
 

จังหวัดบึงกาฬ  มีแหลง่ท่องเที่ยวดังนี้ 
หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธาราม  หลวงพ่อใหญ่  

เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย โบกฉาบด้วยปูน  
หน้าตักกว้าง 2 เมตร จากฐานถึงยอดพระเกตุ 
สูง 2.10 เมตร  จากพระฌานุ (เข่า) ถึงพระศอ  
(คอ) สูง 0.90 เมตร  และจากพระศอ ถึงยอดพระเกตุ สูง 1.20 เมตร  พระหัตถ์ซ้ายหงาย

วางบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาคว ่าวางทับพระฌานุ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 5 เหยียดทั้ง 5 เหยียดลงอย่างมีระเบียบ เหมือน
พระพุทธรูปทั วไป ประดิษฐานอยู่บนแท่นสี เหลี ยม ซึ งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2537 

 
 

ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที โดดเดี ยว 
 เป็นที ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)  
อยู่ในอาณาเขตบ้านค่าแคน ต่าบลนาแสง  
อ่าเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภูทอกมี 2 ลูกคือ  
ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ส่วนที นักแสวงบุญและนักท่องเที ยวทั วไปสามารถชมได้คือภูทอก

น้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดโอกาสให้นักท่องเที ยวไปชมได้ตามปกติ ในอดีตอาณาบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ 
มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ต่อมาพระอาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ ได้เริ มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบ่าเพ็ญเพียร เพื อให้
พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื องจากเป็นสถานที เงียบสงบ  เหมาะแก่การบ่าเพ็ญสมณะธรรมของภิกษุ-สามเณรและ
พุทธศาสนิกชนทั วไปในเวลาต่อมา ก่อนที พระอาจารย์จวนจะละสังขาร ได้เล็งเห็นการณ์ไกลที จะช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ให้
มีรายได้อย่างยั งยืนและถาวร เป็นการตอบแทนบุญคุณญาติโยมที มีอุปการะ จึงได้ริเริ มจัดสร้างสะพานไม้และบันไดขึ้นชม
ทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เพื อให้เป็นแหล่งท่องเที ยวเชิงพุทธรักษ์ คือการท่องเที ยวในเชิงการแสวงบุญหรือธรรมจาริก 
นักท่องเที ยวจะได้ประโยชน์จากการเที ยวชมธรรมชาติคือขุนเขาล่าเนาไพรและได้ศึกษาพุทธศาสนา  ส่วนชาวบ้านจะได้
ประโยชน์จากการจ่าหน่ายสินค้าและธุรกิจร้านอาหาร (เงินจะสะพัด) นี คือการช่วยเหลือประชาชนในแนวทางของพระอริยะ ส่วนพระ
ที ช่วยเหลือประชาชนโดยการบอกเลขใบ้หวย เป็นการช่วยเหลือที ไม่จีรังยั งยืน 

 
 
     หาดทรายขาวริมฝั่งแม่น้้าโขง   

เป็น หาดทรายขาวริมฝั่งแม่น้่าโขงที สวยงาม 
ระยะทางยาว ประมาณ 2 กม. เมื อยามเช้าและ 
เย็นอากาศดีลมพัดเย็นสบาย และความสวยงาม 
เมื อพระอาทิตย์ขึ้นและตกดนิ 
 
 
 
 
 
หนองกุดทิง  เป็นแหล่งน้่าขนาดใหญ่ มีปลาน้่า 
จืดมากมาย เมื อพระอาทิตย์ขึ้นและตกแสงจะตก 
กระทบกับน้่าสวยงามมาก เหมาะส่าหรับเป็นที  
นั งพักผ่อนชมวิวมาก  



 
 

  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  ซึ ง ถือว่าเป็นแหล่งต้น 

น้่า ล่าธารที ส่าคัญของบึงกาฬอีกด้วย  ภายในเขต 
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นั้นมีสถานที ที น่าสนใจ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมธรรมชาติและสัตว์ป่าที ยังคง 
มีอยู่จ่านวนมาก 
 
 
 
 

น้้าตกเจ็ดสี   และที ดูจะพลาดไม่ได้ก็คงเป็นการ 
ไปชมน้่าตกที มีชื อเสียง ของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า 
ภูวัว อย่าง น้่าตกเจ็ดสี โดยแต่เดิมชื อน้่าตกกะอาม  
มี 4 ชั้น เป็นน้่าตกจาหน้าผาสูงท่าให้เกิดเป็นละอองน้่า เมื อกระทบกับแสงแดดจึงเกิดสีต่าง ๆ 

ซึ งเป็นที มาของชื อน้่าตกนั นเอง 
 
 

     แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางล่าน้่าโขง 
 บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส บ้านอาฮง ต่าบลหอค่า 
 ถือว่าเป็นจุดที แม่น้่าโขงมีความลึกที สุดไม่สามารถวัด 
ความลึกได้ กระแสน้่าบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี ยวมากในฤดูน้่าหลากและมีกระแสน้่าไหลวนเป็น 

รูปกรวยขนาดใหญ่ซึ งชาวบ้านเชื อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้่าโขง" แม่น้่าโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกว้างประมาณ300 เมตร 
ในฤดูน้่าลดและมีความกว้างราว 400 เมตร ในฤดูน้่าหลาก และจะสามารถมองเห็นแก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
ของทุกปี และกลุ่มหินที ปรากฎบริเวณแก่งอาฮงจะมีชื อเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้ ถ้่าปลาสวาย 
นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที ท่องเที ยวของอ่าเภอบึงกาฬและเป็นสถานที  เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ"
บั้งไฟพญานาค" ในช่วงประเพณี ออกพรรษา จะมีนักท่องเที ยวมาพักเที ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาค บริเวณบ้านอาฮงเป็นจ่านวนมาก จะมีมากในวันขึ้น 15 ค ่าเดือน 11 ที ปฏิทินไทย กับปฏิทินประเทศ สปป.ลาว
ตรงกัน และชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยท่าการประมงด้วย 

 
 

วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) จากตัวเมืองใช้ 
เส้นทางหลวง หมายเลข 212 ไป 90   กม. 
ถึงอ่าเภอปากคาด มีทางแยกขวาเข้าวัดไปอีก 500  
เมตร  วัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขา ร่มรื นด้วยต้นไม้ และล่าธารเล็ก ๆ ไหล

ผ่าน บริเวณใต้โขดหินใหญ่ประดิษฐานพระนอน ให้ผู้คนสักการะ บูชา บนโขดหินมีอุโบสถทรงระฆังคว ่า หากขึ้นไปถึง
ด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งลาว  

 
 
 



 
วัดสามัคคีอุปถัมภ์  (ภูกระแต)  เป็นวัดที ส่าคัญ 

ของอริยสงฆ์ผู้มีชื อเสียงโด่งดัง  หลวงปู่ทองพูล   
สิริกาโม เป็นศิษย์พระอาจารย์มั น ภูริทัตเถระ ซึ งมีพระอาจารย์ร่วมรุ่นที ชื อเสียงเช่น หลวงปู่จวน 

กุลเชฏโฐ หลวงปู่ค่าตัน หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม เป็นพระภิกษุที มีวัตรปฏิบัติเป็นที เคารพศรัทธาเลื อมใสของพุทธศาสนิกชน
เป็นอย่างดี ท่านได้จารึกมาปฏิบัติธรรมที วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต)  ตั้งแต่ปี 2502 จนถึงปัจจุบัน 

 
 

ตลาดสองฝั่งโขง  เป็นตลาดริม 
แม่น้่าโขง ที มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนไทย และคนลาว 
ข้ามฟากมาเปิดขายสินค้าในท้องถิ นกันอย่าง 
คึกคัก ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า ของกิน 
พ้ืนถิ น เดินเล่นชิลล์ๆ ในบรรยากาศแบบพื้นบ้าน ติดตลาดเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ 
 
 
    บึงโขงหลง (อ. บึงโขงหลง) ทะเลสาบขนาด 
ใหญ่ที เป็นพ้ืนที อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้่า 
ที ย้ายถิ นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า  
นกเป็ดน้่า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ งเป็นที ตั้งของที ท่าการเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดค่าสมบูรณ์ที มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ 
มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง 
 


