
 

 

สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัด
อุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย  และจังหวัดบึงกาฬ  
ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  21.5 
ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ 20.4  ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีพ้ืนที่ป่าไม้
ประมาณ 4.04  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ  18.87  ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสาย  อาทิ 
น้ าป่าสัก  น้ าพอง  น้ าเลย น้ าชี  น้ าโมง  และห้วยหลวง มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศ  สปป. ลาว  ระยะทางตามแนวชายแดนยาวประมาณ   527   กิโลเมตร  โดยมีแม่น้ า
โขงกั้นเขตแดน    

อาณาเขต 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด
ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้านการเมือง / การปกครอง   

             กลุ่มจังหวัดแบ่งการปกครองเป็น 5 จังหวัด 57 อ าเภอ  419 ต าบล 
4,785 หมู่บ้าน 5 อบจ. 1 เทศบาลนคร 6 เทศบาลเมือง  90 เทศบาลต าบล  และ  
396  อบต.  จ าแนกเป็นจังหวัด  ได้ ดังนี้ 
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จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. 
เทศบำล 

อบต. 
นคร เมือง ต ำบล 

อุดรธาน ี 20 156 1,880 1 1 3 44 148 

หนองคาย 9 62 687 1 - 1 9 60 

หนองบัวล าภู 6 59 687 1 - 1 15 51 

เลย 14 89 916 1 - 1 14 85 

บึงกาฬ 8 53 615 1 - - 8 52 

รวมทั้งสิ้น 57 419 4,785 5 1 6 90 396 

ที่มา :  ส านักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  
      

โครงสร้างประชากร  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีประชากร 3,584,660 
คน คดิเป็นร้อยละ  14.28  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีครัวเรือน  1,049,473  
ครัวเรือน  มีพ้ืนที่ 34,346,.28 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.10 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร  จ าแนกเป็นรายจังหวัด  ได้ดังนี้ 

พ้ืนที่ ประชำกร ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
ควำมหนำแน่น

ต่อ ตร.กม. 
กลุ่มจังหวัด ฯ 3,584,660 1,049,473 34,346.28 98.10 

อุดรธาน ี 1,544,789 414,868 11,730.302 131.19 

หนองบัวล าภ ู 502,868 124,849 3,859.086 129.80 
หนองคาย 509,395 240,354 3,027.280 168.27 

เลย 624,066 166,243 11,424.612 54.34 

บึงกาฬ 403,542 103,159 4,305 97.74 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
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สภาพทางเศรษฐกิจ   
  1.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GRP)  ใน ปี 2553  จ านวน 70,480  ล้านบาท  เป็นล าดับที่ 15 ของกลุ่มจังหวัด
ทุกกลุ่ม และมีรายได้เฉลี่ยรายหัวใน ปี 2553 จ านวน 51,219 ล้านบาท/คน/       
ปี  เป็นล าดับที่  2  ของกลุ่มจังหวัดทุกกลุ่ม  จ าแนกผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัด  ดังนี้  ภาคบริการ  46,887 ล้านบาท  ภาคการค้าส่งค้าปลีก  15,703 ล้าน
บาท  ภาคเกษตร  14,196 ล้านบาท   และภาคอ่ืนๆ  6,306 ล้านบาท 

ด้านการเกษตร  
กลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพการพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  

ทั้งอ้อย  ข้าว  มันส าปะหลัง  และยางพารา  เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดใหญ่อยู่จ านวนมาก  อาทิ  โรงสีข้าว  โรงงานน้ าตาล  แป้งมัน  และเป็นพ้ืนที่
ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้ 
  พื้นที่เพำะปลูกพืชท่ีส ำคัญ  กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ท าการเกษตรรวมทั้งสิ้น
7,089,138 ไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก  ดังนี้ 

ล ำดับ พ้ืนที่เพำะปลูก 2553 

1 ข้าวนาป ี 4,315,552 

2 ยางพารา 1,489,241 

3 มันส าปะหลัง 446,365 

4 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 637,984 

5 อ้อยโรงงาน 199,996 

รวม 7,089,138 
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 แนวโน้มผลผลิตด้ำนกำรเกษตรของกลุ่มจังหวัดในปี 2551-2554 

ผลผลิต 2551 2552 2553 2554 

ข้ำวนำปี 1,324,798 1,320,027 1,303,242 1,294,466 

ข้ำวนำปรัง 66,413 80,399 121,825 144,958 

ยำงพำรำ 60,199 63,430 92,198 103,941 

มันส ำปะหลัง 1,524,655 1,371,829 1,369,029 1,266,212  

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 340,526 409,767 382,252 419,241 

อ้อยโรงงำน 1,503,155 1,705,587 1,833,224 2,010,724 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรเขต 3 

ด้านอุตสาหกรรม 
อุตสำหกรรมที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัด ฯ 
     อำหำรและเครื่องดื่ม   กลุ่มจังหวัดฯ ในปี 2553 มีมูลค่าการผลิต  
15,827.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ  43.86  
รองลงมาได้แก่จังหวัดหนองคาย ร้อยละ  25.68    ที่เหลือกระจายตัวอยู่ในจังหวัด
หนองบัวล าภู และเลย ร้อยละ 18.71 และ 11.75  ตามล าดับ 

  ส่ิงทอและเครื่องแต่งกำย ในปี 2553 มีมีมูลค่าการผลิต 270.95 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 58.12 รองลงมาได้แก่
จังหวัดหนองคาย ร้อยละ  26.75 และจังหวัดหนองบัวล าภู ร้อยละ 15.14 

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในปี 2553 มีมีมูลค่าการผลิต 349.20 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 67.63 รองลงมาได้แก่จังหวัด
หนองคาย ร้อยละ  16 ที่เหลือกระจายตัวอยู่ในจังหวัดหนองบัวล าภู และเลย ร้อย
ละ 13.05 และ 3.32ตามล าดับ 
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กำรกระจำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส ำคัญ 
          โรงำนน้ ำตำล จ านวน 4 โรง กระจายตัว จังหวัดอุดรธานี อ.หนองหาน
และ อ.กุมภวาปี  และจังหวัดหนองบัวล าภู อ.นากลาง 

  โรงสีข้ำว จ านวน  22  โรง  กระจายตัว  จังหวัดอุดรธานี  อ. เมือง     
อ. หนองหาน, จังหวัดหนองบัวล าภู อ.เมือง, จังหวัดเลย อ.เมือง อ.วังสะพุง อ.ท่าลี่ 
           โรงงำนผลิตแผ่นยำงรมควัน ยำงเปรรูป   จ านวน  8  โรง   กระจายตัว  
อ. หนองหาน   อ.หนองวัวซอ และ อ.กุดจับอ าเภอจังหวัดหนองคาย อ.บึงกาฬ อ.
เมือง อ.โพนพิสัย  
          โรงงำนผลิตแป้งมันส ำปะหลัง  จ านวน 24 โรง กระจาย จังหวัดอุดรธานี  
อ. เมือง,  จ.หนองบัวล าภู อ.เมือง อ.นาวัง อ.ศรีบุญเรือง , จ.เลย อ.เมือง อ.ท่าลี่  
อ.วังสะพุง 
          โรงงำนอบเมล็ดพืช และสีข้ำวโพด สีลูกเดือย  จ านวน 22 โรง กระจาย
ตัว จังหวัดเลย อ.วังสะพุง อ.ท่าลี่ อ.เมือง 

ด้านการค้าชายแดน 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประตูการค้า
กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยมีสะพานมิตรภาพข้ามแม่โขงที่จังหวัดหนองคาย 
และสะพานมิตรภาพน้ าเหือง (ไทย-ลาว) ที่ อ.ท่าลี่ จ.เลยและมีด่านหนองคาย 
บึงกาฬ ท่าลี่ และเชียงคาน  มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี  ศูนย์กลางการ
คมนาคมทางอากาศให้บริการสายการบินในประเทศวันละ  15 เที่ยวบิน/วัน 
มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และที่จะเชื่อมโยงไปประเทศเพ่ือนบ้านโดยมีมูลค่า
การค้าการลงทุน ดังนี้ 
 
 
 

-6- 

มูลค่าการน าเข้า ไทย-สปป.ลาว ปี 2548-2554 
               หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

กลุม่
จังหวัดฯ 

2,136 2,944 3,141 3,505 3,980 4,055 4,600 

 
มูลค่าการส่งออก ไทย-สปป.ลาว ปี 2548-2554 

         หน่วย:ล้ำนบำท 
ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

กลุ่ม
จังหวัดฯ 

10,36 22,756 29,725 35,670 37,825 42,905 51,648 

   
มูลค่าการค้าชายแดน ปี  2548-2556 
                    หน่วย:ล้ำนบำท 

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

กลุ่ม
จังหวัดฯ 

12,497 25,695 32,867 39,176 41,806 46,960 55,862 
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ด้านการท่องเที่ยว / บริการ 
 1. กลุ่มจังหวัดฯ มีนักท่องเที่ยวในแต่ละปีประมาณ 3,000,000 คน 
โดยมีรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท 
 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีภูมิประเทศเป็น
ธรรมชาติ เป็นแหล่งอารยธรรมยังมีเทศกาลและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่
พบในกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ ท าให้เป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว เช่น แหล่งอารย
ธรรมมรดกโลกบ้านเชียง  อุทยานหอยหินโบราณ  ภูเรือ  ภูกระดึง  ภูทอก  
และงานเทศกาลส าคัญ เช่น บั้งไฟพญานาค  การละเล่นผีคาโขน   

3. มีโรงแรมขนาดใหญ่ 23 แห่ง 
4. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจ านวน  120 บริษัท 

ด้านสังคม  
  การศึกษา  กลุ่มจังหวัดมีสถาบันศึกษาระดับ อุดมศึกษา 10 แห่ง 
ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 2,353 แห่ง และ มีนักเรียนนักศึกษา  
582,063  คน 
 การสาธารณสุข กลุ่มจังหวัดมีโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 806 เตียง    
1 แห่ง  โรงพยาบาลทั่วไป  4 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน 48 แห่ง  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 555 แห่ง      

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรป่าไม้  กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 21,500,000 ไร่ เป็น
พ้ืนที่ป่าไม ้4,104,550 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 19.09  

 

 

-8- 

อุดตสาหกรรมแร ่
  กลุ่มจังหวัดมีรายได้ในปี 2553 จากการท าเหมืองแร่เหมืองหิน  2,312 
ล้านบาท  โดยมีทรัพยากรแร่ธาตุที่ส าคัญ  ดังนี้   

1. แร่แบไรต์    ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี  เลย  ละหนองคาย 
2. แร่โปรแตส   ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 
3. แร่หินปูน   ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวล าภู 
4. แร่ตะกั่ว     ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 

แหล่งน  าธรรมชาติ 

 แหล่งน  า  ในกลุ่มจังหวัดมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ  ที่เป็นแหล่งน้ า เพ่ือ
การเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  ได้แก่  ลุ่มน้ าห้วยหลวง ลุ่มน้ า
ห้วยโมง ลุ่มน้ าล าพะเนียง และลุ่มน้ าเลย 

แหล่งน้ ำ อยู่ในเขตจังหวัด 
กำรใช้ประโยชน์ 

หมำยเหตุ 
พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน 

ลุ่มน้ าห้วยหลวง อุดรธานี,หนองคาย 3,740 1,185 

แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรและ 

อุปโภค – บริโภค 

ลุ่มน้ าห้วยโมง หนองคาย 3,155 375 
ลุ่มน้ าล า
พะเนียง 

หนองบัวล าภู 1,500 220 

ลุ่มน้ าเลย เลย 3,750 845 
รวม 12,145 2,625 
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ด้านโครงสร้างพื นฐาน  และสาธารณูปโภค 

การไฟฟ้า : จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี 2552 ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  มีจ านวนครัวเรือน 981,843 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ 
859,701 ครัวเรือน โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  87.82  ของจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า / 
ครัวเรือน ดังนี้ 

จังหวัด ครัวเรือน 
จ ำนวนครัวเรือนที่

มีไฟฟ้ำ 

คิดเป็นร้อย
ละ ของผู้ใช้

ไฟฟ้ำ 
อุดรธาน ี 422,109 368,891 87.39 

หนองคาย 152,170 142,511 92.24 
เลย 249,489 219,857 88.12 

หนองบัวล าภ ู 183,359 155,467 84.78 
บึงกาฬ 94,284 88,959 92.21 

 

การประปา  :  มีก าลังการผลิตท้ังกลุ่มจังหวัดฯ  แยกตามจังหวัด  
ดังนี้ 

1. จังหวัดอุดรธานี 
       - ข้อมูลปี 2552 มีก าลังการผลิตทั้งปี 16,030,800 ลบ.ม. / 
ชม. ( ตามระบบที่ออกแบบไว้ ) แต่ผลิตได้จริง 2,300 ลบ.ม. / ชม.  ใช้แหล่งน้ าดิบ
จากอ่างเก็บน้ าห้วยหลวงและอ่างเก็บน้ าหนองส าโรง ผลิตและจ าหน่ายในพ้ืนที่
เทศบาลนครอุดรธานี / เทศบาลหนองส าโรง / เทศบาลหนองบัว /เทศบาลโนนสูง 
- น้ าค า และเทศบาลต าบลนาข่า รวมพ้ืนที่บริหาร 143 ตร.กม. 

2. จังหวัดหนองคาย  ในปี 2552 ผลิตน้ าประปาได้ทั้ งสิ้น 
750,753 ลบ.ม. และปริมาณน้ าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้  725,207  ล้าน   ลบ.ม.  หรือร้อย
ละ 96.59 ของปริมาณน้ าที่ผลิตทั้งจังหวัด  มีผู้ใช้น้ าประปาทั้งสิ้น 30,274 ราย 
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3. จังหวัดเลย  ในปี 2552 ผลิตน้ าประปาได้ทั้งสิ้น  5,346,391  ลบ.
ม.  ปริมาณน้ าที่ใช้ 3,881,628 ลบ.ม.  มีผู้ใช้น้ าทั้งสิ้น  14,987  ครัวเรือน 

4. จังหวัดหนองบัวล าภู  ในปี 2552  ผลิตน้ าประปาได้ทั้งสิ้น 
1,979,929  ลบ.ม. และปริมาณน้ าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ 1,842,265 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อย
ละ 93.05 ของปริมาณน้ าที่ผลิตทั้งจังหวัด มีผู้ใช้น้ าประปาทั้งสิ้น 11,101 ราย 

 

การคมนาคม  มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง  ดังนี้ 
1.  กำรคมนำคำทำงอำกำศ 
มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี  รองรับผู้โดยสารได้วันละ 3,000 คน  มี

จ านวนเที่ยวบินวันละ  15 เที่ยวบิน  
 2. กำรคมนำคมทำงรถไฟ  
มีเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพหนองคาย  ผ่านจังหวัดอุดรธานี  ทั้งขบวน

รถด่วนและรถดีเซลราง  วันละ 2 เที่ยว 
3. กำรคมนำคมทำงบก 
มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มอีสานตอนกลาง  

กลุ่มอีสานตอนบน 2  และ  กลุ่มอีสานตอนกลาง 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-11- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  มีศักยภาพ ด้านการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่องโยงไปสู่การเป็นประตูการค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง  คือ  สปป.ลาว  จนีตอนใต้ และเวียดนาม  
มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ  เช่น  
ยางพารา  อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าโพดเลี้ยงสัตว์  และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
และอารยธรรมทางประวัติศาสตร์  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้  
 
1.1 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

“ เป็นประตูกำรค้ำและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ ำโขง ” 
1.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า
และท่องเที่ยว 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการให้ได้
มาตรฐาน 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการบริการ 
1.3 เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดฯ 
         1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนและเปิดโอกาสในการลงทุน 
         2. เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และการแปรรูปสินค้าเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า 
        3. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 
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1.4 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย (ปี 2554) 
          1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 3 
ต่อปี 
          2.  ร้อยละที่เ พ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กลุ่มจังหวัดด้าน
การเกษตร ร้อยละ 3 ต่อปี 
           3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 
5 ต่อปี 
1.5 ประเด็นยุทธศำสตร์  

จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ข้างต้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  จึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
 1. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรยกระดับกำรค้ำ กำรผลิตสินค้ำทำงกำร
เกษตร มี 2  กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน 

1.2  สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร และ
พัฒนาช่องทางการตลาด 

 2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มี 2 กลยุทธ์ 
  2.1  เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  2.2  พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

3. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเพิ่มศักยภำพกำรค้ำชำยแดน มี 3  
กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  3.2  เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 

3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ประกอบไปด้วย  อุดรธานี  
เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
วัฒนธรรม  ประเพณี  โบราณคดี  จ านวน  มากมาย  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้
เส้นทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร  ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าสู่จังหวัดเลย
ด้านอ าเภอ     ด่านซ้ายต่อเนื่องไปจังหวัดหนองบัวล าภู  จังหวัดอุดรธานี  และ
สิ้นสุดที่จังหวัดบึงกาฬ  หรือจากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน  ผ่าน
จังหวัดสระบุรีแยกซ้ายที่ต่างระดับสีคิ้ว  ผ่านจังหวัดชัยภูมิ  เข้าสู่จังหวัดเลย
ทางด้านอ าเภอภูกระดึง  จากนั้นจะสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดหนองบัวล าภู  
อุดรธานี  หนองคาย  และบึงกาฬ  หรือใช้เส้นทางถนนมิตรภาพไปจังหวัด
นครราชสีมา  ผ่านจังหวัดขอนแก่น  เข้าสู่จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งก็สามารถท่องเที่ยว
ต่อเนื่องไปยังจังหวัดหนองคาย  หนองบัวล าภู  เลย  และบึงกาฬได้  ครบทั้ง 5 
จังหวัดเช่นกัน 
 นักท่องเที่ยวสามารถโดยสารเครื่องบินจากสนามบันสุวรรณภูมิสู่สนามบัน
นานาชาติอุดรธานี  จากนั้นจึงใช้เส้นทางรถยนต์ไปจังหวัดหนองบัวล าภู  หนองคาย  
เลย  และบึงกาฬ  หรือสนามบินจังหวัดเลย  จากนั้นใช้เส้นทางรถยนต์ไปสู่จังหวัด
หนองบัวล าภู  อุดรธานี  หนองคาย  และบึงกาฬได้ 

                    แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพ 
             แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แยกตามประเภท ของแหล่งท่องเที่ยว 
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จังหวัด 

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภำพ  
รวม เชิงนิเวศ/

ธรรมชำติ 
ประวัติศำสตร์/

โบรำณคดี 
วัฒนธรรม/ 
โฮมสเตย ์

นันทนำกำร/
วิทยำกำร 

เลย 35 14 9 5 63 
หนองบัวล าภ ู 10 9 10 4 34 
หนองคาย 3 7 7 2 1 
บึงกาฬ 3 - 2 - 3 
อุดรธาน ี 5 8 4 3 20 

รวม 56 38 32 14 121 
 

1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
จังหวัดเลยได้แก่  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติ
ภูสวนทราย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง สวนหินผางาม พระธาตุศรีสองรักษ์ 
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว อ าเภอท่าลี่ อ่างเก็บน้ าห้วย    น้ าหมานตอนบน  (ห้วย
กระทิง) แก่งคุดคู้  สถานีทดลองเกษตรที่สูงอ าเภอภูเรือชุมชนบ้านไม้เก่า   100   ปี
ริมฝั่งโขง กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาป่าหนาด  กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาอ้อ 

2.แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น  แหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดหนองบัวล าภูได้แก่ อุทยานภูเก้า-ภูพานค า  วนอุทยานบัว
บาน   พิพิทธภัณฑ์ไดโนเสาร์และหอยโบราณ    ถ้ าเอราวัณ  ถ้ าสุวรรณคูหา  

3.แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น   แหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ ทิวทัศน์ล าน้ าโขงตามเส้นทางจาก
จังหวัดไปอ าเภอต่างๆ   น้ าตกธารทอง   น้ าตกธารทิพย์   วัดโพธ์ชัย วัดหลวงพ่อ
องค์ตื้อ  วัดหินหมากเป้ง  วัดผาตากเสื้อ  เจดีย์กลางน้ า   พระธาตุหล้าหนอง  วัด
ถ้ าดินเพียง  ศาลาแก้วกู่  พระธาตุบังพวน โฮมสเตย์บ้านเวียงคุก โฮมสเตย์บ้านวัง
น้ ามอก พิพิทธภัณฑ์ปลาน้ าจืดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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4.  แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว เขตห้าม    ล่า
สัตว์ป่าบึงโขงหลง กุดทิง วัดอาฮง วัดภูทอก 

5.แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุดรธานี  ได้แก่  ภูฝอยลม  อุทยานฯนายูงน้ าโสม       
ถ้ าสิงห์ อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง วัดป่าบ้านตาด วัดป่าบ้านค้อ วัดป่าภูก้อน     พระ
บรมธาตุธรรมเจดีย์  วัดโพธิสมภรณ์  แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง  ภูพระบาท  ค าชะ
โนด พิพิธภัณฑ์อุดรธานี 

จังหวัดอุดรธำนี  มีแหล่งท่องเที่ยวดังนี ้
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธำนี : ตั้งอยู่ริมถนนโพศรใีกล้ 
วัดโพธิสมภรณ์  ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2463 
 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการ

จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ  เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้ งแต่ประวัติศาสตร์  
โบราณคดีธรรมชาติวิทยา  ธรณีวิทยา  และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงพระประวัติและพระเกรียติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปา
คม  ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 

 

     สวนสำธำรณะหนองประจักษ์ศิลปำคม  :  
 อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี  เป็นหนองน้ า 
ขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง   
บริเวณตัวเกาะกลางน้ าได้จัดท าสวนย่อม   
ปลูกไม้ประดับหลายชนิดและท าสะพานเชื่อม 
ระหว่างเกาะมีน้ าพุ  หอนาฬิกา  และสวนเด็กเล่น  

แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไปพักผ่อน  และออกก าลังกายกันเป็นจ านวนมาก 
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หมู่บ้ำนนำข่ำ  : อยู่ในเขตอ าเภอเมือง  ห่างจาก 
ตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร  ตามเส้นทาง 
สายอุดรธานี - หนองคาย (ทางหลวงหมายเลข 2)  

หมู่บ้านอยู่ทางขวามือ  ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนนาข่าด าเป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิด  
และผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต  วางจ าหน่ายในราคาย่อมเยา 

สวนกล้วยไมอุ้ดรซันไฌน์  :  ออกจากอุดรธานีไป 
ประมาณ  5  กิโลเมตร  จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป 
ตามถนน 2024 เป็นสวนกล้วยไม้ที่เพาะพันธ์กล้วยไม้ 
กลิ่นหอมพันธ์ใหม่ของไทย   ระหว่างแวนต้า  และ 
โจเซฟฟินแวนเบอร์โร  ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคม 
กล้วยไม้โลกประเทศอังกฤษ  เมื่อปี  พ.ศ.  2531   

ชื่อพันธ์  Odon  Sunshine  Orchid  หรือพันธ์นางสาวอุดรซันไฌน์  มีการน ากลิ่น
ของกล้วยไม้มาสกัดท าเป็นน้ าหอมในชื่อเดียวกันไปจ าหน่าย  สอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่  042242475 

                                               พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติบ้ำนเชียง  
                                   ตั้งอยู่ทีบ่้านเชียง   ต าบลบ้านเชียง เป็นแหล่ง 
                                   ประวัติศาสตร์ส าคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์   กรม
ศิลปากรได้ท าการส ารวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้าน
เชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517– 

2518 จากการศึกษาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่พบท าให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822–4600 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) 
ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์  เมื่อ
เดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็น

พิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาว 
ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้น
ดินเพ่ือให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดีและโบราณวัตถุซึ่งส่วนใหญ่
เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ 

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเก่ียวกับ
เรื่องราว และวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึง
เทคโนโลยีในสมัยโบราณรวมทั้งโบราณวัตถุ และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัด
แสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนั้น ภายในบริเวณอาคารส่วนที่ 2 ยังมี
ห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษา
ต่าง ๆ การเดินทาง ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนั้นสะดวกมาก 
เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 
เส้นอุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้าย
บอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ 

 
วนอุทยำนนำยูงน้ ำโสม  : แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ  
น้ าตกยูงทอง ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง หมู่ 2 ต าบลนายูง เป็น 
น้ าตกตัง้อยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอูมีล าน้ าไหลผ่าน 
โขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของ 
แมกไม้นานาพรรณ น้ าตกยูงทองเป็นน้ าตกขนาดเล็ก  
มี 3 ชั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 103  
กิโลเมตร การเดินทาง จากตัวเมืองอุดรธานี ผ่านเข้าอ าเภอ

บ้านผือ และอ าเภอน้ าโสม เมื่อถึงอ าเภอน้ าโสมจะมีทางแยกจากหมู่บ้านน้ าซึม
ต่อไปอีกประมาณ 17 กิโลเมตร ก็จะถึงทางแยกไปวนอุทยานฯ ซึ่งเส้นทางดังกล่าว
เป็นเส้นทางของ รพช. ตลอดสาย 
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ภูฝอยลม :  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย  
ที่อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจาก 
ระดับน้ าทะเลประมาณ 600 เมตร อากาศเย็น 
สบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิด 
หนึ่ง  คือ “ฝอยลม”ซึ่งเคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่ง

ของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยลงเนื่องจากป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพ
เสื่อมโทรม ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน ประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา 
มหาราชินี อุทยานโลกล้านปี มีหุ่นจ าลองไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์
ดึกด าบรรพ์ และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งจะได้พบป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ
แล้ง ป่าเต็งรัง สลับป่าทุ่งหญ้า น้ าตกเล็ก ๆ และถ้ า  การเดินทาง หากเดินทางมา
ตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลยอ าเภอโนนสะอาดมาแล้วจะพบทางแยก
ซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้งไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถข้ึนถึงบนภูได้โดยสะดวก 

วัดป่ำภูก้อน :  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่านายูงและป่าน้ าโสม ท้องท่ีบ้านนาค า  
ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี  
เลย และ หนองคายวัดป่าภูก้อนก าเนิดขึ้นจากการ

ด าริชอบของพุทธบริษัทสี่ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและ
ป่าต้นน้ าล าธาร  ซึ่งก าลังถูกท าลายเนื่องในมหามงคลสมัยในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  84 พรรษา 
ใน ปี พ.ศ. 2554 พระองค์ทรงพระคุณอันประเสิรฐ ทรงเป็นองค์พุทธมามกะท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย  คณะพุทธบริษัท
วัดป่าภูก้อนจึงพร้อมใจกันจัดสร้าง  พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน 
ยาว 20 เมตร พร้อมพระวิหาร ประดิษฐานไว้บนยอดภูเขาในพุทธอุทยานมหารุกข 
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ปาริชาติภูก้อน มีระยะเวลาการสร้าง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2547 - 2553 งบประมาณการ
สร้างรวม  280 ล้านบาท 

อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท ตั้งอยู่บริเวณเชิง 
เขาภูพาน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3,430 ไร่ ในเขต 
บ้านติ้ว ต าบลเมืองพาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะ 
ทางประมาณ 67 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 2 เส้น

อุดรธานี-หนองคาย ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง
หมายเลข 2021 ไปทางอ าเภอบ้านผือ ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แยกขวา
ประมาณ 500 เมตร และตรงไปตามเส้นทางหมายเลข 2348 อีกประมาณ 12 
กิโลเมตร มีแยกขวาเป็นทางเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์ภู
พระบาทนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์  และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ ถูกขัด
เกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติท าให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่าง 
ๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตท่ีน่าสนใจหลายแห่ง อาท ิ  

พระพุทธบำทบัวบก ตั้งอยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึง 
ที่ท าการอุทยานฯสร้างข้ึนระหว่าง พ.ศ. 2463-2477  
ค าว่า "บัวบก" เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามป่า มี

หัว และใบคล้ายใบบัว ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ผักหนอก บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากใน
บริเวณท่ีพบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า "พระพุทธบาทบัวบก" 
หรือค าว่าบัวบกอาจจะมาจากค าว่า บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธ
บาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ลงไปในพ้ืนหินยาว 1.93 เมตร 
กว้าง 90 เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาประมาณ
ปี พ.ศ. 2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้างพระ
ธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจ าลองวางทับรอยพระพุทธบาทเดิม
ไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยม
คล้ายองค์พระธาตุพนม มีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น 13-15 ค่ า 
เดือน 3 ของทุกปี   
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พระพุทธบำทหลังเต่ำ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ 
พระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นรอยพระบาท 
สลักลึกลงไปในพ้ืนหิน ลึกประมาณ   25 
เซนติเมตร ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว 

กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ใกล้กับเพิง
หินธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า "พระพุทธบาทหลังเต่า" 

ถ้ ำ และเพิงหินต่ำง ๆ ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณ
อุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ้ าลายมือ ถ้ า
โนนสาวเอ้ ถ้ าคน ถ้ าวัวแดง (ซึ่งถ้ าเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พ านักของ
มนุษย์สมัยหิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่าง ๆ ไว้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ 
และรูปรายเรขาคณิต) นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ 
ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว้ ท าให้มนุษย์รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่อง
ต านานพื้นบ้าน คือ เรื่อง "นางอุสา-ท้าวบารส" เพิงหินที่สวยงามเหล่านี้ ได้แก่ คอก
ม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้ านางอุสา นอกจากนั้นยังพบชิ้นส่วนหลักเสมา และ
หินทรายจ าหลัก พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวาราวดี ที่เพิงหินวัดพ่อตา และเพิงหินวัด
ลูกเขย ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้เล็ก ๆ ขึ้นอยู่ตามพ้ืนที่ชุ่มชื้นบริเวณ
ลานหินเหล่านี้ 
 

วัดป่ำบ้ำนตำด สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะ 
เป็นพื้นที่ป่าบนโคก มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว 163 ไร่ 
 ล้อมรอบด้วยก าแพง นอกจากมีจุดประสงค์ที่จะ 
ให้แสดงเขตแน่นอนของวัดแล้วยังป้องกันอันตราย

ให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าของวัดอีกด้วยเพราะในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าชุกชุม
มาก ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดป่าบ้านตาดเป็นที่พ านักของ
พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภู
ริทัตโต ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทา เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป  ขณะนี้มรณภาพแล้ว เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม 
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จังหวัดเลย  มีแหล่งทอ่งเที่ยวดังนี้ 
อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง อ.ภูกระดึง  :  เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง 
ของเมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วย

ระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ าตกและหน้า
ผาชมทิวทัศน์ เส้นทางขึ้นภูกระดึง ทางขึ้นค่อนข้างชันแต่จะมีจุดแวะพักที่ “ซ า” 
หมายถึง บริเวณท่ีมีแหล่งน้ าใต้ดินผุดขึ้นมาแต่ละจุดมีเครื่องดื่มและอาหารบริการ 

อุทยำแห่งชำติภูเรือ อ.ภูเรือ  :  มีลักษณะแปลกคือมีส่วน 
หนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือหัวเรือส าเภา ลักษณะ 
ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วย 
เขาหินทรายและหินแกรนิตสลับกันสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ หมี 

เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงท าให้มีอากาศเย็น
ตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศ จนกระทั่งน้ าค้างบน
ยอดหญ้าแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ าแข็งซึ่งภาษาพ้ืนบ้าน 
เรียกว่า “ แม่คะนึ้ง ”อุทยานฯมีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่ ช่วงเดือนที่เหมาะสม
ส าหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวคือ เดือน ตุลาคม-มีนาคม 
 

สวนหินผำงำม อ.หนองหิน  :  อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ 10  
ต าบลปวนพุ จากอ าเภอหนองหินเข้าไปประมาณ  
18 กิโลเมตร ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน 

บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิง
หิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ า นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้
หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียก
อีกชื่อว่า “คุนหมิงเมืองเลย” นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือน าชมสวน
หินผางามที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ค่าน าชม 100 บาท สอบถามเพ่ิมเติมที่ อบต.
หนองหิน โทร. 08 1462 1719 
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อุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย อ.นำแห้ว :  อยู่ในเขต 
อ าเภอนาแห้ว มีพื้นท่ีทั้งหมด 73,225 ไร่ ภูมิประเทศ 
ประกอบด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจาก 
เหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบ

ผสม ตามพ้ืนที่สูงเป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย -ลาว 
สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู 
วัดพระธำตุสัจจะ อ.ท่ำลี่  :  องค์ประกอบของพระธาตุสัจจะ ประกอบด้วยดอกบัว
บานมีกลีบ 3 ชั้น สูงประมาณ 1 เมตร ตั้งอยู่รอบองค์พระธาตุสัจจะ มีสัญลักษณ์
คล้ายคลึงกับพระธาตุพนม มีเศวตฉัตร 7 ชั้น ประดิษฐานไว้บนยอดสุดของพระธาตุ
สัจจะ 

แก่งคุดคู้ อ.เชียงคำน :  เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลาง 
ล าน้ าโขง ในช่วงโค้งของล าน้ าโขงพอดี ท าให้เกิด 
กระแสน้ าเชี่ยวไหลผ่านแก่ง ในหน้าน้ า น้ าจะท่วมจนมองไม่

เห็นแก่ง เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็น
เวลาที่น้ าแห้งมองเห็นเกาะแก่งชัดเจนมีโค้งสันทรายริมแม่น้ า ส าหรับนักท่องเที่ยวที่
อยากสัมผัสสายน้ าโขงและธรรมชาติสองฝั่งอย่างใกล้ชิด ท่าเรือบริเวณลานจอดรถมี
บริการเช่าเรือยนต์ล่องแม่น้ าโขง 
โดยใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีร้านขายอาหารเช่นไก่ย่าง 
ส้มต า ลาบ โดยเฉพาะพล่า กุ้งเต้น ต้มย าปลาจากล าน้ าโขงเป็นอาหารแนะน าใน
ราคาไม่แพง การเดินทางจากตัวอ าเภอเชียงคานนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสายรอบ
เมืองไปแก่งคุดคู้ได้ซึ่งห่างจากตัวอ าเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร 

วัดพระธำตุศรีสองรัก อ.ด่ำนซ้ำย : ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า 
หมัน ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 1 กม. หรือห่างจากตัว 
จังหวัด 83 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยก 
ขวาตรงกม. ที่  66  เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก   15 

กม. จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กม. พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรง 
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สัณฐาน คล้ายพระธาตุพนม  มีงานนมัสการใหญ่โตทุกปีในช่วงเดือน 6มีประชาชน
เคารพนับถือมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย 

สะพำนมิตรภำพแม่น้ ำเหืองไทย-ลำว  :  นักท่องเที่ยว 
สามารถข้ามสะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย-ลาว ไปเที่ยว  
สปป.ลาว ได้ที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเช็ง ด่านศุลกากร 
ท่าลี่ โดยคนไทยที่ข้ามไปเที่ยวเฉพาะร้านค้าชายแดนของลาวที่

อยู่บริเวณสะพาน ไม่ต้องท าใบผ่านแดน   กรณีที่ต้องการท าบัตรผ่านแดน สามารถ
อยู่ในพื้นท่ีได้ 3 วัน 2 คืน ใช้เอกสารหลักฐานคือ บัตรประจ าตัวประชาชน  กรณีใช้
พาสปอร์ต อยู่ได้ 30 วัน  กรณีน ารถยนต์เข้าและการท าธุรกิจ ใช้เอกสารและ
ด าเนินการเหมือนด่านพรมแดนทั่วไป และควรสอบถามการน าสิ่งของที่ถือว่าผิด
กฎหมายไปนอกพรมแดนด้วย ด่านพรมแดนบ้านนากระเช็งเปิดเวลา 8.00-18.00 
น. 

เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูหลวง อ.ภูเรือ  :  ภูหลวง 
มีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่ หรือหมายถึงภูเขา 
ของพระเจ้าแผ่นดิน เกิดจากการยกตัวของ 
พ้ืนผิวโลกและดินส่วนที่อ่อนพัดพาลงสู่พ้ืนที่ 
ส่วนต่ า ภูหลวงประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีพ้ืนที่ประมาณ 560,593 ไร่สภาพทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบ
สูง อากาศเย็นตลอดปี ตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่อ าเภอวังสะพุง อ าเภอภูเรือ อ าเภอด่าน
ซ้าย และอ าเภอภูหลวง 

สถำนีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ อ.ภูเรือ  :   
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านวิชาการในการศึกษา 
ค้นคว้าทดลองไม้ดอกไม้ผลทั้งของเมืองหนาวและ 
พืชสวนของท้องถิ่นที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศและ

ระบบนิเวศ จากนั้นก็ถ่ายทอดเผยแพร่ผลของการศึกษาวิจัยแก่เกษตรกรและผู้ที่
สนใจต่อไป นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวควรไปช่วงเดือน
กันยายน-เมษายน  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามเส้นทางภูเรือ-เลย 
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อีกเช่น  แปลงปลูกและจ าหน่ายเห็ดหอม ต้นคริสมาสต์ และไร่องุ่นชาโต้ เดอ เลย 
อ าเภอด่านซ้าย นอกจากนี้ยังมีบริการบ้านพักและเต็นท์ สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่โทร. 0 4289 1398 

จังหวัดหนองบัวล ำภู  มีแหล่งท่องเที่ยวดังนี ้

พระอนุสำวรีย์และศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  
พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวร 
มหาราช เสด็จยกกองทัพมาท่ีหนองบัวล าภูเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2117 เพ่ือไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่กรุงศรี

สัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน์) เนื่องจากขณะนั้นไทยเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาว
ดี แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวร พระเจ้ากรุงหงสาวดีจึงทรงให้ยกทัพกลับ
กรุงศรีอยุธยา สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะริมหนองบัว หน้าที่ว่า
การอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู ในวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมี
งานเฉลิมฉลองและพิธีถวายสักการะดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้ำนโค้งสวรรค์   
ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ ห่างจาก 
ตัวเมืองหนองบัวล าภูไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ  
17 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 210 เป็นหมู่บ้าน 
ที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม 
 
ถ้ ำเอรำวัณ  ตั้งอยู่ที่บ้านผาอินทร์แปลง เป็นถ้ าขนาด 
ใหญ่มีบันไดเรียงคดโค้งไปมา จากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้น 
สู่ปากถ้ ากว่า 600 ขั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่  
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อยู่บริเวณปากถ้ า มองเห็นได้เด่นชัดจากระยะไกล ภายใน

ถ้ าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่จุคนได้หลายร้อยคน มีทางทะลุออกสู่หน้าผามองเห็น
ทัศนียภาพท้องทุ่ง ถ้ านี้ยังเป็นสถานที่แห่งต านานนิยายพื้นบ้านเรื่อง “นางผมหอม” 
มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้ าเอราวัณตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 ตามทาง
หลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวล าภู-เลย ประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางแยก
ขวามือเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร 

วัดถ้ ำกลองเพล  เป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
 ตั้งอยู่เชิงเขาภูพาน ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวง 
หมายเลข 210 (หนองบัวล าภู-อุดรธานี) ไป  
13 กิโลเมตร จากนั้นแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ   2 

กิโลเมตร เดิมสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยขอมเข้ามาครอบครอง
แผ่นดินแห่งนี้ แต่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.ใด ต่อมาเป็นวัดร้าง ไม่มี
พระภิกษุสามเณรจ าพรรษา จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2501 พระอาจารย์หลวงปู่ขาว 
อนาลโย พระวิปัสสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ได้อาศัยวัดแห่ง
นี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน โดยใช้พ้ืนที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่ 3-4 
ก้อน ที่มีหลืบและชะโงกหิน ก่อเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกัน ท าให้พ้ืนที่บริเวณ
นั้นกลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้หลายร้อยคน เพ่ือใช้เป็นที่บ าเพ็ญ
สมณธรรมอยู่ที่นั่นจนกระทั่งมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายในบริเวณวัด
บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีเนื้อที่กว้างขวาง ปกคลุมไปด้วยแมกไม้ ป่าเขียว และ
สวนหินธรรมชาติรูปร่างประหลาดดูสวยงามกลาดเกลื่อนวัด  มีถ้ าซึ่งภายในถ้ ามี
กลองโบราณสองหน้า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กลองเพล” ภายในถ้ ามีรูปปั้นของ
หลวงปู่ขาว ตามซอกหินภายในถ้ ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่หลายองค์ 
ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปปัญฑร
นิมิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่จ าหลักลงในก้อนหิน และมีพระสังกัจจายน์องค์
ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าถ้ ากลองเพล จากวัดถ้ ากลองเพลไม่ไกล 
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นักมีถนนลาดยางลัดเลาะไปตามแนวป่าและหมู่ก้อนหินรูปทรงแปลกๆ เป็น
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ขาว ที่ประกอบด้วย 

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขำรของหลวงปู่ขำว เป็นพิพิธภัณฑ์ 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของ 
หลวงปู่ขาว ใช้เป็นที่ระลึกและสักการบูชาของ 
ศาสนิกชนทั่วไป 

          กุฎิเก่ำของหลวงปู่ขำว เป็นเรือนไม้หลังเล็กๆ ตั้งอยู่กลางดงไม้ 
บรรยากาศร่มรื่น ส่วนกุฏิใหม่สร้างเป็นเรือนทรงไทยทันสมัยหลังใหญ่ 

          พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขำว สร้างขึ้นในรูปทรงของก้อนหินเรียงกัน 3 
ก้อน เพ่ือให้เข้ากับภูมิประเทศของวัดถ้ ากลองเพล ซึ่งเต็มไปด้วยสวนหิน รอบๆ 
บริเวณตกแต่งด้วยไม้ดอกและสนามหญ้าสีเขียวขจี ภายในพิพิธภัณฑ์มีหุ่นขี้ผึ้งของ
หลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในท่านั่ง ห้องข้างๆ ยังมีเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวตั้ง
แสดงไว้ด้วย 
          เจดีย์หลวงปู่ขำว เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อใช้บรรจุอัฐิหลวงปู่ขาว สร้างอยู่
บนลานหินมีบันไดเป็นทางเดินขึ้นไปสู่องค์เจดีย์ 

          มณฑปหลวงปู่ขำว อยู่วัดถ้ ากลองเพล โดยมีทางแยกทางซ้ายมือเข้าไป
ประมาณ 300 เมตร เป็นมณฑปจตุรมุขที่หลวงปู่ขาวสร้างไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่เพ่ือใช้
เป็นที่ประกอบพิธีสังฆกรรม รอบๆ บริเวณ เงียบสงบและร่มรื่น เจดีย์หลวงปู่ขาว
และมณฑปหลวงปู่ขาว 

วนอุทยำนน้ ำตกเฒ่ำโต้  วนอุทยานน้ าตกเฒ่าโต้  
ตั้งอยู่ริมถนนหนองบัวล าภู-อุดรธานี ทางหลวง 
หมายเลข 210 จากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี 
 ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนร่มรื่นไป

ด้วยป่าไม้นานาพรรณ และโขดหินรูปต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า “ปู่หลุบ” ซึ่ง
เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวล าภู และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา 
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พิพิธภัณฑ์หอยหินโบรำณ  พิพิธภัณฑ์หอยหิน 
โบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขา ที่ขุดค้นพบหอย 
 บางส่วนน าไปจัดแสดงไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ ซ่ึง 
มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ยังพบซากหอยดึกด าบรรพ์ยุคจูราสสิค    มีอายุราว 140–150 ล้านปี 
ลักษณะเป็นรูปหอยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จ านวนมาก ภายในบริเวณใกล้เคียงยังพบ
ซากกระดูกจระเข้โบราณ เศษหินจาไมก้าและแร่ธาตุบางชนิดอีกด้วยการเดินทาง
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสายหนองบัวล าภู-อุดรธานี ซึ่ง
จะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวล าภู-อุดรธานี)  ประมาณ 10 กิโลเมตร 
จะถึงหมู่บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อยู่ทางด้านซ้ายมือ และเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 500 
เมตร จะถึงบริเวณที่พบซากหอยโบราณ 

แหล่งโบรำณคดีภูผำยำ  ตั้งอยู่ทางเหนือของบ้าน 
นาเจริญ ต าบลดงมะไฟ เป็นภูเขาหินปูนที่แยกตัว 
ออกมาจากเทือกเขาภูพานมีภาพเขียนสีสมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ปรากฏตามผนังถ้ าเป็นจ านวนหลายส่วน 

ส่วนแรกบริเวณ “ถ้ าล่าง” พบกลุ่มภาพเขียนสีแดงบนผนังถ้ าผิวเรียบยาวประมาณ 
5 เมตร ประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิต ภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ ส่วนที่สองคือ “ถ้ า
บน” พบภาพเขียนสีแดงกระจายอยู่เป็นกลุ่มๆ ที่เห็นชัดเจนเป็นภาพสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน ภาพคน ภาพสัตว์เลื้อยคลาน ภาพโครงร่างสัตว์ขนาดใหญ่ นอกจากนั้น
บริเวณถ้ าผายา ยังมีส านักสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตั้งอยู่ด้วย 
สันนิษฐานว่าภาพเขียนถ้ าภูผายามีอายุระหว่าง 2,000-3,000 ปี ใกล้เคียงกับอายุ
ของภาพเขียนที่ค้นพบที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ลักษณะ
ภาพเขียนคล้ายคลึงกับที่พบที่ผาลาย มณฑลกวางสี ประเทศจีน 

1. กำรเดินทำง ไปแหล่งโบราณคดีภูผายา จากตัวเมืองใช้ทางหลวง
หมายเลข 210 สายหนองบัวล าภู-วังสะพุง จากนั้นแยกขวาเข้าสู่เส้นทางหลวง
หมายเลข 2097 ถึงอ าเภอสุวรรณคูหา แล้วใช้รถโดยสารประจ าทางท้องถิ่นสาย
อ าเภอสุวรรณคูหา-บ้านนาเจริญ 
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อุทยำนแห่งชำติภูเก้ำ-ภูพำนค ำ  อุทยานแห่งชาติ 
ภูเก้า-ภูพานค า จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 333 ตารางกิโลเมตร โดยมีที่ท า 
การอุทยานฯ อยู่ที่ริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่ง

อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นเชิงเขาภูพานค า เขตอ าเภอโนนสัง มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 3 แห่ง 
คือภูพานค าและภูเก้า 

ภูพำนค ำ เป็นทิวเขาด้านตะวันออกของลุ่มน้ าพอง และเป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาภูพาน ตอนบนมีทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมักจะพักแรมโดยเต็นท์ หรือที่บ้านพักของอุทยานฯ หรือที่ศาลาพัก
แรมของกรมประชาสงเคราะห์ บริเวณทะเลสาบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์   ภูพานค านี้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดด้วย 
 ภูเก้ำ ประกอบด้วยภูเขา 9 ลูก คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อหม้อ 
ภูชั้น ภูเพราะ ภูลวก และภูวัด ภูทั้ง 9 ลูกนี้มีความสลับซับซ้อนมาก ประกอบด้วย
ป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด ถ้ า น้ าตก ลานหินลาด และหินลักษณะแปลกๆ คล้าย
ปราสาทถ้ าพลาไฮ มีภาพเขียนรูปฝ่ามือ และภาพแกะสลักของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และศาลาบนยอดหินที่เรียกว่า หอสวรรค์  สามารถชมวิวได้ 
นอกจากนี้บริเวณภูเก้ายังมีวัดพระพุทธบาทภูเก้า ซึ่งปรากฏรอยเท้าคน และสุนัข
ขนาดใหญ่สลักบนหิน อันเกี่ยวโยงกับนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง “พระสุพรหมวิโมขา กับ
หมาเก้าหาง” และตามผนังถ้ าบริเวณวัดยังมีภาพเขียนสี ภาพสลักสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 
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จังหวัดหนองคำย  มีแหล่งท่องเที่ยวดังนี ้
วัดหินหมำกเป้ง  ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญ ต าบล 
พระพุทธบาท การเดินทางจากตัวเมือง ใช้ทาง 
หลวงหมายเลข 211 (หนองคาย-ศรีเชียงใหม)่ 
 ถึง กม. 64 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2186  
วัดจะอยู่ริมถนนด้านขวามือ รวมระยะทางจากตัว

เมืองประมาณ 75 กิโลเมตร มีพ้ืนที่กว้างขวาง ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ บริเวณวัด
โดยรอบสะอาด เรียบร้อยและเงียบสงบ มีพ้ืนที่ด้านหนึ่งติดกับล าน้ าโขงซึ่งมองเห็น
ทัศนียภาพสวยงาม อาจารย์เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน ได้
ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้แสวงบุญทั้งหลาย 
หลังจากท่านมรณภาพ มีการก่อสร้างเจดีย์ เพ่ือบรรจุอัฐิของท่าน ภายในมีรูปปั้น
ของอาจารย์เทสก์ พร้อมจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและชีวประวัติของท่านอีกด้วย 

สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว  สะพานมิตรภาพ 
ไทย-ลาว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็น 
สะพานข้ามแม่น้ าโขงไปจากอ าเภอเมือง 
หนองคายไปยังเมืองท่าเดื่อ ของ สปป.ลาว  
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ประมาณ 20 

กิโลเมตร สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย 
นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการเดินทางจาก
หนองคายไปเวียงจันทน์ จ าเป็นต้องใช้สะพานแห่งนี้ ตัวสะพานมีความยาว 1,137 
เมตร กว้าง 12.7 เมตร มีช่องส าหรับเดินรถ 2 ช่องทาง ซึ่งตรงช่วงกลางสะพาน
ออกแบบไว้ส าหรับสร้างทางรถไฟ เชิงสะพานมีด่านตรวจคนเข้าเมือง 
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วัดโพธิ์ชัย  เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนน 
โพธิ์ชัย ใตเขตเทศบาลเมือง เป็นที่ประดิษฐาน 
หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของ 
ชาวเมืองหนองคาย หลวงพ่อพระใสเป็น 
พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทอง

สีสุก มีลักษณะงดงาม ตามต านานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้
หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ 
พระเสริมประจ าพ่ีใหญ่ พระสุกประจ าคนกลางและพระใสประจ าน้องคนสุดท้อง 
เดิมประดิษฐานที่เวียงจันทน์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง
สามลงเรือข้ามฝั่งมายังเมืองหนองคาย แต่เกิดพายุพัดพระสุกจมน้ าหายไป ส่วน
พระเสริมและพระใสได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่หนองคาย จนในสมัยรัชกาลที่ 
4 จึงได้อัญเชิญพระเสริมลงมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ ส่วนพระใสยังคงประดิษฐาน
อยู่ที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคาย
จะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจ า 

     พระธำตุบังพวน  พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์ 
เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพ 
สักการะของชาวหนองคายมาช้านาน ตัวองค์พระ 
ธาตุเดิมสร้างด้วยอิฐเผา ลักษณะสถาปัตยกรรม 
แบบท้องถิ่น เป็นสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระ

ปฐมเจดีย์ ต่อมาได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากฐานทรุด 
เจดีย์องค์ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร เป็นรูปปรางค์สี่เหลี่ยม
ต่อกันเป็นบัวปากระฆัง มีฐานทักษิณ 5 ชั้น กว้าง 17.20 เมตร ชั้นที่ 6 เป็นรูป
ระฆังคว่ า ชั้นที่ 7 เป็นรูปดาวปลี เหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตร สูงจากพ้ืนดิน 34.25 
เมตร ชาวหนองคายจัดงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 11 ค่ าเดือนยี่ของทุกปี 
ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ สัตตมหาสถาน 
หรือ สถานที่ส าคัญ 7 แห่งในพุทธประวัติหลังจากท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 
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ทรงตรัสรู้แล้วและได้เสด็จ  ประทับเสวยวิมุติสุขแห่งละ 7 วัน และสระปัพฬนาค 
หรือสระพญานาค ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมือง   ก็จะน าน้ าจากสระนี้ไปสรง
เพ่ือเป็นสิริมงคล 

ศำลำแก้วกู่  ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่หรือที่รู้จัก 
กันในนามวัดแขก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 
หนองคาย 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปอ าเภอ 
โพนพิสัยอยู่ด้านขวามือ ปัจจุบันอยู่ในความ 
ดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย 

สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้  เกิดจากแรง
บันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 
2521 ตามความเชื่อว่าหลักค าสอนทุกศาสนาสามารถน ามาผสมผสานได้ งานปั้น
อันใหญ่โตอลังการนี้มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปเทพฮินดู รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนา
คริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์ และต านานพ้ืนบ้าน 

อนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ตั้งอยู่ 
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นที่บรรจุ 
อัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ.  
105 (พ.ศ. 2429) ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

หลังเก่า เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ. 105 (พ.ศ. 
2429) เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นแม่ทัพปราบกบฏฮ่อในครั้งนั้น 
รับสั่งให้สร้างขึ้นเพ่ือเทิดทูนความดีของผู้ที่ได้เสียสละชีวิตเพ่ือชาติบ้านเมือง ที่
อนุสาวรีย์ทั้ง 4 ทิศ มีค าจารึกภาษาไทย จีน ลาว และอังกฤษ มีการจัดงาน
บวงสรวงและฉลองอนุสาวรีย์ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี 

 
 
 
 
 

-31- 

จังหวัดบึงกำฬ  มีแหลง่ท่องเที่ยวดังนี้ 
หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธำรำม  หลวงพ่อใหญ่  

เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย โบกฉาบด้วยปูน  
หน้าตักกว้าง 2 เมตร จากฐานถึงยอดพระเกตุ 
สูง 2.10 เมตร  จากพระฌานุ (เข่า) ถึงพระศอ  
(คอ) สูง 0.90 เมตร  และจากพระศอ ถึงยอดพระ

เกตุ สูง 1.20 เมตร  พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาคว่ าวางทับ
พระฌานุ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 5 เหยียดทั้ง 5 เหยียดลงอย่างมีระเบียบ เหมือน
พระพุทธรูปทั่วไป ประดิษฐานอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยม ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี พ .ศ.
2537 

ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาท่ีโดดเดี่ยว 
 เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)  
อยู่ในอาณาเขตบ้านค าแคน ต าบลนาแสง  
อ าเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภูทอกมี 2 ลูกคือ  
ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ส่วนที่นักแสวงบุญและ

นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวไปชมได้ตามปกติ ในอดีตอาณาบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มี
สัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ต่อมาพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็น
แหล่งบ าเพ็ญเพียร เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบ
สงบ เหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณะธรรมของภิกษุ-สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ในเวลาต่อมา ก่อนที่พระอาจารย์จวนจะละสังขาร  ได้เล็งเห็นการณ์ไกลที่จะ
ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ให้มีรายได้อย่างยั่งยืนและถาวร เป็นการตอบแทนบุญคุณ
ญาติโยมที่มีอุปการะ จึงได้ริเริ่มจัดสร้างสะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ 
ๆ ภูทอก เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ คือการท่องเที่ยวในเชิงการแสวง
บุญหรือธรรมจาริก นักท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์จากการเที่ยวชมธรรมชาติคือ
ขุนเขาล าเนาไพรและได้ศึกษาพุทธศาสนา ส่วนชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากการจ าหน่าย 
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สินค้าและธุรกิจร้านอาหาร (เงินจะสะพัด) นี่คือการช่วยเหลือประชาชนในแนวทางของ
พระอริยะ ส่วนพระที่ช่วยเหลือประชาชนโดยการบอกเลขใบ้หวย เป็นการ
ช่วยเหลือที่ไม่จีรังยั่งยืน 

1. วัดโพธำรำม ตั้งอยู่ที ่ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย เป็นวัดที่ชาวบ้านนับ
ถือ 

     หำดทรำยขำวริมฝั่งแม่น้ ำโขง   
เป็น หาดทรายขาวริมฝั่งแม่น้ าโขงท่ีสวยงาม 
ระยะทางยาว ประมาณ 2 กม. เมื่อยามเช้าและ 
เย็นอากาศดีลมพัดเย็นสบาย และความสวยงาม 
เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและตกดนิ 
หนองกุดทิง  เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ มีปลาน้ า 
จืดมากมาย เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและตกแสงจะตก 
กระทบกับน้ าสวยงามมาก เหมาะส าหรับเป็นที่ 
นั่งพักผ่อนชมวิวมาก  
 

 ศำลเจ้ำแม่สองนำง  เป็นศาลที่สิงสถิตย์ของเจ้าสองนางลุ่มน้ าโขงที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป 

เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว  ซึ่ง ถือว่าเป็นแหล่งต้น 

น้ า ล าธารที่ส าคัญของบึงกาฬอีกด้วย  ภายในเขต 
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นั้นมีสถานที่ที่น่าสนใจ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ยังคง 
มีอยู่จ านวนมาก 
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น้ ำตกเจ็ดสี   และท่ีดูจะพลาดไม่ได้ก็คงเป็นการ 
ไปชมน้ าตกที่มีชื่อเสียง ของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า 
ภูวัว อย่าง น้ าตกเจ็ดสี โดยแต่เดิมชื่อน้ าตกกะอาม  
มี 4 ชั้น เป็นน้ าตกจาหน้าผาสูงท าให้เกิดเป็นละออง

น้ า เมื่อกระทบกับแสงแดดจึงเกิดสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ าตกนั่นเอง 
     แก่งอำฮง (อ.บึงกำฬ) เป็นแก่งหินกลางล าน้ าโขง 
 บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส บ้านอาฮง ต าบลหอค า 
 ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ าโขงมีความลึกท่ีสุดไม่สามารถวัด 
ความลึกได้ กระแสน้ าบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากใน

ฤดูน้ าหลากและมีกระแสน้ าไหลวนเป็น รูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็น "สะดือแม่น้ าโขง" แม่น้ าโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกว้างประมาณ300 เมตร 
ในฤดูน้ าลดและมีความกว้างราว 400 เมตร ในฤดูน้ าหลาก และจะสามารถมองเห็น
แก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคมของทุกปี และกลุ่มหินที่ปรากฎบริเวณแก่ง
อาฮงจะมีชื่อเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้ ถ้ าปลาสวาย 
นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอบึงกาฬและเป็น
สถานที่ เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ"บั้งไฟพญานาค" ในช่วงประเพณี ออก
พรรษา จะมีนักท่องเที่ยวมาพักเท่ียวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาค บริเวณบ้านอาฮงเป็นจ านวนมาก จะมีมากในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 ที่
ปฏิทินไทย กับปฏิทินประเทศ สปป.ลาวตรงกัน และชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยท า
การประมงด้วย 

วัดสว่ำงอำรมณ์ (วัดถ้ ำศรีธน) จากตัวเมืองใช้ 
เส้นทางหลวง หมายเลข 212 ไป 90   กม. 
ถึงอ าเภอปากคาด มีทางแยกขวาเข้าวัดไปอีก 500  
เมตร  วัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขา 

ร่มรื่นด้วยต้นไม ้และล าธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน บริเวณใต้โขดหินใหญ่ประดิษฐานพระ 
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นอน ให้ผู้คนสักการะ บูชา บนโขดหินมีอุโบสถทรงระฆังคว่ า หากขึ้นไปถึงด้านบน
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ไดไ้กลจนถึงฝั่งลาว  

วัดสำมัคคีอุปถัมภ์  (ภูกระแต)  เป็นวัดที่ส าคัญ 
ของอริยสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง  หลวงปู่ทองพูล   
สิริกาโม เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ ซึ่งมีพระ

อาจารย์ร่วมรุ่นที่ชื่อเสียงเช่น หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ หลวงปู่ค าตัน หลวงปู่ทองพูล 
สิริกาโม เป็นพระภิกษุที่มีวัตรปฏิบัติเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน
เป็นอย่างดี ท่านได้จารึกมาปฏิบัติธรรมที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต)  ตั้งแต่ปี 
2502 จนถึงปัจจุบัน 

ตลำดสองฝั่งโขง (อ.บึงกำฬ)  เป็นตลาดริม 
แม่น้ าโขง ที่มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนไทย และคนลาว 
ข้ามฟากมาเปิดขายสินค้าในท้องถิ่นกันอย่าง 
คึกคัก ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า ของกิน 
พ้ืนถิ่น เดินเล่นชิลล์ๆ ในบรรยากาศแบบพื้นบ้าน ติด

ตลาดเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ 
    บึงโขงหลง (อ. บึงโขงหลง) ทะเลสาบขนาด 
ใหญ่ที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ า 
ที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า  
นกเป็ดน้ า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอน

สวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ท าการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดค า
สมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ 
มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง 
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หมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญ 

 สอบถำมข้อมูลท่องเที่ยว  1672 
ต ำรวจท่องเที่ยว   1155 
ต ำรวจทำงหลวง   1193 
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน   1669 
 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส ำนักงำนเลย            042-812812 
(เลย – หนองบัวล ำภู)                                            042-811405 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส ำนักงำนอุดรธำนี  042-325406 
(อุดรธำนี - หนองคำย)                                           042-325407 
สนำมบันนำนำชำติอุดรธำนี    042-244426 
 
ส ำนักงำนจังหวัดเลย     042-833209 
ประชำสัมพันธ์จังหวัดเลย    042-811258 
เทศบำลเมืองเลย     042-811324 
สถำนีต ำรวจเมืองเลย     042-811541 
สถำนีขนส่งจังหวัดเลย     042-833586 
 
 
 
ส ำนักงำนจังหวัดหนองบัวล ำภ ู   042-312916 
ประชำสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวล ำภู   042-312043 
โรงพยำบำลหนองบัวล ำภู    042-311999 
สถำนีต ำรวจเมืองหนองบัวล ำภู    042-312578 
สถำนีขนส่งจังหวัดหนองบัวล ำภู    042-312390 



 

 

 
ส ำนักงำนจังหวัดอุดรธำนี    042-248777 
ประชำสัมพันธ์จังหวัดอุดรธำนี    042-205520-2 
สถำนีต ำรวจเมืองอุดรธำนี    042-328514-8 
โรงพยำบำลจังหวัดอุดรธำนี    042-245555 
สถำนีขนส่งจังหวัดอุดรธำนี    042243222 
สถำนีรถไฟอุดรธำน ี    042-247773 
 
ส ำนักงำนจังหวัดหนองคำย    042411778 
ประชำสัมพันธ์จังหวัดหนองคำย    042-412100 
สถำนีต ำรวจเมืองหนองคำย    042-411021 
โรงพยำบำลจังหวัดหนองคำย    042-413456 
สถำนีขนส่งจังหวัดหนองคำย    042-411612 
สถำนีรถไฟหนองคำย     042-411637 
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