บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็ นบึงน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 2,700 ไร่ อยูห่ ่ าง
จากตัวเมืองสุ พรรณบุรีประมาณ 64 กิ โลเมตร บึงฉวากมีพ้ืนที่ ติดต่อกับอาเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี ส่ วนที่อยูใ่ นเขตอาเภอเดิมบางนางบวชมีพ้ืนที่ประมาณ 1,700 ไร่
บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็ นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็ น
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ที่ มี ค วามส าคัญ ระดับ ชาติ ตามอนุ สั ญ ญาแรมซาร์ ที่ ป ระเทศไทยเป็ นภาคี เนื่ อ งจากความ
หลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีในบึง ลักษณะที่เรี ยกว่าเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าตามอนุ สัญญาแรมซาร์ คือพื้นที่
ลุ่ ม พื้นที่ ราบลุ่ ม พื้นที่ ลุ่ม ชี้ นแฉะ พื้ นที่ ฉ่ า น้ า มี น้ า ท่ วม น้ า ขัง พื้ นที่ พ รุ พื้ นที่ แหล่ ง น้ า ทั้งที่ เกิ ดเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ าขังหรื อน้ าท่วมถาวรหรื อชัว่ คราว ทั้งแหล่งน้ านิ่ งและน้ าไหล แหล่งน้ า
จืด น้ ากร่ อยและน้ าเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเลและทะเลในบริ เวณซึ่ งเมื่อน้ าลดต่าสุ ด น้ าลึกไม่เกิน 6 เมตร
ซึ่ งบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว คือเป็ นบึงน้ าจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1 –
3 เมตร
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ใครๆ ต่างก็คงรู ้จกั กันดีอย่าง “บึงฉวาก”
นั้น เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยได้มีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวชมกันมาบ้างแล้ว เพราะบึงฉวากเปิ ดตัวกันมา
ตั้งแต่ปี 2546 นับถึ งตอนนี้ ก็ได้เวลาเกือบ 10 ปี เข้าไปแล้ว แต่สาหรับใครบางคนที่ยงั ไม่เคยไปมากก่อนก็
อาจจะรู ้ สึกว่าแค่ไปเที่ยวชมดู พันธุ์ปลา ทาไมจะต้องไปถึงจังหวัดสุ พรรณบุรีกนั ด้วย เพราะในเมืองหลวง
อย่างกุรงเทพหรื อบางจังหวัดก็มีสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ า ให้ได้ชมเหมือนกัน แต่ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุอะไร
ก็ตามที่ทาให้คุณยังไม่เคยไปเยี่ยมเยือนที่บึง ฉวาก เราจะขอพาไปเที่ยวชมกันดูสักรอบ เผื่อว่าคุณอาจจะนึ ก
อยากไปเที่ยวชมให้เห็นด้วยตาตัวเองกันดูซกั ครั้งบ้าง
“บึงฉวาก” ตั้งอยูบ่ นพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ของอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี และอาเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของพื้นที่บริ เวณนี้ ทางจังหวัดสุ พรรณบุรีได้จดั ทา “โครงการบึงฉวาก
เฉลิ มพระเกี ยรติ” ขึ้น ประกอบไปด้วย ส่ วนของสวนสัตว์ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่ งที่เราจะพาไป
เที่ยวชมกันในคราวนี้น้ นั ก็คือ ส่ วนของพื้นที่จดั แสดงพันธุ์สัตว์น้ านัน่ เอง ในแค่เดินเข้ามาในบริ เวณของบึงฉ
วากเฉลิ มพระเกี ยรติ เราก็จะสัมผัสได้ถึงความร่ มรื่ นของบรรยากาศริ มบึงน้ า มีลมพัดเย็นสบายโดยเฉพาะ
ในช่วงแดดร่ มลมตก ที่หลายๆ ครอบครัวพากันมาหย่อยใจอยูท่ ี่ริมบึง แต่ก่อนอื่นเราไปสารวจในอาคารจัด
แสดงพันธุ์สัตว์น้ ากันดีกว่า

อาคารจัดแสดงพันธุ์สตั ว์น้ า แบ่งออกเป็ น 3 อาคารด้วยกัน เริ่ มกันที่อาคารแรกที่รวบรวมสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็ม
ไว้ให้ได้ชม ซึ่งมีท้ งั พันธุ์ปลาของไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศมากกว่า 50 ชนิ ด เช่น ปลาบึก ปลากระโห้ ปลาม้า ปลาเสื อ
ตอ ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้จะจัดแสดงปลาแต่ละชนิดพร้อมป้ ายอธิบายรายละเอียดไว้อย่างจัด เจน ทาให้เราได้เพลิดเพลินไปกับ
การเดินชมปลา และได้ความรู ้เกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย ถัดจากอาคารแรก ส่ วนต่อไปจะเป็ นอาคารหลังที่
2 ซึ่ งประกอบไปด้วยตูป
้ ลาขนาดใหญ่กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ภายในมีอุโมงค์ใสให้เราได้เดินลอดผ่านใต้ตปู ้ ลา เหมือนเราได้

อยูใ่ กล้ชนิ ดกับพวกมันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อุโมงค์ปลาที่มีความยาวประมาณ 8.5 เมตรแห่ งนี้ ยังนับเป็ นอุโมงค์ปลาน้ าจืด
แห่ งแรกของประเทศไทย อีก ด้วย เมื่อเดินลอดอุโมงค์ชมปลากันจนหนาใจแล้ว ก็อย่าลืมเดินชมตูป้ ลาต่างๆ ที่อยู่บริ เวณ
รอบๆ อุโมงค์ดว้ ยล่ะ เพราะเค้ามีท้ งั ปลาน้ าจืดและปลาทะเลสวยงามจัดแสดงไว้ให้เราได้ชมกันอีกกว่า 40 ตูเ้ ลยทีเดียว

และสาหรั บอาคารหลังสุ ดท้าย ซึ่ งอยู่ด้านในสุ ดนั้น เป็ นส่ วนจัดแสดงพันธุ์ ปลาทะเลนานาชนิ ด
ภายในประกอบไปด้วยตูป้ ลาขนาดใหญ่ที่เราจะได้ลอดอุโมงค์ปลาไปชมบรรยากาศของ ใต้ทอ้ งทะเลด้วย
ระยะทางกว่า 75 เมตร ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายบนเส้นทางบันไดเลื่อนเกือบตลอดระยะทาง และไฮ
ไลท์สาคัญของอาคารหลังนี้ก็คงจะอยูก่ นั ที่ “อุโมงค์ฉลาม” ซึ่ ง ในอุโมงค์น้ ีจะรวบรวมปลาฉลามหลากหลาย
สายพันธุ์ไว้ให้เราได้ชมกันอย่างตื่นตา รวมไปถึงตูป้ ลาอีกหลายตูท้ ี่จะทาให้เราเดินชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ และ
ก่ อนกลับ ออกจากอาคารหลังนี้ เรายังสามารถแวะหาซื้ อของที่ ระลึ กนากลับไปเป็ นของฝากได้ที่ร้านค้า
ด้านล่าง ใกล้กบั ประตูทางออกได้ดว้ ย แต่ถา้ ใครยังพอมีเวลาเหลือก็สามารถเดินไปชมบ่อจระเข้ที่ต้ งั อยูใ่ กล้ๆ
อาคารหลังที่ 3 ได้อีก ใครที่มาเที่ยวยังบึงฉวากแห่ งนี้ เราก็เชื่ อว่าคงได้รับความเพลิ ดเพลินกลับไปไม่มาก็
น้อย เพราะนอกจากอุโมงค์ปลา และส่ วนจัดแสดงพันธุ์ปลาหายากแล้ว บรรยากาศแวดล้อมโดยรอบก็ยงั ร่ ม
รื่ นเหมาะกับใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ได้ใช้เวลาในวันหยุดร่ วมกันกับครอบครัว อ่านมาถึงตรงนี้ เรา
เชื่ อว่าคุ ณคงจะได้ทาความรู ้ จกั กับบึ งฉวากกันไปบ้างแล้วไม่มากก็น้อย และวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ที่จะถึ งนี้
ตัวเลือกในลาดับต้นๆ ของคุณจะมีชื่อบึงฉวากรวมอยูด่ ว้ ยรึ เปล่านะ อยากรู ้จงั
ที่อยู่ : ตาบลเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี GPS : 14.926912, 100.048703
เบอร์ ติดต่อ : 035 430 033 แฟกซ์ : 035 439 208 เวลาทาการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 18.00 น. ค่าธรรมเนี ยม : อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหลังที่ 1 และ 2 ค่า
เข้าชม ผูใ้ หญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหลังที่ 3 ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท
ชาวต่างชาติ ผูใ้ หญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ช่วงเวลาแนะนา : ตลอดทั้งปี ไฮไลท์ : ชมพันธุ์ปลาน้ าเค็มและ
ปลาน้ าจืดชนิดต่างๆ กิจกรรม : ชมสัตว์น้ าชนิดต่างๆ / พักผ่อนหย่อนใจริ มบึงฉวาก

