ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาแพงเพชร

แผนทีจ่ ังหวัดกำแพงเพชร

คาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ”

ประวัติความเป็นมา
ชื่อภาษาไทย

กำแพงเพชร

ชื่ออักษรโรมัน Kamphaeng Phet
ผู้ว่าราชการ

นำยวันชัย สุทิน

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่ำที่นับว่ำมีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์และเจริญรุ่งเรืองมำตั้งแต่
สมัยทวำรวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบรำณหลำยเมือง เช่น เมืองชำกังรำว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และ
เมืองคณฑี นอกจำกนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชได้ครองเมือง มี
บรรดำศักดิ์เป็น “พระยำวชิรปรำกำร” ต่อมำในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัด
กำแพงเพชร
ตำมประวัติศำสตร์กล่ำวว่ำ กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำนของสุโขทัยมีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวงเดิม
เรียกชื่อว่ำ “เมืองชำกังรำว” และมีเมืองบริวำรรำยล้อมอยู่เป็นจำนวนมำก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ
กำรที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำนรับศึกสงครำมในอดีตอยู่เสมอจึงเป็นเมืองยุทธศำสตร์ มีหลักฐำนที่แสดง
ให้เห็นว่ำเป็นเมืองที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์มำกมำยเช่น กำแพง คูเมือง ป้อมปรำกำร วัดโบรำณ
มีหลักฐำนให้สันนิษฐำนว่ำเดิมเคยเป็นเมืองที่ตั้งของเมืองที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชำกังรำว และ
เมืองนครชุม โดยเมืองชำกังรำวสร้ำงขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทำงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง พระเจ้ำลอไท กษัตริย์
องค์ที่ 4 แห่งรำชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้ำงขึ้นเมื่อประมำณ พ.ศ. 1890 ต่อมำสมัยพระเจ้ำลิไท กษัตริย์องค์
ที่ 5 แห่งรำชวงศ์สุโขทัยได้สร้ำงเมืองใหม่ขึ้นทำงฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิง คือ เมืองนครชุม
สมเด็จกรมพระยำดำรงรำชำนุภำพได้ทรงบันทึกเรื่อง กำแพงเมืองไว้ว่ำ “เป็นกำแพงเมืองที่เก่ำแก่
มั่นคง ยังมีควำมสมบูรณ์มำก และเชื่อว่ำสวยงำมที่สุดในประเทศไทย
ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์แห่งหนึ่งเพรำะมี
โบรำณสถำนเก่ำแก่ซึ่งก่อสร้ำงด้วยศิลำแลงหลำยแห่งรวมอยู่ใน “อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร” ที่

ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ให้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2534
จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทำงภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่
รำบ ทิศตะวันตกเป็นภูเขำสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธำรต่ำง ๆ เช่น คลองสวนหมำก คลองวังเจ้ำ
คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่ำนกลำงพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่
เหนือสุดจนใต้สุด กำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่ำที่ปรำกฎหลักฐำนอยู่ในประวัติศำสตร์ไทยไม่น้อยกว่ำ
๗๐๐ ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรสุโขทัย มีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองหน้ำด่ำนทำง
ยุทธศำสตร์ที่สำคัญกำแพงเมืองและป้อมปรำกำรจึงถูกสร้ำงอย่ำงแข็งแรง และยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน
จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ำมำก่อน ๒ เมือง คือเมืองชำกังรำว
ตั้งอยู่ทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม ตั้งอยู่ทำงฝั่งขวำของแม่น้ำปิง และอยู่ตรงข้ำมกับเมือง
กำแพงเพชรเก่ำ จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศำสตร์วัฒนธรรมอุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชรได้รับ กำรยกย่อง
ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๔และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ำไม้ นก สัตว์ต่ำง ๆ
อำทิ อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ อุทยำนแห่งชำติคลองลำน และอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้
ชื่นชมควำมงำมอีกด้วย

อาณาเขต
จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ ๓๕๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ
๘,๖๐๗.๕ ตำรำงกิโลเมตร

ตราประจาจังหวัด
เป็นรูปกำแพงเมืองประดับเพชรเปล่งประกำยแห่ง
ควำมงดงำมโชติช่วงประดิษฐำนอยู่รูปวงกลม
รูปกาแพงเมืองมีใบเสมา หมำยถึง กำแพงเมืองโบรำณของเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นมรดกที่ล้ำค่ำ
ทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี แสดงเกียรติประวัติที่น่ำภำคภูมิใจของชำวเมืองนี้ และเป็นที่มำของชื่อ
จังหวัดกำแพงเพชร
รูปเพชรมีประกายแสง หมำยถึง ควำมสวยงำม ควำมแข็งแกร่งมีคุณค่ำเยี่ยงเพชรของกำแพงเมือง
ประกำยแสงแสดงถึงควำมรุ่งโรจน์ของบ้ำนเมืองมำแต่โบรำณ

รูปวงกลม หมำยถึง ควำมกลมเกลียว สมัครสมำนสำมัคคีรักใคร่มีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวของ
ชำวกำแพงเพชรทั้งมวล
ความหมายโดยสรุป คือ กำแพงเพชรเป็นเมืองที่มีกำแพงเมืองมั่นคงแข็งแกร่งสวยงำม เป็น มรดก
แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ ประจักษ์พยำนแห่งควำมรุ่งโรจน์โชติชว่ งในอดีตที่น่ำภำคภูมิ ใจ เมืองมีควำม
เจริญรุ่งเรือง ผู้คน พลเมืองมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีรักใคร่กลมเกลี่ยวกันเป็นอย่ำงดี
ธงประจาจังหวัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีพื้นสีอยู่ 3 สี คือสีเหลือง สีแดง และสีเขียวใบไม้มีรูป
ตรำประจำจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ตรงกลำงแถบสีแดง
แถบสีเหลือง แสดงว่ำ จังหวัดนี้เป็นเมืองซึ่งสร้ำงในสมัยโบรำณมีปูชนียวัตถุเกี่ยวกับ
พระพุทธศำสนำอยู่มำก
แถบสีแดง แสดงว่ำ จังหวัดนี้ได้เคยเป็นชนชำตินักรบมำแต่โบรำณได้เคยทำศึกสงครำมกับพม่ำ
หลำยครั้งหลำยหน
แถบสีเขียวใบไม้ แสดงว่ำ จังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ำไม้นำนำชนิด อันเป็น
ทรัพยำกรธรรมชำติของจังหวัดเป็นอย่ำงดี
ต้นไม้ประจาจังหวัด คือ ต้นสีเสียดแก่น
ดอกไม้ประจาจังหวัด คือ ดอกพิกุล

ต้นสีเสียดแก่น
ตราผ้าผูกคอลูกเสือ

เหรียญที่ระลึกประจาจังหวัด

ดอกพิกุล

ข้อมูลสถิติ
พื้นที่

8,607.5 ตร.กม.

(อันดับที่ 22)

ประชากร

725,994 คน

(พ.ศ. 2550) (อันดับที่ 34)

ความหนาแน่น

84.34 คน/ตร.กม.

(อันดับที่ 53)

ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง

ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำแพงเพชร หมู่ที่ 6 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์

(+66) 0 5570 5004

โทรสาร

(+66) 0 5570 5099

สภาพทั่วไปของจังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่ำมีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีควำม
เจริญรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยเป็นรำชธำนีเมื่อเมื่อประมำณ 700 ปีมำแล้ว จำกกำรศึกษำหลักศิลำจำรึกโดยนัก
โบรำณคดีทำให้ทรำบว่ำจังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองโบรำณที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์หลำย
เมือง เช่น เมืองชำกังรำว เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร เมืองคณฑี เป็นต้น
ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งมี
โบรำณสถำนเก่ำแก่ ซึ่งก่อสร้ำงด้วยศิลำแลงหลำยแหล่งรวมอยู่ใน “อุทยำนประวิติศำสตร์กำแพงเพชร” ซึ่ง
องค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ
วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2534 นับเป็นควำมภำคภูมิใจของชำวจังหวัดกำแพงเพชรอย่ำงยิ่ง
1. สภาพทางภูมิศาสตร์
1.1 ที่ตั้งแต่และอำณำเขต จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภำคเหนือตอนล่ำง โดยอยู่ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร 358 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก และอำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก

ติ ด ต่ อ กั บ อ ำเภอบำงระก ำ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และอ ำเภอโพธิ์ ท ะเล,
อำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก
1.2 ขนำดพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.5 ตำรำงกิโลเมตร(5,379,687ไร่) เป็นพื้นที่
กำรเกษตรประมำณ 5,272 ตำรำงกิโลเมตร (3,295,470 ไร่) ป่ำไม้ 2,146.7
ตำรำงกิโลเมตร (1,341,718 ไร่)
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่ำนเป็นระยะยำวประมำณ 104
กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ำเจ้ ำพระยำตอนบนแบบตะพักลุ่มน้ำ ระดับควำมสูงประมำณ 43107 เมตร จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง อยู่บริเวณทำงด้ำนทิศตะวันออกและใต้จังหวัด
ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขำเตี้ยๆ สลับที่รำบ พบบริเวณด้ำนเหนือ ตอนกลำงของจังหวัด
ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขำสลับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธำตุ และต้นน้ำลำธำรต่ำง ๆ ที่สำคัญ เช่น คลองวัง
เจ้ำ คลองสวนหมำก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ำปิง
โดยสรุ ป ลั กษณะพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ด้ำนตะวันตกเป็นภูเขำสูงลำดลงมำ ทำงด้ำน
ตะวันออกลักษณะดินเป็นดินปนทรำยเหมำะแก่กำรทำนำ และปลูกพืชไร่

การปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อาเภอ 78 ตาบล 823 หมู่บ้าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาเภอเมืองกาแพงเพชร
อาเภอไทรงาม
อาเภอคลองลาน
อาเภอขาณุวรลักษบุรี
อาเภอคลองขลุง
อาเภอพรานกระต่าย

7. อาเภอลานกระบือ
8. อาเภอทรายทองวัฒนา
9. อาเภอปางศิลาทอง
10 อาเภอบึงสามัคคี
11 อาเภอโกสัมพีนคร

อาเภอเมืองกาแพงเพชร

พระบรมธาตุคู่บ้าน กล้วยไข่หวานคู่เมือง
ลือเลื่องเมืองมรดกโลก
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงค่อนไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำร
ปกครองข้ำงเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนครและอำเภอพรำนกระต่ำย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทรงำม
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคลองขลุงและอำเภอขำณุวรลักษบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองลำน
อาเภอเมืองกาแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 16 ตาบล 215 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ในเมือง

(Nai Mueang)

2. คณฑี

(Khonthi)

3. ไตรตรึงษ์ (Trai Trueng)

4. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (Nikhom Thung Pho Thale)

5. อ่ำงทอง

(Ang Thong)

6. เทพนคร

(Thep Nakhon)

7. นำบ่อคำ

(Na Bo Kham)

8. วังทอง

(Wang Thong)

9. นครชุม

(Nakhon Chum)

10. ท่ำขุนรำม

(Tha Khun Ram)

11. ทรงธรรม (Song Tham)

12. คลองแม่ลำย

(Khlong Mae Lai)

13. ลำนดอกไม้ (Lan Dokmai)

14. ธำมรงค์

(Thammarong)

15. หนองปลิง (Nong Pling)

16. สระแก้ว

(Sa Kaeo)

ท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่


เทศบาลเมืองกาแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล



เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลอ่ำงทองและตำบลคลองแม่ลำย



เทศบาลตาบลนครชุม ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลนครชุม



เทศบาลตาบลปากดง ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลไตรตรึงษ์



เทศบาลตาบลเทพนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพนครทั้งตำบล



เทศบาลตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไตรตรึงษ์ (นอกเขตเทศบำลตำบลปำก
ดง)



องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่ำงทอง (นอกเขตเทศบำลตำบลคลองแม่
ลำย)



องค์การบริหารส่วนตาบลนาบ่อคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนำบ่อคำทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครชุม (นอกเขตเทศบำลตำบลนครชุม)



องค์การบริหารส่วนตาบลทรงธรรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรงธรรมทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำนดอกไม้ทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลิงทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลคณฑี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคณฑีทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทองทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ำขุนรำมทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแม่ลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองแม่ลำย (นอกเขตเทศบำลตำบล
คลองแม่ลำย)



องค์การบริหารส่วนตาบลธามรงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธำมรงค์ทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระแก้วทั้งตำบล

อาเภอไทรงาม

ไทรงาม เมืองคนแกร่ง
แหล่งธรรมรุ่ง ทุ่งรวงทอง
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอไทรงาม
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลำนกระบือ



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวชิรบำรมีและอำเภอสำมง่ำม (จังหวัดพิจิตร)



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบึงสำมัคคีและอำเภอทรำยทองวัฒนำ



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร

อำเภอไทรงำมแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 72 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. ไทรงำม

(Sai Ngam)

2. หนองคล้ำ

(Nong Khla)

3. หนองทอง

(Nong Thong)

4. หนองไม้กอง (Nong Mai Kong)
5. มหำชัย

(Maha Chai)

6. พำนทอง

(Phan Thong)

7. หนองแม่แตง (Nong Mae Taeng)

ท้องที่อำเภอไทรงำมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตาบลไทรงาม ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลไทรงำม



องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงำม (เฉพำะนอกเขตเทศบำลตำบลไทร
งำม)



องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคล้ำทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองทองทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้กอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้กองทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหำชัยทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลพานทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพำนทองทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่แตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแม่แตงทั้งตำบล

อาเภอคลองลาน

คลองลานเมืองคนงาม น้าตกสวย
เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรม
มากมีของดีเครื่องเงิน
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอคลองลาน
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังเจ้ำ (จังหวัดตำก) และอำเภอโกสัมพีนคร



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปำงศิลำทอง



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผำงและอำเภอพบพระ (จังหวัดตำก)

อำเภอคลองลำนแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 65 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. คลองน้ำไหล

(Khlong Nam Lai)

2. โป่งน้ำร้อน

(Pong Nam Ron)

3. คลองลำนพัฒนำ (Khlong Lan Phatthana)
4. สักงำม

(Sak Ngam)

ท้องที่อำเภอคลองลำนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองลำนพัฒนำทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้าไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหลทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งน้าร้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนทั้งตำบล

อาเภอขาณุวรลักษบุรี

เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสต้น
ถิ่นคนผมแดง แหล่งอารยธรรมโบราณ
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอขาณุวรลักษบุรีตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคลองขลุงและอำเภอบึงสำมัคคี



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำดยำวและอำเภอแม่วงก์ (จังหวัดนครสวรรค์)



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปำงศิลำทอง

อำเภอขำณุวรลักษบุรีแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 141 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. ยำงสูง

(Yang Sung)

2. วังชะพลู (Wang Chaphlu)

3. ป่ำพุทรำ (Pa Phutsa)

4. โค้งไผ่

5. แสนตอ

6. ปำงมะค่ำ (Pang Makha)

(Saen To)

(Khong Phai)

7. สลกบำตร (Salok Bat)

8. วังหำมแห (Wang Ham Hae)

9. บ่อถ้ำ

10. เกำะตำล (Ko Tan)

(Bo Tham)

11. ดอนแตง (Don Taeng)
ท้องที่อำเภอขำณุวรลักษบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตาบลขาณุวรลักษบุรี ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลยำงสูง ตำบลป่ ำพุทรำ และตำบล
แสนตอ



เทศบาลตาบลสลกบาตร ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลสลกบำตร



องค์การบริหารส่วนตาบลยางสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยำงสูง (นอกเขตเทศบำลตำบลขำณุวรลักษ
บุรี)



องค์การบริหารส่วนตาบลป่าพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่ำพุทรำ (นอกเขตเทศบำลตำบลขำณุวร
ลักษบุรี)



องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนตอ (นอกเขตเทศบำลตำบลขำณุวร
ลักษบุรี)



องค์การบริหารส่วนตาบลสลกบาตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสลกบำตร (นอกเขตเทศบำลตำบลสลก
บำตร)



องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อถ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อถ้ำทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแตงทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชะพลูทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลโค้งไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโค้งไผ่ทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลปางมะค่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปำงมะค่ำทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังหามแห ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหำมแหทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกำะตำลทั้งตำบล

อาเภอคลองขลุง

ดินแดนหลวงพ่อปลอดภัย
ผลไม้รสดี มีชื่อไม้ดอกไม้
ประดับ
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอคลองขลุงตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทรำยทองวัฒนำและอำเภอบึงสำมัคคี



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอขำณุวรลักษบุรีและอำเภอปำงศิลำทอง



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร

อำเภอคลองขลุงแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 101 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. คลองขลุง (Khlong Khlung)

2. วังแขม

(Wang Khaem)

3. ท่ำมะเขือ (Tha Makhuea)

4. หัวถนน

(Hua Thanon)

5. ท่ำพุทรำ (Tha Phutsa)

6. วังไทร

(Wang Sai)

7. แม่ลำด

(Mae Lat)

8. วังบัว

(Wang Bua)

9. วังยำง

(Wang Yang)

10. คลองสมบูรณ์ (Khlong Sombun)

ท้องที่อำเภอคลองขลุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตาบลคลองขลุง ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลคลองขลุง



เทศบาลตาบลท่าพุทรา ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลท่ำพุทรำ



เทศบาลตาบลท่ามะเขือ ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลท่ำมะเขือ



เทศบาลตาบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยำงทั้งตำบล



องค์การบริ หารส่วนต าบลคลองขลุง ครอบคลุ มพื้นที่ตำบลคลองขลุง (นอกเขตเทศบำลตำบล
คลองขลุง)



องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะเขือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ำมะเขือ (นอกเขตเทศบำลตำบลท่ำ
มะเขือ)



องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพุท รา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ำพุทรำ (นอกเขตเทศบำลตำบลท่ำ
พุทรำ)



องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลำดทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแขมทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลหัวถนน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวถนนทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไทรทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังบัวทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ทั้งตำบล

อาเภอพรานกระต่าย

เอกลักษณ์ภาษาถิ่น หินอ่อน
เมืองพาน ตานานถ้ากระต่าย
ทอง เห็ดโคนดองรสดี
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอพรานกระต่ายตั้งอยู่ทำงทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองตำก (จังหวัดตำก) และอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย (จังหวัดสุโขทัย)



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคีรีมำศ (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลำนกระบือ



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอไทรงำมและอำเภอเมืองกำแพงเพชร



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนคร และอำเภอเมืองตำก (จังหวัดตำก)

อำเภอพรำนกระต่ำยแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 116 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. พรำนกระต่ำย (Phran Kratai)

2. เขำคีริส

(Khao Khirit)

3. หนองหัววัว

(Nong Hua Wua)

4. คุยบ้ำนโอง

(Khui Ban Ong)

5. ท่ำไม้

(Tha Mai)

6. คลองพิไกร

(Khlong Phikrai)

7. วังควง

(Wang Khuang)

8. ถ้ำกระต่ำยทอง (Tham Kraitai Thong)

9. วังตะแบก

(Wang Tabaek)

10. ห้วยยั้ง

(Huai Yang)

ท้องที่อำเภอพรำนกระต่ำยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่


เทศบาลต าบลพรานกระต่ า ย ครอบคลุ มพื้ น ที่ บำงส่ ว นของต ำบลพรำนกระต่ำ ยและต ำบลถ้ ำ
กระต่ำยทอง



เทศบาลต าบลบ้ า นพราน ครอบคลุ มพื้น ที่ตำบลพรำนกระต่ำย (นอกเขตเทศบำลตำบลพรำน
กระต่ำย)



เทศบาลตาบลคลองพิไกร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพิไกรทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัววัวทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ำไม้ทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังควง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังควงทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะแบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะแบกทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลเขาคีริส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขำคีริสทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลคุยบ้านโอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคุยบ้ำนโองทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลถ้ากระต่ายทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ำยทอง (นอกเขตเทศบำล
ตำบลพรำนกระต่ำย)



องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยั้งทั้งตำบล

อาเภอลานกระบือ

แหล่งน้ามันสิริกิติ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติ
พุทธศาสตร์ลือเลื่อง เมืองแห่งคุณธรรม
เลิศล้าความสะอาด
อาเภอลานกระบือ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร มีชื่อเสียงโดดเด่นหลำยด้ำน โดยเฉพำะ
กำรค้นพบแหล่งน้ำมันดิบ คือ "แหล่ งน้ำมันสิริกิติ์" ซึ่งได้กล่ำวไว้ในคำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร ที่ว่ำ
"กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลำแลงใหญ่ กล้วยไข่หวำน น้ำมันลำนกระบือ"
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ได้รับกำรค้นพบเมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2524 โดยบริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์
โปรดักชั่น จำกัด หรือไทยเชลล์ โดยมีกำรพบน้ำมันปริมำณมำกพอในเชิงพำณิชย์ที่ หลุมสำรวจ "ลำนกระบือ
เอ 01" ในกิ่งอำเภอลำนกระบื อ จั งหวัดกำแพงเพชร และเริ่มผลิต น้ำมัน เมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2525
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศำสตร์ไทยที่มีกำรผลิตน้ำมันเพื่อใช้ในกำรพำณิชย์ จนถึงปัจจุบัน แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
ก็ยังคงเป็นแหล่งน้ำมันบนบกขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2528 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) หรือ ปตท.สผ.
ได้เข้ำมำเป็นผู้ร่วมทุนในกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทำนเอส 1 โดยที่บริษัท ปตท.สผ. ถือหุ้น
ร้อยละ 25 และบริษัทไทยเชลล์ถือหุ้นร้อยละ 75 ต่อมำในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2547 บริษัท ปตท.สผ. ได้ซื้อ
หุ้นทั้งหมดของบริษัทไทยเชลล์ ทำให้บริษัท ปตท.สผ. เป็นเจ้ำของสัมปทำนเอส 1 ทั้งหมด และกลำยเป็น
ผู้ดำเนินกำรแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันอันทรงคุณค่ำของประเทศไทย
อำเภอลำนกระบือ มีลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่แห้งแล้ง ซึ่งไม่เหมำะแก่กำรเพำะปลูกเกษตรกรรม

ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอลานกระบือ ตั้งอยู่ ทำงทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียงดังต่อไปนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคีรีมำศ (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอบำงระกำ (จังหวัดพิษณุโลก)



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบำงระกำ (จังหวัดพิษณุโลก) และอำเภอวชิรบำรมี (จังหวัดพิจิตร)



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอไทรงำม



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพรำนกระต่ำย

อำเภอลำนกระบือแบ่งพื้นที่กำรปกครองออกเป็น 7 ตำบล 67 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. ลำนกระบือ

(Lan Krabue)

2. ช่องลม

(Chong Lom)

3. หนองหลวง

(Nong Luang)

4. โนนพลวง

(Non Phluang)

5. ประชำสุขสันต์ (Pracha Suk San)
6. บึงทับแรต

(Bueng Thap Raet)

7. จันทิมำ

(Chanthima)

ท้องที่อำเภอลำนกระบือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตาบลลานกระบือ ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลลำนกระบือและบำงส่วนของตำบล
โนนพลวง



เทศบาลตาบลช่องลม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องลมทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลลานกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำนกระบือ (นอกเขตเทศบำลตำบล
ลำนกระบือ)



องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลวงทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลโนนพลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนพลวง (นอกเขตเทศบำลตำบลลำน
กระบือ)



องค์การบริหารส่วนตาบลประชาสุขสันต์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประชำสุขสันต์ทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลบึงทับแรต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงทับแรตทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันทิมำทั้งตำบล

อาเภอทรายทองวัฒนา

กระพี้จั่น พันธุ์ไม้ดี ไหมมัดหมี่งามวิไล ระบือ
ไกลเป่าแก้ว เพริศแพร้วเบญจรงค์
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอทรายทองวัฒนาตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง
ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอไทรงำม



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบึงสำมัคคี



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบึงสำมัคคีและอำเภอคลองขลุง



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองขลุง

อำเภอทรำยทองวัฒนำแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. ทุ่งทรำย

(Thung Sai)

2. ทุ่งทอง

(Thung Thong)

3. ถำวรวัฒนำ (Thawon Watthana)
ท้องที่อำเภอทรำยทองวัฒนำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตาบลทุ่งทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทรำยทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลถาวรวัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถำวรวัฒนำทั้งตำบล

อาเภอปางศิลาทอง

ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม
หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น
โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น
ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกาแพง
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอปางศิลาทองตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง
ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคลองลำน อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอคลองขลุง



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอขำณุวรลักษบุรี



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่วงก์ (จังหวัดนครสวรรค์)



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผำง (จังหวัดตำก)

อำเภอปำงศิลำทองแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 42 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. โพธิ์ทอง (Pho Thong)
2. หินดำต (Hin Dat)
3. ปำงตำไว (Pang Ta Wai)
ท้องที่อำเภอปำงศิลำทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่


องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดำตทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลปางตาไว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปำงตำไวทั้งตำบล

อาเภอบึงสามัคคี

ดินดาน้าดี สามัคคีทั่วเขต
การเกษตรก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบึงสามัคคีตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง
ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทรำยทองวัฒนำและอำเภอไทรงำม



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสำมง่ำม อำเภอโพธิ์ประทับช้ำง และอำเภอบึงนำรำง (จังหวัดพิจิตร)



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอขำณุวรลักษบุรี



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองขลุงและอำเภอทรำยทองวัฒนำ

ท้องที่อำเภอบึงสำมัคคีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอขำณุวรลักษบุรี ทำงรำชกำรได้แ บ่งพื้นที่กำรปกครอง
ออกมำโดยตั้งเป็น กิ่งอาเภอบึงสามัคคี ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2537
และต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะขึ้นเป็น อาเภอบึงสามัคคี ในวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 โดยมีผล
บังคับในัวนที่ 8 กันยำยน ปีเดียวกัน
อำเภอบึงสำมัคคีแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. บึงสำมัคคี (Bueng Samakkhi)
2. วังชะโอน (Wang Cha-on)
3. ระหำน

(Rahan)

4. เทพนิมิต (Thep Nimit)
ท้องที่อำเภอบึงสำมัคคีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตาบลระหาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระหำนทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลบึงสามัคคี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงสำมัคคีทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะโอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชะโอนทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลเทพนิมิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพนิมิตทั้งตำบล

อาเภอโกสัมพีนคร

ป่าสวยน้าใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่า น
อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือ
เลื่อง เมืองแห่งสาวงาม นามโกสัมพีนคร

ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอโกสัมพี น ครตั้ งอยู่ ทำงทิศตะวัน ตกเฉี ยงเหนือของจั งหวัด มีอ ำณำเขตติ ดต่อ กับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองตำก (จังหวัดตำก) และอำเภอพรำนกระต่ำย



ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรำนกระต่ำยและอำเภอเมืองกำแพงเพชร



ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชรและอำเภอคลองลำน



ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังเจ้ำ (จังหวัดตำก)

ท้องที่อำเภอโกสัมพีนครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทำงรำชกำรได้แบ่งพื้นที่กำรปกครอง
ออกมำโดยตั้งเป็น กิ่งอาเภอโกสัมพีนคร ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2539
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎำคม ปีเดียวกัน และต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะ ขึ้นเป็น อาเภอ
โกสัมพีนคร ในวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน ปีเดียวกัน

อำเภอโกสัมพีนครแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. โกสัมพี

(Kosamphi)

25 หมู่บ้ำน

2. เพชรชมภู

(Phet Chomphu) 9 หมู่บ้ำน

3. ลำนดอกไม้ตก (Lan Dokmai Tok) 9 หมู่บ้ำน
ท้องที่อำเภอโกสัมพีนครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่


องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกสัมพีทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลเพชรชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพชรชมภูทั้งตำบล



องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำนดอกไม้ตกทั้งตำบล

ตารางแสดงพื้นที่อาเภอ/ประชากร/ความหนาแน่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อาเภอ/กิ่งอาเภอ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
อำเภอไทรงำม
อำเภอคลองลำน
อำเภอขำณุวรลักษบุรี
อำเภอคลองขลุง
อำเภอพรำนกระต่ำย
อำเภอลำนกระบือ
อำเภอทรำยทองวัฒนำ
อำเภอปำงศิลำทอง
อำเภอบึงสำมัคคี
อำเภอโกสัมพีนคร
รวม

พื้นที่ /
(ตร.กม.)
1,348.536
448.9
1,140.2
1,158.780
783.332
1,081.791
429.123
202.226
755.981
287.831
489.400
8,126.1

ประชากร/คน ความหนาแน่น
(พ.ศ.2550) (คน)/(ตร.กม.)
211,137
157
50,799
113
63,243
55
107,209
93
73,751
94
68,927
64
41,964
98
23,790
118
30,462
40
26,647
93
28,065
57
725,994
982

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.5 ตร.กม. (5,379,687 ไร่) แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำไม้
3,275,970.75 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.54 ของพื้นที่จังหวัด โดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกซึ่ง
เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ จังหวัดกำแพงเพชรมีป่ำสงวนแห่งชำติ 9 แห่ง และ
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 1 แห่ง ดังนี้
2.1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ
1. ป่ำหนองเสือโฮกและป่ำหนองแขม
เนื้อที่ 10,168.75 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.พรำนกระต่ำย
2. ป่ำแม่ระกำ
เนื้อที่ 202,500 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองกำแพงเพชร และ อ.พรำนกระต่ำยและ
อำเภอโกสัมพีนคร
3. ป่ำคลองวังเจ้ำ – คลองสวนหมำก
เนื้อที่ 751,956 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองกำแพงเพชร อ.คลองลำน และอำเภอโกสัม
พีนคร
4. ป่ำไตรตรึงษ์
เนื้อที่ 7,913 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองกำแพงเพชร
5. ป่ำเขำเขียว – เขำสว่ำง และป่ำคลองห้วยทรำย
เนื้อที่ 195,125 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.พรำนกระต่ำย และ อ.เมืองกำแพงเพชร
6. ป่ำหนองหลวง
เนื้อที่ 113,300 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.พรำนกระต่ำย และ อ.ลำนกระบือ
7. ป่ำคลองขลุง และป่ำคลองแม่วงศ์
เนื้อที่ 776,312 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.ขำณุวรลักษบุรีและอ. คลองขลุง
8. ป่ำคลองสวนหมำก – ป่ำคลองขลุง
เนื้อที่ 717,500 ไร่ อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองกำแพงเพชร อ.คลองลำน และ
อ.คลองขลุง
9. ป่ำหนองคล้ำและป่ำดงฉัตร
เนื้อที่ 501,206 ไร่ อยู่ในพื้นที่ อ.ลำนกระบือ อ.ไทรงำม อ.พรำนกระต่ำย
อ.เมืองกำแพงเพชร อ.ขำณุวรลักษบุรี และ อ.คลองขลุง

2.1.2 อุทยานแห่งชาติ
1) อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยำนแห่งชำติน้ำตกคลองลำน เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยว ที่น่ำสนใจ อีกที่หนึ่ง ของจังหวัด
กำแพงเพชร ที่อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพียง
58 กิโลเมตรเท่ำนั้น และได้รับกำรประกำศให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติ เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2525 มีพื้นที่มำกกว่ำ
187,500 ไร่ ที่มีสภำพของป่ำที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไป
ด้วยป่ำดงดิบแล้ง ป่ำเต็งรัง และป่ำเบญจพรรณ จึงเหมำะ
สำหรับ นักท่องเที่ยวที่ชอบกำรพักผ่อน เชิงธรรมชำติ ชอบกำรเดินทำงแบบท้ำทำย
สถานที่น่าสนใจของทางอุทยานแห่งชาติน้าตกคลองลาน


น้าตกคลองลาน เป็นน้ำตกที่มีขนำดใหญ่ และสวยงำนเป็นอย่ำงมำก อยู่ห่ำงจำกที่ทำกำรอุทยำนฯ
เพียง 200 เมตรเท่ำนั้น ทำงด้ำนล่ำงของน้ำตกนักท่องเที่ยว สำมำรถลงเล่นน้ำได้ จึงเหมำะสำหรับ
กำรเดินทำงไปเพื่อกำร พักผ่อนหย่อนใจ



น้าตกคลองน้าไหล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ น้ำตกปำงควำย ลักษณะที่โดดเด่น ของน้ำตกแห่งนี้ก็คือ
จะมีน้ำไหลลดหลั่นกันลงมำมำกถึง เก้ำชั้นและที่สำคัญในแต่ละชั้น ก็จะเป็นลักษณะเป็นแอ่งน้ำ
สำมำรถลงเล่นน้ำได้ อยู่หำงจำกน้ำตกคลองลำนประมำณ 16 กิโลเมตร



แก่งร้อยเกาะ ก็เป็นอีกสถำนที่หนึ่ง ที่น่ำสนใจภำยในอุทยำนแห่งชำติน้ำตกคลองลำน ซึ่งลักษณะที่
น่ำสนใจ และได้ชื่อว่ำแก่งร้อยเกำะก็คือ เมื่อเรำมองไปก็จะดูคล้ำยๆ กับว่ำมีเกำะเล็ก เกำะน้อยอยู่
มำกมำยที่กลำงลำธำรนั่นเอง ฯลฯ

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องกำรพักค้ำงคืนที่อุทยำนแห่งชำติน้ำตกคลองลำน ทำงที่ทำกำรอุทยำนฯ ก็
มีบ้ำนพักไว้สำหรับให้บริกำรอีกด้วย หรือถ้ำหำกต้องกำรที่จะพักเต็นท์ นักท่องเที่ยวต้อง เตรียมเต็นท์สำหรับ
พักค้ำงคืนไปเอง โดยสำมำรถ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยำนแห่งชำติคลองลำน อำเภอคลองลำน
จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทร. 055-719304
2) อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
แหล่งท่องเที่ยว อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ
เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของทำงจังหวัดกำแพงเพชรอีก

สถำนที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2533 ได้รับกำรประกำศให้เป็นอุทยำนแห่งชำติ ลำดับที่ 63
ที่มีพื้นที่มำกกว่ำ 747 ตำรำงกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ ของผืนป่ำ โดยเฉพำะป่ำไม้สัก ผืน
ใหญ่ที่หำยำกในเขตภำคเหนือตอนล่ำง จึงได้รับควำมสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า


น้ำตกคลองโป่ง ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีเอกลักษณ์ มีทั้งหมด 4 ชั้นมีควำมงำม ที่โดดเด่น นั่นก็คือเป็นน้ำตก
หินชนวน ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่รักกำรผจญภัยไม่ควรพลำด กำรเดินทำงพัก
แรมกลำงป่ำแห่งนี้



น้ำตกเต่ำ เป็นน้ำตกที่มีควำมยิ่งใหญ่และสวยงำมมำก มีควำมสูงของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่ำ 200 เมตร
มีทั้งหมดด้วยกัน 3 ชั้นใกล้ๆ กับน้ำตกจะมีพื้นที่สำหรับกำงเต็นท์และมีห้องน้ำไว้บริกำรแก่
นักท่องเที่ยว



น้ำตกคลองวังเจ้ำ เป็นอีกสถำนที่หนึ่งที่มีจุดที่สำมำรถ มองเห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ำได้
อย่ำงชัดเจน เป็นน้ำตกขนำดกลำงชั้นเดียว และอยู่ใกล้กับที่ทำกำรอุทยำน เพียง 1.5 กิโลเมตร
เท่ำนั้น



น้ำตกคลองสมอกล้วย



น้ำตกกระแต่ไต่ไม้



น้ำตกนำฬิกำทรำย



น้ำตกเขำเย็น



จุดชมวิวทิวทัศน์ผำตั้ง ฯลฯ
3) อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร

อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกสถำนที่หนึ่ง หำกนักท่องเที่ยว ที่เดินทำงมำ
ท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ควรพลำดกำรเยี่ยมชม เพรำะที่แห่งนี้ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ
จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ได้
ประกำศให้ อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับ อุทยำนประวิติศำสตร์สุโขทัย และ
อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2534

โบรำณสถำนในอุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร เป็นงำนสถำปัตยกรรม ที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งใน
ด้ำนควำมเชื่อของบรรพชนในอดีต มีกำรใช้วัสดุศิลำแลง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกำรก่อสร้ำง และที่
สำคัญรูปแบบทำงศิลปกรรม ทั้งหมดเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งสิ้น ชวนหลงใหลกับภำพ ที่สะทอนให้เห็นถึงควำม
เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นที่มีอำยุ ไม่เก่ำไปกว่ำพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบไปด้วย โบรำณสถำนดังนี้


โบรำณสถำนฝั่งตะวันตกหรือเมืองนครชุม ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธำตุ เป็นเจดีย์ซึ่ง ทรงบรรจุ
พระบรมสำรีริกธำตุไว้เมื่อปี พ.ศ. 1900 วัดพระบรมธำตุเจติยำรำม ภำยในมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
และสมัยอยุธยำ เป็นจำนวนมำก กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ



โบรำณสถำนนองเมืองหรือเขตอรัญญิก ประกอบไปด้วย วัดพระนอน จะมีกำแพงที่เป็นศิลำแลงรอบ
ทั้ง 4 ด้ำน พบหลักฐำนที่สันนิษฐำนกันว่ำ สลักขึ้นในสมัยอยุธยำคือ ใบเสมำรูปเทพพนม พำลีกับ
ทรพี ฯลฯ



โบรำณสถำนฝั่งตะวันออกในเขตกำแพงเมือง ฯลฯ

อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ำชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชรตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 หรือ
สอบถำมรำยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711921
2.1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำสนำมเพรียง เนื้อที่ 63,125 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร
(ทับซ้อนอยู่ในเขตพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองวังเจ้ำ และป่ำคลองสวนหมำก
จ.กำแพงเพชร
2.2 แร่ธาตุ
จำกกำรสำรวจของกรมทรัพยำกรธรณีพบว่ำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นแหล่งที่
ทรัพยำกรแร่ธำตุหลำยชนิด ทั้งที่ได้นำมำใช้ประโยชน์และยังไม่ได้พัฒนำนำมำใช้ประโยชน์ คือ น้ำมันดิบ หิน
อ่อน แร่เหล็ก ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว ฟลูออไรท และไพโรฟิลไลด์ ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณภูเขำสูงทำงด้ำน
ตะวันตก ของจังหวัด และได้นำเอไว้ใช้ในเชิงพำณย์ ดังนี้
1) น้ำมันดิบ เป็นแร่ธำตุที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ไทยเชลล์
เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ได้รับสัมปทำนขุดเจำะน้ำมันดิบที่อำเภอลำนกระบือ ตั้งแต่ปี 2525
จนถึงปัจจุบัน ขุดเจำะไปแล้วมำกกว่ำ 170 หลุม และปี 2540 บริษัทฯ ได้ขุดเจำะน้ำมันครบ 100 ล้ำน
บำร์เรล มูลค่ำประมำณ 60,000 ล้ำนบำท ปัจจุบัน มีกำลังกำรผลิตเฉลี่ยวันละ 25,000 บำร์เรล
2) หินอ่อนและหินปูน มีกำรให้ประทำนบัตรเพื่อทำเหมืองแร่หินอ่อนในเขตอำเภอพรำนกระต่ำย
ตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน มีกำรออกประทำนบัตรไปแล้ว ประมำณ 12 รำยเนื้อที่ 673 ไร่ อำยุ

กำรให้ประทำนบัตร 25 ปี หินอ่อนขุดได้ในปี 2541 มีประมำณ 15,732.142 เมตริกตัน มูลค่ำ 55.06
ล้ำนบำท หินอ่อนคุณภำพต่ำมีประมำณ 142,555.555 เมตริกตัน มูลค่ำ 55.06 ล้ำนบำท ปละในปี
2543 ที่ผ่ำนมำได้ผลิตแร่หินอ่อนรวมประมำณ 6,600 ลูกบำศก์เมตร มีมูลค่ำประมำณ 40 ล้ำนบำท
หินอ่อนคุณภำพและหินปูนเพื่อกำรก่อสร้ำงประมำณ 600,000 เมตริกตัน มูลค่ำประมำณ 60 ล้ำนบำท
3. สภาพการปกครองและการเมือง
ตารางแสดงหน่วยการปกครอง

อาเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ตำบล

หมู่บ้ำน

1.อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2.อำเภอไทรงำม
3.อำเภอคลองลำน
4.อำเภอขำณุวรลักษบุรี
5.อำเภอคลองขลุง
6.อำเภอพรำนกระต่ำย
7.อำเภอลำนกระบือ
8.อำเภอทรำยทองวัฒนำ
9.อำเภอปำงศิลำทอง
10.อำเภอบึงสำมัคคี
11.อำเภอโกสัมพีนคร
รวม

1,348.536
448.9
1,140.2
1,158.780
783.332
1,081.791
429.123
202.226
755.981
287.831
489.400
8,126.1

16
7
4
11
10
10
7
3
3
4
3
77

215
72
65
141
101
116
67
43
42
45
43
950

จานวน ( แห่ง)
องค์กร
ปกครอง เทศบำล เทศบำล จำนวน
ส่วน
เมือง
ตำบล อบต.
ท้องถิ่น
19
1
5
13
8
1
7
4
1
3
13
2
11
13
4
9
11
3
8
8
2
6
3
1
2
3
3
4
1
3
3
3
89
1
20
68

ตารางแสดงจานวนประชากรจังหวัดกาแพงเพชร
อาเภอ
เมืองกำแพงเพชร
ขำณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรำนกระต่ำย
ไทรงำม
คลองลำน
ลำนกระบือ
ทรำยทองวัฒนำ
ปำงศิลำทอง
บึงสำมัคคี
โกสัมพีนคร
รวมทั้งสิ้น

จานวนประชากร
ชำย
หญิง
81,210
82,353
44,939
44,731
37,396
38,355
34,685
35,116
24,973
25,122
32,309
31,630
19,097
18,894
13,137
13,269
15,446
15,083
13,236
13,283
17,424
14,469
385,546
388679

รวม
163,563
89,670
75,751
69,801
50,095
63,939
37,991
26,406
30,529
26,519
31,893
774,225

จังหวัดกำแพงเพชรมีกำรคมนำคมสะดวกเพียงทำงเดียวคือทำงรถยนต์ ไม่มีทำงรถไฟหรือสนำมบิน
ต้องไปใช้บริกำรของจังหวัดใกล้เคียง ทำงรถไฟสำยเหนือผ่ำนจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ส่วน
สนำมบินมีที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ประกอบกับทำงถนนมีควำมสะดวกรวดเร็วกว่ำ กำรคมนำคม
ระหว่ำงตัวจังหวัดกับอำเภอ/กิ่งอำเภอมีถนนลำดยำงเชื่อมต่อกัน โดยมีระยะทำงจำกตัวเมืองไปยังอำเภอ
และกิ่งอำเภอต่ำง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชรดังนี้
อำเภอพรำนกระต่ำย
อำเภอคลองขลุง
อำเภอไทรงำม
อำเภอคลองลำน
อำเภอทรำยทองวัฒนำ
อำเภอขำณุวรลักษบุรี
อำเภอปำงศิลำทอง
กิ่งอำเภอบึงสำมัคคี
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร

ระยะทำง
ระยะทำง
ระยะทำง
ระยะทำง
ระยะทำง
ระยะทำง
ระยะทำง
ระยะทำง
ระยะทำง

25
42
46
49
51
70
78
85
25

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดกาแพงเพชรไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดตำก
๖๘ กิโลเมตร
จังหวัดสุโขทัย
๗๗ กิโลเมตร
จังหวัดพิจิตร
๙๐ กิโลเมตร
จังหวัดพิษณุโลก
๑๐๓ กิโลเมตร
จังหวัดนครสวรรค์
๑๑๗ กิโลเมตร
จังหวัดเชียงใหม่
๓๓๗ กิโลเมตร
การเดินทาง
รถยนต์ จำกกรุงเทพฯ ใช้ทำงหลวงหมำยเลข ๓๒ ผ่ำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ่ำงทอง สิงห์บุรี ชัยนำท
และนครสวรรค์ เข้ำสู่ทำงหลวงหมำยเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทำง ๓๕๘ กิโลเมตร รถโดยสำร
ประจำทำง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริกำรเดินรถ

3.1 ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา)
จังหวัดกำแพงเพชรมีชำวไทยภูเขำ จำนวน 6 เผ่ำ คือเผ่ำมูเซอ เย้ำ กะเหรี่ยง แม้ว(ม้ง) ลีซอ
และลัวะอำศัยอยู่ในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอต่ำงๆ รวม 33 กลุ่มบ้ำน 6 อำเภอ/กิ่งอำเภอ 9 ตำบล คือ อำเภอ
ปำงศิลำทอง อำเภอคลองลำน อำเภอขำณุวรลักษบุรี อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลอง ขลุง และอ.
โกสัมพีนคร มีครัวเรือนและครอบครัวรวมจำนวน 1,355 ครัวเรือน 1,675 ครอบครัว แบ่งเป็นประชำกร
ชำวเขำรวมจำนวน 37,682 คน (ชำย 2,574 คน หญิง 2,582 คน เด็กชำย 1,256 คน เด็กหญิง 1,258
คน) ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำไร่ รับจ้ำง ช่ำงเครื่องเงิน เย็บผ้ำปักประดิษฐ์ จักสำนฯลฯ สำหรับ
ศำสนำนับถือศำสนำพุทธ คริสต์ และนับถือผีบ้ำงบำงส่วน

4. ด้านเศรษฐกิจ
รำยได้ส่วนใหญ่ของประชำกรในจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นอยุ่กับสำขำเหมืองแร่ และกำรย่อยหินมำก
ที่สุด คิดเป็นมูลค่ำ 7,973 ล้ำนบำท รองลงมำเป็นสำขำเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่ำ 7,163 ล้ำนบำท สำขำ
กำรค้ำส่งและค้ำปลีกคิดเป็นมุลค่ำ 4,303 ล้ำนบำท และสำขำอุตสำหกรรมคิดเป็นมูลค่ำ 3,591 ล้ำนบำท

5.ด้านสังคม
5.1 ด้านการศึกษา
ในปีกำรศึกษำ 2546 จังหวัดกำแพงเพชรมีสถำนศึกษำรวมทั้งสิ้น 477 แห่ง มีครูอำจำรย์
7,237 คน นักศึกษำ 153,984 คน มีอัตรำครู/อำจำรย์เฉลี่ย ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ทั้งจังหวัดเป็น 1:21
คน
5.2 ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดกำแพงเพชรมีวัดจำนวน 359 วัด (วัดร้ำง 22 วัด) หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล 78
แห่ง พระภิกษุ 3,473 รูป สำมเณร 595 รูป
สำหรับโบสถ์ศำสนำต่ำงๆ มีดังนี้ โบสถ์คำทอลิค 5 แห่ง โบสถ์โปแตสแตนท์ 10 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง
ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม มีอุทยำนประวัติศำสตร์ 1 แห่ง พิพิธภัณฑ์แห่งชำติ 1 แห่ง พิพิธภัณฑ์เฉลิม
พระเกียรติ 1 แห่ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภำวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง
6. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
6.1 อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
ทำงเข้ำตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมำณ 5 กิโลเมตร ตำมถนนสำยกำแพงเพชร - พรำน
กระต่ำย แล้วเลี้ยวซ้ำยตรงกิโลเมตรที่ 360 อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบรำณสถำนฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้ำงที่แตกต่ำงกัน ด้ำนตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้ง
เมืองกำแพงเพชร โบรำณสถำนจะสร้ำงด้วยศิลำแลงและมีขนำดใหญ่ ส่วนโบรำณสถำนฝั่งตะวันตกคือเมือง
นครชุมก่อสร้ำงด้วยอิฐและมีขนำดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรำกฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่ำงสุโขทัยและ
อยุธยำ นอกจำกนี้ยังมีโบรำณสถำนนอกเมืองกำแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์ที่มุ่งในกำร
ปฏิบัติวิปัสสนำธรรม อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทำง 2 กิโลเมตร
อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชรได้รับกำรประกำศให้เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับอุทยำน
ประวัติศำสตร์สุโขทัยและอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย จำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2534 ผู้สนใจเข้ำชมได้ทุกวัน เวลำ 08.00-16.30 น.
ค่ำเข้ำชมชำวไทย 10 บำท ชำวต่ำงประเทศ 40 บำท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้ำชมในบริเวณอุทยำนจะต้องเสีย
ค่ำผ่ำนประตูคันละ 50 บำท รำยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0 5571 1921
6.2 ที่ทาการหน่วยศิลปากรประจาจังหวัดกาแพงเพชร
ตั้งอยู่เลยวัดพระแก้วไปตำมเส้นทำงกำแพงเพชร - พรำนกระต่ำย มีทำงแยกเข้ำไปทำงซ้ำยมือ
ตรงประตูสะพำนโคมประมำณ 300 เมตร เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบูรณะขุดแต่งอุทยำนประวัติศำสตร์
กำแพงเพชร ภำยในที่ทำกำรหน่วยจะมีแผนผังอุทยำนฯ ที่สำมำรถทำให้เข้ำใจกำรแบ่งส่วนพื้นที่โบรำณสถำน
ได้อย่ำงชัดเจน

6.3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาแพงเพชร
ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ เป็นที่แสดงโบรำณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ศิลปทวำรวดี
ศิลปลพบุรี ศิลปรัตนโกสินทร์ โบรำณวัตถุส่วนมำกเป็นลวดลำยปูนปั้นและลวดลำยดินเผำ เศียรพระพุทธรูป
เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดำ และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐำนเจดีย์ หรือติดตัง้ วิหำร นอกจำกนั้นยังมีเทวรู
ปพระอิศวรสัมฤทธิ์ ที่ในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้ถูกลอบตัดเศียรและพระหัตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2429 และได้ถูกซ่อมแซม
ให้คืนดีในภำยหลัง ผู้สนใจสำมำรถเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ในเวลำรำชกำรทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคำร และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลำ 09.00-16.00 น. ค่ำเข้ำชมชำวไทย 10 บำท ชำวต่ำงประเทศ 30 บำท
สอบถำมรำยละเอียด โทร. 0 5571 1570
6.4 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่เลขที่ 104/5 ถนนปิ่นดำริห์ ติดกับพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติกำแพงเพชร ภำยในเขต
กำแพงเมืองเก่ำของจังหวัดกำแพงเพชร สร้ำงเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
เนื่องในพระรำชพิธีกำญจนำภิเษกฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี สร้ำงด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือน
ไทยภำคกลำง พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดกำแพงเพชรฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของประวัติศำสตร์เมือง
ส่วนของมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และส่วนของชำติพันธุ์วิทยำ แสดงถึงชนเผ่ำต่ำง ๆ เช่น มูเซอ
กะเหรี่ยง ลีซอ กำรละเล่นพื้นบ้ำน เป็นต้น มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้
ระบบมัลติมีเดีย มีศูนย์บริรักษ์ไทยซึ่งเป็นสถำนที่ฝึกอบรม พัฒนำอำชีพหัตถกรรมและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชำวเขำและกลุ่มแม่บ้ำน นอกจำกนั้นมีศูนย์จริยศึกษำ เพื่อฝึก หัด
อบรมงำนประณีตศิลป์ ศิลปประดิษฐ์ สำหรับเยำวชนในวัยเรียน ซึ่งจะเป็นนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ใน
จังหวัด โดยจะสอนเกี่ยวกับพุทธศำสนำ มรรยำท กำรแกะสลัก ร้อยมำลัย ซึ่งจะเปิดสอนเฉพำะวันอำทิตย์
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดกำแพงเพชรฯ เปิดให้เข้ำชมทุกวันเวลำ 09.00-16.30 น. ค่ำบัตรผ่ำนประตู 10 บำท
ค่ำเข้ำชมมัลติมีเดีย 250 บำท/คณะ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5572 2341-2
6.5 ศาลพระอิศวร
ตั้งอยู่ด้ำนหลังศำลจังหวัด มีฐำนก่อด้วยศิลำแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำยกพื้นสูง 1.50 เมตร บน
ฐำนชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ที่จำลองขึ้นสมัยนำยเชำว์วัศ สุดลำภำเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เทวรูปพระ
อิศวรองค์เดิมปัจจุบันตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติกำแพงเพชร เทวรูปองค์เดิมนี้ในสมัยรัชกำลที่ 5
นักท่องเที่ยวชำวเยอรมันได้ลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์ ส่งลงเรือมำยังกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ขอ
พระเศียรและพระหัตถ์คืน และทรงประทำนพระอิศวรจำลองให้แทน ซึ่งปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุง
เบอร์ลิน

6.6 สิริจิตอุทยาน
เป็นสวนสำธำรณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ 170 ไร่ ประกอบด้วยสนำมเด็กเล่น
สวนสุขภำพ ศำลำพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้ประดับ และลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้ำงเป็นเรือนไทย มีกำร
แสดงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทยประจำท้องถิ่น ที่ลำนเวทีกลำงแจ้ง และมีกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำจำก
โครงกำร "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของชุมชนในเขตเทศบำลเมืองอีกด้วย
6.7 หอไตรวัดคูยาง
ตั้งอยู่ที่ถนนวิจิตร เขตเทศบำลเมือง เป็นสถำปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้ำงไว้
กลำงน้ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวกแมลงสำบและหนู เข้ำไปกัดทำลำยพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์
ทำงพระพุทธศำสนำ
6.8 หลวงพ่ออุโมงค์
วัดสว่ำงอำรมณ์ อยู่ในตำบลนครชุม อำเภอเมือง เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนำดใหญ่
หน้ำตักกว้ำง 2 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงำมยิ่งเป็นหลักฐำนสำคัญประกอบข้อเท็จจริงถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ำยเหนือ
6.9 บ้านไม้สักเก่าแก่
ตั้งอยู่บนถนนเทศำ เขตเทศบำลเมือง เป็นมรดกตกทอดของคหบดีชำวกำแพงเพชร มีลักษณะ
เป็นอำคำร 2 ชั้น สร้ำงด้วยไม้สักทั้งหลัง เสำเรือนทุกต้นใช้ไม้สักต้นเดียวยำวตลอด หน้ำมุขประดับด้วยไม้ฉลุ
มีควำมสวยงำมมำก
6.10 ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านบ่อสามแสน
หมู่ 6 บ้ำนบ่อสำมแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 5 กิโลเมตร
บนทำงหลวงสำยกำแพงเพชร-พรำนกระต่ำย ศูนย์แห่งนี้ ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำแปรรูปทำงกำรเกษตรหลำย
ชนิด ที่ขึ้นชื่อที่สุดได้แก่ กระยำสำรท ข้ำงแต๋น นำงเล็ด ขนมดอกจอก มันรังนก มีควำมเป็นเอกลักษณ์และ
รสชำติควำมอร่อยแบบไทยๆ
6.11 บ่อน้าพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)
หมู่ 3 ตำบลลำนดอกไม้ อำเภอเมือง ห่ำงจำกตัวเมือง 13 กิโลเมตร บนทำงหลวง 101 สำย
กำแพงเพชร-พรำนกระต่ำย แยกซ้ำยเข้ำไปประมำณ 12 กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติผุด
ขึ้นมำจำกใต้ดิน จำนวน 5 จุด อุณหภูมิประมำณ 40-65 องศำเซลเซียส จำกกำรตรวจสอบของกระทรวง
สำธำรณสุขปรำกฏว่ำไม่มีสำรปนเปื้อนและเชื้อโรคอันตรำยเกินมำตรฐำนแต่อย่ำงใด มีสถำนที่ให้บริกำรอำบ
น้ำแร่ในบริเวณน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย

6.1.2 เมืองไตรตรึงษ์
ตั้งอยู่ที่ตำบลไตรตรึงษ์ บนทำงหลวงหมำยเลข 1 สำยกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ห่ำงจำกตัว
เมือง 18 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่ำ สร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำไชยสิริกษัตริย์เชียงรำย ซึ่งได้หนีข้ำศึกจำกเชียงรำย
ลงมำสร้ำงเมืองนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1542 ปัจจุบันโบรำณสถำนต่ำง ๆ ทรุดโทรมลงมำก เหลือเพียงซำกเจดีย์และ
เชิงเทินเท่ำนั้น
6.13 ตลาดกล้วยไข่
ตั้งอยู่ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 สำยกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ตรงกิโลเมตรที่ 343 มี
เพิงขำยกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉำบ และสินค้ำพื้นเมืองอื่น ๆ ตั้งอยู่เรียงรำยเป็นระยะทำงยำวประมำณ
200 เมตร
6.14 อ่างเก็บน้าคลองน้าแดงเพื่อการเกษตร
หมู่ 11 บ้ำนวังตะกู เป็นอ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ เนื้อที่ประมำณ 1,500 ไร่ มีน้ำตลอดทั้งปี เป็น
แหล่งตกปลำ ปลูกพืชไร่ มีสวนมะขำมหวำนและสวนส้มเขียวหวำนอยู่ใกล้ๆ สภำพภูมิประเทศสวยงำม มีเนิน
เขำล้อมรอบ
6.15 อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองลำนพัฒนำ ตำบลคลองน้ำไหล และตำบลโป่งน้ำร้อน มีเนื้อที่
187,500 ไร่ ประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2525 มีสภำพป่ำที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยป่ำ
เต็งรัง ป่ำดงดิบแล้ง และป่ำเบญจพรรณ สัตว์ป่ำนำนำชนิดไม่น้อยกว่ำ 265 ชนิด 81 วงศ์ เป็นป่ำต้นน้ำของ
ลำน้ำหลำยสำย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมำก คลองลำน ไหลรวมกันสู่แม่น้ำปิง ช่วงเวลำที่เหมำะจะ
เดินทำงมำท่องเที่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์
6.16 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่ำ
ตะวันตกที่มีพื้นที่ป่ำสมบูรณ์มำกที่สุดตั้งแต่จังหวัดตำกจนถึงจังหวัดกำญจนบุรี มีเนื้อที่ประมำณ 558,750 ไร่
พื้นที่ทิศเหนือของอุทยำนฯติดกับอุทยำนแห่งชำติคลองลำน ทิศใต้ติดกับเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง
จังหวัดอุทัยธำนี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง จังหวัดตำก ได้รับกำรประกำศเป็น
อุทยำนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2530 ป่ำส่วนใหญ่ของอุทยำนฯประกอบด้วยป่ำเบญจพรรณ ป่ำดง
ดิบ และป่ำเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่ำมำกมำย เช่น สัก ประดู่ มะค่ำโมง ยำงแดง เต็ง รัง เป็นตัน
นอกจำกนี้ยังมีสัตว์ป่ำที่หำยำก เช่น ช้ำงป่ำ กระทิง เสือ กวำง เก้ง หมี แมวลำย และนกต่ำง ๆ มำกกว่ำ 305
ชนิด จำก 53 วงศ์ ซึ่งนกบำงชนิดพบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เช่น นกกระเต็นขำวดำใหญ่ นกเงือก

คอแดง นกกำงเขนดง นกโพระดกหูเขียว นกพญำปำกกว้ำงหำงยำว เป็นต้น ช่วงที่เหมำะแก่กำรท่องเที่ยว
มำกที่สุดคือฤดูหนำว ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์
กำรเดินทำง จำกกรุงเทพฯ ไปตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 เลี้ยวซ้ำย กิโลเมตรที่ 338 เข้ำ
ทำงหลวงหมำยเลข 1117 สำยคลองลำน-อุ้มผำง เมื่อถึงสี่แยกเข้ำคลองลำนให้ตรงไปอีก 19 กิโลเมตร ก็จะ
ถึงที่ทำกำรอุทยำนฯ แต่หำกใช้ทำงหลวง 1072 ลำดยำว-คลองลำน เมื่อถึงสี่แยกตลำดคลองลำนแล้วให้เลี้ยว
ซ้ำยไปที่ทำกำรอุทยำนฯ หรือ นั่งรถโดยสำรปรับอำกำศ กรุงเทพฯ-คลองลำน ลงที่ตลำดคลองลำน แล้วเหมำ
รถสองแถวหรือรถมอเตอร์ไซด์ไปอุทยำนฯ ได้เช่นเดียวกัน
6.17 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 ถนนพหลโยธิน หมู่ 2 ตำบลแม่ลำด มีกำลังกำรผลิตเบียร์ 500 ล้ำนลิตร/ปี น้ำดื่ม
200 ล้ำนลิตร/ปี โซดำ 100 ล้ำนลิตร/ปี โดยใช้วัตถุดิบประกอบด้วยมอลต์ประมำณ 66,430 ตัน/ปี ฮอบ43
ตัน/ปี ข้ำวเจ้ำ 33,845 ตัน/ปี ผู้สนใจเข้ำชมขั้นตอนกำรผลิต เป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อล่วงหน้ำ โทร. 0 5572
8400
6.18 แหล่งน้ามันสิริกิติ์
เป็นแหล่งขุดเจำะน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชำติ ซึ่งบริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์โปร
ดักชั่น จำกัด ได้รับสัมปทำนขุดเจำะน้ำมันดิบมำตั้งแต่ ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน มีกำลังกำรผลิตเฉลี่ยวันละ
20,000 บำร์เรล ภำยในมีอำคำรนิทรรศกำร "ธำรเพชร" แสดงขั้นตอนกำรขุดเจำะน้ำมัน ผู้สนใจเข้ำชมควร
ติดต่อบริษัทฯ ล่วงหน้ำ โทร. 0 5573 1149-50
6.19 บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2)
หมู่ 11 ตำบลปำงมะค่ำ ห่ำงจำกศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำจังหวัดกำแพงเพชร 25
กิโลเมตร ประกอบด้วยชนเผ่ำที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่ำงจำกคนพื้นรำบ มีพื้นที่กำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดบ้ำนพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของหมู่บ้ำนชำวเขำ กำรแสดงของชำวเขำเผ่ำมูเซอ จัดนำเที่ยวแบบทัวร์ป่ำ ผู้สนใจติดต่อได้ที่
ศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำกำแพงเพชร โทร. 0 5578 6250
6.20 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ห่ำงจำกตัวเมือง 70 กิโลเมตร เป็นผืนป่ำที่สมบูรณ์ มีเนื้อที่ 466,875 ไร่ มีไม้สักที่ขึ้นเองตำม
ธรรมชำติอย่ำงหนำแน่น มีน้ำตกที่สวยงำมน่ำท่องเที่ยวหลำยแห่ง ได้รับกำรประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติเมื่อ
วันที่ 29 สิงหำคม 2533 นอกจำกนั้นใกล้ ๆ อุทยำนฯ ยังมีหมู่บ้ำนชำวกะเหรี่ยง ซึ่งยังมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่
แบบเดิม

7. ด้านโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ
สำมำรถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th
ที่อยู่ : ตู้ ปณ 69 ปณจ.กำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5576 6006-7, 0 5576 6408, 0 2562 0760 แฟกซ์: 0 5570
1059
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
อีเมล์ : np12khlongwangchao@hotmail.com
รำคำ : 500 - 1500 บำท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : ซีนิค ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 325/16 ถนนเทศำ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5572 2009 แฟกซ์: 0 5572 2109
เว็บไซต์ : http://www.scenicriversideresort.com
อีเมล์ : info@scenicriversideresort.com
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , รำคำ : 1500 - 3000 บำท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : สลกบำตร รีสอร์ท
ที่อยู่ : 1826 ถนนพหลโยธิน อำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5571 9304-5
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง , รำคำ : 450 - 550 บำท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : หมู่บ้ำนโฮมสเตย์บ้ำนป่ำคำ
ติดต่อศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำ
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้ำนป่ำคำ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลำน
โทรศัพท์:0 5578 6250

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : บ้ำนวนำลี
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 18 อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5578 6219, 08 9960 4493, 08 5875 4490, 08 7839 9227
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง , รำคำ : 800 - 1500 บำท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : เทียมแขรีสอร์ท
ที่อยู่ : 55 หมู่ 8 อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:08 6245 8124
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง , รำคำ : 800 - 1500 บำท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : มำกบุญรีสอร์ท
ที่อยู่ : 21/5 หมู่ 8 อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5576 6027, 08 1616 1886
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง , รำคำ : 800 - 2000 บำท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์
ที่อยู่ : กม. 65 ถนนคลองลำน-อุ้มผำง อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5576 6027-3, 0 5576 6024
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
รำคำ : 500 - 1500 บำท
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : อุทยำนแห่งชำติคลองลำน
ที่อยู่ : อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์:0 5576 6022-3
เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th
อีเมล์ : klonglan_np@hotmail.com
รำคำ : 500 - 1500 บำท

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : เรือนประทุมรีสอร์ท
ตั้งอยู่ใกล้สถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่อยู่ : 21/14 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์:0 5579 8181, 08 9438 2830
เว็บไซต์ : http://ruanprathumresort.9nha.com/
อีเมล์ : sukpech@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 11 ห้อง , รำคำ : 280 - 450 บำท

8. ด้านร้านอาหาร
ร้ำนอำหำร : ก๋วยเตี๋ยวไก่มะนำว
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5573 3035
ร้ำนอำหำร : ครัวเห็ดโคน
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5579 9798, 08 1426 1248
ร้ำนอำหำร : ร้ำนไก่ย่ำงพี่แป๋ว
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 7413
ร้ำนอำหำร : ร้ำนก๋วยเตี๋ยวหนองปลิง
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 2415

ร้ำนอำหำร : ร้ำนกระดังงำ
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 3678

ร้ำนอำหำร : ร้ำนอำหำรกินปลำ
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 6835
ร้ำนอำหำร : ร้ำนมัลลิกำ
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 1124
ร้ำนอำหำร : แม่ปิงริเวอร์ไซด์
ที่อยู่ : 47 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5572 2455
ร้ำนอำหำร : วิวสวยน้ำใส
ที่อยู่ : 120 ถนนเทศำซอย 2อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 7193
ร้ำนอำหำร : แม่ปิงรอยัล
ที่อยู่ : โรงแรมชำกังรำว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 4900
ร้ำนอำหำร : เทสตี้
ที่อยู่ : ถนนเทศำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0 5571 2594

9. ด้านของฝาก
ศูนย์จำหน่ำยผ้ำไหมทอมือทรำยทอง
จำหน่ำยผ้ำไหมทอมือ 6 เส้น และผ้ำไทยทุกชนิด
ที่อยู่ : 174 หมู่ 7 อำเภอทรำยทองพัฒนำ จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 08 1226 3142
ศูนย์หัตถกรรมเป่ำแก้ว
มีจำหน่ำยแก้วเป่ำรูปสัตว์ต่ำง ๆ ดอกไม้ ผลไม้
ที่อยู่ : อำเภอทรำยทองพัฒนำ จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 08 1675 7201, 08 1675 3437
ศูนย์จำหน่ำยหัตถกรรมเครื่องเงินชำวเขำ
จำหน่ำยเครื่องเงินฝีมือชำวเขำเผ่ำเย้ำ เช่น สร้อยคอ ต่ำงหู แหวน และกำไล
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 9 บ้ำนคลองเตย ถนนคลองลำน-อุ้มผำง กม.ที่ 42 อำเภอคลองลำน จังหวัด
กำแพงเพชร
โทรศัพท์ :
ศูนย์จำหน่ำยหัตถกรรมพื้นบ้ำนชำวเขำ
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนชำวเขำเพื่อกำรท่องเที่ยว
ที่อยู่ : ตำบลคลองลำนพัฒนำ อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ :
ศูนย์บริรักษ์ไทย
จำหน่ำยผ้ำลำยไทย และสินค้ำหัตถกรรมพื้นเมือง ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดกำแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5572 2341-2

ร้ำนเมี่ยงชำกังรำว
จำหน่ำยขนมไทย
ที่อยู่ : (เจ๊ม่วย) 273 ถนนรำชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5571 1124
แม่อำไพ
จำหน่ำยกล้วยกวน และขนมไทย
ที่อยู่ : ตลำดนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จำกแป้งบ้ำนครูดรุณ
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกแป้ง ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นแอปเปิ้ล และต้นท้อ
ที่อยู่ : 010/1 หมู่บ้ำนวังยำง ใกล้วิทยำลัยครูกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ป้ำหำด
กล้วยไข่อบน้ำผึ้ง กระยำสำรท เผือกฉำบ
ที่อยู่ : ถนนรำชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หัตถกรรมหินอ่อนบ้ำนพรำน
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์หินอ่อน เช่น โต๊ะหมู่บูชำ เจ้ำแม่กวนอิม นำฬิกำ
ที่อยู่ : 24/2-3 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5576 10100 5576 1080

10. ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
งานนบพระ-เล่นเพลง จัดขึ้นในระหว่ำงวันมำฆบูชำหรือวันเพ็ญเดือนสำม ประมำณเดือนกุมภำพันธ์
เป็นกำรฟื้นฟูงำนประเพณีดั้งเดิมตำมหลักฐำนในศิลำจำรึกเมืองพระชุม หรือเมืองนครชุม ที่กล่ำวถึงกำรจัด
ขบวนแห่ไปนบพระมำตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ขบวนจะข้ำมแม่น้ำปิงไปนมัสกำรพระบรมธำตุเจดีย์ที่ฝั่งนครชุม
มีกำรแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย และกำรออกร้ำนของส่วนรำชกำรและเอกชน
งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกาแพงเพชร จัดในช่วงวันสำรทไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1
ค่ำ ของเดือนกันยำยนทุกปี เพื่อเผยแพร่กล้วยไข่ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของจังหวัด ในงำนจะมีกำรประกวด
และจำหน่ำยกล้วยไข่ กำรแข่งขันกวนกระยำสำรท งำนนิทรรศกำรทำงกำรเกษตร กำรออกร้ำนจำหน่ำย
สินค้ำและกำรแสดงมหรสพต่ำง ๆ

งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน "เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกาแพงเพชร" เนื่องจำกก๋วยเตี๋ยว
เป็นอำหำรจำนด่วนยอดนิยมของคนกำแพงเพชร ทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวโบรำณ และผัดไท ทำงจังหวัดจึง
ได้จัดงำนดังกล่ำวขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่ำงวันที่ 1-3 ธันวำคม มีกำรออกร้ำนก๋วยเตี๋ยวรสอร่อยที่ขึ้นชื่อ ให้
ประชำชนและนักท่องเที่ยวเลือกได้ตำมใจชอบ
11. ด้านสาธารณสุขจังหวัด
มีบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข ให้บริกำรประชำชนโดยสำมำรถแบ่งแยกได้ดังนี้
1. แพทย์
สัดส่วน
1 : 8,932
คน
2. ทันตแพทย์ สัดส่วน
1 : 23,277 คน
3. เภสัชกร
สัดส่วน
1 : 16,343 คน
4. พยำบำลวิชำชีพ สัดส่วน
1 : 1,433
คน
5. เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ สัดส่วน
1 : 3,024
คน

หมายเลขโทรศัพท์สถานที่สาคัญในจังหวัดกาแพงเพชร


สถำนีตำรวจภูธร หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711199, 055-716868, 191



ตำรวจทำงหลวง หมำยเลขโทรศัพท์ 055-511340



ที่ว่ำกำรอำเภอ หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711310



โรงพยำบำลกำแพงเพชร หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711234, 055-714223-5



ททท. สำนักงำนภำคเหนือ เขต 4 หมำยเลขโทรศัพท์ 055-514341-3



สถำนีขนส่งจังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์ 055-799103



เทศบำลเมือง หมำยเลขโทรศัพท์ 055-720409



ไปรษณีย์จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711030



โรงเรียนอนุบำลกำแพงเพชร 055-711464

Link ที่น่าสนใจ
สำนักงำนจังหวัดกำแพงเพชร

http://www.kamphaengphet.go.th

*********************************************

