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1. 
แผนที่ Map ແຜນທ ີ່ 

 
แผนที่จังหวัดเลียบแม่น ้ำโขง (เลย-มุกดำหำร) 
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แผนที่จังหวัดเลย 
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แผนที่จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่จังหวัดบึงกำฬ 
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แผนที่จังหวัดนครพนม 
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แผนที่จังหวัดมุกดำหำร 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเมืองเลย 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเชียงคำน 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอปำกชม 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอสังคม 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอศรีเชียงใหม่ 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอท่ำบ่อ 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเมืองหนองคำย 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอโพนพิสัย 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอรัตนวำปี 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอปำกคำด 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเมืองบึงกำฬ 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอบุ่งคล้ำ 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอท่ำอุเทน 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเมืองนครพนม 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอธำตุพนม 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอหว้ำนใหญ่ 
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แผนที่ท่องเที่ยวเมืองมุกดำหำร 
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอดอนตำล 
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2. 
รู้จักเส้นทำงเลียบแม่น ้ำโขง 

จำกเลยถึงมุกดำหำร 
 

แม่น ้ำโขงเป็นแม่น ้ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีต้น
ก้ำเนิดอยู่ที่เทือกเขำหิมำลัย ไหลผ่ำนบริเวณที่รำบสูงทิเบตใน
มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ผ่ำนประเทศจีน พม่ำ ลำว ไทย กัมพูชำ 
และไหลออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนำม มีควำมยำวประมำณ 
4,900 กิโลเมตร เป็นควำมยำวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วง
ที่แม่น ้ำโขงไหลผ่ำนประเทศจีนมีชื่อเรียกว่ำ “แม่น ้ำหลำนซำง” 
หรือ “หลำนซำงเจียง” แปลว่ำ “แม่น ้ำที่มีควำมเชี่ยวกรำก” และ
เมื่อไหลผ่ำนเข้ำสู่เขตประเทศพม่ำและประเทศลำวจะเรียกว่ำ 
“แม่น ้ำของ” ส่วนในประเทศไทยจะเรียกว่ำ “แม่น ้ำโขง” 

ลักษณะโดดเด่นของแม่น ้ำโขง คือ มีตลิ่งที่สูงชันมำกทั งสอง
ฝั่ง เส้นทำงน ้ำไหลคดเคี ยวเลี ยวเลำะไปตำมไหล่เขำ กระแสน ้ำจะ
ไหลจำกทำงเหนือสู่ทำงใต้ตลอดทั งปี ระดับน ้ำในฤดูฝนกับฤดูแล้งมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ควำมเร็วของกระแสน ้ำขึ นอยู่กับแต่
ฤดูกำล ดินในแม่น ้ำโขงเป็นดินทรำย มีเกำะแก่งน้อยใหญ่มำกมำย
เรียงรำยตลอดแม่น ้ำ นอกจำกนี แม่น ้ำโขงยังเป็น 1 ในแม่น ้ำ 3 สำย 
ที่ได้รับกำรขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับแม่น ้ำแยงซีและแม่น ้ำ
สำละวินในเขตพื นที่มณฑลยูนนำนภำยใต้ชื่อ “พื นที่คุ้มครองแม่น ้ำ
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ขนำนสำมสำยแห่งยูนนำน” พื นที่ดังกล่ำวนับได้ว่ำเป็นสถำนที่แห่ง
หนึ่งบนโลกที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 ทั งนี บริเวณปำกแม่น ้ำโขงที่ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศ
เวียดนำมนั นมีสำมเหลี่ยมดินดอนขนำดใหญ่ ซึ่งได้รับกำรยกย่อง
จำกนำนำชำติว่ำมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและธรณีวิทยำอย่ำง
ยิ่ง อีกทั งตลอดเส้นทำงของแม่น ้ำโขงก็ยังมีพันธุ์ปลำหลำยพันชนิด 
โดยเฉพำะปลำบึก ซึ่งพบได้เพียงเฉพำะในแม่น ้ำสำยนี เท่ำนั น แม่น ้ำ
โขงจึงเป็นแม่น ้ำส้ำคัญท่ีมีคุณค่ำของโลก 
 ส้ำหรับประเทศไทย แม่น ้ำโขงไหลเข้ำมำสู่ประเทศไทยจุด
แรกที่สำมเหลี่ยมทองค้ำในเขตอ้ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 
บริเวณดังกล่ำวเป็นจุดแยกประเทศถึง 3 ประเทศ คือ ไทย พม่ำ 
และลำว  
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ที่มำ: http://www.photoontour.com 
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 ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภำคอีสำนนั น
พบว่ำ อ้ำเภอแรกท่ีแม่น ้ำโขงไหลผ่ำนก็คือ อ้ำเภอเชียงคำน บริเวณ
ปำกแม่น ้ำเหืองที่ไหลมำบรรจบกับแม่น ้ำโขง ที่บ้ำนท่ำดีหมี ภูคกงิ ว 
ต้ำบลปำกตม อ้ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย แม่น ้ำโขงได้กลำยเป็น
เส้นกั นเขตแดนระหว่ำงไทยกับลำวในพื นที่ภำคอีสำน ปัจจุบันเชียง
คำนเปน็อ้ำเภอท่องเที่ยวและเป็นอ้ำเภอพักตำกอำกำศท่ีได้รับควำม
นิยมอย่ำงสูงเพรำะควำมสวยงำมของแม่น ้ำโขงอันเป็นส่วนประกอบ
ที่ส้ำคัญอย่ำงหนึ่ง 
 จำกอ้ำเภอเชียงคำน จ .เลย แม่น ้ำโขงกลำยเป็นเส้นกั น
พรมแดนระหว่ำงไทยกับลำวยำวต่อเนื่องมำกว่ำ 800 กิโลเมตร 
ไหลผ่ำนตั งแต่จังหวัดเลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม มุกดำหำร 
อ้ำนำจเจริญ และไปสิ นสุดที่จังหวัดอุบลรำชธำนี จุดสุดท้ำยบริเวณ
บ้ำนเวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี ทั งนี ตลอดเส้นทำงของ
แม่น ้ำโขงมีสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมที่น่ำสนใจ
หลำกหลำยรูปแบบ เส้นทำงดังกล่ำวมีควำมอุดมสมบู รณ์ด้วย
ธรรมชำติ ภูผำหิน เกำะแก่งมำกมำยก่อให้เกิดน ้ำตกสวยงำม มีจุด
ชมวิวตระกำรตำ ส่วนด้ำนประเพณีวัฒนธรรมก็พบว่ำ มีควำม
น่ำสนใจด้วยเหตุที่มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนชำติพันธุ์ วิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของผู้คนในลุ่มน ้ำโขง ตลอดจนยังมีสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์
จำกหลำยแหล่งในชุมชนลุ่มน ้ำแห่งนี  ฉะนั น ในปัจจุบันเส้นทำง
เลียบแม่น ้ำโขงจึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทำงมีชื่อเสียงและได้รับควำมนิยม
อีกทั งยังเป็นจุดหมำยของนักท่องเที่ยวที่นิยมชมชอบกำรเดินทำง
เที่ยวชมสภำพธรรมชำติอันสวยงำม รวมทั งศิลปะวิถีชีวิตวัฒนธรรม
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สองฝั่งแม่น ้ำโขงที่แสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับ
รำชอำณำจักรลำวล้ำนช้ำงที่มีอยู่ร่วมกันในภูมิภำคนี ได้เป็นอย่ำงด ี 
 จังหวัดริมน ้ำโขงจึงเป็นแรงดึงดูดใจให้แก่กลุ่มบรรดำ
นักท่องเที่ยวท้ำให้เมืองริมโขงได้พัฒนำกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส้ำคัญในระดับภูมิภำคและระดับประเทศด้วยเช่นกัน อำทิ อ้ำเภอ
เชียงคำน อ้ำเภอเมืองหนองคำย โพนพิสัย อ้ำเภอเมืองนครพนม 
อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ อ้ำเภอเมืองมุกดำหำร หรืออ้ำเภอเขมรำฐ  และ
อ้ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นต้น ด้วยเหตุนี แม่น ้ำโขงจึง
นับเป็นมนต์เสน่ห์ที่ส้ำคัญ เป็นองค์ประกอบทำงธรรมชำติที่เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจให้ผู้คนได้แวะเวียนมำสัมผัสเที่ยวชมควำมงดงำม ตระกำร
ตำได้ตลอดเวลำ 
 เส้นทำงเลียบแม่น ้ำโขงในภำคอีสำน จึงเป็นเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพำะที่แตกต่ำงไปจำกเส้นทำงท่องเที่ยว
อ่ืนๆ คือ เป็นเส้นทำงกลำงขุนเขำน้อยใหญ่ เลำะเลียบไปกับ
เส้นทำงแม่น ้ำที่คดเคี ยวที่เต็มไปด้วยสภำพธรรมชำติ ป่ำเขำและ
ท้องทุ่งที่งดงำม อีกทั งยังมีทิวทัศน์ของประเทศเพ่ือนบ้ำนอย่ำงเช่น
ลำวที่สำมำรถชื่นชมและสัมผัสควำมงดงำมได้ตลอดทั งเส้นทำงนี   
 ในอดีตแม่น ้ำโขงอำจถูกมองเพียงว่ำเป็นเส้นกั นพรมแดน
ระหว่ำงไทยกับลำว เป็นเมืองชำยแดน แต่ทว่ำในปัจจุบันแม่น ้ำโขง
กลำยเป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ เป็นพื นที่ที่มีศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของภูมิภำคและประเทศที่รอคอยให้ผู้มำ
เยือนได้แวะเวียนเข้ำมำสัมผัสมนต์เสน่ห์ของดินแดนแห่งขุนเขำและ
สำยน ้ำที่ทรงคุณค่ำในท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
หรือภำคอีสำนแห่งนี   
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3. 
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทำง 

 
 
แหล่งท่องเที่ยว 
ช่วงอ้ำเภอเมืองเลย-เชยีงคำน-ปำกชม 

  ภูบ่อบิด/ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย/ห้วยน ้ำหมำน/ 
          วนอุทยำนภูผำล้อม/หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนนำอ้อ/ 
   พิพิธภัณฑ์พื นบ้ำนวิจำรณ์สังฆกิจ วัดศรีจันทร์/ 
       หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด้ำบ้ำนนำป่ำหนำด/ 

ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน ้ำ บ้ำนนำซ่ำว/ภูช้ำงน้อย/ 
ถนนชำยโขงย่ำนบ้ำนไม้เก่ำ/ล่องเรือชมโขง/ 
พระใหญ่ภูคกงิ ว/วัดศรีคุณเมือง/วัดมหำธำตุ/ 
แก่งคุดคู้/วัดท่ำแขก/ภูทอก/วัดพระบำทภูควำยเงิน/ 
ศิวลึงค์บ้ำนคกเลำเหนือ/บ้ำนหำดเบี ย/ 
จุดชมวิวภูหอ-ปำกชม 
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ภูบ่อบิด 
ที่ตั ง : ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 
 เป็นภูเขำสูง กำรเดินทำงขึ นยอดภูเป็นเส้นทำงบันไดที่
สำมำรถเดินเท้ำขึ นไปได้ถึงยอด บนยอดภูบ่อบิดสำมำรถมองเห็น
ทัศนียภำพทุกทิศทำงของเมืองเลย นักท่องเที่ยวสำมำรถชมพระ
อำทิตย์ขึ นหรือดูทะเลหมอกในฤดูฝนหรือฤดูหนำว และชมพระ
อำทิตย์ตกดินได้ที่นี่ที่เดียว และในตอนกลำงคืนจะสำมำรถเห็นแสง
ไฟจำกบ้ำนเรือนของชำวเมืองเลยเป็นภำพสวยงำม 
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
ที่ตั ง : มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 

ในอำคำรศูนย์วัฒนธรรมจัดแสดงข้ำวของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเลยในอดีต พระพุทธรูปเก่ำที่ท้ำมำจำก
ไม้ หินทรำย ดินเผำและเงิน หน้ำกำกผีตำโขน ข้ำวของเครื่องใช้
โบรำณ นิทรรศกำรเกี่ยวกับจังหวัดเลย ทั งด้ำนธรณีวิทยำ 
ภูมิศำสตร์ประวัติศำสตร์ ประเพณีและกลุ่มชำติพันธุ์ 
 

  
ภูบ่อบิด ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
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ห้วยน ้ำหมำน  
ทีต่ั ง : ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมในกำรล่องแพยำม
เช้ำเพ่ือชมทิวทัศน์รอบอ่ำงเก็บน ้ำขณะพระอำทิตย์ขึ น โดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูหนำวที่จะสำมำรถสัมผัสกับควำมงดงำมของหมอกที่ปก
คลุมไปทั่วพื นผิวน ้ำ และแหล่งรับประทำนอำหำรปลำสดรสเลิศ   
 
 

   
ห้วยน ้ำหมำน วนอุทยำนภูผำล้อม 

 
 
วนอุทยำนภูผำล้อม 
ที่ตั ง : ต.น ้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย  
 ชำวบ้ำนเรียกว่ำกวนผำล้อม เป็นภูเขำหินปูนสูงชันที่มียอด 
หยักแหลมจ้ำนวนมำกตั งโอบล้อมเสมือนเป็นก้ำแพง ตรงกลำงเป็น
ผืนป่ำดิบที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ จุดชมวิว และถ ้ำต่ำง ๆ รวมทั งบ่อ
น ้ำซับ หรือน ้ำผุด เป็นบ่อน ้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ใจกลำงป่ำ เชื่อกันว่ำเป็นรู
ของพญำนำค ซึ่งเป็นทำงน ้ำใต้ดินท่ีไปทะลุออกแม่น ้ำโขงได้  
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หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนนำอ้อ 
ที่ตั ง : ต.นำอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย  

บ้ำนนำอ้อนับเป็นหมู่บ้ำนวัฒนธรรมที่มีประวัติควำม
เป็นมำกว่ำ 450 ปี ชำวนำอ้อมีเลือดเนื อเชื อสำยลำว “เผ่ำไทลื อ”
อพยพจำกหลวงพระบำงและเวียงจันทน์มำตั งถิ่นฐำนในประเทศ
ไทยเม่ือประมำณปี พ.ศ. 2236 ชำวบ้ำนนำอ้อมีนิสัย ขยัน อดทน 
รักครอบครัว รู้จักหักล้ำงถำงพงเพ่ือสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นใน
ครอบครัว รักพวกพ้องรวมตัวกันด้วยควำมสำมัคคีอย่ำงแน่นเหนียว 

  

หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนนำอ้อ พิพิธภัณฑ์พื นบ้ำนวิจำรณ์สังฆกจิ  
 

พิพิธภัณฑ์พื นบ้ำนวิจำรณ์สังฆกิจ วัดศรีจันทร์  
ที่ตั ง : บ้ำนนำอ้อ ต.นำอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 
 พิพิธภัณฑ์แห่งนี ใช้กุฏิเดิมของพระครูวิจำรณ์สังฆกิจเป็น
อำคำรจัดแสดง เป็นอำคำรไม้ชั นเดียวใต้ถุนสูง ภำยในประดิษฐำน
รูปหล่อของท่ำนพระครูวิจำรณ์สังฆกิจ เครื่องอัฐบริขำร พระพุทธรูป
เก่ำโบรำณ คัมภีร์ใบลำน พื นที่ด้ำนหน้ำจัดแสดงตู้พระธรรม รำงรดน ้ำ
รูปนำคตรงกลำงรำงแกะสลักเป็นนักหัสดีลิงค์ ห้องโถงกลำงจัดแสดง
ข้ำวของเครื่องใช้พื นบ้ำน เงินโบรำณ เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องมือทอ
ผ้ำ ผ้ำทอพื นบ้ำน เครื่องดนตรีหมอล้ำไทเลย  
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หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด้ำบ้ำนนำป่ำหนำด  
ที่ตั ง : บ้ำนนำป่ำหนำด ต.เขำแก้ว อ.เชียงคำน จ.เลย  
 จัดสร้ำงขึ นเพ่ือให้เป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติควำมเป็นมำ
ของชำวไทด้ำบ้ำนนำป่ำหนำด ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำม
เป็นอยู่ ซึ่งชำวบ้ำนนำป่ำหนำด เป็นหมู่บ้ำนท่ีมีประชำกรเป็นเชื อ
สำย “ไทด้ำ” หมู่บ้ำนเดียวในจังหวัดเลย หมู่บ้ำนนี จึงกลำยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอำยุมำกว่ำ 100 ปี 
 

หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด้ำ 
บ้ำนนำป่ำหนำด 

ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน ้ำ  
บ้ำนนำซ่ำว 

 
ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน ้ำ บ้ำนนำซ่ำว 
ที่ตั ง : โรงเรียนบ้ำนนำซ่ำว ต.นำซ่ำว อ.เชียงคำน จ.เลย 

 กำรละเล่นผีขนน ้ำ ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ เป็น
เอกลักษณ์ของชำวบ้ำนนำซ่ำว เชื่อว่ำกำรละเล่นผีขนน ้ำเป็นประจ้ำ
ทุกเดือน 6 ของทุกปี ช่วยให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล ชำวบ้ำนจึงได้
ร่วมกันจัดตั งสภำวัฒนธรรมบ้ำนนำซ่ำวขึ นเพ่ืออนุรักษ์กำรละเล่น
พื นบ้ำนผีขนน ้ำ โดยมีศูนย์วัฒนธรรมตั งอยู่ที่โรงเรียนบ้ำนนำซ่ำว  
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https://igx.4sqi.net/ 
 

ภูช้ำงน้อย 
ที่ตั ง : บ้ำนเชียงคำน ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย  

วัดภูช้ำงน้อยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 
ประดิษฐำนอยู่บน  ยอดภูช้ำงน้อย มีชื่อว่ำ 
“พระพุทธศำกยมุณีศรีเชียงคำน” ซึ่งจำกจุด
ที่องค์พระประดิษฐำนนี สำมำรถมองเห็น
ทัศนียภำพของเมืองเชียงคำนและแม่น ้ำโขง
ได้อย่ำงชัดเจน เป็นจุดชมวิวได้ทั งพระ
อำทิตย์ขึ น และชมพระอำทิตย์ตก ถือเป็นจุด
ชมวิวที่สวยงำมอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียง
คำน  
 
พระใหญ่ภูคกงิ ว 
ที่ตั ง : บ้ำนท่ำดีหมี ต.ปำกตม อ.เชียงคำน จ.เลย  

เ รี ย ก อี ก ชื่ อ ห นึ่ ง ว่ ำ พ ร ะ พุ ทธ            
นวมินทรมงคลลีลำทวินครำภิรักษ์ เป็น
พระพุทธรูปปำงลีลำประทำนพรหล่อด้วยไฟ
เบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั งองค์ สูง 19 เมตร 
ตัวฐำนกว้ำง 7.2 เมตร บริเวณนี ยังเป็นจุด
ชมวิวทั งแม่น ้ำเหืองและแม่น ้ำโขงไปพร้อมๆ 
กันได้อย่ำงงดงำม  
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ถนนชำยโขงย่ำนบ้ำนไม้เก่ำ 
ที่ตั ง : ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 

ถนนชำยโขงที่ยังคงอนุรักษ์บ้ำนไม้เก่ำปลูกเรียงรำยทอด
ยำวไปตำมสองฝั่งถนนริมแม่น ้ำ แสดงถึงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ผู้คนอันสงบเรียบง่ำย  สัมผัสได้ถึงบรรยำกำศของเชียงคำนแบบ
ดั งเดิม ส่วนในช่วงเวลำประมำณ 17.00 - 22.00 น. ของทุกวันถนน
เส้นนี จะกลำยเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวำ นอกจำกนี ยังมี
ถนนที่สร้ำงเป็นระเบียงทำงเดินริมแม่น ้ำ เหมำะส้ำหรับกำรเดิน
เที่ยวชมบรรยำกำศริมน ้ำโขงยำมเช้ำและเย็น  

 

ถนนชำยโขงย่ำนบ้ำนไม้เก่ำ 
 

ล่องเรือชมโขง  
 
ล่องเรือชมโขง  
ที่ตั ง : อ.เชียงคำน จ.เลย 

กิจกรรมล่องเรือชมโขงของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยว 
เกษตรริมโขง ประมงพื นบ้ำน เชียงคำน ให้บริกำรล่องเรือประมง
พื นบ้ำนเพ่ือพำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมควำมงำมแม่น ้ำโขง พร้อม
สัมผัสวิถีชีวิตชำว ประมงเชียงคำนอย่ำงใกล้ชิด โดยจะเปิดบริกำร
ล่องเรือตลอดทั งปี  



38~ 38 ~ 

วัดศรีคุณเมือง 
ที่ตั ง : ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย  

วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นแหล่งรวมงำนศิลปะทั งแบบ
ล้ำนนำและล้ำนช้ำง พระประธำนในพระอุโบสถเป็นพระพุทธปฏิมำ
ประทับขัดสมำธิรำบนำคปรกอำยุกว่ำ 300 ปี ศิลปวัตถุที่ส้ำคัญมี
หลำยชิ น เช่น พระพุทธรูปไม้จ้ำหลักลงรักปิดทองปำงประทำนอภัย
แบบล้ำนช้ำง ธรรมำสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ตู้พระธรรมและใบ
ลำนเก่ำ ฮำงฮดสรง (รำงสรงน ้ำ) ซึ่งท้ำเป็นรูปคล้ำยเรือสุพรรณหงส์  
 
วัดมหำธำตุ 
ที่ตั ง : ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย  

ชำวบ้ำนเรียกวัด “หลวงพ่อใหญ่” เดิมอุโบสถวัดมหำธำตุ
เป็นสถำนที่ว่ำกำรงำนของเจ้ำเมืองหลำยสมัย มีบัลลังก์เจ้ำเมือง
และฆ้องชัยอยู่ ต่อมำได้ย้ำยสถำนที่ว่ำรำชกำรไป จึงเปลี่ยนเป็นวัด
มีองค์พระประธำนศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปไม้สมัยล้ำนช้ำงปำง
มำรวิชัย เรียกว่ำ “หลวงพ่อใหญ่” และพระพุทธรูปปำงประทำนพร
อีก 9 องค์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชำวเชียงคำน 

 

วัดศรีคุณเมือง วัดมหำธำตุ 
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แก่งคุดคู้ 
ที่ตั ง: ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 

ในฤดูร้อนเมื่อแม่น ้ำโขงลด จะมองเห็นโขดหินยำวเหยียด
ขวำงกั นล้ำน ้ำโขง มองดูคล้ำยยักษ์นอนคุดคู้กั นล้ำแม่น ้ำโขงเอำไว้ 
นักท่องเที่ยวจะได้ชมแก่งหินอันคดเคี ยวสวยงำม หำดทรำยอันยำว
เหยียด ชมวิถีชีวิตชำวบ้ำนที่ล่องเรือหำปลำในแม่น ้ำโขง รวมทั งเดิน
ซื อหำสินค้ำ ชิมอำหำรอร่อยๆ ที่จ้ำหน่ำยบริเวณแก่งคุดคู้ 
 

แก่งคุดคู ้ วัดท่ำแขก 
 
วัดท่ำแขก 
ทีต่ั ง : ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย  

เป็นวัดเก่ำแก่โบรำณ ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ำโขง ฝั่งตรงข้ำมเป็น 
“เมืองสำนะคำม” พระอุโบสถน้ำเอำรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมแบบ
วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบำง สปป.ลำว มำเป็นต้นแบบ ภำยใน
โบสถ์มีพระพุทธรูป 3 องค์สกัดจำกหินแกรนิตทั งก้อน มีหลวงปู่
ชอบ ฐำนสโมเป็นองค์ประธำนอุปถัมภ์  
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ภูทอก  
ทีต่ั ง : ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย  

จุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวเชียงคำน ตั งอยู่ทำงทิศใต้ของเมืองเชียงคำน 
ลักษณะเป็นภูเขำสูง ตั งอยู่ริมแม่น ้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั งของ
สถำนีโทรคมนำคมเชียงคำน และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำม
ของอ้ำเภอเชียงคำนและล้ำน ้ำโขงได้โดยรอบ  

 

 
ภูทอก  วัดพระบำทภูควำยเงิน 

 
วัดพระบำทภูควำยเงิน 
ทีต่ั ง : บ้ำนผำแบ่น ต.บุฮม อ.เชียงคำน จ.เลย  

มี ร อยพระ พุทธบำทประดิ ษฐ ำนอยู่ บนหิ นลั บมี ด 
รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบำทจริง นอกจำกนี ยังมีพระเจ้ำ
ใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนปั้นสีขำวองค์ใหญ่ ตำมพระ
วรกำยประดับด้วยกระจกเงำชิ นเล็กๆ สิ่งที่สะดุดตำต่อผู้มำเยือนอีก
สิ่งหนึ่งก็คือ ปูนปั้นรูปควำยเงินที่ตั งอยู่บริเวณลำนจอดรถทำงเข้ำวัด  
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ศิวลึงค์บ้ำนคกเลำเหนือ  
ที่ตั ง : ต.บุฮม อ.เชียงคำน จ.เลย  

เป็ นก้ อนหิ น มี ลั ก ษ ณ ะ
คล้ำยศิวลึงค์จ้ำนวน 2 ก้อนใหญ่ 
เชื่อว่ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ใน
พื นที่แถบนี มำช้ำนำนภำยหลังมีกำร
สร้ำงศำลขึ นเพ่ือเป็นสถำนที่เคำรพ
บูชำของชำวเชียงคำน  
 
บ้ำนหำดเบี ย 
ทีต่ั ง : ต.ปำกชม อ.ปำกชม จ.เลย 

 เป็นหมู่บ้ำนริมแม่น ้ำโขง 
ชำวบ้ำนที่นี่มีอำชีพเก็บก้อนหินจำก
แม่น ้ำโขงขึ นมำขำยเป็นรำยได้เสริม 
ไม่แนะน้ำให้นักท่องเที่ยวซื อหิน
ก ลั บ ไ ป  แ ต่ ส ำ ม ำ ร ถ แ ว ะ ช ม
ธรรมชำติของหินในล้ำน ้ำโขงได้ 
 
จุดชมวิวภูหอ-ปำกชม 
ที่ตั ง : อ.ปำกชม จ.เลย 
 จุดชมวิวภูหอ สถำนที่ชมวิว
แม่น ้ ำโขง และตัวอ้ำเภอปำกชม 
เหมำะส้ำหรับกำรมำชมพระอำทิตย์
ขึ นในตอนเช้ำริมน ้ำโขง และยัง
สำมำรถมองเห็น สปป.ลำว ฝั่งตรงข้ำมอ้ำเภอปำกชม จังหวัดเลย 



42~ 42 ~ 
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แหล่งท่องเที่ยว 
ช่วงอ้ำเภอสังคม-ศรีเชยีงใหม่-ท่ำบ่อ 
จุดชมวิวหนองปลำบึก/ภูห้วยอีสัน/พันโขดแสนไคร้/ 
น ้ำตกธำรทอง/วัดผำตำกเสื อ สกำยวอล์ค/ถ ้ำดินเพียง/ 
จุดชมบั งไฟพญำนำคอ่ำงปลำบึก/วัดหินหมำกเป้ง/ 
วัดอรัญบรรพต/หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนวังน ้ำมอก/ 
พระพุทธบำทเวินกุ่ม/จุดชมวิวนครหลวงเวียงจันทน์- 
ถนนริมโขงศรีเชียงใหม่/หลวงพ่อพระเจ้ำองค์ตื อ 
วัดศรีชมภู/พระธำตุบังพวน 
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จุดชมวิวหนองปลำบึก 
ทีต่ั ง : ต.บ้ำนม่วง อ.สังคม จ.หนองคำย 

จุดชมวิวหนองปลำบึกเป็นจุดชมวิวและพระอำทิตย์ตกที่
สวยงำมของอ้ำเภอสังคมอยู่ติดแม่น ้ำโขง เวลำน ้ำโขงแห้งลงจะ
สำมำรถมองเห็นโขดหินขึ นเป็นแก่งน้อย-ใหญ่มำกมำยจนท้ำให้
ชำวบ้ำนในพื นที่เรียกขนำนนำมว่ำ “3 หมื่นแก่ง” และเป็นจุดชมบั ง
ไฟพญำนำคอีกแห่งของอ้ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย 

 

 
จุดชมวิวหนองปลำบึก 

 
ภูห้วยอีสัน 

 
ภูห้วยอีสัน 
ที่ตั ง : ต.บ้ำนม่วง อ.สังคม จ.หนองคำย  

เป็นจุดชมพระอำทิตย์ขึ นและทะเลหมอกที่สวยงำมอีกจุด
หนึ่งของหนองคำย  เบื องล่ำงสำมำรถมองเห็นเกำะแก่งของแม่น ้ำ
โขง โดยสำมำรถชมทะเลหมอกได้ประมำณ 2 จุด คือ จุดชมวิว
สูงสุดที่เป็นพื นที่ของ อบต. บ้ำนม่วง และอีกหนึ่งจุด คือ พื นที่ของ
ครัวไม้น ้ำ  
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พันโขดแสนไคร้ 
ที่ตั ง : บ้ำนม่วง อ.สังคม จ.หนองคำย 

"แกรนด์แคนยอน กลำงแม่น ้ำโขง" ในช่วงฤดูร้อนระดับน ้ำ
ในแม่น ้ำโขงจะลดลง จะมองเห็นโขดหินโผล่ขึ นจำกแม่น ้ำโขง ทั ง
ขนำดเล็กและขนำดใหญ่นับ 1,000 โขด ระยะทำงยำวตำมแม่น ้ำ
โขงกว่ำ 5 กิโลเมตร ในแต่ละโขดก็จะมี "ต้นไคร้" ขึ นอยู่โดยทั่วไป
หลำยแสนต้น จึงตั งชื่อตำมลักษณะที่เกิดว่ำ "พันโขดแสนไคร้"  
 
 
น ้ำตกธำรทอง 
ที่อยู่ : ต.ผำตั ง อ.สังคม จ.หนองคำย  

เกิดจำกต้นน ้ำที่แทรกตัวไหลผ่ำนลำนหินหลำยชั น มีระยะ
ลดหลั่นกันไปด้วยควำมสูงกว่ำ 30 เมตร ท้ำให้ตัวน ้ำตกนั นมีควำม
สวยงำมและมีลำนส้ำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน ้ำกัน ปลำยทำง
ของสำยน ้ำแห่งนี จะไหลลงสู่แม่น ้ำโขง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติที่โดดเด่นของจังหวัดหนองคำย  

 

 
พันโขดแสนไคร้ 

 
น ้ำตกธำรทอง 
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วัดผำตำกเสื อ สกำยวอล์ค 
ที่ตั ง : ต.ผำตั ง อ.สังคม จ.หนองคำย 

สูงจำกระดับน ้ำทะเล 550 เมตร ภำยในวัดเป็นจุดชมวิว
แม่น ้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น ้ำลดหำกไปยืนอยู่บน
สกำยวอล์ควัดผำตำกเสื อแล้วมองลงมำยังแม่น ้ำโขง จะเห็นสัน
ทรำยเป็นริ วคล้ำยเกล็ดพญำนำคอย่ำงชัดเจน ซึ่ งเป็นควำม
มหัศจรรย์ที่ธรรมชำติสร้ำงขึ น ได้อย่ำงน่ำพิศวง   

 

 
วัดผำตำกเสื อ สกำยวอล์ค 

 
 

ถ ้ำดินเพียง 
 
ถ ้ำดินเพียง 
ที่ตั ง : ต.ผำตั ง อ.สังคม จ.หนองคำย  

ตั งอยู่ในเขตวัดถ ้ำศรีมงคล มีลักษณะคล้ำยเมืองบำดำล
ของพญำนำคตำมควำมเชื่อของชำวบ้ำน ภำยในถ ้ำจะมีควำมชื น
และมีน ้ำไหลตลอดปี มีก้อนหินเป็นแท่งตั งวำงอย่ำงจงใจ มีส่วนเว้ำ
โค้งของหินภำยในถ ้ำท่ีสวยงำม  
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จุดชมบั งไฟพญำนำคอ่ำงปลำบึก 
ที่ตั ง : บ้ำนผำตั ง ต.ผำตั ง อ.สังคม จ.หนองคำย 

จุดชมทิวทัศน์อ่ำงปลำบึก เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวตำม
ธรรมชำติที่ประกอบไปด้วยเกำะแก่ง โขดหิน และห้อมล้อมไปด้วย
ภูเขำ และยังเป็นจุดชมบั งไฟพญำนำคท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่ง  

 

 
จุดชมบั งไฟพญำนำคอ่ำงปลำบึก 

 
วัดหินหมำกเป้ง 

 
วัดหินหมำกเป้ง 
ที่ตั ง : ต.พระพุทธบำท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคำย  

เดิมเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี 
เกจิอำจำรย์ชื่อดังของภำคอีสำน หลังจำกท่ำนมรณภำพมีกำร
ก่อสร้ำงเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิของท่ำน ภำยในวัดมีพื นที่ด้ำนหนึ่งติดกับ
ล้ำน ้ำโขงมองเห็นทัศนียภำพสวยงำม มีหินหมำกเป้งซึ่งเป็นชื่อหิน
สำมก้อน ตั งเรียงกันอยู่ริมฝั่งแม่น ้ำโขง มีลักษณะคล้ำยตุ้มเครื่องชั่ง
ทองค้ำสมัยเก่ำ  
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วัดอรัญบรรพต 
ที่ตั ง : ต.บ้ำนหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคำย 

วัดอรัญบรรพต มีพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรม
สำรีริกธำตุ ก่อสร้ำงโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพ่ือ
ถวำยหลวงปู่เหรียญ วรลำโภ เกจิอำจำรย์ชื่อดัง ภำยในบริเวณวัดมี
บรรยำกำศอันร่มรื่นและรำยล้อมไปด้วยสถำปัตยกรรมที่รวบรวมไว้
ซึ่งควำมงดงำมของศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  

 

 
วัดอรัญบรรพต 

 
หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนวังน ้ำมอก 

 
หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนวังน ้ำมอก 
ที่ตั ง : ต.พระพุทธบำท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคำย 

หมู่บ้ำนเล็กๆ ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ตลอดจนธรรมชำติที่งดงำม เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
อนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร ที่เกิดจำกกำรปลูกฝังจิตส้ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติของคนในชุมชน  
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พระบำทเวินกุ่ม 
ทีต่ั ง : ต.พระพุทธบำท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคำย 
  รอยพระบำทเวินกุ่ม อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบำทเวินกุ่ม 
เป็นวัดที่มีควำมเชื่อเก่ียวกับพญำนำคว่ำเป็นผู้อำรักขำรอยพระพุทธ
บำท  
 
 
 
 
 
 
 

         พระบำทเวินกุ่ม 
 
   จุดชมวิวนครหลวงเวียงจันทน์ 
       ถนนริมโขงศรีเชียงใหม่ 

 
จุดชมวิวนครหลวงเวียงจันทน์-ถนนริมโขงศรีเชียงใหม่  
ที่ตั ง : ริมแม่น ้ำโขง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคำย  

อ้ำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นอ้ำเภอที่อยู่ตรงข้ำมนครหลวง
เวียงจันทน์ของลำว เพียงคั่นด้วยแม่น ้ำโขงเท่ำนั น บริเวณตัวอ้ำเภอ
ตรงจุดริมแม่น ้ำจึงได้จัดสร้ำงท้ำเป็นพื นท่ีสำธำรณะ ลำนกิจกรรม 
ถนนคนเดิน และเป็นจุดชมวิวนครหลวงเวียงจันทน์ที่สวยอีกแห่ง  
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หลวงพ่อพระเจ้ำองค์ตื อ วัดศรีชมภ ู
ที่ตั ง : ต.น ้ำโมง อ.ท่ำบ่อ จ.หนองคำย  

ประดิษฐำนอยู่ ที่ วั ดศรี ชมภู  พระเจ้ ำองค์ตื อ  เป็น
พระพุทธรูปขนำดใหญ่หล่อด้วยทอง ฝีมือของช่ำงฝ่ำยเหนือและ
ช่ำงล้ำนช้ำง พระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงำมมำก นั่งขัดสมำธิปำง
มำรวิชัย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชำชนทั งสองฝั่งแม่น ้ำโขง
เคำรพนับถือมำก  

 
 
พระธำตุบังพวน  
ที่ตั ง : ต.พระธำตุบังพวน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย  

ตั งอยู่ในวัดพระธำตุบังพวน เป็นเจดีย์เก่ำแก่บรรจุพระบรม
สำรีริกธำตุที่เคำรพสักกำระของชำวหนองคำยมำช้ำนำน ชำว
หนองคำยจัดงำนนมัสกำรพระธำตุในวันขึ น 11 ค่้ำ เดือนยี่ ของทุกปี   
 
 

 
หลวงพ่อพระเจ้ำองค์ตื อ 

 
พระธำตุบังพวน 
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แหล่งท่องเที่ยว 
ช่วงอ้ำเภอเมืองหนองคำย-โพนพิสัย-รัตนวำปี 

หลวงพ่อพระใสวัดโพธิ์ชัย/พระธำตุหล้ำหนองกลำงน ้ำโขง/ 
ตลำดท่ำเสด็จ/ศำลเจ้ำแม่สองนำงวัดหำยโศก/จุดชมสะพำน 
มิตรภำพไทยลำว/อนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ/ศำลำแก้วกู่/วัดหลวง 
พิสัยเจติยำรำม/จุดชมบั งไฟพญำนำควัดไทย/ศูนย์วัฒนธรรม  
เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย/ศำลเจ้ำพ่อเปงจำน 
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หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย  
ที่ตั ง : วัดโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย  

เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชำวเมืองหนองคำยนับถือกัน
มำก ประดิษฐำนอยู่ท่ีวัดโพธิ์ชัยพระอำรำมหลวง เป็นพระพุทธรูป
ขัดสมำธิรำบ ปำงมำรวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีลักษณะงดงำม ทุก
ปีในวันเพ็ญกลำงเดือน 7 ชำวเมืองหนองคำยจะมีงำนประเพณีบุญ
บั งไฟ บูชำพระใสที่วัดโพธิ์ชัย 
 
พระธำตุหล้ำหนองกลำงน ้ำโขง 
ที่ตั ง : อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 

เป็นพระธำตุที่มีขนำดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น ้ำโขง เนื่องจำก
แม่น ้ำเชี่ยวกรำกจึงกัดเซำะตลิ่งจนพระธำตุพังลงในแม่น ้ำ ท้ำให้
ปัจจุบันองค์พระธำตุจมอยู่กลำงแม่น ้ำโขงห่ำงจำกฝั่งไทย 180 เมตร 
ทำงจังหวัดจึงได้สร้ำงพระธำตุองค์จ้ำลองขึ นมำบริเวณริมฝั่งแม่น ้ำ
โขงและบรรจุชิ นส่วนองค์พระธำตุจำกองค์เดิมไว้ภำยใน 
 

 
หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย 

 
พระธำตุหล้ำหนองกลำงน ้ำโขง 
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ตลำดท่ำเสด็จ  
ที่ตั ง : ริมแม่น ้ำโขง อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย  

แหล่งรวมสินค้ำในแถบอินโดจีน และยุโรปตะวันออก อยู่
ริมแม่น ้ำโขง ในเขตเทศบำลเมือง ตลำดนี มีทั งผลิตภัณฑ์อำหำรแห้ง 
อำหำรแปรรูป และข้ำวของเครื่องใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เสื อผ้ำ 
นำฬิกำ เครื่องครัว และท่ำเสด็จยังเป็นด่ำนส้ำหรับคนท้องถิ่นข้ำม
ไปยังฝั่งลำวด้วย 
 
 

 
ตลำดท่ำเสด็จ 

 
ศำลเจ้ำแม่สองนำง วัดหำยโศก 

 
 

ศำลเจ้ำแม่สองนำง วัดหำยโศก 
ที่ตั ง : อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 

ชำวบ้ำนลุ่มแม่น ้ำโขงจะนับถือเทพเจ้ำทำงน ้ำคือ "เจ้ำแม่
สองนำง" หมำยถึง งูหรือเงือกหรือพญำนำคสองตน แต่ละปีจะมีพิธี
บวงสรวงเจ้ำแม่สองนำงเพ่ือให้ปกป้องคุ้มครองไม่ให้ประสบภัย
อันตรำยและเกิดสิริมงคลแก่ผู้ประกอบกำรทำงน ้ำ 
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จุดชมสะพำนมิตรภำพไทยลำว 
ที่ตั ง : อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย  

เป็นสะพำนข้ำมแม่น ้ำโขงจำกอ้ำเภอเมืองหนองคำยไป
เมืองท่ำเดื่อ ของ สปป.ลำว สร้ำงขึ นจำกควำมร่วมมือของ 3 
ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลำว และไทย นับว่ำเป็นสะพำนที่กระชับ
ควำมสัมพันธ์ไทย-ลำว ทั งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
นอกจำกนี ยังเป็นจุดชมวิวแม่น ้ำโขงที่สวยงำมอีกแห่งหนึ่ง 
 
อนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ 
ที่ตั ง : อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย  

อยู่บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดหลังเก่ำ เป็นที่บรรจุอัฐิ
ของผู้ที่เสียชีวิตในกำรปรำบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ. 105 เสด็จในกรม
หลวงประจักษ์ศิลปำคมซึ่งเป็นแม่ทัพปรำบกบฏฮ่อรับสั่งให้สร้ำงขึ น
เพ่ือเทิดทูนควำมดีของผู้ที่ได้เสียสละชีวิตเพ่ือชำติบ้ำนเมือง ที่
อนุสำวรีย์ทั ง 4 ทิศ มีค้ำจำรึกภำษำไทย จีน ลำว และอังกฤษ  
 

 
จุดชมสะพำนมิตรภำพไทยลำว 

 
อนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ 
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ศำลำแก้วกู่ 
ที่ตั ง : ต.วัดธำตุ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย  

เป็นสถำนที่คล้ำยพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง เกิดจำกแรงบันดำล
ใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ได้สร้ำงสถำนที่แห่งนี  ด้วยควำม
เชื่อว่ำหลักค้ำสอนทุกศำสนำ สำมำรถน้ำมำผสมผสำนได้ คือมีทั ง
พระพุทธรูปปำงต่ำง ๆ รูปเทพฮินดู รูปปั้นเกี่ยวกับศำสนำคริสต์ รูป
ปั้นเรื่องรำมเกียรติ์ และต้ำนำนพื นบ้ำน  
 
 
วัดหลวงพิสัยเจติยำรำม  
ที่ตั ง : ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย  

วัดนี มีสถำปัตยกรรมที่งดงำม มีจิตรกรรมฝำผนังที่เป็นพุทธ
ประวัติ มีหลวงพ่อพระสุกประดิษฐำนอยู่ มีพระพุทธรูปปำงต่ำงๆที่
สวยงำมและภำยในวัดจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย 
 

 
ศำลำแก้วกู ่

 
วัดหลวงพิสัยเจติยำรำม 
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จุดชมบั งไฟพญำนำควัดไทย  
ที่ตั ง : วัดไทย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 

เป็นจุดชมบั งไฟพญำนำคที่มีชื่อเสียงที่สุด อยู่ตรงกันข้ำม
กับบ้ำนโดน เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลำว นอกจำกนี บริเวณวัดไทยยัง
มีเสำหลักเมืองบำดำลรูปสำมเหลี่ยม และถ ้ำพญำนำคจ้ำลอง  
 
 
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย 
ที่ตั ง : ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 

ตั งอยู่บนอำคำรที่ว่ำกำรอ้ำเภอโพนพิสัยหลังเก่ำ ก่อสร้ำง
ด้วยสถำปัตยกรรมเก่ำแก่แบบโคโลเนียล ต่อมำได้บรรจุเข้ำเป็น 
“ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย”เพ่ือเป็นแหล่ง
เผยแพร่ประวัติศำสตร์ มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 
 
ศำลเจ้ำพ่อเปงจำน  
ที่ตั ง : ต.โพนแพง อ.รัตนวำปี จ.หนองคำย  

ภำยในศำลเจ้ำพ่อเปงจำนมีใบเสมำหินขนำดใหญ่ เป็นที่
เคำรพของชำวโพนพิสัย และอ้ำเภอรัตนวำปี ซึ่งเรียกใบเสมำหินนี 
ว่ำ "เจ้ำพ่อเปงจำน" นับได้ว่ำเป็นใบเสมำหินที่เก่ำแก่ที่สุดหลักหนึ่ง
ในจังหวัดหนองคำย 
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จุดชมบั งไฟพญำนำควัดไทย 

 

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช
พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย 

 ศำลเจ้ำพ่อเปงจำน 
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   แหล่งท่องเท่ียว 
   ช่วงอ้ำเภอปำกคำด-เมืองบึงกำฬ-บุง่คล้ำ 

วัดสว่ำงอำรมณ์ (วัดถ ้ำศรีธน)/จุดชมสะดือแม่น ้ำโขง  
(วัดอำฮงศิลำวำส)/ศำลเจ้ำแม่สองนำง/ 
หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธำรำม/หนองกุดทิง/ 
ภูสิงห์(หินสำมวำฬ)/เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว/ 
น ้ำตกชะแนน/น ้ำตกถ ้ำฝุ่น/หำดสีดำ 
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วัดสว่ำงอำรมณ์ (วัดถ ้ำศรีธน) 
ที่ตั ง : ต.ปำกคำด อ้ำเภอปำกคำด จ.บึงกำฬ 

ตั งอยู่บริเวณลำนหินเนินเขำ ร่มรื่นด้วยต้นไม้และล้ำธำร
ประดิษฐำนพระนอนให้ผู้คนได้สักกำรบูชำ บนโขดหินมีอุโบสถทรง
ระฆังคว่้ำ หำกขึ นไปถึงด้ำนบนสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึง
ฝั่งลำว ภำยในบริเวณวัดมีรูปปั้นเล่ำถึงต้ำนำนศรีธน-มโนรำห์ 
  
จุดชมสะดือแม่น ้ำโขง (วัดอำฮงศิลำวำส) 
ที่ตั ง : ต.ไคสี อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ  

ตั งอยู่บริเวณหน้ำวัดอำฮงศิลำวำส ถือว่ำเป็นจุดที่แม่น ้ำโขงมี
ควำมลึกที่สุดไม่สำมำรถวัดควำมลึกได้ ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อกันว่ำเป็น 
“สะดือแม่น ้ำโขง” นอกจำกจะเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวของอ้ำเภอบึง
กำฬแล้ว ยังเป็นสถำนที่เกิดปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ คือ"บั งไฟ
พญำนำค" ในช่วงประเพณี ออกพรรษำอีกด้วย  

 

    วัดสว่ำงอำรมณ์ 
           (วัดถ ้ำศรีธน) 

 

จุดชมสะดือแม่น ้ำโขง  
(วัดอำฮงศิลำวำส) 
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ศำลเจ้ำแม่สองนำง 
ที่ตั ง : อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 

ตั งอยู่หน้ำโรงพยำบำลบึงกำฬ โดยปกติประชำชนที่อำศัยอยู่
ริมแม่น ้ำโขงจะเสียชีวิตในล้ำน ้ำโขงปีละหลำยคน ซึ่งเชื่อกันว่ำเป็น
กำรกระท้ำของเทพเจ้ำทำงน ้ำ ชำวบ้ำนจึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้ำ
แม่สองนำงเพ่ือเป็นสิริมงคลและให้คุ้มครองผู้ที่ประกอบอำชีพทำง
น ้ำให้พ้นจำกภัยอันตรำย  
 
 

ศำลเจ้ำแม่สองนำง หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธำรำม 
 
หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธำรำม 
ที่ตั ง : บ้ำนท่ำไคร้ ต.บึงกำฬ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ  

เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชัย  มีพระพุทธคุณให้มีควำม
เจริญรุ่งเรือง มีต้ำแหน่งกำรงำนที่ใหญ่ขึ น มีโชคลำภแคล้วคลำด
ปลอดภัย ชำวบึงกำฬจัดให้มีกำรสมโภชหลวงพ่อพระใหญ่ ปีละ 2 
ครั ง คือ ประเพณีบุญเดือน 3 หรือบุญข้ำวจี่ และประเพณีสรงน ้ำ
หลวงพ่อพระใหญ่ เทศกำลสงกรำนต์ 
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หนองกุดทิง 
ทีต่ั ง : อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื นที่เชื่อมต่อแม่น ้ำโขง ท้ำให้มี
ควำมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจนได้รับกำรขึ นทะเบียนเป็น
พื นที่ชุ่มน ้ำส้ำคัญระดับโลกแห่งที่ 11 ของประเทศไทย มีสัตว์น ้ำ
อำศัยอยู่มำกกว่ำ 250 สำยพันธุ์ มีปลำที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวใน
โลกถึง 20 สำยพันธุ์ มีนกพันธุ์ต่ำงๆกว่ำ 40 ชนิด เหมำะส้ำหรับ
กำรมำพักผ่อน ชื่นชมธรรมชำติ 

 

 
หนองกุดทิง 

 
ภูสิงห์ (หินสำมวำฬ) 

 
ภูสิงห์ (หินสำมวำฬ) 
ทีต่ั ง : ภูสิงห์ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ  

หินสำมวำฬ หนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจของภูสิงห์ 
มีลักษณะเป็นหินขนำดใหญ่ติดหน้ำผำสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน เมื่อ
มองดูจำกระยะไกลจะดูคล้ำยกับฝูงครอบครัววำฬ ที่ประกอบด้วย
พ่อวำฬ แม่วำฬ และลูกวำฬ ซึ่งเรียกตำมขนำดของหินแต่ละก้อน 
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เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 
ที่ตั ง : ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้ำ จ.บึงกำฬ  

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำมี เนื อที่ประมำณ 186 ตำรำง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่ในเขตอ้ำเภอบึงกำฬ  อ้ำเภอบุ่งคล้ำ 
อ้ำเภอเซกำ และอ้ำเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลำว 
สภำพป่ำส่วนใหญ่เป็นป่ำเต็งรัง ป่ำดิบแล้ง และป่ำดิบชื น บำงส่วน
เป็นสันเขำหินทรำย ลำนหินและทุ่งหญ้ำ 
 

 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 

 
น ้ำตกชะแนน 

 
น ้ำตกชะแนน 
ที่ตั ง : ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้ำ จ.บึงกำฬ 

เป็นน ้ำตกขนำดใหญ่ที่มีควำมสวยงำม มีน ้ำเฉพำะฤดูฝน 
นอกจำกนี ยังมีสะพำนหิน ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่น ้ำลอด
หำยไปใต้แนวหินที่มีควำมยำวประมำณ 100 เมตร และมีบึงจระเข้
ซึ่งเป็นบึงขนำดใหญ่ ตั งอยู่เหนือน ้ำตก มีหำดทรำยกว้ำงเหมำะ
ส้ำหรับใช้เป็นพื นที่พักแรมได้ 
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น ้ำตกถ ้ำฝุ่น 
ที่ตั ง : ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้ำ จ.บึงกำฬ 

เรียกตำมชื่อถ ้ำบริเวณใกล้กับน ้ำตกที่มีดินเป็นฝุ่น ภำยใน
ถ ้ำมีพระพุทธรูปตั งอยู่ และมีพระธุดงค์มำปฏิบัติธรรมเป็นระยะ 
นอกจำกนี บริเวณโดยรอบตัวน ้ำตกยังมีถ ้ำหรือเพิงหินขนำดเล็กที่
น่ำสนใจอีกหลำยแห่ง 

 
หำดสีดำ 
ที่ตั ง : ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้ำ จ.บึงกำฬ  

หำดสีดำ เป็นหำดทรำยที่เกิดจำกล้ำน ้ำโขงในช่วงเดือน
มกรำคมถึงเดือนเมษำยน ฝ่ังตรงข้ำมหำดสีดำเป็นเมืองปำกกระดิ่ง 
สปป.ลำว มองเห็นภูเขำสองลูกแยกออกจำกกัน เรียกว่ำ "ช่องเขำ
ขำด " ทุกปีจะมีเทศกำลสงกรำนต์หำดสีดำ ประชำชนจะเดินทำงไป
เล่นน ้ำอย่ำงคึกคัก 
 
 

 
น ้ำตกถ ้ำฝุ่น 

 
หำดสีดำ 
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แหล่งท่องเที่ยว 
ช่วงอ้ำเภอท่ำอุเทน-เมอืงนครพนม-ธำตุพนม 

 
พระธำตุท่ำอุเทน/พระบำงวัดไตรภูมิ/ 
รอยพระพุทธบำทเวินปลำ/จุดชมวิวสะพำนมิตรภำพ 
ไทย-ลำวแห่งที่ 3/รูปปั้นพญำศรีสัตตนำคำ/พิพิธภัณฑ์
จังหวัดนครพนม/โบสถ์คริสต์วัดนักบุญอันนำ/พระติ ว 
พระเทียมวัดโอกำส/พิพิธภัณฑ์หมู่บ้ำนมิตรภำพไทย-
เวียดนำมและบ้ำนโฮจิมินห์/พระธำตุพนมวรมหำวิหำร 
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พระธำตุท่ำอุเทน 
ทีต่ั ง : ต.ท่ำอุเทน อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม  
พระธำตุประจ้ำวันเกิดวันศุกร์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ใน
ผังสี่เหลี่ยม ผู้ที่ไปนมัสกำรพระธำตุแห่งนี จะได้รับอำนิสงส์ให้ชีวิตมี
ควำมรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอำทิตย์ขึ นยำมรุ่งอรุณ 
 
 
พระบำงวัดไตรภูมิ 
ที่ตั ง : ต.ท่ำอุเทน อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 

เป็นพระพุทธรูปยืนปำงห้ำมสมุทรสูง 80 นิ ว และฐำนตั งอยู่
บนช้ำง 8 เชือก สร้ำงเมื่อ ปี พ.ศ. 2008 เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์
มำก เชื่อกันว่ำถ้ำน้ำออกมำแห่จะท้ำให้ฝนตก ดังนั นเมื่อถึงพิธีแห่
สงกรำนต์จะมีกำรน้ำพระบำงออกมำแห่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            พระธำตุท่ำอุเทน 

      พระบำงวัดไตรภูมิ 
 
 

 



67~ 67 ~ 

http://www.prachachat.net www.manager.co.th 

รอยพระพุทธบำทเวินปลำ  
ทีต่ั ง : บ้ำนเวินปลำ ต.เวินพระบำท อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 

ตั งอยู่ ณ วัดพระบำทเวินปลำ ปรำกฏอยู่บนโขดหินเล็ก ๆ 
ในแม่น ้ำโขง เรียกว่ำดอนพระบำท จะปรำกฏในช่วงหน้ำแล้งและ
ชัดที่สุดในเดือนเมษำยนของทุกปี จึงก้ำหนดให้มีงำน “นมัสกำร
พระพุทธบำทเวินปลำ” ให้ประชำชนและนักท่องเที่ยวได้มำบูชำ
รอยพระพุทธบำทเวินปลำเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  
 
จุดชมวิวสะพำนมิตรภำพไทย-ลำวแห่งท่ี 3 
ที่ตั ง : ต.อำจสำมำรถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

เป็นสะพำนที่เชื่อมต่อระหว่ำงประเทศไทย (นครพนม) กับ
ประเทศลำว(ค้ำม่วน) เป็นสะพำนที่มีควำมสวยงำมมำกอีกแห่งหนึ่ง 
มีวิวข้ำงหลังเป็นภำพภูเขำหินปูนน้อยใหญ่ที่เรียงรำยสลับซับซ้อน  
บริเวณด้ำนล่ำงสะพำนมีจุดชมวิวที่สำมำรถมองเห็นสะพำนได้จำก
ข้ำงล่ำง สำมำรถมำเดินเล่นพักผ่อนชมพระอำทิตย์ตกดิน 

 

 
รอยพระพุทธบำทเวินปลำ 

 
จุดชมวิวสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว

แห่งท่ี 3 
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รูปปั้นพญำศรีสัตตนำคำ 
ที่ตั ง : ลำนศรีสัตตนำครำช อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  

แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของนครพนม ประดิษฐำนบนริมฝั่ง
แม่น ้ำโขง เป็นองค์พญำนำคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภำคอีสำน มี 
7 เศียร ล้ำตัวเดียว หำกใครมำขอพรหรือบนบำนองค์พญำศรีสัตต
นำครำช อำจสัมฤทธิ์ผลเพรำะเชื่อว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์  
 
 
 
 
 
 
 
           รูปปั้นพญำศรีสัตตนำคำ   พิพิธภัณฑ์จังหวัดนครพนม 

 
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนครพนม 
ที่ตั ง : ริมถนนเลียบโขง อ.เมือง จ.นครพนม 

อ ำ ค ำ ร ห ลั ง นี เ ค ย เ ป็ น ส ถ ำ น ที่ ป ร ะ ทั บ แ ร ม ข อ ง
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั งเสด็จ
พระรำชด้ำเนินมำยังจังหวัดนครพนม มีควำมสวยงำมด้วยศิลปะโค
โลเนียลแบบตะวันตก ได้รับอิทธิพลในรูปแบบกำรก่อสร้ำงจำก
ฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครำมอินโดจีน  ปัจจุบันกรมศิลปำกรได้ขึ น
ทะเบียนเป็นโบรำณสถำน และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ้ำจังหวัด
นครพนม  
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โบสถ์คริสต์วัดนักบุญอันนำ 
ที่ตั ง : ริมถนนเลียบโขง อ.เมือง จ.นครพนม 

เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีควำมเก่ำแก่สวยงำมแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครพนม ก่อสร้ำงขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โบสถ์มีลักษณะเป็นหอคอย
คู่ เป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่ำ มองเห็นได้ในระยะไกล วัดนักบุญ
อันนำเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลำยเชื อชำติอำศัยอยู่รวมกัน 
เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลำว เป็นต้น  

 

 

โบสถ์คริสต์วัดนักบุญอันนำ 
 

พระติ วพระเทียม วัดโอกำส 
 
พระติ วพระเทียม วัดโอกำส 
ที่ตั ง : วัดโอกำส อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  

วัดโอกำสหรือวัดโอกำสศรีบัวบำน เป็นวัดเก่ำแก่คู่เมือง
นครพนม บริเวณกลำงวัดโอกำสจะมีหอประดิษฐำน "พระติ ว พระ
เทียม" พระพุทธรูปคู่แฝดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครพนมอยู่คู่กัน 
องค์พระติ วท้ำด้วยไม้ติ วบุทองค้ำ ส่วนพระเทียมนั นลงรักปิด
ทองค้ำเปลว ภำยในโบสถ์ยังมีภำพจิตรกรรมที่สวยงำมน่ำชมด้วย  
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พิพธิภัณฑ์หมู่บ้ำนมิตรภำพไทย – เวียดนำมและบ้ำนโฮจิมินห์ 
ที่ตั ง : บ้ำนนำจอก ต.หนองญำติ อ.เมือง จ.นครพนม 

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้ำนมิตรภำพไทย – เวียดนำม จ้ำลองชีวิต
ของท่ำนประธำนำธิบดี โฮจิมินห์ ไว้ตั งแต่เด็ก และในสมัยที่อยู่ใน
ประเทศไทยเพ่ือกอบกู้เอกรำชของเวียดนำมในช่วงระหว่ำงกำรท้ำ
สงครำม ส่วนบ้ำนที่เคยเป็นที่พักของท่ำนโฮจิมินห์ เป็นบ้ำนสวน
โบรำณชั นเดียว มีประวัติท่ำนโฮจิมินห์ติดไว้ 
 
พระธำตุพนมวรมหำวิหำร 
ที่ตั ง : อ.ธำตุพนม จ.นครพนม  

พระธำตุพนม ประดิษฐำนอ ยู่ ในวั ดพระธำตุ พนม
วรมหำวิหำร  เป็นพระธำตุประจ้ำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวัน
อำทิตย์ ถ้ำใครได้มำนมัสกำรพระธำตุครบ 7 ครั ง จะถือว่ำเป็น “ลูก
พระธำตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีควำมเจริญรุ่งเรือง หรือ
แม้แต่กำรได้มำกรำบพระธำตุพนม 1 ครั ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว 

 

 
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้ำนมิตรภำพไทย  

เวียดนำมและบ้ำนโฮจิมนิห ์ พระธำตุพนมวรมหำวิหำร 
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แหล่งท่องเที่ยว 
ช่วงอ้ำเภอหว้ำนใหญ่-เมืองมุกดำหำร-ดอนตำล 

 
แก่งกะเบำ/วัดมโนภิรมย์/วัดพระศรีมหำโพธิ์/ 
โบสถ์คริสต์วัดสองคอน/ตลำดอินโดจีน/ศำลเจ้ำแม่ 
สองนำงพ่ีน้อง/หอแก้วมุกดำหำร/พระใหญ่ภูมโนรมย์/ 
วัดมัชฌิมำวำส/อุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว 
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แก่งกะเบำ 
ที่ตั ง : บ้ำนนำแกน้อย ต.ป่งขำม อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 

เป็นแก่งหินยำวตำมล้ำน ้ำโขง บนฝั่งมีลำนหินกว้ำงใหญ่
เป็นที่พักผ่อนได้ ในฤดูแล้งน ้ำลดจนเห็นเกำะแก่งกลำงน ้ำและหำด
ทรำยสวย มีที่พัก ร้ำนอำหำร บริกำรห่วงยำงให้เช่ำให้กับผู้ที่
ต้องกำรลงเล่นน ้ำ 

 
 

 
แก่งกะเบำ 

 
วัดมโนภิรมย์ 

 
 
วัดมโนภิรมย์ 
ที่ตั ง : อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 

เป็นวัดเก่ำแก่สร้ำงขึ นโดยช่ำงสถำปัตยกรรม  มำจำกนคร
เวียงจันทน์  ภำยในวัดมีสิมเป็นศิลปะลำวแบบเวียงจันทน์ที่
ผสมผสำนศิลปะญวน ประดิษฐำนพระพุทธรูปปูนปั้นนำคปรกปำง
มำรวิชัย และมีซุ้มบันไดโบสถ์ท่ีเก่ำแก่และสวยงำม  
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วัดพระศรีมหำโพธิ์ 
ที่ตั ง : บ้ำนหว้ำนใหญ่ อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 

 เป็นวัดเก่ำแก่มำนำนนับ 100 ปี ภำยในวัดมีสิมอีสำน
เก่ำแก่ ศิลปะผสมตะวันตก ไทย เวียดนำม ฝรั่งเศส เป็นสิมที่ผนัง 3 
ด้ำนมีจิตรกรรมฝำผนังเรื่องพระเวสสันดรชำดก นอกจำกนี ยังมีกุฏิ
เก่ำแก่ซึ่งปัจจุบันท้ำเป็นห้องสมุดประชำชน สร้ำงโดยช่ำงชำว
เวียดนำม สถำปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  

 
 

โบสถ์คริสต์ วัดสองคอน 
ที่ตั ง : ต.ป่งขำม อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร  

เป็นโบสถ์คริสต์สร้ำงแบบสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีควำม
สวยงำมและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็กโถงสี่เหลี่ยมชั นเดียว ผนังของวัดเป็นกระจกใส เคยได้รับ
รำงวัลสถำปัตยกรรมดีเด่นจำกสมำคมสถำปนิกสยำม  

 
 

 
วัดพระศรีมหำโพธิ์ 

 
โบสถ์คริสต์ วัดสองคอน 
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ตลำดอินโดจีน 
ทีต่ั ง : ถ.ส้ำรำญชำยโขง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 

ตั งอยู่บริเวณถนนส้ำรำญชำยโขงในตัวเมืองมุกดำหำร เป็น
แหล่งรวมสินค้ำน้ำเข้ำจำกนำนำประเทศ เช่น รัสเซีย จีน เวียดนำม 
และสปป.ลำว ส่วนมำกจะเป็นเสื อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม เซรำมิก 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องอุปโภคและบริโภคต่ำง ๆ นอกจำกนี ยังมี
สินค้ำพื นเมืองของชำวมุกดำหำรมำจ้ำหน่ำยอีกด้วย  

 
ศำลเจ้ำแม่สองนำงพ่ีน้อง  
ที่ตั ง : ถ.ส้ำรำญชำยโขง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 

ชำวจังหวัดมุกดำหำรถือว่ำเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ เล่ำกัน
ต่อมำว่ำมีธิดำสองพ่ีน้องของเจ้ำเมืองฝั่งลำวได้นั่งเรือข้ำมมำจังหวัด
มุกดำหำรแล้วเกิดเรือล่มเสียชีวิตทั งสององค์ จึงได้สร้ำงศำลไว้  
ถือเอำเดือนพฤษภำคมของทุกปีเป็นเดือนที่ท้ำพิธีเซ่นไหว้และ
บวงสรวงศำล  
 

 
ตลำดอินโดจีน 

 
ศำลเจ้ำแม่สองนำงพ่ีน้อง 
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หอแก้วมุกดำหำร 
ที่ตั ง : อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 

เป็นหอคอยรูปทรงกระบอก มีควำมสูง 65.50 เมตร บนยอด
สูงสุดเป็นที่ตั งของ "ลูกแก้วมุกดำหำร" มีลักษณะกลมสีขำวหมอก
มัว ท้ำจำกประเทศเยอรมนี กำรขึ นไปชมจะมีลิฟต์และบันไดเวียน
อ้ำนวยควำมสะดวก นอกจำกจะเห็นเมืองมุกดำหำรในมุมสูงแล้ว 
ยังสำมำรถมองเห็นเมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลำว 

 

 
         หอแก้วมุกดำหำร 

 
พระใหญ่ภูมโนรมย์ 

 
พระใหญ่ภูมโนรมย์ 
ที่ตั ง : ต.นำสีนวน อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร  

ด้ำนบนภูมโนรมย์ เป็นที่ตั งของวัดรอยพระพุทธบำท          
ภูมโนรมย์ ก้ำลังมีกำรด้ำเนินกำรก่อสร้ำงสร้ำง "พระเจ้ำใหญ่แก้ว
มุกดำศรีไตรรัตน์" และเป็นจุดชมวิวเมืองมุกดำหำร มองเห็นแม่น ้ำ
โขง สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 2 (มุกดำหำร-สะหวันนะเขต) 
และหอแก้วมุกดำหำร ได้สวยงำม 
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วัดมัชฌิมำวำส 
ที่ตั ง : ต.ดอนตำล อ.ดอนตำล จ.มุกดำหำร 

เป็นวัดที่มีควำมเก่ำแก่ และเป็นที่รักษำกลองมโหระทึก
โบรำณที่มีขนำกใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในบริเวณวัดยังมีสิม
เก่ำแก่ซ่ึงมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์สวยงำมน่ำสนใจด้วย 
 
 

 
วัดมัชฌิมำวำส 

 
อุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว 

 
อุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว 
ที่ตั ง : บ้ำนหนองเม็ก ต.ป่ำไร่ อ.ดอนตำล จ.มุกดำหำร  

มีพื นที่อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดำหำร 
จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอ้ำนำจเจริญ มีสภำพป่ำธรรมชำติที่
สมบูรณ์มำก มีควำมงำมทำงธรรมชำติให้สัมผัสหลำยแบบ 
นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินชมทิวทัศน์บนยอดภูเขำ ควำมมหัศจรรย์
ของโขดหิน ชมไม้ดอกบนทุ่งหญ้ำช่วงปลำยฤดูฝนและชมดอกบัว
ธรรมชำติบนยอดเขำ  
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4. 
ข้อมูลร้ำนอำหำร  

 

 
ร้ำนอำหำรในจังหวัดเลย 
 

อ้ำเภอเมืองเลย 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  เลยดำนัง 
ประเภทอำหำร อำหำรเวียดนำม 
โทร  042 830 413 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ข้ำวเปียกเส้น 
ประเภทอำหำร ข้ำวเปียกเส้น/ไข่กระทะ/ขนมจีน 
โทร  042 833 376 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  มะกัน ไข่กระทะ 
ประเภทอำหำร ไข่กระทะ/ต้มเลือดหมู 
โทร  042 811 379 
…………………………………………………………………………………………….. 
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ชื่อร้ำน  ล้ำนช้ำง 
ประเภทอำหำร อำหำรไทย 
โทร  042 833 733, 085 465 1234 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ดีเลย 
ประเภทอำหำร อำหำรไทย อำหำรจีน 
โทร  099 245 2556 
 
อ้ำเภอเชียงคำน 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ป้ำบัวหวำนข้ำวปุ้นน ้ำแจ่ว  
ประเภทอำหำร ขนมจีนน ้ำแจ่วแบบโบรำณ ต้มเลือดหมู 
โทร  042 821 404 , 083 418 9809 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  เฮือนหลวงพระบำง  
ประเภทอำหำร อำหำรพื นเมืองหลวงพระบำง  
โทร  042 821 046 , 086 228 6998 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  บะหมี่เฟ่ืองฟ้ำ  
ประเภทอำหำร ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ข้ำวหมูแดง-หมูกรอบ ข้ำวขำหมู 
โทร  042 821 296 , 084 034 9885 
…………………………………………………………………………………………….. 
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ชื่อร้ำน  จิตส้มต้ำไก่ย่ำง  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน ส้มต้ำ ไก่ย่ำง 
โทร  087 232 5259 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ข้ำวเปียกเส้นซอย 10 
ประเภทอำหำร ข้ำวเปียก ไข่กระทะ 
โทร  085 658 4138 
 
อ้ำเภอปำกชม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ปลำเผำคกไผ่  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน ส้มต้ำ 
โทร  084 792 5034 , 087 065 4521 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  Smile Coffee By เคก้คุณปลำ  
ประเภทอำหำร ร้ำนกำแฟ เบเกอรี 
โทร  093-3207780 
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ร้ำนอำหำรในจังหวัดหนองคำย 
 

อ้ำเภอเมืองหนองคำย 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  แดงแหนมเนือง 
ประเภทอำหำร อำหำรเวียดนำม 
โทร  042 411 961 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ชำยโขง 
ประเภทอำหำร อำหำรพื นเมือง อำหำรไทย 
โทร  042 412 308 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  หลังจวน หนองคำย 
ประเภทอำหำร อำหำรไทยต้นต้ำหรับ 
โทร  042 412 558  
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ดีดีโภชนำ 
ประเภทอำหำร อำหำรไทย อำหำรจีน 
โทร  042 411 548 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ทำนตะวัน 
ประเภทอำหำร อำหำรเช้ำ ไข่กระทะ ข้ำวต้ม 
โทร  081 545 4464 
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ชื่อร้ำน  บ้ำนสวนพริก 
ประเภทอำหำร อำหำรไทย 
โทร  042 412 444, 090 289 5959 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ร้ำนอำหำรริมเมือง 
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน 
โทร  081 053 9622 
 
อ้ำเภอสังคม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ทำนตะวัน 
ประเภทอำหำร อำหำรไทย ร้ำนกำแฟ 
โทร  042 441 433 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ปูเป้เรือนไม้ไท  
ประเภทอำหำร อำหำรพื นเมือง อำหำรไทย 
โทร  042 441 088 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  เจ๊นำต้นเดื่อ 
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน ส้มต้ำ 
โทร  085 221 7299 
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อ้ำเภอศรีเชียงใหม่ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  เบิ่งโขง  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรไทย 
โทร  042 451 330 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ป่ำสักปลำเผำ 
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรไทย 
โทร  042 080 423 
 
อ้ำเภอท่ำบ่อ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  เอกปลำเผำ 
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  042 992 722  
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  คุ้มหลวง  
ประเภทอำหำร อำหำรจีน อำหำรไทย 
โทร  042 431 831, 081 670 7632, 089 713 4316 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  แม่นำงข้ำวปุ้นปู 
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน ขนมจีนน ้ำยำปู 
โทร  042 432 437 
 



83~ 83 ~ 

อ้ำเภอโพนพิสัย 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ครัวบ้ำนสวน ปลำน ้ำโขง 
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  087 807 4155 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  บ้ำนปลำทู  
ประเภทอำหำร ก๋วยเตี๋ยว 
โทร  087 643 6263 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ริมโขงลำบเป็ด 
ประเภทอำหำร ลำบเป็ด อำหำรอีสำน 
โทร  085 742 1782 
 
อ้ำเภอรัตนวำปี 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ก๋วยเตี๋ยวสูตรเวียงจันทน์  
ประเภทอำหำร ก๋วยเตี๋ยว 
โทร  - 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  มำยซีส (Mysis)  
ประเภทอำหำร สเต็ก กำแฟสด เบเกอรี  
โทร  - 
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ร้ำนอำหำรในจังหวัดบึงกำฬ 
 

อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  แหนมเนืองคุณอ้อ  
ประเภทอำหำร อำหำรเวียดนำม อำหำรอีสำน 
โทร  042 491 866 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  เสบียง  
ประเภทอำหำร อำหำรไทย 
โทร  086 031 6920 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ริเวอร์ไซค์  
ประเภทอำหำร อำหำรนำนำชำติ 
โทร  042 082 082, 087 222 9899  
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ครัวเสวย  
ประเภทอำหำร อำหำรไทย 
โทร  081 778 5949  
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อ้ำเภอปำกคำด 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  กินลมชมโขง  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  042 404 040 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  มิสเตอร์ เฮำส์ (Mr.house)  
ประเภทอำหำร พิซซ่ำ อำหำรอิตำเลียน 
โทร  084 448 4229 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ครัวริมโขง  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  091 064 6468 
 
อ้ำเภอบุ่งคล้ำ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ครัวริมโขง  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  061 056 8964  
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  บ้ำนเค้กน้องไอติม  
ประเภทอำหำร เบเกอรี กำแฟสด 
โทร  080 649 7945 
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ร้ำนอำหำรในจังหวัดนครพนม 
 

อ้ำเภอเมืองนครพนม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  สบำยดี@นครพนม  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน 
โทร  042 191 188, 091 569 9662 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ร้ำนเรือนริมน ้ำ  
ประเภทอำหำร อำหำรไทย อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  042 514 787 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  เป๋น ปลำ เป็น  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  087 634 7467  
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  นำงแหนมเนือง  
ประเภทอำหำร อำหำรเวียดนำม 
โทร  042 514 322 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  พรเทพอำหำรเช้ำ  
ประเภทอำหำร ไข่กระทะ ข้ำวต้ม 
โทร  042 511 593 
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อ้ำเภอท่ำอุเทน 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  สวนอำหำรปำกน ้ำ ไชยบุรี 
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  042 573 037 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ฟำกภู 
ประเภทอำหำร อำหำรไทย อำหำรตำมสั่ง 
โทร  042 581 232 
 
อ้ำเภอธำตุพนม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ดำวทอง  
ประเภทอำหำร อำหำรเวียดนำม 
โทร  081 380 1769  
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  สวีทโฮม ธำตุพนม  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรไทย 
โทร  042 058 321 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  เอื องค้ำ ปลำน ้ำโขง  
ประเภทอำหำร อำหำรไทย อำหำรปลำน ้ำโขง 
โทร  089 843 4537, 086 241 9441  
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ร้ำนอำหำรในจังหวัดมุกดำหำร 
 

อ้ำเภอเมืองมุกดำหำร 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  รัตติยำ แจ่วฮ้อน  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน แจ่วฮ้อน 
โทร  042 612 627, 042 614 789 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  สวนอำหำรนัดพบริมโขง  
ประเภทอำหำร อำหำรไทย อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  042 614 499, 089 711 6063 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ครัวเวียดนำม  
ประเภทอำหำร อำหำรเวียดนำม  
โทร  042 614 120, 086 580 2849 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ข้ำวเปียกห้ำแยกมุกดำหำร  
ประเภทอำหำร ข้ำวเปียก ขนมปังเวียดนำม 
โทร  042 612 249 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  โจ๊กน้องจู  
ประเภทอำหำร โจ๊ก ไข่กระทะ เกำเหลำเลือดหมู 
โทร  085 661 0855  
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อ้ำเภอหว้ำนใหญ่ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ศิริชัยหมูหัน 
ประเภทอำหำร หมูหัน อำหำรอีสำน ส้มต้ำ 
โทร  042 613 268, 081 260 7358 
 
อ้ำเภอดอนตำล 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อร้ำน  ยำยสังข์ลำบเป็ด  
ประเภทอำหำร ลำบเป็ด อำหำรอีสำน 
โทร  083 540 6490  
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อร้ำน  ครัวสำมสหำย  
ประเภทอำหำร อำหำรอีสำน อำหำรปลำแม่น ้ำโขง 
โทร  086 623 1851 
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5. 
ข้อมูลที่พัก  

 
ที่พักในจังหวัดเลย 
 

อ้ำเภอเมืองเลย 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมภูหลวง 
โทร  042 830 555 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  บ้ำนฟ้ำดำว แฟมิลี่ รีสอร์ท 
โทร  081 871 9371, 042 834 663 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมเลย ออร์คิด 
โทร  042 861 886 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม เลย เรสซิเดนซ์ 
โทร  042 833 477 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม อินดีโก สเปซ 
โทร  090 974 2926 
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อ้ำเภอเชียงคำน 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมศรีเชียงคำน 
โทร  042 821 000 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  นอนนับดำว ริมโขง 
โทร  089 883 2516 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  เชียงคำนฮิลล์รีสอร์ท 
โทร  081 902 8810 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคำน 
โทร  086 859 8550 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  เชียงคำน ริเวอร์ เมำท์เทน รีสอร์ท 
โทร  042 822 191 
 
อ้ำเภอปำกชม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  แม่โขง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ แคมปิ้ง  
โทร  082 272 7472 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  ปำกชม รีสอร์ท 
โทร  042 880 133 
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ที่พักในจังหวัดหนองคำย 
 

อ้ำเภอเมืองหนองคำย 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมรอยัลนำคำรำและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
โทร  042 422 889 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  พันล้ำนบูติครีสอร์ท 
โทร  042 412 878 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมฮ็อป อินน์ 
โทร  042 413 599 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมหนองคำยไวท์โฮเทล 
โทร  042 420 222 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม รอยัล แม่โขง หนองคำย 
โทร  042 465 777 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมอัศวรรณ 
โทร  042 464 514 
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ชื่อที่พัก  โรงแรม อมันตำ หนองคำย 
โทร  042 412 899 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  พำร์ค แอนด์ พูล รีสอร์ท 
โทร  088 568 2300 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมหนองคำยซิตี  โฮเทล 
โทร  042 421 441 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม ไทย ลำว ริเวอร์ไซด์ 
โทร  042 423 177 
 
อ้ำเภอสังคม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  สังคมริเวอร์วิว 
โทร  063 361 4562 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  บ้ำนไม้ริมโขง รีสอร์ท 
โทร  042 441 560 
 
อ้ำเภอศรีเชียงใหม่ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  รีสอร์ท พรหมลิขิตสวรรค์บันดำล 
โทร  042 451 730 
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อ้ำเภอท่ำบ่อ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โขงเด่น ริเวอร์ไซด์ 
โทร  042 830 555 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  แสงทองรีสอร์ท 
โทร  042 432 724 
 
อ้ำเภอโพนพิสัย 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  บ้ำนกีรวรรณ ริมโขง 
โทร  081 692 4754 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม รำชำโฮเทล 
โทร  042 471 009 
 
อ้ำเภอรัตนวำปี 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมเฮือนไทเกสเฮำส์ 
โทร  081 974 9471 
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ที่พักในจังหวัดบึงกำฬ 
 

อ้ำเภอเมืองบึงกำฬ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมบีเคเพลส 
โทร  099 638 0988 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม เดอะวัน 
โทร  042 492 234 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมรำชำวดีเรสซิเดนซ์ 
โทร  042 492 119 
 
อ้ำเภอปำกคำด 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมแม่โขงริเวอร์รีสอร์ท 
โทร  088 322 8060 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมโขงค ้ำคูน 
โทร  042 481 079 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  Mr. House Italian Restaurant & Resort 
โทร  084 448 4229 
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อ้ำเภอบุ่งคล้ำ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  เดอะ คันนำ รีสอร์ท 
โทร  081 117 7606 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  ริมโขง รีสอร์ท 
โทร  081 670 0088 
 

 
ที่พักในจังหวัดนครพนม 
 

อ้ำเภอเมืองนครพนม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  The River Hotel Nakhonphanom 
โทร  042 522 999 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมสยำมแกรนด์ 
โทร  042 512 750 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม ไอโฮเท็ล 
โทร  042-543 355 
…………………………………………………………………………………………….. 
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ชื่อที่พัก  ภูธำรินทร์ รีโซเทล รีสอร์ท 
โทร  042 502 199 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โขงภูหมอก 
โทร  042 513 323 
 
อ้ำเภอท่ำอุเทน 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมไพรเวทเพลส 
โทร  089 570 6798 
 
อ้ำเภอธำตุพนม 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  That Phanom River View Hotel 
โทร  042 541 555 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  Na That Phanom Place Hotel 
โทร  042 532 149 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมแสงทองริมโขง 
โทร  042 541 397 
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ที่พักในจังหวัดมุกดำหำร 
 

อ้ำเภอเมืองมุกดำหำร 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ 
โทร  042 633 348 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรม พลอย พำเลซ 
โทร  042 614 988 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  เบิร์ดเดย์ บูทีค โฮเทล 
โทร  093 469 5588 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  โรงแรมวิลล่ำทิวำ 
โทร  091 021 0012 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  มุกดำหำร แกรนด์ โฮเทล 
โทร  042 612 020 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  บ้ำนดำหลำ 
โทร  042 612 144 
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อ้ำเภอหว้ำนใหญ่ 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  แก่งกะเบำรีสอร์ท 
โทร  084 391 8010 
 
อ้ำเภอดอนตำล 
……………………………………………………………………………………… 
ชื่อที่พัก  บ้ำนริมโขง รีสอร์ท 
โทร  089 720 1398 
…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อที่พัก  บ้ำนพักธนำวดี 
โทร  089 620 5870 
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บรรณานุกรม 
.................................................................................................... 
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กรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. (2542). วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
จังหวัดเลย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว. 
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