


กดเลือกใช้ฟังก์ชั่นเพื่อน



     ทะเล และภูเขา คงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของใครหลายคน ที่อยากคิดจะพา
ร่างกายไปพักผ่อนจากการทำ งานที่เหน็ดเหนื่อย แต่ “เขื่อน” และ “โรงไฟฟ้า” ก็เป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภูมิทัศน์ที่สวยงาม อากาศที่ดี
และบริสุทธิ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์
     ในประเทศไทย มีเขื่อนและโรงไฟฟ้าที่สวยงามหลายแห่ง รวมไปถึงเขื่อนและโรงไฟฟ้า 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่     
ช่วยกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการชลประทาน และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแจกจ่ายไปยัง
ครัวเรือน อุตสาหกรรมต่างๆ ให้ได้มีแสงสว่างและไฟฟ้าใช้แล้ว เขื่อนและโรงไฟฟ้าของ 
กฟผ. ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีทิวทัศน์ที่งดงาม เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมได้ไม่ขาดสายตลอดทั้งปีอีกด้วย 
     วิวทิวทัศน์ที่งดงามสะกดสายตาของเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ยังได้รับการยอมรับ
อย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ฉะนั้นแล้ว หากว่ายังคิดไม่ออก 
ว่าวันหยุดน้ีจะไปพักผ่อนที่ ไหนดี ก็ขอฝากเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ไว้ในอ้อมใจของ   
นักท่องเที่ยวที่ชอบหาจุดเช็คอินฟินๆ ไว้ ณ ที่น้ีด้วย
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เขื่อนภูมิพล
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เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แบบคอนกรีตรูปโค้งแห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศไทย จดัเปน็เขือ่นคอนกรตีโคง้ที่ ใหญ่และสงูทีส่ดุในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก
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ความจุอ่างเก็บน้ำ  13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ความยาวสันเขื่อน 486 เมตร  

ความกว้างสันเขื่อน 6 เมตร
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กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนภูมิพล ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า จำ นวน 8 เครื่อง 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 779.2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น

เครื่องที่ 1 – 6 กำ ลังผลิตเครื่องละ   82.2 เมกะวัตต์  
เครื่องที่ 7     115  เมกะวัตต์ 
เครื่องที่ 8 (แบบสูบน้ำ กลับ)   171  เมกะวัตต์

ความสูงจากฐานราก 154 เมตร 
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     เขื่อนภูมิพล เริ่มกักเก็บน้ำ และบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยกักเก็บน้ำ ในช่วง
ฤดูฝน เพื่อนำ มาบริหารจัดการให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงฤดูแล้ง สามารถจัดสรรน้ำ 
เพื่อการเกษตรได้กว่า 10 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตาก กำ แพงเพชร และนครสวรรค์ 
นอกจากนั้นน้ำ ที่ระบายออกจากเขื่อน ยังใช้ประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศน์ เช่น ผลักดัน                
น้ำ เค็มในพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทย

เขื่อนภูมิพล

      จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 
ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 32 และกลับสู่
ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งสู่จังหวัดตาก ระยะ
ทางประมาณ 460 กิโลเมตร ถึงทางแยก
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ให้เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนของ กฟผ. ระยะทางประมาณ 17 
กิโลเมตร จะพบทางเข้าเขื่อนภูมิพล

จังหวัดตาก
เขื่อนภูมิพล

กรุงเทพฯ

ทางหลวง
หมายเลข 1

ทางหลวง
หมายเลข 32

การเดินทาง
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 “เขือ่นภมูพิล” เปน็เขือ่นอเนกประสงค์
แห่งแรกของประเทศไทย และนับได้ว่าเป็น
เขือ่นแรกในประวติัศาสตรไ์ทยอนัเปน็จดุกำ เนดิ
ของการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน โดยถือกำ เนิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 รัฐบาลในขณะนั้นมีแนวคิดที่จะ
สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า                  
พลังน้ำ  ซึ่งสามารถนำ ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่าง
รวดเรว็ จงึมกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการพจิารณา
สร้างโรงไฟฟ้าทั่วราชอาณาจักร” เพื่อสำ รวจ
พื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าท่ัวประเทศ  ซึ่งพบว่าใน                  
ลำ น้ำ ปิง บริเวณหุบเขาย่านรีหรือยันฮี อำ เภอ
สามเงา จังหวัดตาก มีความเหมาะสมต่อการ
สร้างเขื่อนเป็นอย่างย่ิง จึงนำ มาสู่การสำ รวจ 
“เขื่อนยันฮี” ขึ้นในปี พ.ศ. 2496 และเริ่มสร้าง
ในปี พ.ศ. 2500 - 2507 และในปีเดียวกัน     

นี้เอง ก็มีการตั้ง “การไฟฟ้ายันฮี” (กฟย.) เพื่อรับผิดชอบการสร้างเขื่อน และผลิตไฟฟ้าให้กับ
ภาคกลางและภาคเหนือ
 ปี พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระ   
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า 
“เขือ่นภมูพิล” และในวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2507 ไดเ้สดจ็พระราชดำ เนนิพรอ้มดว้ยสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและทรงกดปุ่ม
ขนานเครื่องกำ เนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 เข้าระบบ 
และนับตั้งแต่วันนั้น โรงไฟฟ้าพลังน้ำาเขื่อน
ภูมิพลก็ได้ทำ หน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของ
คนไทยมาโดยตลอด 

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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• ที่พ ัก กฟผ.

ติดต่อบ้านพัก

      ทีพ่กัในบรรยากาศสไตลร์สีอรท์ทา่มกลางขนุเขาลอ้มรอบไปดว้ยปา่ไมท้ีร่ม่รื่นดว้ยธรรมชาต ิ
ไวต้อ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว ทีเ่ดนิทางมาทศันศกึษาและทอ่งเทีย่ว ไดพ้กัผอ่น ชมธรรมชาตอินัสวยงาม         
สามารถรองรับได้กว่า 400 คน พร้อมทั้งมีสระว่ายน้ำ ให้บริการ

บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล
เคาน์เตอร์บ้านพักภูแก้ว โทร. 0 5588 1237
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ปลากดคังลวกจิ้ม

• ปักหมุดมุมอร่อย
     ร้านอาหารของทางเขื่อนภูมิพล ขึ้นชื่อด้าน
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และอร่อยอย่าบอกใคร 
ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงาม ตัวอาคาร
ออกแบบแนวคุ้มล้านนา ทำ ให้บรรยากาศเหมือน
กับนั่งรับประทานอาหารบนยอดดอย ยิ่งหากมา
ช่วงฤดูหนาวที่สวนดอกไม้บานสะพรั่ง จะทำ ให้รู้สึก        
โรแมนติกสุดๆ

เปิดบริการตั้งแต่  06.00 -  22.00 น.
มีรายการอาหารแบบบุฟเฟต์ด้วยนะ
อาหารบุฟเฟต์เช้า 80 – 130 บาท/คน  
อาหารบุฟเฟต์กลางวัน 110 – 150 บาท/คน
อาหารบุฟเฟต์เย็น  170 – 250 บาท/คน

สลัดผัก และ น้ำ สลัดยันฮี

เมนูที่น่าสนใจคงต้องบอกว่าอร่อยแทบ
ทุกเมนู เพราะด้วยคะแนนการันตีถึง   
4 ดาวในเว็บท่องเที่ยว แต่ที่โดดเด่นก็
ต้องเป็นเมนูปลาย่าง ปลากดคังผัดฉ่า  
ที่มีรสชาติเข้มข้นเครื่องเคราเต็มที่ 
แถมเนื้อปลายังสด เคี้ยวสนุกไม่มีกลิ่น
คาว ปลากดคังลวกจิ้ม ที่มีน้ำ จิ้มแซ่บ 
เข้ากันกับเนื้อปลาลวก และที่ขาดไม่ได้ 
คือเมนูสลัดทั้งหลาย อย่างสลัดไก่ 
สลัดกุ้ง ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องของน้ำ สลัด 
และผักสดๆปลอดสารพิษ จากโครงการ
ชีววิถีฯ

ปลากดคังผัดฉ่า
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กิจกรรมทำ ที่เขื่อน

     สำ หรับนักตกปลาต้องห้ามพลาดกับการ 
ตกปลาที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนภูมิพล ที่มีพันธุ์ปลา
หลากหลายชนิด เช่น ปลาเนื้ออ่อน ปลากระทิง 
ปลาบกึ ปลานิล ปลาชอ่น ปลาชะโด ปลากระสบู
ขนาดไซส์บิ๊ก !!! หรือแม้กระทั่งกุ้งแม่น้ำ ขนาด
ตัวละ 1 กิโลกรัม ก็มีให้ท้าทาย

     กจิกรรมสดุฮิตทีก่ำ ลงัมาแรง คอืการลอ่งเรอืระยะไกลขา้ม
จังหวัด ไปทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ชมความ
งดงามของธรรมชาติลุ่มแม่น้ำ ปิง ชมความงามของลำ น้ำ ปิง   
ตอนล่าง โดยมีเรือของผู้ประกอบการ เรือ - แพ ไว้ให้บริการ
เป็นรายชั่วโมงและค้างคืน รองรับผู้โดยสารได้ถึง 100 คน

• ตกปลาริมเขื่อน

• ล่องเรือเหนือเขื่อน
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• ล่องเรือเหนือเขื่อน

• สนามกอล์ฟ กฟผ.
     สนามกอล์ฟเขื่อนภมูิพล เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม อยู่ในบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
เป็นสนามที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 50 ปี และยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติของจังหวัดตาก ซิกเนเจอร์
โฮลด์ของสนามนี้ เป็นหลุม 11 พาร์สาม ตีข้ามน้ำ  หลังกรีนของหลุมน้ีเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีต้นไม้
สะท้อนกับสระน้ำ ที่มองดูแล้วงดงามมาก

ค่ากรีนฟี วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ 
400 บาท (ไม่รวมแคดดี้) 600 บาท (รวมแคดดี้)
ค่ากรีนฟี วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเสาร์ - อาทิตย์ 
600 บาท (ไม่รวมแคดดี้) 800 บาท (รวมแคดดี้)
ค่าเช่ารถกอล์ฟ 18 หลุม 600 บาท ทุกวัน
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เกาะวาเลนไทน์

เขื่อนภูมิพล

พระพุทธบาทดอยเขาหนาม

ถ้ำ โยคี

วัดพระธาตุ
แก่งสร้อย

ท่าเรือ

ตลาดลานโพธิ์

อาคารเกษมจาติกวณิช

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ต้นสักทรงปลูก

อาคารประชาสัมพันธ์

ตลาด 50 ปี
สามเงาหรือตลาด

สายหยุด

หินดึกดำ บรรพ์ หรือ
เขาคิชฌกูฏผาหินตัด

สวนเฉลิมพระเกียรติ และ 
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง

ศูนย์ช ีววิถี

สวนน้ำ พระทัย

สนามกอล์ฟ กฟผ.

ร้านอาหารเฮือนภูแก้ว

อาคารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน
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 เปน็เขือ่นขนาดเลก็สรา้งกัน้แมน่้ำ ปงิหา่งจากเขือ่นภมูพิลมาทางดา้นท้ายน้ำ  5 กโิลเมตร 
ก่อให้เกิดอ่างเก็บน้ำ แม่ปิงตอนล่าง ตัวเขื่อนประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่ 2 ส่วนติดกัน คือส่วน
ที่เปน็คอนกรตีซึ่งประกอบดว้ยอาคารระบายน้ำ กบัสว่นที่เป็นเขือ่นดนิแกนดนิเหนยีวปิดทับดว้ย
หินทิ้ง ยาว 200 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร

 อยู่ภายในบริเวณเขื่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำ นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ภายในสวนมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ประติมากรรม
สำ รดิ ธารน้ำ พุ ซุม้น้ำ ตน้ และซุ้มกลว้ยไมพ้ืน้เมอืง โครงการสวนน้ำ พระทยัเปน็ 1 ใน 3 โครงการ 
ที่ กฟผ. ได้รับอนุมัติให้ใช้ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ      
5 ธันวาคม 2530

• เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง

• สวนน้ำ พระทัย
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 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ภายในมีการจัดแสดง
นิทรรศการเร่ืองราวเก่ียวกับการก่อสร้างเข่ือนภูมิพล 
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  การเสด็จ
เยี่ยมเยียนราษฎร และนิทรรศการเกี่ยวกับ “สาย
อากาศพระราชทาน” ชัน้บนของอาคาร เกบ็รวบรวม
หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
และหนังสือสารานุกรมไทยในแต่ละภาค โดยมี 
มุมนั่งอ่านหนังสือและเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาข้อมูลความรู้ได้

 เดิมนั้นเป็นอาคารที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จมายังเขื่อน
ภูมิพลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2501 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ 
และพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความทรงจำ  อีกทั้งยังรวมแนวพระราชดำ รัส พระบรมราโชวาท 
โครงการในพระราชดำ ริต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม

• อาคารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำ ริ 

• อาคารเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล
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 จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ 16 ไร่ 
ภายในสวนประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด โดยจะเน้นที่มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำ 
พระองค์

 วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำ เนิน
ออก ณ บริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นสัก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรง
ปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณสวนดอก ซึ่งเดิมเป็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงาม และเป็นพื้นที่       
เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ

• สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง)

• “ต้นสัก” ทรงปลูก 
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 เป็นตลาดอยู่บริเวณใกล้สามแยกขึ้นไปสันเขื่อน ขายสินค้าจำ พวกของฝาก เช่น ของกิน
ปลาแห้ง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำ  และสินค้าโอทอป รวมท้ังมีร้านอาหารให้น่ัง        
รับประทานอย่างผ่อนคลายไปกับสายน้ำ ปิง

• ตลาดลานโพธิ์

 ผาหินตัดเป็นเส้นทางเดินทัพของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์จากภาคกลางไป
ภาคเหนือ เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จประทับแรมที่ตำ หนักรับรอง
เขื่อนภูมิพลได้เสด็จมาทอดพระเนตรทิวทัศน์บนยอดผาหินตัดแห่งนี้ด้วย ผาหินตัดเป็นหินไนส์          
ยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน พบแนวรอยแตกที่ตัดตั้งฉากกับแกนชั้นหินคดโค้ง เกิดโดยธรรมชาติ 
ภายในบริเวณยังมีพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ และเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นความงาม
ของธรรมชาติได้เต็มตา

•  เขาคิชฌกูฏผาหินตัด 
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•  วัดพระพุทธบาทเขาหนาม 

 ตอ้งนัง่เรอืจากทา่เรอืของเขือ่นภมูพิล
เข้าไป ห่างจากสันเขื่อนประมาณ 5 กิโลเมตร      
ตัววัดตั้งอยู่บนดอยในเกาะกลางอ่างเก็บน้ำา 
ตลอดทางบันไดเดินขึ้นเขาจะมีข้อความต่างๆ 
คอยให้กำาลังใจ อ่านแล้วชวนให้ยิ้ม อารมณ์
ดี เดินถึงยอดเขาได้แบบไม่รู้เหน่ือย ภายใน
วัดมีพุทธสถานให้นมัสการหลายจุด เช่น รอย
พระพุทธบาท ศาลาประดิษฐานองค์พระ
ประธาน และเสาอโศกจำ ลอง นอกจากน้ียัง
มีพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ ตั้งอยู่ ณ จุดที่สูง
ที่สุดของเขาหนามแห่งนี้ และสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบแม่ปิงเป็น
มุมกว้าง
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 เป็นถ้ำ ที่ถูกปิดมานานและเพิ่งถูกค้นพบ ภายในถ้ำ มีหินงอก
หินย้อยที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้น ส่องแสงสะท้อนกับผนังถ้ำ  เกิดความ
งดงามตระการตาเปรียบเสมือนแสงเพชรทอประกาย ด้วยความ
งดงามที่เป็นหนึ่งนี้จึงทำ ให้ถ้ำ โยคีได้รับการกล่าวขานให้เป็นถ้ำ ที่สวย
ที่สุดในภาคเหนือ ในสมัยอดีต ถ้ำ แห่งนี้เคยเป็นที่ภาวนาธรรมของ
พระฤาษี ด้านบนเหนือถ้ำ มีรอยพระบาทเล็กๆ ซึ่งได้มีการสร้างมณฑป
เลก็ๆ ครอบไว ้การเดนิทางไปยงัถ้ำ โยคตีอ้งไปโดยทางเรอืหรอืโดยการ           
ล่องแพเท่านั้น

•  ถ้ำ โยคี

 เป็นเกาะเล็กๆ ที่สวยงามแบบ
ธรรมชาติ ไม่ได้มีการตกแต่งใดๆ  มีหาดทราย
สามารถเดินเล่น ชมวิว กางเต็นท์ เล่นน้ำ ได้  
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดย 
เชา่เรอืจากผูป้ระกอบการเรอืแพ ลอ่งไปถงึเกาะ 
ใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที

• เกาะวาเลนไทน์
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สถานที่ติดต่อ : เขื่อนภูมิพล
ประชาสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล โทรศัพท์ : 0 5588 1238
ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร โทรศัพท์ : 0 5588 1237

หรือ สำ นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 0 2436 6046 ถึง 8
Facebook : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  

Website : www.bhumiboldam.egat.com
E-mail : pr.bhumibol@egat.co.th

•  วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย
  เปน็วดัเกา่แกม่ตีำ นานสรา้งตามศลิปะลา้นนาทีย่งัคงสภาพสมบรูณ ์หา่งจากเขือ่นภมูพิล
ประมาณ 56 กโิลเมตร ครบูาชยัยะวงศา วดัพระบาทหว้ยตม้ จงัหวดัลำ พนู ไดเ้คยมาบรูณะเจดยี ์
โดยการสรา้งฉตัรขึน้ใหม ่และสรา้งเสนาสนะอกีมากมาย ในพระเจดยีบ์รรจพุระธาตแุละพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีประเพณีไหว้สาสรงน้ำ 
พระบรมธาตุแก่งสร้อย ชาวบ้านในอำ เภอสามเงา และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธาจะมารวมตัว
พร้อมกันเพื่อขึ้นไปร่วมประเพณีที่สืบต่อกันมา การเดินทางใช้เส้นทางน้ำ  คือนั่งเรือหรือล่องแพ
ไปอย่างเดียว รถไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ เขื่อนภูมิพล

•  ถ้ำ โยคี
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เขื่อนสิริกิติ์
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เขือ่นสริกิติิ ์เปน็เขือ่นดนิถมแกนดนิเหนยีว ที่ ใหญท่ีส่ดุ
ในประเทศไทย อ่างเก็บน้ำ มีความจุมากเป็นอันดับสาม
รองจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนภูมิพล
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ความกว้างสันเขื่อน 12 เมตร 

ความยาวสันเขื่อน 810 เมตร
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ความยาวสันเขื่อน 810 เมตร

กำ ลังการผลิต
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า 

จำ นวน 4 เครื่อง กำ ลังผลิตเครื่องละ 125 เมกะวัตต์ 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 500 เมกะวัตต์

ความสูงจากฐานราก 113.60 เมตร 

ความจุอ่างเก็บน้ำ  9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 เขื่อนสิริกิติ์ จัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำ  เพื่อการเพาะปลูก และป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำ ของเขื่อน ยังช่วยเรื่อง
การคมนาคมทางน้ำ  ให้สามารถเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งถนนเข้าไปไม่ถึง ช่วยให้การเดินทางจากบริเวณ
เหนือเขื่อนไปยังจังหวัดน่านสะดวกตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ คัญของจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำ นวนมากทุกปี

เขื่อนสิริกิติ์

 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 
1 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 32 และกลับสู่
ทางหลวงหมายเลข 1 มุง่สู ่จ.นครสวรรค ์ระยะ
ทางประมาณ 230 กิโลเมตร และใช้ทางหลวง
หมายเลข 117 มุ่งหน้า จ.พิษณุโลก ระยะทาง
ประมาณ 122 กิโลเมตร และใช้ทางหลวง
หมายเลข 126 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 11 
ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้ทางหลวง
หมายเลข 1045 ระยะทางประมาณ 50 
กิโลเมตร จะพบทางเข้าเขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์

กรุงเทพฯ

ทางหลวง
หมายเลข 1

ทางหลวง
หมายเลข 117

ทางหลวง
หมายเลข 126

จ.พิษณุโลก

ทางหลวง
หมายเลข 11

ทางหลวง
หมายเลข 1045

การเดินทาง
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• เล่าขานตำ นานเขื่อน

 เขื่อนสิริกิติ์ ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ น่าน เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่   
ตอนใตข้องจังหวดัอตุรดิตถ ์เดมิชือ่ เขือ่นผาซอ่ม สรา้งปดิกัน้ลำน้ำ นา่น ท่ีตำ บลผาเลือด อำ เภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    
ในรชักาลที ่9 ขนานนามวา่ “เขือ่นสริกิติิ”์ เริม่ดำ เนนิการกอ่สรา้งโดยกรมชลประทาน เมือ่ป ีพ.ศ. 
2506 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 
 สำ หรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ ดำเนินการก่อสร้างโดย กฟผ. ในปี พ.ศ. 2511    
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 พร้อมๆ กับตัวเขื่อน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำ เนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์
และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2520
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• ที่พ ัก กฟผ.

• ปักหมุดมุมอร่อย

 บ้านพักเขื่อนสิริกิติ์ เปิดให้บริการแก่บุคคล
ที่เดินทางมาท่องเที่ยว มีให้เลือกหลายแบบ สามารถ
รองรับได้ตั้งแต่ 2 - 7 คน ท่านจะได้พักผ่อน สัมผัส
สายลม นอนชมธรรมชาติอันสวยงามได้อย่างเต็มที่

ร้านอาหาร
ร้านอาหารระเบียงน่าน เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ น่าน สามารถมองเห็นสะพานแขวน
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถที่สวยงาม พร้อมอาหารขึ้นชื่อหลายรายการ เช่น ลาบกรอบ      
ปลาทับทิมริมน่าน สลัดชาววัง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 22.00 น.
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• สนามกอล์ฟ กฟผ.

 สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ เป็นสนามขนาดมาตรฐาน 18 หลุม มีการจัดวางสนามให้เป็น
ไปตามธรรมชาตดิัง้เดมิมากทีส่ดุ ซึง่นกักฬีากอลฟ์ทีเ่คยมาสัมผสัแล้วจะชืน่ชอบอย่างมาก จงึเปน็
สนามที่ติดในอันดับต้นๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และยังถูกใช้จัดการแข่งขันใหญ่ๆ มาแล้วหลาย
ครั้ง สนามเปิดให้บริการทุกวัน และยังสามารถเหมาปิดสนามเพื่อจัดการแข่งขันได้

ติดต่อสนามกอล์ฟ เขื่อนสิริกิติ์
06 4213 3854
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนสิริกิติ์

ภูสอยดาว

1047

ไร่องุ่นคานาอัน

วนอุทยานต้นสักใหญ่

บ่อเหล็กน้ำ พี้

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วัดพระแท่น
ศิลาอาสน์

อนุสาวรีย์พระยา
พิชัยดาบหัก

1045
11

102

28



29

 เป็นทะเลสาบน้ำ จืดขนาดใหญ่มีทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ภายในบริเวณเขื่อนยังมี
สวนสุมาลัย ซึ่ง กฟผ. สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ            
ในรชักาลที ่9 ภายในสวนประกอบดว้ยพนัธุไ์มห้ลากชนดิ สระบวั ลานสขุภาพ และ “ประตมิากรรม
สูแ่สงสวา่ง” ซึง่เปน็สญัลกัษณข์องสวนสมุาลยั และมพีระพทุธสริสิตัตราช (หลวงพอ่เจด็กษตัรยิ)์ 
จำ ลอง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประทับน่ังบนขนดหางของพญางู 7 เศียร ประดิษฐาน ณ 
บริเวณสันเขื่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำ คัญที่ชาว กฟผ. ให้ความนับถือมาก

 วดัแหง่นีม้พีระแทน่ศลิาอาสนเ์ปน็ศลิาแลงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ กวา้ง 8 ฟตุ ยาว 10 ฟตุ 
สงู 3 ฟตุ ฐานของพระแทน่โดยรอบประดบัดว้ยลายกลบีบวัมตีำ นานวา่ พระพทุธเจา้เมือ่ครัง้เปน็
พระโพธสิตัวเ์คยเสดจ็มาจำ ศลีบำ เพญ็พทุธบารม ีณ ทีแ่หง่นี ้นอกจากนีภ้ายในวดัยงัมพีพิธิภณัฑ์
ท้องถิ่น จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตชาววังและชาวบ้านสมัยก่อน

• ทะเลสาบเหนือเขื่อน

• วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 
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 วนอุทยานต้นสักใหญ่ อยู่ในตำาบล
น้ำาปาด ห่างจากเขื่อนสิริกิติ์ ประมาณ 19 
กิโลเมตร ที่นี่มีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุกว่า 
1,500 ปี ถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470   
แม้ส่วนยอดจะถูกพายุพัดหัก แต่ลำ ต้นส่วนใหญ่
ยังคงอยู่ในสภาพเดิม โดยได้รับการดูแลรักษา
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชื อนัเนือ่งมาจากพระราชดำ ร ิสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
(อพ.สธ.) ได้เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ เพ่ือกระจาย
พันธุ์สักต้นนี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามว่า “สักมเหสักข์” เมื่อวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2552

 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักอยู่หน้า
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพ่ือเป็น
เกียรติประวัติในความกล้าหาญรักชาติของท่าน 
เมื่อปี พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย และ
พระยาพิชัยผู้ครองเมืองพิชัยในขณะนั้น ได้ยกทัพ
ไปสกดัทพัพมา่จนแตกพา่ยกลบัไป การรบในครัง้
น้ันดาบคู่มือข้างขวาของท่านได้หักไป แต่ยังรบ
ได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าว จึงได้
สมญานามว่า “พระยาพิชัยดาบหัก”

• วนอุทยานต้นสักใหญ่

• อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
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 แหล่งทำ เหล็กกล้าที่มีความสำ คัญมากในสมัยโบราณ ว่ากันว่าพระแสงดาบท่ีดีต้อง
ทำ มาจากเหล็กกล้าจากบ่อน้ำ พี้เท่านั้น โดยแต่เดิมมีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ และมีบ่อหนึ่งเรียกว่า     
“บ่อพระแสง” บ่อนี้ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กขึ้นมาเด็ดขาด เพราะสงวนไว้ใช้ทำ พระแสงดาบสำ หรับ
พระมหากษัตริย์เท่านั้น และ “บ่อพระขรรค์” เป็นบ่อที่ในสมัยโบราณ ช่างใช้ทำ พระขรรค์ถวาย
พระมหากษัตริย์ ปัจจุบันอนุญาตให้มีการตกเหล็กน้ำ พี้ขึ้นจากบ่อทั้งสองได้

 วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่มี
ตำานานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า ภายใน
ประกอบด้วยวิหารหลวง เป็นศิลปะแบบเชียงแสนล้านนา 
มีพระประธานนาม “หลวงพ่อประธานเฒ่า” เป็นพระพุทธ
รูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน 
ด้านหลังวิหารมีพระบรมธาตุ
ทุ่งยั้ง ซึ่งเป็นเจดีย ์เก ่าบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุของพระ
พุทธเจ้า ถือเป็นวัดสำ คัญ
ประจำ เมืองของชาวอุตรดิตถ์

• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง 

• บ่อเหล็กน้ำ พี้
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 หนึ่งในจุดหมายที่ใครหลายคนพยายามพิชิตความสวยงาม อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำ เภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอำ เภอน้ำ ปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย - ลาว ยอดเขาภูสอยดาวสูง
ถึง 2,102 เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สภาพป่าส่วนใหญ่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 
และเปน็แหลง่ตน้น้ำ ลำ ธาร จดุเดน่ทีน่า่สนใจและเปน็ทีด่งึดดูใจของนกัทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่“น้ำ ตก
ภูสอยดาว” “น้ำ ตกสายทิพย์” “ลานสนสามใบ” สภาพพื้นที่ของลานสนสามใบจะเป็นเนินสูงต่ำ 
สลับกันไป ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม และ “ทุ่งดอกไม้ในป่าสน” จะมีกลุ่มดอกไม้
หลากสีสันชชูอ่เตม็ลานใตเ้งาสน โดยเฉพาะ “ดอกหงอนนาค” เหมาะแกก่ารเทีย่วชมในช่วงฤดฝูน 
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี

• อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
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 ตั้งอยู่ที่ตำ บลน้ำ พี้ อำ เภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไร่องุ่นที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ 
และมผีลองุน่มากมายหลากหลายพนัธุ ์ตวัอาคาร
เป็นสถาปัตยกรรมแบบทัสคานีของประเทศ
อิตาลี ใช้สีส้มสลับเหลืองเพื่อสร้างความโดดเด่น 
ภายในของอาคารมีมุมถ่ายรูปและทางขึ้นบันได
วนไปยงัชัน้บน เพือ่ชมทศันยีภาพรอบๆ ไรอ่งุน่ได้
แบบ 360 องศา นอกจากนี้ยังมีร้านขายอาหาร
เครือ่งดืม่ ผลผลติทางการเกษตร และผลติภณัฑ์
แปรรูปจากองุ่น 

• ไร่องุ่นคานาอัน

สถานที่ติดต่อ : เขื่อนสิริกิติ์
ประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์
โทรศัพท์ : 0 5546 1136
ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร 

โทรศัพท์ : 0 5546 1134, 08  9961 6573
หรือ สำ นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี  

โทรศัพท์ : 0 2436 6046 ถึง 8
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เขื่อนศรีนครินทร์
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เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรก                
ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ แม่กลอง ลักษณะเข่ือนเป็นหินถม
แกนดินเหนียวขนาดใหญ่ที่สุดและมีความจุของอ่างเก็บน้ำ 
มากที่สุดในประเทศไทย
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ความกว้างสันเขื่อน 15 เมตร

กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า 
จำ นวน 5 เครื่อง รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 720 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น

เครื่องที่ 1 – 3 กำ ลังผลิตเครื่องละ 120 เมกะวัตต์  
เครื่องที่ 4 - 5 (แบบสูบน้ำ กลับ) 180 เมกะวัตต์

ความสูงจากฐานราก 140 เมตร 

ความยาวสันเขื่อน 610 เมตร
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ความจุอ่างเก็บน้ำ  17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  419 ตารางกิโลเมตร
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 เขือ่นศรนีครนิทรช์ว่ยเสรมิระบบชลประทานในโครงการแมก่ลองใหญใ่หม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ ท้ังยงัชว่ยบรรเทาอทุกภยัในเขตลุม่น้ำ แมก่ลอง ผลกัดนัน้ำ เคม็ในฤดแูลง้ เปน็แหลง่ประมง
น้ำ จืด และยังเป็นที่ท่องเที่ยวสวยงาม ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเขื่อน      
อีกด้วย

เขื่อนศรีนครินทร์

 จากกรงุเทพฯ ใชท้างหลวงหมายเลข 4 มุง่หนา้ จ.ราชบรุ ีระยะ
ทางประมาณ 65 กิโลเมตร และใช้ทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งหน้า
จ.กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 
3199 มุ่งหน้า อ.ศรีสวัสดิ์ เป็นระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร 
ทางเข้าเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ทางซ้ายมือ

เขื่อนศรีนครินทร์

กรุงเทพฯ

ทางหลวง
หมายเลข 3199

ทางหลวง
หมายเลข 4

ทางหลวง
หมายเลข 323

การเดินทาง
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         เขือ่นศรนีครนิทร ์เดมิชือ่ “เขือ่นเจา้เณร” 
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำ แม่กลอง สร้างขึ้นกั้นแม่น้ำ แคว
ใหญ่ที่บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำาบลท่ากระดาน 
อำ เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
     ในปี พ.ศ. 2506 รัฐบาลได้วางแผน
การพัฒนาลุ่มน้ำาแม่กลองมเพ่ือจัดหาน้ำาให้        
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
กฟผ. ได้เข้าร่วมโครงการนี้ราวปี พ.ศ. 2508 
โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำารวจตามลำาน้ำาแคว
ใหญ่ เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือ
สร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าและพบว่าบริเวณ
บ้านเจ้าเณรเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะสมที่สุด 
      กฟผ. ได้เริ่มดำ เนินการก่อสร้างเขื่อน    
ในปี พ.ศ. 2516  แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรม           
ราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนามเขื่อน 
และเสด็จพระราชดำ เนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรง       
เปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2524

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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• ที่พ ัก กฟผ.

บ้านชายหาด

บ้านเพทาย

บ้านไพฑูรย์

บ้านทับทิม

บ้านเอราวัณ

บ้านพักรับรอง
บ้านพักเขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ท่ามกลางทัศนียภาพความสวยงาม
ของเขื่อนฯ สามารถมาเที่ยวพักผ่อน ทำ กิจกรรม ได้ทั้งในรูปแบบ
ครอบครัวหรือจะเป็นหมู่คณะ ก็พร้อมให้บริการท่านอย่างเพียงพอ

ห้องประชุมสัมมนา
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• ปักหมุดมุมอร่อย
ร้านอาหาร
รา้นอาหารเรอืนธารา เปดิใหบ้รกิารแกน่กัทอ่งเทีย่ว บคุคลทัว่ไป ทีเ่ขา้เยีย่มชมเขือ่นศรนีครนิทร์
รับประทานอาหารพร้อมดื่มด่ำ ไปกับบรรยากาศที่งดงาม ร่มรื่นของเขื่อน
เปิดให้บริการ 07.00 – 22.00 น. ครัวปิด 21.00 น.

• สนามกอล์ฟ กฟผ.
 สนามกอลฟ์เขือ่นศรนีครนิทร ์
ลด 50 % (คา่กรนีฟ)ี สำ หรบัขา้ราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักกอล์ฟอาวุโส 
(เกิดก่อน พ.ศ. 2494)

*สนามกอล์ฟขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำา
เขื่อนศรีนครินทร์ มีเรือให้เลือก      
3 ขนาดด้วยกัน ตามจำ นวนผู้สนใจ 
ค่าบริการคิดเป็นชั่วโมง

• บริการเรือชมอ่างเก็บน้ำ 
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

ถ้ำ พระธาตุ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

น้ำ ตกห้วยแม่ขมิ้น

เขื่อนศรีนครินทร์

สถานีพัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ

อุทยานประวัติศาสตร์
สงคราม 9 ทัพ

3199

3199

3199

3457

3199

323

323

4041

42



 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด้วยแนวคิดใหม่ “Teach Less – Learn More” โดยแต่ละพื้นที่จัดแสดง 
มปีฏิสมัพันธ ์(Interact) กบัผูเ้ขา้ชม เพือ่เปน็แหลง่ศกึษาเรยีนรูสู้ค่วามเขา้ใจถงึทรพัยากรธรรมชาต ิ
และภมูปิญัญาอันทรงคณุคา่ของชาวบา้น ชว่ยกนัอนรุกัษพ์ฒันาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ นบัเปน็
ศูนย์การเรียนรู้อีกแห่งที่น่าสนใจสำาหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีมาท่องเท่ียว                                 
เขื่อนศรีนครินทร์

 เขื่อนศรีนครินทร์ได้สร้างเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสำ หรับผู้ที่สนใจไว้ 2 เส้นทาง 
เส้นแรกมีระยะทาง 1,900 เมตร เป็นเส้นทางเดินเขา ผ่านสถานีสื่อความหมายธรรมชาติ 6 
จุด และมีจุดชมวิวสันเขื่อน และจุดชมวิวผาเอราวัณ อีกเส้นทางเป็นสายสั้นใกล้ๆ ที่ทำ การเขื่อน 
ระยะทาง 330 เมตร เป็นเส้นทางเดินบนสะพานไม้ เพื่อศึกษาระบบนิเวศวิทยาพืชผิวดิน จนถึง
พืชเรือนยอด 

• “อาคารราชานุรักษ์” 
ศูนย์การเรียนรู้  กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์  

• เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
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 สงครามเก้าทัพเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเอาชนะกองทัพของพระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า ในสมรภูมิ                 
ทุ่งลาดหญ้าได้สำ า เร็ จ ในปี  พ .ศ .  2328                                                            
ความยิ่ ง ใหญ่ของสงครามเก้ าทัพ ในหน้ า
ประวัติศาสตร์ไทยได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่    
แหง่นี ้มทีัง้หอจดัแสดงนทิรรศการใหค้วามรูเ้กีย่ว
กับเหตุการณ์ครั้งนั้น และยังมีหอสังเกตการณ์
บนยอดเขาเพื่อให้ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ขึ้น
ไปชม เพ่ือที่จะเข้าใจถึงการเลือกใช้ภูมิประเทศใน
การเดินทัพและจุดสกัดกั้นพม่าได้ชัดเจน

 สร้างขึ้นในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนคริน 
ทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา        
บนเนื้อที่ 30 ไร่ บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำ  มีสิ่งที่น่าสนใจ
คือ นาฬิกาแดดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำ คัญของ
สวนน้ี สื่อให้เห็นถึงการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
นอกจากนี้ ภายในสวนยังปลูกไม้ยืนต้น และไม้ดอก 
ไม้ประดับอย่างร่มรื่นงดงามเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อน

• สวนเวลารำลึก

 ต้ังอยู่ที่ตำ บลท่ากระดาน ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 55 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่สลกัพระ เปน็แหลง่ศกึษาธรรมชาต ิมกีารเพาะเลีย้งสตัวป์า่เพือ่การศกึษาวจิยั      
จัดทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสื่อความหมายให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพป่า และบริเวณศูนย์
แห่งนี้ยังมีค่ายพักแรมสำ หรับเยาวชนอีกด้วย

• สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำ พุ

• อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ 

44



 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเสมอมา ด้วยความสวยงาม
ของธรรมชาติที่เป็นที่กล่าวขานและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงทำ ให้เป็นตัวเลือกต้นๆ สำ หรับ
นักท่องเที่ยว ภายในอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ น้ำ ตกเอราวัณ เป็นน้ำ ตกขนาด
ใหญ่และสวยงาม ต้นน้ำ เกิดจากลำ ห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง 2,100 เมตร  

มีระยะทางยาว 1,500 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้น
มีลักษณะเป็นแอ่งสามารถเล่นน้ำ ได้ และยังมีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเอราวัณ ระยะทาง 1,060 เมตร ใช้เวลา
เดินประมาณ 30 นาที ผ่านป่าดิบเขา จุดชมวิว และป่า
ผลัดใบที่สวยงาม 

• อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

 ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำ การอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นน้ำ ตกที่ขึ้นชื่อและสวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทั่วบริเวณปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด โดยมีต้นกำ เนิด      
มาจากต้นน้ำ ของเทือกเขากะลาไหลผ่านลงมาเรื่อยๆ ตามชั้นของหินปูนที่ลดหลั่นไล่ระดับกัน
เป็นเหมือนขั้นบันไดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แบ่งออกเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียก และมี
ความงดงามตา่งกนัไป ในบรเิวณอทุยานฯ ยงัมบีา้นพกัและสถานทีก่างเตน็ทส์ำ หรบันกัทอ่งเทีย่ว    
รวมทั้งร้านอาหารสวัสดิการไว้คอยให้บริการ 

• น้ำ ตกห้วยแม่ขมิ้น
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 เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำ คัญยิ่งแห่งหนึ่งและเป็นเหมือนแลนด์มาร์กของ
จังหวัดกาญจนบุรีที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องแวะ ชม แชะ สะพานข้ามแม่น้ำ แคว 
ทีส่รา้งขึน้สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทพัญีปุ่น่ไดเ้กณฑเ์ชลยศกึฝา่ยสมัพนัธมติรมากอ่สรา้ง
ทางรถไฟเพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า แต่ด้วยความยากลำ บากในการก่อสร้าง ทำ ให้
เชลยศึกหลายหมื่นคนล้มตายลง  จึงเป็นที่มาของช่ือ 
“ทางรถไฟสายมรณะ”

 อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตเิอราวณั หา่งจากน้ำ ตกเอราวัณไปประมาณ 8 กโิลเมตร ภายใน
มหีนิงอกหนิยอ้ยวจิติรงดงามมาก ทีแ่ปลกคอืเปน็หนิทีโ่ปรง่แสง ถ้ำ มคีวามยาว 20 เมตร ใชเ้วลา
ชมถ้ำ พระธาตุ ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง การเข้าชมถ้ำ พระธาตุ นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ ที่ทำ การ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำ ทางให้ และควรเดินทางถึงถ้ำ ก่อนเวลา 
15.00 น. เป็นอีกหนึ่งอันซีนที่คนรักธรรมชาติควรไปชม

• ถ้ำ พระธาตุ

• สะพานข้ามแม่น้ำ แคว
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 เป็นสวนสัตว์เปิดแนวธรรมชาติแห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งยังเป็นสถานีอนุรักษ์
ขยายพันธุ์สัตว์ และเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์นานาชนิด ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือการได้สัมผัส         
กับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ และเพลดิเพลนิกบัการใหอ้าหาร ชมการแสดงโชวข์องสตัวท์ีน่า่รกัและแสนรู ้      
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.  การเข้าไปชมสวนสัตว์สามารถนำ รถ       
ส่วนตัวเข้าเที่ยวชม หรือใช้บริการรถมินิบัสนำ เที่ยวพาเข้าไปฟรี

• สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์

 เป็นวัดที่เลื่องลือด้วยความงามตระการตาของพระพุทธรูปปางประทานพรสีทองอร่าม 
ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี และพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท ทรงแปดเหลี่ยม ภายในมี
บนัไดเวยีนให้เดนิขึน้ชมชัน้ตา่งๆ โดยชัน้บนสดุเปน็ทีป่ระดษิฐานของพระบรมสารรีกิธาตุท่ีอญัเชญิ
มาจากประเทศอินเดีย และยังสามารถชมวิวได้รอบด้าน 

•  วัดถ้ำ เสือ

สถานที่ติดต่อ : เขื่อนศรีนครินทร์
ประชาสัมพันธ์เขื่อนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ : 0 3457 4248  

ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร โทรศัพท์ : 0 3457 4206 
หรือ สำ นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 0 2436 6046 ถึง 8 
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เขื่อนอุบลรัตน์
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เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของ
ประเทศไทยท่ีสร้างขึ้นต่อจากเขื่อนภูมิพล และเป็นเขื่อน     
ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำาแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว 
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ความจุอ่างเก็บน้ำ  2,431  ล้านลูกบาศก์เมตร 

กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า 
จำ นวน 3 เครื่อง กำ ลังผลิตเครื่องละ 8.4 เมกะวัตต์ 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 25.2 เมกะวัตต์ 
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ความยาวสันเขื่อน 885 เมตร

ความกว้างสันเขื่อน 6 เมตร 

ความสูงจากฐานราก 32 เมตร
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 เข่ือนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทยต่อจากเขื่อนภูมิพล 
นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วยังเป็นแหล่งน้ำ สำ คัญสำ หรับพื้นที่การเกษตรในจังหวัดขอนแก่นและ
มหาสารคามกว่าสามแสนไร่ ช่วยให้มีน้ำ ในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี  เป็นแหล่งประมงน้ำ จืด
ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำ เภอ
อุบลรัตน์ 

เขื่อนอุบลรัตน์

 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 
ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 2 มุ่งสู่ จ.อุดรธานี 
ระยะทางประมาณ 470 กโิลเมตร และใชท้างหลวง
หมายเลข 2109 (อยู่ระหว่าง จ.ขอนแก่นและ 
จ.อุดรธานี) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 
จะถึงเขื่อนอุบลรัตน์

กรุงเทพฯ

เขื่อนอุบลรัตน์

ทางหลวง
หมายเลข 1

ทางหลวง
หมายเลข 2

ทางหลวง
หมายเลข 2109

การเดินทาง
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 เข่ือนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของ กฟผ. ท่ีสร้างในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทั้งยังเป็นศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มสร้าง
ในปี พ.ศ. 2507 โดยเมื่อแรกสร้างเรียกชื่อว่า “เขื่อนพองหนีบ”  เพราะสร้างปิดกั้นแม่น้ำ พอง 
บริเวณหุบเขา “พองหนีบ” ในเขตตำ บลโคกสูง อำ เภอน้ำ พอง (ปัจจุบันเป็นอำ เภออุบลรัตน์) 
จังหวัดขอนแก่น สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2508 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำ เนิน
พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 และทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันฯ์     

ไปทรงประกอบพธิเีปดิเขือ่น เมือ่วนัที ่14 
มนีาคม พ.ศ. 2509 และพระราชทานชือ่
เขื่อนนี้ใหม่ว่า “เขื่อนอุบลรัตน์”   
  ต่อมา กฟผ. ได้ทำาการ
ปรับปรุ ง เ ขื่ อนอุบลรัตน์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหา  
อุทกภัยในปี พ.ศ. 2527 แล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2530

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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• ที่พ ัก กฟผ.
 บ้านพักรับรองเขื่อนอุบลรัตน์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีบ้านพักด้วยกัน
หลายรูปแบบ กับบรรยากาศอันแสนสงบ สุดประทับใจ และอากาศบริสุทธิ์ ให้ท่านสูดโอโซนได้
เต็มปอด รับรองว่าหากได้มาเยือนจะต้องมีครั้งที่ 2 ตามมาอีกแน่นอน
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• ปักหมุดมุมอร่อย

• สนามกอล์ฟ กฟผ.

ร้านอาหาร
ร้านอาหารเขื่อนอุบลรัตน ์
ชุดอาหารเช้า 75 – 120 บาท/คน  
รับจัดโต๊ะจีน 1,000 – 2,000 บาท
เมนูเด็ด ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย,
ต้มยำ ปลาคัง, ปลาเนื้ออ่อนผัดฉ่า
และอาหารตระกูลปลาต่างๆ ที่มีความสดมาก
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนอุบลรัตน์

บึงแก่นนคร

ตลาดต้นตาล

พระมหาธาตุแก่นนนคร

บางแสน2

อุทยานแห่งชาติ 
ภูเก้า-ภูพาน

อุทยานแห่งชาติ 
ภูเวียง

2109

2038

12
230

208
2

230

4036

2
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 ภายในเขือ่นมกีารจดัภมูทิศันอ์ยา่งสวยงามมสีวนพรรณไมใ้นวรรณคด ีสวนประตมิากรรม
ไดโนเสาร ์รา้นอาหาร บา้นพกั สนามกอลฟ์ ไวร้องรบันกัทอ่งเทีย่ว นอกจากนีท้ีป่ลายสดุสนัเขือ่น
ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำ ลอง) ให้สักการะด้วย

 บางแสน 2 อยู่ห่างจากอำ เภอเมืองไปประมาณ 53 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับทาง
ไปเขื่อนอุบลรัตน์ แต่อยู่ก่อนถึงเขื่อนอุบลรัตน์ บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริมทะเลสาบ         
น้ำ จืดเหนือเข่ือนอุบลรัตน์ สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตย์ฉายส่องลงมาในยามเย็น กระทบกับ                                                                                                                                              
ทิวเขาภูเก้าที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง กิจกรรมกีฬาทางน้ำ ที่น่าสนใจก็คือ จักรยานน้ำ  ห่วงยาง 
บานาน่าโบ๊ท นอกจากน้ียังมีบริการอาหารเลิศรสที่ปรุงจากปลาภายในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ 
ได้แก่ ปลานิล ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน ฯลฯ 

• ทิวทัศน์เขื่อนอุบลรัตน์

• บางแสน 2
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 ต้ังอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาภพูานคำ  หา่งจากเขือ่นอบุลรตันเ์พียงประมาณ 2 กโิลเมตรเท่านัน้ 
เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำ ลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือ
หลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขา
จำ นวน 1,049 ขัน้ หรอืจะขบัรถยนตข์ึน้ไปถงึยอดเขากไ็ด ้บนยอดเขามจีดุชมววิ สามารถมองเห็น
ทัศนยีภาพทะเลสาบเขือ่นอบุลรตันไ์ดอ้ยา่งสวยงาม ในชว่งออกพรรษาจะมปีระเพณตีกับาตรเทโว 
พระสงฆ์เดินบิณฑบาตมาจากลานพระใหญ่บนยอดเขาตามบันไดนาค เป็นประเพณีที่ได้รับความ
สนใจจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอย่างมาก

• วัดพระบาทภูพานคำ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังซึ่งใบไม้จะเปลี่ยนสีผลัดใบในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 
ทำ ให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ตก ในเขตภูเก้ายังมีร่องรอยการอาศัย
อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาพเขียนสีและภาพสลักตามผนังถ้ำ ต่างๆ และยังพบ             
รอยเท้าไดโนเสาร์ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพันธุ์เดียวกับที่พบในอำ เภอภูเวียง สำ นักงานอุทยานฯ    
ตั้งอยู่บริเวณภูพานคำ  ริมทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์

• อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  
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• บึงแก่นนคร

 “พระมหาธาตุแก่นนคร” ถือเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อยู่ภายในวัดหนองแวง           
ซึ่งเป็นพระอารามหลวง พระมหาธาตุแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้น มีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 
50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำ ลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้นเน่ืองในโอกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น  ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร   
มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุม และมีกำ แพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะ    
สมัยทวาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากแห

• พระมหาธาตุแก่นนคร

 บงึแกน่นคร จดุแลนดม์ารก์แหง่ใหม ่
ของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลาง
เมอืงขอนแกน่ เปน็บงึขนาดใหญ ่มเีนือ้ที ่603 
ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์     
ท้าวเพียเมืองแพน ผู้ก่อต้ังเมืองขอนแก่นแล้ว 
ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองนิยมมาพักผ่อน
หย่อนใจ และทำ กิจกรรมนันทนาการ เพราะ
มีบรรยากาศสบายๆ พื้นที่โดยรอบมีการ
ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นสวนสุขภาพ ประดับ
ประดาด้วยประติมากรรมรูปต่างๆ ยิ่งไปกว่า
นั้นทางเทศบาลยังปลูกต้นคูณ และไม้ดัดไว้
โดยรอบ เพิ่มความร่มรื่นสวยงามให้กับสถานที่
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นและร้าน
อาหารเปิดบริการหลายประเภทอีกด้วย
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 เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงเพราะมีการขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์มากมาย      
หลายหลุม บนยอดภูประตูตีหมา ได้พบฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่งมีลำ ตัวสูงใหญ่ประมาณ 15 
เมตร คอยาว หางยาว เป็นพันธุ์กินพืชซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อน จึงได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จ       
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมาตัง้
ชื่อไดโนเสาร์พันธุ์นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ว่า “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” (Phuwianggo-
sauras Sirindhornae) นอกจากนี้ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สุสานหอย ถ้ำ ฝ่ามือแดง 
น้ำาตกตาดฟ้า น้ำาตกทับพญาเสือ ทุ่งใหญ่เสา
อาราม หินลาดวัวถ้ำ กวาง หินลาดอ่างกบ และ
อื่นๆ อีกมากมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำ หรับผู้ที่
ชื่นชอบการผจญภัย

• อุทยานแห่งชาติภูเวียง
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 ตลาดต้นตาล ตั้งอยู่ ในตัวเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีสโลแกนของตลาดว่า 
“ตลาดต้นตาล ตลาดฝันของคนมีไอเดีย” เป็น
ศูนย์รวมชิ้นงานศิลปะ ของสะสม ของใช้ต่างๆ 
รวมถงึรา้นอาหารเครือ่งดืม่อยา่งละลานตาของ
ชาวขอนแกน่ พืน้ทีภ่ายในแบง่เปน็โซนตา่งๆ ทัง้
กลางแจง้และในอาคาร รอตอ้นรบัผูม้าเยอืนให้
เดินช้อปแบบชิลล์ๆ

• ตลาดต้นตาล

สถานที่ติดต่อ : เขื่อนอุบลรัตน์
ประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ โทรศัพท์ : 0 4344 6152 

ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหารเรือนพานคำ  โทรศัพท์ : 0 4344 6231 ,  0 4344 6409
ร้านอาหารคลับเฮาส์  0 4344 6360

หรือ สำ นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี  
โทรศัพท์ : 0 2436 6046 ถึง 8 
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เขื่อนวชิราลงกรณ

เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ประเภทเข่ือน
หินถมที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรก          
ของประเทศไทย
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ความยาวสันเขื่อน 1,019 เมตร 

ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร

ความสูงจากฐานราก 92 เมตร
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กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า  
จำ นวน 3 เครื่อง กำ ลังผลิตเครื่องละ 100 เมกะวัตต์ 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 300 เมกะวัตต์

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  388 ตารางกิโลเมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ  8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 เขื่อนวชิราลงกรณ อำ นวยประโยชน์หลากหลายด้าน อาทิ การเกษตรและชลประทาน          
ในพืน้ท่ีลุม่น้ำ แมก่ลองตอนลา่ง สว่นอา่งเกบ็น้ำ เหนอืเขือ่นกเ็ปน็แหลง่เพาะพนัธุป์ลาน้ำ จดืสำ หรบั
ทำ การประมงได้เป็นอย่างดี ด้านการบรรเทาอุทกภัย เขื่อนวชิราลงกรณช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำ    
ในฤดูฝนได้มาก และในฤดูแล้งยังสามารถปล่อยน้ำ ลงมาช่วยผลักดันน้ำ เค็มและน้ำ เสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมสองฝั่งแม่กลอง ทำ ให้สภาพน้ำ ในแม่น้ำ แม่กลอง มีคุณภาพดีขึ้น

เขื่อนวชิราลงกรณ

 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้า จ.ราชบุรี ระยะทาง
ประมาณ 65 กิโลเมตร และใช้ทางหลวงหมายเลข 323 ต่อเนื่องทางหลวง
หมายเลข 3272 มุง่หนา้ อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีระยะทางประมาณ 205 
กิโลเมตร ทางเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ อยู่ทางขวามือ

การเดินทาง

เขื่อนวชิราลงกรณ

กรุงเทพฯ

อ.ทองผาภูมิ

ทางหลวง
หมายเลข 323

ทางหลวง
หมายเลข 3272

ทางหลวง
หมายเลข 4
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 เข่ือนวชริาลงกรณ เดมิชือ่วา่ เขือ่นเขาแหลม เปน็เขือ่นอเนกประสงค ์ในโครงการพฒันา
ลุ่มน้ำ แม่กลอง โดย กฟผ. ได้ดำ เนินการศึกษาและสำ รวจโครงการนี้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก     
ต่างประเทศ ผลปรากฏว่า บริเวณเขาแหลม ตำ บลท่าขนุน อำ เภอทองผาภูมิ มีความเหมาะสม
ที่จะก่อสร้าง หลังจากนั้น กฟผ. ได้เริ่มดำ เนินการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2522 และก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2527
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เสดจ็พระราชดำ เนนิ

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเขา
แหลม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2529 ต่อมา ได้พระราชทานพระบรมราชา              
นุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธยของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำ รงพระอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น มาขนานนามชื่อ
ว่า “เขื่อนวชิราลงกรณ”

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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• ที่พ ัก กฟผ.
 บา้นพกัรบัรองเขือ่นวชริาลงกรณ มใีหเ้ลอืกทัง้แบบ บา้นหลงั เรอืนแถว และทาวนเ์ฮา้ส ์
2 ชั้น หากเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีส่วนลดพิเศษลด 20% ต่อคน/ห้อง
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ต้มยำ ปลาคัง

• ปักหมุดมุมอร่อย
 ร้านอาหารเรือนเขาแหลม บรรยากาศ
รายล้อมไปด้วยภูเขา และสนามหญ้าสีเขียวขจี   
โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าในการรับประทานอาหาร 
ก็จะได้สัมผัสสิ่งที่คล้ายปุยนุ่นสีขาวปกคลุมภูเขา
และทุง่หญ้าเปน็ทะเลหมอกอกีดว้ย ซึง่รา้นอาหาร
แห่งนี้สามารถรองรับคนได้ ถึง 200 คน มีที่   
จอดรถประมาณ 30 คนั จงึเหมาะกบัผูท้ีเ่ดนิทาง
เป็นหมู่คณะ หรือการพักผ่อนของครอบครัวเป็น
อย่างยิ่ง

น้ำ พริกลงเรือ

เมนูเด็ดมาแล้วต้องสั่ง “ต้มยำา
ปลาคัง” เรียกได้ว่าเป็นเมนูดังของ
จังหวัดกาญจนบุรีเพราะมีเขื่อน
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นยอด “น้ำ 
พริกลงเรือ” รสชาติพอดีตัดหวาน
ด้วยไข่เค็มได้ลงตัว กินคู่กับผักสด 
ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง
ภายในเขื่อน อร่อยเริ่ด! “ปลาแรด
ทอดกระเทียม” กินง่ายมากเพราะ
ทางร้านแล่เนื้อเป็นช้ินๆ ก่อนนำ 
ไปทอดจนกรอบ เสิร์ฟพร้อมน้ำ จิ้ม
ซีฟู้ด เข้ากันอย่างบอกไม่ถูก

ปลาแรดทอดกระเทียม

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น.
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กิจกรรมทำ ที่เขื่อน

บริการฟรี
(ต้องสวมใส่ชุดว่ายน้ำ เท่านั้น)

• สระว่ายน้ำ 

• สนามยิงปืน

• สนามเทนนิส

• สนามฟุตบอลและฟุตซอล

บริการฟรี

บริการฟรี

บริการฟรี
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• สนามกอล์ฟ กฟผ.

- ค่ากรีนฟี 200 บาท ค่าแคดดี้รอบละ 200 บาท (18 หลุม)
- ค่าบริการสนามไดร์ฟ 3 ถาด 100 บาท
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนวชิราลงกรณ

ตลาดเช้าทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

น้ำ ตกผาตาด

จุดชมวิวเนินช้างศึก

จุดชมวิวป้อมปี่

เหมืองปิล๊อก

น้ำ พุร้อนหินดาด

น้ำ ตกไทรโยคใหญ่

พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ 
(ช่องเขาขาด)

อุทยานแห่งชาติ ลำ คลองงู

น้ำ ตกทุ่งนางครวญ

น้ำ ตกเกริงกระเวีย

เมืองบาดาล

สังขละบุรี

วัดวังก์วิเวการาม
สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ 

(สะพานมอญ)

3272

3272
4088

3183

3091

3089

323

323

323

323
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 สร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและ
รัฐบาลออสเตรเลีย ส่วนแรกเป็นภายในอาคาร จัดแสดงข้อมูล
ภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ของเชลยศึกในระหว่างการสร้างทาง
รถไฟสายมรณะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 ด้านนอก
อาคาร บริเวณ “ช่องเขาขาด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสาย
มรณะ การสร้างทางรถไฟสายนี้ล้วนใช้แรงงานจากคนทั้งส้ิน 
เป็นการทำ งานที่เต็มไปด้วยความยากลำ บาก และอุปสรรคทาง
ธรรมชาติที่อันตรายมากมาย ทำ ให้เกิดการเสียชีวิตของเชลยท่ี
ถูกเกณฑ์มาเป็นคนงาน
ก่อสร้างอย่างมหาศาล 
ปจัจบุนัยงัมรีอ่งรอยของ
ทางรถไฟเก่าปรากฏ
อยู่ คงไว้เป็นสถานที่
เ รี ยนรู้ เ รื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ ให้บุคคล
รุ่นหลังได้ระลึกถึง

 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ทางน้ำ  อุดมไปด้วยน้ำ ตกน้อยใหญ่ หนึ่งในนั้นคือ “น้ำ ตกไทรโยคใหญ่” หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า 
“น้ำ ตกเขาโจน” ต้ังอยู่ในอทุยานแห่งชาตไิทรโยค เปน็น้ำ ตกทีไ่หลมาจากหนา้ผาลงสูแ่มน่้ำ แควนอ้ย
ราวกับกระโจนลงมา นักท่องเที่ยวนิยมไปล่องแพ พักผ่อนท่ามกลางความสดชื่นของธรรมชาติ

• น้ำ ตกไทรโยคใหญ่

• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ  (ช่องเขาขาด)
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 อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ต้ังอยู่ริมถนนท่ีมุ่งหน้าสู่อำ เภอ
สงัขละบรุ ีมตีน้กำ เนิดจากหว้ยเกรงิกระเวยีเปน็น้ำ ตกขนาดเล็ก สามารถแวะเทีย่วไดง้า่ย ลงเลน่
น้ำ ได้อย่างปลอดภัย มีความสวยงาม เหมาะสำ หรับเป็นจุดแวะเล่นน้ำ  พักผ่อนระหว่างการเดิน
ทาง เพื่อช ื่นชมความชุ่มฉ่ำ ของสายน้ำ ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

 อยูใ่นเขตอำ เภอทองผาภมู ิและอำ เภอ
สังขละบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเทือกเขา
สลบัซบัซ้อน โดยมยีอดเขาสำ คญัหลายแหง่ เชน่ 
เขาชา้งเผอืก เขานชิา เขาพถุอ่ง เขาดา่ง ฯลฯ อกีทัง้
ยงัเปน็ตน้น้ำ ของลำ ห้วยตา่งๆ ซึง่ไหลลงสูเ่ขือ่น
วชริาลงกรณและแมน่้ำ แควนอ้ย ดว้ยความอดุม
สมบรูณข์องผนืปา่นีจ้งึเปน็แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัของ
สัตว์ป่าเป็นจำ นวนมาก

• อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

• น้ำ ตกเกริงกระเวีย
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 สังขละบุรีเป็นอำ เภอเล็กๆ ที่ผสมผสานด้วยผู้คนทั้งไทย กะเหรี่ยง มอญ เข้าไว้ด้วยกัน 
โดยมสีิง่ยดึเหนีย่วจติใจรว่มกนัคอืวดัวงักว์เิวการาม สรา้งขึน้โดยหลวงพ่ออตุตมะ ซ่ึงเปน็ท่ีเคารพ
ศรัทธาอย่างสูง ใกล้กับวัดวังก์วิเวการาม มีหมู่บ้านชาวมอญ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเย่ียมชม 
อดุหนนุสนิคา้พืน้ถ่ินได ้ในเดอืนกมุภาพนัธข์องทกุปจีะมกีารจดังานคลา้ยวนัเกดิหลวงพอ่อตุตมะ
ถือเป็นงานประเพณีใหญ่งานหนึ่งของอำ เภอสังขละบุรี

 หากอยากรูว้ถีิการดำ เนนิชวีติของชมุชนในพืน้ทีไ่หน เขาวา่ใหไ้ปดไูดท้ี ่“ตลาด” ในอำ เภอ
ทองผาภมูเิองกม็ตีลาดทีส่ำ คัญและขึน้ชือ่คอื “ตลาดเชา้ทองผาภมู”ิ อยู่ห่างจากเขือ่นวชริาลงกรณ
เพยีงไม่กี่กโิลเมตร เป็นตลาดเล็กๆ รมิฝัง่แม่น้ำ แควนอ้ย เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดน เราจะ
ได้พบเจอกับผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ ภาษา 
การแต่งกาย เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ของคนที่มา
เลือกซื้อของและเหล่าพ่อค้าแม่ค้า  ถือเป็น
แหล่งเสบียงอาหารที่ดีแห่งหน่ึงสำาหรับนัก
ทอ่งเท่ียว โดยสนิคา้ในตลาดสว่นใหญก่ค็อืของ
ทีม่อียูใ่นพืน้ที ่พชืผกัทีช่าวบา้นปลกูเอง รวมไป
ถงึอาหารทะเลสดใหม ่อกีทัง้ยงัเปน็แหลง่รวม
เครื่องใช้และของฝากจากพม่า

• วิถีมอญสังขละบุรี

•ตลาดเช้าทองผาภูมิ
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 ตัง้อยูท่ีอ่ำ เภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ีเปน็ผนืปา่ทีม่คีวามอดุมสมบรูณแ์ละมคีวาม
หลากหลายทางด้านพรรณพืชและสัตว์ ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลำ คลองงู
ที่เป็นที่เลื่องลือ คือถ้ำ เสาหิน ภายในน้ันมีเสาหินปูนที่สูงที่สุดในโลก ความสูงประมาณ 62.5 
เมตร และมีธารน้ำ จากลำ ห้วยลำ คลองงูไหล
ผ่านกลางถ้ำ  นอกจากนี้ยังมีถ้ำ ที่น่าสนใจอีก
หลายแห่งให้ชมความงดงามของธรรมชาติ เช่น 
ถ้ำ นกนางแอ่น ถ้ำ น้ำ ตก ถ้ำ ใหญ่ เป็นต้น 

• อุทยานแห่งชาติลำ คลองงู

 หากชอบเทีย่วแนวธรรมชาตบิำ บดั ตอ้งหา้มพลาด น้ำ พุ
ร้อนหินดาด เป็นน้ำ พุร้อนจากธรรมชาติ ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่น 
ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 นกัทอ่งเทีย่วสามารถลงแชน่้ำ ในบอ่
ได ้เพราะมคีวามเชือ่วา่น้ำ แรจ่ากน้ำ พุรอ้นนอกจากจะชว่ยใหค้วาม
ผ่อนคลายแก่ร่างกายแล้วยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคได้อีกด้วย

•  น้ำ พุร้อนหินดาด

การชมถ้ำ าลำาคลองงูควรติดต่อ     
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อนำาทาง
ทุกครั้ง และจะต้องฟิตร่างกายให้
แข็งแรง เตรียมอุปกรณ์สำาหรับ
การเดินป่าและลุยน้ำ ให้พร้อม ช่วง
เวลาที่เหมาะสมสำาหรับการชมถ้ำา
เสาหิน คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
- เมษายน แต่ในช่วงฤดูฝนนั้น      
ไมแ่นะนำ  เนือ่งจากปรมิาณน้ำ ค่อน
ข้างมาก อาจทำ ให้เกิดอันตรายได้
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•  บ้านอีต่อง (เหมืองปิล็อก)
 ชุมชนเล็กๆ กลางหุบเขาในเขตตำ บลปิล็อก แวดล้อมไปด้วยทะเลภเูขาสลับซับซ้อนและ
ความสวยงามของเทอืกเขาตะนาวศร ีเดมิชาวบา้นมอีาชพีทำ เหมอืงในยคุทีก่ารทำ เหมอืงยงัรุง่เรอืง 
ปัจจุบันเปลี่ยนจากชุมชนเหมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ คัญแห่งหนึ่งของอำ เภอทองผาภูมิ

•  จุดชมวิวเนินช้างศึก
 ได้ชื่อว่าเป็นชุดชมวิวยอดนิยมแห่งหนึ่งในเขตพรมแดนไทย – พม่า นักท่องเที่ยวที่มา   
เหมอืงปลิอ็กนยิมแวะชมววิทีเ่หน็ทวิทศันไ์ดร้อบตวัแบบ 360 องศา สามารถเหน็ววิทัง้ฝัง่ไทยและ
พม่า สำ หรับนักท่องเที่ยวขาลุยนิยมมากางเต็นท์ในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 
เพราะจะไดส้ัมผสักบัสายหมอกและอากาศหนาวเยน็ อีกทั้งไดช้มววิพระอาทิตยต์กดนิ และความ
สวยงามของหมู่ดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ คืน
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 จุดชมวิวป้อมปี่  อยู่ริมอ่างเก็บน้ำา
เขื่อนวชิราลงกรณ ท่ามกลางขุนเขาที่เต็ม
ไปด้วยพรรณไม้ เ ขียวขจี  และผืนน้ำ าอัน
กว้างใหญ่ของอ่างเก็บน้ำาเขื่อนวชิราลงกรณ                  
เหมาะแกก่ารมาพกัผอ่นกางเตน็ทพ์กัแรมและ
ทำ กิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ป้อมปี่ยังเป็นจุด
ชมพระอาทติยต์กทีส่วยมากอกีแหง่หนึง่ในภาค
ตะวันตก

 เป็นน้ำ ตกท่ีมีความร่มรื่นและสวยงาม
มาก อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลำางูใกล้กับ
หมูบ่า้นทุง่นางครวญ เปน็น้ำ ตกหินปนูขนาดใหญ ่
มีทั้งหมด 7 ชั้น (แต่เปิดให้เข้าชมได้ 3 ชั้น) สภาพ
น้ำ ตกยงัคงความเปน็ธรรมชาตอิยา่งสมบรูณ ์มนี้ำ 
ไหลตลอดทั้งปี ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ การ
เดินทางควรติดต่อเจ้าหนา้ที่อุทยานฯ หรือมีผู้นำ 
ทาง ไม่ควรเดินทางโดยลำ พัง และควรใช้รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อหรือรถกระบะ

•  น้ำ ตกทุ่งนางครวญ 

• จุดชมวิวป้อมปี่
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 เป็นน้ำ ตกขนาดใหญ่และสวยงามมากแห่งหน่ึงของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 
สามารถเดินเข้าชมได้อย่างสบาย บรรยากาศโดยรอบร่มร่ืน เย็นสบาย เหมาะเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ เล่นน้ำ ตก ชมธรรมชาติ  ที่ไม่ต้องการความสมบุกสมบันของการเดินป่าไกลๆ แต่มี
ความสวยงามให้อย่างจุใจ

•  น้ำ ตกผาตาด

 “สะพานอุตตมานุสรณ์” หรือที่เรียกกันว่า “สะพานมอญ” เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุด  
ในประเทศ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เดิมนั้นหลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้นำ หลักในการสร้าง 
โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหค้นไทยกะเหรีย่งและมอญไดส้ญัจรไปมาหาสูก่นั เพือ่เปน็การสรา้งความ
สมัพนัธข์องคนทัง้สามกลุม่ ถอืเปน็จดุทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็สญัลกัษณข์องสังขละบรุ ีนกัท่องเท่ียวนยิม
เดินชมสะพานเพ่ือชมแสงสทีองของพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ รวมถงึชมวถิชีวีติของชาวไทยและมอญ
ที่เดินข้ามไปมาหากัน ปัจจุบันสะพานมอญแห่งนี้ได้รับบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่หลังจากที่โดนน้ำ 
ซัดเสียหายเมื่อปี พ.ศ. 2557 

• สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)
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 เมืองบาดาลแห่งนี้คืออุโบสถหลังเก่าของวัดวังก์วิเวการามเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2527    
มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม และใช้พื้นที่น้ี ในการกักเก็บน้ำ  จึงได้มีการย้ายวัดวังก์วิเวการามไป
อยู่ในทำ เลที่ตั้งแห่งใหม่พร้อมๆ กับการอพยพชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนในสมัยนั้น ก่อนที่จะ
มีการปล่อยน้ำ ลงสู่ทะเลสาบ และได้จมอุโบสถเดิมไว้ใต้น้ำ มานานนับสิบปี ปัจจุบันโบสถ์หลังนี้
ได้กลายเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือน
มนีาคม - เมษายน น้ำ จะลดจนตวัโบสถโ์ผลพ่น้น้ำ ทัง้หมด สามารถนัง่เรอืล่องเรอืชมบรรยากาศ
สองรมิฝัง่แมน่้ำ และขึน้ไปเดนิเทีย่วชมโบสถไ์ด ้ แตใ่นชว่งน้ำ มาก น้ำ จะทว่มสงูจนเหลอืเพยีงยอด
ของโบสถ์เท่านั้น เป็นความมหัศจรรย์แห่งอำ เภอสังขละบุรีที่ทุกคนต้องหาโอกาสมาชมด้วยตา
ตัวเองสักครั้งในชีวิต

• เมืองบาดาล 
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ติดต่อ : เขื่อนวชิราลงกรณ 
Facebook : www.facebook.com/vrkegat.official

ประชาสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ 
โทรศัพท์ : 0 3459 9077 ต่อ 2010/ 2011, 0 34599 880

 ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร โทรศัพท์ : 0 3459 8030
หรือ สำ นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี 

โทรศัพท์ : 0 2436 6046 ถึง 8 

 หลังจากการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หลวงพ่ออุตตมะได้ย้ายวัดมาสร้างอยู่บนเนินเขา 
ดว้ยความร่วมมือของชาวบา้นทีเ่คารพนบัถอืและศรทัธาในตวัหลวงพอ่ จงึเรยีกทัว่ไปวา่ “วดัหลวง
พอ่อตุตมะ” นอกจากความสวยงามแลว้ ภายในยงัมพีระพทุธรปูหนิออ่นสขีาวสวยงามทีช่าวบา้น
เรียกว่า “หลวงพ่อขาว” เจดีย์พุทธคยา ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บสังขาร
ของหลวงพ่ออุตตมะให้ลูกศิษย์
ผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้ ถือเป็น
ศูนย์รวมจิตใจและสถานที่จัด
พิธีกรรมตามประเพณีของคน
สังขละบุรี

•  วัดวังก์วิเวการาม
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เขื่อนสิรินธร
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เข่ือนสิรนิธร เปน็เขือ่นอเนกประสงคป์ระเภทหนิถมแกนดนิเหนียว 
ที่มีความสำ คัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ความสูงจากฐานราก 42 เมตร 

ความยาวสันเขื่อน 940 เมตร 

กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำาเขื่อนสิรินธร ติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
จำ นวน 3 เครื่อง กำ ลังผลิตเครื่องละ 12 เมกะวัตต์ 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 36 เมกะวัตต์
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ความกว้างสันเขื่อน 7.5 เมตร 

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  288 ตารางกิโลเมตร 

ความจุอ่างเก็บน้ำ  1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
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 เขื่อนสิรินธรช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และการขาดแคลนน้ำ สำ หรับการเกษตร อีก
ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และแหล่งท่องเที่ยวที่สำ คัญของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

เขื่อนสิรินธร

 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 
2 มุ่งสู่ จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร และใช้ทางหลวง
หมายเลข 24 มุ่งสู่ จ.อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 390 กิโลเมตร จากนั้น
ใช้ทางหลวงหมายเลข 217 ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร จะพบทางเข้า
เขื่อนสิรินธรอยู่ทางขวามือ

กรุงเทพฯ

ทางหลวง
หมายเลข 217

ทางหลวง
หมายเลข 2

ทางหลวง
หมายเลข 24

จ.นครราชสีมา

จ.อุบลราชธานี

การเดินทาง

เขื่อนสิรินธร
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 เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สำ คัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มก่อสร้างใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2511 สร้างปิดกั้นแม่น้ำ 
ลำ โดมน้อย สาขาของแม่น้ำ มูล ที่บริเวณแก่ง
แซน้อย ตำ บลช่องเม็ก อำ เภอพิบูลมังสาหาร 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีเขือ่นสรา้งเสรจ็ในป ีพ.ศ. 
2514 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย 

ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมาขนานนามเขือ่นวา่ “เขือ่นสิรนิธร” และ
ได้เสด็จพระราชดำ เนินไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2515 สำ นักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มอบเขื่อนสิรินธรให้อยู่ในการดูแล
ของ กฟผ. จนถึงปัจจุบัน 

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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• ที่พ ัก กฟผ.
บ้านพักรับรอง 
อยู่ภายในเขื่อนสิรินธร จุดเด่นคือมีบ้านพักที่สามารถชมทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำ เหนือสันเขื่อนได้
อย่างสดุลกูหูลกูตา เตมิความสดชืน่ รบัโอโซนใหเ้ตม็ปอด เหมาะสำ หรบัการพกัผอ่นในชว่งวนัหยดุ

•สนามกอล์ฟ กฟผ.
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• ปักหมุดมุมอร่อย
 รา้นอาหารเรอืนโดมนอ้ย เขือ่นสรินิธร มรีา้นอาหารไวค้อยตอ้นรบั และบรกิาร
ผู้มาเยือนทุกๆ ท่าน ด้วยร้านอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน “Clean Food Good Taste”       
ของสาธารณสุขอำ เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่หรูหรา โอ่อ่ากว้างขวาง บรรยากาศ
สวยงามริมอ่างเก็บน้ำ  สิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำ หรับการเดินทางมาพักผ่อน 
และการจดัเลีย้งสมัมนาหรอืกจิกรรมทีเ่ปน็หมูค่ณะ เชญิแวะมาเยอืนและสมัผสับรรยากาศอนัสงบ 
รม่รืน่ และสสีนัอนังดงามของดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มลองล้ิมชมิอาหาร ปลาสดๆ รสชาติดจีาก
อ่างเก็บน้ำ ของเขื่อน และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย  เวลาเปิดบริการ: 06.00 – 21.00 น.

ร้านอาหารเรือนแซใหญ่ ตั้งอยู่
บรเิวณรมิเขือ่นสรินิธรทางทศิตะวนัตก เปดิ
บรกิารสำ หรบันกักอลฟ์ และประชาชนทัว่ไป 
มีห้องอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ และลานโล่งบรรยากาศ
ริมสนามกอล์ฟ และยังมีห้องโถงขนาด
กลาง ห้อง VIP KARAOKE ติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ ความจุรับได้ ประมาณ 30 คน 
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีบริเวณลานด้านนอก
ให้ท่านสามารถใช้จัดงานเลี้ยงได้ตามความ
สะดวก ประมาณ 150 – 200 คน
เวลาเปิดบริการ: 06.00 – 21.00 น.

•สนามกอล์ฟ กฟผ.
 เปิดให้บริการสำ หรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬา
กอล์ฟ ได้ออกกำ ลังและฝึกปรือฝีมือ ท่ามกลาง
ความงดงามของธรรมชาติ
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนสิรินธร

แก่งตะนะ

ด่านชายแดนช่องเม็ก

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

สามพันโบก

2112

2134

2222
102

2173

217

217
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 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       
เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา มีพื้นที่ประมาณ 40  ไร่ ออกแบบให้เป็นสวนป่า
ตามสภาพแวดล้อมเดิมมากที่สุด ประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์ สวนน้ำ พุ ศาลาพักผ่อน และ
พันธุ์ไม้ที่มีดอกโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำ วันพระราชสมภพ ประดับไว้โดยรอบ พร้อมกับตัดแต่ง
ต้นไม้เป็นตัวอักษร “สธ” อันเป็นพระราชลัญจกร ประจำ พระองค์ นอกจากนี้ยังมีประติมากรรม
รูปหล่อเป็นช้าง 3 เชือกเล่นดนตรีที่พระองค์ทรงโปรดปราน อันได้แก่ ระนาด ซอ และขลุ่ย 

•  สวนสิรินธร
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 สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามหลากหลาย เช่น “ผาแต้ม” เป็น   
เพิงผาซึ่งมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุไม่ต่ำ กว่าสามพันถึงส่ีพันปี “ผาชนะได”        
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามก่อนที่ใดในสยาม  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาใช้เป็นที่คำ นวณเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นในประเทศไทย “เสาเฉลียง” 
ตั้งอยู่ห่างจากผาแต้มประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของแผ่นหิน ที่ถูก
กัดเซาะจากอิทธิพลของน้ำ  แสงแดด และลม
นับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงราย
กันอยู่มากมาย “น้ำาตกสร้อยสวรรค์”เป็น
น้ำ ตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสอง
ด้าน ซึ่งเกิดจากลำ ห้วยสร้อยและลำ ห้วยไผ่ 
ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อยก่อนไหล
ลงสู่แม่น้ำ โขง “น้ำ ตกแสงจันทร์หรือน้ำ ตก     
ลงรู” เป็นน้ำ ตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม
และมีลักษณะเด่นคือ เป็นน้ำาตกที่ไหลลงรู
ของชอ่งหนิธรรมชาติ หากมาชมชว่งเทีย่งวนัแสง
อาทติยจ์ะลอดผา่นรพูอด ีและทีพ่เิศษกวา่ชว่ง
ใดๆ คอืในคนืวนัพระจนัทรเ์ตม็ดวง แสงจันทร์
จะส่องผ่านมาที่น้ำ ตก เกิดเป็นแสงสีขาวนวล
สวยงาม เป็นที่มาของชื่อน้ำ ตกแสงจันทร์ 

• อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
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 เป็นจุดผ่านแดนไทย - ลาว มีด่านตรวจคนเข้าเมือง และเป็นตลาดการค้าชายแดนที่
สำ คัญ มีทั้งร้านขายสินค้าที่นำ เข้ามาจากจีน ลาว เวียดนาม รวมถึงสินค้าไทยวางขายมากมาย 
นอกจากนี้หากข้ามไปทางฝั่งลาวก็มีร้านค้าปลอดภาษีให้บริการอยู่หลายร้าน

• ด่านชายแดนช่องเม็ก

 คำ ว่า “โบก” ของชาวลาวนั้น แปลเป็นไทยได้ว่า “แอ่ง” สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่
ใตล้ำ น้ำ โขง เนือ่งจากในชว่งฤดนู้ำ หลากแกง่หนิดงักลา่วจะจมอยู่ใต้น้ำ  ดว้ยแรงของกระแสน้ำ วน
กัดเซาะ ทำ ให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก จะปรากฏ
ให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำ แห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำ กลายเป็นความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม แปลกตา จนชาวบ้านเรียกว่า “แกรนด์แคนยอนน้ำ โขง” หนึ่งในอันซีน    
ไทยแลนด์

•  สามพันโบก
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 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำาลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือ         
เขาไกรลาศ บรเิวณบนยอดเขาจะมองเหน็พระอโุบสถสปีดัทอง จดุเดน่ของวดัคอื เมือ่ทอ้งฟา้เริม่
ดบัแสง งานพทุธศลิปร์ปูตน้กลัปพฤกษท์ีเ่ปน็จติรกรรมอยูบ่นผนงัดา้นหลงัโบสถจ์ะคอ่ยๆ เปลง่
ประกาย เกดิเปน็รปูตน้ไมเ้รอืงแสงอนัโดดเดน่ทา่มกลางความมดื จนผูค้นขนานนามวดัแหง่นีว้า่ 
“วัดเรืองแสง” ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำ หรับการมาชมและถ่ายภาพต้นกัลปพฤกษ์ คือตั้งแต่เวลา 
18.00 - 20.00 น. 

• วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว                                         
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• หาดหงส์ (ทะเลทรายเมืองไทย)
 หาดหงส์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นทะเลทรายซึ่งเกิดจากการพัดพาของน้ำ และตะกอน
ทรายมาทับถมกันจนลักษณะพื้นที่เป็นผืนทรายกว้างใหญ่ แนะนำ ให้มาเท่ียวหาดหงส์ยาม
พระอาทิตย์ใกล้ลาขอบฟ้า จะเห็นแสงของดวงอาทิตย์ส่องลงกระทบทรายสีขาวระยิบระยับ
สวยงามยิ่งนัก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดมาเยือน

สถานที่ติดต่อ : เขื่อนสิรินธร
ประชาสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร โทรศัพท์  : 0 4536 6081 ถึง 3  

ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร โทรศัพท์ : 0 4536 6085 
หรือ สำ นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 0 2436 6046 ถึง 8 

 เป็นแก่งน้ำาที่มีแผ่นหินขนาดใหญ่กั้นขวางลำาน้ำามูล กลางแก่งมีโขดหินน้อยใหญ่
อยู่มากมาย เดิมได้ชื่อว่า “แก่งมรณะ” เพราะมักเกิดอุบัติเหตุเรือล่มบ่อยครั้ง นับเป็นแหล่ง          
ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่ยากจะพบเห็น สามารถเดินทางไปชมความสวยงามได้ตลอดทั้งปี

• แก่งตะนะ

95



เขื่อนจุฬาภรณ์์

เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ประเภท             
หินถมแกนดินเหนียว บดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวด
ถือเป็นโครงการแรกที่สร้างในนาม กฟผ.
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ความยาวสันเขื่อน 700 เมตร

ความสูงจากฐานราก 70 เมตร

ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร 
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ความจุอ่างเก็บน้ำ  163.75 ล้านลูกบาศก์เมตร

กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนจุฬาภรณ์ ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า 

จำ นวน 2 เครื่อง กำ ลังผลิตเครื่องละ 20 เมกะวัตต์ 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 40 เมกะวัตต์
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 เขือ่นจฬุาภรณ ์ชว่ยบรรเทาอทุกภยับรเิวณอำ เภอเกษตรสมบรูณ ์นอกจากนีอ้า่งเกบ็น้ำ 
เขือ่นจฬุาภรณย์งัเปน็แหลง่เพาะพนัธุป์ลาน้ำ จดืทีส่ำ คัญอกีแหง่หนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำ สำ หรับสัตว์ป่าที่มีอยู่ชุกชุมรอบๆ อ่างเก็บน้ำ 

เขื่อนจุฬาภรณ์

 จากกรุงเทพฯ ใชท้างหลวงหมายเลข 1 
ตอ่เนือ่งทางหลวงหมายเลข 2 มุง่สู ่จ.ขอนแกน่ 
ระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร และใช้
ทางหลวงหมายเลข 12 มุ่งหน้า อ.คอนสาร 
จ.ชยัภูม ิระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร และ
ใชท้างหลวงหมายเลข 2055 ระยะทางประมาณ 
40 กิโลเมตร จะพบทางเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์

กรุงเทพฯ

เขื่อนจุฬาภรณ์

ทางหลวง
หมายเลข 1

ทางหลวง
หมายเลข 2

ทางหลวง
หมายเลข 12

ทางหลวง
หมายเลข 2055

จ.ชัยภูมิ

จ.ขอนแก่น

การเดินทาง
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 เขื่อนจุฬาภรณ์ มีชื่อเดิมว่า “เขื่อนน้ำ พรม” สร้างปิดกั้นลำ น้ำ พรม บริเวณภูหยวก      
ตำ บลทุง่ลยุลาย อำ เภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิกฟผ. ไดด้ำ เนนิการกอ่สรา้งเขือ่นและโรงไฟฟา้ขึน้ 
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2513 ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2515 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช      
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำ เนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุาร ีไปทรงประกอบพิธเีปดิเขือ่นและโรงไฟฟา้ 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2516 และพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จ
พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ี
มาขนานนามว่า “เขื่อนจุฬาภรณ์”

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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• ที่พ ัก กฟผ.
บ้านพักรับรอง
บ้านรับรองภายในเขื่อนจุฬาภรณ์ มีขนาดและรูปแบบ   
ให้เลือกอย่างหลากหลายตามความต้องการ รองรับ         
นักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวชม ด้วยทัศนียภาพความ
สวยงามรอบเขือ่น และอากาศอนับรสิทุธิ ์เหมาะทีจ่ะมาพกั
เปลีย่นบรรยากาศ ทำ กจิกรรมกบัครอบครวั หรอืสงัสรรค์
เป็นหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
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• ปักหมุดมุมอร่อย

• สนามกอล์ฟ กฟผ.
 บริการสนามกอล์ฟ 9 หลุม พาร์ 36 อัตราค่ากรีนฟี วันจันทร์ - ศุกร์ 100 บาท
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ 160 บาท อัตราค่าแคดดี้ 100 บาท/รอบ อัตราค่า
เช่ารถกอล์ฟ 500 บาท/2 รอบ

ร้านอาหาร
ร้านอาหารภายในเขื่อนจุฬาภรณ์แห่งนี้ นอกจากความอร่อยของเมนูอาหารต่างๆ แล้ว          
ราคายังเป็นมิตร อิ่มอร่อยยิ่งขึ้นกับวิวผืนน้ำ ของเขื่อนจุฬาภรณ์
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนจุฬาภรณ์

น้ำ ผุดทับลาว

ทุ่งกระมัง

อุทยานแห่งชาติ
ภูแลนคา

สันเขื่อนและศาลา
หลุบควน

น้ำ ตกตาดโตน

อุทยานแห่งชาติ
ป่าหินงาม

2055

4051

2354

225
225

221

201

202

12
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 เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นเขื่อนที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย ระดับความสูงเฉลี่ย 800 เมตร 
เหนือระดับน้ำ ทะเลปานกลาง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทิวทัศน์งดงาม เป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ภายในบริเวณเขื่อนมีสิ่งน่าสนใจคือ สวนเขื่อน
จุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่ประมาณ 41 ไร ่และศาลาพรมพิสมัยสำ หรับพักผ่อน มีพันธุ์พืช
ยุคโบราณกว่า 325 ล้านปี พระพุทธสิริสัตตราชจำ ลอง (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ประดิษฐานที่
บริเวณหัวเขื่อนฝั่งซ้าย ตรงข้ามสวนเขื่อนจุฬาภรณ์ จุดชมวิวศาลาหลุบควน สามารถเห็นทิวทัศน์
ไกลไปถึงภูกระดึงและภูหลวง ในจังหวัดเลย 

 เป็นศูนย์อนุรักษ์ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตามโครงการอันเนื่องมาจาก       
พระราชดำ ริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีการปล่อยสัตว์ป่า      
คนืถิน่ในบรเิวณน้ี เชน่ ไกฟ่า้พญาลอ นกยงู เกง้ กวาง และเนือ้ทราย ใหอ้าศยัอยูใ่นพืน้ทีธ่รรมชาต ิ
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว สามารถเห็นตัวได้ไม่ยาก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดิน
เที่ยวชม แต่ถ้าประสงค์จะพักค้างแรม ต้องทำ หนังสือขออนุญาตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูเขียวล่วงหน้าอย่างน้อย 15 – 30 วัน

• สันเขื่อนและศาลาหลุบควน

• เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว - ทุ่งกระมัง
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 อยู่บนเทือกเขาพังเหย ในเขตอำ เภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบ
แล้ง และป่าเบญจพรรณ มีความโดดเด่นทาง
ธรณีวทิยา ดว้ยแทง่หินรปูลกัษณส์วยงามแปลก
ตากระจายอยูเ่ตม็ไปหมดในเนือ้ทีก่วา่สบิไร ่อนั
เกดิจากการกดัเซาะโดยน้ำ  ในยามปลายฤดฝูน
ตอ่ตน้ฤดูหนาว จะมไีมด้อกจำ พวกดสุติา เอนอา้
และกล้วยไม้ดิน บานสะพรั่งมากมาย  ที่ขึ้นชื่อ
ทีส่ดุคอื ดอกกระเจยีว ซึง่จะออกดอกเตม็ทุง่ใน
ช่วงต้นฤดูฝน

• อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  

 มอหินขาวเปน็อกีแหลง่ทอ่งเทีย่วหนึง่ทีถ่อืวา่มคีวามงดงามทางธรรมชาตไิมแ่พทุ้ง่ดอก
กระเจยีว ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตภิแูลนคา เดมิพืน้ทีแ่ถวนีเ้ปน็ปา่ ต่อมาไดม้คีนมาบกุเบกิ
ทำ ไร่และเห็นมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ทั่วไป มีเรื่องเล่าว่าก้อนหินใหญ่ 5 ก้อน ในทุกคืนวันพระ 
(15 ค่ำ , 8 ค่ำ ) จะมีแสงสีขาวส่องขึ้นมา เลยเรียกที่นี่ว่า มอหินขาว สโตนเฮนจ์เมืองไทย 
หากมาท่องเที่ยวในฤดูฝน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นประติมากรรมทางธรรมชาติ          
ที่สวยงามของเสาหินแล้ว ยังได้พบดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วมอหินขาว มอหินขาว มีกลุ่มหิน
อยูห่ลายแหง่ดว้ยกนั กลุ่มหนิชดุแรก คอื “เสาหนิ 5 ตน้” จำ นวนหนึง่ในนีม้ขีนาดใหญ่ขนาด 22 
คนโอบ นับเป็นเสาหินที่เด่นที่สุด และเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวมอหินขาว

• มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
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 ตัง้อยูใ่นอทุยานแหง่ชาตติาดโตน ประกอบดว้ยลานหนิกวา้งและมนี้ำ ไหลตลอดป ีน้ำ ตก
ตาดโตนจะไหลมาตามลานหนิอยา่งสวยงาม เปน็จดุทีน่กัทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ลอืกลงเลน่น้ำ อย่าง
สนุกสนาน หรือนั่งพักผ่อนชมวิว ควรมาเที่ยวในฤดูฝนเพราะจะมีน้ำ มากและสวยงามเป็นพิเศษ 

• น้ำ ตกตาดโตน

 อยู่ในสวนรุกขชาติน้ำาผุดทัพลาว มีต้นกำาเนิดจากภูเขาหินปูนท่ีมีลักษณะพิเศษคือ          
มีโพรงถ้ำ และแอ่งจำนวนมาก เม่ือฝนตก น้ำ ฝนจะไหลซึมผ่านรอยแตกของหินปูนลงไปรวม
ตัวกันเป็นลำธารใต้ภูเขาแล้วผุดออกมาเป็นน้ำ ผุด ผู้คนนิยมลงเล่นน้ำ  เนื่องจากธารน้ำ ผุดนี้           
ค่อนข้างตื้น ไม่ลึกมาก และใช้เป็นที่นั่งเล่นข้างลำน้ำ  ปูเสื่อนั่งรับประทานอาหารกัน จึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของอำเภอคอนสาร

• น้ำ ผุดทัพลาว

สถานที่ติดต่อ : เขื่อนจุฬาภรณ์
ประชาสัมพันธ์เขื่อนจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ : 0 4486 1669 ต่อ 2580 

ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร โทรศัพท์ : 0 4338 4969 ต่อ 4000 ถึง 1 
หรือ สำ นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 0 2436 6046 ถึง 8  
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เขื่อนรัชชประภา
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เขื่อนรัชชประภาเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้
ที่มีความสำ�คัญยิ่ง�ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว
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ความยาวสันเขื่อน�761�เมตร

ความสูงจากฐานราก�94�เมตร�

กำ�ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ�เขื่อนรัชชประภา�ติดตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
จำ�นวน�3�เครื่อง�กำ�ลังผลิตเครื่องละ�80�เมกะวัตต�์
รวมกำ�ลังผลิตติดตั้ง�240�เมกะวัตต์
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พื้นที่อ่างเก็บน้ำ��185�ตารางกิโลเมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ��5,639�ล้านลูกบาศก์เมตร�
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� เขือ่นรชัชประภามสีว่นสำ�คญัดา้นบรรเทาอทุกภยัในพืน้ท่ีตอนล่างบรเิวณลุ่มน้ำ�คลองแสง�
คลองพมุดวงและแมน่้ำ�ตาปไีดเ้ปน็อยา่งด�ีอา่งเกบ็น้ำ�ของเขือ่นรชัชประภายังเปน็แหล่งประมงน้ำ�
จดืทีส่ำ�คญั�สรา้งรายไดใ้หก้บัราษฎรในพืน้ทีไ่ดม้าก�และยงัชว่ยบรรเทาปญัหาน้ำ�เสยีและน้ำ�เคม็
ที่รุกเข้ามาตามลำ�น้ำ�ตาป�ี–�พุมดวงได้ด้วย

เขื่อนรัชชประภา

� จากกรุงเทพฯ�ใช้ทางหลวงหมายเลข�4�
ต่อ เนื่ อ งทางหลวงหมายเลข� 41� มุ่ งหน้ า�
จ.สุราษฎร์ธานี�ระยะทางประมาณ�650�กิโลเมตร�
และใช้ทางหลวงหมายเลข�401�มุ่งหนา้�อ.บ้านตาขนุ�
จ.สุราษฎร์ธานี�ระยะทางประมาณ�40�กิโลเมตร�
ถึงแยกทางหลวงหมายเลข� 401� เขื่อนรัชชประภา�
ใช้ทางหลวงชนบท�สฎ.3062�ระยะทางประมาณ�9�
กิโลเมตร�จะถึงทางเข้าเขื่อนรัชชประภา

กรุงเทพฯ

เขื่อนรัชชประภา

ทางหลวง
หมายเลข�4

ทางหลวง
หมายเลข�41

จ.สุราษฎร์ธานี
ทางหลวงชนบท
สฎ.3062

ทางหลวง
หมายเลข�401

การเดินทาง
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� เนือ่งในโอกาสมหามงคลสมยัรชัมงัคลา
ภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษาครบ� 5� รอบ�
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช� บรมนาถบพิตร� รัฐบาลยุคนั้นได้
มีโครงการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานปิดกั้นลำ�น้ำ�
คลองแสงขึ้น� เพ่ืออำ�นวยประโยชน์กับราษฎร
ทั้งด้านชลประทานและการผลิตไฟฟ้า� และ�����
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิ�
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช� บรมนาถบพิตร� โดยบรรจุ

อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต�ิฉบับที่�4�(พ.ศ.�2520�–�2524)
� เขื่อนเชี่ยวหลานเร่ิมดำ�เนินการก่อสร้าง� เมื่อวันท่ี� 9� กุมภาพันธ์� พ.ศ.� 2525� แล้วเสร็จ
ในเดือนกันยายน� พ.ศ.� 2530� และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ� พระราชทานนามให้ใหม่ว่า���������������
“เขื่อนรัชชประภา”�แปลว่า�แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร�(Light�of�the�Kingdom)�พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช� บรมนาถบพิตร� เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วย� สมเด็จ������
พระเทพรัตนราชสุดาฯ� สยามบรมราชกุมาร�ี ไปทรงเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�� เมื่อวันพุธที่�
30�กันยายน�พ.ศ.�2530

•�เล่าขานตำ�นานเขื่อน
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•�ที่พ ัก�กฟผ.
บ้านพักรับรอง
บ้านพักภายในเขื่อนรัชชประภาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสบรรยากาศของดินแดน
กุ้ยหลินเมืองไทย��สามารถรองรับได้ทั้งแบบครอบครัว�หรือหมู่คณะ

•�สนามกอล์ฟ�กฟผ.
เป็นสนามแบบ�18�หลุม�เปิดให้บริการ��
แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่รักในกีฬากอล์ฟ
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•�ปักหมุดมุมอร่อย

ครัวบัวผุด�(สโมสรกอล์ฟ)�
อยู่ที่สโมสรเขื่อนรัชชประภาใกล้กับสนามกอล์ฟ�
ท่านสามารถนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับดูวิว�
สันเขื่อนเเละสนามกอล์ฟได้อย่างเพลิดเพลิน�

ครัวกุ้ยหลิน
มีทัศนียภาพที่สวยงามสัมผัส
ทะเลหมอกในตอนเช้า�ส่วนตอน
เย็นจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่
สวยงาม�เป็นสถานที่สำ�หรับงาน
พบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะเนื่อง
ในโอกาสต่างๆ�นอกจากนี้ยังมี
บริการรับจัดงานเลี้ยง�โต๊ะจีน�
และงานแต่งงานอีกด้วย�
เปิดบริการเวลา�06.30�–�21.30�น.

ครัวพุมดวง�
มีบริการห้องจัดเลี้ยง� ซึ่งจะมีลักษณะ
เป็นห้องกระจก�และ�Open�Air
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• �เที่ยวสุดฟิน�เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนรัชชประภา

ถ้ำ�น้ำ�ทะลุ

วัดถ้ำ�สิงขร

อุทยานแห่งชาติเขาสก

อ่างเก็บน้ำ�
เขื่อนรัชชประภา

วัดพระบรมธาตุ
ไชยาวรวิหาร

เกาะเต่า

เกาะพะงัน

เกาะสมุย

ท่าเรือท่าทอง

ท่าเรือดอนสัก����
ซีทรานเฟอร์รี่

หมู่เกาะ
อ่างทอง

เขื่อนรัชชประภา

401

401

420

44

41

415

3062

401

420

41
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� ไดร้บัการขนานนามวา่เปน็�“กุย้หลนิเมอืงไทย”��ภายในอา่งเกบ็น้ำ�มแีพท่ีพักของอทุยาน
แหง่ชาตเิขาสก�และแพเอกชนอกีหลายแหง่�นกัทอ่งเทีย่วสามารถเชา่เรอืหางยาวลอ่งชมความงาม
ของเทือกเขาหินปูนเหนืออ่างเก็บน้ำ��หรือเดินป่าเที่ยวถ้ำ�น้ำ�ทะลุได้��จุดชมวิวสันเขื่อน�เป็นสถาน
ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจทีส่ามารถชมววิเขือ่นรชัชประภาไดอ้ยา่งชดัเจน�มกีารจดัภมูทิศันไ์วอ้ยา่งสวยงาม�
และมพีระพทุธสริสิตัตราช�(หลวงพอ่เจด็กษตัรยิ)์�ใหส้กัการะ�หากรูส้กึเหนือ่ยลา้จากชวีติเมอืงกรงุ
ที่วุ่นวาย�การได้มาพักผ่อนที่เขื่อนรัชชประภาจะเป็นเหมือนการชาร์จแบตเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้
อย่างเต็มที่� สูดอากาศบริสุทธิ์สดช่ืนเต็มปอด� ปล่อยสมองให้หยุดคิดเรื่องวุ่นวาย� ให้ความรู้สึก
ผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้มาเยือน���

� เปน็โบราณสถานทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มยัอาณาจกัรศรวีชิยั�รอบองคพ์ระธาตมุเีจดยีเ์ลก็ๆ�
4�ทิศ�ล้อมรอบด้วยวิหารคด�ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปจำ�นวนมากทั้ง�4�ด้าน�พระบรมธาตุ
ไชยานับเป็นพุทธสถานที่สำ�คัญคู่บ้านคู่เมือง�ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี�

•�อ่างเก็บน้ำ��เขื่อนรัชชประภา

•�วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร�
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� ผนืปา่สมบรูณท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของภาคใต�้ในพืน้ทีอ่ำ�เภอพนมและอำ�เภอบา้นตาขนุ�จงัหวดั
สุราษฎร์ธาน�ีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน�มีแนวหน้าผาสูงชัน�ด้านทิศเหนือเป็น
แหล่งน้ำ�ขนาดใหญ�่ เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา� มีป่าไม้ที่เป็นป่าต้นน้ำ�ของแม่น้ำ�ตาป�ี����
มพีรรณไมส้ำ�คญัหลายชนดิ�แตท่ีโ่ดดเดน่เปน็เอกลกัษณข์องปา่ผนืนีค้อื�“บวัผดุ”�พนัธุไ์มใ้นตระกลู
ที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดของโลก�ภายในอุทยานฯ�มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย�ทั้งการล่องแก่ง�
เดินป่า�นั่งช้าง�ดูนก�และเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

•�อุทยานแห่งชาติเขาสก

•�วัดถ้ำ�สิงขร
� ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาพุมดวง� ตำาบลถ้ำาสิงขร�
อำาเภอคีรีรัฐนิคมเป็นวัดโบราณและเก่าแก่มาก������
วัดหน่ึง� ภายในถ้ำามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่� มีของ
โบราณวตัถหุลายสมยั�และผนงัถ้ำ�มถีว้ยชามสงัคโลก��������
จำ�นวนมากฝังอยู่
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•�วัดถ้ำ�สิงขร

� อยู่ที่หน่วยพิทักษ�์อช.�ที่�ขส.�4�ริมอ่างเก็บน้ำ�เชี่ยวหลาน�เป็นสถานที่สำ�หรับคนรักการ
ผจญภัย�เหมาะสำ�หรบัวยัรุน่และผูท้ีม่รีา่งกายแขง็แรง�เนือ่งจากการเดนิเทีย่วถ้ำ�คอ่นขา้งลำ�บาก�
ถ้ำ�น้ำ�ทะลมุปีากถ้ำ�กวา้งใหญถ่งึ�30�เมตร�ภายในกวา้งขวางมลีำ�ธารไหลผา่นตลอดความยาว�500�
เมตร�และมหีนิงอกหนิยอ้ย�รวมทัง้โขดหนิทีเ่กดิจากการกดัเซาะของสายน้ำ�จนมรีปูทรงแปลกตา�
การเที่ยวถ้ำ�น้ำ�ทะลุจำ�เป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์นำ�เที่ยวทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

•�ถ้ำ�น้ำ�ทะลุ

� สถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮอตไมแ่พอ้ากาศในเมอืงไทยของจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน�ีคงหนีไมพ่น้
เกาะพะงัน�ที่รู้จักกันดีในชื่อ�“เกาะแห่งปาร์ตี้”�เพราะเป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนชื่อดังของโลก�
นักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติหลายหม่ืนคนต่อเดือน� ต่างลงเรือนานนับชั่วโมงเพ่ือมาสัมผัส
ความหฤหรรษ์บนเกาะแห่งน้ี� นอกจากความสนุกครึกครื้นของปาร์ตี้ฟูลมูนแล้ว� เกาะพะงันยัง
มีชายหาดขาว� น้ำ�ทะเลใส� และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย� ท่ามกลางความสงบ�������
รอให้นักเดินทางไปเยี่ยมเยือน� เกาะพะงันอยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือประมาณ� 20�
กิโลเมตร�ใช้เวลาเดินทางประมาณ�30�นาท�ีช่วงมรสุมเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม�-�มกราคม�จะมี
ลมตะวันออกพัดผ่าน�ซึ่งไม่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว

•�เกาะพะงัน
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� นอกจากความสวยงามของเกาะสมุยแล้ว� ในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีเกาะสวย� น้ำ�ใส����
ใหไ้ดม้าท่องเทีย่วอกีมาก�หนึง่ในนัน้คอื�“หมูเ่กาะอา่งทอง”�หรอื�อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะอา่งทอง��
เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยในท้องที่ตำ�บลอ่างทอง� อำ�เภอเกาะสมุย� จังหวัดสุราษฎร์ธานี� ประกอบ
ด้วยเกาะต่างๆ�42�เกาะ�อาทิ�เกาะวัวตาหลับ�เกาะพะลวย�เกาะแม่เกาะ�เกาะสามเส้า�เกาะหินดับ�
เกาะนายพุด�และเกาะท้ายเพลา�เป็นต้น�สภาพของเกาะ�ส่วนมากเป็นเขาหินปูนสูงชัน�อุดมไปด้วย
ทรพัยากรทางทะเล�มคีวามสวยงามทางธรรมชาติ�ไมว่า่จะเปน็จดุชมววิท่ีไมค่วรพลาดชมของเกาะ
ววัตาหลบัทีส่ามารถชมทวิทศันไ์ดร้อบทศิ�หรอืจะเปน็ทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสีเขยีวมรกต�
ที่ทะเลในเกาะแม่เกาะ�ทุกที่ของอุทยานฯ�ล้วนมีไฮไลต์เด็ดๆ�พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชม�เพื่อให้เห็นความงามนี้ด้วยตาตัวเองซักครั้ง

•�อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
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� เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆ�ในทะเลอ่าวไทย�เป็นเกาะในฝันของเหล่านักดำ�น้ำ��เนื่องจากมี
แนวปะการังทั้งน้ำ�ตื้นและน้ำ�ลึกที่สวยงามและสมบูรณ์� พร้อมหมู่ปลาหลากชนิดสีสวยมากมาย�
มีหาดทรายขาวสวยสงบน่าพักผ่อนหลายหาด� บนเกาะมีบังกะโลหลายแบบหลายราคาให้������������
ได้เลือกพัก�ช่วงเวลาที่เหมาะจะมาท่องเที่ยว�คือ�เดือนกุมภาพันธ�์-�เมษายน

•�เกาะเต่า

สถานที่ติดต่อ�:�เขื่อนรัชชประภา
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนรัชชประภา�โทรศัพท�์:�0�7724�2553

ติดต่อบ้านพัก/ร้านอาหาร�โทรศัพท�์:�0�7724�2561�
หรือ�สำ�นักงานใหญ่�กฟผ.�จังหวัดนนทบุรี�โทรศัพท�์:�0�2436�6046�ถึง�8

•�เกาะสมุย
� เกาะสมุย� เป็นที่ตั้งอำ�เภอเกาะสมุย� มีหมู่เกาะใหญ่น้อยเรียงรายโดยรอบ� เปรียบดัง
เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก�ที่ยังมีเสน่ห์และดึงดูดใจใครต่อใคร�ด้วยความสวยงามของ
น้ำ�ทะเลสฟีา้ใส�หาดทรายขาวๆ�ทอดยาวขนานไปกบัทะเล�ทัง้มกีจิกรรมให้ทำ�มากมาย�จงึไมย่าก
ทีจ่ะมดัใจนกัทอ่งเทีย่วให้มาสมัผสั�การเดนิทางมาเกาะสมยุ�สามารถเดนิทางโดยเรอืเรว็ประมาณ�
3�ชั่วโมง�หรือประมาณ�2�ชั่วโมง�โดยเรือเฟอรี่
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เขื่อนบางลาง

เขือ่นบางลางเป็นเขือ่นอเนกประสงคแ์หง่แรกของภาคใต ้ 
ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว
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ความสูงจากฐานราก 85 เมตร 

ความยาวสันเขื่อน 430 เมตร 
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กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนบางลาง ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า 
จำ นวน 3 เครื่อง รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 84 เมกะวัตต์ 

ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ  1,454.36 ล้านลูกบาศก์เมตร
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 เขื่อนบางลาง เริ่มต้นมาจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ปัตตานี ถูกออกแบบ
และก่อสร้างเพื่อการชลประทาน โดยจะสนับสนุนโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาปัตตานี              
(เดิมชื่อ โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำ บ้านคูระ) ซ่ึงสามารถส่งน้ำ เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก และช่วย
บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำ ปัตตานี ทำ ให้ลุ่มน้ำ ปัตตานีมีน้ำ อุปโภค - บริโภคได้ตลอดทั้งปี ทั้งยัง
เป็นแหล่งประมงน้ำ จืดอีกด้วย อ่างเก็บน้ำ เขื่อนบางลางมีพื้นที่รับน้ำ เหนือเขื่อนประมาณ 2,080 
ตารางกิโลเมตร สามารถให้ประโยชน์ทางด้านการประมงน้ำ จืดที่สำ คัญแห่งหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 การก่อสร้างเขื่อนบางลางทำาให้พื้นที่เหนือเขื่อนกลายเป็นที่กักเก็บน้ำาขนาดใหญ่            
ที่เรียกว่า “ทะเลสาบน้ำ จืด” ประกอบกับพื้นที่เขื่อนมีทิวทัศน์งดงามที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น
และพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม จึงคาดหมายได้ว่า เขื่อนบางลางจะเป็นสถานที่พ ักผ่อนหย่อนใจและ
การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 

เขื่อนบางลาง

 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ต่อเนื่อง
ทางหลวงหมายเลข 41 และกลับสู่ทางหลวงหมายเลข 4 
และต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 43 (หาดใหญ่ - ปัตตานี) 
มุ่งหน้า จ.ปัตตานี ระยะทางประมาณ 1,040 กิโลเมตร ถึง
แยกดอนยางให้เลี้ยวขวา ใช้ทางหลวงหมายเลข 42 ถึงแยก
นาเกตุ ให้ตรงไป ใช้ทางหลวงหมายเลข 409 มุ่งหน้า จ.ยะลา 
ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 410 มุ่งหน้า อ.บันนังสตา  
ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงชนบท ยล.
75001 ทางซ้ายมือระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ทางเข้า
เขื่อนบางลางอยู่ทางขวามือ

การเดินทาง
กรุงเทพฯ

เขื่อนบางลาง

ทางหลวง
หมายเลข 4

ทางหลวง
หมายเลข 

43

ยล.75001
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 เขื่อนบางลาง นับเป็นโครงการเขื่อน
อเนกประสงค์แห่งหนึ่งตามแผนพัฒนา        
ลุ่มน้ำาปัตตานี เม่ือวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.  
2516 คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิ ให ้กฟผ. ดำ เนิน
การก่อสร้างเขื่อนบางลาง เริ่มดำาเนินการ
ก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519                             
แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524                           
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ 
กัน้แมน่้ำ ปตัตานีทีบ่รเิวณบา้นบางลาง ตำ บล
เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เสดจ็ทอดพระเนตรการดำ เนินงานการกอ่สรา้ง
เขื่อนบางลาง จำ นวน 4 ครั้ง และทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2524 

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

วัดคูหาภิมุข
ศาลหลักเมืองยะลา

น้ำ ตกธารโต

หมู่บ้านซาไก
เขื่อนบางลาง

อำ เภอเบตง

ทะเลหมอก 
อัยเยอร์เวง

พระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลา-บาลา

410

410

410

410

410

4062

421775001

4063
4065

418

409 42
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 ตัง้อยูท่ีก่ลางวงเวยีนหนา้ศาลากลางจงัหวดั เปน็ทีเ่คารพนบัถอืและเปน็ศนูยร์วมจติใจ
ของชาวจังหวัดยะลา บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่นสวยงาม สำ หรับพักผ่อนหย่อนใจ 
และในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทางจังหวัดได้จัดให้
มีงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง นับว่าเป็นงานเทศกาล
ประจำ ปีที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของภาคใต้ 

 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดหน้าถ้ำ ” เป็นวัดที่สำ คัญมากของเมืองยะลา ภายในมีถ้ำ ใหญ่      
ซึง่เปน็ท่ีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางไสยาสนข์นาดใหญ ่สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้สมยัศรวีชิยัรุง่เรอืง
ราว พ.ศ. 1300 ภายในวัดยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆ อีก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย เป็นสถานที่
เก็บวัตถุโบราณล้ำ ค่า และภูเขากำ ปั่น ภูเขาหินอ่อนสีชมพูสวยงาม

• ศาลหลักเมืองยะลา 

• วัดคูหาภิมุข

129



 น้ำ ตกธารโตคือสายธารน้ำ ตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 9 ชั้น ไหลลดหล่ันลงมาจาก
ยอดเขาสูงลงสู่เบื้องล่าง ซึ่งแต่ละชั้นสูงราว 20 เมตร โดยเราสามารถเดินชมความงาม สัมผัส
ความสดชื่นของน้ำ ตกแต่ละช้ันที่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้อันสมบูรณ์ เป็นน้ำ ตกอันเลื่องชื่ออีกแห่ง
ของอุทยานแห่งชาติบางลาง

• น้ำ ตกธารโต

• อำ เภอเบตง
 มีฉายาว่า “เมืองในหมอกและดอกไม้งาม” เป็นเมืองชายแดนที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด
แหง่หนึง่ อยูห่่างจากตวัเมอืงยะลาประมาณ 126 กโิลเมตร เปน็เมอืงทีผ่สมผสานวฒันธรรมของ
ผู้คนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาไว้อย่างกลมกลืนเหมาะเจาะ เบตงเป็นอำ เภอที่มีความเจริญ 
เป็นที่ตั้งของตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก และมีถนนเชื่อมโยงไปสู่เขตสหพันธรัฐมาเลเซียด้วย 
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 พื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของไทยที่ ได้
รับการประกาศจัดต้ังอย่างเป็นทางการเมื่อปี      
พ.ศ. 2539 อนัเปน็แนวชายแดนไทย - มาเลเซยี 
มีพื้นที่ประมาณ 270,725 ไร่ ครอบคลุม
พื้นที่ทิวเขาสันกาลาคีรี มีพื้นที่ครอบคลุมสอง
จังหวัดคือ ป่าฮาลา ในเขตอำ เภอเบตง จังหวัด
ยะลา และ อำ เภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
กับป่าบาลาที่ครอบคลุมอำ เภอแว้งและอำ เภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดม
สมบรูณไ์ปดว้ยพืชพรรณ สัตวป์า่และนกหายาก
นานาชนดิ อกีทัง้มผีนืน้ำ และไอหมอกยามเชา้ที่
สวยงาม 
 สำ าหรับผู้ สนใจเข้ าชมและศึกษา
ธรรมชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760  

• อำ เภอเบตง

 อยู่ในพื้นที่อำ เภอธารโต ครั้งหน่ึงที่น่ีเคยเป็นถ่ินที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่เราเรียกว่า 
”เงาะ” หรือ “ซาไก” เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัส เพื่อเรียนรู้วิถีในการใช้ชีวิต
แบบดั้งเดิมที่น่าสนใจของชาวซาไก ปัจจุบัน เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามา ชนเผ่าซาไกจึงอพยพเข้าสู่
เขตประเทศมาเลเซียจนหมดสิ้น 

• หมู่บ้านซาไก

• ป่าฮาลา-บาลา
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 น้ำ ตกสายน้ีเป็นน้ำ ตกที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของยะลา และชื่อน้ำ ตกละอองรุ้งน้ี
ได้มาจากปรากฏการณ์ที่สายน้ำ จากชั้นบนสุดที่สูงกว่า 10 เมตร ทิ้งตัวลงสู่แอ่งเบื้องล่างอย่างแรง 
เมื่อกระทบกับหน้าผาและโขดหิน สายน้ำ ก็แตกกระเซ็นเกิดเป็นละอองน้ำ ฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ 
ครั้นต้องแสงแดดยามสายที่ทาบทอลงมา
อย่างได้องศาพอดีกัน จึงก่อเกิดเป็นแสง
สีรุ้งสวยงามน่าชม น้ำ ตกละอองรุ้งนั้นตั้งอยู่
ท่ามกลางผืนป่าดิบชื้น มีทั้งหมด 4 ชั้น
 นักท่องเที่ยวที่สนใจลงเล่นน้ำ ควรใช้ความ
ระมัดระวัง เนื่องจากน้ำ ตกบางชั้นมีความลึก
มากกว่า 2 - 3 เมตร

 แวะสักการะพระธาตุเจดีย์ที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ โดยพระมหาธาตุ
เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศแห่งน้ี เป็นพระธาตุเจดีย์แบบทวาราวดีศรีวิชัยประยุกต์ ตัวเจดีย์  
มีสีทองอร่าม ตั้งอยู่บนเนินเขาของวัดพุทธาธิวาส มีขนาดความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร 
ภายในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์น้ีสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 
และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 60 พรรษา

• พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

• น้ำ ตกละอองรุ้ง
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 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หากต้องการสัมผัสทะเลหมอกมักนึกถึงแหล่งท่องเที่ยว         
ในภาคเหนือ ไม่มากนักที่จะรู้ว่าทางภาคใต้ก็มีทะเลหมอกด้วย ที่ตำ บลอัยเยอร์เวง อำ เภอเบตง 
จังหวัดยะลา จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแดนใต้ เปิดรอนักท่องเที่ยว
มาสัมผัสความสวยงามในยามเช้าก่อนฟ้าสางตลอดทั้งปี

• ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

สถานที่ติดต่อ : เขื่อนบางลาง
ติดต่อบ้านพักเขื่อนบางลาง โทรศัพท์ : 0 7328 1129 

เบอร์ตรงอาคารที่ทำ การ (ธุรการหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง)
โทรศัพท์ : 0 7328 1068 

FAX อาคารที่ทำ การ : 0 7328 1069 
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เขื่อนท่าทุ่งนา
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เขือ่นทา่ทุง่นา เปนเขือ่นอเนกประสงคข์นาดเลก็แบบผสมระหว่าง
เข่ือนหินถมแกนดินเหนียวกับเขื่อนคอนกรีต สามารถใชน้ำา         
ทีผ่ลิตไฟฟาแลวจากเขือ่นศรนีครนิทร์มาผลติไฟฟาไดอีกครัง้ และ
ยังสามารถสูบน้ำ จากเขื่อนท่าทุ่งนากลับไปใชผลิตกระแสไฟฟา      
ไดอีกครั้งที่เขื่อนศรีนครินทร์ นับเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ไดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
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ความสูงจากฐานราก 30 เมตร 

ความจุอ่างเก็บนำ้า 54.8 ลานลูกบาศก์เมตร

ความกวางสันเขื่อน 8 เมตร 

ความยาวสันเขื่อน 840 เมตร 

กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟาพลังน้ำ เขื่อนท่าทุ่งนา ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟาชนิดกระแสสลับ 
ระบายความรอนดวยอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 
กำ ลังผลิตเครื่องละ 19.5 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้ง 39 เมกะวัตต์ 
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 เขื่อนท่าทุ่งนา เปนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ แควใหญ่ตอนล่าง เพื่อช่วยเสริมการผลิต
ไฟฟาใหกับโรงไฟฟาพลังน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ โดยการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาแบบสูบน้ำ กลับ        
เครื่องที่ 4 และที่ 5 ที่เขื่อนศรีนครินทร์ สามารถใชน้ำ ที่ผลิตไฟฟาแลวจากเขื่อนศรีนครินทร์ 
มาผลิตพลังงานไฟฟาไดอีกครั้ง นับเปนคุณสมบัติที่หาไดยากยิ่ง อ่างเก็บน้ำ ของเขื่อนท่าทุ่งนา
ทำ หนาที่เปนอ่างล่างคอยควบคุมปริมาณน้ำ  และช่วยแกปัญหาระดับน้ำ ในลำ น้ำ แควใหญ่ ทาง
ดานทายน้ำ ทีส่งูขึน้ เนือ่งจากปรมิาณน้ำ จำ นวนมหาศาลทีป่ลอ่ยผา่นจากเขือ่นศรนีครนิทร ์ทำ ให
การจัดสรรน้ำ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใชในการชลประทานและการเพาะปลูกในหนาแลง       
ใชเปนแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และเปนสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

เขื่อนท่าทุ่งนา

จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหนา จ.ราชบุรี ระยะทาง
ประมาณ 65 กิโลเมตร และใชทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งหนา 
จ.กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใชทางหลวงหมายเลข 
3199 มุ่งหนา อ.ศรีสวัสดิ์เปนระยะทางประมาณ 55 กโิลเมตร ทางเขา
เขื่อนท่าทุ่งนาอยู่ทางซายมือ

กรุงเทพฯ

เขื่อนท่าทุ่งนา

ทางหลวง
หมายเลข 4

ทางหลวง
หมายเลข 323

ทางหลวง
หมายเลข 3199

การเดินทาง
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 เขือ่นท่าทุ่งนา ตัง้อย่ทูางทายเขือ่นศรนีครนิทร์ เปนโครงการหนึง่ในแผนพฒันาลุม่น้ำ 
แควใหญ่ ของ กฟผ. สรางปดกัน้ลำน้ำ แควใหญ่ บรเิวณบานท่าทุง่นา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมอืง 
จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มดำ เนินการก่อสรางเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2520 แลวเสร็จเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2524 โดยมีพิธีเปดเขื่อนอย่างเปนทางการ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2525
 เขื่อนแห่งนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถนำาน้ำาท่ีใชผลิตกระแสไฟฟาแลวจาก           
เขื่อนศรีนครินทร์มาผลิตกระแสไฟฟาไดอีก และยังสามารถสูบน้ำาจากเขื่อนท่าทุ่งนากลับ
ไปใชผลิตกระแสไฟฟาไดอีกครั้งที่เขื่อนศรีนครินทร์ นับเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอย่าง  
มีประสิทธิภาพมากที่สุด

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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•  เที่ยวสุดฟน เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนท่าทุ่งนา

บานดอนเจดีย์

สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

3199

3036

367

324

323

323
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 เปนโบราณสถานทีอ่ยู่ในเขตอำเภอพนมทวน บานดอนเจดย์ีห่างจากตัวเมอืงกาญจนบรุี
ไปตามเสนทางสายกาญจนบุรี - อู่ทองประมาณ 15 กิโลเมตร ในป พ.ศ. 2525 กรมศิลปากร
ไดสำรวจพบโครงกระดูกหลายรอยโครง ตลอดจนดาบโบราณ กรามชาง และเครื่องมา ฯลฯ                  
รวมถึงซากเจดีย์อยู่ดวย จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเปนเจดีย์ยุทธหัตถีที่แทจริง แต่ขณะนี้
ยังไม่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อนี้ได 

 จากถนนแสงชูโตห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 1.5 กม. ตรงขามสถานีรถไฟกาญจนบุรี 
จะพบกบัสสุานทหารสมัพนัธมติรดอนรกั เปนสสุานของเชลยศกึสมัพนัธมติรทีเ่สยีชวีติในระหวา่ง
การสรางทางรถไฟสายมรณะ สุสานแห่งนี้บรรจุศพทหารเชลยศึกถึง 6,982 หลุม

• สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

• บานดอนเจดีย์

สถานที่ติดต่อ : เขื่อนท่าทุ่งนา
ประชาสัมพันธ์เขื่อนท่าทุ่งนา โทรศัพท์ : 0 3469 7501 ถึง 6
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เขื่อนแก่งกระจาน  
เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย
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ความยาวสันเขื่อน 760 เมตร 

กำ ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง 
ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 19 เมกะวัตต์

ความสูงจากฐานราก 58 เมตร 

ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร  
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ความจุอ่างเก็บน้ำ  710 ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  46.5 ตารางกิโลเมตร 
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 เข่ือนแก่งกระจานช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานจากเดิมจำ นวน 214,000 ไร่ เพ่ิมเป็น 
336,000 ไร่ สามารถทำ การเกษตรในฤดูแล้งได้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ  ตั้งแต่        
ปากอ่าวเพชรบุรีจนถึงหัวหินให้หมดไป อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีด้วย นอกจาก
นี้ยังเป็นแหล่งประมงน้ำ จืด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ คัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน

     จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้า จ.เพชรบุรี 
ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร และใช้ทางหลวงหมายเลข 3499 
มุ่งเขื่อนแก่งกระจาน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จะพบ   
ทางเข้าเขื่อนแก่งกระจาน

กรุงเทพฯ

เขื่อนแก่งกระจาน

การเดินทาง

ทางหลวง
หมายเลข 4

ทางหลวง
หมายเลข 3499

จ.เพชรบุรี
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 เขื่อนแก่งกระจาน สร้างปิดกั้นแม่น้ำ เพชรบุรี บริเวณเขาไม้รวกและเขาจ้าว ในตำ บล
แก่งกระจาน อำ เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตัวเขื่อนเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2504
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
ได้เสด็จพระราชดำ เนินมาทรงเปิดเขื่อนแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 
 กฟผ. ไดเ้ขา้มาดำ เนนิการตดิตัง้เครือ่งกำ เนดิไฟฟา้ท่ีเขือ่นแกง่กระจาน โดยเริม่ดำ เนนิ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แล้วเสร็จและผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2517 และเนื่องจากใช้ผลิตไฟฟ้ามายาวนาน จึงได้มีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าใหม่   
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทำ ให้
ระบบการผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพดีขึ้น

• เล่าขานตำ นานเขื่อน
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เขาพะเนินทุ่ง

เขื่อนแก่งกระจาน

3499

บริเวณล่องเรือยาง
แม่น้ำ เพชร

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เขาวัง

พระรามราชนิเวศน์

ถ้ำ เขาหลวง

3510

3204

2062

3171

37

4

4

4

4
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 เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ีอำาเภอ
หนองหญ้าปล้อง อำ เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำ เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
มีสภาพป่าที่อุดมสมบรูณ์ เป็นปา่ตน้น้ำ ของแม่น้ำ เพชรบรุแีละแม่น้ำ ปราณบรุ ีเป็นที่นยิมสำ หรบั
นักนิยมธรรมชาติกันมาก 

 กระโดดน้ำ  ล่องเรือยางเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยส่วนมากแล้วที่พักที่ติดริมน้ำ 
จะมีที่ให้เล่นน้ำ  เครื่องเล่น สไลเดอร์รูปแบบต่างๆ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ยาวตลอดสายน้ำ 
เพชรบุรี ซึ่งน้ำ ที่นี่สะอาดใสและเย็นสดชื่น เพราะเป็นน้ำ มาจากเขื่อน การล่องเรือยางจะได้เห็น
ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ  ตลอดระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร หากใครที่ว่ายน้ำ ไม่เป็นก็มีเสื้อชูชีพให้
ใส่เพื่อความปลอดภัย ถือเป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดหากได้มา

• กระโดดน้ำ  ล่องเรือยาง ตามแม่น้ำ เพชร

• อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
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 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาเพชรบุรีฝั่งตะวันตก ในตัวเมือง
เพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่ สุดวัดหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่ครั้งอาณาจักรเขมรโบราณยัง
รุ่งเรืองอยู่ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ปรางค์ห้ายอด 
สร้างตามคติพุทธแบบมหายาน  

 “เขาวัง” หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี โบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ประจำ เมืองเพชรบุรี เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองสามารถเห็นโดดเด่นมาแต่ไกล โดยมีเจดีย์และ
อาคารสขีาวสะอาด ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงู 92 เมตร พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาล
ที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่ง
นี้ ด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน ได้พระราชทานนามว่า 
‘พระนครครีี’ แต่ชาวเมืองเพชรเรยีกกนัติดปากว่า “เขาวัง” การเดินทางขึ้นไปยังเขาวัง สามารถ
เดินขึ้นเขาทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย หรือเลือกใช้บริการรถรางไฟฟ้าก็ได้ ด้านบนมีลิง
อาศัยอยู่เป็นจำ นวนมาก เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรนำ อาหารขึ้นมาด้วย

• “เขาวัง” อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

• วัดมหาธาตุวรวิหาร
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 พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน สร้างในปี พ.ศ. 2453 โดยพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นท่ีประทับแรมในฤดูฝน 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน นายคาร์ล เดอห์ริง (Karl Dohring) โดยใช้สถาปัตยกรรม
แบบบาโรค (Baroque) และอารต์ นโูว (Art Nouveau) พระราชวงันีแ้ลว้เสรจ็ในรชัสมยัพระบาท
สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เมือ่ พ.ศ. 2461 นบัเปน็วงัทีม่คีวามงดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงไทย

• พระรามราชนิเวศน์  
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 ถ้ำ เขาหลวงอยูใ่นพืน้ทีอ่ำ เภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ห่างจาก
เขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร เป็น
ภูเขาขนาดเล็ก ที่มีความสูงเพียง 92 
เมตร ภายในถ้ำามีหินงอกหินย้อย 
รอยพระพุทธบาทจำ ลอง และเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ ให้ผู้
ที่มาเที่ยวชมได้กราบไหว้บูชา จุดเด่น
ภายในถ้ำ คือการได้ชมแสงอาทิตย์ที่
สอ่งลงมาจากชอ่งดา้นบนเขา เกดิเปน็
ลำ แสงที่สวยงาม

 จดุชมทะเลหมอกหนา้รอ้นไมไ่กลจากกรงุเทพฯ ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน 
เป็นภูเขาสูงประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้าง สูงจากระดับน้ำ ทะเลประมาณ 1,207 เมตร บริเวณโดย
รอบเป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิด สภาพภูมิประเทศมีความสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่งดงาม 
นอกจากนี้เขาพะเนินทุ่งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม สามารถชมได้ตลอดท้ังปี โดยจุดชม
ทะเลหมอก สามารถชมได้ 2 จุด คือ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 และ 36 ใกล้ๆ กันยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวน่าสนใจได้แก่ น้ำ ตกทอทิพย์ น้ำ ตกธารทิพย์ เส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งค่อนข้างลำ บาก 
ยานพาหนะที่ใช้ควรเป็นรถยนต์ประเภทรถกระบะ รถโฟล์วิล และมีกำ ลังเครื่องยนต์แรง ในช่วง
ฤดูฝนมีกำ หนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณบ้านกร่าง - เขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่             
1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว 

• ถ้ำ เขาหลวง

• เขาพะเนินทุ่ง 
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• ถ้ำ เขาหลวง
  เป็นพระตำาหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้
รื้อพระตำาหนักหาดเจ้าสำาราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี 
พ.ศ. 2466 มีความงดงามมากจนได้รับขนานนามว่า 
“พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” เป็น
สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรป อาคารไม้ใต้ถุนสูง 
สร้างด้วยไม้สักทอง ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์
เช่ือมต่อถึงกันโดยตลอด มีระเบียงยื่นลงสู่ทะเลเป็น
ที่ลงสรงน้ำ ทะเล
 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชม  
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 
วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ ต้ังแต่เวลา 
08.30–16.00 น. ปิดวันพุธ 
โทร. 0 3250 8444 ถึง 5 , 0 3250 8039

• พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

สถานทีติ่ดต่อ : เขือ่นแกง่กระจาน
ประชาสัมพันธ์เขื่อนแก่งกระจาน  

โทรศัพท์ : 0 3245 9165
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เขื่อนน้ำ�พุง 
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เข่ือนน้ำ�พุง เป็นโครงก�รพัฒน�ไฟฟ้�พลังน้ำ�ที่ก่อสร้�ง     
แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวเขื่อน
เป็นประเภทหินถมแกนดินเหนียว ช่วยเสริมระบบก�รผลิต
ไฟฟ�้ในแถบภูมิภ�คน้ี ให้มีคว�มมั่นคงยิ่งขึ้น
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คว�มย�วสันเขื่อน 1,720 เมตร

กำ ลังก�รผลิต
โรงไฟฟ้�พลังน้ำ เข่ือนน้ำ พงุ ตดิตัง้เครือ่งกำ เนิดไฟฟ�้
จำ นวน 2 เครื่อง กำ ลังผลิตเครื่องละ 3 เมกะวัตต์ 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

คว�มกว้�งสันเขื่อน 10 เมตร 
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พื้นที่รับน้ำ  29.6 ต�ร�งกิโลเมตร

คว�มจุอ่�งเก็บน้ำ  165 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 

คว�มสูงจ�กท้องน้ำ  41 เมตร

พื้นที่อ�่งเก็บน้ำ  21.65 ต�ร�งกิโลเมตร (ระดับเก็บกักปกติ)
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 เขื่อนน้ำ พุง ทำ หน้�ที่กักเก็บน้ำ และช่วยบรรเท�อุทกภัยในฤดูน้ำ หล�ก  ช่วยบรรเท�
ภ�วะภัยแล้งด้วยก�รระบ�ยน้ำ สำ หรับชุมชนด้�นท้�ยน้ำ ตลอดลำ น้ำ พุง ระยะท�งประม�ณ 
70 กิโลเมตร เพื่อใช้ในก�รชลประท�นพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม รวมถึงเป็นสถ�นที่      
ท่องเที่ยวที่สวยง�มอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

เขื่อนน้ำ�พุง

         จ�กกรุงเทพฯ ใช้ท�งหลวง
หม�ย เลข  1  ต่ อ เ น่ื องท�งหลวง
หม�ยเลข 2 มุ่งสู่ จ.ขอนแก่น ระยะ
ท�งประม�ณ 440 กิโลเมตร และใช้
ท�งหลวงหม�ยเลข 12 ตอ่เนือ่งท�งหลวง
หม�ยเลข 213 มุ่งหน้� จ.สกลนคร 
ระยะท�งประม�ณ 175 กิโลเมตร 
จะพบท�งเข้�เขื่อนน้ำ�พุงท�งขว�มือ 

กรุงเทพฯ

เขื่อนน้ำ พุง
ก�รเดินท�ง

ท�งหลวง
หม�ยเลข 2

ท�งหลวง
หม�ยเลข 12

ท�งหลวง
หม�ยเลข 213
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 ปี พ.ศ. 2505 รัฐบ�ลได้จัดตั้ง “ก�รไฟฟ้�ตะวันออกเฉียงเหนือ” (กฟ.อน.)           
เพื่อผลิตไฟฟ้�ใช้ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีโครงก�รเขื่อนน้ำ พุงเป็นหนึ่งในสอง
โครงก�รแรกสำ หรับก�รสร้�งแหล่งผลิตพลังง�นในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเขื่อน
หนึ่งในโครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ โขง ของคณะกรรมก�รลุ่มน้ำ โขง (MRC)
 เข่ือนน้ำ พุง สร้�งปิดกั้นลำ น้ำ พุง บนเทือกเข�ภูพ�น เขตอำ เภอกุดบ�ก จังหวัด
สกลนคร (ปัจจุบันขึ้นกับ อำ เภอภูพ�น) เริ่มก�รสำ รวจในปี พ.ศ. 2505 ก่อสร�้งในปี พ.ศ. 
2507 - 2508 โดยก�รพลังง�นแห่งช�ติ  พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
บรมน�ถบพิตร เสด็จพระร�ชดำ เนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนน้ำ พุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 
พ.ศ. 2508  ต่อม�ในปี พ.ศ. 2512  ก�รไฟฟ้�ตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.) ได้ควบรวมกับ
ก�รลิกไนท์ (กลน.) และก�รไฟฟ้�ยันฮี (กฟย.) เป็น “ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย” 
(กฟผ.) เขือ่นน้ำ พงุจงึโอนย�้ยจ�กก�รพลงัง�นแหง่ช�ตมิ�เปน็หนว่ยง�นภ�ยใตก้�รดำ เนินง�น
ของ กฟผ. 

• เล่�ข�นตำ น�นเขื่อน
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

เขื่อนน้ำ พุง

พิพิธภัณฑ์อ�จ�รย์มั่น

สวนน้ำ พุง

วัดพระธ�ตุเชิงชุมวรวิห�ร

ทะเลส�บหนองห�ร

อุทย�นบัว
เฉลิมพระเกียรติ

พระตำ หนักภูพ�นร�ชนิเวศน์

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ ริ

2347

241

233

213

22

22
22

160



 เป็นสวนส�ธ�รณะบริเวณสันเขื่อนน้ำ พุง จัดเป็นสวนพักผ่อนที่สวยง�ม ภ�ยในสวนน้ำ พุง 
ไดป้ระดษิฐ�นพระพทุธสริสิตัตร�ช (หลวงพอ่เจด็กษตัรยิ)์ โดยหลวงปูส่อ พันธโุล เมตต�ให้สร�้ง
ขึน้เพือ่เปน็ทีส่กัก�รบชู�ของผูป้ฏิบตังิ�น กฟผ. ประช�ชนทัว่ไป รวมถงึเปน็สถ�นทีอ่อกกำ ลงัก�ย
และส�ม�รถเดินชมทิวทัศน์ได้ตลอดแนวสันเขื่อนน้ำ พุง

 พระตำ หนักภูพ�นร�ชนิเวศน์ สร้�งขึ้นในบริเวณเทือกเข�ภูพ�น เป็นสถ�นที่ประทับ
ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร และสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 
พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 ตลอดจนพระร�ชวงศ์ ในคร�วเสด็จแปรพระร�ชฐ�นเยี่ยม    
พสกนิกรในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ภ�ยในบริเวณที่ตั้งเป็นป่�ไม้ร่มรื่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
และจัดภูมิทัศน์อย่�งงดง�ม ในช่วงที่ไม่มีก�รเตรียมรับเสด็จ เปิดโอก�สให้ผู้สนใจเข�้ชมบริเวณ
พระตำ หนักชั้นนอกได้โดยสะดวก แต่ห�กต้องก�รชมพระตำ หนักชั้นในต้องติดต่อท�งร�ชก�ร 
เพื่อขออนุญ�ตจ�กผู้ดูแลพระตำ หนักเป็นก�รล่วงหน้� จึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่�สนใจ 
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

• พระตำ หนักภูพ�นร�ชนิเวศน์

• สวนน้ำ พุง
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 ในปี พ.ศ. 2525 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร   
ทรงมีพระร�ชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นขึ้นเพ่ือเป็นสถ�นศึกษ� ทดลอง และ
พัฒน�อ�ชีพด้�นเกษตรกรรม และอุตส�หกรรมท�งก�รเกษตรอย่�งเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ชุมชน
ยืนได้ด้วยก�รพึ่งพ�ตนเอง ทั้งยังช่วยฟนฟูพัฒน�ป่�ไม้และระบบชลประท�น ภ�ยในบริเวณ                 
ประกอบไปด้วยพื้นที่ส�ธิตเพื่อพัฒน�เกษตรกรรมและพื้นที่พ ัฒน�ป่�ไม้ รวมถึงเป็นหนึ่งใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่�สนใจของจังหวัดสกลนคร ต้ังอยู่ริมท�งหลวงส�ยสกลนคร - 
ก�ฬสินธุ์ ห่�งจ�กเขื่อนนำ้�พุงประม�ณ 30 กิโลเมตร

• ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น 
  อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำริ
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 ตัง้อยูร่มิหนองห�รในเขตเทศบ�ลสกลนคร ภ�ยในบรเิวณวดัมพีระธ�ตเุชงิชมุ เปน็เจดยี์
ก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตรเศษ มีซุ้มประตู 4 ด้�น ยอดฉัตรเหนือองค์พระธ�ตุทำ ด้วย
ทองคำ บริสุทธิ์หนัก 247 บ�ท ภ�ยในมีรอยพระพุทธบ�ทพระพุทธเจ้� 4 พระองค์ นับตั้งแต่ 
พระกุกสันโธ พระโกน�คมโน พระกัสสะโป และพระโคตมะ ภ�ยในวัดยังเป็นที่ประดิษฐ�นหลวงพ่อ
พระองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ�้นคู่เมืองช�วสกลนคร และโบร�ณวัตถุสำ คัญ 

• พระธ�ตุเชิงชุม (วัดพระธ�ตุเชิงชุมวรวิห�ร)
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 ต้ังอยู ่ที่วัดป่�ภูริทัตตถิร�ว�ส อำ�เภอพรรณ�นิคม ห่�งจ�กเขื่อนนำ้�พุงประม�ณ          
40 กิโลเมตร จัดสร้�งข้ึนเพื่อถว�ยเป็นอ�จ�ริยบูช�ธรรมแก่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นอ�ค�ร 
2 ชั้น ทรงแปดเหลี่ยมระฆังควำ่� เป็นที่ประดิษฐ�นพระบรมส�รีริกธ�ตุ พระอรหันตธ�ตุ 80         
มห�ส�วก และอัฐิธ�ตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ เสด็จพระ
ร�ชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุ อัฐิธ�ตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตร
พระบรมส�รีริกธ�ตุ เมื่อวันที่ 7 เมษ�ยน พ.ศ. 2560

• พระมห�เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 ต้ังอยูท่ีว่ดัป่�สทุธ�ว�ส ตรงข้�มศ�ล�
กล�งจังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑ์พระอ�จ�รย์มั่น 
ภูริทัตตะเถระ หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สร้�ง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณธรรมสัมม�ปฏิบัติของท่�น 
พระอ�จ�รย์มั่นผู้เป็นธรรม�จ�รย์ฝ่�ยวิปัสสน�
ธุระชั้นสูง อ�ค�รพิพิธภัณฑ์เป็นอ�ค�รก่ออิฐ
ถือปูนช้ันเดียว ภ�ยในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อ
เหมือนเท่�ตัวจริง ตู้บรรจุอังค�รธ�ตุ เครื่อง
อัฐบริข�ร พร้อมทั้งช ีวประวัติตั้งแต่เกิดจน
มรณภ�พ

• อ�ค�รพิพิธภัณฑ์บริข�รพระอ�จ�รย์มั่น ภูริทัตตะเถระ

164



 อุทย�นบัวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ใกล้กับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สร้�งเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษ�
บัวพันธุ์ต่�งๆ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร มีจุดเด่นอยู่ที่บึงบัวขน�ดใหญ่ 
และสะพ�นไม้สีแดงสำ หรับเดินชมดอกบัวได้รอบสระ มีศ�ล�กล�งบึงสำ หรับนั่งชมบัว รับลมเย็น  
เป็นอุทย�นบัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

• อุทย�นบัวเฉลิมพระเกียรติ

สถ�นที่ติดต่อ : เขื่อนน้ำ พุง
ประช�สัมพันธ์เขื่อนน้ำ พุง โทรศัพท์ : 0 4270 8095 ถึง 6

 ทะเลส�บหนองห�ร เป็นทะเลส�บน้ำ จืดขน�ดใหญ่ท่ีสุดของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจ�กบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่กว�่ 77,000 ไร่ คว�มลึก
เฉลี่ย 2 - 10 เมตร เป็นแหล่งประมงและเพ�ะปลูกที่สำ คัญของช�วบ้�น  ในบริเวณหนองห�ร
มีเก�ะต่�งๆ กว�่ 20 เก�ะ ต�มเก�ะต่�งๆ เหล่�นี้จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ม�กม�ย เป็นที่อยู่อ�ศัย
ของนกน�น�ชนิด

• ทะเลส�บหนองห�ร 
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โรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา

โรงไฟฟ้าลำ�ตะคองชลภาวัฒนา�เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�แบบสูบกลับ�
มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของ
ประเทศไทย
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โรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา
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กำ�ลังการผลิต
โรงไฟฟ้าลำ�ตะคองฯ�ติดตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า�ขนาด�250�เมกะวัตต�์
จำ�นวน�2�เคร่ือง�รวมกำ�ลังผลิตติดตั้ง�500�เมกะวัตต�์ต่อมาได้ติด
ตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำ�นวน�2�เครื่อง�ทำ�ให้มีกำ�ลังผลิต�
ติดตั้งรวมทั้งสิ้น�1,000�เมกะวัตต์
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โรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา

�����จากกรุงเทพฯ�ใช้ทางหลวงหมายเลข�1�ต่อเนื่อง
ทางหลวงหมายเลข� 2� มุ่งสู่� จ.นครราชสีมา� ระยะ
ทางประมาณ� 180� กิโลเมตร� โรงไฟฟ้าลำ�ตะคอง
ชลภาวัฒนาอยู่ทางซ้ายมือถัดจากสวนท้าวสุรนารี 

การเดินทาง

กรุงเทพฯ

โรงไฟฟ้าลำ�ตะคองชลภาวัฒนา

� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่ ใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย������
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ� ปี� กฟผ.� จึงพิจารณานำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย� คือ����������
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ�แบบสูบกลับ�มาสร้างโรงไฟฟ้าในภาคนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ลำ�ตะคองฯ� แบบสูบกลับ 
สร้างอยู่ใกล้กับเขื่อนลำ�ตะคอง� ห่างจากตัวเมือง
นครราชสีมาประมาณ� 70� กิโลเมตร� ทำางาน
โดยการสูบน้ำ�จากอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนลำ�ตะคองของ
กรมชลประทานไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำาบนเขายาย
เที่ยง� ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย�
หรือช่วงกลางคืนถึงเช้า� และเมื่อมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงกลางวันถึงค่ำ�� จะปล่อยน้ำ�เพื่อ
ผลติไฟฟา้�และปลอ่ยลงอา่งเกบ็น้ำ�เขือ่นลำ�ตะคอง
เหมือนเดิม
� อ่างพักน้ำาบนเขายายเที่ยงสร้างแบบ���
หินถมดาดด้วยยางมะตอย� เพื่อป้องกันน้ำาซึม�����
เก็บกักน้ำ�ได�้ 10.3� ล้านลูกบาศก์เมตร� ตัวอาคาร�
โรงไฟฟา้�ถูกสร้างไวใ้ตร้ะดบัผวิดนิลกึกวา่�350�เมตร 
เพื่อเพิ่มระยะทางจากอ่างเก็บน้ำ�บนเขาถึงอาคาร
โรงไฟฟ้าให้น้ำาที่ไหลลงมามีกำาลังแรงขึ้น� ทำาให้���
โรงไฟฟา้ลำ�ตะคองชลภาวฒันา�เปน็โรงไฟฟา้ใตด้นิ
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย�ซึ่งก่อสร้าง
แลว้เสรจ็และนำ�ไฟฟา้เขา้สูร่ะบบเมือ่ปี�พ.ศ.�2547

ทางหลวง
หมายเลข�1

ทางหลวง
หมายเลข�2
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� � � � โครงการก่อสร้างเริ่มดำ�เนินการ
ก่อสร้างเมื่อป�ี พ.ศ.� 2537� แล้วเสร็จ
ในปี�พ.ศ.�2547�โดยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช�
บรมนาถบพิตร� ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ�พระราชทานชือ่โรงไฟฟา้พลังน้ำ��������������������������������������������
ลำ�ตะคองแบบสูบกลับว่า�“โรงไฟฟ้า
ลำ�ตะคองชลภาวัฒนา”� มีความหมายว่า 

โรงไฟฟ้าลำ�ตะคองเป็นที่พัฒนาแสงไฟด้วยน้ำ��ตั้งแต่วันที่�17�กรกฎาคม�พ.ศ.�2552�และทรง
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ�ให้�สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ�สยามบรมราชกมุาร�ีเสดจ็พระราชดำ�เนนิ
แทนพระองค์ไปเปิดโรงไฟฟ้าลำ�ตะคองชลภาวัฒนา�ในวันที่�13�มิถุนายน�พ.ศ.�2556�นับเป็น
โรงไฟฟา้แหง่สดุทา้ยในรชัสมยั�พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร���
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ�พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคล

•�เล่าขานตำ�นานโรงไฟฟ้า
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• กังหันลมลำ�ตะคอง��
� การผลติไฟฟา้จากกงัหนัลมลำ�ตะคอง�เปน็โครงการหนึง่ที�่กฟผ.�มุ่งมัน่ทีจ่ะผลติไฟฟา้
จากพลังงานหมุนเวียน�ตามแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย�พ.ศ.�2547�–�2555�
(PDP�2004)�จากการเก็บสถิติความเร็วลมของ�กฟผ.�เพื่อตรวจวัดศักยภาพพลังงานลมสำ�หรับ
ผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี� พ.ศ.� 2547� พบว่า� บริเวณอ่างพักน้ำ�ตอนบนของโรงไฟฟ้า�������������������
ลำ�ตะคองชลภาวัฒนา�มีศักยภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง� มีลมพัดถึง� 2� ช่วง�คือช่วงฤดูลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือ�(ระหว่างเดือนพฤศจิกายน�ถึงปลายเดือนมีนาคม)�และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้�
(ระหว่างเดือนพฤษภาคม�ถึงกลางเดือนตุลาคม)�มีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ�5�-�6�เมตร
ต่อวินาที�เหมาะสมที่จะพัฒนาสร้างกังหันลมเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า
� กฟผ.�จึงได้ดำ�เนินโครงการติดตั้งกังหันลมจำ�นวน�2�ชุด�ขนาดกำ�ลังผลิตชุดละ�1,250�
กิโลวัตต์�รวมกำ�ลังผลิต�2,500�กิโลวัตต์�และดำ�เนินการติดตั้งกังหันลมเพิ่มอีก�12�ต้น�ต้นละ�
2,000�กิโลวัตต�์ทำ�ให้มีกำ�ลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น�26,500�กิโลวัตต์
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•�ปักหมุดมุมอร่อย
� ร้านอาหารครัวตาตีบ�ริมเขื่อนลำ�ตะคอง�อาหารอร่อย�และราคาเป็นกันเอง�สามารถ
มองเหน็บรรยากาศของอา่งเกบ็น้ำ�ลำ�ตะคองไดช้ดัเจน�ประดบัไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ�ีและทเีดด็คอื
ในช่วงเย็นจะได้สัมผัสกับความสวยงามของแสงพระอาทิตย์ยามลับภูเขา
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• �เที่ยวสุดฟิน�เช็คอินสุดฮิต
โรงไฟฟ้าลำ�ตะคองชลภาวัฒนา

ฟาร์มโชคชัย

2220

สวนท้าวสุรนารี

PRIMO PIAZZA

Palio�เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่

เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม

วัดเทพพิทักษ์
ปุณณาราม

ไร่องุ่นกรานมอนเต้

2090

2090

1016

2

2
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� เป็นสวนสาธารณะซึ่งตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ
และเขื่อนลำ�ตะคอง�อยู่ในความดูแลของ�กฟผ.�ภายใน
ประกอบดว้ยสวนป่ากึง่รกุขชาต�ิสวนหยอ่ม�อนุสาวรยีท์า่น
ท้าวสุรนาร�ีประติมากรรมบายศรี�ศาลาพักผ่อน�และ
ซุม้จำ�หนา่ยสนิคา้ของกลุม่ชมุชน�ในชว่งเยน็สามารถเหน็
วิวสวยๆของพระอาทิตย์ตกดิน�หากเหนื่อยล้าจากการ
ขับรถ�สามารถแวะพักที่สวนท้าวสุรนารี�ให้หายเหนื่อย
แล้วจึงค่อยออกเดินทางกันต่อ

•�อ่างพักน้ำ�ตอนบนโรงไฟฟ้าลำ�ตะคองชลภาวัฒนา

•�สวนท้าวสุรนารี

 อ่างพกัน้ำ�ตอนบนโรงไฟฟา้ลำ�ตะคองชลภาวฒันา�นอกจากชว่ยเสรมิระบบไฟฟา้ใหเ้พยีงพอ 
ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงแล้ว� ยังเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว�และพักผ่อน
หย่อนใจที่สำ�คัญของจังหวัด� นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนสันเขื่อนหรือขี่จักรยานเพื่อชมทิวทัศน์
ของอ่างเก็บน้ำ��ซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงาม�เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา�06.00�–�18.00�น.
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� อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย�มีอาณาเขต
ครอบคลุม� 4� จังหวัด� คือ� จังหวัดสระบุรี� จังหวัดนครราชสีมา� จังหวัดปราจีนบุรี� และจังหวัด
นครนายก� เป็นป่าผืนใหญ่� ประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่� ทั้งยังเป็นแหล่งกำ�เนิดของต้นน้ำ�
ลำ�ธารที่สำ�คัญ� และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด� มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งปี�สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีมากมายหลายแห่ง�อาท�ิศาลเจ้าพ่อ
เขาใหญ่��น้ำ�ตกเหวนรก�น้ำ�ตกกองแก้ว�น้ำ�ตกผากล้วยไม้�น้ำ�ตกเจ็ดคต�จุดชมทิวทัศน์�กม.3��
จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว�(ผาเดียวดาย)�จุดชมทิวทัศน์ผาตรอมใจ�เป็นต้น�นอกจากนี้ทางอุทยาน
แห่งชาติฯ� � ยังได้สร้างหอดูสัตว์เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ดูสัตว์ที่ลงมากินดินโป่ง� รวมถึงกิจกรรม�
“ส่องสัตว์”�ในเวลากลางคืน�ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนของ
โลกและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย� อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวในใจของ�����
ใครหลายคน

•�อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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� ตั้ งอยู่ ใจกลางเมืองนครราชสีมา
ภายในบรรจอุฐัขิองทา้วสรุนารหีรอืทีช่าวโคราช
เรียกว่า� “ย่าโม”� สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงและ
ยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรีสามัญชน���
คนแรกของประเทศ�ท่ีสรา้งคณุประโยชนใ์หแ้ก่
ชาติบ้านเมือง� จึงเป็นบุคคลที่ชาวโคราชนับถือ
และเคารพบูชา� ย่าโมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
ของเมืองโคราชจนได้ชื่อที่เรียกกันติดปากว่า�������������
“เมืองย่าโม”�
� ทางจังหวัดนครราชสีมา� หน่วยงาน
ราชการตา่ง�ๆ �รวมทัง้ประชาชนชาวนครราชสมีา�
ได้จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี�
(คุณหญิงโม)�เป็นงานประจำ�ปีของจังหวัด�เพื่อ
เป็นการเคารพสักการะ�เชิดชูเกียรต�ิในวีรกรรม
ของท้าวสุรนารี� และเหล่าบรรพบุรุษของชาว
นครราชสีมา� จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัด�ระหว่างวันที่�23�มีนาคม�-�3�เมษายน�
ของทุกปี

•�อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
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� สถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรผสม
ผสานกับทิวทัศน์อันกว้างใหญ่� ตั้งอยู่บนถนน
มิตรภาพ� -� ปากช่อง� เป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ทวปีเอเชยี�นกัทอ่งเทีย่วสามารถชมฟารม์โคนม
มาตรฐานขนาดใหญ่� โดยทางฟาร์มจัดบริการรถ�
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีนำาเท่ียวคอยให้ความรู้�
พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากกิจกรรม�
เช่น�การรีดนมวัวด้วยตัวเอง�การมีส่วนร่วมใน
การผลิตไอศกรีมนมสด� การแสดงวิถีคาวบอย�
การชมลลีาของสุนขัต้อนแกะ�การปอ้นนมลูกววั
ด้วยตัวเอง�และอื่นๆ�อีกมากมายในฟาร์ม

•�ฟาร์มโชคชัย
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� หากใครไดม้าเทีย่วเขาใหญแ่ลว้ไมไ่ดแ้วะเชค็อนิที�่Palio�แหง่นี�้ถอืวา่เชยสดุๆ�ตกึสไตล์
ยุโรปโบราณสีส้มเหลืองที่โดดเด่น�สวยงามเป็นเอกลักษณ์�เหมือนยกเมืองอิตาลีมาไว้ที่เขาใหญ่�
ที่นี่มีร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้ง�มีมุมถ่ายรูปมากมาย�รับรองว่าต้องถูกใจคนรักการถ่ายรูปแน่นอน�
เพราะถ่ายออกมาแล้วก็จะดูสวยเหมือนไปยืนอยู่ที่อิตาลีเลยทีเดียว� ใครไม่เคยไปเมืองนอกแต่
อยากได้กลิ่นอายบรรยากาศแบบอิตาลีก็ต้องมาเที่ยวที่นี่จะได้รู้ว่า...�อิตาลีอยู่ใกล้แค่นิดเดียว

� PRIMO� PIAZZA� เขาใหญ่� ปรับปรุงจากสถานที่เดิมคือ� Primo� Posto� ที่ปิดตัวลง����
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของปากช่องที่จำ�ลองสถาปัตยกรรมจากหมู่บ้านโบราณอายุกว่า 500�ป ี 
ในแคว้นทัสคานี�ประเทศอิตาล�ีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขาอันกว้างขวาง�เพื่อให้ทุกคน
ไดใ้ชเ้วลาพกัผ่อน ถา่ยรปู เชค็อนิ สมัผัสความนา่รกัของเหลา่สตัว ์“เจา้แกะเมอรโิน”่ “เจา้อลัปากา้” 
และ�“เจ้าลาดองกี้”�ที่เดินทางมาไกล�ให้เพลิดเพลินกันได้เต็มที่��

•�Palio�เขาใหญ่

• PRIMO PIAZZA
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� ฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่บนถนนธนะรัชต�์อำ�เภอปากช่อง�จังหวัดนครราชสีมา�เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัเหด็หลากหลายชนดิ�การตกแต่งภายในไมว่า่จะมองไปทาง
ไหนก็จะพบกบัเหลา่ประตมิากรรมเหด็ยกัษ�์ทีดู่ๆ �ไปกน็กึถงึเจา้เหด็มารโิอ�้ทำ�ใหบ้รรยากาศการ
เดินเที่ยวชมฟาร์มเห็ดเป็นไปอย่างสนุกสนาน�เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่สำ�หรับคนที่มาพักผ่อนที่
เขาใหญ่ควรต้องแวะ

•�เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม

� ต้ังอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้า� หมู่บ้านกลางดง� เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ประทานพรสีขาว� ขนาดใหญ่� ชื่อว่า� “พระพุทธสกลสีมามงคล”� เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช� บรมนาถบพิตร� ชาวบ้านท่ัวไปมักเรียกว่า�
“หลวงพ่อขาว”� หรือ� “หลวงพ่อใหญ่”� โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพ้ืนดิน� 112� เมตร�
ภายในวัดสามารถสัมผัสกับความรู้สึกที่สงบ�ร่มเย็น�บันไดเดินขึ้นไปสักการะหลวงพ่อขาวบนเขา
มีทั้งหมด�1,250�ขั้น�หมายถึงจำ�นวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา�

•�วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม�(วัดพระขาว)
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� เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชมอีกแห่ง
หนึ่งในอำ�เภอปากช่อง� บนพื้นที่ประมาณ� 100� ไร่������
ไร่องุ่นทอดยาวจนลับสายตา� ที่ปลูกเพื่อนำ�ไปผลิต
ไวน์เกือบ� 100%� โดยปลูกเรียงรายเป็นแถวยาว�
โอบรอบด้วยทิวเขาสวยงาม� แค่ได้แวะเข้าไปถ่ายรูป
ก็ถือว่าคุ้มสุดๆ�นอกจากนี้�ในบริเวณไร่ยังมีร้านขาย
ของที่ระลึก�และผลิตภัณฑ์จากองุ่น�รวมทั้งมีบริการ
ร้านอาหาร�และห้องพักสุดหรูอีกด้วย

•�ไร่องุ่นกรานมอนเต�้ปากช่อง

สถานที่ติดต่อ�:�โรงไฟฟ้าลำ�ตะคองชลภาวัฒนา
ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าลำ�ตะคองชลภาวัฒนา
โทรศัพท์�:�0�4422�2570�ถึง�4�ต่อ�2589
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ที่ ใชถ้า่นหนิลกิไนตเ์ปน็เชือ้เพลงิ นบัเปน็แหลง่ผลติไฟฟา้
ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
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กำ ลังการผลิต
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ติดตั้งเครื่องกำ เนิดไฟฟ้าทั้งสิ้น

จำ นวน 10 เครื่อง (เครื่องที่ 4 - 13) 
รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 2,400 เมกะวัตต์
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 เหมืองแม่เมาะมีการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงการดูแลรักษา              
ส่ิงแวดล้อม อาทิ ฉีดพ่นน้ำาคลุมลานกองถ่านและถนนรอบบ่อเหมือง         
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งดำ เนินโครงการการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากน้ี ยังดำ เนินการ
ฟื้นฟูสภาพเหมือง เพ่ือรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อม อาทิ 
ปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณทีท่ิง้ดิน โดยปลกูดอกบวัตองในชว่งฤดหูนาวเพือ่เปน็
จุดชมวิว เป็นต้น

เหมืองแม่เมาะ
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กำ ลังการผลิต
เหมืองแม่เมาะเป็นเหมืองแร่ลิกไนต์ขนาดใหญ่ มีกำ ลังการผลิต 16 ล้านตันต่อปี 

เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
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กฟผ. แม่เมาะ

กรุงเทพฯ

การเดินทาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 
1 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 32 และกลับ
สู่ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งสู่ จ.ลำ ปาง ระยะ
ทางประมาณ 600 กิโลเมตร และใช้ทางหลวง
หมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
มุ่งหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำ ปาง และใช้ทางหลวง
หมายเลข 1348 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร 
จะถึงทางเข้า กฟผ. แม่เมาะ

ทางหลวง
หมายเลข 1

ทางหลวง
หมายเลข 11

ทางหลวง
หมายเลข 1348
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    จากการสำารวจหาแหล่งเชื้อเพลิงใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา 
ปรากฏว่าพบถ่านหินลิกไนต์ที่ อำ เภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำ ปาง จากน้ัน เมื่อปี พ.ศ. 2470 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 7 จึงมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่ง
ถา่นหนิทีม่อียูใ่นประเทศไว ้เพือ่ใช้ในทางราชการ
เท่านั้น 
 ปี พ.ศ. 2497 รัฐบาลได้ตราพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนต์ เพื่อดำ เนินกิจการเหมืองถ่านหิน มีการเปิดทำ 
เหมืองที่แม่เมาะ เพื่อผลิตถ่านลิกไนต์จำ หน่ายให้แก่โรงบ่มใบยาสูบ การรถไฟ และโรงงาน
ปูนซีเมนต์ เมื่อรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติจดัตั้ง การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ได้รวมเอากิจการของการไฟฟ้าลิกไนท์ เข้ามาด้วย เหมืองแม่เมาะจึงอยู่ใน
ความดูแลของ กฟผ. ตั้งแต่นั้นมา และเป็นเหมืองถ่านหินที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ได้เริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนต์แม่เมาะจำ นวน         
2 หน่วย ขนาดหน่วยละ 75 เมกะวัตต์ พร้อมกับขยายเหมืองแม่เมาะ เพื่อเพิ่มกำ ลังผลิตถ่านหิน 
จากที่เคยผลิตได้วันละแสนกว่าตันเป็นล้านตัน จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้ก่อสร้างและติดต้ัง      
หน่วยผลิตไฟฟ้าเสร็จสิ้นไปแล้ว 13 หน่วย

• เล่าขานตำ นานโรงไฟฟ้า
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• ที่พ ัก กฟผ.

สถานที่ติดต่อ : บ้านชัยพฤกษ์
โทรศัพท์: 0 5425 4993, 0 5425 4994
Web: http://maemohmine.egat.co.th/guesthouse/

บ้านพักรับรอง 
บ้านชัยพฤกษ์ สัมผัสชีวิตธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยความสุข เงียบสงบแบบส่วนตัว ในอ้อมกอดแห่ง
ขนุเขา และความงามของเหลา่มวลพฤกษานานาพนัธ์ ุบรรยากาศรม่รืน่เย็นสบาย พรอ้มออกรอบ
ตีกอล์ฟกับสนามกอล์ฟที่สวยงาม และได้มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
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• ปักหมุดมุมอร่อย
ร้านอาหาร
อาคารนนัทนาการ หรอืคลบัเฮาสใ์นเหมอืงแมเ่มาะ มใีหบ้รกิารรา้นอาหารทา่มกลางววิบอ่เหมอืง
และสนามกอล์ฟอันสวยงาม ห้ามพลาดอาหารจานเด็ดต้องลิ้มลอง เช่น ผัดวุ้นเส้นกระเทียมดอง
ใส่ไข่ อาหารโบราณขึ้นชื่อ ถั่วลันเตาหวานผัดกะปิใส่กุ้งสด หมูคลุกงาทอด และลาบคั่ว
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 20.00 น.

•สนามกอล์ฟ กฟผ.
สนามกอลฟ์ กฟผ. แมเ่มาะ อยูใ่นเขตพืน้ทีข่องเหมอืงแมเ่มาะ เปดิใหบ้รกิารมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2528 
มีพื้นที่ 236 ไร่ ให้บริการได้ 18 หลุม สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ ให้ความสำ คัญในการออกแบบ 
และดแูลบำ รงุรกัษา รวมทัง้การจดัแตง่ภมูทิศัน ์โดยการดำ เนินงานได้ยดึหลกัตามมาตรฐานสากล
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กิจกรรมทำ ที่ กฟผ. แม่เมาะ

• เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 
  (Mae Moh Festival)

         เปน็เทศกาลทีจ่ดัขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน
ของทกุป ีเพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดช้มความงามของ
ดอกบัวตองและสัมผัสอากาศดี ในช่วงฤดูหนาว
ตลอดจนสมัผสัธรรมชาติทีส่วยงาม ภายในงาน
มีกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระและความบันเทิง
แทรกกับวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวอำ เภอแม่เมาะ 
อาท ิแมเ่มาะสไลเดอร ์ขบวนแหแ่ฟนซ ีแมเ่มาะ
คานิวัล รวมถึงกระทบไหล่ดารา นักร้องชื่อดัง
มากมาย พร้อมทั้งช็อปปิ้งสินค้า OTOP ของ
ชุมชนอำ เภอแม่เมาะ เป็นเทศกาลประจำ ปีที่
ไม่ควรพลาด
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         ในต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี เมืองเล็กๆ อย่าง อำ เภอแม่เมาะ จังหวัดลำ ปาง จะเต็มไป
ด้วยนักวิ่งหลายพันคนจากทั่วทั้งประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติ ที่พร้อมใจเดินทางมาเพื่อประลอง
ฝีเท้าบนเส้นทางวิ่ง สัมผัสอากาศดี วิ่งไปบนเส้นทางเนินเขาทอดยาวสุดสายตา แม่เมาะฮาล์ฟ
มาราธอนจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเข้าสู่ปีที่ 26 ซึ่งเส้นทางวิ่งของรายการน้ีถือเป็นหนึ่งใน
เส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดของเมืองไทยที่บรรดานักวิ่งต้องไปสักครั้งในชีวิต

• แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน 
(Mae Moh Half Marathon)
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

กฟผ.แม่เมาะ

ทุ่งบัวตองแม่เมาะ

พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี 

กาดกองต้า

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 

วัดพระธาตุ
ลำ ปางหลวง 

ฟาร์มแกะฮักยู

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน
ลิกไนต์ศึกษา

วัดเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

1035

1335

1034

1252

11

11

11

103

1

1

1
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 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณสวนพฤกษชาติของเหมืองแม่เมาะ     
สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานจากถ่านหิน และความ
สำคญัของ กฟผ. แมเ่มาะ ทีม่ตีอ่ความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ เขา้ใจถงึกระบวนการผลติ
กระแสไฟฟ้า และมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างใส่ใจ ภายใน
ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการธรณีวิทยา รวมทั้งประวัติ
ความเป็นมาของเหมืองแม่เมาะและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โดยนำ เสนอผ่านเทคโนโลยีการ    
สื่อความหมายที่ทันสมัย รอบอาคารยังได้จัดทำ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จำ ลองสภาพการทำ 
เหมือง และจัดแสดงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ เหมืองตั้งแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน

 • พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
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 สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือที่เรียกกันว่า ทุ่งบัวตอง บนพื้นที่กว่า 500 ไร่
ของ กฟผ. แมเ่มาะ เกดิจากการนำ ดินในบอ่เหมอืงมาทำ เปน็ภเูขาเทียม สูงจากระดบัพ้ืนดนิปกติ 
200 เมตร เม่ือฤดหูนาวมาเยอืน ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน ถงึกลางเดอืนธนัวาคม จะมดีอกบวัตอง
บานสะพรัง่เปน็ทุง่สเีหลอืงทองสวยงามไปสดุลกูหลูกูตา ตอ้นรบัลมหนาวพรอ้มไอหมอก และรอ
นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส

• ทุ่งบัวตองแม่เมาะ
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       เมื่อได้ไปเยือนเขลางค์นคร สถานที่สำ คัญแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด นั่นก็คือ “วัดพระธาตุ
ลำ ปางหลวง” วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวลำ ปางมาแต่โบราณ ผูค้นนยิมมาสกัการะเพือ่ความเปน็สริมิงคล 
ทา่มกลางบรรยากาศลา้นนา มคีวามงดงามและอลงัการดว้ยสถาปตัยกรรม ประตมิากรรม และ
จิตรกรรม รวมถึงเงาสะท้อนพระธาตุซึ่งเป็นที่เล่าขาน  

       “ฝกึชา้งใหล้อืโลก” หากไดย้นิประโยคน้ีแลว้จะไม่
นกึถงึจงัหวดัลำ ปางคงเปน็ไปไมไ่ด ้เพราะศนูยอ์นุรกัษ์
ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ของ 
จังหวัดลำาปางแห่งน้ี เป็นสถานที่บุกเบิกงานด้าน
อนุรักษ์ช้าง นับเป็นความภาคภูมิ ใจของศูนย์อนุรักษ์
ชา้งไทยที่ ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ปน็สถานทีด่แูลชา้งตน้
หรือช้างสำ คัญของพระมหากษัตริย์ถึง 6 ช้าง

• วัดพระธาตุลำ ปางหลวง

• ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
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 กาดกองต้า หรือตลาดจีน เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ริมลำ น้ำ วัง ตลอดทั้งสายมีอาคาร
โบราณ ที่เคยเป็นถนนสายเศรษฐกิจอันรุ่งเรือง ปัจจุบันมีการจัดเป็นถนนคนเดิน ในช่วงคืนวัน
เสาร์และอาทิตย์ พอแดดร่มลมตก ตลอดสองข้างทางพ่อค้าแม่ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง
เริม่นำ สนิคา้มาวางขาย ผูค้นดืม่ด่ำ ไปกบับรรยากาศความคลาสสกิทีม่เีสนห่ข์องชมุชนแบบดัง้เดมิ 
ต่างจากถนนคนเดินที่อื่นทั่วไป ทำ ให้ถนนคนเดินแห่งนี้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

• ถนนคนเดินลำ ปาง (กาดกองต้า)

 วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า “วัดพระพุทธบาท  
ปู่ผาแดง” ตั้งอยู่ที่อำ เภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ ปาง มีความงดงามที่โดดเด่นของเจดีย์สีขาวองค์เล็ก 
กระจายอยู่บนภูเขาสูงเสียดฟ้า  ที่สร้างขึ้นจากพลังศรัทธาของมนุษย์ จุดชมวิวสามารถเก็บภาพ
ความงดงามได้โดยรอบ เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่ควรค่าแก่การมาเยือน

• วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
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 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่
ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำ เภอเมืองปาน อำ เภอ
แจ้ห่ม อำ เภอวังเหนือ และอำ เภอเมือง จังหวัด
ลำาปาง ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งต้นน้ำ ลำ ธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง 
เช่น น้ำ ตก แอ่งน้ำ อุ่น บ่อน้ำ พุร้อน ซึ่งสามารถ
เป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าใต้พื้นโลกเรายังมี
ความร้อนระอุอยู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำ คัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
ลำ ปาง มีเนื้อที่ประมาณ 480,000 ไร่ หรือ 
768 ตารางกิโลเมตร 

• อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
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 “เมืองแห่งรถม้าและชามตราไก่” จังหวัดลำ ปาง มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องเป็นเมืองแห่ง
เซรามิก ใครก็ตามที่ผ่านมาลำ ปาง โดยมากแล้วล้วนคิดหาซื้อเซรามิกติดไม้ติดมือกลับบ้าน 
 โรงงานธนบดี เป็นผู้ผลิตถ้วยชามตราไก่ส่งออกไปยังท่ัวประเทศ ปัจจุบันได้เปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวเซรามิกลำ ปาง สาธิตขั้นตอนการผลิตเซรามิกและชามตราไก่แบบดั้งเดิม 
เพือ่อนรุักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจ นอกจากนีย้งัมีมุมถา่ยรูปและร้านจำ หน่ายสินค้า
ที่ระลึก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง เปิดให้เช้าชมทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

• พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี

• ฟาร์มแกะ Hug you
 นอกจากเรื่องขึ้นชื่ออย่างชามตราไก่และเซรามิกแล้ว จังหวัดลำ ปางยังมีสัตว์เลี้ยง        
น่ารักๆ ที่ฟาร์มแกะ Hug You อยู่ห่างจากตัวเมืองลำ ปางเพียง 25 กิโลเมตร สถานที่ตกแต่ง
ได้น่ารัก นอกจากจะมีกิจกรรม มุมสวยๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเล่น และสนุกสนานกับการ
ใหอ้าหารเหลา่นอ้งแกะแลว้ ยงัมโีซนของรา้นคา้ทีเ่นน้ขายผลติภณัฑจ์ากนมแกะ และโซนขายของ
ที่ระลึกอีกด้วย 
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• พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี

  ทอ่งเทีย่วชมบรรยากาศรอบเมอืงลำ ปาง เมอืงแหง่ความอบอุ่นทีผ่สมผสานความทนัสมยั
และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ด้วยกัน  โดยผ่านการเคลื่อนที่แบบสบายๆ กับ “รถม้า” ยานพาหนะ    
เก่าแก่ของจังหวัดลำ ปาง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5421 9255 / 08 1881 2847

สถานที่ติดต่อ : กฟผ. แม่เมาะ 
ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

โทรศัพท์: 0 5425 2738, 0 5425 3862
Web: http://maemoh.egat.com

• นั่งรถม้าชมวิถีช ีวิตรอบเมือง
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โรงไฟฟ้าบางปะกง
โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย  
เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
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กำ ลังการผลิต
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
จำ นวน 4 เครื่อง เครื่องที่ 1, 2 กำ ลังการผลิตเครื่องละ 550 เมกะวัตต์ 
(Emergency Standby) เครื่องที่ 3, 4  กำ ลังการผลิตเครื่องละ 
600 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำ นวน 1 ชุด ได้แก่ 
ชุดที่ 5 กำ ลังการผลิตชุดละ 763.30 เมกะวัตต์ รวมกำ ลังผลิตติดตั้ง 
3,063.30 เมกะวตัต ์นบัเปน็แหลง่ผลติพลงังานขนาดใหญแ่ละมีความ
สำ คัญต่อการพัฒนาประเทศ 
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     จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข  34 
ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา - ตราด) 
มุ่งหน้า จ.ชลบุรี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 
จะพบทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกงอยู่ซ้ ายมือ 

โรงไฟฟ้าบางปะกง

กรุงเทพฯ
โรงไฟฟ้าบางปะกง

การเดินทาง

ทางหลวง
หมายเลข 34

ทางหลวง
หมายเลข 3
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 จากนโยบายพัฒนาแหล่งพลังงาน
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มี
การสำ รวจคน้หาแหลง่พลงังานภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2516 มีการค้นพบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์  
เป็นแห่งแรก คือ “แหล่งเอราวัณ” มีการวาง
ท่อใต้ทะเลเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติมาขึ้นฝั่งที่
จงัหวดัระยอง การผลิตกา๊ซธรรมชาตจิงึเริม่ขึน้
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2524 
กฟผ. เริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง
บริเวณริมฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำาบางปะกง      
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงไฟฟ้าท่ี ใช้   

กา๊ซธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลงิหลกั ประกอบดว้ยโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นและโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม 
เริ่มดำ เนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2520 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528  พระบาทสมเด็จพระ       
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชดำ เนินไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย 
ที่ ใชก้า๊ซธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลงิหลกั เพือ่สนองนโยบายของรฐับาลท่ีต้องการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ภายในประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ปีละมหาศาล

• เล่าขานตำ นานโรงไฟฟ้า
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•  เที่ยวสุดฟิน เช็คอินสุดฮิต

ตลาดคลองสวน 100 ปี

โรงไฟฟ้าบางปะกง

3001

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตลาดน้ำ บางคล้า

วัดปากน้ำ  ( โจ้โล้)

วัดสมานรัตนาราม

มินิ มูร่าห์ ฟาร์มวัดเขาดิน

เกาะธรรมชาติ

วัดหงษ์ทอง

3121

3122

3200

315

314

304

304

34

7

3

7
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 ที่น่ีคือวัดสำ คัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราเน่ืองจาก
เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้าน      
คู่เมือง อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวแปดริ้ว และเป็นศูนย์
รวมความศรทัธาอนัลน้หลามจากประชาชนชาวไทยทัว่ทกุหนแห่ง   
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ บางปะกง

• วัดโสธรวรารามวรวิหาร

• วัดหงษ์ทอง
 วัดหงษ์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ  ตั้งอยู่ที่ อำ เภอบางปะกง เป็นวัดท่ีต้ังอยู่กลางทะเล        
ในบรเิวณพืน้ทีป่า่ชายเลน มสีะพานไมร้อบๆ ใหส้ามารถชมววิทิวทัศนท่ี์กวา้งไกลสุดสายตา ภายใน
เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนจริงของหลวงพ่อสด หรือพระมงคลเทพ
มุนี แห่งวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ส่วนชั้นบนสุดเป็นที่บรรจุพระอรหันต์ธาตุไว้ในเจดีย์สีทองอร่าม 
และจติรกรรมฝาผนงั แสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัพทุธศาสนาและพระมหากษตัริยไ์ทย ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ได้เรียนรู้และเดินชมกันอย่างเพลินใจ
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 เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เน่ืองจากเรือที่จะเดินทางจากฉะเชิงเทรา      
เข้าสู่กรุงเทพมหานคร จะต้องแวะที่ตลาดคลองสวน เพื่อติดต่อค้าขาย พบปะสังสรรค์กัน             
จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของชุมชนขนาดใหญ่ในอดีต ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางชุมชน       
ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทำ ให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ        
ชุมชมแบบดั้งเดิมและสัมผัสถึงบรรยากาศอันมีเสน่ห์ของวันวาน

• ตลาดคลองสวน

 เปน็ตลาดทีม่ชีือ่เสยีงในอำ เภอบางคลา้ มลีกัษณะเปน็
โป๊ะยื่นลงสู่แม่น้ำ บางปะกง บ้างก็ลอยเรือขาย โดยมีอาหาร
ให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ตลาดแห่งน้ียังมีทัศนียภาพท่ี
สวยงามริมฝั่งน้ำ  สามารถพบเห็นป่าชายเลนซ่ึงมีธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำ หรับผู้ที่นิยมการท่องเที่ยวรับประทาน
อาหารในบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำ 

• ตลาดน้ำ บางคล้า
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• ตลาดน้ำ บางคล้า

• วัดสมานรัตนาราม

 วัดสมานรัตนาราม หรือ วัดพระ
พิฆเนศ เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขท่ี
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่        
ริมแม่น้ำาบางปะกง ลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอน
ตะแคง พระหัตถ์ซ้ายถืองาหัก พระหัตถ์ขวา
ถือดอกบัว รอบฐานที่ประทับมีพระพิฆเนศ 32 
ปางประดบัอยู่ มีชือ่เสียงโดง่ดงัเปน็ท่ีรูจ้กัอย่าง
กว้างขวาง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีผู้ศรัทธา
หลั่งไหลมากราบไหว้บูชาอยู่เสมอ
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• วัดเขาดิน

 ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นวัด
เพียงหนึ่งเดียวในอำาเภอบางปะกง ที่ตั้งอยู่
บนภูเขาลูกเล็กๆ ทำ ให้วัดเขาดินน้ันรายล้อม
ด้วยธรรมชาติงดงามและทำ ให้ผู้มาเยือนรู้สึก
สบายใจสดชื่นทุกครั้งราวกับต้องมนต์อย่างน่า
ประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม ภายในวัดแห่งน้ียัง
มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่
- พระอุโบสถ 2 ชั้น งดงามด้วยภาพเขียนพุทธ
ประวัติของพระพุทธเจ้า 
- พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา 
- มณฑปเก่า ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะ มีการ
สันนิษฐานว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่พ ักกองทัพ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
- อาคารยานภณัฑศ์รทัธา อนัเปน็ทีป่ระดษิฐาน
ของพระพุทธอภัยทาน และองค์หลวงพ่อพุทธ 
โสธรจำ ลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
- ถ้ำ อันเป็นสถานที่ที่เช ื่อกันว่าพระเจ้าตากสิน
มหาราชใช้พ ักทัพเมื่อเดินทางผ่านมา ปัจจุบัน
ได้มีการปรับปรุงภายในถ้ำ ด้วยการติดไฟเพิ่ม
แสงสว่างและเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชม
- ศาลเจา้แมส่รอ้ยดอกหมาก เปน็ศาลศกัดิส์ทิธิ์
ที่ชาวบางปะกงให้ความเคารพนับถือ
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• เกาะธรรมชาติ

 เกาะธรรมชาติกลางลำาน้ำาบางปะกงอีกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์งดงาม      
โดยเฉพาะการเป็นแหล่งดูนกที่สำาคัญบริเวณน้ี เน่ืองจากเต็มไปด้วยนกสายพันธุ์ต่างๆ                   
ซึ่งนกปากห่าง จัดเป็นนกที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดบนเกาะ อีกทั้งยังมีการจัดทำ ทางเดินรอบเกาะ         
เพื่ออำานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว พร้อมกับหอดูนกสำาหรับคนโปรดปรานกิจกรรมน้ี        
โดยนกที่พบนั้น เช่น นกกาน้ำ  นกแสก นกกระยาง นกนางนวล นกกระเต็น ค้างคาวแม่ไก ่
รวมทั้งลิงแสม เป็นต้น ส่วนใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์อันแสนพิเศษ แนะนำ ว่าควรล่องเรือ
ชมโลมาของเกาะนก ซึ่งพูดได้คำ เดียวว่าน่ามหัศจรรย์ใจจริงๆ
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 โบสถส์ทีอง วดัปากน้ำ โจโ้ล ้ตัง้อยู ่อำ เภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา เปน็วดัทีโ่ดดเดน่ดว้ย
พระอโุบสถสทีอง งดงามตาเปน็อยา่งมาก ภายนอกวดัมเีรอืโบราณในสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ
ตั้งแสดง เนื่องจากในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    
ทรงมีชัยในการรบครานั้น จึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์

• โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำ โจ้โล้
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 มินิมูร่าห์ฟาร์ม (Mini Murrah 
Farm) ฟาร์มควายนมแห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทย เปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้มาเยี่ยมชมความน่ารักของควายสายพันธุ์                  
มูร่าห์ ให้อาหาร ป้อนนมแบบใกล้ชิด นอกจาก
นี้ที่มินิมูร่าห์ฟาร์มยังมีเมนูและผลิตภัณฑ์ท่ี
ทำ จากนมควายของทางฟาร์ม ภายในตกแต่ง
ด้วยบรรยากาศฟาร์มชนบท สไตล์น่ารักๆ             
มีมุมสำ หรับทำ  workshop และโซนนั่งรับลม
ธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
แปลกใหม่ ไม่ซ้ำ ใคร

• มินิมูร่าห์ฟาร์ม (Mini Murrah Farm) 

สถานที่ติดต่อ : โรงไฟฟ้าบางปะกง
ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าบางปะกง โทรศัพท์ : 0 3857 3420 ถึง 7 

ต่อ 3511, 3512
หมายเลขสายตรง 0 3857 3429 

Website: http://bpkinfo.egat.co.th
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ขอขอบคุณ
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ สถานที่ท่องเที่ยว
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
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