
ที่เที่ยวยอดนิยมน่าเที่ยวชมในพจิิตรที่ไม่ควรพลาด 
  พิจิตร เป็นอีกจงัหวดัในภาคกลางท่ีมีความส าคญัมาตั้งเเต่เม่ือคร้ังอดีตเเลว้ โดยตั้งอยูริ่มเเม่น ้า
น่าน เเละมีเเม่น ้ายมไหลผา่นอีกดว้ย เเต่เดิมในสมยัสุโขทยันั้นมีช่ือวา่เมืองสระหลวง ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเป็นช่ือ
วา่ เมืองโอฆบุรี ในรัชสมยัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เเละท่ีดินเเดนเเห่งน้ียงัเป็นท่ีประสูติของพระเจา้เสือ 
หรือ สมเด็จพระสรรเพชญท่ี์ 8 กษตัริยเ์เห่งกรุงศรีอยธุยา ก่อนท่ีจะมีการยา้ยท่ีตั้งของเมืองมายงับริเวณของบา้น
คลองเรียง ในสมยัพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงก็คือท่ีตั้งของเมืองพิจิตรในปัจจุบนั 
โดยพิจิตร นั้นไดช่ื้อวา่เป็นเมืองชาละวนั อีกดว้ย เเละมีสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามหลายเเห่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วรรณคดีเเละประวติัศาสตร์ ไดรั้บการคดัสรรมาเเลว้วา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัพิจิตรไม่ควรพลาดมาเท่ียว
ชมความสวยงาม 
  จงัหวดัพิจิตรอยูใ่นบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 15 องศา 
50 ลิปดา กบั 16 องศา และเส้นแวงท่ี 99 องศา กบั 150 องศา 45 ลิปดาตะวนัออก มีเน้ือท่ีประมาณ 4,531.013 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร่ มีความกวา้งประมาณ 72 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร 
อยูห่่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนตป์ระมาณ 346 กิโลเมตร และรถไฟระยะทางประมาณ 351 กิโลเมตร 

  ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางระก า และอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพิษณุโลก 

  ทิศใต ้   ติดต่อกบัอ าเภอชุมแสง และอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูณ์ 

  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร และอ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั 
    นครสวรรค ์

  จงัหวดัพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบาง
มูลนาก อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง อ าเภอโพทะเล อ าเภอสามง่าม อ าเภอวงัทรายพนู อ าเภอทบัคลอ้ อ าเภอสากเหล็ก 
อ าเภอดงเจริญ และอ าเภอบึงนาง 
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วดัท่าหลวง 
  ตั้งอยูริ่มฝ่ังเเม่น ้าน่านทางดา้นตะวนัตก ถือวา่เป็นวดัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากส าหรับจงัหวดั
พิจิตร โดยวดัเเหงน้ีสร้างในปี พ.ส.2388 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 โดยส่ิง
ท่ีส าคญัก็คือ ภายในพระอุโบสถของวดัเเห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานขององคห์ลวงพ่อเพชร ซ่ึงเป็นพระพุทะรูปเก่า
เเก่ ปางมารวชิยัสมยัเชียงแสน โดยหล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิ มีพุทธลกัษณะท่ีงดงามเป็นอยา่งยิง่ โดยมีความกวา้ง
ของหนา้ตกัอยูท่ี่ 1.40 เมตร เเละสูง 1.60 เมตร โดยยา้ยมาจากวดันครชุม ตามเร่ืองเล่าพื้นบา้นเมืองพิจิตรนั้น
กล่าวกนัวา่ พรพิจิตร ซ่ึงเป็นเจา้เมืองนั้นอยากจะไดพ้ระประธานมาประดิษฐานท่ีเมืองพิจิตร ประจวบเหมาะกบั
กองทพัของกรุงศรีอยธุยาก าลงัเดินทพัไปปราบปรามหวัเมืองเหนือท่ีเชียงใหม่ ท่านจึงฝากท่านเเม่ทพัของอยธุยา
ใหห้าพระพุทธรูปมาฝากซกัองค ์ คร้ันกองทพักรุงศรีอยธุยาเสร็จศึก ทางดา้นของเเม่ทพัก็ไดอ้าราธนา
พระพุทธรูปหลวงพอ่เพชรโดยใชแ้พลูกบวบล่องมาทางแม่น ้าปิง โดยฝากไวก้บัเจา้เมืองก าแพงเพชรก่อนท่ีจะมา
ประดิษฐานท่ีอุโบสถวดันครชุมก่อน เเลว้จึงยา้ยมาท่ีวดัท่าหลวง เเบบในปัจจุบนั โดยพระอุโบสถจะเปิดให้
นกัท่องเท่ียวเเละผูส้นใจเขา้นมสัการหลวงพอ่เพชรไดทุ้กวนัตั้งเเต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. นบัวา่เป็น
สถานท่ีเท่ียวจงัหวดัพิจิตรท่ีน่ามาเท่ียวอยา่งยิง่ 
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วดัหิรัญญาราม  
  วดัหิรัญญาราม แต่ชาวบา้นมกัเรียกวา่ วดับางคลาน หรือ วดัวงัตะโก  เป็นวดัท่ีหลวงพ่อเงินเคย
จ าพรรษาอยูต่ ั้งอยูริ่มแม่น ้าเก่า ส่ิงก่อสร้างท่ีน่าสนใจของวดัน้ีคือพิพิธภณัฑ ์รูปมณฑป ๒ ชั้นชั้นบนประดิษฐาน
รูปหล่อเท่าองคจ์ริงของหลวงพอ่เงิน เกจิอาจารยท่ี์ประชาชนชาวไทยทัว่ประเทศรู้จกัและเคารพนบัถือเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีเคยจ าพรรษา 
  หลวงพอ่เงิน วดับางคลาน ท่านมีช่ือเสียงโด่งดงัมากในสมยันั้น มีผูค้นมาใหท้่านช่วยรด
น ้ามนตใ์หไ้ม่ขาดสาย ลูกศิษยข์องหลวงพอ่เงินวดับางคลานท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัต่อมาก็มีหลายท่าน เช่น หลวง
พอ่พิธ วดัฆะมงั ท่ีมีช่ือเสียงในดา้นตะกรุดคู่ชีวติ หลวงพอ่นอ้ย วดัคงคาราม ผูส้ร้างตะกรุดหนงัปลากระเบน 
และตะกรุดหนงัอีเกง้ ปลดัชุ่ม วดัทา้ยน ้า หลวงพอ่หอม วดัหลวง หลวงพอ่นวล วดัหาดมูลกระบือ หลวงพอ่ฟุ้ง 
วดัปากน ้า หลวงพอ่ข า วดัโพธ์ิเต้ีย หลวงพอ่ไป๋ วดัท่าหลวงพล ผูส้ร้างเหรียญหล่อหลวงพอ่เพชรจ าลอง หลวงปู่
ภู วดัท่าฬ่อ เป็นตน้ นอกจากน้ีศิษยฆ์ราวาสก็คือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดม หลวงพอ่เงิน ท่านไดม้รณภาพ 
ดว้ยโรคชรา เม่ือวนัศุกร์เดือน 10 แรม 11 ค ่า ปีมะแม เวลา 5.00 น.ตรงกบัวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2462 รวมอายุ
ได ้111 ปีพรรษา 90 ณ วดัวงัตะโก ต าบลบางคลาน อ าเภอบางคลาน จงัหวดัพิจิตร  
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วดัโพธ์ิประทับช้าง 
  เป็นวดัเก่าเเก่อีกเเห่งของจงัหวดัพิจิตร สร้างข้ึนมาตั้งเเต่สมยัสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี หรือ 
พรเะจา้เสือท่ีชาวไทยรู้จกักนัเป็นอยา่งดี ในปี พ.ศ.2242 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ ท่ีประสูติของพระองคเ์อง ณ 
บริเวณน้ี โดยตวัวดันั้นตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น ้าพิจิตรสายเก่า โดยหนา้วดันั้นมีตน้ตะเคียนท่ีมีอายกุวา่ 
260 ปี ตั้งตน้สูงตระหง่านอยู ่ โดยวดัความยาวรอบตน้ไดถึ้ง 7 เมตรกวา่ ภายในวดันั้นประกอบดว้ยอาคารท่ี
ส าคญัหลายเเห่งดว้ยกนัทั้ง พระวหิารท่ีมีขนาดสูงใหญ่ โดยมีก าเเพงลอ้มรอบถึง 2 ชั้นดว้ยกนัในรูปเเบบของ
ศิลปะเเบบอยธุยา เเละกลายเป็นโบราณสถานท่ีไดไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนไปเเลว้ นบัวา่เป็นสถานท่ีเท่ียวจงัหวดั
พิจิตร ท่ีไม่ควรพลาดดว้ยประการทั้งปวง 
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สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ พิจิตร 

  คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ล าดบัท่ี 5 
ตั้งอยูท่ี่ริมบึงสีไฟ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร มีเน้ือท่ี 170 ไร่ หน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองพิจิตร ตน้ไมป้ระจ าสวน คือ คอ้ 

  ลกัษณะของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร เป็นสวนท่ีสร้างควบคู่กบับึงสีไฟซ่ึงเป็นแหล่ง
พกัพิงและอยูอ่าศยัของสัตวห์ลายชนิด ในฤดูหนาวจะมีฝงูนกเป็ดน ้าอพยพมาอาศยัเป็นจ านวนมาก จึงเป็น
สถานท่ีส าหรับชมและศึกษานกไปดว้ย ภายในบึงมีพรรณไมน้ ้าข้ึนทัว่ไป มีดอกบวัหลวงจ านวนมากและ
สวยงาม ริมบึงปลูกไมด้อกไมป้ระดบัและไมใ้หญ่ใหค้วามร่มร่ืน กลางบึงมีศาลาท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นชมทิวทศัน์มี
สะพานยาวทอดขา้มจากฝ่ังถึงศาลา ภายในสวนมีทางเดินส าหรับออกก าลงักายและวิง่เหยาะ มีสวนสุขภาพ 
ประตูทางเขา้มีหอประชุมขนาดใหญ่รูปจระเขย้กัษใ์นต านานชาละวนั สัญลกัษณ์ของจงัหวดัพิจิตร ประกอบดว้ย
เวทีเนินดินส าหรับจดัรายการบนัเทิงในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ เป็นสวนสาธารณะท่ีอยูใ่จกลางเมืองจึงมี
ประชาชนมาใชเ้ป็นจ านวนมากเน่ืองจากมีความสะดวกในการเขา้ถึง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
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3.วดันครชุม 
  นบัวา่มีความเก่าเเก่อยา่งมากของจงัหวดัพิจิตร เพราะเป็นวดัท่ีสร้างมาตั้งเเต่สมยักรุงสุโขทยั 
โดยมีอายมุากกวา่ 800 ปีเขา้ไปเเลว้ โดยภายมในวดันั้นเป็นท่ีตั้งของพระอุโบสถท่ีมีความเก่าเเก่อยา่งมาก โดย
เป็นการก่อสร้างดว้ยอิฐฉาบปูน ส่วนเคร่ืองบนนั้นเป็นไมโ้ดยใชว้ธีิการเขา้สลกัเเทนการใชต้ะปู ซ่ึงเป็นวธีิการ
ก่อสร้างของช่างไทยในสมยัก่อน นอกจากน้ีเเลว้ก็มีทั้งช่องลม ซ่ึงใชเ้เทนหนา้ต่าง โดยพระอุโบสถเเห่งน้ีเคยเป็น
ท่ีประดิษฐานของหลวงพอ่เพชร ก่อนท่ีจะเชิญไปประดิษฐานท่ีวดัท่าหลวงในปัจจุบนั โดยปัจจุบนัเหลือเพียง
ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีมีความเก่าเเก่มาตั้งเเต่สมยัสุโขทยั ถือวา่เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวจงัหวดัพิจิตรท่ีน่ามา
เท่ียวชมอยา่งมาก 
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5.วดัเขารูปช้าง 

  ตั้งอยูบ่นเนินเขาเต้ียๆ โดยจุดเด่นของวดัเเห่งน้ีน่าจะอยูท่ี่ยอดเขาดา้นบนท่ีจะมีพระเจดียต์ั้งอยู่
บนกอ้นหินท่ีซอ้นกนัจนหากมองดูเเลว้จะมีความคลา้ยคลึงกบัชา้งท่ีก าลงัหมอบคลานอยู ่ ซ่ึงทางวดัเพิ่งจะบูรณะ
องคเ์จดียไ์ปเม่ือ 20 ปีท่ีเเลว้ เเละมีการประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีทองทั้งองคส์วยงามอยา่งมาก โดยดา้นบนท่ี
เป็นลากวา้งนั้นจะมีพระวหิารท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ เเละใกล้ๆ  กนันั้นจะเป็นท่ีตั้งของเจดียเ์เบบลงักาเเบบเหล่ียมยอ่
มุมไมสิ้บสอง ท่ีสร้างมาตั้งเเต่สมยัในอยธุยาเเลว้ โดยมีตวัระฆงัเป็นกลีบมะเฟือง เเต่ยอดเจดียห์กัลงเเลว้ เเละมี
มณฑปซ่ึงภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทส าริด เเละท่ีผนงันั้นเป็นการเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองไตรภูมิพระ
ร่วง โดยวดัเเห่งน้ีเคยเป็นท่ีจ าพรรษาของพระเกจิช่ือดงัของจงัหวดัพิจิตรอยา่ง หลวงพอ่เตียง โดยมีพิพิธภณัฑ์
ของท่านใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ชมอีกดว้ย 

 



- 8 – 

 
ขอบคุณ ภาพจาก http://www.painaidii.com/diary/ 

อุทยานเมอืงเก่าพจิติร 
  มีความเช่ือกนัวา่บริเวณเเห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของตวัเมืองพิจิตรเก่า ซ่ึงสร้างมาตั้งเเต่ปี พ.ศ.1601 โดย
มีก าเเพงเมืองเก่าท่ีมีความสวยงาม เเละกินพื้นท่ีประมาณ 400 ไร่ โดยนอกจากก าเเพงเมืองเเลว้ ก็ยงัมีคูเมือง 
รวมทั้งเจดียเ์ก่าเเก่ท่ีสวยงาม เเถมมีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ท าใหภ้ายในอุทยานเเห่งน้ีนอกจากมีซาก
ปรักหกัพงัท่ีเก่าเเก่เเละสวยงามเเลว้ ก็ยงัมีความร่มร่ืนจากบรรดาตน้ไมท่ี้ปลูกเอาไวอ้ยา่งมาก โดยภายในนั้นมีจุด
ท่ีน่าสนใจอีกทั้ง ศาลหลกัเมืองพิจิตร ท่ีมีความเก่าเเก่เเละเป็นท่ีเคารพสักการะ ส่วนทางดา้นของเจดียม์หาธาตุ ก็
มีความเก่าเเก่อยา่งมาก เเละเกาะศรีมาลา รวมทั้งถ ้าไกรทอง-ชาละวนั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดีช่ือดงัท่ีชาว
ไทยรู้จกักนัเป็นอยา่งดี โดยใครท่ีมาเท่ียวจงัหวดัพิจิตรเเลว้ตอ้งไม่พลาดมาเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวเเห่งน้ีใหไ้ด ้
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วดัใหม่ปลายห้วย 

  วดัใหม่ปลายหว้ยสร้างข้ึนเม่ือ ปีจอ ข้ึน 6 ค ่าเดือน 12 ตรงกบัวนัพฤหสับดีท่ี 9 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เร่ิมตน้จากกระท่อมหลงัเล็กๆในเน้ือท่ี 1 งาน ต่อมานายวงษ ์ เท่ียงอยู ่ ไดบ้ริจาคท่ีดินให้
สร้างวดัแห่งน้ี จ  านวน 2 ไร่เศษ ต่อมาชาวบา้นไดนิ้มนตพ์ระภิกษุ ช่ือ หลวงตาดี สุภทฺโท มาอยูจ่  าพรรษา ณ วดั
แห่งน้ีเป็นรูปแรก แต่ดว้ยความอตัคดัและล าบากในหลายเร่ือง จึงท าใหท้่านยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน 
  หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 หลวงปู่ ทองดี อนีโฆ ไดม้าบูรณะวดัใหม่ปลายหว้ยแห่งน้ีใหม่ 
ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมถวายท่ีดินใหก้บัหลวงปู่ ฯ เพื่อใชบ้  าเพญ็สมณะธรรม และหลวงปู่ ทองดี ท่านไดซ้ื้อท่ีดิน
เพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการขยายพื้นท่ีของวดัจนปัจจุบนัมีเน้ือท่ีโดยรวม 80 ไร่ และสถานท่ีปฏิบติัธรรมอีก 50 ไร่ 
หลวงปู่ ฯ  ไดด้ าเนินการก่อสร้างถาวรวตัถุภายในวดัใหม่ปลายหว้ย อาทิ เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ ์ อุโบสถ 
ศาลาปฏิบติัธรรม เจดียส์ถาน ลานธรรม คติธรรม นรก สวรรค ์ สุภาษิตไทย และ หลวงปู่ เทพโลกอุดร พระยนื 
พระนัง่ พระนอน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือตอนล่าง จนมีความสวยงามร่มเยน็เหมาะสมและเอ้ือแก่การปฏิบติั
ธรรมเป็นอยา่งมาก  ท าใหมี้นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจในธรรมแวะเวยีนมาอยา่งไม่ขาดสาย 
   วดัใหม่ปลายหว้ย  ไดรั้บอนุญาตใหส้ร้างวดั เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2548 อนุญาตใหต้ั้งวดั
เม่ือ วนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2549 หลวงปู่ ทองดี อนี
โฆ ประธานสงฆแ์ห่งวดัใหม่ปลายหว้ย ไดจ้ดัใหมี้การอบรมปฏิบติัธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบนั 
    
 



- 10 - 

 
ขอบคุณ ภาพจาก http://www.painaidii.com/ 

บึงสีไฟ 
  ถือวา่เป็นเเหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศไทย โดยมนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้า
มากมายหลายชนิดทั้ง นก เเละปลา โดยมีพื้นท่ีทั้งหมดกวา่ 5,000 ไร่ดว้ยกนั โดยท่ีน่ีนบัวา่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ี
มีความส าคญัของชาวพิจิตรเป็นอยา่งยิง่ โดยมีคนนิยมมาชมความสวยงามของพระอาทิตยต์กดินท่ีน่ีกนัอยา่งมาก 
เเถมยงัมีความส าคญัอยา่งมากเพราะวา่เป็นแหล่ง เพาะพนัธ์ุปลาน ้าจืดท่ีใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศไทย โดยมี
การน าลูกปลาบึกมาเพาะเล้ียงอีกดว้ย โดยไฮไลทอี์กจุดของท่ีน่ีก็คือรูปป้ันจระเขข้นาดใหญ่ท่ีมีความยาวถึง 38 
เมตร เเละกวา้ง 6 เมตร เเละสูง 5 เมตร เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของพญาชาละวนั โดยท่ีน่ีนั้นเป็นสถานท่ีจดังาน
ส าคญัๆ ของจงัหวดัพิจิตรเร่ือยมากทั้งงานกาชาด หรือจะเป็นงานกระทง นบัวา่เป็นท่ีเท่ียวจงัหวดัพิจิตร ท่ีน่ามา
เท่ียวอยา่งมาก 
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สถานแสดงพนัธ์ุปลาเฉลมิพระเกยีรต ิ

  เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะเป็นรูปดาวเกา้เเฉก ท่ียืน่ลงไปในบึงสีไฟ ภายในนั้นมีตูป้ลาจดัเเสดงมาก
มาก เเละมีพนัธ์ุปลามากกวา่ 20 ชนิดดว้ยกนั เเละมีการสับเปล่ียนชนิดของปลามาจดัเเสดงให้ชมกนั โดย
ส่วนกลางของอาคารจะเป็นช่องเปิดใหคุ้ณไดช้มความสวยงามของปลาหลากหลายพนัธ์ุ ถือวา่เป็นจุดท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจอยา่งมาก โดยท่ีน่ีนั้นเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมฟรีทุกวนัในเวลาตั้งเเต่ 9.00 น. จนถึง 18.00 น. นบัวา่
เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีเท่ียวจงัหวดัพิจิตรท่ีมีความสวยงามเเละน่ามาเท่ียวชมเป็นอยา่งมาก 


