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จังหวัดสิงหบุร ี
 

ประวัติความเปนมา 
 สิงหบุรีเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งสันนิษฐานวาเปนเมืองเกาแกกอนสุโขทัย สรางขึ้น
ราว   พ.ศ. 1650 โดยพระเจาไกรสรราช  โอรสพระเจาพรหม  (พระเจาศรีธรรมไตรปฎก ) ซึ่ง
ครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ไดสรางขึ้นคร้ังเมื่อเสด็จพาไพรพลมาครองเมืองลพบุรีตามรับส่ัง
พระราชบิดา ซึ่งเขาใจวาคงจะมาพักขึ้นบก   ณ ท่ีเปนท่ีตั้งเมืองสิงหเดิม  คือ ตั้งอยูลําน้ําจักร
สีห ตําบลจักรสีห  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี  ในปจจุบันใกลวัดหนาพระธาตุมีเมืองเกา 
เรียกวา "บานหนาพระลาน" เพื่อท่ีพระองคจะเดินทางลงเรือท่ีวัดปากน้ํา  แมน้ําลพบุรีตอมาได
ยายเมืองไปตั้งทางแมน้ํานอยตําบลโพสังโฆใตวัดสิงห ปจจุบันอยูในทองท่ีอําเภอคายบางระจัน 
 คร้ัน พ.ศ. 2310 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาแลว จึงยายเมืองสิงหมาตั้งทาง
แมน้ําเจาพระยา ริมปากคลองนกกระทุง  ตําบลบางมอญ (ปจจุบัน คือ ตําบลตนโพธ์ิ จังหวัด
สิงหบุรี) การยายคร้ังนี้นาจะเปนสมัยเดียวกับการตั้งเมืองอางทองในสมัยธนบุรี ตอมาในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร ราว พ.ศ. 2473 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ) ไดมีการ
จัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล จึงไดจัดตั้งกรุงเกา (มณฑลอยุธยา) ขึ้น
ประกอบดวยเมือง 8  เมือง คือ กรุงเกา พระพุทธบาท    พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง 
และ อินทรบุรี ใน พ.ศ. 2439-2440 ไดมีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทรบุรีลง ใหเปนอําเภอ
ขึ้นกับเมืองสิงหบุรี และยายไปตั้งท่ี ตําบลบางพุทรา  อันเปนท่ีตั้งจังหวัดสิงหบุรีในปจจุบัน
เนื่องจากมีชัยภูมิท่ีดีกวาเดิม เพราะพื้นท่ีเปนเนินสูง น้ําทวมไมถึง 
 

วีรกรรมของชาวคายบางระจัน 
  ในหนังสือพระราชพงศาวดารหลายๆ  ฉบับ กลาวถึงการรบท่ีคายบางระจัน       
อันเปนผลใหเกิดวีรกรรม ณ บานบางระจัน สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทําใหท่ัวประเทศรูจักจังหวัด
สิงหบุรีมากย่ิงขึ้น 
               สมเด็จพระบรมราชาท่ี  3 หรือสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาศอมรินทร  หรือสมเด็จพระ
เจาเอกทัศ    ซึ่งมิไดทรงปรีชาสามารถในการปกครอง พมาไดยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาและ
สูญเสียเอกราชใน  พ.ศ 2310 ในคร้ังนั้นชาวบานบางระจันสามารถตอสูกับทัพพมา  เปนเวลา
ถึง 5 เดือน ตั้งแตเดือน 4 ปลายประกา พ.ศ. 2308 ถึงวันจันทรแรม  2 ค่ํา เดือน 8 ปจอ พ.ศ. 
2309 โดยท่ีไมไดรับความชวยเหลือจากกรุงศรีอยุธยาเลย  นับเปนวีรกรรมชาวบานบางระจัน
อันกลาหาญ 
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ขนาดและท่ีตั้ง 
      จังหวัดสิงหบุรี  ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบน ระหวางเสนละติจูด 14 องศา 43 ลิปดา 
ถึง 15 องศา 6 ลิปดาเหนือ เสนลองติจูดท่ี 100 องศา 11 ลิปดา ตะวันออก อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 142กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังส้ิน  822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 
514,049 ไร   มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
     ทิศเหนือ          ติดอําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท และอําเภอตาคลี  
                                      จังหวัดนครสวรรค 

    ทิศตะวันออก ติดอําเภอบานหมี่  อําเภอทาวุง  จังหวัดลพบุรี 
    ทิศใต   ติดอําเภอไชโย อําเภอโพธ์ิทอง และอําเภอแสวงหา  
                             จังหวัดอางทอง 

     ทิศตะวันตก ติดอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอําเภอเดิม 
                                       บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนตื้น ซึ่งเกิดจากการ
ทับถมของตะกอนริมแมน้ําเจาพระยาเปนเวลานาน จึงมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินและ
น้ําเปนอยางมากเปนผลใหสามารถทําการเกษตรในลักษณะกาวหนาได จังหวัดสิงหบุรีแบง
ลักษณะภูมิประเทศเปน 2 บริเวณ 
    1. บริเวณท่ีราบลุม   เปนท่ีราบลุมขนาดใหญ เกิดจากการไหลผานของลําน้ํา
เจาพระยา แรธาตุและอินทรียวัตถุ ซึ่งละลายมากับน้ํา และตกตะกอนทับถม ประกอบดวย ทราย
ละเอียด  ดินตะกอน  และดินเหนียว มีความสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ 16 เมตร 
ครอบคลุมพื้นท่ีทางตะวันตกในเขตอําเภออินทรบุรี  และบางสวนตอนลางของจังหวัดบริเวณ
สองฝงเจาพระยา  เขตอําเภอพรหมบุรี  และแมน้ํานอยในเขตอําเภอทาชาง  เปนบริเวณท่ีมีน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน  
             2. บริเวณขอบท่ีราบลุม เปนพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนตื้น  ไดแก พื้นท่ีแนวยาวตามสองฝง
แมน้ําเจาพระยาครอบคลุมพื้นท่ี ทางดานตะวันออกของจังหวัดในเขตอําเภออินทรบุรี  อําเภอ
เมือง และอําเภอพรหมบุรีและอําเภอทาชาง 
 

   ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปคลายกับจังหวัดอื่นในภาคกลางแบงเปน 3 ฤดู        
คือ   ฤดูรอนตั้งแต เดือนกุมภาพันธ -เมษายน ฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม และฤดู
หนาวตั้งแตเดือนพฤศจิกายน มกราคม 
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ในป 2555 จังหวัดสิงหบุรีมีปริมาณน้ําฝนท้ังป 1 ,077.8 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุดใน
เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุดในเดือนเมษายน 3 6.4 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิเฉล่ีย
ต่ําสุดในเดือนมกราคม 19.4 องศาเซลเซียส (ขอมูล:สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชัยนาท) 
 

การปกครองและประชากร 
 ในป พ.ศ. 2555 จังหวัดสิงหบุรี แบงการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 43 ตําบล 364 
หมูบาน 51 ชุมชน โดยมีอําเภอ ดังนี้           
 1. อําเภอเมืองสิงหบุรี  มี 8  ตําบล  58   หมูบาน 13 ชุมชน 
 2. อําเภออินทรบุรี   มี 10 ตําบล 105 หมูบาน 
 3. อําเภอพรหมบุรี   มี 7  ตําบล 42  หมูบาน  
 4. อําเภอบางระจัน   มี 8  ตําบล 77  หมูบาน         38      ชุมชน
 5. อําเภอทาชาง   มี 4   ตําบล 23   หมูบาน 
 6. อําเภอคายบางระจัน มี 6  ตําบล 59  หมูบาน 
 
 การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  1 แหง 
เทศบาลเมือง จํานวน 2 แหง เทศบาลตําบล  จํานวน 6 แหง และองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 33 แหง  จากสถิติกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2555
จังหวัดสิงหบุรีมีประชากรท้ังส้ิน 213,219 คน ชาย 101,714 คน หญิง 111,425 คน จํานวนบาน 
71,161 หลัง จํานวนประชากรชายคิดเปนรอยละ 47. 75 ของประชากรท้ังหมด และจํานวน
ประชากรหญิงคิดเปนรอยละ 52.25 ของประชากรท้ังหมด (ท่ีทําการปกครองจังหวัดสิงหบุรี) 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดสิงหบุรี   ไดแก   
 - หินปูน   ใชเผาทําปูนขาว 
 - ทรายแมน้ํา  ใชสําหรับงานกอสราง 
 - ดิน   สามารถแบงได  7 ชุด ดินชุดทามวง ดินชุดสรรพยา  ดินชุดราชบุรี ดินชุด
นครปฐม ดินชุดสระบุรี  ดินชุดสิงหบุรี  ดินชุดโคกกระเทียม   ท่ีพบมากไดแก ดินชุดราชบุรี 
ดินเหลานี้เหมาะสําหรับทํานา ประมาณรอยละ 60 และปลูกพืชไร ประมาณ   รอยละ 40 

 

แหลงน้ํา  จังหวัดสิงหบุรีมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน 
3 สายไดแก  
 1.  แมน้ําเจาพระยา รับน้ําจากใตเขื่อน
เจาพระยา ไหลผานพื้นท่ีตอนกลางของอําเภอ 
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อินทรบุรีไป ยังอําเภอเมืองและอําเภอพรหมบุรี การใชประโยชนดานการเกษตรโดยตรงมีนอย
เนื่องจากฤดูฝนมีน้ํามากเกินไปและฤดูแลงปริมาณน้ําลดลงมาก 
  

 2.  แมน้ํานอย รับน้ําจากเหนือเขื่อน
เจาพระยา ไหลผานพื้นท่ีตอนกลางของ 
อําเภอบางระจันไปยังอําเภอคายบางระจัน
และอําเภอทาชาง โดยมีประตูระบายน้ําท่ี
โครงการชลประทานชัณสูตร ตั้งอยูทาง ตอน
เหนือของอําเภอบางระจัน และมีประตูระบาย
น้ําโครงการยางมณีตั้งอยูตอนใตของอําเภอทา
ชาง แมน้ํานอย เปนแหลงน้ําท่ีนํามาใช
ประโยชนในการเกษตรมากท่ีสุดเนื่องจาก
สามารถควบคุมระดับน้ําได 
 
 3. แมน้ําลพบุรี แยกจากฝงซายของ
แมน้ําเจาพระยาบริเวณดานเหนือไปยังดาน
ตะวันออกของอําเภอเมืองสิงหบุรี ในฤดูฝน
ปริมาณน้ํามาก ลนฝง เกษตรกรท่ีอาศัยอยู
ริมฝงแมน้ํานี้จะใชน้ําทําการเกษตรไดในชวงฤดู
แลง โดยการปลูกพืชผัก และพืชไรอายุส้ัน 

นอกจากนี้ยังมีลําน้ําท่ีสําคัญ ไดแก ลํา
แมลา ลําการอง คลองเชียงรากและคลองโพธ์ิชัย
รวมท้ังหวยหนองบึงท่ีมีอยูท่ัวไปประมาณ 853 
แหง  พื้นท่ีเขตชลประทาน 429,,512  ไร   ( 83.,55 %)   
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 จากสถิติผลิตภัณฑมวลจังหวัดสิงหบุรี  พ.ศ. 2553 จังหวัดสิงหบุรี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 
(GPP)  ณ ตามราคาประจําป 2553 เทากับ 23,532 ลานบาท สาขาอุตสาหกรรมมมีูลคา9,687 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 41.10 สาขาการเกษตรกรรมมูลคา 3,547ลานบาทคิดเปนรอยละ 15.07  และ
สาขาการคาสงคาปลีกรอยละมูลคา 2,332 ลานบาทคิดเปนรอยละ 9.90 โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รอยละ 1.03 (Per capita) 99,529 บาท เปนลําดับท่ี 30 ของประเทศ  
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การเกษตร 
จังหวัดสิงหบุรีมีพื้นท่ีอยูในเขตชลประทาน  429,512  ไร  คิดเปนรอยละ  83.55  ของพื้นท่ี

จังหวัด  เปนพื้นท่ีทําการเกษตรรวม  414,232  ไร (รอยละ 80.58 ของพื้นท่ีจังหวัด) จําแนกเปนพื้นท่ี
ทํานามากท่ีสุดจํานวน 375,663 ไร (รอยละ 81.03 ของพื้นท่ีเกษตร)  รองลงมาเปนพื้นท่ีสวน 25,542 
ไร (รอยละ 6.17 ของพื้นท่ีเกษตร)   พื้นท่ีปลูกพืชไร  10,307 ไร (รอยละ  2.49ของพื้นท่ีเกษตร)  พื้นท่ี
ประมงเพาะเล้ียง 1,799 ไร (รอยละ 0.43 ของพื้นท่ีเกษตร) พื้นท่ีเล้ียงสัตว 921 ไร (รอยละ 0.22 ของ
พื้นท่ีเกษตร) ตามลําดับ 
 

พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 
 พืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของจังหวัดสิงหบุรี  ไดแก  ขาว มีการเพาะปลูกขาวนาป และ
ขาวนาปรังในทุกอําเภอ โดยในป พ.ศ.2554  ขาวนาปมีผลผลิต 166 ,460  ตัน  และขาวนา
ปรัง มีผลผลิต 147 ,817  ตัน  นอกจากนี้  ยังมีไมผล  เชน  มะมวง  กลวยน้ําวา มะพราว 
กระทอน ชมพู  มะนาว สมโอ  และมะปราง  ซึ่งมีผลผลิต  9,661.9 ตัน 
 

ปศุสัตว 
 ป 255 4 มีเกษตรกรประกอบอาชีพดานปศุสัตว จํานวน 9,935 ครัวเรือน สัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ไดแก ไกเนื้อ จํานวน  1,521,189  มูลคาผลผลิต  703,549,912.50  บาท  รองลงมาคือ  สุกร  จํานวน  
61,113   ตัว  มูลคาผลผลิต  300,511,050  บาท  ลําดับตอมมา คือ  นกกระทา  จํานวน  800,050  ตัว  
มูลคาผลผลิต  300,511,050  บาท  นอกจากนั้นเปนโคเนื้อ  จํานวน  8,085  ตัว  มูลคาผลิต  240,528,750  
ตามลําดับ 
 

ประมง 
 การผลิตประมง  เปนแหลงผลิตดานประมงน้ําจืดท่ีสําคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและ
ยังเปนแหลงผลิตปลาชอนแมลาท่ีมีชื่อเสียง  เปนปลาท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุด   
ป  2554  มีครัวเรือนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด  จํานวน   1,772  ครัวเรือน รวม   2,403  บอ  
คิดเปนเนื้อท่ี  1,878.41  ไร  จํานวน 730  กระชัง  คิดเปนเนื้อท่ี 15.60 ไร   
 

การศึกษา 
 ในป 2554 จังหวัดสิงหบุรีมีโรงเรียน สังกัด สํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  มีโรงเรียนในสังกัดรวม  135  แหง โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน  13  แหง  โรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น  5  แหง  และโรงเรียนสังกัดอื่นๆ อีก  6  แหง (โรงเรียนปริยัติธรรม) 

สําหรับจํานวนนักเรียน  มีนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 5 ,836  คน  ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน  15,090 คน  และระดับมัธยมศึกษา  รวม  12,152  คน  นักศึกษาใน 
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ระดับอาชีวศึกษา  40 ,520  คน  มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน  13 ,003  คน  และสําเร็จ
การศึกษารวม  6,038  คน 

 

การศาสนา     
ในป  2555 จังหวัดสิงหบุรีมีวัดท้ังส้ิน  182 วัด จํานวนพระภิกษุ  1,446 รูป สามเณร 

618 รูป มัสยิด 1 แหง  โบสถคริสต 3 แหง ท่ีพักสงฆ 8 แหง  
 

การคมนาคมและขนสงทางบก    
 จังหวัดสิงหบุรี   มีทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได
โดยสะดวก  ถนนสายหลักท่ีสําคัญไดแก   
 1. หมายเลข 32 สายเอเชีย แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  ท่ีอําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผานจังหวัดอางทอง  ถึงจังหวัดสิงหบุรี   
 2. หมายเลข 309 สายอางทอง - ชัยนาท เปนเสนทางท่ีเร่ิมตนจากกรุงเทพฯ ผาน
พระนครศรีอยุธยา - อางทอง  - สิงหบุรี -  ชัยนาท 
 3. หมายเลข  311 สายลพบุรี - สิงหบุรี  เชื่อมตอจากทางหลวง 309  ท่ีจังหวัด
สิงหบุรี  
 4. หมายเลข 11 จากอําเภออินทรบุรี - พิษณุโลกเปนเสนทางผานอําเภอตากฟา   
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   
 5. หมายเลข 3039 สายสุพรรณบุรี - สิงหบุรี โดยผานเสนทางดานอําเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี เขาทางอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี นอกจากนี้ยังมีเสนทางแยกจาก
ทางหลวง 

  การบริการรถโดยสารประจําทางของจังหวัดสิงหบุรี มีใหบริการ 2 ประเภท  คือ รถ
โดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 และรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ซึ่งมีเสนทางหลัก คือ กรุงเทพฯ -
สิงหบุรี, กรุงเทพฯ-อําเภอวัดสิงห และกรุงเทพฯ - อําเภอหันคา ซึ่งผานจังหวัดสิงหบุรี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- รถโดยสาร ปรับอากาศ ชั้น 2 ใหบริการในเสนทาง กรุงเทพฯ- สิงหบุรีโดยเร่ิมเท่ียว
แรก เวลา 05.30 น.  เท่ียวสุดทาย 20.15 น. และจากสิงหบุรี- กรุงเทพฯ    โดยเร่ิมเท่ียวแรก 
เวลา 05.30 น. เท่ียวสุดทาย 17.40 น.โดยออกบริการทุก 20-30 นาที ตอคัน 
-  รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1) ใหบริการในเสนทาง กรุงเทพฯ - สิงหบุรี นอกจากนี้มีรถออก
จากกรุงเทพฯ - อําเภอวัดสิงห และกรุงเทพฯ - อําเภอหันคา ซึ่งผานจังหวัดสิงหบุรี โดยเร่ิม
เท่ียวแรก เวลา 04.50 น. เท่ียวสุดทาย 19.50 น.  โดยออกบริการทุก 30 นาทีตอคัน 
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 ในป 2554  จังหวัดสิงหบุรี  มีปริมาณยานพาหนะท่ีจดทะเบียน รวม  199 ,052 คัน  
แยกเปน  รถจักรยานยนต มากท่ีสุด จํานวน155 ,726 คัน คิดปนรอยละ  77.89  รองลงมา
เปน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล  จํานวน 24 ,827  คัน  คิดเปนรอยละ  12.47  ลําดับตอมา 
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7  คน  จํานวน  14 ,987  คัน  คิดเปนรอยละ  7.5 และรถยนต
นั่งสวนบุคคลเกิน 7  คน  จํานวน  2 ,107  คัน คิดเปนรอยละ 1.06  และสถิติอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก ในป 2554  มีจํานวนอุบัติเหตุ 210 แหง  มีผูเสียชีวิต 60  คน บาดเจ็บ 71  
คน ทรัพยสินเสียหาย  1 ,797,625  บาท  สาเหตุท่ีเกิดอุบัติเหตุสวนใหญ  ขับขี่ตัดหนาระยะ
กระชั้นชิด  และขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
 

การสาธารณูปโภค 
 ประปา มีการประปาจํานวน  3 แหง มีกําลังการผลิตท้ังส้ิน  580 ลบ.ม./ชั่วโมง  มี
จํานวนผูใชน้ําประปาจํานวน 9,994 ราย   
 ไฟฟา ปริมาณการใชกระแสไฟฟาท้ังส้ิน 652.06 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง  มีจํานวนผูใช
ไฟฟา  68,002 ราย  
 โทรศัพท หมายเลขโทรศัพทท่ีมีท้ังส้ินจํานวน 2 9,683 หมายเลข และมีผูเชาจํานวน 
21,837 หมายเลข 
 

การสาธารณสุข 
 ปงบประมาณ 2554 จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลจํานวน 7 แหง เปนโรงพยาบาลของ
รัฐ 6  แหง  โรงพยาบาล เอกชน จํานวน 1 แหง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 47 แหง  
คลินิกเอกชน จํานวน 40 แหง มีแพทยรวม 25  คน ทันตแพทย  22 คน พยาบาล 7 80 คน 
เภสัชกร จํานวนเตียง 626  เตียง โดยมีอัตราสวนแพทย 1 คนตอประชากร 10 ,543 คน  
ทันตแพทย 1 คน ตอประชากร 10 ,543  พยาบาล 1  คนตอประชากร 297  คน และเตียง
ผูปวย 1  เตียงตอประชากร 341  คน   

 
 แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด
สิงหบุรี สามารถจําแนกเปนแหลง
ประวัติศาสตรและศาสนสถานแหลงศิลปะ
และวัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติ  ดังนี้คือ 

1.แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรและ 
ศาสนสถาน 
    วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร  ตั้งอยูหางจากสถานีขนสงสิงหบุรี ในอําเภอเมืองไป
ประมาณ 4 กิโลเมตร เปนศาสนสถานท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปนิยมไป 

แหลงทองเท่ียว 
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นมัสการพระนอนจักรสีห พระนอนจักรสีหเปนพระพุทธรูปปางไสยาสน  ท่ีประดิษฐานอยูใน
วิหารใหญของวัดเปนพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะอันงดงามและมีขนาดใหญมาก  มีความยาวถึง 
1 เสน 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว (47.40 เมตร) ถือเปนพระคูบานคูเมืองของจังหวัดสิงหบุรี  มี
งานเทศกาลประจําปท่ีทางวัดจัดใหมีปละ  3 คร้ัง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีตนสาละท่ีมีถิ่น
กําเนิดจากประเทศอินเดียและมีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนา 
 

    วัดโพธิ์เกาตน (คายบางระจัน) ตั้งอยูในเขตอําเภอคายบางระจัน    หางจากตัว 

เมืองสิงหบุรีประมาณ  15 กิโลเมตร วัดโพธ์ิเกาตนตั้งอยูบริเวณท่ี
เปนคายบางระจันเดิม  ซึ่งในอดีตเคยเปนท่ีรวมกําลังของคนไทย
บางระจันกับหัวหนาอีก  11 คน จากสิงหบุรีและอางทองท่ีไดตอสู
กับพมาจนไดรับชัยชนะถึง  7 คร้ัง และพายแพถูกยึดหมูบานใน
คร้ังท่ี 8 กอนกรุงศรีอยุธยาจะเสียแกพมา 
 

อนุสาวรียวีรชนและอุทยานคายบางระจัน  อยูฝงตรง
ขามกับวัดโพธ์ิเกาตน เปนสวนรุกขชาตท่ีิมีอนุสาวรียวีรชนผูนํา 11 
คน ประกอบดวย นายแทน นายโชติ    นายอิน นายเมือง นาย
ทองแกว นายดอก  นายจันทรหนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ 
นายทองเหม็น ขุนสรรคและพันเรือง พรอมดวย  พระอาจารย
ธรรมโชติ ตั้งอยูบนเนินดิน รอบอนุสาวรียมีสระน้ําและตนไมรม
ร่ืน มีบานไทยเดิม และมีพลับพลาท่ีประทับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดอนุสาวรียเมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2519 และในเดือนกุมภาพันธ (เดือน 4) 
และ  วันแรม 2 ค่ํา เดือน 8     ของทุกปจะมีการจัดงานเพื่อรําลึกถึงวีรกรรมชาวบาน
บางระจัน  

 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี ตั้งอยูบริเวณใกลเคียง

กับวัดโบสถ อําเภออินทรบุรีอยูหาง  จากสถานขีนสงสิงหบุรีประมาณ 
15 กิโลเมตร เปนแหลงรวบรวมโบราณวัตถุและส่ิงของสมัยอยุธยา
ตอนปลาย สมัยลพบุรี สมัยทวาราวดี และสมัยสุโขทัย 
  
 
 วัดโบสถ เปนวัดโบราณท่ีมีการกอสรางดวยเคร่ืองไมโดย
มีรางรถไฟ เปนแกนกลาง  ขางลางบานประตแูละหนาตางแกะสลัก
ดวยฝมือ ชางชั้นเย่ียม 
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    วัดพระปรางคชัณสูตร (แหลงเตาเผาแมน้ํานอย) เปน
โบราณสถานประเภท ศาสน  สถานตั้งอยูในตําบลเชิงกลัด หางจาก
อําเภอบางระจัน ประมาณ 6 กิโลเมตร เลียบไปตามฝงตะวันตก
ของ แมน้ํานอย 
 
 วัดพระปรางคมีพระปรางคองคใหญ  เรียกวาพระ
ปรางคชันสูตร  สูงประมาณ 60  เมตร ฐานกวาง 20 เมตร องค
พระปรางคท่ีกออิฐแบบไทยถูกสรางขึ้นตั้งแตสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ภายในองคพระปรางคมีพุทธบาทจําลอง และ
ภายในบริเวณวัดมีเนินดินขนาดใหญเปนท่ีตั้งเตาเคร่ืองปน-ดินเผา
สมัยโบราณเหลืออยู  3 แหง ขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต  20 - 
30 เมตร สูงประมาณ 5 - 7 เมตร ถือวาเปนวัดท่ีมีสถาปตยกรรม
ท่ีเกาแก 
 

 วัดหนาพระธาตุ  เปนโบราณสถานประเภทวัดราง  
ตั้งอยู  ในเขตหมูบานพลับ ตําบล   จักรสีหอําเภอเมืองสิงหบุรี  
หางจากวัดพระนอนจักรสีห ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  500 
เมตร มีพระปรางคสูงประมาณ 24 เมตร ดานฐานกวางประมาณ 
20 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร อยูบนเนินสูง สันนิษฐานวา 
บริเวณนี้เปนท่ีตั้งของวัดสําคัญของเมืองสิงหบุรีในสมัยโบราณ  
และองคพระปรางคเกานี้  นาจะสรางมาตั้งแตสมัยขอมยังเรืองอํานาจเปนท่ีสนใจของผูศึกษา
ทางดานศิลปะ และสถาปตยกรรม 

 

 วัดพิกุลทองพระอารามหลวง เปนแหลงทองเท่ียวประเภทศา
สนสถาน ตั้งอยูตําบลพิกุลทอง อําเภอทาชาง หางจากตัวเมืองสิงหบุรี  
ประมาณ 16 กิโลเมตร ทางฝงตะวันออกของแมน้ํานอย  ชาวบาน
ท่ัวไปเรียกวา  "วัดหลวงพอแพ " ท่ีวัดนี้มีพระพุทธรูปนั่งปาง
ประทานพรองคใหญ  ชื่อพระสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพอ
ใหญ  สูงประมาณ 42 เมตร สรางโดยหลวงพอแพ  เจาอาวาสวัด
พิกุลทอง  ตั้งอยูกลางแจงมองเห็นเดนชัดจากระยะไกล  
นอกจากนั้นในบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนนั่งพักผอนทําสมาธิ 
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   โบราณสถานบานคูเมือง ตั้งอยูบานคูเมือง ตําบลหวย
ชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัด  สิงหบุรี โดยเดินทางตามถนนสาย
สิงหบุรี - ชัยนาท กอนถึงอําเภออินทรบุรีประมาณ  800 เมตร 
มีทางแยกขามคลองชลประทานไปทางทิศตะวันตกประมาณ   
8 กิโลเมตร โบราณสถานบานคูเมืองมีพื้นท่ีประมาณ  650 x 
700 เมตร  มีเนินดินและอิฐ บางตอนเปนกําแพงเมือง และมีคู
น้ําลอมรอบ สรางในสมัยทวาราวดี แตไมมีซากโบราณสถานให
เห็นเพียงแตขุดพบโบราณวัตถุตาง  ๆมากมาย  ปจจุบันเปนสวน
รุกขชาต ิ

 
 

 คูคายพมา ตั้งอยูริมถนนสายเอเชีย  ระหวางอําเภอ
พรหมบุรีกับอําเภอเมือง  หางจาก  ตัวเมืองสิงหบุรีประมาณ  9 
กิโลเมตร มีลักษณะเปนเนินดินและคูเมืองขนาดเล็กรูปตัว  L 
ตั้งฉากกับแนวถนน   เดิมเคยเปนท่ีตั้งของคายพมา  เมื่อคร้ังยก
ทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  ปจจุบันมีตนไมขึ้นปกคลุมตลอดแนว
พื้นท่ีโดยรอบเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม สถานท่ีแหงนี้ถือเปนโบราณ
สถานท่ีสําคัญซึ่งไวใชศึกษาประวัติศาสตรแหงหนึ่ง 
 

 วัดสวางอารมณ  ตั้งอยูตําบลตนโพธ์ิ  อําเภอเมือง
สิงหบุรี หางจากตัวเมืองประมาณ   1.5 กิโลเมตร เปนแหลงปน
พระพุทธรูปเหมือนท่ีสืบทอดมาจากตระกูล  ชางบานชางหลอ  
และเปนแหลงเก็บตัวหนังท่ีสมบูรณท่ีสุด  มีหนังกวา 300 ตัว 
และยังมีการเชิดหนังใหญอยูดวย  ภายในวัดมีโบสถเการูปทรง
แปลกตาหลวงพอโต (พระสังกัจจายน) 
 

 รูปปนองคพระอินทร  เนื่องจากเมืองอินทรบุรี เปน
เมืองหลานหลวงนามอันเปน   มงคลของเมืองอินทรบุรีท่ีมีพระ
อินทรเปนเทพเจาประจําเมือง ควรท่ีจะมีรูปเคารพของพระ
อินทร เปนมิ่งมงคลแกภูมิสถาน จังหวัดสิงหบุรีจึงไดจัดสรางรูป
ปนองค   พระอินทรท่ีมีขนาดองคใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
ตั้งอยูบริเวณ ศูนยการคา เอาทเลท   ติดถนนสายเอเชียขาลอง
เขากรุงเทพฯ หมู 1 ตําบลน้ําตาล อําเภออินทรบุรี 
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2.  แหลงศิลปวัฒนธรรมและแหลงผลิตภัณฑพ้ืนเมือง 
  แหลงเคร่ืองจักสานมีท่ี หมู 6 ต.ชีน้ําราย อ.อินทรบุรี , หมู 11 ต.ทาขาม อ.คาย
บางระจัน และ ต.หัวไผ , บางมัญ , โพกรวม , มวงหมู และบางกระบือ  อําเภอเมือง มีการผลิต
ตะกรา กระเปา หมวกจากไมไผและกานใบลาน  ตระกรากานมะพราว  และงอบใบลาน  และท่ี
หมู 2,3 ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน  ทําการจักสานผักตบชวา  เชน เปลยวน เฉพาะในชวง
วางจากการทํานา 

 

  งานเคร่ืองปนดินเผา  มีท่ี หมู 1 ตําบลบานแปง  อําเภอพรหมบุรี  ผลิตหมอดิน 
กระถางตนไม หวดดินเผา 
 

  เคร่ืองเรือน มีท่ีตําบลบานแปง อําเภอพรหมบุรี ผลิตเคร่ืองประดับมุก เชน โตะหมู
บูชา เคร่ืองเรือนรูปสัตว   
  

  สินคาพื้นเมือง  ไดแก ซาลาเปา อําเภอเมืองสิงหบุรี,  เตาเจี้ยวและน้ําปลา  อําเภอ
บางระจัน, ขนมเปยะปากบาง อําเภอพรหมบุรี, กุนเชียงหมู ปลา อําเภอทาชาง, ขนมเปยะ  
อําเภออินทรบุรี 
 

 3. แหลงธรรมชาติและพักผอนหยอนใจ  
  อุทยานแมลามหาราชานุสรณ  ตั้งอยูในเขตอําเภอ
ทับยาอําเภออินทรบุรีและมี พื้นท่ีบางสวนอยูในเขตอําเภอ
บางระจันหางจากตัวเมืองสิงหบุรี ไปตามทางหลวง 309 ประมาณ 
9 กิโลเมตร มีทางแยกซายมือไปบานเชิงกลัด ตามถนนอีก 1.5 
กิโลเมตร อุทยานแมลามหาราชานุสรณ เปนท่ีราบลุมริมลําน้ําแม
ลา สรางขึ้นเพื่อเล้ียงปลา  ทําสวนบัว 
 

4. เทศกาลงานประเพณี 
  งานสดุดีวีรชน ท่ีอนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน จัดขึ้นเปนประจําทุกประหวางวันท่ี 
2-6  กุมภาพันธ 
 งานนมัสการปดทองพระนอนจักรสีห  ประมาณกลางเดือน  6 และ แรม 8 ค่ํา 
เดือน 11 ทํานายความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร  และความเชื่อในเร่ืองฟารอง  
ฟาผา เปนความเชื่อท่ีกอใหเกิดประเพณีท่ีนาดูและนาศึกษาประเพณีตีขาวบิณฑ เปนประเพณี
เกาแกของชาวบานจักรสีห  อําเภอเมืองสิงหบุรี โดยการแหแหนพุม  ขาวบิณฑ (ขาวเหนียว
แดง) ไปถวายสักการะ บูชาแดองคพระนอนจักรสีห 
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ประเพณีกวนขาวทิพย ของชาวไทยพวนบานโภคา ตําบลบางน้ําเชี่ยว อําเภอพรหม

บุรี เปนประเพณีเกี่ยวกับการบําเพ็ญ "กาลทาน" เพื่อสงเสริมใหขาวกลาในนาไดผลบริบูรณ 
กระทํากันในเดือน 10 ทุกป 
 ประเพณีเทศกาลกินปลาและงานกาชาด จัดขึ้นเปนประจําระหวางวันท่ี 27-31 
ธันวาคม ของทุกๆ ป เปนงานประชาสัมพันธของดีเมืองสิงห  คือ ปลาชอนแมลา ซึ่งจะมีการ
กินปลาและการจําหนายปลาตางๆ  อยางมากมายในงานโดยเฉพาะปลาชอนแมลา  ซึ่งเปน
เอกลักษณของจังหวัดสิงหบุรี 
 งานแขงขันเรือยาวประเพณี จัดขึ้นเปนประจําในเดือนกันยายนของทุกป  ณ แมน้ํา
เจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) มีเรือยาวท่ีมีชื่อเสียงจากจังหวัดตางๆ  จํานวนมาก
มารวมแขงขันเพื่อชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เพลงพ้ืนเมือง มีเพลงฉอย - อีแซว เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว ฯลฯ เปนตน 
 

การกําหนดตําแหนงการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดสิงหบุร ี
1. เมืองทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม  

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการและปจจัยพื้นฐานดานการทองเท่ียว  
- การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว  
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียว 
- การประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก 
 

2. เมืองเกษตรปลอดภัย 
- การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน (ขาวและปลา 

ชอน)  
- การพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา 
- การสงเสริมดานการตลาดและประชาสัมพันธสินคาเกษตรปลอดภัย 

   



 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร และเพ่ิมมูลคาการผลิตโดย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนเอกลักษณ 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบบูรณาการและมีสวนรวม เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสรางทางสังคม  ทุนทางสังคม และวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

  

 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยวใหเกิดความย่ังยืน 

2.2 สราง ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยวและผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวสูการแขงขัน

ในระดับประเทศและตางประเทศ 

2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

2.4 สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก  สรางเครือขายความรวมมือดานการ

ทองเที่ยวจากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 

 

1.1 สงเสริมการผลิตทางการเกษตรและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 

1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

1.3 สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากเกษตร

ปลอดภัย 

  

   

 3.1 เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน 

3.2 พัฒนาระบบบริการทางการศึกษา 

3.3 พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
3.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

 

พันธกิจของจังหวัดสิงหบุรี (Mission)                     
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ปญหาในการพัฒนาและแนวทางแกไข 
    1. การทองเที่ยว  จังหวัดสิงหบุรีมีปญหาการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดไดแก
ปญหาแหลงทองเท่ียวยังขาดการพัฒนา การประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวยังไมตอเนื่อง รวมท้ังปญหาเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวยังไมได
มาตรฐาน ซึ่งมีแนวทางแกไขดังนี้  
      1.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  

      1.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงการทองเท่ียว 
        1.3 ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว 1.4 เพิ่มศักยภาพ 

บุคลากรดานการทองเท่ียว  
        1.5 สงเสริมภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว  
 

            2.   การบริหารจัดการน้ํา พื้นท่ีของจังหวัดสิงหบุรี อยูในเขตความรับผิดชอบของ 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา จํานวน 6 แหง ไดแก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาบรมธาตุ   โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย  และโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาชองแค ครอบคลุมพื้นท่ีรับประโยชน  476 ,969 ไร  หรือรอยละ 90 ของพื้นท่ี
ท้ังหมด และเปนจังหวัดแรกท่ีมีการดําเนินงานจัดรูปท่ีดินเพื่อประโยชนในการทําการเกษตร   
โดยมีพื้นท่ีจัดรูปท่ีดินอยูใน 5 อําเภอ จํานวน 107 ,210  ไร  คิดเปนรอยละ 20 ของพื้นท่ี
ท้ังหมดเกษตรกรมีความตองการใชน้ําสําหรับการทํานาป นาปรังคร้ังท่ี 1  และนาปรังคร้ังท่ี 2 
รวม 1,100 ลาน ลบ.ม.  แตปริมาณน้ําท่ีไดรับจัดสรรมีจํานวน 700 ลาน ลบ.ม. จึงทําใหเกิด
ปญหาจากการบริหารจัดการน้ําท่ีไมเหมาะสม ดังนี้ 
 1 . การขาดแคลนน้ํา เนื่องจาก พฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรน้ําตนทุนไม
เพียงพอ  และระบบชลประทานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 
 2. น้ําทวม  หากมีปริมาณน้ําไหลหลากจากภาคเหนือ ผานเขื่อนเจาพระยาในปริมาณ
มากกวา 2,000 ลูกบาศกเมตร ตอวินาที 
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แนวทางแกไขและบรรเทาปญหาขาดแคลนนํ้า   
 เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีทําการเกษตรปลูกขาวเปนหลักตลอดท้ังปอยาง
ตอเนื่องทําใหเกิดปญหาน้ําไมพอเพียงสําหรับพื้นท่ีนาปรังคร้ังท่ี 2 จะตองมีการขุดลอก หวย 
หนอง คลอง บึงธรรมชาติ เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําสํารองไวใชสําหรับการเพาะปลูก อุปโภค 
บริโภค และการปรับปรุงระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย   
กําหนดแผนงานหลัก  จํานวน 2 แผนงาน ดังนี้  
 1. แผนงานการแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นท่ีเศรษฐกิจ ไดแก เขตผังเมืองรวม อําเภอ
เมืองสิงหบุรี  เขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี เขตเทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว  และ
เขตเทศบาลตําบลปากบาง อําเภอพรหมบุรี  โดยการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม  ซึ่งจะตอง
ใชงบประมาณท้ังส้ิน 3,790 ลานบาท 
 2. แผนงานการแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นท่ีนอกเขตเศรษฐกิจ  
 - ระยะส้ัน ไดแก การเสริมคันกั้นน้ําคลองหนึ่งซายบรมธาตุ ขุดลอก    คู คลอง ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถรับน้ําท่ีทวมพื้นท่ี  และขุดลอกคู คลองแกมลิง 
สวนตอคลองบางโฉมศรี  อําเภออินทรบุรี ถึงจังหวัดลพบุรี กับแกมลิงคลองมหาราช 
 - ระยะยาว มีหนองน้ําขนาดมากกวา 100 ไร ท่ีสามารถพัฒนาเปนพื้นท่ีแกมลิง 
ไดแก อางเก็บน้ําหนองลาด พื้นท่ีอําเภอทาชาง และอําเภอคายบางระจัน  บึงสีบัวทอง อําเภอ
คายบางระจัน หนองละหาน และบึงโพธ์ิเรียม อําเภออินทรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

       

    

 

 

 ตนไมประจําจังหวัด   
 มะกล่ําตน  Red Sandalwood Tree 

ลักษณะทั่วไป            เปนไมยืนตนขนาดสูงประมาณ 5-20 เมตร 
                            เรือนยอดเปนพุมกลม ยอดออนมีขนนิ่มสีน้ําตาลปน 
                            เทา ใบเปนใบประกอบ ออกดอกเปนชอยาวสีเหลือง 
                              มีกานดอกสั้น กลิ่นหอมเย็น ออกดอกชวง  
                              มีนาคม - พฤษภาคม 
                              ผลเปนฝกแบน บิดงอคลายฝกมะขาม เมล็ดสีแดง 
                              แบนกลม 
ขยายพันธุ                 เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง 
 
 
 
 
ประโยชน    เนื้อไม :  ใชปลูกบาน ใชยอมผาใหแดง รักษาหืด 
                             แกปวดศีรษะ 

 
 

                ราก    :  ขับเสมหะ แกสะอึก อาเจียน 

 
                เมล็ด   :  ใชผสมน้ําผ้ึงแกจุกเสียด แกหนองใน 
                             แกริดสีดวง รักษาบาดแผล 
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