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เรื่อง น้ําตกปิตุโกร

รายละเอียด

          น้ําตกปิตุโกร หรอืน้ําตกเปรโตะลอซู ตัง้อยูในเขตรกัษาพนัธุสตัวป าอมุผาง ใกลกบัยอดเขาดอยมะมวงสาม

หมื่น ติดกับเขตรอยตอชายแดนไทย-เมียนมา ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ทามกลางธรรมชาติป าเขา

สีเขียวขจี สดชื่นเย็นสบาย ยังคงมีความเป็นป าที่อุดมสมบูรณ

          เป็นน้ําตกขนาดใหญ ตัง้อยูในป าลึก ธรรมชาติรอบดานยังคงสวยงาม และที่สําคัญคือมีรูปรางคลายกับรูป

หัวใจ โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีสายน้ํามากมายหลัง่ไหลพรัง่พรูลงมาจากตาน้ําบนยอดเขาดอยมะมวงสามหมื่น

ผานหน าผาหินลงมาตามชองผาหลัก 2 สาย เมื่อมองดูไกลๆ จะเห็นผืนป าสีเขียวที่อยูรอบๆ ตัดกับสายน้ําที่เป็น

รูปหัวใจสีขาวงดงาม สูงจากดานบนลงไปยังแองน้ําดานลางมากถึง 500 เมตร แมวาจะยืนอยูไกลๆ ก็ยังโดนน้ําที่

กระเซ็นมาจากน้ําตก
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ชวงเวลาที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวน้ําตกปิตุโกร

          ชวงที่ดีที่สุดของการไปเที่ยวน้ําตกปิตุโกรจะอยูในชวงฤดูฝน คือ ระหวางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม

การเดินทางไปเที่ยวน้ําตกปิตุโกร

         การเดินทางไปยังน้ําตกแหงน้ี เริ่มจากจากอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ใชเสนทางสายอุมผาง บานเบิง้คลิ่ง

ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งใชเวลาประมาณ 1.5 ชัว่โมง จะถึงหมูบานกุยเลอตอ จากนัน้จะตองเดินเทา

ลัดเลาะไปตามเทือกเขาและลําธาร ซึ่งใชเวลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง ระหวางทางนักทองเที่ยวจะไดดื่มดํากับ

ธรรมชาติอันสวยงามกันระหวางทาง จนถึงน้ําตกปิตุโกร การมาเที่ยวที่น้ําตกแหงน้ี จะตองพักคางคืนในป า หลัง

จากไดยลน้ําตกสวยแลว ก็จะมาตัง้แคมปพักแรมกันบริเวณเชิงเขาดานลางใกลน้ําตก พอตอนเชาก็พากันเดินเทา

สูดอยมะมวงสามหมื่น ผานทุงหญาเขียวขจีที่รายลอมไปดวยสายหมอก เพื่อจะไปชมทัศนียภาพในมุมสูงของ

น้ําตก สําหรับการเดินทางกลับก็ใชเสนทางเดียวกับตอนมาคือเดินกลับไปที่หมูบานกระเหรี่ยงกุยเลอตอ

         น้ําตกแหงน้ีใชวาใครอยากเห็นดวยตาตัวเองก็ไดเห็น เพราะมันตัง้อยูในเขตปาลึก ตองใชเวลาเดินเทาเขา

ปาอยางน อย 2 วัน 1 คืน ซึ่งโดยสวนใหญแลวทางผูจัดทัวรจะจัดเป็นทริปเดินป า 3 วัน 2 คืน เพื่อไมใหผูเดินทาง

เหน่ือยลา

          จดุเริม่ตนของการเดนิทาง สามารถมาเริม่ตนไดที่อาํเภออมุผาง จงัหวดัตาก จะมีผูประกอบการที่จดัหาไกด

ใหเราเสร็จสรรพ พรอมทัง้รถรับ-สงไปยังหมูบานกุยเลอตอ ซึ่งเป็นจุดเริ่มเดินเทาเขาป าไปยังน้ําตกปิตุโกร หรือ

จะโทร. ไปสอบถามขอมูลจากทางหมูบานกุยเลอตอเลยก็ได จากหมูบานจะใชเวลาราว ๆ 3-4 ชัว่โมง ในการเดิน

ไปถึงจุดตัง้แคมป ใกล ๆ กับน้ําตก จากนัน้ก็จะเดินตอไปอีกราว ๆ 1-2 ชัว่โมง เพื่อไปยังน้ําตกปิตุโกร ถาหากจะ

เดินขึ้นไปยังยอดเขาดอยมะมวงสามหมื่น ก็จะตองเดินไปยังจุดตัง้แคมปดานบนอีก อยางน อยก็ควรมีเวลาสัก 3

วัน 2 คืน เพื่อไมใหเหน่ือยและเรงรีบมากจนเกินไป

น้ําตกปิตุโกร-ดอยมะมวงสามหมื่น

          เมื่อนักทองเที่ยววางแผนไปเที่ยวน้ําตกปิตุโกรแลว มักจะเดินขึ้นตอไปที่ยอดดอยมะมวงสามหมื่น ซึ่งสูง

จากระดับน้ําทะเลราว ๆ 1,600 เมตร หางจากจุดตัง้แคมปแรกที่อยูใกลน้ําตกปิตุโกรประมาณ 9-10 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินประมาณ 4-5 ชัว่โมง โดยเสนทางจะคอนขางแคบชัน บางชวงตองเดินบนสันเขา รางกาย เสื้อผา และ

รองเทาตองพรอมพอสมควร

          ทัง้น้ี ขึ้นอยูกับไกดนําทางวาจะวางโปรแกรมใหผูเดินทางอยางไร บางกรุปก็จะเป็นแบบ 3 วัน 2 คืน โดย

คืนที่สองจะพักคางที่แคมป ใกล ๆ กับยอดดอยมะมวงสามหมื่น เพื่อที่จะไมตองเดินไกลมากจนเกินไปในแตละ

วัน ควรถามไกดนําทางใหแนชัดถึงแผนการเดินทาง เพื่อจะไดเตรียมตัวไดอยางถูกตอง

การเตรียมตัวไปเที่ยวน้ําตกปิตุโกร
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          ดวยเป็นการเดนิเขาปาลกึ จงึตองเตรียมทัง้รางกายและขาวของใหพรอม ผูเดนิทางจะตองแบกสมัภาระขึ้น

ไปเองบางสวน เพราะลูกหาบมีจํานวนจํากัด ไมสามารถแบกขาวของใหไดทัง้หมด และตองพกเงินติดตัวมาเพื่อ

จายคาเชาเหมารถและคาไกดนําทางดวย เริ่มตนที่ราว ๆ คนละ 2,500 บาท ขึ้นอยูกับจํานวนเพื่อนรวมทางและ

บริษทัทัวร

          สิ่งจําเป็นที่ควรจัดเตรียมไปในการเดินป า เชน เสื้อกันฝน, รองเทาเดินป าที่แข็งแรง พื้นไมลื่น เหมาะกับ

การโดนน้ํา, เสื้อ-กางเกงขายาวที่ระบายอากาศไดดี, ไมคํ้ายัน, ไฟฉาย, ยาแกปวดเมื่อย/คลายกลามเน้ือ, ยารักษา

โรคประจําตัว, ยาดม-ยาหมอง, ยากันยุง-กันทาก, ขวดน้ําสวนตัว, กลองขาว-ชอนสวนตัว, ทิชชูเปียก-แหง, ช็อก

โกแลต และสิ่งจําเป็นอื่น ๆ เป็นตน ควรคํานวณใหดีวาไปทัง้หมดกี่คน ตองมีอาหารมากน อยแคไหน แนะนําให

ซื้ออาหารกระป องและอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ ไปดวย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเที่ยวน้ําตกปิตุโกรไดที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สํานักงานตาก โทรศัพท 0 5551 4341-3 หรือผูใหญบานกุยเลอตอ โทรศัพท 09 3045 2932, 09 7282 7065

แนะนําใหติดตอทางผูใหญบานไปกอน เพื่อที่ทางหมูบานจะไดจัดเตรียมหาไกดทองถิ่นและลูกหาบไวให

          ปาเขาถือวาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเราจะตองรวมดวยชวยกันในการรักษาดูแล ยังไงก็ฝากไวถึงพี่

น องนักเดินป า-ปีนเขา เมื่อเขาไปยังพื้นที่เสนทางเดินป าน้ําตกปิตุโกร-ยอดดอยเขาสามหมื่นแลว ก็ชวยกันรักษา

ความสะอาด และปฏิบัติตามกฎระเบียบกันดวยนะ เราจะไดมีเสนทางเดินป าสวย ๆ ไวทองเที่ยวไปอีกนานแสน

นาน

 

คําสําคัญ : น้ําตกปิตุโกร, สถานที่ทองเที่ยว

ที่มา : https://travel.mthai.com/region/93049.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-12-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1863&code_db=610002&code_type=TK002
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