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ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดอุทัยธานี
„ จังหวัดอุทยั ธานี ตั้งอยูํในเขตภาคเหนือตอนลําง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นทีส่ ํวนใหญํเป็นป่าและและ
ภูเขาสูง สภาพป่าไม๎ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ๑มคี วามหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ๑ห๎วยขาแข๎งจึงได๎รับ
การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ๑ที่ควรคําแกํการดูแลรักษาและนําความภาคภูมใิ จมาสูํคนไทยทุกคน
ดินแดนบางสํวนพบหลักฐานวําเคยเป็นที่อยูํอาศัยของมนุษย๑กํอนประวัติศาสตร๑และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง
ได๎แกํเมืองโบราณบึงคอกช๎างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ๎านใต๎ เมืองโบราณบ๎านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ๎ง
„ ตามตํานานกลําววําในสมัยสุโขทัยท๎าวมหาพรหมได๎เข๎ามาสร๎างเมืองที่บ๎านอุทัยเกํา(อําเภอหนองฉาง) แล๎วพาคนไทยมา
อยูํทํามกลางหมูํบ๎านกะเหรี่ยงและหมูํบ๎านมอญจึงเรียกวํา “เมืองอูํไทย”ตามกลุํมหรือที่อยูํของคนไทย ตํอมาเกิดความแห๎ง
แล๎งกระแสน้ําเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร๎าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ“พะตะเบิด” เข๎ามาปรับปรุงเมืองอูํไทยโดยขุด
ทะเลสาบขังน้ําไว๎ใกล๎เมืองและเป็นผู๎ปกครองเมืองอูํไทยเกําคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น“เมืองอุไทย” ตามสําเนียง
ชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน๎าดํานชั้นนอกสกัดกั้นกองทัพพมําที่จะเข๎ามาตีกรุงศรีอยุธยา ตํอมาในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร๑ตอนต๎นมีการอพยพผู๎คนมาตั้งบ๎านเรือนที่ริมฝั่งแมํน้ําสะแกกรังมากขึน้ และได๎กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมือง
อุทัยธานีในปัจจุบัน
„ อุทัยธานีมีสถานที่นําสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ และโบราณคดีหลายแหํงที่นํามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู๎
อีกทั้งมีสินค๎าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมายเชํนหนํอไม๎รวก ข๎าวเกรียบปลา ผลไม๎แชํอิ่ม ผ๎าทอ
เครื่องจักสานซึ่งสามารถนํากลับไปเป็นของฝากได๎
„ จังหวัดอุทัยธานีแบํงการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ แตํละอําเภอมีระยะหํางจากอําเภอเมือง ดังตํอไปนี้
อําเภอทัพทัน 19 กิโลเมตร
อําเภอบ๎านไรํ 80 กิโลเมตร
อําเภอลานสัก 54 กิโลเมตร
อําเภอสวํางอารมณ๑ 33 กิโลเมตร
อําเภอหนองขาหยําง 10 กิโลเมตร
อําเภอหนองฉาง 22 กิโลเมตร
อําเภอห๎วยคต 45 กิโลเมตร
อาณาเขต
„ ทิศเหนือ ติดตํอกับ อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ และอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค๑
„ ทิศใต๎ ติดตํอกับ อําเภอวัดสิงห๑และอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
„ ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค๑และอําเภอมโนรมย๑ จังหวัดชัยนาท
„ ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อําเภออุ๎มผาง จังหวัดตาก อําเภอสังขละบุรี และอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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การเดินทาง
„ รถยนต๑ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได๎หลายเส๎นทาง ได๎แกํ
1.จากถนนพหลโยธินผํานจังหวัดสระบุรี อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค๑ และอําเภอ
มโนรมย๑ จังหวัดชัยนาท ข๎ามแมํน้ําเจ๎าพระยาลงแพขนานยนต๑ ที่อําเภอมโนรมย๑ ผํานวัดทําซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลาง
จังหวัด เข๎าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร
2.จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผํานอยุธยา อํางทอง สิงห๑บุรี ชัยนาท และแยกเข๎าทางหลวงหมายเลข 333 ตรง
ทางแยกทําน้ําอ๎อยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ข๎ามสะพานข๎ามแมํน้ําเจ๎าพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผํานหน๎า
โรงพยาบาลเลี้ยวซ๎ายเข๎าตลาดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร
3.อีกเส๎นทางหนึ่งเริ่มต๎นจากถนนสาย 32 เชํนกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 30 (อยูํในเขตจังหวัดอยุธยา)เลี้ยวซ๎ายเข๎า
ทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเข๎าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส๎นทาง ข๎ามสะพานจังหวัดอํางทอง จากนัน้ มา
ตามถนนสาย311ผํานจังหวัดสิงห๑บุรี ผํานจังหวัดชัยนาททีอ่ ําเภอสรรพยา จากนัน้ เลี้ยวเข๎าเส๎นทางหมายเลข 3183 เข๎า
จังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตร
„ รถตู๎ปรับอากาศ ให๎บริการระหวํางเวลา 04.00‟18.00 น. จอดบริเวณใต๎ทางดํวนอนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมดิ ๎านสนามเป้า
„ รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนสํง จํากัด มีบริการเดินรถระหวํางกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน จากสถานีขนสํงหมอชิต 2
กิโลเมตร 11 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศตั้งแตํเวลา04.30-17.50
น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 936-1972, 936-1882 สถานีเดินรถอุทัยธานี โทร. (056) 511914,512859, 511058
„ รถไฟ ต๎องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค๑ แล๎วตํอรถประจําทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ 50 กิโลเมตร ติดตํอ
สอบถามรายละเอียดได๎ที่หนํวยบริการเดินทาง โทร. 1960, 223-7010, 223-7020
„ การเดินทางภายในจังหวัด จะมีทั้งรถสองแถว และรถบัสประจําทางวิ่งตามเส๎นทางตํางๆ เชํน อุทัยธานี-หนองฉาง
อุทัยธานี-วัดสิงห๑ อุทัยธานี-บ๎านไรํ ลานสัก-สวํางอารมณ๑-ทัพทัน บ๎านไรํ-คลองแห๎ง เป็นต๎น
สถานที่ทอ่ งเที่ยว อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยูํเชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนทําช๎าง ในเขตเทศบาลเมือง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
มงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคูํบ๎านคูํเมืองอุทัยธานี มีประวัตวิ ําในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชโปรดเกล๎าฯ ให๎นําพระพุทธรูปขนาดยํอมที่ชํารุดไปไว๎ตามหัวเมืองตํางๆ สําหรับเมืองอุทัยธานีได๎รับ 3
องค๑ โดยอัญเชิญลงแพมาขึ้นฝั่งที่ทําพระ (ตรงข๎ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี) แล๎วนํามาประดิษฐานไว๎ที่วดั ขวิด
พระพุทธรูปองค๑หนึ่งมีขนาดใหญํเป็นพระเนื้อสําริดปางมารวิชัย หน๎าตักกว๎าง 3 ศอก สร๎างในสมัยพระเจ๎าลิไท ฝีมือ
ชํางสุโขทัยยุค 2 มีสํวนเศียรกับสํวนองค๑พระเป็นคนละองค๑ เข๎าใจวําคงซํอมเป็นองค๑เดียวกันกํอนนํามาไว๎ที่เมือง
อุทัยธานี ตํอมาเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุงํ แก๎ว จึงได๎ย๎ายพระพุทธรูปองค๑นี้ไปไว๎ที่วดั สังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยูํหําง
จากตัวเมืองไป 1 กิโลเมตร และได๎ทําพิธีบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุไว๎ในพระเศียร พร๎อมกับถวายนามวํา “พระพุทธ
มงคลศักดิ์สิทธิ”์ ในวันแรม 1 ค่ําเดือน 11 ของทุกปีจะมีประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ๑ประมาณ 500 รูปจะเดิน
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ลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรังมารับบิณฑบาตที่ลานวัดเป็นประเพณีที่สําคัญของจังหวัด
„ เขาสะแกกรัง จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ้นไปสูํยอดเขาสะแกกรัง หรือใช๎ทางหลวงหมายเลข 3220
เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร แล๎วเลี้ยวบริเวณสนามกีฬาจังหวัดไปตามทางขึน้ สูํยอดเขา จากบนยอดเขาสามารถมองเห็น
ทิวทัศน๑เมืองอุทัยธานีได๎กว๎างขวาง เป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง ซึ่งย๎ายมาจากวัดจันทา
ราม สร๎างเมื่อ พ.ศ. 2448 ด๎านหน๎ามีระฆังใบใหญํที่พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีรํวมกันสร๎างเมื่อ พ.ศ. 2443 ถือกัน
วําเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล๎วไมํได๎ขึ้นไปตีระฆังใบนี้ก็เทํากับไมํได๎ไปเทีย่ วอุทัยธานี
„ ใกล๎กับมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังมีพระราชานุสาวรีย๑สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แหํงรัชกาลที่ 1 ซึ่งมีพระ
นามเดิมวํานายทองดี รับราชการตําแหนํงพระอักษรสุนทรศาสตร๑ เสมียนตรากรมมหาดไทย และตํอมาในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นเจ๎าพระยาจักรีศรีองครักษ๑ ครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย๑
แหํงราชวงศ๑จกั รี (พระนามเดิมนายทองด๎วง) ได๎สถาปนาพระอัฐิพระบิดาเป็นสมเด็จพระชนกาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2338
„ พระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ เป็นรูปหลํอขนาดสองเทําขององค๑จริงประทับนั่งบนแทํนพระ
หัตถ๑ซ๎ายถือดาบประจําตําแหนํงเจ๎าพระยาจักรี ทั้งฝักวางบนพระเพลาซ๎าย และทรงวางพระหัตถ๑ขวาบนพระเพลาขวา
ด๎านขวามือมีพานวางพระมาลาเส๎าสูง ไมํมียี่กํา (ขนนก) สวมพระบาทด๎วยรองเท๎าแตะไมํหุ๎มส๎นพระบาท มีพิธีถวาย
สักการะพระราชานุสาวรีย๑แหํงนี้ ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับชํวงที่ดอกสุพรรณิการ๑ หรือฝ้ายคํา ดอกไม๎
ประจําจังหวัดอุทัยธานีบานสะพรั่งอยูํทั่วไปบนเขาสะแกกรัง
„ วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม ตั้งอยูํที่ถนนสุนทรสถิตย๑หลังสวนสุขภาพ ตรงวงเวียนหอนาฬิกา เป็นวัดที่สร๎างในสมัย
รัตนโกสินทร๑ ชาวเมืองเรียกกันวําวัดทุงํ แก๎ว ในวัดนี้มีพระปรางค๑ใหญํอยูํองค๑หนึ่ง ฐานกว๎าง 8 เมตรสูง 16 เมตร
ลักษณะเป็นปรางค๑ห๎ายอด สร๎างเมื่อ พ.ศ. 2452 ภายในบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานรูปหลํอหลวง
พํอแย๎มผู๎สร๎างวัดนี้ บริเวณวัดมีสระน้ํากํออิฐเป็นสระน้ํามนต๑ขนาดใหญํ กลางสระมีแผํนศิลาอักขระยันต๑ของหลวง
พํอแย๎มฝังเอาไว๎ น้ําในสระแหํงนี้เคยใช๎เป็นน้ําสรงพุทธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
„ วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) เป็นวัดที่สร๎างในสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ ตั้งอยูํที่ถนนศรีอุทัย ตําบลอุทัยใหมํใกล๎กับ
ตลาดเทศบาล เคยใช๎เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาของข๎าราชการเมืองอุทัยธานี และเป็นลานประหาร
นักโทษ โบสถ๑ของวัดนี้เป็นโบสถ๑สมัยรัตนโกสินทร๑ ภายในโบสถ๑มีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมืองดงามจัดวําสวยงาม
ที่สุดในอุทัยธานี สันนิษฐานวําเป็นฝีมือชํางสมัยอยุธยาตอนปลายที่ยังมีชีวิตอยูํถึงสมัยรัตนโกสินทร๑ จิตรกรรมฝา
ผนังเป็นภาพพุทธประวัตติ อนเสด็จลงจากดาวดึงส๑ และตอนผจญมาร ผนังข๎างด๎านบนเป็นภาพเทพชุมนุมสลับกับ
พัดยศ กรอบหน๎าตํางด๎านนอกเป็นลายปูนปัน้ เป็นฝีมือพองาม สําหรับวิหารสร๎างยกพืน้ สูงกวําโบสถ๑ หน๎าบันเป็นรูป
ช๎างสามเศียร ภายในมีแทํนสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งมีอยูํประมาณ 20 องค๑ จัดเรียงอยํางมีระเบียบ บน
หน๎าตํางด๎านนอกมีลายปูนปั้นเป็นเรื่องรามเกียรติ์ประดับเป็นกรอบ ประตูวิหารเป็นไม๎จําหลักลายดอกไม๎ทาสีแดง
งดงามมาก โบสถ๑และวิหารมีพระปรางค๑และเจดีย๑เรียงรายอยูํ 2-3 องค๑
„ กําแพงรอบโบสถ๑ของวัดนี้กํอตํอกับฐานวิหารเพราะมีพื้นสูงกวํา ประตูเข๎ากําแพงทําเป็นซุ๎มแบบจีน และด๎านหลัง
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โบสถ๑มีซุ๎มสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปด๎วย เชํนเดียวกับด๎านหน๎ามีกุฏิเล็กอยูํติดกับกําแพงโบสถ๑ ซึ่งเป็นฝีมือ
ชํางสมัยอยุธยา สํวนบานประตูวัดเป็นศิลปะการแกะสลักฝีมอื ชํางในสมัยรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น แกะเป็นลายดอกไม๎
ประกอบใบกระจังตํอก๎านสลับดอกเรียงเป็นแถวสวยงามมาก พื้นในเป็นสีแดงเข๎าใจวําเดิมคงลงสีทองบนตัวลายไว๎
สําหรับบานหน๎าตํางแกะเป็นลวดลายเดียวกัน ปกติโบสถ๑จะปิดหากต๎องการชมควรแจ๎งไปกํอนที่ โทร. (056)511450
ปัจจุบันวัดธรรมโฆษกได๎รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถานแล๎ว
„ ลาน้าสะแกกรัง ไหลผํานตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเลําตํอกันมาวํา ในสมัยกํอน เมื่อพํอค๎าลํองเรือผํานมา จะรู๎ได๎วํา
ถึงบ๎านสะแกกรังแล๎ว โดยเฉพาะในเดือนยี่ถึงเดือนสามจะสังเกตได๎ชดั เจน ต๎นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ ชํอยาวสีเขียว
อมเหลืองห๎อยลงมาริมน้ํา
บริเวณสองฝั่งแมํน้ําจะมีเรือนแพอยูํเรียงราย ฝั่งแมํน้ําด๎านตะวันตกมีอาคารบ๎านเรือนอยูํหนาแนํน เป็นตลาดใหญํ
ของที่มาขายทีต่ ลาดนั้น ทั้งข๎าวสารซึ่งวางขายอยูใํ นกระบุง อาหารคาวหวาน สํวนใหญํชาวบ๎านจะปลูกเองทําเอง และ
นํามาขาย สํวนฝั่งแมํน้ําด๎านตะวันออกเป็นเกาะเทโพ มีสวนผลไม๎ และป่าไผํตามธรรมชาติ เรือนแพที่อยูํสองฝั่ง
แมํน้ําเป็นเรือนไม๎สร๎างครํอมบนแพลูกบวบไม๎ไผํ ชาวแพบอกวําอยูํแพแล๎วสบาย หน๎าร๎อนลมเย็น หน๎าหนาวตอน
เช๎าแดดอุํน ชาวเรือนแพเหลํานี้สํวนใหญํประกอบอาชีพทําการประมงในชํวงเช๎าหลังจากที่ได๎ปลามาจะนํามา
ชําแหละ เสียบไม๎เป็นแผง ผึ่งให๎แห๎ง ยํางรมควันทําเป็นปลาแห๎ง และนําไปขายในตลาด ตามเรือนแพริมน้ําเหลํานี้ยัง
มีกระชังเลี้ยงปลาสวาย ปลาแรด และปลาเทโพบ๎างเล็กน๎อย ปกติปลาแรดที่เลี้ยงในกระชังจะไมํคาวเหมือนปลาแรดที่
เลี้ยงในบํอดินอยูํแล๎ว แตํปลาแรดในกระชังของทีน่ ี่นับวําขึ้นชื่อมาก เพราะเนื้อแนํนนุํมและหวาน บางคนกลําววํา
เป็นเพราะน้ําที่นี่มกี ารไหลเวียนดีและอาจมีแรํธาตุบางอยํางอยูํ ปลาแรดจึงมีเนื้อนุํม
„ สภาพความเป็นอยูํที่สามารถพบเห็นตามสองฝั่งลําน้ําสะแกกรัง จึงเหมาะสําหรับนั่งเรือชมทิวทัศน๑ โดยจะนั่งเรือไป
ถึง อําเภอมโนรมย๑ จังหวัดชัยนาทก็ได๎ โดยจะวนเฉพาะรอบตัวเกาะเทโพ หรือนักทํองเที่ยวสามารถวําจ๎างเรือจาก
บริเวณทําเรือตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรือจะลํองไปมโนรมย๑ ใช๎เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถ๎าลํองเรือในชํวงเย็น
คือประมาณ 16.00-18.00 น. จะได๎เห็นพระอาทิตย๑ตกซึ่งสวยงามมาก และในชํวงเดือนธันวาคม-มกราคม จะเห็นยอ
ดักปลาเต็มไปหมด บางครั้งอาจได๎เห็นชาวบ๎านพายเรือมาเก็บผักตบชวา เพื่อนําใบไปรองเขํงปลา หรือจะนําไปเลี้ยง
หมูก็ได๎
เรือล่องแม่น้าสะแกกรัง หากเป็นเรือเล็กจุได๎ประมาณ 10-12 คน ลํองเรือไปถึงวัดทําซุงราคาประมาณ 1,000 บาท
หากไปถึงมโนรมย๑ ประมาณ 1,500 บาท ไปถึงวัดทําซุง ติดตํอที่คุณ บุญสม พูลสวัสดิ์ บ๎านเลขที่ 113 คลองสะแกกรัง
หรือติดตํอที่บริเวณตลาดเทศบาล 1 ตรงสะพานข๎ามฟากไปวัดอุโบสถาราม ในชํวงเวลาตลาดตอนเช๎า โดยสอบถาม
ได๎จากแมํค๎าในบริเวณนัน้ หรือที่ร๎านราดหน๎าในอาคารตลาดเทศบาล ซึ่งเปิดตั้งแตํประมาณ 7 โมงเช๎าถึงเที่ยงคืน
หากต๎องการลํองเรือขนาดใหญํ สอบถามรายละเอียดได๎ที่ บริษัท แพนเฮ๎าส๑ จํากัด ติดตํอ คุณวีระ บํารุงศรี โทร. (02)
933-0577, 538-0335, 538-3491, 538-3705, 530-5013
„ เกาะเทโพ เดิมเป็นแหลมยื่นออกมาคั่นระหวํางแมํนา้ํ เจ๎าพระยาและแมํน้ําสะแกกรัง แมํน้ําทั้งสองสายจะมาบรรจบ
กันทางทิศใต๎ของแหลม และมีการขุดคลองเชื่อมทางเหนือในภายหลัง เพื่อให๎แมํน้ําเจ๎าพระยามาหนุนแมํน้ําสะแก
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กรังในยามน้ําแล๎ง แหลมนี้จึงกลายเป็นเกาะเทโพ ที่เกาะเทโพนี้เป็นจุดทีน่ ําสนใจสําหรับผู๎ที่ชอบปั่นจักรยาน
ทํองเที่ยว หลังจากข๎ามสะพานที่เชื่อมตํอระหวํางตลาดสดเทศบาลและวัดอุโบสถาราม ซึ่งไมํยาวนักและขนาดเล็ก
เพียงรถมอเตอร๑ไซค๑สวนกันได๎ ก็นับเป็นการเริ่มต๎นการเดินทางบนเกาะเทโพ บรรยากาศสองข๎างจะเป็นป่าไผํ ไรํ
ข๎าวโพด และทุํงนาให๎บรรยากาศที่สงบรํมรืน่ ชาวบ๎านที่นี่ทาํ สวนส๎มโอ มีทั้งพันธุ๑มโนรมย๑ และขาวแตงกวา และยัง
ปลูกมะไฟด๎วย เมื่อผํานบ๎านทําดินแดงจะเห็นเสื่อลําแพนวางขายอยูํ ชาวบ๎านใช๎ต๎นไผํที่มีอยูํหนาแนํนในพื้นทีน่ ํามา
สานเสื่อ และวางขายกันที่หน๎าบ๎าน ไมํได๎สํงตลาด หากเดินทางตํอไปถึงวัดภูมิธรรม ก็จะมีศาลาให๎นั่งพักตากลมได๎
บรรยากาศในวัดเงียบสงบ เมื่อปั่นจักรยานครบรอบเส๎นทางที่กําหนดไว๎กจ็ ะถึงทําเรือที่จะข๎ามไปวัดทําซุงได๎ รวม
ระยะทางปั่นจักรยานบนเกาะทั้งหมด 33 กิโลเมตร
„ วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ๑มโนรมย๑ ชาวบ๎านเรียกวําวัดโบสถ๑ เป็นวัดเกําแกํอยูํริมลําน้ําสะแกกรังในเขต
เทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข๎ามแมํน้ําไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยูํบนฝั่งตะวันออกของแมํน้ํา สิ่ง
ที่นําสนใจในวัดได๎แกํ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ๑และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น ในโบสถ๑เป็น
ภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแตํประสูตจิ นถึงปรินพิ พานฝีมือประณีตมาก สํวนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ๎า
เสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค๑และภาพปลงสังขาร ด๎านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ๑สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะ
ไหว๎พระประธานในวิหาร ฝาผนังด๎านนอกหน๎าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าและภาพชีวิต
ชาวบ๎านที่เกีย่ วกับพุทธศาสนา เข๎าใจวําเป็นฝีมือชั้นหลัง นอกจากนีภ้ ายในวัดอุโบสถาราม ยังมีสิ่งของที่นําชมอีก
มาก เชํน เสมาหินสีแดงหน๎าโบสถ๑ ตู๎พระธรรมและตูใ๎ สํของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม๎ บาตรฝาประดับมุกที่ได๎รับ
พระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือชํางสิบหมูํ และหงส๑ยอดเสา เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมเกําแกํ
ที่นําชมหลายหลัง ได๎แกํ มณฑปแปดเหลี่ยม ที่มีลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล๎ายไม๎เลื้อยที่กรอบ
หน๎าตําง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยูํที่ด๎านนอกของอาคาร เจดีย๑หกเหลี่ยม ยํอมุมไม๎สิบสองทรง
รัตนโกสินทร๑ หอประชุมอุทัยพุทธสภา ซึ่งเป็นหอสวดมนต๑ เป็นศาลาทรงไทย หน๎าบันประดับลวดลายปูนปัน้ และ
แพโบสถ๑น้ําซึ่งใช๎ในการประกอบพิธีทางศาสนา เชํน งานบวช งานศพ เป็นต๎น
„ วัดท่าซุง เดิมเป็นวัดที่สร๎างในสมัยอยุธยา มีโบสถ๑ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชํางพื้นบ๎านเข๎าใจวํา
เขียนในสมัยหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติ บางภาพตํอเติมจนผิดสํวน สมบัติอีกชิ้นหนึ่งของวัดคือ ธรรมาสน๑ที่หลวงพํอ
ใหญํสร๎าง ที่วิหารมีพระปูนปัน้ ฝีมือพองามและมีลายไม๎ จําหลักขอบหน๎าบันเหลืออยูํ 2 - 3 แหํง ด๎านตรงข๎ามกับวัด
เป็นปูชนียสถานแหํงใหมํ มีบริเวณกว๎างขวางมาก พระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพํอฤาษีลิงดํา) พระเถระที่มี
ชื่อเสียงได๎สร๎างอาคารตํางๆ มากมาย เชํน พระอุโบสถใหมํ ภายในประดับและตกแตํงอยํางวิจติ ร บานหน๎าตํางและ
ประตูด๎านในเขียนภาพเทวดาโดยจิตรกรฝีมือดี พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหวั เสด็จพระราชดําเนินมาตัดลูกนิมติ พระ
อุโบสถ แหํงนี้ ด๎านตรงข๎ามกับวัดเป็นปูชนียสถานแหํงใหมํ มีบริเวณกว๎างขวางมาก พระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวง
พํอฤาษีลิงดํา) พระเถระที่มีชื่อเสียงได๎สร๎างอาคารตํางๆ มากมาย เชํน พระอุโบสถใหมํ ภายในประดับและตกแตํง
อยํางวิจิตร บานหน๎าตํางและประตูด๎านในเขียนภาพเทวดาโดยจิตรกรฝีมือดี พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จพระ
ราชดําเนินมาตัดลูกนิมิตพระอุโบสถแหํงนี้ บริเวณโดยรอบสร๎างกําแพงแก๎วและมีรูปหลํอหลวงพํอปาน และหลวง
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พํอใหญํขนาด 3 เทํา อยูํมุมกําแพงด๎านหน๎า มณฑป และ พระวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลอง และศพของ
หลวงพํอฤาษีลิงดําที่ไมํเนําเปื่อย อาคารเหลํานี้สํวนใหญํจะมีลักษณะภายนอกทีค่ ล๎ายคลึงกันคือสร๎างด๎วยโมเสกสี
ขาวใสดูเหมือนแก๎ว นอกจากนี้ยังมียังมีศาลาอยูํหลายหลังสําหรับใช๎เป็นสถานที่ฝึกสมาธิและมีที่พกั ให๎ดว๎ ย อาคาร
แตํละหลังจะมีเวลาเปิด-ปิดไมํตรงกันและปิดชํวงกลางวัน โดยอาคารแตํละหลังจะทยอยเปิดตั้งแตํเวลา 10.30 น. และ
จะเปิดให๎ชมโดยพร๎อมเพรียงกันอีกครั้งตั้งแตํเวลา 14.00 น. เป็นต๎นไป
„ ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ตั้งอยูํที่ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนถนนศรีอุทัย(ใกล๎ศาลากลาง
จังหวัด) ภายในจัดแสดงเป็นห๎องตํางๆเชํน ห๎องพัฒนาอาชีพ ห๎องอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีห๎องจัดแสดงโครงกระดูก
มนุษย๑กํอนประวัติศาสตร๑ ห๎องแสดงเครื่องแตํงกายเสื้อผ๎ายศเจ๎าเมือง ห๎องจําลองไม๎จําหลักและบ๎านไทย การเข๎าชม
ต๎องติดตํอลํวงหน๎า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (056) 511511
„ พระแสงดาบศัสตราวุธประจาเมืองอุทัยธานี สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นพระแสงดาบที่จังหวัดอุทัยธานีได๎รับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหวั ครั้งเสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือถึงเมืองอุทัยธานี
เมื่อ พ.ศ. 2449 พระแสงดาบนี้พระราชทานแกํจังหวัดอุทัยธานีเป็นลําดับที่ 3 (อันดับ 1 เมืองอยุธยา อันดับ 2 เมือง
ชัยนาท)
„ พระแสงดาบศัสตราวุธ เป็นดาบไทยทําด๎วยเหล็กสีขาวอยํางดี ปลายแหลม คมด๎านเดียว มีน้ําหนักเบา สันเป็นลาย
ฝังงาในเนื้อเหล็กรูปดอกไม๎รํวง และริมสันทั้งสองข๎างมีลายทองเป็นรูปก๎านขด โคนตรงกลางมีจารึกนามอักษร
“พระแสงสําหรับเมืองอุไทยธานี” ด๎ามพระแสงทําด๎วยไม๎เนือ้ แข็งหุ๎มทองลงยา โคนเป็นลายกนกตาอ๎อย ปลายด๎าม
เป็นรูปจุฑามณีบวั คว่ํา 3 ชั้น ประดับด๎วยพลอย ต๎นฝักพระแสงทําด๎วยทองคําเป็นรูปรักร๎อยประดับพลอย มีกาบกนก
หุ๎มต๎นฝักทําด๎วยทองคําเป็นลายก๎านขด ชํอดอกแกมใบประดับพลอย ตัวฝักพระแสงทําด๎วยทองคําดุน ฝักทัง้ สองข๎าง
มีลวดลายตํางๆ สวยงามมาก นับเป็นศิลปกรรมฝีมือเยี่ยมแหํงกรุงรัตนโกสินทร๑และเป็นพระแสงดาบสําคัญประจํา
เมืองอุทัยธานี ปัจจุบันเก็บรักษาไว๎ทคี่ ลังจังหวัดอุทัยธานี จะนําออกให๎ชมเฉพาะในงานพระราชพิธีเทํานัน้
„ ฮกแชตึ๊ง (Hok Sha Tung) บ๎านไม๎สักแบบจีนอายุเกําแกํประมาณ 100 ปี ชาวจีอพยพมาที่หมูํบ๎านสะแกกรังตั้งแตํ
สมัยอยุธยาตอนปลาย สํวนใหญํเป็นพํอค๎าที่มากับเรือสินค๎า หมูํบ๎านนี้เป็นตลาดการค๎าที่รุํงเรือง “ฮกแชตึ๊ง” ถูกสร๎าง
ขึ้นเพื่อเป็นแหลํงที่พบปะสังสรรค๑ และเป็นศูนย๑กลางในการจัดงานตํางๆ เชํน เทศกาลกินเจประจําปี เป็นต๎น และที่นี่
ยังเคยเป็นร๎านขายยา ปัจจุบนั ชั้นบนใช๎เป็นที่เก็บเครื่องดนตรี และ สิ่งของที่ใช๎ในงานพิธีเทศกาลกินเจ และชั้นร๎าง
เป็นร๎านยา เจ๎าของคือคุณเสงี่ยม ปาลวัฒน๑วิไชย ฮกแชชตึ๊งตัง้ อยูํที่ 427 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหมํ อ.เมือง โทร. 0 5651
1078, 0 5651 1452, 0 1973 0527

สถานที่ทอ่ งเที่ยว อ.หนองขาหย่าง : อ.หนองฉาง : อ.ทัพทัน : อ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
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อาเภอหนองขาหย่าง
„ บึงทับแต้ จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3265 ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวเข๎าทางลูกรัง บริเวณสะพานคลองยาง
ไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร หรืออาจจะเชําเรือจากบริเวณปากคลองยางเข๎าไปยังบึงเป็นระยะทาง 5-6 กิโลเมตร บึงทับแต๎
อยูํตอนปลายของห๎วยขวี ซึ่งมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร สํวนที่เป็นบึงกว๎างประมาณ 300 เมตร เป็นแหลํงที่มีปลา
อาศัยอยูํริมบึงอยํางชุกชุม ชาวบ๎านได๎อาศัยน้ําและจับปลาในบึงนี้ และในชํวงฤดูหนาวจะมีแขกตํางถิ่นคือนกเป็ดน้ําอพยพ
มาอยูํที่นี่ ริมบึงบริเวณบ๎านทําทอง พบแหลํงของมนุษย๑กํอนประวัติศาสตร๑ มีเครื่องมือเหล็ก ภาชนะดินเผา ลูกปัด กําไล
แก๎ว เป็นต๎น จัดวําเป็นชนเผําที่เจริญ เพราะรู๎จักใช๎โลหะเป็นเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังพบขวดเหล๎าของชาวตะวันตก
สมัยอยุธยาด๎วย
„ วัดหนองพลวง สร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 สิ่งสําคัญภายในวัดได๎แกํพระอุโบสถ เป็นอาคารกํออิฐถือปูน ทรงจั่วหน๎าบัน
ด๎านหน๎าประดับลวดลายปูนปัน้ และเครื่องถ๎วยเคลือบ แตํดา๎ นหลังเรียบไมํมีลวดลาย เป็นปูนสีขาวฉาบเกลี้ยงๆ ดูเรียบงําย
งามตา มีทางเข๎าทางเดียว ไมํมีชํอฟ้า เสมาโดยรอบเป็นหินสลักสวยงามบนฐานรูปดอกบัว มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เป็นโบสถ๑ท๎องสําเภา
„ การเดินทาง ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 333 ระหวํางกิโลเมตรที่ 9-10 จะพบวัดอยูํทางขวาตั้งอยูํตดิ กับ
โรงเรียนหนองขาหยํางวิทยาคม
อาเภอหนองฉาง
„ เมืองเก่า อยูํที่บ๎านอุทัยธานีเกํา เป็นที่ตั้งของเมืองอุไทยธานีมาตั้งแตํครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยังคงมีซากโบราณสถาน
เหลืออยูํ เชํน ที่วัดหัวหมาก วัดยาง และวัดกุฏิ สํวนบริเวณโดยรอบได๎กลายเป็นทุํงนาไปหมด วัดที่ยังคงสภาพอยูํจนถึง
ปัจจุบันนีค้ ือ :วัดแจ๎ง มีพระปรางค๑ซึ่งเดิมสร๎างเมื่อ พ.ศ. 2081 ตํอมาถูกพมําทําลายยอดหัก บูรณะซํอมแซมครั้งลําสุดเมื่อ พ.ศ. 2528
โบสถ๑เกําเป็นโบสถ๑ขนาดเล็กประตูเดียวแบบอยุธยาตอนปลาย ลายปูนปั้นของพระปรางค๑และหน๎าบันโบสถ๑เป็นฝีมือ
เดียวกัน ภาพจิตรกรรมภายในโบสถ๑เขียนขึน้ เมื่อบูรณะครัง้ ลําสุด เป็นภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราช อีกวัดหนึ่งคือ วัดหัวเมือง ซึ่งยังคงมีซากโบสถ๑เกําแบบอยุธยาเหลืออยูํ และเจดีย๑โบราณขนาดเล็กหน๎าโบสถ๑เกํา
„ การเดินทาง จากตลาดหนองฉางสามแยกโรงเรียนประสาทเวทย๑ ตรงมาทางเดียวกับวัดหนองขุนชาติ พบสามแยกเลี้ยว
ขวาไปยังทางตรงข๎ามกับวัดหนองขุนชาติประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดแจ๎ง สํวนวัดหัวเมืองจะอยูํเลยวัดแจ๎งไปอีก 1
กิโลเมตร
„ วัดหนองขุนชาติ เป็นวัดสร๎างในสมัยรัตนโกสินทร๑ มีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองอยูํ ซึ่งมีการจัดงาน
นมัสการพระพุทธบาททุกวันขึ้น 12 ค่ํา เดือน 3 ไทย เป็นประจําทุกปี งานมี 10 วัน10คืน การเดินทาง วัดอยูํในตลาดหนอง
ฉางจากทางหลวงหมายเลข3012 (หนองฉาง-ทัพทัน) เลี้ยวซ๎ายตรงสามแยกไปตามทางหลวงหมายเลข 3013
อาเภอทัพทัน
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„ วัดทัพทัน ตั้งอยูํบนถนนสายอุทัยธานี-ทัพทัน หํางจากตัวอําเภอเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร กํอนถึงทีว่ ําการอําเภอ 1
กิโลเมตร มีบานประตูโบสถ๑อันงดงาม ฝีมือชํางสมัยรัตนโกสินทร๑ บานหนึ่งแกะเป็นรูปคนถือธง ระบุ พ.ศ. 2466 อีกบาน
หนึ่งระบุวําเป็นปีกุน มีลวดลายสวยงาม อกเลาบานประตูมีลวดลายยาวตลอด บานประตูอีกคูํหนึ่งแกะเป็นรูปเทวดาถือคัน
ศรยืนบนพญานาค ข๎างลํางเป็นภูเขามีสัตว๑ตํางๆ สํวนด๎านบนเป็นลายกนกมะลิเลื้อย ฝีมือชํางคนละคนกับรูปเสี้ยวกาง
บานประตูคนูํ ี้ไมํแกะลวดลายที่อกเลา เข๎าใจวําเป็นชํางพืน้ บ๎าน
„ แหล่งทอผ้าพืน้ เมืองบ้านโคกหม้อ ชาวบ๎านโคกหม๎อเป็นชาวลาวครั่งที่อพยพมาจากเวียงจันทน๑ตั้งแตํสมัยต๎นกรุง
รัตนโกสินทร๑ มีฝีมือการทอผ๎ามาก หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการทํานาผู๎หญิงในหมูํบ๎านจะทอผ๎ากัน ผ๎าทอนี้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาวลาวครัง่ ที่สืบทอดตํอกันมา 200 กวําปี ผ๎าที่ทอจะเป็นผ๎ามัดหมี่ตํอตีนจก ผ๎ายกดอกลายเชิงแบบเกํา
ลวดลายบนผ๎าเป็นแบบโบราณ เชํน ลายดํานเมืองลาว ลายนาค ลายดํานใหญํ เป็นต๎น และในสมัยกํอนจะใช๎ครั่งใน
กรรมวิธกี ารย๎อม กลุํมที่ทอมีอยูํสองกลุํม คือ ศูนย๑ทอผ๎าบ๎านโคกหม๎อ อยูํข๎างวัดโคกหม๎อ เป็นกลุํมที่ทอผ๎าไหม สํวนอีก
กลุํมหนึ่ง คือ ศูนย๑สาธิตและจําหนํายผลิตภัณฑ๑กลุํมทอผ๎าบ๎านโคกหม๎อ ตั้งอยูํหมูํที่ 2 หลัง อบต. โคกหม๎อ เป็นกลุํมที่ทอ
ผ๎าฝ้ายย๎อมสีธรรมชาติ
„ การเดินทาง จากอําเภอทัพทันไปตามทางหลวงหมายเลข 3013 ทางไปสวํางอารมณ๑ ประมาณ 9 กิโลเมตร แล๎วแยกเข๎า
ทางหลวงหมายเลข 3456 ตรงไปมีป้ายบอกให๎แยกซ๎ายไปบ๎านโคกหม๎อ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงวัดโคกหม๎อ
„ เขาปฐวี อยูํในตําบลตลุกดูํ เป็นเทือกเขาขนาดเล็กยาวประมาณ 750 เมตร สูง 253 เมตร มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินทีเ่ รียง
ซ๎อนกันเป็นยอด คํอนข๎างสูงชัน มีถ้ําอยูํเรียงรายโดยรอบประมาณ 30 ถ้ํา ทั้งขนาดเล็กและใหญํ เชํน ถ้ําประทุน ถ้ําบันได
ถ้ําอําง ถ้ําชํองลม ถ้ําพุทธประวัติ ถ้ําปลา และถ้ําค๎างคาว เป็นต๎น สามารถปีนไตํตัวยอดเขาได๎ บริเวณลานกว๎างหน๎าเขามี
รํมไม๎และฝูงลิงจํานวนมาก มีผู๎คนนิยมมาเที่ยวชมฝูงลิงและชมถ้ําอยูํเสมอ เขาปฐวีนี้พบเครื่องมือหินและโครงกระดูก
มนุษย๑กํอนประวัติศาสตร๑
„ การเดินทาง จากอําเภอเมืองอุทัยธานีไปตามทางหลวงหมายเลข 3013 เข๎าสูํอําเภอทัพทัน จากอําเภอทัพทันมีเส๎นทางไป
ยังเขาปฐวีอีกเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 18 กิโลเมตร
„ ตลาดนัดวัว-ควาย หนองหญ้าปล้อง อยูํที่บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง ใกล๎กับโรงเรียนทัพทันอนุสรณ๑ เดินทางจากอําเภอทัพ
ทันไปตามถนนสายทัพทัน-สวํางอารมณ๑ (ทางหลวงหมายเลข 3013) ตลาดจะอยูํด๎านขวามือ ระยะทางประมาณ 1
กิโลเมตร จะพบตลาดนัดโค กระบือซึ่งเป็นตลาดที่มีบริเวณพื้นที่ซื้อขายกว๎างใหญํ ในแตํละครั้งจะมีวัวควายถูกนํามาขาย
นับพันตัว ตลาดนัดจะมีบางวันและมีวัวควายสับเปลี่ยนกันมาขายในบางวัน ยังมีข๎าวของเครื่องใช๎เกี่ยวกับวัวควายมาขาย
ด๎วย ตลาดจะวายในชํวงเย็น
อาเภอสว่างอารมณ์
„ เมืองโบราณบึงคอกช้าง อยูํที่ตําบลไผํเขียว ใช๎เส๎นทางสวํางอารมณ๑-ลาดยาว (ทางหลวงหมายเลข 3013) กํอนสุดเขต
จังหวัดอุทัยธานี มีทางแยกไปบึงคอกช๎าง อีกประมาณ 20 กิโลเมตร คํอนข๎างหํางไกลชุมชน เป็นเมืองโบราณที่มีคูเมือง
และกําแพงดินล๎อมรอบ ค๎นพบซากโบราณ เครื่องปั้นดินเผา หินบดยา เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดสีเหลือง นอกจากนี้ยังขุดพบ
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ศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ 3 หลัก ปัจจุบันมีสภาพเป็นสวนป่าปลูกมีต๎นไม๎ขนาดใหญํปกคลุมอยูํทั่วไป สํวนบริเวณคู
เมืองตื้นเขิน
„ โบราณวัตถุที่ถูกค๎นพบได๎นําไปเก็บรักษาไว๎ที่พิพิธภัณฑ๑ประวัติศาตร๑และวัฒนธรรมท๎องถิ่น ซึ่งตั้งอยูํที่ศูนย๑การศึกษา
นอกโรงเรียน ของจังหวัดอุทัยธานี ใกล๎กับศาลากลางจังหวัด

สถานที่ทอ่ งเที่ยว อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง เริ่มเป็นที่รู๎จักเพราะได๎รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค๑การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระหวํางวันที่ 9-13 ธันวาคม 2534
ณ เมืองคาร๑เทจ ประเทศตูนีเซีย
„ ห๎วยขาแข๎งมีพนื้ ที่ครอบคลุม 6 อําเภอ 3 จังหวัดคือ อําเภอบ๎านไรํ อําเภอลานสัก อําเภอห๎วยคต จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภออุ๎มผาง จังหวัดตาก มีพนื้ ที่ 3,609,375 ไรํ หรือ 5,775
ตารางกิโลเมตร โดยมีการรวมพืน้ ที่ของเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปา่ ทุํงใหญํนเรศวรเข๎ามาด๎วย ทําให๎เป็นผืนป่าอนุรกั ษ๑
ตํอเนื่องที่มีขนาดใหญํที่สุดในประเทศไทยและในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
„ ลักษณะอากาศที่ห๎วยขาแข๎งหากเป็นฤดูร๎อนจะร๎อนมาก ฤดูฝนมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน และมีฤดูหนาวสั้นมาก
ห๎วยขาแข๎งได๎เป็นมรดกโลกเพราะสภาพป่าของทีน่ ี่มีความหลากหลายทางธรรมชาติประกอบด๎วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด
ที่พบในเขตร๎อนชืน้ ได๎แกํ ป่าดิบแล๎ง ป่าดิบเขา ทุํงหญ๎า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง กํอให๎เกิดความหลากหลายของ
พันธุ๑พืชและพันธุ๑สัตว๑ตํางๆบางชนิดเป็นสัตว๑ที่หายากใกล๎จะสูญพันธุ๑ เชํนควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไกํป่า
นกยูงไทย และยังมีแมลงป่าพันธุ๑ตํางๆ อีกมากมาย
„ ปกติเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าไมํใชํสถานที่เปิดให๎ประชาชนเข๎าชมได๎ทวั่ ไป เพราะพื้นที่นี้จดั เป็นเขตอนุรกั ษ๑และมี
ความอํอนไหวสูง ฉะนัน้ การมีคนจํานวนมากเข๎าไปอาจกํอให๎เกิดปัญหาด๎านความไมํสมดุลของระบบนิเวศได๎ แตํ
อยํางไรก็ดีเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎งซึ่งได๎กลายเป็นมรดกโลกและเป็นที่รจู๎ ักของคนทัว่ ไป จึงเปิดจุดผํอน
ปรนทั้งหมด 3 จุด ให๎ประชาชนทัว่ ไปเข๎าไปศึกษาธรรมชาติได๎แบบไมํค๎างคืน
การเข๎าไปในเขตฯควรปฏิบัติตามกฏระเบียบอยํางเครํงครัด ได๎แกํ
1.บริเวณสํานักงานเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎ง
2.บริเวณหนํวยพิทกั ษ๑ป่าไซเบอร๑(ดูรายละเอียดทีน่ ้ําตกไซเบอร๑)
3. บริเวณหนํวยพิทกั ษ๑ป่าห๎วยแมํดี (อยูํในพื้นที่อําเภอบ๎านไรํ เส๎นทาง 3011 ไปทางห๎วยแมํด-ี บ๎านใหมํคลองอังวะ
กรมป่าไม๎จดั เส๎นทางศึกษาธรรมชาติไว๎ด๎วย)
„ ในบริเวณที่ทําการเขตฯ มีรูปปั้นคุณสืบ นาคะเสถียร หันหน๎าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ เพื่อดูความเป็นไปของผืน
ป่าตะวันตก มีบนั ได 8 ขั้น ที่สื่อความหมายวําคุณสืบดํารงตําแหนํงหันหน๎าเขตรักษาพันธุฯ๑ อยูํ 8 เดือน และลวดลาย
บนบันไดบํงบอกถึงอุปสรรคในการทํางานที่นี่
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„ อาคารอนุสรณ๑สถานสืบ นาคะเสถียร ซึ่งใช๎เป็นอาคารเอนกประสงค๑ในการจัดกิจกรรมตํางๆ ซึ่งมีการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับคุณสืบไว๎ดว๎ ย “ผมคิดวํา ชีวิตผมได๎ทําดีที่สุดแล๎วผมคิดวํา ผมได๎ชํวยเหลือสังคมดีแล๎ว ผมคิดวํา
ได๎ทําตามกําลังของผมดีแล๎วและผมพอใจ ผมภูมใิ จในสิ่งที่ผมทํา” เป็นคํากลําวของคุณสืบ นาคะเสถียร ผู๎เป็นกําลัง
สําคัญผลักดันให๎ป่าห๎วยขาแข๎งได๎กลายเป็นมรดกโลก
„ บ๎านพักคุณสืบ ซึ่งภายในบ๎านพักยังคงสภาพไว๎เหมือนครั้งที่คุณสืบยังมีชีวติ อยูํ ในห๎องนอนที่คณ
ุ สืบจบชีวติ ลงมี
โต๏ะทํางานซึ่งจะมีรูปภาพตํางๆวางอยูํ เชํน รูปลูกสาว รูปคนงาน รูปป่าไม๎ ด๎านข๎างโต๏ะมีรองเท๎าวางอยูํสองสามคูํ
และที่เราควรจะระลึกถึง คือ อนุสรณ๑คนงานลาดตระเวน ที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน๎าที่ อยูํบริเวณหน๎าบ๎านพัก
รับรอง หากมีโอกาสแวะมาที่ห๎วยขาแข๎งและได๎มาเยี่ยมที่บ๎านพักคุณสืบ หรือ ที่อาคารอนุสรณ๑ฯ อนุสรณ๑คนงาน
ลาดตระเวน อาจะได๎อะไรกลับไปมากกวําจิตสํานึกด๎านอนุรกั ษ๑สิ่งแวดล๎อมเพียงอยํางเดียว
„ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตรใช๎เวลาเดินประมาณ 4 ชั่วโมง มีจุดสื่อ
ความหมายธรรมชาติทั้งหมด 18 จุดสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบ ประกอบด๎วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล๎ง มี
จุดชมวิวโป่งเทียน ในชํวงหลังเดือนธันวาคมจะมีนกหลายชนิด นกที่พบมาก เชํน นกแขกเต๎า และนกโพระดก
เส๎นทางนี้ปกติเดินเองได๎โดยขอคูํมือที่สํานักงานเขตฯ แตํหากต๎องการคนนําทางต๎องติดตํอลํวงหน๎าที่หนํวยป้องกัน
ไฟป่าห๎วยขาแข๎ง โทร. (056)513527 เส๎นทางศึกษาธรรมชาตินี้จะปิดในชํวงเดือนเมษายน
„ การเดินทาง จากอุทัยธานีไปเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎งไปได๎ 2 เส๎นทาง คือ
1. เข๎าทางที่ทําการเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎ง อยูํหํางจากตัวจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร ตามเส๎นทางสาย
อุทัยธานี-หนองฉาง-ลานสัก ทางหลวงหมายเลข 3438 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 53-54 เลี้ยวซ๎ายเข๎าไปประมาณ 15
กิโลเมตร จะถึงที่ทําการเขตดํานตรวจเขาหินแดง ซึ่งตั้งอยูํริมห๎วยทับเสลา จากที่ทําการเขตฯ สามารถเดินทางด๎วย
รถยนต๑ตํอไปยังหนํวยพิทกั ษ๑ป่ากะปุกกะเปียง ระยะทาง 14 กิโลเมตร และ สถานีวิจัยเขานางรํา ระยะทาง 17
กิโลเมตร
2. เข๎าทางหนํวยพิทักษ๑ป่าเขาบันได อยูํทางทิศใต๎ของเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปา่ ห๎วยขาแข๎งหํางจากตัวจังหวัดอุทัยธานี
ประมาณ 110 กิโลเมตร ใช๎เส๎นทางสายอุทัยธานี-หนองฉาง-บ๎านไรํ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล๎วแยกเข๎าทาง
ลูกรังผํานบ๎านใหมํคลองอังวะอีกประมาณ 30 กิโลเมตรถึงดํานตรวจคลองระยาง ไปยังหนํวยพิทกั ษ๑ป่าห๎วยแมํดี และ
หนํวยพิทกั ษ๑ป่าเขาบันได สามารถเดินป่าขึ้นลํองได๎ทั้งด๎านเหนือและใต๎ของลําห๎วยขาแข๎ง หากเดินทางในฤดูฝนรถ
จะเข๎าไมํได๎เพราะธารน้ําจะสูงขึ้นทํวมถนนดินแดง
„ สถานที่พักแรม การเข๎าพักแรมต๎องไปติดตํอด๎วยตนเองอยํางน๎อย 20 วันลํวงหน๎าที่ฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่า
สํวนอนุรักษ๑สัตว๑ปา่ กรมป่าไม๎ สอบถามรายละเอียด โทร. (02) 561-4292-3 หรือทางเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขา
แข๎ง ตู๎ ปณ. 4 อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 จุดที่ได๎รับอนุญาตให๎พักแรมได๎มีอยูํ 3 จุด จุดแรก คือ บริเวณ
สํานักงานเขตฯ มีบ๎านพักขนาดพักได๎ 10-30 คน จํานวน 3 หลัง และอาคารฝึกอบรมขนาดจุ 80 คน จุดที่สอง หนํวย
พิทักษ๑ป่าไซเบอร๑ จุดที่สาม คือ หนํวยพิทกั ษ๑ป่าห๎วยแมํดี
„ เขาพระยาพายเรือ อยูํในเขตตําบลลานสัก หํางจากอําเภอเมือง 59 กิโลเมตร ตามทางสูํอําเภอลานสักตรงหลัก
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กิโลเมตรที่ 29-30 แยกขวาเข๎าที่วําการอําเภอลานสัก และเข๎าทางลูกรังไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงเชิงเขาแล๎วเดินขึ้นสูํปาก
ถ้ําอีกประมาณ 150 เมตร เป็นเขาลูกเล็กสูง 257 เมตร เมื่อมองจากระยะไกลจะแลดูคล๎ายเรือสําเภาลําหนึ่ง บนยอดเขา
มีจุดชมทิวทัศน๑ ภายในประกอบด๎วยถ้ําเล็กๆ เชื่อมตํอกัน ได๎แกํ ถ้ําแก๎ว ถ้ําสีชมพู ถ้ําท๎องพระโรง ถ้ําอํางน้ํามนต๑ และ
ถ้ําพุทธสถาน ภายในถ้ําซับซ๎อนมากจึงต๎องมีป้ายบอกทางและมีไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมความงามของ
หินงอกหินย๎อย ตอนบนของถ้ํามี พระนอนขนาดใหญํ สํวนทางเข๎าถ้ําตํางๆ นั้นอยูํทางด๎านซ๎ายมือ มีทางเข๎าทางเดียว
ซึ่งเป็นทางลึกถึงข๎างลําง และมีบันไดลงไปได๎ถึงก๎นถ้ํา
„ เขาผาแรด ตั้งอยูํที่ตําบลลานสัก อยูํหลังที่วําการอําเภอลานสัก ประมาณ 7.5 กิโลเมตร เขาผาแรดนี้อยูํหํางจากเขา
พระยาพายเรือประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นเขาลูกเล็กๆ มีความสูงประมาณ 376 เมตร ภายในเขาลูกนี้เป็นทีต่ ั้งของถ้ําซึ่ง
มีหินงอกหินย๎อย พร๎อมทั้งเป็นที่อยูํอาศัยของค๎างคาว และมีสํานักสงฆ๑อยูํใกล๎เชิงเขา
„ เขาปลาร้า เป็นเขาที่แบํงเขตหมูํบ๎านห๎วยโศก อําเภอลานสัก กับตําบลเขาบางแกรก อําเภอหนองฉาง อยูํหํางจากตัว
จังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามทางสายหนองฉาง-ลานสักประมาณ 21.5 กิโลเมตร แล๎วแยกไปตามทาง
คอนกรีตประมาณ 7.5 กิโลเมตร หรือหากมาโดยรถโดยสารสามารถนั่งรถสายอุทัยธานี-ลานสัก และตํอรถจากลาน
สักมาที่แยกห๎วยโศก จากนั้นตํอรถจักรยานยนตร๑รับจ๎างเข๎าเขตห๎ามลําสัตว๑ป่าเขาปลาร๎า ยอดเขาสูงประมาณ 598
เมตรเป็นเขาขนาดใหญํ มีลกั ษณะสูงชันมาก สภาพป่าคํอนข๎างสมบูรณ๑ต๎องเดินเท๎าและปีนเขา ระยะทาง 900 เมตร
ใช๎เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงจะถึงยอดเขาและแลเห็นภูมิประเทศที่สวยงาม ข๎างบนเป็นที่ราบขนาดใหญํและมีสภาพ
เป็นป่ามีไม๎ใหญํ เชํน ไม๎มะคํา
„ หน๎าผาด๎านตะวันตกที่ระดับความสูง 320 เมตร พบภาพเขียนกํอนประวัติศาสตร๑อายุประมาณ 3,000 ปี เป็นลายเส๎น
สีดําและสีแดง เส๎นสีดําคํอนข๎างจางไปแล๎ว สํวนสีแดงยังเห็นได๎อยูํ เขียนไว๎ตลอดแนวยาวประมาณ 9 เมตร เขียนด๎วย
สีแดงมีกลุํมภาพมนุษย๑หลายแบบหลายลักษณะและกลุํมภาพสัตว๑ ภาพมีทั้งหมดประมาณ 40 ภาพ แสดงให๎เห็นถึง
สภาพชีวิตสังคมของคนยุคโบราณซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร๑ของจังหวัดอุทัยธานี
„ นักโบราณคดีได๎แบํงกลุํมภาพเขียนบนเขาปลาร๎าไว๎สกี่ ลุํม คือ กลุํมที่หนึ่ง กลุํมภาพที่มคี นทํามกลางสัตว๑เลี้ยง(คาด
วําเป็นสุนัข) กลุํมที่สอง กลุํมภาพที่แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับวัว การไปจับวัวป่า นํากลับมาเลี้ยง กลุํมที่สาม
กลุํมภาพที่แสดงถึงการประกอบพิธีกรรม คนที่อยูํในภาพมีเครื่องประดับซึ่งตํางจากคนทัว่ ไป และสัตว๑ที่อยูํในภาพมี
ลักษณะคล๎ายลิงอยูํด๎วย กลุํมที่สี่ กลุํมภาพเบ็ดเตล็ดซึ่งสํวนใหญํเป็นภาพสัตว๑ ภาพเขียนสีที่นี่ถือได๎วํามีความประณีต
และเน๎นเหมือนจริงกวําแหลํงอื่น
„ คําแนะนําสําหรับเดินขึ้นเขาปลาร๎า เตรียมน้ําดื่มให๎พร๎อม และใสํรองเท๎าผ๎าใบทีก่ ระชับเพราะทางเดินเป็นหินก๎อน
เล็กและลื่นตลอด พกสัมภาระเทําที่จําเป็น
„ ถ้าหุบป่าตาด เข๎าทางเดียวกับกับเขาปลาร๎า อยูํกํอนถึงเขาปลาร๎าประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ํานี้ถกู ค๎นพบโดยพระครู
สันติธรรมโกศล (หลวงพํอทองหยด) เจ๎าอาวาสวัดถ้ําทอง เมื่อปี พ.ศ. 2522 พระครูได๎ปีนลงไปในหุบเขานี้ จึงพบวํามี
ต๎นตาดเต็มไปหมด (ต๎นตาดเป็นไม๎ดึกดําบรรพ๑ตระกูลเดียวกับปาล๑ม) จึงเจาะถ้ําเพื่อเป็นทางเข๎าในปี พ.ศ. 2527 ตํอมา
กรมป่าไม๎ได๎ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ๑ เพราะที่นี่มีสภาพทางภูมิศาสตร๑ที่แปลกและมีพันธุ๑ไม๎หายาก ถ้ําที่เป็น
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ทางเดินเข๎าหุบป่าตาดนัน้ มืดสนิท แตํเดินไมํนานจะถึงบริเวณปลํองขนาดใหญํที่แสงสํองลงมาได๎และจะพบป่าตาด
ให๎ความรู๎สึกเหมือนวําได๎มาอยูใํ นโลกยุคดึกดําบรรพ๑ นอกจากต๎นตาดแล๎วที่นยี่ ังพบไม๎หายากพันธุ๑อื่นๆเชํน เตําร๎าง
เปล๎า คัดค๎าวเล็ก เป็นต๎น ในบริเวณหุบเขานี้มีลกั ษณะคล๎ายป่าดงดิบและยังมีความชุํมชื้นสูง แสงจะสํองถึงพื้นได๎
เฉพาะตอนเที่ยงวันเพราะมีเขาหินปูนสูงชันล๎อมรอบ มีความรํมรื่นเหมาะแกํการเดินชมธรรมชาติ
„ การเตรียมตัวไปหุบป่าตาด ควรพกไฟฉายและยาทากันยุงไปด๎วย
„ ถ้าเขาฆ้องชัย เป็นเทือกเขาอยูใํ นตําบลลานสัก มีความสูงประมาณ 353 เมตร ทางด๎านหน๎าของเขาฆ๎องชัยเป็นถ้ําตื้น
กว๎างเหมือนอุโมงค๑ใหญํ เข๎าใจวําเดิมมีมนุษย๑กํอนประวัติศาสตร๑อาศัยอยูํเพราะพบเครื่องมือหิน และเศษภาชนะดิน
เผา ภายในบริเวณถ้ําแหํงนี้มีฝูงค๎างคาวอาศัยอยูํเป็นจํานวนมาก ในชํวงเวลาเย็นจะแลเห็นฝูงค๎างคาวบินออกมาหากิน
นานนับชัว่ โมง และถ๎าสามารถปีนหน๎าผาสูงไปได๎จะพบถ้ําอยูํทางด๎านบน มีถ้ําธงชัย ถ้ํามหาสมบัติ ถ้ําเป็ด และถ้ําลม
ใกล๎กันเป็นที่ตงั้ ของเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งมีถ้ําสวยงาม บริเวณตรงกลางเป็นที่ดินในหุบเขามีเนื้อที่กว๎างขวางมากซึ่งเป็น
ที่ตั้งของวัดและโรงเรียนลานสักวิทยา ถ๎าเดินทางจากอําเภอหนองฉางสูํอําเภอลานสัก ถ้ําเขาฆ๎องชัยนี้จะอยูํกํอนถึง
อําเภอลานสักประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ๎ายมือเข๎าโรงเรียนลานสักวิทยาไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึง
บริเวณถ้ําเขาฆ๎องชัย
„ สวนป่าห้วยระบา ตั้งอยูํที่ตําบลระบํา หํางจากตัวจังหวัด 78 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 11,740 ไรํ เป็นสวนป่าปลูกของ
บริษัท ไม๎อัดไทย ปลูกไม๎สัก และไม๎ยคู า สนประดิพัทธ๑ ผู๎สนใจสามารถเข๎าไปชมแปลงป่าที่ปลูกใหมํได๎ หาก
ต๎องการพักค๎างคืน มีเรือนพักรับรอง (รองรับได๎ประมาณ 30 คน) แตํต๎องเตรียมเสบียงไปเอง หน๎าแล๎งมีน้ําน๎อย หน๎า
ฝนทางคํอนข๎างลําบากไมํแนะนําให๎นํารถยนต๑นั่งเข๎าไป รายละเอียดติดตํอ บริษัท ไม๎อัดไทย โทร.(056) 511094 หรือ
สํานักงานป่าไม๎จังหวัด โทร.(056)311009 การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข
3438 ประมาณ หลักกิโลเมตรที่ 46 เลี้ยวซ๎ายเข๎าไปประมาณ 16 กิโลเมตร
„ เขื่อนทับเสลา ตั้งอยูํหมูํที่ 6 ตําบลระบํา จากอําเภอลานสัก ไปตามทางหลวงหมายเลข 3438 เป็นระยะทางประมาณ
15 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 47 จะถึงทางแยกเข๎าเขื่อนทับเสลา เข๎าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดชมวิว
หากมาจากตัวเมืองทางเข๎าจะอยูํทางด๎านซ๎ายมือ
„ เขื่อนทับเสลาเป็นเขื่อนชลประทานขนาดใหญํ กั้นลําห๎วยทับเสลา ทําให๎เกิดอํางเก็บน้าํ เหนือเขื่อน ซึ่งมีทัศนียภาพ
สวยงาม มีภูเขาสลับซับซ๎อนเป็นฉากหลัง บริเวณตอนใต๎ของเขื่อนมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและสวนป่าปลูก คนใน
ท๎องถิ่นนิยมมาพักผํอนวันหยุดสุดสัปดาห๑ มีร๎านค๎าสวัสดิการขายอาหารอยูํ 3-4 ร๎าน

สถานที่ทอ่ งเที่ยว อาเภอห้วยคต : อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
อาเภอห้วยคต
„ น้าตกไซเบอร์ หรือน้ําตกหินลาด อยูํในความรับผิดชอบของหนํวยพิทักษ๑ป่าไซเบอร๑ เป็นน้ําตกที่อยูํใกล๎หมูํบ๎านไซเบอร๑

Soda management holiday 41 / 398 Soi Nawamint 111 Nawamint Road Buengkum Klongkum Bangkok 10230 TH.
Tel : 02-510-9216,509-6581 Fax : 02-509-6583 Website : http://www.sodatour..com E-mail : soda@sodatour..com License No.12/ 547

Member of :

(บ๎านซับแมํบือ) ตําบลคอกควาย อําเภอห๎วยคต อยูํหํางจากจังหวัด 86 กิโลเมตร น้ําตกนี้เกิดจากลําห๎วยลํอยจ๎อยที่ไหลมา
จากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎ง ทําให๎เกิดน้ําตกขึ้นเป็นระยะๆ หลายชั้น น้ําตกสํวนที่อยูํตอนบนเรียกวํา
น้ําตกลํอยจ๎อย บางแหํงตกจากที่สูงปะทะกับก๎อนหินใหญํ เรียกวํา น้าํ ตกหินลาด ข๎างลํางเป็นแอํงน้ําขนาดใหญํรับน้ําตกที่
ตกลงมาไมํขาดสาย บางแหํงไหลซอกซอนไปตามเกาะแกํงหินลงสูํเบื้องลําง เป็นทางยาวสูงต่ําหลายชั้นสวยงามมาก จะมี
น้ํามากชํวงเดือนกันยายน-ต๎นเดือนพฤศจิกายน ลําห๎วยลํอยจ๎อยจะไหลไปรวมกับห๎วยทับเสลา บริเวณโดยรอบเป็นป่า
หวายและมีต๎นไม๎รํมครึ้ม และในชํวงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นชํวงใบไม๎เปลี่ยนสีดว๎ ย
„ ที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก มีบ๎านรับรอง 1 หลัง รองรับได๎ 20-30 คน ไมํมีบริการด๎านอาหารผู๎มาพักต๎องเตรียม
เสบียงมาเอง และต๎องมีหนังสือจากฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่า สํวนอนุรกั ษ๑สัตว๑ป่ากรมป่าไม๎ สอบถามรายละเอียด
โทร.561-4292-3 เพราะอยูํในพืน้ ที่ความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎ง
„ การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 3282 หลักกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวเข๎าทางลําลองประมาณ 7 กิโลเมตร เดินเท๎าตํออีก
900 เมตร สภาพทางเข๎าเป็นทางลูกรังและมีหินคมตลอดเส๎นทาง รวมทั้งต๎องผํานธารน้ําหลายจุด หน๎าฝนรถเข๎าไมํได๎เลย
(สิงหาคม-ตุลาคม) ต๎องใช๎รถกระบะที่มกี ําลังขับเคลื่อนดีหรือรถขับเคลื่อนสี่ล๎อ หากเดินทางโดยรถประจําทางจากตลาด
บ๎านไรํนั่งสายบ๎านไรํ-คลองแห๎งและมาลงที่บ๎านทองหลางหลักกิโลเมตรที่ 19 ซึ่งสามารถหาเชําสองแถวได๎ที่นี่ ราคา
ประมาณ 500 บาทตํอวัน
„ น้าพุร้อนบ้านสมอทอง ตั้งอยูํที่บ๎านสมอทอง ตําบลคอกควาย อยูใํ นโครงการอํางเก็บน้ําห๎วยขุนแก๎ว เดิมเป็นน้ําพุรอ๎ น
ธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึน้ มาผิวดิน เป็นน้ําใสและมีกลิ่นกํามะถันฉุนมีความร๎อนขนาดต๎มไขํสุกภายใน 5 นาที ไหลผําน
ชํองเขาไปรวมกับน้ําในลําห๎วยคอกควาย ปัจจุบันได๎รับการปรับปรุงให๎เป็นบํอน้ําพุร๎อน และเป็นจุดชมทิวทัศน๑ และเป็น
จุดชมพระอาทิตย๑ตกได๎สวยงาม
„ การเดินทาง สามารถเดินทางจากอําเภอหนองฉางสูํอําเภอบ๎านไรํ ไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข 3282 (บ๎านไรํ-ลานสัก)
ประมาณ 33 กิโลเมตร สังเกตเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญํอยูํทางขวามือตรงกลางหุบเขาพอดี เมื่อผํานสะพานข๎ามคลองไป
ได๎สองสะพานจะมีทางแยกตรงทางโค๎งเข๎าสูํโครงการอํางเก็บน้ําห๎วยขุนแก๎วไป 2 กิโลเมตร จะถึงบริเวณน้ําพุร๎อนบ๎าน
สมอทอง
อาเภอบ้านไร่
„ เขาถ้าตะพาบ เป็นเขาลูกเล็กอยูใํ นพื้นทีต่ ําบลวังหิน หํางจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข
333 (อุทัยธานี-บ๎านไรํ) มีทางแยกซ๎ายเข๎าทางหลวงหมายเลข 3213 ที่จะไปอําเภอวัดสิงห๑ 11 กิโลเมตรจะถึงเขาถ้ําตะพาบ
ถ้ําเขาตะพาบอยูํสูงจากระดับพื้นประมาณ 10 เมตร ในบริเวณเดียวกันมีถ้ําอีกหลายแหํง ทางด๎านหน๎าของถ้ําได๎สร๎าง
พระพุทธรูปและจัดเป็นเขตสังฆาวาส สํวนถ้ําที่อยูํด๎านหลังเลี้ยวขวามือเป็นถ้ําท๎องพระโรง ถ้ําแก๎ว ถ้ําปราสาท และถ้ําเรือ
เป็นต๎น หากเลี้ยวซ๎ายจะพบทางออกด๎านหลังซึ่งเป็นทางไปสูํถ้ําลึกที่มีบันไดลงไปถึงก๎นถ้ํา ตรงอุโมงค๑หลังถ้ํามีหินรูปรําง
คล๎ายตะพาบ และเคยพบเครื่องมือหินสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ ถ้ําทุกแหํงจะมีไฟฟ้าสํองทางเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเข๎าชม
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„ วัดเขาวงพรหมจรรย์ ตั้งอยูํตําบลวังหิน เข๎าทางเดียวกับวัดถ้ําเขาตะพาบแตํอยูํเลยมาประมาณ 7 กิโลเมตร และแยกเข๎า
ซ๎ายไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นวัดที่ตั้งอยูใํ นหุบเขา 2 ลูก คือเขาวงและเขาพรหมจรรย๑ มีถ้ําที่นําสนใจอยูํหลายถ้ํา เชํน ถ้ําแจ๎งมี
แสงสํองถึง ถ้ํางูเหลือมมีงูเหลือมอาศัยอยูํหลายตัว ถ้ําน้ํามีน้ําขังตลอด ชํวงแล๎งน้ําถึงเขําชํวงฝนน้ําถึงอก สํวนถ้ําเพชรถ้ํา
พลอย มีหินงอกหินย๎อย เวลาสะท๎อนแสงเป็นประกายแวววาวคล๎ายเพชรพลอย การเข๎าชมถ้ําแก๎วและถ้ําเพชรต๎องมีคนนํา
ทาง ด๎านขวามือมีชะงํอนหินสูงตั้งมณฑปขนาดเล็ก และไหลํเขาสร๎างอุโบสถสวยงาม
„ วัดถ้าเขาวง เป็นเขาขนาดใหญํอยูใํ นตําบลบ๎านไรํ อยูํหํางจากอําเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะ
ผํานทางโค๎งศาลเจ๎าพํอเขารักแล๎วมาตัดกับสามแยกให๎เลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ๎ายเข๎าสูํเขาวง
ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข๎าไปประมาณ 300 เมตร เป็นทางลูกรัง ซึ่งขึน้ สูงชันและลาดทีละน๎อย เส๎นทางอ๎อม
โค๎งเป็นหน๎าผาต๎องไตํไปตามซอกเขา ตัววัดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย ใต๎ถุนเป็นลาน
เอนกประสงค๑รวมทั้งร๎านขายของ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ สํวนโบสถ๑จะอยูํชั้นที่ 4 สร๎างด๎วยไม๎สัก และไม๎มะคํา
รวมทั้งไม๎เกําจากเรือนไทยแถวอยุธยา อํางทอง หลังคานํามาจากลําพูน ชํางที่เข๎าตัวเรือน รวมทั้งทําสํวนตัวเหงา ป้านลม
และจั่ว มาจากอยุธยา
„ การจัดภูมิทัศน๑ในวัดถือวําสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหงําน ด๎านหน๎ามีบํอน้ําและสวนที่ตกแตํงด๎วยหิน ไม๎
ดัด และไม๎ประดับ มูลคําในการกํอสร๎างประมาณ 30 ล๎านบาท ระหวํางทางเดินทีจ่ ะขึ้นไปชมถ้ํา จะผํานน้ําตกเทียมทีด่ ูเข๎า
กับบรรยากาศ ที่เขาด๎านหลังจะมีถ้ําอยูํ 7-8 ถ้ํา บางถ้ําเป็นที่นั่งวิปัสสนาสําหรับพระภิกษุ บางถ้ําเป็นถ้ําค๎างคาว บางถ้ํามี
หินงอกหินย๎อยให๎ชม บนเขามีที่ราบกว๎างมีตน๎ ไม๎หลายชนิด เชํน ไม๎ยาง ไม๎มะคํา ไม๎เสลา เป็นต๎น มีสัตว๑ป่าอาศัยอยูํบา๎ ง
ยังมีหมูป่าลงมาในบางครั้ง
„ วนอุทยานถ้าเขาวง ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นสํวนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกับอุทยาน
แหํงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ๎อน มีความลาดชันมากกวํา 35
เปอร๑เซ็นต๑ เป็นแหลํงต๎นน้ําลําธารที่ไหลผํานอําเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี
มีจุดที่นําสนใจหลายจุด ได๎แกํ
„ ถ้าพุหวาย เป็นถ้ําขนาดใหญํ ภายในถ้ํากว๎างขวาง มีหินงอกหินย๎อย เชํน รูปเจดีย๑ อํางน้ํา ทางเข๎าถ้ําอยูํบนไหลํเขาต๎องเดิน
ขึ้นไป อากาศถํายเทได๎สะดวก มีโพรงทะลุถึงด๎านตรงข๎ามของภูเขา มีค๎างคาวอาศัยอยูํ 9 ชนิด ติดตํอคนนําทางทางได๎
บริเวณปากถ้ํา ใช๎เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางด๎านหลังของถ้ําพุหวาย คือ ถ้ําเทพมาลีหรือถ้ําพญานาค เป็นถ้ําขนาดเล็ก
คํอนข๎างลึกมีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย๎อย ยอดเขาพุหวาย สูง 700 เมตรจากระดับน้ําทะเล สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพที่กว๎างไกลอยํางสวยงาม บนสันเขามีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่คํอนข๎างสมบูรณ๑
„ การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 3011 แยกเข๎าทางเดียวกับสวนห๎วยป่าปก และวัดถ้ําเขาวง แตํทางเข๎าวนอุทยานจะ
อยูํเลยจากแยกเข๎าวัดถ้ําเขาวงไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร
„ ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพืน้ เมือง(กลุ่มทอผ้าไพจิตต์) ตั้งอยูํหลังวัดบ๎านไรํ ติดกับโรงเรียนบ๎านหน๎าฝายบึงตาโพ
เลี้ยวเข๎าซอยข๎างโรงเรียนไป 700 เมตร เป็นกลุํมทอผ๎าฝ้ายย๎อมสีธรรมชาติ รวมทั้งรับสอนด๎วย ลายที่ทอเป็นลายโบราณ
เชํนลายหมาน๎อย ลายขอหลวง ลายขอคําเดือน มีผลิตภัณฑ๑จําหนํายด๎วย เชํน มีทั้งผ๎าซิ่น ผ๎าแตํง ผ๎าคลุมเตียง ผ๎าคลุมโต๏ะ
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ผ๎าตัดชุด หมอนขิด ในบริเวณยังมีพิพิธภัณฑ๑ผ๎าโบราณอายุกวําร๎อยปี
„ น้าตกผาร่มเย็น สามารถมองเห็นได๎จากริมถนน เป็นสายน้ําสีขาวทิ้งตัวลงมาในป่าทึบอยูํเบื้องลําง ชาวอุทัยวําที่นี่เป็น
น้ําตกที่สวยที่สุดในจังหวัด เพราะ สายน้ําที่ไหลลงมานั้นเป็นสายบางๆตกลงมาตรงๆคล๎ายสายฝน โดยผํานหน๎าผาดินที่มี
มอสสีเขียวเกาะอยูํเต็มไปหมด ประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกครึ้ม ทําให๎คนที่ได๎ยืนชมมีความรู๎สึกชุํมฉ่ําเย็นตามไปด๎วย
ทางเดินเข๎าสูํน้ําตกผารํมเย็นใช๎เวลาประมาณ 20 นาที ปกติเดินเองได๎ แตํหากต๎องการคนนําทางติดตํอได๎ที่ อบต.เจ๎าวัด
หรือสามารถติดตํอผํานสวนห๎วยป่าปก รีสอร๑ท โทร. (056)539085
„ การเดินทาง ตัวน้ําตกอยูํในตําบลเจ๎าวัด อําเภอบ๎านไรํ หํางจากตัวอําเภอประมาณ 14 กิโลเมตร จากสามแยกอําเภอบ๎าน
ไรํเลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 3282 ประมาณ 500 เมตร และเลี้ยวซ๎ายเข๎าทางลาดยางข๎างปั๊มน้ํามันปตท. ตรงไป
ประมาณ 14 กิโลเมตร
„ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย อยูํภายใต๎การดูแลของศูนย๑พัฒนาและสงเคราะห๑ชาวเขา จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยูํหมูํที่ 4 ต.แกํนมะกรูด ถือวําอยูใํ นเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎ง ชาวเขาที่อยูํที่นี่เป็นชาวกะเหรี่ยง มีชีวิตที่สงบ
และเรียบงําย และยังคงเครํงครัดในประเพณีดั้งเดิม งานประเพณีที่นําสนใจของที่นี่ เชํน งานไหว๎เจดีย๑ ซึ่งจะมีการรําวงรํา
ดาบ และงานไหว๎ต๎นโพธิ์ ฯลฯ ญาติพี่น๎องที่แยกย๎ายจะกลับมารวมตัวกัน ประเพณีทั้งสองนี้จัดขึ้นในชํวงเดือนเมษายน
ของทุกปี กําหนดวันจัดงานจะขึ้นอยูกํ ับความพร๎อมของท๎องถิ่น เชํนเก็บเกี่ยวผลผลิตในท๎องถิ่นเรียบร๎อยแล๎ว และที่สําคัญ
หมูํบ๎านนี้มีข๎อห๎ามในการเลํนการพนัน และดื่มสุรา ผู๎มาเยือนสามารถพักค๎างคืนที่บ๎านชาวกะเหรี่ยง ที่หมูํบ๎านเจ๎าวัดยาง
แดง หรือบ๎านพักในศูนย๑วัฒนธรรมซึ่งในบริเวณมีพิพิธภัณฑ๑ชาวเขาอยูํด๎วย ติดตํอ โทร.(056) 512026 ในเวลาราชการ
และมีงานหัตถกรรม ผ๎าทอพื้นเมือง เครื่องจักสานไม๎ไผํ และสินค๎าเกษตรตามฤดูกาลมาจําหนําย เชํน พริกแห๎ง
„ การเดินทาง จากอําเภอบ๎านไรํไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข 3011 ประมาณ 20 กิโลเมตร สุดถนนลาดยาง และไปตํอ
ตามถนนลูกรังอัดอีก 1 กิโลเมตร
„ ถ้าเกร็ดดาว เลยจากศูนย๑วฒ
ั นธรรมบ๎านอีมาด-อีทราย ไปไมํถึง 1 กิโลเมตร จะมีเส๎นทางเดินเท๎าตํอไปถ้ําเกร็ดดาวได๎ จาก
ปากถ้ําจะมีบันไดไม๎ไผํทอดยาวลงไปในถ้ํา เป็นถ้ําที่มีขนาดใหญํ ในถ้ํามีแทํงหินขนาดใหญํ เมื่อถูกแสงจะเป็นประกาย
เพดานถ้ําเต็มไปด๎วยค๎างคาว และชาวบ๎านได๎อาศัยขี้ค๎างคาวไปทําเป็นปุ๋ยสําหรับใสํไรํนา สิ่งที่ต๎องเตรียมไปด๎วยเวลาเที่ยว
ถ้ํา คือ ไฟฉาย
„ น้าตกตาดดาว เลยจากปากทางเข๎าถ้ําเกร็ดดาวไปเล็กน๎อย ฟากตรงข๎ามเป็นทางเข๎าน้ําตกตาดดาว ไหลผํานโขดหินลงมา
เป็นชั้นๆ 9 ชั้น บริเวณโดยรอบเป็นป่าสมบูรณ๑
„ สวนพฤกษศาสตร์ เลยจากศูนย๑วัฒนธรรมมาประมาณ 5 กิโลเมตรจะถึงสวนพฤกษศาสตร๑ มีสภาพเป็นเหมือนธรรมชาติ
ไมํได๎มีการตกแตํงให๎มีความสวยที่ตํางไปจากสภาพธรรมชาติ มีอากาศเย็นสบาย ใช๎เวลาเดินสบายๆประมาณ 1 ชั่วโมง
ต๎นไม๎ที่อยูํในสวนนี้เป็นไม๎ท๎องถิ่นพบในป่าบริเวณนี้ เป็นสวนที่มีความหลากหลายของพันธุ๑พืช พืชหลายชนิดมี
ประโยชน๑ เชํน สะเดาป่า นําผลและใบมาทํายาป้องกันแมลง ต๎นสบูํ นําผลแกํมาอาบน้ํา สระผม ซักเสื้อผ๎า ลางจืด มี
สรรพคุณแก๎เมา บางอยํางก็มีพษิ เชํน ขนของต๎นช๎างร๎องมีฤทธิ์ทําให๎ให๎คันหากโดนเข๎าจะรู๎สกึ ปวดแสบปวดร๎อน ยานํอง
มียางที่เป็นพิษ พรานสมัยกํอนนํามาทาที่ปลายลูกดอกเพื่อใช๎ลําสัตว๑ เป็นต๎น
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ประวัติความเป็นมา
„ กรมป่าไม๎ได๎เข๎าไปดําเนินการเพื่อจัดการป่าห๎วยขาแข๎งให๎เป็นเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่ามาตั้งแตํปี พ.ศ. 2508 แตํใน
เวลานั้นทางราชการไมํสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่า จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.
2515 เมื่อนโยบายทางราชการเปลี่ยนแปลงไป จึงได๎มกี ารดําเนินการอยํางจริงจังด๎วยออกพระราชกฤษฎีกากําหนดป่า
ห๎วยขาแข๎งให๎เป็นเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าตามกฏหมาย โดยประกาศของคณะปฏิวัตฉิ บับที่ 201 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
พ.ศ.2515 ตํอมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2529 ได๎มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเพิ่มเนื้อที่ให๎มากขึ้น
„ สืบเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ๑ของป่าไม๎และสัตว๑ป่าจนเป็นที่ยอมรับของนักวิจัยชาวไทยและ ชาวตํางประเทศ
วํา เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ๑ขนาดใหญํ มีความหลากหลายของพันธุ๑สัตว๑และพรรณพืช ดังนัน้ ในปี พ.ศ.2534 เขตรักษา
พันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎งรวมกับเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าทุํงใหญํนเรศวรจึงได๎รบั การขึ้นทะเบียนเป็นพืน้ ที่มรดกทาง
ธรรมชาติของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมครั้งที่ 15 ณ เมืองคาร๑เถจ ประเทศ
ตูนีเซีย
„ สํานักงานเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎งตัง้ อยูํเชิงเขาหินแดง ริมห๎วยทับเสลา หํางจากตัวจังหวัดอุทัยธานีตาม
เส๎นทางรถยนต๑ 90 กิโลเมตร อาณาเขตของเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎งครอบคลุมท๎องที่ตําบลระบํา ตําบลป่าอ๎อ
อําเภอลานสัก ตําบลทองหลาง กิ่งอําเภอห๎วยคต อําเภอบ๎านไรํ ตําบลแกํนมะกรูด อําเภอบ๎านไรํ จังหวัดอุทัยธานี และ
ตําบลแมํละมุ๎ง อําเภออุ๎มผาง จังหวัดตาก ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 1,737,587 ไรํ หรือ 2,783.3 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
„ โดยทั่วไปมีสภาพเป็นภูเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลระหวําง 200 - 1,650 เมตร เป็นต๎นน้ําลําธารของลําห๎วย
หลายสาย ที่สําคัญที่สุด คือ ห๎วยขาแข๎ง ซึ่งไหลผํานกลางพื้นที่และมีน้ําตลอดปี ทางซีกตะวันตกเป็นป่าทึบและภูเขา
สลับซับซ๎อน จึงกํอให๎เกิดลําธารสั้น ๆ หลายสายไหลลงห๎วยขาแข๎ง ทางซีกตะวันออกมีลําห๎วยทีใ่ หญํกวํา ได๎แกํ
ห๎วยไอ๎เยาะ ที่มีต๎นน้ํามาจากเขานางรําและเขาเขียว ห๎วยแมํดีเกิดจากเทือกเขาน้ําเย็น ไหลลงสูํลําห๎วยขาแข๎ง และห๎วย
ทับเสลา ซึ่งมีต๎นน้ําไหลมาจากเทือกเขาในจังหวัดนครสวรรค๑ เป็นแนวเขตธรรมชาติของเขตรักษาพันธุ๑ สัตว๑ป่า
ทางด๎านตะวันออกและไหลผํานที่ทําการเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าลงสูํแมํน้ําสะแกกรัง
ชนิดป่าและพรรณไม้
„ สภาพป่าสํวนมากยังสมบูรณ๑ เนื่องจากไมํเคยผํานการทําไม๎มากํอน บริเวณที่ลุํม ริมห๎วยขาแข๎งและห๎วยใหญํ ๆ เป็น
ป่าดงดิบชื้น ที่สูงขึ้นไปจะเป็นสํวนผสมระหวํางป่าดิบแล๎งและป่าเบญจพรรณ บางแหํงจะมีไผํรวกขึ้นเป็นกลุํม ๆ
หรือกระจัดกระจายเป็นหยํอม ๆ บนยอดเขาสูงมาก ๆ จะเป็นป่าดิบเขา
สัตว์ป่า
„ ป่าห๎วยขาแข๎งเป็นป่าผืนใหญํที่มีเนื่อที่กว๎างขวาง มีอาณาเขตบริเวณติดตํอกับเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าทุํงใหญํนเรศวร
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ที่เชื่อมโยงไปถึงประเทศพมํา สัตว๑ป่าสามารถหลบหลีกไปถึงกันได๎ จึงมีสัตว๑ป่าอาศัยอยูํอยํางชุกชุม รวมทั้งบางชนิด
ที่หายากและใกล๎จะสูญพันธุ๑ ได๎แกํ วัวแดง กวางควายป่า ช๎างป่า กระทิง เก๎ง หมูป่า ลิง ชะนี คําง สมเสร็จ เสือชนิด
ตําง ๆ นกยูง ไกํฟ้า ไกํป่า นกหัวขวาน และนกชนิดอืน่ ๆ อยูํกระจัดกระจายทัว่ ไป ซึ่งสามารถเห็นตัวและพบรํองรอย
อยูํเสมอ
จุดเด่นที่น่าสนใจ
„ ลําห๎วยขาแข๎ง ได๎ชื่อวําเป็นลําน้ําที่มคี วามสวยงามตามธรรมชาติมากที่สุดแหํงหนึ่งของประเทศไทย เป็นลําน้ําสาย
ใหญํให๎น้ําตลอดปี นอกจากจะมีน้ําที่ใสแล๎วบางตอนยังเกิดหาดทรายที่ขาวสะอาดทอดไปตามริมลําห๎วย มีปลาชุก
ชุมมาก รวมทั้งสัตว๑ป่าและสัตว๑ปกี ที่อาศัยอยูํริมน้าํ ตอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ บริเวณสบห๎วยไอ๎เยาะไหลลงห๎วย
ขาแข๎ง
„ น้ําตกโจน เป็นน้ําตกที่มีน้ําตลอดปี เป็นสํวนหนึ่งของลําห๎วยทับเสลาไหลผํานชํองเขาแคบ ๆ และเปลี่ยนระดับ
ฉับพลันกํอให๎เกิดน้ําตกมีความสูงประมาณ 50 เมตร
„ วงตีไกํ เป็นปรากฏการณ๑ประหลาดของธรรมชาติที่เกิดมีกอ๎ นหินขนาดตําง ๆ วางเรียงกันเป็นวง ๆ หลายวง มีชื่อ
ทางเข๎าคล๎ายประตู 4 ด๎าน
„ โป่งนายสอ ตั้งชื่อตามชื่อพรานป่าซึ่งเสียชีวิตเพราะถูกแรดทําร๎าย อยูํทางฝั่งขวาของลําห๎วยขาแข๎ง ตอนกลางของ
เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่ามีน้ําซับตลอดปี จึงมีสัตว๑ป่าชุกชุมมาก
„ โป่งพุน้ําร๎อน เป็นโป่งใหญํอยูํทางตอนเหนือทางฝั่งซ๎ายของลําห๎วยขาแข๎ง มีบํอ น้ําพุร๎อนอยูใํ กล๎ ๆ สัตว๑ป่า
โดยเฉพาะกระทิง วัวแดง และกวาง มีชกุ ชุมมาก
นอกจากนี้ยังมีโป่งตําง ๆ ซึ่งมีชื่อเสียงมากอีกหลายโป่ง เชํน โป่งแสนโต๏ะ โป่งตะคร๎อ โป่งหญิง โป่งเจียว โป่งสมอ
เป็นต๎น
การเดินทาง
„ ตั้งต๎นจากจังหวัดอุทัยธานีผํานอําเภอหนองฉางและอําเภอลานสัก ถึงหลักกิโลเมตรที่ 53 มีทางแยกทางซ๎ายเข๎าไป
อีกประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงสํานักงานเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่า ห๎วยขาแข๎ง รวมระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานีประมาณ
90 กิโลเมตร
การติดต่อ
„ เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ป่าห๎วยขาแข๎ง ตู๎ ปณ. 7 อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
วนอุทยานถ้าเขาวง จังหวัดอุทัยธานี
„ วนอุทยานถ้าเขาวง อยูํในท๎องที่หมูํที่ 3 ต.บ๎านไรํ อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี อยูํในเขตป่าสงวนแหํงชาติป่าห๎วยทํากวยและป่า
ห๎วยกระเวน มีเนื้อที่ประมาณ 8,125 ไรํ กรมป่าไม๎ได๎ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2544
ลักษณะภูมิประเทศ
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„ เป็นภูเขาสลับซับซ๎อน เขาชํองลม เขารูปช๎างมีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไรํ ความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุด 637 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยภูเขาทั้งสองนี้แยกจากกันและระหวํางเขามีพื้นทีร่ าบสูงประมาณ 1,000 ไรํ พื้นที่สํวนใหญํ
ของวนอุทยานเป็นภูเขาสูงชันประมาณ 35 % สภาพป่าบนยอดเขายังอุดมสมบูรณ๑เป็นที่อยูํอาศัยของสัตว๑ป่าหลายชนิด
และยังเป็นต๎นน้ําลําธารของลําห๎วยหมอโค๎ ซึ่งไหลผํานอําเภอบ๎านไรํ บริเวณเขาชํองลมจะมีน้ําไหลตลอดปี
พันธุ์ไม้และสัตว์ปา่
„ พื้นที่บริเวณเขารูปช๎างและเขาชํองลม เป็นป่าเบญจพรรณเกือบทั้งหมด ยกเว๎นบริเวณยอดเขาเป็นป่าโป่งผสมผลัดใบ
หลายชนิด บริเวณใกล๎ ๆ ยอดเขาเป็นป่าเบญจพรรณ มีป่าเบญจพรรณชืน้ เป็นหยํอม ๆ พันธุ๑ไม๎ที่พบได๎แกํ ไม๎มะคําโมง
สลอง ตะแบก เสลา ประดูํ แดง ชิงชัน หว๎า พฤกษ๑ พะยอม แคทราย ตะกร๎อ มะกล่ํา มะแฟน กระพี้จั่น เปล๎า ส๎าน เพกา
เป็นต๎น พบป่าดิบแล๎งบริเวณรํองเขาหรือหุบเขาริมลําห๎วยในฤดูฝนจะมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น มีไม๎พื้นลํางขึ้นอยูํคํอนข๎าง
หนาแนํนได๎แกํ ไม๎ล๎มลุกหลายชนิด เถาวัลย๑ กล๎วยไม๎ เฟิร๑น ไผํซาง ไผํป่า ไผํนวล สมุนไพรที่พบด๎แกํ รางจืด ซึ่งใช๎
สําหรับถอนพิษไข๎และอาการเบื่อมา สมุนไพรชนิดอื่น ๆ เชํน ยาข๎าวเย็นเหนือ หางไหลแดง หางไหลขาว รางแดง ช๎าพลู
สะค๎าน บอระเพ็ด กลิ้งกลางดง สบูํเลือด มะเกลือ กระทือ เอื้อง เพกา ใบมะกา ขํอย โคคลาน สุรารําพา เป็นต๎น
„ ปัจจุบันยังมีสัตว๑ป่าอาศัยอยูํบนเขาหลายชนิด เชํน เลียงผา อีเห็น หมูป่า ไกํป่า แย๎ ไกํฟ้า ลิง เก๎ง ตะกวด นิ่ม ชะมด
พังพอน กระรอก กระแต กระตํายป่า ตุนํ อ๎น ค๎างคาว และงูหลายชนิด เป็นต๎น
บ้านพัก-บริการ
„ วนอุทยานถ้ําเขาวง ไมํมีบ๎านพักบริการแกํนกั ทํองเที่ยวเหมือนกับอุทยานแหํงชาติ หากนักทํองเที่ยวมีความประสงค๑จะ
เดินทางไปพักแรม จะต๎องนําเต็นท๑ไปกางเองทางวนอุทยานได๎จัดสถานที่ไว๎ให๎พร๎อมกับห๎องสุขา โปรดเตรียมอาหารไป
เองแล๎วไปติดตํอขออนุญาตกับหัวหน๎าวนอุทยานถ้ําเขาวงโดยตรงหรือติดตํอสอบถามรายละเอียดได๎ที่โทร. 0-25614292
ตํอ 719 ฝ่ายจัดการวนอุทยาน สํานักอุทยานแหํงชาติ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ป่าและพันธุ๑พืช จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
หรือ สํานักบริหารจัดการในพืน้ ที่อนุรักษ๑ที่ 6 (นครสวรรค๑) โทร.056 - 221140
แหล่งท่องเที่ยว
„ ถ้ําพระอุโบสถ เป็นถ้ําขนาดใหญํที่อยูํเขารูปช๎างด๎านทิศใต๎ เกิดจากเขาหินปูนภายในเป็นห๎องโถงกว๎างขวางและถ้ําเล็กถ้ํา
น๎อยอีกหลายถ้ํา แตํละถ้ําเป็นหินงอกหินย๎อยที่มีความงดงาม
„ ถ้ําพุหวาย เป็นเขาหินปูนอยูํทางด๎านทิศตะวันตกของเขาชํองลม ภายในถ้ํากว๎างขวาง ประกอบด๎วย หินงอกหินย๎อย
สลับซับซ๎อนมีความงามหลากหลายรูปแบบตํางกัน เชํน บางแหํงคล๎ายน้ําตก บางแหํงคล๎ายรูปเจ๎าแมํกวนอิมยืนบนหิน
งอก
„ ถ้ําเขาวง อยูํบริเวณทิศตะวันตกของเขารูปช๎าง หํางจากถนนประมาณ 100 เมตร เป็นสถานที่นกั ทํองเที่ยวเข๎าไปชมความ
สวยงามเป็นอันดับแรก มีความรํมรื่นตามธรรมชาติของรํมไม๎ระหวํางทางถ้ําเล็กถ้ําน๎อยมากมายหลายสิบถ้ํา ภายในถ๎ามี
หินงอกหินย๎อยสีน้ําตาลหรือขาวนวล เมื่อกระทบกับแสงไฟจะมีลักษณะเป็นประกายเพชร
„ ถ้ําเทพมาลี อยูํทางทิศตะวันตกของเขาชํองลม หํางจากถ้ําพุหวายประมาณ 50 เมตร มีหินงอกหินย๎อยมากมาย
สลับซับซ๎อนมองเป็นประกายเพชรแวววาวตามธรรมชาติ
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„ ถ้ําใหญํเขาวง อยูํบริเวณทิศตะวันออกของเขาชํองลม เป็นถ้ําหินปูนขนาดใหญํปากทางบันไดเดินขึ้นไปชมความสวยงาม
ในถ้ํา ซึ่งประกอบด๎วยห๎องโถงจํานวน 4 ห๎อง มีหินงอกหินย๎อยรูปลักษณะตํางกันหลายรูปแบบ
การเดินทาง
„ รถยนต๑ การเดินทางเข๎าถึงพื้นที่บริเวณเขารูปช๎าง เขาชํองลม มีความสะดวกมากเพราะมีถนนราดยางสามารถเดินทางจาก
จังหวัดอุทัยธานี ตามทางหลวงหมายเลข 3011 ถึงอําเภอบ๎านไรํ จากนั้นไปตามทางหลวงท๎องถิ่นสายบ๎านไรํ - บ๎านอีหลุบ
ระยะทาง 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ๎ายไปตามเส๎นทาง ร.พ.ช. ผํานเข๎ารูปช๎างสิ้นสุดที่เขาชํองลม บริเวณถ้ําพุหวาย รวมระยะทาง
หํางจากที่วําการอําเภอบ๎านไรํ จังหวัดอุทัยธานี เพียง 15 กิโลเมตร
สถานที่ตดิ ต่อ
„ วนอุทยานถ้ําเขาวง สํานักบริหารจัดการในพืน้ ที่อนุรกั ษ๑ที่ 6 (นครสวรรค๑) ต.บ๎านไรํ อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี

หุบป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี
ถ้าหุบป่าตาด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี การเดินทางไปหุบป่าตาด เข๎าทางเดียวกับกับเขาปลาร๎า อยูํกํอนถึงเขาปลาร๎า
ประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ํานี้ถกู ค๎นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพํอทองหยด) เจ๎าอาวาสวัดถ้ําทอง เมื่อปี พ.ศ.
2522 พระครูได๎ปีนลงไปในหุบเขานี้ จึงพบวํามีตน๎ ตาดเต็มไปหมด (ต๎นตาดเป็นไม๎ดกึ ดําบรรพ๑ตระกูลเดียวกับปาล๑ม)
จึงเจาะถ้ําเพื่อเป็นทางเข๎าในปี พ.ศ. 2527 ตํอมากรมป่าไม๎ได๎ประกาศเป็นพื้นที่อนุรกั ษ๑ เพราะที่นี่มีสภาพทาง
ภูมิศาสตร๑ที่แปลกและมีพันธุ๑ไม๎หายาก ถ้ําที่เป็นทางเดินเข๎าหุบป่าตาดนั้นมืดสนิท แตํเดินไมํนานจะถึงบริเวณปลํอง
ขนาดใหญํที่แสงสํองลงมาได๎และจะพบป่าตาด ให๎ความรู๎สึกเหมือนวําได๎มาอยูํในโลกยุคดึกดําบรรพ๑ นอกจากต๎น
ตาดแล๎วที่นี่ยังพบไม๎หายากพันธุ๑อื่นๆเชํน เตําร๎าง เปล๎า คัดค๎าวเล็ก เป็นต๎น ในบริเวณหุบเขานี้มีลกั ษณะคล๎ายป่าดง
ดิบและยังมีความชุมํ ชื้นสูง แสงจะสํองถึงพื้นได๎เฉพาะตอนเที่ยงวันเพราะมีเขาหินปูนสูงชันล๎อมรอบ มีความรํมรื่น
เหมาะแกํการเดินชมธรรมชาติ
เยี่ยมชมหุบป่าตาด
„ Unseen in Thailand ที่หุบป่าบ๎านตาด ซึ่งต๎องลอดอุโมงค๑ภูเขาเข๎าไปเพื่อชมผืนป่ากลางหุบเขา ก็เป็นผืนป่าที่แปลก
ตาครับ ระหวํางที่ลอดอุโมงค๑ มีค๎างคาวอาศัยอยูํเยอะมาก และภายในหุบป่าก็มนี กให๎ดดู ๎วย
„ การเตรียมตัว ควรเตรียมไฟฉายและยาทากันยุงไปด๎วย
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เทศกาล งานประเพณี : ของฝาก จังหวัดอุทัยธานี
เทศกาลและงานประเพณี
„ งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี ถือเป็นประเพณีสําคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันแรม
1 ค่ํา เดือน 11 (ตุลาคม) ของทุกปี พระสงฆ๑ทุกรูปทีจ่ ําพรรษาในเขตอําเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ 200-300 รูป จะออกรับ
บิณฑบาตโดยเดินลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรัง นําด๎วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส๑ลงมารับบิณฑบาตข๎าวสารจาก
พุทธศาสนิกชนที่ลานวัด โดยสมมติมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังเป็น “สิริมหามายากูฎคาร” ที่พระพุทธเจ๎า ทรงเทศน๑
โปรดมารดา แล๎วเสด็จกลับสูํโลกมนุษย๑ลงบันได 339 ขั้น ซึ่งถือเป็นบันไดแก๎วสูํกัสนคร คือ บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี ใน
วันนั้นประชาชนจะแตํงกายสวยงามและมารํวมทําบุญกันอยํางพร๎อมเพรียง นับเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงได๎รับความ
นิยมจากนักทํองเที่ยวทุกปี
„ งานไหว๎พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นงานท๎องถิ่น จัดขึน้ ในวันขึ้น 3-8 ค่ํา เดือน 4 ของทุกปี เป็นงาน
ประเพณีไหว๎พระคูํบ๎านคูํเมืองอุทัยธานี ซึ่งเดิมนั้นเป็นงานนมัสการปิดทองพระพุทธบาทจําลองบนยอดเขาสะแกกรัง ใน
ระยะหลังจึงจัดงานในคราวเดียวกันทีว่ ัดนีใ้ นวันขึน้ 5 ค่ํา เนื่องจากเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนสํวนใหญํมาไหว๎พระพุทธ
มงคลศักดิ์สิทธิ์และขึ้นยอดเขาเพื่อปิดทองพระพุทธบาทจําลองมากที่สุด และได๎จัดให๎มกี ารละเลํนสนุกสนานควบคูกํ นั ไป
ทุกปี
„ งานประจําปีวัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง โดยจัดให๎มีงานในวันขึ้น 12 ค่ํา - วันแรม 5 ค่ํา เดือน 3 ของทุกปี เดิมเป็น
งานนมัสการพระพุทธบาทจําลอง ตํอมาการจัดงานได๎รับความนิยมมาก จึงได๎จัดให๎มีขึ้นเป็นประจําทุกปี
„ การละเลํนพื้นเมืองที่บ๎านทําโพ อําเภอหนองขาหยําง จัดขึ้นในเทศกาลตรุษสงกรานต๑ คือระหวํางวันที่ 13-14 เมษายน
โดยชาวบ๎านในหมูํบ๎านทําโพและหมูํบ๎านพันสี จะมารํวมกันจัดการละเลํนพื้นเมืองขึ้นที่วดั ทําโพ โดยจะเก็บดอกไม๎แหํ
เข๎าโบสถ๑แล๎วร๎องเพลงพิษฐานในโบสถ๑ เสร็จแล๎วจะออกมาเลํนเพลงชักกะเยํอ เพลงโลม เพลงรําวงโบราณอยําง
สนุกสนานแตํละเพลงมีทํารําประกอบเฉพาะ ผลัดกันเลํนมอญซํอนผ๎า เจี๊ยบๆ จ๎อย ชํวงชัย เสือกินวัว และแมํศรี ตามแตํจะ
แขํงขันกัน ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยทีร่ ักษาไว๎และปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน การละเลํนตํางๆ ในหมูํบ๎านแหํงนี้
สํวนใหญํยังคงเนื้อเพลงที่ร๎องแบบของเดิมไว๎
„ การละเลํนของชาวกะเหรี่ยง อําเภอบ๎านไรํ ยังคงรักษาประเพณีเดิมไว๎ มีเต๎นรําเชอโฮเตตามจังหวะ การร๎องเพลงกลํอม
ลูก เป็นต๎น ประเพณีการแตํงงานและการหยําร๎าง การนับถือผี งานบุญเจ๎าวัด และการทอผ๎าพื้นเมือง เป็นต๎น ปัจจุบันยัง
สามารถศึกษาได๎จากหมูํบ๎านกะเหรี่ยง ตําบลคอกควาย และตําบลแกํนมะกรูด
„ งานแหํเจ๎าของชาวจีนในอุทัยธานี เป็นประเพณีของชาวจีนในอุทัยธานีทจี่ ะจัดพิธีแหํเจ๎าพํอและเจ๎าแมํซึ่งประดิษฐานอยูํ
ตามศาลตํางๆ โดยกําหนดมีงานตามการครบปีของเจ๎าแตํละองค๑ ซึ่งบางองค๑ 5 ปีแหํครั้งหนึ่ง บางองค๑ 12 ปีแหํครั้งหนึ่ง
บางองค๑ 14 ปีแหํครั้งหนึ่ง ไมํเหมือนกัน การแหํเจ๎าพํอปุงเถํากง เจ๎าพํอหลักเมืองอุทัยธานี จะมีขบวนสาวงามถือธงรํวม
ขบวนเป็นแถวยาวผํานตลอดไปตามถนนรอบเมือง และจะมีสิงโตคณะตํางๆ ของชาวจีนในอุทัยธานีรํวมให๎พรตามร๎านค๎า
คนจีนในตลาด ซึ่งทุกร๎านจะตั้งโต๏ะบูชาประดับด๎วยงาช๎างขนาดใหญํสวยงาม ถ๎าเป็นงานของเจ๎าแมํทับทิม “จุ๎ยบ๎วยเนี้ยว”
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จะมีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเจ๎าแมํเมื่อครบ 12 ปี และเข๎าทรงทําการลุยไฟด๎วย
ช้อปปิง้ ของฝาก
„ หนํอไม๎รวกเขาสะแกกรัง เป็นหนํอไม๎จากต๎นไผํรวกทีข่ นึ้ บนเขาสะแกกรัง มีรสชาติหวานกรอบบรรจุใสํขวดเพื่อเป็น
ของฝาก สามารถเก็บไว๎ได๎นานนับปี หนํอไม๎หนํอสั้นสําหรับรับประทานกับน้ําพริก และหนํอยาวสําหรับใช๎ประกอบ
อาหาร
„ เห็ดโคนดอง เป็นเห็ดที่ขนึ้ ในป่าเขตอําเภอบ๎านไรํและอําเภอทัพทัน มีเนื้อแนํนกรอบอรํอย แตกตํางจากเห็ดโคนที่อนื่
และนิยมทําเป็นเห็ดโคนดองบรรจุขวด นําไปประกอบอาหารได๎หลายชนิด
„ ผ๎าทอพื้นเมือง ผลิตกันมากในเขตหมูํบ๎านโคกหม๎อ อําเภอทัพทัน และหมูํบ๎านลาวตํางๆ เชํน หมูํบ๎านผาทั่ง หมูํบ๎านสะ
นํา หมูํบ๎านห๎วยแห๎ง หมูํบ๎านทองหลาง ซึ่งอยูํในเขตอําเภอบ๎านไรํ บ๎านใหมํ ไทยอีสาน ที่อําเภอลานสัก
„ เครื่องจักสานทํารากหวาย เป็นภาชนะที่สานด๎วยไม๎ไผํบนเกาะเทโพ ทําเป็นกระเป๋าถือ ตะกร๎า กระบุง กระจาด ทุก
รูปแบบได๎รับความนิยมมากเพราะฝีมือประณีต นอกจากนีย้ ังมีเครื่องจักสานทําจากผักตบชวา เชํน หมวก และกระเป๋า
„ ข๎าวเกรียบปลา และข๎าวกุ๎งกรอบ ผลิตจากกุ๎ง และปลากรายแท๎ๆ รสกรอบ อรํอย หวาน เค็ม ได๎รสชาติของปลาและกุ๎ง
จากธรรมชาติ
„ น้ําปลาปลาสร๎อยทําซุง เป็นน้ําปลาปลาสร๎อยแท๎ซึ่งทําจากปลาสร๎อยที่อยูํในแมํน้ําสะแกกรัง โดยเฉพาะเขตตําบลทําซุง
เป็นน้ําปลาที่สะอาด มีกลิ่นหอม แตํยังผลิตได๎จํานวนไมํมากนัก
„ ขนมกงหนองแก เป็นขนมหวานที่ผลิตจากหมูํบ๎านหนองแกที่มีรสอรํอยหวานหอมตามตํารับเดิม ซึ่งมีชื่อเสียงดังคํา
กลําวขานที่วํา “น้ํายาน้ําทรง ขนมกงหนองแก” และทําขึ้นจําหนํายวันตํอวัน
„ ยาลมจีน เป็นยาลมจีนสูตรโบราณที่ผสมครบตามตํารา มีชื่อทั่วประเทศ ผู๎ใหญํใช๎ประจําครอบครัวเพราะได๎ผลดี ตัวยา
แรงมาก ขายเป็นขีดและบรรจุขวด ผลิตกันหลายยี่ห๎อ
„ ผลไม๎แชํน้ําผึ้ง เป็นผลไม๎แห๎งผสมน้ําผึ้งที่เก็บไว๎ได๎นาน และรับประทานอรํอย มีทั้งมะมํวง กระท๎อน มะเฟือง มะขาม
พุทรา มะยม สํวนที่นิยมกันมากคือมะมํวงแชํน้ําผึ้ง และมะขามแชํอิ่ม
„ เมล็ดแตงโมอุทัยธานี มีทั้งเมล็ดแตงโมพันธุ๑และเมล็ดที่คั่วปรุงรสใสํถุง มีชนิดธรรมดาและชนิดใสํเนย
„ กระยาสารท เป็นขนมหวานที่ตํางจากท๎องที่อื่น เพราะนําน้ําผึ้งมาเป็นสํวนผสม ทําให๎รสหวานหอมและกรอบอรํอย
„ ส๎มโอเกาะเทโพ เป็นส๎มที่ปลูกบนเกาะเทโพ รสหวาน สํงจําหนํายที่ตลาดมโนรมย๑จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จัก
„ ปลาลวก เป็นอาหารที่มีชื่อของอุทัยธานีสําหรับรับประทานกับข๎าวต๎ม ทําจําหนํายที่ตลาดกลางคืน ใช๎ปลาชํอนสดลวก
น้ําร๎อนผสมเครื่องปรุงมีรสอรํอย
„ ปลายํางอุทัยธานี เป็นปลายํางที่ยํางอยํางถูกวิธี ที่นิยมคือปลาเนื้ออํอน ปลากดยํางและรมควันอยํางโบราณ กลิ่นหอมนํา
รับประทาน ราคาแพงกวําที่อื่นเพราะทําอยํางดี หรือจะใช๎วธิ ีซื้อปลามาแล๎วจ๎างให๎ทางร๎านยํางให๎ก็ได๎ ซึ่งนิยมยํางบนแพ
ในแมํน้ําสะแกกรัง
„ ปลาแรดสะแกกรัง เป็นปลาเลี้ยงในแมํน้ําสะแกกรัง ตัวโตขนาด 2 กิโลกรัม ใช๎ทอดกรอบให๎เหลืองกับกระเทียม
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พริกไทย รสอรํอยจิ้มน้ําปลามะนาว
„ ปลาเทโพและปลาสวาย ใช๎สําหรับนึ่งใสํเครื่องปรุง หรือจะใช๎แกงกับหนํอไม๎ทําปลาเจํา มันปลาจะชํวยเพิ่มรสอาหารให๎
อรํอย
ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก (รหัสทางไกล 056)
อาเภอเมือง
ฉัตรอุทัย 73 ถ.มหาราช โทร.511712 เปิด 06.00-19.00 น. (ข๎าวกุ๎งกรอบ ข๎าวเกรียบปลากราย แคบหมู หนังปลา)
ผลไม๎แชํอิ่มตั้งยูํฮวด 561 ถ.นศรีอุทัยใหมํ โทร.511285 เปิด 08.00-17.00 น. (ผลไม๎แชํอิ่มชนิดตํางๆ)
ไพพรรณ 391 ถ.ศรีอุทัย โทร. 511660 (ผลไม๎แชํอิ่มชนิดตํางๆ ขนมปังสังขยา ขนมหวาน)
แมํป่วยลั้ง 1 75 ถ.มหาราช โทร.511775 เปิด 06.30-20.30 น. (ข๎าวกุ๎งกรอบ ข๎าวเกรียบปลากราย ข๎าวตังหมูหยอง ข๎าวตัง
หน๎างา แคบหมู หนังปลา)
แมํป่วยลั้ง 2 ถ.รักการดี หน๎าโรงพยาบาลอุทัยธานี โทร. 513975 เปิด 08.00-20.00 น. (ข๎าวกุ๎งกรอบ ข๎าวเกรียบปลากราย
ข๎าวตังหมูหยอง ข๎าวตังหน๎างา แคบหมู หนังปลา)
ร๎านไหมแกมฝ้าย 50/3 ถ.รักการดี โทร. 512957 (ผ๎าฝ้าย, ผ๎าไหม, ผ๎าทอพื้น, ผ๎าจก, ผ๎าใยกัญชา, ชุดสําเร็จตัดเอง)
อาเภอหนองขาหย่าง
กลุํมทอผ๎าบ๎านห๎วยรอบ 37 ม.3 บ๎านห๎วยรอบ ต.ห๎วยรอบ โทร. 513233 (ผ๎าจก,ผ๎าไหม)
กลุํมทอผ๎าตีนจกดงขวาง บ๎านดงขวาง โทร. 597093, 597080 (ผ๎าจก)
กลุํมรวมใจพัฒนา ม.4 ต.หนองไผํ (ไหมประดิษฐ๑, ผ๎าพื้น)
ศูนย๑ฝึกอาชีพ ต.ห๎วยรอบ ม.3 ต.ห๎วยรอบ โทร. 513232 (ไหมประดิษฐ๑, ผ๎าพื้น)
อาเภอทัพทัน
กลุํมทอผ๎าบ๎านโคกหม๎อ 4/1 ม.2 บ๎านโคกหม๎อ ต.โคกหม๎อ โทร.512957, (01) 953-2372 (ผ๎าไหม)
กลุํมทอผ๎าแมํบ๎านเกษตรกรโคกหม๎อ ม.2 บ๎านโคกหม๎อ โทร.513189 (ผ๎ามัดหมี,่ ผ๎าพื้น)
อาเภอบ้านไร่
กลุํมทอผ๎าไพจิตต๑ 29 ม.3 บ๎านนาตาโพ ต.บ๎านบึง โทร. (01)971-0521, 953-2372 (ผ๎าฝ้าย, ผ๎าขิด, ผ๎าจก)
กลุํมทอผ๎าบ๎านทัพคล๎าย 39 ม.2 บ๎านทัพคล๎าย ต.ทัพหลวง (ผ๎าจก)
กลุํมทอผ๎าบ๎านทัพหลวง 3 ม.1 บ๎านทัพหลวง ต.ทัพหลวง โทร. 546128 (ผ๎าจก, ผ๎าฝ้าย, ผ๎าไหม, ผ๎าหํม, ผ๎าคลุมเตียง)
กลุํมทอผ๎าศรีนิน 73 ม.1 ต.บ๎านบึง โทร. 546125, (01) 971-3622 (ผ๎าจก,ผ๎าไหม, ผ๎าคลุมเตียง, ผ๎าขาวม๎า)
กลุํมทอผ๎าแมํบ๎านเกษตรกรผาทั่ง 32 ม.2 บ๎านผาทั่ง ต.ห๎วยแห๎ง โทร. 539157 (ผ๎าจก, ผ๎าฝ้าย)
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ข้อมูลที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
„ี ห๎วยขาแข๎ง คันทรี โฮม
„ ริเวอร๑ มารีนํา รีสอร๑ต
„ อุทัยไอยรา ปาร๑ค
„ ไรํไซเบอร๑ โฮมสเตย๑
สถานที่พกั
(ราคาห๎องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได๎ โปรดสอบถามจากโรงแรมกํอนเข๎าพัก)
อาเภอเมือง
๓๓๓ เฮ๎าส๑ ๑/๑-๑๒ ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๔๘๘๓ จํานวน ๔๐ ห๎อง ราคา ๒๐๐‟๔๕๐ บาท
พิบูลย๑สุข ๓๓๖ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๔๘, ๐ ๕๖๕๑ ๑๖๔๗ โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๐๓ จํานวน ๗๙
ห๎อง ราคา ๑๙๐-๕๐๐ บาท
ห๎วยขาแข๎งเชษฐศิลป์ ๒๖ ถ.พหลโยธิน ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๔๘๓๓-๕, ๐ ๕๖๕๑ ๑๒๖๓ โทรสาร ๐ ๕๖๕๑
๑๒๖๔ จํานวน ๑๒๐ ห๎อง ราคา ๖๕๐-๒,๕๐๐ บาท
อมรสุข ๑ ๗๑/๒๓ ถ.รักการดี ต.อุทัยใหมํ (ตรงข๎ามโรงพยาบาลอุทัยธานี) โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๖๙๓ โทรสาร ๐ ๕๖๕๒
๔๓๓๙ จํานวน ๓๗ ห๎อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
อมรสุข ๒ ๔๐/๑๒ ถ.มณีรัตน๑ ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๒๑๖๔ จํานวน ๒๒ ห๎อง ราคา ๑๕๐‟๓๕๐ บาท
อุทัย ไอยรา ปาร๑ค โฮเต็ล แอนด๑ รีสอร๑ท ๕๕ ม. ๔ ต. หาดทนง อยูํบนทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ กํอนถึงตัวเมืองอุทัยธานี
๘ กม. โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๖๓๓๓ โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๖๒๒๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๘๕๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๕๙ ๘๕๑๐
www.iyarapark.com, E-mail: reservation@iyarapark.com จํานวน ๓๖๒ ห๎อง ราคา ๓๐๐‟๑,๖๔๕ เหรียญสหรัฐ
อาเภอบ้านไร่
ปางนเรศวร๑ รีสอร๑ท ๑๑๓ ม. ๓ ถ.บ๎านอีหลุบ-เขาพุเตย ต.บ๎านไรํ โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๙๑๕๐, ๐ ๑๙๒๕ ๕๔๒๙ กรุงเทพฯ
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๑๔๑๗, ๐ ๒๕๗๙ ๑๒๙๕, ๐ ๑๙๒๖ ๔๐๙๙ บ๎านพัก ๔ หลัง (๑๔ ห๎อง) ราคา ๕๐๐-๒,๔๐๐ บาท
สวนห๎วยป่าปก รีสอร๑ท ๑๔๙ ม.๓ ต.บ๎านไรํ โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๙๐๘๕, ๐ ๑๙๔๘ ๑๓๙๗ บ๎านพัก ๔๑ หลัง ห๎องพัก ๗ ห๎อง
ราคา ๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ห๎วยขาแข๎งคันทรีโฮม รีสอร๑ท ๑๐๒ ม.๘ ถ.บ๎านไรํ-ลานสัก ต.คอกควาย โทร. ๐ ๑๓๓๐ ๓๒๖๐, ๐ ๑๘๖๗ ๔๙๖๗
โทรสาร ๐ ๙๘๑๕ ๐๖๒๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๓ ๖๓๕๑, ๐ ๒๓๗๓ ๖๐๓๘ โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๒๕๗๖
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www.countryhomeresort.com จํานวน ๒๕ หลัง (๗๐ ห๎อง) ราคา ๕๐๐-๔,๘๐๐ บาท

ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดอุทัยธานี (รหัสทางไกล 056)
อาเภอเมือง
กังสดาล ๑๓๙ ถ.ณรงค๑วิถี ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๔๕๓๓ เปิด ๑๐.๐๐‟๒๒.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
เกษรอาหารอีสาน ๒๖/๑๗-๑๙ ถ.รักการดี ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๒๒๔๕, ๐ ๑๔๗๕ ๐๒๖๖ เปิด ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น.
(อาหารอีสาน)
โกตีข๋ ๎าวมันไกํ ๙๕ ถ.ทําช๎าง ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๒๐๑๓, ๐ ๑๕๓๔ ๗๗๓๙ เปิด ๐๖.๐๐‟๒๓.๐๐ น. (ร๎าน
เชลล๑ชวนชิม: ข๎าวมันไกํและอาหารตามสั่ง)
ครัวเป๊ปซี่ ๑๑๓ ม.๒ ถ.มโนรมย๑-หนองฉาง กม.๘ ต.ทําซุง โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๔๔๘๙, ๐ ๗๒๐๓ ๘๕๓๑ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐
น. (อาหารตามสั่ง)
ครัวริมสวน ๑๐/๔ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๒๐๒๕ เปิด ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. (อาหารไทย เน๎นปลาแรด)
ครัวสะแกกรัง ๒๐/๑ ถ.สะแกกรังออก ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๐๑๒๖‟๒๘ โทรสาร ๐ ๕๖๕๒ ๐๑๒๘ เปิด ๑๐.๐๐๒๑.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง ปลาแมํน้ํา มีแพอาหาร)
ชมวิว ๑๗๓ ถ.รักการดี โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๔๔๙๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
ตุ๐ยปลาแรด ๒๗๘/๑๙ ถ.ทําช๎าง ต.อุทัยใหมํ บขส.เกํา โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๒๓๗๕, ๐ ๖๙๒๘ ๗๒๑๖ เปิด ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
(อาหารตามสั่ง เน๎นปลาแรด)
นกน๎อย ๑๔๖/๒-๓ ถ.ศรีอุทัย ตรงข๎ามเทศบาลเมืองอุทัยธานี โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๙๕๒ เปิด ๐๘.๐๐‟๑๘.๐๐ น. (อาหารตาม
สั่ง)
บ๎านสวนชลัมภ๑ ๓/๓ ม.๖ ต.สะแกกรัง โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๔๙๘๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๖๕๒ ๔๙๘๗
พรทิพย๑ ๒๙๑ ถ. วงศ๑สาโรจน๑ ตรงข๎ามเทศบาลเมือง ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๖๕๙, ๐ ๖๐๔๖ ๐๒๖๙ เปิด ๑๐.๐๐‟
๐๑.๐๐ น. (อาหารไทย จีน)
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พรหมทําซุง (ตรงข๎ามวัดทําซุง) ๗๒ ม.๑ ถ.อุทัย-มโนรมย๑ ต.น้ําซึม โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๗๘๔, ๐ ๕๖๕๑ ๑๙๘๒ เปิด
๑๐.๓๐‟๒๐.๓๐ น. (อาหารไทย อาหารพื้นบ๎านภาคใต๎ ปลาแมํน้ํา)
มุมสบาย ๙๒/๑-๒ ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๑๐๔, ๐ ๙๕๖๖ ๖๙๑๒ เปิด ๑๐.๐๐‟๒๔.๐๐ น. (อาหารไทย จีน
ฝรั่งและคาราโอเกะ)
เรือนแพประมง ๒๕ แพคลองสะแกกรัง โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๙๙๖ เปิด ๐๙.๐๐‟๒๑.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง ปลาแมํน้ํา)
ลําไยไอศกรีม ๖ ถ.มหาราช ต.อุทัยใหมํ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๗๔๖, ๐ ๑๘๘๘ ๘๙๗๐ เปิด ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. (ไอศกรีมและ
เครื่องดื่ม)
เอสแอนด๑ดับบลิว ตรงข๎ามห๎างสร๎างวงษ๑ ๑๖๐/๖๒ ถ.เติบศิริ โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๔๘๐๘ เปิด ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น. (อาหารตาม
สั่ง เบเกอรี่)
อาเภอบ้านไร่
สวนอาหารครัวอนันต๑ ๓๑๐ ม.๑ ต.บ๎านไรํ โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๙๐๓๕, ๐ ๕๖๕๔ ๖๒๘๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหาร
ทะเล แกงป่าและคาราโอเกะ)
อาเภอทัพทัน
ครัวอุไร ๑/๑๔ ม.๑ ถ.ทัพทัน-หนองฉาง ต.ทัพทัน โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๐๒๑๔, ๐ ๑๗๐๗ ๑๗๑๔ เปิด ๐๗.๐๐‟๑๙.๓๐ น.
(อาหารตามสั่ง)
อาจารย๑อดุลย๑ ๑/๒ ม.๑ ถ.ทัพทัน-หนองฉาง กม.๙ ต.ทัพทัน โทร. ๐ ๕๖๕๙ ๑๐๘๐, ๐ ๖๙๓๕ ๔๙๒๙ เปิด ๐๘.๐๐‟
๑๘.๐๐ น. (อาหารพื้นบ๎าน)
อาเภอสว่างอารมณ์
ร๎านเจ๏จกุ ๒๑/๕ ม.๑ ถ.ธรรมสุนทร หน๎าดับเพลิงเทศบาล อ.สวํางอารมณ๑ โทร. ๐ ๕๖๕๙ ๙๐๔๘, ๐ ๑๙๗๒ ๐๔๕๓ เปิด
๐๖.๐๐‟๑๕.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
อาเภอลานสัก
ครัวบ๎านคุณ ๓๗๐ ม.๒ กํอนถึงที่วําการอําเภอ ๒๐๐ เมตร เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)
แตนโภชนา ๓๖๒ ม.๒ ถ.หนองฉาง-ลานสัก หํางจาก รพ. ลานสัก ประมาณ ๒๐๐ เมตร เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหาร
ตามสั่ง)
"ข๎อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎
สงวนลิขสิทธิ์ หากนําไปจัดพิมพ๑เพื่อการจําหนําย"
„ คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข๎อมูลทํองเที่ยว
กองขําวสารการทํองเที่ยว
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การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
หากมีขอ้ มูลเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ๎ง งานพัฒนาข๎อมูลทํองเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ตํอ ๒๑๔๑‟๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต ๗
ถนนรอบวัดพระธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท๑ ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๖๘-๙
โทรสาร ๐ ๓๖๔๒ ๔๐๘๙
E-mail: tatlobri@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลพบุรี, นครสวรรค๑, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห๑บุรี
"ใช๎บริการบริษัทนําเที่ยวที่มใี บอนุญาต ทํานจะได๎รับการคุม๎ ครองตามกฎหมาย"
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