต่จดุ เด่น
ทรงเห็นว่าพื้นที่นี้มีดิน คือการมีดนิ เหนียวคุณภาพดี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ที่เหมาะสมแก่การปั้น น�ำเอางานหัตถศิลป์ชาววัง คือการปัน้ ตุก๊ ตาจากดิน มาสอน
นวิทยาทานแก่ชาวบ้านต�ำบลบางเสด็จ ในวันนี้ชาว
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง เป็
บ้านจึงมีอาชีพข้างเคียงและรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น
โครงการตุ๊กตาชาววังขึ้น ในฐานะศูนย์ตุ๊กตาชาววังในพระบรมราชินยานุเคราะห์
ก�ำเนิดเป็นงานหัตถศิลป์ ใครที่ก�ำลังมองหาของขวัญของช�ำร่วยแฮนด์เมดที่มี
ล�ำ้ ค่าแก่ชาวบ้านบางเสด็จ เอกลักษณ์ รับรองได้ว่าตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จจะ
ไม่ท�ำให้ผิดหวัง ตุ๊กตาทุกตัวต่างผ่านเทคนิคการปั้นที่
ไม่เหมือนใคร ดูสดใสร่าเริงเสมือนมีชีวิต โดยสอดแทรก
เรือ่ งราวชีวติ ความเป็นอยูแ่ บบไทยๆ การละเล่น ประเพณี
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมแม่น�้ำ รวมไปถึงการน�ำเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยภาคกลาง อาทิ วงมโหรี
ปีพ่ าทย์ หรือ กีฬามวยไทย เป็นต้น ใครได้มาเทีย่ วที่
อ่างทอง อย่าลืมแวะมาอุดหนุนงานหัตถกรรมไทยที่มี
ชื่อเสียงขจรไกลระดับโลก ณ บ้านบางเสด็จแห่งนี้
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• ภาคกลาง •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยาอ่างทอง-สุพรรณบุรี
วันแรก
ช่วงเช้า
• เที่ยวเมืองเก่า เล่าประวัติศาสตร์
ช่วงบ่าย
• วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกท�ำลาย
เมื่อครั้งเสียกรุง ชมวิหารพระมงคลบพิตรและ
ลงเรือเที่ยวเมืองเก่ารอบเกาะเมืองอยุธยา
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต�ำบลบางเสด็จ
• วัดป่าโมกวรวิหาร หมู่บ้านท�ำกลองเอกราช
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
• วัดขุนอินทประมูล “ไหว้พระนอนที่ยาวที่สุด
ในประเทศชีวิตจะยืนยาว”
ช่วงบ่าย
• ไหว้พระใหญ่วัดม่วง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยาน
มังกรสวรรค์
• ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เยี่ยมชม Unseen
ณ วัดพระนอน ชมบรรยากาศตลาดเก่า
เมืองสุพรรณ
อ.เมืองอางทอง
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ศูนยตุกตาชาววัง
บานบางเสด็จ

ที่วาการ อ.ปาโมก
วัดทาสุทธาวาส

• แต่เดิมต�ำบลบางเสด็จมีชอื่ ว่า
ต.บ้านวัดตาล
• ทีน่ จี่ ดั จ�ำหน่ายตุก๊ ตาในราคา
ย่อมเยา เริม่ ต้นทีร่ าคาเพียงแค่
5 บาทเท่านัน้
ที่เที่ยวห้ามพลาด
คุ้มสุวรรณภูมิ เรือนไทยทรงสูง
ทีต่ งั้ อยูภ่ ายในวัดท่าสุทธาวาส
วัดท่าสุทธาวาส วัดเก่าแก่ทสี่ ร้าง
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น
กิจกรรมห้ามพลาด
• เยีย่ มชมกรรมวิธกี ารปัน้ ตุก๊ ตา
ดินเหนียวจากฝีมือชาวบ้าน
ในชุมชน
• เดินชมวิวแม่นำ้� เจ้าพระยา
อันแสนร่มเย็น

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ม. 2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร. 0-3586-8317, 06-1494-0538
www.tatsuphan.net/Atukta.html
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-16.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองให้เดินทางไปตาม
เส้นทางหลวงหมายเลข 309
สายอยุธยา-อ่างทอง มุ่งหน้าไป
ประมาณ 16 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือ
เข้าสูบ่ า้ นบางเสด็จ อยูต่ ดิ กับ
วัดท่าสุทธาวาส
Lat. : 14.450348
Long. : 100.461138
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จุดชมวิวเนินนางพญา
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
จ.จันทบุรี

จุดชมวิวที่ตั้งอยู่
บนถนนเลียบทะเล
ทีย่ าวและสวยงามที่สุด
ในเมืองไทย
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โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่เชื่อมโยงจังหวัดระยอง จันทบุรี
ตราด ซึง่ มีระยะทางรวมกว่าร้อยกิโลเมตร มีจดุ ชมวิวขึ้นชื่อ
ส�ำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปกับวิวทะเลที่ขนาบข้าง
ด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสีเขียว กับถนนที่คดเคี้ยวสวยงาม
นัน่ คือจุดชมวิวเนินนางพญา ทีต่ งั้ อยูบ่ นถนนเฉลิมบูรพาชลทิตถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในเมืองไทย ทีส่ ามารถ
ขับรถชมวิวทะเล หรือปัน่ จักรยานทางไกลมาเรื่อยๆ จาก
ปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง มาจรดเนินนางพญาที่มี
จุดชมวิวขึ้นชื่อแห่งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างอ่าวคุง้ วิมานและ
อ่าวคุง้ กระเบนของจังหวัดจันทบุรี
ที่จุดชมวิวเนินนางพญาแห่งนี้ จะมองเห็นวิวทะเลกับ
ถนนที่คดเคี้ยวสวยงาม รวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ความสวยงามของจุดชมวิว
และถนนเส้นนี้ จึงกลายเป็นจุดหมายส�ำคัญของนักท่องเทีย่ ว
ทั้งหลาย รวมทั้งนักปั่นที่พร้อมจะพาจักรยานคู่ใจลุยไป
จนสุดทาง

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี-สระแก้ว
วันแรก : จันทบุรี
ช่วงเช้า
• เที่ยวชมปากน�้ำประแส เรือรบประแส
สะพานประแสสิน ทุง่ โปรงทอง ท่องเทีย่ วชุมชน
100 ปี นมัสการกรมหลวงชุมพร
ช่วงบ่าย
• แวะจุดชมวิวเนินนางพญา ใช้เส้นทาง
เฉลิมบูรพาชลทิต
• เรียนรู้ระบบนิเวศพร้อมท�ำกิจกรรม
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
วันที่สอง : สระแก้ว
ช่วงเช้า
• มุ่งสู่สระแก้วแล้วไปเรียนรู้วิถีพอเพียง และ
การเกษตรแบบดั้งเดิมที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่บรูณะด้วยวิธี
คืนสภาพ ยากล�ำบากและอลังการ
• ช็อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ตลาดสินค้าชายแดน
ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

อ.สัตหีบ 3
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จุดชมวิว
เนินนางพญา
บานแหลมสิงห

เหนือ

• ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เชือ่ มโยง
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด ระยะทางรวมกว่า
118 กม.
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ชุมชน 100 ปี จุดชมวิวทีข่ นาบ
ไปด้วยฝัง่ ชุมชนและฝัง่ ป่าชายเลน
บริเวณปากน�ำ้ ประแส
จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวที่
มองเห็นถนนคดเคีย้ วเลาะชายฝัง่
ทะเลอย่างสวยงาม
กิจกรรมห้ามพลาด
• ปัน่ จักรยาน ท่องถนนเลียบชายฝัง่
ทะเลภาคตะวันออก
• แวะอ่าวคุง้ กระเบน เดินศึกษา
ธรรมชาติทปี่ า่ ชายเลน
• แวะหาดเจ้าหลาว พักเหนือ่ ย
ดืม่ น�ำ้ ฟังเสียงคลืน่ กระทบฝัง่
ทีช่ ายหาดเงียบสงบ

จุดชมวิวเนินนางพญา
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี
การเดินทาง
จาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตรงไปยัง
แยกทางหลวงหมายเลข 3161
(สุขุมวิท–อ่าวไข่) จ.ระยอง วิ่งเลียบ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกไปจนสุด
ที่บ้านแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
Lat. : 12.591111
Long. : 101.881199
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โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล
ตามพระราชด�ำริ จ.จันทบุรี

ไร่ผลไม้ของพ่อ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่ชาวบ้านสามารถ
พึ่งพา เรียนรู้
และพัฒนาผลผลิต
สู่ตลาด
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แม้ว่าในจังหวัดจันทบุรีจะมีสวนผลไม้หลายแห่ง
ที่ขึ้นชื่อ และเปิดให้ผู้คนที่สนใจได้เข้าชมมากมาย แต่
ส�ำหรับ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชด�ำริ
จังหวัดจันทบุรี เป็นมากกว่าสวนผลไม้ทเี่ ปิดให้เข้าชมและ
ลองชิมทั่วไป เพราะบนพื้นที่กว่า 9 ไร่ ศูนย์พัฒนาไม้ผล
แห่งนี้ คือแหล่งเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เกษตรกรสามารถศึกษาและพัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูป
แบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเป็นสถานที่ให้บุคคลทั่วไป
แวะมาท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระราชด�ำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล
ตามพระราชด�ำริ ขึ้นบนพื้นที่ 109 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่
เป็นสวนไม้ผล พื้นที่ว่างเปล่า และอ่างเก็บน�้ำขนาดเล็ก
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งยังเป็นโรงเรียนบ่มเพาะประสบการณ์
และระบบการพัฒนาการเกษตรที่เกิดความยั่งยืน
ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งเสริมการผลิตให้สามารถ
ส่งออกจ�ำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือน
เมืองจันท์ ควรหาโอกาสแวะมาชมไร่ผลไม้ของพ่อ
เพือ่ ชิมผลไม้พนั ธุด์ จี ากต้น ทัง้ ลองกอง มังคุด และทุเรียน
เป็นต้น บอกได้ค�ำเดียวเลยว่าทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจจริงๆ

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

• ภายในพื้นที่ 9 ไร่ ของศูนย์ฯ
เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
ใช้การปลูกผลไม้แบบผสมผสาน
วันแรก
• โครงการศูนย์พฒ
ั นาไม้ผล ตาม
ช่วงเช้า
พระราชด�ำริ ส่งเสริมการใช้ปยุ๋ หมัก
• ชมผลผลิตไม้ผลแบบเกษตรอินทรีย์ ชิมผลไม้จากต้น และปุย๋ อินทรียน์ ำ�้ ในการปรับปรุง
ที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชด�ำริ
บ�ำรุงดิน
ช่วงบ่าย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• เที่ยว ชิม ชมผลไม้ที่สวนเคพี การ์เด้นท์
สวนเคพี การ์เด้น จันทบุรี แวะชิม
• ชมศาสนสถาน ศาสนสมบัติ และหุ่นขี้ผึ้ง
ผลไม้บฟุ เฟต์ให้เต็มอิม่ ทุกวันเสาร์
เกจิชื่อดังที่วัดเขาสุกิม
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันที่สอง
ช่วงเช้า
กิจกรรมห้ามพลาด
• เยี่ยมชมตึกแดง คุกขี้ไก่
• ชมการสาธิตวิธกี ารเตรียมดินให้
และพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ค่ายเนินวง
เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด
ช่วงบ่าย
• ชิมผลไม้สดๆ จากต้น พร้อม
• ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
เจ้าหน้าทีค่ อยอ�ำนวยความสะดวก
หรือวังสวนบ้านแก้ว
ตลอดการเดินทาง
• เดินถนนอัญมณี ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี
• รับประทานอาหารเย็นแบบ Street Food ที่
ตลาดน�้ำพุ
ศูนยพัฒนาไมผล
ตามพระราชดำริ

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล
ตามพระราชด�ำริ จ.จันทบุรี
ม.8 บ้านทุ่งโตนด ต.ท่าหลวง
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
โทร. 0-3937-3136
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : เดือนพฤษภาคม
การเดินทาง
จากถนนสุขุมวิท ใช้เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3408 ขับตรงไป
ประมาณ 10 กม. เมื่อพบป้าย
โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ตั้งอยู่
ให้เลี้ยวซ้าย
Lat. : 12.726847
Long. : 102.117662

3408

วัดสมเด็จสิริ
ปุญญาราม

3249
33

316

ลำมะสัก
33

เทศบาลเมือง
ทาชาง
อ.เมืองจันทบุรี

เหนือ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.จันทบุรี

ถ้าหากพูดถึงพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์
และสวยงามที่สุดของจันทบุรี ป่าชายเลนภายในโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
ยกระดับความเป็นอยู่ พระราชด�ำริ คือชื่อแรกที่ใครๆ ก็นึกถึง ด้วยพันธุ์ไม้
ให้ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้มีมากกว่า 30 ชนิด อาทิ แสม
พัฒนาอาชีพประมง และ ไม้ล�ำพู และไม้โกงกางเป็นต้น ยังมีสะพานเดินศึกษา
สร้างความสมดุลให้ ธรรมชาติปา่ ชายเลน ทีส่ ร้างขึน้ จากไม้ตะเคียนทอง รวมกับ
นหินเกล็ด เป็นระยะทางกว่า 1.8 กิโลเมตร โดยมี
ธรรมชาติชายฝั่งทะเล ทางเดิ
ศาลาสื่อความหมาย 10 ศาลา ตลอดจนจุดพักชมเป็น
ระยะๆ ตลอดเส้นทางให้เดินชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชดิ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 มีพื้นที่ครอบคลุม
ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนกว่า 4,000 ไร่ เพื่อ
ท�ำการศึกษา วิจัย ทดลอง เพาะพันธุ์สัตว์น�้ำชายฝั่งทะเล
อนุรักษ์พันธ์ุไม้ของป่าชายเลน พร้อมทั้งสร้างที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ทะเลภายในพืน้ ที่ และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่
มีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตามหลักการด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง
ส�ำหรับผูท้ อี่ ยากพักผ่อนใกล้ชดิ ธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้
วิถชี วี ติ ของชาวประมง ท�ำความรูจ้ กั กับสัตว์นำ�้ ทักทายกับ
ต้นไม้นานาพันธุ์ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติมีชีวิต
ที่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความสมดุลของสิ่งมีชีวิตได้
อย่างน่ามหัศจรรย์
100

เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
วันแรก
ช่วงเช้า
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
เดินชมป่าชายเลน ศึกษาธรรมชาติ ขึ้นหอดูนก
และพายเรือคายัค ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมชีวิตสัตว์น�้ำที่หลากหลาย ที่สถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น�้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา
• ขึ้นเนินนางพญา ชมวิวถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
วันทีส่ อง
ช่วงเช้า
• ชมความงามตามธรรมชาติของน�ำ้ ตกพลิว้ ตืน่ ตากับ
ฝูงปลาพลวงหิน
• เยี่ยมชมศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จ• สถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นำ�้
พระเจ้าตากสินมหาราช
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
ช่วงบ่าย
พระชนมพรรษา เปิดบริการ
• ชมนิทรรศการความรู้ ทีห่ อจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยไม่คดิ มูลค่า วันอังคารวันศุกร์ 08.30-16.30 น. /
จันทบุรี
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.30-17.30 น.
• ชมความงดงามของอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปิดบริการทุกวันจันทร์
ปฏิสนธินิรมล เรียนรู้วิถีชุมชนริมน�้ำจันทบูร
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา แหล่งเรียนรู้
ด้านระบบนิเวศและพันธุ์สัตว์น�้ำ
สะพานศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลน
อ่าวคุง้ กระเบน เดินชมความ
อุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้บริเวณ
ป่าชายเลน
กิจกรรมห้ามพลาด
• เดินศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลน
• ตัง้ แคมป์ พักแรมในพืน้ ทีร่ องรับ
ของศูนย์ฯ
วัดคลองขุด

ประทาน
ถ.ชล

3147

อ.เมือง
จันทบุรี

3399

คลองวังโตนด

ศูนยศึกษา
การพัฒนา
อาวคุงกระเบน

4002

เหนือ

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทร. 0-3943-3216-8
www.fisheries.go.th
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่
302 ใช้ทางหลวงหมายเลข 3399
ประมาณ 70 กม.
Lat. : 12.570367
Long. : 101.898443
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี

สถานที่รวบรวม
และจัดแสดง
ด้านธรณีวิทยา
พฤกษศาสตร์
สัตวศาสตร์ทางทะเล
แห่งแรกในประเทศไทย

102

ใครหลายคนจ�ำภาพเขตพื้นที่ในอ�ำเภอสัตหีบ ว่าเป็น
เขตทางการของทหารเรือ แต่อยากจะบอกว่าในเขตทหาร
เรือที่สัตหีบนั้น ก็มีชายฝั่งทะเลที่สวยไม่แพ้ที่ใดในจังหวัด
ชลบุรีเลยทีเดียว นอกจากจะได้เที่ยวชมท้องทะเลทีส่ ตั หีบ
แล้ว อยากให้ลองหาเวลาว่างแวะมาชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย แหล่งเรียนรู้ด้านเกาะและ
ทะเลไทยแห่งส�ำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขาหมาจอ ต�ำบล
แสมสาร ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่น่าสนใจมากมาย
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย ก่อตัง้ ขึน้
โดยกองทัพเรือ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้าน
ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเลแห่งแรก
ในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เมือ่ ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของพันธุกรรมพืช
ต่างๆ ในประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมที่วางตัวเรียงรายกัน
อย่างสวยงามบนเนินเขา ถ้าหากแวะมาเที่ยวที่นี่แล้วยังมี
เวลาเหลือเฟือ ยังสามารถนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวเกาะ
แสมสารได้พร้อมกันในวันเดียว

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเทีย่ ว จ.ชลบุรี
วันแรก
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย จ.ชลบุรี
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปเกาะแสมสาร เยี่ยมชมโครงการฯ
เล่นน�้ำ พักผ่อน
• เข้าพักที่สัตหีบ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพ
เรือสัตหีบ และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
ช่วงบ่าย
• เที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตวป่าเขาชีโอน
แหล่งเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
• เยี่ยมชมวิหารเซียน
• ซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดนาเกลือ

เหนือ
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3

อ.สัตหีบ
ศูนยอนุรักษ
พันธุเตาทะเล

3126

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เกาะแสมสาร
เกาะขาม

อาวไทย

• อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท
ทหารเรือนอกเครื่องแบบ (แสดง
บัตรประจ�ำตัว) 30 บาท เด็กอายุ
ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 20 บาท
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พิพธิ ภัณฑ์อาคารเทิดพระเกียรติ
มหาราช จัดแสดงความเป็นมาของ
โครงการฯ และความสัมพันธ์ของ
ระบบนิเวศ
พิพธิ ภัณฑ์อาคารปวงปราชญ์
ร่วมแรงใจ เป็นจุดชมวิวหมูบ่ า้ น
แสมสาร และเกาะแรด และจัดความรู้
เกีย่ วกับระบบนิเวศของป่า พันธุพ์ ชื
และสัตว์
พิพธิ ภัณฑ์อาคารพิทกั ษ์ศกั ยภาพ
ทะเลไทย ตัง้ อยูส่ งู ทีส่ ดุ จัดแสดง
นิทรรศการผ่านสื่อมัลติมีเดีย และ
เป็นจุดชมวิวจุดส�ำคัญของทีน่ ี่
กิจกรรมห้ามพลาด
• นัง่ เรือข้ามเกาะท่องเทีย่ ว
เกาะแสมสาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทร. 0-3843-2475, 0-3843-2473
www.tis-museum.org
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30- 16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากพัทยา ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท
(ทางหลวงหมายเลข 3) ไปทาง
อ.สัตหีบ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกกิโลสิบ
ขับตรงไปจนถึงแยกทางเข้าบ้าน
แสมสารให้เลี้ยวซ้าย สังเกตป้าย
บอกทางที่มีให้เห็นตลอดทาง
Lat. : 12.602789
Long. : 100.950185
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โครงการป่าสิริเจริญวรรษ
จ.ชลบุรี

เป็นอีกหนึ่ง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิต ซึ่งผู้มา
เยือนจะได้เรียนรู้
วิธีการฟื้นฟูป่า
ให้กลับมามีชีวิตชีวา
เหมือนเดิม
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ทริปท่องเที่ยวเมืองชลบุรี ไม่ได้มีดีเพียงแค่การเล่นน�้ำ
ทะเลเท่านั้น การได้มาเยือนโครงการป่าสิริเจริญวรรษ
จะท�ำให้คณ
ุ หันมามองเมืองชลฯ ใหม่อกี ครัง้ ในฐานะของ
เมืองสีเขียวชอุ่มที่มีผืนป่าอันอุดม เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่านานาชนิดให้เราท�ำความรู้จักกันได้แบบไม่มีเบื่อ
ด้วยพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท�ำให้พื้นที่กว่า 3,900 ไร่ ของป่าสิริเจริญวรรษกลายเป็น
โครงการปลูกป่า โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน�้ำอย่าง
ยั่งยืน จากเดิมซึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อผ่านความ
พยายามในการปลูกป่าตามแนวพระราชด�ำริ ต้นไม้ที่
เพาะกล้าไว้ เริ่มงอกเงยกลายเป็นป่าใหญ่ เหล่าสัตว์ป่า
ทั้งหลายก็กลับมีชีวิตชีวา ชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถ
ท�ำมาหากินได้ เก็บของป่าไปจ�ำหน่ายได้ มีทั้ง หน่อไม้
เห็ด และยอดหวาย
ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เปิดประตูต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ให้เข้าพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้ง
ประชาชนที่สนใจในธรรมชาติ ให้มีโอกาสได้มาสัมผัส
กับผืนป่ากว้างที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ผืนป่าแห่งนี้
จึงเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ซึ่งผู้มา
เยือนจะได้เรียนรู้วิธีการฟื้นฟูป่า ให้กลับมามีชีวิตชีวา
เหมือนเดิม

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี
วันแรก
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโรงสี
ช่วงบ่าย
• เที่ยวชมป่าสิริเจริญวรรษ
• พักค้างคืนที่นาจอมเทียน
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เทีย่ วชมเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาชีโอน
แหล่งเพาะเลีย้ งขยายพันธุส์ ตั ว์ปา่ หายาก
เช่น หมีควาย
• เยี่ยมชมวิหารเซียน
ช่วงบ่าย
• ซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดนาเกลือ
		

พัทยาใต

โครงการ
ปาสิริเจริญวรรษ

3

เย็น
ถ.บาน

ถ.สุขุมวิท

อาวไทย

3

332

วัดเขาชีจรรย
เหนือ

• โครงการป่าสิรเิ จริญวรรษ
เป็นการรวมกันของค�ำว่า
“โครงการ” “สิรกิ ติ ”ิ์ “เจริญวรรษ”
• พื้นที่ของป่าอยู่ติดกับเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สวนรวมพันธ์ุ ไม้ดอกหอมไทย
เดินชิลล์กลางป่าใหญ่เก็บภาพ
ดอกไม้สวยๆ โดยรอบ
สวนรวมพันธ์กุ ล้วยไทย
ดูการเติบโตของกล้วยนานาชนิด
โรงอนุบาลสัตว์และหอดูสตั ว์
ชมสัตว์ป่าทั้งหลายโดยไม่รบกวน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ร่วมเป็นอาสาเพาะช�ำกล้าไม้
เพิม่ สีเขียวให้พนื้ ที่
• เรียนรูแ้ ละลงรูท้ างฝายชะลอน�ำ้
พิทกั ษ์ปา่ ให้ชมุ่ ชืน่
• กางเต็นท์พกั แรมริมบึงน�ำ้ แสนสวย
โครงการป่าสิริเจริญวรรษ
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทร. 08-1782-4032
www.facebook.com/lovesiricharoenwat
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์
08.00-16.30 น
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 สุขมุ วิทพัทยา เลยพัทยาใต้มาทางสัตหีบ
พอเข้าเขตนาจอมเทียน ประมาณ
หลักกม.ที่ 161 ให้สังเกตซ้ายมือ
จะเห็นทางเข้าวัดเขาชีจรรย์ เลีย้ วซ้าย
เข้าถนนบานเย็น แล้ววิ่งตรงไปประมาณ
8 กม. โครงการฯ จะอยู่ขวามือ
Lat. : 12.778065
Long. : 100.972809
105

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าชายเลน
จ.ชลบุรี

หากคุณต้องการแสวงหาอากาศบริสุทธิ์หายใจเข้า
เต็มที่โดยปราศจากมลพิษ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ป่าชายเลน ใจกลางเมืองชลบุรีแห่งนี้ จัดเสิร์ฟ
จากมลพิษและน�้ำเสีย ออกซิเจนบริสุทธิ์ให้คุณกระบุงใหญ่ ด้วยอาณาบริเวณ
จากชุมชน รวมถึง
300 ไร่ ที่อัดแน่นไปด้วยต้นโกงกางผืนใหญ่ ที่มีสารพัด
พันธ์ไุ ม้ทขี่ นึ้ อย่างหนาแน่น ทุกต้นต่างท�ำหน้าที่ในการผลิต
การบุกรุกพื้นที่
ป่าชายเลน เกิดเป็น โอโซนใสสะอาด พร้อมกับปกป้องสัตว์นำ�้ ต่างๆ ไว้มากมาย
รีเรียงตัวเป็นแถบขนานไปกับทะเล
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ โดยมีป่าสชายเลนชลบุ
ะพานไม้ทอดยาว ขอเตือนสักนิดว่าผูท้ มี่ าเยีย่ มเยือน
อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนขึน้
ต้องฟิตร่างกายมาสักเล็กน้อย เพราะเส้นทางสะพานไม้
เพื่อดูแลป่าชายเลน นัน้ มีความยาวโดยรอบถึง 2,300 เมตร ตลอดสองข้างทาง
จะสามารถพบเห็นต้นไม้หลากพันธ์ุ ทั้ง โกงกาง ล�ำพู
ผืนส�ำคัญนี้เอาไว้
ตะบูน แสม โปรง ฯลฯ และสัตว์น�้ำ อย่าง กุ้งหลากพันธุ์
ปูก้ามดาบ ปูแสม และปลาหน้าตาแปลกหลายชนิดที่
อยู่ตรงชายเลน
ส่วนนักส่องนกทุกท่าน นกหายากทีน่ กี่ ม็ ใี ห้เห็น รวมทัง้
นกสีสวยหลายชนิด เพราะที่นี่นับเป็นป่าชายเลนที่ได้การ
อนุรกั ษ์มาเป็นระยะเวลายาวนาน จนมีความอุดมสมบูรณ์
ไม่แพ้ป่าชายเลนในจังหวัดอื่นๆ
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• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

อาวไทย

อ.เมือง
ชลบุรี

ศูนยศึกษาธรรมชาติและ
อนุรักษปาชายเลน

ถ .พ

มนต
ารถ 3
ซ.น เสวี 1

สวนเฉลิมพระเกียรติ
ราชินี 60 พรรษา

ร ะย
าสัจจา

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี-นครนายก
• ด้านหน้าของศูนย์เป็นทีต่ ง้ั ของ
วันแรก
ต้นจิกทะเล ต้นไม้ทรงปลูกของ
ช่วงเช้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• เยีย่ มชมศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน สยามบรมราชกุมารี
ช่วงบ่าย
• ช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็น
• เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ช่วงเดือนทีเ่ ห็นปูและนกออก
และชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก
หากินในปริมาณทีม่ ากกว่าปกติ
• เยี่ยมชมค่ายนวมินทราชินี ท�ำกิจกรรม ขี่ม้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ยิงปืน ฝึกด�ำน�้ำ
สะพานแขวน ที่มีมือจับท�ำด้วย
• เข้าพักที่บางแสน หรือศรีราชา
เชือก สร้างความตื่นเต้นได้ไม่น้อย
วันที่สอง : ชลบุรี
จุดชมวิว เดินขึ้นไปที่ด้านบน
ช่วงเช้า
• เทีย่ วชมเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาชีโอน แหล่งเพาะเลีย้ ง- ของอาคาร จะได้ชมวิวทะเลกว้าง
เต็มๆ ตา
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เช่น หมีควาย
ช่วงบ่าย
กิจกรรมห้ามพลาด
• เดินทางไปศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล ฐานทัพเรือ • ส่องหาปูกา้ มดาบสายพันธุใ์ หม่
สัตหีบ และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
ทีเ่ รียกกันว่า ปูหยกฟ้า สังเกตง่ายๆ
• เข้าพักที่บางเสร่
ว่ากระดองจะมีสเี ทอร์ควอยซ์
วันที่สาม : นครนายก
สวยงาม
ช่วงเช้า
• เที่ยวชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชล

เหนือ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ป่าชายเลน
222 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 08-5101-5488
เปิดบริการ : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองชลฯ วิ่งเข้าถนนพระยา
สัจจา มุ่งหน้าไป 2.5 กม. จากนั้น
เลี้ยวขวาเข้าซอยนารถมนตเสวี 13
ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา เพื่อมุ่งหน้ามา
สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา
เข้าวงเวียน แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงเข้ามา
ประมาณ 850 ม. จะพบกับ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์
ป่าชายเลน
Lat : 13.341895
Long : 100.942778
107

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี

ไม่วา่ ใครก็ตามทีเ่ ดินทางมาถึงตัวอาคารของศูนย์อนุรกั ษ์
พันธุเ์ ต่าทะเลสัตหีบ ก็คงต้องอมยิม้ ไปตามๆ กัน กับการ
ออกแบบซุม้ ทางเข้าเป็นรูปเต่าอารมณ์ดี สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ด้วยน�้ำพระราชหฤทัย เชิงอนุรักษ์แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือสัตหีบ
ห่วงใยเต่าทะเล ของ โดยมีเป้าหมายหลักในการเฝ้าอนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล ในพืน้ ที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รอบๆ ไม่ว่าจะเป็น เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน
นอกจากนิทรรศการทีน่ ำ� เสนอข้อมูลมากมาย ทัง้ เรือ่ ง
พระบรมราชินีนาถ
ของวงจรชีวิต ชนิดและสายพันธุ์ต่างๆ ยังสามารถเห็น
จึงเกิดเป็นโครงการ เต่าทะเลตัวเป็นๆ ในวัยต่างๆ ตั้งแต่เต่าตัวน้อยเบบี้ไป
อนุรักษ์เต่าทะเล
จนถึงเต่าโตเต็มวัย ที่พร้อมส่งกลับคืนสู่ท้องทะเลอีกครั้ง
เต่านานาพันธุ์ ทัง้ เต่าหญ้า เต่าตนุ หรือเต่ากระ จะได้รบั
ขึ้น 2 แห่ง ในพื้นที่
การดูแลโดยแยกบ่อออกจากกันที่โรงอนุบาลเต่า
รับผิดชอบของ
เราจะได้เห็นถึงการท�ำงานผู้ทุ่มเทของเจ้าหน้าที่
ในการอนุรกั ษ์เต่าทะเลทีม่ อี ยูน่ อ้ ยนิด ไม่ให้สญ
ู พันธุไ์ ปจาก
เมืองไทย รับรองได้ว่าปณิธานของศูนย์ฯ ที่ต้องการให้
ทุกคนรูส้ กึ รักและหวงแหนเต่าทะเลของไทย จะต้องส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน
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• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี
วันแรก : ชลบุรี
ช่วงเช้า
• เดินทางไปทีว่ ดั ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
เยีย่ มชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโรงสี
ช่วงบ่าย
• เที่ยวชมป่าสิริเจริญวรรษ
• พักค้างคืนที่บางเสร่
วันที่สอง : ชลบุรี
ช่วงเช้า
• เทีย่ วชมเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาชีโอน แหล่งเพาะ
เลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เช่น หมีควาย
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล กองทัพเรือ
สัตหีบ และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
วันที่สาม : ระยอง-จันทบุรี
ช่วงเช้า
• เที่ยวชมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปลวกแดง
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
		
อ.เมืองชลบุรี
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ต.บานบึง
อาวไทย
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ศูนยอนุรักษ
พันธุเตาทะเล
กองทัพเรือ

ที่เที่ยวห้ามพลาด
โรงอนุบาลลูกเต่าทะเล พบลูกเต่า
ตัวน้อยมากมายในบ่ออนุบาล
ห้องนิทรรศการ ศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของศูนย์ได้ที่จุดนี้
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล
ได้พบเห็นสาหร่ายหลายสายพันธุ์
กิจกรรมห้ามพลาด
• ถ่ายภาพกับรูปปั้นเต่า ที่มี
มากมายนับไม่ถ้วน
• ถอดรองเท้าสัมผัสทราย
เดินเล่นริมหาดที่เงียบสงบใน
พื้นที่ของกองทัพเรือ
• ช็อปปิ้งของฝากที่ร้านค้า
สมาคมภริยาทหารเรือ
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• เจ้าหน้าที่จะออกเรือส�ำรวจ
ชายหาดทุกวันในช่วง 05.30 น.
เพื่อหาไข่เต่าทะเล
• ลูกเต่าที่ได้รับการอนุบาล
จนมีสุขภาพแข็งแรง จะได้รับ
การน�ำไปปล่อยที่หาดทราย
อย่างปลอดภัย

กองเรือยุทธการ
เหนือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือ
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทร. 0-3843-1477
www.navy.mi.th/turtles
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากเมืองพัทยาใช้ทางหลวงหมายเลข 3
มุง่ หน้าไปทางสัตหีบ-ระยอง วิง่ ตรงมา
จนถึงกองเรือยุทธการ ให้เลีย้ วขวามา
ทางหาดดงตาล จากนัน้ เลีย้ วซ้ายเลียบ
หาดมาเรือ่ ยๆ สุดหาดจะเป็นทางเข้าสู่
ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล
Lat : 12.636646
Long : 100.926234
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ
จ.ตราด

แม้จะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นเรือนจ�ำ แต่ทเ่ี รือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ
แห่งนี้ ได้รบั การสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง เป้าหมายหลักคือการให้ผู้ต้องขังชั้นดี ที่ใกล้จะ
โครงการก�ำลังใจ
พ้นโทษแล้ว ได้มาศึกษาวิถชี วี ติ พอเพียงตามรอยพ่อ และ
ในพระด�ำริ พระเจ้าหลานเธอ สามารถเริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้ด้วยตนเอง หลังจากพ้นโทษ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกไป
ความน่าสนใจของศูนย์ฯ ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ต่างๆ
ในการน้อมน�ำปรัชญา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงต่างให้ความสนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมการสาธิตต่างๆ
มาปรับใช้ ในเรือนจ�ำ ภายในเรือนจ�ำชัว่ คราว ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ปิดโล่ง ไม่วา่ จะเป็น
การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบอินทรีย์
แปลงผลไม้ รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ
เก็บเกี่ยวสารพันประสบการณ์และความรู้มากมาย
ที่สามารถท�ำให้เรายังชีพแบบพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่
การสร้างบ้านดิน การใช้พลังงานเก่ามาทดแทน และ
การจัดการน�้ำพืชและสัตว์ ผ่านบ้านตัวอย่างที่สามารถ
อยู่อาศัยได้จริง ท�ำให้เราสามารถมองเห็นอนาคตที่
แตกต่างออกไป
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เส้นทางท่องเที่ยว จ.ตราด
วันแรก
ช่วงเช้า
• ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ�ำชัว่ คราว
เขาระก�ำ เรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การ
เลีย้ งหมู เลีย้ งไส้เดือน การท�ำน�ำ้ หมัก ปลูกพืชผัก
สวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปเกาะช้าง ที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• กิจกรรมที่เกาะช้าง ไปปางช้างไก่แบ้มีชัย
• ผักที่ด�ำเนินการปลูกในเรือนจ�ำ
ท�ำกิจกรรม เช่น นั่งช้างเข้าป่า หรือนั่งช้าง
ชั่วคราวได้รับมาตรฐาน GAP
เล่นน�้ำทะเล หรือท�ำกิจกรรมที่ Tree Top
ด้านพืชจากกรมวิชาการเกษตร
Adventure
ถึง 14 ชนิด ด้วยกัน
ช่วงบ่าย
• การเรียนรู้สัตว์นั้น มีทั้ง ปลาดุก
• เที่ยวน�้ำตกคลองพลู ที่สวยงาม มีน�้ำไหลตลอดปี ไก่งวง กบบูลฟร็อก โค ไก่
ถ้าอากาศเหมาะสม สามารถด�ำน�้ำที่หมู่เกาะรัง
และหมูพื้นเมืองผสมหมูป่า
วันที่สาม
ช่วงเช้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• เดินทางกลับตราด แวะอนุสาวรียก์ รมหลวงชุมพร
ฐานสาธิตการท�ำบ้านดิน ศึกษา
ชมภาพประวัติศาสตร์ของเหล่าผู้กล้าที่อนุสรณ์
เทคนิคการสร้างบ้านเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย
สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ฐานน�ำ้ หมักชีวภาพ เรียนรู้
ช่วงบ่าย
• ซือ้ ของฝาก รับประทานอาหารกลางวันทีแ่ หลมงอบ การท�ำน�ำ้ หมักทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ฐานน�ำ้ ส้มควันไม้ เพือ่ ใช้ในการ
• ถ่ายรูปกับประภาคาร และแลนด์มาร์ก
เกษตรเป็นสารปรับปรุงดิน
ป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกของตราด
ที่ลานอเนกประสงค์ใกล้ท่าเรือแหลมงอบ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ศึกษากลวิธกี ารประหยัดพลังงาน
ด้วยโซล่าเซลล์
• เข้าชมการท�ำเตากลัน่ สมุนไพร
ไล่แมลง
วัดสวนใน

3

ิท

ุขุมว

ถ.ส

ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

าล

อ.เมืองตราด

ศบ

ถ.เท

เหนือ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ
ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
โทร. 08-7135-8787
เปิดให้เข้าชม : 09.00-15.00 น.
การเดินทาง
จากตัวเมืองตราด วิง่ เข้าถนนเทศบาล
จากนั้นวิ่งทางหลวงหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 8 กม.
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางไปวัดสวนใน
ตรงไปประมาณ 2 กม. ศูนย์ฯ ตัง้ อยู่
ทางซ้ายมือ
Lat. : 12.284943
Long. : 102.396367
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เขื่อนขุนด่านปราการชล
จ.นครนายก

นครนายกขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะน�ำ้ ตกยอดฮิต
อย่าง น�้ำตกสาริกา น�้ำตกนางรอง อุทยานวังตะไคร้ และ
เขื่อนขุนด่านปราการชล ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ใช้เป็นจุดปล่อยตัวส�ำหรับ
เป็นผูส้ ร้างชีวิตให้กับ ล่องแก่งเรือยาง นั่นก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชล
เขือ่ นขุนด่านปราการชล หรือ เขือ่ นคลองท่าด่าน (เดิม)
ประชาชน ในแถบลุม่ น�ำ้
เป็
น
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในพระบาทสมเด็จนครนายก ท�ำให้กินดี
พระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยและ
อยู่ดี มีรายได้ที่พอเพียง ปัญหาดินเปรี้ยว ซึ่งไม่เหมาะแก่การท�ำการเกษตรในพื้นที่
เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาลุ่มน�้ำนครนายกตอนบน ครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอ
เมือง อ�ำเภอบ้านนา อ�ำเภอปากพลี และอ�ำเภอองครักษ์
กักเก็บน�ำ้ ได้สงู ถึง 224 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน�ำ้
ต้นทุน ที่สามารถบริหารจัดสรรน�้ำแจกจ่ายพื้นที่
ชลประทานได้มากถึง 185,000 ไร่
ส�ำหรับใครที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ สามารถมา
ล่องแก่งได้ที่นี่ โดยมีจุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณปากประตู
ระบายน�้ำของเขื่อน ส่วนใครไม่ชอบความตื่นเต้น ให้ขึ้นไป
เหนือสันเขื่อน นั่งเรือชมความงดงามของแนวภูเขาที่โอบ
ล้อมด้วยผืนน�ำ้ กว้างใหญ่ เดินเล่นถ่ายรูปไปเรือ่ ยๆ หรือจะ
นัง่ รถรางชมวิวไปพลางๆ ก็เพลินใจได้เหมือนกัน
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เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครนายก-ปราจีนบุรี
วันแรก : นครนายก-ปราจีนบุรี
ช่วงเช้า
• เรียนรูเ้ รือ่ งราวเศรษฐกิจพอเพียงที่ ศูนย์ภมู ริ กั ษ์
ธรรมชาติ การบริหารจัดการน�้ำ ดิน ป่าไม้
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ชมความงามของเมืองนครนายกและผืนป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ทีเ่ ขือ่ นขุนด่านปราการชล
เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก ที่สร้าง
ประโยชน์นานัปการ
ช่วงบ่าย
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
เรียนรู้ศาสตร์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร
วันที่สอง : ปราจีนบุรี
ช่วงเช้า
• ชมเขื่อนห้วยโสมง ธารน�้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่
ให้ชาวปราจีน ได้มีน�้ำกิน น�้ำใช้ตลอดปี
ช่วงบ่าย
• ชมแหล่งเที่ยวใหม่ โครงการเดอะเวโรน่า
แอททับลาน เที่ยวที่เดียวเหมือนได้ไป 2 ที่
อิตาลีและเมืองคาวบอย

เขื่อนขุนดาน
ปราการชล
อุทยานวังตะไคร
4016

คลองทาดาน

3049

วัดตำหนัก

3239

3049

อ.เมือง
นครนายก

3239
33

เหนือ

• เขือ่ นขุนด่านปราการชล เป็น
เขือ่ นคอนกรีตอัดบด ทีย่ าวทีส่ ดุ
ในโลก คือ 2,594 เมตร ใช้เวลา
สร้าง 13 ปี (พ.ศ. 2540-2552)
ที่เที่ยวห้ามพลาด
บริเวณสันเขือ่ น ถ่ายภาพมุมกว้าง
ชมความตระการตาของเขื่อน
ปากประตูระบายน�ำ้ ของเขือ่ นหลัก
เก็บภาพมุมสูงของเขื่อนคอนกรีต
บดอัด สูง 93 เมตร
น�ำ้ ตก (สถานทีใ่ กล้เคียง) 		
น�้ำตกยอดฮิต อย่าง น�้ำตกสาริกา
น�ำ้ ตกนางรอง และอุทยานวังตะไคร้
กิจกรรมห้ามพลาด
• ล่องแก่ง นั่งเรือยางไปตามทาง
น�้ำไหลสุดตื่นเต้นกว่า 8 กม.
• ล่องเรือชมเขื่อน ชมภาพมุมกว้าง
และความงามของน�้ำตกผา
งามงอน น�้ำตกคลองคราม
และน�้ำตกช่องลม
เขื่อนขุนด่านปราการชล
ม.2 บ้านท่าด่าน ต.หินตัง้
อ.เมือง จ.นครนายก
โทร. 0-3738-4334
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองนครนายก ใช้เส้น
ทางหลวงหมายเลข 3049 ผ่าน
อุทยานวังตะไคร้ ถึงสามแยก
ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนมุ่งตรงไปสู่ตัว
เขื่อนประมาณ 70 กม.
Lat. : 14.314914
Long. : 101.322208
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.นครนายก

สถานบ่มเพาะ
นักเรียนนายร้อย
ให้มีความรู้ และ
สติปัญญา ที่สามารถ
น�ำพากองทัพบก
ไปสู่ชัยชนะ
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เหล่านักเรียนนายร้อยที่ผ่านการฝึกฝน อบรมบ่มวิชา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จบมาอย่าง
แข็งแกร่งได้นั้น ต้องผ่านการฝึกฝนอะไรมาบ้าง ถ้าใคร
อยากรูต้ อ้ งลองไปทดสอบกิจกรรมแบบลูกผูช้ าย ทีล่ กู ผูห้ ญิง
ก็สามารถเล่นได้เช่นกัน อาทิ การยิงปืนสัน้ หรือปืนยาว
ยิงธนู กระโดดหอ และอื่นๆ อีกมากมาย มีให้เลือกเล่น
ได้ตามใจชอบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นชื่อที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใช้ขนานนามแทน โรงเรียนนายร้อยทหารบก (เดิม)
เพือ่ เป็นอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของรัชกาลที่ 5 โดยในปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ำริให้โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ย้ายมาอยูท่ บี่ ริเวณเขาชะโงก อ�ำเภอเมือง
ต่อกับอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปสนุกนั้น มีเจ้าหน้าที่ทหารคอย
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน
จึงปลอดภัยหายห่วงและไม่เป็นอันตราย ใครที่ชื่นชอบ
การเล่นกีฬาและกิจกรรมผาดโผนไม่ควรพลาด

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครนายก-ปราจีนบุรี
วันแรก : นครนายก
ช่วงเช้า
• เทีย่ วเขตทหาร สนุกกับกิจกรรมสนุกๆ ที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ช่วงบ่าย
• เรียนรูเ้ รือ่ งราวเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ภมู ริ กั ษ์
ธรรมชาติ การบริหารจัดการน�ำ้ ดิน ป่าไม้ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงสุด
• ชมความงามของเมืองนครนายกและผืนป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ทีเ่ ขือ่ นขุนด่านปราการชล
เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก ที่สร้าง
ประโยชน์นานัปการ
วันทีส่ อง : นครนายก-ปราจีนบุรี
ช่วงเช้า
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
เรียนรู้ศาสตร์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร
ช่วงบ่าย
• เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกที่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี
• เยี่ยมชมของเก่าสะสม ตะเกียงโบราณที่
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา

บือ

วัดทางกระ
3052
3428

ถ.สุว

รรณศ

ร 33
305

เหนือ

อ.เมือง
นครนายก

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงเป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์
สอนวิชาประวัตศิ าสตร์ทนี่ ี่ เป็น
ระยะเวลา 25 ปี
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน แวะสักการะ
สถานศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำโรงเรียน
นายร้อย จปร.
ศาลาวงกลม แวะสักการะ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐาน
อยู่ในศาลาวงกลม
อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
นายร้อย จปร.100 ปี ชมเรื่องราว
ความเป็นมาของโรงเรียนและ
กองทัพไทย
กิจกรรมห้ามพลาด
• กิจกรรมท่องเที่ยวทางทหาร
เดินป่าพักแรมพิชิตเขาชะโงก
ไต่ผาจ�ำลองและหน้าผาจริง
กระโดดบนความสูง 34 ฟุต ฯลฯ
• กิจกรรมท่องเที่ยวทางกีฬา เช่น
โหนสลิงเลื่อนข้ามล�ำน�้ำ แบ่งฝั่ง
ยิงปืนเพนท์บอลกันให้สนั่น ฯลฯ
• กิจกรรมนันทนาการ เช่น จักรยาน
วอล์คแรลลี่ และตั้งแคมป์ไฟ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ส�ำนักงานการท่องเทีย่ ว (รร. จปร.)
99 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี
อ.เมือง จ.นครนายก
โทร. 0-3739-3185
www.tourismcrma.com
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-16.00 น.
วันหยุดราชการ 09.00-16.00 น.
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต
ผ่าน อ.องครักษ์ เลีย้ วซ้ายทีส่ ามแยก
จปร. (ทางหลวงหมายเลข 3052)
Lat : 14.298453
Long : 101.166374
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ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จ.นครนายก

อีกหนึ่งโครงการพระราชด�ำริที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ มากนัก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เป็นศูนย์กลาง
ในการน�ำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาปรับปรุง
“เดินทีละก้าว
คุณภาพดิน น�้ำ ป่า และมนุษย์ ตามแนวพระราชด�ำริของ
กินข้าวทีละค�ำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตัง้ อยูบ่ นอาณาเขตกว้างขวาง
ใกล้กับเขื่อนขุนด่านปราการชล
ท�ำทีละอย่าง
ด้วยสถานที่ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อมไปด้วย
ความขาดแคลน
ต้นไม้นานาพรรณ ผืนดินและบึงน�ำ้ อันอุดมสมบูรณ์ การน�ำ
ไม่เป็นปัญหา ถ้ามีปญ
ั ญา เสนอนิทรรศการต่างๆ จึงดูมมี ติ ทิ นี่ า่ สนใจ เราจะได้เรียนรู้
และความอดทน”
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นี่คือเป้าหมายหลักของ มากมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมภาค
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ปฏิบัติด้วย เช่น การเข้าชมแปลงสาธิตทฤษฎีแก้มลิง
แปลงปลูกหญ้าแฝก และแปลงเกษตรทฤษฎีแผนใหม่
หลายๆ เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาอยู่เสมอ แต่บางที่
ก็อาจจะยังไม่เคยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เช่น เรื่องของการ
ท�ำฝนหลวง กังหันน�้ำชัยพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ สิ่งดีๆ เหล่านี้ ล้วนได้รับการบอกกล่าวเอาไว้อย่าง
เรียบง่าย ไม่ยากที่จะท�ำความเข้าใจ มาเริ่มต้นเรียนรู้หลัก
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และใช้ชีวิตบนหลักการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ที่นี่
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• ศูนย์ภมู ริ กั ษ์ธรรมชาติ
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครนายก-ปราจีนบุรี
คือชือ่ พระราชทานจาก
วันแรก : นครนายก-ปราจีนบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ช่วงเช้า
สยามบรมราชกุมารี
• เรียนรู้เรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ การบริหารจัดการน�้ำ ดิน ป่าไม้ ที่มี • ใครทีต่ อ้ งการท�ำกิจกรรมต่างๆ
แนะน�ำให้โทรศัพท์เข้ามานัด
ประสิทธิภาพสูงสุด
กับทางศูนย์ฯ ก่อน
ช่วงบ่าย
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
ที่เที่ยวห้ามพลาด
เรียนรู้ศาสตร์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
พิพธิ ภัณฑ์ระบบแสงสีเสียง หรือ
จากสมุนไพร
Outdoor Theatre ชมนิทรรศการ
วันทีส่ อง : ปราจีนบุรี
ที่สร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ
ช่วงเช้า
โซนภาคเหนือ หมูไ่ ม้ไผ่สองข้างทาง
• ชมต้นโพธิ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยสัญลักษณ์
ที่มาของบ้านและสะพานไม้ไผ่
ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
โซนภาคใต้ เรียนรูก้ ารท�ำน�้ำมัน
• ชมความงามของสถาปัตยกรรม วัดเก่าแก่
ไบโอดีเซล
สมัย ร.5 ที่วัดแก้วพิจิตร
ช่วงบ่าย
กิจกรรมห้ามพลาด
• เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ที่มีตะเกียง
• ฝึกการปลูกผักระเบียงส�ำหรับ
มากกว่า 10,000 ดวง
คนเมือง
• ทดลองผลิตน�้ำยาส�ำหรับใช้
ในบ้านด้วยตนเอง
• เรียนรู้การสร้างบ้านดิน
วิถีพอเพียงที่น่าชื่นชม
ศูนยภูมิรักษ
ธรรมชาติ

3239

วัดทาชัยศรี
สุทธาวาส

แมน้ำ

นครน

ายก

3049

วัดพราหมณี
หลวงพอ
ปากแดง
3049
33

3239

อ.เมืองนครนายก

เหนือ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
98/1 ม.2 บ้านท่าด่าน ต.หินตัง้
อ.เมือง จ.นครนายก
โทร. 0-3738-4049
www.chaipat.or.th
เปิดบริการ : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองนครนายก มุ่งหน้าไป
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049
เลี้ยวขวาเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 9 วิ่งไปราว 18 กม. ตรง
เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3239
ไปประมาณ 8.5 กม. จะพบศูนย์
ภูมิรักษ์ธรรมชาติตั้งอยู่ทางขวามือ
Lat. : 14.304056
Long. : 101.314245
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โครงการห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.ปราจีนบุรี

แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดเดียวในเขต
ภาคตะวันออก ที่ไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน�้ำประจ�ำจังหวัด
จึงมักประสบปัญหาอุทกภัยหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
เพราะน�้ำ
ภาวะน�ำ้ ท่วม น�ำ้ แล้ง น�้ำเค็มรุกล�้ำ ไปจนถึงน�้ำเน่าเสีย
คือทรัพยากรอันมีค่า อ่างเก็บน�้ำห้วยโสมงจึงถือก�ำเนิดขึ้น เพื่อจัดเก็บน�้ำที่มีอยู่
และถือว่าเป็นต้นสายธาร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไดัสูงสุด ให้ประชาชนได้มีน�้ำไว้ใช้
ของชีวิตชาวของไทย และท�ำการเพาะปลูกโดยไม่ขาดแคลนอีกต่อไป
อ่างเก็บน�้ำห้วยโสมง เป็นเมกะโปรเจกต์ของ
ทุกคน
กรมชลประทาน ที่จะพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาในเขตต�ำบล
แก่งดินสอ อ�ำเภอนาดี ต�ำบลเมืองเก่า ต�ำบลบ่อทอง
และต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน�้ำได้ถึง 295 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
เขื่อนห้วยโสมง มีแผนการจะสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2561
แต่ด้วยอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ที่มีลักษณะที่ราบ
เชิงเขาทีง่ ดงาม และทีจ่ ดุ ท�ำการหลักของโครงการ ก็สามารถ
มองเห็นวิวภูเขาในสไตล์พาโนรามา คาดว่าอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้าเขื่อนห้วยโสมงแห่งนี้ จะกลายสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่ส�ำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างแน่นอน
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เส้นทางท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว
วันแรก : ปราจีนบุรี-สระแก้ว
ช่วงเช้า
• ชมเขื่อนห้วยโสมง อ่างเก็บน�้ำแห่งแรก
ของจังหวัด ธารน�ำ้ พระทัยทีย่ งิ่ ใหญ่สชู่ าวปราจีน
ช่วงกลางวัน
• เดินทางไปโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านควายคะนอง
วันที่สอง : สระแก้ว
ช่วงเช้า
• แวะชมวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพชมพู่
ปลอดสารพิษ เพือ่ การส่งออก บ้านไกลนคร
ช่วงกลางวัน
• ช็อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ตลาดสินค้าชายแดนที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย
• แวะซือ้ สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก
ทีร่ า้ นประชารัฐสุขใจ ปัม๊ ปตท. อ.เมืองสระแก้ว

อ.เมือง 33
ปราจีนบุรี ถ.สุวรรณศ
ร
เหนือ
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เขื่อน
หวยโสมง

• ปราจีนบุรเี ป็นจังหวัดทีม่ มี รดกโลก
ถึง 3 แห่งด้วยกันคือ อุทยาน
แห่งชาติทบั ลาน อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ที่เที่ยวห้ามพลาด
หอประชุมต้นน�ำ้ ข้อมูลมากมาย
ที่จะท�ำให้เราเข้าใจการสร้าง
อ่างเก็บน�้ำฯ แห่งนี้อย่างลึกซึ้ง
กิจกรรมห้ามพลาด
• ขีจ่ กั รยาน หรือมอเตอร์ไซค์
รับลมเย็นตลอดเส้นทางทีจ่ ะ
เข้ามาทีห่ อประชุม
• เข้าฟังบรรยายความรูพ้ เิ ศษเกีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์นำ�้

โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
177 ม.8 บ.แก่งยาว ต.แก่งดินสอ
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3762-9281
www.facebook.com/huaisamong
เปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2561
การเดินทาง
เดินทางมาด้วยถนนสุวรรณศรสายเก่า
(ทางหลวงหมายเลข 33) มุ่งหน้าไป
ต.แก่งดินสอประมาณ 35 กม. จากนัน้
กลับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น วิ่งตาม
ทางมาอีกประมาณ 16 กม. ให้เลีย้ ว
ซ้ายเพื่อเข้าสู่โครงการห้วยโสมง
(มีป้ายตลอดเส้นทาง)
Lat : 14.071908
Long : 102.027466
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โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จ.ปราจีนบุรี

บริการสุขภาพ
แบบผสมที่เป็นเลิศ
และเป็นผู้น�ำด้าน
การแพทย์แผนไทย
ในอาเซียน
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โรงพยาบาลก็สามารถเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วได้ ค�ำตอบ
รออยูท่ โี่ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
เพราะนอกจากตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทีม่ อี ายุมากกว่า
100 ปี ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกสีเหลืองสด ซึ่งมี
ความงดงามในแง่สถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรกั ษ์แล้ว
ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ทีใ่ ห้ความรู้
ด้านวิชาการแพทย์แผนไทย จนได้ชื่อว่าเป็นผู้น�ำแห่ง
อาเซียน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เสมือนสะพาน
เชื่อมสององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณกับแพทย์
แผนปัจจุบันมารวมไว้ด้วยกัน เป็นสถานศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้าง ปัจจุบัน
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์
การแพทย์แผนไทย และเป็นร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงินอภัยภูเบศรโอสถ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายโบราณ ที่นี่
จึงสามารถเป็นได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่
เรียนรู้ทางวิชาการไปด้วยพร้อมกัน

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครนายก-ปราจีนบุรี• ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศร ได้รับ
สระแก้ว
มาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ
วันแรก : นครนายก-ปราจีนบุรี
และความปลอดภัยในการผลิตยา
ช่วงเช้า
• ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องราวเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วโลก
• อาคารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย
พอเพียง
อภัยภูเบศร ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
• เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัด
โบราณสถานแห่งชาติของกรม
ยาวที่สุดในโลก
ศิลปากร เมื่อปีพ.ศ. 2533 และ
ช่วงบ่าย
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ได้รับรางวัลพระราชทานอาคาร
อนุรกั ษ์ดเี ด่น ประจ�ำปี 2542 จาก
เรียนรู้ศาสตร์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จากสมุนไพร
สยามบรมราชกุมารี
วันที่สอง : สระแก้ว
ช่วงเช้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
• มุ่งสู่สระแก้วเยี่ยมชมปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อาคาร
บูรณะด้วยวิธคี นื สภาพอย่างยากล�ำบากและ
สไตล์บาโรกอายุมากกว่า 100 ปี
อลังการ
ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงินช่วงบ่าย
อภัยภูเบศรโอสถ ชมตัวอย่าง
• เรียนรู้วิถีพอเพียง และการเกษตรแบบดั้งเดิม
เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
แผนไทย
กิจกรรมห้ามพลาด
• อภัยภูเบศร เดย์ สปา ปรนนิบตั ผิ วิ
นวดแผนไทย คืนความชุมชืน่ แก่
ร่างกาย

อ.เมือง
ปราจีนบุรี

2033

3452

แมน ้ำบางปะกง

โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร

เหนือ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3721-1088
www.abhaiherb.com
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.00 น.
อภัยภูเบศร เดย์ สปา : วันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 08.30–20.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากอ�ำเภอเมือง ใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3452 เลีย้ วขวาทีส่ แี่ ยกตัด
กับถนนทางหลวงชนบท 2033 ข้าม
สะพานข้ามแม่นำ�้ บางปะกง ถึงสีแ่ ยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3069
(ปราจีนอนุสรณ์) เลี้ยวซ้าย
Lat : 14.055026
Long : 101.395780
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ทุ่งโปรงทอง
จ.ระยอง

จากพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งท�ำการเกษตรและ
ประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน�ำ้ ประแส
ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม ค่อยๆ ได้รับการฟื้นฟูโดยเทศบาล
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ต�ำบลปากน�ำ้ ประแส ร่วมมือกับชาวบ้านในพืน้ ที่ ปรับสมดุล
เขตปากน�้ำประแส
ให้กับผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง ให้กลับ
มาสมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีระบบนิเวศ
ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ เชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไป
พร้อมกัน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตชายฝั่ง
เพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า
2 กิโลเมตร จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลน
ที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด อาทิ แสม ตะบูนด�ำ
ล�ำพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะไฮไลต์ส�ำคัญ คือ
ทุ่งโปรงทอง ที่เกิดจากการเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่น
ของต้นโปรงใบสีเหลืองอร่าม ซึง่ ยามทีแ่ สงแดดส่องปะทะ
ลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งต้นโปรงสีทอง ท่ามกลางความ
เขียวขจีของแนวโกงกางที่โอมล้อมรอบทิศ สวยงามจน
กลายเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิกัดส�ำคัญ
ของจังหวัดระยองไปในที่สุด
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• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ระยอง-จันทบุรี
วันแรก : ระยอง-จันทบุรี
ช่วงเช้า
• เทีย่ วชมปากน�้ำประแส เรือรบประแส
สะพานประแสสิน ทุง่ โปรงทอง ท่องเทีย่ วชุมชน
100 ปี นมัสการกรมหลวงชุมพรฯ แวะจุดชมวิว
เนินนางพญา ใช้เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต
ช่วงบ่าย
• เรียนรูร้ ะบบนิเวศพร้อมท�ำกิจกรรม ณ ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนฯ สนุกกับกิจกรรมท�ำ
ซัง้ บ้านปลา เขีย่ ไข่ปู ท�ำอีแปะหอยนางรม เป็นต้น
วันทีส่ อง : จันทบุรี
ช่วงเช้า
• เทีย่ วชมสวนผลไม้ ของวิสาหกิจชุมชมกลุม่ แม่บา้ น
เกษตรกรเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ หรือ ป้าแกลบ
• OTOP 5 ดาว ชมสุดยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผลไม้มากมาย ทัง้ ทุเรียน มังคุด ชมพู่
• เยีย่ มชมศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช
ช่วงบ่าย
• ชมความงดงามของ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินริ มล เรียนรูว้ ถิ ชี มุ ชนริมน�ำ้ จันทบูร

อ.เมืองระยอง
ถ.สุขุมวิท
เหนือ

วัดตะเคียนงาม
3

ทุงโปรงทอง

• ไม่เสียค่าบริการในการเข้าชม
• เส้นทางเข้าชุมชม ไม่เหมาะส�ำหรับ
การน�ำรถยนต์สว่ นตัวเข้าไปจอด
เพราะพืน้ ทีแ่ คบและจ�ำกัด
• มีรถสามล้อรับจ้างในชุมชน และ
เรือให้บริการ นัง่ ชมป่าชายเลน
ยามค�ำ่ คืนแบบหมูค่ ณะ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
เส้นทางศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลน
ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
หรือ ทุง่ โปรงทอง
ทุง่ โปรงทอง ลัดเลาะไปตามเส้นทาง
บนสะพาน จะพบกับทุง่ โปรงทอง
สีเหลืองอร่าม
ศาลาพักชมวิว ชมท้องทะเลตัด
เส้นขอบฟ้าทีศ่ าลาพักเหนือ่ ย
ใจกลางป่าชายเลน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ลัดเลาะสะพานไม้เพือ่ ชมหิง่ ห้อย
ยามค�ำ่ คืน
• ชมสัตว์นำ�้ ทีอ่ าศัยระบบนิเวศของ
ป่าชายเลนในการด�ำรงชีพ เช่น กุง้
หอย ปูแสม ปูกา้ มดาบ และปลาตีน

ทุ่งโปรงทอง
ม.7 เทศบาลปากน�ำ้ ประแส
ต.ปากน�ำ้ กระแส อ.แกลง จ.ระยอง
โทร. 0-3866-1720-1
เปิดเข้าชม : ทุกวัน 06.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากตัวจังหวัดระยอง ใช้เส้นทาง
ถนนสุขุมวิทไปยัง อ.แกลง เมื่อถึง
แยกปากน�้ำประแสให้สังเกตป้าย
จะมีเส้นทางตรงไปยังบริเวณปากน�้ำ
ประแส ซึง่ เป็นซอยข้างวัดตะเคียนงาม
Lat : 12.706753
Long : 101.716383
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โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชด�ำริ
จ.ระยอง

ศูนย์กลางส่งเสริม
การเลี้ยงปศุสัตว์
และพัฒนาการเกษตร
เพื่อเกษตรกรรม
บริเวณริมอ่างเก็บน�้ำ
ดอกกราย
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การที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเมือง
ชายทะเลฝั่งตะวันออก นอกจากคนพื้นถิ่นจะประกอบ
อาชีพชาวประมง ออกเดินเรือหาปลาบนผืนทะเลอัน
สวยงามและขึ้นชื่อ อาชีพเกษตรกรรมก็นับเป็นอีกหนึ่ง
หนทาง ทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในสองจังหวัดนีด้ ว้ ย
เช่นกัน และการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ก็เป็นอีกหนึง่ กิจกรรม
ส�ำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่จะพา
ตัวเองไปสัมผัสกับกลิ่นดินกลิ่นใบไม้
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยสภาพพืน้ ทีป่ า่ ของ
จังหวัดระยอง-ชลบุรี ถูกท�ำลาย จึงขาดความอุดมสมบูรณ์
ของดินและขาดแหล่งน�้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชด�ำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์บริการการ
พัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด�ำริ จ.ระยอง-ชลบุรี เพื่อ
เป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่
ชาวบ้านทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม บริเวณริมอ่างเก็บน�ำ้
ดอกกราย เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และ
การประมงเพื่อการบริโภค
ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ใช้เป็นสถานฝึกอบรม ที่เพียบ
พร้อมไปด้วยอาคารและแปลงเกษตรสาธิต ส�ำหรับศึกษา
ดูงานได้เป็นอย่างดี

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ระยอง
วันแรก
ช่วงเช้า
• เรียนรู้การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่
ศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมพระโพธิ์สัตว์กวนอิมหยกขาว
อ.นิคมพัฒนา ที่ใช้หยกขาวจากเวียดนาม
• เพลิดเพลินที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
มีสมุนไพรมากมายกว่า 20,000 ต้น
วันทีส่ อง
ช่วงเช้า
• นมัสการรูปปัน้ หลวงปูท่ มิ อิสริโก องค์ใหญ่ทสี่ ดุ
ในโลก ทีว่ ดั ละหารไร่ อ.บ้านค่าย
ช่วงบ่าย
• ชื่นชมทัศนียภาพที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และการเรียนรู้โครงการป่าวังจันทร์
• ซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่
ร้านประชารัฐสุขใจ ปั๊มปตท. อ.วังจันทร์
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โครงการศูนยบริการ
การพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริ

มาบประชัน
อ.พัทยา
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เหนือ
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• โครงการศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชด�ำริ จัดตัง้
เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพือ่ เชือ่ มโยงองค์ความรูแ้ ละ
สนับสนุนการด�ำเนินงานซึง่ กัน
และกัน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
อ่างเก็บน�้ำดอกกราย อ่างเก็บน�้ำ
ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของโครงการ
กรมพัฒนาที่ดิน จุดเรียนรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ นิ ในรูปแบบต่างๆ
ตามศักยภาพของพื้นที่
กิจกรรมห้ามพลาด
• กิจกรรมการเรียนรูด้ า้ นการพัฒนา
ทีด่ นิ อาทิ ชมการท�ำปุย๋ หมัก ปุย๋
อินทรียน์ ำ�้ แปลงพืชสมุนไพร แปลง
พืชผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
• ชมการสาธิตการเลีย้ งสัตว์ควบคู่
กับการปลูกพืชและการประมง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชด�ำริ
ม. 3 ต.แม่นำ�้ คู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 0-3802-7915
www.aopdh02.doae.go.th
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
การเดินทาง
จากตัวเมืองพัทยา ใช้เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 36 (ถนนบายพาส
พัทยา-ระยอง) ตรงยาวมาถึงสี่แยก
ตัดกับ ถนนทางหลวงระยองสาย 3191
เลี้ยวซ้ายไปโครงการศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ
Lat : 12.9184757
Long : 101.2410201
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ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
จ.ระยอง

หลังจากที่กรมประมง ได้รับพระราชทานเกาะมันใน
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2522 ตั้งแต่บัดนั้นเต่าทะเลจ�ำนวนมาก ก็ได้รับ
ด้วยพระราชเสาวนียข์ อง ความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากภาวะการสูญพันธุ์ อีกทั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ไข่เต่ามากมายนับไม่ถ้วน ได้ถูกน�ำมาอนุบาลเพาะเลี้ยง
พระบรมราชินีนาถ ในศูนย์จนเติบใหญ่และแหวกว่ายกลับสู่ท้องทะเลได้อย่าง
ให้ฟน้ื ฟูเต่าทะเล ท�ำให้เกิด สมบูรณ์
เกาะมันในเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
ความตืน่ ตัวของประชาชน และชายฝั
ง่ อ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก มีอา่ วทีง่ ดงามอยูห่ ลายจุด
ในการมีส่วนร่วม
ทัง้ อ่าวต้นมะขาม อ่าวโกงกาง อ่าวหินโขดหญ้า และอ่าว
หน้าบ้าน ใครทีม่ โี อกาสเดินทางมาทีเ่ กาะแห่งนี้ จะได้รับ
อนุรักษ์เต่าไทย
ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลไทยและสัตว์ทะเลอืน่ ๆ มากมาย
นอกจากอาคารนิทรรศการ บ่ออนุบาลเต่า ซึ่งใช้เพาะ
เลีย้ งและพักฟืน้ เต่าทะเล บริเวณชายฝัง่ ทะเลจะมีคอกเต่า
ธรรมชาติกว่า 30 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ปล่อยให้พ่อพันธุ์และ
แม่พันธุ์เต่ามาวางไข่ การมาเยี่ยมชมที่นี่จะเป็นแบบ
วันเดย์ทริปหรือมาเช้าและกลับเย็นเท่านั้น แต่รับรองได้ว่า
จะเป็นทริปที่สร้างความประทับใจได้ดีอย่างแน่นอน
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• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ระยอง
• ในช่วงเวลาน�้ำลดจะเกิดสันทราย
วันแรก
ทอดยาวประมาณ 200 เมตรไปสู่
ช่วงเช้า
เกาะมันกลาง
• แวะอนุสาวรียส์ นุ ทรภู่ กวีเอกของไทย สัญลักษณ์ • ชมปะการังสวยๆ ได้ทอ่ี า่ วหน้าบ้าน
ของจังหวัดระยอง
• ที่นี่ไม่มีจ�ำหน่ายน�้ำและอาหาร
ช่วงบ่าย
จึงควรเตรียมมาให้พร้อมก่อน
• ชมโครงการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล เกาะมันใน
เดินทางมาขึ้นเกาะ
วันที่สอง
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ช่วงเช้า
อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล
• เที่ยวชมปากน�้ำประแส เรือรบประแส สะพาน
นอกจากจ�ำลองชีวิตเต่าแล้วยังมี
ประแสสิน ทุง่ โปรงทอง ท่องเทีย่ วชุมชน 100 ปี
การจัดแสดงโครงกระดูกโลมาและ
นมัสการกรมหลวงชุมพรฯ
สัตว์ทะเลอื่นๆ
ช่วงบ่าย
อ่าวโกงกาง ขึน้ ชื่อด้านหาดทราย
• เทีย่ วชิมชมผลไม้ขนึ้ ชือ่ ทีส่ วนละไม อ.วังจันทร์
สวยงาม
กิจกรรมห้ามพลาด
• ร่วมชมการปล่อยเต่าน้อยกลับคืน
สูท่ ะเล
• เดินลุยป่าเพือ่ เดินทางมานัง่ ชมวิว
ทีศ่ าลาแปดเหลีย่ ม

3161

3

ถ.สุขุมวิท

3163

อ.เมืองระยอง

ศูนยวิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง
อาวไทยฝงตะวันออก
เหนือ

3161

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
309 ม.1 ต.ปากน�ำ้ ประแส
อ.แกลง จ.ระยอง
โทร. 0-3866-1693
www.emcor.go.th
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
การเดินทาง
จากตัวจังหวัดระยอง วิ่งตามถนน
สุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าถนน 3163 จาก
นั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 3161 เลี้ยว
ซ้ายไปทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จน
ข้ามสะพานประแสสิน เลี้ยวซ้ายเข้า
ซอยเทศบาล 4 จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีก
ครั้งเพื่อเข้าสู่ถนน เทศบาล 9 จนถึง
วงเวียนวนขวาแล้ววิ่งตามทางไปสุด
ถนนเลี้ยวขวาไปจะถึงศูนย์ฯ
Lat : 12.698924
Long : 101.7035277
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โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
จ.สระแก้ว

สถานที่ฝึกชาวนา
และกระบือ ให้สามารถ
ท�ำการเกษตร ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

128

หากมนุษย์ที่หาเช้ากินค�่ำ ยังต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อ
เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ กระบือก่อนจะไถนาก็ต้องผ่าน
กระบวนการฝึกด้วยเช่นกัน ส�ำหรับใครที่อยากเปลี่ยน
บรรยากาศมาชมวิธีการฝึกกระบือแบบมืออาชีพ วันนี้
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อ
เกษตรกรตามพระราชด�ำริ จังหวัดสระแก้ว พร้อมแล้ว
ที่จะเปิดประตูต้อนรับผู้สนใจ ทั้งบุคคลทั่วไป และ
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรให้เข้ามาเรียนรู้และรับชม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อเป็นโรงเรียนส�ำหรับฝึกกระบือ
ให้สามารถไถนา และท�ำงานด้านการเกษตรกรรม และ
สอนเกษตรกรให้สามารถท�ำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นสถานที่มอบความรู้ใน
เชิงเกษตรและวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้กบั ผูท้ สี่ นใจได้เข้ามาศึกษา
ส�ำหรับสิง่ ทีห่ าดูได้ยากในปัจจุบนั เราสามารถมาเรียนรู้
ได้จากที่นี่ เช่น การฝึกกระบือไถนา คราด และตีลูกทุบ
ซึ่งเป็นการเตรียมดินส�ำหรับปลูกข้าว ที่จะท�ำให้หนึ่งวันที่
ได้มาเยือนโรงเรียนแห่งนี้ ได้ความรู้และแนวคิดพอเพียง
กลับไปได้อย่างเต็มเปี่ยม

• ภาคตะวันออก •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

• เป็นโรงเรียนของธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สระแก้ว
พระราชด�ำริ
วันแรก
• มีรา้ นอาหารชือ่ ควายคะนอง
ช่วงเช้า
• มุ่งสู่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ชมสถานที่ฝึกชาวนา ร้านขายของทีร่ ะลึก และทีพ่ ัก
ซึ่งเป็นบ้านดินให้บริการ
และกระบือ ให้สามารถท�ำเกษตรร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ช่วงบ่าย
ส่วนนิทรรศการ จัดแสดงเครือ่ งมือ
• เรียนรู้การท�ำเกษตรอินทรีย์ ฝึกออกค�ำสั่งกับ
และอุปกรณ์ท�ำนาสมัยโบราณตาม
กระบือ และชมนิทรรศการต่างๆ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
วันที่สอง
สระมะรุมล้อมรัก ชมปลาไทย
ช่วงเช้า
9 ชนิด ที่สระน�้ำด้านหน้า ที่ปลูก
• เยี่ยมชมละลุ ดินแดนมหัศจรรย์ของสระแก้ว
ต้นมะรุมและต้นรักแซมจนเป็น
ช่วงบ่าย
ที่มาของชื่อ
• ชมทัศนียภาพทะเลคลองหาด อ่างเก็บน�้ำ
กิจกรรมห้ามพลาด
ชลประทานขนาดใหญ่ ภายในสวนสาธารณะ
• การอบรมเกษตรกรและการฝึก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กระบือผู้เรียนรู้ โดยนักปราชญ์
พระบรมราชินีนาถ
ท้องถิ่น 6 คน ช่วยถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์
การท�ำการเกษตร
• ดูแปลงนาสาธิต นาด�ำ 4 แปลง
นาหว่าน 4 แปลง มีการปลูกข้าว
โดยไม่ใช้สารเคมีในระยะเวลา
ที่ห่างกัน 1 เดือน
• จักรยานเช่า ชั่วโมงละ 20 บาท
ตลาดพืชผักผลไม
ส�ำหรับปั่นชมพื้นที่
ศาลาลำดวน

รร.กาสรกสิวิทย

ึง
ะท

ระส

องพ

คล

33

ถ.ส

ุวรร

ณศ

ร
33

เหนือ

อ.เมืองสระแกว

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
999 ต.ศาลาล�ำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 0-3724-4657
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00–19.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองสระแก้ว ไปโรงเรียน
กาสรกสิวิทย์ ใช้เส้นทาง 33
(ถนนสุวรรณศร) อยู่ก่อนถึง
ตลาดพืชผักผลไม้ศาลาล�ำดวน
Lat : 13.859034
Long : 102.021270
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
(ศูนย์ปลานีโม) จ.กระบี่

เป็นศูนย์กลางความรู้
ในการวิจัยพันธุ์
ปลาทะเลในแถบน่านน�้ำ
ของภาคใต้
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อีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มเปี่ยมด้วยสาระประโยชน์
แบบผู้ใหญ่ก็ชอบ เด็กๆ ก็หลงรัก ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝัง่ ทะเล หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่าศูนย์ปลานีโม
คือศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทั้งเรื่องของ
แหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ รวมไปถึงการปลูกถ่าย
เซลล์เพือ่ ให้ได้ปลาสายพันธุใ์ หม่ ผลงานวิจยั มากมายสร้าง
ความฮือฮาในวงการประมงไทย และได้น�ำมาปรับใช้
เพื่อดูแลทะเลไทยให้เหล่าสัตว์น�้ำได้อยู่อย่างสมบูรณ์
แม้เป้าหมายของศูนย์ฯ จะเน้นเรื่องของการวิจัย แต่
ศูนย์ฯ ก็ท�ำหน้าที่แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของเมืองกระบี่
ได้เป็นอย่างดี จุดเด่นในการจัดแสดงปลานีโม หรือ
ปลาการ์ตูน ท�ำให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ล้วนจัดให้
ที่นี่ติดอันดับต้นๆ ของสถานที่ห้ามพลาด
ปลาการ์ตูนพระเอกของศูนย์ฯ ได้รับการเพาะเลี้ยง
มากถึง 13 สายพันธุ์ นอกจากนีย้ งั มีสตั ว์ทะเลอีกนับไม่ถว้ น
ทั้ง ปลากัดทะเล ปลาปักเป้าทะเล ปลานกแก้ว ดาวทะเล
กุ้งมังกร ปลิงทะเล ฯลฯ ให้คนที่สนใจเข้าชมอย่างใกล้ชิด
นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สนุกสนานมากมายเลยทีเดียว

• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว(ศูนย์ปลานีโม) จ.กระบี่
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางสูบ่ า้ นหนองจิก ชมป่าพรุ ท่าปอม
คลองสองน�ำ้ (Unseen in Thailand )
ช่วงบ่าย
• เดินทางสูบ่ า้ นแหลมโพธิ์ เพือ่ เยีย่ มชมศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาประมงชายฝัง่ กระบี่ (ศูนย์ปลานีโม)
แหล่งเพาะปลาการ์ตนู ขึน้ ชือ่ ของเมืองไทย
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ไปดูสสุ านหอยล้านปีทอี่ ทุ ยานแห่งชาติ
นพรัตน์ธารา-หมูเ่ กาะพีพี
ช่วงบ่าย
• แช่นำ�้ ตกร้อนธรรมชาติ (Unseen in Thailand )
• เทีย่ วสระมรกต (Unseen in Thailand ) เล่นน�ำ้ ใส
สีเขียวมรกตใจกลางป่า
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• เข้าชมศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ชมพันธุไ์ ม้หายากได้ทนี่ ่ี
ช่วงบ่าย
• สัมผัสวิถชี วี ติ เรียบง่ายของชุมชนเกาะกลาง
ชุมชนอิสลามทีส่ ว่ นใหญ่ทำ� อาชีพชาวประมง
ไป อ.ชัยบุรี
อ.อาวลึก

อุทยานแหงชาติ
ธารโบกขรณี

4
อาวทาเลน

4034
4204

อาวไรเล

4037
อ.เขาพนม

วัดถ้ำเสือ

อ.เหนือคลอง
อ.เมืองกระบี่

ศูนยวิจัย
และพัฒนา อาวน้ำเมา 4036
ประมงชายฝงกระบี่
เกาะไก

เกาะ
ศรีบอยา

เหนือ

• ทางศูนย์ฯ จัดจ�ำหน่าย
ปลาเศรษฐกิจต่างๆ ที่ล้วนขายดี
อย่าง ปลาเก๋า ปลาช่อนทะเล
เป็นต้น
• ส่วนปลาการ์ตนู ซึง่ เป็นปลาที่
ห้ามจับ เพราะผิดกฎหมายหากจับ
ในทะเล แต่สามารถหาซื้อปลา
การ์ตูนเพาะเลี้ยงในโครงการได้
เช่น ปลาการ์ตนู แก้มหนาม
ปลาการ์ตนู เพอร์คูล่า ฯลฯ ใน
สนนราคาย่อมเยา
ที่เที่ยวห้ามพลาด
จุดชมปลาสวยงาม จัดแสดง
ปลาสีสันสวยงามในตู้กระจกให้
ส่องดูกันชัดๆ
บ่อเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง เฝ้าดู
สัตว์ทะเลใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน
อันแสนอบอุ่น
กิจกรรมห้ามพลาด
• เล่นกับปลากระเบนในบ่อดิน
บริเวณทางไปอาคาร
• เดินบนสะพานที่ทอดยาว
ผ่านบ่อเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง
เพื่อชมปลาที่แหวกว่ายอย่าง
เป็นธรรมชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งกระบี่ (ศูนย์ปลานีโม)
141 ม. 6 บ้านแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 0-7566-2059-62
www.fisheries.go.th/cf-krabi
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-20.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองกระบี่ ใช้ถนนหมายเลข
4034 ประมาณ 5 กม. เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนหมายเลข 4204 ไปตาม
ทางอีก 7.5 กม. จะถึงริมชายทะเล
ให้เลี้ยวซ้ายเลียบหาด ศูนย์ปลานีโม
จะตั้งอยู่ทางขวามือ
Lat. : 8.026437
Long. : 98.877924
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
(พืชสวน) จ.กระบี่

มุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นแหล่งให้บริการ
ทางการเกษตร
ด้านพืชสวน
ที่มีคุณภาพ
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ยามทีต่ อ้ งการชมสวนไม้ดอกไม้ประดับระดับนานาชาติ
เรามักจะนึกถึงภาคเหนือก่อนเสมอ แต่ส�ำหรับภาคใต้
ก็มีแหล่งชมดอกไม้งามที่สมบูรณ์แบบไม่แพ้กัน นั่นคือ
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ศูนย์กลาง
ทีร่ วบรวมพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ ผลิตและขยายพันธุพ์ ชื สวน และ
ใช้ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
จากเดิมที่เน้นการท�ำแปลงผักและเพาะพันธุ์มะพร้าว
ต่อมาเมือ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จฯ มาทีศ่ นู ย์ฯ ทรงมีพระราชด�ำริให้ทศี่ นู ย์ฯ หันมา
เน้นการจัดท�ำแปลงปลูกพืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
จึงเป็นที่มาของโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
มาถึงวันนี้ ความโดดเด่นของศูนย์ฯ ท�ำให้มนี กั ท่องเทีย่ ว
แวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่เสมอ เพราะที่นี่มีแปลงกล้วยไม้
พื้นเมืองมากถึง 113 สายพันธุ์ ต้นดอกหน้าวัวแปลกตา
กว่า 60 สายพันธุ์ และบรรดาเหล่าดอกไม้เมืองร้อน
มากมาย ก็ได้รบั การเพาะปลูกและวิจยั ทีน่ ี่ ทัง้ เฮลิโคเนีย
หมากแดง ดาหลา ฯลฯ ท�ำให้กลุ่มคนรักดอกไม้ต้อง
จดบันทึกให้เป็นสถานทีห่ า้ มพลาด และยังจัดจ�ำหน่าย
ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอีกด้วย

• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.กระบี่
วันแรก
ช่วงบ่าย
• เข้าชมศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ชมพันธุไ์ ม้หายาก
• เดินทางสูบ่ า้ นหนองจิก ชมป่าพรุ ท่าปอม
คลองสองน�ำ้ (Unseen in Thailand)
วันที่สอง
ช่วงเช้า-บ่าย
• เดินทางสูถ่ ำ�้ พระนาง ชมความมหัศจรรย์ของ
ทะเลแหวก (Unseen in Thailand)
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• สัมผัสวิถชี วี ติ เรียบง่ายของชุมชนเกาะกลาง
ชุมชนอิสลามทีส่ ว่ นใหญ่ทำ� อาชีพชาวประมง

ไป อ.ชัยบุรี
อ.อาวลึก

อุทยานแหงชาติ
ธารโบกขรณี

4
อาวทาเลน

ศูนยสงเสริม
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร

4034
อาวไรเล

4037

วัดถ้ำเสือ

อ.เขาพนม
อ.เหนือคลอง

อ.เมืองกระบี่

ศูนยวิจัย
และพัฒนา อาวน้ำเมา 4036
ประมงชายฝง
เกาะไก

เกาะ
ศรีบอยา

เหนือ

• งานเทศกาลยิ่งใหญ่ ที่ศูนย์ฯ
เพิ่งจัด คืองานเทศกาล ไม้ดอกไม้
ประดับ กระบีพ่ ฤกษาอันดามัน
ในช่วงเดือนมีนาคมและคาดหวัง
ว่าจะจัดเป็นประจ�ำทุกปี
• ที่ศูนย์ฯ มีโครงการที่จะสร้าง
อุทยานการเรียนรู้ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ซึ่งจะมีทั้งอาคาร
นิทรรศการวิถีเกษตรไทย
ประติมากรรมบัว และ
ประติมากรรมรองเท้านารีเหลือง
กระบี่ คงต้องอดใจรออีกสักนิด
แต่คงไม่นานเกินรอ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
โรงเรือนทดสอบสาธิตการผลิต
กล้วยไม้ เพื่อการค้าในภาคใต้
แปลงปลูกไม้ผล ทั้ง สละ
มะพร้าวน�้ำหอม ล�ำไย แก้วมังกร
ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ
แปลงรวบรวมและอนุรักษ์
พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมสาธิตการปลูกผักโดยไม่ใช้ดนิ
• ฝึกกรีดยางพารา อีกหนึ่งอาชีพ
ของคนใต้ที่ควรเรียนรู้
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร (พืชสวน)
401 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม
อ.เมือง จ. กระบี่
โทร. 0-7565-6388
www.aopdh10.doae.go.th
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองกระบี่ เข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม
วิ่งตามถนนไปประมาณ 12.5 กม.
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ
Lat. : 8.186789
Long. : 98.832933
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โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชด�ำริ
จ.ชุมพร

พระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานทรัพย์
ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยใน
การขุดคลองหัววัง-พนังตัก
ให้เสร็จภายใน 1 เดือน
ทันต่อพายุไต้ฝุ่นลินดา
ที่ก�ำลังเข้าฝั่ง ชาวชุมพร
จึงรอดพ้นจากอุทกภัยใน
ครั้งนั้น มาจนถึงทุกวันนี้
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หลายคนเรียกพื้นที่ธรรมชาติกว้างใหญ่แห่งชุมพรนี้ว่า
“แก้มลิงหนองใหญ่” ทีม่ าของชือ่ นี้ ก็คอื แนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โปรดให้สร้างเส้นทาง
เดินน�้ำ เพื่อพักน�้ำไว้ในแก้มลิง ไม่ให้เกิดน�้ำท่วมใหญ่อย่าง
ที่ชุมพรเคยประสบมาโดยตลอด หลังจากนั้นชาวชุมพรก็
ร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อพระราชด�ำริ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยการสร้างศูนย์ความรู้โครงการหนองใหญ่ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเรียบง่าย ให้กับชาวบ้านและ
บุคคลที่สนใจ
พื้นที่ในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนของป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่นกต่างๆ
หลากหลายพันธุ์ ส่วนของการท�ำเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่
ประกอบอาชีพจริง มักมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
มาฟังบรรยายงานอยู่เสมอ และสุดท้ายคือ ส่วนของ
เกาะเลข 9 คือ อาคารของหน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นน�ำ้
พะโต๊ะ ในส่วนนีน้ บั เป็นไฮไลต์ของการท่องเทีย่ ว เพราะมี
การจัดโฮมสเตย์ที่พักได้จริงอยู่ที่นี่ด้วย
นอกเหนือจากสารพันแปลงนาทดลอง ทีพ่ ร้อมเสมอ
ในการให้ความรูก้ บั บุคคลทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็น แปลงสมุนไพร
พืชผักต่างๆ นาข้าว การท�ำไบโอดีเซล ยังมีการสอนเลี้ยง
กบ หมู ไก่ ปลา ให้ชาวบ้านได้มีเทคนิคในการท�ำมาหากิน
เพิม่ ขึน้ ส่วนนักท่องเทีย่ วก็ได้เก็บเกีย่ วเกร็ดความรู้ตา่ งๆ
กลับบ้าน

• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชุมพร
• ที่โครงการฯ มีเมล็ดพันธ์ุไม้
วันแรก
คุณภาพดี ราคาไม่แพงจ�ำหน่าย
ช่วงบ่าย
• ทีน่ มี่ เี ส้นทางเดินเท้าศึกษา
• เยีย่ มชมโครงการตามพระราชด�ำริพฒ
ั นาพืน้ ที่
ธรรมชาติในเขตป่า ระยะทาง
หนองใหญ่ เป็นแก้มลิงกักเก็บน�ำ้ บรรเทาอุทกภัย
700 เมตร ที่เคียงข้างไปด้วย
ท�ำเกษตร และกิจกรรมท่องเทีย่ วหลายอย่าง
ไม้ใหญ่ที่นา่ สนใจมากมาย
• เดินทางไปหาดทรายรี ทีต่ งั้ ของอนุสรณ์สถานของ
กรมหลวงชุมพรฯ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
วันที่สอง
เกาะชมนกชมไม้ เน้นปลูกต้นไม้
ช่วงเช้า
ที่เป็นอาหารนก
• เยีย่ มชมโฮมสเตย์เกาะพิทกั ษ์ อ.หลังสวน
สะพานไม้ส่อู ่างเก็บน�้ำ สร้างเป็น
• ท่องเทีย่ วแหล่งเกษตรของชุมชนทีส่ วนนายด�ำ
ทางเดินยาวข้ามน�้ำไปท�ำให้เห็น
ช่วงบ่าย
วิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดิน
• เยีย่ มชมพระบรมธาตุสวี
• อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะชุมพร เดินชมป่าชายเลน กิจกรรมห้ามพลาด
ศึกษาธรรมชาติอทุ ยานแห่งชาติทางทะเล
• ร่วมฐานคนมีนำ�้ ยา และคนมีถา่ น
(เขาเจ้าเมือง) ขึน้ จุดชมวิวเขาโพงพาง
สอนวิธกี ารท�ำน�ำ้ ยาต่างๆในบ้าน
ด้วยสมุนไพรทีม่ รี อบตัว และ
การเผาถ่านอย่างถูกวิธี
• ชิมไอศกรีมโฮมเมด รสชาติแปลก
เช่น ไอศกรีมมะเม่า หรือไอศกรีม
มะขาม เปรีย้ วจีด๊ จ๊าด ทีต่ อ้ งโรย
น�ำ้ ตาลพริกเกลือรับประทานไป
พร้อมๆ กัน
เหนือ

3201

4
1007 โครงการ

พัฒนาพื้นที่
หนองใหญ 3180
ศาลากลาง
จังหวัดชุมพร
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จ.ชุมพร

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชด�ำริ
ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
ศูนย์ประสานงานโครงการตาม
พระราชด�ำริจังหวัดชุมพร
ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร. 0-7751-1551, 0-7750-3975
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองให้วิ่งออกมาจาก
ถนนพิศษิ ฐ์พยาบาล มุง่ หน้าตรงเข้าสู่
ถนนทางหลวงหมายเลข 3180 จากนัน้
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 1007 ขับต่อไป
อีกประมาณ 1.5 กม. แล้วเลี้ยวขวา
ไปทางสวนสาธารณประโยชน์
หนองใหญ่ทางช้าง มุง่ ตรงไปโครงการ
จะอยู่ด้านหน้า
Lat. : 10.545112
Long : 99.199892
135

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
จ.ชุมพร

โครงการในพระราชด�ำริ
เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา
เนินทราย
ในที่ดินส่วนพระองค์
ให้กลายเป็นพื้นที่
ท�ำการเกษตร

136

จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ชายหาด ท้องทะเลแสนงาม หรือน�้ำตกกลางผืนป่า แต่
ส�ำหรับจุดหมายที่เราจะพูดถึง คือพื้นที่รอยต่อที่เรียกว่า
แนวสันทรายบางเบิด แนวสันทรายทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเมืองไทย
ซึง่ มีจดุ สิน้ สุดเริม่ ต้นทีต่ ำ� บลทรายทอง อ�ำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาสิ้นสุดที่บ้านถ�้ำธง ต�ำบล
ปากคลอง อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในเขตโครงการ
พัฒนาส่วนพระองค์ อ�ำเภอปะทิว
ย้อนไปในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ ให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
ได้ริเริ่มพัฒนาที่ดินบริเวณบ้านน�้ำพุซึ่งมีพื้นที่ติดชายทะเล
และถูกกระแสลมพัดพาเอาเม็ดทรายขึ้นมาทับถมจน
กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมบนเนินทราย ให้มีการ
ปรับปรุงหน้าดินให้มีความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่
ศึกษาวิจัยทางการเกษตร
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ยังเป็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติมีระยะทางกว่า 2.3 กิโลเมตร ซึ่งมีที่มาจาก
การท�ำวิจยั ปลูกพันธุไ์ ม้โตเร็วของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และได้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายใต้การดูแลของส�ำนักงาน
ป่าไม้จังหวัดชุมพร กรมป่าไม้ จนถึงปัจจุบัน

• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชุมพร
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางไปโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
เที่ยวชมพื้นที่ต่างๆ ของโครงการ
ช่วงบ่าย
• เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เนินทราย
และพันธุ์ไม้ต่างๆ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมวิถีชีวิตชาวเลที่บ้านเกาะเตียบ
ช่วงบ่าย
• ชมธรรมชาติที่สวยงามบริเวณอ่าวบ่อเมาหาดบางเบิด-หาดถ�้ำธง
• เยี่ยมชมวัดแก้วประเสริฐ

ไป จ.ประจวบคีรีขันธ
อ.บางสะพานนอย
เหนือ

ถ.เพชรเกษม
AH2
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โครงการพัฒนา
สวนพระองค
(ชุมพร)

ไป จ.ชุมพร
อ.ปะทิว

4015
บานเกาะเตียบ

• แตงโมพันธุ์บางเบิด มีจุดก�ำเนิด
ในพื้นที่แห่งนี้
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ภายในโครงการ สูดกลิ่นหอม
ของไม้ดอกนานาชนิด อาทิ
ดอกพันจ�ำ ดอกโมกเครือ และ
ชมดอกกาทุ หรือผลกาทุที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงโปรด
แปลงดอกหน้าวัว ชมการสาธิต
การปลูกดอกหน้าวัวปลอดสารพิษ
ในโรงเพาะช�ำ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมต้นตานซ่าน หรือว่านดอกดิน
พืชพืน้ ถิน่ หาชมยาก
• เก็บภาพต้นเสม็ดชุน ไม้ยนื ต้น
แห่งป่าสันทราย อายุนบั ร้อยปี
• ซือ้ ของฝากเป็นผลิตภัณฑ์ขนึ้ ชือ่
ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
อาทิ กาแฟขีช้ ะมด น�ำ้ มันมะพร้าว
บริสทุ ธิ์ น�ำ้ ส้มควันไม้ และสเปรย์
กันยุงสมุนไพร เป็นต้น
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
จังหวัดชุมพร
ม. 5 ต. หาดบางเบิด บ้านน�ำ้ พุ
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
โทร. 08-9292-2814
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-18.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
จากสี่แยกประถมพร แยกซ้ายเข้าตัว
เมืองชุมพร ตามทางหลวง 4001 จาก
ตัวเมืองใช้ถนนเพชรเกษม แยกขวา
กม. 41 ตรงเข้าไปประมาณ 21 กม.
Lat. : 10.959748
Long. : 99.484625
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
จ.ชุมพร

จังหวัดชุมพรมีชายหาดที่ทอดยาวกว่า 200 กิโลเมตร
จนได้รบั การขนานนามว่า หาดทรายสวยสีร่ อ้ ยลี้ คือประตู
สูภ่ าคใต้ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว “น�้ำทะเลสวยใส
อุทยานแห่งชาติ
และแหล่งชมธรรมชาติที่น่าดึงดูดใจ” หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อ
หมู่เกาะชุมพร ได้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย
มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เรียงรายรวมกันมากกว่า 40 เกาะติดอยู่ด้วยอย่างแน่นอน
และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะชุมพร เดิมชือ่ ว่าอุทยานแห่งชาติ
หาดทรายรี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
ของเมืองไทย
ในปี พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อ�ำเภอ ได้แก่
อ�ำเภอปะทิว อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอสวี อ�ำเภอทุ่งตะโก
และอ�ำเภอหลังสวน ทั้งในส่วนของป่าชายเลน ภูเขา
ชายหาด ท้องทะเล และหมู่เกาะ
ที่นี่ไม่เพียงแค่เหมาะแก่การด�ำน�้ำตื้นเพื่อดูปะการัง
เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถ
แวะมาท�ำกิจกรรมได้หลากหลาย ไม่วา่ จะเดินชมป่าชายเลน
ตามเส้นทางที่เป็นสะพานไม้ทอดยาว หรือพายคายัคไป
ทักทายป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด ส�ำหรับการพักผ่อนแล้ว
แม้ชุมพรจะเป็นแค่ประตูสู่ภาคใต้ แต่ก็เป็นประตูที่
สวยงาม สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบ
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• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชุมพร
วันแรก
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมโครงการตามพระราชด�ำริพัฒนา
พื้นที่หนองใหญ่ ซึ่งเป็นแก้มลิงกักเก็บน�้ำ
บรรเทาอุทกภัย ท�ำการเกษตร และกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลายอย่าง
ช่วงบ่าย
• อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะชุมพร เดินชมป่าชายเลน
ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล
(เขาเจ้าเมือง) ขึ้นจุดชมวิวเขาโพงพาง
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมพระบรมธาตุสวี
• ท่องเที่ยวแหล่งเกษตรของชุมชนที่สวนนายด�ำ
ช่วงบ่าย
• เยีย่ มชมสวนลุงนิล ผูร้ เิ ริม่ ท�ำสวน พืชคอนโด 9 ชัน้
• เที่ยวหาดทรายรี ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ
กรมหลวงชุมพรฯ
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จ.ชุมพร

4001
เหนือ
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อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะชุมพร

41
4003

• อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่
200 บาท เด็ก100 บาท
• ติดต่อเรือน�ำเที่ยวได้
ในเขตอุทยานฯ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
เส้นทางศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลน
ชมระบบนิเวศของป่าชายเลน
อันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติฯ
ถ่ายภาพฝ่ามือพระพุทธเจ้าที่
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย
เกาะลังกาจิว แวะเกาะสัมปทาน
รังนกนางแอ่น ทีม่ พี ระปรมาภิไธยย่อ
จปร. ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนผนัง
หินปากถ�้ำทางด้านใต้
เกาะทะลุ จุดด�ำน�้ำยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งชุมนุม
ของปลาหลากชนิด
กิจกรรมห้ามพลาด
• ด�ำน�ำ้ ดูปะการังน�ำ้ ตืน้ ดอกไม้ทะเล
และปะการังหลากสีสนั
• เดินชมหรือพายเรือคายัค เลาะ
ป่าชายเลน
• ชมนกหลากสายพันธุ์ อาทิ
นกนางแอ่นกินรัง นกออก และ
นกนางนวลแกลบท้ายทอยด�ำ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
1/4 ม.5 บ้านโพงพาง ต.หาดทรายรี
อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร. 0-7755-8144-5
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 07.30-17.00 น.
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดทัง้ ปี
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 4001 ก่อนถึง
ปากน�ำ้ ชุมพร จะพบสามแยกไปหาด
ทรายรี เลีย้ วขวา 20 เมตร แล้วเลีย้ วขวา
อีกที ไปอีกประมาณ 8 กม. จะพบป้าย
อุทยานฯ เลีย้ วขวาไปอีก 1 กม. ก็ถงึ อช.
Lat. : 10.251999
Long. : 99.222951
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช

ส�ำหรับชาวเมืองปากพนังคงจะจดจ�ำวันคืนเก่าๆ ทีเ่ คย
ท�ำการเกษตรได้อย่างยากล�ำบาก ต้นเหตุคอื ภาวะดินเปรีย้ ว
เพราะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ลมุ่ น�ำ้ ปากพนังทีเ่ คย
ประตูน�้ำ
ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำของเมืองนครฯ ต้องย่างเข้าสู่ภาวะ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ วิกฤติครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรง
แก้วิกฤตครั้งใหญ่ ที่ช่วย โปรดเกล้าฯ ให้เปิดโครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ แม่นำ�้ ปากพนัง
ฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืน ขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากในครั้งนั้น
นนั้นสู่วันนี้ มากกว่า 20 ปี ที่โครงการพัฒนาพืน้ ที่
สู่สมดุล เกิดเป็นอาชีพ ลุม่ น�จากวั
ำ้ ปากพนัง อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ได้ท�ำการคิดค้น
และรายได้ ให้ชาวลุ่มน�้ำ วิเคราะห์วิจัยหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ปากพนังแบบยั่งยืน ไม่เว้นวัน ไม่วา่ จะเป็นการแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม การก่อสร้าง
ประตูระบายน�้ำ การสร้างอ่างเก็บน�้ำหรือฝายทดน�้ำ
หาทางป้องกันการรุกล�ำ้ ของน�ำ้ เค็ม จนวันนีล้ มุ่ น�ำ้ ปากพนัง
ได้ฟน้ื ฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับสูส่ มดุลอีกครัง้
หากจะนับกันตามจริงพืน้ ทีข่ องดินแดนลุม่ น�ำ้ ปากพนังนัน้
เรียกได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ
นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ในปัจจุบนั โครงการ
ได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้มากมาย อีกทั้งยังดูแลชาวบ้าน
จ�ำนวนไม่น้อยให้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้ดขี นึ้ ด้วยการ
สอนท�ำการเกษตร ทัง้ การผลิตข้าวและตาลจาก เป็นต้น
ส�ำหรับนักเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบวิถชี วี ติ เรียบง่าย จะต้องประทับใจ
กับที่นี่อย่างแน่นอน
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• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
วันแรก
ช่วงเช้า
• กราบนมัสการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
หรือวัดพระธาตุ
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังฯ เพื่อแก้ปัญหา
น�้ำแล้ง น�้ำท่วม น�้ำเค็ม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ไปดูคอนโดรังนกที่ปากพนัง แหล่งอาศัยของ
นกนางแอ่นทีส่ ร้างเป็นคอนโด เพือ่ ให้นกนางแอ่น
มาสร้างรังแล้วเก็บไปขาย
ช่วงบ่าย
• ไปย้อนร�ำลึกเหตุการณ์ที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ่
เมื่อปี พ.ศ. 2505 ที่ชายทะเลปากพนังและ
แหลมตะลุมพุก

4012
4020
4030

4013

408

โครงการ
พัฒนา
พื้นที่ลุมน้ำ
ปากพนัง
4094

เหนือ

4094

• พระต�ำหนักประทับแรม เปิดให้
เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
หากเป็นวันธรรมดาต้องท�ำหนังสือ
ติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พระต�ำหนักประทับแรม ทีเ่ กิดจาก
ความร่วมมือของราษฎรที่สร้างขึ้น
เพือ่ ให้เป็นพระต�ำหนักทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประตูระบายน�ำ้ อุทกวิภาชประสิทธิ
ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ
อาคารพิพธิ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง
กิจกรรมห้ามพลาด
• เข้าชมการสาธิตหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท�ำการเกษตร
• เดินชมวิวสวยงามทอดกว้าง
สุดลูกหูลกู ตา
โครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนัง
ม. 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง
จ.นครศรธรรมราช
โทร. 0-7551-6127-8
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00-16.00 น.
การเดินทาง
จากตัวเมือง วิ่งไปอ.ปากพนัง
ประมาณ 35 กม. ใช้ทางหลวง
หมายเลข 4013 เลี้ยวขวาบริเวณ
สามแยกไป อ.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก
ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาไปตามถนน
ปากพนัง-เชียรใหญ่ ประมาณ 2 กม.
ถึงโครงการฯ
Lat. : 8.313915
Long. : 100.192948
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ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ
ป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)
จ.นราธิวาส

พรุโต๊ะแดง
ป่าเดียว
น�้ำเดียว
ในแดนดิน
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ป่าพรุโต๊ะแดง หรือป่าพรุสิรินธร ป่าพรุผืนสุดท้ายของ
เมืองไทย เป็นป่าไม้ผลัดใบที่ก่อเกิดในพื้นที่แอ่งน�้ำจืดที่ขัง
ติดต่อกันนานนับหมืน่ ปี ระบบนิเวศของป่าพรุนนั้ น่าอัศจรรย์
ที่สุด เพราะต้นไม้แต่ละต้น เติบโตขึ้นจากดินอินทรีย์ ที่เกิด
จากซากพืชทับถมนานหลายพันปี ทุกชีวติ ในป่ามีการพึง่ พา
อาศัยกัน ทัง้ ไม้ยนื ต้นแต่ละต้นทีแ่ ผ่รากไปเกาะเพือ่ พักพิงกัน
สัตว์ป่าต่างๆ นกนานาชนิดและปลาหลากหลายสายพันธุ์
ป่าพรุสิรินธร มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นป่าพรุทสี่ มบูรณ์และมีพนื้ ทีม่ าก
ทีส่ ดุ ในเมืองไทย กว้างประมาณ 8 กม. ยาวประมาณ 28 กม.
ครอบคลุมอ�ำเภอตากใบ สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก เจาะไอร้อง
และอ�ำเภอเมืองนราธิวาส มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 120,000 ไร่ แต่
พืน้ ทีท่ สี่ มบูรณ์นนั้ มีเพียง 50,000 ไร่ มีสตั ว์ปา่ ทัง้ ขนาดกลาง
อย่าง ค่าง ชะมด หมูปา่ ไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น หมีขอ
เสือด�ำ ฯลฯ หลายสายพันธุม์ คี วามเสีย่ งจะสูญพันธ์ ศูนย์วจิ ยั
และศึกษาธรรมชาติปา่ พรุสริ นิ ธร จึงก้าวเข้ามาอนุรกั ษ์ ท�ำการ
ศึกษาส�ำรวจและวิจยั เพือ่ ให้ปา่ แห่งนีไ้ ด้อยูค่ กู่ บั ประเทศไทย
ไปอีกนานแสนนาน
ภายในศูนย์ฯ ได้จดั ให้มเี ส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึง่ เป็น
สะพานไม้ลดั เลาะเข้าไปในป่าพรุ ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่ม
ระยะทาง 1,200 เมตร ระหว่างทางจะได้พบกับ ชีวิตของ
สัตว์ป่า ทั้ง บนท้องฟ้า บนบกและในน�้ำ ที่นี่จึงกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาด

• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
• ระวังยุงด�ำชุกชุมในช่วงพลบค�ำ่ ควรมี
วันแรก
ยากันยุงติดไปด้วยยามเดินชมป่า
ช่วงบ่าย
• ห้ามสูบบุหรีห่ รือก่อไฟในบริเวณป่า
• ป่าพรุโต๊ะแดง หรือป่าพรุสิรินธร ป่าพรุที่มีพื้นที่ เด็ดขาด
มากที่สุดของไทย มีเส้นทางเดินศึกษาผืนป่า
• สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ โดยไม่เสีย
อันอุดมสมบูรณ์
ค่าบริการ
• เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อันเป็น
ทีเ่ คารพของชาวสุไหงโก-ลกและชาวจีนมาเลเซีย ที่เที่ยวห้ามพลาด
อาคารศูนย์วิจัยและศึกษา
วันที่สอง
ธรรมชาติป่าพรุสิรนิ ธร จัดแสดง
ช่วงเช้า
นิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศ
• เที่ยวชมผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนใต้สุด
ของป่าพรุ
ของเมืองไทย เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ฮาลา-บาลา
สะพานไม้เดินป่า มีความยาว
ซึ่งเป็นแหล่งที่พบนกเงือกถึง 9 ใน 12 ชนิด ที่
กว่า 1,200 เมตร และมีป้าย
พบในเมืองไทย
บอกชื่อต้นไม้ตลอดเส้นทาง
กิจกรรมห้ามพลาด
• ส่องกล้องดูนกบนหอคอย เฝ้ามอง
นกสวยงามหายาก ทัง้ นกตะกรุม
นกกางเขนดงหางแดง นกฟินฟุท
เป็นต้น ถ้าโชคดีอาจจะได้เจอกับ
นกจับแมลงสีฟา้ มาเลเซีย ซึง่ พบ
เจอทีป่ า่ พรุโต๊ะแดงแห่งนีเ้ ท่านัน้
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จ.ยะลา

4082

4168

4136
อุทยาน
แหงชาติ
บูโด-สุไหงปาดี

4055

จ.นราธิวาส

อุทยาน
แหงชาติ
บางลาง

เหนือ

4056 ปาพรุ
4217

โตะแดง

4115

4057

มาเลเซีย

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ
ป่าพรุสิรินธร
95 ม.6 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร. 0-7363-1038
www.pikunthong.com
ส�ำนักงาน ททท.ภาคใต้เขต 3
โทร. 0-7361-2126
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
(กุมภาพันธ์-เมษายนจะเป็นช่วงที่
ฝนตกน้อยที่สุด)
การเดินทาง
จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข
4055 มุ่งหน้าไปทางต.ล�ำภู และ
ต.บางปอ จากนั้นแยกซ้ายเข้าถนน
หมายเลข 4056 มุง่ หน้า ต.สุไหงปาดี
ตรงมาอีกประมาณ 42 กม. ศูนย์วจิ ยั ฯ
ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอสุไหงโกลก
Lat : 6.072414
Long : 101.965225
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.นราธิวาส

ศูนย์พัฒนา
พื้นที่ดินพรุ
โครงการแกล้งดิน
อันเป็นต้นแบบ
การแก้ ไขปัญหา
ดินเปรี้ยว
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ด้วยเหตุที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนใต้สุด
ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำ จึงมีน�้ำขัง
ตลอดทั้งปี หรือที่เรียกว่า ดินพรุ ซึ่งเป็นดินคุณภาพต�่ำ
ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชท�ำการเกษตร เนื่องจากในดิน
มีกรดก�ำมะถันท�ำให้ดินเปรี้ยว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระราชด�ำริ
ให้กอ่ ตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2525
เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาเหล่านีใ้ ห้หมดไปอย่างยัง่ ยืน
ไม่ให้ทดี่ นิ เปล่าประโยชน์ ท�ำการศึกษาวิจัยทดลอง เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดินพรุให้สามารถใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ภายใต้
การด�ำเนินงานในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงเป็นทั้งตัวอย่าง
และต้นแบบส�ำหรับเกษตรกร และผู้สนใจที่สามารถแวะ
เวียนมาศึกษา เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง
อย่างยั่งยืนต่อไป

• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเทีย่ ว จ.นราธิวาส
วันแรก
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมวัดเขากง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
• อุทยานแห่งชาติอา่ วมะนาว แหล่งท่องเทีย่ ว
ส�ำคัญทางธรรมชาติ มีหาดทรายขาว สลับกับ
โขดหินสวยงาม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมวิถีชีวิตชาวเลริมฝั่งแม่น�้ำบางนราที่
หาดนราทัศน์ ที่ใช้เรือกอและสีสันจัดจ้าน
เป็นพาหนะ
• ท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ โครงการศูนย์ศกึ ษาพิกลุ ทองฯ
ที่ช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
• ซื้อของฝากขึ้นชื่อ ข้าวเกรียบปลา(กรือโป๊ะ)
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จ.ยะลา

4082

4136

4168

อุทยาน
แหงชาติ
บูโด-สุไหงปาดี

4058

อุทยาน
แหงชาติ
บางลาง

เหนือ

ศูนยพัฒนา
พิกุลทอง

4055

จ.นราธิวาส

4056 ปาพรุ
4217

โตะแดง

4115

4057

มาเลเซีย

• ต้องติดต่อ พร้อมท�ำหนังสือขอเข้า
เยีย่ มชมงาน ถึงผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่
โทรสาร 0-7363-1034
• ภายในศูนย์ฯ มีหอ้ งจัดประชุม
และสัมมนาและทีพ่ กั ให้บริการ
(แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน)
• อาคารจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดให้
บริการเฉพาะในเวลาราชการ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ชมดอกไม้สวยนานาชนิด
สวน 72 พรรษา ชมพันธุไ์ ม้หายาก
และพืชสมุนไพรนานาชนิด
โรงงานหัตถกรรมแปรรูป
ไม้เสม็ดขาว ชมงานหัตถกรรม
การแปรรูปไม้เสม็ดขาวอย่างใกล้ชดิ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมงานพัฒนาที่ดิน โครงการ
แกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไข
ปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช
• เรียนรูก้ ารท�ำเกษตรกรรมตามแนว
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักแซม
ร่วมกับยางพารา ตลอดจน
การปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและ
การเลีย้ งปลาในบ่อดินเปรีย้ ว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
95 ม. 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
จ.นราธิวาส โทร. 0-7363-1038
www.pikunthong.com
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ 08.0016.30 น. ฤดูทอ่ งเทีย่ ว : ตลอดปี
การเดินทาง
ใช้ถนนโคกเคียน หมายเลข 4136 ตัว
ศูนย์ฯ ตัง้ อยูร่ ะหว่างบ้านพิกลุ ทอง
บ้านโคกสยา ห่างจากตัวเมือง 8 กม.
Lat. : 6.386959
Long. : 101.871844
145

ศูนย์อนุรักษ์
อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
จ.พังงา

เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติดา้ นงานอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ทางทะเลของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระด�ำริ
โครงการที่กองทัพเรือ เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์นา่ นน�ำ้ ทะเลไทยมากมาย ก่อก�ำเนิด
ถวายแด่ศาสตราจารย์ ศูนย์อนุรกั ษ์อทุ ยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ซึง่ ดูแลโดยกองทัพเรือ
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศูนย์ฯ มีพันธกิจหลัก
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คือการร่วมดูแลอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใต้ทะเลอันดามัน
ทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรนิ ทร์ อุทยานแห่งชาติ
อัครราชกุมารี เนื่องใน ทัหมู้งอุเ่ กาะสิ
มลิ นั และทะเลโดยรอบ และมุ่งให้ความรู้แก่
วันพระราชสมภพ
ประชาชนให้ความส�ำคัญกับทะเลไทย
ทางศูนย์ฯ มีนักวิชาการทางทะเล และเหล่าสมาชิก
ปี พ.ศ. 2536
นักด�ำน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ (นพอ.) ร่วมมือกันดูแลงานด้าน
การซ่อมแซม และวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง มีการจัด
ฝึกอบรมการด�ำน�้ำเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังจัดท�ำ
แผนที่เดินเรืออย่างละเอียด เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ
ทั่วไปอีกด้วย
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ก�ำลังวางแผนจะไปเที่ยวใน
หมู่เกาะต่างๆ ทั้งสิมิลันหรือหมู่เกาะสุรินทร์ ควรแวะมา
เยีย่ มชมศูนย์ฯ แห่งนีก้ อ่ น เพราะจะท�ำให้เราท่องเทีย่ วทะเล
ด้วยความรูท้ เี่ ต็มเปีย่ ม อีกทัง้ ยังเพิม่ จิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลได้เป็นอย่างดี
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• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.พังงา
วันแรก
ช่วงเช้า
• ชมถ�้ำพุงช้าง (Unseen in Thailand )
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปวัดถ�้ำสุวรรณคูหา และล่องแพไม้ไผ่
วังเคียงคู่ เข้าพักที่เขาหลัก
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมวิถชี าวตะกัว่ ป่า แล้วไปเสริมความรูเ้ กีย่ วกับ
ท้องทะเลทีศ่ นู ย์อนุรกั ษ์อทุ ยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
ช่วงบ่าย
• ล่องเรือชมอ่าวพังงา หมูบ่ า้ นลอยน�ำ้ เกาะปันหยี
เขาตะปู เขาพิงกัน

เหนือ
อุทยาน
แหงชาติ
เขาหลัก

ศูนยอนุรักษ
อุทยานใตทะเล
จุฬาภรณ 4240
4

จ.พังงา

4090 ไปจ.กระบี่

4

4317

• ผู้ที่จะไปเที่ยวอุทยานต่างๆ
ในช่วงเช้า แนะน�ำให้ค้างแรม
ที่บ้านพักของศูนย์ฯ เพราะสามารถ
เดินไปที่ท่าเรือทับละมุได้โดยง่าย
• แต่ละปีจะมีการจัดท�ำค่ายเยาวชน
อนุรกั ษ์ปะการังให้นกั เรียนท้องถิน่
และโรงเรียนที่สนใจได้เข้าร่วม
ที่เที่ยวห้ามพลาด
อาคารศูนย์อนุรกั ษ์อทุ ยานใต้ทะเล
จุฬาภรณ์ มีสื่อต่างๆ บอกเล่า และ
อธิบายเรือ่ งราวใต้ทอ้ งทะเล ให้เข้าใจ
ง่ายและได้ความรู้เต็มเปี่ยม
ห้องนิทรรศการห้องที่ 4
จัดแสดงปลาและสัตว์ทะเลต่างๆ
ในบรรยากาศใต้ทะเลลึก
กิจกรรมห้ามพลาด
• เดินชมปลาสายพันธ์ุต่างๆ ที่
แหวกว่ายอยู่ใต้ทะเลอันดามัน
• เอนหลังพักผ่อนชมวิวและชิลล์
ริมทะเลบริเวณสวนสาธารณะ
ของศูนย์ฯ
• ชมสไลด์มลั ติวชิ นั่ ทีท่ างศูนย์ฯ
ภูมใิ จน�ำเสนอเกีย่ วกับงานอนุรกั ษ์
ทะเลไทย
ศูนย์อนุรกั ษ์อทุ ยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
กองทัพเรือภาค 3 หมูบ่ า้ นทับละมุ
ต.ล�ำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โทร. 0-7659-5170, 0-7659-5090
www.chulabhorn36.org/
marineparkproject.htm
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
จากตัวเมือง เลือกทางหลวงหมายเลข 4
ถนนเพชรเกษม มุง่ หน้าไปทาง ต.นาเตย
และต.ล�ำแก่น ระยะทางประมาณ
50 กม. เมือ่ ถึงวัดหลักแก่นให้เลีย้ วซ้าย
ไปท่าเรือทับละมุ ตรงไปประมาณ 4.5 กม.
ติดทะเลเข้าเขตฐานทัพเรือพังงา
ศูนย์ตงั้ อยูท่ างขวามือ
Lat. : 8.570838
Long. : 98.224832
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โครงการไม้ดอกเมืองหนาว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ.ยะลา

ศูนย์รวม
พันธ์ุไม้เมืองหนาว
ประจ�ำภาคใต้ ที่ซ่อนตัว
อยู่ในหุบเขา
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หากมีขอ้ สงสัยว่าภาคใต้ของไทย จะปลูกไม้เมืองหนาว
ได้อย่างไร ให้ลองแวะมาเที่ยวที่อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
แล้วจะได้พบกับค�ำตอบนั้น ที่โครงการไม้ดอกเมืองหนาว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านปิยะมิตร ตําบลตะเนาะ
แมเราะ อําเภอเบตง ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมือน
แอ่งกระทะ โอบล้อมด้วยภูเขาเคล้าสายหมอก ซึ่งท�ำให้
มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
โครงการไม้ดอกเมืองหนาวแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตาม
แนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยได้รบั ความร่วมมือจากจังหวัดยะลา
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ พัฒนาโครงการนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา
และพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์
อาทิ เบญจมาศ เยอบีร่า หน้าวัว และไฮเดรนเยีย เป็นต้น
เพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่น�ำไป
ประยุกต์ใช้ และสร้างเสริมอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ
ยังกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
ส�ำหรับคนในพืน้ ที่ รวมถึงนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมาชืน่ ชม
ดอกไม้เมืองหนาว ที่เบ่งบานชูช่อกันอย่างสวยงาม

• ภาคใต้ •

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว จ.ยะลา
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางไปยังต�ำบลตะเนาะแมเราะ โครงการ
ดอกไม้เมืองหนาว ชมแปลงดอกไม้นานาพันธุ์
ช่วงบ่าย
• นั่งแช่น�้ำพุร้อน เพื่อผ่อนคลาย
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• สัมผัสไอหมอกยามเช้าท่ามกลางสวนสวย
ช่วงบ่าย
• เที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร และน�้ำตกอินทสร

• มีบริการห้องพักภายในโครงการ
• แวะชิมอาหารปักษ์ใต้ ทีร่ า้ นอาหาร
ภายในโครงการฯ ที่เสิร์ฟเมนูเด็ด
อย่าง ไก่เบตง และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สวนไม้ดอกเมืองหนาว ชมไม้ดอก
เมืองหนาวอย่างใกล้ชิดเสมือนอยู่
ภาคเหนือ
อุโมงค์ปิยะมิตร หรืออุโมงค์เบตง
(สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใกล้เคียง) ทีต่ งั้ อยู่
ถัดไปจากสวนไม้ดอกเมืองหนาว
บ่อน�้ำพุร้อน ชมน�้ำพุร้อนบ่อใหญ่
ที่สามารถต้มไข่ให้ได้สุกในเวลา
เพียง 7 นาที และผ่อนคลายกับ
การแช่น�้ำน�้ำพุร้อนบ่อเล็ก ที่ลด
องศาเดือดลงมาเล็กน้อย
กิจกรรมห้ามพลาด
• ตืน่ เช้าสัมผัสไอหมอกท่ามกลาง
สวนสวย

ไป อ.เมืองยะลา
เหนือ
มาเลเซีย

410
อุโมงคปยะมิตร

โครงการ
ไมดอก
เมืองหนาว

3044
อ.เบตง

4065

โครงการไม้ดอกเมืองหนาว
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
บ้านปิยะมิตร ต.ตะเนาะแมเราะ
อ.เบตง จ.ยะลา
โทร. 0-7336-0856
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี
การเดินทาง
จากตัวอ�ำเภอเบตง ใช้เส้นทาง
หมายเลข 410 (เบตง-ยะลา) วิ่งมา
ประมาณ 4 กม. สังเกตป้ายบอกให้
เลี้ยวซ้าย ให้ขับตรงมาอีกราวๆ
16 กม.
Lat. : 5.891969
Long. : 101.048799
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