




วัดศรีอุดมวงศ



ตั้งอยู่เลขที่ 255 บ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 
ต�าบลท่าลี่ อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอท่าลี่ประมาณ 3 กิโลเมตร

วัดลาดปู่ทรงธรรม 



แขวงทางหลวงชนบทเลย 255 หมู่ 12 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย
โทร. 0-4281-1567, 0-4281-1571  loei.drr.go.th

กรมทางหลวงชนบท  e artment of ral oad 

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาต ิ



เช โรเลต เลย โดย บรษัท พั นชัยยนต์ ออโต้กร้ป จ�ากัด 
โทร. 042 8 1 721 www. e oo . wo e ro e oei

บริ ัท พั นชัยยนต ออโต้กร้ป จากัด ผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์เช โรเลต
ในจังหวัดเลย	ขอมอบความคุ้มค่า	และความสุขอันดับหนึ่ง	
ส�าหรับคุณคนพิเศษเลือกเช โรเลตที่ใช่		
และเปนเจ้าของได้ง่าย	ๆ	ตั้งอยู่	
ถนนมลิวรรณ	เยื้องบิกซีเลย

                   เชฟโรเลต เลย...
ยนตกรรมที่เป็นหนึ่งผสานบริการที่เป็นเลิศ

คาวาซากิเลยพบและสัมผัสกับ kawasaki z 125 
พร้อมข้อเสนอพิเศษได้แล้ว วันนี้ที่ kawasaki loei

คาวาซากิเลยพบและสัมผัสกับ kawasaki z 125 
พร้อมข้อเสนอพิเศษได้แล้ว วันนี้ที่ kawasaki loei

คาวาเลย สี่แยกคาวา นนร่วมใจ  Kawasakiloei

โทร. 042-813243



โรงแรมมุ้ยฟัง เกสเฮ้าส์ @ เชียงคาน

พร ้อมสิ่ งอ� ำนวยควำมสะดวกครบครัน แอร ์ , TV LCD, ห ้องน�้ ำ ในตัว ,
เครื่องท�ำน�้ำอุ่น,จักรยำนให้เช่ำ ชุดตักบำตรข้ำวเหนียวยำมเช้ำ หนำวนี้ที่ โรงแรมมุ้ยฟัง 
เกสเฮ้ำส์ @ เชียงคำน ส�ำรองห้องพัก โทร 081-8713556

 รับลมหนำว ณ เชียงคำน เบิกบำนริมฝั่งโขง สัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์ สไตล์
เชียงคำนที่ โรงแรมมุ้ยฟัง เกสเฮ้ำส์ @ เชียงคำน บริกำรห้องพักสวยหลำก
สไตล์บรรยำกำศแสนสบำย ด้วยรำคำเริ่มต้นเพียง 800 บำท

ที่อยู่ มุ้ย ง เกสเ ้าส เชียงคาน 93/3 หมู่1 ระหว่าง อย 4-5 นนชายโขง อาเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย  . . /  

โรงแรมน่าพักที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของเชียงคาน



วัดชลธาราราม (วัดท่าแพ)
ตัง้อยู่บ้านท่าแพ หมูท่ี่ 2 ต�าบลเมอืง 
อ�าเภอเมอืง จังหวดัเลย



ร น มีอเตอร์ ตรง มคลนิิ น ย ทย์สมย  8 84  .รวม จ  ต. อง  อ.เมอง  จ.เลย 
โทร. 04 -81 339, 084- 1 4 49, 08 -74419  F e oo  : . otor oei   

ร น ีมอเตอร์
ร ร  อ  

อ ร ์ต ต  ท้ ี ส  
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หลาย  ท่านคงนึกถึงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต�่าที่สุดในเมืองไทย นั่นก็คือ
จังหวัดเลย บางท่านได้วางแผนมาเที่ยวเลยกันแล้ว ¹ÔµÂÊÒÃ SBL
จึงขอน�าเสนอเรื่องราวดี  ที่น่าสนใจ รวมถึงสถานที่ท่องเท่ียวยอด ิต
ในจังหวัดเลยมา ากท่าน เพราะว่าจังหวัดเลยได้รับการคัดเลือกจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 12 “àÁ×Í§µŒÍ§ËŒÒÁ...¾ÅÒ´”

เปดตัวจังหวัดเลย ด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้บริหารจังหวัด 2 ท่าน 
คอื “นายวโิรจน จวิะรงัสรรค  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเลย และ“¹ÒÂ¸¹ÒÇØ²Ô 
ทิมสุวรร  นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเลย ผู้น�าพาให้จังหวัดเลย
พั นาไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีว่า “เมองน่าอยู่ เมองแห่งการท่องเทียว และ
ลงทุน าย ้การพั นาทียังยน  พร้อมด้วย 2 รองผู้ว่า  “นายชัย ัทร 
หิรั ยเลขา  และ “นายเสน่ห นนทะโช ิ  ผู้ขับเคลื่อนนโยบายการ
พั นาจังหวัดให้ประสบความส�าเร็จ  และผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
¢Í§สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง ินจังหวัดเลย กับเรื่องราว
หลากหลายทั้งที่เที่ยว ที่กิน ที่ช็อปปง และผลงานการพั นาที่บอกเล่า
ผ่านท่านนายอ�าเภอ ท่านนายกเทศมนตรี และท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล  ซ่ึงล้วนแล้วแต่น่าสนใจ  รวมถึงพาท่านไปรู้จักกับวัดและ
พระสายวัดป่าที่โด่งดังแห่งเมืองเลย

ในวาระดิถีท่ีปีใหม่ท่ีจะมาเยือนนี้  กระผมขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ
ในสากลโลก โปรดประทานพรให้ทุกท่านพานพบแต่สิ่งท่ีดี  ในชีวิต 
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ 
ท้ายนี้ทีมงาน  ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ หากมีสิ่งใดขาดตก
บกพร่อง และขอน้อมรับค�าติชมทุกประการครับ

คณะที่ปรึกษา
ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต, ดร.นิเวศน กันไทยราษฎร 
ดร.วัลลภ อารีรบ, ดร.สุมิท แชมประสิทธิ์ 
ดร.พิชัย ทรัพยเกิด, ดร.ไอศูรย ดีรัตน

ฝายกฎหมาย
สมคิด หวังเชิดชูวงศ, ทวิช อมรนิมิตร

บรรณาธิการอํานวยการ
ศุภกิจ ศิลปรังสรรค

บรรณาธิการบริหารสายงานบุคคล
พงษศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล

บรรณาธิการการบริหารสายงานการตลาด
ปณณศักดิ์ ศิลปรังสรรค

กองบรรณาธิการ
ดวงตา พิมลศิริ, ชนินทร อัยวรรณ, ปวีณา บัวแกว,  
ธัญญรัศม สวาสดิ์พรรค

ชางภาพ
กร พงศไพบูลยเวชย, นัฐดนัย คําทอง, 
อธิชาติ ปลื้มเปรม, ไกรวิทย แสงใส

กราฟคดีไซน
ปวีณา บัวแกว, กรภัทร กิ่งปุณยวีร, พิเชฐ แซฟุง 

ผูอํานวยการฝายขายโฆษณา
กชกร รัฐวร

ผูจัดการประสานงานโครงการภาคเอกชน
สรยุทธ แกวปยะฉัตร, ดีธนะ จุโลทัย, กิตติเมศร ชมชื่น

ผูจัดการประสานงานโครงการภาครัฐ
ชนิษฎา มิชชีร, อัครพล ไชยยาว

ฝาย IT และประสานงาน
ดวงตา พิมลศิริ,ชนินทร อัยวรรณ, ธัญญรัศม สวาสดิ์พรรค

ผายการเงิน-การบัญชี
อรพรรณ มะณี, ละอองดาว ชํานิวัตร, อุสา แกวเพชร

บริษัท สมารท บิซิเนส ไลน จํากัด
9/4-8 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2522-7171 แฟกซ. 0-2971-7747 
www.smart-sbl.com 
E-mail : sbl2553@gmail.com

Editor’s Talk

.................................

(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค)
บรรณาธิการอํานวยการ

ติดตอ คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค
โทรศัพท 081-442-4445, 084-874-3861 E- mail : supakit.s@live.com
(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค) บรรณาธิการอํานวยการ

.................................



สน สง อ “ขนมชั้นมงคล...พลอยณภัทร”
ิ ่อไ ที โทร   หรอ   

ข ขีส าย ลอ ย
พลอย ทร ริการร เ ่า 

พลอย ทร ห ริการร เ ่าคุ าพ
นราคาทีคุ พอ

เพอ หทุกการเ ินทางท่องเทีย
ของคุ รา รน สนุกสนาน ลอ ย แล

ล ล่อยคุ ากค ามเมอยลา
นการข ขีร ากทางไกล 

สน เ ่าร าก พลอย ทร ิ ่อไ ที   นกแก  อ ิริ กุ อง 
อ เมอง เลย  โทร   หรอ   

ขนมชั้นมงคล...พลอยณภัทร
นมชั้น เ น นมมงคลทีหมายถงความก้าวหน้า นยิม ช้ นงาน

ลองเลือนตาแหน่งหน้าทีการงาน จจบัน นมชั้นจัดอยู่ น
ชด นมแต่งงาน ง ช้ นพิ ี ันหมากด้วย

 พลอยณภัทร...เราคือ ู้ ลิต นมชั้นตามตารับโบราณ
นมชั้นพลอยณภัทรจงเ ยมด้วยรู ลัก ณ์ทีสวยงามชวนหลง หล

รสชาติหวานมันกลมกล่อม กลินหอมติดตรง จตั้งแต่แรกสัม ัส

พลอยณภัทร...
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สวนลุงวุฒิ

�า วัญ ง �าเ เร จัง วัดเ จงการันต ด้ว่า �าเ เร นัน
เปน ่งเ าะ ันธุ ม้ด ก ม้ประดับท่ส�า ัญ

   ว ล ว ้ ิต ะจ�า น่า สัปปะรดส กุ าบ ิน
ตัส เ รน ม้ ้าว ม้ กง ิง ะ ม้ด ก ม้ประดับ ่น กมากมา

่ง ด้รับการ ม กด้ว จรัก ร ้ ้ท่ ่น บ วามงดงามจากธรรม าติ
เ กสรรติด ม้ติดม ก ับ ป ่น ม ด้ต ดทุก ดกา

 สน จ ยย และ อป ด้  ว ล ว  ล   ห ่  
บ้านหนองบง ยองรสอร์ คิตต  ต�าบลหนองบว อ�า อ รอ 
จงหวด ลย ร พ ์   

ม แ ่ ท ล า ด าว าม ด ม าม าม ด

1
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    หากเอ่ยถึงสถานบันเทิงยามค�่าคืนของคนหนุ่มสาวชาวเมืองเลยแล้ว 
คงไม่มใีครไม่รูจ้กั la la a ซ่ึงบรหิารงานโดย คณุ จริวั น์ โชติประยูร

จากผบัขนาดเลก็ทีร่องรบัลกูค้าได้เพยีง 10 โต๊ะในช่วงเร่ิมแรกเมือ่ 3 - 4 ปี
ที่แล้ว ปัจจุบัน la la a กลายเป็นยักษ์ใหญ่สถานบันเทิงของจังหวัดเลย
ที่สามารถรองรับลูกค้าได้เกือบร้อยโต๊ะ

ไม่เพยีงเท่านัน้ la la a ยังเป็นเจ้าแห่งการน�าเสนอแนวเพลงท่ีมเีอกลกัษณ์
จากดีเจรุ่นใหม่ ทั้งหนุ่มหล่อล�่าและสาวสวยเซ็กซ่ีที่จะมาชวนให้รู้สึกเต็มอิ่ม
กับความมัน ความเร้าใจ และความล�้าสมัย ไม่ซ�้าใครในสไตล์ la la a

คํ่าคืนนี้ยังอีกยาวไกล  อยาปลอยใหความ
บันเทิงจากBlaBla  Barหลุดลอยไป

BlaBlaBar...
Good Time with Good Friends



BlaBla Bar
àÅ¢·Õè 810 Á.11 ¶.àÅÂ - àªÕÂ§¤Ò¹ 

µ.àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.àÅÂ 

à»�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃµÑé§áµ‹ 18.00 - 24.00 ¹.

ÊíÒÃÍ§âµ�ÐÅ‹Ç§Ë¹ŒÒä´Œ·Õè 

¤Ø³ºÍÅ 083-349 4004

ËÃ×ÍµÔ´µÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃ¤ÇÒÁÁÑ¹ä´Œ·Õè

https://www.facebook.com/blablaloei/



เสนทางพบ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเลย

าสว่างทั่วทิศ สร้างเศร กิจทั่ว ท
การ าส่วน มิ าค ัง วัดเ  (  ล )

 การไฟฟาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย หรือ E  เลย เป็นการไฟฟาจุดรวมงานสาขาที่ 109 
สังกัดการไฟฟาส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี โดยมี
นายสายัณห์ แสงสว่าง ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ รับผิดชอพื้นที่ทั้งหมด ในจังหวัดเลย รวมทั้ง
จ�าหน่ายกระแสไฟฟา ให้บรกิารรฐัวสิาหกิจไฟฟาลาวบางส่วน ได้แก่ เมอืงแก่นท้าว และเมอืง
บ่อแตน โดยมีวิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

วิสัยทัศน์  ( i io )
 มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ค่านิยมร่วม  ( o   al )
บริการดี  มีคุณธรรม

ภารกิจ  ( i io )
 จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟา และ
ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าให้เกิดความพงึพอใจ 
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพั นา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่รับผิดชอบของ E  เลย
1. งานบริการรับค�าร้องขอใช้บริการ

ลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย
2. งานด้านจดหน่วย ตรวจสอบหน่วย

เก็บเงินและรับช�าระเงินค่าไฟฟา ควบคุม
การงดจ่ายไฟ เร่งรัดติดตามหนี้ ปรับปรุงค่า
กระแสไฟฟา

3. งานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน
เพิ่ม ลด อ่านหน่วย ตรวจสอบ มิเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ

4. งานแก้ไขกระแสไฟฟาขดัข้อง บ�ารุง
รักษาระบบไฟฟา วางแผนควบคุมการจ่าย
ไฟฟา ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข คุณภาพ
ä¿¿‡Ò

5. งานส�ารวจ ออกแบบ ปรับปรุง
ก่อสร้างระบบจ�าหน่าย และสายส่งไฟฟา
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ศน บริการ ก ้า
E  เลย เปดให้บริการงานบริการ

ด้านไฟฟาต่าง  เช่น งานรับค�าร้องขอใช้ไฟ 
รับช�าระค่าไฟฟา รับแจ้งเหตุไฟฟาขัดข้อง 
ตามศูนย์บริการต่าง  ดังนี้

1. PEA SMART FRONT OFFICE

เปดให้บริการตามวันราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 

16.30 น. ณ ส�านักงาน  เลย ข้างสวน

สาธารณะกุดปอง อ.เมืองเลย จ.เลย

2. PEA SHOP เปดให้บริการทุกวัน
ตัง้แต่เวลา 11.00 น. - 19.00 น. ณ บรเิวณ
ข้างลานจอดรถ ศูนย์การค้าโ มโปรสาขา
เลย 
3. PEA MOBILE SHOP จอดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 18.30 น. ตาม
สถานที่ต่าง  ดังนี้
วันจันทร์ : ตลาดนัดคลองถมบ้านนาเขิน 
วันอังคาร : ตลาด บ้านก�าเนิดเพชร
วันพุธ : ตลาดสด เทศบาลต�าบลนาอ้อ
วันพฤหัสบดี : ตลาดแลง (บ้านติ้ว)
วันศุกร์ : ตลาดนัด บ้านนาหนอง

การด�าเนิน รงการ กิจกรรมส�า ัญ
โครงการสว่างไสวทัวไทย จ่ายไฟ

ทุกครัวเรอน ขยายเขตไฟฟาให้ครัวเรือนที่
ห่างไกล ให้ได้มีไฟฟาใช้ครบทุกหลังคาเรือน 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด  ทั้งสิ้น

โครงการ  ห่วง ย ส่ จทกุชวีิ
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับไฟฟาแก่เจ้าหน้าท่ี 
ผู้น�า ชุมชน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จาก ทต.นาอาน ทต.นาโป่ง ทต.นาดินด�า 
และ ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา

โครงการชมุชนปลอด ยั ช้ไฟ 
ร่วมกับนักศึกษาจาก วท.เลย วก.วังสะพุง 
วก.ด่านซ้าย ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไข
อุปกรณ์ไฟฟาในชุมชน จ�านวน 3 000 ครัว
เรือน

โครงการ  ปนรัก ่าลมหนาว
เพอน้อง มอบเสื้อกันหนาว อุปกรณ์กี า 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แก่เด็กนักเรียน 
ร.ร.บ้านนาทุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โครงการ   เพอแหล่ง
ท่องเทยีวเชงิวั นธรรม ตดิตัง้หลอดไฟชนดิ 
E  ณ พระธาตุศรีสองรักษ์ อ.ด่านซ้าย 

จ.เลย เพือ่เป็นการใช้หลอด E  ในโบราณ
สถาน สถานที่ส�าคัญและแหล่งมรดกโลก

ร่วมกิจกรรม   
   เตรียมความพร้อมระบบ

ไฟฟา และเข้าร่วมปันจักรยาน
ร่วมแข่งขันจักรยาน รายการ “ปน

ยิก  ชดิ ชดิ รมิโขง  ครงัท ี  น�าพนกังาน
ชมรมจกัรยาน E  เลย เข้าร่วมการแข่งขัน
ปันจักรยาน เส้นทาง อ.เชียงคาน - ปากชม 
เพื่อเป็นกระตุ้นให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

ร่วมโครงการ ออกหน่วยบริการ
จังหวัดเคลอนที ออกบริการ หน่วยบ�าบัด
ทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

ร่วมแข่งขนัมหกรรมคุ าพ 
PEA  27 ประจ�าปี 2558 ณ E  ส�านักงาน
ใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญ
เงิน  ประเภทสายส�านักงาน

ร่วมงานกาชาดดอก ้ายบาน
สบสานวั นธรรมไทเลย  จัดนิทรรศการ 
และรถบริการ o il  hop รับช�าระเงิน
ค่าไฟฟา

1

4

2

7 7

6

6

3

10

59

    

PEA SHOP

PEA MOBILE SHOP
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เสนทางพบ
ใตรมพระบารมี

18



ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÏ  ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ 
จึงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินการโครงการ
»ÅÙ¡¾×ªÍÒËÒÃªŒÒ§ ÀÒÂãµŒª×èÍ “โครงการ
การฟนฟูอาหารช้างป่า ูหลวง อันเนอง
มาจากพระราชดาริ   «Öè§àÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
µÑé§áµ‹»‚§º»ÃÐÁÒ³  2543  ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ 
ในพื้นที่เปาหมายคือ  ป่าธรรมชาติภายใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  และพื้นที่
นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ที่ได้รับ
ผลกระทบจากช้างป่า  รวมพื้นที่โครงการ
ประมาณ 476 000 ไร่ โดยได้รับประมาณ
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พนัธ์ุพชื และส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ (¡»Ã.)

เ ตรัก า ันธุสัตวปา วง จัง วัดเ เปน ่งก�าเนิดต้นน�าท่ส�า ัญส งสา ต้นน�าเ
ะต้นน�าปาสัก ่ง ุดม ปด้ว ่ง า าร ะ ่งน�า จงเปน ่งท่ ่ าศั ากิน งสัตวปา

นานา นิด ะ ้างปา ่งเปนสัตวปา ุ้ม ร งตามก มา ท่ม วามส�า ัญ ่าง ิ่ง ่ง ้างปา
ม วามส�า ัญต่ กระบวนการธรรม าติ นการสร้าง วาม ุดมสมบร ะ า ันธุ รวมทัง
่ว สร้างสมดุ ้กับระบบนิเวศ งปา

ร าร า ารชา า ลว
อันเน่องมา าก ระรา ดาริ
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วัต ุประสง
1.  เพื่อเป็นการสนองพระราชด�าริและ
   เป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จ-
   ¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÏ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ã¹
   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
   ราษฎรท่ีได้รับความเสียหายจากช้างป่า
   ท�าลายพชืไร่ และไม่ให้ช้างป่าถูกท�าร้าย
   เสียชีวิต
2. à¾×èÍà¾ÔèÁáËÅ‹§ÍÒËÒÃáÅÐáËÅ‹§¹íéÒ
   ให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า
   ã¹à¢µÏ
3. เพื่อปองกันไม่ให้ช้างป่าออกไปหากิน
   นอกเขต  และท�าความเสียหายท�าลาย
   พชืไร่ของราษฎรทีป่ลกูไว้ ให้ได้รับความ
   เสียหาย
4. เพือ่ปองกันไม่ให้ช้างป่าถูกท�าร้ายเสยีชีวิต
5. เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ราษฎรมีส่วนร่วม
   ในการอนุรักษ์ช้างป่ามิให้สูญพันธุ์ไป
6. เพือ่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว
   ÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§

กร บ นว ิดการ ั นา
1. แผนงานเสริมสร้างแหล่งน�้า และแหล่ง
อาหารให้กับสัตว์ป่าในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์
สตัว์ป่าภหูลวงโดยการปลกูและบ�ารุงพชือาหาร
ช้าง จัดท�าแหล่งน�้าให้กับสัตว์ป่า โดยการ
จดัท�า ายชะลอความชุ่มช้ืน ( h c  dam) 
แบบต่าง  จดัท�าโป่งเทยีมเพือ่เพิม่แหล่งเกลอื
แร่ให้กับสัตว์ป่า

2. แผนงานอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกให้กับ
ประชาชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ให้
ตระหนักถึงความส�าคัญของพื้นท่ีป่า  ซ่ึง
เปรยีบเสมอืนบ้านของสตัว์ป่าและจดัท�าค่าย
ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาธรรมชาติ  ห้องเรียนธรรมชาติ 
ประจ�าจังหวัดเลย

3. แผนงานด้านข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ได้
ข้อมลูทีถู่กต้องเทีย่งตรงเก่ียวกับช้างป่า โดย
การแจกแจงตรวจนบัเป็นรายตวั แบบ i ct 
o t  แยกโดยละเอียดกว่าแต่ละกลุ่ม

(ครอบครัว) มีจ�านวนเท่าไหร่ แต่ละตัวมี

ลกัษณะอย่างไร สผีวิ หาง หู ขนาดส่วนสงู
โดยยึดแนวทางปฏิบัติท่ีมีการด�าเนินการที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เป็นแนวทาง
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

4. แผนการปองกันช้างป่าออกหากินนอกเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากการท่ีได้ศึกษาดูงาน
การด�าเนินการปองกันช้างป่าออกไปหากิน
ในไร่สับปะรด ที่โครงการ กุยบุรี มีการใช้
ลวดกระตุกไฟฟาซึ่งใช้ไฟฟาแบตเตอรี่ขนาด 
12 โวลท์ นบัว่าได้ผลในระยะหนึง่ ซ่ึงด�าเนนิ
การควบคูไ่ปกับการสร้างแหล่งน�า้แหล่งอาหาร 
และโป่งเทียมในพื้นท่ีป่าลึกให้มากข้ึน เพื่อ
ให้ช้างเปลีย่นเส้นทางหากิน ในปีงบประมาณ 
2547 ได้ขอรับการสนับสนนุจดัท�ารัว้ปองกัน
สตัว์ป่าแบบถาวร โดยใช้พลงังานแสงอาทติย์
เป็นแหล่งพลังงาน เพื่อปล่อยกระแสไฟฟา
ขนาด 12 โวลท์ เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร
ขณะนีด้�าเนนิการเสรจ็แล้ว สามารถปองกัน
ไม่ให้ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง ทางด้านทิศตะวันออกท่ีเคย
มีปัญหาได้

20



การด�าเนินงาน
จัดท�า ายชะลอความชุ่มช้ืนแบบก่ึงถาวร
จดัท�า ายชะลอความชุ่มช้ืนแบบผสมผสาน
»ÅÙ¡¾×ªÍÒËÒÃªŒÒ§¢ÂÒÂ¾×é¹·ÕèáËÅ‹§ÍÒËÒÃ
ของช้างป่า  ถางวัชพชื บ�ารงุป่า ฟนฟอูาหา
รช้างและป่าเปียก  จัดท�าแนวกันไฟ  ปลูก
ป่าทั่วไป  จัดท�าโป่งเทียม  จัดหาแหล่งน�้า 
และการสร้างจิตส�านึก 

ส า ปจจุบัน  
 ด้านการอนุรัก ทรัพยากรธรรมชา ิ 

   1.1 แหล่งน�า้และแหล่งอาหารไม่เพยีงพอ
   ต่อจ�านวนช้างป่าที่เพิ่มขึ้น จากการเดิน
   ติดตามโขลงช้างป่า ในช่วงปี 2549 
   และปี 2550 พบประชากรช้างป่าจ�านวน 
   66-81 ตวั และ 75-95 ตัว ตามล�าดบั 
   โดยพบช้างเพศผู้ไม่น้อยกว่า 10 ตัว 
   (เฉพาะที่จ�าแนกได้ชัดเจน) เป็นช้างงา 
   5 ตวั และทุกโขลงจะมลีกูช้างอายุ 1-2 ปี
   โดยมอีตัราการเพิม่ของประชากรช้างป่า
   ร้อยละ 9.48 
   1.2 พืน้ทีถ่ิ่นอาศัยทีเ่หมาะสมของช้างป่า
   ในช่วงฤดแูล้งไม่เพยีงพอต่อจ�านวนช้างป่า
   1.3 ปัญหาไฟป่า โดยมีสาเหตุมาจาก
   น�า้มอืของมนษุย์ โดยสร้างความเสยีหาย
   ให้กับพื้นที่ป่า  ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย
   และแหล่งอาหารของช้างป่าและสัตว์
   ¹Ò¹Òª¹Ô´

 ด้านการมีส่วนร่วม 
ปัญหาด้านการท�าปศุสัตว์ของราษฎร  เช่น 
วัว ควาย เข้ามาเลี้ยงภายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง ซ่ึงสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเข้าไป
รบกวนการด�ารงชีวิตของช้างป่า ท้ังด้าน
áËÅ‹§¹íéÒáÅÐáËÅ‹§ÍÒËÒÃ ÃÒÉ®ÃºÒ§ÃÒÂ
เจตนาท�าลายรั้วไฟฟา เพื่อที่น�าสัตว์เลี้ยง
เข้ามาเลีย้งภายในเขตเป็นสาเหตทุ�าให้ไฟฟา
รั่ว ช้างป่าจึงสามารถออกไปนอกเขตได้

 ด้านการบริหารจัดการช้างป่า
   3.1 ปัญหาช้างป่าออกไปหากินนอกเขต
   และท�าความเสยีหายต่อพชืไร่ของราษฎร
   3.2 ช้างป่าถูกท�าร้ายจากราษฎรจนได้รับ
   บาดเจ็บและเสียชีวิต จากการท่ีช้างป่า
   ออกไปหากินนอกเขต และเข้าไปท�าราย
   พืชไร่ของราษฎรในพื้นที่ต่าง  ท�าให้
   ราษฎรบางรายใช้อาวุธปนในการขับไล่
   ãËŒªŒÒ§ÍÍ¡¨Ò¡¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ¢Í§µ¹ 
   จนท�าให้ช้างป่าได้รับบาดเจ็บและตาย
   à¹×èÍ§¨Ò¡¾ÔÉºÒ´á¼Å

นวทางการด�าเนินงาน น นา ต
1. ขยายพื้นที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของ
ช้างป่า ซ่ึงมีอัตราการเพิ่มของประชากร
ช้างป่าร้อยละ 9.84 จากการเพิ่มจ�านวน
ของช้างป่าอย่างรวมเร็ว พื้นท่ีที่เหมาะสม
ท่ีมีอยู่จึงไม่เพียงพอต่อจ�านวนช้างที่เพิ่มข้ึน
2. ขยายแนวรั้วไฟฟารอบเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง
3. เพิ่มศักยภาพแหล่งน�้าแหล่งอาหารของ
ช้างป่า
4. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่า
5. ปัญหาในอนาคตเนือ่งจากจ�านวนประชากร
ช้างป่า จงึหาวิธกีารทีจ่ะจดัการกับประชากร
ช้างป่า โดยการเคลื่อนย้ายช้างป่าไปแหล่ง
ที่อยู่ใหม่  ท่ีสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของช้างป่าได้

อ อบ ณทีม่า  สือ่อาสา สบืสานพระรา ด�าริ  
ส�านักงาน ก ร.
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ร พ า าล วช ล ราช ร ทรร พ า าล วช ล ราช ร ทร
Loei Rajanagarindra Psychiatric HospitalLoei Rajanagarindra Psychiatric Hospital

รง าบา จิตเว เ รา น รินทร สังกัดกรมสุ า จิต กระทรวงสาธาร สุ
เปน รง าบา นาด เต ง ร บ ุม นท่รับ ิด บ ด้ ก่ จัง วัดเ
น งบัว �า น ง า ะ ุดรธาน ตัง ่เ ท่ ม่ ต�าบ นา าน
�าเ เม ง จัง วัดเ บน นท่กว่า ร่ ่างจากตัวเม งประมา กิ เมตร
บนเนินเ าท่ ้ ม ้ มด้ว ทะเ กเ าส ับ ับ ้ น ะ ม ก น ามเ ้า ากาศเ นสบา
เ มาะ ก่การ น ร่างกา ะสุ า จิต ่ง เปนส่วน น่ง งงานบริการ
ด้านสุ า จิต ะจิตเว

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มุ่งมั่นเพื่อเป็น
ผู้น�าด้านจิตเวชศาสตร์เชิงวั นธรรมของประเทศ  
เมื่อโรคทางจิตเวชบางโรคท่ีประชาชนท่ัวไปยังไม่รู้จัก 
จึงอธิบายการเกิดโรคและรักษาด้วยความเช่ือ
หรือวั นธรรมท้องถิ่น จิตเวชศาสตร์เชิงวั นธรรม
จึงมุ่งหวังที่จะอธิบายการเกิดโรค และให้การดูแล
รักษาด้วยแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่
กับความเช่ือด้ังเดิม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
รักษาอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ญาติมิตร
และชุมชน

ภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ปกติ มีวิธีการบ�าบัดรักษาได้ การมาพบ
จิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องแปลกและน่าอับอายแต่อย่างใด หากมารักษา
ย่ิงเร็วเท่าไหร่ย่ิงส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของท่านเท่านั้น

“บริการดวยใจใหหายโรค คลายเศราโศกกังวลทนไมไหว
ทั้งหูแววดื่มสุราซาลงไป กลับไปใชชีวิตใหมไดดังเดิม”

- บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่ โรคจิตเภท ซึมเศร้า 
  วิตกกังวล นอนไม่หลบั สรุา ยาเสพติด โรคจติเวชเด็ก พร้อมท้ังการดแูลทางสงัคม
  และจิตใจ โดยทีมจิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
  นักเทคนิคการแพทย์ และทีมบุคลากรที่สนับสนุนบริการด้วยความเต็มใจ

- ให้บริการผู้ป่วยนอก ในวันและเวลาราชการ

- ให้บริการผู้ป่วยในและจิตเวชฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

- เช่ือมโยงเครอืข่ายสขุภาพจติและจติเวช ให้เกิดการบริการไร้รอยต่อภายในเขตจงัหวัด
  ที่รับผิดชอบ ด้วยระบบพี่เลี้ยง และสนับสนุนยาไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง

- บริการด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
  พร้อมทั้งสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ตามอัตภาพ

ร าร ราร าร รา

วช า รวั ธรรมวช า รวั ธรรม

นายแพ ย์อา ิตย์ ล่าสุองกร
้ �านว การ รง าบา จิตเว เ รา น รินทร



สารผูวาราชการ
จังหวัดเลย

องแห่ง ะ ล า สุดหนาว นสยา สมญานาม
งจัง วัดเ ่งเปนจุดดงดด ้นักท่ งเท่ ว วะเว น

มาเ นเม งเ มิ ด้ าด ด เ าะ ่าง ิ่งจัง วัดเ
ด้รับเ กจากการท่ งเท่ ว ่งประเทศ ท ้เปน น

องต้องห้า พลาด ก ิ่งท�า ้จัง วัดเ เปน น่ง น
เปา มา งนักท่ งเท่ วเ ิ่มมาก น ่งจากส ิติจ�านวน
นักท่ งเท่ ว น ่วง ร่งป รก งป มนักท่ งเท่ ว
เ า้มาท่จงั วัดเ ราว สน น ะ าดว่า น ว่ง ด นาว
ง่เปน ัน่จะมนกัท่ งเท่ วเ ิม่ น กประมา า้น น
ท�า ้จัง วัดเ มนักท่ งเท่ วเ ิ่ม น งร้ ะ จาก
าน ้ ม งป

น กเ น จากการท่ งเท่ วท่ ดดเด่น ้ว ด้านการ ้า ะ
การ งทุน า ดนกเปนตัว ับเ ่ นเศร กิจท่ส�า ัญ ง
เม งเ ด้ว เน่ งจากเ ม รม ดน ่ติดกับ สปป าว
มสะ านมิตร า ะมด่าน าวรส ง ่ง ่งมปริมา
น�าเ า้ ะส่ง กจ�านวนทส่ง นต่ เน่ ง จากรา ด้
้านบาทต่ ป เ ิ่มเปน ้านบาทต่ ป

ดงนน จงั วดัเ จง ด้ก�า นด ทุธศาสตรการ ั นา ว้
ด้าน การท่ งเท่ ว การ ั นา ุ า วติ สิง่ วด ้ ม
ทรั ากรธรรม าติ การศก า ะสงั ม การ า้ การ งทนุ
า ดน ะสดุท้า การเก ตร ทงันเ ่ บ้รร วุสัิ ทศัน
งจงั วดัเ ตามท่ ด้ก�า นด ว้ น ว่งระ ะเว า ป ว่า
องน่าอย่ องแห่งการ ่อง ยว และลง ุน าย ต้

การพ นา ยงยน

นนาม ง ้ว่ารา การจัง วัดเ กระ ม บ ุ
ทมงานนติยสาร ทเ่ น วามส�า ญั ะมบทบาท นการ
เ ร่ ะประ าสัม ันธจัง วัดเ เ ่ ้เปนท่ร้จัก
ก่สาธาร น ่างทั่ว งทุกมิติ ะ บ ุ น่ว งาน
บริ ัท ้างร้าน ะ ง กรต่าง นจัง วัดเ ท่ ้การ
สนับสนุนการประ าสัม ันธ น รังน ่างด ิ่ง

นา วิ รจน จิวะรังสรร
้ว่ารา การจัง วัดเ
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เสนทางพบ
ผูวาราชการจังหวัด
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า ว ร  ว รั รร
้ว่ารา การจัง วัดเ

ด้ว น�า ระรา ทั ง ระบาทสมเดจ ระเจ้า
่ ัว ะ สมเดจ ระนางเจ้า ระบรมรา ินนา

ทท่รงมต่ สกนกิร าว ท ะ ระ จั ริ า ง
สมเดจ ระเท รัตนรา สุดา ส ามบรมรา กุมาร
ทรงเปน ง ต้น บบ ะทรงเปน รงบันดา จ ้
นายวิ รจน์ จิวะรงสรรค์  ้ว ่ารา การ

จัง วัดเ มุ่งม่ันสร้างสรร ั นาจัง วัดเ
้เปน องน่าอย่ องแห่งการ ่อง ยว 

และลง ุน าย ต้การพ นา ยงยน

นติยสาร ด้รบัเก รติ า่งสงจาก า่นวิ รจน์ 
จิวะรงสรรค์ ้ว่ารา การจัง วัดเ กรุ า ้
สัม า นประเดนต่าง เ ่ ้ท่าน ้ ่านรับทราบ
ง วามเจริญก้าว น้า ะ วามเ ่ น ว น

จัง วัดเ ด้ด ิ่ง น ดังรา ะเ ดต่ ปน
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จัง วัดเ นัน ่ น า ตะวัน กเ งเ น ต นบน ม ัก ะ มิประเทศท่ ตกต่างจากจัง วัด ่น
น า ตะวัน กเ งเ น ท่ัว ป ม นท่ประมา ้าน ร่ มิประเทศเปน เ าสง
มท่ราบ ุ่มน้ มาก จง ด้ ่ ว่าเปนเม ง ่งทะเ เ า สุด นาว นส าม
เ ราะ ่สงเ น ระดับน�าทะเ ่ น ้างมาก ตรงนก จุดเด่น งจัง วัดเ

ล เมองท่องเที่ ว การค้า า ดน

Œ́Ò¹àÈÃÉ°¡Ô̈ ¢Í§àÁ×Í§àÅÂàÍ§¹Ñé¹ ÍÒÈÑÂ¡ÒÃ
à¡ÉµÃà»š¹ËÅÑ¡ à¾ÃÒÐ¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂÁÕÅÑ¡É³Ð
ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ ÀÙÁÔ»ÃÐà·È·ÕèàËÁÒÐÊÁá¡‹¡ÒÃ
à¡ÉµÃ ÊÒÁÒÃ¶»ÅÙ¡¾×ª¾ÃÃ³·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ
ได้จ�านวนมาก มพีชืเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ 4 ชนดิ 
คือ ยางพารา อ้อย ข้าวโพด และมัน
ÊíÒ»ÐËÅÑ§ ÍÂ‹Ò§äÃ

¡çµÒÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨àËÅ‹Ò¹Õé ¡çÁÕ·Ñé§
¼ÅºÇ¡áÅÐ¼ÅÅº Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ ÂÒ§¾ÒÃÒ
เมือ่ราคาผลผลติสงูขึน้ ก็ท�าให้พีน้่องเกษตรกร 
มีรายได้มากข้ึน  การปลูกข้าวโพดมีความ
จ�าเป็นที่ต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกมาก จึงท�าให้
มกีารบุกรกุพืน้ท่ีดนิของรัฐหรือผนืป่ามากขึน้ 
อ้อยซ่ึงเหมาะกับการ

ปลูกในพื้นที่ราบ ก็ท�าให้พื้นที่ปลูกข้าวใน
¨Ñ§ËÇÑ´¹Ñé¹Å´Å§ÁÒ¡àª‹¹¡Ñ¹ ÁÑ¹ÊíÒ»ÐËÅÑ§
เป็นพืชท่ีใช้น�้าน้อยเหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ 
ซึ่งการท่ีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
ก็ท�าให้เศรษฐกิจของจังหวัดเลยดีข้ึนกว่า
แต่ก่อนในระดับหนึ่ง
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···.Ç‹Òà»š¹ “àÁ×Í§µŒÍ§ËŒÒÁ…¾ÅÒ´” à¹×èÍ§
จากมคีวามหลากหลายในเรือ่งธรรมชาติ เรามี
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูกระดึง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  และก็เมืองเชียงคาน
ซ่ึงเป็นทีรู่จ้กัของคนทัง้ประเทศ นอกจากเรือ่ง
ธรรมชาติแล้วนั้น ก็ยังมีเรื่องของประเพณี
วั นธรรมทีเ่ป็นหนึง่เดยีวในโลก เช่น ประเพณี
ผตีาโขน เรือ่งการเช่ือมโยงกับประวัตศิาสตร์
ÊÁÑÂÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÅŒÒ¹ªŒÒ§ àÃ×èÍ§¡ÒÃµÑ¡ºÒµÃ
ข้าวเหนยีวทีเ่ชียงคานซ่ึงเป็นประเพณเีดียวกับ
ทีห่ลวงพระบาง จงึท�าให้ประเพณวัี นธรรม
·ÕèàÅÂ¹Ñé¹à´‹¹ÁÒ¡  ¶×Íà»š¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ
·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ ÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ
การท่องเท่ียว ในช่วงปีที่ผ่านมาประมาณ 
3 000 ล้านบาท และมีนักท่องเที่ยว ในปี 
56-57 จ�านวน 1.5 ล้านคน ในช่วงครึ่งปี
แรกของปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่
จังหวัดเลย 9 แสนคนแล้ว และ 6 เดือน
หลงัซ่ึงเป็นช่วงไ ซีซ่ัน ก็น่าจะมนีกัท่องเท่ียว
มาเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านคน หรือก็จะมี
นักท่องเที่ยว เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 หรือ 1.9 
ล้านคน จากฐานข้อมลูเดมิ ตรงนีค้อืจดุเด่น
ในด้านการท่องเที่ยว 

¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅŒÇ àÈÃÉ°¡Ô¨
ของเมืองเลยก็ได้รับผลจากการค้าชายแดน 
àÃÒÁÕ´‹Ò¹¾ÃÁá´¹·ÕèÍÂÙ‹µÔ´¡Ñº Ê»».ÅÒÇ ÁÕ
ÊÐ¾Ò¹ÁÔµÃÀÒ¾  ÁÕ´‹Ò¹¶ÒÇÃ·Ñé§ÊÍ§áË‹§ 
มีปริมาณน�าเข้าและส่งออกจ�านวนที่สูงขึ้น
µ‹Íà¹×èÍ§ ¨Ò¡ÃÒÂä Œ́ 3,000 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁà»š¹ 
9 000 ล้านบาท ต่อปี

การปลูกยางพาราในระยะแรกนั้นก็เป็นการ
บรรเทาปัญหาในเร่ืองของการเผาป่า เพราะ
การปลูกยางพาราต้องมีการดูแลไม่ให้เกิด
การเผาป่า หรือไฟไหม้ป่าเกิดข้ึน และช่วย
บรรเทาในเรื่องความแห้งแล้งไปได้ แต่ใน
ช่วงหลังนั้น  ราคาผลิตผลทางการเกษตร
ตกต�่าลงทั่วโลก  เนื่องจากผลกระทบจาก
เศรษฐกิจของโลก เร่ืองของดีมานด์เกิดการ
ªÐÅÍµÑÇ ¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ¡çÁÕ¨íÒ¹Ç¹
ลดลง ท�าให้จังหวัดเลยได้รับผลกระทบด้าน
àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÂÙ‹ºŒÒ§

ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ·Ò§¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂàÍ§¡çÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾
อกีด้านหนึง่คอืการเป็นเมอืงแห่งการท่องเทีย่ว  
à¾ÃÒÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ¢¹Ò¹¹ÒÁ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ áÅÐ 
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สบสานวิ วั นธรรม ้าน ้าง
ส�าหรับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดเลย 
จะเห็นว่ามลีกัษณะทีโ่ดดเด่นคือส�าเนยีงการ
พดูท่ีไม่เหมอืนกับอสีานใต้ทัว่ไป คอืจะมเีสยีง
สูง ส�าเนียงเดียวกับหลวงพระบาง ซ่ึงจะ
ไม่มีในอีสานใต้ตอนล่างทั่วไป เพราะว่าคน
àÁ×Í§àÅÂ¡çÍ¾Â¾ÁÒ¨Ò¡ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§¹Ñè¹àÍ§ 
´Ñé§à ỐÁáÅŒÇ¹Ñé¹ Ố¹á´¹á¶º¹Õéà»š¹¢Í§ÍÒ³Ò-
จกัรล้านช้าง พระเจ้าไชยเชษฐาธริาช ทรงสร้าง
เมอืงหลวงพระบาง ข้ึนเมือ่ปี 2103 และได้
มาสร้างพระธาตุศรสีองรกัเพือ่เจริญสมัพนัธ-
äÁµÃÕ ¡ÑºÊÁà ḉ¨¾ÃÐÁËÒ¨Ñ¡Ã¾ÃÃ Ố  áË‹§
กรุงศรีอยุธยา และต่อต้านการรุกรานของ
ประเทศพม่าในปี พ.ศ. 2103 เช่นเดียวกัน 
เพราะฉะนัน้อาณาจกัรแห่งนีจ้งึมคีวามผกูพนั
กับอาณาจักรล้านช้าง  กรุงศรีสัตนาคนหุต
เป็นอย่างย่ิง จงึมสี�าเนยีงการพดูและวิถีชีวิต
เดยีวกัน เช่น บุญเดือน 6 ประเพณ ี12 เดอืน
ของชาวล้านช้าง ในเร่ืองของการตักบาตร
ข้าวเหนยีว ในเรือ่งของวิถีชีวิตลุ่มแม่น�า้โขง 
มีแม่น�้าโขงไหลผ่านอาณาจักรแห่งนี้ จาก
หลวงพระบาง ไชยบุรี เชียงคาน ปากชม 
และต่อไปยังหนองคาย  ท�าให้ลักษณะภูมิ-
ประเทศในแถบนี้

àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ÁÕ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ·ÕèàËÁ×Í¹¡Ñ¹ àª‹¹ 
การตักบาตรข้าวเหนยีวยามเช้า นยิมบรโิภค
ขนมจีนหรือข้าวปุนน�้าแจ่ว  ซึ่งด�ารงอารย-
ธรรมผ่านมากว่า 400-500 ปี รวมทั้ง
ประเพณีความเช่ือต่าง   ทางพุทธศาสนา
¡çäÁ‹ä´Œáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ 

เ เม งต้ ง ้าม าด
มีผู้คนท่ัวไปรู้จักจังหวัดเลยมาไม่น้อยกว่า 
50 ปี จากบทเพลงที่มีชื่อว่า “ÀÙ¡ÃÐ´Ö§” ·Õè
วงสนุทราภรณ์ได้ขับร้องและแต่งเพลงเอาไว้ 
เป็นเพลงที่ท�าให้ผู้คนรู้จักภูกระดึงเป็นอย่าง
มาก แล้วต่อจากนัน้ คนก็ได้มารูจ้กักับอทุยาน
แห่งชาติภูเรือ ซึ่งมีความสวยงามมาก และ
ที่ส�าคัญคือ อ�าเภอเชียงคาน สิ่งเหล่านี้
เหมอืนกับว่าเขาถูกซ่อนอยู่ในหุบเขา เมอืงใน
หลืบ เพราะว่าการเข้ามาจังหวัดเลยในสมัย
¡‹Í¹¹Ñé¹ ÁÕàÊŒ¹·Ò§·ÕèÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÁÒä Œ́ÊÐ´Ç¡
มากที่สุดก็คือ ผานกเค้า ซ่ึงเปรียบเสมือน
ประตูสูเ่มอืงเลยในสมยัก่อน เมือ่คนได้เข้ามา
พบเห็นจังหวัดเลยแล้วได้เห็นความเป็น
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความหนาวเย็น 
ดังนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวผู ้คนก็รู้ว่าต้องมาที่
จงัหวัดเลย ซ่ึงมอีณุหภมูลิดต�า่กว่า 0 องศา 
กระทั่งมีแม่คะนิ้งเกิดข้ึน  ซ่ึงมีแห่งเดียวใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและก็เป็นศกัยภาพ
ของจังหวัดเลย จนเป็นที่มาของสมญานาม
“àÁ×Í§-áË‹§·ÐàÅÀÙà¢Ò ÊØ´Ë¹ÒÇã¹ÊÂÒÁ” 
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ุทธศาสตรการ ั นา
ในเรื่องวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลยที่ว่า “àÁ×Í§
¹‹ÒÍÂÙ‹ àÁ×Í§áË‹§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐÅ§·Ø¹
ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹” ¡çÁÒ¨Ò¡àÃ×èÍ§¢Í§
จุดเด่น-จุดด้อย จุดแข็ง-จุดอ่อน อุปสรรค-
โอกาส ทีเ่ราท�า  กันข้ึนมา ตรงนีก็้ยัง
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงในช่วงระยะเวลา 20 ปี
ที่ผ่าน ส่วนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ก็คือ เรื่อง
¢Í§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ  àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
คุณภาพชีวิต สิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ 
การศึกษาและสังคม  เรื่องของการค้าการ
ลงทุนชายแดน และสุดท้ายก็คือ ด้านการ
à¡ÉµÃ

จากยุทธศาสตร์ 4 ด้านนี้ เราก็ก�าหนดตัว
เปาหมาย โดยมตีวัช้ีวัดต่าง  ในการด�าเนนิ
การตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน ในด้านการ
·‹Í§à·ÕèÂÇàÃÒ¡çµŒÍ§´ÙÇ‹ÒÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÍÑµÃÒ¡ÒÃ
ท่องเที่ยว เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละเท่าไหร่จากปี
ทีผ่่านมา เรือ่งการศกึษาก็ดูจากอตัราการเรยีน
ต่อ  เร่ืองการพั นาคุณภาพชีวิตสุขภาพ
อนามยัต้องดข้ึีน จ�านวนของพืน้ทีป่่าทีเ่พิม่ขึน้ 
การค้าการลงทนุชายแดน ก็ดปูริมาณการค้า
แถบชายแดนที่เพิ่มขึ้น และผลผลิตทางการ
เกษตรที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็คือเปาหมายกับ
ตัวช้ีวัดท่ีเราก�าหนดไปสู่วิสัยทัศน์นั้นเอง
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ปญ าน�า บุกรุกปา ก้ ด้ด้ว ระรา ด�าริ
จังหวัดเลยเองนั้นมีปัญหาซ่ึง  พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทราบถึงปัญหา
ต่าง  จากการท่ีท่านได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ
มาที่จังหวัดเลย ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2498 
ซ่ึงขณะนั้นมีภัยจากอริราชศัตรูคือผู้ก่อการ
ร้ายคอมมวินสิต์ พระองค์ทรงมพีระราชด�าริ
ให้มีการสร้างงานพั นาอาชีพ  และการ
¾Ñ²¹ÒÅØ‹ÁáÁ‹¹íéÒàÅÂ à¹×èÍ§¨Ò¡ª‹Ç§Ë¹ŒÒ½¹
เมื่อมี นตกมาก น�้าเลยจะไหลบ่าตกอยู่ใน
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าภหูลวง ซ่ึงท�าให้น�า้ท่วม 
àÇÅÒË¹ŒÒáÅŒ§¡çäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¡Ñ¡à¡çº¹íéÒ·Õè´Õ¾Í 
พระองค์ท่านทรงมพีระราชด�าร ิเมือ่วันท่ี 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 รับสั่ งอธิบดี
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹à¢ŒÒà½‡Ò áÅŒÇ·Ã§ÁÕ¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ
ให้สร้างอ่างเก็บน�้า หรือแก้มลิงขนาดใหญ่
ที่ต้นน�้าเลย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
โดยมกีารขุดลอกคูคลอง สร้าง ายในน�า้เลย
เป็นช่วง  เพือ่การกักเก็บ ส่วนสดุท้ายกรมชล
ประทานจะต่อยอดโครงการพระราชด�าริ
สร้างประตูระบายน�้าปล่อยลงสู่แม่น�้าโขง  
ตรงนี้เองคือการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและ
ÀÑÂáÅŒ§ ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈
¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ

และโครงการของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 
พระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านได้ทรงเข้า
มาสร้างศิลปาชีพเพื่อให้คนยากไร้มีอาชีพ 
รวมทัง้แก้ไขปัญหาการบกุรุกแพ้วถางพืน้ท่ีป่า 
กระท่ังเป็นภเูขาหัวโล้น และสมเดจ็พระเทพ-
ÃÑµ¹ÃÒªÊǾ ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ·‹Ò¹·Ã§

มีพระด�าริการสร้างพื้นท่ีป่าให้เกิดข้ึนก็ คือ  
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ซ่ึงพยายาม
จะลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่น ข้าวโพด 
ให้หันมาปลกูพชืเศรษฐกิจแทน เช่น มะขาม  
แมคคาเดเมีย  หวาย หรือปลูกป่าเศรษฐกิจ
á·¹ à¾×èÍ¨Ðä´ŒÅ´¡ÒÃºØ¡ÃØ¡¾×é¹·Õè»†ÒáÅÐ
ÁÕÃÒÂä´Œ´ŒÇÂ

ท่ งเท่ ว การ ้า เก ตร จุด น
การ ั นา
เรามีจุดยืนในการพั นา  ( o itio i ) 
ÍÂÙ‹ 3 »ÃÐ¡ÒÃ´ŒÇÂ¡Ñ¹ 
   1. ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
   2. การค้า การลงทุน  
   3. การเกษตร ซ่ึงมคีวามหลากหลาย บน
   เขาก็สามารถปลกูยางพารา ปลกูข้าวโพด

 ได้ในท่ีราบก็สามารถปลูกอ้อยปลูกมัน
   ÊíÒ»ÐËÅÑ§ä Œ́·ÕèÅØ‹Á¡çÊÒÁÒÃ¶»ÅÙ¡¢ŒÒÇ äÁŒ¼Å 
   ไม้ยืนต้นได้ท�าให้จังหวัดเลยสามารถ
   ปลกูพชืทางการเกษตรได้มากทีส่ดุกว่า 200 
   กว่าชนิด ซ่ึงมากที่สุดในภาคตะวันออก
    à©ÕÂ§àË¹×Í

ป ง ุทธศาสตรท่ งเท่ วส่การป ิบัติ
จงัหวัดเลยต้องการให้มรีายได้เพิม่ข้ึนจากการ
ท่องเทีย่ว ขณะเดยีวกันก็ต้องการธ�ารงไว้ซ่ึง
ประเพณ ีวั นธรรม และสิง่แวดล้อม เพือ่
ให้เป็นเมอืงแห่งทะเลภเูขา สดุหนาวในสยาม 
ซ่ึงการทีจ่ะพั นาด้านการท่องเท่ียว เราก็ต้อง
มยุีทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับแนวทางพั นา-
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ áÅŒÇàÃÒ¨Ð·íÒÍÂ‹Ò§äÃ
ให้แนวทางที่สอดคล้องกันเหล่านี้  น�าไปสู่
การปฏบัิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
เราก็ต้องน�ายุทธศาสตร์นั้นไปแปลงให้ง่าย
µ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ àª‹¹
   1. »ÃÑº»ÃØ§áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ áÅÐ
   พร้อมแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
   2. การสร้างความมส่ีวนร่วม ให้ประชาชน
   เข ้ามามีบทบาทในการพั นาแหล่ง
   ·‹Í§à·ÕèÂÇ
   3. การท�าเมืองเลยให้เป็นเมืองสะอาด
   ที่สุดในไทย ในปี 2559
   4. การท�าการตลาด การพั นาสินค้า 
   เน้นกลุม่เปาหมาย ขายวั นธรรมดัง้เดิม
   ล้านช้าง การสร้างกระเช้าภูกระดึง 
   5. àÁ×Í§àÅÂàÁ×Í§»ÅÍ´ÀÑÂ
   6. ผู้ประกอบการหรือผู้คนเป็นมิตรกับ
   ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

ดุ รงการ สเ่ ่ มวั นธรรม า้น า้ง
โครงการที่ก�าลังจะด�าเนินการต่อไปเก่ียวกับ
การท่องเทีย่วกค็อื “โครงการความร่วมมอ
ÊÕèàËÅÕèÂÁÇÑ²¹¸ÃÃÁÅŒÒ¹ªŒÒ§” ซ่ึงกระผมเอง
ได้เป็นคนน�าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกี า  ท่านกอบกาญจน์ 
ÇÑ²¹ÇÃÒ§¡ÙÅ Ç‹Ò¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ àÃÒÁÕ
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสดงศักยภาพให้
กับกลุม่คลสัเตอร์ในการพั นาแหล่งท่องเท่ียว 
ดังเช่นเมื่ออดีต ผมเคยอยู่จังหวัดกา สินธุ์ 
¡çÁÕ “โครงการไหว้พระธา ุสีเมอง รุ่งเรอง 
µÅÍ´ªÕÇÔµ”  เป็นโครงการในกลุ่มจังหวัด
เดยีวกัน คือ พระธาตุยาคูเมอืงฟาแดดสงยาง 
จังหวัดกา สินธุ์ พระธาตุขามแก่น จังหวัด
ขอนแก่น พระธาตุเจดีย์ชัยมงคล จังหวัด
ร้อยเอ็ด และพระธาตุนาดูน จังหวัดมหา-
สารคาม ซ่ึงเป็นทีม่าของโครงการไหว้พระธาตุ
ÊÕèàÁ×Í§ ÃØ ‹§àÃ×Í§ µÅÍ´ªÕÇÔµ áÅÐ¶×Íà»š¹
ประสบการณ์ท่ีกระผมได้รบัจากการเป็นผูว่้า
ที่จังหวัดกา สินธุ์   

เมือ่คร้ังอยู่ทีจ่งัหวัดนครศรธีรรมราช ผมก็ท�า
โครงการเก่ียวกับพระธาตุมรดกโลก ซ่ึงมี
พระธาตุที่นครศรีธรรมราช  และเมื่อมาที่
จงัหวัดเลย เมอืงท่ีมวัี นธรรมทีค่ล้ายกันคือ 
เลยกับเมอืงหลวงพระบาง  หนองคายกับนคร
หลวงเวียงจันทร์ ซึ่งตรงนี้ก็เป็น “โครงการ
ความร่วมมอสีเหลียมวั นธรรมล้านช้าง
·Õè¡íÒÅÑ§¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Íä»
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ปรับเป ่ นร บด้านก่ นเ ้าส่
เราได้มีการเตรียมแผนไว้นานแล้วโดยมี 3 
เสาหลกั และ การเช่ือมโยงอาเซียนเป็นหนึง่
เดียว และมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยมีการ
เตรียมความพร้อม 3 ด้าน

1. ´ŒÒ¹ÀÒÉÒ ซึ่งเราก็โชคดี คือแทบไม่ต้อง
ใช้ภาษาองักฤษเลย เพราะเป็นภาษาเดยีวกัน
2. »ÃÐà¾³ÕÇÑ²¹¸ÃÃÁ  ซ่ึงก็เหมือนกัน 
มีความเช่ือมโยงกัน มีประเพณีวั นธรรม
à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÇÑ´¡çª×èÍà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
 การคมนาคม ใช้ด่านพรมแดน สปป.ลาว 

กับ เลย ใช้เส้นทางอ�าเภอท่าลี่เป็นประตู
ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹ ÁÕ´‹Ò¹ µÁ.·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÃÑº
สินค้า  น�าเข้าส่งออก  ที่จะเคลื่อนไปสู่
ไชยบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณชายแดน 300 
กิโลเมตร ปัจจบุนัเราก็ได้ขอให้ บขส. ส่งรถ
ปรับอากาศมาเดินรถไปหลวงพระบาง โดย
มีการเดินรถทุกวัน ตั้งแต่ 8 โมงช้า  ถึง
ประมาณ 5 โมงเย็น วันละหนึ่งเท่ียว ใช้
เวลา 8 ชม. แต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวก็จะเร็วข้ึน 
ถนนก็ลาดยางตลอดเส้นทาง  นี่คือการ
เช่ือมโยงการคมนาคม

áÅÐ·ÕèàÃÒä´Œä»à¨Ã¨Ò¡Ñºà¨ŒÒá¢Ç§ËÅÇ§-
พระบางมาก็คือ   การก�าหนดให้มีการแลก
เปลี่ยน การเดินทางทางอากาศ ก็คือสนาม
บินเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว  ซึ่งผมเอง
ก็ได้รับประสบการณ์จาก

ทีท่�าให้สนามบนิจงัหวัดนครศรธีรรมราชเป็น
สนามบินศลุกากร มจีดุมุง่หมายในการขนส่ง
ÂÒ§¾ÒÃÒÊ‹§ä»ÂÑ§»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹áÅÐ¨Õ¹
ไม่ใช่ในด้านการท่องเที่ยว  แต่ที่จังหวัดเลย
µŒÍ§¡ÒÃà»š¹Ê¹ÒÁºÔ¹ÈØÅ¡Ò¡Ã´ŒÒ¹¡ÒÃ
ท่องเทีย่ว ให้นกัท่องเทีย่วจากหลวงพระบาง
และนครหลวง เราจึงได้ขอให้เป็นสนามบิน
ศุลกากร ซ่ึงโครงการนี้รัฐบาลก็ได้รับทราบ
ถึงการพั นาในด้านนีแ้ล้ว การขนส่งทางบก
เราก็มีการเช่ือมโยงกันแล้ว ในการเดินทาง
·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¡ç¡íÒÅÑ§ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò áÅÐ·‹Ò¹à Œ̈Ò
แขวงหลวงพระบาง ท่านก็เห็นชอบในเร่ืองนี้ 
และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการพั นา-
การเดินทางทางอากาศ  เพื่อจะเช่ือมโยง
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹

การเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบระหว่างกัน
ในการเดินทางข้ามแดน เรามีการใช้ บัตร
ผ่านแดน ( o d  pa ) ซ่ึงใช้กับด่านที่
ไม่ถาวร เช่น ท่ีเชียงคาน-สานะคาม ปากชม
-เมืองหมื่น ซ่ึงตอนนี้ทางเราได้เสนอให้ทาง
สปป.ลาว มีการแก้ไขกฎระเบียบ โดยขอยก
ฐานะด่านเมืองสานะคามให้เป็นด่านถาวร
เช่นเดียวกับที่ด่านเชียงคาน

และอีกระเบียบหนึ่งก็คือ บอรเดอร พาส 
(border pass) µÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃ
¢ŒÒÁá´¹¢Í§ ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
่างประเท ของไทย และการ ่างประเท

¢Í§ÅÒÇ «Öè§

ลงนามไว้ ังแ ่ป  นัน ล้าสมัยแล้ว ไม่
สอดคล้องกบัการเข้าสูอ่าเ ยีน à¾ÃÒÐÃÐÂÐ
เวลาการใช้บัตรนัน้ ใช้ได้เพยีง 2 คนื 3 วัน 
áÅÐà Ố¹·Ò§ä´Œà©¾ÒÐºÃÔàÇ³á¢Ç§  áÅÐ
¨Ñ§ËÇÑ́ ·ÕèÍÂÙ‹µỐ ¡ÑºªÒÂá´¹ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹àÃÒ
จงึได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยน�าเรียนกระทรวง
การต่างประเทศ  ซ่ึงผมเองก็ได้น�าเรียน
Ï¾³Ï ·‹Ò¹ÃÍ§¹ÒÂ¡Ï ¾ÅàÍ¡¸¹ÐÈÑ¡´Ôì 
ป มิาประกร ท่านพลเอก อนุพง  เผ่าจนิดา
ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â  áÅÐ
ท่านดอน ปรมั วินัย ÃÑ°Á¹µÃÕÇ ‹Ò¡ÒÃ
กระทรวงการต่างประเทศ ทราบในประเด็น
¹ÕéáÅŒÇ Ç‹Ò¨ÐµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢ÃÐàºÕÂº¡ÒÃ¼‹Ò¹
แดน ซึ่งลงนามเมื่อ 18 ปีที่แล้ว โดย ท่าน
ประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการ
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Ñº Í ṌµÃÑ°Á¹µÃÕ
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÅÒÇ ·‹Ò¹ÊÁÊÇÒ· 
เล่งสวัสดิ
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เราต้องยอมรับว่า เชียงคานเป็นเมืองน้อง 
ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§à»š¹àÁ×Í§¾Õè áµ‹¶ŒÒÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
พื้นที่ภูกระดึงนั้น หลวงพระบางกับเลยจะมี
ความเป็นมาตรฐานสากลเท่ากัน ก็คือการ
สร้างกระเช้าภูกระดึงนั่นเอง

ดงจุดเด่นเ มาเปน ้ ด้เปร บ
จุดเด่นของจังหวัดเลยคือ สภาพภูมิประเทศ
กับวั นธรรมประเพณทีีโ่ดดเด่น เมือ่เอ่ยถึง
เลยนั้นก็จะนึกถึงความหนาวเย็น ผีตาโขน 
และภกูระดงึทนัท ีสิง่เหล่านีค้อืจดุเด่น เพราะ
ฉะนัน้แล้วการท่ีเราจะดึงศกัยภาพมาเป็นข้อ
ได้เปรียบนั้น  ภูกระดึงจะต้องมีการสร้าง
กระเช้าลอยฟา ซ่ึงก็จะท�าให้ งัขวาแม่น�า้โขง
ÁÕÊ¶Ò¹Ðà·ÕÂºà·‹Ò¡ÑºàÁ×Í§ËÅÇ§¾ÃÐºÒ§ 
ของ สปป.ลาว ซ่ึงในปัจจุบัน

่านิ ม ักท่ ดมั่น
1. ¡ÒÃà·Ô´·Ù¹Ê¶ÒºÑ¹ËÅÑ¡¢Í§ªÒµÔ à»š¹
ทิศทางในการพั นา ในแนวทางการปฏิบัติ
ราชการทีส่�าคัญทีส่ดุของผมก็คือ ความจงรกั-
ภกัดใีนสถาบันชาติ ศาสน์ กษตัริย์ อยู่เหนอื
สิ่งอื่นใด เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อุทิศตนเพื่อชาติ เพื่อศาสน์ 
กษัตริย์
2. ¡ÒÃÂÖ´ÁÑè¹¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ คือการน�า
นโยบายรัฐมาปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จ ไม่ว่า
จะเป็น การทุจริตคอรัปช่ัน การดูแลผืนป่า 
¡ÒÃÊÃŒÒ§
ความปรองดอง การดูแลเศรษฐกิจฐานราก 
à¾ÃÒÐ¨Ñ§ËÇÑ́ ÍÂÙ‹µÃ§¡ÅÒ§ÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅ¡Ñº
ประชาชน ซ่ึงเรามีหน้าที่ท่ีจะน�านโยบาย
ของรฐับาลไม่ว่าจะชุดไหนก็ตาม ต้องยึดมัน่
ในนโยบายของรัฐ ไม่มีการเลือกปฏิบัติสอง
ÁÒµÃ°Ò¹
 นาพาวิสัยทั นไปสู ่ความสาเร็จ ซึ่ง

เราต้องช่วยกันน�าพาจังหวัดไปสู่วิสัยทัศน์
ที่เรามุ่งหวังไว้คือ เมืองน่าอยู่ เป็นเมืองที่
เจริญเติบโตอย่างสร้างสรรค์  เป็นเมือง
เศรษฐกิจสีเขียว นี่คือจุดมุ่งหมายสุดท้าย  
ก็คือความย่ังยืนนัน่เอง เตบิโตอย่างสร้างสรรค์ 
à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ  
เมอืงท่ีเจรญิเติบโตพร้อมท้ังรักษาวั นธรรม  
ความเป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเอาไว้

จาก จ ้ว่า ง าวเ
หากคนทัง้จงัหวัดเลยก้าวขับเคลือ่นไปด้วยกัน
จะท�าให้เกิดมีพลัง ผมจึงได้คิดกลยุทธ์อย่าง
หนึง่เพือ่จะท�าให้คนเลยออกมารกับ้านรักเมอืง 
คือน�าความรกันัน้ออกมาให้เห็นผลเป็นรปูธรรม 
โดยเห็นได้ด้วยตาของเขา ตอนนีเ้ขาเห็นแล้ว
Ç‹ÒºŒÒ¹àÁ×Í§¢Í§à¢ÒÊÐÍÒ´ ¨Ò¡Á×Í¢Í§à¢ÒàÍ§ 
นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นจากคนเมืองเลย 
คือน�าเอาความรักที่มีต่อท้องถ่ินมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง
การจะท�าให้ประสบความส�าเร็จได้นั้นก็ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากคนเลยทุกคน เมือง
เขาเองต้องเป็นเมอืงทีส่ะอาด สวยงาม ทุกคน
µŒÍ§»ÃÑºµÑÇà»š¹à¨ŒÒºŒÒ¹·Õè Ṍ ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
เป็นมติรกับนกัท่องเทีย่ว ก็เป็นกลยุทธ์อนัหนึง่ 
เราก็ได้ก�าชับกันไว้ ขายแพงคือการขายครั้ง
เดียว หลายปีก่อนราคาขายแพง แต่ทุกวันนี้
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡çÃÙŒáÅŒÇÇ‹Ò ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃÍÂÙ‹ÂÒÇ
¡çµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ

ในเรื่องการน�าสินค้าข้ามแดน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเร่ืองของ  ad  a ( .) 
ของไทย ต้องมปีระกาศเป็นปี  ซ่ึงจะช้ากว่า
ฤดูกาลผลติ เช่น การน�าข้าวโพดเข้า ผลผลติ
ออกมาแล้ว พ่อค้าไปซ้ือมาแล้ว แต่น�าเข้า
มาไม่ได้ ซ่ึงถ้าน�าเข้าตอนนัน้ ก็ท�าให้ต้องเสยี
ภาษีในอัตราปกติ  กระทรวงพาณิชย์ก็รับ
ทราบแล้ว ซ่ึงก็ยังไม่ได้รบัแก้ไข กฎ ระเบียบ
µÃ§¹Õé

ในเรื่องของการข้ามแดน ในเรื่องของการ
ค้าขาย และอตัราภาษนีัน้ ต้องได้รับการแก้ไข

ในเร่ืองของภาษา อตัราแลกเปลีย่นทางด้าน
การศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ก็ได้มีการปรับเรื่องของการปดภาคเรียนให้
ตรงกับของ สปป.ลาวแล้ว ซ่ึงถือเป็นการ
เริม่ต้น แต่ า่ยมธัยมศกึษา กับประถมศกึษา
¹Ñé¹ÂÑ§äÁ‹ä´Œ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ ·Ñé§¹Õéà¾ÃÒÐàÃÒµŒÍ§
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการปดภาคเรียนให้
µÃ§¡Ñ¹ ·Ñé§ 10 »ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹
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ังหวัดเลยเองกมีศักย าพอีกด้านหน่ง ือการเ นเมืองแห่งการท่องเที่ยว 
เพราะได้รับการ นานนาม ากรั บาล และ ททท.ว่าเ น “เม งต้ งห้าม พลาด”

ังหวัดเลยมีรายได้ ากการการท่องเท่ียว น ่วง ท่ี ่านมา ระมาณ 000 ล้านบาท 
 และมีนักท่องเที่ยว น  56 57 �านวน 1.5 ล้าน น

พระอง ท่านทรงมีพระรา ด�าริ เม่ือวันท่ี 20 พ ศ ิกายน พ.ศ.2520... ห้สร้างอ่างเกบน�า 
 หรือแก้มลิง นาด ห ่ท่ีต้นน�าเลย เ ตรัก าพัน สัตว า หลวง

เมืองที่มีวั น รรมท่ี ล้ายกัน ือ เลยกับเมืองหลวงพระบาง หนอง ายกับน รหลวงเวียง ันทร 
 ่งตรงนีกเ นโ รงการ วามร่วมมือส่ีเหลี่ยมวั น รรมล้าน ้าง

ังหวัดเลยต้องการเ นสนามบินศลกากรด้านการท่องเที่ยว ห้นักท่องเที่ยว ากหลวงพระบาง
 และน รหลวงเวียง ันทร ท่ีต้องการ ะมาท่องเท่ียวท่ี ังหวัดเลย

ดเด่น อง ังหวัดเลย ือ ส าพ มิ ระเทศกับวั น รรม ระเพณีที่โดดเด่น เมื่อเอ่ยถงเลยนัน
 ก ะนกถง วามหนาวเยน ีตาโ น และ กระดงทันที สิ่งเหล่านี ือ ดเด่น

บันเราต้องยอมรับว่า เ ียง านเ นเมืองน้อง หลวงพระบางเ นเมืองพี่ แต่ถ้ามีการ
 พั นาพืนที่ กระดงนัน หลวงพระบางกับเลย ะมี วามเ นมาตร านสากลเท่ากัน  

แนวทางการ ิบัติรา การที่ส�า ั ท่ีสด อง มก ือ วาม งรัก ักดี นสถาบัน าติ 
 ศาสน ก ัตริย อย่เหนือส่ิงอื่น ด เ น ้ารา การ นพระบาทสมเด พระเ ้าอย่หัว

“

“
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วิสัยทั น  
     พั นา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทาง
ให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและย่ังยืน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน

 พันธกิจ  
 พั นาและยกระดับมาตรฐานทางหลวง
ชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การ
ท่องเทีย่ว การพั นาชายแดน การพั นาเมอืง 
อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร
โดยสร้างทางต่อเชื่อม ( i i  i ) ทาง
เลี่ยง ( pa ) และทางลัด ( ho tc t) รวม
ทั้งเป็นพี่เลี้ยง( to ) การพั นาทางหลวง
ท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตลอดจน
พั นาองค์กรตาม ยุทธศาสตร์การพั นาระบบ
ราชการไทย

àÊŒ¹·Ò§¾º·Ò§ËÅÇ§ª¹º·

แข งทางหล ง น ทเลย
เป้าประสงค
 1. เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์
อย่างพอเพียง
 2.  โครงข่ายทางและสะพานมกีารพั นา
เชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นสนองตอบโลจิสติกส์
 3. โครงข่ายทางและสะพานมีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีตามมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
พร้อมด้านวิชาการงานทางที่จะพั นา และ
บ�ารุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น 
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Ë¹ŒÒ·Õèá¢Ç§·Ò§ËÅÇ§ª¹º·àÅÂ
1. บ�ารุงรักษาโครงข่ายทางและสะพาน ทางหลวงชนบท
2. ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติทางหลวง
3. บูรณาการร่วมจังหวัดเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การพั นา

ของจังหวัด  และพั นาเส้นทางสู้การท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดน
4. ส�ารวจออกแบบ ประมาณราคา  และจัดท�าข้อมูลเกี่ยว

กับแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบัน และเป็นธรรม
5. งานควบคุมงานก่อสร้าง งานวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ
6. งานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานทะเบียน

ทางหลวงท้องถิ่น
7.ด�าเนนิการตามกฎหมายว่า ด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วน

ที่เก่ียวข้องกับทางหลวงชนบทรวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน เส้นทางลัด-ทางเลี่ยง เป็นต้น
8.ด�าเนินการ กอบรมและจัด ท�าคู่มือ ตลอดจนให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าเก่ียวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมอืและประสานงานด้านงานทางกบัองค์กรและหน่วย

งานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
9.ปฏิบัติการอื่นใดตาม กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

กรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย จาก
ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีความรบัผดิชอบดงักล่าว  กรมทางหลวง
ชนบทได้ก�าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการ
ด�าเนนิงานโดยสอดคล้องกับนโยบายการบรหิารราชการแผ่น
ดินตามที่รัฐบาลได้ ก�าหนดไว้  เช่น  โครงการพระราชด�าริ 
โครงการสนับสนุนพั นาถนนผังเมือง โครงการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ o i tic   เป็นต้น
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เสนทางพบ
รองผูวาราชการจังหวัด

า ชั ัทร รั ล า
รอง ้ว่ารา การ ัง วัดเ

จัง วัดเ ม ุทธ มิท่เ มาะสม มธรรม าติท่สว งาม
ะ ังมเ ตเ ่ มต่ กับประเทศ าวสามาร เดินทาง ป ด้สะดวก

คือค�าบอกเล่าถึงจุดเด่นของจังหวัดเลย  ในทัศนะของ
·‹Ò¹ÃÍ§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂ “¹ÒÂªÑÂÀÑ·Ã ËÔÃÑ³ÂàÅ¢Ò” 
ผู้ที่มีความผูกพันกับจังหวัดเลยมากกว่า 10 ปี  และยังมี
ประสบการณ์รับราชการในเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดชลบุรี
มากว่า 15 ปี 

¹ÔµÂÊÒÃ SBL ได้รับเกียรติจาก·‹Ò¹ÃÍ§¼Ù ŒÇ‹ÒÏ ªÑÂÀÑ·Ã 
ให้สมัภาษณ์ถึงภารกิจหลกั  ทีท่่านก�ากับดูแล และภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากท่านผู ้ว่าราชการจังหวัด 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด
และปลอดภัย
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ร้จักท่านร ง ว่้า ั ทัร รัิ เ า   
ผมจบมธัยมศกึษาจากโรงเรยีนเทเวศร์ศกึษา
หลังจากนั้นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เมือ่ปี 2516 จบปรญิญาโททีส่ถาบันบัณฑิต-
พั นบริหารศาสตร์ หรือ 

ชีวิตรบัราชการเริม่ต้นจากการเป็นปลดัอ�าเภอ
ที่อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกา สินธุ์ และได้
ย้ายไปในหลาย  พืน้ท่ี แต่พืน้ทีท่ี่รับราชการ
นานทีส่ดุคอืจงัหวัดชลบุรี ระยะเวลา 15 ปี 
และที่จังหวัดเลยประมาณ 12-13 ปี รวม
แล้วรับราชการมาประมาณ 36 -37 ป ี
â´Â¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¨Ðà¹Œ¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕáÅÐ
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂà»š¹ËÅÑ¡ «Öè§·Ñé§ 2 Ñ̈§ËÇÑ´¹Õé
เปนแหล่งท่องเทียวทีสาคั ของประเท  
จงได้เอาประสบการ รงนีมาช่วยพั นา
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ

ารกิจด้านเศร กิจ ท่ต้ ง ิ ิต จ
ทุก า ส่วน
ผมจะดู าพรวมงานด้านเ ร กิจ ยก ัว
อย่างเช่น การขับเคลอนและการพั นา

ประเท  เช่นงานโยธาและผังเมองทเีกยีวข้อง
ทัง าคการท่องเทียว การเก ร การอุ
สาหกรรม ซ่ึงตอนนี้ก�าลังท�าความเข้าใจ
ในเรื่องของมวลรวม  ซ่ึงจะกระทบกับการ
ก่อสร้างในหลาย  ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
โรงแรม ร้านค้าต่าง  ล  เพราะพื้นที่ถูก
แบ่งเป็นหลายโซน ไม่ว่าจะเป็นโซนสีเขียว 
โซนสีแดง โซนสีส้ม ต่าง  ได้มีผลกระทบ
กับพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายมากที่สุด  และให้เกิด
ความขับเคลือ่นเศรษฐกิจในทศิทางทีถู่กต้อง
มากที่สุด

นอกจากนี้ก็ดูในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ 
ซ่ึงรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ได้มีการลด
การพึง่พาการส่งออก เพราะฉะนัน้เราจะต้อง
ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากท่ีสุด ในทุกบริบท
ทีส่ามารถท�าได้ โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว
เป็นประเด็นที่เราจะต้องรักษา โดยเฉพาะ
เรื่องของปริมาณแล้วจะต้องดูเร่ืองของ
คุณภาพควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดความ
แข็งแกร่ง
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จากเม ง า ทะเ ส่เม งทะเ ม ก
ภาระงานที่ผมได้รับมอบหมายมาเป็นพิเศษ
จากท่านผู ้ว ่า   ก็คือเร่ืองการท่องเที่ยว 
เนือ่งจากผมมคีวามผกูพนักับทางจงัหวัดเลย
มาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี  และยังมี
ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีได้รับราชการ
ที่จังหวัดชลบุรีอีก 15 ปี เพราะฉะนั้นทั้ง 
2 ส่วนนีส้ามารถทีจ่ะน�ามาพั นาคู่กัน และ
สามารถน�าจดุเด่นของแต่ละจงัหวัดมาพั นา
และน�าปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเคยมีประสบ-
การณ์มาแก้ไข ท�าให้พั นาได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อความต้องการของพีน้่องประชาชน
มากย่ิงข้ึน ผมอยากให้จังหวัดเลยเป็นเมือง
ใน นั ทีท่กุคนมาท่องเท่ียวแล้วรูส้กึประทบัใจ 
จงึเน้นเร่ืองการท่องเท่ียวเป็นหลกัและจะท�า
อย่างไรให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สิ่งหนึ่ง
ทีเ่ราจะสาน นัให้เป็นจริงได้คือทีจ่งัหวัดเลย

«Öè§»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇËÅÑ¡æ ¢Í§
จังหวัดเลย มี  ประเ ท
   1. การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  เช่น 
     ภูกระดึง ภูเรือ หรือภูทอก
   2. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
     วั นธรรม เช่น ประเพณีผีตาโขน 
     บ้านไม้เรือนเก่าที่เชียงคาน ล
   3. การท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น 
     กระเช้าภูกระดึง  เพื่อสร้างความ
     สะดวกให้ผูส้งูอายุ คนพกิาร จะได้รับ
     ความสะดวกมากขึ้น
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เน้นเม งสะ าด ป ด ั เ ่ การ
ท่ งเท่ ว ั่ง น
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มุ่งเน้น ห้
จังหวัดเลยเปนเมองสะอาด ปลอด ัย จง
ขอ ห้ช่วยกันร รงคนักท่องเทียว นเรอง
ของการไม่ทิงขยะ  โดยเฉพาะเรื่องของ
ความปลอดภัยซ่ึงเป็นหน้าที่ของท้ังเจ้าบ้าน
ที่คอยอ�านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 
และทางด้านนกัท่องเท่ียวเอง จงึเป็นประเด็น
ที่ทางเราเน้นมาอันดับแรกคือ

1. ood a t  คืออาหารต้องปลอดภัย 
ทางเราถือว่าเป็นเร่ืองหลักที่จะต้องดูแล
ร่วมกับภาคส่วนต่าง   ของทางจังหวัด
ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

2. li  a t  คอืความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยมีแสงสว่าง 
มีกล้องวงจรปดในหลาย  จุด เพื่อสามารถ
ตรวจสอบและขยายผลไปจนถึงจับกุม
ผู้ต้องหาได้

3. co t a t  เช่น ค่าโรงแรมที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึกต่าง  ได้ประสาน
กับทางธรุกิจท่องเทีย่วให้เป็นไปตามหลกัการ
และเหตุผล

4. การรักษาบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อย
สวยงาน  โดยการรณรงค์ในเร่ืองของการ
เก็บกวาดขยะ  และการสร้างโครงการ
หน้าบ้านหน้ามองในภายหน้า

ปญ า ะ นวทาง ก้ ท่ ม่ ะเ
1. เรื่องปากท้อง เนื่องจากทางจังหวัดเลย
มีคนขายล็อตเตอร่ีมากที่สุดในประเทศไทย 
เพราะคนส่วนใหญ่ในจังหวัดเลยมีอาชีพใน
การรับล็อตเตอร่ีมาขายต่อ และตรงนี้ก็ยัง
เป็นปัญหาทีท่างจงัหวัดและกองสลากได้ร่วม
มือกันแก้ไขอยู่  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควตา 
เรื่องราคา  เพื่อให้เป็นไปตามเปาหมายที่
รัฐบาลก�าหนด

2. เมืองท่องเที่ยวหลักที่ส�าคัญที่ยังพั นา
ไปได้ไม่ทันต่อความต้องการ คือถนน ไฟฟา 
ประปา  ที่หลายจุดยังมีความเสื่อมโทรม 
ช�ารุด เสียหาย และไม่ทันต่อความต้องการ
ที่นักท่องเที่ยวจะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึง
จะต้องมุ่งเน้นเรื่องนี้ไม่ยิ่งหย่อนจากเรื่องอื่น
ที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ เพราะเรื่องนี้
เป็นเรื่องของประชากรที่เข้ามาท่องเที่ยว
ทางจังหวัดเลย  และเราต้องการให้ผู้ท่ีมา
ท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยกลับไป
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รั บา ท่าน เ กประ ุทธ ด้มการ ดการ ่ง าการส่ง ก

เ ราะ ะนันเราจะต้ ง ่ว เ ตัวเ ง ้ ด้มากท่สุด

นทุกบริบทท่สามาร ท�า ด้ ด เ าะ า การท่ งเท่ ว

จัง วัดเ ม น า ตเต ร่มากท่สุด นประเทศ ท

ะตรงนก ังเปนปญ าท่ทางจัง วัด ะก งส าก ด้ร่วมม กัน ก้ ่
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ประวัติท่า ากาศ านเ
ã¹»‚ ¾.È.2485 ¢ŒÒËÅÇ§à·ÕÂ¹ ¡íÒà¹Ố à¾ªÃ
(หลวงนิคมคณารักษ์)  เป็นผู้เริ่มย้ายจาก
สนามบิน ช่ัวคราวตรงที่ ต้ั งศาลากลาง
จังหวัดเลยปัจจุบัน  มาสร้างในเขตต�าบล
นาอาน มีการถางป่าและถมดินเป็นทางวิ่ง 
เพื่อใช้รับส่งหนังสือราชการ

ã¹»‚ ¾.È.2489 ¡Í§·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈได้มาปักหลกั
เป็นทีด่นิของกองทพัอากาศ และได้ก่อสร้าง
อาคารผู ้ โดยสารและปรับปรุงทาง ว่ิง 
ประกาศเปดเป็นสนามบินอนญุาต เมือ่วันที ่
13 ธันวาคม 2497  

ã¹»‚ ¾.È. 2511 กรมการบนิพา ชิยได้เข้า
มาดูแลและปรับปรุงทางว่ิง สร้างอาคาร
ดบัเพลงิ โรงเครือ่งยนต์ และเครือ่งช่วยเดิน
อากาศ มีการจัดซ้ือที่ดินเพิ่มเติม

ในปี พ.ศ. 2515 มีการปรับปรุงก่อสร้าง
ขยายทางว่ิงทางขับ  ลานจอดอากาศยาน 
อาคารผูโ้ดยสาร อาคารดับเพลงิ และเคร่ือง
อ�านวยความสะดวกต่าง  ในการให้บริการ
อากาศยานผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ารกิจท่า ากาศ าน
·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹àÅÂมีอ�านาจหน้าที่ควบคุม
กิจการขนส ่งทางอากาศในเขตความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตาม  กฎหมาย  กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนความตกลง
และอนสุญัญาว่าด้วยการบินพลเรอืนระหว่าง
ประเทศ ( ) ด�าเนินงานให้บริการ
อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย
แก่อากาศยาน สนบัสนนุการปฏบัิติงานของ
หน่วยงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย

วิสั ทัศน
ส่งเสริมพั นาการบรกิาร ด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

่านิ ม ง ง กร
การบินปลอดภัย  ร่วมใจบริการท�างาน
เป็นระบบ เคารพคุณธรรม

วั นธรรม ง กร
ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมน�าองค์กร

บริการท่า ากาศ านเ
ท่าอากาศยานเลย  พร้อมเปดให้บริการ
เคร่ืองบินขนาดตัง้แต่ 737 ลงมา ข้ึน-ลงได้ 
ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึน-พระอาทิตย์ตก 
และร้องขอเวลากลางคืน มีลานจอดรถยนต์
ได้ 96 คัน

การรัก า วามป ด ั
ระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยานเลย
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ  มีการ
ตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสารด้วยเครื่อง 
-  และตรวจค้นผู้โดยสารด้วยเครื่อง

จับโลหะ ( al  h o h a d ha d -
ca )  ก่อนข้ึนอากาศยาน  มีระบบ

กล้องวงจรปด ( ) มีการเตรียมพร้อม
ในด้านดับเพลงิและกู้ภยั และมรีะบบน�าร่อน
และระบบไฟฟาสนามบิน ใช้อ�านวยความ
สะดวกแก่อากาศยาน ท่ีมาท�าการบินข้ึน-ลง

ทา พ ท่า า า า ล
ท่า ากาศ านเ เปน น่ว งานรา การประจ�า ่ท่จัง วัดเ ่ า ต้การก�ากับด งกรมท่า ากาศ าน
กระทรวง มนา ม ตัง ่เ ท่ นนม ิวรร เ น ก่น ต�าบ นา าน �าเ เม ง จัง วัดเ
่างจากตัวเม ง ปทางทิศ ต้ประมา กิ เมตร



ตารางเท่ วบิน
สายการบินนกแอร์ (  ) เบอร์โทรศัพท์  E  : 088-874088-3

ดอนเมือง - เลย

ดอนเมือง - เลย

เลย - ดอนเมือง

เลย - ดอนเมือง

วันเดินทาง
aila ilit

วันเดินทาง
aila ilit

วันเดินทาง
aila ilit

วันเดินทาง
aila ilit

ออก
pa t

ออก
pa t

ออก
pa t

ออก
pa t

เข้า
i

เข้า
i

เข้า
i

เข้า
i

เที่ยวบิน
li ht

เที่ยวบิน
li ht

เที่ยวบิน
li ht

เที่ยวบิน
li ht

ทุกวัน ail

ทุกวัน ail

ทุกวัน ail

ทุกวัน ail

ทุกวัน ail

ทุกวัน ail

ทุกวัน ail

ทุกวัน ail

จ พฤ ศ ส อา

จ พฤ ศ ส อา

9704

9705

FD3543

FD3549

FD3542

FD3548

9712

9713

9708

9709

14.10

15.50

15.20

16.55

08.40

10.25

11.55

18.00

10.15

16.20

17.40

19.30

09.50

11.35

13.05

19.10

11.20

17.25

18.50

20.45

เร่ิมตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2558  26 มีนาคม 2559
สายการบินนกแอร์ (  ) เบอร์โทรศัพท์  E : 042-844629

เร่ิมตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2558  26 มีนาคม 2559



เสนทางพบ
รองผูวาราชการจังหวัด

า ่  ท ช
รอง ้ว่ารา การ ัง วัดเ

มรับรา การ น นท่จัง วัดเ มา าวนาน กว่าป
จน ด้ว่าเปน นเ น น่ง

คือค�ากล่าวของ “นายเสน่ห นนทะโช ิ  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย ซ่ึงท่านกรุณาให้นิ ยสาร  สัมภาษณ์
เก่ียวกับภารกิจส�าคัญ และการด�าเนินงานตามนโยบายของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ร้จักท่านร ง ้ว่า
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย “นายเสน่ห นนทะโช ิ  
ส�าเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จาก
คณะรัฐศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านผ่านการ
อบรมหลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการปกครอง 
ปี 2537 และหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 
รุ่นท่ี 40 วิทยาลัยการปกครอง ปี 2543

ด้านการรับราชการส�าคัญ ท่านเคยเป็นปลัดอ�าเภอ ผู้เป็น
หัวหน้าประจ�าก่ิงอ�าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลยและเป็น
นายอ�าเภอจงัหวัดเลยหลายอ�าเภอ ได้แก่ ด่านซ้าย ภหูลวง
ภกูระดึง วังสะพงุ ก่อนจะย้ายไปเป็นนายอ�าเภอพล จงัหวัด
ขอนแก่น และปลัดจังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบันท่านด�ารง
ต�าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

44



45Loei



วิสั ทัศน
ักการ ะ ติ จน นการท�างาน 

หลกัการท�างานภายใต้วิสยัทัศน์ของจงัหวัดเลย 
ที่ว่า “เมองน่าอยู่ เมองแห่งการท่องเทียว 
และลงทุน  าย ้การพั นาทียังยน  
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติท่ีส�าคัญคือ  ความจงรักภักดี
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการเป็นข้าราชการท่ีดีใน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการน�านโยบาย
รฐับาล กระทรวงมหาดไทยและผูว่้าราชการ
จังหวัดเลย  มาเป็นทิศทางในการพั นา
และแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผล
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อท้องถิ่นและ
พี่น้องประชาชนชาวเลยอย่างสูงสุด

สถานที่ท ่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดเลย
ส่วนใหญ่ จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยาน
แห่งชาตภิเูรอื เขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าภหูลวง 
คนุหมงิเมอืงไทย การล่องแพอ่างเก็บน�า้ห้วย
น�า้หมานตอนบนบ้านห้วยกระทิง อ�าเภอเมอืงเลย 
และแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เช่น เทศกาล
งานคริสต์มาสภูเรือ จุดชมวิวฟูจิเมืองเลย
ที่ภูป่าเปาะ อ�าเภอหนองหิน และการชม
ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย
มากที่สุดในประเทศไทยที่ภูลมโล อ�าเภอ
ด่านซ้าย ชมวิว แม่น�้าโขงและทะเลหมอก
ภูทอก อ�าเภอเชียงคาน ชมวิวตัวเมืองเลย
จากยอดภูบ่อบิด และโครงการอ่างเก็บน�้า
น�้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ
ภหูลวง เป็นต้น และศกัยภาพของจงัหวัดเลย
อีกอย่างหนึ่งคือ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วั นธรรม ทีเ่ช่ือมโยงกับเมอืงหลวงพระบาง 
เมอืงมรดกโลกของ สปป.ลาว เช่น พระธาตุ-
ศรีสองรัก การละเล่นผีตาโขน อ�าเภอ
ด่านซ้าย การแห่ต้นดอกไม้ยักษ์ อ�าเภอ
นาแห้ว ประเพณีผีขนน�้า วั นธรรมไทด�า 
บ้านไม้เก่าชายโขงเมืองเชียงคาน เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นการสนองตอบต่อโครงการ “สเีหลยีม
วั นธรรมล้านช้าง  และจงัหวัดเลยยังเป็น
หนึ่งในสิบสองจังหวัด  “เมอง ้องห้าม
พลาด  ของรัฐบาลและททท. อีกด้วย

ศัก า งเม งเ
“เมองเลย  มภีมูปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภเูขา
สูง ท�าให้มีอากาศหนาวเย็นและธรรมชาติ
ที่สวยงาม ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีส�าคัญท่ีสุดของ
จังหวัดเลย ดังค�าขวัญของจังหวัดเลยที่ว่า 
“เมองแห่งทะเล ูเขา สุดหนาว นสยาม  
และยังเป็นแหล่งเพาะปลกูพชืทางการเกษตร 
เช่น พชืผลไม้ประดับและไม้ดอกเมอืงหนาว
ทีส่�าคัญแห่งหนึง่ของประเทศ เช่น แมคคา-
เดเมยี สตรอว์เบอร่ี องุ่น ต้นครสิต์มาสแดง 
(poi ttia) จ�าหน่ายไปทัว่ประเทศ ในแต่ละปี
ท�าให้มีเงินสะพัดหลายร้อยล้านบาท ท�าให้
พี่น้องชาวเลยอยู่ดีกินดีเพิ่มข้ึนในระดับหนึ่ง

ารกิจ ักท่ก�ากับด
ภารกิจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบ-
หมายให้ก�ากับดูแล ประกอบด้วยหน่วยงาน 
ดงัต่อไปนี ้1.กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้แก่ 
ที่ท�าการปกครองจังหวัดเลย (ปค.)  ศูนย์-
อ�านวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเลย (ศอ.ปส.)  ส�านักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.)  
ส�านกังานทีด่นิจงัหวัดเลย  ส�านกังานส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ินจงัหวัดเลย (สถ.) ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เทศบาล
เมืองเลย  เทศบาลเมืองวังสะพุง  และ
เทศบาลต�าบลทุกแห่ง  ส�านักงานการไฟฟา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย 2.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  3.กระทรวงสาธารณสุข 
4.กระทรวงคมนาคม  5.กระทรวงอุตสา-
หกรรม 6.กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7.กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กี า  8.กระทรวงกลาโหม  9.ต�ารวจภูธร
จังหวัดเลย 10.ส�านักงานอัยการจังหวัดเลย 
11.ส�านักงานพื้นที่พิเศษเลย 12.ส�านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ 
13.ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และเขตการปกครอง ได้แก่ อ�าเภอเมอืงเลย 
ปากชม ภูกระดึง ผาขาว นาด้วง เอราวัณ 
และหนองหิน
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  2) ความปลอดภยัทางสขุภาพ ในการดแูล
พี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพ น�้าด่ืม
สะอาด อาหารปลอดภยั สถานทีอ่อกก�าลงักาย 
ตลอดจนความปลอดภัยในการปราศจาก
มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3) ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ในการ
ดแูลให้พีน้่องประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
เครอืข่ายการสือ่สารและอนิเตอร์เนต็ มเีสร-ี
ภาพในการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยจากอาชญากรรมบนเครือข่าย 
ocial t o  ภายใต้กฎหมายและความ

มั่นคงของชาติ

ซ่ึงโครงการเมืองเลยเมืองปลอดภัยจะเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการผลักดันวิสัยทัศน์ของ
จงัหวัดเลยให้ไปสูค่วามส�าเรจ็อย่างย่ังยืนต่อไป

 โครงการเมองเลยเมองสะอาด ท่านผูว่้า
ราชการจงัหวัดเลย ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ด้านการรักษาความสะอาด และลดปริมาณ
ขยะมลู อย ให้เป็นจงัหวัดน�าร่อง เร่ืองความ
สะอาดและมุ่งประกาศให้จังหวัดเลยเป็น 
“จังหวัดทีสะอาดทีสุด นประเท ไทย  
ในปี 2560 โดยการบูรณาการระหว่างภาค
ส่วนต่าง  ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส�าคัญ
ที่สุดคือ การรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทเลย
มีวินัยและเกิดจิตส�านึกร่วมกันในการรักษา
ความสะอาดของบ้านเมือง  การทิ้งขยะ
ให้เป็นที่ และการน�าหลัก 3  ( d c  -

 c cl ) มาใช้เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ในการ
มุ่งสู่ความเป็น เมืองน่าอยู่  ตามวิสัยทัศน์
ของจังหวัดนั่นเอง

 โครงการส ่งเสริมสุข าพโดยการ
ปนจักรยาน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ท่านผู้ว่า
ราชการจงัหวัดเลยได้ตระหนกัถึงความส�าคัญ
ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของพี่น้อง
ประชาชน และเป็นการสนองนโยบายรฐับาล 
ซ่ึงจังหวัดเลยมีเส้นทางจักรยาน ( i  -
a ) ระยะทาง 3 กิโลเมตร จากตวัเมอืงเลย

ไปยังท่าอากาศยานเลย และก�าลงัอยู่ระหว่าง
การขยายเส้นทางออกไปยังอ�าเภอวังสะพุง
ระยะทางรวมกว่า 20 กิโลเมตร รวมถึงการ
จัดท�าช่องทางจักรยานภายในเขตเทศบาล
เมอืงเลยและเทศบาลต�าบลด่านซ้ายซ่ึงก�าลงั
อยู่ระหว่างด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 
2560 โดยกิจกรรมการปันจักรยานก�าลัง
ได้รับความนิยมเข้าร่วมกิจกรรมจากพี่น้อง
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
โดยมท่ีานผูว่้าราชการจงัหวัดเลยเป็นหัวหน้า
ทีมนักปันกิตติมศักดิด้วยตัวเอง

ในส่วนของการค้าชายแดนและการลงทุน
ของจงัหวัดเลยก�าลงัเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของตลาด
การท่องเทีย่วทัง้ทางธรรมชาตแิละวั นธรรม 
การคมนาคมขนส่งทัง้ทางบกและทางอากาศ
มคีวามรวดเร็วสะดวกสบาย อกีทัง้จงัหวัดเลย
เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ชายแดนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะเห็นได้
จากช่วง 5  ปีที่ผ่านมา  มีห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่เกิดข้ึนมากมาย โดยกลุ่มลูกค้า
หลักคือ คนเลยที่ก�าลังพั นาบ้านเมืองและ
คนลาวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน มีพิธี
การศุลกากร โดยการใช้บัตรผ่านแดนช่ัวคราว 
( o d  a )  ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
โดยสนิค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุม่สนิค้าประเภท
วัสดุก่อสร้าง และสนิค้าอปุโภคบริโภค มลูค่า
การส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรท่าลี่ปีละ
หลายพันล้านบาท

 โครงการเมองเลยเมองปลอด ยั ( o i-
it  h  a t  iti ) เป็นโครงการ

ทีเ่ป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
การลงทุน และการเป็นเมืองน่าอยู่ ตาม
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย โดยท่านวิโรจน์  
จิวะรังสรรค์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้
ผลักดันให้เกิดข้ึน ในปี 2558-2559 โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ดังนี้

  1) ความปลอดภัยทางโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการดูแลความปลอดภัยทางโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถนนหนทางการคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความปลอดในการสัญจรของพี่น้อง
ประชาชน ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

าระงานท่ก�ากับด เปน ิเศ
ารกจิทสีาคั งท่านผู้ว่าราชการจงัหวดัเลย

กาชับเปนพิเ  ได้แก่

 ด้านความมันคงชายแดนและป หา
ยาเสพ ิด เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัด
ชายแดน ปัญหาความมั่นคงและยาเสพติด
จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จังหวัดเลยให้ความ
ส�าคัญเป็นพิเศษ  ในการรักษาความมั่นคง
ชายแดน การสกัดก้ันยาเสพติดและสิ่งของ
ผิดกฎหมาย  ตลอดจนการลักลอบหลบหนี
เข้าเมือง  และปัญหาอาชญากรรมต่าง  
โดยการบูรณาการหน่วยก�าลงัในพืน้ท่ีท้ัง า่ย
ปกครอง ทหารและต�ารวจ เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่พีน้่องประชาชนชาวไทเลยและ
ผู้มาเยือนทุกท่านให้เกิดความอุ่นใจในชีวิต
และทรัพย์สิน  ซ่ึงเป็นการสนองนโยบาย
เมืองเลยเมืองปลอดภัย ( o i it  h  -
a t  iti ) ของท่านผูว่้าราชการจงัหวัด

และยังเป ็นการส ่งเสริมการท ่องเ ท่ียว
ของจังหวัดเลยอีกทางหนึ่ง และจังหวัดเลย
ยังเป็นประตูสู ่หลวงพระบางและการค้า
ชายแดน  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
( E  omm it  : ) โดยมีด่าน
พรมแดนถาวรบ้านนากระเซ็ง อ�าเภอท่าลี่ 
เช่ือมโยงจากเลยไปหลวงพระบางเพยีง 400 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจ�าทางระหว่างประเทศ เลย-หลวง-
พระบาง เพียง 7-8 ช่ัวโมง การคมนาคม
ขนส่งสะดวกตลอดเส้นทาง
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ปญ า งจัง วัดเ ะ นวทาง ก้
ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งของจังหวัดเลยคือ 
การบุก รุกตัดไม ้ท�าลายป ่าของราษฎร
เพือ่ปลกูพชืเชิงเด่ียว หรอืการท�าไร่เลือ่นลอย 
และการบกุรกุพืน้ทีป่่าของนายทุน ท�าให้เกิด
ปัญหาน�้าท่วม จึงเป็นท่ีมาของ โครงการ 
“สร้างป่า สร้างรายได้  ตามแนวพระราช-
ด�าริของ สมเด็จพระเทพรั นราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือ
ระหว่างกรมป่าไม้ กรมการปกครอง และ
ส�านักงาน กปร. โดยการสร้างความอุดม-
สมบูรณ์ให้แก่พืน้ท่ีส่งผลให้ประชาชนมคีวาม
อยู่ดกิีน ท�าให้ประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ทีม่รีายได้ 
และไม่มกีารบกุรุกป่า ด้วยการน�าการปลกูพชื
แบบผสมผสานมาแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ซ่ึงประชาชนเป็นเจ้าของเองได้  โดยมี
เกษตรกรในพื้นที่ที่ เริ่มด�าเนินแนวคิดนี้
ไปให้ความรู้กับประชาชนจนปรับพฤติกรรม
การปลูกพืช นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช่วย
ปองกันไม่ให้นายทุนเข้ามาบุกรุกป่า จนถึง
การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมใีนการปลกูพชื 
ขณะเดยีวกันก็สะท้อนการสร้างรายได้เพิม่ข้ึน 
โดยเห็นได้จากท่ีประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้ว่า
การด�าเนินการตามโครงการดังกล่าวดีกว่า
การปลูกยางพารา และข้าวโพด ท่ีราคา
ผันผวนตามเศรษฐกิจโลก แม้จะไม่ได้เงิน
จ�านวนมากแต่ก็มีกินมีใช้ตลอด โดยในพื้นที่
จังหวัดเลย อ�าเภอนาแห้ว เป็นพื้นที่น�าร่อง

โครงการดังกล่าว  ท�าให้มีสีเขียวเพิ่มข้ึน
ตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต ้องการให ้
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดสีเขียวและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการขยายผลไปสู่
อ�าเภอด่านซ้ายและอ�าเภอเมืองเลย ซึ่งเป็น
การตอบโจทย์ที่ ดี ท่ีสุดที่จะท�าให ้พี่น ้อง
ประชาชนช่วยกันดูแลพื้นที่ป ่า โดยการ
สร้างป่าชุมชนข้ึนมาจากโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้  หรือการสร้างป่าสร้างอาชีพ 
ปัจจบัุนภายในระยะเวลา 2 ปี อ�าเภอนาแห้ว
มพีืน้ทีโ่ครงการประมาณ 4000 ไร่ มเีกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 1 200 กว่าราย ส่วนการ
วางแผนการตลาดในการขายผลผลติทางการ
เกษตรนั้น สมเด็จพระเทพรั นราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี  ทรงส่งเสริมให้มีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าและมีความ
เหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เช่น แมคคาเดเมยี 
และอาโวคาโด  ท่ีจ�าหน่ายได้ในราคาสูง 
โดยเน้นการท�าความเข้าใจให้ประชาชน
ได้ทราบถึงผลดีผลเสียจากการปลูกแบบใหม่
กับแบบเก่า โดยปัจจบุนัจะเห็นวิถีชีวิตชาวเลย
ท่ีเปลี่ยนไปว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
อย่างชัดเจน ซ่ึงท่านผูว่้าราชการจงัหวัดเลย
ให้ความส�าคญัในการรักษาพืน้ทีป่่าสงวนไม่ให้
ถูกบุกรกุเพิม่เตมิ ตามค�าสัง่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ด�าเนินการกับ
นายทุนที่บุกรุกป่า  ซ่ึงหากแก้ปัญหานี้ได้ 
ก็จะท�าให้ปัญหาต่าง  คลี่คลาย

และอีกโครงการหนึ่งท่ีส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน�้า
ในฤดูแล้งและ  น�้าท่วมน�้าหลากในฤดู น
ของชาวเลยได้แก่ “โครงการอ่างเก็บนา
นาเลยอนัเนองมาจากพระราชดาริ  อ�าเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย เป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�าริกับอธิบดี
กรมชลประทานในขณะนั้น ณ พระต�าหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ ให้พิจารณาวางโครงการ
ชลประทานลุ่มแม่น�้าเลย โดยพิจารณาวาง
โครงการเข่ือนเก็บน�้าน�้าเลย  เพื่อจัดหาน�้า
ให้ราษฎรในลุ่มน�้าเลยท�าการเพาะปลูกได้
ทัง้ในฤดู นและฤดูแล้ง และมนี�า้ใช้เพือ่การ
อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี  ในเขตอ�าเภอ
ภูหลวง วังสะพุง เมืองเลย และเชียงคาน 
อ่างเก็บน�้าน�้าเลยเมื่อแล้วเสร็จจะมีขนาด
ความจุของน�้าในระดับกักเก็บประมาณ 
35.29 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่งน�้าให้พื้นที่
ชลประทาน 24 912 ไร่ ด้วยระบบโน้มถ่วง 
โดยมีคลอง ส่งน�้า 2 สาย ความยาวรวม
ประมาณ 63 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังส่งน�้า
ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับพื้นที่เกษตรกรรม
ด้านท้ายน�้าของพื้นที่ชลประทานด้วยระบบ
สูบน�้ามีพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า 34 680 
ไร่ และ ส่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคในเขต
เทศบาลเมอืงวังสะพงุ และเทศบาลเมอืงเลย 
ประมาณ 6.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
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จัง วัดเ เปนจัง วัด ุทธศาสตร า ดน นการเ ้าส่ประ า ม าเ น นป

ท่าน ้ว่ารา การจัง วัดเ ด้ส่งเสริม ะสนับสนุนด้านการรัก า วามสะ าด

ะมุ่งประกาศ ้จัง วัดเ เปน จงหวด สะอาด สุด นประ ย นป

เปนการต บ จท ท่ดท่สุดท่จะท�า ้ ่น้ งประ า น ่ว กันด นท่ปา

ด การสร้าง ปา ุม น นมาจาก รงการสร้างปาสร้างรา ด้

าก ้ ่น้ ง าวเ ร่วม รงร่วม จกัน นุรัก ะสบท ดวั นธรรมท้ ง ิ่น

ง าวเ ้ ง ่ต่ ป วบ ่กับการ ั นา

“
“

จาก จท่านร ง ้ว่า ง าวเ
ด้วยการท่ีผมรับราชการในพื้นที่จังหวัดเลย
มายาวนาน 20 กว่าปี จนถือได้ว่าเป็นคนเลย
คนหนึ่ง จึงมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์
และภูมิสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี โดยสภาพ
สงัคมของเมอืงเลยยังคงความเป็นวั นธรรม
ไทเลยพื้นถ่ินที่ได้รับการธ�ารงรักษาไว้ และ
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งส�าเนียง
การพดูทีแ่ตกต่างจากจงัหวัดอืน่ในภาคอสีาน 
ซ่ึงมีส่วนเช่ือมโยงกับวั นธรรมล้านช้าง
ของลาว และยังได้รับการส่งเสริมให้มีการ
พั นาไปสู ่ความเป็นเมืองท่องเท่ียวทาง
วั นธรรมประเพณีที่ก�าลังได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว อยู่ในขณะนี้ ควบคู่ไปกับ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอากาศ
หนาวเย็นท่ีเป็นจดุเด่นของจงัหวัดเลยอยู่เดิม
จึงอยากให้พี่น้องชาวเลยร่วมแรงร่วมใจ
กันอนุรักษ์และสืบทอดวั นธรรมท้องถ่ิน
ของชาวเลยให้คงอยู่ต่อไปควบคู่กับการพั นา
สังคมและโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน  โดยการดูแลรักษา
ความสะอาดของบ้านเมือง การมีไมตรีจิต
เป็นมิตรและเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ให้เกิดความ
ประทับใจแก่นักท่องเท่ียวและผู ้มาเยือน 
ซึ่งจะเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวรายใหม่และ
รายเก่าให้กลับมาเยือนจังหวัดเลยอีก และ
จะท�าให้ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุน
ของเมืองเลยเติบโตต่อไปอย่างย่ังยืน
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บริ ัท เพาเวอรพลัส กร๊ป (ประเท ไทย) จากัด หรือ 
  ( ) .,  ก่อตังขนใน 

ป ค.  2015 โดยนายสภัุค กอบเกอืกลู ดารงตาแหนง่ กรรมการ
ู้จัดการ ทว่าบริ ัท   .,  ่งเป็น

สานักงานใหญ่ในสหรั อเมริกานัน ก่อตังขนตังแต่ป ค.  1973 
โดย .  

อสต ์ ท  คอ อ
 เ เ อร์ ส ร   



	 เปนที่ทราบกันดี ว่า	 สินค้า
ประเภทเครื่องจักรกลหนัก	 อาทิ	
รถขุดดิน,	รถตักดิน,	รถเกลี่ยดิน,	
รถดันดิน,	 รถบดอัดขยะ,	 เครน,	
รถตักหน้าขุดหลัง	 และอ่ืน	 ๆ	 ที่
ใช้ใน ุรกิจก่อสร้าง	 ซึ่ง	 เพาเวอร
พลัส กรป๊	ผลติและจดัจ�าหนา่ยนัน้	

ไดร้บัการการนัตว่ีามปีระสทิ ภิาพ
และคุณภาพสูง	 ด้วยมาตร าน
การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจาก
ประเทศสหรั อเมริกา	 จึงท�าให้
เคร่ืองจักรกลหนักทุกประเภทของ 
บรษิทั 	เปนทีนิ่ยมและไดร้บัความ
ไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลัก	 อัน

ประกอบด้วย	 หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่าง	ๆ	อาทิ	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาลเมือง	
เทศบาลต�าบล	และองคก์ารบรหิาร
ส่วนต�าบล	 ซึ่งเน้นหนักเรื่องการ
พั นาด้านโครงสรา้งพ้ืน าน	ดา้น
สา ารณูปโภค-สา ารณูปการใน



ทอ้งถิน่	ตลอดจนหนว่ยงานเอกชน
ที่ให้ความเชื่อมั่นในสินค้าคุณภาพ
สูงของ	เพาเวอร์พลัส กรุ๊ป
	 ภายใตป้รชัญาการบรหิารงาน
ทีว่า่	“บรหิารงานดว้ยความซือ่สตัย ์
ให้การบริการอย่างรวดเร็วทันใจ” 
นี้เอง	 จึงทำาให้	 บจก.เพาเวอร์

พลัส กรุ๊ป (ประเทศไทย)	ประสบ
ความสำาเร็จอย่างงดงาม	ด้วยการ
เป็นผู้นำาในการจัดจำาหน่ายและให้
บริการเครื่องจักรกลหนัก
	 ไม่เพียงเท่านี้	 เพาเวอร์พลัส 
กรุ๊ป ยังตั้งเป้าหมายที่จะกระจาย
ศูนย์บริการไปทั่วประเทศอีกทั้ง
จะจัดให้มีรถ	 SERVICE	 ไปทั่ว
ทุกส่วนภูมิภาค	 และให้บริการ
ทุกวันเพ่ือให้งานของลูกค้าไม่

สะดุดหรือประสบปัญหาล่าช้า	
นอกเหนือจากนี้บริษัทฯจะขยาย
ตลาดไป ใน ส่ วนภาค เอกชน
อื่น	 ๆ	 ด้วย	 และในโอกาสที่จะ 
เข้าสู่	AEC	นี้	บริษัทฯ	อยู่ระหว่าง
การหาข้อมูลเพื่อขยายตลาดไปยัง
ประเทศลาวด้วย
 นกึถงึเครือ่งจกัรกลหนกั นกึถงึ 
“เพาเวอร์พลัส กรุ๊ป”



เสนทางพบ
องคการบริหารสวนจังหวัด

ด้ว บุ ิกท่เปน น ิม ้มเปนกันเ ง ประก บกับ
ม วามมุง่มัน่ตัง จ นการท�างาน ะเ า้ งประ า น
สม�่าเสม ตาม นวทาง ง ร บ รัว ่ง ่ น
วดวงการเม งท้ ง ิ่น ด้ปทาง ว้ จงท�า ้
นาย นาวุ  ิ ิ สวุรร ร  นายก อาร์ต
ก้าวเ ้าส่เส้นทางนักการเม งท้ ง ิ่น ด ด้รับ
วาม ว้วาง จจากประ า น าวเ ้ด�ารง

ต�า น่ง นายกองค์การบริหารส่วนจงหวด ลย
ตัง ต่ า ุ ด้ ป ะ ่ นต�า น่งนมาเปนสมั
ท่ ้ว
นิตยสาร ร้สกเปนเก รติท่ ่าน นาวุ ิ 
ิ สุวรร  ด้กรุ าส ะเว า ันม ่า ิ่ง ้

สัม า ด ุ เก่ วกับ วิต นว ิดการท�างาน
ด้านการเม ง ต ดจน งาน ะ รงการต่าง
ท่ท่านสร้างสรร ส่ิง ม่ น เ ่ รับ ้ประ า น
าวเ ทังจัง วัดมาต ดระ ะเว ากว่า ป

า ธ าว  ทม วรร
นา ก ง การบริ ารส่วนจัง วัดเ
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ก ม้ ่น ม่ ก ต้น
จรงิ  แล้วผมเป็นคนท่ีไม่ได้ชอบการเมอืงเลย 
แต่ครอบครัวเป็นครอบครัวนักการเมือง 
เล่นการเมืองตั้งแต่มีการเมืองท้องถ่ินมา 
¼ÁàËç¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹´ŒÒ¹¹ÕéÁÒµÑé§áµ‹à´ç¡æ 
áÅŒÇ«ÖÁ«ÑºÁÒàÃ×èÍÂæ àÃÕÂ¡Ç ‹Ò¾×é¹°Ò¹
ครอบครวัเปนครอบครวันักการเมอง เพราะ
พีชายและพีสะ ้ก็เปน สส จังหวัดเลย

ก้าว ่างกว่าจะมาเปนนา ก
ผมเรียนจบด้านวิศวกรรม ในปี พ.ศ.2535 
พอจบแล้วก็ได้มาช่วยธุรกิจที่บ้าน และใช้
เวลาว่างจากธุรกิจท่ีด�าเนินการอยู่ ติดตาม
คณุพ่อไปช่วยงานต่าง  และพบปะประชาชน 
นป พ   ก็ได้เปนประธานส า
องคการบรหิารส่วนจงัหวดั โดยคุณพ่อเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ซ่ึงในสมยันัน้
จะเป็นการเลอืกตัง้ทางอ้อม

หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิต ในปีพ.ศ.2543 
ผมเลยได ้มาด�ารงต�าแหน ่งเป ็นนายก
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด  ตั้ งแต ่ป ี 
พ.ศ.2543 ช่วงเวลานัน้อายุประมาณ 35 ปี 
แต่อยากจะเรียนว่าในส่วนของการเมืองนั้น 
ถ้าประชาชนไม่เลือกเรา  เราก็ไม่ได้เป็น 
แต่เนือ่งจากเราได้พบปะดูแลรับใช้ประชาชน
และปฏิบัติเรื่อยมา  โดยที่เราจะต้องมีใจ
ส่วนหนึ่งด้วย ซ่ึงผมโชคดีตรงที่ว่าคุณพ่อ
ท�าอยู่จุดนั้นมาโดยตลอด อีกท้ังพรรคพวก
ก็สนับสนุนให้มาเป็นนายก

ม ม่ ก กประ า น ะ รท�า ด้ก ด้
ต่ ้า ะ รท�า ม่ ด้ ก ่ว นะทาง ก ้“

“

วามร้สก งนา ก า สมั
รูส้กึดใีจทีไ่ด้เป็นทีพ่ึง่พาและช่วยเหลอืผูอ้ืน่ได้ 
และผมมีความคิดที่จะพั นาจังหวัดเลย 
ให้เจริญก้าวหน้า ตามอ�านาจหน้าที่ที่จะท�าได้
โดยเฉพาะในส่วนของประชาชนที่ยังมีความ
ยากล�าบาก เนือ่งจากจงัหวัดเลยเป็นจงัหวัดเลก็ 
และประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรที่
ยังมปัีญหาด้านผลผลติและการน�าผลผลติออก
สูต่ลาด
ติ จนประจ�า จ งนา ก ารต

ค ิผมไม่มีอะไรมาก โดยส่วน ัวผมเปนคน
สนุกสนาน เข้า จทุกเรอง รับได้ทุกเรอง 
สิงไหนแก้ไขได้ ผมแก้ไข ห้หมด คติพจน์
ประจ�าใจจริง  แล้วคอื ผมไม่โกหกประชาชน 
อะไรท�าได้ก็คอืได้ แต่ถ้าอะไรท�าไม่ได้ ก็จะช่วย
ช้ีแนะทางออกให้  แต่ถ้าถามว่ายึดติดกับ
ต�าแหน่งไหม ทางผมก็ไม่ได้ยึดติดกับต�าแหน่ง

ร้สกด จท่ ด้เปนท่ ่ง า ะ ่ว เ ้ ่น ด้
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“

“

ร้สกด จท่ ด้เปนท่ ่ง า ะ ่ว เ ้ ่น ด้

วิสัยทั น

วิสัยทัศน์ในการท�างานของ อบจ.เลย
“บ้านเมองน่าอยู่ ประ ูการค้าขายแดน
ชุมชนเข็มแข็ง ขจัดความยากไร้

และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติ
งานไว้ 6 ด้านดังนี้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านการส่งเสริมพั นาคุณภาพชีวิต
3.ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว
4.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ด้านศาสนา วั นธรรมจารีตและเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.ด้านการพั นาการเมืองและการบริหาร
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เน้นการท�างานด้ว จรัก
นโยบายของทางผมจะต้องอิงกับทางจังหวัด 
ทางประเทศ และทางรัฐบาล เพราะเรา
เป็นองค์กร  หนึ่งของรัฐบาล เราจะต้อง
ดูทิศทางว่า  นโยบายของรัฐบาลกับทาง
จังหวัดท่ีเราบริหารอยู่นั้น สามารถน�ามา
แมทช์กันได้ตรงจุดไหน และจะต้องไม่ท�าให้
ประชาชนเดือดร้อน ส่วนท้อง ินกับส่วน
ราชการหรอรั บาล ห ่ไม่สามาร แยก
กนัได้ เพราะงบประมา ของ อบจ  มาจาก
า ขีองประชาชน งบประมา กไ็ด้มาจาก

รั บาล  คนทีกากับดูแลก็คอข้าราชการ
เพราะ ะนัน  ส่วนนีแยกกันไม่ได ้แต่เรา
จะต้องท�าให้ไปด้วยกันได้ แล้วเหมาะสม
ส�าหรับพื้นที่ของจังหวัดเลย ซ่ึงผมยึดหลัก
ตรงนีม้าโดยตลอด เพราะผมเป็นนกัการเมอืง
ด้วยใจรัก และข้าราชการก็จะรักผมเหมือน
เป็นพี่ เป็นเพื่อน เพราะสิ่งไหนที่ผมท�าได้ 
ผมไม่เคยปฏิเสธ

ม ด ักตรงนมา ด ต ด
เ ราะ มเปนนักการเม งด้ว จรัก
ะ ้ารา การกจะรัก มเ ม นเปน ่

เปนเ ่ น

“ “

ิดสร้างสรร เ ่ ส่ิงท่ดกว่า
โดยหลักแล้วผู้ที่จะข้ึนมาด�ารงต�าแหน่งและ
ดูแลประเทศได้นั้น จะต้องมีความสามารถ
กันท้ังนั้น แต่โดยส่วนตัวผมได้จากประสบ-
การณ์จริง  โดยรับฟังความเดือดร้อนจาก
ประชาชน ยกตัวอย่างเช่น
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดเดียวท่ีเช่าเคร่ืองจักร 
เช่น ชุดท�าถนน ชุดขุดสระ ชุดขุดลอก
คูคลองต่าง  เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
นสมัยก่อนสามาร ไปดูได้เลย ทาง อบจ
ห ่  จะมีเครองจักรเปนของ ัวเองโดย
การ อ ไม่ได้เช่า แ โ่ดยส่วน วัของผมเอง 
นโยบายของผมคอ ช้เช่า ไม่ อ เพราะ
สมัยที่พ่อผมเป็นนายก  ผมจบวิศวกรรมทาง
คุณพ่อได ้ให ้ผมช่วยไปดูทางกองช่างให ้
องค์กรของผมอยู่ในเมือง ข้าราชการของผม
ก็อยู่ในเมือง แต่อ�าเภอด่านซ้ายและอ�าเภอ
นาแห้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยเป็นร้อยกิโล
เฉพาะการเดินทางก็เสียเวลาไปแล้วคร่ึงวัน
ผมจึงแก้ปัญหาโดยการจ้างเจ้าหน้าท่ีคุมงาน
ประจ�าอยู่ทีละ 1 คน พร้อมทั้งเช่าที่พักให้
โดยให้เขาท�าหน้าที่คุมงาน เครื่องจักร พร้อม
ทั้งคนงาน เพื่อประสานอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งไม่มีใครในประเทศท�าและ
ผมเชื่อว่าผมเป็นคนแรกที่ท�า แล้วได้ผลงาน
ที่มีผู้มาขอดูงานจากผม
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ทาง บจ เ ด้ท�าการเ ่าร มบ น
เ ่ ้รับส่ง ้ปว ด การเ ่ามา ัน

้ ่ประจ�าจุดต่าง ทังจัง วัด
เ ราะ รง าบา น �าเ มร ม่ เ ง

“ “
ณ ตอนนี้ ผมได้ขุดสระให้ชาวบ้าน 
โดยชาวบ้านสมทบงินอีก 5 000 บาท 
ท�าการขุดสระให้ เป็นสระขนาด 20 เมตร 
30 เมตร ลกึ 3 เมตร ซ่ึงเป็นสระส่วนกลาง 
ถ้าบ้านไหนขาดน�้าสามารถมาใช้น�้าตรงนี้ได้ 

การเก ร

สุข าพและคุ าพชีวิ

ณ ปัจจุบัน ผมได้ท�าถนนให้ จึงมีพ่อค้า
คนกลางเข้าถึงแต่ละพืน้ทีเ่พือ่ท�าการค้ากันได้ 
ต้องยอมรับว่าจังหวัดเลยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่า และผมไม่ได้บุกรุกเพื่อตัดทางใหม่
อย่างแน่นอน ถ้าต้องการที่จะพั นาที่ไหน
ก็จะแจ้งไปก่อน

ในส่วนสขุภาพหรือคุณภาพชีวิต ทางอบจ.เลย
ได้ท�าการเช่ารถแอมบูแลนซ์ เพื่อใช้รับส่ง
ผู้ป่วย โดยการเช่ามา 30 คัน ให้อยู่ประจ�า
จุดต่าง  ทั้งจังหวัด เพราะโรงพยาบาล
ในอ�าเภอมีรถไม่พอเพียง  โดยàÃÒÁÕ¡ÒÃ
ทาสั ากับทาง ูนยกู้ชีพนเรนทร  
คอ ้ามีคนเรียกร จะ ้องไป งทีเกิดเห ุ
าย นเวลาไม่ ง  นาที และ ้าร

ทเีช่ามาอยู่ นพนทไีหน ท้อง นินัน  จะ อ้ง
เปนผู้ดแูล และจะ อ้งจดัคนดแูล ลอด  
ชวัโมง มกีาร กอบรมและให้มาอยู่ประจ�ารถ 
และเรายังมีการท�าความร่วมมือกับทาง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  เพื่อให้มาตรวจตา

ของประชาชนทั้ งจังหวัดเลย  โดยใช ้
โรงพยาบาลทหารในการผ่าตัดตาและพกัฟน

ด้านสิงแวดล้อม  เรามีโครงการ
ปลูกป่าปีละ 1 ครั้ง ด้านการ ก า อบจ. 
รับโอนมาดูแลอยู่ 3 โรงเรียน มีอุปกรณ์
การเรียนที่ครบครัน พร้อมทั้งมีการพั นา
โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดีโอ คอน-
เฟอเรนซ์ แล้วน�ามาถ่ายทอดให้นักเรียน
ในโรงเรียนที ่อบจ.เลย ดูแลอยู่ได้ดู เพือ่เสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีความร่วมมือ
กับทางวิทยาลยัการอาชีพ การเรียนการสอน
ของ อบจ.เลย จะเป็นแบบการเรียนผ่านสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
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สิ่งส�า ัญ ง น ั นา
จะต้ งดว่าเราท�า นมาจาก ะ ร
น ั นา งจัง วัดเ งเรา

ท�ามาจาก วามต้ งการ ง าวบ้าน

“ “

น ั นา ต้ งมาจาก าวบ้าน
สิ่งส�าคัญของแผนพั นาคือ  จะต้องดู
ว่าเราท�าแผนมาจากอะไร แผนพั นาของ
จังหวัดเลยของเรา ท�ามาจากความต้องการ
ของชาวบ้าน  โดยได้ไปท�าประชาพิจารณ์ 
และเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้าน แล้วน�ามาท�าเป็น
แผน โดยส่วนมากประชาชนท�าการเกษตร 
ต้องการต้นทนุถูก ขนส่งสบาย โดยรวมแผน
พั นาของเราท�าทุกด้าน  แต่จะเน้นสิ่ง
ที่ชาวบ้านต้องการซะมากกว่า 

วาม า มิ จสงสุด
การท่ีเราลงมือปฏิบัติแล้วเห็นผลว่าดีข้ึน 
ก็คือความภาคภมูใิจแล้ว แต่ความภาคภมูใิจ
ที่สูงที่สุดของผมคือ  การที่พ่อแม่พี่น้อง
ไว้วางใจให้เป็นนายก มาโดยตลอด

จาก จนา ก บจ เ
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดเล็ก  รายได้หลัก
ของเรามาจากการท่องเท่ียว ผู้คนของเรา
ส่วนใหญ่มีความเป็นมิตร  นิสัยใจคอดี 
ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวกัน
เยอะ  และอยากจะ ากถึงชาวจงัหวัดเลยว่า
ในโอกาสที่เราจะเข้าสู่ E  นี้ อยากจะให้
ช่วยกันอ�านวยความสะดวกเท่าทีจ่ะท�าได้ เพือ่
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวครับ

วาม า มิ จท่สงท่สุด ง ม
การท่ ่ ม่ ่น้ ง ว้วาง จ ้เปนนา ก มา ด ต ด

“
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ูนยวิจัยพชสวนเลย µÑé§ÍÂÙ ‹ã¹¾×é¹·Õè
ËÁÙ‹ºŒÒ¹ËÔ¹ÊÍ (ËÁÙ‹·Õè 6) µíÒºÅ»ÅÒº‹Ò ÍíÒàÀÍ
ÀÙàÃ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍÀÙàÃ×Í
24 กิโลเมตร ปัจจบัุนทางศนูย์  มกิีจกรรมท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โดยมีพืชเด่น
ของศูนย์ ได้แก่ มะคาเดเมีย กาแฟอราบิก้า 
เกาลัดจีน ล

ข้อมูลทัวไป
จังหวัดเลย มีลักษณะสภาพพื้นท่ีภูเขา

สลับซับซ้อน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และ
มรีะดับความสงูจากระดบัน�า้ทะเลเหมาะสมต่อ
การเกษตรที่สูง ดังนั้นกรมวิชาการเกษตร ได้
ÁÍºËÁÒÂãËŒ นายวิ รูย  รั นา ËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹Õ
ทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง เข้าบุกเบิก
¾×é¹·Õè»†ÒÊ§Ç¹àÊ×èÍÁâ·ÃÁ à¾×èÍ¡‹ÍµÑé§Ê¶Ò¹Õ
·´ÅÍ§à¡ÉµÃ·ÕèÊÙ§ÀÙàÃ×Í ·ÕèÃÍÂµ‹ÍºŒÒ¹ËÔ¹ÊÍ 
ºŒÒ¹â»†§¡ÇÒ§ µ.»ÅÒº‹Ò Í.ÀÙàÃ×Í ¨.àÅÂ àÁ×èÍ
วันที ่13 มถุินายน 2529 และปรับเป็น นูยวิจัย
พชสวนเลย สังกัด ส าบันวิจัยพชสวน àÁ×èÍ
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 พื้นที่ทั้งหมดมี
ประมาณ 1 002 ไร่ 

วิสัยทั น 
กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ

ด้านการวิจัยและพั นาด้านพืช เครื่องจักรกล

เส้นทางพบพบศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

“นาย ราครุ   ิลาสุ รร ” 
อาน ยการ นย ิ ยพ ส นเลย

การเกษตร และเป็นศนูย์กลางรบัรองมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรด้านพชืในระดบัสากล บนพืน้ฐาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อม 

หน้าทีรับผิดชอบ
 1. วางแผนงานทดลองและวิจัยระดับ
ภาค เพื่อแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจของภาค โดย
เน้นการแก้ปัญหาในเขตเกษตรกรยากจนและ
ปัญหาเร่งด่วนในแต่ละท้องถิ่น

 2. จัดท�าโครงการวิจัยแบบครบทุกสาขา
วิชา โดยให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงาน
ÇÔ¨ÑÂ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ¾×ªÊÇ¹
 3. ร่วมปฏิบัติการและประสานงานกับ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹¨Ñ§ËÇÑ´
 4. ร่วมมอืและร่วมปฏบัิติงานในโครงการ
ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันภายในและ
ระหว่างประเทศ
 5. พั นาถ่ายทอดวิชาการและ กอบรม
แก่เกษตรกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
และหน่วยงานอื่น  ที่เกี่ยวข้อง 

ูนยวิจัยพชสวนเลย
โทรศัพท์ 042 039 891
โทรสาร 042 039 892
E-mail : loei-horticulture@hotmail.com

                      ร  อ นย
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า รวช  ช วั ด
ท้ ง ิ่นจัง วัดเ

เสนทางพบ
ทองถิ่นจังหวัด

ร าร ่ รมแล ั ดา ารรั า วาม าด
แล ลด รมา มล  ร า ร มา  พ   

ด า ั า ่ รม าร ร ท ั วัด ล

ท่มา ะส า ปญ า
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพ
มหานครประมาณ 520 กิโลเมตร เป็นเมอืง
ที่มีวั นธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 
มสีภาพภมูปิระเทศทีง่ดงาม อากาศหนาวเย็น 
เป็นแหล่งเพาะปลกูไม้ดอกไม้ประดบัท่ีส�าคัญ
แห่งหนึง่ของประเทศและในทุก  ปีท่ีผ่านมา 
มีนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย
เป็นจ�านวนมาก ส่งผลท�าให้มีปริมาณขยะ
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หากไม่มีการ
สร้างวินัยของประชาชนในการรักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง โดยการให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร จะส่งผลท�าให้ขยะกลายเป็น
ปัญหาส�าคัญของจังหวัดในอนาคต 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจหน้าท่ี
ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน�้า 
ทางดินและที่สาธารณะ รวมท้ังก�าจัดขยะ
มูล อยและสิ่งปฏิกูล และเป็นหน่วยงานที่
ใกล้ชิดและเก่ียวข้องกับประชาชนทัง้ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะและ
การปลูกสร้างจิตส�านึกให้แก่ประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับขยะ ซ่ึงสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 
สงิหาคม 2557 ลงมติเห็นชอบ oadmap
การจดัการขยะมลู อยและของเสยีอนัตราย 
และแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี
วิกฤตท่ีต้องเร่งแก้ไขปัญหาก�าจดัขยะมลู อย
ที่ไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับจังหวัด ให้มีความสอดคล้อง
กับศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละสภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชน และเป็นแผนช้ีน�า
การพั นาจงัหวัดในระยะยาว ซ่ึงจงัหวัดเลย
ได้ก�าหนดแผนพั นาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 
2557-2560) โดยมวิีสยัทัศน์และเปาหมายสู่ 
“àÁ×Í§¹‹ÒÍÂÙ‹ àÁ×Í§áË‹§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹” รวม
ทั้ง มีนโยบายส�าคัญในการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการรักษาความสะอาด
โดยในปี พ.ศ. 2559 ผูว่้าราชการจงัหวดัเลย 

(นายวิโรจน์ จวิะรงัสรรค์) ได้ก�าหนดเปาหมาย 
ให้จงัหวัดเลยเป็นจงัหวัดทีส่ะอาดอนัดบัหนึง่
ของประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
เป็นต้นแบบการศกึษาดงูานขององค์กปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการบริหารจดัการขยะในชุมชน
โดยส่งเสริมและสนบัสนนุให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชนเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด 
ความสวยงาม และความเป็นระเบยีเรยีบร้อย
ภายในชุมชน 

เพื่อเป็นการน�านโยบายของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมาปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
ปกครองท้อง นิจงัหวดัเลย ¨Ö§¨Ñ́ โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรัก าความ
ÊÐÍÒ´ áÅÐÅ´»ÃÔÁÒ³¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ»ÃÐ¨íÒ
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558 ขึ้น เพื่อด�าเนิน
การในเขตพื้นที่องคการบริหารการพั นา
¾×é¹·Õè¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
(องค์การมหาชน) (อพท.) จงัหวัดเลย และ
พืน้ท่ีใกล้เคียงโดยองคการบรหิารการพั นา
¾×é¹·Õè¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
(องค์การมหาชน) (อพท.) ได้สนับสนุน
งบประมาณ จ�านวน 400 000 บาท เพือ่ให้
ด�าเนินกิจกรรม
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รป บบการด�าเนินงาน
กิจกรรมประกวดองคกรปกครองส่วนท้อง
ินทีมีการบริหารจัดการขยะดีเด่น

โดยมนีายสรวชิ  ไชยสวสัดท้ิองถ่ินจงัหวัด
เลยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุ ิ และผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีพิธีมอบรางวัล
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมกีารบริหาร
จดัการขยะดเีด่นเมือ่วนัที ่29 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมศรีสองรกั ชัน้ 5 ศาลากลาง
จังหวัดเลย ดังนี้

เทศบาลต�าบลท่าลี่ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ 
เทศบาลเมอืงวงัสะพงุได้รบัรางวัล รองชนะเลศิ
อนัดับที ่1 องค์การบรหิารส่วนต�าบลน�า้สวย
ได้รบัรางวัล รองชนะเลศิอนัดบัที ่2 เทศบาล
ต�าบลผาอินทร์แปลง  และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลปวนพุได้รับรางวัลชมเชย

ผลทีได้รับจากการดาเนินกิจกรรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้พั นา หมู ่บ ้าน 
ชุมชน และบ้านเรือน ของประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อย สะอาด ถูกสขุลกัษณะ เกิดความ
สวยงาม เป็นต้นแบบในการเรยีนรู้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  รวมถึงเป็นการ
กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียัง
ไม่ได้รเิริม่ในการรกัษาความสะอาดน�าไปปรับ
ใช้กับองค์กรของตน เช่น การก�าหนดข้อ
บัญญัติเก่ียวกับการรักษาความสะอาด การ 
น�าหลัก 3  บรรจุลงในแผนพั นาท้องถ่ิน 
และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การจังหวัดเลย นายวิโรจน จิวะรังสรรค
เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งน�าขบวนเดิน
รณรงค์

ผลทีได้รับจากการดาเนินกิจกรรมการจัด
กิจกรรมรณรงค ์ ในสถานที่ ท ่ อง เ ท่ียว 
เป็นการประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวทีม่าจาก
ต่างถ่ิน ได้เห็นว่าจงัหวัดเลยมกีารสนบัสนนุ
ด้านการรักษาความสะอาดอย่างจริงจัง 
เพือ่ต้อนรบัผูม้าเยือนท�าให้นกัท่องเทีย่วเกิดความ
ประทับใจเมื่อพบเห็นกิจกรรมการรณรงค์
ดังกล่าว และช่วยจุดประกายความคิดให้
น�าไปท�าเป็นแบบอย่างที่จะพั นาบ้านเมือง
ของตนเอง  อีกทั้งการใช้ถุงผ้ายังช่วยลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนได้
มากข้ึน และเป็นการสนับสนุนแนวคิดการ
ใช้ถุงผ้าที่มีอยู่ตามสื่อต่าง  ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ประชาชนที่มาร่วมงานได้น�าถุงผ้าไปใช้
จริง ส่วนเสื้อและผ้ากันเปอนที่มีข้อความ 
“รักเลยจริง ้องไม่ทิงขยะ  เป็นสื่อที่
สามารถเคลือ่นทีไ่ด้ พ่อค้าแม่ค้าทีข่ายสนิค้า

เหนือสิ่งอื่นใดคือการยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน รวมทั้ง
ยังเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ 
ยังเป็นการปองกันการเกิดโรคติดต่อต่าง  
ที่จะตามมากับขยะมูล อย ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
พั นาชุมชนตลอดจนการดูแลบ้านเรือน
ของตนเองให้สะอาดอย่างสม�่าเสมอ

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§¨ÔµÊíÒ¹Ö¡»ÃÐªÒª¹â´Â¡ÒÃ
ร รงคประชาสัมพันธ การผลิ สอ จัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ ล

จดักิจกรรมการเดนิรณรงค์ ณ ลานวั นธรรม 
ถนนคนเดิน อ�าเภอเชียงคาน โดยใช้ถุงผ้า 
ผ้ากันเปอนเป็นสื่อในการประชาสันพันธ ์
พร้อมทั้งจัดท�าเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมการเดิน
รณรงค์สวมใส่ เพือ่ช่วยให้การประชาสมัพนัธ์ 
ให้ประชาชนได้ตระหนกัอกีทางหนึง่ มพีธิเีปด
ในวนัศกุร์ที ่11 กันยายน 2558 โดย¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª
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เป็นต้นก�าเนิดของขยะมูล อยก็ตระหนักใน
การลดการใช้มากข้ึน ผู้ซ้ือสินค้าท่ีเห็นข้อ
ความดังกล่าว ก็ตระหนักในการลดปริมาณ
ของขยะมูล อยได้เช่นกัน เป็นการประชา-
สัมพันธ์ได้อย่างท่ัวถึงโดยได้รับความร่วม
มือจากสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวสารการ
จดักิจกรรมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่าง 
ย่ิงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามได้ออก
อากาศในรายการ ood o i amil -

ช่องทางออกอากาศ : 3  
ช่อง13  วันที่ 15 กันยายน 2558

กิจกรรมสนับสนุนการบังคับ ช้ก หมายกับ
บุคคลทีทิงขยะป ิกูลมูล อย สิงโสโครก
ลง นทีหรอทางสาธาร ะ

มีการมอบเงินรางวัลค่าแจ้งข้อมูลจนน�าไป
สูก่ารเปรยีบเทยีบปรบัคดี  ละ 5 000 บาท

โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ
จงัหวัดเลย นายวโิรจน จวิะรงัสรรค  ÍÍ¡ 
ปันจักรยานพร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วของ 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอเมืองเลย 
ท่ี 3 ออกตรวจตามเส้นทางในเขตเทศบาล 
เมอืงเลยและนายทรงวุ  ิศรีเมอืงเ า้ อาสา
รักษาดินแดนจังหวัดเลยได้พบเห็นผู้ท้ิงขยะ
ลงท่ีสาธารณะบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเลย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจท�าการ
จับกุมเปรียบเทียบปรับ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลยได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้ในการ
ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจ�าเดือน
ตุลาคม 2558

และจัดท�าปายแจ้งเตือนหรือห้ามทิ้งขยะ
บริเวณจุดเสี่ยงที่มีการทิ้งขยะมูล อยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง น�าไป

ติดตั้งบริเวณถนนเส้นทางหลักและจุดเสี่ยง 
หรือจุดที่มีการทิ้งขยะเป็นประจ�าเพื่อเป็น 
การปองปรามผู้ท่ีจะทิ้งขยะลงในที่หรือทาง
สาธารณะ 

ผลทไีด้รบัจากการดาเนินกจิกรรม กิจกรรม
การบงัคับใช้กฎหมาย จงัหวัดเลยมคีวามเข้ม
งวดในด้านการรักษาความสะอาด เพราะมี
การแจ้งข้อมูลจนน�าไปสู่การเปรียบเทียบ
ปรบัเพยีงหนึง่ราย แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ 
การตระหนักและการสร้างจิตส�านึกโดยใช้
สื่อต่าง  ในการประชาสัมพันธ์สามารถเข้า
ถึงประชาชนได้ท่ัวถึง จึงไม่มีใครทิ้งขยะ
เกลือ่นกลาดเหมอืนทีผ่่านมา รวมทัง้องค์กร
ปกครองส่วนท่องถ่ินทีม่คีวามใกล้ชิดประชาชน
ได้ร่วมมอืดแูลรกัษาความสะอาดอย่างสม�า่เสมอ
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สรุป การด�าเนินงาน
จากการด�าเนนิการจดักิจกรรม ท้ัง 3 กิจกรรม
ของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การรัก าความสะอาดและลดปริมา ขยะ
ÁÙÅ½ÍÂ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองคการ
ºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·Õè¾Ô àÈÉà¾×èÍ¡ÒÃ
·‹Í§à·ÕèÂÇÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹  (องค์การมหาชน) 
(อพท.) ปรากฏว่า

1. จังหวัดเลยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู ้ในเรื่องการ
บริหารจัดการขยะที่ดีเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการหรือหน่วย
งานอื่นเข้ามาศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียน
รู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ
ซึ่งจะเป็นการขยายผลให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นหรือหน่วยงานอื่นน�าไปใช้
กับหน่วยงานของตน เพ่ือให้มีการบริหาร
จดัการกับขยะมลู อยให้ถูกวิธแีละเพิม่มลูค่า
ให้กับขยะ เพือ่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

2. ประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ส่วน
ราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน สภาบันการศกึษา 
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน และประชาชน ได้ตระหนกั
ถึงความส�าคัญในการรักษาความสะอาดและ
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการรกัษาความสะอาด 
ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยภายในชุมชน

3. มีการบริหารจัดการขยะที่ดีและย่ังยืน
เริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขยายไป
ยังประชาชนและเยาวชน โดยสร้างจติส�านกึ
ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในชุมชนใน
การช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชน 
เพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดีและย่ังยืน
เช่น ทกุวันเสาร์และวนัอาทติย์เดก็ เยาวชน
ในองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าสวยจะมา
ท�าบุญที่ วัดและช่วยกันท�าความสะอาด

บรเิวณวัดประจ�าหมูบ้่านหลงัจากนัน้จะออก
เก็บขยะบริเวณริมถนนสองข้างทางภายใน
หมู่บ้าน และมีการขยายผลไปยังหมู่บ้าน
อื่น  ซ่ึงจะท�าให้การจัดการขยะมูล อยใน
ระดับครัวเรือนและในระดับชุมชนได้มีการ
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ส�าคัญหลากหลาย รองรับนักท่องเที่ยว
ตลอดทั้งป ี จากการที่จังหวัดเลยได ้จัด
กิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ได้
ส่งผลท�าให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคีเครือข่าย ประชาชน และทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม มีจิตส�านึก สร้างวินัยในการ

รกัษาความสะอาดของครวัเรือน ชมุชน เกิด
กระบวนการเรยีนรูใ้นการบรหิารจดัการขยะ
มูล อยอย่างถูกวิธี ท�าให้มีสภาพแวดล้อม 
สภาพภมูทิศัน์ท่ีสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อยท�าให้จังหวัดเลยเป็นเมืองน่าอยู่ 
เมืองต้องห้ามพลาดส�าหรับการท่องเที่ยว 
เกิดความประทบัใจเป็นความทรงจ�าทีส่วยงาม
แก่นักท่องเท่ียวผู้มาเยือน ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ รวมท้ังเป็นการสนับสนุนให้มี
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพืน้
ที่มีรายได้เพิ่มมากข้ึน และเกิดความย่ังยืน
ในด้านการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
ต่อไป
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àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

 โรงเรียนเลยพิทยาคม เปนโรงเรียนที
จัดการ ก าขันพน านอย่างมีคุ าพ าม
มา ร านสากล     

 และมีคุ าพ ามหลักปรัช าของ
เ ร กจิพอเพยีง  เพอสร้างนักเรยีนคนด ีคน
เก่งสู่สังคม
 โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดเป็นโรงเรียน
ยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูงของ สพฐ. ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 มีห้องเรียนพิเศษ เพื่อเน้นวิทย์-คณิต-
เทคโนโลยี  คือห้องเรียนพิเศษ  และ 
i t d วิทย์-คณิต  ส่วนห้องเรียนพิเศษที่เน้น

ด้านภาษาคอืโครงการ E  และห้องเรยีนพเิศษ
ภาษาจนี เพือ่การก้าวสูอ้าเซียนด้วยความมัน่ใจ
 มีศูนย์รวมจิตใจ คือ าลเจ้าพ่อพิ ุ
พง  และพระบรมสารีริกธา ุ  ซึ่งได้รับความ
เมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สัง ราช  สกลมหาสัง ปรินายก ประทานให้
กับโรงเรียนไว ้เป ็นสิริมงคลในการพั นา
คุณภาพเยาวชนของชาติ

เกียร ิประวั ิ
 เกียรติคุณความส�าเร็จของโรงเรียนเลย
พิทยาคมมีนานัปการ เป็นต้นว่าเป็นโรงเรียนที่
ได้รับรางวัลพระราชทาน 2  ครัง้  ได้รับรางวัล
พระราชทานยอดเย่ียม รักการอ่าน  ดนตรี
ไทยและศลิปะ รางวลัชนะเลศิขับขานประสาน
เสียงระดับประเทศ โรงเรียนต้นแบบการใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนรางวัลคุณภาพ E  สถาน
ศึกษาพอเพียงต้นแบบในการจัดการการเรียน
การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง  สถานศกึษาสขีาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับประเทศ 
ปี 2556  2557

ไข่มุกแห่งอีสาน
 นกัเรยีนคนดี-คนเก่ง  และเป็นแบบอย่าง
ของนกัเรยีน ได้แก่ นกัเรยีนสอบ - E  วิชา
คณิตสาตร์ ม.6 ได้คะแนนเต็ม100 คะแนน  
นักเรียนได้รับเกียรติคุณประกาศเป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปกวิชาการที่
ประเทศบราซิลและอกีหลายพนัรางวัล รวมทัง้

มีศิษย์เก่าท่ีเราภาคภูมิใจ น�าช่ือเสียงมาสู ่
จังหวัดเลยเป็นจ�านวนมาก เช่น ดร สุรพล  
นิ ิ ไกรพจน  อดีตอธิการมหา วิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คุ อัสนี คุ วสนั   โช กิลุ  นกั
ร้องนกัดนตรชีือ่ดงั คุ ปุ ะ จงนิมิ ส าพร  
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ล  ซึ่งทุกคนล้วน
กลบัมาช่วยเหลอืงานของโรงเรยีนอย่างต่อเนือ่ง 
แหละทังหมดนีคอ “ไข่มุกแห่งอีสาน เลย
พิทยาคม  อย่างแท้จริง

 หมายเห ุ
ิ ด ่ อ โรง เรี ยนเลยพิทยาคมได ้ท ี

-mail:i o@lo ipit.ac.th หรือหมายเลข
โทรศัพท์ 0-4281-1290 หรือชมรายละเอียด
เพิม่เติมที ่ it  : .lo ipit.ac.th 

โรงเรียนเลยพิทยาคม
 “ไข่มุกแห่งอีสาน”
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เสนทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีลานชาง

ส าบนั ั นา ุ ธรรม นัน�า งประเทศ
ประโยคนี้ไม่ได้มาเพราะผู้คนกล่าวขานกัน
ข้ึนมาเพยีงลอย  แต่เป็นข้อเท็จจริงในความ
เป็นจริง ที่เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธ-
ศาสนาเท่าที่มีในเมืองไทย  ตามปรัชญา
มหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเปนเลิ ทางวิชา
การ ามแนวพระพทุธ าสนา   

    
มีช่ือเป็นมงคลนามตามพระมหากษัตริย์
ผู้สถาปนาขึ้น เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อม
ด้วยความรู้ทั้งทางคดีธรรมและคดีโลก เพื่อ
พั นาคนในชาติทั้งพระสงฆ์สามเณรและ
ชาวบ้าน  มีวิทยาเขตตามนามมงคลว่า 
“ รีล้านช้าง  ที่ปรากฏร่องรอยความเจริญ

รุ่งเรอืงมาแต่คร้ังอดีตบนอาณาจกัรล้านช้างเก่า 
ได ้รับการพั นาจากพระมหาเถระผู ้มี
วิสัยทัศน์ทางการศึกษานามว่า “หลวงปู่
รีจันทร วั าโ  อันเป็นท่ีประจักษ์ผล

ในแดนอีสานเหนือ  ภายใต้สโลแกนท่ีว่า
“เรียนมหาลัยดี กล้บ้านคุ

มาร้จกัม าวทิ า ั ทม่ า ุ าวนาน ง
ป

มหาวิทยาลัยมหามกุ ราชวิทยาลัย เป็น
สถาบนัการศกึษาของสงฆ์แห่งแรกประเทศไทย 
จดัการศึกษาเป็นมหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนา 
เป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกทีเ่ร่ิมประยุกต์
หลกัพระพทุธศาสนาให้เข้ากับสงัคมสมยัใหม่ 
สมเด็จพระมหาสม เจ้า กรมพระยาวชิร
า วโรรส พระน้องยาเธอในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี
พระด�าริจัดตั้ง “มหามกุ ราชวิทยาลัย  
เพือ่เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั ข้ึนภายในวัดบวรนเิวศวิหาร



เป็นคณะสงฆ์ ่ายธรรมยุตินิกาย สถาปนา
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2436 

ท�าไมจึงต้องมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  ใน
โอกาสนี้ท่านอาจารยสุชีพ ปุ านุ าพ 
ได้แถลงไว้ว่า “สาเห ทุี อ้งมีมหาวทิยาลยัสง  
ก็เพราะค ะสง จาเปน ้องผลิ บุคลากร
ทีรู้ทันวิชาการสมัย หม่ มิ ะนัน ค ะสง
จะไม่สามาร สังสอนแนะนาชาวบ้านได้ 
และการสอสารกันก็จะเกิดความไม่เข้า จ 
เพราะชาวบ้าน ก าด้านคดีโลก ส่วน
พระสง ก าด้านคดีธรรม  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวนี้  ท�าให้คนรุ ่นหลังยกย่องท่าน
อาจารย์ว่า เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไทย  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-
วิทยาลัย ได้ย้ายที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไปยัง
ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

จะเห็นได้ว่า วิสัยทัศน์ของหลวงปู่ดังกล่าว 
ก่อให้เกิดสถานศกึษาภายในวัดอย่างมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดศรี-
สทุธาวาส โรงเรียนศรจีนัทร์วิทยา โรงเรยีน
การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ และ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง ผู้เขียนเองก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่ง
พร้อมกันอกีหลาย  คน ทีจ่บการศกึษาทีเ่กิด
จากต้นคิดของหลวงปู่ ผู้กล้าที่แสดงความ
เห็นต่างจากพระสงฆ์สายกรรมฐานของ
คณะธรรมยุติกนิกาย  แต่หลวงปู่ก็ปฏิบัติ
กรรมฐานตามข้อวัตรสายพระป่าเช่นกัน 
ที่แพร่แนวคิดคลอบคุมพื้นท่ีอีสานเหนือ 
ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในยุคนั้น    
หลวงปูไ่ด้ให้จดัการศกึษาแก่พระภกิษสุามเณร 
ครอบคลุมทุกแผนกท้ังทางโลกทางธรรม 
เป็นการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยม
ศกึษามาตัง้แต่ปี 2514 ต่อมาเมือ่ปีพ.ศ.2536 
ท่านได้ปรารภถึงความจ�าเป็นของพระภิกษุ
สามเณรในภูมิภาคนี้  โดยเฉพาะในเขต
อสีานเหนอื มคีวามล�าบากในการเข้าไปศึกษา
ต่อในส่วนกลาง จึงริเริ่มโครงการเปดการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาข้ึน อนุญาตให้ใช้
อาคารศาลาจนัทรานเุคราะห์ และส�านกังาน
วัดเป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
จัดท�าโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ของมหาวิทยาลัย ในพื้นท่ีส่วนท้ายของวัด
ซ่ึงได้มอบให้เป็นเขตจัดการศึกษา  

พร้อมกับให้ค�าแนะน�าว่า “เมอเปนวทิยาเข
แล้วกข็อ ห้พากนัทางาน ห้เ ม็ท ีเพอพั นา
การ ก า นท้อง นิ ห้เจริ รุง่เรองเหมอนกบั
จังหวัดอน  ทีมีวิทยาเข ังอยู่ ส่วน น
ด้านบุคลากรทางการ ก า  ครูอาจารย
ผู้สอนก็หาคนทีมีคุ วุ ิ คุ ธรรม และ
คุ าพ  

และหลวงปู่ยังบอกอกีว่า “นอกจากอาจารย
ผู้ทรงคุ วุ ิ นท้อง ินจังหวัดเลยแล้ว 
ควรแสวงหาครูอาจารยผู้ทรงคุ วุ ิจาก
ทีอน  ด้วย เพอความมันคง นการบริหาร
งาน ควรไปหา ิ ย เก่าของวัดเลยหลง 
ทเีข้ามา ก า นกรงุเทพมหานครหรอทอีน  
ทงั าย นประเท และ า่งประเท  ห้กลับมา
ช่วยพั นาการ ก าทีจังหวัดเลยของเรา

โดยในข้ันเร่ิมต้นได้ให้ความอุปถัมภ์ด้าน
ทุนทรัพย์ในการด�าเนินการ  ได้เริ่มเปดรับ
นักศึกษาและเปดท�าการเรียนการสอน 
มาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2536 
เป็นต้นมา

ดุ วาม ดิ ระนกั ั นาการศก า
เมื่อปี 2532 ผู ้เขียนจ�าได้ว ่า มีคณะครู
อาจารยโรงเรียนพระปริยั ิธรรม รีจันทร
วิทยา พร้อมกันไปกราบเรียนถวายรายงาน
การจัดการศึกษา ทุกท่านเห็นชอบสมควร
ยุติท�าการเรียนการสอน จึงเสนอหลวงปู่ 
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์-
วัณณาโภ) ให้ยุบโรงเรียน ด้วยเหตุผลทาง
การปกครอง ปัญหาทางการเงิน หลวงปู่
ตอบว่า “ ้าพวกเรายุ ิการเรียนการสอน 
แล้วลูกหลานเราจะไปเรียน ่อทีไหนกัน 
อนาค ลูกหลานบ้านเราจะเปนอย่างไร  
คณะครอูาจารย์ต่างมองหน้ากัน แล้วกราบลา
หลวงปู่กลับมาต้ังใจท�างาน ท�าการเรียน
การสอนต่อไป



รุน่บกุเบกิ เร นม า ั ด ก บ้้าน ุ
แกนน�าในการจัดตั้งห้องเรียนนอกวิทยาเขต
อีสาน วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย โดย
การน�าของพระมหาสุพั น  สุวั โน 
(พระภทัรธรรมสธุ)ี พระมหาสทุั น สทุสัสโน 
(พระครสูทุศัน์ธรรมสนุทร) และพระมหา าล 
คุ ุ โร (รศ.ดร.ภาสกร ดอกจนัทร์) เสนอ
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยข้ึนกับสภาการศึกษามหามกุฏราช-
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วัดศรีจันทร ์ 
จังหวัดขอนแก่น  เมื่อน�าเรื่องกราบเรียน
หลวงปู่แล้วหลวงปู่เห็นชอบด้วยทุกประการ  
พร้อมแต่งต้ังคณะท�างานข้ึนมา เพือ่ไปศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดต่าง  ท่ีวิทยาเขตอีสาน 
จังหวัดขอนแก่น

ในต้นปี 2536 คณะท�างานรุ่นบุกเบิกได้ไป
ปรึกษาหารือศึกษาข้อมูลต่าง  ท่ีจังหวัด
ขอนแก่น หลงัจากการประสานงานหลายคร้ัง
จนทกุ า่ยเห็นชอบ ก็ได้รบัอนญุาตจากสภา-
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
ให้เปดสอนเป็นห้องเรยีนของวิทยาเขตอสีาน 
วัดศรีสุทธาวาส โดยมีวิทยาเขตอีสานก�ากับ
ดูแล  มีคณะพุทธศาสนาและปรัชญากับ
คณะศึกษาศาสตร์ อย่างละ 1 ห้องเรียน  
มีนักศึกษารุ่นแรกเป็นพระภิกษุสามเณร
จ�านวน 80 รูป  ในการเปดสอนคร้ังแรก
จากความไม่มอีะไร แต่คณะท�างานก็มคีวาม
มุ่งมั่นฟัน ่าทุกปัญหา โดยได้เงินทุนส�าหรับ
ด�าเนินการท้ังหมด  ท่ีหลวงปู่มอบให้เป็น
จ�านวนกว่าล้านบาท  

ั นาการเปนวิท าเ ตศร า้น า้ง
ด้วยวิสยัทศัน์และก�าลงักายใจพร้อมทัง้ก�าลงั
ปัญญาของรุ่นบุกเบิกในชุดแรก  ที่ท�างาน
กันอย่างเต็มความสามารถและอุทิศตนต่อ
สถาบัน ในที่สุดเมื่อด�าเนินมาครบสองป ี 
มีการประเมินผลงานจากสภามหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวง
ศึกษาธิการ  จึงประกาศผลการประเมิน
ผ่านในทุกด้าน  หลังจากท่ีคณะกรรมการ
ได้มาตรวจสอบดคูวามพร้อม ก็มมีตเิห็นชอบ
ในการจัดต้ังเป็นวิทยาเขต  แล้วน�าเสนอ
ส่วนกลางเพือ่พิจารณาต่อไป ในการประชุม
ครั้งสุดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการ หลังจาก
คณะท�างานได้ช้ีแจงข้อมลูต่าง  โดยละเอยีด 
พร้อมเสนอเอกสารหลักฐานพร้อมทุกอย่าง 
ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบให้จดัต้ังเป็น วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง   

ท่มา ง �าว่า ศร า้น า้ง นามวทิ าเ ต
ค�าว่า ศรี  มาจากค�าว่า สิริหรือสิรี มี
ความหมายถึง มิ่ง ขวัญ ความสง่า แสง 
ความสกุใส ความเปล่งปลัง่ ความงาม ความดี  
ความน่ารัก ความเจริญ ความร�่ารวย ลาภ  
ความส�าเร็จ มงคล ความเป็นใหญ่ และมา
จากสิง่ท่ีเป็นมงคลตามสถานทีต้ั่งของวิทยาเขต 
ดังนี้ ศรี  มาจากนามท่ีตั้งของวิทยาเขต
คอืวัดศรสีทุธาวาส ศรี  มาจากนามหลวงปู-่
ศรีจันทร์ วัณณาโภ (พระธรรมวราลังการ) 
ผู้ก่อตั้งและผู้อุปถัมภ์ และ ศรี  มาจาก
นามพระธาตุศรีสองรัก  
ค�าว่า ล้านช้าง  มาจากช่ืออาณาจกัรล้านช้าง 
ซ่ึงพั นาการจากค�าว่า สตันาคนหุต มาจาก 
สต แปลว่า ร้อย นหุต แปลว่า หมื่น นาค 
แปลว่า ช้าง รวมแปลว่า ช้างร้อยหมืน่ คือ 
ล้านช้าง ซ่ึงพญาฟางุ้มได้สถาปนาอาณาจกัร
ล้านช้างข้ึน เมื่อปี พ.ศ.1896

ุด วาม ิดการจัดตังวิท าเ ตศร ้าน ้าง
วันท่ี 28 มนีาคม พ.ศ.2538 คณะกรรมการ
การศกึษาของสงฆ์ ได้อนมุตัใิห้จดัตัง้วิทยาเขต
ได้ตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ี 1 2538 ได้
ย้ายโอนนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานมา
สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นวิทยาเขต
แห่งที่ 7 และเป็นวิทยาเขตสุดท้ายของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต้ังอยู่
ทีวั่ดศรีสทุธาวาส (พระอารามหลวง) อ�าเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย คณะผู้บริหารชุดแรก
มีพระราชสุเมธี กิ ิกร สุจิ โ  อดีต
เจ้าคณะจังหวัดเลย  เป็นรองอธิการบดี
ประจ�าวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดีคนแรก
คือนายขันทอง พรมทา ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานวิทยาเขตคือพระ ัทรธรรมสุธี 
(สพุั น์ สวุฑฺ โน) ผูอ้�านวยการศูนย์บรกิาร
วิชาการคือพระมหากิ ิพง  อัคควังโส
และผู้อ�านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์คือ
พระมหาสมนก จนิ าสทิโธ (ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  
ศรจันทร์)



การจัดต้ังสถานศึกษาก็เพื่อให้เป็นสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แก่พระภิกษุ
สามเณรในภูมิภาคนี้  ให้เป็นผู ้มีความรู ้
ความสามารถในวิทยาการด้านต่าง  ท่ีเอื้อ
อ�านวยต่อการปฏิบัติไม่ขัดพระธรรมวินัย
ให้มีความรู ้ความสามารถในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก ่ประชาชน  ให ้มีความรู ้
ความสามารถในการค้นคว้าโต้ตอบ หรือ
อภิปราธรรมแก่ประชาชนท่ัวไปได้อย่าง
กว้างขวาง ได้เป็นก�าลงัส�าคัญในการจรรโลง
พระพุทธศาสนา  และเป็นศาสนทายาท
ที่เหมาะแก่กาลสมัย  และเพื่อความเจริญ
ก ้าวหน้าและคงอยู ่ตลอดกาลนานของ
พระพทุธศาสนา ทัง้นีภ้ายใต้การบรหิารของ
คณะกรรมการวิทยาเขต มีการบริหารและ
จดัการศกึษา ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2547  วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ได้ขยายห้องเรียนไปเปดบริการท่ีอ�าเภอ

ชุมแพ จงัหวัดขอนแก่น และท่ีอ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย เปดการเรียนการสอนในระดับ
ปรญิญาตร ีและปริญญาโท ปัจจบัุนศนูย์การ
ศกึษาด่านซ้ายได้ปดท�าการแล้ว แต่ศนูย์การ
ศกึษาชุมแพยังคงด�าเนนิการต่อ ได้ถูกพั นา
อย่างรวดเร็วโดยการบริหารงานในยุคของ
พระครูสุทัศน์ธรรมสุนทร ดร.สุขพั น ์
อนนท์จารย์ และมวลมติรชาวชุมแพทัง้หลาย
โดยเฉพาะคุณแม่พิศมัย ศิริธนชัย

แก่พระภกิษสุามเณรและบุคคลทัว่ไป พร้อม
กับมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐอีกรวม 6 
แห่งทั่วประเทศในปี 2540

นบัต้ังแต่นัน้มาวิทยาเขตศรล้ีานช้างเมือ่เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว มีนโยบายเน้นการ
เรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ  เป็นผู้เพียบ
พร้อมด้วยความรูดี้ และประพฤตดีิ มหีน้าท่ี
ให้การศึกษาและส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
ช้ันสงูทางพระพทุธศาสนา และวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
มุง่เผยแผ่พระพทุธศาสนา วจิยัด้านพระพุทธ-
ศาสนา ให้การบรกิารวิชาการแก่สงัคม เป็น
ผูน้�าทางศลีธรรมในสงัคม และการท�านบุ�ารุง
ศิลปวั นธรรมของชาติ 
ในปีเดยีวกันมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ก็ได้สร้างอาคารเรียน
เสร็จเรียบร้อยเป็นอาคาร 3 ช้ัน 24 ห้อง
เรยีน มช่ืีอว่า อาคาร 90 ปีหลวงปู่ศรีจนัทร์  
วัณณาโภ  จึงเป็นอาคาร 1 และได้สร้าง
อาคารอื่น  อีกมากมาย มาจนถึงปัจจุบัน

เปนม าวิท า ั นก�ากับ งรั บา
ในขณะที่กิจการของวิทยาเขตศรีล้านช้าง
ก�าลังด�าเนินไปด้วยดี ก็มีข่าวดีเกิดข้ึนคือ
รัฐบาลในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสงฆ์สองแห่ง คือมหาวิทยาลยั-
มหามกุฏราชวิทยาลยั (มมร.) และมหาวิทยาลยั
มหาจุ าลงกรณ์ราชวิทยาลยั (มจร.) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ จัดการศึกษา

สาระส�า ัญ งวิท าเ ตศร ้าน ้าง
ปรชั าของวทิยาเข  ( hilo oph ) ความ
เป็นเลศิทางวิชาการตามแนวพระพทุธศาสนา  
( cad mic E c ll c  a d o  

ddhi m)

ป ธิาน ( pi atio ) มุง่เน้นให้มกีารเรยีนรู้
ตลอดชีวิต  ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา  
พั นากระบวนการด�ารงชีวิตในสังคมด้วย
ศีลธรรม ช้ีน�าและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลัก
พุทธธรรม  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทั น ( i io  tat m t ) มหา-
วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
เป็นเลศิทางวิชาการตามแนวพระพทุธศาสนา  
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบุคลากรในด้าน
ต่าง  ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามแนว
พระพทุธศาสนา ให้บริการวิชาการแก่สงัคม
ท�านุบ�ารุงศิลปวั นธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
และวิจัยพั นาตามกรอบแห่งศีลธรรม  
ส่งเสริมการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อน�าไปพั นาสังคมและคณะสงฆ์



ันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามปรัชญา
ของวิทยาเขต เปดโอกาสให้พระภกิษสุามเณร
และประชาชนท่ัวไปได้มโีอกาสศึกษามากข้ึน
  2. บริการวิชาการแก่สังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา  โดยใช้หลักพุทธธรรม
ในการแก้ปัญหาสงัคมและในการด�าเนนิชีวิต
ประจ�าวันแก่ประชาชนชุมชนและสังคม
  3. ท�านุบ�ารุงศิลปวั นธรรมอนุรักษ์ศิลป
วั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้
วิทยาเขตเป็นศูนย์ศิลปะและวั นธรรม
แก่ชุมชนและท้องถ่ิน
  4. วิจัยและพั นางานวิชาการด ้าน
พระพุทธศาสนา  เพื่อสร้างองค์ความรู ้
ใหม่   ในการน�าผลการวิจัยไปพั นา 
และแก ้ป ัญหาสถาบันสงฆ ์และสังคม
วิทยาเขตศรีล้านช้าง  หมายถึง  สถาบัน
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก 
มี 4 คณะ ได้แก่ คณะศาสนาและปรัชญา  
คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
และคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันคือ “มหา  
วิทยาลัยมหามกุ ราชวิทยาลัย  ปัจจุบัน
ตั้งอยู ่เลขที่ 69 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042 813 028  
042 830 434 โทรสาร. 042 830 686 
http : .m lc.ac.th  
อันความ ู้ไผ่เ ียนไผ่กะ ุง เ ียนได่พร้อม
เ ็ดได่แล่ว  แม่นม่องให้ ุงเ ือง...

       นาคสามโลก
     นาคาแห่งโลกอักษร

�า งน บา ้บริ าร ุด ม่
ปัจจุบันวิทยาเขตศรีล้านช้างได้มีผู้บริหารชุดใหม่ เข้ามาก�ากับดูแลงาน
บริหารภายใน ตามค�าสั่งแต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
ที่ผ่านมา โดยการน�าของพระครูปริยั ิสาทร  ดร (วราวุธ สีลาวุโธ)  
รองอธิการบดี และ ผ ดร สุขพั น อนนทจารย ผู้ช่วยอธิการบดี 
ได้มีนโยบายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นโยบาย 7 ค�า
“ป ิบั ิ  สนอง  ปรับ  ขยาย  เพิม  พั นา  สร้าง  ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหา-
วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540 อธิการบดี และรองอธิการบดี

2. สนองนโยบายการบริหาร (อธิการบดี (พระราชบัณฑิต) แถลง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558) ด้านหลักการบริหาร เที่ยงธรรม 
โปร่งใส เสมอภาพ ด้านพันธกิจ การจัดการ คุณภาพมาตรฐาน การวิจัย 
ด้านการพั นาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร ปรับโครงสร้างการบริหาร 
และด้านกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ ร่วมมือกับคณะสงฆ์

3. ปรับจูนทัศนคติ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน

4. ขยายหลักสูตร ขยายเครือค่าย ขยายเขตบริการการศึกษา

5. เพิ่มพูนขวัญก�าลังใจ เพิ่มเกียรติ ความเชื่อมั่นและมั่นคงให้กับบุคลากร

6. พั นาบุคลากร อาคารสถานที่ การให้บริการ การบริหารยุคใหม่

7. สร้างวิทยาเขตแห่งใหม่บนเนื้อที่ 75 ไร่ เพื่อรองรับการขยายเขตอาเซียน
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@hotmail.com ส�านักงานกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 
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ศาสนาแห่งชาติ

»ÃÑªÞÒ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹
สุวิชาโน ภว� โหติ  ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

คาขวั ของโรงเรียน
ปัญญาพั นาชีวิต ศีลธรรมน�าจิตให้

ผ่องใส
 วิชาการส่งเสริมให้ก้าวไกล ช่วยให้พระ
ศาสนาสถาพร

àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

โรงเรยีนวดัศรบุีญเรอืงปรยัิตศิกึษา

»ÃÐÇÑµÔâÃ§àÃÕÂ¹
 เดมิทีนัน้วัดศรีบุญเรืองเป็นส�านกัเรียนนกั
ธรรม บาลี  เพราะเห็นถึงความส�าคัญในการ
สืบทอดพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ ซ่ึง
พระพุทธพจน์ จึงได้เปดสอนบาลีกันอย่าง
จรงิจงั  เพราะถือว่าเป็นการศกึษาหลกัค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า จ�าเป็นต้องศึกษาให้รู้ถึงแก่น
แท้ของพระพุทธศาสนา และเผยแผ่แก ่
พุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง
  ต่อมาหลวงพ่อท่านเจ้าคณุ พระราชวีราภรณ์ 
ได้ปรารภเก่ียวกับการจัดตั้งโรงเรียนพระ
»ÃÔÂÑµÔ¸ÃÃÁ á¼¹¡ÊÒÁÑÞÈÖ¡ÉÒ ¨Ö§·íÒË¹Ñ§Ê×Í
ขออนุญาตต ่อกรมการศาสนาเพื่อจัดตั้ ง
โรงเรียน และได้รับอนมุติัให้จดัต้ังโรงเรยีน เมือ่
วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยใช้
ชื่อโรงเรียนว่า “âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÈÃÕºØÞàÃ×Í§»ÃÔÂÑµÔ
ÈÖ¡ÉÒ”

´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทย คือ แผนกธรรม (นักธรรม

ชั้น ตรี โท เอก)
 2. จดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาของ
คณะสงฆ์ไทย คือ แผนกบาลี (ประโยค 1-2  
ปธ. 5 )
 3. จดัการศกึษาตามหลกัสตูร การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน คือ (ช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 1-3)

Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò
 ผู้มีความประสงค์ จะน�าบุตรหลานเข้ามา
ศึกษาเล่าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ÊÒÁÒÃ¶ µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè 042-832185หรือท่านใดมี
จิตศรัทธาประสงค์จะถวายภัตตาหาร แก่พระ
ภิกษุ-สามเณรเนื่องในโอกาสต่าง  µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè 
042-832185  083-3630128 

พระราชวีราภรณ์ : ผู้จัดการ

พระครปูลดัยง  นิตสิาโร : ผู้อ�านวยการ
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เสนทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆเลย

ก�าเนิด ะ ั นาการ
พระเดชพระคุ พระสุนทรปริ ยั ิ เมธี
(¾ÃÐÁËÒ¾ÃËÁÒ ¨¹Ú·âÊÀâ³) เจ้าค ะ
จงัหวดัเลย ä Œ́»ÃÒÃÀ·Õè̈ Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
ส�าหรับคณะสงฆ์จังหวัดเลย  โดยมีความ
ประสงค์ท่ีจะให้ภิกษุและสามเณรทั้งในเขต
จังหวัดเลย จังหวัดใกล้เคียง และมาจาก
จังหวัดอื่น ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการช้ันสูง 
โดยเน้นให้ศกึษาเข้าใจวิชาการด้านพระพทุธ-
ศาสนาและศาสตร์แขนงอืน่  ทีจ่ดัการศกึษา
ในระดับอดุมศึกษา ทีน่อกเหนอืจากการศกึษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ท่ีจัดการ
ศึกษาอยู่แล้วให้กว้างขวางยิ่งข้ึน

เมือ่คราวประชุมเมือ่วันที ่5 สงิหาคม 2537 
สภาสงฆ์จังหวัดโดยมีพระเดชพระคุ
พระสุนทรปริยั ิเมธี เจ้าค ะจังหวัดเลย
เป็นองค์ประธาน มมีตเิห็นชอบให้ด�าเนนิการ
ขออนุมัติจากวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อขยาย
ห้องเรยีน หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขา
วิชาหลกัสตูรและการสอน วชิาเอกการสอน
ภาษาไทย โดยให้มีการจัดการศึกษาขึ้น
ทีวั่ดศรวิีชัยวนาราม อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเลย 
บริหารงานภายใต้สังกัดวิทยาเขตขอนแก่น



เมือ่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2538 มหาวทิยาลัย
มหาจุ าลงกร ราชวิทยาลัย  มีมติให้
สภาสงฆ์จังหวัดเลยจัดการศึกษาระดับอุดม
ศกึษาได้ และให้นสิติรุน่แรกจ�านวน 38 รปู 
เดินทางไปเรียนที่คณะครุศาสตร์ วิทยาเขต
ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 สภามหา-
วิทยาลัยมีมติอนุมัติให้วิทยาเขตขอนแก่น
จัดตั้งศูนย์การศึกษาข้ึนที่วัดศรีวิชัยวนาราม 
ต�าบลกุดป่อง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติเมธี 
(สมณศักดิในขณะนั้น) เป็นผู้ช่วยอธิการบดี
ประจ�าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุ า
ลงกร ราชวทิยาลัยจงัหวดัเลย เป็นรปูแรก

เมือ่วันท่ี 27 สงิหาคม 2541 สภามหาวิทยาลยั
มีมติให้ยกฐานะศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดเลย 
ข้ึนเป็น “วิทยาลัยสง เลย



เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 คราวประชุม
ครั้งที่ 3  2551 ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติให้วิทยาลัย-
สงฆ์เลยใช้ท่ีดินเพื่อการก่อสร้างวิทยาลัย-
สงฆ์เลยแห่งใหม่ โดยมพีระมหาลขิิต รตนร�สี 
รองผู ้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย  และ 
ผศ.ดร.ประชารัชต์ โพธิประชา เข้าร่วม
ประชุมช้ีแจงเหตุผลการขอใช้ท่ีดิน

เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2551 ส�านกังานปฏริปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ออกหนงัสอือนญุาตให้วิทยาลยั-
สงฆ์เลยใช้ท่ีดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค
และกิจการอื่น  ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ 407
2551 ซ่ึงต้ังอยู่เลขที่ 119 หมู ่ 5 ต�าบล
ศรีสองรัก อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

การก่ สร้างวิท า ั สง เ ่ง ม่
จากศรวิ ั ส่ศรส งรัก

เมื่อปี พ.ศ. 2548 พระมหาจักรพรร  
มหาวีโร รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารในขณะนัน้ ได้ด�าเนนิ
การจัดหาพื้นที่ที่ เหมาะสมเพื่อจัดสร้าง
วิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการการขยายตวัของนสิติ นกัศึกษา
ของวทิยาลยัสงฆ์เลย ซ่ึงนบัวันจะเพิม่มากข้ึน 
โดยคณะผู ้บริหารได ้ด�าเนินการติดต ่อ
ประสานงานขอใช้ที่ดินบริเวณป่าโคกใหญ่ 
(โซน-อ)ี หมูท่ี่ 5 ต�าบลศรีสองรกั อ�าเภอเมอืง 
จงัหวัดเลย ต่อส�านกังานส�านกังานปฏริปูทีด่นิ 
(สปก.-401) จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ที่ประชุมคณะ
กรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน  ได้มีมติ
เห็นชอบให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้พื้นที่ดินเขต
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ที่ 
5 ต�าบลศรีสองรัก อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
โดยมีเนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
ระยะห่างจาก กม.ศูนย์ 13 กิโลเมตรโดยมี
นายธงชัย สิงอุดม หัวหน้า ่ายบริหารงาน
ทั่วไป เป็นผู้เสนอขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้าง
วิทยาลัยสงฆ์เลยแห่งใหม่ และส�านักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  ได้ส่งหนังสือเสนอ
ขอใช้ทีดิ่นต่อส�านกังานปฏรูิปท่ีดนิเพือ่เกษตร-
กรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พธีิวางศลิาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ 31 ตุลาคม 2558 มหาจุ าบรรราคาร ก่อสร้างปี พ.ศ. 2553

อาคันตกุะ ก่อสร้างปี พ.ศ. 2554 อาคารพระครูภาวนาวิสทุธญิาณ ก่อสร้างปี พ.ศ. 2553

อาคารพระพรหมเวที (สนทิ ชวนป โฺญ) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2556พธิเีปดปายอาคารพระพรหมเวท ี(สนทิ ชวนป โฺญ) อาคารสถานวิีทยุ  89.25  ก่อสร้างปี พ.ศ. 2553

อาคารสถานวิีทยุ  89.25 

อาคารสมเดจ็พระพุ าจารย์ เก่ียว อปุเสโณ  ก่อสร้างปี พ.ศ. 2552



เมื่อปี 2552 วิทยาลัยสงฆ์เลยได้รับงบ
ประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัย-
สงฆ์เลย ณ พื้นท่ีแห่งใหม่นี้  ในวงเงิน 
19 000 000 บาท โดยได้รับความเมตตา
อนเุคราะห์จากเจ้าประคุ สมเดจ็พระพุ า
จารย ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสัง ราช  ได้ประทานอนุญาตให้ใช้
ช่ืออาคารเรยีนว่า “อาคารสมเดจ็พระพุ า
จารย เกยีว อุปเสโ  การก่อสร้างอาคาร
เรียนได้เริ่มต้ังแต่วันท่ี 24 มิถุนายน 2552 
ถึง 19 มิถุนายน 2553 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 วิทยาลัย-
สงฆ์เลยได้ท�าการย้ายจากวัดศรวิีชัยวนาราม
มาตั้ง ณ ส�านักงานใหม่ เลขที่ 119 หมู่ 5 
ต�าบลศรีสองรัก อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
เป็นการถาวรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองนโยบาย

มหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร-
วิทยาราม  ได้ประทานอนุญาตให้ใช้ช่ือ
อาคารเรียนว่า “อาคารพระพรหมเวที    

เมื่อปี 2557 ได้ท�าพิธีเปดปายอาคารเรียน
พระพรหมเวที (สนิท ชวนป ฺญมหาเถร)

ณ มหาวิทยาลยัมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 119 หมู่ 5 บ้านท่าบุ่ง 
ต�าบลศรีสองรัก อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ของรัฐบาลและคณะสงฆ์ในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงแก่พระภิกษุ-
สามเณรและประชาชนท่ัวไปในท้องถ่ิน

เมื่อปี 2556 วิทยาลัยสงฆ์เลยได้รับงบ
ประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัย-
สงฆ์เลย ณ พื้นที่แห่งใหม่นี้ ในวงเงิน 
19 000 000 บาท และได้รับความเมตตา
อนเุคราะห์จากพระเดชพระคุ พระพรหม
เวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  กรรมการ

 E   แสดงในงานธรรมสวัสดี ณ วัดป่าจริยธรรม กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจ�าปี 2558 28 มิถุนายน 2558คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปี 2557

โครงการพั นาเทคนิคการสอน 9-16-17 กันยายน 2558โครงการพั นาผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 27-28 สิงหาคม 2558

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน-พานบายศรี-โปงลา โครงการอบรมความรู้แก่พระสงฆ์ด้านสุขภาพ 30 กันยายน 2558

โครงการส่งเสรมิพั นาอาจารย์เข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการ 4 กันยายน 2558

งานประแห่เทียนเข้าพรรษา 29 กรกฎาคม 2558

ประกวดการตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณเีทศกาลสงกรานต์ 19 เมษายน 2558



Customers delight with water quality and excellence services

ค่านิยมองค์กร กปภ. 

ม่ง-มั่น-เพ่อปวงชน

วสัยทัศน์ กป . S ู้ใช้นำาปร ทับใจในคุ าพแล บรการที่เปนเลิ



ภูเรือโภชนา
บริ รอ ห ร  เครอง ม  ส  

 เบเ อรี รับจั อ ห ร ร ทัวร์ 
 เ   ล งวัน  เยน

ร้านอาหารภูเรือโภชนา  247 ม.7  ต.หนองบัว  อ.ภูเรือ จ.เลย  42160
โทร : 042-899159 มือถือ : 089-7104512 (ธนภร), 084-5144157 (โอ๊บ)
แฟกซ์ : 042-899234  อีเมล : phuruaphochana@gmail.com



เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 

รีสอร์ทธรรมชาติริมแม่น�้าโขง

ที่อย่ 28 2 หม่ 4 ถ.ร่วม น มิตร ต.เ ีนง าน อ.เ ียง าน .เลย 42110
จ งห้ งพัก  
   โทร.081 902 8810  042 821 285 8 00 17 00
จ ง าหาร
   โทร.081 860 8810
   แ ก .042 821 415
     .
      0818608810 
   . . .



เรา ินดบริการท่านด้ว ้ ง ักกว่า ้ ง ร
รับร ง ม่ ะกว่า น ด้ว ้ งเด่ ว ้ ง ุด
ะ ้ ง ม่ ะ รั่ง ร้ มด้ว ุปกร �านว วาม

สะดวก รบ รนั มสระว่า น�า สนามท�ากจิกรรม ะสนาม
เดกเ ่น ท่เ ง าน ิ ท่านจะ ด้สัม ัสบรร ากาศ
ร มนติ ่าง ท้จริง ง ก่ง ุด ้ ่งเปนจุด มวิว
ท่สว ท่สุด ่ง น่ง ง ม่น�า ง

เราม ้ งประ ุม ญ่ ้ ง ส�า รับจัดงานประ ุม
สมัมนา จดังาน สวน า าร รวันุ า รมิ ม่น�า ง งเรา
สามาร ้บริการ ด้ ง น เราม า าร นบ้าน
รสเ ิศ า าร ท ากเมน เ ด มสดจาก เร
ะป า ม่น�าสด ท่ าทาน ด้ าก

ส�า รับงานเ งสังสรร ท่านสามาร ้บริการ
วงดนตรสด ารา เกะ รวมทังดนตร ปง าง นเม ง
ะการ สดง นร�าวั นธรรม ท เ นบรร ากาศ
าม �่า นริม ม่น�า งท่จะตรงตราตรง จ ม่ร้ ม

เรา เร นเ ิญทุกท่าน มาสัม ัสประสบการ ม่
ท่เ ง าน ิ รส รท ะเท่ ว มเม ง บรา
ริม ม่น�า ง งจัง วัดเ เม ง ่งทะเ เ า
สุด นาว นส าม



		 																						ห้องพักที่ได้รับการออกแบบตกแต่งสไตล์		บูทิค	รีสอร์ท	ที่ผสมผสาน

ระหว่างความหรูหรา	และ	ความเรียบง่ายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว	และจุดชมวิวที่ให้ท่านได้ดื่มด�่ากับ

บรรยากาศท่ีงดงามของขุนเขาทะเลหมอกในตัวเมือง	 รายล้อมด้วยสถานทีท่องเที่ยวมากมายใช้

เวลาเดินทางไม่ถึง	1	ชั่วโมง		อาทิเช่น	ชมแม่น�้าโขง	เดินตลาดบ้านไม้เก่าที่เชียงคาน		อุทยานแห่ง

ชาติภูเรือ	 ล่องแพห้วยกระทิง	 เล่นน�้าตก	 ชมพูเขาหินที่คุนหมิงเมืองเลย	 ติดต่อและสอบถาม 

รายระเอียดได้ที่เบอร์		“042-834399”

“นอกจากนีในกลุ่มของ ณ เลย ยังมีส่วนของ ณ เลย 
คอนโดมิเนียมที่เป็นอาคารชุดสาหรับพักอา ัย จานวน 
42 ห้อง พร้อมโอนกรรมสิท ิและเข้าอยู่ได้แล้ววันน ี”

																						ห้องพักที่ได้รับการออกแบบตกแต่งสไตล์		บูทิค	รีสอร์ท	ที่ผสมผสาน

ระหว่างความหรูหรา	และ	ความเรียบง่ายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว	และจุดชมวิวที่ให้ท่านได้ดื่มด�่

 ณ เลย พารค
 ณ เลย คอนโดมิเนียม
 ห้องอาหารอารดา

โรงแรม ณ เลย   บูทีค รีสอร์ท



บริการห้องพัก | ห้องสัมมนา | ห้องจัดเลี้ยง | ห้องอาหาร | คาราโอเกะ
399 หมู่ 9 ถนนเลย-เชียงคาน ตำ บลเมือง  อำ เภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร. (042) 834399, (091) 8800399

E-mail : naloei.hotel@gmail.com facebook : www.facebook.com/naloei

โรงแรม ณ เลย   บูทีค รีสอร์ท



โรงแรมเลยออร์คิด
www.loeiorchidhotel.com



 นนส ล ยงคาน ต�าบลกุดปอง อ�า อ อง จงหวด ลย   

      แ ก ์     

*** โรงแรมเลยออร์คิด ที่พักหรูสะดวกสบาย สะอาดปลอดภัยใจกลางเมืองเลย *** 

เราบริการห้องพัก ส�าหรับนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยือนจังหวัดเลย 
สถานที่สวยงามมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลยออร์คิดขอเชิญคุณพักผ่อน 
ในบรรยากาศแห่งความสงบและผ่อนคลายในโรงแรมของเรา... 



เสนทางทองเที่ยว
เที่ยวกี่ครั้งก็ยังหลง...รักเลย
ลย เปน น่ง นจัง วัดท่นักท่ งเท่ วต่าง น าก ปเท่ วมากท่สุด น ด นาว ด้ว เ ตุท่เ เปนจัง วัด
ท่ นาวสุด นประเทศ ท มท่เท่ วทางธรรม าติ น ่ า ่ง ะ ่าสุดกม ุม น บรา ริมน�า ง
ท่เ ิ่งจะบมเม่ ม่ก่ปมานเ ง ะ ่าสุด นป น จัง วัดเ ัง ด้รับ ัดเ ก ้เปน น จัง วัด
ท่เปน องต้องห้า พลาด จากการท่ งเท่ ว ่งประเทศ ท ด้ว ่าร ้าเ
เ ราะท่เท่ ว ลย มากมา ร ุ ่ ้ว ่ะ

ÀÙ·Í¡
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มเมเป เป ่ นส ท่ วง
ÀÙËÅÇ§ ä´Œª×èÍÇ‹Òà»š¹ “ÁÃ¡µáË‹§ÍÕÊÒ¹”
à¾ÃÒÐà»š¹¼×¹»†ÒãËÞ‹¡Ô¹¾×é¹·ÕèËÅÒÂÍíÒàÀÍ 
ä´ Œá¡ ‹ ÀÙËÅÇ§ ÀÙàÃ×Í ´ ‹Ò¹«ŒÒÂ áÅÐ
วังสะพงุ ภหูลวงเป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 
เป็นสถานท่ีศึกษาธรรมชาติ เป็นศูนย์รวม
ไม้ดอกนานาพันธุ์ และเคยเป็นแหล่งที่อยู่
ของไดโนเสาร์กว่า 120 ล้านปี 

เอกลักษณ์ของภูหลวงคืออากาศของที่นี่
จะเย็นสบายและเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้า
ไปหน้าหนาวจะพบความงามของใบเมเปล
à»ÅÕèÂ¹à»š¹ÊÕá´§à¾ÅÔ§ä»·Ñé§µŒ¹àÅÂ·Õà ṌÂÇ 
¹Í¡¨Ò¡¹Õé¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒÃ¶à Ố¹ª×è¹ªÁ
ความงามของธรรมชาติภูหลวงได้ โดยเริ่ม
¨Ò¡âËÅ‹¹Á¹ ¼‹Ò¹»†Ò´§ Ốº ÅíÒËŒÇÂ »†ÒÊ¹
ÊÒÁãº ¼‹Ò¹·Ø‹§´Í¡äÁŒÊÅÑº·Ø‹§ËÞŒÒ¶Ö§âËÅ‹¹
สาวแยงคิง และใช้เส้นทางไปโหล่นหิน
áÍ‹Ç¢Ñ¹ ¼‹Ò¹´§´Í¡äÁŒËÅÒÂª¹Ô´¡‹Í¹¶Ö§
ÅÒ¹ËÔ¹âËÅ‹¹áµŒ ¨Ð¾º¡ØËÅÒº¢ÒÇáÅÐ
¡ÅŒÇÂäÁŒ»†Òµ‹Ò§æ áÅÐà»š¹¨Ǿ ªÁÇÔÇ·Õè̈ ÐÁÍ§
àËç¹·Ñé§ÀÙËÍ ÀÙ¡ÃÐ´Ö§ ÀÙÂÍ§ÀÙ áÅÐÀÙ¢ÇÒ§ 
áÅÐÂÑ§ÁÕ¨Ø´µ‹Ò§æ ÍÒ·Ô ¹íéÒµ¡ÊÒÂ·Í§ 
âËÅ‹¹ªŒÒ§¼Öé§ ¼Ò¡º ÏÅÏ ãËŒà·ÕèÂÇªÁ
ÁÒ¡ÁÒÂ µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁä´Œ·Õè “·Õè·íÒ¡ÒÃ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  จังหวัดเลย 
โทร. 08 6220 3560  08 4280 1955
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ก้าวส งเท้า ิ ิต ด กระดง
หลาย  ท่านอาจจะคิดว่าอย่าเอามะพร้าว
ËŒÒÇÁÒ¢ÒÂÊÇ¹àÅÂ  à¾ÃÒÐà·ÕèÂÇÀÙ¡ÃÐ Ö́§
¨¹»ÃØáÅŒÇ áµ‹ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇË¹ŒÒãËÁ‹
·Õèà¾Ôè§¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹à¢Òà·ÕèÂÇª¹Ô´·ÕèµŒÍ§ÍÒÈÑÂ
ล�าแข้งของตวัเอง ขอแนะน�าทีภ่กูระดึงเลยค่ะ 
à¾ÃÒÐáÁŒ¨ÐµŒÍ§à´Ô¹¢Öé¹à¢ÒÊÙ§áÅÐ¡Ô¹àÇÅÒ
Ë¹‹ÍÂ áµ‹¡çÁÕÅÙ¡ËÒºª‹ÇÂ¢¹ÊÑÁÀÒÃÐÊÐ´Ç¡
¡Ç‹ÒËÅÒÂæ ÀÙ·ÕèµŒÍ§áº¡¢Í§¡Ñ¹ËÅÑ§áÍ‹¹

Ê‹Ç¹Ê¶Ò¹·Õèà·ÕèÂÇº¹ÀÙ¡ÃÐ Ö́§¡çÁÕÁÒ¡ÁÒÂ
หลายแห่ง  ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นต้องไปท่ี
ผานกแอ่น ชมความงามของแสงแรก เมื่อ
¨Ñ´¡ÒÃ¡ÑºÍÒËÒÃàªŒÒáÅŒÇ¡ç¨ÐÁÕàÊŒ¹·Ò§à Ố¹
ไปยังน�้าตกต่าง   เช่น  น�้าตกธารสวรรค์ 
¹íéÒµ¡ÇÑ§¡ÇÒ§ ¹íéÒµ¡à¾çÞ¾º ¹íéÒµ¡à¾çÞ¾º-
ãËÁ‹ ¹íéÒµ¡â¼¹¾º ¹íéÒµ¡¶íéÒãËÞ‹ ¹íéÒµ¡¶íéÒ-
ÊÍàË¹×Í-ãµŒ ÊÃÐÍâ¹´Òµ ÏÅÏ µ¡àÂç¹µŒÍ§
ä»»˜¡ËÅÑ¡¨Í§ÇÔÇµŒ¹Ê¹ãËÞ‹·ÕèÍÂÙ ‹ã¡ÅŒ¡Ñº
ªÐ§‹Í¹ËÔ¹ºÃÔàÇ³¼ÒËÅ‹ÁÊÑ¡  à¾×èÍà¡çºÀÒ¾
กับแสงสุดท้ายของวัน เรียกว่าถ้าใครพลาด
วิวนี้ก็คุยโม้กับเขาไม่ได้นะคะ..........ว่าไปถึง
ÀÙ¡ÃÐ Ö́§áÅŒÇ

ทางอทยาน  
ะเ ด ดกาลท่องเท่ียว กระดง ตังแต่วันท่ี 1 ตลา ม  1 พ า ม องทก  เ นเวลา 8 เดือน 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ท�าการอทยานแห่ง าติ กระดง  โทร. 0 4287 1
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เร เปน ก น่งส านท่ท่นักท่ งเท่ ว น าก ป ม ม่ ะนิง ร น�า ้าง งบน ด ญ้า
เน่ งจากม ุ มิ นาวเ นท่สุด นประเทศ ท เ ตุท่ ด้ ่ ว่า รอ เ ราะม ะ งก า ่น
กมาด ้า ัวเร ส�าเ า

สัมผัสแมคะนิ้ง ณ อุทยานแหงชาติภูเรือ

Ê¶Ò¹·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ã¹à¢µÍØ·ÂÒ¹Ï ÍÒ·Ô ¨Ǿ ªÁ
ทวิทศัน์เดโช ผาโหล่นน้อย จดุชมพระอาทิตย์
¢Öé¹·ÕèÊÇÂ§ÒÁÁÒ¡ ¨ÐÁÍ§àËç¹·ÔÇà¢ÒÀÙËÅÇ§ 
ภผูาสาด ภคูรัง่ และทะเลภเูขาสดุลกูหูลกูตา 
ผากุหลาบแหล่งน�า้ซับทีม่ไีลเคนสเีหลอืงทอง
ÊÇÂ§ÒÁÅÐÅÒ¹µÒ¨¹ä´ŒÍÕ¡ª×èÍÇ‹Ò¼Ò«Ñº·Í§ 
¹íéÒµ¡ËŒÇÂä¼‹·ÕèäËÅÅ§ÁÒ¨Ò¡Ë¹ŒÒ¼ÒÊÙ§ªÑ¹
ราว 30 เมตร และยอดภเูรือซ่ึงเป็นลานหิน
áÅÐ·Ø‹§ËÞŒÒÊÅÑº¡Ñº»†ÒÊ¹ÊÍ§ãºáÅÐÊ¹
ÊÒÁãº ·Õè¹Õèà»š¹¨Ø´·ÕèÊÙ§ÊØ´ã¹ÍØ·ÂÒ¹Ï ÊÙ§
จากระดับน�า้ทะเลปานกลางประมาณ 1 365 
àÁµÃ  ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁṎ Ǿ ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ÁÒ¡ÁÒÂ 
เช่น ถ�้าหินแตก หินค้างหม้อ หินวัวนอน 
ËÔ¹¾Ò¹¢Ñ¹ËÁÒ¡ ËÔ¹¾ÃÐÈÔÇÐ ÊÇ¹ËÔ¹àµ‹Ò 
·Ø‹§ËÔ¹àËÅç¡ä¿ «Öè§ËÒ¡ÁÒà·ÕèÂÇª‹Ç§»ÅÒÂ½¹
µŒ¹Ë¹ÒÇ¨ÐÁÕ´Í¡äÁŒ»†ÒËÅÒ¡ª¹Ô´¢Öé¹á«Á
·Ø‹§ËÞŒÒÅÐÅÒ¹µÒ

ติดต่อสอบถามได้ที่  
“ ี �าการ ุ ยาน หง าติภูเร ”
โทร. 042 807624  042 801716  042 807607
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ตระการตาด ก ริสตมาสบาน
ท่ เร

¨Ò¡ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ·ÕèË¹ÒÇàÂç¹¢Í§ÍíÒàÀÍÀÙàÃ×Í 
·Õè¹Õè¨Ö§à» š¹áËÅ‹§»ÅÙ¡äÁ Œ´Í¡äÁ Œ»ÃÐ Ñ́º
àÁ×Í§Ë¹ÒÇ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹·ÕèÊØ´áË‹§Ë¹Öè§¢Í§
àÁ×Í§ä·Â   â´Âà©¾ÒÐã¹ª‹Ç§Ë¹ŒÒË¹ÒÇ
นักท่องเที่ยวจะได้ชมทุ่งคริสต์มาสสีแดงสด
ตระการตาทั่วทั้งอ�าเภอภูเรือกันเลยค่ะ ซึ่ง
ทุกปีจะมีการ จัดงานเท กาล ้นคริส มาส
ºÒ¹·ÕèÀÙàÃ×Í à¾×èÍµŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ´ŒÇÂ

äË¹æ ¡çÁÕâÍ¡ÒÊÁÒà·ÕèÂÇÍíÒàÀÍÀÙàÃ×ÍáÅŒÇ 
ÍÂ‹ÒÅ×ÁáÇÐä»·ÕèÊ¶Ò¹Õ·´ÅÍ§à¡ÉµÃ·ÕèÊÙ§
«Öè§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒÃ¶à·ÕèÂÇªÔÁäÁŒ¼ÅáÅÐ
ªÁäÁŒ́ Í¡àÁ×Í§Ë¹ÒÇä Œ́ã¹ª‹Ç§à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹
-àÁÉÒÂ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§
à¡ÉµÃµÒÁàÊŒ¹·Ò§ÀÙàÃ×Í-àÅÂÍÕ¡ËÅÒÂáË‹§

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4289 1 98

93Loei



ิ่มตา ิ่มท้ ง ่ ง ท่ ่างเกบน�า ้ว กระทิง

อีกหนึ่งไลฟสไตล์ของชาวเมืองเลยท่ีนักท่องเที่ยวห้ามพลาดก็คือ 
¡ÒÃÅ‹Í§á¾ªÁÇÔÇáÅÐÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¾×é¹ºŒÒ¹ÃÊá«º  ÍÒ·Ô 
µŒÁÂíÒ»ÅÒ ¡ØŒ§àµŒ¹  ÊŒÁµíÒ ä¡‹Â‹Ò§ »ÅÒ·Í´ ÏÅÏ ã¹Í‹Ò§à¡çº¹íéÒ
ËŒÇÂ¡ÃÐ·Ô§«Öè§ÁÕ·ÑÈ¹ÕÂÀÒ¾·ÕèÊÇÂ§ÒÁ¢Í§»†Òä¼‹ áÅÐÀÙà¢Ò·ÕèâÍºÅŒÍÁ
¼×¹¹íéÒÊÕ¿‡ÒÊ§º¹Ôè§ ¨¹ÍÒ¨àÃÕÂ¡ä´ŒÇ‹Ò “สวรรคกลางลานา  ä´ŒàÅÂ 

นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพได้สองจุดคือ บ้านห้วยกระทิง หมู่ 1 
ต�าบลกกทอง อ�าเภอเมือง และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ 3 ต�าบลน�้าหมาน 
อ�าเภอเมือง สนนราคาค่าบริการลากแพแล้วแต่ตกลงและโปรโมช่ัน
¢Í§áµ‹ÅÐÄ´Ù¡ÒÅ  Ê‹Ç¹¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃº¹á¾á¹Ð¹íÒãËŒ
ซ้ือเคร่ืองดื่มไปเองเพราะราคาจะถูกกว่าสั่งบนแพค่ะ

จญ ั นสวน ิน างาม
§ÒÁ¢¹Ò´ä´ŒÊÁÞÒ¹ÒÁÇ‹Ò “คุนหมิงเมองเลย   ÊÇ¹ËÔ¹¼Ò§ÒÁ
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÀÙà¢ÒËÔ¹»Ù¹ÃÙ»·Ã§á»Å¡µÒµÒÁ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ  ÍÒ·Ô
ไดโนเสาร์คาบเหย่ือ หินช้างน้อยร้องไห้ หินอนิเดียนแดง หินกระต่าย
ËÙµ¡ ËÔ¹ÊÐ ×́Í Ë¹ŒÒ¼ÒµÒà ṌÂÇ ÏÅÏ ·Õè¹ÕèàËÁÒÐ¡Ñº¼ÙŒ·Õèª×è¹ªÍº¡ÒÃ
ผจญภยั เพราะมเีส้นทางเดินสลบัซับซ้อนคล้ายกับเดินอยู่ในเขาวงกต
บางช่วงต้องปีนป่ายเพงิหิน บางช่วงต้องมดุลอดโพรงถ�า้ ซ่ึงแต่ละจดุ
·Õè¼‹Ò¹¨ÐÁÕª×èÍàÃÕÂ¡µÒÁÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒà´Ô¹ àª‹¹ à¹Ô¹·ŒÍá·Œ à¹Ô¹
ค�านับ ช่องซ้ายสบาย-ขวาอันตราย ช่องหงายเงิบ เป็นต้น แค่คิด
ก็สนุกแล้วนะคะ ขอกระซิบว่าหากมาสวนหินผางามแล้วไม่ได้นั่ง
รถแต๊กเขาเรยีกว่ามาไม่ถึงนะคะ ระหว่างทางทีน่ัง่โยกเยกไปมาจะได้
¾º¡Ñº “¼Òº‹Í§” หรอืเขาทะล ุเขาทีด่คูล้ายตัวเต่ามช่ีองทะลเุป็นตา 
ซ่ึงเป็นสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์เร่ืององค์บาก 2 มาแล้ว

สวนหินผางาม ต้ังอยูท่ีบ้่านผางาม หมู ่10 ต�าบลปวนพ ุจากอ�าเภอ
หนองหิน เข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่พือ่น�าชมได้
ที่ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ค่าน�าชม 100 บาท

สอบถามเพ่ิมเติมที่  อบต.หนองหิน โทร. 08 1462 1719
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มวิวริม งรส บ ท่ ก่ง ุด ้
ห่างจากตัวอ�าเภอเชียงคานราว 3 กโิลเมตร 
¨ÐÁÕแก่งคุดคู้  «Öè§à»š¹á¡‹§ËÔ¹ãËÞ‹¢ÇÒ§ÍÂÙ‹
กลางล�าน�า้โขงตรงช่วงโค้งของล�าน�า้โขงพอดี 
¨Ö§à¡Ố ¡ÃÐáÊ¹íéÒàªÕèÂÇäËÅ¼‹Ò¹á¡‹§ã¹Ë¹ŒÒ½¹ 
·Õè¹Õè¨Ö§à»š¹¨Ø´ªÁÇÔÇÃÔÁÅíÒ¹íéÒâ¢§·Õè§´§ÒÁ
¹‹Ò»ÃÐ·Ñºã¨ ÂÔè§ä´Œá¡ÅŒÁ¡ÑºÍÒËÒÃ¾×é¹ºŒÒ¹
ÃÊá«ºÍÂ‹Ò§ä¡‹Â‹Ò§ ÊŒÁµíÒ ÅÒº ¡Ø Œ§àµŒ¹ 
ต้มย�าปลาน�้าโขง ล  ด้วยละก็...ใครจะเอา
สเต๊กมาแลกก็ไม่ยอม

มทะเ ม ก ท่ ท ก
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงคานที่ห้าม
พลาดก็คือ ÀÙ·Í¡ à»š¹ÀÙà¢ÒÊÙ§µÑé§ÍÂÙ ‹ÃÔÁ
แม่น�้าโขง  ห่างจากตัวอ�าเภอเชียงคานราว 
3 กิโลเมตร (มาเส้นทางเดียวกับแก่งคุดคู้) 
·Õè¹Õèà»š¹¨Ø´ªÁÇÔÇ·ÐàÅËÁÍ¡·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§áÅÐ
à»š¹·Õèª×è¹ªÍº¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐà»š¹¨Ø´
ชมความงามของล�าน�้าโขง เมืองสานะคาม 
และแก่งคุดคู้ได้อย่างชัดเจน บริเวณทางขึ้น
ไปชมทะเลหมอกมีโ มสเตย์บรรยากาศดี
ให้พักส�าหรับผู้ต้องการสัมผัสกับความงาม
ของทะเลหมอกก่อนใคร 

¡ÒÃà Ố¹·Ò§ã¹ª‹Ç§Ä Ù́·‹Í§à·ÕèÂÇ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
µŒÍ§¨Í´Ã¶äÇŒ·Õè»Ò¡·Ò§¢Öé¹ÀÙ·Í¡  áÅÐãªŒ
บริการรถสาธารณะที่ทางอ�าเภอเชียงคาน
จัดไว้ให้ ค่าโดยสารตกราว 60 บาทต่อคน 
ถือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนท้องถ่ิน
ด้วยค่ะ
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ËÒ¡¹íÒµŒ¹¼Öé§ÁÒÊÑ¡¡ÒÃÐ¢Í¾Ã¾ÃÐ¸ÒµØ
ศรีสองรักแล้วจะท�าให้ความรกัและมติรภาพ
มคีวามย่ังยืนมเิสือ่มคลาย นอกจากนีภ้ายใน
วัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพุทธ-
ÈÔÅ»Š Ô̧àºµãËŒªÁ´ŒÇÂ

และตามธรรมเนยีมของคนไทย หากไปเทีย่ว
·ÕèäË¹¡çÁÑ¡¨ÐËÒ«×éÍ¢Í§½Ò¡µÔ´äÁŒµÔ´Á×Í¡ÅÑº
มาด้วย ที่อ�าเภอด่านซ้ายเขาสินค้าขึ้นชื่อคือ 
ÁÕ¹íéÒ¾ÃÔ¡á ‹̈Ç´íÒ¹íéÒ¼Ñ¡ÊÐ·Í¹ à»š¹ÍÒËÒÃ·ŒÍ§¶Ôè¹
·ÕèËÒ·Ò¹ä Œ́ÂÒ¡ â´ÂÁÕ¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
ºŒÒ¹¹Ò Ṍ  ÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂ  Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¼ÅÔµ
จ�าหน่ายทีร้่าน  ในจงัหวัดเลยด้วยค่ะ

พระธา ุ รีสองรัก à»š¹¾ÃÐ¸ÒµØ·ÕèÁÕÃÙ»·Ã§
สัณฐานคล้ายพระธาตุพนม  ต้ังอยู่ริม ัง
áÁ‹¹íéÒËÁÑ¹ Ë‹Ò§¨Ò¡µÑÇÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂÃÒÇ 
1 กม. ตามต�านานกล่าวว่าพระธาตุนีส้ร้างข้ึน
à¾×èÍà»š¹ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹áË‹§ÊÑ¨¨ÐäÁµÃÕ  áÅÐ
เครือ่งหมายของมติรภาพระหว่างสองอาณา-
¨Ñ¡Ã  â´ÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËÒ¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´ÔáË‹§
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÂØ¸ÂÒ áÅÐ¾ÃÐà¨ŒÒäªÂàªÉ°Ò-
ธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ซ่ึงได้ร่วมกัน
ÊÃŒÒ§¾ÃÐ¸ÒµØáÅÐµÑé§ÊÑµÂÒ¸ÔÉ°Ò¹äÇŒÇ ‹Ò 
¨Ðª‹ÇÂàËÅ×Íà¡×éÍ¡ÙÅáÅÐäÁ‹Å‹Ç§ÅíéÒ Ố¹á´¹
«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹µÅÍ´ä»  ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ô¡ª¹
ทั้งชาวไทยและลาวต่างมีความศรัทธาว่า

หนึ่งในเส้นทางสายดอกไม้  จากโครงการ 
“    กาลครังนัน
ความ นผลิบาน  ¢Í§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§-
ประเทศไทย ก็คือ ÀÙÅÁâÅ หุบเขาซ่ึงปกคลมุ
ด้วยดอกนางพญาเสือโคร่ง  หรือ  ซากุระ
àÁ×Í§ä·Â  ·Õè¾ÃŒÍÁã¨¡Ñ¹ºÒ¹ÊÐ¾ÃÑè§ÍÇ´
สีชมพูหวานไปทั่วทั้งหุบเขากว่า 1 200 ไร่
ในช่วงเดอืนมกราคม  กุมภาพนัธ์ ณ ต�าบล
¡¡ÊÐ·Í¹  ÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂã¹à¢µÍØ·ÂÒ¹
áË‹§ªÒµÔÀÙËÔ¹Ã‹Í§¡ÅŒÒ ÊÕªÁ¾ÙáÊ¹ËÇÒ¹¢Í§
´Í¡«Ò¡ØÃÐàÁ×Í§ä·Â ·íÒãËŒÀÙÅÁâÅ¡ÅÒÂà»š¹
จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งแห่งใหม่ที่คุณ
µŒÍ§»ÃÐ·Ñºã¨äÁ‹ÃÙŒÅ×Á 

¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õè¨Ðà¢ŒÒªÁ·Ø‹§«Ò¡ØÃÐ µŒÍ§à Ố¹
ทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และใช้
เส้นทางหลวงสาย 21 หล่มสัก  ด่านซ้าย 
à¢ŒÒ·Ò§áÂ¡·ÕèºŒÒ¹¹íéÒ¾Ø§ µíÒºÅ¡¡ÊÐ·Í¹ 
ÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂ  ¼‹Ò¹ºŒÒ¹ËŒÇÂÁØ‹¹  Íºµ.
กกสะทอน  บ้านตูบค้อ  เข้าเขตอุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า แต่เพื่อความสะดวก
ÊºÒÂ »ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐä Œ́à·ÕèÂÇªÁ«Ò¡ØÃÐºÒ¹
ã¹ËÅÒÂæ ¨Ø´ ¢Íá¹Ð¹íÒãËŒãªŒºÃÔ¡ÒÃàª‹Ò
เหมารถพร้อมคนขับของชมรมส่งเสริมการ
·‹Í§à·ÕèÂÇ

โดย ม นต�าบลกกสะทอน โทร. 09 1282 0556

เที่ยวภูลมโล...วันที่ความรักยังหวานนอยกวา

สักการะ ระธาตุศรส งรัก เ ่ มิตร า น าว
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มต้นด ก ม้ ัก น่งเด ว น ท
ท่ นา ้ว
»ÃÐà¾³Õ§Ò¹ºØÞãËÞ‹ ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “»ÃÐ-
à¾³ÕáË‹µŒ¹´Í¡äÁŒ” ¢Í§ªÒÇä·àÅÂ ³ ÇÑ´
ÈÃÕâ¾ Ô̧ìªÑÂ  µíÒºÅáÊ§ÀÒ  ÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇ 
เป็นประเพณสี�าคญัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ซ่ึงจัดข้ึนในช่วงวันที่ 14-16 เมษายน ของ
ทุกปี

โดยชาวบ้านต�าบลแสงภาในแต่ละคุ้ม จะช่วย
กันประดิษฐ์ปะดอยต้นดอกไม้ยักษ์ข้ึนเพือ่บชูา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในวันข้ึน
ปีใหม่ไทย ต้นดอกไม้นีท้�าจากไม้ไผ่ทีน่�ามาผกู
และสานให้เป็นโครงคล้ายรูปทรงปราสาทผึง้
ขนาดสูงใหญ่ถึง 13 เมตร  หรือสูงกว่าตึก
ÊÍ§ªÑé¹  áÅŒÇ»ÃÐ Ñ́ºµ¡áµ‹§´ŒÇÂ´Í¡äÁŒ
พืน้บ้าน อาทิ ดอกคนู ดอกหางนกยูงสสีวยสด 
พอถึงเวลากลางคืนชาวบ้านจะช่วยกันหาม
ต้นดอกไม้ที่มีการจุดเทียนให้ความสว่างไสว
ดูสวยงามตระการตา แห่วนรอบโบสถ์ท่ีมี
อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ถึง 3 รอบ ขณะ
แห่วนนั้นผู้หามจะโยกต้นดอกไม้ยักษ์ไปตาม
¨Ñ§ËÇÐ´¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹ÍÂ‹Ò§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹´ŒÇÂ 
นับเป็นประเพณีที่แสดงถึงความรัก  ความ
สมัครสมาน และความศรัทธาต่อพระพุทธ-
ÈÒÊ¹Ò·ÕèÁÕà¾ÕÂ§áË‹§à´ÕÂÇã¹»ÃÐà·Èä·Â

มการ ะเ ่น ตา น ท่ ด่าน ้า
¡ÒÃÅÐàÅ‹¹¼ÕµÒâ¢¹ à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ “§Ò¹-
บุ หลวง   หรืองานบุญใหญ่ประจ�าปีของ
·ŒÍ§¶Ôè¹â´ÂÃÇÁàÍÒ “งานบุ พระเวส  ( ตี-
เดอืนสี)่ และ “งานบุ บงัไฟ  ( ตีเดือนหก) 
ÁÒ¨Ñ´à»š¹§Ò¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ ³ ÇÑ´â¾¹ªÑÂ áÅÐ 
Ë¹ŒÒ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂ

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨¢Í§§Ò¹ºØÞËÅÇ§ »ÃÐ¡Íº
ด้วยพิธีเบิกพระอุปคุต  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
à¨ŒÒ¾‹Í¡Ç¹-à¨ŒÒáÁ‹¹Ò§à·ÕÂÁ áÅÐ¢ºÇ¹áË‹
à Œ̈Ò¾‹Í¡Ç¹-à Œ̈ÒáÁ‹¹Ò§à·ÕÂÁ ¢ºÇ¹áË‹¼ÕµÒâ¢¹
ËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áººÊÃŒÒ§ÊÕÊÑ¹ä»·ÑèÇàÁ×Í§
ด่านซ้าย เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้คนในเมือง
áÅÐ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¾Ô¸ÕºÒÂÈÃÕÊÙ‹¢ÇÑÞ¾ÃÐàÇÊ 
áÅÐ¢ºÇ¹¾Ô̧ ÕÍÑÞàªÔÞ¾ÃÐàÇÊÊÑ¹´Ãà¢ŒÒàÁ×Í§ 
¾Ô¸Õ¨Ø´ºÑé§ä¿ºÙªÒ¾ÞÒá¶¹  ¾Ô¸Õ·Ôé§Ë¹ŒÒ¡Ò¡
ผตีาโขน พธิเีทศน์มหาชาต ิ13 กัณฑ์ พร้อม

ผตีาโขน พธิเีทศน์มหาชาต ิ13 กัณฑ์ พร้อม
ด้วยการแสดงบนเวที การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
พื้นเมือง  งานแ นด์เมดหน้ากากผีตาโขน
ขนาดจิว  และงานศิลปะสร้างสรรค์ต่าง  
¨Ò¡ªÒÇ ‹́Ò¹«ŒÒÂáÅÐªÒÇàÁ×Í§àÅÂãËŒàÅ×Í¡«×éÍ
ËÒÁÒ¡ÁÒÂ

ข ข บ ุณข้ มูลจาก 
กรมอทยานแห่ง าติ สัตว า และพัน พื  การท่องเที่ยวแห่ง ระเทศไทยและส�านักงาน ังหวัดเลย
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คิตตี้ รีสอร์ท ภูเรือ  
411 ม.4 บ.หนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 

โทร. 096-6063307, 081-1367167 FB : Kitty Resort คิตตี้ รีสอร์ท

คิตตี้ รีสอร์ท ภูเรือ 
KITTY RESORT PHUREA



ภูเรือบุษบารีสอรท แอนด สปา
รอบุษบารสอร์  แอนด์ สปา บ้านเ กก าง ุบเ า

ท่ บ ้ ม ปด้ว สวน ันธุ ม้เม ง นาว ปาสน �าธารน�า ส
ทุ่งนาเ ว จ ะทะเ ม ก ้ ิ่ง ามเ ้า ท่ามก าง
วามสงบ ต่ ม่เ งา สัม ัส ากาศเ นสบา ต ดทังป
ะ ลุ้น แ ่คะนิง พระอา ิตย์ นยา ้า

น ด นาวท่ นาวจับ จ

รอบุษบารสอร์  แอนด์ สปา ตัง ่ จก าง �าเ เร
จัง วัดเ เดินทางสะดวก ักสบา นรส รทส่วนตัว
ท่ม า นาด า รา า เ ร้ มด้ว เ ร่ ง �านว
วามสะดวก รบ รัน บริการงานจัดเ ง สัมมนา ารา เกะ
า าร ร่ ะบริการนวดด้ว ม า

แบบที่พัก          ขนาด    จ�านวน  มี.ค.-ต.ค.  พ.ย.-ก.พ.

บ้านหลังใหญ่      6-10 คน 5 หลัง 2 800 4 000

บ้านหลังเล็ก 2 คน 5 หลัง 1 000 1 500

ห้องโรงแรม        2 คน 14 ห้อง  800 1 500

STANDARD 

ห้องโรงแรม 1 2 3 คน 2 ห้อง 1 500 2 500

ห้องโรงแรม l  3 คน 20 ห้อง 1 500 2 500

ส�ารองห้องพก ด้  รอบุษบารสอร์  แอนด์ สปา
ม่ บ้าน น งเส ราง ต น งบัว เร จ เ

ทรศั ท
ทรสาร

 ราคาที่พักทุกแบบรวมอาหารเช้าแล้ว



	 มนต์เสน่ห์แห่งสายน�้าและขุนเขา	 เชียงคาน	 ริเวอร์	 เมาท์เทน	 รีสอร์ท รีสอร์ทหรูมีระดับ
บนท�าเลที่สุดแสนจะโรแมนติกของเมืองเชียงคาน	ตั้งอยู่ริมแม่น�้าโขง	ห่างจากถนนสายวั น รรม
หรือถนนคนเดินเพียง	1.5	กิโลเมตร

อิม่เอม เตม็ตา...กบัทศันียภาพ	180	องศา	ของ
สายน�า้โขงอนัสงบเงยีบ	ให้ความรูสึ้กเยน็สบายและผ่อน
คลายได้อย่างแท้จริง

อบอุ่น แสนสบาย...ด้วยการบริการห้องพัก
สุดหรู	จ�านวน	46	ห้อง	ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน		ด้วยการ
ผสมผสานศิลปะแบบล้านข้างและล้านนาประยุกต์ด้วย
ห้องพักที่หลากหลายรูปแบบ	เพื่อรองรับทุกท่าน	ไม่ว่า
จะเปนคู่รัก	ครอบครัว	หรือกลุ่มเพื่อน ูง

 อ ่ิมอร่อย ่อนคลาย...ด้วยอาหารเลิศรสจาก
ห้องอาหารและห้องจัดเล้ียงคาราโอเกะ	 บรรยากาศ
หรูหรามีระดับ

หรูเลิ  ประทับใจ...ด้วยบริการห้องประชุม
สัมมนา	จดัเล้ียงรองรบัได้สูงสุด	300	ท่าน		หรอืจดังาน
พิ ีมงคลสมรส	 สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้	 500		
ท่าน		โดยทมีงานคุณภาพทีพ่ร้อมจะมอบประสบการณ์
อันมีค่าและประทับใจในให้กับงานส�าคัญของคุณ

เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน รีสอรท...เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน รีสอรท...เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน รีสอรท...



เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน รีสอรท...ความสุขที่คุณเลือกได้ 

เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน รีสอรท 
เลขที่	451	หมู่	1	ต�าบลเชียงคาน	อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย	42110
ส�ารองห้องพักได้ที่	โทรศัพท์	042-8221 1,	042-8221 3	Fax 	042-8221 0	
หรือ	  	 . 	  	 @ .
เว็บไ ต 	 . .



ผลิตภัณฑ์เกล็ดกัน  Lion Power 
นวตกรรมใหม่จากยางพารา

ผลิตและจ�าหน่ายโดย : บริษัท Lion Power จ�ากัด
274  หมู่ 1 ต.โป่ง  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  42120 โทร. 042-079013, 087-0922253

 ท�าให้ยางจับตัวเป็นก้อนอย่างรวดเร็ว
 เพิ่มน�้าหนัก สีสวย ขายได้ราคา ช่วย    

   ลดกลิ่นเหม็นของยางก้อนด้วย
 Lion Power ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดไม่แสบ

   และไม่กัดมือ
 ไม่เป็นอันตรายต่อหน้ายางและเพิ่ม     

   ปริมาณน�้ายาง

The Bicycle by Both  5/4 ตรงขามซอย รร.มหาไถ ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุดปอง  
อ.เมือง จ.เลย 42000 
Email : sales.thebicycle@gmail.com, www.facebook.com/TheBicycleLoei, 
Line ID : thitiphattha

จําหนาย จักรยานเสือหมอบ-เสือภูเขา แบรนดชั้นนํา 
อุปกรณ 

Sales & Service

Email : sales.thebicycle@gmail.com, www.facebook.com/TheBicycleLoei, 

Sales & Service



กเตนท์ ะ บ   
	 ที่ที่คุณจะสามารถชื่นชมและดื่มด�่าบรรยากาศโรแมนติกของ
แสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ที่ขึ้นซอกซอนภูหมอน,	ภูซาง,	และภูเขาแก้ว
ได้	แบบไม่ต้องก้าวเท้า	ออกจากเต็นท์

•	บริการอาหารเช้า 	ก็เพียงแค่	เดินไปที่ตลาดยามเช้าบนภูทอก
ได้มีให้เลือกชิมตลอดเส้นทาง

•	หน้าร้านบ้านปลา จะพบถนนคนเดินในตอนเช้ามีให้เลือกชิม
ตลอดริมทางเดิน

•	บริการห้องสุขา ทีส่ะอาด	ถกูสุขลกัษณะ	และห้องอาบน�า้ทีติ่ด
ตั้งเครื่องท�าน�้าอุ่น	2	อาคาร	24	ห้อง

• บรกิารท่ีจอดรถ สะดวกสบาย		หรอืสามารถขึน้รถโดยสารของ	
อบต.เชียงคานได้	ค่าบริการท่านละ	25	บาท

สนใจสำารองที่พัก ได้ที่  Tel : 0908 866 321 (ลูกปลา) ID Line : 8539816   สนใจสำารองที่พัก ได้ที่  Tel : 0908 866 321

•	อตัราค่าบรกิารท่ีพกัแบบเตน็ท์ วันจนัทร- กุร	เตน็ท์เล็ก
2	ท่าน	500,	เต็นท์เล็ก	2	ท่าน	600,	เต็นท์กลาง	3	ท่าน	700,
เต็นท์ใหญ่	2-5	ท่าน	1,500	วันเสาร-อาทิตย เต็นท์เล็ก	2	ท่าน	
500,	เต็นท์เล็ก	2	ท่าน	600,	เต็นท์กลาง	3	ท่าน	800,	เต็นท์ใหญ่	
2-5ท่าน	1,500	วันหยุดราชการ	เต็นท์เล็ก	2	ท่าน	500,	เต็นท์
เล็ก	2	ท่าน	600,	เต็นท์กลาง	3	ท่าน	800,	เต็นท์ใหญ่	2-5	ท่าน	
1,500 เชิญสัม ัสประสบการณนอนเต็นท แบบ  ได้ที ่
บ้านปลาภูทอก เชียงคาน จ.เลย

นอน ู า  เคล้าทะเลหมอก
บ้าน ลาภูทอก เชียงคาน 

 เลย



นอนดูดาว เคล้าทะเลหมอก...
บ้านปลาภูทอก@เชียงคาน จ.เลย

เชิญสัมผัสประสบการณ์นอนเต็นท์ แบบ VIP
 ได้ที่ “บ้านปลาภูทอก@เชียงคาน จ.เลย”



 บ้านปลาภูทอก@เชียงคาน	 จ.เลย 
อยู่ใกล้จุดชมทะเลหมอก	 ร้านอาหาร	 และ
แหล่งท่องเที่ยวของเมืองเชียงคาน	 ซึ่งนัก
ท่องเท่ียวสามารถไปชมทะเลหมอกยามเช้า
ได้ง่าย	ๆ 	ช่วงยามเยน็จะเดนิทางไปชมตลาด
แก่งคุดคู้	 หรือล่องเรือชมวิวริมล�าโขง	 ช่วง
หัวค�่าสามารถเดินเล่นชิล	ๆ 	ณ	ถนน	100	ปี	
ชุมชนบ้านไม้เก่าเชียงคาน	แล้วค่อยกลับมา
พักเอนกายนอนดูดาวเคล้าทะเลหมอกใน
ยามค�่าคืน			

 บ้านปลาภูทอก@เชียงคาน	จ.เลย		เปิดประสบการณ์แปลกใหม่	ให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาวนับล้าน
ดวงยามค�่าคืน	 เคล้าไอเย็นของทะเลหมอก	 ด้วยที่พักสองแบบสองสไตล์	 ทั้งแบบเต็นท์ระดับ	 VIP	
และแบบรีสอร์ทหรู	พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกที่พร้อมจะมอบความรู้สึกอบอุ่น	อยู่สบาย	
และผ่อนคลายอย่างแท้จริง



ºŒÒ¹äÁŒÀÙ·Í¡ ทะเลหมอกเชียงคาน 
บ้านไม้ภูทอกทะเลหมอกเชียงคาน...แค่แวะพักก็ชื่นใจ

โ มสเ ย ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ¾ÔÊÁÑÂ¡ÒÃªÁ·ÐàÅËÁÍ¡
ÂÒÁàªŒÒµÃÙ‹ à¾ÃÒÐàÃÒµÑé§ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ̈ Ǿ ªÁ·ÐàÅËÁÍ¡
คุณจะไม่พลาดนาทีส�าคัญ ของแสงแรกแห่ง
ตะวันที่ฉาบฉายผืนทะเลหมอก ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéàÃÒÂÑ§
ãËŒºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃและเครองดมคุ าพสด หม่ 
สะอาด อร่อย อย่างมีเอกลักษณ์ด้วยเมนูเด่น
อาทิ ไข่กระทะ ไข่ลวกสูตรโบราณ ล  บ้านไม้
ภูทอกทะเลหมอกเชียงคาน...แค่แวะพักก็ช่ืนใจ
ไม่ทานก็นั่งได้  



บ้านไม้ภูทอก โฮมสเตย์
ºÃÃÂÒ¡ÒÈ´ÕÊØ´ææ ÅÍ§ÁÒÊÑÁ¼ÑÊ

บ้านไม้ภูทอก  
ที่อยู่ 422/11 ม.2 ต.เชียงคาน 

อ.เชียงคาน จ.เลย

โทร.088-4228494,
    086-2002757

 

ไข่กะทะ..ไข่ลวก (สูตรโบราณ) โจ๊ก ข้าวต้ม หมู กุ้ง ปลา ต้มเลือดหมู เชิญค่ะ  
ไม่ทานก็นั่งได้ค่ะ เปิดบริการเวลา 04.30 น. เป็นต้นไป



เสนทางความเปนมา

สูเมืองวัฒนธรรมไทย -ลาว
จากแดนดินถิ่นไดโนเสาร

ลย เปนจัง วัด น่งท่มประวัติ วามเปนมาท่สบสาว ป ด้ ง ุ ด นเสาร ะจากการ ้น บ
ัก านทางด้าน บรา วิท า ะ บรา ด นบริเว นท่ �าเ กระดง �าเ วังสะ ุง

�าเ วง �าเ เม งเ �าเ เร �าเ ด่าน ้า ะ �าเ เ ง าน สามาร
ก ะ ั นาการทางประวัติศาสตร งจัง วัดเ ด้ ง ุ สมั ดังน



ุ ก่ นประวัติศาสตร

ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§  5,600 - 1,500 »‚ÁÒáÅŒÇ 
มหีลกัฐานทางด้านโบราณวิทยาและโบราณคดี 
â´Â¾ºËÅÑ¡°Ò¹·Ò§ Œ́Ò¹âºÃÒ³ÇÔ·ÂÒ ä Œ́á¡‹ 
รอยเท้าไดโนเสาร์ 16 รอยเท้า ท่ีบริเวณ
ผาเตลิน่บนภหูลวง ในเขตอ�าเภอภเูรือ และ
พบที่หมันขาวอ�าเภอด่านซ้าย 3 รอยจาก
การศกึษาของผูเ้ช่ียวชาญพบว่า เป็นรอยเท้า
ของไดโนเสาร์จ�าพวกกินเนือ้เดนิสองขาด้วย
ขาหลงั สงูประมาณ 3 เมตร มชีวิีตอยู่เมือ่
»ÃÐÁÒ³ 140 ÅŒÒ¹»‚ÁÒáÅŒÇ Ê‹Ç¹ËÅÑ¡°Ò¹
ทางด้านโบราณคดีที่พบได้แก่ ศิลปะถ�้า 
เคร่ืองมอืหนิ ก�าไลส�ารดิ เหลก็ ทองเหลอืง 
และภาชนะต่าง 

ศิลปะถ�้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัด
เลยที่ค้นพบปัจจุบันมีจ�านวน 9 แหล่ง ซ่ึง
ควรค่าแก่การศึกษา ได้แก่ าคิววิว ต้ังอยู่
ในท้องที่บ้านนาน้อย ต�าบลศรีฐาน อ�าเภอ
ภูกระดึง ¶íéÒ¼Ò¦ŒÍ§ ต้ังอยู ่บ ้านผาฆ้อง 
ต�าบลผานกเค้า ¶íéÒÁâËÌÒÃ ต้ังอยู่บ้าน
หนองหิน ต�าบลหนองหิน ก่ิงอ�าเภอหนองหิน 
¶íéÒÊÙ§ อยู่ในถ�้ามโห าร ¶íéÒ¾ÃÐ ต้ังอยู่
หมูบ้่านนาน้อย ต�าบลศรีฐาน อ�าเภอภกูระดงึ 
¶íéÒÅÒÂá·§ บ้านผากลางดง ต�าบลผานกเค้า 
¶íéÒÅÒÂá·§ บ้านผากลางดง ต�าบลผานกเค้า

อ�าเภอภูกระดึง ¶íéÒÁ×Í บ้านผาน้อย ต�าบล
ศรีฐาน อ�าเภอภูกระดึง ¶íéÒ¼Ò»Ù† บ้านน�้าภู 
ต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมอืง ÀÙ¶íéÒ¾ÃÐ ºŒÒ¹¡¡´Ù‹ 
ต�าบลกกดู ่ อ�าเภอเมืองเลย ¶íéÒ¼Ò¢ÒÁ
บ้านนาดนิด�า ต�าบลนาดินด�า อ�าเภอเมอืงเลย 
áÅÐ¶íéÒ¼Ò»†Í§ บ้านปวนพุ ต�าบลปวนพุ 
อ�าเภอหนองหิน

จากผลของการศึกษาทางด้านโบราณคดีใน
เขตจังหวัดเลย พบโบราณวัตถุสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หลักฐานของเครื่องมือหิน และเศษภาชนะ
ดินเผา ส่วนมากมีอายุประมาณ 9 000 ปี
มาแล้ว ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีบ่งบอกว่าดินแดน

แถบนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์อีกแหล่งหนึ่งคือ ใบเสมาหิน
ขนาดใหญ่ ชนดิหินทรายทองเป็นพทุธศิลปะ
สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 16 
อักษรท่ีจารึกคืออักษรปัลลวะ หรืออักษร
อินเดียใต้ ท่ีพบมากในประเทศไทยทุกภาค
ในช่วงพทุธศตวรรษที ่12 - 16 อกัษรจารึก
ทั้ง 12 บรรทัดปรากฏอยู่ด้านข้างของใบ
เสมาหินทีม่รูีปหม้อแกะสลกับรเิวณกลางหิน 
ปัจจบัุนศลิาจารกึหลกันี ้อยู่ทีวั่ดพทัธสมีาราม 
บ้านบุ่งผกัก้าม ต�าบลวังสะพงุ อ�าเภอวังสะพงุ 
จงัหวัดเลย และกรมศลิปากรได้ขึน้ทะเบียน
เป็นโบราณวัตถุ ร่วมกับกลุ ่มใบเสมาหิน
จ�านวน 39 หลัก



ส�าคัญทางด้านหนึง่ของล้านช้าง โดยปรากฏ 
ช่ือเมอืงเป็นครัง้แรกในรชักาล¾ÃÐà Œ̈Ò¿‡Ò§ØŒÁ

นอกจากนี้พื้นท่ีลุ ่มน�้าเลยตั้งแต่บ้านทราย
ขาวจนถึงสบเลย เช่นบ้านท่าข้าม อ�าเภอ
เมอืงเลย บ้านธาตอุ�าเภอเชียงคาน ยังมชุีมชน
ดั้งเดิมอยู่ โดยเฉพาะที่บ้านท่าข้าม พบ
ศลิาจารึกวัดห้วยห้าว (วัดร้าง) รมิ งัแม่น�า้เลย 
เป็นจารึกบอกย�้าอาณาเขต และการบูรณะ
วัดห้วยห้าว ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ส�ารวจ
และข้ึนทะเบียนโบราณวัตถุและจดัเก็บรกัษา
อยู่ทีศ่นูย์วั นธรรมจงัหวัดเลย มหาวทิยาลยั
ราชภัฎเลย ทั้งนี้หลักฐานทางโบราณวัตถุ 
ไม่ว่าจะเป็นกล้องยาสบู เศษเครือ่งถ้วยชาม 
หรือศิลาจารกึวัดห้วยห้าว 2 หลกัท่ีพบ ล้วน
แสดงให้เห็นว่าวัดห้วยห้าวเป็นโบราณสถาน
ที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 22

ประวัติศาสตร์เมอืงเลยในยุคต่าง  มคีวาม
หลากหลายและมีพั นาการทางการเมือง 
การศึกษา การศาสนา วั นธรรมประเพณี 
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเองสืบต่อกันมาแต่โบราณมีการพั นา
ท้องถ่ินจากชุมชนเป็นเมือง เช่น เมืองซ้าย
ขาว หรือเมืองทรายขาวเป็นเมืองหน้าด่าน

ุ ประวัติศาสตร

ปรากฏชัดเจนในราวพุทธศตวรรษที่ 19 
(ร่วมสมัยกับสุโขทัย) บริเวณลุ่มแม่น�้าโขง
ตอนเหนือและลุ่มแม่น�้าอู (เมืองแถนและ
เมืองเชียงดง เชียงทอง) จากหลักฐานทาง
ด้านโบราณคดแีละศลิาจารกึ พบว่าการสร้าง
บ้านแปงเมืองในแอ่งสกลนคร หรือบริเวณ
จังหวัดเลยปัจจุบันนี้คงเป็นเพียงชุมชน
หัวหน้าเผ่าพันธุ์กระจัดกระจายไม่ได้รวมกัน
เป็นนครรัฐท่ีมั่นคง และคงจะเป็นสังคมท่ี
ไม่เข้มแข็งทางวั นธรรมมานัก จึงไม่เหลือ
ซากวั นธรรมของขอมสมัยพระนครอยู่ใน
สังคมนั้น  เมื่อชุมชนกลุ ่มไทย  ลาว
ขยายอทิธพิลทางการเมอืงและชุมชนเข้ามา
อยู่ร่วมในพื้นท่ีเดียวกัน ชนพื้นเมืองจึงรับ
เอาวั นธรรมไทย  ลาวได้โดยง่ายดาย 
และก่อตวัเป็นสงัคมเมอืง ซ่ึงมขีอบเขตตัง้แต่
จงัหวัดเลย (เมอืงหล่ม เมอืงเลย ปากเหือง 
เชียงคาน ด่านซ้าย) จงัหวัดหนองคาย (เมอืง
เวียงคกุ เมอืงปากห้วยหลวง) จงัหวัดอดุรธานี 
บริเวณอ�าเภอบ้านผือ จนถึงอ�าเภอหนองบัวล�าภู 
จงัหวัดสกลนครและนครพนม (เมอืงโคตรบอง)

ุ รัตน กสินทร

เมอืงเลยมปีระวัตคิวามเป็นมาอย่างเป็นทาง
¡ÒÃã¹ÊÁÑÂ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
โปรดเกล้า ให้พระยาท้ายน�้าไปส�ารวจท�า
บัญชีไพร่สม เมื่อเดินทางข้ึนไปจนถึงเมือง
ลมหรือเมืองหล่มบาจาย (อ�าเภอหล่มเก่า 
จงัหวัดเพชรบูรณ์) คงจะได้ทราบ กิตติศพัท์
ถึงเมืองทรายขาวจากผู้คนในท้องถ่ิน ด้วย

ชาวเมอืงลมหรือเมอืงหล่มเก่าผูค้นพดูส�าเนยีง
เดียวกันกับผูค้นในเมอืงทรายขาว ด้วยความ
สนใจพระยาท้ายน�้าจึงได้เดินทางข้ามภูเขา
หลวงมาส�ารวจเห็นเมอืงทรายขาวเป็นชุมชน
ใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น น่าที่จะได้รับ
การพิจารณาให้ตั้งข้ึนเป็นเมืองได้ แต่ทั้งนี้
อาจจะมสีาเหตอุืน่ เช่น เมอืงทรายขาวเคย
เป็นเมืองมาก่อน แต่ได้สิ้นสภาพความเป็น
เมืองด้วยเหตุแห่งทุพภิกขภัย พระยาท้ายน�้า 
ต้องเดินทางไปส�ารวจจนถึงบ้านแ  ซ่ึงเป็น
หมู่บ้านใหญ่มีผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่น ผู้คน
ในกลุ่มได้คัดเลือกท้าวคาแสน¡Ñºท้าวเหง้า
สองพี่น้องเช้ือสายหลวงพระบาง ข้ึนมาท�า
หน้าท่ีเป็นหัวหน้าปกครอง พระยาท้ายน�้า 
จึงน�าความข้ึนกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว
ทรงทราบ และโปรดเกล้า  ให้ต้ังบ้านแ
ข้ึนเป็นเมืองเรียกว่า เมืองเลย  ตามช่ือ
แม่น�้าเลย 

ท้าวค�าแสนกับท้าวเหง้า สองพี่น้องได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิช้ันหลวง เป็นท่ี
หลวง รสีงครามเป็นเจ้าเมอืงปกครองเมอืง
เลยในช้ันต้น ปกครองเมืองเลยนาน 20 ปี 
จนสิน้สมยั (2396 - 2416) ต่อจากนัน้ทาง
ราชการจึงได้ส่ง หลวงราช ักดี (สนธิ ) 
ข้ึนมาท�าการปกครองตามนโยบายของรฐับาล
â´ÂµÃ§



ส�าหรับเมืองเลยซึ่งขึ้นอยู่ในมณฑลลาวพวน 
หรือมณฑลอดุรประกอบด้วย 3 อ�าเภอ คือ 
อ�าเภอกุดป่อง (อ�าเภอเมอืงเลย) อ�าเภอท่าลี่ 
และอ�าเภอนากอก ซ่ึงเดิมอ�าเภอนากอกอยู่
ในแขวงไชยบุรีในปี พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ.
112 เมือ่ ร่ังเศสเข้ามายึดครองเอาดินแดน
ังซ้ายแม่น�้าโขงของประเทศไทยไปหมด 

และยังได้เข้ามายึดครองเอาบริเวณแขวง
ไชยบุรีของไทย อ�าเภอนากอกท่ีอยู่ในแขวง
ไชยบุรีจึงตกเป็นของ ร่ังเศสด้วย (ปัจจุบัน
คือ บ้านนากอก แขวงไชยบุรี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ด้วยเหตุดังกล่าว เมืองเลยจึงตั้งบ้านอา ีท่ี
อยู่ทาง ังขวาแม่น�้าเหืองของไทย ข้ึนเป็น
อ�าเภออา ี แทนอ�าเภอนากอกเป็นการ
ช่ัวคราว ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขการปกครอง
ให้เป็นแบบเทศาภิบาลที่สมบูรณ์ จึงได้ยุบ
อ�าเภออา ีลงเป็นต�าบลอา ีข้ึนอยู่ในการ
ปกครองของอ�าเภอท่าลี่ และมีการโอน
อ�าเภอต่าง  ให้ข้ึนอยู่ในการปกครองของ
เมอืงเลย เช่น อ�าเภอด่านซ้าย เมอืงพิษณโุลก 
อ�าเภอเชียงคาน จากเมอืงพชัิย และยกฐานะ
แขวงวังสะพงุข้ึนเป็นอ�าเภอวังสะพงุโอนจาก
เมืองหล่มสัก เมืองเลยจึงมีอ�าเภอเกิดข้ึนใน
ระหว่างนั้น รวม 5 อ�าเภอ คือ อ�าเภอ
เมืองเลย อ�าเภอท่าลี่ อ�าเภอด่านซ้าย 
อ�าเภอเชียงคาน และอ�าเภอวังสะพุง

ปัจจบัุนจงัหวัดเลยประกอบด้วย 14 อ�าเภอ 
ดงันี ้อ�าเภอเมอืงเลย อ�าเภอนาด้วง อ�าเภอ
เชียงคาน อ�าเภอปากชม อ�าเภอด่านซ้าย 
อ�าเภอนาแห้ว อ�าเภอภูเรือ อ�าเภอท่าลี่ 
อ�าเภอวังสะพงุ อ�าเภอภกูระดึง อ�าเภอภหูลวง 
อ�าเภอผาขาว อ�าเภอเอราวัณ และอ�าเภอ
Ë¹Í§ËÔ¹

ขอขอบคุ  ส�านกังานวั นธรรมจงัหวัดเลย



ป ัด �าเ เม งเ

เสนทางพบ
อําเภอเมืองเลย

“ “

า ล   ลั ท า

ม แ ่ ารท่ ท วแล ร ล ด ั  
า ร แ พ พ

คอวิสัยทั น  ¢Í§ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àÅÂ 
«Öè§ÁÕ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍµÑé§ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³Ê‹Ç¹¡ÅÒ§
¢Í§¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂ ÁÕÃÐÂÐ·Ò§Ë‹Ò§¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï 
»ÃÐÁÒ³ 520 ¡ÔâÅàÁµÃ

ประวัติ �าเ เม งเ
มีหลักฐานเก่ียวกับประวัติความเป็นมาว่า 
ÁÕªÒÇâÂ¹¡¡ÅØ‹ÁË¹Öè§ä´ŒÍ¾Â¾¨Ò¡ÍÒ³Òà¢µ
ÅŒÒ¹¹Ò ÁÒµÑé§àÁ×Í§à«äÅ (ÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹Ç‹Ò
ÍíÒàÀÍÇÑ§ÊÐ¾Ø§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹) µ‹ÍÁÒä´ŒÍ¾Â¾

µÒÁÅíÒáÁ‹¹íéÒÁÒµÑé§ºŒÒ¹àÃ×Í¹¢¹Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò 
“บ้านแห่  (ºŒÒ¹áÎ‹ µíÒºÅ¡Ǿ »†Í§ã¹»̃¨¨ØºÑ¹)  
â´ÂÁÕÅíÒËŒÇÂ ³ ºÃÔàÇ³¹Ñé¹ª×èÍÇ‹ÒËŒÇÂËÁÒ¹ 
ã¹»‚ ¾.È.2396 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ·Ã§¾ÃÐ¡ÃØ³Òâ»Ã´à¡ÅŒÒÏ 
ให้จัดต้ังเป็นเมืองเรียกช่ือว่า “เมองเลย
แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ�าเภอ อ�าเภอ
ที่ต้ังเมืองคือ อ�าเภอกุดป่อง   

จนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นอ�าเภอเมืองเลย  
µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â àÁ×èÍ 4

มกราคม 2451 ท่ีตัง้ท่ีว่าการอ�าเภอเมอืงเลย  
แต่เดิมตัง้อยู่ท่ีอาคารช้ันเดยีว บริเวณกุดป่อง  
¨¹¶Ö§ ¾.È.2543 ä Œ́ÂŒÒÂÁÒÍÂÙ‹·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ
ËÅÑ§»˜¨¨ØºÑ¹  «Öè§µÑé§ÍÂÙ ‹ºÃÔàÇ³Ê‹Ç¹¡ÅÒ§
¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 

้ ม ทั่ว ป
อาเ อเมองเลย มีพื้นที่ประมาณ 1 480 
ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 925 000 ไร่  
ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ·ÕèÃÒºÊÙ§àªÔ§à¢ÒÊÅÑº
¡Ñº·ÕèÃÒºÅØ‹ÁÃÐËÇ‹Ò§ÀÙà¢Ò ¾×é¹·Õèâ´Â·ÑèÇä»ÊÙ§
¡Ç‹ÒÃÐ Ñ́º¹íéÒ·ÐàÅà©ÅÕèÂ »ÃÐÁÒ³ 400 àÁµÃ

การปกครอง แบ่งเป็น 13 ต�าบล 135 
หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ต�าบล 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนต�าบล  
9 แห่ง มปีระชากรรวมท้ังสิน้ 123 238 คน  
มีจ�านวนมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด 

ส าพเ ร กิจ  ÃÒÂä´Œâ´Âà©ÅÕèÂ¢Í§
ประชากรต่อคนต่อปี ประมาณ 87 292 บาท  
สงูเป็นอนัดบัหนึง่ของจงัหวัดเลย ในปี 2557  
ÃÒÂä Œ́Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÒ¡¨Ò¡ Œ́Ò¹¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ 
มพีชืเศรษฐกิจทีส่�าคัญ ได้แก่ ยางพารา และ
ÊÑº»ÐÃ´ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ»ÅÙ¡¢ŒÒÇàË¹ÕÂÇ
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นาปี  กล้วยน�้าว้า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ÁÑ¹ÊíÒ»ÐËÅÑ§ ÅÙ¡à´×ÍÂ ¶ÑèÇàËÅ×Í§ ÅíÒäÂ 
ÁÐ¢ÒÁËÇÒ¹ ÏÅÏ áÅÐÁÕâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ  
123 แห่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร  
สิ่งทอ  เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่  เคร่ืองเรือน 
เครื่องจักสาน อุตสาหกรรมโลหะ เป็นต้น

ันธกิจ
1. พั นาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้
   »ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
2. พั นาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวให้ได้
   ÁÒµÃ°Ò¹
3. อนุรักษ์  ฟนฟู  ดูแลรักษาและจัดการ
   ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
   ให้อ�านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. พั นาระบบการผลิตสินค้าและสร้าง
   âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´
5. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร  
   ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ

เปาประสง
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัว
   อบอุ่นและมีค่านิยมที่เหมาะสมในการ
   ́ íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ  á¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§
2. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ· ‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒÃ¶
   ÊÃŒÒ§§Ò¹ ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´ŒÊÙ‹ªØÁª¹
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
   มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี  เป็นฐาน
   ต่อการพั นาเศรษฐกิจ
4. สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน  ผู้ผลิตและ
   ผู้บริโภคปลอดภัย
5. »ÃÐªÒª¹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÁÕÁÒµÃ°Ò¹
   และเกิดความพึงพอใจ

การด�าเนินงานตามน บา เร่งด่วน ง
รั บา
1. การสร้างสงัคมไทยให้มคีวามสงบเรยีบร้อย 
2. ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒÂÒàÊ¾µÔ´
3. การพั นาการให้บริการ 
4. การเพิม่ประสทิธิภาพ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน 
   คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  

สิน ้าต�าบ น่ง ิต ั
จ�านวนกลุ่มอาชีพ  ผู้ประกอบการสินค้า  

 จ�านวน 53 ราย โดยมกีลุม่ผูผ้ลติ 
ผู ้ประกอบการ  ส่งสินค้าเข้าร่วม
คัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
ปี 2557 จ�านวน 25 ราย 25 ผลิตภัณฑ์  
ได้รับการคัดสรร  ให้อยู่ในระดับ 2 ดาว  
8 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว 3 ผลิตภัณฑ์  
ระดับ 4 ดาว 8 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว  
3 ผลิตภัณฑ์
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เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

ท าล า ล า
นา ปงน่า ่ สัง มเ ้ม ง เศร กิจ เ ง สิ่ง วด ้ ม ั่ง น“

“
วิสั ทัศนเทศบา ต�าบ นา ปง เ ท่ ม่ ต�าบ นา ปง �าเ เม ง จัง วัดเ

ปจจุบันม นาย ยยุ  พิ าน ด�ารงต�า น่ง นา กเทศมนตรต�าบ นา ปง

กิจกรรม งเทศบา ต�าบ นา ปง
1. ÁÍººŒÒ¹¼ÙŒÂÒ¡äÃŒ  ¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª
¡ØÈÅá ‹́ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐ¹Ò§à Œ̈ÒÊÔÃÔ¡ÔµÔì ¾ÃÐºÃÁ-
ÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶

à·ÈºÒÅµíÒºÅ¹Òâ»†§ Ã‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹
ภาครัฐและภาคเอกชน สร้างบ้านเพือ่มอบแก่

ผูย้ากไร้ คอื นางปุย เสรฐิศร ีผูย้ากไร้ หมู ่15
บ้านหัวนาทอง ต.นาโป่ง อ.เมอืง จ.เลย

3. Napong Big Cleaning Day

à·ÈºÒÅµíÒºÅ¹Òâ»†§  ด�าเนินโครงการ 
apo  i  l a i  a  มาอย่าง

ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 และด�าเนนิการ
จนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2. »ÅÙ¡»†Ò ¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅá ‹́ ÊÁà´ç̈ -
¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔì  ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶

à·ÈºÒÅµíÒºÅ¹Òâ»†§ ร่วมกับหลายหน่วยงาน 
อาทิ ทหาร ต�ารวจ โรงเรียน ชุมชน และ
เทศบาล  ปลูกป่าในที่สาธารณะ เนื้อที่ 13 
ไร่ ณ บ้านต้ิวน้อยพั นา ต.นาโป่ง อ.เมอืง 
จ.เลย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
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สิน ้าด เด่น
ตะกร้าเชือกมัดฟาง เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านบง  ต.นาโป่ง  อ.เมือง 
จ.เลย  อิฐบล็อก  เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านน�้า วย   ต.นาโป่ง 
อ.เมือง จ.เลย

ส านท่ท่ งเท่ วส�า ัญ
¶Ôè¹¡íÒà¹Ô´ËÅÇ§»Ù†áËÇ¹  ÊØ¨Ô³â³  áÅÐ 
พพิธิ ั หลวงปูแ่หวน สจุิ โ  ณ วัดโพธิ
ชัยมลคล บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมือง 
จ.เลย

ËÅÇ§»Ù†áËÇ¹ ÊØ̈ Ô³â³ เดมิช่ือ ญาณ หรอื 
ยาน  รามศิริ  เกิดเมื่อวันที่  16  มกราคม
2430  ณ  บ้านนาโป่ง  ต�าบลหนองใน 
(ปัจจุบันเป็นต�าบลนาโป่ง) อ.เมือง จ.เลย 
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ ปี พ.ศ. 2439 
มีอายุได้ 9 ปี ที่วัดโพธิชัยมงคล ต.นาโป่ง 
อ.เมือง จ.เลย

เมื่อปี พ.ศ.2544 คณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วม
กันสร้างรูปเหมือนหลวงปู่แหวน  น�ามาไว้
ที่วัดโพธิชัยมงคล  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ได้สักการบูชา  เป็นมงคลแก่ชุมชนท้องที่ 
โดยต่อมาชาวบ้านและคณะศิษยานุศิษย์
ได้จดัสร้างมณฑปประดษิฐานรูปเหมอืนของ
หลวงปู่แหวนที่วัดแห่งนี้  ต่อมา¹ÒÂ»ÃÕªÒ 
ºØµÃÈÃÕ   (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย)  ได้ประสานขอเครื่องอัฐบริขาร
ของหลวงปู่แหวนจากวัดดอยแม่ปัง เพื่อน�า
มาประดษิฐานไว้ทีม่ณฑป ซ่ึงเป็นพพิธิภณัฑ์
ภายในวัดโพธิชัยมงคล เพื่อให้ประชาชน
ได้กราบสักการะ

ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÐË¹Í§ºÍ¹
เป็นสวนสาธารณะในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต�าบลนาโป่ง เหมาะแก่การออก-
ก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
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สาธาร ป เ ง การ มนา มด สัง มด เศร กิจด
่งท่ งเท่ ว ะสิ่ง วด ้ มเ ่ ม นม ุ า เปน ่งเร นร้

น มิปญญา ท

เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล ท
“ “
คือวิสัยทัศน์ในการพั นาท้องถ่ินขององคการบริหารส่วน าบลกกทอง ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของอ�าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทางห่างจากอ�าเภอประมาณ 24 กิโลเมตร ปัจจุบันมี 
นายคาปุ่น วิจิ รป าเป็นนายกองคการบริหารส่วน าบลกกทองและนายสั า สุทธะมีเป็น
ปลัดองคการบริหารส่วน าบลกกทอง

ส า ทั่ว ป ง บต กกท ง
องคการบริหารส่วน าบลกกทองได้รับ
การยกฐานะจากสภาต�าบลกกทองขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนต�าบลกกทอง ในวันที่  
14 ธันวาคม 2542 มพีืน้ท่ีรวม 64 ตร.กม. 
โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมูบ้่านคือ 
หมู่ท่ี1 บ้านห้วยกระทิง  หมู่ท่ี2 บ้านห้วย
่อม  หมู่ที่3 บ้านกกทอง  หมู่ที่4 บ้านกก

ทอง และหมูท่ี ่5 บ้านสวนกล้วยมปีระชากร
ทัง้หมด 2 736 คน จ�านวน 657 ครัวเรอืน 
(ตามประกาศส�านักทะเบียนกลางกรมการ
ปกครอง ณ วันที่ 8 พ.ค.2558)

อาชีพส่วนใหญ่ของคนในต�าบลส่วนมากท�า
ไร่ พชืทีป่ลกูได้แก่ มนัส�าประหลงั ถ่ัวเหลอืง 
ลกูเดอืย ข้าวโพด มะขาม กล้วย ยางพารา 
เป็นต้น ส่วนการท�านามีน้อยเนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นภเูขาท�าด้านหตัถกรรมจะมกีาร

จักสานจากไม้ไผ่ เช่น ท�ากล่องข้าวหรือ 
กระติบข้าว กระโดง กระบุง หวด ข้อง 
ไซกระสุ่ม เปลนอนของเด็ก

ันธกิจ
1. จัดให้มีและบ�ารุงรักษาคมนาคมทางบก
ถนนระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร
2. สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผ้า
สูงอายุ
3. จัดให้มีการอบรมบุคลากรและคณะผู ้
บริหารตลอดจนสมาชิกสภา อบต.
4. บ�ารุงและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วั นธรรม ประเพณี
5. บ�ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
6. ก�าจัดขยะมูล อยและสิ่งปฏิกูล
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมศาสนา วั นธรรม ประเพณี
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14 ซ่ึงปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่เดอนสาม บุ ข้าวจีเป็นการ
ท�าบุญวันมาฆบูชา เดอนห้า บุ สงกราน
เป็นการท�าบุญวันข้ึนปีใหม่ของไทยเดอน
หก บุ บังไฟเช่ือว่าเป็นการขอ นเพื่อให้
นตกต้องตามฤดูกาล เดอนแปด บุ เข้า

พรร าการท�าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา 
หล่อเทียนใหญ่ไว้ถวายเป็นพุทธบูชา เดอน
เก้า บุ ข้าวประดับดินเป็นการท�าบุญเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรที่ล่วงลับเดอน
สิบ บุ ข้าวสากหรอบุ สลาก ั รเป็นการ
ท�าบุญที่ต่อเนื่องจากพิธีบุญข้าวประดับดิน
และเดอนสบิเอ็ด บุ ออกพรร า การท�าบญุ 
ตกับาตร ฟังเทศน์และถวายผ้าจ�าน�าพรรษา 
บางหมู่บ้านจะมีการถวายปราสาทผึ้ง หรือ
ต้นผาสาดเผิ้ง

คลองสิบสี หมายถึงครองธรรม 14 อย่าง
เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่าง
กันของผูป้กครองกับผูใ้ต้ปกครองคือพระสงฆ์
และระหว่างบุคคลท่ัวไปเพื่อความสงบสุข
ร่มเย็นของบ้านเมือง

ส านท่ท่ งเท่ วท่น่าสน จ
ล่องแพทอ่ีางเกบ็นาหมาน อนบน (อ่างเก็บ
น�้าห้วยกระทิง)สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนีย-

จุดมุ่ง มา เ ่ การ ั นา
1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
2. ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์ได้รบัสวัสดิ
การอย่างทั่วถึง
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่
4. ประชาชนได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถึงและ
มีคุณภาพ
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
6. สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ
7. แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก
8. ศาสนา วั นธรรม ประเพณีของชุมชน
ได้รับการสนับสนุน

การ ั นาตาม นวน บา งรั บา
เน้นการแก้ไขปัญหาตามนโยบายแร่งด่วน
ของรัฐบาล 3 ด้าน คือ การแก้ไขปัญหา
ความยากจน การปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด และการปองกันกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเ ท้ ง ิ่นต�าบ กกท ง
ชาวต�าบลกกทองส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ 
จึงมีค ่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต่าง  ที่เรียกว่า ีต 12 คลอง

ภาพที่สวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาและป่า
เบญจพรรณท�าให้มีอากาศเย็นสบายเหมาะ
ส�าหรบัการพกัผ่อน ปัจจบัุนเป็นสถานท่ีท่อง
เทีย่วทีม่ช่ืีอเสยีงของจงัหวัดเลยโดยมกีารจดั
ตั้งกลุ่มเรือนแพรวมทั้งสิ้น 7 กลุ่ม เพื่อให้
บรกิารอาหาร-เครือ่งดืม่ ซ่ึงควบคุมโดยกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครง
การคลนีฟดูกู๊ดเทสและบริการล่องแพ บรกิาร
ให้เช่าเสื้อชูชีพ บริการนวดแผนนอกจากนี้
ยังมี ูนยบริการนักท่องเทียวห้วยกระทิง
ซึ่งอ�าเภอเมืองเลยได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคาร เพือ่ให้เป็นศนูย์กลาง
บรกิารข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกับสถานทีท่่อง
เทีย่วภายในต�าบลและสถานทีท่่องเท่ียวต่าง  
ของจังหวัดเลย โดยอบต.กกทองได้รับมอบ
ศูนย์  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า มา

“ “

คอืวิสยัทศัน์การพั นาองคการบรหิารส่วน าบลนาหมานตัง้อยู่เลขที ่392 หมูท่ี ่1 ต�าบลน�า้หมาน 
อ�าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย โดยต้ังอยู่ทางทศิตะวันตกห่างจากอ�าเภอเมอืงเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร 
ปัจจุบันมี นายชา ิชาย จิ รอารียด�ารงต�าแหน่ง นายกองคการบริหารส่วน าบลนาหมานตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2542

ั นาการท่ งเท่ วเ ิง นุรัก น สิ่ง วด ้ มก้าวน�าด้าน
า รา ด้ ุม น เร นร้มส่วนร่วมเ ้ม ง สุ า กร่ง
้วน น้า

้ ม น าน
องคการบริหารส่วน าบลนาหมานมีพื้นที่
ทัง้หมด 45625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร 
ได้รับการแต่งต้ังเป็นองค์การบริหารส่วน
ต�าบลเมื่อปี พ.ศ. 2539 แบ่งการปกครอง
เป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านไร่ม่วง  
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลวงไซ  หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง
เบ้ีย  หมู่ที่ 4 บ้านส้าน  หมู่ที่ 5 บ้านห้วย
สเีสยีด และหมูท่ี่ 6 บ้านไร่ม่วงใต้มปีระชากร
ทัง้สิน้ 3 899 คน แยกเป็นชาย 1 971 คน 
หญิง 1 928 คน จ�านวนหลงัคาเรอืนทัง้หมด 
1 354 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
53 คน ตร.กม.
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บ้านโป่งเบ้ีย หมูท่ี ่3 ต�าบลน�า้หมาน อ�าเภอ
เมืองเลยจังหวัดเลยอยู่ห่างจากตัวอ�าเภอ
เมืองเลยไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวง
แผ่นดิน สายเมืองเลย  อ�าเภอด่านซ้าย 
ถึงระหว่างหลักกิโลเมตร ท่ี 4  5 แล้ว
แยกไปทางขวาตามถนนชลประทานสายไร่
ม่วง  โป่งเบีย้ ถึงอ่างเก็บน�า้ห้วยน�า้หมาน 
ประมาณ 6 กิโลเมตรอ่างน�้าหมานแห่งนี้มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มีสัตว์น�้าจ�านวนมาก 
และเป็นเส้นทางปันจักรยานที่สวยงาม 
ปัจจุบันมีกุ้งก้ามกรามในบริเวณอ่างน�้าซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถจับสัตว์น�้าได้ และมี
กลุ ่มแพโป่งเบ้ีย ให้บริการล่องแพ และ
บริการอาหารพื้นบ้านให้แก่นักท่องเที่ยว

สบัปะรดไร่ม่วงถือเป็นผลผลติทางการเกษตร
ที่ส�าคัญของต�าบลน�้าหมานเนื่องจาก มีจุด
เด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติ
ทีม่คีวามหอมหวาน อร่อย ไม่กัดลิน้ จงึเป็น
ท่ีนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
องคการบริหารส่วน าบลนาหมาน ได้เล็ง
เห็นความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้
เป็นสนิค้าหนง าบลหนงผลิ ั  
โดยได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนง าบล
หนงผลิ ั นระดับ  ดาว ซึ่งปัจจุบัน
มีเกษตรกรได้ให ้ความสนใจหันมาปลูก
สับปะรดไร่ม่วงมากข้ึน โดยยึดเป็นอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม ซ่ึงมีเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดจ�านวนทั้งสิ้น142คนมีพื้นที่ปลูก
สับปะรด 983 ไร่เพื่อเป็นการส่งเสริม
พั นาอาชีพและส่งเสริมการตลาดให้
สามารถขยายฐานการจ�าหน่ายสินค้าและ
การพั นาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ส านท่ท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
อ่างเก็บนาห้วยนาหมานตอนบน ตั้งอยู่ท่ี

กิจกรรม รงการเด่น
“ โครงการจัดงานประชาสัมพันธสับปะรด
ไร่ม่วงเมองเลย  ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี 
ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ี
ส�าคัญดังนี้

1. เพ่ือเพิม่มลูค่าผลผลติสบัปะรดให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกสับปะรดของ
เกษตรกรให้เป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืน
3. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สับปะรด
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
5. เพื่อกระตุ้นเกษตรกรได้ปรับปรุงคุณภาพ
ของผลผลิตให้มีมาตรฐานที่ดี
6. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรด�าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวของต�าบลน�า้หมาน
ให้เป็นรูปธรรม
8. เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการพั นาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พั นาจังหวัดเลย
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า ว
นายจร  พานิ นา ก ง การบริ ารส่วนต�าบ น�าสว

้ ม ท่ัว ป
องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าสวย ต้ังอยู่เลขท่ี 333 หมู่ที่ 4 ต�าบล
น�้าสวย อ�าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่โดยประมาณ 73 125 ไร่ 
คิดเป็นพื้นที่ 117 ตารางกิโลเมตร มีจ�านวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ได้แก่  
หมู ่ที่ 1 บ้านสูบ  หมู ่ที่ 4 บ้านสูบ  หมู ่ที่ 5 บ้านหนองดอกบัว
หมูท่ี ่6 บ้านสะอาด  หมูท่ี ่9 บ้านนาส�าราญ  หมูท่ี่ 10 บ้านศรชีมช่ืน  
หมูท่ี ่11 บ้านลายเหนอื  หมูท่ี่ 12 บ้านลายเหนอืใต้  หมูท่ี ่13 บ้านบุ่ง
เจรญิ มคีรวัเรือนทัง้สิน้จ�านวน 1 912 หลงัคาเรอืน จ�านวนประชากร
รวม 6 434 คน ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต�าบลน�้าสวยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

น บา การ ั นา ด้าน
องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าสวย ก�าหนด
นโยบายการพั นาท้องถ่ินไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายด้านการแก้ไขป หาความยากจน
ามแนวทางเ ร กิจพอเพียง
 (1) พั นาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่

     ของประชาชนให้ดีขึ้น
 (2) จัดให้มีการ กอบรมกลุ่มสตรี รวมทั้ง

     จัดต้ังให้เกิดกลุ่มอาชีพในต�าบล
 (3) พั นาคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
     ให้เป็นทีต้่องการของผูบ้ริโภค

  (4) ส่งเสริมการมีงานท�า โดยร่วมมือกับ
 ภาคเอกชนพั นาและ กอบรมทกัษะ มีอื

     แรงงานเพื่อให้สามารถผลิตแรงงาน
     ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  (5) เน้นเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน 

 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาท-
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นโยบายด้านการพั นาด้านสังคม
การ ก า าสนาวั นธรรม และ มิูป า
ท้อง ิน
 (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา และการให้

 บรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างท่ัวถึง
     และมีคุณภาพ
 (2) พั นาให้ความรู ้ คู ่ คุณธรรมโดยมี

 ศาสนา  วั นธรรมและภูมิปัญญา
     ท้องถิ่นเป็นเคร่ืองช้ีน�า

 (3) ขยายพั นาเครือข ่ายการเรียนรู้
     สู่ชุมชนและท้องถ่ิน
 (4) ส่งเสริมให้สถานศึกษา และสถาบัน

 ทางศาสนาเป ็นหลักในการสอน
 เพื่อปลูก ังจริยธรรมคุณธรรมวั น-

     ธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 (5) ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพื้นบ้าน

 การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
 ของท้องถ่ินเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่
 และพั นาเป ็นอุตสาหกรรมการ

     ท่องเที่ยวของท้องถ่ิน
 (6) พั นาการเ รียนรู ้ วิ ถี ชุมชนและ

 ภูมิป ัญญาท ้อง ถ่ินที่ หลากหลาย
 ระหว่างชุมชน
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นโยบายด้านการฟ นฟูและอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชา ิและสิงแวดล้อม
 (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
    ต่าง  ในการอนุรักฟนฟูทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน
 (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 (3) สร้างกลไกการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 โดยจัดตั้งเครือข่ายขององค์กรระดับ
 ชุมชนและท้องถ่ินเพื่อมีส ่วนร่วม
 ในการวางแผนตัดสินใจด�าเนินการ
 ตรวจสอบประเมนิผลและแก้ไขปัญหา

     ด้านสิ่งแวดล้อม
 (4) ควบคุมการก�าจัดขยะมูล อย การ

     ก�าจัดสารพิษจากการเกษตร
 (5) เสริมสร้างความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อม

 แก่ชุมชนโดยให้ความรู้ในระบบการ
     ศึกษาทุกระดับ
 (6) สร้างจิตส�านึกให้กับประชาชนให้มี

 ส ่วนร ่วมในการดูแลอนุรักษ ์และ
 จดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริม่ต้น

     จากครอบครัว
 (7) สนับสนุนให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพิ่ม

 พื้นที่สีเขียวในชุมชนพร้อมท้ังฟนฟู
     อนุรักษ์ป่าไม้

นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเทียว
(1) พั นาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มี

 ความสวยงามน่าเท่ียว  ตลอดจน
 พั นาเส้นทางคมนาคมให้สามารถ
 เดินทางไปยังแหล ่งท ่องเท่ียวได ้

     โดยสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว

 (2) ส่งเสรมิภาคเอกชนให้เข้ามามส่ีวนร่วม
 ในการท่องเทีย่วเพิม่มากข้ึนโดยท�าเป็น

     ระบบครบวงจร  ทั้งการบริการด้าน
     การท่องเที่ยวต่าง  เช่นที่พัก ร้าน
     อาหาร บริการน�าเที่ยว
 (3) รณรงค ์ประชาสัมพันธ ์ เ ก่ียว กับ

 การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
     ของคนทั่วไป

นโยบายด้านการเก ร
  (1) ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
 (2) จดัให้มกีารประกันราคาสนิค้าทางการ
    เกษตรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  (3) สนับสนุนเส้นทางไปสู่การเกษตร
 (4) สนับสนุนการ กอบรมการประกอบ

     อาชีพทางการเกษตรสาขาต่าง
  (5) สนับสนุนการปลูกยางพารา
  (6) การจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร

นโยบายด้านโครงสร้างพน าน
(1) ก่อสร ้างปรับปรุงซ ่อมแซมระบบ

 สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้
 มาตรฐาน  และสามารถให้บริการ
 แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมี

     ประสิทธิภาพ
 (2) พั นาปรับปรงุแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภค

     และบริโภคอย่างเพียงพอ
 (3) มีการจัดแหล่งนันทนาการของชุมชน

     ที่ดีเพียงพอที่จะให้บริการแก่ชุมชน

นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธาร ยัและการพั นาด้านสาธาร สขุ
 (1) ปองกันและลดความเสียหายหรือ

     ผลกระทบจากภัยสาธารณะ
 (2) จัดท�าปรับปรุงเตรียมความพร้อม 

 เพื่อรองรับสถานการณ์อันเกิดจาก
     ภัยสาธารณะ

 (3) พั นาขีดความสามารถในการปองกัน
 การระงับ การบรรเทาและฟนฟบููรณะ

    ให้มปีระสทิธภิาพ เมือ่มภียัสาธารณะ
 (4) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการปองกัน

     และบรรเทาสาธารณะภัย
 (5) ส่งเสริมและรณรงค์ปองกันกรณมีกีาร

 ระบาดของโรคติดต่อต่าง  เช่น โรค
    ไข้เลือดออกโรคเอดส์ โรคฉี่หนู ล
 (6) ส ่ ง เสริมการออกก� าลั งกายของ

 ประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพกายและ
     สุขภาพจิตที่แข็งแรง
 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การกี า

     เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
 (8) ส่งเสริมสนบัสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วม
    ในการดแูลสขุภาพข้ันพืน้ฐานด้วยตนเอง
 (9) ส่งเสริมสนับสนุนพั นาและควบคุม

 สถานบริการสุขภาพให้อยู่ในระดับ
     มาตรฐาน

นโยบายการพั นาทางด้านการเมอง
และการบริหารจัดการ
 (1) รณรงค์ส่งเสรมิให้ความรูแ้ก่ประชาชน
    เก่ียวกับการเมอืงในระบบประชาธปิไตย
 (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

     ในกระบวนการพั นา
  (3) พั นาข้าราชการและพนักงานส่วน

 ท้องถ่ินทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
 ความสามารถและจริยธรรมในการ
 ปฏิบัติหน้าท่ี  และการให้บริการ

     แก่ประชาชน
 (4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ

 พั นาในทุก  ด้านของหน่วยงาน
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 (5) พั นาบุคลากรขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่นในทุกด้าน ให้มีศักยภาพ
 สามารถปฏิ บั ติหน ้าที่ ได ้อย ่ างมี

     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

““
าร ร าร ่ว า ลชั พ

้ ม ทั่ว ป
องค์การบริหารส่วนต�าบลชัยพฤกษ์ มีเนื้อที่
รวม 74 ตร.กม. หรือประมาณ 46 100 ไร่  
แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 11  หมู ่บ้าน  มี
ประชากรรวมท้ังสิ้น 6 685 คน จ�านวน
ครัวเรือน 2 246 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ -
เดือนมิถุนายน 2558) ประชากรในต�าบล-
ชัยพฤกษ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าการ
เกษตร ท�าไร่ ท�านา รองลงมาคือ รับจ้าง
ทั่วไป ค้าขาย รับราชการ และอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวอื่น 

ส่งเสรมิการเร นร้ เ ง เ่ศร กิจทม่ั่น ง บริ ารจดัการทด่
เ ่ เปน ง กรปก ร งส่วนท้ ง ิน่ท่ ด้มาตร านสาก

นาย นิกร กษ กสร นา ก ง การบริ ารส่วนต�าบ ั ก

วิสั ทัศน ง ง การบริ ารส่วนต�าบ ั ก ่งเปน ง การบริ ารส่วนต�าบ
นาดก าง ตัง ่เ ท่ ม่ ต�าบ ั ก �าเ เม ง จัง วัดเ

ปจจุบันมนา ทินกร เก เก ร เปน นา ก ง การบริ ารส่วนต�าบ ั ก
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ส านท่ท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
Ç¹ÍØ·ÂÒ¹ÀÙº‹ÍºÔ´  เป็นพื้นท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบล
ชัยพฤกษ์ ได้รับการจัดต้ังให้เป็นวนอุทยาน
ตามประกาศของกรมป่าไม้ เมื่อวันท่ี 10 
เมษายน 2539 มีเนื้อที่ท้ังหมด 4 373 ไร่ 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่ง-
ท่องเที่ยวของประชาชนที่จะศึกษาเที่ยวชม
ธรรมชาติอันส�าคัญ ซ่ึงปัจจุบัน “ÀÙº‹ÍºÔ´” 
ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ข้ึนช่ือของ
อ�าเภอเมืองเลยและจังหวัดเลย  เป ็น 
a dma   แห่งใหม่  การเดินทางที่ง่าย 

สามารถเดนิข้ึนได้อย่างสะดวกสบาย ภบู่อบิด
ยังสามารถรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
และชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นได้อีกด้วย 
ส่วนในช่วงเวลากลางคืนจะมองเห็นแสงไฟ
ของอ�าเภอเมอืงเลย ส่องระยิบระยับท่ามกลาง
แอ่งกระทะของเมืองแห่งทะเลภูเขา

ภูบ่อบิด สามารถเดินขึ้นได้ 2 ทาง คือข้ึน
ทางส�านักสงฆ์ไตรสวรรค์  บ้านภูบ่อบิด 
อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเลย และข้ึนทางส�านกัสงฆ์
ภูบ่อบิด  ต�าบลชัยพฤกษ์  อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย  ส�าหรับทางข้ึนส�านักสงฆ์
ไตรสวรรค์ จะเป็นทางข้ันบันไดปูนประมาณ 
700 เมตร ส่วนทางข้ึนส�านักสงฆ์ภูบ่อบิด 
สามารถน�ารถยนต์ข้ึนได้

วัด รีสั นาค  ต้ังอยู่เลขที่ 95 หมู ่ 9 
บ้านก้างปลา ต�าบลชัยพฤกษ์ อ�าเภอเมือง 
จงัหวัดเลย มเีนือ้ที ่6 ไร่ ภายในวัดมปูีชนยี-
วัตถุที่ส�าคัญ คือ  หลวงพ่อค�าตัน ค�าว่า

“คา ัน  ตามต�านานเล่าว ่าหลวงพ่อนี้
สร้างด้วยทองค�าหนักถึง 1 000 กิโลกรัม  
และองค์พระหลวงพ่อค�าตันจะหันหน้าไปใน
ทศิท่ีทวนกระแสน�า้ล�าน�า้เลย ซ่ึงเป็นลกัษณะ
พเิศษต่างจากองค์พระประธานอืน่ท่ีมกัจะสร้าง
หันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ความ
ศรัทธาและความเช่ือในหลวงพ่อค�าตันนั้น
เป็นที่เลื่องลือแก่ชาวบ้านในต�าบลชัยพฤกษ์
และใกล้เคยีง ชาวบ้านเช่ือกันว่าผูที้ใ่ห้ความ
เคารพศรัทธาจะแคล้วคลาดจากอันตราย
อาเพศเหตุภัยต่าง   

¡ÅØ‹Á·Í¼ŒÒä·àÅÂºŒÒ¹¡ŒÒ§»ÅÒ ต้ังอยู่เลขที่ 
177 หมู่ 9 บ้านก้างปลา เป็นกลุ่มที่ผลิต
ผ้าทอพื้นเมืองที่มีช่ือเสียงของจังหวัดเลย 
เปดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการผลิตผ้าทอ
พื้นเมือง  นอกจากน้ียังสามารถเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ติดไม้ติดมือไปเป็นของ ากได้ 
เช่น เสือ้ผ้าบรุุษ สตร ีผ้าขาวม้า ผ้าคลมุไหล่ 
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สบสานวั นธรรม ประเ ท่ดงาม
องคการบรหิารส่วน าบลชยัพ ก  สบืสาน
และอนรัุกษ์ประเพณท้ีองถ่ิน และวั นธรรม
อันดีงามมาต่อเนื่อง อาทิ

ประเพ อีอกพรร า »ÃÐ¡Ç´µŒ¹¼ÒÊÒ·¼Öé§ 
เป็นบุญประเพณีวิถีวั นธรรมของชาว
ต�าบลชัยพฤกษ์ที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน 
โดยกิจกรรมมีการประกวดขบวนแห่กัณฑ์
ต้นผาสาทผึ้ง และขบวนเซ้ิงแต่ละหมู่บ้าน 
โดยจะจัดข้ึนในช่วงก่อนวันออกพรรษา
ในแต่ละปี

ประเพ ีแข ่งขันเรอพายวันสงกราน  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสดุา สยามบรมราชกุมารี เป็นประเพณี
ที่จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2558 นี้ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลชัยพฤกษ์  ได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้า  จากสมเด็จพระเทพ-
รตันราชสดุา  สยามบรมราชกุมารี พระราช-
ทานถ้วยรางวัลชนะเลศิในการจดัการแข่งขัน
เรือพาย ประเภทไม่เกิน 40 ีพายอีกด้วย



วัด ร ทธาวา  พร าราม ลว  ( ล ล )

ÇÑ´ÈÃÕÊØ·¸ÒÇÒÊ à»š¹¾ÃÐÍÒÃÒËÅÇ§ªÑé¹µÃÕ  
µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 69 ¶¹¹ÇÔÊØ· Ô̧à·¾ µíÒºÅ¡Ǿ »†Í§ 
ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ ·ÕèµÑé§
¢Í§ÇÑ´¹ÕéµÑé§ÍÂÙ‹º¹à¡ÒÐ«Öè§àÃÕÂ¡Ç‹Ò “´Í¹
àÅÂËÅ§” à»š¹
ดอนท่ีแม่น�้าเลยไหลอ้อมโค้งโอบเกือบรอบ 
»̃¨¨ØºÑ¹áÁ‹¹íéÒà»ÅÕèÂ¹·Ò§¨Ö§ÁÕÊÀÒ¾à»š¹à¡ÒÐ 
ÁÕ ¾ÃÐÀÑ·Ã¸ÃÃÁÊØ Õ̧ à»š¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊÃÙ»
»˜¨¨ØºÑ¹

ประวัติวัดศรสุทธาวาส
¾ÃÐ¸ÃÃÁÇÃÒÅÑ§¡ÒÃ (หลวงปู ่ศรีจันทร์ 
ÇÑ³³ÒâÀ ».¸.6) à¨ŒÒÍÒÇÒÊ àÁ×èÍ´íÒÃ§
ÊÁ³ÈÑ¡´Ôì·Õèพระครูอดิสัยคุ าธาร ´íÒÃ§
ต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) และมหา
¹Ô¡ÒÂ ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÇ‹ÒÇÑ́ ÈÃÕÊÐÍÒ´(à¡‹Ò) «Öè§µÑé§

ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³Ë¹ŒÒâÃ§àÃÕÂ¹ÈÃÕÊÐÍÒ´ áÅÐµÑé§
ÍÂÙ‹ÃÔÁµÅÔè§áÁ‹¹íéÒàÅÂ ¶Ù¡ÅíÒ¹íéÒàÅÂ¡Ñ´à«ÒÐ 
ท�าให้เนื้อท่ีบริเวณวัดแคบลงทุกปี จึงได้
¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹Ç‹Ò “´Í¹àÅÂËÅ§” à»š¹Ê¶Ò¹
·Õè·ÕèàËÁÒÐÊÁ à¾ÃÒÐà»š¹à¡ÒÐ¡ÅÒ§¹íéÒ ÁÕ
¹íéÒÅŒÍÁÃÍº äÁ‹Ë‹Ò§¨Ò¡·ÕèÊÑÞ¨ÃÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕ
ความเงียบสงบ เหมาะส�าหรบัเป็นทีบ่�าเพญ็
ÊÁ³¡Ô¨ä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ à¨ŒÒ¢Í§·Õè Ố¹·Õè·íÒ¡Ô¹
บนเกาะดอนเลยหลง 5 คน คอื นายกัณฑะ 
ล�ามะยศ นายสังวาลย์ ม่วงนนทะศรี นาย
àªÔÞ ṌÊØ·¸Ô ¹ÒÂÅÒ¹ ÈÃÕ·Ñ´¨Ñ¹·Ò áÅÐ
¹Ò§ãº ¾ÔÁà¢µ ¨Ö§ä´Œ¶ÇÒÂ·Õè Ố¹¢Í§µ¹ãËŒ
หลวงปูศ่รจีนัทร์สร้างวัดโดยไม่คิดมลูค่าใด 

พ.ศ.2489 หลวงปู่ศรีจันทร์ จึงขออนุญาต
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พ.ศ.2536 เปดสอนในระดบัอดุมศกึษา โดย
à»š¹ÊÒ¢Ò¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÁ¡Ø¯ÃÒª
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วัดศรีจันทร์ 
¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹

¾.È.2536 ä´ŒÃÑº¾ÃÐÁËÒ¡ÃØ³Òâ»Ã´à¡ÅŒÒÏ 
Ê¶Ò»¹Òà»š¹ “¾ÃÐÍÒÃÒÁËÅÇ§ªÑé¹µÃÕ ª¹Ố
ÊÒÁÑÞ”

¾.È.2538 ä´ŒÃÑºãËŒ¨Ñ´µÑé§à»š¹ÇÔ·ÂÒà¢µÁÕª×èÍÇ‹Ò 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÁ¡Ø̄ ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÇÔ·ÂÒ
à¢µÈÃÕÅŒÒ¹ªŒÒ§

พ.ศ.2548 เปดโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรี
จันทร์วัณณาโภ เปดสอนในระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น - ปลาย

ปัจจุบันวัดศรีสุทธาวาส เป็นจุดศูนย์กลาง
ºíÒà¾çÞ¡ØÈÅ à»š¹Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐ¡Íº¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ
·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ
และบุคคลทั่วไป และเป็นอุทยานการศึกษา
à»š¹áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ à»š¹
แหล่งการศึกษาถึง 4 สถาบันในที่เดียวกัน

เสนาสนะส�า ัญ
พระอโุบสถ วิหาร เจดย์ี ตึกวภ.ธรรมานสุรณ์ 
ศาลาอเนกประสงค์ ตึกจันทรานุเคราะห์ 
อาคารเรียน 90  ปีหลวงปูศ่รจีนัทร์วัณณาโภ  
อาคารเรียนพระธรรมวราลังการหลวงปู่ศรี
จันทร์วัณณาโภ อาคารเรียนโรงเรียนการ
กุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ กุฏิถาวร 
กุฏริบัรอง หอพระและพพิธิภณัฑ์ พพิธิภณัฑ์
เก็บบริขารหลวงปู่ศรีจันทร์ เจดีย์บรรจุ
¾ÃÐºÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ

ศาสนบุ วัดศรสุทธาวาส
ÇÑ´ÈÃÕÊØ·¸ÒÇÒÊà»š¹¾ÃÐÍÒÃÒÁËÅÇ§ªÑé¹µÃÕ   
ÁÕ¾ÃÐ¸ÃÃÁÇÃÒÅÑ§¡ÒÃ (หลวงปู่ศรีจันทร์   
ÇÑ³³ÒâÀ »¸.ö) à»š¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊµÑé§áµ‹¡‹Í
สร ้างวัด และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ ์ 
¾.È.2537 ¾ÃÐ¸ÃÃÁÇÃÒÅÑ§¡ÒÃ ä Œ́ÃÑººÑÞªÒ
แต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสวัดศรสีทุธาวาสอกีครัง้ 
à¹×èÍ§¨Ò¡ÇÑ́ ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¶Ò»¹Òà»š¹¾ÃÐÍÒÃÒÁ
หลวง ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2539 หลวงปู ่ได ้มรณภาพด้วยโรคชรา 
สิริรวมอายุ 93 ปี

ารกิจส�า ัญ งวัด
´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 การ ก าพระปริยั ิธรรมแผนกธรรม

เปดสอนนักธรรมและธรรมศึกษา ตรี โทร 
เอก แก่พระภกิษสุามเณร นกัเรยีนนกัศกึษา 
และบุคคลท่ัวไปที่ต้องศึกษานักธรรมและ
ธรรมศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดการศึกษา
แผนกบาลคีวบคูกั่นกับแผนกนกัธรรม ต้ังแต่
ชั้นบาลีไวยากรณ์จนถึงชั้นประโยค ป.ธ. 5

 การ ก าแผนกสามั
2.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา 
เปดตัง้แต่ช้ัน ม.1 - 6 เป็นการจดัการศกึษา
แบบให้เปล่า แก่พระภิกษุสามเณรท่ีไม่มี
โอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 
¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

2.2 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÁ¡Ø¯ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไป เป็นวิทยาเขตของมหา-

¨Ò¡·Ò§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÂŒÒÂÇÑ́ ÈÃÕÊÐÍÒ´(à¡‹Ò) 
ÁÒÊÃŒÒ§ÇÑ´ãËÁ‹àÁ×èÍ ¾.È.2491â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§
¨Ò¡·Õèà´ÔÁ 1 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐµÑé§ª×èÍÇ‹Ò “ÇÑ´
ÁËÒÇÔÊØ·¸Ôà·¾·Õ»ÒÃÒÁ” ËÃ×Í “ÇÑ´ÈÃÕ·Õ»Ò
ÃÒÁ” áÅÐµ‹ÍÁÒä´Œà»ÅÕèÂ¹ª×èÍÇÑ´à»š¹ “ÇÑ´
ÈÃÕÊØ·¸ÒÇÒÊ” ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ áµ‹»ÃÐªÒª¹
·ÑèÇä»¹ÔÂÁàÃÕÂ¡Ç ‹Ò “ÇÑ´àÅÂËÅ§” µÒÁ
ÀÙÁÔ»ÃÐà·È·ÕèµÑé§ÇÑ´ µ‹ÍÁÒ·‹Ò¹ä´Œà¨Ã¨Ò¢Í
«×éÍ·Õè́ Ô¹¢Í§ªÒÇºŒÒ¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ ÃÇÁ¡Ñº
à¹×éÍ·Õèà´ÔÁà»š¹·Õè´Ô¹¢Í§ÇÑ´ä´Œà¹×éÍ·Õè»ÃÐÁÒ³ 
38 ไร่เศษ

การ ั นาวัด
¾.È.2491 ÊÃŒÒ§ÍØâºÊ¶áÅÐ¼Ù¡¾Ñ·¸ÊÕÁÒ
ังลูกนิมิต ในปีพ.ศ. 2503 ได้จัดต้ังส�านัก

ศาสนศึกษา เปดสอนพระปรยัิตธิรรมแผนก
ธรรม บาล ีมาต้ังแต่เริม่สร้างวัด มพีระภกิษุ
อยู่จ�าพรรษาจ�านวน 50 รูป

พ.ศ.2507 สร้างศาลาการเปรยีญและโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในหลังเดียวกัน เป็นอาคาร
ไม้ 2 ช้ัน มีช่ือว่า ศาลาจันทรานุเคราะห์ 
»̃¨¨ØºÑ¹à»š¹·ÕèàÃÕÂ¹¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÅÑ§¨ÔµµÒ¹ØÀÒ¾

พ.ศ.2510 เปดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์

พ.ศ.2514 เปดโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัด
ศรีสุทธาวาส เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา
µÍ¹µŒ¹

พ.ศ.2518 เปดโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรี
จันทร์วิทยา แผนกสามัญและด�าเนินการ
ÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

ว าร าร ราช รั
แล ด รร พร รม ารร ธา
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ว่าค�าเรียก “เมองเลย  ÁÕÁÒáÅŒÇµÑé§áµ‹ ¾.È.
2255 à»š¹ÍÂ‹Ò§ªŒÒ Ê‹Ç¹àÁ×Í§·ÃÒÂ¢ÒÇ¹Ñé¹
áÁŒÂÑ§äÁ‹¾ºËÅÑ¡°Ò¹á¹‹ªÑ́ Ç‹ÒµÑé§ÍÂÙ‹·Õèã´ áµ‹ÁÕ
ข้อสงัเกตว่าหลกัฐานปรากฏว่าเคยเป็นเมอืงเก่า 
µÑé§ÍÂÙ‹ÃÔÁ½˜›§áÁ‹¹íéÒàÅÂ à¢µÍíÒàÀÍÇÑ§ÊÐ¾Ø§

 พระพุทธรูปประทับนังขัดสมาธิราบ 
ปางมารวิชัย มีจารึกอักษรธรรมด้านหน้า  
3 บรรทัด ด้านหลัง 4 บรรทัด ความว่า  
“¾‹ÍÍÍ¡«ÒÁÕã¨ãÊÈÃÑ·¸Ò ¾ÃŒÍÁ¡ÑºÅÙ¡àÁÕÂ
ได้สร้างรูปพระพุทธเจ้าปีลังกา ขอให้ได้บุญ
มาก  ก็ข้าเทอญ นิพพาน ปัจจโย โหตุ  
ÊÁà ḉ¨¢Ò´à»š¹¼ÙŒÃÔ¨¹ÒãËŒáÅà»š¹¾ÃÐ»Ò§
»ÃÐ·Ñº¹Ñè§¢Ñ´ÊÁÒ¸ÔÃÒº”

 พระปางมารวิชัย º¹°Ò¹ÊÙ§ 3 ªÑé¹ ÁÕ
ข้อความจารกึทีฐ่านด้วยอกัษรธรรมด้านหน้า 
1 บรรทัด ความว่า จันทิมาสังกราช 

 พระปางมารวิชัย มีข้อความจารึกว่า   
สังกราชได้  ัวดีวิเ ห้แล

 พระนังสมาธิราบปางมารวิชัย ÁÕ¨ÒÃÖ¡
อักษรธรรมความว่า ของพระสิงห์โสชโล   
วันที่ 6 เดือน 5 แ ม 7 ค�่า พ.ศ.2478 
พระวัสสา พระครูสวงเป็นศัทธาเจ้าเงิน   
พระสงิห์เป็นผูห้ล่ออาจญาท่านบุญมากวนพงุ 
เป็นพระอาจารย์ขอให้เถิงสถานอนัประเสรฐิ
ÅíèÒàÅÔÈ¢Öé¹ä»”

พระพทุธรูปทัง้ 6 องค์นีค้อื สามารถบ่งบอก
ถึงหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์และภมูปัิญญา
·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂä´ŒÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§

วัดศรีสุทธาวาสนับเป็นวัดเก่าแก่ เป็นศูนย์
ÃÇÁ¹íéÒã¨¢Í§ªÒÇ¾Ø·¸·ÑèÇä»ã¹¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
และจังหวัดใกล้เคียง เป็นสถานที่ทรงความ
ศักดิสิทธิ ซ่ึงได้รับความเคารพสักการะจาก
»ÃÐªÒª¹µÅÍ´ÁÒ

พระพุทธรูปสาคั และ ักดิสิทธิประจาวัด

 พระพทุธ ลิามงคลมิงเมอง พระคูบ่ารมี
หลวงปู ่ªÒÇºŒÒ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “พระเจ้าหน้าดา
à» š¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ËÔ¹·ÃÒÂÊÕá´§âºÃÒ³ 
ËÅÇ§»Ù†ä Œ́¶ÇÒÂ¹ÒÁÇ‹Ò “พระพทุธ ลิามงคล
มิงเมอง  à»š¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»»Ò§ÁÒÃÇÔªÑÂ ÊÁÑÂ
ลพบุรี (รศ.กมล ฉายาวั นะ มีความเห็น
ว่าเป็นศลิปะสมยัทวารวดี) เดิมทปีระดิษฐาน
ÍÂÙ‹ã¹»†ÒºŒÒ¹â»†§ µíÒºÅ¡¡´Ù‹ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ 
จงัหวัดเลย ก่อนจะถูกอญัเชิญมาประดิษฐาน
ไว้ท่ีวัดศรสีทุธาวาส (เลยหลง) ความศกัดสิทิธิ
¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ËÔ¹¹Õé à»š¹àËµØãËŒªÒÇºŒÒ¹
ËÅÒÂ¡ÅØ‹ÁµŒÍ§¡ÒÃÍÑÞàªÔÞä»äÇŒºÙªÒ·ÕèÇÑ́  ³ 
หมู่บ้านของตน แต่น่าอัศจรรย์ที่ไม่มีชาว
บ้านใดสามารน�าไปได้เลยทั้ง  ท่ีองค์พระ
¡çäÁ‹ãËÞ‹âµà·‹Òã´ áµ‹Ë¹Ñ¡ÁÒ¡¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
ยกได้ แม้บางกลุม่จะมคีวามพยายามสงูมาก
áµ‹¡çäÁ‹ÊíÒàÃç¨

 พระปางประทับยนห้ามสมุทร °Ò¹ªÑé¹
ล่างมีจารึกอักษรธรรมแปลความได้ว ่า  
ÁËÒÊÁà´ç¨ÊÑ§¦ÃÒªà¨ŒÒÇÑ´¡ÅÒ§·ÃÒÂ¢ÒÇ   
¾ÃÐÂÒ·ÃÒÂ¢ÒÇ áÅÐÍØºÒÊ¡ÍØºÒÊÔ¡ÒàÁ×Í§
àÅÂ ¹Í¡¨Ò¡áÊ´§Ç‹Ò àÁ×Í§·ÃÒÂ¢ÒÇ¹‹Ò
จะมคีวามส�าคัญมากในสมยันัน้ โดยมีความ 
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองเลย แล้วยังชี้ให้เห็น

ÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÁ¡Ø̄ ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÇÑ́ ºÇÃ¹ÔàÇÈ
วิหาร กรุงเทพ  ก่อต้ังเมือ่วันที ่1 พฤษภาคม 
2536 ปัจจุบันเปดสอนช้ันศาสนศาสตร์ 4 
คณะวิชา

2.3 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณ
ณาโภ ต้ังเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 
â´Â พระครูกิ ิสารสุม  à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´
ÈÃÕÊØ·¸ÒÇÒÊ (¾ÃÐÍÒÃÒÁËÅÇ§) ¨Ñ́ µÑé§à»š¹
âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃ¡ØÈÅ¢Í§ÇÑ´ã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò 
ประเภทสามัญสังกัดการศึกษาเอกชน 
( Êª . 15 (1)) à¾×èÍãËŒà´ç¡ÂÒ¡¨¹ ¢Ò´
โอกาสทางการศกึษาให้ได้รับการศกึษา โดย
µÑé§ª×èÍâÃ§àÃÕÂ¹Ç‹Ò “âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃ¡ØÈÅËÅÇ§
ปู่ศรีจนัทร์วณัณาโภ  ช่ือย่อ ( กศว. ) เพือ่
เป็นอนุสรณ์ให้กับ ¾ÃÐ¸ÃÃÁÇÃÒÅÑ§¡ÒÃ
(หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ) ผู้สร้างวัดศรี
สุทธาวาส และสร้างความเจริญทางการ
ศึกษาให้กับท้องถิ่นมาโดยตลอด

ด้านการ บรม เ ร่
 ูนย ก าพระพุทธ าสนาวันอาทิ ย

เป็นการสงเคราะห์แก่เยาวชนในเร่ืองการ
เรยีนรูใ้นทางพระพทุธศาสนา ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2510 ปัจจุบันยังด�าเนินการอยู่โดยคณะ
¾ÃÐ¸ÃÃÁÇÔ·ÂÒ¡Ã

 นูยอบรมสมาธิ าวนาวนัอาทิ ย ศนูย์
นีต้ั้งเมือ่ปี พ.ศ.2529 เปดอบรมสมาธิภาวนา
แก่พุทธศาสนิกชนเดือนละคร้ัง โดยพระครู
กิตติสารสุมณฑ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

 ูนยพระธรรมก กประจาจังหวัดเลย

ร ่  พร ธรรมวราลั าร 
( ร ั ทร วั า )
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วัด าพทธ า
ผู้ให้ค�าแนะน�าสั่งสอนในการเจริญวิปัสสนา 
กัมมัฏฐาน แบบสติปัฏฐานสี่ ท่านได้สอน
ลูกศิษย์อยู ่หลายรุ ่นจนมีความเช่ือมั่นว่า
สามารถปฏบิติัได้เองอย่างถูกต้องดีแล้ว ท่าน
จึงออกธุดงค์ออกเผยแผ่ต่อไป

ต่อมาปี พ.ศ. 2512 พระอาจารยส ีปรกกโม 
(ผู้เขียนบันทึกประวัติวัด)จึงได้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมและเป็นประธานสงฆ์ขณะนัน้มพีระภกิษุ
และสามเณร อยู่จ�าพรรษารวมทั้งหมด 25 
รูป และมีแม่ชี 12 คน สภาพบริเวณวัด
เป็นป่าไม้ทั้งหมด มีทางพอเดินได้กว้างแค่ 
2 เมตร มีศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 
10 เมตร ยาว 15 เมตร มีกุฏิปฏิบัติธรรม 
25 หลัง กุฏิแม่ชี 6 หลัง แต่ท�าแบบไม่
ถาวรเท่าไรนัก เพียงแต่พอกันแดดกัน น
ได้เท่านั้น และมีเนื้อที่ของวัดมี 25 ไร่

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยนั้น เป็นการ
ปกครองกันแบบเรียกว่า ผู้อ่อน ผู้อาวุโส   
มีความเคารพอายุพรรษาของกันและกัน
เป็นอย่างดี มีความพร้อมเพียงกันดี สมาน
ประสานสามัคคีต่อกัน มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีใน
เสนาสนะอันสงัดอยู่เสมอ

วดัป่าพทุธยานต้ังอยู่เลขที ่197 หมู ่8 ต�าบล
เมอืง อ�าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย ห่างจาก
ตัวจงัหวดัไปทางถนนสายเมอืงเลย-เชียงคาน 
ประมาณ 5 กิโลเมตร วัดต้ังอยู่ริมถนน มี
เนือ้ที ่13 ไร่ เศษ ปัจจบัุนมพีระปลดัพทิยพล 
จิ ธมโมพรรษา 18 นธ.เอก  ประโยค 1-2  
พธ.บ. ศน.บ. ร.ม. เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัด ะ ั นาการ งวัด
วัดป่าพุทธยานแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่
ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซ่ึงในขณะ
นัน้ยังไม่มมีหาวิทยาลยัราชภฏัเลย) เริม่แรก
นัน้ตัง้ข้ึนเป็นส�านกัสงฆ์ เมือ่วันที ่16 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2508 โดยมีหลวงพ่อเทียน 
จิ สุโ  อายุ 55 ปี พรรษา 10 เป็นเจ้า
อาวาส ในพรรษาแรกมีพระภิกษุ สามเณร 
12 รูป วัดนีม้ชีาวบ้าน 2 หมูบ้่าน คอื บ้าน
โพนปากภู และชาวบ้านก�าเนิดเพชร เป็น
ผูร่้วมก่อตัง้วัดป่าแห่งนีข้ึ้นมาและม¾ีÃÐÃÒª
วีรา ร เจ้าคณะจงัหวัดเลย เป็นผูต้ั้งช่ือว่า 
“วัดป่าพุทธยาน

นับต้ังแต่ได้ต้ังวัดข้ึนมา พระภิกษุสงฆ์และ
สามเณรก็ได้เจริญสติกัมมัฏฐานเป็นประจ�า
ทุกวัน โดยมีหลวงพ่อเทียน จิ สุโ  เป็น
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ได้มีพระภิกษุสงฆ์สับเปลี่ยนกันหลายรูปเข้า
มาอยู่เป็นระยะเวลาสั้น แล้วย้ายออกไป 

ปี พ.ศ. 2547พระปลัดพิทยพล จิ ธมโม 
ย้ายเข้ามาอยู่จ�าพรรษา (เป็นพระลูกวัด) 
ขณะนัน้ มพีระภกิษจุ�านวน 7 รปู สามเณร 
13 รปู มีพระอาจารยมาลยั เป็นประธานสงฆ์ 
และต่อมาท่านได้ย้ายกลับไปจ�าพรรษาที่ภูมิ
ล�าเนาเดิม

ปี พ.ศ. 2549พระปลัดพิทยพล จิ ธมโม 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่า
พุทธยาน แต่งตั้งโดย พระราชวีรา ร  
เจ้าคณะจังหวัดเลย

นับแ ่นันมา “วัดป่าพุทธยาน  ได้มีแนว
ทางการพั นาวัดควบคู่ไปกับการอนุรัก
ธรรมชา ิสิงแวดล้อม เพอ ห้เปนแหล่ง
การเรียนรู้พระพุทธ าสนาและป่าชุมชน
โดยจัด ห้มีโครงการบรรพชาสามเ ร าค
ดูร้อนประจาทุกป าย ้ร่มเงาแห่งป่า
ามรอยของพ่อ เพอปลูก ง ห้เยาวชนได้
ช้ชีวิ อยู่ร่วมกับธรรมชา ิและป่าไม้โดย
ช้หลักธรรม นการหล่อหลอมกล่อมเกลา
จิ จ

ท้ังไม่มีร่มไม้จะอาศัยในเวลากลางวัน อีก
ทั้งสภาพพื้นที่ยังเป็นโนนสูง ต้องขุดบ่อลึก
มาก แต่ได้น�้าน้อย พอถึงหน้าแล้งน�้าก็แห้ง
ไปหมด ต้องอาศัยน�้าใช้จากชาวบ้านส่งให้
ใช้เท่านั้น 

ปี พ.ศ. 2520พระอาจารยส ีปรกกโม เป็น
ประธานสงฆ์ ได้ต้ังโรงเรียนพระพทุธศาสนา
วันอาทิตย์ข้ึนมา ท�าการเรียนการสอน มี
พระราชวีรา ร เจ้าคณะจังหวัดเลยเป็น
ประธานและเปดรับสมคัรเด็กนกัเรยีนชาย  
หญิง ป. 5-7 จ�านวน 70 คน วิชาที่เรียน 
คือ วิชาพุทธ  ธรรม  คณิตศาสตร์  ภาษา
อังกฤษ และศาสนพิธี

หลักสูตรการเรียนการสอนได้จากกรมการ
าสนาและมหาจุ าลงกร ราชวิทยาลัย 

เรียนจบตามหลักสูตรนั้นแล้ว ทางศูนย์ได้
ออกใบประกาศนยีบัตรให้ในนามของ มหา
วิทยาลัยมหาจุ าลงกร ราชวิทยาลัยและ
ต่อมาได้เข้าเป็นสาขาของมหาจุ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2537พระอาจารยส ีปรกกโม ย้าย
กลับไปจ�าพรรษาท่ีภูมิล�าเนา หลังจากนั้น

ต่อมาปี พ.ศ. 2516 ก็ได้ต้ังโรงเรียนพระ
ปรยัิติธรรมข้ึนมาในส�านกัปฏบัิตธิรรมแห่งนี้ 
(วัดป่าพุทธยาน) และในปีเดียวกันนี้ ทาง
ศกึษาจงัหวัดเลยได้มาทีวั่ดป่าพทุธยาน เพือ่
ปรึกษาหารือในเรื่องที่จะมาต้ังวิทยาลัยครู
เลย(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ท่ี
บริเวณทุ่งขุมทองด้านหลังวัดป่าพุทธยาน
ซ่ึงพระภิกษุและสามเณรทุกรูปก็เห็นดีด้วย  
และต่อมาได้ขอที่ดินบริเวณที่ตั้งของวัดป่า
พุทธยานท้ังหมดเพื่อสร้างเป็นวิทยาลัยครู
เลย เร่ืองนี้คณะสงฆ์จึงมอบให้เจ้าคณะ
จงัหวัดเลย เป็นเจ้าของเรือ่งด�าเนนิการ ต่อ
มาท่านก็มคี�าสัง่ออกมาให้ยกทีด่นิวัดป่าพทุธ
ยานให้แก่วิทยาลัยครูเลย

ปี พ.ศ. 2517 ในวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 
2517 ได้ย้ายเสนาสนะมาต้ังแห่งใหม่ คือ
สถานท่ีในปัจจุบันนี้เอง โดยมีพระอาจารย
คาเขียน สุว โ  เป็นประธาน ่ายสงฆ์ 
และอธิการวิทยาลัยครูเลย ดร  บั ั ิ  
ลัก ะงาม เป็นประธาน ่ายฆราวาส 
สถานทีแ่ห่งใหม่นีไ้ม่ได้เป็นป่า แต่เป็นบริเวณ
ไร่นาข้าวของชาวบ้าน มเีนือ้ท่ี 4 ไร่ 2 งาน 
ซึ่งชาวบ้านมอบให้ เป็นติดกับท่ีของกรม
ทางหลวงอกี 20 ไร่ 2 งาน จงึต้องขออาศยั
อยู่ไปก่อน เมือ่ตัง้อยู่มัน่คงดีแล้ว จงึท�าหนงั
สอืขอให้เป็นทางการภายหลงัท่านบอกอย่าง
นั้น ในปีนี้มีพระภิกษุรวม สามเณร อยู่จ�า
พรรษา 15 รูป และได้ก่อสร้างศาลาการ
เปรียญข้ึน 1 หลัง กุฏิ 7 หลัง (หลังเก่าที่
รื้อมา)สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างล�าบาก
มาก เพราะขาดแคลนน�า้ด่ืม และน�า้ใช้ อกี
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วัดชลธาราราม (วัดท่าแพ)
ประวัติวัด
ÇÑ́ ªÅ¸ÒÃÒÃÒÁ (ÇÑ́ ·‹Òá¾) µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹·‹Òá¾ 
ËÁÙ‹·Õè 2 µíÒºÅàÁ×Í§ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂ 
สังกัดคณะสงฆ์ ่ายมหานิกาย ก่อต้ังเมื่อ 
¾.È.2479 â´ÂÁÕËÅÇ§¾‹Íà¾ç§ ÂâÊ¸âÃ 
à»š¹à Œ̈ÒÍÒÇÒÊÃÙ»áÃ¡ µ‹ÍÁÒàÁ×èÍËÅÇ§¾‹Íà¾ç§ 
ยโสธโร ได้มรณภาพลงท�าให้วัดขาดพระภกิษุ
มาจ�าพรรษาใน พ.ศ.2507 ชาวบ้านจึงได้
กราบนมินต์พระอาจารย์ทองเพชร จนทฺโชโต 
ÁÒà»š¹à Œ̈ÒÍÒÇÒÊä Œ́·íÒ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¾Ñ²¹ÒÇÑ́  
โดยการจัดสร้างกฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ

สิ่งศักดิ์สิทธิ นวัด
ใน พ.ศ. 2514 ได้มีการสร้างพระประธาน 
ปางมารวิชัย ณ ยอดเขาหลังวัด โดยมี
พระราชวีรมุนีเจ้าคณะจังหวัดเลย เป็น
ประธาน ่ายสงฆ์ร ่วมกับคณะกรรมการ
หลาย า่ยทัง้คหบด ีและชาวบ้านด�าเนนิการ
ก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน โดยใช้ต้นแบบ
จากพระพุทธชินราช

ในวนัสงกรานต์ ปี 2515 มกีารฉลองเตรยีม
งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุ  จากวัดโพธิสมพร 
จงัหวัดอดุรธาน ีในขณะนัน้มี นตกโปรยปราย
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มาตามเส้นทางจนถึงจงัหวัดเลย แต่ท่ีน่าแปลก
รถท่ีอยู่รอบข้างเปียกหมด เมือ่มาถึงจงัหวัดเลย
ได้สมโภชน์ ณ เทศบาลเมอืงเลย ในขณะนัน้
ได้มผีูม้านมสัการแล้วกล่าวด้วยความมนึเมา
ว่า สารริีกธาตนุีเ้ป็นของพระพทุธเจ้าหรือไม่ 
ต่อมาสิ่งที่ทุกสายตาเห็นคือ  พระบรม-
สารีริกธาตท่ีุอญัเชิญมานัน้ได้อนัตธานหายไป 
เหลือแต่ผอบเปล่า จึงท�าให้คณะกรรมการ
ร้อนใจจ�าเป็นต้องหาพระบรมสารีริกธาตุ
อย่างเร่งด่วน  ต่อมาวันรุ ่งข้ึนในวันที่ยัง
ไม่ปรากฎว่าจะมีพระพรมสารีริกธาตุ ตาม
ก�าหนดการทีจ่ะต้องแห่รอบเมอืงเลย เมือ่ถึง
เวลาแล้วไม่มีก็ต้องแห่ คณะกรรมการจึงได้
อญัเชิญผอบเปล่าแห่รอบเมอืง เมือ่ถึงมณฑล
พิธียอดเขาของวัดชลธารารามคณะสงฆ์
สวดชุมนุมเทวดา  ปรากฏว่ามีผึ้ง ูงหน่ึง
บินมาจากทางทิศใต้มาวนและจับท่ีองค์พระ 
เมื่อถึงเวลาบรรจุก็ได้ยินเสียงว่า พระบรม-
สารีริกธาตุกลับมาอยู่ในผอบตามเดิมทุกคน
µ‹Ò§¡ç»ÅÒº»Å×éÁ

3. ปรากฎการณ์ลูกไฟปรากฏในวันส�าคัญ
นอกจากนี้ด้านหลังยังปลูกต้นศรีมหาโพธิ
ที่เอาก่ิงมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย
โดยมีข้อแตกต่างก็คือ  ใบโพธิทั่วไปจะมี
ร่องใบอยู่ด้านหลังแต่ใบโพธิจากศรีมหาโพธิ
จะมีร ่องใบอยู ่ด ้านหน้า และในทุก  ปี 
พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านท่าแพ ชุมชน
บ้านหนอง  1-2  ก็จะท�าการเปลี่ยนผ้า
คลุมองค ์พระในประมาณวันสงกรานต์
เป็นประเพณีต่อเนื่องกันทุกปี

ª×èÍà¨ŒÒÍÒÇÒÊ
พระครูไบฏีกา ทวีศักดิ นรินฺโท

·ÕèÍÂÙ‹ÇÑ´
ºŒÒ¹·‹Òá¾ ËÁÙ‹ 2 µíÒºÅàÁ×Í§ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àÅÂ
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

นอกจากการกลบัมาของพระบรมสารริีกธาตแุล้ว 
ยังมีปาฏิหาริย์ท่ีน่าอัศจรรย์หลายเร่ือง ดังนี้

1. ทีก่องร้อย อสจ.เลยที ่2 ซ่ึงอยู่ใกล้กับวัด
ได้ท�าการจะฆ่าวัวเพื่อจัดเลี้ยง  ปรากฏว่า
วัวได้ว่ิงหนีตายไปหลังเขา จึงได้เกณฑ์ อส. 
ออกตามหาแต่ก็ไม่พบวัวตัวนั้น จนกระทั่ง
ไปยอดเขา ณ ที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป
จึงยกมือขึ้นไว้นมัสการและบอกว่าจะไม่ฆ่า
วัวแต่พอเดินออกมาสักพักก็พบว่าวัวเล็ม
หญ้าอยู่ด้านหลังองค์พระ

2 . เมื่ อ ไปนมัสการพระพุทธมารวิ ชัย
ไตรโลกนาถ  จะพบพระพุทธรูปนาคปรก
อยู่หลายองค์โดยมีที่มาที่ไปคือ มีท่านรอง-
ผู ้ ว ่ า ราชการท ่ านหนึ่ ง  ได ้ มีผู ้ ทั กหาก
ประสงค์เลื่อนต�าแหน่งให้ถวายพระนาคปรก 
ณ วัดท่าแพ ก็ปรากฏว่าท่านรองผู้ว่าท่าน
น้ันได้เลื่อน ต�าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการ
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วัด พธ ร ม พธ
ÇÑ́ â¾ Ô̧ìÈÃÕÊÁâ¾ Ô̧ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 97 ºŒÒ¹¢Í¹
á´§ ¶¹¹à¨ÃÔÞÃÑ° ËÁÙ ‹ 2 µíÒºÅ¹ÒÍÒÁ 
อ�าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย สงักัดคณะสงฆ์
ÁËÒ¹Ô¡ÒÂ ·Õè´Ô¹ÇÑ´ÁÕà¹×éÍ·Õè 5 äÃ‹ 1 §Ò¹ 4 
ตารางวา ปัจจบัุนม ีพระครูวิมลโพธสิาร เป็น
เจ้าอาวาสวัดโพธิศรีสมโพธิ และเจ้าคณะ
ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àÅÂ

ประวัติวัด
ÇÑ´â¾ Ô̧ìÈÃÕÊÁâ¾ Ô̧ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 
โดยชาวบ้านเรียกกันว่า วัดบ้านขอนแดง  
แต่เดิมช่ือว่าวัดโพธิศรี เพราะบริเวณต้ังวัด
มีต้นโพธิต้นใหญ่อยู่ใจกลางวัด เจ้าอาวาส
จึงต้ังช่ือตามต้นโพธิว่าวัดโพธิศรี เนื่องจาก
เป็นช่ือที่ซ�้ากันมาก ต่อมาจึงได้เปลี่ยนช่ือ
วัดเป็นชื่อว่า วัดโพธิศรีสมโพธิ
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พ.ศ. 2548 ส�าเรจ็การศึกษาระดับอดุมศึกษา 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุ าลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 

µíÒáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹

พ.ศ. 2522 เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชน
ต�าบลนาอาน และกรรมการตรวจข้อสอบ
นักธรรมเสนาหลวง จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2525 ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสวัด
โพธิศรีสมโพธิ บ้านขอนแดง ต�าบลนาอาน 
ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต�าบล
¹ÒÍÒ¹à¢µ 1

ÊÁ³ÈÑ¡´Ôì

พ.ศ. 2557 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล้า  พระราชทานสมณศักดิสัญญาบัตร
พัดยศเป็น พระครูเจ้าคณะอ�าเภอช้ันเอก 
ในราชทินนาม “พระครูวิมลโพธิสาร

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ ศาลา
เอนกประสงค์ โรงครัว
ปูชนียวัตถุส�าคัญ ได้แก่ เจดีย์วัดโพธิศรี
สมโพธิ

ประวัติ ระ รวิม ธิสาร
พระครูวิมลโพธิสาร เจ้าอาวาสวัดโพธิศรี
สมโพธิ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เจ้าคณะ
อ�าเภอเมอืงเลย เกิดเมือ่วันที ่18 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2497 บ้านเลขท่ี 62 หมู ่4 บ้านห้วย
Î‹ÍÁ µíÒºÅàÅÕéÂÇ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 
บิดาช่ือ นายขาน มลูท ีมารดาชือ่ นางค�ามี 
ÁÙÅ·Õ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

พ.ศ. 2525 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี

พ.ศ. 2528 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท

พ.ศ. 2530 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก

พ.ศ. 2537 ส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมตอน
ต้นที่ ก.ศ.น.

พ.ศ. 2541 ส�าเรจ็การศึกษาช้ันมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรี
วิชัยวนาราม

พ.ศ. 2546 ส�าเร็จการศกึษาระดับอดุมศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุ าลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
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วัดโพธิชัยมงคล
ºŒÒ¹¹Òâ»†§ µíÒºÅ¹Òâ»†§ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 
¾×é¹·Õè¢Í§ÇÑ´ÁÕ·Ñé§ËÁ´ 4 äÃ‹ 91 µÒÃÒ§ÇÒ 

»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ 
à¨ŒÒÍ¸Ô¡ÒÃÊ¹Í§  ÍØµµÁ»ÞâÞ  à»š¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´ 

วัด พธชั ม ล

ประวัติวัด
วัดโพธิชัยมงคล สร ้างข้ึนเมื่อวันที่ 1 มกราคม ป ี พ.ศ.2338 
เจ้าอาวาสในสมัยนั้นคือ พระภิกษุกันหา กันตสาโร เป็นผู ้ชักชวน
ประชาชนในหมูบ้่านนาโป่งด�าเนนิการก่อสร้างวัดแห่งนีข้ึ้น เป็นครัง้แรก
โดยตั้งช่ือว่า “โพธิชัยมงคล  สาเหตุท่ีตั้งช่ือวัดว่าโพธิชัยมงคลนั้น 
เพราะตั้งตามช่ือต้นโพธิใหญ่ที่อยู่ภายในวัด ซ่ึงเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่และ
เช่ือกันว่ามีความศักดิสิทธิ เลยถือเอาว่าต้นโพธินี้ เป็นต้นไม้ท่ีเป็น
สิริมงคล ตั้งแต่นั้นมาการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดก็ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนมาโดยตลอด เพราะประชาชนถือว่าเป็นวัด
ที่เก่าแก่ และมีพระภิกษุสามเณรอยู่จ�าพรรษาตลอดทุกปีไม่เคยขาด
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ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2340 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ่ายบ้านเมืองในสมัยนั้น ได้
ปักเขตเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง 
ขนาดของพระอุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว  
18 เมตร แต่การก็สร้างในสมัยนั้นไม่ค่อย
ถาวรเท่าไร ภายหลังจึงได้ปฏิสังขรณ์พระ-
อุโบสถข้ึนใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 โดยได้รับ
ความร่วมมอืจากประชาชนในหมูบ้่านนาโป่ง   
และหมูบ้่านใกล้เคยีงมาโดยตลอด จนส�าเรจ็
ในปี พ.ศ. 2512 สิ้นค่าก่อสร้างสมัยนั้น
เป็นจ�านวนเงิน 100 000 บาท (หนึ่งแสน-
บาทถ้วน) โดยมีพระครูพิเศษสังฆกิจ เป็น
ประธาน ่ายสงฆ์ และมีนายพร สุขทองมา  
ก�านนัต�าบลนาโป่ง เป็นประธาน า่ยฆราวาส
ในสมัยนั้น แต่หลักฐานการขอพระราชทาน
วิสงุคามสมีา ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อกัษร  
ทางวัดจึงไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้  
เพราะประธาน ่ายสงฆ์ได้มรณภาพไปแล้ว  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

ประวัติ ุ บส
อโุบสถบูรณะครัง้ที ่3 เมือ่วันท่ี 2 พฤษภาคม 
2553 โดยการน�าของ¹ÒÂ»ÃÕªÒ ºØµÃÈÃÕ
อดตีผูว่้าราชการจงัหวัดประทุมธานพีร้อมด้วย
ผูม้จีติศรทัธา า่ยสงฆ์ม ีพระครมูงคลโพธิวั ร
เจ้าอาวาสองค์ปัจจบัุน เป็นประธาน า่ยสงฆ์ 
งบในการด�าเนนิการบูรณะท้ังสิน้ 4500 000 
ºÒ·
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เสนาสนะ า นวัด

1. ÇÔËÒÃ ซ่ึงเป็นปชูนยีวัตถุทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของวัด โดยมพีระประธาน
เก่าแก่ ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 5 ศอก ประดิษฐานอยู่ใน
วิหาร แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าสร้างเมือ่ปี พ.ศ.ใด ได้สอบถามผูส้งู
อายุก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร รปูทรงของวิหาร
ในสมยันัน้ สร้างแบบทรงไทยมงุหลงัคาด้วยไม้เกลด็ มคีวามสงูมาก 
ต่อมาช�ารุดทรุดโทรม   ทางวัดจึงได้บูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่

2. ¾ÃÐÍØâºÊ¶  สร้างข้ึนครั้งแรกเป็นหลังเล็ก   พอใช้เป็นท่ีท�า
สังฆกรรมของสงฆ์เพียงเท่านั้น ต่อมา พระครูพิเศษสังฆกิจ และ
ประชาชนในหมู่บ้านจึงได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่  เพื่อ
สะดวกในการท�ากิจของสงฆ์ ซ่ึงเร่ิมบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. 
2507 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2512 ขนาดของพระอุโบสถ กว้าง 
6 เมตร  ยาว 18 เมตร

 าลาการเปรีย  สร้างแบบทรงไทยมุงหลังคาด้วยไม้เกล็ด 
แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างเมือ่ พ.ศ.ใด ต่อมาเมือ่ พ.ศ. 2522 พระสมห์ุ-
จรัสกิตติธโร เจ้าอาวาสในสมัยนั้น เห็นว่าศาลาหลังเก่าช�ารุดมาก
แล้ว จึงได้เริ่มท�าการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ข้ึนแทน
หลังเก่า สิ้นงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจ�านวนเงิน 397 432 
บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) แล้ว
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2525 ขนาดของศาลาการเปรียญ กว้าง 15 
เมตร ยาว 21 เมตร 

นอกจากนี้ยังมี กุฏิ 3 หลัง โรงครัว 1 หลัง ห้องน�้า 3 หลัง ห้อง
สุขา 5 ห้อง และบ่อน�้า 3 บ่อ  

เจ้า าวาสปก ร งวัด

1. พระกันหา กันตสาโร  
2. พระครูพิเศษสังฆกิจ
3. พระสมุห์จรัสกิตติธโร
4. เจ้าอธิการสนอง อุตตมปญโญ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
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วัด รวชั ว าราม
ÇÑ´ÈÃÕÇÔªÑÂÇ¹ÒÃÒÁ ต้ังอยู่เลขท่ี 366 ชุมชนหนองผักก้าม 2 ถนนเลย-เชียงคาน หมู่ที่ 5 
ต�าบลกุดป่อง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 43 ไร่ 
2 งาน 38 ตารางวา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูปริยั ยาทร บุ ชู จ มโล

ประวัติวัด
ÇÑ´ÈÃÕÇÔªÑÂÇ¹ÒÃÒÁ  เดิมเป็นสานักสง
ÇÑ´Ë¹Í§áÇ§ เมื่อปี พ.ศ.2509 ส�านักสงฆ์
วัดหนองแวงก่อตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผู ้ทรงศีลอย่าง
เคร่งครัด โดยมีพระอาจารยแดง ¡Ñºà¾×èÍ¹
สหธรรมมิก เป็นผู้บุกเบิกจากท่ีเคยเป็นป่า
รกร้าง แต่สงบร่มรื่น และเคยเป็นสถานที่
ปฏบัิตวิิปัสสนากรรมฐานของพระเกจอิาจารย์
ËÅÒÂ·‹Ò¹ àª‹¹ หลวงปู ่แหวน สุจิ โ  
หลวงพ่อเทยีน สขิุโ  เป็นต้น โดยชาวบ้าน
ใกล้เคียงใช้เป็นป่าช้าสาธารณะประโยชน ์
มีต้นไม้นานาพันธุ์  มีหนองน�้าส�าหรับใช้
อุปโภคบริโภค ชาวบ้านเรียกกันว่า บ้าน-
Ë¹Í§áÇ§ 

และในปีเดียวกันนั้นพระครูมงคล า เมธี
เจ้าอาวาสวัดชัยคงมล  ต�าบลบ้านแพง 
อ�าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ได้รบัค�าสัง่จากเจ้าคณะภาค 8 ได้รับหนงัสอื
นิมนต์จากกรรมการศาสนาให้ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจที่จังหวัดเลย มีพระติดตามจ�านวน 
19 รูป เมื่อได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดปี 2511 
¨Ö§ãªŒª×èÍÇ‹Ò ÇÑ́ ÈÃÕÇÔªÑÂÇ¹ÒÃÒÁ จวบจนปัจจบัุน
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การศก า งวัดศรวิ ั วนาราม
พ.ศ. 2503 เปดสอน โรงเรียนพระปริยัติ-
ธรรมแผนกธรรม

พ.ศ. 2509 เปดสอน โรงเรียนพระปริยัติ-
ธรรมแผนกบาลี

พ.ศ. 2513 เปดสอน โรงเรียนการศึกษา
ผู้ใหญ่ โดยใช้ช่ือ โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่
มงคลวทิยา สงักัดกรมการศกึษานอกโรงเรยีน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีพระศรีอรรถเมธี 
เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2525 เปดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบาลี
สาธิตศึกษามหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย มี
พระศรีอรรถเมธี เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2527 เปดสอน โรงเรียนพระปริยัติ-
ธรรม แผนกสามญัศกึษา โดยใช้ชือ่ โรงเรยีน
ศรีวิชัยวนาราม  สังกัดกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีพระศรีอรรถเมธี 
เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2534 เปดสอน โรงเรียนพระปริยัติ-
ธรรม แผนกสามญัศกึษา ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น-ปลาย พ.ศ. 2534 สายวิทย์-คณิต 
มีพระราชวุ าจารย์  (พระเทพสิทธิมงคล 
(พรหมมา จนฺโสภโณ) ป.ธ.5) เป็นผู้จัดการ 
พระครูสิริวิชัย  (พระสุวรรณธีราจารย์ 
(มูลตรี มหพฺพโล) ป.ธ.4 พม. กศ.ม) เป็น
ผู้อ�านวยการ

พ.ศ. 2553 ถึงปัจจบัุน มพีระครูปรยิตัยาทร 
(บุญชู จตฺตมโล ป.ธ.3 กศม.) เป็นผู้จัดการ
และผูอ้�านวยการโรงเรยีนวัดศรีวิชัยวนาราม

การบริ ารการปก ร ง
1. พระอาจารย์แดง
2. พระครูมงคลญาณเมธี (เคน อตฺถกาโม

ป.ธ.6) จอ.เมืองเลย พ.ศ. 2509-2523
3. พระศรอีรรถเมธ ี(เคน อตฺถกาโม ป.ธ.8)

พ.ศ. 2523-2534
4. พระครูบรรพคณานุ กูล (พรหมมา

จนฺทโสภโณ ป.ธ.5) จจ.เลย พ.ศ. 2534
-2537

5. พระครูสุทรปริ ยั ติ เมธี   (พรหมมา
จนฺทโสภโณ ป.ธ.5) จจ.เมืองเลย พ.ศ.
2537-2543

6. พระราชวุ าจารย์ (พรหมมา จนทฺโสภโณ
ป.ธ.5) จจ.เมืองเลย พ.ศ. 2543-2548

7. พระเทพสทิธมิงคล (พรหมมา จนทฺโสภโณ
ป.ธ.5) จจ.เมืองเลย พ.ศ. 2548-2530

8. พระสุวรรณธีราจารย์ (มูลตรี มหพฺพโล
ป.ธ.4 กศ.ม) รจจ.เลย พ.ศ. 2550-2553

9. พระครูปริยัตนาทร (บุญชู จตฺตมโล
ป.ธ.3 กศ.ม.) เจ้าคณะต�าบลน�้าสวย
เขต 1 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
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วัด ร ร

ÇÑ´ÈÃÕºØÞàÃ×Í§ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 257 ºŒÒ¹µÔéÇ 
¶¹¹à¨ÃÔÞÃÑ° µíÒºÅ¡Ǿ »†Í§ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§àÅÂ
จังหวัดเลย  สังกัดค ะสง มหานิกาย 
ÁÕà¹×éÍ·Õè 8 äÃ‹ 1 §Ò¹ 82 µÃÒÃÒ§ÇÒ »̃¨¨ØºÑ¹ÁÕ 
พระเดชพระคุ พระราชวรีา ร  เจ้าค ะ
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ à»š¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ

ประวัติวัดศรบุญเร ง
ÇÑ́ ÈÃÕºØÞàÃ×Í§ à´ÔÁª×èÍ ÇÑ́ ºŒÒ¹µÔéÇ ÊÃŒÒ§àÁ×èÍ 
พ.ศ. 2315 วัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
มาหลายยุคหลายสมัยมา กระทั่งคุ ห ิง
ประเสริ สุนทรา ัย (µØ‹Á ÊÔ§ËàÊ¹Õ) ÀÃÔÂÒ
¢Í§อามา ยโท พระยาประเสริ สนุทรา ยั
(กระจ่าง สงิหเสน)ี เจ้าเมอืงเลย คนที ่9 ได้
บูรณปฏสิงัขรณ์วัดแห่งนี ้และได้รบัพระราช-

ทานวิสงุคามสมีา เมือ่ปี พ.ศ. 2531 เขตวิสงุ-
คามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร

ปัจจบัุนวัดศรบุีญเรอืงมเีสนาสนะ ประกอบด้วย 
อุโบสถ  อาคารทรงไทย  ศาลาการเปรียญ 
2 ช้ัน  ศาลาอเนกประสงค์  อาคารโรงเรยีน
พระปริยัติศึกษา 3 ช้ัน  กุฏิสงฆ์ จ�านวน
7 หลัง  โรงครัว  าปนสถาน เป็นต้น

ป น วัต ุส�า ัญ
พระพุทธชินราช เป็นพระประธานประจ�า
อุโบสถ และพระอัครสาวก 2 องค์ ซ่ึง
นางสาวจวงจันทร สิงหเสนี ป ท ช  
บุ รีของอามา ยโท พระยาประเสริ
ÊØ¹·ÃÒÈÑÂ (กระจ่าง สงิหเสน)ี และคุ ห งิ
ประเสริ สุนทรา ัย (ตุ่ม สิงหเสนี) เป็น
ผูส้ร้างถวาย นอกจากนียั้งรอยพระพทุธบาท
จ�าลองอีกด้วย

รา นามเจ้า าวาส
ÇÑ´ÈÃÕºØÞàÃ×Í§ มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้ว 
´Ñ§¹Õé 
พระอธิการเคน ธมมปโชโ  พ.ศ. 2470-2476 
พระอธิการสุ่ม สุธมโม พ.ศ.2477-2480
พระครู ทัรธรรมประกา  พ.ศ.2481-2497 
พระราชวรีมุนี (ช�าน ิฉนโฺน ป.ธ.5) เจ้าคณะ
จังหวัดเลยรูปแรก พ.ศ. 2498-2541
พระราชวีรา ร  (เสาร์ อภินนฺโท ป.ธ.7)
เจ้าคณะจงัหวัดเลยรูปปัจจบุนั เป็นเจ้าอาวาส



กิจกรรมด้านการศก า
ÇÑ´ÈÃÕºØÞàÃ×Í§ ได้ส่งเสริมการศึกษาท้ังแก่
พระภิกษุและฆราวาส โดยได้ต้ังโรงเรียน
พระปริยั ิธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 นอกจากนี้ ยังได้สร้าง
ูนย ก าพระพุทธ าสนาวันอาทิ ย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 อีกทั้งยังมีห้องสมุดและ
ทีอ่่านหนงัสอืพมิพ์ไว้ให้ประชาชนได้มาค้นคว้า 
และต่อมาได้ตั้งโรงเรียนพระปริยั ิธรรม
แผนกสามั ก า ในปี พ.ศ. 2542 และ
ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นÇÑ́ ¾Ñ²¹ÒµÑÇÍÂ‹Ò§ และ
มพีระภกิษสุามเณรสอบไล่ได้บาลสีนามหลวง
เป็นอันดับหนึ่ง ในจังหวัดเลยอีกด้วย

กิจกรรมส�า ัญ งวัด
บรรพชาสามเ ร าค ดรู้อน ปีละ 100 รูป 
เริ่ม 2-12 เมษายน ของทุกปี

ป บิั ธิรรมเ ลมิพระเกยีร พิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิ ิ 

พระบรมราชินีนา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 
และ 12 สิงหาคม ของทุกปี

สวดมน ข้ามป  ตามโครงการสวดมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันข้ึน
ปีใหม่ วันที ่31 ธนัวาคมของทกุปี เร่ิมเวลา 
18.00-01.00 น.

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
ÇÑ́ ÈÃÕºØÞàÃ×Í§ ขอเชิญสาธชุนทีม่าท่องเท่ียว
จังหวัดเลย  มากราบสักการะขอพรจาก
หลวงพ่อศรีบุญเรือง พระพุทธรูปศักดิสิทธิ
ซ่ึงสร้างในสมัยสุโขทัย  พร้อมกันนี้ทางวัด
ศรีบุญเรืองก�าลังเร่งด�าเนินการพั นาวัด
เพื่อให้สวยงามทันตามวัตถุประสงค์ ท้ัง
อุโบสถ กุฏิสมเด็จ ก�าแพงหลังวัด จึงขอ
เจรญิพรญาติโยมร่วมสร้างเสนาสนะให้ส�าเรจ็
ตามก�าลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารไทยพา ิชย 
สาขาเลย  เลขบั ชี   
ชอบั ชี วัด รีบุ เรอง



า ร ทธ ร ธรรม
นา �าเ นา ้ว

เสนทางพบ
อําเภอนาแหว

 า ดล ชาว า   ท า แ ่ ชา ว ทรา
ล ล ลพร ธา ด แท   ดแด าม ม าว
ม แ ่ า ร ชา ดา  ล ลาวั ธรรมรม

ั ด ทธ ่ ม วัด พธชั   แ ่ม า าม 

คือค�าขวัญÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇเป็นอ�าเภอซ่ึงต้ัง
อยูท่างทศิตะวันตกของจงัหวดัเลย ห่างจาก
อ�าเภอเมืองเป็นระยะทางประมาณ 125 
กิโลเมตร ผูด้�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอนาแห้ว 
คนปัจจบัุนคือ ¹ÒÂàÃ×Í§Ä· Ô̧ì »ÃÐ¡Íº¸ÃÃÁ

ประวัติ วามเปนมา
ÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇ แยกพื้นที่การปกครองจาก
อ�าเภอด่านซ้ายตั้งเป็น ก่ิงอ�าเภอนาแห้ว  
ในปี พ.ศ. 2513 และได้รับการยกฐานะเป็น 
อ�าเภอนาแห้ว  ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 
2519 นับแต่ได้รับการยกฐานะเป็นอ�าเภอ 
อ�าเภอนาแห้วมีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ 

จ�านวน 17 ท่าน โดยมี Ã.µ.à¡ÃÕÂ§ä¡Ã 
àÈÃÉ°ÊØÇÃÃ³ เป็นนายอ�าเภอคนแรก

้ ม ทั่ว ป ง นา ้ว
ส าพ มิู าส รและส าพอากา มลีกัษณะ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง สลับซับ
ซ้อน โดยจุดที่มีความสูงสุดในพื้นท่ีสูงกว่า
ระดบัน�า้ทะเล 1 428 เมตร และมทีีร่าบลุม่
แม่น�้าขนาดเล็ก มีที่ราบเชิงเขาประมาณ
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และยังมีพื้นที่ป่าไม้
ค่อนข้างสมบูรณ์ จงึท�าให้ลกัษณะภมูอิากาศ
ค่อนข้างหนาวเย็นโดยในช่วงฤดหูนาวจะเริม่
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ตลอด
ฤดูมีอุณหภูมิเฉลี่ย 7 องศา

การปกครองและประชากร อ�าเภอนาแห้ว 
แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ต�าบล 34 หมู่
บ้านมปีระชากร 11 443 คน แยกเป็น ชาย 
6 814 คน หญิง 5 629 คน

ÀÒÉÒนอกจากภาษาไทยกลาง (ภาษาราชการ) 
ทีใ่ช้ในการติดต่อสือ่สารแล้ว อ�าเภอนาแห้ว
ยังมีภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาไทเลย
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ÈÒÊ¹Ò ชาวอ�าเภอนาแห้วร้อยละ 99 นบัถือ
ศาสนาพุทธ และค่อนข้างเคร่งครัดในหลัก 
ปฏิบัติของศาสนา โดยอ�าเภอนาแห้วมีวัดท่ี
ส�าคญัคือ วัดโพธชัิยนาพงึ ตัง้อยู่บ้านนาพงึ 
ต�าบลนาพงึ และวัดศรโีพธชัิยแสงภา ต้ังอยู่
บ้านแสงภา ต�าบลแสงภา

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ เนื่องจากอ�าเภอนาแห้ว เป็น
อ�าเภอท่ีค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองและ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถ่ิน จึงยัง
คงวั นธรรมและความเป็นอยู่แบบด้ังเดิม
ที่เรียบง่ายมีเอกลักษณ์ทางวั นธรรมที่สืบ
ทอดมาจนถึงปัจจบัุนได้แก่ ภาษา การกินอยู่ 
การประกอบอาชีพ การท�าบุญประเพณีที่
ส�าคญั คือ ประเพณแีห่ต้นดอกไม้ในวันสง-
กรานต์ ทีวั่ดศรีโพธชัิย ต�าบลแสงภา เป็นต้น

วิสั ทัศน
เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวั นธรรมเช่ือมโยงเศรษฐกิจสูอ่าเซียน 
ภายใต้การพั นาที่ยั่งยืน

นา �าเ วนเท่ ว นา ว้เท่ ว ด้ทงัป
ÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇนักท่องเที่ยวนิยมช่ืนชอบมา
เที่ยวกันก็เฉพาะช่วงฤดูหนาว คือการได้มา
สมัผสัอากาศหนาวเย็นมาชิมและช็อปผลไม้
เมืองหนาว เช่น สตอเบอรี่ แต่นายอ�าเภอ
นาแห้วขอบอก นาแห้วเที่ยวได้ท้ังปี  โดย
ศักยภาพของพื้นที่ ตลอดทั้งปีนักท่องเที่ยว
สามารถมาเผชิญและสัมผัสกลิ่นอายของ
ธรรมชาติที่ยังไม่ปรุงแต่ง และซึมซับศิลป
วั นธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ท้องถิ่น ที่สืบ
ทอดกันมามากกว่า 400 ปี และมีแหล่งที่
สามารถศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ด้าน
ความมัน่คง นอกจากนียั้งมโีครงการอนัเนอง
มาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรั น
ราชสดุา  สยามบรมราชกมุาร ีคือ โครงการ
สร้างป่าสร้างอาชพี ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศกึษาดูงาน การพั นาการด�าเนนิงานของโครง
การท่ีส่งเสริมให้ราษฎรปลกูป่าประกอบอาชีพ
จากป่า สามารถอยู่กับป่าโดยไม่ต้องบุกรกุป่า 
ท�าลายป่า เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถมา
สัมผัสและมาชมได้ทั้งปีไม่ต้องรอฤดูหนาว
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ด้านล่าง และเห็นวิวของภูสอยดาว ภูเวียง
ประเทศลาวได้

จดุชมววิ เนิน  บนตีนภสูวนทราย เป็น 
จดุท่ีสงูท่ีสดุและเป็นจดุใจกลางของอทุยาน  
และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้าที่
สวยงามอีกด้วย

จดุชมววิ หูวั อ่มตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่ง
ชาติภูสวนทราย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ึน
และจดุชมทะเลหมอกท่ีสวยงามอกีแห่งหนึง่
ในประเทศไทย เป็นท่ีตั้งของหน่วยพิทักษ์
อุทยานภูหัว ่อม

จุดชมวิว ผาหนอง  ผาหมวก ระยะทาง 
1 โลเมตร เดินข้ึนประมาณ 40 นาที เป็น
จุดชมพระอาทิตย์ข้ึน และเป็นจุดชมทะเล
หมอกที่สวยงาม

แหล่งท่องเทียวทางธรรมชา ิ

1. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีพ้ืนที่ท้ัง
หมด 73 225 ไร่ ภูมิประเทศประกอบด้วย
ขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจาก
เหนอืจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบ
แล้งทีม่ไีม้ผลดัใบผสม ตามพืน้ทีส่งูเป็นป่าดบิ
เขา เป็นพรหมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่น
ดนิไทย-ลาว สตัว์ป่าทีพ่บเห็น ได้แก่ เลียงผา 
หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู

2. ¹íéÒµ¡ในพื้นท่ีอ�าเภอนาแห้วมีน�้าตกท่ียัง
คงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง เช่น น�้า
ตกตาดเหืองหรือน�้าตกไทย-ลาวอยู่ห่างจาก
อ�าเภอประมาณ 25 กม. เป็นน�า้ตกท่ีมขีนาด
ใหญ่และสงูมาก ซ่ึงเป็นสมบัติของสองประเทศ 
ไทย-ลาว เกิดจากล�าน�า้เหอืง บรเิวณรอบ  
เป็นป่าทบึทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ครบถ้วน นอก
จากนี้ยังมีน�้าตกอื่น  อีกหลายแห่ง อาทิน�้า
ตกข้ันบันได  น�้าตกธารสวรรค์  น�้าตกคิ้ง  
น�้าตกตาดหมี  น�้าตกช้าง  น�้าตกวังตาด 
และน�้าตกผาค้อ

จดุชมววิด้วยภมูปิระเทศของอ�าเภอนาแห้ว
เป็นภเูขาสลบัซับซ้อน ท�าให้มพีืน้ทีส่งูสามารถ
เดินขึ้นไปชมทิวทัศน์สวยงามได้ เช่น

จดุชมววิ เนิน  เป็นจดุชมวิวในระยะ
ใกล้ สามารถมองเห็นบ้านห้วยน�้าผักอยู ่

แหล่งสักการบูชา

วัด รีโพธิชัยแสง าเป็นวัดเก่าแก่อายุมาก
กว่า 400 ปี เกิดข้ึนพร้อม กับการต้ังชุมชน
บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย สถาปัตยกรรม
ของอุโบสถวัดศรีโพธิชัยแสงภานั้น คล้าย
วัดเชียงของเมืองหลวงพระบาง สร้างข้ึน
ประมาณปี พ.ศ. 2197 ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะอยุธยา ศิลปะล้านช้างและศิลปะจีน 
ภายในพระอโุบสถประดิษฐานหลวงพ่อเพชร 
เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่

วดัโพธิชยันาพงึมพีระพทุธรูปส�าคัญศกัดิสทิธิ
ทีเ่คารพของชาวบ้าน คือ พระเจ้าองคแสน 
หรือพระพุทธรูป นแสนห่าตามประวัติเล่า
ว่า เสด็จมาจากเมอืงเชียงแสนด้วยพระองค์
เอง มาประดิษฐานอยู่ท่ีวัดโพธิชัย โดยมี
ฆ้องห้อย
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ประเ ส�า ัญ
ประเพ ีแห่ ้นดอกไม้มีการแห่ทุกปีใน

ช่วงวันสงกรานต์ปัจจุบันนี้จะเริ่มแห่ต้ังแต่
วันที่ 14-15-16 เมษายน ติดต่อกัน และ
จะมีการแห่ต้นดอกไม้ทุกคืนวันพระ ตลอด
เดือนเมษายน ของทุกปี

ประเพ ีสงกราน  ไทย-ลาววันที่ 10
เมษายน ของทกุปี ชาวไทย-ลาวช่ืนมืน่ร่วม
งานประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์ริมแม่
น�า้เหืองทีม่ต่ีอกันมานาน โดยเทศบาลต�าบล
นาแห้ว ร่วมกับเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี 
สปป.ลาว จัดงานประเพณีสงกรานต์ไทย-
ลาว เป็นประจ�าทุกปี ณ บ้านเหมืองแพร่ 
ต.นาแห้วเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธไมตรี
ระหว่างชาวนาแห้วและชาวเมืองบ่อแตน

ประเพ ีพระธา ุดินแทนเป็นประเพณี
ที่ชาวต�าบลแสงภา และอ�าเภอนาแห้ว ได้
ร่วมกันสืบสานมามากกว่า 200 ปี โดยมี
การคารวะหลวง หรือคารวะใหญ่ประจ�าปี 
ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ข้ึน 15 ค�่า ของ
ทุกปี และน�าเคร่ืองบูชาตามรอบปี ซ่ึงแต่
ละปีจะไม่เหมือนกัน

ศอกมา 1 อัน และลูกแก้วเป็นทองสัมฤทธิ
มาด้วย 1 องค์ พร้อมด้วยปน 1 กระบอก 
ต่อมาเจ้าเมืองเชียงของทราบข่าวจึงยก
ขบวนพลช้าง พลม้า เพื่อท่ีจะอัญเชิญไป
เชียงของ แต่ไม่สามารถอัญเชิญไปได้ และ
เล่ากันต่อมาว่า ถ้าพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จ
ไปประดิษฐาน ณ ทีใ่ด ท่ีนัน้จะไม่มกีารแล้ง 
จงึได้ช่ือว่าพระพทุธรปู นแสนห่า พอถึงฤดู
ตรุษสงกรานต์ ชาวบ้านจะน�าพระพุทธรูป
องค์แสนมาสรงน�้าและท�าพิธีเปลี่ยนเคร่ือง
ทรง ทุกปีมีโบสถ์และวิหารที่วัดแห่งนี้ก่อ
สร้างด้วย ีมือประณีตภายในมีจิตรกรรม า
ผนงัเก่ียวกับพทุธประวัตต่ิาง  กรมศลิปากร
ได้ท�าการตรวจสอบแล้ว พบว่าทั้งโบสถ์ 
วิหาร และพระพุทธรูปนั้นมีอายุ 400 ปี 
นับเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีค่า
ยิ่งของจังหวัดเลย

พระธา ุดินแทนเป็นพระธาตุที่มีลักษณะ
แตก ต่างกับพระธาตุองค์อื่นโดยสิ้นเชิง 
เพราะไม่ได้ก่ออิฐถือปูนอย่างท่ีเคยเห็นกัน
แต่สร้างข้ึนจากดนิท่ีมผีูศ้รทัธาน�ามากองทบั
ถมกันเป็นเวลานานกว่า 200 ปี จนภูเขา
ดินมีขนาดใหญ่ และเป็นที่สักการบูชาของ
ชาว อ.นาแห้ว จนมาถึงทุกวันนี้ 

หินสีทิ อยู่บนเทือกเขาภูตีนภูสวนทราย 
ทางด้านทิศใต้มีหินทรายรูปร่างคล้ายดอก
เห็ดตมูอยู่ 4 ก้อนโผล่ข้ึนกลางป่าดงดิบเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังเป็น
สถานที่ที่ชาวบ้านข้ึนไปสักการะทุก  3 ปี 
ชาวบ้านเรียกว่า 2 ปีหาม 3 ปีครอบ 
หมายถึง ข้ึนไปท�าบุญ 1 คร้ังแล้ว เว้นไป
อีก 2 ปี ข้ึนไปสักการะอีก เรียกว่า ºØÞÀÙ
ห  ่หรือบุ สวนเมียง จะท�าราวปลายเดือน 
3 หรือ เดือน 4 ไม่มีก�าหนดวันท่ีแน่นอน
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เ นา ้ว เม ง ่งการท่ งเท่ ว ะ งทุน า ต้การ ั นาท่ ั่ง น
เท บา ตาบ นา ้ว

ÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇ Ñ̈§ËÇÑ´àÅÂ à»š¹Ë¹Öè§ã¹ÍíÒàÀÍ
¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ·ÕèÁÕá¹ÇªÒÂá´¹µÔ´¡Ñº»ÃÐà·È
เพือ่นบ้าน คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ÅÒÇ ÁÕà¾ÕÂ§ÅíÒ¹íéÒàË×Í§¡Ñé¹¾ÃÁá´¹ ·Ø¡ÇÑ¹¾ÃÐ
จะมีการเปดจุดผ่อนปรน ซ่ึงมีที่ตั้งอยู่ ณ ลาน

อเนกประสงค์ริมแม่น�้าเหือง บ้านเหมืองแพร่ 
à¢µà·ÈºÒÅµíÒºÅ¹ÒáËŒÇ  ÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇ  
จังหวัดเลย (ซ่ึงท้ังสอง ังมีช่ือหมู่บ้านเหมือน
กันคือ หมู่บ้านเหมืองแพร่) โดยจะมีการน�า
สินค้ามาจ�าหน่าย อาทิ สินค้าทางการเกษตร

สินค้าอุปโภคและบริโภค ตาดยาส�าหรับตาก
ยาสูบ เป็นต้น

à·ÈºÒÅµíÒºÅ¹ÒáËŒÇ ÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´
àÅÂ â´Â¡ÒÃ¹íÒ¢Í§¹ÒÂªÑÂ¹Òµ ÃÒª¾ÃËÁÁÒ
¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕµíÒºÅ¹ÒáËŒÇ ซ่ึงมีนโยบาย
ตามแนวทางการพั นาจังหวัดเลยอย่างย่ังยืน 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพั นาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตความรับผิดชอบ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาช่ืนชมและสัมผัสธรรมชาติ  
และวิถีชีวิตคนในท้องถ่ิน และท�าให้นกัท่องเทีย่ว
ได้รู ้สึกถึงความอุ ่นใจ และอบอุ่นท่ีได้เข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ของเทศบาลต�าบลนาแห้ว ซึ่ง
คนในเขตเทศบาล  ได้ด�าเนินชีวิตตามแนว
พระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว   
ในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยประชาชน
ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูหนาวเข้ามาถึงจะเริ่มมีการ
ปลูกผักไว้กินเอง ผักเหล่านี้ล้วนเป็นผักปลอด
สารพิษ ประชาชนจะปลูกอย่างธรรมชาติ

เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

“

“



่งท่ งเท่ ว งเทศบา ต�าบ นา ้ว
ÀÙ¼ÒËÁÇ¡-ÀÙ¼ÒË¹Í§ ต้ังอยู ่ที่บ ้านนาโพธิ 
อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เดิมทีเป็นฐานที่มั่น
ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ต่อมา
ทหารไทยได้ใช้เป็นฐานท่ีมัน่สมยัสงครามร่มเกล้า 
โดยมีแนวบังเกอร์ จุดสังเกตการณ์ท่ีหลงเหลือ
อยู่ ท่ีผาหมวกเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็น
เทศบาลต�าบลนาแห้วและหมู่บ้านทาง ังสา-
ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 5 
หมู่บ้าน (แบ่งเขตประเทศท่ีล�าน�้าเหือง) ในฤดู
หนาวและฤดู นจะเป็นจุดชมทะเลหมอกท่ี
สวยงามแห่งหนึ่งในอ�าเภอนาแห้ว  

จากผาหมวกเราสามารถเดินตามสันเขาไปตาม
ทางเดินของทหารเดิมประมาณ 900 เมตร 
ผ่านผาธงไทย (ซ่ึงทหารได้ใช้สีทาท่ีหน้าผา-
เป็นรูปธงไทย) และฐานท่ีมั่นทหาร (ปัจจุบัน
ยังมีบังเกอร์และเครื่องมือเคร่ืองใช้เก่าให้เห็น
อยู่) จากจุดท่ีตั้งบังเกอร์เราจะมองเห็นยอด
ผาหนอง ซ่ึงมีลักษณะเป็นก้อนหินทรายขนาด
ใหญ่ เราต้องปีนข้ึนไปตามบันไดไม้เพื่อให้ถึง
ยอดภูผาหนองซ่ึงจะมีบังเกอร์ทหารเก่า และ
หนองน�้าขนาดความกว้าง 6 เมตร ท่ีชาวบ้าน
ก้ันไว้ใช้น�้าในวัดป่านาโพธิ (เดิมเป็นหนองน�้า
ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมบนยอดภูผาหนอง ยัง
ไม่มีการก่อสร้างอิฐข้ึนเพื่อก้ันน�้า โดยมีเร่ือง
เล่าต่อ  กันมาว่า น�้าในหนองน�้าแห่งนี้ไม่เคย
เหือดแห้ง แม้จะวิดน�้าออกก็ไม่เคยแห้งเลย) 

ทีย่อดผาหนอง เราสามารถข้ึนไปชมพระอาทิตย์
ข้ึน และทะเลหมอกได้พร้อม  กัน โดยภูผา
หมวก ภผูาหนองเป็นภเูขาหินทราย ซ่ึงเทศบาล  
ได้มีค�าขวัญที่ว่า “§ÍÂ¼ÒË¹Í§ àºÔè§ÊÍ§½˜›§-
àË×Í§” และจัดกิจกรรมข้ึนชมทะเลหมอก ณ 
จุดชมวิวผาหมวก ผาหนอง ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ทต นา ้ว ั นาการศก า
ส่มาตร านสาก
à·ÈºÒÅµíÒºÅ¹ÒáËŒÇ มีศูนย์พั นาเด็กเล็ก  
จ�านวน 1 แห่ง ได้รับรางวัล “ ูนยเด็กเล็ก
¹‹ÒÍÂÙ‹ÂÍ´àÂÕèÂÁáË‹§»‚” ระดับประเทศ พ.ศ.2551 
และได้รับรางวัลอื่น  อีกมากมายหลายด้าน 
อาทิ  รางวัลครูผู ้ดูแลเด็กดีเด่นครบทุกคน 
รางวัลศูนย์พั นาเด็กเล็กดีเด่น รางวัลศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
มุง่สูม่าตรฐานพั นาการเรยีนรู้ ก้าวสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( E ) จนเป็นแหล่งศึกษา
ดงูานท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพือ่น�าแบบ
อย่างนี้ไปพั นาศูนย์พั นาเด็กเล็กของตนเอง 

บ้านเ ม ง ร่
เทศบาลต�าบลนาแห้ว มกีารผลติสนิค้า   
ระดับ 4 ดาว คือ ถ่ัวค่ัวทรายน้องเกง และ
ได้น�าไปแสดงในงานจัดแสดงสินค้า  
ในเมืองทองธานีทุกปี  สามารถติดต่อได้ที่  
08 7215 9363 (นางดวงดาว บุญพรหม) 
และสินค ้าพื้นเมืองมากมายอีกหลายร ้าน 
ณ บ้านเหมืองแพร่

เส้นทางการเดินทาง
à·ÈºÒÅµíÒºÅ¹ÒáËŒÇ ÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂ  
มรีะยะห่างจากตวัจงัหวัด 117 กิโลเมตร สามารถ

เดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถโดย
สารประจ�าทาง (จะเดินทางเป็นเวลาวันละ 2  
เที่ยว ไป-กลับ คือ เวลาออกจากต�าบลแสงภา
ประมาณ 08.30 น. กลับจากด่านซ้ายเวลา
ประมาณ 12.00 น.) โดยใช้ถนนหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2113 ระยะทางจากอ�าเภอด่านซ้าย
มาถึงตัวอ�าเภอนาแห้ว ประมาณ 33 กิโลเมตร  
ระยะทางจากตัวอ�าเภอนาแห้วถึงจุดผ่อนปรน
บ้านเหมืองแพร่ ประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะ
·Ò§¨Ò¡µÑÇÍíÒàÀÍ¹ÒáËŒÇ¶Ö§·Ò§¢Öé¹¨Ø´ªÁÇÔÇ
และลานกางเต็นท์ภูผาหมวก  ภูผาหนอง 
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร (ภผูาหมวก  ภผูาหนอง
ไม่มีรถโดยสารประจ�าทางผ่าน) การเดินทาง
จะต้องโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ซ่ึง
สามารถน�ารถยนต์ข้ึนจอดได้ ณ ลานกางเตน็ท์
ด้านล่าง และเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 
กิโลเมตรจะพบจดุชมวิวภผูาหมวก และเดนิเท้า
ต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรและปนเขาข้ึน
ตามบันไดไม้ประมาณ 300 เมตร จะถึงจุด
ชมวิวภูผาหนอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลนาแห้ว
โทร.042 897096 
หรือติดต่อนายกเทศมนตรีต�าบลนาแห้ว
โทร.081 658820



บรกิารสาธาร ะ ร บ มุ มุ นเ ม้ ง วั นธรรมประเ ัง่ น
บน น าน เ ง เตร ม ร้ มส่ประ า ม าเ น

เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ลแ า

“
“

วิสั ทัศนการ ั นาองค์การบริหารส่วนต�าบลแสง า ่งตัง ่ท่ นนเ ม ง ร่ ้ว มุ่น
ต�าบ สง า �าเ นา ้ว จัง วัดเ ่ ่าง �าเ นา ้วประมา กิ เมตร ปจจุบันม
นาง นิดา ป าค�าด�ารงต�า น่ง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแสง า

้ ม ทั่ว ป
องคการบริหารส่วน าบลแสง า ÁÕà¹×éÍ·Õè
»ÃÐÁÒ³ 120 µÃ.¡Á. ËÃ×Í 75,000 äÃ‹ 
ÁṎ íÒ¹Ç¹ 6 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ¾×é¹·ÕèÊ‹Ç¹ãËÞ‹ÍÂÙ‹ã¹à¢µ
ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ áÅÐà¢µ»†ÒÊ§Ç¹áË‹§ªÒµÔ 
ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีภเูขาสงู มคีวามสวยงาม ความ
อดุมสมบรูณ์ อากาศทีบ่รสิทุธ ิแต่ละหมูบ้่าน
µÑé§ÍÂÙ‹Ë‹Ò§ä¡Å¡Ñ¹áÅÐÍÂÙ‹ã¹ËØºà¢Ò ¨Ö§ÁÕÇÔ¶Õ
ชีวิตในการพึง่พาตนเอง วั นธรรมประเพณี
เป็นสิ่งหลอมรวมจิตใจเกิดความรักความ
สามัคคีของชาวบ้าน

ุทธศาสตรการ ั นา น ั นาป

ยุทธ าส รที  การพั นาด้านสาธาร ู
ปโ ค สาธาร ปูการ และโครงสร้างพน าน
1. พั นาด้าน สาธารณปูโภคสาธารณปูการ
  และโครงสร้างพื้นฐาน
2. ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ นันทนาการ     
Ê¶Ò¹·ÕèÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ
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3. พั นาแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ
4. ¾Ñ²¹ÒÇÒ§¼Ñ§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§ËÁÙ‹ºŒÒ¹

ยุทธ าส รที  การพั นาคน สังคม 
คุ าพชวีิ และการพั นาการเมอง การ
บริหารจัดการทีดี
1. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
2. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒÂÒ
àÊ¾µÔ´
3. ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต
และทรัพย์สิน
4. Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ ¡ÒÃ¡ÕÌÒ
áÅÐ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผูด้้อยโอกาส ผูติ้ดเช้ือเอดส์ การจดัสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
6. ส่งเสรมิการปองกนัโรคตดิต่อ การบรกิาร
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
7. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ¡ÒÃÁÕ
Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò µÒÁËÅÑ¡
ธรรมาภิบาล
8. ส่งเสรมิพั นาศกัยภาพขององค์กร ด้าน
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ
9. สนบัสนนุหน่วยงานของรฐั พธิกีาร รฐัพธีิ 
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ยุทธ าส รท ี  การพั นาด้านการส่งเสรมิ
การท่องเทียว และฟนฟูระบบนิเว เพอ
รัก าสมดุลทางธรรมชา ิ
1. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอ�านวย

ความสะดวก ประชาสมัพนัธ์ แหล่งท่องเทีย่ว
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¡íÒ¨Ñ́ ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ 
สิ่งปฏิกูล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ËÁÙ‹ºŒÒ¹
4. Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·Ò
สาธารณภัย

ยุทธ าส รที  การพั นาด้านการ ก า  
าสนา และอนุรัก วั นธรรมประเพ ี
ูมิป าท้อง ิน

1. ส่งเสรมิด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอย่างถูกต้อง
2. ส่งเสริมการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 
ตามมาตรฐานศนูย์พั นาเดก็เลก็ก่อนวัยเรยีน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา 
ศิลปะ วั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ วั นธรรม 
ภาษา เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม
ÍÒà«ÕÂ¹

ยุทธ าส รที  การพั นาด้านการเพิม
ักย าพและเพิมมูลค่าผลผลิ ทางการ

เก ร
1. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและเพิ่ม
¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕ¾
2. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃá»ÃÃÙ»
ผลผลิต การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
3. ส่งเสริมการเกษตรอนิทรีย์ เกษตรแบบผสม
¼ÊÒ¹ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ส านท่ท่ งเท่ วส�า ัญ
วดั รโีพธิชยัแสง าµÑé§ÍÂÙ‹·ÕèºŒÒ¹áÊ§ÀÒ à»š¹
ÇÑ´·Õèà¡‹Òá¡‹ÍÕ¡áË‹§Ë¹Öè§·ÕèÊÃŒÒ§ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñº
ªØÁª¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹áÊ§ÀÒ·ÕèÁÕÍÒÂØ¡Ç‹Ò 400 »‚
ÁÒáÅŒÇ ÀÒÂã¹ÇÑ´ÁÕพระพุทธรูปองคแสน
พระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่ว
อายุคน ภายในวิหารยังมีจิตรกรรม าผนัง
เก่ียวกับพทุธประวัตแิละวรรณกรรมท้องถ่ิน
ที่ผนังด้านทิศเหนือมีจารึกว่าภาพเขียนดัง
กล่าวเขียนข้ึนเมื่อจุลศักราช 1214 ตรงกับ
พ.ศ. 2395 ตรงกับช่วงรัชกาลพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัáÅÐ·Õè́ ŒÒ¹¹Í¡
พระอโุบสถหลงัเดียวกันนียั้งมภีาพจติรกรรม 
ซ่ึงเขียนขึน้ในสมยัหลงัคือเมือ่ปี พ.ศ. 2459

พระธา ุดินแทนนับเป็นหนึ่งในพระธาตุที่
ไม่เหมือนใครในเมืองไทย เกิดจากน�าดินมา
¡Í§¨¹ÊÙ§¨¹à¡×Íºà»š¹à¹Ô¹à¢Ò¢¹Ò´Â‹ÍÁ 
โดยพระธดุงค์ร่วมกับชาวบ้านสร้างพระธาตุ
เมื่อวันเพ็ญปี พ.ศ. 2146 ชาวบ้านเช่ือว่า
ËÒ¡·íÒºØÞ Œ́ÇÂ¡ÒÃµÑ¡ Ố¹ãÊ‹¶Ñ§áÅŒÇ¹íÒ¢Öé¹ä»
เทบนองค์พระธาตแุล้วอธฐิานจติขอให้สมดงั
ตัง้ใจหวัง(ห้ามใส่รองเท้าเดินข้ึนองค์พระธาตุ)

152



นา กคริงµÑé§ÍÂÙ‹·Õè µ.áÊ§ÀÒ ºÃÔàÇ³¹íéÒµ¡
มีพืชพันธุ์นานาชนิดข้ึนริม ังท�าให้ดูมีความ
อดุมสมบรูณ์ สวยสด งดงาม มก้ีอนหินเรยีง
¡Ñ¹à»š¹ªÑé¹æ µÍ¹Å‹Ò§ ÁÕÍ‹Ò§¹íéÒ¢¹Ò´ãËÞ‹ 
มีศาลาพักผ่อนหย่อนใจส�าหรับผู้มาเที่ยว

นา กวัง าด ÍÂÙ‹ã¹à¢µÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙ
ÊÇ¹·ÃÒÂ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡·Õè·íÒ¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹áË‹§
ชาต ิประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่เหนอืน�า้ตก
ªŒÒ§µ¡ 1.5 ¡Á. ÍÂÙ‹ã¹ÅíÒ¹íéÒá¾Ã‹àª‹¹¡Ñ¹

นา ก าดเหอง µÑé§ÍÂÙ‹·Õè µ.áÊ§ÀÒ Í.¹ÒáËŒÇ 
¨.àÅÂ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍ»ÃÐÁÒ³ 25 ¡Á. 
à»š¹¹íéÒµ¡·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹áÅÐÊÙ§ÁÒ¡ «Öè§à»š¹
สมบัติของสอง ประเทศ ไทย ลาว เกดิจาก
ล�าน�า้เหือง บริเวณรอบ  เป็นป่าทบึทีม่คีวาม
อุดมสมบูรณ์ครบถ้วน

นา กช้าง ก อยู่เลยน�้าตกคร้ิงไปประมาณ 
1 ¡Á. à»š¹¹íéÒµ¡ÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 10 Á. ¡ÇŒÒ§
»ÃÐÁÒ³ 20 Á. ÊÒÂ¹íéÒäËÅµ¡Å§ÁÒ¡ÃÐ·º
โขดหินด้านล่างเป็นช้ัน  ก่อนลงสู่แอ่งน�้า
ด้านล่างบริเวณรอบ  เป็นป่าทึบท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ครบถ้วน

ประเพ ีแห่ ้นดอกไม้  วัด รีโพธิชัย
(แสงภา) เริ่มมีการแห่ต้นดอกไม้ต้ังแต่ก่อ
สร้างวัดแล้วเสร็จรวมเวลากว่า 400 ปีมา 
แล้วในช่วงวันสงกรานต์ เริ่มจากการเก็บ

à¡ÉµÃºŒÒ¹º‹ÍàËÁ×Í§¹ŒÍÂ OTOP5 ´ÒÇ¢Í§
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ àÁ×èÍ»‚ 2553

หมู่บ้านส รอเบอรี ·ÕèºŒÒ¹º‹ÍàËÁ×Í§¹ŒÍÂ 
áÅÐºŒÒ¹ËŒÇÂ¹íéÒ¼Ñ¡ «Öè§à»š¹¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÀÙÁÔ
อากาศหนาวเย็น ปัจจุบันมีไร่สตรอเบอรี่
ÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò 10 äÃ‹ áÅÐÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ “¡Í§
ทนุสตรอเบอรี่  ส�าหรบัสายพนัธุส์ตรอเบอรี่
ของที่นี่จะใช้ พันธุ์ 329

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ไม้กวาดดอกห า้แสง า
ไม้กวาดของทีน่ีจ่ะเน้นคณุภาพ ความคงทน
สามารถใช้งานได้ดี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่าน
การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน(มผช.) 
»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á¨Ñ´µÑé§à»š¹ÇÔÊÒË¡Ô¨
ชุมชนมีสมาชิก 24 คน มีรายได้เข้าสู่กลุ่ม
äÁ‹µíèÒ¡Ç‹Ò 500,000 ºÒ·µ‹Í»‚ áÅÐÁÕ¡ÒÃ
»ÅÙ¡´Í¡á¢Á¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÅíèÒà»š¹ÊÑ¹

´Í¡äÁŒÊ´·íÒà»š¹ª‹Í ¾Ñ²¹ÒÁÒà»š¹¾Ò¹¾Ø‹Á
พานบายศรีขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ และ
ได้พั นาไปจนถึงการท�าโครงสร้างด้วยไม้ไผ่ 
ภายในตดิเทยีนไข และจดุไฟเพือ่ให้เกิดแสง
สว่างด้วยทุกต้น ต้องใช้คนหาม 6-10 คน 
ผู้หามต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นดอกไม้
ËÁØ¹«ŒÒÂ¢ÇÒµÒÁ¨Ñ§ËÇÐàÊÕÂ§¡ÅÍ§ ¦ŒÍ§ 
ฉิ่ง ฉาบ ที่บรรเลงประกอบจนกว่าจะครบ 
3 รอบโดยชาวบ้านมีความเช่ือว่า การที่ได้
¹íÒ´Í¡äÁŒÁÒºÙªÒ¾ÃÐÃÑµ¹µÃÑÂ¹Ñé¹ ¨Ð·íÒãËŒ
ÍÂÙ‹́ ÕÁÕÊØ¢½¹µ¡µŒÍ§µÒÁÄ Ù́¡ÒÅ àÃ×Í¡ÊÇ¹äÃ‹
นาอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองมีความร่มเย็น
เป็นสขุปราศจากโรค ภยั ไข้ เจบ็ วัว ควาย 
สัตว์เลี้ยงต่าง  เทศกาลแห่ต้นดอกไม้จัด
ข้ึนในวันที ่14-15-16 เมษายน เวลาประมาณ
1 ทุ่ม - 3 ทุ่ม

สิน ้า นต�าบ
ผลิ ั มะคาเดเมียอบยีห้อ “เก ร ู 
สันทราย ¢Í§¡ÅØ‹Áá»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃ
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ระ ง สน ่บ้าน งามตระการน�าตกตาด ม �าสว ด าก ง
จิตรกรรมน่าม ง า นัง

เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล าพ
“ “

ค�า ว ต�าบลนาพง ต�าบ ่ง ่ า ต้การด งองค์การบริหารส่วนต�าบลนาพง ่งม
ส�านักงานตัง ่เ ท่ ม่ท่ ต�าบ นา ง �าเ นา ้ว จัง วัดเ ด มระ ะทาง ่างจาก
�าเ นา ้ว ก ม ะมระ ะทาง ่างจากจัง วัดเ ก ม

»˜¨¨ØºÑ¹องคการบริหารส่วน าบลนาพง
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. นายเมธี สุขเสริม นายก อบต.นาพึง
2. นายคมสันต์ สุทธิ รองนายก  
3. นาย ค�าหม่วน พิมพ์พก รองนายก  
4. นายวิวั  กุลศิริ เลขานุการนายก

ซึ่งได้บริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การ
พั นาต�าบลนาพึงที่ว่า

“ ก้าวนาด้านเ ร กิจ ทุกชีวิ อยู่ดีกินดี 
คนมีการ ก า วั นธรรมลาค่า พั นา
ชุมชน ห้น่าอยู่อย่างยังยน 

้ ม น านต�าบ นา ง
ต�าบลนาพงึ มพีืน้ทีท้ั่งหมด 89 375 ไร่ หรือ 
ประมาณ 143ตร.กม.เนือ้ทีส่่วนใหญ่เป็นภเูขา
สลบัซับซ้อน สงูกว่าระดบัน�า้ทะเลปานกลาง 
494 เมตร มทีีร่าบเหมาะส�าหรบัการเพาะปลกู
เพียง 10  เท่านั้น มีเนื้อที่เป็นเนินเขา 
ประมาณ 90  มเีทอืกเขาทีส่�าคัญคือ ภขัูด
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สิน ้า ท ป
สนิค้าประจ�าต�าบลนาพงึคอื วัควัทราย â´Â
กลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านต่าง  ซึ่งมีอยู่ 5 กลุ่ม
ถ่ัวค่ัวทราย ต�าบลนาพึงเป็นที่ข้ึนช่ือมากใน
เรือ่งของความอร่อย กรอบ หอมมนั เพราะ
ใช้วัตถุดิบเป็นถั่วลิลงที่ใหม่สดตลอด

มีอาณาเขตดังนี้

ทศิเหนอื ติดต่อกับต�าบลนาแห้ว อ�าเภนาแห้ว 
จังหวัดเลย

ทศิใต้ ตดิต่อกับต�าบลนามาลา อ�าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�าบลนาดี อ�าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต�าบลน�้ากุ่ม อ�าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

มีหมู ่บ ้านในเขตรับผิดชอบต�าบลนาพึง 
จ�านวน 8 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านนาพึง  หมู่ที่ 2 บ้านนาจาน  
หมูท่ี่ 3 บ้านนาพระ  หมูท่ี ่4 บ้านนาท่อน  
หมู ่ท่ี 5 บ้านเกลี้ยง  หมู ่ที่ 6 บ้านลาด  
หมูท่ี ่7 บ้านนาแซงและหมูท่ี ่8 บ้านกลาง 
ทั้งต�าบลมีจ�านวน 587 ครัวเรือนประชากร
ทั้งต�าบล มีจ�านวน 2 103 คน 
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ส านท่ท่ งเท่ วส�า ัญ
วัดโพธิชัย

วัดโพธชัิยต้ังอยู่หมูท่ี ่1 ต�าบลนาพงึ อ�าเภอ
นาแห้ว จังหวัดเลย เป็นวัดท่ีมีอายุเก่าแก่
กว่า 400 ปี ต้ังข้ึนในสมยักรงุศรีอยุธยาตอน
กลาง สิ่งที่น่าสนใจในวัดประกอบด้วย

1. ตัวอุโบสถโบราณอายุ 400 กว่าปี

2. ภาพจติรกรรม าผนงัโบราณ ตามประวัติ
ผู้เขียนภาพภายในอุโบสถท้ัง 4 ทิศเป็นคน
สงิห์บุร ีช่ือขุนพรม มาตัง้หลกัปักฐานท่ีบ้าน
นาพึง จึงได้อุทิศเวลามาเขียนภาพอุโบสถ
โดย าผนงัทิศเหนอืเป็นประวัตพิระพทุธเจ้า 
ตรัสรู้ ปรินิพพาน ทิศใต้เป็นเร่ืองพระเวส
สนัดรชาดก ทศิตะวันออกเป็นกัณฑ์ต่าง  ของ
เร่ืองพระเวสสันดร ทิศตะวันตกเป็นเร่ือง
ราวการท�ามาหากินการค้าขาย สภาพสงัคม
คนสมัยนั้น ทิศเหนือเป็นภาษาลาวหรือ
ภาษาไทยน้อยเพราะโบราณบรเิวณ นีข้ึ้นกับ
แขวงไชยบุรี เมืองแก่นท้าว ปี พ.ศ. 2482 
รัง่เศสเข้ามาลาวและตไีปเป็นเมอืงข้ึนเราจงึ 

เสียดินแดนให้ รั่งเศสไป ส่วนจิตรกรรม า
ผนงั ด้านนอกอโุบสถทิศตะวันตกคนทีเ่ขียน
คือท้าวสีหะบุตร สมัยนั้นนายบุญทันเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน เขียนข้ึนในปี พ.ศ. 2458 สมัย
กรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้น รชักาลที ่5 ดงัจะ
เห็นได้จากภาพเขียนมรีถไฟ มทีหาร ร่ังเศส 
และมวีรรณคดเีร่ืองสงัข์ศิลปชัย และการะเกด

3. พระองค์แสนเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิสิทธิ
คู ่บ้านของชาวนาพงึมปีระวัตคิวามเป็นมาจาก
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การเล่าขานและจากการรวบรวมหลักฐาน
ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างข้ึนท่ีเมือง
เชียงแสนท�าด้วยทองส�าริด ศิลปะล้านช้าง 
พุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ชาวบ้านมักเรียก
ว่า พระเจ้าองค์แสน  หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า พระเจ้า นแสนห่า

นา ก าดหมี

ตั้งอยู ่ในป่าบริเวณบ้านเกลี้ยง ต.นาพึง 
อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นน�า้ตกท่ีมคีวามสวยงาม
ทั้งตัวน�้าตกและล�าธารและยังมีน�้าตกใกล้
เคียงคือน�้าตกตาดไ ที่อยู่ไม่ไกลกันอีกด้วย 
ทัง้สองน�า้ตกเป็นสายของล�าน�า้หูซ่ึงหล่อเลีย้ง
พชืผลทางการเกษตรของชาวต�าบลนาพงึมา 
แต่สมัยโบราณ สามารถเดินทางข้ึนไปท่อง
เที่ยวได้โดยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ และรถ
ไถนาเพื่อการเกษตรดัดแปลง (อีแต๊ก)

สามารถดูภาพประกอบสถานที่ส�าคัญได้ท่ี 
. aph . o.th หรือติดต่อสอบถาม

ได้ที่ อบต.นาพึง โทรศัพท์  โทรสาร 
042079248

วัด าผากลอง

เป็นวัดราษฎร์ธรรมยุตินิกาย เจ้าอาวาสคือ
พระอนันต์ สัญญโต หรือพระอาจารย์อ้วน 
เป็นวัดที่เหมาะส�าหรับการไปปฏิบัติธรรม 
และการพักผ่อนตามธรรมชาติบรรยากาศ
สงบร่มรืน่ ตัง้อยู่ทีบ้่านนาท่อน ต�าบลนาพงึ
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

“
“

าร ร าร ่ว า ล ามาลา
ด ักธรรมา ิบา มุ่งส่ ง กร ่งการบริการท่เปนเ ิศ

วิสั ทัศนการ ั นา องค์การบริหารส่วนต�าบลนา าลา ตัง ่ ม่ท่ บ้าน น ง วา
ต�าบ นามา า �าเ นา ้ว จัง วัดเ นนสา ด่าน ้า เ ม ง ร่
ปจจุบันม นายสุรพล ก ลรตน์ เปน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนา าลา

้ ม ทั่ว ป
องคการบริหารส่วน าบลนามาลา ÁÕà¹×éÍ·Õè
â´Â»ÃÐÁÒ³ 123.73 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í  
77,331.25 äÃ‹ ÊÀÒ¾ÀÙÁÔ»ÃÐà·ÈÊ‹Ç¹ãËÞ‹
เป็นหุบเขามคีวามลาดชันสงูม ีพืน้ท่ีราบน้อย
มีระดับความสูงของพื้นที่สูง 1 426 เมตร
จากระดับน�้าทะเล และต�่าสุด 500 เมตร
จากระดับน�้าทะเล  มีภูเขาที่ส�าคัญได้แก่ 
ภูขัด ภูเปอย ภูเก้าง้อม มีล�าน�้าพึงไหลผ่าน
บ้านนามาลา บ้านซ�าทอง บ้านนาปูน บ้าน
หัวด่าน บ้านโนนสว่าง สภาพความสมบูรณ์
ทางทรัพยากรป่าไม้ยังถือว่าสมบูรณ์

ต�าบลนามาลา ประกอบด้วยหมูบ้่านจ�านวน  
8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนามาลา  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวด่าน  หมู่ที่ 3 บ้านนาปูน   
หมู่ที่ 4 บ้านซ�าทอง  หมู่ที่ 5 บ้านหนอง-
หวาย  หมู่ท่ี 6 บ้านโคก  หมู่ท่ี 7 บ้าน-
หนองสิม และหมู่ท่ี 8 บ้านโนนสว่าง จาก
ข้อมูลของส�านักทะเบียนราษฎร์ ของอ�าเภอ
นาแห้ว เมื่อวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 
2558 พบว่า ต�าบลนามาลา มีจ�านวน
ประชากรทัง้สิน้ 3 128 คน จ�าแนกเป็นชาย 
1 615 คน หญิง 1 513 คน และมีจ�านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 890 ครัวเรือน
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ุทธศาสตร ะ นวทางการ ั นา ป
องคการบรหิารส่วน าบลนามาลาได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพั นา ไว้ดังนี้

ยุทธ าส รที  
การพั นาด้านโครงสร้างพน าน »ÃÐ¡Íº
ด้วยแนวทางการพั นา ดังนี้

 1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ�ารุงรักษา 
       พั นาด้านการคมนาคม

 1.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ�ารุงรักษา 
       พั นาด้านระบบไฟฟา

 1.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ�ารุงรักษา
       พั นาด้านระบบประปา

 1.4 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ�ารุงรักษา 
     พั นาด้านแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร
 1.5 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ�ารุงรักษา  

       พั นาด้านอาคารสถานที่

ยุทธ าส รที  
การพั นาด้านทรัพยากรธรรมชา ิและ
สิงแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทางการ
พั นา ดังนี้

 2.1 การรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

       สิ่งแวดล้อม
 2.2 การคุ ้มครอง ดูแล บ�ารุงรักษา 

ปองกัน  บ�าบัดฟ นฟูทรัพยากร
       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธ าส รที  
การพั นาด้านเ ร กจิและการท่องเทยีว
ประกอบด้วยแนวทางการพั นา ดังนี้

 3.1 ด้านการส่งเสรมิ สนบัสนนุ พั นา 
    การสร ้างอาชีพและเพิ่มรายได ้
 3.2 ด ้านการวางแผนพั นาแหล ่ง

       ·‹Í§à·ÕèÂÇ
 3.3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
 พั นา  และได้รับประโยชน์จาก
 แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที่
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ยุทธ าส รที  
การพั นาด้านสังคมและคุ าพชีวิ
ประกอบด้วยแนวทางการพั นา ดังนี้
   4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ

 ศึกษา นวัตกรรมทุกรูปแบบท้ังใน
       และนอกระบบ

 4.2 การส่งเสริม สนับสนุน พั นา
       ด้านสาธารณสุข

 4.3 การสังคมสงเคราะห์และพั นา
  คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู ้สูงอายุ

       และผู้ด้อยโอกาส
 4.4 การส่งเสรมิศิลปวั นธรรม ศาสนา 

 จารตีประเพณแีละภมูปัิญญาท้องถ่ิน
 4.5 การส่งเสริม สนับสนุน กี าและ

       นันทนาการ
 4.6 การจัดระเบียบชุมชน การรักษา

 ความสงบเรียบร้อย และการปองกัน
       บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธ าส รที  
การพั นาด้านการเมองและการบริหาร
ประกอบด้วยแนวทางการพั นา ดังนี้

 5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
 ประชาชนในการบริหารจัดการ 
และตรวจสอบ ควบคุม บริหาร

       ราชการด้วยความโปร่งใส
 5.2 การส ่งเสริม พั นา ปรับปรุง 

       เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในการ
       ให้บริการประชาชน

 5.3 การพั นาปรบัปรงุสถานท่ี อปุกรณ์ 
 เครือ่งมอืเคร่ืองใช้ทีท่นัสมยั เหมาะ

       สมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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ส านท่ท่ งเท่ วส�า ญั งต�าบ นามา า
นา กผาผง  ผาจอม เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่ีอยู่ห่างจากตลาด
นัดชุมชนไปทางท้ายหมู่บ้านหนองสิม เพียง 
500 เมตรเท่านั้น ซึ่งสามารถเดินเท้าเข้าไป
ถึงน�้าตกท่ีมีความสวยงาม โดยเฉพาะช่วง
ปลายฤดู นต้นฤดูหนาว  เหมาะส�าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ ช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศหรือเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

จุดชมวิวนามาลา “ อดแล้วนามาลากอ
อยู่บนเส้นทางทีจ่ะไปอ�าเภอนาแห้ว บริเวณ
กิโลเมตรท่ี 13 700 ต้ังอยู่จดุสงูสดุของภเูปอย 
เป็นอีกสถานท่ีหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควร
พลาดในการแวะเก็บภาพหรือชมวิว สูด
อากาศบริสุทธิที่มีให้สัมผัสได้ทุกฤดู ซ่ึง
จะมองเห็นท้ังอ�าเภอด่านซ้าย อ�าเภอภูเรือ 
และอ�าเภอนาแห้ว และสามารถเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ในท้องถ่ินได้ 

ลาดนัดชุมชนบ้านหนองสิม ตั้งอยู่บริเวณ
กิโลเมตรที่ 11 ของถนนสายด่านซ้าย - 
เมืองแพร่ เป็นตลาดนัดชุมชนเล็ก  ที่มี
ของพื้นบ้านขาย  โดยเฉพาะของป่าตาม
ฤดูกาล ได้แก่ เห็ดหลากหลายชนดิ หน่อไม้ 
หมากก่อ หมากค้อ เป็นต้น สามารถแวะซ้ือ
หาเพือ่น�าไปปรงุเป็นอาหารรสเด็ด หรือเป็น
¢Í§½Ò¡
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

“

“
าร ร าร ่ว า ล ล่า

เ น สุด ง สาน ต�านาน กเส าวบ้าน �่า วานสับปะรด เ ว ดเ าต้นน�า
เ ิศ �าน�าสาม ่าง ตาม นวทาง ระรา ด�าริ

�า วัญ ง ง การบริ ารส่วนต�าบ เ ่าก ก �าเ นา ้ว จัง วัดเ
่งมระ ะทาง ่างจาก �าเ นา ้วประมา กิ เมตร ่างจากจัง วัดเ
ประมา กิ เมตร ปจจุบันม นายประสิ ิ ย ป า เปนนา ก ง การ
บริ ารส่วนต�าบ เ ่าก ก ่งบริ ารงาน า ต้วิสั ทัศน นการ ั นา

หล่ากอหกพ นา ประ าร่ว จ
สร้าง อง ห ่สบปะรด ส่ รดก ินลก สอ พอก้าวส่ 

ประวัติต�าบ เ ่าก ก
แรกเร่ิมมกีลุม่ชาวบ้านอพยพมาจาก สปป.ลาว ซ่ึงในอดตีอยู่ในการปกครองของประเทศไทย
ÁÒ¡‹ÍµÑé§ºŒÒ¹ª×èÍ “¹ÒàÁ×Í§” (ปัจจบุนัคือ บ้าน-นาลึง่) เมือ่มปีระชากรเพิม่ข้ึนจงึมชีาวบ้าน
บางส่วนแยกมาต้ังหมูเ่ลก็  ท่ีนาหว่าน ต่อมาได้พากันย้ายไปท�าไร่อยู่ใกล้กับกอไผ่หกใหญ่ทีม่ี
อยู่มากมายและมีแหล่งน�้า โดยมีราษฎรมาอยู่รวมกัน 8 ครัวเรือน และได้เรียกช่ือว่า 
“ºŒÒ¹àËÅ‹Ò¡ÍË¡” ต�าบลแสงภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2483 โดยมีผู้น�าหมู่บ้านคือ ¹ÒÂâÎÁ 
จันทะคุ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาบ้านเหล่า กอหกได้แยกออกจากต�าบลแสงภา และได้
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จุดเด่น งต�าบ เ ่าก ก
1. บ้านเหล่ากอหก ต�าบลเหล่ากอหก

เป็นถ่ินก�าเนิดลูกเสือชาวบ้าน  ซ่ึง
สามารถที่จะพั นาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้

2. พื้นท่ีและสภาพของทรัพยากรป่าไม้
และอากาศ ที่มีพื้นที่สูงจากระดับน�้า
ทะเลโดยเฉลี่ยต้ังแต่ 600-1 115.65
เมตร และมีสภาพของหุบเขาสูงท�า
ให้อากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัด บาง
ปีอณุหภมูติดิลบ จงึสามารถเพาะปลกู
ไม้เมอืงหนาวหรือไม้ผลได้ด ีเนือ่งจาก
มีความช้ืนและอากาศเย็นตลอดปี
ซ่ึงสามารถที่จะพั นาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้

จุดมุ่ง มา เ ่ การ ั นา
1. การคมนาคมและการสาธารณูปโภค

ต่างเพียงพอและสะดวกรวดเร็ว
2. ส่งเสรมิ ปรับปรุง และพั นา ตลอด

จนอนุรักษ์ศิลปวั นธรรมอันดีงาม
ของภูมิปัญญาชาวบ้าน

3. ส่งเสริมระบบการเกษตรให้ปลอด
สารพิษ เน้นการใช้ปุยชีวภาพเพื่อ
ฟนฟูสภาพพื้นดินและระบบนิเวศ
ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

4. ส่งเสริมและพั นาด้านสาธารณสุข
5. พั นาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พั นาที่ยั่งยืน

6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพั นาท่ีย่ังยืน

7. พั นาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

8. ด�าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  รวมถึงปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

9. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหา
การว่างงานและเพิ่มศักยภาพ ีมือ
áÃ§§Ò¹

10.ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถึง

ุทธศาสตรการ ั นา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั นาด้านโครงสร้าง

¾×é¹°Ò¹
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพั นาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด ้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพั นาด้านการส่งเสรมิ

ศิลปะวั นธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิป ัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพั นาด ้านการจัด
 ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพั นาด้านทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพั นาด้านการเมือง
      และการบริหารจดั การท่ีดี

แต่งต้ังเป็นต�าบลเหล่ากอหก เมื่อปี พ.ศ. 
2530 และได้รบัการยกฐานะข้ึนเป็นองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเหล่ากอหก เมือ่ปีพ.ศ. 2540 

้ ม ะส า ท่ัว ป
µíÒºÅàËÅ‹Ò¡ÍË¡ มพีืน้ท่ีโดยประมาณ 118 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 73 750 ไร่ 
แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู ่บ้าน มี
จ�านวนครัวเรือน ทั้งสิ้น จ�านวน 771 ครัว
เรอืน มปีระชากรท้ังสิน้ 2 356 คน แยกเป็น
ชาย 1 190 คน หญิง 1 166 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558) ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูก
สับปะรด ข้าวโพด ขิง เสาวรส ยางพารา 
ปาล์ม ท�านาข้าว และเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
รายได้หลักของประชาชน แต่ต้นทุนในการ
ผลิตท่ีค่อนข้างสูงท�าให้มีการกู้หนี้ ยืมสิน
เพื่อการลงทุนและรายได้ที่ได้ก็เพื่อน�ามา
ช�าระหนี้สิน 

ปัจจบุนัต�าบลเหล่ากอหกยังขาดโครงข่ายถนน
เช่ือมการคมนาคมระหว่างต�าบลต่อต�าบล 
และระหว่างหมู่บ้านต่าง  ภายในต�าบลเข้า
ด้วยกันอย่างทั่วถึง  ท�าให้การคมนาคม
ระหว่างชุมชนไม่สัมพันธ์กันเป็นระบบที่
สมบูรณ์ ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการ
ติดต่อ และการให้บริการต่าง  นอกจากนี้
สภาพผิวการจราจรที่ช�ารุดยังเป็นอุปสรรค
ต่อการสัญจร  สภาพแวดล้อมสองข้างทาง
เป็นเขาลาดชัน มักเกิดหินร่วงและหินถล่ม
ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การ
คมนาคมของประชาชนจึงไม่สะดวกและ
ปลอดภยัเท่าทีค่วร ประกอบกับถนนยงัมเีขต
ทางแคบท�าให้เป็นปัญหาต่อการขยายถนนใน
อนาคต
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า พ ล  
นา �าเ เ ราวั

เสนทางพบ
อําเภอเอราวัณ

 ราวั ชา ่  ลา ม าม วา   
า า ั แ   ด แด า ม าม 

¡Ôè§ÍíÒàÀÍàÍÃÒÇÑ³ ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡°Ò¹Ðà»š¹
ÍíÒàÀÍ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 8 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2550 µÒÁ
โครงการอาเ อเ ลิมพระเกียร ิพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÁËÒ
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550

้ ม ทั่ว ป ง �าเ เ ราวั
อาเ อเอราวั  มพีืน้ที ่262 ตารางกิโลเมตร
หรอืประมาณ 163750 ไร่แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 4 ต�าบล 47 หมู่บ้าน มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง

การด�าเนินกิจกรรมส�า ัญ
โครงการ “อาเ อยิม เคลอนท ี  

  อาเ อเอราวั  มวัีตถุ
ประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุก ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการบริกาประชาชน
ตาม เกณฑ์มาตรฐานบริการอ�าเภอยิ้ม

2. เพือ่ส่งเสรมิประสทิธิภาพของอ�าเภอในการ 

คือค�าขวัญอาเ อเอราวั ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจาก
จงัหวัดเลยไปทางทิศใต้ประมาณ 42 กิโลเมตร
โดยมีที่ว ่าการอ�าเภอต้ังอยู ่ ริมถนนสาย
เลย-อดุรธาน ีปัจจบัุนม ีนายไพบลูย ุ บุ
à»š¹ นายอาเ อเอราวั

ประวัติ วามเปนมา
อาเ อเอราวั ได้รับประกาศกระทรวง
มหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2538 
จดัตัง้เป็น ก่ิงอ�าเภอเอราวัณ  โดยแยกการ
ปกครองออกจากอ�าเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 
ค�าว่า เอราวัณ ได้มาจากถ�า้ขนาดใหญ่ซ่ึงต้ัง
อยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า
ถ�า้เอราวัณ เป็นถ�า้ทีม่คีวามสวยงามมาก ต้ัง
อยู่บรเิวณรอยต่อระหว่างเขตอ�าเภอเอราวัณ
จงัหวัดเลย กับอ�าเภอนาวัง จงัหวัดหนองบัวล�าภู
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บ�าบัดทกุข์ บ�ารุงสขุ และอ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

3. เพือ่เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
ของคนในหมูบ้่าน ชุมชนในพืน้ที ่เช่นกิจกรรม 
ทางศาสนา กิจกรรม “ ามรอยพ่อหลวง 
ปวงประชาเปนสขุ  ตามแนวทางศนูย์เรียน
รู ้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ÃÐ´ÑºÍíÒàÀÍ

ส านท่ท่ งเท่ วส�า ัญ
 โครงการบ้านเล็ก นป่า ห ่  ผานาง 
 ผาเกงิ  ด้วยสมเดจ็พระนางเจ้า พระบรม

ราชนีินา  ทรงมคีวามห่วงใยราษฎรในพืน้ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนและต้องประสบกับวิกฤตการณ์
ต่าง  จงึทรงมพีระราชเสาวนย์ีให้ พล.ต.เรวัต 
บุญทบั ผบ.พล.ร.3 ขณะนัน้ จดัหาพืน้ทีโ่ดย
ร่วมกับจงัหวดัเลย จดัท�าโครงการส�าหรบัไว้
ช่วยเหลือราษฎรยากจนและขาดแคลนท่ีท�า
กิน ให้เข้ามาอยู่ในพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และพั นาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีรายได้
และความเป็นอยู่ดีข้ึน และได้จดัตัง้โครงการ
บ้านเล็ก นป่า ห ่ ผานาง ผาเกิง

โดยแรกเร่ิมนั้นมีเนื้อท่ีประมาณ 135 ไร่ 
ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 541 ไร่ 1 งาน 86 
ตารางวา และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีกรมป่าไม้

มอบให้ดูแลจ�านวน 1 500 ไร่ ปัจจุบันยังมี
สภาพป่าที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก 
เช่น ลงิ ชะมด อเีหน็ ไก่ป่า กระรอก และ
นกชนิดต่าง  มีสระน�้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีน�้า
ตลอดปี ภายในโครงการมกีารพั นาส่งเสรมิ
อาชีพและพั นาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร 
เช่น การทอผ้าไหม โรงเพาะเห็ด หัตถกรรม 
บ่อเลีย้งปลา เลีย้งกบ เพาะช�ากล้าไม้ และ
มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 วัด าข้าวสารหินต้ังอยู่บ้านผาสะนา 
ต�าบลทรัพย์ไพวลัย์ วัดถ�า้ข้าวสารหิน จะราย
ล้อมไปด้วยถ�้าต่าง  ถึง 15 ถ�้า แต่ละถ�้าก็
จะมีหินงอกหินย้อยในรูปแบบที่สวยงาม
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ตามธรรมชาตท่ีิ แตกต่างกันไปจากข้อมลูทาง 
ธรณีวิทยาบ่งชี้ว่าบริเวณแห่งนี้ในบรรพกาล 
คือทะเลเร่ิมแรกเกิดจากการสะสมตัวของ 
ตะกอนจากทะเล เช่น เปลอืกหอย ซากพชื 
ซากสัตว์มารวมตัวเป็นตะกอนที่ถูกชะล้าง
พดัมาจากพืน้ทีท่วปี และเกิดการทับถมเป็น
เวลานาน จงึมปีริมาณใหญ่โตข้ึนแล้วเกิดการ
อดัแน่นหินปนูอนัมหึมา ตามรอยต่อของทวีป 
ต่อมามกีารเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก หิน
ดังกล่าวถูกดันตัวยกข้ึนมา ผ่านการผุกร่อน
จาก ลม แดด และ น เกิดการแตกหัก
จากหารสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวหลายครัง้ 
จึงท�าให้เกิดเขาหินปูนและเป็นสถานท่ีท่อง
เที่ยวที่งดงามทางธรรมชาติและเป็นแหล่ง
ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง

 ูนยจาหน่ายผลิ ั   อาเ อ
เอราวั ต้ังอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอ
เอราวัณ ถนนสาย 210 เลย  อุดรธานี 
เป็นศนูย์จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนในเขตพืน้ที่
อ�าเภอเอราวัณ และพื้นที่ใกล้เคียง เหมาะ
ส�าหรับน�าไปเป็นของ าก เช่น ผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไม้ และงาน ีมือ
จากกลุ่มแม่บ้านต่าง

ประเ ส�า ัญ
ประเพณงีานบุญบัง้ไฟล้านอ�าเภอเอราวณั ซ่ึง
จะจดัในช่วงสปัดาห์ท่ีสามของเดือน มถุินายน 
ของทุกปี
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ั นา ุ า วิต ส่งเสริมเศร กิจ เ ง เ ง ่ ุม นเ ้ม ง
ร้ มก้าว ปส่ประ า ม าเ น

ท าล า ล ราวั

เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

“ “

มเีขตการปกครองจ�านวน 2 เขต 16 หมูบ้่าน 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ�านวน12 คน

กิจกรรม งเทศบา ต�าบ เ ราวั
1. แข่งขันกี าต้านยาเสพตดิ ท�าการแข่งขัน
ระหว่างวันท่ี 17  24 ตุลาคม ของทุกปี 
2. งานประเพณีลอยกระทง จัดข้ึนทุกวัน
ขึน้ 15 ค�่า เดือน 12 ของทุกปี
3. งานวันสงกรานต์และวนัผูส้งูอายุ จดัข้ึน
ก่อนวันสงกรานต์ ทุกปี
4. งานประเพณบุีญบ้ังไฟล้านอ�าเภอเอราวัณ 
ระหว่างเดอืนมถุินายน - กรกฎาคม ของทกุปี
5. โครงการพาเพือ่นเข้าวัด จดัข้ึน ระหว่าง
เดือนสิงหาคม  กันยายน ของทุกปี
6. กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. กิจกรรมงานด้านการศึกษา

à·ÈºÒÅµíÒºÅàÍÃÒÇÑ³เป็นเทศบาลขนาด
กลางส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ที่ 8 
บ้านพรประเสริฐ ต�าบลเอราวัณ อ�าเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย อยู่ห่างจากที่ท�าการ
อ�าเภอเอราวัณประมาณ 16 กิโลเมตร
้ ม ทั่ว ป

à·ÈºÒÅµíÒºÅàÍÃÒÇÑ³ มีพื้นที่ 61.23 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38 266 ไร่
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µíÒºÅàÍÃÒÇÑ³ ©ºÑº·Õè 1 ¾.È.2558ขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการเดินสู่
ความสุขของประชาชนต�าบลเอราวัณ ภาย
ใต้แนวคิดที่ว ่า “ร่วมคิด ร่วม ัดสิน จ 
ร่วมทา ร่วมแก้ไขปรบัปรงุ ร่วมรบัประโยชน  
(5ร) โดยน�าปัญหาแต่ละด้านมาหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกันซ่ึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็น 5 
ด้าน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสุขภาพ
5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 โครงการธนาคารขยะเท บาล าบลเอราวั

à·ÈºÒÅµíÒºÅàÍÃÒÇÑ³ได้มีการด�าเนินงาน
โครงการธนาคารขยะรีไ เคิลข้ึน เพื่อลด

รงการเด่น งเทศบา ต�าบ เ ราวั
 ธรรมนู สขุ าพเท บาล าบลเอราวั

เกิดจากการส�ารวจสภาพปัญหาร่วมกับการ
ออกประชาคมรับฟังปัญหา และความต้อง
การของประชาชนต�าบลเอราวัณ ว่าจะท�า
อย่างไรให้ประชาชนต�าบลเอราวัณ อยู่ดีมี
สุขการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของปัญหา

ต�าบลเอราวัณ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
มีแหล่งน�้าที่อุดมสมบูรณ์ มีล�าน�้าสวย าย
โพนเลาเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาว
ต�าบลเอราวัณมีโรงงานอุตสาหกรรม (โรง
โม่หิน) ในพืน้ท่ี และในปัจจบัุนมคีวามเจริญ
มากข้ึน ส่งผลให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปและ
มีปัญหาที่จะเริ่มตามมาในหลาย ด้าน จึงมี
ความเห็นร่วมกันในการจัดท�าธรรมนู
สุข าพสู ่ าบลสุข าวะของประชาชน

ปริมาณขยะในพื้นที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความรู้ในเร่ืองการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
มีความรู้ถึงภัยที่เกิดจากภาวะโลกร้อน และ
มีจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดการ
สร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมและเกิดกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน โดยเร่ิมจากการลงพื้นท่ีเพื่อน�า 
เสนอโครงการแก่ชุมชนและน�าเสนอแนวคดิ 
รูปแบบการจัดท�าโครงการ พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อสงสัยและข้อเสนอแนะต่าง จากชุมชน 
ซ่ึงในการลงพื้นท่ีในแต่ละครั้งก็ได้รับความ
ร่วมมือและความสนใจจากชาวบ้านและ
ผู้น�าชุมชนเป็นอย่างดี ธนาคารขยะรีไซเคิล
เทศบาลต�าบลเอราวัณ จงึได้จดัตัง้ข้ึน และ
มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
จากการขยายผลธนาคารขยะรีไซเคิลสู่หมู่
บ้านอื่น  ต่อไป
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เศร กิจรุ่งเร ง ประ า น ่ดกินด เม งมการศก า รัก วั นธรรม
ประเ ส่งเสริมการปก ร งระบ บประ าธิป ต

ท าล า ล า ทรแ ล

เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

“ “

คือวิสัยทัศน์การพั นาà·ÈºÒÅµíÒºÅ¼Ò
อินทรแปลงซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 13 
บ้านเอราวัณ ต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอ
เอราวัณ จงัหวัดเลย (ริมถนนสายเอราวณั  
วังเลา) ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอเอราวัณ 
ประมาณ 3 กิโลเมตร และห ่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร

ประวัติ วามเปนมา
าบลผาอินทรแปลง ได้รับการจัดต้ังเป็น

องคการบริหารส่วน าบลผาอินทรแปลง 
เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2539 และได้รับ
การยกฐานะเป็นเท บาล าบลผาอนิทรแปลง 
เมือ่วันท่ี 19 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย

้ ม ทั่ว ป

าบลผาอินทรแปลง มพีืน้ทีท้ั่งหมดประมาณ 
120 ตร.กม. หรอื 75 000 ไร่ มจี�านวน 14 
หมู่บ้าน มีประชากรรวม 12 510 คน มี
จ�านวน 3 999 หลงัคาเรือน (ทีม่า : ข้อมลู
จากส�านกัทะเบียนอ�าเภอเอราวัณ ณ เดอืน
พฤษภาคม 2557) มีพื้นที่เกษตรกรรมรวม 
34 670 ไร่ จ�านวนครัวเรือนเกษตรกร 
1 379 ครัวเรือน พชืเศรษฐกจิส�าคญั ได้แก่ 
ข้าวนาปี ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ อ้อย มนัส�าปะหลงั 
และพชืผกัต่าง นอกจากนียั้งมกีารปลกูพชื
ยืนต้นอื่น  ได้แก่ ล�าไย มะขามหวาน 
มะม่วง ยางพารา ปาล์มน�้ามัน

ันธกิจ
1. พั นาโครงสร้างพืน้ฐานและจดัการระบบ
สาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
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การพั นา

4.1 พั นาและจัดต้ังศูนย์ข้อมูลบริการนัก
ท่องเที่ยว และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยว
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการกี าท้อง
ถิ่นและชุมชุน 

ยุทธ าส รท ี  การพั นาด้านการ ก า 
าสนา ขนบธรรมเนียม ประเพ ีท้อง ิน
ูมิป าท้อง ิน และด้านเทคโนโลยีสาร

สนเท แนวทางการพั นา

5.1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาอย่างมคีณุภาพ 
พั นาบุคลากรและสื่อการ เรียนการสอน
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานขนบธรรมเนียม
ประเพณีเนื่องในวันส�าคัญต่าง
5.3 การพั นางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธ าส รท ี  การพั นาด้าน การป้อง
กันและบรรเทาสาธาร ัย การช่วยเหลอ
ผู้ประสบ ยัและการจดัการอนุรกั ทรพัยากร
ธรรมชา แิละสงิแวดล้อมแนวทางการพั นา

6.1 สนับสนุนงบประมาณและจัด กอบรม
บุคลากรให้มคีวามรู้ด้านปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธ าส รท ี  การพั นาด้านการเก ร 
อาชพีและรายได้ ยกระดบัคุ าพมา ร าน
สินค้าทางการเก รและอุ สาหกรรม
แนวทางการพั นา

7.1 กอบรมและให้ความรู้กับกลุม่เกษตรกร
และส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจพอเพยีง และผลติภณัฑ์สนิค้า 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย
และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน
3. การพั นาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการที่ดี
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกี า
5. ส่งเสริมพั นาด้านการศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และด้าน
เทคโนโลยี
6. พั นาด้านการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมอาชีพและพั นารายได้ 

จุดมุ่ง มา เ ่ การ ั นา
1. การคมนาคมถนนภายในหมู่บ้าน ถนน
เพื่อการเกษตร ให้สะดวกต่อการใช้งาน มี
แหล่งน�้าที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
2. ประชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ สขุภาพแข็ง
แรง มคีวามเป็นอยู่ท่ีดี และปัญหายาเสพตดิ
ในพืน้ทีไ่ม่มกีารแพร่ระบาด ประชาชนมัน่ใจ
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท�างาน
และประชาชนส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
4. มแีหล่งท่องเท่ียว และลดปัญหายาเสพตดิ 
โดยให้เยาวชนเล่นกี า ส่งเสรมิให้มสีขุภาพ 
พลานามัยที่สมบูรณ์
5. ประชาชนรับรู้และเห็นความส�าคัญใน
ด้านการศกึษา มเีทคโนโลยีและสือ่การเรียน
รู้ที่ทันสมัย มีศิลปวั นธรรมประเพณีท้อง
ถิ่นที่ดีงาม
6. มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทนัท่วงท ีมสีภาพ
แวดล้อมที่ดีและธรรมชาติร่มรื่น มีการควบ
คุมบ�าบัดและก�าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ
7. มกีลุม่เกษตรกรทีเ่ข้มแข็ง มคีวามรู ้และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ุทธศาสตรการ ั นา ศ

ยุทธ าส รท ี  การพั นาด้านโครงสร้าง

พน าน ระบบสาธาร ปูโ ค และสาธาร ปู
การแนวทางการพั นา

1.1 ก่อสร้างถนน รางระบายน�้า หรือปรับ
ปรุงซ่อมแซม   
1.2 ขยายเขตประปา และก่อสร้างประปา
ให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้าน
1.3 จัดท�าหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบให้
ความสว่างถนน และเข้าถึงทุกชุมชน
1.4 พั นาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียง
1.5 จดัท�าสวนสาธารณะ แหล่งนนัทนาการ
ชุมชนทีด่ ีปรบัปรงุอาคารสถานทีแ่ละระบบ
เคร่ืองเสียง และเพียงพอที่จะให้บริการต่อ
ชุมชน 

ยุทธ าส รที  ด้านการส่งเสริมพั นา
คุ าพชีวิ และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพั นา

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ปลอดภัยจากยาเสพติด
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนให้มีการพั นาตนเองครอบครัว
และชุมชน
2.3 การพั นาด้านสาธารณสุข

ยุทธ าส รที  การพั นาด้านการเมอง
การบริหารจัดการทีดี ด้านการ ห้บริการ
สาธาร ะแก่ประชาชน ารกิจ ่ายโอน 
และการป บิั ิ ามนโยบายของรั แนวทาง
การพั นา

3.1 การพั นาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความ
รูค้วามสามารถในการปฏบัิติหน้าทีใ่ห้บรกิาร
ประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.2 การพั นารายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อด�าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนและการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ

ยุทธ าส รที  การพั นาด้านการส่ง 
เสริมการท่องเทียวและการกี าแนวทาง
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ทรั วั ิ่นน�า ส ปา รเ ว จ าง าราม ุ า กราบ
ระวัด �า ้าวสาร ิน ดนดินเศร กิจ เ ง

เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ลทรัพ พวัล

“ “
�า วัญ งต�าบล รพย์ พวลย์ ่งตัง ่ทางทิศ ต้ ง �าเ เ ราวั ด ่ ่างจาก �าเ

ประมา กิ เมตร ะ ่ ่างจากจัง วัดเ กิ เมตร ต�าบ ทรั รวั ่ า ต้
การบริ าร งองค์การบริหารส่วนต�าบล รพย์ พวลย์ ปจจุบันม นายสรุ ด  ร าตร ด�ารง
ต�า น่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล รพย์ พวลย์ ่งบริ ารงาน ้เปน ปตามวิสั ทัศน ะ
ุทธศาสตรการ ั นาดังน

µÃ.¡Á. ËÃ×Í 24,052 äÃ‹ ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È
¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 80 à»š¹·ÕèÅÒ´àªÔ§à¢ÒÊÅÑºÀÙà¢Ò 
ÁÕ·ÕèÃÒºÅØ‹ÁºÒ§Ê‹Ç¹

องคการบริหารส่วน าบลทรัพยไพวัลย ÁÕ
หมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  
มีประชากรท้ังสิ้น 4 472 คน ชาย 2 260  
คน หญิง 2212 คน จ�านวนครวัเรือน 1303 
ครัวเรือน ประชาชนในต�าบลส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท�าสวนยางพารา ท�าไร่อ้อย 
ปลกูมนัส�าปะหลงัและรับจ้างทัว่ไป ซ่ึงถือว่า
โดยรวมสภาพเศรษฐกิจของประชาชนค่อน
ข้างดี แต่ทั้งนี้รายได้ไม่แน่นอน เนื่องจาก
การประกอบอาชีพดังกล่าวข้ึนอยู่กับราคา
ผลผลิตในท้องตลาด และสภาพภูมิอากาศ
ที่ไม่แน่นอน แต่ต�าบลทรัพย์ไพวัลย์ก็ยังมี
ศักยภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการ
พั นา โดยมีระบบสังคมเกษตรกรรม และ
ÁÕ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾

วิสั ทัศนการ ั นา
“ คุ าพชีวิ  เ ร กิจชุมชน าบลน่า
อยู่ เชิดชูองคกร 

ุทธศาสตรการ ั นาท้ ง ิ่น
1. พั นาอาชีพและเสริมสร้างรายได้
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถ่ินและ
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹
3. เสรมิสร้างการศึกษา วั นธรรม ประเพณี 
และสาธารณสุข
4. พั นาระบบการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐาน
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพั นาแหล่งท่องเที่ยว

้ ม ะส า ทั่ว ป
าบลทรัพยไพวัลย แยกมาจากต�าบลผา

สามยอด และได้รบัการยกฐานะเป็นองคการ
บริหารส่วน าบลทรัพยไพวัลย àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 
23 กุมภาพนัธ์ 2540 มพีืน้ท่ีท้ังหมด 38.48 
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ปี พั นาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร จัดให้มี
ไฟฟาอย่างทั่วถึง และขยายเขตไฟฟาสู่พื้น
·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ
 ด้านการอุรัก ทรัพยากรธรรมชา ิ สิง

แวดล้อม และการท่องเทยีว ได้แก่ คุม้ครอง
ดแูล บ�ารุงรกัษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีดิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน ดูแลรักษาท่ีสาธารณะ พั นา และ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท�าเกษตรอินทรีย์

่งท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
าวัดข้าวสารหิน ซ่ึงเป็นภูเขาสูงสลับซับ

ซ้อนและหน้าผาสงูชัน พร้อมกับมถี�า้จ�านวน
มาก โดยเฉพาะถ�้าใหญ่มีความยาว 300 
เมตร ข้างในประกอบด้วยถ�า้เลก็  มหิีนย้อย
ลักษณะต่าง  สวยงามมาก ซ่ึงทางข้ึนจะ
มสี�านกัสงฆ์และแหล่งโบราณวัตถุ (ข้าวสาร
หิน คือ หินเล็ก  คล้ายเม็ดข้าวสาร แต่
เป็นฟอสซิลจ�านวนมากมาย)

และย่ังยืน และการปองกันและควบคุมโรค
µÔ´µ‹Í
 ด้านสังคม และชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ 

ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธิ
àÊÃÕÀÒ¾¢Í§»ÃÐªÒª¹ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹
ร่วมของประชาชนในการพั นาท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมให้มกีารปองกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัยต่าง  
 ด้านการ ก า าสนา วั นธรรม จารี

ประเพ ี และ ูมิป าท้อง ิน ได้แก่ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรียนการสอน ท้ัง
ในโรงเรยีน การการเรยีนรู้ตามอธัยาศยั จดั
ให้มศีนูย์การศึกษาปัญญาท้องถ่ินเพือ่เป็นการ
ฟนฟูวั นธรรม ประเพณีของชาวต�าบล
ทรัพย์ไพวัลย์ให้คงอยู่ และมผีูส้บืทอดตลอด
ไป และส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง  
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
 ด้านโครงสร้างพน าน ได้แก่ จัดให้มี

ถนนการเกษตร และถนนคอนกรตีทกุหมูบ้่าน 
จดัให้มนี�า้ประปาทกุหมูบ้่าน และพอใช้ตลอด

จุดเด่น งต�าบ ทรั วั
 ูนยเรียนรู้ชุมชน ้นแบบ àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 

2551 หมู่บ้านผาสะนา หมู่ 4 ต�าบลทรัพย์
ไพวัลย์ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบ โดยมเีปาหมายหลกัเพือ่สร้าง
เครือข่ายเรียนรู้ ให้มีการน�าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนว
ทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่วน
 โครงการ นพระราชดาร ิโรงเรยีน ารวจ
ระเวนชายแดน บ้านวังชม ู ä´ŒÃÑº¡ÒÃ

จดัต้ังเมือ่วันที ่3 กรกฎาคม 2538 จากกอง
ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดน ที่ 24 
และเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด�าริ
ã¹สมเดจ็พระเทพรั นราชสดุา  สยามบรม
ราชกมุาร ีเมือ่ 11 ตุลาคม 2549 พระองค์
ได้เสดจ็ เย่ียมโรงเรยีน น�าความปลาบปลืม้
แก่พสกนิกรชาวต�าบลทรัพย์ไพวัลย์และ
ต�าบลใกล้เคียง

การ ั นาท้ ง ิ่น นปท่ ่านมา
 ด้านงานส่งเสริมคุ าพชีวิ และ

เ ร กิจ ได้แก่ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน
ระบบ และนอกระบบโดยสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอนและจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
พั นาคุณภาพชีวิตของเด็ก คนชรา และผู้
ด้อยโอกาสให้ท่ัวถึง ส่งเสริมการกี าให้ก้าว
หน้า และต่อเนือ่ง ส่งเสรมิอาชีพให้เข้มแข็ง

173Loei



เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า าม ด

“
“

คือวิสัยทัศน์ขององคการบริหารส่วน าบลผาสามยอด ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 ต�าบลผาสามยอด อ�าเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย ปัจจุบันมี นายราชประชา ลิ ลคร เป็นนายกองคการบริหารส่วน าบล
ผาสามยอด

ต�าบ น่า ่ ุม นเ ้ม ง เศร กิจก้าว น้า ั นา บบม
ส่วนร่วม

้ ม ทั่ว ป
องคการบริหารส่วน าบลผาสามยอด ได้
รับการยกฐานะมาจากสภาต�าบลผาสาม
ยอดเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลผาสาม
ยอด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื้น
ที่ท้ังหมด ประมาณ 68 ตารางกิโลเมตร 
หรอืประมาณ 42 317 ไร่ สภาพภมูปิระเทศ
เป็นที่ลาดตอน ภูเขาลูกรังและภูเขาหิน

อบ ผาสามยอด มเีขตความรบัผดิชอบ 10 
หมูบ้่าน จ�านวนประชากรในพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 
7 610 คน แยกเป็นชาย 3 796 คน และ
หญิง 3 814 คน ประชากรในพื้นที่ส่วน 
ใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

น่ว งานรา การส�า ัญ
ส าน ก า มีโรงเรียนระดับมัยธมศึกษา

1 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง และ
ศูนย์พั นาเด็กเล็ก 5 แห่ง

หน่วยงานสาธาร สขุ มโีรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพระดับต�าบล 2 แห่ง

่งท่ งเท่ วส�า ัญ
วดั า คูาเป้ ต้ังอยู่หมูท่ี ่1 ต�าบลผาสามยอด 
อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ก ุ่มวิสา กิจ สิน ้า งต�าบ
าสาม ด

1. กลุ่มทอผ้า าย ผ้าพื้นเมือง หมู่ 3

2. กลุ่มเย็บผ้าห่มส�าลี หมู่ 8

3. กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 3
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5. โครงการสุขใจผู้สูงวัยผาสามยอด 

6. โครงการงานประเพณบุีญบ้ังล้านเอราวณั 
และงานประเพณีบุญบ้ังไฟแสนต�าบลผา
สามยอด

7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวามหาราช

4. กลุ่มท�าดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์

กิจกรรมส�า ัญ ะงานบุญประเ
1. โครงการรักษ์เลยไม่ทิ้งขยะ

2. โครงการมหกรรมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต 
ทางการเกษตร

3. โครงการประกวดสรภัญญะ

4. โครงการปันเพื่อแม่ ( i  o  mom)
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า ชัชพ  า แ ว
นา �าเ วง

เสนทางพบ
อําเภอภูหลวง

 ลว  มร แ ่ า  
ลาธารแม่ า ล  วั ัว ม ่าทั า 

ด า ด ม า า าพั ธ 

คือค�าขวัญของÍíÒàÀÍÀÙËÅÇ§ ซ่ึงมีท่ีว่าการ
อ�าเภอต้ังอยู่บ้านศรีภูหลวง หมู่ที่ 9 ต�าบล
หนองคัน อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดย
อยู่ทางทศิใต้ห่างจากจงัหวดัเลยประมาณ 46 
กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายชัชพง  อาจแก้ว
เป็น ¹ÒÂÍíÒàÀÍÀÙËÅÇ§

ประวัติ �าเ วง
เดิมอ�าเภอภูหลวงอยู่ในเขตการปกครอง
ของอ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อชุมชน
และหมู่บ้านในเขตอ�าเภอวังสะพุงเริ่มขยาย
ตัวเป็นจ�านวนมาก จึงไม่สามารถดูแลได้
อย่างท่ัวถึง ประกอบกับมีอาณาเขตติดต่อ
กับจงัหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงอยู่ในเขตการแทรก
ซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในการหลบ
หนีการปราบปรามมาจากอ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย และอ�าเภอหล่มเก่า จังหวัด

เพชรบรูณ์ และในปี 2519 ราษฎรจงึได้ร่วม
กันบริจาคท่ีดนิจ�านวน 200 ไร่ ให้จดัต้ังเป็น
ที่ว่าการก่ิงอ�าเภอภูหลวง และกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศลงวันที ่10 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2523 ตั้งเป็นก่ิงอ�าเภอภูหลวง มีเขต
การปกครอง 2 ต�าบล คือ ต�าบลหนองคัน 
และต�าบลภูหอ โดยมีนายประวั ิ สุรเดโช
เป็นปลัดอ�าเภอ ผู ้เป็นหัวหน้าประจ�าก่ิง
อ�าเภอภูหลวงคนแรก และต่อมาเมื่อวันที่ 
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้มีพระราช
กฤษฎกีาให้ยกฐานะเป็นอ�าเภอภหูลวงจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีนายยิงย  ลางคุ เสน เป็น
นายอ�าเภอภูหลวงคนแรก

้ ม ทั่ว ป
อ�าเภอภหูลวง มเีนือ้ทีป่ระมาณ 510 ตร.กม. 
หรือประมาณ 318 750 ไร่ อ�าเภอภูหลวง
อยู่ในเขตที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน
เป็นเทือกเขา ภูเขาท่ีส�าคัญ คือ ภูหลวง  
ภูหอ  ภูค้อ - ภูกระแต  ภูผา  ภูผาแดง 
ป่าสงวนท่ีส�าคัญ มีอยู่ 2 แห่ง คือ ป่าภู
หลวง  ภูหอ และป่าภูค้อ - ภูกระแต มี
พื้นท่ี รวมประมาณ 290 ตร.กม. และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีพื้นที่ประมาณ 
130 ตร.กม.
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สร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และเป็นการ 
ปลกู งัคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน
ด้วย โดยเริม่ด�าเนนิการท่ีต�าบลแก่งศรีภมู ิและ
ได้มกีารขยายไปทกุต�าบลในอ�าเภอภหูลวงแล้ว

โครงการอ่างเก็บนานาเลย
เป็นโครงการพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้ังอยู่ท่ีบ้านสวนปอ 
หมู ่ท่ี 7 ต�าบลแก่งศรีภูมิ อ�าเภอภูหลวง 
จงัหวัดเลย เมือ่ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
อ่างเก็บน�้าน�้าเลยจะสามารถเก็บกักน�้าได้
ประมาณ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอ
ให้ราษฎรในลุม่น�า้เลยท�าการเพาะปลกู และ
มนี�า้ใช้อปุโภค-บรโิภคตลอดทัง้ปีใน 4 อ�าเภอ 
คือ อ.ภูหลวง อ.วังสะพุง อ.เมือง และ
อ.เชียงคาน รวมท้ังสิ้น 11 500 ครัวเรือน 
ประชากรประมาณ 57 500 คน มีพิธีเปด
โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าเลย เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 โดยพลอากา เอกกาธน 
สินธวานนท องคมน รี

แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ต�าบล 46 หมู่
บ้าน องค์การบริหารส่วนต�าบล 5 แห่ง มี
ประชากรทัง้สิน้ 24584 คนเป็นชาย 12477 
คน เป็นหญิง 12 107 คน จ�านวนครัวเรือน 
6 941 ครัวเรอืน (ข้อมลู ณ เดอืน มถุินายน 
2558)

รายได้ของประชาชนอ�าเภอภหูลวง มรีายได้
เฉลีย่ 77 024 บาท คน ปี ด้านเกษตรกรรม
มพีชืเศรษฐกิจทีส่�าคญัได้แก่ ข้าวนาปี 19638 
ไร่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 39 360 ไร่  อ้อย
โรงงาน 5 560 ไร่  มันส�าปะหลัง 11 771 
ไร่  และยางพารา 14 176 ไร่

ประเ ะเทศกา ส�า ัญ
งานประเพ ีงานพ าช้าง  นางผมหอม
ถือเป็นงานประจ�าปี โดยอ�าเภอภูหลวงและ
ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันจัดงานในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ์ของทุกปี ณ สนามทีว่่าการอ�าเภอ
ภูหลวง

ส านท่ท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
าลพ าช้าง  นางผมหอม ตัง้อยู่ภายใน

วัดโนนสว่าง บ้านหนองบัว ต�าบลภหูอ และ
วนอทุยานน�า้ตกห้วยเลา ต้ังอยู่ต�าบลแก่งศรภีมูิ

การ ั นาการบริการประ า น
โครงการอาเ อ ยิมเคลอนที
อ�าเภอภูหลวง ด�าเนินการออกหน่วยบริการ
อ�าเภอ...ย้ิมเคลื่อนที่ เป็นประจ�าทุกเดือน 
เพื่อน�าบริการของส่วนราชการ หน่วยงาน

ภาครัฐ ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
มีกิจกรรมการมอบถุงน�้าใจแก่พี่น้องชาวภู
หลวง บริการตัดผมฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
อ�าเภอภหูลวง ได้จดัต้ังศนูย์ด�ารงธรรมเคลือ่น
ที่ ด�าเนินการออกรับเร่ืองราวร้องทุกข์ใน
พื้นที่ห่างไกล ร่วมกับการออกหน่วยบริการ
อ�าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เป็นประจ�าทุกเดือน

โครงการครอบครัวคุ ธรรมนาสังคมไทย
เข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่หล่อ
หลอมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนในครอบครัวและสังคม สถาน
การณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัวมักเกิด
จากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกครอบครัว 
เช่น ภัยจากสื่อ ภัยจากยาเสพติด เป็นต้น 
การสร้างภูมิธรรมโดยเฉพาะกับเด็กและ 
เยาวชนให้อยู่ในความดีงาม ยังเอื้อต่อการ
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“
“าร ร าร ่ว า ล

การ มนา มสะดวก บุ ากรม ุ า การศก า ั นาเ ่ ม
เ ่ ง จิ าม่าเม ง ท ประเ ญา ้าง ญ่นาง ม ม

คอวิสย น์องค์การบริหารส่วนต�าบล หอ ่งมส�านักงานตัง ่เ ท่ ม่
ต�าบ �าเ วง จัง วัดเ ตัง ่ทางทิศตะวันตก ง �าเ วง ะตัง

่ ่างจากจัง วัดเ กิ เมตร ปจจุบันม นาย ย นะ นะ ร า เปน นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบล หอ ะ นางสาวร นย์ พ อง เปน ปลดองค์การ
บริหารส่วนต�าบล หอ

้ ม ทั่ว ป
องคการบริหารส่วน าบล ูหอ ÁÕËÁÙ‹ºŒÒ¹
ต้ังกระจายรอบภูหอ ภูเขาท่ีมีรูปร่างคล้าย
ระฆังคว�่า จึงใช้ช่ือว่า ต�าบลภูหอ  สภาพ
พื้นท่ีเป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา มีภูเขา
ที่ส�าคัญได้แก่ ภูหอ ภูหลวง มีแม่น�้าเลย
ไหลผ่านตลอดปี 

การปกครอง ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน 
ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว   หมู่ท่ี 2 
บ้านน�้าคู่   หมู่ที่ 3  บ้านหนองบัวน้อย  
หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล  หมู่ท่ี 5 บัานวังมน  
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองเขียด   หมู่ที่ 7 บ้าน-
หนองอีเก้ง  หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ  หมู่ที่ 9 
บ้านนา าย   หมู่ที่ 10 บ้านน�้าค้อน้อย  
หมู่ท่ี 11 บ้านสามแยกพั นา   หมู่ท่ี 12 
บ้านศรีอุบล และหมู่ที่ 13 บ้านหนองบง

ประชากร มีประชากรในเขต อบต.ภูหอ 
รวมทั้งสิ้น  6 160 คน ประชากรส่วนใหญ่
มอีาชีพท�านาและท�าสวน และมอีาชพีเสรมิ
คือ ขายลอตเตอร่ีและรับจ้างทั่วไป
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ันธกิจ
- พั นาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ และ
  โครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- สนับสนุนและพั นาการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมสนับสนุนการพั นาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมและพั นาการศึกษา อนุรักษ์
  ศิลปะ วั นธรรม
- คุ้มครองดูแลและบ�ารุงรักษาทรัพย์ยากร
  ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- พั นาตามหลักการบริการบริหารกิจการ
  บ้านเมืองที่ดี

กิจกรรมส�า ัญ นป
- งานวันพ่อแห่งชาต ิวันท่ี 5 ธนัวาคม 2558
- ประเพณลีอยกระทง วันที ่5 พฤศจกิายน 
  2558 
- งานกี า ภูหลวงเกมส์ ประจ�าปี 2558 
  (อบต.ภูหอ)
- โครงการอบรมวินยัจราจร โดย อบต.ภหูอ  
  ร.ร.ภูหลวงวิทยา  และ  สภ.ภูหลวง 
  ณ โรงเรียนภหูลวงวิทยา วันที ่22 กันยายน 
  2558
- โครงการส่งเสริมพั นาครอบครัวชุมชน 
  ต�าบลภูหอ ณ วัดป่าบ้านนา าย ต.ภูหอ 
  อ.ภหูลวง จ.เลย วนัท่ี 13 กันยายน 2558
- โครงการปันเพื่อแม่  ดูแลสิ่งแวดล้อม 
  12 สิงหาคม 2558 
- โครงการ กอบรมอาชีพกลุ ่มสตรีภูหอ 
  14 สิงหาคม 2558

- โครงการประชุมประชาคมเพื่อการก�าจัด
  ขยะมูล อยและสิ่งปฏิกูล  วันท่ี  11 
  สิงหาคม  3 กันยายน 2558
- โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจ�าปี 2558
  รณรงค์และประชาสมัพนัธ์ต่อต้านยาเสพติด
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์
- กี าภูหอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 2558
- โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ปี 2558
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ส านท่ท่ งเท่ วส�า ัญ
หูอ หรอื “ฟจูยิาม่าเมองไทย  เป็นภเูขาสงูมี

รปูร่างเหมอืนงอบคว�า่ ตามนยิายปรมัปราเล่า
กันมาว่า ภหูอเป็นทีอ่ยู่ของนางผมหอมซ่ึงพญา
ช้างผูเ้ป็นบิดาได้สร้างข้ึน เพือ่ให้นางผมหอมได้
ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ 

อ่างเกบ็นาหนองบวั บ้านหนองบวั หมูท่ี ่ 1 
เป็นหนองน�า้ซ่ึงมบัีวข้ึนอยู่มาก  มนียิายเล่าว่า  
เป็นสระน�า้ของนางผมหอมซ่ึงเป็นลกูของพญา
ช้างสาร ทีอ่าศยัอยู่บนภหูอมาอาบน�า้ช�าระ
ร่างกายเป็นประจ�าเมือ่นานมาแล้ว  หนองบวั
เป็นหนองน�า้ขนาดใหญ่ มบัีวขึน้อยูส่ะพรัง่
ตลอดปี

ขุูมเงิน หมูบ้่านนาโพธ ิ หมูท่ี ่8 มตี�านานเล่า
ว่าในอดีตเคยมีชาวบ้านลุ่มน�้าเลยตอนเหนือ  
จะไปท�าบุญก่อสร้างพระธาตุพนม  แต่ไปไม่ถงึ
จงึ งัเงินทองไว้ จงึเรยีกว่า  ภขุูมเงิน
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จาก จนา ก บต
กระผมมคีวามพยายามเป็นอย่างย่ิงท่ีจะพั นา
ในทุก  ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพั นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นการพั นา
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด 
เพื่อให้ต�าบลภูหอเกิดความเจริญรุ ่งเรือง 
สามารถแก้ป ัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถงึ ภายใต้
ความร่วมมอืของบุคคลหลาย  า่ย ทัง้ า่ย
บริหาร ่ายนิติ บัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ความร่วมมอืของ า่ยประชาชน 
ตลอดจน  บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลภูหอ และที่ส�าคัญก็คือ พี่น้อง
ประชาชน  ต�าบลภูหอที่ให้ความร่วมมือ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพั นาต�าบล
ÀÙËÍ¢Í§àÃÒ
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ลแ ่ ร ม
องค์การบริหารส่วนต�าบลแก่ง ร ิ ่ นเ ต �าเ วง ด ่างจาก �าเ วง
ประมา กิ เมตร ปจจุบันม นายส หวง รร กุล เปน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลแก่ง ร ิ

ประวัติ วามเปนมา
µíÒºÅá¡‹§ÈÃÕÀÙÁÔ ä Œ̈́ Ñ́ µÑé§¢Öé¹ã¹»‚ ¾.È. 2533 
â´Âä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡°Ò¹Ð¨Ò¡ÊÀÒµíÒºÅà»š¹
องค์การบริหารส่วนต�าบล เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2539 และได้ปรับขนาด
องค์การบริหารส่วนต�าบลจากขนาดเล็ก
เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดกลาง 
เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

้ ม ทั่ว ป
องคการบรหิารส่วน าบลแก่ง รี มิู มเีนือ้ที่
ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
63 570 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 8 หมูบ้่าน

ส าพเ ร กิจ ประชากรส่วนใหญ่ของ
µíÒºÅá¡‹§ÈÃÕÀÙÁÔ »ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ 
คือการท�านา การท�าไร่ ได้แก่ การท�าไร่
ข้าวโพด ลกูเดอืย พรกิ าย ถ่ัวแดง ท�าสวน 
เช่น มะขามหวาน มะม่วง ล�าไย ผลผลิต
ข้ึนอยู ่กับสภาพดินฟาอากาศในแต่ละปี 
และอาชีพขายลอ็ตเตอร่ี ประชากรส่วนใหญ่
ÂÒ¡¨¹

ส าพทางสงัคม »ÃÐªÒª¹ã¹µíÒºÅá¡‹§ÈÃÕÀÙÁÔ 
มีภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น คือ ภาษาเลยและมี
ประเพณีวั นธรรมเหมือนกับต�าบลอื่น  
เช่น มีงานบุญมหาชาติ บุญข้าวประดับดิน
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การก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถส่งน�้าให้กับ
พืน้ทีท่�าการเกษตรด้วยแรงโน้มถ่วง ในพืน้ที่
อ�าเภอภูหลวง และบางส่วนของอ�าเภอ
วังสะพงุประมาณ 25000 ไร่ และจากระบบ
สูบน�้าจากแม่น�้าเลย ด้านท้ายอ่างเก็บน�้าใน
เขตอ�าเภอวังสะพงุ อ�าเภอเมอืง และอ�าเภอ
เชียงคาน ประมาณ 34 700 ไร่ตลอดจน
ใช้เป็นแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับการอุปโภค 
บริโภค ของราษฎร 4 อ�าเภอ คือ อ�าเภอ
ภูหลวง อ�าเภอวังสะพุงอ�าเภอเมือง และ
อ�าเภอเชียงคาน รวมท้ังสิ้น 11 500 ครัว
เรอืนนอกจากนียั้งช่วยบรรเทาอทุกภยั ท่ีมกั
เกิดข้ึนเป็นประจ�าในด้านท้ายน�้าของแม่น�้า
เลยอีกด้วย

ง มนตรเปนประธานเปด ่างเกบน�าน�า
เ จัง วัดเ
เมือ่วันที ่2พฤษภาคม 2556 พลอากาศเอก 
ก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพธีิเปดอ่างเก็บน�า้น�า้เลย อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดเลย พร้อมด้วยนาย
เลิศวิโรจน์โกวั นะ อธิบดีกรมชลประทาน 
นายสุวั น์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. 
นายสมพงษ์อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วม
พิธีเปดอย่างคับคั่ง

โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าเลย อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดเลย เป็นโครงการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระราชด�าริให้กรมชลประทาน พิจารณา

วางโครงการชลประทานลุ ่มน�้าเลย โดย
พิจารณาเป็นเข่ือนเก็บกักน�้าแม่น�้าเลย ที่
บ้านหัวกะโปะ(ในขณะนัน้) ต�าบลแก่งศรภีมูิ 
อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กรมชลประทาน
ได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริดังกล่าว 
โดยได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม 
ส�ารวจออกแบบรวมทั้งด�าเนินการจ่ายทด
แทนทีดิ่นและค่ารือ้ย้ายทรัพย์สนิ แล้วเสรจ็
เมื่อปี 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ก่อสร้างท�านบดินหัวงานและอาคารประกอบ 
พร้อมระบบส่งน�้า ความยาวรวมประมาณ 
85.3 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครง
การในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยมี
ลกัษณะเป็นเข่ือนดิน สงู 30.8 เมตร ความ
ยาว 105 เมตร สามารถเก็บกักน�้าได ้
ประมาณ 36 ล้านลกูบาศก์เมตรเมือ่ด�าเนนิ

โครงการพระราชด�าริ อ่างเก็บน�้าน�้าเลย
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เพือ่เก็บน�า้ไว้ใช้ในด้านการเกษตรและอปุโภค
บริโภค  นอกจากนั้นยังมีล�าห้วยดินด�า 
ล�าห้วยเดือ่ ล�าห้วยปเูต้น ล�าห้วยไคร้ เป็นต้น

ทรัพยากร นพนที
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ วนอทุยานน�า้ตก
ห้วยลา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส�าคัญของ
อ�าเภอและจงัหวัด ถ�า้ดนิลาย และบ่อน�า้อุน่ 

ส านท่ส�า ัญ งต�าบ ก่งศร มิ
บ้านสวนปอ  หมู ่ท่ี 7  เป็นหมู ่บ้านท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีกลุ่มสตรีปลูก
ายตุย่ปลอดสารพษิ ซ่ึงมกีรรมวิธีทีล่ะเอยีด

อ่อน ชาวบ้านท�าการเกษตรโดยยึดแนวทาง
ตามพระราชด�าริ ท�าการเกษตรแบบเศรษฐกิจ
¾Íà¾ÕÂ§

อ่างเกบ็นาห้วยปอ เดมิเป็นล�าห้วย ทีม่ช่ืีอว่า 
ห้วยปอ สบืเนือ่งจากตามรมิ งัห้วยทัง้สอง งั 
มต้ีนปอป่าข้ึนเตม็ไปหมด และชาวบ้านกไ็ด้ใช้
ประโยชน์จากปอดังกล่าว โดยน�ามาท�าเชือก 
และ  ในปัจจุบันได้ถูกพั นาให้เป็นอ่าง
เก็บน�้าห้วยปอ

ายห้วยไม้ าง เป็นอ่างเก็บน�้าท่ีใช้ท�าการ 
เกษตรที่ส�าคัญอีกแห่ง  ท่ีชาวบ้านสวนปอ

ใช้น�้าท�าการเกษตร  มีลักษณะเป็น าย 
ขนาดใหญ่  และรอบ  ายมีไม้ไผ่ข้ึน
ล้อมรอบสระ ไผ่ประเภทนี้ชาวบ้านเรียกว่า 
ไผ่ซาง จึงเรียกช่ือ ายนี้ว่า ายห้วยไผ่ซาง 

กลุ่มอาชีพบ้านสวนปอทีน่าสน จ

   กลุ่ม ้าย ุ่ยบ้านสวนปอ เป็นหมู่บ้าน
ที่มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี  คือ  กลุ่ม ายตุ่ย
ปลอดสารพิษ การปลูก ายต้องดูแลต้ังแต่
การเตรียมดนิ ดนิต้องไม่ใช้สารเคมปีระมาณ 
1 ปี และมหีน่วยงานหลายหน่วยงานให้การ
สนบัสนนุ สร้างช่ือสยีงให้กับต�าบลแก่งศรีภมูิ
à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ

   กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านสวนปอ à»š¹
กลุ่มที่สร้างข้ึนด้วยความร่วมมือ และความ
สามัคคีของประชาชนในหมู่บ้าน และสร้าง
เป็นรายได้เสรมิให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก 
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพั นา
ศักยภาพหมู่บ้าน  ชุมชน ( ) และ
ชาวสวนปอ  ยังผลิตปุยหมักชีวภาพใช้กัน
ทุกครัวเรือนโดยรวมกลุ่มกัน สถานท่ีติดกับ
โรงสีข้าวชุมชน

และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ในด้าน
ศาสนา  นัดถือศาสนาพุทธ  ประชาชน
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามริมแม่น�้าเลย

การบริการพน าน
การคมนาคม เส้นทางการคมนาคม เป็นทาง
ลาดยางตัดจากอ�าเภอภูหลวง ถึงบ้านสวน
ปอระยะทาง 10 กิโลเมตร  ผ่านต�าบล
หนองคนั ซ่ึงราษฎรใช้สญัจรไปมา เพือ่ติดต่อ
กับอ�าเภอภูหลวง และหน่วยงานอื่น  ใน
เขตจังหวัดเลย  ส�าหรับเส้นทางระหว่าง
หมู่บ้านเป็นทางลาดยางสายแก่งบง-วังมน 
ยกเว้นสายหนองขอนแก่น-นาดินด�า เป็น
ถนนลูกรัง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ส�าหรับ
เส้นทางในหมู่บ้านแต่ละหมู่เป็นถนนลูกรัง
และถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บางส่วน

การโทรคมนาคม ระบบการโทรคมนาคม
มตีูโ้ทรศัพท์สาธารณะภายในหมูบ้่าน จ�านวน 
12 จดุและบางหลงัคาเรือนในแต่ละหมูบ้่าน
ได้ติดต้ังโทรศัพท์บ้าน (แบบ 470) แล้ว
จ�านวน 25 หมายเลข บางหมู ่บ้านยังมี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชน

การไฟฟา ทุกหมู่บ้านในต�าบลแก่งศรีภูมิ 
มีไฟฟาใช้โดยการไฟฟาส่วนภูมิภาคอ�าเภอ
วังสะพุง  จะมีเพียงบางส่วนท่ีขยายเขต
ªØÁª¹ÍÍ¡ä» áÅÐÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂà¢µ
ไฟฟาให้ทัว่ถึง ส�าหรบัไฟฟาสาธารณรมิทาง
หลาย  หมู่บ้าน ยังมีไม่เพียงพอต่อความ
จ�าเป็นส�าหรับส่องแสงสว่างในยามค�่าคืน 

แหล่งนาธรรมชา ิ
ล�าน�้า  ล�าห้วย  มีแม่น�้าสายหลักไหลผ่าน 
คือแม่น�้าเลย จ�านวน 1 สาย ส่วนอื่น 
เป็นแหล่งน�้าที่ราษฎรขุดในรูปของสระน�้า 
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สารสนเทศบ้าน ้ว น�า ุ่น
บ้านห้วยนาอุ่น  เป็นหมู ่บ้านเก่าแก่อีก
หมู่บ้านหนึ่งของต�าบล  เดิมเป็นหมู่บ้าน
นาดินด�า พอถึงยุคสมยัผูใ้หญ่บ้าน วีพดั วาลา
ได้แยกหมู่บ้านเดิม ท�าให้ชาวบ้านที่ไม่ได้
อพยพตามไปได้ตั้งช่ือหมู ่บ ้านใหม่ เป็น 
บ้านห้วยน�้าอุ ่น  ซ่ึงต้ังช่ือตามแหล่งน�้า
ศักดิสิทธิของหมู่บ้าน 

สะพานร่วม จ นาดินดา ห้วยนาอุ่น เป็นที่
ส�าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของ
สองหมูบ้่าน เป็นสะพานทีพ่าดผ่านแม่น�า้ลาย 
เดิมชาวบ้านสญัจรไปมาล�าบาก จงึได้ร่วมใจกัน
สร้างสะพานไม้ข้ามแม่น�า้เลย และใช้แพไม้ไผ่
ข้ามไปมาหาสู่กัน จนถึงปัจจุบัน

อาชพี เนือ่งจากพืน้ทีข่องหมูบ้่านห้วยน�า้อุน่
เป ็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท�า
การเกษตร  ประชาชนบ้านห้วยน�้าอุ่น จึง 
ประกอบอาชีพทางการเกษตร คอื ท�านาข้าว 
ท�าไร่ข้าวโพด  ท�าสวนส้ม  และเลี้ยงโค
เป็นส่วนใหญ่

าสนา ชาวบ้านท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 
มวัีดประจ�าหมูบ้่าน คอื วัดถ�า้ดินลาย ซ่ึงเป็น
สถานที่ศักดิสิทธิที่ชาวบ้านเคารพบูชา และ
มปีระเพณปีระจ�าปี คอื ประเพณวัีดถ�า้ดนิลาย 
อกีทัง้ทีแ่ห่งนียั้งเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญั 
คือ มีบ่อน�้าอุ่น

ส านท่ท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
วนอุทยานนา กห้วยเลา ตั้งอยู่ที่บ้านห้วย
น�้าอุ ่น หมู ่ที่ 6 เนื้อที่ท้ังหมด 2 125 ไร ่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภคู้อ ภกูระแต 
สภาพป่าเป็นต้นน�า้ล�าธาร เป็นถ่ินทีอ่ยู่อาศัย
และแหล่งหากินของสตัว์ป่า สภาพธรรมชาติ
ที่เด่นและสวยงาม  คือ  น�้าตกมี 9 ช้ัน 
โดยมีน�้าไหลลอดออกมาท้ังปี ที่ส�าคัญคือ 
เป็นแหล่งสายน�้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของหลาย 
หมู่บ้านในต�าบลแก่งศรีภูมิ

วัด าดินลาย ต้นก�าเนิดหมู่บ้านห้วยน�้าอุ่น 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญประจ�าต�าบล
แก่งศรีภมูอิกีท่ีหนึง่ เป็นต้นน�า้ท่ีหลายหมูบ้่าน
ใช้ท�าการเกษตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงาม  อีกทั้งยังมีบ่อน�้าศักดิสิทธิ ที่
ชาวบ้านเคารพบูชา คือ บ่อน�า้อุน่ เป็นแหล่ง
น�้าเล็ก  ที่มีน�้าอุ่นผุดออกมาตลอดทั้งปี

หนองนาเลา เป็นสถานทีท่่องเทีย่วท่ีมหัศจรรย์
เป็นอย่างย่ิง  มีบ่อน�้าอยู่ใจกลางป่าเลา
ทีห่นาทบึ ลกัษณะของบ่อน�า้ดเูหมอืนต้ืนเขิน 
เพราะน�า้ใสมองเห็นพืน้ของหนองน�า้ แต่เป็น
ที่น่าประหลาดเป็นอย่างย่ิงที่หนองน�้าที่มี
ลักษณะต้ืนเขิน  แต่มีความลึกที่ไม่มีใคร
สามารถหย่ังถึงและหนองนาเลานี้มีน�้า
ตลอดทั้งปี ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งการเกษตร 
และใช้อุปโภค
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล ั
องคการบริหารส่วน าบลหนองคัน ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองคัน อ�าเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย โดยตั้งอยู่บนจุดก่ึงกลางของอ�าเภอภูหลวง มีระยะทางจากจังหวัดเลยประมาณ 50 
กิโลเมตร และระยะทางจากที่ว่าการอ�าเภอภูหลวงถึงที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบล ประมาณ 
4 กิโลเมตร  

้ ม ทั่ว ป บต น ง ัน
สภาต�าบลหนองคัน ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคัน ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539

องคการบรหิารส่วน าบลหนองคนั มเีนือ้ที่
ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร (23 125 ไร่)
ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา 
ท่ีต้ังของชุมชน หมู่บ้าน และต�าบลตั้งอยู่

ทีร่าบสงู มพีืน้ท่ีท�านาอยู่รอบ และใกล้ชุมชน 
มภีเูขาทีส่�าคญั  ได้แก่ ภหูมากเค็ง ภขุูมเงิน 
และภูผาแดง แม่น�้าสายส�าคัญที่ไหลผ่าน 
ได้แก่ แม่น�้าเลยซึ่งไหลผ่านตลอดทั้งปี 

วิสั ทัศน
ซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ มุ่งมั่นพั นา  

ันธกิจ
1. จดัให้มแีละบ�ารงุรกัษาทางน�า้และทางบก 
และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการ
เกษตรอย่างพอเพียง

3. ให้มีและบ�ารุงการไฟฟาหรือแสงสว่าง
โดยวิธีอื่น

4. ให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้า

5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั และ
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ปัญหาสังคม 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพั นาและแก้ไขปัญหาชุมชน 

7. การพั นาบุคลากรเพื่อการพั นาท่ีมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

8. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีทางราชการ
มอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอืบุคลากร
ให้ตามความจ�าเป็นและสมควร

9. การให้สงเคราะห์และส่งเสรมิการพั นา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

10. การปองกันและระงับโรคติดต่อและ
งานสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง

11. การส่งเสริมด้านเก่ียวกับการศึกษา  
ศาสนา กี า และวั นธรรม 

12. บ�ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ-
ปัญญาท้องถิน่ และวั นธรรมอนัดขีองท้องถ่ิน

13. บ�ารุงและส่งเสริมอาชีพของราษฎร

14. การคุ ้มครอง ดูแล และบ�ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

่งท่ งเท่ วส�า ัญ
องคการบรหิารส่วน าบลหนองคนั มแีหล่ง
ท่องเที่ยวและจุดชมวิว ที่วัดดอยสวรรค์  
บ้านโนนสว่าง หมู ่ ท่ี 6 ต�าบลหนองคัน 
อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 กิจกรรมวันลอยกระทง 

 ประเพ ีสงกราน  

 งานประเพ ีพ าช้างนางผมหอม 
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล ว ด

“
“

คือวิสัยทัศน์การพั นาองคการบริหารส่วน าบลห้วยสีเสียด ซ่ึงต้ังอยู่เลขที่ 247 หมู่ 1 บ้านห้วย
สเีสยีด ต�าบลห้วยสเีสยีด อ�าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย ปัจจบัุนม ีนายสรุ กัด ิพลวเิ  ด�ารงต�าแหน่ง 
นายกองคการบริหารส่วน าบลห้วยสีเสียด

ั นาส่งเสริม ุ า วิต สิ่ง วด ้ ม ะเศร กิจด
ม วามร้ทันสมั ก้าว ก ่งท่ งเท่ ว

น ั นาสามป ศ
พันธกิจ

พั นาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟนฟูทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พั นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย

ความสะดวก
ส่งเสรมิและสนบัสนนุการประกอบอาชีพ

เพื่อพั นารายได้
พั นาด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสาร

สนเทศให้ทันสมัย
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ�ารงุรกัษาและส่งเสริมวั นธรรมประเพณี

ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพอการพั นา

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติคงความอดุมสมบูรณ์

และท้องถ่ินมีระบบบริหารจัดการขยะมูล
อยใน ชุมชน
มโีครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคมสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียง
พอต่อการด�ารงชีพ

การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
พั นาปรบัปรุง แหล่งท่องเทีย่วให้มคีวาม

สวยงาม
ประชาชนมจีติส�านกึและให้ความส�าคัญใน

การอนรุกัษ์วั นธรรมและภมูปัิญญาท้องถ่ิน
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ต่อการพั นาท้องถ่ิน ซึ่งได้มีการรวบรวม
ข้อมูล ความต้องการ สภาพปัญหาท่ีแท้
จริงจากประชาชนในทุกหมู่บ้าน โดยผ่าน
กระบวนการจัดท�าประชาคม ท�าให้การ
พั นาตรงต่อความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงและท่ัวถึง ประกอบกับภาค
ประชาชน กลุม่องค์กรชุมชนต่าง  มคีวาม
เข้มแข็ง และให้ความร่วมมอืกับทางองค์การ
บริหารส่วนต�าบลห้วยสีเสียดเป็นอย่างดี 
ประกอบกับพื้นท่ีต�าบลห้วยสีเสียดมีขนาด
ไม่ใหญ่มาก จึงเป็นข้อดีในการที่จะให้การ
พั นาเป็นไปอย่างทัว่ถึง ครอบคลมุทุกหมูบ้่าน

และในส่วนของประชาชนในต�าบลห้วยสเีสยีด 
ก็มีความกระตือรือร้นที่จะพั นาตนเองให้
มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดูแลเอาใจ
ใส่สุขภาพและด�าเนินชีวิตของตนเองตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมี
ความรัก สมัครสมานสามัคคี มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีการสืบทอดวั นธรรม
ประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง การด�าเนิน
ชีวิตจงึสอดคล้องกับความสมดลุทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีล�า
น�้าห้วยสีเสียดไหลผ่าน จึงท�าให้มีแหล่งน�้า
เพื่อการเกษตรตลอดปี

ยุทธ าส รการพั นา

1. ยุทธศาสตร์การพั นาระบบสาธารณปูโภค
สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ยุทธศาสตร์การพั นาคน สงัคม คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจพอเพยีง และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพั นาการเมอืง การบรหิาร
จัดการท่ีดี และการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพั นาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการกี า
5. ยุทธศาสตร์การพั นาการศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพั นาการปองกันบรรเทา
สาธารณภยั และการจดัการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพั นาอาชีพและรายได้
ส่งเสริมอาชีพ เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเด่น ะศัก า ง บต สเส ด
องคการบริหารส่วน าบลห้วยสีเสียด มี
ความพร้อมในการพั นาทุก  ด้าน เนื่อง
จากนโยบายของผู้บริหารท่ีให้ความส�าคัญ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐที่ให้การ
ดูแลช่วยเหลือ บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่
ประชาชนอย่างสม�า่เสมอ เมือ่เกิดปัญหาข้ึน
ในท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยสี
เสยีดจะพจิารณาให้ความช่วยเหลอืประชาชน
เป็นล�าดับแรก และถ้าเป็นปัญหาใหญ่เกิน
ศกัยภาพทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยสเีสยีดจะเป็น 
ตวักลางในการเช่ือมประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นคอยให้ความช่วยเหลือ และให้ค�าแนะน�า
และร่วมกันดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง

งานท่ประสบ วามส�าเรจ
ผลงานชินที  โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน  
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง ต�าบล
ห้วยสีเสียด ประจ�าปี 2557
ผลงานชินที  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
ประจ�าปี 2557
ผลงานชินที  โครงการคลินิกปศุสัตว์ 
เกษตร ประมงเคลือ่นทีป่ระจ�าปี พ.ศ. 2555
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า รรพ  า
นา �าเ เ ง าน

เสนทางพบ
อําเภอเชียงคาน

 ช า  ม าม าว ลาม าว  
ม พราวแ ว พร แพรว า แ ่  

แ ล่ วั ธรรม ม า ล าชพ 

à Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ¾Ç¡¨Õ¹Î‹Íä Œ́Â¡·Ñ¾ÁÒµÕàÁ×Í§àÇÕÂ§
จันทน์และเมืองหลวงพระบาง พวกจีน ่อ
ได้เข้าปล้นสะดมเมอืงเชียงคานเดิมทีอ่ยู่ทาง
ังซ้ายของแม่น�้าโขง ชาวเชียงคานเดิมจึง

อพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมือง
ปากเหือง) เป็นจ�านวนมากคร้ันต่อมาเห็นว่า
ชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) 
ไม่เหมาะสมผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่
บ้านท่านาจันทร์ ซ่ึงใกล้กับที่ต้ังของอ�าเภอ
เชียงคานปัจจุบันแล้วต้ังช่ือใหม่ว่า เมือง
ใหม่เชียงคาน  ต่อมาไทยได้เสียดินแดน ัง
ขวาแม่น�้าโขงให้กับ รั่งเศสท�าให้เมืองปาก
เหืองตกเป็นของ รั่งเศส คนไทยที่อยู่เมือง
ปากเหือง จงึอพยพมาอยู่เมอืงเชียงคานใหม่
หรอือ�าเภอเชียงคานในปัจจบัุน แล้วได้เปลีย่น
ช่ือเมอืงเป็นเมอืงเชียงคานใหม่ได้ตัง้ท่ีท�าการ
อยู่บรเิวณวัดมหาธาตเุรยีกว่าศาลาเมอืงเชียง
คาน จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2452 เมอืงเชียงคาน
ซึง่มพีระยา รอีรรค าด (ทองดี ศรปีระเสริฐ) 
เป็นเจ้าเมอืงได้ถูกยุบเป็นอ�าเภอข้ึนกับจงัหวัด
เลย และท่านได้รับต�าแหน่งเป็นนายอ�าเภอ
เชียงคานคนแรก

้ ม ทั่ว ป
อาเ อเชยีงคานต้ังอยู่ทางทิศเหนอืของจงัหวัด

ประวัติ �าเ เ ง าน

เมองเชียงคาน เดิมตั้งอยู่ท่ีเมืองสานะคาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สร้างโดยขุนคาน โอรสของขุนคัวแห่งอาณา
จกัรล้านช้าง เมือ่ประมาณ พ.ศ.1400 ต่อมา
ประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้าง
แยกออกเป็นสองอาณาจักรคือ อาณาจักร
หลวงพระบาง ซ่ึงมีพระเจ้ากิงกีสราชเป็น
กษัตริย์และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งมีพระ

เจ้าไชยองค์เว้เป็นกษตัรย์ิ โดยก�าหนดอาณา
เขตให้ดินแดนเหนือแม่น�้าเหืองข้ึนไป เป็น
อาณาเขตหลวงพระบางและใต้แม่น�้าเหือง
ลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจนัทน์ ต่อมาทางหลวง
พระบางได้สร้างเมืองปากเหือง ซ่ึงอยู่ทาง
ังขวาของแม่น�้าโขงเป็นเมืองหน้าด่านและ

ทางเวียงจนัทน์ได้ต้ังเมอืงเชียงคานเป็นเมอืง
หน้าด่านเช่นกัน

คร้ันถึงสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
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เพดานไม้เขียนสแีบบโบราณและมพีระประธาน
ปูนปันศิลปะล้านช้างทั้งสามองค์ 

จาก จนา �าเ เ ง าน
นายบรรพ  ยาฟอง นายอาเ อเชียงคาน
ได้กล่าวถึงเชียงคานว่า เป็นเมืองเล็ก  ริม
ังแม่น�้าโขงที่มีประวัติความเป็นมาที่น่า

สนใจ มีวั นธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท่ี
เรียบง่ายการใช้ชีวิตแบบพอเพยีงตามวิถีชีวิต
แบบด้ังเดิม รอยย้ิมที่แสนจะจริงของผู้คน
ในเมอืงนียั้งคงเป็นเสน่ห์ทีท่�าให้เมอืงเชียงคาน
แตกต่างจากเมอืงท่องเท่ียวอืน่ เหมาะส�าหรบั
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด เดิน
เที่ยวชมบ้านเรือนไม้เก่า ปันจักรยานชม
บรรยากาศ ถ่ายรปูทีร่ะลกึ สมัผสับรรยากาศ
แห่งความเป็นมิตรไมตรี และชิมอาหารพื้น
บ้านที่หลากหลาย

การพักผ่อนที่เชียงคานเริ่มต้นวันใหม่ด้วย
การตักบาตรข้าวเหนียวบนถนนชายโขง  
เย่ียมชมภูทอก ทะเลหมอกเชียงคาน แก่ง
คุดคู้ และแหล่งท่องเท่ียวอีกหลาย  แห่ง
ในพื้นที่ เชียงคานเป็นเมืองท่ีสะอาด สงบ 
สะดวก คือสะอาดตา สะอาดใจ สงบ
เรียบร้อย คือชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่ 
ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาลกัเลก็ขโมย
น้อยไม่มี และเมืองที่เดินทางมาเที่ยวได้
สะดวกปลอดภัย ด้วยความงดงามของ
ธรรมชาติ และวั นธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
คุ เนาวรั น พง ไพบลูย ลิปนแห่งชา ิ
ได้ประพนัธ์บทกลอนให้กับเมอืงเชียงคานไว้ว่า

เลยโดยอยู่ห่างจากจงัหวัดเลย ประมาณ 48 
กิโลเมตร เป็นอ�าเภอชายแดนติดกับ สปป.
ลาวมเีนือ้ท่ีประมาณ 940.45 ตารางกิโลเมตร
(587 781 ไร่)แบ่งการปกครองเป็น 8 ต�าบล 
82 หมู่บ้าน ประกอบด้วยเทศบาลต�าบล 3 
แห่ง คือ เทศบาลต�าบลเชียงคาน เทศบาล
ต�าบลเขาแก้ว เทศบาลต�าบลธาตุ และองค์การ
บริหารส่วนต�าบล 6 แห่งมีประชากรทั้งสิ้น  
60 285 คน ชาย 30 297 คน หญิง 29 988 
คน มคีรัวเรอืน 20 238 หลงัคาเรือน(ข้อมลู 
ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558)

ส านท่ท่ งเท่ วส�า ัญ
เมองโบรา ริม งโขงถนนศรีเชียงคาน ัง
ล่าง หรือ ถนนชายโขง ซ่ึงมรีะยะทางกว่า 
2 กิโลเมตรจะเตม็ไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ท่ีพกั 
โ มสเตย์ร้านอาหาร และร้านค้าเก  มากมาย
แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลาง
ล�าน�้าโขง ต้ังอยู่ที่บ้านน้อย หมู่ท่ี 4 ต�าบล
เชียงคาน ห่างจากตวัอ�าเภอเชียงคานประมาณ 
3 กม. ทูอกจดุชมวิวทะเลหมอกทีม่ช่ืีอเสยีง
และเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียว¾ÃÐãËÞ‹
ูคกงิว (พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวิ

นคราภิรักษ์) วัดปากน�้าเหือง บ้านท่าดีหมี 
หมู่ที่ 4 ต�าบลปากตม เป็นพระพุทธรูปปาง
ลีลาประทานพร จัดสร้างโดยกองทัพภาคท่ี 
2 และประชาชนชาวเชียงคานเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า  พระบรม
ราชินีนาถ พระพุทธบาท ูควายเงินต้ังอยู่
ที่บ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ต�าบลบุ มได้รับการ
ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานเมือ่ พ.ศ. 2478 
ทุกปีในวันข้ึน 15 ค�่า เดือน 3 ทางวัดจะ
จัดงานสมโภชประจ�าปี

ประเ ส�า ัญ
งานประเพ ีออกพรร าประชาชนตามคุ้ม
วัดต่าง  จะจัดให้มีงานประเพณีท�าบุญ 
ตกับาตร ถวายประสาทผึง้ ไหลเรอืไฟ และ

มีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย  ลาว 
(เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์)ผาสาด
ลอยเคราะห เป็นพิธีกรรมโบราณที่ชาว
เชียงคานเช่ือว่า หากผู้ใดเห็นสิ่งไม่ดี สิ่งไม่
เป็นมงคลหรือมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ท�า
การลอยผาสาดเพือ่เป็นการลอยสิง่ไม่ดีทิง้ไป 
จะท�าให้ชีวิตดีข้ึน ประเพ ีไหลเรอไฟ¨Ñ´
ข้ึนในช่วงเทศกาลออกพรรษาเพื่อบูชารอย
พระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ 
ริม ังแม่น�้านัมทามหานที และเพื่อขอขมา
ลาโทษแม่น�้าที่ได้ท้ิงสิ่งปฏิกูล และเป็นการ
เอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน�้า
ไทดา ไทยทรงดา ลาวโ ่งชาวไทด�าอพยพ
มาจากแคว้นพวนสปป.ลาว เข้ามาในประเทศ
ไทยในปีพ.ศ. 2417 ทุกวันที่ 6 เมษายน 
ของทกุปี เป็นวันตุม้โ มพีน้่องไทด�าท่ีบ้านนา
ป่าหนาด หมู่ท่ี 4 และหมู่ที่ 12 ต�าบลเขา
แก้ว ประเพ ีผีขนนาบ้านนาซ่าว หมู่ที่ 7 
ต�าบลนาซ่าวเป็นพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษ 
ผีปู่ย่า หรือเรียกว่า เลี้ยงบ้าน  เพื่อแสดง
ความเคารพและตอบแทนบุญคุณ ผเีจ้าปู่

ปนจักร าน ว้ ระ วัดท่เ ง าน
วัด ูช้างน้อยมี พระพุทธศากยมุณี ศรี

เชียงคาน  พุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐาน
อยู่บนยอดภูช้างน้อย  วัดสัน ิวนาราม
นมสัการรอยพระพทุธบาทจ�าลอง  วัดโพนชยั
สร้างโดยพญาผ่อจานญา (ญาครูญา) และ
พระยาศรีอรรค าด เจ้าเมืองเชียงคาน 

วัด รีคุนเมองเป็นแหล่งรวมงานศิลปะ
ทัง้แบบล้านนาและล้านช้าง  วดัป่ากลาง
หรือ วัดมัช ิมาราม มีพระพุทธรูปทอง
สัมฤทธิ ศิลปะเชียงแสน วัดมหาธา ุ
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน สร้าง
พร้อมเมืองเชียงคาน  วัดป่า ้มีพระ
อุโบสถเก่าแก่ประดับภาพจิตกรรม าผนัง
เป็นพุทธประวัติ  วัด รีพนมมา ÇÑ´à¡‹Ò
แก่ตัง้ข้ึนเมือ่ พ.ศ. 2497  วดัท่าคกมอีโุบสถ
ศลิปะล้านช้างงดงามด้วยปูนปันประดับลาย

เชียงคาน ชานเคียงเรียงริมโขง 
ค้อมโค้งโยง จ ห้คิด ง
สงบงามนา จไม รี รง 

คอหนงรั นม ี รีเชียงคาน

“

“
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เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

“ “ท าล า ลธา
ั นาต�าบ ธาตุ ก้ ปญ า ประ า นม ุ า วิตท่ด

ประเ วั นธรรมเปนเ ิศ เกิด วามสามั ้มบริการ ุม น

คือวิสัยทัศน์การพั นาของเทศบาลต�าบลธาตุ เลขที่ 1 หมู่ 16 ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย โดยอยู่ห่างจากอ�าเภอเชียงคาน 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเลย 
28 กิโลเมตร (ตามถนนทางหลวงหมายเลข 201)

ประวัติ วามเปนมา
à·ÈºÒÅµíÒºÅ¸ÒµØ เดิมเป็นสภาต�าบลธาตุ
ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2539 ต่อมาองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลธาตุ ได้รับการเปลีย่นแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต�าบลธาตุ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ตัง้แต่วันที ่16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551 ได้มีการเลือกต้ังคณะบริหาร

เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลธาตุ
คร้ังแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2551 เดิม     
เทศบาลต�าบลธาตุเป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
และเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2555 คณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต�าบลธาตุปรับเป็น
เทศบาลขนาดกลาง
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้ ม ทั่ว ป
à·ÈºÒÅµíÒºÅ¸ÒµØ  มีเนื้อที่ประมาณ 
100 000 ไร่ หรือประมาณ 160 ตาราง-
กิโลเมตร เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มและ
ที่ราบเชิงเขา แบ่งการปกครองเป็น 16 
หมูบ้่าน มปีระชากรรวม 9 789 คน (ข้อมลู 
ณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2556)  ประชากร
ส่วนใหญ่ในเขตต�าบลธาตุ  มีอาชีพหลัก
คือเกษตรกรรม ได้แก่ ท�าไร่  ท�านา และ
ปลูกยางพารา ล   อาชีพรอง  ได้แก่ 
เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  ลูกจ้าง ล   และ
อาชีพเสริม ได้แก่ ท�าดอกไม้จันท์ ท�าข้าว-
นางเลด็ ขายข้าวโพดอ่อน รบัจ้างทัว่ไป ล
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ันธกิจ
“à»š¹ÁÔµÃ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ Ê¹ã¨á¡Œä¢»˜ÞËÒ
·ŒÍ§¶Ôè¹  ÊÃÃËÒ§º»ÃÐÁÒ³ÀÒÂ¹Í¡
นาองคกรพั นาสู่ความเปนเลิ
- พั นาด้านโครงสร้างพื้นฐานศักยภาพ
  ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- พั นาด้านสังคม พั นาสตรี เด็ก ผู้สูง
  อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
- พั นาด้านเศรษฐกิจสนบัสนนุการร่วมกลุม่
  เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- พั นาด้านการศึกษาและกี า สนับสนุน
  การจดัตัง้กองทนุให้นกัเรยีน  ดีแต่ยากจน
- พั นาด้านสาธารณสุข  สนับสนุนให้
  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี

- พั นาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมพั นาศักยภาพการก�าจัด
  ขยะมลู อย สิง่ปฏกิลูต่าง  ให้มปีระสทิธ-ิ
  ภาพรวดเร็ว
- เพื่อศักยภาพด้านศาสนา ศิลปวั นธรรม
  และประเพณ ีสนบัสนนุงานบุญประเพณี
  ต่าง  ในต�าบล

่งท่ งเท่ วส�า ัญ
วัดพระธาตุ   วัดภูเขาดิน   สวน าย 
ณ เทศบาลต�าบลธาตุ  หมู่บ้านเศรษฐกิจ-
พอเพียง  บ้านพรหมมานุสรณ์
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วัด า รว ลวัล
วัดป่า รีวิไลวัลย ตั้งอยู่ท่ีบ้านแสนส�าราญ ต�าบลจอมศรี อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีวิไลวัลย์รูปปัจจุบัน คือ พระอาจารยไพบูลย านิสสโร

วามส�า ัญ งวัด
วดัป่า รวีไิลวลัย เป็นวัดสาขาของ ÇÑ́ ¶íéÒ¼Ò
ปู่นิมิ ร จังหวัดเลย (หลวงปู่ค�าดี ปภาโส) 
ซ่ึงเป ็นวัดป ่าพระธุดงค ์กรรมฐานสาย
หลวงปู่มัน ูริทั โ  

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
ขอเรยีนเชิ พทุธ าสนิกชนร่วมทาบุ สร้าง 
“พระองค ห ่

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการหมู่บ้านแสน-
ส�าราญ ได้พร้อมใจกันจดัสร้างพระองค์ใหญ่ 
โดยมี วัตถุประสงค ์ เพื่อน ้อมถวายเป ็น

พระพุทธบูชา พระธรรมบูชา พระสังฆบูชา 
และเพื่อเป็นอนุสรณ์พุทธานุสสติ พร้อมทั้ง
ธรรมานสุสติ และสงัฆานสุสติ น้อมน�าจติใจ
ของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพบูชา ให้
บริสุทธิ ผ่องใส เบิกบาน ซ่ึงเป็นมหากุศล
อันย่ิงใหญ่ แด่พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย 

แต่ในขณะนี้ทางวัดป่า รีวิไลวัลย ยังขาด
จตุปัจจัยที่จะด�าเนินการก่อสร้างอยู่อีกมาก 
ฉะนัน้ทางวัดพร้อมด้วยทายก ทายิกา จงึได้
บอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็น
มหากุศลทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
พระองค์ใหญ่ให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ก�าลังด�าเนินการ
สร้างอยู่ในขณะนี้ เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัย (ชนะมาร) หน้าตักกว้างประมาณ 9 
เมตร สูงประมาณ 16 เมตร สร้างโดยวิธี
การหล่อด้วยปูน งบประมาณในการสร้าง
ประมาณ 2 ล้านบาท ซ่ึงทางวัดได้มกี�าหนด
การเร่ิมต้นปรับพื้นที่และสร้างฐานองค์พระ
ให้มั่นคง แข็งแรง หลังจากที่ได้มีพิธีท�าบุญ
ทอดกฐินมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และจะด�าเนินการ
สร้างต่อเนื่องไปตามก�าลังจตุปัจจัยของ
ศรัทธาญาติโยมและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิต
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อนัเป็นมหากุศลทกุท่าน จนกว่าองค์พระพทุธ-
รูปจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี  โดยองค์พระ
จะประดษิฐานอยู่บริเวณลานด้านหน้าประตู
ทางเข้าวัด มีสระน�้าขนาดใหญ่ และใกล้ริม
ถนนสายหลักจากอ�าเภอเมืองเลย มุ่งตรง
ไปสู ่อ�าเภอเชียงคาน  ซ่ึงเป็นจุดบริเวณ
ทีป่ระชาชนและพทุธศาสนกิชนท่ีสญัจรไปมา
สงัเกตเห็นได้ชดัเจน และเป็นสริมิงคลอย่าง
สูงย่ิงแก่ผู ้ที่มีจิตระลึกนอบน้อมนมัสการ
และสักการบูชา

ร่วมบริจาคทรัพยได้ที 
ธนาคารออมสิน  สาขา  อ เชียงคาน 
ชอบั ชี วัดป่า รีวิไลวัลย บั ชีประเ ท 
ออมทรพัย เลขทบีั ช ี
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วัด า รม ล พร ั ราช ัม
วดัป่า รมีงคล ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ ตัง้อยู่
เลขที่ 141 หมู่ 6 ต�าบลเสี้ยว อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย มีเนื้อท่ี 35 ไร่ เป็นวัดท่ีอยู่บน
เนินเขา  ทางเข้ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ 
ภายในวัดมีพระประธานขนาดใหญ่ และมี
การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์สร้างถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มิูพลอดลุยเดช เจ้าอาวาสวัดรปูปัจจบัุนคือ 

พระอธิการ ไพบลูย ิ เวโท (หลวงพ่อด�า)

ประวัติวัด
วัดป่า รีมงคล  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เป็นวัดที่พสกนิกร  ข้าราชการ  พ่อค้า 
ประชาชน ร่วมใจกันก่อต้ังข้ึน โดยการน�า
ของนายพง ักดิ เจียรนัย  ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดเลย (ในขณะนั้น) เป็นประธาน ่าย
ฆราวาส สมเด็จพระ า สังวร สมเด็จ
พระสัง ราชสกลมหาสัง ปรินายก เป็น
ประธาน ่ายสงฆ์

ป น วัต ุส�า ัญ
ระ ุทธนิมิตวิ ิตมาร ม

ความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูป 
“พระพทุธนิมิ วชิิ มารโมลี  เพือ่ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

ในการประชุมมหาเถรสมาคมคร้ังที ่21 2552 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดเลยได้มี
หนังสือ ท่ี ลย 0030 12943 ลงวันท่ี 9 
กันยายน 2552 แจ้งว่า จังหวัดเลยและ
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู ่เหล่าได้พร้อมใจ
กันสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธนิมิ วิชิ
มารโมลี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ ‹ËÑÇ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2551 ประดิษฐาน ณ วัดป่า-
ศรีมงคล  ต�าบลเสี้ยว  อ�าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย โดย นายมานิ ย มกรพง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ในขณะนั้น) ได้
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“ขออั เชิ พระบารมีของพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค อันประกอบด้วย พระมหา
กรุ าธิคุ  พระมหาป าธิคุ  พระมหา
บริสุทธิคุ  ทีทรงมีชัยชนะเหนอพ ามาร

กราบทูลอาราธนา สมเด็จพระ า สังวร 
สมเดจ็พระสงั ราช สกลมหาสงั ปริ ายก 
เป็นประธานสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

อนึง่ สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงั-
ฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงมพีระลขิิต
ถวายพระนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธ
นิมิ วิชิ มารโมลี  บรมมหาจักรพรรดิ 
พยน ราชขั ยิา อนิทรารั นมุนี รมีงคล  
ในพระลิขิตนี้ระบุว่า
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และบรวิาร  าย ้ น้พระ รมีหาโพธินัน 
และพระพุทธเจ้าทรงนิมิ พระวรกายเปน
พระบรมมหาจักรพรรดิ ทรงปราบพ า
ชมพบูด ีทเีปนมิจ าทิ  ิโดย พระพทุธเจ้า
ทรงมีชัยชนะเหนอพ าชมพูบดี ทา ห้โลก
ร่มเย็น ขออั เชิ อานาจพระบารมีของ
พระพุทธเจ้าทังปวงนี จงเปนพลังหนุนส่ง

ปกป้องคุ ้มครองอ ิบาลรัก า  สมเด็จ
พระบรมบพิ ร  พระราชสม ารเจ ้า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระ
คุ อันประเสริ  ขอพระบารมี พระพทุธา
นุ าพ พระบรมวง านุวง  ประเท สยาม 
และ คนไทยทกุคน ห้ประสบสขุ วั นา าวร 
เจริ รุ่งเรอง มีความมันคง เปนประเท
มหาอานาจ นสากลโลกสบไป

บัดนี้  จังหวัดเลยและพสกนิกรชาวไทย
ได้ด�าเนินการสร้างพระพุทธรูป ดังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น�าความกราบ
บังคมทูล¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ ‹ËÑÇ 
ทรงพระกรุณาทราบ า่ละอองธลุพีระบาทแล้ว

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควร
น�าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา

วิ าร วงม าจักร รรดิ
นายขั ิยา ไชยเอีย พร้อมญาติมิตร และ
สาธุชน ได้มีกุศลเจตนาสร้างวิหารเพื่อเป็น
ที่ประดิษฐาน “พระพุทธนิมิ วิชิ มารโมลี 
พระมหาจักรพรรดิ  พยน ราชขั ิยา 
อินทรารั นมุนี รีมงคล  ซ่ึงเป็นพระ-
พุทธรูปที่พสกนิกรชาวไทย สร้างถวายเป็น
พระราชกุศลแด่¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ 
และพระบรมวงศานวุงศ์ ณ วัดป่าศรีมงคล 
บ้านเสี้ยวใต ้ ต�าบลเสี้ยว อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย โดยให้ช่ือว่า “วิหารหลวง
พระมหาจักรพรรดิ   ขอให้วิหารหลวง
พระมหาจักรพรรดิที่ให้ช่ือแล้วนี้ จงเป็นที่
บ�าเพญ็ประโยชน์และเป็นสริิมงคลแก่คณะสงฆ์ 
สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอด
¨ÔÃ¡ÒÅ
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วัด ร ั วั

ÇÑ´ÈÃÕÍÀÑÂÇÑ¹ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ต้ัง
อยู่ที่ต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
เจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดคือ ¾ÃÐÃÒªÞÒ³ÇÔ-
ÊØ· Ô̧âÊÀ³ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) และ
เป็นเจ้าอาวาสวัดจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ วงปท่ น ญา ธ ร
ËÅÇ§»Ù†·‹Í¹ ÞÒ³¸âÃ มีนามเดิมว่า ท่อน 
ประเสริฐพงศ์ เกินเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2471 ส�าเร็จการศึกษาช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 4 ช่วงวัยหนุ่มฉกรรจ์ เป็นคนติด
เพื่อน ูง กินเหล้าเมายา จีบสาวตามบ้าน
ต่าง  ละแวกนั้น ท�าให้โยมบิดา - โยม
มารดาเป็นกังวลใจอย่างมาก จึงได้ปรึกษา
กันขอให้ลูกชายบวชเรียน

20



“ ห้เร่งทาความเพียร มิ ห้ประมาท ชีวิ
นีอยู่ได้ไม่นานก็ ้อง าย 

ต่อมาหลวงปู่ท่อนได้พ�านกัจ�าพรรษา ณ วัด
ถ�้าผาปู่นิมิต ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย และ
ได้มีศรัทธาญาติโยมมาขอให้ไปโปรดที่วัดถ�้า
ตีนผา อ.เชียงคาน จ.เลย

เมือ่ปี พ.ศ. 2500 ศรทัธาญาตโิยมได้นิมนต์
ให้หลวงปู่ท่อนไปอยู่ท่ีป่าช้านาโป่ง และได้
สร้างเป็นวัดศรีอภัยวัน สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุต บนเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ รวม
ทั้งรักษาความเป็นป่าอย่างสมบูรณ์ไว้ จาก
นั้นมาหลวงปู่ท่อนจึงได้จ�าพรรษาที่วัดศรี
อภัยวัน จ.เลย ตราบจนถึงปัจจุบัน เนื่อง
จากหลวงปู่ท่อนเป็นพระป่าวัดจึงไม่มีสิ่ง
ก่อสร้างใหญ่โต กุฏิเป็นเพียงกุฏิเล็ก  
ปัจจัยที่ได้รับจากญาติโยมล้วนแบ่งเอาไว้ใช้
เท่าท่ีจ�าเป็น ส่วนใหญ่จะแบ่งปันให้แก่ส�านกั
สงฆ์และวัดที่ขาดแคลนหรือทุรกันดาร

โยมบิดาจงึน�าตวัไป ากกับหลวงปูค่าด ีป าโส
พระเกจิช่ือดังแห่งวัดป่าชัยวัน ต.เมืองเก่า 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น แต่หลวงปู่ค�าดีมีข้อแม้
ว่า ก่อนบวชจะต้องรกัษาศีล นุง่ขาวห่มขาว 
เจริญภาวนา กินข้าวมื้อเดียวก่อน คร้ันอยู่
ทดสอบจิตใจเป็นเวลาได้ 5 เดือน หลวงปู่
ค�าดีจึงอนุญาตให้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระ
ภกิษ ุขณะมอีายุได้ 20 ปีบริบูรณ์ เมือ่วันที่ 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2491

ภายหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้เดินทาง
ไปพ�านักจ�าพรรษาอยู่กับหลวงปู่ค�าดี ณ 
วัดป่าชัยวัน ระยะผ่านไปนานพอสมควร
ท่านได้ช่วยครูบาอาจารย์แบ่งเบาภาระใน
การสอนคนทีจ่ะมาบวช ด้วยการสอนขานนาค 
เป็นต้น ครัง้ถึงช่วงออกพรรษาได้เป็นหัวหน้า
ออกเดินธุดงค์เข้าป่าเป็นกิจวัตร คร้ังหนึ่ง
ท่านได้มีโอกาสพบหลวงปู ่มัน ูริทั โ
บูรพาจารย์สายพระป่า และได้รับโอวาท
อันทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้จาก
หลวงปู่มั่น

Loei 20



วัดท่า
วัดท่าคก เลขที่ 25 หมู่ที่ 2 บ้านเชียงคาน ต�าบลเชียงคาน อ�าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบัน พระสมยศ ธมมสรโณ รักษาการแทน
เจ้าอาวาส

ประวัติวัด
วัดท่าคก สร้างโดยพระศรีอรรค าด ศรีทา  เจ้าเมืองเชียงคาน เมื่อ
ป พ.ศ. 2410 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปเดียวกัน มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ครั้งหลังสุดเมื่อป พ.ศ. 2500 เหตุที่ชื่อ วัด
ท่าคก   เพราะบริเวณหน้าวัดที่ติดกับแม่น้�าโขงนั้น มีน้�าวนลักษณะ
เหมือนครก จึงตั้งชื่อว่า วัดท่าครก  หรือ คก

ส านทีส�าคัญในวัด
โบสถ์หันไปทางทิศตะวันตก ด้านหน้ามี 3 ประตู มีหน้าต่างด้านข้าง 
ด้านละ 2 บาน ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค์ บนฐาน
ชุกชีเดียวกัน หน้าตักกว้าง 40 เซนติเมตร ด้านหน้าโบสถ์มีจารึกอักษร
ไทยน้อย นอกจากนี้ยังมีสถูปจ�าลองโลหะสลัก เป็นพระเสี่ยงทายนูน
ต่�า ด้านละ 8 องค์ ปางมารวิชัย ที่ฐานมีจารึกอักษรไทยน้อย และไห
เคลือบดินเผา 3 หู เรียนแบบศิลปะลพบุรี กับรัตนโกสินทร์
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วัดม าธา
ÇÑ´ÁËÒ¸ÒµØ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 2 ËÁÙ‹ 2 µíÒºÅ
เชียงคาน อาเ อเชียงคาน จังหวัดเลย 
มีเนอท ี  ไร่  งาน เจ้าอาวาสรปูปจจบุนั
คอ พระสุขุมบุ โส

ประวัติวัด าธาตุ
ÇÑ´ÁËÒ¸ÒµØ สร้างคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ.2197 
สมัยพระเจ้าสุริยวง าธรรมิกราช กษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรลาว  ผู้ด�าริให้พระยา
เมอง ้ายเชียงคานได้สร้างวัดมหาธาตุ

พระยาเมืองซ้ายเชียงคานได้สร้างพระพุทธ
รูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานในอุโบสถ 
ได้สร้างอุโบสถและเจดีย์วัดมหาธาตุเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2202  ในการก่อสร้างเจดีย์
วัดมหาธาตุพระยาเมืองซ้ายเชียงคานได้ท�า
พธิบีวงสรวงอญัเชิญดวงวิญญาณของบรรดา
ทหารเอกของสมเดจ็พระจกัรพรรดิแผ่นแผ้ว 
แล้วเปลี่ยนช่ือเมืองเชียงคานเดิมเป็นช่ือ 
ชนะสงคราม
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วัดมหาธาตุ นอกจากเป็นวัดเพื่อประกอบ
พธิทีางศาสนาแล้วยังเป็นทีต้ั่งของหอโ งการ 
เป็นศนูย์กลางการปกครองในช่วงวิกฤตการณ์
ทางการเมอืง ต้ังแต่ศกึจนี อ่จนถึงเหตุการณ์
สญูเสยีดินแดน งัซ้ายแม่น�า้โขง และ งัขวา
ของล�าน�า้โขงบางส่วนให้แก่ประเทศ รัง่เศส 
ปี พ.ศ. 2447 จงึได้ย้ายท่ีท�าการของภาครัฐ
จากวัดมหาธาตุไปตัง้ทีท่�าการรัฐใหม่ทีบ่รเิวณ
โรงเรียนบ้านเชียงคาน “ปทมุมาสงเคราะห
ปัจจบุนั รวมเวลาทีวั่ดมหาธาตเุป็นศูนย์กลาง
การปกครองในช่วงประเทศชาติเกิดวิกฤติ-
การณ์นานถึง 50 ปี ( พ.ศ. 2397-2447)

วัดมหาธาตุตั้งอยู่บ้านท่านาจันทร์เป็นเมือง
เลก็  ฉะนัน้ตลอดเวลา 200 ปี วัดมหาธาตุ
คงมีสภาพเหมือนกับวัดในหมู่บ้านต่าง  
หลักฐานของวัดมหาธาตุจึงไม ่ปรากฏ
หลักฐานใด  ให้เห็น

เมื่ออุป าตทองดีได้เป็นเจ้าเมืองเชียงคาน 
จงึอาศยัวัดมหาธาตุเป็นหอโ งการ เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการปกครองและเป็นท่ีรวมพล
เพื่อปองกันเมือง รวมท้ังประกอบพิธีกรรม
ต่าง  และได้บูรณะวัดมหาธาตุให้เป็น
ศนูย์รวมทางพธิกีรรมทางศาสนา จงึได้สร้าง
อุโบสถเพิ่มข้ึนอีก 1 หลัง ทางด้านข้างของ
อโุบสถหลงัเดมิ ในปี พ.ศ.2397 โดยหันหน้า
อุโบสถไปทางทิศตะวันตก ซ่ึงในการสร้าง
อุโบสถหลังท่ี 2 นี้ มีหลักฐานจารึกไว้ฐาน
พระพุทธรูปชนิดทองเหลือง ศิลปะล้านช้าง 
หน้าตักกว้าง 0.13 เมตร จารึกเป็นอักษร-
ธรรมอิสาน จ�านวน 3 บรรทัด

วัดม าธาตุกับประวัติศาสตร าติ ท
ในปี พ.ศ.2395 จนี อ่ได้เข้าตีเมอืงปัญจนคร
และบ้านท่านาจันทร์แตก และได้ยึดเมือง
ทั้งสองไว้  วีรบุรุษผู ้ห ้าวหาญจากบ้าน
ต้อหน่อค�า นาม “ทองดี  ได้รวบรวมชาย
ฉกรรจ์จากหมูบ้่านต่าง  เข้าตบ้ีานท่านาจนัทร์
และแย่งชิงเมอืงจากจนี อ่ได้ และยังน�าทพั
เข้าแย่งชิงเมืองซ้ายเชียงคานซ่ึงตอนนั้น
อปุ าตสทีา ราชบตุรบุญจนัทร์เป็นผูป้กครอง
เมืองอยู่

เมื่อขับไล่จีน ่อออกจากบ้านท่านาจันทร์
ได้แล้ว  ชาวเมืองท้ังหลายจึงยกให้เป็น
เจ้าเมืองเปลี่ยนช่ือบ้านท่านาจันทร์เป็น 
“เมองเชียงคาน   เป็นศูนย์กลางการ
ปกครองและการทหารแล ้ วน� าทหาร
เข้าตีเมืองปัญจนครที่จีน ่อยึดครองอยู ่
จนจีน ่อแตกพ่ายไป
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วัด รพ มมา
ÇÑ´ÈÃÕ¾¹ÁÁÒÈ àÅ¢·Õè 384 ËÁÙ‹ 2 ÍíÒàÀÍ
เชียงคาน จังหวัดเลย เปนวัดรา รสังกัด
ค ะสง ธรรมยุ  โดยมีพระครวูชิยัธรรม
โก ล บรรจบ ก กุสโล  เปนเจ้าอาวาส

ประวัติวัด
ÇÑ´ÈÃÕ¾¹ÁÁÒÈ µÑé§àÁ×èÍ ¾.È.2497 â´ÂÁÕ
พระมหาบุ หนัก สิริปุ โ  à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
่ายสงฆ์ พร้อมด้วยชาวเชียงคานสร้างวัด

ข้ึนบนที่ดินซ่ึงเป็นป่าช้า วัดได้รับพระราช-
ทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2502 ตามประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เล่มที่ 76 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 1 
เมษายน ปัจจุบันวัดศรีพนมมาศมีก�าแพง
รอบทัง้หมด 75 ไร่ มปีระตูเข้าออก 2 ด้าน 
ด้านหนึ่งเข้าทางหน้าศาลา  ประตูที่ 2
เข้าทางประตูศาลาบ�าเพ็ญกุศล  ซ่ึงประตู
ทั้งสองของวัดจะอยู่ทางทิศเหนือ 
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ป น วัต ุ ะสิ่งศักดิ์สิทธิ นวัด
พระประธาน  ประดิษฐานในอุโบสถ เป็น
พระพุทธรูปปางสะดุ้งมารองค์ใหญ่ 
พระเจดีย รีพนมมา   พระเจดีย์ 3 ช้ัน 
ปัจจุบันก่อสร้างไปกว่า 80  
พระแก้วมรก จาลอง ประดิษฐานบนชั้น 3 
ของพระเจดีย์ศรีพนมมาศ
รูปเหมอนบูรพาจารยสายพระป่ากรรม าน 

 องค  อาทิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น 
หลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวน  หลวงปู่มหาบัว 
เป็นต้น ประดษิฐานบนช้ัน 3 ของพระเจดีย์
ÈÃÕ¾¹ÁÁÒÈ
หวั จเจ้าแม่ ะเคยีนทอง ต้นใหญ่อายุหลาย
ร้อยปี

้น�า ะสง ะเจ้า าวาส
- หลวงพ่อมหาบุญหนัก  พระอาจารย์บุรุษ  
หลวงพ่อจันผา
- พระอาจารย์หนัก  พระอาจารย์สายทอง  
พระอาจารย์ไสว
- พระอาจารย์จันดา จนฺทูปโม (อดีตเจ้า-
อาวาส) หลวงปู่แก้ว
- จารุโชติโก (อดีตเจ้าอาวาส) 
- พระครวิูชัยธรรมโกศล (บรรจบ กตกสุโล) 
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
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ประวัติ ระ รวิ ั ธรรม กศ
พระครูวิชัยธรรมโก ล ©ÒÂÒ ก กุสโล
อายุ 54 พรรษา 28 นักธรรมเอก 

ส านะเดิม นายบรรจบ จันทะมี เกิดเมื่อ
วันที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2504 อยู่บ้านเลขที่ 
258 หมู่ 2 อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
เป็นบุตรของคุณพ่อสุรินทร์ คุณแม่แก้ว
จันทะมี 

อปุสมบท เมือ่อายุ 27 ปี ฉายาว่า “ก กสุโล
ณ วัดศรีโพนแก่น บ้านนาซ่าง อ�าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย พระอุปัช าย์คือ 
พระราช ิลสังวร  โส   สุทธจนโท
ที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “เจ้าคุ นา ่าว
มีพระมหาก้าน “มงคลิโก  เป็นกรรม-
วาจาจารย์

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
ÇÑ´ÈÃÕ¾¹ÁÁÒÈ ก�าลังก่อสร้าง “เจดีย
รีพนมมา  ซ่ึงเริม่สร้างตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2558) สร้างไปแล้วกว่า 80  
ใช้งบประมาณไปแล้ว 20 กว่าล้านบาท 
เจดีย์ศรีพนมมาศ มีความกว้าง 44 เมตร 
สูง 39 เมตร  มี 3 ช้ัน  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

 ช้ันที่ 1 ใช้เป็นที่ประชุมคณะสงฆ์ เป็น
   ท่ีอบรมปฏิบัติกรรมฐาน และประกอบ
   ศาสนพิธีที่ส�าคัญต่าง 

 ชัน้ท่ี 2 จดัเกบ็ตู้พระไตรปฎก พระพทุธ-
   รูป  อัฐบริขารของพ่อ แม่ ครูอาจารย์

 ช้ันที ่3 เป็นทีป่ระดิษฐานพระบรมสาร-ี
 รกิธาตุพระอรหันต์ และรูปเหมอืนบูรพา-

   จารย์ สายพระป่ากรรมฐาน

วัด รีพนมมา   จงขอเรียนเชิ สาธุชน
ผู้มีจิ รัทธาร่วมสร้างเจดีย รีพนมมา  
เพอความเปนสริมิงคลแก่ชวีิ ทงั น พชา ิ
ปจจุบันและอนาค   โดยสามาร ิด ่อ
สอบ ามได้ทีไวยาวัจกร “คุ ประสิทธิ 
เหมอนสนิท  โทร
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วัด า

แผนกธรรม และเปดจนถึงปัจจุบัน 

¾.È.2531 เริม่จดัการบรรพชาสามเณร ในช่วง
วันที ่1-30 เมษายน ตลอดทุกปีจนถึงปัจจบุนั

¾.È.2532 เร่ิมจัดวัดเป็นอุทยานการศึกษา 
เขียนปายค�าขวญั และเปดห้องสมดุวัดป่าใต้

¾.È.2533 เร่ิมต้ังเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธ
ศาสนา วนัอาทติย์ หน่วยพทุธมามกะ หน่วย
อบรมศีลธรรม เพื่อให้การอบรมเยาวชน 
และให้การเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

¾.È.2547 เ ร่ิมสร ้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย ์
วั นธรรมเมืองเชียงคานวัดป่าใต้ เพื่อรวบ
รวมของเก่าทั้งทางศาสนา และของในท้อง
ถ่ินเชียงคาน เพื่ออนุรักษ์เก็บรักษาให้เป็น
แหล่งการศึกษาเรียนรู ้ของเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

ÇÑ́ »†ÒãµŒ เลขที ่383 หมู ่2 ถนนศรเีชียงคาน 
ซอย 17 บ้านเชียงคาน ต�าบลเชียงคาน 
อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 โทร. 
042-821 365  089-575 4689 สังกัด
คณะสงฆ์มหานกิาย เนือ้ท่ี 8 ไร่ 3 งาน 20 
ตารางวา ปัจจุบันมี พระครูปธรรมวินิ
เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าใต้

ประวัติวัดปา ต้
พระครูปธรรมวินิ  เจ้าอาวาสวัดป่า ้
ได้เขียนประวัติวัดป่าใต้ไว้ดังนี้

วัดป่าใต้ต้ังวัดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2415 เดิมเป็น
วัดป่า มีพระธุดงค์ได้มาพักปักกลดและจ�า
พรรษา เพราะแต่เดิมเป็นป่าร่มร่ืน เงียบ
สงบ ต่อมาพระครู รี สิริสุโข áÅÐËÅÇ§
พรหม ( ต้นตระกูล ศรีอรรคพรหม ) รอง
เจ้าเมอืงเชียงคาน พร้อมด้วยชาวบ้านเชียงคาน 
ได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุ มีกุฏิให้มั่นคง
ถาวรยิ่งขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2424 เขต
วิสงุคามสมีา กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร

า ารเสนาสนะ ะป น วัต ุ
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการ
เปรยีญ กุฏสิงฆ์ 5 หลงั โรงเรยีนพระปรยัิติ
ธรรมแผนกธรรม ศูนย์ศกึษาพระพทุธศาสนา 
วันอาทติย์ หน่วยพทุธมามกะอบรมประชาชน 
ห้องสมุดประจ�าวัด ห้องน�้า เจดีย์ อุโบสถ
เก่าแก่แบบหลวงพระบาง มีภาพจิตกรรม
าผนังอุโบสถ รูปพระเวชสันดร

ปชูนียวั  ุได้แก่ พระพทุธรปูทอง หน้าตกั 
กว้าง 2 เมตร พระพทุธรปูไม้ยนื สงู 2 เมตร 
ตูห้นงัสอืพระธรรมใบลาน ฆ้องใหญ่ หน้ากว้าง 
1 เมตร ฉาบ และวัตถุโบราณท่ีวดัได้สะสม
เอาไว้ท�าพพิธิภณัฑ์วัดป่าใต้ และมวัีตถุมงคล
ให้บูชา อาทิ เหรียญหลวงพ่อใหญ่ สมเด็จ
พุทธภูมิ พระปดตา พระนางพญา สมเด็จ
ปรกโพธิ รุ่น 2 เหรียญรูปเหมือนพระครู
ปธรรมวินฐิรุน่แรก พระสมเด็จวัดระฆงั และ
เหรียญวัตถุมงคลให้บูชา 

การบริ าร ะการปก ร ง
พระครูปธรรมวินิ  ( บุญยก กนฺตธมฺโม )  
เป็นเจ้าอาวาสตัง้แต่ พ.ศ.2520 จนถึงปัจจบัุน 
มีการจัดการปกครอง ศึกษาเผยแผ่ บริการ
สังคม และปรับปรุงสาธารณูปการในวัด 
ตามล�าดับดังนี้

¾.È.2522 ได้เร่ิมตัง้โรงเรยีนพระปรยัิติธรรม
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า ว า ั ลั
นา �าเ วังสะ ุง

เสนทางพบ
อําเภอวังสะพุง 

 ม ลา าร าแล ร าร 

คือวิสัยทัศน์ÍíÒàÀÍÇÑ§ÊÐ¾Ø§ ซ่ึงมีที่ว่าการ
อ�าเภอตั้งอยู ่ที่ถนนภูมิวิถี ต�าบลวังสะพุง 
อ�าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เป็นอ�าเภอทีอ่ยู่
ตอนกลางค่อนมาทางใต้ห่างจากจังหวัดเลย 
ประมาณ 22 กโิลเมตร อ�าเภอวงัสะพงุ ถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งก�าเนดิของวั นธรรมประเพณี
อนัดงีาม เป็นต้นก�าเนดิเมอืงเซไล พระธาตุ
กดุเรอืค�า บ้านทรายขาว แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและเกจิอาจารย์ท่ีเป็นที่เคารพ
สักการะของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป อาทิ ãº
àÊÁÒËÔ¹·ÃÒÂสมยัทวาราวด ี1 500 ปี ท่ีวดั

พทัธสมีา พพิธิ ั หลวงปูช่อบ วัดโคกมน 
พิพิธ ั หลวงปู่หลุย วัดถ�้าผาบิ้ง ¾Ô¾Ô¸-
ั หลวงปู่ รีจันทร วัดโนนสว่าง

วามเปนมา
เดิมเป็นแขวงข้ึนอยู่กับเมืองหล่มสัก ต่อมา
เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2450 ได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ให้ม ี เมอืงเลย  วังสะพงุ 
จงึได้โอนมาอยู่กับเมอืงเลย ซ่ึงต่อมาได้เปลีย่น
เป็นจงัหวดัเลย อ�าเภอวงัสะพงุ ต่อมาได้แบ่ง
แยกออกไปเป็น 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอภู-

กระดึง อ�าเภอภูหลวง และอ�าเภอเอราวัณ

ส�าหรับอ�าเภอภูกระดึง ซึ่งแบ่งแยกจาก
อ�าเภอวังสะพุง คร้ังแรกได้แบ่งแยกตนเอง
ออกเป็นอ�าเภอผาขาว โดยต้ังเป็นก่ิงอ�าเภอ 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531 ยกฐานะเป็น
อ�าเภอเมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2536 และ
แยกเป็นกิ่งอ�าเภอหนองหิน เมื่อวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2540 และยกฐานะเป็นอ�าเภอ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 สรุปแล้วอ�าเภอ
วังสะพุงเดิมได้แบ่งออกเป็น 5 อ�าเภอ

้ ม ทั่ว ป
ÍíÒàÀÍÇÑ§ÊÐ¾Ø§ มีพื้นที่ประมาณ 1 144 
ตร.กม.หรอืประมาณ 715 000 ไร่ แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 10 ต�าบล 144 หมู่
บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต�าบล 
2 แห่ง องค์การบริหารส่วนต�าบล 8 แห่ง 
(ข้อมลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2555) มปีระชากร
จ�านวนทั้งสิ้น 110 868 คน แยกเป็นชาย 
55 344 คน เป็นหญงิ 55 524 คน จ�านวน
ครัวเรือน 31 935 ครัวเรือน

ประชาชนส่วนใหญ่ของอ�าเภอวังสะพุง
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร พชืเศรษฐกิจ
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เที่ยวพักผ่อน และท�าบุญ

วัดป่าสัมมานุสร  ต�าบลผาน้อย มีหุ่นขึ้ผึ้ง
หลวงปู่ชอบ านสโมตั้งอยู่ภายในวัด

อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเข อุดม ักดิ
พระบิดาแห่งกองทัพเรือ พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่5 ทีตั่ง้อยู่ห่างจากถนนลาดยางสาย 
วังสะพุง-ภูเรือ ประมาณ 2 กิโลเมตร

ูนย ิลปสิรินธร ต�าบลศรีสงคราม เป็น
ศนูย์แสดงศลิปะภาพวาดของนกัเรียน และ
เป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปะต่าง  ต้ังอยู่ใน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ที่เก่งด้านศิลปะ ได้รับรางวัลระดับประเทศ
และระดับโลกมาแล้ว

แหล่งท่องเทียวทางธรรมชา ิ

นา กบ้านนาจันทร อยู่ท่ีหมู ่ 4 บ้านน�้า
จันทร์ ต�าบลหนองง้ิว เป็นน�้าตกที่สูงเป็น
ชัน้สวยงาม มโีขดหินและลาดหินในบริเวณ
น�้าตก มีป่าธรรมชาติสองข้างทาง สามารถ
เดนิทางจากเขตรกัษาป่าถึงน�า้ตก ระยะทาง
ประมาณ 2 กม.

หูลวง เป็นภเูขาสงูมนี�า้ตกและไม้นานาพนัธุ์ 
เหมาะส�าหรับท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ มี
หน่วยอนรุกัษ์ป่าภหูลวงคอยดแูลรกัษา ระยะ
ทางห่างจากอ�าเภอประมาณ 20 กม.

นา กบ้านนาทบ ต�าบลเขาหลวง เป็นน�า้ตก
ที่ไหลจากภูหลวง เป็นต้นแม่น�้าทบ บริเวณ
ทางเดินไปน�้าตกเป็นสวนผลไม้ และป่าไม้
ธรรมชาติ

อ่างเก็บนาเ ิม ต�าบลทรายขาว เป็นอ่าง
เก็บน�า้ขนาดกลาง มบีรกิารร้านอาหาร ล่อง
แพ รีสอร์ท

ที่ส�าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส�าปะหลัง 
ถัว่เหลอืงในนา อ้อย และยางพารา ในระยะ
หลงัอ�าเภอวงัสะพงุมโีรงงานน�า้ตาลมาตัง้ใน
พื้นท่ี 2 แห่ง ท�าให้อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส�าคญัอกีชนดิหนึง่ของอ�าเภอวงัสะพงุ นอก
จากอ้อยแล้ว ยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะจังหวัดเลย
ซ่ึงมพีืน้ทีป่ลกูยางพารามากทีส่ดุในภาคอสีาน 
ซ่ึงมมีลูค่าผลผลติท�ารายได้ให้จงัหวดัเลยปีละ
หลายร้อยล้านบาท

ันธกิจ
1. พั นาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อ
สร้างสังคมสงบสุข 
2. พั นาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้
มีคุณภาพ 
3. พั นามาตรฐานการท่องเที่ยว
4. พั นาคณุภาพการบรกิารให้ได้มาตรฐาน

ุทธศาสตรการ ั นา
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน สร้างสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ด้านการเกษตรเพื่อการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พั นาการท่องเท่ียวเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยกระดบัคุณภาพการบรกิาร
ให้ได้มาตรฐาน

่งท่ งเท่ วส�า ัญ
แหล่งท่องเทียวเชิงวั นธรรม

บเสมา วัดพัทธสีมาราม ต�าบลวังสะพุง 
พบใบเสมาหินทราย จ�านวน 45 หลัก มี 
สภาพสมบูรณ์ 31 หลัก ลักษณะเป็นรูป
สถูปจ�าลอง รองรับด้วยหม้อน�้าทรงกลม 
ก�าหนดอายใุบเสมานีว่้าอยู่ในช่วงสมยัทวารวดี 
ราวพุทธศตวรรษที่ 13-16

พระพทุธรปู าผาบงิ ตัง้อยู่บรเิวณวัดถ�า้ผา
บ้ิงบ้านนาแก ต�าบลผาบิ้ง เป็นวัดป่าสาย
กรรมฐานสายหลวงปูมั่น รูทิั โ  และเป็น
ทีจ่�าพรรษาของหลวงปู่หลยุ จนัทสาโร กรม 
ศิลปากร จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่ง
แรกของจังหวัดเลย พร้อมกับพระธาตุศรี
สองรกั เมือ่ พ.ศ.2498 เมือ่นกัท่องเทีย่วเดิน
เข้าไปในถ�้าจะมองเห็นพระพุทธบาทขนาด
ใหญ่อยู ่บนเพดานถ�้า ลวดลาย และนิ้ว
พระบาทไม่ปรากฏเด่นชดั ขนาดกว้าง 2 ฟตุ 
ยาว 3 ฟุต

วดัพระธา กุดุเรอคา ต�าบลทรายขาว เป็น
วดัคู่บ้านคู่เมืองของต�าบลทรายขาว

วัดโพธิชัยวรวิหาร ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 3 บ้านเล้า 
ต�าบลหนองง้ิว เป็นวัดเก่าแก่ของต�าบล มี
อายุเป็นร้อย  ปี และมีพระธาตุโบราณที่
ศักดิสิทธิและเป็นที่นับถือของชาวบ้าน

วัด าผาพุง ต�าบลเขาหลวง เป็นวัดที่มี
ลักษณะเป็นภูเขาสูง มีบันไดข้ึนปากถ�้า
ประมาณ 700 ขัน้ เมือ่ขึน้ไปถึงบนถ�า้ อากาศ
เยน็สบาย มห้ีองโถงใหญ่ ในถ�า้มพีระพทุธรปู 
และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก

วดั าคหูาวาร ีตัง้อยู่ท่ีหมู ่8 บ้านโนนสว่าง 
ต�าบลโคกขมิน้ อยูห่่างจากทางแยกบ้านลาด 
5 กิโลเมตร ห่างจากแยกนกิรสขุ 16 กิโลเมตร 

วัด าพุทธมน  ต�าบลเขาหลวง เป็นวัดท่ี
ตัง้อยู่บริเวณเชิงภหูลวง มป่ีาธรรมชาตล้ิอม
รอบ ภายในถ้ามหิีนงอกหินย้อยสวยงามมาก 
อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กม.

วัด าผาหมาก ่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านห้วย
ทรายค�า ต�าบลศรสีงคราม ห่างจากตวัอ�าเภอ
ประมาณ 8 กม. เป็นถ�้าที่มีความสวยงาม 
มาก มสีภาพทีร่่มรืน่สงบ เหมาะแก่การท่อง
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า ลว

“
“

คอืวิสยัทศัน์การพั นาการท้องถ่ินขององคการบรหิารส่วน าบลเขาหลวง เลขที ่199 หมู ่6 ต�าบล
เขาหลวง อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 042-076780 042-786782 โดยมีระยะทางห่างจาก
อ�าเภอ ประมาณ 14 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นางสาวสุพรร วดี คาสุข ด�ารงต�าแหน่ง นายก

นนด มน�า ้ าสว่าง ทางสะ าด ประ ารา ร จ่ม ส
บรรเทาเ ตุ ั สร้างรา ด้ ก่ ุม น

้ ม ทั่ว ป
องคการบรหิารส่วน าบลเขาหลวง มเีนือ้ที่
ประมาณประมาณ 69.14 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 43 210 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
เป็น 13 หมู ่บ ้าน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้
หลักจากการปลูกยางพารา มันส�าปะหลัง 
ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง และอาชีพเสริมท่ี
สร้างรายได้ค่อนข้างดีให้กับครอบครัวอีก
ทางเลอืกหนึง่ในทกุฤดกูาล คือ การ
จ�าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล (ขายลอ็ตเต
อรี)่ เกอืบทุกครัวเรือน

จุดมุ่ง มา เ ่ การ ั นา
การคมนาคมทั้งทางบกและทางน�้ามีความ

สะดวกและรวดเร็ว  การควบคมุตลาดอย่าง 
ถูกหลักอนามัย  ประชาชนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่าง
เพียงพอ  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทีทั่นสมยัของประชาชนเพิม่ข้ึน  การพั นา
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่  
ประชาชนในท้องถ่ินมกีารสบืทอดวั นธรรม 
ประเพณีวั นธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสู่
รุ่นลูกหลาน  ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญาดี  ประชาชน
มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่า
เทยีมกัน การจดัระเบยีบชุมชนน่าอยู่ สะอาด
และมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชน
มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภยั
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รวม 15.5 ก.ก. มอีกัษรจารึกภาษาไทยน้อย
ลาวเวียงจันทร์ สร้างข้ึนเพื่อให้เป็นสมบัติ 
ของเสนาวงศ์หนึ่งในสมัยนั้น ซ่ึงมีค�าสาป
แช่งไว้ส�าหรับคนที่มีความโลภ คิดโกงเอา
เป็นสมบัติส่วนตัว (ตามค�าแปลอักษรจารึก
ฐานองค์พระเจ้าองค์ทอง)

ส านท่ส�า ัญ ่งท่ งเท่ ว
- ศนูย์ปฏบิติัการโครงการเพือ่เทดิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผา
บ่าว  ผาสาว (โครงการเทิดพระเกีรยติ  
ผาบ่าว - ผาสาว) เป็นศูนย์ กอาชีพให้กับ
ราษฎรในพื้นที่ ตั้งอยู่บ้านนาซ�าแซง หมู่ 5

- วดัถ�า้ผาพงุ เป็นถ�า้ขนาดใหญ่อยูบ่นผาสูง
ที่ผาพุง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแก่งหิน หมู่ 4

- ส�านกัสงฆ์ผาบ่าว  ผาสาว เป็นภเูขา 2 
ลูกติดกัน มีถ�้าเก่าแก่อยู่ทั้ง 2 แห่ง ต้ังอยู่
บริเวณศูนย์ เทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว 
บ้านนาซ�าแซง หมู่ 5

- น�้าตกตาดโตน ตั้งอยู ่บริเวณบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ 11 เป็นน�้าตกรวม 3 สายน�้า

- น�า้ตกน�า้ทบ ตัง้อยูบ่รเิวณบ้านน�า้ทบ หมู่ 
8 เป็นน�้าหินสลับน้อยใหญ่ลดหลั่นสวยงาม

ไข้เจบ็และโรคตดิต่อ  ส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์
และควบคุมการฆ่าสัตว์อย่างถูกวิธี  การใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและปราศ
จากมลพษิ โดยลดการบุกรุกท�าลายป่า  การ
ควบคมุอาคารและการวางผังเมอืงอย่างเป็น
ระเบียบน่าอยู่  การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  สภาพแวดล้อมในชุมชน มี
ความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ุทธศาสตรการ ั นา
1. ยุทธศาสตร์การพั นาด้านสาธารณปูโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

2. ยุทธศาสตร์การพั นา คน สงัคม คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพั นาด้านการเมอืง การ
บรหิารจดัการทีดี่ และการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพั นาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการกี า

5. ยุทธศาสตร์การพั นาด้านการศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน และภูมิ-
ปัญญาของท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพั นาด้านการปองกัน

บรรเทาสาธารณภยั และการจดัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพั นาเศรษฐกิจ อาชีพ
และรายได้

ระเจ้า ง ท ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต�าบ
เ า วง
ต�าบลเขาหลวงมีสิ่งศักดิสิทธิซ่ึงเป็นท่ียึด
เหนีย่วจิตใจคอื พระเจ้าองคทอง พระพทุธรปู
เก่าแก่สมัยทาราวดี ซึ่งชาวบ้านได้ขุดพบ
พร้อมกับหอยสงัข์ขนาดใหญ่ 1 คู่ และฆ้อง
โบราณ (กังสดาล) ต่างขนาดกันอีก 1 คู ่
ณ บริเวณถ�้าผาพุง หมู่ 4 เมื่อวันพุธท่ี 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอัญเชิญ
มาประดิษฐานไว้ที่วิหารวัดศรีสะอาด
บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1 ต�าบลเขาหลวง เพื่อ
ให้ประชาชนได้กราบสักการะเพื่อความเป็น
สริิมงคลแก่ชีวิต ซ่ึงปกตจิะเปดให้ประชาชน
มากราบขอพรเฉพาะในห้องชั้นแรกเท่านั้น 
ส่วนช้ันในจะเปดเมื่อมีเทศกาลส�าคัญ เช่น 
วันสงกรานต์ หรือวันท�าบุญครบรอบวันค้น
พบพระเจ้าองค์ทอง คือวนัที ่3 พฤศจกิายน
ของทุกปี 

พระเจ้าองค์ทอง องค์พระเนื้อทองสัมฤทธิ  
ปางมารวิชัย สมยัล้านช้าง สร้างขึน้ จ.ศ. 43 
ตรงกับพุทธศักราช 2225 รอบฐานองค์ 
กว้าง 42 ซ.ม. หน้ากว้าง 27 ซ.ม. ฐานสงู 
24 ซ.ม. องค์พระสูง 42.5 ซ.ม. น�้าหนัก
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า

“
“

คือวิสัยทัศน์ ( i io )ขององคการบริหารส่วน าบลผาบิง ต�าบลผาบิ้งอ�าเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 
โดยต้ังอยู่ทางทิศใต้ห่างจากอ�าเภอวังสะพุงประมาณ 14 กิโลเมตรปัจจุบันมีนางจรยิา สวุรร ชา ิ 
เป็น นายกองคการบริหารส่วน าบลผาบิงและนาง ัทรา เหมอนอินทร เป็นปลัดองคการบริหาร
ส่วน าบลผาบิง

มุ่ง ั นา น ้มสุ า ด เน้นการศก า การก า เปน นดม
ุ า รัก า นุรัก ส่ิง วด ้ ม ร้ ม วามเปน ท เน้นการม

ส่วนร่วม ั นา ่งท่ งเท่ ว ส่งเสริม ิตทางการเก ตร
ปรรป ิต ั น่งต�าบ ้ ด้มาตร านเ ่ สร้างรา ด้ ก่
ุม น

้ ม ทั่ว ป
ต�าบลผาบิ้งมีเนื้อท่ีประมาณ 51.7 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 32 360 ไร่แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี
ประชากรจ�านวน 4 593 คน แบ่งเป็นชาย 
2 222 คน หญิง 2 371 คน(ข้อมลูณ เดอืน
พฤษภาคม 2556) ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูก
ข้าวพนัธ์ุ (กข.6 กข.8 อบุล 2 ขาวดอกมะลิ 
105 และพนัธ์ุพืน้เมอืง) ปลกูพชืไร่ (ข้าวโพด 
มันส�าปะหลัง อ้อย ถ่ัวเหลือง) ปลูกไม้ผล 

(มะขามหวาน ล�าไย) และปลูกไม้ยืนต้น 
(สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา)

จุดเด่น ง นท่
พื้นที่ส่วนใหญ่มีดินอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน�้า
ธรรมชาติไหล่ผ่านเหมาะแก่การท�าการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ลักษณะภูมิ-
ประเทศเป็นภูเขา มีถ�้าผาบิ้ง  ถ�้าผา าง 
และเจดีย์หลวงปู่หลย์ุ จนัทสาโร ทีส่ามารถ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดท�าเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวได้
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เป็นชาวจังหวัดเลยโดยก�าเนิด ฉะนั้นคณะ 
ศิษยานุศิษย์จึงเห็นสมควรที่จะสร้างพิพิธ-
ภณัฑ์ส�าหรบับรรจอุฐัธิาตุ และเครือ่งบรขิาร
ของท่านไว้ ณ วัดถ�้าผาบ้ิงเพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานต่อไป

วัด าผาบิงมีรอยพระพุทธบาทถ�้าผาบิ้งซึ่ง
ได้รับการเคารพสักการะจากชาววังสะพุง
และพทุธศาสนกิชนโดยทัว่ไป อกีท้ังวัดผาบ้ิง
ยังเป็นสถานที่ร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะกับ
การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานผู้สนใจ
สามารถเข้าเย่ียมชมและสักการะพระพุทธ-
บาทถ�้าผาบ้ิงได้ทุกวัน และในวันมาฆบูชา 
หรือวันข้ึน 15 ค�่า เดือน 3 ของทุกปี โดย
ทางวัดถ�้าผาบ้ิงและอ�าเภอวังสะพุงได้จัดให้
มีงานฉลองสมโภชรอยพระพุทธบาท

จดุชมววิ ชู่องคบัสถานทีท่่องเท่ียวแห่งใหม่

่งท่ งเท่ วเ ิง ระ ุทธศาสนา
พิพิธ ั หลวงปู ่หลุย จันทสาโรพระ
อาจารย์หลุย จันทสาโร ท่านเป็นศิษย์
ส�าคัญองค์หนึง่ ของพระอาจารยมัน รูทิั โ  
มหาเถระ ผูเ้ป็นบูรพาจารย์เป็นบิดาแห่งวงศ์
พระกัมมัฏฐานในสมัยปัจจุบัน พระอาจารย์
หลุย จันทสาโร ท่านได้มาบูรณะและก่อ
สร้างวัดถ�า้ผาบ้ิงแห่งนีเ้มือ่ปี พ.ศ.2410 จน
ถึงปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมและเป็นมรดกแก่พระภิกษุสามเณร
และอุบาศก อุบาสิกา สืบต่อไป

หลงัจากทีพ่ระอาจารย์หลยุ จนัทสาโร ท่าน
ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2532 
แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายปีแล้วแต่สิง่หนึง่
ที่คณะศิษยานุศิษย์ระลึกอยู่เสมอ คือ พระ
อาจารย์หลุย จันทสาโร ท่านมีภูมิล�าเนา

ของจงัหวัดเลยต้ังอยู่หมู ่2 บ้านนาแก ต�าบล 
ผาบ้ิงห่างจากอ�าเภอวังสะพุงประมาณ 13 
ก.ม(ถนนเส้นทางวังสะพงุ - ภหูลวง หมาย
เลข 2250)อยู่ใกล้เคียงกับองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลผาบิ้งและตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์
หลวงปู่หลุย จันทสาโร 

จุดชมวิวข้างบนสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ที่สวยงามของหมู่บ้านนาแก ภูหอ(ฟูจิเมือง
เลย) ภหูลวง ภผูาบ่าวผาสาวและพพิธิภณัฑ์
หลวงปู่หลุย จันทสาโร ได้อย่างชัดเจนและ
สวยงาม และผู้มาเย่ียมชมยังสามารถชม
ความงามของดอกไม้นานาพรรณและดอก
คุณนายตื่นสายที่แย้มบานรับแสงแดดยาม
เช้าเต็มภูช่องคับ ในช่วงเวลาประมาณ 
08.30 - 12.00 น. ซ่ึงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
แห่งใหม่อีกแห่งที่น่าเยี่ยมชม
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วัด มว าราม

ÇÑ́ ÀÙµÙÁÇ¹ÒÃÒÁ µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹·ÃÒÂ¢ÒÇ ËÁÙ‹ 5 
µíÒºÅ·ÃÒÂ¢ÒÇ ÍíÒàÀÍÇÑ§ÊÐ¾Ø§ ¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂ 
เจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันคือ ¾ÃÐÃÒªÊØàÁ¸Õ
(ËÅÇ§»Ù†àËÅÕèÂÁ ÊØ¨Ô³â³)

วิ ารเจ้า าร่ม าว
ในอดีตคุ้มวังเจ้าฟาร่มขาว ซ่ึงต้ังอยู่ริม ัง
แม่น�้าเลย ระหว่างวัดกู่ค�าและวัดวังทราย
ทอง เป็นที่ย�าเกรงของคนในละแวกสายน�้า
เลย ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า จนถึงอ�าเภอ
เชียงคาน

ตามประวติัทีเ่ล่าสบืกันยาวนานว่า เจ้าวังฟา
เป็นเจ้าปกครองบ้านเมอืงในยุคประมาณ 5 - 
6 ร้อยปีมาแล้ว เมื่อพระธาตุเมธี อดีตเจ้า
คณะจังหวัดเลย รูปท่ี 3 ปัจจุบัน เป็นท่ี
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ปรกึษาเจ้าคณะจงัหวัดเลย (สงักัดคณะสงฆ์
ธรรมยุต) รูปแรก ได้สร้างÇÑ´ÀÙµÙÁÇ¹ÒÃÒÁ
จากการยกวัดร้าง คือ วัดทุ่งนาคัน ุง ขึ้น
เป็นวัด เพราะเหตุที่มีพระสงฆ์ได้นิมิตใน
ขณะที่จ�าพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัด
สกลนคร ปี พ.ศ. 2509 ในนมิติว่าËÅÇ§»Ù†ÁÑè¹ 
ÀÙÃÔ·µÚâµ มีบัญชาว่าให้ไปจังหวัดเลย และ
ãËŒÊÃŒÒ§ÇÑ´·ÕèÅíÒ¹íéÒàÅÂ Ë‹Ò§¨Ò¡ÇÑ´¶íéÒ¼ÒºÔé§
ไปทางตะวันตก 3 กม. ก็คือภูเขาเตี้ย  ที่
ÁÕµŒ¹ÁÐµÙÁ

¾ÃÐ¸ÒµØàÁ¸Õ จงึได้ก่อสร้างÇÑ́ ÀÙµÙÁÇ¹ÒÃÒÁ 
ข้ึนแทนวัดเก่า คือวัดทุ่งนาคันซุง ซ่ึงอยู่ติด
กันทางตะวันตก เมื่อก่อสร้างข้ึนมาแล้ว
»ÃÒ¡¯Ç‹Ò¨ÐÁÕÅÁ¾Ñ´ÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§àÊÕÂËÒÂ·Ø¡
ปี จึงมีคนที่มีร่างทรงทางวิญญาณได้มา
ขอร้องให้สร้างวิหารเจ้าฟาร่มขาวให้ โดยมี
พระพุทธรูปและรูปแทนองค์เจ้าฟาร่มขาว

ทางวัดและสาธุชนจึงได ้ท�าบุญอุทิศท�า 
¡Ô¨¡ÃÃÁà·Ç´Ò¾ÅÕµÅÍ´ÁÒ ¨¹»ÃÒ¡¯à¡Ô´
ความศักดิสิทธิและอัศจรรย์แก่ผู ้สักการะ
และอธิษฐาน ซ่ึงได้ผลตามเหตุปัจจัยของผู้
µŒÍ§¡ÒÃµÅÍ´ÁÒ

»˜¨¨ØºÑ¹ ¾ÃÐÃÒªÊØàÁ Õ̧ à¨ŒÒÍÒÇÒÊ ได้
ปฏบัิติธรรมและอธิษฐาน แผ่เมตตาจติอทุศิ
ส่วนกุศลให้แก่เทพภูมิบริเวณนั้นเสมอ จึง
à¡Ô´»ÃÒ¡¯ãËŒ¼ÅµÒÁàËµØ»˜¨¨ÑÂáÅÐ¡íÒÅÑ§
อธิษฐานของผู้ต้องการ

สาธุชนท่าน ดมีความประสงคจะอธิ าน
¢ÍÊÔè§ã´ ËÃ×ÍµŒÍ§¡ÒÃ¡ÃÒºÊÑ¡¡ÒÃÐ ÃÙ»
แทนองคเจ้าฟ้าร่มขาว สามาร สอบ าม
พิธีกรรม  วิหารเจ้าฟ้าร่มขาว เพอ ห้
บรรลุผลสาเร็จ ามปราร นา
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วัด ร ดมว

วดั รอีดุมวง  àÅ¢·Õè 120/1 ËÁÙ‹·Õè 1 ºŒÒ¹
น้อยนา ต�าบลศรีสงคราม อ�าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย เป็นส�านักปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจ�าจงัหวัดเลย แห่งที ่3 ปัจจบุนัม ี¾ÃÐ
ครูอุดมวรานุวั ร เป็นเจ้าอาวาสวัด

ประวัติวัด
วัด รีอุดมวง  ได้เร่ิมสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.
2500 โดยมพีระอาจารยคาเบ้าเป็นประธาน
่ายสงฆ์ในการก่อสร้างวัด บริเวณที่ต้ังวัด

มเีนือ้ที ่10 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา มเีจ้า
อาวาสปกครองวัดท้ังสิน้ 9 รูป ได้แก่ พระ
อธิการค�าเบ้า พระอธิการค�าภู พระอธิการ
ทองทบั พระอธิการจนัทร์ดา พระอธกิารเผย 
พระอธกิารแก้ว พระอธกิารมหาวิจติร พระ
อธิการสายรุ้ง และปัจจุบันมี พระครูอุดมว
รานุวั ร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2539

ตัว ่าง ระ ุ บส ระ ุ บส
ส�านักป ิบัติธรรมวัดศร ุดมวงศ
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นายทุย-นางนุด มูลนา ท่านเกิดที่บ้านเนิน
ตากแดด ต�าบลหนองบอน อ�าเภอบ่อไร่ 
จงัหวัดตราด มพีีน้่องร่วมบดิามารดา 13 คน 
คอื ท่านเป็นคนน้องสดุท้อง มารดาเสยีชีวิต
ต้ังแต่อายุได้ 11 ปี และบิดาเสียชีวิตเมื่อ
อายุได้ 19 ปี

การอุปสมบท

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับการอุปสมบทเมื่ออายุ  
20 ปี ณ วัดห้วยบง ต�าบลห้วยบง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสระบุรี วันที่ 30 เดือน 
มิถุนายน มีพระครูสัง วิชัยแพง เป็นพระ
อุปัช าย์ มีพระครูสมุหบุ นาค เป็นพระ
กรรมวาจารย์ มีพระมหาจรู  เป็นพระอนุ
สาวนาจารย์

ปี พ.ศ. 2534 ได้มาจ�าพรรษาที่วัดเนินตาก
แดดถึง 6 พรรษา ต�าบลหนองบอน อ�าเภอ
บ่อไร่ จังหวัดตราด เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 
ซึง่มพีระปลดับรรจบ เป็นเจ้าอาวาสวัดเนนิ
ตากแดด และได้ออกเดินธุดงค์จาริกกับ 
พระอาจารยบุ กอง กิ ิสทโท ในเส้น

ทางรถสายพษิณโุลก มาสิน้สดุท่ีอ�าเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวล�าภู ซ่ึงได้มาพักการเดิน
ธุดงค์ที่วัดศรีอุดมวงศ์ บ้านน้อยนา ต�าบล
ศรีสงคราม อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
และมญีาติโยมชาวบ้านมจีติใจเลือ่มใสศรทัธา 
ได้อาราธนานิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรี
อดุมวงศ์ เมือ่วันที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 
ซ่ึงได้รักษาการแทนอยู่ถึง 9 เดือน คือใน
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2539

ปัจจุบันพระครูอุดมวรานุวั ร เจ้าอาวาส
วัดศรอีดุมวงศ์ มอีายุครบ 49 ปี 28 พรรษา

การ ก า

ปี พ.ศ. 2519 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2547 จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
(จากการศึกษานอกโรงเรียน )

ปี พ.ศ. 2539 สอบได้นักธรรมช้ันเอก ณ  
ส�านักเรียนวัดประชาราษฎร์นิมิต ต�าบล
วังสะพุง อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กิจกรรม งส�านักป ิบัติธรรมวัดศร
ุดมวงศ

1. โครงการปฏิบัติธรรมในวันส�าคัญต่าง  
ได้แก่ วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
วันเฉลิมพระเกียรติ

2. โครงการสวดมนต์ไหว้พระตลอดปี

3. โครงการอนุรักษ์วั นธรรมบุญประเพณี
ทอดเทียนพรรษา ประกอบด้วย พิธีขอท�า
วัตรขอขมาพระเถระ แข่งขันการประกวด
ต้นเทียนพรรษา และแข่งขันขับร้องสรภญัญะ

4. โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร คุณธรรม 
จรยิธรรมและ ศลีธรรม แก่นกัเรียนนกัศึกษา

การเ ่ ระ ุทธศาสนาทางส าน
วัด รีอุดมวง  ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทางสถานวิีทยุสาธารณะ  101.75  
หลายรายการ ได้แก่ รายการพุทธธรรมน�า
สขุ  รายการธรรมะสวัสดี  รายการแสงเทยีน
ส่องธรรม  รายการธรรมะประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน

ประวัติ ระ ร ุดมวรานุวัตร
ชา ิ ูมิ

พระครอุูดมวรานุวั ร นามเดิม นายสมบั ิ 
มูลนา เกิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2509 ตรงกับจันทรคติ วันศุกร์ ข้ึน 
15 ค�่า เดือน 3 ปี มะแม บิดา-มารดาช่ือ
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ปี พ.ศ. 2554 ได้จัดต้ังเป็นกองทุนญาติ
ธรรมช่วยญาติธรรม และปัจจุบันเปลี่ยน 
เป็น สภาพทุธบรษิทัจงัหวดัเลย (ภาคประชา
สังคมจิตอาสา)

- ได้เป็นประธานที่ปรึกษาสภาพุทธบริษัท
จังหวัดเลย

ปี พ.ศ. 2557 ได้จดทะเบียนมูลนิธิพุทธ
ธรรมน�าชีวิต วัดศรีอุดมวงศ์ เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ค ิธรรมประจา จ

ท�างานเพือ่งาน มอีดุมการณ์เพือ่พระศาสนา 
คือ ท�าเพื่อให้ ไม่มีเอา

คาอธิ าน

ขอเป็นยามเ าพระพุทธศาสนา

งานปกครอง

ปี พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาส
วัดศรีอุดมวงศ์ ต�าบลศรีสงคราม อ�าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย

ปี พ.ศ. 2543 ได้รบัแต่งตัง้เป็นพระฐานานุ
กรม ที่พระสมุห์สมบัติ สมเสฏโฐ

สม ักดิ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้รับ
พระราชทานเลื่อนสมณะศักดิเป็นพระครู
สัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร ช้ันโท ใน
ราชทินนามท่ี พระครูอุดมวรานุวั ร àÁ×èÍ
วันท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ได้รบัพระราช
ทานเลือ่นสมณะศกัดิเป็นพระครสูญัญาบัตร
เจ้าอาวาสวัดราษฎร ช้ันเอก ในราชทนินาม
เดิมที่ พระครูอุดมวรานุวั ร

งานเผยแผ่

ปี พ.ศ. 2546 เปดศูนย์อบรมพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์

ปี พ.ศ. 2544 ได้จัดต้ังกลุ ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์วัดศรีอุดมวงศ์

ปี พ.ศ. 2545 ได้จัดเป็นส�านักปฏิบัติธรรม
วัดศรีอุมดวงศ์ ประจ�าจังหวัดเลย

ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน ได้เป็นคณะกรรม
การสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง

- ได้เป็นประธานชมรมคนรักดี

ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน ได้เป็นคณะ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีสงคราม
วิทยา

- ได้จดัโครงการปฏบัิติธรรมเฉลมิพระเกียรติ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวัดเลย อบรม
ข้าราชการครู และข้าราชการทั่วไป

ปัจจุบันได้จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนชมรมคน
รกัดี และได้เปลีย่นช่ือเป็นสถานวีทิยุสาธารณะ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธ
ศาสนา และวั นธรรมวัดศรีอุดมวงศ์

ปี พ.ศ. 2553 ได้เป็นส�านักปฏิบัติธรรมดี
เด่นประจ�าจังหวัดเลย แห่งที่ 3
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วัด ร วรร ว าราม
ÇÑ́ ÈÃÕÊØÇÃÃ³Ç¹ÒÃÒÁ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 101 ºŒÒ¹
ÈÃÕÊØÇÃÃ³ ËÁÙ‹·Õè 15 µíÒºÅ¹Ò¹ŒÍÂ ÍíÒàÀÍ
ÇÑ§ÊÐ¾Ø§ ¨Ñ§ËÇÑ́ àÅÂ »̃¨¨ØºÑ¹ พระไชยวั น 
¶ÒÇâÃ ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃá·¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ

ประวัติวัด
ÇÑ´ÈÃÕÊØÇÃÃ³Ç¹ÒÃÒÁ àÃÔèÁ¡‹ÍµÑé§à»š¹ÊíÒ¹Ñ¡
สงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 มีท่ีดินจ�านวน 22 
ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา และได้ก่อสร้าง
¡íÒá¾§ÁÕÃÑéÇÃÍº¢ÍºªÔ´ áÅÐä´Œ¡‹ÍÊÃŒÒ§¡Ø¯Ô
สงฆ์ ศาลาการเปรยีญ โดยมพีระสงฆ์ สาม
เณรจ�านวนหลายรูปจ�าพรรษาอยู่โดยตลอด

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ได้รับ
อนุญาตสร้างวัดจากส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ และในวันที่ 30 ธันวาคม 
2548 ก็ได้รับใบตั้งวัดในพระพุทธศาสนา 
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ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและ
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึง
ประกาศต้ังเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มี
¹ÒÁÇ‹Ò “ÇÑ´ÈÃÕÊØÇÃÃ³Ç¹ÒÃÒÁ” áÅÐä´Œ
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 26 
เมษายน 2550 โดยมพีระครสูธุรรมา นัินท
(ธีระพงษ์ ปตฺตธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสวัดรูป
แรก ซึ่งปัจจุบันมรณภาพแล้ว

ประวัติ ระ รสุธรรมา ินันท
ชา ิ ูมิ

นามเดิม ธีระพงษ์ สุธรรมมา เกิดวันที่ 1 
เมษายน 2490 เป็นบุตรของนายดา นางแห้ว 
ธรรมมา บ้านเลขที่ 354 หมู่ที่ 4 ต�าบลผา
¹ŒÍÂ ÍíÒàÀÍÇÑ§ÊÐ¾Ø§ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

- จบการศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังแท่น

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนการศึกษา
ผู ้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย เมื่อ 
พ.ศ. 2503

- สอบได้นกัธรรมช้ันตรี นกัธรรมช้ันโท นกั
ธรรมช้ันเอก จากส�านกัเรียนวัดศรีสทุธาวาส
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อุปสมบท

บรรพชาเป็นสามเณร ธีระพงษ์ สุธรรมมา 
จนกระทั่งอายุได้ 21 ปี ได้อุปสมบทเป็น
พระธีระพงษ์ ฉายา ป ธมโม เมื่อวันที่ 
18 มีนาคม พ.ศ. 2513

งานด้านการปกครอง

พ.ศ. 2520 ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสวัด
ÈÃÕÊØÇÃÃ³Ç¹ÒÃÒÁ

22 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ได้รับแต่งต้ังเป็น
เจ้าคณะต�าบลทรายขาว

5 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งต้ังเป็น
พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี

22 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

5 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งต้ังเป็น
พระครูสัญญาบัตรชั้นโท

5 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับแต่งต้ังเป็น

พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก

5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก

5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าคณะอ�าเภอชั้นพิเศษ

§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

พ.ศ. 2521 จัดต้ังโรงเรียนกรศึกษาผู้ใหญ่
ขึ้นที่วัดศรีสุวรรณวนาราม

พ.ศ. 2535 เปลี่ยนการจัดการศึกษาจาก
โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่มาเป็น โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม และด�ารงต�าแหน่งผู ้จัดการ
โรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
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นา �าเ เร

เสนทางพบ
อําเภอนาดวง 

““องแห่ง ะ ล า สุดหนาว นสยา  ดอก ้งา สา ด

คือค�าขวัญของอ�าเภอภูเรือ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของจงัหวัดเลย ห่างจากจงัหวัดเลย
ประมาณ 50 กิโลเมตร อ�าเภอภเูรอืประกอบ
ไปด้วยภเูขาและทวิทศัน์ทีส่วยงาม มอีากาศ
ทีห่นาวเย็นมาก และหนาวทีส่ดุในประเทศไทย
ทีบ้่านหินสอ ต�าบลปลาบ่า ซ่ึงมปีรากฏการณ์
น�า้ค้างบนยอดหญ้ากลายเป็นเกลด็น�า้แข็ง หรือ
ทีภ่าษาท้องถ่ินเรียกว่า “แม่คะนิง  ในปัจจบัุน
เกษตรกรในพืน้ทีอ่�าเภอได้หันมายึดอาชพีปลกู
ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวเป็นจ�านวนมาก

ประวัติ วามเปนมา
ค�าว่า “ เูรอ  ตัง้ช่ือตามภเูขาซ่ึงเดิมเรยีกว่า 
“ ูทุ ่ง  แต่หากมองจากด้านอ�าเภอท่าลี่ 
จงัหวัดเลย จะมลีกัษณะเหมอืนเรอืว่ิงอยู่ใน
มหาสมทุร จงึเรยีกว่า “ เูรอ  แต่อกีนยัหนึง่
เล่ากันว่าสมัยก่อนสงครามโลก ครั้งท่ี 2 มี
เรือบิน (เคร่ืองบิน) มาตกตรงบริเวณภูทุ่ง 
จงึได้เรยีกว่า “ เูรอบนิ  และต่อมาจงึเปลีย่น
เป็น “ ูเรอ  อ�าเภอภูเรือ ตั้งเป็นกิ่งอ�าเภอ 
เมื่อปี 2511 โดยแยกมาจากอ�าเภอด่านซ้าย

า  ร
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วิสั ทัศน ง �าเ เร
“เมองน่าอยู่  เมอง น นของนักท่องเทียว 
าย ท้รพัยากรธรรมชา แิละสงิแวดล้อม

ทีมีคุ าพ

ันธกิจ
1. พั นาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวให้ได้

มาตรฐาน
2. สงวน อนุรักษ์ ฟนฟู ดูแลรักษาและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
อยู่อาศัย และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. พั นาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัย

ส านท่ท่ งเท่ วส�า ัญ
อทุยานแห่งชาติภเูรือ  เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า
ภูหลวง  ลานคริสต์มาสอ�าเภอภูเรือ  งาน
เทศกาลไม้ดอกเมอืงหนาวอ�าเภอภเูรอื  ศนูย์-
วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงอ�าเภอภูเรือ)  
สวนกล้วยไม้ลุงวุ ิ  สวนไม้ดอกไม้ประดับ
บ้านหนองบง  สวนดอกไม้ ที เอส เอ  
ล่องแก่งล�าน�้าสาน  น�้าตกปลาบ่า  น�้าตก-
สองคอน  แม่คะนิ้งบ้านหินสอ  สวนองุ่น 
ชาโต้ เดอ เลย วัดป่าห้วยลาด (พระพุทธ-
รปูใหญ่) และวัดป่า-ม่วงไข่ (หลวงพ่อขันต)ี

ง าก งท่ระ ก
น�้าเต้าเงิน น�้าเต้าทอง หมวกไหมพรม ผ้า
พนัคอไหมพรม ไม้ดอกไม้ประดับนานาพนัธุ์ 
มะคาเดเมยี เห็ดหอมสด และ สตรอเบอร์รี่ 
ไวท์ชาโต เดอ เลย ล

อ�าเภอท่าลี่ และอ�าเภอเมืองเลย (บางส่วน) 
ได้ประกาศจดัต้ังเป็นอ�าเภอ เมือ่ปีพ.ศ. 2517 
ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 6 ต�าบล 47 
หมูบ้่าน ส่วนท้องถ่ิน 7 แห่ง (เทศบาลต�าบล 
2 แห่ง องค์การบริหารส่วนต�าบล 5 แห่ง) 
ประชากร มจี�านวน 22102คน ชาย 11275 
คน หญิง 10 827 คน (ข้อมลู ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2558) มีครัวเรือนบ้าน 7 903  
หลัง ครัวเรือน

้ ม ทั่ว ป ง �าเ เร
อ�าเภอภเูรือ มพีืน้ทีป่ระมาณ 880 ตารางกิโล
เมตร หรือประมาณ 429 375 ไร่ ลักษณะ
ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน 
ประมาณ 80  ของพืน้ที ่ท�าให้ได้รบัสมญา-
นามว่า “ดนิแดนแห่งทะเล เูขา  และเนือ่ง
ด้วยอ�าเภอภูเรือตั้งอยู่สูงจากระดับน�้าทะเล 
ประมาณ 700-800 เมตร ท�าให้มีอากาศ
หนาวเย็นมากทีส่ดุแห่งหนึง่ จนได้ช่ือว่าเป็น
ดินแดนที่ “สุดหนาว นสยาม  โดยบางปี
อุณหภูมิลดลงถึง 4 องศาเซลเซียส

ด้วยความพิเศษทางภูมิศาสตร์นี้เอง ท�าให้
พื้นท่ีอ�าเภอภูเรือสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์
ไม้ได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม้ดอก
เมอืงหนาวไม่ว่าจะเป็นครสิต์มาศ ไ เดรนเยีย 
พิทูเนีย ซัลเวีย พีค็อก ผีเสื้อ กุหลาบ ล  
นอกจากนัน้แล้วยังสามารถเพาะปลกูไม้ดอก
ไม้ประดับได้ตลอดทั้งปี ท�าให้อ�าเภอภูเรือ
ได้ช่ือว่า “เมองแห่งดอกไม้งามสาม ดู  
อีกด้วย
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ท าล า ล ร

เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

“ “ดิน ดน ม่ ะนิง งาม ริง ม้ด กเม ง นาว เด่นสกาว ทุ่ง
มกุ้งป าน�าสาน บ้าน ่ ระ าศร ทน

คอคาขวั ของ าบล ูเรออาเ อ ูเรอ จังหวัดเลย งอยู่ าย ้การดูแลของเท บาล าบล ูเรอ
มีสานักงาน ังอยู่ ิดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  โดยอยู่ห่างจากจังหวัดเลยไปทางทิ ะวัน ก
ระยะทาง  กิโลเม รปจจุบันมี นาย ูวไนย วิจิ รป า เปน นายกเท มน รี าบล ูเรอ
งบริหารงาน ห้เปนไป ามวิสัยทั นทีว่า

เทศบาลต� าบลภู เรื อมีสภาพภูมิทัศน ์
ทีส่วยงาม เป็นเมอืงน่าอยู่ผูค้นน่ารกัเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็งการจัดการสิ่งแวดล้อมย่ังยืน 
เพิม่พนูทรพัยากรธรรมชาต ิสงัคมมคีณุภาพ
สามารถร่วมพั นาน�าพาสูก่ารบรหิารจดัการ
ทีดี่ มเีอกลกัษณ์ทางศลิปวั นธรรม ล�า้หน้า
ด้านการท่องเที่ยว

้ ม ท่ัว ป
เท บาล าบล ูเรอ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะ
จากสขุาภบิาลภเูรอื เมือ่วันที ่25 พฤษภาคม 
2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสขุาภบิาลเป็น เทศบาล พ.ศ.2542

อาณาเขตการปกครองจ�านวนพืน้ที ่3 434.5 
ไร่ หรือประมาณ 5.5 ตารางกิโลเมตรสภาพ
ภมูปิระเทศโดยทัว่ไปเป็นเนนิเขาสงูต�า่ และ
มีที่ราบเชิงบางส่วนอยู่สูงกว่าระดับน�้าทะเล

ปานกลางประมาณ 700 เมตร บนเทอืกเขา
เพชรบูรณ์ตอนบน สภาพภมูอิากาศโดยทัว่ไป
จะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีในฤดูหนาว
อากาศจะหนาวเย็นมาก  บางปีมีอุณหภูมิ
ถึงติดลบ ท�าให้ เกิดการแข็งตัวของน�้าค้าง
บนยอดหญ้าภาษาพื้นบ้านเรียก แม่คะนิ้ง
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กิจกรรมส�า ัญ ง ทต เร
โครงการส่งเสริมประเพณีวั นธรรมท้อง ิน 

หรือที าวบ้านเรียกกันว่า บุญเดือนสี

บญุเดือนสีเ่ป็นงานบญุหลวงประจ�าป ณ วัดโพนทอง 

ต�าบลหนองบัว อ�าเภอภูเรือจังหวัดเลย เป็นวั น-

ธรรมไทยประเพณีท่ีดีงามเพื่อให้เด็กเยาวชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น ได้ร่วมอนุรักษ์หรือ น ูจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามนี้สืบไปโดยอยู่ใน

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวั นธรรมประเพณี

ท้องถิ่นของเทศบาลต�าบลภูเรือ

โครงการบวงสรวงพ่อพระยาศรีโทน ประจ�า 

ศาลเจ้าพ่อพระยาศรีโทน เป็นศาลหลักเมืองของ

อ�าเภอภูเรือ ตลอดจนเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของ

ชาวภูเรือและผู ้คนโดยทั่วไป  ซ่ึงการบวงสรวง

เจ้าพ่อพระยาศรีโทนน้ันได้กระท�ามาช้านานพร้อม

กับการก่อตั้งชุมชนในอ�าเภอภูเรือ  นับเป็นเวลา

หลายร้อยปมาแล้ว และในเดือน 8 ของทุก ๆ ป 

ชาวบ้านในต�าบลหนองบัว  และต�าบลใกล้เคียง 

อ�าเภอภเูรอื จงัหวดัเลย จะร่วมใจกนัจดัพธีิบวงสรวง

เจ้าพ่อพระยาศรีโทนข้ึนเพื่อแสดงความเคารพ

สักการะเจ้าพ่อ ซึ่งเป็นหลักบ้านหลักเมือง และมี

ขอพรจากเจ้าพ่อให้อยู่เย็นเป็นสุข ประกอบอาชีพ

หรือท�ามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองสืบไป
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เท่ วสวนสนบน ปก สาม ก ม้ วาน �าธาร ้ว ้าวมัน
ัศจรร ระธาตุ ตง ม กัง ัน ต ังน�า

ท าล า ลร่

เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

“ “

คือค�าขวัญµíÒºÅÃ‹Í§¨Ô¡ ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
ดแูลของà·ÈºÒÅµíÒºÅÃ‹Í§ Ô̈¡ซ่ึงมสี�านกังาน
ตัง้อยู่เลขที ่168 หมู ่2 ต�าบลร่องจกิ อ�าเภอ
ภเูรอื จงัหวดัเลย มรีะยะห่างจากอ�าเภอภเูรอื 
ประมาณ 17 กิโลเมตร ปัจจบุนัม ี¹ÒÂÍíÒ¹Ò¨ 
เจริ อินทร ด�ารงต�าแหน่ง¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ
µíÒºÅÃ‹Í§¨Ô¡และ¹ÒÂ»˜ÞÞÒ áÊ¹ÊØÀÒ
ด�ารงต�าแหน่ง»ÅÑ´à·ÈºÒÅµíÒºÅÃ‹Í§¨Ô¡

้ ม ทั่ว ป
à·ÈºÒÅµíÒºÅÃ‹Í§¨Ô¡จัดตั้งเป็นเทศบาล
ต�าบล ตามประกาศ ลงวันที่ 27 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 171 
ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 106 205 ไร่ 
ในเขตการปกครองมหีมูบ้่านทัง้หมด 10 หมู่
บ้าน จ�านวน 1 665 ครวัเรอืน มปีระชากร 
รวมท้ังสิ้น 5 039 คน หญิง 2 472 คน

ชาย 2 567 คน ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§
»ÃÐªÒ¡Ãปลกูพชืไร่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
ขิง ถ่ัวลสิง ถ่ัวด�าปลกูพชืสวน ได้แก่ ลิน้จี ่
ล�าไย ส้ม มะขาม และแก้วมังกร ซ่ึงมี
การเพาะปลูกมากสร้างรายได้ให้เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง

วิสั ทัศนการ ั นา
 ท้องถ่ินน่าอยู่ คู่คุณธรรมน�าการศึกษา 
พั นาด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ุทธศาสตร ะ นวทางการ ั นา
ยุทธ าส รการพั นาระบบสาธาร ปูโ ค

สาธาร ูปการ โครงสร้างพน าน และ
เทคโนโลยีสารสนเท
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ยุทธ าส รการพั นาเ ร กจิ อาชพี
และรายได้

ส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดัต้ังกลุม่อาชีพ และ
การพั นา ีมือแรงงาน

ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตพืชผลทางการ
เกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยก
ระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้า
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ 

งานวัน ก้วมังกร กิจกรรมส�า ัญ ง
ทต ร่ งจิก
à·ÈºÒÅµíÒºÅÃ‹Í§¨Ô¡ โดย ¹ÒÂÍíÒ¹Ò¨
เจริ อินทร นายกเทศมนตรีต�าบลร่องจิก  
ก�าหนดให้มกีารจดังานแสดงผลผลติทางการ
เกษตร หรือ “งานวนัแก้วมังกร  ข้ึนในช่วง
เดือนกรกฎาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูกาลที่
แก้วมังกรออกผลผลิต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มร่วมมือ 
ร่วมใจกันในชุมชน เสริมสร้างรายได้ใน
ชุมชน โดยภายในงานจะมกิีจกรรมประกวด
ผลผลติทางการเกษตร (แก้วมงักร) ประกวด
ธดิาแก้วมงักร และมกีารจ�าหน่ายแก้วมงักร
คุณภาพดี รสชาติอร่อยสดใหม่จากสวนใน
ราคาย่อมเยาด้วย สอบถามรายละเอียด
เพิม่เติมได้ที ่ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅµíÒºÅÃ‹Í§¨Ô¡
ต�าบลร่องจิก อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
โทร. 042 078 663

การจัดให ้มีและพั นาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้
ครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการ

การจัดให้มีและพั นาระบบสารสนเทศให้
ครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการ

ยุทธ าส รการพั นาคน สงัคม คุ าพ
ชีวิ  เ ร กิจพอเพียง และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ห้กับชุมชน

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความอบอุ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ และสนบัสนนุ
การปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีและควบคุมโรคติดต่อ

ส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดัสวัสดิการสงัคม เดก็ 
เยาวชน ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูด้้อยโอกาส ล  

ยุทธ าส รการพั นาเมอง การบรหิาร
จัดการทีดี และการ ห้บริการสาธาร
ประโยชนแก่ประชาชน

ส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพั นา
และแก้ไขปัญหาท้องถ่ินและส่งเสรมิ สนบัสนนุ
การพั นาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การพั นาการให้บริการและสิง่อ�านวยความ
สะดวกในการบริการประชาชน

การพั นาบุคลากรและบริหารงานบุคคล

ยุทธ าส รการพั นาด้านการส่งเสริม
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐ¡ÒÃ¡ÕÌÒ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเทีย่ว พั นาแหล่งท่องเทีย่ว และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกี า อุปกรณ์
กี า และการเล่นกี า

ยทุธ าส รการพั นาการ ก า าสนา
ขนบธรรมเนียมประเพ ีท้อง ิน และ ูมิ
ป าท้อง ิน

ส่งเสรมิ สนบัสนนุการศกึษาแก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและ
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
สร้างจติส�านกึในการอนรัุกษ์ภมูปัิญญาท้องถ่ิน 
และวั นธรรมท้องถิ่น

ยุทธ าส รการพั นาการป้องกันและ
บรรเทาสาธาร ัย การจัดการอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชา ิและสิงแวดล้อม

การจัดให้มีและพั นาระบบปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
โดยภาคประชาชนและภาคเอกชนมส่ีวนร่วม

Loei 23



า ด่า า

เสนทางพบ
อําเภอดานซาย 

 ด แด แ ่ ั แล ม ร ร พ
ลว แล ารล ล่ า  

คือค�าขวัญÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂ ซ่ึงมีที่ว่าการ
อ�าเภอต้ังอยู่ทีถ่นนแก้วอาสา ต�าบลด่านซ้าย 
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ประวัติ วามเปนมา
ÍíÒàÀÍ ‹́Ò¹«ŒÒÂ เป็นอ�าเภอทีม่ปีระวติัศาสตร์
เก่าแก่ สันนิษฐานว่าก่อตั้งก่อนกรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี และเป็นอ�าเภอชายแดน
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอยู่ในเขตการปกครองของ 
จ.เลย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 4 ม.ค. 2450 จนถึงปัจจุบัน  

้ ม ทั่ว ป
ÍíÒàÀÍ ‹́Ò¹«ŒÒÂ มเีนือ้ท่ี 1 732 ตร.กม. แบ่ง
เขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ต�าบล 97 
หมู่บ้าน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 11 แห่ง มีประชากร 51 322 คน 
(ข้อมูลปี พ.ศ.2557)

´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨
1. อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ท�าไร่ 
ท�านา ท�าสวน และด้านปศุสัตว์ 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ท�าสวน

´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ
1. แหล่งน�้าธรรมชาติ 3 สาย ได้แก่ แม่น�้า
หมัน ล�าน�้าป่าสัก และล�าน�้าพุง
2. ป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ 80  อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ
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´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส�าคัญ ได้แก่ 
ข้าวโพด ขิง ล
2. ท�านา ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวนาปี 
3. ท�าสวน ได้แก่ สวนมะขามหวาน สวน
มะม่วง ล
4. ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโคและเลี้ยง
กระบือ  

แหล่งท่องเทียวสาคั
1.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ได้แก่ 
¾ÃÐ¸ÒµØÈÃÕÊÍ§ÃÑ¡ บ้านหัวนายูง ม.14  
ต.ด่านซ้าย  โทร.0-4289-1364
2. สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 
พิพิธ ั ผี าโขน ณ วัดโพนชัย ม.3 
ต.ด่านซ้าย โทร.0-4289-1272
ÇÑ´à¹ÃÁÔµÇÔ»˜ÊÊ¹Ò บ้านหัวนายูง ม.14  
ต.ด่านซ้าย โทร.0-4289-1226
นา ก าดผง ที่ตั้ง บ้านผึ้ง ม.2 ต.วังยาว
แก่งสองคอน บ้านนายูง ม.14 ต.ด่านซ้าย
ÀÙá»¡ บ้านนาลานข้าว หมู่ที่ 9 ต.โพนสูง 

และยังมีสถานท่ีท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลาย
แห่ง อาทิ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
จงัหวัดเลย อ�าเภอด่านซ้าย  น�า้ตกหมนัแดง  
รอยเท้าไดโนเสาร์ กลุ่มบ้านหมันขาว บ้าน
หมากแข้ง  อทุยานเทดิพระเกียรตบ้ิานหมาก
แข้ง  ภูผาผึ้ง  ป่าชมุชนภูซาง บ้านหวันายงู  
พิพิธภัณฑ์พระแก้วอาสา บริเวณวัดศรีภูมิ  
จดุผ่อนปรนบ้านนาข่า และทุง่ดอกพญาเสอื
โคร่งหรือซากุระเมืองไทย ณ ภูลมโล

เท กาลทีสาคั ของอาเ อ
§Ò¹¹ÁÑÊ¡ÒÃ¾ÃÐ¸ÒµØÈÃÕÊÍ§ÃÑ¡ วัดพระธาตุ
ศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย 
งานประเพ ีบุ หลวงการละเล่นผี าโขน
วัดโพนชัย หน้าที่ว่าการอ�าเภอด่านซ้าย  
ถนนแก้วอาสาตลอดสาย (ก�าหนดการ
สามารถดูได้ที่ ประชาสัมพันธ์อ�าเภอ) 

สินค้า  นอาเ อ
ผลิ ั เกียวกับผี าโขน อาทิ หน้ากากผี

ตาโขนเล็ก พวงกุญแจผีตาโขน กระปุกพริกไทยผี

ตาโขน เสื้อยืดผีตาโขน ชุดผีตาโขน หุ่นผีตาโขน  

เทอร์โมมิเตอร์ผีตาโขน ดินสอผีตาโขนรังไหม    

ผลิ ั เครองดม อาทิ ไวน์มะเม่า ไวน์

กระชายด�า สุรากลั่น น�้าผึ้ง     

ผลิ ั สมุนไพร อาทิ ชุดอบสมุนไพร ลูก

ประคบสมุนไพร แคปซูลว่านชักมดลูก กระชายด�า 

แคปซูลกระชายด�า   

ผลิ ั จากรังไหม อาทิ ดอกมะลิรังไหม    

พวงกุญแจนกรังไหม

ผลิ ั จากผ้า อาทิ ผ้าขาวม้า ผ้าเช็ดหน้า    

ผ้าเช็ดมือ ผ้าพื้นสีล้วน กระเปาผ้า ผ้าทอมือลาย

ผีตาโขน  

ผลิ ั จากกล้วย อาทิ กล้วยน�้าหว้าอบ

สมุนไพร กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ กล้วยอบเนย  

กล้วยกรอบ  กล้วยม้วน    

ผลิ ั นาพริก อาทิ น�้าพริกแจ่วด�า น�้าผักสะ

ทอน  น�้าผักสะทอนกลิ่นแมงดา

และอื่น ๆ อาทิ ดอกไม้ประดิษฐ์ ไม้กวดดอกแขม  

พาข้าวหย่อง โต๊ะไม้ไผ่   โคมไ กิ่งไผ่  ถั่วคั่วทราย  

หน่อไม้อัดปบ  หน่อไม้อัดถุง  ข้าวนางเล็ด ข้าว



วัด พ ชั
.............................................

วัดโพน ัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ต�าบล
ด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่ตั้งวัดมี
เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา  ปัจจุบันมี พระ
สิริรัตนเมธี บุญเพ็ง ป.ธ.6  เป็นเจ้าอาวาสวัด

ประวัติวัด
วัดโพน ัย สร้างเมื่อป พ.ศ. 2103 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อป พ.ศ. 2110 เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สันนิษฐานว่าสร้าง
พร้อมกับการสร้างพระธาตุศรีสองรักจ�าลอง เมื่อป 
พ.ศ. 2103-2106

เมื่อสร้างพระธาตุศรีสองรักเสร็จแล้ว วัสดุที่เหลือ 
เช่นอิฐ ปูน เป็นต้น ได้น�ามาสร้างพระธาตุจ�าลอง 
ขนาดกว้าง 3.75 เมตร สูง 15 เมตร ไว้ที่วัดแห่ง
นี้ แบะที่วัดจะมีประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบัน คือ เมื่อทางวัดพระธาตุศรีสองรักมี
กิจกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์ ก็จะนิมนต์พระ สงฆ์จาก
วัดโพนชัยไปท�าพิธีกรรมทุกครั้ง23



เน่ืองจากวัดพระธาตุศรีสองรักไม่มีภิกษุอยู่จ�า
พรรษา

ความส�าคัญของวัดโพนชัย
วัดโพน ัย นอกจากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง
แล้ว ยังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมือง
ด่านซ้ายด้วย ดูได้จากวั นธรรมประเพณี
งานบุญ 12 เดือนนั้น ยังคงถือปฏิบัติกัน
อยู่ทุกเดือน รวมทั้งงานบุญพระเวส ผะ-
เหวด  หรือเทศน์มหาชาติชาวบ้านเรียกว่า

บุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน  จนถึงปัจจุบัน

เมื่อป พ.ศ. 2554 ทางวัดโพนชัยได้ท�าการบูรณะ
กุฏิและศาลาการเปรียญหลังเก่า ซึ่งเป็นไม้ทั้งหลัง
สร้างเมื่อป พ.ศ. 2478 ท�าเป็นพิพิธภัณ ์ ีตาโ น
มีนิทรรศกาลแสดงความเป็นมาของเมืองด่าน
ซ้าย ประวัติความเป็นมาของงานบุญหลวง และ
การละเล่นผีตาโขน กิจกรรมงานบุญทั้ง 12 เดือน
ของชุมชนชาวด่านซ้าย ที่ยังคงถือปฏิบัติอยู่จนถึง
ปัจจุบัน เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก
ษ์ เชิงอนุรักษ์วั นธรรมประเพณีต่อไป    

Loei 23



ปูชนียวัตถุที่ส�าคัญของวัด
วิหารพระเจ้าใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระ
ประธานปางมารวิชัย มีอายุกว่า 400 ป 
ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิสิทธิคู่บ้านคู่
เมืองด่านซ้าย ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้า
ใหญ่

พระธาตุศรีสองรักจ�าลอง ขนาดกว้าง 375 
เมตร สูง 15 เมตร ซึ่งสร้างจากวัสดุที่เหลือ
จากการสร้างองค์พระธาตุศรีสองรัก

อุโบส  ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 11 
เมตร แต่เดิมเป็นโบสถ์เปด คือด้านหน้า
ไม่มีประตู ท�าการบูรณะเป็นโบสถ์ปด เมื่อ
ป พ.ศ. 2508 โดยมีข้อห้ามคือ สุภาพสตรี
ห้ามเข้า
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รอยพระพุทธบาทจ�าลอง อยู่ทางทิศตะวัน
ออกของวัด ห่างจากวัด 200 เมตร จะมี
งานสมโภชทุกป ตลอด 3 วัน 3 คืน และ
เป็นสถานที่ถวายข้าวจี่ ในวันขึ้น 15 ค่�า
เดือน 3

รูพญานาค อยู่ด้านหลังพระใหญ่ มีเรื่องเล่า
ว่าก่อนบูรณะวิหารเมื่อป 2492 รูนี้ไปทะลุ
ที่ท่าวังเวิน แม่น้�าหมัน อยู่ทางทิศเหนือ
ของวัดประมาณ 150 เมตร  คือเวลาเอา
ลูกมะนาวหรือส้มโอหย่อนลงไปในรูนี้แล้ว 
มะนาวหรือส้มโอจะไปโผล่ที่ท่าวังเวิน และ
เวลาเข้าพรรษาในวันพระ 15 ค่�า ด้านหลัง
พระเจ้าใหญ่จะมีโคลนตมปรากฏให้เห็นทุก
วันพระ ชาวบ้านมีเชื่อว่าพญานาค

ได้ขึ้นมาไหว้พระเจ้าใหญ่ รูนี้ได้ถูกกลบไปเมื่อ
ป 2492 เนื่องจากต้องการบูรณะครั้งใหญ่ 
และได้มาเปดขึ้นใหม่เมื่อป พ.ศ. 2536

ท่าวังเวิน ท่าน้�าวน  อยู่ทางทิศเหนือของวัด 
โดยห่างจากอารามพระเจ้าใหญ่ไปประมาณ 
150 เมตร ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของ
นาคที่ชื่อว่า นางเอกได้  และเป็นที่ทิ้งผีตา
โขนที่แห่เสร็จแล้ว รวมทั้งเป็นที่ทิ้งกระทง
เสียเคราะห์ตามประเพณีอีกด้วย โดยเชื่อว่า
เป็นการเสียเคราะห์เสนียดจัญไรให้หายไปกับ
แม่น้�า

โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย เป็นโรงเรียน
พระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา ในก�ากับดูแล

ของคณะสงฆ์ โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม เปดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 เปดรับสมัครเยาว
ชนชายเพื่อบรรพชาเข้าศึกษาต่อ ในระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนพ ษภาคมของทุกป บวช รี เรียน
รี มีทุนให้ถึงปริญญา ติดต่อสอบถามได้ที่วัดโพน

ชัย
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วัด รม ว า
...............................................................................
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วัดเนรมิตวิปสสนา ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ที่ 14 ถนนด่านซ้าย-นครไทย 
บ้านหัวนายูง ต�าบลด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นวัด
สังกัดมหานิกาย เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูภาวนาวิสุทธิ
ญาณ หลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ

ประวัติวัด
วัดเนรมิตวิปสสนา เดิมชื่อว่า วัดหัวนายูง สถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่
ปาสงวนแห่งชาติ ซึ่งทางวัดได้รับอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยในเขตปาสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 16 แห่งพระ
ราชบัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เล่มที่ 184 บับที่ 71 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เนื้อที่ 20 ไร่ ที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่โล่ง
เตียนเหมือนภูเขาหัวโล้น ที่เรียกว่า ภูเปอย

เมื่อตั้งวัดขึ้นจึงปลูกปาอนุรักษ์ให้คงสภาพเหมือนเดิมมากที่สุด
ปัจจุบันจึงมีสภาพเป็นปาหนาแน่น รกทึบร่มรื่น และได้รับอนุญาต
ให้ตั้งวัดจากกรมการศาสนาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2525 มีชื่อ
ว่า วัดหัวนายูง  โดยมีพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ เป็นเจ้าอาวาส
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รูปแรก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหา
เถรสมาคมให้เป็นส�านักปฏิบัติธรรม
ประจ�าจังหวัดเลยแห่งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ในการประชุม
มหาเถรสมาคมที่ประชุมพิจารณา
แล้วลงมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อ 
วัดหัวนายูง ต�าบลด่านซ้าย อ�าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็น วัดเนรมิต
วิปสสนา

วัตถุประสงค์การสร้างวัดเนรมิตวิปัสสนา
1. เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
2. เพื่อเป็นศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
3 . เพื่ อ เป็นศูนย์การศึกษาอบรมปฏิบั ติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน
4.เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
5.เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาแก่เยาวชน และ
เผยแพร่ศิลปวั นธรรม
6.เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้
เจริญถาวรมั่นคง
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บทบาทของวัดเนรมิตวิปัสสนาที่มีต่อสังคม
วัดเนรมิตวิปสสนา มีบทบาทต่อชุมชนหลายด้าน
ด้วยกัน เช่น เป็นสถานที่อบรมแก่พุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป กิจกรรมของวัดในการให้บริการชุมชน
ด้านศาสนาและวั นธรรม มีดังนี้

การป ิบัติธรรม สอนให้ท�าความดีละเว้น
ความชั่วและท�าจิตใจให้ผ่องใสค�าสอนในพระพุทธ
ศาสนานั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคปริยัติ และ
ภาคปฏิบัติ วัดเนรมิตวิปัสสนาเป็นวัดฝายวิปัสสนา
ธุระ คือพระสงฆ์ในวัดนี้ได้ศึกษาค�าสอนภาคปริยัติ
มาแล้วและน�าเอาความรู้ที่ได้จากค�าสอนน้ันมา
ปฏิบัติเพื่อเป็นการพั นาจิตใจให้พบกับความจริง
ของธรรมชาติ

การอนุรัก ์สิงแวดล้อม หมายถึง การรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่าง ลาดและประหยัดโดยใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดและสูญเปล่าน้อยที่สุด

3 การสืบทอดศิลปวั นธรรม วั นธรรม คือ
เหตุแห่งความเจริญงอกงาม วัดเนรมิตวิปัสสนา
เป็นวัดหนึ่งที่มีบทบาทในการสืบทอดและถ่ายทอด
วั นธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้แก่รุ่นหลังได้รับไป
โดยผ่านสื่อ 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านจิตรกรรม ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง
   ที่กล่าวถึงการบ�าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า ที่
   เรียกว่า บารมี 30 ทัศ
2. ด้านประติมากรรม เช่น พระพุทธรูป พระ

   ไตรปฎก บาตร และเครื่องใช้ต่าง ๆ
3. ด้านสถาปัตยกรรม ในยุคแรกของวัดเนรมิต

   วิปัสสนา สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด พระพุทธรูป
ภายในอุโบสถวัดเนรมิตวิปัสสนา เป็นพระพุทธชิน
ราชจ�าลองแบบมาจากวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัด
พิษณุโลก ท�าการปลูกสร้างโดยใช้แรงงานของพระ
สงฆ์ ร่วมกับคนในชุมชนที่ใกล้เคียง
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา การปลูกสร้าง

เสนาสนะได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุเช่นปัจจุบัน โดย
มีศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก สิ่งปลูกสร้างเหล่า
นี้เป็นเพื่อการถ่ายทอดทางวั นธรรมด้วย
สถาปัตยกรรมให้ชนรุ่นหลังได้เห็นสภาพความ
แตกต่างของสิ่งปลูกสร้างระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบัน

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
สาธุชนท่านใดประสงค์จะร่วมสืบสานพระพุทธ
ศาสนาให้ เจริญรุ่ ง เรืองควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรปาไม้ และร่วมสืบสานศิลปวั นธรรม
ไทยไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ติดต่อได้ที่ พระครู
ภาวนาวิสุทธิญาณ หลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิ
สุทโธ  โทร. 042-891226  086-8525950  0894 
264 233 หรือเข้าชมข้อมูลวัดได้ที่ . -

.



วัด ร
วัดเครอหง  (ºŒÒ¹â»†§ãËÞ‹) µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 
16 ºŒÒ¹â»†§ ¶¹¹ËÅ‹ÁÊÑ¡ - àÅÂ ËÁÙ‹·Õè 1 
µíÒºÅâ»†§ ÍíÒàÀÍ´‹Ò¹«ŒÒÂ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสวัดรูป
ปัจจุบันคือ พระอธิการพิชิ ชัย ธิ มโน

ประวัติวัด
วดัเครอหง  ก่อตัง้เมือ่วันที ่20 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2485 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ ใน
ทะเบียนวัดของทางจงัหวัดใช้ช่ือวัดเครือหงษ์ 
แต่ทางวัดแจ้งในแบบกรอกประวัติวัดว่า 
เดิมช่ือวัดเครือหงษ์ โดยผู้ใหญ่บ้านคนเก่า
เป็นผูส้ร้าง และใช้นามสกลุของตนตัง้ช่ือวัด 
µ‹ÍÁÒนายวิโรจน เน รพง ผู้ใหญ่บ้านคน

า ารเสนาสนะ

ศาลาการเปรยีญ เป็นอาคารคอนกรตี สร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2535 กุฏิสงฆ์ 5 หลัง หอระฆัง 
1 ËÅÑ§

ป น วัต ุ

พระประธาน 3 องค์
พระพุทธโสธรปางสมาธิ พระประธานปาง
มารวิชัย 2 องค์
พระพุทธรูปต่าง  9 องค์

ใหม่ยกท่ีดินให้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ใกล้  กัน 
ชาวบ้านจึงเปลีย่นชือ่เรียกเป็น “วัดบ้าน 
โป่ง ห ่

การบริ าร ะการปก ร ง

วัดเครอหง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม 
คือ รูปที่ 1 พระหอม รูปท่ี 2 พระแว่น  
รูปที่ 3 พระโบ้ รูปที่ 4 พระเฉลิม รูปที่ 5 
พระอ�านวย วีรนนฺโท ต้ังแต่ พ.ศ. 2522 
à»š¹µŒ¹ÁÒ



ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
วัดเครอหงส ขอเชิ พุทธ าสนิกชนร่วม
สร้าง าลาการเปรีย  อุปสมบทหมู่ ได้ที
ชื่อบัญชี วัดเครือหงษ์
เลขที่บัญชี 150-2-48961-1
ประเภทบัญชี ออมทรพัย์ ธนาคาร กสกิรไทย 
ÊÒ¢Ò ËÅ‹ÁÊÑ¡
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ส่งเสียบุตรบุญธรรม นายพั นพล เพิ่ม
ปัญญาทรัพย์ พระอธิการพิชิตชัย ธิตมโน 
เพิ่มปัญญาทรัพย์  ช่วยเหลือเด็กด้อยการ
ศึกษามาโดยตลอดและได้ซื้อที่สร้างวัดศรี
สว่าง บ้านทุ้งเทิง หมู่ 11 ต.โปง อ.ด่านซ้าย 
จ.เลย



วัด าม

วัดโคกงาม µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 104 ËÁÙ‹ 1 ºŒÒ¹
โคกงาม อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย สงักัด
คณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมี พระครู
ปริยั ิป าวุธ พม เช า วิสุทธสิริ
เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัด
วัดโคกงามแห่งน้ี มีประวัติกล่าวว่า เมื่อปี 
¾.È. 2485 พระทองดา สุป โ  ได้เดิน
ธุดงค์มาปักกลดบริเวณแห่งนี้ เพราะเห็น
ว่าเป็นสถานที่สงบ สัปปายะ เหมาะแก่
การเจริญสมณธรรม จึงปรารภกับทายก
ทายิกาบ้านโคกงามว่าควรสร้างวัดข้ึน 
นายทองมา คาแก้ว ผู้ ห ่บ้าน ในขณะ
นั้นได้บริจาคที่ดิน และผู้มีจิตศรัทธาทั้ง
หลายช่วยกันปลูกสร้างเสนาสนะต่าง 
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และช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

า าเ ตวัด
วัดโคกงาม มีพื้นที่ 26 ไร่ อาณาเขตทิศ
เหนือประมาณ 3 เส้น 10 วา จดทาง
สาธารณประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 4 เส้น 
5 วา จดทีน่างค�าเพาะ ศรชีามก ทศิตะวนั
ออกประมาณ 5 เส้น 10 วา จดท่ีนางนติยา 
ปนะเต และ นายท้าย ค�าแก้ว ทศิตะวันตก 
ประมาณ 4 เส้น 4 วา จดที่ นายทวน 
พรหมรักษา และนางชา ศรีทาสังข์

า ารเสนาสนะ
ศาลาการเปรียญ ศาลาสังเวช กุฏิสงฆ์ 
ศาลาโรงเจ โรงครัว อุโบสถ หอระฆัง เมรุ 
และห้องสุขา

ป น วัต ุส�า ัญ
พระพทุธสหิงิค หน้าตักกว้าง 59 นิว้ พระ
โมคัลลานะ และพระสารีบุตร ประดิษฐาน
อยู่ภายในพระอุโบสถ 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 20 
นิ้ว ประดิษฐานอยู่ศาลาธรรมสังเวช

พระพทุธสหิงิค หน้าตกั 39 นิว้ ประดษิฐาน
อยู่ศาลาการเปรียญ 

พระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 29 นิ้ว 
และพระพุทธรูปอื่นที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธา
น�ามาถวายอีกจ�านวน 7 องค์
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า ม วร พร ว่า
นา �าเ า าว

เสนทางพบ
อําเภอผาขาว

 ด แด แ ่ า ่ 
ร่ม าม วา ธาร าพว  ว ธรรมชา  

คือค�าขวัญของÍíÒàÀÍ¼Ò¢ÒÇซึ่งมีที่ว ่า
การอ�าเภอตั้งอยู่หมู่ 1 ต�าบลโนนปอแดง 
อ�าเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยอยู่ทางทิศใต้
ห่างจากตวัจงัหวดัเลยประมาณ 77 กโิลเมตร

ประวัติ วามเปนมา
จากหลักฐานเดิมต�าบลผาขาวได้ประกาศ
จดัตัง้เป็นต�าบล เมือ่ปี พ.ศ.2481 อยู่ในเขต
การปกครองของอ�าเภอวงัสะพุง จังหวดัเลย 
คร้ันเมือ่ปี พ.ศ.2505 ได้มปีระกาศแบ่งท้อง
ท่ีต�าบลศรีฐาน ต�าบลปวนพุ และต�าบลผา
ขาว ขึ้นเป ็นกิ่งอ�าเภอภูกระดึง มีพื้นท่ี
ประมาณ 1 380 ตร.กม. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2506 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะก่ิง

้ ม ทั่ว ป
ÍíÒàÀÍ¼Ò¢ÒÇมีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 407
ตร.กม. หรือ 254 735 ไร่สภาพพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขา สูงจากระดับ
น�้าทะเล 300 - 500 เมตรมีภูเขาที่ส�าคัญ 
ได้แก่ ภผูาขาว ภผูายา ภดููภ่ซู�าบก ภผูาแดง

การปกครอง ประชากร อ�าเภอผาขาวแบ่ง
การปกครองออกเป็น 5 ต�าบล 64 หมูบ้่าน 
ได้แก่ ต�าบลผาขาว ต�าบลท่าช้างคล้อง 
ต�าบลโนนป่าซาง ต�าบลโนนปอแดง และ
ต�าบลบ้านเพิม่โดยมกีารปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นเทศบาลต�าบล 2 แห่ง ได้แก่เทศบาล
ต�าบลท่าช้างคล้อง เทศบาลต�าบลโนนปอแดง 
องค์การบริหารส่วนต�าบล 3แห่ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลผาขาวองค์การ
บริหารส่วนต�าบลโนนป่าซาง และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านเพิ่ม มีประชากรรวม 
41 715 คน มีครัวเรือนจ�านวน 11 149 
ครัวเรือน ( ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 
ส�านักบริหารการทะเบียนอ�าเภอผาขาว ณ 
เดือน พฤษภาคม 2558)
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ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô̈ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 เลี้ยงสัตว์ 
ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 
15 และอื่น  ร้อยละ 15 นอกจากน้ันยัง
มีรายได้เสริมจากการเล้ียงสัตว์ และจาก
การรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า 
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผลิตชาจาก
ใบหม่อน กลุ่มผลิตผ้าห่มจากเศษวัสดุผ้า 
กลุ่มผลิตสุราพื้นเมือง เป็นต้น

่งท่ งเท่ วส�า ัญ
ÀÙ¼Ò¢ÒÇ อยู่ในพื้นที่ต�าบลผาขาว เป็นท่ีอยู่ 
ของสตัว์ป่าและพนัธุไ์ม้หลายชนดิ นอกจาก
นี้ยังมีห้วยน�้าพุ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ชาวผาขาวให้ความนิยม และ 
ภผูาขาวยงัมกีลุม่อนรัุกษ์ภผูาขาวทีดู่แลและ
ช่วยกันอนุรักษ์ 

½ÒÂà¡çº¹íéÒºŒÒ¹ËŒÇÂäÎอยู่ในพื้นที่ต�าบลโนน
ป่าซาง เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของประชาชน

และนกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ต่าง  เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ 

ÀÙ«íÒº¡ อยู่ในพื้นที่ต�าบลท่าช้างคล้อง เป็น
ที่พักผ่อนและเป็นท่ีเข้าค่ายของผู้คนหรือ
คณะทีต้่องการศกึษาธรรมชาต ิและมสีถาน
ที่ทดสอบความกล้า ภูซ�าบกนับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซ่ึงเปดให้บริการเมื่อป ี
พ.ศ. 2548
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า พม
“

“
คือคาขวั าบลบ้านเพิมอ�าเภอผาขาว จังหวัดเลย ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลขององคการบริหารส่วน
าบลบ้านเพิม มีส�านักงานต้ังอยู่บ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี 6 ต�าบลบ้านเพิ่ม อ�าเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ห่างจากอ�าเภอผาขาวประมาณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายสงวน วง กองแก้ว ด�ารงต�าแหน่ง 
นายกองคการบริหารส่วน าบลบ้านเพิม

� า าสวรร สัน าสว น�า ว ส จัน ดเด ่นเ นน�า ุ
่ ปศักด์ิสิทธ์ิ

จุดมุ่ง มา เ ่ การ ั นา
1.การคมนาคมทัง้ทางบกและทางน�า้มคีวาม
สะดวก รวดเร็ว
2. ให้วั นธรรมประเพณีต่าง  คงอยู่ใน
ชุมชนสืบไป
3. มีการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ระบบ
4. เพื่อให้เยาวชนในเขตต�าบลบ้านเพิ่ม มี
ความรูแ้ละทกัษะในการเรยีนการสอนตลอด
จนความเข้าใจต่อระบอบการเมอืงการปกครอง
5. กลุ่มอาชีพมีรายได้อย่างเพียงพอ
6. เพื่อให้ปัญหาในเรื่องยาเสพติดให้โทษ
หมดไปจากพื้นที่
7. เยาวชนต�าบลบ้านเพิ่มมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
8. มกีารระบาดของโรคตดิต่อในชุมชนน้อยลง

้ ม ทั่ว ป
องคการบริหารส่วน าบลบ้านเพิมมีเนื้อที่

ันธกิจ
1. จัดให้มีการบ�ารุงรักษาทางบก และทาง
น�้ารวมทั้งการขยายเขตไฟฟา
2. บ�ารุงรักษาและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อม
4. ส่งเสรมิด้านการศกึษา ระบอบการปกครอง
ของประเทศ
5. สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
6. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
7. ส่งเสรมิให้ประชาชนเล่นกี าเพือ่สขุภาพ
8. รณรงค์และปองกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ

วิสั ทัศน
สร้างความสุขให้เต็มเปียม ยอดเย่ียมด้วย
บริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลัก
ธรรมมาภิบาล    
( d d  ll to E c ll t ic . 
oop at io  ood o a c  

p i cipl .)
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เปดเป็นสถานที่ท ่องเที่ยว เมื่อวันท่ี 12 
เมษายน 2546 ถ�้าผาสวรรค์มีภูมิทัศน์ที่ 
สวยงามมีถ�้ามีอุโมงค์มีหินงอกหินย้อยมีทาง 
ข้ึนลดหลั่นเป็นชั้น  ตามธรรมชาติเมื่อเดิน
ลอดอโุมงค์เข้าไปในถ�า้ก็จะไปโผล่อกีด้านหนึง่
ในกลางภูเขา บริเวณโดยรอบยังมีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเท่ียวพักผ่อน
หย่อนใจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การเดินทางเที่ยวชมถ�้าผาสวรรค์นั้นต้อง
เดินข้ึนไปบนยอดเขาประมาณ 300 เมตร 
ก็จะพบกับศาลาชมวิว และองค์พระที่เพิ่ง
สร้างเสร็จได้ไม่นาน บริเวณนี้สามารถมอง
เห็นถนน หมู่บ้าน และพื้นที่ท�าการเกษตร
ของชาวบ้าน เช่นสวนยางพารา ทุ่งนา 
สวนมะขามหวาน

น ่ งต�าบ บ้านเ ิ่ม
ผลิ ั จากไม้ไผ่บ้าน อาทิ ตะกร้า กระ
ตบิข้าวเหนยีว ล โดยกลุม่จกัสานบ้านเพิม่
สขุ ต้ังอยู่หมูท่ี7่ บ้านเพิม่สขุ ต�าบลบ้านเพิม่ 
ซ่ึงเป็นการผลติโดยสมาชิกในครัวเรอืน มทีัง้
การผลติเพือ่ใช้ภายในชุมชน บางส่วนจ�าหน่าย
ส่งพ่อค้าคนกลาง และน�ามา ากขายให้กอง
ทุนหมู่บ้าน

ติดต่ บต บ้านเ ิ่ม
สนใจศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกับ อบต.บ้าน
เพิม่ เข้าไปดูได้ท่ีเว็บไซต์ . a po m.
o.th หรอืโทรศพัท์ส�านกัปลดั 042-810766 

กองคลัง 042-810765

ที่ท�าให้ประชากรมีรายได้มากท่ีสุดคือ การ
ท�าไร่อ้อย การท�าสวนยางพารา รองลงมา
ได้แก่ การท�าไร่ข้าวโพด ไร่มันส�าปะหลัง
การท�านาข้าว  ตลาดท่ีส�าคัญในต�าบล 
ได้แก่ ลานรับซ้ืออ้อยสด (ภายในต�าบล) 
จ�านวน 15 แห่ง นอกต�าบลม ีโรงงานน�า้ตาล
เกษตรภูเขียว โรงงานน�้าตาลเอราวัณ

กลุ ่มอาชีพทีสาคั  กลุ ่มทอผ้าบ้านเพิ่ม 
กลุ่มเกษตรกรท�าไร่อ้อยบ้านเพิ่ม กลุ่มปลูก
อ้อยบ้านซ�าพร้าว กลุ่มเกษตรกรท�าปุยหมัก
หนองไ  กลุม่จกัสานบ้านเพิม่สขุ กลุม่ผูป้ลกู
อ้อยบ้านเพิ่มสุข กลุ่มปลูกยางพาราต�าบล
บ้านเพิ่ม 

าสนาและวั นธรรม มีวัดจ�านวน 9 วัด 
ส�านักสงฆ์ 5 ส�านัก และมีโบสถ์ 1 แห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพ ีต�าบลบ้านเพิ่มมี
ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีส่�าคญัได้แก่ การ
ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงานแบบดั้งเดิม 
(บ่ายศรีสู่ขวัญ) การท�าบุญตาม ีตสิบสอง
คองสบิสี ่กล่าวคอื มกีฎกตกิาของประชาชน
ภายในต�าบลบ้านเพิม่ท่ียังรกัษาไว้อย่างย่ังยืน
คือ การหยุดท�างานทุกชนิดตลอดวัน ใน
วันพระ 15 ค�่า

่งท่ งเท่ วส�า ัญ

าผาสวรรคต้ังอยู่บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 3 
ต�าบลบ้านเพิม่ อยู่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 
2400 สาย หนองหิน  เอราวัณ กม.ที ่8 - 9 

ประมาณ 91 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 
57 500ไร่ สภาพภมูปิระทศเป็นภเูขาหินสลบั
ซับซ้อน ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
มีที่ราบลุ่มน้อยกว่าพื้นที่ป่า

การปกครองอบต.บ้านเพิม่ แบ่งการปกครอง
เป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่   
หมู่ที่ 1 บ้านเพิ่ม มีนายสีชาติพิมใจ      
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านซ�าพร้าว มีนางจรุณีวิเนตร 
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ี ่3 บ้านผาสวรรค์ มนีายวิรตัน์แก้วก่า
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ี ่4 บ้านมอดินแดง มนีายสญัชัยพลิาเกิด 
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ี่ 5 บ้านหนองไ  มนีายฉลองสวุรรณบล 
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ี ่6 บ้านโนนสว่าง มนีายวุ พิงษ์ทพิย์มล 
       เป็นก�านัน
หมู่ท่ี 7 บ้านเพิ่มสุข มีนายอุเทนลื่นภูเขียว 
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ี ่8 บ้านเพิม่ผล มนีายมนตรีบางประอนิทร์ 
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ี ่9 บ้านภเูขาทอง มนีายปรดีาบ�ารงุญาต ิ
       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

เ ร กิจประชาส่วนใหญ่ในต�าบลมีอาชีพ
ท�าการเกษตร ประมาณร้อยละ 90 อาชีพ
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ปา ม้งาม น�า ส ุ ธรรม น้ มน�าปรั ญา ั นาก ุ่มสตร
ประเ ท ดเท นรวม ร่วม จสามั บารม วงปบุญทัน ดมั่นศา ป
ตา

เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า า

“ “
�า วัญประจ�าต�าบล นนปา าง �าเ า าว จัง วัดเ ่ นการปก ร ง งองค์การ

บริหารส่วนต�าบล นนปา าง ่งมส�านักงานตัง ่กิ เมตรท่ นนสา นนปา าง รสวรร
ด ่ทางทิศเ น งตัว �าเ า าวเปนระ ะทาง กิ เมตร

ปจจุบันม นาย องอร าริน ร์ ด�ารงต�า น่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นนปา าง
ะจ่าสิบ ประหยด กรร ลา ด�ารงต�า น่งปลดองค์การบริหารส่วนต�าบล นนปา าง
่งบริ ารงานเ ่ ้บรร ุวิสั ทัศนการ ั นาท่ว่า

“ เศรษฐกจิก้าวน�า ต�าบลเขียวขจี สขุภาพดถ้ีวนหน้า สร้างเสรมิภมูปัิญญา รกัษาประเพณ ี”

ประวัติ วามเปนมา
µíÒºÅâ¹¹»†Ò«Ò§ áµ‹à´ÔÁà»š¹ºŒÒ¹â¹¹»†Ò«Ò§ 
ต�าบลท่าช้างคล้อง อ�าเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย โดยราษฎรส่วนใหญ่ได้อพยพมาจาก
ขอนแก่น  มหาสารคามและร้อยเอด็ ตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2519
บ้านโนนป่าซางได้แยกออกจากต�าบลท่าช้าง
คล้อง และจดัต้ังเป็นต�าบลโนนป่าซาง อ�าเภอ
ภูกระดึง จังหวัดเลย

ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ได้มีการตั้งก่ิงอ�าเภอ
ผาขาวข้ึน โดยแยกออกมาจากอ�าเภอ

ภูกระดึง และในปีพ.ศ.2536 ได้มีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะจากก่ิงอ�าเภอผาขาวเป็น
อ�าเภอผาขาว ต�าบลโนนป่าซางจึงขึ้นอยู่กับ
เขตการปกครองของอ�าเภอผาขาวมาจนถึง
ปัจจบุนั และได้รับการยกฐานะเป็นองคการ
บริหารส่วน าบลโนนป่า าง เมื่อวันท่ี 23 
กุมภาพนัธ์ 2540 โดยมนีายทองอร ชารนิทร
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคนแรก 
และจ่าสิบโทประหยัด กรร ลา ด�ารง
ต�าแหน่งปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลคนแรก
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ที่มีลายน�้าเซาะทรายที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
ต�าบลและลายอื่น อีกเป็นหลายสิบลายมี 
สินค้าให้เลือกหลากหลาย เช่น ผ้าพันคอ 
ผ้าคลมุไหล่ เสือ้ ผ้าซ่ิน ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า 
2. กล้วยนิโกร กล้วยฉาบ รสชาติดี
3. ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเย็บผ้า เช่น ผ้าห่ม
หมวก เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
4. เสื่อกกพื้นบ้านคุณภาพดี สวยงามด้วย
หลากหลายลวดลาย ทีผ่ลติจากวัสดุธรรมชาติ
ชั้นดีตะกร้าสาน หมอนขิด

่ งทางการติดต่ กับ บต นนปา าง
สนใจศึกษาข ้อมูลเพิ่มเติมได ้ที่ .
o pa a . o.th หรือ ac oo  : 
o pa a  2 @ mail.com หรือ ติดต่อ 

โทรศพัท์ 042-810852 โทรสาร 042-810853

้ ม ทั่ว ป
องคการบรหิารส่วน าบลโนนป่า าง มเีนือ้
ที ่54 ตารางกิโลเมตร สภาพพืน้ท่ีส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลอนคลื่น มีภูเขาอยู่ทางทิศเหนือ
สภาพอุดมสมบูรณ์ และยังมีป่าชุมชนท่ี
อนุรักษ์ไว้ตามธรรมชาติและปลูกข้ึนเอง
จ�านวนหลายร้อยไร่ แบ่งเขตการปกครอง
เป็น12 หมู่บ้าน มีประชากร 7 656 คน 
อาชีพส่วนใหญ่คือ ด้านการเกษตร เช่น 
ท�านา ท�าไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด มันส�าปะหลัง 
ยางพาราพืชผักสวนครัว และปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมที่มีคุณภาพ

น่ว งานรา การท่ส�า ัญ
1. สถานศกึษา 7 แห่ง (รวมขยายโอกาส 2
แห่ง)
2. ศูนย์พั นาเด็กเล็ก 6 แห่ง
3. โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 2 แห่ง

ส านท่ท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
แพ ูป่าไผ่ หรืออ่างเก็บนาห้วยเดอตั้งอยู่ที่
บ้านภูป่าไผ่ หมู่ท่ี 6 ติดถนนลาดยาง สาย
หนองหิน  เอราวัณ (กม.ที่ 20) เป็นอ่าง
เก็บน�้าขนาดใหญ่ ด้านหน้าสันอ่างเก็บน�้า
จะมองเห็นภูเขาท่ีต้ังตระง่านแลดูสูงเด่น
เห็นเป็นรูปคล้ายช้างที่หมอบราบกับพื้น มี
ลกัษณะทีส่วยงามมากเหมาะส�าหรับนกัท่อง
เที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกับ

รับประทานอาหารบนแพท่ีลอยอยู่เหนือน�้า
ที่ใส สะอาด ด่ืมด�่ากับบรรยากาศท่ีเย็น
สบายทั้งปี

ประเ ะกิจกรรมเด่น
ประเพ ทีอดเทยีนรวมประจาป เป็นประเพณี
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของต�าบลโนนป่าซาง จะจดั
ข้ึนในช่วงวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้างความสามัคคีในชุมชนและ
รักษาวั นธรรมอันดีงามเอาไว้ ในงานนี้จะ
มีการประกวดขับร้องสรภัญญะหมู่ อันเป็น
ประเพณีเก่าแก่ของชุมชนทางภาคอีสานอีก
ประเพณีหนึ่ง

ิต ั ุม นท่น่าสน จ
1. ผลติภณัฑ์จากผ้า าย ผ้าไทย ผ้าไหมแท้
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล า า

“
“

คอืคาขวั าบลผานกเค้า ซ่ึงอยู่ในการดแูลขององคการบรหิารส่วน าบลผานกเค้า ต้ังอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอ�าเภอภูกระดึงไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายเกียร ิ ักดิ 
ิริบุ ร เป็น นายกอบ ผานกเค้า ซึ่งบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพั นาที่ว่า

“เปนองคกรทีมีความเปนเลิ ด้านการบริการ ประชาชนมีคุ าพชีวิ ทีดี มุ่งเน้นหลัก
ธรรมา ิบาล นการบริหารงาน

านกเ ้าเด่นสง่า งามตาวั นธรรม �าน�า ง ่าน
เ ่ ง นาม กระดง

เป็นภเูขาสลบักับท่ีราบ พืน้ทีส่่วนใหญ่อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ แบ่งเขตการปกครอง 
ออกเป็น 14 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านท่ีอยู่ใน
เขต อบต.ผานกเค้าทั้งหมู่บ้าน จ�านวน 11 
หมู ่บ ้าน และอีก 3 หมู ่บ ้านอยู ่ในพื้นที่
อบต.ผานกเค้าเป็นบางส่วน และมพีืน้ทีค่าบ
เก่ียวกับท้องถ่ินอื่น จ�านวน 1 แห่ง คือ 
เทศบาลต�าบลภูกระดึง

ประชากรในเขตอบต.ผานกเค้า มีจ�านวน
ทัง้สิน้ 6 074 คน แยกเป็นชาย 3 045 คน 
หญิง 3 029 คน มีจ�านวนครัวเรือนท้ังสิ้น 
2 032 ครัวเรือน (ที่มาข้อมูลจากส�านัก
ทะเบียนอ�าเภอภกูระดงึ ณ เดือนพฤษภาคม 
2558)

้ ม ทั่ว ป
าบลผานกเค้า มเีนือ้ทีโ่ดยประมาณ 90000 

ไร่ คดิเป็น 144.4 ตร.กม. ลกัษณะภมูปิระเทศ
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การพัตต์ในกีฬากอล์ฟเปรียบเหมือนการกลิ้งบนพื้นลูกบอลทั่วไปเพียงแต่เราใช้ไม้กอล์ฟ แทนการใช้มือ 2 สิ่ง ที่
ส�าคัญมากๆ ต่อการพัตต์ นั่นคือ ระยะทางและทิศทาง ถ้าเราสามารถควบคุมทั้ง 2 อย่างได้พร้อมกันเรามีโอกาส 
ที่ จะพัตต์ลงหลุมได้เสมอ การก�าหนดระยะทางที่เราพัตต์ขึ้นอยู่กับแรงที่เราใช้ในการแกว่งพัตเตอร์ไปกระทบ และ
แต่การควบคุมทิศทางขึ้นอยู่กับการเซตอัพเป็นส�าคัญ ลักษณะการเซตอัพในการพัตต์จึงเป็นการเน้นให้ร่างกาย
ท�างานได้สม�่าเสมอที่สุด มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จ�าเป็นน้อยที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงของมุมน้อยที่สุดนะครับ

โดย โปร วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์
จาก โรงเรียนสอนกอล์ฟ  

Shane Wilding Golf Centers สาขาทองหล่อ
Tel. 083-018-9138

Email. vanaskrit.s@gmail.com

GOLF LESSON
by Pro pug
ตอน วิธีการพัตต์



ในการยืนส�าหรับการพัตต์ทางด้านหน้า เราจะเห็นว่า ศีรษะ ลิ้นปี่ (กึ่งกลางของหน้าอก)
มือและหัวไม้ อยู่ตรงกัน ตรงกลางระหว่างเท้าทั้ง 2 พอดี เพื่อความสมดุลที่สุด และง่ายต่อการ 
ท�าซ�้ามากที่สุดข้อศอกทั้งสองอยู่ชิดล�าตัวเพื่อให้การพัตต์พึ่งพาแขนและข้อมือน้อยลงท�าให้ความ
สัมพันธ์กันระหว่างแขนและร่างการช่วงบนดีขึ้นมาก ต�าแหน่งลูกบอลตอนยืน จะอยู่ทางด้าน 
เท้าซ้ายเล็กน้อยเพราะอยู่ถัดจากต�าแหน่งหัวไม้ที่อยู่กึ่งกลางพอดีนั่นเอง

การยืนพัตต์ด้านข้าง เราจะมีจุดสังเกตุง่ายๆ หลายอย่างเช่น มุม สายตาที่อยู่ด้านบนของ
ลูกกอล์ฟพอดีการก้มให้แนวคอขนานกับแนวพื้น ท่อนแขนช่วงปลายเป็นเส้นตรงเดียวกับก้าน 
ของพัตเตอร์และ แนวของเท้าที่ขนานกับแนวของการเล็ง

PUTTING SET UP ด้านหน้า

PUTTING SET UP ด้านข้าง
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การจับกริปในการพัตต์
ต่างจากการจับกริปไม้อื่นอยู่มาก
และยังมีการจับกริปแบบที่ต่างกัน

มากมายแต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันในการจับ 
ทุกแบบคือเราไม่ต้องการใช้ข้อมือในการพัตต์

เพราะฉะนั้นการจับกริปพัตต์ที่ดีคือให้กริปอยู่ใน
ร่องฝ่ามือมากกว่าที่จะอยู่ในนิ้วนิ้วโป้ง 

ทั้งสองข้างอยู่ด้านบนของกริป 
และพยายามอย่าให้ มุมข้อมือขยับ

ตลอดการแกว่งพัตเตอร์

ลักษณะการแกว่งพัตเตอร์ใช้ลักษณะการแกว่งแบบลูกตุ้มระยะทางของการขึ้นพัตเตอร์ ควรจะเท่ากับหรือเกือบเท่ากับระยะทาง 
ของการส่งไม้หลังกระทบความเร็วการแกว่งพัตเตอร์ จะเร็วหรือช้า สัมพันธ์กับระยะทางที่เราต้องการ แต่ความเร็ว ทั้ง 2 ด้าน  
(ขาขึ้น และ ขาลง)  จะมีความเร็วเกือบจะเท่ากันลักษณะเหมือนลูกตุ้มนาฬิกา Tick-Tock การแกว่งไม่ควรใช้ข้อมือ วิธีสังเกตุง่ายๆ 
คือพยายามให้ก้นของกริปพัตเตอร์ ชี้มาที่สะดือของเราเสมอ ตลอดการแกว่งพัตเตอร์เราจะไม่ได้ใช้ข้อมือในการแกว่งเลย
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วัด รา าม ด

วัดปรางคสามยอด µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹¼ÒÊÒÁÂÍ´ 
หมู่ที่ 4 ต�าบลผานกเค้า อ�าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย ยังเป็นส�านักสงฆ์ สังกัดมหา-
นิกาย มีที่ดิน 6 ไร่กว่า เจ้าอาวาสวัดรูป
ปัจจุบันคือ ¾ÃÐ·Ô¹¡Ã ·Ô¹Ú¹ÇâÃ

ประวัติวัด
วัดปรางคสามยอด เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2528 â´Âพระครูวิจิ รสีลคุ  ร่วมกับชาว
บ้านผาสามยอด หมู่ท่ี 4 ต�าบลผานกเค้า 
อ�าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ป น วัต ุส�า ัญ
พระพทุธรปูปางสมาธิ หน้าตัก 1.30 เมตร 
พระพทุธรปูปางประทานพร หน้าตกั 1 เมตร 
และรูปเหมอนพระครูวิจิ รสีลคุ  Ë¹ŒÒµÑ¡ 
1 เมตร
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จุดประสง งวัด
1. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของอุบาสก
ÍØºÒÊÔ¡Ò·ÑèÇä»

2. เพื่อเป็นศูนย์อบรมนักเรียนและสาธุชน
·ÑèÇä»

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
ชุมชนทั่วไป

4. เพื่อใช้เป็นแหล่งให้บริการกับหน่วยงาน
ต่าง  ที่ต้องการจัดอบรมได้ด้วย

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
ขณะนี้วัดปรางค สามยอด¡íÒÅÑ§ËÒ§º
ประมาณเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร งบ
ประมาณ 3 ล้านบาท จึงขอเชิญชวน
พุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญ ที่มีความประสงค์
จะร่วมบริจาคทนุทรัพย์สร้างศาลาปฏบัิตธิรรม 
ä´Œ·Õè หลวงพ่อทินกร ทินนวโร (ก้านศรี) 
วัดปรางค์สามยอด โทร. 0836 622 995
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วัด า รั  (วัด า)

ÇÑ´¶Ôè¹°Ò¹ÃÑ§ÊÔµ (ÇÑ´¹íéÒ) สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุต ตั้งอยู ่ที่ต�าบลภูกระดึง อ�าเภอ
ภูกระดึง จังหวัดเลย ปัจจุบันมี พระครู
สมุหคมสัน ิ สน ิธมโม (วงษ์เสน) เป็น
เจ้าอาวาสวัด และเป็นผู ้อ�านวยการโรง
เรียนวัดถิ่นฐานรังสิต

ประวัติวัด
ÇÑ´¶Ôè¹°Ò¹ÃÑ§ÊÔµ (ÇÑ´¹íéÒ) ก่อตั้งวัดเมื่อวันที่ 
2 มกราคม พงศ. 2481 ชาวบ้านเรียกว่า 
วัดถ่ินฐาน  ท่ีดินต้ังวัดมเีนือ้ท่ี 7 ไร่ อาณา
เขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 10 วา จด
อ่างเก็บน�้าห้วยยาง ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 
15 วา จดถนนมลิวรรณ ทิศตะวันออก
ประมาณ 3 เส้น 14 วา 1 ศอก จดที่ดิน
นายมงักร จนัทศร ทิศตะวันตกประมาณ 2 
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ด้วยเนือ้ทองสมัฤทธิ มคีวามสมบูรณ์งดงาม
โดดเด ่น โดยเฉพาะฤทธานุภาพความ
ศักดิสิทธิที่มีคนกล่าวขานต่อกันมา ด้วย
แรงอธิษฐานท�าให้สัมฤทธิผลทุกประการที่
ปรารถนา มทีกุข์ - หายทกุข์ มสีขุ - สขุเพิม่ 
เริ่มจากศรัทธาบูชาดอกไม้ ธูป เทียน

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
วัดถ่ินฐานรังสิต ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
และผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�าบุญบริจาคทรัพย์
สมทบกองทนุสามเณรยากจน ก�าพร้า ด้อย
โอกาส ได้ท่ีธนาคารออมสิน สาขาย่อย

เส้น 5 วา จดท่ีธรณีสงฆ์จ�านวน 1 แปลง 
เนื้อที่ 8 ไร่ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ งวัด
พระบรมสารีรกธา ุ

ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐÞÒ³ÊÑ§ÇÃ ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª
Ê¡ÅÁËÒÊÑ§¦»ÃÔ¹ÒÂ¡ ทรงพระกรณุาโปรด
เกล้า  ประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้
ประดิษฐาน ณ อุโบสถพอเพียง ซ่ึงเป็น
อุโบสถหลังแรกของคณะสงฆ์ ่ายธรรมยุต
ในอ�าเภอภูกระดึง เป็นหลังแรกของจังหวัด
เลยที่มีรูปทรงแบบพอเพียงเรียบง่าย

ด้วยฤทธาเดชานุภาพพระบรมสารีริกธาตุ 
ท่านใดได้มากราบสักการบูชาจักเป็นมงคล
แก่ชีวิตและครอบครัว ให้ประสบแต่ความ
สุขสวัสดิ มีศรี มีศักดิ ได้ความเคารพรัก
จากญาติมิตรพี่น้อง มีสมองปราดเปร่ือง
เรื่องปัญญา สมปรารถนาดังตั้งใจหมาย

พระพทุธมุนี รี มิูนทร (หลวงพ่อสมัฤทธ)ิ

เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ท�า

ภูกระดึง ช่ือบัญชี กองทุนสามเณรเพื่อ
การศึกษา  เลขที่ 020023218975 และ 
กองทุนสร ้างอาคารเรียนวัด ถ่ินฐาน

รังสิต  ธนาคาร ธกส. สาขาหนองหิน
เลขที่ 833-2-14761-2
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า ั วั  ามา
นา �าเ น ง ิน

เสนทางพบ
อําเภอหนองหิน 

 ม ั รร  
พ พั ธล ลาม าม า ว  

มา ดว า  
คือค�าขวัญของÍíÒàÀÍË¹Í§ËÔ¹ ซ่ึงมีท่ีว่า
การอ�าเภอหนองหิน ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 ต�าบล
หนองหิน อ�าเภอหนองหิน จงัหวัดเลย โดย
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากตัวจังหวัดเลย 45 
กิโลเมตร 

ประวัติ วามเปนมา
หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการ
ปกครองของต�าบลปวนพุ อ�าเภอภูกระดึง 
ต่อมาได้แยกการปกครองจากต�าบลปวนพุ
มาตัง้เป็น ต�าบลหนองหิน เมือ่ปี พ.ศ. 2523 
เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตต�าบล
หนองหิน ซ่ึงมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง 
โดยเฉพาะชุมชนทีต้ั่งบ้านหนองหิน (ปัจจบัุน
อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลหนองหิน) จังหวัด
เลยจงึได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะ
เป็นก่ิงอ�าเภอ โดยรวมต�าบลหนองหนิ ต�าบล
ปวนพุ และต�าบลตาดข่า ตั้งเป็นก่ิงอ�าเภอ
หนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่
วันท่ี 1 กรกฎาคม ปีเดียวกันต่อมาจึงได้มี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็น อ�าเภอ
หนองหิน ในวันที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2550 
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 8 กันยายน ปี
เดียวกัน

้ ม ทั่ว ป
อ�าเภอหนองหินมีพื้นที่ 435.0 ตร.กม.แบ่ง
เขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ต�าบล 34 
หมู่บ้าน ได้แก่
1. หนองหิน ( o i ) 14 หมู่บ้าน
2. ตาดข่า ( at ha)  5 หมู่บ้าน 
3. ปวนพุ ( a h )  15 หมู่บ้าน
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ÊÇ¹ËÔ¹¼Ò§ÒÁหรือคุนหมิงเมองเลยอยู่ที่
บ้านผางาม หมู ่10 ต�าบลปวน ภายในสวน
หินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บาง
ช่วงดูลกึลบัน่าตืน่เต้นคล้ายกับผจญภยัอยู่ใน
เขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรือ
อาจต้องมุดลอดโพรงถ�้า สวนหินแห่งนี้จึง
มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า คุนหมิงเมืองเลย  นัก
ท่องเทีย่วสามารถตดิต่อเจ้าหน้าทีเ่พือ่น�าชม
สวนหินผางามที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
ค่าน�าชม 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ 
อบต.หนองหิน โทร. 081-462-1719

ÀÙ»†Òà»ÒÐหรอืฟจูเิมองเลยต้ังอยู่ทีบ้่านหวาย 
เส้นทางการเดินทางจะได้พบเจอวิวธรรมชาติ
ที่สวยงามสองข้างทาง

สิน ้า �าเ น ง ิน
เป็ดรากไม้ไผ่สินค้าไทต�าบลอ�าเภอหนอหิน

และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง 
ได้แก่
1. เทศบาลต�าบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของต�าบลหนองหิน
2. องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหิน ครอบ
คลุมพื้นที่ต�าบลหนองหิน (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต�าบลหนองหิน)
3. องค์การบริหารส่วนต�าบลตาดข่า ครอบ
คลุมพื้นที่ต�าบลตาดข่าทั้งต�าบล
4. องค์การบริหารส่วนต�าบลปวนพุ ครอบ
คลุมพื้นที่ต�าบลปานพุทั้งต�าบล

ประชากรประมาณร้อยละ 60 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดส�าหรับเลี้ยงสัตว์ อ้อย 
มันส�าปะหลัง มะขามหวาน และมะม่วง 
ส่วนอาชีพการเลี้ยงสัตว์นับว่าเป็นอาชีพที่
ส�าคัญอย่างหนึ่งและมีแนวโน้มจะขยายตัว
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอ�าเภอหนองหินได้ให้การ
สนบัสนนุช่วยเหลอืตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการ
แจกพันธุ์สัตว์ต่าง  การตรวจรักษา การ
ปองกันโรค การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ไว้เพื่อ
การบริโภคและการใช้งานภายในครอบครัว 

ส านท่ท่ งเท่ ว �าเ น ง ิน
นา กเพียงดิน หรือ นา กวิสุทธาราเป็น
น�้าตกขนาดกลาง แต่มีหลายช้ัน บางชั้นก็
ต้องปีนป่าย บางช้ันก็มีน�้าใสไหลเป็นแอ่ง 
ลงเล่นน�า้ได้ไม่อนัตราย บรรยากาศโดยรอบ

ร่มรืน่ เหมาะส�าหรบัพกัผ่อน นัง่รบัประทาน
อาหาร

¹íéÒµ¡ÊÇ¹ËŒÍÁหรือนา กสัน ิธาราอยู ่ที่
บ้านสวนห้อม น�้าตกสวนห้อมเป็นน�้าตก
ขนาดกลาง มองเห็นได้แต่ไกล ไหลตกลงมา
เป็นชัน้  บริเวณน�า้ตกร่มรืน่เหมาะส�าหรับ
พักผ่อน 

าโพธิสั วหรือกุ้ยหลินเมองเลยต้ังอยู่ใน
บริเวณบ้านปวนพุ ต�าบลปวนพุ ถ�้าแห่งนี้มี
ถ�้าเล็กถ�้าน้อยเรียงรายอยู่ใต้ยอดเขาทั้งหมด 
15 คหูา แต่ละคูหามช่ืีอเรยีกต่าง  กัน เช่น 
เขาวงกต ถ�า้ลบัแล สวรรค์ช้ันต่าง  เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลก
ตาอีกมากมาย การเข้าชมนั้นควรติดต่อกับ
ทางเจ้าหน้าที ่อบต.ก่อน เนือ่งจากไม่มไีฟฟา 
และการเดนิถ�า้วกวนมาก ใช้เวลาในการเดิน
ชมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
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เสนทางพบ
องคการบริหารสวนตําบล

าร ร าร ่ว า ล ว พ
องค์การบริหารส่วนต�าบลปวนพุ �าเ น ง ิน จัง วัดเ ด ตัง ่ทางทิศตะวันตก ง
�าเ น ง ิน ม นน ร สา น ง ิน า วา ่านระ ะทางจากต�าบ งท่ตังส�านักงาน
ง การบริ ารส่วนต�าบ ปวน ุ ประมา กิ เมตร ปจจุบันม นายประดิษฐ์ อาจแก้ว
เปน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลปวนพุ

้ ม ทั่ว ป
µíÒºÅ»Ç¹¾Ø ÁÕà¹×éÍ·Õè·Ñé§ËÁ´»ÃÐÁÒ³ 200 
µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 98,265 äÃ‹
à»š¹¾×é¹·Õè·íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ 34,633 äÃ‹ áº‹§¡ÒÃ
ปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน มีประชากรชาย 
5 053 คน  ประชากรหญิง 4 918 คน 
จ�านวน 2 532 ครัวเรือน

ลกัษณะภมูปิระเทศต�าบลปวนพ ุมสีภาพพืน้ที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน�้า  ทรัพยากร-
ธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน�้าล�าธาร ด้านทิศ-
ตะวันออกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ท�าการเกษตร
ได้ดีตลอดทั้งปี เช่น ปลูกข้าว ถ่ัวเหลือง 
หรือพืชเศรษฐกิจอื่น  การต้ังบ้านเรือน
อาศัยพืน้ทีใ่กล้แหล่งน�า้ การคมนาคม สะดวก 
ยังมีหมู่บ้านที่ต้ังอยู่ตามแนวเชิงเขาท�าการ
เลีย้งสตัว์ การปลกูไม้ผลและพชืสวนในส่วน
พื้นท่ีป่าเขาหินปูนจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เนื่องจากมีลักษณะทางธรรมชาติ
สวยงาม น�้าตก ป่าเบญจพรรณ เหมาะ
ส�าหรับการศึกษาหาความรู้หรือการศึกษา
ธรรมชาติ

ÍÒªÕ¾ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตร การปศสุตัว์ การรับจ้าง
เก่ียวกับเกษตร และมีรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยว ตั้งร้านค้าชุมชน ร้านค้ากลุ ่ม 
อาชีพสินค้าพื้นเมือง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการท ่องเที่ยวสร ้างงานสร ้างอาชีพ
ได้ระดับหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก
ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ  
สุกร หรือสัตว์ปีกอื่น  นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ การประมง หรืออาชีพที่ใช้
เทคโนโลยี
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ิต ั ม่บ้าน
แปรรปูกะลามะพร้าว แปรรปูกระบอกไม้ไผ่ 
ไหมพรมทอเป็นเสื้อคลุม ผ้าพันคอ หมวก 
และสมุนไพรไทย

่งท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
สวนหินผางาม  วิวคุ หมิง   ËÃ×Í 
คุนหมิงเมองไทย แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี
มจีดุเริม่ต้นอยู่ทีน่�า้ตกเพยีงดิน เมือ่ประมาณปี
พ.ศ. 2527 - 2534 นายวั นา วง ิริ
อดีตเกษตรอ�าเภอภูกระดึง ได้มาชื้อท่ีดิน
ท�าไร่อยู่ท่ีเขตหมู ่บ้านผางาม  ได้มาเห็น
น�้าตกเพียงดินมีความสวยงามพอท่ีจะจัด
เป็นแหล่งท่องเทีย่วได้ จงึได้ชักชวนเพือ่น  
ซ่ึงมีอาชีพต่าง  กันมาเที่ยวพักผ่อนและ
รับประทานอาหารในวันหยุดราชการ และ
ชวนเพือ่น  ท่ีมาไปดูน�า้ตกเพยีงดิน และขอ
แสดงความคดิเห็นจากเพือ่นว่าน�า้ตกเพยีงดิน

พอทีจ่ะปรบัปรงุให้กลายเป็นน�า้ตกขนาดเลก็ 
ที่สวยและดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้หรือไม่ 
เพราะธรรมชาติและอากาศดีมาก จึงได้น�า
เรื่องนี้เข้าเรียนนายอ�าเภอ ภูกระดึง คือ
ท่านปริ า ปานทอง และท่านได้เข้ามา
ดูเล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้  เมื่อมีการ
ประชุมประจ�าเดือน ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
นายอ�าเภอ ก็ได้น�าเร่ืองแหล่งท่องเที่ยวนี้
เข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมและได้น�าผู้น�า 
หมู่บ้าน ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ต�าบลปวนพุ 
และขอก�าลังประชาชน 4 หมู ่บ้าน  คือ 
บ้านผางาม  บ้านสวนห้อม  บ้านผา าย 
และบ ้านผาหวาย  มาร ่วมกันพั นา 
ทางท่านเกษตรอ�าเภอก็ได้ให้เพื่อนช่วย
ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการต่าง  ทั้งวิทยุ 
หนังสือพิมพ์  และอื่น  จนท�าให้มีคน
เข้าเทีย่วชมคร้ังแรก ผูท่ี้มาเทีย่วนัน้ก็จะเป็น
เจ้าหน้าท่ี ข้าราชการ
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แหล่งท่องเทีย่วสวนหินผางาม แต่มคีนถามว่า
ท�าไมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้  จึงมีอีกช่ือว่า 
“คุนหมิง  ช่ือนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. 
2542 มีบุคคลคนหนึ่ง น�าโดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย  หัวหน้ากิ่งอ�าเภอหนองหิน 
ประธานบริหารสภาต�าบลปวนพุ  โดย
นายมงคล  บับ าเอก  ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ 
นายประดิ  อาจแก้ว  เลขา สภาต�าบล
ปวนพ ุและอกีหลายคน ไปดูงานท่ี คุนหมงิ-
เมืองจีน  เมื่อกลับมาจากศึกษาดูงานที่
ประเทศจีน ก็ได้กลับมาเปรียบเทียบกันว่า 
แหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางามกับคุนหมิง-
เมืองจีน มีลักษณะใกล้เคียงกันมากในส่วน
ของภูเขาหิน แต่แหล่งท่องเที่ยวของเรามี
ธรรมชาติดีกว่า ไม่ได้มีการต่อเติมเสริมแต่ง

มากมายหนัก  ดังนั้นก็ควรจะเรียกแหล่ง
ท่องเที่ยวของเราว่า  “คุนหมิงเมองไทย  

นา กเพียงดิน ËÃ×Í นา กวิสุทธารา à»š¹
น�า้ตกทีส่ามารถเดินไปถึงได้ง่าย  เพราะว่า
อยู่บนพืน้ดนิ ไม่ต้องเดินข้ึนภเูขาให้ต้องเหนือ่ย 
ตัง้อยู่เลยสวนหินไป 2 กิโลเมตร มลีกัษณะ
เป็นหินปูนเกาะตามธรรมชาติ ซ่ึงท�าให้มี
ความลื่น  และแน่นอนว่านักท่องเที่ยว
สามารถดัดแปลงให้กลายเป็นสไลเดอร์ 
เล่นกันอย่างสนุกสนาน  น�้าตกเพียงดิน
เป็นน�้าตกขนาดกลางแต่มีหลายชั้น บางชั้น
ต้องปีนป่าย  บางช้ันก็มีน�้าใสไหลเป็นแอ่ง 
สามารถลงเล่นได้ไม่อันตราย  บรรยากาศ
โดยรอบร่มรื่น  เหมาะส�าหรับพักผ่อน 
¹Ñè§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ

ต่อมาประมาณปี 2538 - 2539 ได้มีกลุ่ม
บุคคลคณะหนึง่ น�าโดย นายสนุาย ราชคากรงุ
ปลัดจังหวัดเลย ผู้ใหญ่บ้านบ้านผางาม คือ 
นายเสมียน มุ่งลอ ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วย 
และราษฎร ได้ข้ึนเขาเพือ่ส�ารวจว่าบนเข้านี้ 
พอที่จะเป ็นแหล ่งท ่องเ ท่ียวได ้หรือไม ่
และมีท่ีจะเป็นช่องทางเดินข้ึนเท่ียว ได้หรือ
เปล่า เมือ่ส�ารวจแล้วเห็นว่ามคีวามเป็นไปได้ 
จงึช่วยกันปรบัปรงุตรวจสอบตรงจดุนี ้โดยน�า
ไม้เนือ้แข็งมาท�าเป็นบันไดข้ึนแหล่งท่องเทีย่ว 
โดยทางราชการ (อ�าเภอ) ออกค่าใช้จ่ายวัสดุ
ทีจ่�าเป็นต้องใช้เงิน เช่น นอ็ต ตะปู เป็นต้น 
แล้วก็ได้มีการท�าพิธีเปดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อปี พ.ศ 2540  โดยท่านผู้ว่าราชการ
จงัหวัดเลย (นายพรีะ มานะทดั) จงึมช่ืีอว่า

268





นา �าเ ท่า ่

เสนทางพบ
อําเภอทาลี่

“

“

า ร  า

 พร ธา ั ั ด ร ร พ แ ่ ด ม พร ่ ด ล  
า ว ว  แ ่ า  ่ม ่า ั  า ร วั า รวัด
พ ท  ม ่า ว า ามลา ่า ม ม รั า ธ พร ราชทา  

พา ม ร าพ ท   ลาว าว ่ ร า
อ�าเภอท่าล ีตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเ ยีงเหนอื
ของจังหวัดเลย ห่างจากศาลากลางจังหวัด
เลย 46 กิโลเมตร ท่าลี่เป็นอ�าเภอชายแดนมี
แม่น�้าเหืองเป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติ 
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสปป.ลาว 
ระยะทาง 36 กิโลเมตร มีสะพานมิตรภาพ
น�้าเหืองไทย  ลาว ที่สามารถเดินทางเชื่อม
ความสัมพันธ์กันได้อย่างถาวร

วิสั ทัศน �าเ ท่า ่
เมอืงแห่งการท่องเทีย่วและการค้าชายแดน  

ภายใต้การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของชุมชน
ยั่งยืน

ประวัติ วามเปนมา
ชาวอ�าเภอท ่าลี่ส ่วนหนึ่งอพยพมาจาก
อุตรดิตถ์ เมืองปากลาย แขวงไซยะบุลี ราช
อาณาจักรลาวในสมัยนั้น มาต้ังถิ่นฐานอยู่

ริมแม่น�้าคาน ซึ่งเป็นแหล่งน�้าที่มีปลาอุดม
สมบูรณ์ มีเครื่องจับปลาที่สานด้วยไม้ไผ่
เรียกว่าลี่ หรือหลี่  เมื่อมีราษฎรอพยพจาก
หมู่บ้านอื่นมาอยู่บ้านท่าลี่มากข้ึนตามล�าดับ 
จงึได้ชือ่ บ้านลี่  หรอื บ้านท่าล่ี  และได้ต้ัง
เป็นอ�าเภอท่าลี ่ในป พ.ศ.2432 ม ี ราชบตุร  
เป็นผู้ปกครองอ�าเภอท่าลี่ จึงถือว่าเป็นนาย
อ�าเภอท่าลี่คนแรก 
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ร.ศ.112 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทหารฝร่ังเศส
ที่บ้านปากแดง สปป.ลาว พาสมัครพรรค
พวก มีอาวุธทันสมัยครบมือ ขี่ม้าข้ามแม่น�้า
เหอืง หวงัเข้ายดึอ�าเภอท่าลี ่ แต่กลบัถูกชาว
บ้านอ�าเภอท่าลี่ซุ่มโจมตีด้วย มีด หอก ดาบ 
แหลน หลาว จนได้รับบาดเจ็บไปถ้วนทั่วทุก
นาย ซมซานข้ามแม่น�า้เหอืงไปนอนรกัษาตวั
อยู่ที่บ้านปากแดง ส่วนบริเวณถูกซุ่มโจมตี 
ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งโรงเรียนชุมชน บ้าน
ท่าลี่ อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในปัจจุบัน

เมือ่ พ.ศ.2440 ตามพระราชบญัญตัปิกครอง
ท้องที่ ร.ศ.116 เมืองเลยได้แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอกุด
ปอง อ�าเภอเมืองเลยปัจจุบัน   อ�าเภอท่าลี่  
และอ�าเภอนากอก เป็นอ�าเภอหนึ่งของ
จงัหวดัลานช้าง และขึน้อยูกั่บมณ ลอดุร ต่อ
มา พ.ศ.2450 เมืองเลยได้ปรับปรุงและแบ่ง
เขตการปกครองใหม่ ออกเป็น 5 อ�าเภอ คือ 
อ�าเภอเมืองเลย อ�าเภอท่าลี่ อ�าเภอด่านซ้าย 
อ�าเภอวังสะพุง และอ�าเภอเชียงคาน และ
ในป พ.ศ. 2476 ได้มีการยกเลิกวิธีการ
ปกครองตามแบบมณ ลเทศาภิบาล และ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเขต
การปกครองเป็นจังหวัดและอ�าเภอ  อ�าเภอ
ท่าล่ีจงึมฐีานะเป็นอ�าเภอหนึง่ของจงัหวดัเลย 

้ ม ทั่ว ป
อ�าเภอท่าล่ี มีเนื้อที่ทั้งหมด 683 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของพื้นที่
จังหวัดเลย หรือมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 8 จาก
ทั้งหมด 17 อ�าเภอ ของจังหวัดเลย สภาพ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับเนินเขา
และท่ีราบลุ ่ม สูงจากระดับน�้าทะเลปาน
กลางโดยเ ลี่ยประมาณ 350-400 เมตร 
ส่วนท่ีเป็นภูเขาสูงส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอย
ต่อเขตอ�าเภอภูเรือ อ�าเภอเมืองเลย และ
อ�าเภอเชยีงคาน มลี�าน�า้ไหลผ่านหมูบ้่านต่าง 
ๆ  เช่น  แม่น�้าเหือง แม่น�้าคาน 

ประ ากร น นท่
ข้อมูลประชากร ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2558 อ�าเภอท่าลี่ มีประชากรทั้งสิ้น 27 781 
คน แบ่งเป็น ชาย 14 027 คน หญิง 13 754 
คน มากเป็นอนัดบั 9 ของจงัหวดั และมคีรวั
เรือน 9 875 ครัวเรือน รายได้เ ลี่ย คน ป 
ของราษฎรในเขตอ�าเภอท่าลี ่เท่ากับ 63 773 
บาท ข้อมูล จปฐ. ป 2558
การปกครอง แบ่งออกเป็น 6 ต�าบล 41 
หมู่บ้าน ได้แก่  ต�าบลท่าลี่  ต�าบลหนองผือ 
ต�าบลน�้าแคม ต�าบลอา ี ต�าบลโคกใหญ่  
และต�าบลน�้าทูน  โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 6 แห่ง  ประกอบด้วย เทศบาลต�าบล
ท่าล่ี  อบต.ท่าลี่  อบต.หนองผือ  อบต.อา  ี
พื้นที่ ต.อา ี และ ต.น�้าทูน  อบต.น�า้แคม 
และอบต.โคกใหญ่

การ ับเ ่ นน บา งรั ะน บา ง
จัง วัดเ เ ่ ั นา �าเ ท่า ่

การดูแลรัก าความสงบเรียบร้อยและ
ความมนัคงตามแนว ายแดน อ�าเภอท่าล่ี ได้สร้าง
กองก�าลังประชาชนในทุกหมู่บ้าน ต�าบล คือ ชุด
รักษาความปลอดภัยประจ�าหมู่บ้าน เพื่อคอยสอด
ส่องดแูลความสงบเรยีบร้อย และความม่ันคง ด้วย
การให้ ชดุรกัษาความปลอดภยัประจ�าหมู่บ้าน ด้วย
การฝกอบรม ชรบ. หมู่บ้านละ 15 คน และมอบ
ภารกิจให้ทั้งการหาข่าว และเฝาระวัง และการ
ปราบปราม เช่น ก�าหนดให้ ชรบ. อยู่เวรยามใน
เวลากลางคืน ทุกหมู่บ้าน

การส่งเสรมิการท่องเทยีว ให้มกีารพั นา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งการส่งเสริม 
ให้มีการท่องเที่ยวเชิงวั นธรรม ให้สอดรับกับ
นโยบายของจังหวัดเลย คือ สี่เหลี่ยมวั นธรรม
ล้านช้าง และขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในเรื่องการรักษาความสะอาดให้เป็นรูป
ธรรม

3 การบริการประ า น ให้ความส�าคัญกับ
การบริการประชาชนที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม รวมทั้งการพั นาสภาพภูมิทัศน์ สถานที่
ราชการให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ

การประกอบอา ีพ องประ า น
ด้านการเก ตร สร้างแหล่งน�้าด้วยระบบ

บ่อบาดาล เพื่อการเกษตรและการขยายระบบ
คลองสูบน�้า ด้วยระบบไ า ให้ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตร

ด้าน ลิตภัณ ์  ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้า 
อาหารของพื้นที่ เพื่อจ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
ให้มากขึ้น

ด้านการค้า ายแดน ให้มีการสนับสนุนการ
สร้างด่านศุลกากร ระยะที่2

การอนุรัก ์ทรัพยากรธรรม าติและสิง
แวดล้อม ขบัเคลือ่นหนึง่หมูบ้่าน หนึง่ปาชมุชน ให้
เกิดข้ึนให้มากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาปาและ
หวงแหนไว้ให้ลูกหลานต่อไป  
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า ั ว าวัด พ ท

»ÃÐÇÑµÔ µÑé§ÍÂÙ ‹·Õè º ŒÒ¹àÅ¢·Õè 53 ËÁÙ ‹ 3 
µíÒºÅ¹íéÒ·Ù¹ ÍíÒàÀÍ·‹ÒÅÕè ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ ÊÑ§¡Ñ´
คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 50 
ไร่ อาณาเขต.. ทิศเหนือติดป่าสงวน ทิศใต้
จดถนน ร.พ.ช. ทศิตะวันออกตดิถนน ร.พ.ช 
ทิศตะวันตกติดโรงเรียนธรรมศาสตร์จุ า 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ 
เป็นอาคารไม้ช้ันเดียว สร้างเมือ่ พ.ศ. 2525 
กุฏสิงฆ์เป็นอาคารไม้ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2535

วัดโพนทอง ต้ังวัดเมื่อ พ.ศ. 2470โดยมี
นายใบ เป็นผู้น�าชาวบ้านสร้างวัดข้ึน และ
ตัง้ช่ือวดัตามลกัษณะของโพนหรอืจอมปลวก 
ซ่ึงเมื่อถูกแสงอาทิตย์แล้วจะมีสีเหมือนทอง  
จึงเรียกช่ือว่า ÇÑ´â¾¹·Í§ พระครูภาวนา-
วีรวัตร วิ ได้ดแูลและปกครอง ตัง้แต่ พ.ศ. 
2547 มาถึงปัจจุบัน และได้รับตราต้ังเป็น
เจ้าอาวาส เมือ่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

พระครู าวนาวีรวั ร วิพระบรมธา ุโค ะระป จะลี 
ยังไม่ได้ กแ ่ง

สมเด็จพระเจ้า ห ่โค ะมะ
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บริเวณด้านข้างวิหาร จะมีพระบรมธาตุ
โคตะระปัญจะลี ความสูง 65 เมตร ซ่ึง
เป็นพระธาตท่ีุมคีวามส�าคญัทางประวัตศิาสตร์ 
และเป็นพระธาตุท่ีสูงสุดในเขตภาคอีสาน
µÍ¹º¹

บรเิวณด้านข้างวิหารอกี งั มบัีนไดข้ึนไปบน
เขา 206 ข้ัน เพื่อกราบนมัสการขอพร 
หลวงปู่บุญเกิด และรอยหลวงปู่โมคคัลลา 
เป็นจุดชมทัศนีย์ภาพอันงดงาม ท่ีจะมอง
เห็นภูเขา และพระบรมธาตุโคตะระปัญจะ
ลีอย่างชัดเจน

บริเวณทางเข้าวัด มีหลวงปู่ขาวเทพนิมิต 
เป็นพระพทุธรูปองค์แรกทีห่ลวงปู่ได้สร้างข้ึน 
ตั้งแต่ได้มาจ�าพรรษาที่วัดโพนทอง ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปท่ีศักดิสิทธิมาก ชาวบ้านส่วน

วัด นท ง
อยู่บริเวณท่ีราบสูง ท่ามกลางป่าเขาล�าเนา
ไพร มีภูเขาล้อมรอบ ทัศนียภาพสวยงาม 
บรรยากาศค่อนข้างจะเยน็สบาย มลีมธรรม
ชาตติลอดทัง้ปี มทีะเลหมอกในช่วงฤดูหนาว 
ผู้คนท่ีมาวัดส่วนใหญ่ มานมัสการพระบรม
สารีรกิธาตุ ซ่ึงได้รบัพระราชทานจาก สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ในปี 2550 ประดิษฐาน
ÍÂÙ‹·ÕèÇÔËÒÃ

บริเวณด้านหน้าวิหาร จะมีพระพุทธรูปท่ีมี
ความงดงามทางด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้า
ใหญ่โคตะมะ ขนาดหน้าตัก กว้าง 9 เมตร 
สูง 16 เมตร สร้างเพื่อน้อมถวายเป็นพระ
ราชกุศล เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีสุดใน
ÍíÒàÀÍ·‹ÒÅÕè

พระประจารา ีเกิด

ลานธรรม รีล้านช้าง

บรรยากา าย นวัด บรรยากา าย นวัด

หอพระแก้วแสนคา

บันไดทางขนปู่บุ เกิด
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บริเวณทิศตะวันออก มีลานธรรมศรีล้าน
ช้าง มีไว้ส�าหรับผู้ที่มาปฎิบัติธรรม เดินจง
กลม นั่งสมาธิ นั่งบ�าเพ็ญ ภาวนา ด้วย
ความเงียบสงบ และอากาศเย็นสบาย 
เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ต้องการบ�าเพ็ญ 

อกีจดุหนึง่ทีส่�าคญั คือหน้าผาประวัตศิาสตร์ 
ซ่ึงได้จารึกประวัติศาสตร์ด้วยหน้าผาหิน 
แกะสลักรูปสมเด็จพระเจ้าใหญ่โคตะมะ 
กราบไหว้รอยพระพุทธบาทจ�าลอง มีจุดชม
ทิวทัศน์และทะเลหมอกยามเช้า

และในวันที่ 5 เมษายน ของทุกปี จะเป็น
งานประจ�าปีของทางวัดโพนทอง นมัส
พระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ ตักบาตรเสริม
บุญเสรมิบารมี  ผูท้ีอ่ยากสมัผสัถึงอุน่ไอของ
ธรรมชาติ และศาสนธรรม ก็สามารถมาที่
วัดโพนทองได้

มากจะมา กราบไหว้ สักการะบูชา ขอพร 
และอธิฐานกับหลวงปู่ขาวเทพนิมิต เมื่อสม
Ñ́§»ÃÒÃ¶¹Ò ¨Ð¹íÒ¡ÅŒÇÂÁÒ¶ÇÒÂ äÁ‹àÇŒ¹

แต่ละวัน

บริเวณทิศเหนือ จะมีหอพระแก้วแสนค�า 
ซึ่งเป็นปราสาทขอม ภายในประดิษฐานไว้
ซ่ึงพระแก้วแสนค�า เป็นเนื้อหยก และ
พระพทุธชินราช จะมคีวามเป็นศลิปะทีผ่สม
ผสาน ระหว่างศลิปะขอม กับศิลปะแบบไทย

หลวงปู่ขาวเทพนิมิ ร

หน้าผาประวั ิ าส ร

หน้าผาประวั ิ าส ร

บรรยากา าย นวัด
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ว่าให้ ท�า...ธรรม  ที่พวกเราได้ท�าอยู่ทุก
วันนี้ นี่แหละธรรมเบ้ืองต้นคือ ให้เรามี 
ท�า  ตัวนี้ ท�าคุณงามความดี ท�าสิ่งเหล่า
นีใ้ห้เกิดข้ึนในใจ ท�าหน้าท่ี ทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้ดทีีส่ดุ ท�าข้อวัตร ข้อปฏบิติั ให้เป็นอปุนสิยั 
เหนือ่ยก็ท�า ไม่เหนือ่ยก็ท�า เบ่ือก็ท�า ไม่เบ่ือ
ก็ท�า ขยันก็ท�า ข้ีเกียจก็ท�า ท�าทุกวันแม้จะ
อยู่ในอารมณ์ไหน...ความดีใครก็ปรารถนา 
แต่เราเอาดีใส่ตัวเองได้หรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับ

ธรรม ะ ร ด ระ ร าวนาวร
วัตร วิ
ท�า...ธรรม  ธรรมคืออะไร มนุษย์ท้ังหลาย 
สิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดก็คือบุญ สิ่งที่
เราปรารถนาที่สุดก็ คือคุณงามความดี 
ความดนีัน้เป็นเช่นไร ความดมีนัอยู่ตรงไหน 
ใครจะมองเห็น...หลวงปู่ถึงได้พร�า่สอนลกูศษิย์
เสมอ ด้วยค�าสัน้  ง่าย  แต่ความหมาย
นั้นคุณค่ามากมาย

µÑÇàÃÒàÍ§

ในยุคปัจจุบันคนเราชอบดี เสาะแสวงหา
ความด ีแต่ไม่เอาดี สาเหตมุอียู ่2 ประการ 
คือ 1. พอดีแล้ว เรานั้นก็อวดดีทุกวันนี้
คนเราอวดดี มันเลยเกิดปัญหา ท�าดีอะไรก็ 
เอามาอวดกัน คิดว่าสิ่งที่เราท�ามันดีแล้ว 
พอมีใครมาว่าไม่ดี ก็โกรธหรือไม่พอใจ มัน
เลยเกิดปัญหาตามมาเพราะเราอวดด ี2. พอดี

กุ ิรับรอง
หน้าผาจุดชมทะเลหมอก 
หน้าผาประวั ิ าสร

วิหาร
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แล้ว เรานั้นถือดี...ถือในความดีของตัวเอง 
เอาความดไีปเบียดเบียนคนอืน่ ว่าเราดแีล้ว 
คนอื่นไม่ดี เช่ือถือในความดีของตนเองว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ความดีของคนอื่นกลับมอง
ไม่เห็น ถึงเห็นก็มองว่ามันผิด แบบนี้เขา
เรียกว่าถือดี 

ถ้าใครเก็บเอาความดีเข้าใส่ตัว จึงเรียกว่า 
เป็นผู้ดี ถ้าหากว่าเรามีดีแล้ว ความดีนั้น 
ตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ไปทางไหนทั้ง 4 
ทิศ จะมีคนรองรับ เพราะอานุภาพของ
ความดีนั้นเอง สิ่งที่ควรท�าคือ

1. เอาดีไว้ในปาก คือ ให้พูดแต่สิ่งดี  ไม่
พูดในสิ่งที่ท�าร้ายผู ้อื่น ก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดี 
แต่ถ้าหากปากดี จะมีแต่ความวุ่นวาย

2.เอาดีไว้ในตา คือมองหาแต่สิ่งท่ีดีของคน
อื่น อย่ามองหาสิ่งร้าย 

3.เอาดีไว้ในหู คือฟังแต่สิ่งที่ดี  แล้วเก็บ
มาคิด เก็บมาใส่ใจ เราเป็นคนมีศีลมีธรรม 
บุคคลใดท่ีมีดี ดีก็จะเกิดเป็นคุณ อานุภาพ
ของความดีนั้นจะคุ้มครองเรา

วันนีก็จะ ากข้อธรรมของหลวงปู่ไว้
“จงทาดี อย่า อดี จงเอาดี อย่าอวดดี
จงปราร นาดี อย่าปากดี จงเก็บความดี

ไว้ าย น อย่าดีแ ่ปาก

เมองนรก

หอพระยูไล ลานธรรม รีล้านช้าง

ลานธรรม รีล้านช้าง

 พระสังกัจจาย
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วัดลาด ทร ธรรม
ÇÑ´ÅÒ´»Ù†·Ã§¸ÃÃÁ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 255 ºŒÒ¹
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ËÁÙ‹·Õè 7 µíÒºÅ·‹ÒÅÕè ÍíÒàÀÍ·‹ÒÅÕè
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140 ห่างจาก
ที่ว่าการอ�าเภอท่าลี่ประมาณ 3 กิโลเมตร 
ปัจจุบัน พระครูปริยัติเจติยคุณ (แสง 
อภวิณโฺณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดลาดปู่ทรงธรรม

ประวัติวัด
ÇÑ´ÅÒ´»Ù†·Ã§¸ÃÃÁ ก่อสร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.
2482 วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีอาคารเสนา
สนะประกอบด้วย อโุบสถ ศาลาการเปรยีญ 
กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และมีมณฑป
ครอบรอยพระพุทธบาทจ�าลอง ซ่ึงในอดีต
วัดแห่งนี้ เคยเป็นที่พ�านักสงฆ์และที่ธุดงค์
ของพระเกจอิาจารย์หลายรปูเป็นประจ�า เนือ่ง
จากมีความเงียบสงบมากนั่นเอง
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ป น ส าน ะป น วัต ุ
องคพระธา ุสัจจะ สร้างข้ึนเพื่อเป็นการ
ต่อชะตาให้กับองค์พระธาตุพนม ที่ได้พัง
ทลายลง เมือ่วันที ่11 สงิหาคม 2518 และ
เป็นทีบ่รรจพุระบรมสารีรกิธาตุ พระอรหันต์
ธาตุ และพระปถวีธาตุพนม (ดินจากพระ
ธาตุพนม) พระธาตุสัจจะก่อสร้างเมื่อวันที่ 
13 พฤษภาคม 2519 แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มลีกัษณะคล้าย
¾ÃÐ¸ÒµØ¾¹Á

องค์ประกอบของพระธาตุสัจจะ ประกอบ
ด้วยดอกบัวบานมีกลีบ 3 ช้ัน สูงประมาณ 
1 เมตร ตั้งอยู่รอบองค์พระธาตุสัจจะ องค์ 
พระธาตุสูง 33 เมตร มีสัญลักษณ์คล้าย
คลึงกับพระธาตุพนม มีเศวตฉัตร 7 ช้ัน 
ประดิษฐานไว้บนยอดสุดของพระธาตุสัจจะ

ม ปรอยพระพุทธบาท สร ้ าง เมื่ อ 
พ.ศ. 2542

บนัไดพ านาค จ�านวน 109 ขัน้ สร้างเมือ่ 
พ.ศ. 2551 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนข้ึนไป
นมัสการองค์พระธาตุสัจจะ

องคพระโพธิสั วกวนอมิ ขนาดสงู 9 เมตร 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555

พระพุทธสัจจะ สร้างด้วยหินแกรนิต เมื่อ 
พ.ศ. 2529
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การเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2532 ถึง วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2536

พระครูสุธรรม ิ ิ า  (ทองสุข สุธมฺโม 
หรือหลวงพ่อปรชีา) ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส
ต่อ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2532 
ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

พระครูปริยั ิเจ ิยคุ  (แสง อภิวณฺโณ) 
ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
พุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจมาเย่ียมชมวัด
และนมัสการองค์พระธาตุสัจจะ หรือจะ
ร่วมถวายปัจจัยเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์
วัด ติดต่อได้ที่ พระครูปริยั ิ เจ ิยคุ
โทร. 089 937 3305  หรือ E-mail : 
ladpoo@hotmail.com

สิ่ง ป กม ัศจรร งวัด
วัวน้อย ัวเดียวมีหัว  หัว ถูกสต๊าฟไว้ให้
คนได้ชมที่ลานวัดทางขึ้นพระธาตุสัจจะ

อ้ง ห  ่เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.50 เมตร 
ตัง้ไว้ให้คนชมท่ีลานวดัทางข้ึนพระธาตุสจัจะ 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554

ระ ัง ห ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3 
เมตร สูง 6 เมตร เสร้างเมื่อ พ.ศ. 2555

การบริ าร ะการปก ร ง
ปัจจุบันวัดนี้มีพระภิกษุ จ�านวน 6 รูป 
สามเณรจ�านวน 24 รูป รวม 30 รูป มีผู้
รักษาการเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาส จากอดตี
จนถึงปัจจุบัน จ�านวน 4 รูป ดังนี้

พระครสูนัทดัค านุการ เจ้าคณะอ�าเภอท่าลี่ 
รักษาการเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. 2482

พระอธิการทองสขุ สธุมโม (หลวงพ่อปรชีา) 
ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 22 
มิถุนายน 2518 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2532

พระครูพิ าลสิกขกร (ชิระ เปโม) รักษา

พระครูปริยั ิเจ ิยคุ  เจ้าอาวาส
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วัด มแ
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วัดจอมแจ้ง เลขที่ 72 หมู่ 4 บ้านแก่งม่วง 
ต�าบลน�้าทูน อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตั้งขึ้น
ราว พ.ศ. 2479 โดยอาศยัอยูใ่นเขตปกครอง
ของคณะสงฆ์อ�าเภอท่าล่ี สถานภาพขณะ
นั้นยังเป็นที่พักสงฆ์มีกระต๊อบหญ้า 2 หลัง 
ห้องน�้า 4 ห้อง ส่วนพระสงฆ์ที่มาพักไม่
ทราบแน่นอนเพราะมาพักคราวละ 3-4 คืน
ก็ไป เดิมวัดตั้งอยู่ที่ลุ ่ม ชาวบ้านเห็นแสง
สว่างทั่วเนินจอมปลวก ทุกวันพระชาวบ้าน
จึงพร้อมใจกันย้ายวัดขึ้นที่เนินจอมปลวก 
และขนาดนามวัดนี้ว่า วัดจอมแจ้ง มีเนื้อที่
ทั้งหมด ประมาณ 20 ไร่

พ.ศ. 2550 พระครูอรุณสิทธิคุณ ได้เดิน
ธุดงค์มาที่วัดจอมแจ้ง ได้มาพบกับพระครู
ภาวนาวีรวัตร วิ. และได้จ�าพรรษาที่วัด
จอมแจ้ง ได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
ต่าง ๆ ภายในวัด พระครูอรุณสิทธิคุณ ได้
รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าอาวาส วันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และดูแลบริหารงาน 
เป็นประธานสงฆ์จนถึงปัจจุบัน

วัดจอมแจ้ง ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ ่ม เขตแนว
ชายแดนไทย รมิฝ่ังแม่น�า้เหือง ข้ามฝ่ังแม่น�า้
เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ล้อมรอบด้วยภูเขาที่
เขียวขจี ท่ามกลางธรรมชาติ  เป็นที่ตั้งของ
พระมหาเจดย์ีศรเีวยีงแก้ว ซึง่ในขณะนีก้�าลงั
อยู่ในการก่อสร้าง ตกแต่ง ให้แล้วเสร็จ มี
ความสูง 38 เมตร ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ที่มี
ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ด้านฝ่ังทศิตะวนัออก ประดษิฐานไว้ซึง่สมเดจ็
พระเจ้าใหญ่โคตะมะ ขนาดหน้าตัก 9 เมตร 
สูง 16 เมตร เป็นพระใหญ่องค์แรก ใน
โครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง  ที่ได้สร้าง
แบบพิมพ์ต้นแบบ เพื่อหล่ออีก 59 องค์ เพื่อ
ประดิษฐานไว้วัดตามจังหวัดต่าง ๆ หลาย
จังหวัด เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุล
เดชมหาราช และพระราชวงศานุวงศ์ ทุก
พระองค์

พระครูอรุณสิทธิคุณ

แบบพิมพ์ สมเด็จพระเจ้าใหญ่โคตะมะ

พระศรีสุริยะ และพระโคตะมะ องค์หิน
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ทางด้านทศิเหนอื มหีอพระแก้ว ประดษิฐาน
ไว้ซึ่งพระแก้ว เป็นเน้ือหยก และสมเด็จ
พระเจ้าใหญ่โคตะมะ องค์หิน รวมท้ังพระ
ศรีสุริยะ ที่ประดิษฐานอยู่หน้าหอพระแก้ว

ทางด้านทิศใต้ ประดิษฐานไว้ซึ่งรูปเหมือน 
บุรพาจารย์ เพื่อประกาศเชิดชูถึงคุณงาม
ความด ีให้เป็นทีรู่จ้กัและกราบไหว้บชูา ของ
ผู้ที่มาวัดจอมแจ้ง

และอีกจุดหนึ่งที่ส�าคัญ คือพระพุทธเจ้า 3 
พระองค์ ซึ่งประดิษฐานไว้อยู่บนเขา ต้องใช้
ทางเดินเท้า เพื่อข้ึนไปกราบนมัสการขอพร 
ระยะทาง ประมาณ 1.5 กโิลเมตร ทางทีเ่ดนิ 
ล้อมรอบไปด้วยความเป็นธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์  เมื่อถึงยอดเขา จะมองลงมาเห็น
ทัศนียภาพที่สวยงาม มองไปถึงฝั่งประเทศ
เพ่ือนบ้าน มีผู้คนจ�านวนมาก นิยมขึ้นไป
บ�าเพ็ญภาวนาอยู่ที่นี่ เพราะบรรยากาศที่
เป็นธรรมชาติ บวกกับความเงียบสงบ จึง
เหมาะอย่างย่ิงส�าหรบัผูท้ีช่อบธรรมชาติ และ
ต้องการบ�าเพ็ญพระครูอรุณสิทธิคุณ

สมเด็จพระเจ้าใหญ่โคตะมะ พระสิวลี

พระเจ้า 3 พระองค์

บรรยากาศภายในวัด พระสังกัจจาย พร้อมพระอรหันตสาวก

บรรยากาศภายในวัด หอพระพุทธเจ้ารูปเหมือนบูรพาจารย์

เจดีย์ศรีเวียงแก้ว ก�าลังก่อสร้าง



วัด ม รว าราม

ÇÑ´ÊËÁÔµÃÇ¹ÒÃÒÁ สังกัดคณะสงฆ์มหา
นกิาย ตัง้อยูเ่ลขที ่151 บ้านปากห้วย หมูท่ี่ 
6 ต�าบลหนองผือ อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
ปัจจุบันมี พระสมุหอ ิชา  อ ิชาโ  เป็น
เจ้าอาวาสวัด

ประวัติวัด
ÇÑ́ ÊËÁÔµÃÇ¹ÒÃÒÁ ทีดิ่นต้ังวัดมเีนือ้ที ่27 ไร่ 
39 ตารางวา ต้ังวัดเมื่อ พ.ศ. 2480 สร้าง
โดย หลวงพ่อลุน ป ากโร และประชาชน
ในหมูบ้่านช่วยกันแผ้วถางป่ารกร้างว่างเปล่า
และป่าช้าส�าหรับเผาศพประจ�าหมู ่บ ้าน 
สร้างเป็นวัดข้ึนชาวบ้านเรียก วัดป่า  ได้
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี 12 
กันยายน พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
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ผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย และอยู่เป็นพระลูกวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 

ต่อมาปี พ.ศ. 2552 ท่านได้รับการแต่งตั้ง
เป็นเจ้าอาวาสวัด และในปี พ.ศ. 2553 ได้
บูรณะโบสถ์กับก�าแพง และมีศรัทธาสร้าง
สมเด็จพระเจ้า ห ่โค ะมะ ร่วมกับชาว
บ้านปากห้วย หมูท่ี ่6 และใกล้เคียง พร้อม
กับทีมช่างศรีโคตะมะปุระ พร้อมทั้งหลวงปู่
มุนีน้อย และคุณแก้วมณี

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
ÇÑ´ÊËÁÔµÃÇ¹ÒÃÒÁ อยู่ระหว่างการบูรณะ
ศาลาการเปรยีญใหม่ทดแทนหลงัเก่าท่ีช�ารดุ
ทรุดโทรม แต่ทว่ายังขาดปัจจัยในก่อสร้าง
อกีจ�านวนมาก จงึขอเรียนเชิญพทุธศาสนกิ-
ชนร่วมบริจาคทรัพย์ ได้ที่ ธนาคารออมสิน 
สาขาท่าลี บั ชีออมทรัพย ชอบั ชี วัด
สหมิ รวนาราม เลขทบีั ช ี

การบริ าร ะการปก ร ง
ÇÑ́ ÊËÁÔµÃÇ¹ÒÃÒÁ มเีจ้าอาวาสเท่าทีท่ราบ
นามคือ

รปูที ่1 พระลนุ ปภากโร พ.ศ. 2480  2523

รูปที่ 2 พระรอด อธิปญโญ (รักษาการ)  
พ.ศ. 2523 - 2524

รปูท่ี 3 พระอธิการประถม ฐติธมโฺม ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา

รูปที่ 4 พระสมุหอ ิชา  อ ิชาโ  ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ ระสมุ ิ าต ิ า ต
พระสมุหอ ิชา  อ ิชาโ  ท่านเป็นคน
ราชบุรี มีความตั้งใจจะเดินธุดงค์ข้ามไป
ประเทศลาว แต่ยังไม่ได้ข้าม ท่านจึงมาพัก
ทีวั่ดสหมติรวนาราม (บ้านปากห้วย) ต.หนอง
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า ร ร รั รท
นา �าเ นาด้วง

เสนทางพบ
อําเภอนาดวง 

ด แด ม ั รร า าว ร่าว ว  ธาร า
าว ล าร ร า ร า พชร ร าร า

ามลา ่า ว า ว ลาด

คือค�าขวัญของÍíÒàÀÍ¹Ò´ŒÇ§ ซ่ึงมีที่ต้ังอยู่
บ้านป่าหวายพั นา หมู่ที่ 6 ต�าบลนาด้วง 
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ติดทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2138 (ถนนเลย  นาด้วง) 
มพีืน้ทีร่วมท้ังสิน้ 590 ตารางกิโลเมตร หรอื
ประมาณ 368 250 ไร่ แบ่งการปกครอง
เป็น 4 ต�าบล 41 หมูบ้่าน มอีงค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 5 แห่ง ปัจจบัุนม ี¹ÒÂ»ÃÐÂÙÃ 
ÍÃÑÞÃØ·ด�ารงต�าแหน่ง¹ÒÂÍíÒàÀÍ¹Ò´ŒÇ§

ประวัติ ง �าเ นาด้วง
ÍíÒàÀÍ¹Ò Œ́Ç§เดมิเป็นบ้านนาด้วง โดยเรียก
ชื่อตามทุ่งนาที่นายพรานด้วง ซ่ึงอพยพมา
ตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2424 ข้ึน
การปกครองกับจงัหวัดอดุรธาน ีต่อมาเปลีย่น
มาข้ึนกับเขตปกครองกับต�าบลทุ่งโพธิ อ�าเภอ
เมอืงเลย จงัหวัดเลย ปี พ.ศ. 2488 ข้ึนการ
ปกครองกับต�าบลนาดินด�า ปี 2510 ตัง้เป็น
ต�าบลนาด้วง ปี พ.ศ. 2519 และได้รับการ
ยกฐานะเป็นอ�าเภอนาด้วง ต้ังแต่วันท่ี 19 
กรกฎาคม 2534

การด�าเนินกิจกรรมส�า ัญ
 โครงการปดทองหลังพระ เมื่อปี 2518 

ราษฎรจากหลายอ�าเภอในเขตจังหวัดเลย 
และใกล้เคียง ได้บุกรุกแผ้วถางป่าท�าไร่
เลื่อนลอยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ
ห้วยปลาดุกซ่ึงเป็นเขตอิทธิพลของผู้ก่อการ
ร้ายคอมมิวนิสต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 
พตท.1718 ได้เข้ากวาดล้างและสามารถ
จัดการกลุ่มอิทธิพลดังกล่าวได้ พร้อมทั้งได้
วางแผนพั นาพื้นท่ีบริเวณนี้โดยจัดต้ังเป็น
หมู่บ้านพั นาเพื่อความมั่นคง

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มี
พระราชประสงค์ให้ พตท.21 (พตท.1718 เดมิ) 
จัดท�าโครงการพั นาที่ดิน บริเวณห้วย
ปลาดุก เพื่อให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและที่ท�า
กิน กรมชลประทานได้จัดสร้างแหล่งน�้า
ห้วยน�า้สวย  ห้วยปลาดุก วัตถุประสงค์ให้
ราษฎรทีไ่ด้รบัการจดัสรรใช้อปุโภค - บรโิภค 
และเกษตรกรรม และยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีย่ิงข้ึน

และในปี 2555 คณะกรรมการส่งเสรมิและ
พั นากิจกรรมปดทองหลงัพระ มมีติเห็นชอบ 
แนวทางการด�าเนนิงานตามแผนพั นาชนบท

“ “

284



นาดอกค�า ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอนาด้วง 
ประมาณ 17 กิโลเมตร ถ�้าผายาแห่งนี้เป็น
ที่อยู่อาศัยของ ูงค้างคาวนับล้านตัว เวลา
ประมาณ 17.30 น. ค้างคาวจะบนิออกจาก
ปากถ�้าเป็น ูงเพื่อไปหาอาหารเป็นสายทอด
ยาวกลางอากาศเป็นภาพที่สวยงามน่า
อัศจรรย์ยิ่ง

 วัด าผาดาสัน ิธรรม ต้ังอยู่บนภูเขา
ขนาดสงูใหญ่และมหีน้าผาสงู มองดมูดืเป็น
สดี�าชาวบ้านจงึเรยีกว่า ภผูาด�า อยู่ทีห่มูบ้่าน
ใหม่สันติธรรม ภายในภูเขามีถ�้าขนาดใหญ่
และถ�า้ขนาดเลก็แยกออกเป็น ห้องถึงจ�านวน 
15 ห้อง หินย้อยที่มีประกายเหมือนเพชร
ปัจจุบันมีการสร้างศาลาการเปรียญตาม
โครงการ “อนุรัก ไม้โบรา เสาล้มจมนา 

 ้น  บนเน้ือท่ี 4 ไร่ ขนาดความสูง 
15 เมตร กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร 
ตั้งในวันมหามงคลวันที่ 5 ธันวาคม 2552 
เพื่อเฉลิมฉลองในวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานประจ�าป ง �าเ นาด้วง
ÍíÒàÀÍ¹Ò´ŒÇ§ ได้จัดงานประจ�าปีคือ “§Ò¹
โ ล้มหนาว ชมค้างคาว คูร่าวสวย  เป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน 
และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ
อ�าเภอนาด้วงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
และให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ร่วมสนุก
สนานผ่อนคลายหลงัจากการตรากตร�าท�าการ
เกษตรมาตลอดทัง้ปี และน�าสนิค้าทีม่ใีนครัว
เรือนมาจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้มีกิจกรรม
หลายอย่างให้พ่อแม่พีน้่องได้รับความบันเทงิ
จากการแสดงออกร่วมกันอันเป็นการสร้าง
ความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขของชาวอ�าเภอนาด้วง

เชิงพืน้ท่ีประยุกต์ โดยให้กระทรวงมหาดไทย 
คัดเลือกหมู่บ้านเปาหมายในการด�าเนินงาน
ตามแผนพั นาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ 
ระหว่างปี 2555 - 2558 โดยเห็นชอบให้
บรรจไุว้ในแผนพั นาชนบทเชิงพืน้ทีป่ระยุกต์
ในปี 2556 คือโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยน�า้สวย 
ต�าบลนาดอกค�า อ�าเภอนาด้วง ในปัจจุบัน 
ซ่ึงราษฎรได้ประกอบอาชีพตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง อาชีพหลกัปลกูยางพารา 
ข้าวโพด มนัส�าปะหลงั และอาชีพเสรมิได้แก่
การเลี้ยงไก่ด�า การเพาะเห็ด และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

 โครงการพบกันวันพระและอาเ อ
ยิมเคลอนทีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการ
ประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วย
บรกิารเคลือ่นทีใ่นระดบัอ�าเภอออกให้บรกิาร
ประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชน
เข้าถึงบรกิารภาครฐัได้สะดวกรวดเร็วมากข้ึน

2.2. เพื่อเป ็นการลดเง่ือนไขและภาระ
ต่าง  ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ
จากภาครฐั ณ ท่ีตัง้และท�าให้หน่วยงานภาค
รฐัสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ที ่เพือ่ท่ีจะสามารถตอบ
สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที

2.3. เพื่อเป็นการพั นาขีดความสามารถ
ในการให้บรกิารภาครฐัให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

2.4. ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างส่วนราชการและพีน้่องประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกล

2.5. รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ของ
พี่น ้องประชาชนเพื่อน�าไปสู ่การแก ้ไข

2.6. น�าบริการของหน่วยงานภาครัฐออก
ให้บริการประชาชน อาทิ การให้บริการ
ตัดผมของ กศน. และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จากโรงพยาบาลนาด้วง

ส านท่ท่ งเท่ ว
 อ่างเกบ็นาห้วยลินควาย เขอน หูลาว

ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแสงเจริญ หมู่ท่ี 4 
ต�าบลนาด ้วง ห ่างจากอ�าเภอนาด ้วง
ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน�า้ขนาด
ใหญ่ มทิีวเขาและชายหาดทีส่วยงาม เหมาะ
แก่การชมดวงอาทติย์ข้ึนช่วงรบัอรณุ ตลอด
จนการพกัแรม ตกปลา ออกก�าลงักาย ล

 สวนรุกขชา ิ ูคร่าวตั้งอยู่บนทิวเขา
ภูคร่าว ริมเส้นทางสายเลย - นาด้วง ห่าง
จากทีว่่าการอ�าเภอนาด้วงประมาณ 2 กิโลเมตร 
เป็นสถานทีช่มวิวบนภเูขาทีส่วยงามมองเห็น
ทัศนียภาพของอ�าเภอได้ทุกต�าบล ตลอดจน
การชมพระอาทิตย์ตกยามสนธยา และเป็น
สถานที่ตั้งศาลเจ้าปู่ภูคร่าว ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะนับถือของผู้คนที่ผ่านไปมา

 นา ก าดโ น ธารนา กธารสวรรค
ต้ังอยู่ริมถนนสายท่าสะอาด  ท่าสวรรค์ 
เขตหมู่ที่ 4 ต�าบลท่าสวรรค์ ลักษณะธาร
น�้าตก มีเกาะแก่งและโขดหินสูงต�่า เกิดชั้น
ที่แตกต่างสลับกับต้นไม้กลางล�าน�้ามองเห็น
รากไม้ที่คดเคี้ยวสวยงามตามธรรมชาติ

 าประกายเพชรตั้งอยู่หมู ่ที่ 3 ต�าบล
นาดอกค�า ห่างจากท่ีว่าการอ�าเภอนาด้วง 
ประมาณ 13 กิโลเมตร ลกัษณะภายในมหิีน
งอกหินย้อยเป็นประกายเพชรระยิบระยับ 
สวยงามมาก มีรูปลักษณะต่าง ตามแต่จะ
จินตนาการ เช่น เป็นรูปเจดีย์ รูปช้าง รูป 
ฤาษี ล  นอกจากนี้ยังมีบ่อน�้าศักดิสิทธิที่
มีน�้าตลอดปี

 าค้างคาว าผายา  ต้ังอยู่หมูท่ี ่8 ต�าบล ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
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วาม ปร่ง ส่น�า น้าการศก าก้าว ก น รามรา ด้ มาร่วม จกัน ั นา
ต�าบ นาด ก �า

ท าล า ล าด า

เสนทางพบ
เทศบาลตําบล

“ “

คือวิสัยทัศน์ของ¹ÒÂÃÑª¡Äµ ÊÔÃÔÁËÒ¹ÒÁ  
นายกเท มน รี าบลนาดอกคา ส�านกังาน
เทศบาลต�าบลนาดอกค�า ตั้งอยู่เลขที่ 420 
หมู ่ที่ 1 ต�าบลนาดอกค�า อ�าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย โดยมี สิบ ารวจโทไพ ูรย 
ูคงคา ด�ารงต�าแหน่ง»ÅÑ´à·ÈºÒÅµíÒºÅ

นาดอกคา

ประวัติ วามเปนมา
เท บาล าบลนาดอกคา เดิมเมื่อปี พ.ศ. 
2538 มฐีานะเป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบล
นาดอกค�า ต่อมาได้รับการยกฐานะมาจาก
องค์การบริหารส่วนต�าบลนาดอกค�า เป็น
เทศบาลต�าบลนาดอกค�า ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2551 เป็นต้นมา
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา จ�านวน 3 
แห่ง ศูนย์พั นาเดก็เลก็ จ�านวน 5 แห่งและ
ศนูย์บริการการเรยีนชุมชน จ�านวน 1 แห่ง

การสาธาร สุ
มโีรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล จ�านวน 
3 แห่ง

่งท่ งเท่ วท่ส�า ัญ
¶íéÒ¼ÒÂÒถ�้าแห่งนี้มีค้างคาวนับล้านล้านตัว  
ที่มีความสวยงามในเวลาออกหากินช่วงเย็น
ประมาณ 17.00  18.00 น. ของทุกวัน  
ค้างคาวจะบินออกจากปากถ�้าเป็น ูงเพื่อหา
อาหารโดยจะบินเป็นแถวทอดยาวกลาง 
อากาศใช้เวลานานมากประมาณ 50 นาที 
จงึจะหมดทกุตวั เป็นภาพทีส่วยงามน่าอศัจรรย์
ย่ิงนกัถ�า้ผายาต้ังอยู่ทีบ้่านใหม่สนัติธรรม หมู่

ันธกิจ
  พั นาคณุภาพชีวิต สขุภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์
  พั นาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
เพื่อให้เอื้อต่อการพั นาด้านอื่น
  ส่งเสริมการศึกษา พั นาศูนย์เด็กเล็ก 
เด็กและเยาวชนให้เป็นประชาชนทีดี่มคุีณภาพ
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศาสนา ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสนบัสนนุ กิจการสาธารณสขุ และ
อนามัยชุมชน
  ส่งเสรมิและให้การสนบัสนนุการประกอบ
การกลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพต่าง  เพื่อสร้าง
รายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  ส่งเสรมิการเป็นเมอืงน่าอยู่ ชุมชนทันสมยั 
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการในองค์กร
  ให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน และบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการมี
ส่วนร่วม

ส า ทั่ว ป มิศาสตร
เท บาล าบลนาดอกคา มีเนื้อท่ีประมาณ 
315 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีหมู่บ้านภายใต้การ
ดแูลจ�านวน 17 หมูบ้่าน ระยะทางห่างจาก
อ�าเภอนาด้วงประมาณ 7 กิโลเมตร มี
ประชาชนกรทั้งหมด 9 945 คน แยกเป็น

ชาย 5 064 คน หญิง 4 881 คน ประชากร
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น 
ปลูกยางพารา ปลูกข้าวโพด ปลูกมันส�าปะ
หลัง ท�านา และอาชีพรับจ้างทั่วไป

ท่ตัง า าเ ต งต�าบ
·ÔÈàË¹×Í ติดต่อ ต�าบลห้วยบ่อซืน อ�าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย 
·ÔÈãµŒ ตดิต่อ ต�าบลท่าสะอาด ต�าบลนาด้วง 
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย
·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡ ติดต่อ ต�าบลบ้านโคก อ�าเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู
·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡ ติดต่อ ต�าบลน�้าสวย อ�าเภอ
เมือง จังหวัดเลย

การศก า
มีโรงเรียนประถมศึกษา จ�านวน 1 แห่ง 
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ÇÑ́ ¶íéÒ¼Ò´íÒÊÑ¹µÔ̧ ÃÃÁ ต้ังอยู่บนภเูขาสงูใหญ่
และมีหน้าผาสูง เมื่อ มองดูจะเห็นเป็นสีด�า
ทมึน ชาวบ้านจึงเรียกว่า ภูผาด�า ต้ังอยู่ที่
หมูบ้่านใหม่สนัติธรรม ภายในภเูขามถี�า้ขนาด
ใหญ่ และถ�้าขนาดเล็กแยกออกเป็นห้องถึง
จ�านวน 15 ห้อง มหิีนย้อยทีม่ปีระกายเหมอืน
เพชร ปัจจุบันได้เป็นส�านักสงฆ์ถ�้าผาด�า
สันติธรรมมีการสร้างศาลาการเปรียญ ตาม
โครงการก่อสร้างศาลาการเปรยีญ อนรุกัษ์
ไม้โบราณเสาล้มจมน�้า 108 ต้น  เป็นไม้
ตะเคยีนทองท่ีมขีนาดใหญ่พระอาจารยจนัดี
หรือ อาจารยจ่อย พระวปัิสสนา กรรมฐาน 
สายหลวงปู่ชา แห่งวัดป่าพง จังหวัดอุบล-
ราชธาน ีและเจ้าอาวาสวัดเห็นว่า ในจงัหวัด
เลย มีไม้ตะเคียนทองล้มจมน�้า อยู่ในแม่น�้า
เลย แม่น�า้สวย และแม่น�า้ลาย จ�านวนมาก
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยบางแห่งมคีวามเช่ือว่า 
มีวิญญาณร้ายสิงสถิตอยู่ ท�าให้เด็กเล็กที่มา
เล่นน�้าเสียชีวิต จึงบอกบุญไปยังญาติโยม
ที่มาท�าบุญว่า มีไม้ที่จมน�้าที่ไหนจะบริจาค 
ให้แจ้งมาทางวัดจะไปเก็บกู้เอง โดยจะน�ามา
สร้างศาลาการเปรียญบนเนื้อที่4 ไร่ ขนาด
ความสูง 15เมตร กว้าง 20เมตร ยาว 80 
เมตร ตั้งในวันมหามงคลวันท่ี 5 ธันวาคม 
2552 เพือ่เฉลมิฉลองในวนัคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่ี 8 ต�าบลนาดอกค�า อ�าเภอนาด้วง จงัหวัด
เลย ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอ 17 กิโลเมตร 
เส้นทางเป็นถนนลาดยาง 17 กิโลเมตร

ความเป็นมาถ�้าแห่งนี้ คือเป็นถ�้าที่อยู่อาศัย
ของค้างคาวนับล้านล้านตัว และท่ีปากถ�้ามี
ต้นยาสบู (ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ) ต่อมา
มี¾ÃÐÁËÒÊÁªÒÂมาปักกลดปฏิบัติธรรม
บ�าเพญ็เพียรภาวนา และได้ตัง้เป็นส�านกัสงฆ์
ให้ช่ือว่า ส�านักสงฆ์วัดถ�้าผายา  เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ให้กับต้นยาสูบซึ่งขึ้นอยู่ปากถ�้า

¶íéÒ»ÃÐ¡ÒÂà¾ªÃเป็นถ�้าท่ีมีความสวยงาม  
มหัศจรรย์ มหิีนงอก หินย้อย มลีกัษณะหิน
เป็นเม็ด  มีประกายเหมือนเพชรเต็มไป
หมด ส่องแสงระยิบระยับเมือ่ส่องไฟกระทบ 
ลักษณะถ�้าลึกลงไปใต้ผิวดิน ดูเหมือนเป็น
วังใต้บาดาล ภายในถ�้าแต่ละส่วนที่มีความ
งามเป็นเอกลกัษณ์ของตัวเอง มตี�านานทีน่่า
ศึกษา ค้นคว้าและพิสูจน์

ความเป็นมาของถ�้าแห่งนี้ มีพระธุดงค์องค์
หนึ่ง นามว่า หลวงพ่อช่วย ได้เดินธุดงค์
มาปฏบัิตธิรรมยังสถานทีแ่ห่งนีแ้ละเกิดนมิติ
ว่ามีถ�้าอยู่บริเวณนี้ มีประกายเพชรระยิบ
ระยับสวยงามมาก ครั้นเมื่อได้ค้นหาจึงพบ
ปากถ�้า และเข้าไปส�ารวจภายในถ�้าจึงพบ
แสงที่เปล่งออกมาระยิบระยับดุจประกาย
เพชรดงันมิติ จงึตัง้ช่ือว่า  ถ�า้ช่วยรตันตรยั
ประกายเพชร ถ�้านี้ต้ังอยู่ท่ีบ้านโพนสว่าง 
หมู ่ท่ี 3 ต�าบลนาดอกค�า อ�าเภอนาด้วง 
จงัหวัดเลย ห่างจากทีว่่าการอ�าเภอ 13 กิโลเมตร 
เส้นทางเข้าสู่ถ�้าเป็นถนนลาดยาง สะดวก
สบายในการเดินทาง
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วัด าแ ธรรมพร มมาวา

ÇÑ´¶íéÒáÊ§¸ÃÃÁ¾ÃËÁÁÒÇÒÊ µÑé§ÍÂÙ ‹·Õè
µíÒºÅà¨ÃÔÞ ÍíÒàÀÍ»Ò¡ªÁ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 
เจ ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันคือ พระครูสิริ 
สารวิมล

ประวัติวัด
เมื่อปี พ.ศ. 2529 พระปลัดคงเดชสิริสาโร
(อาจารย์เต็ง) พร้อมกับหลวงปู่พรหมมา 
เขมจาโร แห่งผานางคอย จงัหวัดอบุลราชธานี 
ได้พากันมาปักกลดอยู่ที่แห่งนี้ ประมาณ 9 
วัน 9 คืน และท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีศักดิสิทธิอยู่
มาก โดยมีพระธุดงค์สมัยก่อนมาปฏิบัติ
ธรรม และละสังขารอยู่ท่ีถ�้าแห่งนี้ท้ังหมด 
6 รูป ด้วยกัน ได้แก่ 1. หลวงปู่วิรุณธ์ 
2. หลวงปู่ค�าข่อง 3. หลวงปู่ค�าพุ  4. หลวง
ปู่เสือ 5. หลวงปู่เดโช  6. หลวงปู่เดชา
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นอกจากนี้ ก็มีบุคคลส�าคัญทาง ่ายบ้าน
เมืองในอดีด ได้แก่ เจ้าแม่เวียงฟ้า พร้อม
¡Ñºขุนผ่อง และเหล่าทหารที่หนีศึกสงคราม
มาจากทางเมืองเหนือ ได้พากันมาหลบภัย
อยู่ที่ถ�้าแห่งนี้ ในที่สุดก็ได้เสด็จสวรรคตไป 
พร้อมกับเป็นเจ้าที่เ าถ�้าแห่งนี้ด้วย ถ�้าแห่ง
นี้จึงมีความศักดิสิทธิอยู่เป็นอันมาก เมื่อ
ถ่ายรูปทีไรก็มักจะมีวงกลมติดด้วยทุกครั้ง

เมื่อปี พ.ศ. 2530 จึงได้ตัดสินใจเข้าไปหา
นายประยูร วิไล ซ่ึงเป็นป่าไม้อ�าเภอปาก
ชมอยู่ในขณะนั้น จึงได้เจริญพรถามว่า...
อาตมามีความประสงค์จะสร้างวัดปฏิบัติ
ธรรมในเขตถ�า้ห้วยเหล่า ซ่ึงห่างจากหมูบ้่าน
ประมาณ 9 กม. จะอนุญาตเห็นสมควร

ประการใดบ้าง ป่าไม้อ�าเภอปากชมตอบว่า...
ผมขอสนับสนุนเพื่อเป็นการรักษาป่า

ต่อแต่นั้นมาจึงได้มาสร้างวัดข้ึนท่ีถ�้าแห่งนี้ 
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2530 ต่อมาได้ขอ
บิณฑบาตจากเจ้าของท่ีให้กว้างกว่าเดิม โดย
กล่าวว่า เขตนีม้ถี�า้อยู่ 3 ถ�า้ คือ ถ�า้ห้วยนา 
ถ�้าห้วยเหล่า ถ�้าผาจันได ถ้าไร้ญาติโยมอยู่
บรเิวณนีข้อบิณฑบาตให้เป็นเขตพืน้ทีข่องวัด
ได้ไหม ให้โยมไปคิดก่อนสัก 7 วัน แล้ว
อาตมาจะได้มาฟังค�าตอบจากคุณโยม พอ 7 
วันต่อมา จึงได้มาฟังค�าตอบ โยมจึงกล่าว
ว่าขอถวายพื้นท่ีแห่งนี้ให้กับท่าน จึงได้ไป
ปรึกษากับป่าไม้อ�าเภอปากชมอีกคร้ัง และ
ขอให้คุณประยูร วิไล ท�าหนังสือเสนอมา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เมื่อวัน
วิสาขบูชา พ.ศ. 2558

พระประธาน ประจ�าศาลาการเปรยีญ 60 นิว้

เจ้าแม่กวนอิม สร้างด้วยหินแกรนิตสูง 4 
เมตร 9 เซนติเมตร 1 องค์ 

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ
»˜¨¨ØºÑ¹·Ò§ÇÑ´¶íéÒáÊ§¸ÃÃÁ¾ÃËÁÁÒÇÒÊ
มคีวามประสงค์จะสร้างวิหารเพือ่ประดิษฐาน
หลวงพระหนา โดยขณะนี้ได้เทเสาไว้แล้ว 
96 ต้น พุทธศาสนิกชนท่านใดมีความ
ประสงค์ร่วมสร้างเพือ่เป็นวิหารหลวงพระหนา 
ซึ่งมีองค์เดียวในประเทศไทย บริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี พระครูสิริ สารวิมล
เลขที่บัญชี 017332667404
ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงกลม ประเภท 
ออมทรัพย์
เบอร์ติดต่อเจ้าอาวาส 081-936-7448

ถึงกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มาตรวจ
สอบแล้ว จึงอนุญาตให้ตั้งเป็น “วนอุทยาน
¶íéÒáÊ§¸ÃÃÁ¾ÃËÁÁÒÇÒÊ” เป็นวนอทุยาน
แห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงมพีืน้ทีเ่ป็นหมืน่  
ไร่ และทางวัดช่วยดูแลประมาณ 600 ไร่ 
ทั้งยังมีต้นไม้ส�าคัญทางประวัติศาสตร์คือ 
ต้นไม้พระเจ้า 5 พระองค์ ทางฤ ษเีรียกว่า 
ต้นไม้มณีโคตร ผลของต้นไม้นี้จะมีรูปพระ
อยู่ 5 องค์ในแต่ละลูก และวัดนี้ยังเป็น
สถานทีป่ฏบัิตธิรรมของวทิยาลยัเขตขอนแก่น
และวิทยาสงฆ์ของสาขาจุ าลงกรณราช
วิทยาลัยประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ยังเป็น
ที่อบรมของข้าราชการและนักเรียนอยู ่
ประมาณ 5 ปี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าวัด
หลวงพ่อพุทธชินราช ประจ�าอุโบสถ

หลวงพระหนา ซ่ึงหล่อข้ึนประจ�าพระวิหาร 
ขนาด 109 นิว้ หล่อข้ึนเมือ่วันที ่5 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
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า ร พ  ทพ า 
นา �าเ ปาก ม

เสนทางพบ
อําเภอปากชม

ÍíÒàÀÍ»Ò¡ªÁ à»š¹ÍíÒàÀÍ·ÕèÍÂÙ ‹àË¹×ÍÊØ´¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ ÁÕÍÒ³Òà¢µµÔ´µ‹Í¡Ñº
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ â´ÂÁÕáÁ‹¹íéÒâ¢§à»š¹áÁ‹¹íéÒáÊ´§¡ÒÃ
แบ่งเขตแดน อ�าเภอปากชมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ต�าบล 53 หมู่บ้าน
และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 8 แห่ง ปัจจุบันมีนายเกียร ิพง  ทิพเสนา
à»š¹ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ»Ò¡ªÁ
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ารกิจส�า ัญ งนา �าเ ปาก ม
ลาด ระเวนพนที นเข ป่า

นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอ�าเภอปากชม น�าก�าลังกองร้อย
ÍÊ.Í.»Ò¡ªÁ ·Õè 9 ÍÍ¡ÅÒ´µÃÐàÇ¹¾×é¹·Õèã¹à¢µ»†Ò à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ
บุกรุกตัดไม้ท�าลายป่า  สนธิก�าลังหน่วยก�าลังในพื้นที่ลาดตระเวน
ทางน�้าเพื่อปองปรามการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

โครงการอาเ อ ยิมเคลอนที
นายเกยีรตพิงษ์ ทิพเสนา นายอ�าปากชม ร่วมกบัหวัหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรม
โครงการอาเ อ ยมิเคลอนท ีพบกันทกุวันพระ และตรวจเย่ียมผูป่้วย 
คนชรา ผูพ้กิาร ผูด้้อยโอกาส ซึง่ได้จดักิจกรรมโครงการ นีใ้นทกุ  เดอืน 
เพื่อน�าส่วนราชการและราษฎรให้ท�าบุญตักบาตร ขัดเกลาจิตใจ 
เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขภายในอ�าเภอ และรับทราบปัญหา
¢Í§ÃÒÉ®Ãã¹¾×é¹·Õè ÃÇÁ·Ñé§ÂÑ§µÃÇ¨àÂÕèÂÁÃÒÉ®Ãã¹¾×é¹·Õè

รับเรองราวร้องทุกขของรา ร
นายเกยีรตพิงษ์ ทิพเสนา นายอ�าเภอปากชม ตรวจสอบการร้องเรยีน
ร้องทุกข์ของราษฎรและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น

สารวจแหล่งท่องเทียว ู ้อง
นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอ�าเภอปากชม น�าคณะข้าราชการ 
ผู้น�าท้องถ่ิน ส�ารวจแหล่งท่องเท่ียว “ ู ้อง น้อง ูกระดง
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ปรประจ�านิต สาร
ปรประจ�าสนาม ดร ก ธา ั
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้าต บยว ้าย  
การท่ต ก ป ้า เกิดจากกะประทะ ก บบ น้า ม้ปด

่งปรับ ด้ ด ้ วามร้สก ก รง ปท่ น ้า ต นต

น้า ม้จะเปด ก ะท�า ้ กตรง น



้าต บยว วา  
การท่ต ก ป วาเกิดจากกะประทะ ก บบ น้า ม้เปด

่งปรับ ด้ ด ้ วามร้สก ก รง ปท่ น วาต นต

น้า ม้จะปด ด้ด ะท�า ้ กตรง น
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