อุบลราชธานี เปนเมืองใหญริมฝงแมน้ํามูล ที่มีประวัติความเปนมากวา 200 ป
เลากันวา ทาวคําผง ทาวทิศพรหม และทาวคําบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจา
สิริบุญสาร เจาแหงนคร เวียงจันทนเจามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจาตากสินมหาราช
และตอมาไดสรางเมืองขึ้นที่บริเวณดงอูผึ้ง ใกลกับแมน้ํามูล ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจาตากสิน
มหาราชได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯให พ ระยาราชสุ ภ าวดี เชิ ญ ตราพระราชสี ห ม า
พระราชทานนามเมืองวา “อุบลราชธานี” ทรงใหทาวคําผงเปนเจาเมืองคนแรกซึ่งตอมาได
พระราชทานบรรดาศักดิ์เปน “พระปทุมวงศา” เมืองอุบลราชธานีมีเจาเมืองสืบกันมาถึง 4 คน
ตราบจนถึงปพ.ศ. 2425 จึงไดมีการแตงตั้งขาหลวงและผูวาราชการจังหวัดมาปกครองดูแล
จนถึงทุกวันนี้
อุบลราชธานีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อยูหางจากกรุงเทพฯ เปน
ระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูงและภูเขา มีแมน้ํามูลไหลผาน
ตอนกลางของพื้นที่ และมีหนาผาหินทรายบริเวณชายฝงแมน้ําโขงอันเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง
ประเทศไทยและลาว
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ
และ 5 กิ่งอําเภอ ไดแก อําเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชําราบ เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ํายืน พิบูลมังสาหาร
โขงเจียม ศรีเมืองใหม ตระการพืชผล เขมราฐ มวงสามสิบ เขื่องใน กุดขาวปุน ตาลสุม โพธิ์ไทร สําโรง สิรินธร
ดอนมดแดง ทุงศรีอุดม กิ่งอําเภอนาเยีย กิ่งอําเภอนาตาล กิ่งอําเภอเหลาเสือโกก กิ่งอําเภอสวางวีระวงศและกิ่ง
อําเภอน้ําขุน
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดอํานาจเจริญ
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ
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การเดินทาง
รถยนต ใช ท างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิ น ) ไปสระบุ รี เลี้ ย วเข า ทางหลวง
หมายเลข 2 (มิ ต รภาพ) ต อ ด ว ยทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชั ย -เดชอุ ด ม) ไปจนถึ ง
อุบลราชธานี หรือใช เสนทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แลวตอดวยทางหลวงหมายเลข 226 ผาน
บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และเขาสูจังหวัดอุบลราชธานี
รถโดยสารประจําทาง มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนสง
สายตะวันออกเฉียงเหนือ(ถนนกําแพงเพชร) หมอชิต2 ทุกวันสอบถามรายละเอียดไดที่โทร.9362852-66 ที่อุบลราชธานี โทร. (045) 241831
รถไฟ มีรถดวน และรถเร็ว สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดา
จากนครราชสีมา-อุบลราชธานี และสุรินทร-อุบลราชธานี อีกดวย รายละเอียดสอบถามไดที่
หนวยบริการเดินทาง การรถไฟแหงประเทศไทย โทร. 1690, 223-7010, 223-7020
เครื่องบิน บมจ.การบินไทย มีเครื่องบินรับสงผูโดยสารระหวางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.1566, 280-0060, 628-2000 หรือที่จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 3133403
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ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอําเภอและกิ่งอําเภอตาง ๆ
อําเภอวารินชําราบ
2 กิโลเมตร
อําเภอสําโรง
28 กิโลเมตร
อําเภอตาลสุม
32 กิโลเมตร
อําเภอมวงสามสิบ
34 กิโลเมตร
อําเภอดอนมดแดง
35 กิโลเมตร
อําเภอเขื่องใน
38 กิโลเมตร
อําเภอเดชอุดม
45 กิโลเมตร
อําเภอพิบูลมังสาหาร
45 กิโลเมตร
อําเภอตระการพืชผล
50 กิโลเมตร
อําเภอทุงศรีอุดม
74 กิโลเมตร
อําเภอกุดขาวปุน
76 กิโลเมตร
อําเภอสิรินธร
80 กิโลเมตร
อําเภอศรีเมืองใหม
83 กิโลเมตร
อําเภอบุณฑริก
87 กิโลเมตร
อําเภอโพธิ์ไทร
99 กิโลเมตร
อําเภอนาจะหลวย
100 กิโลเมตร
อําเภอเขมราฐ
108 กิโลเมตร
อําเภอโขงเจียม
110 กิโลเมตร
อําเภอน้ํายืน
110 กิโลเมตร
กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
23 กิโลเมตร
กิ่งอําเภอเหลาเสือโกก
27 กิโลเมตร
กิ่งอําเภอนาเยีย
35 กิโลเมตร
กิ่งอําเภอนาตาล
93 กิโลเมตร
กิ่งอําเภอน้ําขุน
97 กิโลเมตร
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อําเภอเมือง

ทุงศรีเ มือง ตั้งอยูใจกลางเมืองบริเวณหนาศาลากลางจังหวัด เปนสวนสาธารณะ
ประจําเมืองที่มีสภาพภูมิทัศนงดงาม เดิมเปนที่ทํานาของเจาเมือง ตอมาสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให
งดการทํานาที่ทุงศรีเมือง เพื่อรักษาไวใหเปนที่พักผอนของชาวเมือง และเปนที่จัดเทศกาลงานบุญ
ตางๆ ทุงศรีเมืองมีประตูทางเขา 4 ทิศ คือ ประตูอุบลเดชประชารักษ อุบลศักดิ์ประชาบาล อุบลการ
ประชานิตย และอุบลกิจประชากร ภายในทุงศรีเมืองมีสิ่งกอสรางที่สําคัญคือ
ศาลหลักเมือง เปนสถานที่สักการะของชาวเมืองและผูมาเยี่ยมเยือนซึ่งสรางขึ้นเมื่อป 2515
อนุสาวรียพระปทุมวรราชสุริยวงศ(เจาคําผง) ซึ่งเปนผูกอตั้งเมืองอุบลราชธานี
ปฏิมากรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ(ติสโส อวน) พระเถระที่ไดรับการยกยองวาเปนผูทรงคุณวุฒิดาน
คันถธุระและวิปสสนาธุระ
อนุสาวรียแหงความดี เปนอนุสาวรียที่เชลยศึกชาวตางประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สรางไว
เพื่อเปนที่ระลึกถึงความเมตตาปราณีและคุณงามความดีของชาวเมืองอุบลราชธานี
ปฏิมากรรมรวมใจกาวไปขางหนา สรางขึ้นตามโครงการปฏิมากรรมกับสิ่งแวดลอมเพื่อเยาวชน ซึ่ง
แสดงถึงความสมานฉันทแหงความเปนพี่นองระหวาง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว เขมรและเวียดนาม
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วั ด ทุ ง ศรี เ มื อ ง ตั้ ง อยู ที่ ถ นนหลวงในเขตเทศบาลเมื อ งสร า งขึ้ น ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ผูสรางวัดนี้คือ ทานเจาอริยวงศาจารยญาณวิมล
อุบล คณะภิบาลสังฆปาโมก(ลุย) เจาคณะเมืองอุบลราชธานีในสมัยนั้นและโดยที่ทานไดเคย
ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ทานจึงไดนําพระพุทธบาทจําลองจากวัด
สระเกศฯ มายังอุบลราชธานี และไดสรางหอพระพุทธบาทขึ้นเปนที่ประดิษฐาน หอพระพุทธ
บาทหลังนี้คือ พระอุโบสถที่พระสงฆใชทําสังฆกรรมมีลักษณะของศิลปะแบบรัตนโกสินทร
ตอนตน และศิลปะเวียงจันทนผสมกันอยู ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทุกดานเขียนขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 3 อาคารที่สําคัญอีกหลังหนึ่งคือ หอพระไตรปฎก เปนหอไตรที่สรางดวยไม ตั้งอยูกลาง
สระน้ําเพื่อเปนที่เก็บรักษาพระไตรปฎก ปองกันไมใหมดปลวกไปกัดทําลาย มีลักษณะเปนศิลปะ
ผสมระหวางไทย พมา และลาว กลาวคือ ลักษณะอาคารเปนแบบไทยเปนเรือนฝาปะกน ขนาด 4
หอง ภายในหองที่เก็บตูพระธรรมทุกดานเขียนลงรักปดทอง สวนของหลังคามีลักษณะศิลปะไทย
ผสมพมาคือมีชอฟาใบระกา แตหลังคาชอนกันหลายชั้นแสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมพมาที่สงผาน
มายังศิลปะลาวลานชาง สวนลวดลายและสลักบนหนาบันทั้ง 2 ดาน เปนลักษณะศิลปะแบบลาว
ตรงสวนฝาปะกนดานลางแกะเปนรูปสัตวประจําราศีตางๆ และลวดลายพันธุพฤกษาเปนชองๆ
โดยรอบ นับเปนหอไตรที่มีความสวยงามมากแหงหนึ่ง
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วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ตั้งอยูทางดานทิศใตของศาลา
กลางจังหวัด ถนนอุปราช สรัางเมื่อ พ.ศ. 2398 วัดนี้มีพระอุโบสถที่สราง
ตามแบบพระอุโ บสถวั ด เบญจมบพิ ตรฯ กรุ ง เทพฯ เป น ที่ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองคือ “พระแกวบุษราคัม” เปนพระพุทธปฏิมากร
ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน แกะสลักจากแกวบุศราคัม ตามตํานานเลากัน
วา พระวรราชภักดี(พระวอ) พรอมดวยบุตรหลานของพระตาคือ ทาวคํา
ผง ทาวทิดพรหมและทาวก่ํา บรรพบุรุษ ผูกอ ตั้งเมือ งอุบลราชธานี ได
อัญเชิญพระแกวบุษราคัมมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน)
เดิมทีพระแกวบุษราคัมคงจะประดิษฐานอยูที่บานดอนมดแดง และไดอัญเชิญมา
ประดิษฐานอยูที่วัดศรีอุบลรัตนารามในเวลาตอมา ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ทางราชการได
ประกอบพิธิถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาที่วัดศรีอุบลรัตนาราม พรอมทั้งไดอัญเชิญพระแกวบุษราคัม
เปนองคประธานในพิธี โดยถือวาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองสืบกันมาแตโบราณกาล
ปจจุบันในเทศกาลสงกรานตของทุกป ชาวอุบลราชธานีจะรวมใจกันอัญเชิญพระแกวบุษราคัมเขา
ขบวนแหไปรอบเมืองอุบลราชธานี เพื่อเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนไดนมัสการกราบไหวและ
สรงน้ํากันโดยถวนหนา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี ตั้งอยูที่ถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนอุปราช เปนอาคารปนหยา
ชั้นเดียว สรางเมื่อ พ.ศ. 2461 เดิมใชเปนศาลากลางจังหวัด ตอมาทางจังหวัดไดมอบอาคารหลังนี้ใหกรมศิลปากร
เพื่อจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวทองถิ่น ไดแก สภาพภูมิศาสตร
ประวัติการตั้งเมือง โบราณวัตถุซึ่งเปนหลักฐานทางดานศิลปโบราณคดี หัตถกรรมพื้นบาน การละเลนพื้นเมือง
และเครื่องใชของเจาเมืองอุบล เปดใหเขาชมทุกวัน เวนวันจันทร อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 09.00-16.00
น. คาเขาชม ผูใหญ 10 บาท เด็ก 5 บาท
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วัดแจง ตั้งอยูที่ถนนสรรพสิทธิ์ ในเขตเทศบาลเมือง
สรางเมื่อพ.ศ. 2431 วัดนี้มีพระอุโบสถที่เกาแกมากแหงหนึ่ง เปน
สถาปตยกรรมไทยอีสานที่สมบูรณแบบ ตัวอุโบสถสรางดวยไม
แกะสลักเปนลวดลายสวยงาม เปนงานไมจําหลักฝมือพื้นบานโดย
แท

วัดมหาวนาราม ตั้งอยูที่ถนนสรรพสิทธิ์ ชาวบานนิยมเรียกกันวา “วัดปาใหญ” เปนวัดเกาแกเดิมเปน
เพียงสํานักสงฆฝายวิปสสนากัมมัฎฐานตั้งขึ้นในเวลาใกลเคียงกับการสรางเมืองอุบลราชธานี ตอมาในสมัยเจา
เมืองคนที่ 2 คือ พระพรหมวรราชสุริยะวงศ(ทาวทิศพรหม) ไดยกฐานะเปนวัดและถือเปนวัดประจําเจาเมืองคนที่
สองดวย จึงใหชื่อวาวัดปาหลวงมณีโชติ แตชาวบานเรียกวา วัดหนองตะพังหรือหนองสระพัง ตามชื่อหนองน้ําที่
อยูใกลเคียง ตอมาจึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งตามสมัยนิยมเปนวัดมหาวนาราม จากหลักฐานศิลาจารึกที่ตั้งอยูดานหลัง
พระเจาใหญอินทรแปลงปูชนียวัตถุที่สําคัญของวัดระบุปที่สรางวัดนี้ตรงกับพ.ศ. 2350 โดยมีพระมหาราชครูศรี
สัทธรรมวงศา เปนเจาอาวาสรูปแรกและเปนผูสรางพระพุทธรูป พระอินทรแปง หรือพระเจาใหญอินทรแปลงซึ่ง
เปนพระพุทธรูปปางมารวิ ชัย กอ อิฐถื อปู นพร อมกับ ลงรักปดทองลักษณะศิลปะแบบลาว ในวันเพ็ญ เดือน 5
(ประมาณเดือนเมษายน) ของทุกป จะมีการทําบุญตักบาตรเทศนมหาชาติชาดก และสรงน้ําปดทองพระเจาใหญอิน
แปลง ซึ่งถือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนทุกวันนี้
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วัดบูรพาราม อยูในตัวเมืองอุบลราชธานี เปนวัดที่เคยเปนที่จําพรรษาของอาจารย
ชื่อดังทาง วิปสนากรรมฐาน ไดแก อาจารยสี ทาชยเสโน อาจารยมั่น ภูริทัตตะเถระ อาจารยลี
ธัมมธโร อาจารยเสาว กันตสีโล และอาจารยสิงห ขันตยคโม ปจจุบันคงมีแตรูปเหมือนทําจากหิน
บริสุทธิ์จากลําน้ําตางๆเปนที่เคารพสักการะของชาวเมือง

วั ด สุ ป ฏ นารามวรวิ ห าร ตั้ ง อยู ที่ ถ นนสมเด็ จ เป น พระอารามหลวงในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี และเปนวัดธรรมยุติกนิกายวัดแรกของภาคอีสาน สรางใน พ.ศ. 2396 โดยพระ
พรหมราชวงศา (พระอุปราชกุทอง) เปนเจาเมืองอุบลราชธานี (สมัยรัชกาลที่ 4 แหงราชวงศจักรี)
ตัววัดตั้งอยูริมฝงแมน้ํามูล เปนพระอารามหลวงที่อยูในภูมิทัศนที่รมรื่นสวยงาม พระอุโบสถเปน
ศิลปะไทย-จีน-ยุโรป หนาโบสถมีรูปสิงโตคลายของจริงสองตัว ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน
พระสั พ พั ญ ู เ จ า เป น พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย ขั ด เงาไม ป ด ทองที่ ส ง า งามมาก มี ห อ
ศิลปวัฒนธรรม เก็บรักษาโบราณวัตถุ เชน เสมาหิน ศิลาจารึก และทับหลัง
หาดวัดใต อยูในเขตเทศบาลเมืองใกลที่ทําการไฟาสวนภูมิภาคจังหวัด ลักษณะเปนเกาะหาดทราย
กลางลําน้ํามูล ในฤดูแลงจะมีหาดทรายขาวเนียน น้ําใสสะอาด บนเกาะมีตนไมเขียวชอุมใหความรมรื่น นอกจากนี้
ยังมีรานอาหารบนแพ ใหบริการแกผูที่มาพักผอนและชมบรรยากาศแมน้ํามูล
วัด บ า นนาเมื อง ตั้งอยูที่ บานนาเมือ ง หางจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโ ลเมตร ด านทิศ เหนือ ของ
สนามบิน เปนวัดที่มีพระอุโบสถแปลกตา สรางเปนรูปเรือสุพรรณหงสประดับตกแตงดวยเซรามิค โดยมีอาจารย
บุญมีเปนเจาอาวาส เปนที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง
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วัด หนองบัว อยูชานเมื องอุบ ลราชธานี บนทางหลวงหมายเลข 212 สายอุบ ลอํานาจเจริญ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกจากถนนใหญเขาไปประมาณ 800 เมตร ภายในวัด
มีสถาปตยกรรมที่นาสนใจ คือ พระธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณครบรอบ
25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในป พ.ศ. 2500 โดยไดจําลองแบบมาจากเจดียที่พุทธคยา ประเทศ
อินเดีย นับเปนวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดียแบบนี้ สภาพแวดลอมโดยทั่วไปเปนปาโปรง รมรื่น

พิพิธภัณฑเปดบานกานเหลือง ตั้งอยูในบริเวณวัดบานกานเหลืองจากตัวเมืองไปตามทางหลวง
หมายเลข 212 ประมาณ 3 กิโลเมตร แลวแยกขวาเขาทางหลวงหมายเลข 2050 ไปอีก 2 กิโลเมตร กรม
ศิลปากรไดทําการขุดคนเมื่อป 2535 พบโบราณวัตถุตางๆมากมาย เชน ลูกปด เครื่องปนดินเผา กระพรวนสําริด
ขวานเหล็ก และแกลบขาวจํานวนมาก แตไมพบโครงกระดูกมนุษย สันนิษฐานวาชุมชนโบราณแหงนี้เปนแหลง
โบราณคดีสมัยกสิกรรมยุคหลัง หรืออยูในชวงยุคโลหะตอนปลาย มีอายุไมต่ํากวา 2,000 ป
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หาดคูเดื่อ เปนหาดทรายริมฝงแมน้ํามูล หางจากตัวเมืองไปตามถนนเลี่ยงเมือง
ประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณหาดคูเดื่อจะมีแพของชาวบานเปนจํานวนมากใหบริการอาหารและ
เครื่องดื่มแกนักทองเที่ยว

บานปะอาว ตั้งอยูที่ตําบลหนองขอน หางจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงหมายเลข 23 ทางไปยโสธร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 273 เลี้ยวขวาไปอีก 3 กิโลเมตร เปน
หมูบานที่เกาแกมากแหงหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ตามประวัติศาสตรนั้น ไดอพยพมาจาก
นครเวียงจันทน ประเทศลาว ตั้งแตสมัยของพระเจาสิริบญ
ุ สาร มายังหนองบัวลําภู นครเขื่อนขันธ
กาบแกวบัวบาน จนกระทั่งถึงบานปะอาวแหงนี้ ฉะนั้น หมูบานปะอาว จึงมีอายุประมาณ 200
กวาป และเปนหมูบานที่ มีอ าชี พที่เปนเอกลักษณประจําหมูบานซึ่งไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษคือการทําเครื่องทองเหลือง กรรมวิธีการผลิตยังเปนแบบโบราณดั้งเดิม นอกจากนี้แลว
ในหมูบานยังมีศูนยสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑทองเหลือง และทอผาไหมที่สวยงาม
อําเภอวารินชําราบ
วัดหนองปาพง เปนวัดที่มีบรรยากาศรมรื่นเงียบสงบ เหมาะแก
การเลาเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน สภาพทั่วไปเปน
หนองน้ํ า มี ต น พงขึ้ น อยู ทั่ ว ไป อยู ใ นอํ า เภอวาริ น ชํ า ราบ บนทางหลวง
หมายเลข 2178 หางจากตัวอําเภอไปประมาณ 6 กิโลเมตร ตัวโบสถเปน
สถาปตยกรรมไทยประยุกตสีขาวทั้งหลัง นอกจากนี้ยังมีหุนขี้ผึ้งของพระ
อาจารยหลวงปูชา พระชื่อดังสายวิปสสนา ผูเริ่มกอสรางวัดนี้ขึ้นมา และ
เปนที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
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วัดปานานาชาติ ตั้งอยูที่บานบุงหวาย หางจากตัวเมืองไปตามเสนทางจังหวัดศรีสะ
เกษ ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 226 วัดปานานาชาติเปนอีกสาขาหนึ่งของวัด
หนองปาพง ในวัดจะมีชาวตางประเทศบวชจําพรรษาเปนจํานวนมาก เพื่อศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปสสนากัมมัฏฐาน ปจจุบันมีเจาอาวาสเปนชาวตางประเทศ พระภิกษุ
ในวัดเกือบทุกรูปสามารถพูดภาษาไทย สวดภาษาบาลีไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเปนพระที่
เครงครัดในพระธรรมวินัย ทําใหเปนที่เคารพศรัทธาแกพระพุทธศาสนิกชนทั่วไป
บานทาของเหล็ก ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 226 สายอุบล-ศรีสะเกษ หางจากตัวเมือง ประมาณ 3
กิโลเมตร (ขางโรงเรียนวารินชําราบ) เปนหมูบานซึ่งทําหมอดินกันทั้งหมูบาน โดยใชดินเหนียวในลุมแมน้ํามูล
นํามานวดใหเขาเนื้อ แลวผสมกับแกลบและอื่นๆ กรรมวิธียังเปนแบบดั้งเดิมคือไมมีเครื่องจักรมาเกี่ยวของเลย
อําเภอพิบูลมังสาหาร
วัดภูเขาแกว อยูบนเนินเขาในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร ตาม
ทางหลวงหมายเลข 217 หางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 44 กิโลเมตร กอน
ถึงอํา เภอพิบูล มัง สาหารประมาณ 1 กิ โ ลเมตร ภายในวั ดมีพ ระอุ โ บสถ
สวยงาม ประดับดวยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง ภายในพระอุโบสถจะตกแตง
ดวยภาพนูนสูงอยูเหนือบานประตูและหนาตางขึ้นไปเปนเรื่องราวและภาพ
จําลองเกี่ยวกับพระธาตุที่สําคัญของประเทศไทย
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แกงสะพือ เปนแกงหินที่สวยงามในแมน้ํามูล ตั้งอยูใน
ตัวอําเภอพิบูลมังสาหาร หางจากตัวเมืองอุบลราชธานี ตามทาง
หลวงหมายเลข 217 ประมาณ 45 กิโลเมตร คําวา “สะพือ” เพี้ยน
มาจากคําวา “ซําฟด” หรือ “ซําปด” ซึ่งเปนภาษาสวยแปลวา งู
ใหญ หรืองูเหลือ ม เปน แกงที่มีหินนอยใหญส ลับ ซับซอ น เมื่อ
กระแสน้ํ า ไหลผ า นกระทบหิ น เกิ ด เป น ฟองขาวมี เ สี ย งดั ง
ตลอดเวลา
ช ว งที่ เ หมาะสํ า หรั บ เที่ ย วชมแก ง สะพื อ คื อ หน า แล ง ราวเดื อ นมกราคมพฤษภาคม เพราะน้ําจะลดเห็นแกงหินชัดเจนสวยงาม สวนหนาฝนน้ําจะทวมมองไมเห็น
แกง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จ
พระราชดําเนินมาชมแกงนี้ 2 ครั้ง ริมฝงแมน้ํามีศาลาพักรอน และรานขายสินคาพื้นเมือง
ในวันหยุดมีประชาชนมาเที่ยวพักผอนกันเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้แลวในเดือนเมษายนของทุกป ชวงเทศกาลสงกรานต มีการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตแกงสะพือ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและประเพณีอันดีงามดวย
อําเภอสิรินธร
เขื่อนสิรินธร ตั้งอยูหางจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงหมายเลข 217 แยกขวาที่กิโลเมตร 71 ไปอีก 500 เมตร เปนเขื่อน
หินแกนดินเหนียว สรางกั้นลําโดมนอยอันเปนสาขาของแมน้ํามูล ตัว
เขื่ อ นสู ง 42 เมตร ยาว 940 เมตร อํ า นวยประโยชน ใ นการผลิ ต
กระแสไฟฟาและการชลประทาน บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร
ปลูก ไมด อกไมป ระดับ มีรูป ป น และน้ํา พุส วยงาม มีบ ริ ก ารบา นพั ก
สําหรับนักทองเที่ยว ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี โทร. 436-3271-2 หรือ โทร.(045)
366081-3
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ดานชองเม็กประตูสูอินโดจีนและมหานทีสีทันดอน อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 90
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 เปนจุดผานแดนถาวรไทย-ลาว ที่มีถนนเชื่อมตอสูแขวง
จําปาสักซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางภาคใตของประเทศลาว ในบริเวณดานนอกจากจะเปน
ที่ตั้งของหนวยราชการแลวยังมีตลาดสินคาชายแดนรานคาปลอดภาษีในเขตประเทศลาว ซึ่ง
นักทองเที่ยวสามารถเขาไปเที่ยวชมและจับจายสินคาได สําหรับแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใน
แขวงจําปาสัก ไดแก เมืองปากเซ ปราสาทขอมวัดพู มหานทีสีทันดอน หรือสีพันดอน ซึ่งเปน
บริเวณที่แมน้ําโขงแผกวางกวา 7 กิโลเมตร ทําใหมีเกาะแกงจํานวนมาก และจุดที่นาสนใจมากคือ
น้ําตกหลี่ผี และน้ําตกคอนพะเพ็ง
การเดินทางเขาไปทองเที่ยวในประเทศลาวผานดานชองเม็กนั้นในสวนของชาวตางประเทศจะตอง
ใชหนังสือเดินทาง และทําวีซา สําหรับคนไทยใชใบอนุญาตผานแดนที่ขอจากสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานีได
โดยใชสําเนาบัตรประชาชน และรูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานจังหวัด
อุบลราชธานี โทร. (045) 255505, 254218 หรือนักทองเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน สามารถติดตอ
บริษัทนําเที่ยวภายในตัวเมืองอุบลได
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อําเภอเขื่องใน
ธรรมาสนสิงหศิลปะญวนที่บานชีทวน ตั้งอยู ที่
ศาลาการเปรียญวัดศรีนวลแสงสวางอารมณ บานชีทวน ตําบล
ชีทวน อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 26 กิโลเมตร การเดินทาง
ใชทางหลวงหมายเลข 23 (อุบลราชธานี-ยโสธร) ประมาณ 21
กิโลเมตร จะถึงบานทาวารี มีทางแยกเลี้ยวซายเขาหมูบานอีก
5 กิโลเมตร เปนธรรมาสนที่แตกตางจากธรรมาสนโดยทั่วไป
กลาวคือ
มีลักษณะเปนรูป สิงหยืนเทินปราสาท (ตัว ธรรมาสน) สรางดวยอิฐถือ ปูน ยอด
ปราสาทเปนเครื่องไมทําเปนชั้นซอนลดหลั่นประดับตกแตงลายปูนปน และลายเขียนสีแบบ
ศิลปะญวนทั้งหลัง ธรรมาสนนี้สันนิษฐานวาสรางขึ้นในป พ.ศ. 2468 โดยชางชาวญวน และถือ
เปนประติมากรรมที่มีคุณคายิ่งทางดานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
อําเภอโขงเจียม
อุทยานแหงชาติแกงตะนะ มีพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร ในเขต
อําเภอสิรินธรและอําเภอโขงเจียม ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและเนินเขา
เตี้ยๆ สภาพปาทั่วไปเปนปาแพะหรือปาแดง ตนไมในปามีลักษณะแคระแก
รน บางสวนเปนทุงหญา ไดรับการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2524 ที่ทําการอุทยานฯ ตั้งอยูริมแมน้ํามูลบริเวณแกงตะนะ
การเดินทางสามารถไปไดสองเสนทางคือ หมายเลข 217 สายอุบลราชธานี-พิบูลมังสาหาร-ชองเม็ก
ประมาณ 75 กิโลเมตร แลวแยกซายไปตามเสนทาง 2173 อีก 13 กิโลเมตร สวนอีกเสนทางหนึ่งคือเสนทาง
หมายเลข 2222 ซึ่งสามารถชมแกงตะนะไดอยางสวยงาม โดยหินจะโผลดานนี้มากกวา มองเห็นแกงตะนะได
ชัดเจน ในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ทองเที่ยวดังนี้
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ดอนตะนะ เปนดอนหรือเกาะที่เกิดขวางแมน้ํามูล มีความกวางประมาณ 450
เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร มีสะพานแขวนทอดขามทั้ง 2 ดานของเกาะทางตอนเหนือของ
ดอนตะนะมีหาดทรายเหมาะแกการพักผอน บนดอนตะนะยังมีปาอยูทั่วไปเปนสภาพปาดงดิบ
แลงมีตนไมใหญใหความรมรื่นในชวงเชาและชวงเย็นจะมีการทําประมงของชาวบานรอบๆ
เกาะ
แกงตะนะ เปนแกงกลางลําน้ํามูลที่ใหญที่สุด กลางแกงตะนะมีโขดหินมหึมาเปน
เกาะกลางลําน้ํามูลที่เกิดจากลําน้ํามูลทั้งสองสายที่เชี่ยวกรากและจะกัดเซาะลงในแนวหินสูง
ประมาณ 1 เมตร ถาสังเกตเกาะกลางแกงตะนะจะเห็นสิ่งกอสรางรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งสรางขึ้นใน
สมัยฝรั่งเศสยังลาอาณานิคม เพื่อใชเปนเครื่องชี้รองน้ําในการเดินเรือ นอกจากนี้ยังมีโพรงถ้ําใต
น้ําหลายแหงจึงทําใหมีปลามาอาศัยบริเวณแกงตะนะชุกชุม ชวงที่เหมาะในการไปเที่ยวคือเดือน
มกราคม-พฤษภาคม
เส น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ น้ํ า ตกรากไทร อยู บ ริ เ วณหน า ผาริ ม แม น้ํ า มู ล ห า งจากศู น ย บ ริ ก าร
นักทองเที่ยวประมาณ 500 เมตร มีเสนทางเดินเลียบผาระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผานจุดชมพืชพันธุ ไล
เคนส มอส เฟรน ถ้ําพระและน้ําตกรากไทร เหมาะสําหรับการเดินปาชมธรรมชาติในชวงเวลาสั้นๆ
แกงคันเหว ประกอบไปดวยแนวหินยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กวางประมาณ 300 เมตร และยังมี
หาดทรายตามแกงหิน ประกอบดวยโขดหินใหญนอ ย มีห ลุม ยุบและรอยแหวงเวาปรากฏอยูทั่วไป ในเดือ น
ธันวาคมสายน้ําจะสูงเออไหลตามแกงหินอยางเชี่ยวกราก ทําใหเกิดทัศนียภาพอันสวยงาม
น้ําตกตาดโตน ตั้งอยู บนทางหลวงหมายเลข 2173 ซึ่งแยกจากทางหลวงหมายเลข 217 เขาไป
ประมาณ 6 กิโลเมตร เปนน้ําตกที่มีความสวยงามมากแหงหนึ่ง เกิดจากลําหวยตาดโตน ไหลผานลานหินแลวตก
ลงสูที่ลุม เกิดเปนแองน้ําสามารถลงเลนน้ําได มีน้ําเย็นใสสะอาด บริเวณโดยรอบเปนปาไมและดอกไมนานา
พรรณ
บริเวณที่ทําการอุทยานฯมีบานพักไวบริการนักทองเที่ยวรายละเอียดติดตอกองอุทยานแหงชาติ กรม
ปาไม โทร. 579-7223, 579-5734
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ถ้ําเหวสินธุชัย ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 2222 กอนถึงโขงเจียมประมาณ 7
กิ โ ลเมตร เลี้ ย วเข า ไปประมาณ 2 กิ โ ลเมตร ทางเดี ย วกั บ แก ง ตะนะ บริ เ วณถ้ํ า มี พ ระพุ ท ธ
ไสยาสนลักษณะงดงาม เหมาะสําหรับเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม รอบๆวัดมีกอนหินขนาดใหญ
เรียงรายอยูมากมาย มีตนไมและดอกไมตามฤดูกาลสวยงาม นอกจากนี้ยังมีน้ําตกไหลจากหนา
ผาด านบนผา นลงมาบริเวณด านหนาพระนอนเปนก อ นที่จ ะตกลงสูหุบ เหวเบื้ องลา งสรา ง
บรรยากาศใหรมเย็น จะมีน้ํามากในชวงปลายฤดูฝน
วัดถ้ําคูหาสวรรค ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 2222 กอนถึงอําเภอโขงเจียม
ประมาณ 6 กิโลเมตร วัดนี้กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปูคําคนิง จุลมณี" ซึ่งใชเปนที่
ปฏิบัติธรรมจําพรรษา ปจจุบันหลวงปูทานไดมรณภาพแลว แตรางกายของทานไมเนาเปอย
บรรดาลูกศิษยไดเก็บรางของทานไวในโลงแกวเพื่อบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของลําน้ําโขงและฝงลาวไดอยางชัดเจน

แมน้ําสองสี หรือดอนดานปากแมน้ํามูล อยูในเขตบานเวินบึก นั่งเรือจากตัวอําเภอโขงเจียมไป
ประมาณ 5 นาที เปนบริเวณที่แมน้ํามูลไหลลงสูแมน้ําโขงเกิดเปนสีของแมน้ําที่ตางกันจึงเรียกกันอยางคลองจอง
วาโขงสีปูน มูลสีคราม จุดที่สามารถมองเห็นแมน้ําสองสีไดอยางชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่งแมน้ํามูล แมน้ํา
โขงหนาวัดโขงเจียม และบริเวณบางสวนของหมูบานหวยหมาก ในเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่เห็นความแตกตาง
ของสีน้ําไดชัดเจนที่สุด นอกจากนี้แลวบริเวณใกลเคียงยังมีบริการเรือพาลองชมทัศนียภาพสองฝงแมน้ําหรือซื้อ
ของที่ระลึกที่ตลาดหมูบานในฝงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกดวย

16

เขื่อนปากมูล เปนเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสรางกั้นแมน้ํามูลที่บานหัวเหว อําเภอ
โขงเจี ย ม มี ค วามสู ง 17 เมตร ยาว 300 เมตร อํ า นวยประโยชน ใ นด า นการเกษตรและผลิ ต
กระแสไฟฟา เขื่อนปากมูลอยูหางจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 75 กิโลเมตร หางจากจุด
บรรจบของแมน้ํามูลและแมน้ําโขงประมาณ 6 กิโลเมตร สันของเขื่อนปากมูลสามารถใชเปน
เสนทางลัดจากอํ าเภอโขงเจียมไปอําเภอสิรินธรไดโดยไมตองยอนไปอําเภอพิบูลมังสาหาร
นอกจากนี้บริเวณทายเขื่อนยังสามารถลองเรือชมทิวทัศนลําน้ํามูลที่งดงามโดยตลอดไปบรรจบ
กับแมน้ําโขงคือ บริเวณที่เรียกวา แมน้ําสองสี

17

อุทยานแหงชาติผาแตม มีพื้นที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ
โขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม และอําเภอโพธิ์ไทร ไดรับการประกาศเปนอุทยานแหงชาติเมื่อวันที่
31 ธันวาคม 2534 สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและเนินเขา มีหนาผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัว
ของผิวโลก สภาพปาโดยทั่วไปเปนปาเต็งรัง มีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยูทั่วบริเวณ มี
พันธุไมดอกที่สวยงามขึ้นอยูตามลานหิน การเดินทางจากอําเภอโขงเจียมใชเสนทาง 2134 ตอดวย
เสนทาง 2112 แลวแยกขวาไปผาแตมอีกราว 5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากโขงเจียมประมาณ 18
กิโลเมตร สถานที่นาสนใจในอุทยานฯ ไดแก

เสาเฉลียง อยูกอนถึงผาแตมประมาณ 3 กิโลเมตร เปนหินตั้งซอนกันโดยธรรมชาติ มีลักษณะคลาย
ดอกเห็ดเรียงรายกันอยูมากมาย ซึ่งหินดังกลาวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยูในแผนดินขนาด
ใหญ ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานวา เมื่อประมาณลานกวาปมาแลว บริเวณนี้คงจะเปนทะเลมากอน
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ผาแตมและผาขาม เปนหนาผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณดานลางของหนา
ผามีภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรปรากฏเรียงรายอยูเปนระยะ มีอายุไมต่ํากวาสามพันถึงสี่พันป
ทางอุทยานฯ ไดทําทางเดินจากหนาผาดานบนลงไปชมภาพเขี ยนสีเหล านี้ที่ห นาผาดานลาง
ระยะทางประมาณ 500 เมตร ภาพเขียนจะอยูบนผนังหนาผายาวติดตอกันประมาณ 170 เมตร ซึ่ง
เปนมุมต่ํากวา 90 องศา มีภาพทั้งหมดประมาณ 300 ภาพ แบงเปน 4 ประเภท คือ สัตว เครื่องมือ
เครื่องใช สัญลักษณ และคน ดานตรงขามผาแตมคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เปนจุดชมวิวที่สวยงามโดยเฉพาะอยางยิ่งเหมาะสําหรับผูที่สนใจจะชมพระอาทิตยขึ้นกอนที่
แหงใดในประเทศไทย เชนเดียวกันกับที่หมูบานเวินบึกที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําโขงไมไกลจากบริเวณ
แมน้ําสองสีมากนัก ซึ่งทุกวันนี้จะมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
ถ้ํามืด ตั้งอยูที่บานซะซอม ตามทางหลวงหมายเลข 2112 เลี้ยวซายไปทางบานทุง
นาเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร เปนถ้ําขนาดกวาง 4 เมตร สูง 6 เมตร ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปไม
แกะสลักเรียงรายกันมากมาย แสดงวาคงจะเคยใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากอน
น้ําตกสรอยสวรรค ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 2112 หางจากตัวอําเภอโขงเจียมประมาณ 30
กิโลเมตร เปนน้ําตกขนาดใหญไหลจากหนาผาสูงชันสองดานสูงประมาณ 20 เมตร มองดูคลายสรอยที่แขวนคอ มี
น้ําไหลตลอดป บริเวณน้ําตกเต็มไปดวยตนไมและดอกไมนานาพรรณมีมากในชวงปลายฝนตนหนาว
น้ําตกทุงนาเมือง ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 2112 หางจากน้ํ าตกสร อยสวรรค ประมาณ 13
กิโลเมตร เปนน้ําตกขนาดกลางที่มีความสวยงาม และอยูใกลเสนทางน้ําไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหิน ชั้นบน
สูงสุดประมาณ 25 เมตร บริเวณโดยรอบมีดอกไมตางๆ มากมาย
น้ําตกแสงจันทร (น้ําตกรู) อยูหางจากน้ําตกทุงนาเมืองเพียง 1 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข
2112 เปนน้ําตกที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ คือ น้ําจะตกลงผานปลองหินสูเบื้องลาง มองดูคลายแสง
จันทรซึ่งเต็มดวงลาดสองมายังพื้นโลก บริเวณโดยรอบมีโขดหินนอยใหญเรียงรายกันอยู และมีตนไมนานาพรรณ
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ป า ดงนาทาม อยู ใ นบริ เ วณภู น าทาม ห า งจากที่ ทํ า การอุ ท ยานฯ ประมาณ 36
กิโลเมตร การทองเที่ยวที่ปาดงนาทามเปนลักษณะการเดินปาชมธรรมชาติปาไม ภูผาและแมน้ํา
โขง ซึ่งจุดที่นาสนใจไดแก ลานหิน พลานถ้ําไฮ เสาเฉลียงคู สนสองใบ น้ําตกหวยพอก ผาชนะ
ได ผากําปน ผาหิน แตก น้ําตกกวางโตน หิน โยก ภูจอ มกอ ม เปนตน ในชวงเดื อ นกันยายนพฤศจิกายน จะเหมาะในการชมดอกไมดิน น้ําตกและทะเลหมอกริ ม โขง สวนในช วงเดื อ น
มกราคม-มีนาคม จะเหมาะในการชมปาไมเปลี่ยนสี ดอกไมหนาแลงและลองเรือตามลําน้ําโขง
ระหวางบานปากลา-คันทาเกวียน นักทองเที่ยวสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ อบต.นา
โพธิ์กลาง โทร.(045) 249002 ,01-977-4621
วัดภูอานนท อยูทางทิศเหนือของบานซะซอม หางจากถนนหมายเลข 2112 ที่บาน
นาโพธิ์กลาง ประมาณ 10 กิโลเมตร รถยนตเขาถึงสะดวก ภายในบริเวณวัดมีสภาพธรรมชาติที่
นาสนใจ เชน ลานหิน รอยเทาใหญ ตุมหินธรรมชาติ ภาพเขียนสีศิลปะถ้ํา เปนตน เหมาะสําหรับ
การทองเที่ยวชมธรรมชาติในชวงสั้นๆ
อุทยานแหงชาติผาแตม ยังไมมีบริการบานพักสําหรับนักทองเที่ยว ผูประสงคจะคางแรมในเขต
อุทยานแหงชาติผาแตมตองเตรียมอุปกรณการพักแรมมาเองและตองกางเต็นทในที่ซึ่งอุทยานฯ จัดเตรียมไวให
อําเภอศรีเมืองใหม

ภูหลน ตั้งอยูที่ตําบลสงยาง หางจากตัวอําเภอศรีเมืองใหมไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร
เปนภูเขาขนาดยอมมีตนไมปกคลุมเปนระยะสลับกับโขดหินนอยใหญ บริเวณนั้นมีถ้ําซึ่งสรางโดยพระอาจารยมั่น
ภูริทัตตะเถระ โดยใชเปนที่วิปสสนาธรรม บริเวณโดยรอบเย็นสบาย เงียบสงบเหมาะแกการพักผอนและปฏิบัติ
ธรรม
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อําเภอบุณฑริก

น้ําตกหวยทรายใหญ (แกงอีเขียว) เปนน้ําตกที่สวยงามแหงหนึ่ง
ของอีสาน หางจากอําเภอบุณฑริกไปทางทิศเหนือตามเสนทาง รพช. ไป
บานหวยทราย เปนระยะทาง 19 กิโลเมตร

อุทยานแหงชาติภูจอง-นายอย มีพื้นที่ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร ในเขตอําเภอ
บุณฑริก อําเภอนาจะหลวย และอําเภอน้ํายืน มีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาวและกัมพูชาหรือที่
เรียกวา สามเหลี่ยมมรกต พื้นที่เปนภูเขาในเทือกเขาพนมดงรัก สภาพปามีความอุดมสมบูรณ
ไดรับการประกาศเปนอุทยานแหงชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 สถานที่นาสนใจในอุทยาน
ไดแก
น้ําตกถ้ําบักเตวหรือน้ําตกหวยหลวง อยูเลยที่ทําการอุทยานฯไปทางใต 3.5 กิโลเมตร รถยนตเขาถึง
ได เปนน้ําตกสูงประมาณ 30 กิโลเมตร ตกลงสูหุบเขาที่มีลักษณะเปนอางน้ําขนาดเล็ก มีหาดทรายขาวและน้ําเปน
สีมรกตงดงามมาก ชวงที่เหมาะแกการทองเที่ยวคือระหวางเดือนกันยายน-กุมภาพันธ
สวนหินพลานยาว เปนกลุมหินรูปรางแปลกตา ตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วไปเปนบริเวณกวาง
น้ําตกเกิ้งแมพอง อยูหางจากน้ําตกหวยหลวงไปทางใตประมาณ 9 กิโลเมตร ตามทางเดินปา เปน
น้ําตกที่เกิดจากลําโดมนอย
แกงศิลาทิพย อยูในเสนทางจะเขาสูที่ทําการอุทยานฯ เปนจุดชมพืชพันธุที่มีทางเดินปาในระยะเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง
แกงสามพันปและแกงกะเลา อยูเลยที่ทําการอุทยานฯ ไปทางทิศใต 4 กิโลเมตร รถยนตเขาถึง เปน
จุดชมพืชพันธุ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
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ภูหินดาง เปนจุดชมวิวบนหนาผาสูงมองเห็นทัศนียภาพปาในเขตประเทศลาวและ
กัมพูชาซึ่งอยูเบื้องลาง ตามลานหินมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แปลกจากแหลงอื่นๆคือบนผนัง
หนาผาที่เวาเขามานั้นมีปนสีชมพูบาง แดงบางคลายใครเอาสีไปปายทาไว เปนภาพจิตรกรรมโดย
ธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งนักธรณีวิทยาอธิบายวาเปนหลักฐานบงบอกถึงสภาพอากาศที่แหงแลว
เมื่ อ ประมาณหลายร อ ยล า นป จึ ง ส ง ผลให มี ก ารตกตะกอนของแร ธ าตุ บ างอย า งในน้ํ า ทะเล
กอใหเกิดลักษณะทางธรณีวิทยาเชนนี้ นอกจากนี้ยังมีทะเลหมอกในชวงฤดูหนาว การเดินทางใช
เสนทางหมายเลข 2248 จากอําเภอบุณฑริกประมาณ 15 กิโลเมตร ผานบานหนองเม็กไปจนถึงแซ
ลําดวน ซึ่งเปนจุดจอดรถแลวเดินเทาไปอีก 2 กิโลเมตร
การเดินทางไปยังอุทยานฯ ใชเสนทางสายอุบลราชธานี-เดชอุดม-น้ํายืน-นาจะหลวย
ประมาณ 140 กิโลเมตร กอนถึงอําเภอนาจะหลวยประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางแยกขึ้นเขาไปอีก
ประมาณ 8 กิโลเมตร
อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู จ อง-นายอย มี บ ริ ก ารบ า นพั ก และจุ ด กางเต็ น ท สํ า หรั บ
นักทองเที่ยว แตนักทองเที่ยวตองนําเต็นทไปเอง รายละเอียดสอบถามที่กองอุทยานแหงชาติ กรม
ปาไม กรุงเทพฯโทร. 579-7223, 579-5734
อําเภอทุงศรีอุดม

ปราสาทบานเบ็ญ ตั้งอยูที่บานหนองอม ตําบลหนองอม หางจากตัวจังหวัดประมาณ 63 กิโลเมตร
ปราสาทบานเบ็ญเปนศาสนสถานขอมขนาดยอมประกอบดวยปรางคอิฐ 3 หลัง ตั้งอยูบนฐานศิลาแลงที่สราง
แยกกัน กรมศิลปากรไดทําการขุดแตงในป พ.ศ. 2533 ไดพบทับหลังรูปเทพนพเคราะห หรือเทวดาประจําทิศทั้ง
9 องค และรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ จากลักษณะแผนผังทางสถาปตยกรรมและภาพสลักบนทับหลังที่พบอาจ
กําหนดอายุปราสาทหลังนี้ไดประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 16
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งานแหเทียนพรรษา เปนงานบุญที่ยิ่งใหญที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี จัดใหมีขึ้น
ทุกปในวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา สถานที่จัดคือบริเวณทุงศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มี
การประกวดตนเทียน 2 ประเภท คือประเภทติดพิมพ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแหจากคุม
วัดตางๆ พรอมนางฟาประจําตนเทียนจะเคลื่อนขบวนจากหนาวัดศรีอุบลรัตนารามไปตามถนน
มาสิ้นสุดขบวนที่ทุงศรีเมือง ในตอนกลางคืนจะมีมหรสพและการแสดงสมโภชตนเทียนและเห็น
แสงไฟตองลําเทียนงามอรามไปทั้งงาน
งานประเพณีมหาสงกรานตแกงสะพือ ในเดือนเมษายนของทุกป ทางเทศบาล
พิบูลมังสาหาร กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตแกงสะพือขึ้นเปนประจํา ในงานนอกจากจะมี
การประกวดธิดาสงกรานตแลว ยังมีการออกรานจําหนายสินคาของภาคเอกชน มีการละเลนกีฬา
พื้นเมือง และการประกวดการเลนดนตรีพื้นบานอีสานอีกดวย
งานเทศกาลไมดอกไมประดับ จัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ บริเวณสนามกีฬาทุงคําน้ําแซบ อําเภอ
วารินชําราบ กิจกรรมที่นาสนใจ คือ ขบวนรถบุปผชาติ การประกวดและจําหนายไมดอกไมประดับ
งานประเพณีไหลเรือไฟ จัดขึ้นในชวงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) บริเวณเชิงสะพาน
รัตนโกสินทร 200 ป มีกิจกรรมที่นาสนใจคือ การไหลเรือไฟของคุมวัดตางๆ
งานแขงขันเรือยาวประเพณี ตามลําน้ํามูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในชวงหลังจากเสร็จสิ้นงาน
บุญประเพณีออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) แลวมีการจัดแขงขันเรือยาวประเพณีขึ้นหลายแหง และที่จัดขึ้น
ประจําไดแก เทศบาลเมืองอุบลฯ จัดขึ้นบริเวณสะพานรัตนโกสินทร 200 ป เทศบาลตําบลพิบูลมังสาหาร จัดขึ้น
บริเวณเชิงสะพานขามแมน้ํามูล วัดโพธิ์ตาก อําเภอพิบูลมังสาหาร จัดขึ้นบริเวณหนาวัด
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สินคาพื้นเมือ งประเภทของใชไดแ ก ผาฝายทอมือ หมอนขิต ผาขาวมา ผาไหม
เครื่องทองเหลือ ง เครื่องจักสานจําพวกกระดง กระติ๊บขาว ของใสปลา ตะกรา นักทองเที่ย ว
สามารถหาซื้อไดจากรานขายของที่ระลึก บริเวณถนนเขื่อนธานี ใกลกับโรงแรมราชธานี หรือ
จากบริเวณตลาดในตัวเมือง
ประเภทอาหาร ไดแก หมูยอ กุนเชียง ไสกรอกอีสาน และเค็มหมากนัด ซึ่งเปน
อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ทําดวยเนื้อปลาสวายหรือปลาเทโพ หั่นเปนชิ้น
ยาวๆ ดองในน้ําเกลือและเนื้อสับปะรดที่ซอยเปนชิ้นเล็กๆ บรรจุในขวดแกว สามารถนํามาปรุง
เปนอาหารไดหลายอยาง เชน อาหารประเภทหลน มีจําหนายทั่วไปในตัวเมือง
รานจําหนายสินคาพื้นเมือง
เกตุแกว ถ.ราชบุตร ขางโรงแรมราชธานี โทร. 241067
ขอฝาก ถ.พโลชัย เยื้องโรงแรมบดินทร โทร. 254698
แคมป ถ.เทพโยธี โทร. 241821
คําปุน ถ.ราชบุตร หนาตลาดใหญ ริมแมน้ํามูล โทร. 255701
จิตตสวัสดิ์จิวเวอรี่ ถ.พโลรังฤทธิ์ โทร. 255090
ดาวทองหมูยอ ถ.ศรีณรงค โทร. 255131
ไสกรอกนวลปรางค ถ.พโลชัย ขางโรงพยาบาลเซ็นทรัล โทร. 255356
ฝายเข็น ถ.สรรพสิทธิ์ ใกลสี่แยกแขวงการทาง โทร. 241686-7
พันชาติ ถ.ราชบุตร โทร. 243433
มิตรหญิง ถ.พโลรังฤทธิ์ โทร. 241585
แมฮายหมูยอ ถ.ศรีณรงค โทร. 254763
ใยบัว ถ.สรรพสิทธิ์ ขางวัดแจง โทร. 263999
วัฒนศิลปเครื่องเงิน ถ.ราชบุตร โทร. 255661
อุบลหมูยอ ถ.เขื่อนธานี โทร. 254951
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(รหัสทางไกล 045)
(ราคาหองพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามจากโรงแรมกอนเขาพัก)
อําเภอเมือง
กรุงทอง 152 ถ.ศรีณรงค โทร. 254200, 241609, 254245, 242308 จํานวน 130
หอง ราคา 280-480 บาท
ดอลลาร ถ.สุริยาตร โทร. 242310 จํานวน 45 หอง ราคา 220-300 บาท
โตเกียว 360 ถ.อุปราช โทร. 241739, 241262 โทรสาร 263140 จํานวน 70 หอง
ราคา 180-280 บาท
ชายทุงริมน้ํา 296 ถ.ชยางกูร โทร. 241467 จํานวน 41 หอง ราคา 220-300 บาท
ทอแสง 251 ถ.พโลชัย โทร. 245531-9, 241925 กรุงเทพฯ โทร.655-0892-4
จํานวน 76 หอง ราคา 1,800-3,750 บาท
นิวนครหลวง 68 ถ.ยุทธภัณฑ โทร. 254768-9, 254615 โทรสาร 246075 จํานวน 44 หอง ราคา
100-170 บาท
เนวาดา แกรนด ถ.ชยางกูร โทร.280999 จํานวน 138 หอง ราคา 900-2,500 บาท
เนวาดา อินน ถ.ชยางกูร โทร. 313351-8 จํานวน 63 หอง ราคา 650-1,000 บาท
บดินทร 14 ถ.พโลชัย โทร. 241444, 243000 จํานวน 110 หอง ราคา 280-450 บาท
ปทุมรัตน 337 ถ.ชยางกูร โทร. 241501-11 จํานวน 169 หอง ราคา 550-2,500 บาท
ปคนิค 5/9 ถ.ชวาลาใน โทร. 254949 จํานวน 40 หอง ราคา 200-300 บาท
พีวีทาวเวอร ถ.สุรศักดิ์ โทร. 244703-4, 242951-60 จํานวน 100 หอง ราคา 210-500 บาท
มอนทานา 179/1-4 ถ.อุปราช โทร.261748-50 จํานวน 40 หอง ราคา 600 บาท
ราชา 19 ถ.ชยางกูร โทร. 255293, 254155 จํานวน 59 หอง ราคา 180-230 บาท
ราชธานี 297 ถ.เขื่อนธานี โทร. 244388-90 โทรสาร 243561 จํานวน 103 หอง ราคา 280-800 บาท
รีเจนทพาเลซ 265-271 ถ.ชยางกูร โทร. 245046-7 จํานวน 120 หอง ราคา 660-800 บาท
เรืองรังษีแมนชั่นปารค ถ.ราชธานี โทร. 244744-7, 254294 จํานวน 50 หอง ราคา 600-1,500 บาท
ลายทอง 50 ถ.พิชิตรังสรรค โทร. 264271, 264265-9 จํานวน 124 หอง ราคา 1,160-1,605 บาท
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วีไอพี ถ.ชยางกูร โทร. 242305 จํานวน 51 หอง ราคา 420 บาท
ศรีกมล 26 ถ.อุบลศักดิ์ โทร. 243793, 241136 จํานวน 42 หอง ราคา 630-5,000 บาท
ศรีอีสาน 1 ถ.ราชบุตร โทร. 254204 จํานวน 26 หอง ราคา 150 บาท
ศรีอีสาน 2 ถ.ราชบุตร โทร. 241577, 254544 จํานวน 36 หอง ราคา 150-300 บาท
สุริยาตร 302 ถ.สุริยาตร โทร. 241144 จํานวน 50 หอง ราคา 120-300 บาท
อุบลโฮเต็ล (9 ชั้น) 2 ถ.อุบลกิจ โทร. 241045-7, 254952-4 จํานวน 130 หอง ราคา
250-700 บาท
อําเภอวารินชําราบ
อุบลบุรี รีสอรท เลขที่ 1 ถ.ศรีมงคล โทร. 266777 จํานวน 110 หอง ราคา 1,9003,000 บาท
อําเภอโขงเจียม
โขงเจียมมารีนา รีสอรท 77 หมู 1 โทร.351145-6 จํานวน 26 หอง ราคา 450-1,000 บาท
โขงเจียมรีสอรท กิโลเมตรที่ 7-8 ทางหลวงหมายเลข 2222 โทร. (01) 423-0508
ทอแสง-โขงเจียมริเวอรไซดรีสอรท 68 หมู 7 บานหวยหมากใต โทร. 351174-6 , 351178 จํานวน
48 หอง ราคา 1,600-2,800 บาท
บานริมโขง ถ.ริมโขง โทร. 351101 จํานวน 6 หลัง ราคา 1,000 บาท
แอปเปลเกสทเฮาส 267 ถ.แกวประดิษฐ ตรงขามไปรษณียอําเภอโขงเจียม โทร. 351160 จํานวน 7
หอง ราคา 90-300 บาท
อารยารีสอรท 500 ถ.ภูกําชัย โทร. 351191 จํานวน 28 หอง ราคา 500-1,000 บาท
อุทยานแหงชาติแกงตะนะ ติดตอกองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม โทร. 579-7223, 579-5734
บานพัก 4 หลัง ราคา 900-1,500 บาท
อําเภอบุณฑริก

อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ติดตอกองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม โทร. 579-7223,5735734 บานพัก 4 หลัง ราคา 500-4,000 บาท
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อําเภอเดชอุดม
ธัชสุดารีสอรท โทร. 361491 จํานวน 8 หอง ราคา 250-400 บาท

หมายเลขโทรศัพทสําคัญ (รหัสทางไกล045)
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ตํารวจทองเที่ยว
ตํารวจทางหลวง
ทาอากาศยานอุบลราชธานี
สถานีขนสงแหงที่ 1
สถานีขนสงแหงที่ 2
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีรถไฟอุบลราชธานี

โทร. 244875
โทร. 245505,1155
โทร. 313220
โทร. 244073
โทร. 244450
โทร. 315346
โทร. 244470
โทร. 255505,254218
โทร. 321004
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บริษัทนําเที่ยว
ศักดาการทองเที่ยว ถ.วาริน-กันทรลักษ โทร. 321518 , 321937 , 323048
สุรชัยการทองเที่ยว ถ.ชยางกูร โทร. 314488 , 312581

ขอมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได
สงวนสิทธิ์ หากนําไปจัดพิมพเพื่อการจําหนาย

จัดทําโดย
งานพัฒนาขาวสาร
กองบริการทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
264/1 ถ.เขื่อนธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 243770-1โทรสาร (045) 243771
พื้นที่ความรับผิดชอบ : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
ชวยใสใจสิ่งแวดลอมและเคารพวิถีไทย
ใชบริการบริษัทนําเที่ยวที่มีใบอนุญาต
ทานจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
มกราคม 2544
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