
 

 

 เทศบาลตําบลโคกตูม   อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 
 
 
 

1. อ�างเก็บน้ําห"วยซับเหล็ก 
 

 
 

1.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร. 

1.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 6 , 7  ตําบลนิคมสร"างตนเอง  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาล

ตําบลโคกตูม   พิกัดภูมิศาสตร. (Geographic coordinate systems)   ละติจูด (Latitude) 14°48'48.3"N   
ลองจิจูด (Longitude) 100°46'33.6"E   
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1.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – 
ลพบุรี    

1.4 ประวัติความเปVนมา 
เปVนแหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดลพบุรี ท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ.  มีท้ังความสด

ชื่นของปXา ภูเขา เปVนอ�างเก็บน้ําธรรมชาติมีมาแต�โบราณ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ.มหาราช ทรงโปรดเกล"าฯ 
ให"ชาวฝรั่งเศสและอิตาเลี่ยน เปVนผู"วางท�อส�งน้ําดินเผาจากอ�างซับเหล็กเข"าไปในเขตพระราชฐาน และในสมัย
จอมพล ป. พิบูล สงคราม มีการสร"างเข่ือนดินกักน้ําเพ่ือเก็บไว"ใช"ในการเกษตร  ป̂จจุบันมีเนื้อท่ี 1,760 ไร�  
สามารถเก็บกักน้ําได"ประมาณ 9,046,080 ลบ.ม. ต�อมามีการสร"างถนนรอบอ�างเก็บน้ํา  มีศาลาชมทิวทัศน.
สามารถมองเห็นเขาจีนแล  ทัศนียภาพสวยงามมาก       
  

1.5 เทศกาล และกิจกรรม  
เดือนเมษายน   เทศกาลเล�นน้ําวันสงกรานต.    
รับประทานอาหาร  การถ�ายภาพ,วาดภาพ  การเล�นดนตรี  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

เดิน วิ่ง ป̂aนจักรยาน  และกีฬาทางน้ํา  เช�น ว�ายน้ํา  พายเรือ  ตกปลา  
 

1.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของจังหวัดลพบุรี   ดังนี้  
(1) ปรับภูมิทัศน.เปVนสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ หรือลานออกกําลังกาย 
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านการกีฬาท้ังทางบกและทางน้ํา   
(3) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(4) ส�งเสริมธุรกิจการขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก  ธุรกิจอาหาร  และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างแลนด.มาร.ค (Landmark) เปVนสัญลักษณ.ของแหล�งท�องเท่ียว 
(6) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 

1.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 1.4   , 1.5   และ 1.6 
 

1.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
(1) ข"อจํากัดทางด"านการงบประมาณของหน�วยงานราชการ 

  (2) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 1.3 
  (3) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
          /  -  1.9 โอกาส . . . 
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  1.9 โอกาส (Opportunities) 
  (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย  
  (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"
กําหนด  

ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 1.6 
 

  1.10 อุปสรรค (Threats) 
  (1) มีการรุกล้ําท่ีดินสาธารณะ และท่ีดินอันเปVนทรัพย.สินของทางราชการ  ท้ังจากกลุ�ม
นายทุน             และประชาชนในพ้ืนท่ี 
  (2) ตามข"อ 1.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

1.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. 
”  [ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

1.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 

/  -  2. ทุ�งทาน . . . 
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3. วัดเขาตะกร"าทอง  (วัดสุวรรณคีรีปvฎก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  , แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 

3.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 7  ตําบลนิคมสร"างตนเอง  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบล

โคกตูม    พิกัดภูมิศาสตร. (Geographic coordinate systems)  ละติจูด (Latitude)  14°49'44.4"N   
ลองจิจูด (Longitude)  100°46'22.6"E 

 

 
 

        
 

 /  -  3.3  การเดินทาง . . . 
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3.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – 
ลพบุรี    

3.4 ประวัติความเปVนมา 
สร"างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2498 ชื่อวัดเขาตะกร"าทอง ป̂จจุบันเปลี่ยนชื่อเปVนวัดสุวรรณคีรี สังกัด

คณะสงฆ.มหานิกาย เปVนวัดท่ีสร"างอยู�บนไหล�เขาตะกร"าทอง  มีถํ้าซ่ึงมีค"างคาวอาศัยอยู�เปVนจํานานมาก มีพระ
ประธาน คือ พระพุทธสิรินิมิตมงคล  โดยผู"ริเริ่มก�อสร"างหลวงปูXบุญเหลือและหลวงปูXขาว เดินธุดงค.ผ�านมาได"
กล�าวกันว�า บริเวณยอดเขามีลักษณะเปVนแอ�งคล"ายกับตะกร"าเม่ือยามต"องแสงแดดเกิดแสงระยิบระยับคล"าย
ทองจึงเปVนท่ีมาของชื่อวัด  หลวงปูXบุญเหลือมรณภาพใน พ.ศ. 2516 ป̂จจุบันยังคงสรีระสังขารบรรจุในโลง
แก"วเปvดให"ประชาชนผู"มีจิตศรัทธาได"กราบสักการบูชา ภายในถํ้าประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปป̂xนหลวงปูXบุญ
เหลือ และปูXฤๅษี ห"องถัดมา คือถํ้ามหาโชคซ่ึงอยู�ในถํ้า มีค"างคาวอาศัยอยู�ในห"องโถงประดิษฐานพระพุทธรูปองค.
ใหญ� มีสิ่งมหัศจรรย.คือบริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป จะไม�มีค"างคาวมาเกาะด"านบนและไม�มีมูลค"างคาวให"
เห็นเลยแม"แต�น"อย   เขาตะกร"าทองจะมีลักษณะไม�เหมือนวัดอ่ืน โดยเปVนอาคารสูง 5 ชั้น  ทอดยาวไปตามไหล�
เขา เม่ือไปถึงยอดเขาจะมีถํ้าใหญ� ได"แก� ถํ้าพระ ถํ้าฤๅษี ถํ้าค"างคาว ถํ้ามหาโชค ซ่ึงเปVนถํ้าธรรมชาติควรค�าแก�
การอนุรักษ. และการศึกษา  สามารถชมทิวทัศน.ของธรรมชาติบริเวณอ�างเก็บน้ําห"วยซับเหล็ก และบริเวณ
โดยรอบท่ีมีความสวยงาม  เม่ือยามอาทิตย.อัสดงจะเห็นค"างคาวนับแสนตัวเหินทะยานสู�ท"องฟ|าออกหากิน ก�อน
หวนคืนกลับรังในรุ�งอรุณ 

3.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาสรีระสังขารหลวงปูXบุญเหลือและสิ่งศักด์ิสิทธิ  สวดมนต. ทําบุญ  การ

ถ�ายภาพ,วาดภาพ  การปjนเขา  การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า      
 

3.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 

3.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 3.4  , 3.5  และ 3.6 
 

3.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
  (2) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 3.3 
          /  -  (3) ช�องทาง . . . 
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(3) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
 

3.9 โอกาส (Opportunities) 
  (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย        
  (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"
กําหนด  

ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 3.6 
 

  3.10 อุปสรรค (Threats) 
  (1) ตามข"อ 3.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

3.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. 
”  [ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

3.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
               /  -  4. วัดเวฬุวัน . . . 
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4. วัดเขาจีนแล (วัดเวฬุวัน) 
 

 

4.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  , แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 

4.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 7  ตําบลนิคมสร"างตนเอง  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบล

โคกตูม  พิกัดภู มิศาสตร.  (Geographic coordinate systems)   ละติจูด (Latitude) 14°49'40.7"N   
ลองจิจูด (Longitude) 100°44'53.9"E 

 

 
 
 

           /  -  4.3  การเดินทาง . . . 
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4.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว  ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – 
ลพบุรี    

4.4 ประวัติความเปVนมา 
สร"างข้ึนเม่ือ พ.ศ.  2500  ผู"ริเริ่มก�อสร"าง แม�ชีอินทร. ศิริมงคล กับ แม�ชีปvaน มณีน"อย โดยมี

หลวงพ�อลี (พระสุทธิธรรมรังษีคัมภีร.เมธาจารย.) เจ"าอาวาสวัดอโศการาม สมุทรปราการ ซ่ึงเปรียบเสมือนพระ
อาจารย.ของแม�ชีท้ังสองเปVนผู"ให"คําแนะนําความช�วยเหลือ ร�วมกับผู"มีจิตศรัทธาชาวลพบุรีอีกมากมาย คราว
แรกเปVนเพียงสํานักสงฆ. ชาวบ"านเรียกว�าวัดเขาจีนแล ก�อนจะขอพระราชทานวิสุงคามสีมากลายเปVนวัดเวฬุวัน 
เม่ือปj พ.ศ. 2528 และยังมีอีกชื่อคือวัดนกยูงท่ีชาวบ"านเรียกขาน เพราะภายในวัดเต็มไปด"วยนกยูงนับร"อยตัว
ซ่ึงอยู�กินกันอย�างธรรมชาติ 

วัดแห�งนี้เปVนวัดราษฎร.ซ่ึงเน"นด"านการปฏิบัติธรรมเปVนหลัก เปvดให"ประชาชนท่ัวไปมาศึกษา
พระธรรม ทําวิป^สสนากรรมฐาน ถือศีล นุ�งขาวห�มขาว  

 สิ่งท่ีทําให"วัดเขาจีนแลโดดเด�นคือ  พระพุทธธรรมรังสีมุนีนาถศาสดา  ซ่ึงเปVนพระพุทธรูปสี
ขาวองค.ใหญ�บนไหล�เขา โดยนาม “พุทธรรมรังสี” ต้ังข้ึนเพ่ือรําลึกถึงหลวงพ�อลีซ่ึงมีสมณศักด์ิ “พระสุทธิธรรม
รังษี”  ด"านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน.อันงดงาม ภูเขาสลับซับซ"อน รวมถึงอ�างเก็บน้ําซับเหล็ก ส�วนเบ้ือง
ล�างหากมองจากทุ�งทานตะวันบานสะพรั่งในช�วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะมีเทือกเขาจีนแล และพระพุทธ
ธรรมรังสีมุนีนาถศาสดาเปVนฉากหลังอันวิจิตรตระกานตา 

 

4.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาพระพุทธธรรมรังสีมุนีนาถศาสดาและสิ่งศักด์ิสิทธิ  การปฏิบัติธรรม โดยเปvด

ให"ประชาชนท่ัวไปมาศึกษาพระธรรม  ทําวิป^สสนากรรมฐาน  ถือศีล  นุ�งขาวห�มขาว   การถ�ายภาพ,วาดภาพ   
การปjนเขา  การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    

 

4.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม  การทําวิป^สสนา

กรรมฐาน   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 
 
 

         /  -  4.8 จุดแข็ง . . . 
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4.7 จุดแข็ง (Strength) ตามข"อ 4.4  , 4.5  และ 4.6 
 

4.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 4.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ.   

4.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย        
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"กําหนด  

ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 4.6 
 

 4.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 4.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

4.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. 
”  [ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

4.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 

            /  -  5. วัดถํ้า . . . 
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5. วัดถํ้าภูตอง  (วัดเจริญธรรม) 
 

 
5.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

5.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 6  ตําบลนิคมสร"างตนเอง  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบล

โคกตูม   พิ กัดภู มิศาสตร.  (Geographic coordinate systems)   ละติจูด (Latitude) 14°48'10.2"N 
ลองจิจูด (Longitude) 100°45'32.6"E 

  
/  -  5.3  การเดินทาง . . . 



 

 

     -11- 
 

 
5.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว  ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี    
 

5.4 ประวัติความเปVนมา 
วัดถํ้าภูตอง (วัดเจริญธรรม) ต้ังอยู�ในตําบลนิคมสร"างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

วัดเจริญธรรมเปVนวัดหนึ่งท่ีมีความสวยงามและทิวทัศน.ท่ีน�าชื่นชม เพราะอยู�บริเวณเชิงเขาและติดถนนใหญ� มี
ความเงียบสงบ เปVนวัดท่ีเน"นการปฏิบัติธรรมท่ีมีชื่อเสียงวัดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี เปVนวัดสายวิป̂สนาธรรม
โลกุตระ มีพระอุโบสถท่ีต้ังอยู�บนเขาท่ีมีความสวยงาม ในป̂จจุบันวัดนี้เปVนท่ีนิยมของพุทธศนิกชนนิยมเดินทาง
มายังวัดแห�งนี้เพ่ือเจริญภาวะนาและปฏิบัติธรรม 

 

5.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาพระพุทธธรรมรังสีมุนีนาถศาสดาและสิ่งศักด์ิสิทธิ  การปฏิบัติธรรม โดยเปvด

ให"ประชาชนท่ัวไปมาศึกษาพระธรรม  ทําวิป̂สสนาธรรมโลกุตระ  ถือศีล  นุ�งขาวห�มขาว   การถ�ายภาพ,วาด
ภาพ   การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    

 

5.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม  การทําวิป^สสนา

ธรรมโลกุตระ   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 

5.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 5.4  , 5.5  และ 5.6 

 

5.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 5.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
  
5.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 

/  -  (2) เพ่ือเปVน . . . 
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 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"

กําหนด  
ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 5.6 
 

 5.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 5.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

5.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. 
”  [ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 
5.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี)  
 
 
 
             / - 6. วัดถํ้า . . . 
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6. วัดถํ้าบุญลือ (วัดถํ้ามงคลนิมิต) 
 

 
 

6.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

6.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 7  ตําบลนิคมสร"างตนเอง  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบล

โคกตูม   พิ กัดภู มิศาสตร.  (Geographic coordinate systems)   ละติจูด (Latitude) 14°49'34.1"N 
ลองจิจูด (Longitude) 100°45'28.5"E 
 

 
 
 
        /  -  6.3  การเดินทาง . . . 
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6.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว  ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี    
 
6.4 ประวัติความเปVนมา 
- 

 
 

6.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ  การปฏิบัติธรรม โดยเปvดให"ประชาชนท่ัวไปมา

ศึกษาพระธรรม  การถ�ายภาพ,วาดภาพ   การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    
 

6.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 

6.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 6.5  และ 6.6 

 

6.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 6.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
(3) ขาดข"อมูลประวัติความเปVนมา ตามข"อ 6.4 
  
6.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"

กําหนด  
ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 
 
 
             /  -  ข. แผนพัฒนา . . . 
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ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 6.6 
 

 6.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 6.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

6.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

6.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 
        /  -  7. วัดถํ้าม�วง . . . 
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7. วัดถํ้าม�วง ธรรมยุต 

 

 
7.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

7.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 2  ตําบลโคกตูม  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม   

พิ กัดภู มิศาสตร.  (Geographic coordinate systems)   ละ ติจู ด  (Latitude) 14°48'36.6"N ลองจิ จู ด 
(Longitude) 100°46'59.5"E 

 

 
 
 
        /  -  7.3 การเดินทาง . . . 
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7.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี    
 
7.4 ประวัติความเปVนมา 
- 

 
 

7.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ  การปฏิบัติธรรม โดยเปvดให"ประชาชนท่ัวไปมา

ศึกษาพระธรรม  การถ�ายภาพ,วาดภาพ   การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    
 

7.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 

7.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 7.5  และ 7.6 

 

7.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 7.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
(3) ขาดข"อมูลประวัติความเปVนมา ตามข"อ 7.4 
  
7.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"

กําหนด  
ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 
 
 
             /  -  ข. แผนพัฒนา . . . 
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ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 7.6 
 

 7.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 7.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

7.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

7.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 
 
 
 
 
 
         /  -  8. วัดปXา . . . 

 



 

 

     -18- 
 

8. วัดปXาถํ้าเสือ 
 

 
 
8.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

8.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 2  ตําบลโคกตูม   อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม   

พิ กัดภู มิศาสตร.  (Geographic coordinate systems)   ละ ติจู ด  (Latitude) 14°48'48.7"N ลองจิ จู ด 
(Longitude) 100°47'03.4"E 

 

 
 
 
 
 
        /  -  8.3  การเดินทาง . . . 
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8.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี    
 
8.4 ประวัติความเปVนมา 
- 

 
 

8.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ  การปฏิบัติธรรม โดยเปvดให"ประชาชนท่ัวไปมา

ศึกษาพระธรรม  การถ�ายภาพ,วาดภาพ   การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    
 

8.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 

8.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 8.5  และ 8.6 

 

8.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 8.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
(3) ขาดข"อมูลประวัติความเปVนมา ตามข"อ 8.4 
  
8.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"

กําหนด  
ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 
 
             /  -  ข. แผนพัฒนา . . . 
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ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 8.6 
 

 8.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 8.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

8.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

8.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 
 
 
 
 
 
         /  - 9. วัดปXา . . . 
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9. วัดปXาภัทรปvยาราม 
 

 
 
9.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

9.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 2  ตําบลโคกตูม   อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม   

พิ กั ด ภู มิ ศ า ส ต ร.  ( Geographic coordinate systems)  ล ะ ติ จู ด  ( Latitude)  14°48'42.6"N                  
ลองจิจูด (Longitude)  100°47'14.8"E 

 

 
 
9.3  การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี    
 
 
         /  - 8.4 ประวัติ . . . 
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9.4 ประวัติความเปVนมา 
ในอดีตเปVนเพียงท่ีพักสงฆ.ไม�มีชื่อ แต�เนื่องจากเปVนสถานท่ีสันโดษ คือ มีปXาไม"ปกคลุมอย�างร�ม

รื่นล"อมรอบด"วยภูเขา โดยมีช�องเขาอยู�ระหว�างกลางจึงทําให"มีลมพัดผ�านเย็นสบายตลอดปj อีกท้ังในบริเวณวัด
ยังมีถํ้าอยู�หลายแห�งท่ีมีลักษณะสงบร�มเย็น จึงถือว�าเปVนสถานท่ีสัปปายะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมของพระ
ธุดงค.กรรมฐาน เปVนเหตุให"มีพระสายปฏิบัติกรรมฐานแวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมอยู�อย�างต�อเนื่องสับเปลี่ยนกัน
เรื่อยมาเปVนระยะเวลายาวนานกว�า ๕๐ ปj ต�อมาในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ พระนิพนธ. ชวพันโธ ได"ยื่น
หนังสือขอจัดต้ังเปVนวัดโดยใช"ชื่อว�า วัดปXาภัทรปvยาราม โดยมี พระนิพนธ. ชวพันโธ ได"ดํารงตําแหน�งเปVนเจ"า
อาวาส ณ วัดแห�งนี้เปVนรูปแรก และ ๔ ปj หลังจากนั้น พระอธิการนิพนธ. ชวพันโธ ได"มรณภาพลงในวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเปVนเหตุให"วัดปXาภัทรปvยารามว�างเว"นจากการมีเจ"าอาวาส มีแต�เพียงพระลูกวัดท่ี
ประจําอยู�เพียง ๑-๒ องค. เท�านั้น และเนื่องจากสาเหตุท่ีวัดขาดเจ"าอาวาสผู"เปVนผู"นําท่ีสําคัญ จึงทําให"ภายใน
บริเวณวัดขาดการดูแลเอาใจใส�อย�างจริงจัง ส�งผลให"สิ่งก�อสร"างภายในวัดเสื่อมโทรมตามกาลเวลาลงไปด"วย
เช�นกัน หลังจากนั้นเม่ือความทราบถึงคณะสงฆ.ทางเจ"าคณะจังหวัดลพบุรีจึงได"แต�งต้ังให" พระครูสังฆรักษ. 
ณริชธันร. อรุโณ ดํารงตําแหน�งเจ"าอาวาส ในวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเปVนเจ"าอาวาสองค.ป̂จจุบัน 
และถือว�าเปVนเจ"าอาวาสองค.ท่ี ๒ ของวัดปXาภัทรปvยาราม โดยในป̂จจุบันวัดปXาภัทรปvยารามมีพระจําวัดรวม
ท้ังสิ้น ๓ รูป ด"วยลักษณะภูมิประเทศของสถานท่ีต้ังวัดปXาภัทรปvยาราม เปVนท่ีร�มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก�การ
เจริญจิตภาวนา พระครูสังฆรักษ. ณริชธันร. อรุโณ เจ"าอาวาสรูปป̂จจุบันจึงได"มีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีวัด
แห�งนี้ให"เปVนสถานท่ีปฏิบัติธรรม วิป̂สสนากรรมฐาน ภายใต"แนวคิดท่ีว�า “ธรรมะกับธรรมชาติย�อมสามารถอยู�คู�
กันอย�างยั่งยืน” ท้ังนี้เพ่ือเปVนประโยชน.ต�อชาวบ"านในพ้ืนท่ีและพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปให"ได"ใช"พ้ืนท่ีนี้เพ่ือธํารง
ไว"ซ่ึงพุทธศาสนา รวมถึงการอนุรักษ.ความหลายทางธรรมชาติท่ีอยู�ภายในเขตวัดให"ร�มรื่นถาวรสืบไป 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศภายในบริเวณวัดปXาภัทรปvยาราม กอปรด"วยเขาหินปูนสองลูก
เขาชนกัน และบริเวณท่ีราบเชิงเขาท้ังสองเองก็เปVนท่ีสําหรับก�อสร"างศาลาและกุฏิสงฆ. ด"วยสภาพภูมิประเทศท่ี
เปVนภูเขานี่เองทําให"บริเวณพ้ืนท่ีราบปกคลุมไปด"วยพรรณไม"ในปXาเบญจพรรณ เช�น แดง ผ�าเสี้ยน แคหางค�าง 
และ ข้ีหนอน เปVนต"น ส�วนบริเวณท่ีอยู�ภูเขาฝ^aงทางด"านทิศเหนือ ส�วนใหญ�ปกคลุมด"วยปXาไผ�เนื่องจากมีปริมาณ
หินโผล�ไม�มากนักและยังมีหน"าผาท่ีเด�นชัด นอกจากนั้นยังมีพรรณไม"ยืนต"นปกคลุมปะปนอยู�กับไม"ไผ� เช�น 
สะท"อน โพธิ์ข้ีนก คงคาเดือด และ ง้ิวปXา เปVนต"น ส�วนลูกเขาท่ีอยู�ฝ^aงทางด"านทิศใต"มีลักษณะเปVนเขาหินปูน ท่ี
ชัดเจนมีปริมาณหินโผล�ปรากฏอยู�เปVนจํานวนมาก ต"นไม"จึงมีลักษณะแคระแกรนและส�วนใหญ�เปVนพรรณไม"ท่ี
จําเพาะกับเขาหินปูน เช�น ไทรใบมน มะยมผา ปอเก็ดแรด และ จันทน.ผา เปVนต"น นอกจากนั้นเขาบริเวณนี้ยัง
มีการสํารวจพบโพรงถํ้าขนาดใหญ�และได"ต้ังชื่อใว"ว�า “ถํ้าศรีอิทธิมนต.” ซ่ึงภายในถํ้าเปVนท่ีอยู�ของค"างคาว
จํานวนมากกว�า ๑,๐๐๐ ตัว นอกจากนั้นปXาภายในบริเวณวัดแห�งนี้ยังปรากฏ สัตว.เลี้ยงลูกด"วยนม หลายชนิด 
เช�น กระต�ายปXา ค"างคาวถํ้า และ กระรอกหลากสี เปVนต"น สัตว. เลี้ยคลาน เช�น งูจงอาง งูเหลือม งู
เขียวพระอินทร. และ ตุ�กแกปXา เปVนต"น อีกท้ังยังมีนกจํานวนมาก เช�น นกปรอด นกจับแมลง เปVนต"น ซ่ึงถือว�า
ภายในพ้ืนท่ีวัดปXาภัทรปvยารามมีความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติค�อนข"างสูง อาจเนื่องมาจาก
พ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณวัดกลายเปVนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจึงทําให"สัตว.ปXาเหล�านี้อพยพมาอาศัยอยู�ภายในบริเวณวัด
มากข้ึน ดังนั้นการท่ีรักษาพ้ืนท่ีปXาภายในวัดไว"เปVนอย�างดี  นอกจากเพ่ือความร�มรื่นสําหรับปฏิบัติธรรมแล"ว      

 
         /   -  ยังเปVนการ . . . 
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ยังเปVนการช�วยอนุรักษ.ความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติเหล�านี้ไว"ด"วย นอกจากนั้นยังทําให"ผู"ท่ีเข"า
มาปฏิบัติได"สัมผัสกับธรรมชาติท่ีแท"จริงอันจะนําไปสู�ความอ�อนโยนของจิตใจแก�สาธุชนต�อไป 

 

9.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ  การปฏิบัติธรรม โดยเปvดให"ประชาชนท่ัวไปมา

ศึกษาพระธรรม  การถ�ายภาพ,วาดภาพ   การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    
 

9.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 

9.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 9.4 , 9.5  และ 9.6 

 

9.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 9.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
  
9.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"

กําหนด  
ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 9.6 
 
          /   - 9.10  อุปสรรค . . . 
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 9.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 9.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

9.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

9.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        / -  10. วัดถํ้า . . . 
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10. วัดถํ้าพระธาตุ 
 

 
 
10.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

10.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 10  ตําบลโคกตูม   อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม   

พิกัดภูมิศาสตร. (Geographic coordinate systems)  ละติจูด (Latitude)  14°48'23.6"N     ลองจิจูด 
(Longitude)  100°49'29.8"E 

 

 
 
 
 
 

  /  -  10.3  การเดินทาง . . . 
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10.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี    
 
10.4 ประวัติความเปVนมา 
- 

 
 

10.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ  การปฏิบัติธรรม โดยเปvดให"ประชาชนท่ัวไปมา

ศึกษาพระธรรม  การถ�ายภาพ,วาดภาพ   การเดินปXาสํารวจธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    
 

10.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย      
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 

10.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 10.5  และ 10.6 

 

10.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 10.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
(3) ขาดข"อมูลประวัติความเปVนมา ตามข"อ 10.4 
  
10.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"

กําหนด  
ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 
 
             /  -  ข. แผนพัฒนา . . . 
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ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 10.6 
 

 10.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 8.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

10.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

10.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 
        /  -  11. วัดคูหา . . .  
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11. วัดคุหาสวรรค. 
 

 
 

11.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร.  ,  แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

11.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 8   ตําบลนิคมสร"างตนเอง   อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบล

โคกตูม   พิกัดภู มิศาสตร.  (Geographic coordinate systems)  ละติจูด (Latitude)  14°47'01.6"N 
ลองจิจูด (Longitude)  100°42'22.4"E 

 

 
 

11.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี   
          

    /  -  11.4 ประวัติ . . . 



 

 

     -27- 
 
 

11.4 ประวัติความเปVนมา 
สภาพโบราณสถานถํ้าคูหาสวรรค.ในปj พ.ศ. 2471 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได"

ทรงบันทึกไว"ว�าได"พบพระพุทธรูป รูปพระโพธิ์สัตว.เปVนจํานวนมากแต�อยู�ในสถาพชํารุดท้ังสิ้นจ"าหน"าท่ีจึงได" 
รวบรวมโบราณวัตถุท่ีพบนี้ไปไว"ท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี (ในสมัยนั้น) แล"วเลือกท�อนดี ๆ ซ่ึง
พอจะต�อเปVนองค.เดียวกันได"ไปไว" ณ พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนครฯ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
จึงทรงให"ช�างต�อแกนเหล็ก และทําไม"ต�อท�อนแขนท่ีหักหายไป คงได"รูปพระโพธิ์สัตว.โลเกศวร 2 องค. ต้ังไว"ท่ี  
พิธภัณฑสถานแห�งชาติรูปพระโพธิ์ สัตว.นี้เปVนฝjมือช�างสมัยลพบุรี ต�อมาใน พ.ศ. 2483 ผู"ว�าราชการจังหวัด
ลพบุรีได"ขอรูปนี้ไปประดิษฐานไว" ณ ท่ีเดิม ซ่ึงหลังจากนั้นมาสภาพของถํ้าคูหาสวรรค.ได"เปลี่ยนแปลงไปอย�าง
มาก เนื่องจากมีการก�อต้ังวัดข้ึนในบริเวณนี้ ป̂จจุบันรูปพระโพธิ์สัตว. ได"ถูกต�อแขนขาให"ใหม�อีก และทางวัดยัง
ได"นําพระพุทธรูปและเทวรูปท่ีแตกหักเปVนชิ้น ๆ ผนึกติดกับผนังถํ้า แล"วทาสีทับส�วนกลางถํ้าสร"างมณฑปเล็ก ๆ 
ต้ังพระพุทธรูปทรงเครื่องไว" ภายในพ้ืนถํ้าโบกปูนลงหินขัด ลักษณะทางสถาป̂ตยกรรมและศิลปกรรม ตัวยักษ.
(เทวรูปเก�า)บริเวณทางเข"าถํ้า ชิ้นส�วนพระพุทธรูปและเทวรูปใช"ปูนป̂xนต�อเติมผนึกกับผนังถํ้า กลางถํ้ามีมณฑป
เล็กๆ ต้ังพระพุทธรูปทรงเครื่องไว" ป̂จจุบันต้ังแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ สภาพป̂จจุบัน ทางวัดได"ทํา
การเปลี่ยนแปลงต�อเติมโบราณสถานใหม�และรูปพระโพธิ์สัตว.ก็ได" เปลี่ยนแปลงต�อเติมเปVนตัวยักษ.ตั้งอยู�บริเวณ
ทางเข"าถํ้า   นอกจากจะมีความน�าสนใจของถํ้าโบราณแล"ว ก็ยังเปVนวัดท่ีเก่ียวข"องกับพระเกจิดังถึง 2 รูปคือ 
หลวงปูXคํามี และหลวงพ�อจุฬ ซ่ึงป̂จจุบันนั้นท�านได"มรณภาพไปแล"ว แต�ความอัศจรรย.คือสังขารของท�านท้ัง 2 
ไม�เน�าเป�aอยและถูกเก็บรักษาไว"ท่ีวัดให"ประชาชนได"เข"ามากราบไหว"บูชา  สภาพวัดจะมีความร�มรื่นและมีถํ้า
สวยงาม ผู"คนท่ีแวะเวียนกันมาทําบุญมีไม� ท้ังนี้ภายในถํ้าใหญ�จะต"องขออนุญาตเจ"าอาวาสเข"าไป เพราะเปVนถํ้า
โบราณท่ีข้ึนทะเบียนกรมศิลปากรไว"จึงต"องดูแลเปVนพิเศษ   

กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนเปVนโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม
52 หน"า 3700 ตอนท่ี 75  เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2478 

 

11.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กราบสักการบูชาสรีระสังขารหลวงปูXคํามี และหลวงพ�อจุฬ  พระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ   

การปฏิบัติธรรม โดยเปvดให"ประชาชนท่ัวไปมาศึกษาพระธรรม  การถ�ายภาพ,วาดภาพ   การเดินปXาสํารวจ
ธรรมชาติ   การสํารวจถํ้า    

11.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศาสนา  การทําบุญ ไหว"พระ  การปฏิบัติธรรม   
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ส�งเสริมกิจกรรมการผจญภัย     
(4) ส�งเสริมธุรกิจขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหาร และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 
 

11.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 11.4  ,  11.5  และ 11.6 

            /  -  11.8 จุดอ�อน . . . 
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11.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 11.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
  
11.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"กําหนด  

ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 11.6 
 

 11.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 11.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

11.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

11.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
          /  -  12. อ�างเก็บ . . . 
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12. อ�างเก็บน้ําห"วยส"ม 
 

 
 

12.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

12.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 14 และหมู� 15   ตําบลโคกตูม  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาล

ตําบลโคกตูม   พิกัดภูมิศาสตร. (Geographic coordinate systems)  ละติจูด (Latitude)  14°51'46.0"N 
ลองจิจูด (Longitude)  100°51'29.9"E 

 

 
 
12.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี   
 

             /  -  12.4 ประวัติ . . . 
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12.4 ประวัติความเปVนมา 
เปVนอ�างเก็บน้ําธรรมชาติ มีการสร"างเข่ือนดินกักน้ําเพ่ือเก็บไว"ใช"ในการเกษตรและการประมง

น้ําจืด  มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว.น้ํา  บนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําประมาณ  12,500,000  
ลบ.ม. ต้ังอยู�ใจกลางเขตชุมชน 

 

12.5 เทศกาล และกิจกรรม  
รับประทานอาหาร  การถ�ายภาพ,วาดภาพ  การเล�นดนตรี  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

เดิน วิ่ง ป̂aนจักรยาน  และกีฬาทางน้ํา  เช�น ว�ายน้ํา  พายเรือ  ตกปลา  
 

12.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ปรับภูมิทัศน.เปVนสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ หรือลานออกกําลังกาย 
(2) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านการกีฬาท้ังทางบกและทางน้ํา   
(3) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(4) ส�งเสริมธุรกิจการขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก  ธุรกิจอาหาร  และสินค"าของท่ีระลึก 
(5) สร"างแลนด.มาร.ค (Landmark) เปVนสัญลักษณ.ของแหล�งท�องเท่ียว 
(6) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 

 

12.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 12.4  ,  12.5  และ 12.6 
 

12.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 12.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
  
12.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"กําหนด  

ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 12.6 
          /  - 12.10 อุปสรรค . . . 
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 12.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 12.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

12.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

12.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                /   -  13. สวนนก . . . 
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13. สวนนกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาวัดห"วยจันทร. 
 

 
 

13.1 ประเภท 
แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

13.2 ท่ีตั้ง 
หมู� 15   ตําบลโคกตูม  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  อยู�ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม   

พิกัดภูมิศาสตร. (Geographic coordinate systems)  ละติจูด (Latitude)  14°51'41.4"N  ลองจิจูด 
(Longitude)  100°52'10.1"E 

 

 
 

13.3 การเดินทาง  
(1) รถส�วนตัว   ทางหลวงหมายเลข 3302  ,  3017  ,  3333  และ  3334 
(2) รถประจําทาง  ต�อด"วยการเดินเท"า จํานวน 6 สาย ได"แก�  สายลพบุรี – วังม�วง , สาย

สระบุรี – ลพบุรี  , สายลพบุรี – เขาน"อย , สายลพบุรี – หนองถํ้า , สายลพบุรี – ดงจําปา , สายกรุงเทพ – ลพบุรี   
 
 

             /  -  13.4 ประวัติ . . . 
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13.4 ประวัติความเปVนมา 
- 
 

13.5 เทศกาล และกิจกรรม  
กิจกรรมส�องนก  รับประทานอาหาร  การถ�ายภาพ,วาดภาพ   
 

13.6 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
สามารถพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวหลักของตําบลโคกตูม   ดังนี้  
(1) ส�งเสริมกิจกรรมทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) ส�งเสริมธุรกิจการขนส�ง  ธุรกิจท่ีพัก  ธุรกิจอาหาร  และสินค"าของท่ีระลึก 
(3) สร"างสื่อประชาสัมพันธ.ท่ีมีความน�าสนใจ  และดําเนินการประชาสัมพันธ.ในหลายช�องทาง 

 

13.7 จุดแข็ง (Strengths) 
ตามข"อ 13.5  และ 13.6 
 

13.8 จุดอ�อน (Weaknesses) 
 (1) ข"อจํากัดทางด"านการเดินทาง การเข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว  ตามข"อ 13.3 
 (2) ช�องทางการประชาสัมพันธ.  และความน�าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ. 
(3)  ขาดข"อมูลประวัติความเปVนมา ตามข"อ 7.4 
  
13.9 โอกาส (Opportunities) 
 (1) อุตสาหกรรมการบริการ เปVนอุตสาหกรรมท่ีสร"างรายได"สูงท่ีสุดเปVนอันดับหนึ่งในภาคการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย    
 (2) เพ่ือเปVนการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  รัฐบาลจึงมีการวางนโยบายพร"อมท้ังได"กําหนด  

ก. ยุทธศาสตร.ชาติ 20 ปj  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
โดยมีการเชื่อมโยงมาสู� 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
ค. แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2560 - 2564)  
ง. ยุทธศาสตร.กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
จ. ยุทธศาสตร.จังหวัดลพบุรี   
ฉ. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี   
ช. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม   

(3) ตามข"อ 13.6 
 
 
 

          /  - 13.10 อุปสรรค . . . 
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 13.10 อุปสรรค (Threats) 
 (1) ตามข"อ 13.2   เนื่องด"วยท่ีตั้งของแหล�งท�องเท่ียวอยู�นอกเส"นทางคมนาคมสายหลัก   
 

13.11 อ"างอิง 
(1) งานวิเคราะห.นโยบายและแผน. กองวิชาการและแผนงาน. เทศบาลตําบลโคกตูม. 

“แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปj (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. ”  
[ออนไลน.]. เข"าถึงได"จาก :http://www.khoktoom.go.th/khoktoom.html  สืบค"น 5 กรกฎาคม 2561. 

 

13.12 แหล�งข"อมูลอ่ืน 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน 
(3) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของจังหวัดลพบุรี 
(4) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการขององค.การบริหารส�วนจังหวัดลพบุรี 
(5) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของเทศบาลเมืองลพบุรี 
(6) เว็บไซต.สังคมออนไลน.ของคนจังหวัดลพบุรี 
(7) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
(8) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของกูเกิล (Google) 
(9) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานใหญ�) 
(10) เว็บไซต.อย�างเปVนทางการของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  (สํานักงานลพบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

 

 


