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จังหวัดตาก 

ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดตาก 
จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มี

พ้ืนท่ีท้ังหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนท่ีใหญ่เป็น
อันดับท่ี 4 ของประเทศ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเป็น
พ้ืนท่ีตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพ้ืนท่ีจะถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ ๆ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยก้ันกลาง ทําให้ลักษณะ
ภูมิอากาศแตกต่างกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัว
ปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและ
ทะเลอันดามัน ทําให้ซีกตะวันออกได้รับความชุ่มชื้นจากลม
มรสุมไม่เต็มท่ี สภาพแห้งแล้ง ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมมากกว่าทําให้ปริมาณฝนตกมีความชุ่มชื้น
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตภูเขา     

ส่วนท่ี 1  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ประกอบด้วย 4 
อําเภอ ได้แก่  อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก อําเภอสาม
เงา และอําเภอวังเจ้า สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและท่ี
ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ําปิงและแม่น้ํา
วัง ทําให้เกิดพ้ืนท่ีราบแคบริมสองฝั่งของแม่น้ํา  
 ส่วนท่ี 2 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกประกอบด้วย 5 
อําเภอ ได้แก่อําเภอแม่สอด อําเภอ พบพระ อําเภอแม่ระมาด  
อําเภออุ้มผาง และอําเภอท่าสองยาง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพล
มาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุ่มชื้น ฝน
ตกมากกว่าซกีด้านตะวันออก 
 จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับ 9 จังหวัด ได้แก่ 
จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลํ า พูน ลํ าปาง สุ โขทัย 
กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี  และ 1 
ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (หรือพม่าเดิม) โดยมีพรหมแดนติดต่อ ยาวประมาณ 542 กม.   
         
 
 
 
 
 
 
 
 

/ สัญลักษณ์ประจําจังหวัด... 
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สัญลักษณ์ประจําจังหวัด 

1. ตราประจําจังหวัด 
2. คําขวัญประจําจังหวัด 
3. ธงประจําจังหวัด 
4. ต้นไม้ประจําจังหวัด 
5. ดอกไม้ประจําจังหวัด 

 
1. ตราประจําจังหวัด 

รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑหลั่งน้ํา
ทักษิโณทก หมายถึง เม่ือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกกองทัพไปช่วยพระ
เจ้าหงสาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมืองพม่า สั่งให้ทหารคู่ใจคอยตี ขนาบ 
และปลงพระชนม์เสียให้ได้ ความแตกรู้ถึงพระกรรณสมเด็จพระนเรศวรท่ีเมือง
แครง จึงทรงประชุมชาวเมือง และบรรดาแม่ทัพนายกอง เม่ือเดือน 2 ปีวอก 
พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ําทักษิโณทกเหนือแผ่นดิน ประกาศอิสรภาพไม่ยอม
ข้ึนกับเมืองอังวะ อีกตอ่ไป จังหวัดตากเป็นด่านแรกท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง 

ยกกองทัพกลับเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกับท่ีเมืองนี้เคยเป็นทางผ่าน ท่ีชาวอินเดียเดินทางเข้า
เมืองไทยในสมัยโบราณ 

2. คําขวัญประจําจังหวัด 

 
“ธรรมชาติน่ายล    ภูมิพลเข่ือนใหญ่    พระเจ้าตากเกรียงไกร   เมืองไม้และป่างาม” 

                                       
3. ธงประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ ดอกไม้ประจําจังหวัด... 
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4. ดอกไม้ประจําจังหวัด  
 ช่ือ เสี้ยวดอกขาว 

ช่ือสามัญ Orchid Tree, Purple Bauhinia 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Bauhinia variegata L. 
ลักษณะท่ัวไป ต้นสูง 5–10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม 

ใบเดี่ยวค่อนข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า 
คล้ายใบแฝดติดกัน ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็น
ช่อท่ีซอกใบและปลายก่ิง 6–10 ดอก มี 5 
กลีบคล้ายดอกกล้ายไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วง เดือน
พฤศจิกายน–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เม่ือแก่
จะแตกเป็น 2 ซีก 

ถิ่นกําเนิด อินเดีย, มาเลเซีย 
     

5. ต้นไม้ประจําจังหวัดตาก  

 

ช่ือ ไม้แดง 
ช่ือสามัญ Iron Wood 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Xylia sylocarpa Var. kerrii (Craib  & 

Hutch.) I. Nielsen 
ลักษณะท่ัวไป เป็นไม้ยืนต้น สูง 15–30 เมตร ก่ิงก้าน

และยอดอ่อนมีขนละเอียดสีเหลือง ใบเป็น
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ 
ประกอบด้วย 2 ช่อ ใบแตกออกเป็น 2 
ง่าม ใบย่อย 4–5 คู่รูปไข่หรือรูปไข่แกม
ขอบขนาน ออกดอกเป็นช่อทรงกลมคล้าย
ดอกกระถิน ท่ีปลายก่ิงและซอกใบ กลีบ
ดอกสีขาว ผล เป็นฝักรูปไต แบน แข็ง 

ถิ่นกําเนิด เป็นไม้หลักของป่าเบญจพรรณ และป่าเต็ง
ท่ัวๆ ไป 

 
 

/ การปกครอง... 
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การปกครอง 
จังหวัดตากมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 583,975 คน เป็นชาย 295,670 คน หญิง 

288,305 คนแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 อําเภอ  ซึ่งการปกครองท้องถ่ินจําแนกได้ คือ 1 เทศบาลนคร 1 
เทศบาลเมือง 17 เทศบาลตําบล  49 อบต.  ตําบล  63 ตําบล  562 หมู่บ้าน    

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 : จากท่ีทําการปกครองจังหวัดตาก)   
 

ประชากร จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 295,670 50.63% 
หญิง 288,305 49.37% 
รวม 583,975 100% 

 
อาชีพหลักได้แก่เกษตรกรรม และอาชีพรองได้แก่การค้าและการบริการ  

จังหวัดตากมีชนเผ่าชาวเขา ท้ังสิ้น 6 เผ่า คือ  
 

ชนเผ่า จํานวนประชากร (คน)  คิดเป็นร้อยละ  
กระเหรี่ยง 131,673 66.88 
ม้ง 43,204   21.94 
คนไทยท่ีอาศัยอยู่บนพ้ืนท่ีสูง 13,506    6.86 
มูเซอ 4,366    2.22 
อีก้อ 1,656    0.84 
ลีซอ 1,622    0.82 
เย้า 862    0.44 

รวม 196,889  100.00 

 
การนับถือศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต,์ อิสลาม  

 

 

 
/ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ... 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (GPP) ท่ีมีต่อรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดตาก ปี 2553 พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 64,545 บาทต่อคน 
ต่อปี เป็นอันดับท่ี 7 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับท่ี 47 ของประเทศ  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ส่วนใหญ่
มาจากนอกภาคเกษตร จํานวน 25,666 ล้านบาท  ส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีจากภาคเกษตรกรรม 
จํานวน 8,628 ล้านบาท รวมมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ๒๕๕๓ เท่ากับ 34,294 ล้านบาท 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ผลประมาณการ ปี ๒๕๕๔ โดยสํานักงานคลังจังหวัดตากคาดการณ์ว่าประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึน ๘๙,๗๔๓ บาทต่อคนต่อปี รวมมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ๒๕๕๔ ประมาณ ๔๘,๐๖๔ 
ล้านบาท 

การประกอบอาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากรจังหวัด คือ ทํานา เพาะปลูกพืชผักผลไม้ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ่ัว
เหลือง ถ่ัวเขียวผิวมัน มันสําปะหลัง อ้อยเอทานอล กะหล่ําปี ผัดกาดขาวปลี ข้าวโพดหวาน กระเทียมหัว ลําไย 
กล้วยไข่ กล้วยน้ําว้า ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืดและเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีได้รับการ
ส่งเสริมนอกจากอาชีพรับจ้าง และการค้าท่ีเป็นอาชีพท่ีทํารายได้สู่จังหวัดตากอีกทางหนึ่งด้วย 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี พ.ศ. 2555 
ลําดับของจังหวัด อําเภอ รายได้เฉลี่ย / คน / ปี (บาท) 

1 ท่าสองยาง 41,556 
2 แม่ระมาด 45,119 
3 อุ้มผาง 45,622 
4 พบพระ 46,695 
5 แม่สอด 51,944 
6 วังเจ้า 53,379 
7 เมืองตาก 60,070 
8 บ้านตาก 60,912 
9 สามเงา 68,093 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพืน้ท่ี 52,599 

ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 

/ สถานการณ์การค้าชายแดนไทย... 
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สถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ ด้านอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

                     หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
ปีงบประมาณ  

2551 2552 2553 2554 2555 

การส่งออก 17,513 22,174 28,673 17,669 33,786 

การนําเข้า 1,207 1,714 1,050 843 1,082 

มูลค่ารวม 18,720 23,888 29,723 18,513 34,869 

ดุลการค้า 16,305 20,460 27,622 16,825 32,704 

หมายเหตุ ข้อมูลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เดือนตลุาคม 2554 – กันยายน 2555) 

ข้อมูลด้านสังคม 
การศึกษา 

• จํานวนโรงเรียน จําแนกตามสังกัดเป็นรายอําเภอ  ปีการศึกษา 255๕ 

ท่ี อําเภอ รวม 
สังกัด 

 สนง.คกก.การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  

 สํานักบริหารงาน คกก. 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 อปท.  

1 เมืองตาก 5๑ 4๒ 5 4 

2 บ้านตาก 3๐ ๒๙ 1 - 

3 สามเงา 2๔ 2๔ - - 

4 แม่ระมาด 2๘ 24 1 5 

5 ท่าสองยาง 20 ๒๐ 1 - 

6 แม่สอด 6๒ 4๐ 8 14 

7 พบพระ ๓๐ 2๕ ๒ 3 

8 อุ้มผาง 18 15 - 3 

9 วังเจ้า ๑๘ 1๖ 2 - 

ยอดรวม ๒๘๑ ๒๓๕ 20 ๒9 
 

/ การสาธารณสุข... 



- 7 - 
 
การสาธารณสุข 

• ภาครัฐ 
� สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

โรงพยาบาลท่ัวไป     2  แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน    6  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  18 แห่ง 
สถานีอนามัย    96 แห่ง 
ศูนย์สุขภาพชุมชน    28 แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน   36 แห่ง 

 
� สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ/รัฐวิสาหกิจ 

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ   1 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  1 แห่ง 
สถานพยาบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข่ือนภูมิพล  1  แห่ง 
สถานีกาชาดเทพรัตน ์   1 แห่ง 

• เอกชน 
โรงพยาบาลพะวอ   1 แห่ง 
สถานพยาบาลเวชกรรม (แพทย)์  48 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและขนบธรรมเนียมประเพณี... 
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ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณี 

อําเภอเมืองตาก 
1. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตั้งอยู่ท่ีถนนจรดวิถีท่อง ใกล้กับสํานักงานท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ศาลนี้แต่เดิมอยู่ท่ีวัดดอยข่อยเขาแก้ว ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ในปี พ.ศ. 2490  ชาวเมืองตาก
ช่วยกันสร้างศาลข้ึนใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ขนาดใหญ่
กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย พระอิริยาบถท่ีกําลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบวางพาดอยู่ท่ีพระเพลา 
ทุกปีในระหว่างวันสิ้นปี และวันข้ึนปีใหม่ จะมีงานฉลองเป็นประเพณีชื่อว่า “งานตากสินมหาราชานุสรณ์และ
งานกาชาดจังหวัดตาก” ในงานมีละครประกอบ แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาล
นี้เป็นท่ีเค้ารพสักการะของประชาชนท่ัวไป 

2. ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง  
จัดข้ึนทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีชาว

จังหวัดตากสืบทอดกันมาช้านาน เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีสืบทอดแต่โบราณเก่ียวกับการลอยกระทง
ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เพ่ือขอขมาพระแม่คงคา คือ แม่น้ําปิง โดยมีจุดเด่นท่ีต่างจากการลอยกระทงท่ัวๆไป 
คือ ตัวกระทงทําจากกะลามะพร้าว ภายในบรรจุด้วยข้ีไต้ หรือเชื้อเพลิงท่ีเตรียมไว้แล้วจุดไฟปล่อยลงใน      
แม่น้ําปิง กะระยะห่างเท่าๆกัน สมํ่าเสมอไม่ขาดสาย ส่องแสงระยิบระยับ เต็มท้องน้ําลอยไปตามสายน้ําของ 
ลําน้ําปิงดูสวยงาม  

3. น้ําตกลานสาง 
  อุทยานแห่งชาติลานสาง  อยู่ท่ีบ้านลานสาง ตําบลแม่ท้อ ห่างจากตัวจังหวัดตากไปตามทาง
หลวงหมายเลข 105 ประมาณ 20 กม. สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเกือบตลอดท้ังพ้ืนท่ี 
เป็นแหล่งกําเนิดของลําธารหลายสาย เช่น ห้วยลานสาง ห้วยท่าเลย์ คลองห้วยทราย ห้วยอุ้มยอม ตามตํานาน
เล่ากันว่าเม่ือครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลัดหลงกับกองทัพ ได้มีแสงสว่างพุ่งข้ึนบนท้องฟ้า บริเวณท่ี
พระเจ้าตากประทับ และเป็นเวลาฟ้าสาง จึงเรียกว่า “ลานสาง” สําหรับสถานท่ีน่าสนใจในอุทยาน คือ น้ําตก
ผาลาด น้ําตกลานเลี้ยงม้า น้ําตกลานสาง น้ําตกผาผึ้ง น้ําตกผาเท น้ําตกท่าเลย์ และจุดชมวิว ท่ีสามารถ
มองเห็นตัวเมืองตากได ้

4. ต้นกระบากใหญ่ท่ีสุดในโลก (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช) 
  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องท่ี 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองตาก และอําเภอ
แม่สอด ห่างจากตัวอําเภอเมืองตากประมาณ 35 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเขตป่าแม่ท้อ อําเภอเมือง และป่าแม่ละเมา 
อําเภอแม่สอด ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ เป็นอุทยานฯ ท่ีมีป่าหลายชนิด 
เช่น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ อุทยานฯ มีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี 
สถานท่ีน่าสนใจ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต้นกระบากใหญ่ สะพานหินธรรมชาติ น้ําตกปางอ้าน้อย     
ถํ้าธารลอดผาขาว-ผาแดง น้ําตกแม่ย่าป้า และน้ําตกสามหม่ืนทุ่ง 

 
/ อําเภอบ้านตาก... 
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 อําเภอบ้านตาก 
1. วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท  

มีการค้นพบฟอสซิลไม้กลายเป็นหินท่ีมีความสมบูรณ์และความยาวถึง 72.22 เมตร ซึ่ง
นับว่าเป็นฟอสซิลไม้กลายเป็นหินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  

2. วัดพระบรมธาตบุ้านตาก  
อยู่ท่ีตําบลเกาะตะเภา เป็นวัดเก่าแก่ท่ีได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง ตัวพระอุโบสถมี

ประตูไม้สักแกะสลักท่ีสวยงาม หน้าบันและจั่วเป็นไม้ หน้าต่างแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติปิดทอง หัวบันได
เป็นนาค วิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชั้น มีช่องลมอยู่โดยรอบ ทําให้อากาศภายในวิหารเย็นสบาย ภายในวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปดิทอง และหลวงพ่อทันใจ นอกจากนี้ยังมีวิหารไม้เก่าแก่มีลวดลายแกะสลักได้
อย่างสวยงาม นับเป็นวัดท่ีมีคุณค่าทางโบราณคดีมาก การเดินทาง จากอําเภอเมืองตากใช้ทางหมายเลข 
1107 สายตาก-บ้านตาก ไปประมาณ 35 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 1175 ไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร  

3. เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคําแหงมหาราช 
ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์ชนช้าง” ตั้งอยู่บนดอยช้าง ตําบลเกาะตะเภา ดอยช้าง

เป็นเนินดินเล็กๆ อยู่ทางทิศเหนือของดอยพระธาตุไปเล็กน้อย เป็นเจดีย์โบราณ สร้างในสมัยสุโขทัยมีอายุราว 
700 ปีเศษ องค์เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่เยื้องกับวัดพระบรมธาตุประมาณ 200 เมตร ลักษณะของเจดีย์ยุทธหัตถี
เป็นศิลปะแบบสุโขทัย ก่ออิฐถือปูนฐานกว้าง 12 เมตร เรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมข้ึนไป สูง 16 เมตร เหนือ
เรือนธาตุทําเป็นลําสี่เหลี่ยมย่อมุมตลอดถึงยอดเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ บนยอดประดับฉัตร มีร่องรอยการ
ซ่อมแซมตลอดมา แต่ไม่เสียรูปทรงเดิม ฐานพุ่มมีลายปูนปั้นเป็นรูปหน้าสิงห์สวยงาม หน้าสิงห์ด้านทิศเหนือยัง
สมบูรณ์  

4. ประเพณีข้ึนธาตุเดือน ๙ 
ประเพณีข้ึนธาตุเดือน ๙ งานข้ึนธาตุเดือน ๙ เป็นงานบุญท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นการบูชาพระบรม

ธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กําหนดการจัดในวันข้ึน ๑๔ คํ่า และ ๑๕ คํ่า เดือน ๙ ของภาคเหนือ 
หรือตรงกับเดือน ๗ ของไทย ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุยายนของทุกปี ภายในงานมีการจัด
ขบวนแห่ เช่น ขบวนกลองยาว ขบวนปัจจัยไทยทาน ขบวนต้นเงิน ขบวนต้นผ้าป่า ขบวนตุงไชย ผ้าห่มองค์
พระธาตุ โดยเริ่มจากหนองเล่มผ่านสะพานบุญไปยังวัดพระบรมธาตุ เพ่ือทําพิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ และ
ทําพิธีบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถีซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีพ่อขุนรามคําแหงฯ ได้สร้างไว้ในคราวทําสงครามยุทธหัตถีชนะขุน
สามชน เจ้าเมืองฉอด ท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระบรมธาตุ และทําบุญตักบาตรตามประเพณี ณ วัดพระ
บรมธาตุ อําเภอบ้านตาก 

 
 
 
 
 

/ อําเภอสามเงา... 
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 อําเภอสามเงา 

1. เข่ือนภูมิพล 
  เข่ือนภูมิพล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เข่ือนยันฮี เป็นเข่ือนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศ

ไทย เป็นเข่ือนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์มีความสูงจากฐานถึงสัน
เข่ือน 154 เมตร ก้ันแม่น้ําปิงท่ีเขาแก้ว อําเภอสามเงา สร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้าน
ชลประทาน 

2. ล่องแพชมทะเลสาบเข่ือนภูมิพล  
ลําน้ําปิงบริเวณเหนือเข่ือน ก่อนจะกลายเป็นทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ในอดีตนั้น

เคยเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ําท่ีสําคัญเพ่ือขนถ่ายสินค้าระหว่างนครสวรรค์ สู่เชียงใหม่ และจากเชียงใหม่สู่ภาค
กลาง โดยมีปลายทางท่ีกรุงเทพฯ สินค้าสําคัญท่ีล่องมาจากเชียงใหม่สู่ภาคกลางได้แก่ไม้สัก โดยล่องกันมาเป็น
แพไม้สักขนาดใหญ่หรือเรียกว่าแพไม้ซุง ซึ่งในสมัยนั้นการคมนาคมทางบกยังไม่สะดวก ถนนหนทางก็ผ่านป่า
เขามากมาย การล่องซุงมาตามลําน้ําถือว่าสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เพียงแต่อาจต้องเสียเวลานานนับ
เดือนหรือหลายเดือนกว่าไม้สักจะถึงปลายทางสู่โรงเลื่อยไม้ตามจังหวัดต่างๆทางภาคกลาง 

การล่องแพซุงค่อยๆหมดไปเม่ือการขนส่งทางรถไฟเข้ามามีบทบาทในสมัยของรัชกาลท่ี 7 
ส่วนการขนส่งทางน้ําบริเวณเหนือเข่ือนได้สิ้นสุดลงนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเข่ือนภูมิพลเม่ือราวปี พ.ศ.2496  
สําหรับการเดินทาง ตื่นตาตื่นใจ ใกล้ชิด ธรรมชาติ อากาศแสนบริสุทธิ ์ความงดงามสองฟากฝั่งลําน้ําปิง ขุนเขา 
สูงเสียดฟ้า สามารถพิสูจน์ได้อย่างไม่รู้เบื่อ และระหว่างการเดินทางยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือให้แวะเยี่ยมชม  
ดังนี้  พระพุทธบาทดอยเขาหนาม พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ํา มีวัดพระพุทธบาท
ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยภายใน วัดมีรอยพระพุทธบาทและศาลาประดิษฐานองค์พระประธาน ทิวทัศน์
โดยรอบงดงาม เกาะวาเลนไทน ์เป็นเกาะเล็ก มีหาดทราย สามารถเล่นน้ําได้ นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไป
เท่ียวเกาะท้ังสองได้ โดยเช่าเรือจากเข่ือนภูมิพล ล่องไปตามลําน้ําประมาณ 15-30 นาที  วัดพระธาตุแก่ง
สร้อยวัด พระธาตุแก่งสร้อย ท่ีอยู่ตําบลบ้านนา เป็นวัดแห่งหนึ่งท่ีข้ึนชื่อของ อําเภอสามเงา มีทิวทัศน์ ท่ี
สวยงาม หากต้องการเดินทางสามารถเดินทางไปเท่ียวโดยเช่าแพจากเข่ือนภูมิพล 

3. ผาสามเงา   
อยู่ในตําบลย่านร ีจากอําเภอเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 1107 ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถี

ประมาณ 25 กิโลเมตร  หรือถ้าใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรท่ี 463 จะมีทางแยกซ้าย เข้าเข่ือน  ภูมิ
พลไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงอําเภอสามเงา จะมองเห็นเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ผาสามเงา เพราะ
ท่ีเชิงเขาริมหน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่อง ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่อง
ละองค์ มีบันไดไม้ต่อให้นักท่องเท่ียวข้ึนไปนมัสการพระพุทธรูปได้ ตามตํานานเล่าสืบต่อกันมาว่า พระนางจาม
เทวี ราชธิดาแห่งกรุงละโว้เป็นผู้สร้าง เม่ือครั้งเดินทางตามลําน้ําแม่ปิงเพ่ือข้ึนไปครองเมืองหริภุญไชย หรือ
ลําพูน  

 
 
 
 
 

/ อําเภอแม่สอด... 
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 อําเภอแม่สอด 

1. พระธาตุหินกิ่วท่ีดอยดินจี ่
  อยู่ในเขตบ้านวังตะเคียน หมู่ 4 ต.ท่าสายลวด ตัวเจดีย์พระธาตุตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ 

ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ท่ีก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาโดยมีฐานคอดก่ิวเหมือนจะขาด
ออกจากกัน โดยมีเจดีย์ทรงมอญสร้างไว้มีขนาดพอดีกับความกว้างของก้อนหิน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์นี้
ว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” ซึ่งภายในสถูปเจดีย์มีพระธาตุประดิษฐานอยู่ จึงเป็นท่ีเคารพของชาวจังหวัด
ตากและจังหวัดใกล้เคียง ทุก ๆ ปี ในเดือนกุมภาพันธจ์ะมีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุหินก่ิว การเดินทาง ใช้
ทางหลวงหมายเลข 105 ตรงไปตลาดริมเมย แยกขวามือผ่านหมู่บ้านท่าอาจ และหมู่บ้านวังตะเคียน ถึงพระ
ธาตุระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร    

2. วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย  
ตั้งอยู่ตําบลแม่ปะ อ .แม่สอด ริมทางหลวงหมายเลข 105 สาย ตาก –  แม่สอด บริเวณ

กิโลเมตรท่ี 69 เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีหรือเป็นวัดป่าสายปฏิบัติท่ีร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ภายในวัด
ออกแบบและจัดวางผังสภาพภูมิทัศน์ตลอดจนสิ่งก่อสร้างท่ีงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเป็นผลงานการ
ออกแบบและก่อสร้างตกแต่งตลอดจนการปั้นพระพุทธรูป โดยคุณสมประสงค์ ชาวนาไร่ ศิลปะบัณฑิตจาก
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และมหาบัณฑิตทางด้านโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านได้อุทิศชีวิตและจิตใจ
ในการก่อสร้างนานกว่า 17 ป ีเพ่ือถวายเปน็พุทธบูชาโดยไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆท้ังสิ้น ตัวพระอุโบสถคล้าย
เรือลําใหญ่สร้างเป็นสามชั้น ชั้นล่างไม่มีการตกแต่งใดๆ ชั้นท่ีสองมีการตกแต่งผนัง เพดาน และหัวเสา ชั้นท่ี
สามเป็นส่วนของพระอุโบสถท่ีใช้สําหรับประกอบศาสนาพิธีต่างๆ ตกแต่งอย่างละเอียดประณีตท้ังในส่วนของ
ผนัง เสา และเพดาน ในลักษณะของประติมากรรมนูนต่ําผสมผสานกับการระบายสี ประดับกระจกและปิด
ทอง มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประธาน ภายนอกตัวพระอุโบสถประดับด้วยลวดลายชั้นบรมครูท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ประณีตงดงาม ท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างได้อาศัยรูปแบบของศิลปะตามแนวประเพณี
มาสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ตามจินตนาการได้อย่างมีชีวิตชีวา 

3. สะพานมิตรภาพไทย-พม่า 
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ตั้งอยู่ท่ีตําบลท่าสายลวด สุดทางหลวงหมายเลข 105 (สายตาก 

– แม่สอด) เป็นสะพานสร้างข้ามแม่น้ําเมยระหว่างอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับ เมืองเมียวดี สหภาพเมียน
มาร์ มีความยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร สร้างเพ่ือเชื่อมถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่สหภาพเมียน
มาร์ ตลอดจนภูมิภาคเอเซียใต ้ถึงตะวันออกกลางและยุโรป เป็นประตูสู่อินโดจีนและอันดามัน 

4. ตลาดริมเมย  
เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ําเมยในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรงข้ามกับอําเภอเมียวดีของ

สหภาพเมียนมาร ์เป็นตลาดค้าขายสินค้าพ้ืนเมืองมากมายท้ังของไทยและสหภาพเมียนมาร์ เช่น  หน่อไม้แห้ง 
ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถ่ัว เครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก 
ทับทิม และ พลอยสีท่ีมาจากสหภาพพม่า การเดินทาง สามารถข้ึนรถสองแถวจากตลาดอําเภอแม่สอดไปตลาด
ริมเมยไดทุ้กวัน 

 
 
 

/ อําเภอพบพระ... 
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อําเภอพบพระ 
1. อุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจรญิ  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมตําบลช่องแคบ ตําบลพบพระ ตําบลคีรีราษฎร์  

อําเภอพบพระ และตําบลด่านแม่ละเมา ตําบลพะวอ ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแม่กุ ตําบลแม่ตาว ตําบล
มหาวัน อําเภอแม่สอด  สภาพท่ัวไปส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเขาสน  

สถานท่ีน่าสนใจในอุทยานฯ   
• ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าตามธรรมชาติ ลักษณะของดอกจะใหญ่มีสีส้มสด ออก

ดอก 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมของทุกปีบริเวณท่ีทําการอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ 

• น้ําตกพาเจริญ เป็นน้ําตกหินปูนท่ีเกิดจากลําห้วยหลายสายไหลมารวมกับแหล่งน้ําซับบนเขา  
แล้วไหลลงสู่เบื้องล่างเป็นชั้นน้ําตกเล็กๆ นับรวมได้ถึง 97 ชั้น มีน้ําตลอดท้ังปี น้ําตกพาเจริญช่วงท่ีสวยงามคือ
ช่วงฤดูฝน  

• บ่อน้ําร้อนพาเจริญ (ห้วยน้ํานัก)  เป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิของน้ําวัดได้ 60 องศา 
เซลเซียส ปัจจุบันอําเภอพบพระได้จัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและศาลาพักผ่อนไว้ท่ีบริเวณบ่อน้ําร้อน 
นักท่องเท่ียวสามารถเท่ียวชมได้ตลอดท้ังปี  การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 1206 สายพบพระ - บ้าน
ช่องแคบ แยกขวามือก่อนถึง อ.พบพระไปบ้านห้วยน้ํานัก 

• น้ําตกป่าหวาย  เป็นน้ําตกหินปูน ตั้งอยู่ท่ี บ้านป่าหวาย ม.3 คีรีราษฎร์ เป็นน้ําตกท่ียังคง
ความเป็นธรรมชาต ิบริเวณน้ําตกมีสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ มีน้ําไหลตลอดปี มีต้นหวายข้ึนเป็นจํานวนมาก จึงเรียก
น้ําตกนี้ว่า "น้ําตกป่าหวาย" มีชั้นน้ําตกมากกว่า 100 ชั้น การเข้าชมน้ําตกต้องจอดรถท่ีด้านบนน้ําตก 
เพ่ือท่ีจะชมความสวยงามของน้ําตกจากชั้นบนสุดแล้วเดินลง การเดินทาง : ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) บริเวณหลักกม.ท่ี 43 แยกซ้ายมือไปตามถนนเข้าหมู่บ้านประมาณ 20 กิโลเมตร 
เส้นทางคดเค้ียว   

2. แหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตร 
•••• ไร่ปฐมเพชร แหล่งปลูกกุหลาบตัดดอกท่ีใหญ่อันดับต้นๆ ใน อ.พบพระ ผนวกกับการปลูก

พืชผสมผสานตามแนวพระราชดําริอีกเกือบครึ่งพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีมีอยู่ และนอกเหนือจากการตัดดอกกุหลาบส่ง
ขายเช่นเดียวกับผู้ปลูกกุหลาบรายอ่ืน ไร่ปฐมเพชรยังได้นําดอกกุหลาบใส่โหลแก้ว แล้วทําเป็นแบบสุญญากาศ
สวยงามเก็บไว้ได้หลายปี จําหน่ายอีกด้วย 

• ไร่เทพพิทักษ์  เป็นสวนท่ีคิดค้นการปลูกทับทิมสายพันธุ์ใหม่ท่ีมีรสชาติหวาน กรอบ เมล็ดสี
แดงสด คือ ทับทิม “ศรีปัญญา” และ “ศรีสยาม” ความโดดเด่นของทับทิมสายพันธุ์สายปัญญาท่ีนี่ไม่เหมือน
ใคร เมล็ดในผลทับทิมมีสีแดงสด เนื้อเกาะกันแน่น เรียงเมล็ดได้สวยงาม ส่วนสายพันธุ์ศรีสยาม เป็นทับทิมไร้
เมล็ด ทับทิมท้ังสองสายพันธุ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นทับทิมสายพันธุ์เยี่ยมและใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
เอเชีย  และยังได้นําดอกทับทิมมาอบทําเป็นชาดอกทับทิม ส่วนลูกได้นํามาผลิตน้ําทับทิมสดๆ จําหน่ายด้วย 
นอกจากนั้นยังปลูกส้มศรีทอง ส้มสายน้ําผึ้ง และน้อยหน่าอีกด้วย 
 

 
/ อําเภออุ้มผาง... 
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อําเภออุ้มผาง 

1. น้ําตกทีลอซู 
 เป็นน้ําตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ําทะเล 900 เมตร ความ

กว้างของตัวน้ําตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่า
ดงดิบท่ีสมบูรณ์ เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงามมาก ติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก 

2. ป่าดึกดําบรรพ ์
บนเส้นทางสายแม่สอด- อุ้มผาง (ทางหลวงหมายเลข 1090) อยู่ระหว่าง กม.ท่ี 114 –  

116 เป็นป่าท่ีมีต้นมหัสดํา (Tree Fern) และกลุ่มเฟิรน์ชนิดอ่ืนๆ อยู่อย่างมากมายบริเวณริมทาง 
3. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาธรรมชาติ ลําห้วยยะแม๊ะ 

อยู่ในพ้ืนท่ี ต.แม่กลอง เป็นแหล่งท่ีมีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ําจืดท่ีมีปลาอาศัยอยู่อย่าง
มากกว่า 100,000 ตัวโดยเฉพาะปลาปุง (ปลาพวง), ปลาตะเพียน, ปลาสะปาค ฯลฯ การเดินทาง : บน
เส้นทางสายแม่สอด- อุ้มผาง (ทางหลวงหมายเลข 1090) เลี้ยวซ้ายประมาณ กม. 160 ก่อนถึงตัวเมือง    
อุ้มผาง 4 กม. ระยะทางประมาณ 3 กม.  

4. บึงลากาโต หรือบึงมรกต 
เปน็สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท้าทายนักบุกเบิก ตั้งอยู่ท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

(ฝั่งตะวันออก) อ.อุ้มผาง ลากะโต มีลักษณะเป็นบึงใหญ่ตามธรรมชาติกลางป่าทึบ (คาดว่าจะเป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟท่ีดับแล้ว) ในช่วงฤดูฝนพ้ืนท่ีบึงจะขยายกว้างเปน็ร้อยไร่ เป็นแหลง่อาศัยของ เป็ดก่า ท่ีหายาก และพบ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น  การเดินทางต้องล่องเรือนยางลําน้ําแม่กลองจากบ้านปะหละทะ ไปยังน้ําตก
ทีลอเล พักค้างแรมริมน้ํา 1 คืน รุ่งข้ึนเดินทางต่อไปยังบึงลากะโต ผ่านป่าพรุน้ําจืด ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
พักค้างแรมริมบึงอีก 1 คืน รุ่งข้ึนเดินทางกลับออกมาพักค้างแรมท่ีน้ําตกหินแดง หรือถ้ามีแรงสามารถเดินทาง
กลับสู่บ้านเซปละหละได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ อําเภอแม่ระมาด... 
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อําเภอแม่ระมาด 
1. วัดดอนแก้ว 

ตั้งอยู่หลังท่ีว่าการอําเภอแม่ระมาด มีพระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อน เป็นประติมากรรมของพม่า   
ท่ีแกะสลักข้ึนพร้อมกัน 3 องค์ องค์ท่ี 1 ประดิษฐานท่ีประเทศปากีสถาน องค์ท่ี 2 ประดิษฐานท่ีประเทศ
อินเดีย และองค์ท่ี 3 ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง มาประดิษฐานในวิหารของวัดดอนแก้ว เป็นพระพุทธรูปท่ี
งดงาม มีขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 63 นิ้ว 

2. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ 
ขุนพระวอเป็นผืนป่าบนเทือกเขาสลับซับ ซ้อนทางด้านตะวันตกในเขตจังหวัดตาก ความชุ่มชื้น

ของป่าดงดิบท่ีปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ทําให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ําของลําห้วยหลายสาย 
และเกิดน้ําตกสวยงามหลายแห่ง ภายในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติขุนพะวอมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 137,500 ไร่ 
หรือ 220 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอําเภอแม่สอด และอําเภอแม่ระมาด  

จังหวัดตากโดยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากปัจจุบันพ้ืนท่ีป่าบริเวณต่างๆ กําลังถูกบุกรุก
ทําลายและยึดถือครอบครองเป็นจํานวนมาก เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คงอยู่ในรูปของอุทยานแห่งชาติ จึงได้สั่งเจ้าหน้าท่ีออกไปดําเนินการ
สํารวจข้อมูลเพ่ิมเติมและกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีท่ีทําการสํารวจพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่า      
แม่ละเมา ป่าแม่ระมาด ป่าสามหม่ืน จังหวัดตาก เนื้อท่ีประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
137,350 ไร่ มีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง มีอาณาเขตทิศเหนือจดถนนหมายเลข 1175 ทิศใต้จดถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 105 ทิศตะวันออกจดท่ีทํากินหมู่บ้านพะวอ หมู่บ้านแม่ละเมา อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ทิศ
ตะวันตกจดพ้ืนท่ีเขตป่านิคมสหกรณ์แม่สอด ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ต่อมาเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2552 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลําดับท่ี 115 ของประเทศไทย 
โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนท่ี 96 ก ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 มีเนื้อท่ีประมาณ 
247,957 ไร่ หรือ 396.73 ตารางกิโลเมตร 

3. ประเพณีแหล่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว) 
 แหล่ส่างลอง ประกอบพิธีท่ีวัด แม่ซอดน่าด่าน อําเภอแม่ระมาด กลางเดือนมีนาคม – ต้นเดือน

เมษายน พิธีกรรม “แหล่” เป็นคําภาษาไทยใหญ่ แปลว่า แห่ “ส่างลอง” หมายถึง ลูกแก้ว ชาวไทยใหญ่และ
ชาวไทยใหญ่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาในเขตอําเภอแม่สอด มักจะทําการบวชเณร ซึ่งเป็นลูกแก้วในช่วงปิดภาค
เรียน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ของทุกปี เนื่องจากว่างจากการทํางานและลูกหลานไม่ได้ไป
โรงเรียน ท้ังต้องการให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในช่วงปิดเทอมนี้ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 

/ อําเภอท่าสองยาง... 
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อําเภอท่าสองยาง 
อุทยานแห่งชาติแม่เมย  สถานท่ีน่าสนใจในอุทยานฯ  ได้แก่ 

- จุดชมทะเลหมอกหลังท่ีทําการอุทยานฯ มีความสูงประมาณ 1,100 เมตร เป็นจุดท่ีชม
ทะเลหมอกได้กว้างไกลและชมพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก จุดนี้เหมาะกับนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินป่า
เพราะต้องเดินทางเข้าไป 3-4 ชั่วโมง  และต้องพักแรม 1 คืน เพ่ือชมทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 

- ม่อนครูบาใสและม่อนพูนสุดา อยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร สามารถชมทะเลหมอก
ยามเช้าและพระอาทิตย์ตกดินอยู่ห่างจากท่ีทําการอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร 

- ม่อนกิ่วลม หรือ ม่อนแม่ระเมิง เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวมากท่ีสุดเพ่ือดูพระ
อาทิตย์ยามเช้าเหนือทะเลหมอก ห่างจากท่ีทําการอุทยานฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร 

- ม่อนปุยหมอก เป็นทุ่งหญ้าและหุบเขาสามารถพักแรมได้ และต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง
ไปเอง เช่น ไฟฉาย น้ํา อาหาร เครื่องนอน มีทิวทัศน์สวยงาม และบรรยากาศเย็นสบาย ตอนเช้าหากฟ้าเปิด 
จะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวท่ีสวยงามยิ่งนัก ใกล้ๆบริเวณจะพบหลุมขุดแร่เป็นระยะๆ เพราะท่ีนี่เคยเป็นพ้ืนท่ี
สัมปทานเหมืองแร่มาก่อนและบริเวณกลางป่ามีเจดีย์ซึ่งเป็นท่ีบรรจุอัฐิของหญิงสาวท่ีมาผูกคอตายเพราะ
ผิดหวังในความรัก ทางอุทยานฯ ได้จัดเป็นเส้นทางเดินป่า “เล่นน้ําตกผาเทวะ พักแรมทุ่งหญ้านิรนาม ชมทะเล
หมอก” ซึ่งนักท่องเท่ียวต้องติดต่อขอเจ้าหน้าท่ีนําทางก่อนทุกครั้ง 

- ถ้ําแม่อุสุ การเดินทางเข้าไปชมถํ้าจะต้องเดินลุยไปตามลําห้วยแม่อุสุ (ช่วงฤดูฝนเข้าชมถํ้า
ไม่ได้เนื่องจากระดับน้ําในลําธารจะสูงมาก) ภายในถํ้ากว้างใหญ่ เพดานสูง อากาศโปร่ง มีหินงอก หินย้อย
รูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามมากทางด้านทิศตะวันตกของตัวถํ้าจะพบโพรงหินขนาดใหญ่ ในช่วงบ่ายจะ
ปรากฏความสว่างเหมือนมีลําแสงของสปอตไลต์ส่องเข้ามา ทําให้ถํ้าดูสวยงามอย่างยิ่งเปรียบเสมือนเป็นฉาก
หนึ่งแห่งโรงละครใต้พิภพ ทางเดินไม่ลําบาก หากปีนข้ึนไปจนทะลุโพรงหินจะยิ่งสวยงาม เม่ือเดินเข้าไปในถํ้า
สักระยะหนึ่งแล้ว หันกลับมาดูทางเข้าจะเห็นลําห้วยท่ีไหลคดเค้ียวออกจากถํ้าท่ีมืดไหลไปสู่ปากถํ้าท่ีสว่าง และ
บริเวณด้านหลังเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงาม การเดินทาง : อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอท่าสองยางไปทางเหนือ
ประมาณ 12 กิโลเมตร บนเส้นทางสายแม่สอด-แม่สะเรียง (ทางหลวงหมายเลข 105) เลยกิโลเมตรท่ี 94 ไป
เล็กน้อย จะพบทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. 

- ป่าดึกดําบรรพ์ บนเส้นทางสายแม่สอด- แม่สะเรียง (ทางหลวงหมายเลข 105) อยู่
ระหว่าง กม.ท่ี 151-154 มีต้นมหัสแดง (Tree Fern) และกลุ่มเฟิร์นชนิดอ่ืนๆ อยู่อย่างมากมายบริเวณริม
ทาง 
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สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติอ่ืนๆ  

จังหวัดตากมีอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง พ้ืนท่ีรวม 5.6 แสนไร่ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ
ลานสาง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติจากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติ
น้ําตกพาเจริญ และอุทยานแห่งชาติแม่เมย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวน 5 แห่ง พ้ืนท่ีรวม 3.7 ล้าน
ไร่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าแม่ตื่น 

สถานการณ์การท่องเท่ียวจังหวัดตาก  
ปัจจุบันนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเ ท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ซึ่งเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นช่วงฤดูท่องเท่ียวของภาคเหนือ (High 
Season) แต่หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเท่ียวก็จะลดลง  

สินค้าทางการท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดตาก  ได้แก่  
-  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (น้ําตกทีลอซ)ู   
-  เข่ือนภูมิพล   
-  อุทยานแหง่ชาติ  (ตากสินมหาราช, ลานสาง, แม่เมย, ขุนพระวอ, น้ําตกพาเจริญ)     
-  ตลาดชายแดนไทย-พม่า (อ.แม่สอด) 
-  งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทาน 
-  งานแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาต ิ
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วิสัยทัศน์และยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์  
                 “เมืองน่าอยู่   ประตูการค้าชายแดน” 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และแก้ไขปัญหาความยากจน    

      กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา ชีวิต การงาน รายได้ ท่ีอยู่อาศัย ครอบครัว และ
ชุมชน การคมนาคม และสนับสนุนการทํางานเครือข่ายการรวมกลุ่มชุมชน 
  2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์:  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ํา 
      2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ 

3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
กลยุทธ์ :  1. ส่งเสริมการทําการเกษตรท่ียั่นยืน อาทิ การเกษตรท่ีดีและเหมาะสม เกษตร

ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 

  4. การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
   กลยุทธ์ :  1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
นักท่องเท่ียว 
     2. พัฒนาคุณภาพและการจําหน่ายสินค้า OTOP 
     3. ส่งเสริมการค้าชายแดน 
  5. การรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ ์:  1. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงชายแดน 

     2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  6. การบริหารจัดการท่ีด ี
   กลยุทธ ์:  1. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ 

      2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 


