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 	 																		สารบัญ

การเดินทาง	 		๗	
สถานที่ท่องเที่ยว	 		๘
           อำาเภอเมืองบึงกาฬ    ๘

            อำาเภอเซกา  ๑๖

            อำาเภอบึงโขงหลง  ๑๙

            อำาเภอบุ่งคล้า  ๒๑

            อำาเภอปากคาด  ๒๔

            อำาเภอศรีวิไล  ๒๔

เทศกาลงานประเพณี																																																																		๒๖
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก	 ๒๘
ตัวอย่างรายการนำาเที่ยว	 ๒๘
สิ่งอำานวยความสะดวก	 ๓๐
            สถานที่พัก  ๓๐

            ร้านอาหาร                                                                                              ๓๔

หมายเลขโทรศัพท์สำาคัญ		 ๓๖
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บึงกาฬ
ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล�้ายางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น�้าตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ 

เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง

แก่งอาฮง
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บึงกาฬ	  จังหวัดท่ีมีการจัดตั้งข้ึน เน่ืองจากจังหวัด
หนองคาย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำาให้
การติดต่อระหว่างอำาเภอท่ีห่างไกลและตัวจังหวัด
เป็นไปด้วยความยากลำาบาก ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์
ในการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ จึง
แยกพืน้ทีบ่างส่วนของจงัหวดัหนองคาย มาจดัตัง้เป็น
จังหวัดบึงกาฬ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔      
จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ ๔,๓๐๕ ตารางกิโลเมตร มี
สถานที่ท่องเท่ียวหลายแห่ง ทั้งวัด นำ้าตก และ
ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่นำ้าโขง และแขวงบอลิคำาไซ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๘ อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอเมือง
บึงกาฬ อำาเภอเซกา อำาเภอโซ่พิสัย อำาเภอบึงโขง
หลง อำาเภอบุ่งคล้า อำาเภอปากคาด อำาเภอพรเจริญ 
และอำาเภอศรีวิไล 
  
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับแม่นำ้าโขง เป็นพรมแดน
ระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย

การเดินทาง
รถยนต์  จากกรงุเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 
๑ กรงุเทพฯ-สระบรีุ เข้าสูท่างหลวงหมายเลข ๒ ผ่าน
นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 
รวมระยะทาง ๗๖๕ กิโลเมตร
รถโดยสารประจ�าทาง  บรษิทั ขนส่ง จำากดั (บขส.) มี
รถออกจากสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพ  (จตจุกัร) 
ถนนกำาแพงเพชร ๒ ไปบงึกาฬ  ทุกวนั ๆ ละ ๑ รอบ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๑๔๙๐,  
๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ และจากบงึกาฬ-กรงุเทพฯ ทกุ
วนั ๆ  ละ ๑ รอบ เวลา ๑๗.๓๐ สำานกังานบงึกาฬ โทร. 

๐๘ ๙๒๘๖ ๒๕๙๖ www.transport.co.th และสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดับงึกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๑๒๒ 
รถโดยสารปรบัอากาศเอกชน สอบถามข้อมลูได้ที่
-บริษัท ๔๐๗ พัฒนา จำากัด โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๐๗๒
-บริษัท ชาญทัวร์ จำากัด โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๗๖๒,                      
๐ ๒๙๓๖ ๓๒๘๒
-บริษัท สวัสดีอีสานทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๐๐๑, ๐ 
๒๕๓๗ ๘๖๑๑
-บริษัท แอร์อุดร จำากัด โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๗๓๕ 
สำานักงานบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๕
รถไฟ  จากสถานรีถไฟกรงุเทพฯ (หวัลำาโพง) มบีริการ
รถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน จากนั้นต่อรถ
โดยสารประจำาทางเข้าจงัหวดับงึกาฬ สอบถามข้อมลู
ได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ 
๔๓๓๔ สำารองบัตรโดยสาร โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ 
สถานีรถไฟหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๖๓๗ www.
railway.co.th 
เครื่องบิน สามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปลงท่า
อากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้า
จังหวัดบึงกาฬ สอบถามข้อมูลได้ที่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๔ มีสายการ
บินที่ให้บริการ ดังนี้
-บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ 
๑๑๑๑ สำานักงานอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๒๒๒ 
www.thaiairways.com 
- สายการบนิ ไทย ไลอ้อน แอร์ โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๙๙๙๙ 
www.lionairthai.com
-สายการบิน ไทย สมายล์ โทร. ๐ ๒๓๐๘ ๘๓๘๓ 
www.thaismileair.com
-สายการบนิ นกแอร์ โทร. ๑๓๑๘ www.nokair.com   
-สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ โทร. ๑๗๗๑ www.
bangkokair.com
-สายการบิน แอร์ เอเชีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ 
www.airasia.com 
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ระยะทางจากตัวเมืองบึงกาฬไปยังอำาเภอต่าง	ๆ
อำาเภอศรีวิไล   ๒๘ กโิลเมตร
อำาเภอบุ่งคล้า   ๓๙ กโิลเมตร
อำาเภอพรเจริญ   ๔๕ กโิลเมตร
อำาเภอโซ่พิสัย   ๕๕ กโิลเมตร
อำาเภอปากคาด   ๔๗ กโิลเมตร
อำาเภอเซกา   ๘๗ กโิลเมตร
อำาเภอบึงโขงหลง  ๘๘ กโิลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดบึงกาฬไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดหนองคาย                ๑๓๖        กิโลเมตร
จังหวัดนครพนม                  ๑๗๕        กโิลเมตร
จังหวัดสกลนคร                  ๑๘๓        กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว
อำาเภอเมืองบึงกาฬ
ตลาดนัดไทย-ลาว  ตั้งอยู่บนถนนเลียบริมแม่นำ้าโขง 
ตำาบลบึงกาฬ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ตลาดลาว” 
เนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้าจากฝั่งลาวนำาของมาขายเป็น
จำานวนมาก ทั้งพืชผัก อาหารสด อาหารแห้ง ของป่า
และของหายาก มเีฉพาะวันอังคารและวนัศกุร์ ตัง้แต่
เวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ศาลเจ้าแม่สองนาง  ตัง้อยูบ่นถนนเจ้าแม่สองนาง หน้า
โรงพยาบาลบึงกาฬ โดยปกตปิระชาชนทีอ่าศยัอยูริ่ม
แม่นำา้โขงจะเสียชีวิตในลำานำา้โขงปีละหลายคน ซึง่เช่ือ
กนัว่าเป็นการกระทำาของเทพเจ้าทางนำา้ ชาวบ้านจงึ
จดัพิธบีวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพือ่ความเป็นสริมิงคล
และคุม้ครองผู้ท่ีประกอบอาชีพทางนำา้รอดพ้นจากภยั
อนัตราย มพีธีิบวงสรวงใหญ่ในช่วงเดอืน ๖ ของทกุปี

วดับพุพราชสโมสร  ตัง้อยูริ่มแม่นำา้โขง ถนนชาญสนิธุ์ 
ตำาบลบึงกาฬ เดิมชื่อ “วัดศรีมงคล” ชาวบ้านเรียก 
“วัดกลาง” ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัด “บุพพราชสโมสร” มีเจ้าคณะ

อำาเภอเมืองบึงกาฬเป็นเจ้าอาวาสวัด พระประธาน
ในพระอุโบสถคือ หลวงพ่อวัดกลาง เป็นพระพุทธ
รูปโบราณก่ออิฐถือปูน ศิลปะล้านช้าง หน้าตักกว้าง 
๕๙ นิ้ว เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวบึงกาฬ

วดัศรโีสภณธรรมทาน	(วดัใต้)  ต้ังอยูท่ีบ้่านศรโีสภณ 
ถนนมีชัย ตำาบลบึงกาฬ ประดิษฐานพระพุทธโสภณ
มงคลใต้ พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้าง เนื้อทอง
สัมฤทธิ ์ปางมารวชิยั (ลกัษณะเดยีวกบัหลวงพ่อพระใส 
จังหวัดหนองคาย) ชาวบ้านต่างเรียกขานท่านว่า 
“พระสุก” ซ่ึงหมายถึงความผาสุก ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี จะมีการแห่พระสุกไปรอบเมือง 
ให้ชาวบ้านได้สักการะและสรงนำ้าเพื่อเป็นสิริมงคล
 
วดัสามคัคอีปุถมัภ์	(วดัภกูระแต)  ต้ังอยู ่ตำาบลวศิษิฐ์ 
เดิมเป็นที่พำานักของหลวงพ่อทองพูล สิริกาโม (พระ
ญาณสิทธาจารย์) พระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน เป็น
พระปฏิบัติกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ
เถระ และพระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ วัดเจติยาคีรี
วิหาร (วัดภูทอก) มีเมตตาบารมีสูง ประชาชนนิยม
มากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลวง
พ่อทองพลู สริกิาโม ได้ละสงัขารเมือ่เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ สิริอายุรวม ๘๓ ปี แต่ประชาชนก็ยัง
นิยมมาทำาบุญที่วัดน้ีอยู ่ ภายในศาลาการเปรียญ
ประดิษฐานพระสังกัจจายน์ หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว 
ชาวบ้านนยิมมาขอพรเพือ่ให้เจรญิรุง่เรอืงด้านค้าขาย
และอยู่เย็นเป็นสุข   
การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เส้นทางไปจังหวัดหนองคาย ห่าง
จากตวัเมอืง ๓ กโิลเมตร วดัอยูต่ดิรมิถนนทางซ้ายมอื
 
วดัโพธาราม (วดัหลวงพ่อพระใหญ่)  ตัง้อยู ่หมูท่ี ่๕ 
บ้านท่าไคร้ ตำาบลบึงกาฬ เป็นที่ประดิษฐานหลวง
พ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 
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วัดศรีโสภณธรรมทาน
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วัดโพธาราม

๕ ฟุต ๔ นิ้ว ประดิษฐานบนแท่นสี่เหลี่ยม เป็นพระ
ประธานในพระอุโบสถ ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๗ มีการสมโภชหลวงพ่อพระใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง 
คือประเพณบีญุเดอืน ๓ หรอืบญุข้าวจี ่จะมกีารถวาย
ปราสาทผึง้ และในสปัดาห์หลังเทศกาลสงกรานต์ จะ
เป็นประเพณสีรงนำา้หลวงพ่อพระใหญ่ ในพระอโุบสถ
อนุญาตให้ผู้ชายสามารถเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อ
พระใหญ่ได้ ส่วนผู้หญิงให้กราบไหว้ได้เฉพาะบริเวณ
หน้าพระอุโบสถ
การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เส้นทางไปอำาเภอบุ่งคล้า ห่างจาก
ตัวเมือง ๖ กิโลเมตร

หนองกุดทิง  ต้ังอยู่ ตำาบลโนนสมบูรณ์ ห่างจาก
ตัวอำาเภอเมืองบึงกาฬมาทางทิศใต้ ๕ กิโลเมตร 
เป็นหนองนำ้าขนาดใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
๒๒,๐๐๐ ไร่ มีระดับความลึกตั้งแต่ ๒-๑๐ เมตร เมื่อ
มองจากทางอากาศจะเห็นหนองนำ้ารูปร่างคล้ายปีก
ผีเสื้อ มีพื้นที่เชื่อมต่อกับแม่นำ้าโขง จึงมีความหลาก
หลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสัตว์นำ้ากว่า ๒๕๐ 
สายพันธุ์ ปลาที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดในโลกกว่า 
๒๐ สายพันธุ์ พืชนำ้ากว่า ๒๐๐ ชนิด นกต่าง ๆ กว่า 
๔๐ ชนิด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มนำ้า (แรมซาร์) สำาคัญของโลก 
และเป็นแห่งที่ ๑๑ ของประเทศไทย 
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วัดป่าบ้านพันลำา	  ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าโขง บ้านพันลำา 
ตำาบลวิศิษฐ์ บริเวณโดยรอบโอบล้อมด้วยผืนป่า 
เป็นวัดมหานิกาย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ หลวงพ่อศิลา 
พระพุทธรูปปางประทานพร แกะสลักจากหิน หน้า
ตักกว้าง ๔๐ นิ้ว เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน 
ทางวดัมกีารจดัอบรมการปฏิบตัธิรรมให้กับพระภกิษุ 
สามเณร แม่ชี ประชาชนทั่วไป และในช่วงหน้าแล้ง
จะปรากฏหาดทรายบริเวณหน้าวัดที่ติดริมแม่นำ้าโขง 
พระอาจารย์เจ้าอาวาสจะนำาผู้ปฏิบัติธรรมลงไปเดิน
จงกรมบนหาดทราย เป็นภาพที่น่าประทับใจ ต่อมา

ทางวัดจึงจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๗ วัน ใน
ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
การเดินทาง ใช้ถนนสายบึงกาฬ-พันลำา วัดอยู่ติดกับ
ด่านศุลกากรบึงกาฬ

วัดอาฮงศิลาวาส	 (แก่งอาฮง)  ต้ังอยู่ริมแม่นำ้า
โขง บ้านอาฮง ตำาบลไคส ี เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ม่ปรากฏ                      
หลกัฐานว่าก่อตัง้เมือ่ใด สนันษิฐานว่าแต่ก่อนเคยเป็น
วดัป่า ปัจจุบนัมกีารบูรณะสิง่ก่อสร้างภายในวดัขึน้มา
ใหม่ บรเิวณวดักว้างขวางและสวยงาม ในพระวหิาร

หนองกุดทิง
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ประดิษฐาน “พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” หล่อด้วย
ทองเหลอืง ลักษณะคล้ายกบัพระพทุธชินราช มคีวาม
เชือ่กนัว่าลำานำา้โขงบรเิวณหน้าพระอโุบสถของวดัเป็น
จดุทีล่กึทีส่ดุในแม่นำา้โขง หรอืเรยีกว่า “สะดอืแม่นำา้
โขง” เคยมกีารวัดโดยใช้เชือกผกูกับก้อนหนิหย่อนลง
ไปได้ลกึถงึ ๒๐๐ เมตร ในฤดนูำา้หลากกระแสนำา้จะไหล
วนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่ เมือ่รปูกรวยแตกจะมเีสยีง
คล้ายกระแสนำา้ไหลเซาะโขดหนิแล้วค่อย ๆ หายไป 
เมื่อกระแสนำ้าเชี่ยวมาอีกก็จะก่อตัวข้ึนใหม่เกิด
สลับกันตลอดทั้งวัน ส่วนหน้าแล้งในเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม จะมองเห็นเกาะแก่งกลางนำ้าชัดเจน 
ตามตำานานเล่าสืบต่อกนัว่าบรเิวณสะดอืแม่นำา้โขง จะ
มีถำ้าใต้นำ้าและโขดหินใหญ่อยู่บริเวณทางฝั่งประเทศ

ลาว ตรงข้ามกับวัดอาฮงศิลาวาส เป็นที่ชุมนุมของ
เหล่าพญานาคในวันออกพรรษา เพื่อทำาบุญบั้งไฟ
เป็นพุทธบูชาร่วมกับมนุษย์ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ์
แต่ละปีบริเวณนี้มีบั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นจำานวนมาก 
และในบรเิวณวดัมรีปูป้ันของเทพธดิาสะดอืแม่นำา้โขง 
ซึ่งชาวบ้านนิยมมาบนบานศาลกล่าว ให้ได้โชคลาภ
และสมหวังในความรัก นอกจากนี้บริเวณแก่งอาฮง 
มีโขดหินมากมายและถำ้าใต้นำ้า จึงมีระบบนิเวศอุดม
สมบรูณ์ เป็นแหล่งทีม่ปีลาบกึซึง่เป็นปลานำา้จดืขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกชุกชุมอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เส้นทางไปจังหวัดหนองคาย ห่าง
จากตัวเมือง ๒๑ กิโลเมตร

วัดอาฮงศิลาวาส
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ภูสิงห์ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงดบิกะลา 
ป่าภูสงิห์และป่าดงสชีมพ ูมเีนือ้ที ่๑๒,๐๐๐ ไร่ สภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายทอดตัวไปตามแนว
เหนือ-ใต้ ครอบคลุมพื้นท่ีอำาเภอเมืองบึงกาฬและ
อำาเภอศรีวิไล ภูสิงห์เกิดจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยาของเปลือกโลกในลักษณะต่าง ๆ เกิดการ
เรียงตัวของก้อนหิน เกิดหน้าผา ถำ้า ลานหิน และ
กลุ่มหินรปูทรงต่าง ๆ  กระจายอยูโ่ดยทั่ว สามารถชม
พระอาทิตย์ขึ้นและตกได้บนภูเดียวกัน 

สถานที่น่าสนใจของภูสิงห์ ได้แก่
ลานธรรมภูสิงห์  ลานกว้างอยู่ด้านทิศเหนือของภู
สงิห์ มหีนิทรายแดงขนาดใหญ่มองดคูล้ายสงิโตหมอบ
อยู่ข้างลาน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ภูสิงห์” และมี
พระพุทธรูป “หลวงพ่อพระสิงห์” ประดิษฐานอยู่ 
ลานธรรมภูสิงห์เป็นสถานท่ีซึ่งพระสงฆ์และฆราวาส
ใช้สวดมนต์ภาวนาและจัดกิจกรรมทางศาสนาเป็น
ประจำาทุกปี

จุดชมวิวลานธรรม  เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อยู่ด้าน
ทิศตะวันออกของภูสิงห์ เดินเท้าถึงได้ง่าย สามารถ
มองเห็นแม่นำ้าโขง เมืองปากกระด่ิง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และผืนป่าภูวัว ทั้งยัง
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
จุดชมวิวผาน�้าทิพย์  ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงด้าน
ทิศตะวันออกของภูสิงห์ จุดนี้มองเห็นเขตรักษาพันธุ์
สตัว์ป่าภวูวั แม่นำา้โขง และสวนยางพาราของชาวบ้าน
ในตำาบลชัยพร ตำาบลโคกก่อง อำาเภอเมืองบึงกาฬ
หินสามวาฬ  หินทรายขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง 
แยกเป็น ๓ ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่าย
ทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก จึง
เรียกกันว่า “หินสามวาฬ” เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
โดดเด่น อยู่ด้านทิศตะวันออกของภูสิงห์ สามารถ
ยนืชมทศันยีภาพของป่าภวูวั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก 
หาดทรายแม่นำ้าโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่ง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งยังเป็น
จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

ลานธรรมภูสิงห์
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ถ�้าใหญ่  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของภูสิงห์ ลักษณะ
เป็นถำ้าขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้ ๓๐๐-๕๐๐ คน 
ในอดีตเคยถูกใช้เป็นสถานที่พัก หลบภัย และจุด
ปฐมพยาบาลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในการสู้
รบกับรัฐบาลไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๓ 
จุดชมวิวถ�้าฤ ๅษ ี  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของภูสิงห์  
เป ็นก้อนหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง มองเห็น
ทัศนียภาพของป่าภูวัว ภูทอกใหญ่ แก่งสะดอก หาด
ทรายแม่นำา้โขง และภเูขาเมอืงปากกระดิง่ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจุดชมพระอาทิตย์
ขึ้นยามเช้า ในอดีตท่ีแห่งน้ีเคยมีฤาษีมาน่ังบำาเพ็ญ
เพียร จึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่

สมรภูมิภูสิงห์ มีลักษณะเป็นหลุมบังเกอร์ หลุม
หลบภัย และหลุมสอดแนมข้าศึกของผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ในอดีต ทำาให้บริเวณนี้มีร่องรอยการสู้
รบหลงเหลือให้เห็นจนถึงปัจจุบัน
หนิหัวช้าง  ตัง้อยูด้่านทศิตะวนัตกของภูสงิห์ ลกัษณะ
ก้อนหินมองไกล ๆ คล้ายหัวช้าง หากยืนบนหัวช้าง
จะเห็นโขดหินเรียงรายอยู่ด้านข้างริมหน้าผา คล้าย 
“แกรนด์แคนยอน” จดุนีม้องเหน็พืน้ทีส่วนยางพารา
เป็นบริเวณกว้าง
หินช้าง  ลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่คล้ายช้างครึ่งตัว 
อยูต่ดิหน้าผาสงูชนัทางทศิตะวนัตกของทางขึน้ภสูงิห์ 
บริเวณรอบ ๆ มีต้นไผ่ขึ้นปกคลุม มองเห็นวิวสวน
ยางพาราในเขตอำาเภอเมืองและอำาเภอศรีวิไล

หินสามวาฬ
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หินรถไฟ  เป็นจุดท่ีสำาคัญและโดดเด่นของภูสิงห ์
ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มองไกล ๆ คล้ายหัว
ขบวนรถไฟ บริเวณด้านล่างมีแหล่งนำ้า มีโขดหินรูป
ร่างแปลกตา เป็นจุดที่ต้องเดินเท้าระยะไกล และถ้า
ขึ้นไปยืนอยู่บนหินรถไฟ จะเห็นวิวทั้งฝั่งตะวันออก
และตะวันตกของภูสิงห์
ส้างร้อยบ่อ  อยู่บริเวณหน้าผาด้านตะวันตกของ
ภูสิงห์ มีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่และเล็กจำานวน
มาก เป็นที่มาของ คำาว่า “ส้างร้อยบ่อ” ซึ่งมีความ
หมายตามภาษาไทยว่า “บ่อนำ้าร้อยบ่อ” เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเซาะกร่อนของ
ลมและฝน ในฤดูฝนมีนำ้าขัง จุดนี้มองเห็นศาลากลาง
จังหวัดบึงกาฬ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่
สวยงาม

ก�าแพงหินภูสิงห์  อยู่ด้านทิศเหนือของภูสิงห์ มี
ลักษณะเป็นกำาแพงหินสูง เกิดจากการเซาะกร่อน
ของลมและฝน เป็นการเรียงซ้อนกันของช้ันหินตาม
ธรรมชาติ มีลวดลายแปลกตา
ลานหินลาย  ลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีหลุมเล็ก ๆ  
ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตจิำานวนมาก ชาวบ้านเรยีก
ขานว่า “ลานหนิลาย” มหีญ้าขึน้กระจายปกคลมุ ฤดู
แล้งหญ้าจะแห้งตาย ฤดูฝนหญ้าจะฟื้นสภาพเป็นสี
เขียวดูสวยงาม
บริเวณทางขึ้นภูสิงห์ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ
ห้องนำา้ แต่ไม่มบ้ีานพกัและร้านค้าให้บรกิาร สอบถาม
ข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สำานักงานป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลาฯ หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนไทรทอง ตำาบลโคกก่อง อำาเภอเมืองบึงกาฬ 
โทร. ๐๘ ๘๕๓๖ ๒๗๑๗, ๐๘ ๘๕๖๓ ๘๘๕๒ หรือ 
www.ภูสิงห์.com

หินหัวช้าง
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การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เส้นทางไปอำาเภอบุ่งคล้า ประมาณ 
๒๐ กิโลเมตร จนถึงแยกตำาบลโคกก่อง ให้เลี้ยวขวา 
และตรงไปอีก ๕ กิโลเมตร จะถึงที่ทำาการป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดงดิบกะลาฯ

อำาเภอเซกา
นำ้าตกเจ็ดสี	(นำ้าตกสะอาม)  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเสียด 
ตำาบลบ้านต้อง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้าน
ทศิตะวนัตก เป็นนำา้ตกใหญ่และสวยงาม มทีัง้หมด ๓ 
ชัน้ เดมิชือ่ในภาษาถิน่เรยีกว่า “นำา้ตกห้วยกระอาม” 
(สะอาม) เพราะนำา้ตกเกดิจากธารนำา้ของห้วยกะอาม 
ไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทาง
ยาวลงสู่แอ่งนำ้าเบ้ืองล่างท่ีมีความตื้นและกว้างใหญ่ 

ต่อมาเรียกว่า นำ้าตกเจ็ดสี เนื่องจากยามที่ละออง
นำ้าตกกระทบกับแสงแดดทำาให้เกิดเป็นประกายสีรุ้ง
สวยงาม  จากลานจอดรถ เดินเข้าไปประมาณ ๘๐๐ 
เมตร จะถึงนำ้าตกชั้นแรก และเดินต่อไปอีกประมาณ 
๒๐๐ เมตร จะถึงนำ้าตกชั้นที่สอง ซึ่งมีลักษณะเป็น
ลานหินนำา้ตกเช่นเดยีวกบัชัน้แรก ส่วนนำา้ตกชัน้ทีส่าม 
ห่างจากลานนำา้ตกช้ันทีส่องประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็น
ชัน้ทีส่วยทีส่ดุ และเป็นทีม่าของชือ่นำา้ตกเจด็ส ีแต่เส้น
ทางทีจ่ะขึน้ไปต้องปีป่ายกนัเลก็น้อย บางช่วงมบีนัได
เหลก็ให้เดนิขึน้ไป และบางช่วงต้องเดนิลยุธารนำา้ ซึง่
จะมีเชอืกให้เกาะเดนิเพือ่ความปลอดภยั ชัน้นีเ้ป็นผา
นำ้าตกขนาดใหญ่ และมีลานหินเล่นนำ้าได้ นำ้าไม่ลึก 
ช่วงเวลาที่เหมาะในการท่องเที่ยวคือฤดูฝน 

ส้างร้อยบ่อ
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การเดินทาง  จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ สายบึงกาฬ-บุ่งคล้า ก่อนถึงอำาเภอ
บุง่คล้า ๑๒ กิโลเมตร มทีางแยกขวาทีบ้่านชยัพร ผ่าน
บ้านภเูงนิ บ้านดอนเสยีด ไปจนถึงตวันำา้ตก ระยะทาง
จากตัวเมือง ประมาณ ๕๓ กิโลเมตร

นำ้าตกชะแนน  ตั้งอยู่ที่บ้านภูเงิน ตำาบลบ้านต้อง 
ในพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เดิมเรียกว่า 
นำ้าตกตาดสะแนน ตาด แปลว่า “ที่ซึ่งมีนำ้าไหล”  
สะแนน แปลว่า “สูงสุดยอด” หรือ “เยี่ยมยอด” 
เป็นนำ้าตกขนาดใหญ่ ๒ ชั้น ที่มีความสวยงาม และมี

นำา้เฉพาะในฤดฝูน นำา้ตกชัน้แรกกบัชัน้ทีส่อง มรีะยะ
ทางห่างกันประมาณ ๓๐๐ เมตร ตัวนำ้าตกเกิดจาก
สายนำา้หลายสายไหลลดหลัน่มาบรรจบรวมกนัทีแ่อ่ง
เบื้องล่าง การเข้าถึงตัวนำ้าตก มีเส้นทางเดินเท้าเริ่ม
ที่บริเวณ “สะพานหิน” หรือ “ขัวหิน” เป็นอีกหนึ่ง
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากสายนำ้าในลำาห้วย
ชะแนน (ที่เหนือขึ้นไปเป็นนำ้าตกชะแนน) ได้ไหลมา
รวมกนัเป็นลำาธารกว้างก่อนทีจ่ะไหลหกัตกลงไปตาม
รอยแตกของร่องหินขนาดใหญ่ และไหลลอดหายไป
ใต้แผ่นหินยักษ์ ในฤดูฝนสายนำ้าจะถั่งโถม ละอองนำ้า
ฟุง้กระจายดยูิง่ใหญ่สวยงาม จากสะพานหนิทีม่คีวาม

ก�าแพงหินภูสิงห์
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ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร เดินต่อมาจะมีสะพานไม้
เล็ก ๆ  ข้ามร่องหิน ซึง่ทางเจ้าหน้าทีท่ำาไว้ไปสูตั่วนำา้ตก 
ระหว่างทางเป็นป่าโปร่งร่มรื่น หากไปเที่ยวนำ้าตกใน
ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ระหว่างทางเดินจะเห็น 
“ดอกสิรินธรวัลลี” หรือ “ดอกสามสิบสองประดง” 
พันธุ์ไม้มงคลประจำาจังหวัดบึงกาฬ ออกดอกเป็นช่อ
ใหญ่สีส้มอมนำ้าตาล 
การเดินทาง ใช้เส้นทางเดยีวกบันำา้ตกเจด็ส ีโดยใช้เส้น
ทางบ้านชัยพร-บ้านภูเงิน ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร 

จะพบทางแยกไปนำ้าตกชะแนนอีก ๕ กิโลเมตร ทาง
ช่วงสุดท้ายเป็นทางดินแคบและขรุขระ ต้องใช้รถ
จักรยานยนต์หรือรถขับคลื่อนสี่ล้อ

นำา้ตกถำา้พระ  ตัง้อยูท่ีบ้่านถำา้พระ ตำาบลโสกก่าม อยู่
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเช่นเดียวกับนำ้าตกเจ็ด
สีและนำ้าตกชะแนน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูแลและจัดการด้านการท่องเที่ยว มีนำ้าเฉพาะในฤดู
ฝนเท่าน้ัน บริเวณนำ้าตกเงียบสงบและร่มร่ืน เป็นที่
ตั้งของสำานักสงฆ์ เมื่อเดินขึ้นมาบนลานหินด้านหลัง 
จะพบหุบเขาแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ ๒๐๐ 
ตารางเมตร นำ้าตกจะไหลผ่านหน้าผากว้างราว ๑๐๐ 
เมตร สงูประมาณ ๕๐ เมตร และไหลรวมกนัลงไปยงั
แอ่งเบื้องล่าง 
นำ้าตกถำ้าพระ แบ่งเป็น ๓ ช้ัน นำ้าตกชั้นแรก (ด้าน
ล่าง) เป็นธารนำ้าตกไหลลดหลั่นลงสู่แอ่งก้นกระทะ 
มนีำา้ลกึ เหมาะสำาหรบัคนว่ายนำา้เป็น นำา้ตกชัน้ทีส่อง 
เป็นลำาธารหลายสาย มีสายนำ้าไหลแรง นำ้าตื้น จึงมี
นักท่องเที่ยวไปเล่นนำ้ากันมาก โดยเฉพาะกิจกรรม
สไลด์เดอร์ไปตามสายนำ้าที่ไหลเป็นทางยาวไปตาม
แนวโขดหิน ธารนำ้าตกในช่วงกลางนี้มีพื้นที่ยาวไป
จนถึงฝายทดนำ้า และมีด้านหนึ่งเป็นเพิงผา ริมเพิง
ผาประดิษฐานพระพุทธรูป ๒ องค์ ศิลปะพื้นบ้าน ผู้
มาเที่ยวนำ้าตกนิยมมากราบไหว้ขอพร สันนิษฐานว่า
อาจเป็นที่มาของชื่อนำ้าตกถำ้าพระ จากนั้นเหนือฝาย
ขึน้ไปจะมบีนัไดเดนิขึน้ไปสู ่นำา้ตกชัน้ทีส่าม มีสายนำา้
ไหลลงมาสู่แอ่งนำ้าตื้นเบื้องล่าง
การเดินทาง จากตวัเมอืงบงึกาฬ ใช้ทางหลวงหมายเลข 
๒๑๒ เส้นทางไปอำาเภอบุง่คล้า ประมาณ ๒๖ กโิลเมตร 
แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๔ อีก 
๓๑ กิโลเมตร จะถึงท่ีจอดรถของท่าเรือไปนำ้าตก
ถำ้าพระ ต่อเรือของชาวบ้านไปตามลำาคลองร่มรื่น
ประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นเดินเท้าต่อไปอีก ๕๐๐ 
เมตร ถงึตัวนำา้ตก ค่าเรือไปและกลับ คนละ ๒๐ บาท

น�้าตกชะแนน
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อำาเภอบึงโขงหลง
บึงโขงหลง	  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
แหล่งนำ้าจืดขนาดใหญ่ มีลักษณะรูปทรงคล้ายเขา
วัวแคบ ๆ มีเนื้อที่ ๘,๐๖๒ ไร่ มีความยาวประมาณ 
๑๓ กโิลเมตร และมคีวามกว้างประมาณ ๒ กโิลเมตร 
นำ้าในบึงมีความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ ๐.๕-๑ เมตร 
จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกประมาณ ๖ เมตร ต้นนำ้าของ
บงึโขงหลงเกดิจากภวูวัและภลูงักาไหลมารวมกนั ลง
สู่แม่นำ้าสงคราม และลงสู่แม่นำ้าโขงในที่สุด เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงมีพระราชดำาริให้กรมชลประทาน 

พิจารณาโครงการเก็บกักนำ้าเพื่อการเกษตรใน
ฤดแูล้ง ดำาเนนิการแล้วเสรจ็เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้
ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ต่อมา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่ม
นำ้าระดับนานาชาติ (Wetland of International 
Importance) อันดับที่ ๑,๐๙๘ ของโลก เนื่องจาก
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์นำา้ และพชืนำา้นานาชนดิ พบนกนำา้กว่า ๑๐๐ 
ชนิด และนกอพยพมากกว่า ๓๐ ชนิด นอกจากนี้ยัง
พบปลาบู่แคระที่หาดูได้ยาก บริเวณบึงโขงหลงยังมี 
“หาดคำาสมบูรณ์” หาดทรายทอดยาว เป็นจุดพัก

น�้าตกถ�้าพระ
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ผ่อนหย่อนใจ มห่ีวงยาง เรอืถบี ร้านอาหารให้บริการ 
และยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของบึงโขงหลงโดยมี
ภูลังกาตั้งเด่นเป็นฉากหลัง 
การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เลี้ยวเข ้าทางหลวงหมายเลข 
๒๐๒๖ เข้าสูอ่ำาเภอบงึโขงหลง ระยะทางจากตวัเมอืง 
ประมาณ ๘๕ กิโลเมตร
 
อุทยานแห่งชาติภูลังกา	 (พระธาตุภูลังกา)	  ได้รับ
การประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๓ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ มเีนือ้ที ่๓๑,๒๕๐ ไร่ ครอบคลมุ
พืน้ทีใ่นเขตตำาบลดงบัง ตำาบลโพธิห์มากเป้ง อำาเภอบงึ
โขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และอำาเภอบ้านแพง อำาเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม แม้ตัวท่ีทำาการอุทยานฯ 
จะตั้งอยู่ที่ ตำาบลไผ่ล้อม อำาเภอบ้านแพง จังหวัด

นครพนม แต่พืน้ทีอ่ทุยานฯ ทางฝ่ังอำาเภอบงึโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ ก็มีเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ 
พระธาตุภูลังกา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูลังกา และมีเส้น
ทางเดินขึ้นทางฝั่งอำาเภอบึงโขงหลงเช่นกัน 

พระธาตภุลูงักา	หรอืเจดย์ีกองข้าวศรบีญุเนาว์	 เป็น
เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศเนปาล ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้าย
กองข้าว ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกา บนระดับความ
สูงจากระดับนำ้าทะเลประมาณ ๕๖๓ เมตร หากเดิน
ขึน้ทางฝ่ังอำาเภอบงึโขงหลง ใช้เส้นทางเดินขึน้ทีห่น่วย
พระธาตุเจดีย์ภูลังกา (จุดสกัดที่ ภก. ๒) บริเวณด้าน
หลังวัดพระธาตุภูลังกา ทางขึ้นจุดนี้เป็นบันไดปูน 
๑,๔๐๐ ข้ัน ววิระหว่างทางสวยงาม เตม็ไปด้วยต้นไม้
ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะพบดอกไม้ป่าและ

บึงโขงหลง



บึงกาฬ 21

มอสสีเขียวขึ้นเต็มไปหมด เมื่อเดินทางขึ้นมาบริเวณ
รอบ ๆ พระธาตุ ซึ่งเป็นลานหินกว้าง จะมองเห็น
ภูเขาที่มียอดติดต่อกันอยู่โดยรอบ ด้านหนึ่งมองเห็น
บงึโขงหลง อกีด้านมองเหน็แม่นำา้โขงและเทอืกเขาใน
เขตสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มอีากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปี 
การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เส้นทางไปนครพนม จนกระทั่งอีก 
๑๒ กิโลเมตร จะถึงอำาเภอบ้านแพง บริเวณสี่แยก
ตำาบลดงบัง ให้เล้ียวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
๒๐๒๖ ไปอีก ๘ กิโลเมตร ก่อนถึงตัวอำาเภอบึงโขง
หลง จะมีป้ายบอกทางซ้ายมือไปวัดพระธาตุภูลังกา 
เลี้ยวเข้าไปเป็นทางดินแดงประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร 
สอบถามข้อมลูได้ที ่อทุยานแห่งชาตภิลูงักา โทร. ๐๘ 
๑๗๒๕ ๒๖๘๔, ๐๘ ๔๗๙๒ ๓๕๐๕
 
นำ้าตกตาดกินรี		ตั้งอยู่ที่บ้านนาอ่าง ตำาบลโพธิ์หมาก
แข้ง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นนำ้าตกใหญ่ 
มี ๕ ช้ัน มีแอ่งนำ้าและลานหินกว้างรองรับนำ้าตก 
สามารถลงเล่นนำ้าได้ 
การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เส้นทางไปนครพนม จนถึงสี่แยก
ตำาบลดงบัง ให้เล้ียวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
๒๐๒๖ ไปอีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ก่อนถึงตัว
อำาเภอบึงโขงหลง จะมีป้ายบอกทางซ้ายมือไปนำ้าตก

อำาเภอบุ่งคล้า
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภวูวั  ตัง้อยูบ้่านดอนจกิ ตำาบล
บุ่งคล้า มีเนื้อท่ี ๑๒๔,๖๖๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีใน
เขตอำาเภอบุ่งคล้า อำาเภอเซกา และอำาเภอบึงโขง
หลง มีอาณาเขตสองด้านขนานไปกับแม่นำ้าโขง ห่าง
จากเขตชายแดนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีความสูงจากระดับนำ้า
ทะเลเฉลี่ย ๑๕๐-๓๐๐ เมตร เป็นแหล่งกำาเนิดของ

ต้นนำ้าที่สำาคัญหลายสาย เช่น ลำาห้วยชะแนน ลำาห้วย
กะอาม และลำาห้วยบงับาตร มีสตัว์เฉพาะซึง่ค้นพบท่ี
นี่เพียงแห่งเดียวในโลก คือ กิ้งก่าภูวัว (Mantheyus 
Phuwuaensis) ก้ิงก่าสายพันธุ์ใหม่ อาศัยอยู่ตาม
ก้อนหินทรายและหน้าผาหินทราย มีการดำารงชีวิต
ต่างจากก้ิงก่าชนิดอื่น ตอนกลางวันจะอาศัยในถำ้า
หรือโพรงหิน ตอนกลางคืนจะออกหากิน 
สถานทีน่่าสนใจในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภวูวั ได้แก่
น�้าตกถ�้าฝุ่น  ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าถำ้าฝุ่น บ้านภู
สวาท ตำาบลหนองเดิ่น ชื่อของนำ้าตกเรียกตามชื่อถำ้า
ที่อยู่บริเวณใกล้กับนำ้าตกซึ่งมีดินเป็นฝุ่น ภายในถำ้ามี
พระพทุธรปูประดษิฐานอยู ่และมพีระธดุงค์มาปฏบิตัิ
ธรรมเป็นระยะ บริเวณโดยรอบตัวนำ้าตกยังมีถำ้าหรือ
เพิงหินขนาดเล็กที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง 
การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึง
อำาเภอบุ่งคล้า ๗ กิโลเมตร มีทางแยกขวาไปนำ้าตก 
ระยะทาง ๔ กิโลเมตร รอบ ๆ เป็นป่าโปร่ง ทางเดิน
ไปนำ้าตกจะผ่านลานหินทรายกว้าง นำ้าตกจะไหลมา
จากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะเป็นร่องแคบ มอง
เห็นสายนำ้าตกเป็นทางยาว มีนำ้าเฉพาะในฤดูฝน  
น�้าตกเจ็ดสี น�้าตกชะแนน และน�้าตกถ�้าพระ อยู่ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว แต่อยู่ในพ้ืนที่อำาเภอเซกา 
จุดชมทิวทัศน์บนหลังภูวัว มีระดับความสูงเฉล่ีย 
๑๖๐-๔๔๘ เมตร ประกอบด้วยภูเล็ก ๆ ซ่ึงมีชื่อ
เรียกต่างกันอยู่หลายภู มีเส้นทางเดินเชื่อมต่อกัน
ในแต่ละจุดบนยอดภู จุดชมวิวบริเวณหลังภูด้านทิศ
ตะวันออก มองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลถึงภูงู สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว บนหลังภูยังมีลานหิน
กว้างใหญ่ เหมาะสำาหรับใช้เป็นพื้นท่ีกางเต็นท์พัก
แรม ลานหินนี้เคยถูกใช้เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์
ของทหารอเมริกาในช่วงสงคราม จึงเรียกชื่อว่า 
“ลานอเมริกา”
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีบ้านพัก ลานกางเต็นท ์
และอุปกรณ์เต็นท์ให้เช่า ซึ่งต้องติดต่อล่วงหน้าอย่าง
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น้อย ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งเรื่องความต้องการลูกหาบ 
คนนำาทาง จำานวนวันที่ต้องการค้างแรม รวมถึง
จำานวนคนท่ีไปด้วย และส่งจดหมายไปที่ หัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูวัว ตำาบลบุ่งคล้า อำาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
๔๓๑๔๐ สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๔๔๒๘ ๕๓๘๙, 
๐๘ ๙๘๖๒ ๓๓๘๙
การเดินทาง สามารถเดินทางได้ ๓ เส้นทาง เส้นทาง
ที ่๑ จากตวัเมอืงบงึกาฬ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ 
เลยตวัอำาเภอบุง่คล้าไปประมาณ ๓ กโิลเมตร ถงึบ้าน
ดอนจิก เลี้ยวขวาไปอีก ๖ กิโลเมตร เข้าสู่ที่ทำาการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เส้นทางที่ ๒ จากจังหวัด
สกลนคร มาตามถนนสายพงัโคน-บงึกาฬ ผ่านอำาเภอ

วานรนิวาส อำาเภอคำาตากล้า ถึงทางแยกบ้านหนอง
หิ้ง ให้เลี้ยวขวา ผ่านอำาเภอเซกา ถึงแยกบ้านดงบัง 
จดุเชือ่มทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ เลีย้วซ้ายไปอำาเภอ
บุ่งคล้าถึงบ้านดอนจิก ทางเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ที่ทำาการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เส้นทางที่ ๓ จากจังหวัด
นครพนม ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ผ่านอำาเภอ
ท่าอุเทน อำาเภอบ้านแพง ถึงบ้านดอนจิก เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่สำานักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

โครงการอนุรักษ์พันธุ ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืตอนบน  ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีป่่าภทูอกน้อย หมู่ที่ 
๖ บ้านภูสวาท ตำาบลหนองเดิ่น มีเนื้อที่ ๒,๑๑๕ ไร่ 
สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเส้นทางท่องเที่ยว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
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เชงินิเวศ มกีารค้นพบพนัธุไ์ม้ชนดิใหม่ของโลกทีน่ี ่ซึง่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชือ่ว่า “สรินิ
ธรวัลลี” หรือ “ดอกสามสิบสองประดง” (Bauhinia 
Sirindhornlae) ในโครงการฯ ยังมีพันธุ์กล้วยไม้
หลากหลายชนิด เช่น ดอกคูลูนางอั้ว ดอกผึ้ง ชาย
ผ้าสีดา กระแตไต่ไม้ สิงโตกรอกตา และกล้วยไม้ดิน 
เช่น ดุสิตา (ดอกขมิ้น) สร้อยสุวรรณา (หญ้าสีทอง) 
เอื้องหมายนา (ม้าวิ่ง) ยังมีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด
อยู่อาศัย นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง เพราะมีป้ายส่ือความหมายให้ความรู้
ตลอดทาง สอบถามข้อมลูได้ที ่โครงการอนรุกัษ์พนัธุ์
ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทร. ๐๘ 
๑๙๖๕ ๒๐๐๒
การเดนิทาง รถยนต์ จากจงัหวดับงึกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ เส้นทางไปอำาเภอบุ่งคล้า ระหว่าง
หลักกิโลเมตรที่ ๑๖๔-๑๖๖ จะเห็นป้ายทางเข้า
ศนูย์ฯ อยูท่างขวามอื ระยะทางจากตวัเมอืง ประมาณ 

น�้าตกเจ็ดสี

๓๕ กิโลเมตร รถประจำาทาง มีรถประจำาทาง สาย
อุดรธานี-นครพนม ว่ิงผ่านเส้นทางนี้ ต้ังแต่เวลา 
๐๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

หาดสีดา  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเดิ่นท่า ตำาบลหนองเดิ่น 
เป็นหาดทรายขาวสะอาด มคีวามยาวตามรมิฝ่ังแม่นำา้
โขงประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร กลางลำานำ้าโขงตรงข้าม
กับหาดทรายมีโขดหินเป็นแนวยาว ทำาให้แม่นำ้าโขง
บริเวณดังกล่าวไหลเชี่ยวมาก มองเห็นภูงู ทิวเขาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทอดยาวไป
ตามลำานำ้าโขง ด้วยเพราะมีทัศนียภาพที่สวยงาม จึง
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ หาดสีดายัง
เป็นสถานที่ซ่ึงชาวอำาเภอบุ่งคล้าใช้จัดงานประเพณี
สงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนของทุกปี 
โดยจดัให้มพีธิรีดนำา้ดำาหวัผูส้งูอายแุละบคุคลทีส่ำาคญั
ของอำาเภอ 
การเดินทาง  จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๑๗๑-๑๗๒ 
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เล้ียวซ้ายตามถนนลาดยางเข้าไป ๒.๕ กิโลเมตร มี
ป้ายบอกทางจนถึงทางลงหาด

อำาเภอปากคาด		
วัดสว่างอารมณ์	 (วัดถำ้าศรีธน)  ตั้งอยู่บริเวณลาน
หินบนเนินเขา ร่มรื่นด้วยต้นไม้และมีลำาธารเล็ก ๆ 
ไหลผ่าน บนก้อนหินทรายขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งของ
พระอุโบสถทรงระฆังควำ่า ส่วนถำ้าด้านล่างเป็นที่
ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ ปางปรนิพิพาน 
บริเวณด้านบนของก้อนหินเป็นจุดชมทิวทัศน์
ที่สวยงามของแม่นำ้าโขง สันนิษฐานว่าบริเวณน้ี 
เดิมเป็นที่อยู่ของชาวบ้านปากคาด ซึ่งอพยพมาจาก
บ้านปากกล้วย เมอืงปากซนั สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว และลักษณะพื้นที่สมัยก ่อนยัง
เป็นป่าดงดิบรกทึบ เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด 
ในแต่ละปีจะมีพระภิกษุเดินธุดงค์มาพักอยู ่เป็น
ประจำา เพราะเป็นสถานท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การ
ปฏิบัติธรรม ต่อมาพระอธิการ ด่อน อินทสาโร 
หรือหลวงปู่ด่อน ซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านปากคาด
เคารพนับถือ ได้สร้างและพัฒนาวัดจนมีความเจริญ
เช่นในปัจจบัุน เหตทุีเ่รยีกกนัอกีชือ่ว่า “วดัศรธีน” นัน้ 
สันนิษฐานว่า วัดแห่งนี้อยู ่ใกล้กับเมืองเป็งจาน
นครราช ซึ่งเป็นเมืองของท้าวศรีธน 
การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ จนถงึอำาเภอปากคาด มทีางแยกขวา
ไปวัด ประมาณ ๕๐๐ เมตร

อำาเภอศรีวิไล		
ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ตั้งอยู่ที่
บ้านคำาแคน ตำาบลนาสะแบง เป็นภูเขาหินทรายมอง
เห็นได้แต่ไกล ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่และภูทอก
น้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัย
อยู่มากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ พระปฏิบัติ
กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ได้เข้า

มาจดัตัง้เป็นสถานทีป่ฏิบัตธิรรม เนือ่งจากเป็นสถาน
ที่อันเงียบสงบ
ภูทอกน้อย เป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภู
ทอก) ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก 
โดยต้องเดินไปตามสะพานไม้เวียนรอบเขาสูงชัน
จนถึงยอด สะพานไม้สร้างขึน้ด้วยแรงศรทัธาของพระ 
สามเณร และชาวบ้าน เริ่มก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
ใช้เวลานานถึง ๕ ปี บันไดที่ขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้ เปรียบ
เสมอืนเส้นทางธรรมทีน้่อมนำาสตับรุษุให้หลดุพ้นด้วย
ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอกยังเป็นสถานที่
ปฏิบตัธิรรมและปฏบิติัศาสนกจิของชุมชน บนัไดทาง
ขึ้นภูทอกแบ่งออกเป็น ๗ ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ ๑-๒  เป็นบันไดสู่ชั้นที่ ๓ ซึ่งเริ่มเป็นสะพาน
ไม้เวียนรอบเขา สภาพเป็นป่า มีโขดหิน ลานหิน 
ชั้นที่ ๓  มีทางแยกสองทาง ทางซ้ายมือเป็นทางลัด
ไปสู่ชั้นที่ ๕ แต่เป็นทางชันมาก ต้องผ่านอุโมงค์มืด 
ทางขวามือเป็นทางขึ้นสู่ชั้นที่ ๔
ชัน้ที ่๔  เป็นสะพานไม้เวยีนรอบเขา มองไปเบือ้งล่าง
จะเหน็เนนิเขาเตีย้ ๆ  สลบักนั เรยีกว่า “ดงชมพ”ู บน
ชั้นที่ ๔ นี้ เป็นที่พักของแม่ชี รอบชั้นมีระยะทางเดิน
ประมาณ ๔๐๐ เมตร มทีีพ่กัระหว่างทางเป็นระยะ ๆ  
ชั้นที่ ๕  หรือชั้นกลาง ถือว่าเป็นชั้นที่สำาคัญที่สุด 
เพราะมีศาลาพระพุทธรูปให้สักการะ มีกุฏิที่อาศัย
ของพระสงฆ์ แทรกตามช่องหินที่เป็นทางเดิน และ
มีถำ้าอยู่หลายถำ้า บนชั้นนี้มีสะพานหินธรรมชาติทอด
สู่พุทธวิหาร อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มี
ลกัษณะแปลกคอื เป็นหนิแยกตวัออกมาจากหนิก้อน
ใหญ่ แต่ไม่ตกลงมา เพราะตั้งอยู่อย่างได้ฉากกับพื้น
โลกพอด ีปัจจุบนัมสีะพานไม้เชือ่มต่อระหว่างสะพาน
หินกับพุทธวิหาร มองออกไปจะเห็นแนวของภูทอก
ใหญ่อย่างชัดเจน และมีบันไดเวียนขึ้นสู่ชั้นที่ ๖ ซึ่ง
เป็นชั้นสุดท้ายของบันไดเวียนรอบเขา 
ชั้นที่ ๖  ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ตลอดทางเดิน
จะเป็นหน้าผายื่นออกมาทำาให้ในบางครั้งเวลาเดิน
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ต้องเบี่ยงตัวออกมาเล็กน้อย โดยแต่ละจุดมีช่ือของ
หน้าผาที่แตกต่างกัน เช่น ผาเทพนิมิตร ผาหัวช้าง 
และผาเทพสถติ ในช่วงฤดหูนาวจะมทีะเลหมอกลอย
อยู่รอบ ๆ ยอดภู จากชั้นที่ ๖ สู่ชั้นที่ ๗ เป็นสะพาน
ไม้เวยีนรอบเขายาว ๔๐๐ เมตร เกาะตดิอยูร่มิหน้าผา
สงูชนั ดนู่าหวาดเสยีวอนัตราย สิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละจดุน่า
ชมของชัน้นีค้อื ปากทางเข้าเมอืงพญานาค ซึง่อยูห่ลงั
พระปางนาคปรก มจีดุให้สงัเกตคอื มรีอยสขีาวขดูตดิ
กับหินปูน ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นรอยถลอกที่เกิดจาก
ท้องพญานาคสัมผัสกับหิน และมีบ่อนำ้าเล็ก ๆ มีนำ้า
ขังตลอดปีอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ชั้นที่ ๗  จะมีบันไดไม้พาดขึ้นไป และจะเจอทางแยก 
๒ ทางเพือ่ขึน้ไปบนดาดฟ้าชัน้ ๗ ทางแรกเป็นทางชนั 
ต้องเกาะเกี่ยวกิ่งไม้และรากไม้ เดินค่อนข้างลำาบาก 
ควรใช้อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางอ้อม โดยเดินเวียนไป
ทางขวามอื แต่กจ็ะมาบรรจบกนัทีด้่านบนชัน้ ๗ หรอื
ดาดฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าโปร่ง มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่
ภูทอก ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นในวันที่ ๑๐-๑๖ 
เมษายน ของทุกปี    
การเดินทาง  จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๒๒ ถงึอำาเภอศรวีไิล มทีางแยกซ้ายอกี ๓๐ 
กโิลเมตร ผ่านบ้านอูค่ำา บ้านนาสงิห์ บ้านสนัทรายงาม 
บ้านแสงเจริญ สูบ้่านนาคำาแคน ถงึภทูอก    

วัดสว่างอารมณ์
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เทศกาลงานประเพณี
งานกาชาดและงานวันยางพารา  งานประจำาปีที่
จดัขึน้ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ของทกุปี บรเิวณหน้าที่
ว่าการอำาเภอเมืองบึงกาฬ เนื่องจากบึงกาฬเป็น
จังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ ๑ ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางจังหวัดจึงได้จัด
งานวนัยางพาราผนวกรวมกบังานกาชาดของจงัหวัด 
ภายในงานได้ระดมองค์ความรู้เกีย่วกบัยางพาราผ่าน
นิทรรศการ มีการแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองยางพารา 
มีกิจกรรมจับสลากมัจฉากาชาด การจำาหน่ายสินค้า
ราคาถูกมากมาย
 
งานบุญผะเหวด อำาเภอพรเจริญ (ประเพณีแห่ผ้าผะ
เหวดยาวทีส่ดุในโลก)  จัดขึน้ในช่วงเดอืนมนีาคมของ
ทุกปี ณ วัดเทพนิมิต หมู่ที่ ๒ ตำาบลพรเจริญ จุดเด่น

ของงานอยู่ที่ขบวนแห่ผ้าผะเหวด เล่าเรื่องราวทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความยาวถึง ๒๐๐ เมตร การ
นมัสการหลวงพ่อมงคลเทพนิมิต ซึ่งเป็นพระพุทธ
รูปศักด์ิสิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานาน นอกจากนี้
ยงัมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ เช่น การแข่งขนัมวยคาดเชอืก
สี่แผ่นดิน และมหรสพต่าง ๆ 

งานสมโภชและสรงนำ้าหลวงพ่อพระใหญ่	 	 งาน
ประจำาปีที่จัดขึ้นเพื่อสักการะแด่หลวงพ่อพระใหญ่ 
วัดโพธาราม อำาเภอเมืองบึงกาฬ จัดขึ้นช่วงหลัง
เทศกาลสงกรานต ์ในเดือนเมษายนของทุกป ี 
เน่ืองจากประชาชนในสมัยก่อนได้มาขอพรจาก
หลวงพ่อ ให้ช่วยเมตตา ปกปักรกัษา ป้องกนัอนัตราย
ต่าง ๆ และก็ได้สมดังความปรารถนาตลอดมาจนถึง
ปัจจุบัน ดังนั้นจึงจัดให้มีการน้อมถึงพระคุณที่หลวง

วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือ ภูทอก
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พ่อได้เมตตากรณุาตลอดมา พทุธศาสนกิชนจงึได้ร่วม
กันจัดงานสมโภชขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งถือปฎิบัติสืบต่อ
กนัมาทกุปีจนถงึปัจจบุนัคอื ครัง้ท่ี ๑ วนัเพญ็เดอืน ๓ 
จะทำาบญุข้าวจ่ี พร้อมกบัปราสาทผึง้ ๒ หลงั เป็นการ
สักการะแด่หลวงพ่อ และ ครั้งที่ ๒ ทำาในเทศกาล
วันสงกรานต์ของทุกปี โดยจะมีการสรงนำ้าหลวง
พ่อพระใหญ่ งานนี้ถือเป็นงานใหญ่ประจำาปี มีพุทธ
ศาสนิกชนมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ	  เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาว
จังหวัดบึงกาฬ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี มีขบวนแห่บ้ังไฟของชุมชนต่าง ๆ โดยทาง
เทศบาลบึงกาฬจะจัดให้มีการประกวดขบวนแห่เซิ้ง
บั้งไฟทุกปี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา	 	 เป็นงานประจำาปีของ
จงัหวดัในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะมกีารหล่อเทยีน
พรรษาและประดับตกแต่งเทียนอย่างสวยงาม มีการ
จัดขบวนแห่และการแข่งขันประกวดความสวยงาม
ของเทียนแต่ละต้น ทั้งมาจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และตัวแทนจากอำาเภอต่าง ๆ 
 
ประเพณแีข่งขนัเรอืยาว  จดัขึน้ในช่วงเดอืนกนัยายน
ของทกุปี ซึง่เป็นช่วงทีแ่ม่นำา้โขงมปีรมิาณนำา้มาก โดย
จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท คือ เรือยาว
ประเภทท้องถิน่ ฝีพาย ๔๖-๕๕ ฝีพาย และเรอืยาวเล็ก 
ฝีพาย ๑๕-๒๕ ฝีพาย ในแต่ละปีจะมีทีมเรือยาวเข้า
ร่วมการแข่งขันจำานวนมาก ทั้งมาจากต่างจังหวัด 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

งานบุญผะเหวด
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ประเพณีไหลเรือไฟ	 (บุญบั้งไฟพญานาค)	  เป็น
ประเพณีอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่มีมาแต่โบราณ 
นิยมทำากันในเทศกาลออกพรรษา สำาหรับจังหวัด
บึงกาฬ มักจะทำาในคืนก่อนวันออกพรรษาหน่ึงคืน 
โดยยงัคงรกัษารปูแบบประเพณดีัง้เดมิอย่างเคร่งครดั 
ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ไม้ไผ่ ทำาเป็นแพ 
แล้วมัดไม้เป็นโครงรูปร่างต่าง ๆ หลายขนาด กลาง
โครงเรือจะมเีครือ่งสกัการบชูา เช่น ผ้า เครือ่งใช้ และ
ของกิน เช่น กล้วย อ้อย หมาก พลู เมื่อจุดไฟแล้วจะ
ปล่อยลำาเรือให้ไหลล่องไปตามแม่นำ้าโขง ถือเป็นการ
ทำาบุญทางพระพุทธศาสนาอย่างหน่ึง และเป็นการ
บชูาพญานาค ตามความเชือ่ของประชาชนลุม่นำา้โขง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
อำาเภอเมืองบึงกาฬ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำา  หมู่ที่ ๑ บ้านหอคำา 
ตำาบลหอคำา โทร. ๐๘ ๕๐๐๗ ๒๔๖๐ (จำาหน่าย
ผลิตภณัฑ์แปรรปูจากลูกหยยีกัษ์ ข้าวกล้อง ข้าวมันปู)
กลุ่มไม้กวาด  หมู่ที่ ๑๐ บ้านเจริญสามัคคี ตำาบล
หนองเลิง โทร. ๐๘ ๗๙๕๐ ๘๐๔๑, ๐๘ ๙๒๐๐ 
๙๘๕๖ (ไม้กวาดดอกหญ้า)
กลุ่มอาชีพสตรแีปรรปูอาหาร  หมูท่ี ่๔ ตำาบลคำานาดี 
โทร. ๐๘ ๖๒๒๗ ๕๘๔๐ (นำ้าพริกแจ่วบอง)

อำาเภอเซกา 
กลุ่มปลาร้าแม่บ้านเซกาเหนือ	  ๑๕๔ หมู่ที่ ๑๔ 
บ้านเซกาเหนือ ตำาบลเซกา โทร. ๐๘ ๗๒๓๕ ๘๖๒๔ 
(ปลาร้าข้าวคั่ว)
กลุ่มแม่บ้านศรีพนาเหนือ	  ๑๙๓ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน
พนาเหนือ ตำาบลเซกา โทร.๐ ๔๒๔๒ ๒๓๐๖ 
(ที่นอนปิกนิค)
กลุ่มออมทรัพย์สตรีทอผ้ามัดหมี่		บ้านดงสาร  ๒๘ 
อพป. ดงสาร หมู่ที่ ๖ ตำาบลซาง (ผ้ามัดหมี่)
กลุ่มอนุรักษ์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสิมพัฒนา  

๒๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสิมพัฒนา ตำาบลท่ากกแดง 
(ผ้ามัดหมี่)

อำาเภอโซ่พิสัย
กลุ่มจักสานสตรีบ้านอ่างทอง		๑๗/๑ หมู่ที่ ๒ บ้าน
อ่างทอง ตำาบลโซ่ โทร. ๐๘ ๖๘๕๙ ๖๙๑๑ (กระตบิข้าว)
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโนนแก้ว		๔๐๗ หมู่ที่ ๔ บ้าน
โนนแก้ว ตำาบลหนองพันทา (ตระกร้าสาน)
กลุ่มรากไม้กลางดงศรีชมพู	 ๑๗ หมู่ที่ ๖ บ้านโคก
กลาง ตำาบลศรีชมภู โทร. ๐๘ ๓๑๔๖ ๑๑๘๐ 
(เฟอร์นิเจอร์ที่ทำาจากตอไม้และรากไม้)
กลุ่มหัตถกรรมจากไม้  ๓๘ หมู่ที่ ๒ ตำาบลเหล่าทอง 
(ภาชนะใส่อาหารทำาจากไม้) 

อำาเภอบึงโขงหลง
กลุ่มทอผ้าขาวม้าสว่างพัฒนา	 ๙๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน
สว่างพัฒนา ตำาบลบึงโขงหลง โทร. ๐๘ ๑๘๗๒ 
๗๕๐๔ (ผ้าขาวม้า)
กลุ่มผลิตผ้าสไบบ้านโพธิ์หมากแข้ง		๑๖๒ หมู่ที่ ๑ 
ตำาบลโพธิ์หมากแข้ง (ผ้าสไบ ผ้าพันคอ) 
กลุ่มไม้กวาดดอกแขมบ้านนาสาร  ๒ หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านนาสาร ตำาบลโพธิ์หมากแข้ง โทร. ๐๘ ๖๒๙๔ 
๗๗๒๔  (ไม้กวาดดอกแขม) 

ตัวอย่างรายการนำาเที่ยว
โปรแกรมที่ ๑ (๓ วัน ๒ คืน)
วันแรก อำาเภอเมืองบึงกาฬ
เช้า - สักการะหลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม 
 - ชมจุดลึกที่สุดของแม่นำ้าโขง ที่เรียกว่า “สะดือ 
  แม่นำ้าโขง” ณ วัดอาฮงศิลาวาส 
บ่าย - เดนิทางไปภสูงิห์ ชมววิมุมสงูของบงึกาฬจากลาน 
  ชมววิบนยอดภ ูและเทีย่วชมจดุต่าง ๆ  ทีน่่าสนใจ 
  บนภู
 - เดินทางกลับตัวเมืองบึงกาฬ
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วันที่สอง อำาเภอศรีวิไล-อำาเภอบึงโขงหลง
เช้า - เดินทางจากตัวเมืองบึงกาฬไปอำาเภอศรีวิไล
 - วดัเจตยิาครีวีหิาร (วดัภทูอก) เดนิเท้าขึน้สูย่อด 
  ภูทอก ไปตามสะพานไม้เวียนรอบภู  
บ่าย- เดินทางสู่อำาเภอบึงโขงหลง
 - ชมบึงโขงหลงในยามเยน็ หรอืพกัผ่อนเล่นนำา้ ณ  
  หาดคำาสมบูรณ์ ชายหาดสวยของบึงโขงหลง 
 - เดินทางเข้าที่พัก อำาเภอบึงโขงหลง
วันที่สาม อำาเภอเซกา
เช้า - เดินทางจากอำาเภอบึงโขงหลงไปอำาเภอเซกา
 - เที่ยวชมธรรมชาติและสัมผัสสายนำ้าเย็นชื่นใจ 
  กบันำา้ตกเจ็ดสี นำา้ตกชะแนน และนำา้ตกถำา้พระ
เย็น - เดินทางกลับตัวเมืองบึงกาฬ

โปรแกรมที่ ๒ (๒ วัน ๑ คืน)
วันแรก อำาเภอเมืองบึงกาฬ-อำาเภอบุ่งคล้า
เช้า - เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบึงกาฬและซื้อหาพืชผัก 
  พื้นบ้าน ณ ตลาดนัดไทยลาว ริมแม่นำ้าโขง 
 - วดัศรโีสภณธรรมทาน สกัการะพระพทุธโสภณ 
  มงคลใต้ (พระสุก)
 - เดินทางสู่อำาเภอบุ่งคล้า
บ่าย- เทีย่วชมและเล่นนำา้ท่ีนำา้ตกถำา้ฝุน่ ส่วนหนึง่ของ 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 
 - เดินทางกลับตัวเมืองบึงกาฬ

สะดือแม่น�้าโขง
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วันที่สอง อำาเภอเมืองบึงกาฬ-อำาเภอศรีวิไล
เช้า - ล่องเรอืชมทศันยีภาพของหนองกดุทงิ พืน้ทีชุ่ม่นำา้ 
   (แรมซาร์) สำาคัญของโลก 
 - ทำาบุญไหว้พระ ณ วัดอาฮงศิลาวาส และเก็บ 
  ภาพเป็นท่ีระลึกกับจุดชมสะดือแม่นำ้าโขง  
  บริเวณหน้าวัด
 -  เดินทางจากตัวเมืองบึงกาฬไปอำาเภอศรีวิไล
บ่าย- เดินขึ้นภูทอก สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ  
  พทุธวิหารบนยอดภ ูระหว่างทางเดนิรมิหน้าผา  
  จะเห็นทิวทัศน์อำาเภอศรีวิไลในมุมสูง
 -  เดินทางกลับตัวเมืองบึงกาฬ

สิ่งอำานวยความสะดวก
สถานที่พัก	
(รายละเอียดห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ 
โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำาเภอเมืองบึงกาฬ
โขงซันไชน์ ๓๒๕ หมู่ท่ี ๗  ถนนชาญสินธุ์ ตำาบล
บึงกาฬ โทร. ๐๘ ๑๕๕๗ ๘๗๘๗ จำานวน ๑๐ ห้อง 
ราคา ๔๕๐-๖๕๐ บาท
คุ้มคำาเงิน	รีสอร์ท  ๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำาบลบึงกาฬ  โทร. 
๐ ๔๒๔๙ ๑๒๙๘ จำานวน ๑๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-
๖๐๐ บาท 
จิราพร	 เกสต์เฮาส์	  ๑๙๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบึงกาฬ-
พังโคน โทร. ๐๘ ๙๒๗๕ ๓๖๒๙ จำานวน ๑๒ ห้อง 
ราคา ๔๐๐ บาท 
ชัยพฤกษ์	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเต็ล		๑๙๒ หมู่ที่ ๑๐ 
ถนนบึงกาฬ-พังโคน โทร. ๐๘ ๙๒๗๕ ๓๖๒๙, ๐๘  
๙๘๔๓  ๔๗๘๙  จำานวน  ๑๘  ห้อ  ง ราคา  ๔๐๐-๗๐๐  บาท 
เซ็นจูรี่	แกรนด์  ๑๘๐ หมู่ที่ ๘  ตำาบลบึงกาฬ โทร. 
๐ ๔๒๔๙ ๒๗๘๙-๙๓ จำานวน ๗๗ ห้อง ราคา ๕๕๐-
๑,๐๐๐ บาท

เดอะ	 วัน	 	๔๕๙ หมู่ท่ี ๑ ถนนบึงกาฬ-นครพนม 
(ติดห้างเทสโก้ โลตัส บึงกาฬ) ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐ 
๔๒๔๙ ๒๒๓๐, ๐ ๔๒๔๙ ๒๒๓๔ โทรสาร. ๐ ๔๒๔๙ 
๒๒๓๕ จำานวน ๗๙ ห้อง ราคา ๗๙๐-๓,๕๐๐ บาท 
ทวาได	รสีอร์ท  ๑๘๐ หมูท่ี ่๑๑  ถนนบงึกาฬ-พงัโคน 
ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๙๖๒, ๐๙ ๖๒๒๔ 
๗๙๙๔, ๐๙ ๘๒๔๒ ๘๙๖๖ จำานวน ๑๕ ห้อง ราคา 
๔๐o-๖๐o บาท
ทรายเงนิ	รสีอร์ท  ๑๔๙ หมูท่ี ่๙ ถนนบงึกาฬ-พังโคน 
ตำาบลบึงกาฬ (ห่างจากตลาดบึงกาฬ ๑ กิโลเมตร) 
โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๘๓๓, ๐๘ ๑๘๕๐ ๒๙๒๑, ๐๘ 
๑๙๕๔ ๘๓๙๘, ๐๘ ๙๘๔๑ ๕๙๗๐ จำานวน ๓๓ ห้อง 
ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ไทยสมบูรณ์	 อพาร์ตเมนท์  ๓๑๗ บ้านดอนอุดม 
ตำาบลโนนสมบูรณ์ โทร. ๐๘ ๔๕๑๔ ๘๖๑๘ จำานวน 
๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔๐๐ บาท
นำ้าหวาน	รีสอร์ท   ๑๘๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. 
๐๘ ๑๐๕๖ ๐๗๘๘, ๐๘ ๘๕๗๒ ๖๕๖๘ จำานวน ๒๒ 
หลัง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
บ้านทอแสงพฤกษา  ๔๘๘ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงกาฬ  
โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๕๖๑, ๐๘ ๙๗๑๑๗๖๒o จำานวน 
๑๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านนาพญา	รีสอร์ท  ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลวิศิษฐ์ 
โทร. ๐๘ ๗๒๒๐ ๘๘๓๙, ๐๘ ๑๐๕๒ ๗๐๙๘ จำานวน 
๑๓ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
บีบี	รีสอร์ท	 ๑๔๒ หมู่ที่ ๘ บ้านบึงสวรรค์ ถนนชาญ
สินธุ์ ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๗๒๗๐ จำานวน ๙ 
ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
บี.เค.	 เพลส  ๑๖๘ หมู่ท่ี ๙ ถนนบึงกาฬ-พังโคน 
ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐๘ ๕๐๐๕ ๐๕๘๙, ๐๙ ๙๖๓๘ 
๐๙๘๘, ๐๙ ๕๖๗๐ ๕๕๙๕ จำานวน ๗๒ ห้อง ราคา 
๔๕๐-๑,๔๙๐ บาท
บงึกาฬ	รสีอร์ท	 ๑๑๔ หมูท่ี ่๑ ตำาบลโนนสมบรูณ์ โทร. 
๐๘ ๖๘๕๗ ๒๕๙๙ จำานวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
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เป็นหนึง่	รสีอร์ท	 ๑๘๔ หมูท่ี ่๙ ถนนบงึกาฬ-พงัโคน 
ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๓๐๖๑, ๐๘ ๙๗๑๕ 
๘๘๘๒ จำานวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖o๐ บาท
พิมพ์นภัส	 อพาร์ตเมนท์	 	๑๔๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบล
โนนสมบูรณ์  โทร. ๐๘ ๐๘๔๓ ๘๙๗๕, ๐๘ ๓๓๑๐ 
๓๙๓๙  จำานวน ๒๘ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
แม่นำ้า ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ ถนนชาญสินธุ์ ตำาบลวิศิษฐ์ 
โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๑-๒, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖  www.
maenammhotel.com จำานวน ๒๒ ห้อง ราคา 
๔๕๐ บาท
ราชาวดี	เรซิเดนซ์	 ๕๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. 
๐ ๔๒๔๙ ๒๑๑๙, ๐๘ ๖๒๓๖ ๔๔๗๗ จำานวน ๒๘ 
ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
เรือนทอง	 รีสอร์ท	 	๑๔๘ หมู่ที่ ๙  ถนนบึงกาฬ-
หนองคาย  ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๑๘๖, ๐๘ 
๕๐๐๐ ๖๗๕๕ จำานวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
เรอืนรตันะ	รสีอร์ท	 ๒๘๖/๕ หมูท่ี ่๑๐ ตำาบลบงึกาฬ 
โทร. ๐๘ ๔๐๙๑ ๘๑๗๓, ๐๘ ๔๒๐๓ ๐๗๓๕ จำานวน 
๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ละอองภิรมย์	บูติก	เกสต์โฮม		๓๒๒ หมู่ที่ ๗ ถนน
ชาญสินธุ์ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๒๑๒, ๐๘ 
๙๑๐๓ ๑๐๙๖ จำานวน ๑๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท 
เลคเฮ้าส์	รีสอร์ท		๑๔๒ หมู่ที่ ๘ ตำาบลบึงกาฬ โทร. 
๐ ๔๒๔๙ ๑๓๒๖, ๐ ๔๒๙๐ ๗๒๗๐ จำานวน ๑๐ 
ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
วังคำาริเวอร์วิว	รีสอร์ท  ๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำาบลหอคำา 
โทร. ๐๘ ๑๔๘๘ ๗๔๗๘, ๐๘ ๖๔๕๘ ๔๙๓๘ จำานวน 
๑๔ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท 
เวยีงฟ้า  ๔๙๑ หมูท่ี่ ๑ ตำาบลบงึกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ 
๒๒๕๒, ๐ ๔๒๔๙ ๒๒๕๙ จำานวน ๔๓ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ศิริอัมพร	 โฮเต็ล	 แอนด์	 รีสอร์ท	 	๑๑๑ หมู่ที่ ๔ 
ถนนบึงกาฬ-พังโคน (ตรงข้ามเทคนิคบึงกาฬ) โทร. 
๐ ๔๒๔๙ ๑๘๑๒, ๐๘ ๑๓๙๑ ๓๕๑๔, ๐๘ ๕๐๐๕ 
๖๔๗๙ จำานวน ๕๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๕๐ บาท 

สมานมิตร  ๑๑๔ ถนนประสาทชัย ตำาบลบึงกาฬ 
โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๑๑๔, ๐ ๔๒๔๙ ๑๖๗๘ จำานวน 
๑๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท 
สเลเต	รสีอร์ท  ๓๔๗ หมูท่ี ่๙ บ้านแสนประเสรฐิ โทร. 
๐๘ ๗๔๓๗ ๒๗๐๔ จำานวน ๑๑ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
สุทัตตา อพาร์ตเมนท์  ๙๔ หมู่ที่ ๑ ถนนมีชัย ตำาบล
บึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๐๘๘, ๐๘ ๑๒๖๐ ๕๑๕๘ 
จำานวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
สุโรชา	 รีสอร์ท	 	๑๖๘ หมู่ที่ ๑ ตำาบลโนนสมบูรณ์  
โทร. ๐๘ ๒๒๒๔ ๒๒๓๐-๑ www.suracharesort.
com จำานวน ๒๐ ห้อง ราคา ๙๕๐ บาท 
สำาราญ  ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ถนนมีชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ 
๑๗๘๘, ๐ ๔๒๔๐ ๓๔๓๕, ๐๘ ๗๒๓๑ ๔๐๐๓ จำานวน 
๓๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
แสนสุข	รีสอร์ท  ๑๘๖ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ ถนน
บึงกาฬ-พังโคน โทร. ๐๘ ๔๔๒๘ ๘๗๘๘ จำานวน ๔๐ 
ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท 
หอคำา	 รีสอร์ท	  ๑๙๔ บ้านหอคำา ถนนบึงกาฬ-
หนองคาย ตำาบลหอคำา โทร. ๐ ๔๒๐๒ ๕๐๖๘, ๐๘ 
๔๐๓๑ ๒๔๘๘ จำานวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
อรชร	 อพาร์ตเมนท์	  ๕๔๙ หมู่ที่ ๗ ถนนบึงกาฬ 
ตำาบลวิศิษฐ์  โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๙๙๖, ๐๙ ๐๕๙๐ 
๔๑๒๑, ๐๙ ๑๓๖๓ ๑๔๙๕ จำานวน ๒๔ ห้อง ราคา 
๔๐๐-๔๕๐ บาท
อาฮงแม่โขงวิว	 หมู่ที่ ๓ ตำาบลไคสี โทร. ๐ ๔๒๙๐ 
๑๑๑๒, ๐๘ ๖๒๒๗ o๔๖๕  จำานวน ๑๕ ห้อง ราคา 
๕๐๐-๘o๐ บาท 
อาเซียน	รีสอร์ท	 ๙๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำาบลวิศิษฐ์ (เยื้อง
กับแขวงการทางบึงกาฬ) โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๙๒๙, 
๐๙ ๘๔๘๕ ๗๖๖๒ จำานวน ๑๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-
๖๐๐ บาท
เอ	แอนด์	พี	รีสอร์ท	  ๒o๙ หมู่ที่ ๔ ถนนบึงกาฬ-
นครพนม  โทร. ๐๘ ๑๗๓๙ ๔๖๓๒, ๐๘ ๑๙๖๔ 
๖๙๘๙    จำานวน ๗ ห้อง ราคา ๔๐o-๕๐๐ บาท
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เอ็มแกรนด์  ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลโนนสมบูรณ์  
โทร. ๐๘ ๙๒๑๙ ๐๕๔๑ จำานวน ๓๐ ห้อง ราคา 
๔๐๐-๕๐๐  บาท

อำาเภอโซ่พิสัย
กะมัน	รีสอร์ท	 ๑๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำาบลโซ่  โทร. ๐๘ 
๙๐๔๙ ๔๘๔๗, ๐๘ ๒๑๑๒ ๙๗๐๔  จำานวน ๑๐ 
ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
โชคทวี	รีสอร์ท	 ตำาบลโซ่ โทร. ๐๘ ๘๕๓๔ ๑๓๘๓ 
จำานวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
ตวิเตอร์	รีสอร์ท  ๒๓๒ หมูท่ี ่๗ ตำาบลเหล่าทอง  โทร. 
๐๘ ๕๔๕๖ ๒๖๑๔ จำานวน ๗ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
บ้านเพื่อน	รีสอร์ท  ๒๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำาบลโซ่  โทร. 
๐๘ ๓๓๔๐ ๔๘๘๗, ๐๘ ๖๒๒๐ ๒๙๙๗ จำานวน  
๙ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
บ้านสวน	รีสอร์ท  ๗๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำาบลโซ่  โทร. ๐๘ 
๑๗๑๗ ๙๕๑๖  จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ปูเป้	รีสอร์ท  ๔๓ หมู่ที่ ๑ ตำาบลโซ่  โทร. ๐๘ ๙๙๔๑ 
๓๐๐๖, ๐๘ ๙๕๗๒ ๒๓๙๓ จำานวน ๑๐ ห้อง  ราคา  
๔๐๐-๕๐๐  บาท
โรสวิว	รีสอร์ท	  ๓๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำาบลโซ่ โทร. ๐๘ 
๕๖๘๓ ๔๒๒๙ จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ศรีเมืองแกรนด์	รีสอร์ท  ตำาบลโซ่ โทร. ๐๘ ๐๐๑๒ 
๐๗๘๙, ๐๘ ๑๒๖๓ ๓๔๘๘, ๐๘ ๒๑๑๔ ๕๘๓๒ 
จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
 
อำาเภอเซกา
ชานเมือง	รีสอร์ท		ถนนเซกา-บึงโขงหลง โทร. ๐๘ 
๗๙๕๓ ๒๗๐๒, ๐๘ ๕๖๔๒ ๖๓๑๔ จำานวน ๒๐ หลัง 
ราคา ๔๐๐ บาท
ท	ีแอนด์	บ	ีรสีอร์ท		๑๐๙ บ้านดงไร่ ตำาบลเซกา โทร. 
๐๘ ๙๘๔๓ ๕๓๐๓ จำานวน ๑๓ ห้อง ราคา ๔๐๐  บาท
บ้านพักอำานวยสุข		๔๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลเซกา โทร. 
๐ ๔๒๙๐ ๙๐๘๕ จำานวน ๖ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท

บ้านสวน	รีสอร์ท  ๑๘๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลเซกา โทร. 
๐ ๔๒๙๐ ๙๐๘๓ จำานวน ๑๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ริมนำ้า	รีสอร์ท  ๕๗/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำาบลเซกา โทร. ๐ 
๔๒๔๘ ๙๔๒๗, ๐๘ ๑๙๖๔ ๗๐๓๔ จำานวน ๑๖ ห้อง 
ราคา ๔๐๐ บาท
วิวอินน์	แมนชั่น	 ๑๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลเซกา โทร. 
๐ ๔๒๔๘ ๙๖๗๖, ๐๘ ๑๐๖๐ ๖๖๖๗  จำานวนห้อง  
๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ศิริพร	รีสอร์ท  ๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลหนองกุ้ง โทร. ๐๘ 
๓๓๒๖ ๓๓๔๙, ๐๘ ๕๔๕๗ ๑๔๕๔ จำานวน ๘ หลัง   
ราคา ๔๐๐ บาท
สวนสุริยน	 รีสอร์ท  ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำาบลท่ากกแดง  
โทร. ๐ ๔๒๐๒ ๑๕๗๐ จำานวน ๑๐ หลัง ราคา 
๔๐๐-๖๐๐  บาท
สุภาวดี	รีสอร์ท	 ๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำาบลท่ากกแดง โทร. 
๐๘ ๑๗๓๙ ๕๓๘๐ จำานวน ๗ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
เสาวลักษณ์	 วิลล่า	 	๓๐๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนเซกา-
อากาศอำานวย โทร. ๐๘ ๕๗๔๑ ๐๙๗๔ จำานวน ๒๘ 
หลัง ราคา ๔๐๐ บาท

อำาเภอบึงโขงหลง
ริมบึง	รีสอร์ท	 ๗๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลบึงโขงหลง โทร. 
๐๘ ๗๐๑๖ ๔๗๘๙, ๐๘ ๙๒๗๙ ๑๒๙๖ จำานวน ๙ 
ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
รีสอร์ทกลางดง  ๑๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำาบลดงบัง โทร. ๐๘ 
๑๗๓๙ ๕๗๐๒ จำานวน ๑๒ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
รุง่เพชร	การ์เดน		๕๖ หมูท่ี ่๓ ตำาบลบงึโขงหลง โทร. 
๐๘ ๕๗๖๑ ๐๙๑๒, ๐๘ ๖๒๒๐ ๓๒๙๑ จำานวน ๕ 
หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
สุพรรษาบ้านพัก	  หมู่ที่ ๓ ตำาบลบึงโขงหลง โทร. 
๐๘ ๙๒๑๖ ๒๒๔๖ จำานวน ๗ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
เฮือนตุ้มโฮม  ตำาบลบึงโขงหลง โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ 
๗๕๓๔ จำานวน ๔ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท 
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อำาเภอบุ่งคล้า
บ้านพักริมดอย	 	 ตำาบลบุ่งคล้า โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ 
๓๗๖๒, ๐๘ ๑๙๖๕ ๒๔๒๙, ๐๘ ๙๙๔๔ ๓๗๕๔ 
จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
มนต์ประสิทธิ์	 รีสอร์ท  ๒๗ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งคล้า
เหนือ ตำาบลบุ่งคล้า โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๙๑๔๗ จำานวน 
๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
แม่โขงสกาย	รีสอร์ท	ภูสวาท  ๘๗ หมู่ที่ ๕ ตำาบล
หนองเดิ่น โทร. ๐๘ ๘๗๔๔ ๗๙๒๙, ๐๙ ๔๓๗๘ 
๓๔๕๑, ๐๙ ๘๙๘๓ ๑๙๙๙ จำานวน ๑๑ หลัง ราคา 
๖๐๐-๗๐๐ บาท
ริมโขง	รีสอร์ท		หมู่ที่ ๑ บ้านบุ่งคล้าเหนือ ตำาบลบุ่ง
คล้า โทร. ๐๘ ๑๐๕๙ ๘๐๐๘, ๐๘ ๑๖๗๐ ๐๐๘๘ 
จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
 
อำาเภอปากคาด
โขงคำ้าคูน	 ๖๒ หมู่ที่ ๖ ถนนริมโขง ตำาบลปากคาด 
โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๐๘๐, ๐๘ ๙๗๑๒ ๘๕๙๘ จำานวน 
๒๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
นุชฎารีสอร์ท	  ๑๔๗ หมู่ที่ ๙ ตำาบลปากคาด โทร. 
๐๘ ๑๐๕๒ ๕๑๕๗, ๐๘ ๔๒๗๘ ๘๘๑๒ จำานวน ๑๕ 
ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ปากคาด แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  ๒๑/๑ หมู่
ที่ ๑ ตำาบลปากคาด (ก่อนถึงโลตัสปากคาด) โทร. ๐ 
๔๒๔๐ ๔๓๙๔, ๐๘ ๑๘๔๙ ๖๓๑๑ จำานวน ๓๗ ห้อง 
ราคา ๖๐๐-๙๐๐ บาท
ปากคาดริมโขง	รีสอร์ท		ถนนริมโขง ตำาบลปากคาด 
โทร. ๐๘ ๐๑๗๖ ๔๓๖๖, ๐๘ ๔๐๓๑ ๗๐๑๑ จำานวน 
๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
แม่โขงริเวอร์	 หมู่ที่ ๖ ซอยประปา ถนนริมโขง โทร. 
๐๖ ๑๑๓๔ ๖๒๙๘, ๐๘ ๘๓๒๒ ๘๐๖๐ จำานวน ๑๐ 
ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
เรือนแก้ว	 ๙๖ หมูท่ี ่๖ ท่านาคูน ตำาบลปากคาด โทร. 
๐ ๔๒๔๐ ๔๒๙๔  จำานวน ๑๔ ห้องราคา ๔๐๐ บาท

แหวนคำา	รีสอร์ท	แอนด์	คาราโอเกะ		๖๒ หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านโนนยาง ถนนหนองคาย-บงึกาฬ โทร. ๐๘ ๑๗๐๘ 
๕๒๕๖ จำานวน ๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท

อำาเภอพรเจริญ
ชตุพินธ์	รสีอร์ท		ซอยพรเจรญิ ๕ ตำาบลพรเจรญิ โทร. 
๐๘ ๑๙๖๔ ๒๙๒๓, ๐๘ ๑๙๕๔ ๙๑๑๓ จำานวน ๑๕ 
หลัง ราคา ๔๐๐-๔๕๐ บาท
เอ็นพี	รีสอร์ท	แอนด์	สนุกเกอร์คลับ  ซอยพรเจริญ 
๒๔ ถนนพรเจริญ-โซ่พิสัย ตำาบลพรเจริญ โทร. ๐๘ 
๒๒๒๙ ๐๖๑๕ จำานวน ๑๑ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท

อำาเภอศรีวิไล
เดอะลิตเติ้ล	การ์เดน	รีสอร์ท	 ๒๓๙ หมู่ที่ ๕ ตำาบล
ศรีวิไล โทร. ๐๙ ๓๔๒๔ ๘๓๘๘, ๐๙ ๘๒๙๖ ๕๑๙๖ 
จำานวน ๑๕ หลัง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
ทุ่งเศรษฐี	รีสอร์ท  ๑๖๑ หมู่ที่ ๓ ตำาบลศรีวิไล โทร. 
๐๘ ๓๑๔๙ ๒๕๔๔ จำานวน ๑๒ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ภัทรภร	 รีสอร์ท  ๑๘๙ หมู่ที่ ๒ บ้านศรีวิไลชุมพร 
โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๗๕๕๗, ๐๘ ๕๘๕๐ ๖๖๐๔ จำานวน 
๑๐ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
ศรีวิไล	ควอทซ์	รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านศรวิีไลรุง่เรอืง โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๗๔๓๘, ๐๘ ๓๓๖๕ 
๙๑๑๙ จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๐๐๐ บาท
เอื้อยอบอุ่น	รีสอร์ท  ๓๓๓ หมู่ที่ ๑๒ ถนนศรีวิไล-
คำาตากล้า โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๗๑๘๒, ๐๘ ๕๗๔๕ 
๘๑๐๐, ๐๘ ๗๙๕๔ ๐๐๐๗ จำานวน ๑๐ หลัง ราคา 
๔๐๐-๔๕๐ บาท
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ร้านอาหาร
อำาเภอเมืองบึงกาฬ 
ครัวคุณเอก  ตรงข้ามห้างแม็คโคร (บึงกาฬ) โทร.  
๐ ๔๒๔๐ ๓๒๓๓ เปิดบรกิารเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ครัวเคียงตะวัน	 	 ๑๐๒ หมู ่ที่ ๙ ถนนบึงกาฬ-
หนองคาย ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๙๐๐๒ ๘๖๖๘ เปิด
บริการเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ครัวใบหยก  ๓๓๒ ถนนชาญสินธุ์ ตำาบลวิศิษฐ์ เปิด
บริการเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.
ครัวผู้ว่า	 ๒๖๔ ถนนประสาทชัย ตำาบลบึงกาฬ โทร. 
๐ ๔๒๔๐ ๓๓๔๓ เปิดบรกิารเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ครัวเสวย		๑๐๓ หมู่ที่ ๑ ถนนชาญสินธุ์ ตำาบลวิศิษฐ์ 
โทร. ๐๘ ๑๗๗๘ ๕๙๔๙ เปิดบริการเวลา ๑๒.๐๐-
๒๓.๐๐ น.
คลองสำาราญ	 ๑๘๗ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบึงกาฬ-พังโคน 
ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๙๗๓, ๐๘ ๑๕๔๖ 
๔๘๙๘ เปิดบริการเวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. 
จุรีพรรวมมิตร		๒๔๔ ถนนมีชัย ตำาบลบึงกาฬ โทร. 
๐ ๔๒๔๙ ๑๓๖๒ 
ช้อนเงิน-ช้อนทอง	  ถนนชาญสินธุ์ ตำาบลวิศิษฐ์ 
โทร. ๐๘ ๓๔๕๑ ๒๙๑๘ เปิดบริการเวลา ๑๐.๐๐-
๒๒.๐๐ น.  
นิวพอใจ	  ถนนชาญสินธุ์ ตำาบลวิศิษฐ์  โทร. ๐๘ 
๖๒๓๔ ๘๑๘๗
บ้านข้าวเปียก	 (บ้านต้น)	 ถนนพ้นทุกข์ภัย ตำาบล
วิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๖๑๓ 
บ้านคุณตาครัวคุณยาย  ถนนบึงกาฬ (ข้างธนาคาร
ธนชาต) โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๗๒ เปิดบริการเวลา 
๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.
บวับาล  ถนนเจ้าแม่สองนาง (หน้าสถานตีำารวจ) เปิด
บริการเวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ผัดไทย  ๔๘๑ หมู่ที่ ๗ ถนนบึงกาฬ-พันลำา ตำาบล
วิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๗๐๗๘ ๗๒๘๑ เปิดบริการเวลา 
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

มาวนิโอชา		ถนนประสาทชยั เยือ้งโรงแรมสมานมติร  
โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๕๖ 
แม่นำ้า	(โรงแรมแม่นำ้า)	๑๐๗ หมู่ที่ ๑ ถนนชาญสินธุ์ 
ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๓๗ เปิดบริการเวลา 
๐๗.๓๐-๒๒.๐๐ น.
ลมโชยปลาเผา  ถนนชาญสินธุ์ โทร. ๐๘ ๑๖๗๐ 
๕๙๒๐, ๐๘ ๕๐๐๖ ๓๔๒๔ เปิดบรกิารเวลา ๐๘.๐๐-
๑๙.๐๐ น.  
เสบียง	  ถนนไทยสมัคร (เยื้องโรงหนังเก่า) ตำาบล
บึงกาฬ โทร. ๐๘ ๖๐๓๑ ๖๙๒๐ 
แหนมเนืองคุณอ้อ  ๓๗๕/๑  ถนน มีชัย ตำาบล
บงึกาฬ โทร. ๐  ๔๒๔๙ ๑๘๖๖    เปิดบรกิารเวลา 
๑๐.๐๐-๒๑.๓๐ น.
โฮมฮัก	สเต็กชายแดน	 ถนนประกอบบูรณะ (ปาก
ซอย ๑๒) ตำาบลบึงกาฬ เปิดบริการเวลา ๑๐.๐๐-
๒๒.๐๐ น.

อำาเภอเซกา
ครัวศิริ	  ๒๒๒ บ้านหนองหิ้ง ถนนบึงกาฬ-พังโคน 
ตำาบลท่ากกแดง โทร. ๐๘ ๔๖๓๘ ๙๙๐๕ เปิดบรกิาร
เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
บ้านไม้หอม	  ริมทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ (ตรง
ข้ามทรูคอฟฟี่) ตำาบลเซกา โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๔๔๕๒
เรือนแพ	ณ	 ฤดี	  ๔๖ หมู่ท่ี ๑๔ บ้านท่ากกแดง  
ตำาบลท่ากกแดง โทร. ๐๘ ๖๘๘๖ ๕๖๘๖, ๐๘ 
๘๑๙๙ ๗๗๙๗
สวนสุริยน	  ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำาบลท่ากกแดง โทร.  
๐ ๔๒๐๑ ๒๕๗๐, ๐๘ ๓๓๓๗ ๓๒๓๐ เปิดบริการ
เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

อำาเภอบึงโขงหลง
คณิตลาบเป็ด		บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒ ตำาบล
โพธิ์หมากแข้ง โทร. ๐๘ ๗๙๕๓ ๑๑๙๓ เปิดบริการ
เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
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เฮือนตุ ้มโฮม  ติดบึงโขงหลง ตำาบลบึงโขงหลง  
โทร. ๐๘ ๔๘๘๗ ๗๕๓๔

อำาเภอปากคาด	
กินลมชมโขง		๗๒ หมู่ที่ ๕ ตำาบลปากคาด (ใกล้กับ
ลานพญานาค) โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๐๔๐ เปิดบริการ
เวลา๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
โขงคำ้าคูณ	 ๖๒ หมู่ที่ ๖ ถนนริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๐ 
๔๐๘๐ 
มสิเตอร์เฮาส์		๘๕ หมูท่ี ่๖ บ้านท่านาคณู ตำาบลปาก
คาด โทร. ๐๘ ๔๔๔๘ ๔๒๒๙, ๐๙ ๒๓๘๑ ๓๗๙๗ 
เปิดบริการเวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.  

อำาเภอพรเจริญ
ครัวกระต๊อบ  ถนนพรเจริญ-โซ่พิสัย ตำาบลพรเจริญ 
โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๗๖๔๘ เปิดบริการเวลา ๐๘.๐๐-
๒๐.๐๐ น.
ครัวบ้านเรา	 	ถนนพรเจริญ-โซ่พิสัย ตำาบลพรเจริญ 
โทร. ๐๘ ๑๗๔๒ ๐๓๔๐ เปิดบริการเวลา ๐๘.๐๐-
๒๐.๐๐ น.

อำาเภอศรีวิไล
น้องณัฐ	 	 ถนนบึงกาฬ-พังโคน โทร. ๐๘ ๓๓๓๒ 
๔๒๐๐, ๐๘ ๗๒๑๖ ๒๙๕๐ เปิดบรกิารเวลา ๐๖.๐๐-
๒๐.๐๐ น.
ยายสมจิตร	 	หน้าวัดภูทอก บ้านคำาแคน ตำาบลนา
สะแบง โทร. ๐๘ ๕๓๓๐ ๓๙๓๑

น�้าตกถ�้าฝุ่น
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หมายเลขโทรศัพท์สำาคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด  โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๖๔
สำานักงานจังหวัดบึงกาฬ   โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๗๑๙
เทศบาลตำาบลบึงกาฬ  โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๔๐๘
สถานีตำารวจภูธรบึงกาฬ                   โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๖
ตำารวจท่องเที่ยว  โทร. ๑๑๕๕
ตำารวจทางหลวง  โทร. ๑๑๙๓ 
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ   โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๘๓๒
โรงพยาบาลบึงกาฬ  โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๑๖๑
โรงพยาบาลเซกา  โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๙๐๙๙
โรงพยาบาลบึงโขงหลง  โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๖๑๘๐
โรงพยาบาลพรเจริญ  โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๗๒๑๘
สำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๑
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Nong Kut Thing
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ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.) สำานักงานใหญ่
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๑๖๗๒, ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
www.tourismthailand.org
E-mail: info@tat.or.th 
เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำาเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๕๖
เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ฝั่งผู้โดยสารขาเข้าในประเทศ ประตู ๓ ชั้น ๒
โทร. ๐ ๒๑๓๔ ๐๐๔๐ (๒๔ ชั่วโมง)

ททท.	สำานักงานอุดรธานี
๑๖/๕ ถนนมุขมนตรี ตำาบลหมากแข้ง
อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๗
โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๘
E-mail: tatudon@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ: อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 
เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ปรับปรุงข้อมูล
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
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บึงโขงหลง

ข้อมูล : ททท. สำานักงานอุดรธานี
กองข่าวสารท่องเที่ยว (โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕)
ออกแบบและจัดพิมพ์	: กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด
ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สิงหาคม ๒๕๖๑
ห้ามจำาหน่าย

๐๘.๐๐-๒๐.๐๐	น.	ทุกวัน
บริการข้อมูลท่องเที่ยวทางโทรสาร ๒๔ ชั่วโมง

e-mail: info@tat.or.th
www.tourismthailand.org




