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2.

ຮູ້ຈັກເສັັ້ນທາງລຽບແມ່ນັ້າຂອງ
ຈາກເລີຍເຖີງມຸກດາຫານ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງເປັ ນແມ່ ນ້ ຳໃນພູ ມມີ ພຳກອຳຊຽນຕຳເວັ ນ
ອອກຊ່ ຽ ງໃຕ້ ມີ ຕົ້ ນກ ຳເນີ ດຢູ ່ ທີ່ ສຳຍພູ ເຂົ ຳຫິ ມຳໄລ, ໄຫລຜ່ ຳນ
ບ ລິເວນພູ ພຽງທິເບດໃນມົ ນທົນຊິ ງໄຫ່ ປະເທດຈີນ, ໄຫລຜ່ ຳນ
ປະເທດຈີນ, ພະມ້ ຳ, ລຳວ, ໄທ, ກຳປູ ເຈຍ ແລະໄຫລອອກສູ ່ ທະເລ
ຈີ ນໃຕ້ ທີ່ ປະເທດຫວຽດນຳມ ມີ ຄວຳມຍຳວປະມຳນ 4,900
ກິໂລແມັດ. ໄຫລຜ່ ຳນປະເທດຈີນມີຄວຳມຍຳວ 2,130 ກິໂລແມັດ
ຊ່ ວ ງທີ່ ແມ່ ນ້ ຳຂອງໄຫລຜ່ ຳນປະເທດຈີ ນມີ ຊ່ ເອີ້ ນວ່ ຳ: “ແມ່ ນ້ ຳ
ຫລ້ ຳນຊຳງ” ຫລ “ຫລ້ ຳນຊຳງຈຽງ” ແປວ່ ຳ “ແມ່ ນ້ ຳທີ່ ໄຫລທັ່ງ
ແຮງ” ແລະໄຫລຜ່ ຳນເຂົ້ຳສູ ເຂດປະເທດພະມ້ ຳ ກັບປະເທດລຳວ
ເອີ້ນວ່ ຳ “ແມ່ ນ້ ຳຂອງ” ສ່ ວນໃນປະເທດໄທເອີ້ນວ່ ຳ “ແມ່ ນ້ ຳໂຂງ”.
ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ ນຂອງແມ່ ຂອງຄ ທັງສອງຟັ ງມີ ຕະ
ລິ່ງທີ່ສູ ງຊັນຫລຳຍ ເສັ້ນທຳງທີ່ນ້ ຳໄຫລຄົດຄ້ ຽວລ້ ຽວເລຳະໄປຕຳມ
ຄ້ ອຍ ພູ ກ ະແສ ນ້ ຳຈະໄ ຫ ລຈຳກ ທຳງເຫ ນ ອໄ ປ ຫ ຳທ ຳ ງ ໃ ຕ້
ຕະຫລອດປີ ລະດັບນ້ ຳໃນລະດູ ຝົນ ກັບລະດູ ແລ້ ງມີຄວຳມແຕກ
ຕ່ ຳງກັ ນຫລຳຍ ຄວຳມໄວຂອງກະແສນ້ ຳແມ່ ນຂ້ ນຢູ ່ ກັ ບແຕ່ ລະ
ລະດູ ກຳນ ດິ ນໃນແມ່ ນ້ ຳຂອງເປັ ນດິ ນຊຳຍ ມີ ແກ້ ງ, ເກຳະດອນ
ນ້ ອຍໃຫຍ່ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລຳຍ ຢຳຍລຽນໄປຕຳມແມ່ ນ້ ຳ.
ນອກຈຳກນີ້ ແມ່ ນ້ ຳຂອງຍັ ງເປັ ນ 1 ໃນແມ່ ນ້ ຳ 3 ສຳຍທີ່ໄດ້ ຮັ ບ
ກຳນຂ້ ນທະບຽນເປັນມລະດົກໂລກ ຮ່ ວມກັບແມ່ ນ້ ຳແຍງຊີ ແລະ
ແມ່ ນ້ ຳສຳລະວິນໃນເຂດພ້ ນທີ່ມົນທົນຍູ ນນຳນ ມີຊ່ ເອີ້ນວ່ ຳ “ພ້ ນ
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ທີ່ ຄ້ ມຄອງແມ່ ນ້ ຳຂະຫນຳນສຳມສຳຍແຫ່ ງຍູ ນນຳນ” ພ້ ນທີ່
ດັ່ງກ່ ຳວຖໄດ້ ວ່ຳເປັນສະຖຳນທີ່ແຫ່ ງຫນ່ ງໃນໂລກທີ່ອດົມສົມບູ ນ
ແລະມີຄວຳມຫລຳກຫລຳຍທຳງຊີວະຳບ.
ໃນບ ລິເວນປຳກແມ່ ນ້ ຳຂອງທີ່ໄຫລລົງສູ ່ ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່
ປະເທດຫວຽດນຳມນັ້ ນມີ ສຳມຫລ່ ຽມດິ ນດອນຂະ ຫນຳດໃຫຍ່
ເຊິ່ ງໄດ້ ຮັ ບກຳນຍົ ກຍ້ ອງຈຳຳກນຳໆ ຊຳດວ່ ຳ ມີ ຄວຳມຫລຳກ
ຫລຳຍທຳງຊີວະພຳບ ແລະທລະນີວິທະຍຳ ແລະທັງຕະຫລອດເສັ້ຳ
ທຳງຂອງແມ່ ນ້ ຳຂອງຍັ ງມີ ພັ ນປຳຫລຳຍຊະນິ ດ ໂດຍສະເພຳະ
ແມ່ ນປຳບກ ເຊິ່ງພົບເຫັນໄດ້ ສະເພຳະພຽງແຕ່ ໃນແມ່ ນ້ ຳສຳຍນ້ີ
ເທົ່ຳນ້ັ ນ, ແມ່ ນ້ ຳຂອງຈ່ ງເປັນແມ່ ນ້ ຳທ່ີ ສຳຄັນແລະມີຄນຄ່ ຳຂອງ
ໂລກ.

ສ ຳລັ ບປະເທດໄທແມ່ ນ້ ຳຂອງໄຫລເຂົ້ ຳມຳສູ ່ ປ ະເທດໄທ
ຈດທຳອິດຢູ ່ ທ່ີ ສຳມຫລ່ ຽມທອງຄຳໃນເຂດເມອງຊຽງແສນ ແຂວງ
ຊຽງລຳຍ, ບລິເວນດ່ັ ງກ່ ຳວເປັນຈດແຍກຂອງສຳມປະເທດຄ ໄທ,
ພະມ້ ຳ ແລະລຳວ.
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ໃນພຳກຕຳເວັ ນອອກຊຽງເຫມ ອຂອງໄທ ຫລ ພຳກ
ອີສຳນນັ້ນເຫັນວ່ ຳເມອງທຳອິດທີ່ ແມ່ ນ້ ຳຂອງໄຫລຜ່ ຳນຄ ເມອງ
ຊຽງຄຳນ ບ ລິ ເວນປຳກນ້ ຳເຫ ອງທີ່ ໄຫລມຳຕິ ດຈອດກັ ນກັ ບ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງ ທີ່ບ້ ຳນທ່ ຳດີຫມີ ພູ ຄົກງິ້ວ ບ້ ຳນປຳກຕົມ ເມອງຊຽງ
ຄຳນ ແຂວງເລີ ຍ ແມ່ ນ້ ຳຂອງໄດ້ ກຳຍເປັ ນເສັ້ ນກັ້ ນເຂດແດນ
ລະຫວ່ ຳງໄທກັບລຳວໃນພ້ ນທີ່ພຳກອີສຳນ ໃນປັດຈບັນຊຽງຄຳນ
ເປັນເມອງທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະເປັນເມອງພັກຕຳກອຳກຳດທີໄດ້ ຮັ ບ
ຄວຳມນິ ຍົ ມຢ່ ຳງສູ ງ ເພຳະຄວຳມສວຍງຳມຂອງແມ່ ນ້ ຳຂອງທີ່
ເປັນສ່ ວນປະກອບອັນສຳຄັນຢ່ ຳງຫນ່ ງ.
ຈຳກເມ ອງຊຽງຄຳນແຂວງເລີ ຍແມ່ ນ້ ຳຂອງກຳຍເປັ ນ
້
້
ເສັ ນກັ ນເຂດແດນລະຫວ່ ຳງໄທກັ ບລຳວ ມີ ຄວຳມຍຳວຍຳວຕ່
ເນ່ ອງ 800 ກວ່ ຳກິໂລແມັດ ໄຫລຜ່ ຳນຕ້ັ ງແຕ່ ແຂວງເລີຍ, ຫນອງ
ຄຳຍ, ບ ງກຳນ, ນະຄອນພະນົ ມ, ມ ກດຳຫຳນ, ອ ຳນຳດຈະເລີ ນ
ແລະໄປສ້ິ ນສ ດທ່ີ ແຂວງອ ບົ ນລຳດຊະທຳນີ ຈົ ນຕະຫລອດ
ເສ້ັ ນທຳງຂອງແມ່ ນ້ ຳຂອງມີສະຖຳນທ່ີ ທ່ ອງທ່ ຽງທຳງນີເວດ ແລະ
ທຳງວັດທະນະທຳທ່ີ ຫນ້ ຳສົນໃຈຫລຳກຫລຳຍຮູ ບແບບ ເສ້ັ ນທຳງ
ດ່ັ ງກ່ ຳວມີ ຄວຳມອ ດົ ມສົ ມບູ ນໄປດ້ ວຍທ ຳມະຊຳດ, ພູ ຜຳຫີ ນ,
ເກຳະດອນ, ແກ້ ງ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລຳຍກ່ ໃຫ້ ເກີດມີນ້ ຳຕົກ
ທ່ີ ສວຍງຳມ, ມີ ຈ ດຊົ ມວິ ວທ່ີ ຕະກຳນຕຳ ສ່ ວນດ້ ຳນປະເພນີ
ວັ ດທະນະທ ຳກ ພົ ບວ່ ຳ ມີ ຄວຳມຫນ້ ຳສົ ນໃຈດ້ ວຍເຫດທ່ີ ວ່ ຳມີ
ຄວຳມຫລຳກຫລຳຍທຳງດ້ ຳນຊຳດພັ ນ, ວິຖີ ຊີວິດຄວຳມເປັ ນຍູ່
ຂອງຜູ້ ຄົນໃນລ່ ມນ້ ຳຂອງ ຕະຫລອດຈົນຍັ ງມີ ສະຖຳນທ່ີ ສັກສິດ
ຈຳກຫລຳຍແຫ່ ງໃນຊ ມຊົ ນລ່ ມແມ່ ນ້ ຳແຫ່ ງນ້ີ ສະນ້ັ ນ, ໃນ
ປັດຈບັນເສ້ັ ນທຳງລຽບແມ່ ນ້ ຳຂອງຈິງເປັນອີກຫນ່ ງເສ້ັ ນທຳງມີຊ່
ສຽງ ແລະໄດ້ ຮັບຄວຳມນິນຍົມອີກ ແລະຍັງເປັນຈດຫມຳຍຂອງ
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ນິຍົມຊົມຊອບກຳນເດີນທຳງທ່ ຽວຊົມສະພຳບທຳ
ມະຊຳດອັນສວຍງຳຍ ລວມທັງສິລະປະວິຖີຊີວິດວັດທະນະທຳສອງ
ຝ່ັ ງແມ່ ນ້ ຳຂອງທ່ີ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວຳມສ ຳພັນລະຫວ່ ຳງໄທກັ ບ
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ອຳນຳຈັກລຳວລ້ ຳນຊ້ ຳງທີມີ ຢູ ່ ຮ່ ວມກັ ນໃນພູ ມມີ ພຳກນີ້ໄດ້ ເປັນ
ຢ່ ຳງດີ.
ແຂວງຢູ ່ ລຽບແຄມນ້ ຳຂອງຈ່ ງເປັ ນແຮງດ ງດູ ດໃຈໃຫ້
ແກ່ ກ່ ມບັ ນດຳນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວເຮັ ດໃຫ້ ເມ ອງທີ່ ຢູ ່ ແຄມຂອງໄດ້
ພັດທະນຳກຳຍເປັນແຫ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວສ ຳຄັນໃນລະດັບພູ ມມີ ພຳກ
ແລະລະດັບປະເທດດ້ ວຍ ເຊັ່ນ ເມອງຊຽງຄຳນ, ເມອງຫນອງຄຳຍ,
ໂພນພິໄສ, ບງກຳນ, ນະຄອນພະນົມ, ມກດຳຫຳນ ຫລເຂມະລຳດ,
ໂຂງຈຽມ ແຂວງອ ບົ ນລຳດຊະທຳນີ ເປັ ນຕົ້ ນ. ດ້ ວຍເຫດນ້ີ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງຈ່ ງນັ ບເປັ ນມົ ນສະເຫນ່ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ເປັ ນອົ ງປະກອບ
ທຳງທຳມະຊຳດທ່ີ ເປັນສິງດງດູ ດຈິດໃຈໃຫ້ ຜູ້ ຄົນໄດ້ ແວະວຽນມຳ
ສຳຜັດທ່ ຽວຊົມຄວຳມງົດງຳມຕະກຳນຕຳໄດ້ ຕະຫລອດເວລຳ
ເສ້ັ ນທຳງລຽ ບ ແມ່ ນ້ ຳຂ ອງໃນ ພຳກ ອີ ສຳນຈ່ ງເປັ ນ
ເສ້ັ ນທຳງກຳນທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ມີ ເອກະລັກສະເພຳະທ່ີ ແຕກຕ່ ຳງໄປ
ຈຳກເສ້ັ ນທຳງທ່ ອງທ່ ຽວອ່ ນໆ ຄເປັ ນເສ້ັ ນທຳງທ່ ຳມກຳງທ່ີ ເຕັມ
ແຕ່ ພູ ເຂົຳໃຫຍ່ ນ້ ອຍເລຳະລຽບໄປກັບເສ້ັ ນທຳງແມ່ ນ້ ຳທ່ີ ຄົດຄ້ ຽວ
ທ່ີ ເຕັ ມໄປດ້ ວຍສະພຳບທ ຳມະຊຳດ ພູ , ປ່ ຳ, ທ່ ອງທົ່ ງທ່ີ ງົ ດງຳມ
ແລະຍັງມີທິວທັດຂອງປະເທດເພ່ ອນບ້ ຳນ ເຊ່ັ ນ ລຳວ ທ່ີ ສຳມຳດ
ຊ່ ນຊົມ ແລະສຳພັດຄວຳມງຳມໄດ້ ຕະຫລອດທ້ັ ງເສ້ ນທຳງນ້ີ .
ໃ ນ ອ ະ ດີ ດ ແ ມ່ ນ້ ຳ ຂ ອ ງ ອ ຳ ດ ຖ ກ ມ ອ ງ ວ່ ຳ ເ ປັ ນ ພ ຽ ງ
ເສ້ັ ນທຳງເສ້ັ ນກ້ັ ນພົມແດນລະຫວ່ ຳງໄທກັບລຳວ ເປັນເມອງຊຳຍ
ແ ດ ນ ແ ຕ່ ໃ ນ ປັ ດ ຈ ບັ ນ ແ ມ່ ນ້ ຳ ຂ ອ ງ ກ ຳ ຍ ເ ປັ ນ ເ ສ້ັ ນ ທ ຳ ງ
ກຳນທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ສ ຳຄັ ນ ເປັ ນພ້ ນທ່ີ ທ່ີ ມີ ສັ ກກະຍະພຳບດ້ ຳນ
ກຳນທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ສຳຄັນ ຂອງພູ ມມີພຳກ ແລະປະເທດທີລຄ່ ອຍ
ໃຫ້ ຜູ້ ຄົ ນມຳຢ້ ຽມຢຳມໄດ້ ແວະເຂ້ົ ຳໄປສ ຳພັ ດມົ ນສະເຫນ່ ຂອງ
ດິນແດນແຫ່ ງຂນເຂົຳ ແລະສຳຍນ້ ຳທ່ີ ຄົງຄນຄ່ ຳໃນທ່ ອງຖ່ິ ນພຳກ
ຕຳເວັນອອກຊຽງເຫນອຂອງໄທ ຫລພຳກອີສຳນແຫ່ ງນ້ີ .



190
~ 190 ~

191
~ 191 ~



3.

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແລະເສັັ້ນທາງ


ເມືອງເລີຍ-ຊຽງຄານ-ປາກຊົມ
ພູບໍ່ບິດ/ສູນວັດທະນະທຳ ແຂວງເລີຍ/ຫ້ວຍນ້ຳຫມຳນ/
ວົນອຸທະຍຳນພູຜຳລ້ອມ/ຫມູູ່ບ້ຳນວັດທະນະທຳບ້ຳນ
ນຳອ້/ພິພິທະພັນພ້ນບ້ຳນວິຈຳນສັງຂະກິດ ວັດສີຈັນ/
ຫມູູ່ບ້ຳນວັດທະນະທຳໄທດຳບ້ຳນນຳປູ່ຳຫນຳດ/
ສູນວັດທະນະທຳຜີຂົນນ້ຳ ບ້ຳນນຳຊ່ຳວ/ພູຊ້ຳງນ້ອຍ/
ຖະຫນົນຊຳຍຂອງຍ່ຳນເຮອນໄມ້ເກົໍ່ຳ/ລ່ອງເຮອຊົມ
ນ້ຳຂອງ/ພະໃຫຍ່ພູຄົກງິ້ວ/ວັດສີຄູນເມອງ/ວັດ
ມະຫຳທຳດ/ແກູ່ງຄຸດຄູ/້ ວັດທ່ຳແຂກ/ພູທອກ/ວັດ
ພະບຳດພູຄວຳຍເງີນ/ສິວະລຶງບ້ຳນຄົກເລົຳເຫນອ/
ບ້ຳນຫຳດເບ້ຍ/ຈຸດຊົມວິວພູຫ-ປຳກຊົມ
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ພູ ບໍ່ ບິດ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ກດປ່ ອງ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ

ເປັ ນພູ ເຂົ ຳສູ ງກຳນເດີ ນທຳງຂ້ ນໄປຫຳຈອມພູ ເປັ ນ
ເສ້ັ ນທຳງຂ້ັ ນໄດ ທ່ີ ສຳມຳດຍ່ ຳງຂ້ ນໄປຮອດຈອມພູ ຢູ ່ ຈອມພູ ບ່
ບິດ, ສຳມຳດຫລຽວເຫັນທັດສະນີຍະພຳບທກທິດທຳງຂອງເມອງ
ເລີ ຍ ນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວສຳມຳດຊົ ມພະອຳທິ ດຂ້ ນ ຫລ ເບ່ິ ງທະເລ
ຫມອກໃນລະດູ ຝົນ ຫລຫນຳວ ແລະຊົມພະອຳທິດຕົກດິນໄດ້ ທ່ີ ນ້ີ
ທ່ີ ດຽວ ແລະໃນຕອນກຳງຄນຈະສຳມຳດເຫັນນແສງໄຟຈຳກບ້ ຳນ
ເຮອນຊອງຊຳວເມອງເລີຍເປັນພຳບທ່ີ ສວຍງຳມ.

ສູ ນວດທະນະທຳ ແຂວງເລຍ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມະຫຳວິທະຍຳໄລລຳດຊະພັດເລີຍ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ໃນຕກສນວັດທະນະທຳຈັດສະແດງເຂ້ົ ຳຂອງເຄ່ ອງໃຊ້ ທ່ີ
ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບວິຖີຊີວິດຂອງຄົນເລີຍໃນອະດີດ ພະພດທະຮູ ບເກ່ົ ຳ
ທ່ີ ເຮັ ດດ້ ວຍໄມ້ , ຫີ ນຊຳຍ, ດ ນເຜົ ຳ ແລະເງີ ນ ຫນ້ ຳກຳກຜີ ຕຳ
ໂຂນ, ເຂ້ົ ຳຂອງເຄ່ ອງໃຊ້ ບູຮຳນ, ນິເທດສະກຳນກ່ ຽວກັບແຂວງ
ເລີຍ ມີທັງດ້ ຳນທລະນີວິທະຍຳ, ພູ ມສຳດ, ປະຫວັດສຳດ, ປະເພນີ
ແລະກ່ ມຊຳດພັນ.
ຫັ້ ວຍນັ້ ຳຫມຳນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ກົກທອງ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ເປັນແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ໄດ້ ຮັຫບກຳນນິຍົມໃນກຳນລ່ ອງ
ແພຍຳມເຊົ້ຳເພ່ ອຊົມທິວທັດອ້ ອມອ່ ຳງເກັບນ້ ຳໃນຂະຫນະ ພະ
ອຳທິດຂ້ ນໂດຍສະເພຳະໃນຊ່ ວງລະດູ ຫນຳວທີ່ສຳມຳດສຳຜັດກັບ
ຄວຳມງົດງຳມຂອງນ້ ຳຫມອກທີ່ປົ ກຄມໄປທົ່ວພ້ ນຜິ ວຫນ້ ຳນ້ ຳ
ແລະແຫລ່ ງຮັບປະທຳນອຳຫຳນປຳສົດລົດເລີ້ດ
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ວົນອຸ ທະຍຳນພູ ຜຳລັ້ ອມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ນ້ ຳສວຍ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ

ຊຳວບ້ ຳນວ່ ຳກວນຜຳລ້ ອມ ເປັນພູ ເຂົຳຫີນປູ ນສູ ງຊັນທ່ີ
ມີຈອມຫຍັກແຫລມຈຳນວນຫລວງຫລຳຍຕ້ັ ງໂອ້ ບລ້ ອມເຫມອນ
ດ່ັ ງ ເ ປັ ນ ກ ຳ ແ ພ ງ ທ ຳ ງ ກ ຳ ງ ເ ປັ ນ ຜ ນ ປ່ ຳ ດິ ບ ທ່ີ ມີ ຄ ວ ຳ ມ
ອດົ ມສົ ມບູ ນ ຈດຊົມວິວ ແລະຖ້ ຳຕ່ ຳງໆ ລວມທັງບ່ ນ້ ຳຊມ ຫລ
ນ້ ຳຜ ດ ເປັ ນບ່ ນ້ ຳສັ ກສິ ດຢູ ່ ໃຈກຳງປ່ ຳ ເຊ່ ອກັ ນວ່ ຳເປັ ນຮູ ຂອງ
ພະຍຳນຳກ ເຊ່ິ ງເປັນທຳງນ້ ຳໃຕ້ ດິນທ່ີ ໄປທະລອອກແມ່ ນ້ ຳຂອງໄດ້ .
ຫມູໍ່ ບັ້ ຳນວດທະນະທຳບັ້ ຳນນຳອັ້
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ນຳອ້ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ບ້ ຳນນຳອ້ ນັ ບເປັ ນຫມູ່ ບ້ ຳນວັ ດທະນະທ ຳທີ່ ມີ ປະວັ ດ
ຄວຳມເປັນມຳ 450 ປີ ຊຳວນຳອ້ ມີເລອດເນ້ ອເຊ້ ອຂຳຍລຳວ ເຜົ່ຳ
ໄທລ້ ອົບພະຍົບຈຳກຫລວງພະບຳງ ແລະວຽງຈັນມຳຕ້ັ ງຖ່ິ ນຖຳນ
ໃນປະເທດໄທ ເມ່ ອປະມຳນໃນປີ ເມ່ ອປະມຳນປີ ພ.ສ.2236
ຊຳວບ້ ຳນນຳອ້ ມີນິໄສ ຂະຫຍັນ ອົດທົນ ຮັກຄອບຄົວ ຮູ ້ ຈັກລ່ ຳວ
ປ່ ຳເຮັ ດໄຮ່ ເຮັ ດສວນ ຮັ ກພວກພ່ ອງລວມຕົ ວກັ ນດ້ ວຍຄວຳມ
ສຳມັກຄີຢ່ ຳງຫນຽວແຫນ້ ນ
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ພິພິທະພນພັ້ ນບັ້ຳນວິຈຳນສງຂະກິດ ວດສຈນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ນຳອ້ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ພິພິທະພັນແຫ່ ງນ້ີ ໃຊ້ ກຕິເກ່ົ ຳຂອງພະຄູ ວິຈຳນສັງຂະກິດ
ເປັນອຳຄຳນທ່ີ ຈັດສະແດງ ເປັນອຳຄຳນໄມ້ ຊ້ັ ນດຽວມີກ້ ອງຕະລ່ ຳງ
ສູ ງ ທ ຳ ງ ໃ ນ ມີ ຮ່ ນ ຫ ລ່ ຂ ອ ງ ທ່ ຳ ນ ພ ະ ຄູ ວິ ຈ ຳ ນ ສັ ງ ຂ ະ ກິ ດ
ປະດິດສະຖຳນຢູ ່ , ເຄ່ ອງໃຊ້ ສອຍຂອງພະພິກສ ພະພດທະຮູ ບເກ່ົ ຳ
ໂບຮຳນ ຄຳພີໃບລຳນ ສວນພ້ ນທ່ີ ທຳງຫນ້ ຳຈັດສະແດງຕູ ້ ພະທຳ
ມີຮຳງຮົດນ້ ຳຮູ ບນຳກ ເຄ່ິ ງກຳງຮຳງແກະສະລັກເປັນນົກຫັດສະດີ
ລິ ງ ອີ ກສ່ ວນຫນ່ ງເປັ ນຫ້ ອງໂຖງທຳງກຳງຈັ ດວຳງສະແດງ
ເຂົ້ຳຂອງເຄ່ ອງໃຊ້ ພ້ ນບ້ ຳນເງິນບູ ຮຳນ, ເຄ່ ອງມຈັບສັດ, ເຄ່ ອງມ
ຕ່ ຳຫູ ກ, ຜ້ ຳຕ່ ຳພ້ ນບ້ ຳນ ເຄ່ ອງດົນຕີໝລຳໄທເລີຍ.
ຫມູໍ່ ບັ້ ຳນວດທະນະທຳໄທດຳບັ້ ຳນນຳປໍ່ຳຫນຳດ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນນຳປ່ ຳຫນຳດ ຕ.ເຂົຳແກ້ ວ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລ
ີ ຍ
ຈັດສ້ ຳງຂ້ ນເພ່ ອໃຫ້ ເປັນແຫລ່ ງເຜີຍແພ່ ປະຫວັດຄວຳມ
ເປັນມຳຂອງຊຳວໄທດຳບ້ ຳນນຳປ່ ຳຫນຳດ ປະເພນີວັດທະນະທຳ
ວິຖີຊີວິດຄວຳມເປັນຢູ ່ ເຊິ່ງຊຳວບ້ ຳນນຳປ່ ຳຫນຳດເປັນຫມູ ບ້ ຳນ
ທີ່ມີ ປະຊຳກອນເປັ ນເຊ້ ອສຳຍ “ໄທດ ຳ” ຫມູ່ ບ້ ຳນດຽວໃນແຂວງ
ເລີຍ ຫມູ່ ບ້ ຳນນ້ີ ຈ່ ງກຳຍເປັນແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທຳງວັດທະນະທຳທ່ີ
ມີອຳຍຫລຳຍກວ່ ຳ100 ປີ
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ຫມ່ບ້ານວັດທະນະທາໄທດາ
ບ້ານນາປ່າຫນາດ

ຖະຫນົນຊາຍຂອງ
ຍ່ານເຮືອນໄມູ້ເກົີ່າ

ສນວັດທະນະທາ
ຜີຂົນນັ້າ ບ້ານນາຊ່າວ

ພະໃຫຍ່ພຄົກງັ້ວ
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ສູ ນວດທະນະທຳຜຂົນນັ້ ຳ ບັ້ ຳນນຳຊໍ່ ຳວ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ໂຮງຮຽນບ້ ຳນນຳຊ່ ຳວ ຕ.ນຳຊ່ ຳວ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ກຳນຫ້ິ ນຜີ ຂົ ນນ້ ຳ ຖ ເປັ ນວັ ດທະນະທ ຳປະເພນີ ທ່ີ ເປັ ນ
ເອກະລັກຂອງຊຳວບ້ ຳນນຳຊ່ ຳວທ່ີ ເຊ່ ອກັນວ່ ຳກຳນຫ້ິ ນຜີ ຂົ ນນ້ ຳ
ເປັນປະຈຳທກເດອນ 6 ຂອງທກໆປີ, ຊ່ ວຍໃຫ້ ຝົນຕົກຖກຕ້ ອງ
ຕຳມລະດູ ກຳນ. ຊຳວບ້ ຳນຈງໄດ້ ຮ່ ວມກັນຈັດຕັ້ງສະພຳວັດທະນະ
ທຳ ບ້ ຳນນຳຊ່ ຳວ ຂ້ ນເພ່ ອອະນລັກຮັກສຳກຳນຫ້ິ ນພ້ ນບ້ ຳນຜີຂົນ
ນ້ ຳໂດຍມີສູ ນວັດທະນະທຳຕ້ັ ງຢູ ່ ໂຮງຮຽນບ້ ຳນນຳຊ່ ຳວ.

ພູ ຊັ້ ຳງນັ້ອຍ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນຊຽງຄຳນ ຕ.ຊຽງຄຳນ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ວັດພູ ຊ້ ຳງນ້ ອຍ ມີພະພດທະຮູ ບອົງໃຫຍ່ . ປະດິດສະຖຳນ
ຢູ ່ ຈອມພູ ຊ້ ຳງນ້ ອຍ ມີຊ່ ວ່ ຳ “ພະພດທະສຳກະຍະມນີສີຊຽງຄຳນ”
ເຊິ່ ງຈຳກຈ ດທີ່ ອົ ງພະປະດິ ດສະຖຳນນີ້ ສຳມຳດຫລຽວເຫັ ນ
ທັດສະນີຍະພຳບຂອງເມອງຊຽງຄຳນແລະແມ່ ນ້ ຳຂອງໄດ້ ຢ່ ຳງຊັດ
ເຈນ ເປັ ນບ່ ອນຊົມວິວເບິ່ ງໄດ້ ທັງຕະເວັນຂ້ ນ ແລະຕະເວັນຕົກ
ດິ ນ ຖ ວ່ ຳເປັ ນບ່ ອນຊົ ມວິ ວທີ່ ງົ ດງຳມອີ ກແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງເມ ອງ
ຊຽງຄຳນ.
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ຖະຫນົນຊຳຍຂອງຍໍ່ ຳນເຮອນໄມັ້ ເກໍ່ົ ຳ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຊຽງຄຳນ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ຖະຫນົນຊຳຍຂອງທີຍັງຄົງຮັກສຳເຮອນໄມ້ ເກົ່ຳຕ້ັ ງລຽນ
ຍຳວໄປຕຳມສອງຝຳກທຳງແລະລຽບແຄມແມ່ ນ້ ຳ ສະແດງໃຫ້
ເຫັ ນເຖີ ງວິ ຖີ ຊີ ວິ ດຂອງຜູ້ ຄົ ນອັ ນສະຫງົ ບ ລຽບງ່ ຳຍ. ສຳມຳດ
ສຳຜັດໄດ້ ເຖິງບັນຍຳກຳດແບບດັ່ງເດິມຂອງຊຽງຄຳນ. ໃນໄລຍະ
ເ ວ ລ ຳ ຊ່ ວ ງ ປ ະ ມ ຳ ນ 17.00 ຫ ຳ 22.00 ໂ ມ ງ ຂ ອ ງ ທ ກ ໆ ມ້ ,
ຖະຫນົ ນເສັ້ ນນີ້ ຈະກຳຍເປັ ນຖະ ຫນົ ນຄົ ນຍ່ ຳງທີ ເຕັ ມໄປດ້ ວຍ
ຊີ ວິ ດຊີ ວຳ. ນອກນັ້ ນຍັ ງມີ ຖະຫນົ ນທີ ສ້ ຳ ງເປັ ນລະບຽງທຳງຍ່ ຳງ
ແຄມແມ່ ນ້ ຳ ເຫມຳະສົ ມສ ຳລັບກຳນຍ່ ຳງຊົມບັ ນຍຳກຳດແຄມ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງຕອນເຊ້ົ ຳ ແລະຕອນແລງ.
ລໍ່ ອງເຮອຊົມນັ້ ຳຂອງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ກິດຈະກຳລ່ ອງເຮອຊົມນ້ ຳຂອງ ຂອງກ່ ມວິສຳຫະກິດຊມ
ຊົນທ່ ອງທ່ ຽວ ກະເສດແຄມຂອງ, ປະມົງພ້ ນບ້ ຳນ ຊຽງຄຳນໄດ້ ໃຫ້
ບລິກຳນລ່ ອງເຮອປະມົງພ້ ນບ້ ຳນເພ່ ອພຳນັກທ່ ອງທ່ ຽວມຳຢ້ ຽມ
ຊົມຄວຳມງຳມຂອງແມ່ ນ້ ຳຂອງ ພ້ ອມກັບສຳຜັດວິຖີຊີວິດຂອງ
ຊຳວປະມົງທ່ີ ຊຽງຄຳນຢ່ ຳງໃກ້ ຊິດ ໂດຍຈະເປີດໃຫ້ ບລິກຳນລ່ ອງ
ເຮອຕະຫລອດປີ.
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ພະໃຫຍໍ່ ພູ ຄົກງັ້ິ ວ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນທ່ ຳດີຫມີ ຕ.ປຳກຕົມ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ເອ້ິ ນອີກຊ່ ຫນ່ ງວ່ ຳ ພະພດທະນະວະມິນທະລະມົງຄົນລີລຳ
ທະວິນຄະລຳພິລັກ ເປັນພະພດທະຮູ ບປຳງລີລຳປະທຳນພອນ ຫລ່
ດ້ ວຍໄຟເບີ ປະສົ ມເຣຊິ່ນສີ ຄຳທັ້ງອົງ ສູ ງ 19 ແມັ ດ, ກວ້ ຳງ 7.2
ແມັ ດ, ບ ລິ ເວນນ້ີ ຍັ ງເປັ ນຈ ດຊົ ມວິ ວ ທ້ັ ງແມ່ ນ້ ຳເຫ ອງ ແລະ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງໄປພ້ ອມກັນໄດ້ ຢ່ຳງງົດງຳມ

ວດສຄູ ນເມອງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຊຽງຄຳນ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ວັ ດສີ ຄູ ນເມ ອງ ຫ ວັ ດໃຫຍ່ ໄດ້ ຖ ກເອ້ີ ນວ່ ຳເປັ ນແຫລ່ ງ
ສິ ລະປະຂອງລ້ ຳນນຳ ແລະລ້ ຳນຊ້ ຳ ງ ພະປະທຳນໃນພະອໂບສົ ດ
ເປັນພະພດທະຮູ ບປະຕິມຳປະທັບຂັດສະມຳທິລຳບນຳກປົກ ອຳຍ
ຫລຳຍກວ່ ຳ 300 ປີ. ສິລະປະວັດຖທ່ີ ສຳຄັນມີຫລຳຍອັນ ເຊ່ັ ນ ພະ
ພດທະຮູ ບໄມ້ ຈຳຫລັກລົງລັກປິດຄຳ ປຳງປະທຳນອະໄພແບບລ້ ຳນ
ຊ້ ຳງ ທຳມຳດໄມ້ ແກະສະຫລັກລົງລັກປິດຄຳ ຕູ ້ ພະທຳແລະໃບລຳນ
ເກົ່ຳ ຮຳງຮົດນ້ ຳ (ຮຳງສົງນ້ ຳ) ເຊິ່ງເຮັດເປັນຮູ ບຄ້ ຳຍເຮອສພັນນະ
ຫົງ
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ວດມະຫຳທຳດ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຊຽງຄຳນ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ຊຳວບ້ ຳນເອ້ີ ນວັດ "ຫລວງພ່ ໃຫຍ່ " ແຕ່ ກ່ ອນອໂບສົດວັດ
ມະຫຳທຳດເປັນສະຖຳນທີ່ລຳຊະກຳນກຳນຂອງເຈົ້ຳເມອງຫລຳຍ
ສະໄຫມ ມີບັນລັງເຈົ້ຳເມອງ ແລະຄ້ ອງໄຊຢູ ່ ຕ່ ມຳໄດ້ ຍ້ຳຍສະຖຳນທ່ີ
ລຳຊະກຳນໄປ ຈງປ່ ຽນເປັນວັດມີອົງພະປະທຳນສັກສິດ ເປັນພະ
ພູ ດທະຮູ ບໄມ້ ສະໄຫມລ້ ຳນຊ້ ຳງປຳງມຳນວິໄຊ ເອ້ີ ນວ່ ຳ ຫລວງພ່ ໃຫຍ່
ແລະພະພູ ດທະຮູ ບປຳງປະທຳນພອນ ອີກ9ອົງເປັນທ່ີ ຍຫນຽ່ວຈິດໃຈ
ຂອງຊຳວຊຽງຄຳນ

ແກໍ່ ງຄຸ ດຄູ ັ້
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຊຽງຄຳນ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ໃນລະດູ ຮ້ ອນເມ່ ອແມ່ ນ້ ຳຂອງລົດລົງ. ຈະຫລຽວເຫັນໂງ່ ນ
ຫີນທ່ີ ຍຳວຢຽດຂວຳງກ້ັ ນລຳແມ່ ນ້ ຳຂອງ. ເບ່ິ ງຄວ່ ຳຍັກນອນຄົດຄູ ້
ກັ້ນລຳແມ່ ນ້ ຳຂອງເອົຳໄວ້ . ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈະຊົມແກ່ ງຫີນອັນຄົດ
ຄ້ ຽວງົດງຳມ ຫຳດຊຳຍອັນຍຳວຢຽດຊົມວິຖີຊີວິດຊຳວບ້ ຳນລ່ ອງ
ເຮອຫຳປຳໃນແມ່ ນ້ ຳຂອງ ລວມທັງຍ່ ຳງຫຳຊ້ ສິນຄ້ ຳ ກິນອຳຫຳນ
ແຊບໆ ທ່ີ ຈຳຫນ່ ຳຍບລິເວນແກ່ ງຄດຄູ ້
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ວດທໍ່ ຳແຂກ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຊຽງຄຳນ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ

ເປັ ນວັ ດເກ່ົ ຳແກ່ ບູ ຮຳນ ຕ້ັ ງຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ. ຝ່ັ ງ
ກົງກັນຂ້ ຳມເປັນ "ເມອງສຳນະຄຳມ " ພະອໂບສົດນຳເອົຳຮູ ບແບບ
ທຳງສະຖຳປັດຕະຍະກຳແບບວັດຊຽງທອງ. ເມອງຫລວງພະບຳງ
ປະເທດລຳວມຳເປັນຕົ້ນແບບພຳຍໃນໂບດມີພະພດທະຮູ ບ 3 ອົງ
ສະກັ ດຈຳກຫີ ນແກຣນິ ຕທັງກ້ ອນ ມີ ຫລວງປູ ່ ຊອບ ຖຳນສະໂມ
ເປັນອົງປະທຳນອປະຖຳ.
ພູ ທອກ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຊຽງຄຳນ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ຈູ ດຊົ ມວິ ວທະເລຫມອກທີ່ ມີ ຊ່ ສຽງ ແລະເປັ ນທີ່ ນິ ຍົ ມ
ຂອງນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ ມຳທ່ ຽວຊຽງຄຳນ ຕັ້ ງຢູ ່ ທຳງໃຕ້ ຂອງຊຽງ
ຄຳນ. ລັ ກສະນະເປັ ນພູ ສູ ງ. ຕັ້ ງຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ ຳ ຢູ ່ ເທິ ງພູ ແມ່ ນ
ສະຖຳນທ່ີ ຕ້ັ ງຂອງສະຖຳນີໂທລະຄົມຊຽງຄຳນ. ແລະເປັນບ່ ອນຊົມ
ວິວທິວທັດທີ່ງົດງຳມຂອງເມອງຊຽງຄຳນ ແລະລຳນ້ ຳຂອງ
ວດພະບຳດພູ ຄວຳຍເງນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນຜຳແບ່ ນ ຕ.ບູ ຮົມ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ມີ ຮອຍພະພ ດທະບຳດປະດິດສະຖຳນຢູ ່ ເທິງຫີນລັບມີດ
ຮູ ບຮ່ ຳງຄ້ ຳຍຄກັບຮອຍພະພດທະບຳດແທ້ ໆ ນອກ ຈຳກນ້ີ ຍັງມີ
ພະພ ດທະເຈ້ົ ຳໃຫຍ່ ພ ດທະສັ ບພັ ນຮັ ງສີ . ພະພ ດທະຮູ ບປູ ນປ້ັ ນ
ສີ ຂຳວອົ ງໃຫຍ່ ຕຳມພະວ ລະກຳຍປະດັ ບດ້ ວຍແກ້ ວເງົ ຳນ້ ອຍໆ
ສ່ິ ງທ່ີ ເປັນສ່ິ ງສຳຄັນສຳລັບຜູ້ ມຳຢ້ ຽມຢຳມແມ່ ນປູ ນປ້ັ ນຮູ ບຄວຳຍ
ເງີນ ທ່ີ ຕ້ັ ງຢູ ່ ໃນບລິເວນບ່ ອນຈອດລົດທຳງເຂ້ົ ຳວັດ
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ສິວະລຶງບັ້ ຳນຄົກເລົຳເຫນອ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ບຮົມ ມ.ຊຽງຄຳນ ຂ.ເລີຍ
ສິວະລງບ້ ຳນຄົກເລົຳເຫນອ ເປັ ນກ້ ອນຫີນມີລັກສະນະຄ
ກັ ນກັ ບສິ ວະລງຈຳນວນ 2 ກ້ ອນໃຫຍ່ ເຊ່ ອວ່ ຳເປັ ນສ່ິ ງສັກສິດທ່ີ
ສະຖິ ດຢູ ່ ໃນພ້ ນທ່ີ ແຖວນ້ີ ເປັນເວລຳດົ ນນຳນ. ຫັ ງຈຳກທ່ີ ມີ ກຳນ
ສ້ ຳງສຳນຂ້ ນ ເພ່ ອເປັນສະຖຳນທ່ີ ເຄົຳລົບບູ ຊຳຂອງປະຊຳຊົນຊຳວ
ຊຽງຄຳນ.
ບັ້ ຳນຫຳດເບັ້ຍ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ປຳກຊົມ ມ.ປຳກຊົມ ຂ.ເລີຍ
ບ້ ຳນຫຳດເບ້ ຍ ເປັ ນຫມູ່ ບ້ ຳນຕຳມແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ
ຊຳວບ້ ຳນຢູ ່ ບ່ອນນີ້ມີອຳຊີບເກັບກ້ ອນຫີນຈຳກແມ່ ນ້ ຳຂອງຂ້ ນມຳ
ຂຳຍເພ່ ອເປັນລຳຍໄດ້ ເສີມ. ຊຳວບ້ ຳນຫ້ ຳມນັກທ່ ອງທ່ ຽວຊ້ ບ່ ໃຫ້
ກ້ ອນຫີ ນກັ ບໄປ. ແຕ່ ສຳມຳດໄປຢ້ ຽມຢຳມທຳມະຊຳດຂອງໂງ່ ນ
ຫີນໃນແມ່ ນ້ ຳຂອງໄດ້ .
ຈຸດຊົມວິວພູ ຫ-ປຳກຊົມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ປຳກຊົມ ຂ.ເລີຍ
ຈ ດຊົ ມວິ ວພູ ຫ -ປຳກຊົ ມ ເປັ ນສະຖຳນທ່ີ ຊົ ມວິ ວຂອງ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງ. ແລະຕົວເມອງ ເມອງປຳກຊົມ ເຫມຳະສຳລັບກຳນ
ເບ່ິ ງຕຳເວັນຂ້ ນໃນຕອນເຊ້ົ ຳແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ. ແລະຍັງສຳມຳດ
ມອງເຫັນປະເທດລຳວ ຝ່ັ ງກົງກັນຂ້ ຳມກັບເມອງປຳກຊົມ ແຂວງ
ເລີຍ
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ແກ່ງຄຸດຄູ້

ວັດທ່າແຂກ

ວັດພະບາດ
ພຄວາຍເງີນ



203
~ 203 ~

ສັງຄົມ-ສີຊຽງໃຫມ່-ທ່າບີ່
ຈຸດຊົມວິວຫນອງປຳບຶກ/ ພູຫ້ວຍອີສັນ/ ພັນໂງູ່ນ
ແສນໄຄ້/ ນ້ຳຕົກຕຳດທຳນທອງ/ ວັດຜຳຕຳກເສ້ອ
ສະກຳຍວອກ/ ຖ້ຳດິນພຽງ/ ຈຸດຊົມບັ້ງໄຟພະຍຳນຳກ
ອ່ຳງປຳບຶກ/ ວັດຫີນຫມຳກເປ້ງ/ ວັດອະລັນບັນພົດ/
ຫມູູ່ບ້ຳນວັດທະນະທຳບ້ຳນວັງນ້ຳມອກ/ ພະບຳດ
ເວິນກຸູ່ມ/ ຈຸດຊົມວິວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ຖະຫນົນ
ແຄມຂອງສີຊຽງໃຫມ່/ ຫລວງພໍ່ອົງຕ້ ວັດສີຊົມພູ/
ພະທຳດບັງພວນ
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ຈຸດຊົມວິວຫນອງປຳບຶກ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ບ້ ຳນມ່ ວງ ມ.ສັງຄົມ ຂ.ຫນອງຄຳຍ

ຈດຊົມວິວຫນອງປຳບກເປັນຈດຊົມວິວເບ່ິ ງຕຳເວັນຕົກ
ດິ ນທ່ີ ສວຍງຳມຂອງເມ ອງສັ ງຄົ ມຢູ ່ ຕິ ດແມ່ ນ້ ຳຂອງ. ເວລຳນ້ ຳ
ຂອງແຫ້ ງລົງ, ສຳມຳດເຫັນໂງ່ ນຫີນໂພ່ ຂ້ ນເປັນແກ້ ງນ້ ອຍ-ໃຫຍ່
ຫລວງຫລຳຍຈົ ນຊຳວບ້ ຳນໃນເຂດນ້ັ ນເອ້ີ ນວ່ ຳ "3 ຫມ່ ນແກ້ ງ"
ແລະເປັ ນບ່ ອນເບ່ິ ງບ້ັ ງໄຟພະຍຳນຳກອີກແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງເມ ອງ
ສັງຄົມ ແຂວງຫນອງຄຳຍ
ພູ ຫັ້ ວຍອສນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ບ້ ຳນມ່ ວງ ມ.ສັງຄົມ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ເປັນຈດຊົມຕຳເວັນຂ້ ນ ແລະທະເລຫມອກທ່ີ ງົດງຳມອີກ
ບ່ ອນຫນ່ ງຂອງຫນອງຄຳຍ ຫລຽວໄປທຳງເບ້ ອງລ່ ມສຳມຳດເບ່ິ ງ
ເຫັ ນເກຳະດອນ, ແກ້ ງຂອງແມ່ ນ້ ຳຂອງ ແລສຳມຳດຊົມທະເລ
ຫມອກໄດ້ ປະມຳນ 2 ຈດ ຄ ຈດຊົມວິວສູ ງສດທີ່ເປັນພ້ ນທີ່ຂອງ
ອບຕ. ບ້ ຳນມ່ ວງ ແລະອີກຫນ່ ງຈດ ຄ ພ້ ນທ່ີ ຂອງຄົວໄມ້ ນ້ ຳ
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ພນໂງໍ່ ນແສນໄຄັ້
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ບ້ ຳນມ່ ວງ ມ.ສັງຄົມ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
"ແກຣນແຄນຍ່ ອນກຳງແມ່ ນ້ ຳຂອງ ". ໃນລະດູ ຮ້ ອນ
ລະດັບນ້ ຳໃນແມ່ ນ້ ຳຂອງຈະຫດລົງ. ຈະເຫັນໂງ່ ນຫີນທີ່ພົ້ນຂ້ ນມຳ
ຈຳກແມ່ ນ້ ຳຂອງ ທັງຂະຫນຳດນ້ ອຍ ແລະຂະຫນຳດໃຫຍ່ ນັບເປັນ
1,000 ໂງ່ ນ ມີໄລຍະຍຳວໄປຕຳມແມ່ ນ້ ຳ 5 ກວ່ ຳ ກິໂລແມັດ ແຕ່
ລະໂງ່ ນຫີນກຈະມີ "ຕົ້ນໄຄ້ " ຂ້ ນຢູ ່ ໂດຍທົ່ວໄປຫລຳຍແສນຕົ້ນ ຈງ
ຕ້ັ ງຊ່ ຕຳມລັກສະນະທ່ີ ເກີດວ່ ຳ "ພັນໂງ່ ນແສນໄຄ້ ”
ນັ້ ຳຕົກຕຳດທຳນທອງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຜຳຕ້ັ ງ ມ.ສັງຄົມ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ເກີ ດຈຳກຕົ້ ນນ້ ຳທີ່ ໄຫ ລອດຜ່ ຳນພະລຳນຫີ ນທີ່ ມີ ຫ ຳຍ
ຊັ້ ນ. ມີ ໄລຍະຫລ ດຫລັ່ ນກັ ນໄປດ້ ວຍຄວຳມສູ ງ 30 ກວ່ ຳແມັ ດ,
ເຮັດໃຫ້ ສຳຍນ້ ຳທ່ີ ຕົກລົງມຳມີຄວຳມສວຍງຳມ ແລະມີເນ້ ອທ່ີ ສຳ
ລັບໃຫ້ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວລອຍນ້ ຳ. ປຳຍ ທຳງຂອງສຳຍນ້ ຳແຫ່ ງນ້ີ ຈະ
ໄຫລລົງໄປສູ ່ ແມ່ ນ້ ຳຂອງ ເປັນແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທຳງທຳມະຊຳດທີ່
ໂດດເດັ່ນຂອງແຂວງຫນອງຄຳຍ.
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ວດຜຳຕຳກເສັ້ ອ ສະກຳຍວອກ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຜຳຕັ້ງ ມ.ສັງຄົມ ຂ.ຫນອງຄຳຍ

ສູ ງຈຳກລະດັ ບນ້ ຳທະເລ 550 ແມັ ດ ພຳຍໃນວັ ດເປັ ນ
ບ່ ອນຊົ ມວິ ວແມ່ ນ້ ຳຂອງທີ ງົ ດງຳມທີ ສ ດແຫ່ ງຫນ່ ງ ໃນຊ່ ວ ງທ່ີ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງແຫ້ ງ, ຖ້ ຳເຮົ ຳໄປຢ ນຢູ ່ ເທິ ງສະກຳຍວອກທ່ີ ວັ ດຜຳ
ຕຳກເສ້ ອ ແລ້ ວເບ່ິ ງລົ ງໄປຫຳແມ່ ນ້ ຳຂອງ.ຈະເຫັ ນສັ ນຊຳຍ
ເປັນລ້ິ ວໆຄ້ ຳຍຄກັບເກັດພະຍຳນຳກຢ່ ຳງຊັດເຈນ ເຊ່ິ ງເປັນຫນ້ ຳ
ມະຫັດສະຈັນ ທ່ີ ທຳມະຊຳດໄດ້ ສ້ຳງຂ້ ນມຳຢ່ ຳງປະຫລຳດໃຈ.
ຖັ້ ຳດິນພຽງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຜຳຕ້ັ ງ ມ.ສັງຄົມ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຕັ້ ງຢູ ່ ໃນເຂດວັ ດຖ້ ຳສີ ມົ ງຄົ ນ ມີ ລັ ກສະນະຄ້ ຳຍເມ ອງ
ບຳດຳນຂອງພະຍຳນຳກຕຳມຄວຳມເຊ່ ອຂອງຊຳວບ້ ຳນ ພຳຍ
ໃນຖ້ ຳຈະມີ ຄວຳມຊ່ ມ ຊ່ ນແລະມີ ນ້ ຳໄຫລຕະຫ ອດປີ . ມີ ກ້ ອນຫີນ
ເປັນແທ່ ງຕ້ັ ງວຳງ ຄກັບມີຄົນມຳເຮັດໄວ້ ໃນຖ້ ຳມີກ້ ອນຫີນທ່ີ ເວ່ົ ຳ
ໂຄ້ ງຢ່ ຳງງົດງຳມ.
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ຈຸດຊົມບັ້ ງໄຟພະຍຳນຳກອໍ່ ຳງປຳບຶກ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນຜຳຕັ້ງ ມ.ສັງຄົມ ຂ.ຫນອງຄຳຍ

ຈດຊົມທິວທັດອ່ ຳງປຳບກ ເປັນສະຖຳນທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວຕຳມ
ທຳມະຊຳດທີ່ປະກອບໄປດ້ ວຍ ເກຳະດອນ ແກ້ ງ ໂງ່ ນຫີນ ອ້ ອມໄປ
ດ້ ວຍພູ ແລະຍັງເປັນຈດຊົມບັ້ ງໄຟພະຍຳນຳກທີ່ສວຍງຳມທີ່ສ ດ
ແຫ່ ງຫນ່ ງ.
ວດຫນຫມຳກເປັ້ງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ພະພດທະບຳດ ມ.ສີຊຽງໃຫມ່ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ແຕ່ ເດີ ມເຄີ ຍເປັ ນທ່ີ ປະຕິ ບັ ດທ ຳຂອງຫລວງປູ ່ ເທສ
ເທສຣັ ງສີ ເກຈິ ອຳຈຳນຊ່ ດັ ງຂອງພຳກຕຳເວັ ນອອກ. ຫັ ງຈຳກ
ທ່ ຳນມ ລະນະພຳບ ມີ ກຳນກ່ ສ້ ຳ ງເຈດີ ຂ້ ນເພ່ ອໃສ່ ກ ະດູ ກຂອງ
ທ່ ຳນ. ພຳຍໃນວັດມີພ້ ນທ່ີ ເບ້ ອງຫນ່ ງຕິດກັບແມ່ ນ້ ຳຂອງ, ເຫັນ
ທິວທັດທີ່ສວຍງຳມ. ມີຫີນຫມຳກເປ້ ງ ເຊິ່ງເປັນຊ່ ຫີນສຳມກ້ ອນ
ຕ້ັ ງລຽນກັນຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ ມີລັກ ສະນະຄກັບຕ້ ມຫູ ເຄ່ ອງຊ່ັ ງ
ຄຳສະໄຫມເກ່ົ ຳ



208
~ 208 ~

ວດອະລນບນພົດ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ບ້ ຳນຫມ້ ມ.ສີຊຽງໃຫມ່ ຂ.ຫນອງຄຳຍ

ວັດອະລັນບັນພົດມີພິພິທະພັນ ແລະເຈດີບັນຈພະບລົມ
ສຳລິ ລິ ກກະທຳດ ກ່ ສ້ ຳ ງໂດຍກຳນໄຟຟ້ ຳແຫ່ ງປະເທດໄທເພ່ ອ
ຖະຫວຳຍຫລວງປູ ່ ຫລຽນ ວລະລຳໂພເກຈິອຳຈຳນຊ່ ດັ ງພຳຍໃນ
ບລິເວນວັດມີສະພຳບແວດລ້ ອມທີ່ສວຍງຳມ ແລະຖກອ້ ອມຮອບ
ໄປດ້ ວຍສະຖຳປັດຍະກ ຳ ທີ່ມີຄວຳມສວຍງຳມຂອງສິ ລະປະ ແລະ
ວັດທະນະທຳທີເປັນເອກະລັກ
ຫມູໍ່ ບັ້ ຳນວດທະນະທຳບັ້ ຳນວງນັ້ ຳມອກ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ພະພດທະບຳດ ມ.ສີຊຽງໃຫມ່ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຫມູ່ ບ້ ຳນຂະຫນຳດນ້ ອຍ ທ່ີ ເຕັມໄປດ້ ວຍຄວຳມງຳມຂອງ
ວັ ດທະນະທ ຳ, ວິ ທີ ຊີ ວິ ດ ແລະທ ຳມະຊຳດທ່ີ ສວຍງຳມ ໄດ້ ເປັ ນ
ສ ະ ຖ ຳ ນ ທ່ີ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ດ້ ຳ ນ ວັ ດ ທ ະ ນ ະ ທ ຳ , ດ້ ຳ ນ ອ ະ ນ ລັ ກ
ສ່ິ ງແວດລ້ ອມ, ດ້ ຳນກະສິກຳ, ທ່ີ ເກີດຈຳກກຳນປູ ກຝັງຈິດສຳນກ
ໃນກຳນອະນລັກຊັບພະຍຳກອນທຳມະຊຳດໃນຊມຊົນ.
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ພະບຳດເວິນກຸ ໍ່ ມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ພະພດທະບຳດ ມ.ສີຊຽງໃຫມ່ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຮອຍພະບຳດເວິນກ່ ມ ຢູ ່ ໃນບລິເວນວັດພະບຳດເວິນກ່ ມ
ເປັນວັດທ່ີ ມີຄວຳມເຊ່ ອກ່ ຽວກັບພະຍຳນຳກເປັນຜູ້ ປົກປ້ ອງຮອຍ
ພະພດທະບຳດ.
ຈຸດຊົມວິວນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ-ຖະຫນົນແຄມຂອງ
ສຊຽງໃຫມໍ່
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ ມ.ສີຊຽງໃຫມ່ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ເມ ອງ ສີ ຊຽ ງໃ ຫ ມ່ ເປັ ນ ເມ ອງທ່ີ ຢູ ່ ກົ ງກັ ນຂ້ ຳມ ກັ ບ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຂອງລຳວ. ພຽງແຕ່ ຂ້ິ ນດ້ ວຍແມ່ ນ້ ຳຂອງ
ເທົ່ຳນັ້ນ ບລິເວນຕົວເມອງບ່ ອນແຄມແມ່ ນ້ ຳ ຖກສ້ ຳງຂ້ ນເປັ ນ
ພ້ ນທີ່ ສຳທຳລະນະ ເປັ ນລຳນກິ ດຈະກ ຳໃຫຍ່ , ຖະຫນົ ນຄົ ນຢ່ ຳງ
ແລະເປັນຈດຊົມວິວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທ່ີ ສວຍງຳມ
ຫລວງພໍ່ ອົງຕັ້ ວດສຊົມພູ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນນ້ ຳໂຂງ ຕ.ນ້ ຳໂຂງ ມ.ທ່ ຳບ່ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ປະດິດສະຖຳນຢູ ່ ທີ່ວັດສີຊົມພູ ພະເຈົ້ຳອົງຕ້ ເປັນພະພດ
ທະຮູ ບຂະຫນຳດໃຫຍ່ ທ່ີ ຫລ່ ດ້ ວຍຄຳ. ດ້ ວຍສີມຂອງຊ່ ຳງທຳງພຳກ
ເຫນອ ແລະລ້ ຳນຊ້ ຳງ ພະພດທະຮູ ບທ່ີ ມີລັກສະນະສວຍງຳມ. ນ່ັ ງ
ຂັດສະມຳທິປຳງມຳນວິໄຊ ເປັນພະພດທະຮູ ບສັກສິດທ່ີ ປະຊຳຊົນ
ທັງສອງຝ່ັ ງແມ່ ນ້ ຳຂອງເຄົຳລົບນັບຖຫຳຍ.
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ພະທຳດບງພວນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນດອນຫມູ ຕ.ພະທຳດບັງພວນ ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ
ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຕັ້ງຢູ ່ ໃນວັດພະທຳດບັງພວນ. ເປັນເຈດີເກົ່ຳແກ່ ທີ່ມີ ພະ
ບລົມສຳລິລິກກະທຳດທ່ີ ເຄົຳລົບສັກກຳລະບູ ຊຳຂອງຊຳວຫນອງ
ຄຳຍມຳດົນນຳນ ຊຳວຫນອງຄຳຍໄດ້ ນະມັດສະກຳນພະທຳດໃນມ້
ຂ້ ນ 11 ຄ່ ຳ ເດອນຍ່ີ ຂອງທກປີ.
ພະບາດເວນກຸ່ມ

ຫລວງພີ່ອົງຕືັ້ ວັດສີຊົມພ

ພະທາດບັງພວນ
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ເມືອງຫນອງຄາຍ-ໂພນພໄສຣັດຕະນະວາປີ
ຫລວງພໍ່ພະໃສ ວັດໂພໄຊ/ພະທຳດຫລ້ຳຫນອງກຳງນ້ຳ/
ຕະຫລຳດທ່ຳສະເດັດ/ ສຳນເຈົ້ຳແມູ່ສອງນຳງ ວັດຫຳຍ
ໂສກ/ຈຸດຊົມຂົວມິດຕະພຳບລຳວ-ໄທ/ ອະນຸສຳວະລີ
ປຳບຮ/້ ສຳລຳແກ້ວກູູ່/ ວັດຫລວງພິໄສເຈຕິຍຳລຳມ/
ຈຸດຊົມບັ້ງໄຟພະຍຳນຳກວັດໄທ/ ສູນວັດທະນະທຳ
ສະເຫລີມລຳດພິພິທະພັນເມອງໂພນພິໄສ/ ສຳນເຈົ້ຳ
ພໍ່ເປັງຈຳນ
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ຫລວງພໍ່ ພະໃສ ວດໂພໄຊ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ວັດໂພໄຊ ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ເປັ ນພະພ ດທະຮູ ບສັ ກສິ ດຂອງປະຊຳຊົ ນເມ ອງຫນອງ
ຄຳຍ. ປະດິດສະຖຳນຢູ ່ ວັດໂພໄຊພະອຳລຳມຫລວງ. ຫລວງພ່ ພະ
ໃສເປັ ນພະພດທະຮູ ບຂັ ດສະມຳທິ ປຳງມຳນວິໄຊ ຫລ່ ດ້ ວຍຄຳສີ
ສ ກ ມີ ລັກສະນະງົດງຳມ ທກໆປີ ໃນກຳງເດ ອນ 7 ຄົນໃນຫນອງ
ຄຳຍຈະມີງຳນບນບ້ັ ງໄຟ ບູ ຊຳພະໃສທ່ີ ວັດໂພໄຊເປັນປະຈຳ.
ພະທຳດຫລັ້ ຳຫນອງກຳງນັ້ ຳ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ເປັ ນພະທຳດທ່ີ ມີ ຂະຫນຳດໃຫຍ່ ຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ
ເນ່ ອງຈຳກວ່ ຳນ້ ຳໄຫລທ່ັ ງເຊຳະຕະຫລ່ິ ງຈົນເຮັດໃຫ້ ພະ ທຳດພັງລົງ
ໃນແມ່ ນ້ ຳ ໃນປັ ດຈບັ ນອົງພະທຳດຍັ ງຫລ້ົ ມຈົມໃນກຳງນ້ ຳຂອງ
ຫ່ ຳງຈຳກຝ່ັ ງໄທ 180 ແມັດ ແຂວງຈງໄດ້ ສ້ຳງພະທຳດອົງຈຳລອງ
ຂ້ ນມຳໃຫມ່ ໃນບລິເວນແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ ແລະບັນຈຊ້ິ ນສ່ ວນອົງ
ພະທຳດຈຳກອົງເກ່ົ ຳໄວ້ ພຳຍໃນ.
ຕະຫລຳດທໍ່ ຳສະເດດ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ແຫ່ ງລວມສິນຄ້ ຳໃນແຖບອິນໂດຈີນ ແລະເອີຣົບຕຳເວັນ
ອອກ ຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ ໃນເຂດເທດສະບຳນເມອງ ຕະຫຳດນ້ີ
ມີທ້ັ ງອຳຫຳນແຫ້ ງ, ອຳຫຳນທ່ີ ປງແຕ່ ງ ແລະເຄ່ ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ ຳເຊ່ັ ນ:
ເຄ່ ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ ຳ, ເຄ່ ອງນ່ ງຫົ່ມ, ໂມງ, ເຄ່ ອງປງອຳຫຳນ ແລະທ່ ຳ
ສະເດັດ ຍັງເປັນດ່ ຳນກວດກຳສຳຫລັບຄົມທ້ ອງຖ່ິ ນຂ້ ຳມໄປຍັງຝ່ັ ງ
ປະເທດລຳວ.
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ສຳນເຈັ້ົ ຳແມໍ່ ສອງນຳງ ວດຫຳຍໂສກ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ວັດຫຳຍໂສກ ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຊຳວບ້ ຳນລ່ ມແມ່ ນ້ ຳຂອງຈະນັ ບຖ ເທບພະເຈົ້ ຳຂອງ
ແມ່ ນ້ ຳ. "ເຈົ້ຳແມ່ ສອງນຳງ" ຫມຳຍເຖິງງູ ຫເງອກ ຫພະຍຳນຳກ
ສອງຕົນ ໃນລອບປີຈະມີພິທີບວງສວງເຈົ້ຳແມ່ ສອງນຳງເພ່ ອໃຫ້
ເຈົ້ ຳແມ່ ສອງນຳງປົ ກປ້ ອງຄ້ ມຄອງບ່ ໃຫ້ ປະສົ ບໄພອັ ນຕະລຳຍ
ແລະເກີດສິລິມງຄນແກ່ ຜູ້ປະຕິບັດງຳນທຳງນ້ ຳ.
ຈຸດຊົມຂົວມິດຕະພຳບໄທ-ລຳວ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຂົວມິດຕະພຳບໄທ-ລຳວ ແມ່ ນຂົວຂ້ ຳມແມ່ ນ້ ຳຂອງຈຳກ
ເມອງຫນອງຄຳຍ ກັບເມອງຫຳດຊຳຍຟອງ ຂອງ ລຳວ, ສ້ ຳງຂ້ ນ
ຈຳກຄວຳມຮ່ ວມມຂອງ 3 ປະເທດ ຄ ອົດສະຕຳລີ ລຳວ ແລະໄທ
ນັ ບ ເປັ ນຂົ ວທ່ີ ເສີ ມ ສ້ ຳງຄວຳມ ສ ຳພັ ນໄ ທ -ລຳວ . ກ່ ຽວກັ ບ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທຳ, ນອກຈຳກນ້ີ ຍັງເປັນບ່ ອນ
ຊົມວິວທ່ີ ສວຍງຳມຂອງແມ່ ນ້ ຳຂອງອີກແຫ່ ງຫນ່ ງ
ອະນຸ ສຳວະລປຳບຮັ້
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຕ້ັ ງຢູ ່ ບ ລິເວນຫນ້ ຳສຳລຳກຳງຫລັງເກົ່ ຳ ເປັ ນທ່ີ ບັ ນຈກະ
ດ ກຂອງຜູ້ ທ່ີ ເສຍຊີ ວິ ດໃນກຳນປຳບກະບົ ດຮ້ ເມ່ ອປີ ຣ.ສ.105
ສະເດັ ດໃນກົ ມມະຫລວງປະຈັກສິ ນລະປຳຄົມ ເຊ່ິ ງເປັ ນແມ່ ທັ ບ
ປຳບກະບົດຮ່ ຮັບສ່ັ ງໃຫ້ ສ້ຳງຂ້ ນເພ່ ອເທີດທູ ນຄວຳມດີຂອງຜູ້ ທ່ີ ໄດ້
ເສຍຊີ ວິ ດເພ່ ອຂຳດບ້ ຳນເມ ອງທ່ີ ອະນ ສຳວະລີ ທ້ັ ງ 4 ທິ ດ ມີ ຄ ຳ
ຈຳລກພຳສຳໄທ ຈີນ ລຳວແລະອັງກິດ
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ສຳລຳແກັ້ ວກູ ໍ່
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ວັດທຳດ ມ.ເມອງຫນອງຄຳຍ ຂ.ຫນອງຄຳຍ.
ມັນເປັນສະຖຳນທີ່ຄ້ ຳຍຄກັບພິພິທະພັນກຳງແຈ້ ງ. ເກີດ
ຈຳກແຮງບັນດຳນໃຈຂອງຫລວງປູ ່ ບູ ນເຫລອ ສລິລັດ ໄດ້ ກ່ ສ້ ຳງ
ສະຖຳນທີ່ນີ້ໃນປີ ພ.ສ. 2521 ດ້ ວຍຄວຳມເຊ່ ອວ່ ຳຄຳສອນທຳງ
ສຳສະຫນຳທກສຳສະຫນຳ. ສຳມຳດປະສົມປະສຳນໄດ້ ຄມີທັ້ງພະ
ພດທະຮູ ບປຳງຕ່ ຳງໆ ຮູ ບເທບຮິນດູ , ຮູ ບປັ້ນກ່ ຽວກັບສຳສະຫນຳ
ຄິດ ຮູ ບປັ້ນເລ່ ອງພະລັກພະລຳມແລະຕຳນຳນພ້ ນບ້ ຳນ.
ວດຫລວງພິໄສເຈຕິຍຳລຳມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ວັດຫລວງ ມ.ໂພນພິໄສ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ວັ ດນ້ີ ມີ ສະຖຳປັ ດຕະຍະກ ຳທ່ີ ງົ ດງຳມ. ມີ ຈິ ດຕະກ ຳຝຳ
ຜະຫນັງທ່ີ ເປັນພດທະປະຫວັດ ມີຫລວງພ່ ພະສກປະ ດິດສະຖຳນ
ຢູ ່ ມີພະພດທະຮູ ບປຳງຕ່ ຳງໆ ທ່ີ ງົດງຳມ ແລະພຳຍໃນວັດຈັດໃຫ້
ມີພິພິທະພັນໄວ້ ເປັນແຫລ່ ງຮຽນຮູ ້ ອີກດ້ ວຍ.
ຈຸດຊົມບັ້ ງໄຟພະຍຳນຳກວດໄທ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ວັດໄທ ຕ.ຈມພົນ ມ.ໂພນພິໄສ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ເປັ ນຈດຊົມບ້ັ ງໄຟພະຍຳນຳກທ່ີ ມີ ຊ່ ສຽງຫ ຳຍທ່ີ ສ ດ ຢູ ່ ບ່
ໄກຈຳກແຂວງ. ກົ ງກັ ນຂ້ ຳມກັ ບບ້ ຳນໂດນ ເມ ອງວຽງຈັ ນ,
ສປປລຳວ. ນອກຈຳກນ້ີ ບລິເວນວັດໄທຍັງມີເສົຳຫລັກເມອງ, ບຳ
ດຳນຮູ ບສຳມຫລ່ ຽມ, ຖ້ ຳພະຍຳນຳກຈຳ ລອງ.
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ສູ ນວດທະນະທຳສະເຫລມລຳດພິພິທະພນເມອງໂພນພິໄສ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຈມພົນ ມ.ໂພນພິໄສ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ຕັ້ງຢູ ່ ອຳຄຳນຫ້ ອງກຳນເມອງໂພນພິໄສຫລັງເກົ່ຳ. ກ່ ສ້ ຳງ
ດ້ ວຍສະຖຳປັ ດຍະກ ຳເກົ່ ຳແກ່ ແບບໂຄໂລນຽນ ຄມັ ນເປັ ນກຳນ
ປະສົ ມປະສຳນຂອງຊຳວຫວຽດນຳມ ແລະຝຣັ່ ງ. ຕ່ ມຳໄດ້ ບັ ນຈ
ເຂົ້ ຳເປັ ນ. "ສູ ນວັ ດທະນະທ ຳສະເຫລີ ມລຳດ ພິ ພິ ທະພັ ນເມ ອງ
ໂພນພິ ໄສ " ເພ່ ອເປັ ນແຫລ່ ງເຜີ ຍແຜ່ ປະຫວັດສຳດ. ມ ລະດົ ກ
ພູ ມປັນຍຳທຳງວັດທະນະທຳທ້ ອງ ຖິ່ນ
ສຳນເຈັ້ົ ຳພໍ່ ເປງຈຳນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນເປັງຈຳນ ຕ.ໂພນແພງ ມ.ຣັດຕະນະວຳປີ ຂ.ຫນອງຄຳຍ
ພຳຍໃນສຳນເຈົ້ ຳພ່ ເປັ ງຈຳນມີ ໃບເສມຳຫີ ນຂະຫນຳດ
ໃຫຍ່ ເປັ ນທ່ີ ເຄົ ຳລົ ບຂອງຊຳວໂພນພິ ໄສ ແລະເມ ອງລັ ດຕະນະ
ວຳປີ ເຊ່ິ ງເອ້ິ ນໃບເສມຳຫີນນ້ີ ວ່ ຳ ເຈົ້ຳພ່ ເປັງຈຳນ ນັບໄດ້ ວ່ ຳເປັນ
ໃບເສມຳຫີນທ່ີ ເກົ່ຳແກ່ ທ່ີ ສດຫລັກຫນ່ ງໃນແຂວງຫນອງຄຳຍ
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ຫລວງພີ່ພະໃສ ວັດໂພໄຊ

ພະທາດຫລ້າຫນອງ
ກາງນັ້າ

ສາລາແກູ້ວກ່
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ປາກຄາດ-ເມືອງບຶງການ-ບຸ່ງຄ້າ
ວັດສະຫວ່ຳງອຳລົມ (ວັດຖ້ຳສີທົນ)/ຈຸດຊົມໄສ້ບ
ແມູ່ນ້ຳຂອງ (ວັດອຳຮົງສິລຳວຳດ)/ ສຳນເຈົ້ຳແມູ່
ສອງນຳງ/ ຫລວງພໍ່ພະໃຫຍ່ ວັດໂພທຳລຳມ/
ຫນອງກຸດທິງ/ ພູສິງ (ຫີນສຳມວຳນ)/ ເຂດອະນຸລັກ
ສັດປູ່ຳພູງົວ/ ນ້ຳຕົກຊະແນນ/ ນ້ຳຕົກຖ້ຳຝຸູ່ນ/ ຫຳດສີດຳ
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ວດສະຫວໍ່ ຳງອຳລົມ (ວດຖັ້ ຳສທົນ)
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ປຳກຄຳດ ມ.ປຳກຄຳດ ຂ.ບງກຳນ
ຕັ້ ງຢູ ່ ບ ລິ ເວນພູ ເຂົ ຳຫີ ນເນີ ນ. ປົ ກຄ ມໄປດ້ ວຍຕົ້ ນໄມ້
ທ່ີ ຮ່ ມເຢັນ ແລະມີສຳຍນ້ ຳໄຫລຜ່ ຳນ. ພຳຍໃຕ້ ກ້ ອນຫີນຂະຫນຳດ
ໃຫຍ່ ໄດ້ ປະດິດສະຖຳນພະນອນ ໃຫ້ ປະຊຳຊົນນະມັດສະກຳນ. ເທິງ
ໂງ່ ນຫີ ນມີ ອ ໂບສົ ດຊົ ງລະຄັ ງຄວ້ ຳ ຖ້ ຳຫຳກຂ້ ນໄປເຖິ ງເທີ ງສ ດ,
ທ່ ຳນສຳມຳດເບ່ິ ງສະພຳບພູ ມສັ ນຖຳນໄດ້ ໄກຈົ ນເຖີ ງຝ່ັ ງລຳວ.
ພຳຍໃນບລິເວນວັດມີຮູ ບປ້ັ ນເລ່ົ ຳເຖີງຕຳນຳນສີທົນ-ມະໂນລຳ
ຈຸດຊົມໄສັ້ ບແມໍ່ ນັ້ ຳຂອງ (ວດອຳຮົງສິລຳວຳດ)
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ໄຄສີ ມ.ເມອງບງກຳນ ຂ.ບງກຳນ

ຕ້ັ ງຢູ ່ ບ ລິເວນຫນ້ ຳວັດອຳຮົ ງສິ ລຳວຳດ ຖ ວ່ ຳເປັ ນຈດທ່ີ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງເລິ ກທ່ີ ສ ດ ບ່ ສຳມຳດແທກຄວຳມເລິ ກໄດ້ ເຊ່ິ ງ
ຊຳວບ້ ຳນເຊ່ ອກັນວ່ ຳເປັນ “ໄສ້ ບແມ່ ນ້ ຳຂອງ” ນອກຈຳກຈະເປັນ
ສະຖຳນທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວຂອງເມອງບງກຳນແລ້ ວ ຍັງເປັນສະຖຳນທີ່
ເກີ ດປຳກົ ດກຳນທຳງທຳມະຊຳດ ຄ ບັ້ ງໄຟພະຍຳນຳກ ໃນໄລຍະ
ປະເພນີອອກພັນສຳອີກດ້ ວຍ
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ສຳນເຈັ້ົ ຳແມໍ່ ສອງນຳງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ເມອງບງກຳນ ຂ.ບງກຳນ
ຕ້ັ ງຢູ ່ ທຳງຫນ້ ຳໂຮງຫມ ບ ງກຳນ. ໂດຍປົ ກກະຕິ ແລ້ ວ
ປະຊຳຊົນທີ່ອຳໄສຢູ ່ ຕຳມແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງຈະເສຍຊີວິດໃນແມ່ ນ້ ຳ
ຂອງປີ ລະຫລຳຍຄົ ນ. ເຊ່ິ ງເຊ່ ອກັ ນວ່ ຳເປັ ນກຳນກະທຳຂອງເທບ
ພະເຈ້ົ ຳທຳງນ້ ຳ. ຊຳວບ້ ຳນຈງຈັດໃຫ້ ມີພິທີບວງສວງເຈ້ົ ຳແມ່ ສອງ
ນຳງ ເພ່ ອຄວຳມຈະເລີ ນຮ່ ງເຮ ອງ ແລະປົ ກປ້ ອງຜູ້ ທ່ີ ເຮັ ດວຽກ
ທຳງນ້ ຳ ໃຫ້ ພົ້ນຈຳກໄພອັນຕະລຳຍ.
ຫລວງພໍ່ ພະໃຫຍໍ່ ວດໂພທຳລຳມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນທ່ ຳໄຄ້ ຕ.ບງກຳນ ມ.ເມອງບງກຳນ ຂ.ບງກຳນ
ເປັ ນພະພ ດທະຮູ ບປຳງມຳນວິ ໄຊ ມີ ພະພ ດທະຄ ນໃຫ້
ຄວຳມຈະເລີນຮ່ ງເຮອງ ມີຕຳແຫນ່ ງວຽກງຳນທ່ີ ສູ ງຂ້ ນ ມີໂຊກລຳບ
ແຄ້ ວຄຳດປອດໄພ ຊຳວບງກຳນຈັດໃຫ້ ມີກຳນສົມໂພດຫລວງພ່
ພະໃຫຍ່ ປີລະ 2 ຄ້ັ ງ ຄ ປະເພນີບນເດອນ3 ຫລບນເຂ້ົ ຳຈ່ີ ແລະ
ປະເພນີສົງນ້ ຳຫລວງພ່ ພະໃຫຍ່ ໃນເທດສະກຳນສົງກຳນ.
ຫນອງກຸ ດທິງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ເມອງບງກຳນ ຂ.ບງກຳນ
ເປັນແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ມີພ້ ນທ່ີ ເຊ່ ອມຕ່ ກັບແມ່ ນ້ ຳຂອງ
ເຮັດໃຫ້ ມີຄວຳມຫລຳກຫລຳຍທຳງຊີວະພຳບຈົນໄດ້ ຮັບກຳນຂ້ ນ
ທະບຽນເປັ ນພ້ ນທ່ີ ຊ່ ມນ້ ຳສ ຳຄັ ນລະດັ ບໂລກແຫ່ ງທ່ີ 11 ຂອງ

ປະເທດໄທ, ມີ ສັ ດນ້ ຳອຳໄສຢູ ່ ຫ ຳຍກວ່ ຳ 250 ຊະນິ ດ, ມີ ປຳ 20
ຊະນິດທ່ີ ເປັ ນເອກະລັກສະເພຳະຫນ່ ງດຽວໃນໂລກ. ມີ ນົກຫລຳຍ
ກວ່ ຳ 40 ຊະນິດ ເຫມຳະສຳລັບກຳນພັກຜ່ ອນ. ຊົມເຊີຍທຳມະຊຳດ
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ພູ ສິງ (ຫນສຳມວຳນ)
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ພູ ສິງ ຕ.ໄຊພອນ ມ.ເມອງບງກຳນ ຂ.ບງກຳນ

ຫີນສຳມວຳນແມ່ ນຫນ່ ງໃນບັນດຳສ່ິ ງທ່ີ ຫນ້ ຳສົນໃຈຂອງ
ພູ ສິງ ມີລັກສະນະເປັນຫີນຂະຫນຳດໃຫຍ່ ຕິດຫນ້ ຳ ຜຳສູ ງ ແຍກ
ຕົ ວເປັ ນ 3 ກ້ ອນ, ເມ່ ອເບ່ິ ງຈຳກໄລຍະໄກ, ມັ ນຄ້ ຳຍຄ ກັ ນກັ ບ
ຄອບຄົ ວປຳວຳນ. ທີ່ ປະກອບດ້ ວຍພ່ ວຳນ ແມ່ ວຳນ, ແລະລູ ກ
ວຳນ, ເຊ່ິ ງເອ້ີ ນຕຳມຂະຫນຳດຂອງຫີນແຕ່ ລະກ້ ອນ.
ເຂດອະນຸ ລກສດປໍ່ຳພູ ງົວ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຫນອງເດິ່ນ ມ.ບ່ ງຄ້ ຳ ຂ.ບງກຳນ

ເຂດອະນລັກສັດປ່ ຳກວມເອົຳເນ້ ອທ່ີ 186 ຕຳກິໂລແມັດ.
ກວມພ້ ນທີ່ຢູ ່ ໃນເຂດແຂວງບງກຳນ. ເມອງບ່ ງຄ້ ຳ, ເມອງເຊກຳ
ແລະເມ ອງບ ງໂຂງຫລົງ ເກ ອບສ ດຊຳຍແດນລຳວ. ປ່ ຳໄມ້ ສ່ ວນ
ຫ ຳຍແມ່ ນປ່ ຳດົ ງດິ ບ, ປ່ ຳດິ ບແຫລ້ ງແລະປ່ ຳດິ ບຊ່ ມ . ບຳງສ່ ວນ
ເປັນສັນເຂົຳຫີນຊຳຍ ພະລຳນຫີນ ແລະທ່ົ ງຫຍ້ ຳ.
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ນັ້ ຳຕົກຊະແນນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ. ຫນອງເດ່ິ ນ ມ.ບ່ ງຄ້ ຳ ຂ.ບງກຳນ
ເປັນນ້ ຳຕົກຂະຫນຳດໃຫຍ່ ທ່ີ ມີຄວຳມງົດງຳມ. ມີນ້ ຳພຽງ
ແຕ່ ລະດູ ຝົນ. ນອກຈຳກນັ້ນຍັງມີຂົວຫີນ. ເຊິ່ງເປັນປະກົດກຳນທຳ
ມະຊຳດທ່ີ ນ້ ຳລອດຫຳຍໄປກ້ ອງໃຕ້ ຫີ ນທ່ີ ມີ ຄວຳມຍຳວ 100
ແມັ ດ ແລະມີ ບ ງແຂ້ ເຊິ່ ງເປັ ນບ ງຂະ ຫນຳດໃຫຍ່ . ຕັ້ ງຢູ ່ ເທິ ງນ້ ຳ
ຕົ ກ. ມີ ຫຳດຊຳຍກວ້ ຳງທ່ີ ເຫມຳະສົ ມສ ຳລັ ບໃຊ້ ເປັ ນພ້ ນທ່ີ ພັ ກ
ແຮມຄນໄດ້ .
ນັ້ ຳຕົກຖັ້ ຳຝຸໍ່ ນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຫນອງເດ່ິ ນ ມ.ບ່ ງຄ້ ຳ ຂ.ບງກຳນ
ເອ້ິ ນຕຳມຊ່ ຖ້ ຳບລິເວນໃກ້ ກັບນ້ ຳຕົກທີ່ມີດິນເປັນຂ້ີ ຝ່ ນ.
ພຳຍໃນຖ້ ຳມີພະພດທະຮູ ບຕ້ັ ງຢູ ່ . ແລະມີພະທດົງມຳປະຕິບັດທຳ
ເປັ ນໄລຍະ ນອກຈຳກນ້ີ ບ ລິ ເວນໂດຍອ້ ອມຕົ ວນ້ ຳຕົ ກຍັງມີ ຖ້ ຳ
ຫລເງີບຫີນຂະຫນຳດນ້ ອຍທ່ີ ນ່ ຳສົນໃຈອີກຫລຳຍແຫ່ ງ.
ຫຳດສດຳ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ຫນອງເດິ່ນ ມ.ບ່ ງຄ້ ຳ ຂ.ບງກຳນ
ເປັ ນຫຳດຊຳຍທ່ີ ເກີ ດຈຳກລ ຳແມ່ ນ້ ຳຂອງໃນເດ ອນ
ມັງກອນຫຳເດອນເມສຳ. ຢູ ່ ທຳງກົງກັນຂ້ ຳມຂອງຫຳດຊຳຍສີດຳ
ແມ່ ນເມອງປຳກກະດິງ ສປປ.ລຳວ. ເຫັນພູ ສອງຫນ່ ວຍທີ່ແຍກ
ອອກຈຳກກັນເອ້ີ ນວ່ ຳ "ຊ່ ອງເຂົຳຂຳດ". ປະ ຊຳຊົນກຈະເດີ ນທຳງ
ໄປຫລິ້ນນ້ ຳຢ່ ຳງຫລວງຫລຳຍ.
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ທ່າອຸເທນ-ເມືອງນະຄອນພະນົມທາດພະນົມ
ພະທຳດທ່ຳອຸເທນ/ ຮອຍພະພຸດທະບຳດເວິນປຳ/ຈຸດຊົມ
ວິວຂົວມິດຕະພຳບໄທຍ-ລຳວ ແຫູ່ງທີໍ່ 3/ຮູບປັ້ນພະຍຳ
ນຳກສີສັດຕະນຳຄຳ/ພິພິພັນເມອງນະຄອນພະນົມ/ໂບດ
ຄຣິສ ວັດນັກບຸນຮັນນຳ/ພະຕິ້ວພະທຽມ ວັດໂອກຳດ/
ພິພິທະພັນຫມູູ່ບ້ຳນມິດຕະພຳບໄທ-ຫວຽດນຳມ ແລະ
ບ້ຳນໂຮຈິມິນ/ວັດພະທຳດພະນົມວລະມະຫຳວິຫຳນ
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ພະທຳດທໍ່ ຳອຸ ເທນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ທ່ ຳອເທນ ມ.ທ່ ຳອເທນ ຂ.ນະຄອນພະນົມ
ພະທຳດປະຈ ຳວັ ນເກີ ດວັ ນສ ກ ມີ ລັ ກສະນະເປັ ນເຈດີ ກ່
ດ້ ວຍດິນຈີ່ຖປູ ນຢູ ່ ໃນຜັງສີ່ຫລ່ ຽມ ຜູ້ ທີ່ໄປນະມັດສະ ກຳນພະທຳດ
ແຫ່ ງນີ້ ຈະໄດ້ ຮັ ບອຳນິ ສົ ງໃຫ້ ຊີ ວິ ດມີ ຄວຳມຮ່ ງເຮ ອງປຽບຄ ກັ ບ
ດວງຕຳເວັນຂ້ ນຍຳມເຊົ້ຳ.
ຮອຍພະພຸ ດທະບຳດເວິນປຳ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ເວິນພະບຳດ ມ.ທ່ ຳອເທນ ຂ.ນະຄອນພະນົມ
ຕ້ັ ງຢູ ່ ວັດພະບຳດເວິນປຳ ປຳກົດຢູ ່ ເທິງໂງ່ ນຫີນນ້ ອຍໆ ໃນ
ແມ່ ນ້ ຳຂອງ ເອ້ິ ນວ່ ຳ ດອນພະບຳດ ຈະປຳກົດໃນໄລຍະຫນ້ ຳແລ້ ງ
ແລະເຫັນຊັດທ່ີ ສດໃນເດອນເມສຳຂອງທກປີ ຈງກຳຫນົດໃຫ້ ມີ
ງຳນ ນະມັດສະກຳນພະພູ ດທະບຳດເວິນປຳໃຫ້ ປະຊຳຊົນແລະນັກ
ທ່ ອງທ່ ຽວໄດ້ ມຳບູ ຊຳເພ່ ອຄວຳມເປັນສິລິມູ ງຄນ.
ຈຸດຊົມວິວຂົວມິດຕະພຳບໄທຍ-ລຳວ ແຫໍ່ ງທໍ່ 3
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ອຳດສຳມຳດ ມ.ເມອງນະຄອນພະນົມ ຂ.ນະຄອນພະນົມ
ເປັນຂົວທີ່ເຊ່ ອມຕ່ ລະຫວ່ ຳງປະເທດໄທ (ນະຄອນພະນົມ)
ກັ ບປະເທດລຳວ(ຄຳມ່ ວນ) ເປັ ນຂົ ວທີ່ມີ ຄວຳມງົດຳມອີກບ່ ອນ
ຫນ່ ງ ທຳງຫລັ ງມີ ວິ ວ ເປັ ນຮູ ບພູ ຫີ ນປູ ນນ້ ອຍໃຫຍ່ ທີ່ ລຽນ
ສະຫລັ ບກັ ນ ບ ລິ ເວນດ້ ຳນລູ ່ ມຂົ ວມີ ຈ ດຊົ ມວິ ວທີ່ ສຳມຳດມອງ
ເຫັ ນຂົ ວໄດ້ ຈຳກທຳງລ່ ມ ສຳມຳດຍ່ ຳງຫລິ້ ນ ພັ ກຜ່ ອນ ຊົ ມ
ຕຳເວັນຕົກດິນ.
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ຮູ ບປັ້ ນພະຍຳນຳກສສດຕະນຳຄຳ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ເດິນສີສັດຕະນຳຄຳ ມ.ເມອງນະຄອນພະນົມ
ຂ.ນະຄອນພະນົມ
ຈ ດເດັ່ ນໃຫມ່ ຂອງນະຄອນພະນົ ມ ປະດິ ດສະຖຳນເທິ ງ
ແຖວແມ່ ນ້ ຳຂອງ ເປັ ນອົ ງພະຍຳນຳກຄ ຳເຫລ ອງທີ່ ໃຫຍ່ ທີ່ ສ ດ
ຂອງພຳກຕຳເວັນອອກສຽງເຫນອ, ມີ 7 ຫົວໃນຕົວດຽວກັນ, ຖ້ ຳ
ໃຜມຳຂພອນ ຫບົນບຳນອົງພະຍຳສີສັດ ຕະນຳຄະລຳດ ອຳດຈະ
ປະສົບຜົນສຳເລັດຍ້ ອນເຊ່ ອວ່ ຳເປັນສິ່ງສັກສິດ.
ພິພິທະພນເມອງນະຄອນພະນົມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຖະຫນົນແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ ມ.ເມອງ ຂ.ນະຄອນພະນົມ.
ອຳຄຳນນ້ີ ແມ່ ນເຄີຍເປັ ນທ່ີ ພັ ກອຳໄສສ ຳລັບໃນກຳນພັ ກ
ຄ້ ຳງຄ ນຂອງພະບຳດສົ ມເດັ ດພະປ ລະມິ ນທະລະມະຫຳພູ ມິ ພົ ນ
ອະດນຍະເດດ. ໃນເວລຳທ່ີ ທ່ ຳນໄດ້ ໄປ ນະຄອນພະນົມ. ມີຄວຳມ
ງຳມດ້ ວຍສິລະປະແບບອຳນຳນິຄົມຕຳເວັນຕົກ. ໄດ້ ຮັບອິດທິພົນ
ຕ່ ກຳນສ້ ຳງແບບຝຣ່ັ ງໃນໄລຍະສົງຄຳມອິນດູ ຈີນ. ປັ ດຈບັນກົມ
ສິ ນລະປຳກອນໄດ້ ຂ້ ນທະບຽນເປັ ນບູ ຮຳນສະຖຳນ ແລະຈັ ດ
ເປັນພິພິທະພັນປະຈຳແຂວງນະຄອນພະນົມ.
ໂບດຄຣິສ ວດນກບຸ ນຮນນຳ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຖະຫນົນແຄມແມ່ ນ້ ຳຂອງ ມ.ເມອງ ຂ.ນະຄອນພະນົມ.
ເປັ ນໂບດຄຣິ ສທ່ີ ມີ ຄວຳມເກ່ົ ຳແກ່ ງົ ດງຳມແຫ່ ງຫນ່ ງໃນ
ແຂວງນະຄອນພະນົມ. ຖກສ້ ຳງຂ້ ນໃນປີ 1926, ໂບດເບ່ິ ງຄກັບ
ຫຄອຍຄູ ່ . ບ່ ອນຈອມແຫລມແມ່ ນຈດສູ ງເດ່ັ ນສະຫງ່ ຳງຳມ. ເບ່ິ ງ
ເຫັນໃນໄລຍະໄກ ວັດນັກບນຮັນນຳແມ່ ນສັນຍຳລັກຂອງເມອງທ່ີ
ປະຊຳຊົນຫຳຍເຊ້ ອຊຳດອຳໄສຢູ ່ ນຳກັນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລຳຍ
ເຊ່ັ ນ: ຄົນຍວນ, ຄົນໄທ, ຄົນຈີນ, ຄົນລຳວ, ແລະອ່ ນໆ.
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ພະຕັ້ິ ວພະທຽມ ວດໂອກຳດ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ວັດໂອກຳດ ມ.ເມອງນະຄອນພະນົມ ຂ.ນະຄອນພະນົມ.
ວັ ດໂອກຳດ ຫ ວັ ດໂອກຳດສີ ບົ ວບຳນ. ເປັ ນວັ ດເກົ່ ຳແກ່
ຂອງເມ ອງນະຄອນພະນົ ມ. ບ ລິ ເວນກຳງວັ ດໂອກຳດຈະມີ ຫ
ປະດິ ດສະຖຳນ "ພະຕິ້ວພະທຽມ", ພະພ ດທະຮູ ບຄູ ່ ສັ ກສິ ດຂອງ
ນະຄອນພະນົມ. ພະອົງຕ້ິ ວໄດ້ ເຮັດດ້ ວຍໄມ້ ຕ້ິ ວບດ້ ວຍຄຳ. ສ່ ວນ
ພະທຽມນັ້ນລົງລັກປັດຄຳເປວ ພຳຍໃນໂບດຍັງມີພຳບຈິດຕະກຳ
ທີ່ງົດງຳມອີກດ້ ວຍ.
ພິພິທະພນຫມູໍ່ ບັ້ ຳນມິດຕະພຳບໄທ-ຫວຽດນຳມ ແລະ
ບັ້ ຳນໂຮຈິມິນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນນຳຈອກ ຕ.ຫນອງຍຳດ ມ.ເມອງນະຄອນພະນົມ
ຂ.ນະຄອນພະນົມ
ພິ ພິ ທະພັ ນຫມູ່ ບ້ ຳນມິ ດຕະພຳບໄທ-ຫວຽດນຳມ ໄດ້
ຈ ຳລອງຊີ ວິ ດຂອງປະທຳນະທິ ບ ດີ ໂຮຈິ ມິ ນນັ ບຕ້ັ ງແຕ່ ຕອນ
ເດັ ກນ້ ອຍ. ແລະໃນສະໄຫມຢູ ່ ໃນປະເທດໄທເພ່ ອກອບກູ ້ ຄວຳມ
ເປັນເອກະລຳດຂອງຫວຽດນຳມ ໃນໄລຍະສົງ ຄຳມ. ສ່ ວນເຮອນ
ນ້ີ ແມ່ ນອຳຄຳນເກົ່ຳແກ່ ຂອງໂຮຈິມິນ. ເປັນເຮອນສວນເກົ່ຳທ່ີ ມີ
ຊ້ັ ນດຽວ. ມີປະຫວັດທ່ ຳນໂຮຈິມິນຕິດໄວ້ .
ວດພະທຳດພະນົມວລະມະຫຳວິຫຳນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ທຳດພະນົມ ຂ.ນະຄອນພະນົມ
ພະທຳດພະນົມ ຕ້ັ ງຢູ ່ ໃນວັດພະທຳດພະນົມວລະມະຫຳ
ວິຫຳນ. ເປັນພະທຳດປະຈຳປີເກີດຂອງປີວອກ ແລະຜູ້ ທ່ີ ເກີດໃນ
ວັນອຳທິດ. ຖ້ ຳໃຜມຳນະມັດສະກຳນພະທຳດຄົບ 7 ຄ້ັ ງ ຈະຖວ່ ຳ
ເປັ ນ "ລູ ກພະທຳດ" ເປັ ນສິ ລິ ມ ງຄ ນແກ່ ຊີ ວິ ດ ແລະມີ ຄວຳມ
ຈະເລີນຮ່ ງເຮອງ. ຫແມ້ ແຕ່ ໄດ້ ມຳກຳບພະທຳດພະນົມ 1ຄ້ັ ງ ກຖ
ວ່ ຳເປັນສີລິມງຄນຕ່ ຊີວິດແລ້ ວ.
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ຈຸດຊົມວວຂົວມດຕະພາບ
ໄທຍ-ລາວ ແຫ່ງທີີ່ 3
ຮບປັັ້ນພະຍານາກ
ສີສັດຕະນາຄາ

ໂບດຄຣສ
ວັດນັກບຸນຮັນນາ

ວັດພະທາດພະນົມ
ວລະມະຫາວຫານ
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ຫວ້ານໃຫຍ່-ເມືອງມຸກດາຫານດອນຕານ
ແກ້ງກະເບົຳ/ ວັດມະໂນພິລົມ/ວັດພະສີມະຫຳໂພ/
ໂບດຄຣິສ ວັດສອງຄອນ/ຕະຫລຳດອິນດຸຈີນ/ສຳນ
ເຈົ້ຳແມູ່ສອງນຳງພີໍ່ນ້ອງ/ຫແກ້ວມຸກດຳຫຳນ/ພະໃຫຍ່
ພູມະໂນລົມ/ວັດມັດຊິມຳວຳດ/ອຸທະຍຳນແຫູ່ງຊຳດ
ພູສະດອກບົວ
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ແກັ້ ງກະເບົຳ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນນຳແກນ້ ອຍ ຕ.ປົ່ງຂຳມ ມ.ຫວ້ ຳນໃຫຍ່ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ເປັນແກ້ ງຫີນຍຳວຕຳມແມ່ ນ້ ຳຂອງ. ຢູ ່ ເທິງຊຳຍຝ່ັ ງ, ມີ
ລຳນກ້ ອນຫີນຂະຫນຳດໃຫຍ່ ສຳລັບກຳນພັກຜ່ ອນ. ໃນລະດູ ແລ້ ງ,
ນ້ ຳຫດລົງຈົນເຫັນເກຳະຢູ ່ ກຳງນ້ ຳ ແລະຫຳດຊຳຍແມ່ ນສວຍງຳມ.
ມີ ທ່ີ ພັ ກ, ຮ້ ຳນອຳຫຳນ, ບ ລິ ກຳນກົ ງເບັ ງ ໃຫ້ ເຊົ່ ຳສ ຳລັ ບຜູ້ ທ່ີ
ຕ້ ອງກຳນລົງຫລ້ິ ນນ້ ຳ.
ວດມະໂນພິລົມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ຫວ້ ຳນໃຫຍ່ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ເປັ ນວັ ດເກ່ົ ຳແກ່ ກ່ ສ້ ຳ ງໂດຍນັ ກສະຖຳປະນິ ກຈຳກວຽງ
ຈັນ. ພຳຍໃນວັດດ່ັ ງກ່ ຳວ ສິມ ເປັນສິລະປະແບບວຽງຈັນທ່ີ ປະສົມ
ປະສຳນສິລະປະຂອງຫວຽດນຳມ. ປະດິດສະຖຳນພະພດທະຮູ ບປນ
ປ້ັ ນນຳກປົ ກປຳງມຳນວີໄຊ ແລະຂ້ັ ນ ໄດຂອງໂບດເກ່ົ ຳແກ່ ແລະ
ສວຍງຳມ.
ວດພະສມະຫຳໂພ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນຫວ້ ຳນໃຫຍ່ ມ.ຫວ້ ຳນໃຫຍ່ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ເປັນວັດເກົ່ຳແກ່ ມຳດົນນັບ 100 ປີ ຢູ ່ ພຳຍໃນວັດມີສິມ
ອີ ສຳນເກ່ົ ຳແກ່ . ສິ ລະປະຕຳເວັ ນຕົ ກ, ໄທ, ຫວຽດ ນຳມ, ຝຣ່ັ ງ,
ເປັນສິມທ່ີ ຜະຫນັງ 3 ດ້ ຳນມີຈິດຕຳກຳຝຳຜະຫນັງ ເລ່ ອງພະເວດ
ສັນດອນຊຳດົກ ນອກຈຳກນ້ີ ຍັງມີກຕິທ່ີ ເກ່ົ ຳແກ່ ເຊ່ິ ງປັດຈບັນ
ເຮັດເປັນຫ້ ອງສະຫມດສຳທຳລະນະ. ສ້ ຳງໂດຍຊ່ ຳງຄົນຫວຽດນຳມ.
ສະຖຳປັດຕະຍະກຳແບບຝຣ່ັ ງ.
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ໂບດຄຣິສ ວດສອງຄອນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ປ່ົ ງຂຳມ ມ.ຫວ້ ຳນໃຫຍ່ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ເປັນໂບດຄຣິສຕຽນສ້ ຳງສະຖຳປັດຕະຍະກຳສະໄຫມໃຫມ່
່ທີສວຍງຳມ ແລະໃຫຍ່ ທ່ີ ສດໃນອຳຊີຕຳເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ . ກຳນ
ກ່ ສ້ ຳງຄອນກີດເສີມເຫລັກ,ຫ້ ອງກຳນສ່ີ ຫລ່ ຽມຊ້ັ ນດຽວ ກຳແພງ
ຂອງວັດເປັ ນກະຈົກໃສ ເຄີ ຍໄດ້ ຮັ ບລຳງວັນສະຖຳປັ ດຕະຍະກ ຳ
ດີເດ່ັ ນຈຳກສະມຳຄົມສະຖຳປະນິກສະຫຍຳມ.
ຕະຫລຳດອິນດຸ ຈນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ: ຖະຫນົນສຳລຳນຊຳຍຂອງ ມ.ເມອງມກດຳຫຳນ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ຕັ້ ງຢູ ່ ຖະຫນົ ນສ ຳລຳນຊຳຍຂອງໃນເມ ອງມ ກດຳຫຳນ.
ເປັ ນແຫ່ ງຂອງສິ ນຄ້ ຳນ ຳເຂ້ົ ຳຈຳກປະເທດຕ່ ຳງໆເຊ່ັ ນ: ຣັ ດເຊຍ,
ຈີນ, ຫວຽດນຳມ ແລະສປປລຳວ. ສ່ ວນຫລຳຍຈະເປັນເຄ່ ອງແຕ່ ງ
ກຳຍ,ເຄ່ ອງນ່ ງຫ່ົ ມ, ເຄ່ ອງເຄອບດິນເຜົຳ, ເຄ່ ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ ຳ ເຄ່ ອງ
ອປະໂພກບລິໂພກຕ່ ຳງໆ ນອກນັ້ນຍັງມີຜະລິດຕະພັນພ້ ນບ້ ຳນ
ຂອງປະຊຳຊົນເມອງມກດຳຫຳນມຳຂຳຍອີກດ້ ວຍ.
ສຳນເຈັ້ົ ຳແມໍ່ ສອງນຳງພໍ່ ນັ້ອງ
ທໍ່ ຕັ້ ງ: ຖະຫນົນສຳລຳນຊຳຍຂອງ ມ.ເມອງມກດຳຫຳນ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ປະຊຳຊົນແຂວງມກດຳຫຳນ ຖວ່ ຳເປັນສະຖຳນທ່ີ ສັກສິດ.
ເລົ່ຳກັນມຳວ່ ຳມີລູ ກສຳວສອງຄົນພີ່ນ້ ອງຂອງເຈົ້ຳ ເມອງຂອງຝັ່ງ
ລຳວໄດ້ ນັ່ ງເຮ ອຂ້ ຳມແມ່ ນ້ ຳມຳມ ກດຳຫຳນແລ້ ວເກີ ດເຮ ອລົ່ ມ
ແລະທັ ງສອງເສຍຊີ ວິ ດ. ດັ່ ງນັ້ ນ,ສຳນໄດ້ ຖ ກສ້ ຳ ງຂ້ ນໄວ້ . ຖ ເອົ ຳ
ເດອນພດສະພຳຊອງທກປີເປັນເດອນທ່ີ ເຮັດພິທີເຊ່ົ ນໄຫວ້ ກຳນ
ໄຫວ້ ແລະບວງສວງສຳນ.
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ຫແກັ້ ວມຸ ກດຳຫຳນ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ມ.ເມອງມກດຳຫຳນ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ເປັ ນຫ ຄອຍທ່ີ ມີ ຄວຳມສູ ງ 65.50 ແມັ ດ ເທິ ງຍອດສູ ງ
ສດເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງ. "ລູ ກແກ້ ວມກດຳຫຳນ" ມີລັກສະນະກົມສີຂຳວ
ຫມອກມົວ ເຮັດມຳຈຳກປະເທດເຍຍລະມັນ ກຳນຂ້ ນໄປຊົມຈະມີ
ລິບ ແລະຂ້ັ ນໄດວຽນອຳນວຍຄວຳມສະດວກ. ນອກເຫນອໄປຈຳກ
ກຳນເບ່ິ ງເມ ອງມ ກດຳຫຳນໃນມ ມສູ ງແລ້ ວ ຍັ ງສຳມຳດເບ່ິ ງ
ເມອງ ຄັນທະບູ ລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປລຳວ.
ພະໃຫຍໍ່ ພູ ມະໂນລົມ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ນຳສີນວນ ມ.ເມອງບງກຳນ ຂ.ບງກຳນ
ດ້ ຳນເທິງພູ ມະໂນລົມ ແມ່ ນທ່ີ ຕ້ັ ງຂອງວັດຮອຍພະພູ ດ
ທະບຳດພູ ມະໂນລົມ ກ ຳລັງມີ ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນກ່ ສ້ ຳງ "ພະເຈ້ົ ຳ
ໃຫຍ່ ແກ້ ວມ ກດຳສີ ໄຕຮັ ດ" ແລະເປັ ນຈ ດຊົ ມວິ ວເມ ອງມ ກດຳ
ຫຳນ ມອງເຫັນແມ່ ນ້ ຳຂອງ. ຂົວມິດຕະພຳບໄທ-ລຳວ ແຫ່ ງທີ 2
(ມ ກດຳຫຳນ-ສະຫວັ ນນະເຂດ) ແລະຫ ແກ້ ວມ ກດຳຫຳນແມ່ ນ
ສວຍງຳມ.
ວດມດຊິມຳວຳດ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ຕ.ດອນຕຳນ ມ.ດອນຕຳນ ຂ.ມກດຳຫຳນ
ເປັ ນວັ ດທ່ີ ມີ ຄວຳມເກົ່ ຳແກ່ ແລະເປັ ນທ່ີ ຮັ ກສຳກອງ
ມະໂຫລະທກບູ ຮຳນທ່ີ ໃຫຍ່ ທ່ີ ສ ດໃນປະເທດໄທ. ແລະໃນເຂດວັດ
ດ່ັ ງກ່ ຳວຍັງສິມເກ່ົ ຳແກ່ ມີ ຮູ ບຮ່ ຳງແມ່ ນເປັນເອກະລັກ, ທ່ີ ຫນ້ ຳ
ສົນໃຈ.
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ອຸ ທະຍຳນແຫໍ່ ງຊຳດພູ ສະດອກບົວ
ທໍ່ ຕັ້ ງ : ບ້ ຳນຫນອງເມັກ ຕ.ປ່ ຳໄຣ່ ມ.ດອນຕຳນ ຂ.ມກດຳຫຳນ

ມີພ້ ນທ່ີ ຢູ ່ ເທິງແນວຮອຍຕ່ 3 ແຂວງ ຄ ແຂວງມກດຳຫຳນ,
ແຂວງຍະໂສທອນ ແລະແຂວງອຳນຳດຈະເລີນ. ມີສະພຳບປ່ ຳທຳ
ມະຊຳດທີສົມບູ ນ. ມີຄວຳມງຳມທຳງທຳມະຊຳດໃຫ້ ສຳຜັດຫລຳຍ
ແບບ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວສຳມຳດຍ່ ຳງໄປເທິງພູ ທ່ີ ສວຍງຳມໄດ້ . ຄວຳມ
ມະຫັດສະຈັນຂອງໂງ່ ນຫີນໄດ້ ແລະສັງເກດເບ່ິ ງດອກໄມ້ ເທິງທ່ົ ງ
ຫຍ້ ຳໃນຕອນທ້ ຳຍຂອງລະດູ ຝົນ ແລະສັງເກດເບ່ິ ງດອກບົວທຳມະ
ຊຳດຢູ ່ ເທິງຈອມພູ

ແກູ້ງກະເບົາ
ຫແກູ້ວມຸກດາຫານ
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4.

ຂັ້ມນຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານໃນແຂວງເລີຍ
ເມືືອງເລີຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເລີຍດຳນັງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນຫວຽດນຳມ
ໂທ
042 830 413
……………………………………………………………………………….…
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເຂົ້ຳປຽກເສັ້ນ
້ ກະທະ/ເຂົ້ຳປ້ ນ
ປະເພດອຳຫຳນ ເຂົ້ຳປຽກເສັ້ນ/ໄຂ່ ໝ
ໂທ
042 833 376
…………………………………………………………………….……………
້ ກະທະ
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ມະກັນ, ໄຂ່ ໝ
້ ກະທະ/ຕ້ົ ມເລອດຫມູ
ປະເພດອຳຫຳນ ໄຂ່ ໝ
ໂທ
042 811 379
…………………………………………………………………………….……
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ລ້ ຳນຊ້ ຳງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
042 833 733, 085 465 1234
………………………………………………………………….………………
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ຊ່ ຮ້ ຳນ
ດີເລີຍ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ, ອຳຫຳນຈີນ
ໂທ
099 245 2556
ເມືອງຊຽງຄານ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ປ້ ຳບົວຫວຳນເຂົ້ຳປ້ ນນ້ ຳແຈ່ ວ
ປະເພດອຳຫຳນ ເຂົ້ຳປປ້ ນນ້ ຳແຈ່ ວແນນບູ ຮຳນ ຕົ້ມເລອດ
ໂທ
042 821 404 , 083 418 9809
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເຮອນຫລວງພະບຳງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນພ້ ນເມອງຫລວງພະບຳງ
ໂທ
042 821 046 , 086 228 6998
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຫມີເຫລອງເຟ້ ອງຟ້ ຳ
ປະເພດອຳຫຳນ ເຝີ, ຫມີເຫລອງ, ເຂ້ົ ຳຂຳຫມູ ແດງ-ຫມູ ກອບ
ໂທ
042 821 296 , 084 034 9885
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຈິດສົ້ມຕຳໄກ່ ປ້ີ ງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອ່ີ ສຳນ ສົມຕຳ, ໄກ້ ປ້ີ ງ
ໂທ
087 232 5259
…………………………………………………………………………….……
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເຂ້ົ ຳປຽກເສ້ັ ນຊອຍ 10
້ ກະທະ
ປະເພດອຳຫຳນ ເຂ້ົ ຳປຽກ ໄຂ່ ໝ
ໂທ
085 658 4138
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ເມືອງປາກຊົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ປຳເຜົຳຄົກ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນສົ້ມຕຳ
ໂທ
084 792 5034 , 087 065 4521
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
Smile Coffee By ເຄັກຄນປຳ
ປະເພດອຳຫຳນ ຮ້ ຳນກຳເຟ, ເບີເກີຮີ
ໂທ
093 320 7780

ຮ້ານອາຫານໃນແຂວງຫນອງຄາຍ
ເມືອງຫນອງຄາຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ແດງແຫນມເນ່ ອງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນຫວຽດນຳມ
ໂທ
042 411 961
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຊຳຍໂຂງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນພ້ ນເມອງ, ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
042 412 308
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຫລັງຈວນ ຫນອງຄຳຍ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທຕ້ົ ນຕຳຫລັບ
ໂທ
042 412 558
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ຮ້ ຳນ
ດີດີໂພຊະນຳ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ, ອຳຫຳນຈີນ
ໂທ
042 411 548
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ທຳນຕຳວັນ
້ ກະທະ, ເຂ້ົ ຳຕ້ົ ມ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນເຊ້ົ ຳ, ໄຂ່ ໝ
ໂທ
081 545 4464
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ບ້ ຳນສວນພິກ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
042 412 444, 090 289 5959
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຮ້ ຳນອຳຫຳນລິມເມອງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ
ໂທ
081 053 9622
ເມືອງສັງຄົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ທຳນຕຳວັນ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ, ກຳເຟ
ໂທ
042 441 433
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ປູ ເປ້ ເຮອນໄມ້ ໄທ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນພ້ ນເມອງ, ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
042 441 088
……………………………………………………………………….…………



239
~ 239 ~

ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເຈ້ ນຳຕົ້ນເດ່ ອ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ສົ້ມຕຳ
ໂທ
085 221 7299
ເມືອງສີຊຽງໃຫມ່
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເບ່ິ ງໂຂງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
042 451 330
…………………………………………………………………………….……
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ປຳສັກປຳເຜົຳ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
042 080 423
ເມືອງທ່າບີ່
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເອກ ປຳເຜົຳ
ອຳຫຳນປະເພດ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
042 992 722
……………………………………………………………………………….…
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຄ້ ມຫລວງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນຈີນ, ອຳຫຳນອີສຳນ
ໂທ
042 431 831, 081 670 7632
……………………………………………………………………………….…
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ແມ່ ນຳງເຂົ້ຳປ້ ນ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ເຂົ້ຳປ້ ນນ້ ຳປູ
ໂທ
042 432 437
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ເມືອງໂພນພໄສ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຄົວບ້ ຳນສວນ ປຳນ້ ຳໂຂງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
087 807 4155
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ບ້ ຳນປຳທູ
ປະເພດອຳຫຳນ ເຝີ
ໂທ
087 643 6263
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ລິມໂຂງລຳບເປັດ
ປະເພດອຳຫຳນ ລຳບເປັດ, ອຳຫຳນອີສຳນ
ໂທ
085 742 1782
ເມືອງລັດຕະນະວາປີ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ກ້ ວຍຕຽວສູ ດວຽງຈັນ
ປະເພດອຳຫຳນ ເຝີ
ໂທ
…………………………………………………………………………….……
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ມຳຍຊິດ (Mysis)
ປະເພດອຳຫຳນ ສະເຕັກ, ກຳເຟສົດ, ເບເກີຣີ
ໂທ
…………………………………………………………………………….……
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ຮ້ານອາຫານໃນແຂວງບຶງການ
ເມືອງບຶງການ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ແຫນມເນ່ ອງຄນອ້
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນວຽດນຳມ, ອຳຫຳນອີສຳນ
ໂທ
042 491 866
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ສະບຽງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
086 031 6920
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຣີເວີໄຊ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນນຳນຳຊຳດ
ໂທ
042 082 082, 087 222 9899
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຄົວສະເຫວີຍ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
081 778 5949
ເມືອງປາດຄາດ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ກິນລົມຊົມໂຂງ
ປເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
042 404 040
…………………………………………………………...............................
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ຊ່ ຮ້ ຳນ
ມິດສະເຕີເຮົ້ຳ
ປະເພດອຳຫຳນ ພິດຊ່ ຳ, ອຳຫຳນອີ່ຕຳລີ
ໂທ
084 448 4229
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຄົວລິມໂຂງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
091 064 6468
ເມືອງບຸ່ງຄ້າ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຄົວລິມຂອງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
061 056 8964
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ບ້ ຳນເຄັກນ້ ອງໄອຕິມ
ປະເພດອຳຫຳນ ເບເກີຣີ, ກຳເຟສົດ
ໂທ
080 649 7945

ຮ້ານອາຫານໃນແຂວງນະຄອນພະນົມ
ເມືອງນະຄອນພະນົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ສະບຳຍດີ@ ນະຄອນພະນົມ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ
ໂທ
042 191 188, 091 569 9662
…………………………………………………………………………….……
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ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຮ້ ຳນເຮອນລິມນ້ ຳ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
042 514 787
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເປ໋ນປຳເປັນ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
087 634 7467
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ນຳງແຫນມເນ່ ອງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນຫວຽດນຳມ
ໂທ
042 514 322
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ພອນເທບອຳຫຳນເຊ້ົ ຳ
້ ກະທະ, ເຂ້ົ ຳຕ້ົ ມ
ປະເພດອຳຫຳນ ໄຂ່ ໝ
ໂທ
042 511 593
ເມືອງທ່າອຸເທນ
…………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ສວນອຳຫຳນປຳກນ້ ຳ ໄຊຍະບູ ລີ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
042 573 037
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຝຳກພູ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ ອຳຫຳນຕຳມສ່ັ ງ
ໂທ
042 581 232
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ເມືອງທາດພະນົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ດຳວທອງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນຫວຽດນຳມ
ໂທ
081 380 1769
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ສະວິດໂຮມ ທຳດພະນົມ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນໄທ
ໂທ
042 058 321
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເອອງຄຳ ປຳນ້ ຳໂຂງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
089 843 4537, 086 241 9441

ຮ້ານອາຫານແຂວງມຸກດາຫານ
ເມືອງມຸກດາຫານ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ລັດຕິຍຳແຈ່ ວຮ້ ອນ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນແຈ່ ວຮ້ ອນ
ໂທ
042 612 627, 042 614 789
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ສວນອຳຫຳນນັດພົບລິມຂອງ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນໄທ, ອຳຫຳນປຳນ້ ຳຂອງ
ໂທ
042 614 499, 089 7116063
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຄົວຫວຽດນຳມ
ປະພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນຫວຽດນຳມ
ໂທ
042 614 120,086 580 2849
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ເຂ້ົ ຳປຽກຫ້ ຳແຍກມກດຳຫຳນ
ປະດພດອຳຫຳນ ເຂ້ົ ຳປຽກ, ເຂ້ົ ຳຫນົມປັງຫວຽດນຳມ
ໂທ
042 612 249
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ໂຈ໊ກນ້ ອງຈູ
້ ກະທະ, ເກົຳເຫລົຳເລອດຫມູ
ປະເພດອຳຫຳນ ໂຈ໊ກ, ໄຂ່ ໝ
ໂທ
085 661 0855
ເມືອງຫວ້ານໃຫຍ່
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ສີລິໄຊໝູ ຫ່ັ ນ
ປະເພດອຳຫຳນ ໝູ ຫ່ັ ນ, ອຳຫຳນອ່ີ ສຳນ, ສ້ົ ມຕຳ
ໂທ
042 613 268, 081 260 7358
ເມືອງດອນຕານ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຍຳຍສັງ ລຳບເປັດ
ປະເພດອຳຫຳນ ລຳບເປັດ, ອຳຫຳນອີສຳນ
ໂທ
083 540 6490
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ຳນ
ຄົວສຳມສະຫຳຍ
ປະເພດອຳຫຳນ ອຳຫຳນອີສຳນ, ອຳຫຳນປຳແມ່ ນ້ ຳຂອງ
ໂທ
086 623 1851
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5.

ຂັ້ມນບ່ອນພັກ
ບ່ອນພັກໃນແຂວງເລີຍ
ເມືອງເລີຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມພູ ຫລວງ
ໂທ
042 830 555
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ບ້ ຳນຟ້ ຳດຳວ ແຟມິລີ ລີສອດ
ໂທ
081 871 9371, 042 834 663
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ເລີຍອຄິດ
ໂທ
042 861 886
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ເລີຍເຣດຊີເດນ
ໂທ
042 833 477
…………………………………………………………………………….……
ຊໍ່ທີໍ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ອິນດີໂກ ສະເປດ
ໂທ
090 974 2926
…………………………………………………………………………….……
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ເມືອງຊຽງຄານ
………………………………………………………..………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ສີຊຽງຄຳນ
ໂທ
042 821 000
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ນອນນັບດຳນ ລິມໂຂງ
ໂທ
089 883 2516
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ຊຽງຄຳນລີ່ສອດ
ໂທ
081 902 8810
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ອ່ ນລັກລິມໂຂງ ລ່ີ ສອດ
ໂທ
086 859 8550
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ຊຽງຄຳນ ລີເວີ ເມົ່ຳເທນ ລີ່ສອດ
ໂທ
042 822 191
ເມືອງປາກຊົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ແມ່ ໂຂງ ລີເວີໄຊ ລ່ີ ສອດ ແອນ ແຄມປິງ
ໂທ
082 272 7472
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ປຳກຊົມ ລີ່ສອດ
ໂທ
042 880 133
…………………………………………………………………………………
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ບ່ອນພັກໃນແຂວງຫນອງຄາຍ
ເມືອງຫນອງຄາຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມລຍັນນຳຄຳລຳ ແລະຄອນເວນຊັນ
ເຊ່ັ ນເຕີ
ໂທ
042 422 889
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ພັນລ້ ຳນບູ ຕິລີ່ສອດ
ໂທ
042 412 878
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມຮັອບອີນ
ໂທ
042 413 599
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມຫນອງຄຳຍໄວ້ ໂຮເທນ
ໂທ
042 420 222
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມລຍັນ ແມ່ ໂຂງ ຫນອງຄຳຍ
ໂທ
042 465 777
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມອັດສະວັນ
ໂທ
042 464 514
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມອະມັນຕຳຫນອງຄຳຍ
ໂທ
042 412 899
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ພຳລຳດແອນ ພູ ນ ລີ່ສອດ
ໂທ
088 568 2300
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມຫນອງຄຳຍຊີຕີໂຮເທນ
ໂທ
042 421 441
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ໄທ ລຳວ ລີ່ເວີໄຊ
ໂທ
042 423 177
ເມືອງສັງຄົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ສັງຄົມລ່ີ ເວີວິວ
ໂທ
063 361 4562
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ບ້ ຳນໄມ້ ລິມໂຂງລີ່ສອດ
ໂທ
042 441 560
ເມືອງສີຊຽງໃຫມ່
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ລ່ີ ສອດ ພົມລິຄິດສະຫວັນບັນດຳນ
ໂທ
042 451 730
ເມືອງທ່າບີ່
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຂງເດ່ ນ ລີເວີໄຊ
ໂທ
042 830 555
…………………………………………………………………………………



ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂທ
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ແສງທອງລີ່ສອດ
042 432 724

ເມືອງໂພນພໄສ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ບ້ ຳນກີລະວັນລິມໂຂງ
ໂທ
081 692 4754
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ລຳຊຳໂຮເທນ
ໂທ
042 471 009
ເມືອງລດຕະນະວາປີ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມເຮອນໄທ ແກັດເຮົ້ຳ
ໂທ
081 974 9471

ບ່ອນພັກໃນແຂວງບຶງການ
ເມືອງບຶງການ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ແລມບີເຄເພນ
ໂທ
099 638 0988
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ດຮງແຮມ ເດິວັນ
ໂທ
042 492 234
…………………………………………………………………………………



ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂທ
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ໂຮງແຮມລຳຊຳວດີເຣດຊິເດນ
042 492 119

ເມືອງປາກຄາດ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ແມ່ ໂຂງລີເວີລ່ີ ສອດ
ໂທ
088 322 8060
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມໂຂງຄ້ ຳຄູ ນ
ໂທ
042 481 079
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
Mr. House Italian Restaurant & Resort
ໂທ
084 448 4229
ເມືອງບຸ່ງຄ້າ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເດິ ຄັນນຳ ລ່ີ ສອດ
ໂທ
081 117 7606
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ລິມໂຂງ ລ່ີ ສອດ
ໂທ
081 670 0088
…………………………………………………………………………………
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ບ່ອນພັກໃນແຂວງນະຄອນພະນົມ

ເມືອງນະຄອນພະນົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
The River Hotel Nakhonphanom
ໂທ
042 522 999
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມສະຫຍຳມແກຮນ
ໂທ
042 512 750
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ໄອໂຮເທັນ
ໂທ
042 543 355
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ພູ ທຳລິນ ຣີໂຊເທນ ລ່ີ ສອດ
ໂທ
042 502 199
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຂງພູ ຫມອກ
ໂທ
042 513 323
ເມືອງທ່າອຸເທນ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມໄພເວດເພັນ
ໂທ
089 570 6798
…………………………………………………………………………………
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ເມືອງທາດພະນົມ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
That Phanom River View Hotel
ໂທ
042 541 555
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
Na That Phanom Place Hotel
ໂທ
042 532 149
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ແສງທອງລິມໂຂງ
ໂທ
042 541 397

ບ່ອນພັກໃນແຂວງມຸກດາຫານ
ເມືອງມຸກດາຫານ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ພລອຍ ພຳເລດ
ໂທ
042 614 988
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເບິດເດ ບູ ທີດ ໂຮເທນ
ໂທ
093 469 5588
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ວິນລ່ ຳທິວຳ
ໂທ
091 021 0012
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ມກດຳຫຳນ ແກຣນໂຮເທນ
ໂທ
042 612 020
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ເມືອງຫວ້ານໃຫຍ່
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ແກ້ ງກະເບົຳ ລ່ີ ສອດ
ໂທ
084 391 8010
ເມືອງຄອນຕານ
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