สถานที่ท่องเที่ยว
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

ถา้ พุหวาย
ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติพุเตย สภาพโดยทัว่ ไปเป็ นภูเขาหิ นปูนสู งชันสลับซับซ้อน ถ้ า
พุหวาย เป็ นถ้ าขนาดใหญ่ ภายในถ้ ากว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รู ปเจดีย ์ อ่างน้ า
ทางเข้าถ้ าอยูบ่ นไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้าม
ของภูเขา มีคา้ งคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิ ด ติดต่อคนนาทางได้บริ เวณปากถ้ า ใช้เวลาเดิ นประมาณ 1
ชัว่ โมง ทางด้านหลังของถ้ าพุหวาย คือ ถ้ าเทพมาลีหรื อถ้ าพญานาค เป็ นถ้ าขนาดเล็กค่อนข้างลึกมี
ความสวยงามตามธรรมชาติของหิ นงอกหิ นย้อย ยอดเขาพุหวาย สู ง 700 เมตรจากระดับน้ าทะเล
สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพที่กว้างไกลอย่างสวยงาม บนสันเขามีสภาพเป็ นป่ าเต็งรังที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์
การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 3011 แยกเข้าทางเดียวกับสวนห้วยป่ าปกรี สอร์ท และวัดถ้ าเขา
วง แต่ทางไปถ้ าจะอยูเ่ ลยจากแยกเข้าวัดถ้ าเขาวงไปประมาณ 4 กิโลเมตร

ถา้ เกร็ดดาว
อยูเ่ ลยจากศูนย์วฒั นธรรมบ้านอีมาด - อีทราย ไปไม่ถึง 1 กิโลเมตร จะมีเส้นทางเดินเท้า
ต่อไปถ้ าเกร็ดดาวได้ จากปากถ้ าจะมีบนั ไดไม้ไผ่ทอดยาวลงไปในถ้ า เป็ นถ้ าที่มีขนาดใหญ่ ในถ้ ามี
แท่งหินขนาดใหญ่ เมื่อถูกแสงจะเป็ นประกาย เพดานถ้ าเต็มไปด้วยค้างคาว และชาวบ้านได้อาศัยขี้
ค้างคาวไปทาเป็ นปุ๋ ยสาหรับใส่ ไร่ นา สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมไปด้วยเวลาเที่ยวถ้ า คือ ไฟฉาย

นา้ ตกตาดดาว
อยูเ่ ลยจากปากทางเข้าถ้ าเกร็ดดาวไปเล็กน้อย ฟากตรงข้ามเป็ นทางเข้าน้ าตกตาดดาว ไหล
ผ่านโขดหินลงมาเป็ นชั้นๆ 9 ชั้น บริ เวณโดยรอบเป็ นป่ าสมบูรณ์

นา้ ตกผาร่ มเย็น
เป็ นสายน้ าสี ขาวทิ้งตัวลงมาในป่ าทึบอยูเ่ บื้องล่าง สามารถมองเห็นได้จากริ มถนน ชาวอุทยั
ว่าที่นี่เป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดในจังหวัด เพราะสายน้ าที่ไหลลงมานั้นเป็ นสายบางๆ ตกลงมาตรงๆ
คล้ายสายฝน โดยผ่านหน้าผาดินที่มีมอสสี เขียวเกาะอยู่เต็มไปหมด ประกอบกับพื้นที่เป็ นป่ ารก
ครึ้ ม ทาให้คนที่ได้ยนื ชมมีความรู ้สึกชุ่มฉ่าเย็นตามไปด้วย
ทางเดินเข้าสู่ น้ าตกผาร่ มเย็นใช้เวลาประมาณ 20 นาที ปกติเดินเองได้ แต่หากต้องการคนนา
ทางติดต่อได้ที่ อบต.เจ้าวัด หรื อสามารถติดต่อผ่านสวนห้วยป่ าปก รี สอร์ท โทร. (056) 539-085
การเดินทาง ตัวน้ าตกอยูใ่ นตาบลเจ้าวัด อาเภอบ้านไร่ ห่างจากตัวอาเภอประมาณ 14 กิโลเมตร จาก
สามแยกอาเภอบ้านไร่ เลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 3282 ประมาณ 500 เมตร และเลี้ยวซ้ายเข้า
ทางลาดยางข้างปั๊มน้ ามันปตท. ตรงไปประมาณ 14 กิโลเมตร

นา้ พุร้อนบ้ านสมอทอง
ตั้งอยูท่ ี่บา้ นสมอทอง ตาบลคอกควาย อยูใ่ นโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้ว เดิมเป็ นน้ าพุ
ร้อนธรรมชาติขนาดเล็กที่ผดุ ขึ้นมาผิวดิน เป็ นน้ าใสและมีกลิ่นกามะถันฉุ นมีความร้อนขนาดต้มไข่
สุ กภายใน 5 นาที ไหลผ่านช่องเขาไปรวมกับน้ าในลาห้วยคอกควาย ปั จจุบนั ได้รับการปรับปรุ งให้
เป็ นบ่อน้ าพุร้อน และเป็ นจุดชมทิวทัศน์ และเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม
การเดินทาง สามารถเดินทางจากอาเภอหนองฉางสู่ อาเภอบ้านไร่ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข
3282 (บ้านไร่ -ลานสัก) ประมาณ 33 กิโลเมตร สังเกตเห็นพระพุทธรู ปขนาดใหญ่อยูท่ างขวามือ
ตรงกลางหุ บเขาพอดี เมื่อผ่านสะพานข้ามคลองไปได้สองสะพานจะมีทางแยกตรงทางโค้งเข้าสู่
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้วไป 2 กิโลเมตร จะถึงบริ เวณน้ าพุร้อนบ้านสมอทอง

บ้ านนาตาโพ
ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านไร่ อยูห่ ่ างจากอาเภอบ้านไร่ ไปทางทิศตะวันออก 1.5
กิโลเมตร
พื้นเพดั้งเดิมเป็ นชาว "ลาวครั่ง" ซึ่ งอพยพมาอยูใ่ นดินแดนไทยกว่า 300 ปี มาแล้ว เหตุที่ได้
ชื่ อว่า "ลาวครั่ง" เพราะนิ ยมนุ่ งผ้าสี แดงเวลาไปงานพิธีต่างๆ ซึ่ งสี แดงที่ยอ้ มผ้าสกัดมาจาก "ตัว
ครั่ง" ตามธรรมชาติ
ชุมชนแห่งนี้เป็ นชุมชนที่มีความสามารถในการทอผ้าย้อมสี ธรรมชาติ ฝี มือประณี ตละเอียด
ในวันที่ 17 เมษายนของทุกปี จะมีงานทอดผ้าป่ าแห่ ดอกไม้และแสดงวัฒนธรรมการผูกตุง มีการ
ฟ้ อนรานางด้ง รานางแคน และการละเล่นมวยโบราณซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมของลาวโบราณ มีบริ การ
โฮมสเตย์ ติดต่อศูนย์กลางชุมชน โทร. (081) 971-0521

วัดเขาวงพรหมจรรย์
ตั้งอยูต่ าบลวังหิ น เข้าทางเดียวกับวัดถ้ าเขาตะพาบแต่อยูเ่ ลยมาประมาณ 7 กิโลเมตร และ
แยกเข้าซ้ายไปอีก 1 กิโลเมตร
เป็ นวัดที่ต้ งั อยูใ่ นหุ บเขา 2 ลูก คือเขาวงและเขาพรหมจรรย์ มีถ้ าที่น่าสนใจอยูห่ ลายถ้ า เช่น
ถ้ าแจ้ง มีแสงส่ องถึง ถ้ างูเหลือม มีงูเหลือมอาศัยอยู่ ถ้ าน้ า มีน้ าขังตลอด ช่วงแล้งน้ าถึงเข่า ช่วงฝน
น้ าถึงอก ส่ วน ถ้ าเพชรถ้ าพลอย มีหินงอกหินย้อย เวลาสะท้อนแสงเป็ นประกายแวววาวคล้ายเพชร
พลอย การเข้าชมถ้ าแก้วและถ้ าเพชรต้องมีคนนาทาง บริ เวณวัดมีชะง่อนหินตั้งเป็ นแท่งสู งมีมณฑป
ขนาดเล็กอยูบ่ นยอด และไหล่เขาสร้างอุโบสถสวยงาม

วัดถา้ เขาตะพาบ
เป็ นเขาลูกเล็กอยู่ในพื้นที่ตาบลวังหิ น ห่ างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงหมายเลข 333 (อุทยั ธานี - บ้านไร่ ) มีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3213 ที่จะไปอาเภอ
วัดสิ งห์ 1 กิโลเมตร พบวัดอยูด่ า้ นขวามือ
ถ้ าเขาตะพาบอยูส่ ู งจากระดับพื้นประมาณ 10 เมตร เป็ นที่อาศัยของค้างคาวจานวนมาก ใน
บริ เวณเดี ย วกัน มี ถ้ าอี กหลายแห่ ง ทางด้านหน้า ของถ้ าได้ส ร้ างพระพุ ทธรู ปและจัด เป็ นเขต
สังฆาวาส ส่ วนถ้ าที่อยูด่ า้ นหลังเลี้ยวขวามือเป็ นถ้ าท้องพระโรง ถ้ าแก้ว ถ้ าปราสาท และถ้ าเรื อ เป็ น
ต้น หากเลี้ยวซ้ายจะพบทางออกด้านหลังซึ่งเป็ นทางไปสู่ ถ้ าลึกที่มีบนั ไดลงไปถึงก้นถ้ า ตรงอุโมงค์
หลังถ้ ามีหินรู ปร่ างคล้ายตะพาบ และเคยพบเครื่ องมือหิ นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ าทุกแห่ งจะมี
ไฟฟ้ าส่ องทางเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าชม

วัดถา้ เขาวง
ตั้งอยูใ่ นตาบลบ้านไร่ อยูห่ ่ างจากอาเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะ
ผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทาง
แยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ เขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข้าไปประมาณ 300 เมตร ตัววัดเป็ น
อาคาร 4 ชั้น มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบไทย ใต้ถุนเป็ นลานเอนกประสงค์รวมทั้งร้านขาย
ของ ชั้นที่ 2 เป็ นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็ นกุฏิ ส่ วนโบสถ์จะอยู่ช้ นั ที่ 4 สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า
รวมทั้งไม้เก่าจากเรื อนไทยแถวอยุธยา อ่างทอง หลังคานามาจากลาพูน ช่างที่เข้าตัวเรื อน รวมทั้งทา
ส่ วนตัวเหงา ป้ านลม และจัว่ มาจากอยุธยา
การจัดภูมิทศั น์ในวัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็ นเขาหินปูนสู งตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ า
ซึ่งมีปลาอาศัยอยูม่ ากมายและสวนที่ตกแต่งด้วยหิน ไม้ดดั และไม้ประดับ ระหว่างทางเดินที่จะขึ้น
ไปชมถ้ า จะผ่านน้ าตกเทียมที่ดูเข้ากับบรรยากาศ ที่เขาด้านหลังจะมีถ้ าอยู่ 7-8 ถ้ า บางถ้ าเป็ นที่นงั่
วิปัสสนาสาหรับพระภิกษุ บางถ้ าเป็ นถ้ าค้างคาว บางถ้ ามีหินงอกหินย้อยให้ชม บนเขามีที่ราบกว้าง
มีตน้ ไม้หลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้เสลา เป็ นต้น มีสัตว์ป่าอาศัยอยูบ่ า้ ง ยังมีหมูป่าลงมาใน
บางครั้ง

ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชาวเขาบ้ านอีมาด-อีทราย
อยูภ่ ายใต้การดูแลของศูนย์พฒั นาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดอุทยั ธานี ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4 ต.
แก่นมะกรู ด ถือว่าอยูใ่ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชาวเขาที่อยูท่ ี่นี่เป็ นชาวกะเหรี่ ยง มีชีวิตที่
สงบและเรี ยบง่าย และยังคงเคร่ งครัดในประเพณี ด้ งั เดิม งานประเพณี ที่น่าสนใจของที่นี่ เช่น งาน
ไหว้เจดีย ์ ซึ่งจะมีการราวงราดาบ และงานไหว้ตน้ โพธิ์ ฯลฯ ญาติพี่นอ้ งที่แยกย้ายจะกลับมารวมตัว
กัน ประเพณี ท้ งั สองนี้ จดั ขึ้นในช่ วงเดือนเมษายนของทุกปี กาหนดวันจัดงานจะขึ้นอยู่กบั ความ
พร้อมของท้องถิ่น เช่นเก็บเกี่ยวผลผลิตในท้องถิ่นเรี ยบร้อยแล้ว และที่สาคัญหมู่บา้ นนี้มีขอ้ ห้ามใน
การเล่นการพนัน และดื่มสุ รา
ผูม้ าเยือนสามารถพักค้างคืนที่บา้ นชาวกะเหรี่ ยง ที่หมู่บา้ นเจ้าวัดยางแดง หรื อบ้านพักใน
ศูนย์วฒั นธรรมซึ่งในบริ เวณมีพิพิธภัณฑ์ชาวเขาอยูด่ ว้ ย ติดต่อ โทร. (056) 512-026 ในเวลาราชการ
และมีงานหัตถกรรม ผ้าทอพื้นเมือง เครื่ องจักสานไม้ไผ่ และสิ นค้าเกษตรตามฤดูกาลมาจาหน่าย
เช่น พริ กแห้ง
การเดินทาง จากอาเภอบ้านไร่ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3011 ประมาณ 20 กิโลเมตร สุ ด
ถนนลาดยาง และไปต่อตามถนนลูกรังอัดอีก 1 กิโลเมตร

