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2.

ຮູ້ຈັກເສັນ
ັ້ ທາງລຽບແມ່ນັ້າຂອງຈາກ
ຫນອງຄາຍ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ແຂວງວຽງຈັນ-ເລີຍ
ການທ່ ອງທ່ ຽວເຊ່ ອມໂຍງລະຫວ່ າງໄທກັບປະເທດເພ່ ອນ
ບ້ າ ນ ຖ ໄ ດ້ ວ່ າ ເ ປັ ນ ບັ ນ ຫ າ ສ າ ຄັ ນ ຂ ອ ງ ອົ ງ ກ ອ ນ ພ າ ກ
ການທ່ ອງທ່ ຽວຂອງໄທ ທີ່ຕ້ ອງເລັ່ງຢ່ າງຮີບດ່ ວນເພ່ ອເພີ່ມທະວີ
ຄວາມສາມາດ ແລະສັ ກກະຍະພາບໃນການຮັ ບຮອງການເປີ ດ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຜ່ ານການປະສານຂອງເມອງທ່ ອງ
ທ່ ຽວທີ່ມີ ຈຸ ດແຂງໃນຝັ່ ງໄທ ແລະປະເທດເພ່ ອນບ້ ານພ້ ອມກັ ນ
ຮ່ ວມມແກ້ ໄຂບັນຫາ ແລະອຸ ປະສັກ ໂດຍມູ ມໃຊ້ ເສີມສ້ າງກະແສ
ການເດີນທາງ ໃນການເຊ່ ອມໂຍງໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຍິ່ງຂ້ ນ.
ການລວມຕົ ວເປັ ນປະຊາຄົ ມອາຊຽນນັ້ ນ ຈະມີ ການ
ພັດທະນາລວມທັງທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະການ ເມອງ ໄປ
ພ້ ອມກັນໂດຍບ່ ມີບັນຫາເລ່ ອງເຂດແດນທາງການເມອງ, ການ
ປົ ກຄອງ ມາເປັ ນອຸ ປະສັ ກຂວາງກັ້ ນໃນການພັ ດທະນາ, ດັ່ ງຄ າ
ຂວັນຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ວ່ າ “ຫນ່ ງວິໄສທັດ, ຫນ່ ງເອກະລັກ,
ຫນ່ ງປະຊາຄົມ” ການເຄ່ ອນຍ້ າຍທນແຮງງານອົງຄວາມຮູ ້ ແລະ
ວັດທະນະທາລະຫວ່ າງປະເທດອາຊຽນ ຈະເປັນປາກົດການ ຂອງ
ການປ່ ຽນແປງຄັ້ງສາຄັນ.
ສາທາລະນະລັ ດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົ ນລາວ ຫລ
ສປປ.ລາວ. ຖເປັນປະເທດເພ່ ອນບ້ ານ ທີ່ໃກ້ ຊິດກັບປະ ເທດໄທ,
ເປັ ນບ້ ານພີ່ ເມ ອງນ້ ອງ ທີ່ມີ ຂະນົ ບທານຽມປະເພນີ ຄ້ າຍຄກັ ນ
ຫລາຍຢ່ າງ ລວມທັ ງພາສາເວົ້ າ, ອາຫານການກິ ນ, ການແຕ່ ງ
ກາຍ ຕະຫລອດຈົ ນຮອດຄະຕິ ຄວາມເຊ່ ອບາງຢ່ າງໃນສາຍຕາ
ຂອງຊາວໂລກ ລາວຍັງເປັນເຫມອເມອງລີລັບທີ່ລຄອຍໃຫ້ ມີການ
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ຄົ້ ນ ຫ າ ທີ່ ເ ຕັ ມ ໄ ປ ດ້ ວ ຍ ມົ ນ ສ ະ ເ ຫ ນ່ ທ າ ງ ທ າ ມ ະ ຊ າ ດ ແ ລ ະ
ວັດທະນະທາແບບດັ່ງເດີມ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ ຢ່ າງຫນຽວແຫນ້ ນ.
ລາວໄດ້ ຊ່ ວ່ າເປັ ນປະເທດນ້ ອຍໆໃນວົ ງລ້ ອມຂອງ
ແຜ່ ນດິ ນ. ປະຊາກອນກ ມີ ຫນ້ ອຍເມ່ ອປຽບທຽບກັ ບປະ ເທດ
ເພ່ ອນບ້ ານເຊັ່ນ ໄທ ແລະຫວຽດນາມ ແຕ່ ລາວກມີພ້ ນທີ່ ທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ ວຍແມ່ ນ້ າ ແລະທິ ວທັ ດພູ ເຂົ າອັ ນງົ ດງາມລ ຖ້ າໃຫ້ ຜູ້ ມາ
ຢ້ ຽມຢາມເຂົ້າໄປສາຫລວດ ແລະທ່ ຽວຊົມ.
ຕະລອດໄລຍະເສັ້ ນທາງຂອງແມ່ ນ້ າຂອງມີສະຖານທີ່
ໃຫ້ ທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຫນ້ າສົນໃຈຫລາກຫລາຍຮູ ບແບບອຸ ດົມສົມບູ ນ
ໄປດ້ ວຍທ າມະຊາດ ມີ ພູ ຜາຫີ ນຫລວງຫລາຍກ່ ໃຫ້ ເກີ ດຕ້ າ
ຕົກຕາດທ່ີ ສວຍງາມໃນຍາມລະດູ ຝົນມີ ບ່ ອນຊົມວິວທ່ີ ຕະການ
ຕາ ດ້ ານປະເພນີວັດທະນະທາກມີ ມາກມາຍຫລາຍຢ່ າງ ອີກທັງ
ຍັງມີ ສະຖານທ່ີ ສັ ກສິ ດຕາມຄວາມເຊ່ ອທາງສາສະຫນາທ່ີ ຜູ້ ຄົ ນ
ສັດທາ.
ເສ້ັ ນທາງເລາະລຽບຂອງໃນພາກຕາເວັ ນອອກຊຽງ
ເຫນ ອຂອງໄທ ຈາກຊຽງຄານໄປຈົ ນຮອດເຂດເມ ອງຂົ ງຈຽງ
ເສ້ັ ນທາງແມ່ ນ້ າຂອງຜ່ ານແຂວງຕ່ າງໆ ໄດ້ ແກ່ ເລີຍ, ຫນອງຄາຍ,
ບ ງການ, ນະຄອນພະນົມ, ມຸ ກດາຫານ, ອາ ນາດຈະເລີນ ແລະ
ອຸ ບົນລາດຊະທານີ ຜ່ ານເມອງຕ່ າງໆ ມີ20 ກວ່ າເມອງ ມີຈຸ ດເລ້ີ ມ
ຕ້ົ ນຢູ ່ ທ່ີ ເມອງຊຽງຄານ ແຂວງເລີຍ ແລະຈຸ ດສ້ິ ນສຸ ດຂອງແມ່ ນ້ າ
ຂອງໄຫລຜ່ ານເປັນເສ້ັ ນກ້ັ ນແດນ ລະຫວ່ າງໄທກັບລາວ ທ່ີ ເມອງ
ໂຂງຈຽມ ແຂວງອຸ ບົ ນລາດຊະທານີ ລວມໄລຍະທາງຍາວ 810
ກວ່ າກິ ໂລແມັ ດ ຖ ວ່ າເປັ ນເສ້ັ ນທາງແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວຕາມ
ເສ້ັ ນທາງລຽບນ້ າຂອງ ຈ່ ງຖ ວ່ າເປັ ບອູ ອະລິ ຍະທ າທີ ສ າຄັ ນອີ ກ
ແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງໄທ. ເປັນເສ້ັ ນທາງທ່ີ ມີຄວາມສວຍງາມເປັນເສ້ັ ນ
ທ່ີ ຄູ ່ ຂະຫນານກັ ນໄປກັ ບເສ້ັ ນທາງລຽບແມ່ ນ້ າຂອງຝ່ັ ງປະເທດ
ເພ່ ອນບ້ ານນ້ັ ນຄ ສປປ.ລາວ. ເຊ່ິ ງປຽບສະເຫມອນເປັນບ້ ານພ່ີ
ເມ ອງນ້ ອງຮ່ ວມກັ ນມາ ມີ ປະຫວັ ດສາດ ແລະວິ ຖີ ຊີ ວິ ດຄວາມ
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ເປັ ນຢູ ່ ທີ່ ຜູ ກພັ ນກັ ນມາຕັ້ ງແຕ່ ອະດິ ດຕະການ. ເສັ້ ນທາງລຽບ
ແມ່ ນ້ າຂອງຈ່ ງມີ ສິ່ ງທີ່ຫນ້ າສົ ນໃຈໃຫ້ ເລອກໄດ້ ຫລາກຫລາຍ ມີ
ທັ ງສະພາບນິ ເວດ ແລະທ າມະຊາດທີ່ ງົ ດງາມແປກຕາ ຫນ້ າ
ອັ ດສະຈັ ນວິ ຖີ ຊີ ວິ ດວັ ດທະນະທ າ, ພູ ມປັ ນຍາຜູ້ ຄົ ນອັ ນຫລາກ
ຫລາຍ ເສັ້ນທາງລຽບແມ່ ຂອງນີ້ ຈ່ ງປຽບເຫມອນເປັນເສັ້ນທາງ
ເຊ່ ອມໂຍງປະເທດໄທກັ ບປະເທດລາວໃນຖານະປະເທດເພ່ ອນ
ບ້ ານເສັ້ ນທາງແມ່ ນ້ າຂອງທີ່ ມີ ກິ່ ນອາຍນິ ເວດ ແລະວິ ຖີ ຊີ ວິ ດ
ວັ ດທະນະທ າ ທີ່ ຫນ້ າສົ ນໃຈ ແລະເປັ ນແຮງດ ງດູ ດໃຫ້ ນັ ກທ່ ອງ
ທ່ ຽວມີຈານວນເພີ່ມຫລາຍຂ້ ນ.
ເສ້ັ ນທາງຫລວງຫມາຍເລກ 211 ຈາກເມ ອງຊຽງຄານ
ແຂວງເລີຍ ເລາະລຽບຕາມເສ້ັ ນທາງແຄມຝັ່ງແມ່ ນ້ າຂອງໄປຈົນ
ຮອດເມ ອງຫນອງຄາຍນັ ບເປັ ນເສ້ັ ນທາງຫນ່ ງທ່ີ ມີ ຄວາມສວຍ
ງາມ ອີກຢ່ າງຍັງເປັນເສ້ັ ນທາງເຊ່ ອມໂຢງກັບເມ ອງຫລວງຂອງ
ປະເທດເພ່ ອນບ້ ານຄ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊ່ິ ງເປັນເມອງທ່ີ
ຕ້ັ ງຢູ ່ ແຄມຝ່ັ ງແມ່ ນ້ າຂອງຜ່ ານຂົ ວມິດຕະພາບໄທລາວ ແຫ່ ງທ່ີ
ຫນ່ ງ ເຂົ້ າໄປຫານະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ ເຊ່ິ ງເປັ ນພ້ ນທ່ີ ສ າຄັນ
ທາງການທ່ ອງ ທ່ ຽວອີ ກແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງປະເທດລາວ ແລະມີ
ຊັບພະຍາກອນທາງການທ່ ອງທ່ ຽວຢ່ າງມາກມາຍຫລວງຫລາຍ
ເປັ ນທ່ີ ດ ງດູ ດໃຈຂອງນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວທ້ັ ງຊາວຕາເວັນອອກ ແລະ
ຊາວຕາເວັນຕົກເປັນຈານວນຫລວງຫລາຍ.
ສ າຫລັ ບເສ້ັ ນທາງລຽບແມ່ ນ້ າຂອງໃນຝ່ັ ງປະເທດລາວ
ຕາມເສ້ັ ນທາງຫມາຍເລກ 11 ຈາກກາແພງນະຄອນ ຫລວງວຽງ
ຈັນ ເຂົາໄປຫາແຂວງວຽງຈັນ ແລະຕາມເສ້ັ ນທາງຫມາຍເລກ 4
ໄປຫາແຂວງໄຊຍະບູ ລີ ສປປ.ລາວ. ແລະໄປສ້ິ ນສຸ ດທ່ີ ດ່ ານບ້ ານນາ
ກະເຊ່ັ ງ ເມ ອງທ່ າລີ ແຂວງເລີ ຍ ນັ ບເປັ ນອີ ກເສ້ັ ນທາງຫນ່ ງ ທ່ີ
ກ າ ລັ ງ ມີ ກ າ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ໃ ຫ້ ກ າ ຍ ເ ປັ ນ ເ ສ້ັ ນ ທ າ ງ ສີ ຫ ລ ຽ່ ມ
ວັດທະນະທາລ້ ານຊ້ າງ ເພ່ ອສ່ົ ງເສ່ີ ມກິດຈະກາ ແລະຄວາມຮ່ ວມມ
ທາງການທ່ ອງ ທ່ ຽວຂອງທ້ັ ງສອງປະເທດ ໃຫ້ ມີ ສັ ກກະຍະພາບ
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ຮອງຮັ ບ ແລະພັ ດທະນາໃຫ້ ກາຍເປັນເສັ້ ນທາງຢຸ ດທະສາດທາງ
ການ ທ່ ອງທ່ ຽວ ລະຫວ່ າງພູ ມມິພາກໃນລຸ ່ ມນ້ າຂອງ ໃຫ້ ເປັນຮູ ບ
ປະທາຫລາຍຂ້ ນ ດ້ ວຍເຫດນີ້, ແມ່ ນ້ າຂອງ ຈ່ ງເຮັດຫນ້ າທີ່ເປັນ
ເສັ້ ນທາງເຊ່ ອມໂຢງລະຫວ່ າງໄທກັ ບລາວອີກທັ້ ງຍັ ງເປັ ນສ່ ກາງ
ທາງການທ່ ອງທ່ ຽວໃນການແລກປ່ ຽນດ້ ານເສດຖະກິ ດ ແລະ
ວັດທະນະທາຂອງທັງສອງປະເທດສບເນ່ ອງມາຈົນຮອດທຸ ກວັນນ້ີ .
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3.

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແລະເສັັ້ນທາງ

ເມືອງຫນອງຄາຍ
ຫລວງພໍ່ພະໃສ ວັດໂພໄຊ/ພະທາດຫລ້າ
ຫນອງກາງນ້າ/ຕະຫລາດທ່າສະເດັດ/
ອະນຸສາວະລີປາບຮ້/ພິພິທະພັນແຂວງ
ຫນອງຄາຍ/ຫລວງພໍ່ອົງແສງ/ສາລາແກ້ວກູ່/
ຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ
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ຫລວງພໍ່ ພະໃສ ວັດໂພໄຊ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ວັດໂພໄຊ ມ.ເມອງຫນອງຄາຍ ຂ.ຫນອງຄາຍ
ເປັ ນພະພຸ ດທະຮູ ບສັ ກສິ ດຂອງປະຊາຊົ ນເມ ອງຫນອງ
ຄາຍ. ປະດິດສະຖານຢູ ່ ວັດໂພໄຊພະອາລາມຫລວງ. ຫລວງພ່ ພະ
ໃສເປັ ນພະພຸ ດທະຮູ ບຂັ ດສະມາທິ ປາງມານວິໄຊ ຫລ່ ດ້ ວຍຄາສີ
ສຸ ກ ມີ ລັກສະນະງົດງາມ ທຸ ກໆປີ ໃນກາງເດ ອນ 7 ຄົນໃນຫນອງ
ຄາຍຈະມີງານບຸ ນບ້ັ ງໄຟ ບູ ຊາພະໃສທ່ີ ວັດໂພໄຊເປັນປະຈາ.
ພະທາດຫລັ້ າຫນອງກາງນັ້ າ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ມ.ເມອງຫນອງຄາຍ ຂ.ຫນອງຄາຍ
ເປັ ນພະທາດທ່ີ ມີ ຂະຫນາດໃຫຍ່ ຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ
ເນ່ ອງຈາກວ່ ານ້ າໄຫລທ່ັ ງເຊາະຕະຫລ່ິ ງຈົນເຮັດໃຫ້ ພະ ທາດພັງລົງ
ໃນແມ່ ນ້ າ ໃນປັ ດຈຸ ບັ ນອົງພະທາດຍັງຫລ້ົ ມຈົມໃນກາງນ້ າຂອງ
ຫ່ າງຈາກຝ່ັ ງໄທ 180 ແມັດ ແຂວງຈງໄດ້ ສ້າງພະທາດອົງຈາລອງ
ຂ້ ນມາໃຫມ່ ໃນບລິເວນແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ແລະບັນຈຸ ຊ້ິ ນສ່ ວນອົງ
ພະທາດຈາກອົງເກ່ົ າໄວ້ ພາຍໃນ.
ຕະຫລາດທໍ່ າສະເດັດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ມ.ເມອງຫນອງຄາຍ ຂ.ຫນອງຄາຍ
ແຫ່ ງລວມສິນຄ້ າໃນແຖບອິນໂດຈີນ ແລະເອີຣົບຕາເວັນ
ອອກ ຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ໃນເຂດເທດສະບານເມອງ ຕະຫຼາດນີ້
ມີທັ້ງອາຫານແຫ້ ງ, ອາຫານທີ່ປຸ ງແຕ່ ງ ແລະເຄ່ ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ າເຊັ່ນ:
ເຄ່ ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ າ, ເຄ່ ອງນຸ່ ງຫົ່ມ, ໂມງ, ເຄ່ ອງປຸ ງອາຫານ ແລະທ່ າ
ສະເດັດ ຍັງເປັນດ່ ານກວດກາສາຫລັບຄົມທ້ ອງຖິ່ນຂ້ າມໄປຍັງຝັ່ງ
ປະເທດລາວ.
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ຫລວງພໍ່ພະໃສ
ວັດໂພໄຊ

ພະທາດຫລ້າຫນອງ
ກາງນັ້າ

ສາລາແກູ້ວກ່
ອະນຸສາວະລີປາບຮັ້
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ອະນຸ ສາວະລປາບຮັ້
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ມ.ເມອງຫນອງຄາຍ ຂ.ຫນອງຄາຍ
ຕັ້ງຢູ ່ ບ ລິເວນຫນ້ າສາລາກາງຫລັງເກົ່ າ ເປັ ນທີ່ບັ ນຈຸ ກະ
ດຸ ກຂອງຜູ້ ທີ່ ເສຍຊີ ວິ ດໃນການປາບກະບົ ດຮ້ ເມ່ ອປີ ຣ.ສ.105
ສະເດັ ດໃນກົ ມມະຫລວງປະຈັກສິ ນລະປາຄົມ ເຊິ່ງເປັ ນແມ່ ທັ ບ
ປາບກະບົດຮ່ ຮັບສັ່ງໃຫ້ ສ້າງຂ້ ນເພ່ ອເທີດທູ ນຄວາມດີຂອງຜູ້ ທີ່ໄດ້
ເສຍຊີ ວິ ດເພ່ ອຂາດບ້ ານເມ ອງທີ່ ອະນຸ ສາວະລີ ທັ້ ງ 4 ທິ ດ ມີ ຄ າ
ຈາລກພາສາໄທ ຈີນ ລາວແລະອັງກິດ

ພິພິທະພັນແຂວງຫນອງຄາຍ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເຂດໃນເມອງ ເມອງຫນອງຄາຍ ແຂວງຫນອງຄາຍ
ເປັນຕກທ່ີ ເຄີຍເປັນສາລາກາງແຂວງຫນອງຄາຍ ຫລັງ
ທາອິດ ສ້ າງມາຕ້ັ ງແຕ່ ປີ ພ.ສ. 2440 ເປັນໄລຍະເວລາ 120 ກວ່ າ
ປີ ມາແລ້ ວ ອາຄານຫລັງນ້ີ ໄດ້ ຮັ ບການບູ ລະນະ ແລະຊ້ ອມແປງ
ມາຈົ ນເຖິ ງປີ ພ.ສ. 2459 ໄດ້ ປ່ ຽນມາເປັ ນພິ ພິ ທະພັ ນແຂວງ
ຫນອງຄາຍ ຕົວຕກມີຮູ ບແບບທ່ີ ໄດ້ ຮັບອິດທິພົນຈາກຝຣ່ັ ງ ເປັນ
ສະຖາປັດຕະຍະກ າແບບໂຄໂຣນຽນທ່ີ ມີ ຄວາມງົດງາມ ພາຍໃນ
ຫ້ ອງຈັດສະແດງເລ່ ອງລາວກ່ ຽວກັບປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາ
ຂອງແຂວງຫນອງຄາຍ. ຕ້ັ ງແຕ່ ກ່ ຕ້ັ ງເມອງມາຈົນເຖິງປັດຈຸ ບັນ
ໄດ້ ເປີດໃຫ້ ເຂ້ົ າຊົມໃນວັນຈັນເຖິງວັນສຸ ກ ເວລາ 09.00-16-00 ໂມງ.
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ຫລວງພໍ່ ອົງແສງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ເຂດໃນເມອງ ເມອງຫນອງຄາຍ ແຂວງຫນອງຄາຍ
ຫລວງພ່ ອົງແສງ ຫລຫລວງພ່ ພະແສງ ປະດິດສະຖານຢູ ່
ທີ່ວັດສີສະເກດ ເມອງຫນອງຄາຍ ເປັນພະພຸ ດທະຮູ ບຂັດສະມາທິ
ປາງມານວິ ໄຊ ຫລ່ ດ້ ວຍເງີ ນ ແລະຄ າ ສູ ງປະມານ 120 ຊັ ງຕິ
ແມັ ດ. ປະຫວັ ດການສ້ າ ງເຊ່ ອວ່ າພະຍາປະທຸ ມເທວາພິ ບານ
ເຈົ້າເມອງຫນອງຄາຍ ມີສັດທາໃນພະພຸ ດທະສາສະຫນາ ຈ່ ງເປັນ
ປະທານໃນການສ້ າງພະພູ ດທະຮູ ບນ້ີ ຂ້ ນໃນປີ ພ.ສ. 2414 ແລ້ ວ
ເອ້ິ ນວ່ າ ພະເຈົ້າອົງແສນ ຕ່ ມາອອກ ສຽງປ່ ຽນເປັນ ພະອົງແສງ
ມາຈົນເຖິງປັດຈຸ ບັນ

ສາລາແກັ້ ວກໍ່
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ວັດທາດ ມ.ເມອງຫນອງຄາຍ ຂ.ຫນອງຄາຍ.
ມັນເປັນສະຖານທ່ີ ຄ້ າຍຄກັບພິພິທະພັນກາງແຈ້ ງ. ເກີດ
ຈາກແຮງບັນດານໃຈຂອງຫລວງປູ ່ ບູ ນເຫລອ ສຸ ລິລັດ ໄດ້ ກ່ ສ້ າງ
ສະຖານທ່ີ ນ້ີ ໃນປີ ພ.ສ. 2521 ດ້ ວຍຄວາມເຊ່ ອວ່ າຄາສອນທາງ
ສາສະຫນາທຸ ກສາສະຫນາ. ສາມາດປະສົມປະສານໄດ້ ຄມີທ້ັ ງພະ
ພຸ ດທະຮູ ບປາງຕ່ າງໆ ຮູ ບເທບຮິນດູ , ຮູ ບປ້ັ ນກ່ ຽວກັບສາສະຫນາ
ຄິດ ຮູ ບປ້ັ ນເລ່ ອງພະລັກພະລາມແລະຕານານພ້ ນບ້ ານ.
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ຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ມ.ເມອງຫນອງຄາຍ ຂ.ຫນອງຄາຍ
ຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ແມ່ ນຂົວຂ້ າມແມ່ ນ້ າຂອງຈາກ
ເມອງຫນອງຄາຍ ກັບເມອງຫາດຊາຍຟອງ ຂອງ ລາວ, ສ້ າງຂ້ ນ
ຈາກຄວາມຮ່ ວມມຂອງ 3 ປະເທດ ຄ ອົດສະຕາລີ ລາວ ແລະໄທ
ນັ ບ ເປັ ນ ຂົ ວທີ່ ເສີ ມ ສ້ າງຄວາມ ສ າພັ ນໄ ທ -ລາວ . ກ່ ຽວກັ ບ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທາ, ນອກຈາກນ້ີ ຍັງເປັນບ່ ອນ
ຊົມວິວທີ່ສວຍງາມຂອງແມ່ ນ້ າຂອງອີກແຫ່ ງຫນ່ ງ
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ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ດິວຕີ້ຟຣີ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ/ພຸດທະ
ອຸດທະຍານ ວັດຊຽງຄວນ/ພະທາດຫລວງວຽງຈັນ/
ປະຕໄຊ/ວັດທາດຝຸູ່ນ/ວັດສີສະເກດ/ຫພະແກ້ວ/
ຫຄາຫລືທານຽບປະທານປະເທດ/ຕະຫລາດເຊົ້າ
ແລະຕະຫລາດເຊົ້າມ/ວັດສີເມືອງ/ຫຫລັກ
ເມືອງ/ອະນຸສາວະລີເຈົ້າຟ້າງ້ມ/ວັດພະເຈົ້າອົງຕື້
ມະຫາວິຫານ/ວັດອິນແປງ/ພິພິທະພັນໄກສອນ
ພົມວິຫານ/ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບ
ປະຊາຊົນລາວ/ພະທາດດາ/ອະນຸສາວະລີເຈົ້າ
ມະຫາຊີວິດສີສະຫວ່າງວົງ/ຫພິພິທະພັນ
ແຫູ່ງຊາດ/ອະນຸສາວະລີເຈົ້າອະນຸວົງ/ຕະຫລາດ
ມືດແຄມຂອງ ຫລືຖະຫນົນຄົນຍ່າງວຽງຈັນ/
ຕະຫລາດຫນອງຈັນ
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ລາວຜ່ ານໄລຍະເວລາປະຫວັດສາດມາຍາວນານຫລາຍ
ຍຸ ກຫລາຍສະໄຫມ, ກ່ ອນນັກສາຫລວດຄົນຝຣັ່ງເສດ ຊ່ ວ່ າອອງຣີ
ມູ ໂອ ຈະເປີ ດເຜີ ຍຄວາມລີ້ ລັ ບຂອງພູ , ຖ້ າ, ຜາ, ລ ານ້ າ ເມ ອງ
ແລະສະຖານທີ່ສ າຄັນທີ່ມີ ສະພາບແວດລ້ ອມທີ່ງົດງາມຕະການ
ຕາໃຫ້ ຊາວໂລກໄດ້ ຮັບຮູ ້ , ຈົນກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວສາຄັນ
ໃນປັດຈຸ ບັນ ທີ່ນັກເດີນທາງທົ່ວໂລກຢາກມາສາຜັດເທ່ ອຫນ່ ງໃນ
ຊີ ວິ ດ. ເມ ອງຫລວງພະບາງ ນະຄອນຫລວງເກົ່ າແກ່ ຂອງ
ອານາຈັກລ້ ານຊ້ າງ ເຊິ່ງໄດ້ ຮັບການຂ້ ນທະບຽນເປັນມລະດົກໂລກ
ຈາກຍູ ເນສໂກເມ່ ອປີ ຄ.ສ.1995 ໃນຖານະເມອງບູ ຮານທີ່ໄດ້ ຮັບ
ການອະນຸ ລັ ກໄວ້ ຢ່ າງດີ ທ່ີ ສຸ ດໃນອາຊີ ຕາເວັ ນອອກສຽງໃຕ້ ຫລ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ ເມ ອງຫລວງຂອງລາວໃນປັ ດຈຸ ບັ ນ ທ່ີ
ເຕັມໄປດ້ ວຍສີສັນຊີວິດສະໄຫມໃຫມ່ ທ່ າມກາງສະຖາປັດຕະຍະກາ
ໃນຍຸ ກອານານິຄົມ ທ່ີ ປະສົມປະສານລະຫວ່ າງລາວກັບຝຣ່ັ ງເສດ
ເຂົ້າໄວ້ ນາກັນຢ່ າງກົມກນ (ວິດ ປັນດິດກຸ ນ,2555)
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວບາງຄົ ນອາດສັ ບສົ ນກັ ບຄ າວ່ າ ກ າແພງ
ນະຄອນວຽງຈັນ ແລະແຂວງວຽງຈັນ ຕາມການແບ່ ງເຂດການ
ປົກຄອງ ກາແພງນະຄອນວຽງຈັນຖເປັນເຂດປັກຄອງພິເສດມີ
ຖານະທຽບກັບເທດສະບານນະຄອນ ສ່ ວນແຂວງວຽງຈັນນ້ັ ນມີ
ຖານະເປັ ນຈັ ງຫວັ ດ ພ້ ນທ່ີ ກ າແພງນະຄອນວຽງຈັ ນເປັ ນເຂດ
ລາດຊະທານີ ເກ່ົ າ ປັ ດຈຸ ບັ ນກາຍເປັ ນທ່ີ ຕ້ັ ງລັດຖະບານ ຫນ່ ວຍ
ງານລາດຊະການສ າ ຄັ ນໆ ສະຖານທູ ດຂອງຫລາຍປະເທດ
ສານັກງານບລິສັດເອກະຊົນແລະບລິສັດຂ້ າມຊາດຕ່ າງໆ ທ້ັ ງຍັງ
ເປັ ນສູ ນກາງການຄະມະນາຄົ ມທ້ັ ງທາງບົ ກ ທາງນ້ າແລະທາງ
ອາກາດ ເຊ້ັ ນດຽວກັ ບກຸ ງເທບມະ ຫານະຄອນທ່ີ ມີ ຖານະເປັ ນ
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ເມ ອງຫລວງຂອງປະເທດ ແຕ່ ມີ ຂະຫນາດຫນ້ ອຍກວ່ າຫລາຍ
(ມັດທີຍາ ທາຣາຊັບ,2546:49).
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ ແຍກອອກມາຈາກແຂວງວຽງ
ຈັນ ເມ່ ອ ພ.ສ. 2532 ມີຊ່ ເດີມວ່ າ ກາແພງນະຄອນວຽງຈັນ ຕັ້ງ
ຢູ ່ ທາງພາກກາງຂອງປະເທດລາວ ມີສະຖານະເປັນເມອງຫລວງ
ແລະເປັ ນເຂດປົ ກຄອງພິ ເສດ ປະກອບດ້ ວຍເມ ອງຈັ ນທະບູ ລີ
ເຊິ່ງເປັນເມອງຫລັກປະຈາແຂວງ, ເມອງສີໂຄດຕະບອງ, ເມອງ
ໄຊເຊດຖາ, ເມ ອງສີ ສັ ດຕະນາກ, ເມ ອງນາຊາຍທອງ, ເມ ອງໄຊ
ທານີ, ເມອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມອງສັງທອງ ແລະເມອງປາກງມ
ນ ອ ກ ຈ າ ກ ວ ຽ ງ ຈັ ນ ຈ ະ ມີ ສ ະ ຖ າ ນ ທ່ີ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ສ າ ຄັ ນ ທ່ີ
ຫລວງຫລາຍ ປັດຈຸ ບັນຍັງຖໄດ້ ວ່ າເປັນເມອງທ່ີ ມີຄວາມຈະເລີນ
ທ່ີ ສຸ ດຂອງປະເທດລາວອີກຢ່ າງຫນ່ ງກເພາະວ່ າຢູ ່ ຕິດກັບແຂວງ
ຫນອງຄາຍທ່ີ ເຊ່ ອມກັນດ້ ວຍຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ (ແຫ່ ງທີ1)
ເຮັດໃຫ້ ການຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ແລະການຄ້ າລະຫວ່ າງປະເທດ
ສະດວກສະບາຍ.
ຕົວເມືອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕົ ວເມ ອງວຽງຈັນຕ້ັ ງຢູ ່ ຫ່ າງຈາກດ່ ານກວດກາຄົ ນເຂ້ົ າ
ເມອງ ບລິເວນຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ(ແຫ່ ງທີ1) ແຂວງຫນອງ
ຄາຍໄປປະມານ 20 ກິໂລແມັດ ໂດຍຈຸ ດທ່ີ ເປັນສູ ນຮວມບລິການ
ສາຫລັບນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ໄດ້ ແກ່ ບລິເວນໃກ້ ໆນ້ າພຸ , ຕະຫລາດເຊ້ົ າ,
ປະຕູ ໄຊ ແລະແູູູຸຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ເຊ່ິ ງແຖວນ້ີ ຈະມີ ບ່ ອນພັ ກ,
ຮ້ ານຄ້ າ, ຮ້ ານອາຫານ, ຮ້ ານກາເຟ, ຮ້ ານອິ ນເຕີ ເນັ ດ, ໃຫ້
ບລິການຕ້ັ ງແຕ່ ເຊ້ົ າຈົນຄາ
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ສະຖານທໍ່ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວແນະນາ
ແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຢູ ່ ໃນເຂດຕົ ວເມ ອງວຽງຈັນນັ້ ນມີ ຢູ ່
ເປັ ນຈ ານວນຫລາຍ ທັ້ ງທີ່ ເປັ ນສະຖານທີ່ ທ່ ອງທ່ ຽວທາມະຊາດ
ບ່ ອນຊອປປິ້ ງ ແລະຮຽນຮູ ້ ທາງຊີ ວິ ດວັ ດທະນະທ າ ດັ ງມີ ລາຍ
ລະອຽດຕ່ ໄປນີ້
ດິວຕັ້ ຟຣ ດໍ່ ານຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ດ່ ານມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ຝັ່ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ດິ ວຕ້ີ ຟຣີ ຕັ້ງຢູ ່ ຝັ່ ງປະເທດລາວ ບ ລິເວນດ່ ານກວດກາ
ຄົນເຂົ້າເມອງ ຄົນລາວເອ້ີ ນວ່ າ ຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ (ແຫ່ ງທີ1)
ເປັ ນອາຄານສູ ນການຄ້ າຮູ ບແບບປອດພາສີ ທ່ີ ມີ ສິ ນຄ້ າຕ່ າງໆ
ເຊັ່ ນ ເຄ່ ອງໃຊ້ ໄ ຟຟ້ າ, ໂທລະສັ ບມ ຖ , ກະເປົ າ, ເຄ່ ອງສ າອາງ,
ຢາສູ ບ, ເຄ່ ອງດ່ ມແອລກ ຮ ອາຫານຕ່ າງໆ ໃຫ້ ນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວໄດ້
ເລອກຊ້ ໂດຍສະເພາະຊາວຕ່ າງປະເທດທ່ີ ເຂົ້າມາທ່ ຽວໃນເມອງ
ວຽງຈັນ ເປີດຈາຫນ່ າຍສິນຄ້ າທຸ ກມ້

ດິວຕີັ້ຟຣີ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ
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ພຸ ດທະອຸ ດທະຍານ ວັດຊຽງຄວນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ເມອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ສປປ.ລາວ

ພຸ ດທະອຸ ດທະຍານ ວັ ດຊຽງຄວນ ຢູ ່ ຫ່ າງຈາກຕົ ວເມ ອງ
ປະມານ 25 ກິ ໂລແມັ ດ ບາງເທ່ ອເອິ້ ນວ່ າ ສວນພະ (Buddha
Park) ເປັ ນສວນວັດທະນະທາທີ່ເປັ ນທີ່ສົ ນໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ຕ່ າງປະເທດ ສ້ າງຂ້ ນໂດຍຫລວງປູ ່ ບຸ ນເຫລອ ໂດຍພາຍໃນເປັ ນທີ່
ປະດິດສະຖານພະພຸ ດທະຮຸ ບຫລ່ ຊີມັງ ຕາມຄວາມເຊ່ ອທາງພຸ ດທະ
ສາສນະຫນາ ແລະຮິນດູ ປະດັບປະດາຢ່ າງເປັນລະບຽບ ນອກຈາກ
ນີ້ຍັງມີຮູ ບປັ້ນຂອງເຫລົ່າມະນຸ ດ, ພະເຈົ້າ, ສັດ, ປີສາດ, ພະຍານາກ,
ພະສິວະ, ພະນາຣາຍ, ແລະອ່ ນໆ ອີກຈານວນຫລາຍ ແລະຈຸ ດເດັ່ນ
ອີກຢ່ າງຫນ່ ງກ ຄມີ ພະພຸ ດທະຮູ ບນອນຂະຫນາດໃຫຍ່ ປາກົ ດອີ ກ
ດ້ ວຍ.
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ພະທາດຫລວງວຽງຈັນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ເປັ ນສະຖານທີ່ ສັ ກສິ ດຄູ ່ ບ້ ານຄູ ່ ເມ ອງວຽງຈັ ນ ພ້ ອມທັ ງ
ເປັນສັນຍະລັກປະຈາຊາດລາວ ຮູ ບຂອງພະທາດຫລວງນີ້ໄດ້ ປາກົດ
ເປັ ນຮູ ບປະທານໃນກາຂອງແຜ່ ນດິ ນລາວ ນັ ບຕັ້ ງແຕ່ ປີ ຄ.ສ.
1991 ເປັນຕົ້ນມາ ພະທາດຫລວງສ້ າງຂ້ ນເມ່ ອປີ ຄ.ສ.1566 ໃນ
ສະໄຫມສົມເດັດພະເຈົ້າໄຊເຊດຖາທິລາດ, ເປັນເຈດີທີ່ມີລັກສະນະ
ໂດດເດັ່ ນທີ່ສຸ ດໃນອານາຈັກລ້ ານຊ້ າງ ຊົງຕັ້ງຊ່ ພະທາດຫລວງວ່ າ
ເຈດີໂລກະຈຸ ລາມະນີ ສິ່ງທີ່ຫນ້ າສົນໃຈຂອງພະທາດຫລວງຢູ ່ ທີ່ອົ ງ
ພະທາດທີ່ ມີ ຄວາມສູ ງ 45 ແມັ ດ ລັ ກສະນະຄ້ າຍຄ ດອກບົ ວຈູ ມ
ເປັ ນສັ ນຍະລັ ກຄ າສອນຂອງພະພຸ ດທະເຈົ້ າ ມີ ພະທາດນ້ ອຍຢ່ ູູ
ເທິງຖານພະທາດໃຫຍ່ ອ້ ອມທັ້ງ 4 ດ້ ານ ຮວມ 30 ອົງ ທຸ ກປີຊາວ
ລາວຈະຮ່ ວມກັນຈັດງານນະມັດສະການພະທາດຫລວງໃນວັນຂ້ ນ
15 ຄ່ າ ເດ ອນ 12 ເຊິ່ ງມັ ກກົ ງກັ ບຕົ້ ນເດ ອນພະຈິ ກຂອງທຸ ກປີ
ໂດຍຈັດກັນດົນເຖິງ 7 ມ້ 7 ຄນ ຖເປັນສ່ ວນຫນ່ ງຂອງເທດສະການ
ບຸ ນຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ຄົນລາວນັ ບແສນຄົນຈະພາກັ ນຫລັ່ງໄຫລມາກາບ
ອົງພະທາດສັກສິດນີ້.
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ປະຕໄຊ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນລ້ ານຊ້ າງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສ້ າງແລ້ ວເມ່ ອປີ ຄ.ສ.1969 ເປັ ນອະນຸ ສອນສະຖານໃຫ້
ລະນ ກເຖິ ງຊາວລາວທີ່ ສະຫລະຊີ ວິ ດໃນສົ ງຄາມກ່ ອນຫນ້ າການ
ປະຕິວັດຂອງພັກຄອມມິວນິດ ປະຕູ ໄຊນີ້ເປັນຊ່ ເອິ້ນຫລິ້ນ. ຕາມ
ຄວາມຄິດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກອີກຢ່ າງຫນ່ ງວ່ າ ຣັນເວແນວຕັ້ ງ,
ເພາະໃຊ້ ຊີມັງທີ່ອະເມລິກາຊ້ ເພ່ ອໃຫ້ ມາສ້ າງສະຫນາມບິນໃຫມ່ ໃຫ້
ກັ ບນະຄອນວຽງຈັ ນໂດຍສະເພາະ ແຕ່ ບ່ ທັ ນໄດ້ ສ້ າງເພ າະ
ອະເມລິ ກາແພ້ ສົ ງຄາມອິ ນດູ ຈີ ນເສຍກ່ ອນ ເຖີ ງວ່ າການສ້ າງຈະ
ເປັ ນອິ ດທິ ພົ ນທ່ີ ໄດ້ ຮັ ບມາຈາກຝຣັ່ ງເສດ ແຕ່ ລັ ກສະນະທາງ
ສະຖາປັດຕະຍະກ າກຍັງມີເອກະລັກແບບລາວຢ່ າງເດັ່ນຊັດ ບ່ ວ່ າ
ຈະເປັນພະພຸ ດທະຮູ ບແບບລາວ ຮູ ບຊີມັງປ້ັ ນໃຕ້ ຊຸ້ມປະຕູ ໂຄ້ ງເປັນ
ມະຫາກາບເລ່ ອງຣາມາຍະນະ ແລະຍັງມີຂ້ັ ນໄດວົນອ້ ອມໃຫ້ ປີນຂ້ ນ
ໄປຊົມວິວເທິງຊ້ັ ນສູ ງສຸ ດດີກດ້ ວຍ.
ວັດທາດຝຸໍ່ ນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນລ້ ານຊ້ າງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ວັ ດ ທ າ ດ ຝຸ ່ ນ ອ າ ດ ບ່ ມີ ຄ ວ າ ມ ຫ ນ້ າ ສົ ນ ໃ ຈ ໃ ນ ແ ງ່
ປະຫວັ ດສາດ ເນ່ ອງຈາກເປັ ນວັ ດທ່ີ ຫາກ່ ສ້ າງໃຫມ່ ເມ່ ອປີ ຄ.ສ.
1995 ດ້ ວຍເງິນບລິຈາກຂອງຜູ້ ມີຈິດສັດທາໃນພະພຸ ດທະສາສນະ
ຫນາຊາວຝຣ່ັ ງເສດ ເພ່ ອຕ້ ອງການຮັ ກ ສາເອກະລັກຂອງວັດໄວ້
ໂດຍໄດ້ ໃຊ້ ເຄ່ ອງມ ແລະວັດສະດຸ ກ່ ສ້ າງໃຫມ່ ແຕ່ ຍັງຄົງຮັກສາສະ
ຖາປັດ ຕະຍະກາແບບລາວແທ້ ມີການກ່ ສ້ າງພະອຸ ໂບສົດ ຄົນລາວ
ເອ້ິ ນວ່ າ ສິມ ທ່ີ ໃຫຍ່ ຕາມຊຸ້ມປະຕຸ , ປ່ ອງ ຢ້ ຽມ ມີການແກະສະຫລັກ
ປູ ນປ້ັ ນເລ່ ອງລາວພຸ ດທະປະຫວັດຕາມຄວາມເຊ່ ອຂອງຄົນລາວທ່ີ
ວິຈິດງົດງາມ ດ້ ານຫລັງມີພະທາດເຈດີເກ່ົ າແກ່ ເຊ່ ອວ່ າເປັນທ່ີ ບັນຈຸ
ຂອງພະອລະຫັນ.
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ວັດສສະເກດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ ງຢູ ່ ຝັ່ງກົ ງຂ້ າມກັ ບຫ ພະແກ້ ວ ເປັ ນວັດເກົ່ າແກ່ ທີ່ ສຸ ດ
ແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງເມອງວຽງຈັນ ສ້ າງຂ້ ນຄັ້ງທາອິດເມ່ ອປີ ຄ.ສ. 1818
ເນ່ ອງຈາກໃນສະໄຫມນັ້ ນລາວຕົ ກເປັ ນເມ ອງຂ້ ນຂອງສະຫຍາມ
ເຈົ້າອະນຸ ວົງຈ່ ງອອກແບບວັດຕາມສິລະປະໄທສະໄຫມລັດຕະນະໂກ
ສິນຕອນຕົ້ນ ແລະນັ້ນອາດເປັນສາເຫດສາຄັນຢ່ າງຫນ່ ງທີ່ເຮັດໃຫ້
ທັ ບສະຫຍາມບ່ ທ າລາຍວັ ດ ແຫ່ ງນ້ີ ລົ ງ ຫລັ ງຈາກບຸ ກ ເຂົ້ າ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ ໃນປີ ຄ.ສ. 1828 ວັດສີສະເກດຈ່ ງອາດ
ນັບເປັ ນວັດທ່ີ ເກົ່ າແກ່ ທ່ີ ສຸ ດໃນເມ ອງເພາະວັດອ່ ນໆ ທ່ີ ເຫລອທັງ
ຫມົດລ້ ວນແຕ່ ເປັນວັດທ່ີ ສ້ າງ ຫລບູ ລະນະຂ້ ນໃຫມ່ ຫລັງກຸ ງແຕກ
ໃນຄ້ັ ງນ້ັ ນທັ ງຫມົ ດ ຝາຜະຫນັ ງດ້ ານໃນຂອງພະລະບຽງທ່ີ ລ້ ອມ
ອຸ ໂບສົດນ້ັ ນ ມີການເຈາະຊຸ້ມນ້ ອຍໆ ຂ້ ນສາລັບປະດິດສະຖານພະ
ພຸ ດທະຮຸ ບເງີນແລະພະພຸ ດທະຮູ ບດິ ນເຜົາກວ່ າ 2,000 ອົງ ສ່ ວນ
ໃຫຍ່ ເປັນພະທ່ີ ສ້ າງຂ້ ນທ່ີ ວຽງຈັນໃນໄລຍະສັດຕະວັດທ່ີ 16 ເຖິງ19
ລະບຽງດ້ ານຕາເວັນຕົກເປັນທ່ີ ເກັບລວບລວມຊ້ິ ນສ່ ວນພະພຸ ດທະ
ຮູ ບທ່ີ ຖກທາລາຍໃນສົງຄາມ ດ້ ານຫລັງພະອຸ ໂບສົດມີລາງໄມ້ ຮູ ບຊົງ
ຄ້ າຍພະຍານາກໃຊ້ ເປັນລາງສາລັບສົງນ້ າພະໃນເທສະການສົງການ
ໂດຍສະເພາະ ທາງຊ້ າຍເປັນຫໄຕທ່ີ ສ້ າງຕາມແບບສິລະປະພະມ້ າ.

ວັດສີສະເກດ
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ຫພະແກັ້ ວ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຕັ້ ງຢູ ່ ກົ ງຂ້ າມກັ ບວັ ດສີ ສະກດ ຕິ ດກັ ບທ ານຽບປະທານ
ປະເທດ ແຕ່ ກ່ ອນເປັນວັດຫລວງປະຈາລາດຊະວົງລາວ ເຊິ່ງພະເຈົ້າ
ໄຊຍະເຊດຖາທິລາດ ໄດ້ ສ້ າງຂ້ ນເມ່ ອປີ ຄ.ສ. 1565 ເພ່ ອໃຊ້ ເປັ ນ
ສະຖານທີ່ ປະດິ ດສະຖານພະ ແກ້ ວມ ລະກົ ດທີ່ ອັ ນເຊີ ນມາຈາກ
ດິນແດນລ້ ານນາ ເມ່ ອຕ້ ອງສະເດັດກັບຄນມາຄອງລາດຊະບັນລັງ
ໃນອານາຈັກລ້ ານຊ້ າງວຽງຈັນ ແຕ່ ເມ່ ອປີ ຄ.ສ. 1779 ນະຄອນວຽງ
ຈັນຖກກອງທັບສະຫຍາມຕີແຕກ ກອງທັບສະຫຍາມໄດ້ ອັນເຊີນ
ເອົາພະພຸ ດທະຮູ ບຄູ ່ ບ້ານຄູ ່ ເມອງໄປພ້ ອມກັບກວາດຕ້ ອນພະ ລາດ
ຊະວົ ງລາວໄປຍັ ງກຸ ງເທບ ປັ ດຈຸ ບັ ນພາຍໃນຫ ພະແກ້ ວເປີ ດ
ເປັນພິພິທະພັນ ຈັດວາງສະແດງວັດ ຖຸບູ ຮານຫລວງຫລາຍ ເຊ່ັ ນ
ພະແທ່ ນບັ ນລັ ງປິ ດທອງ ພະໄຕປິ ດົ ກພາສາຂອມ ກອງສ າລິ ດ
ປະຈ າລາດຊະວົ ງລາວ ພະພູ ດທະຮູ ບບູ ຮານສ າລິ ດ ມົ ນທົ ບ
ປະດິດສະຖານພະແກ້ ວຈາລອງ ເປັນຕົ້ນ.
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ຕະຫລາດເຊົັ້າ
ແລະຕະຫລາດເຊົັ້າມ

ວັດທາດຝຸ່ນ

ທານຽບປະທານປະເທດ

ປະຕໄຊ
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ຫຄາຫລືທານຽບປະທານປະເທດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ ງຢູ ່ ຕິ ດກັ ບຫ ພະແກ້ ວ ແຕ່ ເເກົ່ ານັ້ ນສ້ າງຂ້ ນເພ່ ອໃຊ້
ເປັ ນຈວນຂ້ າຫລວງຝຣັ່ ງເສດສ າລັ ບປົ ກຄອງອານານິ ຄົ ມລາວ
ທີ່ ຍ ດມາໄດ້ ໃນປີ ຄ.ສ. 1893 ຫລັ ງໄດ້ ຮັ ບເອກະລາດ ເຈົ້ າມະຫາ
ຊີວິດສີ ສະຫວ່ າງວົງ ແລະເຈົ້າສີ ສະຫວ່ າງວັດທະນາ ຊົງໃຊ້ ບ່ ອນນ້ີ
ເປັ ນທີ່ ປະທັ ບລະຫວ່ າງສະເດັ ດຈາກຫລວງພະບາງມາວຽງຈັ ນ
ປັ ດຈຸ ບັ ນລັ ດຖະບານໃຊ້ ຫ ຄ າເປັ ນທີ່ ພັ ກຮັ ບຮອງແຂກບ້ ານ
ແຂກເມອງຈາກຕ່ າງປະເທດ ແລະໃຊ້ ເປັນທີ່ຈັດປະຊຸມສະພາ ແລະ
ເຄີຍເປັນທ່ີ ປະທັບຮັບຮອງເມ່ ອຄ້ັ ງພະບາດສົ ມເດັດພະເຈົ້ າຢູ ່ ຫົ ວ
ລັ ດຊະການທ່ີ 9 ຂອງໄທໄດ້ ສະເດັ ດຍ່ ຽມຍາມປະເທດລາວ ຫລັ ງ
ຈາກສ້ິ ນພະລາດຊະພິທີເປີດຂິວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ແຫ່ ງທີ 1 ໃນ
ປີ ຄ.ສ.1992
ຕະຫລາດເຊັ້ົ າ ແລະຕະຫລາດເຊັ້ົ າມ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນລ້ ານຊ້ າງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕ້ັ ງຢູ ່ ໃກ້ ກັ ບປະຕູ ໄຊ ຕະຫລາດເຊົ້ າ ເປັ ນບ່ ອນຊອບປ້ິ ງ
ຕິດແອຂະຫນາດໃຫຍ່ ແຫ່ ງທາອິດຂອງລາວ ສິນຄ້ າສ່ ວນຫລາຍນາ
ເຂ້ົ າຈາກປະເທດຈີນ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມ ພາຍໃນອາຄານແບ່ ງ
ອອກເປັນ 2 ສ່ ວນໃຫຍ່ ໆ ຄ: ຮ້ ານຄ້ າຂາຍສິນຄ້ າທົ່ວໄປ ເຊ່ັ ນ ເສ້ ອ
ຜ້ າ, ເຄ່ ອງປະດັບ, ງານສີມ, ເຄ່ ອງດົນຕີ, ເຄ່ ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ າ, ໂທລະສັບ
ມ ຖ , ປ້ ມຕ່ າງໆ ສ່ ວນທ່ີ ສອງ ຈະເປັ ນຕະຫລາດຂາຍເຄ່ ອງເກ່ົ າ
ລວມທັງຂອງທ່ີ ລະນກທ່ົ ວໄປ ແລະສິນຄ້ າໃນຊີວິດປະຈາວັນ ຕ່ ມາ
ພາຍຫລັງໄດ້ ມີການຕ່ ເຕີມອາຕານຂ້ ນໃຫມ່ ຊ່ ວ່ າ ຕະຫລາດເຊ້ົ າມ
ໃຫ້ ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ ກວ່ າເກ່ົ າ ເພ່ ອຮອງຮັ ບນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ມີ ຈ າ
ນວນຫລາຍຂ້ ນ ແລະການຂະຫຍາຍຕົ ວຂອງເສດຖະກິ ດ .
ຕະຫລາດເຊ້ົ າເປີດ 07.00-16.00 ໂມງ ສ່ ວນຕະຫລາດເຊ້ົ າມເປີດ
10.00-17.00 ໂມງ ຂອງທຸ ກມ້ .



202
~ 202 ~

ວັດສເມືອງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັດນ້ີ ສ້ າງຂ້ ນໃນປີ ຄ.ສ. 1563 ສະໄຫມພະເຈ້ົ າໄຊຍະເຊດ
ຖາທິລາດ ເປັນທ່ີ ຕ້ັ ງຂອງສານຫລັກເມອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕ່ ມາເມ່ ອເກີ ດສົ ງຄາມໃນປີ ຄ.ສ. 1828 ຕົວວັດໄດ້ ຖ ກກອງທັບ
ສະຫຍາມທ າລາຍລົ ງ ກ່ ອນຈະສ້ າງຂ້ ນໃຫມ່ ກ່ ອນປີ ຄ.ສ. 1915
ປັ ດຈຸ ບັ ນພາຍໃນໂບດໄດ້ ປະດິ ດສະຖານພະພຸ ດທະຮູ ບເກ່ົ າແກ່ ທ່ີ
ເຊ່ ອວ່ າຖກສ້ າງຂ້ ນກ່ ອນປີ ຄ.ສ. 1828 ເອົາໄວ້ ດ້ ວຍ ນອກຈາກນ້ີ
ໃນທຸ ກໆເດ ອນ ໂດຍສະເພາະວັ ນພະ ຫລ ວັ ນສີ ນ ຊາວລາວມັ ກ
ນິ ຍົ ມມາເຮັ ດບຸ ນ ຫລ ນ າຕ້ົ ນເຜ້ີ ງມາຖວາຍທ່ີ ວັ ດເປັ ນຈ າ ນວນ
ຫລາຍ. ມີເລ່ ອງເລ່ົ າແມ່ ສີເມອງວ່ າເປັນຜູ້ ສະຫລະຊີວິດລົງໃນບ່ ອນ
ນ້ີ ເພ່ ອຮັ ກສາຫລັ ກເມ ອງ ເນ່ ອງຈາກເປັ ນທ່ີ ຕ້ັ ງຂອງເສົ າຫລັ ກ
ເມອງ ວັດສີເມອງຖວ່ າເປັ ນວັດຄູ ່ ບ້ ານຄູ ່ ເມອງຂອງນະຄອນວຽງ
ຈັນ ແລະຄົນທ່ີ ນ້ີ ຍັງມີຄວາມເຊ່ ອວ່ າ ຫ້ າມຂພອນເລ່ ອງຄວາມຮັກ
ທ່ີ ວັດສີ ເມ ອງເດັ ດຂາດ ເພາະຕາມທ ານຽມໃນອະດີ ດເລ່ົ າກັ ນວ່ າ
ການສ້ າງເສົາຫລັກເມອງຈະຕ້ ອງເຊັນສັງເວີຍດ້ ວຍຊີວິດຄົນ ໂດຍ
ໃຫ້ ໂດດລົ ງໃນຂຸ ມທ່ີ ຈະຝັ ງເສົ າຫລັ ກເມ ອງ ໃນຄ້ັ ງນ້ັ ນມີ ຜູ້ ອາສາ
ເສຍສະຫລະຊີວິດໂດດລົງໃນເສົາຫລັກເມອງກຄ ນາງສີເມອງ ເຊ່ິ ງ
ເປັ ນຍິ ງທ່ີ ສູ ນເສຍສາມີ ໃນສະຫນາມຮົ ບ ນາງສີ ເມ ອງ ຈ ງໄດ້
ກາຍເປັນອາລັກເສົາຫລັກເມອງວັດນ້ີ ແລະເປັນທ່ີ ມາຂອງຊ່ ວັດສີ
ເມອງຈົນທຸ ກມ້ ນ້ີ .



203
~ 203 ~

ຫຫລັກເມືອງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ງຢູ ່ ກົງຂ້ າມວັດສີເມອງ ຫຫລັກເມອງແຫ່ ງນີ້ສ້ າງແລ້ ວ
ໃນປີ ຄ.ສ. 2011 ເພ່ ອໃສ່ ເກັ ບຮັ ກສາເສົ າຫີ ນ ເຊິ່ ງຖ ເປັ ນຮ່ ອງ
ຮອຍທາງປະຫວັດສາດທີ່ຂຸ ດພົບໄດ້ ໃນບລິເວນນີ້ ໂດຍຫດ້ ານນອກ
ຖ ກຕົ ກແຕ່ ງດ້ ວຍສະຖາປັ ດຕະ ຍະກ າແບບລາວບູ ຮານທີ່ ສວຍ
ງາມ ຈາກການສ ກສາຂອງນັ ກບູ ຮານຄະດີ ພົ ບວ່ າ ເສົ າຫີ ນທີ່ຄົ້ ນ
ພົບເຫລົ່ານ້ີ ມີການຈາລກວ່ າສ້ າງຂ້ ນໃນປີ ຄ.ສ. 1540 ເຊິ່ງເກອບ
500 ປີ ມາແລ້ ວ ໂດຍສ່ ວນໃຫຍ່ ຮູ ບຮ່ າງຄ້ າຍໃບເສມາ ແລະ
ແກະສະຫລັກປະດັບຕົກແຕ່ ງຢ່ າງງົດງາມ ບາງຕົ້ນກມີການປິດຄາ
ເປວແລະແກະສະຫລັກດ້ ວຍຕົວອັກສອນລາວບູ ຮານ
ອະນຸ ສາວະລເຈັ້ົ າຟັ້າງັຸ້ ມ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນຫລວງພະບາງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕ້ັ ງຢູ ່ ຖະຫນົນເລກທ່ີ 13 ເຫນອ ຫລັກ 2 ຢູ ່ ໃນເຂດບ້ ານ
ວັ ດໄຕ ຖະຫນົ ນຫລວງພະບາງ ກ່ ສ້ າງສ າເລັ ດແລ້ ວໃນປີ ຄ.ສ.
2005 ໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວບັນທກໄວ້ ວ່ າ ເຈົ້າຟ້ າງຸ້ມ ຫລ
ສົມເດັດເຈ້ົ າຟ້ າງຸ້ມແຫລ່ ງຫລ້ າທລະນີ ສີສັດຕະນາຄະນະຫຸ ດ ພະ
ອົງໄດ້ ເຮັດສົງຄາມຕີຍດຄອງເມອງວຽງຈັນ ເມອງຫລວງພະບາງ
ແລະຫົ ວເມ ອງພວນທ້ັ ງຫມົ ດ ຕະຫລອດຈົ ນເຖິ ງດິ ນແດນຫົ ວ
ເມ ອງອີ ກຫລາຍແຫ່ ງໃນເຂດທ່ົ ງພຽງໂຄລາດ ເຂ້ົ າມາເປັ ນ
ແຜ່ ນດິ ນອັນດຽວກັ ນ ຄ ອານາຈັກລ້ ານຊ້ າງ ດ້ ວຍເຫດທ່ີ ພະອົ ງ
ເປັນກະສັດອົງທາອິດຂອງລາດຊະວົງລາວ ຈ່ ງເປັນທ່ີ ເຄົາລົບບູ ຊາ
ສັດທາຂອງຄົນລາວຢ່ າງຍ່ິ ງ.
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ວັດພະເຈັ້ົ າອົງຕັ້ື ມະຫາວິຫານ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໃນອະດີດວັດອົງຕ້ ມະຫາວິຫານນີ້ມີຊ່ ວ່ າ ວັດສີຊົມພູ ຫລ
ວັດໄຊຍະພູ ມ ຈົນເມ່ ອພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ ທິລາດໄດ້ ສ້ າງພະພຸ ດ
ທະຮູ ບອົງໃຫຍ່ ໄວ້ ຊ່ ວ່ າ ພະເຈົ້າອົງຕ້ ໃນປີ ຄ.ສ. 1566 ແລ້ ວນາມາ
ປະດິ ດສະ ຖານໄວ້ ບ່ ອນນີ້ ຈງໄດ້ ປ່ ຽນຊ່ ວ່ າວັດອົງຕ້ (ຕ້ ເປັ ນມາດ
ວັດຂອງລາວ ມີ ນ້ າຫນັ ກປະມານ 1,200ກິ ໂລ) ເຊິ່ງຊາວລາວທຸ ກ
ຄົນໃຫ້ ຄວາມນັບຖ ຫລາຍ ເຖິ ງຂະຫນາດມີ ຄາວ່ າ ໃຜມາວຽງຈັນ
ແລ້ ວບ່ ໄດ້ ໄປໄຫວ້ ຫລວງພ່ ອົງຕ້ ຖວ່ າມາບ່ ຮອດວຽງຈັນ ນອກຈາກ
ນີ້ ວັ ດອົ ງຕ້ ຍັ ງໄດ້ ຊ່ ວ່ າມີ ຄວາມເກົ່ າແກ່ ແລະສ າຄັ ນທີ່ ສຸ ດແຫ່ ງ
ຫນ່ ງຂອງບ່ ອນນີ້ ເນ່ ອງຈາກໃຊ້ ເປັ ນທີ່ປະກອບພິ ທີກ າທີ່ ສ າຄັ ນ
ເຊັ່ນ ພິທີຖນ້ າພິພັດສັດຕະຍາ(ກິນນ້ າສາບານ) ຫລແມ້ ແຕ່ ງານ
ບຸ ນພະທາດຫລວງກຍັງຕ້ ອງມາປະກອບພິທີ ແລະຖວາຍຕົ້ນເຜີ້ງ
ທີ່ ວັ ດອົ ງຕ້ ກັ ບວັ ດອິ ນແປງກ່ ອນຈ່ ງຈະຖ ວ່ າເສັ ດພິ ທີ ກ າຢ່ າງ
ສົມບູ ນ
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ວັດອິນແປງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ງຢູ ່ ໃກ້ ກັບວັດອົງຕ້ ມະຫາວິຫານ ເຖີງວ່ າໃນປະຫວັດສາດ
ຈະບ່ ໃຫ້ ຄວາມສ າຄັ ນກັ ບວັ ດອິ ນແປງຫລາຍປານໃດ ທັ້ ງຍັ ງບ່
ສາມາດລະບຸ ໄດ້ ຊັດເຈນວ່ າເລີ່ມສ້ າງຕັ້ງແຕ່ ສະໄຫມໃດ ແຕ່ ກຖວ່ າ
ວັ ດອິ ນແປງເປັ ນວັ ດເກົ່ າແກ່ ທີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັ ນຫລາຍທີ່ ສຸ ດອີ ກ
ແຫ່ ງຫນ່ ງໃນວຽງຈັນ ເພາະວ່ າໃນງານບຸ ນທາດຫລວງກຍັງຕ້ ອງມີ
ພິທີແຫ່ ຜາສາດເຜ້ີ ງມາຖະຫວາຍທີ່ວັດອົງຕ້ ກັບວັດອິນແປງກ່ ອນ
ຈງຈະຖວ່ າເສັດສ້ິ ນພິທີງານບຸ ນທາດ ຫລວງ ໂດຍພາຍໃນວັດຈະມີ
ບູ ຮານສະຖານ ແລະບູ ຮານວັ ດຖຸ ສ າຄັ ນຫລາຍຢ່ າງ ເຊັ່ ນ ໂບດ
(ສິ ມ),ຫ ໄຫວ້ , ຫ ໄຕ, ພະທາດ, ພະພຸ ດທະຮຸ ບ, ເສົ າຫີ ນ ແລະໃບ
ເສມາຫີນ ນອກຈາກນ້ີ ຖ້ າມາເຮັດບຸ ນທ່ີ ວັດອົງຕ້ ແລ້ ວໆ ຜູ້ ຄົນກ
ມັກນິຍົມມາເຮັດບຸ ນຢູ ່ ທ່ີ ວັດອິນແປງນາອີກ.
ສາຫລັບສ່ິ ງກ່ ສ້ າງສາຄັນຂອງວັດອິນແປງ ຄ ໂບດບູ ຮານ
ຫລສິມ ຈັດເປັນສິມໃນສະໄຫມເກົ່າ ມີຮູ ບແບບຕ້ັ ງຢູ ່ ເທິງຖານບົວ
ອາຄານບ່ ສູ ງ ຫລັ ງຄາຊ້ ອນກັ ນ ຫລັ ງຄາເກົ່ າທ້ັ ງດ້ ານຫນ້ າແລະ
ດ້ ານຫລັ ງ ໄດ້ ສ້ າງໃຫມ່ ໃຫ້ ມນພຽງກັ ນ ຫນ້ າບານມີ ການປະດັ ບ
ຊ່ ຟ້ າ ໃບລະກາ ແລະຫາງຫົງ ຫໄຕເປັນອາຄານຊ້ັ ນດຽວກ່ ດິນຈ່ີ ທາ
ປູ ນທ່ີ ຮູ ບຊົງເກ ອບເປັ ນສ່ີ ຫລ່ ຽມຈັ ດຕຸ ລັດຄ້ າຍມົ ນທົນ ສາມາດ
ຍ່ າງເຂ້ົ າໄປພາຍໃນໄດ້ ຜະຫນັ ງດ້ ານນອກປະດັ ບດ້ ວຍຊີ ມັ ງປ້ັ ນ
ໂດຍແບ່ ງເປັ ນຊ່ ອງໆເປັ ນຮູ ບສະຫວັ ນ ປ່ າຫິ ມມະພານ ບ ລິເວນ
ປະຕູ ປ່ ອງຢ້ ຽມມີການປະດັບປະຕູ ທາງເຂ້ົ າ ສັນນິຖານວ່ າ ຫນ້ າຈະ
ໄດ້ ຮັບອິດທິພົນສິລະປະຈາກລ້ ານນາ ແຕ່ ພະພັກຄພະພູ ດທະຮູ ບ
ສິລະປະລ້ ານຊ້ າງທ່ີ ສ້ າງຂ້ ນໃນໄລຍະພຸ ດທະສະຕະວັດທ່ີ 23 ຈ່ ງໃຊ້
ເປັ ນເກນໃນການກ າຫນົ ດອາຍຸ ຫ ໄຕໄດ້ ວ່ າ ຫ ໄຕຫລັງນ້ີ ອາດສ້ າງ
ຂ້ ນໃນໄລຍະພຸ ດທະສະຕະວັດທ່ີ 23 ເຊ່ັ ນກັນ.



206
~ 206 ~

ພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ພິພິທະພັນນີ້ຂ້ ນຊ່ ວ່ າ ເປັນພິພິທະພັນທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ
ດີທີ່ສຸ ດແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງລາວ ເປີດຢ່ າງເປັ ນທາງການເມ່ ອປີ ຄ.ສ.
1995 ໃນວາລະສະຫລອງຄົບ 75 ປີ ຂອງທ່ າໄກສອນ ພົ ມວິຫານ
ພາຍໃນມີ ການຈັ ດວາງສະແດງຊີ ວະປະຫວັ ດຂອງທ່ ານໄກສອນ
ຕັ້ ງແຕ່ ນ້ ອຍ ລວມໄປເຖິ ງເຂົ້ າຂອງເຄ່ ອງໃຊ້ ສ່ ວນຕົ ວຕ່ າງໆ
ນອກຈາກນ້ີ ຍັ ງມີ ຄວາມເປັ ນມາຂອງປະເທດລາວ ແລະອາວຸ ດ
ສົງຄາມທີ່ບອກເລົ່າເລ່ ອງລາວການຕ່ ສູ ້ ສ່ ວນດ້ ານນອກອາຄານມີ
ອະນຸ ສາວະລີ ທ່ ານໄກສອນ ແລະປະຕິ ມາກ າຫີ ນຮູ ບເຮ ອໃບ
ນອກຈາກນ້ີ ໃນເຂດພິພິທະພັນຍັງມີບ້ ານພັກສ່ ວນຕົວຂອງທ່ ານ
ໄກສອນທ່ີ ຈາລອງບັນຍາກາດໃນຕອນທ່ີ ຍັງມີຊີວິດຢູ ່ .

ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ດ້ ານຫນ້ າອາຄານມີຮູ ບປ້ັ ນເຫລົ່າທະຫານຜູ້ ເສຍສະຫລະ
ສີ ຄາ ໃນອາຄານຈັ ດວາງສະແດງວັ ດຖຸ ບູ ຮານ ເຊ່ັ ນ ສິ ລາຈາລ ກ,
ອາວຸ ດ, ເຄ່ ອງດົນຕີ, ແຕ່ ສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະເປັນເລ່ ອງລາວທ່ີ ເນ້ັ ນເລ່ ອງ
ການປະຕິ ວັ ດປົ ດປ່ ອຍຊາດລາວ ໂດຍສະເພາະອາວຸ ດຍຸ ດໂທ
ອຸ ປະກອນສະໄຫມສົງຄາມ ເພ່ ອໃຫ້ ຄົນຮຸ ່ ນຫລັງໄດ້ ຮູ ້ ແລະເຂ້ົ າໃຈ
ເຖິ ງການເສຍສະຫລະຂອງບັ ນພະບູ ລູ ດໃນສະໄຫມສົ ງຄາມ ເປີ ດ
ເວລາ 08.00-11.30 ໂມງ ແລະເວລາ 13.30-16.30 ໂມງ ຢູ ດວັນ
ຈັນ.
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ວັດອິນແປງ

ພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ

ພະທາດດາ

ອະນຸສາວະລີເຈົັ້າອະນຸວົງ
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ພະທາດດາ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນຈັນທະກຸ ມານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ງຢູ ່ ບລິເວນວົງວຽນໃກ້ ກັບສະຖານທູ ດອະເມລິກາ ບ່
ປາກົດຫລັກຖານການສ້ າງທີ່ຊັດເຈນ ເຊ່ ອກັນວ່ າສ້ າງໃນສະໄຫມ
ອານາຈັກລ້ ານຊ້ າງຕອນຕົ້ນ ແຕ່ ເກົ່າພະທາດຫຸ ້ ມດ້ ວຍຄາ ແຕ່
ຖກລອກອອກສະໄຫມສົງຄາມທີ່ສະຫຍາມເຂົ້າຍດເມອງ ຈ່ ງເອ້ີ ນ
ກັນວ່ າ ທາດດາ ຕາມຕານານເລົ່າວ່ າບລິເວນພະທາດເປັນທາງ
ເຂົ້າອອກເມອງບາດານທີ່ພະຍານາກ 7 ສຽນ ມາຊ່ ວຍເຫລອຊາວ
ເມ ອງໃນສະໄຫມເຮັ ດສົ ງຄາມກັ ບກອງທັ ບສະຫຍາມ ທາດດ າ
ເປັນເຈດີຊົງລະຄັງແປດຫລ່ ຽມຂະຫນາດໃຫຍ່ ອົງດຽວໃນວຽງຈັນ
ສັ ນນິຖານວ່ າຫນ້ າຈະມີ ອາຍຸ ໃນພຸ ດທະສະຕະວັດທ່ີ 22-23 ຮູ ບ
ແບບເຈດີຊົງລະຄັງແປດຫລ່ ຽມສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະເປັນເຈດີຂະຫນາດ
ຫນ້ ອຍ ເຈດີ ຮູ ບແບບນ້ີ ຄ້ າຍກັບເຈດີຖານແປດຫລ່ ຽມໃນສິລະ
ປະອະຍຸ ດທະຍາ ແລະລ້ ານນາທ່ີ ນິຍົມສ້ າງມາກ່ ອນ.
ອະນຸ ສາວະລເຈັ້ົ າມະຫາຊວິດສສະຫວໍ່ າງວົງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນເຊດຖາທິລາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕ້ັ ງຢູ ່ ກາງສວນໃກ້ ກັບວັດສີເມອງດ້ ານທິດຕາເວັນອອກ
ມີສວນສາທາລະນະຫນ້ ອຍໆ ມີຮູ ບປ້ັ ນຂອງເຈ້ົ າມະຫາຊີວິດສີສະ
ຫວ່ າງວົງ ພະຫັດຖສະຫນັງສໃບລານທ່ີ ຈານກົດຫມາຍສະບັບທາ
ອິດຂອງລາວເອົາໄວ້ ຮູ ບປ້ັ ນເຈ້ົ າມະຫາຊີວິດສີສະຫວ່ າງວົງນ້ີ ເປັນ
ຂອງຂວັ ນທ່ີ ສະຫະພາບໂຊວຽດ ສ່ົ ງມາໃຫ້ ຕ້ັ ງແຕ່ ກ່ ອນເກີ ດ
ສົງຄາມ ແຕ່ ແຜ່ ນປ້ າຍໂລຫະຈາລກຊ່ ຖກຮ້ ອອກໄປ ຫລັງຝ່ າຍ
ຄອມມິວນິດໄດ້ ໄຊຊະນະໃນປີ ຄ.ສ. 1975
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ຫພິພິທະພັນແຫໍ່ ງຊາດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນສາມແສນໄທ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ ງຢູ ່ ເທິ ງຖະຫນົ ນສາມແສນໄທ ເປັ ນພິ ພິ ທະພັ ນທີ່
ສະທ້ ອນເລ່ ອງລາວການຕ່ ສູ ້ ໃ ນຍຸ ກລາວປະຕິ ວັ ດໄດ້ ຊັ ດເຈນ
ກ່ ສ້ າງຂ້ ນໃນ ຄ.ສ. 1980 ແຕ່ ກ່ ອນຊ່ ວ່ າ ພິ ພິ ທະພັ ນການ
ປະຕິວັດລາວ ແລະໃນປີ ຄ.ສ. 1997 ໄດ້ ປ່ ຽນຊ່ ເປັ ນພິພິທະພັນ
ແຫ່ ງຊາດລາວ ໃນອາຄານເປັ ນສະຖາປັ ດຕະຍະກ າແບບໂຄໂຣ
ນຽນ ຄັ້ງຫນ່ ງເຄີຍເປັນບ່ ອນເຮັດວຽກເຈົ້າສຸ ວັນນະພູ ມາ ພິພິທະ
ພັ ນແຫ່ ງນ້ີ ເລົ່າເລ່ ອງລາວການຕ່ ສູ ້ ຂ ອງພັ ກປະຊາຊົນປະຕິ ວັ ດ
ລາວ ແລະເສ້ັ ນທາງການກ້ າວຂ້ ນສູ ່ ອານາດຂອງພັ ກ ຮວມເຖີງ
ກ ານ ສ້ າງປ ະເທດ ໃ ຫ ມ່ ຕ າມ ແນວທ າງສັ ງ ຄົ ມ ນິ ຍົ ມ ເມ່ ອ
ນະໂຍບາຍຈິນຕະນາການພັກໃຫມ່ ປະກາດໃຊ້ ໃນປີ ຄ.ສ. 1986
ເຮັດໃຫ້ ສະພາບສັງຄົມ ແລະເສດຖະກິດຂອງລາວຜ່ ອນຄາຍຈາກ
ແນວທາງສັ ງຄົ ມນິ ຍົ ມຫລາຍຂ້ ນ ການເລົ່ າເລ່ ອງ ແລະຈັ ດ
ສະແດງໃນພິພິທະພັນຈງຫັນປ່ ຽນໄປຕາມຄວາມປ່ ຽນແປງຂອງ
ສັງຄົມ.

ຫພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ
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ອະນຸ ສາວະລເຈັ້ົ າອະນຸ ວົງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນເຈົ້າຟ້ າງຸ້ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ງຢູ ່ ບລີເວນສວນສາທາລະນະເຈົ້າອະນຸ ວົງ ບລິເວນ
ຫາດດອນຈັນ ແຄມຝັ່ງແມ່ ນ້ າຂອງ ເປັນອະນຸ ສາວະລີທີ່ສ້ າງຂ້ ນ
ແລ້ ວໃນປີ ຄ.ສ. 2010 ເພ່ ອເປັ ນການສະເຫລີມສະຫລອງວຽງ
ຈັນຄົບຮອບ 450 ປີ ການສະຖາ ປະນານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ເປັນເມອງຫລວງຂອງປະເທດລາວ ແລະເປັນອະນຸ ສອນແດ່ ວີລະ
ກະ ສັດຂອງລາວ ຄ ສົມເດັດພະເຈົ້າອະນຸ ວົງ ຫລ ເຈົ້າອະນຸ ວົງ ຫລ
ເຈົ້າອະນຸ ພະມະຫາກະສັ ດແຫ່ ງລາດຊະອານາຈັກລາວລ້ ານຊ້ າງ
ວຽງຈັ ນ ພະອົ ງທ່ີ 5 ເຊ່ິ ງໄດ້ ຮັ ບການຍົ ກຍ່ ອງວ່ າເປັ ນພະມະຫາ
ວີ ລະກະ ສັ ດແຫ່ ງລາດຊະອານາຈັ ກ ເປັ ນຜູ້ ພະຍາຍາມກອບກູ ້
ເອກະລາດຊາດລາວ ຈາກປະເທດສະຫຍາມ ອະນຸ ສາວະລີນ້ີ ເປັນ
ຮູ ບປ້ັ ນຂອງເຈົ້າອະນຸ ວົງ ເຊ່ິ ງຕ້ັ ງຢູ ່ ບລິເວນແູູຄມຂອງຫນ້ າຫາດ
ດອນຈັນ ຫັນພະພັກອອກສູ ່ ແມ່ ນ້ າຂອງໄປຍັງຝ່ັ ງໄທ ອະນຸ ສາວະລີ
ເຈົ້າອະນຸ ວົງ ສູ ງ 8.26 ແມັດ ເປັນອະນຸ ສາວະລີທ່ີ ສູ ງທ່ີ ສຸ ດ ແລະ
ໃຫຍ່ ທ່ີ ສຸ ດໃນປະເທດລາວ ຫລ່ ຂ້ ນໂດຍໃຊ້ ທອງແດງນ້ າຫນັກ 8
ຕັນ ໃນປະຫວັດ ສາດລາວ ເຈົ້າອະນຸ ວົງເປັ ນກະສັ ດນັກຮົ ບທ່ີ ມີ
ຄວາມປີ ຊາສາມາດ ເຄີຍນ າທັບເຂົ້ າຕ່ ຕ້ ານການຮຸ ກຮານຂອງ
ກອງທັບສະຫຍາມຫລາຍຄ້ັ ງ ແລະປະກາດເອກະລາດໃຫ້ ລາດຊະ
ອານາຈັ ກລ້ ານຊ້ າ ງວຽງຈັ ນພ້ົ ນຈາກການເປັ ນປະເທດສະລາດ
ຂອງກຸ ງຣັດຕະນະໂກສິນ ເຖິງແມ່ ນວ່ າຈະບ່ ສາເຫລັດກຕາມ.
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ຕະຫລາດມືດແຄມຂອງ ຫລືຖະຫນົນຄົນຍໍ່ າງວຽງຈັນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນເຈົ້າຟ້ າງຸ້ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕັ້ ງຢູ ່ ເທິ ງຖະຫນົ ນເຈົ້ າຟ້ າງຸ້ ມ ເປັ ນຖະຫນົ ນແຄມ
ແມ່ ນ້ າຂ ອງ ເປັ ນບ່ ອນ ຊອບ ປິ້ ງແບ ບ ສ ະບ າຍໆ ພ າຍ ໃ ຕ້
ບັ ນຍາກາດທິ ວທັ ດແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ມີ ສິ ນຄ້ າໃຫ້ ເລ ອກຊ້ ໄດ້
ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ຜ້ າຕ່ າດ້ ວຍມ, ກະເປົາ, ເສ້ ອຜ້ າ, ສີມ
ຫັດຖະກາອ່ ນໆ ຂອງທີ່ລະນກ ແລະອາຫານການກິນຕ່ າງໆ ເປັນ
ແຫລ່ ງລວມສິນຄ້ າທີ່ນັກທ່ ອງທ່ ຽວນິ ຍົມມາທ່ ຽວຊົມ ແລະແວະ
ວຽນມາຊ້ ສິນຄ້ າ. ບາງຄັ້ງກມີກິດຈະກາ ແລະການສະແດງໃຫ້ ຜູ້
ຄົ ນໄດ້ ມາທ່ ຽວຊົ ມ ເປີ ດທຸ ກວັ ນ ຕ້ັ ງແຕ່ ເວລາ 18.00-22.00
ໂມງ

ຕະຫລາດຫນອງຈັນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຖະຫນົນຄູ ວຽງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ເ ປັ ນ ຕ ະ ຫ ລ າ ດ ທ້ ອ ງ ຖ່ິ ນ ທ່ີ ລ ວ ບ ລ ວ ມ ເ ຂົ້ າ ຂ ອ ງ
ເຄ່ ອງໃຊ້ ໃນຊີວິດປະຈາວັນສາລັບຄົນລາວເອົາໄວ້ ຫລາກຫລາຍ ບ່
ວ່ າຈະເປັ ນເຄ່ ອງປະດັ ບ, ເສ້ ອຜ້ າ ແລະເຄ່ ອງໃຊ້ ໃ ນເຮ ອນ ໂດຍ
ສິ ນຄ້ າສ່ ວນໃຫຍ່ ຜະຫລິດໃນປະເທດ ແລະນາເຂ້ົ າຈາກປະເທດ
ເພ່ ອນບ້ ານ ເຖິງແມ້ ຕະຫລາດແຫ່ ງນ້ີ ບ່ ເປັນທ່ີ ຮູ ້ ຈັກໃນຫມູ່ ນັກ
ທ່ ອງທ່ ຽ ວຫ ລາຍ ປ ານ ໃ ດ ແຕ່ ກ ຕ້ັ ງຢູ ່ ໃ ກ້ ກັ ບ ທ່ າລົ ດ ແລະ
ຕະຫລາດເຊ້ົ າ ສະນ້ັ ນການແວະມາຍ່ າງຫລ້ິ ນເພ່ ອໃຊ້ ຈ່ າ ຍຊ້ ສ່ິ ງ
ຂອງຕ່ າງໆ ກສາມາດເຮັດໃຫ້ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວໄດ້ ຂອງທ່ີ ລະນກກັບ
ໄປດ້ ວຍເຊ່ັ ນກັນ
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ສວນວັດທະນະທາຊົນເຜົໍ່າແຫໍ່ ງຊາດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຖະຫນົນທ່ າເດ່ ອ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສວນແຫ່ ງນີ້ເອີ້ນອີກຢ່ າງຫນ່ ງວ່ າ ສວນວັດທະນະທາ
ຕັ້ງຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ າຂອງດ້ ານທິດໃຕ້ ຂອງວຽງຈັນຫ່ າງ ຈາກເມອງ
ຫລວງປະມານ 20 ກິ ໂລແມັ ດ ເປັ ນສະຖານທີ່ ຈັ ດສະແດງ
ປະຫວັ ດສາດວັ ນນະຄະດີ ຫມູ່ ບ້ ານຈ າລອງຂອງຊົ ນຊາດລາວ
ແລະເວທີການສະແດງສິລະປະພ້ ນເມອງຕ່ າງໆ ມີຮ້ ານຈາຫນ່ າຍ
ຂອງທີ່ລະນ ກ ພັ ດຕາຄານ ພ້ ອມທັ້ງສວນສັ ດເປັ ນຍ່ ານໆ ແລະ
ເດີນເດັກຫລ້ິ ນ ຕັ້ງຢູ ່ ເທິງຖະຫນົນທ່ າເດ່ ອ 18 ກິໂລແມັດ ເປີດ
ທຸ ກມ້ ເວລາ 08.00-18.00 ໂມງ
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ແຂວງວຽງຈັນ - ສີໂຄດຕະບອງ
ສັງທອງ - ຊະນະຄາມ

-

ວັດປູ່າຖ້າພະລືສີວະນາລາມ/ວັດຖ້າຄອກມ້າ/
ວັດຖ້າພະ/ວັດບ້ານອ່າງໃຫຍ່/ວັດໃຫຍ່ຜາຫົດ/
ວັດແສນໄຊຍະມຸງຄຸນ/ຕະຫລາດເຊົ້າເມືອງ
ຊະນະຄາມ



214
~ 214 ~

ວັດປໍ່າຖັ້ າພະລືສວະນາລາມ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານໃຫມ່ ເມອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງວຽງຈັນ
ເປັ ນວັ ດປ່ າ ຕັ້ ງຢູ ່ ເທິ ງໂນນດິ ນເປັ ນລານຫີ ນຜາ ມີ
ງ່ ອນຫີນເປັນເງີບທີ່ປະດິດສະຖານຮູ ບປັ້ນພະລສີ ຊາວບ້ ານເອ້ ນ
ວ່ າອະດີດເຄີຍເປັນທີ່ພານັກຂອງລສີທີ່ມີຢູ ່ ແທ້ ພ້ ນທີ່ແຫ່ ງນີ້ເຊ່ ອ
ກັນວ່ າເຄີຍມີຖ້ າແລະເປັນດິນແດນຂອງຜູ້ ມີສີນລະທາ ຫາກໃຜ
ໄດ້ ເຫັນເຊ່ ອວ່ າຈະມີໂຊກລາບ ແຕ່ ວ່ າຖ້ າດັງກ່ າວໄດ້ ເກີດຫີນທະ
ຫ ລົ່ ມ ປິ ດ ປ າ ກ ຖ້ າ ເ ອົ າ ໄ ວ້ ນ ອ ກ ຈ າ ກ ນັ້ ນ ວັ ດ ນ້ີ ຍັ ງ ເ ປັ ນ ທີ່
ປະດິ ດສະຖານພະເຈົ້ າອົ ງຕ້ ຈ າລອງໄວ້ ພາຍໃນສິ ມ ທີ່ ສ້ າ ງໃຫມ່
ລຽນແບບວັດຊຽງທອງ ເມອງຫລວງພະບາງທ່ີ ມີຄວາມງົດງາມ
ຫລາຍອີກແຫ່ ງຫນ່ ງ ອີກຢ່ າງຍັ ງມີ ບ່ ນ້ າສັ ກສິ ດທ່ີ ສ້ າ ງເປັ ນຮູ ບ
ເຮອປົກທັບເອົາໄວ້ ເຊ່ິ ງເຊ່ ອວ່ າເປັນຮູ ພະຍານາກທ່ີ ເຊ່ ອມໂຍງໄປ
ຍັງເມອງບາດານໃນແມ່ ນ້ າຂອງ
ວັດຖັ້ າຄອກມັ້ າ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານຫ້ ວຍຫ້ ອມ ເມອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງວຽງຈັນ
ເປັ ນວັ ດປ່ າຕ້ັ ງຢູ ່ ບ ລິ ເວນໂນນດິ ນ ຖະຫນົ ນແຄມ
ແມ່ ນ້ າຂອງ ບລິເວນວັດມີຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່ ຮູ ບຮ່ າງແປກຕາຢູ ່
ເປັນຈານວນຫລາຍ ຍັງມີພະພູ ດທະຮູ ບຊະຫນາດໃຫຍ່ ເຊ່ິ ງມີຮູ ບ
ແບບເປັ ນສະຖາປັ ດຕະຍະກ າແບບພ້ ນບ້ ານ ມີ ຮູ ບປ້ັ ນພະຍາ
ນາກແລະມ້ າ ນອກຈາກນ້ີ ຍັງເປັ ນສະຖານທ່ີ ຊາວເມ ອງວຽງຈັນ
ນິຍົມເດີນທາງມາຖະຫວາຍສ່ິ ງຂອງຕ່ າງໆ ເພ່ ອເຮັດບຸ ນສະເຫມີ
ບ ລິເວນເດີ ນວັດນ້ີ ຍັງສາມາດມອງເຫັນວິວທິວທັດຂອງແມ່ ນ້ າ
ຂອງທ່ີ ງົດງາມໄດ້ ເຊ່ັ ນກັນ
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ວັດປ່າຖັ້າພະລືສີວະນາລາມ

ວັດຖັ້າພະ

ວັດຖັ້າຄອກມ້າ
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ວັດຖັ້ າພະ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງວຽງຈັນ
ເປັນວັດປ່ າອີກແຫ່ ງຫນ່ ງ ຕັ້ງຢູ ່ ບລີເວນແຄມແມ່ ນ້ າ
ຂອງ ປະຕູ ທາງເຂົ້າວັດອອກແບບລວດລາຍງົດງາມແບບສິລະປະ
ພ້ ນບ້ ານ ບ ລິ ເວນດ້ ານຫນ້ າວັດມີ ຮ້ ານຈາຫນ່ າຍດອກໄມ້ ບູ ຊາ
ພະ ພາຍໃນວັດເປັ ນພະລານຫີ ນທີ່ເຕັມໄປດ້ ວຍຮູ ບປັ້ ນພະພຸ ດ
ທະຮູ ບປາງຕ່ າງໆ ມີ ວິ ຫານພະເຈົ້ າໃຫຍ່ ສັ ກສິ ດຄູ ່ ບ້ ານຄູ ່ ເມ ອງ
ດ້ ານຫລັງວັດມີຂັ້ນໄດພະຍານາກເພ່ ອຍ່ າງລົງໄປຫາບລິເວນເງີບ
ຫີ ນແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ເຊິ່ ງເປັ ນທີ່ ປະດິ ດສະຖານພະພຸ ດທະຮູ ບ
ຊີມັ ງປ້ັ ນ ແລະຮູ ບພະຍານາກຈານວນຫລາຍເຊັ່ນກັ ນ ບ ລິເວນ
ເງີ ບຫີ ນນ້ີ ຕ້ັ ງຢູ ່ ຝັ່ ງກົ ງຂ້ າມກັ ບວັ ດຫີ ນຫມາກເປັ ງ ເມ ອງຊຽງ
ໃຫມ່ ແຂວງຫນອງຄາຍ.
ວັດບັ້ານອໍ່ າງໃຫຍໍ່
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານອ່ າງ ເມອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງວຽງຈັນ
ເປັ ນວັ ດແລະຊຸ ມຊົ ນເກົ່ າແກ່ ອີ ກແຫ່ ງຫນ່ ງ ຊຸ ມຊົ ນ
ແຫ່ ງນ້ີ ເຄີຍເປັນຊຸມຊົນຫາປາແຄມຂອງຕ້ັ ງແຕ່ ສະໄຫມລາດຊະ
ອານາຈັກລາວລ້ ານຊ້ າງທ່ີ ຈັບປາບກມາເປັນເວລາຫລາຍຮ້ ອຍປີ
້ ຂາງຂະຫນາດໃຫຍ່
ແມ່ ນ້ າຂອງບ ລິ ເວນນ້ີ ມີ ຮູ ບຊົງຄ້ າຍອ່ າງໝ
ເຊ່ິ ງໃນອະດີດເຄີຍເປັນທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສຂອງປາບກເປັນຈານວນຫລາຍ
ດ້ ວຍເຫດທ່ີ ວ່ າມີ ຫລ ບຖ້ າ ແລະໂພງຫີ ນຂະຫນາດໃຫຍ່ ໃຕ້ ນ້ າ
ຈ ານວນຫລາຍ ລັ ກສະນະທ າມະຊາດເຊ່ັ ນນ້ີ ຈ ງກາຍເປັ ນທ່ີ ມາ
ຂອງຊ່ ຫມູ່ ບ້ ານ ແລະຊ່ ວັ ດ ປັ ດຈຸ ບັ ນມີ ການປ້ັ ນຮູ ບປາບ ກໄວ້
ບລິເວນແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ວັດນ້ີ ຢູ ່ ກົງຂ້ າມກັບບ້ ານຜາຕ້ັ ງ ເມອງ
ສັ ງຄົມ ແຂວງຫນອງຄາຍ ເຊ່ິ ງມີ ດ່ ານປະເພນີໃຫ້ ຊາວບ້ ານທ້ັ ງ
ສອງຝ່ັ ງແມ່ ນ້ າໄດ້ ຂ້າມໄປມາຫາສູ ່ ກັນໄດ້
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ວັດໃຫຍໍ່ ຜາຫົດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ
ເປັນວັດຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່ສຸ ດຂອງເມອງຊະນະຄາມ ໃນ
ອະດີດເຄີຍເປັນວັດຫລວງເພາະກະສັດເປັນຜູ້ ສ້ າງຂ້ ນມາ ວັດນີ້ມີ
ຊ່ ສຽງແລະເປັນທີ່ຮູ ້ ຈັກກັນຢ່ າງຫລາຍເນ່ ອງຈາກມີພະພຸ ດທະຮູ ບ
ບູ ຮານສັ ກສິ ດ ແລະມີ ຄວາມພິ ເສດກວ່ າທີ່ ອ່ ນໆ ພາຍໃນວັດມີ
ສິ ມປະດິ ດສະຖານພະພຸ ດທະຮູ ບຢູ ່ ໃນທ່ າຍ ນຂະຫນາດໃຫຍ່
ສະຫລັກຈາກຫີນຊາຍ ເຊິ່ງເອ້ິ ນກັນວ່ າ ພະໃຫຍ່ ຜາຫົດ ເປັນພະ
ພຸ ດທະຮູ ບປາງຖວາຍເນດ ຄ ລ ມພະເນດທັ້ ງສອງເພັ່ ງໄປທາງ
ຫນ້ າ ພະຫັ ດທ້ັ ງສອງເບ້ ອງລົ ງມ າປະສ ານກັ ນຢູ ່ ທາ ງຫ ນ້ າ
ລະຫວ່ າງຕັກ ພະຫັ ດຂວາທັບພະຫັ ດຊ້ າຍ ເຊ່ ອວ່ າພະເຈົ້າສຸ ວັນ
ບັນລັງ ຫລທ້ າວແທ່ ນຄາໄດ້ ຊົງສ້ າງພະພຸ ດທະຮູ ບນ້ີ ຊ້ ນມາ ຊາວ
ບ້ ານແຖບນ້ີ ນັບຖສັດທາກັນຫລາຍ ແລະຈະມີພິທີຮົດສົງນ້ າເປັນ
ປະຈາທຸ ກປີ ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມີພະພຸ ດທະຮູ ບໄມ້ ບູ ຮານ ພະສ່ ຽງທ່ີ
ເປັ ນຫີ ນສິ ລາ ແລະໂຮງເກັ ບຮັ ກສາຫນ້ າກາກຜີ ຕາໂຂນທ່ີ ໃຊ້
ຫລ້ິ ນໃນງານປະເພນີປະຈາປີຂອງຊຸມຊົນແຫ່ ງນ້ີ ດ້ ວຍເຊ່ັ ນກັນ
ວັດແສນໄຊຍະມຸ ງຄຸ ນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ
ເປັນວັດທ່ີ ຕ້ັ ງຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ ບລິເວນຝ່ັ ງກົງຂ້ າມ
ກັບເມອງຊຽງຄານ ແຂວງເລີຍຂອງປະເທດໄທ ພາຍໃນວັດມີສິມ
ມີຈິດຕະກາຝາຜະຫນັງຂຽນເລ່ ອງລາວນິທານຊາດົກ ແລະມີພະ
ປະທານປູ ນປ້ັ ນສິລະປະແບບລາວບູ ຮານ ລວມທ້ັ ງມີພະທາດເຈດີ
ສີ ຄາຮູ ບຊົງຄ້ າຍພະທາດຫລວງວຽງຈັນແຕ່ ມີ ຂະຫນາດຫນ້ ອຍ
ກວ່ າຫລາຍ ບລິເວນດ້ ານຫນ້ າວັດເປັນຖະຫນົນເລາະແມ່ ນ້ າຂອງ
ສາມາດຫລຽວເຫັນວິວເມອງຊຽງຄານໄດ້ ຢ່າງຊັດເຈນ.
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ວັດໃຫຍ່ຜາຫົດ

ວັດແສນໄຊຍະມຸງຄຸນ

ຕະຫລາດເຊັ້ົ າເມືອງຊະນະຄາມ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງຊະນະຄາມ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ຕະຫລາດນ້ີ ຕ້ັ ງຢູ ່ ຖະຫນົ ນກາງເມ ອງຊະນະຄາມ ໃກ້
ກັບວັດໃຫຍ່ ຜາຫົດ ຕະຫລາດເຊ້ົ າແຫ່ ງນ້ີ ມີການຈາຫນ່ າຍສິນຄ້ າ
ພ້ ນເມ ອງປະເພດຂອງກິ ນຂອງໃຊ້ ຕ່ າງໆ ທ້ັ ງອາຫານສົ ດ ເຊ່ັ ນ
ປາແມ່ ນ້ າຂອງ, ຜັກສົດ, ຂອງປ່ າ ເຂົ້າຫນົມຫລາກຫລາຍຊະນິດ
ຕະຫລອດຈົນອຸ ປະກອນເຄ່ ອງໃຊ້ ຕ່າງໆ ໃນຊີວິດປະຈາວັນ ສ່ ວນ
ໃຫຍ່ ປະຊາຊົ ນຊາວເມ ອງຊະນະຄາມຈະໄປຊ້ ຈ່ າ ຍສິ ນຄ້ າກັ ນໃນ
ຍາມເຊົ້າ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວສາມາດແວະວຽນເຂົ້າມາທ່ ຽວຊົມສາຜັດ
ຮຽນຮູ ້ ວິຖີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ ່ ວັດທະນະທາຂອງຄົນທ້ ອງຖິ່ນໄດ້
ຢ່ າງດີຍິ່ງ
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ເມືອງປາກລາຍ -ເມືອງແກ່ນທ້າວ
ທ່າເຮືອບັກ ຂ້າມແມູ່ນ້າຂອງ ເມືອງປາກລາຍ /
ຂົວຂ້າມແມູ່ນ້າຂອງເມືອງປາກລາຍ /ວັດສີ
ສະຫວ່າງວົງ/ຫມນມັງ ຫໄຊເມືອງປາກລາຍ /
ວັດສະອາດສີຊົມພ/ວັດສີບຸນເຮືອງບ້ານໃຫຍ່/
ວັດສີພມປະດິດຖາລາມ (ວັດສີພມ)/ບ້ານເສົາ
ໄມ້ໃຫຍ່
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ເມ ອງປາກລາຍ ເປັ ນເມ ອງເກົ່ າແກ່ ຂອງແຂວງໄຊ
ຍະບູ ລີ ປັດຈຸ ບັນເປັນຊຸມຊົນຫນ້ ອຍໆ ທີ່ມີວິຖີຄວາມເປັນຢູ ່ ແບບ
ລຽບງ່ າຍ ປາກລາຍເຄີ ຍເປັ ນເມ ອງທີ່ ມີ ທ່ າເຮ ອສ າຄັ ນຈາກໄຊ
ຍະບູ ລີ ໄປສູ ່ ເມ ອງຫລວງພະບາງມີ ແມ່ ນ້ າຂອງໄຫລຜ່ ານ ມີ
ອາຄານເກົ່າແບບອານານິຄົມແບບອານານິຄົມຝຣັ່ງເສດປະປົນ
ຢູ ່ ກັບເຮອນໄມ້ ຂອງຊາວບ້ ານ ຈາກທ່ ານ້ າຂອງສາມາດເດີນທາງ
ກັ ບໄປສູ ່ ເ ມ ອງຊຽງຄານປະເທດໄທໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາປະມານບ່
ເກີນ 3 ຊົ່ວໂມງ ມີເສັ້ນທາງໃນການນັ່ງເຮອຈາກປາກລາຍ ໄປຫາ
ບ້ ານຜາລຽບ ໃນລະຫວ່ າງທາງໄປຈະໄດ້ ພົບກັບການຮ່ ອນແຮ່ ຄາ
ຂອງຊາວບ້ ານ ການຫາປາໃນຮູ ບແບບຕ່ າງໆ ຂອງຊາວບ້ ານ
ຮວມໄປເຖີງເກາະແກ້ ງຫີນຮູ ບຮ່ າງແປກຕາຕ່ າງໆ ທ່ີ ມີໃຫ້ ເຫັນຢູ ່
ທົ່ວໄປ
ທໍ່ າເຮືອບັກ ຂັ້ າມແມໍ່ ນັ້ າຂອງ ເມືອງປາກລາຍ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ເປັນເຮອແພຈັກຂະຫນາດໃຫຍ່ ໃຊ້ ຂ້ າມຟາກແມ່ ນ້ າ
ຂອງຈາກຝ່ັ ງແຂວງວຽງຈັນໄປຍັງເມ ອງປາກລາຍ ເຊ່ິ ງຂ້ ນກັ ບ
ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ ສາມາດບັນທຸ ກລົດໃຫຍ່ ທ່ີ ມີຜູ້ ໂດຍສານນ່ັ ງຢູ ່ ນາ
ໄດ້ ຫລາຍສູ ງສຸ ດ 10 ກວ່ າຄັນ ສາມາດເຫັ ນກາງສາຍນ້ າຂອງທ່ີ
ຢຽດຍາວໂອບລ້ ອມດ້ ວຍພູ ແລະປ່ າໄມ້ ຫລາກຫລາຍ ເປັນຈຸ ດຊົມ
ວິວແມ່ ນ້ າຂອງທ່ີ ມ່ ທ່ີ ສຸ ດ ທ່ າເຮອບັກຂ້ າມແມ່ ນ້ າຂອງນ້ີ ນັບເປັນ
ການເດີ ນທາງແບບເກ່ົ າແກ່ ຂອງລາວຕ້ັ ງແຕ່ ສະໄຫມອິ ດທິ
ພົນຝຣ່ັ ງເສດມາແລ້ ວ ເນ່ ອງຈາກລາວເປັນດິນແດນທ່ີ ມີແມ່ ນ້ າ
ຈານວນຫລາຍ ແລະຫລາຍພ້ ນທ່ີ ກ ຍັ ງບ່ ມີ ການສ້ າ ງຂົ ວເຊ່ ອມ
ໂຍງຂ້ າມຟາກໄປຫາກັນ ແຕ່ ວ່ າບລິເວນບ່ ອນທ່ າເຮອບັກ ເມອງ
ປາກລາຍນ້ີ ໄດ້ ມີ ການພັ ດທະນາ ແລະການສ້ າງຂົ ວຂ້ າມແມ່ ນ້ າ
ຂອງເຊ່ິ ງສ າ ເລັດແລ້ ວ ແລະພ້ ອມໃຫ້ ບ ລິການພາຍໃນປີ ຄ.ສ.
2017 ນ້ີ .
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ຂົວຂັ້ າມແມໍ່ ນັ້ າຂອງເມືອງປາກລາຍ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ເມອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ເປັຂົວຂ້ າມແມ່ ນ້ າຂອງແຫ່ ງທີ່ 5 ຂອງລາວ ຂົວນີ້ເປັນ
ຂົ ວຕ່ ເຊ່ ອມເມ ອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ ກັ ບເມ ອງຊະນະ
ຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫລອຈາກລັດຖະບານ
ເນເທີແລນສົມທົບກັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວ ເປັນຂົວ
ເຫລັກ ຖະຫນົນປູ ດ້ ວຍຄອນກີດມີຄວາມຍາວ 370 ແມັດ ກວ້ າງ
11 ແມັ ດ ເປີ ດຊ່ ອງທາງໄວ້ ເຄິ່ງກາງສ າຫລັບການແລ່ ນເຮອໃນ
ລານ້ າຂອງ ເຊິ່ງເມ່ ອກ່ ອນການເດີນທາງຕິດຕ່ ກັນລະຫວ່ າງສອງ
ເມອງນ້ີ ຕ້ ອງໃຊ້ ເຮອບັກ ຫລເຮອແພຈັກຂະຫນານກັນຂ້ າມຝາກ
ເປັນເສ້ັ ນ ທາງທ່ີ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວສາມາດເດີນທາງຜ່ ານດ່ ານສາກົນ
ນ້ າເຫອງ ແຂວງເລີຍ ເພ່ ອເດີນທາງຕ່ ໄປຍັງນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນໄດ້ ສະດວກຍ່ິ ງຂ້ ນ ໂດຍໃຊ້ ຂົວຂ້ າມນ້ າຂອງເມອງປາກລາຍ ນ້ີ
ຈາກຈຸ ດດັ ງກ່ າວຍັ ງສາມາດເຊ່ ອມຕ່ ກັ ບຊາຍແດນໄທດ້ ານ
ແຂວງອຸ ດຕະລະດິດ ໄດ້ ອີກດ້ ວຍ.

ທ່າເຮືອບັກ ຂ້າມແມ່ນັ້າຂອງ ເມືອງປາກລາຍ
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ວັດສສະຫວໍ່ າງວົງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານສີເມອງ ເມອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບຸ ລີ

ວັດນີ້ ມີ ຊ່ ເອີ້ນວ່ າ ວັດສີ ສະຫວ່ າງວົງ ເປັ ນຊ່ ຂອງເຈົ້ າ
ມະຫາຊີ ວິ ດຫລ ກະສັ ດອົ ງທີ່ 12 ແຫ່ ງອານາຈັ ກລາວລ້ ານຊ້ າ ງ
ຫລວງພະບາງ ຄ ສົມເດັດພະເຈົ້າສີສະຫວ່ າງວົງ ຫລບາງເທ່ ອກ
ເອ້ີ ນວ່ າ ເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສະຫວ່ າງວົງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ ສ້ າງວັດນ້ີ ຂ້ ນ
ມາ ເປັ ນທີ່ ປະດິ ດສະຖານພະພຸ ດທະຮູ ບຄ າສ າລິ ດທີ່ ເຈົ້ າສີ ສະ
ຫວ່ າງວົງໃຫ້ ຫລ່ ຂ້ ນມາເປັນພະພຸ ດທະຮູ ບປາງມານວິໄຊ ນັ່ງຂັດ
ສະມາທິ ມີ ເຄ່ ອງຫມາຍອຸ ນາໂລມຢູ ່ ບ ລິເວນເຫນອຄ້ິ ວບ ລິ ເວນ
ກາງຫນ້ າຜາກ ສະແດງເຖິ ງການຕັ ດສະຣູ ້ ແລະເປັ ນສັ ນຍະລັກ
ຂອງພະສາມາສາພຸ ດທະເຈົ້າຜູ້ ເປັນມະຫາບູ ລຸ ດ ນັບເປັນພະພຸ ດ
ທະຮູ ບຄາສ າລິດທ່ີ ເກົ່ າແກ່ ອີກອົງຫນ່ ງຂອງເມ ອງປາກລາຍ ທ່ີ
ຕ້ັ ງຂອງວັດຢູ ່ ບ່ ໄກຈາກແມ່ ນ້ າຂອງ ວັດນ້ີ ຢູ ່ ຕິດກັບຫໄຊເມອງປາ
ລາຍນ້ີ ດ້ ວຍ ແຕ່ ປັ ດຈຸ ບັ ນເປັ ນພ້ ນທ່ີ ດູ ແລຂອງຫ້ ອງວ່ າການ
ເມອງປາກລາຍ (Administration De Pak Lay)
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ຫມນມັງ ຫໄຊເມືອງປາກລາຍ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ

ຫໄຊເມອງປາກລາຍ ອະດີດເຄີຍເປັນຕາຫນັກປະທັບ
ຂອງເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສະຫວ່ າງວົງ ກະສັ ດລາວລ້ ານຊ້ າງຫລວງ
ພະບາງລາດັບທີ່ 12 ໃນຍຸ ກອານານິຄົມຝຣັ່ງເສດມາກ່ ອນ ຫໄຊນ້ີ
ເປັ ນອາຄານເຮ ອນໄມ້ ສັ ກ ປັ ດຈຸ ບັ ນຕັ້ ງຢູ ່ ໃກ້ ກັ ບວັດສີສະຫວ່ າງ
ວົ ງ ຢູ ່ ໃນເຂດຫ້ ອງການເມ ອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ ໃຊ້
ສະແດງພິພິທະພັນການຮຽນຮູ ້ ດ້ານປະວັດສາດເມອງປາກລາຍ
ເຊ່ິ ງມີ ວັດຖຸ ສ່ິ ງຂອງຕ່ າງໆ ເກັ ບຮັ ກສາເອົາໄວ້ ບ່ ວ່ າຈະເປັ ນຮູ ບ
ພາບປະຫວັດເຈົ້າເມ ອງປາກລາຍ ແຕ່ ລະສະໄຫມນັບຕ້ັ ງແຕ່ ປີ
ຄ.ສ. 1975 - ປັດຈຸ ບັນ ອາວຸ ດ ອຸ ປະກອນ ປ້ ມເອກະສານບູ ຮານ,
ພະພູ ດທະຮູ ບບູ ຮານ, ເຄ່ ອງມເຄ່ ອງໃຊ້ ໃນສະໄຫມຍຸ ກ ຝຣ່ັ ງເສດ
ຕະຫລອດຈົນຂ້ ມູ ນສິລະປະເພນີຂອງເມອງ ເຊ່ັ ນ ປະເພນີແຫ່ ຜີ
ຕາໂຂນ, ບຸ ນປີໃຫມ່ ລາວ ແລະພາບແຫ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວຕ່ າງໆ ດ້ ານ
ສະຖາປັດຕະຍະກາເປັນການປະຍຸ ກແບບລາວບູ ຮານປະສົມກັບ
ຝຣ່ັ ງເສດ ມຸ ກດ້ ານຫນ້ າຂອງອາຄານປະດັບດ້ ວຍໄມ້ ແກະສະຫລຸ
ສະຫລັກລວດລາຍຢ່ າງງົດງາມເປັນສີມຊ່ າງພ້ ນບ້ ານທ່ີ ມີຊ່ ສຽງໃນ
ສະໄຫມຝຣ່ັ ງເສດປົກຄອງ
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ວັດສະອາດສຊົມພ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ເປັນວັດເກົ່າແກ່ ອີກວັດຫນ່ ງໃນຊຸມຊົນປາກລາຍ ຕັ້ງ
ຢູ ່ ເທິງພູ ນ້ ອຍໆ ເທິງຖະຫນົນສາຍຫລັກຂອງເມອງ ທາງຂ້ ນວັດນີ້
ມີຂັ້ນໄດນາກ 3 ສຽນ ເຊິ່ງບັນໄດທີົ່ ຢຽດຍາວໄປຈົນເຖິງປະຕູ ວັດ
ພາຍໃນບ ລິ ເວນວັ ດມີ ໂບດແບບສິ ລະປະລາວບູ ຮານ ມີ ພະ
ປະທານປາງມານວິໄຊຢູ ່ ພາຍໃນ ແລະດ້ ານຂ້ າງມີ ພະພຸ ດທະຮູ ບ
ປະດິດສະຖານຮ່ ວມຢູ ່ ດ້ວຍອີກຫລາຍອົງ ທີ່ຫນ້ າສົນໃຈຄ ພະພຸ ດ
ທະຮູ ບໄມ້ ທີ່ທາດ້ ວຍສີບົວທັ້ງອົງ ເປັນພະປາງມານວິໄຊເຊັ່ນກັ ນ
ແຕ່ ມີ ພຸ ດທະລັກສະນະສ້ າງຕາມແບບສິລະປະລາວບູ ຮານ ເຊ່ ອ
ວ່ າຊາວບ້ ານສ້ າງມາຖວາຍເປັນພຸ ດທະບູ ຊາຕ້ັ ງແຕ່ ສະໄຫມລາດ
ຊະອານາຈັກລ້ ານຊ້ າງມາແລ້ ວ.

ວັດສບຸ ນເຮືອງບັ້ ານໃຫຍໍ່
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ເມອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ເປັນວັດເກົ່າແກ່ ຄູ ່ ບ້ານຄູ ່ ເມອງແກ່ ນທ້ າວ ເປັນວັດທ່ີ
ທ້ າວແກ່ ນ ເຈົ້າເມອງແກ່ ນທ້ າວໄດ້ ມາສ້ າງໄວ້ ເມ່ ອ 600 ກວ່ າປີ
ມາແລ້ ວ ພາຍໃນວັດມີການຕົກແຕ່ ງແບບລຽບງ່ າຍ ແບບງານ
ພຸ ດທະສິນພ້ ນບ້ ານລາວ ມີສິມບູ ຮານ ມີພະທາດ ມີຂ້ັ ນໄດນາກ
ພະຍານາກ 7 ສຽນ ພະພຸ ດທະຮູ ບປາງນາກປົ ກ ລ າຕົ ວພະຍາ
ນາກເຮັ ດດ້ ວຍເປ ອກຫອຍແຄງທາສີ ອີ ກທ້ັ ງສິ ມວັ ດນ້ີ ຍັ ງມີ
ຈິດຕະກາຝາຜະຫນັງເລ່ົ າເລ່ ອງນິທານຊາດົກພ້ ນບ້ ານເປັນພາບ
ແບບພ້ ນບ້ ານທ່ີ ງົດງາມອີກດ້ ວຍ.



225
~ 225 ~
ວັດສີບຸນເຮືອງບ້ານໃຫຍ່

ວັດສະອາດສີຊົມພ

ວັດສີພມປະດິດຖາລາມ
(ວັດສີພມ)
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ວັດສພມປະດິດຖາລາມ (ວັດສພມ)
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານທ້ າວແກ່ ນ ເມອງແກ່ ນທ້ າວ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ເປັ ນວັ ດເກົ່ າແກ່ ບູ ຮານອີ ກແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງເມ ອງ
ແກ່ ນທ້ າວ ຕັ້ງຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ າເຫອງຝັ່ງກົງຂ້ າມກັບຕາບົນຫນອງ
ຜ ເມ ອງທ່ າລີ່ ແຂວງເລີ ຍ ພາຍໃນວັ ດມີ ສິ ມທີ່ ມີ ລັ ກສະນະ
ສະຖາປັດຕະຍະກາແບບລາວບູ ຮານ ພະປະທານອົງໃຫຍ່ ເປັນພະ
ປາງມານວິໄຊ ຢູ ່ ໃນທ່ ານັ່ງຂັດສະມາທິ ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມີຮາວທຽນ
ແກະສະຫລັ ກຈາກໄມ້ ຮູ ບພະຍານາກທີ່ ມີ ຄວາມງົ ດງາມ ພາບ
ຈິດຕະກາຝາຜະຫນັ ງເລົ່າເລ່ ອງນິ ທານພ້ ນບ້ ານ ປະຕູ ໂບດເຮັ ດ
ດ້ ວຍໄມ້ ແກະສະຫລັກເປັນຮູ ບເທບເທວະດາເຮັດຫນ້ າທ່ີ ປົກປັກ
ຮັກສາພະພຸ ດທະຮູ ບ ແລະສ່ິ ງສັກສິດພາຍໃນສິມ ອ້ ອມໆວັດຍັງມີ
ພະທາດເຈດີສີຄາເກົ່າແກ່ ຢູ ່ ຫລາຍອົງ ຫນ່ ງໃນນ້ັ ນເປັນພະທາດ
ບັ ນຈຸ ອັດຖິ ນາງແພງສີ ຜູ້ ເປັ ນທິດາຂອງທ້ າວແກ່ ນ ເຈົ້າເມ ອງ
ແກ່ ນທ້ າວ ເຊ່ ອວ່ າສ້ າງໃນພຸ ດທະສະຕະວັດທ່ີ 14 ບລິເວນດ້ ານ
ຫລັ ງວັ ດເປັ ນດ່ ານປະເພນີ ມີ ທ່ າ ເຮ ອຂ້ ນໄປຫາເມ ງຫນອງຜ
ເມອງທ່ າລ່ີ .
ບັ້ານເສົາໄມັ້ ໃຫຍໍ່
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ເມອງແກ່ ນທ້ າວ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ເປັ ນບ້ ານຂອງເອກະຊົ ນ ມີ ລັ ກສະນະເປັ ນອາຄານ
ເຮອນໄມ້ ເນ້ ອແຂັງແບບລາວທັງຫລັງ ເປັນອາຄານໄມ້ ຂະຫນາດ
ໃຫຍ່ ທ່ີ ສຸ ດໃນຊຸ ມຊົ ນແຖບນ້ີ ມີ ຈຸ ດເດ່ັ ນທ່ີ ມີ ການນ າເອົ າໄມ້ ທ້ັ ງ
ຕ້ົ ນທ່ີ ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ ອາຍຸ ຫລາຍກວ່ າ 100 ປີ ມາເຮັດເປັນເສົາ
ບ້ ານຈານວນຫລາຍສິ ບຕ້ົ ນດ້ ວຍກັ ນ ໄມ້ ເນ້ ອແຂງທ່ີ ໃຊ້ ກັ ນໃນ
ແຖບນ້ີ ມີທັງໄມ້ ສັກ ໄມ້ ດູ ່ ແລະໄມ້ ແດງ ເປັນຕ້ົ ນ ບ້ ານເສົາໄມ້ ໃຫຍ່
ນ້ີ ເປັນທ່ີ ສົນໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວເພາະເປັນເສ້ັ ນທາງຜ່ ານທ່ີ ຈະ
ເດີນທາງເຂ້ົ າໄປຍັງເມອງແກ່ ນທ້ າວ
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ເມືອງທ່າລີໍ່-ເມືອງຊຽງຄານ
ພະທາດສັດຈະ/ພະທາດມະນາວດ່ຽວ/ຫລວງປູ່
ນາກມຸດຈະລິນ/ພິພິທະພັນບ້ານຫມັ້ນຍືນ/ຈຸດ
ຊົມວິວພຜັກຫວານ/ພະໃຫຍ່ພຄົກງິ້ວ/ວັດ
ພະບາດພຄວາຍເງີນ/ສິວະລຶງບ້ານຄົກເລົາເຫນືອ/
ພຊ້າງນ້ອຍ/ຖະຫນົນຊາຍຂອງຍ່ານເຮືອນ
ໄມ້ເກົໍ່າ/ລ່ອງເຮືອຊົມນ້າຂອງ/ວັດສີຄນເມືອງ/
ວັດມະຫາທາດ/ແກູ່ງຄຸດຄ້/ວັດທ່າແຂກ/
ພທອກ/ ຫມູ່ບ້ານວັດທະນະທາໄທດາບ້ານນາ
ປູ່າຫນາດ/ສນວັດທະນະທາຜີຂົນນ້າບ້ານນາຊ່າວ
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ພະທາດສັດຈະ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ວັດລາດປູ ່ ຊົງທາ ມ.ທ່ າລີ້ ຂ. ເລຍ
ພະທາດສັ ດຈະ ມີ ລັ ກສະນະທາງສະຖາປັ ດຕະຍະກ າ
ເປັນຄພະທາດພະນົມຈາລອງ ສ້ າງເມ່ ອປີ ພ.ສ. 2522 ເປັນປູ ຊະ
ນີ ຍະສະຖານອັ ນເປັ ນທີ່ ເຄົ າລົ ບບູ ຊາຂອງຊາວທ່ າລີ່ ແລະຊາວ
ເມອງເລີຍ ອົງພະທາດສູ ງ 33ແມັດ ຕັ້ງຢູ ່ ເທິງລານຫີນບ ລິເວນ
ກວ້ າງຂອງວັດ ເທິງຍອດອົງພະທາດປະດິດສະຖານສະເຫວດຕະ
ສັ ດເຈັດຊັ້ນ ພາຍໃນອົງພະທາດເປັ ນທີ່ປະດິ ດສະຖານຮອຍພະ
ພຸ ດທະບາດ ພະບ ລົມສາລິລິກະທາດ ພະອຣະຫັ ນທາດ ແລະພະ
ປະຖະວີທາດພະນົມ(ດິນຈາກພະທາດພະນົມ) ເມ່ ອເຖິງວັນຂ້ ນ
15 ຄ່ າເດອນ3 ຂອງທຸ ກປີຈະມີການຈັດງານນະມັດສະການປະຈາ
ປີ.

ພະທາດມະນາວດໍ່ ຽວ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ວັດສິລິມົງຄຸ ນ ບ້ ານອາຮີ ມ.ທ່ າລ່ີ ຂ.ເລີຍ
ເປັນພະທາດເກົ່ າແກ່ ຊົງສ່ີ ຫລ່ ຽມ ສ້ າງດ້ ວຍດ ນຈ່ີ ທາ
ປູ ນ ເຊ່ ອວ່ າສ້ າງຂ້ ນໃນສະໄຫມທ່ີ ບ້ ານອາຮີ ມີຖານະເປັນເມອງທ່ີ
ມີຊ່ ວ່ າ ເມອງຕູ ມ ພ້ ອມໆກັບການສ້ າງພະທາດສີສອງຮັກ ບັນຈຸ
ສ່ິ ງຂອງມີ ຄ່ າມາກມາຍຮວມທ້ັ ງເປັ ນທ່ີ ຝັ ງສົ ບຂອງພະນາງ
ພົ ມມະຈາລີ ມະເຫສີ ຂອງພະຍາສຸ ນທອນຈັກ ເຈ້ົ າເມ ອງຕູ ມໃນ
ສະໄຫມນ້ັ ນດ້ ວຍ ພະທາດນ້ີ ຊາວບ້ ານເຊ່ ອວ່ າມີ ຄວາມສັ ກສິ ດ
ຫລາຍ ໃນອະດີ ດວັ ນສີ ນວັ ນພະມັ ກຈະມີ ດວງໄຟແສ ງສຸ ກ
ສະຫວ່ າງລອຍຢູ ່ ເທີ ງອົ ງພະທາດ ຊາວບ້ ານເອ້ີ ນວ່ າ ລູ ກແກ້ ວ
ສະເດັດ ອັນເປັນປາກົດ ການອັດສະຈັນທ່ີ ເຊ່ ອຖກັນມາຈົນເຖິ ງ
ປັດຈຸ ບັນ
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ພະທາດສັດຈະ

ພະທາດມະນາວດ່ຽວ

ຫລວງປໍ່ ນາກມຸ ດຈະລິນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ວັດສິລິມົງຄຸ ນ ບ້ ານອາຮີ ຕ.ອາຮີ ມ.ທ່ າລ່ີ ຂ.ເລີຍ
ພະພຸ ດທະຮູ ບນາກປົ ກສິ ລິມົ ງຄຸ ນລັດຕະນະຣ ລາດພິ
ທັກໂຄດົ ມ ຫລ ຊາວບ້ ານເອ້ີ ນກັ ນວ່ າ ຫລວງປູ ່ ນາກມຸ ດຈະລິ ນ
ເປັ ນພະພຸ ດທະຮູ ບນາກປົ ກແກະສະຫລັ ກດ້ ວຍຫີ ນຊາຍແບບ
ສະໄຫມລົບບູ ລີ ຂະຫນາດຫນ້ າຕັກກວ້ າງ 22 ນ້ິ ວ ສູ ງຈາກຖານ
ເຖິ ງຍອດສຽນ 48 ນ້ິ ວ ສັ ນນິ ດຖານວ່ າມີ ອາຍຸ 600 ກວ່ າປີ ມີ
ລັກສະນະງົດງາມຊາວບ້ ານເຊ່ ອວ່ າພະພຸ ດທະຮູ ບນ້ີ ລອຍທວນນ້ າ
ມາຕາມລານ້ າເຫອງ ແລ້ ວໄຫລວົນຢູ ່ ທ່ີ ທ່ າວັງນ້ າບ້ ານອາຮີ ຈງໄດ້
ອັນເຊີນມາປະດິດສະຖານໄວ້ ເປັນພະຄູ ່ ບ້ານຄູ ່ ເມອງ ແລະເຊ່ ອວ່ າ
ເປັ ນພະພຸ ດທະຮູ ບທ່ີ ສ້ າ ງມາພ້ ອມກັ ບອົ ງພະບາງຂອງປະເທດ
ສປປ ລາວ. ໃນອະດີດພະພຸ ດທະຮູ ບນາກປົກອົງນ້ີ ຈະມີລູ ກແກ້ ວ
ສະເດັດທ່ີ ມີແສງສະຫວ່ າງຢູ ່ ທ່ີ ເທ່ີ ງທ້ ອງແລະເຂ່ົ າ ມີເລ່ ອງເລ່ົ າຕ່
ກັ ນມາວ່ າພະອົ ງນ້ີ ສາມາດເຫາະເຫີ ນເດີ ນອາກາດໄປຕາມ
ສະຖານທ່ີ ຕ່ າງໆ ໄດ້ ແລະເຄີຍສູ ນຫາຍໄປຈາກແທ່ ນປະທັບຫລາຍ
ຄ້ັ ງ ແຕ່ ທ້ າຍທ່ີ ສຸ ດກກັບມາປະດິດສະຖານຢູ ່ ທ່ີ ວັດສິລິມົ ງຄຸ ນດັ ງ
ເດີມ.
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ພິພິທະພັນບັ້ານຫມັ້ັ ນຍືນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ: ຫມູ່ 6 ບ້ ານອາຮີ ຕ. ທ່ າລີ່ ຂ. ເລີຍ
ເປັ ນພິ ພິ ທະພັ ນຂອງເອກະຊົ ນໃນຊຸ ມຊົ ນບ້ ານອາຮີ
ເຈົ້ າຂອງຄ ນາງສະຫລ່ ຽງ ສິ ດທຽນທອງ ເປັ ນແຫລ່ ງຮຽນຮູ ້
ວັດທະນະທາພ້ ນບ້ ານທີ່ເກັບຮັກສາວັດຖຸສິ່ງຂອງບູ ຮານ ເຂົ້າຂອງ
ເຄ່ ອງໃຊ້ ໃນຊີວິດປະຈາວັນທີ່ໃຊ້ ກັນມາແຕ່ ອະດີດໄວ້ ເປັນຈານວນ
ຫລາຍ ສາຫລັບຄາວ່ າ ຫມັ້ນຍນ ເປັນພາສາພ້ ນບ້ ານ ຫມາຍເຖິງ
ຄວາມຫມັ້ ນຄົງຢັ້ ງຢ ນ ແລະເປັ ນຄາທີ່ມີ ຄວາມເປັ ນມົ ງຄຸ ນ ຈ່ ງ
ຕັ້ງຊ່ ແຫລ່ ງຮຽນຮູ ້ ທາງວັດທະນະທາແຫ່ ງນ້ີ ວ່ າ ບ້ ານຫມັ້ນຍນ ມີ
ນັກຮຽນນັກສກສາ ແລພຜູ້ ທ່ີ ສົນໃຈໄດ້ ແວະວຽນເຂົ້າມາທ່ ຽວຊົມ
ຢູ ່ ສະເຫມີ ເປີດທຸ ກມ້ ສາມາດຕິດຕ່ ກັບເຈົ້າຂອງໄດ້ ໂດຍກົງ.

ຈຸດຊົມວິວພຜັກຫວານ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຫມູ່ ທ່ີ 3 ບ້ ານຫ້ ວຍເດ່ ອ ມ.ທ່ າລ່ີ ຂ.ເລີຍ
ທ່ີ ຢູ ່ ເທິງພູ ທ່ີ ເຂົາເອ້ິ ນກັນວ່ າ ພູ ຜັກຫວານ ເຊ່ິ ງຫມາຍ
ເຖິງປ່ າທ່ີ ເຕັມໄປດ້ ວຍຜັກຫວານຈານວນຫລາຍ ເສ້ັ ນທາງນ້ີ ຈະ
ຜ່ ານຈຸ ດທ່ ອງທ່ ຽວຫລາຍຈຸ ດ ບ່ ວ່ າຈະເປັ ນວັດໂພນທອງ ຫລັກ
ຖານປະຫວັດສາດຮູ ບແຕ້ ມສີເທິງຫນ້ າຜາ ເປັນຕ້ົ ນ ຈຸ ດຊົມວິວ
ບ ລິເວນນ້ີ ສາມາດຫລຽວເຫັ ນວິວທິວທັດຂອງພູ ຫລາຍຫນ່ ວຍ
ຊ້ ອນກັນມີຄວາມງົດງາມ ເຫັນທິວທັດໃນແບບ 180 ອົງສາ ເປັນ
ຈຸ ດຊົ ມຕາເວັ ນຕົ ກແລະໃນລະດູ ຝົ ນ ແລະລະດູ ຫນາວກ ຈະມີ
ທະເລຫມອກເປັ ນຈ ານວນຫລາຍທ່ີ ປາກົ ດແຊກນ າພູ ສູ ງທ່ີ
ສາມາດຫລຽວເຫັນໄປຈົນເຖິງຝ່ັ ງລາວໄດ້ .
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ພະໃຫຍໍ່ ພຄົກງັ້ິ ວ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານທ່ າດີຫມີ ຕ.ປາກຕົມ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ເອິ້ນອີກຊ່ ຫນ່ ງວ່ າ ພະພຸ ດທະນະວະມິ ນທະລະມົງຄົນ
ລີ ລາທະວິ ນຄະລາພິ ລັ ກ ເປັ ນພະພຸ ດທະຮູ ບປາງລີ ລາປະທານ
ພອນ ຫລ່ ດ້ ວຍໄຟເບີ ປະສົ ມເຣຊິ່ ນສີ ຄ າທັ້ ງອົ ງ ສູ ງ 19 ແມັ ດ,
ກວ້ າງ 7.2 ແມັດ, ບລິເວນນ້ີ ຍັງເປັນຈຸ ດຊົມວິວ ທັ້ງແມ່ ນ້ າເຫອງ
ແລະແມ່ ນ້ າຂອງໄປພ້ ອມກັນໄດ້ ຢ່າງງົດງາມ

ວັດພະບາດພຄວາຍເງນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານຜາແບ່ ນ ຕ.ບູ ຮົມ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ມີ ຮອຍພະພຸ ດທະບາດປະດິ ດສະຖານຢູ ່ ເທິ ງຫີ ນລັ ບ
ມີດ ຮູ ບຮ່ າງຄ້ າຍຄກັບຮອຍພະພຸ ດທະບາດແທ້ ໆ ນອກ ຈາກນ້ີ
ຍັງມີພະພຸ ດທະເຈົ້າໃຫຍ່ ພຸ ດທະສັບພັນຮັ ງສີ. ພະພຸ ດທະຮູ ບປູ ນ
ປ້ັ ນສີຂາວອົງໃຫຍ່ ຕາມພະວລະກາຍປະດັບດ້ ວຍແກ້ ວເງົານ້ ອຍໆ
ສ່ິ ງທ່ີ ເປັນສ່ິ ງສາຄັນສາລັບຜູ້ ມາຢ້ ຽມຢາມແມ່ ນປູ ນປ້ັ ນຮູ ບຄວາຍ
ເງີນ ທ່ີ ຕ້ັ ງຢູ ່ ໃນບລິເວນບ່ ອນຈອດລົດທາງເຂົ້າວັດ

ສິວະລຶງບັ້ານຄົກເລົາເຫນືອ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ບຸ ຮົມ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ສິວະລງບ້ ານຄົກເລົາເຫນອ ເປັນກ້ ອນຫີນມີລັກສະນະ
ຄກັນກັບສິວະລງຈານວນ 2 ກ້ ອນໃຫຍ່ ເຊ່ ອວ່ າເປັນສ່ິ ງສັກສິດທ່ີ
ສະຖິດຢູ ່ ໃນພ້ ນທ່ີ ແຖວນ້ີ ເປັນເວລາດົນນານ. ຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ມີການ
ສ້ າງສານຂ້ ນ ເພ່ ອເປັນສະຖານທ່ີ ເຄົາລົບບູ ຊາຂອງປະຊາຊົນຊາວ
ຊຽງຄານ.
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ພະໃຫຍ່ພຄົກງິັ້ວ

ຖະຫນົນຊາຍຂອງ
ຍ່ານເຮືອນໄມູ້ເກົໍ່າ

ວັດພະບາດພຄວາຍເງີນ
ວັດທ່າແຂກ
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ພຊັ້ າງນັ້ອຍ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານຊຽງຄານ ຕ.ຊຽງຄານ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ວັດພູ ຊ້ າງນ້ ອຍ ມີພະພຸ ດທະຮູ ບອົງໃຫຍ່ . ປະດິດສະຖານ
ຢູ ່ ຈອມພູ ຊ້ າງນ້ ອຍ ມີຊ່ ວ່ າ “ພະພຸ ດທະສາກະຍະມຸ ນີສີຊຽງຄານ”
ເຊິ່ ງຈາກຈຸ ດທີ່ ອົ ງພະປະດິ ດສະຖານນີ້ ສາມາດຫລຽວເຫັ ນ
ທັດສະນີຍະພາບຂອງເມອງຊຽງຄານແລະແມ່ ນ້ າຂອງໄດ້ ຢ່ າງຊັດ
ເຈນ ເປັນບ່ ອນຊົມວິວເບິ່ງໄດ້ ທັງຕະເວັນຂ້ ນ ແລະຕະເວັນຕົກດິນ
ຖວ່ າເປັນບ່ ອນຊົມວິວທີ່ງົດງາມອີກແຫ່ ງຫນ່ ງຂອງເມອງຊຽງຄານ.
ຖະຫນົນຊາຍຂອງຍໍ່ ານເຮືອນໄມັ້ ເກົໍ່າ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ຊຽງຄານ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ຖະຫນົ ນຊາຍຂອງທີ ຍັ ງຄົ ງຮັ ກສາເຮ ອນໄມ້ ເກົ່ າຕ້ັ ງ
ລຽນຍາວໄປຕາມສອງຝາກທາງແລະລຽບແຄມແມ່ ນ້ າ ສະແດງ
ໃຫ້ ເຫັນເຖີງວິຖີຊີວິດຂອງຜູ້ ຄົນອັນສະຫງົບ ລຽບງ່ າຍ. ສາມາດ
ສາຜັດໄດ້ ເຖິງບັນຍາກາດແບບດ່ັ ງເດິມຂອງຊຽງຄານ. ໃນໄລຍະ
ເວລາຊ່ ວງປະມານ 17.00 ຫາ 22.00 ໂມງ ຂອງທຸ ກໆມ້ , ຖະຫນົນ
ເສ້ັ ນນ້ີ ຈະກາຍເປັ ນຖະ ຫນົນຄົນຍ່ າງທີເຕັມໄປດ້ ວຍຊີວິດຊີວາ.
ນອກນ້ັ ນຍັງມີຖະຫນົນທີສ້ າງເປັນລະບຽງທາງຍ່ າງແຄມແມ່ ນ້ າ
ເຫມາະສົ ມສ າລັ ບການຍ່ າງຊົ ມບັ ນຍາກາດແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ
ຕອນເຊ້ົ າ ແລະຕອນແລງ.
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ລໍ່ ອງເຮືອຊົມນັ້ າຂອງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ

ກິດຈະກາລ່ ອງເຮ ອຊົມນ້ າຂອງ ຂອງກຸ ່ ມວິສາຫະກິ ດ
ຊຸມຊົນທ່ ອງທ່ ຽວ ກະເສດແຄມຂອງ, ປະມົງພ້ ນບ້ ານ ຊຽງຄານ
ໄດ້ ໃຫ້ ບລິການລ່ ອງເຮອປະມົງພ້ ນບ້ ານເພ່ ອພານັກທ່ ອງທ່ ຽວມາ
ຢ້ ຽມຊົມຄວາມງາມຂອງແມ່ ນ້ າຂອງ ພ້ ອມກັບສາຜັດວິຖີຊີວິດ
ຂອງຊາວປະມົ ງທີ່ຊຽງຄານຢ່ າງໃກ້ ຊິດ ໂດຍຈະເປີດໃຫ້ ບ ລິການ
ລ່ ອງເຮອຕະຫລອດປີ.
ວັດສຄນເມືອງ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ຊຽງຄານ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ວັດສີຄູ ນເມອງ ຫຼວັດໃຫຍ່ ໄດ້ ຖກເອ້ີ ນວ່ າເປັນແຫລ່ ງ
ສິ ລະປະຂອງລ້ ານນາ ແລະລ້ ານຊ້ າງ ພະປະທານໃນພະອຸ ໂບສົ ດ
ເປັນພະພຸ ດທະຮູ ບປະຕິມາປະທັບຂັດສະມາທິລາບນາກປົກ ອາຍຸ
ຫລາຍກວ່ າ 300 ປີ. ສິລະປະວັດຖຸທ່ີ ສາຄັນມີຫລາຍອັນ ເຊ່ັ ນ ພະ
ພຸ ດທະຮູ ບໄມ້ ຈາຫລັກລົງລັກປິດຄາ ປາງປະທານອະໄພແບບລ້ ານ
ຊ້ າງ ທາມາດໄມ້ ແກະສະຫລັກລົງລັກປິດຄາ ຕູ ້ ພະທາແລະໃບລານ
ເກົ່າ ຮາງຮົດນ້ າ (ຮາງສົງນ້ າ) ເຊ່ິ ງເຮັດເປັນຮູ ບຄ້ າຍເຮອສຸ ພັນນະຫົງ
ວັດມະຫາທາດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ຊຽງຄານ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ຊາວບ້ ານເອ້ີ ນວັດ "ຫລວງພ່ ໃຫຍ່ " ແຕ່ ກ່ ອນອຸ ໂບສົດ
ວັ ດມະຫາທາດເປັ ນສະຖານທ່ີ ລາຊະການການຂອງເຈ້ົ າເມ ອງ
ຫລາຍສະໄຫມ ມີບັນລັງເຈ້ົ າເມອງ ແລະຄ້ ອງໄຊຢູ ່ ຕ່ ມາໄດ້ ຍ້ າຍ
ສະຖານທ່ີ ລາຊະການໄປ ຈງປ່ ຽນເປັນວັດມີອົງພະປະທານສັກສິດ
ເປັ ນພະພູ ດທະຮູ ບໄມ້ ສະໄຫມລ້ ານຊ້ າ ງປາງມານວິ ໄຊ ເອ້ີ ນວ່ າ
ຫລວງພ່ ໃຫຍ່ ແລະພະພູ ດທະຮູ ບປາງປະທານພອນ ອີກ9ອົງ
ເປັນທ່ີ ຍຫນຽ່ວຈິດໃຈຂອງຊາວຊຽງຄານ
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ແກໍ່ ງຄຸ ດຄັ້
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ຊຽງຄານ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ໃນລະດູ ຮ້ ອນເມ່ ອແມ່ ນ້ າຂອງລົດລົງ. ຈະຫລຽວເຫັນ
ໂງ່ ນຫີນທີ່ຍາວຢຽດຂວາງກັ້ນລາແມ່ ນ້ າຂອງ. ເບິ່ງຄວ່ າຍັກນອນ
ຄົດຄູ ້ ກັ້ ນລາແມ່ ນ້ າຂອງເອົ າໄວ້ . ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈະຊົມແກ່ ງຫີ ນ
ອັ ນຄົ ດ ຄ້ ຽ ວງົ ດ ງາມ ຫ າດ ຊາຍອັ ນຍາວຢຽດ ຊົ ມ ວິ ຖີ ຊີ ວິ ດ
ຊາວບ້ ານລ່ ອງເຮ ອຫາປາໃນແມ່ ນ້ າຂອງ ລວມທັ ງຍ່ າງຫາຊ້
ສິນຄ້ າ ກິນອາຫານແຊບໆ ທີ່ຈາຫນ່ າຍບລິເວນແກ່ ງຄຸ ດຄູ ້

ວັດທໍ່ າແຂກ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ຊຽງຄານ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ເປັ ນວັດເກົ່ າແກ່ ບູ ຮານ ຕ້ັ ງຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ າຂອງ. ຝ່ັ ງ
ກົ ງກັ ນຂ້ າມເປັ ນ "ເມ ອງສານະຄາມ " ພະອຸ ໂບສົ ດນ າເອົ າຮູ ບ
ແບບທາງສະຖາປັ ດຕະຍະກ າແບບວັດຊຽງທອງ. ເມ ອງຫລວງ
ພະບາງ ປະເທດລາວມາເປັນຕົ້ນແບບພາຍໃນໂບດມີພະພຸ ດທະ
ຮູ ບ 3 ອົ ງ ສະກັ ດຈາກຫີ ນແກຣນິ ຕທັ ງກ້ ອນ ມີ ຫລວງປູ ່ ຊອບ
ຖານສະໂມ ເປັນອົງປະທານອຸ ປະຖາ.

ແກ່ງຄຸດຄູ້
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ພທອກ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ຊຽງຄານ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ຈູ ດຊົມວິວທະເລຫມອກທີ່ມີຊ່ ສຽງ ແລະເປັນທີ່ນິຍົ ມ
ຂອງນັ ກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ ມາທ່ ຽວຊຽງຄານ ຕັ້ ງຢູ ່ ທາງໃຕ້ ຂອງຊຽງ
ຄານ. ລັ ກສະນະເປັ ນພູ ສູ ງ. ຕັ້ ງຢູ ່ ແຄມແມ່ ນ້ າ ຢູ ່ ເທິ ງພູ ແມ່ ນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖານີໂທລະຄົມຊຽງຄານ. ແລະເປັນບ່ ອນຊົມ
ວິວທິວທັດທີ່ງົດງາມຂອງເມອງຊຽງຄານ ແລະລານ້ າຂອງ

ຫມໍ່ ບັ້ ານວັດທະນະທາໄທດາບັ້ ານນາປໍ່າຫນາດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ບ້ ານນາປ່ າຫນາດ ຕ.ເຂົາແກ້ ວ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ຈັ ດສ້ າ ງຂ້ ນເພ່ ອໃຫ້ ເປັ ນແຫລ່ ງເຜີ ຍແພ່ ປະຫວັ ດ
ຄວາມເປັ ນມາຂອງຊາວໄທດ າບ້ ານນາປ່ າຫນາດ ປະເພນີ
ວັດທະນະທາ ວິຖີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ ່ ເຊ່ິ ງຊາວບ້ ານນາປ່ າຫນາດ
ເປັ ນຫມູ ບ້ ານທ່ີ ມີ ປະຊາກອນເປັ ນເຊ້ ອສາຍ “ໄທດ າ” ຫມູ່ ບ້ ານ
ດຽວໃນແຂວງເລີຍ ຫມູ່ ບ້ ານນ້ີ ຈ່ ງກາຍເປັນແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທາງ
ວັດທະນະທາທ່ີ ມີອາຍຸ ຫລາຍກວ່ າ100 ປີ
ສນວັດທະນະທາຜຂົນນັ້ າ ບັ້ ານນາຊໍ່ າວ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ໂຮງຮຽນບ້ ານນາຊ່ າວ ຕ.ນາຊ່ າວ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ
ການຫ້ິ ຼ ນຜີ ຂົ ນນ້ າ ຖ ເປັ ນວັດທະນະທາປະເພນີທ່ີ ເປັ ນເອກະລັກ
ຂອງຊາວບ້ ານນາຊ່ າວທ່ີ ເຊ່ ອກັນວ່ າການຫ້ິ ຼ ນຜີຂົນນ້ າເປັນປະຈາ
ທຸ ກເດ ອນ 6 ຂອງທຸ ກໆປີ , ຊ່ ວຍໃຫ້ ຝົນຕົກຖ ກຕ້ ອງຕາມລະດູ
ການ. ຊາວບ້ ານຈງໄດ້ ຮ່ ວມກັນຈັດຕ້ັ ງສະພາວັດທະນະທາ ບ້ ານ
ນາຊ່ າວ ຂ້ ນເພ່ ອອະນຸ ລັກຮັກສາການຫ້ິ ຼ ນພ້ ນບ້ ານຜີຂົນນ້ າໂດຍ
ມີສູ ນວັດທະນະທາຕ້ັ ງຢູ ່ ໂຮງຮຽນບ້ ານນາຊ່ າວ.
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ສນວັດທະນະທາຜີຂົນນັ້າ ບ້ານນາຊ່າວ

ຫມ່ບ້ານວັດທະນະທາໄທດາບ້ານນາປ່າຫນາດ
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ເມືອງເລີຍ
ພບໍ່ບິດ/ສນວັດທະນະທາ ແຂວງເລີຍ/
ຫ້ວຍນ້າຫມານ/ວົນອຸທະຍານພຜາລ້ອມ/
ຫມູ່ບ້ານວັດທະນະທາບ້ານນາອ້/ພິພິທະພັນ
ພື້ນບ້ານວິຈານສັງຂະກິດ ວັດສີຈັນ
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ພບໍ່ ບິດ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ກຸ ດປ່ ອງ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ເປັ ນພູ ເຂົ າສູ ງການເດີ ນທາງຂ້ ນໄປຫາຈອມພູ ເປັ ນ
ເສັ້ ນທາງຂັ້ ນໄດ ທີ່ ສາມາດຍ່ າງຂ້ ນໄປຮອດຈອມພູ ຢູ ່ ຈອມພູ
ບ່ ບິ ດ, ສາມາດຫລຽວເຫັ ນທັ ດສະນີ ຍະພາບທຸ ກທິ ດທາງຂອງ
ເມອງເລີຍ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວສາມາດຊົມພະອາທິດຂ້ ນ ຫລເບິ່ງທະເລ
ຫມອກໃນລະດູ ຝົນ ຫລຫນາວ ແລະຊົມພະອາທິດຕົກດິນໄດ້ ທີ່ນ້ີ
ທີ່ດຽວ ແລະໃນຕອນກາງຄນຈະສາມາດເຫັນນແສງໄຟຈາກບ້ ານ
ເຮອນຊອງຊາວເມອງເລີຍເປັນພາບທີ່ສວຍງາມ.
ສນວັດທະນະທາ ແຂວງເລຍ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ມະຫາວິທະຍາໄລລາດຊະພັດເລີຍ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ໃນຕກສຸ ນວັດທະນະທາຈັດສະແດງເຂົ້າຂອງເຄ່ ອງໃຊ້
່ທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບວິຖີ ຊີວິດຂອງຄົ ນເລີ ຍໃນອະດີ ດ ພະພຸ ດທະຮູ ບ
ເກົ່າທ່ີ ເຮັດດ້ ວຍໄມ້ , ຫີນຊາຍ, ດນເຜົາ ແລະເງີນ ຫນ້ າກາກຜີຕາ
ໂຂນ, ເຂົ້ າຂອງເຄ່ ອງໃຊ້ ບູ ຮານ, ນິເທດສະການກ່ ຽວກັບແຂວງ
ເລີຍ ມີທັງດ້ ານທລະນີວິທະຍາ, ພູ ມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ປະເພນີ
ແລະກຸ ່ ມຊາດພັນ.

www.loeionline.com

ພບໍ່ບິດ

www.thaivacationholiday.com

ສນວັດທະນະທາ
ແຂວງເລີຍ
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ຫັ້ ວຍນັ້ າຫມານ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ກົກທອງ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ເປັ ນແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ໄດ້ ຮັ ຫບການນິ ຍົ ມໃນການ
ລ່ ອງແພຍາມເຊ້ົ າເພ່ ອຊົມທິວທັດອ້ ອມອ່ າງເກັບນ້ າໃນຂະຫນະ
ພະອາທິດຂ້ ນໂດຍສະເພາະໃນຊ່ ວງລະດູ ຫນາວທ່ີ ສາມາດສ າຜັ ດ
ກັ ບຄວາມງົ ດງາມຂອງນ້ າຫມອກທ່ີ ປົ ກຄຸ ມໄປທ່ົ ວພ້ ນຜິ ວ
ຫນ້ ານ້ າ ແລະແຫລ່ ງຮັບປະທານອາຫານປາສົດລົດເລ້ີ ດ
ວົນອຸ ທະຍານພຜາລັ້ ອມ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ນ້ າສວຍ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ຊາວບ້ ານວ່ າກວນຜາລ້ ອມ ເປັນພູ ເຂົາຫີນປູ ນສູ ງຊັນ
່ທີ ມີ ຈອມຫຍັ ກແຫລມຈ ານວນຫລວງຫລາຍຕ້ັ ງໂອ້ ບລ້ ອມ
ເຫມ ອນດ່ັ ງເປັ ນກ າແພງ ທາງກາງເປັ ນຜ ນປ່ າດິ ບທ່ີ ມີ ຄວາມ
ອຸ ດົ ມສົ ມບູ ນ ຈຸ ດຊົມວິວ ແລະຖ້ າຕ່ າງໆ ລວມທັງບ່ ນ້ າຊມ ຫລ
ນ້ າຜຸ ດ ເປັ ນບ່ ນ້ າສັ ກສິ ດຢູ ່ ໃຈກາງປ່ າ ເຊ່ ອກັ ນວ່ າເປັ ນຮູ ຂອງ
ພະຍານາກ ເຊ່ິ ງເປັນທາງນ້ າໃຕ້ ດິນທ່ີ ໄປທະລຸ ອອກແມ່ ນ້ າຂອງໄດ້ .
ຫມໍ່ ບັ້ານວັດທະນະທາບັ້ ານນາອັ້
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ນາອ້ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ບ້ ານນາອ້ ນັ ບເປັ ນຫມູ່ ບ້ ານວັ ດທະນະທ າທ່ີ ມີ ປະວັ ດ
ຄວາມເປັນມາ 450 ປີ ຊາວນາອ້ ມີເລອດເນ້ ອເຊ້ ອຂາຍລາວ ເຜ່ົ າ
ໄທລ້ ອົບພະຍົບຈາກຫລວງພະບາງ ແລະວຽງຈັນມາຕ້ັ ງຖ່ິ ນຖານ
ໃນປະເທດໄທ ເມ່ ອປະມານໃນປີ ເມ່ ອປະມານປີ ພ.ສ.2236
ຊາວບ້ ານນາອ້ ມີນິໄສ ຂະຫຍັນ ອົດທົນ ຮັກຄອບຄົວ ຮູ ້ ຈັກລ່ າວ
ປ່ າເຮັ ດໄຮ່ ເຮັ ດສວນ ຮັ ກພວກພ່ ອງລວມຕົ ວກັ ນດ້ ວຍຄວາມ
ສາມັກຄີຢ່ າງຫນຽວແຫນ້ ນ
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ພິພິທະພັນພັ້ື ນບັ້ານວິຈານສັງຂະກິດ ວັດສຈັນ
ທໍ່ ຕັ້ັ ງ : ຕ.ນາອ້ ມ.ເມອງເລີຍ ຂ.ເລີຍ
ພິພິທະພັນແຫ່ ງນີ້ໃຊ້ ກຸຕິເກົ່າຂອງພະຄູ ວິຈານສັ ງຂະ
ກິ ດເປັ ນອາຄານທີ່ ຈັ ດສະແດງ ເປັ ນອາຄານໄມ້ ຊັ້ ນດຽວມີ
ກ້ ອງຕະລ່ າງສູ ງ ທາງໃນມີຮຸ ່ ນຫລ່ ຂອງທ່ ານພະຄູ ວິຈານສັງຂະກິດ
ປະດິດສະຖານຢູ ່ , ເຄ່ ອງໃຊ້ ສອຍຂອງພະພິກສຸ ພະພຸ ດທະຮູ ບເກົ່າ
ໂບຮານ ຄາພີໃບລານ ສວນພ້ ນທີ່ທາງຫນ້ າຈັດສະແດງຕູ ້ ພະທາ
ມີຮາງຮົດນ້ າຮູ ບນາກ ເຄິ່ງກາງຮາງແກະສະລັກເປັນນົກຫັດສະດີ
ລິ ງ ອີ ກສ່ ວນຫນ່ ງເປັ ນຫ້ ອງໂຖງທາງກາງຈັ ດວາງສະແດງ
ເຂົ້າຂອງເຄ່ ອງໃຊ້ ພ້ ນບ້ ານເງິນບູ ຮານ, ເຄ່ ອງມຈັບສັດ, ເຄ່ ອງມ
ຕ່ າຫູ ກ, ຜ້ າຕ່ າພ້ ນບ້ ານ ເຄ່ ອງດົນຕີໝລາໄທເລີຍ.

ຫມ່ບ້ານວັດທະນະທາບ້ານນາອັ້

ພິພິທະພັນພືັ້ນບ້ານ
ວິຈານສັງຂະກິດ ວັດສີຈັນ
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4.

ຂັ້ມນຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານໃນແຂວງຫນອງຄາຍ
ເມືອງຫນອງຄາຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ແດງແຫນມເນ່ ອງ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານຫວຽດນາມ
ໂທ
042 411 961
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ຊາຍໂຂງ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານພ້ ນເມອງ, ອາຫານໄທ
ໂທ
042 412 308
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ຫລັງຈວນ ຫນອງຄາຍ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານໄທຕົ້ນຕາຫລັບ
ໂທ
042 412 558
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ດີດີໂພຊະນາ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານໄທ, ອາຫານຈີນ
ໂທ
042 411 548
………………………………………………………………………………….
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ຊ່ ຮ້ ານ
ທານຕາວັນ
້ ກະທະ, ເຂົ້າຕົ້ມ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານເຊົ້າ, ໄຂ່ ໝ
ໂທ
081 545 4464
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ບ້ ານສວນພິກ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານໄທ
ໂທ
042 412 444, 090 289 5959
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານລິມເມອງ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານອີສານ
ໂທ
081 053 9622

ຮ້ານອາຫານໃນແຂວງເລີຍ
ເມືືອງເລີຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ເລີຍດານັງ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານຫວຽດນາມ
ໂທ
042 830 413
……………………………………………………………………………….…
ຊ່ ຮ້ ານ
ເຂົ້າປຽກເສັ້ນ
້ ກະທະ/ເຂົ້າປຸ ້ ນ
ປະເພດອາຫານ ເຂົ້າປຽກເສັ້ນ/ໄຂ່ ໝ
ໂທ
042 833 376
…………………………………………………………………….……………
້ ກະທະ
ຊ່ ຮ້ ານ
ມະກັນ, ໄຂ່ ໝ
້ ກະທະ/ຕ້ົ ມເລອດຫມູ
ປະເພດອາຫານ ໄຂ່ ໝ
ໂທ
042 811 379
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ຊ່ ຮ້ ານ
ລ້ ານຊ້ າງ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານໄທ
ໂທ
042 833 733, 085 465 1234
………………………………………………………………….………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ດີເລີຍ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານໄທ, ອາຫານຈີນ
ໂທ
099 245 2556
ເມືອງຊຽງຄານ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ປ້ າບົວຫວານເຂ້ົ າປຸ ້ ນນ້ າແຈ່ ວ
ປະເພດອາຫານ ເຂ້ົ າປປຸ ້ ນນ້ າແຈ່ ວແນນບູ ຮານ ຕ້ົ ມເລອດ
ໂທ
042 821 404 , 083 418 9809
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ເຮອນຫລວງພະບາງ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານພ້ ນເມອງຫລວງພະບາງ
ໂທ
042 821 046 , 086 228 6998
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ຫມີເຫລອງເຟ້ ອງຟ້ າ
ປະເພດອາຫານ ເຝີ, ຫມີເຫລອງ, ເຂົ້າຂາຫມູ ແດງ-ຫມູ ກອບ
ໂທ
042 821 296 , 084 034 9885
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ຈິດສ້ົ ມຕາໄກ່ ປ້ີ ງ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານອ່ີ ສານ ສົມຕາ, ໄກ້ ປ້ີ ງ
ໂທ
087 232 5259
…………………………………………………………………………….……
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ຊ່ ຮ້ ານ
ເຂົ້າປຽກເສັ້ນຊອຍ 10
້ ກະທະ
ປະເພດອາຫານ ເຂົ້າປຽກ ໄຂ່ ໝ
ໂທ
085 658 4138
ເມືອງທ່າລີໍ່
………………………………………..........…………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ກ້ ວຍຕຽວເຮອນຄຸ ນປູ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານໄທ, ກ້ ວຍຕຽວ
ໂທ .........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ບ້ ານພັດທະນາ
ປະເພດອາຫານ ອາຫານໄທ
ໂທ
061 0764259

ຮ້ານອາຫານໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ແຂວງວຽງຈັນ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ເຝີແຊບ
ໂທ
+856 21 252 323
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ຂອງວິວ
ໂທ
+856 21 520 522
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ມູ ນເດີໄນ
ໂທ
+856 21 217 073
.........................................................................................................
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ຊ່ ຮ້ ານ
ລາວຊິກເກັ່ນ
ໂທ
+856 21 254 332
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ຂອບໃຈເດີ
ໂທ
+856 21 263 829
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ເຂົ້າຈີ່
ໂທ
+856 20 96 585 825
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ຕາມ້ົ ວ
ໂທ
+856 21 255 549
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ຄົວລາວ
ໂທ
+856 21 215 777
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ບາບີຄິວໂດມ
ໂທ
+856 20 77 823 410
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ສະບາຍດີ ຊູຊິ
ໂທ
+856 30 99 99 229
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ດາວວຽງ 2
ໂທ
+856 20 55 231 241
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ຟູ ຈິວາລາ
ໂທ
+856 21 222 210
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ເວັດໂຄດ ແອພອດ
ໂທ
+856 21 520 143
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ຊ່ ຮ້ ານ
ຕານັກລາວ
ໂທ
+856 21 215 777
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ສະບາຍດີ
ໂທ
+856 20 78 579 093
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ເທັກຊັດ ຊິກເກັ່ນ ທາດຫລວງ
ໂທ
+856 20 78 579 093
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮາດຣັອດ ກາເຟ
ໂທ
+856 30 58 55 486
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ລາວ-ຫລວງພະບາງ
ໂທ
+856 30 58 88 835
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ດາວດາ ໂຮເທວ & ເຣັດເທີຣອງ
ໂທ
+856 20 77 493 300
.........................................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານ ເອ-ອິນ
ໂທ
+856 20 59 229 944
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ບ້ ານທະນາຄັບ
ໂທ
+856 20 77 449 781
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານໄທແຊບ
ໂທ
+856 20 54 555 444
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ເມືອງຊະນະຄາມ
………………………………………………………….……..
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານແມ່ ດາລ້ິ ງ
ໂທ
22522619
ເມືອງປາກລາຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານແຄມຂອງ
ໂທ
99806861
…………………………………………………………………………….……
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານ100 ເດີ
ໂທ
56663862
…………………………………………………………………………….……
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານບ້ ານນາ
ໂທ
2975595
…………………………………………………………………………….……
ຊ່ ຮ້ ານ
ຮ້ ານອາຫານສະບາຍດີແມ່ ຂອງ
ໂທ
22067789
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ເຮອນແພກຸ ້ ງເຕ້ັ ນວາດສະຫນາ
ໂທ
22923866
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ເມືອງແກ່ນທ້າວ
....................................................................................
ຊ່ ຮ້ ານ
ມິນຕາ
ໂທ
56552250
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ເຈ້ ປ໊ອກ ຊ້ິ ນດາດ
ໂທ
22912335
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ຮ້ ານ
ພິມມະສອນ
ໂທ
23358999
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5.

ຂັ້ມນບ່ອນພັກ
ບ່ອນພັກໃນແຂວງຫນອງຄາຍ
ເມືອງຫນອງຄາຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມລຍັນນາຄາລາ ແລະຄອນເວນຊັນ
ເຊັ່ນເຕີ
ໂທ
042 422 889
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ພັນລ້ ານບູ ຕິລ່ີ ສອດ
ໂທ
042 412 878
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມຮັອບອີນ
ໂທ
042 413 599
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມຫນອງຄາຍໄວ້ ໂຮເທນ
ໂທ
042 420 222
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມລຍັນ ແມ່ ໂຂງ ຫນອງຄາຍ
ໂທ
042 465 777
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມອັດສະວັນ
ໂທ
042 464 514
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມອະມັນຕາຫນອງຄາຍ
ໂທ
042 412 899
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ພາລາດແອນ ພູ ນ ລີ່ສອດ
ໂທ
088 568 2300
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມຫນອງຄາຍຊີຕີໂຮເທນ
ໂທ
042 421 441
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ໄທ ລາວ ລີ່ເວີໄຊ
ໂທ
042 423 177

ບ່ອນພັກໃນແຂວງເລີຍ
ເມືອງເລີຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມພູ ຫລວງ
ໂທ
042 830 555
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ບ້ ານຟ້ າດາວ ແຟມິລີ ລີສອດ
ໂທ
081 871 9371, 042 834 663
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ເລີຍອຄິດ
ໂທ
042 861 886
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ເລີຍເຣດຊີເດນ
ໂທ
042 833 477
…………………………………………………………...............................
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ອິນດີໂກ ສະເປດ
ໂທ
090 974 2926
ເມືອງຊຽງຄານ
………………………………………………………..………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ສີຊຽງຄານ
ໂທ
042 821 000
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ນອນນັບດານ ລິມໂຂງ
ໂທ
089 883 2516
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ຊຽງຄານລ່ີ ສອດ
ໂທ
081 902 8810
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ອຸ ່ ນລັກລິມໂຂງ ລີ່ສອດ
ໂທ
086 859 8550
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ຊຽງຄານ ລີເວີ ເມ່ົ າເທນ ລ່ີ ສອດ
ໂທ
042 822 191
ເມືອງທ່າລີໍ່
……………………….....………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ Le bar tarry
ໂທ
042 889 442
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ໂທ
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ລີສອດພູ ຕາເວັນຊົມດາວ
086 856 1612

ບ່ອນພັກໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ແຂວງວຽງຈັນ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ວຽງຈັນ ກາເດັນໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 241 963
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ລາວອຄິດ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 264 134
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ທະວີເກັດເຮົ້າ
ໂທ
+856 21 264 915
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ສະບາຍດີ@ລາວ ໂຮເທວ ວຽງຈັນ
ໂທ
+856 21 265 141
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ລາວຊິນ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 213 976
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ແດນສະຫວັນ
ໂທ
+856 21 252 650
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ມັນດາລາ ບູ ຕິກ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 214 493
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໄອບິດ ວຽງຈັນ ນ້ າພຸ
ໂທ
+856 21 262 050
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ມະໂນລົມ ບູ ຕິກ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 250 748
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມດວງປະເສີດ
ໂທ
+856 21 285 255
……………………………………………………………....................……
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມລະອອງດາວ 1
ໂທ
+856 21 990 386
……………………………………………………………..…………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມດວງດີ
ໂທ
+856 21 264 532
………………………………………………………………………………..
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ອິນເຕີຊິຕີໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 242 842
……………………………………………………………..…………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ແສງພະຈັນ ບູ ຕິກ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 251 761
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມສິນນະຄອນ
ໂທ
+856 21 217 299
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມແມ່ ຂອງ ຊັນຊ່ າຍ
โทร
+856 21 212 912
………………………………………………………..………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ແລນມາກ ແມ່ ຂອງ ຣີເວີໄຊ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 266 888
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ເຊັ່ນເຕີພອຍ ບູ ຕິກ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 211 222
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ມູ ນໄລ້ ຈາປາ
ໂທ
+856 21 264 114
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມແກ້ ວມີໄຊ
ໂທ
+856 21 265 155
……………………………………………………..…………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມດວງເດອນ
ໂທ
+856 21 222 302
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ສະບາຍດີ 2
ໂທ
+856 21 265 114
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມວາດສະຫນາ ວຽງຈັນ
ໂທ
+856 21 252 090
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມແສງແກ້ ວ
ໂທ
+856 20 55 519 840
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມວຽງຈັນ ສະຕ່ າ
ໂທ
+856 21 241 897
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມເພັດມະນີໄຊ
ໂທ
+856 30 48 41 207
…………………………………………………………………………..……
ຊ່ ທີ່ພັກ
ເລີລຸ ກ ບູ ຕິກ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 255 888
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ຈັນດາລາ ບູ ຕິກ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 215 271
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມພັກໃຈ
โทร
+856 20 99 995 551
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມຈັນທາປັນຍາ
โทร
+856 21 244 284
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ແສງດາລາ
ໂທ
+856 20 55 504 507
………………………………………………………………………..………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ອະລູ ນ ເລັດຊີເດ່ັ ນ
ໂທ
+856 20 77 777 108
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ພົນທິບ ພາຊາ ໂຮເທວ
ໂທ
+856 21 261 591
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມຄາວົງສາ
ໂທ
+856 21 218 415
……………………………………………………………………………..…
ຊ່ ທີ່ພັກ
ສະກາຍໄລ້ ໂຮເທວລາວ
ໂທ
+856 21 414 182
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮງແຮມ ດຣິມໂຮມ 1
ໂທ
+856 30 55 41 168
…………………………………………………………………………..……
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ຫາຍໂສກ ເກັດເຮົ້າ
ໂທ
+856 21 219 711
……………………………………………………………………………..…
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມສະກາຍຊິຕີ
ໂທ
+856 21 850 999
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ກຣິນປຣາດ ບູ ຕິກ
ໂທ
+856 21 264 097
……………………………………………………………………………..…
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມລາວໂກນເດນ
ໂທ
+856 21 951 666
……………………………………………………………………………..…
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມສຸ ກສັນຣີເວີ 2
ໂທ
+856 21 216 271
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມດວງຈາປາ
ໂທ
+856 21 219 922
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂຮວແຮມ ລັກກີ ແບດແພດເກີ
ໂທ
+856 21 255 636
………………………………………………………………………..………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ເມີຄຽວ ວຽງຈັນ
ໂທ
+856 21 213 571
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ມີໄຊເກັດເຮົ້າ
ໂທ
+856 21 213 679
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ໂສວັນນາ 1
ໂທ
+856 21 260 532
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມໄຊຈະເລີນ
ໂທ
+856 20 58 588 841
……………………………………………………………………..…………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມວາດສະຫນາ
ໂທ
+856 21 413 894
………………………………………………………………………..………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ສະປອດເກັດເຮ້ົ າ
ໂທ
+856 21 241 352
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມດອກຈາປາ
ໂທ
+856 21 331 888
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ໂຮງແຮມ ພົງຈາປາ
ໂທ
+856 21 262 090
…………………………………………………………………………………
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ຊ່ ທີ່ພັກ
ເຮອນລາວ ເກັດເຮົ້າ
ໂທ
+856 21 216 258
………………………………………………………………………..………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ໂນໂວເທວ ວຽງຈັນ
ໂທ
+856 21 213 570
ເມືອງຊະນະຄາມ
………………………………………………………….……..
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກອາເລັກ
ໂທ
98325086
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກແສງທອງ
ໂທ
55790017
ເມືອງປາກລາຍ
…………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກໄຊຍະເດດ
ໂທ
28292715
…………………………………………………….…………………………..
ຊ່ ທີ່ພັກ
ເຮອນພັກບ້ ານນາ
ໂທ
22975595
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກອານຸ ສອນ
ໂທ
28688880
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກທະວີເພັດ
ໂທ
59599951
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ເມືອງແກ່ນທ້າວ
....................................................................................
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກມິນຕາ
ໂທ
59472222
………………………………………………………………………………….
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກໄອວ້ີ
ໂທ
23556639
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທີ່ພັກ
ເຮອນພັກລາວໂຊກດີ
ໂທ
09577793
…………………………………………………………………………………
ຊ່ ທ່ີ ພັກ
ເຮອນພັກ ພິມມະສອນ
ໂທ
23358999
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กรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
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