
 

แผนการท่องเท่ียวต าบลวงัตะเฆฉ่บบัน้ี  ไดจ้ดัท าขึ้นโดยมีผูน้ า
หมู่บา้นและคณะกรรมการประชาคมพร้อมทั้งประชาชนในชุมชน   
แผนการท่องเท่ียวฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นเพ่ือน าไปจดัท าเป็นแผน
ยทุธศาสตร์ประจ าปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ 
และน าเสนอในขั้นต่อไป  ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเพือ่
น าไปพิจารณา 
             คณะกรรมการหมู่บา้นในต าบลวงัตะเฆ่ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวงัตะเฆ่ ขอขอบคุณ ทอ้งถ่ินอ าเภอหนองบวั 
ระเหว ตลอดจนประชาชนและเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆท่ี
มีส่วนร่วมกนัจดัท าแผนการท่องเท่ียวฉบบัน้ีขึ้นมา 

ประวัติความเป็นมา : 

ต าบลวงัตะเฆ่ ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของ  อ.หนองบวัระเหว  จ.
ชยัภูมิ  บริเวณเดิมเป็นพ้ืนท่ีภูเขา  มีป่าไม ้ท่ีอุดมสมบูรณ์  มี
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ชาวบา้นในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอาชีพ
ท านาท าไร่ ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกมาก คือ มนัส าปะหลงั  ออ้ย ขา้วโพด ขา้ว  
และอาชีพเกษตรกรรมอ่ืนๆ  มีล าน ้าช่ือห้วยตะโกไหลผา่นและ
ตามต านานค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในพ้ืนท่ีเล่าให้ฟังว่าเคยมีวงัน ้า
อยูว่งัหน่ึงอยูใ่นล าห้วยตะโกซ่ึงมีจระเขอ้าศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
และต่อมาไดมี้ชาวญวนอพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีและไดจ้บั
จระเขท่ี้เคยมีอยูข่ายจนหมดและไดย้า้ยถ่ินฐานไปอาศยัอยูท่ี่อ่ืนจึง
น ามาเรียกช่ือเป็นหมู่บา้นว่า บา้นวงัตะเฆ่ ตั้งแต่นั้นมา   ต าบลวงั
ตะเฆป่ระกอบไปดว้ย  18 หมู่บา้น ไดแ้ก่   บา้นวงัตะเฆ่  บา้นวงั
กะทะ  บา้นวงัอา้ยจีด    บา้นท่าโป่ง บา้นส านกัตูมกา บา้นหวั
สะพาน บา้นโนนส าราญ บา้นโนนม่วง บา้นหลงัสัน บา้นวงัน ้า
เขียว บา้นปากดง บา้นแจง้วงัทอง บา้นวงัอุดม  บา้นใหม่เจริญผล 
บา้นศรีสง่า บา้นโป่งนคร    

   

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 

 
น ้าตกไทรทอง    

    ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยูบ่ริเวณท่ีท าการอุทยาน

แห่งชาติไทรทอง สูงประมาณ 5 เมตร ลานหินกวา้ง 80 เมตร ยามน ้า

หลาก สายน ้าแผก่วา้งตกลงมาเป็นม่านน ้างดงาม มีแอ่งน ้าใหญ่อยูบ่ริเวณ

หนา้น ้าตก สามารถลงเล่นน ้าได ้เรียกว่า “วงัไทร” เหนือน ้าตกขึ้นไปมีวงั

น ้าขนาดใหญ่ เรียกว่า “วงัเงือก” แลว้ไหลลงตามความลาดชนัของลาน

หินลงสู่น ้าตกไทรทองยาวประมาณ 150 เมตร กิจกรรม - เท่ียวน ้าตก ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทุ่งบัวสวรรค์ 

       ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง ทุง่บวัสวรรค ์หรือทุ่งดอก

กระเจียว มีทั้งดอกสีชมพูและดอกสีขาว อยูบ่ริเวณสันเขาพงัเหย 

ด้านทิศตะวนัตก มีทั้งหมด 5 ทุ่งใหญ่ๆ อยู่ห่างจากท่ีท าการอุทยาน

แห่งชาติประมาณ 10 กิโลเมตร จะออกดอกสวยงามเต็มทุ่งประมาณ

ปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ทางอุทยานแห่งชาติ

ไทรทองจัดให้มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ คือ  จัดเจ้าหน้าท่ีน าทางพา

ผูส้นใจเดินขึ้นไปตั้งแค็มป์พกัแรมบนทุ่งบัวสวรรค์ ในช่วงฤดูหนาว 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมบริเวณทุ่งบวัสวรรค์ทั้ง 5 ทุ่ง จะมี

พรรณไม้ดอกแข่งขนักันออกดอก มีทั้งดุสิตา สร้อยสุวรรณา จุกนารี 

กระดุมเงิน กระดุมทอง เอ้ืองนวลจนัทร์ 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                               ผาห าหด   

       ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นสันเขาตรงจุดสูงของ

เทือกเขาพงัเหย สูงจากระดบัน ้าทะเล 864 เมตร มองเห็นทิวทศัน์

สวยงามรอบดา้น อากาศหนาวเยน็ตลอดปี มีสถานท่ีกางเตน็ทพ์กัแรม 

เพื่อสัมผสัความหนาวเยน็ของอากาศ และกิจกรรมปีนหนา้ผา กิจกรรม - 

ไต่หนา้ผา - แคม็ป์ป้ิง - ชมทิวทศัน์ ... 
    

อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
ต.วังตะเฆ่  อ. หนองบัวระเหว  จ. ชัยภูมิ   36250 

โทรศัพท์ 044-73 8428    08- 9282 3437    
อีเมล saithongnp@hotmail.com 

          แผนการการท่องเทีย่ว (2566-2570)อบต.วังตะเฆ่  
             อ าเภอหนองบวัระเหว   จังหวดัชัยภูมิ 

http://www.ezytrip.com/Thailand/th/NorthEast/ChaiYaPhum/03767/03767.htm
http://www.ezytrip.com/Thailand/th/NorthEast/ChaiYaPhum/03769/03769.htm
http://www.ezytrip.com/Thailand/th/NorthEast/ChaiYaPhum/03772/03772.htm


 

ช่องทางรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ – ร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

             F    องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
     http: //www.Wangtakhe.go.th 

แจ้งเหตุเพลงิไหม้  และความช่วยเหลือสาธารณภัย   
095-1917267 

สายด่วน  1669  (เจ็บป่วยทุกกรณี  เบอร์เดียวท่ัวไทย  
บริการฟรี  24  ช่ัวโมง) 

เหตุด่วน  เหตุร้าย  โทร  191 
 

นายก อบต. - 080-1494564 
                ปลัด  อบต.  - 095-3249445  
                Tel – 044 – 056010 
                Fax - 044 – 056010 
                ต่อ  109  ประชาสัมพันธ์ 
                      102  สำนกังานปลัด 
                      105  กองคลัง 
                      106  กองช่าง 
                      107 กองศึกษาและศาสนา 
                      108 กองสวัสดิการสังคม 
                Facebook  อบต.วังตะเฆ่ 
                W.W.W.Wangtakhe.go.th 

 

 
ที่พกั-บริการ ที่เปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 

โซน 
ช่ือที่พกั-

บริการ 
ห้องนอน ห้องน ้า 

คน/

หลัง 

ราคา/

คืน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

โซน

ท่ี 1  

ไทรทอง 101 

(ไทรทอง 1)  
3 2 9 2,400   

เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 

ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท า

น ้าอุ่น, ผา้เช็ดตวั  

โซน

ท่ี 1  

ไทรทอง 102 

(ช่อมรกต 1)  
3 2 9 2,700   

เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 

ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท า

น ้าอุ่น, โต๊ะอาหาร, 

ผา้เช็ดตวั  

โซน

ท่ี 1  

ไทรทอง 103 

(ช่อมรกต 2)  
3 2 9 2,700   

เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 

ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท า

น ้าอุ่น, โต๊ะอาหาร, 

ผา้เช็ดตวั  

โซน

ท่ี 1  

ไทรทอง 106 

(ไทรทอง 3)  
3 2 8 2,000   

เคร่ืองนอน (เตียง 3.5 

ฟุต), พดัลม, เคร่ืองท า

น ้าอุ่น, โต๊ะอาหาร, 

ผา้เช็ดตวั  

“ยึดมั่นธรรมาธิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 
 

                        
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

                          อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
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