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หากคุณมองหาความตื่นเต้นในการท่องเที่ยว ที่ไม่ใกล้..ไม่ไกล
แถมยังได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน เรียนรู้ความต่างในความเหมือน
รอบรั้วประเทศไทยของเรา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมาก ที่รอให้คุณเดินทางไปสัมผัส
โดยเฉพาะเมืองชายขอบหรือเมืองชายแดน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
เมืองที่เป็นเสมือนประตูสู่อีกประเทศ ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย
ด้วยมีการซึมซับวัฒนธรรมประเพณี มีการแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและกัน
เราจะได้เห็นการผสมผสาน การอยู่ร่วมกันของผู้คนทั้งสองประเทศ ในบริเวณเมืองเก่าเหล่านี้
ได้แลเห็นวิถีความเป็นไปทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน อะไรก่อให้เกิดความผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียว
ในดินแดนอุษาคเนย์หรือภูมิภาคอาเซียน ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันของประวัติศาสตร์
รากฐานทางวัฒนธรรม การอพยพโยกย้ายถิ่น ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา อาหาร ฯลฯ
สิ่งละอันพันละน้อยที่คุณจะได้พบปะทั้งหมดนี้
จะเป็นสะพานอันดีที่จะเชื่อมให้คุณเข้าใจเพื่อนบ้านของเราได้เป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางในครั้งนี้ จะน�ำพาให้ ไฟในการท่องเที่ยวของคุณ..กลับมาลุกโชนอีกครั้ง
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ก่อนการเดินทาง ควรเตรียมตัวไปให้พร้อม ศึกษาข้อมูลท�ำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จะท�ำให้การเดินทาง
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน น�ำมาซึ่งความสุข และประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากที่สุด
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หลายพันปีมาแล้วทีด่ นิ แดนอุษาคเนย์หรือภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน มีบรรพชน
และวัฒนธรรมร่วมกัน เมื่อกาลเวลาน�ำพามาสู่การแบ่ง
เส้นพรมแดน อู่อารยธรรมแห่งโลกตะวันออกแห่งนี้ ก็ยัง
คงสวยงามและรอคอยผูค้ นมาเยีย่ มเยือนเสมอ หลายแห่ง
ได้แง้มเงื้อเงาออกจากอดีตกลายเป็นมรดกโลก จนเมื่อ
เกิดเส้นทางสายไหมใหม่ หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ที่ ก� ำ ลั ง เชื่ อ มอาเซี ย นเข้ า หากั น ยิ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารผสม
กลมกลืนวิถที างวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเห็นได้ชดั โชคดีที่
ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอุษาคเนย์ จึงท�ำให้การท่อง
เที่ ย วเชื่ อ มโยงประเทศเพื่ อ นบ้ า นเป็ น ไปได้ โ ดยง่ า ย
สามารถแบ่งตามพรมแดนทีม่ อี าณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ ได้ 19 เส้นทาง
การข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนั้นแสนง่าย
เริม่ จากการไปเทีย่ วตัง้ ต้นทีฝ่ ง่ั ไทยในจังหวัดทีม่ จี ดุ ผ่านแดน
แล้วซือ้ ทัวร์ขา้ มแดนบริเวณด่านชายแดน ซึง่ มีทงั้ แบบไป
เช้าเย็นกลับ หรือไปเที่ยวแบบข้ามคืน แถมมีบริการ
ท�ำบัตรข้ามแดนให้เสร็จสรรพ หรือจะขับรถข้ามแดน
เข้าไปด้วยตัวเอง แค่ต้องเตรียมเอกสารกับวีซ่าให้พร้อม
นอกจากนีย้ งั สามารถเช่ารถฝัง่ เพือ่ นบ้านขับเทีย่ วได้อกี ด้วย
พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงรถรับจ้างบริเวณตลาดชายแดนและ
แหล่งท่องเทีย่ วฝัง่ เพือ่ นบ้าน มักจะพูดไทยได้ บางทีม่ ปี า้ ย
เป็นภาษาจึงไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาแต่อย่างใด ❑

Journey
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-เมียนมา
1
2
3
4

เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง  
ตาก-พบพระ-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง
กาญจนบุรี-ด่านพุนำ�้ ร้อน-ทวาย
ทะเลระนอง-มะริด
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา

5
6
7
8

จันทบุรี-พระตะบอง
สระแก้ว-ปอยเปต-โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม
บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-ช่องจอม-เสียมเรียบ-ช่องสะง�ำ 
ทะเลตราด-ทะเลกัมพูชา
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-ลาว

9 อุดร-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
10 น่าน-ไชยบุรี (ไซยะบูลี)-หลวงพระบาง
11 เชียงของ (เชียงราย)-เชียงทอง (หลวงพระบาง)
12 อุบล-ลาวใต้ (คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ปราสาทวัดพู)
13 กาฬสินธ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ท่าแขก-นครพนม
14 หนองคาย-เวียงจันทน์-บอลิคำ� ไซ-ปากซัน-บึงกาฬ
15 เลย-แม่นำ�้ เหือง-หลวงพระบาง
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย
16 สตูล-ปาดังเบซาร์-เปอร์ลิส-ลังกาวี
17 สงขลา-สะเดา-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์
18 หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง-เปงกาลันฮูลู-ปีนัง-เคดาห์
19 นราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโก-ลก-กลันตัน-คาเมรอนไฮแลนด์
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รู้รอบรั้วก่อนทัวร์ลาว
ประเทศลาวมีชอื่ อย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (The Lao People’s
Democratic Republic) ใช้อักษรย่อ “Lao PDR” หรือ
“สปป.ลาว” ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทร
อินโดจีนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่
236,800 ตารางกิโลเมตร ไม่มีทางออกทะเล
ตลอดแนวชายแดนลาว ล้อมรอบด้วยเพือ่ นบ้าน 5
ประเทศ คือมีพรมแดนติดกับจีน เมียนมา เวียดนาม
กัมพูชา และไทย มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือ
“เวียงจันทน์” (Vientiane) ส่วนดอกไม้ประจ�ำชาติคือ
“ดอกจ�ำปาลาว” (คนไทยเรียก ดอกลีลาวดีสีขาว)
ในอดีตประเทศลาวเคยรุ่งเรืองอย่างมากในสมัย
“อาณาจักรล้านช้าง” ซึ่งสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าฟ้างุ้ม
เมื่อปี พ.ศ.1896 และเจริญถึงขีดสุดสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช (ผู้สถาปนาเวียงจันทน์) หลังจากนั้นก็ค่อยๆ
อ่อนแอลงจนแตกออกเป็น 3 อาณาจักรย่อย คือ ล้านช้าง
หลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจันทน์ และล้านช้างจ�ำปาสัก
จนกระทั่งถูกส ยามเข้ายึดครอง แล้วล่มสลายลงเมื่อปี
พ.ศ.  2250 หลังจากนั้นก็ตกอยู่ใต้อาณัติของฝรั่งเศสที่
เข้ามาล่าอาณานิคม อยู่นานถึง 60 ปี (พ.ศ. 1893-1953)
ทว่าร่องรอยอา รยธรรมก็ยังฟังรากผูกรอยลึกซึ้งอยู่ใน
ชนชาติลาว ผ่า นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด
ความเชื่อ และอาหารการกินที่ยังสัมผัสได้ทุกวันนี  ้
10
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ลาวมีทรัพยาก รธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก โดย
เฉพาะป่าไม้และแร่ธาตุต่างๆ ภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 เขต
คือ “เขตภูเขาสูง” อยู่ทางภาคเหนือ “เขตที่ราบสูง”
คือพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ มีที่ราบสูงขนาดใหญ่ 3 แห่ง
ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน ที่ราบสูงนากาย และที่ราบสูง
บอละเวน และสุ ดท้าย “เขตที่ราบลุ่ม” เป็นที่ราบแนว
ฝัง่ แม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ ต่างๆ ดินตะกอนอุดมสมบูรณ์ปลูก
ข้าวไ ด้ดี ลาวมีแม่น�้ำโขงเป็นแม่น�้ำส�ำคัญ ไหลผ่านลาว
ระยะท าง 1,898 กิ โ ลเมตร มี ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง ในแง่
เกษตรกรรม ประมง ผลิตกระแสไฟฟ้า คมนาคม และเป็น
พรมแด นธรรมชาติ กับเพื่อนบ้าน โดยลาวมีเขื่อนขนาด
ใหญ่กั้นแม่น�้ำ โขงไว้หลายแห่ง ทั้งที่เปิดด�ำเนินการแล้ว
และอยูร่ ะหว่างก่อสร้าง เช่น เขือ่ นไซยะบุลี เขือ่ นดอนสะ
โฮง เ ขื่อนปากแบ่ง เขื่อนหลวงพระบาง เขื่อนปากลาย
และเขื่อนสานะคาม เป็นต้น
สภาพอากาศแบบร้อนชื้น (Tropical Monsoon)
อากาศเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ ตอนเหนือเป็นเทือกเขาสูง
อากาศ ค่อนข้างหน าวกึง่ หนาวจัด ตอนใต้ส่วนใหญ่เป็น
ทีร่ าบสูงและทีร่ าบ ได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมทะเลจีนใต้
อากาศอบอุ่น ภูมิอากาศลาวแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน
ระหว่ างเดือนมีน าคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง
แล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย 29-30 องศาเซลเซียส แต่อาจขึ้นสูง
ถึง 40 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ฤดูฝน ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน อากาศร้อนอบอ้าว มีฝน
ตกชุก อุณหภูมเิ ฉลีย่ 25-30 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 10-15
องศาเซลเซียส
ลาวมีประชากรของกว่า 7 ล้านคน ประกอบด้วย
68 ชนเผ่า แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ลาวลุ่ม (คนที่อาศัย
อยู่บ นพื้นที่ราบ) ลาวเทิง (คนที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูง
มักพูดภาษากลุ่มมอญ-เขมร) และลาวสูง (คนที่อาศัยอยู่
บนภูเ ขาสูง) กว่าร้อยละ 60 นับถือศาสนาพุทธ และท�ำ
อาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย เป็นหลัก
ในอดีตลาวปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ ก่อนเปลีย่ น
มาเป็ นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เมื่อ พ.ศ. 1975
จนถึงปัจจุบนั ทางการลาวใช้คำ� ว่า “ระบอบประชาธิปไตย
ประชา ชน” โดยมี พ รรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าว (Lao
People’s Revolutionary Party : LPRP) เป็นองค์กร

ชี้น�ำ ประเทศ มีประธานาธิบดี ด�ำรงต�ำแหน่งวาระ 5 ปี
มีนายกรัฐมนตรีปกครองภายใต้หลักการ “พรรคน�ำพา รัฐ
คุ้มครอง ประชาชนเป็นเจ้าของ”
ประเทศลาวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภูมภิ าค คือ ลาว
เหนือ (ตัง้ แต่พงสาลีถงึ ไชยบุรี หลวงพระบางและเชียงขวาง)
ลาวกลาง (เวียงจันทน์และบอลิค�ำไซ) และ ลาวใต้ (ตั้งแต่
ค�ำม่วนจนถึงจ�ำปาศักดิ)์ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 แขวง
ในแต่ละแขวงมีเมืองเอก ดังนี้ :
1. แขวงอัตตะปือ (Attapeu) เมืองเอก อัตตะปือ
2. แขวงบ่อแก้ว (Bokeo) เมืองเอก ห้วยทราย
3. แขวงบอลิค�ำไซ (Bolikhamxai) เมืองเอก ปากซัน
4. แขวงจ�ำปาสัก (Champasak) เมืองเอก ปากเซ
5. แขวงหัวพัน (Houaphan) เมืองเอก ซ�ำเหนือ
6. แขวงค�ำม่วน (Khammouan) เมืองเอก ท่าแขก
7. แขวงหลวงน�ำ้ ทา (Luang Namtha) เมืองเอก หลวงน�ำ้ ทา
8. แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) เมืองเอก หลวงพระบาง
9. แขวงอุดมไซย (Oudomxay) เมืองเอก ไซย
10. แขวงพงสาลี (Phongsaly) เมืองเอก พงสาลี
11. แขวงสาละวัน (Salavan) เมืองเอก โพนโฮง
12. แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet)
เมืองเอก สะหวันนะเขต
13. แขวงเวียงจันทน์ (Vientiane) เมืองเอก เวียงจันทน์
14. แขวงไซยะบุรี (Xayaburi) เมืองเอก ไซยะบุรี
15. แขวงเซกอง (Sekong) เมืองเอก เซกอง
16. แขวงเชียงขวาง (Xiangkhoang) เมืองโพนสะหวัน
ลาวใช้สกุลเงิน “กีบ” (Kip : LAK)
สะบาย ดี
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การขอวีซ่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยสามารถผ่ า นเข้ า ลาว โดยใช้
หนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องขอวีซ่า พ�ำนักได้ครั้งละไม่
เกิน 30 วัน หากไม่มหี นังสือเดินทาง สามารถใช้บตั รผ่าน
แดน ซึ่งขอท�ำได้ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองที่มีชายแดนติดกับ
สปป.ลาว โดยใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชนและเสียค่า
ธรรมเนียม 40 บาท สามารถพ�ำนักอยู่ได้ 3 วัน 2 คืน
แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ก�ำหนด เช่น หาก
ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จากจังหวัดหนองคายไป
นครหลวงเวียงจันทน์ จะไม่สามารถเดินทางไปนอกเขต
นครหลวงเวียงจันทน์ ได้ เช่น วังเวียง แดนสะหวัน เขื่อน
น�ำ้ งึม (ยกเว้นไปกับบริษทั น�ำเทีย่ วของลาว) หรือเมือ่ ข้าม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 จากจังหวัดมุกดาหารไป
แขวงสะหวันนะเขต ก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปแขวงอื่น
(หากละเมิดจะถูกจับต้องจ่ายค่าปรับขัน้ ต�ำ 
่ 100 ดอลลาร์
สหรั ฐ ) ผู ้ ใ ช้ บั ต รผ่ า นแดนสามารถขออยู ่ ต ่ อ ได้ อี ก ไม่
เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน ควรน�ำเอกสารเดินทาง
ติดตัวตลอดเวลา และถ่ายส�ำเนาแยกเก็บไว้กรณีที่เจ้า
หน้าที่ฝ่ายลาวขอตรวจ หากพ�ำนักอยู่ใน สปป.ลาว เกิน
ก�ำหนดที่ได้รับอนุญาต (กรณีใช้บัตรผ่านแดนจะถูกปรับ
วันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ / วันที่อยู่เกินก�ำหนด และกรณี
ใช้หนังสือเดินทางจะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ /
วันที่อยู่เกินก�ำหนด
14
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เกร็ดน่ารู้
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LA

ตามกฎหมายลาว การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น O S
ROU
หมู่คณะต้องติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาวที่องค์การ T E
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ สปป.ลาว รั บ รอง และต้ อ งมี
มัคคุเทศก์ของลาวประจ�ำรถเนื่องจากทางการลาวไม่
อนุ ญ าตให้ ช าวต่ า งชาติ ท� ำ หน้ า ที่ มั ค คุ เ ทศก์ ห รื อ
บรรยายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หากฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การน�ำยานพาหนะข้ามแดน ต้องมีหนังสือคูม่ อื จด
ทะเบียนรถ (ฉบับจริง) ใบอนุญาตขับรถทีแ่ ปลเป็นภาษา
อังกฤษและต้องมีหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
(เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ หนังสือ
รั บ รองการตรวจสภาพรถ เอกสารทั้ ง หมดขอได้ ที่
ส�ำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ และต้อง
ซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว ซึง่ จะ
มีจ�ำหน่ายที่ส�ำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุด
ผ่านแดนฝั่งลาว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตลาวประจ�ำประเทศไทย
เลขที่ 520, 502/1-3 ซ.รามค�ำแหง 39
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
0-2539-7341, 0-2539-6667-8
sabaidee@bkklaoembassy.com
www.bkklaoembassy.com

โดยทั่วไปวัฒนธรรมลาวก็คล้ายคลึงกับไทย ผู้น้อย
เคารพผู้อาวุโสกว่า เจอหน้าก็ประนมมือไหว้และกล่าว
ค�ำทักทายว่า “สะบายดี” (สะกดแบบลาว)
♦ คนลาวรักความสงบ หลีกเลี่ยงการพูดจาแบบส่งเสียง
ดังหรือก้าวร้าว ควรตระหนักว่า ภาษาไทย-ลาว มีความ
ใกล้เคียง สามารถฟังเข้าใจกันได้ ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงการ
พูดจาส่อเสียด หรือล้อเลียนภาษาค�ำพูดที่ส่อไปในทางที่
ให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน
♦ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ควรโอบไหล่หรือ
กอดจูบกันในที่สาธารณะ หากไปร่วมงานเทศกาลหรือ
ประเพณีส�ำคัญ ผู้หญิงอาจนุ่งซิ่นเช่นเดียวกับผู้หญิงลาว
เมือ่ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมร�ำวง คูร่ ำ� ควรยกมือไหว้กอ่ นร�ำวง
และกล่าวขอบคุณอีกครั้งหลังจากร�ำวงเสร็จ หากมีการ
ดื่มสุราแบบ “ต�ำจอก” ไม่ควรปฏิเสธเมื่อคนลาวรินสุรา
ถือเป็นการให้เกียรติและสร้างบรรยากาศให้สนุกครึกครืน้
♦ ก่อนจะถ่ายรูปผูใ้ ด ควรขออนุญาต และต้องได้รบ
ั การ
อนุญาตก่อนจึงจะถ่ายรูปได้
♦ คนลาวนิยมการท�ำบุญตักบาตร ผู้ชายจะยืนใส่บาตร
ได้ตามปกติแต่หากเป็นผู้หญิงควรนั่งคุกเข่าใส่บาตร
♦ ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าอุโบสถ์ วิหาร และก่อนเข้า
บ้านทุกครั้ง
♦ เอกสารเดินทาง (หนังสือเดินทาง / ใบผ่านแดน) ต้อง
ถ่ายส�ำเนาและเก็บให้ดีโดยเอาติดตัวไว้เสมอ
♦

ควรใช้ความระมัดระวัง ในการขับขี่ยานพาหนะใน
สปป.ลาว เนื่องจากระบบการจราจรที่แตกต่างกัน ลาว
ขับชิดขวา ขณะที่ไทยขับชิดซ้าย) และมีรถจักรยานยนต์
เป็นจ�ำนวนมากและจ�ำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กม. / ชัว่ โมง
♦ การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตามกฎหมาย
ลาว ต้องมีการติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาว ที่ได้รับรอง
จากองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ และต้องมีมัคคุเทศก์ชาว
ลาวประจ�ำรถด้วย ทางการลาวไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นไกด์ทวั ร์ หรือบรรยายตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ต่างๆ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาห์สหรัฐ
♦ มาเที่ยวประเทศลาวในฐานะนักท่องเที่ยว ต้องพัก
โรงแรม หากพักค้างคืนทีบ่ า้ นคนลาวต้องแจ้งต่อนายบ้าน
(ผู้ใหญ่บ้าน) การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรส
ของตนเอง ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากละเมิดจะถูก
กักกันตัวและเสียค่าปรับขั้นต�่ำ 500 ดอลลาห์สหรัฐ และ
ส่งตัวกลับประเทศ
♦ ห้ามแจกใบปลิวเผยแพร่ ห้ามชุมนุมเพื่อท�ำกิจกรรม
ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต การมาถ่ายท�ำสารคดี หรือ
รายการต่างๆ ต้องขออนุญาตจากทางการลาวก่อน รวม
ทั้งการน�ำกล้องภาพยนตร์ เข้ามาบันทึกภาพ ต้องขอ
อนุญาตด้วย ฝ่าฝืนจะถูกปรับขั้นต�่ำ 500 ดอลลาห์สหรัฐ
♦ การซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ ไวน์ สุรา และบุหรี่
น�ำเข้าไทยได้ไม่เกิน 1 ลิตร และไม่เกิน 200 มวน/คน  ❑
♦

สะบาย ดี
สะบายดี
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ค�ำศัพท์เบื้องต้น
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ภาษาไทย

ภาษาลาว

สวัสดี (ทักทาย)
ลาก่อน
ขอบคุณ (มาก)
ขอโทษ (ที)
พี่ (ผู้ชาย)
พี่ (ผู้หญิง)
ครับ / ค่ะ
ใช่ / ไม่ใช่
คุณสบายดีไหม?
ฉันสบายดี ขอบคุณ
ราคาเท่าไหร่?
กี่บาท?
ลดราคาอีกได้ไหม?
ชอบมาก
แพงมาก
เรียกเก็บเงิน
เดินเที่ยว
สนุกสนาน
เมารถ / เมาเรือ
คลื่นไส้
โรงพยาบาล
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า

สะบายดี
ลาก่อน
ขอบใจ (หลาย)
ขอโทด (เด้อ)
อ้าย
เอื้อย
เจ้า / โดย
แม่น / บ่แม่น
เจ้าสะบายดีบ่?
ข้อยสะบายดี ขอบใจ
ราคาเท่าได๋?
จั๊กบาท?
ลดราคาอีกได้บ่?
มักหลาย
แพงหลาย
ไล่เงิน
ย่างเลาะ
ม่วนซื่น
เป็นวิน
ปุ่นท้อง
โฮงหมอ
โฮงแฮม
ช็อปปิ้งมอ
สะบาย ดี
สะบายดี
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-ลาว
เส้นทางที่ 1 อุดรธานี-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี
ดินแดนพญานาค เชื่อมสองมรดกโลก
สองเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้าง

สะบาย ดี
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อุดรธานี-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
“เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี ดินแดนพญานาค เชื่อมสองมรดกโลก
สองเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้าง”

ส

นุกกับการเทีย่ วข้ามประเทศด้วยการไปเยือนลาว
ที่มีภาษาใกล้เคียงกัน พร้อมแกะรอยเส้นทาง
อารยธรรมสองประเทศ จากจังหวัดอุดรธานี ดินแดน
มรดกโลกบ้านเชียง ที่มีอารยธรรมเก่าแก่ถึง 5,000 ปี
เรียนรู้เรื่องราวของผู้คนในอดีต ที่อาศัยอยู่บนผืนดิน
อีสานอันกว้างใหญ่ ไปกราบสักการะพญานาคถึงถิ่นที่
ค�ำชะโนด ประตูแห่งเมืองบาดาล แล้วมุง่ หน้าข้ามแดน
ที่จังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1
เพื่อเข้าไปทักทาย “นครหลวงเวียงจันทน์” เมืองหลวง
ของประเทศลาว ซึ่งเต็มไปด้วยวัดวาอารามเก่าแก่ ที่แฝง
ด้วยสถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์อันงดงาม โดยเฉพาะ
พระธาตุหลวง ศูนย์รวมใจรวมศรัทธาชาวลาว ชมหอ
พระแก้ว  สถานที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตนานถึง
200 ปี
จากนัน้ ใช้เส้นทางถนนคดโค้ง ผ่านภูเขาสลับซับซ้อน
ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ให้ชมตลอดทาง หรือเลือก
เปิดประสบการณ์ใหม่นั่งรถไฟลาว-จีน จากนครหลวง
เวียงจันทน์สู่ “หลวงพระบาง” เมืองมรดกโลก อดีตเมือง
หลวงเก่าของอาณาจักรล้านช้าง สัมผัสความงดงามทาง
วัฒนธรรมประเพณี วิถีผู้คนเนิบช้า วัดวาอารามโบราณ
ผ่านล�ำน�้ำโขง ล�ำน�้ำคาน ที่ไหลหล่อเลี้ยงหลวงพระบาง
20
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ให้ชุ่มชื่นฉ�่ำเย็นมาหลายชั่วอายุคน นับเป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ยาวไกล แต่คุ้มค่าน่าประทับใจจริงๆ  ❑
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การเดินทาง

อุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 570 กม.
เดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจ�ำทาง ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 8-9 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถประจ�ำทาง
รถไฟ และเครื่องบิน ส�ำหรับรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟ
อุดรธานี มีรถไฟให้เลือกหลายขบวน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10-11 ชัว่ โมง ส่วนรถประจ�ำทางสามารถไปขึน้
รถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง หากเดินทางโดยเครือ่ งบิน ไป
ลงที่สนามบินอุดรธานี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งมี
ให้เลือกหลายเที่ยวต่อวัน ❑
22
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
0 4224 4426
สถานีรถไฟอุดรธานี  
0 4222 2061
สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี
0 4222 2916
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ลาว

อ.บึงกาฬ

อ.ปากคาด

นํ้าตกถํ้าฝุน

222

วัดสวางอารมณ

ภูทอก

กิ่งอ.รัตนวาป

ศูนยวิจัยพืชสวนหนองคาย
2095

จ.เลย

อ.สังคม
2376

2376

อ.นายุง

หวยนํ้าสวย

226

อ.ทอบอ
2020

2348

พระธาตุบังพวน
211

2

อ.บานผือ

กิ่งอ.สระใคร

อุทยานประวัติศาสตร
ภููพระบาท

อ.สรางคอม

2329

2098

บานถอน

บานนาขา

จ.หนองบัวลำภู

210

2313

22

2

อ.หนองวัวซอ

อุทยานธารงาม

ไป อ.สกลนคร

อ.ไชยวาน

อ.หนองแสง หนองหานกุมวาป

ไป จ.หนองบัวลำภู

ไป อ.สวางแดนดิน

อ.ทุงฝน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
บานเชียง
อ.หนองหาน 2239
2350

กิ่งอ.ประจักษ
ศิลปาคม

วัดปาบานตาด

2315

กิ่งอ.กูแกว

อ.วังสามหมอ

2393
2023 อ.ศร�ธาตุ
2023

ไป จ.กระนวน

แผนที่ท่องเที่ยวอุ ดรธานี
สะบาย ดี

ไป อ.วาริชภูมิ

227

อ.กุมภวาป
อ.โนนสะอาด

จ.ขอนแกน

2094

จ.นครพนม

อ.บานดุง

2312

จ.อุดรธานี

อางเก็บนํ้าหวยหลวง

ไป อ.บานมวง

อ.บึงโขงหลง
2026
อ.เซกา

2270

อ.พิบูลยรักษ

ฟารมกลวยไมอุดรซันไณน
2263

อ.กุดจับ

นํ้าตกเจ็ดสี

2022
2022

2021

จ.สกลนคร

2096

หวยหลวง

อ.เพ็ญ

222

2230

จ.หนองคาย

อ.นํ้าโสม

ไป อ.นากลาง

หวยหลวง

เที่ยวอุดรฯ ก่อนไปลาว

อ.พรเจร�ญ

กิ่งอ.เฝาไร

อ.โพนพิสัย

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว

อ.ศร�ว�ไล

อ.โซพิสัย

2267

นํ้าตกธารทอง
อ.ศร�เช�ยงใหม
วัดหินหมากเปง
กิ่งอ.โพธ�์ตาก หลวงพอพระเจาองคตื้อ

วนอุทยานแหงชาตินายูง-น้ำโสม

24

หวยคอง

212

นํ้าตกธารทิพย

อ.บุงคลา

ไป จ.ขอนแกน

จ.กาฬสินธุ

ไป จ.กาฬสินธุ

ท่องเมืองท้าวเวสสุวัณ หรือเมือง “อุดรธานี”
เมืองธรรมะสงบงาม ตามลุ่มแม่น�้ำโขง แหล่งอารยธรรม
เก่าแก่กว่า 5,000 ปี ที่โลกรู้จักในนาม “บ้านเชียง”
เมื่อเข้าเมืองมาจะมองเห็นอนุสาวรีย์กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม ตรงบริเวณวงเวียน เพราะอันที่จริง
อุดรธานี เป็นเมืองที่อุบัติขึ้นด้วยเหตุผลทางทหาร ในยุค
ล่าอาณานิคม เมือ่ พ.ศ. 2436 สยามต้องถอยทัพห่างจาก
ชายแดนรัศมี 25 กม. ตามสนธิสัญญาที่ท�ำกับฝรั่งเศส
ท�ำให้พระเจ้าน้องยาเธอ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมืน่ ประจักษ์ศลิ ปาคม ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวน
ในสมัยนั้น ต้องย้ายกองบัญชาการจากเมืองหนองคาย
ลงมาทางใต้จนมาพบ “บ้านเดื่อหมากแข้ง” ที่ห่างจาก
ฝัง่ แม่นำ�้ โขงกว่า 50 กม. ด้วยชัยภูมทิ อี่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วย
แหล่งน�ำ 
้ จึงทรงตัดสินพระทัยตัง้ กองก�ำลังและสร้างบ้าน
แปงเมืองขึ้นที่นี่ กลายเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน

ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเที่ยวหลากหลาย เช่น
โบราณสถานบ้านเชียง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี หนอง
ประจักษ์ วัดป่าภูกอ้ น ค�ำชะโนด รวมทัง้ ความงดงามของ
ทะเลบัวแดง และวัดวาอารามนับไม่ถ้วน สมเป็นดินแดน
ธรรมที่รับรองว่าได้มาเยือนแล้วจะประทับใจไม่รู้ลืม
มาอุดรธานี หลายคนต้องนึกถึงอาหารญวนยอด
นิยมอย่าง แหนมเนือง และ ข้าวเปียก ที่เลื่องชื่อ แต่ที่
จริงยังมีอาหารส�ำรับกับข้าวชาวผู้ไทย (ภูไท) และชาว
ไทยพวน ได้แก่ แจ่ว จ่อม หม�่ำ  หมกฮวก หมูส้มทอด
ปลาส้ ม ฟั ก ปลาส้ ม สายเดี่ ย ว
(ปลาส้มบดปั้นเป็นก้อนแล้วพัน
ด้วยใบเตย) แกงส้มพวน (แกงส้ม
หน่อไม้ดองใส่ปลาโรยด้วยใบ
แมงลัก) แกงคั่วเห็ดเผาะปลาก
รายกับหน่อไม้ แกงหวาย ต้มซั่ว
ไก่ โจ้มะอึ และอีกมากมายให้ลองลิ้มชิมกัน
ส่ ว นของฝากที่ ขึ้ น ชื่ อ คื อ แหนมเนื อ ง หมู ย อ
ข้าวเปียกเส้น (ต้มแล้วเส้นไม่ขาดง่าย เก็บรักษาไว้ได้นาน)
กวยจั๊บกึ่งส�ำเร็จรูป ผ้ามัดหมี่ ผ้าลายขิดยกดอก ผ้าย้อม
คราม ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานต่างๆ เช่น เสื่อกก พานไม้
ไผ่ลายขิด ไหบ้านเชียงซึ่งมีตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาด
จิ๋ว เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเก่าที่ลวดลายยังดู
ทันสมัยคลาสสิกอยู่เสมอ ❑
สะบาย ดี
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สวนสาธารณะหนองประจักษ์

ท้าวเวสสุวรรณและศาลหลักเมือง
สถานทีแ่ รกทีค่ วรมาเมือ่ มาถึงอุดร คือ มาสักการะ
เจ้าพ่อหลักเมืองและองค์ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ปกปักรักษา
โลกทิศอุดร (ทิศเหนือ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาว
อุดรเคารพนับถือ จนเป็นตราประจ�ำจังหวัดอุดรธานี
ตามสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ในตัวจังหวัด มักจะมีรูปของ
องค์ท้าวเวสสุวรรณประดับประดาอยู่โดยทั่วไป ด้วย
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึง่ ในท้าวจตุโลกบาลทัง้ สี่ ผูค้ มุ้ ครอง
ดูแลโลกมนุษย์ เป็นเทพแห่งอสูรซึ่งมีบารมีมาก มีภูตผี
ปี ศ าจเป็ น บริ ว าร พระองค์ ไ ด้ ถ วายสั ต ย์ ใ นการดู แ ล
พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ
ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน จึงมีความเชื่อว่าผู้ที่บูชา
หรือห้อยคอด้วยท้าวเวสสุวรรณ (หรือ ท้าวกุเวร ในภาษา
พราหมณ์) จะบังเกิดโชคลาภ ร�่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้
26
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ไม่ขาดมือ ทัง้ ยังช่วยแก้ปชี ง เพราะท่านเป็นเทพแห่งปีชง
อีกทั้งช่วยป้องกันภูติผีวิญญาณต่างๆ ท�ำให้ศัตรูแพ้ภัย
ตัวเองหรือกลับใจมาเป็นมิตร
ภายในบริ เ วณศาลหลั ก เมื อ งอุ ด รธานี ยั ง มี สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ส�ำคัญอันเป็นที่เลื่อมใสบูชาได้แก่ หลวงพ่อ
พระพุ ท ธโพธิ์ ท อง ที่ เ ชื่ อ ว่ า จะท� ำ ให้ มี ร ่ ม โพธิ์ ร ่ ม ไทร
มีผู้ใหญ่สนับสนุนค�้ำจุน อีกด้วย ❑
ศาลหลักเมือง
ตั้งอยู่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-16.00 น.

เป็นหนึ่งในแลนมาร์คส�ำคัญของจังหวัดอุดรธานี
หนองน�ำ้ ขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยต้นไม้บนพืน้ ที่ 328 ไร่
ตั้งอยู่ใกล้ศาลหลักเมือง กลางใจเมืองอุดรธานี เดิมเรียก
“หนองนาเกลือ” ซึง่ เป็นหนองน�ำ้ กว้างใหญ่ อุดมไปด้วย
เกลือสินเธาว์ มีปลาและจระเข้ชุกชุม ต่อมาได้ปรับปรุง
เป็นสวนสาธารณะแล้วเปลีย่ นชือ่ เป็น “หนองประจักษ์”
เพื่อเป็นเกียรติแก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดร มีเกาะกลางน�้ำ 
ซึง่ จัดท�ำเป็นสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด
มีทั้งสะพานแขวนเชื่อมระหว่างเกาะ ประติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง น�้ำพุ หอนาฬิกา และสนาม
เด็ ก เล่ น ถื อ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นและออกก� ำ ลั ง กายของ
ประชาชนคนอุดร
ไฮไลท์ที่น่าสนใจ จนกลายสัญลักษณ์ของหนอง
ประจักษ์ คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลืองที่ลอยโดดเด่นอยู่
กลางน�้ำ ฝีมือศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ ที่สร้างสีสันให้กับ
สวนสาธารณะแห่งนี้ จนใครที่มาถึงอุดรแล้วอดใจไม่ได้
ต้องแวะมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่กับเป็ดเหลืองยักษ์เหล่านี้ ❑
สวนสาธารณะหนองประจักษ์
ตั้งอยู่ ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี
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พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
รู้จักอุดรธานีผ่าน “พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี”
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม
รวมถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ผู ้ ค น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง
น� ำ เสนอประวั ติ ข องหลวงตามหาบั ว ญาณสั ม ปั น โน
อริ ย สงฆ์ ข องชาวอุ ด รฯ รวมถึ ง พระประวั ติ แ ละพระ
เกียรติคณ
ุ ของพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม ผู้สร้างเมืองอุดรธานี
เสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์นี้ คือตัวอาคารพิพิธภัณฑ์
สีเหลืองวินเทจทรง Neo Classic ขนาดใหญ่รูปตัวยู 2
ชั้น อายุเกือบร้อยปี หลังคาปั้นหยา หน้าต่างโค้ง มีมุขยื่น
ออกมาทางด้านหน้า ซุ้มประตูและหน้าต่างงดงามด้วย
ลวดลายต่างๆ สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2463 โดยพระยาศรี
สุรยิ ราชวรานุวตั ร (ศุข ดิษยบุตร) ผูส้ ำ� เร็จราชการมณฑล
อุดร ได้ชักชวนพ่อค้าและชาวเมืองร่วมบริจาคทรัพย์
สร้างอาคารเรียนอุปถัมภ์นารี เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ด้ ว ยพระองค์ มี พ ระราชหฤทั ย จะสร้ า งให้ เ ป็ น
โรงเรียนประจ�ำมณฑลอุดร แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติม และ
พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า “ราชินูทิศ” ถือเป็น
อาคารเก่าแก่ของเมืองอุดร ภายหลังใช้เป็นส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ก่อนปรับปรุงอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์
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โดยใช้เวลากว่า 4 ปี เปิดให้บริการในวันที่ 18 มกราคม
2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานีครบ
รอบ 111 ปี
ในอาคารจัดแสดงเรื่องราวมากถึง 26 ห้อง อาทิ
ห้องบุคคลส�ำคัญ ห้องของดีอดุ รธานี ห้องเมือ่ พืน้ ดินอีสาน
อยู่ใต้ทะเล ห้องจ�ำลองสถานีรถไฟสมัย รศ.112 เป็นต้น
ด้านข้างยังมีศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็น
อาคารสร้างใหม่ผนัง 3 ชั้น ซ้อนกันแนวโมเดิร์น คือ ผนัง
ชั้นในสุดเป็นโครงสร้างอิฐไม้แทรก ผนังชั้นที่ 2 เป็นผนัง
กระจกหุ้มอาคารเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ ผนัง
ชั้นที่ 3 เป็นผนังเหล็กฉลุลวดลาย “หมี่ขิดลายสมเด็จ”
ทาสีส�ำริดสื่อความหมายถึงบ้านเชียงที่อยู่ในยุคส�ำริด
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เปิดให้เข้าชมวันอังคารวันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ ให้เข้าชมวันละหลายรอบ
รอบละ 30 นาที เริ่มตั้งแต่เวล า 09.00-15.30 น.
(พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) ค่ าเข้าชมชาวไทย 30 บาท
ส่วนชาวต่างชาติ 150 บาท ถ่ายภ าพได้ทุกห้องแต่ต้อง
ถอดรองเท้า และแต่งกายสุภาพ ❑
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ตัง้ อยูถ่ นนโพศรี ใกล้วดั โพธิสมภรณ์ ถนนสุทธิพงษ์
ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
0 4224 5976, 09 4008 5901
สะบาย ดี
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แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
และชุมชนบ้านเชียง
สัมผัสแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง แหล่งอารยธรรม
โบราณ 5,000 ปี ที่ชุมชนบ้านเชียงอ�ำเภอหนองหาน
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีเพียง 60 กม. อารยธรรม
ที่สาบสูญได้ถูกขุดพบเมื่อปี พ.ศ. 2503 ทั้งวัตถุโบราณ
โครงกระดูกมนุษย์ ร่องรอยของชุมชนโบราณยุคโลหะ
ทีร่ จู้ กั ท�ำเกษตรกรรม เลีย้ งสัตว์ ท�ำเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และ
เครือ่ งประดับจากส�ำริด โดยแหล่งโบราณคดีบา้ นเชียงอยู่
ไม่ไกลจากหนองหาน ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำใหญ่ของท้องถิ่น
ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการตัง้ รกราก ก่อร่างสร้างอารยธรรม องค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี
พ.ศ. 2535
หลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทาง
โบราณคดีของรัชกาลที่ 9 ใน พ.ศ. 2515 กรมศิลปากร
ได้พฒ
ั นาแหล่งขุดค้นให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การเรียนรูข้ นึ้
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บนพืน้ ที่ 25 ไร่ ใช้ชอื่ ว่า “พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ น
เชียง” เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุและเพื่อแก้ปัญหาการ
ลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกจัดแสดงโบราณวัตถุและเครื่องมือเครื่อง
ใช้สมัยโบราณ ส่วนที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดอยู่ในบริเวณ
วัดโพธิศ์ รีใน ซึง่ กรมศิลปากรได้รกั ษาสภาพการขุดค้นทาง
โบราณคดีเอาไว้ โดยมี “หม้อปัน้ ดินเผาลายเชือกทาบ”
ที่โดดเด่น ถือเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง (ลักษณะเป็นภาชนะทรงโค้งมน ผิวเรียบ มีลวดลาย
ก้นหอยขดสีแดง โดยใช้เชือกชุบสีทาบลงบนเนื้อดิน)

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา
09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ
150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครือ่ งแบบ ผูส้ งู อายุ ภิกษุ
สามเณร ไม่เสียค่าเข้าชม ภายในถ่ายภาพได้ และควรแต่ง
กายให้สุภาพ
ด้ า นหน้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ถ นนคนเดิ น ซึ่ ง มี ร ้ า นค้ า
ตั้ ง อยู ่ เ รี ย งราย สามารถเดิ น เลื อ กช้ อ ปได้ ต ามความ
พึงพอใจ สินค้าทีม่ คี วามโดดเด่น คงไม่พน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผา

บ้านเชียง ที่มีเอกลักษณ์และลวดลายสวยงาม ซึ่งมีให้
เลือกหลายขนาด รวมถึงผ้าทอบ้านเชียง เป็นผ้าทอพื้น
เมืองที่เป็นมรดกตกทอดกันมายาวนาน ❑
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ตั้งอยู่หมู่ 13 ถ.สุทธิพงษ์ ต.บ้านเชียง
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   
0 4223 5040
สะบาย ดี
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ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
ยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางเมืองอุดร ทีศ่ นู ย์วฒ
ั นธรรม
ไทย-จีน แหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
และวิถบี รรพชนของชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดอุดรธานี
ที่ อ พยพจากประเทศจี น มาพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภาร
ในประเทศไทย สร้างโดยมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี
โดยรวบรวมทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา ซื้อที่ดินโรงน�้ำแข็ง
บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่-ย่า ที่ชาวอุดรธานีให้ความเคารพ
ศรัทธา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนคนรุ่นหลัง
ภายใต้ ส วนบรรยากาศแบบจี น ที่ ส วยงามตระการตา
ตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน มีบ่อปลาคาร์ฟจักรพรรดิ์
และประติ ม ากรรมนู น สู ง ที่ บ อกเล่ า ต� ำ นานสุ ด ยอด
คุณธรรมพันปี 24 กตัญญูของแผ่นดินจีน มีอาคารที่
จั ด แสดงเรื่ อ งราว การเข้ า มาตั้ ง รกรากของคนจี น ใน
อุดรธานีกว่า 120 ปีที่แล้ว เรื่องราวของธุรกิจการค้า
การรวมตัวของ 9 องค์กร 11 ตระกูลแซ่ รวมถึงความเป็น
มาของพลังศรัทธาที่มีต่อองค์เทพเจ้าปู่-ย่า แห่งศาลเจ้า
ปู่-ย่า มีร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึกจากจีน และร้านน�้ำชา
ผิงอัน เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
ใครทีอ่ ยากถ่ายรูปเพือ่ ให้เข้ากับบรรยากาศมีชดุ จีนให้เช่า
ในราคาเริ่มต้นเพียง 50 บาทเท่านั้น ❑
ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ 888
ถ.ศาลเจ้าเนรมิต ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
0 4224 2333, 08 2707 0666
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ค�ำชะโนด หรือป่าค�ำชะโนด
พิ สู จ น์ ศ รั ท ธาในดิ น แดนของพญานาคอั น
ศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดอุดรธานี ที่มีลักษณะคล้าย
เกาะกลางน�้ ำ ขนาดใหญ่ พื้ น ที่ ป ระมาณ 20 ไร่
เกิดจากการทับถมของกอวัชพืชขนาดใหญ่หลาก
หลายชนิด ทั้งต้นชะโนด (ลักษณะคล้ายต้นตาล)
ที่มีให้เห็นกระจายอยู่เต็มพื้นที่
ด้วยความเชื่อที่ว่า ที่นี่คือปากทางเข้าเมือง
บาดาล หรือวังพญานาค ซึ่งปกครองรักษาโดย
พญานาคราชปู่ศรีสุทโธ (ผู้ขุดแม่น�้ำโขง) และองค์
แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี ดังมีปาฏิหาริยใ์ ห้เห็นกัน
บ่อยๆ สถานที่ส�ำคัญของค�ำชะโนดมี 3 จุด ดังนี้
1. ศาลของเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา
2. บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีน�้ำจากใต้ดินหล่อเลี้ยงตลอด
ไม่มีวันแห้ง ผู้คนนิยมน�ำน�้ำไปดื่มกิน
3. ลานต้นค�ำชะโนดใหญ่ ซึง่ เป็นจุดทีค่ นนิยมไปไหว้
ขอพรและขอโชคลาภกั น อย่ า งมาก มี ผู ้ ก ลั บ มา
แก้บนกันเนืองแน่น ที่นี่จึงได้รับความนิยมมาอย่าง
ต่อเนื่อง เปิดให้เข้าชม 06.00-18.00 น. ❑
ที่อยู่ : 64 หมู่ 11 ต.บ้านม่วง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
0 4221 9817 (อบต.บ้านม่วง)
สะบาย ดี
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วัดป่าภูก้อน
เยือนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมอันงดงาม ตัง้ อยูท่ า่ มกลาง
ผืนป่ากว่า 3,000 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไป
ประมาณ 120 กม. วัดป่าภูก้อนเกิดจากพลังศรัทธา
ของคุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะ
จากนิมิตที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาค
อีสาน จนเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า คือ
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ส�ำนักสงฆ์บ้านนา
ค�ำน้อย ที่ต้องการสร้างพุทธสถานเพื่ออนุรักษ์ผืนป่า
และสั ต ว์ ป ่ า ในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า นายู ง และป่ า
น�้ำโสม อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี
เลย และหนองคาย ในการขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวน จัด
ตั้งเป็นวัดป่านาค�ำน้อยเมื่อ พ.ศ. 2530 บนพื้นที่ 15 ไร่
และปลูกป่าทดแทนฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรมกว่า 750 ไร่
ได้รบั ขนานนามว่า “พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภกู อ้ น”
ในปี พ.ศ. 2542

วิ ห ารของวั ด โดดเด่ น ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมไทย
ประยุกต์ สีเขียวอมฟ้าเข้ม ประดิษฐาน “พระพุทธ
ไสยาสน์ โ ลกนาถศาสดามหามุ นี ” พระพุ ท ธรู ปปาง
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่แกะสลักจากหินอ่อน
เมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ยาว 20 เมตร สร้างขึ้นเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พ.ศ. 2554 ภายในวัดมี
“พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” ที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา และรูปปั้น
หินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย
วัดป่าภูก้อนยังได้รับมอบประกาศนียบัตรจากกรมป่าไม้
เป็นวัดอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น เมื่อปี  
พ.ศ. 2544 อีกด้วย มีบริการรถรางขึ้นเขา เปิดให้เข้าชม
08.30-17.00 น. โปรดแต่งกายสุภาพ ❑
ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
08 2835 0668
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นํ้าตกยูงทอง
(อุทยานแห่งชาตินายูง-น�้ำโสม)
สัมผัสป่าผืนเดียวของจังหวัดอุดรธานี ส�ำหรับใคร
ทีช่ อบเดินป่า เล่นน�ำ้ ตก ฟังเสียงนก พักแรมในบรรยากาศ
ป่าเขา ซึ่งในฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกให้ชมอีกด้วย
อุทยานแห่งชาตินายูง-น�้ำโสม ห่างจากตัวเมือง
อุดรธานีประมาณ 110 กม. ซึ่งมีเนื้อที่ 281,875 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด (อุดรธานี เลย หนองคาย)
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ เช่น น�้ำตกสามเทพ น�้ำตก
ตาดน้อย ถ�ำ้ เกิง้ จุดชมวิวภูนกกระบา นาํ้ ตกยูงทอง ผาแดง
ไฮไลท์ของอุทยานฯ คือ นํ้าตกยูงทอง น�ำ้ ตกงาม
แห่งเมืองอุดร อยู่ห่างจากที่ทำ� การประมาณ 500 เมตร
เป็นน�ำ้ ตก 3 ชัน้ (ชัน้ แรกสูง 18 เมตร ชัน้ ที่ 2 สูง 16 เมตร
ชั้ น ที่ 3 สู ง 3 เมตร) ท่ า มกลางแมกไม้ น านาพั น ธุ ์
สวยโรแมนติกเลยทีเดียว เป็นแหล่งต้นน�้ำของล�ำห้วย
หลาย น�้ำตกตั้งอยู่บนเขาสูง บนสันเขาภูพานและภูย่าอู
สูง 588 เมตร ไหลผ่านโขดหินในป่าดงดิบ จึงมีความ

งดงามตามธรรมชาติ บริเวณมีดอกไม้ป่า เช่น ดอกหญ้า
ข้าวก�่ำ สาหร่ายข้าวเหนียว บริเวณนี้เคยเป็นที่อาศัยของ
ฝูงนกยูงจ�ำนวนมาก จึงเรียกน�ำ้ ตกแห่งนีว้ า่ น�ำ้ ตกยูงทอง
ทางอุทยานฯ ได้จัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
น�ำ้ ตกยูงทอง น�้ำตกตาดน้อย จุดชมวิวผาแดง ซึ่งเป็นจุด
สูงที่สุดของภูผาแดง ระยะทางประมาณ 2 กม. จุดชมวิว
ผาแดง เป็นหน้าผาหินทรายสูง 524 เมตร ซึง่ จะมีถำ�้ เล็กๆ
ลั ก ษณะเป็ น เพิ ง หิ น วางทั บ ก้ อ นหิ น ใหญ่ ซึ่ ง เคยเป็ น
สถานที่ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ใช้นั่งวิปัสสนากรรมฐาน
จากถ�้ำเดินไต่บันไดขึ้นไปถึงจุดชมวิวด้านบน ซึ่งเป็นจุด
ชมทิ ว ทั ศ น์ พ ระอาทิ ต ย์ ที่ ส วยงามที่ สุ ด ของอุ ท ยานฯ
ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ผู้สูงอายุฟรี
เปิดตั้งแต่ 08.30-16.30 น.
อุทยานแห่งชาตินายูง-น�้ำโสม
หมู่ 2 บ้านสว่าง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
08 5646 1352
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ทะเลบัวแดง
ตระการตากับความงดงามของทะเลบัวแดง ณ
บึ ง หนองหาน ทะเลสาบน�้ ำ จื ด บนพื้ น ที่ 22,500 ไร่
ชมดอกบัวสีแดงบานสะพรั่งเต็มหนองหาน อลังการสุด
ลู ก หู ลู ก ตา อวดนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเยื อ นในยามเช้ า
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ราวเดือนตุลาคมกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่สวยที่สุด  
บึงหนองหาน เป็นแหล่งน�้ำส�ำคัญส�ำหรับใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ของเกษตรกรของประชาชนในพืน้ ที่ เป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ  นกหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้ง
พืชน�ำ้ นานาชนิด
นักท่องเทีย่ วสามารถมาล่องเรือชมทะเลบัวแดงได้
ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. ของทุกวัน มีเรือให้บริการ

3 ท่า คือ ท่าเรือท่าเดียม ท่าเรือเชียงแหว และท่าเรือ
ดอนคง   ใช้เวลาเที่ยวละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าเรือ
ประมาณ 150-300 บาท แล้วแต่ระยะทางที่เลือก มีเรือ
ล�ำเล็ก (นั่งได้ 1-2 คน ราคาประมาณ  300 บาท) และ
เรือล�ำใหญ่ (นั่งได้ 6 คน ราคาประมาณ 500 บาท)
โทรศัพท์ 08 9395 0871, 08 1964 5420 ❑
ทะเลบัวแดง
ตั้งที่อยู่ ทะเลสาบหนองหาน ต.เชียงแหว
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
0 4221 9449
สะบาย ดี
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วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
วัดป่าบ้านตาดมีชื่อเสียงมาก ด้วยเป็นที่พ�ำนักของ
พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน (พระวิปัสสนาสาย
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใส
ของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก และแม้ท่านจะละ
สังขารไปแล้ว ก็ยังคงมีประชาชนที่ศรัทธาไปกราบไหว้
ท�ำบุญที่วัด วัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรไปทางทิศใต้ราว
16 กม. เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบร่มรื่นราว
300 ไร่ กุฏิของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูปมีลักษณะ
เรียบง่ายแค่พอบังแดดฝน ในบริเวณวัดมีพพิ ธิ ภัณฑ์ธรรม
เจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ซึ่งเป็น
อนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขารของ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นสถาปัตยกรรมไทย
ผสมศิลปะล้านช้าง ประกอบไปด้วย 1. พระธาตุเจดีย์
อาคารทรงระฆั ง แปดเหลี่ ย มที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรม
สารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุของหลวงตา
มหาบัวไว้บนส่วนยอด 2. พระวิหาร ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปนาม “พระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดา เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์นฤมิตร” 3. อาคารพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการ
ประวัติ ปฏิปทา ธรรมเทศนา ของหลวงตาพระมหาบัว
ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ❑
เปิดเวลา 05:00-18:00 น.
หมู่ที่ 1 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
0 4221 4114, 0 4221 4115
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วัดภูทองเทพนิมิต
(นมัสการหลวงพ่อทันใจ)
ไปนมัสการ “พระพุทธชัยมงคลมหาชน
อภิปูชนีย์” หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ประดิษฐานอยู่ในวัด “วัดภูทองเทพนิมิต” ซึ่งอยู่
ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 32 กม. เป็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาว ปางมารวิชัย ขนาด
หน้าตัก 12 เมตร องค์พระสูง 17 เมตร รวมฐาน
พระพุทธรูปสูง 22 เมตร ประทับเด่นเป็นสง่าอยูบ่ น
ยอดเขา แต่เดิมมีชื่อว่าวัดเทพนิมิตสถิตธาวาส
ก่อตั้งขึ้นราวๆ ปี พ.ศ. 2509 และได้มีการเปลี่ยน
ชื่อเป็น “วัดภูทองเทพนิมิต” เมื่อปี พ.ศ. 2523
ตัววัดมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ด้านล่างองค์
พระเป็นวิหาร ซึง่ ในชัน้ ต่างๆ จะมีการจัดแสดงภาพ
วาดประวัติของพระพุทธเจ้า ไว้บนเพดานอย่าง
สวยงาม ทั้งนี้ทางขึ้นวัดเป็นถนนคอนกรีตค่อนข้าง
ลาดชัน ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ❑
วัดภูทองเทพนิมิต
ตัง้ อยู่ บ้านโนนเชียงค�ำ 
้ ต.ทับกุง อ.หนองแสง
จ.อุดรธานี
08 7857 2705
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วัดป่าไชยวาน
วัดป่าศรีคุณาราม
กราบขอพรเพือ่ ความสิรมิ งคลต่อชีวติ ณ พระมหา
เจดี ย ์ ม งคล ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ส่ ว น
พระจักษุธาตุ หนึ่งเดียวของโลก มีพระธาตุพระพุทธ
วั ฒ นเกี ย รติ จ อมไทย (หลวงปู ่ ตั น ) อายุ เ กื อ บพั น ปี
ลานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และเจดียย์ ตุ ตธัมโมอนุสรณ์
สถานทีร่ ะลึกถึงพระครูวสิ ทุ ธิธรรมสุนทร (หลวงปูบ่ ญ
ุ เกิด
ยุตตธัมโมมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาส
วัดป่าศรีคุณาราม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านจีต
เดิมเรียกบริเวณนีว้ า่ “เหล่าปลาฝา” (ตะพาบน�ำ้ ) เพราะ
มีหินรูปปลาฝาครอบโพรง ที่เก็บสิ่งของอันมีค่าในสมัย
40
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โบราณ ที่ผู้คนเล่าขานกัน หินรูปปลาฝานั้นได้สูญหายไป
เหลื อ แต่ ฐ านสี่ เ หลี่ ย มที่ เ จาะเป็ น โพรงไว้ เ ท่ า นั้ น
ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม
มาช่ ว ยพั ฒ นาวั ด และก่ อ สร้ า งพระมหาเจดี ย ์ ม งคล
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระ
อรหันตสาวก ทีเ่ ล่ากันว่าพระอาจารย์ประจักษ์ ภูรปิ ญ
ั โญ
ได้อัญเชิญเสด็จมาอยู่ในกลางผอบสุดอัศจรรย์ ❑
วัดป่าศรีคุณาราม ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

ตลึงกับความงดงามของวัดป่าไชยวาน ทีซ่ อ่ นตัวอยู่
ในบรรยากาศเงียบสงบกลางป่าเขาในธรรมชาติ โดยมี
พญานาคราชสีทองส�ำริด อันวิจิตรเข้มขลังน่าเกรงขาม
ทรงพลั ง ตั้ ง โดดเด่ น ตระหง่ า นอยู ่ ห น้ า พระอุ โ บสถ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 ด้วยอิฐและหินทราย ภายในโบสถ์
มีพระประธานและรูปปัน้ พระเกจิชอื่ ดังให้ได้มากราบไหว้
วัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในเขตบ้านป่าตาลที่แยกออกมาจาก
หมู่บ้านไชยวาน เพราะมีต้นตาลเยอะเลยชื่อว่าป่าตาล
ส่วนบ้านไชยวานนั้นมา ป่าต้นไชยวาน
ราวปี พ.ศ. 2311 แต่เดิมบรรพบุรุษของชาวบ้าน
ย่านนี้ได้อพยพมาจากเมืองสาเกษ แล้วมาตั้งถิ่นฐานใกล้
หนองน�ำ้ ขนาดใหญ่ คือ “หนองไทรวาน ปัจจุบันมีพระ
อาจารย์มานพ เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นศิษย์
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน (วัดป่าสันติกาวาส พระสาย

กรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต) วัดนี้ตั้งอยู่ห่างตัวอ�ำเภอ
ไชยวานราว 2 กม. ห่างจากโรงพยาบาลไชยวานประมาณ
500 เมตร ใกล้ตลาดคลองถมเพียง 100 เมตร ❑
หมู่บ้านป่าตาล ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
0 4226 5343 (อบต.ไชยวาน)
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วัดโพธิสมภรณ์
      

ไปไหว้เสริมสิริมงคลที่พระอารามหลวงสายหลวง
ปู่มั่น สถานที่ปฏิบัติกรรมฐานบนเนื้อที่ 40 ไร่ ตั้งอยู่ทาง
ด้านทิศใต้ของหนองประจักษ์ สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์
ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอ�ำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราช
วรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร
ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ชาวบ้าน
นิยมเรียกว่า “วัดใหม่” ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม
หลวงชิ น วรสิ ริ วั ฒ น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรง
ประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัด
ภายในวัดประดิษฐาน “หลวงพ่อพระพุทธรัศมี”
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย อายุกว่า 600 ปี และ
พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประธานพร สมัยลพบุรี อายุ
1,300 ปี ที่ชาวเมืองอุดรฯ ให้ความเคารพนับถือกันมา
กราบขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระขอ”
(ซึง่ หมายถึงขออะไรก็จะได้อย่างนัน้ ) มีรอยพระพุทธบาท
จ�ำลอง และมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานใน
ชั้นที่ 2 จัดแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวปฏิปทา
พระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปูม่ นั่ ที่สำ� คัญมี “พระบรม
ธาตุธรรมเจดีย”์ ทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
บรรจุค�ำสั่งสอนพระพุทธเจ้า บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์
มั่น ภูริทัตโต ไว้อีกด้วย ❑
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วัดโพธิสมภรณ์
22 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
0 4224 5086

วัดสันติวนาราม
สะดุดตากับพุทธอุทยานบ้านเชียง พระอุโบสถทรง
ดอกบั ว สี ข าวหนึ่ ง เดี ย วในประเทศไทย ที่ ส วยงาม
ตั้งโดดเด่นกลางน�ำ 
้ ณ วัดสันติวนาราม หรือ วัดป่าดงไร่
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอหนองหาน ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชน
บ้านเชียง พระอุโบสถดอกบัวนี้มีขนาด 19x19 เมตร
มีดอกบัวทั้งหมด 24 กลีบ บริเวณด้านหน้ามีพญานาค
2 ตัว และมีสะพานทางเดินเชือ่ มไปยังพระอุโบสถ ภายใน
พระอุ โ บสถโดดเด่ น ด้ ว ยองค์ พ ระประธานสี ข าวและ

จิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ ต ระการตา บอกเล่ า เรื่ อ งราว
พุ ท ธประวั ติ เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมทุ ก วั น วั ด สั น ติ ว นาราม
เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมมีความเงียบสงบและเย็นสบาย ❑
วัดสันติวนาราม
หมู่ 11 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  
09 0894 8660
สะบาย ดี
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อุทยานประวั ติ ศาสตร์ภูพระบาท
ส�ำหรับใครเดินป่า ชอบพุทธสถานในลานธรรมชาติ
ทีน่ คี่ อื ค�ำตอบ อุทยานประวัตศิ าสตร์ภพู ระบาท เป็นแหล่ง
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท างโบราณคดี แ ละธรณี วิ ท ยาที่
น่าค้นหา ตั้งอยู่บนเขาที่ชื่อว่า “ภูพระบาท” อยู่ห่างจาก
อ�ำเภอเมืองราว 68 กม. เป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาภูพาน
(ภูพานค�ำ) ซึ่งเป็นเทือกเขาหินทราย ที่สูงจากระดับน�้ำ
ทะเลประมาณ 320-350 เมตร อยู่ทางเหนือสุดในพื้นที่
วนอุทยานภูพระบาทบัวบก (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
“ป่าเขือน�ำ้ ” ครอบคลุมพืน้ ที่ 8,125 ไร่ เป็นแหล่งก�ำเนิด
ของล�ำธารหลายสาย เช่น ห้วยหินลาด ห้วยด่านใหญ่
ห้วยหินร่อง และห้วยนางอุสา) โดยกรมศิลปากรได้สำ� รวจ
ประกาศขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถานอุทยานประวัตศิ าสตร์
ภูพระบาทเฉพาะในพื้นที่ 3,430 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2524  
อัศจรรย์ลานหินรูปทรงแปลกตาที่กระจายตัวอยู่
ทั่วไปในป่าโปร่ง เกิดจากหินทรายที่ถูกการกัดกร่อนทาง
ธรรมชาติ มี อ ายุ ร าว 130 ล้ า นปี อุ ท ยานนี้ แ สดงถึ ง
อารยธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ราว 2,500-3,000 ปีมาแล้ว พบการดัดแปลงโขดหินและ
เพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน
วัฒนธรรมทวารวดี มีภาพเขียนสียุคดึกด�ำบรรพ์กว่า
54 แห่ง มากสุดในประเทศ
ไฮไลท์ที่ส�ำคัญ คือ “หอนางอุสา” หรือ “โบราณ
สถานหอนางอุ ส า” ต้น ต�ำ นานนิทานโศกนาฏกรรม
พื้นบ้านเรื่อง นางอุสา-ท้าวบารส ที่ตั้งตระหง่านเป็น
44
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เอกลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยานฯ ซึ่งเป็นเพิงหินคล้าย
รูปดอกเห็ด มีใบเสมาหิน เรียงรายอยูโ่ ดยรอบ สันนิษฐาน
ว่าเป็นพุทธศาสถานมาตัง้ แต่สมัยทวารวดี นอกจากนัน้ ยัง
พบชิ้นส่วนหลักเสมา และหินทรายจ�ำหลัก พระพุทธรูป
ศิลปะสมัยทวาราวดี ที่เพิงหินวัดพ่อตา และเพิงหินวัด
ลูกเขย ทีม่ กี ารก่ออิฐเป็นผนัง (วัดพ่อตาและวัดลูกเขยเป็น
เพียงชือ่ เพิงหินไม่ใช่วดั ) และยังพบประติมากรรมทีน่ า่ จะ
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 ในถ�ำ้ พระ สันนิษฐานว่า

เป็นพระโพธิสัตว์ ลักษณะเป็นรูปคนสวมผ้านุ่งตามแบบ
วัฒนธรรมเขมร อีกด้วย
ถ�ำ้ และเพิงหินต่างๆ ตัง้ กระจายอยูท่ วั่ ไปในบริเวณ
อุทยานฯ นักท่องเทีย่ วสามารถเดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน
อาทิ ถ�ำ้ วัวแดง ถ�้ำลายมือ ถ�้ำคน ถ�ำ้ ช้าง โนนหินเกลี้ยง
ถ�้ำสูง ถ�้ำโนนสาวเอ้ เป็นต้น ตลอดเส้นทางมีสภาพเป็น
ป่าอุดมด้วยไม้ยืนต้นนานาพันธุ์ จะเห็นดอกหญ้า และ
ดอกไม้ป่า อย่างสร้อยสุวรรณ หญ้าน�้ำค้าง เกล็ดหอย
(แววมยุรา) ปอป่าน กระเจียวแดง เอื้องสมอหิน แก้มอ้น
เป็นต้น ❑

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
194 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
0 4221 9838, 08 4428 2601
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 100 บาท
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วัดพระพุทธบาทบัวบก

วนอุทยานภูพระบาทบัวบก

กราบพระบรมสารีรกิ ธาตุ นมัสการรอยพระพุทธบาท
และศึกษาประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี
พระพุทธบาทบัวบกและกลุม่ โบราณสถานตัง้ อยูบ่ น
ภูพระบาททางด้านใต้ เป็นทีป่ ระดิษฐาน “พระพุทธบาท
บัวบก” มีลักษณะเป็นแอ่งลึกลงไปในพื้นหินราว 60 ซม.
ยาว 193 ซม. กว้าง 90 ซม. ตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยาน
ภูพระบาทบัวบกเช่นกัน บริเวณนี้เคยเป็นวัดมาตั้งแต่
สมัยทวารวดี เดิมชื่อวัดพระบาทภูกู่เวียงหรือวัดกู่เวียง
วัดนี้ร้างมาจนพระสีทัต สุวรรณมาโจ เจ้าอาวาสรูป
แรก ได้บูรณะเจดีย์และสร้างเป็นวัดขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.
2460 ใช้หินภูเขาเผาให้สุกผสมกับยางไม้ เดิมมีการก่อ
มณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2465
พระสีทัตได้รื้อมณฑปเก่าออก แล้วสร้างองค์พระธาตุ
เจดีย์ขึ้นใหม่ เลียนแบบมาจากพระธาตุพนม (กว้าง 8.5
เมตร สูง 45 เมตร) ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ
บริเวณใกล้เคียงมีพระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย
2 องค์ พระพุทธรูปปางประทานพร 1 องค์ และพระพุทธ
รูปปางห้ามญาติ 1 องค์   มีพระธาตุองค์เล็ก 1 องค์
ทีจ่ ำ� ลองแบบจากพระธาตุองค์ใหญ่ เป็นพระธาตุบรรจุอฐั ิ
หลวงปูบ่ ญ
ุ (ผูเ้ ป็นสหธรรมิกกับหลวงปูม่ นั่ ภูรติ ทัตโต และ
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) ท่านมรณภาพบนภูพระบาท  
บรรดาลูกศิษย์จงึ ได้สร้างพระธาตุบรรจุอฐั ขิ องท่าน ถัดลง
มาทางใต้พระพุทธบาทบัวบกคือ “พระพุทธบาทหลังเต่า”

ถัดจากวัดพระพุทธบาทบัวบกลงมาทางตะวันออก
เฉียงใต้ คือวนอุทยานภูพระบาทบัวบก เป็นป่าสงวนแห่ง
ชาติ “ป่าเขือน�้ำ” ครอบคลุมพื้นที่ 8,125 ไร่ ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 42 กม. เป็นเทือกเขาขนาดเล็กขนาน
กับเทือกเขาภูพาน ด้านทิศตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน
มองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม บางส่วนเป็นลานหินและโขด
หินน้อยใหญ่สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ 300-400
เมตร แหล่งก�ำเนิดของล�ำธารหลายสาย เช่น ห้วยหินลาด
ห้วยด่านใหญ่ ห้วยหินร่อง และห้วยนางอุสา มีโบราณ
สถานประกอบไปด้วยเจดีย์ ถ�ำ้ ฝ่ามือแดง เนินหินหีบศพ
นักท่องเที่ยวสามารถไปพักแรม กางเต้นท์ ดูดาว และไป
พักผ่อนหย่อนใจ หาความรู้ทางธรรมชาติได้ โดยต้อง
น�ำเต้นท์และตรียมอาหารไปเอง ทางวนอุทยานได้จัด
สถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ❑

มีลกั ษณะเป็นรอยพระบาทลึกลงไปในพืน้ หินราว 25 ซม.
ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัวนูนขึ้นมาอย่างเห็น
ได้ชัด ด้วยอยู่ใกล้กับเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า
จึงได้ชื่อว่าพระพุทธบาทหลังเต่า
ตามต�ำนานกล่าวว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาปราบ
นาคสองพี่น้องที่ภูกูเวียน (ภูพระบาท) เมื่อนาคทั้งสอง
พ่ า ยแพ้ แ ล้ ว ได้ ทู ล ขอให้ พ ระพุ ท ธองค์ ป ระทั บ รอย
พระบาทไว้ 2 แห่ง คือ รอยพระพุทธบาทบัวบกแห่งนี้
และรอยพระพุทธบาทบัวบานอีกแห่งหนึ่ง (ตั้งอยู่บน
เนินเขา ห่างไปทางทิศตะวันตก ซึง่ มีเจดียศ์ ลิ ปกรรมแบบ
ล้านช้างสร้างเมื่อ พ.ศ. 2454 ขนาด 2 เมตร สูง 6 เมตร
ครอบเอาไว้) ❑
วัดพระพุทธบาทบัวบก
ตั้งอยู่บ้านติ้ว หมู่ที่ 6 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี
0 4232 5406, 08 9942 8986
เปิดทุกวัน เวลา 5.00-19.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามได้ที่
ส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี
0 4222 1779, 08 4428 2601
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กิจกรรมที่น่าท�ำในจังหวัดอุดรธานี

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1

เรียนรู้การท�ำเครื่องปั้นดินเผา
ผ้าฝ้ายย้อมคราม และงาน
จักสานที่ชุมชนบ้านเชียง

เป็นสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงขนาดใหญ่แห่งแรกของไทย
ซึ่งห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ ราว 20 กม. สร้างขึ้นด้วย
ความร่วมมือของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และออสเตรเลีย)
ด้วยงบประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยง
การค้า การเดินทางระหว่างสองประเทศ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1
คุม้ จอมมณี ต�ำบลมีชยั อ�ำเภอเมืองหนองคาย กับบ้านท่า
นาแล้ง เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ของ
ประเทศลาว ตัวสะพานยาว 1,170 เมตร  เริม่ สร้างปี พ.ศ.
2534 เปิดใช้ใน พ.ศ. 2537 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ทางเท้า 2 ช่อง กว้าง
ช่องละ 1.5 เมตร และมีทางรถไฟรางเดี่ยว กว้าง 1 เมตร
อยู่กลางสะพานด้วย
48
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การขั บ รถข้ า มสะพานจากฝั ่ ง ไทยช่ ว งแรกยั ง
สามารถขับชิดซ้ายได้ แต่เมื่อถึงกลางสะพานจะต้อง
เปลี่ยนเลนไปขับชิดขวา ตามกฎจราจรของลาว
นอกจากนีบ้ ริเวณเชิงสะพานฝัง่ ไทย ตรงริมแม่นำ�้ โขง
เมื่อถึงฤดูแล้งจะเห็นหาดทรายโผล่ขึ้นมา เรียกว่า “หาด
จอมมณี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ส�ำคัญ
สะพานเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ❑
สอบถามเพิ่มเติม
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 หนองคาย
0 4299 0935

เมื่ อ มาถึ ง บ้ า นเชี ย ง ที่ อ าศั ย ของชาวไทยพวน
ในจังหวัดอุดรธานี ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้าน
เชียง เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานโครงการสุด
ยอดหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วชนบท (Thailand Rural Tourism
Award 2020) หมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ยอดเยีย่ ม
อันดับ ที่ 1 นอกจากเราจะได้ชมแหล่งโบราณสถาน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ที่ชุมชนบ้านเชียงเปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจวิธีการท�ำเครื่องปั้นดินเผา ได้
เรียนรู้และลองเขียนลายแบบยุคโบราณ ส่วนคนที่สนใจ
งานผ้า มีผา้ ย้อมครามซึง่ มีลายเอกลักษณ์เป็นอีกหนึง่ ทาง
เลือกให้ลองท�ำดู ส�ำหรับคนชอบงานจักสาน ห้ามพลาด
กับกิจกรรมจักสาน ทีผ่ สมผสานระหว่างลายสมัยใหม่กบั
ศิลปะของชาวไทพวนไว้อย่างลงตัว ❑
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง
33 หมู่ที่ 13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
08 1485 1864 (นายชุมพร สุทธิบุญ ผู้น�ำชุมชน)
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การข้ามแดนจากประเทศไทยไปเวียงจันทน์
หลั ง เที่ ย วอุ ด รธานี แ ล้ ว ก็ ไ ด้ เ วลาข้ า มแดนสู ่
เวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ผ่านสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว 1 บริเวณชายแดนหนองคาย โดยใช้เพียง
หนั ง สื อ เดิ น ทาง (Passport) ไม่ ต ้ อ งขอวี ซ ่ า ใน
14 วัน หรือท�ำหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ที่อำ� เภอ
เมืองฯ ค่าธรรมเนียม 200 บาท จะในลาวได้อยู่ 3 วัน แต่
ต้องเข้าออกช่องทางเดิม เท่านัน้ ส�ำหรับใครทีต่ อ้ งการขับ
รถเข้าไปต้องมีใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ที่แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสี
ม่วง) เครือ่ งหมายแสดงประเทศ (T) และกรมธรรม์ประกัน
ภัยของลาว ซึ่งมีจำ� หน่ายบริเวณชายแดน
บริ เ วณด่ า นชายแดนฝั ่ ง ลาวมี ร ถประจ� ำ ทางไป
ตลาดเช้า ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเวียงจันทน์  ตั้งอยู่ติดกับ
สถานีขนส่งเวียงจันทน์ หรือขนส่งสายเหนือ เพือ่ ต่อรถไป
ยังหลวงพระบาง มีรถออกทั้งวันๆ ละหลายเที่ยว ค่ารถ
ประจ�ำทางจากด่านฝัง่ ลาวไปตลาดเช้าราคาประมาณ 40
บาท
หรือจะเลือกใช้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ
จากสถานีขนส่งอุดรธานี เส้นทางอุดรธานี-เวียงจันทน์ ค่า
รถคนละ 80 บาท เดินรถทุกวันๆ ละ 6 เทีย่ ว ขาไป 08.00
น. 11.30 น. และ 15.00 น. ส่วนขากลับ เวียงจันทน์ –
อุดรธานี  10.30  น. 15.00 น.และ 18.00 น. (เมื่อถึงด่าน
ทั้งไทยและลาวผ่านการตรวจลงตราแล้วกลับมาขึ้นรถ
50
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หากนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินอุดร มีบริการรถ
ตู้ รับ-ส่งเข้าเมืองอุดร ราคา 80 บาท และส่งตรงถึงด่าน
ชายแดนหนองคาย ราคา 250 บาท ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง
แล้วต่อรถประจ�ำทางจากด่านชายมาตลาดเช้า 40 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
106  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.มีชยั อ.เมือง จ.หนองคาย
0 4299 0935
สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี
0 4222 2916, 0 4222 1489

คันเดิม) หรือจะเลือกใช้รถวีไอพีหรือรถตู้ไปยังตลาดเช้า
นครหลวงเวียงจันทน์ ราคา 250 บาท ถ้าเหมาทัง้ คันราคา
1,500 บาท (รถตู้อัศวินอุดรธานี 0 8442 80021)
ส่วนรถโดยสารเส้นทางอุดรธานี-วังเวียง ระยะทาง
234 กม. ใช้เวลา 8 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 320 บาท
แล้วต่อรถจากวังเวียงไปหลวงพระบาง ซึ่งมีวันละหลาย
เที่ยว

ตลาดเช้าเวียงจันทน์เป็นตลาดที่มีห้างสรรพสินค้า
จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด ทัง้ ของกิน
ของใช้ งานหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง และสินค้าจากต่าง
ประเทศ เช่น เครื่องมุกจากเวียดนาม เครื่องแก้วจากเช็ค
โกสโลวาเกีย นาฬิกาน�ำเข้าจากประเทศรัสเซีย ของใช้
จากประเทศจีนและรัฐเซีย เป็นแหล่งชอปปิงที่คนไทย
นิยมข้ามไปจับจ่ายซื้อของ ❑

แต่ เ ดิ ม มี เ ส้ น ทางรถไฟสายหนองคายเวียงจันทน์ ขึ้นที่สถานีรถไฟหนองคาย วิ่งข้าม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 ไปยังสถานีปลายทาง
คื อ สถานี บ ้ า นท่ า นาแล้ ง เมื อ งหาดทรายฟอง
นครหลวงเวียงจันทน์ ซึง่ เป็นสถานีรถไฟแห่งแรก
ของลาว ซึ่งมีความยาวเพียง 3.5 กม. เท่านั้น ใช้
เวลาเพียง 15 นาที แล้วนัง่ รถประจ�ำทางต่อไปยัง
นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ห่างกันราว 7.5 กม.
ปัจจุบัน รถไฟสายนี้ได้หยุดให้บริการชั่วคราว
ส่วนบ้านท่านาแล้งก�ำลังพัฒนาพื้นที่ 2,000 ไร่
เป็นเขตโลจิสติกส์ หรือ ท่าเรือบก ซึ่งอยู่ห่างจาก
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เพียง 1.5 กม.
และอยู่ระหว่างก่อสร้างทางรถไฟระยะทาง 2.8
กม. เพื่อเชื่อมกับรถไฟลาว-จีน ซึ่งหมายถึงว่า ใน
อนาคตเส้นทางนี้จะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
ส�ำคัญ ที่สามารถนั่งรถไฟจากหนองคายผ่านลาว
ไปได้ถึงประเทศจีนเลยได้ทีเดียว ❑
สถานีรถไฟหนองคาย  0 4241 1592
สะบาย ดี
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เมืองเวียงจันทน์ (Vientiane)
สัมผัสเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทีช่ าวลาวเรียกว่า “นครหลวง
เวียงจันทน์” ตั้งอยู่ในลุ่มน�้ำโขง ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ การค้า
และเป็นศูนย์กลางของเดินทาง ขึน้ เหนือสูเ่ มืองหลวงพระ
บาง หรือลงไปสูล่ าวภาคกลาง ทีเ่ มืองสะหวันนะเขต และ
ลงใต้ไปยังลาวภาคใต้ที่เมืองปากเซ แขวงจ�ำปาสัก
“พระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช” พระมหากษัตริย์
ผู้ปราชญ์เปรื่องและยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรล้านช้าง
(ทรงเคยปกครองล้านนา ด้วยเป็นพระนัดดา ในพระนาง
จิรประภาเทวีพระมหากษัตรีย์แห่งอาณาจักรล้านนา)
พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางมายัง
เวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2103 ต่อมาเมื่อล้านช้างเสื่อม
อ�ำนาจลงใน พ.ศ. 2250 เวียงจันทน์กก็ ลายเป็นอาณาจักร
อิสระเรียกว่า “อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์” กระทั่ง
ถึงปี พ.ศ. 2321 สยามเข้ายึดครองเวียงจันทน์ไว้ได้โดย
สมบูรณ์ เหลือเพียงหอพระแก้วและวัดสีสะเกด ที่ไม่ถูก
เผาท�ำลาย กาลเวลาล่วงถึงปี พ.ศ. 2436 ลาวได้ตกเป็น
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส หลังจากนั้น ฝรั่งเศสได้บูรณะเมือง
ครั้งใหญ่ บูรณะหอพระแก้ว พระธาตุ หลวง ฯลฯ และ
สร้ า งตึ ก สไตล์ โ คโลเนี ย ล ประตู ชั ย ขึ้ น ใจกลางนคร
เวียงจันทน์ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญในวันนี้
52
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ที่เที่ยวเวียงจันทน์
พระเจดีย์โลกะจุฬามณี
หรือ พระธาตุหลวง
(Pra That Luang)

ตั ว เมื อ งเวี ย งจั น ทน์ เป็ น เมื อ งเล็ ก ๆ สถานที่
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ล้วนอยู่ใกล้ๆ กันบนถนนสายหลัก
อย่าง ถนนล้านช้าง ถนนสามเสนไทย และถนนเชษฐาธิราช
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย
ทั้งที่พัก ร้านอาหาร โดยมีตลาดเช้า (Talat Sao) ตั้งอยู่
ติดกับสถานีขนส่ง (มีบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ
กลับหนองคายและอุดรธานี) เป็นตลาดจ�ำหน่ายสินค้าราคา
ถูก ทัง้ อาหาร เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและของทีร่ ะลึก มีตลาดกลาง
คืน (Night Market) ริมฝั่งโขงให้เดินเล่นและเลือกชิม
อาหารถิ่นอย่าง ข้าวจี่ลาว (ขนมปังแท่งยาวแบบฝรั่งเศส
ฝ่าซีกใส่ผัก หมูแดง หมูยอ หมูหยอง ตับบด ปรุงรสด้วย
ซอสมะเขือเทศ) ต�ำหมากหุ่ง (ส้มต�ำมะละกอ) ต�ำข้าวปุ้น
(ใส่ขนมจีน)  แจ่วเห็ดเฟือง (เห็ดฟาง) แจ่วบองเชียงขวาง
ลาบเป็ด ก้อยไข่มดแดง แกงไก่ด�ำ  หมกปลาแม่น�้ำโขง

จืนไก่ลาด (ไก่บา้ นทอด) จืนซิน่ ทุบหมูปา่ (เนือ้ หมูปา่ แดด
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เดียวทุบทอด) จืนอัว่ หมู (ไส้อวั่ ) จืนไคแผ่น (สาหร่ายหลวง
พระบางทอด) เป็นต้น
ของฝากยอดนิยม คือผ้าถุง หรือผ้าซิน่ ด้วยแม่หญิง
ชาวลาวยังนุ่งผ้าซิ่นในประจ�ำวันกันอยู่ ทั้งไปเรียนและ
ไปท�ำงาน ที่นี่จึงเป็นแหล่งผลิตจ�ำหน่ายผ้าซิ่นและผ้าทอ
ชั้นดี อีกทั้งมีเครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง เครื่องประดับ
จ�ำพวกสร้อย แหวน เข็มขัด เงิน ทอง นาค ที่ใช้กับการ
นุ่งผ้าซิ่น มีสาหร่ายน�้ำจืดชนิดแผ่น ปลาแห้ง ปลาทอด
กาแฟดาว เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากประเทศลาว ❑

เยี่ยมชมโบราณสถานอันส�ำคัญที่สุดของประเทศ
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของลาว หนึ่งใน
หมุดหมายทีต่ อ้ งไปเยือนสักครัง้ ในชีวติ “พระธาตุหลวง”
ศูนย์รวมใจรวมศรัทธาผู้คนมาเนิ่นนาน สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หลังจากทรงย้ายเมืองหลวงจาก
หลวงพระบาง มาอยู่ที่เวียงจันทน์ได้ 6 ปี
โปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ ครอบเทวสถานขอม
เดิมที่มีอยู่ เป็นเจดีย์สีทองอร่ามสูงถึง 45 เมตร ลักษณะ
คล้ายดอกบัวตูมขนาดใหญ่มโหฬาร เห็นได้จากระยะไกล
ภายในองค์พระธาตุหลวง ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ส่วนหัวหน่าวไว้ 27 องค์ อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์
อินเดีย เมื่อสร้างครั้งแรกกล่าวกันว่าพระธาตุมีลักษณะ
เป็นเพียงอุโมงค์หิน ต่อมาเมื่อสร้างใหม่ครอบพระธาตุ
องค์เก่า ทรงขนานนามว่า “พระธาตุเจดียโ์ ลกะจุฬามณี”
หรือ “พระธาตุใหญ่” แต่ชาวลาวส่วนมากนิยมเรียกกัน
ว่า “พระธาตุหลวง” หรือ “ธาตุหลวง” ฐานพระธาตุมี
ลักษณะเป็น 4 เหลี่ยม ชั้นที่สองของพระธาตุ มีพระธาตุ

ขนาดเล็ก 30 องค์ บรรจุพระพุทธรูปทองค�ำ และแผ่นใบ
ลานค�ำ (แผ่นทอง) จารึกค�ำสอน มีหอไหว้พระทั้ง 4 ด้าน
ด้านหน้าองค์พระธาตุ มีอนุสาวรียพ์ ระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
อีกด้วย
โดยทุกปี ในวันขึน้ 15 ค�ำ 
่ เดือน 12 มักตรงกับเดือน
พฤศจิกายน จะมีการจัดงาน “บุญมะโหลาน” (บุญ
มโหฬาร) นาน 7 วัน 7 คืน ฉลององค์พระธาตุ ชาวลาว
นับแสนคน จะเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่นี้ และวัน
สุดท้ายจะมีการแห่ประสาทผึ้งด้วย ❑
เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
ชาวต่างชาติ ค่าเข้าชมคนละ 5,000 กีบ
(ชาวลาว 2,000 กีบ) แต่งกายสุภาพ
สะบาย ดี
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หอพระแก้ว (Haw Pha Kaew)
ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดสีสะเกด หอพระแก้วนั้น
สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2108
เพือ่ ใช้เป็นวัดหลวงประจ�ำราชวงศ์ และเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระแก้วมรกต ซึ่งอัญเชิญมาจากนครล้านนาเชียงใหม่
คราวเสด็จกลับมาครองราชบัลลังก์ลา้ นช้าง โดยพระแก้ว
มรกตได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่นานถึง 200 ปี กระทั่งถึง
ปี พ.ศ. 2322 เมื่อเวียงจันท์ถูกกองทัพสยามตีแตก
จึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางไปกรุงเทพฯ ทุกวัน
นีใ้ นหอพระแก้วจึงเหลือเพียงพระแท่นทีป่ ระดิษฐานและ
พระแก้วมรกตจ�ำลองให้สักการะ
หอพระแก้วที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2479-2485 โดยฝรั่งเศส ตามแบบศิลปะวัด
ของกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์
ภายในมีการจัดแสดงพระบางจ�ำลอง ตู้พระไตรโบราณ
พระแท่นบัลลังก์ทอง และสมบัติล�้ำค่าอีกมากมาย ส่วน
ภายนอกเป็นสวนไม้ดอกไม้ใบที่งดงามร่มรื่น น่าเดิน
เที่ยวชม ❑
หอพระแก้ว เปิดทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 5,000 กีบ ด้านในหอพระแก้ว
ห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด แต่งกายสุภาพ
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วัดสีสะเกด (Wat Si Saket)
ข้ า มถนนจากหอพระแก้ ว ก็ คื อ “วั ด สี ส ะเกด”
วัดส�ำคัญอันดับต้นๆ ของลาว เพราะมีความเก่าแก่และ
สวยงามที่สุดของเวียงจันทน์ อีกทั้งเป็นวัดแห่งเดียวที่ยัง
คงสภาพสมบูรณ์ ไม่ได้ถูกเผาท�ำลายหลังจากท�ำสงคราม
กับสยาม ตัววัดสร้างขึ้นสมัยเจ้าอนุวงศ์เมื่อปี พ.ศ. 2361
สิ่งที่โดดเด่นคือโบสถ์เก่าที่คงสถาปัตยกรรมล้านช้าง
ดั้งเดิม หลังคาเป็นเครื่องไม้ลวดลายวิจิตร
ชาวลาวรู้จักวัดนี้ในอีกชื่อคือ “วัดแสน” เพราะ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนลาวในอดีต
ได้ ส ร้ า งพระพุ ท ธรู ป น้ อ ยใหญ่ ก ว่ า 100,000 องค์
ประดิษฐานไว้ทวั่ วัด ทว่าปัจจุบนั เหลือเพียง 10,000 กว่า
องค์เท่านั้น ส่วนสิม (พระอุโบสถ) และหอไตรของวัดได้
รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างมาก สังเกตได้
ชัดเจนตรงหลังคาโบสถ์ซ้อนกันหลายชั้น แต่ไม่แอ่นต�่ำ

ใกล้พนื้ แบบล้านช้าง มีซมุ้ ประตูหน้าต่างพระอุโบสถคล้าย
วัดพระแก้วทีก่ รุงเทพฯ โดยรอบมีระเบียงคดประดิษฐาน
พระพุ ท ธรู ป ขนาดเท่ า คนจริ ง 120 องค์ และภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2557 ❑
วัดสีสะเกดเปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 5,000 กีบ
ภายในโบสถ์ถ่ายภาพได้ แต่งกายสุภาพ
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ศาลหลักเมืองเวียงจันทน์
(Vientiane City Pillar Shrine)
มาถึงเวียงจันทน์แล้วต้องมากราบ “ศาลหลักเมือง”
และ “ศาลเจ้าแม่สีเมือง” ที่ “วัดสีเมือง” (Wat Si
Muang) ถือเป็นวัดส�ำคัญอันดับต้นๆ ของเวียงจันทน์
ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2106
โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระมหากษัตริย์ลาวผู้ทรง
ย้ายเมืองหลวง จากหลวงพระบางมาอยูท่ เี่ วียงจันทน์ทาง
ตอนกลางของประเทศ วัดนี้เคยถูกท�ำลายโดยกองทัพ
สยามเมื่อปี พ.ศ. 2371 แต่ได้บูรณะขึ้นใหม่จนสวยงาม
ดั ง เดิ ม วั ด สี เ มื อ งเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานเสาหลั ก เมื อ ง
เวียงจันทน์ ซึง่ ในตอนก่อสร้างนางสีเมืองทีต่ งั้ ท้อง 3 เดือน
ได้ยอมสละชีพพร้อมกับม้าของตนตามธรรมเนียมโบราณ
จึงตั้งชื่อศาลและวัดตามชื่อนาง และกลายเป็นที่เคารพ
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สักการะของชาวลาวทั้งประเทศ ภายในพระอุโบสถเป็น
ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ ลักษณะเป็นแท่ง
หินสี่เหลี่ยมยอดมน รายล้อมด้วยพระพุทธรูปโบราณ
ศิลปะล้านช้างนับร้อยองค์ การสักการะต้องใช้เทียนและ
ต้นผึ้งที่ขายอยู่หน้าวัด มีความเชื่อว่าใครต้องการมีลูก
มาขอเจ้าแม่แล้วจะได้ทกุ คน แต่หา้ มขอเรือ่ งความรักและ
คู่ครอง เพราะเจ้าแม่ต้องพลัดพรากจากสามี ในวัดยังมี
เจดีย์อิฐศิลาแลงโบราณและกุฎิไม้เก่าให้ชม
วัดสีเมืองเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดเวลา
06.00-19.00 น. ส่ ว นวั น ส� ำ คั ญ ทางศาสนาเปิ ด ถึ ง
21.00 น. การเข้าชมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยมิดชิด ❑

ประตูชยั (Pratuxai/Victory Gate)

ในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ ของพรรคคอมมิวนิสต์
ชาติตะวันตกตั้งชื่อเล่นให้ประตูชัยว่า “รันเวย์แนวตั้ง”
เพราะใช้ปนู ซีเมนต์ทอี่ เมริกา น�ำมาเตรียมสร้างสนามบิน
ใหม่ในเวียงจันทน์ ระหว่างสงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้
สร้างเพราะอเมริกาแพ้สงครามเสียก่อน รัฐบาลลาวจึง น�ำ
ปูนนั้นมาสร้างประตูชัยแทน
ประตูชยั เป็นแลนด์มาร์คของเวียงจันทน์ทสี่ ง่างาม
โดดเด่น สามารถถ่ายภาพได้โดยรอบ ใต้เพดานประตู
มี ภ าพวาดเทพเทวดาประดั บ ลวดลายแบบล้ า นช้ า ง
ผสมผสานตะวันตก มีบันไดขึ้นสู่ด้านบน แต่ละชั้นมีร้าน
ขายของที่ระลึก ชั้นบนสุดที่เป็นจุดชมวิว มองเห็นแนว
ถนนล้านช้างทอดยาวตรงออกไป หากอยูร่ อจนพลบค�ำ่ ก็
จะมีการเปิดไฟแสงสีประดับประดาประตูชัยให้สวยงาม
แปลกตาไปอีกแบบ และมีซุ้มรับถ่ายภาพโพลารอยด์
คู่กับประตูชัยอยู่โดยรอบ ❑

ชมประตูชยั กลิน่ อายฝรัง่ เศส สร้างขึน้ โดยใช้ประตู
ชัยปารีส บนถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ แต่ประตูชัยที่นครหลวงเวียงจันทน์
ได้ผสมผสานศิลปะยุโรปเข้ากับศิลปะล้านช้างของลาวได้
อย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นความโดดเด่นแปลกตา
ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2512 โดยมีการประกวดออกแบบ ซึง่ ท้าวท�ำไซยะสิดเสนา
ผู้บัญชาการกรมยุทธสรรพาวุธ ของลาวเป็นผู้ชนะการ
ประกวด สร้างเพื่อร�ำลึกถึงประชาชนลาวผู้เสียสละชีวิต
สะบาย ดี
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เดินทางเวียงจันทน์-หลวงพระบาง
จากเมืองเวียงจันทน์ไปเมืองหลวงพระบาง คือการ
เดินทางจากทิศใต้ขึ้นเหนือ ระยะทางประมาณ 310 กม.
เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
ผ่านถนนคดเคี้ยวนับพันโค้ง ลัดเลาะตามไหล่เขาสูง
ลาดชัน หนทางอาจยากล�ำบากและลื่นมากในฤดูฝน
รถยนต์ควรมีสภาพดี และผูข้ บั ควรมีประสบการณ์ในการ
ขับรถบนทางสูงชัน  
มีบริการรถบัสประจ�ำทางและรถแท็กซี่ ใช้เวลา
ประมาณ 7-8 ชั่ ว โมง ใช้ เ ส้ น ทางเดี ย วกั บ รถยนต์
โดยมีหยุดแวะพักให้เข้าห้องน�้ำเป็นช่วงๆ ควรเตรียม
อาหาร น�้ำดื่ม และยาแก้เมารถติดไว้ด้วย
มีบริการล่องเรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11
ชั่วโมง เป็นเรือที่นั่งได้ประมาณ 10 คน โดยใช้เร็วสูง
หากมีเวลาน้อยสามารถเดินทางโดยเครื่องบิน ใช้
เวลาเพียง 45 นาที โดยมีเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง เช่น สายการบิน Lao Airlines, Lao Skyway,
Lao Aviation 111
วิธีที่ดีที่สุด คือ ใช้บริการรถไฟลาว-จีน โดย
ขึ้นที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ ไปลงสถานี
รถไฟหลวงพระบาง ระยะทาง 414 กม. ผ่านอุโมงค์
ในภูเขากว่า 30 อุโมงค์ ใช้เวลาเดินทางเพียง 2
ชั่วโมง เท่านั้น
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เปิดประสบการณ์ใหม่นั่งรถไฟไปหลวงพระบาง

รถไฟลาว-จีน เป็นรถไฟหัวกระสุนที่มีความเร็ว
ปานกลาง ความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ท�ำให้การเดินทางเชื่อมโยงสะดวกรวดเร็วขึ้น
เป็นหนึง่ ในโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง
(Belt & Road Initiative : BRI) มูลค่าเกือบสอง
แสนล้านบาท ระยะทางรวม 1,035 กม. เปิดใช้
ปลาย พ.ศ. 2564 มีอุโมงค์และสะพานตามทาง
รถไฟสายนีท้ งั้ สิน้ 167 แห่ง มีรถ 2 ขบวนด้วยกัน
คือขบวนชื่อ “ล้านช้าง” และ“แคนลาว” ในฝั่ง
ลาว 11 สถานี เป็นสถานีขนส่งสินค้า 1 สถานี คือ
เวียงจันทน์ใต้ ที่เหลือเป็นสถานีโดยสาร ได้แก่
สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ สถานีโพนโฮง สถานี
วังเวียง สถานีกาสี สถานีหลวงพระบาง สถานี
เมืองงา สถานีเมืองไซ สถานีนาหม้อ สถานีนาเตย

สถานีบ่อเต็น ตามล�ำดับ ไปเชื่อมกับจีนตอนใต้ที่คุนหมิง
(สิน้ สุดทีห่ มัวฮานหรือบ่อหาน)
เนื่องจากเพิ่งเปิดใช้จึงยังยังไม่มีระบบจองผ่าน
ออนไลน์ ต้องไปซือ้ ตัว๋ รถไฟล่วงหน้าหนึง่ วัน ทีส่ ถานีรถไฟ
นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองไซทานี ห่างจากตัวเมืองจาก
เวียงจันทน์ 18 กม. มีรถโดยสารจากตลาดเช้ามายังสถานี
รถไฟ (ค่าโดยสารประมาณ 15,000 กีบ) ตลาดเช้านี้อยู่
ห่างจากชายแดนหนองคายเพียง 14 กม. มีรถโดยสาร
จากหนองคายมาตลาดเช้าทุกวัน หากเดินทางด้วยรถตุ๊ก
ตุ๊ก (รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีหลังคา) หรือรถแท็กซี่ ค่า
บริการประมาณ 100,000 กีบ (ราว 300 บาท)
อีกทั้งสามารถจองตั๋ว ที่ชาวลาวเรียกว่า “ปี้” ได้ที่
ชัน้ 1 ของห้างเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ ซึง่ มีคา่ ธรรมเนียมเพิม่
ขึน้ 20,000 กีบ (ราว 48 บาท) รับช�ำระผ่านการโอนระบบ
one pay ของลาวเท่านั้น

การซื้อตั๋วรถไฟต้องใช้บัตรประจ�ำตัวที่มีรูปพร้อม
ทั้งเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่ชาวลาว
เรียกว่า “ใบสักยา” (สามารถใช้ส�ำเนาและให้บุคคลอื่น
ไปซื้อแทนได้) แต่ในวันเดินทางต้องใช้เอกสารฉบับจริง
ห้องขายตัว๋ รถไฟทีเ่ วียงจันทน์ เปิดให้บริการ 3 ช่วง
(7.00 - 10.00 น./ 14.00 - 16.30 น. / 20.00 - 20.40 น.)
ประตูสถานีจะเปิดให้เข้าตามเวลาที่ระบุเท่านั้น บริเวณ
โดยรอบไม่มีร่มเงาบังแดด แนะน�ำให้ซื้อตั๋วในช่วงเช้า
จะดีที่สุด เพราะไม่ต้องตากแดดรอคิว
ตูโ้ ดยสารรถไฟแบ่งเป็น 3 ชัน้ เส้นทาง เวียงจันทน์หลวงพระบาง ราคาต่อเที่ยว ชั้น 1 อยู่ที่ 313,000 กีบ
(ราว 900 บาท) ที่นั่งจะกว้างกว่าชั้น 2 นิดนึงและมีที่
วางเท้า ส่วนชั้น 2 อยู่ที่ 198,000 กีบ (ราว 570 บาท)
และชั้น 3 อยู่ที่ 140,000 กีบ (ราว 400 บาท) สามารถ
น�ำสัมภาระน�้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ขึ้นรถไฟได้
และสามารถพกอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานได้
เพราะบนรถไฟยังไม่มีบริการอาหาร มีแต่บริการขาย
เครื่องดื่มและตู้กดน�ำ้ ร้อนและน�้ำเย็นไว้บริการ เมื่อไปถึง
หลวงพระบางควรไปซื้อตั๋วขากลับไว้ก่อน ก่อนเข้าเที่ยว
ตัวเมืองหลวงพระบาง ❑
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เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang)

สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตเนิบช้า บนแผ่นดินสงบงาม ณ  
“เมืองหลวงพระบาง” เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
ล้านช้าง หรือ “ศรีสัตตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว”
(สต แปลว่า ร้อย นหุต แปลว่า หมื่น นาค แปลว่า ช้าง
รวมแปลว่า ช้างร้อยหมื่น คือ ล้านช้าง) มหานครโบราณ
ทีผ่ า่ นกาลเวลา อวดอารยธรรมดัง้ เดิมของลาวมาได้อย่าง
สมภาคภูมิ ทัว่ เมืองอวลด้วยศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์
อันเก่าแก่ มากด้วยวัดวาอาราม ท�ำให้ปี พ.ศ. 2538 องค์
การยูเนสโกประกาศให้หลวงพระบาง เป็นมรดกโลกทั้ง
เมือง
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เดิมหลวงพระบางมีชื่อว่า “เชียงดงเชียงทอง”
เรียกสั้นๆ ว่า “เชียงทอง” เพราะเป็นดินแดนที่มีทองค�ำ
มาก ต่อมาเมื่อได้อัญเชิญ “พระบาง” มาประดิษฐาน
จึงเปลี่ยนนามเมืองเป็น “เมืองหลวงพระบาง” มาจน
ทุกวันนี้   เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำคาน
ที่ไหลมาบรรจบกัน กลายเป็นโค้งน�้ำอันงดงาม มีวัดบ้าน
เรือนใหม่เก่าอาคารเก่าสไตล์โคโลเนียลเรียงรายไปตาม
ริมน�ำ 
้ เพิม่ เสน่หใ์ ห้หลวงพระบางเป็นหนึ่งในหมุดหมาย
ที่ควรมาเยือนอย่างไม่ต้องสงสัย

ชาวหลวงพระบางยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา ทุกเช้า
จะเห็นภาพการ “ตักบาตรข้าวเหนียว” เป็นวิถีงามยาม
เช้าทีช่ าวหลวงพระบางปฏิบตั สิ บื สานกันมาหลายชัว่ อายุ  
คน เมื่อเสียงเคาะกะลอดังขึ้นราวตีห้า พระสงฆ์และเณร
น้ อ ยจากวั ด ทั่ ว หลวงพระบาง จะเดิ น เรี ย งแถวออก
บิณฑบาต โดยเฉพาะถนนศรีสว่างวงศ์ และวัดสีบญ
ุ เฮือง
ถือว่ามีพระสงฆ์เดินผ่านมากที่สุด ชาวลาวจะนุ่งซิ่นเกล้า
มวยผมสูง ห่มผ้าสไบ มารอใส่บาตรข้าวเหนียวอย่างกัน
บรรจง เป็นภาพทีค่ มุ้ กับการปลุกชีวติ ให้ตนื่ ขึน้ มายามเช้า
และร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวลาว จากนั้นแล้วไป
เดินชมบรรยากาศตลาดเช้า ซึ่งเป็นซอยเล็กๆ อยู่ใกล้หอ

พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของคนหลวง
พระบาง เพราะทีน่ ไี่ ม่มหี า้ งสรรพสินค้า ไปลองชิมอาหาร
ล้ า นช้ า งที่ ค ล้ า ยอาหารล้ า นนาแต่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ฝรัง่ เศสและเวียดนาม อาทิ สลัดหลวงพระบาง”ทีข่ นึ้ ชือ่
“ส้มต�ำหลวงพระบาง” หรือต�ำหมากหุง่ ทีใ่ ส่ทงั้ กะปิและ
ปลาร้า โรยด้วยแคบหมู อร่อยแปลกไปอีกแบบ มีเอาะ
หลาม หรือ เอาะโฮะ ที่คล้ายกับแกงโฮะทางเหนือของ
ไทยมีข้าวเปียก ที่คล้ายก๋วยเตี๋ยวของไทย มีข้าวซอยลาว
ที่ต่างจากข้าวซอยของไทยตรงที่น�้ำซุปใส มีแซนวิชลาว  
หรือ“บาแก็ต”(Baguette) คล้ายขนมปังฝรั่งเศสตรง
กลางใส่ใส้ไก่และผัก โรยด้วยซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ❑
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ถ�ำ้ ติ่ง หรือถ�้ำปากอู
(Tam Ting Cave or Pak Ou
Caves)
มนต์ ข ลั ง ของถ�้ำหิน ปูน ขนาดใหญ่ บนเส้น ทาง
ล่องเรือเที่ยวจากเชียงของ-หลวงพระบาง ตัวถ�้ำตั้งอยู่
ริมล�ำน�้ำโขง ณ จุดบรรจบกับแม่น�้ำอู ห่างจากตัวเมือง
หลวงพระบางไปทางเหนือ ประมาณ 29 กม.ใช้เวลา
ล่องเรือเพียง 40 นาทีก็ถึง (เหมาเรือไปล�ำละประมาณ
1,800 บาท) เป็นจุดแวะเที่ยวยอดฮิตของคณะทัวร์ต่างๆ
ในอดีตแถบหลวงพระบางเคยมีกลุ่มชนชาวขอมที่
นับถือผี จึงเชือ่ กันว่าถ�ำ้ นีเ้ ป็นทีส่ ถิตของเทวดาผาติง่ ผีฟา้
พญาแถน กระทั่งพระพุทธศาสนาได้เข้าแทนที่ ถ�้ำติ่งจึง
กลายเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับ
หมื่นองค์ ที่มีผู้น�ำมาถวายด้วยศรัทธา โดยเฉพาะช่วง
ปีใหม่และสงกรานต์ เจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์ลาว)
ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ และประชาชนต่างน�ำพระพุทธ
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วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong)

รูปมาไว้ในถ�้ำ มีทั้งที่เป็นไม้ โลหะธรรมดา และทองแท้ๆ
น่าเสียดายว่ายุคหนึ่งเคยมีชาวเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในถ�้ำ 
น�ำพระพุทธรูปไม้ไปเผาท�ำฟืนเกือบหมด ส่วนพระพุทธ
รูปทองค�ำก็ถูกโจรขโมยไปหมดสิ้น เหลือไว้เท่าที่เห็นใน
ปัจจุบัน
ถ�้ำติ่งมีภูมิทัศน์น่าตื่นตามาก จากท่าเรือริมโขงมี
บันไดน�ำขึน้ สูถ่ ำ�้ ลุม่ (ถ�ำ้ ชัน้ ล่าง) ทีม่ โี ถงถ�ำ้ ใหญ่ เต็มไปด้วย
หลืบซอกโพรง หินงอก หินย้อย มีพระพุทธรูปหลายร้อย
องค์ ด้านหน้าปากถ�ำ้ มองออกไปเห็นแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้
อูเป็นสองสี คือแม่นำ�้ โขงสีปนู และแม่นำ�้ อูสคี ราม จากนัน้
เดินขึ้นบันได 218 ขั้น เลียบเพิงผาไปสู่ถ�้ำเทิง (ถ�้ำชั้นบน)
ที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆ อยู่มากมาย ❑

อัญมณีเม็ดเอกแห่งล้านช้าง ไฮไลท์ของการเดินทาง
มาเยี่ยมเยือนหลวงพระบาง วัดเชียงทองเป็นวัดหลวง
ประจ�ำราชวงศ์ลา้ นช้าง ทีง่ ามล�ำ้ ค่าจนได้รบั การประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จ
พระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชล้านช้าง เป็น
วัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือ
(ตามต�ำนานเล่าว่า เดิมที่นี่เป็นบ่อทองค�ำของหมู่บ้าน
เชียงดง ต่อมาได้มีการถมบ่อทองสร้างวิหารครอบไว้) ตั้ง
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงพระบาง
ใกล้บริเวณที่แม่นำ�้ คานไหลมาบรรจบแม่น�้ำโขง
ความงามโดดเด่นของวัดเชียงทองอยู่ที่ “สิม”
หรือ พระอุโบสถ ได้รบั อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมล้านนา
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้นำ� ช่างหลวงไปจาก
เชียงใหม่ โดยน�ำต้นแบบการสร้างมาจากวิหารวัดโลกโมฬี
เชียงใหม่แห่งล้านนา สร้างเป็นหลังคาไม้ลดหลั่นซ้อนกัน
สามชั้น ทรงแอ่นโค้งอ่อนช้อยงดงามยิ่ง บนหลังคาโบสถ์
มีช่อฟ้าทอง 17 ช่อ บ่งบอกถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรง
สร้าง ผนังทั้งด้านนอกและด้านในประดับด้วยลายรดน�ำ้
ปิดทองบนพืน้ สีดำ 
� เรียกว่า “ลายฟอกค�ำ” ด้านนอกเล่า
เรือ่ งนิทานพืน้ บ้าน เช่น พระสุธน-มโนราห์ ด้านในจะเล่า
เรื่องพุทธประวัติ ชาดก และต�ำนานเมืองหลวงพระบาง
ส่วนประตูทางเข้าจะเป็นเรื่องการไหว้เจดีย์จุฬามณีบน
สวรรค์ ส่วนด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับ
กระจกสี เ ป็ น ภาพต้ น ทอง ต้ น ไม้ แ ห่ ง ชี วิ ต อั น โด่ ง ดั ง
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ภายในสิมประดิษฐานพระองค์หลวง หรือ พระประธาน
สิ ม หลั ง นี้ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น อั ญ มณี แ ห่ ง ศิ ล ปะ
ล้านช้าง และกลายเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมใน
เวลาต่อมา
ด้านหลังสิมมีหอพระหรือหอไหว้ อยู่ 2 หอ หลังแรก
ผนังเป็นสีกุหลาบประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ส่วนอีก
หอเป็นทีป่ ระดิษฐาน “พระม่าน” หรือ   “พระหม่าน”
(ตามส�ำเนียงลาว)   พระพุทธรูปส�ำริดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมี
รูปลักษณ์คล้ายกับพระบาง มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 18-19 ศิลปะขอมแบบบายนตอนปลาย ปกติทางวัด
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จะไม่เปิดให้เข้าไปชม ท่านที่อยากเห็นต้องไปส่องที่ช่อง
เล็กๆ ตรงประตูหน้าหอพระม่าน ซึ่งมีม่านบังไว้ ร�่ำลือ
กั น ว่ า ใครมาขอบุ ต รมั ก จะได้ ส มตามความปรารถนา
ในวันสงกรานต์ของทุกๆ ปี จะมีการอาราธนาพระหม่าน
ออกจากหอไหว้แห่ไปรอบวัด เพื่อให้ชาวเมืองสรงน�้ำ
เพียงปีละครั้งเท่านั้น วัดแห่งนี้ยังรอดพ้นจากอัคคีภัย
ครั้ ง ใหญ่ ที่ เ ผาผลาญเมื อ งโดยฝี มื อ ของพวกฮ่ อ มาใน
พ.ศ. 2430 มาได้อย่างปาฏิหารย์
ภายในวัดเชียงทองยังมีวิหารน้อยใหญ่ให้ชมอีก
หลายหลัง โดยเฉพาะ “โรงเมี้ยนโกศ” หรือโรงเก็บ
ราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว้างวัฒนา สร้างขึ้น
เมือ่ ปี พ.ศ. 2505 พร้อมด้วยพระพุทธรูปไม้สไตล์ลา้ นช้าง
ปิดทองค�ำแท้อีกนับร้อยองค์ นับเป็นมรดกที่ประเมินค่า
มิได้อย่างแท้จริง และวัดนี้ยังเคยได้รับกฐินพระราชทาน
จากในหลวง รัชกาล 9 ของไทยในปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย
เปิดเวลา 06.0-17.30 น. ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (คิดเป็น
เงินไทยประมาณ 56 บาท) ❑
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วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
(วัดใหม่สุวันนะพูมาราม)

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง
(Royal Palace Museum Luang
Prabang)
หรื อ “หอค� ำ ” (Haw Kham) เป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เพราะถือเป็น
โบราณสถานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เจ้ า มหาชี วิ ต (พระมหา
กษัตริย์) ลาวในอดีต เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิต
ศรีสว่างวงศ์ จึงเรียกอีกชื่อว่า “วังเจ้ามหาชีวิต” สร้าง
ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2447 ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาว
ฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาวแล้ว
สืบทอดมายังสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหา
กษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายของลาว ภายหลังเกิดการเปลีย่ นแปลง
การปกครอง รัฐบาลลาวได้บรู ณะให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์หลวง
พระบาง เมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุล�้ำค่า
เช่น บัลลังก์ทอง ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของ
เจ้ามหาชีวิต พระพุทธรูป วัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญ

จากต่างประเทศ ตรงทางเข้ามีอนุสาวรียข์ องเจ้ามหาชีวติ
ศรีสว่างวงศ์ ถัดมาเป็นอาคารหลักทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่
หลังคาเป็นจั่วแบบล้านช้างผสานศิลปะตะวันตกอย่าง
ลงตัว ด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด ผู้เข้าชม
ต้องเก็บกล้องใส่ล็อกเกอร์ไว้ด้านนอก ด้านในให้เดินวน
ทางเดียว ไปชมท้องพระโรงที่ประดับกระจกสีวิจิตรมี
ห้องบรรทม ห้องหนังสือ ห้องเครื่องดนตรี ฯลฯ ❑
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร)
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 30,000 กีบ (ราว 85 บาท)
การเข้าชมห้าม ถ่ายภาพด้านใน ต้องแต่งกายสุภาพ

68

สะบาย ดี

ชมฝี มื อ ช่ า งชั้ น ครู ที่ ดู มี ม นต์ ข ลั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของหลวง
พระบาง ตัง้ อยูท่ ถี่ นนศรีสว่างวงศ์ใกล้กบั พระราชวังหลวง
พระบาง (หอค�ำ) สร้างโดยเจ้าอนุรทุ ธและเจ้ามันธาตุราช
ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยา
และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวมาก่อน อีกทั้งเป็นที่
ประดิษฐานพระบางในช่วงศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2437 จึ ง ได้ อั ญ เชิ ญ พระบางไปประดิ ษ ฐานใน
หอพระบาง ในพระราชวัง
สิ ม ของวั ด เป็ น การผสมผสานหลายสกุ ล ช่ า ง
เข้าด้วยกัน มีช่อฟ้า หรือ ฉ้อฟ้า (ฉ ในภาษาบาลีแปลว่า
หก หมายถึงสวรรค์ทงั้ หกชัน้ ) ในแบบศิลปะล้านช้างเรียก
ว่า “โหง่”หรือ “โหง่ว” ซึ่งหมายถึงรูปปราสาทเล็กๆ ที่
ตัง้ อยูก่ งึ่ กลางสันหลังคาโบสถ์วหิ าร คือการถ่ายทอดภาพ
เขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์แบบ “ตัดขวาง” อย่าง
ทีท่ ำ� ในงานจิตรกรรม ให้กลายเป็นประติมากรรมประดับ
สันหลังคา ถ้าช่อฟ้ามีจำ� นวนยอด 17 ยอด แสดงว่าเป็น
วัดหลวงที่กษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิตเป็นผู้สร้าง
ภายในสิมยังตกแต่งด้วยลายฟอกค�ำ อย่างสิมแบบ
หลวงพระบาง แต่มีรูปมังกรแบบจีนสลักไว้ด้านล่าง
ก�ำแพงพระระเบียงด้านหน้า สลักเป็นลายรดน�้ำปิดทอง
อร่ า มงดงามวิ จิ ต ร บอกเล่ า เรื่ อ งราวรามายณะและ

พระเวสสันดรชาดก ส่วนพระพุท ธรูป ประธาน เป็ น
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ คนลาว
เรียกว่า “พระเอ้” ผนังด้านในประดับพระพิมพ์ปิดทอง
องค์เล็กๆ นับพันองค์ ❑
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม 10,000 กีบ (ประมาณ 28 บาท)
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ตลาดมืดหลวงพระบาง
(Luang Prabang Night Market)

วัดหนองสีคูนเมือง
(Wat Nong Sikhounmuang)
เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าองค์แสน” (1 ใน 3
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง คือ
พระบาง พระม่าน และพระเจ้าองค์แสน) ตั้งอยู่ใจกลาง
เมื องเก่ าหลวงพระบาง แต่ไ ม่ไ ด้อยู่ในถนนเส้น หลัก
นักท่องเทีย่ วจึงไม่ใคร่รจู้ กั วัดนีส้ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2272
ในรัชสมัยของพระเจ้าองค์นก พระเจ้าองค์แสนเป็น
พระพุทธรูปส�ำริดหนัก 1 แสน (120 กิโลกรัม) กล่าวกันว่า
ศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ นัก ขอพรสิง่ ใดมักจะสมหวังเสมอ ตามต�ำนาน
กล่าวว่าพระองค์ลอ่ งตามล�ำน�ำ้ โขงมาจากเมืองเชียงแสน
70
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โดยชาวบ้านโคมเสลาที่ไปค้าขายที่เมืองเชียงแสนตั้งใจ
อัญเชิญมาไว้ที่บ้านเสลา แต่แพได้ล่องตามน�้ำมาเทียบ
ที่ท่าวัดจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานที่วัดหนอง
สีคูนเมือง สิม (โบสถ์) เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างสิม
แบบหลวงพระบางและแบบเวียงจันทน์ จุดเด่นของสิม
อยู่ที่ช่อฟ้าอันงดงาม ด้านหน้าสิมมีลวดลายอันประณีต
โดยเฉพาะบานประตู เ ป็ น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธ
ประวัติ นอกก�ำแพงวัด มีพระธาตุทรงปราสาทตั้งอยู่
คาดว่าน่าที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ❑

“ตลาดมืด” หรือ “กาดมืด” เป็นสีสันแห่งการ
ชอปปิง จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ หลังจากเที่ยวชมเมืองกัน
มาตลอดวัน ช่วงหัวค�่ำประมาณ 17.00 น. ตลาดก็จะเริ่ม
คึกคัก ไปวายเอาเวลาประมาณ 22.30 น. ตัวตลาดจัดใน
รูปแบบถนนคนเดิน ทอดยาวไปบริเวณตั้งแต่ด้านหน้า
ศูนย์บริการท่องเที่ยวหลวงพระบาง ไปจนถึงบริเวณ
ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง ระยะทางราว
200-300  เมตร ร้านค้าต่างๆ กว่า 250 ร้าน ตั้งเรียงอยู่
ในเต็นท์ผ้าใบโมเดิร์น หลังคาแหลมสีแดง สินค้าวางขาย

แบกะดิน ราคาต่อรองกันได้สนุก สินค้ามีหลากหลายมาก
ทัง้ ของกินของใช้ งานหัตถกรรม เครือ่ งจักสาน ไม้แกะสลัก
ผ้าพื้นเมือง ผ้าชนเผ่า ผ้าปัก เสื้อยืด เครื่องเงิน ภาพวาด
สีนำ�้ มัน ฯลฯ เดินกันเป็นชัว่ โมงก็ไม่เบือ่ บรรยากาศคล้าย
ถนนคนเดินเชียงใหม่ที่เมืองไทย
นอกจากนี้ ตามตรอกซอกซอยที่ แ ยกออกจาก
ตลาดมืด ยังมีร้านอาหาร ที่พัก เกสต์เฮาส์ และอาร์ต
แกลเลอรีส่ วยๆ ให้เทีย่ วชมเติมเต็มความสุขกันอีกด้วย ❑
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วัดพระธาตุหมากโม หรือวัดวิชนุ ราช
(Visounnarath Temple)
หรือวัดวิซุนนะลาด (ออกเสียงตามส�ำเนียงลาว)
เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึน้ เมือ่
พ.ศ. 2055 โดยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต (เจ้าชีวิตวิชุลราช)
แห่งอาณาจักรล้านช้าง ทรงสร้างวัดนีข้ นึ้ เพือ่ ประดิษฐาน
“พระบาง” ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค�ำ  ชื่อวัดตั้ง
ตามพระนามของพระองค์ ภายในวั ด มี ป ทุ ม เจดี ย ์
หรื อ พระธาตุ ด อกบั ว ใหญ่ ซึ่ ง พระนางพั น ตี น เชี ย ง
พระอั ค รมเหสี ข องพระเจ้าวิชุลราช ซึ่งเป็น ชาวพวน
เมืองเชียงขวาง โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2057 ด้วย
รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ท�ำให้ชาว
เมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม (หมากโม
หมายถึงแตงโม) ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบ
เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย

72

สะบาย ดี

ส่วนพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างไทยลือ้
แบบสิบสองปันนา มีหลังคาโค้งหลดหลั่นกันลงมา 2 ชั้น
บนยอดประดับด้วยช่อฟ้า 17 ช่อ อันเป็นเครื่องแสดงว่า
เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ ราว พ.ศ. 2430
โจรฮ่อทางภาคใต้ของจีนได้เข้ามาปล้นหลวงพระบาง
ท�ำให้พระธาตุเสียหาย จึงได้มีการบูรณะหลายครั้งโดย
เฉพาะในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ ขณะบูรณะ
ปฎิ สั ง ขรพบโบราณวั ต ถุ ม ากมาย เช่ น เจดี ย ์ ท องค� ำ 
พระพุทธรูปหล่อส�ำริด พระพุทธรูปทองค�ำ พระพุทธรูปเงิน
พระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้ว อัญมณี รวมถึงโบราณ
วัตถุที่ทรงคุณค่าอีกมากมาย ซึ่งได้น�ำมาเก็บรักษาไว้ใน
พระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน  
วั ด แห่ ง นี้ เ คยเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป
ส� ำ คั ญ หลายองค์ อาทิ พระแซกค� ำ  พระแก้ ว มรกต
พระแก้วขาว เป็นต้น และใช้เป็นสถานที่ที่ประกอบพิธี
ดื่มน�้ำพระพิพัฒน์สัตยา เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนละ 20,000 กีบ
(ประมาณ 56 บาท) ❑

วัดมโนรม (Manorom Temple)
เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบางอีกวัดหนึ่ง
ตามพงศาวดารกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
สามแสนไท (ราชโอรสของพระเจ้าฟ้างุม่ ) ซึง่ ได้อภิเษกกับ
เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และรับเอาอิทธิพล
ด้านการพระพุทธศาสนามาจากกรุงศรีอยุธยา ท�ำให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองเป็นอย่างมาก วัดนีต้ งั้ อยูใ่ กล้
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว เป็นทีป่ ระดิษฐาน “องค์พระเจ้า
แขนหลุด” พระพุทธรูปส�ำริดเก่าแก่ปางมารวิชัย สร้าง
ราว พ.ศ. 1921-1922   (สูงถึง 6 เมตรหนัก 12 ตัน)
ลักษณะเป็นศิลปะล้านช้างในช่วงต้นที่มีความใกล้ชิดกับ

ศิลปะสุโขทัยอย่างมาก เช่น มีพระพักตร์รูปไข่ พระเกศา
ขมวดใหญ่ มีพระรัศมีเป็นเปลวไฟ พระเนตรเหลือบต�่ำ 
พระอังสาใหญ่ ชายสังฆาฏิเป็นเส้นเล็กยาวลงมาจรด
พระนาภี ต่ อ มาในพระเจ้ า มหิ น ทรเทพนิ ภ าธร ราว
พ.ศ. 2430 ได้เกิดสงครามสู้รบกับชาวฮ่อ ท�ำให้พระ
พุทธรูปองค์นี้ถูกท�ำลายจนพระกรหักทั้ง 2 ข้าง แต่เมื่อ
ปี พ.ศ. 2514 ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ภายในวัดยัง
มีพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม สร้างขึ้นในราว
พุทธศตวรรษที่ 24 ❑
สะบาย ดี
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การเดินทางกลับประเทศไทย

น�ำ้ ตกตาดกวางสี
(Tat Kuang Si Waterfall)
พระธาตุพูสี (Mount Phou Si)
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เยือนพระธาตุพสู ี ภูเขาริมล�ำน�ำ้ โขงทางฝัง่ ตะวันตก
ของเมืองหลวงพระบาง ยืนเด่นเป็นสง่าสูงกว่า 150 เมตร
บนยอดเขานัน้ แลเห็นพระธาตุสที องอร่ามประดิษฐานอยู่
โดยชาวบ้านเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้ สร้างขึ้นเพื่อตอกตรึง
นางยักษ์ตนหนึ่งเอาไว้ มิให้ขึ้นมาท�ำอันตรายผู้คนได้
ตามต�ำนานภูเขาลูกนีช้ อื่ “พูสวง” ต่อมามีฤาษีขนึ้
ไปบ�ำเพ็ญพรตอยู่ ผู้คนจึงเรียกว่า “พูฤาษี” แล้วเพี้ยน
มาเป็น “พูส”ี ในปัจจุบนั แต่บางต�ำราก็สนั นิษฐานว่าอาจ
มาจากค�ำว่า “พูศรี” ที่แปลว่า “ศรีของเมืองหลวงพระ
บาง” ก็เป็นได้
ต่อมาปี พ.ศ. 2347 หลังจากพระเจ้าอนุรุทธทรง
ปกครองอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ทรงโปรดฯ
สะบาย ดี

ให้สร้างพระธาตุพสู ขี นึ้ บนยอดเขา ไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ผู้คน อีกทั้งใ ช้เป็นจุดตีกลองบอกเวลาทุก 1 ชั่วยาม
(3 ชั่วโมง ตีกลอง 1 ครั้ง) หรือตีกลองบอกเหตุร้าย เช่น
ไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม ศัตรูบกุ ฯลฯ รอบพูสจี งึ เกิดมีศาสนาสถาน
ต่างๆ ทั้งวัดถ�้ำพูสี วัดสีพุทธบาท วัดป่าแก้ว วัดป่ารวก
และวัดป่าฝาง เป็นต้น การเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
พูสีมี 2 ทาง คือ ขึ้นจากทางด้านหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง หรือจะเดินขึ้นจากทางแม่น�้ำโขงก็ได้
บนยอดเขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด
จนน่าประทับใจ มองเห็นหลวงพระบางได้ทั่วทั้งเมือง
อย่างเต็มตา (ต้องขึน้ บันไดไป 328 ขัน้ ) ค่าเข้าชม 20,000
กีบ (ราว 56 บาท) ❑

สัมผัสน�้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในหลวงพระบาง
ตั้งอยู่นอกเมือง เป็นน�้ำตกหินปูนสีเขียวมรกต มีทั้งหมด
4 ชั้น ความสูงโดยรวมราว 75 เมตร แบ่งโซนชัดเจน
มีพื้นที่ส�ำหรับเล่นน�้ำ  มีสะพานและเส้นทางเดินรอบๆ
น�ำ้ ตก เปิดเวลา 06.00-17.30 น. ค่าเข้าชม 20,000 กีบ/คน
(ราว 56 บาท) จากหลวงพระบางไประหว่างทางมาน�ำ้ ตก
ตาดกวางสี สามารถแวะเทีย่ ว ทีฟ่ าร์มนมควายลาว (Laos
Buffalo Dairy) ชิมไอศกรีมโฮมเมดสุดอร่อย ให้นมลูก
ควาย และซือ้ ชีสสดใหม่ได้ บริเวณทางเข้ามีศนู ย์คมุ้ ครอง
หมีตาดกวางสี (Tat Kuang Si Bear Rescue Center)
และสวนผีเสื้อกวางสี (Kuang Si Butterfly Park) น�้ำตก
ตาดกวางสี สามารถมาทางเรือได้ด้วย โดยลงเรือได้ที่
ท่าเรือ Slow Boat Satri Pier ราคาประมาณ 30,00050,000 กีบ หรือไม่เกิน 140 บาท) หรือจะเหมารถตุก๊ ตุก๊
จากตัวเมืองหลวงพระบางมาก็ได้ระยะทางราว 32 กม.

สามารถกลับทางเดิมหรือกลับทางอื่นได้ อาทิ
• เครือ่ งบิน : การเดินทางกลับด้วยเครือ่ งบิน ถือว่า
ประหยั ด เวลาดี ปั จ จุ บั น มี เ ที่ ย วบิ น หลวงพระบางกรุงเทพฯ และหลวงพระบาง-เชียงใหม่ ให้เลือกตาม
สะดวก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ความถี่
ของเที่ยวบินเปลี่ยนไป แนะน�ำให้ตรวจสอบตารางบิน
แน่นอนกับสายการบินก่อน (หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง / หลวงพระบางเชียงใหม่ ใช้เวลาบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
• เรือ : เป็นการเดินทางแบบไม่รีบร้อน ท�ำให้ได้
ชมวิ ว แม่ น�้ ำ โขงจากหลวงพระบาง-อ� ำ เภอเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย ถ้าเป็นเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลา
8 ชั่วโมง ลักษณะเรือท้องแบน แล่นด้วยความเร็วสูง
บรรทุกสัมภาระได้ไม่มาก ส่วนเรือช้า (Slow Boat) มี
หลายบริษัทให้บริการ ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน โดยพักค้างคืน
ครึ่งทางที่เมืองปากแบง (Pak Beng) แขวงอุดมไซ
• รถยนต์ : การเดินทางกลับด้วยรถยนต์หรือรถบัส
ประจ�ำทาง อาจใช้เวลามาก แต่ก็จะได้เห็นลาวเพิ่มขึ้น
ในอีกหลายแง่มมุ ส�ำหรับเส้นทางรถยนต์มใี ห้เลือก 2 สาย
คือ เส้นทางหลวงพระบาง-จังหวัดน่าน (ด่านห้วยโก๋น
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ-เมืองไชยบุรี) ระยะทาง 373
กิ โ ลเมตร/เส้ น ทางหลวงพระบาง-จั ง หวั ด เลย (ด่ า น
นาแห้ ว -เมื อ งบ่ อ เต็ น แขวงหลวงน�้ ำ ทา) ระยะทาง
ประมาณ 363 กม. ❑
สะบาย ดี
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ร้านอาหารจังหวัดอุดรธานี

คิงส์โอชา

ร้านแม่หยา

ร้านขายอาหารเช้าสุดอร่อยมีทงั้ ชา กาแฟ เมนูเด็ด
คือไข่กระทะ ขนมปังยัดไส้ ข้าวเปียกเส้น โจ๊ก ข้าวเกรียบ
ปากหม้อ ข้าวสตูว์ ❑

ร้านอาหารยอดฮิตเปิดยาวนานกว่า 30 ปี ใจกลาง
เมืองอุดรธานี มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารไทย จีน
อเมริกัน รวมไปถึงขนมหวาน และเครื่องดื่ม ❑

22/1 ถนนสี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : ทุกวันเวลา 4.00-11.00 น.
09 5659 5394, 0 4234 3481
คิงส์โอชา (ไข่กะทะต้นต�ำหรับ) อุดร
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ถนนราชพัสดุ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : 10.00-22.00 น.
0 4222 3889, 0 4222 1590
ร้านแม่หยา

ข้าวเปียกอาโกว

VT แหนมเนือง

ร้านข้าวเปียกในต�ำนานเปิดมากว่า 60 ปี เมนูข้าว
เปียกสูตรอาหารเวียดนามที่ท�ำจากแป้งข้าวเจ้า พร้อม
น�้ำซุปกระดูกหมูที่หอม ใส่หมูยอ หอมเจียว รวมถึง
ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมปัง ไข่กระทะ ขนมจีนแกงไก่
หมี่กะทิ ❑

ต�ำนานเวียดนามทีเ่ ปิดมานานกว่า 50 ปี มี 3 สาขา
ได้ แ ก่ สาขาสี่ แ ยกบ้ า นจั่ น สาขาโพศรี และสาขา
สะพานนวรัฐ ซึง่ สาขาใหญ่สดุ จะอยูท่ สี่ าขาสีแ่ ยกบ้านจัน่
มีห้องวีไอพีรองรับกรุ๊ปทัวร์ เมนูขึ้นชื่อได้แก่ ปอเปี๊ยะสด
ปอเปี๊ยะทอด กุ้งพันอ้อย ขนมจีนทรงเครื่อง หมูยอ
ไส้กรอกไก่ ❑

ริมถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : 04.00-14.00 น.
08 1392 2259
ข้าวเปียกอาโกว

ร้าน VT แหนมเนือง สาขาสี่แยกบ้านจั่น
999/9 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น
ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : 6.00-21.00 น.
0 4211 1111
@VT แหนมเนือง

สะบาย ดี
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ส้มต�ำเจ๊ไก่อุดรธานี สาขา 1
ต้นต�ำรับของส้มต�ำแซ่บๆ โดยเจ๊ไก่ต�ำเองทุกจาน
เมนูเด็ดทัง้ ต�ำโคตรมัว่ ต�ำเผ็ดสลบ ต�ำกุง้ สด ต�ำซัว่ ปูปลาร้า
ต�ำป่า ต�ำปูปลาร้า รวมถึงปลาเผา แกงอ่อม ลาบ น�้ำตก
และขนมหวาน ❑
230/28 ซ.ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถ.อัศวมิตร
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : 8.00-16.00 น.
08 7373 2128
ส้มต�ำเจ๊ไก่อุดรธานี สาขา 1

วีที แหนมเนือง อุดรธานี

ร้านลาบนัว

ร้านเวียดนามชื่อดัง เมนูแหนมเนืองรสชาติดี อาทิ
กุ้งพันอ้อย แหนมใบมะยม แหนมซี่โครงหมูทอดบั๋นฮ๋อย
ไส้กรอกทอด พันหอม หมูยอทอด ❑

ร้านอีสานยอดนิยมของอุดร เมนูสดุ แซ่บคือ ลาบนัว
ต� ำ ถาดลาบนั ว ย� ำ หอยแครง ต� ำ กระท้ อ น ย� ำ กุ ้ ง ดิ บ
หอยแครงน�ำ้ ปลาร้า เป็นต้น ❑

345/1-3 ถ.โพศรี (หลังวัดโพธิสมภรณ์)
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : 6.00-21.00 น.
0 4234 7111
วีที แหนมเนือง อุดรธานี
78
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ตรงข้ามองค์การโทรศัพท์ (TOT) เทศบาล
นคร จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : 11.00-22.30 น.
08 5111 0009
ร้านลาบนัว อุดรธานี

ร้านโกนวย (เจ๊นวย)

ร้านกินเตี๋ยวกัน ณ โนนสูงอุดร

อาหารเวียดนามต้นต�ำรับเจ้าดังประจ�ำเมืองอุดร  
อยู่ตรงข้ามไปรษณีย์ มีทั้งอาหารไทยและของหวาน อาทิ
แกงเส้น ข้าวเปียก เส้นเปียกน�้ำใส ต้มเส้นน�้ำใส โจ๊ก
ก๋วยเตี๋ยวไก่ ขนมปัง โยเกริตปั่น ขนมน�ำ้ แข็งใส ขนมปัง
ทรงเครื่อง ❑

ร้านก๋วยเตี่ยวรสแซ่บแบบชามใหญ่ กาแฟรสเลิศ
ภายใต้บรรยากาศบ้านสวน ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ❑

เยื้องกับสถานีต�ำรวจภูธรอุดรธานี
บนถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
เปิดบริการ : 12.00-21.00 น.
08 6716 3083
ร้าน โกนวย

137 ต.โนนสูง อ.โนนสูง เทศบาลนคร จ.อุดรธานี
เปิดบริการ : 09.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
09 3541 6954, 09 9459 2419
กินเตี๋ยวกัน ณ โนนสูงอุดร
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ที่พักจังหวัดอุดรธานี

โรงแรมเวลาดี
โรงแรมเคลย์ อุดรธานี

โรงแรมอัมมาน ยูนิค โฮเทล

ที่พัก 48 ห้อง ดีไซน์สวยใจกลางเมืองอุดร ตกแต่ง
สไตล์ ล อฟท์ ที่ ถ ่ า ยทอดเอกลั ก ษณ์ เ ครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผา
ยุคบ้านเชียงได้อย่างสวยงามและลงตัว ❑

ที่ พั ก 55 ห้ อ ง สไตล์ ม อร็ อ คโคผสมผสานตุ ร กี
แห่ ง แรกในอุ ด รธานี และในภาคอี ส าน ของตกแต่ ง
ส่ ว นมากน� ำ เข้ า จากประเทศในตะวั น ออกกลางและ
ประเทศตุรกีเป็นหลัก ประหนึ่งว่าก�ำลังอยู่ในเทพนิยาย
พันหนึ่งราตรี ❑

1/1 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ
จ.อุดรธานี
0 4222 2229, 08 2282 9452
ราคาเริ่มต้นประมาณ 900 บาท
Clay Hotel Udonthani
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166/11 ซอยบ้านโนนพิบูลย์ อ.เมืองฯ
จ.อุดรธานี
0 4221 9199
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,500 บาท
@ammanudon

ที่ พั ก ตกแต่ ง สไตล์ อ บอุ ่ น พร้ อ มมี ส ระว่ า ยน�้ ำ
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้สนามบินอุดรธานี เพียง 500 เมตร
อยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 2 กม. ❑

โรงแรมบราวน์เฮ้าส์
ทีพ่ กั 74 ห้อง สไตล์อสี านโมเดิรน์ อยูใ่ จกลางเมือง
ติ ด กั บ บึ ง หนองเหล็ ก ภายในห้ อ งพั ก ได้ ใ ช้ ค� ำ ผญา
หรือ ปรัชญาของคนอีสานน�ำมาตกแต่งห้อง พร้อมมี
สระว่ายน�ำ้ และวิวในบรรยากาศสุดชิลล์ ❑

471 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ
จ.อุดรธานี
0 4221 9219
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
@veladhiudonthani

234/5 หมู่ 1 อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี
0 4222 2668
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,300 บาท
@brownhousehotel
สะบาย ดี
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ดิ โอโซน บูติค โฮเท อุดรธานี

โรงแรม ดิ เอท อุดรธานี

เฮ้าส์ โฮเทล อุดรธานี

เดอะ เคป บูทีค โฮเทล

ที่พัก 79 ห้อง ในสไตล์โมเดิร์น เรียบหรู พร้อม
สระว่ า ยน�้ ำ และห้ อ งอาหาร ใจกลางเมื อ งอุ ด รธานี
ห่ า งจากสนามบิ น อุด รเพียง 15 นาที มีห้องประชุม
ที่รองรับได้มากกว่า 80 คน ❑

ที่พักเรียบหรูมีสไตล์ ใจกลางเมืองอุดร มีให้เลือก
หลายแบบ ❑

ทีพ่ กั 8 ชัน้ ดีไซน์คลาสสิกหรูหรา ใกล้กบั สนามบิน
อุดร มีสวนและสระว่ายน�ำ้ ในชัน้ Roof Top วิว 360 องศา
แห่งเดียวในเมืองอุดร ❑

ที่พักสไตล์บูติกในเมืองอุดร พร้อมกับสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ครบครัน ❑

17/7 ซอยอินทเกษ ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี
06 1690 7878, 0 4221 1722
ราคาเริ่มต้นประมาณ 980 บาท
The Ozone Boutique Hotel
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14/5 ซ.สัมพันธมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ
จ.อุดรธานี
09 3101 8800
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท
The 8 Hotel Udonthani

61/17  หมู่ 1 ซอยบ้านนาดี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี
0 4221 1189, 09 4798 9824
ราคาเริ่มต้นประมาณ 950 บาท
Haus Hotel Udonthani เฮ้าส์ โฮเทล

137/12 ถ.เทพบุรี ซ.เทพบุรี 1 ต.หมากแข้ง
อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี
08 8282 9896
ราคาเริ่มต้นประมาณ 590 บาท
The Cape Boutique Hotel

สะบาย ดี
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ร้านอาหารในเวียงจันทน์ ลาว

ที่พักในเวียงจันทน์ ลาว

PVO Sandwich and
Vietnamese Food
Kaoyot Village, Vientiane, Laos
+856 20 5572 2072

Lao Derm Restaurant
(ลาวเดิม : ตรงข้ามสนามกีฬา)
13 Vientiane Prefecture (Khounbuloum
Road, Vangthong Market, Vientiane, Laos
856 2125 5283, 020 2926 6688

Kualao Restaurant
134 Samsenthai Road, Vientiane, Laos
+856 2121 4813

PhoZap (เฝอแซ่บ)
Rue Phai Nam, Vientiane, Laos
+856 20 5580 5678
84
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DOME Restaurant
Drive 17 Vientiane Prefecture
(ใกล้หอประชุมแห่งชาติลาว) Vientiane, Laos
+856 20 5637 9002

HanCook

Hemera Hotel
(ตรงข้ามตลาดเช้า)
27 Ban Hatsadi Tay, Chantabury, Vientiane,
Laos
+856 2124 1222
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท

Crowne Plaza Vientiane an
IHG Hotel
20 Samsenthai Road, Nongduang Nua
Village Sikhottabong District, Vientiane, Laos
+856 2190 8888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

450 market, Vungthong night plaza,
Thongkhunkham village, Chanthabouly,
Vientiane, Laos
+856 20 2208 7080
สะบาย ดี
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ร้านอาหารในหลวงพระบาง
ร้านต�ำหมากหุ่ง (ป้าติ๋ม)
Papaya Salad Restaurant
La Seine Hotel by Burasari
160 Quai Fa Ngum Ban Sithan Neua
Sikhottabong District, Vientiane, Laos
+856 2125 3800
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาท

Viryla Boutique Hotel
Khounta Road, Khounta Village,
Sikhottabong District, Vientiane, Laos
+856 3 0939 6666
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาท
86
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Landmark Mekong Riverside
Hotel
Thatkhao Village, Sisattanak District,
Vientiane, Laos
+856 2126 6888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

หน้าวัดหนองสีคนู เมือง Kounxoua Road, Luang
Prabang, Laos
+856 20 2350 4500

Bamboo Garden Restaurant
49/3 Wisunalat Road, Luang Prabang, Laos
+856 20 9718 8899

Nang Air Restaurant
บ้านเลขที่ 01 แยกตลาดดารา  Luang Prabang,
Laos
+856 7121 2734

Somerset Vientiane
Souphannouvong Avenue, Sikhotabong
District, Vientiane, Laos
+856 2125 0888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท

Phonheuang Cafe
Kounxoua Road, Luang Prabang, Laos
+856 20 5995 9543

Manda de Laos
Unit 1 Ban That Luang, 10 Norrassan Road
Luang Prabang, Laos
+856 7125 3923
สะบาย ดี
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ที่พักในหลวงพระบาง

Sofitel Luang Prabang
Luang Prabang Legend Hotel
(Near Dara Market) Noradech Road,
Ban That Luang, Luang Prabang, Laos
+856 7191 9898
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท

Nagas Luang Prabang –
MGallery by Sofitel
Ban Vat Nong, Luang Prabang, Laos
+856 7125 3888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
88
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Villa Oudomlith
18/02 Ban Vatnong, Luang Prabang, Laos
+856 20 9919 7393
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท

Victoria Xiengthong Palace
Kounxoau Rd., Luang Prabang, Laos
+856 7121 3200
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,800 บาท

Unit 4, Ban Mano, Luang Prabang, Laos
+856 7126 0777
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

Le Bel Air Resort Luang
Prabang
1 Old Bridge, Ban Muang Nga, pb 120, Luang
Prabang, Laos
+856 7125 4699
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,900 บาท

My dream boutique resort
luang Prabang
Ban Meung Nga Village, Meung Nga Street,
Luang Prabang, Laos
+856 7125 2853
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,500 บาท

Avani+ Luang prabang Hotel
Setthathirath Road, Hua Xieng Village,
Luang Prabang, Laos
+856 7126 2333
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,400 บาท

สะบาย ดี
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว
Day 1

ออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์
เวลา 06.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานี เวลา
07.10 น.
♦ เดินทางไปทะเลบัวแดงทานอาหารเช้าบนรถ ล่องเรือ
เที่ยวบึงหนองหานถ่ายรูปกับดอกบัวสีแดง
♦ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ 5,000 ปี
แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง
♦ ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ บ ้ า นเชี ย งและทดลอง
เขียนลายหม้อบ้านเชียง ทานมื้อเที่ยงที่บ้านเชียง
♦ บ่ายเดินทางไปค�ำชะโนด ไหว้ขอพรปู่ศรีสุทโธ และ
องค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี แล้วเข้ามาในตัวเมือง
สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองและองค์ทา้ วเวสสุวรรณ แล้วชม
พิพธิ ภัณฑ์ เมืองอุดรธานี แล้วไปเยือนวัดป่าบ้านตาดไหว้
ธรรมเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว
♦ เย็นไปเดินเล่นทีส
่ วนสาธารณะหนองประจักษ์ถา่ ยรูป
กับตุ๊กตายักษ์ ทานอาหารเย็น แล้วเข้าที่พักค้างคืนที่
อุดรธานี ❑
♦
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Day 2

กินอาหารเช้าในตัวเมืองหนองคาย เดินทางต่อไป
วั ด ป่ า ภู ก ้ อ น เพื่ อ สั ก การะพระปฐมรั ต นบู ร พาจารย์
มหาเจดีย์และพระนอนหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
♦ ไปเที่ยวนํ้าตกยูงทอง ที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น�้ำโสม
เล่นน�้ำตก ฟังเสียงนก ทานอาหารเที่ยงในบรรยากาศ
ป่าเขาธรรมชาติ
♦ บ่ายเดินทางไปกราบพระบรมสารีรก
ิ ธาตุ นมัสการรอย
พระพุทธบาท และศึกษาประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี
ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและวัดพระพุทธบาท
บัวบก ชมหอนางอุสา ถ�ำ้ พระ ถ�ำ้ วัวแดง ฯลฯ ทานอาหาร
เย็นแล้วกลับเข้าที่พัก ค้างคืนที่อุดรธานี ❑
♦

Day 3

ตืน่ แต่เช้าทานอาหารแล้วเดินทางเข้าตัวเมืองหนองคาย
เดิ น ทางข้ า มสะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว 1 ในจั ง หวั ด
หนองคาย เพื่อเข้าสู่เวียงจันทน์  (เมื่อถึงเวียงจันทน์แล้ว
ให้ไปซื้อตั๋วรถไฟไปหลวงพระบาง) เดินเที่ยวตลาดเช้า
แล้วเข้าที่พัก
♦ จากนั้นไปสักการะ “พระธาตุหลวง” ปูชนียสถาน
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้วไปเยือนหอพระแก้ว
ที่พระแก้วมรกตได้เคยประดิษฐานอยู่ที่นี่นานถึง 200 ปี
♦

ชมตู้พระไตรโบราณ พระแท่นบัลลังก์ทอง ในพิพิธภัณฑ์
หอพระแก้ ว แล้ ว ข้ า มถนนไปฝั ่ ง ตรงข้ า มไปเที่ ย ว
“วัดสีสะเกด” วัดสวยงามทีส่ ดุ ของเวียงจันทน์ ซึง่ หอไตร
ของวัดที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์
♦ ทานอาหารเทีย
่ ง แล้วไปไหว้ศาลหลักเมืองเวียงจันทน์  
ไหว้ศาลเจ้าแม่สีเมือง ช่วงบ่ายไปถ่ายรูปกับประตูชัย
แลนด์มาร์กของเวียงจันทน์ แล้วขึน้ ไปชมวิวมุมสูงของนคร
เวียงจันทน์จากชัน้ บนของประตูชยั แล้วนัง่ รถตุก๊ ๆ ชมรอบ
เมือง
♦ ช่วงเย็น เดินเล่นริมโขง รับประทานทานอาหารเย็นที่
ถนนคนเดินเวียงจันทน์ (Night Market) กลับเข้าที่พัก
ค้างคืนที่เวียงจันทน์ ❑

Day 4

ทานอาหารเช้าแบบพืน้ เมือง แล้วไปขึน้ รถไฟทีส่ ถานี
รถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ ทีบ่ า้ นดอนหนูน เมืองไซทานี
เดินทางไปหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 310 กม.
ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชัว่ โมง แล้วเข้าทีพ่ กั
♦ จากนัน
้ ชมหอค�ำ  หรือ “หอพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติหลวง
พระบาง” ไปชมความงามของวัดเชียงทองอัญมณีเม็ดเอก
แห่งล้านช้าง และ “โรงเมีย้ นโกศ” หรือโรงเก็บราชรถพระ
โกศของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว้างวัฒนาแล้วไปทานอาหารเทีย่ ง
♦ บ่ายล่องเรือไปเทีย
่ ว ถ�ำ้ ติง่ ถ�ำ้ หินปูนขนาดใหญ่ ทีต่ งั้ อยู่
ริมล�ำน�ำ้ โขง ณ จุดบรรจบกับแม่นำ�้ อู แล้วเดินขึน้ ภูเขาริม
ล�ำน�ำ้ โขงเพือ่ นมัสการ “พระธาตุพสู ”ี ชมอาทิตย์อสั ดง
และถ่ายภาพตัวเมืองหลวงพระบางแบบพาโนรามา
♦

เดินลงจากภูเขามาเที่ยว “ตลาดมืดหลวงพระบาง”
ชอปปิงและชิมอาหารพืน้ เมืองอร่อยๆ มากมาย
♦ กลับเข้าทีพ
่ กั ❑

♦

Day 5

ตื่นแต่เช้าตรู่มาตักบาตรข้าวเหนียวในตัวเมืองเก่า
หลวงพระบาง แถบถนนศรีสว่างวงศ์ กลับเข้าที่พักทาน
อาหารเช้า
♦ ไปชมวัดใหม่สว
ุ รรณภูมาราม วัดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของหลวง
พระบาง ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงพระบาง แล้วไป
วัดพระธาตุหมากโม หรือ วัดวิชุนราช วัดที่เก่าแก่ที่สุด
ของเมืองหลวงพระบาง
♦ เดินทางต่อไปที่น�้ำตกตาดกวางสีที่สวยที่สุดในหลวง
พระบางสูง 75 เมตร ตัง้ อยูน่ อกเมือง ห่างจากตัวเมืองไป
ประมาณ 32 กม. ทานอาหารเที่ยง เล่นน�้ำตก เที่ยวที่
ฟาร์มนมควายแล้วเดินทางกลับเข้าเมือง
♦ เดินทางกลับไทย ด้วยเที่ยวบินตรงหลวงพระบางกรุงเทพฯ ❑
♦

หมายเหตุ : การเดินทางด้วยสายการบินจากหลวงพระบางมาประเทศไทย ไม่มี
เที่ยวบินทุกวัน ให้ตรวจสอบก่อนวางแผนการเดินทาง
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-ลาว
เส้นทางที่ 2 เส้นทาง น่าน-ไชยบุรี-หลวงพระบาง
ดื่มด�่ำธรรมชาติ วัฒนธรรม อาบธรรมะ
ณ เมืองคู่แฝดสองแผ่นดิน

สะบาย ดี
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เส้นทาง น่าน-ไชยบุรี-หลวงพระบาง
“ดื่มด�่ำธรรมชาติ วัฒนธรรม อาบธรรมะ ณ เมืองคู่แฝดสองแผ่นดิน”

เ

ปิ ด ประตู สู ่ เ พื่ อ นบ้ า นในอาเซี ย นกั บ เส้ น ทาง
ท่องเที่ยวภาคเหนือของไทย ที่มีความน่าสนใจ
มากที่สุดเส้นทางหนึ่ง เส้นทางชื่นชมธรรมชาติ วิถีชีวิต
วั ฒ นธรรม เชื่ อ มโยงเมื อ งคู ่ แ ฝดน่ า น-หลวงพระบาง
สองเมืองสองประเทศซึง่ มีบรรยากาศคล้ายคลึงกันในด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา-ล้านช้าง ควรค่ากับการหลีกหนี
ความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ ไปใช้ชีวิตสัมผัสความสงบ
เรียบง่าย แต่อบอวลด้วยเสน่ห์จนยากจะลืมลง
ตัวเมืองน่านมีขนาดไม่ใหญ่โต แต่เต็มไปด้วยอาคาร
เรือนไม้เก่า ตลาดเช้า พิพธิ ภัณฑ์ และวัดวาอารามโบราณ
เลื่องชื่อ ส่วนนอกตัวเมืองก็อุดมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อน
พงไพร สายน�ำ 
้ และกิจกรรมผจญภัยให้ทำ� กันอย่างไม่รเู้ บือ่
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จากน่านสามารถข้ามด่านชายแดนห้วยโก๋น อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เข้าสู่เมืองเงินของลาว ขับรถยนต์ชม
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติสองข้างทาง ผ่านถนนตัดใหม่
สาย 4 B สู่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ไปบ้านท่าเดื่อ และ
บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แล้วข้ามล�ำน�้ำโขงเข้าสู่
เมืองมรดกโลกหลวงพระบางได้อย่างสบาย ในระยะทาง
รวมเพียง 250 กม. เท่านั้น
นับเป็นเส้นทางร่วมมือการพัฒนาสองประเทศ
ทีเ่ ชือ่ มโยงการค้า เศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ วไปพร้อมๆ
กั น ได้ อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม เส้ น ทางนี้ ยั ง เชื่ อ มไปยั ง หลวง
พระบาง เวียงจันทร์ สิบสองปันนา และคุนหมิงของจีน
ได้อีกด้วย ❑
สะบาย ดี

95

Neighbor Journey

Neighbor Journey

การเดินทาง
น่ า นอยู ่ ห ่ า งจากกรุ ง เทพประมาณ 670 กม.
สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ หรือรถประจ�ำทาง ใช้เวลา
ประมาณ 10 ชั่วโมงใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึง
จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117
มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11
โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอ�ำเภอเด่นชัย (จังหวัด
แพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัด
แพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน (ถ้าไปถึงห้วยโก๋น รวมระยะ
ทางประมาณ 795 กม.)
เครื่องบิน มีบินตรงจากดอนเมืองไปน่าน สามสาย
การบินคือ นกแอร์ ไลออนแอร์ และแอร์เอเชีย ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง และรถไฟ ไปลงที่สถานี
รถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ ต่อรถโดยสารประจ�ำทางที่ บขส.
หรือรถตู้เข้าน่าน ระยะทางประมาณ 145 กม. ❑
สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานน่านนคร
0 5471 0270
สถานีขนส่งผู้โดยสารน่าน
0 5471 1662
สถานีรถไฟเด่นชัย แพร่  
0 5461 3260 และ 0 5461 3700
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เที่ยวเมืองน่าน

98

สะบาย ดี

แผนที่ท่องเที่ยวน่าน

น่าน หรือ “นันทบุรีศรีนครน่าน” ที่สร้างขึ้นราว
พ.ศ. 1911 โดยพญาภูคา เมืองสุดปลายฟ้าล้านนาตะวันออก
ที่ต้องตั้งใจไปเท่านั้นจึงจะถึง เพราะน่านไม่ใช่เมืองผ่าน
จึงยังเก็บรักษาความงามของธรรมชาติ วัดวาอาราม และ
วัฒนธรรมอันเรียบง่ายงดงามไว้ได้อย่างน่าชม คนน่านมี
นิสัยน่ารัก ยิ้มง่ายใจดี ตัวเมืองเต็มไปด้วยวิถีชีวิตเนิบช้า
เมื่ อ เราได้ ไ ปเยื อ นจึ ง ท� ำ ให้ เ ข็ ม นาฬิ ก าชี วิ ต เดิ น ช้ า ลง
โดยเฉพาะเมื่อลมหนาวมาเยือน น่านก็จะงดงามเป็น
พิเศษ สามารถออกไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมี
พืชพรรณ ดอกไม้ สายหมอก กิจกรรมการล่องแก่ง และ
ป่าเขาล�ำเนาไพรอันพิสุทธิ์ ให้สัมผัสได้อย่างสุขล้นหัวใจ
คนเมืองน่านยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มองไปทาง
ไหนก็เห็นแต่วัดวาอารามทั่วทั้งเมืองน่าน ผู้คนยังนิยม

นุ่งซิ่นไปวัด และไปเที่ยวกาดมั่ว (ตลาด) ปูเสื่อกินขันโตก
กันในวันหยุด เมนูพนื้ บ้านจานเด็ดของน่าน มีทงั้ ลาบหมูควั่
ไส้อั่ว แกงแค ต้มย� ำปลาคังน�้ ำข้น ไก่ ท อดมะแขว่ น
(มะแขว่นพืชสมุนไพรทีข่ นึ้ ตามป่าดิบภาคเหนือโดยเฉพาะ
จังหวัดน่าน มีกลิน่ หอมฉุน รสซ่านิดๆ เผ็ดร้อนคล้ายพริกไทย
นิยมใส่ในแกง ลาบ และหลู้) มาชิมเมนูสาหร่ายน�้ำจืด
ไกยี ข องชาวไทลื้ อ ในอ� ำ เภอท่ า วั ง ผาที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร
ชิมลิน้ จี่ ล�ำใย มะไฟจีนอบแห้ง อีกทัง้ กาแฟทัง้ จากดอยภูคา
และภูพยัคฆ์ ทีห่ อมรัญจวนใจ จนกลายเป็นของฝากทีข่ นึ้ ชือ่
รวมถึ ง ดอกเกลื อ สิ น เธาว์ จ ากภู เ ขาซึ่ ง มี แ ห่ ง เดี ย วใน
ภาคเหนือ และผ้าทอลายน�้ำไหลในต�ำนาน
ชาวน่านมีความศรัทธาใน “พญานาค” เป็นอย่างมาก
จึ ง ขุ ด เรื อ ยาวและตกแต่ ง หั ว เรื อ ให้ มี ลั ก ษณะคล้ า ย
พญานาค ปีไหนฝนแล้ง บรรพบุรุษชาวน่านก็จะน�ำเรือ
แข่งไปพายแข่งกัน เปรียบเสมือนพญานาคก�ำลังเล่นน�้ำ 
เพื่อขอฝน และก็เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง เพราะว่าหลัง
จากนั้นฝนก็ตกลงมาจริงๆ
ชาวน่านจึงมีประเพณีแข่งเรือสืบสานกันมายาวนาน
และอนุรักษ์เรือยาวหัวรูปพญานาคไว้ซึ่งหาดูได้ที่น่าน
เท่านั้น นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังจะเห็นเรือยาวแบบ
น่านนีป้ ระดับประดาในสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ ไปในจังหวัดเช่น
เช่น เสาไฟ ซุ้มทางเข้า เป็นต้น ❑
สะบาย ดี
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน
เดิมเรียกว่า หอค�ำ หรือ คุม้ หลวง สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2446
โดยพระเจ้ า สุ ริ ย พงษ์ ผ ริ ต เดช เจ้ า ผู ้ ค รองนครน่ า น
เพื่อใช้เป็นที่พ�ำนักและที่ออกว่าราชการ สืบมาจนสิ้น
เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย
บุตรหลานจึงมอบให้กบั รัฐบาล เพือ่ ใช้เป็นศาลากลางจังหวัด
หลังมีการสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่ ในปี พ.ศ. 2517
กรมศิ ล ปากร จึ ง จั ด ตั้ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
ตัวอาคารมีความสวยงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
โบราณ ก่ออิฐถือปูนสองชัน้ แบบตรีมขุ รูปแบบผสมผสาน
ระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย มีมขุ ออกด้านหน้า
หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ด้านหน้าอาคารมีแนวต้น
ลัน่ ทม เรียงรายกันไปอย่างมีเสน่ห์ ภายในจัดแสดงโบราณ
วัตถุต่างๆ ภาพถ่ายโบราณ งานประณีตศิลป์ เงินตรา
อาวุธ และจัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเครื่อง
ใช้ของชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดน่าน ทว่าสิ่ง
ที่ห้ามพลาดชมคือ “งาช้างด�ำ” วัตถุมงคลล�้ำค่าคู่บ้านคู่
เมืองน่าน มีเรือ่ งเล่าว่าใครจะเอาไปครอบครองเป็นสมบัติ
ส่วนตนหรือน�ำออกจากเมืองน่านไม่ได้ จะเกิดอัปมงคล
งาช้างด�ำจึงกลายเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบมา งาช้างนี้
เจ้ า ผู ้ ค รองนครน่ า นได้ ม าจากเมื อ งเชี ย งตุ ง ยาว 47
เซนติเมตร บนงามีจารึกอักษรล้านนาว่า “กิง่ นีห้ นักหนึง่
หมืน่ ห้าพัน” เมือ่ เทียบกับมาตราส่วนปัจจุบนั เท่ากับ 18
กิ โ ลกรั ม บริ เ วณด้ านหน้าพิพิธ ภัณฑ์ยังเป็น ที่ตั้งของ
100 สะบาย ดี

วัดมิ่งเมือง
อนุสาวรียพ์ ระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ (พระเจ้านครน่าน)
อีกด้วย ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี)
ไม่เก็บค่าเข้าชม ❑
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เปิดเวลา 09.00-16.00 น.
0 5471 0561

เยือนวัดมิง่ เมืองทีม่ ลี วดลายปูนปัน้ อันวิจติ รงดงาม
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาพระหลักเมืองน่าน เดิมเป็นวัดร้างที่
เจ้า อนันตวรฤทธิเดช เจ้า ครองนครน่า น มาพบเมื่อ
พ.ศ. 2400 และสถาปนาวัดใหม่ โดยตัง้ ชือ่ “วัดมิง่ เมือง”
ตามเสาหลักเมืองทีเ่ รียกกันว่า เสามิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2331 ต่อมาปี 2506 ได้เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่ ท�ำให้
เสาล้มลง เจ้าอาวาสพร้อมกับคณะศรัทธาได้รว่ มกันสร้าง
เสาพระหลักเมืองจ�ำลองขึ้น ณ ที่เดิม ส่วนอุโบสถที่ช�ำรุด
ได้ ท� ำ การบู ร ณะใหม่ เ มื่ อ ปี 2527 โดยช่ า งพื้ น บ้ า น
เมืองน่าน ส่วนลวดลายปูนปัน้ เป็นฝีมอื ช่างจากเชียงแสน
โดยมีนายเสาร์แก้ว เลาดี เป็นช่างใหญ่ที่ท�ำการปั้นและ

ออกแบบลวดลายปูนปัน้ ทัง้ หมด ส่วนภายในอุโบสถเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยคุณสุรเดช กาละเสน (จิตรกร
พรสวรรค์พื้นบ้านเมืองน่าน) โดยเขียนแบบอนุรักษณ์
ภาพโบราณ เป็นเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของ
เมืองน่าน เริ่มตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม
ตั้งอยู่เมือง ณ เมืองย่าง (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ�ำเภอปัว)
มาจนถึงสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน
องค์สุดท้าย ❑
ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
0 5471 0934, 09 3249 6443
สะบาย ดี 101
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วัดภูมินทร์
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ ฮูปแต้ม อายุหลาย
ร้อยปีทชี่ อื่ เสียงเลือ่ งลือจนได้ชอื่ ว่า “กระซิบรักบันลือโลก”
คือภาพ “ปูม่ า่ นย่าม่าน” ซึง่ เป็นค�ำเรียกชายหญิงชาวไทลือ้
ในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึกนุ่งผ้า
ลุนตะยา ผูห้ ญิงแต่งกายไทลือ้ เต็มยศอันโดดเด่น เป็นภาพ
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะชิ้นเยี่ยมของวัด
ภูมนิ ทร์ ภาพนีอ้ ยูข่ า้ งประตู เขียนด้วยเทคนิคสีฝนุ่ บนรอง
พื้นดินสอพอง วาดโดย หนานบัวผัน ระหว่างการบูรณะ
ซ่อมแซมในสมัยเจ้าอนันตฤทธิวรเดชครองเมืองน่าน
(ปลายรั ช กาลที่ 4) กลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ เ มื อ งน่ า น
ที่ปรากฏอยู่ในสินค้าจ�ำนวนมาก
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“วัดภูมนิ ทร์” เดิมชือ่ “วัดพรหมมินทร์” ตามนาม
เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ผู้สร้างวัดใน พ.ศ. 2139 ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองบนถนนสุรยิ พงษ์ เป็นวัดโบราณทีแ่ ปลกกว่า
วัดอื่นๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน
ประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แลเห็นหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น โค้งแอ่น
อ่อนช้อย ภายในพระอุโบสถเป็นทีป่ ระดิษฐานพระประธาน
4 องค์ ประทับนั่งหันหลังเข้าหากันบนฐานทรงจัตุรมุข
และหันพระพักตร์ไปสีท่ ศิ มองเข้ามาจากทิศไหนก็จะเห็น
เหมือนกันหมด ภายในโบสถ์ประดับลายไม้แกะสลัก
ลวดลายปิดทองเหลืองอร่าม โดยช่างฝีมอื ล้านนาอันวิจติ ร
มีภาพจิตรกรรมหรือ “ฮูบแต้ม” ยังแสดงถึงชีวิตและ
วัฒนธรรมในยุคสมัยที่สร้างวัด อีกทั้งยังมีการประดับ
กระจกสีโบราณไว้ตามส่วนต่างๆ อย่างน่าชม ราวบันได
โบสถ์ช่างโบราณสร้างให้พญานาคเหมือนเลื้อยทะลุออก
มาจากวิหารซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆ มีช่องไว้ให้เดินลอด ซึ่ง
นักท่องเทีย่ วนิยมมาโดยเดินเวียนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ  
เชือ่ กันว่าจะน�ำโชคดีมาให้ วัดภูมนิ ทร์ได้รบั การยกย่องให้
เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ถ้าใครมาตรงกับวัน
เสาร์-อาทิตย์ ช่วงค�ำ่ ๆ ทีห่ น้าวัดภูมนิ ทร์จะมีกาดมัว่ หรือ
ถนนคนเดินอันแสนคึกคักให้ชอปปิงกันด้วย ❑
วัดภูมินทร์ ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เปิดเวลา 08.00-18.00 น.
09 8879 3956
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วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดศรีพันต้น
ตระการตากับสีทองอร่ามของวัดศรีพนั ต้น  ทมี่ อี ายุ
กว่า 600 ปี สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน
แห่งราชวงศ์ภคู า (พ.ศ. 1960-1969) เดิมชือ่ วัดสลีพนั ต้น
มาจากนามผู้สร้างรวมกับต้นโพธิ์ใหญ่ที่อยู่ด้านทิศเหนือ
และทิศใต้ของวัด (ค�ำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งถูกโค่น
ไปเพื่ อ ตั ด เป็ น ถนน ภายในวั ด มี วิ ห ารสี ท องที่ ตั้ ง เด่ น
เป็นสง่า มีจิตรกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันได
สีทองอลังการ ซึง่ ปัน้ แต่งโดยช่างชาวน่านชือ่ นายอนุรกั ษ์
สมศักดิ์ (สล่ารง) ภายในวิหารมีภาพการเขียนลายเส้น
ลงสีธรรมชาติโดยศิลปินท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าและก�ำเนิดเมืองน่าน วัดนี้เคยเป็น
104 สะบาย ดี

ที่พ�ำนักของหลวงปู่ครูชันทะ เกจิอาจารย์ผู้รักษาคนป่วย
ด้วยการเป่าคาถาเสกน�ำ้ มนต์และการใช้สมุนไพรพืน้ บ้าน
นอกจากนี้ ภายในบริ เ วณวั ด ยั ง เป็ น สถานที่ เ ก็ บ เรื
“เลิศเกียรติศักดิ์” หรือ “เรือพญาฆึ” มีหัวรูปพญานาค
ซึ่งเป็นเรือเอกลักษณ์เมืองน่านขนานแท้ล�ำใหญ่ที่สุด
ในประเทศ บรรจุฝีพายได้ 100 คน ยาวถึง 37 เมตร ❑
วัดศรีพันต้น ถนนเจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เปิดเวลา : 08.00-18.00 น.
0 5477 3128

ใครเกิดปีเถาะต้องมาที่นี่ วัดพระธาตุแช่แห้งเป็น
พระธาตุประจ�ำคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นวัดส�ำคัญ
ซึ่งอยู่นอกตัวเมืองน่านไปทางทิศตะวันออกราว 3 กม.
แลเห็นองค์พระธาตุสที องอร่ามบนเนินเขาได้แต่ระยะไกล
ตามพงศาวดารกล่าวว่า  พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับ
สรงน�ำ้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ น่านทางทิศตะวันออก ณ บ้านห้วยไค้
แล้วเสวยผลสมอแห้ง ซึง่ พระยามลราชน�ำมาถวาย แต่ผล
สมอนัน้ แห้งมาก พระพุทธองค์จงึ ทรงน�ำผลสมอไปแช่นำ�้
ก่อนเสวย แล้วทรงพยากรณ์วา่ ต่อไปทีน่ จี่ ะมีผนู้ ำ� พระบรม
สารีรกิ ธาตุมาประดิษฐาน  จึงเรียกพระสถูปทีป่ ระดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่าพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งสร้างขึ้น
ราว พ.ศ. 1896 โดยพญาครานเมือง (การเมือง) เจ้าผู้
ครองเมืองพลัวหรือปัว (ทีอ่ พยพผูค้ นลงมาสร้างเมืองใหม่
บริเวณดอยภูเพียงแช่แห้ง คือ เมืองภูเพียงแช่แห้งหรือ
เวียงแช่แห้ง) เพื่อบรรจุพระธาตุ 7 องค์ (กระดูกข้อมือ
ข้างซ้าย) ที่ได้รับจากพระยาลิไท กษัตริย์สุโขทัย จากการ
ไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (ในยุคนัน้ น่านเป็นเมืองขึน้ ของ
กรุ ง สุ โ ขทั ย ) สั น นิ ษ ฐานว่ า เดิ ม สถาปั ต ยกรรมแบบ
สุโขทัย หลังน่านผนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของล้านนามีการ
บูรณะและการสร้างครอบทับหลายครั้งจนสูงประมาณ
43 เมตร จนรูปแบบของเจดียใ์ นปัจจุบนั เป็นแบบล้านนา
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี 2487 ❑

วัดพระธาตุแช่แห้ง
89 ม.3 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
0 5460 1146
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วัดพระธาตุช้างค�้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค�้ำ  เป็นวัดใหญ่เก่าแก่และโอ่อ่า
ตั้งอยู่ตรงข้า มพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติน่า น เดิมชื่อ
“วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างโดยพญา
ภูเข่ง (เจ้าปู่แข็ง) เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อปี พ.ศ. 1949
ใช้เป็นสถานทีป่ ระกอบพิธสี ำ� คัญทางพุทธศาสนาและพิธี
ถือน�ำ้ พิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 อีกทั้งยังเป็น
ทีป่ ระดิษฐานพระธาตุชา้ งค�ำ้ ซึง่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
เจดี ย ์ ท รงลั ง กาที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางด้ า นศิ ล ปะสุ โ ขทั ย
ลักษณะคล้ายวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย อายุประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดียม์ รี ปู ปัน้ ช้างปูนปัน้ เพียงครึง่ ตัว
ประดับค�ำ้ อยูโ่ ดยรอบ รวมทัง้ หมด 24 เชือก เป็นทีม่ าของ
ชื่อ “ช้างค�้ำ”
วัดพระธาตุช้างค�้ำวรวิหาร เป็นวิหารหลวงที่มี
อารามขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีเสาปูนกลม
ขนาด 2 คนโอบรอบ จ�ำหลักลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว้
เหมือนลวดลายทีเ่ สาในวิหารวัดภูมนิ ทร์ พระประธานเป็น
ปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสนฝีมือสกุลช่างน่าน
นอกจากนั้นวัดนี้ยังประดิษฐาน “พระพุทธนันท
บุรีศรีศากยมุนี” พระพุทธรูปส�ำริดปางประทานอภัย
สูง 145 เซนติเมตร ปางลีลา ศิลปะสุโขทัย สร้างจากทอง
ส�ำริดผสมเนื้อทองค�ำร้อยละ 65 โดยเจ้างั่วฬารผาสุม
เจ้าผูค้ รองนครน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เมื่อ พ.ศ.
1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยูท่ หี่ อพระไตรปิฎก
ใหญ่ที่สุดในประเทศอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19
106 สะบาย ดี

ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย ศิลปะเชียงแสน ฝีมือ
สกุลช่างน่านที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง และยังมีสถูป
เจดีย์ของเจ้าเมืองส�ำคัญ คือ เจ้ามหาพรหมสุรธาดา
เจ้ า อนั น ตวรฤทธิ เ ดช และพระเจ้ า สุ ริ ย พงศ์ ผ ริ ต เดช
วัดพระธาตุช้างค�ำ้ วรวิหาร ❑
วัดพระธาตุช้างค�ำ้ วรวิหาร
ถ.สุริยพงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
0 5471 0038
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วัดพระธาตุเขาน้อย
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ า้ มพลาดชม “พระพุทธมหา
อุดมมงคลนันทบุรศี รีนา่ น” พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร
สีทององค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนยอดเขาสูง
หันหน้าไปทางเมืองน่าน (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 บนฐาน
ดอกบัว สูง 9 เมตร ยอดพระเกศาท�ำจากทองค�ำหนัก 27
บาท) บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถถ่ายภาพชมวิว
พาโนรามา ได้สวยงาม เช้าวันไหนอากาศเย็นๆ จะแลเห็น
ทะเลหมอกสีขาวละมุน ลอยอ้อยอิ่งเป็นแพอยู่เหนือ
ตัวเมืองน่าน และในยามเย็นยังเป็นจุดชมอาทิตย์อัสดงที่
งดงามมาก
วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย สูงจาก
ระดับน�้ำทะเล ประมาณ 240 เมตร เป็นที่ตั้งปูชนียสถาน
ส�ำคัญคือ พระธาตุเขาน้อย ตามประวัติเล่าว่า สร้างใน
สมัยพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน (พ.ศ. 1950-1960)
108 สะบาย ดี
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ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เจ้าผูค้ รองนครน่านองค์ตอ่ ๆ มาได้บรู ณปฏิสงั ขรณ์
มาโดยตลอด กระทัง่ มีการบูรณะครัง้ ใหญ่ และวิหารสร้าง
ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งใช้พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ร่วมกับเจ้านางยอดค�ำหล้าผู้เป็นอัครชายา
ราชบุตรและขุนนาง แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2454 โดยช่างชาว
พม่าชือ่ หม่องยิง เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา หน้าวัดมีทาง
ขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น ซึ่งกรมศิลปากรได้ส�ำรวจพบ
จารึกวัดพระธาตุเขาน้อยและขึ้นทะเบียนวัดพระธาตุ
เขาน้อยเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2523 ❑
วัดพระธาตุเขาน้อย
128 หมู่ที่ 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
08 5623 3602

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ชมดอกชมพู ภู ค า หนึ่ ง เดี ย วในประเทศไทย
เป็นพันธุไ์ ม้ยนื ต้นขนาดใหญ่หายากใกล้สญ
ู พันธุ์ ขึน้ อยูใ่ น
บริเวณป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร
จะบานอวดช่อดอกสีชมพูสวยสดงดงามเพียงปีละ 1 ครั้ง
เท่านั้น ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พบได้ที่อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคาเท่านั้น อุทยานนี้มีพื้นที่ 1,065,000 ไร่
ครอบคลุมในท้องที่ 8 อ�ำเภอของจังหวัดน่าน (ปัว ท่าวังผา
ทุ่งช้าง เชียงกลาง บ่อเกลือ สันติสุข เฉลิมพระเกียรติ
แม่จริม)
“ดอยภูคา” เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนที่สูง
กว่า 1,910 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล จึงท�ำให้มีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี อาบอิม่ ด้วยทะเลหมอกดอกไม้ และพืช
พรรณหายากมากมาย ท�ำให้เทือกดอยสูงล�้ำค�้ำฟ้าแห่งนี้
กลายเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ รวมถึงนักธรรมชาติ
วิทยาที่พากันมาชมพืชพรรณต่างๆ อาทิ เมเปิลแดงภูคา
กุหลาบพันปีภคู า ดอกกระโถนฤาษี และพืชหายากระดับ
โลกอย่าง ต้นเต่าร้างยักษ์ภูคา ซึ่งปัจจุบันพบเพียงแห่ง
เดียวในโลกที่นี่ เป็นต้น
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติในสภาพป่าเขาล�ำเนาไพร
ที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ จึงท�ำให้เราเหมือนอยู่ในห้องเรียน
ธรรมชาติขนาดมหึมา เหมาะส�ำหรับนักดูนกทั้งมือใหม่
และมืออาชีพ เพราะมีนกประจ�ำถิ่นและนกอพยพผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ชมตลอดปีนับร้อยชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นนกไต่ไม้สีสวย (Beautiful Nuthatch), นกกินปลี

หางยาวคอด�ำ  (Black-throated Sunbird) นกภูหงอน
หัวลาย (Striated Yuhina) นกโพระดกคางเหลือง
(Golden-throated Barbet) และนกจับแมลงสร้อยคอ
ขาว (White-gorgeted Flycatcher) เป็นต้น ยิ่งกว่านั้น
ดอยภูคายังมีลานกางเต็นท์หลายจุดให้บริการ ซึ่งในยาม
ค�่ำคืนท้องฟ้ามืดสนิท สามารถท�ำกิจกรรมดูดาวได้อย่าง
สนุกสนาน นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีกิจกรรมและที่พัก
พร้อมสรรพ ค่าเข้า ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ❑
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ตั้งอยู่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
(ห่างตัวจังหวัดน่าน 85 กม.)
0 5470 1000, 08 2194 1349
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อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
มานอนกางเต็นท์ชมหมอก บนอุทยานแห่งชาติ
ขุนน่าน ต้นก�ำเนิดของแม่นำ�้ น่าน ตัง้ อยูใ่ นป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
155,375 ไร่ ในท้องที่ต�ำบลภูฟ้า ต�ำบลบ่อเกลือใต้
ต�ำบลดงพญา อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมียอดดอย
ผีปนั น�ำ้ ในเทือกเขาผีปนั น�ำ้ เป็นดอยทีส่ งู ทีส่ ดุ สูงประมาณ
1,745 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล ความสมบูรณ์ของป่าเขา
ท�ำให้ที่นี่เป็นแหล่งที่ตั้งของธรรมชาติอันหลากหลาย
เช่น จุดชมวิวหน่วยพิทักษ์ห้วยตี๋ จุดชมวิวดอยมงคล
น�ำ้ ตกสะปัน น�้ำตกห้วยห้า เป็นต้น
♦ น�ำ
้ ตกสะปัน ซ่อนตัวอยูท่ า่ มกลางป่าในเขตของ
หมู่บ้านสะปัน เป็นน�้ำตกสวยขนาดกลาง 3 ชั้น แต่ละชั้น
มีความสูงไม่มาก ประมาณ 3-6 เมตร จุดเด่นของน�้ำตก
แห่งนี้คือสายน�ำ 
้ 2 แฉกที่ไหลลงมาจากหน้าผา มีน�้ำไหล
ตลอดปี รอบๆ เต็มไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติยาวประมาณ 800 เมตร

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

น�้ำตกห้วยห้า ในเขตของหมู่บ้านนาบง เป็น
น�ำ้ ตกขนาดกลาง มีทงั้ หมด 3 ชัน้ แม้จะไม่ได้โด่งดังเท่ากับ
น�้ำตกสะปัน แต่น�้ำตกแห่งนี้ก็มีบรรยากาศที่สงบร่มเย็น
ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ ชั้นที่ 3 (ตาดผาแดง) มีลักษณะเป็น
น�ำ้ ตกขั้นบันได 5 ชั้น เป็นริ้วน�ำ้ ที่สวยงาม เหมาะกับการ
ไปพักผ่อน
จากอ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปตามทางหลวง
หมายเลข 1081 (บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ) ประมาณ
4 กิโลเมตร เลีย้ วขวาเข้าทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติขนุ น่าน
มีที่พัก และสถานที่กางเต็นท์ และมีเต็นท์ให้บริการ
ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
(ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาติให้น�ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง
เข้าไปในอุทยาน) ❑
♦

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
บ้านสะปัน หมู่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
0 5473 1790, 08 4483 7240
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อุทยานแห่งชาติศรีนา่ น อยูห่ า่ งจากตัวเมืองน่าน
ลงไปทางทิศใต้ประมาณ 80 กม. ครอบคลุมพื้นที่ตาม
แนวสองฟากฝัง่ ล�ำน�ำ้ น่าน จนไปสิน้ สุดทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ เขือ่ น
สิรกิ ติ ิ์ ตัง้ แต่อำ� เภอนาหมืน่ อ�ำเภอนาน้อย อ�ำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ผสานเทือกเขาสูงสลับ
ซับซ้อน จึงมีแหล่งท่องเทีย่ วทีโ่ ดดเด่นคือ ดอยเสมอดาว
เสาดินนาน้อยและคอกเสือ ผาหัวสิงห์ เป็นต้น
♦ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ผาชู้ เป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ย อดนิ ย มของน่ า นมาช้ า นาน
งดงามด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน อบอวลด้วยทะเลหมอก
ในยามเช้า  ในช่วงฤดูหนาวจะสวยที่สุด  โดยสามารถขับ
รถยนต์ขึ้นไปจอดไว้ แล้วกางเต็นท์นอนดูดาวรับอากาศ
หนาวเย็นฉ�่ำ ตื่นเช้ามาดูทะเลหมอก และ “ผาหัวสิงห์”

ที่อยู่ถัดจากจุดชมวิวไปทางซ้ายไม่ไกล ส่วนด้านขวาจาก
จุดชมวิวเรียกว่า “ผาชู”้ ซึง่ มีตำ� นานรักสามเศร้าว่า ในอดีต
มีเจ้าชายชื่อ เจ้าจ๋วง เสกสมรสกับชายา เจ้าจันทร์ ครอง
รักกันมานาน อยู่มาวันหนึ่งเจ้าจ๋วงออกไปล่าสัตว์ในป่า
พบกับเจ้าเอื้อง หญิงงามที่อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่า
นั้น เจ้าจ๋วงกับเจ้าเอื้องเกิดผูกสมัครรักใคร่กัน เจ้าจันทร์
ตามออกมาพบ แต่เจ้าจ๋วงตัดสินพระทัยไม่ได้วา่ จะเลือกอยู่
กับใคร เจ้าจันทร์จึงกระโดดหน้าผาลงไปตาย ท�ำให้เจ้า
จ๋วงและเจ้าเอือ้ งกระโดดตามกันลงไปด้วยเพราะความรัก
อันแรงกล้า เจ้าจ๋วงกลายร่างเป็นต้นจ๋วง เจ้าจันทร์กลาย
ร่างเป็นต้นจันทร์ผา ส่วนเจ้าเอือ้ งกลายร่างเป็นดอกเอือ้ ง
ขึ้นอยู่ตรงโขดหินบริเวณผานั้นมาจนถึงทุกวันนี้
ทางอุทยานฯ มีที่พัก เต้นท์ และสถานที่กางเต้นท์
ให้บริการ หรือนักท่องเที่ยวสามารถน�ำเต้นท์มาเองได้
ค่าเข้าผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท  ❑
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เสาดินนาน้อยและคอกเสือ ตั้งอยู่ในต�ำบล
เชียงของ ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีนา่ น ห่างจากทีท่ ำ� การ
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ประมาณ 24 กม. และอยู่ห่าง
จากตัวเมืองน่าน 60 กม. เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่
เกิดจากการทับถมของดินและการกัดเซาะของสายน�ำ้ ฝน
เป็นเวลานานหลายหมื่นปี จนกลายเป็นริ้วรายม่านดิน
สีน�้ำตาลแดง ที่งดงามแปลกตา คล้ายผาม่านขนาดใหญ่
สันนิษฐานว่าที่นี่เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน ลักษณะคล้าย
แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ หรือละลุ ในจังหวัดสระแก้ว
เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) กระจายอยู่ในพื้นที่
ประมาณ 20 ไร่ ถั ด ออกไปประมาณ 300 ม. คื อ
คอกเสือ เป็นแนวก�ำแพงดินธรรมชาติทที่ อดยาวโอบล้อม
พืน้ ทีป่ ระมาณ 10 ไร่  คล้ายครึง่ วงกลม ภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็น
แอ่งตรงกลาง มีหลืบผาล้อมรอบ สมัยโบราณชาวบ้านจะ
ต้อนเสือเข้ามาในแอ่งนี้ เพือ่ ล้อมจับโดยง่าย ก�ำแพงดิน
ลดหลั่นเป็นชั้นๆ และมีซอกหลืบ และถ�้ำให้เดินลอด
เข้าไปได้ โพรงถ�้ำเหล่านี้เองที่นักโบราณคดีส�ำรวจพบ
ข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ (ปัจจุบัน
เก็บรักษาอยูท่ พี่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาตินา่ น) แสดงให้เห็น
ว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่า
ที่สันนิษฐานว่าเคยใช้เสาดินนาน้อยเป็นที่อาศัยหลบภัย
ก่อนจะพัฒนามาเป็นวิถีชีวิตเกษตรในยุคต่อมา
ภายในพื้นที่เสาดินนาน้อย มีต้นไม้ประหลาดอยู่
ชนิดหนึ่งชื่อ “ต้นดิกเดียม” (แปลว่า จั๊กกระเดียม หรือ
จั๊กกระจี้) ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นเตี้ยๆ ซึ่งเมื่อเราไปถูหรือ
ลูบๆ คล�ำๆ หรือสะกิดเบาๆ ต้นไม้ก็จะเกิดอาการสั่น
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ไปทั้ ง ต้ น ทั้ ง ใบ ราวกั บ คนตั ว สั่ น ด้ ว ยความจั๊ ก กระจี้
ไม่มีผิด หลักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเนื้อเยื่อของต้นไม้นี้
อุ้มน�ำ้ ไว้มากเป็นพิเศษ  พอได้รับความกระทบกระเทือน
ก็เลยเกิดอาการสั่นไหวราวกับต้นไม้เต้นระบ�ำ  อุทยานฯ
มีที่พักและที่กางเต็นท์ให้บริการ ❑
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
ค่าเข้าผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
09 3242 2914, 09 8685 3293,
09 8803 2872 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

ชุมชนบ้านบ่อหลวง
(บ่อเกลือสินเธาว์)
สัมผัสแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์โบราณกว่า 800 ปี
หนึง่ เดียวในโลก ทีต่ งั้ อยูบ่ นภูเขาสูงห่างไกลจากท้องทะเล
ซึง่ นักธรณีวทิ ยาได้สำ� รวจพบว่าพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ่อเกลือ มีชนั้
หินเกลืออยู่ใต้ดินเมื่อน�้ำจืดไหลไปละลายเกลือ และดัน
ออกมาตามพื้นผิวจนเป็นแหล่งน�ำ้ เค็มส�ำหรับท�ำ “เกลือ
สินเธาว์ หรือ เกลือภูเขา” (ที่ไม่มีไอโอดีน)
บ่อเกลือสินเธาว์นี้ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านบ่อหลวง
อ�ำเภอบ่อเกลือ ซึง่ เป็นอ�ำเภอเล็ก ๆ  ห่างจากอ�ำเภอเมือง
ประมาณ 80 กม. ด้านทิศตะวันตกมีดอยภูคากัน้ แยกจาก

อ�ำเภอปัว ทิศตะวันออกมีภูเขากั้นระหว่างชายแดนลาว
ปัจจุบันมีรีสอร์ทเล็กๆ เกิดขึ้นมากมาย
ชุมชนบ้านบ่อหลวง เป็นชุมชนเก่าแก่ทมี่ เี อกลักษณ์
มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คนในชุมชนก็มีอาชีพดั้งเดิมนั้นก็คือ
การต้มเกลือ ซึ่งยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกัน
มาโดยใช้ไม้แห้งหรือฟืนเป็นเชื้อเพลิง สมัยก่อนบ่อเกลือ
มีชื่อว่า “เมืองบ่อ” เป็นชุมชนขนาดใหญ่และภายในพื้น
ที่รอบๆ นี้มีบ่อน�้ำเกลือสินเธาว์มากถึง 9 บ่อ ตามต�ำนาน
เล่าว่า เดิมบริเวณนี้เป็นป่าทึบ มีนายพรานผูห้ นึง่ ผ่านมา
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เห็นเหล่าสัตว์ทงั้ หลายมากินน�ำ้ กันทีน่ ี่ พอชิมดูจึงรู้ว่าน�้ำมี
รสเค็ม ความได้ลว่ งรูไ้ ปถึงเจ้าหลวงภูคาและเจ้าหลวงบ่อ
จึ ง ได้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น พุ ่ ง สะเน้ า (หอก) แข่ ง กั น บน
ยอดดอยภูจั๋น เพื่อแบ่งเขตการครอบครองบ่อน�้ำเกลือ
เจ้าหลวงภูคาพุ่งหอกออกไปทางทิศตะวันตกของล�ำน�้ำ
มาง ตรงทีต่ งั้ หอนอกในปัจจุบนั ส่วนเจ้าหลวงบ่อพุง่ หอก
ไปทางทิศตะวันออกของแม่นำ�้ มาง ตรงทีต่ งั้ หอเจ้าพ่อบ่อ
หลวงในปัจจุบัน ชาวบ้านที่มาชมการแข่งขันพุ่งหอกก็ได้
น�ำหินมากองไว้และตั้งเป็นโรงหอท�ำพิธีระลึกตอบแทน
บุญคุณเจ้าหลวงทั้งสองทุกปี ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน�้ำ
เกลือแต่ละบ่อนัน้ มี “เจ้าซางค�ำ” คอยปกปักรักษาอยู่ ใน
วันแรม 8 ค�่ำ  ของเดือน 5 หมู่บ้านบ่อหลวงจะท�ำพิธี
บวงสรวงเจ้าหลวงบ่อเรียกว่า “พิธแี ก้ม” จะมีการเลีย้ งเจ้า
หรือเลีย้ งผี เพือ่ ขอบคุณสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ใี่ ห้เกลือแก่พวกเขา
โดยจะปิดกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกหมู่บ้าน ด้วย
ยานพาหนะทุกชนิด เป็นเวลา 3 วัน แต่สามารถเดินเท้า
เข้ามาได้ (ปิดในช่วงวันเข้าพรรษาด้วยเช่นกัน)
เกลือมีคณ
ุ ประโยชน์มาก โดยเฉพาะทางภาคเหนือ
ที่ห่างไกลทะเล จึงมีสงครามการแย่งชิงเกลือเกิดขึ้น
พระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนา ได้เสด็จมาตีเมืองน่าน
เพื่อครอบครองบ่อเกลือ ซึ่งถือเป็นยุทธปัจจัยส�ำคัญ
สมัยนัน้ เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนา
ตัง้ แต่นนั้ มา (เจ้าหลวงน่านจะต้องส่งส่วยเกลือประมาณ
7,395 กิโลกรัมต่อปี) ถึงกระนั้นน่านก็ยังมีประวัติการ
ค้ า ขายเกลื อ กั บ มณฑลต่ า งๆ ในประเทศจี น มาเป็ น
เวลานาน การเดินทางไปอ�ำเภอบ่อเกลือ ก็ต้องผ่านถนน
114 สะบาย ดี
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กิจกรรมน่าท�ำในเมืองน่าน

ลอยฟ้า ถนนเส้นนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่ อ�ำเภอสันติสขุ ไปจนถึง อ�ำเภอ
บ่อเกลือ มีลกั ษณะเป็นโค้งคดเคีย้ วคล้ายเลข 3 ระยะทาง
300 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวย ปัจจุบันในอ�ำเภอมีรีสอร์ท
เกิดขึ้นมากมาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ❑
สอบถามข้อมูลเพิมเติม
ที่ว่าการอ�ำเภอบ่อเกลือ บ้านบ่อหลวง
หมู่ที่ 1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
0 5477 8062

ถ้าใครเป็นนักท่องเที่ยวแนวผจญภัย และต้องการ
ความมันสะใจกลางสายน�้ำเชี่ยวแบบก�ำลังพอดีๆ  ให้ได้
สนุกสนานกัน ต้องไปเทีย่ วที่ “อุทยานแห่งชาติแม่จริม”
ซึง่ มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ด่นคือ การล่องแก่งล�ำน�้ำว้า
โดยใช้แพยาง เสื้อชูชีพให้กระชับ แล้วล่องแพยางไปใน
ล�ำน�้ำว้าตอนล่าง ผ่านสายน�้ำคดเคี้ยวกลางผืนป่าบริสุทธิ์
ที่เต็มไปด้วยแก่งกว่า 22 แห่ง สองฝั่งเป็นผาหิน โขดหิน
และหาดทรายให้ขึ้นไปนั่งพักผ่อนหลายจุด โดยแก่งใหญ่
สุดคือแก่งหลวง ทีม่ เี สียงสายน�ำ้ ดังสนัน่ ระดับแก่งหินลด
ฮวบลงกว่า 1-2 เมตร การล่องแก่งน�ำ้ ว้าตอนล่างมี 2 ช่วง

คือถ้าลงแพยางจากหน้าอุทยานฯ จะมีระยะทาง 15 กม.
แต่ถ้าเริ่มล่องจากบ้านน�้ำปุ๊ ต�ำบลน�้ำพาง อ�ำเภอแม่จริม
ไปสิน้ สุดทีบ่ า้ นหาดไร่ ต�ำบลส้านนาหนอง อ�ำเภอเวียงสา
จะรวมระยะทาง 19.2 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
การล่องแก่งน�้ำว้าตอนล่างชมธรรมชาติจะสวยสุดใน
ฤดูหนาว การล่องแก่งมีระดับความยากอยูท่ ี่ 3-5 ขณะ
ล่องต้องเชือ่ ฟังนายท้าย ช่วยกันพาย และต้องยึดตัวเองไว้
กับเรือยางให้ดี
อุทยานแห่งชาติแม่จริม เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
ครอบคลุมเนือ้ ทีป่ ระมาณ 270,000 ไร่ ยอดดอยทีม่ คี วาม
สูงมากที่สุดคือ ดอยขุนลาน (1,652 เมตร) รองลงมาคือ
ดอยแดนดิน ดอยขุนน�้ำปูน ดอยขุนคูณ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ทีพ่ กั และสถานทีก่ างเต็นท์ ค่าเข้าอุทยาน ผูใ้ หญ่
40 บาท เด็ก 20 บาท ❑
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
35 หมู่ 5 บ้านห้วยทรายมูล ต.น�้ำปาย อ.แม่จริม
จ.น่าน
08 0679 9070
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ข้ามแดนไปแขวงไชยบุรี

THAI

LAOS
ROUTE

หลังจากเที่ยวน่านกันจนเต็มที่แล้ว ก็ได้เวลาข้าม
แดนจากไทยไปเทีย่ วหลวงพระบางประเทศลาว โดยผ่าน
จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ข้ามไปสู่ สปป.ลาว
ทีบ่ า้ นน�ำ้ เงิน เมืองเงิน แขวงไชยบุรี จากน่านไปหลวงพระบาง
สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทาง ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-หงสา-จอมเห็ดหลวงพระบาง เป็นเส้นทางสายใหม่ที่ใกล้ที่สุด (เส้นทาง
4B) ระยะทาง 152 กม. ใช้เวลาแค่เพียง 3 ชม.เท่านั้น
2. เส้นทาง ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-หงสา-ไชยะบุรีท่าเดื่อ-หลวงพระบาง ระยะทาง 250 กม. เดินทางได้
ตลอดทั้งปี (เส้นทาง 4A)
จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นแห่งนี้ เป็นพรมแดน
ทางถนน ซึง่ เป็นถนนสองเลนลาดยางอย่างดี อยูห่ า่ งจาก
สะบาย ดี
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ตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กม. ขับไปตามทางหลวง
หมายเลข 101 (AH13) จนถึงพรมแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว เมื่อข้ามด่านเมืองเงิน
(Muang Ngeun) ไปแล้วใช้ถนน 4A ไปต่อประมาณ 40
กม. จะผ่านโรงไฟฟ้าเมืองหงสา (ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในสปป.ลาว ใช้ถา่ นหินผลิตไฟฟ้าขายให้ประเทศไทย
ถึง 90 %) ก็จะถึงสามแยกบ้านนาปุง (เมืองหงสา แขวง
ไชยะบุลี) แล้วเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางทีเ่ พิง่ สร้างใหม่คอื เส้น
ทาง 4B มีระยะทาง 114 ก.ม. ซึ่งลดเวลาจากเส้นทางเดิม
ที่ใช้เส้นทาง 4A ตลอดสายที่ต้องผ่านท่าเดื่อซึ่งใช้เวลา 6
ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ถนนเส้นใหม่นี้สร้าง
ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาว-ไทย ปลายทางที่
บ้านเชียงแมน แล้วข้ามแม่น�้ำโขงไปก็ถึงหลวงพระบาง
แล้ว (สามารถน�ำรถยนต์ลงเรือบั๊กหรือแพขนานยนต์ได้)

การข้ า มพรมแดนต้ อ งใช้ ห นั ง สื อ ผ่ า นแดน
(Passport) ประทับตราที่ฝั่งไทย (บ้านห้วยโก๋น) และไป
ประทับตราฝั่งลาว (บ้านน�้ำเงิน) ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศ
ลาวได้ไม่เกิน 30 วัน ค่าผ่านแดน 10 บาทต่อคน ถ้าไม่มี
พาสปอร์ตให้ท�ำบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass)
ได้ทว่ี า่ การอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติและศาลากลางจังหวัด
น่าน (ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน) สามารถอยู่ในแขวงไชยบุรีประเทศลาวได้
ไม่เกิน 3 วัน เท่านั้น
ส่วนใครที่ต้องการน�ำรถเข้าไปลาวนั้นไม่ยาก ก่อน
เดินทางไปท�ำพาสปอร์ตรถทีข่ นส่งจังหวัด ค่าธรรมเนียม
ราคา 250 บาท เตรียมใบขับขีไ่ ปให้พร้อม ถึงด่านห้วยโก๋น
ต้องท�ำประกันรถประเทศลาวทีบ่ ริเวณด่าน ค่าธรรมเนียม
ประมาณ 200 บาท ค่าผ่านแดนยานพาหนะคันละ 50 บาท

นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางได้ดว้ ยรถยนต์สว่ นตัว
หรือรถโดยสารระหว่างประเทศ (รถมินบิ สั ขนาด 21 ทีน่ งั่ )
วิง่ เส้นทาง น่าน - ไซยะบุรี - หลวงพระบาง วันละ 1 เทีย่ ว
ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านเวลา 08.00 น.
ถึงหลวงพระบาง 16.30 น. ค่าโดยสารประมาณ 660 บาท
มีรถโดยสารประจ�ำทางและรถตู้จากตัวเมืองน่าน
มายังหน้าด่านห้วยโก๋นวันละ 4 เที่ยว (รถตู้บริษัทนคร
น่านยานยนต์  โทรศัพท์ 0 5477 5229)
จากด่านห้วยโก๋น สามารถนัง่ รถสามล้อไปนิดเดียว
ไปขึ้นรถบัสที่สถานีขนส่งเมืองเงิน เพื่อโดยสารรถประจ�ำ
ทางไปหลวงพระบาง มีรถบัสวิง่ วันละ 1 เทีย่ ว ออกเวลา
11.00 น. ถึงหลวงพระบางประมาณ 15.00 น. ค่าโดยสาร
คนละ 300 บาท
สะบายดี
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นับได้ว่าเส้นทางนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางสายส�ำคัญที่
ไปหลวงพระบางได้ง่ายที่สุด และสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศเวียดนามได้อีกด้วย ❑
ด่านชายแดนห้วยโก๋น
หมู่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
เปิดท�ำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
0 5471 1513, 08 4950 8751
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดน่าน
0 5471 1913
องค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยโก๋น
264 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
0 5405 9646
ททท. ส�ำนักงานจังหวัดน่าน
0 5471 1217
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บริเวณด่านชายแดนห้วยโก๋นนั้น มีตลาดการค้าชายแดน
ไทย บ้านห้วยโก๋น-ด่านน�้ำเงิน สปป.ลาว จ�ำหน่ายสินค้า
พืน้ บ้าน สมุนไพร ของใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เปิดทุกวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ❑

แต่เดิมจากจุดผ่านด่านบ้านห้วยโก๋น ผู้คนมักข้าม
ด่านไปแล้วใช้ถนน 2W ตรงไปยังเมือง“ปากแบง” เพื่อ
ล่องเรือเทีย่ วแม่นำ�้ โขง หรือล่องเรือจากปากแบงไปหลวง
พระบาง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม หลังการ
ตั ด ถนนสายใหม่ ท� ำ ให้ ก ารเดิ น ทางไปหลวงพระบาง
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง ❑
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แขวงไชยบุรี
(Sainyabuli Province)
ออกเสียงตามส�ำเนียงลาวว่าแขวงไซยะบูลี แปลว่า
“เมืองแห่งชัยชนะ” เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาว
(แขวงของลาวเทียบกับจังหวัดของไทย) ตัง้ อยูท่ างตะวันตก
สุดของประเทศลาว ติดกับเขตแดนไทยยาวถึง 645 กม.
ติดกับจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์  พิษณุโลก
และจังหวัดเลย ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ก่อน
เสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 ต่อมาไทยได้
แขวงนี้กลับคืนมาชั่วคราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ตั้งเป็นจังหวัดลานช้าง แต่ต้องคืนแก่ลาวหลังสงครามยุต  ิ
ไชยบุรี ห่างจากเส้นเขตแดนไทยไป 124 กม. เป็น
เมืองแห่งป่าไม้อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติอันสวยงาม
ตัง้ อยูบ่ นภูเขาและทีร่ าบสูง คนพืน้ เมืองส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทด�ำ ไทลือ้ ขมุ คะฉิน่ กรี อาข่า และมลาบรี ทางตะวันออก
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เมืองเงิน (Ngeun) แขวงไชยบุรี

ติดกับฝั่งแม่น�้ำโขง แลเห็นยอดเขาที่มองไกลๆ คล้ายช้าง
ก�ำลังเดิน จึงได้ชอื่ ว่า “ผาช้าง” ส่วนทางทิศตะวันตกของ
ตัวเมืองเป็นที่ตั้งของป่าสงวนแห่งชาติน�้ำพูน ถัดมาทาง
ตอนใต้รมิ ชายแดนมีนำ�้ ตกให้เทีย่ วชม อาทิ น�ำ้ ตกบ้านค�ำ 
น�ำ้ ตกตาดเหือง และน�ำ้ ตกตาดแจว ซึง่ สูงประมาณ 30 เมตร
เป็นต้น
อาหารการกินชาวไชยบุรี ไม่ตา่ งจากทางภาคเหนือ
ของไทยนัก ชาวไชยบุรีมีเทคนิคต้มเหล้า และการท�ำ
จิ้นส้ม (แหนมส้ม) ส้มปลา ที่ขึ้นชื่อ มีต�ำบักหุ่งหรือ
ต�ำลาวไชยะ ทีใ่ ส่นำ�้ ปลาร้า หรือน�ำ้ ปลาแดก ทีอ่ ร่อยหรือ
นัวมากๆ มีหมกตุ่น หมกเป็ด หมกปลา หมกไข่ปลา และ
พันปลา หรือ เมี้ยงปลา แบบลาว ฯลฯ ❑

เป็นเมืองหน้าด่านที่ข้ามจากด่านห้วยโก๋น อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หากใครจะขับรถยนต์ผ่าน
เมืองเงินไปหลวงพระบางเลยก็ได้ แต่หากมีเวลาค่อนข้างมาก
ก็สามารถแวะเที่ยวชมเมืองเงินได้สบาย จะได้สัมผัส
ธรรมชาติและวิถีชีวิตมากขึ้น เพราะเมืองเงินได้ฉายาว่า
เป็น “ดินแดนแห่งฝ้าย” (Land of Cotton) เนื่องจาก
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมมีการปลูกฝ้ายธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
แล้วเก็บเกีย่ วมาถักทอเป็นผ้านุง่ ห่มกันมาหลายชัว่ อายุคน
ปัจจุบันมีบางหมู่บ้านที่เข้าถึงง่ายเปิดให้เที่ยวชมและ
ซื้อหา อีกทั้งในช่วงเดือนธันวาคมยังมี “พิธีปั่นฝ้าย”
โดยหญิงชาวเมืองเงินตามหมูบ่ า้ น จะมานัง่ จับกลุม่ ล้อมวง
ปั่นฝ้ายในช่วงเย็นจนถึงค�่ำคืน แล้วให้ผู้ชายในหมู่บ้าน
มาพูดคุยเกี้ยวพาราสี หรือบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ขับกล่อมอย่างน่ารัก หากหนุ่มสาวคู่ใดใจตรงกัน ก็จะ
ตกลงปลงใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันเลยทีเดียว
นอกจากนีเ้ มืองเงินยังมีแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ให้ชมอีก
อาทิ “วัดศรีบุญยืน” (Wat Si Boun Yeun Temple)
สร้างขึน้ เมือ่ ประมาณปี ค.ศ. 1736 โดยครูบาค�ำแสนและ
เจ้าหลวงน�้ำทา ภายหลังเมื่อครูบาค�ำแสนมรณะภาพลง
ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์วัดศรีบุญยืนขึ้น อันมีความ
หมายเป็นสิริมงคลว่า “เจดีย์แห่งการมีอายุยืนยาว” ❑
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ศูนย์อนุรักษ์ช้างไชยบุรี
(Sainyabuli Elephant
Conservation Center)

เมืองหงสา (Hongsa)
เป็นเมืองเล็กๆ ในแขวงไชยบุรี ห่างจากชายแดน
ไทยทีต่ ำ� บลห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
เพียง 40 กม. ตัง้ อยูใ่ นหุบเขา อากาศเย็นสบายโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูหนาว ทุกวันนี้เป็นเมืองที่คึกคัก เป็นผลพลอยได้
จากการสร้างโรงไฟฟ้าหงสา (Hongsa Power Plant)  
ที่เริ่มเปิดท�ำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ส่งกลับไปให้ไทย
ภายใต้สัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นหนึ่งในเมืองน่าแวะเที่ยวบนเส้นทางสู่หลวงพระบาง
จุดที่น่าแวะชมคือ “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรหงสา” บน
เนื้อที่ 120 ไร่ ก่อตั้งและด�ำเนินงานโดยโรงไฟฟ้าหงสา
เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่
ให้ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิม
อันเนือ่ งมาจากการท�ำเหมืองถ่านหินและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
122 สะบาย ดี

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแห่งนี้อยู่บนพื้นที่เนินเขา
อันสวยงาม มีไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบนานาชนิดปลูกไว้ให้
เทีย่ วชม เช่น สวนยางพารา กล้วย มะละกอ สตรอว์เบอรี
สับปะรด มะเขือ มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ ไผ่ยักษ์ ต้นหม่อน
และไม้ดอกเมืองหนาวต่างๆ ฯลฯ
นอกจากนั้ น เมื อ งหงสายั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ธรรมชาติจ�ำพวกน�้ำตกให้เที่ยวชมด้วย เช่น “น�้ำตก
ตาดค�ำแสน” (Tad Khamsane Waterfall) อยู่ห่าง
จากตัวเมืองออกไปเพียง 8 กิโลเมตร และเมืองหงสา
ยังเป็นสถานทีจ่ ดั “งานเทศกาลช้างประจ�ำปี” (Hongsa
Elephant Festival) ในทุกเดือนกุมภาพันธ์ ปกติมีจัด
3 ที่ คือ บ้านเวียงแก้ว บ้านปากลาย และเมืองไชยบุรี
เมืองหลวงประจ�ำแขวงไชยบุรี ❑

เป็นตัวแทนความยิ่งใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์
ของอาณาจักรล้านช้างในอดีต เพราะแขวงไชยบุรีมีช้าง
ป่าอยูม่ ากทีส่ ดุ ในประเทศลาว จนได้รบั การขนานนามว่า
เป็น “ดินแดนแห่งชาติ” กันเลยทีเดียว ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้
เราจะได้สัมผัสกับช้างซึ่งเคยท�ำงานลากซุงในป่า น�ำมา
แสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม (พร้อมด้วยกิจกรรมกับช้าง
2 วัน 1 คืน ทดลองใช้ชวี ติ อยูก่ บั ช้าง เป็นควาญช้างสมัครเล่น
เดินป่าไปกับช้าง ให้อาหารช้าง และเลี้ยงช้าง ที่นี่มีศูนย์
ข้อมูล พิพธิ ภัณฑ์ชา้ ง ห้องนิทรรศการ ศูนย์ฝกึ อบรม ร้าน
ขายของที่ระลึก และมีที่พักลักษณะบังกะโลเป็นหลังๆ
พร้อมกับร้านอาหารไว้บริการทั้งสามมื้อ

นอกจากนี้ หากใครไปเที่ยวไชยบุรีในช่วงกลาง
เดือนกุมภาพันธ์พอดี ก็จะได้สมั ผัสกับ “ประเพณีบญ
ุ ช้าง”
(Sainyabuli Elephant Festival) อันเป็นงานบุญ
ร�ำลึกถึงบุญคุณของช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้าน
ช้างของลาวมาแต่อดีตกาล งานนี้จัดพิธีเฉลิมฉลองกัน
2 วันเต็ม มีกิจกรรมและการแสดงช้าง การท�ำพิธีบายศรี
ช้างในวันแรก และวันทีส่ องมีขบวนแห่ชา้ ง ขบวนพาเหรดช้าง
และการประกวดคัดเลือกช้างทีม่ คี วามสามารถ เชือ่ มโยง
ให้เกิดความสัมพันธ์อนั เหนียวแน่นสืบมาระหว่างช้างและ
ชุมชน งานประเพณีบญ
ุ ช้างนีม้ กั มีการแสดงสดจากศิลปิน
ชาวลาวและชาวต่างชาติ มีตลาดกลางคืน และภาพยนตร์
สารคดีจอหนังกลางแปลงด้วย
ใครจะมาที่นี่ต้องใช้ถนน 4A ซึ่งเป็นเส้นทางไป
หลวงพระบางสายเก่า ศูนย์อนุรักษ์ช้างอยู่ไม่ไกลจาก
Sayaboury Tourist Information ❑
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.elephantconservationcenter.com
+856 (0) 20 9659 0665
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เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang)

สัมผัสวิถชี วี ติ เนิบช้า บนแผ่นดินทีส่ งบงดงามลึกซึง้
สมเป็นมรดกโลก “หลวงพระบาง” เมืองหลวงเก่าแก่ของ
อาณาจั ก รล้ า นช้ า ง หรื อ “ศรี สั ต นาคนหุ ต ล้ า นช้ า ง
ร่มขาว” (สต แปลว่า ร้อย นหุต แปลว่า หมื่น นาค แปล
ว่า ช้าง รวมแปลว่า ช้างร้อยหมื่น คือ ล้านช้าง) มหานคร
โบราณที่ผ่านกาลเวลา อวดอารยธรรมดั้งเดิมของลาว
ได้อย่างสมภาคภูมิ ทั่วเมืองอวลด้วยศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มากด้วยวัดวาอาราม ท�ำให้ปี
พ.ศ. 2538 องค์การยูเนสโกประกาศให้หลวงพระบาง
เป็นมรดกโลกทั้งเมือง
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เดิมหลวงพระบางมีชื่อว่า “เชียงดงเชียงทอง”
เรียกสั้นๆ ว่า “เชียงทอง” เพราะเป็นดินแดนที่มีทองค�ำ
มาก ต่อมาเมื่อได้อัญเชิญ “พระบาง” มาประดิษฐาน
จึงเปลี่ยนนามเมืองเป็น “เมืองหลวงพระบาง” มาจน
ทุกวันนี้ เมืองหลวงพระบางตัง้ อยูบ่ นชัยภูมดิ เี ยีย่ ม ขนาบ
ด้วยแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบกัน กลาย
เป็นโค้งคุง้ น�ำ้ อันงดงาม มีวดั มากมาย ผสมผสานบ้านเรือน
ใหม่เก่าเรียงรายไปตามริมน�้ำ อาคารเก่าสไตล์โคโลเนียล
ยิง่ เพิม่ เสน่หใ์ ห้หลวงพระบางเป็นหนึง่ ในหมุดหมายทีค่ วร
มาเยือนอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ทีน่ มี่ สี นามบินทีม่ เี ทีย่ วบินตรง

จากหลวงพระบางถึงกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชั่วโมง (มีรถแท็กซี่บริการ ราคา 50,000 กีบ
รถตุ๊กตุ๊ก 20,000 กีบ รถเมล์  5,000 กีบ/คน)
มาหลวงพระบางแล้วต้องไม่พลาดชิม การผสม
ผสานวัฒนธรรมทางอาหาร อาหารล้านช้างที่คล้ายกับ
ล้านนา แต่ได้รบั อิทธิพลจากฝรัง่ เศสและเวียดนามอีกด้วย
เช่น “สลัดหลวงพระบาง” ที่เลื่องชื่อ ชิมเอาะหลาม
หรือ เอาะโฮะ ทีค่ ล้ายกับแกงโฮะทางภาคเหนือของบ้าน
เรา ยังมี “ส้มต�ำหลวงพระบาง” หรือต�ำหมากหุง่ ทีใ่ ส่ทงั้
กะปิและปลาร้า โรยด้วยแคบหมู อร่อยแปลกไปอีกแบบ

พระบางพุทธลาวัลย์ปฏิมากร
นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “พระบาง”

ข้าวเปียก คล้ายก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอยลาว ต่างจากข้าวซอย
ของไทยตรงทีน่ ำ�้ ซุปใส ปิดท้าย ด้วย “บาแก็ต” (Baguette)
คล้ า ยขนมปั ง ฝรั่ ง เศสแต่ ไ ม่ แ ข็ ง เท่ า ใส่ ใ ส้ ไ ก่ แ ละผั ก

“พระบาง” พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งล้านช้าง สร้างโดยพระจุลนาคเถระ
พระอรหันต์แห่งลังกาทวีปในราว พ.ศ. 436 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้
5 พระองค์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หล่อด้วยส�ำริด สูงประมาณ 1.14
เมตร หนัก 52 กิโลกรัม พ.ศ.1389 พระเจ้าจันทราชได้ขอพระบางจากพระเจ้า
สุบนิ ทราชาแห่งลังกา มาประดิษฐานยังอินทปัตถ์นคร (เมืองหลวงแห่งอาณาจักร
ขอม) ต่อมาพระเจ้าฟ้างุ้มผู้ครองเมืองศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว ผู้เป็นเขย
แห่งขอม ได้ขอพระบางไปประดิษฐานยังเมืองของตนใน พ.ศ. 1902 แต่อัญเชิญ
มาได้ถงึ แค่เมืองเวียงค�ำ (แถบเวียงจันทน์ในปัจจุบนั ) ก็มเี หตุอศั จรรย์ไม่สามารถ
ยกพระพุทธรูปเดินทางต่อไปได้ พระบางจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองนี้จนถึง
พ.ศ. 2055 อันเป็นสมัยของพระเจ้าวิชุลราช (ทรงเป็นพระอัยยิกาของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช) ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองเวียงค�ำมาก่อน จึงอัญเชิญ
พระบางไปประดิษฐานไว้ทวี่ ดั วิชลุ ราช (วิชนุ ราช) ทีท่ รงสร้างขึน้ ในเมืองเชียงทอง
ท�ำให้เมืองหลวงเชียงทองถูกเรียกว่า “หลวงพระบาง” นับแต่นั้นเป็นต้นมา
ปัจจุบันพระบางประดิษฐานอยู่ที่หอพระบาง พิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง ❑
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ถ�ำ้ ติ่ง หรือถ�้ำปากอู
(Tam Ting Cave or Pak Ou
Caves)
มนต์ ข ลั ง ของถ�้ำหิน ปูน ขนาดใหญ่ บนเส้น ทาง
ล่องเรือเที่ยวจากเชียงของ-หลวงพระบาง ตัวถ�้ำตั้งอยู่
ริมล�ำน�้ำโขง ณ จุดบรรจบกับแม่น�้ำอู ห่างจากตัวเมือง
หลวงพระบางไปทางเหนือ ประมาณ 29 กม.ใช้เวลา
ล่องเรือเพียง 40 นาทีก็ถึง (เหมาเรือไปล�ำละประมาณ
1,800 บาท) เป็นจุดแวะเที่ยวยอดฮิตของคณะทัวร์ต่างๆ
ในอดีตแถบหลวงพระบางเคยมีกลุ่มชนชาวขอมที่
นับถือผี จึงเชือ่ กันว่าถ�ำ้ นีเ้ ป็นทีส่ ถิตของเทวดาผาติง่ ผีฟา้
พญาแถน กระทั่งพระพุทธศาสนาได้เข้าแทนที่ ถ�้ำติ่งจึง
กลายเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับ
หมื่นองค์ ที่มีผู้น�ำมาถวายด้วยศรัทธา โดยเฉพาะช่วง
ปีใหม่และสงกรานต์ เจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์ลาว)
ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ และประชาชนต่างน�ำพระพุทธ
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วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong)

รูปมาไว้ในถ�้ำ มีทั้งที่เป็นไม้ โลหะธรรมดา และทองแท้ๆ
น่าเสียดายว่ายุคหนึ่งเคยมีชาวเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในถ�้ำ 
น�ำพระพุทธรูปไม้ไปเผาท�ำฟืนเกือบหมด ส่วนพระพุทธ
รูปทองค�ำก็ถูกโจรขโมยไปหมดสิ้น เหลือไว้เท่าที่เห็นใน
ปัจจุบัน
ถ�้ำติ่งมีภูมิทัศน์น่าตื่นตามาก จากท่าเรือริมโขงมี
บันไดน�ำขึน้ สูถ่ ำ�้ ลุม่ (ถ�ำ้ ชัน้ ล่าง) ทีม่ โี ถงถ�ำ้ ใหญ่ เต็มไปด้วย
หลืบซอกโพรง หินงอก หินย้อย มีพระพุทธรูปหลายร้อย
องค์ ด้านหน้าปากถ�ำ้ มองออกไปเห็นแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้
อูเป็นสองสี คือแม่นำ�้ โขงสีปนู และแม่นำ�้ อูสคี ราม จากนัน้
เดินขึ้นบันได 218 ขั้น เลียบเพิงผาไปสู่ถ�้ำเทิง (ถ�้ำชั้นบน)
ที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆ อยู่มากมาย ❑

อัญมณีเม็ดเอกแห่งล้านช้าง ไฮไลท์ของการเดินทาง
มาเยี่ยมเยือนหลวงพระบาง วัดเชียงทองเป็นวัดหลวง
ประจ�ำราชวงศ์ลา้ นช้าง ทีง่ ามล�ำ้ ค่าจนได้รบั การประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จ
พระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชล้านช้าง เป็น
วัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือ
(ตามต�ำนานเล่าว่า เดิมที่นี่เป็นบ่อทองค�ำของหมู่บ้าน
เชียงดง ต่อมาได้มีการถมบ่อทองสร้างวิหารครอบไว้) ตั้ง
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงพระบาง
ใกล้บริเวณที่แม่นำ�้ คานไหลมาบรรจบแม่น�้ำโขง
ความงามโดดเด่นขั้นเอกอุของวัดเชียงทองอยู่ท่ี
“สิม” หรือ พระอุโบสถ ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
ล้านนา ซึง่ สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้นำ� ช่างหลวง
ไปจากเชียงใหม่ โดยน�ำต้นแบบการสร้างมาจากวิหารวัด
โลกโมฬีเชียงใหม่แห่งล้านนา สร้างเป็นหลังคาไม้ลดหลัน่
ซ้อนกันสามชั้น ทรงแอ่นโค้งอ่อนช้อยงดงามยิ่ง บน
หลังคาโบสถ์มีช่อฟ้าทอง 17 ช่อ บ่งบอกถึงวัดที่พระมหา
กษัตริยท์ รงสร้าง ผนังทัง้ ด้านนอกและด้านในประดับด้วย
ลายรดน�้ำปิดทองบนพื้นสีด�ำ  เรียกว่า “ลายฟอกค�ำ”
ด้านนอกเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้าน เช่น พระสุธน-มโนราห์
ด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ ชาดก และต�ำนานเมือง
หลวงพระบาง ส่วนประตูทางเข้าจะเป็นเรือ่ งการไหว้เจดีย์
จุฬามณีบนสวรรค์ ส่วนด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพ
ประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทอง ต้นไม้แห่งชีวติ อันโด่งดัง
สะบาย ดี 127

Neighbor Journey

ภายในสิมประดิษฐานพระองค์หลวง หรือ พระประธาน
สิ ม หลั ง นี้ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น อั ญ มณี แ ห่ ง ศิ ล ปะ
ล้านช้าง และกลายเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมใน
เวลาต่อมา
ด้านหลังสิมมีหอพระ หรือ หอไหว้ อยู่ 2 หอ หลังแรก
ผนังเป็นสีกุหลาบประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ส่วนอีก
หอเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” หรือ “พระหม่าน”
(ตามส�ำเนียงลาว)  พระพุทธรูปส�ำริดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีรูป
ลักษณ์คล้ายกับพระบาง มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่
18-19 ศิลปะขอมแบบบายนตอนปลาย ปกติทางวัดจะ
ไม่เปิดให้เข้าไปชม ท่านทีอ่ ยากเห็นต้องไปส่องทีช่ อ่ งเล็กๆ
ตรงประตูหน้าหอพระม่าน ซึง่ มีมา่ นบังไว้ ร�ำ่ ลือกันว่าใคร
มาขอบุตรมักจะได้สมตามความปรารถนา ในวันสงกรานต์
ของทุกๆ ปี จะมีการอาราธนาพระหม่านออกจากหอไหว้
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แห่ไปรอบวัด เพือ่ ให้ชาวเมืองสรงน�ำ้ เพียงปีละครัง้ เท่านัน้
วัดแห่งนีย้ งั รอดพ้นจากอัคคีภยั ครัง้ ใหญ่ทเ่ี ผาผลาญเมือง
โดยฝีมือของพวกฮ่อประมาณใน พ.ศ. 2430 มาได้อย่าง
ปาฏิหารย์
ภายในวัดเชียงทองยังมีวิหารน้อยใหญ่ให้ชมอีก
หลายหลัง โดยเฉพาะ “โรงเมีย้ นโกศ” หรือโรงเก็บราชรถ
พระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว้างวัฒนา สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2505 พร้อมด้วยพระพุทธรูปไม้สไตล์ล้านช้างปิด
ทองค�ำแท้อีกนับร้อยองค์ นับเป็นมรดกที่ประเมินค่ามิได้
อย่างแท้จริง และวัดนี้ยังเคยได้รับกฐินพระราชทานจาก
ในหลวง รัชกาล 9 ของไทยในปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย
เปิดเวลา 06.00-17.30 น. ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (คิดเป็น
เงินไทยประมาณ 56 บาท) ❑
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วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
(วัดใหม่สุวันนะพูมาราม)

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง
(Royal Palace Museum Luang
Prabang)
หรือที่เรียกกันว่า “หอค�ำ” (Haw Kham) เป็น
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วส� ำ คั ญ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของเมื อ งนี้
เพราะถือเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้ามหาชีวิต
(พระมหากษัตริย์) ลาวในอดีต เดิมคือพระราชวังของเจ้า
มหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ จึงเรียกอีกชือ่ ว่า “วังเจ้ามหาชีวติ ”
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาวแล้ว
สืบทอดมายังสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหา
กษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายของลาว ภายหลังเกิดการเปลีย่ นแปลง
การปกครอง รัฐบาลลาวได้บรู ณะให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์หลวง
พระบาง เมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุล�้ำค่า
เช่น บัลลังก์ทอง ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของ

เจ้ามหาชีวิต พระพุทธรูป วัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญ
จากต่างประเทศ ตรงทางเข้ามีอนุสาวรียข์ องเจ้ามหาชีวติ
ศรีสว่างวงศ์ ถัดมาเป็นอาคารหลักทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่
หลังคาเป็นจั่วแบบล้านช้างผสานศิลปะตะวันตกอย่าง
ลงตัว ด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด ผู้เข้าชม
ต้องเก็บกล้องใส่ล็อกเกอร์ไว้ด้านนอก ด้านในให้เดินวน
ทางเดียว ไปชมท้องพระโรงที่ประดับกระจกสีวิจิตรมี
ห้องบรรทม ห้องหนังสือ ห้องเครื่องดนตรี ฯลฯ ❑
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร)
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 30,000 กีบ (ราว 85 บาท)
การเข้าชมห้าม ถ่ายภาพด้านใน ต้องแต่งกายสุภาพ
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ชมฝี มื อ ช่ า งชั้ น ครู ที่ ดู มี ม นต์ ข ลั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของหลวง
พระบาง ตัง้ อยูท่ ถี่ นนศรีสว่างวงศ์ใกล้กบั พระราชวังหลวง
พระบาง (หอค�ำ) สร้างโดยเจ้าอนุรทุ ธและเจ้ามันธาตุราช
ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยา
และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวมาก่อน อีกทั้งเป็นที่
ประดิษฐานพระบางในช่วงศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2437 จึ ง ได้ อั ญ เชิ ญ พระบางไปประดิ ษ ฐานใน
หอพระบาง ในพระราชวัง
สิ ม ของวั ด เป็ น การผสมผสานหลายสกุ ล ช่ า ง
เข้าด้วยกัน มีช่อฟ้า หรือ ฉ้อฟ้า (ฉ ในภาษาบาลีแปลว่า
หก หมายถึงสวรรค์ทงั้ หกชัน้ ) ในแบบศิลปะล้านช้างเรียก
ว่า “โหง่”หรือ “โหง่ว” ซึ่งหมายถึงรูปปราสาทเล็กๆ ที่
ตัง้ อยูก่ งึ่ กลางสันหลังคาโบสถ์วหิ าร คือการถ่ายทอดภาพ
เขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์แบบ “ตัดขวาง” อย่าง
ทีท่ ำ� ในงานจิตรกรรม ให้กลายเป็นประติมากรรมประดับ
สันหลังคา ถ้าช่อฟ้ามีจำ� นวนยอด 17 ยอด แสดงว่าเป็น
วัดหลวงที่กษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิตเป็นผู้สร้าง
ภายในสิมยังตกแต่งด้วยลายฟอกค�ำ อย่างสิมแบบ
หลวงพระบาง แต่มีรูปมังกรแบบจีนสลักไว้ด้านล่าง
ก�ำแพงพระระเบียงด้านหน้า สลักเป็นลายรดน�้ำปิดทอง
อร่ า มงดงามวิ จิ ต ร บอกเล่ า เรื่ อ งราวรามายณะและ

พระเวสสันดรชาดก ส่วนพระพุท ธรูป ประธาน เป็ น
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ คนลาว
เรียกว่า “พระเอ้” ผนังด้านในประดับพระพิมพ์ปิดทอง
องค์เล็กๆ นับพันองค์ ❑
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม 10,000 กีบ (ประมาณ 28 บาท)
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ตลาดมืดหลวงพระบาง
(Luang Prabang Night Market)

วัดหนองสีคูนเมือง
(Wat Nong Sikhounmuang)
เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าองค์แสน” (1 ใน 3
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง คือ
พระบาง พระม่าน และพระเจ้าองค์แสน) ตั้งอยู่ใจกลาง
เมื องเก่ าหลวงพระบาง แต่ไ ม่ไ ด้อยู่ในถนนเส้น หลัก
นักท่องเทีย่ วจึงไม่ใคร่รจู้ กั วัดนีส้ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2272
ในรัชสมัยของพระเจ้าองค์นก พระเจ้าองค์แสนเป็น
พระพุทธรูปส�ำริดหนัก 1 แสน (120 กิโลกรัม) กล่าวกันว่า
ศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ นัก ขอพรสิง่ ใดมักจะสมหวังเสมอ ตามต�ำนาน
กล่าวว่าพระองค์ลอ่ งตามล�ำน�ำ้ โขงมาจากเมืองเชียงแสน
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โดยชาวบ้านโคมเสลาที่ไปค้าขายที่เมืองเชียงแสนตั้งใจ
อัญเชิญมาไว้ที่บ้านเสลา แต่แพได้ล่องตามน�้ำมาเทียบ
ที่ท่าวัดจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานที่วัดหนอง
สีคูนเมือง สิม (โบสถ์) เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างสิม
แบบหลวงพระบางและแบบเวียงจันทน์ จุดเด่นของสิม
อยู่ที่ช่อฟ้าอันงดงาม ด้านหน้าสิมมีลวดลายอันประณีต
โดยเฉพาะบานประตู เ ป็ น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธ
ประวัติ นอกก�ำแพงวัด มีพระธาตุทรงปราสาท ตั้งอยู่
คาดว่าน่าที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ❑

“ตลาดมืด” หรือ “กาดมืด” เป็นสีสันแห่งการ
ชอปปิง จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ หลังจากเที่ยวชมเมืองกัน
มาตลอดวัน ช่วงหัวค�่ำประมาณ 17.00 น. ตลาดก็จะเริ่ม
คึกคัก ไปวายเอาเวลาประมาณ 22.30 น. ตัวตลาดจัดใน
รูปแบบถนนคนเดิน ทอดยาวไปบริเวณตั้งแต่ด้านหน้า
ศูนย์บริการท่องเที่ยวหลวงพระบาง ไปจนถึงบริเวณ
ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง ระยะทางราว
200-300  เมตร ร้านค้าต่างๆ กว่า 250 ร้าน ตั้งเรียงอยู่
ในเต็นท์ผ้าใบโมเดิร์น หลังคาแหลมสีแดง สินค้าวางขาย

แบกะดิน ราคาต่อรองกันได้สนุก สินค้ามีหลากหลายมาก
ทัง้ ของกินของใช้ งานหัตถกรรม เครือ่ งจักสาน ไม้แกะสลัก
ผ้าพื้นเมือง ผ้าชนเผ่า ผ้าปัก เสื้อยืด เครื่องเงิน ภาพวาด
สีนำ�้ มัน ฯลฯ เดินกันเป็นชัว่ โมงก็ไม่เบือ่ บรรยากาศคล้าย
ถนนคนเดินเชียงใหม่ที่เมืองไทย
นอกจากนี้ ตามตรอกซอกซอยที่ แ ยกออกจาก
ตลาดมืด ยังมีร้านอาหาร ที่พัก เกสต์เฮาส์ และอาร์ต
แกลเลอรีส่ วยๆ ให้เทีย่ วชมเติมเต็มความสุขกันอีกด้วย ❑
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วัดพระธาตุหมากโม หรือวัดวิชนุ ราช
(Visounnarath Temple)
หรือวัดวิซุนนะลาด (ออกเสียงตามส�ำเนียงลาว)
เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึน้ เมือ่
พ.ศ. 2055 โดยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต (เจ้าชีวิตวิชุลราช)
แห่งอาณาจักรล้านช้าง ทรงสร้างวัดนีข้ นึ้ เพือ่ ประดิษฐาน
“พระบาง” ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค�ำ  ชื่อวัดตั้ง
ตามพระนามของพระองค์ ภายในวั ด มี ป ทุ ม เจดี ย ์
หรื อ พระธาตุ ด อกบั ว ใหญ่ ซึ่ ง พระนางพั น ตี น เชี ย ง
พระอั ค รมเหสี ข องพระเจ้าวิชุลราช ซึ่งเป็น ชาวพวน
เมืองเชียงขวาง โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2057 ด้วย
รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ท�ำให้ชาว
เมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม (หมากโม
หมายถึงแตงโม) ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบ
เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย
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ส่วนพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างไทยลือ้
แบบสิบสองปันนา มีหลังคาโค้งหลดหลั่นกันลงมา 2 ชั้น
บนยอดประดับด้วยช่อฟ้า 17 ช่อ อันเป็นเครื่องแสดงว่า
เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ ราว พ.ศ. 2430
โจรฮ่อทางภาคใต้ของจีนได้เข้ามาปล้นหลวงพระบาง
ท�ำให้พระธาตุเสียหาย จึงได้มีการบูรณะหลายครั้งโดย
เฉพาะในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ ขณะบูรณะ
ปฎิ สั ง ขรพบโบราณวั ต ถุ ม ากมาย เช่ น เจดี ย ์ ท องค� ำ 
พระพุทธรูปหล่อส�ำริด พระพุทธรูปทองค�ำ พระพุทธรูปเงิน
พระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้ว อัญมณี รวมถึงโบราณ
วัตถุที่ทรงคุณค่าอีกมากมาย ซึ่งได้น�ำมาเก็บรักษาไว้ใน
พระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน  
วั ด แห่ ง นี้ เ คยเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป
ส� ำ คั ญ หลายองค์ อาทิ พระแซกค� ำ  พระแก้ ว มรกต
พระแก้วขาว เป็นต้น และใช้เป็นสถานที่ที่ประกอบพิธี
ดื่มน�้ำพระพิพัฒน์สัตยา เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนละ 20,000 กีบ
(ประมาณ 56 บาท) ❑

วัดมโนรม (Manorom Temple)
เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบางอีกวัดหนึ่ง
ตามพงศาวดารกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
สามแสนไท (ราชโอรสของพระเจ้าฟ้างุม่ ) ซึง่ ได้อภิเษกกับ
เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และรับเอาอิทธิพล
ด้านการพระพุทธศาสนามาจากกรุงศรีอยุธยา ท�ำให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองเป็นอย่างมาก วัดนีต้ งั้ อยูใ่ กล้
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว เป็นทีป่ ระดิษฐาน “องค์พระเจ้า
แขนหลุด” พระพุทธรูปส�ำริดเก่าแก่ปางมารวิชัย สร้าง
ราว พ.ศ. 1921-1922 (สูงถึง 6 เมตรหนัก 12 ตัน) ลักษณะ
เป็นศิลปะล้านช้างในช่วงต้นที่มีความใกล้ชิดกับศิลปะ

สุโขทัยอย่างมาก เช่น มีพระพักตร์รูปไข่ พระเกศา
ขมวดใหญ่ มีพระรัศมีเป็นเปลวไฟ พระเนตรเหลือบต�่ำ 
พระอังสาใหญ่ ชายสังฆาฏิเป็นเส้นเล็กยาวลงมาจรด
พระนาภี ต่ อ มาในพระเจ้ า มหิ น ทรเทพนิ ภ าธร ราว
พ.ศ. 2430 ได้ เ กิ ด สงครามสู ้ ร บกั บ ชาวฮ่ อ ท� ำ ให้
พระพุทธรูปองค์นี้ถูกท�ำลายจนพระกรหักทั้ง 2 ข้าง
แต่เมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ภายใน
วัดยังมีพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม สร้างขึ้นใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 24 ❑
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น�ำ้ ตกตาดกวางสี
(Tat Kuang Si Waterfall)

พระธาตุพูสี (Mount Phou Si)
เยือนพระธาตุพสู ี ภูเขาริมล�ำน�ำ้ โขงทางฝัง่ ตะวันตก
ของเมืองหลวงพระบาง ยืนเด่นเป็นสง่าสูงกว่า 150 เมตร
บนยอดเขานัน้ แลเห็นพระธาตุสที องอร่ามประดิษฐานอยู่
โดยชาวบ้านเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้ สร้างขึ้นเพื่อตอกตรึง
นางยักษ์ตนหนึง่ เอาไว้ มิให้ขนึ้ มาท�ำอันตรายผูค้ นได้ ตาม
ต�ำนานภูเขาลูกนี้ชื่อ “พูสวง” ต่อมามีฤาษีขึ้นไปบ�ำเพ็ญ
พรตอยู่ ผู้คนจึงเรียกว่า “พูฤาษี” แล้วเพี้ยนมาเป็น
“พูส”ี ในปัจจุบนั แต่บางต�ำราก็สนั นิษฐานว่าอาจมาจาก
ค�ำว่า “พูศรี” ที่แปลว่า “ศรีของเมืองหลวงพระบาง”
ก็เป็นได้ ต่อมาปี พ.ศ. 2347 หลังจากพระเจ้าอนุรุทธทรง
ปกครองอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ทรงโปรดฯ ให้
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สร้างพระธาตุพูสีขึ้นบนย อดเขา ไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ผู้คน อีกทั้งใช้เป็นจุด ตีกลองบอกเวลาทุก 1 ชั่วยาม
(3 ชั่วโมง ตีกลอง 1 ครั้ง) หรือตีกลองบอกเหตุร้าย เช่น
ไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม ศัตรูบกุ ฯลฯ รอบพูสจี งึ เกิดมีศาสนาสถาน
ต่างๆ ทั้งวัดถ�้ำพูสี วัด สีพุทธบาท วัดป่าแก้ว วัดป่ารวก
และวัดป่าฝาง เป็นต้น การเ ดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
พูสีมี 2 ทาง คือ ขึ้นจากทางด้านหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง หรือจะเดินขึ้น จากทางแม่น�้ำโขงก็ได้
บนยอดเขาเป็นจุดชมพระอาทิต ย์ตซึ่งสามารถมองเห็น
หลวงพระบางได้ทวั่ ทัง้ เมืองอย่างเต็มตา (ต้องขึน้ บันไดไป
328 ขั้น) ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (ราว 56 บาท) ❑

สัมผัสน�้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในหลวงพระบาง
ตั้งอยู่นอกเมือง เป็นน�้ำตกหินปูนสีเขียวมรกต มีทั้งหมด
4 ชั้น ความสูงโดยรวมราว 75 เมตร แบ่งโซนชัดเจน
มีพื้นที่ส�ำหรับเล่นน�้ำ  มีสะพานและเส้นทางเดินรอบๆ
น�ำ้ ตก
จากหลวงพระบางไประหว่างทางมาน�้ำตกตาด
กวางสี สามารถแวะเที่ยว ที่ฟาร์มนมควายลาว (Laos
Buffalo Dairy) ชิมไอศกรีมโฮมเมดสุดอร่อย ให้นมลูก
ควาย และซือ้ ชีสสดใหม่ได้ บริเวณทางเข้ามีศนู ย์คมุ้ ครอง
หมีตาดกวางสี (Tat Kuang Si Bear Rescue Center)
และสวนผีเสื้อกวางสี (Kuang Si Butterfly Park) น�้ำตก
ตาดกวางสี สามารถมาทางเรือได้ด้วยโดยลงเรือได้ที่
ท่าเรือ Slow Boat Satri Pier ราคาประมาณ 30,00050,000 กีบ หรือไม่เกิน 140 บาท) หรือจะเหมารถตุก๊ ตุก๊
จากตัวเมืองหลวงพระบางมาก็ได้ระยะทางราว 32 กม.
เปิดเวลา 06.00-17.30 น.
ค่าเข้าชม 20,000 กีบ/คน  (ประมาณ 56 บาท)
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เดินทางกลับประเทศไทย
หลังจากท่องเที่ยวหลวงพระบางจนเต็มอิ่มแล้ว
ก็ได้เวลาเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีวิธีการให้เลือก
ดังนี้
• เครือ่ งบิน : การเดินทางกลับด้วยเครือ่ งบิน ถือว่า
ประหยั ด เวลาดี ปั จ จุ บั น มี เ ที่ ย วบิ น หลวงพระบางกรุงเทพฯ และหลวงพระบาง-เชียงใหม่ ให้เลือกตาม
สะดวก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ความถี่
ของเที่ยวบินเปลี่ยนไป แนะน�ำให้ตรวจสอบตารางบิน
แน่นอนกับสายการบินก่อน (หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง/หลวงพระบาง-เชียงใหม่
ใช้เวลาบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
• รถยนต์ : การเดินทางกลับด้วยรถยนต์หรือรถบัส
ประจ�ำทาง อาจใช้เวลามาก แต่ก็จะได้เห็นลาวเพิ่มขึ้น
ในอีกหลายแง่มมุ ส�ำหรับเส้นทางรถยนต์มใี ห้เลือก 2 สาย
คือ เส้นทางหลวงพระบาง-เมืองหงสา-เมืองเงิน-จังหวัด
น่าน (ด่านห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ-แขวงไชยบุร)ี
เส้นทางใหม่ 4B ระยะทาง 250 กิโลเมตร หรือใช้เส้น
ทางหลวงพระบาง-จังหวัดเลย (ด่านนาแห้ว-เมืองบ่อเต็น
แขวงหลวงน�้ำทา) ระยะทาง 363 กม. ❑
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ร้านอาหารในตัวเมืองน่าน

เฮือนเจ้านาง

ร้านข้าวซอยต้นน�ำ้

ตั้งอยู่ริมแม่นำ�้ น่าน ในบรรยากาศสบายๆ  บริการ
อาหารไทย และอาหารพื้นเมือง ❑

ร้านข้าวซอยฉบับเมืองเหนือแท้ๆ ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองน่าน ❑

207 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
เวลาบริการ : 11.00-23.00 น.
08 1808 5588, 06 1879 1626
hueanchaonangnan

38/1-2 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เวลาบริการ : 08.00-16.00 น.
08 9635 9375
ร้านข้าวซอยต้นน�ำ้
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ร้านสุดกองดี

ที่พักแนะน�ำ จังหวัดน่าน

คาเฟ่ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ บรรยากาศดีริมแม่นำ�้ น่าน
มี เ มนู อ าหารคาวด้ ว ย สั่ ง กาแฟรสชาติ ห อมกรุ ่ น จาก
เมล็ดอาราบิก้าแท้ อร่อยกับฮันนี่โทสต์ ขนมเค้ก และ
เบเกอรี ❑

ร้านอาหารปุ้ม 3
ร้านอาหารเก่าแก่รสเด็ด อร่อยเลือ่ งชือ่ เมนูเด็ดคือ
มัสมั่นไก่ฟรุ๊ตตี้ ❑
87/2 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เวลาบริการ : 17.30-02.00 น.
08 8824 8585
poom3group

110 หมู่ 2 ถ.โยธาธิการ ต.ฝายแก้ว
อ.ภูเพียง จ.น่าน
เวลาบริการ : 09.00-23.00 น. (หยุดวันอังคาร)
09 9438 6765
CafeSoodgongdee

ร้านขนมหวานป้านิ่ม
ร้านขนมหวานเจ้าดังที่ใครไปเที่ยวน่านแล้วต้อง
ห้ามพลาด โดยเฉพาะเมนู บัวลอยไข่หวาน ❑
หมู่บ้านมงคลนิมิตร ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เวลาบริการ : 11.00-22.30 น. (ปิดทุกวันพุธ)
08 5036 6108
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โรงแรมเทวราช

น่าน นครา บูทีค โฮเทล

ทีพ่ กั 3 ดาว ใจกลางเมืองน่าน มีสระว่ายน�ำ 
้ บริการ
นวดแผนโบราณ มีห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา ❑

ที่พักสวยเก๋ ท�ำเลดี 2 ชั้น ใจกลางเมือง ห่างจาก
วัดภูมินทร์เพียง 200 เมตร ความโดดเด่นด้วยสีขาว
สะอาดตา มีมุมนั่งเล่นถ่ายรูปน่ารักๆ เหมาะกับสาย
มินิมอล ❑

466 ถ.สุมนเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ราคาเริ่มต้นที่ 800 บาท
0 5471 0212
โรงแรมเทวราช จ.น่าน Dhevaraj hotel

16/6 ซ.ผากอง 1 ถ.ผากอง ต.ในเวียง
อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ราคาเริ่มต้นที่ 1,800 บาท
09 3284 2707, 0 5471 1153
nannakarahotel
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โรงแรมมินทร์ธารา

ร้านอาหารในหลวงพระบาง

ที่ พั ก คลาสสิ ค สไตล์โคโลเนียล 2 ชั้น อบอุ่น
คลาสสิค อยู่ห่างถนนคนเดินเพียง 150 เมตร ❑

Phonheuang Cafe

6 ถ.อชิตวงศ์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ราคาเริ่มต้นที่ 800 บาท
09 3240 7733
MintaraHotel

Kounxoua Road, Luang Prabang, Laos  
+856 20 59 959 543

Nang Air Restaurant
โรงแรมน�ำ้ ทองน่าน

บ้านเลขที่ 01 แยกตลาดดารา  
Luang Prabang, Laos ❑
+856 71 212 734

ที่พักสไตล์โมเดิร์น ใจกลางเมือง ใกล้สถานีขนส่ง
แต่ละห้องตกแต่งต่างกัน มีหอ้ งจัดเลีย้ งประชุมสัมมนา ❑

โรงแรมเวียงแก้ว
ที่พัก Traditional Style กว้างขวางสงบร่มรื่น
เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน  บุฟเฟต์อาหารเช้าอย่างดี ❑
379 หมู่ 2 ถ.น่าน-แม่จริม ต.ฝายแก้ว
อ.ภูเพียง จ.น่าน
ราคาเริ่มต้นที่ 1,400 บาท
0 5478 3955, 09 46171177
โรงแรมเวียงแก้ว น่าน
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321 หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาท
0 5477 5777
โรงแรมน�้ำทองน่าน

ร้านต�ำหมากหุ่ง (ป้าติ๋ม)
Papaya Salad Restaurant
หน้าวัดหนองสีคูนเมือง Kounxoua Road,
Luang Prabang, Laos
+856 20 23 504 500

Bamboo Garden Restaurant
49/3 Wisunalat Road, Luang Prabang, Laos
+856 20 97 188 899

Manda de Laos
Unit 1 Ban That Luang, 10 Norrassan Road
Luang Prabang, Laos
+856 71 253 923
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ที่พักในหลวงพระบาง
Villa Oudomlith
18/02 Ban Vatnong, Luang Prabang, Laos
+856 20 99 197393
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท

Unit 4, Ban Mano, Luang Prabang, Laos
+856 71 260 777
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

Luang Prabang Legend Hotel
(Near Dara Market) Noradech Road, Ban
That Luang, Luang Prabang, Laos
+856 71 919898
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท

Nagas Luang Prabang MGallery by Sofitel
Ban Vat Nong, Luang Prabang, Laos
+856 71 253 888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
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Sofitel Luang Prabang

Victoria Xiengthong Palace
Kounxoau Rd., Luang Prabang, Laos
+856 71 213 200
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,800 บาท

Le Bel Air Resort Luang
Prabang
1 Old Bridge, Ban Muang Nga, pb 120, Luang
Prabang, Laos
+856 71 254 699
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,900 บาท

My dream boutique resort
luang Prabang
Ban Meung Nga Village, Meung Nga Street,
Luang Prabang, Laos
+856 71 252 853
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,500 บาท

Avani+ Luang prabang Hotel
Setthathirath Road, Hua Xieng Village,
Luang Prabang, Laos
+856 71 262 333
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,400 บาท
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โปรแกรมท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน
DAY 1

ออกเดินทางเช้าตรูจ่ ากกรุงเทพ ฯ ด้วยสายการบินไทย
ไลออนแอร์ เวลา 8.05 น. ถึงน่านเวลา 9.20 น.
♦ ตั้ ง ต้ น เที่ ย วในเมื อ ง โดยเริ่ ม จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติน่าน แล้วข้ามฝั่งถนนไปเที่ยววัดพระธาตุช้างค�้ำ 
วัดใหญ่เก่าแก่ที่จะท�ำให้ตัวคุณเล็กลง ด้วยเสาไม้สักต้น
ขนาด 2 คนโอบที่เป็นโครงสร้างของวัด
♦ จากนั้นไปไหว้พระที่วัดภูมินทร์ ชมภาพกระซิบรัก
บันลือโลก แล้วไปสักการะศาลหลักเมืองที่วัดมิ่งเมือง
ชมพญานาคสีทองและเรือแข่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ที่วัดศรีพันต้น ทานอาหารเที่ยง
♦ เดินทางไปดอยภูคา เข้าที่พักนอนที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา ❑
♦
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DAY 2

ตื่นเช้าเพื่อสัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอย พร้อม
ทานอาหารเช้า ท่ามกลางมวลหมอก ผักผ่อนสบายๆ
♦ ช่ ว งบ่ า ยเดิ น ทาง ไปไหว้ พ ระธาตุ แ ช่ แ ห้ ง ซึ่ ง เป็ น
พระธาตุประจ�ำคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) อยูบ่ นเขานอก
ตัวเมืองน่านไปแค่ 3 กม.
♦ แล้วกลับเข้ามาชมปูนปั้นอันวิจิตรที่วัดมิ่งเมือง จาก
นั้นไปทานมื้อเย็น อาหารพื้นถิ่นแบบขันโตก แลัวพักค้าง
ในตัวเมืองน่าน หากไปในวัดหยุดสุดสัปดาห์กจ็ ะสามารถ
เดินเล่นที่ถนนคนเดินได้อีกด้วย ❑
♦

Day 3

ตืน่ เช้าไปเทีย่ ววัดพระธาตุเขาน้อย สักการะ“พระพุทธ
มหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” แล้วถ่ายรูปเมืองน่าน
แบบ 360 องศา
♦ เดินทางเข้าสูป
่ ระเทศลาวทางด่านชายแดนถาวรบ้าน
ห้วยโก๋น-เมืองเงิน แขวงไชยบุรี เดินทางสู่หลวงพระบาง
ระยะทางประมาณ 250 กม. โดยแวะกินอาหารเที่ยง
ระหว่างทาง แวะชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไชยบุรี
♦ จากนัน
้ แวะ “พระธาตุพสู ”ี ชมอาทิตย์อสั ดงเก็บภาพ
มุมสูงหลวงพระบางแบบพาโนรามา
♦ เดิ น ลงภู เ ขามาเที่ ย ว “ตลาดมื ด ” ชอปปิ ง และชิ ม
อาหารพื้นเมืองอร่อยๆ มากมาย ❑
♦

Day 4

ตื่นแต่เช้าตรู่มาตักบาตรข้าวเหนียวในตัวเมืองเก่า
หลวงพระบาง เดินเที่ยวตลาดเช้า
♦ ชมวั ด เชี ย งทองและหอพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ห ลวง
พระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม แลัวทานอาหารเที่ยง
♦ บ่ า ยเดิ น ทางต่ อ ไปที่ น�้ ำ ตกตาดกวางสี (ห่ า งจาก
ตัวเมือง 32 กม.) แวะเที่ยวที่ฟาร์มนมควายลาว
♦ เดินทางกลับไทย ด้วยเส้นทางเดิมหรือเที่ยวบินตรง
หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ ❑
♦

หมายเหตุ : การเดินทางด้วยสายการบินจากหลวงพระบางมาประเทศไทย ไม่มี
เที่ยวบินทุกวัน ให้ตรวจสอบก่อนวางแผนการเดินทาง
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-ลาว
เส้นทางที่ 3 เชียงแสน - เชียงของ - เชียงทอง
เส้นทางสายนํ้า 3 เชียง เชื่อมโยงสองวัฒนธรรม
ล้านนา-ล้านช้าง
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เชียงแสน (เชียงราย) - เชียงของ (เชียงราย) - เชียงทอง (หลวงพระบาง)

“เส้นทางสายนํ้า 3 เชียง
เชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ล้านนา-ล้านช้าง”

ก

ารเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากไทยไปสู่ลาว
มี ห ลายเส้ น ทาง ทว่ า หนึ่ ง ในเส้ น ทางที่ ถื อ ว่ า
สวยงาม มีเรือ่ งราวหลากหลายให้ได้คน้ หาน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
คือการล่องเรือจากเชียงราย ตัง้ แต่อำ� เภอเชียงแสน เข้าสู่
อ�ำเภอเชียงของ ผ่านล�ำน�้ำโขงอันคดเคี้ยวงดงามด้วย
ธรรมชาติ สู่เมืองหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง
อันรุ่งโรจน์ของอาณาจักรล้านช้างในอดีต ย้อนเรื่องราว
บอกเล่าความสัมพันธ์วฒ
ั นธรรมไทย-ลาว เสน่หท์ ต่ี ราตรึง
วิถีชีวิตผู้คนอันน่าหลงใหล ชมภูมิประเทศป่าดงพงไพร
ริมโขงอันพิสุทธิ์ที่ล้อไปกับสายน�้ำโขง ไหลอ่อนโยนและ
เชี่ยวลดเลี้ยวไปตามเกาะแก่งน้อยใหญ่ คือภาพแปลกตา
ที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักเดินทางทุกคน
เส้นทางเที่ยวเลาะเลียบริมโขงฝั่งไทยในจังหวัด
เชียงราย ช่วงอ�ำเภอเชียงแสน-อ�ำเภอเชียงของ โดดเด่น
ด้วยธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์เมืองเก่า วัฒนธรรม
ชนเผ่าไทลื้อ ชาวอาข่า สามเหลี่ยมทองค�ำจุดบรรจบ 3
ประเทศ ไทย เมียนมา ลาว รวมถึงดอยที่อวลด้วยทะเล
หมอกตระการตา ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในฝั่งลาวก็มีทั้ง
วัดวาอารามเก่าแก่ เข้าขั้นมรดกโลก วัดถ�้ำที่ลึกลับที่
น่าค้นหา และตัวเมืองหลวงพระบางอันมีส่วนผสมลงตัว
ของความเก่า ใหม่ มีอาคารทรงโคโลเนียลยืนเคียงคู่
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บ้านไม้ร้อยปี เป็นตัวแทนแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ที่มาบรรจบพบกัน การล่องตามสายน�้ำโขงที่ไหลหลาก
จากเหนือลงใต้ไปสูเ่ ชียงทอง เติมเต็มเรือ่ งราวความผูกพัน
แต่ เ ก่ า ก่ อ น นั บ ว่ า เป็ น การเชื่ อ มโยงสองวั ฒ นธรรม
ล้านนา-ล้านช้าง เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง  
โบนัส ในทริป นี้ คือการได้เยี่ยมชมแหล่ ง ทอผ้ า
โบราณอั น ประณี ต งดงามทั้ ง “ผ้ า ทอไทยวน” และ
“ผ้าทอไทลื้อ” ที่ถักทอผ่านกาลเวลา โดยสั่งสมมรดก
ภูมิปัญญามาแต่โยนกเชียงแสน ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ
โบราณหลายแห่งทีเ่ รียงร้อยวัฒนธรรมล้านนาผ่านผืนผ้า
ได้อย่างสมบูรณ์ ❑
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การเดินทาง
เชียงรายอยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ราว 804 - 900 กม.
แล้วแต่ว่าจะใช้เส้นทางไหน เดินทางโดยรถยนต์ตาม
ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ผ่านจังหวัด
อยุธยา สิงห์บรุ ี ชัยนาท จนถึงนครสวรรค์ จากนัน้ สามารถ
แยกไปได้ 2 เส้นทาง คือไปทางพิษณุโลกโดยใช้เส้น
ทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) ไปอุตรดิตถ์แพร่-พะเยา-เชียงราย (ระยะทาง 804 กม.) หรือแยกไป
ทางล�ำปาง-พะเยา-เชียงราย (ระยะทาง 830 กม.) หรือ
ไปล�ำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย (ระยะทาง 900 กม.)
หากโดยสารรถประจ�ำทาง เส้นทางกรุงเทพฯเชียงราย ใช้เวลาราว 12 ชม. รถทัวร์จะวิ่งยาวมาส่งที่
ขนส่งเชียงราย แต่หากตรงไป กรุงเทพฯ-เชียงของ ใช้เวลา
ราว 8.30 ชม. จากเชียงของมีรถสามล้อเข้าไปที่ด่าน
เชี ย งของ สอบถามได้ ที่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำกั ด (สาขา
เชียงของ) โทร. 08 1883 2817 สถานีขนส่งเชียงราย
โทร. 0 5371 1224
หากนัง่ รถไฟต้องลงทีเ่ ชียงใหม่ ใช้เวลาราว 11 ชม.
แล้วต่อรถโดยประจ�ำทางหรือรถตู้ไปเชียงราย ใช้เวลา
เดินทางอีก 2-3 ชม. จากเชียงรายไปเชียงแสน ระยะทาง
ประมาณประมาณ 64 กม.
หากโดยสารเครื่องบิน มีเส้นทางบิน กรุงเทพฯเชียงราย บินมาลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงทุกวัน ใช้เวลา
เดินทางไม่เกิน 1.30 ชม.
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ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สายการบินแอร์ เอเชีย
www.airasia.com
สายการบินนกแอร์
www.nokair.com
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
www.lionairthai.com  
และมีเที่ยวบินเชียงใหม่-เชียงราย
สอบถามได้ที่ท่าอากาศยานเชียงราย
0 5379 8000, 0 5379 8170
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ตามรอยความสัมพันธ์
ล้านนา-ล้านช้าง
“ไทย-ลาว” เปรียบดัง่ บ้านพีเ่ มืองน้อง ด้วยมีความ
สั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด มาตั้ ง แต่ ส มั ย ยั ง เป็ น อาณาล้ า นนากั บ
ล้านช้าง (ล้านนา หมายถึงดินแดนที่มีนานับล้าน คู่กันมา
กับดินแดนล้านช้างที่มีช้างนับล้านตัว) โดยเฉพาะในยุค
ของพระเจ้าโพธิสารแห่งล้านช้าง พระองค์ทรงเลือ่ มใสใน
พระพุทธศาสนา และได้รับเอาอิทธิพลด้านพุทธศาสนา
มาจากอาณาจักรล้านนา โดยเฉพาะอักษรธรรมล้านนา
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือศึกษาพระพุทธศาสนา (อักษรนีไ้ ด้พฒ
ั นา
เป็นอักษรธรรมลาวในเวลาต่อมา) อีกทัง้ ทรงได้อภิเษกกับ
พระนางยอดค�ำทิพย์แห่งล้านนา และมีพระราชโอรสด้วย
กันคือ “พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช” (เชษฐวังโส) เจ้าชาย
แห่งเมืองหลวงพระบาง เป็ น กษั ต ริ ย ์ ล ้ า นนาล� ำ ดั บ ที่
15 และต่อมาได้กลับมาครองล้านช้าง กลายเป็นพระมหา
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของชาติลาว ทรงย้าย
เมืองหลวงจากเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) มายัง
เวียงจันทน์ แล้วสถาปนากรุงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมือง
หลวงแห่ ง ใหม่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางอารยธรรมและศิ ล ปะ
วัฒนธรรมต่างๆ ของอาณาจักรล้านช้าง ในยุคนี้ไทยและ
ลาวได้มีการร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับเมียนมาและได้สร้าง
เจดีย์ “พระธาตุศรีสองรัก” ขึน้ ในอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเป็นพี่เป็นน้องกันของ
สองอาณาจักร ❑
154 สะบาย ดี

อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ตั้งอยู่หน้าพระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทน์
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เที่ยวเชียงรายก่อนไปหลวงพระบาง

156 สะบาย ดี

แผนที่ท่องเที่ยวเชียงราย

การตามรอยวัฒนธรรมล้านนา-ล้านช้าง โดยเริ่ม
จากการเยือน 2 เมืองโบราณที่ตั้งเลียบแม่น�้ำโขงมา
ช้านาน คือเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงของ
สัมผัสดินแดนเชียงแสน หรือ “โยนกเชียงแสน”
(นาคพันธุ์สิงหนวัตินคร, โยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติ, โยนก
นาคนคร, โยนกไชยบุรีศรีช้างแสน, หิรัญนครเงินยาง,
เมืองเหรัญนครเงินยางเชียงลาว, นครเงินยางไชยบุรีศรี
เชียงแสน, เมืองเงินยางเชียงแสน) อาณาจักรเก่าแก่ของ
ชนชาติ ไ ทย ที่ มี ค วามยิ่ ง ใหญ่ แ ละสง่ า งามมาตั้ ง แต่
พุทธศตวรรษที่ 13 หรือก็คืออ�ำเภอเชียงแสนในปัจจุบัน
นั่นเอง อ�ำเภอนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ
59 กม. เป็นถิ่นก�ำเนิดของพญามังราย ผู้ครองหิรัญนคร

เงินยาง ผู้สร้างเมืองเชียงราย ก่อนรวบรวมแว่นแคว้น
ขยายดินแดนเป็นอาณาจักรล้านนา ที่นี่เราจะเห็นความ
เป็นเมืองใหม่ทับซ้อนเมืองเก่า เห็นซากโบราณสถาน
ก�ำแพงเมือง สลับกับอาคารยุคใหม่ กระจายอยูร่ อบเมือง
ล้อไปกับทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่ทอดยาว มองเห็นทิวเขา
ฝั่งลาวและวิถีชีวิตชาวลาวฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน
ร่องรอยสกุลช่างเชียงแสนสามารถดูได้จากวัดวา
อารามส�ำคัญทีง่ ดงามข้ามผ่านกาลเวลามาหลายแห่ง เช่น
วัดพระธาตุดอยปูเข้า วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดป่าสัก
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดพระธาตุผาเงา ฯลฯ
การเที่ยวชมสามารถเริ่มจากพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติเชียงแสน บนถนนรอบเวียง ที่อยู่ใกล้กับศูนย์ข้อมูล
สะบาย ดี 157
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การท่องเที่ยวเชียงแสนและด่านศุลกากรเชียงแสน จาก
จุดนี้สามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆ ของเมือง
โบราณเชียงแสนได้ในรัศมีไม่เกิน 1.5 กม. อาทิ วัดเจดีย์
หลวง วัดป่าสัก เจ้าพ่อประตูป่าสัก วัดมหาธาตุ เป็นต้น
ถัดจากเชียงแสนไปคืออ�ำเภอเชียงของในปัจจุบัน
(ค�ำว่า “เชียง แปลว่าเมือง ค�ำว่า “ของ” หมายถึงแม่นำ�้
โขง) เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมการค้า 3 ประเทศ
“ไทย-ลาว-จีน” (โดยใช้เส้นทาง เชียงของ-ห้วยทรายบ่อเต็น-คุนหมิง) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 เชื่อม
ไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ที่อยู่ฝั่ง
ตรงข้าม

สะบาย ดี
158 สะบายดี
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พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

ในอ�ำเภอเชียงของยังคงกลิ่นอายอดีตไว้มากมาย
โดยเฉพาะที่ “เมื อ งเก่ า เชี ย งของ” ถนนสายกลาง
บ้านสบสม-หาดไคร้ ต�ำบลเวียง ห่างจากตัวเมืองออกมา
เพียง 500 เมตร จะพบกับชุมชน เต็มไปด้วยเรือนไม้เก่า
อายุนับร้อยปี บ้างเป็นร้านอาหาร ร้านขายเครื่องจักสาน
และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น เสน่ห์อีกอย่างที่ดึงดูด
ผู ้ ค นให้ เ ข้ า มาที่ นี่ คื อ ภาพวาดบนผนั ง ก� ำ แพงในเขต
เมืองเก่า (Street Art) ที่เหล่าศิลปินในเมืองเชียงราย
ได้ผนึกก�ำลังกันมาเติมสีสันให้เมืองเก่าเชียงของ กลาย
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงศิลปะ เหมาะเดินเทีย่ วชมถ่ายภาพ
เก๋ๆ มีภาพชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ภาพปลาบึกแม่น�้ำโขง
ภาพวัดร่องขุ่น และภาพการฟ้อนแบบล้านนา เป็นต้น
แต่ภาพทีส่ วยงดงามโดดเด่นทีส่ ดุ คือ ภาพพญานาคเลือ้ ย
พาดผ่านก�ำแพงที่ศาลพญาแก้ว ผู้คนที่มาไหว้ศาลต่าง
ก็ต้องมาถ่ายภาพเช็คอินที่นี่ ❑

รูจ้ กั เชียงแสนผ่านพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติประจ�ำ
แหล่งโบราณคดีเมืองเชียงแสน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500
กรมศิลปากรเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ที่ได้จากการส�ำรวจ ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานใน
เขตเมืองโบราณเชียงแสน ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ในเขต
จังหวัดเชียงราย และบริเวณริมแม่นำ�้ โขง ซึง่ พบพระพุทธรูป
จ�ำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าเมืองเชียงแสนได้รับอิทธิพล
รูปแบบทางศิลปกรรมจากอาณาจักรพุกาม อาณาจักร
สุโขทัย แคว้นหริภุญไชย และอาณาจักรสิบสองจุไทย
ที่เคยล้อมรอบเชียงแสน มาปรุงแต่งจนเป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง อีกทัง้ แสดงถึงเทคโนโลยีการหล่อพระพุทธรูป
โลหะที่มีขนาดใหญ่ของช่างในสมัยโบราณ ที่ใช้วิธีหล่อ
แยกส่วน แล้วน�ำมาประกอบเข้าด้วยกัน ก่อนตกแต่งลงรัก
ปิดทองให้เป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีชิ้นส่วน
ประติมากรรมปูนปัน้ ประดับศาสนสถานต่างๆ โดยเฉพาะ
ประติมากรรมรูปหน้ากาล (เป็นสัญลักษณ์ของกาลเวลา
ที่กัดกินทุกอย่างแม้แต่ตัวเอง) รวมถึงศิลาจารึกอักษร
ล้านนาที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ 21-22 น�ำเสนอ
เรือ่ งราวของกลุม่ ชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ มืองเชียงแสนและ
ใกล้เคียง เช่น ชาวไทยวน ไทลือ้ อาข่า และเมีย่ น เป็นต้น ❑
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
ตั้งอยู่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5377 7102
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วัดป่าสัก

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เชียงแสน
เดิมเรียกว่า “วัดพระหลวง” ตัง้ อยูต่ ดิ กับพิพธิ ภัณฑ์
สถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นวัดส�ำคัญเก่าแก่ ทีป่ ระดิษฐาน
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ก ระดู ก หน้ า อกของพระพุ ท ธเจ้ า
ในพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุด
ในเมืองเชียงแสน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในวัด สูง 88 เมตร
มีฐานกว้าง 24 เมตร ตามประชุมพงศาวดารภาคที่ 61
กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิน้ พระราชภารกิจในการสร้าง
ก�ำแพงเมืองเชียงแสน พญาแสนภู พระราชนัดดาของ
พ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริยข์ องอาณาจักรล้านนา
ได้สร้างพระธาตุเจดียห์ ลวงเมือ่ พ.ศ. 1831 ทรงสร้างเจดีย์
องค์ใหม่ครอบไปบนเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยพญาศิริธรรม
160 สะบาย ดี

อโศกราช และทรงสร้างพระวิหารวัดพระหลวง โบราณ
สถานภายในวัดได้พงั ทลายไปมากแล้ว เหลือแต่กำ� แพงอิฐ
และเจดีย์อีก 4 องค์ ซึ่งกรมศิลปากรได้ท�ำการบูรณะ
ปัจจุบันวิหารเก่าแก่เป็นประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักดิส์ ทิ ธิ์ คือ “หลวงพ่อเชียงแสน สิงห์หนึง่ ” เป็นศิลปะ
ปาละ-เสนะ ที่ถูกขุดพบบริเวณวัด ซึ่งชาวบ้านรวมทั้ง
นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะ กรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนวัดพระธาตุเจดีย์หลวงเป็นโบราณสถานไว้ ❑
ตั้งอยู่ ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5377 7044

เป็นวัดและกลุ่มโบราณสถานในอ�ำเภอเชียงแสน
อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเชียงแสนประมาณ 1 กม. ปัจจุบนั เหลือ
เพียงพระธาตุเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอดรุ่นแรกในศิลปะ
ล้านนา ที่ทิ้งร่องรอยการตกแต่งลวดลายด้วยปูนปั้นอัน
วิจติ รเอาไว้ นับว่าเป็นเจดียท์ มี่ คี วามสวยงามและสมบูรณ์
มากที่สุดองค์หนึ่งในล้านนา โดยเฉพาะปูนปั้นลายหน้า
กาลหรือเกียรติมุข ที่ประดับอยู่บริเวณเรือนธาตุเจดีย์
เป็นรูปหน้าอสูรคล้ายยักษ์และสิงห์ เป็นสัญลักษณ์ผกู้ ลืน
กินทุกสรรพสิ่งตามคติในศาสนาฮินดู ศิลปะที่ผสมผสาน
ศิลปะล้านนาเข้ากับศิลปะจีนและศิลปะพุกามจนเกิดเป็น
ลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองเชียงแสนเอง

วัดป่าสักสร้างโดยพระเจ้าแสนภู ในปี พ.ศ. 1838
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ “โคปผกะธาตุ”
(พระธาตุกระดูกตาตุม่ ข้างขวาของพระพุทธเจ้า) จากเมือง
ปาฏลีบตุ ร (นครและทีป่ ระทับของพระเจ้าอโศกมหาราช
ราวศตวรรษที่ 2) และโปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ลู ก ต้ น สั ก
จ�ำนวน 300 ต้นทั่วบริเวณ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดป่าสัก
กลุ่มโบราณสถานของวัดป่าสักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
16 ไร่ ประกอบด้วยโบราณสถานต่างๆ จ�ำนวน 22 แห่ง
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแสดงให้เห็นถึงการผสม
ผสานศิลปะสุโขทัย พุกาม และหริภุญไชย เข้าด้วยกันจน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจดีย์ล้านนา
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 61 กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.
1838 ยังมีมหาเถรเจ้าองค์หนึ่งเอาพระบรมธาตุกระดูก
ตาตีนก�้ำขวา (เบื้องขวา) แห่งพระพุทธเจ้า ใหญ่เท่าเม็ด
ถั่วกว่าง (ถั่วเขียว) มาจากเขตเมืองปาฏลิบุตร น�ำมาสู่
พระยาราชแสนภู แล้วท่านก็พร้อมกับด้วยมหาเถรเจ้า
น�ำไปบรรจุไว้ในมหาเจดีย์ ทีว่ ดั หลวงนอกประตูเชียงแสน  
แล้วสร้างอารามกว้าง 50 วา เอาไม้สกั มาปลูกเป็นก�ำแพง
300 ต้น แล้วเรียกว่าอารามป่าสัก แล้วก็สร้างกุฏิแก่มหา
เถรเจ้านามว่า พุทธโฆษาจารย์  อยู่สถิตที่นั้นและอุภิเษก
ขึ้นเป็นสังฆราชมหาเถร อยู่ยังอารามป่าสักที่นั้น ❑
วัดป่าสัก
หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5377 7081 (เทศบาลต�ำบลเวียงเชียงแสน)
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วัดพระเจ้าล้านทอง
อลั ง การทางวั ฒ นธรรม ชมพระพุ ท ธรู ป ส� ำ ริ ด
น�ำ้ หนัก 1,200 กิโลกรัม พระประธานในวิหารหลวงแห่ง
วัดพระเจ้าล้านทอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตก�ำแพงเมืองโบราณ
ใกล้วดั พระธาตุเจดียห์ ลวง เชียงแสน ถัดไปทางตะวันออก
เพียงนิดเดียว ก่อนถึงแม่น�้ำโขง วัดนี้สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าทองงัวหรือทองวัว ราชบุตรของพระเจ้าติโลกราช
เมื่อ พ.ศ. 2032 ยุคที่ล้านนาสงบรุ่งเรืองเฟื่องฟูสุดขีด
ตามที่ปรากฏในต�ำนานโยนกว่า “...พระเจ้าทองวัวได้ไป
ครองเมืองเชียงแสน ปี พ.ศ. 2032 เฉลิมพระอภิชัยว่า
“พระยาศิรริ าชเงินกอง” เมือ่ ได้ครองเมืองเชียงแสนแล้ว
ท่ า นได้ ส ร้ า งพระอารามขึ้ น แห่ ง หนึ่ ง ท่ า มกลางเมื อ ง
เชียงแสน สร้างวิหารกว้าง 5 วา ยาว 9 วา เจดีย์กว้าง
3 วา สูง 7 วา หล่อพระพุทธปฏิมากรองค์หนึ่ง ด้วยทอง
ปัญจะโลหะ หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 ก�ำมือ (หน้าตักกว้าง
2 เมตร สูง 3 เมตรเศษ) หนักล้านทอง (10 หาบ หรือ

ประมาณพั น ชั่ ง ) เมื่ อ หล่ อ เสร็ จ แล้ ว จึ ง ทรงเรี ย กว่ า
“พระเจ้าล้านทอง” จึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระเจ้า
ล้านทอง” ดังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้...”
นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปส�ำริดอีก
องค์หนึ่งที่ได้มาจากวัดทองทิพย์ อ�ำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็น
วัดร้าง เรียกกันว่า “พระเจ้าทองทิพย์” เป็นพระพุทธรูป
ที่มีพระพักตร์งดงามตามพุทธลักษณะพระพุทธรูปสมัย
สุโขทัย โดยพระเจ้าทองทิพย์นนั้ มีชอื่ มาก ว่าหากมากราบ
ไหว้ขอบุตรธิดาแล้วจะสมปรารถนา ❑
วัดพระเจ้าล้านทอง
ตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
0 5377 7081 (เทศบาลต�ำบลเวียงเชียงแสน)
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สามเหลี่ยมทองค�ำ
เยือน Golden Triangle ที่ดังระบือไกลไปทั่วโลก
เป็นจุดยุทธศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญจังหวัด
เชียงราย เป็นจุดบรรจบพบกันของ 3 ประเทศ คือ
ประเทศไทย (อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) ลาว
(แขวงบ่อแก้ว) และเมียนมา (ท่าขีเ้ หล็ก รัฐฉาน) และเป็น
จุดทีแ่ ม่นำ�้ รวกและแม่นำ�้ โขงมาบรรจบสบกัน ทีน่ จี่ งึ เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “สบรวก” (หมู่บ้านสบรวก) ณ จุดนี้เรา
สามารถชมวิว 3 ประเทศได้พร้อมกัน
“สามเหลี่ยมทองค�ำ” เป็นชื่อที่ใช้เรียกบริเวณนี้
ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเขตซ้อนทับของ 3 ประเทศ ในอดีต
บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองก�ำลังติดอาวุธหลายกลุ่ม
เป็นแหล่งปลูกฝิน่ มากทีส่ ดุ ในโลก หรือร้อยละ 70 ของทัง้
โลก (ช่วงราว พ.ศ. 2493)  ซึ่งใช้ทองค�ำในการซื้อขายฝิ่น
ยางข้นเหนียวของฝิ่นดิบ จึงถูกเรียกว่าทองด�ำ  (Black

Gold) แต่เมื่อเกิดโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท�ำให้ชาวไทยภูเขามีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรู้ถึงภัยของสารเสพติด จึงได้ยกเลิก
ปลูกฝิ่นกันในที่สุด อีกทั้งรัฐบาลไทยได้ผลักดันกองก�ำลัง
ติดอาวุธออกจากพืน้ ทีแ่ ละท�ำการปราบปรามอย่างจริงจัง
ในช่วงทศวรรษที่ 2510-2520 ท�ำให้บริเวณนี้กลายเป็น
แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของ 3 ประเทศ
นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางมาเที่ยว ซื้อสินค้า
พื้ น เมื อ งและสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก อี ก ทั้ ง มากราบสั ก การะ
“พระนวล้านตื้อ” พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน โดดเด่นเป็น
สง่าริมน�้ำโขง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนขนาด
ใหญ่มาก หน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร
หนัก 69 ตัน ประทับนั่งบน “เรือแก้วกุศลธรรม เฉลิม
พระเกียรติฯ” (คล้ายเรือหงส์ ออกแบบโดยอาจารย์ถวัลย์
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ดัชนี และอาจารย์กนก วิศวะกุล) ขนาดเรือกว้าง 22 เมตร
ยาว 89 เมตร สร้างไว้ถวายเป็นมหามงคลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ออกแบบโดย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์)
พระนวล้านตื้อ สร้างจ�ำลองตามพงศาวดารเมือง
เงินยางเชียงแสน ที่เล่าถึง “พระเจ้าล้านตื้อ” (ล้านทอง
ทิพ) พระพุทธรูปส�ำริดขนาดใหญ่ ที่อัญเชิญมาจากเมือง
เชียงใหม่มาประดิษฐานไว้ที่ “วัดพระเจ้าทองทิพย์” บน
“เกาะบัลลังก์ตระการ” หรือ “เกาะดอนแท่น” เกาะเก่าแก่
กลางล�ำแม่น�้ำโขงของไทย ซึ่งเคยเป็นที่อาศัยของผู้คน
เชี ย งแสนในยุ ค ก่ อ น เป็ น ที่ ตั้ ง ของวั ด กว่ า 10 แห่ ง
สันนิษฐานว่าองค์พระคงจมหายลงไปในแม่น�้ำโขงพร้อม
กับเกาะดอนแท่นเมือ่ กว่า 200 ปีกอ่ น (ราวปีพทุ ธศักราช
2369 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1) ตรงหน้าที่ว่าการอ�ำเภอ
เชียงแสนในปัจจุบัน ซึ่งใน พ.ศ. 2446 ชาวประมงได้มา
ทอดแหบริเวณนีไ้ ด้เห็นพระเศียรขององค์พระ แต่ลากขึน้
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มาได้เฉพาะพระรัศมี พระเศียรได้หลุดหายไป เชือ่ ว่าเป็น
ชิน้ ส่วนของพระเจ้าล้านตือ้ ปัจจุบนั ได้นำ� มาจัดแสดงไว้ที่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน
บริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำนี้ มีเรือให้บริการข้ามไป
เที่ยวสามเหลี่ยมทองค�ำ  ที่เมืองต้นผึ้งฝั่งประเทศลาว
แบบไปเช้าเย็นกลับ โดยต้องท�ำบัตรผ่านทางที่ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองเชียงแสน (เปิดเวลา 06.00-18.00 น.) ซึ่งมี
โครงการ Kings Romans of Laos Asian & Tourism
Development Zone มีโรงแรมขนาดใหญ่ คอมแพล็ค
คาสิโน เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารักๆ รวมถึง
ชุมชนและตลาดเช้า ให้เดินเทีย่ วชมวิถชี วี ติ ทัง้ ยังสามารถ
เช่ า เรื อ ไปเที่ ย วเชี ย งของ และล่ อ งขึ้ น เหนื อ ไปเที่ ย ว
ประเทศจีนแถบสิบสองปันนาและคุนหมิงได้อีกด้วย ❑
ตั้งอยู่ ถ.ท่าแพ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5377 7081 (เทศบาลต�ำบลเวียงเชียงแสน)
0 5365 0803 (อบต. ต�ำบลเวียง)
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หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองค�ำ

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

เรียนรู้เรื่องฝิ่นจากหอฝิ่น โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 จากพระราชปรารภของสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เมื่ อ ครั้ ง เสด็ จ ทอด
พระเนตรสามเหลี่ยมทองค�ำ  จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ ที่ต้องการลดการผลิตฝิ่นและให้ประชาชนได้
เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งมหั น ตภั ย อั น เกิ ด จากฝิ ่ น และสารเสพติ ด
นิทรรศการประกอบด้วย อุโมงค์มุขยาว 137 เมตร ซึ่ง
เจาะทะลุภูเขาด้านตึกรับรองไปถึงตัวอาคารใหญ่อีกฝั่ง
หนึ่ง จัดแสดงการก�ำเนิดฝิ่น การเคี่ยวฝิ่น ทุ่งฝิ่นจ�ำลอง
การใช้ฝน่ิ ทัง้ ด้านดีและด้านร้าย สงครามฝิน่ ทัง้ ในจีนและ
สยาม และพระพุทธรูปทีไ่ ด้จากการหลอมกลักฝิน่ เป็นต้น
เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ 08.30-16.00 น.
(ปิดวันจันทร์) ค่าเข้าชม ชาวไทย 150 บาท ชาวต่างชาติ
200 บาท เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี ❑

เยือนพิพิธภัณฑ์เอกชนทีไ่ ม่ควรพลาดเมือ่ มาเทีย่ ว
สามเหลี่ยมทองค�ำ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 จัดแสดงเรื่อง
ราวความเป็นมา และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เกีย่ วกับฝิน่ ตัง้ แต่
ถิ่นก�ำเนิดของฝิ่นจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาสู่
อินเดีย เมื่ออังกฤษเข้าปกครองอินเดีย ท�ำการค้าขาย
มหาศาลกั บ จี น จากการซื้ อ ผ้ า ไหม ใบชา เครื่ อ งเทศ
สมุนไพร ฯลฯ จึงบีบให้จนี ยอมรับการซือ้ ขายฝิน่ อย่างเสรี
ทว่าจีนไม่ยอมจึงเกิดการสูร้ บกันเป็นสงครามฝิน่ ถึง 2 ครัง้
ส่งผลให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ าศัยอยูท่ างใต้ของจีนหนีภยั
สงครามลงมาสู ่ อิ น โดจี น และแถบชายแดนไทย ลาว
เมียนมา ทั้งน�ำเมล็ดฝิ่นติดตัวเข้ามาด้วย มีการจ�ำลองทุง่
ดอกฝิน่ และวิถชี วี ติ ชาวเขา 6 เผ่า เล่าถึง “ขุนส่า” และ
ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด ในดิ น แดนสามเหลี่ ย มทองค�ำ
เปิดทุกวัน 07.00-19.00 น. ค่าเข้าชมผูใ้ หญ่ 50 บาท เด็กฟรี ❑

หมู่ 1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 53784 444-6
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221 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
0 5378 4060

วัดพระธาตุผาเงา
มาเที่ยวที่น่ีถือว่าคุ้มค่าสุดๆ เพราะนอกจากจะได้
กราบ “หลวงพ่อผาเงา” อายุกว่า 1,300 ปีแล้ว ยังจะ
ได้สมั ผัสวัฒนธรรมล้านนาผ่านผืนผ้าโบราณ ในพิพธิ ภัณฑ์
ผ้าทอล้านนาเชียงแสนทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในประเทศ
วัดนีเ้ ดิมชือ่ ว่า “วัดสบค�ำ” ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นสบค�ำ ซึง่ มีแม่นำ�้
ค�ำไหลผ่านไปบรรจบกับแม่นำ�้ โขง วัดเดิมตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ โขง
และพังทลายลงจากแรงกระแสน�ำ 
้ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกัน
สร้างวัดขึ้นมาใหม่บริเวณวัดร้างเดิมบนเชิงเขาดอยจัน
เนื้อที่ราว 743 ไร่ ภายในวัดมีพระธาตุผาเงา ศิลปะล้าน
นาเชี ย งแสนทรงแปดเหลี่ ย ม ประดิ ษ ฐานอยู ่ บ นหิ น
แกรนิตก้อนใหญ่สูง 10 เมตร เงาของก้อนหินนี้ทรง

คล้ายเจดีย์ เวลาพระอาทิตย์ส่องผ่านก้อนหินท�ำให้เกิด
เงาขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า พระธาตุผาเงา ใน
พุทธศักราช 2519 ชาวบ้านสบค�ำได้ขุดพบพระพุทธรูป
ที่มีลักษณะงดงามมาก ถูกซ่อนในอิฐที่เรียงไว้ใต้ฐาน
ชุกชีของประธานใหญ่ กรมศิลปากรค�ำนวณอายุได้ราว
700-1,300 ปี จึงขนานนามว่า “หลวงพ่อผาเงา” เป็น
พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนปางมารวิชัย ที่ได้รับอิทธิพล
จากศิลปะสุโขทัย ชาวบ้านจึงสร้างวิหารครอบไว้ ซึ่งชาว
บ้านหลายคนได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของ
หลวงพ่อจนเป็นที่ร�่ำลือกัน ในบริเวณวัดยังพบซากเจดีย์
สูงราว 5 เมตร ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระธาตุดอยจันนั่นเอง
ชมสถาปัตยกรรมล้านนา พญานาคสามเศียร พญามอม
(คล้ายแมวผสมสิงโต) ลวดลายปูนปั้นพระอินทร์ประทับ
ช้างสามเศียร ลวดลายปูนปัน้ พระธรรมจักร บริเวณยอด
เขาด้านบนของวัดนี้เป็นจุดชมวิวริมโขงที่สวยงาม ❑
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วัดพระธาตุจอมกิติ

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน
ภายในบริเวณวัดพระธาตุผาเงา ยังเป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน ก่อตั้งขึ้นโดยพระครู
ไพศาลพัฒนาภิรัต เจ้าอาวาสในขณะนั้น ผู้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอพื้นเมืองเชียงแสน
สร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวบ้าน และจัดตัง้ “พิพธิ ภัณฑ์
ผ้าทอล้านนา เชียงแสน” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 และได้
รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี
2558 ส� ำ หรั บ สร้ า งอาคารเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ได้ รั บ การ
สนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การหาชน)  
เมื่อปี 2561
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเรือนไม้สองชั้นขนาดใหญ่
ใต้ถนุ โล่ง ด้านล่างเป็นโรงทอผ้า ด้านบนจัดแสดงอุปกรณ์
การทอ ขั้ น ตอนการทอ ผ้ า ทอลวดลายแบบต่ า งๆ
168 สะบาย ดี

การนุ่งห่ม ผ้าส�ำคัญที่ใช้ในทางศาสนา รวมทั้งผืนผ้ายาว
ที่ช่างไท-ยวน ในแต่ละถิ่นร่วมทอกันไว้ ซึ่งมีลวดลาย
แตกต่างกันในแต่ละถิ่นแต่อยู่รวมกันเป็นผืนเดียว ซึ่งหา
ชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ
ล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย วัดพระธาตุผาเงา
อยูห่ า่ งตัวอ�ำเภอเชียงแสนราว 3 กม. ห่างจากสามเหลีย่ ม
ทองค�ำ  14 กม. มีรถสองแถวบริการจากตัวอ�ำเภอเมือง
เชียงแสนมาที่วัด ❑
วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบค�ำ 
391 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5377 7151 2

สักการะปูชนียสถานทีส่ ำ� คัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองเชียงแสน
พระธาตุโบราณองค์งาม หนึ่งในพระธาตุ 4 จอมแห่ง
ล้านนา คือ พระธาตุจอมมอญ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุ
จอมทอง และพระธาตุจอมกิตติ ซึง่ มีตำ� นานเล่าถึง 4 ดอย
นีว้ า่ เป็นทีพ่ ำ� นักของพระฤๅษี 4 พีน่ อ้ งทีม่ ตี บะแก่กล้ามาก
ฤๅษีพใี่ หญ่เก่งในทางรักษาโรค สามารถปรุงยาชุบชีวติ คน
ตายได้ ตั้งส�ำนักอยู่ ณ “ดอยจอมกิตติ” พระฤๅษีผู้น้อง
รองลงมาเก่งในทางเล่นแร่แปรธาตุ ซัดตะกั่วให้เป็น
ทองได้ ตั้งส�ำนักอยู่ดอยจอมทอง พระฤๅษีที่สามเก่งใน
ทางอาคมไสยศาสตร์พ�ำนักอยู่ที่ดอยจอมแจ้ง และฤๅษี
น้องเล็กเก่งในทางเรียกฝนเรียกลม เดินเหินบนน�้ำและ
อากาศ พ�ำนักอยู่ ณ ดอยจอมมอญ

พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนได้กล่าวถึงเรื่อง
การสร้างพระธาตุจอมกิตติเอาไว้ว่า พระมหาเถระชาว
โกศลนคร เมื อ งสุ ธ รรมวดี ชื่ อ พระพุ ท ธโฆษาจารย์
น�ำพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองลังกามาถวายพระเจ้า
พังคราช กษัตริย์แห่งโยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติ ต่อมา
พระองค์พร้อมพระราชโอรสคือพระเจ้าพรหมมหาราช
(มหาราชองค์แรกผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยจาก
การรุกรานของขอมใน พ.ศ.1479 ขณะมีพระชันษา
เพียง 16 เท่านัน้ ) จึงได้สร้างพระธาตุขนึ้ บนดอยน้อย เมือ่
พ.ศ.1483 แล้วอัญเชิญพระธาตุที่ได้มาบรรจุไว้ โดยให้
พระนามพระธาตุองค์นี้ว่า “พระธาตุจอมกิตติ” ต่อมา
พระธาตุช�ำรุดทรุดโทรมลง เจ้าฟ้าเฉลิมเมืองพร้อมกับ
คณะพระญาติและประชาชนได้รว่ มกันบูรณะปฏิสงั ขรณ์
พระธาตุขึ้นใหม่อีกครั้งในราวปี พ.ศ. 2237 ซึ่งคงปรากฏ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมอย่างที่เห็น
ตัวพระบรมธาตุเจดีย์ มีรูปทรงศิลปกรรมแบบ
ล้านนา ฐานล่างเป็นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ถัดขึน้ ไปเป็นฐานปัทม์
ย่อมุมเป็นเรือนธาตุ ซึ่งมีซุ้มทิศประดิษฐานพระพุทธรูป
ประทับยืนปูนปั้นทั้ง 4 ด้าน ส่วนยอดเป็นองค์ระฆังกลม
ถื อ ว่ า เป็ น โบราณสถานส� ำ คั ญ ประจ� ำ เมื อ งเชี ย งแสน
พระธาตุนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน วัดนี้อยู ่
ห่างก�ำแพงเมืองเชียงแสนประมาณ 2 กม. ❑
ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
0 5365 0534
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วัดพระธาตุดอยภูเข้า

ทะเลหมอกดอยสะโง้

หรือ วัดพระธาตุดอยภูเข้า หรือ พระธาตุปูเข้า
ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ รวก บนดอยเล็กๆ ทีม่ ชี อื่ ว่า ดอยเชียงเมีย่ ง
ใกล้บริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส�ำคัญมากแห่งหนึง่ ของอ�ำเภอเชียงแสน ซึง่ ได้ขนึ้ ทะเบียน
เป็นโบราณสถาน ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย พระ
วิหารที่มีอายุกว่าพันปี ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค์ รวมทั้งพระเจ้าเชียงแสนองค์ใหม่ที่สร้างขึ้น
ภายหลัง พระพุทธรูปพระเจ้าเชียงแสนองค์เก่าที่อยู่คู่
วัดแห่งนี้มาตั้งแต่อดีต ประดิษฐานอยู่นอกพระวิหาร
ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงพระวรกายบางส่วนให้ได้กราบ
สักการะบูชาเท่านั้น
ตามต�ำนานเล่าว่าพระธาตุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน
พ.ศ. 1302 ในรัชสมัยของพระยาลาวเก้าแก้วเมืองมา
กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงินยาง ครั้งเมื่อ
พระองค์ยังทรงพระเยาว์เกิดมีปูยักษ์ 2 ตัวมาท�ำลายพืช
ผลทางการเกษตรของประชาชน พระราชบิดาของพระองค์
ซึ่ ง ก็ คื อ พระยาระวะจั ก รราชซึ่ ง เป็ น ปฐมกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง
ราชวงศ์เม็งรายได้มอบหมายให้พระองค์มาปราบปูยักษ์
ซึ่งในที่สุดก็จับได้ตัวหนึ่ง ส่วนอีกตัวหนีลงไปใต้ภูเขา ซึ่ง
เมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์จึงได้สร้างพระธาตุปิดทาง
ปูเอาไว้ จึงท�ำให้พระธาตุแห่งนี้มีชื่อว่า พระธาตุปูเข้า 		
มีต�ำนานกล่าวไว้ว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ยังมี
พระชนม์ชพี อยูน่ นั้ เคยเสด็จมายังบริเวณนีแ้ ละได้ทำ� นาย
ไว้วา่ ในอนาคตทีแ่ ห่งนีจ้ ะมีชอื่ ว่าดอยปูเข้าและจะมีความ

เที่ยวทะเลหมอก 3 ประเทศ ที่พักหลักร้อยวิว
หลักล้าน ดอยสะโง้ อยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอเชียงแสนไม่ถึง
10 กม. อยูห่ า่ งจากสามเหลีย่ มทองค�ำไปทางทิศตะวันตก
เพียง 30 นาที ดอยสะโง้ หรือ ดอยสะโง๊ะ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย
ตลอดปี ยามเช้าจะมองเห็น “ทะเลหมอก 3 ประเทศ”
ไทย เมียนมา ลาว ได้กว้างไกลสุดสายตาแบบพาโนรามา
มองเห็นแม่น�้ำโขงอยู่ไกลๆ เป็นจุดชมอาทิตย์อัสดงได้
งดงามจับใจ หากอากาศแจ่มใสจะมองเห็นอ�ำเภอแม่จัน
อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอแม่สาย ได้อย่างเต็มตา  
ยอดดอยสูง 708 จากระดับน�้ำทะเลนี้ เป็นที่อยู่
อาศัยของชนเผ่าไทลื้อ ไทยอง และชนเผ่าอาข่า โดย
เฉพาะชาวอาข่า (อี้ก้อ) นั้นเป็นกลุ่มแรกที่อพยพจากจีน
และเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2469
พื้นที่ 23,750 ไร่ บนดอยนี้อยู่ในการดูแลของศูนย์พฒ
ั นา

170 สะบาย ดี

เจริญต่อไป พระธาตุดอยปูเข้าอยูต่ รงข้ามกับลานจอดรถ
ของสามเหลี่ยมทองค�ำ  ซึ่งต้องขึ้นดอยลาดชันไปเป็น
ระยะทางประมาณ 400 เมตร บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป็น
จุดชมวิวสามารถมองเห็นสามเหลี่ยมทองค�ำได้ชัดเจน ❑
พระธาตุดอยปูเข้า
476 หมู่ 1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
0 5378 4224

โครงการหลวงดอยสะโง้ จากอดีตที่เคยท�ำอาชีพปลูกฝิ่น
เมื่ อ ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระราชทานพันธุ์ดอกเก๊กฮวยและพืชผักเมืองหนาว
ให้ปลูก วิถีชีวิตชาวบ้านก็คืนสู่หนทางแห่งความยั่งยืน
ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาว
อาข่า มีพิพิธภัณฑ์อาข่า มีสวนส้มสายพันธุ์ต่างประเทศ
ไร่เก๊กฮวย ไร่ดอกไม้ ไร่ข้าวโพด ให้ชมเป็นต้น มีรีสอร์ท
ขนาดเล็ก 2 หลังรับได้หลังละ 16 คน (1000 บาท/หลัง)
มีเต็นท์บริการขนาด 2 คน (100บาท/หลัง) มีอาหาร
อาข่าให้ชิม หากใครอยากมาดูประเพณีโล้ชิงช้าให้มาใน
ช่วงเดือนสิงหาคม ❑
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง้
บ้านดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5316 3346, 08 1951 9711
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วัดพระแก้ว เชียงของ

หมู่บ้านแม่แอบ
สัมผัสวัฒนธรรมหลากชนเผ่าในอ�ำเภอเชียงแสนที่
“หมู่บ้านแม่แอบ” หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขาแถบชุมชน
บ้านแซว ซึง่ เป็นทีอ่ ยูข่ องชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ พยพหนีภยั
สงครามมาจากประเทศจีนเข้าเมียนมาและมาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศไทย ที่โดดเด่นมีอยู่ 5 ชนเผ่าด้วยกัน ได้แก่
ลาหู่ อาข่า ไทยใหญ่ ลัวะ และจีนยูนนาน ทุกชนเผ่ายัง
รักษาวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิมของตนไว้ ทัง้ การแต่งกาย
อาหารการกิน รวมถึงความเชื่อ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่าง
สามัคคี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเห็นบ้านดินมุงหญ้าคา ล้อม
ด้ ว ยแปลงผั ก สวนครั ว และครั ว ที่ ยั ง คงใช้ ฟ ื น หุ ง ข้ า ว
มาชิมชาลาหู่และชมการละเล่น การเต้นจะคึประจ�ำเผ่า
ของชาวลาหู่ (มูเซอ) การโล้ชิงช้าและบ่อฉ่องเตออู (เต้น
ลาวกระทบไม้) ของชนเผ่าอาข่า มาชิมเมนูของชนเผ่าลัวะ
(ละว้า) เช่น ข้าวต้มเขาควาย (ส�ำหรับไหว้บรรพบุรุษ)
172 สะบาย ดี

ข้าวซอยทรงเครือ่ ง หรือ พิซซ่าลัวะ (แป้งนึง่ เป็นแผ่นกลม
มีหน้าเป็น ถั่วลันเตา กะหล�ำ่ ปลีซอย และไข่ไก่) ส่วนของ
ชาวไทยใหญ่ (ไตใหญ่) ก็มเี มนูเด็ดคือ ข้าวแคบ น�ำ้ พริกผัก
และข้าวเหลืองอบไก่ ที่หุงข้าวกับสมุนไพรพื้นบ้านจน
ส่งกลิน่ หอมกินคูผ่ กั อีเหม็ด (ผักกาดพืน้ เมือง) สุดท้ายคือ
ชนเผ่าจีนยูนนาน ขึ้นชื่อในเรื่องการท�ำขนมไข่และท�ำ
อาหารจากเต้าหู้ ทั้งน�้ำเต้าหู้ เต้าหู้ยี้ เต้าหู้เหม็น เต้าหู้
ทรงเครื่อง (คล้ายน�้ำพริกอ่อง) ที่นี่มีโฮมสเตย์รับรอง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอี ก ด้ ว ย หรื อ จะนอนที่ โ ฮมสเตย์ บ ้ า น
ท่าขันทองซึ่งอยู่ใกล้กันก็ได้ ❑
369 หมู่ 11 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
09 1947 9455, 08 1952 7058

ชมพญานาคมีเขาและกราบสักการะพระพุทธรูป
หยกเขียวทีว่ ดั พระแก้วเก่าแก่ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ โขงใจ กลาง
เมื อ งเชี ย งของ ติ ด กั บ ที่ ท� ำ การไปรษณี ย ์ ใกล้ ส ถานี
เรื อ เชี ย งของและกองทั พ เรื อ ห่ า งที่ ว ่ า การอ� ำ เภอฯ
ประมาณ 400 เมตร วัดนี้บรรยากาศร่มรื่น มองเห็นวิว
แม่น�้ำโขงอันกว้างขวาง ภายในวิหารมีพระพุทธรูปและ
มณฑปเก่าแก่อายุ 1,300 ปี สมัยเจ้าอริยะ ผู้ปกครอง
เมืองเชียงของได้บรู ณะวัดครัง้ ใหญ่ และเปลีย่ นชือ่ มาเป็น
“วัดพระแก้ว” เพราะเชือ่ ว่าได้อญ
ั เชิญพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรมาประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่หลวงพระบาง
ปัจจุบนั ชาวบ้านได้รว่ มสร้างพระแก้วมรกตจ�ำลองขึน้ องค์
ใหม่จากหินแม่น�้ำโขง ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่
มากมาย มีคมั ภีรใ์ บลานประมาณ 300 เล่ม ส่วนในบริเวณ
วัดมีพระมหาธาตุซงึ่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
ซึ่งมีต�ำนานเล่าว่าเคยเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา
และได้ประทานพระเกศา 2 เส้น เอาไว้ให้เป็นตัวแทนของ
พระพุทธองค์ ปัจจุบันได้บรรจุไว้ที่พระธาตุ 2 แห่งของ
เชียงของ คือ วัดไชยสถานและวัดพระแก้ว ❑
วัดพระแก้ว
35 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
08 2378 9400
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พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�ำ

ทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงคาย)

สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมชาวไทลื้ อ ผ่ า น “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ลื้อลายค�ำ” โดยคุณสุริยา วงค์ชัย ลูกหลานไทลื้อรุ่น
ปัจจุบันได้จัดสร้างขึ้น เพื่อเก็บรักษาผ้าทอไทลื้อ ไว้
สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลาน “ลื้อลายค�ำ” มีความ
หมายตามตัวอักษรคือ “ลื้อ” เป็นกลุ่มชน “ชาวไทลื้อ”
ที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาทางจีนตอนใต้เมื่อ
หลายร้อยปีก่อน “ลาย” คือศิลปะการทอเส้นฝ้ายเป็น
ลวดลายบนผืนผ้า และ “ค�ำ” หมายถึง ความมีคุณค่า
ประดุจทองค�ำที่ควรรักษาไว้สืบไป
พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�ำ  เป็นเรือนไม้สองชั้นสไตล์
ล้านนา จัดแสดงนิทรรศการเป็นหลายส่วน ตั้งแต่ประวัติ
บ้านศรีดอนชัย ไปจนถึงภาพถ่ายเก่าๆ มีการจ�ำลองรูป
แบบการใช้ชีวิต บ้านไทลื้อดั้งเดิม การเรียงเสื่อ หมอน
มุ้ง ครัว เครื่องแต่งกายหญิงชายไทลื้อ และเด่นที่สุดคือ
ส่วนจัดแสดงผ้าทอ ผ้าซิ่น ย่าม รวมถึงลวดลายดั้งเดิม
ลวดลายประยุกต์ ของไทลื้อในจังหวัดเชียงราย น่าน
พะเยา และสิบสองปันนา ให้ศกึ ษากันอย่างละเอียด และ
มีข่วงวัฒนธรรม เป็นลานแสดงวิถีชีวิตเอกลักษณ์ไทลื้อ
มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก และร้านกาแฟ ซังวาคาเฟ่ มองเห็น
ทุ่งนาและภูเขา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวให้เดินลงไปเก็บ
ภาพเก๋ๆ ❑

ใครที่มองหาสถานที่โรแมนติก เพื่อกางเต็นท์ริม
ทะเลสาบท่ามกลางสายหมอก เต็มไปด้วยนกนานาพันธุ์
ที่นี่คือค�ำตอบที่ใช่ เยือนพื้นที่ชุ่มน�้ำโลก ซึ่งมีทิวทัศน์
อันงดงาม อยู่ใกล้กับบริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำ  ห่างจาก
ตัวเมืองเชียงรายประมาณ 62 กม. ห่างจากตัวเมือง
เชียงแสนไปเพียง 5 กม. ทีน่ คี่ อื หมุดหมายชัน้ ดีของนักดูนก
เพราะเป็นที่รวมสัตว์ป่าจ�ำพวกนกน�ำ 
้ และนกอพยพกว่า
156 ชนิด โดยเฉพาะพวกนกน�ำ 
้ เช่น นกเป็ดแดง นกเป็ดผี
นกอี ลุ ้ ม นกอี ล�้ ำ  นกอี โ ก้ ง นกกวั ก นกกระสานวล
นกเป็ดหอม นกเป็ดลาย นกกาใหญ่ เป็นต้น หลายชนิด
หายากมาก เช่น นกเป็ดเปียหน้าเขียว เป็ดมัลลาด เป็ดผี
ใหญ่ เป็นต้น ในฤดูหนาวมีฝูงนกน�้ำอพยพมาอาศัยที่
ทะเลสาบแห่งนี้ กรมป่าไม้จึงได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ปา่ หนองบงคาย เมือ่ ปี พ.ศ. 2528 บนพืน้ ทีป่ ระมาณ
2,711 ไร่
ต�ำนานระบุว่าพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งเมืองโบราณ
ก่อนเป็นเมืองเชียงแสน คือ เมืองโยนกนาคพันธุส์ งิ หนวัติ
ที่ก่อตั้งโดยเจ้าชายสิงหนวัติ พาผู้คนมาหาที่ตั้งเมือง
พอมาถึงแม่นำ�้ โขง ก็พบพญานาคจ�ำแลงเป็นชายชุดขาว
มาบอกสถานทีส่ ร้างเมือง โดยให้สญ
ั ญาว่าจะให้ชาวเมือง
ช่วยกันรักษาศีลรักษาธรรม เมืองจึงตัง้ ชือ่ นีว้ า่ โยนกนาค
พันสิงหนวัติ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่กษัตริย์สิงหนวัติ
และเผ่าพันธุ์ของพญานาคไปในคราวเดียวกัน ต่อมาใน
สมัยของพระเจ้ามหาไชยชนะ มีชาวบ้านกลุม่ หนึง่ ได้ออก
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พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�ำ 
47/1 หมู่ 14 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
08 9838 5724
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

ไปหาปลาที่แม่น�้ำกก จับได้ปลาไหลเผือกตัวเขื่องขนาด
เท่าต้นตาล จึงน�ำมาซอยแบ่งแจกจ่ายกันกินไปทัว่ ทัง้ เมือง
ปลาไหลเผือกยักษ์ ตัวนีค้ อื ลูกของพญานาคแห่งลุม่ น�ำ้ โขง
นาคผู้พ่อโกรธมาก จึงท�ำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ครั้ง
เมืองจึงล่มสลายลง กลายเป็นหนองน�้ำ เหลือเพียงบ้าน
ของหญิงม่ายชราตาบอดเพียงหลังเดียวที่ไม่ได้กินปลา
ไหลเผือกตัวนัน้ โผล่พน้ อยูก่ ลางน�ำ 
้ จึงเรียกเกาะกลางน�ำ้
นั้นว่า เกาะแม่ม่าย และเรียกเมืองนี้ว่า เวียงหนองล่ม
(ตามหลักฐานปัจจุบันสันนิษฐานว่าแผ่นดินไหวเกิดจาก
รอยเลื่อนแม่จัน ราว 1,500 ปี ก่อน) บริเวณใกล้กันคือ
วัดป่าหมากหน่อ ที่มีสะพานที่ทอดยาวออกไปกลาง
หนองน�ำ 
้ มีผคู้ นพบโบราณวัตถุตา่ งๆ ในบริเวณเวียงหนอง
ล่มนี้เป็นประจ�ำจึงได้น�ำไปเก็บไว้ที่วัด เช่น พระพุทธรูป
ดาบโบราณ เป็นต้น
ทะเลสาบเชี ย งแสน เหมาะแก่ ก ารมาพั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ มีสะพานไม้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติ
ของพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบเชียงแสนได้อย่างใกล้ชดิ ชมนก
และพันธุไ์ ม้นำ�้ หลากหลาย มีบริการบ้านพัก 2 หลัง รองรับ
ได้ประมาณ 40 คน มีลานกางเต๊นท์ (ต้องน�ำเต็นท์มาเอง)
ที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ❑
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ หนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน)
หมู่ 3 ต.โยนก  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
08 5716 6549
สะบาย ดี 175

Neighbor Journey

Neighbor Journey

กิจกรรมที่น่าท�ำในเชียงราย
คือการล่องเรือเที่ยวแม่น�้ำโขง
ล่องเรือเที่ยว เชียงแสน-เชียงของ
มาถึงอ�ำเภอเชียงแสนแล้ว ควรหาเวลาสักครึ่งวัน
ล่ อ งเรื อ เที่ ย วชมธรรมชาติ จะล่ อ งเรื อ ข้ า มฝากจาก
“สามเหลีย่ มทองค�ำ” (Golden Triangle) ไปเทีย่ วฝัง่ ลาว
ซึมซับธรรมชาติสายน�้ำโขงเย็นชื่นใจ ชมทัศนียภาพสอง
ฟากฝัง่ ตระการตาเก็บภาพประทับใจ หรือหากมาเป็นหมู่
คณะ สามารถเหมาเรือล่องแม่น�ำ้โขงจากบริเวณท่าเรือ
บ้านสบรวก (สามเหลี่ยมทองค�ำ) มาลงที่ท่าเรือหน้า
ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงแสน ระยะทางประมาณ 9 กม.
เฉพาะในวันศุกร์-อาทิตย์ จะมีเรือกาสะลองค�ำ
ให้บริการชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ณ ดินแดน 3 แผ่นดิน
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ล่องเรือเที่ยว เชียงของ-ปากแบงหลวงพระบาง

ส่วนถ้ามีเวลามากหน่อย สามารถเหมาเรือเที่ยว
แบบชิลๆ จากเชียงแสนมาเชียงของ ย้อนอดีตเมือง
ท่าโบราณ โดยลงเรือที่ท่าเรือเวียงเชียงแสน แล้วมาขึ้นที่
ท่าเรือน�้ำลึกเชียงของ ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. (โดยเรือ
กาสะลองค�ำ เรือน�ำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น  หนึ่งเดียวใน
แม่น�้ำโขง ของบริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่
จ�ำกัด โทร 08 0854 9628, 08 6344 3306 นั่งได้ 112
ท่าน/ล�ำ หากเหมาล�ำนี้จากเชียงแสนไปหลวงพระบางใช้
เวลา 4 วัน 3 คืน) ❑

ประสบการณ์ พิ เ ศษที่ จ ะตราตรึ ง ใจไปอี ก นาน
ในงบประมาณไม่มาก คือ การล่องเรือจากอ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ผ่านเมืองปากแบงในลาว มุ่งสู่หลวง
พระบาง หรืออดีตเมืองเชียงทองอันรุง่ เรืองของอาณาจักร
ล้านช้าง ถ้าโดยสารเรือเร็ว (Speed Boat) จะใช้เวลา
เพียง 1 วัน แต่ถ้าใช้เรือช้า (Slow Boat) จะใช้เวลา
2 วัน 1 คืน ค่อยๆ ล่องไปตามสายน�้ำโขงในเขตประเทศ
ลาวที่มีภูมิทัศน์แปลกตา เต็มไปด้วยธรรมชาติพิสุทธิ์สอง
ฟากฝั ่ ง ทั้ ง ผื น ป่ า เขี ย วชอุ ่ ม โขดหิ น รู ป ทรงแปลกๆ
วิถีประมงพื้นบ้าน หมู่บ้านริมน�้ำ  และเกาะแก่งกลาง
ล�ำน�้ำโขง ให้ชื่นชมตลอดการเดินทางอันเนิบช้า ถือว่าได้
พักผ่อนกายใจอย่างเต็มที่
		
l การเดินทางช่วงที่ 1 : เริม
่ ต้นจากอ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ข้ามเรือบัค บริเวณท่าเรือเชียงของ

(แพขนานยนต์ข้ามฟาก) หรือนั่งเรือเล็กข้ามจากไทย
ไปยังฝั่งเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เรือออกเวลา
08.00-18.00 น. (หากใครมาทางรถยนต์เมื่อข้ามสะพาน
มิตรภาพแห่งที่ 4 แล้วต้องต่อรถมาลงท่าเรือห้วยทราย
ระยะทางประมาณ 10 กม.) เตรียมเอกสารผ่านทางมาให้
พร้อม ประทับตราหนังสือผ่านแดน แลกเงินกีบลาวให้
เรียบร้อย แล้วลงเรือตามใจชอบมีให้เลือก 2 แบบ
l เรือช้า (Slow Boat) เป็นเรือขนาดใหญ่ ที่นั่ง
สบาย มีผนังปิดสองด้าน และมีหลังคากันแดดฝนอย่างดี
รองรับได้ 40 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 1 คืน (พักค้าง
คืนทีป่ ากแบง ค่าห้องพัก 150 บาท/คน) อัตราค่าโดยสาร
ประมาณ 900 บาท/คน เรือออกเวลา 09.30-11.30 น.
(1-2 เที่ยว/วัน) สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าหรือไปติดต่อที่
ท่าเรือได้เลย ❑
l เรือเร็ว (Speed Boat) เป็นเรือท้องแบนไม่มี
หลังคา นั่งได้ไม่เกิน 6 คน ใช้เวลาแล่นถึงหลวงพระบาง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง อัตราค่าโดยสาร 1,400 บาท/คน  เรือ
ออกเวลา 09.00 -10.00 น. (2-3 เที่ยว/วัน) ถ้าผู้โดยสาร
เต็มที่นั่งก็จะออกทันที
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การเดินทางช่วงที่ 2 : เรือโดยสารออกเดินทาง
จากเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ล่องตามล�ำน�้ำโขง
คดเคี้ยวผ่านภูมิประเทศที่สวยงามสองฟากฝั่ง ชมผืน
ป่าดิบอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสลับซับซ้อน หน้าผาหิน
ลวดลายแปลกๆ มีเกาะแก่งหินกระจายอยูท่ วั่ ในล�ำน�ำ้ โขง
เรือจึงต้องแล่นคดเคี้ยวหลบไปมา รวมถึงยังมีหลักแบ่ง
เขตแดนไทย-ลาว กลางล�ำน�้ำโขง เป็นสัญลักษณ์เป็น
ระยะๆ ช่วงบ่ายเรือจะผ่าน “บ้านห้วยพระราม” เป็น
ชุมชนชาวขมุ หรือลาวเทิง (คนลาวที่อาศัยอยู่บนที่สูง)
ยังด�ำเนินชีวิตด้วยการเก็บหาของป่าและท�ำไร่เป็นหลัก
บ้านไม้เป็นแบบง่ายๆ และยังเห็นวัฒนธรรมการสักลาย
เต็มตัวของผูเ้ ฒ่าบางคนในหมูบ่ า้ น ช่วงเย็นเรือจอดพักให้
ค้างแรม 1 คืน ที่ “เมืองปากแบง” (Pakbeng) แขวง
อุดมไซ อันเป็นจุดครึง่ ทาง ปากแบงเป็นเมืองท่าริมล�ำโขง
ตอนบนที่ส�ำคัญ มีหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตลาด วัด ร้าน
อาหาร และที่พักหลากสไตล์ให้เลือก
l การเดินทางช่วงที่ 3 : เรือออกเดินทางจากเมือง
ปากแบง ล่องตามน�้ำสู่เมืองหลวงพระบาง โดยใช้เวลา
เต็มวัน ช่วงเช้าผ่าน “บ้านบ่อ” ชุมชนชาวลาวลุ่มที่มี
ชือ่ เสียงด้านการทอผ้า โดยส่วนหนึง่ น�ำไปขายทีต่ ลาดมืด
(Night Market) หลวงพระบาง รวมถึงยังมีเครื่องจักสาน
และเครื่องเงินที่น�ำเหรียญสมัยสงครามมาหลอมกันเอง
ด้วย ช่วงบ่ายเรือจะผ่านชุมชนชาวขมุริมน�ำ 
้ กระทั่งบ่าย
แก่ก็ถึง “ถ�้ำติ่ง” หรือถ�้ำปากอู ตรงปากแม่น�้ำอูสบกับ
แม่น�้ำโขง แวะขึ้นไปเที่ยวถ�ำ 
้ กราบพระเพื่อเป็นสิริมงคล
และจากนั้นเรือจะแล่นอีกเพียง 40 นาที ก็ถึงเมืองหลวง
พระบาง
l

178 สะบาย ดี

นอกจากนั้นยังสามารถล่องต่อไปเวียงจันทน์ได้
อีกทั้งมีเส้นทางที่สามารถกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัด
หนองคาย รวมทัง้ ยังมีเส้นทางล่องเรือ เชียงแสน-เชียงรุง้
(สิบสองปันนา จีนตอนใต้) ใช้เวลาเดินทางราว 1 วัน ❑
โดยบริษัทสามเหลี่ยมทองค�ำ 
ราคาประมาณ 4,000 บาท / ท่าน
เรือออกเวลา 06.00 น.
(ออกทุกวันจันทร์, พุธ, เสาร์) ท่าเรือเชียงแสน
0 5365 1136

หมายเหตุ : อัตราค่าโดยสารเรือขึ้นอยู่กับการก�ำหนดของชมรมท่องเที่ยว
เชียงของ โทร. 0 5379 1993 (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ควรสอบถามก่อนการ
เดินทาง)
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การข้ามแดนจากเชียงรายสู่ สปป. ลาว

บุ ค คลผู ้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยสามารถเดิ น ทางไปเที่ ย ว
สปป.ลาว ได้โดยใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ไม่ต้อง
ขอวีซ่า พ�ำนักได้ครั้งละไม่เกิน  30 วัน หรือ สามารถท�ำ
หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)
โดยใช้ ส� ำ เนาบั ต รประชาชน รู ป ถ่ า ย 1 นิ้ ว 2 รู ป
ค่าธรรมเนียม 30 บาท พ�ำนักอยู่ในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว
ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน หนังสือผ่านแดนชั่วคราว มีอายุการ
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ใช้เอกสาร 7 วัน ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และต้องเดินทาง
ไป-กลับ ทางจุดผ่านแดนเดิมเท่านัน้ ส�ำหรับผูม้ ภี มู ลิ ำ� เนา
อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สามารถท�ำหนังสือผ่านแดน
(Border Pass) มีอายุการใช้ 1 ปี พ�ำนักอยู่ในพื้นที่แขวง
บ่อแก้ว ครั้งละไม่เกิน 3 วัน 2 คืน โดยจะเสียค่าเหยียบ
แผ่นดินที่ฝั่งประเทศลาว 50 บาท (นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติต้องท�ำวีซ่าหน้าด่านประมาณ 1,500 บาท) ❑
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จากอ�ำเภอเชียงแสน ข้ามแดนไปลาว
มีจุดผ่านแดนถาวรถึง 2 แห่ง (อยู่ห่างกันประมาณ
9 กม.) ซึง่ เป็นจุดเดินทางท่องเทีย่ วตามล�ำน�ำ้ โขงโดยทาง
เรือไปถึงหลวงพระบาง หรือไปเชียงรุ้ง สิบสองปันนาจีน
ตอนใต้
1. ด่านอ�ำเภอเชียงแสน ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ หน้า
ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงแสน (ส่วนที่ท�ำเอกสารข้ามแดนอยู่
บริ เ วณด้ า นหลั ง ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอเชี ย งแสนประมาณ
70 เมตร) ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
สปป.ลาว ด่านอ�ำเภอเชียงแสนอยู่ห่างจากอ�ำเภอเมือง
เชียงรายประมาณ 60 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.

จากอ�ำเภอเชียงของ ข้ามแดนไปลาว

THAI

LAOS
ROUTE

LAOS
ROUTE

182 สะบาย ดี

มีจดุ ผ่านแดนถาวร คือ ด่านอ�ำเภอเชียงของ ตัง้ อยู่
บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวฝั่งตรงข้ามคือ
ด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว (ห่างจาก
อ�ำเภอเมืองเชียงราย 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชม.)  
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ เลขที่ 345
บ้านโจ้โก้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
0 5379 1692-4
เปิดเวลา 08.00-18.00 น.

ด่านอ�ำเภอเชียงแสน
เลขที่ 119 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5377 7118
เปิดเวลา 07.00-20.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลต�ำบลเวียงเชียงแสน 888 ม.3 ถ.สาย 1
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5377 7081

THAI

เดินทางข้ามแดนโดยรถยนต์หรือ
รถประจ�ำทาง
2. จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค�ำ  ตั้งอยู่
บริเวณสามเหลีย่ มทองค�ำ หรือบ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เป็นอาคารชั้นเดียวเล็กๆ สีแดง อยู่ริมถนน
สายหลัก  ❑

ข้ามไปลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4
(เชียงของ-ห้วยทราย) เชื่อมระหว่าง บ้านดอนมหาวัน
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับบ้านดอน เมืองห้วย
ทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นการเชื่อมโยงเส้น
ทาง R3A ทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างจีน ลาว และไทย (ระยะทาง
บนสะพาน 2.48 กม.) ก่อนขึ้นสะพานต้องให้เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราในหนังสือเดินทางฝั่งไทย
จากนั้นนั่งรถคันเดิมข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ไปยัง

ฝัง่ ประเทศลาว เขียนบัตรขาเข้าและบัตรขาออกของลาว
ประทับตราอีกครั้ง
มีรถประจ�ำทางข้ามสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 4 จาก
ด่านเชียงของ ไปลงด่านห้วยทราย และมีรถโดยสารระหว่าง
ประเทศจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเชียงรายแห่งที่ 2 ไปลง
ยังสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารบ่อแก้ว สปป.ลาว วันละหลายเทีย่ ว  
(เส้นทางเชียงราย-บ่อแก้ว) รวมถึงมีเส้นทาง เชียงใหม่เชียงราย-บ่อแก้ว-หลวงน�้ำทา-อุดมไชย-หลวงพระบาง
จากเชียงของยังสามารถเที่ยวไปถึงเชียงรุ่ง (ตอน
ใต้ของจีน) โดยใช้เส้นทาง เชียงของ-ห้วยทราย-เวียงภูคา
-หลวงน�ำ้ ทา-บ่อเตน-บ่อหาน-เมืองล่า-เชียงรุง่ ระยะทาง
เพียง 254 กม. เท่านั้น ❑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2
0 5377 3989
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เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang)

สัมผัสวิถชี วี ติ เนิบช้า บนแผ่นดินทีส่ งบงดงามลึกซึง้
สมเป็นมรดกโลก “หลวงพระบาง” เมืองหลวงเก่าแก่ของ
อาณาจักรล้านช้าง หรือ “ศรีสัตตนาคนหุตล้านช้างร่ม
ขาว” (ซึ่งมีความหมายว่าช้างร้อยหมื่น คือ ล้านช้าง
นั่นเอง) มหานครโบราณที่ผ่านกาลเวลา อวดอารยธรรม
ดั้งเดิมของลาวมาได้อย่างสมภาคภูมิ ทั่วเมืองอวลด้วย
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มากด้วยวัดวา
อาราม ท�ำให้ปี พ.ศ. 2538 องค์การยูเนสโกประกาศให้
หลวงพระบาง เป็นมรดกโลกทั้งเมือง
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เดิมหลวงพระบางมีชื่อว่า “เมืองชวา” (ซวา, เซ่า,
ซัว) หมายถึงดินแดนแห่งสรวงสรรค์เป็นที่ประทับของ
พระอินทร์ สร้างโดยขุนลอปฐมกษัตริย์ลาว ทรงตั้งเมือง
ชวาเป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็น “เชียงดงเชียงทอง” หรือเรียกสั้นๆ ว่า
“เชียงทอง” เพราะเป็นดินแดนทีม่ ที องค�ำมาก ต่อมาเมือ่
ได้อัญเชิญ “พระบาง” มาประดิษฐาน จึงเปลี่ยนนาม
เมืองเป็น “เมืองหลวงพระบาง” มาจนทุกวันนี้
เมืองหลวงพระบางตั้งอยู่บนชัยภูมิดีเยี่ยม ขนาบ
ด้วยแม่นำ�้ โขงและแม่น�้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบกัน กลาย
เป็นโค้งคุง้ น�ำ้ อันงดงาม มีวดั มากมาย ผสมผสานบ้านเรือน
ใหม่เก่าเรียงรายไปตามริมน�้ำ อาคารเก่าสไตล์โคโลเนียล
(ในยุคฝรั่งเศสยึดครองลาว) ประกอบกับวิถีชีวิตเนิบช้า
ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างเข้มข้น ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้
หลวงพระบางไปหนึ่งในหมุดหมายที่ควรมาเยือนอย่าง
ไม่ต้องสงสัย ที่นี่มีสนามบินที่มีเที่ยวบินตรงจากหลวง
พระบางถึงกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
มาหลวงพระบางแล้วต้องไม่พลาดชิม การผสม
ผสานวั ฒ นธรรมทางอาหาร อาหารล้ า นช้ า งมี ค วาม
คล้ายคลึงกับอาหารล้านนา แต่ได้รบั อิทธิพลจากฝรัง่ เศส
และเวียดนามอีกด้วยอย่างเช่น “สลัดหลวงพระบาง”
ทีเ่ ลือ่ งชือ่ ชิมเอาะหลามหรือเอาะโฮะ ทีค่ ล้ายกับแกงโฮะ
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ทางภาคเหนือของไทย ยังมี “ส้มต�ำหลวงพระบาง” หรือ
ต�ำหมากหุง่ ทีใ่ ส่ทงั้ กะปิและปลาร้า โรยด้วยแคบหมู อร่อย
แปลกไปอี ก แบบ ชิ ม ข้ า วเปี ย ก (คล้ า ยก๋ ว ยเตี๋ ย ว)
และ ข้าวซอยลาว คล้ายข้าวซอยของไทยแต่นำ�้ ซุปใสกว่า
ปิดท้ายด้วย ข้าวจี่ลาว หรือ “บาแก็ต” (Baguette)
คล้ายขนมปังฝรั่งเศสแต่นุ่มกว่าใส่ใส้ไก่และผัก โรยด้วย
ซอสจะเรียกว่า แซนวิชลาวก็ได้ ❑
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“พระบาง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่ง
อาณาจั ก รล้ า นช้ า ง สร้ า งโดยพระจุ ล นาคเถระ
พระอรหันต์แห่งลังกาทวีปในราว พ.ศ. 436 ภายใน
องค์พระ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 5 พระองค์
เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หล่อด้วยส�ำริด
สูงประมาณ 1.14 เมตร หนัก 52 กิโลกรัม ใน พ.ศ.
1389 พระเจ้าจันทราชได้ขอพระบางจากพระเจ้า
สุบินทราชาแห่งลังกา มาประดิษฐานยังอินทปัตถ์
นคร (เมืองหลวงแห่งอาณาจักรขอม) ต่อมาพระเจ้า
ฟ้างุ้มผู้ครองเมืองศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว
ผู้เป็นเขยแห่งขอม ได้ขอพระบางไปประดิษฐานยัง
เมืองของตนใน พ.ศ. 1902 แต่อัญเชิญมาได้ถึงแค่
เมืองเวียงค�ำ (แถบเวียงจันทน์ในปัจจุบัน) ก็มีเหตุ
อัศจรรย์ไม่สามารถยกพระพุทธรูปเดินทางต่อไปได้
พระบางจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองนี้จนถึง พ.ศ.
2055 อันเป็นสมัยของพระเจ้าวิชุลราช (ทรงเป็น
พระอัยยิกาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) ผู้ซ่ึงครั้ง
หนึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองเวียงค�ำมาก่อน จึงอัญเชิญ
พระบางไปประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุลราช (วิชุนราช)
ที่ทรงสร้างขึ้นในเมืองเชียงทอง ท�ำให้เมืองหลวง
เชียงทองถูกเรียกว่า “หลวงพระบาง” นับแต่นั้น
เป็นต้นมา ปัจจุบันพระบางประดิษฐานอยู่ที่หอ
พระบาง พิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง ❑

พระบางพุทธลาวัลย์ปฏิมากร
นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “พระบาง”
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ที่เที่ยวหลวงพระบาง
ถ�ำ้ ติ่ง หรือถ�้ำปากอู
(Tam Ting Cave or Pak Ou Caves)
มนต์ ข ลั ง ของถ�้ำหิน ปูน ขนาดใหญ่ บนเส้น ทาง
ล่องเรือเที่ยวจากเชียงของ-หลวงพระบาง ตัวถ�้ำตั้งอยู่ริม
ล�ำน�้ำโขง ณ จุดบรรจบกับแม่น�้ำอู ห่างจากตัวเมืองหลวง
พระบางไปทางเหนือ ประมาณ 29 กม. ใช้เวลาล่องเรือ
เพี ย ง 40 นาที ก็ ถึ ง จึ ง เป็ น จุ ด แวะเที่ ย วยอดฮิ ต ของ
คณะทัวร์ต่างๆ
ในอดีตแถบหลวงพระบางเคยมีกลุ่มชนชาวขอม
ที่นับถือผี จึงเชื่อกันว่าถ�้ำนี้เป็นที่สถิตของเทวดาผาติ่ง
ผีฟา้ พญาแถน กระทัง่ พระพุทธศาสนาได้เข้าแทนที่ ถ�ำ้ ติง่
จึงกลายเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปน้อยใหญ่
นับหมื่นองค์ ที่มีผู้น�ำมาถวายด้วยศรัทธา โดยเฉพาะช่วง
ปีใหม่และสงกรานต์ เจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์ลาว)
ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ และประชาชน ต่างน�ำพระพุทธรูป
มาไว้ในถ�้ำ  มีทั้งที่เป็นไม้ โลหะธรรมดา และทองแท้ๆ
น่ า เสี ย ดายว่ า ยุ ค หนึ่ ง เคยมี ช าวเขาเข้ า มาอาศั ย อยู ่
ในถ�้ ำ  แล้ ว น� ำ พระพุ ท ธรู ป ไม้ ไ ปเผาท� ำ ฟื น เกื อ บหมด
ส่วนพระพุทธรูปทองค�ำก็ถกู โจรขโมยไปหมดสิน้ เหลือไว้
เท่าที่เห็นในปัจจุบัน
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ถ�้ำติ่งมีภูมิทัศน์น่าตื่นตามาก จากท่าเรือริมโขง
มีบนั ไดน�ำขึน้ สูถ่ ำ�้ ลุม่ (ถ�ำ้ ชัน้ ล่าง) ทีม่ โี ถงถ�ำ้ ใหญ่ เต็มไปด้วย
หลืบซอกโพรง หินงอก หินย้อย เต็มไปด้วยพระพุทธรูป
หลายร้อยองค์ ด้านหน้าปากถ�ำ้ มองออกไปเห็นแม่นำ�้ โขง
และแม่น�้ำอูเป็นสองสี คือแม่น�้ำโขงสีปูนและแม่น�้ำอู
สีคราม จากนั้นเดินขึ้นบันได 218 ขั้น เลียบเพิงผาไปสู่
ถ�ำ้ เทิง (ถ�ำ้ ชัน้ บน) ทีม่ พี ระพุทธรูปปางต่างๆ อยูม่ ากมาย ❑
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วัดเชียงทอง
(Wat Xieng Thong)
อัญมณีเม็ดเอกทางพระพุทธศาสนาแห่งล้านช้าง
ไฮไลท์ ข องการเดิ น ทางมาเยี่ ย มเยื อ นหลวงพระบาง
วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงประจ�ำราชวงศ์ล้านช้าง ที่งาม
ล�้ำค่าจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก สร้างขึ้นราว
พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (พระเจ้า
ไซเสดถาทิลาด) กษัตริย์ผู้ปกครองราชล้านช้าง เป็นวัดที่
มี ศิ ล ปะและสถาปั ต ยกรรมแบบล้ า นช้ า งตอนเหนื อ
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(ตามต�ำนานเล่าว่า เดิมที่นี่เป็นบ่อทองค�ำของหมู่บ้าน
เชียงดง ต่อมาได้มีการถมบ่อทองสร้างวิหารครอบไว้)
ตัววัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
หลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น�้ำคานไหลมาบรรจบ
แม่น�้ำโขง หลังสร้างวัดเสร็จเพียงไม่นาน ทรงย้ายเมือง
หลวงไปเวียงจันทน์ แต่วัดเชียงทองก็ยังได้รับดูแลอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงยุคเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว
ความงามโดดเด่นขั้นเอกอุของวัดเชียงทองอยู่ที่
“สิ ม ” หรื อ พระอุ โ บสถ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
สถาปั ต ยกรรมล้ า นนา ในรั ช กาลสมเด็ จ พระเจ้ า ไชย
เชษฐาธิราช ได้นำ� ช่างหลวงไปจากเชียงใหม่ โดยต้นแบบ
การสร้างมาจากวิหาร วัดโลกโมฬีเชียงใหม่ แห่งล้านนา
สร้างเป็นหลังคาไม้ลดหลั่นซ้อนกันสามชั้น ทรงแอ่นโค้ง
อ่อนช้อยงดงามยิ่ง บนหลังคาโบสถ์มีช่อฟ้าทอง 17 ช่อ
บ่งบอกถึงวัดทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงสร้าง ผนังทัง้ ด้านนอก
และด้านในประดับด้วยลายรดน�้ำปิดทองบนพื้นสีด�ำ 
เรียกว่า “ลายฟอกค�ำ” ด้านนอกเล่าเรือ่ งนิทานพืน้ บ้าน
เช่น พระสุธน-มโนราห์ ด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ
ชาดก และต�ำนานเมืองหลวงพระบาง ส่วนประตูทางเข้า
จะเป็นเรือ่ งการไหว้เจดียจ์ ฬุ ามณีบนสวรรค์ ส่วนด้านหลัง
ของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทอง
ต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of Life) อันโด่งดังไปทั่วโลก
ภายในสิ ม ประดิ ษ ฐานพระองค์ ห ลวง หรื อ
พระประธาน สิมหลังนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณี
แห่ ง ศิ ล ปะล้ า นช้ า ง และกลายเป็ น ต้ น แบบของงาน
สถาปัตยกรรมในเวลาต่อมา
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ด้านหลังสิมนั้นมีหอพระ หรือ หอไหว้ อยู่ 2 หอ
หอไหว้หลังแรกที่ผนังสีชมพูหรือสีกุหลาบคือ หอไหว้
พระพุ ท ธไสยาสน์ ส่ ว นอี ก หอเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
“พระม่าน” ออกเสียงตามส�ำเนียงลาวว่า “พระหม่าน”
พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ หล่อด้วยส�ำริด ซึง่ มีรปู ลักษณ์คล้าย
กับพระบาง มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 ศิลปะ
ขอมแบบบายนตอนปลาย ร�่ำลือกันว่าใครมาขอบุตรมัก
จะได้สมตามความปรารถนา โดยปกติทางวัดจะไม่เปิดให้
เข้าไปชมพระม่าน ท่านทีอ่ ยากเห็นต้องไปส่องทีช่ อ่ งเล็กๆ
ตรงประตูหน้าหอพระม่าน ซึง่ มีมา่ นบังไว้ ในวันสงกรานต์
ของทุกๆ ปี จะมีการอาราธนาพระหม่านออกจากหอไหว้
แห่ไปรอบวัด เพือ่ ให้ชาวเมืองสรงน�ำ้ เพียงปีละครัง้ เท่านัน้
(22 เมษายน พ.ศ. 2559 ขณะพระสงฆ์ท�ำพิธีอาราธนา
พระหม่านเช่นทุกปี อยู่ๆ ก็เกิดพายุใหญ่ ท�ำให้ต้นโพธิ์
ใหญ่โค่นลงไปทับพระธาตุเก่าแก่องค์หนึ่ง ที่อยู่บริเวณ
ด้านหน้าพระอุโบสถ จนแตกหักเสียหาย ท�ำให้พบไห
บรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็ก ศิลปะล้านช้างยุคแรกๆ สมัย
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แรกสร้างวัดเชียงทอง จ�ำนวน 11 องค์ เป็นพระพุทธรูปเงิน
พระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปทองค�ำขาว หลังคา
ปรัมพิธพี งั เสียหายไม่นอ้ ย แต่พระหม่านทีป่ ระดิษฐานอยู่
ใต้หลังคาลงไปกลับไม่เป็นอะไรเลย) ที่ส�ำคัญวัดแห่งนี้
ยังรอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่เผาผลาญเมืองโดยฝีมือ
ของพวกฮ่อมาใน พ.ศ. 2430 มาได้อย่างปาฏิหารย์ และ
วัดนีย้ งั เคยได้รบั กฐินพระราชทานจากในหลวง รัชกาล ที่
9 ของไทยในปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย
ภายในวัดเชียงทองยังมีวิหารน้อยใหญ่ให้ชมอีก
หลายหลัง โดยเฉพาะ “โรงเมีย้ นโกศ” หรือโรงเก็บราชรถ
พระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว้างวัฒนา สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2505 พร้อมด้วยพระพุทธรูปไม้สไตล์ล้านช้าง
ปิดทองค�ำแท้อกี นับร้อยองค์ นับเป็นเป็นมรดกทีป่ ระเมิน
ค่ามิได้อย่างแท้จริง ❑
ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (ราว 56 บาท)
เปิดเวลา 06.00-17.30 น.
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หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง
(Royal Palace Museum Luang
Prabang)
หรือ “หอค�ำ” (Haw Kham) เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เพราะถือเป็นโบราณ
สถานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเจ้ามหาชีวติ (พระมหากษัตริย)์ ลาว
ในอดีต เดิมคือพระราชวังของ เจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์
จึงเรียกอีกชือ่ ว่า “วังเจ้ามหาชีวติ ” สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2447
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสาน
ระหว่างฝรัง่ เศสและลาว แล้วสืบทอดมายังสมเด็จพระเจ้า
ศรี ส ว่ า งวั ฒ นา พระมหากษั ต ริ ย ์ อ งค์ สุ ด ท้ า ยของลา
ภายหลังเกิดการเปลีย่ นแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวได้
บูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง เมื่อปี พ.ศ. 2519
ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุลำ�้ ค่า เช่น บัลลังก์ทอง ธรรมาสน์
เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้ามหาชีวิต พระพุทธรูป
วัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากต่างประเทศ ตรงทางเข้า
มีอนุสาวรียข์ องเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ ถัดมาเป็นอาคาร
หลักทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ หลังคาเป็นจั่วแบบล้านช้าง
ผสานศิลปะตะวันตกอย่างลงตัว
ด้านในพิพิธภัณฑ์ให้เดินวนทางเดียว ไปชมท้อง
พระโรงที่ประดับกระจกสีวิจิตรอลังการ ห้องบรรทม
ห้องหนังสือ ห้องเครือ่ งดนตรี ฯลฯ ห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด
ผู้เข้าชมต้องเก็บกล้องใส่ล็อกเกอร์ไว้ด้านนอก ❑
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หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
เปิดทุกวัน (ปิดวันอังคาร)
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 30,000 กีบ (ราว 85 บาท)
การเข้าชมห้ามถ่ายภาพด้านใน ต้องแต่งกายสุภาพ
ห้ามใส่กางเกงขาสั้น และต้องถอดรองเท้าด้วย
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วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
(วัดใหม่สุวันนะพูมาราม)
ชมฝีมอื ช่างชัน้ ครูทดี่ มู มี นต์ขลังเป็นอย่างยิง่ วัดใหม่
สุวรรณภูมารามเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง
ตัง้ อยูท่ ถี่ นนศรีสว่างวงศ์ ใกล้กบั พระราชวังหลวงพระบาง
(หอค�ำ) สร้างโดยเจ้าอนุรทุ ธและเจ้ามันธาตุราช ใช้เป็นที่
ประกอบพระราชพิธถี อื น�ำ้ พระพิพฒ
ั น์สตั ยา และเคยเป็น
ทีป่ ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน พระสังฆราชองค์
สุดท้ายของลาวมาก่อน อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบาง
ในช่วงศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2437 จึงได้
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง ภายใน
พระราชวัง สิมของวัดเป็นแบบผสมผสานหลายสกุลช่าง
เข้าด้วยกัน มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ อย่างอุโบสถ
ศิลปะรัตนโกสินทร์ หลังคาแอ่นโค้ง มีโหง่และช่อฟ้า
(สัตตะบูริพัน) ตกแต่งด้วยลายฟอกค�ำอย่างสิมแบบ
หลวงพระบาง ขณะเดียวกันก็มีรูปมังกรแบบจีนสลักไว้
ด้านล่าง ก�ำแพงพระระเบียงด้านหน้า สลักเป็นลายรดน�ำ้
ปิดทองอร่ามงดงามวิจิตร บอกเล่าเรื่องรามายณะและ
พระเวสสันดรชาดก พระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูป
ทรงเครื่ อ งอย่ า งพระมหาจั ก รพรรดิ คนลาวเรี ย กว่ า
“พระเอ้” ผนังด้านในประดับพระพิมพ์ปดิ ทององค์เล็กๆ
นับพันองค์ ❑
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม : 10,000 กีบ ราว 28 บาท)
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วัดหนองสีคูนเมือง
(Wat Nong Sikhounmuang)
เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าองค์แสน” (1 ใน 3
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง คือ
พระบาง พระม่าน และพระเจ้าองค์แสน) ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองเก่า หลวงพระบาง แต่ไม่ได้อยู่ในถนนเส้นหลัก
นักท่องเทีย่ วจึงไม่ใคร่รจู้ กั วัดนีส้ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2272
ในรัชสมัยของพระเจ้าองค์นก พระเจ้าองค์แสนเป็น
พระพุทธรูปส�ำริดหนัก 1 แสน (120 กิโลกรัม) กล่าวกันว่า
ศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ นัก ขอพรสิง่ ใดมักจะสมหวังเสมอ ตามต�ำนาน
กล่าวว่าพระองค์ลอ่ งตามล�ำน�ำ้ โขงมาจากเมืองเชียงแสน

โดยชาวบ้านโคมเสลาที่ไปค้าขายที่เมืองเชียงแสนตั้งใจ
อัญเชิญมาไว้ที่บ้านเสลา แต่แพได้ล่องตามน�้ำมาเทียบที่
ท่าวัดจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานที่วัดหนองสี
คูนเมือง สิม (โบสถ์) เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างสิมแบบ
หลวงพระบางและแบบเวียงจันทน์ จุดเด่นของสิมอยู่ที่
ช่อฟ้าอันงดงาม ด้านหน้าสิมมีลวดลายอันประณีต โดย
เฉพาะบานประตูเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ
นอกก�ำแพงวัด มีพระธาตุทรงปราสาทตั้งอยู่ คาดว่าน่าจะ
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ❑
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ตักบาตรข้าวเหนียว

ตลาดมืดหลวงพระบาง
(Luang Prabang Night Market)

แม้เวลาจะผันผ่านไปเนิ่นนานเท่าใด ชาวหลวง
พระบางก็ยงั คงยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น
ทุกเช้าเรายังเห็นภาพการ “ตักบาตรข้าวเหนียว” ทีช่ าว
หลวงพระบางปฏิบัติสืบสานกันมาหลายชั่วอายุ ถือเป็น
วิถีงามยามเช้า ที่สะท้อนความเป็นพุทธได้อย่างแจ่มชัด
โดยทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 05.30 น. เมื่อเสียงกลอง
ย�ำ่ กะลอดังขึน้ พระสงฆ์และเณรน้อยนับพันรูปจากวัดทัว่
หลวงพระบาง ก็จะเดินเรียงแถวออกบิณฑบาตไปเป็น
หลายสาย โดยเฉพาะถนนศรีสว่างวงศ์ ถือว่ามีพระสงฆ์
เดินผ่านมากทีส่ ดุ สองฝัง่ ถนนเต็มไปด้วยตึกเก่าและวัดวา
อารามส�ำคัญๆ เราจะเห็นแม่หญิงลาวหลายวัย ต่างนุง่ ซิน่
เกล้ามวยผมสูง ใส่เสื้อปิดคอปิดแขนมิดชิด ห่มผ้าสไบ
เฉวียงบ่า นิมนต์พระ แล้วน�ำข้าวเหนียวในกระติ๊บค่อยๆ
หย่อนลงในบาตรอย่างบรรจง จากนัน้ ก็กรวดน�ำ้ อุทศิ ส่วน
บุญส่วนกุศล เป็นภาพที่คุ้มกับการปลุกชีวิตให้ตื่นขึ้นมา
ยามเช้าและร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวลาวอย่าง
แท้จริง ❑

“ตลาดมืด” หรือ “กาดมืด” เป็นสีสันแห่งการ
ชอปปิง จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ หลังจากเที่ยวชมเมืองกัน
มาตลอดวัน ช่วงหัวค�ำ่ ประมาณ 17.00 น. ตลาดก็จะเริ่ม
คึกคัก ไปวายเอาเวลาประมาณ 22.30 น. ตัวตลาดจัดใน
รูปแบบถนนคนเดิน ทอดยาวไปตั้งแต่บริเวณด้านหน้า
ศูนย์บริการท่องเที่ยวหลวงพระบาง ไปจนถึงบริเวณด้าน
หน้าพระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง ระยะทางราว
200-300 เมตร ร้านค้าต่างๆ กว่า 250 ร้าน ตั้งเรียงอยู่
ในเต็นท์ผ้าใบโมเดิร์น หลังคาแหลมสีแดง สินค้าวางขาย
แบกะดิน ราคาต่อรองกันได้สนุก สินค้ามีหลากหลายมาก
ทัง้ ของกินของใช้ งานหัตถกรรม เครือ่ งจักสาน ไม้แกะสลัก
ผ้าพื้นเมือง ผ้าชนเผ่า ผ้าปัก เสื้อยืด เครื่องเงิน ภาพวาด
สีนำ�้ มัน ฯลฯ เดินกันเป็นชัว่ โมงก็ไม่เบือ่ บรรยากาศคล้าย
ถนนคนเดินเชียงใหม่ที่เมืองไทย นอกจากนี้ ตามตรอก
ซอกซอยที่แยกออกจากตลาดมืด ยังมีร้านอาหาร ที่พัก
เกสต์เฮาส์ และอาร์ตแกลเลอรีสวยๆ ให้เที่ยวชมเติมเต็ม
ความสุขกันอีกด้วย ❑
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วัดพระธาตุหมากโม หรือวัดวิชนุ ราช
(Visounnarath Temple)
หรือวัดวิซุนนะลาด (ออกเสียงตามส�ำเนียงลาว)
เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึน้ เมือ่
พ.ศ. 2055 โดยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต (เจ้าชีวิตวิชุลราช)
แห่งอาณาจักรล้านช้าง ทรงสร้างวัดนีข้ นึ้ เพือ่ ประดิษฐาน
“พระบาง” ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค�ำ  ชื่อวัดตั้ง
ตามพระนามของพระองค์ ภายในวั ด มี ป ทุ ม เจดี ย ์
หรื อ พระธาตุ ด อกบั ว ใหญ่ ซึ่ ง พระนางพั น ตี น เชี ย ง
พระอั ค รมเหสี ข องพระเจ้าวิชุลราช ซึ่งเป็น ชาวพวน
เมืองเชียงขวาง โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2057 ด้วย
รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ท�ำให้ชาว
เมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม (หมากโม
หมายถึงแตงโม) ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบ
เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย
200 สะบาย ดี
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ส่วนพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างไทยลือ้
แบบสิบสองปันนา มีหลังคาโค้งหลดหลั่นกันลงมา 2 ชั้น
บนยอดประดับด้วยช่อฟ้ารูปปราสาท 17 ช่อ อันเป็น
เครื่องแสดงว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์
ราว พ.ศ. 2430 โจรฮ่อทางภาคใต้ของจีนได้เข้ามา
ปล้นหลวงพระบาง ท�ำให้พระธาตุเสียหาย จึงได้มีการ
บูรณะหลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิต
ศรีสว่างวงศ์ ขณะบูรณะปฎิสงั ขรพบโบราณวัตถุมากมาย
เช่น เจดียท์ องค�ำ พระพุทธรูปหล่อส�ำริด พระพุทธรูปทองค�ำ 
พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้ว อัญมณี
รวมถึงโบราณวัตถุทลี่ ว้ นทรงคุณค่า จึงได้นำ� มาเก็บรักษา
ไว้ในพระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน วัดนี้เคยเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกค�ำ 
พระแก้วมรกต พระแก้วขาว เป็นต้น และใช้เป็นสถานที่
ทีป่ ระกอบพิธดี มื่ น�ำ้ พระพิพฒ
ั น์สตั ยา เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนละ
20,000 กีบ (ประมาณ 56 บาท) ❑

วัดมโนรม (Manorom Temple)
เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบางอีกวัดหนึ่ง
ตามพงศาวดารกล่าวว่าสร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าสามแสนไท
(ราชโอรสของพระเจ้าฟ้างุม่ ) ซึง่ ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงแห่ง
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และรับเอาอิทธิพลด้านพระพุทธ
ศาสนามาจากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ท� ำ ให้ พ ระพุ ท ธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์บริการ
นักท่องเทีย่ ว เป็นทีป่ ระดิษฐาน “องค์พระเจ้าแขนหลุด”
พระพุทธรูปส�ำริดเก่าแก่ปางมารวิชัย สร้างราว พ.ศ.
1921-1922 (สูงถึง 6 เมตรหนัก 12 ตัน) ลักษณะเป็น
ศิลปะล้านช้างในช่วงต้นทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับศิลปะสุโขทัย

อย่างมาก เช่น มีพระพักตร์รูปไข่ พระเกศาขมวดใหญ่
มีพระรัศมีเป็นเปลวไฟ พระเนตรเหลือบต�่ำ  พระอังสา
ใหญ่ ชายสังฆาฏิเป็นเส้นเล็กยาวลงมาจรดพระนาภี
ต่อมาในพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร ราว พ.ศ. 2430
ได้เกิดสงครามสู้รบกับชาวฮ่อ ท�ำให้พระพุทธรูปองค์นี้
ถูกท�ำลายจนพระกรหักทั้ง 2 ข้าง แต่เมื่อปี พ.ศ. 2514
ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ภายในวัดยังมีพระธาตุเป็น
เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 24 ❑
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พระธาตุพูสี (Mount Phou Si)
เยือนพระธาตุพสู ี ภูเขาริมล�ำน�ำ้ โขงทางฝัง่ ตะวันตก
ของเมืองหลวงพระบาง ยืนเด่นเป็นสง่าสูงกว่า 150 เมตร
บนยอดเขานัน้ แลเห็นพระธาตุสที องอร่ามประดิษฐานอยู่
โดยชาวบ้านเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้ สร้างขึ้นเพื่อตอกตรึง
นางยักษ์ตนหนึง่ เอาไว้ มิให้ขนึ้ มาท�ำอันตรายผูค้ นได้ ตาม
ต�ำนานภูเขาลูกนี้ชื่อ “พูสวง” ต่อมามีฤาษีขึ้นไปบ�ำเพ็ญ
พรตอยู่ ผู้คนจึงเรียกว่า “พูฤาษี” แล้วเพี้ยนมาเป็น
“พูส”ี ในปัจจุบนั แต่บางต�ำราก็สนั นิษฐานว่าอาจมาจาก
ค�ำว่า “พูศรี” ที่แปลว่า “ศรีของเมืองหลวงพระบาง”
ก็เป็นได้ ต่อมาปี พ.ศ. 2347 หลังจากพระเจ้าอนุรทุ ธทรง
ปกครองอาณาจักรล้านช้างห ลวงพระบาง ทรงโปรดฯ
202 สะบาย ดี

ให้สร้างพระธาตุพสู ขี นึ้ บนยอดเขา ไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ผู้คน อีกทั้งใช้เป็นจุด ตีกลองบอกเวลาทุก 1 ชั่วยาม
(3 ชั่วโมง ตีกลอง 1 ครั้ง) หรือตีกลองบอกเหตุร้าย เช่น
ไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม ศัตรูบกุ ฯลฯ รอบพูสจี งึ เกิดมีศาสนาสถาน
ต่างๆ ทั้งวัดถ�้ำพูสี วัด สีพุทธบาท วัดป่าแก้ว วัดป่ารวก
และวัดป่าฝาง เป็นต้น การเ ดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
พูสีมี 2 ทาง คือ ขึ้นจากทางด้านหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง หรือจะเดินขึ้น จากทางแม่น�้ำโขงก็ได้ บน
ยอดเขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ ตกสุดประทับใจ มองเห็น
หลวงพระบางได้ทวั่ ทัง้ เมืองอย่างเต็มตา (ต้องขึน้ บันไดไป
328 ขั้น) ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (ราว 56 บาท) ❑
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น�ำ้ ตกตาดกวางสี
(Tat Kuang Si Waterfall)

เดินทางกลับประเทศไทย

สัมผัสธรรมชาติของเมืองหลวงพระบางทีน่ ำ�้ ตกตาด
กวางสี น�้ำตกสีเขียวมรกต ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในหลวง
พระบาง ตั้งอยู่นอกเมืองห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง
ไปประมาณ 25 กม. เป็นน�้ำตกหินปูน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชั้น
มีความสูงโดยรวมราว 75 เมตร แบ่งโซนชัดเจน พื้นที่
ส�ำหรับเล่นน�้ำ  มีสะพาน และเส้นทางเดินรอบๆ น�้ำตก
บริเวณทางเข้ามีศนู ย์คมุ้ ครองหมีตาดกวางสี (Tat Kuang
Si Bear Rescue Center) และสวนผีเสื้อกวางสี (Kuang
Si Butterfly Park)

หลังจากเดินทางท่องเทีย่ วเส้นทางอ�ำเภอเชียงของหลวงพระบางกันจนเต็มอิ่มแล้ว ก็ได้เวลาเดินทางกลับ
ประเทศไทย โดยมีวิธีการให้เลือกดังนี้

น�้ำตกตาดกวางสี
เปิดเวลา 06.00-17.30 น.
ค่าเข้าชม 20,000 กีบ/คน (ราว 56 บาท)
จากหลวงพระบางไประหว่างทางมาน�้ำตกตาด
กวางสี สามารถแวะเที่ยวที่ฟาร์มนมควายลาว (Laos
Buffalo Dairy) ชิมไอศกรีมโฮมเมดสุดอร่อย ให้นม
ลูกควาย และซื้อชีสสดใหม่ได้ โดยสามารถมาได้ทั้งเรือ
หรือจะเหมารถตุ๊กตุ๊กมาก็ได้ ❑
ราคาเหมารถไปน�้ำตกจะอยู่ที่ประมาณ
30,000-50,000 กีบ หรือ ไม่เกิน 140 บาท  
204 สะบาย ดี

• เครื่องบิน : การเดินทางกลับด้วยเครื่องบิน
ถือว่าประหยัดเวลาดี ปัจจุบันมีเที่ยวบินหลวงพระบางกรุงเทพฯ และหลวงพระบาง-เชียงใหม่ ให้เลือกตาม
สะดวก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ความถี่
ของเที่ยวบินเปลี่ยนไป แนะน�ำให้ตรวจสอบตารางบิน
ที่แน่นอนกับสายการบินก่อน (หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง / หลวงพระบาง-เชียงใหม่
ใช้เวลาบินประมาณ 1.11 ชั่วโมง)
• เรือ : เป็นการเดินทางแบบไม่รีบร้อน ท�ำให้ได้
ชมวิ ว แม่ น�้ ำ โขงจากหลวงพระบาง-อ� ำ เภอเชี ย งของ

จังหวัดเชียงราย ถ้าเป็นเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลา
6 ชั่วโมง แล่นด้วยความเร็วสูง บรรทุกสัมภาระได้ไม่มาก
ส่ ว นเรื อ ช้ า (Slow Boat) มี ห ลายบริ ษั ท ให้ บ ริ ก าร
ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน โดยพักค้างคืนครึ่งทางที่เมือง
ปากแบง (Pak Beng) แขวงอุดมไซ
• รถยนต์ : การเดินทางกลับด้วยรถยนต์หรือรถบัส
ประจ�ำทาง อาจใช้เวลามาก แต่ก็จะได้เห็นลาวเพิ่มขึ้น
ในอีกหลายแง่มุม มีเส้นทางให้เลือก 2 สาย คือ
1. เส้นทางหลวงพระบาง-จังหวัดน่าน (ด่านห้วยโก๋น
อ.เฉลิมพระเกียรติ-เมืองไชยบุรี) ระยะทาง 373 กม.
2. เส้นทางหลวงพระบาง-จังหวัดเลย (ด่านนาแห้ว-เมือง
บ่อเต็น แขวงหลวงน�ำ้ ทา) ระยะทาง 363 กม. ❑
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ร้านอาหารใน อ�ำเภอเชียงแสน-เชียงของ
ห้องอาหารศาลาแม่นำ�้
ห้องอาหารสวย วิวธรรมชาติมองเห็นช้างในทุง่ หญ้า
เหมาะส�ำหรับครอบครัว อาหารนานาชาติ พิซซ่าอร่อย
บางกรอบ ❑
229 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5378 4084 ❑

ร้านอาหารนางนวล
(ท่าจับปลาบึก)
อาหารไทยริมฝั่งโขง บรรยากาศดี เมนูแนะน�ำ 
หมูกรอบทอด ปลาบึกลวกจิ้ม ต้มย�ำปลาบึก ปลาคัง
ลวกจิ้ม ❑
277 หมู่ 7 เชียงราย (หลังวัดหาดไคร้)
0 5379 1271

ร้านอาหารเวียดนามในก�ำแพงเมือง เน้นอาหาร
จานผักดีต่อสุขภาพ ข้าวผัดเวียดนาม หมูย่างใบชะพลู ❑
418 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
09 5513 2559

เดจาวู by บ้านไร่9ไม้&ฟาร์มคาเฟ่
เชียงแสน
ร้านอาหารและร้านกาแฟที่มีความโดดเด่น ไอเดีย
การแต่งร้านที่ใช้ไม้ไผ่ รายล้อมด้วยทุ่งนาและภูเขา
โอบล้อมเมนูอาหารเหนือ ❑
1290 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
06 4994 6383

ศรีวรรณ Coffee & Restaurant
ร้านอาหารไทย บรรยากาศดี เมนูปลาแม่น�้ำโขง
แนะน�ำ เช่น ต้มย�ำรสชาติเข้มข้น ปลาทับทิมนึ่งมะนาว
1290 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5378 4025

206 สะบาย ดี

ครัวเฮือนสะบายดี

ผัดไทยบ้านยิ้ม (ครัวบ้านยิ้ม)
รวมเมนูจานผัดไทยโบราณ ผัดไทยกุ้งสด ผัดไทย
ทรงเครื่อง เครื่องเคียงแบบไม่อั้น ❑
27/3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาเชียงของ)
09 0135 4289
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ที่พักในอ�ำเภอเชียงแสน

โรงแรมสยามไทรแองเกิล

จิน แม่โขง วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่พัก 4 ดาว 21 ห้อง สไตล์โมเดิร์นริมน�้ำโขง
บรรยกาศเงียบสงบ สระว่ายน�้ำ ห้องอาหาร ❑

ที่พักที่วิวสวย บรรยากาศดี มีทั้งห้องพักบนตึก
และห้องบ้านพักแบบบังกะโล พร้อมว่ายน�้ำ  และสปา
ห้องอาหาร ❑

267 หมู่ 9 ต.เวียง  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5365 1115-7
ราคาเริ่มต้น  980 บาท
www.siamtriangle.com

208 สะบาย ดี

225 หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงแสน
0 5365 0847
ราคาเริ่มต้น 800 บาท
Gin’s Maekhong View Resort & Spa

อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล
รีสอร์ท
ที่พัก 74 ห้อง สไตล์ไทยล้านนาริมแม่น�้ำ  พร้อม
สระว่ายน�้ำ  ใกล้จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองค�ำเพียง 300
เมตร  มีบริการอาหารไทย-นานาชาติ ❑
222 ต.เวียง  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
0 5378 4001, 0 5378 4005
ราคาเริ่มต้น 850 บาท
www.imperialgoldentriangleresort.com

เดอะ ลอฟต์ เชียงแสน
ที่ พั ก ทั น สมั ย วิ ว แม่ น�้ ำ  มี บ ริ ก ารจั ด งานเลี้ ย ง
สังสรรค์และงานประชุมสัมมนา ❑
1290 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
08 1530 3322
ราคาเริ่มต้น 600 บาท
Theloftchiangsaen
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บัวค�ำริมโขง

เอ โฮเต็ล บัดเจ็ต

ริเวอร์บรีซ เชียงแสน

บ้านแซว การ์เดน แอนด์ รีสอร์ท

ทีพ่ กั สไตล์มนิ มิ อลริมโขง ใกล้จดุ ชมวิวสามเหลีย่ ม
ทองค�ำ มองเห็นองค์พระนวล้านตื้อสีทอง ❑

ที่พัก 3 ดาว 4 ชั้น อยู่ในย่านเวียงของเชียงแสน
มีห้องอาหาร และบริการนวดแผนโบราณ ❑

160 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
08 1951 6965, 0 5378 4035
ราคาเริ่มต้น 640 บาท
โรงแรมบัวค�ำ ริมโขง

714 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5365 1117, 09 4641 4447
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
ที่พักเชียงราย A Hotel Budget

ที่พักสไตล์ล้านนา วิวริมแม่น�้ำโขงทุกห้อง มีห้อง
ส�ำหรับประชุมจัดเลี้ยงสัมมนา มีบริการห้องอาหารริม
แม่นำ�้ บรรยากาศดี ❑

รีสอร์ท 31 ห้อง สไตล์ล้านนา ติดริมแม่น�้ำโขง  
บรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติ มีสระว่ายน�้ำ  จักรยาน
พร้อมกิจกรรมนั่งรถชมสวนผลไม้ในรีสอร์ท 32 ไร่ ❑

210 สะบาย ดี

455 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
08 4000 5055
ราคาเริ่มต้น 1,350 บาท

267 หมู่ 14 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
0 5316 0731
ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท
Bansaeo Garden and Resort
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ร้านอาหารในหลวงพระบาง

ที่พักในอ�ำเภอเชียงของ
เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท

Phonheuang Cafe

ที่พัก 3 ดาว สไตล์ล้านนา ริมแม่น�้ำโขงวิวสวยมาก
บรรยากาศอบอุ่น มีบริการนวด ❑

Kounxoua Road,  Luang Prabang, Laos
+856 20 59 959 543

Nang Air Restaurant

333 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
08 1886 3471
ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท
เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท

ฟอร์จูน ริเวอร์ วิว เชียงของ

โรงแรม เด วอเตอร์ฟรอนต์

ที่พัก 4 ดาว หรูหราในเมือง แนบชิดติดริมแม่น�้ำ
โขง พร้อมสระว่ายน�้ำ และห้องอาหาร ❑

ที่พัก 14 ห้อง 2 ชั้น วิวสวยงามเห็นแม่น�้ำโขง
บรรยากาศกันเอง ❑

55/58 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
0 5205 0089
ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท
Fortune River View Hotel Chiang Khong

212 สะบาย ดี

789 หมู่ 1 ถ.สายกลาง ซอยหัวเวียง 11
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
08 6972 0462
ราคาเริ่มต้น 800 บาท
Day Waterfront Hotel

บ้านเลขที่ 01 (ตรงแยกตลาดดารา)  
Luang Prabang, Laos
+856 71 212 734

ร้านต�ำหมากหุ่ง (ป้าติ๋ม)
Papaya Salad Restaurant
หน้าวัดหนองสีคนู เมือง Kounxoua Road, Luang
Prabang, Laos
+856 20 23 504 500

Bamboo Garden Restaurant
49/3 Wisunalat Road, Luang Prabang, Laos
+856 20 97 188 899

Manda de Laos
Unit 1 Ban That Luang, 10 Norrassan Road
Luang Prabang, Laos
+856 71 253 923
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ที่พักในหลวงพระบาง
Villa Oudomlith
18/02 Ban Vatnong, Luang Prabang, Laos
+856 20 99 197393
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท

Unit 4, Ban Mano, Luang Prabang, Laos
+856 71 260 777
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

Luang Prabang Legend Hotel
(Near Dara Market) Noradech Road, Ban
That Luang, Luang Prabang, Laos
+856 71 919898
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท

Nagas Luang Prabang –
MGallery by Sofitel
Ban Vat Nong, Luang Prabang, Laos
+856 71 253 888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
214 สะบาย ดี

Sofitel Luang Prabang

Victoria Xiengthong Palace
Kounxoau Rd., Luang Prabang, Laos
+856 71 213 200
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,800 บาท

Le Bel Air Resort Luang
Prabang
1 Old Bridge, Ban Muang Nga, pb 120, Luang
Prabang, Laos
+856 71 254 699
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,900 บาท

My dream boutique resort
luang Prabang
Ban Meung Nga Village, Meung Nga Street,
Luang Prabang, Laos
+856 71 252 853
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2500 บาท

Avani+ Luang prabang Hotel
Setthathirath Road, Hua Xieng Village,Luang
Prabang, Laos
+856 71 262 333
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,400 บาท
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โปรแกรมท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน
Day 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ สูเ่ ชียงรายเช้าตรู่ ด้วยสาย
การบินนกแอร์ เวลา 8.15 น.ถึงเชียงรายเวลา 9.30 น.
♦ เดินทางไปเชียงแสน ระยะทางประมาณ 80 กม.
♦ เที่ยวเมืองโบราณเชียงแสน ในตัวอ�ำเภอเชียงแสน
โดยเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ เ ชี ย งแสน
ชมพระธาตุเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอดรุ่นแรกในศิลปะ
ล้านนาที่วัดป่าสัก ไหว้วัดพระเจ้าล้านทองที่วัดพระธาตุ
เจดีย์หลวง ซึ่งอยู่ใกล้กันสามารถเดินเที่ยวได้
♦ ทานอาหารเที่ ย งแล้ ว ไปเที่ ย วสามเหลี่ ย มทองค� ำ 
กราบพระนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ชมหอฝิ่น
อุทยานสามเหลี่ยมทองค�ำ และพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
♦ นั่งเรือข้ามฝากไปเที่ยวตลาดที่บ่อแก้วฝั่งลาว แล้ว
กลับมานอนริมโขงฝั่งไทยที่เชียงแสน ❑
♦

Day 2

ทานอาหารเช้าเสร็จไปสักการะพระธาตุผาเงา ซึ่งอยู่
ทางใต้ของเมืองมาอีกหน่อย ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนา
เชี ย งแสน แล้ ว เดิ น ทางมาอ� ำ เภอเชี ย งของ (ใช้ เ วลา
ประมาณ 1 ชม.)
♦ ทานอาหารเที่ยงแล้วเข้าที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ
♦

สะบาย ดี
216 สะบายดี

ไปตระเวณถ่ายภาพกับ Street Art เก๋ๆ ในตัวเมือง
เชียงของอย่างภาพพญานาคเลื้อยพาดผ่านก�ำแพงที่ศาล
พญาแก้ว
♦ ไปเทีย
่ ววัดพระแก้วเชียงของ และพิพธิ ภัณฑ์ลอื้ ลายค�ำ
♦ ทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่เชียงของ ในรีสอร์ท
ริมแม่นำ�้ โขง ❑
♦

Day 3

หลังทานอาหารเช้า ไปท�ำเอกสารผ่านแดนให้เสร็จ
ก่อน 9.00 น. เพื่อเดินทางสู่ประเทศลาว ที่จุดผ่านแดน
สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ถ้าซื้อเป็น
แพคเกจทัวร์ ล่องเรือหลวงพระบางจะมีรถมารับพาไปท�ำ
ใบผ่านแดนเสร็จสรรพที่ด่านตรงสะพานมิตรภาพ 4 แล้ว
กลับมาลงเรือข้ามฝากไปห้วยทราย ตรงท่าเรือบั๊ค หรือ
ท่าเรือเชียงของ เพือ่ ลงเรือทีท่ า่ เรือห้วยทราย (มาก่อนจะ
ได้ที่นั่งริมหน้าต่าง)
♦ ล่องเรือช้า (Slow boat) ชมธรรมชาติอน
ั อุดมสมบูรณ์
และหมูบ่ า้ นของหลายชนเผ่าให้แวะชมตลอดการเดินทาง
♦ ถึง “ปากแบง” ราว 5 โมงเย็น ปากแบงเป็นเมืองเล็กๆ
ที่อยู่กึ่งทางพอดี แวะพักค้างคืนที่ปากแบง มีห้องพักให้
เลือกพักหลายราคาให้เลือก (ประมาณ 300-400 บาท
พักได้ 2 ท่าน) ❑
♦

Day 4

ทานอาหารเช้าแบบพืน้ เมืองแล้วล่องเรือจากปากแบง
(ด้วยตั๋วเดิมแต่เรือล�ำใหม่ เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอะไรไว้ใน
เรือล�ำเก่า ด้วยเรือรับช่วงต่อกันเป็นทอดๆ ยกเว้นเช่า
เหมาล�ำไปเอง)
♦ ชมวิถช
ี วี ติ ริมน�ำ้ ตลอดทางไปหลวงพระบาง แวะเทีย่ ว
ถ�้ ำ ปากอู แล้ ว ล่ อ งต่ อ ไปจนถึ ง ท่ า เรื อ หลวงพระบาง
นั่งรถเข้าตัวเมืองไปอีกราว 10 กม.
♦ จากนั้ น ก็ เ ช่ า ตุ ๊ ก ตุ ๊ ก พาเที่ ย ว วั ด เชี ย งทอง อั ญ มณี
แห่งล้านช้าง ไปกราบพระบางที่หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง หรือพระราชวังของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์
♦ เดินเล่นที่ตลาดมืด บนถนนสีสว่างวงศ์ มีอาหารเย็น
ให้เลือกชิมอย่างหลากหลาย ราคาไม่แพง แล้วพักค้างที่
หลวงพระบาง ❑
♦

Day 5

ตื่นแต่เช้าตรู่มาตักบาตรข้าวเหนียวในตัวเมืองเก่า
หลวงพระบาง ดูวิถีพุทธยามเช้า และชมวิถีชาวบ้านที่
ตลาดเช้า บริเวณถนนกิตสะลาด (Kitsalat Rd.)
♦ ไปเที่ยววัดใหม่สุวรรณภูมาราม
♦ ทานมื้ อ เที่ ย ง เดิ น ขึ้ น ภู เ ขาริ ม ล� ำน�้ ำ โขงไปนมั ส การ
“พระธาตุพสู ”ี ชมอาทิตย์อสั ดงถ่ายภาพวิวหลวงพระบาง
มุมสูง (ส่วนใครที่ชอบธรรมชาติสามารเปลี่ยนไปเที่ยว
น�้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Falls) แทนก็ได้ ซึ่งอยู่ทาง
ใต้ของหลวงพระบางไปราว 25 กม.) ❑
♦

Day 6

ทานอาหารเช้า แล้วนั่งเรือเร็วกลับมายังเชียงของ
(หรื อ ขึ้ น เครื่ อ งบิ น จากหลวงพระบางกลั บ กรุ ง เทพฯ)
หากมีเวลาเหลืออีกวันก็สามารถแวะเที่ยวในตัวเมือง
เชียงรายแวะวัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น หรือ วัดร่องเสื้อเต้น
ก่อนขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพ ❑
♦

หมายเหตุ : การเดินทางด้วยสายการบินจากหลวงพระบางมาประเทศไทย
ไม่ได้มีเที่ยวบินทุกวัน กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินก่อนวางแผนการเดินทาง
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-ลาว
เส้นทางที่ 4 เส้นทาง อุบลราชธานี-ลาวใต้
(คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ที่ราบสูงโบโลเวน-ปราสาทวัดพู)
เส้นทางมหัศจรรย์
ธรรมชาติสุดอลังการสองประเทศ
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เส้นทาง อุบลราชธานี-ลาวใต้ (คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ปราสาทวัดพู-ที่ราบสูงโบโลเวน

“เส้นทางมหัศจรรย์ธรรมชาติสุดอลังการสองประเทศ”
มผัสมนต์เสน่ห์แห่งอีสานใต้ ดื่มด�่ำธรรมชาติ
ริมล�ำน�้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาว หนึ่งในเส้นทาง
ท่องเที่ยวสวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของภาคอีสาน ที่คุณ
ไม่ควรพลาด

สั

220 สะบาย ดี

การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 ประเทศบนเส้นทางนี้
เริม่ ต้นจากอุบลราชธานี แล้วข้ามไปลาวทางด่านชายแดน
ช่องเม็ก จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองปากเซ แขวงจ�ำปาสัก
อันเป็นเมืองหลวงของลาวใต้ ระยะทางเพียง 133 กม.
ซึมซับวิถีชีวิตผู้คนวัฒนธรรม โบราณสถานมรดกโลก
วัดพู และธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาตลอดทาง
การเดินทางสามารถขับรถเทีย่ วได้ตลอดเส้นทาง
หรือถ้าบินมาจากกรุงเทพฯ เมื่อถึงอุบลแล้ว สามารถเช่า
รถยนต์ขบั เทีย่ วตามเส้นทางนีไ้ ด้สบายมาก เนือ่ งจากถนน
หนทางสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน มีจุดแวะพัก และ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลากหลาย โดยเฉพาะมี ห าดทราย
และแก่งหินสวยงามแปลกตาริมโขงอย่าง สามพันโบก
แก่งสะพือ แวะจุดชมวิวแม่นำ�้ สองสี ชมภาพเขียนสีสาม
พันปีและเสาเฉลียงที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อาบแสง
อาทิตย์ขึ้นที่ผาชะนะได ชาร์ตพลังธรรมชาติจากน�้ำตก
ขนาดใหญ่อลังการในลาวใต้ อย่างน�้ำตกหลี่ผี และน�ำ้ ตก
คอนพะเพ็ง ซึ่งล้วนก่อก�ำเนิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์
บนที่ราบสูงโบโลเวนอันหนาวเย็นฉ�่ำชื่นตลอดปี รับรอง
ว่าจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสองประเทศที่คุณจะต้อง
หลงรักอย่างแน่นอน ❑
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การเดินทาง

Street Art มากมายตามผนังอาคารในเขตตัวเมืองเก่าอุบลฯ อาทิ บริเวณทางเข้าตลาดใหญ่ ข้างโรงแรมศรีอีสาน ข้างวัดหลวง เป็นต้น

222 สะบาย ดี

อุ บ ลราชธานี อ ยู ่ ห ่ า งจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ
627 กม. เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาเดินทางประมาณ
7-9  ชั่วโมง  เดินทางด้วยรถประจ�ำทาง ใช้เวลาประมาณ
10-11 ชั่วโมง ขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(หมอชิต 2) เดินทางด้วยรถไฟ สามารถลงที่สถานีรถไฟ
อุบลราชธานี มีให้เลือกหลายขบวน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 9 ชั่วโมง ส่วนเครื่องบิน ไปลงที่สนามบิน
อุบลราชธานี ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งมีเที่ยวให้เลือกหลาย
เที่ยวต่อวัน ❑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
0 4524 5612
สถานีรถไฟอุบลราชธานี  
0 4532 1004
สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี
0 4222 2916
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ไป อ.ชานุมาน

อ.เขมราฐ

จ.อำนาจเจร�ญ

202

ไป อ.อำนาจเจริญ

เที่ยวอุบลราชธานีก่อนไปลาว

2112

กิ่งอ.นาตาล

2232

2337

อ.กุดขาวปุน อ.โพธ�์ไทร
ไป อ.อำนาจเจริญ

2050

ไป อ.พนา

ไป อ.ลืออำนาจ

อ.ตระการพืชผล

ไป จ.ยโสธร

2134

จ.ยโสธร

2383

2112

วัดปา
นานาชาติ

226

2178

วัดถํ้าคูหาสวรรค

วัดภูเขาแกว

217

นํ้าตกสรอยสวรรค
อุทยานแหงชาติผาแตม

อ.โขงเจ�ยม

อ.ตาลสุม เขื่อนปากมูล
2222
อ.พิบูลมังสาหาร

บานปะอาว อ.ดอนมดแดง

จ.อุบลราชธานี

ไป จ.ศรีสะเกษ

2135

อ.ศร�เมืองใหม

กิ่งอ.เหลาเสือโกก

23

ไป จ.ศรีสะเกษ

นํ้าตกทุงนาเมือง
นํ้าตกแสงจันทร

212

แมนํ้า ช ี

อ.เข�่องใน

ภูหลน

2050

อ.มวงสามสิบ

2382

แมน าํ้ โ ขง

2112

อุทยานแหงชาติแกงตะนะ
217

อ.สวางว�ระวงศ แกงสะพือ
เขื่อนสิรินธร
217 อ.สิร�นทร

วัดหนองปาพง

กิ่งอ.นาเยีย

24

2396

2172

อ.สำโรง
อ.เดชอุดม

ไป อ.โนนคูณ

2182

จ.ศร�สะเกษ
ไป จ.ศรีสะเกษ

อ.ทุงศร�อุดม
2214

2171

อุทยานแหงชาติภูจอง-นายอย

กิ่งอ.นํ้าขุน

แผนที่ท่องเที่ยว
อุ บลราชธานี
224 สะบาย ดี

อ.บุณฑร�ก

นํ้าตกแกงอีเขียว

อ.นํ้ายืน

อ.นาจะหลวย
2248

ลาว

ชมแสงแรกของไทยที่ผาชะนะได ณ อุบลราชธานี
เมืองทีพ่ ระอาทิตย์ขนึ้ เป็นจังหวัดแรกของประเทศ อุบลฯ
เป็นจังหวัดทีใ่ หญ่เป็นอันดับต้นๆ ของอีสานใต้ ทีต่ งั้ อยูใ่ น
บริเวณ “แอ่งโคราช” ดินแดนดอกบัวทีร่ วมแม่นำ 
�้ 3 สาย
โขง-ชี-มูล ไว้ด้วยกัน เมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
มีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ ประเพณีแห่เทียน
พรรษาทีว่ จิ ติ รงดงาม รวมทัง้ มีแหล่งท่องเทีย่ วหลากหลาย
เช่น อุทยานผาแต้ม แก่งสามพันโบก โขงเจียม น�้ำตก
แสงจันทร์ น�้ำตกห้วยหลวง เขื่อนสิรินธร หาดทรายสูง
วัดหนองบัว วัดเรืองแสง วัดสระประสานสุข วัดถ�้ำ
คู ห าสวรรค์ เป็ น ต้ น ด้ ว ยมี พ รมแดนติ ด กั บ ลาวและ
กัมพูชา จึงสามารถข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างง่ายดาย

อุบลฯ ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอีสานรสแซ่บ มีแจ่วบอง
หรือน�้ำพริกปลาร้า อันเลื่องชื่อ มีวัฒนธรรมการกินเนื้อ
แบบดั้ ง เดิ ม ทั้ ง เนื้ อ หมู แ ละเนื้ อ วั ว โดยเฉพาะ
“โคกระโดน” โคพื้นเมืองที่เลี้ยงกันมากในภาคอีสาน
รวมถึง “โคขุน” ที่นิยมในอ�ำเภอวารินช�ำราบ น�ำมาปรุง
อาหารได้ทุกรูปแบบ ทั้งเอามาย่างแบบเนื้อกระทะ หรือ
เอามาย�ำแบบ ลาบ ก้อย ส่า หรือกินดิบแบบแซ หรือ แซ่
น�ำมาตุ๋น หรือท�ำแกงแบบ อ่อม และเอามาท� ำ เป็ น
ใส้กรอกผสมตับกับม้าม ที่เรียกว่า “หม�่ำ” เทียบได้กับ
“ซาลามี่” ไส้กรอกยอดฮิตของชาวยุโรปเลยทีเดียว
นอกจากนั้นอุบลฯ ยังมีอาหารอร่อยละมุนลิ้นให้
ลิ้มลอง เช่น “ปากหม้อ” สารพัดใส้ อาหารเช้าอัน
เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาของชาวอุบล เป็นอาหารที่ได้รับ
อิทธิพลจากเวียดนาม ทั้งก๋วยจั๊บเวียดนาม (แป้งข้าวเจ้า
ในซุบใส) เมี่ยงสด เมี่ยงทอด ที่ใช้แป้งข้าวเจ้าโม่ท�ำ
แผ่นเมี่ยง แล้วนึ่งเป็นแผ่นด้วยเตาถ่านแบบโบราณ ยังมี
บี่บุ๋น (ขนมจีนทรงเครื่อง) บ่อบุ๋น (ขนมจีนกับเนื้อย่าง)
หย่อถู่ (หมูอัด) เป็นต้น
ก่อนกลับสามารถซื้อเส้นก๋วยจั๊บ แผ่นเมี่ยง หมูยอ
ไส้กรอกอีสาน ปุ้นซาว เส้นขนมจีนกึ่งส�ำเร็จรูป เป็นของ
ฝากได้อีกด้วย ท้ายสุดคือผ้า “กาบบัว” ที่ชาวอุบลเก็บ
ความเป็นตัวตนเอาไว้ในลายพิเศษ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของจังหวัดที่ชาวอุบลฯ ภาคภูมิใจ ❑
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี
รู้จักอุบลฯ ให้ลึกซึ้งผ่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
แห่งแรกของภาคอีสาน ตัง้ อยูท่ ถี่ นนเขือ่ นธานีตดั กับถนน
อุปราช ใกล้แม่น�้ำมูลที่ไหลผ่านกลางใจเมือง เดิมอาคาร
นี้เป็นศาลากลางจังหวัด สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ราว
พ.ศ. 2461 เป็นอาคารชั้นเดียวทรงปั้นหยา หลังคามุง
กระเบื้องว่าว ประดับด้วยไม้ฉลุลายพันธุ์พฤกษา ถือเป็น
อาคารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางสถาปัตยกรรม เมือ่ ศาลากลางได้ยา้ ย
ไปอยู่ทางตะวันตกของทุ่งศรีเมือง กรมศิลปากรจึงได้
ท�ำการบูรณะและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเปิดเป็นทางการในปี
2532 และในปีเดียวกันอาคารนี้ก็ได้รับรางวัลอาคาร
อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรมดี เ ด่ น จากสมาคมสถาปนิ ก สยามฯ
ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีและ
เจนละ วัฒนธรรมขอม วัฒนธรรมไทย-ลาว ผ้าทอโบราณ
และผ้าพื้นเมืองอุบลฯ ดนตรีพื้นเมือง ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน รวมทั้งโบราณวัตถุต่างๆ อาทิ กลองมโหระทึก
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์อายุประมาณ 2,500 ปี พระพุทธรูป
สมัยทวารวดี พระพุทธรูปศิลปะลาว พระคเณศหินทราย
ทับหลังศิลปะขอม ธรรมาสน์ไม้ หีบพระธรรม กากะเยีย
และสัปคับที่แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง  
ไฮไลท์ ที่ ไ ม่ ค วรพลาดชมคือ “อรรธนารี ศ วร”
ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด รู ป หนึ่ ง ที่ พ บในเอเชี ย อาคเนย์ เป็ น
ประติมากรรมสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมเป็น
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องค์เดียวกัน สร้างในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 13
และศิ ล าจารึ ก พระเจ้ า จิ ต รเสน ท� ำ ให้ ท ราบร่ อ งรอย
อาณาจักรเจนละทีข่ ยายมาถึงภาคอีสานตอนล่างของไทย
ไปจนถึงภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ด้วยทรงนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย จึงโปรดให้สร้างรูปเคารพ
ไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ�้ำ หลืบหิน
มีเพิง ดังที่พบและเห็นได้ในภาคอีสาน พิพิธภัณฑ์เปิด
วันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์)
09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ
100 บาท นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และ
นักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม ❑
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
จ.อุบลราชธานี
0 4525 1015

ศาลหลักเมือง
สักการะ “ศาลหลักเมือง” บนถนนศรีณรงค์ ซึง่ อยู่
ติ ด กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อุ บ ลราชธานี นั บ แต่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งพระประทุมสุรราช (เจ้าค�ำผง) เป็นพระประทุม
วรราชสุ ริ ย วงศ์ และยกฐานะเมื อ งอุ บ ลเป็ น “เมื อ ง
อุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทษราช” เมื่อวันจันทร์
แรม 13 ค�่ำ  เดือน 8 จุลศักราช 1151 ตรงกับปี พ.ศ.
2335 ก็ยังไม่มีศาลหลักเมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชาวอุ บ ลฯ จึ ง ได้ ไ ปกราบนมั ส การเจ้ า พระคุ ณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัด
พระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ มาช่วยจัดสร้าง

ศาลหลั ก เมื อ งขึ้ น เมื่ อ ปี 2515 โดยพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ และสมเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร (พระยศในขณะนั้น)
เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธเี ปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519 ต่อมาชาวอุบลฯ ได้อัญเชิญ
วิญญาณ “เสด็จเจ้าหอค�ำ” ตาทวดของเจ้าพระประทุม
วรราชสุริยวงศ์ หรือ เจ้าค�ำผง ณ อุบล เข้าสิงสถิตย์
หลักเมืองอุบล ในวันขึน้ 1 ค�ำ 
่ เดือน 7 ของทุกปีชาวอุบลฯ
จะร่วมกันเซ่นสรวงสักการะหลักเมืองจนเป็นประเพณี
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ❑
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วัดทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง
สวนสาธารณะใหญ่ประจ�ำเมืองอุบลฯ เป็นสถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย ของชาวอุบลฯ ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีประตู
ทางเข้า 4 ทิศ 4 ประตู คือ อุบลเดชประชารักษ์ อุบลศักดิ์
ประชาบาล อุบลการประชานิตย์ และอุบลกิจประชากร
ภายในสวนนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สำ� คัญ คือ “ศาลหลักเมือง”
และ “อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ”ประติมา
กรรมทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รวมถึง
“อนุ ส าวรี ย ์ พ ระปทุ ม วรราชสุ ริ ย วงศ์ ” ผู้ก่อตั้งเมือง
อุบลฯ ประติมากรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน)
พระเถระทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นปราชญ์แห่งภาคอีสาน
228 สะบาย ดี

ประติมากรรมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท จันทร์)
พระเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
คันถธุระและวิปสั สนาธุระ
“อนุสาวรียแ์ ห่งความดี” สร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงความเมตตาปราณีของชาวเมืองอุบลราชธานี ที่มีต่อ
เชลยศึกชาวต่างประเทศ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
“ประติมากรรมร่วมใจก้าวไปข้างหน้า” แสดงถึงความ
สมานฉันท์แห่งความเป็นพี่น้องระหว่าง 4 ประเทศ คือ
ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ❑
ทุ่งศรีเมือง  
ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
0 4524 6060-3 (เทศบาลนครอุบลราชธานี)

ชมหอไตรกลางน�ำ 
้ ศิลปะชั้นครู ณ วัดทุ่งศรีเมือง
วัดส�ำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
อุบลฯ เป็นภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย
เช่น หอพระพุทธบาท วิหารศรีเมือง หอพระไตรปิฎก เจดีย์
บรรจุอฐั ธิ าตุ พระครูวโิ รจน์รตั โนบล พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง
เป็นต้น
วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ราว
พ.ศ. 2385 โดยเจ้าคุณอริยวงศาจารย์ญาน วิมลอุบล
สังฆปาโมกข์ (สุ้ย หลักค�ำ) จากวัดสระเกศ ท่านได้สร้าง
หอพระพุทธบาทขึ้น ณ บริเวณป่าหว้าชายดงอู่ผึ้ง ที่ท่าน
เจริญสมณธรรมเป็นประจ�ำ  คือบริเวณวัดทุ่งศรีเมืองใน
ปัจจุบัน บนเนื้อที่ 19 ไร่เศษ โดยมีจำ� ลองพระพุทธบาท
จากวัดสระเกศราชวรวิหาร ทีก่ รุงเทพฯ มาให้พทุ ธบริษทั

ทีอ่ บุ ลราชธานีได้กราบไหว้ โดยให้ญาคูชา่ ง (พระภิกษุชาว
เวียงจันทน์) เป็นผูด้ ำ� เนินการก่อสร้าง “หอพระพุทธบาท”
เพือ่ ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�ำลองและ “พระเจ้าใหญ่
องค์เงิน” หลังคาทรงไทยศิลปะเวียงจันทร์ มีฮปู แต้มหรือ
จิตรกรรมฝาผนังที่งดงามทั้ง 4 ด้าน เล่าเรื่องพุทธประวัติ
แต่สอดแทรกวิถชี วี ติ ของชาวพืน้ ถิน่ อีสานเอาไว้ ต่อมาได้
“หอไตรกลางน�้ำ” เพื่อใช้เป็นที่ส�ำหรับเก็บรักษาพระ
ไตรปิฎกและหนังสือใบลานไม่ให้มดปลวกมากัดกิน หอนี้
เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมระหว่างไทย พม่า และลาว
ตัวอาคารเป็นแบบเรือนไทยภาคกลาง หลังคาเป็นทรงจัว่
ด้วยศิลปะไทยผสมพม่า คล้ายสถาปัตยกรรมแบบเชียงรุง้
มีชอ่ ฟ้าใบระกา นาคสะดุง้ และหางหงศ์ ลวดลายแกะสลัก
หน้าบันเป็นศิลปะแบบลาว หอไตรนี้ได้รับรางวัลผลงาน
อนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ❑
วัดทุ่งศรีเมือง
95 ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
08 1390 9420
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วัดหนองป่าพง
กราบสักการะพระโพธิญาณเถระ หรือ หลวงปู่ชา
สุภัทโท หนึ่งในลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วัดหนองป่าพงเป็นวัดที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่น
เหมาะแก่การเล่าเรียนพระธรรมวินยั และปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นต้นแบบของวัดป่ากว่าร้อยแห่งใน
ประเทศไทย และอีกหลายแห่งในต่างประเทศ ก่อตั้งโดย
หลวงปู่ชา อริยสงฆ์ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรม และ
เผยแผ่พุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จากจุดเริ่มใน พ.ศ. 2497 เมื่อหลวงปู่ชาพร้อมด้วย
ลูกศิษย์จ�ำนวนหนึ่งได้เดินธุดงค์มามาปักกลดบริเวณ
“ดงป่าพง” ซึ่งมีหนองน�้ำใหญ่ เมื่อชาวบ้านเห็นวัตร
ปฏิบัติก็เกิดความเลื่อมใส จึงพากันมาสร้างอาคารต่างๆ
ทีจ่ ำ� เป็น เช่น ทีพ่ กั ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั ธิ รรม กุฏิ ศาลา โรงฉัน

หอระฆังและเสนาสนะอืน่ ๆ จนมีสภาพเป็นวัดทีส่ มบูรณ์
ภายในบริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจมากมาย
เช่น เจดียพ์ ระโพธิญาณเถร เป็นสถาปัตยกรรมทีม่ รี ปู แบบ
ผสมผสานระหว่างศิลปะอีสานกับล้านช้าง สร้างขึ้น
เพื่ อ บรรจุ อั ฐิ ห ลวงปู ่ ช า มี ห อระฆั ง และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระโพธิญาณเถร เป็นอาคาร 3 ชั้นทรงไทยประยุกต์
ชั้นล่างมีตู้จัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ ชั้นที่สองจัดแสดง
ข้ า วของเครื่ อ งใช้ พื้ น บ้ า น และชั้ น ที่ ส ามประดิ ษ ฐาน
หุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา ในท่านั่งอยู่บนเก้าอี้หวาย พร้อม
จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของท่าน ❑
วัดหนองป่าพง
บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.โนนผึ้ง อ.วารินช�ำราบ
จ.อุบลราชธานี
0 4526 7563
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วัดพระธาตุหนองบัว
สักการะพุทธคยาเจดียแ์ ห่งภาคอีสาน คือ “พระ
ธาตุเจดียศ์ รีมหาโพธิ”์ ซึง่ จ�ำลองมาจากเจดียท์ พี่ ทุ ธคยา
ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ทีส่ ร้างขึน้ ในโอกาสครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา
ในปี พ.ศ. 2500
วัดพระธาตุหนองบัว นับเป็นวัดส�ำคัญวัดหนึง่ ของ
จังหวัดอุบลฯ เดิมชือ่ “วัดหนองบัว” เป็นวัดราษฎร์ นิกาย
ธรรมยุต สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2498 โดยนายฟอง สิทธิธรรม
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานีได้
มีความเลือ่ มใสศรัทธาอุทศิ ทีน่ า 50 ไร่เศษ สร้างพระธาตุ
เจดีย์ศรีมหาโพธิ์ในยุคเริ่มแรกกว้างด้านละ 6 เมตร
แกะสลักพระประจ�ำวันเกิดไว้ทงั้ 4 ด้าน ฐานล่างแกะสลัก
รู ป พระพุ ท ธเจ้ า ปางประสู ติ ตรั ส รู ้ ป ฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน ต่อมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้อัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานยังองค์พระบรมธาตุ
และได้ทำ� การก่อสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์
เดิมไว้ ในรูปแบบศิลปะอินเดียแบบปาละ โดยมีฐานรูป
สีเ่ หลีย่ มกว้างด้านละ 17 เมตร ยอดฉัตรเป็นรูปดอกบัวตูม
ท�ำด้วยทองค�ำหนัก 31 บาท ฐานล่างสุดเป็นรูปมารยกฐาน
ไว้ ถัดขึน้ ไปเป็นรูปพระสงฆ์สาวกยืนในซุม้ ด้านละ 8 องค์
รวม 32 องค์ ถัดขึน้ ไปอีกเป็นภาพปูนปัน้ เล่าเรือ่ งพระเจ้า
สิบชาติ ถัดขึน้ ไปอีกเป็นลายรัดประคตรูปเทพนัง่ บนแท่น
สลับกับลายกนก ถัดขึ้นไปอีกประดับลายปูนปั้นเป็นรูป
พระพุทธเจ้าในปางต่างๆ สูงจนถึงยอดเจดีย์ มุมฐานล่าง
ทัง้ สีเ่ ป็นรูปครุฑแบก เหนือขึน้ มาเป็นนาค 7 เศียร มีประตู
สี่ด้านส�ำหรับเข้าสู่บริเวณด้านใน ซึ่งเป็นประดิษฐาน
พระพุทธรูปอันศักดิส์ ทิ ธิ์
ด้านหลังของพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ มีอุโบสถ
ศาลาทีต่ กแต่งด้วยลวดลายวิจติ รงดงาม สร้างเลียนแบบมา
จากปรินพิ พานวิหารเมืองกุสนิ าราย รัฐอุตร ประเทศอินเดีย
ซึง่ เป็นทีเ่ สด็จดับขันธปรินพิ พานของพระพุทธเจ้า ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ บริเวณรอบนอกยังมีรปู ปัน้
พญานาคสีรงุ้ นามว่า “ฉัพยาปุตตะ” สูง 15 เมตร ยาว
58.85 เมตร สร้างตามนิมติ รของเจ้าอาวาสทีไ่ ด้เห็นงูใหญ่
สีรงุ้ มาอาศัยอยูบ่ ริเวณวัดพระธาตุหนองบัวแห่งนีน้ นั่ เอง ❑
วัดพระธาตุหนองบัว
ตัง้ อยูท่ ี่ ถ.ธรรมวิถี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
08 0165 4711
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วัดสิรนิ ธรวราราม
“งามด้วยพุทธศิลป์แบบวัดเชียงทอง” ประเทศลาว
เดิมเป็นวัดป่าตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสร้างโดยพระอาจารย์
บุญมาก ฐิติปัญโญ ราว พ.ศ. 2495 บนเนื้อที่ประมาณ
500 ไร่ ให้ชอื่ ว่า “วัดภูพร้าว” ต่อมาเมือ่ ท่านเดินทางไป
เมืองจ�ำปาสัก วัดจึงได้ถูกทิ้งร้าง จนในปี พ.ศ. 2542
พระครูกมลภาวนากร เจ้าอาวาสวัดภูหล่น ต�ำบลสงยาง
ได้ เ ข้ า มาบู ร ณะจนได้ รั บ อนุ ญ าตตั้ ง วั ด ในนาม
“วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว”บ้างเรียก “วัดเรืองแสง”
มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 15 ไร่ โดดเด่นด้วยอุโบสถทีม่ คี วามงดงาม
ทั้ ง ยามกลางวั น และกลางคื น ยามค�่ ำ คื น จะเห็ น ภาพ
จิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ ที่อยู่ด้าน
หลังของอุโบสถซึ่งออกแบบโดยคุณากร ปริญญาปุณโณ
โดยได้รับแรงบันดาลใจและต้นแบบมาจากวัดเชียงทอง
ประเทศลาว เสาแต่ละต้นวาดลวดลายด้วยมือ รอบนอก
เป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัว 4 เหล่า
ทางเข้าเป็นต้นสาละ ต้นมะขามป้อม ต้นสมอ และด้าน
ในสุ ด เป็ น ต้ น โพธิ์ เบื้ อ งหลั ง พระประธานในอุ โ บสถ
แกะสลักไม้เป็นต้นโพธิ์ จากที่ตั้งของวัดสามารถเห็น
ด่านช่องเม็กได้อีกด้วย ❑
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
ตั้งอยู่ที่ 99 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
08 3681 9884
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แก่งสะพือ
สัมผัสแก่งพญานาคในต�ำนานเพียงปีละครัง้ เท่านัน้
“แก่งสะพือ” เป็นแก่งหินสวยงามที่สุดกลางแม่น�้ำมูล
ตั้งอยู่ในอ�ำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวเมืองประมาณ
45 กม. ลักษณะคล้ายๆ สามพันโบก ตัวแก่งจะอยู่ใต้น�้ำ
ตลอดทัง้ ปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม เมือ่ น�ำ้ ลด
ระดับแก่งสะพือจะโผล่ขึ้นมาอวดโฉม กระจายอยู่ทั่ว
ล�ำน�้ำมูล ลักษณะเป็นแก่งและน�้ำตกน้อยใหญ่ไหลลด
ระดับคล้ายภาพศิลปะ ตามจินตนาการ ซึ่งสามารถลงไป
เล่นน�ำ้ ได้ ค�ำว่า “สะพือ” ในภาษากวย หรือภาษาส่วย
แปลว่า “แก่งงูใหญ่” สอดคล้องกับต�ำนานพื้นบ้านที่ว่า
มีพญานาคหรืองูใหญ่คอยปกปักรักษาสถานที่นี้ เดิมที
บริเวณสองฝัง่ แม่นำ�้ นีม้ เี มืองโบราณทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรือง
มาก แต่เกิดภัยพิบัติ เมืองจึงล่มลงในแม่น�้ำมูล มีการ
ส�ำรวจพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมของปราสาทหิน เช่น

จุดชมวิวแม่นำ�้ สองสี วัดโขงเจียม
ทับหลังศิลปะแบบไพรกเมง (ไพร-กะ-เมง) ที่มีอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 12-13 ที่มีลายสลักรูปเทวสตรี ประทับ
ในท่านั่งขัดสมาธิ ทรงจักร สังข์ และดอกบัว ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “หินพระนารายณ์” แต่คนทั่วไปเรียกกันว่า
“พระพือ” ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในอุโบสถวัดสระแก้ว
ซึ่งจะมีเทศกาลกราบไหว้พระพือ ในช่วงสงกรานต์ทุกปี
นอกจากนี้ที่ริมตลิ่งมีร้านค้า ร้านอาหารพื้นบ้าน ที่นั่ง
ชมวิว และกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติด้วย ❑
แก่งสะพือ ตั้งอยู่ที่ ต.พิบูลมังสาหาร
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
0 4544 1349
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“โขงสีปูน มูลสีคราม” นี่คือค�ำกล่าวที่ชาวอ�ำเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รูจ้ กั กันมาหลายชัว่ อายุคน
ตามสีสันของแม่นำ�้ สองสายที่มาบรรจบพบกัน ณ อ�ำเภอ
โขงเจียม ก่อเกิดเป็นความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยธรรมชาติสรรค์สร้าง แม่น�้ำสองสายที่ว่านั้น คือ
“แม่นำ�้ โขง” และ “แม่นำ�้ มูล” โดยแม่นำ�้ โขงเป็นสายน�ำ้
ใหญ่ที่มีตะกอนเจือปนอยู่มาก จึงมีสายน�้ำเป็นสีน�้ำตาล
หรือสีน�้ำตาลอมส้ม ส่วนแม่น�้ำมูล เป็นสายน�้ำที่เขื่อน
ปากมูลขวางกั้นไว้ มีการปล่อยน�้ำเป็นบางเวลา ตะกอน
เจือปนจึงน้อยกว่า น�้ำเป็นสีครามสะอาดตาสวยงาม
เมื่ อ แม่ น�้ ำ มู ล ไหลมาบรรจบรวมกั บ แม่ น�้ ำ โขงที่ ด อน
ด่านปากแม่นำ�้ มูล จึงเกิดเป็น “แม่น�้ำสองสี” ขึ้นอย่าง
น่าอัศจรรย์ จุดที่สามารถมองเห็นแม่น�้ำสองสีได้ชัดเจน
ทีส่ ดุ คือ บริเวณลาดริมตลิง่ หน้าวัดโขงเจียม (วัดด่านปากมูล)

เป็นวัดทีส่ ร้างเมื่อ พ.ศ. 2392 อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลฯ
ประมาณ 80 กม. เดือนเมษายนจะเป็นห้วงเวลาที่เห็น
ความแตกต่างของสีน�้ำได้ชัดเจนที่สุด ❑
วัดโขงเจียม ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
0 4524 3770

สะบาย ดี 235

Neighbor Journey

Neighbor Journey

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ณ อ�ำเภอโขงเจียม
ศิลปะที่ธรรมชาติรังสรรค์จนสวยงาม เดิมเชื่อว่าเป็นผา
แต้มเป็นภูผาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นเขตต้องห้าม
ปัจจุบนั พืน้ ทีป่ า่ ภูผาแต้มกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดี ยิง่ เมือ่ กรมศิลปากรได้สำ� รวจค้นพบ
ภาพเขี ย นสี โ บราณสมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ผ าแต้ ม
(แต้มเป็นภาษาถิ่น หมายถึง วาด ระบาย) ท่ามกลางป่า
สภาพสมบูรณ์ อุดมด้วยสัตว์ปา่ เป็นจ�ำนวนมาก เป็นแหล่ง
ต้นน�ำ้ ล�ำธารของห้วยต่างๆ มากมาย เช่น ห้วยช้าง ห้วยฮุง
ห้ ว ยภู โ ลง ห้วยลาน ห้วยเพราะ ห้วยแยะ ห้วยกวย
ห้วยกะอาก ห้วยใหญ่ ห้วยสูง และห้วยหละหลอย จึงได้
ประกาศจัดตั้งพื้นที่ 212,500 ไร่ แห่งนี้ เป็นอุทยานแห่ง
ชาติในปี พ.ศ. 2534 สภาพพืน้ ทีโ่ ดยรวมเป็นลานหิน และ
หน้ า ผาสู ง ชั น ซึ่ ง มี แ ม่ น�้ ำ โขงเป็ น แนวเขตโดยตลอด
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ความยาวประมาณ 63 กม. มีภผู าทีส่ ำ� คัญได้แก่ ภูผาขาม
ภูผาเมย ภูผาเจ็ก ภูผาสร้อย ภูผานาทาม ภูชะนะได
ภูย่าแพะ ภูโลง ภูปัง ภูจันทร์แดง ภูหลวง ภูสมุย และ
ภูกระบอ
ไฮไลท์ของการเทีย่ วอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้แก่
ผาแต้ม เสาเฉลียง สวนหินภูกระบอ ผาชะนะได ภูโลง
ภูผาขาม ป่าดงนาทาม วัดถ�ำ้ ปาฏิหาริย์ น�ำ้ ตกแสงจันทร์
น�ำ้ ตกทุง่ นาเมือง ผาเจ็ก-ผาเมย และทุง่ ดอกไม้ปา่   น�ำ้ ตก
สร้อยสวรรค์ (ห่างจากอุทยานฯ ราว 15 กม.) หินโยก
มหัศจรรย์ (ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 48 กม.จากหน่วย
คันท่าเกวียนต้องทางเดินเท้าราว 6 กม.) หาดวิจิตรา
(อยู่ห่างจากอุทยานฯ 4 กม.) เป็นต้น ติดต่ออุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 452 2581 ❑

ผาแต้ม
ตื่นตากับหน้าผาหินทรายสูงชันริมล�ำน�้ำโขง ซึ่งตั้ง
อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดท่องเที่ยวยอดนิยม
ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกส่วนชั้นหินโคราชเมื่อ
55 ล้านปีก่อน ระหว่างยกตัวเกิดรอยแยกมีน�้ำไหลผ่าน
เมือ่ เวลาล่วงเลยนับล้านปีจงึ พัฒนาเป็นแม่นำ�้ โขง  กระทัง่
ริมตลิ่งพังทลายเกิดเป็นผาแต้มในที่สุด บริเวณใต้ชะง่อน
ผาของผาแต้มมีการส�ำรวจพบภาพเขียนสีอายุ 3,000 ปี
กว่า 300 ภาพ ต่อเนื่องยาว 180 เมตร นับเป็นภาพเขียน
สีกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทย
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เสาเฉลียง หรือ เอิร์ธ พิลลาร์
(Earth Pillar)
ชมประติมากรรมยุคไดโนเสาร์ หินทรายรูปทรง
แปลกตาคล้ายดอกเห็ด เป็นหินเทิน ขนาดใหญ่ที่สุดใน
เมืองไทย จัดเป็นกลุ่มหินทรายอายุประมาณ 110-180
ล้านปี เรียกได้วา่ อยูใ่ นยุคไดโนเสาร์ นักธรณีวทิ ยาอธิบาย
ว่าเกิดจากการพุพังของเนื้อหินทรายหลายชนิดที่แข็ง
ไม่เท่ากัน   กลุ่มหินทรายเหล่านี้ตั้งอยู่บนลานหินทราย
ซึ่งมีมากมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เสาเฉลียง แผลงมาจาก “สะเลียง” แปลว่า “เสาหิน”
ในภาษาส่วย ไฮไลท์ส�ำคัญนั้นมี 3 จุดด้วยกัน จุดแรกคือ
“เสาเฉลียงเล็ก” ตั้งอยู่บริเวณที่ท�ำการอุทยานฯ เป็น
กลุ่มหินคล้ายดอกเห็ด 3 เสา สูงประมาณ 5 เมตร  จุดที่
สองคือ “เสาเฉลียงคู่” ตั้งอยู่ในป่าดงนาทามมีลักษณะ
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เป็นเสาหิน 2 เสา สูงประมาณ 20 เมตร ด้านบนมีแผ่น
หินคอดวางพาดถึงกัน อยูก่ อ่ นถึงผาแต้ม 1 กม. (จุดที่ 1-2
อยู่ต�ำบลห้วยไผ่) จุดนี้ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกชั้นดี
ของเมืองไทย จุดสุดท้ายคือ “เสาเฉลียงใหญ่ หรือ เสา
เฉลียงยักษ์” ที่นับเป็นเสาเฉลียงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย เป็นกลุ่มเสารูปดอกเห็ดสูงราว 20 เมตร
ตั้งอยู่ที่บ้านผาชัน ห่างจากที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม ประมาณ 55 กม. หมู่บ้านผาชันนอกจากจะมี
เสาเฉลียงใหญ่อันน่าทึ่งแล้ว ยังมีธรรมชาติเพิงผาริมโขง
อันแปลกตาและวิถีชีวิตริมฝั่งโขงที่น่าสนใจยิ่ง
ชมเสาเฉลียง ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ และ
ทัศนียภาพของสายน�้ำโขงริมผาแต้ม ซึ่งในบริเวณนี้มี
จุดกางเต้นท์รองรับนักท่องเที่ยว ด้วยเป็นที่ตั้งของหน่วย
พิทกั ษ์อทุ ยานฯ จากนัน้ สามารถเดินทางต่อมายังบ้านนา
โพธิ์กลางทาง ซึ่งห่างจากผาแต้มราว 18 กม. จะเป็นที่ตั้ง
ของน�้ำตกสร้อยสวรรค์ น�้ำตกนาโพธิ์ และน�้ำตกลงรู
ผาชะนะได ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
อุ ท ยานฯ เปิ ด ทุ ก วั น เวลา 06:00-18:00 น.
(ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย: ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท/
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท รถมอเตอร์
ไซต์ 20 บาท รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท) ❑
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
บ้านกุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
0 4525 2581
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ผาชะนะได
คื อ จุ ด ชมวิ ว พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ก่ อ นใครในสยาม
ตระการตาแบบพาโนรามา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม ริมล�ำน�้ำโขง ห่างส�ำนักงานอุทยานฯ ประมาณ
57 กม. ตรงบริเวณฐานปฏิบัติการดงนาทาม ซึ่งเป็น
หน้าผาสูงที่ยื่นออกไปรับทะเลหมอก ปกคลุมด้วยป่าสน
สองใบ ยามเช้าจะมีนกั ท่องเทีย่ วรอชมแสงแรกของตะวัน
(เป็นจุดพยากรณ์ดวงอาทิตย์ขนึ้ ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ณ
เส้นแวงที่ 105 องศา 37 ลิปดา 17 ฟิลิปดา) ซึ่งมองเห็น
ทิวเขาสลับซับซ้อนฝั่งลาวได้อย่างน่าตื่นตา ทางขึ้นผา
ชะนะได จะผ่าน ลานดอกไม้ดนิ พะลานหิน วัดภูอานนท์
พะลานภูโลง พะลานถ�้ำไฮ พะลานผายะยืด พะลานวัด
ถ�้ำอมร ถ�้ำปาฏิหาริย์ ถ�้ำฝ่ามือแดง บ้านปากลา ผาวัด
ภูอานนท์โหง่นแต้ม เสาเฉลียง รวมไปถึงภูจ้อมก้อม
(หินโยกมหัศจรรย์ มีน�้ำหนักประมาณ 50 ตัน แต่โยกได้
โดยใช้แรงคนเพียงคนเดียว)

การเดินทางขึน้ ผาชะนะได นัน้ แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
รอบเช้ากับรอบบ่าย สามารถกางเต็นท์พกั แรมได้ มีลาน
กางเต็นท์และลานที่พักบริเวณน�้ำตกห้วยพอกไว้คอย
บริการนักท่องเที่ยว แต่ต้องเตรียมอาหารไปเอง ไม่มี
ร้ า นค้ า ไม่ มี ไ ฟฟ้ า ช่ ว งเวลาที่ ส วยงามที่ สุ ด ของการ
เที่ยว ผาชะนะได คือ ปลายฝนต้นหนาว (ปลายตุลาคมกุมภาพันธ์) เพราะอากาศที่เริ่มเย็นท�ำให้ดอกไม้นานา
ชนิดบานสะพรั่ง ❑
ผาชะนะได
ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
0 4525 2581
(อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
0 4538 1063
(อบต.นาโพธิ์กลาง)
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น�ำ้ ตกแสงจันทร์ หรือ น�้ำตกลงรู

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

เป็นนํ้าตกหินทราย หนึ่งใน Unseen ของจังหวัด
อุบลราชธานี เรียกอีกชื่อว่า “น�้ำตกลงรู” เรียกตาม
สายน�้ำ ตกที่ ไ หลผ่ านช่องหิน ขนาดใหญ่ สูงประมาณ
7 เมตร ตกลงไปกระทบกับพืน้ ด้านล่างเป็นรูปหัวใจ โปรย
ละอองสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ โดยเฉพาะในวันเพ็ญ
ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงช่องหินพอดี สร้างความ
ประทับใจให้กบั ผูม้ าเยือนเป็นอย่างมาก น�ำ้ ตกแสงจันทร์
ช่วงหน้าแล้งจะไม่ค่อยมีน�้ำ  ช่วงที่น่าเที่ยวชมคือเดือน
กรกฎาคม-มกราคม น�ำ้ ตกแสงจันทร์ อยูห่ า่ งจากทีท่ ำ� การ
อุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 30 กม. มีทางแยก
เข้าไปน�้ำตกทุ่งนาเมือง เส้นทางรถยนต์สามารถเข้าถึง
น�้ำตกได้ แต่ต้องเดินเท้าเข้าไปยังลานหิน ระยะทาง
ประมาณ 1 กม. ❑

ชมวิ ว แม่ น�้ ำ โขงสุ ด สวยที่ แ ก่ ง ตะนะ และเที่ ย ว
สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในอีสาน ณ อุทยานแห่งชาติ
แก่งตะนะ สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจริมแม่น�้ำอันร่มรื่น
เคล้าเสียงน�้ำไหลลงแก่งแบบฟินๆ บนเนื้อที่ประมาณ
50,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอโขงเจียม และอ�ำเภอ
สิ ริ น ธร ซึ่ ง มี ย อดเขาบรรทั ด เป็ น จุ ด สู ง สุ ด ความสู ง
ประมาณ 543 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง
สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแดง ประดู่ มะค่าโมง และ
ป่ า เต็ ง รั ง มี ต ้ น ใหญ่ ท่ี สู ง กว่ า 20 เมตรขึ้ น ไป เช่ น
ยางนา ตะเคียนหิน กะบก ตะแบก และมีป่าดิบเฉพาะ
บริเวณริมห้วยใหญ่เท่านั้น เนื่องจากมีแม่นำ�้ ใหญ่ 2 สาย
ไหลมาบรรจบกั น ภายในเขตอุ ท ยานฯ จึ ง มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น ดอนตะนะ เป็นเกาะ
กลางล�ำน�้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด (มีเนื้อที่ประมาณ 225 ไร่)
ตั้งขวางล�ำน�้ำมูล โดยแบ่งล�ำน�้ำมูลออกเป็น 2 สาย
ปลายเกาะ คือ “แก่งตะนะ” เป็นแนวของโขดหินขนาด
ใหญ่กนั้ ขวางแม่นำ�้ มูล ก่อนไหลไปสบกับแม่นำ�้ โขง ท�ำให้
สายน�้ ำ เชี่ ย วกรากและไหลลึ ก อี ก ทั้ ง ยั ง มี ถ�้ ำ ใต้ น�้ ำ
หลายแห่ง จึงท�ำให้มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุมกว่า 139 ชนิด
เมือ่ มีปลามากจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิดเช่นกัน
อาทิ เหยี่ยวแดง นกกระปูดใหญ่ นกเค้าโมง นกนางแอ่น
นกแซงแซว  นกปรอดทอง นกพญาไฟสีกุหลาบ เป็นต้น
ทีน่ จี่ งึ เป็นหมุดหมายของนักท่องเทีย่ วสายกางเต้นท์
ส่องนกตกปลา

น�้ำตกแสงจันทร์
บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี

240 สะบาย ดี

อุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลฯ ประมาณ
90 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 217 จากจังหวัด
อุบลราชธานีไปทางช่องเม็ก เปิดทุกวัน 06:00-18:00 น.
ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย: ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท รถมอเตอร์
ไซต์ 20 บาท รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
มีบ้านพัก (ราคาตั้งแต่ 1,000-2,000 บาท) และ
เต้นท์ขนาด 3 คนนอนให้บริการ (225บาท/หลัง/คืน)
หากน�ำเต้นท์มาเอง เสียแค่ค่าสถานที่ 30 บาท ทั้งนี้ห้าม
น�ำภาชนะที่ท�ำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้
ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ❑
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
0 4525 2722
จองที่พักผ่านออนไลน์ได้ที่ www.dnp.go.th
สะบาย ดี 241

Neighbor Journey

Neighbor Journey

สามพันโบก
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติทไี่ ม่ควรพลาด เมือ่ มาเยือน
จังหวัดอุบลราชธานี สามพันโบก เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ติดกับแม่น�้ำโขง เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
มีลกั ษณะเป็นแก่งหิน ทีเ่ กิดจากการกัดเซาะของแม่นำ�้ โขง
จนกลายเป็นแอ่ง ขนาดเล็กใหญ่ บนสันดอนกว้างใหญ่
กว่า 30 ตารางกิโลเมตร นับรวมได้กว่า 3,000 แอ่ง (โบก
เป็นภาษาท้องถิน่ แปลว่าแอ่ง เมือ่ รวมกันแล้วจึงเป็นทีม่ า
ของชื่อนั่นเอง)
ในทางธรณีวิทยา เรียกลักษณะที่เป็นหลุมหรือ
บ่อในหินทรายและหินทรายปนกรวดนี้ว่า กุมภลักษณ์  
(pothoie) ซึ่ ง อยู ่ ใ นหมวดหิ น ภู พ าน อายุ ป ระมาณ
110 ล้านปี สามพันโบก สวยงามราวศิลปกรรมหินที่
พลิ้วไหวบนคลื่นน�้ำ เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปหัวใจ
รูปสัตว์ ตามแต่จินตนาการของผู้ชม สามารถเที่ยวได้
242 สะบาย ดี

ทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการท่องเที่ยว คือ
ปลายฤดูหนาวและฤดูรอ้ น น�ำ้ จะลดลงท�ำให้มองเห็นโบก
หรือแอ่งได้อย่างชัดเจน
บริเวณใกล้เคียงสามพันโบกสามารถลงเรือโดยสาร
ทีห่ าดสลึง ต�ำบลสองคอน ล่องไปตามล�ำน�ำ้ โขงชมวิถชี วี ติ
การประมงริมฝั่งโขงระยะทางประมาณ 4 กม. จะได้พบ
กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หาดสลึง ปากบ้อง ผาวัดใจ
แก่งสองคอน หินผาศิลาเลข ลานหินปะการังน�้ำจืด ลาน
หินสีหาดหงส์ เป็นต้น ติดต่อชมรมเรือน�ำเที่ยวหาดสลึง
บ้านปากกะลาง โทรศัพท์ 09 018 61220 ❑
สามพันโบก
ตั้งอยู่บ้านโป่งเป้า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี
0 4521 0929
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หาดชมดาวแก่งหินงาม
หาดชมดาว เป็นชื่อเรียกหาดทรายที่โผล่ขึ้นมา
กลางล�ำน�้ำโขงในช่วงหน้าแล้ง ยาวประมาณ 2 กม. ซึ่ง
ชาวบ้านจะมาพักผ่อนหย่อนใจเล่นน�้ำเพื่อคลายร้อน
ถัดจากหาดทรายอันกว้างใหญ่ จะเป็นแก่งหินที่งดงาม
แปลกตาที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด อุ บ ลฯ ที่ เ กิ ด จาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการกัดเซาะของน�้ำในแม่น�้ำ
โขงที่สะสมกันมาเป็นเวลาหลายพันปี บนพื้นที่ราว 200
ไร่ ชาวบ้านเรียกว่า แก่งหินงาม หรือ แก่งชมดาว ถือ
เป็น “มินิแกรนด์แคนยอน” ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเมือง
ไทย ตั้งอยู่บ้านโนนตาล อยู่ก่อนถึงสามพันโบกประมาณ
20 กม. ห่างจากตัวเมืองอุบลฯประมาณ 115 กม.
ในช่วงฤดูฝนแก่งหินเหล่านี้จะจมอยู่ใต้แม่น�้ำโขง
จุดที่สวยสุดเป็นผาหินสูงใหญ่และเว้าแหว่งยาวคล้าย
ช่องแคบ มีสายน�้ำไหลผ่าน ไฮไลท์คือ หินชมนภา เป็น
ช่องแคบของแก่งหินสองก้อน ด้านล่างเป็นแอ่งน�้ำ  ช่วง
เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น
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พระธาตุสวนตาล-ธรรมมาสโบราณ
บ้านชีทวน
เพราะแดดยังไม่รอ้ น ถ่ายภาพออกมาจะได้แสงทีส่ วยงาม
หากไปเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม จะเห็น
เกาะแก่งกลางน�้ำชัดเจน เพราะระดับน�้ำในแม่น�้ำโขงจะ
ไม่สงู มากนัก  อบต.นาตาล ได้แบ่งพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วออกเป็น
11 จุด ได้แก่  1. ถ�้ำตาอ้วน 2. ถ�้ำตามา 3. ก้อนสามเส้า
4. ช่องสาวโศก 5. แกรนด์แคนยอนนาตาล 6. ประติมากรรม
ล�ำน�ำ้ โขง 7. แก่งหินงาม (หินชมนภา ผาวัดใจ ผาเดียวดาย)
8. ช่องเบียดสาว 9. แอ่งม้าคอย 10. ช่องแคบสองฝั่งโขง
11. หาดชมดาว ❑
บ้านนาตาล ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
0 4530 5086, 09 0186 1220

บ้านชีทวน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ควรไปไหว้
หนึ่งคือ พระธาตุสวนตาล พระธาตุโบราณที่มีรูปทรง
คล้ายพระธาตุพนม สันนิษฐานว่าสร้างในยุคเดียวกับพระ
ธาตุพนม และได้พงั ทลายลงในเวลาใกล้เคียงกัน เมือ่ พ.ศ.
2518 จึงได้มีการสร้างองค์ใหม่สูง 28.90 เมตร ครอบ
พระธาตุองค์เดิมเอาไว้ ตัง้ อยูใ่ นวัดธาตุสวนตาล ราว พ.ศ.
2236 โดยพระครูโพนเสม็ดได้ชวนเจ้าเมืองต่างๆ ให้ไป
ร่วมบูรณะพระธาตุพนมเมื่อ พ.ศ. 2245 ซึ่งมีเจ้าเมือง
หลายเมืองทีไ่ ปร่วมไม่ทนั จึงได้รว่ มกันสร้างพระธาตุเทียม
รูปทรงองค์พระธาตุพนมขึ้นที่วัดท่าแขก (วัดพระธาตุ
สวนตาล) ซึ่งน่าจะก่อสร้างระหว่าง พ.ศ. 2245-2255
ที่นี่ยังมีเรือตะเคียนโบราณอายุราว 300 ปี หรือเรือเจ้า

แม่หงส์ทอง ที่ขุดพบในล�ำน�้ำชีราว พ.ศ. 2537 และมี
พระธรรมเทโว เป็นพระพุทธรูปหล่อส�ำริดปางมารวิชัย
ศิลปะลาวที่ศักดิ์สิทธิ์มาก สร้างโดยอุปราชธรรมเทโว
แห่งเมืองนครจ�ำปาศักดิ์ พ.ศ. 2325
ชมธรรมมาสโบราณสุดคลาสสิก รูปสิงห์ยืนเทิน
ปราสาท ศิลปะพื้นบ้านญวนอีสานที่หาดูที่ไหนไม่ได้
อีกแล้วนอกจากที่ “วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์” วัดนี้
อยู่ใกล้กับวัดสวนตาลเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2340 สร้างขึ้นโดยช่างชาวญวน นอกจากนั้นยังมีโฮงฮด
ที่หาดูยากให้ชมอีกด้วย
วัดธาตุสวนตาลและวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
0 4521 0624 (อบต. ชีทวน)
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กิจกรรมน่าท�ำในจังหวัดอุบลราชธานี
เดินชมธรรมชาติ ล่องแพ
เล่นน�้ำ ที่เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมใน
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กม. เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
ส�ำหรับครอบครัวหรือหมู่คณะ สามารถล่องแพเล่นน�้ำ
ชมบรรยากาศโดยรอบ โดยมีจุดให้เล่นน�้ำหลักๆ คือ
จุดชมวิวหน้าเขื่อน หินผาตั่ง หินรูปหัวใจ แซน้อย มีทั้ง
จุดชมวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน�ำ้ เหนือสันเขือ่ น ริมอ่างเก็บน�ำ้
ยังมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติยาวกว่า 415 เมตร ตลอด
เส้นทางร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ภายในเขื่อนยังมี
“สวนสิรินธร” ที่สวยงามบนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ เขื่อน
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาน�ำ้ จืดขนาดใหญ่ ระหว่างทาง
เรายังสามารถเห็นชาวบ้านตักปลาแก้ว ซึ่งเป็นอาชีพ
ยอดนิยมในบริเวณนี้ บริเวณเขื่อนยังมี ร้านอาหาร ที่พัก
จุดกางเต้นท์ และสนามกอล์ฟไว้รับรองนักท่องเที่ยว
ที่สนใจอีกด้วย
เขื่ อ นสิ ริ น ธรเป็ น เขื่ อ นประเภทหิ น ถมแกนดิ น
เหนียวสร้างปิดกั้นแม่น�้ำล�ำโดมน้อยอันเป็นสาขาของ
แม่น�้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ต�ำบลช่องเม็ก
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ไฮไลท์สำ� คัญของทีน่ ี่ คือ โซลาร์เซลล์ลอยน�ำ้ ไฮบริด
ผลิตกระแสไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลก
ผู ้ ที่ ส นใจล่ อ งแพ สามารถติ ด ต่ อ แพได้ บ ริ เ วณ
ริมเขือ่ น ซึง่ มีแพลากหลายรายรอให้บริการ มีตงั้ แต่ขนาด
ตั้งแต่ 20-30 คนต่อล�ำ ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท ติดต่อ
แพลุงหวัง 09 3081 7739 แพอุ้มรัก 09 4264 6777
แพศรีสวุ รรณ 08 3274 3757 แพตายาย 08 8583 3254
แพอานนท์  06 2630 4303 แพพิชชานันท์ 06 2686 9890
เป็นต้น ส่วนที่พักในเขื่อนติดต่อสอบถามได้ที่ กฟผ. ❑
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เขือ่ นสิรนิ ธร ตัง้ อยูท่ ี่ 30 หมู่ 11 ต.นิคมล�ำโดมน้อย
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
0 4536 6081-2

การเดินทางข้ามแดน
ข้ามจากประเทศไทยไป สสป.ลาว ที่ด่านชายแดน
ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี อยูห่ า่ งจากตัวเมือง 90 กม.
เป็นจุดผ่านแดนแห่งเดียวทีไ่ ม่มแี ม่นำ�้ โขงขวางกัน้ ระหว่าง
ไทย-ลาว เปิดท�ำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.
ตรงข้ามกับด่านช่องเม็ก คือ ด่านวังเต่า เมือง
โพนทอง แขวงจ�ำปาสัก เส้นทางนี้เป็นถนนสี่เลนเชื่อมไป
สู่เมืองปากเซซึ่งอยู่ห่างไป 38 กม.  
ข้ามแดนโดยใช้หนังสือเดินทาง (Passport) อยูล่ าว
ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือท�ำหนังสือผ่านแดน
(Border pass) ที่อ�ำเภอสิรินธร โดยใช้ส�ำเนาบัตรประจ�ำ
ตัวประชาชน 2 ชุด พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
ค่าธรรมเนียมท�ำบัตรคนละ 40 บาท ใช้เวลาท�ำบัตร
ประมาณ 20 นาที อยู่ในลาวได้ 3 วัน 2 คืนเท่านั้น พร้อม
แนบเอกสารการฉีดวัคซีนไปด้วย  
ส�ำหรับรถยนต์ที่ต้องการข้ามไปฝั่งลาวต้องท�ำ
พาสปอร์ตรถแล้วจะได้สติกเกอร์รูปตัว T (Thailand)
ค่าประกันภัยรถ ประมาณคันละ 300-500 บาท ผ่านเข้า
ออกได้ ตัง้ แต่เวลา 06.00-20.00 น. ในรัศมี 1 กม. เท่านัน้
หากเกินกว่านี้ ต้องเสียค่าผ่านแดนคันละ 800 บาท
มีรถประจ�ำทางระหว่างประเทศ (เป็นรถบัสปรับ
อากาศ) จากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอุบลราชธานี ไปปากเซ
ใช้เวลาไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารคนละ 200
บาท วันละ 2 เที่ยว (09.30 น., 13.00 น.) สอบถามได้ที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี โทร. 0 4531 6085

THAI

LAOS
ROUTE

จากด่านวังเต่ามีทั้งรถยนต์และรถตู้ลาวไปปากเซ
(ค่ารถคนละประมาณ 100 บาท) บริเวณตลาดชายแดน
มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว อาทิ
กระเป๋ า ผ้ า ไหม ผ้ า ถุ ง ของที่ ร ะลึ ก เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
ส่วนบุหรี่ สุรา โทรศัพท์ หากซื้อฝั่งลาวควรซื้อในร้าน
ปลอดภาษี และหากกลับเข้ามาเกิน 16.00 น. ต้องเสีย
ค่าล่วงเวลาที่ ตม.ฝั่งลาว คนละ 150 บาท ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ช่องเม็ก  
เลขที่ 189 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเองล�ำโดมน้อย
อ.สิรินธร จ.อุบลราธานี
0 4542 9390, 0 4548 5107
ด่านศุลกากรช่องเม็ก  
เลขที่ 586 หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350  
0 4547 6174
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ที่เที่ยวลาวใต้
เมืองปากเซ (Pakse)
คือเมืองใหญ่และส�ำคัญที่สุดของลาวใต้  ท�ำหน้าที่
เป็นเมืองหลวงของแขวงจ�ำปาสัก (Champasak Province)
ซึ่งเคยเป็น 1 ใน 3 ของอาณาจักรล้านช้างโบราณ ก่อน
จะล่ ม สลายแล้ ว ถู ก ฝรั่ ง เศสยึ ด ครองในเวลาต่ อ มา
ตัวเมืองปากเซยุคใหม่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยฝรั่งเศส
เมื่อปี พ.ศ. 2448 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง
ลาวใต้ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่นำ�้ โขง มีชัยภูมิดีเยี่ยม อยู่ห่าง
จากชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เพียง 38 กม.
สามารถข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น เข้าสู่ตัวเมือง
ได้อย่างง่ายดาย
ปัจจุบันปากเซเป็นที่พักจอดเรือสินค้าและเรือ
ท่องเที่ยว จึงท�ำหน้าที่เสมือน “ประตูสู่ลาวใต้” อย่าง
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เต็มตัว มีสินค้านานาชนิดทั้งจากไทยและจีน ทะลักเข้า
มาสู่ “ตลาดดาวเรือง” หนึ่งในตลาดใหม่และใหญ่ที่สุด
ของลาว ตั ว เมื อ งปากเซทุ ก วั น นี้ มี สั ด ส่ ว นผสมผสาน
ระหว่างความเก่าใหม่อย่างลงตัว มีตึกสไตล์โคโลเนียล
ยุคฝรั่งเศส เคียงคู่กับอาคารสมัยใหม่ ตัวเมืองขยายออก
ไปเรื่อยๆ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลเข้ามา
ชมความงามของตัวเมืองเก่าและธรรมชาติบริสุทธิ์ ส่วน
ที่ราบสูงโบโลเวน ก็เป็นแหล่งปลูกชา กาแฟ พืชผักผลไม้
และดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีน�้ำตก
อี ก หลายแห่ ง ที่ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น จากความอุ ด มสมบู ร ณ์
ของธรรมชาติบนที่ราบสูงโบโลเวน ให้เที่ยวชมกันอย่าง
เต็มอิ่ม ❑
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น�ำ้ ตกคอนพะเพ็ง

(Khon Phapheng waterfall)
หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ชาวลาวทั่วไป
เรียกว่า “ตาดคอน” ได้รับการขนานนามว่าเป็น “น�ำ้ ตก
ไนแองการ่าแห่งเอเชียอาคเนย์” นับเป็นน�้ำตกขนาด
ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ ซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารจนต้อง
ตะลึง ภูมิทัศน์น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะล�ำน�้ำโขงทั้งสายลด
ระดับหลากไหลลงกระแทกโขดหินใหญ่เสียงดังสนั่น
ชื่ อ คอนพะเพ็ ง ในภาษาลาว แปลว่ า “น�้ ำ ตก
จันทร์เพ็ญ” ตั้งอยู่ในจุดที่แม่น�้ำโขงทางฝั่งตะวันออก
ถูกบีบทางน�ำ้ ให้ไหลผ่านช่องหินแคบและชัน้ หินลดระดับ
ลงไปกว่า 10 เมตร กระแสน�้ำจึงมีพลังมหาศาล มวลน�้ำ
ถาโถมลงสู่เกาะแก่งและโขดหินเบื้องล่างอย่างรุนแรง
ในช่วงฤดูฝนน�้ำตกจะกลายเป็นสีน�้ำตาล ด้วยตะกอนที่
เจือปนอยู่ ส่วนฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนมกราคม น�้ำตกจะใสกลายเป็นสีเขียวมรกต
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ช่ ว งสมั ย ลาวตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของฝรั่ ง เศส ทาง
ฝรั่งเศสพยายามล�ำเลียงขนถ่ายทรัพยากรต่างๆ ผ่าน
เส้นทางน�้ำนี้ แต่ไม่ส�ำเร็จ ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อความ
เกรีย้ วกราดของสายน�ำ้ ตกคอนพะเพ็ง จึงหันไปสร้างทาง
รถไฟผ่านดอนคอน ดอนโขง (มหานทีสี่พันดอน) แต่ก็
ล้มเหลวอีก ฝรั่งเศสจึงคิดจะระเบิดแก่งหินที่ขวางกั้น
เส้นทางล�ำเลียงผ่านน�้ำตกคอนพะเพ็ง แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ
เนือ่ งจากระเบิดเกิดไม่ทำ� งานโดยไม่ทราบสาเหตุ จนชาว
บ้านร�่ำลือกันถึงต�ำนานความลึกลับของน�้ำตกแห่งนี้
ปั จ จุ บั น น�้ ำ ตกคอนพะเพ็ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ธรรมชาติทมี่ ชี อื่ เสียงระดับโลก บริเวณจุดชมวิวหน้าน�ำ้ ตก
สามารถมองเห็นน�้ำตกได้ทั้งสาย และเห็นวิถีชีวิตชาว
ประมงพื้นบ้านที่คอยจับปลากันอยู่ตามแก่งหินต่างๆ
นับเป็นภาพที่น่าชมอย่างยิ่ง ❑
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น�้ำตกหลี่ผี (Li Phi Falls or
Tat Somphamit Waterfalls)
อลังการกับน�้ำตกขนาดใหญ่ ที่สวยงามมากของ
ภูมิภาคลาวใต้ ตั้งอยู่บริเวณดอนคอน อันเป็นเกาะใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในล�ำน�้ำโขงลาวใต้ บริเวณนี้มีเกาะแก่ง
น้อยใหญ่กระจายอยู่นับพันๆ เกาะ จนได้รับฉายาว่า
“มหานทีสี่พันดอน” จุดที่น�้ำตกหลี่ผีตั้งอยู่ มีลักษณะ
เป็นแก่งหินขนาดมหึมาขวางล�ำน�้ำโขงไว้ เป็นแก่งหิน
ขรุขระทีผ่ ดุ ขึน้ มากมาย จนท�ำให้สายน�ำ้ แยกออกเป็นสาย
ย่อยๆ ไหลผ่านซอกหินแคบๆ มวลน�้ำจึงมีพลังมหาศาล
ไหลกระแทกหินเสียงดังสนั่น เกิดละอองไอฟุ้งขึ้นใน
อากาศ น่าตื่นตาตื่นใจ บางช่วงเป็นวังน�้ำวน บางช่วงเป็น
ร่องน�ำ้ แคบยาวสีเขียวมรกตค่อยๆ ลดระดับ หากไปเทีย่ ว
ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อันเป็นฤดูหนาว จะเห็น
สายน�้ำเป็นสีเขียวมรกตสวยที่สุด

252 สะบาย ดี

ค�ำว่า “หลี่” ในภาษาลาว หมายถึงเครื่องมือจับ
ปลาชนิดหนึง่ ลักษณะคล้ายลอบ ส่วนค�ำว่า “ผี” หมายถึง
ศพคนตาย เล่ากันว่าในช่วงสงครามอินโดจีน ศพทหาร
จ�ำนวนมากไหลมากับล�ำน�้ำโขง เมื่อมาถึงจุดนี้ศพไหลลง
ไปรวมกันอยู่ในแอ่งวังน�้ำวนตามร่องน�้ำ  และไปติดอยู่ใน
หลี่ของชาวบ้าน เป็นทางยาวหลายกิโลเมตร ชาวบ้าน
จึงขนานนามน�้ำตกนี้ว่า “หลี่ผี” นับแต่นั้นมา
การเดินทางสูน่ ำ�้ ตกหลีผ่ ี สามารถนัง่ รถหรือเรือจาก
เมืองปากเซไปบ้านนากะสัง จากนั้นต่อเรือหางยาวเล็ก
ลัดเลาะมหานทีสพี่ นั ดอนสูบ่ า้ นดอนคอน แล้วนัง่ รถอีแต๋น
ผ่านหมู่บ้านริมน�้ำโขงไปอีก 2 กม. ก็ถึงแล้ว ❑
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น�ำ้ ตกตาดเยือง
(Tad Nyuang Waterfall or
Tad Yuang Waterfall)
เยือนหนึง่ ในน�ำ้ ตกทีส่ วยงามน่าประทับใจทีส่ ดุ ของ
ลาวใต้ ใกล้เมืองปากเซและปากซอง แขวงจ�ำปาสัก
ซึ่ ง ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น จากความอุ ด มของที่ ร าบสู ง โบโลเวน
น�้ำตกสายคู่ที่งดงามราวงาช้างสีขาวกลางป่าดิบสีเขียว
ทิ้งตัวลงมาจากชะง่อนผาสีเทาด�ำสูงราว 40-50 เมตร
ม่ า นน�้ ำ เป็ น สี ข าวสะอาดตา ปริ ม าณน�้ ำ มากตลอดปี
ด้านข้างน�ำ้ ตกมีแมกไม้ เฟิน มอส และตะไคร่นำ้� เขียวครึม้
สร้างความสดชืน่ เย็นตาเย็นใจยามได้พบเห็น ทว่าจะสวย
ที่สุดยามบ่าย เมื่อแสงอาทิตย์ส่องท�ำมุมพอดีหน้าน�้ำตก
ก่อเกิดสายรุ้งพาดผ่านเป็นแนวโค้งอย่างน่าประทับใจ
ที่สุด
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ชื่อน�้ำตกตาดเยืองในภาษาลาว แปลเป็นไทยได้ว่า
“น�้ำตกเลียงผา” เพราะในอดีตเคยมีชาวบ้านเห็นตัว
เลียงผามาหากินอยู่บริเวณนี้
ตาดเยืองเป็นน�้ำตกขนาดใหญ่ที่เข้าถึงได้ค่อนข้าง
ง่าย ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 จากเมืองปากเซ มุ่งหน้า
สู่เมืองปากซอง เมื่อถึงหลัก กม. 40 มีทางแยกเลี้ยวขวา
เข้าไปอีก 1 กิโลเมตร จอดรถไว้ แล้วต้องเดินไต่ลงหุบชัน
ท่ามกลางป่าอันร่มรื่นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุด
ชมวิวหน้าน�้ำตก มีศาลาชมวิวให้นั่งพัก แค่จุดนี้ก็สัมผัส
ได้ถงึ ละอองไอน�ำ้ ปลิวว่อนตลอดเวลา ซึง่ อาจท�ำให้กล้อง
ถ่ายภาพเปียกได้ ควรเตรียมเสื้อกันฝนและถุงกันน�้ำ
ใส่อุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้ ❑

น�ำ้ ตกตาดฟาน
(Tad Fane Waterfalls)
เป็นน�ำ้ ตกใหญ่มหึมาทีห่ ลีกเร้นจากสายตาผูค้ น อยู่
ในโอบล้อมของป่าดงดิบอันพิสุทธิ์ ชื่อ “ตาดฟาน” ใน
ภาษาลาวหมายถึง “เก้ง” เพราะในอดีตผืนป่าบริเวณนี้
มีเก้งอาศัยอยูจ่ ำ� นวนมาก เช่นเดียวกับทุกวันนี้ ในบางวัน
เมื่อผืนป่าเงียบสงบ เราอาจได้ยินเสียงเก้งร้องดัง เอิ๊บๆ
แว่วมา เป็นสรรพส�ำเนียงแห่งธรรมชาติที่น่าฟัง
การเดินทางสูน่ ำ�้ ตกตาดฟาน ใช้ทางหลวงหมายเลข
23 จากเมืองปากเซมุง่ หน้าเมืองปากซอง เมือ่ ถึงหลัก กม.
38 เลี้ยวขวาเข้าไปอีกไม่ไกลก็ถึง จุดชมวิวจะอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามกับตัวน�ำ้ ตก ในหน้าผาคนละด้านกัน มองลงไป
เห็นสายน�้ำคู่สีขาวสะอาด ทิ้งตัวลงจากหน้าผาหินตั้งชัน
สูงกว่า 120 เมตร สายน�ำ้ ทิง้ ตัวลงสูห่ บุ เหวลึกคล้ายปล่อง
มหึมาเบื้องล่าง นับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

โดยแท้ กล่าวกันว่าน�้ำตกตาดฟานเป็นน�ำ้ ตกสูงที่สุดของ
ลาวใต้ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น�้ำตกดงหัวสาว”
สายน�ำ้ ตกคูก่ ำ� เนิดจาก 2 ล�ำห้วย คือ สายน�ำ้ ทางซ้ายไหล
มาจากห้วยผักกูด และสายน�ำ้ ทางขวาไหลมาจากอุทยาน
แห่งชาติดงหัวสาว
นอกจากการชมน�้ำตกอยู่ที่จุดชมวิวแล้ว ส�ำหรับ
คนที่ รั ก การผจญภั ย ก็ ยั ง มี เ ส้ น ทางเดิ น ป่ า ระยะทาง
ประมาณ 5 กม. ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน เดินลงไปกางเต็นท์
ค้างแรมในหุบหน้าน�้ำตก และมีกิจกรรมโรยตัวตามแนว
สายเคเบิ้ล (Zip Line) เหนือหุบยอดน�้ำตกด้วย นับเป็น
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมาก หากได้ทดลองสักครั้ง
ในชีวิต ❑
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น�ำ้ ตกตาดผาส้วม
(Tad Pha Suam Waterfall)

ที่ราบสูงโบโลเวน
(Boloven Plateau)

หนึ่งในตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ของภูมภิ าคลาวใต้ ค�ำว่า “ส้วม” ส�ำหรับคนไทยนัน้ หมาย
ถึงสถานที่ปลดทุกข์ แต่ส�ำหรับชาวลาว ค�ำนี้หมายถึง
“ห้องหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาว” น�้ำตกตาดผาส้วมจึงได้
ชือ่ มาจากสัณฐานหินของมันเอง ลักษณะเป็นน�ำ้ ตกเตีย้ ๆ
ทีโ่ ค้งเว้าเข้าหากันคล้ายห้องหอในฤดูฝน น�ำ้ จะเอ่อล้นสูง
ท่วมทับแก่งหิน มองไม่เห็นห้องดังกล่าว ต้องรอให้ถึงฤดู
หนาวหรือฤดูร้อนจึงจะเห็น “ส้วม” ได้อย่างชัดเจน
ท่ามกลางสายน�้ำใสสีเขียวมรกตเย็นตาเย็นใจ การถ่าย
ภาพน�้ำตกตาดผาส้วมให้สวยที่สุด ควรเป็นช่วงเวลาเช้า
หรือบ่าย ทีแ่ สงแดดไม่แรงเกินไป ภาพสายน�ำ้ ก็จะนุม่ นวล
น�ำ้ ตกตาดผาส้วมอยูใ่ นเขต “อุทยานแห่งชาติบาง
เจียง” ของลาวใต้ เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม กระทั่ง
นักธุรกิจไทย คุณวิมล กิจบ�ำรุง ได้สัมปทานลงทุนจาก
รัฐบาลลาว ใช้เวลาอยู่หลายปีปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
ปลูกต้นไม้กว่า 5,000 ต้น สร้างรีสอร์ทและร้านอาหาร
สไตล์ธรรมชาติ ท�ำให้น�้ำตกตาดผาส้วมกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมดังเช่นปัจจุบัน ❑

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ส� ำ คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของ
ลาวใต้ ทีไ่ ม่ควรพลาดชม “ทีร่ าบสูงโบโลเวน” หรือทีค่ น
ลาวเรียกว่า “ภูเพียงบอละเวน” นัน่ เอง พืน้ ทีน่ ตี้ งั้ อยูบ่ น
ความสูงประมาณ 1,000-1,350 เมตรเหนือระดับน�ำ้ ทะเล
อันหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมเิ ฉลีย่ 25-28 องศาเซลเซียส
อีกทัง้ ดินก็มแี ร่ธาตุอดุ มสมบูรณ์ในลักษณของดินภูเขาไฟ
เก่า เหมาะส�ำหรับการท�ำสวนเกษตร ปลูกพืชผักผลไม้
เมืองหนาวนานาชนิด ทัง้ ชา กาแฟ ผักปลอดสารพิษ และ
ดอกไม้ตา่ งๆ ทีร่ าบสูงโบโลเวนกินอาณาเขตทีร่ าบสูงของ
ลาวใต้ในแขวงจ�ำปาสัก เมืองปากเซ เมืองปากซอง ไปถึง
บางส่วนของแขวงสาละวัน เซกอง และอัตตะปือ โดยอยู่
ระหว่างเทือกเขาอันนัม ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้น
ลาวออกจากเวียดนามทางทิศตะวันออก และที่ราบสูง
โบโลเวนนี้ ยั ง ต่ อ เนื่ อ งเข้ า สู ่ เ ทื อ กเขาพนมกระวาน
ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย
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การท่องเที่ยวที่ราบสูงโบโลเวนท�ำได้ง่าย เพราะ
ปัจจุบันถนนสองเลนมีสภาพค่อนข้างดี ระหว่างทาง
เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งน�้ำตกคอนพะเพ็ง
น�้ำตกหลี่ผี น�้ำตกตาดฟาน น�ำ้ ตกตาดเยือง รวมถึงไร่ชา
กาแฟดังๆ อย่างไร่กาแฟดาว (Dao Coffee) ของลาว
ทีป่ ลูกกาแฟพันธุอ์ าราบิกา้ ให้กลิน่ หอมรสเข้มข้น ส่งออก
ขายในหลายประเทศ
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่สวนดอกไม้
“มนตราจ�ำปาลาว” อยู่ที่บ้านหลัก 11 เมืองปากซอง
สวนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มีแปลง
ดอกไม้ เ มื อ งหนาวหลากสี ทั้ ง ไฮเดรนเยี ย กุ ห ลาบ
ทานตะวั น รวมถึ ง สตรอว์ เ บอร์ รี พั น ธุ ์ ดี และมี ที่ พั ก
สุ ด โรแมนติ ก ให้ น อนรั บ อากาศเย็ น ฉ�่ ำ ของที่ ร าบสู ง
โบโลเวนด้วย ❑
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ปราสาทวัดพู
(Vat Phou or Vat Phu)
เป็นมรดกโลกทางประวัตศิ าสตร์ของลาว ทีอ่ งค์การ
ยูเนสโกประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 2001 ด้วยคุณค่าใน
ความเป็นปราสาทหินขอมเก่าแก่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
สร้างขึน้ ตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 12 ในสมัยอาณาจักรเจน
ละบกรุ่งเรืองสุดขีด ขณะที่ปราสาทนครวัดในเขมร
เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 17 นี่เอง แม้ปราสาท
วัดพูจะไม่ยิ่งใหญ่เท่านครวัด แต่ด้วยสถานที่ตั้ง ความ
เก่าแก่ และคุณค่าทางศิลปะ ท�ำให้มีชื่อเสียง ดึงดูดคน
ทั่วโลกให้ไปเยือนสักครั้งในชีวิต
ปราสาทวัดพูอยูห่ า่ งจากตัวเมืองปากเซ แขวงจ�ำปาสัก
ประมาณ 30 กม. ตั้งอยู่บนฝั่งขวาแม่น�้ำโขง บริเวณเชิง
ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต เป็นมหาคีรีที่มีส่วนยอดรูปร่าง
เป็นแท่งแหลม แลจากเบื้องล่างคล้ายศิวลึงค์ขนาดยักษ์
การเดิ น ทางนอกจากนั่งรถยนต์จากเมืองปากเซแล้ว
ยังสามารถล่องเรือหางยาวไปได้ จากนั้นนั่งรถเล็กๆ ของ
ชาวบ้านต่อไปถึงทางเข้า โดยมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้
ปูมหลัง แล้วเดินขึน้ สูเ่ ทวสถาน 3 ชัน้ คือ ชัน้ ล่าง ชัน้ กลาง
และชั้นบนสุด ไล่ตั้งแต่เชิงเขา ขึ้นสู่ยอดเขา ผ่านบันได
หินโบราณนับร้อยๆ ขั้น ที่มีแนวต้นจ�ำปาลาวดอกสีขาว
เคียงขนาบไปอย่างสวยงาม
เขตปราสาทชั้ น ล่ า ง มี บ ารายหรื อ สระน�้ ำ ใหญ่
ส�ำหรับนักแสวงบุญในอดีตใช้ช�ำระล้างร่างกาย ก่อนเดิน
ขึน้ ไปบูชาสูเ่ ทวสถานชัน้ บน ชัน้ ล่างนีม้ บี รรณาลัย ทีม่ หี น้า
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บันหินจ�ำหลักเป็นรูปพระศิลวะขี่โคนนทิ ซึ่งเป็นสัตว์
พาหนะของพระองค์ ลวดลายยั ง แจ่ ม ชั ด สวยงามยิ่ ง
ส่วนเทวาลัยชั้นกลางอยู่บนภูเขา มีชาวบ้านน�ำพานพุ่ม
หมากเบง และดอกไม้ธปู เทียนมาวางขาย ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ใช้สักการะ
ไฮไลท์ของปราสาทวัดพูอยู่ที่เทวาลัยชั้นบนสุด
เป็นปราสาทหินขอมขนาดเล็ก โดยรอบจ�ำหลักลวดลาย
นางอัปสราอ่อนช้อย และทวารบาลน่าเกรงขาม ทับหลัง
เป็นภาพการกวนเกษียรสมุทร ส่วนด้านในประดิษฐาน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เพราะภายหลังเมื่ออ�ำนาจขอม
เสื่อมลง ปราสาทวัดพูก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นวัดพุทธมาถึง
ทุกวันนี้ ด้านหลังตัวปราสาท เดินต่อไปไม่ไกลจะพบ
บ่ อ น�้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ รู ป สลั ก หิ น ตรี มู ร ติ บั ล ลั ง ก์ ก ษั ต ริ ย ์
หินสลักรูปช้าง และหินจระเข้ ที่ในอดีตใช้บูชายัญหญิง
สาวพรมจรรย์ เพื่อให้เทพดลบันดาลให้เกิดความสุข
และฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล จากส่วนบนสุดของภูเขา
มองลงมาจะเห็นวิวพาโนรามา ทุ่งราบ ปราสาทชั้นล่าง
และแม่นำ�้ โขงอยู่ไกลลิบๆ ❑
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ส้มต�ำพรทิพย์
ไก่ย่างวัดแจ้ง อุบลฯ
ร้านอินโดจีน

ข้าวต้มสันติโภชนา

ห้องอาหารเก่าแก่คู่เมืองอุบลเปิดมาเกือบ 60 ปี
เมนูเด็ด แหนมเนือง ข้าวเกรียบปากหม้อญวน ขนม
เบื้องญวน ก๋วยจั๊บญวน กุ้งสะเต๊ะ เนื้อย่างใบชะพลู
ย�ำหมูยอ กุ้งพันอ้อย ย�ำหัวปลี ❑

ร้ า นข้ า วต้ ม คู ่ เ มื อ งอุ บ ลฯ เมนู แ นะน� ำ  หมู เ ค็ ม
ไชโป๊วผัดไข่ จับฉ่าย  หมูสับผัดหน�ำเลี๊ยบ ย�ำเห็ดเข็มทอง
แฮ่กึ๊นทอด ผัดพริกเกลือ เยื่อไผ่ ดอกไม้จีน ย�ำหอยแครง
ผัดกระเพราหอยเล็บม้า ฉู่ฉี่เนื้อปลากระพง เป็นต้น ❑

ถ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
0 4525 4126
เวลาบริการ 09.00-21.00 น. ทุกวัน
ร้านอาหารอินโดจีน จ.อุบลฯ
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101-107 ถ.ชวาลานอก อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
0 4524 0233
เวลาบริการ 16.00-01.00 น. ทุกวัน

ต�ำนานกว่า 60 ปี “ไก่ย่าง-ส้มต�ำ” ร้านแรกๆ
คู่เมืองอุบลฯ มีชื่อเสียงยาวนาน ด้วยคุณภาพของไก่ย่าง
รสแซ่บ และความนัวของส้มต�ำและน�้ำปลาร้าที่เป็นสูตร
จากรุ่นคุณยายเมนูอีสานแท้ที่ชาวอุบลฯ คุ้นลิ้น ❑
136 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
จ.อุบลราชธานี (ใกล้วัดแจ้ง)
08 9720 8101
เวลาบริการ 16.00-01.00 น.
ส้มต�ำพรทิพย์ ไก่ย่างวัดแจ้ง อุบลฯ

แซบซอย 9
ร้านอาหารที่มีบรรยากาศ การตกแต่งสวยงาม
แบ่งออกเป็น 2 โซน ทั้งโซนภายในและโอเพ่นแอร์
มีหอ้ งจัดเลีย้ ง และบริการคาราโอเกะห้องส่วนตัว บริการ
อาหารไทย จีนอีสาน เจ เมนูเด็ด แจ่วฮ้อนเนือ้ โคขุนเกรด
พรีเมีย่ ม เมีย่ งปลาเผาสดๆ ปอเปีย๊ ะทอด ❑
คลับเฮาส์ กองบิน 21 เทศบาลนครอุบลราชธานี
อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
08 5490 0440, 09 9269 0540
เวลาบริการ 09.30-21.00 น.
ZaapSoi9  
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ร้านชมจันทร์ กินลม ชมดาว
ร้านอาหารริมแม่น�้ำมูล บรรยากาศดี มีอาหาร
หลากหลายรูปแบบทัง้ ไทย ยุโรป ซีฟดู้ และ อาหารอีสาน
ดนตรีไพเราะ ❑
119/1 ม.8 ต.บุ่งไหม อ.วารินช�ำราบ
จ.อุบลราชธานี
08 4477 1999
เวลาบริการ 16.00-01.00 น.
ChomjanUbon
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ร้านเบิ่งตะวัน
ร้านอาหารบนเนินเขา เห็นวิวภูเขาน้อยใหญ่สลับ
ซับซ้อนฝัง่ ลาว และเห็นแม่นำ�้ มูลบรรจบแม่นำ�้ โขงเกิดเป็น
แม่นำ�้ สองสี เมนูแนะน�ำ กุ้งแม่น�้ำเผาขนาดใหญ่ ทอดมัน
ปลากราย ต้มย�ำ เป็นต้น ❑
77 หมู่ 2 (บ้านค�ำผักกูด) ถ.หมายเลข 2222
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
0 4525 1859, 08 9717 7627
เวลาบริการ 10.00-22.00 น.
ร้านอาหารเบิ่งตะวัน โขงเจียม

กรุงเทพ 2001
ร้านอาหารตกแต่งสวยงาม เลื่องชื่อในความอร่อย
วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม ถูกปากยิ่งนัก ❑
38/1-2 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
0 4531 1159, 08 5774 5773
เวลาบริการ 11.00-22.00 น.
ร้านอาหารกรุงเทพ 2001

ร้านกอล์ฟเฟอร์เฮ้าส์
ร้านเล็กๆ โทนสีชมพู มีเมนูอาหารหลากหลายให้
เลือกทาน แต่เน้นไปในทางอาหารเวียดนามเป็นส่วนใหญ่
ทั้ ง แหนมเนื อ ง ข้ า วเกรี ย บปากหม้ อ ญวน หมู ห นาว
เมี่ยงสอดไส้ เป็นต้น
459 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
จ.อุบลราชธานี
0 4526 1196
เวลาบริการ 10.00-20.00 น.
golfferhouseubon
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ที่พักจังหวัดอุบลราชธานี

โรงแรมเศรษฐปุระ บาย ทอแสง
ยู โฮเทล แอนด์ คาเฟ่

โรงแรมเป็นตาฮัก

ที่พักใจกลางเมือง ใกล้ทุ่งศรีเมืองและตลาดโต้รุ่ง
ดีไซน์เก๋ไก๋ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับนัง่ เล่น มีคาเฟ่นา่ รักๆ ไว้บริการ
มีห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็กรองรับได้
ประมาณ 20-30 คน มีบริการนวดสุขภาพ ❑

ที่พัก 3 ดาว โรงแรม 79 ยูนิต มีดีไซน์เก๋ ทันสมัย
ก�ำแพงมีลวดลายศิลปะไม่ซ�้ำกัน ❑

1179/1-4 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
จ.อุบลราชธานี
08 5614 111
ราคาเริ่มต้นประมาณ 690 บาท
YUU HOTEL & CAFE
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13 ซ.สุขาอุปถัมภ์ 9 ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
จ.อุบลราชธานี
08 5311 6088
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
pentahugubon

ทีพ่ กั 59 ห้อง วิวสวย  เรียบหรู สะดวกสบาย ตัง้ อยู่
บนพืน้ ทีม่ รดกทางประวัตศิ าสตร์อนั เงียบสงบ ใกล้อทุ ยาน
แห่งชาติแก่งตะนะ มีห้องพักหลากหลายสไตล์ ❑
68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ต.โขงเจียม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
0 4535 1174-6, 08 1860 5905
ราคาเริ่มต้นประมาณ 4,500-17,800 บาท
Sedhapura by Tohsang

โขงเจียม ออร์คิด ริเวอร์ไซด์
รีสอร์ท
ที่พัก 4 ดาว ตั้งอยู่บนโลเคชั่นสุดโดดเด่น ริมฝั่ง
แม่น�้ำโขงและแม่น�้ำมูล ตกแต่งสไตล์ร่วมสมัยผสาน
กลิ่นอายของความเป็นอีสานอย่างสวยงาม เฟอร์นิเจอร์
เรียบหรู มีหอ้ งพักหลากหลายสไตล์ให้เลือก ❑
98 หมู่ 7 ต.ห้วยหมากใต้ อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
09 3116 3824
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 2,300 บาท
Khong chiam orchid Riverside Resort
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Dok Mai Lao Caffe Restaurant

แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท
(Lae Khong River Resort)

ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
(Tohsang Khongjiam Resort)

ทีพ่ กั ริมฝัง่ โขง เน้นการตกแต่งแบบเรียบหรู รายล้อม
ไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่นานาพันธุ์ มีบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ
สะดวกสบายไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ❑

ที่พักริมแม่น�้ำโขงสุดชิลล์ที่เน้นการตกแต่งด้วย
สถาปั ต ยกรรมอั น โดดเด่ น และมี เ อกลั ก ษณ์ ที่ ง ดงาม
บรรยากาศดี มีสระว่ายน�ำ 
้ บริการนวดสปา และคาเฟ่ ❑

6/3 หมู่ 11 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
08 7111 2836
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 690 บาท
Lae Khong River Resort

68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
0 4535 1174
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 4,500 บาท
ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

Rue 24, 91 Ban Phonsai,
Champasak Province, Laos
+856 20 58 447 879
Dok mai lao caffe’ restaurant

Le Panorama
Street 5, Ban Wat Luang At Pakse Hotel,
Champasak Province, Laos
+856 20  5562 1261
Le Panorama Rooftop Restaurant

Cafe Sinouk-Pakse
Ban Lakmuang, Champasak
Province, Las
+856 20 52 557 877
Café Sinouk
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Daolin Restaurant Café
Road 13, Corner of Road 24, Tha Luang
Quarter, Champasak Province, Laos
+856 20 55 733 199

ร้านอาหารสะบายดีปากเซ
Thanon 24, Pakse Laos Road 13,
Corner of Road 24, Tha Luang Quarter,
Champasak Province, Laos
+856 20 22 139 990
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Le Jardin Hotel
001 unit 01 Phonsavanh Village,
Pakse District, Champasak Province, Laos
+856 30 946 3324
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 2,100 บาท
Le Jardin de Pakse
www.lejardindepakse.com

โรงแรมจ�ำปาสักแกรนด์
(Champasak Grand Hotel)
Lao Nippon Bridge Mekong Riverside
Road, Champasak Province, Laos
+856 31 255 111
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,900 บาท
Champasak Grand Hotel

Arawan Riverside Hotel
Salakiew Street, Phonesavanh Village,
Champasak Province, Laos
+856 71 260 777
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,500 บาท

Intouch Riverside Hotel
Khem Khong road, Pakse District,
Champasak Province, Laos
+856 31 215 422
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,000 บาท
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PhuBaChiang Golf & Resort
Pakse
Lak 5 Ban Houiyangkham nuer,
Pakse District, Champasak Province, Laos
+856 20 91 426 088
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,300 บาท
Phubachiang Golf and Resort
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THAI

LAOS
ROUTE
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-ลาว
เส้นทางที่ 5 กาฬสินธุ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต		
ท่าแขก-นครพนม
เส้นทางตามรอยพญานาค หลากชนเผ่า
เล่าเรื่องอารยธรรมสองฝั่งโขง
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เส้นทาง กาฬสินธุ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ท่าแขก-นครพนม

“เส้นทางตามรอยพญานาค หลากชนเผ่า
เล่าเรื่องอารยธรรมสองฝั่งโขง”

เ

ปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยการ
เดินทางเชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมสองฝั่งโขง
ไทย-ลาว ที่ครบเครื่องเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่า
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน่าประทับใจ ผสานกับวัดวา
อารามและองค์พระธาตุคู่แฝดสองดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
ดืม่ ด�ำ่ กับทิวทัศน์ยงิ่ ใหญ่รมิ ล�ำน�ำ้ โขง ทีไ่ หลหล่อเลีย้ งผูค้ น
และกั้นพรมแดนไทย-ลาว นี่คือเส้นทางในฝันส�ำหรับ
นักเดินทางตัวจริง
การเดินทางเริม่ ต้นจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปสูจ่ งั หวัด
มุกดาหาร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เข้าสู่
เมืองสะหวันนะเขตของลาว ซึง่ เป็นเสมือนประตูสอู่ าเซียน
ที่พร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่ไม่จบสิ้น จากนั้น
ลัดเลาะเลียบโขงเข้าสูเ่ มืองท่าแขก แขวงค�ำม่วน ทีอ่ ยูต่ รง
ข้ามฝั่งเมืองนครพนม ทอดน่องท่องเที่ยวในเมืองเล็ก
ริมโขง ที่อวลด้วยบรรยากาศเนิบช้า และเสพอาหารตา
ด้วยอาคารเก่าแบบเฟรนช์-โคโลเนียล สมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศส จากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3
กลับเข้าสู่ไทยทางด่านจังหวัดนครพนม
เส้นทางนี้นอกจากจะเชื่อมโยงแหล่งอารยธรรม
อาณาจักรศรีโคตรบูร และอาณาจักรล้านช้างของลาว
ในอดีตเข้าหากันแล้ว เรายังจะได้สมั ผัสความเชือ่ เกีย่ วกับ
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“พญานาค” ที่ผู้คนริมฝั่งโขงสองประเทศเชื่อว่าคอย
ปกปักษ์รักษาล�ำน�้ำโขง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตหลาก
วัฒนธรรมชนเผ่า ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร และ
นครพนม ทั้งชาวผู้ไทย ไทกะโซ่ ไทยกะเลิง ไทยกวน
ไทยแสก ไทยโส้ ไทยญ้อ ไทยข่า (บรู) ชาวกุลา และชาว
ไทยอีสาน เกิดเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
ในผืนดินอีสาน
อี ก ทั้ ง ยั ง นั บ เป็ น เส้ น ทางสายศรั ท ธาที่ ดี ต ่ อ ใจ
ส�ำหรับคริสต์ศาสนิกชน ที่จะได้ไปเยือนโบสถ์คริสต์อัน
เก่าแก่ถึง 2 จังหวัดอีกด้วย ❑
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การเดินทาง

กาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 519 กม.
เดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจ�ำทางใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7-9 ชั่วโมง รถประจ�ำทาง ท่านสามารถขึ้นรถ
ทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 8 ชั่วโมง ส่วนเครื่องบิน ไปลงที่สนามบิน
ขอนแก่น   ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งมีหลายเทีย่ วบิน
ต่อวันให้เลือก แล้วต่อรถตูจ้ ากขอนแก่นไปกาฬสินธุ์ ระยะ
ทาง 70 กม. (รถออกทุก 15-30 นาที)
จากจังหวัดกาฬสินธุไ์ ปจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง
ประมาณ 145 กม. เดินทางโดยรถยนต์ รถตู้ หรือ
รถประจ�ำทาง ผ่านถนนหมายเลข 12 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2-2.30 ชม. ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น  
0 4346 8171
สถานีขนส่งผู้โดยสารกาฬสินธุ์  
0 4381 2513
สถานีขนส่งผู้โดยสารมุกดาหาร  
0 4261 1207
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เที่ยวกาฬสินธุ์

จ.อุดรธานี
ไป อ.ศรีธาตุ

จ.สกลนคร
ล ำ น นั ชาด
พ

ไป จ.อุดรธานี

อ.ทาคันโท

อ.สหัสขันธ
วัดสักกะวัน

อ.หนองกุงศร�

ภูปอ

อ.หวยเม็ก

อ.ยางตลาด

ไป จ.มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

2116

ว

า

ไป จ.มหาสารคาม

ลำ ป

209

จ.กาฬสินธุ

วัดศรีบุญเรือง
พระธาตุยาคู

อ.กมลาไสย ไป อ.โพธิ์
อ.รองคำ
กิ่งอ.ฆองชัย
214

ไป จ.มหาสารคาม

2287

กิ่งอ.นาคู
2101

อ.เขาวง

2287

อ.ดงหลวง

นํ้าตกตาดทอง
นํ้าตกผานางคอย

หมูบานหัตถกรรม
จักสานไมไผหนองหาง

อ.กุฉินารายณ
2291

แกงกะเบา
212

อ.หวานใหญ

2292

นํ้าตกตาดสูงและตาดยาว

อ.หวยผึ้ง

2104

หว ย
บางท
ร

นํ้าตกตาดโตน

จ.มุกดาหาร

อ.หนองสูง

หมูบานวัฒนธรรมไทย
โคกโกง

ไป จ.รอยเอ็ด

อุทยานแหงชาติมุกดาหาร
2034

อ.นิคมคำสรอย

จ.รอยเอ็ด

สะหวันนะเขต

212

วัดภูดานแต

2370

ไป จ.รอยเอ็ด

ลาว

อ.คำชะอี
2042

หว ยบ
ั งอี่

วนอุทยานภูหมู

อ.ดอนตาล

ไป จ.ยโสธร

อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว

จ.ยโสธร

2277

ไป อ.เลิงนกทา

แผนที่ท่องเที่ยวกาฬสิ นธุ์
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ไป จ.นครพนม

ไป จ.สกลนคร

อ.นามน

กิ่งอ.ดอนจาน

อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร
วัดกลาง

2110

2042

213

227

เขื่อนลำปาว

อ.สมเด็จ

จ.นครพนม

าย

ภูสิงห

ไป จ.ขอนแกน

ไป จ.สกลนคร

นํ้าตกผาเสวย
วัดพุทธนิมิตภูคาว นํ้าตกแกงกะอาม

2009

2299

จ.ขอนแกน

กลุมทอผาแพรวาบานโพน

กิ่งอ.สามชัย

วนอุทยานภูพระ

ไป จ.สกลนคร

อ.คำมวง

ไป จ.อำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจร�ญ

เมืองผ้าไหมแพรวาอันเลื่องชื่อ “กาฬสินธุ์” หรือ
“เมืองน�ำ้ ด�ำ” (กาฬ แปลว่า ด�ำ สินธุ์ แปลว่า น�้ำ) ในที่
นีห้ มายถึง น�ำ้ ทีใ่ สสะอาดจนมองเห็นดินสีดำ� ของล�ำน�ำ้ ก�ำ่
ที่อยู่ในบริเวณนี้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีอายุไม่ตำ�่ กว่า 1,600 ปี มีเผ่า
ละว้าอาศัยอยู่มาแต่เดิม ทั้งยังมีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ภูไท กะเลิง ไทข่า ไทด�ำ ญ้อ ลาว
เขมร จีน และเวียดนาม เป็นต้น และยังเป็นแหล่งก�ำเนิด
โปงลาง การละเล่นพื้นเมืองของชาวอีสานที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูง รวมถึงเป็นแหล่งทอผ้าไหมแพรวา ผ้าทอ

ของชาวภู ไ ท ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
กาฬสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดในอาเซียน เขื่อนล�ำปาว
วัดวังค�ำพระธาตุยาคู วัดพุทธนิมิตภูค่าว เป็นต้น
มาถึงกาฬสินธุ์แล้วต้องลอง “ต�ำเมี่ยงตะไคร้สูตร
ชาวภูไท” เมนูอาหารว่างที่นิยมรับประทานกันมาก
ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ เ สิ ร ์ ฟ พร้ อ มกั บ ผั ก เครื่ อ งเคี ย งที่ มี
ประโยชน์หลายชนิด โรยด้วยหมูหยองหรือหมูแผ่นกรอบ
(หมูทุบหรือหมูสวรรค์) ของดีเมืองกาฬสินธุ์ที่อร่อยและ
สามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย ❑
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ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว
หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของ
ประเทศไทย เป็นแหล่งทีพ่ บโครงกระดูกไดโนเสาร์กนิ พืช
ทีม่ คี วามสมบูรณ์ทสี่ ดุ ของประเทศ ซึง่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2538 หลังพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัด
สักกะวัน พบโครงกระดูกไดโนเสาร์ในปี พ.ศ.2537
จากการส�ำรวจของทรัพยากรธรณีพบโครงกระดูก
ไดโนเสาร์ขนาดต่างๆ เป็นกระดูกชนิดกินพืชมากกว่า
7 ตัว จ�ำนวนกระดูกมากกว่า 700 ชิ้นรวมถึง “ภูเวียง
โกซอรัส สิรินธรเน” ซึ่งเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่
สมบูรณ์ทสี่ ดุ ในเมืองไทย สันนิษฐานว่า ในสมัยดึกด�ำบรรพ์
บริเวณภูกมุ้ ข้าวเป็นธารน�ำ้ แข็งโบราณทีม่ เี หล่าไดโนเสาร์
มาดื่ ม กิ น น�้ ำ  แต่ ว ่ า เกิ ด ภั ย พิ บั ติ เ ฉี ย บพลั น ขึ้ น ท� ำ ให้
ไดโนเสาร์ล้มตายบริเวณนี้เป็นจ�ำนวนมาก

ในปี พ.ศ.2538 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์ จึงได้
เริ่มท�ำการขุดค้นอย่างเป็นระบบ ทรงจัดตั้งโครงการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวขึ้น ในปี พ.ศ. 2550
และพระราชทานนาม “พิพิธภัณฑ์สิรินธร” จัดแสดง
นิทรรศการ จ�ำนวน 2 อาคาร คือ นิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการชั่วคราว ภายในนิทรรศการถาวรแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 8 โซน  คือ จักรวาลและโลก เมือ่ ชีวติ แรกปรากฏ
พาลีโอโซอิก มหายุคมีโซโซอิค วิถีชีวิตไดโนเสาร์ คืนชีวิต
ให้ไดโนเสาร์ ซีโนโซอิก และเรือ่ งของมนุษย์ เปิดให้บริการ
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. ค่าเข้าชม
คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ที่นี่ยังมีห้องประชุมขนาด
140 ที่นั่ง โรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ร้านขายของที่
ระลึก ที่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ
ได้อีกด้วย ❑
พิพิธภัณฑ์สิรินธร  
200 หมู่ที่ 11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  
0 4343 8204, 0 4343 8206  
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โบราณสถานพระธาตุยาคู

วัดวังค�ำ คู่แฝดวัดเชียงทอง
“วัดวังค�ำ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยความ
งามทางพุทธศิลป์อันแปลกตา เพราะได้จ�ำลองแบบการ
สร้าง “สิม” หรือพระอุโบสถมาจาก “วัดเชียงทอง”
มรดกโลกในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ได้อย่างใกล้
เคียงที่สุด สะท้อนความศรัทธาสองแผ่นดินในพระพุทธ
ศาสนา และยังเป็นศูนย์รวมใจชาวผู้ไทแห่งบ้านนาวี
บรรพบุรษุ ของพวกเขาทีอ่ พยพข้ามล�ำโขงมาจากลาวเมือ่
หลายร้อยปีก่อน จึงเป็นต้นก�ำเนิดของวัดวังค�ำในวันนี้
วัดวังค�ำสร้างใน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเขตวิสุงคามสีมา
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ (พระยศในขณะนัน้ ) พระราชทานพระ
ราชานุญาตให้อญ
ั เชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ประดิษฐาน
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ที่ ห น้ า บั น ของพระอุ โ บสถ วั ด วั ง ค� ำ มี รู ป ทรงโดดเด่ น
หลังคาซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น โค้งแอ่นอ่อนช้อยงดงาม
ทอดลงใกล้พื้น อันเป็นลักษณะจ�ำเพาะของศิลปกรรม
ล้านช้าง อีกทั้งบนหลังคาพระอุโบสถมีช่อฟ้าทองค�ำ 
ภายในประดิษฐานพระประธานทองค�ำองค์ใหญ่ ศิลปะ
ล้านช้างเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีหอสวดมนต์ สิมไทเมิงวัง
อูบมุง พระธาตุเจ้ากู เฮินเย้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
การเข้ า มาชมต้ อ งแต่ ง กายสุ ภ าพ ใส่ ก างเกงขายาว
กระโปรงยาว และต้องพาดผ้าสไบเฉียงที่วัดเตรียมไว้
ให้มองเผินๆ คล้ายอยู่ที่เมืองหลวงพระบางจริงๆ ❑
วัดวังค�ำ  
38 บ้านนาทวี หมู่ 7 ต.สงเปือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
09 6115 4755

โบราณสถานที่ส�ำคัญคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่
ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์เพียงแค่ 20 กม. ร่องรอยความ
ยิ่งใหญ่งดงามของ “เมืองฟ้าแดดสงยาง” เมืองโบราณ
กว่าสองพันปี ที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี โดยเชื่อกันว่า
จุดนี้เคยเป็นวัดส�ำคัญภายในเมืองฟ้าแดดสงยางมาก่อน
ตามแผนผั ง ของเมื อ งที่ มี รู ป ร่ า งคล้ า ยใบเสมา
พระธาตุยาคูเป็นโบราณสถานทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์และใหญ่
ที่สุดในบริเวณนี้ เชือ่ ว่าพระธาตุองค์นสี้ ร้างขึน้ เพือ่ บรรจุ
อัฐขิ องพระผูใ้ หญ่ ค�ำว่า “ยาคู” หรือ “ญาคู” ในภาษา
อีสานหมายถึงพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับความเคารพหรือบวช
มานาน
พระธาตุยาคู เป็นพระสถูปสมัยทวารดี สันนิษฐาน
ว่าสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 ลักษณะเป็นเจดีย์
ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ   ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม
มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ มีปูนปั้นประดับ ถัดขึ้นมาเป็นฐาน
รูปแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบ
เจดีย์คาดว่าสร้างเพิ่มในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและ
ส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาปี พ.ศ.2510
กรมศิ ล ปากรได้ ท� ำ การบู ร ณะและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
โบราณสถานใน พ.ศ. 2545
ทุกๆ ปี ในช่วงวิสาขบูชา จะมีการจัดประกอบพิธี
บวงสรวงและงานประเพณีสรงน�ำ้ พระธาตุยาคู โดยจะมี
ขบวนแห่ ประชาชนจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโบราณ
โดยมีนางร�ำจาก 18 อ�ำเภอในจังหวัดกาฬสินธุก์ ว่าพันคน

สวมเสื้อสีเหลืองนุ่งผ้าซิ่นตีนแดงห่มสไบแพรวา ร�ำบูชา
พระธาตุยาคู ท่ามกลางทะเลธุงหลากหลายสีสันที่โบก
สะบัดปลิวไสวอย่างสวยงามตระการตา ❑
พระธาตุยาคูตั้งอยู่ที่
บ้านเสมา ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
08 6040 0159
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บ้านโพน ถิ่นไหมแพรวา
อาณาจักรผู้ไท
ชมสาธิตการทอผ้าที่ “ชุมชนบ้านโพน” อ�ำเภอ
ค�ำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นชนเผ่าผูไ้ ท ทีม่ ชี อื่
เสียงในการทอผ้าไหมแพรวางามวิจิตร จนได้รับฉายาว่า
“ราชินีแห่งผ้าไหมไทย” เพราะหลังจากปี พ.ศ. 2520
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพน ก็ทรง
ยกระดั บ การทอ และเปิด ตัว ผ้าแพรวาออกสู่สายตา
สาธารณชนจนโด่งดังเช่นทุกวันนี้
ชุมชนบ้านโพนเป็นชาวผู้ไทที่สืบเชื้อสายมาจาก
บรรพบุรุษฝั่งประเทศลาวโดยตรง คือประมาณปี พ.ศ.
2400 มีชาวบ้าน 3 กลุ่มอพยพเข้ามา คือ กลุ่มพ่อเฒ่า
พรมบุตร กลุ่มตาโต และกลุ่มเฒ่าขุน ต่อมาเมื่อจ�ำนวน
คนเพิ่มขึ้น จึงย้ายไปตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อ “บ้านโพนไทย”
ซึ่งเพี้ยนมาเป็น “บ้านโพน” ทุกวันนี้ชาวบ้านโพนท�ำ
อาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับทอผ้าไหมแพรวา ยึดถือ

เขื่อนล�ำปาว

ฮีตสิบสองคองสิบสี่ หรือประเพณีท้องถิ่นประจ�ำปีของ
อี ส าน เช่ น บุ ญ ผะเหวด บุ ญ บั้ ง ไฟ บุ ญ ออกพรรษา
บุญกฐิน ฯลฯ ชาวผู้ไท (หรือผู้ไทย) เดิมอาศัยอยู่บริเวณ
แคว้นสิบสองจุไทยทางตอนใต้ของจีน อยู่ทางภาคเหนือ
ของลาวและเวียดนาม ได้อพยพข้ามล�ำน�ำ้ โขงเข้ามาสูภ่ าค
อีสานของไทย “ผ้าไหมแพรวา” เป็นมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญา
ที่ชาวผู้ไทสืบทอดต่อกันมา เป็นผ้าผืนยาว 1 วา หรือ 1
ช่วงแขนของผูท้ อ เดิมเป็นเพียงผ้าหน้าแคบทีใ่ ช้คลุมไหล่
หรือห่มสไบเฉียงส�ำหรับไปงานบุญประเพณีหรืองาน
ส�ำคัญๆ หญิงสาวชาวผู้ไทมีธรรมเนียมปฏิบัติส�ำคัญ คือ
จะต้องตัดเย็บผ้าทอ 3 อย่างให้ได้ ทั้งเสื้อด�ำ  ต�ำแพร
(การทอผ้าแพรวา) และซิน่ ไหม เพือ่ ใช้ในการแต่งงานและ
แยกไปสร้างครอบครัวของตนเองต่อไป ❑
สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
ต.โพน อ.ค�ำม่วง จ.กาฬสินธุ์
0 4385 6204, 08 3338 3956, 08 6237 3699
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เขือ่ นล�ำปาว ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลล�ำปาว ห่างจากตัวเมือง
กาฬสินธุ์ประมาณ 36 กม. ครอบคลุมพื้นที่สามอ�ำเภอ
คือ สหัสขันธ์ ค�ำม่วง ยางตลาด เป็นเขื่อนดินสูงจาก
ท้องน�้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร
สามารถกักเก็บน�้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้าง
เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ ลา และช่วยบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่ ภายในบริเวณยังมี “หาดดอกเกด” (ชื่อ
มาจากต้นการะเกดเป็นไม้พื้นเมืองขึ้นอยู่มาก) เป็นหาด
ยอดนิยมของคนในพื้นที่และต�ำบลใกล้เคียง มาพักผ่อน
ในเทศกาลวันหยุดต่างๆ บรรยากาศที่นี่จะคึกคักมาก
บรรยากาศเหมื อ นทะเล มี ร ้ า นอาหารบรรยากาศดี
มี “สะพานเทพสุดา” สะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร
ทอดข้ามอ่างเก็บน�้ำเขื่อนล�ำปาวที่มีความยาวกว่า 2 กม.
จัดเป็นที่เที่ยวและแลนด์มาร์คใหม่ของกาฬสินธุ์ เป็นจุด
ชมวิวสุดโรแมนติกที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า
และมองเห็นเขื่อนล�ำปาว ได้อย่างงดงามอีกด้วย ❑
เขื่อนล�ำปาว
ต.ล�ำปาว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
0 4381 3024, 0 4381 4394
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เที่ยวมุกดาหาร

วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
สักการะพระพุทธรูปไสยาสน์อายุกว่าพันปี ที่วัด
พุทธนิมติ หรือ วัดภูคา่ ว (“ค่าว” เป็นภาษาอีสานแปลว่า
เชือก เพราะวัดตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือน
เชือก) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้าย
ที่สลักอยู่บนหิน อายุมากกว่า 2,500 ปี กรมศิลปากรได้
ขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมากมาย
ภายในวัดยังมีวิหารสังฆนิมิตที่มีพระพุทธรูปขนาดเล็ก
จ�ำนวนมาก บนเนินเขายังมีโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่ สร้างจาก
ไม้ที่น�ำขึ้นมาจากใต้เขื่อนล�ำปาว เป็นอาคารทรงไทยที่
แกะสลักลวดลายตามพุทธชาดก ภายในโบสถ์ มีพระ
ประธานปางตรัสรู้หรือปางสมาธิ คือ พระมงคลชัยสิทธิ์
โรจนฤทธิประสิทธิพร
286 สะบาย ดี

นอกจากนีย้ งั มี “พระมหาธาตุเจดียพ์ ทุ ธนิมติ ” ซึง่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก 5 ประเทศ ได้แก่
ไทย อินเดีย ศรีลังกา เนปาล และพม่า ส่วนยอดเป็น
ทองค�ำหนัก 30 กิโลกรัม กลางเจดีย์ด้านในมีมณฑป
ไม้ โ ลงเลง เป็ น ไม้ เ นื้ อ หอมชนิ ด หนึ่ ง ในประเทศลาว
จากความงดงามและความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องวั ด จึ ง มี ผู ้ ค น
นิยมมากราบไหว้บูชากันอย่างต่อเนื่อง ❑
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) บ้านโสกทราย
หมู่ที่ 8 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
09 6158 7489

เยือนมุกดาหาร เมืองสงบงามริมแม่นำ�้ โขง “ประตู
สู่อินโดจีน” อันเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 2 เชือ่ มสูป่ ระเทศลาวและเวียดนาม มุกดาหารเคย
เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพนม ก่อนแยกออกมาเป็น
จังหวัดที่ 73 เมื่อ พ.ศ. 2525 มุกดาหารประกอบด้วย
ชนพื้นเมืองถึง 8 เผ่า คือ ไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า หรือ
บรูไทกะโซ่ ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยย้อ และไทยกุลา
ดังนั้นมุกดาหารจึงเป็นแหล่งรวมประเพณี วัฒนธรรม
หลากหลาย จึงมีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจหลายแห่ง เช่น

วั ด ภู ม โนรมย์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ผ าเทิ บ แก่ ง กะเบา
หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก หมูบ่ า้ น
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดสองคอน วัดพระศรีมหาโพธิ์
ตลาดอินโดจีน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ฯลฯ
มาที่ นี่ อ ย่ า ลื ม มาชิ ม เมนู ป ลาแม่ น�้ ำ โขง อี ก ทั้ ง
ลิ้มรสอาหารเวียดนามต�ำรับมุกดาหาร อาทิ เฝอหม้อไฟ
แหนมเนือง ปอเปีย๊ ะสด ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมเหนียว
และขนมถ้วยเวียดนาม เป็นต้น ❑
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วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
(วัดภูมโนรมย์)
สักการะพระพุทธบาทจ�ำลองและพญานาคราช
ขนาดอลังการที่งดงามแบบสุดๆ ที่วัดภูมโนรมย์ ตั้งอยู่
บนภูเขาริมโขง บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 100 ไร่ ในเขตอุทยาน
แห่งชาติมกุ ดาหาร ห่างจากอ�ำเภอเมืองมุกดาหารไปทาง
เหนือราว 5 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาซึ่งมี
นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนมากราบสักการะกัน
เป็นจ�ำนวนมาก สร้างจากแรงศรัทธาในพญานาคราช
แห่งล�ำน�้ำโขง
วัดภูมโนรมย์ เป็นวัดเก่าแก่  ก่อตั้งขึ้นโดยท่านขุน
ศาลาและพระอาจารย์บนุ นั ทวโร เจ้าอาวาสวัดมโนภิรมย์
บ้านชะโนด เพื่อใช้เป็นที่จ�ำพรรษาและปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ท่ า นได้ ส ร้ า งพระธาตุ ท รงแปดเหลี่ ย มขึ้ น
องค์หนึ่ง พร้อมด้วย “รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง” สร้าง
จากหินทราย กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 1.8 เมตร
ในลักษณะลอยตัวสูงจากพื้น 90 เซนติเมตร บนยอดเขา
ยั ง เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน “พระเจ้ า ใหญ่ แ ก้ ว มุ ก ดาศรี
ไตรรัตน์” พระพุทธรูปสีขาวขนาดมหึมา สูงถึง 59.99
เมตร (สูง 84 เมตรรวมฐาน) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2554
บนยอดเขาแห่งนี้ยังโดดเด่นด้วย “พญาศรีมุกดา
มหามุนีนีลปาลนาคราช” หรือ “ปู่ศรีมุกดา” เป็น
288 สะบาย ดี

พญานาคขนาดใหญ่ชูเศียรสูงสง่าหันไปทางแม่น�้ำโขง
เกล็ดทั่วตัวสีน�้ำเงินเหลือบฟ้าครามงดงาม แฝงไว้ด้วย
ความน่าเกรงขามและน่าศรัทธา ผู้คนมักมากราบขอพร
ให้โชคดี สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ร�่ำรวย กลายเป็น
แลนด์มาร์คที่ต้องมาชมให้ได้สักครั้ง บนยอดเขานี้ยัง
สามารถมองเห็นล�ำน�ำ้ โขง หอแก้วมุกดาหาร และทิวทัศน์
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว แบบพาโนรามาได้อกี ด้วย
การขึ้นสู่ยอดเขาหนทางคดเคี้ยวสูงชัน ควรนั่งรถ
สองแถวของชาวบ้าน ขึ้นไปจะปลอดภัยกว่าขับรถเอง
(ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. ห้ามน�ำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นเขา
ต้องใช้บริการรถสองแถวของชาวบ้านเท่านั้น) และควร
แต่งกายสุภาพ ❑
วัดภูมโนรมย์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร
09 3071 5132
เปิดทุกวัน เวลา 05.30-20.00 น.
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หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก
ชมวิวมุกดาหารมุมสูง บนหอแก้วมุกดาหารเฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก หนึ่งในไฮไลท์ส�ำคัญเมื่อมา
มุกดาหาร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ครองราชย์ครบ 50 ปี เป็นหอคอยสูงที่ทันสมัย มีทั้งหมด
7 ชั้น สูง 65.50 เมตร ชั้นที่ 1 จัดแสดงเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการด�ำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้น 2 เป็น
พิพธิ ภัณฑ์ประวัตเิ มืองมุกดาหาร วัตถุโบราณ ภาพถ่ายเก่า
ตลอดจนเครื่องแต่งกายชาวไทยพื้นเมืองมุกดาหาร แปด
เผ่า ชั้นที่ 3-5 เป็นส่วนแกนของหอคอย ชั้น 6 เป็นจุด
ชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบตัวเมืองมุกดาหาร
แม่นำ�้ โขงและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และชัน้ 7 คือ บนสุด เป็นทีพ่ ระประดิษฐาน
พระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหาร และพระประจ�ำวัน
เกิดทั้ง 7 วัน
หอแก้วมุกดาหารฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันตัง้ แต่เวลา
08.30-17.30 น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 30 บาท เด็ก
10 บาท และชาวต่างชาติ 50 บาท ❑
หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
93 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร
0 4263 3211  
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อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หนึง่ ในอุทยานทีม่ ขี นาดพืน้ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในประเทศไทย
คือ มีพื้นที่ 3 หมื่นไร่เศษ ประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลาย
เทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงษ์ ภูถ�้ำพระ ภูหลังเส
ภูหินเทิบ ภูหมากยาง ภูโป่ง ภูมโน มียอดเขาภูจอมศรี
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือ สูงประมาณ 420 เมตรจาก
ระดับน�ำ้ ทะเล อุทยานฯ อยูห่ า่ งจากตัวเมืองมุกดาหารไป
ทางทิศใต้ประมาณ 17 กม. เป็นทีต่ งั้ ของ “ถ�ำ้ ฟ้ามือแดง”
อายุ ร าว 3,000-5,000 ปี และมี หิ น รู ป ทรงต่ า งๆ
ที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้อย่างงดงามมหัศจรรย์ บ้างคล้าย
กับเห็ด มงกุฎ ศาลา หงส์ เครื่องบินไอพ่น รองเท้า
เป็นต้น
ไฮไลท์ของกลุ่มหิน คือ กลุ่มหินเทิบ นอกจากนั้น
ยังมีผามะนาว ผาอูฐ ผางอย ถ�้ำลอด ลานมุจลินท์ อ่าง
เก็บน�้ำห้วยสิงห์ รวมถึงน�้ำตกวังเดือนห้า และน�้ำตก

ภูถ�้ำพระ ซึ่งมีน�้ำไหลเป็นบางฤดูกาล ใกล้ๆ กันยังพบ
พระพุทธรูปขนาดสามฟุต พร้อมด้วยพระพุทธรูปไม้
ขนาดเล็กและหุ่นรูปสัตว์จำ� นวนมาก ส่วนด้านบนยังเป็น
จุดชมทิวทัศน์ทสี่ ามารถมองเห็นแม่นำ�้ โขง สปป.ลาว และ
ตัวเมืองมุกดาหารอีกด้วย
อุทยานฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้นทาง
เดินป่า มีบ้านพักและลานกางเต้นท์ให้บริการ เปิดทุกวัน
เวลา 08.00-16.30 น. ค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานฯ
คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่
200 บาท เด็ก 100 บาท ❑
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
25 หมู่ 5 บ้านคอนสาย ต.นาสีนวน อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
09 4289 2383
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แก่งกะเบา

วัดสองคอนมรณสักขี
(สักการสถานพระมารดาแห่ง
มรณสักขี)
เยือนโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ได้ชื่อว่า
สวยและใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างขึน้ เพือ่
เป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7
ทีอ่ ทุ ศิ ชีวติ ในป่าศักดิส์ ทิ ธิเ์ พือ่ พิสจู น์ศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระเจ้า
เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
มีความงดงามแปลกตา ก�ำแพงโบสถ์สร้างโอบล้อมโบสถ์
เป็นครึง่ วง กลม มีผนังโค้งประดับภาพนูนต�ำ 
่ เล่าเรือ่ งราว
ประวัติบุญราศีแห่งวัดสองคอน วัสดุก่อสร้างที่ใช้มีทั้ง
กระจกเรียบและหินทรายหยาบ ด้านหลังเปิดโล่งเป็น
สนาม เพื่อเอาไว้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น�้ำโขง
ที่ นี่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในสถานที่
Unseen Thailand II “สัมผัสจริงเมืองไทย” ในประเภท

“มุ ม มองใหม่ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ รางวั ล
สถาปั ต ยกรรมดี เ ด่ น จากสมาคมสถาปนิ ก สยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2539
วัดสองคอนมรณสักขี ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำโขง เปิดให้
เข้าชมและสักการะได้ทุกวัน 06.00-17.00 น. ไม่เสียค่า
เข้าชม ผู้เข้าชมควรส�ำรวมกิริยาและแต่งกายให้สุภาพ
คริ ส ตชนสามารถร่ ว มพิ ธี บู ช ามิ ส ซาได้ ทุ ก วั น อาทิ ต ย์
เวลา 07.00 น. ❑
วัดสองคอนมรณสักขี  
บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
09 7303 4790
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แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ห่างจากตัว
เมืองมุกดาหารขึ้นไปทางทิศเหนือ 35 กม. (ห่างจาก
พระธาตุพนม 24 กม.) ตัวแก่งกะเบาเป็นแก่งหินขนาด
ใหญ่ขวางกั้นล�ำน�้ำโขงไว้ แต่จะมองเห็นได้เฉพาะฤดูแล้ง
เท่านั้น ช่วงฤดูฝนล�ำน�้ำโขงมีระดับสูงจะท่วมทับแก่ง
จนมิด การกัดเซาะของกระแสน�้ำโขงท�ำให้แก่งหินมี
รูปทรงแปลกตา บ้างเป็นหลุมลึกเหมือนถ�้ำใต้น�้ำ  เชื่อม
โยงกับต�ำนานความเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของ
พญานาคราช จากแก่งกะเบายังมองข้ามล�ำโขงไปเห็น
ทิวทัศน์ฝง่ั บ้านแก่งกะเบา แขวงไชยบุรี ของลาวได้ชดั เจน
จุดเด่นอีกอย่างคือมีรูปปั้น “พญาศรีภุชงค์มุกดา
นาคราช” (องค์พญานาคประจ�ำคนเกิดวันจันทร์) เป็น

พญานาคสีขาวขนาดใหญ่ที่ผู้มีจิตศรัทธาสร้างไว้ตรงจุด
ชมวิวแก่งกะเบา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะขอพร
และเสริมสิริมงคล ด้วยการลอดท้องพญานาคจากส่วน
หางไปจนถึงส่วนหัว พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราชองค์นี้
มีองค์สีขาวปลอด เลื้อยพันไปมาในท่วงท่าสง่างามมาก
หันหน้าไปยังแม่น�้ำโขง นอกจากนี้ยังมีองค์แม่ย่านาคิณี
ศรีปางตาล (แม่ย่าทองค�ำ  มีลานนักษัตร 12 ราศี และ
ลานวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า ลานสวนสาธารณะไม้ดอกไม้ใบ
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความสวยงาม และถ่ายรูปนั่ง
เล่นกันอย่างสบายอารมณ์ ❑
แก่งกะเบา บ้านนาแกน้อย ต.ป่งขาม
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
0 4269 9236 (อบต.ป่งขามดงหมู)
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ตลาด MR มารวย

ตลาดอินโดจีน
(Indo-China Market)
เป็ น แหล่ ง รวมสิ น ค้ า น� ำ เข้ า จากนานาประเทศ
ทัง้ จีน รัสเซีย เวียดนาม และลาว จ�ำหน่ายทัง้ ปลีกและส่ง
มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา
นาฬิกา เข็มขัด กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง น�้ำหอม
รองเท้า ตุ๊กตา ของเล่น เครื่องครัว รวมถึงเครื่องอุปโภค
บริโภคหลากหลาย นอกจากนีย้ งั มีสนิ ค้าพืน้ เมืองของชาว
มุกดาหาร เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า เครือ่ งจักสาน
พืชผักผลไม้ ยาสมุนไพร หอม กระเทียม เครื่องเทศ และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย เดินเลือกชมเลือกซือ้ ต่อรองราคากันได้
เพลินๆ โดยเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์จะคึกคักเป็นพิเศษ
ตลาดอินโดจีนตั้งอยู่ริมแม่น�้ำโขง จึงเป็นจุดชม
ทิวทัศน์ริมโขงที่สวยงามมาก เพราะบริเวณเขื่อนริมโขง
294 สะบาย ดี

หน้าตลาดอินโดจีน สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 2 ได้ชัดเจน ในเทศกาลวันออกพรรษา
ที่นี่จะเป็นจุดชมการแข่งเรือยาวประเพณีเชื่อมสัมพันธ์
ไทย-ลาว อย่างสนุกสนาน
ตลาดอินโดจีน เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ
05.00-23.00 น. ❑
ตั้งอยู่หน้าวัดศรีมงคลใต้ ถ.ส�ำราญชายโขง
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
0 4235 3228 (อบต.ศรีบุญเรือง)

มีครบจบที่เดียว “ตลาด MR มารวย” เป็นคอม
มูนิตี้มอลล์เปิดใหม่ในอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร บนพื้นที่
กว่า 4 ไร่ ภายในตกแต่งโอ่โถงร่วมสมัย มีหลายโซน
โดดเด่นที่สุด คือ โซนทัสคานี่ (Tuscany) จ�ำลองแบบ
สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน และบรรยากาศในเมือง
ทัสคานี่ ประเทศอิตาลี มาได้อย่างสวยงาม จนกลายเป็น
จุ ด ถ่ า ยภาพเช็ ค อิ น ใหม่ นอกจากนี้ ยั ง มี โ ซนจ� ำ ลอง
สถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน อย่างโคลอสเซียม หรือสนาม
กีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโรมของอาณาจักร
โรมัน มาให้ชมกันด้วย
โซนตลาดนัดหัวมุมแยกเมืองใหม่ ออกแบบย้อนยุค
เหมือนอดีตบ้านเรือนไทยยุคเก่า ผนังเป็นไม้ มุงหลังคา
สังกะสี มีกว่าร้อยร้านค้า ขายทั้งสินค้าแฮนเมด ของเล่น
ของเก่า ของมือสอง และอาหารปิ้งย่างนานาชนิด ถัดมา
เป็นโซนคอมมูนิตี้มอลล์ แหล่งรวมร้านขายสินค้าแฟชั่น
ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร คาเฟ่ นวดแผนไทย และศูนย์
พระเครื่อง ปิดท้ายด้วยโซนศูนย์อาหาร และมีปั๊มน�ำ้ มัน
คาร์แคร์ ที่จอดรถ ห้องน�้ำ  อย่างครบวงจร เปิดทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. ❑
ตลาด MR มารวย
2/5 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
08 8124 9999
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
(Second Thai-Laos Friendship
Bridge)
สะพานทีเ่ ชือ่ มโยงคนสองฟากฝัง่ โขงเข้าหากัน โดย
เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านสงเปือย ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอ
เมืองมุกดาหาร ไปสู่บ้านนาแก เมืองไกสอน พมวิหาน
(เมืองสะหวันนะเขต) แขวงสะหวันนะเขต ตัวสะพานเปิด
ใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คอสะพานฝั่งไทย
มีความยาว 250 เมตร และที่ฝั่ง สปป.ลาว มีความยาว
200 เมตร รวมความยาวทั้ ง สิ้ น 2,050 เมตร เป็ น
คอนกรีตอัดแรง ยาว 1,600 เมตร กว้าง 12 เมตร ด้าน
บนมีทางรถยนต์วิ่ง 2 ช่องจราจร การขับรถยนต์จากฝั่ง
ไทยขึ้นไปบนสะพาน ช่วงแรกสามารถขับชิดซ้ายได้ แต่
เมื่อถึงกลางสะพานต้องเปลี่ยนไปขับชิดขวา ตามกฎ
จราจรของลาว
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กิจกรรมน่าท�ำในมุกดาหาร
เพลิ ด เพลิ น กั บ สารพั ด กิ จ กรรมในชุ ม ชนของ
ชาวภูไท ที่บ้านภูอำ� เภอหนองสูง อาทิ การปั่นจักรยาน
ชมวิถชี มุ ชนรอบชุมชน เรียนรูก้ ารย้อมคราม และย้อมผ้า
จากสีเปลือกต้นไม้และใบไม้ การฟ้อนภูไท การละเล่น
พื้นบ้าน และเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เรียนรู้การท�ำบายศรี
หรือขันหมากเบ็ง การทอหมี่สาด ทั้งมีกิจกรรมนวด
ประคบสมุนไพร คอ บ่า ไหล่ ชาวภูไทได้สืบสานจารีต
ประเพณี แ ละขนบธรรมเนี ย มแต่ ดั้ ง เดิ ม ไว้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหนียวแน่น

ลิ้มรสอาหารจานเด็ดประจ�ำท้องถิ่นอย่างข้าวปุ้น
แกงกะบั้ง อ่อมหวาย แจ่วซ้อม ไปจนถึงการแต่งกายด้วย
การนุ่งซิ่นทิว และใส่เสื้อเย็บมือย้อมครามแถบชายขอบ
สีแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซา้ ย ทีบ่ ง่ บอกให้คณ
ุ ได้เห็นอย่าง
ชัดเจน อีกทัง้ เป็นชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีต่ อ้ นรับ
นักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่น มีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวภูไทอีกด้วย ❑
ชุมชนชนเผ่าภูไท
บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
08 1488 1094

สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 นี้ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
การเชื่อมโยงเส้นทางการค้าและท่องเที่ยวตามเส้นทาง
สายไหมใหม่ คือเส้นทาง R9 ที่เริ่มต้นจากมะละแหม่ง  
ผ่านเมียวดี ประเทศเมียนมา เข้าเขตไทยทีอ่ ำ� เภอแม่สอด
จังหวัดตาก ผ่านพิษณุโลก ขอนแก่น มุกดาหาร เข้าสูล่ าว
ที่สะหวันนะเขต เข้าเขตเวียดนามที่เว้ และสิ้นสุดที่ดานัง
ไฮไลท์ของสะพานมิตรภาพไทยลาว 2 คือ บริเวณ
ริ ม สะพานมี “ศาลพ่ อ ปู ่ พ ญานาคอนั น ตนาคราช”
ทีโ่ ดดเด่นด้วยรูปปัน้ องค์พญานาคอนันตนาคราชเลือ้ ยพัน
เสาสีทอง เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมากราบ
ไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ❑
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การข้ามแดนด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 ไป
สปป.ลาว

การเดินทางจากมุกดาหารเข้าสูเ่ มืองสะหวันนะเขต
(สุวรรณเขต) ประเทศลาว โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เพียงแค่ยื่น
หนังสือเดินทาง(Passport) สามารถอยู่ได้ 30 วัน ไม่ต้อง
ขอวีซ่า หรือท�ำหนังสือเดินทางชั่วคราว (Border Pass)
อยู่ได้ 3 วัน และต้องมีวัคซีนพาสปอร์ต เล่มสีเหลือง ซึ่ง
เป็นเอกสารการฉีดวัคซีน สามารถขอได้ท่ีหน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ทุกแห่ง (เสียค่าบริการ
ประมาณ 50 บาท ยื่นขอประมาณ 3-7 วัน)  ซึ่งสามารถ
ข้าม “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2” ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. หรือลงเรือข้ามแดนได้ที่
298 สะบาย ดี

ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นเรือโดยสาร
ระหว่ า งประเทศ มุ ก ดาหาร-สะหวั น นะเขต อี ก ทั้ ง มี
รถโดยสารปรับอากาศระหว่างประเทศจากสถานีขนส่ง
มุกดาหาร เส้นทาง-สะหวันนะเขต อัตราค่าโดยสาร
50 บาท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (รถออก 7 เที่ยวต่อวัน
ตั้งแต่เวลา 6.00, 7.00, 8.00, 13.30, 14.30, 17.30,
19.00 น.)
โดยฝั่งไทยจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบ
แผ่นดิน ส่วน สปป.ลาว มีการจัดเก็บดังนี้ หนังสือเดินทาง
(Passport) วันธรรมดา 20 บาท วันหยุด 40 บาท หนังสือ
ผ่านแดน (Borderpass และ Temporary Borderpass)
วันธรรมดา 50 บาท วันหยุด 100 บาท โดยมีจุดจอดรถ
โดยสารบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
333 หมู่ที่ 7 บ้านค�ำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
0 4267 4043
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เมืองสะหวันนะเขต
(Savannakhet)
เที่ยวเมืองสะหวันนะเขต เมืองท่าใหญ่ริมโขงใน
ภาคกลางของลาว ตัง้ อยูใ่ นแขวงสะหวันนะเขต (Savan
nakhet Province) เดิมชื่อ “บ้านท่าแฮ่” (บ้านท่าแร่)
เพราะมีทองค�ำอยู่มากมาย เจ้าผู้ครองนครจึงเปลี่ยนชื่อ
เมืองเป็น “สุวรรณเขต” หมายถึง “ดินแดนแห่งทองค�ำ”
ต่อมาผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสได้เปลี่ยนชื่อเมืองอีกครั้ง
โดยเลือกใช้ค�ำว่า “สวรรณ” (สะหวันนะ) ซึ่งแปลว่า
“ดินแดนแห่งสวรรค์” และใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการ
ปกครองลาวภาคกลาง จนกระทั่ ง ลาวได้ รั บ เอกราช
อย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2518 นอกจากนี้ท่านไกสอน
พมวิ ห าน อดี ต ประธานประเทศลาวในยุ ค สถาปนา
ระบอบคอมมิวนิสต์ ก็มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่ด้วย รัฐบาลลาว
จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “เมืองไกสอน พมวิหาน” เมื่อ
พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน แต่ทว่าคนลาวส่วน
ใหญ่ก็ยังเรียกชื่อเมืองว่า “สะหวันนะเขต”
เมืองนี้ได้ผ่านยุคต่างๆ มาเนิ่นนานจึงทิ้งร่องรอย
ของอดีตกาลไว้ในสถาปัตยกรรมบ้านเรือน อาคารร้านค้า
แทรกแซมด้ ว ยอาคารโบราณที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ
เฟรนช์-โคโลเนียล ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส การได้ไป
เทีย่ วชมสะหวันนะเขต จึงเหมือนการพาตัวเองกลับเข้าสู่
อดีตวันวานในวิถีเนิบช้า ทว่าเปี่ยมสีสันของชีวิต ผู้คน
มีนำ�้ ใจโอบอ้อมอารีทคี่ อยเติมเสน่หใ์ ห้สะหวันนะเขตเป็น
ดั่งสวรรค์สมดั่งชื่อเมือง ❑
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ที่เที่ยวเมืองสะหวันนะเขต

พระธาตุอิงฮัง หรือ ธาตุอิงฮัง
(That Ing Hang Stupa)
แห่งเมืองสะหวันนะเขต ได้ชื่อว่าเป็นคู่แฝดของ
พระธาตุพนมฝั่งไทย เพราะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์
ครั้งใหญ่พร้อมๆ กัน โดยกษัตริย์ลาวในอดีต พระธาตุทั้ง
สององค์จึงมีศิลปะและสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกันมาก
ชือ่ พระธาตุองิ ฮังมาจากค�ำว่า “พิงรัง” หรือพิงต้นรัง
หมายถึงต้นรังที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จพักรับบาตรที่เมือง
ศรีโคตรบูรตามต�ำนาน องค์พระธาตุสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
400 (บางต�ำราว่า พ.ศ. 600) ในสมัยพระเจ้าสุมิตตธรรม
วงศาแห่งอา ณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ตามค�ำแนะน�ำของ
สมณทูตจากชมพูทวีป ที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อแรกสร้างมีลักษณะเป็นเพียงกู่
หรือเจดีย์ก่ออิฐถือปูนขนาดย่อม ด้านในประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้า
หลังขอมเข้ารุกรานล้านช้างราวพุทธศตวรรษที่ 9 และ
ดัดแปลงพระธาตุให้กลายเป็นเทวสถานพราหมณ์ โดยเติม
ภาพประติมากรรมเมถุนสังวาสและรามเกียรติ์เข้าไป
พร้อมเรียกชื่อใหม่ว่า “อินทรปราสาท”
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จากนั้ น ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 14 เมื่ อ ขอม
เสื่อมอ�ำนาจลง กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างผู้เลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา จึงทรงบูรณะปฏิสังขรพระธาตุอิงฮัง
พร้อมกับพระธาตุพนม และพระธาตุโพนคึมใหญ่ ด้วยเหตุ
นี้พระธาตุอิงฮังจึงเปรียบเสมือนคู่แฝดกับพระธาตุพนม
ต่อมาในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงต่อเติมศิลปะ
แบบล้านช้างเข้าไปอีก จนมีรปู ลักษณ์ดงั ทีเ่ ห็นในปัจจุบนั
คือสูงถึง 25 เมตร เป็นทรงเหลี่ยม ฉาบปูน รอบองค์พระ
ธาตุมีระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปกว่า 160 องค์
นอกจากนี้ยังมีศาลาโรงธรรม ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา นักแสวงบุญสามารถเข้าไปขอพรผูกข้อไม้ข้อมือ
จากพระสงฆ์หรือแม่ชีได้ ❑
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อาสนวิหารร่วมนักบุญเทเรซา
(St. Teresa’s Catholic Church)
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองสะหวันนะเขต
ที่ชาวลาวนิยมเรียกว่า “โบสถ์คาทอลิกนักบุญเทเรซา”
เป็นอาสนวิหารประจ�ำมิสซังโรมันคาทอลิกสุวรรณเขตค� ำ ม่ ว น ถื อ เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของคริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชน
ชาวลาวเชื้อสายเวียดนามทั้งหลาย โบสถ์หลังนี้สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2463 ด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกฝรั่งเศส
โดดเด่นด้วยหอระฆัง ด้านหน้ามีซุ้มประตูน�ำเข้าสู่รูปปั้น
พระแม่มารี ภายในโบสถ์ปพู นื้ ด้วยกระเบือ้ งลายคลาสสิก
บานหน้าต่างประดับกระจกสีแบบฝรั่งเศส ยามแสงสาด
ส่องเข้ามาให้ ความรู้สึกอบอุ่น โบสถ์นี้เป็น 1 หนึ่งใน 2
ของเขตผู้แทนพระสันตะปาปาสุวรรณเขต ได้รับการยก
สถานะโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 เมื่อปี พ.ศ.
2501 ส่วนโบสถ์อกี แห่งของมิสซังสุวรรณเขต-ค�ำม่วน คือ
อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ เมืองท่าแขก
เหตุที่ในเมื องสะหวันนะเขตมีโบสถ์คริสต์ขนาด
ใหญ่เช่นนี้ รวมถึงมีอาคารบ้านเรือนสไตล์เฟรนช์โคโลเนียล
อยู่มากมาย เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2436-2496 ลาวได้
ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ที่เข้ามาล่าอาณานิคมใน
ภูมิภาคอุษาคเนย์ หลายหัวเมืองในลาวจึงได้รับอิทธิพล
ทั้งด้านศาสนาและสถาปัตยกรรมดังกล่าว กลายเป็น
มรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรม ที่ช่วยให้การท่องเที่ยว
มีสีสันขึ้น ❑
304 สะบาย ดี

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
(Dinosaur Museum)

เมืองสะหวันน ะเขต คือตัวแทนบอกเล่าเรื่องราว
ยุคโลกล้านปีที่ไม่ค่อยมีใครเคยรู้ ว่าแท้จริงแล้วในครั้ง
บรรพกาล แถบเอ เชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา ก็มี
ไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่จ�ำนวนมากเช่นกัน
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สะหวันนะเขต ตั้งอยู่บนถนน
เส้นเลียบแม่น�้ำโขงไม่ห่างจากท่าเรือมากนัก สามารถนั่ง
รถสามล้อไปได้สะดวกสบาย ตัวอาคารดัดแปลงมาจาก
บ้านทรงเฟรนช์-โคโลเนียลโบราณ ที่ดูเก่าแก่แต่สวยงาม
ด้านสถาปัตยกรรม ภายในจัดแสดงไว้อย่างดีเป็น 2 ห้อง
โดยน�ำโครงกระดูกและรอยเท้าไดโนเสาร์จาก 5 แหล่ง

ขุดค้น ในแขวงสะหวันนะเขตมาแสดงไว้ มีทงั้ กระดูกเป็น
ท่อนๆ โครงกระดูกที่ประกอบเป็นตัวแล้ว หัวกะโหลก
ไดโนเสาร์ และอืน่ ๆ พร้อมด้วยป้ายภาษาอังกฤษให้ขอ้ มูล
อย่างดี หรือจะให้เจ้าหน้าที่น�ำชมอธิบายเพิ่ม ก็จะได้
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ดึกด�ำบรรพ์เหล่านี้ ที่เคยครองความ
เป็นใหญ่ในดินแดนสะหวันะเขตมาก่อน
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา
08.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. ค่าเข้าชมคนละ
10,000 กีบ (ประมาณ 24 บาท) ภายในสามารถถ่ายภาพ
ได้ทุกห้อง ❑
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ที่เที่ยวเมืองท่าแขก
เมืองท่าแขก (Thakhek)

พิพิธภัณฑ์แขวงสะหวันนะเขต
(Savannakhet Museum)
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ส งคราม
ยุคต่างๆ ของประเทศลาว รวมถึงจัดแสดงประวัติของ
ท่านไกสอน พมวิหาน อดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหาร
งานศูนย์กลางพรรคปฏิวัติประชาชนลาวคนแรก และ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของลาว อีกทั้งท่านยังถือก�ำเนิดที่
เมืองสะหวันนะเขต เมื่อปี พ.ศ. 2463
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดัดแปลงมาจากการน�ำคฤหาสถ์
ทรงเฟรนช์-โคโลเนียลโบราณ มาท�ำเป็นพิพธิ ภัณฑ์ แม้จะ
ดูเก่าแก่ แต่ก็ให้ความรู้สึกเข้มขลัง เปี่ยมด้วยเรื่องราวให้
เรียนรู้ ภายในแบ่งเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ อย่างเป็น
ระเบียบ ทั้งภาพถ่ายเก่าๆ หลายร้อยภาพ ข้าวของ
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เครื่องใช้สมัยสงคราม รวมถึงอาวุธยุทธภัณฑ์มากมาย
ซึ่งส่วนหนึ่งจัดแสดงไว้ด้านนอกด้วย เพราะมีขนาดใหญ่
อาทิ ปืนใหญ่ ลูกระเบิด ปืนกล รวมถึงเครื่องบินรุ่น T-28
ที่อเมริกาเคยมอบให้ลาวใช้ในกองทัพอากาศ นอกจากนี้
ยังมีห้องจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณนี้ เช่น
กองมโหระทึกขนาดใหญ่ท�ำด้วยส�ำริด สมัยโบราณใช้ตี
ขอฝน หรือท�ำสงคราม ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์แขวงสะหวันนะเขต เปิดวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. ภายในถ่าย
ภาพได้ทุกห้อง ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม แต่มีตู้ให้บริจาค
ตามก�ำลังศรัทธา ❑

เมืองท่าริมแม่น�้ำโขงที่ส�ำคัญ หนึ่งในประตูสู่ลาว
ภาคกลาง เป็นเมืองเอกของแขวงค�ำม่วน (Khammouane
Province) ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมของไทย จาก
ท่าแขกสามารถเดินทางต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์
(Vientiane) ระยะทางประมาณ 350 กม. (ใช้ทางหลวง
หมายเลข 13 ขึ้นเหนือ) หรือเดินทางไปเมืองปากเซ
(Pakse) แขวงจ�ำปาสัก (Champasak Province) ในลาวใต้
ระยะทาง 193 กม. (ใช้ทางหลวงหมายเลข 13 ลงใต้) หรือ
จะเดินทางต่อไปยังเวียดนามภาคกลาง สุดชายฝัง่ ทะเลที่
เมืองดงเหย (Dong Hoi) จังหวัดกวางบินห์ (Quang Bình

Province) ระยะทางเพียง 303 กม. เท่านัน้ (ใช้ทางหลวง
หมายเลข 12 ไปทางตะวันออก)
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-6 บริเวณเมืองท่าแขกเคย
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอาณาจั ก รฟู นั น และเจนละ ต่ อ มา
พุทธศตวรรษที่ 11-15 เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
ศรีโคตรบูรณ์ และเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพนม
ก่อนที่สยามจะเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ. 112
ทุกวันนี้ตัวเมืองท่าแขกจึงมีกลิ่นอายอดีตที่ชัดเจน
โดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าๆ สไตล์เฟรนช์-โคโลเนียล
ยุคอาณานิคม มีถนนเส้นเล็กๆ เลียบริมโขง ที่มีโรงแรม
ที่พักและร้านอาหารเกิดขึ้น และมีตลาดพื้นบ้านที่น่า
เดิ น เที่ ย วชม โดยเฉพาะยามอาทิ ต ย์ อั ส ดงริ ม โขงที่
ท่าแขกนัน้ งดงามจับใจ มองข้ามโขงไปเห็นเมืองนครพนม
ได้ชัดเจน ❑
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พระธาตุศรีโคตรบอง
(Wat Phathat Si Khottabong)
คือตัวแทนของสายสัมพันธ์อันยาวนานสองฝั่งโขง
ไทย-ลาว มานานหลายชั่วอายุคน ย้อนกลับไปได้ตั้งแต่
สมัยที่ฝั่งลาวยังมี “อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์” (คนลาว
เรียก อาณาจักรศรีโคตรบอง) ประมาณพุทธศตวรรษที่
6-15 (ปี พ.ศ. 600-1500) ซึ่งในห้วงเวลานั้น อาณาจักร
นีไ้ ด้แผ่อทิ ธิพลมายังดินแดนริมโขงฝัง่ ไทยด้วย ผูค้ นจึงเดิน
ทางไปมาหาสู่กันฉันท์พี่น้อง
พระธาตุศรีโคตรบอง (พระธาตุสีโคดตะบอง) เป็น
ปูชนียสถานส�ำคัญยิง่ ของเมืองลาว ตัง้ อยูร่ มิ ล�ำน�ำ้ โขง จาก
ตัวเมืองค�ำม่วนห่างลงไปทางใต้ราว 6 กม. สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 6 โดยเจ้าสุมินทราช หรือ
พระสุมิตตธรรมวงศาธิราช แห่งอาณาจักรศรีโคตรบูร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้พระยาศรีโคตรบองกษัตริย์ผู้
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ยิ่งใหญ่ ตามค�ำแนะน�ำของพระเถระ ที่เดินทางมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากชมพูทวีป ภายในพระธาตุประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ได้แก่
พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสป
พุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้า ต่อมาสมัยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช ได้มีการบูรณะพระธาตุศรีโคตรบอง
อีกครั้งให้งดงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พระธาตุศรีโคตรบองตั้งอยู่ริมแม่น�้ำโขง ตรงข้าม
ตัวเมืองนครพนม องค์พระธาตุสูง 29 เมตร ฐานทรง
เหลีย่ มลักษณะก่ออิฐถือปูนทาสีขาว ส่วนปลียอดฉาบทอง
อร่าม ด้านข้างมีพระวิหารแบบล้านช้าง ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
สามารถเข้าไปผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล
ชมพระพุ ท ธรู ป โบราณหลายร้ อ ยองค์ พร้ อ มมี ภ าพ
จิ ต รกรรมฝาผนั ง เรื่ อ งราวพุ ท ธประวั ติ ด ้ ว ยฝี มื อ ช่ า ง
ท้องถิ่น ❑

ก�ำแพงยักษ์
(Giant Wall or Kampaeng
Yark Khammouane)
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาและเป็นปริศนาในเมือง
ท่ า แขก ที่ เ ข้ า ไปสั ม ผั ส ครั้ ง ใดก็ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก ลึ ก ลั บ
น่าค้นหาไม่สิ้นสุด คือ “ก�ำแพงยักษ์” ชาวบ้านแถบนั้น
เรียกก�ำแพงยักษ์ว่า “ผาหีบ” ลักษณะเป็นแนวก�ำแพง
หินยาวประมาณ 10 กม. สูงตั้งแต่ 1-6 เมตร คล้ายมี
การน�ำก้อนหินขนาดมหึมามาเรียงซ้อนกัน ต่อเนื่องเป็น
แนวก�ำแพงอย่า งดี ทอดขนานไปกับ ริมฝั่งแม่น�้ ำ โขง
ซึ่งชาวบ้านเล่ากันมาหลายชั่วอายุคนว่า ก�ำแพงยักษ์เกิด
จากฝีมอื มนุษย์สงู แปดศอก สร้างไว้เมือ่ ครัง้ อดีตกาลนาน
โพ้น (1 ศอก เท่ากับ 0.5 เมตร) ซึ่งจะจริงหรือไม่ก็ไม่มี
ใครพิสจู น์ได้ เพราะไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั แต่หากมอง
ในแง่ธรณีวิทยาแล้ว นักวิชาการกล่าวว่าเป็นผลงานของ

ธรรมชาติ เพราะเป็นแนวหินแกรนิตที่สึกกร่อนผุพัง
(Erosion) โดยลมและฝน ส่วนหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ในบันทึกของฟูห่ นานผูส้ ำ� เร็จราชการจีนทีเ่ คยเข้ามาเจริญ
สั ม พั น ธไมตรี บั น ทึ ก ไว้ ว ่ า “ห่ า งจากชายฝั ่ ง ทะเล
เวียดนามลึกเข้ามาในแผ่นดิน 200 ลี้ จะพบเมืองแห่ง
หนึง่ ทีม่ กี ำ� แพงใหญ่ตงั้ อยูร่ มิ โขง” เมือ่ นักประวัตศิ าสตร์
วัดระยะทางแล้ว จึงได้ข้อสรุปว่าคือก�ำแพงยักษ์ค�ำม่วน
นีเ่ อง คาดว่าใช้เป็นก�ำแพงเมืองอาณาจักรฟูนนั อาณาจักร
ศรีโคตรบอง และเมืองนครพนมในอดีต
ก� ำ แพงยั ก ษ์ นี้ อยู ่ ห ่ า งตั ว เมื อ งท่ า แขกไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 7 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 13
ทีม่ งุ่ หน้าสูเ่ วียงจันทน์นนั่ เอง ปัจจุบนั ก�ำแพงยักษ์ซอ่ นตัว
อยู่ในป่าละเมาะรกเรื้อ การเข้าถึงต้องจอดรถไว้ริมถนน
แล้วเดินป่าระยะสั้นเข้าสู่ตัวก�ำแพง  ❑
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ถ�ำ้ นางแอ่น
(Tham Nang Aen Cave)
แขวงค� ำ ม่ ว นของลาวเป็ น ดิ น แดนที่ มี ภู มิ ทั ศ น์
น่าตื่นตา เพราะอุดมด้วยเทือกเขาหินปูนสูงๆ ต�่ำๆ ทอด
ยาวราวกับไม่มีที่สุดสิ้น จนได้ฉายาว่าเป็น “กุ้ยหลิน
เมื อ งลาว” ในเทื อ กเขาหิ น ปู น เหล่ า นี้ มี ถ�้ ำ น้ อ ยใหญ่
อยู่นับพันแห่ง ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วในปัจจุบนั และ “ถ�ำ้ นางแอ่น”  ก็เป็นส่วน
เสี้ยวหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินั้น
ถ�้ำนางแอ่น เป็นหนึ่งในถ�้ำใหญ่โตมโหฬารที่สุด
ของแขวงค�ำม่วน อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 18 กม.
ตามทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งตลอดสองข้างทางเต็มไป
ด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน ก่อนเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ถ�้ำนางแอ่นเคยมีนกนางแอ่นอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก ทว่า
เมื่อมีคนเข้าไปรบกวนบ่อยๆ พวกมันก็อพยพหนีไปหมด
ภายในถ�ำ้ มีระบบนิเวศแบบปิดที่เปราะบาง มีการส�ำรวจ
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พบงูถ�้ำที่ไม่มีพิษ แมงป่องถ�้ำ  จิ้งหรีดถ�้ำ  แมลงสาบถ�้ำ 
และค้างคาวนับพันตัวเกาะห้อยหัวอยู่ตามโถงถ�้ำต่างๆ
ปากทางเข้าถ�้ำอยู่สูงจากระดับพื้นดินเล็กน้อย ต้องเดิน
ขึ้นบันไดช่วงแรกเข้าสู่ปากถ�้ำ  ลักษณะเป็นเพิงผาสูง
ตระหง่าน ปากถ�้ำมีลมพัดเย็นสบาย ชาวค�ำม่วนจึงนิยม
มานัง่ ปิกนิกพักผ่อนกัน ส่วนภายในมีโถงใหญ่ๆ หลายห้อง
ต่อเนือ่ งกัน ไม่อบั ชืน้ อากาศถ่ายเทดี มีการจัดท�ำทางเดิน
ไว้ ส ะดวก และมี ไ ฟฟ้ า แสงสี ต ่ า งๆ ส่ อ งสว่ า ง ท� ำ ให้
เที่ยวชมหรือถ่ายภาพได้ไม่ยาก ในถ�้ำนี้มีหินงอกหินย้อย
เสาหิน ม่านหินย้อย (Flow Stone) ที่มีผลึกแร่แคลไซต์
สะท้อนแสงแวววาว ถ�ำ้ บางจุดมีหนิ เกล็ดคล้ายหนังจระเข้
บ้างตะปุม่ ตะป�ำ่ คล้ายผิวน้อยหน่า และบ้างก็เป็นขัน้ บันได
หรือแอ่งน�้ำตื้นๆ จัดว่าสวยงามแปลกตามาก ❑

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3
(Third Thai–Lao Friendship Bridge)
เชื่อมโยงเมืองท่าแขก แขวงค�ำม่วน ประเทศลาว
กับบ้านห้อม ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภอเมืองนครพนม
ตัวสะพานยาว 780 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร ไม่มี
ทางรถไฟ ช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง
ความกว้างสะพาน 13 เมตร  เปิดใช้อย่างเป็นทางการ ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากแต่ก่อนที่คน
สองฟากฝั่งต้องข้ามเรือหรือแพขนานยนต์เท่านั้น
ปัจจุบนั ผูค้ นทัง้ สองประเทศได้ใช้สะพานแห่งนีข้ า้ ม
แม่น�้ำโขงแทน ซึ่งสามารถขับรถจากเส้นทางนี้ต่อเข้าสู่
ประเทศเวียดนามทีเ่ มืองดงเหย จังหวัดกวางบิน่ ได้ภายใน

วั น เดี ย ว ระยะทางราว 400 กม. หรื อ จะวกผ่ า น
เวียดนามเหนือเข้าสู่จีนได้อีก ในระยะทางกว่า 800 กม.
นับเป็นสะพานมิตรภาพที่สร้างโอกาสการค้าและการ
ท่องเที่ยวให้สดใสขึ้น ❑
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ข้ามแดนด้วยสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว 3 กลับสู่ไทยที่นครพนม
หลังเที่ยวเมืองสะหวันนะเขต และเมืองท่าแขก
แขวงค�ำม่วน แล้วก็ข้ามกลับเข้าประเทศไทยโดยข้าม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 มายังด่านพรมแดนนครพนม
อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม สะพานเปิดทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 06.00-22.00 น.
ทั้ ง นี้ มี ร ถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า งประเทศ
เส้นทาง นครพนม-ท่าแขก (ท่าแขก-นครพนม) วันละ
4 เทีย่ ว (8.30, 11.30, 13.30, 16.00 น.) อัตราค่าโดยสาร
70 บาทต่อท่าน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3
นครพนม
0 4253 2676, 0 4253 2644
สถานีเดินรถนครพนม บริษัทขนส่ง จ�ำกัด
0 4251 4750
ททท. ส�ำนักงานนครพนม
0 4251 3490
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เที่ยวนครพนม
“นครพนมเมืองแห่งพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์”
เป็นจังหวัดทีอ่ ยูเ่ ลียบชายฝัง่ ขวาของแม่นำ�้ โขง ตรงข้ามกับ
เมืองท่าแขก แขวงค�ำม่วนของประเทศลาว ซึง่ เป็นศูนย์กลาง
ของ “อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์” ทีเ่ คยรุง่ เรืองในอดีต โดย
มีพระพุทธศาสนาและความศรัทธาในพญานาคหยัง่ ลึกลงใน
แผ่นดินนีม้ าแต่บรรพกาล ทัง้ ยังเป็นทีต่ งั้ ของพระธาตุประจ�ำ
วันเกิดครบทัง้ 7 วัน กระจายอยูต่ ามอ�ำเภอต่างๆ ได้แก่
พระธาตุพนม (วันอาทิตย์) พระธาตุเรณูนคร (วันจันทร์)
พระธาตุศรีคณ
ุ (วันอังคาร) พระธาตุมหาชัย (พุธกลางวัน)
พระธาตุ ม รุ ก ขนคร (พุ ธ กลางคื น ) พระธาตุ ป ระสิ ท ธิ์
(พฤหัสบดี) พระธาตุท่าอุเทน (วันศุกร์) พระธาตุนคร
(วันเสาร์)
นครพนมมีสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะถ่ายรูปเช็คอิน
หลายจุด ด้วยเป็นถิน่ อาศัยของผูค้ นหลากเชือ้ ชาติ ทัง้ ชาว
แต้จวิ๋ ทีล่ อ่ งเรือมาจากเมืองชัวเถา ชาวภูไททีอ่ พยพมาแคว้น
สิบสองจุไทยและอาณาจักรล้านช้าง เข้ามาอยูแ่ ถบลุม่ น�ำ้ โขง
และในจังหวัดนครพนม ซึง่ ได้อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
อันดีงามมาถึงยุคปัจจุบัน การฟ้ อ นภู ไ ท ยังถือเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมเลยทีเดียว รวมถึงชาว
เวียดนามที่อพยพลี้ภัยสงครามอินโดจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
และชาวลาวจ�ำนวนไม่น้อยที่อพยพข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งไทย
314 สะบาย ดี
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ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 หลังสยามเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส
5 ครัง้ (รวมพืน้ ที่ 481,600 ตารางกิโลเมตร) คือการเสีย
พืน้ ทีฝ่ ง่ั ซ้ายแม่นำ�้ โขง (คือ ลาวปัจจุบนั ) นครพนมจึงได้รบั
อิทธิพลจากช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
สัมผัสวีถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวนครพนมที่
หล่อหลอมจากวัฒนธรรมหลายชาติพันธุ์ทั้งไทย จีน
เวียดนาม ลาว จนเป็นท่วงท�ำนองของตนเอง ทั้งศิลปะ
สถาปัตยกรรม และอาหาร กลายเป็นเสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
จากทัว่ ทุกสารทิศ การได้มาเยือนนครพนม จึงเป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ทคี่ ณ
ุ ต้องประทับใจอย่างแน่นอน ❑
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พระธาตุพนม
ที่ สุ ด ของการสั ก การะพระธาตุ แ ดนอี ส านคื อ
“พระธาตุพนม” แห่งจังหวัดนครพนม พระธาตุที่สำ� คัญ
และศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ ของภาคอีสาน  ศูนย์รวมใจรวมศรัทธา
ของชาวอีสานมาหลายชั่วอายุคน เช่นเดียวกับชาวลาวก็
นิยมข้ามล�ำน�ำ้ โขงมานมัสการกันอยูเ่ ป็นนิจในวันเทศกาล
ส�ำคัญ
พระธาตุพนม ถือเป็นพระธาตุประจ�ำคนเกิดปีวอก
และประจ�ำคนเกิดวันอาทิตย์ กล่าวกันว่าถ้าได้ไปนมัสการ
ครบ 7 ครัง้ ก็จะได้เป็นลูกพระธาตุพนมเต็มตัว ความงาม
ขององค์พระธาตุพนมแห่งนี้ ถือเป็นต้นแบบของการ
ก่อสร้างพระธาตุอีกหลายสิบองค์ในภาคอีสาน
ในต�ำนานอุรังคธาตุ หรือต�ำนานพระธาตุ กล่าวว่า
หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระมหากัสสปะเถระเจ้า
ได้นำ� พระอุรงั คธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า)
มาบรรจุไว้ที่ภูก�ำพร้า (ที่ตั้งของพระธาตุพนม) ประมาณ
พ.ศ.8 แล้วท�ำการอุปสมบทให้แก่กุลบุตรจ�ำนวนหนึ่ง
ในจ�ำนวนนี้มีผู้ส�ำเร็จอรหันต์ถึง 8 รูป ซึ่งได้เดินทางไป
ประเทศอินเดียแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมา
ด้วย ความทราบถึงพญาทั้ง 5 เมืองในขณะนั้น ได้แก่
พญาสุวรรณภิงคาร แห่งเมืองหนองหานหลวง พญาค�ำ
แดงแห่งเมืองหนองหานน้อย พญาอินทปัตฐนคร พญา
นันทเสน แห่งเมืองศรีโคตรบูร และพญาจุลนีพรหมทัต
แคว้นจุลนี พญาทั้ง 5 ได้ร่วมกันก่อสร้าง “อูบมุง” ขึ้น
เพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุ ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะ
318 สะบาย ดี

หลายครัง้ หลายสมัย โดยเฉพาะหลังทีไ่ ด้พงั ถล่มลงมาเมือ่
พ.ศ. 2518 เนื่องจากเกิดพายุฝนตกติดต่อกันหลายวัน
องค์พระธาตุในปัจจุบนั สูง 53.60 เมตร มียอดฉัตรทองค�ำ
แท้หนักถึง 10 กิโลกรัม ประดับลายปูนปั้นรูปต้นดอกไม้
ทองขนาดยักษ์งามวิจิตร และทุกๆ ปี ในวันขึ้น 10 ค�่ำ 
เดือน 3 ถึงแรม 1 ค�่ำ  เดือน 3 (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์)
จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุพนมอย่างยิ่งใหญ่ ❑
วัดพระธาตุพนม
183/13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
09 0898 3649, 06 3004 9049
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พระธาตุท่าอุเทน

ย่านเมืองเก่าริมโขง
แม้นครพนมจะเป็นเมืองเล็กริมโขง แต่ก็คงความ
ส�ำคัญไม่นอ้ ยในฐานะเมืองแห่งการค้า  และเมืองหน้าด่าน
ชายแดนผ่านไปสู่ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3
ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศลาว ถนนริมแม่น�้ำโขงใน
เทศบาลเมืองนครพนม มีตลาดอินโดจีนให้เดินจับจ่าย
ซือ้ สินค้า ซึง่ จะเปิดเป็นถนนคนเดินในคืนวันเสาร์-อาทิตย์
อาคารบ้านเรือนย่านนี้ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียล และอวลด้วยกลิน่ อายประวัตศิ าสตร์ หลายตึก
ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นทีพ่ กั ร้านกาแฟหรือร้านอาหารสุด
ชิคเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สีสันแห่งศิลปะร่วมสมัยที่
แต่งเติมเข้าไป เพิ่มชีวิตชีวาให้ตัวเมืองนครพนมยิ่งน่า
เที่ยวมากกว่าเดิม
อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวชม
มีมากมาย อาทิ   “จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า”
เป็นอาคารโคโลเนียลสองชั้นสีเหลืองจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
320 สะบาย ดี

รวมถึง “โบสถ์นักบุญอันนา บ้านหนองแสง” เป็นโบสถ์
คริ ส ต์ ข นาดใหญ่ ข องชาวเวี ย ดนาม ที่ อ พยพหนี ภั ย
สงครามเข้ามาตัง้ รกราก และยังมี “หอนาฬิกาเวียดนาม
อนุสรณ์” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยชาวเวียดนามที่หนี
ภัยสงครามเดียนเบียนฟูเข้ามาอยู่ที่นครพนม เมื่อครั้ง
ฝรั่ ง เศสแพ้ ส งคราม ก่ อ นชาวเวี ย ดนามจะกลั บ บ้ า น
จึงสร้างหอนาฬิกานี้ไว้เป็นที่ระลึก ในย่านนี้สามารถเดิน
เล่นหรือปั่นจักรยานลัดเลาะริมโขงชมรอบเมืองได้ ❑

เป็นพระธาตุประจ�ำวันของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ตั้งอยู่
ภายในวั ด พระธาตุ ท ่ า อุ เ ทน ใกล้ กั บ ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอ
ท่าอุเทน ห่างตัวจังหวัดนครพนม 26 กม. เป็นปูชนียสถาน
อันส�ำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์
ซึง่ พระอาจารย์สที ตั ถ์ ญาณสัมปันโน ได้ชกั ชวนพระภิกษุ
สงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปร่วมกันก่อสร้างขึ้น เมื่อปี
พ.ศ. 2455 เพื่อบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมา
จากเมืองย่างกุ้ง  
องค์พระธาตุหันไปทางทิศเหนือ ตรงกับทิศประจ�ำ
ของพระศุกร์ และทิศประจ�ำของ พระโมคคัลลานะ
พระอรหั น ต์ ป ระจ� ำ ทิ ศ เหนื อ ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น เป็ น ผั ง รู ป
สี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สร้างเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก
เป็นอุโมงค์บรรจุของมีคา่ ต่าง ๆ ชัน้ ที่ 2 สร้างครอบอุโมงค์
ชัน้ ที่ 3 คือเจดียอ์ งค์ใหญ่ สูงราว 66 เมตร  ต่อมาซุม้ ประตู
ชั้นล่า งขององค์พระธาตุด้า นทิศใต้น้ันได้พังทลายลง
กรมศิลปากรจึงได้ท�ำการบูรณะจนแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.
2541 พร้อมทั้งได้ท�ำการเสริมคานคอนกรีตภายในเพื่อ
ป้องกันองค์พระธาตุพังทลาย วัดพระธาตุท่าอุเทนได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติใน พ.ศ. 2541 มีพนื้ ที่
2 ไร่เศษ ในวันขึน้ 13 ค�ำ 
่ ถึงแรม 1 ค�ำ 
่ เดือน 4 ของทุกปี
จะมีงานนมัสการพระธาตุ เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นผู้
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ จิตใจดีเหมือนโค
ซึ่งเป็นสัตว์ประจ�ำวันเกิด ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้
จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ สืบไป ❑

วัดพระธาตุท่าอุเทน
ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
0 4258 1484
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พระธาตุเรณูนคร
ไปกราบสักการะพระธาตุประจ�ำวันเกิดของผู้ที่
เกิดวันจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเรณู วัดเก่าแก่ของ
อ�ำเภอเรณูนคร ซึ่งก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ.
2387 โดยชาวผู้ไทย (ภูไท) กว่า 2,600 คน อพยพมาจาก
เมืองวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ ท้าวสาย เป็น
“พระแก้วโกมล” เจ้าเมืองเรณูคนแรก ยกบ้านบุ่งหวาย
ขึ้นเป็น “เมืองเรณูนคร” คือท้องที่อ�ำเภอเรณูนครใน
ปัจจุบนั วัดนีส้ ร้างโดยพระอุปชั ฌาย์อนิ ภูมโิ ย เมือ่ ปี พ.ศ.
2461 เพื่อเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเรณูนคร
บนพื้นที่ 16 ไร่ อยู่ห่างจากพระธาตุพนม 15 กม.
องค์พระธาตุจำ� ลองมาจากพระธาตุพนม แต่มขี นาด
เล็กกว่า มีความสูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู
หลอก 4 ด้ า น ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น แบบโบราณที่ เ รี ย กว่ า
ชะทาย ท�ำจากปูนขาวผสมทราย ยางบง และน�ำ้ หนังเป็น
ตัวประสาน แต่ยังไม่ทันจะฉลองสมโภช ก็ถูกฟ้าผ่าพัง
ทลายลง จึงต้องสร้างพระธาตุขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ภายใน
เป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค�ำ พระพุทธ
รูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและ
เจ้าเมือง รวมทัง้ ของมีคา่ ทีป่ ระชาชนมีศรัทธาบริจาค และ
ท�ำการฉลองสมโภชใน พ.ศ. 2463 ต่อมาได้มีการบรรจุ
พระบรมสารีรกิ ธาตุ และพระอรหันต์ธาตุของพระอัญญา
โกณฑัญญะ พระสารีบุตร ใน พ.ศ. 2559 ตัวของพระธาตุ
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นทิศของผูท้ เี่ กิดวันจันทร์
พระอรหันต์ประจาํ ทิศได้แก่ “พระอัญญาโกณฑัญญะ”
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ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระองค์แสน” พระพุทธ
รูปทองเหลืองปางสมาธิ ทีม่ พี ทุ ธลักษณะงดงามแบบลาว
หน้าตักกว้าง 50 ซม. สูง 50 ซม. โดยในเทศกาลสงกรานต์
ของทุกปี จะมีพิธีอัญเชิญพระองค์แสนแห่แหนไปรอบ
เมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงน�้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
และมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึน้ 11 ค�ำ 
่ ถึง วันขึน้ 15
ค�ำ 
่ เดือน 4 รวมทั้งมีการจัดงาน“วันผู้ไทย” เพื่อสืบสาน
มรดกของบรรพบุรุษชาวผู้ไทยในวันที่ 14 ก.พ.ของทุกปี
บริเวณวัดมีลานวัฒนธรรมผูไ้ ทยเรณูนคร และมีโรง
ละครไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว มีร้านจ�ำหน่ายสินค้า
OTOP และผ้าพื้นเมืองให้เลือกชม ❑
วัดพระธาตุเรณูนคร
หมูท่ ี่ 1 บ้านเรณูนคร ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
0 4225 1416, 0 4257 9747,
08 1488 1094 (ศูนย์วัฒนธรรมอ�ำเภอเรณูฯ)

พญาศรีสัตตนาคราช
เส้นทางท่องเทีย่ วตามรอยความเชือ่ เรือ่ งพญานาค
ริมฝั่งโขง จะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลย หากเราไม่ได้แวะไหว้
“พญาศรีสัตตนาคราช” พญานาค 7 เศียรขนาดใหญ่ที่
ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงบนลานศรีสัตตนาคราช หน้าส�ำนักงาน
ป่าไม้นครพนม ถือเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนม
อีกหนึ่งแห่ง องค์พญานาคหล่อด้วยทองเหลืองหนัก
9,000 กิโลกรัม ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคอีสาน   ประดิษฐาน
บนฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงรวมฐาน 15
เมตร สามารถพ่นน�ำ้ ได้

พญาศรีสตั ตนาคราชสร้างขึน้ ตามความเชือ่ ของคน
ไทยและลาว ที่อาศัยอยู่ริมล�ำโขง ที่ต่างเชื่อว่าพญานาค
นอกจากจะช่วยค�้ำชูพระพุทธศาสนาแล้ว ยังช่วยปกปัก
รักษาแม่น�้ำโขงด้วย  พญาศรีสัตตนาคราชเป็นพญานาค
ที่มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์มาแต่ครั้งพุทธกาล จนถือ
เป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งปวง ซึ่งร�่ำลือว่าหากใคร
มาขอพรหรือบนบานก็อาจสัมฤทธิ์ผลดังหวัง ❑
พญาศรีสัตตนาคราช
ตั้งอยู่ที่ ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม
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พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
วัดนักบุญอันนา หนองแสง
เยือนโบสถ์คริสต์อันเก่าแก่เข้มขลังริมแม่น�้ำโขง
ซึ่งมองเห็นได้แต่ไกล ที่นี่ศูนย์รวมใจของชาวคริสต์หลาย
เชื้อชาติที่อาศัยอยู่รวมกันในจังหวัดนครพนม ทั้งไทย
ญวน จีน และลาว เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และ
มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2469 โดยบาทหลวงเอดัวร์ น�ำลาภ อธิการโบสถ์
เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธี
ทางศาสนา แต่ในสมัยกรณีพพิ าทอินโดจีน ถูกฝรัง่ เศสทิง้
ระเบิดถล่มเมือง ท�ำให้โบสถ์พังเสียหาย จึงมีการสร้าง
โบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาว
324 สะบาย ดี

คริสต์สืบต่อมาถึงปัจจุบัน ตัวโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรม
แบบโคโรเนียล  สร้างราวปี พ.ศ. 2495  โดยน�ำเข้าวัสดุ
บางอย่างจากเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม ซึ่งในวัน
คริสต์มาสอีฟ ชาวคริสต์แต่ละชุมชนในจังหวัดนครพนม
จะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ที่นี่
วัดนักบุญอันนา เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ มิสซา เวลา 6.15 น.
วันอาทิตย์ มิสซาเช้า 7:00 น. มิสซาเย็น 19:00 น. ❑
วัดนักบุญอันนา หนองแสง
ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครพนม
0 4251 6050

เล่าขานอดีตกาล เมืองนครพนม ผ่านพิพิธภัณฑ์
ทีเ่ คยเป็นจวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนมมาก่อน อาคาร
โบราณ 2 ชั้น เนื้อที่กว่า 4 ไร่ หลังนี้ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.
2467 โดยพระยาพนมนครานุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรพ)
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนมคนแรก ว่ า จ้ า งให้ น าย
กูบาเจริญ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม อีกทั้งยังเคยใช้เป็นที่รับเสด็จ
ประทับแรมในหลวงรัชกาลที่ 9 คราวเยีย่ มราษฎรจังหวัด
นครพนม พ.ศ. 2498 กระทั่ง ปี พ.ศ. 2548 กรมศิลปากร
ได้ขนึ้ ทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานของชาติและจัดตัง้
เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2551 ภายในแบ่งการจัดแสดง
ออกเป็น 10 ห้อง  บอกเล่าต�ำนานอุรังคธาตุ ความเป็น
มาของเมืองศรีโคตบูรณ์ จนเป็นมรุกขนคร บุคคลส�ำคัญ
ของจังหวัดนครพนม วัฒนธรรมของกลุม่ ชนต่างๆ เข้ามา

อาศัย ประเพณีการไหลเรือไฟถือเป็นประเพณีที่มีมา
ตั้งแต่โบราณกาล  ความประทับใจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9
เสด็จเยีย่ มชาวนครพนม และมีหอ้ งนิทรรศการหมุนเวียน
ที่น�ำมาจัดแสดงแบบกันไม่หยุดนิ่ง ❑
พิพธิ ภัณฑ์จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครพนม
โทร. 0 4251 1287, 08 5853 8503
ไม่เสียค่าเข้าชม เปิดวันวันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.30 น.
(ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
ร� ำ ลึ ก สงครามเวี ย ดนามที่ “บ้ า นลุ ง โฮ” หรื อ
“อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
บอกเล่าเกี่ยวกับท่านโฮจิมินห์ นักปฏิวัติชาวเวียดนาม
ซึ่ ง ในภายหลั ง ได้ ก ลายมาเป็ น นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
หลังจากสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน เมืองหลวง
เก่าของเวียดนามใต้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครโฮจิมินห์ เพื่อ
เป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์
     ในปี พ.ศ. 2557 ทางรัฐบาลเวียดนามได้มอบเงินกว่า
3 หมืน่ ล้านด่อง (45 ล้านบาท) ให้กบั จังหวัดนครพนมและ
สมาคมไทยเวียดนาม สร้างอนุสรณ์สถานท่านโฮจิมินห์
บนเนื้อที่ 7 ไร่ ภายในหมู่บ้านนาจอก เพื่อเป็นเกียรติ
ประวั ติ แ ก่ ท ่ า นโฮจิ มิ น ห์ รวมถึ ง ให้ ก ลายเป็ น แหล่ ง
ท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่
พ.ศ.2559 โดยสร้ า งในรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมสไตล์
เวียดนาม
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ภายในอนุสรณ์สถานได้ จัดแสดงรูปปัน้ เคารพของ
ท่านโฮจิมนิ ห์ มี หุน่ ขีผ้ งึ้ จ�ำลอง เมือ่ สมัยทีท่ า่ นอพยพเข้า
มาพ�ำนักอยูท่ หี่ มูบ่ า้ นนาจอก หรือทีช่ าวเวียดนามเรียกว่า
บ้านใหม่   แม้เป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ แต่เป็นทีร่ บั รูข้ องคนไทย
และคนเวียดนามอย่างกว้างขวาง เนือ่ งจากเป็นสถานทีท่ ี่
“ลุงโฮ” หรือโฮจิมินห์ เคยมาเคลื่อนไหวทางการเมือง
โดยเป็ น ศู น ย์ ร ณรงค์ เ รื่ อ งชาติ นิ ย มเวี ย ดนามกั บ คน
เวียดนามในเมืองไทย ทีน่ ไี่ ด้รวมทัง้ เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์
ที่ส�ำคัญต่างๆ โดยจ�ำลองบ้านเก่าของท่านโฮจิมินห์ รวม
ทัง้ จัดแสดงข้าวของเครือ่ งใช้ภายในบ้านเหมือนกับตอนที่
ประธานโฮจิ มิ น ห์ ไ ด้ ม าอาศั ย อยู ่ ที่ นี่ ใ นช่ ว งสงคราม
เวียดนามให้ได้ชมกัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถือว่า
เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายนอกประเทศ
เวียดนาม และไม่มีหมู่บ้านไหนอีกแล้ว ที่มีอนุสรณ์สถาน
หรือมีแหล่งประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วกับโฮจิมนิ ห์ถงึ สามทีใ่ น
หมู่บ้านเดียวกัน แม้กระทั่งในเวียดนามเอง
นอกจากนั้นก็จะมีอาคารจ�ำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
สินค้า OTOP ของที่ระลึกต่างๆ และมีบริการเช่าชุด
อ๋าวหย่าย ไว้ให้ใส่ถ่ายภาพสวยๆ ให้เข้ากับบรรยากาศ
อีกด้วย อนุสรณ์สถานทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น. ไม่เสีย
ค่าเข้าชม (ส่วนบ้านลุงโฮหลังจริงก็อยู่ในหมู่บ้านนาจอก
ซึ่งอยู่ใกล้กัน) ❑
หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองฯ จ.นครพนม
08 9713 0261, 08 8036 6218

ร้านอาหารมุกดาหาร

ร้านอาหารนัดพบริมโขง

สวนอาหารพวงเพชร

อาหารไทยริ ม แม่ น�้ ำ โขงวิ ว สวย บรรยากาศดี
ตกแต่งสไตล์คนั ทรี ร่มรืน่ ด้วยต้นไม้ มีโซนห้องแอร์เย็นฉ�ำ 
่
และโซนริมแม่นำ 
�้ เมนูแนะน�ำ ต้มย�ำแม่น�้ำโขง เมี่ยงปลา
ดานัง ปลานิลเผาเกลือ ผัดเผ็ดหมูปา่ เมีย่ งทอด ปลาน�ำ้ โขง
ราดพริก มัจฉาครองรัง ❑

อร่ อ ยแบบอาหารอี ส าน ปลาน�้ ำ โขงรสเด็ ด
บรรยากาศริมแม่นำ�้ โขง เมนูแนะน�ำ  ก้อยไข่มด ไข่เจียว
ไข่มดแดง ยอดผักหวานน�้ำมันหอย แกงเห็ดเผาะน�้ำ
ย่านางข้าวเบือ แกงเปรอะเนือ้ กบทอด ปลาเนือ้ อ่อนทอด
กระเทียม ปลาน�้ำเงินนึ่งแจ่ว ❑

91 ถ.ส�ำราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
08 9711 6063
เวลาบริการ : เปิดทุกวัน 11.00-22.00 น.   
ร้านอาหารนัดพบริมโขง

103 ถ.ส�ำราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร (หลัง รพ. พยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์)
09 8269 0876
เวลาบริการ : เปิดทุกวัน 11.00-22.00 น.  
ร้านอาหารพวงเพชร
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ฉลองชัยปลาเผา มุกดาหาร

แจ่วฮ้อนรัตติยา

วิรินทร์ แจ่วฮ้อน

ครัวไซง่อน สาขามุกดาหาร

ร้านอาหารปลาเผาริมแม่น�้ำโขง ปลาลูกเต๋าร้านแรกของ
มุกดาหาร เมนูแนะน�ำคือ ปลาลูกเต๋ามะม่วง ต้มย�ำปลา
ลาบปลาน�ำ้ โขง รสชาติอร่อย บริการรวดเร็วทันใจ ❑

ร้านอาหารชือ่ ดังแห่งหนึง่ ในมุกดาหาร เปิดบริการ
มากว่า 40 ปี บรรยากาศดีๆ อาหารอร่อย ❑

ร้านอาหารไทยอีสานและอาหารเวียดนาม รสชาติ
อร่อยราคาไม่แพง บรรยากาศร่มรื่น ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้าน
พักศาล เมนูแนะน�ำ  แจ่วฮ้อน น�้ำซุปหอมกลมกล่อม
ผักเยอะ เนื้อนุ่ม น�้ำจิ้มแซ่บ สลัดญวน ไก่ทอดโรยเกลือ
ย� ำ ปลาสมุ น ไหน ไก่ คั่ ว เกลื อ ปลาคั ง ลวกจิ้ ม กะบก
ลาบเป็ด ❑

ร้านอาหารเวียดนามสูตรต้นต�ำรับจากคนเวียดนาม
แท้ๆ เมนูแนะน�ำ แหนมเนือง กุง้ พันอ้อย หมูยอพริกไทยด�ำ
สลัดไซ่ง่อน ปากหม้อเวียดนาม ย�ำหมูยอหนัง ก๋วยจั๋บ
มีเมนูเซตอาหารให้เลือกได้หลายเซต ❑

บ้านนาโปใหญ่ ถ.ส�ำราญชายโขง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
0 4261 3913
เวลาบริการ : เปิดทุกวัน 09.00-21.00 น.
ฉลองชัยปลาเผา มุกดาหาร
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2/2 หมู่ 9 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
0 4261 2627
เวลาบริการ : 10.30-23.30 น.
แจ่วฮ้อนรัตติยา

8/1 ถ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
08 2659 6624
เวลาบริการ : 10.00-22.00 น.
ร้านวิรินทร์แจ่วฮ้อนมุกดาหาร

68/1 ถ.พิทักสันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
0 4263 2303, 08 1320 1318
เวลาบริการ : 08.00-20.30 น. ทุกวัน
ครัวไซ่ง่อน สาขามุกดาหาร
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มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

ที่พักมุกดาหาร

โรงแรม 4 ดาวห้องกว้างขวาง มีห้องอาหารและ
ห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมนารับรองแขกได้ถึง 300 ท่าน
มีคาเฟ่ ผับ และห้องสนุกเกอร์ ❑
78 ถ.สองนางสถิตย์ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร
0 4261 2020, 08 6232 7557
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท
Mukdahan Grand Hotel มุกดาหาร แกรนด์
โฮเทล

โรงแรมเดอ ลัดดา

โรงเเรมเวียงโขง มุกดาหาร

ที่พักหรู 7 ชั้น 48 ห้อง วิวติดแม่น�้ำโขง ตกแต่ง
สไตล์ฝรั่งเศส มีสระว่ายน�้ำ  มีสันเขื่อนเหมาะส�ำหรับ
การผักผ่อนและออกก�ำลังกาย ใกล้เซเว่น และตลาด
ไนท์บ๊อก ❑

ที่พัก 3 ดาว 3 ชั้น ติดแม่น�้ำโขงวิวสวยในย่าน
ตัวเมือง  มีห้องอาหารและจักรยานให้บริการ ❑

ที่อยู่ : 77 ถ.ส�ำราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร
0 4261 1499
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
Hotel de Ladda
330 สะบาย ดี

189 ถ.ส�ำราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองฯ
จ.มุกดาหาร
09 6686 0045, 0 4261 2111
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท
โรงแรม เวียงโขง มุกดาหาร

โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ มุกดาหาร
22 ถ.ส�ำราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองฯ
จ.มุกดาหาร
0 4261 2949
ราคาเริ่มต้นประมาณ 850 บาท
โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ Riverfront Hotel
Mukdahan

ฮ็อป อินน์ มุกดาหาร
ห้องพักมาตรฐาน 75 ห้อง ใกล้ แม็คโคร โลตัส
ที่จอดรถกว้างขวาง ❑
18 ถ.ชยางกูล ต.มุกดาหาร อ.เมืองฯ
จ.มุกดาหาร
04 2630 399, 09 2258 7318
ราคาเริ่มต้นประมาณ 450 บาท
www.hopinnhotel.com
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ร้านอาหาร สะหวันนะเขต ลาว

B2 Mukdahan Boutique &
Budget Hotel
ที่พักหลักร้อย ย่านศูนย์กลางเมือง สามารถเดินไปชมวิว
สวยริมฝั่งโขงแค่ 10 นาที ❑
24/4 ถ.ด�ำรงค์มุกดา อ.เมือง  จ.มุกดาหาร
0 4204 0123
ราคาเริ่มต้นประมาณ 450 บาท
B2 Mukdahan Hotel / บีทู มุกดาหาร

โรงแรมกิมเจ็กซิน 2
ที่พัก 4 ชั้น กว่า 40 ห้อง ในย่านตัวเมืองมุกดาหาร
ตกแต่งเรียบง่าย กว้างขวางสะดวกสบาย ❑
95/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
0 4263 1310
ราคาเริ่มต้นประมาณ 350 บาท
โรงแรมกิมเจ็กซิน 2

Lin’s Café
Latsaphanit Road Talat Yen Plaza, Ban
Xaiyaphoum Village, Savannakhet, Laos
+856 20 99 881 630
Lin’s Café

Lao House Food
Lruk 6 No.9 Road Phonsavang Neu
Village Kaysone Phomvihan District,
Savannakhet, Laos
+856 20 55 540 226
Lao House Food

Pilgrim’s Kitchen & Inn
Ban Chom Kheo, Savannakhét,
Savannakhet, Lao
+856 20 22 133 733
Pilgrim’s Kitchen & Inn
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ที่พักในสะหวันนะเขต ลาว
Savan Resorts

Macchiato de coffee
999/9 Radsavongsuek Road, Savannakhet,
Laos
+856 20 96 123 999
Macchiato De Coffee

Savan Legend Resorts Sole Company
Limited. Nongdeun Village, Kaisone city,
Savannakhet, Lao P.D.R. 856
+064 080 1000
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท
Savan Resorts

Restaurant Café Chez Boune
Rue Chaimeuang District Kaisone
Phomvihane, Savannakhet, Laos
+856 30 51 93 000

Daosavanh Resort & Spa
Hotel
Ban Thahea, Kaisonephonvihan
District, Savannakhet, Laos
+856 41 252 188
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,700 บาท
Daosavanh Resort and Spa Hotel
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Avalon Residence 2
viseth rd Ban Sounantha, Kaysone
District, 85620 Savannakhet, Laos
+856 41 252 875
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
Avalon Residence 2
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว

Day 4

ตื่นเช้าตรู่เตรียมตัวเก็บกระเป๋ากลับประเทศไทย
ทานอาหารเช้าแล้วโบกมือลา สปป.ลาว กลับเข้าสู่ไทย
โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 มานครพนม
♦ เมื่อถึงฝั่งไทย เดินทางต่อไปเที่ยวพระธาตุท่าอุเทน
พระธาตุประจ�ำปีเกิดของคนวันศุกร์
♦ แวะบ้ า นลุ ง โฮหรื อ อนุ ส รณ์ ส ถานประธานโฮจิ มิ น ห์
แล้วไปขอพรพระเยซูคริสต์ที่วัดนักบุญอันนา ที่ตั้งอยู่
บริเวณริมเแม่นำ�้ โขง ชมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าซึ่งอยู่ติดกัน
♦ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวอ�ำเภอเมืองนครพนมแวะไหว้
พญาศรีสัตตนาคราช แล้วพักทานอาหารเที่ยง
♦ เดินทางไปยังวัดมหาธาตุ สักการะพระธาตุส�ำหรับคน
เกิดวันเสาร์ที่อยู่ใกล้ๆ กัน ท้ายสุดเดินทางไปไหว้พระ
ธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ หากมีเวลาเหลือสามารถไปไหว้
เทีย่ ววัดมหาธาตุหรือไปไหว้พระธาตุองค์อนื่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
(ถ้าอยู่ต่อที่นครพนมอีก 1 วัน ก็สามารถไปครบ 8 พระ
ธาตุเลยทีเดียว)
♦ ทานอาหารเย็นริมโขง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ ด้วย
สายการบินแอร์เอเชียจากนครพนม เวลา 19.25  น. ถึง
กรุงเทพ ฯ เวลา  20.35 น. หรือขึน้ รถโดยสารปรับอากาศ
ที่สถานีขนส่งนครพนม ก็จะถึงกรุงเทพตอนเช้าพอดี ❑
♦

Day 1

ออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เวลา
7.00 น. ถึงขอนแก่น 08.00 น. แล้วนั่งรถตู้ที่ บขส.
ขอนแก่น ต่อไปยังกาฬสินธุ์ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชม.
♦ เดินทางไปพิพธ
ิ ภัณฑ์สริ นิ ธร เยีย่ มพิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์
ทีด่ ที สี่ ดุ ในอาเซียน แล้วไปต่อยังวัดวังค�ำ ชมสถาปัตยกรรม
ที่จำ� ลองแบบมาจากวัดเชียงทอง
♦ แวะทานอาหารเทีย
่ ง แล้วไปสักการะพระพุทธไสยาสน์
บนแผ่นผาอายุนับพันปีที่วัดพุทธนิมิตภูค่าว จากนั้นไป
เยี่ยมเยือน หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อ บ้านโพน
ชุมชนเล็กๆที่จะท�ำให้คุณหลงรัก
♦ เดินทางมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดมุกดาหาร ชอปปิงสนุก
ริมโขงที่ “ตลาดอินโดจีน”
♦ ทานอาหารเย็นแล้วกลับเข้าสู่ที่พักในมุกดาหาร ❑
♦
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Day 2

ตืน่ เช้าทานอาหารเช้า แล้วไปเทีย่ วในจังหวัดมุกดาหาร
เริ่ ม จากชมวิ ว เมื อ งมุ ม สู ง บนหอแก้ ว มุ ก ดาหารเฉลิ ม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก เดินทางต่อไปยังวัดภูมโนรมย์
สักการะพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ หนึ่งใน
แลนด์มาร์คของจังหวัดมุกดาหาร
♦ จากนั้นไปวัดพระศรีมหาโพธิ์ชมโบสถ์เก่า ศิลปะไทย
เวียดนาม ฝรั่งเศส แวะทานอาหารเที่ยงแล้วไปเยือน
วัดสองคอนซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
♦ ชมวิวล�ำน�ำ้ โขงขอพรรูปปั้นพญานาคที่แก่งกะเบา
เดินทางต่อไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เพื่อ
เข้าสู่เมืองสะหวันนะเขต (Savannakhet) เมืองน้อย
น่ารักริมล�ำน�้ำโขง
♦ ทานอาหารเย็น พร้อมชมแสงสุดท้ายอัสดงริมโขงสุด
คลาสสิก เข้าที่พักค้างคืนที่สะหวันนะเขต ❑
♦

Day 3

ตื่นแต่เช้าหลังลิ้มลองทานอาหารเช้าพื้นเมือง แล้วไป
สักการะ “พระธาตุอิงฮัง” คู่แฝดพระธาตุพนม ต่อด้วย
โบสถ์เซนต์เทเรซ่า โบสถ์คาทอลิกอันเก่าแก่ ทีง่ ดงามด้วย
สถาปัตยกรรมกอธิก
♦ เดินทางไปตื่นรู้กับพิพิธภัณฑ์สะหวันนะเขต แล้วไป
ทานอาหารเที่ยง
♦ ออกเดิ น ทางจากสะหวั น นะเขต สู ่ เ มื อ งท่ า แขก
(Thakhek) แขวงค�ำม่วน เพื่อไปสัมผัสความมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติที่ “ถ�้ำนางแอ่น”
♦ เทีย
่ วผจญภัยที่ “ก�ำแพงหินยักษ์” (ผาหีบ) อาณาจักร
โคดตะบอง ทานอาหารเย็นแล้วกลับเข้าสู่ที่พัก ❑
♦

สะบายดี
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THAI

LAOS
ROUTE
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-ลาว
เส้นทางที่ 6 หนองคาย-เวียงจันทน์-บอลิค�ำไซ		
ปากซัน-บึงกาฬ
เส้นทางเที่ยวอาณาจักรศรีโคตรบูร
ไหว้พระธาตุไทย-ลาว
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เส้นทาง หนองคาย-เวียงจันทน์-บอลิค�ำไซ-ปากซัน-บึงกาฬ

“เส้นทางเที่ยวอาณาจักรศรีโคตรบูร
ไหว้พระธาตุไทย-ลาว”

ภ

าคอี ส านตอนบน เป็ น ดิ น แดนที่ รุ ่ ม รวยด้ ว ย
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติงดงาม
ตระการตา หากใครได้ไปเยือนจะหลงเสน่ห์จนถอนตัว
ไม่ขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายพื้นที่
เชือ่ มโยงจากไทยข้ามล�ำน�ำ้ โขงสูฝ่ ง่ั ลาว ถือเป็นประสบการณ์
แปลกใหม่ทหี่ า้ มพลาดด้วยประการทัง้ ปวง หนึง่ ในนัน้ คือ
เส้นทางจากจังหวัดหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นเที่ยว
เชื่อมโยงสู่ลาวภาคกลาง ที่เมืองปากซัน แขวงบอล�ำคิไซ
แล้วข้ามเรือกลับเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดบึงกาฬได้
อย่างสะดวกสบาย นีค่ อื เส้นทางของการย้อนเวลาหาอดีต
สั ม ผั ส ส่ ว นเสี้ ย วของอาณาจั ก รศรี โ คตรบู ร ณ์ ใ นครั้ ง
โบราณกาล และสักการะพระธาตุส�ำคัญๆ รวมถึงวัดวา
อารามต่างๆ ได้อย่างอิ่มเอมใจ
แท้จริงแล้ว อาณาจักรโคตรบูรณ์ หรือ อาณาจักร
ศรีโคตรบูรณ์ ในอดีตนั้น เป็นอาณาจักรโบราณที่เคย
รุ่งเรืองเฟื่องฟูช่วงระหว่างปี พ.ศ. 1000 -1500 มีพื้นที่
ครอบคลุมสองฝั่งแม่น�้ำโขง กินอาณาเขตตั้งแต่ อุดรธานี
หนองคาย บึ ง กาฬ นครพนม มุ ก ดาหาร สกลนคร
ขอนแก่น หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี ฝัง่ ไทย
ไปจนถึงฝั่งลาว ได้แก่ แขวงบอลิค�ำไซ แขวงค�ำม่วน
340 สะบาย ดี

แขวงสะหวันนะเขต แขวงเวียงจันทน์ แขวงสาละวัน
แขวงจ�ำปาศักดิ์ แขวงอัตตะปือ และแขวงเซกอง โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ “เมืองศรีโคตบูรณ์” (เมืองศรีโคตโม หรือ
เมืองศรีโคตรบอง) ในเอกสารพื้นเวียงจันทน์เรียกว่าเมือง
สิทธิโคตรบูรหลวง ตั้งอยู่ฝั่งลาวตรงข้ามอ�ำเภอเมือง
ธาตุพนมปัจจุบัน กระทั่ง พ.ศ.2280 พระธรรมราชา เจ้า
เมืองศรีโคตรบูรณ์องค์สุดท้ายได้ย้ายเมืองข้ามแม่นำ�้ โขง
จากฝัง้ ลาวมาสูบ่ นฝัง่ ไทย เรียกเมืองนีใ้ หม่วา่ “เมืองนคร”
ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมืองนครได้ขอขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ จึง
พระราชทานนามใหม่ว่า “นครพนม”
นี่ จึ ง เป็ น เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ อ วลด้ ว ยกลิ่ น อาย
ประวัตศิ าสตร์ และมนต์เสน่หข์ องสองแผ่นดิน ทีต่ อ้ งจารึก
ไว้ในความทรงจ�ำ ❑
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การเดินทาง

หนองคายอยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 625 กม.
เดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจ�ำทางใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 9-10 ชัว่ โมง สามารถเดินทางด้วยรถประจ�ำทาง
รถไฟ โดยไปลงที่สถานีรถไฟหนองคาย มีรถไฟให้เลือก
หลายขบวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง
รถประจ�ำทางสามารถไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง
ส่วนเครือ่ งบิน ไปลงทีส่ นามบินอุดรธานี ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง  
แล้วต่อรถตู้ไปหนองคาย ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 40 นาที (มีรถรับส่งจากสนามบินสามารถ
ซือ้ ตัว๋ ได้ทเี่ ตาน์เตอร์ภายในสนามบิน) มีรถ Limousine และ
รถตู้เข้าเมืองอุดรฯ คนละ 80 บาท ไปหนองคาย หรือ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว คนละ 200 บาท ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง ❑

342 สะบาย ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
0 4224 4426
สถานีรถไฟหนองคาย
0 4241 2679   
สถานีขนส่งผู้โดยสารหนองคาย
0 4222 2916
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เที่ยวหนองคายก่อนไปลาว
ลาว

อ.บึงกาฬ

อ.ปากคาด

นํ้าตกถํ้าฝุน

222

วัดสวางอารมณ

ภูทอก

กิ่งอ.รัตนวาป

ศูนยวิจัยพืชสวนหนองคาย
2095

จ.เลย

หวยคอง

212

นํ้าตกธารทิพย

อ.สังคม
2376

2376

อ.นายุง

นํ้าตกธารทอง
อ.ศร�เช�ยงใหม
วัดหินหมากเปง
กิ่งอ.โพธ�์ตาก หลวงพอพระเจาองคตื้อ

วนอุทยานแหงชาตินายูง-น้ำโสม

226

อ.ทอบอ
2020

2348

อ.นํ้าโสม

พระธาตุบังพวน
211

2

อ.บานผือ

กิ่งอ.สระใคร

อุทยานประวัติศาสตร
ภููพระบาท

อ.สรางคอม

2329

อ.กุดจับ

จ.หนองบัวลำภู

210

2313

22

2

อ.หนองวัวซอ

ไป อ.สวางแดนดิน

อ.ทุงฝน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
บานเชียง
2239
2350

อุทยานธารงาม

ไป อ.สกลนคร

อ.ไชยวาน

อ.หนองแสง หนองหานกุมวาป

ไป จ.หนองบัวลำภู

กิ่งอ.กูแกว

อ.วังสามหมอ

2393
2023 อ.ศร�ธาตุ
2023

ไป จ.กระนวน
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ไป อ.วาริชภูมิ

227

อ.กุมภวาป
อ.โนนสะอาด

จ.ขอนแกน

จ.นครพนม

อ.หนองหาน

กิ่งอ.ประจักษ
ศิลปาคม

วัดปาบานตาด

2315

2094

อ.บานดุง

2312

จ.อุดรธานี

อ.บึงโขงหลง
2026
อ.เซกา

2270

อ.พิบูลยรักษ

ฟารมกลวยไมอุดรซันไณน
2263

อางเก็บนํ้าหวยหลวง

หนองคาย

2022

บานถอน

บานนาขา

จ.สกลนคร
ไป อ.บานมวง

2096

หวยหลวง

อ.เพ็ญ

222

2230

2022
2021

2098

ไป อ.นากลาง

หวยหลวง

หวยนํ้าสวย

จ.หนองคาย

นํ้าตกเจ็ดสี

อ.พรเจร�ญ

กิ่งอ.เฝาไร

อ.โพนพิสัย

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว

อ.ศร�ว�ไล

อ.โซพิสัย

2267

อ.บุงคลา

ไป จ.ขอนแกน

ไป จ.กาฬสินธุ

จ.กาฬสินธุ

แผนที่ท่องเที่ยวหนองคาย

เมืองสงบริมโขง จุดชมบั้งไฟพญานาคอันลือชื่อ
โดยเฉพาะที่อ�ำเภอโพนพิสัย หนองคายยังเป็นที่ตั้งของ
หลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จุดเชื่อมต่อนครเวียงจันทน์
เมืองหลวงของประเทศลาว เมืองหนองคายที่มีสถานที่
ท่องเทีย่ วน่าสนใจหลากหลาย ทัง้ ทางด้านประวัตศิ าสตร์
อย่าง พระธาตุบงั พวน พระธาตุหล้าหนอง วัดหินหมาก
เป้งของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ที่มีชื่อเสียง เมืองหนองคายเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่อง
พญานาคอันแรงกล้าเป็นสถานที่ตั้งของ ถ�้ำดินเพียง
ซึ่งเชื่อกันว่าถ�ำ้ แห่งนี้เป็นหนทางสู่เมืองพญานาค
นอกจากนั้นยังมีวังบัวแดง ทะเลดอกบัวที่รอให้ไป
สัมผัส ในช่วงฤดูหนาวชมทะเลหมอกท่ามกลางวิวแม่นำ�้
โขงสุดสวยบนสกายวอล์คแห่งแรกของภาคอีสานได้ที่
วัดผาตากเสื้อ ชิม“สตรอว์เบอร์รี” ที่ปลูกเรียงรายใน
อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จุดชมวิวเวียงจันทน์ประเทศลาวที่รอ
ให้คุณไปถ่ายรูปเช็คอินสวยๆ ได้ อย่างจุใจ
หนองคายจึงเป็นจังหวัดชายแดนที่น่าเดินทางมา
ท่องเที่ยวอย่างยิ่ง ❑
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ตลาดนัดแจ้งสว่าง
สนุ ก กั บ การเดิ น ชิ ม ชอป ที่ ต ลาดนั ด ใกล้ ด ่ า น
ชายแดน เป็นตลาด 3 ดาว ที่มีผู้คนทั้ง ไทย-ลาว ต่างก็
เดินจับจ่ายซื้อของใช้ของกิน โดยเฉพาะในช่วงเย็น มีทั้ง
เสื้อผ้า อาหารและขนมพื้นบ้าน มีปลาตัวโตๆ ที่นิยมเอา
มาท�ำเมนูปลาสารพัด เช่น ปลาลวก ปลาจุ่ม ต้มย�ำ
ผัดเผ็ด ฉู่ฉี่ ลาบปลาน�้ำโขง เมี่ยงปลาเผา  ต้มปลาน�้ำโขง
แบบพื้นบ้าน มีไข่ปลา ที่นิยมไปผัดใส่ไข่ หรือเอามาท�ำ
เป็นแกงส้ม มีแมลงทอด อาหารทะเล อาหารทีห่ า้ มพลาด
นั่นก็คือ “กระยอทอด” ซึ่งเป็นปอเปี๊ยะเวียดนามชนิด
หนึ่งและ “หมูยอ” ที่นิยมซื้อเป็นของฝาก ❑
ตลาดนัดแจ้งสว่าง
บ้านแจ้งสว่าง อ.เมืองฯ จ.หนองคาย
09 8096 8386, 08 9277 6372
346 สะบาย ดี

วัดไทย

วัดหินหมากเป้ง

จุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมาก
ในช่วงวันออกพรรษา 15 ค�่ำ เดือน 11 เมื่อไปถึงวัดไทย
จะมองเห็นรูปปั้นพญานาค นาคปรก 9 เศียร นามว่า
“นาคชัยยัญ”และศาลาซึ่งประดิษฐานพระแก้วมรกต
ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ใกล้ๆ กัน ยังมีเมืองบาดาลจ�ำลอง
ซึ่งสร้างเป็นถ�้ำ  ลักษณะคล้ายล�ำตัวพญานาคส�ำหรับ
คนเดินเข้าไปได้ ภายในแบ่งเป็นถ�้ำจ�ำลอง 7 ห้อง ในแต่
ละห้องมีทงั้ พระ เรือ่ งราวของเมืองบาดาล รวมทัง้ อัญมณี
ทั้งจัดวางเรียงกันอย่างสวยงาม ทางจังหวัดยังได้สร้าง
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใกล้ ๆ วัดไทย คือพระยาพิสัย
สัตตนาคราช ให้ประชาชนได้สักการะบูชาอีกด้วย ❑

ความงามเหนือแม่น�้ำโขง พิสูจน์ได้บนสกายวอล์ค
แห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม
สายวิปัสสนากรรมฐานของ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน สกายวอล์คสร้างบน
พื้นที่ติดกับล�ำน�้ำโขง ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพสวยงาม
มีให้เลือกสองขนาด คือขนาดเล็ก กว้าง 2 เมตร ยื่นออก
จากฝั่งไปยังแม่น�้ำโขง 2 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร
เหมาะส�ำหรับผู้ที่กลัวความสูง และมีสกายวอล์คขนาด
ใหญ่ อยู่ห่างจากสกายวอล์คเล็กประมาณ 30 เมตร
ลักษณะเป็นรูปแบบเกือกม้ายาว 16 เมตร ทางเดิน
ถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปบริเวณหน้าผา 6 เมตร กว้าง 5 เมตร
สูงจากแม่นำ�้ โขงประมาณ 15 เมตร ท�ำจากเหล็กกันสนิม
สามารถรับน�ำ้ หนักนักท่องเที่ยวได้คราวละ 20 คน หรือ
ประมาณ 2,500 กิโลกรัม    

วัดไทย 327 บ้านจุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
0 4241 7399 ( อบต.โพนพิสัย)

วัดหินหมากเป้ง อยู่ห ่า งจากตัวเมื อ งประมาณ
75 กม. สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 ค�ำว่า หินหมากเป้งเป็น
ชือ่ หิน 3 ก้อน ทีต่ งั้ เรียงรายกันอยูร่ มิ ฝัง่ โขง ภายในบริเวณ
วัดนอกจากมีความร่มรื่นเหมาะส�ำหรับปฏิบัติธรรมแล้ว
ยังมีพบโบราณวัตถุ คือ เสมาและสลักหินในสมัยทวารวดี
ที่น�ำมาจากบริเวณวัดอรัญญา (ดงนาค�ำ) อ.โพธิ์ตาก
จ.หนองคาย ประมาณ 20 หลัก ปักอยู่ในพื้นดินด้านหน้า
อาคารหอสมุดของวัด
ส่วนสถานที่ส�ำคัญภายในวัด คือ เจดีย์พิพิธภัณฑ์
พระราชนิโรธรังสีฯ มณฑปอนุสรณ์หลวงปูเ่ ทสก์ เทสรังสี
และเมรุหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  และศาลาหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่
เทสก์ เทสรังสี ทีแ่ ต่ละแห่งจัดแสดงวัตถุและเรือ่ งราวเกีย่ ว
กับหลวงปู่เทสก์ เช่น อัฐิ รูปปั้น เครื่องอัฐบริขาร ของใช้
และชีวประวัติของหลวงปู่เทสก์ ทางวัดจะจัดงานครบ
รอบวันมรณภาพของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ในทุกวันที่
17-19 ธันวาคมของทุกปี เปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ❑
วัดหินหมากเป้ง  
หมู่ 4 บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย
08 1661 2883

สะบาย ดี 347

Neighbor Journey

Neighbor Journey

วัดโพธิ์ชัย
เมื่อเดินทางมาถึงหนองคาย จุดแรกที่แนะน�ำ  คือ
วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนประจักษ์
ศิลปาคม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูป
คูเ่ มืองของชาวหนองคาย ซึง่ เป็นพระพุทธรูปของล้านช้าง
ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย เดิมทีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่
เวียงจันทน์ ต่อมาได้เกิดกบฏในสมัยเจ้าอนุวงศ์ สมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพย์ จึงได้อัญเชิญพระสุก
พระเสริม และพระใส จากเวียงจันทน์มาไว้ท่ีหนองคาย
โดยล่องแพตามล�ำน�้ำ  แต่เกิดเหตุท�ำให้พระสุกจมน�้ำ 
เหลือแต่พระเสริม และพระใส ซึ่งต่อมาได้อัญเชิญทั้ง
2 องค์ไปกรุงเทพฯ เพื่อถวายแด่พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระเสริมเดินทางไปได้ (ปัจจุบันอยู่ในวิหารวัดปทุมวนา
ราม) ส่วนเกวียนของหลวงพ่อพระใสไปไม่ได้เพราะหัก
เปลีย่ นเกวียนแล้ววัวก็ไม่ยอมขยับ พราหมณ์จงึ ได้อญ
ั เชิญ
หลวงพ่อไปประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัยจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงสงกรานต์ของทุกปีจะมีการอัญเชิญหลวงพ่อ
พระใสออกไปให้ประชาชนสรงน�ำ 
้ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณี
ส�ำคัญทีช่ าวหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม
เป็นจ�ำนวนมาก ❑
วัดโพธิ์ชัย
873 หมู่10 ซ.พระใส ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
0 4246 1123
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พระธาตุหล้าหนอง
หรือ พระธาตุกลางน�้ำ
ในบรรดาพระธาตุองค์ต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วแว่นแคว้น
แดนอีสานนั้น หนึ่งในพระธาตุที่มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์ และ
แปลกตาทีส่ ดุ คงต้องยกให้ “พระธาตุหล้าหนอง” ทีช่ าว
หนองคายเคารพศรัทธายิ่ง องค์พระธาตุหรือเจดีย์อัน
เก่าแก่องค์นจี้ มอยูใ่ ต้ลำ� น�ำ้ โขง ห่างจากฝัง่ ไทย 180 เมตร
และจะโผล่พ้นน�้ำขึ้นมาให้สักการะ เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
เมื่ อ น�้ ำ ลดระดั บ เท่ า นั้ น เชื่ อ ว่ า เป็ น องค์ เ ดี ย วกั น กั บ
“พระธาตุเมืองลาหนองคาย” ที่ถูกกล่าวถึงในต�ำนาน
อุรังคธาตุ กล่าวถึงการสร้างพระธาตุองค์นี้ว่า สร้างโดย
พระอรหันต์ 5 องค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียไปประดิษฐานไว้พร้อม
กัน 6 แห่ง โดยได้บรรจุพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา 9
องค์ ไว้ที่พระธาตุหล้าหนอง ซึ่งตามประชุมพงศาวดาร
ภาค 70 ได้บนั ทึกไว้วา่ น�ำ้ โขงกัดเซาะตลิง่ พังเข้าไปจนถึง

พระธาตุบังพวน

องค์พระธาตุหล้าหนอง และพระธาตุได้พงั ลงในแม่นำ�้ โขง
เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 5 ค�่ำ  เดือน 9 เวลาใกล้ค�่ำ  พ.ศ. 2309
อี ก ทั้ ง เชื่ อ ว่ า เจดี ย ์ อ งค์ นี้ คื อ องค์ เ ดี ย วกั บ ธาตุ ใ หญ่
หนองคาย ทีถ่ กู กล่าวถึงในพงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทน์
ทุกวันนี้ชาวหนองคายได้สร้างพระธาตุหล้าหนอง
จ�ำลองขึน้ ไว้บนฝัง่ สูง 15 เมตรแล้วบรรจุชนิ้ ส่วนพระธาตุ
องค์จริงไว้ข้างใน พร้อมทั้งจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
เดือน 6 ขึน้ ทุกปี ในวันแรม 1 ค�ำ 
่ เดือน 6 ส่วนพิธบี วงสรวง
องค์พระธาตุจะจัดขึน้ ในวันขึน้ 14 ค�ำ 
่ เดือน 11 และถวาย
ปราสาทผึ้งในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 พร้อมทั้งมีการแข่ง
เรือยาวในวันออกพรรษาทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ชาวชุมชนวัดธาตุได้น�ำเรือมาบริการนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการล่องเรือไปกราบไหว้ขอพรจากองค์พระธาตุ
อย่างใกล้ชิดกลางแม่น�้ำโขง รวมทั้งชาวบ้านมักมาลอย
อังคารที่นี่ในอัตราค่าล�ำละ 200 บาท ❑
พระธาตุหล้าหนอง 17 ต.วัดธาตุ
อ.เมืองฯ จ.หนองคาย
0 4241 4758 (อบต.วัดธาตุ)
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เมื่อมาถึงหนองคายแล้ว ต้องมากราบสักการะ
“พระธาตุบังพวน” ให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต ศูนย์รวมใจ
ของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ พระธาตุบังพวนมีความ
เก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2210 องค์เดิมสร้างด้วย
ศิลาแลงได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513
เนื่องจากฐานทรุด พระธาตุองค์ปัจจุบันมีฐานทักษิณ
5 ชั้น กว้าง 17.20 เมตร สูงถึงยอดฉัตร 34.25 เมตร
รูปปรางค์สี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัว ปากระฆังชั้นที่ 6 เป็น
รูประฆังคว�ำ 
่ ชั้นที่ 7 เป็นรูปดาวปลี และเหนือขึ้นไปเป็น
ที่ตั้งฉัตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ใกล้กับองค์
พระธาตุมีกลุ่มโบราณสถาน “สัตตมหาสถาน” ที่สร้าง
ขึ้นตามคติพุทธศาสนา หมายถึงการจ�ำลองสถานที่เกี่ยว
กับพระพุทธองค์หลังตรัสรู้ 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์
อนิมมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชาปาล
นิ โ ครธเจดี ย ์ มุ จ ลิ น ทเจดี ย ์ และราชายตนะเจดี ย ์
วัดพระธาตุบังพวนเป็นที่เดียวในโลก ซึ่งยังเหลือ
โบราณสถานสั ต ตมหาสถานครบทั้ ง 7 แห่ ง และมี
พิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปโบราณ ศิลา
จารึก เป็นต้น
ในบริเวณพระธาตุบังพวน ซึ่งมีเนื้อที่ 102 ไร่ ยังมี
“สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระน�ำ้ โบราณที่
มีบนั ทึกในหนังสือใบลานภาษามคธ เรียกว่า “สระมังคละ
น�้ำเที่ยงหมัน” เมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ เกิดปรากฏการณ์ประหลาด

มีสายน�ำ้ พวยพุง่ ขึน้ จากพืน้ ดิน อันเป็นปล่องภูพญานาคที่
เฝ้ารักษาพระธาตุบังพวน จึงมีการขุดสระรองรับน�้ำไว้
และสร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียรไว้กลางสระด้วยศิลปะ
ล้านช้างของลาว ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐากษัตริยล์ า้ นช้าง
ได้ โ ปรดเกล้ า ให้ ส ร้ า งพระพุ ท ธรู ป นาคปรก 7 เศี ย ร
ไว้ ใ กล้ ๆ กั น ปั จ จุ บั น สระมุ จ ลิ น ท์ เ ป็ น สระน�้ ำ ส� ำ คั ญ
ประจ�ำจังหวัดหนองคาย มีการน�ำน�้ำไปใช้ในพิธีสรงน�้ำ
มูรธราชาภิเษก พิธีถือน�ำ้ พิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิ์สิทธิ์
อื่นๆ พระธาตุบังพวนห่างจากตัวเมืองราว 21 กม. ❑
พระธาตุบังพวน
ตั้งอยู่ 172 หมู่ 3 บ้านดอนหมู ต.พระธาตุบังพวน
อ.เมืองฯ จ.หนองคาย
0 4245 8166, 08 6459 8121
(อบต.พระธาตุบังพวน)
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ตลาดท่าเสด็จและตลาดแคมของ
ถนนคนเดินริมโขงหนองคาย

ศาลาแก้วกู่
“ศาลาแก้วกู่” หรือที่ชาวหนองคายนิยมเรียกว่า
“วัดแขก” เป็นเทวาลัยอุทยานสถาน ซึ่งใช้เก็บรักษา
สังขารอันไม่เน่าเปือ่ ยของ “ปูบ่ ญ
ุ เหลือ” นักพรตผูก้ อ่ ตัง้
ศาลาแก้วกู่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 ให้เป็นดินแดนเพื่อศึกษา
แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ภายในเนื้อที่
กว่า 42 ไร่ มีการสร้างรูปปั้นขนาดมหึมาไว้กว่า 200 องค์
ในลักษณะของปูชนียสถานเทวาลัยขนาดมหึมา แสดง
พุทธประวัตติ อนประสูติ เสด็จออกบวช ตรัสรู้ ปฐมเทศนา
ปรินิพพาน ปราบมาร รวมทั้งยังมีรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูให้
สักการะด้วย นับเป็นจุดถ่ายภาพที่แปลกตาหาชมได้ยาก
นอกจากนี้ยังมีพระรูปพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคล
ส�ำคัญในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละคร
จากรามเกียรติ์ ทีบ่ ริเวณฐานของพระรูปแต่ละองค์มจี ารึก
อธิบายชิ้นงานและแนวคิด คติเตือนใจ เป็นภาษาอีสาน
และภาษาไทย รูปปัน้ สูงทีส่ ดุ นัน้ สูงถึง 25 เมตร ต้องแหงน
มองคอตั้งบ่ากันเลยทีเดียว
ที่นี่ยังมีอาคารส�ำนักพุทธศาสนาแก้วกู่สูง 3 ชั้น
สถาปัตยกรรมเลียนแบบมัสยิด บนหน้าบันของอาคาร
จารึกสัญลักษณ์โอมและอักษรไทย โดยชัน้ บนสุดเป็นทีต่ งั้
ร่างของปูบ่ ญ
ุ เหลือ สุรรี ตั น์ บรรจุอยูใ่ นผอบ ทีไ่ ม่เน่าเปือ่ ย
ท�ำให้สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างมาก
ปู่บุญเหลือได้สร้างอุทยานนี้ถัดจากสวนพระ (วัดเชียง
ควน) นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว แต่ท่านได้สร้างให้
อุทยานแก้วกู่มีความวิจิตรยิ่งใหญ่กว่า โดยให้คล้ายกับ
352 สะบาย ดี

สวนแห่งโบมาร์โซ (Gardens of Bomarzo) แคว้นลัตซีโย
ประเทศอิตาลี ศาลาแก้วกู่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ
3 กม. เปิดให้เข้าชมทุกวัน 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชม
คนละ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท ❑
ศาลาแก้วกู่
ที่อยู่ชุมชนสามัคคี ถ.หนองคาย-โพนพิสัย  
ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
09 5647 2111

หนองคาย เมืองน่ารักริมน�้ำโขงที่มีบรรยากาศดี
ในช่วงฤดูหนาวยิ่งโรแมนติก มีตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาด
ท่าเรือ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ โขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
เป็นแหล่งรวมสินค้า อาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก
นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินริมโขงให้เดินทอดน่อง
ชม ชิม ช้อป และถ่ายภาพกันได้อย่างมีความสุข เริ่มจาก
หน้าวัดหายโศกจนถึงหน้าตลาดท่าเสด็จ ริมล�ำน�้ำโขง
ทอดขนานไปตามริมแม่นำ�้ ยาวกว่า 500 เมตร
ขอบอกว่าใครหลายคนหลงรักถนนคนเดินสายนี้
เข้าเต็มเปา เพราะนอกจากอากาศเย็นสบายแล้ว ยังมีการ
ประดับประดาโคมไฟสีสันสดใส ถนนก็สะอาดน่าเดิน
มีสินค้าให้เลือกซื้อ เช่น เสื้อยืด กระเป๋า รองเท้า ผ้าทอ
เครือ่ งจักสาน งานฝีมอื เก๋ๆ และมีอาหารอีสานแซ่บหลาก
ชนิดให้ชิม มีเวทีกลางมีการแสดงดนตรีสด เปิดทุกวัน
เสาร์ เวลา 16.00-21.00 น. ช่วงเวลา 19.00-21.00 น.
มีลีลาศและร�ำวงย้อนยุค ด�ำเนินงานโดยกองสวัสดิการ
สังคม ❑
ถนนคนเดินริมโขง
ตั้งอยู่ ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
08 5559 4888
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วัดผาตากเสื้อ
สัมผัสความงามของทัศนียภาพมุมสูงเหนือแม่นำ�้ โขง
บนสกายวอล์ค (Skywalk) แห่งแรกของภาคอีสาน เป็นจุด
ชมวิวที่ไม่ควรพลาดของจังหวัดหนองคาย ที่สร้างขึ้น
บนเนินเขาขนาดใหญ่ในบริเวณ วัดผาตากเสื้อ เดิมชื่อ
วัดถ�้ำพระ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 ต่อมาได้อัญเชิญ
พระสารีรกิ ธาตุมาประดิษฐานเมือ่ พ.ศ. 2550 เพือ่ ให้เป็น
ที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
สกายวอล์ค (Skywalk) เป็นทางเดินกระจกยืน่ ออก
ไปหน้าผาประมาณ 6 เมตร ด้วยความสูงจากระดับน�้ำ
ทะเลราว 500 เมตร ท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถชม
ทัศนียภาพแบบพาโนรามาทีส่ วยทีส่ ดุ ของเมืองหนองคาย
ได้อย่างเต็มสายตา ได้รับการออกแบบและก่อสร้างจาก
วิศวกรอย่างใกล้ชิด พื้นและราวกั้นเป็นกระจกแทมเพอร์
ลามิเนตที่มีแข็งแรง รับน�้ำหนักได้มากกว่า 40 ตัน
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เปิดท�ำการให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2559 จากจุดนี้จะเห็นประเทศลาวได้อย่างชัดเจน
ในช่วงฤดูหนาวจะเห็นทะเลหมอกได้ตั้งแต่รุ่งเช้าไปจน
ถึงช่วงสายๆ และในช่วงที่แม่น�้ำโขงลดจะเห็นสันทราย
เป็นริ้วๆ คล้ายเกล็ดพญานาคได้อย่างน่าพิศวง วัดเปิด
ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ส่วนสกายวอล์คเปิดให้ชม
ในเวลา 09.30-16.30 น. ❑
ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
0 4290 1013, 08 2261 4564
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ถ�ำ้ ดินเพียง (วัดถ�้ำศรีมงคล)
ถ�ำ้ ดินเพียง หนึ่งแลนด์มาร์คของหนองคายที่เกี่ยว
กับต�ำนานเรื่องพญานาคที่ห้ามพลาด ตั้งอยู่บ้านดงต้อง
ต�ำบลผาตั้ง อ�ำเภอสังคม ถูกค้นพบโดยความบังเอิญของ
ลุงค�ำสิงห์ เกศศิริ เจ้าของพืน้ ที่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2530 ซึง่ ต่อมา
ได้มอบที่ดินสร้างวัดจนกลายเป็นวัดถ�้ำศรีมงคล เป็นถ�้ำ
ใต้ดินปากทางเข้าอยู่เสมอดินในระดับปกติ ท�ำให้หลาย
คนมักเข้าใจว่าเป็นเพียงหลุมธรรมดา จึงเป็นที่มาของชื่อ
“ถ�้ำเพียงดิน” มีความเชื่อว่าถ�้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางสู่
เมืองพญานาค ที่สามารถเดินทางไปใต้ลำ� โขง ไปๆ มาๆ
ระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ได้  ภายในถ�้ำนั้นมีโพรง
ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูอยู่มากมาย มีขนาดใหญ่กว่าตัวคน
เพียงเล็กน้อย สามารถเชือ่ มทะลุถงึ กันได้อย่างน่าอัศจรรย์  
บ้างว่าเป็นถ�ำ้ ทีพ่ ระธุดงค์ประเทศลาวเดินทางข้ามมาโดย
ไม่ได้ผ่านมาทางเรือแต่เป็นการเดินทางผ่านถ�้ำนี้ ซึ่งผู้ที่
จะเห็นเส้นทางภายในถ�้ำต้องเป็นผู้บ�ำเพ็ญศีลภาวนาที่
แก่กล้า
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ภายในถ�ำ้ มีความสวยงาม ด้วยแสงไฟนีออนสีตา่ งๆ
กระทบกับช่องและโพรงภายในถ�้ำ  จะมีความชื้น และมี
น�ำ้ ไหลตลอดปี ภายในถ�ำ้ ทีส่ วยงาม ระยะทางจากปากถ�ำ้
ไปจนถึงทางออก ประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาไม่เกินครึ่ง
ชัว่ โมง โดยทางเข้าออกคนละทางกัน คือเข้าทางนึงจะไป
ออกอีกทางนึง ภายในแบ่งออกเป็น 8 ห้อง แต่ละห้องก็
จะมีชื่อเรียกต่างกันไป   
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา
06.00 -15.30 น. การเดินทางเข้าถ�ำ้ ควรมีผนู้ ำ� ทางเพราะ
ถ้าไปเองอาจท�ำให้หลงทางและเป็นอันตรายได้ ❑

หาดจอมมณี

น�ำ้ ตกธารทิพย์

“พัทยาอีสาน” เป็นหาดทรายริมแม่น�้ำโขงที่เกิด
ขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ชายหาดมีความยาวประมาณ
200 เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กม. เลียบไป
ตามถนนเลี ย บแม่ น�้ ำ โขง เป็ น จุ ด ที่ ส ามารถมองเห็ น
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ได้อย่างชัดเจน โดยจะเกิดเป็น
ชายหาดขึ้นเพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น
สามารถมาเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจท�ำกิจกรรมทางน�ำ้ ต่างๆ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนในช่วงหน้าแล้งที่ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ❑

ตัง้ อยูใ่ นวนอุทยานน�ำ้ ตกธารทิพย์ ทีต่ ำ� บลบ้านม่วง
อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นน�้ำตกที่มีน�้ำไหล
ตลอดทัง้ ปีแต่ชว่ งเหมาะทีส่ ดุ คือ ฤดูฝน มีดว้ ยกันทัง้ หมด
3 ชั้น มีระยะทางในการเดินจากจุดเริม่ ต้นไปถึงจุดสิน้ สุด
ประมาณ 500 เมตร น�้ำตกชั้นแรกสูงประมาณ 30 เมตร
ชั้นที่ 2 เป็นแอ่งน�้ำที่สามารถเล่นน�้ำได้ ต้องเดินขึ้นบันได
ไปตามเส้นทางที่ท�ำไว้ สูงประมาณ 100 เมตร และชั้นที่
3 เป็นชั้นที่มีน�้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปีสูงประมาณ 70 เมตร
ทางขึ้นค่อนข้างล�ำบากและอันตราย ต้องมีเจ้าหน้าที่
น�ำทางขึ้นไปจึงไม่ค่อยแนะน�ำให้เล่น น�้ำตกธารทิพย์
เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ❑
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กิจกรรมน่าท�ำในจังหวัดหนองคาย

ล่องเรือชมบัวที่วังบัวแดง
ชมทะเลบัวแดงแห่งใหม่ บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่
สวยงามไม่แพ้ทะเลบัวแดงหนองหานกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี เลยแม้แต่น้อย บึงบัวแดงนี้จะเบ่งบานเฉพาะ
ฤดูหนาวในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ดอกบัวจะ
สยายกลีบรับลมหนาวแบบเต็มๆ การเที่ยวชมต้องลงเรือ
พายไปอย่างช้าๆ โดยไม่ส่งเสียงดังรบกวนธรรมชาติ
วังบัวแดงเป็นหนองน�ำ้ ที่รับน�้ำจากหนองบ่อ หนองส้มกุ้ง
หนองหมาก หนองเบ็นใหญ่ และหนองเบ็นเล็ก เล่ากันว่า
เมื่อปี พ.ศ. 2509 เกิดน�้ำท่วมใหญ่ มีรากบัวไหลเข้ามา
เติบโต จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสวยสดงดงาม
เช่นนี้ โดยมีทงั้ บัวสีตา่ งๆ และนกน�ำ้ ให้ชมกันอย่างเต็มอิม่
ช่วงเวลาดีทสี่ ดุ ในการชมคือ 06.00-10.00 น. เพราะแดด
ไม่ร้อนมาก บัวจะบานอวดความสวยงามเต็มที่ (หลัง
11.00 น. ไปแล้วแดดแรงจัด บัวจะเริ่มหุบกลีบ) ❑
วังบัวแดง
ตัง้ อยู่ ต.เวียงคุก และ ต.ปะโค อ.เมืองฯ จ.หนองคาย
09 8101 0117
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1
เก็บสตรอว์เบอร์รี
ที่อำ� เภอศรีเชียงใหม่
ช่วงหน้าหนาวเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวในจังหวัด
หนองคาย ผ่านอ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จะเห็นไร่สตรอว์เบอร์รี
เรียงราย อยูร่ มิ ทางตลอดสาย ซึง่ ทุกสวนสามารถแวะเก็บ
ชิมกันสดๆ ได้ในสวน ห้ามพลาดกับการถ่ายรูปเช็คอิน
กับมุมถ่ายรูปสวย ๆ ในไร่ แถมบางแห่งเรายังสามารถ
สัมผัสวิวริมโขงที่มองเห็นฝั่งเวียงจันทน์ได้อย่างชัดเจน  
ก่อนกลับเรายังสามารถซื้อของฝากติดมือกลับบ้านได้
มีทั้งสตรอว์เบอร์รสี ดและแบบอบแห้งด้วย ❑

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 เป็นสะพานเชื่อมโยง
ผู ้ ค นสองฝากฝั ่ ง จาก จั ง หวั ด หนองคาย ไปยั ง เมื อ ง
เวียงจันทน์ฝั่งประเทศลาว ที่เชื่อมโยงไปยังนครหลวง
เวียงจันทน์ และส่วนอื่นๆ ของลาว สะพานแห่งนี้เปิดใช้
เมื่อปี พ.ศ. 2537 ยาว 1,170 เมตร มี 2 ช่องจราจร แต่
เมื่อรถยนต์จากฝั่งไทยเข้าสู่ลาวแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนจากวิ่ง
ชิดซ้าย ไปวิ่งชิดขวาแทน ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวในฤดูแล้ง
จะเห็นว่าเชิงสะพานฝั่งไทยบริเวณริมแม่น�้ำโขง จะมี
หาดทรายเผยความงามขึ้นมา เรียกว่า “หาดจอมมณี”
มีการตั้งร้านอาหาร และซุ้มศาลาผักผ่อน เพื่อให้คนลง
ไปเล่นน�้ำด้วย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
อย่างมาก ❑

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
0 4242 0242  
จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1
0 4242 0243, 0 4242 0244
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ข้ามด่านชายแดนเข้าสู่ลาว
เมื่อท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้เวลาเดินทางเชื่อมโยงเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์
(Vientiane) ของประเทศลาว เปิดมุมมองสัมผัสประสบ
การณ์ใหม่ๆ ในเพื่อนบ้านอาเซียนคือการเดินทางเข้าสู่
เวียงจันทน์ โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1
ไปด่านท่านาแล้ง ฝัง่ ประเทศลาว สะพานเปิดทุกวัน ตัง้ แต่
เวลา 06.00-22.00 น.
ข้ามแดนโดยใช้หนังสือเดินทาง (Passport) อยู่ได้
30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แค่กรอกใบ ตม. หรือสามารถ
ท�ำบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border pass)
โดยใช้บัตรประชาชนได้ที่บริเวณตีนสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อยู่ในเวียงจันทน์ได้
ไม่เกิน 3 วัน และไม่สามารถข้ามไปยังเมืองอื่นนอกจาก
เวียงจันทน์ได้
จากด่านชายแดนนั่งรถบัสข้ามสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ค่ารถคนละ 15 บาท ในวันธรรมดา
และ 20 บาท ในวันหยุด
• หนองคาย-เวี ย งจั น ทน์ ระยะทางประมาณ
21 กม. เท่านั้น
• เวียงจันทน์-เมืองปากซัน แขวงลอลิค�ำไซ ระยะ
ทางประมาณ 146 กม. (ใช้ทางหลวงหมายเลข 13)
เดิมมีทางรถไฟสายหนองคาย–เวียงจันทน์ วันละ
2 เที่ยว ออกเวลา 07.30 น. ถึงเวลา 07.45 น. และออก
360 สะบาย ดี

เวลา 14.45 น. ถึงเวลา 15.00 น. ระยะทางเพียง
5.35 กม. เริ่มต้นจากสถานีรถไฟหนองคาย ข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 จนถึงสถานีปลายทางบ้าน
ท่านาแล้ง จากนัน้ ต้องนัง่ รถยนต์ตอ่ ไปนครหลวงเวียงจันทน์
อีกประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ช่วงกวิกฤตโควิด-19 ได้หยุด
ให้บริการชั่วคราว) ❑
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
106 หมู่ 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.มีชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย
0 4299 0935
สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย
0 4241 1592
สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย
0 4241 2679 หรือ 1490
สะบาย ดี 361
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เมืองเวียงจันทน์ (Vientiane)
หรือทีค่ นลาวเรียกว่า “นครหลวงเวียงจันทน์” คือ
เมืองหลวงของประเทศลาวในปัจจุบนั ตัง้ อยูใ่ นลุม่ น�ำ้ โขง
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ นับเป็นศูนย์กลาง
การปกครอง เศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยีของลาว
อี ก ทั้ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ประตู ต ้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ใ ช้
เวียงจันท์เป็น HUB เดินทางขึน้ เหนือสูเ่ มืองหลวงพระบาง
หรือลงไปสูล่ าวภาคกลางทีเ่ มืองสะหวันนะเขต และต่อไป
ยังลาวภาคใต้ที่เมืองปากเซ แขวงจ�ำปาสักได้
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปราชญ์เปรื่อง
ของลาวในอดีต ทรงสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นราชธานี
ของอาณาจักรล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. 2103 ครั้นเมื่อล้านช้าง
เสื่อมอ�ำนาจลงราว พ.ศ. 2250 เวียงจันทน์ก็กลายเป็น
อาณาจักรอิสระ เรียกว่า “อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์”
จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2321 สยามก็เข้ายึดครองเวียงจันทน์
ไว้ได้โดยสมบูรณ์ เหลือเพียงหอพระแก้วและวัดสีสะเกด
ที่ไม่ถูกเผาท�ำลาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 ลาวได้ตกเป็น
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจึงได้บูรณะเมืองครั้งใหญ่
โดยบูรณะปฏิสงั ขรหอพระแก้วและวัดวาอารามน้อยใหญ่
สร้างตึกทรงโคโลเนียล บูรณะพระธาตุหลวง รวมถึงสร้าง
ประตูชัยขึ้นกลางนครเวียงจันทน์ จนก ลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำคัญในวันนี้
ตัวเมืองเวียงจันทน์นั้นเป็นเมืองเล็กๆ สถานที่
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ล้วนอยู่ใกล้ๆ กันบนถนนสายหลัก
สะบาย ดี
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ของเมือง อย่างถนนล้านช้าง ถนนสามเสนไทย และถนน
เชษฐาธิราช มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
มากมาย ทั้งที่พัก ร้านอาหาร มีตลาดเช้า (Talat Sao)
ตั้งอยู่ติดกับสถานีขนส่ง (มีบริการรถโดยสารระหว่าง
ประเทศ ไปหนองคายและอุดรธานี) เป็นตลาดจ�ำหน่าย
สินค้าราคาถูก ทั้งอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและของที่ระลึก
มีตลาดกลางคืน (Night Market) ริมฝัง่ โขงให้เดินเล่นและ
เลือกชิมอาหารถิน่ อย่าง ข้าวจีล่ าว (ขนมปังแท่งยาวแบบ
ฝรั่งเศสผ่าซีกใส่ผัก หมูแดง หมูยอ หมูหยอง ตับบด
ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ) ต�ำหมากหุง่ (ส้มต�ำมะละกอ)
ต�ำข้าวปุ้น (ขนมจีน)  แจ่วเห็ดเฟือง (เห็ดฟาง) แจ่วบอง
เชียงขวาง ลาบเป็ด ก้อยไข่มดแดง แกงไก่ดำ 
� หมกปลา

แม่นำ�้ โขง จืนไก่ลาด (ไก่บ้านทอด) จืนซิ่นทุบหมูป่า (เนื้อ
หมูป่าแดดเดียวทุบทอด) จืนอั่วหมู (ไส้อั่ว) จืนไคแผ่น
(สาหร่ายหลวงพระบางทอด) เป็นต้น
ของฝากยอดนิยม คือผ้าถุง หรือผ้าซิน่ ด้วยแม่หญิง
ลาวยั ง นุ ่ ง ผ้ า ซิ่ น ในประจ� ำ วั น กั น อยู ่ ทั้ ง ไปเรี ย นและ
ไปท�ำงาน ที่นี่จึงเป็นแหล่งผลิตจ�ำหน่ายผ้าซิ่นและผ้าทอ
ชั้นดี อีกทั้งมีเครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง เครื่องประดับ
จ�ำพวกสร้อย แหวน เข็มขัด เงิน ทอง นาค ที่ใช้กับการ
นุ่งผ้าซิ่น มีสาหร่ายน�้ำจืดชนิดแผ่น ปลาแห้ง ปลาทอด
กาแฟดาว เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากประเทศลาว ❑

สะบายดี
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ที่เที่ยวเวียงจันทน์
พระเจดีย์โลกะจุฬามณี หรือ
พระธาตุหลวง (Pra That Luang)
เยี่ยมชมโบราณสถานอันส�ำคัญที่สุดของประเทศ
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของลาว หนึ่งใน
หมุดหมายที่ต้องไปเยือน “พระธาตุหลวง” หรือที่ชาว
ลาวเรียกกันว่า “ธาตุหลวง” ศูนย์รวมใจรวมศรัทธาผูค้ น
มาเนิ่นนาน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
หลังจากทรงย้ายเมืองหลวง จากหลวงพระบางมาอยู่ท่ี
เวียงจันทน์ได้ 6 ปี พระองค์โปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหม่
สีทองอร่ามสูงถึง 45 เมตร ครอบเทวสถานขอมเดิมที่มี
อยู่ (กล่าวกันว่าพระธาตุเดิมมีลักษณะเป็นเพียงอุโมงค์
หิน) เป็นเจดีย์คล้ายดอกบัวตูมขนาดมโหฬาร ทรงขนาน
นามใหม่ว่า “พระธาตุเจดีย์โลกะจุฬามณี” หรือ “พระ
ธาตุใหญ่” แต่ชาวลาวนิยมเรียกกันว่า “พระธาตุหลวง”
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวหน่าวไว้ 27 องค์
ที่อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์อินเดีย ฐานพระธาตุเป็น
4 เหลี่ยม ชั้นที่สองของพระธาตุ มีพระธาตุขนาดเล็ก 30
องค์ แทนบารมี 30 ทัศ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน
บรรจุพระพุทธรูปทองค�ำ และแผ่นใบลานค�ำ (แผ่นทอง)
จารึกค�ำสอน มีหอไหว้พระทั้ง 4 ด้าน มีพระนอน และที่
ส�ำคัญมีบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูสู่เมือง
364 สะบาย ดี

บาดาล ด้านหน้าองค์พระธาตุประมาณ 100 เมตร เป็นที่
ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
โดยทุกปี ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 ตรงกับเดือน
พฤศจิ ก ายนวั น ลอยกระทงของไทย จะมี ก ารจั ด งาน
“บุญมะโหลาน” (บุญมโหฬาร) นาน 7 วัน 7 คืน ฉลอง
องค์พระธาตุ ชาวลาวนับแสนคน จะเดินทางมาร่วมงาน
บุญใหญ่นี้ และวันสุดท้ายจะมีการแห่ประสาทผึ้งด้วย ❑
เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
ชาวต่างชาติ ค่าเข้าชมคนละ 5,000 กีบ
(ชาวลาว 2,000 กีบ) แต่งกายให้สุภาพ
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หอพระแก้ว (Haw Pha Kaew)
ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดสีสะเกด หอพระแก้วนั้น
สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2108
เพือ่ ใช้เป็นวัดหลวงประจ�ำราชวงศ์ และเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระแก้วมรกต ซึ่งอัญเชิญมาจากนครล้านนาเชียงใหม่
คราวเสด็จกลับมาครองราชบัลลังก์ลา้ นช้าง โดยพระแก้ว
มรกตได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่นานถึง 200 ปี กระทั่งถึง
ปี พ.ศ. 2322 เมื่อเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก
จึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางไปกรุงเทพฯ ทุกวัน
นีใ้ นหอพระแก้วจึงเหลือเพียงพระแท่นทีป่ ระดิษฐานและ
พระแก้วมรกตจ�ำลองให้สักการะ
หอพระแก้วที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2479-2485 โดยฝรั่งเศส ตามแบบศิลปะวัด
ของกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์
ภายในจัดแสดงพระบางจ�ำลอง ตูพ้ ระไตรโบราณพระแท่น
บัลลังก์ทอง และสมบัติล้�ำค่าอีกมากมาย ส่วนภายนอก
เป็นสวนไม้ดอกไม้ใบที่งดงามร่มรื่นน่าเดินชม ❑
หอพระแก้ว เปิดทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 5,000 กีบ (ประมาณ 13 บาท)
ด้านในหอพระแก้วห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด
โปรดแต่งกายให้สุภาพ
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วัดสีสะเกด (Wat Si Saket)
ข้ า มถนนจากหอพระแก้ ว ก็ คื อ “วั ด สี ส ะเกด”
วัดส�ำคัญอันดับต้นๆ ของลาว เพราะมีความเก่าแก่และ
สวยงามที่สุดของเวียงจันทน์ อีกทั้งเป็นวัดแห่งเดียวที่ยัง
คงสภาพสมบูรณ์ ไม่ได้ถูกเผาท�ำลายหลังจากท�ำสงคราม
กับสยาม ตัววัดสร้างขึน้ สมัยเจ้าอนุวงศ์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2361
สิ่งที่โดดเด่นคือโบสถ์เก่าที่คงสถาปัตยกรรมล้านช้าง
ดั้งเดิม หลังคาเป็นเครื่องไม้ลวดลายวิจิตร
ชาวลาวรู้จักวัดนี้ในอีกชื่อคือ “วัดแสน” เพราะ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนลาวในอดีต
ได้สร้างพระพุทธรูปน้อยใหญ่จำ� นวนกว่า 100,000 องค์
ประดิษฐานไว้ทวั่ วัด ทว่าปัจจุบนั เหลือเพียง 10,000 กว่า
องค์เท่านั้น ส่วนสิม (พระอุโบสถ) และหอไตรของวัดได้
รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างมาก สังเกตได้

ชัดเจนตรงหลังคาโบสถ์ซ้อนกันหลายชั้น แต่ไม่แอ่นต�่ำ
ใกล้พนื้ แบบล้านช้าง มีซมุ้ ประตูหน้าต่างพระอุโบสถคล้าย
วัดพระแก้วทีก่ รุงเทพฯ โดยรอบมีระเบียงคดประดิษฐาน
พระพุ ท ธรู ป ขนาดเท่ า คนจริ ง 120 องค์ และภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2557 ❑
วัดสีสะเกดเปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 5,000 กีบ (ประมาณ 13 บาท)
ภายในโบสถ์ถ่ายภาพได้ แต่งกายให้สุภาพ
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วัดสีเมือง (Wat Si Muang)
มาถึงเวียงจันทน์แล้วต้องมากราบ “ศาลหลักเมือง”
และ “ศาลเจ้าแม่สีเมือง” ที่ “วัดสีเมือง” (Wat Si
Muang) เป็ น วั ด ส�ำ คัญ อัน ดับ ต้น ๆ ของเวียงจัน ทน์
ถือเป็น 1 ใน วัด 5 ศรี ของเวียงจันทน์ คือ ศรีเมือง
ศรีพูล ศรีฐาน ศรีบัวบาน และ ศรีหอม ซึ่งในสมัยโบราณ
มีความเกี่ยวข้องกับการท�ำพิธีส�ำคัญของกษัตริย์ เช่น พิธี
ราชาภิ เ ษก ที่ จ ะต้ อ งน� ำ น�้ ำ พุ ท ธมนต์ จ ากวั ด 5 ศรี
มาประกอบพิธี วัดนี้ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระมหา
กษัตริยล์ าวผูท้ รงย้ายเมืองหลวง จากหลวงพระบางมาอยู่
ที่เวียงจันทน์ ทางตอนกลางของประเทศ วัดนี้เคยถูก
ท�ำลายโดยกองทัพสยามเมื่อปี พ.ศ. 2371 แต่ได้บูรณะ
ขึ้นใหม่จนสวยงามดังเดิม
368 สะบาย ดี

วัดสีเมืองแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง
เวียงจันทน์ ซึ่งในตอนก่อสร้าง นางสีเมืองที่ตั้งท้องได้ 3
เดือน ได้ยอมพลีชีพพร้อมกับม้าของตนตามธรรมเนียม
โบราณ ชาวเมื อ งจึ ง ตั้ ง ชื่ อ ศาลและวั ด ตามชื่ อ นาง
สีเมือง ซึ่งต่อมาที่นี่กลายเป็นที่เคารพสักการะของชาว
ลาวทั้งประเทศ

ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง
เวียงจันทน์ ลักษณะเป็นแท่งหินสีเ่ หลีย่ มยอดมน รายล้อม
ด้วยพระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านช้างนับร้อยองค์

การสักการะต้องใช้เทียนและต้นผึ้งที่วางขายอยู่
หน้าวัด โดยมีความเชือ่ ว่า..ถ้าใครต้องการมีบตุ ร ให้มาขอ
เจ้าแม่แล้วจะสมปราถนา แต่ไม่ควรขอเรือ่ งความรักและ
คู่ครอง เพราะเจ้าแม่ต้องพลัดพรากจากสามี ในวัดยังมี
เจดีย์อิฐศิลาแลงโบราณและกุฎิไม้เก่าให้ชมอีกด้วย
วัดสีเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและอยู่ไม่ไกลจาก
อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีสว่างวงศ์ เข้าชมได้โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย เปิดเวลา 06.00-19.00 น. ส่วนวันส�ำคัญทาง
ศาสนาเปิดถึง 21.00 น. การเข้าชมต้องแต่งกายให้
เรียบร้อยมิดชิด ❑
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ประตูชัย
(Pratuxai หรือ Victory Gate)
หากใครเคยไปเที่ยวชมประตูชัยปารีส ที่ถนนฌ็อง
เซลิเซ่ (Champs Elysees) ประเทศฝรั่งเศสมาแล้ว เมื่อ
ได้มาเห็น “ประตูชัย” ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว
อาจรู้สึกถึงความคล้ายคลึงกัน นั่นคงเพราะประตูชัย
เวียงจันทน์ สร้างขึ้นโดยใช้ประตูชัยปารีสเป็นต้นแบบ
โดยน�ำศิลปะตะวันตก มาผสมผสานกับศิลปะล้านช้างของ
ลาวได้อย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นความโดดเด่นแปลกตา
ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้าง สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2512
โดยมีการประกวดออกแบบ ซึ่งท้าวท�ำไซยะสิดเสนา
ผู้บัญชาการกรมยุทธสรรพาวุธ ของลาวเป็นผู้ชนะการ
ประกวด ประตูชยั นีส้ ร้างเพือ่ ร�ำลึกถึงประชาชนลาวผูเ้ สีย
สละชี วิ ต ในสงครามก่ อ นหน้ า การปฏิ วั ติ ของพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต์ ชาติ ต ะวั น ตกตั้ ง ชื่ อ เล่ น ให้ ป ระตู ชั ย ว่ า
“รันเวย์แนวตั้ง” เพราะใช้ปูนซีเมนต์ที่อเมริกา น�ำมา
เตรียมสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ ระหว่างสงคราม
อินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอเมริกาแพ้สงคราม
เสียก่อน รัฐบาลลาวจึงน�ำปูนนั้นมาสร้างประตูชัยแทน
ประตูชยั เป็นแลนด์มาร์คของเวียงจันทน์ทสี่ ง่างาม
โดดเด่น สามารถถ่ายภาพได้โดยรอบ หรือถ้าเดินเข้าไป
ข้างในอยูใ่ ต้ประตู แล้วแหงนหน้าขึน้ มองเพดาน ก็จะเห็น
ภาพวาดเทพเทวดาประดับลวดลายแบบล้านช้างที่ผสม
370 สะบาย ดี

ผสานศิลปะตะวันตกได้สวยงาม นอกจากนี้ยังมีบันได
น�ำขึน้ สูด่ า้ นบนด้วย แต่ละชัน้ มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก จนถึง
ชั้ น บนสุ ด ที่ เ ป็ น จุ ด ชมวิ ว มองเห็ น แนวถนนล้ า นช้ า ง
ทอดยาวตรงออกไป หากอยู่รอจนพลบค�่ำก็จะมีการ
เปิดไฟแสงสีประดับประดาประตูชัยให้สวยงามแปลกตา
ไปอีกแบบ มีซุ้มรับถ่ายภาพโพลารอยด์คู่กับประตูชัย
อยู่โดยรอบ ❑

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมชั้นดาดฟ้าประตูชัย 5,000 กีบ (ราว 13 บาท)
เวลาเปิดให้บริการ (เปิด-ปิดทางขึ้นด้านบนของประตูชัย)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
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วัดพระบาทโพนสัน
(Phra Bath Phonsan Temple /
Phra That Phonsan)
นมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ วี่ ดั ส�ำคัญและมีชอื่ เสียงทีส่ ดุ
ของเมืองปากซัน  ตั้งอยู่ที่บ้านพระบาท ห่างจากตัวเมือง
ปากซันขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 70 กม. นับเป็นวัด
เก่าแก่ที่มีผู้ศรัทธาตลอดแนวแม่น�้ำโขง ทั้งชาวลาวและ
ชาวไทย วัดเงียบสงบตั้งอยู่บนโนนหินสูง แห่งนี้เป็นที่ตั้ง
พระธาตุอนั เก่าแก่ ประมาณตึก 5 ชัน้ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ว่าสร้างสมัยใด ทว่าลักษณะภายนอกคล้ายพระธาตุพนม
และพระธาตุอิงฮัง แต่ขนาดเล็กกว่า ตามต�ำนานกล่าวว่า
พบรอยพระพุทธบาทเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2475 หลัง
จากนัน้ จึงสร้างวัดขึน้ รอยพระพุทธบาทเป็นรอยพระบาท
ข้างขวา หันไปทางทิศตะวันออก ลึก 46 เซนติเมตร กว้าง
120 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร ทุกปีจะมีการจัด
งานบุญนมัสการพระบาท ในวันขึ้น 15 ค�ำ 
่ เดือน 2 ใกล้
เคี ย งกั บ งานบุ ญ ผะเหวด นอกจากนี้ ใ นวั ด ยั ง เป็ น ที่
ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่และกลองเก่า เส้นผ่าน
ศูนย์กลางกว่า 2 เมตร ❑

374 สะบาย ดี

ปากกะดิ่ง (Pakkading)
หรือ “น�ำ้ กะดิง่ ” (Namkading River) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม อยู่ทางทิศใต้ของ
เมืองปากซัน ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 40 กม. ค�ำว่า
“ปากกะดิง่ ” จริงๆ แล้วเป็นชือ่ เรียกของปากแม่นำ�้ กะดิง่
ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น�้ำโขง แต่บริเวณนี้ไม่ปรากฏเป็น
น�ำ้ สองสีเหมือนปากซัน ปากกะดิง่ ยังเป็นทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ น
ปากกะดิ่ง ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่าย สามารถเข้าไปสัมผัสได้
บริ เ วณปากกะดิ่ ง มี ร ้ า นค้ า และแผงขายปลาให้
นักท่องเที่ยวแวะซื้อหากันได้ทุกวัน
ในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมสายน�้ำกะดิ่ง
และน�้ำตกวังพอง บ้านโพนยาง ซึ่งอยู่ห่างจากปากกะดิ่ง
ประมาณ 17 กม. บ้านโพนยางเป็นหมู่บ้านริมน�้ำกะดิ่ง

ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของแม่นำ 
�้ นักท่องเที่ยวต้องเหมา
เรือหางยาวไปเท่านัน้ สามารถติดต่อเช่าเรือได้ในหมูบ่ า้ น
โพนยาง ราคาประมาณ 200-300 บาท/ล�ำ  โดยสารได้
3-4 คน ใช้เวลาล่องเรือเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง
แม่น�้ำกะดิ่งเหมาะส�ำหรับนั่งเรือชมในฤดูร้อนและ
ฤดูหนาว เพราะฤดูฝนน�ำ้ จะหลากรุนแรงเกินไป สายน�ำ้
กะดิ่ ง เป็ น สายน�้ ำ ขนาดใหญ่ ที่ ไ หลมาจากประเทศ
เวียดนามออกสูแ่ ม่นำ�้ โขง ระดับน�ำ้ บางช่วงไม่ลกึ สามารถ
ลงเล่นได้ สายน�ำ้ ใสสะอาดสามารถมองเห็นพืน้ ทรายจาก
บนเรือ สองข้างทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน สันดอน
ทรายกลางน�้ำ  รวมถึงหน้าผาหินปูนของภูเขารอบด้าน
รวมถึงแก่งหินเล็กๆ เรียกว่าน�้ำตกวังพอง ❑
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หลักซาว (Lak Sao)
และบ้านนาแป (Ban Nape)

การเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
(เปิดท�ำการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.) หลักซาวมี
ไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง มีที่พักหลายแห่งให้เลือก
การเดินทางไปถ้าไม่มรี ถยนต์สว่ นตัว ก็ตอ้ งเหมารถหรือ
นั่งรถประจ�ำทางไป ❑

ตั้งอยู่ในเขตภูเขาหินปูนที่เคยมีป่าสมบูรณ์ เป็นที่
อยู่อาศัยของชาวเผ่าม้งและเหม้ย ต่อมามีการบุกรุก
ท�ำลายป่าเพื่อท�ำไร่เลื่อนลอยจ�ำนวนมาก รัฐบาลลาวจึง
ก�ำหนดเขตปกครองใหม่ในรูปแบบของบริษัทสัปทาน
ด�ำเนินกิจการหารายได้เลีย้ งตนเอง พร้อมกับพัฒนาถิน่ ที่
อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพให้ชาวเผ่า เขตหลักซาวมีถ�้ำ
หินปูนหลายแห่งทีเ่ ข้าชมได้คอื “ถ�ำ้ เมืองคอน” อยูข่ นึ้ ไป
ทางทิศเหนือของเมืองปากซัน ตามทางหลวงหมายเลข 8
ประมาณ 17 กม. และมี “บ่อน�้ำอุ่น” ในล�ำน�้ำพาว
อยู่เลยถ�้ำเมืองคอนไป 1 กม. จากหลักซาวมีถนนผ่าน
บ้านนาแปไปสุดที่ชายแดนด่านแก้วเหนือ ตรงข้ามด่าน
ชายแดนกอเตรี ย ว (Cau Treo) ประเทศเวี ย ดนาม
376 สะบาย ดี

ปากซันและบึงกาฬ กั้นด้วยแม่น�้ำโขง ท่องเที่ยว
ลาวกั น จนเต็ ม อิ่ ม แล้ ว ก็ ไ ด้ เ วลาเดิ น ทางกลั บ เข้ า สู ่
ประเทศไทย ทางด่านจังหวัดบึงกาฬ โดยนัง่ รถสกายแล็บ
ของลาวจากเมืองปากซัน ระยะทางราว 3 กม. ค่าโดยสาร
คนละ 15,000 กีบ (ราว 60 บาท) แล้วลงเรือโดยสาร
ข้ามฟาก  (ถ้าน�ำรถมาสามารถลงเฟอรรี) ข้ามแม่น�้ำโขง
จากด่านท่าเรือเมืองปากซันสู่ด่านบึงกาฬ เสียค่าบริการ
คนละ 60 บาท ใช้เวลาอยูบ่ นเรือ 10-20 นาที เรือจะออก
ไม่เป็นเวลา เพราะต้องรอให้ผโู้ ดยสารเต็มก่อน หรือถ้าไม่
ต้องการรอก็เหมาล�ำได้ ราคาประมาณ 300 บาท
ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งฝั ่ ง บึ ง กาฬและฝั ่ ง เมื อ ง
ปากซัน เปิด-ปิด เวลาเดียวกัน คือ 08.00-18.00 น.
(ในภาวะโควิด-19 ต้องตรวจสอบอีกครัง้ ) ด่านบึงกาฬอยู่
ห่างจากตัวเมืองบึงกาฬประมาณ 3-5 กม. และห่างจาก
เมืองวินห์ (Vinh) ประเทศเวียดนาม ระยะทางเพียง 100
กม. (จากเมืองวินห์ไปยังฮานอยระยะทาง 280 กม.) ด่าน
นี้อยู่ไม่ไกลจากจุดที่จะสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
แห่งที่ 5
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำรถยนต์ลงแพขนานยนต์
ข้ามแม่น�้ำโขงไปมาระหว่างท่าเรือเมืองปากซันกับบ้าน
พันล�ำ  อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ (อยู่ใกล้ท่าเรือด่านตรวจคน

เข้าเมือง) ค่าบริการคันละ 1,500-3,200 บาท แล้วแต่
ขนาดของรถ ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ
หมู่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
0 4249 1832, 0 4249 1001
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จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย หนึ่งจังหวัดริมฝั่ง
แม่ น�้ ำ โขง ฝั ่ ง ตรงข้ า มคื อ เมื อ งปากซั น ประเทศลาว
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น Unseen อย่างภูทอก รวมทั้ง
ถ�้ ำ นาคา ที่ ก� ำ ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสู ง ในเวลานี้
มีประติมากรรมธรรมชาติบนภูสงู ของหินสามวาฬ น�ำ้ ตก
ถ�้ำพระ และวัดอาฮงศิลาวาส จุดชมสะดือแม่น�้ำโขง
เป็นต้น บึงกาฬจึงเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้เราได้เดินทางไปสัมผัส
มาถึงบึงกาฬแล้วอย่าลืมซื้อข้าวก�่ำ  ข้าวเหนียวก�่ำ 
ข้าวเหนียวกล้องลืมผัว กลับไปทานที่บ้าน เพราะข้าวที่นี่
ปลอดสารพิษมีชื่อเสียงมากและอร่อยมากๆ ขอบอก
ยังมีผ้าขาวม้าตาใหญ่ 3 สี สุดคลาสสิคที่ใช้ได้
สารพัดประโยชน์ เรียกอีกอย่างว่า “ผ้าแพรลาย”และ
“ผ้าดารานาคี” เป็นผ้าหมักโคลนที่นุ่มมากของบึงกาฬ
ที่ควรมีติดกายไว้สักผืนยามเดินทาง ❑
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บึงโขงหลง
ทะเลน�้ำจืดของบึงกาฬ “บึงโขงหลง” เป็นหัวใจ
หล่อเลีย้ งบึงกาฬให้ชมุ่ ฉ�ำ 
่ ครอบคลุมเนือ้ ทีก่ ว่า 13,837 ไร่
เป็นแหล่งน�้ำจืดขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 13 กม.
และมีความกว้างประมาณ 2 กม. ต้นน�้ำของบึงโขงหลง
เกิดจากภูววั และภูลงั กาไหลมารวมกันลงสูแ่ ม่นำ�้ สงคราม
และไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ โขงในทีส่ ดุ บึงน�ำ้ นีเ้ ป็นเสมือนบ้านของ
สรรพชีวิต มีนกอาศัยอยู่ถึง 29 ชนิด และปลาน�้ำจืดอยู่
กว่า 25 ชนิด ซึง่ ชาวบ้านได้ออกเรือไปจับปลาเลีย้ งชีพมา
หลายชั่วอายุคน ว่ากันว่าบึงโขงหลงเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ สงครามทีเ่ อ่อล้นก่อนไหลออกสูแ่ ม่นำ�้ โขง
ปัจจุบันเป็นแหล่งดูนก แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร แหล่ง
เพาะพันธุ์ปลา และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต จนได้ขึ้น
ทะเบียนเป็น “พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ส�ำคัญระดับโลก” (Ramsar Site)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

บริ เ วณบึ ง โขงหลงยั ง มี “หาดค� ำ สมบู ร ณ์ ”
หาดทรายทอดยาว เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ มีห่วงยาง
บานานาโบ๊ต และร้านอาหารให้บริการ ทั้งยังสามารถชม
วิวทิวทัศน์ของบึงโขงหลงโดยมีภลู งั กาตัง้ เด่นเป็นฉากหลัง
อีกด้วย  
เราสามารถล่องเรือออกไปชมธรรมชาติได้ จะพบ
พรรณไม้น�้ำมากมาย โดยเฉพาะดงหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ลอยน�ำ้ ทีแ่ ปลกประหลาด ล่องเรือเทีย่ วชมธรรมชาติเสร็จ
แล้ว ยังสามารถนัง่ กินอาหารพืน้ บ้านในร้านรอบๆ บึงได้อกี
นับเป็นแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจทีน่ า่ ไปเยือนจริงๆ
รวมระยะทางจากตัวเมืองบึงกาฬ 96 กม. ❑
บึงโขงหลง
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
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ถ�ำ้ นาคา (อุทยานแห่งชาติภูลังกา)
แหล่งท่องเที่ยว Unseen ใหม่ล่าสุดของจังหวัด
บึงกาฬที่ก�ำลังโด่งดังมาก และมีผู้คนไปเที่ยวกันอย่างอุ่น
หนาฝาคั่งในขณะนี้ คือ “ถ�้ำนาคา” ตั้งอยู่บริเวณวัด
ถ�้ำชัยมงคล อ�ำเภอบึงโขงหลง ภายในพื้นที่ของอุทยาน
แห่งชาติภลู งั กา ห่างจากตัวเมือง 89 กม. ความมหัศจรรย์
ของถ�ำ้ นาคาที่ต้องตะลึงเมื่อได้เห็นคือ หินที่มีขนาดใหญ่
รูปร่างคล้าย “งูยักษ์” หรือ “พญานาค” อยู่หลายจุด
บางก้อนมีลักษณะคล้ายหัวและมีลวดลายคล้ายเกล็ด
พญานาค เรียงซ้อนกันอย่างน่าพิศวง ชาวบ้านมีความเชือ่
ว่าถ�้ำนาคาคือพญานาค หรืองูยักษ์ ที่ถูกสาปให้กลาย
เป็นหิน เพราะบริวารของพญานาคผูค้ รองเมืองบาดาลไป
มีสมั พันธ์สวาทกับมนุษย์ และเมืองบาดาลทีพ่ ญานาคและ
บริวารอาศัยอยู่ ก็คอื บึงโขงหลงในจังหวัดบึงกาฬปัจจุบนั
(ตามต�ำนานความเชื่อเรื่องเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็น
พญานาคและถูกจองจ�ำ จะพ้นค�ำสาปและท�ำให้พื้นที่นั้น
ได้เป็นที่รู้จักและเจริญรุ่งเรือง)
ส่วนในทางธรณีวทิ ยา นักภูมศิ าสตร์อธิบายการเกิด
ถ�ำ้ นาคาว่าคือ “หินซันแคร็ก” (Sun Crack) หมายถึง
“หิ น แตกเพราะดวงอาทิ ต ย์ ” (หรื อ หมอนหิ น ซ้ อ น)
เกิดจากการแตกของผิวหน้าหิน เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ไปมาของอุณหภูมิที่แตกต่างในเวลากลางวัน (ร้อน) และ
กลางคืน (เย็น) อย่างรวดเร็ว ท�ำให้หินเกิดการขยายและ
หดตัวสลับไปมา จนเริ่มแตกเป็นรูปหลายเหลี่ยม ต่อมา
เมื่อมีการผุพัง จากการกัดเซาะโดยน�้ำฝนและอากาศ
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ท�ำให้บริเวณนัน้ ดูเป็นลักษณะเหมือนหมอนทีว่ างซ้อนกัน
เป็นชัน้ ขนานไปกับแนวชัน้ หินเดิม จนเกิดเป็นถ�ำ้ นาคาขึน้
ในที่สุด
ถ�้ำนาคาอยู่ใกล้วัดถ�้ำชัยมงคล การขึ้นไปเที่ยวต้อง
เดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา สร้างไว้
ประมาณ 1,400 ขั้น ใช้เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมง
ดังนัน้ ใครจะไปเทีย่ วก็ตอ้ งฟิตร่างกายให้ดดี ว้ ย  ระยะทาง
จากจุดเริ่มต้นไปถึงถ�ำ้ นาคาประมาณ 1,400 เมตร เป็น
ทางเดินชมธรรมชาติ ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยบรรดา
พืชพันธุด์ อกไม้ ในบริเวณทีใ่ กล้เคียงกัน ได้แก่ เจดียห์ ลวง
ปู่เสาร์ เจดีย์หลวงปู่วัง ถ�้ำหลวงปู่วัง และหัวนาคาที่ 1
เป็นต้น บนยอดภูจะมองเห็นวิวของบึงโขงโหลงได้อย่าง
ชัดเจน
เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมทุ ก วั น ยกเว้ น วั น ที่ มี ฝ นตกหนั ก
ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ก่อนการ
เดินทางนักท่องเที่ยวต้องท�ำการจองคิวล่วงหน้าไม่เกิน
15 วัน ผ่านแอพลิเคชัน แอพ QueQ จ�ำกัดวันละ 350 คน  
และห้ามน�ำหลอดดูดน�ำ 
้ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้
ธูปเทียนเครื่องเซ่นไหว้ ขึ้นไปบนเขาโดยเด็ดขาด) ❑
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว
(น�้ำตกตาดวิมานทิพย์) บ้านตาดวิมานทิพย์
ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
0 4253 0766, 08 1725 2684, 08 4792 3505,
08 3991 0860 (วัดถ�ำ้ ชัยมงคล ภูลังกา)
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วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)
หนึ่งในสุดยอดไฮไลท์ของการไปเที่ยวบึงกาฬแห่ง
ภาคอีสานตอนบน คือ การได้ขึ้นไปปีนป่าย สัมผัสก้อน
หินมหึมาสีแดงที่แปลกประหลาดราวกับประติมากรรม
ธรรมชาติ “ภูทอก” แหล่งท่องเที่ยว Unseen อีสาน
ที่ต้องยอมรับเลยว่ายิ่งใหญ่ตระการตาจนเราตะลึง ใน
ความมหัศจรรย์ของภูผาหินสูงหลายร้อยเมตร ตั้งอยู่
โดดเด่นเป็นสง่า มองเห็นได้ในระยะไกลและต้องทึ่งใน
พลังศรัทธาของมนุษย์ ทีส่ ามารถขึน้ ไปสร้างวัดและบันได
เดินเวียนชมรอบเขาภูทอกได้ บันไดขึ้นภูทอกมีถึง 7 ชั้น
แต่ชั้นที่ 6 ถือว่าสวยสุด เพราะมีลักษณะเป็นบันไดเวียน
ไปรอบภูเขา ฐานชั้นที่ 6 วัดโดยรอบได้ 800 เมตร
สูง 460 เมตร เกาะเกี่ยวอยู่กับหน้าผาสูงชันดิ่ง 90 องศา
ได้อย่างน่าฉงน การเดินขึน้ ไปควรพกน�ำ้ ดืม่ ไปด้วย เพราะ
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่ห้ามน�ำของกินขึ้นไป
เพือ่ ป้องกันปัญหาขยะทีจ่ ะตามมานัน่ เอง ด้านบนมีสถาน

ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ซึ่งเราควรให้ความเคารพไม่ส่ง
เสียงดังรบกวน
วัดภูทอก เกิดขึ้นจากพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ
ได้ ธุ ด งภ์ ม าอยู ่ ที่ ภู ท อก ชาวบ้ า นเกิ ด ความศรั ท ธาจึ ง
พร้อมใจกันสร้างเป็นวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2483 เนื้อที่ 78 ไร่
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย 186 กม. ซึ่งมีเจดีย์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระอาจารย์ จ วน กุ ล เชฏโฐสู ง 30 เมตร
จัดแสดงประวัติและเครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์ ❑
ตั้งอยู่บ้านค�ำแคนพัฒนา
หมู่ 6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
08 7771 8621
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วัดอาฮงศิลาวาส และแก่งอาฮง

น�ำ้ ตกถ�้ำพระ
หินสามวาฬ ภูสิงห์
เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว Unseen ทีไ่ ม่มใี ครกล้าปฏิเสธ
ในความสวยงามแปลกตา ยิ่งใหญ่ราวกับประติมากรรม
ธรรมชาติบนภูสูง ตั้งอยู่บนภูสิงห์  ภายในเขตอนุรักษ์ป่า
สงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู
ซึง่ บริเวณนีเ้ ต็มไปด้วยกลุม่ ก้อนหินรูปทรงแปลกตาน่าชม
นับไม่ถ้วน โดยเฉพาะหน้าผาและถ�้ำน้อยใหญ่ กระจาย
อยู่ทั่วพื้นที่ ล้วนเป็นธรณีสัณฐานหินทรายที่มีอายุหลาย
ล้านปี ที่ผ่านการสึกกร่อนมาเนิ่นนาน จนหลงเหลือ
รูปทรงแปลกพิสดารเอาไว้ให้เราชื่นชมในวันนี้
หินสามวาฬ เป็นหน้าผาหินทรายขนาดใหญ่ ที่มี
ก้อนหินมหึมาแตกตัวเป็น 3 ก้อนใหญ่ๆ เรียงต่อกัน อายุ
ประมาณ 75 ล้านปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินเหล่านี้
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คือเมื่อมองดูจากระยะไกลๆ จะเห็นหินทั้งสามมีรูปร่าง
คล้ายฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ
ซึ่งก็จะถูกเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน แต่ความ
Unseen ของหินสามวาฬไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เพราะยัง
เป็ น จุ ด ชมวิ ว สวยที่ สุ ด บนภู สิ ง ห์ ด ้ ว ย โดยเฉพาะช่ ว ง
พระอาทิตย์ขึ้น ขณะดวงตะวันไต่ระดับขึ้นมาที่ขอบฟ้า
เราจะได้เห็นแสงสีส้มของพระอาทิตย์ไล่เฉดกันอย่าง
สวยงามสุ ด ๆ คู ่ กั บ สายหมอกขาวบางๆ รวมถึ ง เห็ น
วิวทิวทัศน์ตรงหน้าได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เห็นผืนป่า
สี เ ขี ย วอุ ด มสมบู ร ณ์ แลเห็ น ผื น ป่ า ภู วั ว แก่ ง สะดอก
ห้วยบังบาตร หาดทรายแม่น�้ำโขง แลเห็นแม่นำ�้ โขง และ
เห็นภูเขาที่ปากกะดิ่งประเทศลาวได้ ❑

สวรรค์ ข องคนรั ก ธรรมชาติ แ ละสายน�้ ำ บริ สุ ท ธิ์ ชุ ่ ม ฉ�่ ำ  
เพราะน�้ำตกนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมาก น�้ำตกถ�้ำพระ
ตัง้ อยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูววั เดิมตรงนีเ้ ป็นวัด มีการ
สร้างพระพุทธรูปไว้บนชะง่อนผา แต่ภายหลังวัดได้ย้าย
ออกไป เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติแทน การเข้าถึง
ต้องนัง่ เรือไปประมาณ 10 นาที แล้วเดินป่าอีก 500 เมตร
จนถึงลานหินน�้ำตกแผ่ออกหลายสาย บ้างทิ้งตัวเป็นม่าน
กว้าง และบ้างก็เซาะหินลงไปเป็นร่องลึก โดยในฤดูฝนจะ
มีดอกไม้ปา่ บานมากมาย การเดินเทีย่ วน�ำ้ ตกถ�ำ้ พระถือว่า
ปลอดภัยกว่าหลายๆ น�้ำตก เพราะพื้นเป็นหินทราย เดิน
ง่ายสะดวกไม่ลื่น 57 กม. ก็จะถึงที่จอดรถของท่าเรือเข้า
น�้ำตก ค่าเรือเหมาล�ำ  100 บาท หรือถ้าไม่เหมาก็รอเรือ
ออกเป็นรอบๆ แค่คนละ 20 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โทรศัพท์ 0 4232 5406-7 ❑

เยือนวัดอาฮงศิลาวาส จุดชม“สะดือแม่น�้ำโขง”
หน้าอุโบสถจะเห็นคุง้ น�ำ้ ทีม่ กี ระแสไหลวนกินบริเวณกว้าง
เห็นได้ชัดในฤดูน�้ำหลาก เพราะน�้ำจะไหลเชี่ยววนเป็น
หลุมรูปกรวย ดูดเศษซากต่างๆ ลงไปใต้น้�ำตลอดเวลา
วัดนีเ้ ป็นวัดโบราณบนเนือ้ ที่ 80 ไร่ ทีม่ พี ระประธานคล้าย
กับพระพุทธชินราชนามว่า “พระพุทธควานันท์ศาสดา”
เชือ่ กันว่าตลอดแม่นำ�้ โขงทัง้ สายทีย่ าวถึง 4,590  กม. นัน้
บริเวณแก่งอาฮงหน้าวัดนี้คือจุดลึกที่สุด วัดได้ประมาณ
98 วา ลักษณะเป็นแอ่งน�้ำขนาดใหญ่ คล้ายแก่งหินกว้าง
จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวประมาณร้อยกว่าเมตร  
นอกจากนี้ในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11
ในแม่น�้ำโขงหน้าวัดยังมีลูกไฟของบั้งไฟพญานาคผุดขึ้น
ทุกปีด้วย วัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองบึงกาฬ 21 กม. และ
ห่างจังหวัดหนองคาย 115 กม. ❑
วัดอาฮงศิลาวาส หมู่ 3 ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ

สะบาย ดี 385

Neighbor Journey

150 มิ ง กะลาบา

Neighbor Journey

มิ ง กะลาบา 151

Neighbor Journey

Neighbor Journey

ที่พักจังหวัดหนองคาย
วานา เวลเนส รีสอร์ท
ที่พักดีไซน์สวยทันสมัยเหมือนอยู่ริมทะเล ตั้งอยู่
บนท�ำเลดีใกล้พระธาตุหล้าหนอง ห่างจากตัวเมืองไม่ถึง
10 นาที อาคารที่พักสร้างเป็นรูปตัวยู ตรงกลางเป็น
สระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ ❑

พันล้าน บูติค รีสอร์ท
ที่พักใกล้ด่านตรวจพรมแดนหนองคาย มีห้องพัก
หลายแบบ ทั้งห้องพักบนตัวอาคาร บ้านพักแบบวิลล่า
ส่วนตัว ทุกห้องพักตกแต่งตามสไตล์ของตัวเองไม่ซ�้ำ
แบบกัน ❑
118 หมู่ 6 ถ.บ้านเหล่าจอมมณี ต.มีชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย
0 4241 2878
ราคาห้องพักเริ่มประมาณ 1,100 บาท
panlaanresort
388 สะบาย ดี

222/2 ต.หาดค�ำ อ.เมือง จ.หนองคาย
0 4201 2767
ราคาห้องพักเริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท
vananongkhai

โรงแรมอมันตา หนองคาย
ที่พักริมโขง สไตล์ Modern Tropical อยู่ห่างจาก
ตลาดท่าเสด็จ 1.6 กม. ห่างสะพานมิตรภาพ 7 กม. ❑

โรงแรม ณ ริมโขง ริเวอร์วิว
ที่พักในตัวเมืองหนองคาย ห้องพักถูกออกแบบ
อย่างพิถีพิถัน พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ❑
423 หมู่ 5 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.หนองคาย
0 4241 2077, 06 4313 6999
ราคาห้องพักเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
narimkhongriverview

โรงแรม รอยัล นาคารา
หนองคาย
ที่พักตั้งอยู่ใจกลางเมือง งดงามแบบไทยประยุกต์
พร้อมห้องประชุมสัมนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในจังหวัด
หนองคาย ❑
678 ถ.เสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย
0 4242 2889, 08 5002 6528
ราคาห้องพักเริ่มต้นประมาณ 1,100 บาท
royalnakharahotel

999 หมู่ 1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย
0 4241 2899
ราคาห้องพักเริ่มต้นประมาณ 1,300 บาท
amantahotelnongkhai
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ร้านอาหารในเวียงจันทน์ ลาว

ที่พักในเวียงจันทน์ สปป.ลาว

PVO Sandwich and
Vietnamese Food
Kaoyot Village, Vientiane, Laos
+856 20 5572 2072

Lao Derm Restaurant
(ลาวเดิม : ตรงข้ามสนามกีฬา)
13 Vientiane Prefecture (Khounbuloum
Road, Vangthong Market, Vientiane, Laos
856 2125 5283, 020 2926 6688

Kualao Restaurant
134 Samsenthai Road, Vientiane, Laos
+856 2121 4813

PhoZap (เฝอแซ่บ)
Rue Phai Nam, Vientiane, Laos
+856 20 5580 5678
390 สะบาย ดี

DOME Restaurant
Drive 17 Vientiane Prefecture
(ใกล้หอประชุมแห่งชาติลาว) Vientiane, Laos
+856 20 5637 9002

HanCook

Hemera Hotel
(ตรงข้ามตลาดเช้า)
27 Ban Hatsadi Tay, Chantabury, Vientiane,
Laos
+856 2124 1222
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท

Crowne Plaza Vientiane an
IHG Hotel
20 Samsenthai Road, Nongduang Nua
Village Sikhottabong District, Vientiane, Laos
+856 2190 8888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

450 market, Vungthong night plaza,
Thongkhunkham village, Chanthabouly,
Vientiane, Laos
+856 20 2208 7080
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Landmark Mekong Riverside
Thatkhao Village, Sisattanak District,
Vientiane, Laos
+856 2126 6888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

Somerset Vientiane
La Seine Hotel by Burasari
160 Quai Fa Ngum Ban Sithan Neua
Sikhottabong District, Vientiane, Laos
+856 2125 3800
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาท

Viryla Boutique Hotel
Khounta Road, Khounta Village,
Sikhottabong District, Vientiane, Laos
+856 3 0939 6666
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาท
392 สะบาย ดี

Souphannouvong Avenue, Sikhotabong
District, Vientiane, Laos
+856 2125 0888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท

Paksan Hotel
13 Paksan, Paksan , Bolykhamxay , Lao P.D.R
+856 5479 1333
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท

ที่พักในจังหวัดบึงกาฬ
โรงแรมบีเค เพลส

The Little Garden Resort

ที่พักเหมาะส�ำหรับการมาพักผ่อนแบบครอบครัว
มีสวนน�ำ้ พร้อมเครือ่ งเล่น ไว้ให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกสนาน ❑
168 หมู่ 9 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ  
08 5005 0589
ราคาห้องพักเริ่มประมาณ 500 บาท

ที่พักสไตล์รีสอร์ท บรรยากาศอบอุ่น รายล้อมไป
ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และดอกไม้นานาชนิด
239 ม.5 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ   
09 8296 5196
ราคาห้องพักเริ่มประมาณ 500 บาท

สุโรชา รีสอร์ท
ที่พักสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ ❑
หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองฯ จ.บึงกาฬ  
ราคาห้องพักเริ่มประมาณ 365 บาท
08 2224 2230

The One Hotel
ที่พัก 4 ดาว แห่งเดียวในบึงกาฬ ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว ตกแต่งเรียบหรู พร้อมสระว่ายน�ำ 
้ ❑
459 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองฯ จ.บึงกาฬ
0 4249 2234
ราคาห้องพักเริ่มประมาณ 700 บาท

ดาธชา ลอฟท์วิว
ที่พักสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ใกล้หาดค�ำสมบูรณ์
7 หมู่ 18 ต.พัฒนาภิบาล อ.เซกา จ.บึงกาฬ  
06 1245 2888
ราคาห้องพักเริ่มประมาณ 500 บาท
สะบาย ดี 393
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ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์
Day 1
♦

♦

♦

♦

♦

ออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์
เวลา 06.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานี เวลา
07.10 น.
เดินทางด้วยรถตู้จากสนามบินอุดรธานีไปตัวเมือง
หนองคาย ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที
แวะนมัสการพระธาตุบังพวน
ทานอาหารเช้า แล้วเดินทางเข้าสู่อ�ำเภอเมืองไปไหว้
หลวงพ่อพระใสที่วัดโพธิ์ชัย แล้วไปสักการะพระธาตุ
หล้าหนองและศาลาแก้วกู่
เดินทางต่อไปยังวัดหินหมากเป้ง สักการะหุ่นขี้ผึ้ง
หลวงปูเ่ ทสก์ เทสรังสี แล้วมุง่ หน้าสูจ่ ดุ ชมวิวแม่นำ�้ โขง
บนสกายวอล์คที่วัดผาตากเสื้อ
กลับเข้าสู่ตัวอ�ำเภอเมือง เที่ยวถนนคนเดินริมโขง
เดินเล่นซื้อของ และทานอาหารเย็นริมโขง บริเวณ
ลานวัฒนธรรมใกล้วัดล�ำดวน แล้วเข้าที่พักค้างคืนที่
หนองคาย ❑

Day 2
♦

♦

♦

♦

สะบาย ดี
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ข้ามแดนจากหนองคาย ทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่ ง ที่ 1 ข้ า มแม่ น�้ ำ โขง ด้ ว ยรถประจ� ำ ทางเข้ า สู ่
เวียงจันทน์แล้วเข้าที่พัก
จากนัน้ เหมารถสามล้อเทีย่ วเวียงจันทน์แบบ City Tour  
เที่ยวชมบรรยากาศเมืองเริ่มตั้งแต่ วัดพระธาตุหลวง
วั ด สี ส ะเกด หอพระแก้ ว ศาลหลั ก เมื อ ง ศาลเจ้ า
แม่สีเมือง
ปิ ด ท้ า ยยามเย็ น ด้ ว ยการถ่ า ยภาพคู ่ กั บ ประตู ชั ย
เวียงจันทน์ และถ่ายภาพมุมสูงจากชัน้ บนของประตูชยั
ทานอาหารเย็นริมน�้ำบริเวณถนนคนเดินเวียงจันทน์
แล้วกลับเข้าที่พัก ❑

Day 3

Day 4

♦

♦

♦

♦

♦

♦

ออกเดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ ห รื อ รถโดยสาร จาก
นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ สู ่ เ มื อ งปากซั น ระยะทาง
ประมาณ 146 กม.
แวะวัดพระบาทโพนสัน และพระธาตุอิงฮังพระธาตุ
โบราณเก่าแก่ที่สร้างมาแต่โบราณ
ล่องเรือชมธรรมชาติบ้านโพนยาง แล้วแวะเล่นน�ำ้ ชม
ธรรมชาติที่นำ�้ ตกวังพอง
ปิดท้ายด้วยการเดินทางไปเที่ยวถ�้ำหินปูนที่หลักซาว
และบ้านนาแป
เดิ น ทางกลั บ สู ่ ป ระเทศไทยโดยข้ า มเรื อ จากเมื อ ง
ปากซัน เข้าสู่จังหวัดบึงกาฬมาทานอาหารเย็นแล้ว
พักค้างคืนที่บึงกาฬ หากมาถึงเย็นมากสามารถเลือก
พั ก ค้ า งคื น ที่ เ มื อ งปากซั น ตรงข้ า มฝั ่ ง แม่ น�้ ำ โขงที่
จังหวัดบึงกาฬ ❑

♦

♦
♦

♦

ตื่นเช้าเดินทางต่อไปเที่ยวยังวัดอาฮงศิลาวาสจุดที่
เรียกว่าสะดือแม่นำ�้ โขง
แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังวัดเจติยาศรีวิหาร หรือ วัดภูทอก
กราบอัฐพิ ระอาจารย์จวน เทีย่ วภูทอกโดยขึน้ บันไดไม้
ชมทัศนียภาพบนยอดภูทอก
แวะทานอาหารและซื้อของฝากที่ตลาดริมโขง
แล้ ว เดิ น ทางจากบึ ง กาฬด้ ว ยรถตู ้ ไ ปยั ง สนามบิ น
อุดรธานี ระยะทางประมาณ 195 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ราว 3 ชม. เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ โดยสาย
การบินไทยไลออนแอร์ เวลา 18.35 น. ถึงกรุงเทพ
เวลา 19.45 น. หรือปรับอากาศจากบึงกาฬสูก่ รุงเทพฯ
ใช้เวลาเดินทางราว 11 ชม.
หากมีเวลาเพิม่ อีกวันควรไปเทีย่ วถ�ำ้ นาคาสุดมหัศจรรย์
ที่ภูลังกาและควรลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอป ❑
สะบายดี
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-ลาว
เส้นทางที่ 7 เลย-แม่นำ�้ เหือง-หลวงพระบาง
แอ่วเลยเมืองแห่งขุนเขาทะเลหมอก
ซึมซับวิถีสโลว์ไลฟ์ในเชียงคานและหลวงพระบาง
เมืองมรดกโลก ที่มีรากวัฒนธรรมเดียวกัน
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เส้นทางท่องเที่ยว เลย-แม่น�้ำเหือง-หลวงพระบาง
“แอ่วเลยเมืองแห่งขุนเขาทะเลหมอก ซึมซับวิถีสโลว์ไลฟ์ในเชียงคาน
และหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ที่มีรากวัฒนธรรมเดียวกัน”
มผัสความสุขบนวิถีชีวิตเรียบง่ายของผู้คนสอง
  ประเทศ ที่มีความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรม มีราก
เหง้าเผ่าพันธุ์เดียวกัน โดยบรรพบุรุษของชาวเชียงคาน
ส่วนใหญ่ อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้น�ำ
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามติดตัวมาด้วย จนกลายมาเป็น
เอกลักษณ์ของชาวเชียงคานจนถึงทุกวันนี้ ทั้งส�ำเนียง
ภาษา ศิลปกรรมตามวัดวาอาราม ก็ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะล้านช้าง เช่น วัดศรีคุณเมือง วัดศรีโพธิ์ชัย รวมถึง
ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีผีขนน�้ำ  หรือแมง
หน้างาม ก็มาจากความเชือ่ ในเรือ่ งปูเ่ ยอ ย่าเยอ สิงห์แก้ว
สิงห์ค�ำ ซึ่งเป็นเทวดาที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ
เส้นทางสายนี้จะพาคุณไปเที่ยวจังหวัดเลย ที่ได้
ชื่อว่าหนาวสุดในประเทศไทย ชมดอกไม้เมืองหนาว
ทีภ่ เู รือ ถ่ายรูปกับภูเขาฟูจเิ มืองไทยทีภ่ ปู า่ เปาะ และดอก
ซากุ ร ะเมื อ งไทยที่ ภู ล มโล ล่ อ งแพไม้ ไ ผ่ ที่ อ ่ า งเก็ บ น�้ ำ
ห้วยกระทิง เดินป่า ขึ้นเขาสัมผัส ลมหนาวที่ภูกระดึง
ชิมอาหารอีสานอร่อยเคล้าวิวสวยแบบสุดๆ บนแพริม
แม่นำ�้ โขงทีแ่ ก่งคุดคู้ แล้วไปชืน่ ชมทัศนียภาพแม่นำ�้ สองสี
แบบ 360 องศา บนสกายวอล์คพื้นกระจกใสที่ท่าดีหมี
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอ�ำเภอเชียงคาน ที่สามารถชม
“แม่น�้ำเหือง” หรือ แม่น�้ำเหียง (ตามส�ำเนียงท้องถิ่น)

สั

398 สะบาย ดี

ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น�้ำโขง ก่อนไปเดินเล่นกันแบบ
ชิลล์ๆ ที่ถนนคนเดินเชียงคาน
ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วสายบุ ญ สามารถเลื อ กไปไหว้
พระธาตุศรีสองรัก ไปกราบพระพุทธปฏิมานาคปรกอายุ
กว่า 300 ปีทวี่ ดั ศรีคณ
ุ เมือง เทีย่ วชมวัดโบราณกว่า 400 ปี
ที่ วั ด ศรี โ พธิ์ ชั ย เยื อ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผี ต าโขนที่ วั ด โพนชั ย
รวมถึงเทีย่ วชมวิถชี วี ติ ทีห่ มูบ่ า้ นวัฒนธรรมไทด�ำ แล้วข้าม
ไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางสัมผัสวิถีชาวหลวงพระบาง
แท้ๆ ทีใ่ ช้ชวี ติ เนิบช้า ด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า
เที่ยววัดเชียงทองริมแม่น�้ำโขง ดื่มด�่ำพระอาทิตย์ตกบน
เขาที่วัดพระธาตุภูสี เสพสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล
รับประทานอาหารพื้นเมืองและปลาแม่น�้ำโขงตัวโตๆ
ถือเป็นเส้นทางอิ่มสุข ที่จะรีโนเวทหัวใจคุณให้กลับมามี
พลังอีกครั้งได้อย่างแน่นอน ❑
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การเดินทาง
เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 558 กม.
เดิ น ทางโดยรถส่ ว นตั ว จากกรุ ง เทพฯ ใช้ ท างหลวง
หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านตัวเมืองสระบุรี จากนั้น
เข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอ�ำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้า
เขตจังหวัดเลยที่อำ� เภอด่านซ้าย อ�ำเภอภูเรือ ถึงตัวเมือง
เลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง ขึ้นที่สถานีขนส่งสายเหนือ
หมอชิต 2 ใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมง (มีรถกรุงเทพเลย ออกวันละ 3 เที่ยว 11.30/ 15.30/19.30 และ
กรุงเทพ-เชียงคาน วันละ 2 เที่ยว 7.30/20.30 อัตราค่า
โดยสารรถปรับอากาศประมาณ 500 บาท)

จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถนั่งรถไฟมา
ลงทีส่ ถานีรถไฟอุดรธานี และต่อรถโดยสารประจ�ำทางไป
จังหวัดเลย และสามารถเดินทางโดยเครื่องบิน เส้นทาง
กรุงเทพฯ-เลย มีบริการเที่ยวบิน 4 เที่ยวต่อวัน (นกแอร์
และแอร์เอเชีย) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากสนามบิน
จังหวัดเลย มีบริการรถโดยสารไปเชียงคาน อัตราค่า
โดยสารคนละ 150 บาท ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานเลย
0 4281 1520
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลย
0 4281 0592
สถานีรถไฟอุดรธานี
0 4222 2061
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จ.หนองคาย

เที่ยวเมืองเลยก่อนไปหลวงพระบาง

อ.ปากชม

ลาว

แกงคุดคู

อ.เช�ยงคาน

จ.อุดรธานี

2108
4012

าํ้ โขง
แ ม น
2195
201

แมน ํ้าเลย

อ.ทาลี่
2115

อ.นาแหว

อ.ภูเร�อ

อ.นาดวง

203

จ.หนองบัวลำภู
อ.วังสะพุง

2013

จ.พิษณุโลก

จ.เลย

อุทยานแหงชาติภูเรือ
นํ้าตกปลาบา

แมน าํ้ ห
มั น

2113

2114

2249

อ.ดานซาย

ไป อ.นากลาง

210

กิ่งอ.เอราวัณ

2174
2250

ไป อ.นครไทย

2400

อ.ภูหลวง

203

กิ่งอ.หนองหิน

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
ไป จ.เพชรบูรณ

2016

ถํ้าโพธิ์สัตว ถํ้ามโหฬาร

อ.ผาขาว

ไป อ.หลมสัก

จ.เพชรบูรณ

แผนที่ท่องเที่ยวเลย

402 สะบาย ดี

2019

อุทยานแหงชาติภูกระดึง

อ.ภูกระดึง

จ.ขอนแกน
ไป อ.ชุมแพ

จังหวัดเลยเป็นที่รู้จักในชื่อเมืองริมโขง ที่ได้รับ
รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลก ปี 2563
(Sustainable Destinations 2020) 1 ใน 100 เมืองที่
มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงาม
เมืองหนาวในสายหมอกที่เต็มไปด้วยสีสัน และ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินับไม่ถ้วน ใครที่เป็นสาย
รักธรรมชาติ ชอบบรรยากาศโรแมนติก ต้องไม่พลาดมา
เมืองนี้ เพราะนี่จะเป็นทริปที่จะสร้างความประทับใจกับ
คนรักไม่รู้ลืม
ด้วยเป็นดินแดนทีโ่ อบล้อมด้วยเขาสูงสลับซับซ้อน
ทัง้ ภูเรือ ภูหลวง ภูกระดึง ภูปา่ เปาะ ภูคอ้ ฯลฯ เรียกได้ว่า
เป็นเมืองสารพัดภู (เขา) อากาศที่น่ีจึงเย็นสบายตลอด
ทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยต�่ำสุดต�ำ่ กว่า 23 องศา ถึง 7 เดือน
และต�ำ่ กว่า 16 องศา 3 เดือน อีกทั้งตั้งอยู่ตอนบนของ
ภาคอีสาน และมีพรมแดนติดต่อกับลาวยาวถึง 197 กม.
จึงสามารถข้ามไปเที่ยวประเทศลาวได้โดยง่าย
งานประเพณีทใี่ ครๆ ก็อยากมาชม คืองานประเพณี
ผีตาโขน งานบุญใหญ่ประจ�ำปีที่สนุกสนานของอ�ำเภอ
ด่า นซ้า ย งานประเพณีออกพรรษาถวายปราสาทผึ้ง
งานประเพณีไหลเรือไฟ งานบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ และ
ยังมีประเพณีผีขนน�้ำบ้านนาซ่าว อ�ำเภอเชียงคาน เป็น
ประเพณีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวไทยพวนที่หนุ่มๆ
ในหมู่บ้านจะแต่งตัวเป็นหัวผีขนอย่างสนุกสนาน

อาหารการกินของชาวเลย ถึงเป็นอาหารทีเ่ รียบง่าย
แต่ ก็ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น ได้ แ ก่ ข้ า วปุ ้ น น�้ ำ แจ่ ว
ข้าวเปียกเส้น (กวยจั๊บญวน) ต�ำด๊องแด๊ง (คล้ายส้มต�ำใส่
เส้นด๊องแด๊ง) ส้มต�ำน�ำ้ ผักสะทอน และไฮไลท์คือ กุ้งนาปูนา เสียบไม้ย่างให้พอเกรียมๆ กรอบๆ   รวมถึงจุ่มนัว
ยายพัด (คล้ายกับสุกี้) หาทานได้เฉพาะถนนคนเดิน
เชียงคานเท่านั้น  
ส่วนของฝากของเมืองเลยมีตั้งแต่ผลไม้เมืองหนาว
อย่างอะโวคาโด แมคคาเดเมีย องุ่น สตรอว์เบอร์รี กาแฟ
มีงานหัตกรรมอย่างผ้าฝ้ายทอมือที่ไม่เป็นสองรองใคร
อย่างผ้าฝ้ายไทเลย ผ้าฝ้ายย้อมคราม มีผลิตภัณฑ์พนื้ บ้าน
อาทิ ข้าวเปียก (เส้นกวยจั๊บแห้ง) แหนมหมูเชียงคาน
มะพร้ า วแก้ ว แผ่ น กล้ ว ยกระเบื้ อ ง โมเดลผี ต าโขน
เซรามิกผีตาโขน ผ้าห่มนวมเมืองเชียงคาน เป็นต้น ❑
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เชียงคาน

ปั ก หมุ ด สั ม ผั ส บรรยากาศบ้ า นไม้ ริ ม แม่ น�้ ำ โขง
ในเภอเชียงคานที่จะท�ำให้เวลาของคุณเดินช้าลง
ด้วยมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่
เรียบง่าย สมถะ อยู่กันอย่างโอบอ้อมอารี ในอากาศ
เย็นสบาย โดยในเช้าตรู่ของทุกๆ วัน ประมาณตีห้าครึ่ง
ถึงเจ็ดโมงครึ่ง ชาวบ้านจะมาตักบาตรข้าวเหนียว เช่น
เดียวกับชาวหลวงพระบาง ส่วนในช่วงสี่โมงเย็นจนถึง
ประมาณสี่ทุ่มของทุกๆ วัน ตั้งแต่ซอย 5 จนถึงซอย 20
บนถนนเส้นเล็กๆ เลียบริมฝั่งโขงแห่งนี้ จะกลายเป็น
“ถนนคนเดิ น เชี ย งคาน” ที่ มี พ ่ อ ค้ า แม่ ข ายมาตั้ ง
404 สะบาย ดี

ร้านค้า ขายของกินของใช้ และของที่ระลึกต่างๆ นานา
มี ร ้ า นอาหารและกาแฟน่ า รั ก ซ่ อ นตั ว อยู ่ ใ นบ้ า นไม้
ซึง่ สามารถปัน่ จักรยานชมวิวริมฝัง่ โขงได้ (ค่าเช่า 50 บาท/
คัน) อีกทั้งยังมีสตรีทอาร์ต ภาพวาดสามมิติริมแม่น�้ำ 
(บริเวณลานวัฒนธรรมของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ) ทีใ่ คร
มาเที่ยวแล้วต้องมาถ่ายรูปกับแกลอรีริมน�้ำที่ใช้ทางเดิน
และผนังแทนผืนผ้าใบ ❑
ตั้งอยู่ที่ ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
0 4282 1745 (ศูนย์เทศกิจเมืองเชียงคาน)
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วัดศรีคุณเมือง
เมื่อเดินเล่นในเชียงคานสามารถแวะไปไหว้พระ
ขอพรที่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้าน
เหนือของตลาดเชียงคาน บริเวณซอยศรีเชียงคาน 6-7
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485  วัดนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมงาน
ศิลปะ ทัง้ แบบล้านนาและล้านช้าง ดังจะเห็นได้จากโบสถ์
มีหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ตกแต่งลวดลายอัน
วิจิตรบรรจง มีรูปปั้นสิงห์และยักษ์ อยู่ตรงบันได ภายใน
โบสถ์ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปปางนาคปรก
และพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ ที่ส�ำคัญคือ
พระพุทธรูปไม้จ�ำหลัก ลงรักปิดทอง ปางประธานอภัย
อายุกว่า 300 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 ตามแบบศิลปะล้านช้าง มีธรรมาสน์
ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสี ศิลาจารึก ด้านข้าง
ของพระประธานมี “ฮางฮด” (รางน�้ำ) ลักษณะคล้าย
พญานาคตั้งอยู่ ฮางฮดนี้จะใช้ในการประกอบพิธีสรงน�้ำ
พระผูใ้ หญ่หรือเจ้าเมืองเท่านัน้ ภายในพระอุโบสถ มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เป็นนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติ และ
มีหอพิพธิ ภัณฑ์สร้างเพือ่ จัดแสดงของโบราณ ทีบ่ างชิน้ ได้
ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุของชาติ ❑
วัดศรีคุณเมือง
375 หมู่ 1 ถ.ชายโขง ซอย 7 ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย
09 6824 4679
406 สะบาย ดี

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
อีกวัดนึงส�ำหรับนักท่องเที่ยวสายบุญที่ต้องมา คือ
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับ
น�้ำทะเลถึง 400 เมตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2300 เป็นที่ประดิษฐาน “รอยพระพุทธบาท” บนหิน
ลับพร้า (หินลับมีด) ขนาดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง
65 เซนติเมตร ซึง่ กรมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นโบราณ
สถานเมื่อ พ.ศ. 2478 ที่นี่ยังประดิษฐานพระเจ้าใหญ่
พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ ตาม
พระวรกายยังประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเล็กๆ แวววาว
ยามต้องแสง จากอดีตที่เป็นวัดร้างซึ่งมักจะมีพระธุดงค์
เดินทางมาปักกลดบ�ำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ โดยชาวนามัก

พาควายขึ้นกินหญ้าบนภูเขาบริเวณวัด ก็จะน�ำอาหารมา
ถวายแก่พระธุดงค์เป็นประจ�ำ อานิสงส์แห่งการถวายทาน
ท�ำให้ชาวนาท�ำนาขายข้าวจนร�่ำรวยเป็นเศรษฐี และ
ส�ำนึกในบุญคุณของควาย จึงสร้างวัดขึน้ มาใหม่และตัง้ ชือ่
ว่า “วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” หน้าวัดมีรปู ปัน้ ควาย
ซึ่งเรียกว่า “ควายเงิน” นั่นเอง ❑
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
หมู่บ้านผาแบ่น ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
0 4281 2812
สะบาย ดี 407
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แก่งคุดคู้

ภูทอก (เชียงคาน)
ดื่ ม ด�่ ำ กั บ บรรยากาศพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ท่ า มกลาง
ความพริ้วไหวของทะเลหมอกแบบพาโนรามา บนภูเขา
สูงประมาณ 400-500 เมตร ที่อยู่ห่างจากเชียงคานเพียง
3.5 กม. ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 52 กม. การขึ้นไป
ชมทะเลหมอกนั้นต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่ง เดินทางไปเลย
แยกเข้าแก่งคุดคู้ไปนิดเดียว แล้วจอดรถไว้ที่ด้านล่างภู
(มีบริการรถสกายแล๊ปจากตัวเชียงคานไปภูทอกราคา
100 บาท) ติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ศูนย์เทศกิจ
เมืองเชียงคาน) โทรศัพท์ 0 4282 1745 เพื่อนั่งรถ
สองแถว ไปขึ้นยังจุดชมวิว ค่าโดยสารคนละ 25 บาท ใช้
408 สะบาย ดี

เวลาประมาณ 10 นาที ก็ถึงยอดภู ด้านบนจุดชมวิวไม่มี
ร้านอาหารและห้องน�ำ 
้ ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขึน้ ภู
ขากลับสามารถเที่ยวตลาดเช้าภูทอก รับประทาน
อาหารเช้าร้อนๆ ทีม่ ใี ห้เลือกมากมายทัง้ ชา กาแฟ ไข่ลวก
ไข่กระทะ โจ๊ก ปาท่องโก๋ยดั ใส้ ข้าวจีญ
่ วน (ขนมปังไส้หมู)
โรตีภูเขาที่ราดด้วยช็อคโกแลต เป็นต้น ❑
จุดชมวิวพระอาทิตย์ภูทอก
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
0 4282 1664  (อบต.เชียงคาน)

แก่งคุดคู้ จุดชมวิวยอดฮิตของอ�ำเภอเชียงคาน
อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 53 กม. เกิดจากการ
ทอดตัวของแนวหินลงในแม่น�้ำโขง ประกอบด้วยหิน
ก้อนใหญ่ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ตัวแก่งใหญ่กว้างขวาง
กระแสน�้ำเชี่ยว เวลาที่เหมาะจะไปเที่ยวแก่งคุดคู้ คือ
ช่วงหน้าร้อนที่นำ�้ แห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน สามารถ
เดินลงไปสัมผัสน�้ำโขงอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นหาดทราย
กว้างและมีหนิ ก้อนกลมเรียงรายกันอย่างสวยงาม หากมา
ยามเช้า ก็จะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งตรงข้ามบริเวณ
ภูควายเงิน สปป.ลาว
บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมือง มีให้เลือก
ทั้งแบบนั่งเสื่อและแบบโต๊ะนั่ง มีให้เลือกชิมสารพัดทั้ง
ส้มต�ำ ไก่ยา่ ง ไก่ทอดสารพัด เมนูเด็ดของทีน่ คี่ อื ปลาแม่นำ 
�้
ซึง่ เป็นปลาสดๆ ทีช่ าวบ้านหามาจากแม่นำ�้ โขง เอามาท�ำ
เมนูอีสานรสแซ่บ เช่น ลาบปลาแม่น�้ำโขง ต้มย�ำปลาคัง
ปลาคังลวกจิ้ม ปลาคังผัดฉ่า ปลาจกทอดกระเทียม
กุ้งแพชุบแป้งทอด เป็นต้น มีศาลาชมวิวและเรือน�ำเที่ยว
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะนั่งเรือชมทัศนียภาพ 2 ฝั่ง
ไทย-ลาว ไว้คอยให้บริการอีกด้วย ❑
แก่งคุดคู้
บ้านน้อ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
0 4282 1664 (อบต.เชียงคาน)
สะบาย ดี 409
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ภูบกั ได (เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง)

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ตืน่ ตาตืน่ ใจกับวิวอลังการทีภ่ บู กั ได หนึง่ ในจุดหมาย
ที่คนรักธรรมชาติ รักการขึ้นเขาเดินป่า ต้องมาเช็คอิน
ชมทิวสันเขาทีเ่ รียงรายสลับซ้อนกันดังคลืน่ ทะเลที่
มองได้รอบแบบ 360 องศา ประหนึง่ อยูบ่ นยอดของทะเล
ภูเขา ไฮไลท์ของภูบักได คือ ผาหลอกลวง หรือ ผาขี้ตั๋ว
หินแหลมที่ยื่นออกมา ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายรูป โดยถ่ายเสยขึ้นไปไม่ให้เห็นพื้นด้านล่าง จะดูแล้ว
เหมือนอยู่บนหน้าผาที่สูงมากๆ ซึ่งจริงๆ แล้วหินนี้สูง
ห่างจากพื้นเพียงแค่ 1 ถึง 2 เมตรเท่านั้น และยังมีก้อน
หินน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยูบ่ ริเวณโดยรอบให้ได้เก็บ
รูปสวยๆ ได้อย่างจุใจ ทีน่ ยี่ งั เป็นจุดกางเต้นท์ให้ได้ฟนิ กับ
ธรรมชาติแบบดั้งเดิมเพราะไม่มีไฟฟ้า ต้องก่อไฟท�ำ
อาหารเอง สัมผัสบรรยากาศวิถชี วี ติ ชนบทและสวนเกษตร
ได้ตลอดทางที่ขึ้นภูบักได ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง อ�ำเภอภูเรือ บนความสูงประมาณ 1,200 เมตร
จากระดับน�ำ้ ทะเล (ครอบคลุมถึง 3 ต�ำบลของอ�ำเภอภูเรือ
ได้แก่ ต�ำบลสานตม ต�ำบลท่าศาลา และต�ำบลปลาบ่า)
ซึง่ อยูใ่ นการดูแลพืน้ ทีข่ องชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนปลาบ่า
ภูบักได อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 72 กม.
เมื่อมาถึงชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลาบ่า
อ�ำเภอภูเรือ ไกด์ทอ้ งถิน่ จะน�ำรถอีแต๊กมาพาขึน้ เขาไปบน
ถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 9 กม. ตลอดทางจะผ่าน
สวนยางพารา ไร่มนั ส�ำปะหลัง ไร่กาแฟ ฯลฯ แล้วเดินเท้า

อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีรูปร่างคล้ายเรือใหญ่ที่ถูก
ปกคลุมไว้ด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าดงดิบ ป่าสนเขา
สลับกับสวนหินธรรมชาติ ทุ่งหญ้า และดอกไม้ป่านานา
พรรณ อยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กม. มีพื้นที่
75,525 ไร่ ครอบคลุม อ�ำเภอภูเรือและอ�ำเภอท่าลี่
“ยอดภูเรือ” เป็นหน้าผาที่อยู่สูงที่สุดในเขตอุทยานฯ
สูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง  
อุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ ผาโหล่นน้อย
ยอดภูเรือ ผาซ�ำทอง (ผากุหลาบขาว) สวนหินสระสวรรค์
สวนหินพาลี ถ�ำ้ ไทร น�้ำตกหินสามชั้น น�้ำตกห้วยไผ่ ฯลฯ
จุดเช็กอินที่ใครๆ ก็มา คือ “ผาโหล่นน้อย” (ห่าง
จากที่ท�ำการอุทยานฯ ราว 3 กม.) เพราะเป็นจุดชม
พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นทะเลภูเขา
เห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่ง และน�้ำตกห้วยไผ่ที่งดงาม
สูงราว 20 เมตร (ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ประมาณ
2.5 กม.) ทางอุทยานฯ ได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

410 สะบาย ดี

ต่อขึ้นไปอีกราว 300 เมตร ค่าบริการน�ำเที่ยวพร้อม
มัคคุเทศก์ 2,000 บาท/คัน สามารถนั่งได้ 6 คน (ถ้าค้าง
คืน 3,000 บาท) ❑
ติดต่อสอบถามได้ที่
ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�ำบล
ปลาบ่า หมู่ที่ 6 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
09 5701 3139 (ก�ำนันเชิด)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
06 4024 0743

เฉลิมพระเกียรติ ผาโหล่นน้อย-ยอดภูเรือ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้เดินป่า ชื่นชมธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 300 เมตร
ใช้ เ วลาเดิ น ประมาณ 30 นาที ทั้ ง ยั ง มี บ ้ า นพั ก และ
สถานทีก่ างเต็นท์ไว้บริการ ค่าเข้าอุทยานฯ คนไทย ผูใ้ หญ่
40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก
100 บาท

ไม่ ไ กลจากศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว อุ ท ยาน
แห่งชาติภูเรือ สามารถแวะสักการะ “วัดสมเด็จภูเรือ
มิ่งเมือง” พระอารามไม้สักที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง
ควรค่าแห่งการเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก วัดนี้สมเด็จย่า
(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ทรงพระราชทาน
ทรัพย์ซื้อที่ดินสร้างวัดเมื่อครั้งเสด็จน�ำแพทย์อาสาลง
พื้นที่ช่วยเหลือราษฎร ❑
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
0 4281 0965, 08 8509 5299
สะบาย ดี 411
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ภูลมโล
     แหล่งชมดอกนางพญาเสือโคร่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
สั ม ผั ส ได้ เ พี ย งปี ล ะครั้ ง ภู ล มโลตั้ ง อยู ่ ใ นเขตอุ ท ยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย (ในเขตพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย) สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,664 เมตร ซึ่งมีต้น
นางพญาเสือ บานสะพรั่งอวดสีชมพูหวานนับแสนต้น
บนพื้นที่กว่าพันไร่ตามแนวเขา กลายเป็นภาพโรแมนติก
กว้างไกลสุดสายตาจึงได้ฉายาว่า “ซากุระเมืองไทย”
เพราะนางพญาเสือโคร่งเป็นต้นไม้ในวงศ์เดียวกับต้น
ซากุระของประเทศญี่ปุ่น ชื่อภาษาถิ่นนั้นจะเรียกกันว่า
“ซากุระดอย” ซึง่ จะบานในช่วงฤดูหนาว ประมาณปลาย
เดือนธันวาคม-ต้นกุมภาพันธ์ของทุกปี
ไฮไลท์มีอยู่ 3 จุด คือบริเวณคอกวัว ก้อนหินใหญ่
และภูขี้เถ้า ภูลมโลยังมีจุดชมวิวเลาะเลียบผาที่น่าสนใจ
หลายจุดเช่น “ผาดรรชนี” ซึ่งเป็นยอดสูงสุดของภูลมโล
บนความสูง 1,664 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล บนภูลมโลนี้
ยังมีที่พักโฮมสเตย์ของท่องเที่ยวชุมชน บ้านกกสะทอน
แหล่งปลูก “ขิง” ชื่อดังของจังหวัดเลยซึ่งสะดวกสบาย
ไม่แพ้รีสอร์ท  
ภู ล มโล อยู ่ ห ่ า งจากตั ว เมื อ งเลยราว 113 กม
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ไปถึงแล้วติดต่อ
ชุมชนเพราะต้องต่อรถของชมรมท่องเที่ยวกกสะทอน
ขึ้นไป ควรโทรสอบถามดอกไม้บานก่อนเดินทาง ❑
412 สะบาย ดี

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนกกสะทอนตั้งอยู่ ต.กกสะทอน
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
06 2557 0912
สะบาย ดี 413

Neighbor Journey

ภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองไทย)
สัมผัสภูเขาไฟฟูจิเมืองเลย ท่ามกลางทะเลหมอก
บนภูป่าเปาะ จุดชมวิวทะเลหมอกอันสวยงาม สูงจาก
ระดับน�้ำทะเลกว่า 910 เมตร ความสูงระดับเมฆที่ท�ำให้
เห็นทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน เมือ่ มองไปจะเห็น “ภูหอ”
มีลักษณะคล้ายปากปล่องภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นได้
อย่างชัดเจน
จุดชมวิวของภูป่าเปาะมี 4 จุด แต่ละจุดจะห่างกัน
ราว 200 เมตร เดินชมต่อเนื่องกันได้ง่ายๆ จุดแรก คือ
“ภูหอ” ภูเขาไฟฟูจิเมืองไทย จุดที่สองคือ “จุดชมวิวผา
นางนอน” มีลักษณะคล้ายผู้หญิงก�ำลังนอนอยู่ และเห็น
ภูเขาอีกลูกลักษณะคล้ายกับผูช้ ายก�ำลังนอนกอดพุงมอง
ภูเขา จุดทีส่ าม “จุดชมวิวสวนหินผางาม” ซึง่ เป็นผาหิน
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ขนาดใหญ่ จุดที่สี่เดินไปอีก 250 เมตร เป็นจุดสูงสุด
ทีเ่ ห็นวิวรอบทิศ 360 องศา ซึง่ สามารถชมทัง้ พระอาทิตย์
ขึ้นและตก  ในช่วงที่อากาศโปร่งในฤดูหนาวก็จะเห็นไป
ถึงอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อุทยาน
แห่งชาติน�้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ วนอุทยานแห่งชาติ
นายูง-น�้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และถ�้ำเอราวัณ จังหวัด
หนองบัวล�ำภู เรียกว่ามาที่เดียวได้ชมวิวแบบคุ้มสุดๆ
การขึน้ ภูนนั้ ไม่สามารถน�ำรถขึน้ ไปเองได้ ต้องจอด
รถไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จากนั้นซื้อตั๋วคนละ
60 บาท เพือ่ ขึน้ รถอีแต๊ก นัง่ ได้ 5-7 คนต่อรอบ ระยะทาง
ประมาณ 2 กม. รถจะจอดให้ชมแค่ 3 จุด จุดสุดท้าย
จุดที่ 4 ต้องเดินเท้าขึน้ ไปเองจากจุดที่ 3 อีกราว 200 เมตร
ซึ่งผ่านป่าไผ่ลาดชัน แต่คุ้มค่ากับการเดินแน่ๆ ด้านบน
ไม่มนี ำ�้ และอาหารขาย ต้องพกไปเองโดยซือ้ ทีศ่ นู ย์บริการ
นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นบริเวณใกล้ภูป่าเปาะ ยังมี
บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ไว้คอยให้บริการอีกด้วย ❑
สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของภูป่าเปาะ
หมู่ 3 บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
08 7424 3410,  0 4281 0820 (อบต.ปวนพุ)

พระธาตุศรีสองรัก
ต�ำนานรักสองแผ่นดิน
สักขีพยานแห่งความรักสามัคคีของสองแผ่นดิน
พระธาตุศรีสองรัก ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ หมัน (ใกล้กบั อ�ำเภอ
ด่านซ้าย 1 กม. หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กม.) เป็น
ศิลปกรรมแบบล้านช้าง ก่ออิฐถือปูนสูง 19.19 เมตร
ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 10.89 เมตร ย่อมุม
ไม้สิบสอง องค์ระฆัง หรือเรือนธาตุทรง “บัวเหลี่ยม”
คล้ายพระธาตุพนม และพระธาตุหลวง (เวียงจันทน์) สร้างขึน้
ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา
ร่วมกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต   
(เวียงจันทน์) ราว พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 เพื่อ
เป็นสักขีพยานในกระท�ำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล�้ำ
ดินแดนของกันและกัน แสดงถึงพระราชไมตรีและความ
สัมพันธ์อันดีต่อกัน ร่วมกันต่อสู้กับพม่า ในสมัยที่พม่า
เรื อ งอ� ำ นาจ อี ก ทั้ ง เป็ น ด่ า นกั้ น เขตแดนของทั้ ง สอง
ประเทศในสมัยนั้น ซึ่งตามต�ำนานกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้น ณ
กึ่งกลางระหว่างล�ำน�้ำโขงกับแม่น�้ำน่าน ซึ่งเป็นรอยต่อ
ของทัง้ สองราชอาณาจักร โดยทุกปีในวันขึน้ 15 ค�ำ 
่ เดือน 6
ชาวด่านซ้ายจะร่วมกันสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรัก
วัดพระธาตุศรีสองรักร่มรื่นไปด้วยต้นลั่นทมหรือ
ลีลาวดี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลา ปางนาคปรก
หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว สร้างด้วยศิลา ในแต่ละ
ปีจะมีพิธีปิดทอง 1 ครั้ง กระท�ำก่อนวันงานสมโภชองค์
พระธาตุ 1 วัน

การขึ้ น ไปสั ก การะพระธาตุ ศ รี ส องรั ก ที่ มี ค วาม
ศักดิ์สิทธิ์นั้น มีข้อห้ามดังนี้ ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง เพราะ
สีแดงหมายถึงเลือด การสูร้ บ การเป็นศัตรู ห้ามผูห้ ญิงขึน้
ไปบริเวณหน้าพระประธานในอุโบสถ และในก�ำแพงแก้ว
รอบองค์พระธาตุ เนื่องจากผู้หญิงอาจมีร่างกายที่ไม่
บริสุทธิ์ (หมายถึงอาจมีประจ�ำเดือน) ห้ามสวมกางเกง
ขาสั้นเหนือหัวเข่า หรือแต่งกายไม่สุภาพ และไม่ควรน�ำ
เด็กเล็กๆ และสัตว์ทุกชนิดขึ้นไปบริเวณองค์พระธาตุ ❑
วัดพระธาตุศรีสองรัก
86 บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14  ต.ด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลย  
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สกายวอร์คท่าดีหมี
(สกายวอล์คเชียงคาน)
ยิง่ ใหญ่อลังการ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงคาน
ที่ไม่มาไม่ได้แล้ว คือ “สกายวอร์คท่าดีหมี” หรือ“สกาย
วอล์คภูคกงิ้ว” บ้างก็นิยมเรียกกันว่า “สกายวอล์ค
เชียงคาน” เป็นจุดชมวิวริมแม่นำ�้ โขง ทีต่ งั้ อยูบ่ นเนินเขาสูง
บริ เ วณพระใหญ่ ภู ค กงิ้ ว ตรงปาก “แม่ น�้ ำ เหื อ ง”
สบกับ “แม่น�้ำโขง” บ้านท่าดีหมี อ�ำเภอเชียงคาน ถือ
เป็นสกายวอร์คทีห่ วาดเสียวทีส่ ดุ ในประเทศไทย  และนับ
เป็นสกายวอร์คแห่งที่ 2 ของภาคอีสาน (แห่งแรกที่วัด
ผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย )
ตัวสกายวอร์คเป็นทางเดินกระจกริมแม่น�้ำโขง
กว้าง 2 เมตร ยาวทั้งสิ้น 100 เมตร สูงกว่าระดับแม่น�้ำ
โขงกว่า 80 เมตร เทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น โดยมีส่วนยื่น
ออกไปบริเวณหน้าผา 21 เมตร มีจุดชมวิว 3 จุด ขนาด
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กว้าง 8 เมตร แต่ละจุดสามารถชมวิวทิวทัศน์ในมุมมอง
ที่แตกต่างกัน สร้างด้วยเหล็กชุบกัลไนซ์ป้องกันสนิม โดย
ส่วนที่เป็นพื้นกระจกใสยาว 40 เมตร ใช้แทมเพอร์
ลามิ เ นตหนา 4 ซม. ที่ มี ค วามทนทานความมั่ น คง
แข็งแรง รองรับน�้ำหนักได้ 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
(ใช้งบประมาณ 28.7 ล้านบาท) ซึง่ สามารถชมทัศนียภาพ
ทัง้ ฝัง่ ไทยและฝัง่ ลาวได้ในมุมสูง มองเห็นวิวแม่นำ�้ สองสาย
ทัง้ แม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ เหือง ทีบ่ รรจบกันเป็นแม่นำ�้ สองสี
คือสีขุ่นกับสีคราม ที่ไหลกั้นพรมแดนไทย-ลาว
จากจุ ด นี้ จ ะสามารถเห็ น วิ ถี ชี วิ ต ผู ้ ค นริ ม แม่ น�้ ำ 
เห็นแล่นเรือไปมาหาสู่กัน บ้างก็หาปลาบริเวณนี้ ในช่วง
เย็นจะได้ชมพระอาทิตย์ตกที่เหลี่ยมเขาฝั่งสปป.ลาว
(ฝั่งตรงข้ามคือ บ้านเวินค�ำ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี)
ด้านบนสกายวอล์คนั้น ก็ยังเป็นที่ประดิษฐาน
“พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์” หรือที่
ชาวบ้านนิยมเรียก “พระใหญ่ภูคกงิ้ว” พระพุทธรูปปาง
ประทานพรขนาดใหญ่ ที่โดดเด่นเป็นสง่าเห็นได้แต่ไกล
หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองสูง 19 เมตร สร้างขึ้น
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ในโอกาสพระชนมายุครบ 72 พรรษา บริเวณโดยรอบมี
ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และที่จอดรถไว้คอย
บริการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-18.00 น.

(หากฝนตกจะปิดให้บริการทันที เพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว) ค่าบริการคนละ 50 บาท (เป็นค่ารถ
โดยสารและค่ารองเท้าเดินบนพื้นกระจก) บริหารงาน
โดยชุมชนบ้านท่าดีหมีร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ปากตม ❑
สกายวอร์คท่าดีหมี
128 หมู่ 4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
06 5990 9385
สะบาย ดี 417

Neighbor Journey

Neighbor Journey

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย
รู้จักเทศกาลที่ติดอันดับหนึ่งของจังหวัดเลย คือ
ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน เป็นเทศกาล
ทีร่ วมไว้ทงั้ ความสนุกสนานและความศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา ผ่านพิพธิ ภัณฑ์ผตี าโขน วัดโพนชัย  ภายในอาคาร
พิพธิ ภัณฑ์เรือนไม้ได้รวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีของ
ด่านซ้ายมาจัดแสดงไว้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
1. ห้ อ งเมื อ งด่ า นซ้ า ยและพระธาตุ ศ รี ส องรั ก แสดง
ประวัติศาสตร์ของชาวด่านซ้ายเมื่อ 400 ปี ที่ผ่านมา
รวมถึงประวัติตำ� นานพระธาตุศรีสองรัก 2. ห้องผีตาโขน
แสดงเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาและงานประเพณี
บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การท�ำหน้ากากผีตาโขน
ในรูปแบบต่างๆ 3. ห้องฉายภาพเรื่องราวของเมือง
ด่านซ้าย ประเพณีงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
พร้อมแสดงนิทรรศการแหล่งท่องเทีย่ วในอ�ำเภอด่านซ้าย

อาหารพื้นเมือง และบุคคลส�ำคัญของด่านซ้าย 4. ของดี
เมืองด่านซ้าย เช่น สมุนไพรพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว
อ�ำเภอด่านซ้าย 5. การสาธิตการท�ำหน้ากากผีตาโขน  โดย
จะสาธิตทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ให้ผู้มาเยือนได้ชมศิลปะ
พื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย  ทั้งยังสามารถ
วาดหน้ากากผีตาโขนอันเล็กๆ กลับไปเป็นของที่ระลึก
ได้อีกด้วย
ส่วนท้ายสุดเป็นร้านขายของที่ระลึก ซึ่งมีของ
ที่ระลึกสวยๆ น่ารักๆ เช่น หน้ากากผีตาโขนจิว๋ เซรามิก
รูปผีตาโขน แม่เหล็กติดตู้เย็น รวมถึงหน้ากากผีตาโขน
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ให้เราซื้อเป็นของฝาก หรือน�ำไป
ประดับที่บ้าน ❑
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย  
88 หมู่ที่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
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วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย หรือ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา เป็นวัดที่
เก่าแก่และสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัด มีอายุมากกว่า
400 ปี สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการตั้งชุมชนบ้านแสงภา
อ�ำเภอนาแห้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2090 โดยกลุ่มพรานจาก
เวียงจันทน์ ซึ่งมีนายภา (เชียงภา) เป็นหัวหน้า ภายในวัด
มี พ ระอุ โ บสถ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยวั ด เชี ย งของเมื อ ง
หลวงพระบาง ปั จ จุ บั น วั ด นี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะจาก
อยุธยา ล้านช้าง และจีน ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน
ภายนอกอาคารจ�ำพวกส่วนหน้าบัน คันทวย ตกแต่งด้วย

การสลักลายเป็นลายก้านขด กระหนก นาคเคล้า ภาพ
รามเกียรติ์ และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สวยงาม
อ่อนช้อยตามแบบฉบับชาวล้านนา ภายนอกวัดจะเห็น
ผืนนากว้างใหญ่สีเขียวอ่อนเป็นฉากหน้า ส่วนฉากหลัง
เป็นทิวเขาเขียวขจีตัดกับท้องฟ้าสีคราม ❑
วัดศรีโพธิ์ชัย
เลขที่ 51 บ้านแสงภา หมู่ที่ 1 ต.แสงภา
อ.นาแห้ว จ.เลย
08 2835 3341
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หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด�ำ
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทด�ำที่ หมู่บ้านชาวไทด�ำ
หรือ ลาวโซ่ง จากทีเ่ คยตัง้ รกรากอยูใ่ นเมืองไทด�ำ บริเวณ
ลุม่ แม่นำ�้ ด�ำและแม่นำ�้ แดงในเขตเวียดนามเหนือราว พ.ศ.
2425 หลังสงครามฮ่อยุติลง ชาวไทด�ำส่วนหนึ่งได้อพยพ
เข้ามาสู่ประเทศไทย มาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด
อ�ำเภอเชียงคานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2448 แล้ว ทีน่ จี่ งึ กลายเป็น
ศูนย์วัฒนธรรมส�ำคัญของชาวหมูไต (ไทด�ำ) ที่ด�ำรงคงวิถี
ดั้งเดิมเอาไว้ ชาวไทด�ำมีภาษาและอักษรไทด�ำเป็นของ
420 สะบาย ดี

ตนเอง มีการแสดงการร่ายร�ำตามประเพณีของชาวไทด�ำ 
มีพพิ ธิ ภัณฑ์ทรี่ วบรวมเครือ่ งใช้ไม้สอยในสมัยก่อน มีบา้ น
จ�ำลองทีส่ ร้างขึน้ ตามรูปแบบของชาวไทด�ำดัง้ เดิม ทีบ่ นั ได
หน้าบ้านจะขึน้ ได้แต่เฉพาะผูช้ ายเท่านัน้ ส่วนหลังบ้านจะ
เป็นครัวและมีบันไดขึ้นลงส�ำหรับผู้หญิง (ตามความเชื่อ
ของชาวไทด�ำ) เมือ่ ขึน้ ไปแล้วจะเป็นห้องของผีเรือน ผีปยู่ า่
ซึ่งชาวไทด�ำนับถือ

บริเวณใต้ถุนบ้านที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ เป็นที่
สาธิตทอผ้าโบราณ “ซิ่นนางหาญ” มรดกตกทอดที่
สืบทอดกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ ด้านหลังของหมูบ่ า้ นมีจดุ ชมวิว
สวยๆ เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ ถ้าเรามาในช่วงฤดูท�ำนาฝน
ก็จะเห็นนาข้าวเขียวขจี ❑
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด�ำ หมู่ 4 บ้านนาป่าหนาด
ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
08 4931 4644
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อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
วัดเนรมิตวิปัสสนา
ชมวัดทีส่ ร้างจากศิลาแลง ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาห่างจาก
พระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย พระอุโบสถและเจดีย์
ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทัง้ หลัง มีพระพุทธชินราช
จ�ำลองเป็นพระประธาน โดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันอ่อนช้อยใช้เวลาวาดนานถึง 8 ปี วัดนี้เดิมชื่อ
“วัดหัวนายูง” ก่อนจะเปลีย่ นชือ่ เป็น “วัดเนรมิตวิปสั สนา”
ในปี พ.ศ. 2521 โดยพระครูภาวนาวิสทุ ธิญาณ (หลวงพ่อ
พระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด หลังเดิน
ทางธุดงค์ไปพ�ำนักทีพ่ ระธาตุศรีสองรัก ท่านได้เลือกพืน้ ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งถูกชาวบ้านบุกรุกท�ำไร่เผาถ่านจน
โล่งเตียนเหมือนภูเขาหัวโล้น ที่เรียกว่า ภูเปือย ตั้งวัดขึ้น
เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้คงสภาพเดิม เมื่อท่านมรณภาพลง
ในปี พ.ศ. 2540 สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย จึงได้เก็บ
422 สะบาย ดี

รักษาไว้ที่มณฑปด้านหลังพระอุโบสถ โดยใช้งบในการ
สร้าง 197 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างถึง 14 ปีเต็ม ❑
วัดเนรมิตวิปัสสนา
20 หมู่ 14 บ้านหัวนายูง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย
จ.เลย
0 4289 1226

พิสูจน์ยอดเขาในต�ำนาน ที่หลายคนตั้งเป้าว่า
จะต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต ใครที่ชอบเดินป่า ปีนเขา
ชมธรรมชาติ ย่อมไม่พลาดภูกระดึง บทพิสจู น์ความอดทน
พิสูจน์ความเป็นเพื่อนแท้แห่งการเดินทาง
การมาภูกระดึงนอกจากใจต้องถึงแล้ว ยังต้องฟิต
ร่างกายมาให้พร้อมด้วย และสามารถมาได้หลายครั้ง
หลายช่วงทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน เพราะธรรมชาติ
ช่างต่างกันแบบสุดๆ หน้าหนาวจะเห็นใบเมเปิ้ลสีแดง
หน้าร้อนจะเห็นป่าไผ่สที อง ภูกระดึงมีพนื้ ทีร่ าว 217,576 ไร่  
เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึง
ราว 37,500 ไร่ ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 400-1,200 เมตร
ยอดสูงสุดคือ ภูกุ่มข้าว สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ
1,350 เมตร ประกอบด้วยป่าดงดิบและทุ่งหญ้าป่าสน
ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ปา่ นานาชนิด
รวมทัง้ น�ำ้ ตก ล�ำธาร หน้าผา เป็นพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ของล�ำน�ำ้ พอง

ล�ำน�้ำส�ำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การขึ้นภูหรือขึ้นเขา ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน
ต้องไปให้ถึงตีนเขาก่อนบ่าย (หลัง 13.00 น. ไม่อนุญาต
ให้ผ่านขึ้นเขาทุกกรณี) ด้วยระยะทางกว่า 9.3 กม.
(จากศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วศรีฐานซึง่ อยูด่ า้ นล่าง ไปยัง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางซึ่งอยู่ด้านบน) ต้องเดิน
ขึ้นเขาฟังเสียงนกชมไม้ป่าไปบนหนทางค่อนข้างลาดชัน
ราว 5.5 กม. แล้วเดินต่อบนทางราบยอดภูอีก 3.8 กม.
(ณ จุดนีป้ จั จุบนั มีจกั รยานให้เช่า) ใช้เวลาราว 4-6 ชัว่ โมง
ถ้าเดินช้าจะถึงที่พักค�่ำมืด ส�ำหรับใครที่แบกส�ำภาระ
ไม่ไหว จ้างลูกหาบช่วยแบกสัมภาระได้ (ควรเตรียมของใช้
ไปเท่าที่จ�ำเป็น เพราะค่าแบกคิดเป็นน�้ำหนักราวๆ 30
บาท / 1 กิโลกรัม) ระหว่างทางมีจุดพักนักท่องเที่ยว
ที่เรียกว่า “ซ�ำ” ทั้งซ�ำแฮก ซ�ำบอน ซ�ำกกกอก ซ�ำกอซาง
ซ�ำกกหว้า ซ�ำกกไผ่ ซ�ำกกโดน ซ�ำแคร่ ตามล�ำดับ แต่ละซ�ำ
จะมีร้านค้าหรือร้านอาหาร และมีห้องน�้ำไว้คอยบริการ
ถ้าอยู่บนภูกระดึงแล้วจะมีร้านอาหารให้เลือกสังสรรค์
ตัง้ แต่อาหารตามสัง่ จนถึงจิม้ จุม่ หมูกระทะ ราคาแพงกว่า
ทั่วไปเล็กน้อยด้วยมีค่าขนส่งขึ้นไปแม้กระทั่งน�ำ้ ดื่ม
จุดชมพระอาทิตย์ตกบรรยากาศโรแมนติกแบบ
สุดๆ มี 2 แห่ง คือ “ผาหมากดูก” (อยู่ใกล้ที่พัก) และ
“ผาหล่มสัก” (ห่างที่พักไปราว 9 กม. ห่างจากผาแดง
เพียง 2.5 กม.) ทีใ่ ครๆ ก็ตอ้ งมาถ่ายรูป เพราะเป็นเสมือน
แลนด์มาร์คของภูกระดึง
ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมอิ าจลดต�ำ่ จนถึงศูนย์องศา
เซลเซียส ส่วนช่วงกลางคืนจะเห็นดวงดาวพร่างพราว
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เต็มฟ้าได้อย่างเต็มตา ชมพระอาทิตย์ขนึ้ กลางทะเลหมอก
ที่ ผานกแอ่น แล้วไปไหว้พระทีล่ านพระศรีนครินทร์ เทีย่ ว
สระอโนดาต บึงน�ำ้ สีเขียวกลางลานหิน (ห่างทีพ่ กั 2.7 กม.)
แล้ ว เดิ น เที่ ย วตามผาต่ า งๆ ทั้ ง ผานาน้ อ ย ผาแดง
ผาเหยียบเมฆ ซึ่งหากไปช่วงเวลาที่มีหมอกปกคลุมก็จะ
เหมือนได้เหยียบเมฆจริงๆ มีธรรมชาติรมิ ทางทัง้ ดอกไม้ปา่
นกนานาชนิด รวมทั้งกวางป่าที่ซ่อนตัวตามพุ่มไม้
บนภูกระดึงมีนำ�้ ตกมากกว่า 10 แห่ง แต่ไฮไลท์ คือ
“น�้ำตกวังกวาง” สูงราว 7 เมตร ที่ในอดีตกวางชอบมา
กินน�้ำที่นี่ และมี “น�้ำตกถ�้ำสอเหนือ” ที่มีดงกุหลาบแดง
(ห่างจากที่พัก 4.8 กม.) ยังมีน�้ำตกธารสวรรค์ (ห่างจาก
ที่พัก 1.6 กม.) น�้ำตกโผนพบ (โผน กิ่งเพชร นักมวย
แชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทยเป็นผู้ค้นพบ) น�้ำตกเพ็ญ
และน�ำ้ ตกถ�้ำใหญ่ น�้ำตกรัตนา น�้ำตกพระองค์ เป็นต้น
แต่ละที่ดูเหมือนจะไกล แต่ถ้าวางแผนให้ดีจะ
พบว่าสถานทีเ่ ทีย่ วนัน้ เชือ่ มต่อกันไปตลอดทาง ขอแผนที่
เส้นทาง และขอรับใบประกาศนียบัตรผู้พิชิตภูกระดึงได้
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จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง ทั้งนี้ควรเตรียม
รองเท้าผ้าใบดีๆ เสื้อหนาว หมวก ไฟฉาย แบตโทรศัพท์
ยาทาแก้ปวดเมื่อย และยาคลายกล้ามเนื้อติดไปด้วย
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้า
ได้ระหว่าง 1 ต.ค.-31 พ.ค. (ปิดช่วงหน้าฝน 1มิ.ย.-30 กย.)
ค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100
บาท มีที่พัก เต๊นท์ และลานกางเต๊นท์ให้บริการ (ห้ามน�ำ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดบางที่ใช้แล้วทิ้งเข้ามาในอุทยา
นฯ) เปิดตัง้ แต่ 06.00-13.00 น. มีรถทัวร์สายกรุงเทพ-เลย
ลงรถที่ผานกเค้า หรือสถานีขนส่งอ�ำเภอภูกระดึงแล้วต่อ
รถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังที่ท�ำการอุทยานได้ ❑
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
0 4281 0833, 0 4281 0834
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กิจกรรมน่าท�ำในจังหวัดเลย

ล่องแพที่อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยกระทิง
สะพานมิตรภาพน�้ำเหือง ไทย-ลาว
เป็นสะพานข้ามแม่นำ�้ เหือง ทีเ่ ชือ่ มระหว่างประเทศ
ไทยและสปป.ลาว เปิ ด ใช้ อ ย่ า งเป็ น ทางการในวั น ที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นนากระเซ็ง ตัวสะพาน
ยาว 123 กม. สะพานนี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี
สู่เมืองมรดกโลก หลวงพระบางใต้ ระยะทาง 363 กม.
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดส�ำหรับชาวไทย และเป็นเส้นทางลัดสู่
กรุงเทพฯ ส�ำหรับชาวลาว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
426 สะบาย ดี

ข้ามไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีสินค้า
อุปโภค บริโภคต่างๆ ในบริเวณตลาดและร้านค้า ใกล้
สะพานฝั่ง สปป.ลาว โดยใช้หนังสือเดินทางหรือท�ำใบ
ผ่านแดน ณ ที่ว่าการอ�ำเภอท่าลี่ ซึ่งมีอายุการใช้งาน 3 วัน
สะพานนี้เปิดระหว่าง 06.00-18.00 น. ของทุกวัน ❑

อ่างเก็บน�้ำห้วยกระทิง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอ่าง
เก็บน�ำ้ ห้วยน�ำ้ หมาน อ่างเก็บน�ำ้ บนสันเขือ่ นขนาด 1,500 ไร่
น�้ำใสเย็นจากยอดภูถูกกักเก็บไว้ที่นี่ ในช่วงฤดูหนาวจะ
พบกับไอหมอกบางๆ ปกคลุมไปทั่วพื้นผิวน�้ำในยามเช้า
ยามแสงอาทิตย์สาดมากระทบผืนน�้ำ  จะงดงามเกินค�ำ
บรรยาย ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัดเลย
ที่สามารถมาใช้เวลาชิลๆ ได้ทั้งวัน ทั้งรับประทานอาหาร
และชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม บริเวณอ่างเก็บน�้ำจะ
มี เ รื อ นแพอยู ่ ห ลายร้ า น ที่ ส ามารถมาทานปลาสด
รสเลิศ ปลาแม่น�้ำตัวโตๆ หรือมาทานอาหารพื้นบ้าน
แบบแซ่บๆ บนแพ อาทิ ลาบ ส้มต�ำ ย�ำ ปลาเผา ไก่ทอด

ไก่ย่าง เป็นต้น ไฮไลท์คือการใช้เรือโยงลากแพอาหารชม
ธรรมชาติ แล้วสามารถเล่นน�้ำให้ชุ่มฉ�่ำ  ทั้งยังสามารถ
ปั่นจักรยานรอบบริเวณสันเขื่อนที่ยาวกว่า 800 เมตร
ได้อีกด้วย ❑
อ่างเก็บน�้ำห้วยกระทิง
หมู่ 1 ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
0 4203 9871 (อบต.กกทอง)
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การข้ามแดน
จากชายแดนจังหวัดเลยข้ามไปยังหลวงพระบาง
สามารถข้ามแดนได้ที่ “ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง”
หรือทีเ่ รียกว่า “ด่านสะพานมิตรภาพน�ำ้ เหืองไทย-ลาว”
ต�ำบลอาฮี อ�ำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ
เมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เปิดระหว่าง 06.00-18.00 น.ของทุกวัน
ข้ามแดนโดยใช้แค่พาสปอร์ต ไม่ต้องท�ำวีซ่า อยู่ได้
30 วัน หากไม่มีต้องไปติดต่อขอท�ำเอกสารใบผ่านแดน
(Border Pass) ณ ที่ว่าการอ�ำเภอท่าลี่ ซึ่งมีอายุใช้งาน
3 วัน แต่เข้าไปได้แค่แขวงไชยบุรีเท่านั้น หากจะเดินทาง
ไปแขวงหลวงพระบางจะต้องติดต่อที่ด่าน ตม.แขวง
ไชยบุรี อีกครั้ง  

428 สะบาย ดี

หากต้องการน�ำรถยนต์เข้า สปป.ลาว ต้องท�ำ
หนังสือขออนุญาตน�ำรถออกต่างประเทศ (พาสปอร์ตรถ)
ที่ ก รมการขนส่ ง ทางบก ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ที่ มี
เขตชายแดนติดต่อประเทศลาว หรือที่ส�ำนักงานขนส่งที่
จดทะเบียนรถที่ใดที่หนึ่ง โดยใช้คู่มือรถ บัตรประชาชน
ใบขับขี่ หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยของไทยและ
ลาว ซึ่งประกันภัยของลาวมีจ�ำหน่ายบริเวณจุดผ่านแดน
การขับรถยนต์ในประเทศลาวแตกต่างจากประเทศไทย
ตรงทีถ่ นนในประเทศลาวเป็นการขับรถชิดขวา จึงต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ที่ว่าการอ�ำเภอท่าลี่
0 4288 9206, 0 4288 9359
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าลี่
0 4286 3609
ด่านศุลกากรเชียงคาน
0 4288 9187
ททท.ส�ำนักงานเลย
0 4281 2812
สถานีขนส่งจังหวัดเลย
0 4281 1737, 0 4281 2017

จากจังหวัดเลยไปยังหลวงพระบางโดยใช้เส้นทาง
ท่าลี-่ แขวงไชยบุร-ี หลวงพระบาง ซึง่ เป็นเส้นทางทีส่ ะดวก
สบายที่ สุ ด ถนนเส้ น นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น เส้ น ทางตรง
มีคดเคี้ยวบ้างแค่บางช่วงที่ผ่านภูเขา ระยะทางประมาณ  
394 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง
มีบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 14
เส้นทางจังหวัดเลย–แขวงไชยบุรี–แขวงหลวงพระบาง  
(ปรับอากาศชั้น 1) บขส.ของไทย และบริษัทนาหลวง
ขนส่งฯ ค่าโดยสารประมาณ 700 บาท (รวมค่าอาหาร
เย็นเรียบร้อยแล้ว) รถออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเลยราว
08.00 น. ถึงหลวงพระบางประมาณ 17.00-18.00 น.
(ออกจากหลวงพระบางประมาณ 07.00 น.)

เมือ่ รถมาถึงด่านสะพานมิตรภาพน�ำ้ เหืองไทย-ลาว
ต้องลงไปท�ำเรือ่ งข้ามแดนทีด่ า่ นไทย จากนัน้ ก็เดินทางต่อ
เข้าสู่ สปป.ลาว โดยรถคันเดิม ผ่านทิวทัศน์ภูเขาและ
ทุ่งนาเขียวขจี พอถึงกลางทางมีจุดพักเข้าห้องน�ำ้ และรับ
ประทานอาหาร ถึงหลวงพระบางช่วงเย็น แล้วต่อรถ
สามล้อเข้าไปในตัวเมืองหลวงพระบาง ค่ารถประมาณ
คนละ 40-60 บาท เข้าที่พักตามที่จองไว้ แล้วออกไปเดิน
เล่นเที่ยวต่อที่ตลาดมืดได้เลย ❑
สถานีขนส่งจังหวัดเลย
0 4281 1737, 0 4281 2017
0 4281 1706 (บขส. เลย)
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เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang)
สั ม ผั ส ชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต เนิ บ ช้ า บนแผ่ น ดิ น สงบงาม
ณ  “เมืองหลวงพระบาง” เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
ล้านช้าง หรื อ “ศรี สั ต ตนาคนหุ ต ล้ า นช้ า งร่ ม ขาว”
(สต แปลว่า ร้อย นหุต แปลว่า หมื่น นาค แปลว่า ช้าง
รวมแปลว่า ช้างร้อยหมื่น คือ ล้านช้าง) มหานครโบราณ
ทีผ่ า่ นกาลเวลา อวดอารยธรรมดัง้ เดิมของลาวมาได้อย่าง
สมภาคภูมิ ทัว่ เมืองอวลด้วยศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์
อันเก่าแก่ มากด้วยวัดวาอาราม ท�ำให้ปี พ.ศ. 2538
องค์การยูเนสโกประกาศให้หลวงพระบาง เป็นมรดกโลก
ทั้งเมือง
เดิมหลวงพระบางมีชื่อว่า “เชียงดงเชียงทอง”
เรียกสั้นๆ ว่า “เชียงทอง” เพราะเป็นดินแดนที่มีทองค�ำ
มาก ต่อมาเมื่อได้อัญเชิญ “พระบาง” มาประดิษฐาน
จึงเปลี่ยนนามเมืองเป็น “เมืองหลวงพระบาง” มาจน
ทุกวันนี้   เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำคาน
ที่ไหลมาบรรจบกัน กลายเป็นโค้งน�ำ้ อันงดงาม มีวัดบ้าน
เรือนใหม่เก่าอาคารเก่าสไตล์โคโลเนียลเรียงรายไปตาม
ริมน�ำ 
้ เพิม่ เสน่หใ์ ห้หลวงพระบางเป็นหนึง่ ในหมุดหมายที่
ควรมาเยือนอย่างไม่ต้องสงสัย
ชาวหลวงพระบางยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่าง
เหนียวแน่น ทุกเช้าเราจะเห็นภาพการ “ตักบาตรข้าวเหนียว”
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เป็นวิถีงามยามเช้าที่ชาวหลวงพระบางปฏิบัติสืบสานกัน
มาหลายชั่วอายุ เมื่อเสียงเคาะกะลอดังขึ้นราวตี 05.30 น.
พระสงฆ์และเณรน้อยนับร้อยรูปจากวัดทัว่ หลวงพระบาง
จะเดินเรียงแถวออกบิณฑบาต โดยเฉพาะถนนศรีสว่างวงศ์
และวั ด สี บุ ญ เฮื อ ง จะมี พ ระสงฆ์ เ ดิ น ผ่ า นมากที่ สุ ด
ชาวลาวจะนุง่ ซิน่ ห่มสะไบ เกล้าผมมวยสูง มารอใส่บาตร
ข้าวเหนียวอย่างบรรจง เป็นภาพที่คุ้มกับการปลุกชีวิต
ให้ตื่นขึ้นมายามเช้า และเข้าร่วมการตักบาตรข้าวเหนียว
กับพี่น้องชาวลาวอย่างแท้จริง

ในการตักบาตรนั้นใส่บาตรแต่
เฉพาะข้ า วเหนี ย วจริ ง ๆ ส่ ว น
กั บ ข้ า วและอาหารคาวหวาน
หากจะให้พระได้ฉันต้องพาไป
ถวายทีว่ ดั เรียกว่า “ถวายจังหัน”
ริ ม ถนนจะมี แ ม่ ค ้ า มารอขาย
ข้ า วเหนี ย วพร้ อ มบริ ก ารเสื่ อ ที่ นั่ ง
และผ้าสะไบเล็กๆ พาดไหล่ เพื่อให้กลมกลืน
กับชาวลาวที่มารอใส่บาตร หลังจากนั้นสามารถไปเดิน
ชมวิถชี วี ติ ของชาวหลวงพระบางทีต่ ลาดเช้าซึง่ อยูใ่ กล้กบั
ไปรษณีย์ เป็นซอยเล็กๆ ยาวไปจนถึงก�ำแพงหอพิพธิ ภัณฑ์
แห่งชาติหลวงพระบาง เปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงช่วงสายๆ
ของทุกวัน เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยหลัก (ที่นี่ไม่มีห้าง
สรรพสินค้า) สามารถเลือกซือ้ อาหารท้องถิน่ พืชผักผลไม้
ข้าวของเครื่องใช้ ที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างจากของไทย
มาหลวงพระบางแล้ ว ต้ อ งไม่ พ ลาดชิ ม อาหาร
ล้ า นช้ า งที่ ค ล้ า ยอาหารล้ า นนาแต่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ฝรัง่ เศสและเวียดนาม อาทิ สลัดหลวงพระบาง”ทีข่ นึ้ ชือ่
“ส้มต�ำหลวงพระบาง” หรือต�ำหมากหุ่งที่ใส่ทั้งกะปิ
และปลาร้า โรยด้วยแคบหมู อร่อยแปลกไปอีกแบบ
เอาะหลาม หรื อ เอาะโฮะ ที่ ค ล้ า ยกั บ แกงโฮะทาง
ภาคเหนือของไทย มีข้าวเปียกลาว (คล้ายก๋วยเตี๋ยว)
ข้าวซอยลาว (คล้ายข้าวซอยของไทยตรงที่น�้ำซุปใสกว่า)
มีแซนวิชลาว หรือที่เรียกว่า “บาแก็ต”(Baguette)
เป็นขนมปังยาวๆ คล้ายขนมปังฝรั่งเศส แต่นุ่มกว่า
ตรงกลางใส่ใส้ หมูหรือไก่ ใส่ผัก บ้างใส่ตับบด โรยด้วย
ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ❑
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ไปจากเชียงใหม่ โดยน�ำต้นแบบการสร้างมาจากวิหาร
วัดโลกโมฬีเชียงใหม่แห่งล้านนา โครงสร้างเป็นหลังคาไม้
ลดหลั่นซ้อนกันสามชั้น ทรงแอ่นโค้งอ่อนช้อยงดงาม
ยิง่ นัก บนหลังคาโบสถ์ตรงกลางมีชอ่ ฟ้าทอง (รูปปราสาท)
17 ช่อ บ่งบอกถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง ผนังทั้ง
ด้านนอกและด้านในประดับด้วยลายรดน�้ำปิดทองบน
พื้นสีด�ำ เรียกว่า “ลายฟอกค�ำ” ส่วนด้านนอกเล่าเรื่อง
นิทานพืน้ บ้าน เช่น พระสุธน-มโนราห์ ด้านในจะเล่าเรือ่ ง
พุ ท ธประวั ติ ชาดก และต� ำ นานเมื อ งหลวงพระบาง

ถ�ำ้ ติ่ง หรือถ�้ำปากอู
(Tam Ting Cave or Pak Ou
Caves)
มนต์ขลังของถ�ำ้ หินปูนขนาดใหญ่ บนเส้นทางล่อง
เรือเที่ยวจากเชียงของ-หลวงพระบาง ตัวถ�้ำตั้งอยู่ริม
ล�ำน�้ำโขง ณ จุดบรรจบกับแม่น�้ำอู ห่างจากตัวเมืองหลวง
พระบางไปทางเหนือ ประมาณ 29 กม. ใช้เวลาล่องเรือ
เพียง 40 นาทีก็ถึง (เหมาเรือไป ล�ำละประมาณ 1,800
บาท) เป็นจุดแวะเที่ยวยอดฮิตของคณะทัวร์ต่างๆ
ในอดีตแถบหลวงพระบางเคยมีกลุ่มชนชาวขอม
ที่นับถือผี จึงเชื่อกันว่าถ�้ำนี้เป็นที่สถิตของเทวดาผาติ่ง
ผีฟา้ พญาแถน กระทัง่ พระพุทธศาสนาได้เข้าแทนที่ ถ�ำ้ ติง่
จึงกลายเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปน้อยใหญ่
นับหมื่นองค์ ที่มีผู้น�ำมาถวายด้วยศรัทธา โดยเฉพาะช่วง
ปีใหม่และสงกรานต์ เจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์ลาว)
ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ และประชาชนต่างน�ำพระพุทธรูป
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วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong)
มาไว้ในถ�้ำ  มีทั้งที่เป็นไม้ โลหะธรรมดา และทองแท้ๆ
น่าเสียดายว่ายุคหนึ่งเคยมีชาวเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในถ�้ำ 
น�ำพระพุทธรูปไม้ไปเผาท�ำฟืนเกือบหมด ส่วนพระพุทธรูป
ทองค�ำก็ถูกโจรขโมยไปหมดสิ้น เหลือไว้เท่าที่เห็นใน
ปัจจุบัน
ถ�้ำติ่งมีภูมิทัศน์น่าตื่นตามาก จากท่าเรือริมโขงมี
บันไดน�ำขึน้ สูถ่ ำ�้ ลุม่ (ถ�ำ้ ชัน้ ล่าง) ทีม่ โี ถงถ�ำ้ ใหญ่ เต็มไปด้วย
หลืบซอกโพรง หินงอก หินย้อย เต็มไปด้วยพระพุทธรูป
หลายร้อยองค์ ด้านหน้าปากถ�ำ้ มองออกไปเห็นแม่นำ�้ โขง
และแม่ น�้ ำ อู เ ป็ น สองสี คื อ แม่ น�้ ำ โขงสี ปู น และแม่ น�้ ำ
อูสีคราม จากนั้นเดินขึ้นบันได 218 ขั้น เลียบเพิงผาไป
สู ่ ถ�้ ำ เทิ ง (ถ�้ ำ ชั้ น บน) ที่ มี พ ระพุ ท ธรู ป ปางต่ า งๆ อยู ่
มากมาย ❑

อัญมณีเม็ดเอกแห่งล้านช้าง ไฮไลท์ของการเดินทาง
มาเยี่ยมเยือนหลวงพระบาง วัดเชียงทองเป็นวัดหลวง
ประจ�ำราชวงศ์ลา้ นช้าง ทีง่ ามล�ำ้ ค่าจนได้รบั การประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จ
พระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้มีสายเลือดทั้งล้านนาและ
ล้านช้าง และปกครองล้านช้างจนรุง่ เรืองถึงขีดสุด เป็นวัด
ที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือ
(ตามต�ำนานเล่าว่า เดิมที่นี่เป็นบ่อทองค�ำของหมู่บ้าน
เชียงดง ต่อมาได้มีการถมบ่อทองสร้างวิหารครอบไว้)
วัดนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงพระบาง
ใกล้บริเวณที่แม่นำ�้ คานไหลมาบรรจบแม่น�้ำโขง
ความงามโดดเด่นขั้นเอกอุของวัดเชียงทองอยู่ท่ี
“สิม” หรือ พระอุโบสถ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
ล้านนา ซึง่ สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้นำ� ช่างหลวง
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ประตูทางเข้าจะเป็นเรือ่ งการไหว้เจดียจ์ ฬุ ามณีบนสวรรค์
ส่วนด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็น
ภาพต้ น ทอง ต้ น ไม้ แ ห่ ง ชี วิ ต อั น โด่ ง ดั ง ภายในสิ ม
ประดิษฐานพระองค์หลวง หรือพระประธาน สิมหลังนีไ้ ด้
รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง และกลาย
เป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมในเวลาต่อมา
ด้านหลังสิมมีหอพระ หรือ หอไหว้ อยู่ 2 หอ
หลังแรก ผนังเป็นสีกหุ ลาบประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
ส่วนอีกหอเป็นทีป่ ระดิษฐาน “พระม่าน” หรือ “พระหม่าน”
(ตามส�ำเนียงลาว)   พระพุทธรูปส�ำริดอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมี
รูปลักษณ์คล้ายกับพระบาง มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 18-19 ศิลปะขอมแบบบายนตอนปลาย ปกติทางวัด
จะไม่เปิดให้เข้าไปชม ท่านที่อยากเห็นต้องไปส่องที่ช่อง
เล็กๆ ตรงประตูหน้าหอพระม่าน ซึง่ มีมา่ นบังไว้ ร�ำ่ ลือกัน
ว่าใครมาขอบุตรมักจะได้สมตามความปรารถนา ในวัน
434 สะบาย ดี

สงกรานต์ของทุกๆ ปี จะมีการอาราธนาพระหม่านออก
จากหอไหว้ แห่ไปรอบวัด เพื่อให้ชาวเมืองสรงน�ำ้ เพียงปี
ละครั้งเท่านั้น วัดแห่งนี้ยังรอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่
เผาผลาญเมืองโดยฝีมือของพวกฮ่อใน พ.ศ. 2430 มาได้
อย่างปาฏิหารย์ และวัดนี้ยังเคยได้รับกฐินพระราชทาน
จากในหลวง รัชกาล 9 ของไทยในปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย
ภายในวัดเชียงทองยังมีวิหารน้อยใหญ่ให้ชมอีก
หลายหลัง โดยเฉพาะ “โรงเมี้ยนโกศ” หรือโรงเก็บ
ราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว้างวัฒนา สร้างขึ้น
เมือ่ ปี พ.ศ. 2505 พร้อมด้วยพระพุทธรูปไม้สไตล์ลา้ นช้าง
ปิดทองค�ำแท้อีกนับร้อยองค์ นับเป็นมรดกที่ประเมินค่า
มิได้อย่างแท้จริง ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (ราว 56 บาท)
เปิดเวลา 06.00-17.30 น. ❑
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หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง
(Royal Palace Museum Luang
Prabang)
หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “หอค�ำ” (Haw Kham)
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนี้
เพราะถือเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้ามหาชีวิต
(พระมหากษัตริย์) ลาวในอดีต เดิมคือพระราชวังของเจ้า
มหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ จึงเรียกอีกชือ่ ว่า “วังเจ้ามหาชีวติ ”
สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2447 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่ เศส
เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาวแล้วสืบทอด
มายังสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์
สุ ด ท้ า ยของลาว ภายหลั ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง รัฐบาลลาวได้บูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลวง

พระบาง เมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุลำ�้ ค่า
เช่น บัลลังก์ทอง ธรรมาสน์ เครื่องสูง และราชูปโภคของ
เจ้ามหาชีวิต พระพุทธรูป วัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญ
จากต่างประเทศ ตรงทางเข้ามีอนุสาวรียข์ องเจ้ามหาชีวติ
ศรีสว่างวงศ์ ถัดมาเป็นอาคารหลักทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่
หลังคาจั่วแบบล้านช้างผสานศิลปะตะวันตกอย่างลงตัว
ด้ า นในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ดิ น วนทางเดี ย ว ห้ า มถ่ า ยภาพ
เด็ดขาด ผู้เข้าชมจะต้องเก็บกล้องใส่ล็อกเกอร์เอาไว้
ด้านนอก ชมท้องพระโรงทีป่ ระดับกระจกสีวจิ ติ รอลังการ
ห้องบรรทม ห้องหนังสือ ห้องเครื่องดนตรี ฯลฯ ❑
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร)
ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 30,000 กีบ (ราว 85 บาท)
การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสัน้
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วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
(วัดใหม่สุวันนะพูมาราม)
ชมฝีมอื ช่างชัน้ ครูทดี่ มู มี นต์ขลังเป็นอย่างยิง่ วัดใหม่
สุวรรณภูมารามเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง
ตัง้ อยูท่ ถี่ นนศรีสว่างวงศ์ใกล้กบั พระราชวังหลวงพระบาง
(หอค�ำ) สร้างโดยเจ้าอนุรทุ ธและเจ้ามันธาตุราช ใช้เป็นที่
ประกอบพระราชพิธถี อื น�ำ้ พระพิพฒ
ั น์สตั ยา และเคยเป็น
ทีป่ ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน พระสังฆราชองค์
สุดท้ายของลาวมาก่อน อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบาง
ในช่วงศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2437 จึงได้
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง ภายใน
พระราชวัง สิมของวัดเป็นแบบผสมผสานหลายสกุลช่าง
เข้าด้วยกัน มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ อย่างอุโบสถ
ศิลปะรัตนโกสินทร์ หลังคาแอ่นโค้ง มีโหง่และช่อฟ้า
(สั ต บริ พั น ธ์ ) ตกแต่ ง ด้ ว ยลายฟอกค� ำ อย่ า งสิ ม แบบ
หลวงพระบาง ขณะเดียวกันก็มีรูปมังกรแบบจีนสลักไว้
ด้านล่าง ก�ำแพงพระระเบียงด้านหน้า สลักเป็นลายรดน�ำ้
ปิดทองอร่ามงดงามวิจิตร บอกเล่าเรื่องรามายณะและ
พระเวสสันดรชาดก พระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธ
รูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ คนลาวเรียกว่า
“พระเอ้” ผนังด้านในประดับพระพิมพ์ปดิ ทององค์เล็กๆ
นับพันองค์ ❑
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม : 10,000 กีบ ราว 28 บาท)
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วัดหนองสีคูนเมือง
(Wat Nong Sikhounmuang)
เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าองค์แสน” (1 ใน 3
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง คือ
พระบาง พระม่าน และพระเจ้าองค์แสน) ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองเก่า หลวงพระบาง แต่ไม่ได้อยู่ในถนนเส้นหลัก
นักท่องเทีย่ วจึงไม่ใคร่รจู้ กั วัดนีส้ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2272
ในรัชสมัยของพระเจ้าองค์นก พระเจ้าองค์แสนเป็น
พระพุทธรูปส�ำริดหนัก 1 แสน (120 กิโลกรัม) กล่าวกันว่า
ศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ นัก ขอพรสิง่ ใดมักจะสมหวังเสมอ ตามต�ำนาน
กล่าวว่าพระองค์ลอ่ งตามล�ำน�ำ้ โขงมาจากเมืองเชียงแสน

โดยชาวบ้านโคมเสลาที่ไปค้าขายที่เมืองเชียงแสนตั้งใจ
อัญเชิญมาไว้ที่บ้านเสลา แต่แพได้ล่องตามน�้ำมาเทียบ
ที่ท่าวัดจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานที่วัดหนอง
สีคูนเมือง สิม (โบสถ์) เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างสิม
แบบหลวงพระบางและแบบเวียงจันทน์ จุดเด่นของสิม
อยู่ที่ช่อฟ้าอันงดงาม ด้านหน้าสิมมีลวดลายอันประณีต
โดยเฉพาะบานประตู เ ป็ น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธ
ประวัติ นอกก�ำแพงวัด มีพระธาตุทรงปราสาท ตั้งอยู่
คาดว่าน่าที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ❑
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ตลาดมืดหลวงพระบาง
(Luang Prabang Night Market)
“ตลาดมืด” หรือ “กาดมืด” เป็นสีสันแห่งการ
ชอปปิง จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ หลังจากเที่ยวชมเมืองกัน
มาตลอดวัน ช่วงหัวค�่ำประมาณ 17.00 น. ตลาดก็จะเริ่ม
คึกคัก ไปวายเอาเวลาประมาณ 22.30 น. ตัวตลาดจัดใน
รูปแบบถนนคนเดิน ทอดยาวไปบริเวณตั้งแต่ด้านหน้า
ศูนย์บริการท่องเที่ยวหลวงพระบาง ไปจนถึงบริเวณ
ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง ระยะทางราว
200-300  เมตร ร้านค้าต่างๆ กว่า 250 ร้าน ตั้งเรียงอยู่
ในเต็นท์ผ้าใบโมเดิร์น หลังคาแหลมสีแดง สินค้าวางขาย
440 สะบาย ดี

แบกะดิน ราคาต่อรองกันได้สนุก สินค้ามีหลากหลายมาก
ทั้งของกินของใช้ งานหัตถกรรม เครื่องจักสาน ไม้แกะสลัก
ผ้าพื้นเมือง ผ้าชนเผ่า ผ้าปัก เสื้อยืด เครื่องเงิน ภาพวาด
สีนำ�้ มัน ฯลฯ เดินกันเป็นชัว่ โมงก็ไม่เบือ่ บรรยากาศคล้าย
ถนนคนเดินเชียงใหม่ที่เมืองไทย
นอกจากนี้ ตามตรอกซอกซอยที่ แ ยกออกจาก
ตลาดมืด ยังมีร้านอาหาร ที่พัก เกสต์เฮาส์ และอาร์ต
แกลเลอรีส่ วยๆ ให้เทีย่ วชมเติมเต็มความสุขกันอีกด้วย ❑
สะบาย ดี 441

Neighbor Journey

Neighbor Journey

วัดพระธาตุหมากโม หรือวัดวิชนุ ราช
(Visounnarath Temple)
หรือวัดวิซุนนะลาด (ออกเสียงตามส�ำเนียงลาว)
เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึน้ เมือ่
พ.ศ. 2055 โดยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต (เจ้าชีวิตวิชุลราช)
แห่งอาณาจักรล้านช้าง ทรงสร้างวัดนีข้ นึ้ เพือ่ ประดิษฐาน
“พระบาง” ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค�ำ  ชื่อวัดตั้ง
ตามพระนามของพระองค์ ภายในวั ด มี ป ทุ ม เจดี ย ์
หรื อ พระธาตุ ด อกบั ว ใหญ่ ซึ่ ง พระนางพั น ตี น เชี ย ง
พระอั ค รมเหสี ข องพระเจ้าวิชุลราช ซึ่งเป็น ชาวพวน
เมืองเชียงขวาง โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2057 ด้วย
รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ท�ำให้ชาว
เมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม (หมากโม
หมายถึงแตงโม) ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบ
เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย
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ส่วนพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างไทยลือ้
แบบสิบสองปันนา มีหลังคาโค้งหลดหลั่นกันลงมา 2 ชั้น
บนยอดประดับด้วยช่อฟ้ารูปปราสาท 17 ช่อ อันเป็น
เครื่องแสดงว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์
ราว พ.ศ. 2430 โจรฮ่อทางภาคใต้ของจีนได้เข้ามา
ปล้นหลวงพระบาง ท�ำให้พระธาตุเสียหาย จึงได้มีการ
บูรณะหลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิต
ศรีสว่างวงศ์ ขณะบูรณะปฎิสงั ขรพบโบราณวัตถุมากมาย
เช่น เจดียท์ องค�ำ พระพุทธรูปหล่อส�ำริด พระพุทธรูปทองค�ำ 
พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้ว อัญมณี
รวมถึงโบราณวัตถุทลี่ ว้ นทรงคุณค่า จึงได้นำ� มาเก็บรักษา
ไว้ในพระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน  
วัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญ
หลายองค์ อาทิ พระแซกค�ำ พระแก้วมรกต พระแก้วขาว
เป็ น ต้ น และใช้ เ ป็ น สถานที่ ท่ี ป ระกอบพิ ธี ดื่ ม น�้ ำ
พระพิ พั ฒ น์ สั ต ยา เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมทุ ก วั น ตั้ ง แต่ เ วลา
08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนละ 20,000 กีบ
(ประมาณ 56 บาท) ❑

วัดมโนรม (Manorom Temple)
เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบางอีกวัดหนึ่ง
ตามพงศาวดารกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
สามแสนไท (ราชโอรสของพระเจ้าฟ้างุม่ ) ซึง่ ได้อภิเษกกับ
เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และรับเอาอิทธิพล
ด้านการพระพุทธศาสนามาจากกรุงศรีอยุธยา ท�ำให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองเป็นอย่างมาก วัดนีต้ งั้ อยูใ่ กล้
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว เป็นทีป่ ระดิษฐาน “องค์พระเจ้า
แขนหลุด” พระพุทธรูปส�ำริดเก่าแก่ปางมารวิชัย สร้าง
ราว พ.ศ. 1921-1922   (สูงถึง 6 เมตรหนัก 12 ตัน)
ลักษณะเป็นศิลปะล้านช้างในช่วงต้นที่มีความใกล้ชิดกับ

ศิลปะสุโขทัยอย่างมาก เช่น มีพระพักตร์รูปไข่ พระเกศา
ขมวดใหญ่ มีพระรัศมีเป็นเปลวไฟ พระเนตรเหลือบต�่ำ 
พระอังสาใหญ่ ชายสังฆาฏิเป็นเส้นเล็กยาวลงมาจรด
พระนาภี ต่ อ มาในพระเจ้ า มหิ น ทรเทพนิ ภ าธร ราว
พ.ศ. 2430 ได้เกิดสงครามสู้รบกับชาวฮ่อ ท�ำให้พระ
พุทธรูปองค์นี้ถูกท�ำลายจนพระกรหักทั้ง 2 ข้าง แต่เมื่อ
ปี พ.ศ. 2514 ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ภายในวัดยัง
มีพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม สร้างขึ้นในราว
พุทธศตวรรษที่ 24 ❑
สะบาย ดี 443

Neighbor Journey

Neighbor Journey

พระธาตุพูสี (Mount Phou Si)
เยือนพระธาตุพสู ี ภูเขาริมล�ำน�ำ้ โขงทางฝัง่ ตะวันตก
ของเมืองหลวงพระบาง ยืนเด่นเป็นสง่าสูงกว่า 150 เมตร
บนยอดเขานัน้ แลเห็นพระธาตุสที องอร่ามประดิษฐานอยู่
โดยชาวบ้านเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้ สร้างขึ้นเพื่อตอกตรึง
นางยักษ์ตนหนึง่ เอาไว้ มิให้ขนึ้ มาท�ำอันตรายผูค้ นได้ ตาม
ต�ำนานภูเขาลูกนี้ชื่อ “พูสวง” ต่อมามีฤาษีขึ้นไปบ�ำเพ็ญ
พรตอยู่ ผู้คนจึงเรียกว่า “พูฤาษี” แล้วเพี้ยนมาเป็น
“พูส”ี ในปัจจุบนั แต่บางต�ำราก็สนั นิษฐานว่าอาจมาจาก
ค�ำว่า “พูศรี” ที่แปลว่า “ศรีของเมืองหลวงพระบาง”
ก็เป็นได้ ต่อมาปี พ.ศ. 2347 หลังจากพระเจ้าอนุรทุ ธทรง
ปกครองอาณาจักรล้านช้างห ลวงพระบาง ทรงโปรดฯ
444 สะบาย ดี

ให้สร้างพระธาตุพสู ขี นึ้ บนยอดเขา ไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ผู้คน อีกทั้งใช้เป็นจุด ตีกลองบอกเวลาทุก 1 ชั่วยาม
(3 ชั่วโมง ตีกลอง 1 ครั้ง) หรือตีกลองบอกเหตุร้าย เช่น
ไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม ศัตรูบกุ ฯลฯ รอบพูสจี งึ เกิดมีศาสนาสถาน
ต่างๆ ทั้งวัดถ�้ำพูสี วัด สีพุทธบาท วัดป่าแก้ว วัดป่ารวก
และวัดป่าฝาง เป็นต้น การเ ดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
พูสีมี 2 ทาง คือ ขึ้นจากทางด้านหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หลวงพระบาง หรือจะเดินขึ้น จากทางแม่น�้ำโขงก็ได้ บน
ยอดเขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ ตกสุดประทับใจ มองเห็น
หลวงพระบางได้ทวั่ ทัง้ เมืองอย่างเต็มตา (ต้องขึน้ บันไดไป
328 ขั้น) ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (ราว 56 บาท) ❑
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การเดินทางกลับประเทศไทย

น�ำ้ ตกตาดกวางสี
(Tat Kuang Si Waterfall)
สัมผัสน�้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางที่ตั้งอยู่
นอกเมือง เป็นน�ำ้ ตกหินปูนสีเขียวมรกต 4 ชั้น ความสูง
โดยรวมราว 75 เมตร แบ่งโซนชัดเจน มีพื้นที่สำ� หรับเล่น
น�ำ 
้ มีสะพานและเส้นทางเดินรอบน�ำ้ ตก เปิดเวลา 06.0017.30 น. ค่าเข้าชม 20,000 กีบ/คน  (ราว 56 บาท) ระหว่าง
ทางจากหลวงพระบางไปน�ำ้ ตกตาดกวางสี สามารถแวะเทีย่ ว
446 สะบาย ดี

ฟาร์มนมควายลาว (Laos Buffalo Dairy) ชิมไอศกรีม
โฮมเมดสุ ด อร่ อ ย ให้ น มลู ก ควาย และซื้ อ ชี ส สดใหม่
บริ เ วณทางเข้ า น�้ ำ ตกมี ศู น ย์ คุ ้ ม ครองหมี ต าดกวางสี
(Tat Kuang Si Bear Rescue Center) และสวนผีเสื้อ
กวางสี (Kuang Si Butterfly Park) น�้ ำ ตกนี้
สามารถมาทางเรือได้ดว้ ย โดยลงเรือทีท่ า่ เรือ Slow Boat
Satri Pier ราคา 30,000-50,000 กีบ (ราว 140 บาท)
จะเหมารถตุ๊กตุ๊ก หรือขึ้นรถตู้จากตัวเมืองหลวงพระบาง
ค่ารถประมาณ 160 บาทต่อคน ระยะทางราว 32 กม.

สามารถกลับทางเดิมหรือกลับทางอื่นได้ดังนี้
• เครื่องบิน : การเดินทางกลับด้วยเครื่องบิน ถือว่า
ประหยั ด เวลาดี ปั จ จุ บั น มี เ ที่ ย วบิ น หลวงพระบางกรุงเทพฯ และหลวงพระบาง-เชียงใหม่ ให้เลือกตาม
สะดวก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ความถี่
ของเที่ยวบินเปลี่ยนไป แนะน�ำให้ตรวจสอบตารางบิน
แน่นอนกับสายการบินก่อน (หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง / หลวงพระบาง-เชียงใหม่
ใช้เวลาบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
• เรือ : เป็นการเดินทางแบบไม่รบี ร้อน ท�ำให้ได้ชม
วิวแม่น�้ำโขงจากหลวงพระบาง-อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ถ้าเป็นเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลา 8 ชั่วโมง
ลักษณะเรือท้องแบน แล่นด้วยความเร็วสูง บรรทุก
สัมภาระได้ไม่มาก ส่วนเรือช้า (Slow Boat) มีหลายบริษทั
ให้บริการ ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน โดยพักค้างคืนครึ่งทางที่
เมืองปากแบง (Pak Beng) แขวงอุดมไซ
• รถยนต์ : การเดินทางกลับด้วยรถยนต์หรือ
รถบัสประจ�ำทาง อาจใช้เวลามาก แต่ก็จะได้เห็นลาว
เพิ่มขึ้น ในอีกหลายแง่มุม ส�ำหรับเส้นทางรถยนต์มีให้
เลือก 2 สาย คือ เส้นทางหลวงพระบาง-จังหวัดน่าน
(ด่านห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ-เมืองไชยบุร)ี ระยะ
ทาง 373 กิโลเมตร/เส้นทางหลวงพระบาง-จังหวัดเลย
(ด่านนาแห้ว-เมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน�้ำทา) ระยะทาง
363 กม. ❑
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ภูเรือโภชนา 789

ร้านอาหารในจังหวัดเลย

ร้านอยู่ใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ใส่ใจ
คัดสรรวัตถุดิบในการปรุงอย่างดี สถานที่โล่งโปร่งสบาย
เหมาะส�ำหรับครอบครัว และการจัดเลี้ยงสังสรรค์ เมนู
แนะน�ำ  แกงคั่วหอยขม ผัดฉ่าปลาคัง ย�ำผักกูด ทอดมัน
กุ้ง เห็ดหอมทอดซีอิ๊ว แป๊ะซะปลาช่อน แกงอ่อมปลาคัง
ต้มจืดเกี๊ยมฉ่ายซี่โครงหมูตุ๋น ไก่บ้านคั่วขมิ้น ฯลฯ ❑

เฮือนหลวงพระบาง
ร้านอาหารล้านช้าง

บ้านท่าแพ

ร้านใหญ่ตกแต่งสไตล์ล้านช้างที่สวยงามสะดุดตา
อาหารไทยรสเลิศ ตกแต่งจานสวย พร้อมห้องจัดเลี้ยง
สังสรรค์ สามารถรองรับกรุ๊ปทัวร์หรือหมู่คณะได้ เมนู
แนะน�ำ ทอดมันกุง้ กะพงทอดน�ำ้ ปลา หมึกผัดไข่เค็ม สลัด
กุง้ ทอดซอสครีม แกงคัว่ เห็ดเผาะ แกงเขียวหวานทะเลกุง้
แช่นำ�้ ปลา เอ็นไก่ทอดสมุนไพร ฯลฯ เป็นอย่างยิ่งเหมาะ
ส�ำหรับเป็นร้านที่ใช้ต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ ❑

ร้านอาหารไทย รสขาติจัดจ้าน มาตรฐาน Thai
SELECT ในบรรยากาศกว้างขวางสบายๆ ทั้งในอาคาร
และในสวน เมนูแนะน�ำ  ย�ำถั่วพู ย�ำตะไคร้สมุนไพร
ถัว่ ลันเตาหวานผัดหมูกรอบ ทอดมันปลาแซลมอน แกงส้ม
ชะอมใข่ ต้มย�ำกุ้ง กะพงนึ่งมะนาวปลาบัวลอยไอศครีม
กะทิสด รวมถึงแกแฟสุดอร่อย ❑

777 ม.2 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
เปิดบริการ : 11.00-23.30 น.
08 5465 1234
ร้านอาหารล้านช้าง
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144/14 ซอย เลย-ด่านซ้าย 6 ต.เมือง อ.เมือง
จ.เลย
09 5604 5544
เวลาบริการ : 07.00-23.00 น.
BanThaPaeRestaurant

ต้นต�ำหรับอาหารพื้นเมืองและส�ำรับในพระราชวัง
ของหลวงพระบาง ตกแต่งให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ร้านอาหาร
วิวแม่นำ�้ โขงติดถนนคนเดินเชียงคาน เมนูแนะน�ำ  ส้มต�ำ
หลวงพระบาง เอาะหลาม อั่วหมูวุ้นเส้น ผัดผักกูดน�้ำ
ไฟแดง น�้ำพริกหลวงพระบางหมูทอด (แจ่วบอง) ปลาคัง
ทอดกระเทียมพริกไทย หลนหลวงพระบาง น�้ำพริกอ่อง
ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย เป็นต้น ❑
156 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
08 9009 4345
เวลาเปิดบริการ : 11.00-15.00 น. (รอบแรก),
17.00- 22.00 น. (รอบสอง)
เฮือนหลวงพระบาง
www.heonluangprabang.com

247 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
เวลาบริการ : 10.00-21.00 น.
0 4289 9159
ร้านอาหารภูเรือโภชนา789

ร้านเจ้น้อยส้มต�ำ
ร้านอาหารอีสานรสแซบขนานแท้ กลมกล่อม เมนู
แนะน�ำ  ส้มต�ำปูปลาร้า ส้มต�ำหมูยอ ซุปหน่อไม้ ไก่ย่าง
คอหมูย่าง ปาล์มไข่ (พิซซ่าเลย) ตับหวาน เป็นต้น ❑
ติดกับ รพ. สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เวลาบริการ : 09.00-17.00 น.
09 1367 1500
เจ้น้อยส้มต�ำ
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ที่พักจังหวัดเลย

เลย พาเลช

โรงแรม เอยู เพลส

ที่พักระดับ 4 ดาว 156 ห้อง ใจกลางเมือง อยู่ติด
กับสวนสาธารณะของเมือง การตกแต่งเป็นแบบไทย
ร่วมสมัย มีห้องพักและห้องสวีทที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ❑

ที่พักสวยหรู อบอุ่น ในบรรยากาศสงบ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ มีฟติ เนส และสระว่ายน�ำ้ มาตรฐานระบบเกลือ
พร้อมบรรยากาศสบายๆ กับมุมพักผ่อน สกายเลานจ์ ❑

167/4 ถนนเจริญรัฐ อ.เมือง จ.เลย
0 4281 5668-73
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,100 บาท
loeipalacehotel
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669 หมู่ 11 ถนนเลย - เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย
06 5237 7115
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
AuPlaceHotel

อินดีโก สเปซ (Indiego Space)

ภูเรือ คีรี รีสอร์ท

โรงแรมระดับ 4 ดาวเปิดใหม่ในเมืองเลย ตกแต่ง
สวยงาม สไตล์บูติค เก๋ไก๋อยู่ในย่านใจกลางเมือง มีมุม
ถ่ายรูปเก๋ๆ ❑

ที่พักท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดี ตกแต่ง
ร่วมสมัย มีกลิ่นอายความเป็นอีสาน เหมาะแก่การมา
พักผ่อนหย่อนใจ แบ่งเป็นหลังๆ แต่ละหลังมีระเบียงไว้ให้
นั่งเล่นรับลมชิลล์ๆ ❑

31/24 ถนนร่วมพัฒนา ต.กุดป่อง
อ.เมืองเลย จ.เลย
09 0974 2926
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
indiegospace

239 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย  
09 3298 9661
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,500 บาท
PhuruaKeereeResort
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ดิ โอลด์ เชียงคาน

ร้านอาหารในหลวงพระบาง

ที่พักติดถนนชายโขง อยู่บนถนนคนเดินเชียงคาน
ฝั่งริมแม่นํ้า ระหว่างซอย 20-21 ที่ปรับเปลี่ยนจาก
บ้านไม้เก่า เป็นอาคารปูนผสมไม้ รักษามนต์เสน่ห์ของ
อดีตกาลเอาไว้เต็มที่ บรรยากาศเงียบสงบเป็นกันเอง ❑

ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท
แอนด์ สปา
ที่พักกลางหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและ
โอโซนบริสุทธิ์ ตัวรีสอร์ทถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
เขียวขจี 3 ลูก ได้แก่ ภูเรือ ภูคลั่ง และภูผาแบ่ง ถือเป็น
อีกหนึ่งที่พักใกล้ภูเรือ ❑
216 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย  
0 4281 0890
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
phuruasanctuary
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Phonheuang Cafe
Kounxoua Road,  Luang Prabang, Laos
+856 20 59 959 543

288 หมู่ 2 อ.เชียงคาน จ.เลย  
0 4282 2119, 08 8340 3999
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท
The Old Chiangkhan Boutique Hotel
http://theoldchiangkhan.com

เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท
ที่พักท่ามกลางบรรยากาศดี ใกล้ชิดติดธรรมชาติ
ติดแม่นำ�้ โขง มีความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆ ❑
451 หมู่ 1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
0 4282 2191
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,800 บาท
เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท

ร้านต�ำหมากหุ่ง (ป้าติ๋ม)
Papaya Salad Restaurant

Nang Air Restaurant
01 แยกตลาดดารา  Luang Prabang, Laos
+856 71 212 734

หน้าวัดหนองสีคนู เมือง  Kounxoua Road, Luang
Prabang, Laos
+856 20 23 504 500

Bamboo Garden Restaurant
49/3 Wisunalat Road, Luang Prabang, Lao
+856 20 97 188 899

Manda de Laos
Unit 1 Ban That Luang, 10 Norrassan Road
Luang Prabang, Laos
+856 71 253 923
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ที่พักในหลวงพระบาง
Villa Oudomlith
18/02 Ban Vatnong, Luang Prabang, Laos
+856 20 9919 7393
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท

Luang Prabang Legend Hotel
(Near Dara Market) Noradech Road,
Ban That Luang, Laos  
+856 7191 9898
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท

Nagas Luang PrabangMGallery by Sofitel
Ban Vat Nong, Luang Prabang, Lao
+856 7125 3888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
454 สะบาย ดี

Victoria Xiengthong Palace
Kounxoau Rd., Luang Prabang, Laos
+856 7121 3200
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,800 บาท

Sofitel Luang Prabang
Unit 4, Ban Mano, Luang Prabang, Laos
+856 7126 0777
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,200 บาท

Le Bel Air Resort Luang
Prabang
1 Old Bridge, Ban Muang Nga, pb 120, Luang
Prabang, Laos
+856 7125 4699
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,900 บาท

My dream boutique resort
Luang Prabang
Ban Meung Nga Village, Meung Nga Street,
Luang Prabang, Laos
+856 7125 2853
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,500 บาท

Avani+Luang prabang Hotel
Setthathirath Road, Hua Xieng Village,
Luang Prabang, Laos
+856 7126 2333
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,400 บาท
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว

Day 1

Day 2

♦

♦

♦

♦

♦

ออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินนกแอร์ เวลา
11.45 น. ถึงสนามบินเลยเวลา 12.45 น. หรือโดยสาร
รถทัวร์เที่ยวสุดท้าย 21.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 06.00 น.
หากนั่งรถไฟมาลงที่สถานีวังสะพุง
เดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน�้ำห้วยกระทิง ล่องแพกิน
อาหารเทีย่ งพักผ่อนชิลล์ๆ กลับเข้าทีพ่ กั บริเวณริมโขง
แล้วเดินทางต่อไปยังอ�ำเภอเชียงคาน ชมวัดศรีคณ
ุ เมือง
จากนัน้ ไปเทีย่ วชมวิวมุมสูงทีส่ กายวอร์คท่าดีหมี กราบ
พระใหญ่ภูคกงิ้ว
เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคาน หรือเลือกปั่นจักรยาน
ชมเมือง ทานอาหารเย็น พักค้างที่เชียงคาน ❑
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♦

♦

ตื่นไปสูดทะเลหมอกที่ภูทอก แล้วทานอาหารเช้า
ที่ตลาดภูทอก หรือร่วมตักบาตรยามเช้า เก็บภาพ
ประทับใจบนถนนเชียงคาน
ช่วงสายไปเยือนพระธาตุศรีสองรัก กราบวัดเนรมิตร
วิปสั สนา รวมถึงพิพธิ ภัณพ์ผตี าโขน 3 แห่งนี้ อยูใ่ กล้กนั
เดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยไปชมอาราม
ไม้สักแกะสลักที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ซึ่งอยู่ก่อน
ถึ ง ทางเข้ า อุ ท ยาน แล้ ว เที่ ย วชมน�้ ำ ตกห้ ว ยไผ่ อั น
บริสุทธิ์ พักค้างที่ภูเรือ ❑

Day 3

Day 4

♦

♦

♦

ตื่นเช้ามืดชมทะเลหมอกที่ ผาโหล่นน้อย ก่อนลงจาก
ภูเรือ
เดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพน�้ำเหืองไทย-ลาว
ระยะทางประมาณ 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
1 ชั่วโมง ตรวจเอกสารข้ามแดน แล้วข้ามแดนโดย
รถประจ�ำทางใช้เวลาเดินทาง 8-9 ชั่วโมง จะไปถึง
หลวงพระบางตอนค�่ำ  ถ้าไปรถตู้กับบริษัททัวร์จะใช้
เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงเท่านั้น จะเหลือเวลาให้นั่ง
ตุก๊ ๆ ชมบรรยากาศยามเย็นของตัวเมืองหลวงพระบาง
เดินเทีย่ วตลาดมืดชิมอาหารพืน้ เมืองอร่อยๆ มากมาย
ก่อนเข้าพักค้างคืนที่หลวงพระบาง ❑

♦
♦

ตื่นแต่เช้าตรู่มาตักบาตรข้าวเหนียวในตัวเมืองเก่า
หลวงพระบาง เทีย่ วตลาดเช้า ชมวัดเชียงทองและหอ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
ทานมื้อเที่ยงแล้วไปเที่ยวน�้ำตกกวางสี
แล้วกลับมาเที่ยว “พระธาตุพูสี” ชมอาทิตย์อัสดง
เก็บภาพมุมสูงหลวงพระบางแบบพาโนรามา ❑

Day 5
♦

ทานอาหารเช้าแล้วเดินทางกลับไทยโดยเทีย่ วบินตรง
หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ (หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) หรือนัง่ รถโดยสารกลับ
ตามเส้นทางเดิม หากมีเวลาเพิ่มอีกสักสองสามวัน
สามารถแวะเที่ ย วภู ป ่ า เปาะ (ฟู จิ เ มื อ งไทย) และ
ภูกระดึงก่อนกลับกรุงเทพฯ ❑
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